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 القواعد العامة: :أواًل

 تًف فسٚع املعسف١ تٓػس ايبشٛخ بايًػتني ايعسب١ٝ ٚاإلظبًٝص١ٜ، يف طب

 اإلْطا١ْٝ ٚاييت تتٛافس فٝٗا ايػسٚط اآلت١ٝ:

إٔ ٜهٕٛ ايبشح أصٝاًل ٚتتٛافس فٝ٘ غسٚط ايبشح ايعًُٞ املعتُد ع٢ً  (2

 املٓٗذ١ٝ املتعازف عًٝٗا يف نتاب١ ايبشٛخ ايع١ًُٝ.

إٕ  -ٚاألغهاٍ  فإٔ ٜهٕٛ ايبشح َهتٛبًا بًػ١ ض١ًُٝ َساعًٝا دق١ اسبسٚ (1

( ٚخبط 26ببٓط ) WORDبربْاَر ( IBMْعاّ ) َٚطبٛعًا ع٢ً-ٚددت 

(Traditional Arabic ٔٚأال ٜصٜد عدد صفشات ايبشح ع )صفش١  00

 َتض١ُٓ اهلٛاَؼ ٚاملسادع.

املصادز ٚاملسادع  اضتعُاٍإٔ ٜهٕٛ ايبشح ًَتصًَا بدق١ ايتٛثٝل ٚسطٔ  (0

ٚتجبٝتٗا ناآلتٞ: تهتب ن١ٝٓ املؤيف )اضِ ايعا١ً٥( ثِ األمسا٤ األخس٣ 

ُؤيف ٚميهٔ االنتفا٤ باسبسٚف اييت تػري إىل أمسا٥٘، ثِ ٜهتب أمسا٤ يً

ًٜٞ ذيو ض١ٓ ايٓػس )ثِ عٓٛإ -إٕ ٚددٚا -املؤيفني املػرتنني َع٘ 

 ايبشح ٚاضِ اجمل١ً َٚهإ ايٓػس، اجملًد ٚعدد ايصفشات(.

 أال ٜهٕٛ ايبشح قد ضبل ْػسٙ أٚ قدّ يًٓػس يف أٟ د١ٗ أخس٣. (4

١ َٛدص٠ َع ذبدٜد ايتدصص ايدقٝل ايرٟ ٜٓتُٞ ٜسفل بايبشح ضري٠ ذاتٝ (5

 ْٚػس٠ . ذبهُٝ٘إيٝ٘ َٛضٛع ايبشح املساد 

 (200( مخط٘ عػس أيف زٜاٍ ميين يًُٝٓٝني ، ٚبـ)25زضّٛ ايٓػس تكدز بـ ) (6

ّٝس ايُٝٓٝني تسضٌ اىل سطاب ازباَع١  عرب سٛاي٘ َا١٥ دٚالز أَسٜهٞ يػ

 .(100حبطاب زقِ ) دٙسايدٚيٞ فسع  اإلضالَٞبٓو ايتضأَ بٓه١ٝ عرب 
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 ثانيًا: إجراءات  النشر:

  تسضٌ ْطدتإ َٔ ايبشح ع٢ً ٚزمA4 ع٢ً إٔ تهٕٛ املاد٠ َطبٛع١ 

 CDمبطافات َصدٚد١ بني األضطس ٚع٢ً ٚد٘ ٚاسد، ٚضبفٛظ١ ع٢ً 

ٚتسضٌ ْطد١ أخس٣ ٚذيو إىل عٓٛإ اجمل١ً  (IBM)َتٛافل َع أدٗص٠ 

حبٝح ٜعٗس يف غالف ايبشح اضِ ا  باجمل١ً ، ايربٜد االيهرتْٚٞ اشبب

 ايباسح ٚيكب٘ ايعًُٞ َٚهإ عًُ٘.

 ( بايًػ١ ايعسب١ٝ  250-200ٜسفل بايبشح ًَدص يًبشح يف سدٚد )ن١ًُ

 أٚ بايًػ١ اإلظبًٝص١ٜ.

  خيطس ايباسح بكساز صالس١ٝ ايبشح َٔ عدَ٘ خالٍ غٗسٜٔ ع٢ً األنجس

زقِ ايعدد ايرٟ ضٝٓػس فٝ٘ َٔ تازٜذ اضتالّ ايبشح، ٚمبٛعد ايٓػس، ٚ

 ايبشح.

  يف ساي١ ٚزٚد َالسعات َٔ احملهُني تسضٌ املالسعات إىل ايباسح إلدسا٤

 ايتعدٜالت ايالش١َ، ع٢ً إٔ تعاد خالٍ َد٠ أقصاٖا غٗس.

 ايبشح إىل صاسب٘ إٕ ٚددت ساد١ يبعض  يًُذ١ً اسبل يف إعاد٠

 ايتعدٜالت عًٝ٘.

 ٚ إبساش عٓاٜٚٓ٘ مبا ٜتٓاضب ٚأضًٛبٗا ذبتفغ اجمل١ً حبكٗا يف إخساز ايبشح

 يف ايٓػس.

 .ٜعًِ صاسب ايبشح بكبٍٛ عًُ٘ يًٓػس 

  تًتصّ اجمل١ً بإزضاٍ ْطد١ َٔ ايعدد إىل صاسب ايبشح املٓػٛز بعد طبع

 ايعدد.

 .تؤٍٚ مجٝع سكٛم ايٓػس يًُذ١ً 
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 أمحد ضبُد بسقعإ .د،  ضامل َبازى ايعٛبجاْٞ .د..   ..............................................

   ""عصٜص٠ عبداهلل منٛذدًا دبًٝات ايصَٔ يف ايسٚا١ٜ اي١ُٝٓٝ املعاصس٠ (1

 مساح عبداهلل أمحد ايفّسإ. أ..   .........................................................................
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  ع أثس زأع املاٍ ايفهسٟ ٚاإلفصاح عٓ٘ ع٢ً أدا٤ َٓػآت األعُاٍقٝا (4

  ضامل ضبُد ضعٝد بافكريد. . ...) دزاض١ تطبٝك١ٝ ع٢ً َٓػآت األعُاٍ بازبُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ (
 

                                                          ضبُد عًٞ أمحد ايهبطٞ                                  د. ...............  نتاب١ اسبدٜح ايٓبٟٛ بني ايٓٗٞ ٚاإلذٕ (5

  ٚفل ضٛابط ايػسٜع١ اإلضال١َٝ منٛذز َكرتح يبٝع األٚزام ايتذاز١ٜ (6

 أَني عًٞ ًَٗٞ ضبُدد. .. .............. )دزاض١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املصازف اإلضال١َٝ يف ايُٝٔ(
 

  غعٓإ َطعٛدد.   ...............................  َطتكبٌ ايعالقات ازبصا٥س١ٜ ايُعُا١ْٝ  ((77
يف ايعًُٝـ١ ايتعًُٝٝــ١   تعًِايـ  صـادز َـا َـد٣ اضـتدداّ َعًُـٞ املسسًـ١ ايجاْٜٛـ١ مل       (8

 صاحل نسا١َ قُصاٟٚد.   .........................    ضبافع١ سضسَٛتد١ٜٓ املهال مب

 داهلل املعجِبٔ عب ِإبساٖٝد.  ..االضتجٓا٤ يف اإلميإ ٚاإلضالّ بني ايطًف ٚطبايفِٝٗ (9

   دٚز َٓعُات اجملتُع املدْٞ يف متهني املسأ٠ اي١ُٝٓٝ  (20

 (دزاض١ َطبك١ ع٢ً ايعاًَني بازبُعٝات األ١ًٖٝ )ايٓط١ٜٛ( مبشافع١ سضسَٛت)

 فتش١ٝ ضبُد باسػٛإ .د ،،  امحد عبد اسبُٝد ضًِٝ عبد ايػيند.  .. ....................

ع١ٝ ٚايعٌُ يًتدطٝط اإلضرتاتٝذٞ داٖص١ٜ ٚشاز٠ ايػؤٕٚ االدتُا تكِٝٝ َد٣ (22

 فٝصٌ محد املٓاٚز  ..................................... )دزاض١ َٝدا١ْٝ( بدٚي١ ايهٜٛت
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  االفتتاحيةاالفتتاحية

 بكًِ                            

 ز٥ٝظ داَع١ االْديظ-تشسٜسز٥ٝظ اي                                                                                 
 

   ٚ ــيتٞ إصــدازْا هلــرا ايعــدد  ٜ ٌ ــا َكبــ عًــ٢ َــتػريات قادَــ١ يف نــٌ األصــعد٠ عًــ٢       ٚطٓٓ

، ٚذيو بعد ختاّ َؤمتس اسبٛاز ايٛطين ايػاٌَ َٚا أضـفس عٓـ٘   َطت٣ٛ ايطاس١ ايٛط١ٝٓ

َــٔ ْتــا٥ر تتػٝــا إســداخ َطــاز عــادٍ يًٛســد٠ ٚإضــداٍ عًٝٗــا يبــٛع ايٓعــاّ االذبــادٟ            

ــا ازبٛاْـــب     ايفٝـــدزايٞ، ٚعًٝـــ٘   إعـــالٕ إْػـــا٤ األقـــايِٝ اإلدازٜـــ١ ايـــيت زاعـــت يف تهٜٛٓٗـ

سدــٛ َٓٗــا إذا دــس٣ َــٔ خالهلــا  ايتازخيٝــ١ ٚايجكافٝــ١، ٖٚــٞ ضــتشكل دٚزٖــا اسبكٝكــٞ ٚامل 

 . تٛشٜع عادٍ يًطًط١ ٚايجس٠ٚ، ٖٚٓا ٜهُٔ احملو ايرٟ ضٝدترب ق١ُٝ ٖرٙ املتػريات

ٚاملسانــص  ْؤنــدٙ باضــتُساز ٖــٛ إٔ املؤضطــات ايتعًُٝٝــ١ ٚ ْػــري إيٝــ٘ د ٖٓــا إْٔــٛ يهــٔ َــا

، َٚــٔ بٝٓٗــا داَعــ١   ٚعًــ٢ زأضــٗا ازباَعــات ايٛطٓٝــ١ سهَٛٝــ١ َٓٗــا أٚ أًٖٝــ١       ايبشجٝــ١

١ ٚاملــالذ اآلَــٔ إلعــاد٠ دزاضــ١ ٚذبًٝــٌ   ٝــٚاألدا٠ ايعًُ ضــتعٌ ٖــٞ ايعكــٌ املفهــس  ألْــديظا

، ثــِ اشبــسٚز بسعٜــ١ عًُٝــ١ ٚعًُٝــ١     ت ايــيت ْٛادٗٗــا يف طبتًــف األصــعد٠   نــٌ املػــهال 

ــا       ــل ايسفاٖٝـــ١ ي ْطـ ــ١ ٚدكـ ــل أٖـــداف ايتُٓٝـ ــا دكـ ــٗا مبـ ــازٙ أدا٠ ايتُٓٝـــ١  سبًـ ٕ باعتبـ

 .ٚغاٜتٗا

يظ يًعًــّٛ ٚايتكٓٝــ١ ٚاســد٠ َــٔ ازباَعــات ايــيت ذبُــٌ عًــ٢     داَعتٓــا داَعــ١ األْــد  إٕ

ــٗا َــٔ خــالٍ َٓربٖــا ايعًُــٞ ٚايبشجــٞ     ، ٖٚــٞ َجــٌ ٖــرٙ ايكــِٝ ٚاملعــاْٞ ايٓبًٝــ١     ناًٖ

صبًــ١ األْــديظ يًعًــّٛ االدتُاعٝــ١ ٚايتطبٝكٝــ١ ( تطــع٢ إىل تٛضــٝع فسصــ١ قسا٤تٗـــا         )

ع ي صـدازات املتتايٝـ١   ٚتداٍٚ ضبتٜٛاتٗا َٔ خالٍ اعتُاد ْعاّ ايٓػس اإليهرتْٚـٞ املٛضّـ  

ع٢ً املٛقع اإليهرتْٚٞ يًذاَع١ ، يهٞ ٜطٌٗ ع٢ً األنادميٝني ٚمجٝع املٗـتُني باجملـاٍ   

ــد ا  ــ١ ددٜـ ــر٠  ايبشجـــٞ َتابعـ ــرٙ ايٓافـ ــاخ املٓػـــٛز٠ عـــرب ٖـ ــ١  ألحبـ ــاد  يٝـ ــس٣ اعتُـ ، ٚقـــد دـ

، ٚقــد دــس٣ عــرب ٖــرٙ ايٓافـر٠ ايتٛاصـٌ باجملــاٍ ايبشجــٞ َتابعـ١ ددٜــد األحبــاخ املٓػـٛز٠    

ــسا٤ات        اعت ــط اإلدـ ــا ٜبطـ ــًا مبـ ــاخ إيهرتْٚٝـ ــِٝ األحبـ ــٌ ٚذبهـ ــٌ ٚايرتاضـ ــ١ ايتٛاصـ ــاد  يٝـ ُـ

دز َـــٔ األحبـــاخ ٚايدزاضـــات  ٚخيتصـــس ايـــصَٔ َـــٔ أدـــٌ إتاســـ١ ايفسصـــ١ يٓػـــس أنـــرب قـــ  

 ايع١ًُٝ .

  االفححبحٍةاالفححبحٍة
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َٓـر   يف إصداز اجملًـ١  يهٔ ازباَع١ خطت َٓر ٖرا ايعدد غًٛطا أبعد ٚأعُل دالي١، متجٌ

َ  ٖـرا ايعــدد  يف أحبــاخ ٚدزاضــات  َــٔ اجملًـ١  طـتك١ً حبٝــح ٜػطــٞ عـدد  بصـٛز٠ ربصصــ١ٝ 

دزاضـات    خـس  ٚعـدد  ٚدٌُ اضِ ) صب١ً األْـديظ يًعًـّٛ ايتطبٝكٝـ١ (،    ايتطبٝكٞاجملاٍ 

ــّٛ      االدتُــاعٞٚأحبــاخ ايعًــّٛ يف اجملــاٍ    ــ١ األْــديظ يًعً ٚاإلْطــاْٞ دُــٌ اضــِ ) صبً

ٓ ٚاالدتُاعٝــ١  اإلْطــا١ْٝ ، نُــا ٝشكلضــ ا عًٝــ٘(، ٚال غــو إٔ ٖــرا اإلدــسا٤ ايــرٟ أقــدَ

يف صبـاٍ ْػـس األحبـاخ ٚايدزاضـات، هلـرا فكـد أعـدْا         تٛضـعًا أفكٝـًا ٚزأضـٝاً    ْعتكد ْٚسدـٛ، 

(، َـع االستفـاظ ايتطًطـًٞ يرتتٝـب اجملًـدات،       2تسقِٝ األعداد يٝشٌُ ٖرا ايعـدد زقـِ )   

ٚايــٓص عًــ٢ ضــ١ٓ اإلصــداز ٖٚــٞ اآلٕ ايطــ١ٓ ايعاغــس٠، ٚإْٓــا يٓيَــٌ إٔ عبعــ٢ َــٔ مجٝــع   

ــا سجني ٚايدازضــني يف ازباَعــات اسبهَٛٝــ١ ٚاألًٖٝــ١ ٚايهًٝــات املتدصصــ١ ٚاملسانــص       ايب

ايبشجٝــ١ بايتفاعــٌ ٚايتٛاصــٌ ٚاملػــازن١ بيحبــاثِٗ يف نــال اجملــايني ايتدصصــني مبــا      

 ٜػهٌ إغٓا٤ يًُاد٠ ايع١ًُٝ هلرٙ اجمل١ً احمله١ُ .

     ٛ ضـات املتدصصـ١   ٜـ١ ٚايبشـٛخ ايعًُٝـ١ ٚايدزا   ٜٚػٌُ ٖـرا ايعـدد باقـ١ َـٔ ايكضـاٜا اسبٝ

ٞ االدتُاعٞ يف اجملاٍ  تشـس  دَٚـًا عًـ٢    ي ٖـرٙ  ، ٚازباَعـ١ َـٔ خـالٍ صبًتٗـا    ٚاإلْطـاْ

ايباسجني املتُٝصٜٔ ٚتٛفري َٓرب عًُٞ هلِ ٜػذعِٗ عًـ٢  ٚ ايدازضني ازبادٜٔ اضتكطاب

املصٜد َٔ اإلْتاز ايعًُٞ ٚايبشجٞ باعتبازٙ إسـد٣ املؤغـسات االضـرتاتٝذ١ٝ يٓٗضـ١ األَـ١      

 ٚتكدَٗا .

إال إٔ ْػـهس نـٌ تًـو األقـالّ ٚاألٜـادٟ ايـيت مل تـيٍ دٗـدًا          يف ختاّ نًُتٓـا  ٓاٚال ٜطع

 ايعدد إىل ايٓٛز ..ٖرا ست٢ ظٗس 

َٚسانصْا ايبشج١ٝ َصٜدًا َٔ ايعطا٤  َتُٓني يٛطٓٓا ٚيهٌ َؤضطاتٓا ايتع١ًُٝٝ

 .ٚايتكدّ ٚاالشدٖاز 

 

 

  االفححبحٍةاالفححبحٍة
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  مستوى التفكري ما وراء املعريف مستوى التفكري ما وراء املعريف 

  لدى طلبة بعض كليات جامعة حضرموتلدى طلبة بعض كليات جامعة حضرموت
  

 امللخص :

استتدٗتؾه ٖتتلٙ ايت استت١ ستتت ف َشتتد٣ٛ ايتتدؿهع َتتد ٚ ا٤ ا تتت   يتتت٣  ً تت١      

ثتتت  َتتتدػعٟ ازبتتتٓص ٚايديؼتتتؽ ايتًُتتتٞ  أبتتتتل نًٝتتتدة حدَتتتت١ وـتتت َٛة   ٚ

ي تتتدط ٚ دي تتت١ َتتتٔ  ً تتت١ (  د512يًطديتتت    ٖتتتلا ا شتتتد٣ٛ ن ٚقًتتت٢ قٝٓتتت١ قٛاَٗتتتد   

(  حت ٣  5115/5112ا شد٣ٛ اي ابع   ايؿؼٌ ايت استٞ اوٍٚ َتٔ ايتتدّ ازبتدَتٞ      

طتتتتتتت ٚا ٚ ٜٓشتتتتتتتٕٛ   إقتتتتتتتتا سط ٝتتتتتتتل َكٝتتتتتتتدض ايتتتتتتتدؿهع َتتتتتتتد ٚ ا٤ ا تتتتتتتت   َتتتتتتتٔ    

 Schraw&Dannison,1994      ٌٚمت سهٝٝؿتتتتتت٘ يً ٦ٝتتتتتت١ ايُٝٓٝتتتتتت١ َتتتتتتٔ ق تتتتتت   )

ؿهع َتتد ٚ ا٤ ا تتت   يتتت٣  اي تتدو . ن ٚأرٗتت ة ايٓدتتد٥ى َشتتد٣ّٛ َدٛستتطدط َتتٔ ايتتد   

قٝٓتت١ ايت استت١   ٚأْتت٘   سٛحتتت ؾتت ٚم حاة   يتت١ إوؼتتد١ٝ٥ ستتتٛ  زبتتٓص ايطديتت           

بت. ايطً ت١  التدمؾِٗ       إوؼتد١ٝ٥ بُٝٓد نظؿه ايت است١ قتٔ ؾت ٚم حاة   يت١     

 ايديؼؽ ايتًُٞ  ؼًح١  ً ١ ايديؼؼدة ايت١ًُٝن

ا ٖدُتتتدّ ٚ ٠ ؿتتت مبجُٛقتتت١ َتتتٔ ايدٛػتتتٝدة َتتتٔ أُٖٗتتتد  ٚأٚػتتته ايت استتت١   

بد ي حدة ايدت١ًُٝٝ ايؿه ١ٜ ٚخبدػ١ َٗد اة ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   اييت أطت ة  

 نايت اس١ ؿتؿٗد يت٣  ً ١ ازبدَت١ 
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 مقدمة : 

ٕ ايدتًِٝ ازبدَتٞ حيدٌ َشدو١ ن ع٠ ق٢ً الد  ١ أٚيٜٛدة ٚاٖدُدَدة إ

 اوٚسدط ا ش٦ٛي. يٝص ؾكط   اوٚسدط اوند مي١ٝ ٚايرتب١ٜٛ  بٌ ٚود٢  

  ا قدؼد ١ٜ ٚايشٝدس١ٝ  د ي٘ َٔ  ٚ  وٟٝٛ ٚودسِ   وٝد٠ ايظتٛب ٚاجملدُتدة

وٕ ازبدَتدة مت ٌ بٝٛة اشبرب٠ َٚؼد   ا ت ؾ١ اييت ستدرب او ا٠ ايؿتدي١ 

 يًدتدٌَ ٚايدهٝـ َع ا دػعاة ا دشد ق١ ا ل١ًٖ اييت ٜتٝظٗد ايتدمل ايّٝٛ ن

ٕ يًُٓدٖى ايت اس١ٝ قد١َ ٚا ٓدٖى ( أBrayer ; 1988ٜٚلن  ب اٜ  

ُّ ان ّع اايت اس١ٝ ازبدَت١ٝ بؼٛ ٠ الدػ١  ّٚ    س١ُٝٓ ٚسطٜٛ  ايدؿهع  دَٚٗ

إح ٜدِ قٔ   ٜكٗد ستًِٝ ٚست ٜ  ايطً ١ ق٢ً ايدٓظِٝ ٚايدشًشٌ     َٚٗد اس٘

ُُٜهِٓٗ َٔ سط ٝكٗد    االٌ أٚ   الد ج ا ؤسشدة ايرتب١ٜٛ  سؿهعِٖ  مبد 

 p26س ب١ٝ َٔ ؾهِ ط دبٗد  حند٤ سشد ُ  اييت يألَِ ٜهٕٛ إمند شدك ٌؾد  (ن 

 َٛاح١ٗ قٔ قدحز٠ ضب ط١ ْؿٛسدط يًُجدُع  ٚأْدجه ايظدٌَ ايُٓٛ أقدقه

 ( ن86  ؾ  5111اسبٝد٠  أبٛ  ف َٚٓؼٛ   ذبتٜدة

إٔ َٓدٖى ايدتًِٝ ازبدَتٞ سٗتف إىل سهٜٛٔ إْشدٕ  ( 5111   اشبًٝؿٜٞٚ ٣ 

يدؿهع ايشًِٝ  ٚاإلود ١ بط ا٥ك٘  ٚاإل  اى ايٛاقٞ ٜدُٝز بديكت ٠ ق٢ً ا

بدوسديٝ  ا شديت١َ     اس١ ايهٕٛ ٚاي ١٦ٝ احملٝط١  ٚايكت ٠ ق٢ً ايدحًٌٝ 

ا ٛؿٛقٞ يًظٛاٖ  ٚا ظهمة  ٚؾِٗ و ن١ ايدد ٜخ اإلْشدْٞ ٚاشبؼد٥ؽ اييت 

د ب٘   متٝز َ اوً٘  ٚا سدؿد ٠ َٔ وكد٥ك٘  بدإلؿدؾ١ إىل ايدتٛ  ق٢ً سكِٝٝ دب

نُد ٜؤنت اي دو ٕٛ ن (18 ؾ اسبٝد٠ َٔ َٓظٛ  مشٛيٞ ٚا سدؿد ٠ َٔ   ٚسٗد

ق٢ً إٔ ايدت ٜص ازبدَتٞ يٝص صب   إيكد٤ ضبدؿ اة   ْٚكٌ َتًَٛدة إىل 

ا دتًُ.   بٌ ٖٛ ق١ًُٝ إقتا  َدهدٌَ يًجٛاْ  ا ت ؾ١ٝ ٚا ٗد ١ٜ ٚايٛحتا١ْٝ   

ٕ إد ق٢ً حيو ؾٌ ممٝز  ٚسأسّٝشٚاييت مبٛح ٗد سهٜٛٔ طيؼ١ٝ ا دتًِ بظه

  نٝـ  ١َُٗ ايدت ٜص ازبدَتٞ ٖٞ ستًِٝ ايطً ١ نٝـ ٜؿه ٕٚ ٜٚ تقٕٛ 

(ن ٚميهٔ 19  ؾ1992حيؿظٕٛ ايهد  ٚا لن اة ٚا ًيؼدة ازبدَت١ٝ   زٜدٕٛ 
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ا ْدٝج١ يًدحتٜدة اييت سؿ ؿٗد ايكٍٛ بإٔ ايتدمل ايّٝٛ أػ ح أن   ستكّٝت

 ة   ٚأػ ح ايٓجدح   َٛاح١ٗ ٖلٙ ايدحتٜدة   سهٓٛيٛحٝد ا تًَٛدة ٚا سؼد

 ٜتدُت ق٢ً ايهِ ا ت   بكت  َد ٜتدُت ق٢ً نٝؿ١ٝ اسديتاّ ا ت ؾ١ ٚسط ٝكٗد ن

( قٓتَد قدٍ " إٕ َد ستًُد٘ 1959ٖلا ا سدٓددج قدّ   إىليؿ   ٚاٜدٗت إٚقت أطد  

مل سـع ند و ٚذب م َلن اة ضبدؿ اسو    ٜهٕٛ قتِٜ ايؿد٥ت٠ يو َد

(ن ٜٚؤنت 15 ؾ1998و ٝ   ا دـُٔ  وؿظد٘ قٔ رٗ  قً  "   سٓش٢ َدٚ

ٜتٓٝين َدحا ٜتًُٕٛ أٚ  ٟ    ( "  Smith,1993قدي٘ ا  بٞ مسٝث    حيو َد

د ٖٛ إٔ ٜدتًُٛا نٝـ ٜؿه ٕٚ  ٜتٓٝين َدحا ٜت سٕٛ   إمند نٌ َد ٜتٓٝين وكط ٚ 

 ن ( p9  إح جي  إٔ ٜدتًُٛا نٝـ ٜديلٕٚ ق ا اسِٗ بأْؿشِٗ "

ؾديدتًِٝ ازبدَتٞ يٝص ؾكط مجع ا تًَٛدة   ٚإمند ٜدطً  قم٠ٚ ق٢ً 

َّد أبتد اط حتٜت٠  ٚقت ٠ سأثع  حيو ابدتاع ٚسد٥ٌ ايدتدٌَ َتٗد   يدهش ٗد  ٚ

أنرب  ٜٚرتس  ق٢ً حيو اإل  اى إٔ ق١ُٝ َد ْتًُ٘ إمند سهُٔ   قت س٘ ق٢ً 

 ايدأثع ٚايدػٝع ؾٝٓد ن

يٓؿشٞ   ايشٓٛاة اوالع٠ َٝم  و ن١ ٚاست١ ٚطٗت او ب ايرتبٟٛ ٚا

اٖدُه بت اس١ ايتًُٝدة ايتك١ًٝ ا يدًؿ١ نديدؿهع ٚا سدٓددج ٚايلان ٠ 

ٚ ا٤ ايلان ٠    ا ت ؾ١ َٚدٚا سدتقد٤   إؿدؾ١ إىل   اس١ َٛاؿٝع َ ٌ َد ٚ ا٤ 

١ نُد رٗ  اٖدُدّ ٚاؿح َٔ ق ٌ ا  ب. بدتًِٝ ايدؿهع   ٚاقد د  ايدتًِ قًُٝ

حبث ْظط١ قٔ ا ت ؾ١ ٜدٛيت قٓٗد سطٜٛ  ا دتًِ  سرتاسٝجٝدة َ اق ١ يتًُٝدس٘ 

٘ َٔ َ اق ١ سؿهعٙ ٚايدحهِ ب٘ ا ت ؾ١ٝ  ٚسهٜٛٔ َشد٣ٛ َٔ ايٛقٞ ميهٓ

 ( ن5112   بكٝتٞ

 قه  اييت ا ؿدِٖٝ َٔ  (Metacognition)ا ت ؾ١ ٚ ا٤ َد َؿّٗٛ ُٜتت

َّ  ج١ وحبدث َدتت ٠ قدّ بٗد حٕٛ ؾمؾٌد   قًِ ايٓؿص ا ت   ْدٝاٖدُد

 Flavell,Johnٚاست١ دآؾدقط ( َٓل بتا١ٜ ايش تٝٓٝدة َٔ ايك ٕ ا دؿٞن ٚؾدح 

 ٚايدؿهع ايلند٤   َٛؿٛقدة ايٓظ ١ٜ ٚا ٓدقظدة ايدج ٜ ١ٝ يًت اسدة
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 قكت   بٗلا ا ؿّٗٛ ا ٖدُدّ سطٛ  ٚقت  ايدتًِ َٚٗد اة ٚا سدٝتدب ٚايلان ٠

٤ بٓظ ٜدة ايلند   س د ٘ ا ٖدُدّ َٔ ايه ع ًٜك٢ ٜزاٍ ٚ   اي ُدْٝٓٝدة

 ( ن21ؾ  5115  ح ٚإايك ا    ٚاربدح ا ظه١ً وٌ ٚاسرتاسٝجٝدة ٚايدتًِ

ٚمت ٌ َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ إوت٣ ايدهٜٛٓدة ايٓظ ١ٜ ا ت ؾ١ٝ ا ١ُٗ   قًِ 

ْٚٛادب٘  ايٓؿص ا ت   ا تدػ    وْٗد سٗدِ بٛقٞ ا دتًِ يٓظدَ٘ ا ت  

ٚقًُٝدس٘   ٚحيو َٔ المٍ َ اق د٘ يتًُٝدة سؿهعٙ ٚسٓظُٝٗد ٚسكٛميٗد   ٖٚٞ 

أٜـد ايكت ٠ ق٢ً ايديطٝط ٚايٛقٞ بدشبطٛاة ٚا سرتاسٝجٝدة اييت ٜديلٖد 

سؿهعٙ   ٜٚدـُٔ ٚقٝ٘ ايؿ   سبٌ ا ظهمة اييت سٛاحٗ٘ ٚسكِٝٝ نؿد٠٤ 

ٜٚزٜت َٔ قت س٘ ق٢ً سط ٝل  نت ؾ٘  ٜ ٜت ؾ٘ َٚد   ٚقت س٘ ق٢ً إٔ ٜتٞ َدبدؿهعٙ

َد ستًُ٘   ممد ٜشدقتٙ ق٢ً نظـ اوالطد٤ اييت ٜكع ؾٝٗد   ٚسطٜٛ  سؿهعٙ   

نٛسدد     قٛ ط يٝؼ ح ؾ  ا َشدكم   سؿهعٙ   ٚيٝؼ ح ستًِٝ ايدؿهع ؾتمط

 ٖٚٛ   ا دُٝز اإلْشدٕ قؼ  ٜدطً ٘ َد حيو إٔ طو (ن ٚ 1996  َٚ زاْٛ

   سشدؤٍ َٛؿع اآلٕ أػ حه اييت ايرتب١ٝ ٗ٘ َشدك ٌٜٛاح ايلٟ ايدحتٟ

 ؾٛم َد بٌ ا ت ؾ١ ؾكط يٝص ايلٟ ميدًو ا ٛا ٔ إقتا    بتٚ ٖد ايكٝدّ

 ٚقؿد١ْ    ايدؿهع  ق ٝت ايدؿهع بٌ ايدؿهع ق٢ً ؾكط يٝص ٚايكد     ا ت ؾ١

 (ن95  ؾ5112

( " مت ٌ َت ؾ١  Flavell, 1976د يً دوث ؾمؾٌ   إٕ "َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١"  ٚؾكط

ايؿ   يتًُٝدس٘ ايل١ٖٝٓ ا ت ؾ١ٝ ايلاس١ٝ  َٚد ٜ س ط بليو َٔ إْددج َت  "ن أَد 

( ؾٝتٍ ٖلا ا ؿّٗٛ ق٢ً "ٚقٞ  Brown et.al;1986بديٓش ١ يربإٚ ٚزَم٥٘   

ا دتًِ بت١ًُٝ ايدؿهع ا ُد س١ المٍ إظبدز ا ١ُٗ ايدت١ًُٝٝ  نُد ٜتٍ أٜـد 

ق٢ً ايدحهِ ٚايشٝط ٠ ق٢ً ْظد ٘ ايدتًُٞ  ٚٚقٝ٘ بدو ا٤ قٔ ق٢ً قت ٠ ا دتًِ 

 &  Biggsَٚٛ    صجٝ  ٜل ايدكِٜٛ ا شدُ  ي٘"ن ٜٚلٖ  ب

moore,1993,p.72  ٘إىل ايكٍٛ بإٔ ٖلا ا ؼطًح ٜتهص ٚقٞ ايؿ   بتًُٝدس )

ا ت ؾ١ٝ اشبدػ١ ب٘ بت  َٔ ضبد٣ٛ ٖلٙ ايتًُٝدة  ٜٚٛرـ ٖلا ايٛقٞ ايلاسٞ   
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 ,Ormrodطٜٛ ٖد ٚذبشٝٓٗدن ٜٚ ٣ أٚ َ ٚ   ق٢ً ايتًُٝدة ا ت ؾ١ٝ ٚس ايشٝط ٠

2000, p.322    ِٖإٔ َؿّٗٛ َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ٜظع إىل ٚقٞ ايطمب ٚسؿهع )

قًُٝدسِٗ ا ت ؾ١ٝ اشبدػ١ بِٗ  ٚضبدٚيدِٗ سٓظِٝ ٖلٙ ايتًُٝدة  َٚت ؾ١ َٗدّ 

٠ ضبت ٠ َٔ ايٛقه  ايدتًِ اييت ميهٔ إٔ ٜٓجزٖد ايطدي  بٛاقت١ٝ المٍ ؾرت

ٚاسرتاسٝجٝدة ايدتًِ ايؿتدي١ اييت ميهٔ إٔ ٜشديتَٗد  تدزب١ أٚ ستًِ ا د ٠ 

( ست ٜؿد  ؿّٗٛ 5111ازبتٜت٠  ٚاسرتحدع ا تًَٛدة ا يز١ْ سدبكدننٜٚكتّ َدزٕ  

اييت  ايدؿهع ؾٛم ا ت   َؿد ٙ : َت ؾ١ ا دتًِ بديتًُٝدة ٚاوْظط١ ايل١ٖٝٓ

ـ ايدتًِ ا يدًؿ١   ٚقت س٘ ق٢ً ايدؿهع ٚايدتب  بد ت ؾ١ اييت ميد سٗد   َٛاق

اندش ٗد َٔ ٖلٙ ا ٛاقـ   ٚضبدٚ س٘ يدٓظِٝ اوْظط١ ا ت ؾ١ٝ اييت ٜكّٛ بٗد أٚ 

ايشٝط ٠ قًٝٗد َٔ المٍ ربطٝط ٖلٙ اوْظط١ َٚ اق دٗد ٚؿ طٗد أثٓد٤ 

بٗد ٚ  ٜك١ سٓؿٝلٙ ايدٓؿٝل بدإلؿدؾ١ إىل سكُٝٝ٘ ايلاسٞ شبط١ ايٓظدط اييت قدّ 

 ( ن11ؾ   5111ي٘ ٚايٓدد٥ى ا هدش ١ َٓ٘ "  َدزٕ  

إٕ "َتتد ٚ ا٤ ا ت ؾتت١" ؿتت ب َتتٔ اشبطتتدب َتتع ايتتلاة ا ؿهتت ٠ أٚ اسبتتتٜث َتتع           

ٌ  ٜٚكترتح  ايتلاةن  ِ إٔ  Flavell)  ؾمؾت ٌ  اوْظتط١ ايٓؿشت١ٝ   َتظت  ايتًُٝتدة  َ ت

 ايٛاقٝت١  ٚغتع  ٗتد َٓ ايٛاقٝت١  اسب نٝت١  ٚا ٗتد اة  ٚا ْؿتتد ة  ٚايتتٚاؾع  ا ت ؾٝت١ 

 ٔ ٕ  إٔ ميهت ٔ  سهتٛ ٍ   ا دـتُٔ     ا ت ؾت١  َتد ٚ ا٤  ؿتُ   5112 ايٖٛتدب  ٚق تت  ايتتت

ٔ  ٚستأَمة  ايتدؿهع    ايتدؿهع  بأْٗتد  :ق ٝتت  ٜٚت ؾٗتد  ( ن166ؾ ٞ ٚٚقت    ا ت ؾت١  قت

 ن ا ظتتهمة سبتتٌ ا شتتديت١َ ايدٓظتتِٝ ٚآيٝتتدة ا ت ؾٝتت١ يتًُٝتتدةايؿتت   بد

( بٓٛع َٔ ايظٍُٛ إح ٜظتع   754  ؾ: 1999  ٜٚدشِ ست ٜـ ح ٚإ    )5111 ق ٝت 

إىل إٔ ايدؿهع ؾٛم ا ت   َؿٗتّٛ ٜتتٍ قًت٢ قًُٝتدة ايتدؿهع ايتًٝتد ايتيت ستدحهِ         

  سٛحٝ٘ ٚإ ا ٠ ْظد دة وٌ ا ظه١ً ٚاربدح ايك ا   ٚس كتٞ قًت٢ ٚقتٞ ايؿت   يلاست٘      

ٔ ٚيػتتتعٙ أثٓتتتد٤ ايكٝتتتدّ بد ُٗتتتدة ايتتتيت سدطًتتت  َتدزبتتت١ يًُتًَٛتتتدةن ٖٚتتتٛ ْتتتٛع َتتت 

اسبتٜث َع ايتلاة ٚايتدؿهع وتٍٛ ايتدؿهع قتٔ   ٜتل ايديطتٝط يتأل ا٤ َٚ اق ت١          

 سٓؿٝل اشبط١ ٚايدكِٝٝن
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ٚق٢ً اي غِ َٔ ا الدمف ايظدٖ ٟ ب. ايدت ٜؿدة  إ  إٔ مث١ قٛاسِ 

َظرتن١ بٝٓٗدن ٚسدُ ٌ   إٔ َؿّٗٛ "َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١"   ٜدج٢ً   ا ت ؾ١ 

ظبدز قًُ٘ أٚوٌ َظهًد٘ أٚ اربدح ق ا ٙ  أٟ   ا  دط ٠ اييت ٜدتد دٖد ايؿ   إل

ٜدج٢ً   ايٓظدط ا ت   ا  دط  ايلٟ ميد س٘ ايؿ   يدحكٝل ٖتؾ٘; ٚإمند 

سٓظِٝ  ٜدج٢ً   نٌ ْظدط قكًٞ َٔ طأْ٘ سٛحٝ٘ أٚ َددبت١ أٚ  ػت أٚ سكِٝٝ أٚ

حدقدط  أٚ َ احت١ أٚ إ ا ٠ ٖلا ايٓظدط ايتكًٞ ا  دط  سٛا٤ّ أندٕ سلن اط  أٚ اسرت

أٚ ست ؾدط  أٚ اْد دٖدط  أٚ إ  اندط  أٚ ربٝمط  أٚ َكد ١ْط  أٚ سؼٓٝؿطد  أٚ ذبًٝمط  أٚ 

  نٌ ٖلٙ ا سرتاسٝجٝدة اسدٓددحدط  أٚ اسدك ا٤ّ  أٚ اندشدبدط  تًَٛدة  أٚ ستًُدط

ستدرب أَ ١ً حٝت٠ يًٓظدط ايلٖين ا  ن  ايلٟ اػطًح ق٢ً سشُٝد٘ بدؿهع 

متّٝٝزا هلد قٔ ايٓظدط ايتكًٞ  ( ٤metacognition ا ت ؾ١  ايدؿهع  أٚ َد ٚ ا

  ( ن5117  سٝػز٠  ( Cognitionا ت   ا  دط   

  ايًػ١ ايت ب١ٝ بتت٠ َرتا ؾدة  ( (metacognitionسديتّ َؼطًحاٚقت 

َٓٗد : َد ؾٛم ا ت   ; َٚد ٚ ا٤ ا ت ؾت١ ; َٚد بتت ا ت ؾ١ ; ٚا ٝددَت ؾ١ ; َٚد ٚ ا٤ 

إب اِٖٝ  ( اى ; ٚايدؿهع   ايدؿهع ; ٚايدؿهع وٍٛ ايدؿهع ; ٚا ت ؾ١ اشبؿ١ٝاإل 

 ن )  5111 

( ب. ا ت ؾ١ َٚد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ؾُؼطًح ا ت ؾ١ ٜتين 1991ايظ قدٟٚ   ٜٚؿ م

ايتًُٝدة ايٓؿش١ٝ اييت بٛاسطدٗد ٜدحٍٛ ا تالٌ اسبشٞ ؾٝطٛ  ٚخيدزٕ يت٣ 

  و. إٔ َؼطًح َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١   ا يدًؿ١ ايؿ   سب. اسدتقد٥٘   ا ٛاقـ 

ٜتين ٚقٞ ايؿ   بديتًُٝدة اييت ميد سٗد   َٛاقـ ايدتًِ ا يدًؿ١ ن 

ؾدإلسرتاسٝجٝدة ا ت ؾ١ٝ ٖٞ اييت ٜشديتَٗد ايؿ   يدحكٝل ٖتف َد  َ ٌ ؾِٗ 

بُٝٓد إسرتاسٝجٝدة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ٖٞ اييت ٜشديتَٗد   ايٓؽ   ايهددب

يٛػٍٛ يًٗتف َ ٌ سؤاٍ ْؿش٘ يدكِٝٝ َت٣ ؾُٗ٘ يًٓؽ ٖٚٞ يًدأنت َٔ ا

قد ٠ سش ل أٚ ستك  ايتًُٝدة ا ت ؾ١ٝ ن نُد إٔ ا ت ؾ١ ستين اإلسرتاسٝجٝدة 

ٚايتًُٝدة ا ت ؾ١ٝ اييت ٜشديتَٗد ا دتًِ يًدتًِ بُٝٓد َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ستين َد 
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 ن(Georghiades,2004)    بٗد ٜت ؾ٘ ا دتًِ قٔ إ  ان٘ ٚقت س٘ ق٢ً ايدحهِ 

إٔ ا ٗد اة ا ت ؾ١ٝ ٖٞ اييت حيددحٗد ا دتًِ  ((Schraw ,1998 ط اٚ ٜٛؿح

أَد ا ٗد اة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ٝ ؾٗٞ ا ٗد اة ايـ ٚ ١ٜ إل  اى نٝـ    يٝؤ ٟ ا ١ُٗ

ن ٜٚؤ ٟ اندشدب َٗد اة ايدؿهع ؾٛم ا ت   إىل إجيد  َ و١ً َٔ  أ ٜه ا ١ُٗ

دبتً٘ ٜت ى َت٢ٓ َد ٜكٍٛ َٚت٢ٓ َد ٜتٌُ ٚدبتً٘ ٜت ى ايٛقٞ قٓت ا دتًِ   

 دحا ٜتٌُ بٗلٙ ايط ٜك١   ٚ دحا ٜؿه  بٗد   ممد ٜشد ع   منٛ َٗد اة ايدؿهع يتٜ٘ 

( نإٕ قًُٝدة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ سٓؿل ق٢ً ايتًُٝدة ا ت ؾ١ٝ 27  ؾ5112  اسبد ثٞ   

ؾٗٞ سـ ط ٖلٙ ايتًُٝدة  اييت سدٓدٍٚ ا ١ُٗ   ٚ سٓؿل ق٢ً ا ١ُٗ َ دط ٠  

ا ت ؾ١ٝ ابدتا٤ّ بديديطٝط هلد  َٚ ٚ ا مبددبت١ سٓؿٝلٖد   ٚاْدٗد٤ّ بدكِٜٛ 

 ن(   ( Bruer, 1995 ,Livingstone, 1997ْدد٥جٗد 

( بأْ٘ ميهٔ متٝٝز ؾ ق. أٚ بتتٜٔ  د  Flavell,1985,1979ٜٚ ٣ ؾمؾٌ  

ُٗد: الرب٠ َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١   ٚ ا٤ ا ت ؾ١ أٚهلُد: َت ؾ١ َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ٚثدْٝ

ؾُت ؾ١ َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ سٛرـ بدقد د ٖد قدقت٠ شبرباة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ اييت سؿٝت 

  اسديتاّ ا سرتاسٝجٝدة ا ٓدس ١ يتٌُ َد   إٔ َت ؾ١ َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ٖٞ 

َت ؾ١ بكت اة ايلاة ٚا ُٗدة اييت سٛاحٗٗد   ٚا سرتاسٝجٝدة اييت سٛرؿٗد    

ا دتًِ بكت اس٘   اإلحدب١ قٔ اوس١ً٦ ا كدي١ٝ سؿٝتٙ   ق ا٤س٘ ٚإحدبد٘  ؾُت ؾ١

قٔ سًو اوس١ً٦ ن أَد ؾُٝد ٜدتًل بد ُٗدة اييت سٛاح٘ ا دتًِ ؾدْ٘ ٜت ف إٔ 

ايٓؽ ايك ا٥ٞ ا أيٛف يتٜ٘ سٝهٕٛ أن   سٗٛي١ َٔ ايٓؽ غع ا أيٛف   

ٜت ف بإٔ ايدٓ ؤ مبحد٣ٛ ٚخبؼٛؾ ا سرتاسٝجٝدة اييت ٜٛرؿٗد ا دتًِ ؾأْ٘ 

ايٓؽ اقدُد ا ق٢ً قٓٛاْ٘ سٝحشٔ ا سدٝتدب ن ٖٚلٙ اوَٛ  اي مث١  ا ت ؾ١ 

بديلاة   ٚا ١ُٗ   ٚاإلسرتاسٝج١ٝ (   ٜٓؿؼٌ أوتٖد قٔ اآلال ن ٚيلا سهٕٛ ا ت ؾ١ 

مبد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ق١ًُٝ سؿدق١ًٝ ْظط١   ٚحيؼٌ قًٝٗد ا دتًُٕٛ   أثٓد٤ 

ـ اسبٝد٠ ن أَد اي تت اي دْٞ ٖٚٛ الرب٠ َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ؾٝدُ ٌ سؿدقًِٗ َع َٛاق

خبرباة ايؿ   ايشدبك١ خبؼٛؾ قًُٝدس٘ ٚقت اس٘   ٚنٝؿ١ٝ سٛرٝـ قًُٝدة َد 
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ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ق٢ً عبٛ َدشًشٌ يدشٝع أ ا٤ ايتًُٝدة ا ت ؾ١ٝ عبٛ ذبكٝل 

ت   إىل صبدي. سكشِٝ ايدؿهع ؾٛم ا ( بأْ٘  ميهٔ 5111اوٖتاف ن  ٜٚ ٣ َدزٕ  

 ٚاست. ُٖد :  

 اٌتمىمي اٌزايت ٌٍّعشفح ) اٌىعٍ ( ، وَتضّن حالحح أنىاع ِن ادلعشفح : -األوي

 : ٚسدؼٌ مبـُٕٛ ايدتًِ   َٛؿٛع ايدتًِ ( ن  ايدؼ حي١ٝ( ا ت ؾ١ ايدك ٜ ١ٜ - أ

ا ت ؾ١ اإلح ا١ٝ٥: ٚسدتًل بدإلح ا٤اة ا يدًؿ١ اييت ٜكّٛ بٗد ايؿ   يًٛػٍٛ   - ب

 ( نٌ َد   نٝؿ١ٝ ايدتًِقُ إىل

 ا ت ؾ١ ايظ  ١ٝ : ٢ٖٚ ٚق٢ ايؿ   بديظ ٚط ا ؤث ٠   ايدتًِ ن -حت

اٌخاين : اإلداسج اٌزاتُح ٌٍّعشفح وهً هتذف إىل ِغاعذج ادلتعٍُ عًٍ صَادج 

تحىُ واٌضثط اٌزايت ٌغٍىوه ِن خالي عٍُّاخ اٌ وعُه تاٌتعٍُ ورٌه

 : اٌتخطُط واٌتنظُُ واٌتمُُُ .وتشًّ

 نسٝجٝدة َت١ٓٝ يدحكٝل أٖتاف ضبت ٠ٖٛ ا الدٝد  ا دتُت  سرتا يديطٝط :ؾد

ٜت٢ٓ َ احت١ َت٣ ايدكتّ يدحكٝل اوٖتاف اي ٥ٝش١ ٚايؿ ق١ٝ  : ٚايدٓظِٝ

 ندٕ حيو ؿ ٚ ٜدط ن إحاى ٚستتٌٜ ايشًٛ

ٜدـُٔ سك ٜ  َت٣ ايدكتّ اسبديٞ   قًُٝدة ضبت ٠ ٚحيتث أثٓد٤  ٚايدكِٝٝ:

  5111دًؿ١ ٢ٖٚ ْكط١ اي تا١ٜ ٚايٓٗد١ٜ   أٟ قٌُ   َدزٕ   ايت١ًُٝ ا ي َ اوٌ

 ( ن11ؾ

 ( ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت     بتتٜٔ ُٖد : 1999ٜٚدٓدٍٚ حدب    

َت ؾ١ قٔ ايدهٜٛٓدة ا ت ؾ١ٝ  اإل  ان١ٝ : ٚسدهٕٛ َٔ ا تًَٛدة ٚايؿِٗ   (1 

دتًِ ايلٟ يت٣ ا دتًِ قٔ قًُٝدة سؿهعٙ   ٚنلا َت ؾد٘ بدسرتاسٝجٝدة اي

 ا يدًؿ١ اييت ٜشديتَٗد   َٛاقـ ست١ًُٝٝ طبدًؿ١ ن
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َٝهدْٝزَدة سٓظِٝ ايلاة : َ ٌ ايـ ط ا ت     ٚا  اق ١ ا ت ؾ١ٝ   ٜٚكؼت  (5 

بٗد قت ٠ ا دتًِ ق٢ً إٔ خيدد  ٜٚشديتّ ٜٚ اق  اسرتاسٝجٝدة ايدتًِ ا م١ُ٥ 

  يهٌ َٔ أسًٛب ايدتًِ ٚا ٛقـ اسبديٞن

 َٔ أْٛاع ثمث سدـُٔ ا ت ؾ١ ٚ ا٤ َد ( أ8ٕ  ؾ5112 ٚقؿدْ٘  ٜٚ ٣ ق ٝت

 ٖٞ : ايتكًٞ ايشًٛى

  سؿهعٙ ٚػـ    قد٘ َٚت٣ سؿهعٙ قًُٝدة قٔ ايؿ   َت ؾ١  - أ

 بتٌُ اْظػدي٘ قٓت ب٘ ٜكّٛ  د ايؿ   َددبت١ َٚت٣ ايلاسٞ ٚايـ ط ايدحهِ-ب

 ا ظهمة وٌ َ ٌ قكًٞ

 ايلٟ اجملدٍ قٔ بؿه ٠ تًلٜد ؾُٝد ايٛحتا١ْٝ ٚوتسٝدس٘ ايؿ   َتدكتاة- ج 

 . سؿهعٙ   ٜك١   ا تدكتاة ٖلٙ      سأثع ؾٝ٘ َٚت٣ ٜؿه 

ٕ  اي دو تتتتتتتتتتتدٕٜٚتدُتتتتتتتتتتتت   ايدت ٜتتتتتتتتتتتـ ايتتتتتتتتتتتلٟ قتَتتتتتتتتتتت٘ طتتتتتتتتتتت اٚ ٚ ٜٓشتتتتتتتتتتتٛ

 Schraw&Dannison,1994)     ٟؿّٗٛ َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ َٚهْٛدس٘ اوسدست١ٝ ايتل 

٢ ٚؿتع الطتتط  ٜتٓؽ قًت٢ " ٖتٛ ٚقتٞ ايؿت   ٚإ  انت٘  تد ٜكتّٛ بدتًُت٘  ٚقت ست٘ قًت           

ضبت ٠ يًٛػٍٛ إىل أٖتاؾ٘   ٚنليو االدٝد  ا سترتاسٝجٝدة ا ٓدست ١ ٚستتًٜتٗد    

أٚ ايديًتتتٞ قٓٗتتتد  ٚاالدٝتتتد  استتترتاسٝجٝدة حتٜتتتت٠   بدإلؿتتتدؾ١ إىل متدتتتت٘ بت حتتت١     

 ن ع٠ َٔ  ايكت ٠ ق٢ً َ احت١ حاس٘ ٚسكُٝٝٗد بدسدُ ا " ٚسدهٕٛ َٔ :

 ( وتشًّ : : (Knowledge of Cognitionادلعشفح حىي ادلعشفح  :أوال

(: ٖٚٞ َت ؾ١ ايؿ    (Declarative Knowledgeا ت ؾ١ ايدؼ حي١ٝ :  - أ

 مبٗد اس٘ ٚٚسد٥ٌ سؿهعٙ  ٚقت اس٘ ايدت١ًُّٝ ن

:  ٖٚٞ َت ؾ١ ا دتًِ   ( Procedural Knowledge)ا ت ؾ١ ايظ  ١ٝ : - ب

وٍٛ نٝؿ١ٝ اسديتاّ ا سرتاسٝجٝدة ا يدًؿ١  َٔ أحٌ اظبدز إح ا٤اة 

 ًِ نايدت

َت ؾ١ ايؿ    ( : ٖٚٞ   Conditional Knowledgeا ت ؾ١ ايظ  ١ٝ :    - ج

 وٍٛ َد٢؟ ٚ دحا سهٕٛ اإلسرتاسٝج١ٝ ؾتدي١ ؟ ن 
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 ( وتشًّ :   Regulation of Knowledgeتنظُُ ادلعشفح : )  حانُا :

ٜٚتتتتين ٚؿتتتع اشبطتتتط ٚاوٖتتتتاف ٚذبتٜتتتت      ( Planningايديطتتتٝط    - أ

 نا ؼد   اي ٥ٝش١ ق ٌ ايدتًِ 

( : ٖٚتتتٞ ايكتتتت ٠   Information Managementإ ا ٠ ا تًَٛتتتدة    - ب

قًتتتت٢ استتتتديتاّ ا ٗتتتتد اة ٚا ستتتترتاسٝجٝدة   ادبتتتتدٙ ضبتتتتت  يًُتدزبتتتت١    

اون تتتتتت  ؾتديٝتتتتتت١ يًُتًَٛتتتتتتدة ٚسدـتتتتتتُٔ   ايدٓظتتتتتتِٝ   ٚايدؿؼتتتتتتٌٝ  ٚ      

 ايدًيٝؽ( ن

ٜٚكؼتتتتتت بٗتتتتتد ٚقتتتتتٞ ايؿتتتتت   مبتتتتتد     ( Monitoringا  اق تتتتت١ ايلاسٝتتتتت١ :     - ة

 سٝجٝدة طبدًؿ١ يًدتًِ نٜشديتَ٘ َٔ اسرتا

( ٖٚتتتتتتٛ ايكتتتتتتت ٠ قًتتتتتت٢ استتتتتتديتاّ     Debuggingستتتتتتتتٌٜ ايػُتتتتتتٛ       - ث

 ايؿِٗ ٚأالطد٤ او ا٤ نا سرتاسٝجٝدة اي ت١ًٜ يدؼحٝح 

ٖٚتتتتتتتتتتتٛ ايكتتتتتتتتتتتت ٠ قًتتتتتتتتتتت٢ ذبًٝتتتتتتتتتتتٌ او ا٤    (Evaluationايدكتتتتتتتتتتتِٜٛ    - ج

ايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدتًِ  ايؿتديتتتتتتتتتتتتتتتتتت١ قكتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٚث   ٚا ستتتتتتتتتتتتتتتتتترتاسٝجٝدة 

 Schraw&Dannison,1994ن ) 

( بإٔ ن عاط َٔ  Gage & Berliner,1991ز٣   ٜٚؤنت حدج ٚبعيٝٓ

َظدنٌ ايدتًِ ٚا ْدكدٍ ستز٣ يًتجز   ايتًُٝدة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ٝ   ٚ  أثٓد٤ 

ايتًُٝدة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ٝ ٜكّٛ ايؿ   بدحتٜت   ٝت١ ا ١ُٗ  ٚاالدٝد  ايدُ ٝمة 

١ُ   ٚذبتٜت ايتك١ًٝ ا ؿٝت٠  َٚٔ ثِ ذبتٜت ا سرتاسٝجٝدة ايمز١َ يدٓؿٝل ا ٗ

ايٛقه ايمزّ هلد  ٚسؿتٌٝ ا ت ؾ١ ايشدبك١ ي بطٗد بد ٛقـ اسبديٞ  ٚسٛحٝ٘ 

ا ْد دٙ يمسدؿد ٠ َٔ ايدػل١ٜ اي احت١   أثٓد٤ سٓؿٝل ا ١ُٗ يدحش. او ا٤ 

( او١ُٖٝ  Gourgey,1998ٚايديطٝط يًُشدك ٌن ٚيليو ٜؤنت حٛ حٞ   

  ايطً ١ ٚست ٜ ِٗ ق٢ً إسكدْٗد ا ت   يت٣ايه ع٠ يد١ُٝٓ َٗد اة ايدؿهع َد ٚ ا٤ 

يتٚ ٖد ا ِٗ   س١ُٝٓ ازبدْ  ايلٖين يتِٜٗ   ٚسأثعٖد إجيدبد   قت سِٗ ق٢ً 

 وٌ مجٝع َظهمسِٗ ايدت١ًُٝٝ ٚاسبٝدس١ٝ ن
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بإٔ قت  ايطً ١ ايلٜٔ ٜأسٕٛ إىل  ( Pintrich,2002ٜٚكٍٛ بٓرتٜع  

  نُد إٔ يتِٜٗ َت ؾ١ ق١ًًٝ ازبدَت١ ٚيتِٜٗ َت ؾ١ َد ٚ ا٤ َت ؾ١ٝ قًٝمط

بد سرتاسٝجٝدة ٚا ٗد اة ا ت ؾ١ٝ ا يدًؿ١   إؿدؾ١ إىل ستْٞ ا ت ؾ١ ايتقٝك١ 

بأْؿشِٗ ن ٖٚلا ٜتيٌ أ١ُٖٝ ايتٚ  ايلٟ جي  إٔ سكّٛ ب٘ ازبدَت١ دبدٙ دبٗٝزِٖ 

 مبٗد اة ؾه ١ٜ ذبدٌ أق٢ً سًِ ايدؿهع ٖٚٞ َٗد اة ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   ن

إٔ مجٝع ا دتًُ. ميهٔ إٔ  ( Gunnstone,1994ْٛشدٕٛ   ٜٚ ٣ ح

ميدًهٛا َت ؾ١ َد ٚ ا٤ َت ؾ١ٝ   ٚقًٝ٘ ٜؿرت  إٔ ٜهٕٛ ستزٜز َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ 

 ْددحدط ستًُٝٝدط َشدٗتؾدط ن

ٚيكت سٓدٚيه ايتتٜت َٔ ايت اسدة ايشدبك١ َٗد اة ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت     

 حاة ا  س دط بديت اس١ اسبدي١ٝ : ٚؾُٝد ًٜٞ ق   ي تل سًو ايت اسدة 

(  دي دط ٚ دي ١ط َٔ  ً ١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ 555(   اس١ ق٢ً  5111أح ٣   َدٕ  

جبدَت١ ػٓتد٤   ربؼؼٞ اي ٜدؿٝدة ٚايتًّٛ ا حدُدق١ٝ   اسدٗتؾه ست ف 

أسديٝ  ايدؿهع يتِٜٗ   ٚأرٗ ة ْدد٥جٗد إٔ منط ايدؿهع أود ٟ اي تت ٖٛ 

 ١ ايت١ٓٝ  ٚإٔ   أث  يًديؼؽ   أسديٝ  ايدؿهع ن ٚ  ايُٓط ايشد٥ت يت٣  ً

ٖتؾٗد ذبتٜت َشد٣ٛ منٛ (  Stewart ,et.al,2007   اس١ يشدٝٛا ة ٚآال ٜٔ

ايٛقٞ َد ٚ ا٤ ا ت   َٚٗد اس٘ َع سكتّ ايتُ  يت٣ ا تًُ. ق ٌ اشبت١َ َٚٔ ِٖ 

ٓٛاة اشبرب٠     ا ٝتإ   ٌٖٚ خيدًـ ٖلا ايُٓٛ بدالدمؾِٗ   ازبٓص ٚايتُ  ٚس

( َٔ  ً ١ ا دحشدع ِٖٚ 152َٚٔ ْدد٥جٗد اييت اسدي حه َٔ ق١ٓٝ قٛاَٗد  

 Utah(  دي دط َٔ  ً ١ اي هديٛ ٜٛض جبدَت١  91َٔ ا تًُ.   ا ٝتإ   ٚ 

university ٕإٔ َشد٣ٛ منٛ ايٛقٞ َد ٚ ا٤ ا ت   أق٢ً َٔ ا دٛسط   ٚأ  )

 ً ١ اي هديٛ ٜٛض بت ي١ ط َدٛسط حٟٚ اشبرب٠ ندٕ أق٢ً َٔ َدٛس

  ٚإٔ   أث  يًجٓص   منٛ ايٛقٞ َد ٚ ا٤ ا ت   يت٣ أؾ ا  ايت١ٓٝ ن إوؼد١ٝ٥

(   اس١ اسدٗتؾه االد د  ايتمق١ ب. ثمث١  Coutinho 2007,ٚأح ة نٛسٓٗٛ  

َدػعاة ٖٞ   اوٖتاف  َٚد ٚ ا٤ ا ت ؾ١   ٚايٓجدح اوند ميٞ (   ٚأح ٜه ق٢ً 
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(  دي دط 149( قٛاَٗد   Midwestern universityحدَت١   ق١ٓٝ َٔ  ً ١

ٚ دي ١ط   ٚأرٗ ة ْدد٥جٗد بإٔ َشد٣ٛ اَدمى ا ؾ ا   ٗد اة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ 

حٝت٠  ٚٚحٛ  قمق١ ق١ٜٛ ب. أٖتاف اإلسكدٕ َٚٗد اة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١   بُٝٓد 

 ّ ن ٚ  ا ًُه١  ندْه ايتمق١ ب. َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ٚايٓجدح اوند ميٞ ؿتٝؿ١

( بت اس١ يدت ف َت٣ اَدمى  مب 5114ايت ب١ٝ ايشتٛ ١ٜ قدَه ا تْٞ   

ٚ دي دة ن١ًٝ ايرتب١ٝ جبدَت١  ٝ ١  د ٚ ا٤ ا ت ؾ١ َٚهْٛدسٗد   ٚأث  حٓص 

ايطدي  ٚربؼؼ٘ ايت اسٞ   ٚقمق١ نٌ حيو ؾتدي١ٝ ايلاة ٚايدحؼٌٝ   

(  دي ١ط   َٔ قشُٞ ايًػ١ 721(  دي دط ٚ 741ٚاطدًُه ق١ٓٝ ايت اس١ ق٢ً  

ايت ب١ٝ ٚايًػ١ ا ظبًٝز١ٜ   ٚندْه أب ز ْدد٥جٗد سؿٝت بإٔ َشد٣ٛ اَدمى 

%(  بُٝٓد ْش ١ 62ايطً ١ ٚايطدي دة  هٕٛ ا ت ؾ١ وٍٛ ا ت ؾ١ ندٕ بٓش ١  

%(  ٚإ اَدمى ايطدي دة أنرب َٔ اَدمى 2689اَدمنِٗ  هٕٛ سٓظِٝ ا ت ؾ١ 

ْدة   ٚمل سظٗ  ايٓدد٥ى ٚحٛ  سأثع  دػع ايديؼؽ  بُٝٓد ايطً ١ هللٙ ا هٛ

ٖٓدى أث   د ٚ ا٤ ا ت ؾ١   ذبؼٌٝ ايطً ١ ن ٚاسدٗتؾه   اس١ ْٜٛى ٚؾ اٟ 

 Young and Fry,2008   ٌٝست ف ايتمق١ ب. ايٛقٞ َد ٚ ا٤ ا ت   ٚايدحؼ )

ط م سهشدض (  دي دط َٔ َ و١ً ا دحشدع به١ًٝ   حٓٛب 146اوند ميٞ يت٣  

(  دي دط َٔ َ و١ً اي هديٛ ٜٛض   ٚبٝٓه ْدد٥جٗد 126اوَ ٜه١ٝ   ٚنليو  

ٚحٛ  قمق١ ق١ٜٛ ب. َتتٍ ايطدي  ايرتانُٞ ٚصبديٞ او ا٠   َت ؾ١ ا ت ؾ١   

ٚسٓظِٝ ا ت ؾ١ (   نُد بٝٓه ؾ ٚقد  اي١ ب.  ً ١ ا دحشدع ٚاي هديٛ ٜٛض   

 ً ١ ا دحشدعنصبدٍ سٓظِٝ ا ت ؾ١ ؾكط  ؼًح١  

( بت اس١ ق٢ً  ً ١ حدَت١ ايز قد٤ 5111ٚ  او  ٕ قدّ غ د ٟ ٚأبٛ طتع٠  

اشبدػ١ يهظـ   ح١ اسديتاَِٗ يًتًُٝدة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ٝ اشبدػ١ بد سدٝتدب 

ايك ا٥ٞ يًٓؼٛؾ اوحٓ ١ٝ   ٚأث  َدػعاة ازبٓص ٚايش١ٓ ايت اس١ٝ   ٚايه١ًٝ    

(  دي دط ٚ دي ١ط حد٤ة ايٓدد٥ى يدكٍٛ بإٔ 575بًػه   ٖلا ا سديتاّ    َٚٔ ق١ٓٝ 

ايطً ١ ٜشديتَٕٛ ٖلٙ ايتًُٝدة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ٝ بت ح١ ؿتٝؿ١   متهِٓٗ َٔ 
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اسدٝتدب ايٓؼٛؾ اوحٓ ١ٝ   ٚأْ٘   سٛحت بِٝٓٗ ؾ ٚقد  اي١ إوؼد٥ٝد ستٛ  وٟ 

١ ايت اس١ٝ َٔ َدػعاة ازبٓص أٚ ايه١ًٝ   بُٝٓد رٗ ة ٖلٙ ايؿ ٚم  دػع ايشٓ

( قدّ ازب اح ٚق ٝتاة بت اس١ ق٢ً 5111 ؼًح١  ً ١ ايش١ٓ اي ابت١ ن ٚ  قدّ   

 ً ١ حدَت١ ايعَٛى يدت ف َشد٣ٛ سؿهعِٖ َد ٚ ا٤ ا ت       ؿ٤ٛ َدػعاة 

ازبٓص ٚايش١ٓ ايت اس١ٝ ٚايديؼؽ   ٚايدحؼٌٝ ايت اسٞ  ٚ  كه ٖلٙ ايت اس١ 

(  دي ١ط   ٚأٚؿحه ايٓدد٥ى وؼٍٛ أؾ ا  ايت١ٓٝ 266(  دي دط  ٚ 217ق٢ً ق١ٓٝ َٔ  

ق٢ً َشد٣ّٛ َ سؿتدط َٔ ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   ق٢ً ا كٝدض نً٘ ٚق٢ً مجٝع 

أبتد ٙ   نُد نظؿه قٔ ٚحٛ  أث   اٍ إوؼد٥ٞ ٜتز٣ يًجٓص ٚ ؼًح١ اإلْدث   

ٚنليو ٚحٛ  ؾ ٚم  اي١ إوؼد٥ٝد ستٛ   شد٣ٛ ايدحؼٌٝ ٚايديؼؽ ٚايش١ٓ 

ٚايش١ٓ ١ ٚ ؼًح١ حٟٚ ايدحؼٌٝ ا  سؿع   ٚربؼؽ ايتًّٛ اإلْشد١ْٝ ايت اسٝ

( بت اس١ 5111ٚ  حدَت١ ايعَٛى ْؿشٗد قدّ اسبُٛ ٟ ٚأبٛ َخ    اي ابت١ ن

( 411اسدٗتؾه ست ف اسبدح١ اىل ا ت ؾ١ ٚايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   يت٣ ق١ٓٝ َٔ  

ا سؿدع َشد٣ٛ ايدؿهع َد  دي دط ٚ دي ١ط َٔ  ً ١ اي هديٛ ٜٛض  ٚأط ة ايٓدد٥ى 

ٚ ا٤ ا ت   يت٣  ً ١ ايت١ٓٝ   ٚإٔ ٖٓدى قمق١    ١ٜ  اي١ إوؼد٥ٝدط ب. َشد٣ٛ 

اسبدح١ يًُت ؾ١ َٚشد٣ٛ ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت     ٚمل سظٗ  أ١ٜ ؾ ٚم  اي١ ستز٣ 

( 5111 دػعاة ازبٓص ٚايديؼؽ ٚا شد٣ٛ ايت اسٞ ن ٚقدّ طدٖ. ٚاي ٜدٕ  

ً ١ اي د١ْٜٛ ايتد١َ   َت١ٜٓ اشبًٌٝ بؿًشط. يدت ف   ح١ بت اس١ ق٢ً  

اَدمنِٗ  ٗد اة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١   ؿ٤ٛ َدػعاة ازبٓص   ٚايديؼؽ 

َٚشد٣ٛ ستًِٝ اوب ٚاوّ َٚٗٓدِٗ  ٚأرٗ ة ْدد٥جٗد بإٔ اَدمى ايطً ١ هللٙ 

ايلنٛ   ا ٗد اة بت ح١ َدٛسط١  ٚإٔ ٖٓدى ؾ ٚقدط  اي١ إوؼد٥ٝد  ؼًح١ ايطً ١ 

 ٚ ؼًح١  ً ١ ايؿ ع ايؼٓدقٞ ن

  اس١  (Aydın andCoşkun,2011  ٚ  س نٝد أح ٣ أٜتٕ ٚنشهٕٛ

ي حث َشد٣ٛ ايٛقٞ َد ٚ ا٤ ا ت   يت٣  ً ١ قشِ ست ٜص ازبػ اؾٝد   ن١ًٝ 

(  دي دط 67ق١ٓٝ قٛاَٗد   (   Dokuz Eylül Universityَٔٚ ايرتب١ٝ جبدَت١  
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 ٚ ا٤ ا ت   َتدت ط   ٚإٔ  د . إٔ َشد٣ٛ ايٛقٞ َد ٚ دي ١ط حد٤ة ايٓدد٥ى ي

ايت اسٞن ٚحب ه  ؾ ٚم  اي١   ٖلا ايٛقٞ ستٛ   الدمؾِٗ   ازبٓص ٚا شد٣ٛ

(  َت٣ اسديتاّ  دي دة ايت اسدة ايتًٝد   نًٝدة ايرتب١ٝ 5111  اس١ قشدض  

 ت اي محٔ   يً ٓدة جبدَت١ أّ ايك ٣ مبه١ ا ه ١َ ٚحدَت١ اوَع٠ ْٛ ٠ بٓه ق

اي ٜد   ٗد اة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ايمز١َ يً حث ايرتبٟٛ َٔ المٍ   اس١ ا ك  اة  

(  دي ١ َٔ  دي دة ا دحشدع ٚايتندٛ اٙ   ٚأؾد ة 171ٚسهْٛه قٝٓدٗد َٔ  

ايٓدد٥ى بإٔ ايطدي دة اسديتَٔ َٗد اة ايدكِٜٛ ايلاسٞ بت ح١ أنرب َٔ َٗد اة 

ّٝد  ايديطٝط ٚا  اق ١ ايلاس١ٝ   نُد نظؿه قٔ قتّ ٚحٛ  ؾ ٚم  اي١ إوؼد٥

 ؼًح١ ايديؼؽ ن ٚيهٔ ٖٓدى ؾ ٚقدط  ؼًح١  دي دة ايتندٛ اٙ   اسديتاّ 

 ا ٗد اة نهٌن

(   اوٚىل قدّ بٗد اشبٛايت٠ 5115نُد أح ٜه   او  ٕ ثمث   اسدة   قدّ  

ي د١ْٜٛ   ٚاي بدبت١ ٚايشًِٝ   اسدٗتؾه ست ف   ح١ اندشدب  ً ١ ا  و١ً ا

ضبدؾظ١ ح غ  ٗد اة ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   ٚقمقدٗد مبدػع ازبٓص 

(  دي دط 261ٚايديؼؽ اوند ميٞ ٚايدحؼٌٝ   ٚسهْٛه ق١ٓٝ ايت اس١ َٔ   

ٚ دي ١ط َٔ  ً ١ ايؼـ اي دْٞ اي دْٟٛ   ٚأطد ة ايٓدد٥ى إىل إٔ  ً ١ ا  و١ً 

ؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   بت ح١ اي د١ْٜٛ   ضبدؾظ١ ح غ ٜهدش ٕٛ َٗد اة ايد

َدٛسط١   نُد أرٗ ة قتّ ٚحٛ  ؾ ٚقدط حاة   ي١ إوؼد١ٝ٥   اندشدبِٗ هللٙ 

ا ٗد اة ستٛ   الدمؾِٗ   ازبٓص ٚايديؼؽ اوند ميٞ ن ٚاي د١ْٝ أح اٖد 

اي ؾٛع ق٢ً  ً ١ حدَت١ ايطؿ١ًٝ ايدك١ٝٓ يدحتٜت   ح١ ٚقِٝٗ بد ت ؾ١ "َد ٚ ا٤ 

ك١ مبٗد اة ا سدتتا اة يمَدحدْدة ٚسكتميٗد   ٚحيو بدسديتاّ ا ت ؾ١ٝ" ا دتً

(  دي دط ٚ دي ١ط   أب زة ايٓدد٥ى ٚقٝدط َدٛسطدط بد ٗد اة َد ٚ ا٤ 211ق١ٓٝ َٔ  

ا ت ؾ١ٝ اشبدػ١ بد سدتتا اة يمَدحدْدة ٚسكتميٗد   ٚإٔ ٖٓدى ؾ ٚقدط إوؼد١ٝ٥ط 

١ْ به١ًٝ ايتًّٛ اإل ا ١ٜ ٚا دي١ٝ ن ب. ايهًٝدة  ؼًح١ ن١ًٝ ايتًّٛ ايرتب١ٜٛ َكد 

ٚاي دي ١ أظبزٖد ايتًٛإ يدت ف َشد٣ٛ َد ٚ ا٤ ا سدٝتدب ايك ا٥ٞ يت٣  ً ١ 
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ازبدَت١ ٚقمقد٘ بديدحؼٌٝ ايك ا٥ٞ   ٚاالدمؾ٘ بدالدمؾِٗ   ايٓٛع ا حدُدقٞ 

(  دي دط ٚ دي ١ط َٔ حدَت١ 674ٚا شد٣ٛ ايت اسٞ   ٚسهْٛه ق١ٓٝ ايت اس١ َٔ   

( ٚندْه أب ز ْددحٗد 5111/5111ش. بٔ  مٍ مبشد٣ٛ اي هديٛ ٜٛض يًتدّ  اسب

إٔ َشد٣ٛ َد ٚ ا٤ ا سدٝتدب يت٣  ً ١ ازبدَت١ ندٕ َدٛسطدط   ٚإٔ ٖٓدى 

قمق١ ا س دط  اي١ ب. َد ٚ ا٤ ا سدٝتدب ٚايدحؼٌٝ ايك ا٥ٞ يًطً ١   ٚأْ٘   

  ٚا شد٣ٛ ايت اسٞ  سٛحت ؾ ٚم ستز٣  دػعٟ ايٓٛع ا حدُدقٞ حن /أْ ٢(

 يًطدي ن

س دٜٓه ايت اسدة اييت متهٔ اي دو دٕ َٔ ا  مع قًٝٗد   ب٦ٝدسٗد  َٔ 

(   حدَت١ ػٓتد٤ بديُٝٔ  ٖٚٞ أقتّ ايت اسدة (   إىل 5111  اس١   َدٕ    

ايت اسدة ايت ب١ٝ   او  ٕ ٚؾًشط. ٚا ًُه١ ايت ب١ٝ ايشتٛ ١ٜ   َ ّٚ ا بدي ١٦ٝ 

ن١ٝ   إىل ايت اسدة اوَ ٜه١ٝ   نُد ستدًَه أغً ١ٝ ايت اسدة َع اإلسم١َٝ ايرت

ؾ  اط ( ٚسكرتب َٓٗد وجِ ق١ٓٝ   اسدٓد اسبدي١ٝ    211 -67قٝٓدة س اٚوه ب.  

ٚسٓٛقه ٖلٙ ايتٝٓدة َٔ  ً ١ ا  و١ً اي د١ْٜٛ إىل  ً ١ اي هديٛ ٜٛض إىل  ً ١ 

يشدبك١ ا كٝدض ايلٟ   ٚاسديتَه َتظِ ايت اسدة ا ا دحشدع ٚايتندٛ اٙ

(  ٖٚٛ ايلٟ   ل   ايت اس١ Schraw&Dannison,1994 ٛ ٙ اي دو دٕ  

اسبدي١ٝ   ٚقديه َتظِ ْدد٥ى ايت اسدة ايشدبك١ بتتّ ٚحٛ  أث   دػعٟ ازبٓص 

ٚايديؼؽ   يهٔ بتـٗد أطد  إىل َشد٣ٛ َدٛسط  َدمى ايطً ١  ٗد اة 

ا ٗد اة   ايدحؼٌٝ ايتًُٞ يًطدي   ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت    ٚأث  َِٗ هللٙ

ٚطيؼٝد٘  اوَ  ايلٟ سته ايت اس١ اسبدي١ٝ يدأنٝتٙ أٚ  وـ٘ الت١َ 

 يًُت ؾ١ ن

ٚوٕ ا ت ؾ١ مل ستت غد١ٜ   وت حاسٗد   ٚأػ ح ايرتنٝز ق٢ً اسديتاّ 

ا دتًِ هللٙ ا ت ؾ١ َٚد ٚ ا٤ٖد ٖٛ ايٓدسى ايدتًُٝٞ ا طًٛب ممد  ؾع اي دو دٕ إىل 

 ّ بٗلٙ ايت اس١ ن  ايكٝد
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  مشكلة الدراسة :

سٛيتة َظه١ً ايت اس١ قٓت قٌُ اي دو .   ايدتًِٝ ازبدَتٞ ٚالربسِٗ 

ايط١ًٜٛ   ايدتدٌَ َع  ً ١ ٖلا ايدتًِٝ   َٚموظدِٗ ستْٞ َشد٣ٛ ايطً ١   

سٛرٝـ ا ت ؾ١ ٚ بطٗد مبٛاقـ سط ٝك١ٝ  ٚايدؿهع ؾٝٗد  ربدح ق ا اة ق١ًُٝ 

لا حد٤ة َظه١ً ايت اس١ اييت سدحت  بدٓت ف َشد٣ٛ ايدؿهع َد ٚ ا٤   ٚهل ٚق١ًُٝ

ا ت   يت٣ ايطً ١   ْٗد١ٜ َ و١ً اي هديٛ ٜٛض   بتل نًٝدة حدَت١ 

وـ َٛة  ٚسكؼٞ أث  َدػعٟ حٓص ايطدي  ٚربؼؼ٘ ايتًُٞ   حيو 

 ا شد٣ٛ  ٚميهٔ إجيدزٖد بدإلحدب١ قٔ ايشؤاي. اآلسٝ. :

 ِا وساء ادلعشيف ٌذي طٍثح راِعح حضشِىخ ؟.ِا ِغتىي اٌتفىري   -1

هً خيتٍف هزا ادلغتىي تاختالف رنظ اٌطاٌة ) روىس/إناث( ،   -2

 وختصصه اٌعٍٍّ )عٍىَ طثُعُح /عٍىَ إنغانُح ( ؟.

  أهداف الدراسة :

 ايت اس١ إىل ذبكٝل اوٖتاف اآلس١ٝ : ٖلٙ سته

ٛض   بتل ست ف َشد٣ٛ ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   يت٣  ً ١ اي هديٛ ٜ -1

 نًٝدة حدَت١ وـ َٛة ن

ذبتٜت ايؿ ٚم   َشد٣ٛ ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   يت٣  ً ١ حدَت١  -5

وـ َٛة ق٢ً ٚؾل َدػعٟ حٓص ايطدي    حنٛ  / إْدث (   ٚايديؼؽ 

 ايتًُٞ   قًّٛ   ٝت١ٝ / قًّٛ إْشد١ْٝ ( ن
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  : أهمية الدراسة

ٚقه سكّٛ ؾٝ٘ حدَت١ سشدُت ٖلٙ ايت اس١ أُٖٝدٗد َٔ نْٛٗد سأسٞ   

وـ َٛة بدقدُد  الط١ طد١ًَ يدكِٜٛ ب اصبٗد متٗٝتاط يدطٜٛ ٖد   ٚبٗلا ؾٗٞ 

سشِٗ بإيكد٤ ايـ٤ٛ ق٢ً ْدسى ستًُٝٞ َدٛقع َٔ ٖلٙ ايرباَى ٖٚٛ َشد٣ٛ 

ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   يت٣  ً ١ ا شدٜٛدة اوالع٠   بتل نًٝدة ازبدَت١   

يؼدْع ايك ا    ازبدَت١ قٓت سطٜٛ  ب اَى  ٚبديدديٞ سدهٕٛ ْدد٥جٗد َشدقتاط

سً ١ٝ يمدبدٖدة ايتد ١ٝ يمٖدُدّ مبد ٖلٙ ايهًٝدة ٚغعٖد   نُد سٓ ع أُٖٝدٗد 

إٔ ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ٚمتظٝدط َع ايدٛحٗدة احمل١ًٝ يمٖدُدّ بديدؿهع َٚٗد اس٘  ٚ

  يتٚ ٙ   ميدًو ا دي ج قت اة ايدؿهع قد١َط ٚايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   خبدػ١ 

سطٛ  ايؿ   ٚاجملدُع   إؿدؾ١ إىل ايٓكؽ   ايت اسدة اييت اٖدُه بت اس١ 

ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت     ازبدَتدة اي١ُٝٓٝ ن ٜٚدٛقع اي دو دٕ إٔ ٖلٙ ايت اس١ 

سدظهٌ ودؾزاط يً دو .   اي ١٦ٝ اي١ُٝٓٝ إلح ا٤   اسدة ممدث١ً ق٢ً  ً ١ 

 ّ نازبدَتدة اي١ُٝٓٝ ٚايدتًِٝ ايتد

 حدود الدراسة :

 ٜدحت  ستُِٝ ْدد٥ى ٖلٙ ايت اس١ ق٢ً َ اقد٠ احملت اة اآلس١ٝ:

اقدؼ ة ق١ٓٝ ايت اس١ ق٢ً بتل  ً ١ ا شد٣ٛ اي ابع    نًٝدة ايرتب١ٝ  -1

  ا هم ٚسكط ٣   ٚن١ًٝ ايتًّٛ اإل ا ١ٜ   ٚن١ًٝ ايتًّٛ   ٚن١ًٝ ايتًّٛ 

ٚن١ًٝ ايدُ ٜل جبدَت١ اي ١ٝ٦ٝ ٚاووٝد٤ اي ح ١ٜ   ٚن١ًٝ اآل اب   

 وـ َٛة بدزبُٗٛ ١ٜ اي١ُٝٓٝ ن

ٞ اي دْٞ َٔ ايتدّ ازبدَتٞ ح ة ايت اس١ ا ٝتا١ْٝ   ايؿؼٌ ايت اس  -5

 (ن5111/5115 

سدحت  َهْٛدة ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   بدجملد ة اي مث١ ا دـ١ُٓ   َكٝدض  -2

١   ا تدُت   ٖلٙ ايت اس (Schraw&Dannison,1994ط اٚ ٚ ٜٓشٕٛ  
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ا ت ؾ١   ٚصبدٍ َتدزب١  ٖٚٞ : صبدٍ سٓظِٝ ا ت ؾ١   ٚصبدٍ َت ؾ١

 نا ت ؾ١

 التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة :

ٕ ايدؿهع ؾٛم ا ت   َؿّٗٛ ٜتٍ ق٢ً قًُٝدة ايدؿهع إ ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   :

   ٚس كٞ ايتًٝد اييت سدحهِ   سٛحٝ٘ ٚإ ا ٠ ْظد دة وٌ ا ظه١ً ٚاربدح ايك ا

ق٢ً ٚقٞ ايؿ   يلاس٘ ٚيػعٙ أثٓد٤ ايكٝدّ بد ُٗدة اييت سدطً  َتدزب١ 

يًُتًَٛدةن ٖٚٛ ْٛع َٔ اسبتٜث َع ايلاة ٚايدؿهع وٍٛ ايدؿهع قٔ   ٜل 

ُٜترب1999  ح ٚإ   ايديطٝط يأل ا٤ َٚ اق ١ سٓؿٝل اشبط١ ٚايدكِٝٝ قٓ٘    (   ٚ

 َد ايدؿهع  كٝدض ا ت ب١ ايؼٛ ٠ ؾك اة ق٢ً ايطً ١ بدسدجدبدة ٖلٙ ايت اس١

 َٔ ٚاحملشٛب١(    Schraw and Dennison, 1994ٚ ٜٓشٔ   ا ت   يظ اٚ ٚ ا٤

 ٚ ا٤ َد َكٝدض ايدؿهع ق٢ً ايطدي  قًٝٗد وؼٌ اييت ايه١ًٝ ايت ح١ المٍ

 .ا ت  

 إجراءات البحث :

 ٖتافو ٤َد٘ م ْظ اط ا شحٞاسديتّ اي دو دٕ ا ٓٗى ايٛػؿٞ  ِنهذ اٌثحج :

 ن ايت اس١

  جمتمع الدراسة وعينتها :

سهٕٛ صبدُع ايت اس١ َٔ مجٝع  ً ١ ا شد٣ٛ اي ابع   نًٝدة حدَت١ 

ّ(   ٚاي ديؼ 1115/5112وـ َٛة   ايؿؼٌ ايت اسٞ اي دْٞ َٔ ايتدّ ازبدَتٞ  

 قت ِٖ نُد سجًد٘ سجمة اإل ا ٠ ايتد١َ يًك ٍٛ ٚايدشجٌٝ            (  دي دط

ي ١ط ن ٚاالدعة طت ١   اس١ٝ ٚاوت٠ َٔ  ً ١ ٖلا ا شد٣ٛ   ايهًٝدة اآلس١ٝ : ٚ د

ايتًّٛ   ٚ اآل اب   ٚايتًّٛ اإل ا ١ٜ   ٚاي ٓدة  ٚ ايدُ ٜل   ٚايتًّٛ اي ١ٝ٦ٝ 

ٚاووٝد٤ اي ح ١ٜ   ٚايرتب١ٝ بد هم   ٚايرتب١ٝ بشكط ٣ بديط ٜك١ ا دٝش ٠ ن 
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ت اس١ ق٢ً ٚؾل َدػعٟ ازبٓص ( سٛزع ق١ٓٝ اي1ٜٚ . ازبتٍٚ  قِ  

   مب/ دي دة(  ٚايديؼؽ ايتًُٞ   قًّٛ إْشد١ْٝ/قًّٛ   ٝت١ٝ ( :
 

 ايتًُٞ:س١ ق٢ً ٚؾل َدػعٟ ازبٓص ٚايديؼؽ ( سٛزع ق١ٓٝ ايت ا1ازبتٍٚ  قِ  

 ٞاإلمجدي ايتت  ا شدٜٛدة ا دػع

 ازبٓص
  151  مب

 97  دي دة 512

ايديؼؽ 

 ايتًُٞ

  116 قًّٛ إْشد١ْٝ

 114 قًّٛ   ٝت١ٝ 512

 

  أداة الدراسة :

إٔ ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   ٖٛ سؿهع   ايدؿهع   أٟ ٖٛ ٚقٞ  االًٞ  مبد

ٚيٝص إح ا٤ّ ردٖ ٜدط   ؾكت ٜهٕٛ ايؿ   ْؿش٘ غدي دط يٝص ق٢ً ٚقٞ بٗلا اإلح ا٤ 

ؾُ مط اْدظد  ايطدي  ق ٌ اإلحدب١ قت ٜهٕٛ بش   حًٗ٘ بدإلحدب١ ٚقت ٜهٕٛ  يٝمط 

ٜكدض ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت    ق٢ً َ احتد٘ ٚسٓظُٝ٘ شبطٛاة سؿهعٙ   يليو

قد ٠ قٔ   ٜل ا سدت ٍ قًٝ٘ َٔ المٍ أ ا٤ ايطدي    أٚ سكتٜ ٙ بٛسد ١ 

ٌَ   ٖلٙ ايت اس١ إح اقدُت اي دو دٕ َكٝدض  َكدبًد٘ أٚ سؤاي٘   ٖٚلا َد ُقُ

 ,Schraw and Dennisonايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   ايلٟ أقتٙ ط اٚ ٚ ٜٓشٕٛ  

( ؾك ٠   سدٛزع   ثمث١ صبد ة نُد أطد  25ٕ َٔ  (   ايلٟ ٜدهٛ 1994

 ( ٖٚٞ :  5111ا دـ١ُٓ   ازب اح ٚق ٝتاة  Kumar, 1998نَٛد  

صبدٍ سٓظِٝ ا ت ؾ١ : ٜٚدتًل بكت ٠ ا دتًِ ق٢ً ايديطٝط ٚايدكِٝٝ    -1

  28  52  57  52  55   51  11  9   6  8  7  1( ؾك ٠   ٖٚٞ ايؿك اة   51ٜٚـِ  

 (ن 25  21  21  79  77  72  75  71  26
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صبدٍ َت ؾ١ ا ت ؾ١ : ٚخيدؽ بأْٛاع ا ت ؾ١   ايدك ٜ ١ٜ  ٚاإلح ا١ٝ٥    -5

  58  51  16  14  18  12  11  4   2  2( ؾك ٠ أ قدَٗد :   18ٚايظ  ١ٝ(   ٚؾٝ٘  

 ( ن 22  22  25  21  59  54

 ٠ ا تًَٛدة صبدٍ َتدزب١ ا ت ؾ١ : ٜٚدـُٔ ا سرتاسٝجٝدة َٚٗد اة أ ا -2

  24  27  21  56  19  17  12  15  5غعٖد   ٚسٓطٟٛ ذبد٘ ايؿك اة اآلس١ٝ :   

 (ن  76  74  78  72  71  29

ٖتتلا ا كٝتتدض استتديتَد٘   استتدة قتٜتتت٠   ب٦ٝتتدة غ بٝتت١ ٚق بٝتت١ ٚس نٝتت١        

(   ٚستتتتتتتتتتتدٝٛا ة ٚآالتتتتتتتتتتت ٜٔ 5114َٚٓٗتتتتتتتتتتتد   استتتتتتتتتتتدة نتتتتتتتتتتتٌ َتتتتتتتتتتتٔ : ا تتتتتتتتتتتتْٞ   

 Stewart,etal,2007)  ٓٚنٛس ٛٗCoutinho,2007 )   ْٟٜٚٛى ٚؾ اYoung 

and Fry,2008    ٚأٜتتتتتتتٕ ٚنٛستتتتتتهٔ    س نٝتتتتتد   )F.Aydın, and 

M.Coşkun,2011    5111(   ٚاسبُتتٛ ٟ ٚأبتتٛ َتتخ   5111(   ٚازبتت اح ٚق ٝتتتاة   )

( إٔ ٖتتتلٙ ايكد٥ُتت١  ا كٝتتتدض ( ستتتتت َتتٔ أؾـتتتٌ ايكتتتٛا٥ِ   112 ؾ1992ٚقتتدٍ ْؼتتت    

  اسٗد نا دٛاؾ ٠ يظُٛيٝدٗد ٚ ق١ ق د

 

  خطوات تكييف املقياس للبيئة اليمنية :

قدَد اي دو دٕ مب احت١ ايٓشي١ اوػ١ًٝ يًُكٝتدض   ٚايٓشتي١ ايت بٝت١ ايتيت     

(   ٚإقتتد ٠ 5111ٚاسبُتتٛ ٟ ٚأبتتٛ َتتخ  (   5111  قدزبدٗتتد   استتيت ازبتت اح ٚق ٝتتتاة 

 س مج١ بتل ايؿك اة   َع ا  احت١ ايًػ١ٜٛ ايت ب١ٝ َٔ ق تٌ أستددح َديؼتؽ     

ايًػتتت١ ٚايٓحتتتٛ ايت بتتتٞ بكشتتتِ ايًػتتت١ ايت بٝتتت١ بهًٝتتت١ اآل ابن ٚيًدأنتتتت َتتتٔ ػتتتتم  

ا كٝتتدض حتت ٣ استتدي اج ػتتتم احملهُتت. بتتت   ايؼتتٛ ٠ اإلظبًٝزٜتت١ َتتع ايؼتتٛ ٠   

ظبًٝز١ٜ ٚايرتب١ٝ ٚقًِ ايٓؿص ( ضبهُدط َٔ ا يدؼ.   ايًػ١ اإل15ا ت ب١ ق٢ً  

َٓدستت ١ ػتتٝدغ١ ايؿكتت اة  ٚا ٓتتدٖى بهًٝتتدة حدَتتت١ وـتت َٛة  ٚقتتت أمجتتتٛا قًتت٢    

ٚس مجدٗتتتد  ٚمت ًٝتتتٗد جملتتتد ة ا كٝتتتدض َتتتع إبتتتتا٤ بتتتتل ا ًحٛرتتتدة يدؼتتتٜٛ           

 ايرتمج١ ايت ب١ٝ يٛؿٛح ا ت٢ٓ ا طًٛب َٓٗدن
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 cronbach ٣ اقدُد  َتدَتٌ ن ْٚ تدأ أيؿتد     ٚ سدي اج َتدٌَ اي  دة ح

Alpha        ْ ًٞ ( ي  تتتدة ا سشتتتدم ايتتتتاالًٞ يؿكتتت اة ا كٝتتتدض   وْتتت٘ نُتتتد سظتتتع ْتتتد

 Nunnally,1967,p230    ٜتتزٚ  اي دوتتث بدكتتتٜ  حٝتتت يً  تتدة   أغًتت  ا ٛاقتتـ )

ايتيت حيدتدج ؾٝٗتتد إىل َت ؾت١ اسشتدم ايؿتت   َتٔ ؾكت ٠ إىل أالتت ٣ ن ٚحيتو بدط ٝكتت٘        

قًتت٢ قٝٓتت١ َتتٔ  ً تت١ ربؼتتؽ َتًتتِ صبتتدٍ ا حدُدقٝتتدة بهًٝتت١ ايرتبٝتت١ بتتد هم       

ٌ قًت٢ ايٓحتٛ ايتلٟ ٜٛؿتح٘     (  دي تدط ٚ دي ت١ط   ٚقتت بًتؼ ٖتلا ا تدَت      56َه١ْٛ َٔ   

 ( اآلسٞ:5ازبتٍٚ  قِ  

 ( ق١ُٝ َتدَمة ث دة ايدجدْص ايتاالًٞ و ا٠ ايت اس5١ازبتٍٚ  قِ  

 ق١ُٝ ن ْٚ دأ أيؿد اجملدٍ

 18497 سٓظِٝ ا ت ؾ١

 18672 َت ؾ١ ا ت ؾ١

 18465 َتدزب١ ا ت ؾ١

 18647 ايتدّ

  

 سٛػًه إيٝٗد إح ا٤اة اي  دة ٖٚلٙ ا تدَمة  ق ٜ ١ َٔ ق١ُٝ ا تدَمة اييت

يًت اسدة اوحٓ ١ٝ ٚايت ب١ٝ   ٚهللا ؾٗٞ َٓدس ١ ٚندؾ١ٝ وغ ا  ٖلٙ ايت اس١   

ٚبتتتليو ستتتتت ٖتتتلٙ او ا٠ حتتتدٖز٠ يًدط ٝتتتل ن ٚيًدط ٝتتتل ٚؿتتتته ايؿكتتت اة ا هْٛتتت١  

( ؾكت ٠ط قًت٢ َكٝتدض يٝهت ة اي مثتٞ    ا٥ُتدط   أوٝدْتدط   ْتد  اط (          25يأل ا٠  ٚقتت ٖد   

(  ٚهللا سهٕٛ أق٢ً   ح١ حيؼٌ قًٝٗد  1  5  2ه ٖلٙ ايدكتٜ اة ايت حدة  ٚأقطٝ

(   حت١ ن ٚيدحتٜتت َشتد٣ٛ ايتدؿهع َتد      25(   ح١   ٚأ ْدٖتد ٖتٞ    128ايطدي  ٖٞ  

ٚ ا٤ ا تتتت   يتتتت٣  ً تتت١ ايتٝٓتتت١ قًتتت٢ َشتتتد٣ٛ ا كٝتتتدض بهدًَتتت٘ مت اقدُتتتد  ثمثتتت١   

 َشدٜٛدة هللا ايدؿهع ق٢ً ايٓحٛ اآلسٞ :
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 ( 688888ؿهع َد ٚ ا٤ َت   ؿتٝـ ٜهٕٛ أقٌ َٔ  َشد٣ٛ س (1

 (1518222-688888قٓتَد ٜهٕٛ ب.   َشد٣ٛ سؿهع َد ٚ ا٤ َت   َدٛسط (5

 ( ن 1518222َشد٣ٛ سؿهع َد ٚ ا٤ َت   َ سؿع إحا ندٕ أق٢ً َٔ    (2

ٚيدحتٜتتت َشتتد٣ٛ ايتتدؿهع َتتد ٚ ا٤ ا تتت   قًتت٢ َشتتد٣ٛ ايؿكتت اة ٜهتتٕٛ ايدؿشتتع    

 ٓٝـ اآلسٞ: ق٢ً ٚؾل    ايدؼ

 (ن 18888َشد٣ٛ سؿهع َد ٚ ا٤ َت   ؿتٝـ إحا ندٕ ا دٛسط أقٌ َٔ    (1

 (ن 58222 -18888َشد٣ٛ سؿهع َد ٚ ا٤ َت   َدٛسط قٓتَد ٜهٕٛ ب.    (5

 ( ن 58222َشد٣ٛ سؿهع َد ٚ ا٤ َت   َ سؿع إحا ندٕ أق٢ً َٔ   (2

  املعاجلات اإلحصائية :

َٔ ايتٝٓت١   حانت ٠ اسبدستٛب ٚبٛستد ١     أ الٌ اي دو دٕ اي ٝدْدة ا دحؼ١ً 

(  ستتتدي اج ا تتتتدَمة  SPSSب ْتتتدَى اسبزَتتت١ اإلوؼتتتد١ٝ٥ يًتًتتتّٛ ا حدُدقٝتتت١  

 اآلس١ٝ:

ا دٛسط اسبشدبٞ يت حدة أؾ ا  ايت١ٓٝ ق٢ً ؾك اة ا كٝدض ٚاعب اؾٗد  (1

 ا تٝد ٟن

يتٝٓد. َشدكًد.  ت ؾ١   ي١ ايؿ ٚم ب. َدٛسطدة ( T,testاالد د   ة    (5

 ؾ ا  ايت١ٓٝ ق٢ً ٚؾل َدػعٟ ازبٓص ٚايديؼؽ ايتًُٞ نأ

يدحتٜت   ح١ ث دة  (  cronbach Alphaق١ُٝ َتدٌَ ن ْٚ دأ ايؿد    (2

 ا سشدم ايتاالًٞ يؿك اة ا كٝدض ن
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  نتائج الدراسة :

ِاا ِغاتىي اٌاتفىري ِاا وساء ادلعاشيف      :   ْؼ٘ قٔ ايشؤاٍ اوٍٚ ايلٟ يإلحدب١

قتدّ اي دو تدٕ بدستدي اج ا دٛستطدة اسبشتدب١ٝ       ( ن؟ ٌذي طٍثح راِعح حضشِىخ

ٚا عب اؾدة ا تٝد ١ٜ يدكتٜ اة إحدبتدة أؾت ا  ايتٝٓت١ قتٔ ؾكت اة َكٝتدض ايتدؿهع        

َتد ٚ ا٤ ا تت   قًت٢ ٚؾتل صبتتد ة َكٝتدض ايتدؿهع ٚ ا٤ ا تت   ا شتديتّ   ٖتتلٙ         

 ( اآلسٞ :2ايت اس١ ٖٚٞ َشط ٠   ازبتٍٚ  قِ  

 

 شد٣ٛ ايدؿهع ٚ ا٤ ا ت   يت٣  ً ١ ايت١ٓٝ ق٢ً ٚؾل ا كٝدض ٚصبد س٘( 2َازبتٍٚ  قِ  

 اجملدٍ
ا دٛسط 

 اسبشدبٞ

ا عب اف 

 ا تٝد ٟ

ايٓش ١ 

 ا ١ٜٛ٦
 اي س ١

َشد٣ٛ 

 ايدؿهع

سٓظِٝ 

 ا ت ؾ١
 َدٛسط اي د١ْٝ 18459 88112 728921

َت ؾ١ 

 ا ت ؾ١
 َدٛسط اوٚىل 18487 28158 288847

َتدزب١ 

 ا ت ؾ١
 َدٛسط اي دي ١ 18412 28912 258122

- 18428 128124 1178426 ايتدّ  َدٛسط -

 

ٚ ت ؾ١ سكتٜ اة أؾ ا  ايت١ٓٝ  شدٜٛدة سؿهعِٖ َد ٚ ا٤ ا ت   ق٢ً ٚؾل 

     ( اآلسٞ : 7 ازبتٍٚ  قِ   ايؿك اة ٚايكد١ُ٥ بهدًَٗد ْت ؿٗد  
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 تٝد ١ٜ ق٢ً َشد٣ٛ ؾك اة ا كٝدض( ا دٛسطدة اسبشدب١ٝ ٚا عب اؾدة ا 7ازبتٍٚ  قِ  

قِ
ي 

ا
 

 ا ٗد ٠
ا دٛسط 

 اسبشدبٞ

ا عب اف 

 ا تٝد ٟ

َشد٣ٛ 

 ايدؿهع

 َدٛسط 88112 728921 أٚ  : صبدٍ سٓظِٝ ا ت ؾ١ :

 َدٛسط 18242 58251 أسأٍ ْؿشٞ بظهٌ َده  : ٌٖ أوكل أٖتا ؟ 1

 طَدٛس 18866 58549 أْظِ ٚقيت يًحؼٍٛ ق٢ً زَٔ ندف يًدتًِ 5

2 
أؾه    َد جي  قًٞ ستًُ٘ ق ٌ اي ت٤   أ١ٜ 

 ١َُٗ ن
 َدٛسط 18811 18422

 َدٛسط 18417 58184 أؿع أٖتاؾدط الدػ١ ق ٌ إٔ أبتأ   ا ١ُٗن 7

2 
أس د أ   ٚقه ستًُٞ و. أٚاح٘ َتًَٛدة 

 ١َُٗ ن
 َدٛسط 18411 58121

8 
أسدٍ ْؿشٞ : ٌٖ ٚؿته   اسبش دٕ 

  ظه١ً ؟اشبٝد اة ا يدًؿ١ سبٌ ا
 َدٛسط 18412 58152

4 
أقّٛ مب احت١  ٚ ١ٜ ; وٕ حيو ٜشدقتْٞ ق٢ً 

 ؾِٗ ايتمقدة ا ١ُٗ
 َدٛسط 18421 58177

 َ سؿع 18897 58268 أسأٍ ْؿشٞ أس١ً٦ وٍٛ ايك ا  ق ٌ اربدحٙ 6

9 
أؾه  بط ا٥ل َدتت ٠ سبٌ ا ظه١ً ثِ أالدد  

 ايط ٜك١ اوؾـٌ ن
 َدٛسط 18465 58196

 َدٛسط 18888 18849 د ستًُد٘ بتت إْٗد٤ ١َُٗ ايدتًِأشبؽ َ 11

11 
أ ً  ا شدقت٠ َٔ اآلال ٜٔ قٓتَد   أؾِٗ 

 ط٦ٝد
 َ سؿع 18821 58277

15 
أسدٍ ْؿشٞ قٔ َت٣ إظبدزٟ  يألٖتاف 

 قٓتَد أْٗٞ ا ١ُٗ
 َدٛسط 18896 58197

12 
أسدٍ ْؿشٞ بتت وٌ ا ظه١ً : ٌٖ ؾه ُة   

 نٌ اشبٝد اة سبًٗد ؟
 َدٛسط 18412 18951

17 
ًّد يًٓؽ ; شدقتسٞ  أسديتّ طبطططد سٓظُٝ

   ايدتًِ
 ؿتٝـ 18419 18244
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 َ سؿع 18868 58756 أق أ ايدتًُٝدة بتٓد١ٜ ق ٌ اي ت٤   ا ١ُٗ 12

18 
أسدٍ ْؿشٞ قٔ قمق١ َد أق ؤٙ اآلٕ مبد أق ؾ٘ 

 سدبكد
 َدٛسط 18421 58192

 َدٛسط 18826 58145 ا س دىأقٝت سكِٜٛ اؾرتاؿدسٞ قٓتَد أقع    14

16 
أ  ح ق٢ً ْؿشٞ أس١ً٦ قٔ ػح١ قًُٞ   

 أثٓد٤ ستًُٞ أطٝد٤ حتٜت٠
 َدٛسط 18412 58574

19 
أسدٍ ْؿشٞ قٓتَد اْٗٞ ا ١ُٗ : ٌٖ ستًُه َد 

َّ ستًُ٘ ؟  جي  قً
 َ سؿع 18822 58245

51 
أ احع ا تًَٛدة ازبتٜت٠ قٓتَد سهٕٛ غع 

 ٚاؿح١
 َ سؿع 18212 58415

 َ سؿع 18248 58415 أقٝت ايك ا٠٤ قٓتَد أحت ْؿشٞ َ س هد 51

 َدٛسط 28158 288847 ثدْٝد : صبدٍ َت ؾ١ ا ت ؾ١ :

1 
أودٍٚ اسديتاّ اسرتاسٝجٝدة س ل إٔ 

 اسديتَدٗد   َُٗدة َدؿ١ٝ ن
 َدٛسط 18862 58184

 َ سؿع 18847 58222 أ  ى ْكدط ايك٠ٛ ٚايـتـ   قت اسٞ ايتك١ًٝ 5

 َ سؿع 18281 58875 أ ا٥ٞ بتتَد أْٗٞ ا الد د أق ف  2

7 
أق ف ا تًَٛدة اون   أ١ُٖٝ َٔ ب. 

 ا تًَٛدة اييت جي  ستًُٗد
 َ سؿع 18847 58227

2 
أستًِ بظهٌ أؾـٌ قٓتَد سهٕٛ يتٟ َتًَٛدة 

 وٍٛ َٛؿٛع ايدتًِ
 َ سؿع 18299 58819

 َدٛسط 18819 58119 أق ف َد ٜدٛقع َين اوسددح ستًُ٘ 8

 َدٛسط 18819 58128 أحٝت سلن  ا تًَٛدة 4

6 
أسديتّ اسرتاسٝجٝدة ستًِ طبدًؿ١ حبش  

 َٛقـ ايدتًِ
 َدٛسط 18842 18952

 َدٛسط 18842 58547 أذبهِ   نٝؿ١ٝ إٔ أستًِ حٝتا 9

11 
 أوث ْؿشٞ ق٢ً ايدتًِ و. أوددج إىل حيو

 
 َ سؿع 18821 58245
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11 
َّ  أقًِ ا سرتاسٝجٝدة اييت جي  قً

 اسديتاَٗد قٓتَد أ  ض ن
 َدٛسط 18866 58581

15 
َّ يدتٜٛل  أسديتّ ْكدط ايك٠ٛ ايتك١ًٝ يت

 ؿتؿٞ ن
 َ سؿع 18829 58268

 َ سؿع 18242 58821 أ نز ق٢ً َت٢ٓ ٚأ١ُٖٝ ا تًَٛدة ازبتٜت٠ 12

17 
أوهِ بظهٌ حٝت ق٢ً َشد٣ٛ ؾُٗٞ  د 

 ستًُد٘ ن
 َ سؿع 18821 58279

12 
د إسرتاسٝجٝدة ستًِ أحت ْؿشٞ َشديتَ

 َؿٝت٠ بظهٌ سًكد٥ٞ  ن
 َدٛسط 18851 18692

18 
أق ف َد٢ سهٕٛ اإلسرتاسٝج١ٝ اييت 

 أسديتَٗد  أن   ؾدق١ًٝن
 َدٛسط 18881 18977

 َدٛسط 28912 258122 ثدي د : صبدٍ َتدزب١ ا ت ؾ١ :

1 
أؿع بد قد د  بتا٥ٌ َدتت ٠ سبٌ ا ظه١ً ق ٌ 

 إٔ أحٝ  ن
 سطَدٛ 18891 58192

 َدٛسط 18294 58121 أْد أحٝت سٓظِٝ  ا تًَٛدة 5

 َ سؿع 18821 58271 أ نز بظهٌ ٚاٍع ق٢ً ا تًَٛدة ا ١ُٗ 2

 َدٛسط 18861 58552 يتٟ ٖتف َت. يهٌ إسرتاسٝج١ٝ أسديتَٗد 7

2 
أسدٍ ْؿشٞ بتت إٔ أْٗٞ ا ١ُٗ: ٌٖ ٖٓدى 

   ٜك١ أسٌٗ سبٌ ا ظه١ً ؟
 َدٛسط 18411 58214

8 
ْؿشٞ أوًٌ ؾٛا٥ت اإلسرتاسٝجٝدة    أحت 

 أثٓد٤ ايت اس١ ن
 َدٛسط 18881 18915

4 
أؿع أَ ١ً َٔ سًكد٤ ْؿشٞ زبتٌ ا تًَٛدة 

 حاة َت٢ٓ
 َدٛسط 18424 18667

 َدٛسط 18454 58512 أسٛقـ بدْدظدّ يهٞ أسؿحؽ اسدٝتدبٞ 6

9 
أ سِ ػٛ ا ٚ سَٛد بٝد١ْٝ  شدقتسٞ ق٢ً 

 ايؿِٗ   أثٓد٤ ايدتًِ
 ؿتٝـ 18822 18218

11 
أودٍٚ إٔ أػٛؽ ا ت ؾ١ ازبتٜت٠ بًػيت 

 اشبدػ١
 َدٛسط 18454 18847
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11 
أغع إسرتاسٝجٝدسٞ قٓتَد   أسدطٝع ؾِٗ 

 ا ٛؿٛع بظهٌ حٝتن
 َدٛسط 18888 58151

 َ سؿع 18418 58277 أْظِ ٚقيت إلظبدز أٖتا  بظهٌ أؾـٌن 15

12 
أستًِ بظهٌ أنرب قٓتَد أنٕٛ َٗدُد 

 ؿٛعبد ٛ
 َ سؿع 18221 58849

17 
أودٍٚ سكشِٝ ١َُٗ ايدتًِ إىل الطٛاة 

 ػػع٠ يدشٌٗٝ ستًُٞن
 َدٛسط 18416 18621

12 
أ نز   أثٓد٤ ستًُٞ ق٢ً ا ت٢ٓ ايتدّ أن   

 َٔ َت ؾ١ ايدؿدػٌٝ
 َدٛسط 18881 58179

 َدٛسط 128124 1178426 ا دٛسط ايتدّ ق٢ً ؾك اة ا كٝدض

 

( إٔ َشد٣ٛ ايتدؿهع َتد ٚ ا٤   7( ٚ قِ  2زبتٚي.  قِ   ٜد . َٔ ايٓظ  اىل ا

ا ت   يطً ت١ قٝٓت١ ايت است١ بت حت١ َدٛستط١  اح بًتؼ ا دٛستط ايتتدّ يدكتتٜ اسِٗ          

( بٓشتتت ١ 128124ف َتٝتتتد ٟ قتتتت ٙ  ( بتتتدعب ا1178426قًتتت٢ ؾكتتت اة ا كٝتتتدض نًتتت٘   

د ة ( َتتٔ ايت حتت١ ايهًٝتت١   ٚاقرتبتته َتتٔ ٖتتلٙ ايٓشتت ١ سكتتتٜ اسِٗ قًتت٢ صبتت  18428 

(  ًٜٝت٘ صبتدٍ   18487ا كٝدض   ؾهدٕ صبدٍ َت ؾ١ ا ت ؾ١   ايرتسٝ  اوٍٚ بٓش ١  

(   ٚ  اوالتتع حتتتد٤ صبتتدٍ َتدزبتتت١ ا ت ؾتت١ بٓشتتت ١    18459سٓظتتِٝ ا ت ؾتت١ بٓشتتت ١    

( ؾكتت ٠ َتتٔ ؾكتت اة  22( إٔ ٖٓتتدى  7(   ٜٚدتت . َتتٔ َموظتت١ ازبتتتٍٚ  قتتِ    18412 

 سدٕ ( ق٢ً سكتٜ  ؿتتٝـ   بُٝٓتد بًتؼ    ا كٝدض وؼًه ق٢ً سكتٜ  َدٛسط   ٚ ؾك

( ؾكتت ٠ ؾكتتط ن أٟ إٔ أن تت  َتتٔ ثً تتٞ 14قتتت  ايؿكتت اة ايتتيت ْديتته سكتتتٜ  َ سؿتتع  

ؾك اة ا كٝدض أقطٝه سكتٜ  َدٛستط ٚؿتتٝـ ن ٚنتٌ ٖتلٙ ايٓشت  ٚا دٛستطدة       

 سط١ َٔ ايدؼٓٝـ ا تدُت نسكع   ا  س ١ ا دٛ
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دٝج١ اييت سؤط  َشد٣ّٛ َدٛسطدط َٔ ايتدؿهع َتد ٚ ا٤ ا تت   سدؿتل     ٖٚلٙ ايٓ

ٔ ٚستدٝٛا ة     (Coutinho,2007َع ْدد٥ى   اسدة نٌ َٔ : نٛسٓٗٛ      ٚآالت ٜ

Stewart,etal,2007)   5111(   ٚطتتدٖ. ٚ ٜتتدٕ   5111(   ٚغ تتد ٟ ٚأبتتٛ طتتتع٠   )

ٔ  Aydın and Coşkun, (2011 ٚأٜتتٕ ٚنٛستهٔ    (   5115    ٚاشبٛايتت٠ ٚآالت ٜ

( ناييت أؾد ة بدٕ اسديتاّ ايطً ١   قٝٓدسٗتد  تد   5115(  ٚايتًٛإ  5115ٚاي ؾٛع   

ٚ ا٤ ا ت ؾ١ بت ح١ َدٛسط١ نٚسؤنت ٖتلٙ ايٓدٝجت١ َدسٛػتٌ إيٝت٘ سَٛتدض ٚزًَٝت٘       

 Thomas, and Barksdale,2000        بتإٔ  ً ت١ ازبدَتت١ أرٗت ٚا منتٛاط قًتٝمط " :)

    ٚمل ٜشتتديتَٛا َتتتت ؾدِٗ َتتد ٚ ا٤ ا ت ؾٝتتت١       صبتتدٍ ايتتٛقٞ َتتتد ٚ ا٤ ا تتت    

(   ايشتتتٛ ١ٜ ايتتيت 5114  استت١ ايكتت ا٠٤ " ن نُتتد سدؿتتل َتتع ْدٝجتت١   استت١ ا تتتْٞ   

أطتتد ة إىل إٔ  دي تتدة حدَتتت١ أّ ايكتت ٣ ميتتدًهٔ َتتتت ط   صبتتدٍ َت ؾتت١ ا ت ؾتت١      

ديٝت١ ن   أق٢ً َٔ َتتهلٔ   صبدٍ سٓظِٝ ا ت ؾ١   ٖٚٛ َد ٚػًه إيٝت٘   استدٓد اسب  

( أرٗت ة  5111(   ٚاسبُتٛ ٟ ٚأبتٛ َتخ     5111يهٔ ْدد٥ى   اسيت ازبت اح ٚق ٝتتاة    

 َشد٣ّٛ َ سؿتد َٔ ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   يت٣  ً ١ ازبدَتدة ن

ٜٚ ٣ اي دو دٕ بإٔ ٖلٙ ايٓدٝج١ َٓطك١ٝ  ٚقت سهٕٛ ايدكتٜ اة اسبكٝك١ٝ 

ٌ َٔ ٖلٙ ايدكتٜ اة  شد٣ٛ ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   يت٣  ً ١ ايت١ٓٝ أق

ا ْط دق١ٝ ٚايدأث ١ٜ(  قٓت ق ا٠٤ ٚاقع ايدتًِٝ ازبدَتٞ   ايُٝٔ ايكد٥ِ ق٢ً 

حتٍٚ   اسٞ َٜٛٞ َز وِ بدحملدؿ اة ايدًك١ٝٓٝ   ٚا لن اة ا يدؼ ٠ اييت   

سرتى يًُدتًِ ؾ ػ١ اي حث قٔ ا ت ؾ١ َٚتدزبدٗد ٚايدؿهع ؾٝٗد   ٜٚكٍٛ 

٠   ازبدَتدة بٓكٌ ا ت ؾ١ إىل  مبِٗ   ٚ  ( ٜهدؿٞ اوسدسل5117وٝت  

ٜظ نِٖٛ   ايدٛػٌ إيٝٗد   مبت٢ٓ أِْٗ   ٜدٝحٕٛ يطً دِٗ ؾ ػ١ اسديتاّ 

َٗد اة ايدؿهع ايتًٝد ٚايدؿه ن ٖٚٛ َد ٜٓط ل ندَم ق٢ً ٚاقع حدَتدسٓد 

 اي١ُٝٓٝ  ن
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دمف ٌٖ خيدًـ ٖلا ا شد٣ٛ بدال :" ٚيإلحدب١ قٔ ايشؤاٍ اي دْٞ ايلٟ ْؼ٘

تًُٞ  قًّٛ   ٝت١ٝ /قًّٛ حٓص ايطدي    مب/ دي دة(   ٚربؼؼ٘ اي

( ؟ن قدّ اي دو دٕ بدسدي اج ا دٛسطدة اسبشدب١ٝ ٚا عب اؾدة ا تٝد ١ٜ إْشد١ْٝ

يدكتٜ اة أؾ ا  ايت١ٓٝ ق٢ً ٚؾل َدػعٟ ازبٓص ٚايديؼؽ ايتًُٞ   ٖٚٞ 

 ( اآلسٝ. : 8( ٚ  2َشط ٠   ازبتٚي.  قُٞ   

 ( ا دٛسطدة اسبشدب١ٝ ٚا عب اؾدة ا تٝد ١ٜ يدكتٜ اة ايت١ٓٝ ق٢ً ٚؾل ازبٓص2  قِ ازبتٍٚ 

 ا عب اف ا تٝد ٟ ا دٛسط اسبشدبٞ ايتت  ا دػع

 128991 1128582 151 ايطمب

 118491 1178118 97 ايطدي دة

 128124 1178426 512 اإلمجدٍ

َدٛستتطٞ سكتتتتٜ اة   ( ايدكتتتد ب ايٛاؿتتح بتتت.  2ٜموتت   َتتٔ ازبتتتتٍٚ  قتتِ      

ايطتتتمب ٚايطدي تتتدة   َشتتتد٣ٛ سؿهعٖتتتِ َتتتد ٚ ا٤ ا تتتت     ٚ ت ؾتتت١ ٚحتتتٛ    يتتت١    

يتٝٓتتتتد.  ( T, testإوؼتتتتد١ٝ٥ يًؿتتتت م بتتتت. ا دٛستتتتط. حتتتت ٣ استتتتديتاّ   ة      

 ( اآلسٞ: 8َشدكًد.   ٚسظٗ  ْدد٥ى ٖلا ا الد د  َشط ٠    ازبتٍٚ  قِ   

 

  ت ؾ١   ي١ ايؿ م ب. ا دٛسط. ق٢ً ٚؾل ازبٓص( ْدد٥ى االد د    ة(  8ازبتٍٚ  قِ  

 ايتت  ا دػع
ا دٛسط 

 اسبشدبٞ

ا عب اف 

 ا تٝد ٟ

  حدة 

 اسب ١ٜ

ق١ُٝ 

  ة(

َشد٣ٛ 

 ايت ي١

 18251 18877 512 128991 1128582 151 ايطمب

 118491 1178118 97 ايطدي دة

 128124 1178426 512 اإلمجدٍ
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 م1024 يناير (  6الوجلد )  األولالعدد 

( ٜد . قتتّ ٚحتٛ  ؾ قتدط حا     8االد د   ة (   ازبتٍٚ  قِ   بديٓظ  إىل ْدد٥ى 

( بتتتت. َدٛستتتتطٞ سكتتتتتٜ اة ايطتتتتمب     α =1812  يتتتت١ إوؼتتتتد١ٝ٥ قٓتتتتت َشتتتتد٣ٛ     

ٚايطدي تتدة  شتتد٣ٛ سؿهعٖتتِ َتتد ٚ ا٤ ا تتت   ستتتٛ  إىل حٓشتتِٗ ن ٜٚ حتتع اي دو تتدٕ 

   ٚ   ٖلٙ ايٓدٝج١ إىل إٔ ايطً ١ ٚايطدي دة خيـتٕٛ يًرباَى ايدت١ًُٝٝ ْؿشتٗد 

قدقدة ٚاوت٠     ؾؼٌ بِٝٓٗ   ٖٚتلا ٜدتٝح يًجٓشت. ايؿت ؾ ايدتًُٝٝت١ ْؿشتٗد         

( " إٔ اي تتدو . ٜظتتعٕٚ إىل إٔ ايؿتت ٚم  5112ٚنتتليو ْشتتدتٍ بكتتٍٛ ازبزا٥تت ٟ   

بتت. ايتتلنٛ  ٚاإلْتتدث   َٗتتد اة َتتد ٚ ا٤ ا ت ؾتت١ سهتتٕٛ ٚاؿتتح١ بظتتهٌ نتت ع يتتت٣   

ا َتتد سٓتتتتّ ٖتتلٙ ايؿتت ٚم نتترب   ٚنت عّ او ؿتدٍ   ٚسدـتتد٤ٍ   ا  اوتتٌ ايشتت١ٝٓ او 

بتت. ايتتلنٛ  ٚاإلْتتدث َتتٔ  تتمب ازبدَتتت١ "ن ٖٚتتلٙ ايٓدٝجتت١ سدؿتتل َتتع ْدتتد٥ى نتتٌ  

(   أّ ايكت ٣ ايتيت أرٗت ة اَدمنتدط     5114ايت اسدة ايشدبك١ قتتا   استدة ا تتْٞ     

هتتتٕٛ سٓظتتتِٝ ا ت ؾتتت١   بُٝٓتتتد ٜدؿتتتٛم   أنتتترب يًطدي تتتدة  تتتد ٚ ا٤ ا ت ؾتتت١ نهتتتٌ  ٚ    

َُايطمب   ( ايتيت أطتد ة إىل   5111هٕٛ ا ت ؾ١ وٍٛ ا ت ؾت١   ٚازبت اح ٚق ٝتتاة      

( اييت حد٤ة ْدد٥جٗد  ؼًح١ ايطتمب  5111ؾ ٚم  ؼًح١ اإلْدث   ٚطدٖ. ٚ ٜدٕ  

 ايلنٛ ن

َد خيتؽ االتدمف َشتد٣ٛ ايتدؿهع َتد ٚ ا٤ ا تت   بتدالدمف ربؼؼتدة          أَد

 استت١ ؾهدْتته ايٓدتتد٥ى نُتتد  ً تت١ نًٝتتدة حدَتتت١ وـتت َٛة ا ُتت ً.   قٝٓتت١ ايت 

 ( اآلسٞ : 4ٜٛؿحٗد ازبتٍٚ  قِ  

( ا دٛسطدة اسبشدب١ٝ ا عب اؾدة ا تٝد ١ٜ ق٢ً ٚؾل َدػع ايديؼؽ 4ازبتٍٚ  قِ  

 ايتًُٞ

 ا عب اف ا تٝد ٟ ا دٛسط اسبشدبٞ ايتت  ا دػع

 128147 1168197 114 قًّٛ   ٝت١ٝ

 158519 1118727 116 قًّٛ إْشد١ْٝ

 128124 1178426 512 دٍاإلمج
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 م1024 يناير (  6الوجلد )  األولالعدد 

( إٔ َدٛستتط سكتتتٜ اة  ً تت١ ايتًتتّٛ ايط ٝتٝتت١    4ٜدـتتح َتتٔ ازبتتتٍٚ  قتتِ    

ٚايدط ٝكٝتت١ أقًتت٢ َتتٔ َدٛستتط سكتتتٜ اة  ً تت١ ايتًتتّٛ اإلْشتتد١ْٝ   ٚ ت ؾتت١   يتت١    

( يتٝٓتتتتد.  T,testايؿتتتت م ايظتتتتدٖ  بتتتت. ا دٛستتتتط. متَّ استتتتديتاّ االد تتتتد    ة       

(   ٚحد٤ة ْدد٥ى ٖلا ا الد د  نُتد ٖتٞ    α  =1812َشدكًد. قٓت َشد٣ٛ   ي١   

 ( اآلسٞ : 6َشط ٠ط   ازبتٍٚ  قِ   

 

( ْدد٥ى االد د  ة( يت ي١ ايؿ ٚم ب. ا دٛسط. ق٢ً ٚؾل ايديؼؽ 6ازبتٍٚ  قِ  

 ايتًُٞ

 ايتت  ا دػع
ا دٛسط 

 اسبشدبٞ

ا عب اف 

 ا تٝد ٟ

  حدة 

 اسب ١ٜ

ق١ُٝ 

  ة(

َشد٣ٛ 

 ايت ي١

قًّٛ 

   ٝت١ٝ
114 1168197 128147 

512 28678* 18111 

قًّٛ 

 إْشد١ْٝ
116 1118727 158519 

 128124 1178426 512 ٞاإلمجدي

  ( α  =1812 اٍ قٓت َشد٣ٛ   ي١ إوؼد١ٝ٥   *

ِٗتتِ  ازبتتتٍٚ  قتتِ    ّٝد بتت. َشتتد٣ٛ سكتتتٜ اة   6ُْٜظ ٍْ إوؼتتد٥ ( إٔ ٖٓتتدى ؾتت ْم  ا

ؼؼتتتدة ايتًتتتّٛ اإلْشتتتد١ْٝ قٓتتتت     ً تتت١ ربؼؼتتتدة ايتًتتتّٛ ايط ٝتٝتتت١ ٚ ً تتت١ رب    

(  ؼًح١  ً ١ ايديؼؼتدة ايتًُٝت١ ن ٜٚؿشت  اي دو تدٕ      α  =1812َشد٣ٛ   ي١  

ٖلٙ ايٓدٝجت١ بدستديتاّ  ً ت١ ايديؼؼتدة ايتًُٝت١  ٗتد اة ؾه ٜت١ أقًت٢  تدزبت١          

ٚسٓظتتتتتتِٝ ا تًَٛتتتتتتدة ٚوتتتتتتٌ ا ظتتتتتتهمة   ا ٝتتتتتتتإ ٚا يدتتتتتترباة َكد ْتتتتتت١ط بطً تتتتتت١  

ٜظٝع بِٝٓٗ اسبؿ  ٚا سدظٗد  ٚبلٍ صبٗٛ  ؾهت ٟ  ايديؼؼدة اإلْشد١ْٝ اييت 

( ايتتتيت حتتتد٤ة 5111أقتتتٌن ٖٚتتتلٙ ايٓدٝجتتت١ سدؿتتتل َتتتع ْدتتتد٥ى   استتت١ طتتتدٖ. ٚ ٜتتتدٕ   

ْدد٥جٗتتد  ؼتتًح١  ً تت١ ايؿتت ع ايؼتتٓدقٞ ؿتتت ايؿتت ٚع اوالتت ٣   ٚ  استت١ اشبٛايتتت٠    
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 م1024 يناير (  6الوجلد )  األولالعدد 

( اييت أرٗ ة ؾ ٚقد  اي١  ؼًح١ ايكشِ ايتًُٞ   صبتدٍ ايدكتِٜٛ   5115ٚآال ٜٔ  

(   أث  َدػع ايديؼتؽ يهتٔ  ؼتًح١    5111دؿل َع   اس١ ازب اح ٚق ٝتاة    ٚس

ايديؼؼتتتدة اإلْشتتتد١ْٝ   يهتتتٔ ْدتتتد٥ى ٖتتتلٙ ايت استتت١ سدتتتتد   َتتتع ْدتتتد٥ى بكٝتتت١          

ايت استتدة ايشتتدبك١ ايتتيت حب تته   َتتدػع ايديؼتتؽ ايتًُتتٞ ٚمل دبتتت يتت٘ أثتت اط    

 َشد٣ٛ ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   يت٣ ايطً ١ ن

 

  :االستنتاجات 

 ميهٔ إب از أِٖ اسدٓددحدة ايت اس١   اآلسٞ :

إٔ َشتتد٣ٛ ايتتدؿهع َتتد ٚ ا٤ ا تتت   قٓتتت  ً تت١ قٝٓتت١ ايت استت١ َدٛستتطدط قًتت٢     (1

ٚؾتتل سكتتتٜ اسِٗ ن ٖٚتتلا ٜتهتتص ؿتتتـ قتتت ٠ َٓتتدٖى ازبدَتتت١   سُٓٝتت١ ٖتتلٙ      

 ايكت اة ا ١ُٗ يت٣  ً دٗد ن

د ٚ ا٤ ا تتت   مل سظٗتت  ايت استت١ أٟ أثتت  زبتتٓص ايطديتت    َشتتد٣ٛ سؿهتتعٙ َتت  (5

ٖٚلٙ ْدٝج١ َدٛقتت١ َتٔ ْدتدج قًُٝت١ ستًُٝٝت١ ٚاوتت٠   ؾتديطمب ٚايطدي تدة         

 خيـتٕٛ يٓؿص ايتٓدػ  ٚايظ ٚف ٚاي ١٦ٝ ا د ١ٜ ٚا ت١ٜٛٓ يًجدَت١ ن

أط ة ايت اس١ ؾ ٚقدط حاة   ي١ إوؼد١ٝ٥ ب. َشد٣ٛ ايدؿهع َتد ٚ ا٤ ا تت      (2

ْشتتتد١ْٝ  ؼتتتًح١  ً تتت١   بتتت.  ً تتت١ ايديؼؼتتتدة ايتًُٝتتت١ ٚايديؼؼتتتدة اإل   

ايديؼؼتتتدة ايتًُٝتتت١ن ٚحيتتتو  التتتدمف ا دطً تتتدة يًديؼؼتتت.   ؾطديتتت   

ايتًتتتّٛ َطديتتت  بتتتأن   َتتتٔ َهتتتٕٛ   ب ْدصبتتت٘ ايت استتتٞ   ؾٗٓتتتدى ا هتتتٕٛ        

ايٓظ ٟ يًُك  اة   ٜـدف إيٝٗد أقُدٍ طبربٜ٘  ْٚظد دة قًُٝت١   اي ٦ٝت١   

   ٚاندشتدب  احملٝط١   ٖٚٛ َد حيدِ ق٢ً ايطديت  بتلٍ صبٗتٛ  ؾهت ٟ َٚتت     

 الرباة أٚسع َٔ زًَٝ٘   ايديؼؼدة اإلْشد١ْٝ ن
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  التوصيات :

   ؿ٤ٛ ايٓدد٥ى اييت سٛػًه إيٝٗد ايت اس١ ؾإٔ اي دو . ٜٛػٝدٕ بد سٞ :

ٚازبدَت١ سدج٘ عبٛ سطٜٛ  ب اصبٗتد ايت است١ٝ يدحشت. حتٛ ٠ ٖتلٙ ايترباَى          (1

   ٚ خبدػت١ َٗتد اة ايتدؿهع    ؾأْ٘ ٜٓ ػٞ ا ٖدُدّ بد ي حتدة ايدتًُٝٝت١ ايؿه ٜت١ 

 َد ٚ ا٤ ا ت   اييت أط ة ايت اس١ ؿتؿٗد يت٣  ً ١ ازبدَت١ ن

ستتت ٜ  أقـتتد٤ ٦ٖٝتتدة ايدتتت ٜص بدزبدَتتت١ قًتت٢ استترتاسٝجٝدة ستًتتِٝ ايتتدؿهع     (5

بهٌ أْٛاقت٘   َٚ اقتد٠ إجيتد  اي ٦ٝت١ ايدتًُٝٝت١ ا ٓدست ١ يدُٓٝت١ أمنتدط ايتدؿهع          

 تتد يتت٘ َتتٔ أُٖٝتت١   سهتتٜٛٔ طيؼتت١ٝ    قدَتت١ ٚايتتدؿهع َتتد ٚ ا٤ ا تتت   خبدػتت١   

 ا دتًِ ا دهد١ًَ ن 

 نٝٛقدط يت٣  ً ١ ازبدَتدة اي١ُٝٓٝإح ا٤   اسدة قٔ أن   أمندط ايدؿهع ط (2

ايكٝتتدّ بت استتدة يهظتتـ َشتتدٜٛدة ايتتدؿهع َتتد ٚ ا٤ ا تتت   قٓتتت  ً تت١ ايدتًتتِٝ   (7

 ايتدّ ايلٟ ٜ ؾت ايدتًِٝ ازبدَتٞ مبتالمس٘ ايطمب١ٝ ن
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 م1024 يناير (  6الوجلد )  األولالعدد 

 راجع :امل

اٌتفىري فىق ادلعشيف )اٌتفىري (ن 5111إب اِٖٝ   أسد١َ ضبُت ق ت اجملٝتن   (1

 َٔ َٛقع َهد  ايرتب١ٝ ايت بٞ يتٍٚ اشبًٝى ن( يف اٌتفىري

(ن  ٚ  اوسددح 5111ضبُٛ  الًٌٝ َٚٓؼٛ   ْت١ُ ق تاي ؤٚف ن  أبٛ  ف   (5

ع ازبدَتٞ   ستزٜز َٓٗدج ايدؿهع ايشًِٝ يت٣  ً د٘   ؿ٤ٛ ا تدٜ

   (عٍغٍح اٌذساعاخ اإلنغانُح جمٍح اجلاِعح اإلعالُِح غضج اإلسم١َٝ ن

 ن122-84   (1( ايتت  19  اجملًت

(ن َد ٚ ا٤ ايلان ٠ ٚا  ١ْٚ ا ت ؾ١ٝ يت٣  5112بكٝتٞ   ْدؾز أمحت ق ت ن  (2

  حدَت١  صب١ً ايتًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿش١ٝ ً ١ ايش١ٓ ازبدَت١ٝ اوٚىل ن 

 ن 226-259(   2( ايتت  17اي ح ٜٔ   اجملًت  

( نإ ا ٠ َٗد اة ايدؿهع   سٝدم ايتٛ ١ : 5117سٝػز٠   أضبُت بٛزٜدٕ ن   (7

نذوج  "  ا تدكتاة ا بشدُٛيٛح١ٝ   ٚسؿهع ايدؿهع  ٚايدؿهع ايٓدقت ن

َ نز حدَت١ ا ًو ستٛ   أب ٌٜ(  51-51"  اٌعىدلح وأوٌىَاخ اٌتشتُح

 حبٛث ن١ًٝ ايرتب١ٝ ن

 ناعتشاتُزُاخ اٌتذسَظ واٌتعٍُ(ن 1999  ق ت اسبُٝت ن  حدب    حدب (2

 ايكدٖ ٠ :  ا  ايؿه  ايت بٞ ن

َد ٚ ا٤  (ن َشد٣ٛ ايدؿهع5111ازب اح   ق ت ايٓدػ  ٚق ٝتاة  قم٤ ايتٜٔ ن  (8

اجملٍح ا ت   يت٣ ق١ٓٝ َٔ  ً ١ حدَت١ ايعَٛى   ؿ٤ٛ بتل ا دػعاة ن 

 ن185-172(   5( قت  4صبًت    األسدنُح يف اٌعٍىَ اٌتشتىَح

 نتعٍُُ اٌتفىري ، ِفاهُُ وتطثُماخ(ن 5115ح ٚإ   ؾدحٞ ق ت اي محٔ ن   (4

 ن ايهددب ازبدَتٞ:  ا  قُدٕ
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أحش ِهاساخ ِا وساء ادلعشفح يف (ن5112ازبزا٥ ٟ  الًٛ  إن اّ طٛبدٕن  (6

تذسَظ عٍُ األحُاء عًٍ حتصًُ طالب اٌصف األوي اٌخانىٌ وتفىريهُ 

 ندٛ اٙ غع َٓظٛ ٠ َتٗت ايت اسدة ٚاي حٛث ايرتب١ٜٛ  سدي١  ناٌعٍٍّ

 حدَت١ ايكدٖ ٠ ن

ناي ٜد  : َهد ١ ا ًو  تعٍُُ اٌتفىري(ن 5112اسبد ثٞ   إب اِٖٝ أمحت ن  (9

 ؾٗت ايٛ ١ٝٓن

 اٌنظشَح األعظ اٌتفىري (ن1998ن ق ت ايه ِٜ   صبتٟ و ٝ  (11

 ايكدٖ ٠ : َهد ١ ايٓٗـ١ ايت ب١ٝ ن ن ( واالعتشاتُزُاخ

ِغتىي احلارح إىل ادلعشفح ن ( 5111  أمحت ن  ٚأبٛ َخٛ ٟ   ؾ اض اسبُ (11

ن  واٌتفىري ِا وساء ادلعشيف ٌذي طٍثح اٌثىاٌىسَىط يف راِعح اٌريِىن

(   8(ايتت  2صب١ً حدَت١ ايٓجدح يألحبدث   ايتًّٛ اإلْشد١ْٝ (   اجملًت  

1787-1766 

ؤسشدة ايدتًِٝ   ( ن او ٚا  ازبتٜت٠  5117وٝت    ق ت ايًطٝـ وش. ن  (15

جمٍح وٍُح اٌتشتُح راِعح ن ايٛ ٔ ايت بٞ   رٌ صبدُع ا ت ؾ١ 

 (  51( ايتت  19ايش١ٓ    اإلِاساخ

(ن قمق١ َٗد اة ايدتًِ ٚايتاؾع ا ت   5111اشبًٝؿٞ  س ٝه١ ٜٛسـن  (12

جمٍح ِشوض بديدحؼٌٝ ايت اسٞ يت٣  دي دة ن١ًٝ ايرتب١ٝ حدَت١ قط  ن 

 (ايش١ٓ ايددست١   حدَت١ قط  ن19ت  ايتاٌثحىث اٌتشتىَح 

 ق ت اهللٚاي بدبت١   حتؿ  ندٌَ ٚايشًِٝ  بظد   ق ت اهللاشبٛايت٠  الديت  (17

 ً ١ ا  و١ً اي د١ْٜٛ   ضبدؾظ١ ح غ  ٗد اة  اندشدب(ن   ح١ 5115ن 

مبدػع ازبٓص ٚايديؼؽ اوند ميٞ ٚ  ٚقمقدٗد ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت  

(   2(ايتت    1اجملًت     ُح اٌتشتىَح ادلتخصصحاجملٍح اٌذوٌايدحؼٌٝ ن 

 ن42-64
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(نأسديٝ  ايدؿهع يت٣ َتًُٞ اي د١ْٜٛ 5111  َدٕ   ضبُت ستٝت غدي  ن  (12

ق ٌ اشبت١َ ن صب١ً ايت اسدة ا حدُدق١ٝ حدَت١ ايتًّٛ ٚايدهٓٛيٛحٝد 

 ( ن11ايتت  

 (ن   ح١ ٚقٞ  ً ١ حدَت١ ايطؿ١ًٝ ايدك5115١ٝٓاي ؾٛع   قد ـ قٝت ن  (18

جمٍح راِعح أَ مبٗد ٠ َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ يمسدتتا  يمَدحدْدة ٚسكتميٗد ن 

 ن216-597(  1( ايتت  7ٚايٓؿش١ٝ اجملًت   اٌمشي ٌٍعٍىَ اٌتشتىَح

أعاٌُة اٌتذسَظ يف اجلاِعح وعثً وِربساخ (ن 1992زٜدٕٛ   قدٜع ن  (14

 ن قُدٕ :  ا  ايظ ٚم ن اعتخذاِها

(ن   ح١ اَدمى  ً ١ 5111قد ٍ قط١ٝ ن طدٖ.   ضبُت ق ت ايؿددح ٚ ٜدٕ    (16

   جمٍح راِعح اخلًٍُ ٌٍثحىثاي د١ْٜٛ ايتد١َ  ٗد اة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ن 

ن  َٔ ا ٛقع ا يهرتْٚٞ    552-192( 1( ايتت  8اجملًت  

www.helbron.edu/journal   

ن ايكدٖ ٠ : َهد ١ اٌتعٍُ نظشَاخ وتطثُماخ(ن 1991ايظ قدٟٚ  أْٛ  ضبُتن  (19

 ظبًٛ َؼ ١ٜناو

(ن َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١   ا ؿّٗٛ ٚايت ي١ ن صب١ً 5111ق ٝت   ٚيٝدّ سدٚؿ ٚضن  (51

ايك ا٠٤ ٚا ت ؾ١ ازبُت١ٝ ا ؼ ١ٜ يًك ا٠٤ ٚا ت ؾ١   ايتت  اوٍٚ  حدَت١ ق. 

 ن9-1مشص 

ن ايهٜٛه:  ا   اٌتفىري وادلنهذ ادلذسعٍ(ن 5112ق ٝت   ٚيِٝ ٚقؿد١ْ قزٚن  (51

 ع ن ايؿمح يًٓظ  ٚايدٛزٜ

(ن ايكت ٠ ق٢ً وٌ 5112قد ٍ ضبُت ٚق ت ايٖٛدب   ػمح ط ٜـ ن  ايتتٍ   (55

جمٍح ا ظهمة َٚٗد اة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ يت٣ ايتد ٜ. ٚا دؿٛق. قكًٝدط ن 

( 54ايتت      اٌتشتُح وعٍُ اٌنفظ ،وٍُح اٌتشتُح راِعح عني مشظ

 ن(2 ازبز٤
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اة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١   (ن َت٣ اسديتاّ َٗد 5111قشدض   ؾدح١ٝ َتدٛم ن  (52

اي حث ايرتبٟٛ َٔ المٍ   اس١ ا ك  اة يت٣  دي دة ايت اسدة ايتًٝد   

   جمٍح اٌعٍىَ اٌتشتىَح واٌنفغُح راِعح اٌثحشَننًٝدة ايرتب١ٝ يً ٓدةن 

 ن72-17(   5( ايتت  15اجملًت 

(ن َشد٣ٛ َد ٚ ا٤ ا سدٝتدب ٚقمقد٘ 5115ايتًٛإ   أمحت ؾمح ن  (57

جمٍح اٌعٍىَ اٌتشتىَح واٌنفغُح ايك ا٥ٞ يت٣  ً ١ ازبدَت١ ن بديدحؼٌٝ 

 ن126-159 (  7( ايتت  12  اجملًت   راِعح اٌثحشَن

(ن   ح١ اسديتاّ  ً ١ حدَت١ 5111غ د ٟ   ثد٥  ٚأبٛ طتع٠   الديتن   (52

ايز قد٤ اشبدػ١ يًتًُٝدة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ٝ اشبدػ١ بد سدٝتدب ايك ا٥ٞ 

جمٍح دساعاخ )اٌعٍىَ ٤ٛ بتل ا دػعاة ن يًٓؼٛؾ اوحٓ ١ٝ   ؿ

 ن188-127(   1( ايتت  24ازبدَت١ او  ١ْٝ   اجملًت  اٌتشتىَح ( 

تذسَظ ٌغح اٌتفىري يف تعٍُُ ِن (ن 1996نٛسدد   آ ث  َٚ زاْٛ   ٚب ةن  (58

 س مج١ ػؿد٤ اوقش  ن ايكدٖ ٠ :  ا  ق د٤ ن  أرً اٌتفىري

 -اٌفىش اٌفٍغفٍ   ىق ادلعشيفاٌتفىري ف(ن 5111َدزٕ   وشدّ ضبُت ن  (54

 ن ن١ًٝ ايرتب١ٝ حدَت١ سٖٛدج   َؼ  ن اٌتطثُك ونّارد واعتشاتُزُاخ

http://drmazen2008.sohag-univ.edu.eg 

ِا وساء ادلعشفح وعاللته تفعاٌُح (ن 5114ا تْٞ  ؾد ١ُ بٓه  َزٟ أمحت ن  (56

اٌزاخ واٌتحصًُ "دساعح عًٍ طالب وطاٌثاخ وٍُح اٌتشتُح جباِعح 

ن  سدي١  ندٛ اٙ غع َٓظٛ ٠ ن١ًٝ ايرتب١ٝ حدَت١  ٝ ١   ا ًُه١ "طُثح

 ايت ب١ٝ ايشتٛ ١ٜ ن

(ن َت٣ ٚقٞ  مب ا  و١ً 1992ْؼ    محتإ قًٞ ٚايؼُد ٟ   قكً٘ ن  (59

اي د١ْٜٛ   او  ٕ بدسرتاسٝجٝدة َد ٚ ا٤ اإل  اى اشبدػ١ مبٛاقـ ايك ا٠٤ 

ٖى ٚ  م ايدت ٜص   ازبُت١ٝ وغ ا  ا سدٝتدب ن صب١ً   اسدة   ا ٓد

 ن 116-97(  27ا ؼ ١ٜ يًُٓدٖى ٚ  م ايدت ٜص   ايتت   
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MMeettaaccooggnniittiivvee    TThhiinnkkiinngg  LLeevveell  AAmmoonnggsstt  ssoommee  ooff  

HHaaddhhrraammoouutt  UUnniivveerrssiittyy  ffaaccuullttiieess  SSttuuddeennttss  

  

Abstract :  

This study aimed at identifying the level of 
metacognitive thinking amongst  some  Hadhramout 
University faculties Students in the light of the variables of: 
gender, , the academic specialization . The sample of the 
study consisted of (215)  students: (121) males and (94) 
females .and achieve the aim of the study, an Arabic 
version of  Schraw and Denison's (1994) metacognitive 
thinking scale was used. 

The results of the study revealed that the sample of the 
study showed a 

medium level of metacognitive thinking at the total 
score level, and at the level of each domain separately: 
cognition processing, regulation of cognition and 
knowledge of cognition. The results also indicated  there 
were no statistical significant differences in metacognitive 
thinking  level due to the gender e. and there were 
statistical significant differences in metacognitive thinking 
level  due to the academic specialization in the favor of  the 
Scientific specialization. the researchers made some 
recommendations.  
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  جتليات الزمن يف الرواية اليمنية املعاصرةجتليات الزمن يف الرواية اليمنية املعاصرة

  "عزيزة عبداهلل منوذجًا" "عزيزة عبداهلل منوذجًا" 

 : امللخص 

ٜتٓاٍٚ ايبشح جتًٝات ايُبعد ايصَين يف ايسٚا١ٜ اي١ُٝٓٝ املعاصس٠ ، أعُاٍ ايهاتب١   

 عصٜص٠ عبداهلل منٛذدًا . ٚذيو ٚفل ايس١ٜ٩ ايب١ٜٛٝٓ .

قددد اينسْطددٞ "دددناز دٝٓٝددة " ٚضدد١ًٝ   ٚقددد اعتُدددْا يف تزاضددتٓا عًدد٢ تكطددِٝ ايٓا   

 يتذًّٞ ايصَٔ ايسٚا٥ٞ .

 سٝح ٜتذ٢ًّ َٔ خ٬ٍ ث٬خ َطتٜٛات :

املطددت٣ٛ ا٭ٍٚ / ايٓمدداّ ايددصَين . ٚايددرٟ ٜتُجددٌ َددٔ خدد٬ٍ تكٓددٝ  : ا٫ضدد دا        

 ٚا٫ضتبام 

 املطت٣ٛ ايجاْٞ / ايتتابع ايصَين . ٚايرٟ ٜتػهٌ ع٢ً ث٬ث١ أمناط :

 دت َٔ خ٬ٍ تكٓٝين : املػٗد ٚايٛصف  ايتعطٌٝ ايصَين ، ٜٚتش .1

 ايكنص ايصَين ، ٜٚتشدت َٔ خ٬ٍ تكٓٝ  : ايتًخٝص ٚاذترف  .2

 ايتٛافل ايصَين ، ٜأخر ٖرا ايُٓط ُبعدٜٔ :  .3

 ا٭ٍٚ / تكطٝع ايه١ًُ إىل سسٚف تنصًٗا َطافات عٔ بعضٗا                  

 ا٤ غعٛز بطسع١ اإلٜكا  ايصَينايجاْٞ / تكصن ادت١ًُ ايٛاسد٠، ٚإعط                    

 املطت٣ٛ ايجايح : ايتٛاتس ايصَين / ٜٚٓكطِ إىل ث٬ث١ أقطاّ :

 ايتٛاتس املنست .1

 ايتٛاتس ايتهسازٟ  .2

 ايتٛاتس ايتهجٝنٞ  .3
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 مقدمة :

ٌّ شَدينٌّ، ٚبايّتدايٞ فٗدٞ خطدا  "        ّٕ ايّسٚا١ٜ ف ( َدٔ ٖٓدا تدأتٞ أُٖٝد١ عٓصدس      1" إ

د ٚقددف نددجن َددٔ ايٓكددات يددد٣ َنٗددّٛ " ايددصَٔ      ايددصَٔ يف ايتػددهٌٝ ايسٚا٥ددٞ ، فكدد  

را املنّٗٛ ايٓصدٝ  ا٭ٚفدس َدٔ ايدزاضد١ ٚايتدٓمن، إذا َدا قازْداٙ        ايسٚا٥ٞ"، ٚنإ هل

بادتاْ  اٯخس َٔ اينضا٤ ايسٚا٥ٞ ، ٖٚٛ املهإ ايسٚا٥ٞ ، بٌ إٕ ندجنًا َدٔ ايٓكدات    

٤ َددٔ أعطدد٢ عٓصددس ايددصَٔ ا٭فضدد١ًٝ عًدد٢ املهددإ ; ذيددو إٔ َعٝدداز ا٭فضدد١ًٝ دددا     

نددٕٛ ايددصَٔ ايسٚا٥ددٞ " ٖددٛ ايصددٛز٠ املُٝددص٠ رتمتٓددا، إْدد٘ أعددِ ٚأ ددٌ َددٔ املطدداف١     

 املهإ(; يع٬قت٘ بايعامل ايداخًٞ ي٬ْطباعات ٚا٫ْنعا٫ت ٚا٭فهاز اي  ٫ ميهٔ 

إٔ تضددنٞ عًٝٗددا ْماَددًا َهاْٝددًا، ٚايصَددإ نددريو َعطدد٢ بصددٛز٠ أنجددس َباغددس٠،  

( ٚقدد  2َنٗدّٛ خخدس نايطدبب١ٝ أٚ ادتدٖٛس " .     ٚأنجس سضٛزًا َٔ املهدإ، أٚ َدٔ أٟ   

ُطدددسف َنٗدددّٛ ايدددصَٔ ا٭تبدددٞ ٚايسٚا٥دددٞ عًددد٢ ٚدددد٘ ارتصدددٛ  ن دددنٙ َدددٔ أ ًددد     

 املصطًشات ا٭تب١ٝ بس٩ٜتني شتتًنتني : 

ا٭ٚىل : ايس١ٜ٩ ايٓش١ٜٛ ايكدمي١ اي  ناْة تصٓف ايدصَٔ تصدٓٝنًا ٫ ٜتعدد٣    

  ٚ ُٜٓمددس إىل ذيددو َطددتكب٬ًايطددابع اينٝصٜددا٥ٞ; َددٔ نْٛدد٘  َاضددًٝا، َٚضددازعًا،  ٚ )

  ٔ " تعكٝدددٟ يف  ٟايٓشددٛ ايتكًٝددد ،ايتكطددِٝ بأْدد٘ ٜعطددٞ ايد٫يدد١ ايصددشٝش١ يًددصَ

دددٖٛسٙ . نُددا أْدد٘ ٜسنددص عًددد٢ ايهًُدد١ باعتبازٖددا ايٛسددد٠ ا٭ضاضدد١ٝ يف ايً ددد١ ،         

ٚبايتددايٞ فددُٕ ُدددٌ ا٫ٖتُدداّ َٓصدد  عًدد٢ ايٓددٛاسٞ ايصددسف١ٝ ٚيددٝظ عًدد٢ تسنٝدد   

 (3ادت١ًُ ". 

ايدد  تفددع بٗددا ايتطددٛز ايددرٟ سككتدد٘ ايًطدداْٝات َٓددر بددداٜات       ايجاْٝدد١ : ايس٩ٜدد١ 

ايكسٕ اذتاتٟ ٚايعػسٜٔ، سٝح اضتنات حتًٌٝ ارتطا  ايسٚا٥ٞ َٔ ذيدو ايتطدٛز   

                                      
 . 79،    ١ٝ٥2000 ارتطا  يف ايسٚا١ٜ ايعسب١ٝ اذتدٜج١ ، احتات ايهتا  ايعس  ، تَػل ، ستُد ايبازتٟ : إْػا 1
  . 190إبساِٖٝ أبٛ طاي  : املٛزٚثات ايػعب١ٝ ايكصص١ٝ يف ايسٚا١ٜ اي١ُٝٓٝ ، َسدع ضابل ،   2
 .  254ّ ،   2007، غتا٤  زبٝع  70أمحد صدٜل ايٛاسٞ : ْكد ايٓمسٜات ايً ١ٜٛ املعاصس٠ ، فصٍٛ ، ايعدت  3
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ايًطددداْٞ يف ددددٌ تزاضدددت٘ يًدددصَٔ، ٚايدددرٟ قطدددع بعددددّ ٚددددٛت ع٬قددد١ بدددني املطابكددد١  

 اينٝصٜا١ٝ٥ يًصَٔ، ٚبني حتًٌٝ ايصَٔ يف ايً ١ .

ِٖٝ شتتًن١ ددٜد٠ يًصَٔ يف دٌ ع٬قتد٘ بايً د١، َدٔ    َٔ ٖٓا ُطسسة َنا     

 (:4تًو املناِٖٝ َا طسس٘ "إٌَٝ بٓنطة" يف حتًًٝ٘  يًصَٔ 

: ايصَٔ اينٝصٜا٥ٞ، ٚي٘ ازتباط قٟٛ بطدٝهٛيٛد١ٝ اإلْطدإ َٚػداعس٠     املنّٗٛ ا٭ٍٚ

 ايداخ١ًٝ ، ٖٚٛ شَٔ ْطيب خيتًف َٔ غخص إىل خخس .

 ٞ ٖٚدددٛ ايدددصَٔ ايدددرٟ ٜكددداع بتتدددابع ا٭سدددداخ .    : ايدددصَٔ اذتددددثٞ :   املنٗدددّٛ ايجددداْ

ٜٚتشدددددت ايددددصَٔ َددددٔ خدددد٬ٍ ذتمددددتني : ا٭ٚىل ضددددابك١ يًشمدددد١ اٯْٝدددد١ ، ٜٚددددتِ         

اضدتدعا٩ٖا َدٔ خد٬ٍ عًُٝد١ ايتدرنس ، ٖٚدٞ ذتمد١ قدد ناْدة ، ٚايجاْٝد١ ٫سكدد١           

يًشم١ اٯ١ْٝ ، ٖٚٞ ايًشم١ اي  مل تأت بعد . َٚٔ ٖٓا فُْ٘ ٫ ٜٛدد  شَٔ عٓدٙ 

أَددددا املاضددددٞ ٚاملطددددتكبٌ فٝتشدددددتإ َددددٔ خدددد٬ٍ ع٬قتُٗددددا   ضددددس ،إ٫ ايددددصَٔ اذتا

باذتاضددس . ٚيددريو ٜكددٍٛ بٓنطددة : " بٛاضددط١ ايً دد١ تتذًدد٢ ايتذسبدد١ اإلْطددا١ْٝ     

يًددصَٔ ، ٚايددصَٔ ايًطدداْٞ نُددا ٜبدددٚ يٓددا ٫ ميهددٔ اختصايدد٘ يف ايددصَٔ اذتدددثٞ أٚ      

يف ٖدرٙ   (  نُدا ٜػداطسٙ "زٚ   سٜٝد٘"   5اينٝصٜا٥ٞ .. إٕ اذتاضس ٖٛ َٓبع ايدصَٔ".  

ايس١ٜ٩ ادتدٜد٠ يًصَٔ ٚايد  " تٓهدس أٟ ثاثدٌ أٚ اْعهداع يًدصَٔ ايدٛاقعٞ،  ٚيدٝظ        

ٖٓاى أٟ شَٔ إ٫ اذتاضس   شَٔ ارتطا ( أَدا اي٬ساضدس ضدٛا٤ ندإ قبدٌ أّ بعدد       

 (6فٗٛ  ن َٛدٛت ". 

ٚقد سدت ايٓكات عٌُ ايهات  ايسٚا٥ٞ يف  جتطٝد اإلسطاع  مبسٚز بايصَٔ ،       

ط٘ ، َٚدٔ ٖدرا املٓطًدل " تسندٛا َعدامل ايدصَٔ ارتدازدٞ ٚايتنتدٛا إىل         ٫ ايصَٔ ْن

ايدددصَٔ ايٓنطدددٞ ، ٚبدددريو فكددددت ايتدددٛازٜه ٚايطددداعات َعٓاٖدددا املعٝدددازٟ ، ٚبددددأت    

ايص ن٠  ن احملدت٠ حتتٌ َهإ ايٛسدات ايتكًٝد١ٜ ايعسٜضد١،  ايٛسدات ايص١َٝٓ 

                                      
 . 64،    2005،  5اْمس:ضعٝد ٜكطني : حتًٌٝ ارتطا  ايسٚا٥ٞ ، بنٚت ، ايداز ايبٝضا٤، املسنص ايجكايف ايعسبٞ ، ط 4
 . 65، 64املسدع ايطابل ،    5
 . 68ْنط٘ ،    6
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(  7ايطد١ٓ".  ت٫يد١ ٚأندم خطدسًا َدٔ      ( أنجدس The Moment  فأصبشة ايًشمد١ 

بُٝٓا ايتصدٛز ايتكًٝددٟ ٜدس٣ " إٔ ايدصَٔ ٖدٛ ايػخصد١ٝ ايس٥ٝطد١ٝ يف ايسٚاٜد١، أَدا          

ايسٚا١ٜ ادتدٜد٠ فُٝهٔ ايكٍٛ إٕ ايصَٔ ٜٛدد َكطٛعًا عٔ شَٓٝت٘، إْ٘ ٫ جيدسٟ;  

( ٖٓدددا  طدددِ ايدددصَٔ ، ٚايدددصَٔ ٜٓطدددف اينضدددا٤ ، ٚايًشمدددٞ ٜٓهدددس    8  ٭ٕ اينضدددا٤

 (9ا٫ضتُساز". 

دٜج١ يًصَٔ ايسٚا٥ٞ أٚ شَٔ ارتطا  تطد اينذد٠ٛ ايد  صدٓعٗا    إٕ ايس١ٜ٩ اذت   

ايٓشددٛ ايتكًٝدددٟ ْتٝذدد١  ازضددت٘ يطددًطت٘ عًدد٢ نافدد١ املكدد٫ٛت ايدد  ٜتأضددظ          

عًٝٗا ٚضُٓٗا ايصَٔ ،  ا شات َدٔ صدعٛب١ حتًٝدٌ شَدٔ ارتطدا  حتًد٬ًٝ يطداًْٝا ،        

طددا  ٖٚددرا بدددٚزٙ جيعًٓددا ْددأْظ بتصددٓٝف" دددناز دٓٝٝددة " يًددصَٔ يف نتابدد٘ " خ  

اذتهددٞ"، ٚايدددرٟ ٜعددد نتابددد٘ ٖدددرا خطدد٠ٛ ددٜدددد٠ َٚتطدددٛز٠ ضتددٛ حتًٝدددٌ ايدددصَٔ     

ايسٚا٥ٞ يف ضد٤ٛ املطدتذدات ايًطدا١ْٝ، َٚدٔ َٓطًدل ٖدرا ايتصدٓٝف ُٜعٓد٢ بدايصَٔ          

ايسٚا٥ٞ  أْ٘ :  " صنٚز٠ ا٭سداخ ايسٚا١ٝ٥  املتتابعد١  ٚفدل َٓمَٛد١ ي ٜٛد١ َعٝٓد١ ،      

( ب ٝدد١ ايتعددبن عددٔ  10يد٫يدد١ ايصَٓٝدد١  تعتُددد عًدد٢ اي تٝدد  ٚايتتددابع ٚايتددٛاتس ، ٚا 

 (11ايٛاقع اذتٝاتٞ املعٝؼ ٚفل ايصَٔ ايٛاقعٞ ، أٚ ايطٝهًٛدٞ، أٚ اينًطنٞ ".  

َٚددٔ ٖدددرا املٓمددٛز ضدددٓكّٛ بتشًٝددٌ ايدددصَٔ يف زٚاٜددات " عصٜدددص٠ عبددد اهلل " ٚفدددل      

ايتصٓٝنات ايج٬ث١ يًصَٔ . ٚقبٌ ايبد٤ بتشًٝدٌ ايدصَٔ يف زٚاٜدات عصٜدص٠ عبدد اهلل      

يٓدددا َدددٔ تٛضدددٝل إٔ أعُددداٍ ايهاتبددد١ يف تزاضدددتٓا يًطدددست ايصَددداْٞ تٓكطدددِ إىل   ٫بدددد

 قطُني :

                                      
 . 45ضٝصا قاضِ : بٓا٤ ايسٚا١ٜ ،    7
ت اعتات ع٢ً تط١ُٝ املهإ ايسٚا٥ٞ باينضا٤ . بٝٓا تس٣ ايباسج١ إٔ ُٜكصد باينضا٤ ٖٓا : املهإ ، ذيو إٔ نجنًا َٔ ايٓكا 8

 اينضا٤ ٫ ٜكتصس ع٢ً املهإ فشط  ، ٚإمنا ايصَإ أٜضًا .
 . 68ضعٝد ٜكطني : حتًٌٝ ارتطا  ايسٚا٥ٞ ،    9

10
ايد٫ي١ ايص١َٝٓ ،  ٜصٜد ايدنتٛز َسات َمٚى يف نتاب٘ " بٓا٤ ايصَٔ يف ايسٚا١ٜ ايعسب١ٝ "  ع٢ً تصٓٝف "دٓٝٝف " عٓصس 

باعتباز إٔ ايد٫ي١ ايص١َٝٓ ذات أبعات إ ا١ٝ٥ ٜعم عٓٗا ايتػهٌٝ ايصَين يف ايسٚا١ٜ ، ٜٚتُجٌ ذيو يف ستٛزٜٔ اثٓني ُٖا :  

 (. 157ددي١ٝ ايرات ٚايصَٔ ، ٚايدمي١َٛ ايص١َٝٓ ٚعد١َٝ ايرات .    
11

 10،  2006، ،َهتب١ ا٭ضس٠ ،ايكاٖس٠اهل١٦ٝ املصس١ٜ ايعا١َ يًهتا  : بٓا٤ ايصَٔ يف ايسٚا١ٜ ايعسب١ٝ ،َسات عبد ايسمحٔ َمٚى 
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: ايطددست املتصددٌ أٚ ايتكًٝدددٟ . ٜطددن فٝدد٘ ايددصَٔ ٚفددل تستٝدد  شَددين        ايكطددِ ا٭ٍٚ

 خطٞ َٔ بدا١ٜ ٚٚضط ْٚٗا١ٜ . ٖٚرا ايعٌُ ٜتُجٌ يف زٚا١ٜ " أزنٓٗا اينكٝ٘" .

 ٞ . ٜٚتُجددٌ ذيددو  سطدد  دٝٓٝددة   يف    : ايطددست املتكطددع أٚ اذتدددٜح    ايكطددِ ايجدداْ

 ث٬خ َطتٜٛات ش١َٝٓ :

 املطت٣ٛ ا٭ٍٚ : ايطٛابل ٚايًٛاسل ، ٚتعسف مبطت٣ٛ  ايٓماّ ايصَين ( .  

٣ٛ ايجداْٞ : ضدسع١ ايطدست ٚإبطدا٩ٙ ٚتطداٜٚ٘ ، ٚتعدسف مبطدت٣ٛ   ايتتدابع         تاملط

 ايصَين( .

 يصَين ( .املطت٣ٛ ايجايح : ايتهساز ايصَين ، ٜٚعسف مبطت٣ٛ   ايتٛاتس ا

ٜٚتُجددٌ ذيددو يف زٚاٜددات " أسدد٬ّ ْبًٝدد١ " ٚ " طٝددف ٫ٜٚدد١ " ٚ" تُٗدد١ ٚفددا٤" ٚ "  

 عسع ايٛايد" .

ٚفدل ارتدط ايدصَين ا٭فكدٞ يف      –نُا ذندست  –تطن زٚا١ٜ " أزنٓٗا اينكٝ٘ " 

عسض اذتدخ ، ٜٚتعسض ٖرا ارتدط إىل املدط إىل ارتًدف َدس٠ ٚاسدد٠ فكدط ، ٖٚدٛ        

 ٛ ُٜعدددسف با٫ضددد دا  أٚ ايعددد ت٠ إىل ايدددٛزا٤ ، ٚضدددٓأتٞ عًددد٢ ذندددسٙ ٫سكدددًا. ٚقدددد   َدددا 

اضددتطاعة ايهاتبدد١ يف ٖددرٙ ايسٚاٜدد١ ايتٓكددٌ َددٔ سدددخ إىل خخددس ، تٕٚ إٔ حتُددٌ ٖددِ   

ايددسبط ايً ددٟٛ بددني ا٭سددداخ ، ٚذيددو يًذ٥ٛٗددا إىل ْمدداّ اينصددٌ ، إذ تعتُددد يف        

زٚاٜاتٗا يف طسف ا٭سداخ عًد٢ اينصدٍٛ املعْٓٛد١ ، ٚايد  َدٔ خ٬هلدا تدتخًص َدٔ         

ٜطددِٗ يف تنهٝددو   –سطدد  َددا ْددس٣   –٤ ايددسبط بددني ا٭سددداخ. ٖٚددرا ايٓمدداّ   عدد 

ايبٓددا٤ ايسٚا٥ددٞ تنهٝهددًا غددهًًٝا، بدد٘ ايهددجن َددٔ اينذددٛات ايناصدد١ً بددني شَددٔ ٚخخددس ،   

بُٝٓدا تمدٌ املٓطكٝد١ يف ضدن ا٭سدداخ ستافمد١ عًد٢ ايصدٛز٠ املعٜٓٛد١ يًشددخ يف           

 ايسٚا١ٜ.
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ّ ْب١ًٝ ، طٝف ١ٜ٫ٚ ، ت١ُٗ ٚفا٤ ، عسع تطتخدّ ايهاتب١ يف زٚاٜاتٗا   أس٬       

ايٛايدددد( ا٭ضدددًٛ  اذتددددٜح يف ضدددن ايدددصَٔ ايطدددستٟ ، ٜعتُدددد ٖدددرا ا٭ضدددًٛ  عًددد٢  

ايتعسددددات ايصَٓٝددد١  دددن املتٛايٝددد١ ، ٚضدددٓعتُد يف حتًٝدددٌ ايدددصَٔ ايطدددستٟ   نُدددا   

ذندددست  عًددد٢ تصدددٓٝف "ددددناز دٝٓٝدددة" ملطدددتٜٛات ايدددصَٔ ايطدددستٟ ، َدددٔ خددد٬ٍ       

 يتتابع ايصَين ، ٚايتٛاتس ايصَين .اي تٝ  ايصَين ، ٚا

 اي تٝ  ايصَين : أ٫ًٚ

ُٜكصد ب٘ ضن ا٭سداخ ضنًا  دن خطدٞ ،      ُٜط٢ُ ٖرا ايتصٓٝف   ايٓماّ( ، ٚ

ْتٝذ١ اخت٬ف ايصَٔ ايطستٟ عٔ شَدٔ اذتهاٜد١;   ذيدو إٔ شَدٔ اذتهاٜد١ َتعددت       

عًد٢ ا٭ضدطس ،    بتعدت ا٭سداخ ، بُٝٓا شَٔ ايطست ٫ ٜأخر أنم َدٔ ُبعدد ايهتابد١   

ٖٚرا ا٭َس " جيم ايسٚا٥ٞ  ايهات ( ع٢ً إٔ خيتداز ٚ درف ٜٚٓتكدٞ َدٔ ا٭سدداخ      

ايهددجن٠ ٚايػخصددٝات ايٛاقعدد١ يف شَددٔ اذتهاٜدد١ . اختٝددازًا ٚسددرفًا ٚاْتكددا٤  ٜٓطددذِ   

( ٖٚرٙ  ايتعسدات  يف 12ٚشَٔ ايطست ايسٚا٥ٞ ، سط  َا تكتضٝ٘ ايضسٚز٠ اين١ٝٓ". 

ُٜطددد٢ُ    ايتهطدددن(  بدددني إتزاى ايكددداز٨ يٮبعدددات   ايٓمددداّ ايدددصَين ٜدددٓذِ عٓددد٘ َدددا 

ايص١َٝٓ ٚارتطا   ٖٚرا بدٚزٙ ٜٓتر ْٛعًا َدٔ ايتدٛتس عٓدد عًُٝد١ تًكدٞ ارتطدا  .       

نُددا إٔ ٖددرٙ ايتكٓٝدد١ ايصَٓٝدد١ املعكددد٠ يف ارتطددا  ايسٚا٥ددٞ" يٝطددة "يعبددًا" تكٓٝددًا     

ٗددا بهًُدد١  . إْٖدفدد٘ ايتعُٝدد١ عًدد٢ ايكدداز٨ ، أٚ إْتدداز خطددا  " دداَ " ٚ"جتددسٜيب"     

عٝد ارتطددا  (، َددٛدص٠ "َٛقددف َددٔ ايددصَٔ ". ٜددمش ٖددرا املٛقددف تاخًٝددًا   عًدد٢ صدد    

 (13ٚخازدًٝا  يف ع٬قت٘ بايٓص ( يف ازتباط َع ايكسا٠٤ " . 

 َٔ خ٬ٍ ٖرا ايٓماّ ٜٓػأ يدٜٓا َطتٜٛإ َٔ اي تٝ  ايصَين :    

ُٜعسف   ا٫ض دا (   املطت٣ٛ ا٭ٍٚ : ايطٛابل ايص١َٝٓ ، ٖٚٛ َا 

ُٜعسف   ا٫ضتبام(  املطت٣ٛ ايجاْٞ : ايًٛاسل ايص١َٝٓ ، ٖٚٛ َا 
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 ا٭ضًٛ  ا٫ض داعٞ : :أ٫ًٚ 

ٜ ًددد  أضدددًٛ  ا٫ضددد دا    ايعدددٛت٠ إىل ايدددٛزا٤ ( عًددد٢ أضدددًٛ  ا٫ضدددتبام يف        

ايسٚاٜدد١ ايتكًٝدٜدد١ ، ٫عتُددات ٖددرا ايٓددٛ  َددٔ ايسٚاٜددات عًدد٢ شَددٔ املاضددٞ يف ضددست         

 اذتدخ اعتُاتًا نبنًا . 

قبٌ اذتدٜح عٔ ايبٓا٤ ا٫ض داعٞ يف تػهٌٝ ايصَٔ ايسٚا٥دٞ، ٫بدد يٓدا َدٔ        

ٚقن٘ َع املصدطًل ، ٚيٓدا يف ٖدرٙ ايٛقند١ داْبدإ ، ا٭ٍٚ: تعددت ا٭مدا٤ يًُدديٍٛ         

ايٛاسد ، سٝح إٕ تعدت املناِٖٝ ٚاملصطًشات ايٓكد١ٜ ايٓادِ عٔ تعدت ايٓمسٜدات  

ات ذات املددديٍٛ ايٛاسددد ، ٚنددإ   اذتدٜجدد١، أضددِٗ يف دٗددٛز ايعدٜددد َددٔ املصددطًش    

َصطًل " ا٫ض دا " َٔ ضُٔ تًو املصطًشات ارتاضع١ بايدزدد١ ا٭ٚىل إىل  

ثكاف١ ايٓاقد ٚي ت٘ ، سٝح ٫سمة ايباسج١ يف بع  ايدزاضدات أنجدس َدٔ تطد١ُٝ     

هلددرا املصددطًل ، َٚددٔ ٖددرٙ ايتطددُٝات : ا٫زتدددات ، ا٫ضتشضدداز ، ا٫زجتددا  اينددين ،     

سل ، ايسدع١ٝ، ". ٚيعدٌ ا٫ضد دا  ٖدٛ أنجدس املنداِٖٝ غدٝٛعًا ،       ا٫ضترناز ، ايًٛا

ٚقد تٓاٚيت٘ أ ً  ايدزاضات ايعسب١ٝ ، ٖٚٛ ٜػن إىل نٌ سسن١ ضست١ٜ تكّٛ ع٢ً 

( ٖٚرا ٜنضٞ بٓا إىل ادتاْد  اٯخدس َدٔ ٖدرٙ     14زٚا١ٜ سدخ ضابل يًشم١ ايطست". 

" إٔ ٜتٛقدف ايدساٟٚ   ايٛقن١ املٛدص٠ َع املصطًل،  ٖٚدٛ َنٗدّٛ ا٫ضد دا  ، ٜٚعدين     

عدددٔ َتابعددد١ ا٭سدددداخ ايٛاقعددد١ يف ساضدددس ايطدددست ، يٝعدددٛت إىل ايدددٛزا٤ ، َطددد دعا      

( َٚٔ ٖٓا 15ذنسٜات ا٭سداخ  ٚايػخصٝات ايٛاقع١ قبٌ ، أٚ بعد بدا١ٜ ايسٚا١ٜ ". 

فددُٕ تكاْدد١ ا٫ضدد دا  تعتُددد عًدد٢ ايددرانس٠ اعتُدداتًا نًٝددًا ، ٚتتذًدد٢ ايٛدٝندد١        

خدد٬ٍ " َدد٤ٌ اينذددٛات ايدد  خيًنٗددا ايطددست ٚزا٤ٙ ضددٛا٤  اينٓٝدد١ هلددرٙ ايتكاْدد١  َددٔ 

بُعطا٥ٓددددا َعًَٛددددات سددددٍٛ ضددددٛابل غخصدددد١ٝ ددٜددددد٠ تخًددددة عددددامل ايكصدددد١ ، أٚ    

يًمٗدٛز َدٔ    باط٬عٓا ع٢ً ساضس غخص١ٝ اختنة عٔ َطسف ا٭سدداخ ثدِ عداتت   
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ددٜد، ٖٚاتإ ايٛدٝنتدإ تعتدمإ يف زأ٣ دٝٓٝدة ، َدٔ أٖدِ ايٛددا٥ف ايتكًٝدٜد١        

 ( بني املاضٞ ٚاذتاضس . 16ايص١َٝٓ "  هلرٙ املنازق١

ٚفد٢ ٖددرا ا٭ضددًٛ  " ٜدد ى ايدساٟٚ َطددت٣ٛ ايكصددص ا٭ٍٚ  أ٣ َطددت٣ٛ تستٝدد    

ا٭سددداخ تستٝبددًا خطٝددًا  يٝعددٛت إىل بعدد  ا٭سددداخ املاضدد١ٝ، ٜٚسٜٚٗددا فدد٢ ذتمدد١         

(  إذ ٜبددددأ ايدددساٟٚ ا٭سدددداخ َدددٔ َٓتصدددنٗا أٚ ايكدددس  َدددٔ    ٫17سكددد١ ذتددددٚثٗا " .  

ساتث١ إىل ا٭ضبا  ايت٢ أتت إيٝٗا . خيتًف َطدت٣ٛ ايسددٛ     ْٗاٜتٗا، ثِ ٜست نٌ

إىل ايٛزا٤ ، أٚ ا٫ض دا  ْمسًا ٫خت٬ف ايصَٔ املاضٞ ، َٔ َاض قسٜ ، أٚ َاٍض 

 بعٝد، إذ ْػأ َٔ تناٚت َطتٜٛات املاضٞ أْٛا  شتتًن١ َٔ ا٫ض دا  :

  . اض دا  خازدٞ : ٜستبط مبا قبٌ ايسٚا١ٜ 

   يف َدداٍض ٫سددل يبداٜدد١ ايسٚاٜدد١ ، ٚتددأخس تكدميدد٘ يف       اضدد دا  تاخًددٞ : ٜكددع

 ايٓص. 

  .18اض دا  َصدٞ : ٖٚٛ َصٜر َٔ ايٓٛعني ايطابكني   ) 

 

 ا٫ض دا  ارتازدٞ :  ( 1

ا٫ض دا  ارتازدٞ ٖٛ " َا تمٌ ضعت٘ نًٗا خازز ضدع١ اذتهاٜد١ ا٭صدٌ ، أٚ    

 (19".   َا نإ سكً٘ ايصَين  ن َتضُٔ يف اذتكٌ ايصَين هلرٙ اذتها١ٜ

 يف أزبع١ َٛاضع ٖٞ : – ايبًا  –ٜ نص ٖرا ايٓٛ  َٔ ثكاف١ ا٫ض دا  
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 : َا قبٌ ا٫فتتاس١ٝ : 1-1

ٜتُجٌ ٖرا املٛضع يف عٓٛإ ايسٚا١ٜ ، ٚاي  ميجٌ ايعتب١ ا٭ٚىل ايد  ٜددخٌ        

َٓٗا ايكاز٨ إىل ايٓص إذ صتد يف عٓٛإ ايسٚاٜد١ ايجاْٝد١ " أزنٓٗدا اينكٝد٘ "  ًد١      

ًٝدد١ تطددبل بداٜدد١ اذتاضددس ٚتددجن ايهاتبدد١ ذتمدد١ تنطددن١ٜ يًعٓددٛإ ، نأضددًٛ        فع

ُٜطدسف إلثداز٠ فضدٍٛ         ٜتبع٘ ايساٟٚ ايتكًٝدٟ يف اإلغداز٠ إىل َدديٍٛ ايعٓدٛإ ايدرٟ 

ايكاز٨ ، ت نص تًو ايًشم١ ايتنطن١ٜ يف صدسخ١  عتٝكد١  املٛدٗد١ ٫بدٔ خاهلدا      

 عبد ايسمحٔ إذ تكٍٛ :

 ( .134نكٝ٘  ... يكد أزنٓين اينكٝ٘ .. ". " أْا عتٝك١ يكد خدعين اي

ا٭َددس ذاتدد٘ يف زٚاٜدد١ " تُٗدد١ ٚفددا٤" ٚايددرٟ ٜددٛسٞ عٓٛاْٗددا بٛدددٛت تُٗدد١ ، ٖٚددرٙ      

ايت١ُٗ تػدن إىل قضد١ٝ َدا ، نُدا إٔ ايٛفدا٤ سدني ٜصدن تُٗد١ ، ٜهدٕٛ ايطدا٥د ٖدٛ            

 ٛ إ اينطددات ، ٚايٓدداتز ٖددٛ ايٛفددا٤ ، إذٕ ٖٓدداى تٝددازإ شتتًنددإ يف ايسٚاٜدد١ ، فهددإ عٓدد

 ايسٚا١ٜ " ت١ُٗ ٚفا٤ " ٜدٚز يف إطاز شَين خازز عٔ إطاز شَٔ ايطست. 

 : افتتاس١ٝ ايسٚا١ٜ : 1-2 

، يف " إتخاٍ ايكاز٨ يف عامل زتٍٗٛتهُٔ أ١ُٖٝ افتتاس١ٝ ايسٚا١ٜ ايٛاقع١ٝ      

عامل ايسٚا١ٜ ايتخًٝٞ بهٌ أبعاتٙ ، بُعطا٥٘ ارتًن١ٝ ايعا١َ هلرا ايعامل ٚارتًنٝد١  

ٚا٭سددداخ ايدد  ضُتٓطددر فُٝددا    ٌ غخصدد١ٝ يٝطددتطٝع زبددط ارتٝددٛط    ارتاصدد١ يهدد 

(   فٓذد إٔ ايهاتب١ عصٜص٠ عبد اهلل  تنضٌ إعطا٤ ارتًنٝد١ ايعاَد١ يعاملٗدا    20. بعد"

ايتخًٝٞ ايرٟ تػهً٘ تاخدٌ اإلطداز ايسٚا٥دٞ ، ٚتهدٕٛ ٖدرٙ ا٫فتتاسٝد١ َدأخٛذ٠ َدٔ         

د يف زٚاٜدد  " ضددن ا٭سددداخ ٚخازددد١ عددٔ شَددٔ ايطددست ايعدداّ يًشهاٜدد١ ، نُددا صتدد       

ُٜطد٢ُ بايتُٗٝدد . ٖٚٓدا         طٝف ١ٜ٫ٚ " ٚ "ت١ُٗ ٚفا٤ " ايًدتني بددأتُٗا مبدا ميهدٔ إٔ 

تهُٔ بساع١ ايدساٟٚ يف طدسف ا٫فتتاسٝد١ ايد  تدجن فضدٍٛ ايكداز٨ ، ٫ ايد  تعسفد٘          

 َطبكًا َاذا ضت٪ٍٚ إيٝ٘ ا٭سداخ فُٝا بعد ، إذ تنتتل زٚا١ٜ " ت١ُٗ ٚفا٤ " بكٛهلا : 
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بايدنتٛز ٚضاف . بعد تًو املكابًتني ايصدباسٝتني، مل  تُدٌ    " طنل ايهٌٝ

نددإ ٜستتٖددا مل ٜعددد  دد١ َنددس عًدد٢ َددا ٜبدددٚ َددٔ          ايدد  املصٜددد ، تًددو املكدد٫ٛت   

ايتخًٞ عٓٗا .. َا نإ ٜستتٙ ملٔ نإ ٜأتٝ٘ غانًٝا َٔ اذتداٍ ٚايٛضدع ايدرٟ ٫    

ٗدد٘ َػدده١ً  تُددٌ . ازتددد عُددا نددإ ٜكددٍٛ : " يددٛ إٔ نددٌ ٚاسددد َٓددا سُٝٓددا تٛاد    

ٜنهددس يف ايسسٝددٌ ، فعًدد٢ ا٭زض ايطدد٬ّ ...َددٔ ايٛاددد  عًٝٓددا إٔ ْتشُددٌ ْٚصددم     

ْٚٛاد٘ إذا نٓا ْنهس يف َصدًش١ ب٬تْدا ٚفد٢ إخسادٗدا َدٔ ادتٗدٌ ٚايتخًدف " ...        

 ( .7ٖا ٖٛ ايّٝٛ ٜتخ٢ً عٔ نٌ ذيو  طٌ ٜدٙ ٚضًِ ٚاضتطًِ ... ".    

٥ٝددد١ إىل ذتمددد١ ٫سكددد١ يدددصَٔ فٗددرٙ ا٫فتتاسٝددد١ اضددد داع١ٝ ، تعدددٛت بٗدددا ايسٚا  

اذتها١ٜ ، تعطٞ منطًا تستٝبًٝا يريو ايصَٔ ، َدٔ إغداز٠ يًشمد١ ْٗا٥ٝد١  ٫ ٜعدسف      

ايكاز٨ عٓٗا غ٤ٞ ، ذيو َٔ ايٓاسٝد١ ايػده١ًٝ . أَدا املضدُٕٛ فٗدٞ تعطدٞ خًنٝد١        

عا١َ يًكاز٨ قبٌ تخٛيد٘ إىل ايعدامل ايسٚا٥دٞ ، يهٓٗدا يف ايٛقدة ذاتد٘ تدجن تطدا٫٩ت         

ببات ذيو ايتشٍٛ املناد٧ ايرٟ قد  دخ يػخص١ٝ َجكن١ ٚ ن ايكاز٨ عٔ َط

 عات١ٜ نػخص١ٝ ايدنتٛز ٚضاف 

فتًددو ايٛقنددات ا٫فتتاسٝدد١ ٫ تتضددُٔ ضددن اذتهاٜدد١ ، إمنددا ٖددٞ املكدَدد١ ايدد    

 تضعٗا ايسٚا١ٝ٥ يًكاز٨ يًدخٍٛ إىل ايٓص . 

 : عٓد دٗٛز غخص١ٝ ددٜد٠ :1-3

، فُٕ ايصٛز٠ اين١ٝٓ ٭ٟ عٌُ أتبٞ   عٓدَا تمٗس غخص١ٝ ددٜد٠ يف ايسٚا١ٜ     

تتطً  ٚقف ضن اذتدخ ٚارتسٚز عدٔ َطدازٙ قًد٬ًٝ يتطدًٝط ايضد٤ٛ عًد٢ َاضدٞ        

تًددو ايػخصدد١ٝ ، ٚذيددو املاضددٞ ٜهددٕٛ زتتددصًأ َددٔ شَددٔ اذتدددخ تاخددٌ ايسٚاٜدد١          

ْنطٗا ، ٚ ن َتضُٔ إٜاٙ ، فايهات   " تاز إىل ا٫ض دا  نًُا قددّ غخصد١ٝ   

( فايسٚا٥ٝد١ تطدتخدّ   21اخ يٝكددّ  َاضدٝٗا ٚخًنٝتٗدا".    ددٜد٠ عًد٢ َطدسف ا٭سدد   
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ا٫ض دا  ارتازدٞ يف زٚا١ٜ " طٝف ١ٜ٫ٚ "  َج٬ً  عٓدد دٗدٛز غخصد١ٝ ددد عًد٢      

 ْادٞ ٭َ٘ . فشني عسضة ي٘ ، عاتت إىل ايٛزا٤ يًشدٜح عٓ٘ .. إذ تكٍٛ : 

ٚقد " نٌ َا قٌٝ هلا أْ٘ بعد خسٚز ا٭تساى َٔ ايُٝٔ ، عات َع بك١ٝ ادتٓٛت ، 

ساٍٚ اصطشا  ٚايدتٗا اذتاٌَ بٗا ، ٚسدني ٚصدًة َعد٘ إىل اذتدٜدد٠ خافدة َدٔ       

ايبشددس ٚدجُددة عًدد٢ ايٝابطدد١ ٖٚددٛ  دداٍٚ إقٓاعٗددا ٚتٗد٥دد١ زٚعٗددا ، ٚيهٓٗددا زفضددة   

زفضًا باتًا ايٛقٛف ٚايطدن ضتدٛ ايبداخس٠ .. ددس  محًدٗا ز ُدًا عٓٗدا يهٓٗدا تػدبجة          

ت إٔ ٜطًدل عًٝدد٘ ايٓداز ٭ْدد٘ مل   بدا٭زض . سداٍٚ إٔ ٜطددشبٗا يهدٔ ز٥ٝطدد٘ ْٗدسٙ ٚنددا    

ميتجددٌ ٭ٚاَددسٙ .. ندداتت ايبدداخس٠ إٔ تبشددس بدْٚدد٘ .. تبددع ادتٓددٛت ٖٚددٛ ٜٓمددس إيٝٗددا   

 ( ٢ٖٚ26 تسقب٘ ست٢ اختن٢ َع بك١ٝ ادتٓٛت ف٢ بطٔ ايباخس٠ ..   

ٖددرا ايتعسٜددف بايػخصدد١ٝ ٚايٛقددٛف عٓدددٖا سدداٍ دٗٛزٖددا ٜدددع٢ اضدد داعًا         

 خازدًا عٔ ايصَٔ ا٭صٌ يًسٚا١ٜ .

 : ا٭سداخ املُاث١ً :1-4

إٕ زبددط ساتثدد١ َددا عاتثدد١ أخددس٣ ضددابك١ هلددا ،  اثًدد١ ملضددُْٛٗا ، تهددٕٛ يف          

ٚعٞ إسدد٣ غخصدٝات ايسٚاٜد١ ٜطدتدعٞ ايتٛقدف عدٔ ضدست اذتاتثد١ ا٭ٚىل ، يطدست          

اذتاتثد١ املُاثًدد١ ايساضددخ١ يف ٚعددٞ ايػخصدد١ٝ يتشكٝددل  ددسض َددا أٚ إٜصدداٍ فهددس٠  

يٮسداخ املتُاثًد١ ، نشاتثد١  ايهد٬  املطدعٛز٠  يف     ٜٛت إٜصاهلا ايسٚا٥ٞ يف عسض٘ 

زٚاٜدد١ " تُٗدد١ ٚفددا٤ " فُشٓدد١ ايدددنتٛز  ٚضدداف تػددب٘ إىل سددد نددبن ستٓدد١ شًَٝدد٘     

ٚصدٜك٘ ايدنتٛز ْػدٛإ  ٚأثٓدا٤ ضدن ا٭سدداخ " ٜتدرنس ستٓد١ شًَٝد٘ ٚصددٜك٘         

 ( ٚايت٢ ْػست ايٛبا٤ ف٢ ايب٬ت  .. 22ايدنتٛز ْػٛإ َع ايه٬  املطعٛز٠ ".  
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" ايدنتٛز ٚضاف بعدد إٔ تدرنس قصد١ صددٜك٘  بهدٌ تناصدًٝٗا ، قداٍ يٓنطد٘ :         

تددس٣ ٖددٌ ضددٝتُهٔ ٖددٛ َددٔ ختًددٝص ايددب٬ت َددٔ ايصددنك١ املسٜبدد١ ايدد  ٜطددع٢ ْا٥دد     

 ميهددددٔ إٔ حتددددٍٛ تٕٚ تفددددٔ  ايددددٛشٜس يتٓنٝددددرٖا ا عدددددت أمددددا٤ ايػخصددددٝات ايدددد   

ٛإ. ، َددٔ ددٜددد عدددت تًددو ايػخصددٝات ايدد  تعاْٚددة َددع ايدددنتٛز ْػدد  ايٓناٜددات

 (158ٚنٝف أْ٘ نإ يبعضِٗ َٛاقف َػسف١ يف ايطابل".    

ٚتهُٔ أ١ُٖٝ ا٫ض دا  ارتازدٞ يف تٛضٝع َد٣ ايعٌُ ايسٚا٥ٞ ٚايصٜدات٠ َدٔ   

َطدداست٘ ، ٚنُددا دتددأت فسدٝٓٝددا ٚٚيددف يف زٚاٜتٗددا "َطددصتايٛا٣" إىل ا٫ضدد دا      

دتأت عصٜدص٠  ارتازدٞ يتٛضٝع شَٔ ايسٚا١ٜ ايرٟ ٫ ٜتعد٣ ًَٜٛا ٚاسدًا ، نريو 

عبددد اهلل  إىل ا٫ضدد دا  ارتددازدٞ يف زٚاٜدد١ "أسدد٬ّ .. ْبًٝدد١" يتصٜددد َددٔ َطدداس١      

ايددصَٔ ايددرٟ ٫ ٜتعددد٣ ضدداعات ٖٚدد٢ ضدداعات اعدد اف  أسدد٬ّ  ٚضددست قصدد١ سٝاتٗددا    

 يًهاتب١ . 

ٚ ٜعتُد ا٫ض دا  ارتازدٞ ع٢ً ايرانس٠ اعتُداتًا نًٝدا ، ذيدو إٔ املخدصٕٚ     

يف ايسٚا١ٜ عباز٠ عٔ أسداخ َاض١ٝ، فٝهٕٛ ايدسبط  اي انُٞ يف ذٖٔ غخص١ٝ َا 

بددني ا٭سددداخ بنعددٌ ايتددرنس ٚإفددساو ذيددو املخددصٕٚ يًُػدداب١ٗ بددني سدددخ ٚخخددس           

يٝتهددٕٛ بددريو املٓمددٛز ايددرٟ حتددٍٛ إيٝدد٘ ايسٚا٥ٝددٕٛ ، ذيددو إٔ " ا٫عتُددات عًدد٢           

ايرانس٠ ٜصٓع ا٫ض دا  يف ْطام َٓمدٛز ايػخصد١ٝ ٜٚصدب ٘ بصدب ١ خاصد١ ٚ      

 ( 23عاطنًٝا. ٜعطٝ٘ َراقا 

 ا٫ض دا  ايداخًٞ : ( 2

ٜتضُٔ ا٫ضد دا  ايدداخًٞ يًشددخ  ايدصَٔ ايسٚا٥دٞ  ٫ٚ خيدسز عٓد٘ ، ٖٚدٛ             

عباز٠ عٔ اضتدعا٤ ا٭سداخ املتصا١َٓ يف ايسٚا١ٜ ، فايساٟٚ أثٓا٤ ضدن اذتددخ ٜعدٛت    

إىل ايددٛزا٤ بطددسف ساتثدد١ َددا تصآَددة َددع ساتثدد١ أخددس٣ ضددبل ٚطسسٗددا ، أٟ إٔ ٖددرا   

يهدددٞ ٜعدددا  بددد٘   –عدددات٠  –  َدددٔ ا٫ضددد دا  "  تادددد٘ ايسٚا٥دددٞ   ايهاتددد  (    ايٓدددٛ
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إغددهاي١ٝ ا٭سددداخ اذتها٥ٝدد١ املتصآَدد١ ، سٝددح حتددتِ خطٝدد١ ايهتابدد١ عًدد٢ أضددطس          

(ٖددرا َددا جيعددٌ ايعُددٌ   24ايسٚاٜدد١ ، تعًٝددل سدددخ يتٓدداٍٚ سدددخ خخددس َعاصددس يدد٘ ".     

ايدد  تعتُددد عًدد٢    ايسٚا٥ددٞ ا٭تبددٞ خيتًددف عددٔ ايسٚاٜددات ايتازخيٝدد١ أٚ اإلخبازٜدد١       

ارتددم ٚايتكسٜسٜدد١ ، تٕٚ اذتاددد١ إىل ايكنددص باذتدددخ إىل ا٭َدداّ أٚ ايعددٛت٠ بدد٘ إىل       

ارتًددف . ٫ٚ ْهددات صتددد يف زٚاٜدد١ " أزنٓٗددا اينكٝدد٘ " إ٫ َٛضددعا ٚاسدددًا دتددأت فٝدد٘    

تعتُدددد  –نُدددا ذندددست   –ايساٜٚددد١ إىل ا٫ضددد دا  ايدددداخًٞ ، ذيدددو إٔ ايسٚاٜددد١     

ذتدخ ، ٜٚتُجٌ ذيدو املٛضدع يف ايعدٛت٠ إىل ا٭سدداخ     ا٭ضًٛ  ايتكًٝدٟ يف بٓا٤ ا

ايدد  دددست يف صددٓعا٤ بعددد اعتكددات ايٓدداع إٔ عتٝكدد١  قددد ُتٛفٝددة ، ٖٚددرٙ ا٭سددداخ      

تصآَة َع ذٖا  عتٝك١  إىل اذتذاش ٚعًُٗا خات١َ يف أسد ايكصٛز ٖٓاى . ٚبعد 

فكد٘  إٔ ناْة ا٭سداخ قد ٚصًة  إىل ايٓٗا١ٜ صتد إٔ ارتط ا٭فكٞ ايرٟ ٜطن ٚ

ايصَٔ يف ايسٚا١ٜ  ددخ يد٘ َدط إىل ارتًدف يف ذيدو املٛضدع ايٛسٝدد يف ايسٚاٜد١ ،         

 تتشدخ فٝ٘ ايسٚا١ٜ عٔ ٚايد عتٝك١ ... 

" ٚيهدددٔ عتٝكددد١ ٖدددٞ عتٝكددد١ ايددد  ٫ ٜٓطددداٖا ، ٖدددٞ أَاَددد٘ أُٜٓدددا ٚدددد٘ ٚدٗددد٘ ..  

ٚعٓددَا زخٙ اينكٝد٘ صدددف١ يف ضدٛم ارتُددٝظ بعدد  ٝددا  عتٝكد١ بطددت١ أغدٗس أخددرٙ       

 ٛ ٜبهددٞ ٚخيددمٙ مبددا دددس٣ يعتٝكدد١ ٜٚعاتبدد٘ ٭ْدد٘ مل ٜددأت ٜٚعصٜدد٘ يف         باذتضددٔ ٖٚدد

 (. 142،143ٚفاتٗا بتًو ايطسٜك١ اي  مل تهٔ تطتشكٗا...". 

إٕ ٖددرٙ اذتاتثدد١ ناْددة َعًكدد١ ذتدددني ضددست ا٭سددداخ ايدد  ٚقعددة يعتٝكددد١ يف         

اذتذدداش، َٚدددا إٕ اْتٗدددة ايسٚا٥ٝددد١ َدددٔ ضدددست تًدددو ا٭سدددداخ ستددد٢ عددداتت إىل ٖدددرٙ  

 صس٠ ملا ناْة قد طسست٘ َٔ قبٌ .اذتاتث١ املعا
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 ا٫ض دا  املصدٞ : ( 3

ايسٚاٜدد١  يف زتًُددٗا ٫ ختددسز عددٔ نْٛٗددا ازتددداتًا َصدٝددا ٜػددهً٘ ايتٓدداٚ  غددب٘   

ُٜعتددم ا٫ضدد دا    ٞ ،املطددتُس بددني ا٫ضدد دا  ارتددازدٞ ٚا٫ضدد دا  ايددداخً    إذ " 

خًٞ ، ٜٚتُجددٌ املصدددٞ صددٛز٠ يًتٓدداٚ  بددني ا٫ضدد دا  ارتددازدٞ ٚا٫ضدد دا  ايدددا   

(  يف 25ا٫زتدددات املصدددٞ يف بٓٝدد١ ايسٚاٜدد١ إ ددا٫ً ، ٚتناصددٌٝ ايكضدد١ٝ أٚ اذتدددخ".        

سني أٚية ايسٚا١ٝ٥ عصٜص٠ عبد اهلل اٖتُاًَا أنم ي٬ض دا  ارتدازدٞ ، ذيدو إٔ   

ا٭سداخ املتصا١َٓ ق١ًًٝ يف زٚاٜاتٗا ، ٚتعتُد اعتُاتًا نبنًا ع٢ً ايدرانس٠  نُدا   

اخ زٚاٜاتٗددا ايطددابك١ يبداٜدد١ اذتاضددس ايسٚا٥ددٞ . أَددا تناصددٌٝ  ذنددست  يف ضددست أسددد

ايكضدد١ٝ فٝهددات ٜهددٕٛ ا٫زتدددات املصدددٞ فٝٗددا أنجددس ٚضددٛسًا ٚاضددتك٬ي١ٝ ، ذيددو إٔ   

بٓددددا٤ ايسٚاٜدددد١ أنجددددس اتطدددداعًا ٜٚهجددددس فٝدددد٘ ايتٓدددداٚ  بددددني ا٫ضدددد دا  ارتددددازدٞ         

تُٗدد١ ٚفددا٤ " ٚا٫ضدد دا  ايددداخًٞ ، فا٫فتتاسٝدد١ ايدد  بدددأت بٗددا ايسٚا٥ٝدد١ زٚاٜدد١ "   

 ضابك١ يبدا١ٜ اذتاضس ايسٚا٥ٞ ، يهٓٗا طسسة ايكض١ٝ أٚ اذتدخ تٕٚ تنصٌٝ...

"طنددل ايهٝددٌ بايدددنتٛز ٚضدداف ، بعددد تًددو املكددابًتني ايصددباسٝتني،  مل ٜعددد     

 ( 7 تٌُ املصٜد .. ".    

فٓشٔ بصدت ازتدات خازدٞ بعٝد عٔ تناصٌٝ ايكض١ٝ َٚضُْٛٗا ، ٚيهٔ إشاي١ 

 إىل اذتاضس  ايسٚا٥ٞ ٜعطٞ ي٬ض دا  غه٬ً َصدًٝا ..  اإلبٗاّ ٚايعٛت٠

" نإ ايٓا٥  قد ٚد٘ تعًُٝات٘ ملدٜس َهت  ايدٛشٜس إٔ ٜد ى ايبدا  َٛازبدًا بعدد      

تخٍٛ ٚضاف ٜػٗد سضٛزٙ أخر ايسغ٠ٛ طا٥ن١ َٔ املٛدنني يهدٞ ٫ ٜددعٞ ايٛفدا٤    

 ( 20َس٠ ثا١ْٝ .. ".   
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ارتدازدٞ ٚا٫ضد دا  ايدداخًٞ ،     َٚٔ ٖٓا تٓػأ ع٬ق١ عهط١ٝ بدني ا٫ضد دا   

فهًُدددا ضدددام ا٫ضددد دا  ارتدددازدٞ يف عدددسض اذتددددخ ، شاتت َطددداس١ ا٫ضددد دا    

 ايداخًٞ يف طسف ايتناصٌٝ ، ٚايعهظ . 

 : ا٫ضتبام :   ثاًْٝا 

ٜعتم ا٫ضتبام قنص٠ ش١َٝٓ إىل ا٭َاّ  اٍٚ فٝ٘ ايهات  ايسٚا٥ٞ اضدتذ٤٬       

١ ا٫ضددتبام ٖددٞ تكاْدد١ ضددست املتٛقددع ، ٖٚددٛ " نددٌ    املُهددٔ ايتخًٝددٞ ، ذيددو إٔ تكاْدد  

(  26َكطدددع سهدددا٥ٞ ٜدددسٟٚ أسدددداثًا ضدددابك١ عدددٔ أٚاْٗدددا ، أٚ ميهدددٔ تٛقدددع سددددٚثٗا ".   

ٚا٫ضدددتبام أٚ ا٫ضتػدددساف مبنَٗٛددد٘ ايندددين ٜعدددين : " تكددددِٜ ا٭سدددداخ اي٬سكددد١      

 ( 27ستًُا . يف اَتدات ب١ٝٓ ايطست ايسٚا٥ٞ .... ".   –ٚاملتشكك١ 

ا٫ضدددتبام يف ايسٚاٜددد١ ايتكًٝدٜددد١ ، ذيدددو إٔ ايسٚاٜددد١ ايتكًٝدٜددد١  ٚتكددٌ تكاْددد١     

تددسنٔ إىل عٓصددس ايتػددٜٛل ٚاإلثدداز٠ ، بُٝٓددا تكاْدد١ ا٫ضددتبام " تتٓدداف٢ َددع فهددس٠        

ايتػددٜٛل ايدد  تهددٕٛ ايعُددٛت اينكددسٟ يًٓصددٛ  ايكصصدد١ٝ ايتكًٝدٜدد١ ايدد  تطددن  

ُ  28قدددًَا ضتددٛ اإلدابدد١ عددٔ ايطدد٪اٍ   ثددِ َدداذا ا ( .. ".        ط َددٔ ايطددست   ( ٖٚددرا ايددٓ

ٜكض٢ بكً  ْماّ ا٭سداخ يف ايسٚا١ٜ ، سٝح ٜتذاٚش ايسٚا٥ٞ ايٓكط١ اي  ٚصًٗا 

ارتطدددا  يًهػدددف عدددٔ بعددد  ا٭سدددداخ املطدددتكب١ًٝ ، ٜٚطدددُل ي٬طددد٬  عًددد٢ َدددا       

 ضٝشدخ َٔ َطتذدات يف ايسٚا١ٜ . 

ٚتهُٔ أ١ُٖٝ ا٫ضتبام يف نْٛ٘ ْٛعًا َٔ زضِ املطتكبٌ ْٚٛعدًا َدٔ ايتُٗٝدد       

فتتددداخٌ ايتكٓٝدد١ اينٓٝدد١ َددع ايد٫يدد١ املٛضددٛع١ٝ، ذيددو إٔ ايتخطددٝط    يٮسددداخ

ٚتصددٜٛس َددا قددد ضددٝشدخ ميجددٌ ايس٩ٜدد١ املٛضددٛع١ٝ يًعُددٌ ايسٚا٥ددٞ . بُٝٓددا ثٗٝددد     

 ا٭سداخ ٚت١٦ٝٗ ايكاز٨ ملا ضٝشدخ تك١ٝٓ ف١ٝٓ .
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ميهدددٔ ايكدددٍٛ إٕ ا٫ضدددتبام يدددٝظ تكٓٝددد١ َطدددتشدث١ ، إذا َدددا عددددْا إىل ا٭ت        

 ٜ ِ بددا٭خص أضددطٛز٠ أٚتٜدد  ايػددٗن٠ ٚايدد  تتشدددت فٝٗددا َصددا٥س       ايْٝٛدداْٞ ايكددد

ايػخصٝات قبدٌ إٔ تٛيدد ، نٓدٛ  َدٔ اضدتبام اذتددخ أٚ ايتُٗٝدد ملدا ضدٝ٪ٍٚ إيٝد٘           

ا٭َس بعد ذيو ، ٚتتضل ٖرٙ ايس٩ٜد١ املطدتكب١ًٝ ايصداتز٠ َدٔ إسدد٣ ايػخصدٝات       

شدددرٜس  دددا قدددد  يف ايسٚاٜددد١ ، أٚ يف ا٭سددد٬ّ ، أٚ ايدددتُين ، ٚايتٛقدددع ، ٚايٓصدددل أٚ ايت  

 ضت٪ٍٚ إيٝ٘ ا٭سداخ ٚايتخطٝط يًُطتكبٌ . 

ٚصتددد َٛاضددع يًددتُين يف زٚاٜددات ايسٚا٥ٝدد١ عصٜددص٠ عبددد اهلل ٚايدد  ٜدددخٌ فٝٗددا       

ايتخطددٝط يًُطددتكبٌ نٓددٛ  َددٔ ثددين سدددٚخ َددا خيطددط َددٔ أدًدد٘ ، نأَٓٝدد١       

ْدددادٞ عًددد٢  يف زٚاٜددد١ " طٝدددف ٫ٜٚددد١ " إٔ ٜتدددصٚز ستبٛبتددد٘ ٫ٜٚددد١ ٚإٔ شٚادٗدددا َدددٔ  

خس َا ٖٛ إ٫ سًدِ مل  ددخ ، أٚ إٔ ٜضدع سددًا يطٝنٗدا ايدرٟ ٬ٜسكد٘ يف        غخص خ

  سبت٘ ٚايرٟ ٜبين عًٝ٘ أَٛزًا نجن٠ ... 

" نٓة أقٍٛ يٓنطٞ : بايتأنٝد عٓدَا أخمى مبا أنٓ٘ يو َٔ س  ضدٛف  

تسادعني ْنطو ٚتكبًٝين شٚدا يو ... نٓة أتصٛز أْين سًُة بأْدو تصٚددة   

ْو ٫شية باْتمازٟ ... ٫ ٫ ئ أعٝدد َأضداتٞ َدس٠     نٟ ، ٚأْ٘ زتست نابٛع ٚأ

أخدددس٣ ... ستددد٢ أْدددة يدددٔ أمدددل يٓنطدددٞ إٔ ٜطدددٝطس عًددد٢ خٝايدددو .. يدددٔ أمدددل    

يطٝنددو بتعددرٜيب بعددد ايٝددّٛ . يددٔ أفهددس فٝددو .. ستدد٢ أَددٞ يددٔ أفهسبٗا..ٜهنٝٗددا   

بكستٗا .. ضٛف أزضدٌ هلدا َدا ٜهنٝٗدا َدٔ املداٍ ٚأزاضدًٗا َدٔ ٚقدة ٯخدس .. أَدا أْدة             

يدددٔ أفهدددس فٝدددو ستددد٢ أثهدددٔ َدددٔ ا٫ْتكددداّ ٚا٭خدددر بجدددأزٟ َدددٔ ٖدددرٙ          صددددقٝين

 (  129اإلصتًٝص١ٜ ايًع١ٓٝ.".   

ٖرٙ أ١َٝٓ ْادٞ ع٢ً يف إٔ ٜتخًص َٔ طٝف ١ٜ٫ٚ ، ٚأ٫ ٜعٛت إىل ٚطٓد٘ قبدٌ   

إٔ ٜٓتكِ َٔ إًَٞ اي  خدعت٘ ٚضًبت٘ ثسٚت٘ ٚنساَت٘، ٫ٚ ٜػد ط يف ايتٛقدع أٚ   

٫ضدددتبام إٔ ٜهدددٕٛ َتشككدددًا ، ٚيهٓددد٘ ٜطدددِٗ يف ايدددتُين أٚ أٟ َمٗدددس َدددٔ َمددداٖس ا

نُددا  –إعطددا٤ إغدداز٠ َطددبك١ يًكدداز٨ بأْدد٘ قددد  دددخ نددرا يف املطددتكبٌ ، ٖٚددرا        
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ٜضددعف عٓصددس ايتػددٜٛل يف سدداٍ حتكددل بعددد ذيددو يف ايعُددٌ ايسٚا٥ددٞ       –ذنسْددا 

 ايرٟ ٖٛ تافع يتتبع اذتدخ. 

 / ايتتابع ايصَين : ثاًْٝا

ايجاْٞ َٔ َطتٜٛات ايصَٔ ايطدستٟ ، ٖٚدٛ َدا    ميجٌ ايتتابع ايصَين املطت٣ٛ      

ُٜكاع بٗدا املدد٠ ايد  ٜطدن      (Dureeُٜعسف عٓد " دٝٓٝة " مبصطًل املد٠   ، اي  

ٚفكٗا ايصَٔ ايطستٟ، ذيو إٔ ايضسٚزات اين١ٝٓ تدفع ايهات  إٔ ٜنّصدٌ يف سددخ   

َددا ٜٚأخددر َٓدد٘ ذيددو صددنشات عددد٠ ، ٖٚددرا بدددٚزٙ ٜطددِٗ يف إبطددا٤  ضددن ايددصَٔ .     

اًْا أخس٣ خيتصٍ أسداثًا َست يف عد٠ أٜاّ يف صنشات أقٌ ٚزمبا ضطٛز قًًٝد١  ٚأسٝ

،  دددا ٜطدددّس  َدددٔ ضدددن ايدددصَٔ ارتطدددابٞ ، نُدددا أْددد٘  ايهاتددد   ًٜذدددأ إىل ايتٛافدددل    

ُٜط٢ُ بايتٛافل ايصَين . اإلٜكاعٞ بني غعٛز ايرات ٚبني ايصَٔ ،  ا ٜٓػأ عٓ٘  َا 

ضدسع١ ايدصَٔ ايطدستٟ َدٔ سٝدح       ٚباذتا٫ت ايج٬خ ايطابك١ ْطدتطٝع قٝداع َدد٣   

ايطسع١ ٚايبط٤ ٚايتطاٟٚ . جتدز اإلغاز٠ إىل إٔ ايٓكات ايعس  ايكداَٞ قد تٓاٚيٛا 

ٖرٙ ايماٖس٠ "حتة عٓٛإ اإلجياش ٚ اإلطٓا  ٚاملطاٚا٠ ، ٖٚٛ َبشدح ٜتٓداٍٚ ب٬ د١    

( َٚٔ 29ايػاعس يف اإلفصاف عٔ فهست٘ َٚػاعسٙ بأسد ا٭غهاٍ ايج٬ث١ ايطابك١ ". 

فُٕ ايتتابع ايصَين ٜعين " َطاز اذتسن١ ايص١َٝٓ َٔ سٝدح ايتٛقدف ايدصَين ،    ٖٓا 

( َٚددٔ خدد٬ٍ ا٭مندداط ايج٬ثدد١ ٜددتِ قٝدداع   30ٚايكنددص ايددصَين ، ٚايتٛافددل ايددصَين ".  

 ايصَٔ يف زٚاٜات ايهاتب١ عصٜص٠ عبد اهلل .

 ايُٓط ا٭ٍٚ / ايتٛقف  ايتعطٌٝ( ايصَين :

دخ ايسٚا٥دٞ عًد٢ إبطدا٤ ضدسع١ ايدصَٔ ،      ٜعٌُ ايتٛقف ايصَين يف عدسض اذتد       

، ٚايٛقددددف ايٛصددددنٞ.  فٗاتددددإ اذتسنتددددإ  ٚذيددددو َددددٔ خدددد٬ٍ تكٓددددٝ  : املػددددٗد  

ايطستٜتإ ايداخًتإ ضُٔ ايتٛقف ايصَين ٜأخرإ َٔ ايهات  أعداتًا نبن٠ َٔ 

                                      
 .199عص٠ عبد ايًطٝف عاَس : ايساٟٚ ٚتكٓٝات ايكص اينين ، زضاي١ تنتٛزا٠ ، شتطٛط١ ، تاز ايعًّٛ ، داَع١ ايكاٖس٠ ،    29
 . 91َسات َمٚى : بٓا٤ ايصَٔ يف ايسٚا١ٜ املعاصس٠ ، َسدع ضابل ،    30
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ُٜعٓد٢     ايصنشات اي  حتٟٛ تنص٬ٝت ش١َٝٓ َهجن١ ذتدخ َا ، فدايتٛقف ايدصَين 

طدددازت٠ أٚ إسدددد٣ ايػخصدددٝات أٚ زتُٛعددد١ َدددٔ ايػخصدددٝات   بددد٘ " غدددعٛز ايدددرات اي 

ايسٚا٥ٝددد١ بتٛقدددف ايدددصَٔ ; ْتٝذددد١ ٚقدددٛ  سددددخ َنددداد٧ يددد٘ تدددأثنٙ املباغدددس  عًددد٢       

ايػخصددد١ٝ ، فتػدددعس ايدددرات أٚ ايػخصددد١ٝ إٔ ايدددصَٔ قدددد تٛقدددف تتابعددد٘ عٓدددد ٖدددرا  

 (31اذتدخ " . 

َٔ إذٕ ٖٛ تٛقف غعٛزٟ ٚيٝظ سكٝكًٝا ، ٭ْٓا ٫ ْطتطٝع إٔ صتصّ بتٛقف ايدص 

ايسٚا٥ٞ تٛقنًا سكٝكًٝا ، ٚيٓا إٔ ْتتبع ايتٛقف ايصَين َٔ خ٬ٍ تكٓٝ  : املػدٗد ،  

 ٚايٛقن١ ايٛصن١ٝ .

 (:Sceneاملػٗد    1

ُٜعٓدد٢ املػددٗد بُبطددا٤ ايطددست ٚتهجٝددف أسداثدد٘ يف إطدداز شَددين قصددن، َٚطدداسات   

ٟ ( أ32قٛي١ٝ نبن٠ . فاملػٗد " ٖٛ ف ٠ ش١َٝٓ قصن٠ ع٢ً َكطع ْصٞ طٌٜٛ " . 

إٔ املػددددٗد " ٜٛدددددد ْددددٛ  َددددٔ ايتهدددداف٪ ايبطددددٝط بددددني طددددٍٛ ايددددٓص ، َٚددددد٠ املددددات٠  

 دا ٜصٜدد   (  ٚ أنجس َا تتذ٢ً تك١ٝٓ املػٗد َٔ خ٬ٍ عٓصدس اذتدٛاز ،    33املس١ٜٚ." 

َٔ تسنٝص ايدزاَا يف اذتدخ ٚعسضد٘ عسضدا ضدُٝٓا٥ًٝا .   فداذتٛازات ارتازدٝد١        

ا ايهاتد  يف أخدر َطداسات أٚضدع     ايداًٜٛنات( َٔ أِٖ ايعٛاَدٌ ايد  ٜدسنٔ إيٝٗد    

"ٜنطددل الدداٍ يًشددٛاز ايددرٟ تعّبددس عددمٙ ايػخصددٝات عددٔ   يف شَددٔ اذتهاٜدد١ إذ إْدد٘ 

َُٖٛٗدا ٚغدٛا ًٗا فٝتطددابل شَدٔ اذتهاٜدد١ َدع سذدِ ارتطددا  ، ٜٚطًدل تددٛتٚزٚف       

ندٞ زٚاٜد١ " أسد٬ّ    (  فdirectLe style  ."34ع٢ً ٖرٙ  ايتكٓٝد١ ا٭ضدًٛ  املباغدس"    

                                      
 . 92املسدع ايطابل  ،    31
32

ضبتُم ،ايعدت  26ع٢ً ض٤ٛ تكٓٝات ايطست اذتدٜج١ ، صشٝن١  ط٘ سطني اذتضسَٞ : بٓا٤ ايصَإ يف زٚا١ٜ " ايصُصاّ" 

1218 ،2005    ،6 . 
33

َٛضٛع١ نُمٜدز يف ايٓكد ا٭تبٞ ، َٔ ايػه١ْٝ٬ إىل َا بعد ايب١ٜٛٝٓ ، حتسٜس زاَإ ضًدٕ ، الًظ ا٭ع٢ً يًجكاف١ ،  

 . 203ّ ،    2006ايكاٖس٠، 
34

عٔ املٓطٞ يف زٚا١ٜ  ايتُجاٍ( حملُٛت طسغ١ْٛ ، املػسط ،  املٛقع ايسمٞ نُاٍ ايسٜاسٞ : اذتنس يف املُٓٛ  أٚ ايبشح  

 . يًهات  ايتْٛطٞ : نُاٍ ايسٜاسٞ
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عًد٢ ضدبٌٝ املجداٍ ٫ اذتصدس ساتثد١ اخدت٬ف ٚايدد سًُٝد١ َدع           ْب١ًٝ " ْرنس َٓٗدا 

شٚدٗا ، ٚضش  ذيو ا٫خت٬ف ع٢ً سٝا٠  س١ًُٝ ايصٚد١ٝ ، ٚإصساز ٚايددٖا عًد٢   

 تسى بٝة شٚدٗا .. 

" أبدددٞ خدددازز ايبٝدددة ٜٗددددتْٞ بايكتدددٌ إذا مل أتبعددد٘ . جتُدددع ايٓددداع سٛيٓدددا َدددٔ    

خٌ . اق بددة َددين أّ أطددساف ايكسٜدد١ عًدد٢ صددسا  أبددٞ َددٔ ارتددازز ٚشٚدددٞ َددٔ ايدددا  

 شٚدٞ ُٖٚطة يف أذْٞ بأ٫ أصدم تٗدٜد أبٞ ..

 ٫ تهْٛٞ  ب١ٝ ، ئ ٜكتًو َٚا عًٝو إ٫ ايبكا٤ َع ٚيدى . 

 ٚتك   َين أخس٣ يتكٍٛ :

( أفضٌ يو ، أَا شٚدو فطٛف ٜأتٞ ٜٚط تى بعد ٫35 بٌ اتبعٞ أباى ٚطٝعٝ٘  

 إٔ ٜتِ ايصًل بُٝٓٗا ..

 اى ٚأخمت أبٞ بأْين ضٛف أتبع٘ بعد سني .صدقتٗا ٚٚقنة ظاْ  ايػب

 ( ٫34 . خَسى إٔ تأتٞ َعٞ اٯٕ ".     

تًددو ايٛقنددات اذتٛازٜدد١ ايدددا٥س٠ َددٔ غددأْٗا إٔ تعُددٌ عًدد٢ إبطددا٤ ايددصَٔ ،             

ٚبايتددايٞ ٜتطددا٣ٚ شَددٔ ايطددست َددع شَددٔ اذتهاٜدد١ . ٚٚدٝندد١ اذتددٛاز ٖٓددا ٖددٛ طددسف        

 ايٛاسد .تنص٬ٝت عد٠ غأْٗا إٔ تصٜد َٔ دص٥ٝات اذتدخ 

 ايٛقن١ ايٛصن١ٝ : ( 2

َٔ ايصع  إٔ ْتخٌٝ ع٬ًُضدستًٜا تٕٚ ايٛصدف ، ذيدو إٔ ايهاتد  ًٜذدأ يف            

أسدداٜني نددجن٠ إىل ايتٛقددف عددٔ ضددست سدددخ َددا يًٝكددٞ ايضدد٤ٛ عًدد٢ غخصددٝات٘           

ٚفضا٥٘ ايدرٟ تددٚز فٝد٘ ا٭سدداخ ، ضدٛا٤ أندإ فضدا٤ شَاْٝدًا أّ َهاْٝدًا ، نُدا إٔ           

د إطايدد١ يف ايددٓص ايطددستٟ ٫ ٜٓادسٖددا اْكضددا٤ يف ايددصَٔ   ايٛقندد١ ايٛصددن١ٝ "ُتٛددد 

( َٚدددٔ ٖٓدددا تدددمش أُٖٝددد١ 36املطدددسٚت ، ٚميهدددٔ ايكدددٍٛ بدددإٔ ايدددٓص ايطدددستٟ تٛقدددف ". 

                                      
 ا٭صل :ٚأطٝعٝ٘ . 35
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ايٛصف ، ٚايرٟ ٜعطٞ ت٫٫ت أنجس ٚضٛسًا عٔ ايعٓصس املسات تٛضدٝش٘ َدٔ قبدٌ    

  ايهاتدد  . ٚايٛصددف تكٓٝدد١ أضاضدد١ٝ يف صددٓاع١ ا٭ت  ، ٚتعتُددد عًٝدد٘  ٝددع ا٭ْددٛا  

ا٭تب١ٝ ا٭خس٣ ، ٫ٚ تكتصس ع٢ً ايطست ، ٚيهٔ ايٛصف يف ايطست خيتًف عٔ  نٙ 

يف ا٭ْدددٛا  ا٭خدددس٣ يف نْٛددد٘ َصدددشٛبًا  بعدددسض تنصدددًٝٞ يٮسدددداخ ٚاذتدددٛازات      

ايداخًٝدد١ ٚارتازدٝدد١ غددأْٗا يف ذيددو ايتهجٝددف ، ٚإعطددا٤ ايعُددٌ ايسٚا٥ددٞ زتددا٫ً       

 ٜعطٞ ايٛصف ت٫يتني : أٚضع َٔ زتاٍ ايػعس أٚ ايكص١ أٚ املطسف .. ٖٚرا 

    ا٭ٚىل : ت٫يدد١ َٛضدددٛع١ٝ ، َدددٔ خددد٬ٍ تطددًٝط ايضددد٤ٛ ٚايددددخٍٛ يف َهْٓٛدددات

 ايػ٤ٞ املٛصٛف يًهػف عٔ غ٤ٞ ٜسٜدٙ ايهات .

            ٔايجاْٝد١ : ت٫يد١ فٓٝد١ ، تتُجدٌ يف ٚقدف ضدن ا٭سدداخ ايطدابك١ ، ٚايتخنٝدف َد

ت ضدذٌ  ضسع١ تٛايٞ ا٭سداخ اي٬سك١ ،  دا جيعدٌ ايعُدٌ ايسٚا٥دٞ يدٝظ زتدس      

ت انددِ فٝدد٘ ا٭سددداخ ، بددٌ عُددٌ فددين ٜددسنٔ إىل تكٓٝدد١ فٓٝدد١ ، َٚددٔ ٖٓددا فددُٕ    

ايٛصددف ٖددٛ " ايتكٓٝدد١ ايصَاْٝدد١ ا٭خددس٣  إىل داْدد  املػددٗد  ايدد  تعُددٌ عًدد٢       

اإلبطددا٤ املنددسط ذتسندد١ ايطددست يف بٓٝدد١ ايسٚاٜدد١ ايتكًٝدٜدد١ ، إىل اذتددد ايددرٟ       

الدداٍ أَدداّ ايددساٟٚ ٜبدددٚ َعدد٘ ، نددإٔ ايطددست قددد تٛقددف عددٔ ايتٓدداَٞ، َنطددشًا   

بضدددُن اهلدددٛ، ندددٞ ٜكددددّ ايهدددجن عدددٔ ايتناصدددٌٝ ادتص٥ٝددد١ املستبطددد١ بٛصدددف      

ٖٚدددرا   (37ايػخصدددٝات ايسٚا٥ٝددد١ أٚ املهدددإ عًددد٢ َدددد٣ صدددنشات ٚصدددنشات ".     

جيدد٤ٞ ْتٝذدد١ اٖتُدداّ ايهاتدد   بٓكددٌ تًددو ايصددٛز٠ ادتص٥ٝدد١      اإلبطددا٤ ايددصَين 

 يًعٓاصس امله١ْٛ يًطست . 
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 ( فتتًخص يف ث٬خ ٚدا٥ف :38أَا ٚدا٥ف ايٛصف  سط  خ١َٓ ٜٛضف   

ٚدٝن١  اي١ٝ : ٜسنص فٝٗدا ايهاتد  عًد٢ شخدسف ايكدٍٛ ، ٚاحملطدٓات ايًنمٝد١        ( أ 

 ٚايب٬ ١ٝ .

ٚدٝند١ تنطددن١ٜ ، ت٫يٝدد١ : ٜكددّٛ ايٛصددف فٝٗدا بايهػددف عددٔ ا٭بعددات ايٓنطدد١ٝ   (   

 ٚا٫دتُاع١ٝ يًػخصٝات ايسٚا١ٝ٥ .

ٜٗا١َٝ : ٜكّٛ ايهات  فٝٗا بُتخاٍ ايكاز٨ إىل عامل ايسٚا١ٜ ايتخًٝٝٞ، ٚدٝن١ إ( ز 

 ًَُٖٛا إٜاٙ بٛاقع١ٝ َا ٜصن٘ .  

تتذ٢ً ٖرٙ ايتكٓٝد١ ايٛصدن١ٝ يف َطداسات ٚاضدع١ َدٔ أعُداٍ ايهاتبد١ ، فندٞ            

زٚاٜدد١  "أسدد٬ّ ْبًٝدد١" صتددد عًدد٢ ضددبٌٝ املجدداٍ ٚصددف  سًُٝدد١ يًنتددا٠ ايدد  ٚددددتٗا    

ٚاي  ٚددتٗا تػبٗٗا نجنًا سني ناْة ص ن٠ ، ست٢ أْد٘   ع٢ً  س املطتػن٢ ،

ٍٙ بني ايػخصٝتني يػد٠ ايػدب٘ بُٝٓٗدا ، فبُٝٓدا ناْدة سًُٝد١ يف سايد١        سدخ ثا

ذعددس ٚخددٛف عًدد٢ ابٓدد١ أخٝٗددا املسٜضدد١ ، ٚقًددل عًدد٢ أخٝٗددا ايددرٟ ٖددس  عٓددد بددا             

     املطتػن٢ ، صتد ايهاتب١ تتٛقف بًطإ س١ًُٝ يٛصف تًو اينتا٠ ايص ن٠ ..

" ٚددت ْنطٞ أْمس إىل تًو اينتا٠ تطش  خطٛاتٗا خًف زدٌ خًت٘ شٚددٞ  

ايطددابل ..إْٗددا ٖددٞ . ٖددٞ ْنطددٗا .. إْٗددا أْددا عٓدددَا نٓددة سًُٝدد١ .. زأٜددة ْنطددٞ         

َكب١ً ضتٟٛ ، ْعِ ٖٞ س١ًُٝ براتٗا . ْنظ ايجٝا  ، ْٚنظ اذترا٤ ايٛاضدع ايدرٟ   

بٞ يف أضنٌ ايدزز ، ٚأخرت٘ تٗسأ دًدٙ ..ذيو اذترا٤ ايبايٞ ايرٟ يكدَ٘ تسن٘ أ

أْدددا ٚيبطدددت٘ بعددددَا زقعتددد٘ . ٚايطسسددد١ ْنطدددٗا .. تًدددو ايطسسددد١ .. ايددد  أنًدددة     

ايػُظ أيٛاْٗا َٚصم ايدٖس خٝٛطٗا .! َست س١ًُٝ َٔ أَاَٞ ٚقد اضتٓد٢ زأضدٗا   

 ( 135ٚنات ٬َٜظ صدزٖا.. ْنظ ارتطٛات ارتا٥ن١ ٚايًنتات املرعٛز٠ ".   
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يصَٔ ، ٚتعطٌٝ اضتُساز اذتدخ ايطابل ، ثِ بعدد  فٗرٙ ايٛقن١ تػعسْا بتٛقف ا

ٖددرٙ ايٛقندد١ ايٛصددن١ٝ تعددٛت ايهاتبدد١ بًطددإ سًُٝدد١ ٫ضددت٦ٓاف زتسٜددات اذتدددخ         

 ايطابل يًٛصف ..

 (136" صعدت إىل ايدٚز ايجاْٞ ، ٚددت ْب١ًٝ ْا١ُ٥ ٚسٛهلا بع  املُسضني ..".  

  فٗرا ايٛصف ٜكتشِ ايطست ٜٚعٌُ ع٢ً إبطا٤ ضن اذتدخ ايطابل.

 ايُٓط ايجاْٞ / ايكنص ايصَين :

خيددتص ٖددرا ايددُٓط  عًدد٢ ايعهددظ َددٔ ايددُٓط ا٭ٍٚ  بتطددسٜع سسندد١ ايطددست ،  

ُٜكصددد بددايكنص ايددصَين  " ا٫ْتكدداٍ املندداد٧ َددٔ ْكطدد١ شَٓٝدد١ َعٝٓدد١ إىل ْكطدد١         ٚ

ُٜنٗدِ    أخس٣ ، ضٛا٤ عٔ طسٜل اإلغاز٠ ايص١َٝٓ هلرا ايكنص ، أٚ عدّ اإلغاز٠ ، ٚيهٓد٘ 

( ٜٚعد ايكنص ايصَين َدٔ أبدسش مدات زٚاٜدات تٝداز      39خ ايسٚا١ٝ٥ ."  َٔ ضٝام ا٭سدا

ايٛعٞ ; ٭ْٗا تعتُد عًد٢ ايتكطٝدع يف ضدست ا٭سدداخ ، ٚيعدٌ أقدس  أعُداٍ ايهاتبد١         

َدددٔ ٖدددرا ايتٝددداز ُٖدددا زٚاٜتدددا  " أسددد٬ّ ..ْبًٝددد١ " ٚ " طٝدددف ٫ٜٚددد١"  ، فندددٞ ٖددداتني        

ايٛعٞ ، ٚايدرٟ ٜتُجدٌ يف    ايسٚاٜتني صتد قٛاضِ َػ ن١ بُٝٓٗا ٚبني زٚاٜات تٝاز

اضتخداّ املْٛٛيٛز ايداخًٞ يًهػف عٔ ا٭بعات ايٓنط١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ يًػخصد١ٝ  

ايسٚا٥ٝدد١ ، أٚ ضدددسع١ ايددصَٔ ْتٝذددد١ اختددصاٍ فددد ٠ شَٓٝدد١ طًٜٛددد١ : أٜدداّ أٚ غدددٗٛز أٚ      

ُٜطدد٢ُ بددايكنص ايددصَين ايددرٟ بدددٚزٙ  "ٜعددم عددٔ      ضددٓٛات يف صددنشات قًًٝدد١ ، ٖٚددرا 

 ٚ ايٛصددٌ ٚايعطددف ايتكًٝدٜدد١ ايدد  تددسبط اينكددسات بعضددٗا       ت٬غددٞ أتٚات ايددسبط 

ايددبع  ، ٚ ددٌ ستًددٗا اذتددا٫ت ايػددعٛز١ٜ ٚايٓنطدد١ٝ ايدد  تهددٕٛ مبجابدد١ ارتددٝط      

( ٜٚتضل ذيو َٔ خ٬ٍ تكٓٝ  ايتًخدٝص   40ايٓنطٞ هلرٙ ا٭سداخ ٚاملػاٖد. " 

 ٚاذترف.
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 :(Summaryايتًخٝص   1

ٜع سسند١ ايدصَٔ ايطدستٟ ،    تٓٗ  ٖرٙ ايتك١ٝٓ  نُا ذنست  مبُٗد١ تطدس       

  41سٝح إٕ تك١ٝٓ ايتًخٝص قد " تدٛدص خَداتًا َدٔ ايدصَٔ يف عبداز٠ ٚاسدد٠ قصدن٠ ".       

ٜٚهٕٛ فٝٗا شَٔ ايطست أنم َٔ شَٔ اذتها١ٜ ; سٝح إٕ شَٔ ايطست قدد ٜصدٌ إىل   

َد٠ ط١ًٜٛ : أٜاّ أٚ غٗٛز أٚ ضدٓٛات، بُٝٓدا شَدٔ اذتهاٜد١ ٫ ٜأخدر َطداس١ ندبن٠         

صَٔ ارتطدا   َدٔ ايصدنشات ، بدٌ إْد٘ قدد ٫ ٜتعدد٣ ا٭ضدطس، َٚدٔ          إذا َا قازْداٙ بد  

ُٖٓا فُٕ ايتًخٝص ٜعين  " إٔ ٜكّٛ ايساٟٚ بتًخٝص ا٭سداخ ايسٚا٥ٝد١ ايٛاقعد١ يف   

عدددد٠ أٜددداّ أٚ غدددٗٛز أٚ ضدددٓٛات يف َكددداطع َعددددٚتات أٚ يف صدددنشات قًًٝددد١ تٕٚ إٔ     

ا٥ف ( ٚيٓدددددا إٔ ْدددددرنس ٚدددددد42خيدددددٛض يف ذندددددس تناصدددددٌٝ ا٭غدددددٝا٤ ٚا٭قدددددٛاٍ ."  

 ( ٚايين تهُٔ يف ايتايٞ :43ايتًخٝص اين١ٝٓ سط  ضٝصا قاضِ 

 املسٚز ايطسٜع ع٢ً ف ات ش١َٝٓ ط١ًٜٛ . (1

 تكدِٜ عاّ يًُػاٖد ٚايسبط بٝٓٗا . (2

 تكدِٜ عاّ يػخص١ٝ ددٜد٠ . (3

عدددددسض ايػخصدددددٝات ايجاْٜٛددددد١ ايددددد  ٫ ٜتطدددددع ايدددددٓص ملعادتتٗدددددا َعادتددددد١          (4

 تنص١ًٝٝ.

 ايص١َٝٓ َٚا ٚقع فٝٗا َٔ أسداخ .اإلغاز٠ ايطسٜع١ إىل ايج سات  (5

 تكدِٜ ا٫ض دا  . (6

ٚيٓددا إٔ ْدددزى حتكددل ٖددرٙ ايٛدددا٥ف يف زٚاٜددات ايهاتبدد١ "عصٜددص٠ عبددد اهلل" ،فنددٞ  

زٚاٜدد١ "طٝددف ٫ٜٚدد١"  عًدد٢ ضددبٌٝ املجدداٍ  صتددد املددسٚز ايطددسٜع عًدد٢ أسددداخ اذتددسبني   

 ايعاملٝتني ، ٚاقتصازٖا ع٢ً أثس ٖاتني اذتسبني ع٢ً أّ ْادٞ ..
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ْة أّ ْادٞ تًعٔ اذتسٚ  ، ٭ٕ ا٭ٚىل ناْة ايطب  يف خسٚز ٚايدٖا َٔ " نا

ايددُٝٔ ، أَددا ايجاْٝدد١ فكددد تتطددب  يف َددٛت ٚيدددٖا ايددرٟ أصددٝ  بادتدددزٟ ايددرٟ مل   

 ( .31ٜهٔ ي٘ يكاف بطب  اذتس  نريو".   

فتًخدددٝص أسدددداخ اذتدددسبني يف ٖدددرٜٔ ا٭َدددسٜٔ ايًدددرٜٔ هلُدددا ع٬قددد١ بأسدددداخ   

ٜكددٍٛ : يدد١ " فًٝدددْر" أٍٚ َكددٓٔ يتكٓٝدد١ ايتًخددٝص سٝددح   ايسٚاٜدد١  ًٝٓددا إىل َكٛ

عٓدددَا ْٛاددد٘ ساتثددًا خازقددًا يًُددأيٛف ، فًددٔ ْددأيٛ دٗدددًا أٚ ٚزقددًا يتكدميدد٘ نددا٬ًَ   "

يكاز٥ٓا . ٚعٓدَا ختًٛ ضٓٛات َتتاي١ٝ  ا ٜطتشل عٓاٜتٓا فًٔ ْ تت يف ختطٝٗا 

 (    44 ، ْٚ نًٗا عٔ تازخيٓا ، ٚمنضٞ قدًَا يتكدِٜ ا٭سداخ ادتطاّ".

 (: Paralipsis اذترف  2

تتذًدد٢ تكٓٝدد١ اذتددرف " سددني ٜدد ى ايطددست َساسددٌ شَٓٝدد١ َددٔ اذتهاٜدد١ تٕٚ إٔ   

( ٜٚطًل ع٢ً ٖرٙ ايتكٓٝد١ اضدِ  ايج دس٠( " ٚايج دس٠     45ٜٛاشٜٗا دص٤ َٔ ارتطا  ".  

 ( 46ايص١َٝٓ ثجٌ املكاطع ايص١َٝٓ اي  ٫ ٜعادتٗا ايهات  َعادت١ ْص١ٝ ". 

  ٝدددددة ث٬ثددددد١ أْدددددٛا  يًشدددددرف ٖدددددٞ :  ايصدددددسٜل  ايضدددددُين  ٚ ددددددت ددددددناز دٝٓ

هاتبددد١ ٜكتصدددس عًددد٢ ايٓدددٛعني    (، بُٝٓدددا اذتدددرف ايدددصَين يف أعُددداٍ اي   ا٫ف اضدددٞ

 :ا٭ٚيني
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 اذترف ايصسٜل :( أ 

 ٖٚٛ اذترف ايرٟ ٜصسف فٝ٘ ايهات  باين ٠ ايص١َٝٓ احملرٚف١ ، نإٔ ٜكٍٛ : 

٬ً ، قدٍٛ ايهاتبد١ عًد٢ يطدإ        َست َد٠ نرا، أٚ بعد َسٚز نرا ..( َٚدٔ ذيدو َدج   

 "س١ًُٝ" يف زٚا١ٜ  " أس٬ّ .. ْب١ًٝ " : 

" َددست ضدد١ٓ أخددس٣ ٚمل ٜعددد شٚدددٞ ... ٚبعددد َددسٚز ايعدداّ ايجايددح عددات أبددٞ ٚمل ٜعددد     

شٚدٞ ، ٫ سمة إٔ أبٞ مل ٜعد ٜرنس شٚدٞ بارتن نُا ندإ ٜنعدٌ يف ايطدابل    

   "31 .) 

 اذترف ايضُين :(   

    ٜ صدددسف فٝددد٘ ايهاتددد  باملدددد٠ ايصَٓٝددد١ احملرٚفددد١، ٚيهٓددد٘       ٖدددٛ اذتدددرف ايدددرٟ ٫ 

"ٜطددتدٍ عًٝٗددا َددٔ خدد٬ٍ ث ددسات ايتطًطددٌ ايددصَين ، ٚاضتدد٬ٍ اضددتُساز١ٜ ايطددست ،  

( باإلضددداف١ إىل 47ناينٛاصددٌ بددني ايٛسدددات ايطددست١ٜ ، أٚ اينٛاصددٌ ٚا٭دددصا٤ ."       

 َٛاقف َػاب١ٗ ٜتذٓ  ايهات  تهسازٖا . ٜٚتِ اضتٓتاز اذترف ايضُين َٔ خ٬ٍ

ايسبط بدني ايند ات ايصَٓٝد١ اي٬سكد١ ٚ ايطدابك١ ، َٚدٔ ٖٓدا فدُٕ اذتدرف ايضدُين           

 ٜٓكطِ إىل قطُني :

 ايكطِ ا٭ٍٚ / اذترف املستبط مبٛاقف ضابك١ أٚ ٫سك١ :

ٜتعًل ٖرا ايٓٛ  َٔ اذترف بعدّ تهساز ا٭سداخ بدٓنظ ايهٝنٝد١ ايد  ُعسضدة     

تد  إىل إعدات٠ سددخ َدا ، ٚسدني      بٗا ضابكًا أٚ ضتعسض بٗا ٫سكًا ، فكدد ٜضدطس ايها  

ٜعسض ي٘ يف َٛضع خخس ٫ جيد َٔ ايضسٚزٟ تهساز اذتدخ بدٓنظ ايطسٜكد١ ايد     

ذنسٖا ضابكًا ، أٚ أْ٘ ًٜذأ يف بع  ا٭ساٜني إىل ذنس ساتث١ َدا بصدٛز٠ زتًُد١    

ٚشتتصددس٠ ٜٓددٟٛ ايتنصددٌٝ فٝٗددا ٫سكددًا ; ٚذيددو يٝتذٓدد  ايتهددساز يف ايعددسض ،          

ظ ايكاز٨ َٔ ددّسا٤ ذيدو ايتهدساز. َٚدٔ ذيدو اذتدرف       ٚخيػ٢ تطس  املًٌ إىل ْن
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يف زٚاٜددات عصٜددص٠ عبددد اهلل  صتددد يف زٚاٜدد١  "أسدد٬ّ ْبًٝدد١" سدددٜح أسدد٬ّ عددٔ ز بدد١      

 طًٝكٗا يف اض داعٗا سٝح تكٍٛ : 

 ا! ملا خت٢ً عين بتًو ايطٗٛي١ إذًا "تساٙ سكًا ٜسٜدْٞ ا!! يٛ نإ سكًا ٜسٜدْٞ

ٛت سدرف ٜػدسف نٝدف ختًد٢ طًٝكٗدا عٓٗدا       فكٛهلا :  بايطٗٛي١ تًو( ت٪ند ٚدد 

بايطٗٛي١ تًو ، ٚيهٓ٘ سرف َستبط مبٛقف ضدبل ٚإٔ ذنستد٘ ايهاتبد١ يف َٛضدع     

خخدددس، فكدددد تٓاٚيدددة أثٓدددا٤ سددددٜجٗا قصددد١ ط٬قٗدددا َدددٔ شٚدٗدددا ا٭ٍٚ بػددد٤ٞ َدددٔ          

ٚتس٣ ايهاتب١ عدّ تهساز ذيو اذتددخ ذتصدٍٛ ايعًدِ بد٘ َطدبكًا . صتدد        ،ايتنصٌٝ

  ا٭عُاٍ ا٭خس٣ يًهاتب١ .ايهجن َٔ تًو املٛاضع يف

 ايكطِ ايجاْٞ / اذترف املستبط بتكٓٝات ايطباع١ :

ٜتِ ا٫ضتد٫ٍ ع٢ً اذترف املستبط بتكٓٝات ايطباع١ أٚ  ايبٝداض( َدٔ خد٬ٍ    

 َٛضعني اثٓني :

 َٛضع ايٓذُٝات ايج٬خ  ***( ٚايٓكط املتتابع١  ...( :  .1

ج٬خ ٚايدٓكط املتتابعد١ بدني    ًٜذأ ايهاتد  ايسٚا٥دٞ إىل اضدتخداّ ايٓذُٝدات ايد        

اذتني ٚاٯخس يٝعطٞ إغاز٠ ض١ُٝٓ بٛدٛت ف ٠ شَٓٝد١ سترٚفد١ " ْتٝذد١ ايتٓداٚ      

غدددب٘ املطدددتُس بدددني ا٫زتدددداتٜٔ  ا٫ضددد داعني( :ارتدددازدٞ ٚايدددداخًٞ ،أٚ بطدددب         

(   مل تطددتخدّ 48اْكطددا  ساضددس ايطددست ايسٚا٥ددٞ عددٔ َتابعدد١ تطًطددٌ أسداثدد٘ ".        

يٓذُٝات ايج٬خ يف زٚاٜدات "طٝدف ٫ٜٚد١" ٚ "تُٗد١ ٚفدا٤" ٚ      ايهاتب١ عصٜص٠ عبد اهلل ا

"عدددسع ايٛايدددد" ، بُٝٓدددا يف زٚاٜددد١ "أزنٓٗدددا اينكٝددد٘" مل تٓدددتمِ يف اضدددتخداّ ٖدددرٙ   

ايتك١ٝٓ املطبع١ٝ يف َا عدا بعد  املٛاضدع . فندٞ سدني ناْدة تطدست ذندس٣ ع كدد         

  ارتسش ا٭محس ايرٟ أعطت٘ ايع١ُ "سم١ٝ " ٫ب١ٓ أخٝٗا "عتٝك١" تكٍٛ :

                                      
 . 86خ١َٓ ٜٛضف : تكٓٝات ايطست بني ايٓمس١ٜ ٚايتطبٝل ،    48
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" يهٓٗا ٫شاية حتتنظ مبا بكٞ َٓ٘ يف ارتصاْد١ ايدرٟ تضدع بٗدا َدا تعجدس عًٝد٘        

َٔ خٝٛط أٚ قطع ايصداز امل١ًْٛ .. مل ٜكٌ هلا أسد أٜٔ ترٖ  ٖٚٞ مل تهٔ تطأٍ 

 أٜضًا.

*** 

 (24، 23ٚثس ا٭ٜاّ ٜٚطافس اينكٝ٘ ٚحتصٕ يسسًٝ٘ ثِ ٜعٛت ٚتنسف بعٛتت٘".   

 ٠ شَٓٝدد١ سترٚفدد١ ، ْاٖٝددو عددٔ ايتصددسٜل    فٗددرٙ ايتكٓٝدد١ تػددن إىل ٚدددٛت فدد   

بددريو يف قٛهلددا : "ٚثددس ا٭ٜدداّ .." أَددا زٚاٜدد١ "أس٬ّ...ْبًٝدد١" فتًتددصّ ايهاتبدد١ فٝٗددا  

بٓماّ ايٓذُٝات ايج٬خ قبٌ نٌ فصٌ َدٔ فصدٍٛ ايسٚاٜد١ سٝدح تكدٍٛ يف عدسض       

اذتدٜح عٔ أ١َ املًو اي  تدزى أسد٬ّ أْٗدا تسضد٢ عدٔ ندٌ َدٔ ٜػدبع  سٚزٖدا         

 َدسٗا : ٜٚصٜد يف 

" ٚيهٔ أس٬ّ ادتدٜد٠ قد سٛيتٗا يف ثٛإ َعدٚت٠ إىل فسٜد٠ عصسٖا ،ٚأغبعة 

  سٚزٖا مبا أٚددت بٗا َٔ ادتُاٍ ، ٚايد٫ٍ ، ٚا٭ْاق١ ، ٚايرنا٤ !..

*** 

 دداتز ايددصٚز احملمددٛد بٗددرٙ املًهدد١ ايدد  صددازت تددصاسِ أنددم ايتذدداز َٚدد٬ى           

 ( 102،103ا٭زاضٞ مبا هلا َٔ َها١ْ يدٜ٘ ".   

أَا تك١ٝٓ ايٓكط املتتابع١ فٓذددٖا َدٔ ايهجدس٠ مبدا ٜ٪ندد عػدٛا١ٝ٥ طدسف ٖدرٙ         

ايتكٓٝدد١ ، ٚأْٗددا مل تددأت بٗددا ي غدداز٠ إىل َٛاضددع اذتددرف ايضددُين فشطدد  ، ٚإمنددا   

دا٤ت عبجًا يف نجن َٔ املٛاضع ، ٚيٓا ٖٓا إٔ ْتتبع َا ضتٔ بصدتٙ ، ٖٚٞ ايٓكط 

سترٚفددد١ ، أٚ َطدددهٛت عٓٗدددا تاخدددٌ    املتتابعددد١ ايددد  جتددد٤ٞ " يًتعدددبن عدددٔ أغدددٝا٤     

ا٭ضطس. ٚيف ٖرٙ اذتايد١ تػد ٌ ايبٝداض بدني ايهًُدات ٚادتُدٌ ْكدط َتتابعد١ قدد          

( ٚضددٓهتنٞ بددرنس  49تٓشصددس يف ْكطددتني . ٚقددد تصددبل  ثدد٬خ ْكددط أٚ أنجددس ."      

                                      
 . 86يٓمس١ٜ ٚايتطبٝل ، َسدع ضابل ،   خ١َٓ ٜٛضف : تكٓٝات ايطست يف ا 49
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َجاٍ ٚاسد َٔ زٚا١ٜ  "أزنٓٗا اينكٝ٘"، فبعد إٔ ْصدل أسدد ا٭غدخا  أبدا عتٝكد١      

 د اينكٗا٤ يٝشصٌ ع٢ً املاٍ ، تكٍٛ ايهاتب١ : بتأدن  سف١ َٔ َٓصي٘ ٭س

" ٚافددل أبددٛ عتٝكدد١ عًدد٢ اينددٛز .. ٚبدددأ يف تٓمٝددف املهددإ ايددرٟ تطددتعًُ٘ شٚدتدد٘  

رتددصٕ ا٭غددٝا٤ ايدد  ٫ فا٥ددد٠ َٓٗددا .. فُددا إٔ غددس  بُيكددا٤ ستتٜٛاتدد٘ إىل ارتددازز ،    

تٗدا  ست٢ ترنس شٚدت٘ ايد  تسنتد٘ ٚعتٝكد١ ..٫ّٚ ْنطد٘ دٓدًا بأْد٘ ايطدب  يف ٚفا       

ٜٚكٍٛ : "يٛ مل حتبٌ َس٠ ثا١ْٝ َا َاتدة .. ٚيهدٔ ٖدرا أَدس اهلل ٚيدٝظ أَدسٟ .. ٖدٞ        

 (.20، 19اي  ناْة تت٢ُٓ طن٬ً خخسًا ".    

٬ْسظ إٔ اذتٝدص ايدرٟ تػد ً٘ ايدٓكط املتتابعد١ تػدن إىل سدرف  دن صدسٜل ،           

 ٜطّس  ا٫ْتكاٍ َٔ ف ٠ إىل أخس٣ .

 ْماّ اينصٍٛ أٚ ا٭دصا٤ : .2

ايهاتبدد١  نأ ًدد  ا٭عُدداٍ ايسٚا٥ٝدد١ ايعسبٝدد١  ْمدداّ اينصددٍٛ يطددن      تطددتخدّ  

ايعًُٝدد١ ايطددست١ٜ ، ٖٚددٞ عًُٝدد١ اْتكدداٍ ضددسٜع َددٔ َػددٗد إىل خخددس . ٚميهددٔ يٓددا إٔ  

 ضتدت ايٛدٝن١ اين١ٝٓ يتك١ٝٓ اينصٌ ايسٚا٥ٞ ، ٚتتًخص فُٝا ًٜٞ :

 ضد اينذٛات اذتها١ٝ٥ بني سدخ ٚخخس . (1

 ضسع١ ضن شَٔ ا٭سداخ . (2

 يكاز٨ يتكبٌ اذتدخ ايتايٞ يٮسداخ املنصٍٛ عٓٗا .ت١٦ٝٗ ا (3

جتٓددددد  ايهاتددددد  تنصدددددٌٝ ا٭سدددددداخ ايددددد  َدددددٔ غدددددأْٗا إٔ ُتنكدددددد ايكددددداز٨          (4

 عٓصسايتػٜٛل.

ميهٓٓا إٔ ْطًل ع٢ً نٌ فصٌ تاخٌ اإلطاز ايس٥ٝطٞ اذتبهد١ اينسعٝد١ ، ايد     

ٜددتِ َددٔ خ٬هلددا عًُٝدد١ ايددسبط بددني ا٭سددداخ ; ذيددو إٔ " اذتبهدد١ اينسعٝدد١ يٝطددة  

فدددد ٠ قصددددن٠ تاخددددٌ اذتبهدددد١ ست زتُٛعدددد١ أسددددداخ تكددددع يًػخصدددد١ٝ خدددد٬ٍ زتدددد
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( إٕ بعد  اينصدٍٛ   50. إٕ يًشبه١ اينسع١ٝ ازتباطًا باذتبه١ ايس٥ٝطد١ٝ ".  ايس٥ٝط١ٝ

يف زٚاٜات ايهاتب١ مل حتكل اي سض املٓٛط بتك١ٝٓ اذتدرف ايضدُين ، فعًد٢ ضدبٌٝ     

صٌ يف ذيو املٛضع ، َٔ املجاٍ صتد يف زٚا١ٜ "أس٬ّ ... ْب١ًٝ"  َا ٫ ٜطتدعٞ اين

 ذيو قٍٛ ايهاتب١ ع٢ً يطإ أس٬ّ ..

" .. تخًددة َٛدٗدد١ ن٬َددٞ ٭خددٞ ، أزدددٛٙ ايددرٖا  إىل َدزضددت٘ ٜٚهُددٌ بكٝدد١      

اَتشاْات٘ ،أٚ ٜطً  ايتأدٌٝ إذا نإ ذيو  هٓا . زَاْٞ بٓمدس٠ نًدٗا ضدخس١ٜ    

 ٚاستكاز يهٌ غ٤ٞ .

 *عدات ايٓٛز*

 ( 113،114ٓٝة ...".   "غعست سٝٓٗا بأْين قد ٖدَة أ ٌ َا ب

٬ْسددظ يف ٖددرا املٛضددع أْدد٘ ٫ ٜٛدددد سددرف ضددُين ٭ٟ فدد ٠ شَٓٝدد١ تكددّٛ بٗددا    

تكٓٝدد١ اينصددٌ ، ٚبايتددايٞ فددايصَٔ ٜطددن ضددنًا طبٝعٝددًا، ٜٚػددعس ايكدداز٨ إٔ ادتددصأٜٔ  

غ٤ٞ ٚاسد ; يٛدٛت تتابع شَين  بني ْمس٠ عبد ايسمحٔ أخٞ أسد٬ّ ٚبدني غدعٛزٖا    

 بضٝاع٘ . 

إٔ ْعتمٙ ستككًا يًٛدا٥ف ايب١ٜٛٝٓ يتك١ٝٓ اينصدٌ ، فٗدٛ أٜضدًا    أَا َا ميهٓٓا 

مل ٜهٔ بايكًٌٝ يف أعُاٍ ايهاتب١ ، فع٢ً ضبٌٝ املجاٍ صتد يف زٚاٜد١  "طٝدف ٫ٜٚد١"    

 َا  كل اف اض١ٝ اذترف ايصَين بني ا٭سداخ .. 

" ..أَا ايطٝف ايرٟ ٜبشدح عدٔ غدبٝ٘ يد٘ فهدإ ٫ ٜبدٛف بطدسٙ .. ايدرٟ تعًدل بد٘           

 ٕ نإ يف ايعاغس٠ َٔ عُسٙ ..َٓر أ

 

 

                                      
زتُٛع١ َٔ امل٪ينني : تكٓٝات ايهتاب١  ايكص١ ايكصن٠ ٚايسٚا١ٜ (  تس ١ زعد عبد ادتًٌٝ دٛات ، تاز اذتٛاز يًٓػس  50

 .  25ّ ،    1995،  1ٚايتٛشٜع ، اي٬ذق١ٝ ، ط 
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 .. يف ستط١ امل ٚ..

يف إسد٣ املسات نات ْدادٞ إٔ ٜبدٛف بايطدب  اذتكٝكدٞ ايدرٟ دعًد٘ ٜٗذدس أَد٘         

ٚٚطٓ٘.. نإ ذيو يف ١ٜ٫ٚ َٝػذٔ ، عٓدَا عمت َدٔ أَاَد٘ ٚصددٜل يد٘ اَدسأ٠      

 (.53تستدٟ ثٝابًا أْٝك١ َصزنػ١ ٚشا١ٖٝ ا٭يٛإ .. ".   

١ : " يف إسددد٣ املددسات .." ت٫يدد١ ٚاضددش١ عًدد٢ ٚدددٛت ث ددسات   صتددد يف قددٍٛ ايهاتبدد 

ش١َٝٓ بني ٖرٙ ادت١ًُ ٚبني ادت١ًُ اي  تطبل اينصٌ املعٕٓٛ  " ستط١ املد ٚ" ،  

 ٚمل ٜهٔ ٖٓاى تصسٜل َٔ ايهاتب١ بريو اذترف ٚيهٓٓا اضتٓتذٓاٙ َٔ ايطٝام . 

 ايُٓط ايجايح / ايتٛافل ايصَين :

ٚ سذن ٍ إٕ ايتٛقددف ايددصَين ٜعددين إبطددا٤ ضددسع١ ايددصَٔ    ْددا ضددابكًا يف ايددُٓط ا٭

ايطستٟ، َٔ خ٬ٍ تكٓٝ  املػٗد ٚايٛقن١ ايٛصن١ٝ ، ٚيف ايُٓط ايجاْٞ َا خيص 

ضسع١ ايصَٔ َٔ خ٬ٍ تكٓدٝ  اذتدرف ٚايتًخدٝص ، ٚيف ٖدرا ايدُٓط ضدٓطسف َدا        

ُٜكصد بايتٛافل ايصَين  بدٚزٙ ٜٛافل اإلٜكا  ايصَين َٔ سٝح ايطسع١ أٚ ايبط٤ . ٚ

تٛافدددل اذتدددا٫ت ايػدددعٛز١ٜ ٚايٓنطددد١ٝ يًطدددازت أٚ ايػخصددد١ٝ ايسٚا٥ٝددد١ َدددع شَدددٔ      " 

ا٭سداخ املطسٚت٠ ، إذ إْٓا صتد تٛافكًا بني اإلٜكا  ايدصَين يًشددخ ، ٚبدني اذتدا٫ت     

( 51ايػددعٛز١ٜ ٚايٓنطدد١ٝ يًددرات ايساٜٚدد١ ٚذيددو َددٔ سٝددح ضددسع١ اإلٜكددا  ٚبط٦دد٘".     

 ٜٚأخر ٖرا ايُٓط ايتٛافكٞ ُبعدٜٔ اثٓني : 

: تكطِٝ ايه١ًُ ايٛاسد٠ إىل سسٚف َتكطع١ ٚبٝٓٗا َطدافات َعٝٓد١ ،    بعد ا٭ٍٚاي

 ددا جيعددٌ ايهًُدد١  طٛطدد١ ٚطًٜٛدد١ تٛافددل سايدد١ اهلددد٤ٚ ٚايٓػدد٠ٛ ايدد  تعٝػددٗا     

 ايػخص١ٝ . ٖٚرا ايبُعد ٫ صتدٙ يف أعُاٍ ايهاتب١ .

 ٞ َين : تكصددن ادتًُدد١ ايٛاسددد٠ ، ٚإعطددا٤ غددعٛز بطددسع١ اإلٜكددا  ايددص     ايُبعددد ايجدداْ

ايددرٟ ٜتٛافددل َددع اذتايدد١ ايػددعٛز١ٜ ايكًكدد١ ددددًا أٚ اينسسدد١ ددددًا ، سٝددح " نًُددا     

                                      
 . 108،  107َسات َمٚى : بٓا٤ ايصَٔ يف ايسٚا١ٜ املعاصس٠ ، َسدع ضابل ، صص  51
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ناْة اذتاي١ ايػعٛز١ٜ يًساٟٚ  أٚايػخص١ٝ( َ٪ثس٠ ٫ٚ ٖج١ ٚقًك١ ، س٦ٓٝر ٜأتٞ 

( ٚيٓددا إٔ ْسصددد ٖددرا ايدددُٓط يف    52اإلٜكددا  ايطددستٟ ٚايددصَين يٮسددداخ ضددسٜعًا ".      

يػعٛز١ٜ ايكًك١ ، اي  تػدن إيٝٗدا ضدسع١    أعُاٍ ايهاتب١ مبا ٜٛسٞ بتٛافل اذتاي١ ا

تتددابع ادتُددٌ ٚقصددسٖا يف اي ايدد  . فنددٞ زٚاٜدد١  "أسدد٬ّ ... ْبًٝدد١" ٚأثٓددا٤ سدددٜح        

سًُٝد١ أٚ أسدد٬ّ عددٔ ساتثد١ قتددٌ أخٝٗددا زاددل ٚيدددٜٗا أمحددد  ٖٚداتٟ أثٓددا٤ ايًعدد      

بايطدد٬ف ، ٬ْسددظ قصددس ادتُددٌ ٚتتابعٗددا ايددرٜٔ ٜٛسٝددإ باذتايدد١ املتددٛتس٠ ايدد           

سًُٝدد١  ددا ٜدد٪تٟ إىل ضددسع١ اإلٜكددا  ايددصَين ، سٝددح ٜصددس  أمحددد ابددٔ          تعٝػددٗا

 س١ًُٝ قا٬ً٥ : 

" زادل .. زادل ٚ و .. يكد أفس ة زصاص١ يف دطددٟ ٚدطدد ٖداتٟ . ندٌ     

ايسصددا  أصددابٓا .. صددس  زادددل َددرعٛزًا ٚغددّد ايطددتاز٠ ايدد  تنصددٌ بٝددِٓٗ ٚقددد          

ُا . أمحد ٜضِ ٖاتٟ .. (. ٚيدٟ ا٫ثٓإ ٜطبشإ يف تَا53ٗ٥صازت أغب٘ باملٓخٌ  

 نٓة ٚأَٞ خخس َٔ ٚصٌ..

ٚصددًة ايػددسط١ ، ٚتنددسم ايٓدداع .يكددد جتُددع نددٌ َددٔ نددإ يف ايعددسع .. نددإ        

 (47شٚدٞ أٍٚ ايٛاصًني .. ".  

ٚيف ٚضددط صددسا  ٚايددد أمحددد ٚضدد٪اي٘ َددٔ فعددٌ بدد٘ ذيددو ، ٜعًددٛ صددٛت زادددل قددا٬ً٥  

 ع٢ً يطإ س١ًُٝ  : 

 " أْا . أْا ٜا َٓصٛز ..

 أمحد ٚيدٟ ٖٚٛ ٜكٍٛ بني سػسدت٘ :فكاطع٘ صٛت 

 ( ٫47 .٫ ٜا زادل ، يطة ٚسدى .. نًٓا ٚ . ٚ .. "   

فنددٞ قٛهلددا : أمحددد ٜضددِ ٖدداتٟ ، ٚصددًة ايػددسط١ ، تنددسم ايٓدداع ، أْددا أْددا ٜددا          

َٓصدددٛز ، ٫ ٫ ٜدددازادل ، نًٓدددا ٚ. ٚ. ندددٌ تًدددو ادتُدددٌ ايكصدددن٠  تدددٛسٞ بتدددٛتس   

                                      
 . 109َسات َمٚى : بٓا٤ ايصَٔ يف ايسٚا١ٜ املعاصس٠ ، َسدع ضابل ،    52
 املٓخٌ : اي سباٍ . 53
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اضبة َع٘ اذتسن١ اإلٜكاع١ٝ ايطسٜع١ س١ًُٝ أثٓا٤ سدٜجٗا ،  ٚإٔ ذيو ايتٛتس تٓ

 يًصَٔ . 

ٖٚٓاى ايهدجن َدٔ املٛاضدع ايد  ثجدٌ ٖدرا ادتاْد  َدٔ اإلٜكدا  ايدصَين ايدرٟ             

ٜتٛافل ٚاذتاي١ ايػعٛز١ٜ اي  ثس بٗا ايػخص١ٝ ايطازت٠ أٚ ايساٟٚ أثٓا٤ سدٜج٘ ، 

١ٜ ، ٚبٗددرا تتشكددل ايج٬ثٝدد١ ايدد  تػددهٌ ايطددٝام ايسٚا٥ددٞ ، ٖٚددٞ : اذتايدد١ ايػددعٛز       

 ٚا٭سداخ ، ٚاإلٜكا  ايطستٟ . 

 ثايجًا / ايتٛاتس ايصَين :

ٜكٍٛ ضتٝنإ تٛتٚزٚف : " أَآَا ٖٓا ث٬خ إَهاْٝات ْمس١ٜ: ايكدص املندست ،       

سٝدددح ٜطتشضدددس خطدددا د ٚاسددددد سددددثًا ٚاسددددًا بعٝٓددد٘ ، ثدددِ ايكدددص املهدددسز سٝدددح           

يِّدددف ، سٝدددح تطتشضدددس عدددد٠ خطابدددات سددددثًا ٚاسددددًا بعٝٓددد٘ . ٚأخدددنًا ارتطدددا  امل٪ 

( ٚ تًدو املكٛيد١ تضدعٓا    54ٜطتشضس خطا د ٚاسدد  عًا َٔ ا٭سداخ املتػاب١ٗ ". 

ُٜعٓدد٢ بطبٝعدد١ املطدداز ايددصَين َددٔ خدد٬ٍ        أَدداّ ث٬ثدد١ أقطدداّ يًتددٛاتس ايددصَين ايددرٟ 

 اإلفسات ، ٚايتهساز ، ٚايُٓط١ٝ أٚ ا٫ختصاٍ ايصَين . 

  ايكطِ ا٭ٍٚ / ايتٛاتس املنست :

( ٖٚددرا 55املنددست " ضددست َددس٠ ٚاسددد٠ َددا سدددخ َددس٠ ٚاسددد٠".         ُٜكصددد بددايتٛاتس    

املطدت٣ٛ َدٔ ايتدٛاتس غدا٥ع يف ا٭عُداٍ ايطدست١ٜ، َٚدٔ ٚضدٛس٘ َدا جيعًٓدا ْكتصددس           

ع٢ً سدخ ٚاسد َٔ زٚا١ٜ "طٝف ١ٜ٫ٚ" ، ٖٚٛ سدخ ايًكا٤ بني ْادٞ ٚٚايدتد٘ بعدد   

  ٝا  تاّ أنجس َٔ عػسٜٔ ض١ٓ . 

ٗدددؼ بايبهدددا٤ ٜٚكبدددٌ زأضدددٗا  ٜٚددددٜٗا  " .. ازثددد٢ ْدددادٞ يف سضدددٔ أَددد٘ ٖٚدددٛ جي 

ٜٚددٓشين يٝكبددٌ قدددَٝٗا . ضدداعدُٖا أسددد اذتاضددسٜٔ عًدد٢ ايٛقددٛف ٚايدددخٍٛ إىل    

 (.173ايداز ايرٟ نإ قد مت تٓمٝن٘ ٚإعداتٙ َٔ قبٌ ادتازات ..".  

                                      
 . 70خ١َٓ ٜٛضف : تكٓٝات ايطست يف ايٓمس١ٜ ٚايتطبٝل ، َسدع ضابل ،    54
 . 123َسات َمٚى : بٓا٤ ايصَٔ يف ايسٚا١ٜ املعاصس٠ ، َسدع ضابل ،    55
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فشاتث١ ايًكا٤ بني ْادٞ ٚأَ٘ سدثة َس٠ ٚاسد٠ ٚمل ٜأت ع٢ً ذنسٖدا ايطدست    

ُٜط٢ُ بايتٛاتس املنست .ض٣ٛ َس٠ ٚاسد٠ ، ٫ٚ تٛدد ضسٚ  ز٠ ف١ٝٓ يتهسازٙ، ٖٚرا َا 

 ايكطِ ايجاْٞ / ايتٛاتس ايتهسازٟ :

ُٜكصد ب٘ " ضست أنجس َٔ َس٠ َا سدخ َدس٠ ٚاسدد٠ ".     ( سٝدح جيدد ايهاتد     56ٚ

ضدددسٚز٠ يف تهدددساز اذتددددخ ايٛاسدددد ; ْتٝذددد١ ايدددسبط أٚ ايصددد١ً بدددني ذيدددو اذتددددخ      

      ٚ ايد  تدستبط ازتباطدًا قٜٛدًا بايصددٛز     ٚأسدداخ أخدس٣ ، خاصد١ يف زٚاٜدات تٝداز ايدٛعٞ 

ٚاملػاٖد ايعايك١ يف ٚعٞ ايػخص١ٝ ايطدازت٠ " بٗددف ايهػدف عدٔ ايهٝدإ ايٓنطدٞ       

(ضٛا٤ نإ ايساٟٚ أٚ ايػخص١ٝ ايسٚا١ٝ٥، ٚبايتايٞ فُٕ ايتداعٞ 57يًػخصٝات ". 

ايٓنطددٞ ايددرٟ تٓبجددل عٓدد٘ سددا٫ت غددعٛز١ٜ ْٚنطدد١ٝ ٜدد٪تٟ إىل تهددساز تًددو ايصددٛز     

١ٝ٥ ، ٚا٫ضتػٗات مبجٌ ٖرا ايٓٛ  َٔ ايتٛاتس ضٝكتصس عًد٢ زٚاٜد :   ٚاملػاٖد ايسٚا

"أس٬ّ ... ْب١ًٝ " ٚ "طٝف ١ٜ٫ٚ" نٕٛ ٖاتني ايسٚاٜتني قدسٜبتني  إىل سدد َدا  َدٔ     

زٚاٜات تٝاز ايٛعٞ اذتدٜج١ . فنٞ زٚا١ٜ "أس٬ّ ... ْب١ًٝ" صتد ساتث١ َكتٌ "أمحد 

 ٢ يطإ س١ًُٝ فنٞ َٛضع تكٍٛ: ٖٚاتٟ " ٚيدٟ "س١ًُٝ" ت تت أنجس َٔ َس٠ عً

 (46" ٚيداٟ ا٫ثٓإ ٜطبشإ يف تَا٥ُٗا ".   

 ٚيف َٛضع خخس تكٍٛ : 

"ناْة َأضا٠ سكٝك١ ، َس٠ ٚأيُٝد١ .. ٚيدداٟ ا٫ثٓدإ خيسددإ َدٔ بدٝ  يف دٓداش٠        

 (. 48، 47ٚاسد٠ ".  صص

 ٚيف َٛضع خخس تكٍٛ :  

اٙ ٖداتٟ . َٚدا ايندسم    " ٚضعة َٛيٛتٟ ٚأمٝت٘ أمحد ، ٚيهٔ شٚددٞ عدازض ٚأمد   

 (  54عٓدٟ ، فٗاتٟ ٚيدٟ أٜضًا ٚقد فكدتُٗا َعًا ..".    

                                      
 . 132ايصَٔ يف ايسٚا١ٜ املعاصس٠ ،َسدع ضابل :   َسات َمٚى : بٓا٤  56
 27ّ،  2000زٚبست ُٖنسٟ : تٝاز ايٛعٞ يف ايسٚا١ٜ اذتدٜج١ ، تس ١ ستُٛت ايسبٝعٞ ، تاز  سٜ  يًطباع١ ٚايٓػس ، ايكاٖس٠ ، 57

. 



 

 

  

 مجلت األودلس للعلوم اإلوساويت واالجتماعيت 87

 تجلياث الزمه في الروايت اليمىيت المعاصرة "عزيزة عبداهلل وموذجًا"تجلياث الزمه في الروايت اليمىيت المعاصرة "عزيزة عبداهلل وموذجًا"                            سماح عبداهلل أحمد الفّران

 م1024 يىاير (  6المجلد )  األولالعدد 

 ٬ْسظ ايتهساز ايصَين ذتاتث١ ٚاسد٠ تسنة أثسٖا يف ايػخص١ٝ ايطازت٠ .

ٚأبسش سددخ تهدسز يف زٚاٜد١ "عدسع ايٛايدد"  َدج٬ً  ٖدٛ  سددخ ايعدسع ايدرٟ ندإ            

ذيو اذتدخ أنجس َٔ َس٠  ٖٚدرا  ايدافع يهتاب١ ايسٚا١ٜ ، فهإ َٔ ايبدٜٗٞ تهساز 

 ُٜعسف بايتٛاتس ايتهسازٟ.  

 ايكطِ ايجايح / ايتٛاتس ايُٓطٞ أٚ ايتهجٝنٞ :      

ُٜكصددد بدد٘  "سايدد١ ايتهجٝددف ايطددستٟ يًددصَٔ ايطٜٛددٌ املُتددد ، ايددرٟ تػددعس بدد٘         

ايدددرات، يهدددٔ ايطدددازت خيتصيددد٘ يف ايعًُٝددد١ ايطدددست١ٜ يف  دددٌ أٚ فكدددسات أٚ تعدددبنات  

 (58َٛدص٠". 

عًددل ٖددرا ايٓددٛ  َددٔ ايتددٛاتس با٭سددداخ املأيٛفدد١ ايدد  ثددس بٗددا ايػخصدد١ٝ يف   ٜٚت

ضاعات أٚ أٜاّ أٚ غٗٛز .. ٚبدد٫ً َدٔ تهدساز تًدو ا٭سدداخ املتُاثًد١ تهدسازًا ٫ ٜكددّ         

ت٫ي١ ددٜد٠ يف ضٝام ايعٌُ ، ٜتِ اختصاٍ تًو ا٭سداخ َٔ ق بٌ ايساٟٚ يف  ٌ 

يددٞ نددرا ، زأٜددة ف٬ْددًا عددد٠ َددسات ...   َددٛدص٠، نددإٔ ٜكددٍٛ : يًُددس٠ ايجاْٝدد١  دددخ  

َجدداٍ عًدد٢ ذيددو ستاٚيدد١ أّ ْددادٞ ي٬يتكددا٤ بٓا٥دد  اإلَدداّ يتٓكددٌ يدد٘ غددهٛاٖا َددٔ  

 ايعاٌَ ٚأ٫ٚتٙ ايرٜٔ أخرٚا بٝتٗا  صبا ..

" ..يهددٔ أّ ْددادٞ مل تتٛفددل نددريو ..٭ْدد٘ مل ٜطددُل هلددا أسددد بددا٫ق ا  َددٔ   

نظ ايػ٤ٞ ، ٫ فا٥د٠ ندريو  َٛنب٘ . ٚعاتت خا٥ب١ .. ٚيف ايّٝٛ ايجاْٞ عًُة ْ

    "18) 

فكٛهلا :  يف ايّٝٛ ايجداْٞ عًُدة ْندظ ايػد٤ٞ( ميجدٌ اختدصا٫ً يًشددخ ايطدابل         

 ايرٟ ئ ٜعطٞ ت٫ي١ ددٜد٠ إذا تهسز .
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 :مصادر ومراجع البحث 

 املصاتز :: أ٫ًٚ 

 أ٫ًٚ : َصاتز ايدزاض١ :   َستب١ شًَٓٝا عط  صدٚز أٍٚ طبع١ َٓٗا(.

هلل : "أس٬ّ ... ْب١ًٝ" ، َهتب١ ارتاصتٞ ، ايكاٖس٠ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ، عصٜص٠ عبد ا (1

1997. ّ 

ايتٛدٝدد٘ املعٓددٟٛ يًكددٛات املطددًش١، صددٓعا٤ ، ت.ط،     : َطددابع تا٥ددس٠ طٝددف ٫ٜٚدد١  (2

 .ت.ت

 ّ.1998أزنٓٗا اينكٝ٘ : َهتب١ ارتاصتٞ ، ايكاٖس٠ ، ايطبع١   ا٭ٚىل،  (3

 ّ ١2002 ا٭ٚىل، ت١ُٗ ٚفا٤ :  تاز ايػسٚم ، ايكاٖس٠ ، ايطبع (4

 ّ .2004عسع ايٛايد : تاز ايٓٗاز ، بنٚت ، ايطبع١ ا٭ٚىل،  (5

 املسادع : :ثاًْٝا 

أبٛ طاي  ، إبساِٖٝ : املٛزثات ايػعب١ٝ ايكصص١ٝ ف٢ ايسٚاٜد١ ايُٝٓٝد١ ، صدٓعا٤     (1

 ّ 2004ٚشاز٠ ايجكاف١ ٚايطٝاس١ ، 

، احتات ايهتدا    ايبازتٟ ، ستُد : إْػا١ٝ٥ ارتطا  يف ايسٚا١ٜ ايعسب١ٝ اذتدٜج١ (2

 2000ايعس  ، تَػل ، 

ايصَٔ ٚايػخص١ٝ ، املسندص   –عساٟٚ ، سطٔ  : ب١ٝٓ ايػهٌ ايسٚا٥ٞ ، اينضا٤  (3

 ّ   1990،  1ايجكايف ايعسبٞ ، بنٚت ، ط 

 –ايبٝددداْٞ ، ضٛضدددٔ : فددد٢ َكددداٍ بعٓدددٛإ : ٚزقتدددإ فددد٢ زٚاٜددد١ صدددخس٠ ادتددد٫ٕٛ    (4

 تَػل –ايهتا  ايعس   احتاتَٓػٛزات 

٘ سطني : بٓا٤ ايصَدإ يف زٚاٜد١ " ايصُصداّ" عًد٢ ضد٤ٛ تكٓٝدات       اذتضسَٞ ، ط (5

 2005، 1218ضبتُم ،ايعدت  26ايطست اذتدٜج١ ، صشٝن١ 

طشدددإ ، ثدددا٥س : َكددداٍ بعٓدددٛإ"  ابددد١ اذتدددل يف تاز مّحددداض"، دسٜدددد٠ ا٭ضدددبٛ      (6

 1007ا٭تبٞ، ايعدت
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ُجداٍ(  ايسٜاسٞ ، نُاٍ : اذتندس يف املُٓدٛ  أٚ ايبشدح عدٔ املٓطدٞ يف زٚاٜد١  ايت       (7

ٞ يًهاتدددد  ايتْٛطددددٞ : نُدددداٍ   حملُددددٛت طسغدددد١ْٛ ، املػددددسط ،  املٛقددددع ايسمدددد    

 .ايسٜاسٞ

صددددداحل ، عبدددددداذتهِٝ ستُدددددد : بٓدددددا٤ ايطدددددست يف ايسٚاٜددددد١ ايُٝٓٝددددد١ ، زضددددداي١        (8

 . 2001َادطتن شتطٛط١( ، َعٗد ايبشٛخ ٚايدزاضات ايعسب١ٝ ، 

 َددٔ اذزمندد عًدد٢ تطبٝكٝدد١ تزاضدد١ اينددين، ايكددص ٚتكٓٝددات ايددساٟٚعدداَس ، عددص٠ :  (9

 ، ايعًدددّٛ تاز ، شتطٛطددد١ ، تنتدددٛزاٙ زضددداي١ ، (  1997ّ 1933  املصدددس١ٜ ايسٚاٜددد١

 ايكاٖس٠ . داَع١

 احتدات عصاّ ، ستُد : َكداٍ بعٓدٛإ غدعس١ٜ ارتطدا  ايسٚا٥دٞ ، َدٔ َٓػدٛزات         (10

 ّ . 2005ايهتا  ايعس  تَػل  

 فضٌ ، ص٬ف : عني ايٓكدد عًد٢ ايسٚاٜد١ ادتدٜدد٠ ، تاز قبدا٤ يًطباعد١ ٚايٓػدس        (11

 ّ .1998ٚايتٛشٜع ، ايكاٖس٠ ، 

قاضددِ ، ضددٝصا : بٓددا٤ ايسٚاٜدد١ ، تزاضدد١ َكازْدد١ يف "ث٬ثٝدد١"  صتٝدد  ستنددٛد ،           (12

 ّ .2004َهتب١ ا٭ضس٠ ، ايكاٖس٠ ، 

، اهل٦ٝددد١ املصدددس١ٜ ايعاَددد١    َدددمٚى ، َدددسات : بٓدددا٤ ايدددصَٔ يف ايسٚاٜددد١ ايعسبٝددد١     (13

 ّ .2006، َهتب١ ا٭ضس٠ ،ايكاٖس٠، يًهتا 

 : تكٓٝات ايهتابد١  ايكصد١ ايكصدن٠ ٚايسٚاٜد١ (  تس د١      زتُٛع١ َٔ امل٪ينني (14

 ّ 1995،  1زعد عبد ادتًٌٝ دٛات ، تاز اذتٛاز يًٓػس ٚايتٛشٜع ، اي٬ذق١ٝ ، ط 

َٛضدٛع١ نُمٜددز يف ايٓكددد ا٭تبدٞ ، َدٔ ايػدده١ْٝ٬ إىل َدا بعدد ايبٜٓٝٛدد١ ،        (15

 ّ 2006حتسٜس زاَإ ضًدٕ ، الًظ ا٭ع٢ً يًجكاف١ ، ايكاٖس٠، 

سٟ ، زٚبست : تٝاز ايٛعٞ يف ايسٚاٜد١ اذتدٜجد١ ، تس د١ ستُدٛت ايسبٝعدٞ ،      ُٖن (16

 ّ .2000تاز  سٜ  يًطباع١ ٚايٓػس ، ايكاٖس٠ ،

، 70 ١ٜٛ املعاصس٠ ، فصٍٛ ، ايعددت  ايٛاسٞ ، أمحد صدٜل : ْكد ايٓمسٜات ايً (17

 ّ . 2007غتا٤  زبٝع 
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ٝضددا٤، املسنددص ٜكطددني ، ضددعٝد  : حتًٝددٌ ارتطددا  ايسٚا٥ددٞ ، بددنٚت ، ايددداز ايب (18

 .2005،  5ايجكايف ايعسبٞ ، ط

ايددددداز  ، ايعدددس   اْنتددداف ايدددٓص ايسٚا٥ددددٞ ، ايدددٓص ٚايطدددٝام ،املسنددددص ايجكدددايف      (19

 . 2001 2ايبٝضا٤ ، امل س  ، ط

ٜٛضدددف ، خَٓددد١ : تكٓٝدددات ايطدددست يف ايٓمسٜددد١ ٚايتطبٝدددل ، تاز اذتدددٛاز يًٓػدددس        (20

 . 1997،  1ٚايتٛشٜع ،اي٬ذق١ٝ ، ط
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  أولويات التكارب االقتصادي بني دول جملس التعاون اخلليجيأولويات التكارب االقتصادي بني دول جملس التعاون اخلليجي

 : امللخص 

إن توجههد ل جم صب ههت اون ههل ن اشب ححهه  ونردحههن ايذبههلل اوادهه   وههحت   هه ا    

 وحهه  او رعههل  كههٌ خاهه ٌ  ملوهه ٌ  لهه و  دههت ا  ههت    ذهه   لهه   اونال ههٌ كهه      

يقنصههلل  كهه  ل جم ا  ههت   ل وههد  ا ههل  حاههل ذلجههل    رههل  إت تنههو خ اونال ههٌ ا   

 ادهههنح لش اطهههااولط ا واواهههل اشب حححهههل    هههها    اووقههه   اتهههد إت  ن ايذبهههلل  

اواد   ا    ٍ  ادااتحح ٍّ ي  دوم كاه   ذبدحهن ك همل ا الدهؤ ا ،قنهل  إ هل       

)اوسحلدهههحل  ايقنصههلل ليت  اوههم  ههو    اهههل:     ايدههااتحححل   تاههع ى ههك ا الدههؤ    

يقنصهههلل ل اشب حححهههل   م هههن ان هههل  اقنصهههلل ل  قو هههل  قل كههه     ذبدحهههن ا واواهههل ا 

م   ذبسهه  ا ههلشٌ اوسحلدههلط ايقنصههلل ل   ذبسهه     2020ت   حوحههل ل ي    ىههلم  

اوباحههل ا ،دسههحل ايقنصههلل ل   او خههال  ههو   هه يط اونبههللجم اونحههل      خههال ا حههعٌ    

 اونالخسحل و   جم األىضلش.

  ل ه و ندل ب ايقنصلل    :   دو   سن  ض اوبرث حنلئخ ذب حٌ مخسل

  حل  اونضخم   د   او لئ ٌ   اذنحهلو  اواده  األجهاو   او حهع ا هلو     مهها        

   حل  او  و او لم.

 قههه   لط األ  هههل األمههههٌ  اودهههل اوحهههو   إت تبهههلو، اشبوهههواط عبهههو ايذبهههلل      

ت جلحهؤ  اواد   كلو غم  و اونوبحن اسبثحهث   هل ه تدهل ب األلاش ايقنصهلل . إ    

ايذبهههلل اوادههه   اشب ححههه     يحو قهههل وهههي   هههب  اوبرهههث ا نو بهههلط او   هههل     

و وصههوجم إت افهه   األهههك   ههو ذبدحههن اونال ههٌ ايقنصههلل  خح ههل كحااههل كاههٌ       

  اذ د     لاتد  و م جم ادنا لجم ك مل  نو بلط ايذبلل ازب  ا   اوسهو   

ل اواده  .   اناه  اوبرهث    اشب حححل ا  هاال إت جلحهؤ اووخهلش ي هل ه ايذبهل     

 إت ادنانلجلط  توصحلط  و طأحال ذبدحن األ  ا  ا  جوٌ.
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 مكدمة :

 ااحد  لكحلط اوبرث  دننال جم  ذه ا د  ل   ا ل اوبرث     حند   

    اخد   ت صحٌ  وي ا ل    : 

 مشكلة البحث وأهنيتى : .1

   ن  سنخ ص حنلئخ ا ننبال    لط األذ اث احمل حل  اإلق ح حل  او ل حل يك

ى ٌ   و    ال  ن آوحل او  ٌ ا  اك او ا ال مل ت   صلسبل وولال تصو اط 

  سندبٌ آ و   سند  و  جم ا اودل. 

اوب   ايقنصلل    اٌ  ذ  او وا ٌ األ م    سهٌ ل جم صب ت اون ل ن  

اشب حح   ملصل ك    ن ادنرا   اونر  لط اوم تالجم  و األ و ايقنصلل  

 حح   دواش ى ك ا سنو  او ام      اشبل ج .   ال حاوه  حد  غم ذبدن اشب

موواط  ناوىل ى ك ص ح  اونال ٌ اشب حح  ىل ل  ايقنصلل  ملصل  اوذ  

  ثم 2002  1983   ك  ٌ   اذٌ الح    ي ل  اودل اونحل ٌ اسب ٌ ك  ىل   

اإلى ن ىو قحلم    ثم2012ه  2003ت  ل ايذبلل ازب  ا  اشب حح  ك  ىل   

ه  2009   ايذبلل اواد   ك  ىل   2008اوسو  اشب حححل ا  اال    ال   

  إي  ن  ل ذبدن  ل  اجم ميثٌ اسب  األلحك  و اوو وذلط اشب حححل   مل 2015

 صٌ إت   ذ ل ذبص  ايقنصلل لط اشب حححل ل  األ  لط ايقنصلل ل 

لوحل او ل حل   تد بلط  د ل  اوا ط   اونر  لط او ل حل  اوم  و    ال األ  ل ا 

او ام حل   صبلجم توو    حلا ال ايقنصلل ل  تاو ال  صلل  او مٌ اودو    

  اودضل ل ا  تبول كلوااحبل اوسالححل  او  لول.

خلوانلئخ ا نرددل ونح كل ث ثل ىدول  و إح لش ل جم صب ت اون ل ن 

  جم.  ي ت ي اويسنو  و وح ط وب  اشب حح  ي  او   نوال ل   مل تاو

ػبو  دبل ٌ ايظبل اط اوم ذددال صب ت اون ل ن  الوب ش كنوقحال ايت لقحل 

   إح لش  اودل و نحل ٌ اسب ٌ   ايذبلل 1981ايقنصلل ل ا وذ ٌ ىلم 
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         او كط 2008ازب  ا    قحلم اوسو  اشب حححل ا  اال  و ال ىلم 

اي اسب            ايذبلل اواد    إت جلحؤ او  ٌ اواا كلئ    او كط كس

 ا  اك   صبليط اون  حم  اوبحئل  اوسحلذل  اوادٌ  غه ل.

إن اسبا ل  و تص حم   ل ه اوندل ب ايقنصلل  ك  ل جم صب ت اون ل ن 

تن ثٌ   اسبصوجم ى ك ى  ل  وذ ٌ  اط  ص اقحل ىلوحل  م خل   ل تواجاد 

ذب  لط ت ع   دلدل  إت دوش تد   اط ت ي ا  ل ه   دن،ل   اودل اوحو    و 

آج   إت احاحل   ذا اونانٌ اواد     ل مل ت ح   ذه او  جم قواى ه  خدل    ل ه 

اقنصلل ل ذل  ل   نوا حل   ظٌ األ  لط ا ن ذدل اوم ت لح   اال ت ي 

 ا اودل.

 أدبيات البحث : .2

و  اونال ٌ ايقنصلل  اشب حح   ود  تال جم اثه  و اوبلذث   ول

   نو بلط اٌ   ذ ل ى ك ذ ه.   و ت ي او  ادلط  اوندل   :

   تال جم  ولو  ايذبلل اواد   اشب حح    ذب حٌ   ل ه 2009كلوو ح  

 ايذبلل اواد   ى ك  سنو  ل جم صب ت اون ل ن اشب حح .

     اواد      تال جم تدححم  سهٌ ايذبلل2008  اع لك  ا لو  او ل

 اشب حح .

   تال و    ودلئال اوساو  اوثلح  ى   ى ل 2009مج حل ايقنصلل اوس ول ل  

  و    ا  او  ٌ ذوجم اونال ٌ ايقنصلل  اشب حح .

    تال جم       او   ل ا وذ ٌ و  جم صب ت اون ل ن 2011ص  د    مح  

 اشب حح   ل ادل  دل حل   ل ه اوندل ب ايقنصلل .

  ح  اط   ،مت اط تال و  ا ولو  كإدالب   ح  ط اثه  و اذوي ىد ط

اوندل      اال تدل    اوباي او  و    اوند    ايقنصلل  او  ك  ا وذ   

 .2009 تد    ايدنث ل  او ل   و لم 
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 إن  ل ميحع  ذا اوبرث  و ضبل وند ذب حٌ   ل ه اوندل ب ايقنصلل ; 

 ل جم ا  ت   ذبدحدل  أل م  نو بلط وولال إول   الدؤ وإلذبلل اواد   ك 

اونال ٌ ايقنصلل  كحاال  كاٌ   اذ د  و م جم ادنا لجم ك مل  نو بلط 

ايذبلل ازب  ا   اوسو  اشب حححل ا  اال  إت جلحؤ اووخلش ي ل ه 

 ايذبلل اواد  .

 : منوج البحث .3

 ب اىن   اوبلذثلن ى ك ا ااخ اووص   اونر ح   و  ادل   ل ه اوندل

 ايقنصلل  اشب حح    مت ايىن لل ى ك ذب حٌ   ل ه اوندل ب و   ٌ

 يت. 2011ه2000)

 : أهداف البحث .4

  ا   اوبرث إت:

 ى ض  وجع و واقال ايقنصلل  و  جم صب ت اون ل ن اشبحح . يت1

   ل ه اوندل ب ايقنصلل  ا ن ل   ى حال ىل حل .اون    ى ك  يت2

اوندل ب ايقنصلل   دبل ب م إج اش  سح و   ادلط اوسلكدل ىو   او يت3

 او  جم.

ادن  اض  اقال  ذب  لط اوندل ب ايقنصلل  ك  ل جم صب ت اون ل ن  يت4

 اشبحح .

 ذب حٌ   ل ه اوندل ب ايقنصلل  ك  ل جم ا  ت. يت5

 اون    ى ك   وو لط اوندل ب ايقنصلل  ك  ل جم ا  ت. يت6
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 املبحث األول

 ن ل ن اشب حح ى ض  وجع و واقال ايقنصلل  و  جم صب ت او

 اعو ل ايقنصلل  ذ دل  ا ل    ت نرب ل جم صب ت اون ل ن اشب حح

  سحلدلط ايقنصلل ل اومو ;ى ك او لمل لط اح نلذل      و  اث  ايقنصلل او ل 

وو  ل  ملصل دحلدلط اونحل ٌ اشبل جحل  دحلدلط ت ححال  اتب نال  اذ داواط

كأ  حل ذبعك ت ي ايقنصلل لط ا ل  .ا بلط  ت خدلط ايدنث ل  األجاو

حسبحل ىلوحل   ايقنصلل او ل  ;  ل متن اد  و  وا ل وبح حل  ملصل   قولى  

اوولقل  اون و ٌ.  تنوقف  سل  نال   اوالتخ اإلمجلو  او ل     و ىلم آلم   

 ى ك ى ل  و ا نغهاط احملحول كال   ملصل   اودولى  ا ذاو  و.

  2011   2010نرسو ا  روظ   ايقنصلل او ل     ىل    ى ك او غم  و او

إي  ن ت تحؤ ل جم صب ت اون ل ن   و ذحث اوالتخ احمل    جلش   ا  تبل اوثلوثل 

ى  ٌ ك  اقنصلل لط ل جم او لمل.       تبل  ند  ل   كالتخ إمجلو  ك غ عبو 

اث   و حصف ن ايقنصلل اشب حح  ميثٌ   ل   ي . مم1ت   حون ل ي  1.4

ايقنصلل او  ك  ااٌ  ا ل  ن  ذه او  جم ت  ؤ ل  ا  ذحو ل    ادند ا   دوا  

%  و اذنحلط  23%  و ايذنحلط اوا و  ا ان ف   40اوا ط او ل حل   متثٌ 

اوغل  او ل     تسام ل جم ا  ت   ادند ا   دوا  اوا ط  ألحال ت نرب  ارب 

لو  اوصلل اط او ل حل  ا ل متن ي ل جم %  و إمج 25 ص   و ا ط  كاسبل 

ك حون ل ي   و ايذنحلط اواد   او ه   عبو ت   حوح   630صب ت اون ل ن 

 ل ي   و ايدنث ل اط اشبل جحل  ت  ٌ  وجولاط صالل ن اوث  ٌ اوسحلل ل. 
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  صب و  2  حون  واوو 40دو   وذ ٌ قوا ال  توج  ك  جم ا  ت 

  كحا ل 2002ا      حل  168ه دل حل ك ل ي     حل  956واو  ذ 2011صلل اتال   ىلم 

ىلم    حل ا ًً 99.3ل ي  قحلدل  إت    حل  578  ذ  ل  2011ك غ  اووا لاط   ىلم 

ه ل ي    ك   حل  548كارو  2011 ط اإل  الاط اسباو حل   ىلم قّ ا ل   2002

 2012اإلح ل  اشب حح    ىلم   و ا نوقال  ن   ت ال  .2007ىلم    حل ا ًً 200.2

خح ل .  20073     حل ا ًً 168.3ل ي      دلكٌ    حل  389% وحصٌ إت  32كاسبل 

 وف ل ي      اودول  ا لو   الح   25عبو خد  ك غ لمٌ او  ل  ن  ن ينودط 

ل ي     حل  771اودح ل اوسوقحل و   الط ا   جل   اوبو صلط اشب حححل عبو 

ت   حون ل ي     ل  1.1إمجلو   وجولاط اوباوك اشب حححل عبو ك غ    2010ىلم 

 د    ل   ي  حال متوجم حسبل ابهٌ  و ا وا حلط  مم   حل   701  اوولائال خب غ

  ت كا  حوح  ل ي . ا ذحم ا  ل  ال قح  اونا حذ   ل جم 

قل تد   ن ا  ل  ال اونا و ل  ايقنصلل ل  اوصالىحل اشب حححل او   إ

قح نال ي حل اط او  ي اط   قولىلط اوا ط  اوغل    اوو     اوساي 

اسب    ل   اواا كلش   ال إظبل  اواثه  و   اذٌ اونا حذ ا ا ل  خ   قول  

 4اوادٌ ربوط قو   اوبر  و إلح لش جس   مط ذ     ىلو  اوس ىل كدح ل 

ح لش و  ن خلئن اوس ىل   حل اط ل ي  وهكط او  ون   ا ل ربوط ى لن إل

   ربوط ل جم 2015و كط  سدط  ال اإل ل اط    و ا خوط اخننلذد حب وجم ىلم 

 25اح و اا  كنا  ل تد   كارو  2.117 ت إلح لش داي ذ    ل كووجم ا 

.  تبلط  اٌ  و اوس ول ل  اوبر  و  اواو   2017  حل  ل ي   تا ذ حب وجم ىلم 

بهٌ ى ك  ول اتال  ا ل  ق   اغ ؤ او  جم  قو  إج اش ت    ط إللخحل ا

اشب حححل ك مل ات لقلط األجواش ا  نوذل  ا ل ت نرب   عم   ل  ال اوباحل 

اونرنحل   ل  ال و وذل و غل ل  خد  ق  ط قح ل اشبوط اسبلوحل   ل  ال اوباحل 
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اونرنحل   ا اودل كارو ت   حون ل ي   خض   ىو   ل  ال  م   تن  ن كلأل و 

 ائ   اوصالىلط اونرو  حل  اون ل ن   صبلجم اوولقل. اوغذ

إوغلش طبلو  خنن ثٌ    اوندل ب ايقنصلل او وائ  اوسحلدحل  و   ل 

 إص ا  ى  ل  اذ ٌ و  جم   او   ط اووواحل  ذحث  نم إوغلش او   ط اووواحل

ندلدم طبلو  او   ل ك  او  جم اشب حححل   وحال قوٌ ي خايذبلل اواد    

 خال  سنو  اوا لشٌ ايقنصلل ل يتسل   ردن و    ط احمل حل  ا  لٌ  تن

  كلألدوا  اسبلوحل قحلدل  م ن دوقل   ارب ذح ل     اغب لض اونالوحف  اوسو 

 اسب   و ايىن لل اوا     ت ع ع اونوجد عبو تاو ال اقنصلل لط ل جم ا اودل 

 ص  ارب و  سنث   و  م ن خ  ى ك او لئ اط اوا وحل  و م جم اتسل  اوسو 

  اقنصلل لط اسبحم اوابه   خال اوا لشٌ ايقنصلل ل.
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   ل ه اوندل ب ايقنصلل 

اوا حل  صب وىل ا نغهاط ايقنصلل لايقنصلل    دص  ي ل ه اوندل ب

   ا لو اوولال  ا و اوالتخ ااوم ت ات األلاش ايقنصلل  ى ك ا سنو  اوا    

 اوم مياو ى ك  دلدال اسبام نغهاطاو لئ ٌ   غه ل  و ا       يط اونضخم 

 .ى ك     جل ع ل صب وىل  و او  جم و  موجم   اذبلل حد  

  ل ه ل لن اونالغم ك  اقنصلل لط او  جم ا  اال   او   ل ذه ا      

ضلش ا دب ل ا وذ ٌ  ا ل ت    دح ل مياو  و م فل لبط د وك او  جم األى

 .ذبلل ذا ايت احٌ  ى ك

 ا نال  2002  غم  ن ل جم صب ت اون ل ن إح ئ  زبال خاحل  نخصصل ىلم 

  ذب      ل ه اوندل ب ايقنصلل  اشب حح    ذب       يتال  إي  حال  ق ط 

اوندل ب اوم حص  ى حال    ل ه بد ت اط ا  ل ه اوم  2005ق ل  كو ظو 

ل جم ا  ت ونبي ح ت ا  ل ه  وحت  الك  ل   ىو; وذا 4م ات لقحل  لدا

و نأا   و  ; لدام   خدل يت لقحل  اوم ادنخ  نال ل جم ايذبلل األ   ك 

ون ي  ت ي طحئل  ن ت ي ا  ل هأل ;اغب اط او  جم األىضلش   اوحو   كساوول

ل ا حل لام حل اقنصلل     لل   ايقنصلل لط اوم تواجد   لل  دبل  ل مل جحل

 .طبد  سند ٌ

   و ثم   اض ادنح لش او  جم األىضلش ون ي ا  ل ه ىا  او موجم 

لوح      اض  ن تواخ   ذه ا  ل ه      وواجم   ٌ او ضو ل  حال اسب لظ ى 

 ا وذ ٌ  ى ك اونعام او  جم األىضلش كناحئل األ لحل او   ل إلو   او   ل

غه  ن اونح كل . ي    اووق  ا ط جو   ل وحت  و احملن ٌ  ن تا أ   
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ادن  ا  ي  ض و ادنح لش  ذه ا  ل ه ىا  او موجم  األ   كحل  ثبن   ن

 ق  ا  ت األى ك   ل ه اوندل ب  2005  ق ل  كو ظو  ك    وي نال.ادن ا 

  ل ه اوندل ب اوم حصب  ى حال ات لقحل  لدام     و اوالذحل   بدت اوم

وحت  الك  ل   ىو ل جم ا  ت ونبي ح ت ا  ل ه اوم ادنخ  نال  اواع  ل

األ   ك   خدل يت لقحل  لدام   و نأا   و اغب اط او  جم  ل جم ايذبلل

ن ت ي ا  ل ه ت ي طحئل ون ي ايقنصلل لط اوم أل ;األىضلش   اوحو   كساوول

 . حل طبد  سند ٌ   لل  اقنصلل ل ا حل لام  مل جحل تواجد   لل  دبل  ل

و  جم ا  ت خ حت  الك    ل لن ى ك  ن ادنح لش إذ      ل كلواسبل

كسبؤ  ;لموفل ادند ا  ت ي ا  ل ه ك   او موجم او  جم ون ي ا  ل ه ىا 

اوذ   و ا  او  ن  ل األ لل  اونحل  ل اشبل جح اذن لجم اوند ؤ او      

  و ثم خلن ىوا ٌ ى م ايدند ا   او ام حل    صف كالخل األ لل  ايقنصلل ل

حبحث ي توخ     ل لحلط يدن  ا    ل ه اوندل ب  اوال ال ت   ابهٌ و غل ل

 ,Buiter)      األج   اودصه    اووو ٌ  ىا   سنو لتال ا  غوكل دواش  

صب ت اون ل ن وسوش اسبغ ق  تبا  ت ي ا  ل ه  ألن ا  ل ه   ن ل جم (2007

 خح ل    ى ك او غم  و    حنال ل  ئ ل متل ل سبلول ل ف ذاط ت   غها لوحل كلو

 :5اون ل ن       ل ه اوندل ب اوم  ق تال ل جم صب ت

 . ٪60اإلمجلو  ىو   ي تع   حسبل او  و او لم إت اوالتخ احمل   يت1

 .٪3ىو   ي  ع   ىحع ا وا حل إت اوالتخ احمل   اإلمجلو   يت2

 .٪2+  ىو ىو ا نودط ا  جح ي  ع      جم اونضخم  يت3

 .٪2+ ىو   ع   د   او لئ ٌ   ا نودط ىو  نودط  لحك ث ث ل جم  ي  يت4

 .اووا لاط اطا   و إمجلو  4تدٌ ايذنحلوحلط  و اواد  األجاو ىو   ي يت5
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 املبحث الثالث

  اقال  ذب  لط اوندل ب ايقنصلل  ك  ل جم صب ت اون ل ن اشب حح 

احمل حل  اإلق ح حل  او ل حل يك   ن  سنخ ص حنلئخ  ا ننبال    لط األذ اث

ى ٌ   و    ال  ن آوحل او  ٌ ا  اك او ا ال مل ت   صلسبل وولال تصو اط 

 اوب   ايقنصلل    اٌ  ذ  او وا ٌ    سندبٌ آ و   سند  و  جم ا اودل. 

 سهٌ ل جم ا  ت  ملصل ك    ن ادنرا   اونر  لط اوم تالجم  و األ و 

ايقنصلل  اشب حح   ى ك ا سنو  او ام      اشبل ج . خ غم  ل ذبدن  و 

موواط  ن  لٌ   ناوىل ى ك ص ح  اونال ٌ اشب حح  ىل ل  ايقنصلل  

ملصل   اوذ     ك  ٌ   اذٌ الح    ي ل  اودل اونحل ٌ اسب ٌ ك  ىل   

  ثم 2012ه  2003  ت  ل ايذبلل ازب  ا  اشب حح  ك  ىل   2002  1983

   ايذبلل اواد   ك  2008اإلى ن ىو قحلم اوسو  اشب حححل ا  اال    ال   

يت  إيَّ  ن  ل ذبدن  ل  اجم ميثٌ اسب  األلحك  و اوو وذلط 2015ه  2009ىل   )

اشب حححل   مل  صٌ إت   ذ ل ذبص  ايقنصلل لط اشب حححل ل  األ  لط 

األ  ل ا لوحل او ل حل  تد بلط  د ل  اوا ط  ايقنصلل ل او ل حل  اوم  و    ال 

حل حي ىو اونر  لط او ام حل   صبلجم توو    حلا ال ايقنصلل ل  تاو ال 

 .6 صلل  او مٌ اودو    اودضل ل ا  تبول كلوااحبل اوسالححل  او  لول

خلوانلئخ ا نرددل ونح كل ث ثل ىدول  و إح لش ل جم صب ت اون ل ن 

 نوال ل   مل تاو يسنو  اوو وح ا و وب ونو  لط ط وب  اشب حح  ي  او 

ل جم ا  ت.  ي ػبو  كأ  ذلجم  و األذواجم   ن دبل ٌ ايظبل اط اوم ذددال 

صب ت اون ل ن  ى ك دبحٌ ا ثلجم ي اسبص   اوب ش كنوقحال ايت لقحل ايقنصلل ل 

ا   قحلم اوسو   إح لش  اودل و نحل ٌ اسب ٌ  ايذبلل ازب   1981ا وذ ٌ ىلم 

         او كط اواا كلئ         او كط 2008اشب حححل ا  اال  و ال ىلم 
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كساي اسب           ايذبلل اواد    إت جلحؤ او  ٌ ا  اك   ى ٌ 

 صبليط اون  حم  اوبحئل  اوسحلذل  اوادٌ  غه ل.

  وقلط  ون،ط ت ي ا  ل  ال مثل  ل كذجم اودول  اشبلص جاولا    تولحح ا

اوم  اجا  اٌ         ق    اسب وجم  ا داذلط وحنساك ود اودحلم ك   ه 

او  لل    ايقنصلل. خلسبا ل  و تص حم   ل ه اوندل ب ايقنصلل  ك  ل جم 

صب ت اون ل ن تن ثٌ   حال ل ا ول  اسبصوجم ى ك ى  ل  وذ ٌ تن نال 

 و ذب  لط ت ع    األدلس يص اقحل ىلوحل م خل   ل تواجاد  اودل اوحو   

إت دوش اوند   اط ون ي ا  ل ه   دن،ل  آج      ىلج   إت احاحل   ذا اونانٌ 

اواد     ل مل ت ح   ذه او  جم اواع    قواى  اونانٌ  خدل    ل ه اقنصلل ل 

 ذل  ل   نوا حل   ظٌ األ  لط ا ن ذدل اوم ت لح   اال  اودل اوحو  .

ممل تواخ   و كحلحلط حنو      ذا ا ولو  إت تدححم  سهٌ  احو قل  

 ن توجد ل جم ا  ت ونردحن ايذبلل اواد    ذحثايذبلل اواد   اشب حح   

 وح  او رعل    تد ح ا  ى ك  كٌ خا ٌ ل و  دت صب ت اون ل ن    ذ   وحت

 قنصلل   ا ل  حال ذلجل   رل إت تنو خ اونال ٌ ايداونال ٌ ك  ل و  ل  

   اووق   اتد إت  ن  ادنح لش اطااولط ا واوال اشب حححل    ها  د ك  ل و

 نردحن  الدؤ سبعحل  إ لوايذبلل اواد   ا      ادااتحح  ي  دوم 

يت  اوم  و    ال:   تاع ى ك ا الدؤ ايدااتحححل )اوسحلدحل  ايقنصلل ل

 ن ان ل اقنصلل ل قو ل )ت   حوحل م اشب حححل   ذبدحن ا واوال ايقنصلل ل

ذبس  اوباحل  اوسحلدلط ايقنصلل ل   ذبس  ا لشٌ يت  2020ل ي    ىلم 

اونحل      خال ا حعٌ اونالخسحل  او خال  و    يط اونبللجم ا ،دسحل ايقنصلل ل  

 ذنك  نساك  لال ايذبلل اواد   اشب حح   ولال اونا حذ  و   جم األىضلش.

   ايىنبل  ث ثل قضل ل  دلدحل ت كط كلوسحلدل اواد  ل    : خ ك   ن ت،مذ

 ن  اون اونضخم  ك   األ وو لط   ج  جم  ى لجم اوسحلدل اواد  ل. ذحث  يت1

 خ ط دحلدل  كط او  ي    ا لل   دلدل  ص بل  يدند ا  اواد   األد ل     ل 
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ن  ٌ و ناو ال   اووق  او ا و     ظٌ اونغحهاط افحا حل   اوع للٌ ا س

ايقنصلل   اونحل     احندلجم ضبو  او  اال اونحل  ل  ايدنث ل  ل عبو 

آدحل  إللخل إت ل ف او  ي    األدوا  او ل حل  خد   صبح اوولال  دنض  

تغحه اوسحلدل اواد  ل عبو ابح اونضخم. ملصل  ن  ذه اوسحلدل ت اع 

 ى ك إكدلش اونضخم ل و  سنو لط ضب لٌ     ال.

ذبنلد ل جم ا  ت إت ادنث ل اط لاى ل   اوباحل اونرنحل و دول  ا لو   يل  يت2

   وي اوباحل اودلحوححل  اوناعح حل  إللخل إت توو    حع ل او خال   كوأ 

  دوا  اواد  كأدوا    س ا لجم.

ذبنلد ل جم ا  ت إت ايدنث ل    كالش  ت ع ع ق  اتال اإلذصلئحل  ونوخه  يت3

صلل ل   لوحل  نالددل  قلك ل و  دل حل  د حل  إت لىم ايذبلل كحلحلط اقن

 اواد    اوسو  اشب حححل ا  اال.

إت جلحؤ  ذا خد  صلل  ا  ت األى ك   ت اون ل ن اشب حح  ى ك 

  ل ه األلاش ايقنصلل  ا و وكل و ندل ب ك  ل جم ا  ت وض لن ظبلح ايذبلل 

 ن ث ل   اآلت :اواد          ك ل   ل ه  

    يط اونضخم. يت1

     ا ل ل اذنحلولط اوس ول اواد  ل  و اواد  األجاو. يت2

 حسبل او حع اوساو    ا لوحل اسباو حل إت اوالتخ احمل   اإلمجلو . يت3

 حسبل او  و او لم إت اوالتخ احمل   اإلمجلو . يت4

 سنوذلٌ   ع ال  و   كاذا اوص ل قل   او حال ا لوحل كصحلغل دنل    ا 

   :   ل ه  لداؽب   

 ن ي  ع      جم اونضخم       و او  جم األىضلش ىو ا نودط ا  جح  يت1

 %.2   يط اونضخم   ل جم ا  ت  ائ ا  

 ن ي  ع   د   او لئ ٌ       و او  جم األىضلش ىو  نودط  د ل  او لئ ٌ  يت2

 %.2قصهٌ األجٌ   ل جم ا  ت  ائ ا  
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ون اذنحلوحلط اوس ول اواد  ل  و اواد  األجاو   اٌ ل ول  و  ن تا يت3

 او  جم األىضلش الخحل ونغوحل  ا لاتال اوس  حل   ٌ ي تدٌ ىو   ك ل  طا .

 ن ي تع   حسبل او حع اوساو    ا لوحل اسباو حل إت اوالتخ احمل    يت4

 %  و اوالتخ احمل   اإلمجلو .3اإلمجلو    او  جم األىضلش ىو 

%  و اوالتخ احمل   60 ن ي تنحل   حسبل او  و او لم و راو ل او ل ل ىو  يت5

%  و اوالتخ 70اإلمجلو    ي تنحل   حسبل او  و او لم و راو ل ا  اع ل 

 احمل   اإلمجلو .

  ن ذبلخغ ى  ط ل جم ا  ت ى ك د   ص   ثلك   دلكٌ او  ي . يت6

وندل ب ايقنصلل  ك  ل جم وذا دانال جم   ا برث او اكال ذب حٌ   ل ه ا

ا  ت اٌ ى ك ذ ٌ; وحنساك  نلك ل ت ي ا ،ط اط    اوواقال او      ذسؤ 

 يت.2011ه  2000اوبحلحلط او هحل ا نلذل )
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 املبحث الرابع

 ذب حٌ   ل ه اوندل ب ايقنصلل  ك  ل جم ا  ت

 :   ي :   حل  اونضخم

 ت اون ل ن اشب حح  صلل  ى ك   ل ه ا  ت األى ك  دبن كحلن  ن 

األلاش ايقنصلل  ا و وكل و ندل ب ك  ت ي او  جم; وض لن ظبلح ايذبلل 

 ن ي  ع      جم اونضخم       و او  جم األىضلش ىو ا نودط اواد      ي ل 

  ك او غم  و  ن ا  حل  مل %. خ2ا  جح    يط اونضخم   ل جم ا  ت  ائ ا  

 هحل   خإن    جم اونضخم  دصول كد اونغه اسبلصٌ   ا   جم اوساو   ؼب ل

 ،ط   د ل  ا سنا ي. ا ل ح ي كل   يط ا  جرل ا   يط  اسوكل إت 

اوالتخ احمل   اإلمجلو  واٌ ل ول  ذحث  ن او  ٌ ي  اجم  سن  ا  و نوصٌ إت 

 ن ل ن اشب حح .تصاحف  وذ  وس ل  ،ط   د ل  ا سنا ي   ل جم صب ت او

   2007%   ىلم 6.91 ك اٌ ىلم خ   جم اونضخم ا  جح   ل جم ا  ت  و 

%; وذا ى ك ل جم ا  ت 7.29كحا ل الن ا نودط اوبسحط    يط اونضخم 

%. 8.91او اغبل و حض لم إت ايذبلل اواد    ي تع      يط اونضخم خحال ىو 

 ن اٌ ل جم  -1 ولح   ج  جم   ا ل  و-واو اوبحلحلط او هحل  ظا ط 

 يت.2011ه  2009ا  ت  سنوخحل ذ  ل    جم اونضخم م جم اوساواط األمهٌ )

 :   حل  اونضخم1ج  جم  

 او  ول
 – 2000  نودط

2005 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 3.7 2.7 1.2 6.6 11.7 10.3 3.6 اإل ل اط

 3.0 2.0 2.8 3.5 3.3 2.0 0.7 اوبر  و

 6.6 5.4 4.3 9.0 6.5 2.9 -0.1 ل لاوس و

 3.3 3.4 3.4 7.8 9.4 4.7 0.1 ُى لن

 4.2 0.4 -4.9 15.0 13.8 11.8 2.3 قو 

 6.1 4.1 1.2 9.0 7.5 3.6 1.7 اواو  
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 :   حل  اذنحلو  اواد  األجاو: ثلححل 

ا  ت األى ك   ت اون ل ن اشب حح  صلل  ى ك   ل ه دبن كحلن  ن 

صلل  ا و وكل و ندل ب ك  ل جم ا  ت; وض لن ظبلح ايذبلل األلاش ايقن

ػبؤ  ن تاون اذنحلوحلط اوس ول اواد  ل  و اواد  األجاو   اواد      اال 

اٌ ل ول  و او  جم األىضلش الخحل ونغوحل  ا لاتال اوس  حل   ٌ   ك ل  طا  

أوف  و اوذ ؤ  خل       ن األصوجم ايذنحلوحل و باي ا  اع  تنى ك األقٌ. 

 ذدو  اوسرؤ اشبلصل   اسبسلب ايذنحلو  و   صا    اواد  او  و   

 ولح  ن مجحال ل جم  2  صوجم او   ط األجابحل   األ  ا  ا لوحل.  ازب  جم 

صب ت اون ل ن اشب حح  و  ال اذنحلوحلط  جابحل الخحل ونغوحل  ا لاتال 

ذبن علن كا حلط  ياو نلن   طا    ل ى ا اإل ل اط  اوبر  وألاث   و   ك ل 

اواد  األجاو  غه  حد ي مياو ا سل اٌ ك  اإل ل اط  الخحل  و اذنحلوحلط

 لأل ت مت ي ادنث ل اط  لوحل لخ ل   صالل دال ايدنث ل  لخ  اوبر  و 

إ ا  اجا  حدصل    ل اوسحلل ل    و  ل   اٌ ىاص    لن ون ي او  و

 .اواد  األجاو ايذنحلوحلط  و

 :   حل  اذنحلو  اواد  األجاو إت  طا  اووا لاط2ج  جم  

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 – 2000  نودط او  ول

 2.4 2.4 2.1 1.7 5.6 3.0 3.3 اإل ل اط

 3.1 3.2 3.3 2.9 4.0 2.9 2.7 اوبر  و

 26.5 26.9 30.6 29.5 24.9 23.4 13.8 اوس ول ل

 5.7 5.9 6.4 5.1 5.9 4.3 4.6 ُى لن

 4.9 5.7 6.7 3.4 4.3 3.0 4.2 قو 

 5.7 6.0 6.2 5.3 6.1 5.5 6.0 اواو  
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 : ثلوثل :   حل  او حع ا لو 

ا  ت األى ك   ت اون ل ن اشب حح  صلل  ى ك   ل ه دبن كحلن  ن 

األلاش ايقنصلل  ا و وكل و ندل ب ك  ل جم ا  ت; وض لن ظبلح ايذبلل 

ي تع   حسبل او حع اوساو    ا لوحل اسباو حل إت اوالتخ  اال  ن اواد     

  نضح  %  و اوالتخ احمل   اإلمجلو .3احمل   اإلمجلو    او  جم األىضلش ىو 

   ن مجحال ل جم ا  ت  سنوخحل  ذه ا  ل ه   ضبددل خلئضل  3 و ازب  جم 

ثٌ اوس  ل او ئحسل فذه  لوحل  حنححل وإل  الاط ا  تبول كس ال اوولقل  اوم مت

 او  جم  كلدنثالش اوبر  و اوم ذبدن ىحع  نحل   ا  حل  احمل ل.

 :   حل  ىحع ا حعاححل إت اوالتخ احمل   اإلمجلو  3ج  جم  

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 – 2000  نودط او  ول

 10.8 3.4 -0.5 21.2 17.8 19.2 6.3 اإل ل اط

 1.6 -7.8 -6.6 5.0 1.9 2.7 4.6 اوبر  و

 12.8 7.7 -4.7 34.5 15.8 24.6 3.8 اوس ول ل

 16.7 7.5 0.9 17.1 12.2 14.5 8.4 ُى لن

 13.5 11.4 14.1 17.7 9.8 8.0 8.8 قو 

 22.3 17.5 23.6 19.8 39.8 35.5 27.0 اواو  
 

  اك ل :   حل  او  و او لم إت اوالتخ احمل   اإلمجلو :

 ت األى ك   ت اون ل ن اشب حح  صلل  ى ك   ل ه ا دبن كحلن  ن 

األلاش ايقنصلل  ا و وكل و ندل ب ك  ل جم ا  ت; وض لن ظبلح ايذبلل 

%  و اوالتخ 60ي تنحل   حسبل او  و او لم و راو ل او ل ل   آم  ل  ن  اواد  

 و او لم  . خوخدل  و وحٌ صا    اواد  او  و  خإن او    ك  لاحمل   اإلمجلو 

 عا    حعلم اوض لن ايجن لى   ملصل   صالل ن اوندلى     ذ اط ا حعاححل 

اإلللخحل  ثٌ صالل ن اوث  ٌ اوسحلل ل.  ت جم ذدحدل  ن او قم اوذ   و له ا  حل  
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و  و اسباو ل ا  اع ل  و  ارب  و ل و اسباو ل او ل ل ى ك اىنبل   ن  ذه 

 ابها    ل جم ا  ت. اووذ اط   طرل ألن ت    خلئضل 

 :   حل  او  و او لم إت اوالتخ احمل   اإلمجلو 4ج  جم  

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 – 2000  نودط او  ول

 16.4 21.0 22.5 12.5 7.8 6.8 6.3 اإل ل اط

 24.8 32.1 25.4 14.6 19.2 23.7 31.9 اوبر  و

 8.3 10.8 16.0 13.2 18.5 23.7 77.3 اوس ول ل

 4.1 6.0 8.0 5.1 7.5 9.6 18.3 ُى لن

 13.4 17.8 26.6 9.2 8.0 12.1 41.6 قو 

 8.0 10.5 12.9 10.0 11.5 10.5 25.2 اواو  
 

ا ل  و    خإن مجحال ل جم ا  ت  سنوخحل   حل  او  و او لم   ك اٌ ىلم

 يت.4 ولح   ازب  جم  )

 و او لم إت اوالتخ  سه  و  ن  سنو  او    ا    ذا ا  حل  إت اونأا 

  او ضو إت اإلخ اط   ايقااض تضو  او  ول حبحث ي  ىا     يط   دوول

  للٌ ى ض اوادول    و ثم تن د    للىال اواد  ل كسبؤ لغط اسبلجل عبو

 سندبٌ او   ل  ى ك ل ون و ٌ م  ل او  و او لم احمل    األ   اوذ   ،ث  د بح

  .ا وذ ٌ

  ظٌ األ لل  اسبلوحل   ل ه  ن ل جم صب ت اون ل ن تسنو اشب صل     

 حد حع ا و خصلئص  اوندل ب و  موجم   اذبلل حد    إص ا  ى  ل  وذ ٌ  غه

ى ك  افحا حل و  جم صب ت اون ل ن خإن  ذا ايدنح لش اسبلو  وحت  سن ا ل

او  جم  حع ا و ند بلط اسبللٌ اوم تن  ض فل اقنصلل لط ت ي   ا    اووو ٌ

  ذه او  جم اسب لظ ى ك ادن ا ل  ذه  و   ٌ ألم   ممل ػب ٌ  و اوص ؤ ى ك

إ  كلإل الن دبل    ذه ا  ذ ل إ ا  ل تواخ ط او الص    .ا  ل ه ى ك ا    اووو ٌ

 اونلوحل:
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إول  ذاو     ،دس   ا ٌ ل   ق ا اط ط لخل  خلى ل  د سل خبصوص  يت1

  اع ل      ل  ن  ن كو  دل ى ٌ اوسحلدل اواد  ل  دحلدلط ا صل   ا

  ت.ا ا ص   ا  اع  و  جم 

صب وىل إذصلئحلط  نالددل   وثوقل  نم اإلخصلح ىاال   اووق  ا الدؤ  يت2

 إللا ٌ اوسحلدل اواد  ل   توجحد اوودولش ا لوح   ايقنصلل  .

حعلم لخال  ض و د   خلئ ٌ  وذ    اونرو ٌ اوس  ال وأل واجم ىرب ل جم  يت3

 ون ل ن اشب حح .صب ت ا

ت ي او   ط    األدلس يحو   ايذبلل اواد   اشب حح  كغمل اواع   يت4

 ىو      ل ه و ندل ب ايقنصلل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 مجلة األوذلس للعلوم اإلوساوية واالجتماعية 111
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 املبحث اخلامس

   وو لط اوندل ب ايقنصلل  ك  ل جم ا  ت

 ك  ط األ  ل ا لوحل او ل حل  او اول ايقنصلل   ازباول اوم تبذفل ل جم 

 ل ن اشب حح  إذسلدل  كأن   ل ه اوندل ب ا لو   اواد   ا ن ن صب ت اون

  ا ل  و اسبلجم   7ى حال اأدلس و ذبلل اواد   ق   ن ذ  ايونعام كال  ذحلحل 

اووق  او ا و كلواسبل  اودل اوحو      ال  وي خإن ايظبل اط اوم ذبدد  

ال ٌ ربوو موواط و  جم ا  ت م جم او دول ا للحل ت،ا  كأن  سهٌ اون

  ث  ٌ   إن الح  كوحئل.

 اوم ػبؤ  بلط ٌ  ندل ب ايقنصلل  ك  ل جم ا  ت  وذا خأ م األ وو لط و

ا  ٌ اودلل ل   قبٌ ايحندلجم  و   اوم اون ل ن اشب حح  إت  ا حذ ل م جمت

   تن ثٌ   اآلت :8ايذبلل

  ود اٌ  دو لط او  ٌ ى ك تاسحن اقنصلل  ك  ل جم صب ت اون ل ن تنواخ يت1

 . ل فذه او  جم  و اقنصلل لط  ن لكال ;اواحلح

 اإلد ا    إػبلل ذ وجم د   ل   وقلط ايذبلل ازب  ا . يت2

 اإلد ا    ذبدحن   اوم ا واوال اشب حححل. يت3

 . لىم  بلل اط ذبدحن األ و اوغذائ   إػبلل تاسحن صالى  يت4

 .طتبي إدااتحححل  واجال اذن لجم اغب لض ىوائ  اوا  يت5

ون ع ع  ; لال موط  الرل  ن ن ى حال قبٌ اون ل ض  ال ازبالط او  وحل يت6

  ملصل   صبلكال ل  بل اوا كون األ   كحل  ا وقف اون ل ل  و  ح ت

 غه ل  و اوودلئٌ اوم ت حأ إوحال او  جم األم   وند حص لموجم ل جم 

 .صب ت اون ل ن

                                      
، 19/1111صديقي، أمحد. مشروع العملة املوحدة لدول جملس التعاون اخلليجي، دراسة مقاربة ملعايري التقارب االقتصادي، جملة الباحث، العدد  7

 اجلزائر.
   لم اودللٌ اشب حححون. 2011او ع ع   ق ل او  لض  ل س رب/  وي ىب اهلل كواملبادرة اليت أطلقها امل  8
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ػبؤ  ن  ا ٍ ااوسو  اشب حححل ا  اال  نو بلط  ظبل اون ححٌ   إ يت7

كلىنبل ه  دح ل حلجرل  واجال  ;ت وحد ل جم ا  ت ىال نال اودصو 

 .اونر  لط او  وحل ى ك اوص ح  ايقنصلل 

 ال اوناسحن  ل نوا   ن  نم اوناسحن ايقنصلل  ك  ل جم صب ت اون ل ن   يت8

ي عجم ىو اآلم   خلوناسحن  ا لذ إي مياو  ن  نم إ    اوسحلد   او سا  

ايقنصلل  ؼبنلد إت محل ل   احل  ا ل  حال   اووق  ح سد لىم   اونال ٌ

   ا ن   ال ذ دلط  ااكول تا   إت ذبدحن او ملش   و خوط األ احل

 .و  واوو    ذه ا اودل

ك صبل اشبوط ايقنصلل ل و  جم ا  ت   تدححم ت ل  ال  ال األدوا   يت9

 .او ل حل  اونان ط ايقنصلل ل

 وذ  تصو اط ل جم ا  ت ذوجم إدااتحححل تض و  خضٌ  قحلم تاسحن  ا  يت10

 م ن حو   و ايان لش اوذات  وصلحل او ا ٌ   ادنث ل  وإل الححلط ا نلذل

 اووذ   ل اواالئحل.
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 النتائج والتوصيات:

  منلم  ذا ا ولو  اسبحو  ىو اوندل ب ايقنصلل    ل جم صب ت اون ل ن 

إت إج اش  ع   اوم تا    نوصحلطمل اوانلئخ  اوك اشب حح  ي ك   و  ا  

 و اإلص ذلط; و وصوجم إت   ذ ل اونال ٌ ايقنصلل   كٌ إت اذبلل اشب حح  

 ى ك غ ا  ايذبلل األ   ك    ال ايدن للٌ  و د بحلتد.

  : وانلئخا ي :  

تن نال ل جم ا  ت خبصلئص دب  ال قوٌ اقنصلل ل ى ك ا سنو  اإلق ح    يت1

    إ ا ادنث  ط ت ي اشبصلئص و ااوض كلوواقال ايقنصلل   او ل

  ايجن لى    اي تدلش كال إت  صل  او  جم ا ند  ل.

ذدد  ل جم ا  ت اظبل اط ونصرحح  سل  اونا حل   ايونعام كل  ل ه  يت2

 ا و وكل وندل كال ايقنصلل .

كنر  لط مت    ذ ل اوندل ب ايقنصلل  ك  ل جم صب ت اون ل ن اشب حح   يت3

  تبول كلأل  لط ا ن ذدل اوم مي  كال ايقنصلل او ل    ملصل  اودل 

 اوحو  .

 الك كطش     اذٌ اإلص ح ايقنصلل  اوم تنبال ل ل جم ا  ت  يت4

و حندلجم  و اقنصلل   ن   ى ك  و ل  اذ  )اوا طيت إت اقنصلل  ن  ل 

دالم   ى  حل  صلل  او مٌ   و م جم لىم اودول  اشبلص اشب حح  وإل

اونا حل   خنح ا لجم   لم ايدنث ل اط األجابحل و دن للٌ  اال   حدٌ 

 اونااوووجحل اسب  ثل   تأ حٌ اواوال  اووواحل كأدلوحؤ اإللا ٌ اسب  ثل.

 الك ل ف   اوناسحن ك  اوسحلدلط ا لوحل  اواد  ل   و ذحث  كط  يت5

 ل  و اسبلجم   ل ول اواو  .او   ل اووواحل كلو  ي   م كس ل ى  ط  ا 

 ثبن  اونح كل  ن  سهٌ اونال ٌ ايقنصلل  اشب حح   غ ؤ ى حال  يت6

 ايىنبل اط اوسحلدحل ى ك ذسلب اسبدلئن ايقنصلل ل.
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ى ك او غم  و  ن او  ٌ ي  اجم  سن  ا  و نوصٌ إت تصاحف  وذ  وس ل  يت7

حل  ظا ط  ن  ،ط   د ل  ا سنا ي   ل جم ا  ت  إي  ن اوبحلحلط او ه

اٌ ل جم ا  ت  سنوخحل ذ  ل    جم اونضخم م جم اوساواط األمهٌ 

 يت.2011ه  2009)

إن ل جم ا  ت و  ال اذنحلوحلط  جابحل الخحل ونغوحل  ا لاتال ألاث   يت8

  غه  حد ي مياو ا سل اٌ ك   طا    ل ى ا اإل ل اط  اوبر  و و   ك ل 

نث ل اط  لوحل لخ ل   صالل دال لأل ت مت ي ادخ اإل ل اط  اوبر  و 

إ ا  اجا   ل اوسحلل ل    و  ل   اٌ ىاص    لن ون ي او  و ايدنث ل  ل

 .اواد  األجاو   ايذنحلوحلط  و حدصل 

إن ل جم ا  ت  سنوخحل   حل  او  و او لم    حل  او حع ا لو    ضبددل  يت9

اوم متثٌ اوس  ل  خلئضل   لوحل  حنححل وإل  الاط ا  تبول كس ال اوولقل 

او ئحسل فذه او  جم  كلدنثالش اوبر  و اوم ت لح   و ىحع دبل   ا  حل  

 احمل ل.

 :طنوصحل: او ثلححل 

ػبؤ  لال  ؤ ل إدااتحححل  الرل ا  لمل   اذٌ اونال ٌ ايقنصلل    يت1

  اون ل ٌ  ال   اذٌ اوندل ب ايقنصلل   خن مول ى ٌ  ااححل  و م جم:

 قنصلل  ىو اوسحلد ذبحح  او  ٌ اي. 

  إط اك اودول  اشبلص يل مي ي  و ق  اط   وا ل   توو   ػبؤ

   ا سل  ل    سهٌ اونال ٌ  تا حذ ا  ل  ال اشب حححل ا  اال

 ايقنصلل .

ػبؤ ايدن للٌ  و اإل الححلط ا نلذل و  جم صب ت اون ل ن اشب حح   يت2

 قنصلل  كحاال.وإلد ا  كنحل   او دبلط اوم تواجد اونال ٌ اي
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ؼبؤ ايدن للٌ  و دب كل ايذبلل األ   ك    األ  لط ا ن ذدل اوم تواجد  يت3

ايقنصلل او ل    و م جم اوناسحن ا سن   ك  ل جم ا  ت   اوسحلدلط 

اواد  ل  ا لوحل; وض لن ثبلط   ل ه اوندل ب ايقنصلل    ٌ وو  ل  ل ن 

 ال ايقنصلل .اونأث  كل نغهاط احملحول كلوواق

كإج اش اإلص ذلط ايقنصلل ل اوم تنبال ل ل جم ا  ت;  ػبؤ اإلد ا  يت4

 وناو ال  صلل  او مٌ ك ي   و اوااحع ى ك  و ل  اذ  )اوا طيت.

ػبؤ اوااحع ى ك اوب   ايقنصلل    اربل  اود ا اط ا صه ل و  جم  يت5

 او ل  ; وا  ا  ت; وندو ل احلحال ايقنصلل  ى ك ا سنو   اإلق ح   

 ت،ث    اود ا  ايقنصلل  او ل    سندب  .

ػبؤ خسح ا لجم و دول  اشبلص وحسل م    سهٌ اونا حل  اونال ٌ  يت6

ايقنصلل  اشب حح   و م جم ت  حٌ   اوم او  اال ك  اودولى  او لم 

 اشبلص   اإلد ا  ك   حلط اشبصخصل   خنح ا لجم   لم ايدنث ل اط 

و دن للٌ  اال   حدٌ اونااوووجحل اسب  ثل   تأ حٌ اواوال  األجابحل; 

 اووواحل كأدلوحؤ اإللا ٌ اسب  ثل.

ػبؤ ايدن للٌ  و اونحل ب او ل حل   ال األمذ خبصوصحل ا ن ال  يت7

اشب حح   ملصل  ل  ن  ن ي ل ه اوندل ب ايقنصلل     خدل  ودواى  

 ى  حل صل  ل.

 قنصلل  إ ا تواخ ط او الص  اونلوحل:مياو دبل     ذ ل اوندل ب اي يت8

  إول  ذاو     ،دس   ا ٌ ل   ق ا اط ط لخحل  خلى حل  د سل

خبصوص اوسحلدل اواد  ل  دحلدلط ا صل   ا  اع ل     اٌ  ل 

  ت.ا  ن  ن ك  ٌ ا ص   ا  اع  و  جم 

   صب وىل إذصلئحلط  نالددل   وثوقل  نم اإلخصلح ىاال   اووق

  ٌ اوسحلدل اواد  ل   توجحد اوودولش ا لوح   ايقنصلل  .ا الدؤ إللا
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  حعلم لخال  ض و د   خلئ ٌ  وذ    اونرو ٌ اوس  ال وأل واجم ىرب ل جم

 صب ت اون ل ن اشب حح .

 املراجع املستخدمة يف البحث

. مووٌ عبو اونال ٌ ايذبلل اواد   اشب حح كلوو ح  ضب   ى  .  يت1

 .2009و م  ايقنصلل . صب ل ايقنصلل اوا

ص  د    مح .       او   ل ا وذ ٌ و  جم صب ت اون ل ن اشب حح    يت2

  09/2011ل ادل  دل كل   ل ه اوندل ب ايقنصلل   صب ل اوبلذث  او  ل 

 ازبعائ .

 2012صهها    اوادهه  اوهه  و .  سههنح اط آخههل  ايقنصههلل اإلق ح هه    ك  ههٌ/      يت3

 )ا  رن ايذصلئ يت.

 اط  اآلخههل  ايقنصههلل ل ا سههندب حل    اودههل   اوباههي اوهه  و . آمهه  اونوههو   يت4

 )ا  رن ايذصلئ يت. 2012او    األ دط  مشلجم  خ  دحل  

 2008تدححم  سهٌ ايذبلل اواد   اشب حح     اع لك  ا لو  او ل     يت5

او دهههههلش اوسهههههاو  اوثهههههلح  ى ههههه  زب  حهههههل ايقنصهههههلل اوسههههه ول ل. اونال هههههٌ      يت6

 . 2009ايقنصلل  اشب حح   او  لض  

ح ل ىاههلظ اوسهه ول ل.  سهههٌ اونال ههٌ ايقنصههلل  اشب ححهه   اوصهه رل صههر يت7

 .8/6/2009ايقنصلل ل  

ج   ٌ اوووو اوبر  احل. ايذبلل اواد   اشب حح   اوص رل ايقنصلل ل   يت8

22/6/2010. 

 .12/12/2011ايقنصلل  األى لجم  ازبع  ٌ ح    يت9

او  جم او  كحل     جل  ل2010ه  2009اوند    ايقنصلل  او  ك  ا وذ  و لم  يت10

 )ا  رن ايذصلئ يت.

 



قياس أثر رأس الوال الفكري واإلفصاح قياس أثر رأس الوال الفكري واإلفصاح 

  عنه على أداء هنشآت األعوالعنه على أداء هنشآت األعوال

) دراسة تطبيقية على هنشآت األعوال ) دراسة تطبيقية على هنشآت األعوال   

  بالجوهىرية اليونية (بالجوهىرية اليونية (
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 دراسة تطبيكية على منشآت األعنال باجلنهورية اليننية ( ) 

 : أواًل : مكدمة

ٙعدددس ًمٔدددَ٘ ضلؽ لفددد ي لهملدددطٜ ًٗددد  ٙك يودددٕ ًدددّ ل ددد٘ي  لطٙدددٞ ًدددّ لفمددد ٍٓٚ     

لهػد طٞ لفعط ٚدٞ يف لهػدِ٘لخ     لسبسٙذٞ يف لهملط لحمل غيب ط هًٚ  ٗلهيت ظٔطخ عوٟ

ل٪خدد،ٝو ِٗٙ ددط ٓددصل لفمٔددَ٘ ة  لفعط ددٞ ٗلفٔدد ضٝ ٗل٨يجلدد ض لفػددجٌسٝ ًددّ لهعكددى          

لهبؿدددطٜ عودددٟ لُٔددد  ل دددى ًدددّ ل٪ ددد٘ي وددد، لفوٌ٘غدددٞ لهددديت ٙجلدددْ٘ ًِٔددد  ثِ دددٍٚ    

ل٪عٌ يو طٚر ٙعس لهعكى لهبؿطٜ ٓ٘ ًصسض ث٘هٚس لفعط ٞو كٌ  ثعس لهكسضٝ عوٟ 

ٚػدددح  كدددم لهع ًدددى لفدددجظلٍ يف لهذدددطٗٝ ٗةةددد  ل٪غددد ؽ يف ظٙددد زٝ     ث٘هٚدددس لفعط دددٞ ه 

لهلمدددد ١ٝ ٗذبػددددو لزبدددد٘زٝ ٗخمدددد  لهجلومددددٞ ٗظٙدددد زٝ زضسددددٞ لهجِدددد٘  يف لفِجشدددد خ   

ٗلشبسً خ لإلُج سٚٞ ٗلهجػ٘ٙكٚٞ ٗلإلزلضٙٞ ٗلهجٌ٘ٙوٚٞو ل٪ًط لهصٜ ٧ٙزٜ ة  خوق 

 .لحملوٚٞ ٗلهسٗهٚٞ ش خ يف ل٪غ٘لقلفٚعٝ لهجِ  ػٚٞ ٗٙسعٍ لهكسضٝ لهجِ  ػٚٞ هوٌِج

ُٗ ددطًل ٪ْ مٌٚددٞ لٜ ثِ ددٍٚ ةةدد  ثجدوددق ٗثٌِدد٘ ًددّ خدد٩ي ثل ًددى لهعسٙددس ًددّ     

ًػبب خ لهكٌٚٞ لف زٙٞ ٗلهبؿطٙٞ ٗلهجِ ٌٚٚٞ ٗلهجم عوٚدٞ ًدا ل٪ادطلخل لشب ضسٚدٞو     

 إْ لفػبب خ لهبؿطٙٞ هكٌٚٞ ثِ ٍٚ ل٪عٌ ي ٓٛ لهعِصدط لهبؿدطٜ يجٌٚدعٖ ٗمسضثدٕ     

 لفبس  ٗلهط٦ٙٞ لشب٩مٞ ٓ٘ ًصسض ل٪ ٘ي لهملطٙٞ . عوٟ لهعٌى لفِجص ٗلهجمل،

لهملددطٜ هوعسٙددس ًددّ لهؿددطك خ لهع٩ٌمددٞ      ٗهكددس ثعلٙددس ل٨ٓجٌدد َ يددطلؽ لفدد ي     

( حبددد٘لهٛ  Microsoft ٌدددذ٩ً ثكدددسض لهكٌٚدددٞ لهػددد٘مٚٞ هؿدددطكٞ ً ٙلطٗغددد٘ ح        

( ًِٔدد  Tangible Assets( يوٚددْ٘ ز٨ٗض لًطٙلٚدد  ٙؿددلى ضلؽ لفدد ي لفدد زٜ      115 

ًددد ي  لدددطٜ لٗ ً٘سددد٘زلخ وددد، ً زٙدددٞ     (  كدددم ًٗددد  ثبكدددٟ ٓددد٘ ضلؽ     ٪ 10   ُػدددبٞ

 Intangible Assets      ْٗلهجػدد ٦ي ِٓدد  ٓدد٘ ًدد شل ٙج٘سددة عوددٟ ةزلضٝ لهؿددطكٞ ل )

لهملددددطٜ ٗلف٘سدددد٘زلخ ودددد،  ثمعوددددٕ هوظمدددد ظ عوددددٟ لهكٌٚددددٞ لهػدددد٘مٚٞ هددددطلؽ لفدددد ي 

؟ ٗيددصهم ُكدد٘ي ِٓدد ن ًِ ٌدد خ لعٌدد ي قلددّ لْ ُموددق عوٚٔدد  ثػددٌٚٞ        لفوٌ٘غددٞ
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ًعط ٚدٞ ثلدْ٘ لهِػدبٞ لهب هبددٞ ًدّ ضلؽ ً سد  هدطلؽ لفدد ي لهملدطٜ ٗلف٘سد٘زلخ ودد،         

لفوٌ٘غددٞ ٗٓددصل لهِدد٘  ًددّ ًِ ٌدد خ ل٪عٌدد ي يف ثعلٙددس ٗصبدد ي لهجمبٚددق هوٌعط ددٞ     

لفدد ي لهملددطٜ ل ددبا ٗلغددع  سددسل ًددا ثمدد٘ض ثلِ٘ه٘سٚدد  لهجمبٚكدد خ      كٌ٘هددس هددطلؽ  

 .لفعط ٚٞ يف ل٨مجص ز لهع فٛ 

 Organization for ٗلهجٌِٚددٞ ل٨مجصدد زٜ لهجعدد ْٗ ًِ ٌددٞ ٗمددس لؾدد ضخ

Economic Cooperation & Development ( OECD )   لهجعلٙددس ة 

ٛ    لهلذ، ث٘سٕ يف لفطمطز ّ  له٘مدح  يف ًّ لفِؿآخ عودٟ لفػدج٠٘ لهدسٗه عبد٘   لهدطلٓ

ٞ  ثدسضٙة  يدطلًص  يف ل٨غدجذٌ ض   لهبظد٘ز ٗلهجمد٘ٙطو   ٗيدطلًص  لهبؿدطٙٞو  لفد٘لضز  ٗثٌِٚد

 ٍ ٞ  مد خ لهع٩ ٗزعد ٍ  ٗثمد٘ٙط  لهعٌد١٩و  ًدا  لهجم عوٚد  ٗلسٚ كدى لهجِ ٌٚٚدٞو   لهكدٚ

ٖ  يجلِ٘ه٘سٚدد  لفسعٌددٞ ٗلإلُج سٚددٞ لإلزلضٙددٞ لهددِ ٍ ٗةُؿدد ١  لفعوً٘دد خو ٓددص

 ًِ  ًػ  لفوٌ٘غٞ ٗل بظح و، لهملطٙٞ ل٪ ٘ي مٌٚٞ ثعلٙس ة  لزخ ل٨غجذٌ ضلخ

ًٙد   ز لزبسٙدس لهكد ٢ٍ   لفوٌ٘غدٞو ٗٙطسدا شهدم ة  ثِد ًٛ ي٣ٚدٞ ل٨مجصد        ه٫ د٘ي  م٘

( ي إلضد  ٞ ة  لهككٚدع لفجعلٙدس     OECD , 2008 , 2عوٟ لفعط ٞ ٗلهجلِ٘ه٘سٚ    

عوددٟ لٌٓٚددٞ ل٪ دد٘ي لهملطٙددٞ ي٘ ددمٔ  لٓددٍ ًػددبب خ خوددق لهكٌٚددٞ ٗزعددٍ لهكددسضٝ       

 لهجِ  ػٚٞ هوٌِؿأٝ .

 : ثانيًا : مشكلة البحح

ٚٞ هجِ ٌٚد خ  ٨ٗؾم لْ ل٪ د٘ي لهملطٙدٞ ثعدس ًصدسضًل ٓد ٩ً٢ هوٌٚدعٝ لهجِ  ػد       

ل٪عٌدد يو ٗهوجأكٚددس عوددٟ ٓددصل لهددسٗض لهددصٜ ثوعبددٕ ل٪ دد٘ي لهملطٙددٞ  ددإْ لهِ طٙددٞ    

ل٨مجصدد زٙٞ لسبسٙذددٞ ثكددطض لْ ثِ ٌٚدد خ ل٪عٌدد ي ثلجػددة ًٚعثٔدد  لهجِ  ػددٚٞ ًددّ     

خددد٩ي لهج٘ل دددق يدددو كدددى ًدددّ ل٪ ددد٘ي لف زٙدددٞ ٗل٪ ددد٘ي لهملطٙدددٞو ٗي هجددد هٛ  دددإْ   

ل٪غ غدٚٞ ه٫ د٘ي لهملطٙدٞ ةةد  ٙد٘ ط       ضب ٗهٞ  ٍٔ ٗمٚ ؽ ٗلهجكطٙط عدّ لفلُ٘د خ  

 هإلزلضٝ لزلٝ ثػٌا س  خبوق ٗضم يٞ ٗزعٍ لهكسضٝ لهجِ  ػٚٞ هجِ ٌٚ خ ل٪عٌ ي .
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ٗعوددٟ لهددطوٍ ًددّ لٌٓٚددٞ ل٪ دد٘ي لهملطٙددٞ تلُ٘ ثٔدد  لفدجومددٞو ٗلٌٓٚددٞ لهددسٗض      

لهصٜ ثوعبٕ يف لهصطل  يو لفِؿآخ ًّ لسى ذبكٚق ًٚدعٝ ثِ  ػدٚٞ ًػدجٌطٝو ة٨ ةْ    

٨ٗخ مٚ غددٔ  ٗلحمل غدبٞ عددّ عِ  ددطٓ  ه دبدس ل٨ٓجٌدد َ لهلد يف لهددصٜ ٙعدد زي    ضبد  

  ٜ هوٌِؿددآخو ٗعودٟ ٓددصل ل٪غد ؽ  إُددٕ قلدّ ثودددٚ      ٓدصل  لٌٓٚدٞ ضلؽ لفد ي لهملددط

ًؿلوٞ لهبظر يف شهم لهجظسٜ لهلدب، لهدصٜ ٙ٘لسدٕ لهملدط لحمل غديب ٗلفجٌذدى يف       

٪عٌ ي كٌ  ثعلػٕ م٘ل٢ٍ شهم لهمطق لهلب، يو مٌٚٞ لفطكع لف هٛ هجِ ٌٚ خ ل

ٗيددو لهكٌٚددٞ لهػدد٘مٚٞ سددصٖ لهجِ ٌٚدد خو ٓددصٖ لهمشدد٘ٝ ٗلهدديت ٙموددق  لفطكددع لفدد هٛ 

متذددى مٌٚددٞ س٘ٓطٙددٞ هجِ ٌٚدد خ     Measurement Gapعوٚٔدد   شدد٘ٝ لهكٚدد ؽ  

شد٘ٝ ٓدٛ ضبدى لُجكد ز     ل٪عٌ ي يف كذ، ًّ ل٪ُؿدمٞ ل٨مجصد زٙٞو ٗهعدى ٓدصٖ لهم    

سب هٛ هوٌظ غبٞ لف هٚٞو طٚر ٙعس ٓصل لإلاد ض  ًّ س ُة لهملط لحمل غيب هإلا ض ل

و، ك خل يف ث٘ ٚى لهبٚ ُ خ ٗلفعوً٘د خ لحمل غدبٚٞ عدّ ل٪ د٘ي ٗلفد٘لضز ل٪كذدط       

لٌٓٚٞ يف ل٨مجص زٙ خ لهك ٢ٌٞ عوٟ لفعط ٞ ٗلهجلِ٘ه٘سٚ  ٗلفعطٗ ٞ ي غٍ ل٪ د٘ي  

 لهملطٙٞ .

 أهنية البحح :ثالجًا : 

ٕ لهدددصٜ ِٙصدددة عودددٟ ثكدددسٍٙ ةاددد ض   ثِبدددا لٌٓٚدددٞ لهبظدددر ًدددّ لٌٓٚدددٞ ً٘ضددد٘ع   

لهملدددطٜ ٗلهجكطٙدددط عِدددٕ يف ظدددى ثِددد ًٛ    ضلؽ لفددد يًمددد ٌٓٚٛ ٙطكدددع عودددٟ مٚددد ؽ   

لمجص زٙ خ ل٪عٌ ي لهك ٢ٌٞ عوٟ لفعط ٞ ٗلهجلِ٘ه٘سٚ  . كٌ  ثِبا لٌٓٚٞ لهبظر 

لهملدددطٜ تلُ٘ ثددددٕ لفدجومددددٞ يف   ضلؽ لفدددد يوعبدددٕ  ٙلٙطدددً  ًددددّ ثدددأد، لهددددسٗض لهددددصٜ   

 يف له٘مح لسب ضط . ل٪عٌ ي لغجٌطلضٙٞ ٗظب ح ًِؿآخ

 ف البحح :اهدأ رابعًا :

ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ   صل لهبظددر يف عددطا ًِٗ مؿددٞ   سدد  ل٪غ غددٛ ٙجٌذددى لسددسخل 

ٗلهجكطٙددددط  ٧ًٕٗؾددددطلخ مٚ غددددٕو ي إلضدددد  ٞ ة  ةًل ُٚددددٞ مٚ غدددد    ًلُ٘ ثددددٕذبسٙددددس ٗ
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ًٗدّ لسدسخل لهط٢ٚػدٛ هوبظدر ثِدسضض       ٗلإل ص ح عِٕ يف لهكد٘ل٢ٍ ٗلهجكد ضٙط لف هٚدٞ .   

 ٓسلخل لهمطعٚٞ لهج هٚٞ :ل٪

 ث٘ضٚا ًم ٍٓٚ ضلؽ لف ي لهملطٜ ٗذبسٙس ًلُ٘ ثٕ يف ًِؿآخ ل٪عٌ ي . 

ًِ مؿددددٞ لهددددجب،لخ لهدددديت ث٘لسددددٕ ًِٔددددٞ لحمل غددددبٞ تدددد  يف شهددددم لفع زبدددد خ     

 لحمل غبٚٞ هطلؽ لف ي لهملطٜ .

ذبوٚدددى ٗثكٚدددٍٚ لهسضلغددد خ لهػددد يكٞ لهددديت ثِ ٗهدددح لحمل غدددبٞ عدددّ ضلؽ لفددد ي         

 لهملطٜ .

لغ ؽ ُ طٜ خ ص يطلؽ لف ي لهملطٜ ٧ًٗؾطلخ مٚ غدٕ ٗل٨عدكلخل يدٕ    ٗضا  

يف لهكدد٘ل٢ٍ ٗلهجكدد ضٙط لف هٚددٞ لغددجِ زًل ة  ل٪زيٚدد خ يف ٓددصل ل دد ي كُ٘ددٕ ًددّ     

 ً٘سٔ خ لهٌِ٘ ٗلهجم٘ض يف ًِؿآخ ل٪عٌ ي .

 خامسًا : فروض البحح :

        ٟ لهمددطٗا  لخجبدد ض ًددّ لسددى ذبكٚددق لٓددسلخل لهبظددر ٙعجٌددس ٓددصل لهبظددر عودد

  هٚٞ :لهج

٨ ث٘سس ع٩مٞ شلخ ز٨هٞ ةطص ٢ٚٞ يو ًلُ٘ خ ضلؽ لفد ي لهملدطٜ   :  لهمطا ل٪ٗي

  لهبؿدددطٜو لسٚلوددددٛو لهع٩مدددٛ ( ٗذبػددددو ًػدددج٠٘ ل٪زل١ فِؿددددآخ    

 ل٪عٌ ي " .

 ٛ ٨ ث٘سددس ع٩مددٞ شلخ ز٨هددٞ ةطصدد ٢ٚٞ يددو ل٨ٓجٌدد َ يددطلؽ لفدد ي       :  لهمددطا لهذدد ُ

ػددو ًػددج٠٘ ل٪زل١   لهملددطٜ   لغددجكم تو ثٌِٚددٞو ضب   ددٞ ( ٗذب   

 فِؿآخ ل٪عٌ ي".
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 منهج البحح :سادسًا : 

ٙعجٌددس لهب طددر عوددٟ لفددِٔص ل٨غددجكطل٢ٛ يف ٓددصل لهبظددرو ٗشهددم ًددّ خددد٩ي           

ضلؽ لفدددد ي لهملددددطٜ  ادددد٩  عوددددٟ ل٪زيٚدددد خ ٗلهسضلغدددد خ لهػدددد يكٞ لهدددديت ثِ ٗهددددح  ل٨

ضلؽ  يكٚد ؽ ٗكصهم ل٪زيٚ خ ٗلهسضلغ خ لهػ يكٞ لفجعوكدٞ   يجكػٌٚ ثٕ لفدجومٞو

 لف هٛ لهملطٜ ٗلإل ص ح عِٕ يف لهك٘ل٢ٍ لف هٚٞ .

عجٌدددس لهب طدددر لٙطدددً  عودددٟ لفدددِٔص ل٨غدددجِب اٛ ٗلهدددصٜ ٙعجٌدددس عودددٟ     ٙكٌددد   

ل٬دددد ض لفطثبدددٞ عدددّ  لهدددجمل، لفِمكدددٛ ل٨غدددجِج سٛو ٗشهدددم حمل ٗهدددٞ لهج٘ دددى ة     

 لإل ص ح عّ ضلؽ لف هٛ لهملطٜ ٗلدطٖ عوٟ لزل١ ًِؿآخ ل٪عٌ ي .

 البحح : سيناتتك سابعًا :

 ٙؿجٌى ٓصل لهبظر عوٟ :

         لإلادد ض لهعدد َ هوبظددر : ٗمددس  ددى ًؿددلوٞ لهبظددر ٗلٌٓٚددٞ ٗلٓددسلخل لهبظددرو

 ٗ طٗضٕ ٗلفِٔص لفجبا يف ٓصل لهبظر .

 . ٞٚلهسضلغ خ لهػ يكٞ : ٗ وح عسز ًّ لهسضلغ خ لهعطيٚٞ ٗل٪سِب 

     ف ضلؽ ًمٔدَ٘ ٗلٌٓٚددٞ ضلؽ لفد ي لهملددطٜ ٗادطق مٚ غددٕ : ٗمدس ر ثِدد ٗي ثعطٙدد

 . ضٙط لف هٚٞو ٗاطق ٗة شض مٚ غٕلف ي لهملطٜ ًٗلُ٘ ثٕ ٗل٨عكلخل يٕ يف لهجك

         ٛلهسضلغدددٞ لفٚسلُٚدددٞ : ٗ ودددح عِٚدددٞ لهبظدددر ٗلغددد هٚة لهجظوٚدددى لإلطصددد ٢

ٗلخجب ض  طٗا لهبظرو ٗلهِج ٢ص لهيت ر لهج٘ ى ةهٚٔد و ي إلضد  ٞ ة  يعد     

 لهج٘ ٚ خ لفككطٞ .
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 :( الدراسات السابقة  1) 

 لهسضلغ خ لهعطيٚٞ : 1/  1

 ( : 2003، عبد العسٌسدراسة ) 

لغددجٔس ح لهسضلغددٞ ثكددسٍٙ ةادد ض ًمدد ٌٓٚٛ هع٩مددٞ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ يعٌوٚددٞ     

خوددق لهكٌٚددٞ هوٌِ ٌددٞ ًددا لهككٚددع عوددٟ ًددسخى ضلؽ لفدد ي لإلُػدد ُٛ . ٗخطسددح   

 لهسضلغٞ ي هعسٙس ًّ لهِج ٢ص لٌٓٔ  : 

     ودٟ خودق ل٨يجلد ضلخ شلخ لهكٌٚدٞ لهجش ضٙددٞ     ةْ لضثبد   ًمٔدَ٘ لهكٌٚدٞ ي هكدسضٝ ع

ٙعِدددٟ ضلؽ لفددد ي لإلُػددد ُٛ لكذدددط لفلُ٘ددد خ ثدددأد،ًل يف خودددق لهكٌٚدددٞ ٗلكذطٓددد    

 مت ظسً  ًا لفلُ٘ خ ل٪خط٠ . 

      لُٕ قلّ لهجع ًى ًا ًلُ٘ خ ضلؽ لف ي لهملطٜ عدّ اطٙدق طػد ي خ ضلؽ لفد ي

ٗٙػددجمٚا  ٗل٨غددكلثٚشٛلهملددطٜ ٗلهدديت ثددطيم يددو لهٌِدد٘ ٗضلؽ لفدد ي لهملددطٜ  

لفػدددددجدسًو لشبددددد ضسٚو لغدددددجدسلَ ثودددددم لسبػددددد ي خ يف ثكدددددسٙط لهكٌٚدددددٞ      

 لهصظٚظٞ هوعِ  ط و، لفوٌ٘غٞ . 

          ٜةْ لفٚددعٝ لهجِ  ػددٚٞ هددبع  لفِ ٌدد خ ٓددٛ ُجٚشددٞ هع٘لًددى ضلؽ لفدد ي لهملددط

ٗلهدديت ٙددجٍ ثم٘ٙطٓدد  زلخددى لفِ ٌددٞ ِٗٙددجص عِٔدد  ةٙددطلزلخ ودد، ع زٙددٞ ُجٚشددٞ ًدد   

خ ًدّ يدطل١لخ ل٨خدكل و ٗلف ضكد خ و ٗيعد  لهعٌوٚد خ لشب  دٞ        متجولٕ لفِ ٌ 

لهدديت ثكددسَ هعٌدد١٩ ضبددسزّٙ و طٚددر ثعجٌددس لفٚددعٝ لهجِ  ػددٚٞ عوددٟ ضلؽ لفدد ي        

 لإلُػ ُٛ .

         ،ةْ لهجٌ ظض ٗلهكليم ٗلهجسلخى يدو  ًلُ٘د خ ضلؽ لفد ي لهملدطٜ كد ْ هدٕ ثدأد

يب لسبدد هٛ . ٗلُددٕ  يف عددسَ ٗضدد٘ح ًع زبددٞ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ يف لإلادد ض لحمل غدد   

جية ثم٘ٙط ٓسخل ٓصل لإلا ض ًدّ لحمل غدبٞ عدّ لهعٌوٚد خ ٗلغدج٩ٔن ل٪ د٘ي       

 ة  لحمل غبٞ عّ خوق ٗربعّٙ ل ٘ي لفعط ٞ ًٗع زبٞ ضلؽ لف ي لهملطٜ .
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 ( : 2010دراسة ) زغلىل، 

 لهملطٙدٞ ًٗكٚد ؽ   ل٪ د٘ي  يدو  ثل ًدى  ةسطل١ لغ ؽ عوٟ لهسضلغٞ ٓصٖ م ًح

ْ  ل٪زل١ َ  ولفجد٘لظ  وضيد عٛ لفػد ضلخ   مٚد ؽ  ةد٘شض  يِد ١  يف لهجل ًدى  ٓدصل  ٗلغدجدسل

ٛ   لهكٚ ؽ عٌوٚٞ يف لفج٘لظْ ل٪زل١ لغجدسلَ عوٟ ٙطكع ٛ  له٘ دمٛ ٗل٪زل٢د  ٗلفد ه

ٞ  ه٫ د٘ي  ٞ  ددٍ م ًدح   ولهملطٙد هكٚد ؽ ل٪ د٘ي    ًكدكح  ةد٘شض  ي٘ضدا  لهسضلغد

 يف ُؿ أ  ٙكا لهيت ل٪عٌ ي ؾطك خ ةطس٠ لهملطٙٞ ٗثمبٚق ٓصل لهٌِ٘شض عوٟ

 ٗمتذدى  وٗلهجلِ٘ه٘سٚ  لفعط ٞ لغ ؽ عوٟ لهك ٢ٍ لزبسٙس لُؿمٞ ل٨مجص ز ُم ق

ّ  لفػ ض ل٪ٗي ٛ  لهكٚد ؽ  يف لفكدكح  لهٌِد٘شض  ًػد ضلخ  ًد لهملطٙدٞ   ه٫ د٘ي  له٘ دم

 َ ٞ  خدطل٢م  ي غدجدسل ٛ  لفػد ض  ٗمتذدى  ول٨غدكلثٚشٚ ٛ  لهكٚد ؽ  يف لهذد ُ ٪زل١  لهلٌد

ٞ  ل٪ د٘ي  َ  لهملطٙد ٞ ل ل٪زل١ ٧ًؾدطلخ  ي غدجدسل  لهذ هدر يف  لفػد ض  ٗمتذدى  و٪غ غدٚ

ٞ  ل٪ د٘ي  ضيدم  خ٩ي ًّ لهكبوٛ لهكٚ ؽ َ   ل٪زل١ ًٗكٚد ؽ  لهملطٙد  لفجد٘لظْ يِ د 

 لهجكسٙطٙٞ لهؿ ًوٞ لف٘لظُٞ ثكسٙطلخ ه٘ضا كأغ ؽ ٗشهم ولهجكسٙطٙٞ لف٘لظُ خ

ٛ  يف لهكٚد ؽ  لهطليدا  لفػد ض  متذدى  لٗلخً، وي هطحبٚٞ لهجِب٧ ًسخى ي غجدسلَ  لفد ه

 ٜ ٞ  ه٫ د٘ي  لهبعدس ّ  لهملطٙد ٝ  ضيدم  اطٙدق  عد ٞ   يدو  لهكٚد ؽ   شد٘  لهكٌٚدٞ لهػد٘مٚ

ٞ  ٧ًؾطلخ يأطس لهؿطكٞ ل ٘ي هص يف لهس كٙٞ ٗلهكٌٚٞ ٞ  ل٪زل١ ل٪غ غدٚ  لف هٚد

 ًّ ٙك يؤ  ًٗ  ه٫ ٘ي لهملطٙٞ لف هٛ لهكٚ ؽ عوٟ لف٘ض٘عٚٞ ًّ ُ٘  إلضم ١

 .لهملطٙٞ لفولٚٞ طك٘ق

 ( : 2010دراسة ) الشكرجً وحممىد ، 

ثِ ٗهح ٓصٖ لهسضلغٞ ًلُ٘ خ ضلؽ لف ي لهملطٜ ٗاطق مٚ غٕ يف لهكد٘ل٢ٍ لف هٚدٞ   

ٗلهصع٘ي خ لهيت ث٘لسٕ عٌوٚٞ لهكٚ ؽ ٗلدط ضلؽ لف ي لهملطٜ عوٟ ضحبٚٞ لفص ضخل 

. طٚر ر ثمبٚق ٓصٖ لهسضلغٞ عوٟ عِٚٞ ًلُ٘ٞ ًدّ سػدٞ عؿدط ًصدط ً  يف ثػدا      

  ٞ ل٨غدجِج س خ ليطظٓد  ٓد٘ لُدٕ عودٟ       زٗي عطيٚٞ . ٗمس ث٘ وح لهسضلغدٞ ة  صبٌ٘عد

لهددطوٍ ًددّ ثعددسز لف٧ؾددطلخ لف هٚددٞ ٗودد، لف هٚددٞ يف مٚدد ؽ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ ة٨ لْ        

عٌوٚٞ لغجدسلَ ثوم لف٧ؾطلخ ضبسزٝ ت  ثد٘ طٖ لهكد٘ل٢ٍ لف هٚدٞ هوٌصد ضخل عِٚدٞ      
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لهبظر . كٌ  ٗسسخ ٓصٖ لهسضلغٞ ٗس٘ز ع٩مٞ لضثب   ٗلدط ًعِٜ٘ يو ضلؽ لفد ي  

 ٜ ٗضحبٚٞ ثوم لفص ضخل .لهملط

 لهسضلغ خ ل٪سِبٚٞ :  2/  1

 :(  Stewart , 1997سة ) راد

لؾ ضخ ٓصٖ لهسضلغٞ ة  ًلُ٘ خ ضلؽ لف ي لهملطٜو مػٌجٕ ة  مػدٌوو لهكػدٍ   

ل٪ٗي ٓدد٘ ضلؽ لفدد ي لشبدد ضسٛ : ٗٙعددس عِددٕ ضلؽ لفدد ي لشبدد ص ي هع٩مدد خ لفطثبمددٞ  

 ي لهسلخوٛ : ٗٙعدس عِدٕ يدطلؽ لفد ي لسٚلودٛ      ي هع١٩ٌ . ٗلهكػٍ لهذ ُٛ ٓ٘ ضلؽ لف

 ٗضلؽ لف ي لهبؿط٠ .

 ( : Meritum , 2002دراسة )  

ُ مؿددح ٓددصٖ لهسضلغددٞ ًمٔددَ٘ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ ٗمددس ث٘غددعح يف عددطا ًمٔددَ٘  

 ٣ٞ ضلمسد ي لهع٩مد خ طٚدر ه ذبصدطٖ عودٟ ع٩مدٞ لفِؿدأٝ يد هع١٩ٌ  كدم ٗهلدّ           

ي فِؿددأٝ و ٗمػددٌح ٓددصٖ لهسضلغددٞ ضلؽ لفدد ي    يلددى ل٪اددطلخل لشب ضسٚددٞ شلخ لهع٩مددٞ   

 لهملطٜ ة  :  

   ضلؽ لفددد ي لهبؿدددط٠ : ٗعط جدددٕ ةفددد هٛ لفعط دددٞ ٗلفٔددد ضلخ ٗلشبدددسلخ غددد٘ل١

 ك ُح ٓصٖ لفعط ٞ ع ًٞ لٗ ًجٌٚعٝ ًٗجمطزٝ ًذى ل٨يجل ض ٗلإليسل  . 

   ضلؽ لفدددد ي لهع٢٩كددددٛ : ٗعط جددددٕ يأُددددٕ فٚددددا لفدددد٘لضز لفجعوكددددٞ ي هع٩مدددد خ

هوٌِؿدددأٝ ًذدددى لهع٩مدددٞ ًدددا لهعٌددد١٩ ٗلفددد٘ضزّٙ ٗلهؿدددطك ١ يف    لشب ضسٚدددٞ

لهبظدد٘ز ٗلهجمدد٘ٙط ٗع٩مددٞ لفِؿددأٝ ًددا يعدد  ل٪اددطلخل لفػددجمٚسٝ   ًذددى    

 لفػ ٌٓو ٗلهسل٢ِو ...... لخل ( 

       ضلؽ لفدد ي لسٚلوددٛ : ٗٙعددطخل يأُددٕ لفعط ددٞ لهدديت ثجلددْ٘ ُجٚشددٞ هإلسددطل١لخ

عِٔدد  ي فطُٗددٞ لهجِ ٌٚٚددٞ     لهجِ ٌٚٚددٞ ٗلهذك  ددٞ ٗم٘لعددس لهبٚ ُدد خ ٗٙعددس    

  ٗخسًٞ لهج٘دٚق ي فِؿأٝ ٗل٨غجدسلَ لهع َ هجلِ٘ه٘سٚ  لفعوً٘ خ .
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 ( : Robin and Fncham , 2001دراسة )

لسددسخل ًددّ ثوددم لهسضلغددٞ ٙجٌذددى يف لهددجمل، يؿددلى لُجكدد زٜ طدد٘ي ضلؽ لفدد ي      

ًددّ لهملددطٜو طٚددر لؾدد ضخ لهسضلغددٞ ة  لْ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ ٙدد٘ ط ًصددسض لغ غددٛ  

لهكٌٚددددٞ هوٌؿدددد ضٙا لهجش ضٙددددٞ لفع  ددددطٝو ٓددددصل ٗمددددس لثمكددددح لهسضلغددددٞ ًددددا زضلغددددٞ   

 Edvinsson,1997   يؿأْ ًلُ٘ خ ضلؽ لف ي لهملطٜو كٌ  لاوكدح ًصدموا  )

ًددد٘ضز عودددٟ عِ  دددط ضلؽ لفددد ي لهملدددطٜو ٗلؾددد ضخ ة  لُدددٕ ةشل ر ةزلضثدددٕ حبدددصض  إُدددٕ  

مددطح لغددٌٔٔ   غددٚكثة عوٚددٕ ذبكٚددق لمصددٟ ةًل ُٚدد خ خ  ددٞ هوؿددطك خ لهدديت ث      

هوشٌٔ٘ض مم  ِٙعلؼ عوٟ لهكٌٚٞ لهػ٘مٚٞ هجوم لهؿطك خ ضبككدٞ  د ٢  عدّ    

    ٟ مٌٚجٔ  لهس كٙٞ .

 ى القٍمة الدفترٌةـصاف –رأش املال الفكري =القٍمة السىقٍة 

 ( : Xiao , 2008دراسة ) 

لٓجٌدح ثودم لهسضلغدٞ يمظدد  لهجكد ضٙط لف هٚدٞ لهػددِ٘ٙٞ هعدسز ًدّ لهؿددطك خ         

ؾطكٞ ًسضسٞ يب٘ض ٞ ؾ ُبٔ ٠ هوع َ لف هٛ لفِجٟٔ يف  50هغ عسزٓ  لهصِٚٚٞ لهب 

َ . ٗمددس لغددجدسًح لهسضلغددٞ لغددو٘ت ذبوٚددى لحملجدد٠٘ هوٌعوً٘دد خ لفجطددٌِٞ        2007

 يجوم لهك٘ل٢ٍ . 

ٗمدددس لؾددد ضخ لهسضلغدددٞ ة  لْ لفعط دددٞ ٓدددٛ ٗمددد٘ز لهٌِددد٘ ل٨مجصددد زٜ ٗلهجٌِٚدددٞ         

لهكدد ٢ٍ عوددٟ لفعط ددٞ ممدد  ٙعِددٟ ل٨سجٌ عٚددٞ ٗلْ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ ٓدد٘ موددة لهٌِدد٘ 

لهجظ٘ي ًّ ل٨مجصد ز لفبِدٟ عودٟ لهصدِ عٞ ة  ل٨مجصد ز لفبِدٟ عودٟ لفعط دٞ ممد           

 قِا لفِ ٌ خ لهكسضٝ عوٟ لفِ  ػٞ .

لٙطدددد  ؾدددد ضخ لهسضلغددددٞ ة  لْ لهؿددددطك خ لهصددددِٚٚٞ ٨ ثٔددددجٍ يسضسددددٞ كددددب،ٝ     

فمصددا عِٔدد   ي إل صدد ح عددّ ًعوً٘دد خ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ هلددّ ًع ددٍ لفعوً٘دد خ ل     

 ك ُح ضلؽ لف ي لهبؿط٠ .
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َ ظعددٍ يددأْ   1999كٌدد  لؾدد ضخ لهسضلغددٞ ة  لْ ًلجددة يددطٙؼ ٗٗثددط ٓدد ٗؽ عدد َ        

ل ٘ي ضلؽ لفد ي لهملدطٜ ٓدٛ ل٬ْ لكذدط لٌٓٚدٞ ًدّ لهِ طٚدٞ لإلغدكلثٚشٚٞ شبودق          

 لهذطٗٝ خب٩خل لف ضٛ .

طكددع ٗمددس لُجكددسخ لهسضلغددٞ لفبدد ز٥ لحمل غددبٚٞ ٗلفٌ ضغدد خ طدد ي ةعددسلز م ٢ٌددٞ لف 

لف هٛ ٗلهيت ٙجٍ عطا ضلؽ لف ي لفد زٜ  كدم يصدوبٔ  ممد  ٙمكدس لفعوً٘د خ لف هٚدٞ        

مٌٚددٞ ُػددبٚٞ ي هِػددبٞ هوٌػدد ٌٓو ٙكثددة عوٚددٕ غدد١٘ ربصددٚ  هوٌدد٘لضز يف غدد٘ق     

 ضلؽ لف ي .

 ( :John  , 2009 دراسة ) 

ة  لخجبدد ض مٚدد ؽ ضلؽ لفددد ي لهملددطٜ يصدد٘ضٝ لُجك زٙدددٕ      ٞٓددس ح ثوددم لهسضلغددد  

 ٞيسضلغددٞ ط هددٞ عوددٟ ؾددطكٞ خددسً خ ً هٚددٞ لغددكلهٚٞو ٗمددس لؾدد ضخ لهسضلغددي هكٚد َ  

ة  لْ ل٪اط لسب هٚٞ هكٚ ؽ ضلؽ لف ي لهملطٜ زلخى لفِ ٌ خ هسٙٔ   ٍٔ ضدعٚف  

 هعٌوٚٞ خوق لهكٌٚٞ .

ة  لْ لهبٚ ُددد خ لشب  دددٞ يكٚدددد ؽ ضلؽ لفددد ي لهملددددطٜ     ٞٗمدددس ث٘ دددوح لهسضلغدددد  

     ٞ همٔددٍ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ ٗٗسٔددح     لعجٌددسخ عوددٟ عوددٍ لحمل غددبٞ ٗلهمددطق لهبسٙودد

ًٔددد ضلخ سسٙدددسٝ  لهسضلغدددٞ ث٘ دددٚ خ ة  ضدددطٗضٝ لْ ٙمددد٘ض ل٪كددد زقٚو ٗلفِٔدددٚو  

 هكٚ ؽ ضلؽ لف ي لهملطٜ .

ٓددصل ٗمددس ليددطظخ لهسضلغددٞ ة  لْ ًمٔددَ٘ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ ًبِددٟ عوددٟ لغدد ؽ        

س ًدّ  لفعط ٞ لهيت ذبج ض ة  لْ ثدسلض ٗلْ لهجلِ٘ه٘سٚد  مسظدح ًدّ لسدى ُؿدط لفعٙد       

 لفعط ٞ .

ٓددصل ٗمددس لؾدد ضخ لهسضلغددٞ ة  لْ مٚدد ؽ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ ٙعجٌددس عوددٟ ُدد ثص          

لفك يودددٞ يدددو لهكٌٚدددٞ لهػددد٘مٚٞ ٗلهكٌٚدددٞ لهس كٙدددٞو ٗمدددس لؾددد ضخ لهسضلغدددٞ ة  لْ         

ل٨خددج٩خل يددو لهِػددبٞ لهػدد٘مٚٞ ٗلهس كٙددٞ ٙددسظ يددأْ ُ ددٍ لفعوً٘دد خ لحمل غددبٚٞ         

 لى سٚس لهكٌٚٞ ل٨مجص زٙٞ .لسب هٚٞ يف لفٌ ضغٞ لٗ ه ثعلؼ يؿ
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 الفكري وحتدٌد مكىناته : رأش املالمفهىم  ( 2) 

 لهملطٜ : ضلؽ لف يثعطٙف  2/1

هدطلؽ لفد ي   ل١ لهملط لحمل غيب ة  لُٕ ٨ ٙ٘سس ثعطٙدف ًجمدق عوٚدٞ    طٙؿ، لغجك

   ٞ طجددٟ ل٬ْو طٚدر لفدا لكذدط ًددّ ريد ُو خدب،ًل ًددّ       لهملدطٜ لٗ ل٪ د٘ي لهملطٙد

 يف لفدد٧متط لهددسٗهٛ لهذ هددر لهددصٜ عكددس يف ٓدد ًوجْ٘ يلِددسل عدد َ     كددى لعبدد ١ لهعدد ه 

طدد٘ي ً٘ضدد٘  ةزلضٝ ل٪ دد٘ي لفعط ٚددٞ عوددٟ لُددٕ ًددّ لفبلددط سددسًل لسبددسٙر عددّ       1999

ٗضا ثعطٙف عد َ ٗضبدسز ه٫ د٘ي لهملطٙدٞو ٗهعدى شهدم ٙطسدا ة  لْ لهلدذ، ًدّ          

  لهجدسلخى  لفلُ٘ خ ل٪غ غٚٞ ه٫ د٘ي لهملطٙدٞ ً ظلهدح ود، ًعطٗ دٞو ي إلضد  ٞ ة      

له٘لضا يدو ل٪ د٘ي لهملطٙدٞ ٗكدى ًدّ ل٪ د٘ي لفعِ٘ٙدٞ تعِ ٓد  لفجعد ضخل عوٚدٕ           

ٗل٪ ددد٘ي لهبؿدددطٙٞو ًٗدددّ ددددٍ ٙصدددعة لغدددجد٩ص ثعطٙدددف عددد َ ضبدددسز ه٫ ددد٘ي       

لهملطٙددٞو   ٪ دد٘ي لهملطٙددٞ ً ظلهددح ً٘ضدد٘عً  سسٙددسًل ٗسددسخ اطٙكٔدد  ة  لهملددط      

لهددددصٜ ٙعددددعٗ ةهٚددددٕ موددددٞ   لحمل غدددديب يف لهجػددددعِٚٚ خ ًددددّ لهكددددطْ لهعؿددددطّٙو ل٪ًددددط  

 ( . 13:  2002  ظوو٘يو  لهجعطٙم خ لهيت ثعطضح ه٫ ٘ي لهملطٙٞ

         ٜ  كدس عددطخل   ٗمدس طد ٗي لهعسٙدس ًدّ لهبد طذو ٗضددا ثعطٙدف هدطلؽ لفد ي لهملدط

 Stewart , 1997 )     ٝ ٞ  : ضلؽ لفد ي لهملدطٜ يأُدٕ لفد ز لفعط دٞ لهملطٙدٞو    – لهملطٙد

 يت قلّ ٗضعٔ  ي ٨غجدسلَ هجِؿ٤ لهذطٗٝ .لفعوً٘ خو لفولٚٞ لهملطٙٞو لشبسٝ له

لْ ل٪ ٘ي لهملطٙٞ ثعس ل ٨ً٘ ود، ًوٌ٘غدٞ     ( Brooking , 1997 )ٗٙط٠

٨ ث ٔددط يك ٢ٌددٞ لفطكددع لفدد هٛ هجِ ددٍٚ ل٪عٌدد ي لهددصٜ ٙكددج  ٓددصٖ ل٪ دد٘يو عوددٟ  

لهطوٍ ًّ لْ ٓصٖ ل٪ ٘ي ثؿدلى مٌٚدٞ ًدّ ٗسٔدٞ ُ دط لفػدجذٌط لهدصٜ ٙلدْ٘ عودٟ          

ٔ  ظٙدد زٝ عددّ لهكٌٚددٞ لهس كٙددٞ ًك يددى ؾددطل١ ٓددصل لهجِ ددٍٚ لٗ ؾددطل١    لغددجعسلز هددس ع

سع١ ًِٕو ًّٗ دٍ  إْ ل٪ ٘ي لهملطٙٞ متذى لهمطق يو لهكٌٚٞ لهس كٙدٞ هجِ دٍٚ   

ل٪عٌددد ي ٗلفكدددسلض لهِكدددسٜ لهعددد زي لهدددصٜ ٙلدددْ٘ لفػدددجذٌط عودددٟ لغدددجعسلز هس عدددٕ       

 .كٌك يى سصل لهجِ ٍٚ 
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عودٟ لُدٕ   لهملدطٜ     ضلؽ لفد ي ( ة ( Carrol & Tensey , 2000ِٗٙ دط  

 & Awad   ٗشكط .ملطٙٞ لهولٚٞ لفقذى طك٘ق  ٗلهصٜك يى ه٫ ٘ي لهملطٙٞ لف

Ghaziri , 2004  ) ٜٙجطدددٌّ خدددسلخ لهعددد ًوو يف ة  لْ ضلؽ لفددد ي لهملدددط

لشب  ٞ ي هؿطكٞ ٗلفولٚٞ لهملطٙٞ . ٗٙط٠ لهل ثبد ْ لْ ضلؽ لفد ي    ٍلهؿطكٞو لهِ 

ٌٕٚٚ ٪ُدٕ شهدم لهِد٘  ًدّ لف٘سد٘زلخ لهدصٜ قلدّ لْ ٙػدجدسَ         لهملطٜ ٨ قلّ ثك

 . ًّ مبى لكذط ًّ ؾطكٞ ٗيأكذط ًّ اطٙكٞ يف شلخ له٘مح

 ّ ٞ  لهجعددد ضٙف ًٗدد عوددٟ لفعط دددٞ لإلُػدد ُٚٞ ٗلإليدددسل     ٙجدددبو لُٔدد  ثعجٌدددس  لهػدد يك

ٗلفٔدد ضلخ لهدديت ث٘ضددا ً٘ضددا ل٨غددجدسلَ شبوددق مٌٚددٞ ًطدد  ٞ .    ٝلهبؿددطٜ ٗلشبددس

ف ي لهملطٜ ٙطثبم ي هكسضلخ لإليسلعٚٞ لهديت قجولٔد  لهعد ًوْ٘    يصهم  إْ ضلؽ لٗ

س ضلؽ لْ ً٘ه د  ٙؿد، ة  ٓدصل  ٗيف ؾطكٞ ً  ٗلهيت قلّ ٗضدعٔ  ً٘ضدا لهجمبٚدق .    

لف ي لهملطٜ ٓ٘ لإلُػ ْ لهع ًى يف لهؿطكٞ ٗلْ ٓصٖ لهعٌوٚدٞ ٨ ثج٘مدف عِدس طدس     

 ًعو خ  ٞ يف لهؿطك خ لفعط ٚٞ . 

 لهملطٜ : ضلؽ لف يًلُ٘ خ  2/2

كٌ  ٓ٘ لسب ي ي هِػدبٞ هجعطٙدف ضلؽ لفد ي لهملدطٜو ه ٙجمدق لهبد طذْ٘ طد٘ي        

ًلُ٘د خ ضبدسزٝ هدطلؽ لفد ي لهملدطٜو ٗٓددصل يمبٚعدٞ لسبد ي ٙعد٘ز ة  عدسَ ل٨ثمدد ق          

ط٘ي لفمَٔ٘ . ة٨ لْ ِٓ ن عسًزل ًّ لهسضلغ خ مدسًح ًككطد خ عدسٝ فلُ٘د خ ضلؽ     

 لف ي لهملطٜ قلّ عطضٔ  يف لهج هٛ :

ًٗ  ٙجم عى ًعٔ  ًّ لسى خوق ( لْ ضلؽ لف ي لهملطٜ ٙجلْ٘ ًّ لضيعٞ عِ  ط  1  

 لهكٌٚٞ ٗٓصٖ لهعِ  ط ٓٛ : 

( : ٗٙؿددد، ة  لفددد٘لضز لهبؿدددطٙٞ  Human Capitalضلؽ لفددد ي لهبؿدددطٜ    : ل٨ًٗ

تدد   ٚٔدد  لفعط ددٞو غددط لهصددِا لهدديت قلددّ ذب٘ٙوددٔ  ة  مٌٚددٞ . ٗٓددصل   هوؿددطكٞ 

لهِ ٍ ٗلهك٘لعس ٗلإلسطل١لخ لهجِ ٌٚٚدٞ لهديت ثػدجدسًٔ      وٙ٘سس هس٠ ل٪ طلز

 لهؿطكٞ .
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( : ٗٓدصل ٙؿد، ة  ثػد٩ٚٔخ     Structural Capital: ضلؽ لف ي لسٚلودٛ     د ًُٚ 

 لهبِٚٞ لهجظجٚٞ هوؿطكٞ . 

( : ٗٓدددٛ ضلؽ لفددد ي لسٚلودددٛ  Business Assetsلف٘سددد٘زلخ لهعٌوٚدددٞ    : د هذدددً 

كٌٚٞ ًّ خد٩ي عٌوٚ ثٔد  ل٨مجصد زٙٞ ًذدى     هوؿطكٞ لهصٜ ٙػجدسَ شبوق له

 ثػ٩ٚٔخ لهعٌوٚ خ ٗؾبلٞ لهج٘ظٙا . 

لف٘س٘زلخ لهملطٙدٞ : ٗٓدصٖ ثعد٘ز ه٫ د٘ي لهملطٙدٞ هوؿدطكٞ لهديت ت٘سبٔد           : ضليعً 

 ة  لسبٌ ٙٞ لهك ُُ٘ٚٞ .  ٞذبج ض لهؿطك

ٝ ( لْ ضلؽ لف ي لهملطٜ ٙجلدْ٘ ل٪ د٘ي ًدّ ود، لفوٌ٘غدٞ ًطد  ً  ةهٚٔد  لهؿدٔط         2  

 Brännström and Giuliani , 2009لفؿكلٝ ٗ كً  هوٌع زهٞ لهج هٚٞ : 

: 23 ) ) 

Intellectual capital = identified intangible assets + 

purchased goodwill 

 ( لْ ضلؽ لف ي لهملطٜ ٙجلْ٘ ًدّ ضلؽ لفد ي لهبؿدطٜ ٗضلؽ لفد ي لسٚلودٛ كٌد        3  

  (  Mckenzie & Winkelen , 2004  ث٘ضظٕ لفع زهٞ لهج هٚٞ : 

Intellectual Capital = Human Capital + Structural Capital 

 ضلؽ لف ي لهملطٜ = ضلؽ لف ي لهبؿطٜ + ضلؽ لف ي لسٚلوٛو طٚر :  

Structural Capital = Customer Capital + Organizational 

Capital 

 لف ي لهجِ ٌٚٛو طٚر ضلؽ لف ي لسٚلوٛ = ضلؽ لف ي لهعيُ٘ٛ + ضلؽ 

Organizational Capital = Innovation Capital + Process 

Capital 

= ضلؽ لفد ي ل٨يجلد ضٜ + ضلؽ ًد ي لهعٌوٚدٞو     ( لفِ ٌدٛ     لهجِ ٌٚٛ ضلؽ لف ي

 طٚر : 

Innovation Capital = Intellectual Property + Intangible 

Assets 
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 ٚٞ لهملطٙٞ + ل٪ ٘ي و، لفوٌ٘غٞ   ضلؽ لف ي ل٨يجل ضٜ = لفول    

 ( لْ ضلؽ لف ي لهملطٜ ِٙكػٍ ة  : 4  

 . ٜضلؽ لف ي لهبؿط 

 . ٛضلؽ لف ي لسٚلو 

 . ضلمس ي لهع٩م خ 

ٗٓصل لهجكػٍٚ ٓ٘ ل٪كذط ؾًٚ٘ع  لغجِ زًل ٪زيٚ خ لف٘ض٘  لفجسلٗهدٞ ط هٚدً  يدو    

 لهب طذو . ٗقلّ عطا ٓصل لهجكػٍٚ يف لهؿلى لهج هٛ :

 ( 1ؾلى ضمٍ   

 ثكػٌٚ خ ضلؽ لف ي لهملطٜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يجصطخل .      Concept of intellectual capital. ( Ordóñez de Pablos, 2004: 636 )لفصسض : 

 ضلؽ لف ي لهملطٜ

Intellectual capital  

 

لفعط ٞ عوٟ لفػج٠٘ 

 لهمطزٜ

Knowledge at  

individual level 
 

 
 ضلؽ لف ي لهبؿطٜ

Human capital  

 

 ج٠٘ لهجِ ٌٚٛلفعط ٞ عوٟ لفػ

Knowledge at 

organisational level 

 

 
 ضلؽ لف ي لسٚلوٛ

Structural capital  

 

 لفعط ٞ عوٟ ًػج٠٘ ل ٌ٘عٞ

Knowledge at group 

level 

 

 
 ضلؽ لف ي لهع٢٩كٛ

Relational capital  

 

خص ٢  لهِ ؽ " ًذى : 

لهملطو لفٔ ضٝو لإليسل و 

 اطٙكٞ لهعٌى

Attributes of the 

people such as, 

intellect, skill, 

creativity, the way 

they work. 

 

وؿطكٞ ًذى : ه لفٌو٘كٞعِ  ط له

 ل٪ُ ٌٞو م عسٝ لهبٚ ُ خو لهكٍٚو

 لهذك   خ

Company-owned items 

such as systems, IP, 

processes, databases, 

values, culture. 

 

 

لهع٩م خ لشب ضسٚٞ ي هع١٩ٌو 

١و لهؿبل خو هؿطك و لزّٙ٘ضلف

 لفِ ٌو .

External relations 

with customers, 

suppliers, partners, 

networks, regulators ,  

etc. 
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ُٗ ددطًل هلددْ٘ ٓددصل لهجكػددٍٚ ٓدد٘ ل٪كذددط ؾددٚ٘عً  ًددّ يددو لهجكػددٌٚ خ ل٪خددط٠       

 ًّ ٓصل لهبظر .  ػِجِ ٗهٕ يؿ١ٛ ًّ لهجمصٚى يف لزبع١ لهج هٛ

 ضلؽ لف ي لهبؿطٜ : 1/  2/  2

خ٩ي لهػِ٘لخ لهكوٚوٞ لف ضٚٞ ثعلٙس ل٨ٓجٌد َ ي ٨غدجذٌ ض يف صبد ي ضلؽ لفد ي     

لهبؿطٜو ٗمس ٗ مح يع  لهسضلغ خ ضلؽ لف ي لهبؿطٜ يإُٔ قذى طبدعْٗ لفعط دٞ   

لٜ لْ ( .  Bontis and Fit-zenz , 2002هس٠ ل٪ طلز لهع ًوو زلخى لفِؿأٝ   

ضلؽ لفددد ي لهبؿدددطٜ ٓددد٘ لفعط دددٞ لهددديت قجولٔددد  ٗٙ٘هدددسٓ  لهعددد ًوْ٘ ًذدددىو لفٔددد ضلخ      

 ٗلشبسلخ ٗل٨يجل ضلخ ٗعٌوٚ خ لهجظػو ٗلهجم٘ٙط .

( ضلؽ لفدد ي  Edvinson & Malone , 1997عددطخل     ٗيف ٓددصل لهػددٚ ق

  ٗ لهعدد ًوو ي هؿددطكٞ . ٗكٌذدد ي   ًعدد ضخللهبؿددطٜ يأُددٕ صبٌدد٘  ًٔدد ضلخو خددسلخو 

( ًددذ٩ ٙجلددْ٘ ًددّ لهمددطق     IBMهددم  ددإْ ضلؽ لفدد ي لهبؿددطٜ هؿددطكٞ       عوددٟ ش

لفِٔشٚٞ هجم٘ٙط لهسصبٚ خو لزٗلخ ةزلضٝ لفؿطٗع خو م٘لعس لهجم٘ٙط هؤٌِسغدوو  

لحملووددو ٗلفددسصبو ةضدد  ٞ ة  اددطق ةزلضٝ لفبٚعدد خو ً٘ل ددم خ لفِددجصو ًػدد م خ       

 لهجسضٙة ٗم٘لعس يٚ ُ خ لهجػ٘ٙق . 

( لْ ضلؽ لفد ي لهبؿدطٜ ٙ٘هدس     Riahi-Belkaoui , 2003 : 217ٗٙدط٠    

ل٨يجل ض له٩ظَ شبودق ًِجشد خ ٗخدسً خ سسٙدسٝ ٗلُدٕ نػدّ ًدّ ُ٘عٚدٞ لهعٌوٚد خ          

 لهجش ضٙٞ ٗلهيت ث٧زٜ ة  خوق لهكٌٚٞ .

ةْ ضلؽ لف ي لهبؿطٜ ٓ٘ لغ ؽ ضلؽ لف ي لهملطٜ ٗٓد٘ لهعِصدط ل٪غ غدٛ لهدصٜ     

هوٌِد٘   driverٕو يى ٓ٘ لحملدطن لٗ لفػدبة   ٙػ عس ضلؽ لف ي لهملطٜ يف لزل١ ٗظ ٢م

 زلخى لفِؿأٝ .

هكس ثم٘ضخ ُ طٙٞ ٗلغدؼ ضلؽ لفد ي لهبؿدطٜ يف عكدس لهػدجِٚٚ خ ٗلهديت ثكدَ٘        ٗ

( Wealth Maximizesعوٟ لْ ل٪ طلز يف لهؿطكٞ ٍٓ ًصسض ثع ٍٚ دطٗثٔ    

ٗيددصهم  ددإْ ٓددصٖ لهِ طٙددٞ ٗسٔددح ل٪ُ دد ض يؿددلى ًلذددف عبدد٘ لهعدد ًوو ًددّ شٜٗ    
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ٝ لهع هٚٞ ٗلفٔ ضٝ كٍُ٘ٔ قذوْ٘ ضلؽ لف ي لهبؿطٜ يف لهؿطكٞ لهدصٜ ٙوعدة   لشبس

زًٗضل يف ذبكٚددق لهِجدد ٢ص لإلجي يٚددٞ هوؿددطكٞ ٨ ٙكددى عددّ زٗض ضلؽ لفدد ي لفدد زٜ ٗلْ       

لإلُم ق عوٟ ثعوٌٍٚٔ ٗثسضٙبٍٔ ةة  ٓ٘ لغجذٌ ض هٕ ًطزٗز ٗهٚؼ ُمكدٞ و ًطدٞ ٨   

  ( 2005  ٙ٘غفو ًطزٗز س  

ؽ لفدد ي لهبؿددطٜ هددٕ لٌٓٚددٞ كددب،ٝ يف ُؿدد   لٜ ؾددطكٞ ٗهلددّ     ٨ ؾددم لْ ضلٗ

 جية ًطلع ٝ لزب٘لُة ل٬ثٚٞ :

لْ لٌٓٚددٞ ضلؽ لفدد ي لهبؿددطٜ ٨ ثلٌددّ يف ًسخ٩ثددٕ ٗةةدد  يف طبطس ثددٕ  ٌددذ٩       .ل 

طبطس خ لهجعوٍٚ لهع هٛ ًج طٞ هلى لهؿطك خ لفجِ  ػٞ ٗهلّ لهعدسٝ يجودم   

 لهِج ٢ص عِس لغجدسلًٍٔ .  لهؿطك خ لهيت ذبكق ئٍ ًعلٙ   طٙسٝ عوٟ  عٚس

ةْ لهبعدددس لهلٌدددٛ يف عدددسز لهعددد ًوو ٗغدددِ٘لخ لشبسًدددٞ ٗو،ٓددد  ٨ ثلدددْ٘ ليعددد ًزل     .ت 

لفِ  ػددٞ  خط مسددٞ يف متٚددع عٌددى لهؿددطكٞ ٗثم٘مٔدد  عوددٟ و،ٓدد  ًددّ لهؿددطك   

( ٗضتد    Talented Peopleٗةةد  جيدة لهبظدر عدّ ل٪ؾدد ص لف٘ٓد٘يو         

    ِ و لزبددسز يف لهؿددطك خ ِٗٓدد ن ًدد    ٓددصل ٓدد٘ غددبة زمددٞ ةسددطل١لخ لخجٚدد ض لفعٚدد

 ( .  War For Talentٙػٌٟ عٌوٚٞ لسجصلت لف٘لٓة ي سبطت   

ٞ ئدد  هجٌِٚددٞ ضلمس سدد  لهبؿددطٜ  ةْ لٓددٍ لزب٘لُددة لهدديت جيددة لْ ثٔددجٍ لهؿددطك  

 ( 2011  ُ٘ض لهسّٙو : ٓٛ

لغددجكم ت ل طددى لف٘لٓددة لهبؿددطٙٞ : لٜ لْ ثلددْ٘ لهؿددطكٞ شلخ ُ دد َ  عدد ي يف      .1

ل٨خجبدد ض ٗلغددجدسلَ لهعدد ًوو لزبددسز ٗثدد٘ ، لغددؼ لهددجعوٍ       عٌوٚددٞ ل٨خجٚدد ضو  

 ُٗكى لشبسٝ يو ل٪سٚ ي لفجع مبٞ ًّ لهع ًوو .

ةوِد ١ ضلؽ لفدد ي لهبؿدطٜو ٗشهددم ٙدجٍ ًددّ خد٩ي ثؿددشٚا لهعد ًوو ٗذبمٚددعٍٓ       .2

عوددٟ ل٨ُطددٌ َ هددسلًص لهجددسضٙة ٗثؿدد ضن لفعط ددٞ ٗلكجػدد ئ  ٗث٘ظٙعٔدد  زلخددى   

 لهؿطكٞ . 
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عدد ًوو لفجٌٚددعّٙ : ٗٙددجٍ شهددم يجدد٘ ، ُ ددٍ ٗلغدد هٚة لإلزلضٝ لحمل   ددٞ عوددٟ له .3

 لهك ٢ٌٞ عوٟ لهذكٞ ٗثؿشٚا لإليسل  ٗل٪ ل ض لزبسٙسٝ .

ةجي ز ي٣ٚٞ لهجعوٍ : ثجٌٚع لهؿطك خ لفعط ٚٞ يأْ ضلمس سد  يف عكد٘ي لهعد ًوو     .4

لهصّٙ ٙب زضْٗ لهؿطكٞ يف ُٔ ٙدٞ لهٚدَ٘ ٗلهدصّٙ قلدّ لْ ثػدجكمبٍٔ ؾدطك خ       

٠ ٗهددصهم ٨يددس ًددّ ةجيدد ز لغددؼ هجك٘ٙددٞ ٗثطغددٚذ م٘لعددس لهدد١٨٘    ًِ  ػددٞ لخددط

 . هوٌِؿأٝ

 :ضلؽ لف ي لسٚلوٛ  2/  2/  2

ٗٙعطخل لٙطً  يطلؽ لف ي لهجِ ٌٚٛو ٗٙؿ، ة  لفعط ٞ لهيت ثِجٌدٛ ة  لفِ ٌدٞ   

كلددددى ًددددّ طٚددددر لهجكِٚدددد خو ل٨خكلعدددد خو لهبٚ ُدددد خ لفِؿدددد٘ضٝو ل٨غددددكلثٚشٚ خ      

( .  Riahi-Belkaoui , 2003 : 217هددِ ٍ   ٗلهػٚ غدد خ ٗلإلسددطل١لخ ٗل

ٗيعبد ضٝ لخددط٠  دإْ ضلؽ لفدد ي لسٚلٚودٛ ٙؿدد، ة  لفعط دٞ لهدديت ثبكدٟ زلخددى لفِؿددأٝ      

يعس لْ ٙب زض لف٘ظمو ٗلهع ًوو يف لفِؿأٝ يف ُٔ ٙٞ كى َٙ٘ عٌى لٗ يعس ثدطكٍٔ  

 هوعٌى يف لفِؿأٝ .

ى لفِؿددأٝ ٗٙددجٍ ثمبٚددق   ٗهددصل  ددإْ ضلؽ لفدد ي لهبؿددطٜ عِددسً  قدد ضؽ زٗضٖ زلخدد      

لفع ضخل ٗلشبسلخ لفلجػبٞ هس٠ لهع ًوو زلخى لفِؿأٝو  إْ شهم ٧ٙزٜ ة  ثلّ٘ٙ 

ضلؽ لفدد ي لسٚلوددٛ ٗلهددصٜ يددسٗضٖ ٙدد٧زٜ ة  ظٙدد زٝ لفٚددعٝ لهجِ  ػددٚٞ هوٌِؿددأٝ ٗخوددق   

 ( . Kumara & Swamy, 2004: 82مٌٚٞ س   

ٚلوٛ ٙلٌّ يف طكٚكدٞ لْ ضلؽ    ٨خج٩خل يو ضلؽ لف ي لهبؿطٜ ٗضلؽ لف ي لس

لف ي لهبؿطٜ ٙؿ، ة  لفعط ٞ لهيت ثِجٌٛ ة  لهع ًوو يف لفِؿأٝو يف طو لْ ضلؽ 

لف ي لسٚلوٛ ٙؿ، ة  لفعط ٞ لهيت ٙجٍ ةُؿ ٦ٓ  ي٘لغدمٞ ضلؽ لفد ي لهبؿدطٜ لهدصٜ     

(  دإْ ضلؽ لفد ي لسٚلودٛ جيعدى       Daun , 2001: 1  لِٙجٌدٛ هوٌِؿدأٝ . ٗٗ كدً     

 طلز ٙعٌوْ٘ يسضسدٞ لعودٟ ًدّ لهدصك ١ ٗٙصدبظْ٘ لكذدط ةُج سٚدٞ .   هؿدطكٞ         ل٪

لهيت ئ  ضلمس ي ٓٚلوٛ ضعٚف ٨ ثلدْ٘ مد زضٝ عودٟ ذب٘ٙدى ضلؽ لفد ي لهبؿدطٜ ة        
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( يأْ خودق لهكٌٚدٞ ٓدٛ     Thomas ,1997: 5مٌٚٞ . ٗٓصل ً  لؾ ضخ ةهٕٚ زضلغٞ  

 . عٌوٚٞ ذب٘ٙى ضلؽ لف ي لهبؿطٜ ة  ضلؽ لف ي لسٚلوٛ

ٗيف له٘مح ُمػٕ  إْ ضلؽ لف ي لسٚلوٛ ٙسعٍ ضلؽ لف ي لهبؿطٜ يف عٌوٚٞ خوق 

لهكٌٚدددٞ . ًٗدددا ل٨غدددجدسلَ لهمعددد ي هلدددىهل ًدددّ ضلؽ لفددد ي لسٚلودددٛ ٗلهبؿدددطٜ قلدددّ   

هوٌِؿددأٝ لْ ثمدد٘ض لٗ ثٌِددٛ ع٩مدد خ سٚددسٝ يدد ٪اطلخل ل٪خددط٠ شلخ لفصددوظٞ  ٚٔدد        

 .  Relational capitalٗٓصل ٙؿلى ضلمس ي لهع٩م خ 

 طلؽ لف ي لسٚلوٛ قلّ ربعِٕٙ يف ًوم خ ثِ ٌٚٚدٞ ًأضؾدمٞ ضبٌٚدٞ ٗشهدم     

طجٟ قلّ لغجدسلًٕ ًطٝ لخط٠ يف لهعٌوٚ خ لهيت ثدجٍ زلخدى لفِؿدأٝ . ًٗدّ لُد٘ل       

ضلؽ لف ي لسٚلٚوٛ لهيت ٙجٍ مح ٙجٔ  طك٘ق لهِؿط ٗلهديت جيعودٔ  غدٔوٞ لهجظسٙدس     

 ٗلهكٚ ؽ .

ًّ  structuresلَ لهجلِ٘ه٘سٚ   ٗلسٚ كى ٗٙؿٌى ضلؽ لف ي لسٚلوٛ لغجدس

و لهدِ ٍ  proceduresلسى ثععٙع ثس ق لفعط ٞو ٗلهدطٗثو لهجِ ٌٚدٛو لإلسدطل١لخ    

systems و لهذك  ددددد خcultures و ٗم٘لعدددددس لهبٚ ُددددد خdatabases    ٞهوٌِ ٌددددد

OECD , 2006 : 10 ) . 

ٚٞ ٗعوٟ لٜ ةْ ٓصل لهِ٘  ًّ ضلؽ لف ي لهملطٜ ٙجٌذى يف لهسضلٙٞ لهجِ ٌٚ 

ٗلهدديت ثطكددع عوددٟ ذب٘ٙددى لفعط ددٞ ٗلفٔدد ضلخ ة      know-howكٚمٚددٞ ًعط جٔدد  

ضلؽ لفد ي لسٚلودٛ   (  Swart , 2006 , 148 ضلمس ي  لطٜ . ٗمس ٗ مح زضلغدٞ  

 يإُٔ لهعٌ٘ز لهمكطٜ هوٌِؿأٝ .

ٗقلدددّ ثكػدددٍٚ ضلؽ لفددد ي لسٚلودددٛ ة  مػدددٌوو لهكػدددٍ ل٪ٗي : قذدددى لهبِٚدددٞ     

و   strategies  ل٨غددددكلثٚشٚ خ   infrastructureلهجظجٚددددٞ هوٌِ ٌددددٞ 

( . ٗلهكػٍ لهذ ُٛ : قذدى لفولٚدٞ     policiesو ٗلهػٚ غ خ  processesلهعٌوٚ خ 

هوٌِؿدأٝو ٗلهديت ثجدأهف ًدّ طكد٘ق لهجدأهٚف         intellectual propertyلهملطٙٞ 

 ٗلهِؿط ٗيطل١لخ ل٨خكل  ٗلٜ طك٘ق م ُُ٘ٚٞ لخط٠ يف ٓصل لهػٚ ق. 
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ثؿ، لفولٚٞ لهملطٙٞ ة  لعٌ ي لهملط لإليسلعٚٞ لٜ ل٨خكلع خ  : ة الفكريةامللكي

ٗلفصِم خ ل٪زيٚٞ ٗلهمِٚٞ ٗلهطً٘ظ ٗل٪مس ١ ٗلهص٘ض ٗلهٌِ شض ٗلهطغدَ٘ لهصدِ عٚٞ   

. ٗثِكػدددددٍ لفولٚدددددٞ لهملطٙدددددٞ ة   ٣دددددجو ل٪ٗ  لفولٚدددددٞ لهصدددددِ عٚٞ لهددددديت ثؿدددددٌى  

ٗلهٌِددد شض لهصدددِ عٚٞ ٗيٚ ُددد خ لفصدددسض ل٨خكلعددد خ ٗلهع٩ًددد خ لهجش ضٙدددٞ ٗلهطغدددَ٘ 

لزببطليفو ٗلهذ ُٚدٞ طدق لف٧هدف لهدصٜ ٙطدٍ لفصدِم خ ل٪زيٚدٞ ٗلهمِٚدٞ ك هطٗلٙد خ          

ٗلهكصدد ٢س ٗلفػددططٚ خ ٗل٪ دد٩َ ٗل٪سبدد ْ لف٘غددٚكٚٞ ٗلهطغددَ٘ ٗلهو٘طدد خ ٗلهصدد٘ض    

 لهؿٌػٚٞ ٗلهجٌ دٚى ٗلهجصٌٌٚ خ لسِسغٚٞ ٗيطلًص لسب غة .

 ٛ مح ٙددٞ لفٌجولدد خ لهملطٙددٞ ًددّ لهػددطمٞ لٗ لهكط ددِٞ    لٜ لْ لفولٚددٞ لهملطٙددٞ ٓدد

غ٘ل١ ه٫ؾد ص لهمبٚعٚو لٗ ل٨عجب ضٙوو ٗشهم ًذى طق ل٨غٍ لهجش ضٜ ٗطدق  

  ( . 2001  ٙ٘غفو  لف٧هف ٗل٨يجل ض

 ٗثِكػٍ لفولٚٞ لهملطٙٞ ة   طعو ٌٓ  طق لف٧هفو لفولٚٞ لهصِ عٚٞ :

 خ ل٪زيٚددٞ ٗلف٘غددٚكٚٞ ٗل٪عٌدد ي   ِٗٙددسضض ذبددح طددق لف٧هددف لفصددِم     : حققا املفلقق  

 لهجص٘ٙطٙٞ ٗلفصِم خ لهػٌعٚٞ ٗلهبصطٙٞ ٗيطلًص لسب غب خ ل٨هلكُٗٚٞ ... لخل .

 ِٗٙسضض ذبجٔ  : :  امللكية الصناعية

 .  يطل١لخ ل٨خكل 

 . ٞٙلهع٩ً خ لهجش ض 

 : طك٘ق لفولٚٞ لهملطٙٞ ل٪خط٠ : ًذى 

      ٔدط لهعخدطيف لٗ لزبٌد هٛ    لهطغَ٘ ٗلهٌِد شض لهصدِ عٚٞو ٗٓدٛ عبد ضٝ عدّ لف 

 هوػوعٞ .

         ٞلف٧ؾطلخ لزببطل ٚدٞ : ٗٓدٛ ثٔدسخل ة  همدح ُ دط لفػدجٔوم ة  لْ غدوع

 ً  ثجٌٚع يِ٘عٚٞ ٗؾٔطٝ لٗ خص ٢  لخط٠ ثؿ، ة  ًِؿأٓ  لزببطليف .
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 :  Relational Capitalضلمس ي لهع٩م خ  3/  2/  2

ٙجشعل ًّ لفعط ٞ لهيت ِٙدجص   ٙعطخل ضلؽ لف ي لهع٩مٛ   لهع٩م خ ( يإُٔ سع١ ٨

عِٔددد  ض دددٚس ًدددّ لهع٩مددد خ يدددو لفِؿدددأٝ ٗلهعٌددد١٩ ٗلفددد٘ضزّٙ ٗل دددظ ت لفصدددوظٞ     

stakeholders ٛ  strategic allianceو ٗؾدددطك ١ لهجظددد هف ل٨غدددكلثٚش

partners   هجب ز٨خ عس ٓصٖ لهع٩م خ متذى لغكلثٚشٚٞ ٙجٍ ثم٘ٙطٓ  هبطا  

 ٚٞ .ً  ًّ لسى ثععٙع لفٚعٝ لهجِ  ػ

ًٗددّ لسددى ذبكٚددق لفٚددعٝ لهجِ  ػددٚٞو  ددإْ ٓددصٖ لهع٩مدد خ جيددة لْ ثلددْ٘ م٘ٙددٞ          

ٗا٘ٙوٞ ل٪ًدس ٗوِٚدٞ ي فعط دٞو ٗهدصل  دإْ ثبد زي لفعوً٘د خ يف ٓدصٖ لهع٩مد خ ٙعجدس           

 لًط ٓ َ ٗضطٗضٜ .

  هع٩مدد خ ثكددَ٘ عوددٟ ١٨ٗ لهعٌدد١٩ هوٌِؿددأٝ ٗل٨ضثبدد   يدد ف٘ضزّٙ ٗلهع٩مدد خ        

 قلددّ ذبسٙددسٓ  ٨ٗ قلددّ مٚدد ؽ مٌٚجٔدد  يؿددلى ٙعجٌددس    ل٪خددط٠ لفؿدد ئٞ لهدديت ٨ 

عوٚددٕ .  دددطلؽ لفددد ي لهع٩مدددٛ ٙعجدددس سدددع١ ًٔدددٍ ًدددّ مٌٚدددٞ لفِؿدددأٝ ٗهدددصهم جيدددة   

لهجكطٙط عِٕ يف لهك٘ل٢ٍ لف هٚدٞ ٗلْ ٙدجٍ لإل صد ح عِدٕ فػدجدسًٛ لفعوً٘د خ لف هٚدٞ        

 ٗ٪ ظ ت لفصوظٞ يف لهؿطكٞ .

لُدددٕ لهمدددطق يدددو لهكٌٚدددٞ لهس كٙدددٞ ٗقلدددّ لهِ دددط ة  ضلؽ لفددد ي لهملدددطٜ عودددٟ 

 هوٌِؿأٝ ٗلهكٌٚٞ لهػ٘مٚٞ .

 

 

ٗثجطددٌّ كددى صبٌ٘عددٞ ًددّ ل ٌ٘عدد خ لهػدد يكٞ لهدديت ثجلددْ٘ ًِٔدد  ل٪ دد٘ي       

لهملطٙدددٞ ًدددّ صبٌ٘عدددٞ ًدددّ لهعِ  دددط كٌددد  سددد ١ يف ثصدددِٚف لإلذبددد ز لهدددسٗهٛ          

 هوٌظ غبو .

 لهكٌٚٞ لهػ٘مٚٞ هوٌِ ٌٞ = لهكٌٚٞ لهس كٙٞ + ضلؽ لف ي لهملطٜ
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 ( 2ؾلى ضمٍ   

 ًلُ٘ خ عِ  ط ضلؽ لف ي لهملطٜ

 ضلؽ لف ي لهع٩مٛ   لهع٩م خ ي هع١٩ٌ ( Human Capitalلهطلمس ي لهبؿطٜ 

Relational ( Customer ) Capital 

  كٚف ُعطخلKnow – haw 

  ٍٚلهجعوEducation 

   ٞلزبددددددددسلضٝ لفِٔٚددددددددVocational 

Qualification 

   ٞلضثبدددد   لهعٌددددى ي فعط ددددWork – 

related knowledge . 

   لهجكٚدددددددٍٚ لفٔدددددددOccupational 

Assessment . 

 جكٚدددددٍٚ لهِمػدددددٛ لهPsychometric 

Assessment .  

  لهع٩ً خBrands 

  لهع١٩ٌCustomers 

  ١٨ٗ لهع١٩ٌCustomers Loyalty  

  ٞلغٍ لهؿطكCompany names 

  ثطلكٍ لهموب خBacklog Orders  

   مِدددددد٘لخ لهج٘ظٙدددددداDistribution 

Channels  

    ٚعكددددددددددددددددد٘ز لهكخدددددددددددددددددLicensing 

agreements 

   عكددددد٘ز ل٨ًجٚددددد ظلخFranchising 

agreements  

 Organizational ( Structural ) Capitalلهطلمس ي لهجِ ٌٚٛ   لسٚلوٛ ( 

 Infrastructureل ٘ي لهبِٚٞ لهجظجٚٞ 

Assets 

 Intellectual Propertyلفولٚٞ لهملطٙٞ 

  ٝوػدددددددددمٞ لإلزلض Management 

Philosophy  

  ٌٞ ِدك  ٞ لفCorporate Culture  

   ٝلوددددددددطلا لإلزلضManagement 

Process 

  ددددددددٍ لفعوً٘دددددددد خ ُInformation 

Systems  

  ٞٚلهع٩م خ لف هFinancial Relations 

   يطل١لخ ل٨خكلPatents  

  طك٘ق لهِػذCopyright  

  ٌٍٚطك٘ق لهجصDesign Rights  

  ٞٙل٪غطلض لهجش ضTrade Marks 

  ٞٙلهع٩ً خ لهجش ضTrademarks 

  ًٞع٩ً خ لشبسService Marks 

 ( CIMA , 2004  لفصسض :
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 ل٨عكلخل يطلؽ لف ي لهملطٜ يف لهجك ضٙط لف هٚٞ : 3/  2

ٙددددط٠ لهددددبع  لْ ل٨عددددكلخل ي ٪ دددد٘ي لهملطٙددددٞ يف لهجكدددد ضٙط لف هٚددددٞ ٙجطددددٌّ    

ل٨عكلخل ي هكٌٚٞ لسبكٚكٚٞ هوٌِؿأٝ ٗلهيت قلّ ثكسٙطٓ   كدم ةشل ًد  لخدص ضلؽ    

( . ٗٓددصل  Marr, Schiuma & Neely, 2004:553لهملددطٜ يف ل٨عجبدد ض  

ٙجطددٌّ لٙطددً  لإل صدد ح عددّ مٌٚددٞ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ ي عجبدد ضٖ سددع١ ٨ ٙجشددعل ًددّ   

لهجكطٙددط لفدد هٛ ٗشهددم طجددٟ ٙددجٍ علددؼ لهكٌٚددٞ لسبكٚكٚددٞ هوٌِؿددأٝ كلدددى ٗة           

ًػ عسٝ لفػدجذٌطّٙ ٗل٪ادطلخل ل٪خدط٠ شلخ لفصدوظٞ ي فِؿدأٝ عودٟ لربد ش مدطلضلخ         

 غوٌٚٞ .

لٙطً  ًػ ٢ى لٗغا ُم مً  ط٘ي مسضٝ لهجكطٙط ًٗا شهم  إْ ٓصل لهطلٜ ٙجطٌّ 

لف هٛ عوٟ ٗ دف ٗذبوٚدى ضلؽ لفد ي لهملدطٜ هوٌِؿدأٝ . ٗٙدط٠ ل دظ ت ٓدصل لهدطلٜ          

ضدددطٗضٝ ٗضدددا ًعددد ٙ، ضب غدددبٚٞ ثدددِ ٍ عٌوٚدددٞ لإل صددد ح عدددّ ضلؽ لفددد ي لهملدددطٜ   

فػدجدسًٛ لفعوً٘دد خ لف هٚدٞ .   حمل غددبٞ لف هٚدٞ ي٘ضددعٔ  لسبد هٛ ٨ ثعددكخل يددطلؽ     

لهملطٜ كأ ى يف لهك٘ل٢ٍ لف هٚٞو طٚر لْ ٓصل لهِ٘  ًّ ل٪ د٘ي ٨ ٙػدج٘يف   لف ي 

ؾددطٗ  ًٗعدد ٙ، ل٨عددكلخل ي ٪ دد٘ي ٗلهدديت ر ٗضددعٔ  ًددّ مبددى صبوددؼ ًعدد ٙ،          

 ( . IASB   IASB , 2010 , A838لحمل غبٞ لهسٗهٚٞ 

هددصهم  ددإْ لهكٌٚددٞ لهدديت ٙددجٍ خوكٔدد  ًددّ خدد٩ي لغددجدسلَ ٓددصٖ ل٪ دد٘ي ودد،       

لي وددد، ًعدددكخل ئددد  ٨ٗ ٙدددجٍ لهجكطٙدددط عِٔددد  فػدددجدسًٛ ًعوً٘ددد خ لفوٌ٘غدددٞ ٨ ثدددع

ًٞ هصهم  إْ عدسَ ل٨عدكلخل يدطلؽ لفد ي لهملدطٜ يف لهكد٘ل٢ٍ لف هٚدٞ         لفِؿأٝ . ُٗجٚش

 & Rodovخيودق  شد٘ٝ يدو لهكٌٚدٞ لحمل غدبٚٞ ٗلهكٌٚدٞ لهػد٘مٚٞ هدطلؽ لفد ي           

Leliaert, 2002 : 323   ًعٙددس ًددّ  ( . ٗهددصل  ددإْ ًِٔددٞ لحمل غددبٞ حب سددٞ ة

لزبٔددس ًددّ لسددى لْ ثبكددٟ عوددٟ  ددوٞ ي مجصدد ز لفعط ددٞ .   فعط ددٞ ٗلفعوً٘دد خ متذددى  

لزبع١ ل٪كس ًّ خوق لهكٌٚٞ و، لفوٌ٘غٞ   لفعِ٘ٙٞ ( فِؿأٝ ل٪عٌ يو ٗهصل  دإْ  

لهجظسٜ لهط٢ٚػدٛ لهدصٜ ٙ٘لسدٕ لحمل غدبٞ ٓد٘ لهكٚد ؽ ٗلهجكطٙدط عدّ ٓدصٖ لفعط دٞ             

Seetharaman et al , 2002:132 . ) 



 

 

  

 هجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتواعية 141

 قياس أثر رأس الوال الفكري واإلفصاح عنه  على أداء هنشآت األعوالقياس أثر رأس الوال الفكري واإلفصاح عنه  على أداء هنشآت األعوال         د/سالن هحود سعيد بافقير               

 م4102 يناير (  6الوجلد )  األولالعدد 

ٗٙط٠ يع  لهب طذو لْ ٢٩ًٌٞ ٗ  ٢سٝ لهجك ضٙط لف هٚٞ ٗلحمل غدبٚٞ مدس ثطد ١ي    

ٗ كسخ ًعٙسًل ًّ ل٨ٓجٌ َ يف لعك ت غوػوٞ لهمط ٢ا لف هٚٞ هعسز ًّ لهؿدطك خ  

(  Sujan & Abeyeskera, 2007:1لهع فٚددٞ لهلددس٠ ًٗل ثددة لحمل غددبٞ    

 ثودددديب لسب سدددد خ لفدجومددددٞ ٗل ددددبظح ٓددددصٖ لهجكدددد ضٙط لف هٚددددٞ ي٘ضددددعٔ  لسبدددد هٛ ٨ 

فػددددجدسًٛ لفعوً٘دددد خ لهدددد٘لضزٝ يف لهجكدددد ضٙط لف هٚددددٞو ٗهددددصهم  ٌددددّ لهطددددطٗضٜ لْ  

ثجطددٌّ ثكدد ضٙط لهؿددطك خ ًعوً٘دد خ ًمٚددسٝ ٨ربدد ش لهكددطلضلخ ٗثوبٚددٞ لطجٚ سدد خ      

 فٚا لفػجدسًو .

 ٩يس لْ ٙجٍ علؼ لفعوً٘ خ لفجعوكٞ يعٌوٚٞ خوق لهكٌٚٞ يف ًِؿدآخ ل٪عٌد ي   

 ٞ ة  لهكٌٚٞ لسبكٚكٚٞ سصٖ لفِؿآخ يف لهجك ضٙط لف هٚٞ .ي إلض  

ٗمس لؾ ضخ يع  لهسضلغ خ ة  لْ ِٓ ن ط سٞ ة  ثص٘ٙط ابٚعدٞ ٗمٌٚدٞ كدىهل    

ًددّ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ ٗودد،ٖ ًددّ ل٪ دد٘ي ودد، لفوٌ٘غددٞ ٗلهدديت ثطددٚف مٌٚددٞ ة       

 (Holmen , 2005: 2  لهكٌٚٞ لإلف هٚٞ هوٌِؿدأٝ يف لهجكد ضٙط لف هٚدٞ . طٚدر ٙدط٠      

ٗآخدددطْٗ لْ لهؿدددطك خ غددد٘خل ذبكدددق يعددد  لفعلٙددد  ةشل ذبػدددِح ثك ضٙطٓددد  لف هٚدددٞ      

 ٗلؾجٌوح عوٟ ضلؽ لف ي لهملطٜو ًّٗ ٓصٖ لفعلٙ  :

 . ٝغس لهمش٘ٝ يو لهكٌٚٞ لهس كٙٞ ٗلهكٌٚٞ لهػ٘مٚٞ هوٌِؿأ 

 . ٝث٘ ، ًعوً٘ خ ل طى عّ لهكٌٚٞ لسبكٚكٚٞ هوٌِؿأ 

  لفعوً٘ خ يو ًػجدسًٛ لهجك ضٙط لف هٚٞ .ربمٚ  لٗ لسبس ًّ عسَ مت دى 

 . ٝثععٙع ٗذبػو مسعٞ لفِؿأ  

 مٚ ؽ ضلؽ لف ي لهملطٜ : 4/  2

٨ؾددم لْ مٚدد ؽ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ ٙعجددس ًددّ ل٪ًدد٘ض لس ًددٞ غدد٠٘ ه٫وددطلا   

لهسلخوٚددٞ لٗ ل٪وددطلا لشب ضسٚددٞ .  ب هِػددبٞ ه٫وددطلا لهسلخوٚددٞ  ددإْ لهؿددطكٞ       

بدطا ةزلضٝ لفد٘لضز عودٟ عبد٘ لكذدط  ع هٚدٞ ممد  ٙػد عس         ثكٚؼ ضلؽ لفد ي لهملدطٜ ي  

عوٟ ربمدٚ  لهجلد هٚف . لًد  ي هِػدبٞ ه٫ودطلا لشب ضسٚدٞ  دإْ مٚد ؽ ضلؽ لفد ي          

لهملددطٜ ٙجموددة ًعوً٘دد خ ً٘د٘مددٞ ٗقلددّ لهجظكددق ًِٔدد  ثؿدد، ة  لهٌِدد٘ لفج٘مددا   
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 هوؿطكٞ ٙجٍ ثكسقٔ  هوٌػجذٌطّٙ لسب هٚو ٗلحملجٌوو ٗه٫اطلخل ل٪خط٠ لهيت

( . ٗهلدٛ ٙدجٍ ذبسٙدس      Hunter et al , 2005: 3ثػدجدسَ ٓدصٖ لفعوً٘د خ      

ًػج٠٘ ضلؽ لف ي لهملدطٜ لهدصٜ متجولدٕ لفِؿدأٝو ِٙببدٛ هدإلزلضٝ لْ ذبدسز ٧ًؾدطلخ         

ضلؽ لف ي لهملطٜ شلخ لهصوٞ يِؿد أ  . ًٗدا شهدم  دإْ ذبسٙدس ٓدصٖ لف٧ؾدطلخ يف        

 ًل غ٩ًٔ .لهصِ عٞ لهيت ثِجٌٛ ةهٚٔ  لفِؿأٝ ٨ ٙعجس لًط

ِٓ ن سٔ٘ز كب،ٝ ثبصي ًّ لسى ثم٘ٙط ًكد ٙٚؼ ٧ًٗؾدطلخ قلدّ لهطكدْ٘     ٗ

ةهٚٔدد  هكٚدد ؽ ٗثكٚددٍٚ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ عوددٟ ًػددج٠٘ لهؿددطك خو ٗضوددٍ لهجكددسَ        

لفوٌ٘ؽ لهصٜ طصى يف ٓصل ل  ي ة٨ لُٕ ًد  ظلهدح ِٓد ن ًػد طٞ عدسَ لثمد ق يدو        

    ٙ ٧ؾدط لغدجٌطلض لسب سدٞ فعٙدس ًدّ      لفدجصو  ٌٚ  ٙجعوق ئدصٖ لفكد ٙٚؼ ٗٓدصل تد  

لهجم٘ٙط ٗلهجظػو سصٖ لفكد ٙٚؼ ٗقلِِد  لْ ٧ُؾدط ط هدٞ ظٙد زٝ ل٨ٓجٌد َ يدصهم        

 ( 2005  ٙ٘غفو  ًّ خ٩ي لف٧ؾطلخ لهج هٚٞ :

لزب ضٙددٞ هكٚدد ؽ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ يف لهؿددطك خ ٗكدد ْ ًددّ    خكذددطٝ لحملدد ٨ٗ .ل 

( لهػ٘ٙسٙٞ هكٚ ؽ  Skandiaليطظٓ  لهجكطٙط لهػِٜ٘ لهصٜ ل سضثٕ ؾطكٞ   

 ٗثكٍٚٚ ًلُ٘ خ ضلمس س  لهملطٜ . 

ظٙ زٝ ل٨ٓجٌ َ ٗل٨عدكلخل ي هكٌٚدٞ لسبكٚكٚدٞ   لهػد٘مٚٞ ( هدطلؽ لفد ي لهملدطٜ         .ت 

هوؿددددطك خ عوددددٟ لهددددطوٍ ًددددّ مصدددد٘ض لغدددد هٚة لهكٚدددد ؽ ٗلهجكٚددددٍٚ لحمل غددددبٚٞ   

 ٗلف٧ؾطلخ لف هٚٞ لهجكوٚسٙٞ . 

ضلؽ لفددد ي لهملدددطٜ يف ل٪زل١ ل٨عدددكلخل لفجعلٙدددس ي هدددسٗض ل٪غ غدددٛ لهدددصٜ ٙوعبدددٕ   .ض 

 لإلف هٛ هوؿطكٞ عوٟ  عٚس لهِج ٢ص لف زٙٞ لٗ عوٟ  عٚس لفِ  ػٞ لهػ٘مٚٞ   

ضودددٍ كدددى شهدددم  ِٔددد ن لهلدددذ، ًدددّ لهؿدددطك خ ٨ظلهدددح ثكدددٍٚ ل ددد٘س  لهملطٙدددٞ     

ي همطٙكددٞ لهجكوٚسٙددٞ لفػددجدسًٞ هجكٚددٍٚ ل٪ دد٘ي لف زٙددٞ ٗٓددصل ًدد  لكسثددٕ زضلغددٞ   

( ٗهدصهم  كدس مدسًح لزبٌعٚدٞ      CMAو لهلِدسٙو    زبٌعٚٞ لحمل غدبو لإلزلضٙد  
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زضلغددٞ هكٚددد ؽ ٗثكٚدددٍٚ ضلؽ لفددد ي لهملددطٜ يف لهؿدددطك خ لؾدددجٌوح عودددٟ ٧ًؾدددطلخ   

 لٌٓٔ  : 

  ٝعسز لفِجش خ لزبسٙس. 

  عسز لهعي ٢ّ لزبسز. 

 ُٞٙػبٞ لهِش ح ًكٚػٞ ي هكٌٚٞ لهِكس .  

 ) ُػبٞ لهعٙ زٝ يف ظي ٢ّ ل٪عٌ ي   لهؿطك خ .  

 ٞٚزهٚى لإلُج س . 

 ٞٙ٧ًؾطلخ لهِ٘عٚٞ لهجكوٚس . 

  ْ٘ل٬ٙعٗ ًٗػج٠٘ ضض  لهعي . 

ٗٙددددبو لزبددددسٗي لهجدددد هٛ يعدددد  ٧ًؾددددطلخ ضلؽ لفدددد ي لهملددددطٜ ٗشهددددم حبػددددة  

 ثكػٌٚ ثٕ لفدجومٞ ٗلهيت غبق ًِ مؿجٔ  يف لهصمظ خ لهػ يكٞ .

 ( 1سسٗي ضمٍ   

 ٙ٘ضا ٧ًؾطلخ لزل١ ضلؽ لف ي لهملطٜ

Intellectual capital performance indicators 
 ضلؽ لف ي لهبؿطٜ

Human capital 

 ضلؽ لف ي لسٚلوٛ

Structural capital 

 ضلمس ي لهع٩م خ

Relational capital 

 ثلومٞ لهمطز/ لإلٙطلزلخ

Personnel cost / 

revenue 

ُمك خ لهبظر ٗلهجم٘ٙط / 

 لإلٙطلزلخ

Research and 

development 

expenditure / revenue 

ق ٗلهبٚا ثل هٚف لهجػ٘ٙ

 ٗلهج٘ظٙا / لإلٙطلزلخ

Marketing, selling 

and distribution 

costs / revenue 

 لإلٙطلزلخ / لف٘ظمو

Revenue/ employee 

لفولٚٞ لهملطٙٞ / ةف هٛ 

 ل٪ ٘ي

Intellectual property / 

total assets 

 ًػج٠٘ مم ع خ ل٪عٌ ي

Business segments 

level 
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(و لهجعٚو   لهج٘ظٚف 

لهجسضٙةو لهجم٘ٙط لهصٜ لُمق 

 عوٟ كى ً٘ظف

Recruitment, training 

and development 

spent per employee  

 ًعسي زٗضلْ لف٘ظمو

Staff turnover rate 

ًػج٠٘ لهكم ع خ  

 لزببطل ٚٞ

Geographical 

segments level 

 طصٞ لهػ٘ق

Market share 

 ة٘ لهػ٘ق  

Market growth 
  Vergauwen et al ( 2007 : 1163 ) لفصسض :

 : ( Holmen , 2005 : 2–3 ِٗٓ ن سػٞ لغب ت ض٢ٚػٚٞ هكٚ ؽ ضلؽ لف ي لهملطٜ : 

ًػدد عسٝ لف٧غػدد خ عوددٟ  ددٚ وٞ لغددكلثٚشٚجٔ  ًددّ خدد٩ي ذبسٙددس ٗثكٚددٍٚ          (1 

 ضلمس س  لهملطٜ لهصٜ لكػبٔ  لفٚعٝ لهجِ  ػٚٞ .

لفدد ي لهملددطٜ ةشل ر مٚ غددٕ  إُددٕ  لفػدد عسٝ يف لربدد ش لهكددطلضلخ لفجِ٘عددٞو  ددطلؽ (2 

ًٞ  ٌٚد     غٚػ عس يف ثكٍٚٚ عٌوٚ خ ل٨ُسً ض ٗلهجٌوم يو لهؿطك خو ٗخ  د

 ٙجعوق يػعط لهؿطل١ لٗ لهجٌوم .

ثكٍٚٚ ثِمٚص لغكلثٚشٚٞ لفِؿأٝو  كٚ ؽ ضلؽ لف ي لهملطٜ ٙد٧زٜ ة  ثمد٘ٙط    (3 

ٚددص لٙددٞ  ٧ًؾددطلخ ل٪زل١ لهط٢ٚػددٚٞ لهدديت ًددّ ؾددأُٔ  لفػدد عسٝ عوددٟ ثكٚددٍٚ ثِم      

 لغكلثٚشٚٞ ٙجٍ ث٘ظٚمٔ  .

 لغددجدسلَ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ كأغدد ؽ هوظصدد٘ي لفل  ددآخ   لهجع٘ٙطدد خ (    (4 

Compensation     ٕلٗ لسبدددد٘ل ع .  كٚدددد ؽ ضلؽ لفدددد ي لهملددددطٜ قلددددّ ضيمدددد

 . Compensationsٗلهجع٘ٙط خ  Incentiveخبمٞ ًِا لسب٘ل ع 

 Externalًدا ل دظ ت لفصدوظٞ لشبد ضسٚو      Communicateهوج٘ل دى   (5 

Stakeholders   كٌٚدددددٞ ضلؽ لفددددد ي لهملدددددطٜ ةشل ر مٚ غدددددٔ  غدددددج٧زٜ ة  .

 ث٘ ٚى لهكٌٚٞ لسبكٚكٚٞ هوٌِؿأٝ ٪ ظ ت لفصوظٞ لشب ضسٚو .
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ةْ مٚ ؽ ضلؽ لف ي لهملطٜ ٗلهجكطٙط عِٕ غ٘خل ٧ٙزٜ ة  ثطٚٚق لهمش٘ٝ يدو    

وٌِؿدأٝ ثؿد، ة    لهكٌٚٞ لهس كٙٞ ٗلهكٌٚٞ لهػ٘مٚٞ هوٌِؿأٝ .   هكٌٚٞ لهػ٘مٚٞ ه

صبٌددد٘  ل٪ ددد٘ي لهجكوٚسٙدددٞ لفعدددكخل ئددد و ٗل٪ ددد٘ي وددد، لفوٌ٘غدددٞ لفعدددكخل ئددد و 

  ٗلهددديت متذدددى ضلؽ لفددد ي لهملدددطٜ  وددد، لفعدددكخل ئددد Competenciesٗلهلمددد ١لخ 

 Mouristen , 2003 : 3 . ) 

 ة شض ٗاطق مٚ ؽ ضلؽ لف ي لهملطٜ : 5/  2

ٞ لٓ (    ٧ٙGuthrie & Petty , 2001كدس     ٧ًؾدطلخ  ٗذبسٙدس  ٗضدا  ٌٚد

ٞ  ًٗكد ٙٚؼ  ٖ  لهملدطٜو  لفد ي  ضلؽ هكٚد ؽ  زمٚكد َ  لف٧ؾدطلخ  ٗٓدص  لفِ ٌد خ  ثودع

 ل با لفِ ٌ خ متٚع ةْ ةش غ٘ل١و طس عوٟ ٗلهلب،ٝ لسبشٍ ًٗج٘غمٞ لهصب،ٝ

ٜ  لفد ي  هدطلؽ  ةزلضثٔد     عوٚٞ عوٟ كب،ٝ يص٘ضٝ ٙعجٌس ٕ  .لهملدط  لهلدذ،  ٗث٘لسد

ٞ  ةؾل ٨خ لفِ ٌ خ ًّ ٍ  مٚد ؽ  يف طكٚكٚد  ٨ٗغدٌٚ   لهملدطٜو  لفد ي  ضلؽ ٗثكد٘ٙ

ٞ  ٧ًؾدطلخ  ثعجٌدس  لهديت  لفِ ٌد خ  ثودم  ٞ  كٌٚد  مٚد ؽ  ًذدى  لهكٚد ؽو  يف ً زٙد

ٞ  ٗلفبٚعد خ  ٗل٪ضيد ح  لهجلد هٚف  ٞ  ٗلسبصد ٞ  ٗل٪ د٘ي  لهػد٘مٚ  ٗل٨هجعلًد خ  لف زٙد

 . ٗو،ٓ  لف هٚٞ

 ٗي هطوٍ ًّ عسَ ٗسد٘ز ًعد ٙ، ًٗبد ز٥ ضب غدبٚٞ ًكب٘هدٞ مبد٨ً٘ ع ًدً  هكٚد ؽ        

ضلؽ لفدد ي لهملددطٜو ة٨ ةْ ِٓدد ن لهعسٙددس ًددّ لحملدد ٨ٗخ ه٘ضددا ةدد شض هكٚدد ؽ ضلؽ    

 لف ي لهملطٜو قلّ لْ ُػجعطا يعطً  ًِٔ  :

 : Value Chain Scoreboard( ه٘طٞ لٗ يم مٞ غوػوٞ لهكٌٚٞ  1  

ٗٓددد٘ عبددد ضٝ عدددّ ًصدددم٘ ٞ ًدددّ لف٧ؾدددطلخ وددد، لف هٚدددٞ ٗلهددديت ثكػدددٍ ة  دددد٩ز       

 ( Lev , 2002لهجم٘ٙط ٗٓٛ :   صبٌ٘ع خ ابكً  هسٗضٝ 

 لهجعوٍ . –ًططوٞ ل٨غجلؿ خل  (ل  

 ًططوٞ لهجِمٚص . (ت  

 . Commercializationًططوٞ لفج سطٝ  (ض  



 

 

  

 هجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتواعية 146

 قياس أثر رأس الوال الفكري واإلفصاح عنه  على أداء هنشآت األعوالقياس أثر رأس الوال الفكري واإلفصاح عنه  على أداء هنشآت األعوال         د/سالن هحود سعيد بافقير               

 م4102 يناير (  6الوجلد )  األولالعدد 

ٗٙمددكا ٓددصل لهٌِدد٘شض لْ ل٨غددجذٌ ض لهلدد يف يف ل ٌ٘عدد خ لفؿدد ض ةهٚٔدد  ٙلددْ٘     

ًًٌٔ  ٗط مسً  هبو٘غ لٓسلخل لفِ ٌدٞو عودٟ لْ ثلدْ٘ ٓدصٖ ل ٌ٘عد خ صبجٌعدٞ ًدّ        

٘ي ة  ًصددم٘ ٞ ًج٘لظُددٞ هدد٫زل١ لسبدد هٛ ٗلفػددجكبوٛ فِؿددآخ ل٪عٌدد يو   لسددى له٘ دد

 ٗلْ ثلْ٘ ٓصٖ لف٧ؾطلخ ًػجِسٝ عوٟ ل٪ٓسلخل ل٨غكلثٚشٚٞ هوٌِ ٌٞ .

 ) ( Skandia Navigator( ًػجلؿف غل ُسٙ   2  

                                                      (Skandia Insurance companyٗضا ٓصل لهٌِ٘شض ي٘لغدمٞ ؾدطكٞ    

ئدسخل مٚدد ؽ ضلؽ لفدد ي لهملدطٜ و ٗٙعلددؼ ٓددصل لهٌِدد٘شض سػدٞ ليعدد ز ٗٙجدد٘ ط هلددى    

 ًِٔ  صبٌ٘عٞ ًّ لف٧ؾطلخ لهك يوٞ هوكٚ ؽ ٓٛ : 

       لهبعس ل٪ٗي : لهككٚع لف هٛ ٗثػجدسَ لف٧ؾدطلخ لف هٚدٞ هوجعدب، عدّ لهككٚدع

 لف هٛ . 

 ٙٗ ٔجٍ يجكسٙط ضلؽ ً ي لهع١٩ٌ ي هِػدبٞ  لهبعس لهذ ُٛ : لهككٚع عوٟ لهعٌٚى

 هوٌِؿأٝ ٗٙػجدسَ يف شهم كى ًّ لف٧ؾطلخ لف هٚٞ ٗو، لف هٚٞ . 

    لهبعس لهذ هر : لهككٚع عوٟ لهعٌوٚ خ ٗي هِػبٞ هو٧ٌؾطلخ لفػجدسًٞو  إُٔد

ث٧كددس عوددٟ ل٨غددجدسلَ لهمعدد ي هوجلِ٘ه٘سٚدد  ًٗطلمبددٞ سدد٘زٝ لهعٌوٚدد خ ُٗ ددٍ   

   يع  لف٧ؾطلخ لف هٚٞ . ةزلضٝ لزب٘زٝ ي إلض  ٞ ة

         لهبعددس لهطليددا : لهككٚددع عوددٟ لهجشسٙددس ٗل٨يجلدد ض ٗندد ٗي ٓددصل لهبعددس مٚدد ؽ

لهكسضلخ لإليسلعٚٞ هوٌِؿدأٝ عدّ اطٙدق مٚد ؽ  ع هٚدٞ لغدجذٌ ضلثٔ  يف لهجدسضٙة        

 ٗلإلُم ق عوٟ لهبظ٘ز ٗلهجم٘ٙط . 

    يأكٌودٕ   لهبعس لشب ًؼ : لهككٚع عوٟ لف٘لضز لهبؿطٙٞ ٗلهديت ذبدطن لهٌِد٘شض

 ٗلهيت ثعلؼ ضلؽ لف ي لهبؿط٠ هوٌِؿأٝ و ٗكٚمٚٞ ثم٘ٙط ٗثععٙع ٓصٖ لف٘لضز .

 : Market – to – Book Value( لهكٌٚٞ لهػ٘مٚٞ ة  لهكٌٚٞ لهس كٙٞ  3  

ٗٙكَ٘ ٓصل لهٌِ٘شض عودٟ مٚد ؽ لهمدطق يدو لهكٌٚدٞ لهػد٘مٚٞ هطلمسد ي لفِ ٌدٞ         

غددد ؽ هوٌِددد٘شض ٓددد٘ لْ لهكٌٚدددٞ  ٗمٌٚجٔددد  لهس كٙدددٞو ٗيدددصهم ٙلدددْ٘ ل٨ دددكلا ل٪  

لهػدد٘مٚٞ متذددى لهكٌٚددٞ لسبكٚكٚددٞ هوٌِ ٌددٞ ٗيطددٌِٔ  مٌٚددٞ لف٘سدد٘زلخ لفوٌ٘غددٞ     
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 Stewart ٗو، لفوٌ٘غٞ . ٗثعس ٓصٖ لهمطٙكٞ ًكب٘هٞ ضب غبًٚ  ٗغٔوٞ لهجمبٚق 

, 1997  ). 

 ( ٗٓٛ :  Cetinًّ لٍٓ ل٨عكلض خ عوٟ ٓصٖ لهمطٙكٞ ً  مسًٕ   ٗ

ثجع ًدددى ًدددا ل٪غددد٘لق لهع ًدددٞ لٗ لغددد٘لق ل٪ٗضلق لف هٚدددٞ  لْ يعددد  لهؿدددطك خ ٨  .ل 

 ٗي هج هٛ هٚؼ س  مٌٚٞ غ٘مٚٞ ٗهٚؼ ًّ لهػٔى ذبسٙس ضلمس س  لهملطٜ . 

ةْ لغجدسلَ لغع ض ل٪غٍٔ يف لهػ٘ق لف هٚٞ كأغ ؽ سبػد ت لهكٌٚدٞ لهػد٘مٚٞ     .ت 

 س  لهملطٜ هدٚؼ عٌوٚد  يػدبة ثصيدصت لغدع ض ل٪غدٍٔ       هوؿطكٞ هجظسٙس ضلمس

  عً٘زل لٗ ٓبً٘ا  . 

ةشل ك ُح مٌٚٞ ضلؽ لف ي لهملطٜ متذى لهمطق يو لهكٌٚدٞ لهػد٘مٚٞ ٗلهس كٙدٞ     .ض 

 ٌ شل ٙج٘سة عوٟ لهؿطكٞ لْ ثعٌى يف ظى ٓصٖ لفعوً٘ خ . ةش ٙعجكس لهدبع   

 ً ؿدلوٞ ض٢ٚػدٚٞ خ  دٞ لْ    لْ لغجبع ز ضلؽ لف ي لهملطٜ ًّ لهلؿ٘خل لف هٚٞ ٓد٘ 

لهمطق يو لهكٌٚٞ لهػد٘مٚٞ ٗلهس كٙدٞ يف ثعلٙدس يؿدلى كدب،و كٌد  لْ ثصيدصت        

 لهكٌٚٞ لهػ٘مٚٞ هوؿطكٞ ٓ٘ ًؿلوٞ لخط٠ . 

ةْ لهمطق يو لهكٌٚٞ لهػ٘مٚٞ ٗلهس كٙٞ ٨ قلّ لْ ثعدع٠ هدطلؽ لفد ي لهملدطٜ      .ز 

 . س ٓصل لهمطقٞ ٗلشب ضسٚٞ لهيت ث٘ه كم يى ِٓ ن لهعسٙس ًّ لهع٘لًى لهسلخوٚ

 شض لهع ٢س عوٟ لفعط ٞ : ٘ٗ ةل ( ًكٚ ؽ 4  

(  ROAعودددٟ لغددد ؽ لطجػددد ت لهع ٢دددس عودددٟ ل٪ ددد٘ي         ٙكدددَ٘ ٓدددصل لهٌِددد٘شض  

 لحملػ٘يٞ ٗطػة لهصٚبٞ لهج هٚٞ : 

 ل٪ ٘ي لفوٌ٘غٞ هوؿطكٞ  

 ( = ROAلهع ٢س عوٟ ل٪ ٘ي   
 لهع٘ل٢س مبى لهططٙبٞ    

 ل٪ ٘ي لفوٌ٘غٞ هوؿطكٞ
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عٞ لهدديت ٙكددا  يعددس شهددم ٙددجٍ ًك ضُجٔدد  ًددا ًج٘غددمٞ لهع ٢ددس هعٌددَ٘ لهصددِ          

 هعٙدد زٝ عددّ ًج٘غددم لهصددِ عٞ ثعجددس ع ٢ددس لفعط ددٞ      ُؿدد   لهؿددطكٞ ضددٌِٔ  .    

  .ًل غة ضلؽ لف ي لهملطٜ لشب ص ي هؿطكٞ ًّٗ لًذوجٔ  : لهكٌٚٞ و، لفوٌ٘ؽو

 :  Balanced Scorecard( ة٘شض يم مٞ ل٪زل١ لفج٘لظْ  5  

ًدّ ًمٔدَ٘    َ ًدسخى هٌِد٘شض ٙكدكت   1997غدِٞ    Kaplan & Nortonمدسَ  

ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ ٗلهددصٜ لاوددق عوٚددٕ ُ دد َ ًكدد ٙٚؼ ل٪زل١ لفجدد٘لظْ و  ٔدد٘  ُ دد َ      

ٗطددسٝ ل٪عٌدد ي   ٨غددكلثٚشًٚٞجعددسز ل٪يعدد ز هكٚدد ؽ ل٪زل١ ٗٙعددس تذ يددٞ ثطفددٞ     

 ل٨غددكلثٚشٚٞزلخدى صبٌ٘عددٞ ًكليمددٞ ًدّ لفكدد ٙٚؼ لهدديت ذبدسز يسمددٞ ل٪ٓددسلخل    

ٖ ل٪ٓسلخل و ٗهكس لؾجق ٓصل لهٌِ٘شض لمسٕ ا٘ٙوٞ ل٪سى ٗآهٚٞ ةظب ظ لٗ ذبكٚق ٓص

ًّ ضب ٗهدٞ لهجد٘لظْ يدو ل٪ٓدسلخل مصد،ٝ ل٪سدى ٗا٘ٙودٞ ل٪سدى و ًكد ٙٚؼ ل٪زل١          

لف هٚددٞ ٗودد، لف هٚددٞ . ٗلخدد،ًل ًػددبب خ ل٪زل١ ٗل٪ٓددسلخل لحملككددٞ . ٗٙجٌذددى ٓٚلددى         

 لهكٚ ؽ لفج٘لظْ ه٫زل١ يف لضيا صبٌ٘ع خ ًّ لفك ٙٚؼ ٓٛ : 

  ثعدددس عددّ ل٪زل١ لفددد هٛ ٗثطدددٍ ثوددم ل ٌ٘عدددٞ عدددسزًل ًدددّ    صبٌ٘عددٞ ًكددد ٙٚؼ

 ٚ لهدديت ثعددس عددّ ل٪زل١ لفدد هٛ هوٌِؿددأٝ و ًِٗٔدد  : ًعددسي لهع ٢ددس عوددٟ           ؼلفكدد ٙ

 ل٨غجذٌ ض و ٗ   ٟ لهكٌٚٞ لسب هٚٞ و ٗلهكٌٚٞ ل٨مجص زٙٞ لفط  ٞ .

       ّصبٌ٘عددٞ ًكدد ٙٚؼ ثعددس عددّ ضضدد  لهعٌدد١٩ ٗثطددٍ ثوددم ل ٌ٘عددٞ عددسزًل ًدد

يت ثعس عّ زضسٞ ضض  لهع١٩ٌ ًِٗٔ  ًعسي ةد٘ لفبٚعد خ و ًٗعدسي    لفك ٙٚؼ له

لهٌِدد٘ يف عددسز لهعٌدد١٩ و ًٗعددسي لكجػدد ت عٌدد١٩ سددسز و  ًعددس٨خ ل٨طجمدد ظ     

 ي هع١٩ٌ و ًٗعسي لهٌِ٘ يف ث٘غٚا ٗثعٌٚق لهع٩م خ لهجب زهٚٞ ًا لهع١٩ٌ . 

    ٌ ٘عددٞ صبٌ٘عددٞ ًكدد ٙٚؼ ثعددس عددّ لزل١ لهعٌوٚدد خ لهسلخوٚددٞ ٗثطددٍ ثوددم ل 

عسزًل ًّ لفك ٙٚؼ لهيت ثعس عّ طػّ لغجب٩ي لف٘لضز لفج طٞ ٗلهيت ًّ ؾأُٔ  

لْ ثِعلؼ عوٟ زضسٞ ضض  لهع١٩ٌ ٗعوٟ ل٪زل١ لف هٛ  ًِٗٔد  : ًعدسي لغدجب٩ي    

لهم مٞ لإلُج سٚٞ و ًعس٨خ لإلُج ض لفعٚة و ًعدسي ةُج سٚدٞ لهعٌ هدٞ و لهٌِد٘ يف     
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   ٘ زٝ و ُػدبٞ ل٨هجدعلَ ي هؿدظّ ٗلهجػدوٍٚ     ٗغ ٢ى ذبػو لهعٌوٚد خ ًٗػدج٠٘ لزبد

  . زيف لف٘عس لحملس

صبٌ٘عٞ ًك ٙٚؼ ثعس عدّ ًكدسضٝ لفِؿدأٝ عودٟ ل٨يجلد ض ٗلهدجعوٍ ٗثطدٍ عدسزًل         

ًّ لفك ٙٚؼ لفجعوكٞ يعِ  ط لهبِٚدٞ لهجظجٚدٞ ٗلفجٌذودٞ يف ل٪ دطلز ٗزضسدٞ ضضد ٍٓ       

له٘مدح لفِ غدة    ٗةُج سٚجٍٔ و ُٗ دٍ لفعوً٘د خ ًٗد  ثكسًدٕ ًدّ ًعوً٘د خ زمٚكدٞ يف       

عدددّ لزبددد٘زٝ ٗلهجلومدددٞ ٗلهعٌددد١٩ ٗلخددد،ًل ًددد  متجولدددٕ لفِؿدددأٝ ًدددّ ُ دددٍ هوجظمٚدددع     

 ٗذبكٚق لفػ ٗلٝ يو لف٘ظمو يف لفِؿأٝ .

ًعِٚٞ يكٚ ؽ ل٪ ٘ي و، لفوٌ٘غٞ ٗضلؽ لفد ي لهملدطٜ ٗٓدصل     ٞةْ ٓصٖ لهمطٙك

ٙ٘ضددا يمددطا ثبدد، ض٦ٙددٞ لهِ دد َ لحمل غدديب هلددٛ ٙػددج٘عة شهددم ٗلهؿددلى لهجدد هٛ     

 شهم .

 ( 3 لهؿلى ضمٍ  

 ضلؽ لف ي لهملطٜلفج٘لظْ إلزلضٝ  ل٪زل١يم مٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةزلضٝ لف٘لظُٞ ٗلهجلومٞ

 عٌوٚ خ ل٪عٌ ي
 لف٧ؾطلخل٪ٓسلخل 
 

 مسضلخ لهجبٚ، يف
 عٌوٚ خ ل٪عٌ ي  

 ث٘هٚس لهكٌٚٞ
 لف٧ؾطلخل٪ٓسلخل 
 

 مسضلخ ةُؿ ١ لهكٌٚٞ
 ثم٘ضٙ  لمجص زٙ  –لسجٌ عٚ  

 ل٨غكلثٚشٚٞلهط٦ٙٞ 
 لف٧ؾطلخ ل٪ٓسلخل

 

 ذبسٙس ض٦ٙٞ لهؿطكٞ
 لهك ٢ٌٞ عوٟ لفعط ٞ

 ل ظ ت لفصوظٞ
 لف٧ؾطلخ ل٪ٓسلخل

 

 مسضلخ ةُؿ ١ ١٨ٗ
لفصوظٞ خ٩ي  ل ظ ت
 لهكٌٚٞ لفط  ٞ خسً خ

 
 
 
 
 
 
 
 

 ل ظ ت لفصوظٞ

 هٌِ٘ :لهجعوٍٚ ٗل
 لف٧ؾطلخ ل٪ٓسلخل

 

مسضلخ لهجبٚ، ٗلهجظػو 
 ٗ ل٨يجل ض

 ذبػو لهعٌوٚ خ

 ةزلضٝ لفعط ٞ

 ةزلضٝ لهع٩م خ
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 ( لهسضلغٞ لفٚسلُٚٞ : 3   

خيج  ٓصل لزبع١ ًّ لهبظر ي خجب ض  طٗا لهبظر ٗلهيت ثجظسز ًِٔشٚجٔد   

لزبع١ ًدّ  يف صبٌ٘عٞ ًّ لشبم٘لخ لهيت لثبعٔ  لهب طر هجظكٚق لسسخل ًّ ٓصل 

لهسضلغٞو طٚر ر ثصٌٍٚ لغجٌ ضٝ لغجكص ١ هوظص٘ي عوٟ لفعوً٘د خ لهديت متلدّ    

لهب طددر ًددّ لخجبدد ض  ددطٗا لهبظددر . ٗمددس ثلُ٘ددح ٓددصٖ ل٨غددجٌ ضٝ ًددّ عددسز ًددّ           

ل٪غددد٣وٞ  ودددح ل ددد ٨خ لهج هٚدددٞ : لهعِ  دددط لفلُ٘دددٞ هدددطلؽ لفددد ي لهملدددطٜو سدددصت  

لهملدطٜو لحمل   دٞ عودٟ ضلؽ لفد ي     ٗلغجكم ت ضلؽ لف ي لهملدطٜو ثٌِٚدٞ ضلؽ لفد ي    

 لهملطٜو ٗزٗض ضلؽ لف ي لهملطٜ يف ذبػو ل٪زل١ .

 : لهسضلغٞ ٗعِٚٞ صبجٌا 1/  3

عودددٟ عدددسز ًدددّ لهم٣ددد خ ثجٌذدددى يف ًدددسٙطٜ لهعٌدددَ٘      ٙؿدددٌى صبجٌدددا لهسضلغدددٞ   

ًٗدددسٙطٜ لفددد٘لضز لهبؿدددطٙٞو ٗلفدددسٙطّٙ لفددد هٚوو ٗلحمل غدددبو لهعددد ًوو ي هؿدددطك خ    

 ه٫ك زقٚو لهع ًوو يف صب ي لحمل غبٞ .  لفدجومٞ ي إلض  ٞ

لخجٚد ض عِٚدٞ عؿد٘ل٢ٚٞ     ُٗ طًل هلْ٘ صبجٌا لهسضلغدٞ ود، ضبدسز يسمدٞ  كدس ر     

يػٚمٞ ًّ صبجٌدا لهسضلغدٞ طٚدر لْ طشدٍ كدى ابكدٞ ود، ًعدطٗخل ٗي هجد هٛ ٨          

قلددددّ لغددددجدسلَ لفع ِٙددددٞ لهعؿدددد٘ل٢ٚٞ لهمبكٚددددٞو ٗ ٌٚدددد  ٙوددددٛ لهكدددد ُْ٘ لفػددددجدسَ 

 ( : nِٞ لهلوٛ  هجظسٙس طشٍ لهعٚ

 
2

2 1

E

ppz
n


 

 طٚر :

n          ٛطشٍ لهعِٚٞ لهلو 

Z       ٞلهسضسٞ لفعٚ ضٙٞ لفك يوٞ فع ًى لهذك 

P       ُػبٞ خ  ٚٞ ًعِٚٞ يف ل جٌا 

E       لشبمأ لفػٌ٘ح يٕ يف لهجكسٙط 
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مدأ  و ٗطسز لهب طر لشب 1.96ثػ ٜٗ   Z% ثلْ٘ مٌٚٞ 95ٗطٚر ةْ ًع ًى لهذكٞ 

% و ٗيد هجع٘ٙ  ئدصٖ لهكدٍٚ يف لفع زهدٞ لهػد يكٞ ٙلدْ٘ طشدٍ        12لفػٌ٘ح يٕ يِػدبٞ  

 لهعِٚٞ كٌ  ٙوٛ:

69.60
)12.0(

)65.01)(35.0()96.1(
2

2




n 

لغددجٌ ضٝو  ٌٚدد  لغددجبعس  67لغددجٌ ضٝ لغجكصدد ١ لغددجعٚس ًِٔدد   69ٗمددس ر ث٘ظٙددا 

 64ددد٩ز لغددجٌ ضلخ هعددسَ  دد٩طٚجٔ  هوجظوٚددىو ٗلسددطٜ لهجظوٚددى لإلطصدد ٢ٛ عوددٟ 

 ضٝ .لغجٌ 

 : لهجظوٚى لإلطص ٢ٛ هوبٚ ُ خ ٗلخجب ض لهمطٗا 2/  3

ٞ ي غدددجدسلَ  لفعدددطٗخل ي غدددٍ  هوعودددَ٘ ل٨سجٌ عٚدددٞ  لإلطصددد ٢ٚٞ  يطُددد ًص لسبعًددد

SPSS V.19   ر ذبوٚددى يٚ ُدد خ لغددجٌ ضلخ ل٨غجكصدد ١ ٨خجبدد ض  ددطٗا لهبظددر

 ٗشهم عوٟ لهِظ٘ لهج هٛ:

  لخجب ض لهم  كطُٗب ر(: لهذب خ ذبوٚى 1/  2/  3

ٔ  مٚ ؽ دبد خ لفكد ٙٚؼ لفػدجدسًٞ يف لهسضلغدٞ لفٚسلُٚدٞ ٗلهديت علػدجٔ         ر  ٚ

ل٪غدددد٣وٞ لفدجومددددٞ ٨غددددجٌ ضٝ ل٨غجكصدددد ١ حبٚددددر ٙددددجٍ لهجكطٙددددط تددددس٠ ةًل ُٚددددٞ  

ل٨عجٌ ز عوٟ ل٨غدجب ُٞ لفػدجدسًٞ يف مٚد ؽ ٗثمػد، ًكد ٙٚؼ لهسضلغدٞ ًٗدّ ددٍ         

ٗٙ٘ضددا  . طا ًد  لخجبد ض لهمدطٗا ةطصد ٢ًٚ  ٗله٘ د٘ي ة  مددطلض يكبد٘ي لٗ ض د   د       

( لهِجددد ٢ص لشب  دددٞ ئدددصل ل٨خجبددد ض طٚدددر لْ مٌٚدددٞ لهمددد  زبٌٚدددا  1   لزبدددسٗي ضمدددٍ

لفجب،لخ لفػجدسًٞ يف لغجٌ ضٝ ل٨غجكص ١ ٗلهيت خيدسَ كدى ًِٔد  ٓدسخل ضبدسز      

% ٟٗٓ مٌٚٞ ًطثمعٞ ٗٓ٘ ً  ٙع  ٗس٘ز دب ُؼ ٗلثػد ق  60يف لهسضلغٞ مس دب ٗظخ 

عودٟ لهذبد خ ٗل٨غدجكطلضو ٗي هجد هٛ ةًل ُٚدٞ       يو لفجب،لخ لفػدجدسًٞو ٗٙدسي شهدم   

ل٨عجٌددد ز عودددٟ لزلٝ لهكٚددد ؽ لفػدددجدسًٞ يف ذبوٚدددى ٗلخجبددد ض لهمدددطٗا لفدجومدددٞ      

 هوسضلغٞ.
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 ( 2 سسٗي ضمٍ  

 فك ٙٚؼ لهسضلغٞ لفٚسلُٚٞ ٗلهذب خ لخجب ض ل٨عجٌ زٙٞ

 ضمٍ

 ل ٌ٘عٞ

ضمٍ لهعب ضٝ 

  ل٪غ٣وٞ(
 مٌٚٞ لهم  يدٚددددددددددد ْ

لهس٨هٞ 

 إلطص ٢ٚٞل

1 X25 - X1 ًٜعِ٘ٙٞ 0.624 مس خ عِ  ط ضلؽ لف ي لهملط 

2 X30 - X26 ًٜعِ٘ٙٞ 0.876 ٗغ ٢ى لغجكم ت ضلؽ لف ي لهملط 

3 X36 - X31 ًٜعِ٘ٙٞ 0.812 ثٌِٚٞ ضلؽ لف ي لهملط 

4 X46 - X37 

ٗغ ٢ى لسبم ظ عوٟ ضلؽ لف ي 

 لهملطٜ
 ًعِ٘ٙٞ 0.688

5 X51 - X47 ًعِ٘ٙٞ 0.823 ٜ ٗذبػو ل٪زل١ضلؽ لف ي لهملط 

 لخجب ض لهمطٗا :  2/  2/  3

ٙددددجٍ لخجبدددد ض  ددددطٗا لهبظددددر كددددى  ددددطا عوددددٟ طددددسٖ ي غددددجدسلَ ل٪غدددد هٚة  

 ٞ    لإلطص ٢ٚٞ لفٌذوٞ يف لهج٘ ٚف لإلطص ٢ٛ ًّ خ٩ي ًك ٙٚؼ لهِععٞ لفطكعٙد

لفج٘غددددم لسبػدددد يٛو ٗل٨عبددددطلخل لفعٚدددد ضٜ(و ٗلخجبدددد ضلخ ل٨غددددجس٨ي لإلطصدددد ٢ٛ     

 . ( t وٞ يف لخجب ض  ذجٌلف

 : لخجب ض لهمطا ل٪ٗي:ل٨ًٗ    

 : لهج٘ ٚف لإلطص ٢ٛ فجب،لخ لهمطا ل٪ٗي -1

ر لهج٘ ٚف لإلطص ٢ٛ زبٌٚا ًجب،لخ لهمطا ل٪ٗي يبطا ثطثٚة ل٪ٌٓٚٞ 

لهِػدبٚٞ هلددى ًددجب، ي غددجدسلَ لفج٘غددم لسبػدد يٛ متٔٚددسًل ٨خجبدد ض ٓددصل لهمددطاو  

 ٗشهم عوٟ لهِظ٘ لهج هٛ:

   ًلُ٘ خ ٗمس خ ضلؽ لف ي لهملطٜ :خص ٢ 

 : ٜخص ٢  ٗمس خ ضلؽ لف ي لهبؿط     
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ٗمس خ ضلؽ لإلطص ١لخ له٘ مٚٞ هعب ضلخ خص ٢   ( 3 ٙ٘ضا لزبسٗي  

 : ٗ كً  ف  ٙوٛ لف ي لهبؿطٜ

 ( 3 سسٗي ضمٍ  

 ٗمس خ ضلؽ لف ي لهبؿطٜث٘ ٚف ٗثطثٚة خص ٢  

 لشبص ٢  لهطًع
لفج٘غم 

 لسبػ يٛ

ل٨عبطلخل 

 عٚ ضٜلف
 لهكثٚة

X1 ٞ 4 0.988 3.766 لفعط 

X2 ٍٚ6 1.0512 3.578 لهجعو 

X3 5 1.146 3.641 ًػج٠٘ لهجأٓٚى 

X4 7 0.711 3.547 لفٔ ضلخ 

X5 ٞ12 1.099 2.672 لف٘ٓب 

X6 1 0.891 4.000 لهلم ١لخ شلخ لهصوٞ ي هعٌى 

X7 2 0.825 3.953 لفٔ ضلخ شلخ لهصوٞ ي هعٌى 

X8 ٟ9 1.027 3.266 ل٨يجل ض لهكسضٝ عو 

X9 ٞٚ11 1.253 2.719 لهمع هٚٞ لهسِٙ ًٚل 

X10 3 1.102 3.844 ضٗح لفب زضٝ ٗلهطٙ زٝ يف لهعٌى 

X11 ِٞٚٔ8 0.735 3.500 ل٨طكل ٚٞ ٗلف 

X12 ٌٞ10 1.099 2.672 لشبسلخ لفكلك 

 ٙ٘ضددا لزبددسٗي لهػدد يق لْ لفددجب،لْ لهػدد زؽ ٗلهػدد يا ثددأثٛ يف ًكسًددٞ ٓددصٖ        

( عوددٟ لهجدد٘لهٛ ٌٗٓدد  عِصددطٜ    3.953و 4.000ل ٌ٘عددٞ تج٘غددم طػدد يٛ مددسضٖ     

لهلم ١لخ ٗلفٔ ضلخ شلخ لهصوٞ ي هعٌى ٌٗٓ  عِصطلْ ًٌٔ ْ ًّ عِ  دط ضلؽ لفد ي   

 لهبؿطٜو ٙوٌٚٔ  ضٗح لفب زضٝ يف لهعٌى دٍ لفعط ٞ ًٗػج٠٘ لهجأٓٚى ٗلهجعوٍٚ .
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 ( 4سسٗي ضمٍ   

  ٪ 95عِس ًػج٠٘ دكٞ لخجب ض ًعِ٘ٙٞ لفجب،لخ 

 t جب،لف
زضس خ 

 لسبطٙٞ
 لفعِ٘ٙٞ

ًج٘غم 

 لهمطق

 ٪ 95زضسٞ لهذكٞ 

لسبس 

 ل٪زُٟ

لسبس 

 ل٪عوٟ

X1 6.200 63 ِٜ٘1.012 0.519 0.765 ًع 

X2 4.400 63 ِٜ٘0.841 0.316 0.578 ًع 

X3 4.472 63 ِٜ٘0.927 0.354 0.641 ًع 

X4 6.152 63 ِٜ٘0.725 0.369 0.547 ًع 

X5 -2.388 63 ِٜ٘0.054 -0.603 -0.328 و، ًع- 

X6 8.980 63 ِٜ٘1.223 0.778 1.000 ًع 

X7 9.245 63 ِٜ٘1.159 0.747 0.953 ًع 

X8 2.069 63 ِٜ٘0.522 0.009 0.266 ًع 

X9 - 1.795 63 ِٜ٘0.0318 -0.594 -0.281 و، ًع 

X10 6.128 63 ِٜ٘1.119 0.569 0.844 ًع 

X11 5.445 63 ِٜ٘0.684 0.317 0.5000 ًع 

X12 0.650 63 ِٜ٘0.446 -0.227 0.1094 و، ًع 

( ٗسدد٘ز لخددج٩خل   t ٙػددجدو  لهب طددر ًددّ لزبددسلٗي لهػدد يكٞ هِجدد ٢ص لخجبدد ض    

( زبٌٚدددددا لفدددددجب،لخ  ٌٚددددد  عدددددسل  3ًعِدددددٜ٘ لٗ سددددد٘ٓطٜ عدددددّ لهكٌٚدددددٞ لحمل ٙدددددسٝ   

 X5 و)X9) و X12 أٙٚدددددس ٙعددددد  لدبددددد ٖ آضل١ لفػجكصدددددٟ ًدددددٍِٔ عبددددد٘ ث  ( ٗٓددددد٘ ًددددد

لهبِدددد٘ز لفجب،لخ( لهػدددد يكٞ ٗلف٘ل كددددٞ عوٚٔدددد  طٚددددر يوبددددح ًج٘غددددم خ لإلس يدددد خ  

(و ٗيمددد ضق ًوظددد٘ظ ٗٓددد٘ ًددد  ٧ٙٙدددس لهجظوٚدددى لهػددد يق 3فٚعٔددد  مٌٚدددً  لكدددس ًدددّ  

 .فج٘غم لإلس ي خ 
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      خصائص ومساث رأس املال اهليكلي :

ٗمسددد خ ضلؽ لإلطصددد ١لخ له٘ دددمٚٞ هعبددد ضلخ خصددد ٢   ( 5 ٙ٘ضدددا لزبدددسٗي  

  : ٗ كً  ف  ٙوٛ لف ي لسٚلوٛ

 ( 5 سسٗي ضمٍ  

 ٗمس خ ضلؽ لف ي لسٚلوٛث٘ ٚف ٗثطثٚة خص ٢  

 لشبص ٢  لهطًع
لفج٘غم 

 لسبػ يٛ

ل٨عبطلخل 

 لفعٚ ضٜ
 لهكثٚة

      ل ( لفولٚٞ لهملطٙٞ :

X13a  5 1.038 3.547 يطل١لخ ل٨خكل 

X13b 4 1.180 3.562 طك٘ق لهِؿط 

X13c 3 0.708 3.578 هجش ضٙٞلهع٩ً خ ل 

      ت ( ل ٘ي لهبِٚٞ لهجظجٚٞ :

X14a ٝ8 1.283 2.562  وػمٞ لإلزلض 

X14b ٝ7 1.125 3.313 دك  ٞ لفِؿأ 

X14c ٝ6 1.060 3.359 ةسطل١لخ لإلزلض 

X14d 10 1.168 2.500 ثؿبٚى ًٗع زبٞ لهبٚ ُ خ 

X14e 11 0.930 2.156 ُ ٍ لهؿبل خ 

X14f 2 1.062 3.625 لهبظر ٗلهجم٘ٙط 

X14g ٝ9 0.816 2.516 لهكٚ ز 

X14h ٞٚ1 0.912 3.656 لهع٩م خ لف ه 

X14i 12 0.783 1.922 مس خ لخط٠ 

ي غدددجعطلا لهِجددد ٢ص لفعطٗضدددٞ يف لزبدددسٗي لهػددد يق ٙجدددبو لْ لٓدددٍ عِصدددط ًدددّ 

عِ  ددط ضلؽ لفدد ي لسٚلوددٛ ًددّ ٗسٔددٞ ُ ددط لفػجكصددٛ ًددٍِٔ ٓدد٘ ثلددّ٘ٙ لهع٩مدد خ   

اطلخل شلخ لهع٩مٞ ًا لفِؿأٝ ٗلهيت ًّ لفٌلدّ لْ ثػدٔى سد  عوٌٚد خ     لف هٚٞ ًا ل٪

ل٢٨جٌدد ْو دددٍ سدد ١ يعددس شهددم ل٨ٓجٌدد َ ي هبظددر ٗلهجمدد٘ٙط فدد  سددصل لهعِصددط ًددّ        
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لٌٓٚدددٞ قلدددّ ثػددد عس لفِؿدددأٝ عودددٟ لسبصددد٘ي عودددٟ يدددطل١لخ ل٨خدددكل  لٗ لهع٩ًددد خ 

 لهجش ضٙٞ ٗلهبظر ًّ ًِجش خ سسٙسٝ هوٌِؿأٝ .

عجددس صبٌ٘عددٞ لفولٚددٞ لهملطٙددٞ لكذددط لٌٓٚددٞ ًددّ ٗسٔددٞ ُ ددط     ٗعوددٟ لهعٌددَ٘ ث 

 لفػجكصٛ عٍِٔ ًّ صبٌ٘عٞ لهبِٚٞ لهجظٚٞ كأطس ًلُ٘ٛ ضلؽ لف ي لسٚلوٛ .

 ( 6سسٗي ضمٍ   

 ٪ 95لخجب ض ًعِ٘ٙٞ لفجب،لخ عِس ًػج٠٘ دكٞ 

 T جب،لف
زضس خ 

 لسبطٙٞ
 لفعِ٘ٙٞ

ًج٘غم 

 لهمطق

 ٪ 95زضسٞ لهذكٞ 

لسبس 

 ل٪زُٟ

لسبس 

 ل٪عوٟ

X13a 4.215 63 ِٜ٘0.806 0.288 0.547 ًع 

X13b 3.813 63 ِٜ٘0.857 0.268 0.563 ًع 

X13c 6.529 63 ِٜ٘0.755 0.401 0.578 ًع 

X14a - 2.727 63 ِٜ٘0.117 -0.758 -0.438 ًع- 

X14b 2.222 63 ِٜ٘0.594 0.032 0.313 و، ًع 

X14c 2.713 63 ِٜ٘0.624 0.095 0.359 و، ًع 

X14d - 3.424 63 ِٜ٘0.208 -0.792 -0.500 ًع- 

X14e - 7.261 63 ِٜ٘0.612 -1.076 -0.843 ًع- 

X14f 4.710 63 ِٜ٘0.890 0.359 0.625 ًع 

X14g - 4.747 63 ِٜ٘0.281 -0.688 -0.484 ًع- 

X14h 5.755 63 ِٜ٘0.884 0.428 0.656 ًع 

X14i - 11.017 63 ِٜ٘0.883 -1.274 -1.078 ًع- 

( ٗسددد٘ز لخدددج٩خل ًعِدددٜ٘ لٗ   t هِجددد ٢ص لخجبددد ض  ًدددّ لزبدددسٗي لهػددد يكٞ   ٙجطدددا

( ٗٓد٘  X14c (و X14b( زبٌٚا لفجب،لخ  ٌٚد  عدسل    3س٘ٓطٜ عّ لهكٌٚٞ لحمل ٙسٝ  

ٙع  لدب ٖ آضل١ لفػجكصٟ ًٍِٔ عب٘ ثأٙٚس لهبِ٘ز لفجب،لخ( لهػ يكٞ ٗلف٘ل كٞ  ً 

(و ٗيمددد ضق 3مٌٚدددً  لكدددس ًدددّ   عوٚٔددد  طٚدددر يوبدددح ًج٘غدددم خ لإلس يددد خ فٚعٔددد  

 .ًوظ٘ظ ٗٓ٘ ً  ٧ٙٙس لهجظوٚى لهػ يق فج٘غم لإلس ي خ 
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     خصائص ومساث رأمسال العالقاث :

ٗمسدد خ  لإلطصدد ١لخ له٘ ددمٚٞ هعبدد ضلخ خصدد ٢      ( 7 ٙ٘ضددا لزبددسٗي    

 : ٗ كً  ف  ٙوٛ ضلؽ لف ي لهع٩مٛ

 ( 7 سسٗي ضمٍ  

 ع٩مٛ   لهع٩م خ (ٗمس خ ضلؽ لف ي لهث٘ ٚف ٗثطثٚة خص ٢  

 لشبص ٢  لهطًع
لفج٘غم 

 لسبػ يٛ

ل٨عبطلخل 

 لفعٚ ضٜ
 لهكثٚة

X15 ٞٙ7 1.133 2.953 لهع٩م خ لهجش ض 

X16 2 1.079 3.297 ١٨ٗ لهع١٩ٌ 

X17 ُٞٚٗ 9 0.737 2.891 ل٪عٌ ي لهجع 

X18 1 0.659 3.703 طصٞ لهػ٘ق 

X19 5 1.207 3.141 غوػوٞ لهج٘ضٙس 

X20 3 1.215 3.219 ج٘ظٙامِ٘لخ له 

X21 ٝ4 0.889 3.188 مسعٞ لفِؿأ 

X22 ٞ8 1.191 2.906 لهع٩مٞ يأ ظ ت لفصوظ 

X23 6 1.096 3.063 ل٨ثص ٨خ ٗلفعوً٘ خ 

X24 11 0.871 1.938 عٌوٚ خ ل٨ُسً ض ٗل٨غجظ٘لش 

X25 ٞ10 0.854 1.969 لفؿ ضٙا لفؿكك 

 ّ عِ  ددط ضلمسدد ي لهع٩مدد خ ًددّ   ًددّ لزبددسٗي لهػدد يق ٙجطددا لْ لٓددٍ عِصددط ًدد

(و  3.703ٗسٔٞ ُ ط لفػجكصدٛ ًدٍِٔ ٓد٘ عِصدط طصدٞ لهػد٘ق ت٘غدم طػد يٛ           

دٍ عِصط ١٨ٗ لهع١٩ٌو ٗمِ٘لخ لهج٘ظٙاو ٗمسعدٞ لفِؿدأٝو ٗٓدصٖ كودٔ  عِ  دط شلخ      

   لٌٓٚٞ هوٌِؿأٝو ٗغجػ عس يف لفػ ٌٓٞ يف ذبػو ل٪زل١ ٗظٙ زٝ ضحبٚٞ لفِؿأٝ .  
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 ( 8سسٗي ضمٍ   

 ٪ 95لخجب ض ًعِ٘ٙٞ لفجب،لخ عِس ًػج٠٘ دكٞ 

 t جب،لف
زضس خ 

 لسبطٙٞ
 لفعِ٘ٙٞ

ًج٘غم 

 لهمطق

 ٪ 95زضسٞ لهذكٞ 

لسبس 

 ل٪زُٟ

لسبس 

 ل٪عوٟ

X15 0.331 63 ِٜ٘0.236 0.033 0.0467 ًع 

X16 2.201 63 ِٜ٘0.567 0.0266 0.297 ًع 

X17 1.187 63 ِٜ٘0.078 0.0293 0.109 ًع 

X18 8.536 63 ِٜ٘0.868 0.539 0.703 ًع 

X19 0.932 63 ِٜ٘0.442 0.161- 0.140 و، ًع 

X20 1.441 63 ِٜ٘0.522 -0.085 0.022 و، ًع 

X21 1.688 63 ِٜ٘0.410 0.035 0.188 ًع 

X22 0.629 63 ِٜ٘0.803 0.391 0.094 ًع 

X23 0.456 63 ِٜ٘0.336 0.211- 0.063 ًع 

X24 -9.763 63 ِٜ٘0.845- 1.280- 1.063- ًع 

X25 -9.661 63 ِٜ٘0.818- 1.245- 1.031- ًع 

ٗسد٘ز لخدج٩خل ًعِدٜ٘ لٗ سد٘ٓطٜ     يف لزبدسٗي لهػد يق   (  t ُج ٢ص لخجبد ض   ث ٔط

ٙعد    ( ٗٓد٘ ًد   X20 (و X19( زبٌٚدا لفدجب،لخ  ٌٚد  عدسل      3عّ لهكٌٚدٞ لحمل ٙدسٝ    

لهػد يكٞ ٗلف٘ل كدٞ عوٚٔد     لدب ٖ آضل١ لفػجكصٟ ًدٍِٔ عبد٘ ثأٙٚدس لهبِد٘ز لفجب،لخ(     

(و ٗيم ضق ًوظ٘ظ ٗٓ٘ 3طٚر يوبح ًج٘غم خ لإلس ي خ فٚعٔ  مًٌٚ  لكس ًّ  

 .ً  ٧ٙٙس لهجظوٚى لهػ يق فج٘غم لإلس ي خ 
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      نخائج اخخبار الفرض األول :

ٙؿ، لهمطا ل٪ٗي ة  لُدٕ " ٨ ث٘سدس ع٩مدٞ شلخ ز٨هدٞ ةطصد ٢ٚٞ يدو ًلُ٘د خ        

  لهبؿددطٜو لسٚلوددٛو لهع٩مددٛ ( ٗذبػددو ًػددج٠٘ ل٪زل١ فِؿددآخ  ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ 

 ل٪عٌ ي " .

ٗهوجظكدددق ًدددّ  دددظٞ ٓدددصٖ لهمطضدددٚٞ ر لغدددجدسلَ ذبوٚدددى ل٨عبدددسلض لشبمدددٛ   

 لهبػٚم ٗلهيت قلّ ث٘ضٚا ُج ٢ص ٓصل لهجظوٚى يف لزبسلٗي لهج هٚٞ :

ج٠٘ ُج ٢ص ذبوٚى ل٨عبسلض لشبمٛ هوع٩مٞ يو ًلُ٘ خ ضلؽ لف ي لهملطٜ ًٗػ

 ل٪زل١ :

 ( 9سسٗي ضمٍ   

 ُج ٢ص ذبوٚى ل٨عبسلض لشبمٛ هوع٩مٞ يو ضلؽ لف ي لهملطٜ ًٗػج٠٘ ل٪زل١

r R
2

 f  ًٞػج٠٘ ز٨هf t  ًٞػج٠٘ ز٨هt 

0.735 0.540 1.668 0.000 5.369 0.000 

ٛ ( ٗٓددد 0.735ٙؿددد، لزبدددسٗي لهػددد يق ة  لْ مٌٚدددٞ ًع ًدددى ل٨ضثبددد   يوبدددح       

ث٧كدددس ٗسددد٘ز ع٩مدددٞ ً٘سبدددٞ يدددو ًلُ٘ددد خ ضلؽ لفددد ي لهملدددطٜ ًٗػدددج٠٘ ل٪زل١ يف  

( تػدج٠٘ ز٨هدٞ ع هٚدٞ ٗٓدصل ًد  ث٧كدسٖ        f    )1.668لفِؿأٝ . كٌ  يوبدح مٌٚدٞ      

 ( ًٗػج٠٘ ز٨هجٔ  لفعِ٘ٙٞ .  tمٌٚٞ   

ًّٗ لسى ًعط ٞ ًد  ٓد٘ لهعِصدط ًدّ عِ  دط ضلؽ لفد ي لهملدطٜ ل٪كذدط ثدأد،ًل          

٠٘ ل٪زل١ مد َ لهب طدر يدإسطل١ ذبوٚدى ل٨عبدسلض لشبمدٛ هلدى عِصدط ًدّ          عوٟ ًػدج 

 ٓصٖ لهعِ  ط كٌ  ٓ٘ ً٘ضا يف لزبسٗي لهج هٛ :
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 ( 10سسٗي ضمٍ   

 ُج ٢ص ذبوٚى ل٨عبسلض لشبمٛ هوع٩مٞ يو ًلُ٘ خ ضلؽ لف ي لهملطٜ ًٗػج٠٘ ل٪زل١ :

r R لهعِصط
2

 f 
ًػج٠٘ ز٨هٞ 

f 
t 

٠ ًػج٘

 tز٨هٞ 

 0.000 4.315 0.008 2.358 0.624 0.790 ضلؽ لف ي لهبؿطٜ

 0.004 3.065 0.812 0.716 0.335 0.579 ضلؽ لف ي لسٚلوٛ

 0.000 4.587 0.002 2.418 0.629 0.793 ضلؽ لف ي لهع٩مٛ

ًّٗ لزبسٗي لهػ يق ٙجطا لْ ِٓد ن ع٩مدٞ ً٘سبدٞ ٗشلخ ز٨هدٞ ةطصد ٢ٚٞ يدو       

لف ي لهملدطٜ ًٗػدج٠٘ ل٪زل١و ٗلْ لعودٟ ًػدج٠٘ سدصٖ لهع٩مدٞ        فٚا ًلُ٘ خ ضلؽ

ٙع٘ز هطلؽ لف ي لهع٩مٛو دٍ هطلؽ لف ي لهبؿطٜ . ًٗدّ ٓدصٖ لهِجٚشدٞ قلدّ ض د       

 ددطا لهعددسَ ٗمبدد٘ي لهمددطا لهبددسٙى لهددصٜ ٧ٙكددس ٗسدد٘ز ع٩مددٞ يددو ًلُ٘دد خ ضلؽ  

 لف ي لهملطٜ ًٗػج٠٘ ل٪زل١ يف ًِؿآخ ل٪عٌ ي .

 :ثاين الفرض الاً: اخخبار ثاني

ٛ ر لهج٘ دددٚف لإلطصددد ٢ٛ زبٌٚدددا ًدددجب،لخ لهمدددطا له     يبدددطا ثطثٚدددة    ذددد ُ

ل٪ٌٓٚددٞ لهِػددبٚٞ هلددى ًددجب، ي غددجدسلَ لفج٘غددم لسبػدد يٛ متٔٚددسًل ٨خجبدد ض ٓددصل  

 لهمطاو ٗشهم عوٟ لهِظ٘ لهج هٛ:

 ( 11 سسٗي ضمٍ  

 عِ  ط لغجكم ت ضلؽ لف ي لهملطٜث٘ ٚف ٗثطثٚة 

 لشبص ٢  لهطًع
لفج٘غم 

 لسبػ يٛ

ل٨عبطلخل 

 لفعٚ ضٜ
 لهكثٚة

X26 

لثب   غٚ غٞ ٗلضظٞ ًدّ مبدى ةزلضٝ لهؿدطكٞ    

يف عٌوٚددددددٞ لغددددددجكم ت ل ددددددظ ت لفدددددد٩ٓ٧خ    

ٗلشبدددددسلخ ٗلعجٌ زٓددددد  غٚ غدددددٞ ٗلضدددددظٞ يف  

 شهم .

3.734 0.925 5 

X27 

ثكددددسٍٙ ضٗلثددددة ٗطددددد٘ل ع صبعٙددددٞ ٪ دددددظ ت    

 لف٩ٓ٧خ ٗلفبسعو  لطًٙ 
3.967 0.776 3 
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X28 

ٟ ل دددددظ ت لشبدددددسٝ يف ؾدددددبى ل٨عجٌددددد ز عوددددد

 لفِ  ة لفٌٔٞ 
4.078 0.878 2 

X29 

ل٨عجٌدددد ز عوددددٟ ل ددددظ ت لفدددد٩ٓ٧خ يف ؾددددبى  

 لفِ  ة لفٌٔٞ 
3.875 0.917 4 

X30 

ل٨عجٌدد ز عوددٟ ل ددظ ت لشبددسلخ ٗلفددد٩ٓ٧خ     

 ٗلإليسل  يف ؾبى لفِ  ة لفٌٔٞ 
4.147 0.884 1 

 

 ( 12سسٗي ضمٍ   

 ٪ 95ًػج٠٘ دكٞ لخجب ض ًعِ٘ٙٞ لفجب،لخ عِس 

 t جب،لف
زضس خ 

 لسبطٙٞ
 لفعِ٘ٙٞ

ًج٘غم 

 لهمطق

 ٪ 95زضسٞ لهذكٞ 

لسبس 

 ل٪زُٟ

لسبس 

 ل٪عوٟ

X26 7.941 63 ِٜ٘0.919 0.550 0.734 ًع 

X27 9.987 63 ِٜ٘1.163 0.775 0.969 ًع 

X28 9.819 63 ِٜ٘1.298 0.859 1.078 ًع 

X29 7.632 63 ِٜ٘1.104 0.646 0.875 ًع 

X30 9.925 63 ِٜ٘1.358 0.836 1.045 ًع 

ل٨عجٌددد ز عودددٟ ل دددظ ت " "   X30ًددّ لزبدددسٗهو لهػددد يكو ٙجطدددا لْ لفددجب، "   

" ٙددأثٛ يف ًكسًددٞ لهعِ  ددط  لشبددسلخ ٗلفدد٩ٓ٧خ ٗلإليددسل  يف ؾددبى لفِ  ددة لفٌٔددٞ   

لهدديت ثػدد عس يف لغددجكم ت ضلؽ لفدد ي لهملددطٜو دددٍ ٙددأثٛ يعددس شهددم ل٨عجٌدد ز عوددٟ    

شبسلخ يف ث٘هٛ لفِ  ة لإلزلضٙٞ يف لفِؿدأٝو ٗٓدصل ٙجمدق ًدا ًد  ث٘ دوح       ل ظ ت ل

 ةهٕٚ لهعسٙس ًّ لهسضلغ خ لهػ يكٞ شلخ لهع٩مٞ ي هبظر .
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 ( 13 سسٗي ضمٍ  

 عِ  ط ثٌِٚٞ ضلؽ لف ي لهملطٜث٘ ٚف ٗثطثٚة 

 لشبص ٢  لهطًع
لفج٘غم 

 لسبػ يٛ

ل٨عبطلخل 

 لفعٚ ضٜ
 لهكثٚة

X31 

ععٙدددددع لهكدددددسضلخ لهصِٓٚدددددٞ   غدددددعٛ لإلزلضٝ ة  ث

 هوع ًوو  ٚٔ 
3.109 1.114 6 

X32 

ثكدددسٍٙ يعددد  لهدددسٗضلخ لهجسضٙبٚدددٞ هوعددد ًوو     

 ئسخل ظٙ زٝ مسضلثٍٔ لفِٔٚٞ
3.500 0.960 2 

X33 

ثكبددى لإلزلضٝ هوٌككطدد خ ٗل٬ضل١ لفكسًددٞ ًددّ   

 مبى لهع ًوو ًِٗ مؿجٔ 
3.828 0.767 1 

X34 

 ثؿدددددددشٚا لإلزلضٝ هوعددددددد ًوو لفبدددددددسعو عودددددددٟ

 لفِ  ػٞ لهؿطٙمٞ  ٌٚ  يٍِٚٔ 
2.766 0.904 7 

X35 

لهػدددعٛ ة  ثٌِٚدددٞ لهع٩مددد خ لإلُػددد ُٚٞ يدددو     

 لهع ًوو ي هؿطكٞ   
3.359 0.987 4 

X36 

ثددد٘ ، لهجكِٚددد خ لسبسٙذدددٞ   ًذدددى لسب غددد٘ت     

 ٗل٨ُكُح ( هوع ًوو
3.359 1.029 3 

X37 

لفؿدددد ضكٞ لفػددددجٌطٝ يف لهِددددسٗلخ ٗلفدددد٧متطلخ    

 سٙسفج يعٞ كى س
3.313 1.139 5 
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 ( 14سسٗي ضمٍ   

 ٪ 95لخجب ض ًعِ٘ٙٞ لفجب،لخ عِس ًػج٠٘ دكٞ 

 t جب،لف
زضس خ 

 لسبطٙٞ
 لفعِ٘ٙٞ

ًج٘غم 

 لهمطق

 ٪ 95زضسٞ لهذكٞ 

لسبس 

 ل٪زُٟ

لسبس 

 ل٪عوٟ

X31 0.785 63 ِٜ٘0.388 0.169- 0.109 و، ًع 

X32 4.169 63 ِٜ٘0.740 0.260 0.500 ًع 

X33 8.632 63 ِٜ٘1.020 0.636 0.828 ًع 

X34 -2.074 63 ِٜ٘0.009 -0.460 0.234- ًع- 

X35 3.204 63 ِٜ٘0.584 0.135 0.359 ًع 

X36 2.793 63 ِٜ٘0.597 0.102 0.359 ًع 

X37 2.195 63 ِٜ٘0.597 0.028 0.313 ًع 

     ٜ فدجب،لخ   ث٘ضا لزبسلٗي لهػ يكٞ مدٍٚ لفج٘غدم لسبػد يٛ ٗل٨عبدطلخل لفعٚد ض

ثكبى لإلزلضٝ  ( ٗلهصٜ ِٙ  عوٟ " X33ثٌِٚٞ ضلؽ لف ي لهملطٜو طٚر س ١ لفجب،  

يف ًكسًددددٞ ٓددددصٖ "  هوٌككطدددد خ ٗل٬ضل١ لفكسًددددٞ ًددددّ مبددددى لهعدددد ًوو ًِٗ مؿددددجٔ  

    " .  0.767"  " ٗلعبطلخل ًعٚ ضٜ 3.828لفجب،لخ تج٘غم طػ يٛ مسضٖ "
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 ( 15 سسٗي ضمٍ  

 عِ  ط لحمل   ٞ عوٟ ضلؽ لف ي لهملطٜ  ث٘ ٚف ٗثطثٚة

 لشبص ٢  لهطًع
لفج٘غم 

 لسبػ يٛ

ل٨عبطلخل 

 لفعٚ ضٜ
 لهكثٚة

X38 

ثلدددّ٘ٙ ع٩مددد خ اٚبدددٞ ٗةجي يٚدددٞ يدددو لإلزلضٝ  

 ٗلهع ًوو يف لهؿطكٞ
3.124 1.162 7 

X39 

ًدددددِا لسبددددد٘ل ع لف زٙدددددٞ ل عٙدددددٞ ٪ دددددظ ت    

 لإليسل  ٗل٨يجل ض 
3.219 0.990 4 

X40  10 0.966 2.359 لهع ًوو ٗثٌِٚٞ ًٔ ضلثٍٔ ٗمسضلثٍٔ   ثسضٙة 

X41 

لهجع ًى ًا لهعد ًوو لفجٌٚدعّٙ عودٟ لغد ؽ     

 لهذكٞ
2.656 0.930 9 

X42 

يددددددصي لإلزلضٝ ٪مصددددددٟ لزبٔدددددد٘ز ًددددددّ لسددددددى    

 لحمل   ٞ عوٟ ل ظ ت لهعك٘ي لفبسعٞ
3.109 1.183 5 

X43 

ثكٍٚٚ عٌى لهع ًوو ي هؿدطكٞ عودٟ لغد ؽ    

 هعٌوٛلزبٔس لهعوٌٛ ٗل
3.125 0.745 6 

X44 

لحمل   دددددددددٞ عودددددددددٟ لفل ُدددددددددٞ ل٨سجٌ عٚددددددددددٞ    

 ٗله٘ظٚمٚٞ ٪ ظ ت لهكسضلخ لإليسلعٚٞ
3.563 0.794 1 

X45 

ث٘ ، ل٪سٔعٝ ٗل٪زٗلخ لفِ غبٞ لهيت ثػد عس  

 عوٟ ثأزٙٞ لفٔ َ له٘ظٚمٚٞ يػٔ٘هٞ ٗٙػط
3.344 0.912 2 

X46 

ثددد٘ ، لزبددد٘ لفِ غدددة ٗلف٢٩دددٍ لهدددصٜ قلدددّ      

  ًّ ثٌِٚٞ مسضلثٍٔلهع ًوو
3.229 1.133 3 
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 ( 16سسٗي ضمٍ   

 ٪ 95لخجب ض ًعِ٘ٙٞ لفجب،لخ عِس ًػج٠٘ دكٞ 

 t جب،لف
زضس خ 

 لسبطٙٞ
 لفعِ٘ٙٞ

ًج٘غم 

 لهمطق

 ٪ 95زضسٞ لهذكٞ 

لسبس 

 ل٪زُٟ

لسبس 

 ل٪عوٟ

X38 0.861 63 ِٜ٘0.415 0.165- 0.125 و، ًع 

X39 2.525 63 ِٜ٘0.559 0.065 0.313 ًع 

X40 -5.308 63 ِٜ٘0.399 0.882- 0.641- ًع- 

X41 5.648 63 ِٜ٘0.888 0.424 0.656 ًع 

X42 0.739 63 ِٜ٘0.405 0.186- 0.109 و، ًع 

X43 1.342 63 ِٜ٘0.311 0.061- 0.125 و، ًع 

X44 5.665 63 ِٜ٘0.761 0.364 0.563 ًع 

X45 3.014 63 ِٜ٘0.572 0.116 0.344 ًع 

X46 1.544 63 ِٜ٘0.502 0.064- 0.219 و، ًع 

ًّ لغجعطلا لهِج ٢ص لهػ يكٞ ٙجطدا لْ ِٓد ن عدسز ًدّ لهع٘لًدى لس ًدٞ لهديت        

ثػدد عس عوددٟ لحمل   ددٞ عوددٟ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ ٗل٨غددجم زٝ ًِددٕ ًددّ مبددى لفِؿددأٝو      

لحمل   دددٞ عودددٟ لفل ُدددٞ ل٨سجٌ عٚدددٞ ٗله٘ظٚمٚدددٞ  ٗٙدددأثٛ يف ًكسًدددٞ ٓدددصٖ لهع٘لًدددى  

ث٘ ، ل٪سٔعٝ ٗل٪زٗلخ لفِ غبٞ لهيت ثػ عس عوٟ و دٍ كسضلخ لإليسلعٚٞ٪ ظ ت له

ث٘ ، لزب٘ لفِ غة ٗلف٢٩ٍ لهصٜ قلّ ٗٙوٕٚ  وثأزٙٞ لفٔ َ له٘ظٚمٚٞ يػٔ٘هٞ ٗٙػط

  ٍ ًددِا لسبدد٘ل ع لف زٙددٞ ل عٙددٞ ٪ ددظ ت     و ٗكددصهملهعدد ًوو ًددّ ثٌِٚددٞ مددسضلثٔ

 . لإليسل  ٗل٨يجل ض

  ِ ٍٔ لْ ِٓدد ن عددسز ًددّ لهع٘لًددى هٚػددح شلخ ع٩مددٞ    يف طددو ٙددط٠ لفػجكصددٛ ًدد

ثلدّ٘ٙ ع٩مد خ اٚبدٞ    ٓ ًٞ ثطيم ضلؽ لف ي لهملطٜ ي ٪زل١ . ًٗدّ ٓدصٖ لهع٘لًدى "     

   ٞ ثكٚدددٍٚ عٌدددى  " ٗكدددصهم ع ًدددى "   ٗةجي يٚدددٞ يدددو لإلزلضٝ ٗلهعددد ًوو يف لهؿدددطك

 " . لهع ًوو ي هؿطكٞ عوٟ لغ ؽ لزبٔس لهعوٌٛ ٗلهعٌوٛ
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 ( 17سسٗي ضمٍ   

 زٗض ضلؽ لف ي لهملطٜ يف ذبػو ل٪زل١ثطثٚة ث٘ ٚف ٗ

لفج٘غم  لشبص ٢  لهطًع

 لسبػ يٛ

ل٨عبطلخل 

 لفعٚ ضٜ

 لهكثٚة

X47 

ثكودددس ل دددظ ت لهلمددد ١لخ لشب  دددٞ ٗلفٔددد ضلخ 

ٗلإليددددسل  هوٌِ  ددددة لهكٚ زٙددددٞ يف لهؿددددطكٞ   

 ٧ٙزٜ ة  ظٙ زٝ طصجٔ  لهػ٘مٚٞ

2.906 0.912 4 

X48 

ٔددد ضلخ ثكودددس ل دددظ ت لهلمددد ١لخ لشب  دددٞ ٗلف

ٗلإليددددسل  هوٌِ  ددددة لهكٚ زٙددددٞ يف لهؿددددطكٞ   

 ٧ٙزٜ ة  ذبػو مسعجٔ  يف غ٘ق لهعٌى 

3.297 0.867 2 

X49 

ثكودددس ل دددظ ت لهلمددد ١لخ لشب  دددٞ ٗلفٔددد ضلخ 

ٗلإليددددسل  هوٌِ  ددددة لهكٚ زٙددددٞ يف لهؿددددطكٞ   

 ٧ٙزٜ ة  ظٙ زٝ لإلمب ي عوٟ ًِجش ثٔ 

3.406 0.830 1 

X50 

ٔددد ضلخ ثكودددس ل دددظ ت لهلمددد ١لخ لشب  دددٞ ٗلف

ٗلإليددددسل  هوٌِ  ددددة لهكٚ زٙددددٞ يف لهؿددددطكٞ   

 ٧ٙزٜ ة  ظٙ زٝ لهذكٞ  ٚٔ  

3.125 1.091 3 

X51 

ٗس٘ز ل ظ ت لهملط ٗلإليسل  ضٌّ ً٘ظمٛ 

 لهؿطكٞ ٧ٙزٜ ة  ذبػو س٘زٝ ل٪زل١
2.891 0.911 5 

 ( 18سسٗي ضمٍ   

 ٪ 95لخجب ض ًعِ٘ٙٞ لفجب،لخ عِس ًػج٠٘ دكٞ 

 t جب،لف
زضس خ 

 لسبطٙٞ
 فعِ٘ٙٞل

ًج٘غم 

 لهمطق

 ٪ 95زضسٞ لهذكٞ 

لسبس 

 ل٪زُٟ

لسبس 

 ل٪عوٟ

X47 -0.785 63 ِٜ٘0.145 0.332- 0.094- و، ًع 

X48 2.739 63 ِٜ٘0.534 0.080 0.297 ًع 

X49 3.914 63 ِٜ٘0.614 0.199 0.406 ًع 

X50 0.917 63 ِٜ٘0.398 0.148- 0.125 ًع 

X51 -0.961 63 ِٜ٘0.118 0.337- 0.109- و، ًع 
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ثكودس ل دظ ت   ًّ لهِجد ٢ص لهديت ث ٔدط يف لزبدسلٗي لهػد يكٞ ٙجدبو لْ ًدجب، "         

لهلمدد ١لخ لشب  ددٞ ٗلفٔدد ضلخ ٗلإليددسل  هوٌِ  ددة لهكٚ زٙددٞ يف لهؿددطكٞ ٙدد٧زٜ ة        

" ٙأثٛ يف ًكسًٞ لهع٘لًى لهيت ث٧زٜ ة  ظٙد زٝ ضحبٚدٞ    ظٙ زٝ لإلمب ي عوٟ ًِجش ثٔ 

مب ي عوٟ ًِجش ثٔد و ي إلضد  ٞ ة  لْ ثكودس ل دظ ت لهملدط      لفِؿأٝ ُجٚشٞ ظٙ زٝ لإل

ٗلإليدددسل  هوٌِ  دددة لإلزلضٙدددٞ يف لفِؿدددأٝ نػدددّ ًدددّ مسعجٔددد  ٗي هجددد هٛ ٙعٙدددس ًدددّ  

 طصجٔ  لهػ٘مٚٞ . 

      نخائج اخخبار الفرض الثاين :

ٙؿ، لهمطا ل٪ٗي ة  لُٕ " ٨ ث٘سس ع٩مٞ شلخ ز٨هٞ ةطصد ٢ٚٞ يدو ل٨ٓجٌد َ    

لطٜ   لغجكم تو ثٌِٚٞو ضب   ٞ ( ٗذبػو ًػدج٠٘ ل٪زل١ فِؿدآخ   يطلؽ لف ي لهم

 ل٪عٌ ي".

ٗهوجظكدددق ًدددّ  دددظٞ ٓدددصٖ لهمطضدددٚٞ ر لغدددجدسلَ ذبوٚدددى ل٨عبدددسلض لشبمدددٛ   

 لهبػٚم ٗلهيت قلّ ث٘ضٚا ُج ٢ص ٓصل لهجظوٚى يف لزبسٗي لهج هٛ :

 ( 19سسٗي ضمٍ   

 لف ي لهملطٜ ًٗػج٠٘ ل٪زل١  ُج ٢ص ذبوٚى ل٨عبسلض لشبمٛ هوع٩مٞ يو ل٨ٓجٌ َ يطلؽ

r R
2

 f  ًٞػج٠٘ ز٨هf t 
ًػج٠٘ ز٨هٞ 

t 

0.882 0.777 2.006 0.003 2.534 0.0019 

( ٗٓدددٛ  0.882ٙؿددد، لزبدددسٗي لهػددد يق ة  لْ مٌٚدددٞ ًع ًدددى ل٨ضثبددد   يوبدددح       

ث٧كددس ٗسدد٘ز ع٩مددٞ ً٘سبددٞ يددو عِ  ددط ل٨ٓجٌدد َ يددطلؽ لفدد ي لهملددطٜ ًٗػددج٠٘      

( تػدج٠٘ ز٨هدٞ ع هٚدٞ ٗٓدصل ًد        f    )2.006ل٪زل١ يف لفِؿأٝ . كٌ  يوبح مٌٚٞ    

 ( ًٗػج٠٘ ز٨هجٔ  لفعِ٘ٙٞ .  tث٧كسٖ مٌٚٞ   

ًّٗ لسى ًعط ٞ ً  ٓ٘ لهعِصط ل٪كذط ثأد،ًل عوٟ ًػدج٠٘ ل٪زل١ مد َ لهب طدر    

يف يإسطل١ ذبوٚى ل٨عبسلض لشبمٛ هلى عِصط ًّ ٓصٖ لهعِ  ط كٌد  ٓد٘ ً٘ضدا    

 لزبسٗي لهج هٛ :
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 ( 20سسٗي ضمٍ   

ُج ٢ص ذبوٚى ل٨عبسلض لشبمٛ هوع٩مٞ يو ع٘لًى ل٨ٓجٌ َ يطلؽ لف ي لهملطٜ ًٗػج٠٘ 

 ل٪زل١

r R لهع ًى
2

 f 
ًػج٠٘ ز٨هٞ 

f 
t 

ًػج٠٘ 

 tز٨هٞ 

لغجكم ت ضلؽ لف ي 

 لهملطٜ
0.803 0.644 0.973 0.044 1.132 0.270 

ؽ لف ي ثٌِٚٞ ضل

 لهملطٜ
0.854 0.730 1.450 0.177 2.152 0.043 

لحمل   ٞ عوٟ ضلؽ 

 لف ي لهملطٜ
0.867 0.751 1.618 0.0114 3.830 0.001 

 

ًّٗ لزبسٗي لهػ يق ٙجطا لْ ِٓد ن ع٩مدٞ ً٘سبدٞ ٗشلخ ز٨هدٞ ةطصد ٢ٚٞ يدو       

صٖ فٚا ع٘لًى ل٨ٓجٌ َ يطلؽ لف ي لهملطٜ ًٗػج٠٘ ل٪زل١و ٗلْ لعوٟ ًػج٠٘ سد 

لهع٩مٞ ٙع٘ز هع ًى لحمل   ٞ عوٟ ضلؽ لف ي لهملطٜو دٍ ثٌِٚٞ ضلؽ لف ي لهملطٜو 

ٗلخ،ًل لغجكم ت ضلؽ لف ي لهملطٜ . ًّٗ ٓصٖ لهِجٚشدٞ قلدّ ض د   دطا لهعدسَ      

ٗمب٘ي لهمطا لهبسٙى لهصٜ ٧ٙكس ٗسد٘ز ع٩مدٞ يدو ع٘لًدى ل٨ٓجٌد َ يدطلؽ لفد ي        

  ي .لهملطٜ ًٗػج٠٘ ل٪زل١ يف ًِؿآخ ل٪عٌ
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 النتائج :

ث٘ دددوح ٓدددصٖ لهسضلغدددٞ ة  صبٌ٘عدددٞ ًدددّ ل٨غدددجِج س خ قلدددّ ثودٚصدددٔ  يف      

 لهِك   لهج هٚٞ :

ِٓدد ن لٓجٌددد َ ًجعلٙددس يدددطلؽ لفدد ي لهملدددطٜ ًددّ مبدددى لهبدد طذو يف لهػدددِ٘لخ       (1 

 ل٪خ،ٝ لُعلػح يف ظٔ٘ض لهعسٙس ًّ ل٪حب ز لهيت ُ مؿح ٓصل لف٘ض٘  .

 يف ذبسٙدس ٗمٚد ؽ ضلؽ لفد ي لهملدطٜو     ٨ ثعلي ِٓ ن  دع٘يٞ ث٘لسدٕ لهبد طذو    (2 

طٚددر ه جيددس لهب طددر لثمدد ق يددو لهبدد طذو عوددٟ عِ  ددط ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ    

ًٗلُ٘ ثددٕ  وعددى شهددم ٙعدد٘ز ة  عوددٟ عددسَ ٗسدد٘ز ًكٚدد ؽ ًجمددق عوٚددٕ قلددّ    

 لغجدسلًٕ يف مٚ ؽ ضلؽ لف ي لهملطٜ .

ِٓدد ن ط سددٞ ً غددٞ ه٘ضددا ًعٚدد ض ضب غدديب ٙعدد   ٓددصل لهِدد٘  ًددّ ل٪ دد٘ي          (3 

 كٚمٚٞ ل٨عكلخل ئ  يف لهك٘ل٢ٍ لف هٚٞ .ٗ

لظٔطخ لهسضلغٞ لْ ًع ٍ لهؿدطك خ ٨ ثمصدا عدّ مٌٚدٞ ضلمس سد  لهملدطٜو        (4 

ٗلُٔ  ثلجمٛ ي إل ص ح عّ مٌٚٞ لهؿٔطٝ لٗ لفولٚدٞ لهملطٙدٞ يف يعد  ل٪طٚد ْ     

  كم .

٨ ثعلي ًِؿآخ ل٪عٌ ي يف لهٌّٚ ٨ ث٘هٛ ل٨ٓجٌ َ لهل يف يطلؽ لف ي لهملطٜ  (5 

 ٚجٕ ٗلسبم ظ عوٕٚ .ٗثٌِ

ٗسدد٘ز ع٩مددٞ ً٘سبددٞ ٗشلخ ز٨هددٞ ةطصدد ٢ٚٞ يددو ًلُ٘دد خ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ          (6 

ٗذبػدددو سددد٘زٝ ل٪زل١ يف ًِؿدددآخ ل٪عٌددد يو ٗلْ ٓدددصٖ لهع٩مدددٞ ثعددد٘ز يسضسدددٞ      

 لغ غٚٞ ة  ًلُ٘ خ ضلؽ لف ي لهبؿطٜ دٍ ضلؽ لف ي لهع٩مٛ   لهع٩م خ ( .

 ل٨ٓجٌدد َ يدطلؽ لفد ي لهملددطٜ   ٗسد٘ز ع٩مدٞ ً٘سبدٞ ٗشلخ ز٨هددٞ ةطصد ٢ٚٞ يدو      (7 

ٗذبػو ل٪زل١ فِؿدآخ ل٪عٌد يو ٗعودٟ ٗسدٕ لشبصد٘ص ٗسد٘ز ع٩مدٞ ً٘سبدٞ         

يو ع٘لًى لحمل   ٞ عوٟ ضلؽ لف ي لهملطٜ ٗثٌِٚجٕ ٗيو لزل١ ٓدصٖ لفِؿدآخ .   

لٜ لْ لحمل   دددٞ عودددٟ ضلؽ لفددد ي لهملدددطٜ ٗثٌِٚجدددٕ ثددد٧زٜ ة  ذبػدددو ل٪زل١     

 أٝ .  ٗي هج هٛ ظٙ زٝ ضحبٚٞ لفِؿ
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ثكودددس ل ددددظ ت لهلمدددد ١لخ لشب  دددٞ ٗلفٔدددد ضلخ ٗلإليددددسل    لظٔدددطخ لهسضلغددددٞ لْ   (8 

لفِؿدأٝ   هوٌِ  ة لهكٚ زٙٞ يف لهؿطكٞ ٧ٙزٜ ة  ظٙ زٝ لإلمب ي عوٟ ًِجشد خ 

 ٗي هج هٛ ظٙ زٝ ضحبٚجٔ  .

 

 التوصيات :

ًّ خ٩ي لهِج ٢ص لهيت ث٘ وح ةهٚٔ  لهسضلغٞ قلّ ثكسٍٙ يع  لهج٘ دٚ خ يف  

 ٚٞ :لهِك   لهج ه

ضدطٗضٝ لٓجٌد َ لحمل غدبو يدطلؽ لفدد ي لهملدطٜ ٗةجيد ز ًكد ٙٚؼ ًجمدق عوٚٔدد           (1 

 هطلؽ لف ي لهملطٜ ٗت  قلّ ًّ عطضٕ يص٘ضٝ ع زهٞ يف لهك٘ل٢ٍ لف هٚٞ .

ضددطٗضٝ ة ددسلض ًعدد ٙ، ضب غددبٚٞ ث٘ضددا لفع زبدد خ لحمل غددبٚٞ لفِ غددبٞ هددطلؽ  (2 

 لف ي لهملطٜ ٗلإل ص ح عِٕ يف لهك٘ل٢ٍ لف هٚٞ .

سددة عوددٟ ًِؿددآخ ل٪عٌدد ي ظٙدد زٝ ل٨ٓجٌدد َ يددطلؽ لفدد ي لهملددطٜ ٗثٌِٚجددٕ      ٙج٘ (3 

ٗلحمل   ٞ عوٕٚ ف  ًدّ ؾدإُٔ ذبػدو سد٘زٝ ل٪زل١ ٗي هجد هٛ ظٙد زٝ ضحبٚدٞ ٓدصٖ         

 لفِؿآخ .

ثؿددشٚا شٜٗ لهملددط ٗلإليددسل  ًٗددِظٍٔ لسبدد٘ل ع ٗلهجع٘ٙطدد خ لفِ غددبٞ ٗتدد          (4 

 ٙػ عسٍٓ عوٟ ثٌِٚٞ مسضلثٍٔ .

طلخ ٗلهِسٗلخ يص٘ضٝ ًػجٌطٝ طجٟ ٙجٌلّ لهع ًوْ٘ ًّ ةم ًٞ لهسٗضلخ ٗلف٧مت (5 

 .ٍٔ ًٗ٘لكبٞ لهجم٘ضلخ لهجلِ٘ه٘سٚٞلإلا٩  عوٟ كى سسٙس يف صب ي عٌو

ث٘ ، ل٪س٘ل١ لفِ غبٞ يف لفِؿأٝ ٗخوق لهمدطص هوعٌدى يدطٗح لهمطٙدق له٘لطدس       (6 

ٗظٙ زٝ لهطٗليم ل٨سجٌ عٚٞ يو لهع ًوو ٗت  ٙػد عس عودٟ دبِدة لشب٩ د خ     

 ع ًوو .يو له
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 املراجع :

 ل٨ًٗ : لفطلسا لهعطيٚٞ :

و ةاددد ض ًكدددكح هكٚددد ؽ ل٪ ددد٘ي لهملطٙدددٞ 2002ظووددد٘يو سددد٘زٝ عبدددس لهدددط١ٗخل و  (1

لهجشد ضٝ ٗلهجٌ٘ٙدىو    –ٗلهجكطٙط عِٔ  يف ي٣ٚٞ ل٨مجص ز لفعطيفو ل وٞ لهعوٌٚٞ 

 . 188 – 129س ًعٞ اِم و لهعسز لهذ ُٛ  –كوٚٞ لهجش ضٝ 

و لغدجدسلَ ًكٚد ؽ ل٪زل١ لفجد٘لظْ يف    ١2010ٗخل ضبٌدسو  ظوو٘يو س٘زٝ عبس لهط (2

يِددد ١ ةددد٘شض مٚددد ؽ ضيددد عٛ لفػددد ضلخ إلزلضٝ ل٪زل١ ل٨غدددكلثٚشٛ ٗلهجؿدددبٚوٛ      

 و لفٌولٞ لهعطيٚٞ لهػع٘زٙٞ .جامعت امللك سعىده٫ ٘ي لهملطٙٞو 

و مٚددد ؽ ضلؽ لفددد ي  2010 ددد  و  مصعععع لهؿدددلطسٛو يؿددد ض شُددد٘تو ضبٌددد٘زو     (3

جملعععععت حكرععععععج للعلعععععى  ا دارععععععت  ٞ لفصددددد ضخلو لهملدددددطٜ ٗلددددددطٖ يف ضحبٚددددد 

و ل وددس لهػدد زؽو لهعددسز لهعؿددطْٗو س ًعددٞ ثلطٙددحو فٔ٘ضٙددٞ     واالقخصععادعت

 لهعطلق .

و ضلؽ لفددددد ي لهملدددددطٜ ٗزٗضٖ يف ذبكٚدددددق لفٚدددددعٝ  2009 ددددد  و ضضددددد  ةيدددددطلٍٓٚو  (4

معهع   لهجِ  ػٚٞ هوٌِ ٌ خو حبدر ًكدسَ هوٌد٧متط لهدسٗهٛ هوجٌِٚدٞ لإلزلضٙدٞو       

 لهطٙ او لفٌولٞ لهعطيٚٞ لهػع٘زٙٞ . ،ا دارة العامت

و ع٩مددٞ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ يعٌوٚددٞ خوددق    2003عبددس لهععٙددعو ؾددٔ،ٝ ضبٌدد٘زو   (5

جملععععت لهكٌٚدددٞ لفطدددد  ٞ ًددددا لهككٚددددع عوددددٟ ًددددسخى ضلؽ لفدددد ي لإلُػدددد ُٛ و  

 س ًعٞ عو    ؼو لهعسز لهطليا . –و كوٚٞ لهجش ضٝ االقخصاد والخجارة

و ضلؽ لف ي لهملطٜ ٗلددطٖ عودٟ   2009ٞو عبس له٘ٓ تو عبس لفِعٍو لغ ًٞو لفم ضُ (6

جملععت أثععاد  لإليددسل  ٗلهجمدد٘ق لف٧غػددٛ يف لهؿددطك خ لهصددِ عٚٞ ل٪ضزُٚددٞو     

 و لهعسز لهػ زؽو زٙػٌس .اقخصادعت وإدارعت
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و لحمل غدددبٞ عددّ عِ  دددط ضلؽ لفدد ي لهملدددطٜ : زضلغدددٞ   2003عوددٛو مسٚدددٞ لًددوو    (7

جملعععت اباسعععبت وا دارة   طٜوذبوٚوٚدددٞ ًدددا لهجمبٚدددق عودددٟ ضلؽ لفددد ي لهبؿددد  

س ًعدٞ   –و لهعدسز لهػدجْ٘و لهػدِٞ لهذ ُٚدٞ ٗل٪ضيعدْ٘و كوٚدٞ لهجشد ضٝ        نيوالخأم

 . 317 – 266لهك ٓطٝو ص 

: زضلغددٞ  رأس املععال املعععرؤ ومت ععراث قياسعع  و 2011ضبٌددسو سددٚؼ ُ  ددطو   (8

 ثأ ٚوٚٞ  وػمٚٞو كوٚٞ لإلزلضٝ ٗل٨مجص زو س ًعٞ ل٪ُب ضو فٔ٘ضٙٞ لهعطلق .

و ضلؽ لف ي لهملدطٜ  2010٘ضو عبس لهِ  طو لهكؿٛو  ز. ظ ٓطو مطلمٚـو سٔ زو ُ (9

و _زضلغددٞ  لطٙددٞ ًددّ ٗسٔدد خ ُ ددط ًجعددسزٝ     _: ل٪ٌٓٚددٞ ٗلهكٚدد ؽ ٗلإل صدد ح  

و لهعدسز لشبد ًؼ ٗلهعؿدطْٗو    جملت كليت بغع اد للعلعى  االقخصعادعت اعامععت    

 فٔ٘ضٙٞ لهعطلق .

ٍ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ يف ؾددطك خ و زضلغددٞ ٗثكٚدد2011ُٚدد٘ض لهددسّٙو لمحددس م ٢ددسو  (10

امللخقععا العع ول رععىل رأس املععال الفكععر  ؤ مال ععاث األ  ععال       ل٪عٌدد يو 

 زٙػٌسو لزبعل٢ط . 14 – 13و العربيت ؤ االقخصادعاث احل عثت

و ةزلضٝ ضلؽ لفدد ي لهملددطٜ ٗمٚ غددٕ ٗثٌِٚجددٕ   2011لس٩هددٛو لهؿددطيٚ  لس٩هددٛو   (11

جملعت ثعىد الخربيعت    ودٍٚ لهعد هٛو   كشع١ ًّ ةزلضٝ لفعط ٞ يف ٧ًغػد خ لهجع 

 و س ًعٞ لفِص٘ضٝو لهعسز لهذ ُٛ ٗلهعؿطْٗ .الاى يت

و زضلغدٞ ذبوٚوٚدٞ هوجلومدٞ ٗلهع ٢دس سبٌ ٙدٞ      2001ٙ٘غفو ؾعب ْ ٙ٘غف ًب ضظو  (12

طكدد٘ق لفولٚددٞ لهملطٙددٞ يف  ددِ عٞ لهسصبٚدد خ ٗلدطٓدد  عوددٟ لهِدد ثص لهكددً٘ٛو     

س ًعددٞ  –ٝ يدد  غدد٘ٙف  و كوٚددٞ لهجشدد ض جملععت ال راسععاث املاليععت والخجارعععت   

 169 – 101لهك ٓطٝو لهعسز ل٪ٗيو لهػِٞ لسب زٙٞ عؿطو ً ضؽو ص 

و زضلغددددٞ ٗثكٚددددٍٚ ضلؽ لفدددد ي لهملددددطٜ يف  2005ٙ٘غددددفو عبددددس لهػددددج ض طػددددوو   (13

ؾطك خ ل٪عٌد يو حبدر ًكدسَ فد٧متط لمجصد ز لفعط دٞ ٗلهجٌِٚدٞ ل٨مجصد زٙٞو         

ةيطٙدىو   29 – 27ٌد ْو  و عكليت االقخصاد والعلعى  ا دارععت، جامععت الوعخىنعت    

 لفٌولٞ ل٪ضزُٚٞ لس  ٚٞ .



 

 

  

 هجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتواعية 173

 قياس أثر رأس الوال الفكري واإلفصاح عنه  على أداء هنشآت األعوالقياس أثر رأس الوال الفكري واإلفصاح عنه  على أداء هنشآت األعوال         د/سالن هحود سعيد بافقير               

 م4102 يناير (  6الوجلد )  األولالعدد 

 د ًُٚ  : لفطلسا ل٪سِبٚٞ :

1) April , Kurt A. , 2003 , IC measurement and reporting : 
establishing a practice in SA mining , Journal of 
Intellectual Capital , Vol. 4 , No. 2 , pp. 165 – 180. 

2) Awad, E. & Ghaziri, H.  , 2004 , Knowledge 
Management, Person Education, Inc. 

3) Bontis N & Fitz-enz J , 2002 , Intellectual capital ROI: a 
causal map of human capital antecedents and 
consequents , Journal of Intellectual Capital 3(3): 223–
247. 

4) Brännström DB & Giuliani M. 2009. Intellectual capital 
and IFRS3: A new disclosure opportunity. Journal in 
Knowledge Management 7(1): 21-23. 

5) Brooking, A., " The Management of Intellectual Capital 
", Long Range Planning, Vol. 30, No. 3, 1997, PP. 364-
365 

6) CIMA , 2004 , Understanding corporate value: 
managing and reporting intellectual capital , Working 
Paper ,  Cranfield University , School of Management 

7) Dati, wag , 2001 , A Guideline for Intellectual Capital 
Statements - A Key to Knowledge Management. Danish 
Agency for Trade and Industry, Copenhagen  . 

8) Edvinson, Lief  and Malone, M. , 1997 , Intellectual 
Capital, Harper Colins, NewYork, p147-160. 

9) Edvinsson, L., " Developing Intellectual Capital at 
Skandia ", Long Range Planning, Vol. 30, Iss. 3, 1997, PP. 
266-273. 

10) Guthrie , James , 2001 , The Management 
Measurement and The Reporting of Intellectual Capital 
, Journal of Intellectual Capital , Vol. 2 No. 1 . 



 

 

  

 هجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتواعية 174

 قياس أثر رأس الوال الفكري واإلفصاح عنه  على أداء هنشآت األعوالقياس أثر رأس الوال الفكري واإلفصاح عنه  على أداء هنشآت األعوال         د/سالن هحود سعيد بافقير               

 م4102 يناير (  6الوجلد )  األولالعدد 

11) Guthrie, James , 2001 , The management, 
measurement and the reporting of intellectual capital , 
Journal of Intellectual Capital , Volume: 2 Number: 1 
Page: 27 – 41 . 

12) Hazel, Dakers , Intellectual capital: auditing the people 
asset , British Library Consultancy Services , London, UK 
. 

13) Holmen J. 2005 , Intellectual capital reporting , 
Management Accounting Quarterly  Vol. 6 , No.(4) pp. 
1-6. 

14) Hunter L, Webster E & Wyatt AL. 2005. Measuring 
intangible capital: A view of current practice. Australian 
Accounting Review , Vol.15 , No.(2): 1–18. 

15) IASB. 2008. International Financial Reporting Standards 
(IFRSs), 2008 , including International Accounting 
Standards (IASs) and Interpretations as at 30 November 
2007. Vol. 1A & 1B.London 

16) IASB. 2010. International Financial Reporting Standards 
(IFRSs). 2010, including International Accounting 
Standards (IASs) and Interpretations as at 30 November 
2009. Vol. 1A & 1B.London . 

17) John, C . Dumay, 2009 , " Intellectual Capital 
Measurement : A Critial Approach " , Journal of 
Intellectual , Vol. 10 , No . 2 . 

18) Kumara MR & Swamy MA ,2004 , Does inclusion of 
intangible asset values lead to distortion of financial 
statements and mislead judicious financial decision 
making? Focus on environmental accounting and 
estimation of knowledge capital values , Journal of 
Financial Management and Analysis 17(1): 77–91. 



 

 

  

 هجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتواعية 175

 قياس أثر رأس الوال الفكري واإلفصاح عنه  على أداء هنشآت األعوالقياس أثر رأس الوال الفكري واإلفصاح عنه  على أداء هنشآت األعوال         د/سالن هحود سعيد بافقير               

 م4102 يناير (  6الوجلد )  األولالعدد 

19) Lev B. , 2002 , Intangibles: Management, measurement 
and reporting , Washington, DC: Brookings Institution. 

20) Marr B, Schiuma G & Neely A. ,  2004, Intellectual 
capital: Defining key performance indicators for 
organizational knowledge assets , Business Process 
Management Journal, Vol. 10 , No. (5): 551–569. 

21) Marr, Bernard, Gray, Dina and Neely, Andy , 2003 , Why 
do Firms measure their intellectual capital? , Journal of 
Intellectual Capital , Vol. 4 No. 4, pp. 441-464. 

22) MchenZie, J. & Winkelen, C.V. , 2004 , Understanding 
the Knowledgeable Organization, International, Pad 
stow, Cornwall, pp236-237. 

23) Meritum,  2001, “ Guidelines for managing and 
reporting on intangibles” ( intellectual capital 
statements, working paper , United Nations , Geneva . 

24) Mouritsen J. 2003. Intellectual capital and capital 
market: the calculability of intellectual capital , 
Accounting, Auditing Accountability Journal 16(1): 18–
30. 

25) Ordóñez de Pablos P. 2004. Measuring and reporting 
structural capital: Lessons from European learning 
firms. Journal of Intellectual Capital 5(4): 629–647. 

26) Organisation for Economic Co-operation and 
Development, Corporate Affairs Division, Directorate 
for Financial and Enterprise. 2006. Intellectual Assets 
and value creation: Implications for corporate 
reporting. Paris: OECD. 

27) Organization for Economic Cooperation and 
Development, 2008 , " Intellectual Assets and Value 
Creation – Synthesis Report", OECD, Paris . 



 

 

  

 هجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتواعية 176

 قياس أثر رأس الوال الفكري واإلفصاح عنه  على أداء هنشآت األعوالقياس أثر رأس الوال الفكري واإلفصاح عنه  على أداء هنشآت األعوال         د/سالن هحود سعيد بافقير               

 م4102 يناير (  6الوجلد )  األولالعدد 

28) Per Nikolaj  Burh , 2002 , The relevance of Intellectual 
Capital Disclosure : a Paradox ? , Accounting , Auditing 
& Accountability Journal , Vol. 16 , No.1 , pp. 49 – 56. 

29) Per Nikolaj Bukh Fuglesangs Allé , Disclosure of 
Information on Intellectual Capital in Danish IPO 
Prospectuses? , working paper, Aarhus School of 
Business. 

30) Riahi-Belkaouri A. 2003. Intellectual capital and firm 
performance of US multinational firms. Journal of 
Intellectual Capital 4(2): 215–226. 

31) Robin, Roslender , and Fincham Robin , 2001 , " 
Thinking Critically about Intellectual Capital Accounting 
" , Accounting , Auditing & Accountability , ( Vol.  .14 , 
Iss,4 . 

32) Rodov I & Leliaert P. 2002. FiMIAM: Financial method of 
intangible assets measurement. Journal of Intellectual 
Capital 3(3): 323–336. 

33) Seetharaman A, Screenivasan J, Sudha J & Ya Yee T. 
2006. Managing impairment of goodwill. Journal of 
Intellectual Capital 7(3): 338–353. 

34) Steve Pike , Anna Rylander , Göran Roos , 2001 , 
Intellectual Capital Management and Disclosure , 
Intellectual Capital Services , working paper, Aarhus 
School of Business. 

35) Stewart, T. A., 1997 , Intellectual Capital: The Wealth of 
New Organizations, Nicholas Brealey , Publishing Ltd, 
London . 

36) Sujan A & Abeysekera I. 2007. Intellectual capital 
reporting practices of top Australian firms. Australian 
Accounting Review 17(2): 71–84. 



 

 

  

 هجلة األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتواعية 177

 قياس أثر رأس الوال الفكري واإلفصاح عنه  على أداء هنشآت األعوالقياس أثر رأس الوال الفكري واإلفصاح عنه  على أداء هنشآت األعوال         د/سالن هحود سعيد بافقير               

 م4102 يناير (  6الوجلد )  األولالعدد 

37) Swart J. , 2006 , Intellectual capital: Disentangling an 
enigmatic concept , Journal of Intellectual Capital , Vol. 
7 No. (2): 136–159. 

38) Thomas A S. , 1997 , Intellectual capital: The new 
wealth of organizations , Knowledge Management 67: 
1-10. 

39) United Nations Economic Commission For Europe , 
2003 , Intellectual Assets : Valuation and Capitalization , 
working paper , United Nations , Geneva 

40) Vergauwen P, Bollen L & Oirban E. 2007 , Intellectual 
capital disclosure and intangible value drivers: an 
empirical study, Management Decision Vol.45 , No. (7)  
, pp. 1163–1180. 

41) Xiao , Huafang , 2008 , " Corporate Reporting of 
Intellectual Capital : Evidence from China " , The 
Business Review , Vol.11 , No.1 . 

42) Yogesh, Malharta , 2002 , Measuring Knowledge Assets 
of a Nation: Knowledge System for Development , 
Available  From (http://www.brint.org). 

 



 

 

  انحديث انىبىي انحديث انىبىي كتابة كتابة 

 بيه انىهي واإلذنبيه انىهي واإلذن
  

 

 

                                                                                           محمد علي أحمد الكبسيالدكتور/  
 

 

 

 عضو هيئة التدريس بجبمعـة صنعبء كلية التربية

 

178 



 

 

  

 مجهة األودنس نهعهىو اإلوساوية واالجتماعية 179

  كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذنكتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن                                                                                                                         د/ محمد عهي أحمد انكبسي

 ىانعممبدونة انكىيت

 و1024 يىاير (  6انمجهد )  األولانعدد 



 

 

  

 مجهة األودنس نهعهىو اإلوساوية واالجتماعية 180

  كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذنكتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن                                                                                                                         د/ محمد عهي أحمد انكبسي

 ىانعممبدونة انكىيت

 و1024 يىاير (  6انمجهد )  األولانعدد 

  كتابة احلديث النبوي بني النهي واإلذنكتابة احلديث النبوي بني النهي واإلذن

 املقـــدمــة

يهتاب٘ ايعصٜص،   َبًٝٓٓا اذتُد هلل زب ايعاملني، ايرٟ جعٌ حدٜث ْبٝ٘ ستُد 

، ؾهاإ حدٜها٘    )*({ًُصِّهَ إِلَيْهِنْ وَلَؼَلَّهُنْ يَتَفَنَّرسُوى مْسَ لِتُبَيِّيَ لِلنَّاضِ هَاوَأًَصَلْنَا إِلَيْلَ الرِّ} ٚغسؾ٘ بكٛي٘:

ايػسٜـ ٖٛ املبني يكسآْ٘، ٚص٢ً اهلل ٚضًِ ٚبازى عًٝ٘ ٚع٢ً صخب٘ ٚآي٘ ايطٝبني 

 ايطاٖسٜٔ، ٚبعااد: 

ؾًكد اختاز اهلل تعاا  يًخادٜث ايٓباٟٛ ايػاسٜـ َأ اي،اخاب١، ٚايتاابعني َأ         

قااااَٛا بطاااُاع٘، ٚبٓكًااا٘، ٚزٚاٜتااا٘، ٚحؿ ااا٘، ٚنتابتااا٘، ؾخااااؾ ٛا عًااا٢ اذتااادٜث     

األٍٚ اهلجسٟ َٔ ايطٝاع، ٚضاعد حؿ ِٗ يا٘ عًا٢ تدٜٚٓا٘ عًا٢     ايٓبٟٛ يف ايكسٕ 

 بعدِٖ، يف بدا١ٜ ايكسٕ ايهاْٞ اهلجسٟ ٚبعدٙ.  اٜد أ٥ُا١ اذتدٜث ايرٜٔ جا٤ٚ

ٚبٗاارا املاآٗع ايعًُااٞ اياادقٝل يًخؿاااث عًاا٢ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، ٚتدٜٚٓاا٘، اياارٟ    

  ٝ ا١ْ اذتادٜث  ْٗجا٘ اي،خاب١، ٚايتابعٕٛ، ٚأتباع ايتابعني، َٚٔ جا٤ بعادِٖ،   صا

ٝ ااص صااخٝخ٘ َاأ     َن َاأ  َٚكبٛياا١، ضااعٝؿ١ايٓبااٟٛ َاأ اياادع ؾٝاا٘ ٚايهاارب عًٝاا٘، ٚ

 َسدٚدٙ.

ٚأمحااد اهلل تعااا  إٔ ٜطااس يااٞ ٚغااسؾحل بدزاضاا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، ٚايت ،اا      

ؾٝاا٘، ٚأغااسب قًاا، ستبتاا٘، ٚأٜكٓاار أْاا٘ املؿطااس ٚاملاابني يًكااسإٓ ايهااسِٜ، ٚأْاا٘ ٚاجاا   

 االتباع. 

ٜث ايٓبااٟٛ يف ايكااسٕ األٍٚ اهلجااسٟ أُٖٝاا١ ناا ٣ يف    ٚملااا نااإ يهتاباا١ اذتااد  

حؿااا ايطاا١ٓ ايٓبٜٛاا١، ٚتاادٜٚٓٗا، تتبعاار َااا نتاا  يف َٛضااٛع: نتاباا١ اذتاادٜث        

ايٓبٟٛ، ٚذيو َٔ نت  َ،طًذ اذتادٜث اياو ٚقؿار عًٝٗاا قادحٗا ٚحادٜهٗا،       

 ٚايو تٓدزج حتر عًِ اذتدٜث دزا١ٜ، ٚٚجدت َٔ خالٍ اطالعٞ عًٝٗا إٔ

 (.ٗٗ)*( سورة النحل اآلية )
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ٛع: نتاباا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ ٜاارنسٕٚ األحادٜااث ٚا  اااز ايااو    َؤيؿٝٗااا، يف َٛضاا 

تٓٗاا٢ عاأ نتاباا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، ٚاألحادٜااث ٚا  اااز ايااو تاا ذٕ يف نتابتاا٘،  ااِ   

ًٜج  أغً  َٔ صٓـ يف ٖرا املٛضٛع، ْكاًل عٔ نهري َٔ أ١ُ٥ اذتادٜث، يًتٛؾٝال   

 تاا ذٕ يف بااني: األحادٜااث ايااو تٓٗاا٢ عاأ نتاباا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، ٚاألحادٜااث ايااو 

نتابت٘، إ  إٔ ٖرا َٔ َٓطاٛ  ايطا١ٓ بايطا١ٓ، ٚعًًاٛا ذياو: با ٕ أحادٜاث ايٓٗاٞ         

عااأ نتابااا١ اذتااادٜث ايٓباااٟٛ َتكدَااا١، ٚإٔ أحادٜاااث اةذٕ يف نتابتااا٘ َتااا خس٠،     

 ٚاملت خس ٜٓطخ املتكدّ، ٖٚرا َا قسزٙ مجٗٛز ايعًُا٤ ٚاختازٙ بعض املت خسٜٔ.

كاٍٛ بايٓطاخ يف ٖارا املٛضاٛع ال عتاٌ      ٚايباحث ايؿكري يسمحا١ زبا٘، ٜاس٣ إٔ اي  

اةغاااهاٍ، ألٕ أحادٜاااث ايٓٗاااٞ عااأ نتابااا١ اذتااادٜث ايٓباااٟٛ، ٚأحادٜاااث اةذٕ يف        

نتابتااا٘، ناااٌ َٓٗاااا يااا٘ خ،ٛصااا١ٝ ٚٚجٗااا١ َعٝٓاااا١ ٜتعًااال بٗاااا، ُٖٚاااا: حايتاااإ      

 شتتًؿتإ ٚيعًتني َتػاٜستني، ٖرا َٔ جٗا١. 

١ اذتدٜث ايٓباٟٛ،  َٚٔ ج١ٗ أخس٣: إٔ األحادٜث ٚا  از ايو ت٢ٗٓ عٔ نتاب

، ٚيف ع،اااس  تؿٝاااد ايٓٗاااٞ عااأ ايتااادٜٚٔ ايسناااٞ يًخااادٜث ايٓباااٟٛ، يف حٝاتااا٘     

اي،ااخاب١، ٚنبااااااز ايتااابعني، ألٕ ايتاادٜٚٔ وعٓاااٙ ايٛاضاامن ٖٚااٛ ادتُاامن إ ااا حااد   

، ٚخًؿا٥٘ ايساغدٜٔ، ٚمل عتد  ذيو  يًكسإٓ ايهسِٜ، الضُٝا يف ع،س ايسضٍٛ 

 يًخدٜث ايٓبٟٛ. 

ٚا  ااااز اياااو تااا ذٕ يف نتابااا١ اذتااادٜث ايٓباااٟٛ، ؾٗاااٞ تؿٝاااد  ٚأَاااا األحادٜاااث 

ايطاااُال ايؿاااسدٟ يااابعض اي،اااخاب١ ايااارٜٔ نااااْٛا ٜهتبااإٛ األحادٜاااث ألْؿطاااِٗ،    

ي اااسٚف َٚالبطاااات خاصااا١، ٜٚؤناااد ذياااو إٔ َااأ ارتًؿاااا٤ ايساغااادٜٔ، ٚبعاااض     

اي،خاب١، ٚنباز ايتابعني، بكٛا ع٢ً ايٓٗٞ عٔ نتاب١ اذتادٜث ايٓباٟٛ  اا ٜادٍ     

ٜهبااار عٓااادِٖ ايٓطاااخ ٚإال يهااااْٛا آ اااني اضاااتُسازِٖ عًااا٢ ايعُاااٌ         عًااا٢ أْااا٘ مل 

 باملٓطٛ .

َٚاأ املسجخااات، يعاادّ ايكااٍٛ بايٓطااخ يف ٖاارا املٛضااٛع، اضااتُساز ايٓٗااٞ عاأ        

   ٟ ، ٚيف  يف حٝااا٠ ايااآ،   –وعٓااا٢ تدٜٚٓاا٘ نااايكسإٓ    -نتاباا١ اذتاادٜث ايٓبااٛ
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ايكااسإٓ باا٘، ع،ااس اي،ااخاب١، ٚنباااز ايتااابعني، ٚأْاا٘ مل ٜٓطااخ، خٛؾااًا َاأ اخااتال    

 ٚخػ١ٝ إُٖاي٘.

ٚيهااٞ أديااٌ عًاا٢ َااا ذنستاا٘ واآٗع عًُااٞ َٛضااٛعٞ، زأٜاار إٔ تهاإٛ دزاضااو    

 .رنتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ، بني: ايٓٗٞ ٚاةذٕدهلرا املٛضٛع، بعٓاٛإ: 

ٜٚٗاادف ٖاارا ايبخااث: إ  إعطااا٤ صااٛز٠ ٚاضخااا١ ٚصااخٝخ١، يف تٛجٝاا٘ ْؿااٞ     

باا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، حاااًل يًٓااصاع  ٚقااٛع ايٓطااخ بااني: أحادٜااث ايٓٗااٞ، ٚاةذٕ يف نتا

 ايكا٥ِ يف ذيو.

 ٚت ٗاس أ١ُٖٝ ٖرا ايبخث، يف مخاط١ عٓاصس:

َعااا، ملاأ أعااس  عٓاا٘ ٚعاأ        (1 ٜاا ش َٓصيااا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، يف نْٛاا٘ حجااا١ ٚإيصا

 ٖدٜ٘، َترزعًا بايسجٛع، ٚاالعتُاد ع٢ً َا جا٤ يف ايكسإٓ ايهسِٜ ؾكط. 

دٜااااث ٚآ اااااز ايٓٗااااٞ، ٚاةذٕ يف ٜهباااار أْاااا٘ ال ٜٛجااااد تعاااااز  حكٝكااااٞ بااااني: أحا (2

 نتابت٘.  

ٜديٌ أْ٘ ال ْطاخ باني: أحادٜاث ايٓٗاٞ، ٚاةذٕ يف نتابا١ اذتادٜث ايٓباٟٛ، ألٕ          (3

 نال َٓٗا ي٘ ٚجٗا١، ٚخ،ٛص١ٝ، ٜتعًل بٗا.

ٜؤند إٔ ايٓٗٞ عٔ نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ، وع٢ٓ تدٜٚٓ٘ نايكسإٓ، الضاُٝا   (4

خااتال  ايكااسإٓ باذتاادٜث،  ، ٚاي،ااخاب١ إ ااا ٖااٛ خٛؾااًا َاأ ا  يف ع،ااس اياآ،  

ؾٝااتِ اذتؿاااث عًاا٢ ايكااسإٓ، ؾااال حتااّٛ حٛياا٘ ايػاابٗات، ٚال تااؤ س ؾٝاا٘ ايػااهٛى   

 ٚاألٖٚاّ.

ٜٛضذ إٔ أحادٜاث اةذٕ يف نتابا١ اذتادٜث ايٓباٟٛ، ٚإٕ ناْار َتا خس٠، ؾٗاٞ         (5

، ٚخًؿا٥٘  تدٍ ع٢ً إٔ نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ، َطُٛل بٗا يف ْ س ايسضٍٛ 

 يف اي،خـ نايكسإٓ. إذا مل ٜهٔ تدٜٚٓا عاًَا
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 ٚقد اعتُدت يف إعداد ٖرا ايبخث ع٢ً َٓٗجني َٔ َٓاٖع ايبخث ُٖٚا: 

ٚقااد اضااتعًُت٘ يف مجاامن املعًَٛااات عاأ َٛضااٛع ايبخااث،        :أوالً: ادلنهه ا اارهه     

 ٚذيو َٔ نت  اذتدٜث زٚا١ٜ، ٚدزا١ٜ، ٚغريٖا َٔ ايهت  األخس٣. 

يف دزاضاا١ ضاآد األحادٜااث، ٚا  اااز    ٚقااد ثٗااس  ث نيهه ً: ادلنهه ا اا االهه  االيههر  ا  :  

ٚختسظتٗا ملعسؾ١ املكبٍٛ َٓٗا َٔ ايطعٝـ، َمن تك١ٜٛ ايطاعٝـ َٓٗاا باملتابعاا١ أٚ    

 ايػاٖد، ٚأثٗست٘ نريو يف تٛجٝ٘ بعض األقٛاٍ تٛجًٝٗا صخٝخًا.

ٚأَا َٓٗجٞ يف: ختسٜع األحادٜث، ٚا  از، ؾاذتدٜث أٚ األ اس إذا أخسجا٘ ايب اازٟ    

 أٚ يف أحاادُٖا أنتؿااٞ بت سظتاا٘ َُٓٗااا أٚ َاأ أحاادُٖا،    َٚطااًِ يف اي،ااخٝخني

ةمجاع ايعًُا٤ ع٢ً صخا١ ٚقبٍٛ َا ؾُٝٗاا، ٚإٕ ناإ اذتادٜث أٚ األ اس، ياٝظ يف      

اي،ااخٝخني أٚ يااٝظ يف أحاادُٖا أخسجاا٘ َاأ نتاا  اذتاادٜث األخااس٣ َاامن اذتهااِ   

 عًٝ٘. 

ٍٛ، أزبعااا١ ؾ،ااااخااث، تكطااُٝ٘ بعااد ٖاارٙ املكدَاا١ إ    ٚقااد اقتطاار طبٝعااا١ ٖاارا ايب 

 ٚخامتا١. 

         ايؿ،ااااٌ األٍٚ: حتااااد ر ؾٝاااا٘ عاااأ اذتاااادٜث ايٓبااااٟٛ َٚٓصيتاااا٘، ٚقطااااُت٘ إ

 َبخهني: 

o  .ٟٛاملبخث األٍٚ: ذنست ؾٝ٘ تعسٜـ اذتدٜث ايٓب 

o  .ٟٛاملبخث ايهاْٞ: ذنست ؾٝ٘ َٓاصي١ اذتدٜث ايٓب 

 :ْٞخ،،ااات٘ يًهاااالّ عااأ: ايٓٗاااٞ عااأ نتابااا١ اذتااادٜث ايٓباااٟٛ،  ايؿ،اااٌ ايهاااا

 حث:ٚقطُت٘ إ   ال ١ َبا

o  ٘املبخث األٍٚ: حتد ر ؾٝ٘ عٔ أحادٜه .٘ايو ت٢ٗٓ عٔ نتاب١ حدٜه ، 

o          املبخث ايهاْٞ: حتد ر ؾٝ٘ عأ أٖاِ ا  ااز اياٛازد٠ عأ بعاض اي،اخاب١ اياو

 ت٢ٗٓ عٔ نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ. 
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o            املبخث ايهايث: حتاد ر ؾٝا٘ عأ أٖاِ ا  ااز اياٛازد٠ عأ بعاض ايتاابعني اياو

 يٓبٟٛ. ت٢ٗٓ عٔ نتاب١ اذتدٜث ا

         ايؿ،ااٌ ايهايااث: ذنااست ؾٝااا٘ اةذٕ يف نتاباا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ. ٚقطاااُت٘ إ

  ال ١ َباحث: 

o      ٘املبخاااث األٍٚ: تهًُااار ؾٝااا٘ عااأ أٖاااِ َاااا  بااار عٓااا  يف اةذٕ يف نتابااا١ ،

 حدٜه٘.

o   ٕاملبخث ايهاْٞ: تهًُر ؾٝ٘ عٔ أِٖ َا زٟٚ َٔ آ از عٔ بعض اي،خاب١، تا ذ

 يف نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ.

o  ايهايث: تهًُر ؾٝ٘ عٔ أِٖ َا زٟٚ َٔ آ از عٔ بعاض ايتاابعني، تا ذٕ    املبخث

 يف نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ. 

    ايؿ،ٌ ايسابمن: حتد ر ؾٝ٘ عٔ ايتٛؾٝل بني: أحادٜث ايٓٗاٞ، ٚاةذٕ يف نتابا١

 اذتدٜث ايٓبٟٛ، ٚقطُت٘ إ  َبخهني:

o املبخاااث األٍٚ:  أٚضاااخر ؾٝااا٘ أٚجااا٘ ايتٛؾٝااال باااني: أحادٜاااث ايٓٗاااٞ ٚاةذٕ يف 

 نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ.

o   املبخث ايهاْٞ: ديًر ؾٝ٘ ع٢ً ْؿٞ ٚقٛع ايٓطخ بني أحادٜث ايٓٗاٞ، ٚاةذٕ يف

 نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ. 

 .ارتامتا١: أٚجصت ؾٝٗا مجًا١ َٔ املالح ات ٚايٓتا٥ع ايو تٛصًر إيٝٗا 

ٚال ٜطعحل إال إٔ أض ٍ اهلل عاص ٚجٌ إٔ أنٕٛ قد ٚؾكر ؾُٝا نتبتا٘، خدَاا١   

ٔ  بكبٛيا٘ ٜٚٓؿامن با٘      يًط١ٓ ُنا َٜ ايٓب١ٜٛ املطٗاس٠، ٚإٔ ظتعً٘ خاي،ًا يٛجٗ٘ ايهسِٜ، ٚ

إْ٘ خاري َعاني ٚباةجابا١ جادٜس، َٚاا تاٛؾٝكٞ إال بااهلل عًٝا٘ تٛنًار، ٚإيٝا٘ أْٝا ،            

 ٚص٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ْبٝٓا ستُد ٚ آي٘ ٚصخب٘ أمجعني.
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 اافصل األول

 ) احلديث اانبوي ومزناره(

 ٚؾٝااا٘ َبخهااإ

 تعريف احلديث النبوي:  املبحث األول

، ٖاٛ أٍٚ َأ    قبٌ ايباد٤ بتعسٜاـ اذتادٜث، الباد إٔ أباني إٔ ايآ، ستُادعا        

 اضتعٌُ نًُا١ اذتدٜث نُ،طًذ عًُٞ: ألقٛاي٘، ٚأؾعاي٘، ٚتكسٜسات٘، ٚصؿات٘. 

أخسج ايب ازٟ بطٓدٙ إ  أبٞ ٖسٜس٠ زضٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ قاٍ: قٌٝ ٜا زضاٍٛ اهلل  

:))يكد ثٓٓر ٜاا أباا    ٓاع بػؿاعتو ّٜٛ ايكٝاَا١؟، قاٍ: زضٍٛ اهلل َٔ أضعد اي

ٖسٜس٠ إٔ ال ٜط يحل عأ ٖارا اذتادٜث أحاد أٍٚ َٓاو ملاا زأٜار َأ حسصاو عًا٢           

اذتدٜث، أضعد ايٓااع بػاؿاعو ٜاّٛ ايكٝاَاا١، َأ قااٍ ال إيا٘ إال اهلل، خاي،اًا َأ          

 .(1) قًب٘ أٚ ْؿط٘((

ُنَس٠َ بٔ جٓدب، ٚاملػري٠ بأ غاعب١ زضاٞ اهلل عُٓٗاا      ٚأخسج َطًِ بطٓدٙ إ  َض

:))َااأ حاااد  عاااحل أااادٜث ٜاااس٣ أْااا٘ نااار ب  ؾٗاااٛ أحاااد      قااااال: قااااٍ زضاااٍٛ اهلل  

 .(2) ايهاذبني((

  ِ ٜٚطاتعٌُ يف ارتا    )) ، (3)ٜٚطًل اذتدٜث يف ايًػ١: ع٢ً ادتدٜد ضاد ايكادٜ

 .(4) ))قًًٝ٘ ٚنهريٙ، ٚمجع٘ أحادٜث ع٢ً غري ايكٝاع

 

                                      
( الكتاب: خرج أحاديثػ  ررقهػ ا الػدكتور: فىػديى ديػُ الب دػا / دار ٜٜكتاب )العلم( باب )احلرص على احلديث( رقم )  ٜٗ/ٔ( صحيح البخاري ٔ)

 ـ. ٜٔٛٔهػ= ٔٓٗٔ/ ٔحلبوين / ط –بريرت / ردار اإلفاـ البخاريا دفشق  –القلما دفشق 
 ( الكتػػػػػػػاب: مقيػػػػػػػق: زلهػػػػػػػد  ػػػػػػػ اد ٔجػػػػػػػوب الررايػػػػػػػة عػػػػػػػ. الثقػػػػػػػات ر ػػػػػػػرؾ الكػػػػػػػ اب ...( بػػػػػػػاب رقػػػػػػػم ))ادلقدفػػػػػػػة( بػػػػػػػاب )ر  ٜ/ٔ( صػػػػػػػحيح ف ػػػػػػػلم ٕ)

 ـ.ٕٜٜٔهػ =ٖٔٗٔلبناف /-عبد الباقي / دار الكتُ العلهية / بريرت
 فادة حدث؛ لألزهري / مقيق األستاذ: عبد العظيم زلهود/ الدار ادلىرية للتأليف رالنشر.  ٘ٓٗ/ٗ(  ينظر: هت يُ اللدة ٖ)
 ـ.ٕٜٛٔهػ=ٕٓٗٔفادة حدث؛ للرازي/ دار الرسالة /الكويت/  ٕ٘ٔسلتار الىحاح ص ( ٗ)
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بعاد ايٓبا٠ٛ َأ:  قاٍٛ      صطالل: َاا أضاٝـ إ  ايآ،    ٜٚساد باذتدٜث يف اال

ًمك ٝاا١، َٚااا أضااٝـ إ  اي،ااخاب١ أٚ ايتااابعني    ًأك ٝاا١ أٚ خن أٚ ؾعااٌ أٚ تكسٜااس أٚ صااؿ١ َخ

 . (5)َٔ قٍٛ أٚ ؾعٌ

ٖٚرا ايتعسٜـ، ٖٛ ايتعسٜـ املػٗٛز عٓد مجٗٛز احملد ني، ٚعًٝ٘ بنحل تكطِٝ 

 ّ: َسؾٛع، َٚٛقٛف، َٚكطٛع.اذتدٜث باعتباز َٔ أضٝـ إيٝ٘ إ   ال ١ أقطا

َأ قاٍٛ أٚ ؾعاٌ أٚ تكسٜاس أٚ صاؿ١، ضاٛا٤        ؾاملسؾٛع: ٖٛ َا أضٝـ إ  ايٓ، 

 .(6)نإ َت،اًل أٚ َٓكطعًا أٚ َسضاًل

ٖٛ َا زٟٚ عأ اي،اخابٞ َأ قاٍٛ أٚ ؾعاٌ أٚ ضتاٛ ذياو َت،ااًل          ))ٚاملٛقٛف: 

ٚقؿا٘ َعُاس    نإ ايطٓد أٚ َٓكطعًا، ٚقد ٜطتعٌُ يف غاري اي،اخابٞ َكٝادًا َهاٌ:    

 .(7)((عٔ ُٖاّ بٔ َٓب٘، ٚٚقؿ٘ َايو عٔ ْاؾمن

ٖٛ َا زٟٚ عأ ايتاابعٞ أٚ َأ دْٚاا٘ َأ قاٍٛ أٚ ؾعاٌ، ٜٚطاتعًُ٘          ))ٚاملكطٛع: 

 .(8)((اةَاّ ايػاؾعٞ، ٚأبٛ ايكاضِ ايط اْٞ يف املٓكطمن

 ٚاملػٗاٛز عٓد احملد ني إٔ املكطٛع غري املٓكطمن، ٖٚٛ اي،خٝذ. 

صاااطالحٞ ايطاااابل ذ نأاااسنٙ، عٓاااد مجٗااااٛز احملاااد ني   ٚاذتااادٜث باااايتعسٜـ اال

َسادف: يًط١ٓ، ٚارت ، ٚاأل س، ٚنًاٗا عٓادِٖ وعٓا٢ ٚاحاد عًا٢ ايكاٍٛ املػاٗٛز،        

ًأك ٝاا١ أٚ  َااا أضااٝـ إ  اياآ،  ))ٜٚااساد بٗااا:  َاأ قااٍٛ أٚ ؾعااٌ أٚ تكسٜااس أٚ صااؿ١ َخ

ًمك ١ٝ بعد ايٓب٠ٛ، َٚا أضٝـ إ  اي،خاب١ أٚ ايتابعني َٔ قٍٛ أٚ   .(9) ((ؾعٌخن

                                      
ـا ر وجيػ  النظػر ٜٙٙٔهػػ=ٖ٘ٛٔ/ ٕا لل يوطي / مقيق: عبد الوهاب عبد اللديف/ دار الكتػُ احلديثػة /فىػر/ طٕٗ/ٔ( ينظر:  دريُ الراري ٘)

 ال عودية. –ادلدينة ادلنورة ؛  أليف: الداهر اجلزائري /ادلكتبة العلهية/ ٕإىل أصوؿ األثر ص
؛ للحا ظ اب. كثري/ ادلدبوع فع شرح : الباعث احلثيػثا ألدػد زلهػد شػاكر/ ف س ػة الكتػُ الثقا يػة/ بػريرت ٖٛ( ينظر: اختىار علـو احلديث صٙ)

األردف/  –ّهػػػػاف ا لألسػػػػتاذ الػػػػدكتور: حػػػػارث سػػػػليهاف السػػػػاري/ دار النيػػػػائ / عٓٗهػػػػػ؛ رزلا ػػػػرات حل علػػػػـو احلػػػػديث صٛٓٗٔ/ ٖلبنػػػػاف /ط–
 ـ. ٕٓٓٓهػ =ٕٓٗٔ/ٗط

 ـ.ٜ٘ٛٔهػ=٘ٓٗٔ/ ٔلبناف /ط –ا للدييب/ مقيق ال يد: صبحي ال افرائي/ عامل الكتُ/ بريرت ٖٙ( اخلالصة حل أصوؿ احلديث صٚ)
 ـ.ٜٜٛٔهػ =ٜٓٗٔلبناف/  –؛ أليب عهرر: عثهاف ب. عبد الرد./ دار الكتُ العلهية /بريرت ٖٕ( فقدفػة اب. الىالح حل علـو احلديث صٛ)
 .ٙٔ(  زلا رات حل علـو احلديث صٜ)
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قباٌ ايبعها١ إذا زٜٚار عٓا٘ أخبااز       ٚقد ٜطًل اذتادٜث ٜٚاساد با٘ َاا أ اس عٓا٘       

 قبٌ ْبٛت٘، نػٗٛدٙ حًـ ايؿطٍٛ ٚقٛي٘ ؾٝ٘.

ٜنس٣ٚ عٔ ايسضٍٛ )) ٚاذتدٜث غايبًا عٓد اةطالم،  ، بعاد ايٓبا٠ٛ    ٜساد ب٘: َا 

 .(10(( )َٔ قٍٛ أٚ ؾعٌ أٚ تكسٜس

 بــويمنـسلة احلديث الن:  املبحث الثاني

تعاٛد َٓااصي١ اذتادٜث ايٓباٟٛ ايػاسٜـ إ  نْٛاا٘ امل،ادز ايهااْٞ َأ َ،اادز          

ايتػسٜمن اةضاالَٞ بعاد ايكاسإٓ، ٜطاتٓبط َٓا٘ أحهااّ ايػاسٜع١ ٚآدابٗاا، ٚايادٜٔ ال          

ٜهتٌُ إال ب٘ ٚايػسٜعا١ ال تتِ إال ب خرٙ، ٚع٢ً ٖرا ظت  اتباع٘ ٚحتسّ شتايؿتا٘،  

١ٓ ايٓب١ٜٛ، ٚاْعكد إمجاع األَا١ اةضاال١َٝ  ٚقد دٍ ع٢ً ذيو ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚايط

 ع٢ً ذيو. 

ؾؿٞ ايكسإٓ ايهسِٜ ْ،ٛص نهري٠ تؿس  ع٢ً املطًُني اتباع حادٜث زضاٍٛ   

، ٚإٔ املطًِ ال خٝاز ي٘ ؾُٝا ٜكطاٞ با٘ ايكاسإٓ أٚ تكطاٞ با٘ ايطا١ٓ ايٓبٜٛا١،         اهلل 

 ْرنس ٖٓا بعض ايٓ،ٛص ايكسآ١ْٝ ايو تهبر ذيو: 

َْنَراَشػُْتنْ تِرم           يَا  } قاٛي١ تعا : َِهْرسِ هِرنُْننْ تَرئِىْ  أَيَُّها الَّرِيَي آَهُنىا أَِطيؼُرىا اللَّرَو َوأَِطيؼُرىا السَّلُرىهَ َوأُْولِرم ا

 .(11) {َْأْوِيالًشَمْءٍ تَسُدُّوهُ إِلَى اللَّوِ وَالسَّلُىهِ إِىْ مُنتُنْ ُْؤْهِنُىىَ بِاللَّوِ وَالْيَىْمِ اآلخِسِ ذَلِلَ خَيْسٌ وَأَحْسَيُ 

 .(12) {هَيْ يُطِغْ السَّلُىهَ تَقَدْ أَطَاعَ اللَّوَ وَهَيْ َْىَلَّى تَوَا أَزْلَلْنَاكَ ػَلَيْهِنْ حَفِيظاً} ٚقاٛي٘ تعا :

السَّلُرررىهُ تَُُررررُوهُ وَهَرررا ًَهَرررامُنْ ػَنْررروُ تَررراًْتَهُىا وَاَّْقُرررىا اللَّررروَ إِىَّ اللَّررروَ شَررردِيدُ    وهرررراءاْامن} ٚقٛياااا٘ تعاااا :

 .(13){ؼِقَابِالْ

                                      
 ـٜٜٔٔهػ=ٔٔٗٔ/٘لبناف/ ط -ا للدكتور: زلهد عجاج اخلديُ/ ف س ة الرسالة/ بريرتٜٔ( ادلختىر الوجيز. حل علـو احلديث صٓٔ)
 .ٜ٘( سورة الن ا  آية: ٔٔ)
 .ٓٛ( سورة الن ا  آية: ٕٔ)
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ًَّوَرا ػَلَرى َزلُرىِلَنا الْرَبالؽُ         } ٚقاٛي٘ تعا : َوأَِطيُؼىا اللَّوَ َوأَِطيُؼىا السَُّلىهَ َواحْرَرزُوا تَرئِىْ َْرَىلَّيُْتنْ تَراػَْلُوىا َأ

 (14) {الْوُبِنيُ

يف ٖرٙ ا ٜات جعٌ اهلل تعا  طااع١ زضٛي٘ َٔ طاعت٘، ٚأَس زضٛي٘ َٔ أَسٙ، 

الَّررِييَ يَُُرالِفُىىَ ػَريْ أَهْرسِهِ أَىْ َُِْريبَهُنْ       تَلْيَحْررَزِ }رز َأ شتايؿتا٘ ؾكااٍ:    ْٚٗٝ٘ َٔ ْٗٝ٘، ٚحا 

 .(15) {تِتْنَةٌ أَوْ يَُِيبَهُنْ ػَرَابٌ أَلِينٌ

ٚنُااا  أنااد ايكااسإٓ عًاا٢ َٓصياا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، نااريو أناادت ايطاا١ٓ      

 ايٓب١ٜٛ ع٢ً ذيو، َٚٔ ٖرٙ األحادٜث:

 أبااٛ ٖسٜااس٠ عاأ ستُااد زضااٍٛ   كٛياا٘: حااد حلأخااسج ُٖاااّ باأ َٓباا٘ ايُٝاااْٞ ب  

قاٍ: ))َٔ أطاعحل ؾكد أطاع اهلل، َٚٔ ٜع،ٝحل ؾكد ع،٢ اهلل، َٚٔ ٜطٝامن   اهلل

 .(17( )16) األَري ؾكد أطاعحل; َٚٔ ٜعِ  األَري ؾكد ع،اْٞ((

ٜاظ        ٔا طسٜال: إناعٌٝا بٔا أبٞا ٚأ  َ ِ، بطٓد حطٔا ٘  (18)ٚأخسج اذتان ٔ أبٝا ٔ  (19)عا عا

ٛ  (20)عهسَاا١ ٕ زضاا ٔ عباااع أ ٔ اباا داع   ٍ اهلل عاا ٘ يف   خطاا  ايٓاااع يف حجاا١ اياٛا ٛاياا ٔ أق اا  َ،

                                                                                       
 .ٚ( سورة احلشر ف. اآلية: ٖٔ)
 .ٕٜية:  ( سورة ادلائدة آٗٔ)
 .ٖٙ( سورة النور ف. اآلية: ٘ٔ)
 -( مقيق: الدكتور: ر عت  وزي عبد ادلدلُ/ فكتبػة اخلاصلي/القػاهرة ٕٔحديث رقم ) ٖٕ( صحيية مهاـ ب. فنب  ع. أيب هريرة ر ي هللا عن ا صٙٔ)

 ـ. ٜ٘ٛٔهػ =ٙٓٗٔ/ ٔفىر /ط
ـ( بػػػاب قػػوؿ هللا  عػػػاىل: ))رأطيعػػػوا هللا رأطيعػػوا الرسػػػوؿ رأر  األفػػػر كتػػاب )األحكػػػا  ٕٔٔٙ/ٙ(احلػػديث فتيػػػق عليػػػ ا أخرجػػ  البخػػػاري حل صػػػحيح  ٚٔ)

كتػػاب ) اإلفػػارة( بػػاب )طاعػػة األفػػرا  حل  ػػري فعىػػية   ٚٙٗٔ-ٙٙٗٔ/ٖ(ا رف ػػلم حل صػػحيح  ٛٔٚٙ( رقػػم )ٜ٘الن ػػا  فػػ. اآليػػة ) فػػنكم...((
 : ع. أيب هريرة مبثل  ليظاً.أخرجاه (اٖ٘ٛٔرمرميها حل ادلعىية( رقم )

ا للحػا ظ ابػ. ٜٙ/ٔهػػ(ا  قريػُ التهػ يُ ٕٕٙاعيل ب. أيب أري ا قاؿ عنػ  احلػا ظ ابػ. حجػر: )صػدرؽ أخدػأ حل أحاديػث فػ. حيظػ  )ت ( إمسٛٔ)
 ـ.ٖٜٜٔهػ=ٖٔٗٔ/ٔلبناف /ط –حجر الع قالين/ دراسة رمقيق: فىديى عبد القادر عدا/ دار الكتُ العلهية / بريرت 

هػػ(.  قريػُ التهػ يُ ٚٙٔ. عبػد هللا األصػبحي ادلػدينا قػاؿ عنػ  أيسػاً احلػا ظ ابػ. حجػر: )صػدرؽ يهػم )ت( أبي  اب. أيب أري ا  امسػ : عبػد هللا بػٜٔ)
ٔ/٘ٓ٘. 

. فشػػػاهري علهػػا  األفىػػػار (((ٚٓٔعكرفػػةا فػػوىل ابػػػ. عبػػاسا أبػػػو عبػػد هللاا فػػ. أهػػػل احليػػظ راإل قػػػاف رادلالزفػػ  للػػورع حل ال ػػػر راإلعػػالفا )ت))( ٕٓ)
لبنػػاف  –ظ: زلهػػد بػػ. حبػػاف الب ػػو/ مقيػػق ر عليػػق:  فػػرزرؽ علػػي إبراهيم/ف س ػػة الكتػػُ الثقا يػػة / بػػريرت (. للحػػا ٖٜ٘ رمجػػػة رقػػم ) ٖٗٔص
 ـ.ٜٚٛٔهػ =ٛٓٗٔ/ ٔ/ط
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ٛا أبداً نتاب اهلل  خطبت٘: ))... ٔ تطً ٘ ؾً ِ ب ٕ اعت،ُت ِ، ؾإ ٞ قد تسنر ؾٝه ٗا ايٓاع ْإ ٜأ

 ٘ بٝ  . ))(21) (22)ٚض١ْٓ 

، عًااا٢ ايتُطاااو بطااآت٘، أخاااسج ايىلَااارٟ بطااآدٙ إ        ٚقاااد حاااث ايااآ،   

    ٓ قاااااااٍ يف أخااااااس   ، ايعسبااااااا  باااااأ ضاااااااز١ٜ ايؿااااااصازٟ زضااااااٞ اهلل عٓاااااا٘ إٔ اياااااا

حدٜهاااا٘...))ؾعًٝهِ بطاااآو ٚضاااا١ٓ ارتًؿااااا٤ ايساغاااادٜٔ املٗاااادٜني عطااااٛا عًٝٗااااا     

 .(24( )23)ٚقاٍ ايىلَرٟ: )ٖرا حدٜث حطٔ صخٝذ(، بايٓٛاجر((

                                      
 –ا أليب عبػػػػػػدهللا احلػػػػػػاكم/ الكتػػػػػػاب ب يلػػػػػػ  كتػػػػػػاب: )التخلػػػػػػي ( للحػػػػػػا ظ الػػػػػػ هيب /دار اليكػػػػػػر / بػػػػػػريرت ٖ٘/ٔ( ادل ػػػػػػتدرؾ علػػػػػػى الىػػػػػػحيح  ٕٔ)

 ـ.ٜٛٚٔهػ=ٜٖٛٔلبناف/
(/ الكتػاب خػرج أحاديثػ  ٛٙرقػم ) ٕٙ-ٕ٘حل حجػة الػوداعا أخرجػ  أبػو عبػد هللا ادلػررزي حل: ال ػنة ص حلديث: طرؼ ف. حديث طويػلا قالػ  ( إٕ)

ـارأَخرجػ  ابػ. حػػـز األسدل ػي ٜٛٛٔهػػ =ٛٓٗٔ/ ٔلبنػاف/ ط –رعلق علي : أبو زلهد سامل بػ. أدػد ال ػليي/ ف س ػة الكتػُ الثقا يػة / بػريرت 
ا رقاؿ: )رإمنا الىحيح حل ه ا الباب فا سارلني  بعض أصػحابنا...( رَخػر ج حػديث ابػ. عبػاسا الكتػاب: ٖٕٗ/ٙ أصوؿ األحكاـ حل:  األحكاـ حل

ـا رأخرجػ  البيهقػي حل:  اتعتقػاد علػى فػ هُ ال ػلف أهػل ال نػػة راجلهاعػػػةا  ٕٜٜٔهػػ=ٖٔٗٔ/ٕفىػر /ط-فػ. فنشػورات دار احلػديث/ القػاهرة
كتػػػاب   ٗٔٔ/ٓٔـا رأخرجػػػ  البيهقػػي بليػػظ سلتىػػر حل:  ال ػػن. الكػػ   ٜٗٛٔهػػػ ٗٓٗٔ/ٔلبنػػاف /ط –/ بػػريرت / دار الكتػػُ العلهيػػةٖٓٔص

ا خدػُ النػاس حل حجػػة الػوداع  قػاؿ:  ))يػا أيهػا النػاس إين قػد  ركػت  ػيكم فػا إف  )آداب القا ي( أخرج  ب ػند  إىل ابػ. عبػاس أف رسػوؿ هللا
 هػ.ٖٗٗٔ/ٔاذلند /ط -الدك.  -نة سبي ((. الكتاب ف. فنشورات:  دائرة ادلعارؼ العثهاسية/ حيدر آباداعتىهتم ب   ل.  سلوا أبداً كتاب هللا رس

خدػُ النػاس  كلهم أخرجو  ف. طريق: إمساعيل ب. أيب أري  قاؿ: حػدث  أيبا رثػور بػ. يزيػد الػديليا عػ. عكرفػػةا عػ. أبػ. عبػاس أف رسػوؿ هللا     
ا ٔ٘ٔ/ٔور بػ. يزيػد الػديليا قػاؿ عنػ  احلػا ظ ابػ. حجػر: )ثقػة ثبػت إت أسػ  يػرري القػدر(ا  قريػُ التهػ يُحل حجػة الوداع... احلػديث بدولػ ا رثػ

ا رالبيهقػيا  ػابع ثػور بػػ. يزيػد الػديليا عبػػد هللا بػ. عبػد هللا حل الررايػة عػػ. عكرفػة فػوىل ابػ. عبػػاسا ر يهػا أيسػاً فتابعػػػة  رحل طريػق ادلػررزيا رابػ. حػػـز
دلتابعػػػة  ػػدلل علػػى قبػػوؿ حػػديث ابػػ. عبػػاسا ريبقػػى حػػديث ابػػ. عبػػاس ح ػػناًا ألف فػػ. ررا ػػ : إمساعيػػل بػػ. أيب أريػػ ا لدريػػق سػػند احلػػاكما رهػػ   ا

قػاؿ  يػ   ػن بػ. فعػ : صػدرؽ  ػعيف العقػل لػي  بػ لد؛ رقػاؿ أدػد بػ. حنبػل: ت ))صدرؽ ل  أخدا ا كها  قدـ  ي  قوؿ احلا ظ اب. حجرا ر 
ا للحػػا ظ: عبػػد الػػرد. بػػ. زلهػػد الػػرازي/ دائػػرة ادلعػػارؼ العثهاسيػػة ٔٛٔ/ٔ؛ اجلػػرح رالتعػػديل((ركػػاف فديػػالً بػػأس بػػ ؛ رقػػاؿ أبػػو حػػاًب: زللػػ  الىػػدؽ 

 ـ.ٕٜ٘ٔهػ =ٖٔٚٔ/ ٔاذلند/ط –الدك.  -النظافية/ حيدر آباد
لكثػريا رهػو خػري فػ. أبيػ  أيب رقاؿ اب. عدي حل إمساعيل ب. أيب أري : ) قد حدث عن  الناسا رأثىن علي  اب. فعػ ا رأدػدا رالبخػاري  ػدث عنػ  ا   

 -( للحػػا ظ: ابػػ. عػػدي اجلرجػػاين/  ػػدقيق:  ػػن سلتػػار عػػزاري/ دار اليكػػر / بػػريرتٔ٘ٔ رمجػػػة رقػػم ) ٕٖٗ/ٔأريػػ (؛ الكافػػل حل  ػػعيا  الرجػػاؿ 
 ـ.ٜٛٛٔهػ=ٜٓٗٔ/ ٖلبناف /ط

( الكتاب:  مقيق: أدد زلهد شػاكر/ دار ٕٙٚٙقم )كتاب )العلم( باب ) فا جا  حل األخ  بال نة راجتناب البدع( ر   ٗٗ-ٖٗ/٘(سن. الرتف ي ٖٕ)
 ـ.ٜٚٛٔهػ=ٛٓٗٔ/ٔلبناف /ط –الكتُ العلهية / بريرت 

لبنػاف / الن خػػة  –/ دار صػادر / بػريرت ٕٚٔا ٕٙٔ/ٗ؛ أخرج  أدد بػ. حنبػل حل: ادل ػند ( احلديث: طرؼ ف. حديث العرباض حل فوعظت  ٕٗ)
( الكتػاب: مقيػق ريػريف:  ػواز أدػد ٜ٘)ادلقدفػة( بػاب )إ بػاع ال ػن.( رقػم ) ٚ٘/ٔج  الدارفي حل: سػنن  ادلىورة ع. الدبعػة ادلىرية القدمية؛ رأخر 

ـ؛ رأخرجػػ  ٜٛٚٔهػػػ ٚٓٗٔ/ ٔلبنػػاف /ط –بػريرت  –فىػر / ردار الكتػػاب العػػريب  –القػػاهرة  –َزْفػر ا رخالػػد ال ػػبع الَعلهػي/ دار الريػػاف للػػرتاث 
فىػػر؛ رأخرجػػ  ابػػ. فاجػػ  حل:  سػػنن   –( دار احلػػديث / القػػاهرة ٚٓٙٗ( بػػاب حل )لػػزـر ال ػػنة( رقػػم )كتػػاب )ال ػػنة  ٕٓٓ/ٗأبػػو دارد حل: سػػنن  

( الكتػػػاب: مقيػػػق:  زلهػػػد  ػػػ اد عبػػػد البػػػاقي / دار اليكػػػر ٖٗ(ا )ٕٗإ بػػػاع سػػػنة اخلليػػػا  الراشػػػدي. ادلهػػػدي ( رقػػػم ))) )ادلقدفػػػة( بػػػاب  ٙٔ-٘ٔ/ٔ
 ( الكتػػػػػػاب فعػػػػػػ :  ) ػػػػػػالؿ اجلنػػػػػػػة حل يػػػػػػريف ال ػػػػػػنة( بقلػػػػػػم: ٗ٘رقػػػػػػم ) ٜٕ/ٔب ال ػػػػػػنة لبنػػػػػػاف؛ رأخرجػػػػػػ  ابػػػػػػ. أيب عاصػػػػػػم حل: كتػػػػػػا –/بػػػػػػريرت 

رقػػم  ٕٚ-ٕٙهػػػ؛ رأخرجػػ  أبػػو عبػػد هللا ادلػػررزي حل:  ال ػػنة ص ٓٓٗٔ/ ٔردفشػػق /ط –زلهػػد ساصػػر الػػدي.  األلبػػاين/ ادلكتػػُ اإلسػػالفي/ بػػريرت 
ث صحيح لي  ل  علػة( ررا قػ  الػ هيب؛ رأخرجػ  أبػو سعػيم األصػبهاين ا رقاؿ احلاكم: )ه ا حديٜٙ-ٜ٘/ٔ(؛ راحلاكم حل: ادل تدرؾ ٓٚ(ا )ٜٙ)

ـ؛ رأخرجػػ  البيهقػػي حل ٜٛٛٔهػػػ=ٜٓٗٔ/ ٔلبنػػاف/ط -؛ دار الكتػػُ العلهيػػة/ بػػريرت٘ٔٔ-ٗٔٔ/ٓٔا رحل ٕٕٔ-ٕٕٓ/٘حل:  حليػػة األرليػػا  
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، باذتث عًا٢ ايتُطاو بطآت٘، باٌ ذّ َأ ٜاىلى حدٜها٘         ٚمل ٜهتـ ايٓ، 

 َترزعًا باالعتُاد ع٢ً َا جا٤ ب٘ ايكسإٓ ؾكط. 

، بطٓدٙ إ  املكداّ بٔ َعدٟ نسب ايهٓدٟ زضٞ اهلل عٓا٘ إٔ  أخسج ابٔ َاج٘

قاٍ: ))ٜٛغو ايسجٌ َته٦ًا ع٢ً أزٜهت٘ عتاد  أادٜث َأ حادٜهٞ      زضٍٛ اهلل 

ؾٝكٍٛ: بٝٓٓا ٚبٝآهِ نتااب اهلل عاص ٚجاٌ، ؾُاا ٚجادْا ؾٝا٘ َأ حاالٍ اضاتخًًٓاٙ،           

 ٙ ٌ َااا حااسّ َهاا . أال ٚإٕ َااا حااسّ زضااٍٛ اهلل (25)َٚااا ٚجاادْا ؾٝاا٘ َاأ حااساّ حسَٓااا

 .(27()26) اهلل((

ٚصخذ ايػاٝخ األيبااْٞ، حادٜث املكاداّ بأ َعادٟ ناسب، ايارٟ أخسجا٘ ابأ           

 .(28) َاج٘ يف ضٓٓ٘، ٚقاٍ:  )اذتدٜث صخٝذ(

، ؾكااد ثٗااست ؾ٦اا١ يف ايكاادِٜ     دٍ حاادٜث )املكااداّ( عًاا٢ َعجاااص٠ يًاآ،     )) 

     ٘  ٚاذتدٜث ٚغسضِٗ ٖدّ ْ،ـ ايدٜٔ أٚ إٕ غ٦ر ؾكاٌ: تكاٜٛض ايادٜٔ نًا٘، ألْا

إ  اضاتعجاّ ناهري َأ     –ٚال زٜ   –إذا أًُٖر األحادٜث ٚايطٓٔ ؾطٝؤدٟ ذيو 

                                                                                       
اؿ البدػوي )هػ ا حػديث ح ػ.(ا الكتػاب: (  رقػٕٓٔرقػم ) ٕ٘ٓ/ٔكتاب )آداب القا ػي(؛ رالبدػوي حل:  شػرح ال ػنة   ٗٔٔ/ٓٔال ن. الك   

 ـ.ٖٜٛٔهػ=ٖٓٗٔ/ٕردفشق /ط –رزلهد زهري الشاريش / ادلكتُ اإلسالفي/ بريرت  -حقق  رخرج أحاديث : شعيُ األرس رط
 ؿ رت قوة إت باهلل. ا رظهر ف. ينكر حجية ال نة النبويةا بل ف. ينكر كوف الرسوؿ قاؿ شيئاً شرعياً  ري القرآفا رت حو ( حدث فا  نبأ ب  النيب ٕ٘)
 (.ٕٔ...( رقم ))ادلقدفة( باب ) عظيم حديث رسوؿ هللا  ٙ/ٔ( سن. اب. فاج  ٕٙ)
(؛ ٙٛ٘)ادلقدفػػة( بػػاب )ال ػػنة قا ػػية علػػى كتػػاب هللا( رقػػم )ٖ٘ٔ/ٔ؛ رالػػدارفي حل: سػػنن  ٕٖٔ/ٗ( احلػػديث: أخرجػػ  أدػػد بػػ. حنبػػل حل:  ادل ػػند ٕٚ)

(ا رقاؿ أبو عي ى: )ه ا حديث ح . ٕٗٙٙ( رقم )باب )فا هنى عن  أف يقاؿ عند حديث النيب  كتاب )العلم(  ٖٚ/٘رالرتف ي حل: سنن  
( الكتػػاب: ٚٙٚٗرقػػم ) ٙٔ٘/٘(؛ رالػػدار قدػػ  حل: سػػنن  ٕ٘ٗرقػػم ) ٔٚ ريػػُ فػػ. هػػ ا الوجػػ (؛ رأخرجػػ  أبػػو عبػػد هللا ادلػػررزي حل: ال ػػنة ص

ـ؛ ٕٗٓٓهػػ=ٕٗٗٔ/ ٔلبنػاف /ط–ا رسػعيد اللحػاـ/ ف س ػة الرسػالة/ بػريرت مقيق ر ػب  ر عليػق: شػعيُ األرسػ رطا رح ػ. عبػد ادلػنعم شػليب
 –( الكتػاب: مقيػق دػدي عبػد اايػد ال ػليي/ فدبعػة الزهػرا  احلديثػة / العػراؽ ٜٗٙرقم ) ٕ٘ٚ-ٕٗٚ/ٕٓرأخرج  الد اين حل: ادلعجم الكبري 

( الكتػػاب: مقيػػق: دػػدي عبػػد ٜٛٗٔرقػػم ) ٖٛٔ-ٖٚٔ/ٖـا رأخرجػػ  كػػ لد الدػػ اين حل: ف ػػند الشػػافي  ٜٙٛٔهػػػ ٙٓٗٔ/ ٕادلوصػػل/ ط
ا رالبيقهػي حل: ال ػن. الكػ   ٜٓٔ/ٔـا رأخرج  احلػاكم حل: ادل ػتدرؾ ٜٜٙٔهػ=ٙٔٗٔ/ٔ/ط-لبناف–اايد ال ليي/ ف س ة الرسالة/ بريرت 

 ي كػرب قػاؿ: حػـر رسػوؿ هللا كتاب )السحايا(. كلهػم أخرجػو ا بأسػاسيدهم إىل ادلقػداـ بػ. فعػد  ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٜكتاب )النكاح(ا رحل   ٙٚ/ٚ
 أشيا  يـو خي ا فنها احلهار األهلي مث قاؿ: يوشد ... احلديث بألياظ فتقاربة.

 ـ.ٜٜٚٔهػ= ٚٔٗٔ/ٔ(؛  أليف: زلهد ساصر الدي. األلباين/ فكتبة ادلعارؼ / الرياض/ ال عودية /طٕٔرقم ) ٕٔ/ٔ( صحيح سن. اب. فاج  ٕٛ)
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ايكسإٓ ع٢ً األ١َ ٚعدّ َعسؾ١ املساد َٓ٘، ٚإذا أًُٖار األحادٜاث ٚاضاتعجِ ايكاسإٓ     

 .(29(( )ؾكٌ: ع٢ً اةضالّ ايَعَؿا٤!

ٚقد أمجمن اي،اخاب١ زضاٛإ اهلل تعاا  عًاِٝٗ، عًا٢ حجٝا١ اذتادٜث ايٓباٟٛ         

٘ ٚنْٛ٘ َ،دزًا يًتػاسٜمن بعاد ايكاسإٓ ايهاسِٜ، ٚناإ أحادِٖ إذا       ٚٚجٛب ايعٌُ ب

ضاا٦ٌ عاأ ايػاا٤ٞ، ؾااإٕ نااإ يف نتاااب اهلل قاااٍ باا٘، ٚإٕ مل ظتاادٙ ٚنااإ يف ضاا١ٓ        

قاٍ ب٘، ؾإٕ مل ظتدٙ ٚنإ عٔ أبٞ بهس أٚ عُس أٚ عهُإ أٚ عًٞ قاٍ  زضٍٛ اهلل 

 .(31()30)ا ب٘، ؾإٕ مل ظتدٙ اجتٗد زأٜ٘ يف حدٚد ايكسإٓ ٚايطٓا١ ٚأصٛهلُ

ٚقد تًكر األَا١ اذتادٜث ايٓباٟٛ َأ بعاد اي،اخاب١ إ  َٜٛٓاا ٖارا باايكبٍٛ         

 ٚايسضا. 

قاٍ اةَاّ ايػاؾعٞ: )أمجامن ايٓااع عًا٢ إٔ َأ اضاتباْر يا٘ ضا١ٓ عأ زضاٍٛ          

 .(32) ، مل ٜهٔ ي٘ إٔ ٜدعٗا يكٍٛ أحد َٔ ايٓاع( اهلل 

ضتكالهلا بتػاسٜمن  ٚقاٍ اةَاّ ايػٛناْٞ: ) إٕ  بٛت حج١ٝ ايط١ٓ املطٗس٠ ٚا

 .(33) األحهاّ ضسٚز١ٜ د١ٜٝٓ، ٚال غتايـ يف ذيو إال َٔ الحا ي٘ يف دٜٔ اةضالّ(

ٚقاٍ ايعالَا١ ايدنتٛز: عبد ايػحل عبد ارتاايل: )مل صتاد إَاَاًا َأ األ٥ُاا١      

اجملتٗااادٜٔ، يف قًباااا٘ ذز٠ َاااأ اةحاااإ ٚغاااا٤ٞ َاااأ ايٓ،ٝخاااا١ ٚاةخااااالص، ٜٓهااااس    

، ٚاالحتجاااج بٗااا ٚايعُااٌ وكتطاااٖا، بااٌ     ايتُطااو بايطٓااا١ َاأ حٝااث ٖااٞ ضاا١ٓ     

ايعهظ َٔ ذيو: ال صتد إال َتُطهًا بٗا، َٗتدًٜا بٗدٜٗا، حا ًا غاريٙ عًا٢ ايعُاٌ    

                                      
ال ػػعودية  –؛ للػػدكتور: زلهػػد زلهػػد أيب شػػهبة / فكتبػػة ابػػ. القػػيم/ ادلدينػػة ادلنػػورة ٘ٔرق  رالكتػػاب ادلعاصػػري. ص( د ػػاع عػػ. ال ػػنة ررد شػػب  ادل تشػػٜٕ)

 ـ.ٜٜٛٔهػ=ٜٓٗٔ/ ٔ/ط
ـ؛ رينظػػر: د ػػاع عػػ. ٖٜٛٔهػػػ =ٖٚ٘ٔ/ ٔفىػػر /ط –؛ للزيلعػػي /االػػ  العلهػػي/ القػػاهرة ٗٙ-ٖٙ/ٗ( ينظػػر: سىػػُ الرايػػة حل أحاديػػث اذلدايػػة ٖٓ)

 .ٙٔ-٘ٔال نػة... ص 
كتػػاب   ٙٔٔ-ٗٔٔ/ٓٔا ربعػػد ر ا ػػ  حل: ال ػػن. الكػػ   للبيهقػػي ( ينظػػر: األحاديػػث راآلثػػار الػػو  ػػدلل علػػى اجتهػػاد الىػػحابة حل حيػػاة النػػيب ٖٔ)

 )آداب القا ي(.
 فىر. –ا تب. القيم اجلوزية/ مقيق: عبد الرد. الوكيل/ فدبعػة ادلدين/ القاهرة ٖٕٛ/ٕ( إعالـ ادلوقع  ع. رب العادل  ٕٖ)
  –؛ للشػوكاين/ مقيػق: أيب ف ىػعُ زلهػد سػعيد البَػْدري/ ف س ػة الكتػُ الثقا يػة/ بػريرت ٜٙ( إرشاد اليحوؿ إىل مقيق احلق فػ. علػم األصػوؿ صٖٖ)

 ـ.ٖٜٜٔهػ=ٖٔٗٔ/ٕلبناف/ط
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بٗااا، ستاارزًا ياا٘ َاأ شتايؿتٗااا، ستتجااًا يٓؿطاا٘ ٚعًاا٢ غااريٙ بٗااا َٓهااسًا عًٝاا٘ إٕ          

  ٘  خايؿٗااا أٚ تٗااإٚ بػاا ْٗا، َعتاا ًا هلااا َهًُااا١ يًهتاااب غازحااا١ ياا٘، زاجعااًا عاأ زأٜاا

ايرٟ ذٖ  إيٝ٘ باجتٗادٙ يف نتاب أٚ غريٙ َٔ األديا١ إذا َاا ثٗااس يا٘ حادٜث صاذ      

 .(34)عٓدٙ، ٚاعت  يف ْ سٙ(

ٚنريو ت ٗس َٓصيا١ اذتدٜث ايٓبٟٛ َٔ حٝث بٝاْ٘ يألحهاّ ايو اغاتٌُ  

عًٝٗااا ايكااسإٓ، ؾٗااٛ َؿطااس جملًُااا٘، ٚشت،اا  يعاَاا٘،ٚ َكٝااد ملطًكاا٘، َٚٛضااذ          

ا٤ يف ايكااسإٓ، َٚٓػاا٧ حهُااا جدٜاادًا ضااهر عٓاا٘    ملبُٗاا٘، َٚؤنااد َٚكااسز حهُااًا جاا   

 ايكسإٓ، ٚبػري ذيو ٜهٕٛ ايكسإٓ ْاق،ًا. 

ٚايؿكااا٘ بايػااسل   ٖٚاارٙ اةٜطاااحات قااد تٓاٚيتٗااا نتاا  اذتاادٜث، ٚايتؿطااري،   

 .(35)ٚايتؿ،ٌٝ

ٚاذتاصااٌ إٔ )) ٚقااد أبااسش اةَاااّ ايطااٝٛطٞ َٓصيااا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، بكٛياا٘:        

٘  َعٓااا٢ احتٝااااج ايكاااسإٓ إ  ايطٓاااا١ أْٗااا   ، ألٕ ؾٝااا٘  ا َبٝٓااا١ يااا٘ َٚؿ،ًاااا١ جملُالتااا

يٛجاشت٘ نٓاٛشًا حتتااج إ  َأ ٜعاسف خؿاٜاا خباٜاٖاا ؾٝ شٖاا، ٚذياو ٖاٛ املٓاصٍ           

، ٖٚااٛ َعٓاا٢ ناإٛ ايطٓااا١ قاضاا١ٝ عًٝاا٘ ٚيااٝظ ايكااسإٓ َبٝٓااًا يًطاا١ٓ، ٚال      عًٝاا٘ 

ش قاضًٝا عًٝٗا ألْٗا ب١ٓٝ بٓؿطٗا، ٚإذ مل ت،ٌ إ  حد ايكسإٓ يف اةعجاااش ٚاةظتااا  

ألْٗاااا غاااسل يااا٘، ٚغااا ٕ ايػاااسل إٔ ٜهااإٛ أٚضاااذ ٚأباااني ٚأبطاااط َااأ املػاااسٚل، ٚاهلل     

ْٚ ااسًا هلاارٙ املٓصيااا١ ايااو ح ااٞ بٗااا اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، عهااـ اي،ااخاب١،    .(36(()أعًااِ

ٚنباااز ايتااابعني عًاا٢ حؿ اا٘ يف اي،اادٚز، ٚنتابتاا٘ يف اي،ااخـ، ؾاا د٣ ٖاارا إ         

  ٚ ضاااعد ذيااو عًاا٢ تاادٜٚٔ  حؿااا األحادٜااث ايٓبٜٛاا١ طًٝاا١ ايكااسٕ األٍٚ اهلجااسٟ، 

 األحادٜث ايٓب١ٜٛ تدًٜٚٓا زنًٝا، ٚت،ٓٝؿٗا يف بدا١ٜ ايكسٕ ايهاْٞ اهلجسٟ ٚبعدٙ. 

                                      
 ـ.ٜٙٛٔهػ=ٚٓٗٔ/ ٔلبناف/ط -؛ للدكتور عبد الد  عبد اخلالق/ دار القرآف الكرمي/ بريرتٖٔٗ( حجية ال نة ص ٖٗ)
؛ لل يوطي/ دراسة رمقيق: فىديى عبد القادر عدا /دار الكتُ العلهيػػة ٖٓ-ٕٚ( ينظر على سبيل ادلثاؿ: فيتاح اجلنػة حل اتحتجاج بال نة ص ٖ٘)

 .ٚٔ٘-٘ٔ٘ا صٜٚٗ-ٜ٘ٗـ؛ رينظر: حجيػة ال نة صٜٚٛٔهػ = ٚٓٗٔ/ ٔ/ط-لبناف –/ بريرت 
 . ٓٙ( فيتاح اجلنة حل اتحتجاج بال نة صٖٙ)
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 اافصل ااث ين

 ) اان   عن كر بهة احلديث اانبوي(

 

، ؾاارٖ  قاااّٛ   اختًااـ اي،ااخاب١ ٚايتااابعٕٛ، يف نتاباا١ حاادٜث زضااٍٛ اهلل       

 ذيو جا٥ص غري  تٓمن.  َِٓٗ إ  إٔ ذيو  تٓمن غري جا٥ص، ٚذٖ  آخسٕٚ إ  إٔ

ٚ أ ذٖا  إ  عادّ جااٛاش ذياو َأ اي،اخاب١: شٜااد بأ  ابار، ٚعباد اهلل باأ          

عباع، ٚعبد اهلل بٔ عُاس، ٚعباد اهلل بأ َطاعٛد، ٚأباٛ ضاعٝد ارتادزٟ، ٚأباٛ َٛضا٢          

 .(37)األغعسٟ، ٚأبٛ ٖسٜس٠ ايُٝاْٞ ايدٚضٞ، زضٞ اهلل عِٓٗ

ً : (38)َٚاأ ايتااابعني ُٝإ باأ َٗااسإ األعُااؼ، إبااساِٖٝ باأ ٜصٜااد ايٓ عااٞ، ٚضاا

َُاْٞ، ٚعًكُاا١ بأ قاٝظ ايٓ عاٞ، ٚايكاضاِ بأ ستُاد بأ             ًأ ْٝد٠م بأ عُاسٚ ايط اا َٚعب 

ْٗااسإ           ْٝاامن باأ  َ أبااٞ بهااس اي،اادٜل، ٚستُااد باأ ضاارئٜ ايب،ااسٟ، ٚأبااٛ ايعايٝاا١: زنَؾ

 .(39)ايس ٜاحٞ

 ٚهلِ يف اَتٓاعِٗ عٔ نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ ديٌٝ َٔ ايٓكٌ، ٚديٌٝ َٔ ايعكٌ. 

 أَا ايديٌٝ ايٓكًٞ، تاتُهاٌ أديت٘، يف  ال ١ َباحث، نا تٞ: 

 

 

 

 

                                      
صػػػػػيدا  -ا للخديػػػػػُ البدػػػػػدادي/ فراجعػػػػػػة رمقيػػػػػق: أيب عبػػػػػد هللا العػػػػػافلي ال ػػػػػليي/ ادلكتبػػػػػة العىػػػػػرية/ بػػػػػريرت٘ٗ-ٖٓينظػػػػػر:  قييػػػػػد العلػػػػػم ص( ٖٚ)

 ـ.ٕٔٓٓهػ=ٕٕٗٔ/ٔ/ط
أي حػديث أر أثػر  ( ه ت  ف. أشهر أئهة التابع ا ال ي. حازرا لد  أئهة اجلرحا رالتعديل: الثقةا راحليظ راإل قافا رعنػد إيػراد أحػد فػنهم حل سػندٖٛ)

 حل ه ا اليىلا راليىل  الل ي. بعد  أكتيي بتعريي  بالقوؿ  ي : ثقة فشهػور. 
؛ للحػػا ظ: ابػػ. عبػػد الػػ  األسدل ػػي/ مقيػػق: أيب األشػػباؿ ٕٜٕ-ٕٗٛا صٕٚٚ/ٔا رجػػافع بيػػاف العلػػم ر سػػل  ٜٗ-ٙٗ( ينظػػر:  قييػػد العلػػم صٜٖ)

 ـ. ٜٜٗٔهػ=ٗٔٗٔ/ٔالزهريي/دار اب. اجلوزي/ ال عودية/ط
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 عن كتابة حديثه نهي النيب :  املبحث األول

اضااتدٍ املاااْعٕٛ يهتاباا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، أاادٜث أبااٞ ضااعٝد ارتاادزٟ، اياارٟ  

     ٟ ّ  (40)أخسج٘ َطًِ بكٛيا٘: حاد ٓا ٖاداب بأ خاياد األشد ، عأ شٜاد   (41)، حاد ٓا ُٖاا

 ، عااأ أباااٞ ضاااعٝد ارتااادزٟ إٔ زضاااٍٛ اهلل (43)عطاااا٤ بااأ ٜطااااز ، عااأ(42)بااأ أضاااًِا

قاٍ:))ال تهتبٛا عحل، َٚٔ نت  عحل غري ايكسإٓ ؾًُٝخ٘، ٚحد ٛا عاحل ٚال حاسج،   

ّٞ َتعُدًا، ؾًٝتبٛأ َكعدٙ َٔ ايٓاز((  .(44) َٚٔ نرب عً

ٜٚؤٜااد صااخ١ حاادٜث أبااٞ ضااعٝد ارتاادزٟ، عٓااد َطااًِ، َااا أخسجاا٘ اياادازَٞ        

، قااٍ حاد ٓا   (46)، عٔ ضؿٝإ بٔ عٝٝٓا١ (45)أخ ْا أبٛ َعُس بطٓد زجاي٘  كات، قاٍ:

شٜد بٔ أضًِ، عٔ عطا٤ بٔ ٜطااز، عأ أباٞ ضاعٝد ارتادزٟ: ))أْٗاِ اضات ذْٛا ايآ،         

 ))ِ(47) ، يف إٔ ٜهتبٛا عٓ٘ ؾًِ ٜ ذٕ هل. 

ٚقااد تااابمن ضااؿٝإ باأ عٝٝٓاا١، ُٖاااّ باأ عتٝاا٢ يف ايسٚاٜاا١ عاأ: شٜااد باأ أضااًِ،     

تك١ٜٛ ٚصخا١ حدٜث أباٞ ضاعٝد ارتادزٟ عٓاد َطاًِ، يف       ٖٚرٙ املتابعا١، تديٌ ع٢ً

 ايٓٗٞ عٔ نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ. 

                                      
 .ٖٕٙ/ٕ؛ قريُ الته يُ ((أبو خالد: ه ْدبة ب. خالد البىريا ريقاؿ: هدابا قاؿ  ي  اب. حجر: )ثقة عابد  يرد الن ائي بتليين ())( ٓٗ)

فعػ   بػ.قاؿ ال هيب: )هنا ت يقبل  سػعيف أيب عبػد الػرد. الن ػائيا رهػ ا ابػ. عػدي الػ ي أخػ  علػم ه ْدبػةا يىػرح بأسػ  ت يعػرؼ لػ  فػا ينكػرا رهػ ا ا
 ا لل هيب/ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيح: ٘ٙٗ/ٕهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(؛  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كرة احليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ ٖٕ٘فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد احليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ ييىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح بأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوحل هدبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة 

 لبناف.  –عبد الرد. ادلعلهي/ دار إحيا  الرتاث العريب/ بريرت 
  أبػػػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػػػد هللا:  مهػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػ.  ػػػػػػػػػػػن البىػػػػػػػػػػػريا اإلفػػػػػػػػػػػاـ احلجػػػػػػػػػػػػة احلػػػػػػػػػػػا ظا رثقػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػري راحػػػػػػػػػػػد ركػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػ. أركػػػػػػػػػػػاف احلػػػػػػػػػػػديث بالبىػػػػػػػػػػػرة))( ٔٗ)

 ٕٔٓ/ٔ. ادلىدر ال ابق ((هػ(ٗٙٔ)ت 
 .ٕٖٙ/ٔ.  قريُ الته يُ ((هػ(ٖٙٔأبو عبد هللا: زيد ب. أسلم ادلدينا ثقة عامل ركاف يرسل )ت ))( ٕٗ)
يػق: ( لل يوطي/ مقٛٚ رمجػة رقم ) ٗٗ. طبقات احلياظ ص ((هػ(ٖٓٔأبو زلهد: عدا  ب. ي ار اذلال  ادلدين القا يا ثقة كثري احلديث )ت ))  (ٖٗ)

 ـ.ٜٜٙٔهػ=ٚٔٗٔالقاهرة / -الدكتور علي زلهد عهر/ فكتبة الثقا ة الدينية/ فىر
 (.ٖٗٓٓكتاب: )الزهد رالرقائق( باب: )التثبت حل احلديث رحكم كتابة العلم( رقم )  ٜٜٕٕ-ٜٕٕٛ/ٗ( صحيح ف لم ٗٗ)
 .ٚٔ٘/ٔ؛  قريُ الته يُ ((هػ(ٕٕٗعبد هللا ب. عهرر ادلقعدا ثقة ثبت رفي بالقدر )ت ))( ٘ٗ)
؛ للحا ظ:  ال هيب/ دار الكتُ العلهيػة / بػريرت ٖٔٓ/ٔهػ(". الكاشف ٜٛٔ( "أبو زلهد: سيياف ب. عيينة الكوحلا ثقةا ثبتا  حا ظ إفاـ )ت ٙٗ)

 ـ.ٖٜٛٔهػ= ٖٓٗٔ/ ٔلبناف /ط –
 (.ٔ٘ٗ)ادلقدفػة( باب: )ف. مل ير كتابة احلديث( رقم )ٖٔٔ/ٔ( سن. الدارفي ٚٗ)
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ٚصخذ ايػٝخ: األيباْٞ،  حدٜث أبٞ ضعٝد ارتادزٟ ايارٟ أخسجاا٘ ايىلَارٟ     

 .(48) يف ضٓٓ٘، ٚقاٍ: )اذتدٜث صخٝذ(

ٚحدٜث أبٞ ضعٝد ارتدزٟ عٓد ايىلَرٟ ضعٝـ، يطعـ ضاؿٝإ بأ ٚنٝامن    

ألٕ ايىلَرٟ عٓد إخساج٘ ذتدٜث أبٞ ضعٝد ارتدزٟ قااٍ:  ٖا( 247بٔ ادتسال )ت ا

حد ٓا ضؿٝإ بٔ ٚنٝمن،  ِ ذنس بك١ٝ زجااٍ ضآد اذتادٜث ضتاٛ زجااٍ ايادازَٞ،       

يف ايهتابا١ ؾًاِ ٜا ذٕ     ٚأخسج حادٜث أباٞ ضاعٝد ارتادزٟ بًؿا:))أضاتاذْا ايآ،       

 . (50()49)يٓا((

       ٝ ، (51) ـ(ٚضؿٝإ بٔ ٚنٝمن غاٝخ ايىلَارٟ، قااٍ عٓا٘ اذتااؾا ايارٖ،: )ضاع

ٚقاٍ ؾٝ٘ اذتاؾا ابٔ حجس: )صادٚقًا إال أْا٘ ابتًا٢ بٛزاقا٘، ؾ دخاٌ عًٝا٘ َاا ياٝظ         

ٓن،ذ ؾًِ ٜكبٌ ؾطكط حدٜه٘(  .(52) َٔ حدٜه٘، َؾ

ٜٚبااادٚ ٚاهلل أعًاااِ إٔ ت،اااخٝذ األيبااااْٞ ذتااادٜث أباااٞ ضاااعٝد ارتااادزٟ عٓاااد       

ايىلَاارٟ، زاجاامن يف ْ ااسٙ يٛجااٛد أصااٌ صااخٝذ ياا٘، ٖٚااٛ اذتاادٜث املتكاادّ اياارٟ           

 َطًِ يف صخٝخ٘ وعٓاٙ عٔ اي،خابٞ ْؿط٘ أبٞ ضعٝد ارتدزٟ.أخسج٘ 

أقاٍٛ: اي،ٛاب يف دزجا١ حادٜث أباٞ ضاعٝد ارتادزٟ عٓاد ايىلَارٟ أْا٘ حطأ         

يػااريٙ، ملتابعاا١ أبااٞ َعُااس، يطااؿٝإ باأ ٚنٝاامن، يف ايسٚاٜاا١ عاأ ضااؿٝإ باأ عٝٝٓاا١،       

                                      
(ا  ػػأليف: زلهػػد ساصػػر الػػدي. األلبػػاين/ إشػػراؼ: زهػػري الشػػاريش/ فكتبػػة الرتبيػػة العػػريب لػػدرؿ ٕٚٗٔحػػديث رقػػم ) ٜٖٖ/ٕ ( صػػحيح سػػن. الرتفػػ يٛٗ)

 ـ.ٜٛٛٔهػ=ٛٓٗٔ/ ٔاخلليف/ط
 (.ٕ٘ٙٙكتاب:  )العلم( باب: )فا جا  حل كراهية كتابة العلم( رقم: )  ٖٛ-ٖٚ/٘( سن. الرتف ي ٜٗ)
( الكتػاب: مقيػق الػدكتور: زلهػد عجػاج اخلديػُ/ دار ٕٖٙرقػم ) ٜٖٚالياصػل بػ  الػراري رالػواعي ص ( احلديث: أخرجػ  الرافهرفػزي حل: اثػدثٓ٘)

(ا راخلديػُ ٘ٓٔٔ رمجػػة رقػم )ٕٔٚ/ٗـا رأخرجػ ا ابػ. عػدي حل: الكافػل حل  ػعيا  الرجػاؿ  ٜٔٚٔهػػ=ٜٖٔٔ/ ٔلبنػاف /ط -اليكر / بريرت 
 ٛٗٔ(؛ رالقا ػي عيػاض حل: اإلدلػاع إىل فعر ػة أصػوؿ الررايػة ر قييػد ال ػهاع صٕٔ(ا )ٔٔ(ا )ٓٔرقم: ) ٖٖ-ٕٖالبددادي حل:  قييد العلم ص 

 ـ.ٜٓٚٔهػ=ٜٖٛٔ وس  /  –فىر / رادلكتبة العتيقة  –القاهرة  -؛ الكتاب: مقيق: ال يد أدد صقر / دار الرتاثٜٗٔ-
 كلهم أخرجو : ف. طريق  عيية إىل أيب سعيد اخلدري...ا  بألياظ فتقاربة. 

 .ٖٔٓ/ٔ ( الكاشفٔ٘)
 .ٕٖٚ/ٔ(  قريُ الته يُ ٕ٘)
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نُااا زٚاٖااا اياادازَٞ يف ضاآٓ٘، ٚقااد تكاادّ ذنسٖااا، ؾٝتكاا٣ٛ اذتاادٜث َاأ ايطااعـ  

  : دزجا١ اذتطٔ يػريٙ. إ

، تٓٗاا٢ عاأ نتاباا١ حدٜهاا٘    ٚقااد ٚزدت أحادٜااث أخااس٣ َسؾٛعااا١ إ  اياآ،   

ٖٚااٞ حاادٜث: شٜااد باأ  اباار، ٚاباأ عباااع، ٚاباأ عُااس، ٚأبااٞ ٖسٜااس٠ ٚمجٝاامن ٖاارٙ             

يف ايٓٗاااٞ عااأ  األحادٜاااث ضاااعٝؿ١، ٚإنُاااااًل يألحادٜاااث اياااو ٚزدت عااأ ايااآ،  

 .، ٚأبني ٚج٘ ضعؿٗا، َٚد٣ تكٜٛتٗا،نتاب١ حدٜه٘ أز٣ َٔ األُٖٝا١ إٔ أذنسٖا

َْٓطاْ ،          : حدٜث شٜد بأ  ابار   أخاسج أباٛ داٚد بطآدٙ إ : املطًا  بأ عباد اهلل بأ َح

قاٍ: دخٌ شٜد بٔ  ابر ع٢ً َعا١ٜٚ، ؾط ي٘ عٔ حادٜث، ؾا َس إْطااًْا ٜهتبا٘، ؾكااٍ      

 (.54()53)أَسْا إٔ ال ْهت  غ٦ًٝا َٔ حدٜه٘، ؾُخاٙ((  شٜد:))إٕ زضٍٛ اهلل

 ضعـ اذتدٜث: االْكطاع بني املطً  بٔ عبد اهلل، ٚشٜد بٔ  ابر.  ٚجا٘

اهلل : )نعر أبٞ ٜكٍٛ: املطً  بٔ عبدقاٍ عبد ايسمحٔ بٔ أبٞ حا  ايساشٟ

إال ضٌٗ بٔ  بٔ حٓط ، عا١َ حدٜه٘ َسضٌ، ٚمل ٜدزى أحدًا َٔ أصخاب ايٓ، 

َأ جاابس، ٚال   ضعد، ٚأْطا، ٚض١ًُ بٔ األنٛع َٚأ ناإ قسٜباا َآِٗ، ٚمل ٜطاُمن      

 .(55) َٔ شٜد بٔ  ابر، ٚال َٔ عُسإ بٔ ح،ني(

 .(56) ٚقاٍ اذتاؾا ابٔ حجس يف املطً : )صدٚم نهري اةزضاٍ ٚايتديٝظ(

: ٖااٛ ضااب  ضااعـ اذتاادٜث، ٚيااٝظ اةزضاااٍ ضااب  ضااعؿ٘، ألٕ      (57)ؾاالْكطاااع

 املطً  مل ٜطُمن َٔ شٜد بٔ  ابر ٖٚرا اْكطاع. 

                                      
 (. ٖٚٗٙكتاب )العلم( باب ) حل كتاب العلم( رقم:  )  ٖٛٔ-ٖٚٔ/ٖ( سن. أيب دارد ٖ٘)
(ا رابػػ. عبػػد الػػ  حل: جػػافع بيػػاف ٙٔرقػػم ) ٖ٘ا راخلديػػُ البدػػدادي حل:  قييػػد العلػػم صٕٛٔ/٘( احلػػديث:  أخرجػػ  أدػػد بػػ. حنبػػل حل:  ادل ػػند ٗ٘)

. كلهػم أخرجػو  بأسػػاسيدهم إىل:  ٛٗٔ(ا رالقا ػي عيػػاض حل: اإلدلػاع إىل فعر ػة أصػوؿ الررايػة ر قييػػد ال ػهاع صٖٖٙ) رقػم ٕٔٚ/ٔالعلػم ر سػل  
 ادلدلُ ب. عبد هللاا قاؿ: دخل زيد ب. ثابت على فعارية. . رذكررا احلديث ضلو . 

/ ٔلبنػػاف/ط -سعهػػة هللا قوجػػاين / ف س ػػة الرسػػالة / بػػريرت(؛ تبػػ. أيب حػػاًب الػػرازي/ عنايػػة:  شػػكر هللا بػػ. ٘ٛٛرقػػم ) ٕٓٔ( كتػػاب ادلراسػػيل ص٘٘)
 ـ.ٕٜٛٔهػ=ٕٓٗٔ

 .ٜٛٔ/ٕ(  قريُ الته يُ ٙ٘)
ادلرسػل ( ربعض اثػدث  رأكثػر اليقهػا  يعػ رف عػ. اتسقدػاع باإلرسػاؿا رالىػواب: فػا ذهػُ إليػ  مجهػور أئهػة احلػديث أف ادلنقدػع  ػري ادلرسػلا ألف ٚ٘)

. ٘ٙ-ٗٙ. ينظر: اخلالصػة حل أصػوؿ احلػديث صاإلرساؿ ف. حيث اتستعهاؿا رراية التابعي: ع. النيب سلىوص بالتابعيا رأكثر فا يوصف ب
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ًا بطب  اْكطاع ضٓدٙ، يهٓ٘ ٜتك٣ٛ إ  ٚحدٜث شٜد بٔ  ابر، ٚإٕ نإ ضعٝؿ

دزجا١ اذتطٔ يػريٙ، ٚذيو يٛجٛد غااٖد يا٘، صاخٝذ ٜتكا٣ٛ با٘، ٖٚاٛ حادٜث أباٞ         

ضااعٝد ارتاادزٟ املتكاادّ، اياارٟ أخسجاا٘ َطااًِ يف صااخٝخ٘ بًؿااا:))ال تهبااٛا عااحل،   

َٚٔ نت  عحل غري ايكسإٓ ؾًُٝخا٘...((،ٚأخسج٘ ايدازَٞ يف ضآٓ٘ بًؿا:))أْٗاِ   

  يف إٔ ٜهتبٛا عٓ٘ ؾًِ ٜ ذٕ هلِ((. اضت ذْٛا ايٓ، 

. قااٍ:  (58)أخسج ايط اْٞ بطٓدٙ إ : غٝبإ بٔ ؾاسٚ   حدٜث ابٔ عباع ٚابٔ عُس:

       ٞ ، عاأ اباأ عبااااع،    (59)حااد ٓا عٝطاا٢ باأ َُٝااإٛ، عاأ ستُااد باأ نعااا  ايكسثاا

َٞ   شٜد بٔ أضًِ، عٔ ابااااأ عُس، قاال: خاااسج زضٍٛ اهلل  (60)ٚعٔ َع،ٛبا زأض٘ َؾَسق ا

ت املااآ ، ؾكاااااٍ:))َا ٖاارٙ ايهتاا  ايااو بًػااحل أْهااِ تهتبْٛٗااا؟ أنتاااب َاامن         دزجااا

نتاب اهلل ٜٛغو إٔ ٜػط  اهلل يهتاب٘، ؾٝطس٣ عًٝ٘ يٝاًل ؾال ٜاىلى يف ٚزقا١ ، ٚال   

يف قًاا  َٓاا٘ حسؾااًا إال ذٖاا  باا٘(( ؾكاااٍ َاأ حطااس اجملًااظ: ؾهٝااـ ٜااا زضااٍٛ اهلل          

 خريًا أيك٢ يف قًب٘ ال إي٘ إال اهلل((.باملؤَٓني ٚاملؤَٓات؟ قاٍ:)) َٔ أزاد اهلل ب٘ 

ٚقاٍ ايط اْٞ: )مل ٜسٚ ٖرا اذتدٜث عٔ شٜد بٔ أضًِ إال عٝط٢ بٔ َُٝإٛ،  

 .(61)تؿسد ب٘ غٝبإ(

اذتاادٜث: ضااعٝـ جاادًا، ألٕ يف ضاآدٙ، عٝطاا٢ باأ َُٝاإٛ ايٛاضااطٞ، َااىلٚى      

 اذتدٜث. 

ٛاضاطٞ  قاٍ اهلٝهُٞ: ) زٚاٙ ايط اْٞ يف األٚضط، ٚؾٝ٘ عٝطا٢ بأ َُٝإٛ اي   

 .(62) ٖٚٛ َىلٚى اذتدٜث، ٚقد ٚ ك٘ محاد بٔ ض١ًُ(

                                                                                       
الىحيح عند اجلههور: هو ال ي مل يتىل إسناد  علػى أي رجػ  كػافا سػوا   ػرؾ ذكػر الػراري فػ. أرؿ اإلسػناد أر فػ. رسػد  أر فػ. )) أفا ادلنقدع: 

؛ اخلالصػة حل أصػوؿ احلػديث (( اتسػتعهاؿا ررايػة فػ. درف التػابعي عػ. الىػحايب كهالػد عػ. ابػ. عهػرآخر ا إت أف أكثر فا يوصف باتسقدػاع حل 
 .ٙٙص

 . ٕٗٗ/ٔ؛  قريُ الته يُ ((هػ(ٖٕٙأبو زلهد:  شيباف ب.  ررخ احلََبديا صدرؽ يهم رفي بالقدر )ت )) ( ٛ٘)
 .ٖٛا ٕٛ/ٖ؛ الكاشف ((هػ(ٛٓٔزلهد ب. كعُا ثقة حجة )ت  ))( ٜ٘)
ا ا عي ى ب. فيهوف ع. زيد ب. أسلما ع. عبد هللا ب. عهرا رسند احلديث فدار  على عي ى ب. فيهوفا رقد أخرج  الدػ اين فػ. طػريق  ( أي رر ٓٙ)

 ع. صحابي ا ع. اب. عباس ف. طريق: عي ىا  ع. زلهد ب. كعُ....ا  رع. اب. عهر ف. طريق: عي ىا ع. زيد ب. أسلم...
 –(ا للدػػػػػػػػػػػ اين / مقيػػػػػػػػػػػق: الػػػػػػػػػػػدكتور زلهػػػػػػػػػػػود الدحػػػػػػػػػػػاف/ فكتبػػػػػػػػػػػة ادلعػػػػػػػػػػػارؼ/ ال ػػػػػػػػػػػعودية ٓٔ٘ٚم )رقػػػػػػػػػػػ ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٛ( ادلعجػػػػػػػػػػػم األرسػػػػػػػػػػػ  ٔٙ)

 ـ.ٜٜ٘ٔهػ=٘ٔٗٔ/ٔالرياض/ط
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أقٍٛ: ال ٜكبٌ تٛ ٝل محاد بٔ ض١ًُ، يعٝط٢ ايٛاضطٞ، ةمجااع أ٥ُا١ ادتاسل    

 ع٢ً تطعٝـ عٝط٢ ٚتسى حدٜه١؟. 

قاااٍ ايب ااازٟ ؾٝاا٘: َٓهااس اذتاادٜث; ٚقاااٍ اباأ حبااإ: ٜااسٟٚ أحادٜااث نًااٗا    ))

اَا١ َاا ٜسٜٚا٘ ال ٜتابعا٘ عًٝا٘      ٚقاٍ ايؿالع: َىلٚى; ٚقااٍ ابأ عادٟ: ع    َٛضٛع١;

 . ٚضعؿ٘ آخسٕٚ. (63)((أحد; ٚقاٍ ايٓطا٥ٞ: يٝظ بهك١

دٕٚ آخااسٙ:))َٔ أزاد اهلل باا٘ خااريًا    –ٚاذتاادٜث: باااقٞ عًاا٢ ضااعؿ٘، ٚيهاأ ياا٘      

أصاااٌ صاااخٝذ، يف ايٓٗاااٞ عااأ نتابااا١ اذتااادٜث   -أيكااا٢ يف قًبااا٘ ال إيااا٘ إال اهلل((

دّ أخسجااا٘ َطاااًِ يف  ايٓباااٟٛ، ٜعُاااٌ بااا٘ ٖٚاااٛ حااادٜث أباااٞ ضاااعٝد ارتااادزٟ املتكااا      

 صخٝخ٘، ٚايدازَٞ يف ضٓٓ٘. 

أخسج أمحد بطٓدٙ إ : عبد ايسمحٔ بٔ شٜد بٔ أضًِ، عٔ أبٝا٘   حدٜث أبٞ ٖسٜس٠:

،  عٔ عطا٤ بٔ ٜطاز، عٔ أبٞ ٖسٜس٠، قاٍ: نٓا قعٛدًا ْهت  َا ْطُمن َأ ايآ،   

 ؾ سج عًٝٓا ؾكاٍ:)) َا ٖرا تهتبإٛ؟ ؾكًٓاا: َاا ْطاُمن َٓاو، ؾكااٍ: أنتااب َامن        

نتاااب اهلل،  (64)نتااب اهلل، ؾكًٓاا: َااا ْطاُمن؟ ؾكااٍ: انتبااٛا نتااب اهلل أستطاٛا      

أنتاب غري نتاب اهلل؟ أستطٛا نتاب اهلل ٚأخً،ٛٙ(( قاٍ: ؾجُعٓا َاا نتبٓاا   

يف صعٝد ٚاحد  ِ أحسقٓاٙ بايٓاز، ؾكًٓا أٟ زضٍٛ اهلل أْتخاد  عٓاو، قااٍ: )ْعاِ     

ّٞ َتعُادًا ؾ       ًٝتباٛأ َكعادًا َأ ايٓااز(( قااٍ:      حتد ٛا عاحل ٚال حاسج، َٚأ نارب عًا

ؾكًٓا ٜا زضٍٛ اهلل أْتخد  عٔ بحل إضسا٥ٌٝ، قاٍ:))ْعِ حتد ٛا عأ باحل إضاسا٥ٌٝ    

 .  (67()66) ؾإْهِ ال حتد ٛا عِٓٗ بػ٤ٞ إال ٚقد نإ ؾِٝٗ أعج  َٓ٘(( (65)ٚال حسج

                                                                                       
 ـ. ٜٚٙٔ/ٕلبناف /ط-ا للهيشي/ الكتاب بتحرير احلا ظ : العراقي راب. حجر/ دار الكتاب العريب/ بريرتٓ٘ٔ/ٔ( رلهع الزرائد ٕٙ)
 ـ.ٖٜٙٔهػ=ٕٖٛٔلبناف / – / مقيق:  علي زلهد البجاري/ دار ادلعر ة/ بريرت ؛ للحا ظ: ال هيبٕٖٙ/ٖ( فيزاف اتعتداؿ ٖٙ)
: اللّػػػَا  اخلػػػال  بػػػال َر ػػػوةا ركػػػل شػػػي  َخلَػػػَ  حػػػ  ت َيش ػػػوب   شػػػي   هػػػو زَلْػػػض))( ٗٙ) فػػػاد زلػػػض؛ للخليػػػل بػػػ. أدػػػد ٔٔٔ/ٖ؛ كتػػػاب العػػػ  ((اثػػػض 

/ ٔلبنػػػػػػػػاف/ط -هيم ال ػػػػػػػافرائي/ ف س ػػػػػػػػة األعلهػػػػػػػػي للهدبوعػػػػػػػات/ بػػػػػػػػريرتاليراهيػػػػػػػدي/ مقيػػػػػػػػق: الػػػػػػػدكتور فهػػػػػػػػدي ادلخزرفػػػػػػػػيا رالػػػػػػػدكتور: إبػػػػػػػػرا
 ـ.ٜٛٛٔهػ=ٛٓٗٔ

الزجػر عػ. األخػ  عػنهم رالنظػر حل كتػبهما مث حىػل اإلذف حل ذلػدا ركػأف النهػي  أي ت  يق علػيكم حل احلػديث عػنهما ألسػ  كػاف  قػدـ فنػ  ))( ٘ٙ)
يتنػةا مث دلػا زاؿ اثػ رر رقػع اإلذف حل ذلػد دلػا حل مسػاع األخبػار الػو كاسػت حل زفػاهنم رقع قبل استقرار األحكاـ اإلسػالفية رالقواعػد الدينيػة خشػية ال

للحػػا ظ: ابػػ. حجػر الع ػػقالين/  ىػػحيح رمقيػػق: زلػُ الػػدي. اخلديػػُ/  ػػرقيم: زلهػػد  ٘ٚ٘/ٙ.  ػػتح البػػاري شػرح صػػحيح البخػػاري ((فػ. اتعتبػػار
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 ٚج٘ ضعـ اذتدٜث: ألٕ يف ضٓدٙ، عبد ايسمحٔ بٔ شٜد بٔ أضًِ ٖٚٛ ضعٝـ. 

 .(68) : )زٚاٙ ايبصاز، ٚؾٝ٘ عبد ايسمحٔ بٔ شٜد بٔ أضًِ ٖٚٛ ضعٝـ(قاٍ اهلٝهُٞ

عبااد ايااسمحٔ باأ شٜااد، ٚإٕ نااإ َت،ااؿا بايطااعـ إال أْاا٘ ٜهتاا  حدٜهاا٘           أقااٍٛ:

ٜٚ،ًذ ٜٚتك٣ٛ باملتابعا١، ٚايػٛاٖد، الضُٝا يف ٖرٙ املٛاضٝمن ايو ٜسٜٚٗا إ  أباٞ  

 ى حدٜه٘ ٜٚسد. ، ألْ٘ غري َتِٗ بايهرب يٝىل ٖسٜس٠ َسؾٛع١ إ  ايٓ، 

) ٚعبااد ايااسمحٔ باأ شٜااد باأ أضااًِ ياا٘ أحادٜااث حطااإ، ٖٚااٛ  اأ      قاااٍ اباأ عاادٟ: 

 .(69) احتًُ٘ ايٓاع ٚصدق٘ بعطِٗ، ٖٚٛ  ٔ ٜهت  حدٜه٘(

ؾاذتدٜث أليؿاثا٘ َتابعاات، ٚغاٛاٖد ٜتكا٣ٛ بٗاا إ  دزجاا١ اذتطأ يػاريٙ أٚزدٖاا         

 ناألتٞ: 

ٔ  حدٜث أبٞ ٖسٜس٠: نتابا١ اذتادٜث ايٓباٟٛ، ٜٚآ       ٜدٍ يف بداٜت٘ ع٢ً ايٓٗٞ عا

، ٚايٓٗاٞ عأ تعُاد ايهارب عًٝا٘، ٖٚاٛ        نريو ع٢ً جٛاش ايتخادٜث عأ ايآ،    

ضعٝـ يطاعـ عباد اياسمحٔ بأ شٜاد، إال أْا٘ ٜتكا٣ٛ أادٜث أباٞ ضاعٝد ارتادزٟ            

                                                                                       
ـ. رقػاؿ ابػ.  يهيػة:  )لكػ. هػ   ٜٙٛٔهػػ=ٚٓٗٔ/ٔفىػر/ط -يػاف للػرتاث/ القػاهرة  اد عبد الباقي/ فراجعة: قىػي زلػُ الػدي. اخلديػُ/ دار الر 

 األحاديث اإلسرائيليةا   كر لالستشهاد ت لالعتقادا  إهنا على ثالثة أق اـ:
 أحدها: فا علهنا صحت  شلا بأيدينا شلا يشهد ل  بالىدؽ   اؾ صحيح. 

 رالثاين: فا علهنا ك ب  مبا عندسا شلا خيالي . 
 لث: فا هو ف كوت عن ا ت ف. ه ا القبيل رت ف. ه ا القبيلا  ال س ف. ب  رت سك ب  رجتوز حكايت ا ر الُ ذلد شلا ت  ائدةرالثا

 لبناف.=  –ا  أليف: الشيخ أدد ب.  يهية / دار فكتبة احلياة/ بريرت ٕٗ ي   عود إىل أفر دي (افقدفػة حل أصوؿ التي ري ص 
ال ي ذكر  اب.  يهيةا  هو فردرد ت يقبلا رأفا الثالث  ال جيػوز أف ي كر حل  ي ري القرآفا رجيعل قػوتً حل فعػىن اآليػات أر حل  = أقوؿ: أفا الق م الثاين

 بياف فا أمجل أر  ري ذلد حل القرآف.  
 .ٖٔ-ٕٔ/ٖ( ادل ند ٙٙ)
لما عػ. عدػا ا عػ. أيب هريػرة...ا اخلديػُ البدػدادي حل ( احلديث أخرج  فػ. طريػق  ػعيي ا رهػي طريػق: عبػد الػرد. بػ. زيػدا عػ. أبيػ  زيػد بػ. أسػٚٙ)

 ( بأليػػاظ فتقاربػػةا  رمل يػػ كر آخػػر : ٘ٔرقػػم ) ٖ٘(ا صٖٔرقػػم ) ٖٗ-ٖٖ( أخرجػػ  مبثلػػ  ليظػػاًا رأخرجػػ  حل ص ٗٔرقػػم:  ) ٖٗ قييػػد العلػػم ص 
(ا رقػاؿ الػػ هيب: ررا  ٛٙٛٗ رمجػة رقػػم:  ) ٘ٙ٘/ٕ) ػإسكم ت مػػدثوا عػنهم بشػػي ......(؛راحلديث مبثلػ  ليظػػاًا ذكػر  الػػ هيب حل فيػزاف  اتعتػػداؿ 

امبثلػػ  ليظػػاً رأ ػػاد بأسػػ  ررا  البػػزار حل: ف ػػند ا رمل أجػػد  حل ف ػػند ٔ٘ٔ/ٔأدػػد حل ف ػػند ا رهػػو حػػديث فنكػػر(ا رذكػػر  اذليثهػػي حل رلهػػع الزرائػػد 
( رسقػػل اذليثهػػي سػػند ٜٗٔرقػػم ) ٜٓٔ-ٛٓٔ/ٔتة البػػزارا رقػػد ذكػػر  اذليثهػػي بليػػظ سلتىػػرا حل: كشػػف األسػػتار عػػ. زرائػػد البػػزار علػػى الكتػػُ ال ػػ

أليف: البػزارا ر يػػ  عبػػد الػػرد. بػػ. زيػػد بػػ. أسػػلما عػػ. أبيػػ ا عػػ. عدػا  بػػ. ي ػػار عػػ. أيب هريػػرة فر وعػػاًا. .. باختىػػار بأليػػاظ فتقاربػػة ؛ الكتػػاب:  ػػ
 ـ. ٜٜٚٔ-هػٜٜٖٔ/ٔلبناف/ط–اذليثهي/ مقيق: حبيُ الرد. األعظهي/ ف س ة الرسالة/ بريرت 

 .ٔ٘ٔ/ٔ( رلهع الزرائد ٛٙ)
 .ٖٕٚ/ٗ( الكافل حل  عيا  الرجاؿ ٜٙ)
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اياارٟ أخسجاا٘ َطااًِ ٚاياادازَٞ، ٚقااد تكاادّ ذنااس ضاآد َطااًِ، ٚضاآد اياادازَٞ، ٚيف  

د ايااسمحٔ باأ شٜااد، يف ايسٚاٜاا١ عاأ: شٜااد باأ ضآد َطااًِ، تااابمن ُٖاااّ باأ عتٝاا٢، عباا 

قاٍ: ))ال تهتباٛا   أضًِ، عٔ عطا٤ بٔ ٜطاز، عٔ أبٞ ضعٝد ارتدزٟ إٔ زضٍٛ اهلل 

عحل، َٚٔ نت  عحل غري ايكسإٓ ؾًُٝخ٘، ٚحد ٛا عحل ٚال حسج، َٚٔ نرب عًٞ 

 َتعُدًا، ؾًٝتبٛأ َكعدٙ َٔ ايٓاز((.

د ايااسمحٔ باأ شٜااد، يف ايسٚاٜاا١ ٚيف ضاآد اياادازَٞ، تااابمن ضااؿٝإ باأ عٝٝٓاا١، عباا

،  عٔ: شٜد بٔ أضًِ، عٔ عطا٤، عٔ أباٞ ضاعٝد ارتادزٟ:)) أْٗاِ اضات ذْٛا ايآ،       

يف إٔ ٜهتبااٛا عٓاا٘ ؾًااِ ٜاا ذٕ هلااِ((، ٚيف ايطاآدٜٔ أٟ: ضاآد َطااًِ، ٚاياادازَٞ، تااابمن  

 .  أٜطا أبٛ ضعٝد ارتدزٟ أبا ٖسٜس٠ يف ايسٚا١ٜ عٔ ايٓ، 

ابعااا١ تاَاا١، تكاا٣ٛ حاادٜث أبااٞ ٖسٜااس٠، ب يؿاثاا٘   ٖاارٙ املتابعااات، تعااد نًااٗا َت 

 ايهال ١ َٔ ايطعـ، إ  دزجا١ اذتطٔ يػريٙ. 

ايارٟ ٚزد يف آخاسٙ بًؿاا: ))ْعاِ حتاد ٛا عأ باحل إضاسا٥ٌٝ ٚال          حدٜث أباٞ ٖسٜاس٠:  

حاااسج...((، ٚاملت،اااـ أٜطاااًا بايطاااعـ يطاااعـ عباااد اياااسمحٔ بااأ شٜاااد، يااا٘ غااااٖد     

ٟ بطآدٙ إ : عباد اهلل بأ عُاسٚ إٔ     صخٝذ، عٔ عبد اهلل بٔ عُسٚ، أخسج٘ ايب از

قاٍ: ))بًػٛا عحل ٚيٛ آ١ٜ، ٚحد ٛا عٔ بحل إضسا٥ٌٝ ٚال حسج، َٚأ نارب    ايٓ، 

ّٞ َتعُدًا ؾًٝتبٛأ َكعدٙ َٔ ايٓاز((  .(70) عً

ٖٚرا ايػااٖد ٜكاٟٛ حادٜث أباٞ ٖسٜاس٠ يف جاٛاش ايتخادٜث عأ باحل إضاسا٥ٌٝ،           

 َٔ ايطعـ إ : دزجا١ اذتطٔ يػريٙ.

ّٞ َتعُادًا ؾًٝتباٛأ َكعادٙ َأ        ٖسٜاس٠ اياٛازد بًؿاا:   ٚحدٜث أباٞ   )) َٚأ نارب عًا

ايٓاز(( ي٘ نريو غٛاٖد نهري٠ عٔ عدد َأ اي،اخاب١، تاديٌ عًا٢ تكٜٛتا٘، َأ       

 ايطعـ إ  دزجا١: اذتطٔ يػريٙ. 

                                      
 (.ٕٖٗٚكتاب: )األسبيا ( باب:  )فا ذكر ع. ب  إسرائيل( رقم: )  ٕ٘ٚٔ/ٖ(  صحيح البخاري ٓٚ)
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ّٞ َتعُاادًا ؾًٝتبااٛأ َكعاادٙ َاأ ايٓاااز((    حاادٜث  ألٕ حاادٜث : )) َاأ ناارب عًاا

 ٚ ٖاااٛ أٍٚ حااادٜث أٚزدٙ ايطاااٝٛطٞ َااأ  َتاااٛاتس، ٜعاااد َااأ أعًااا٢ دزجاااات اي،اااخٝذ، 

بًااؼ عااددِٖ  األحادٜاث املتااٛاتس٠، ٚذناس إٔ ايااساٜٚٔ ياا٘ َأ اي،ااخاب١ عاأ ايآ،     

 .(71) (  ا١ْٝ ٚضبعني صخابًٝا78)

 امتناع بعض الصحابة عن كتابة احلديث النبوي املبحث الثاني

 ْٗٝااا٘ عااأ نتابااا١ حدٜهااا٘، ٚأصاااذ َاااا  بااار عٓااا٘ حااادٜث   بااار عااأ ايااآ، 

رتاادزٟ، اياارٟ تكاا٣ٛ باا٘ حاادٜث شٜااد باأ  اباار، ٚحاادٜث أبااٞ ٖسٜااس٠،       أبااٞ ضااعٝد ا  

ٚعًٝٗا صتد إٔ بعض اي،خاب١ اَتٓعٛا عأ نتابا١ اذتادٜث ايٓباٟٛ، َأ أقاٛاهلِ       

 يف ذيو: 

، (73)، عأ ابأ طااٚع   (72)أخاسج عباد اياصزام، بكٛيا٘: أخ ْاا، َعُاس       : قٍٛ ابٔ عبااع 

ابأ عبااع حطأ     قااٍ: ضا ٍ ابأ عبااع زجاٌ َأ أٖاٌ صتاسإ ؾ عجا           (74)عٔ أبٝ٘

َْهأتنَ  ايعًِ(  .(76()75) َط يت٘، ؾكاٍ ايسجٌ: أنت  يٞ، ؾكاٍ ابٔ عباع: )إْا ال 

صخٝذ، ألٕ زجايا٘ إ  ابأ عبااع  كاات، ٜٚؤناد صاخت٘، َاا أخسجا٘          األ اس:

، عأ إباساِٖٝ   (77)أبٛ خٝه١ُ، بطٓد زجاي٘  كات، قاٍ: حد ٓا ضؿٝإ بٔ عٝٝٓا١ 

                                      
كتػػُ اإلسػػالفي/ ( لل ػػيوطي/ مقيػػق: الشػػيخ خليػػل زليػػي الػػدي. ادلػػي / ادلٔرقػػم ) ٕٗ-ٖٕ( ينظػػر: قدػػف األزهػػار ادلتنػػاثرة حل األخبػػار ادلتػػوا رة صٔٚ)

 ـ. ٜ٘ٛٔهػ =٘ٓٗٔ/ ٔردفشق/ط –بريرت 
 .ٕٕٓ/ٕ؛  قريُ الته يُ ((هػ( ٗ٘ٔأبو عررة: فعهر ب. راشد البىري سزيل اليه.ا ثقػة ثبت  ا ل )ت ))( ٕٚ)
 . ٖٓ٘/ٔ؛ ادلىدر ال ابق ((هػ(ٕٖٔأبو زلهد: عبد هللا ب. طارس ب. كي اف اليهاينا ثقة  ا ل عابد )ت ))( ٖٚ)
 ٜٓ/ٔ؛   ػ كرة احليػاظ ((هػػ(ٙٓٔعبد الرد.: طارس ب. كي ػاف اليهػاين اجلنػديا شػيخ أهػل الػيه. ربػركتهم رفيتػيهما ثقػة  قيػ   ا ػل )ت أبو ))( ٗٚ)

 . ٜٗٗ-ٛٗٗ/ٔر قريُ الته يُ 
/ ٔباك ػتاف /ط –( للحا ظ: عبد الرزاؽ الىنعاين / مقيق: حبيػُ الػرد. األعظهػي/ االػ  العلهػي/ كرا شػي ٕٛٗٓرقم ) ٕٛ٘/ٔٔ( ادلىنف ٘ٚ)

 ـ. ٕٜٚٔهػ=ٕٜٖٔ
( الكتػػاب مقيػػق الػػدكتور: زلهػػد  ػػيا  الػػرد. األعظهػػي/ دار اخلليػػا  ٖٗٚرقػػم ) ٛٓٗ( األثػػر: أخرجػػ  البيهقػػي حل: ادلػػدخل إىل ال ػػن. الكػػ   ص ٙٚ)

: عبد الرزاؽا  ع. فعهرا  عػ. (ا أخرجا  ب ندمها إىلٔٗرقم ) ٗٗللكتاب اإلسالفي / الكويت؛ رأخرج  اخلديُ البددادي حل:  قييد العلم ص 
 عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد هللا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارسا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارس... مبثلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ليظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً.ا رأخرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حل: =

( أخرج  ف. درف ذكر الرجلا ف. طريق: عبد الرزاؽ قاؿ: أخ سا فعهرا ع. اب. طارسا  ع. أبيػ ا ٖٗٗرقم ) ٕ٘ٚ/ٔ=جافع بياف العلم ر سل  
 َُ   العلما رت س ْكِتب   (.ع. اب. عباسا قاؿ: )إسا ت َسْكت 

 ( رسيياف ب. عيينةا ثقة  قدفت  رمجت . ٚٚ)
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ايسجاٌ ٜهتا  إ  ابأ عبااع ٜطا ي٘      عأ طااٚع، قااٍ: إٕ ناإ      (78)َٔ َٝطس٠

عٔ األَس، ؾٝكٍٛ يًسجٌ ايرٟ جا٤ بايهتاب: )أخ  صاحبو إٔ األَاس نارا   

 . (80()79) ٚنرا، ؾإْا ال ْهت  يف اي،خـ إال ايسضا٥ٌ ٚايكسإٓ(

باأ أبااٞ َٛضاا٢    (81)أخااسج ايبااصاز بطاآدٙ إ  أبااٞ بنااْسَد٠    قاااٍٛ أبااٞ َٛضاا٢ األغااعسٟ:   

ُمن َحل؟ قًر: ب٢ً، قاٍ: ؾاا٥تحل با٘، ؾكًار: أْاا     األغعسٟ قاٍ:  قاٍ يٞ أبٞ:)َا تط

أنتب٘، قاٍ: ؾا٥تحل ب٘، ؾ تٝت٘ ب٘ ؾُخاٙ،  ِ قاٍ: احؿا نُا حؿ ٓا عٔ زضاٍٛ  

 .(83()82) اهلل(

 صخٝذ، ألٕ زجاي٘ زجاٍ اي،خٝذ. :األ اس

زٚاٙ ايط اْاااٞ يف ايهااابري، ٚايباااصاز بٓخاااٛٙ إال إٔ ايباااصاز قااااٍ:  : )قااااٍ اهلٝهُاااٞ

 .(84) (، ٚزجاي٘ زجاٍ اي،خٝذ زضٍٛ اهلل احؿا نُا حؿ ٓا عٔ 

 

                                      
 . ٚٙ/ٔ؛  قريُ الته يُ ((هػ(ٕٖٔإبراهيم ب. في رة الدائيي سزيل فكةا ثبت حا ظ )ت ))( ٛٚ)
هػػ= ٕ٘ٗٔ/ ٔ/ط القاهرة –( للحا ظ: أيب خيثهة زهري ب. حرب / مقيق: سشأت كهاؿ/ فكتبة اب. عباس/ فىر ٕٛرقم ) ٔ٘(كتاب العلم ص ٜٚ)

 ـ.ٕ٘ٓٓ
 ( أخرج  ف. طريق : طريق أيب خيثهةا رطريق سعيد ب. ٕٗرقم )  ٗٗ( األثر: أخرج  اخلديُ البددادي حل:  قييد العلم صٓٛ)

 عبد الرد. ادلخزرفيا كالمها: أبو خيثهػة رسعيد ع. اب. عيينةا  ع. إبراهيم ب. في رةا ع. طارس... مبثل  ليظا.    
 .ٖٓٙ/ٕ؛  قريُ الته يُ ((هػ(ٗٓٔقيل امس  عافرا رقيل احلارثا ثقة )ت  أبو بردةا))( ٔٛ)
هػػػػػ= ٙٔٗٔ/ ٔادلدينػػػػة ادلنػػػػورة/ط –(/ مقيػػػػق الػػػػدكتور: زليػػػػوظ الػػػػرد. / فكتبػػػػة العلػػػػـو راحلكػػػػم/ ال ػػػػعودية ٕٖٗٔرقػػػػم ) ٖٗٔ/ٛ( ف ػػػػند البػػػػزار ٕٛ)

 ـ.ٜٜٙٔ
(ا ٜ٘ٗٙرقػم ) ٖ٘/ٜا رأبو بكر ب. أيب شيبة حل: ادلىنف حل األحاديث رآلثار (ٗ٘ٔرقم ) ٔ٘ٔ( األثر: أخرج  أبو خيثهػة حل:  كتاب العلم صٖٛ)

ـ؛ رأخرجػ  أدػد بػ. حنبػل حل: كتػاب العلػل رفعر ػة ٜٔٛٔهػ =ٔٓٗٔ/ ٔبوفباي/ط –الكتاب: مقيق:  سلتار أدد الندري/ الدار ال ليية: اذلند 
 ركيػػػػا –ا رالػػػدكتور:  إمساعيػػػل جػػػراح/ ادلكتبػػػة اإلسػػػالفية/ اسػػػتاسبوؿ ( الكتػػػاب:  عليػػػق: الػػػدكتور: طلعػػػت قػػػوج بيكيػػػتٜٕٕرقػػػم ) ٙٚ/ٔالرجػػػاؿ 

 )ادلقدفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة( بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ٖٖٔ/ٔـ؛ رأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج األثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر: الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارفي حل: سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنن  ٜٚٛٔ/
(ا رالبيهقػي حل:  ادلػدخل إىل ٜٖٙرقػم ) ٖٔٛرالرافهرفػزي حل:  اثػدث الياصػل بػ  الػراري رالػواعي ص ، (ٖٚٗ)ف. مل ير كتابػة احلػديث( رقػم ) 

أخػػػػػػػػػرج طرقػػػػػػػػػ  كلهػػػػػػػػػا إىل أيب بػػػػػػػػػردة بػػػػػػػػػرقم  ٕٗ-ٓٗ(ا راخلديػػػػػػػػػُ البدػػػػػػػػػدادي حل:   قييػػػػػػػػػد العلػػػػػػػػػم ص ٖٛٛرقػػػػػػػػػم ) ٜٓٗكػػػػػػػػػ   ص ال ػػػػػػػػػن. ال
(. كلهػم  أخرجػو  فػ. طػرؽ ٖٙ٘رقػم ) ٕٕٛ/ٔ(ا راب. عبد ال  حل: جافع بيػاف العلػم ر سػل  ٖٙٔ(ا)ٖ٘ٔ(ا)ٖٗٔ(ا)ٖٖٔ(ا)ٕٖٔ(ا)ٖٔٔ)

 إىل أيب بردة... مبعنا . 
 . ٔ٘ٔ/ٔ( رلهع الزرائد ٗٛ)
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ٞ     قٍٛ أبٞ ٖسٜس٠: ، (85)أخسج ايدازَٞ، بكٛيا٘: حد ٓا ستُد بأ ناهري، عأ األٚشاعا

َٜهأتنااا ن ٚال     (86)قااااٍ نعااار أباااا ناااهري   . ٜكااااٍٛ: نعااار أباااا ٖسٜاااس٠ ٜكاااٍٛ:) إْااا٘ ال 

 .(88()87)(ٜنهأت  ن

اذتاؾا ابٔ  حطٔ، ألٕ يف ضٓدٙ ستُد بٔ نهري اي،ٓعاْٞ، قاٍ عٓ٘ األ اس:

; ٚنهااس٠ أغالطاا٘ أٚ أخطا٥اا٘ غااري قادحااا١    (89) حجااس: )صاادٚم نااهري ايػًااط(  

َٚطاعؿ١ يأل اس، ألٕ أ ااسٙ حطأ يف املتابعاات، ٚقااد تاابمن ناٌ َاأ: عهُاإ باأ        

ح،ٔ بٔ َعالَّم، ٚاملعاؾ٢ بٔ عُسإ املٛصًٞ، ستُد بٔ ناهري يف زٚاٜتا٘ عأ    

 عٓا٘ اذتااؾا ابأ حجاس: ) كا١(     ، ٚقااٍ  (90(( )ٚ ك٘ أبٛ داٚد)) األٚشاعٞ، ٚعهُإ: 

 .(92) ، ٚاملعاؾ٢ قاٍ عٓ٘ أٜطًا اذتاؾا: ) ك١ عابد ؾكٝ٘((91)

ٚقاااد أخاااسج َااأ طسٜااال: عهُاااإ بااأ ح،ااأ، ارتطٝااا  ايبػااادادٟ، ٚاهلاااسٟٚ       

بطاآدُٖا إ :  عهُااإ، عاأ األٚشاعااٞ، قاااٍ: نعاار أبااا نااهري، قاااٍ: نعاار أبااا          

ٜنهت  ن ِن ٚال  َٜهأتن  .(93)((ٖسٜس٠ ٜكٍٛ:))إٕ أبا ٖسٜس٠ ال 

ٚأخسج َٔ طسٜل: املعاؾ٢، ارتطٝ  ايبػدادٟ، ٚابٔ عباد ايا  بطآدُٖا إ :    

املعاؾ٢، عٔ األٚشاعٞ، عٔ أبٞ نهري،  قااٍ: نعار أباا ٖسٜاس٠ ٜكاٍٛ....، يؿاا أباٞ        

                                      
 أبو عهرر: عبد الرد. ب. عهرر األرزعيا أدد أئهػة الدسيا  قها رعلهاً رررعا رحيظًا ر سالً رعبادة ر بدا فع زهادة ))  (٘ٛ)

 (. ٕ٘ٗٔ رمجػة رقم ) ٕٙٛ-ٕ٘ٛ؛ فشاهري علها  األفىار ص((هػ(ٚ٘ٔ)ت      
 .ٚ٘ٗ/ٕيُ الته يُ ؛  قر (( أبو كثري ال َُّحيهيا امس : يزيد ب. عبد الرد.ا ثقة ))( ٙٛ)
 (. ٕٚٗف. مل ير كتابة احلديث( رقم )))ادلقدفة( باب: ٖٖٔ/ٔ( سن. الدارفي ٚٛ)
 ـ؛ رأخرجػػػػػػػػػػ ٜ٘ٚٔهػػػػػػػػػػػ=ٖٚٚٔلبنػػػػػػػػػػاف /  –/ دار صػػػػػػػػػػادر/ بػػػػػػػػػػريرت ٖٗٙ/ٕ( األثػػػػػػػػػػر: أخرجػػػػػػػػػػ  أيسػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػ. سػػػػػػػػػػعد حل:  الدبقػػػػػػػػػػات الكػػػػػػػػػػ   ٛٛ)

زلهد ب. فىعُا حدثنا األرزاعي ع. أيب كثريا قاؿ= =مسعػت أبػا هريػرة  (ا  كالمها قات: حدثنأٗٔرقم ) ٕٗٔأبو خيثهة حل:  كتاب العلم ص 
؛ رلكنػػ ا يتقػػو  ٙٛ/ٖيقػػوؿ: )إف أبػػا هريػػرة ت َيكػػتم رت ي ْكتِػػُ(ا رزلهػػد بػػ. فىػػعُا قػػاؿ  يػػ  الػػ هيب: ) يػػ   ػػعف عػػ. األرزاعػػي(؛ الكاشػػف 

( أخرج  ف. طريق: الوليد ب. ف لم ع. األرزاعيا حدث  أبػو  ٖٖٚقم )ر  ٛٓٗبادلتابعػة. رأخرج األثر: البيهقي حل:  ادلدخل إىل ال ن. الك   ص 
(ا  ُ َُ العلم رت س ْكتِػ رالوليػد بػ. ف ػلم القرشػيا قػاؿ  يػ  الػ هيب: )كػاف فدل ػا  يتقػي فػ. حديثػ  فػا  كثري قاؿ: مسعت أبا هريرة يقوؿ: )إسا ت َسْكت 

 ا رلكن  أيساً يتقو  بادلتابعة.ٖٕٔ/ٖقاؿ  ي : ع.(. الكاشف 
 .ٕٚٔ/ٕ(  قريُ الته يُ ٜٛ)
 .ٕٚٔ/ٕ( الكاشف ٜٓ)
 .ٙ٘ٙ/ٔ(  قريُ الته يُ ٜٔ)
 .ٜٗٔ/ٕ( ادلىدر سي   ٕٜ)
 (ا  للحػػػػػػػػػػػػػا ظ أيب إمساعيػػػػػػػػػػػػػل اذلػػػػػػػػػػػػػرري/ مقيػػػػػػػػػػػػػق ردراسػػػػػػػػػػػػػة: ٛٛ٘رقػػػػػػػػػػػػػم ) ٓٔ/ٗ(؛ رذـ الكػػػػػػػػػػػػػالـ رأهلػػػػػػػػػػػػػ  ٜٖرقػػػػػػػػػػػػػم ) ٖٗ(  قييػػػػػػػػػػػػػد العلػػػػػػػػػػػػػم صٖٜ)

 ـ. ٜٜٛٔهػ=ٛٔٗٔ/ ٔادلدينة ادلنورة/ ط –ودية عبد الرد. ب. عبد العزيز الشبل / فكتبة العلـو راحلكم/ ال ع
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ٜنهأت  ن( َٜهأتنِ ٚال  ٚيؿا أبٞ ٖسٜاس٠، عٓاد ابأ     (94)ٖسٜس٠ عٓد ارتطٝ  ايبػدادٟ: )ال 

َْهأتن ن ْنهأت  ن( عبد اي : )ضتٔ ال   .(95)ٚال 

 امتناع بعض التابعني عن كتابة احلديث النبوي: املبحث الثالث

َٚاأ ايتااابعني َاأ اَتٓاامن عاأ نتاباا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، َطااتديني ب حادٜااث      

عاأ نتاباا١ حدٜهاا٘، ٚبٛاقاامن اَتٓاااع بعااض اي،ااخاب١ عاأ نتابتاا٘، اياارٜٔ   ْٗٝاا٘ 

 ناْٛا ٜػازنِْٛٗ ايسأٟ. 

 عٞ:َٓاِٗ: إبساِٖٝ بٔ ٜصٜد ايٓ 

        ٕ ، عااأ (96)أخاااسج ايااادازَٞ، بكااااٛي٘: أخ ْاااا ستُاااد بااأ ٜٛضاااـ، عااأ ضاااؿٝا

 .(100()99)( -ٜعحل ايعًِ -: )نإ ٜهسٙ ايهتاب(98)،  عٔ إبساِٖٝ(97)َٓ،ٛز

ٖاا(  كا١ إال إٔ يا٘    212َٔ زجاٍ ضآدٙ، ستُاد بأ ٜٛضاـ ايؿسٜاابٞ )ت       األ س:

 أخطا٤ عٔ غٝ ٘ ضؿٝإ ايهٛزٟ. 

 . (101) َٚا١٥ حدٜث َٔ حدٜث ضؿٝإ(قاٍ ايعجًٞ: ) ك١ أخط  يف مخطني 

                                      
 (.ٓٗرقم ) ٖٗ(  قييد العلم صٜٗ)
 (ٖٚ٘رقم ) ٕٕٛ/ٔ( جافع بياف العلم ر سل  ٜ٘)
 .ٖٔٚ/ٔ؛ قريُ الته يُ ((هػ(ٔٙٔأبو عبد هللا: سيياف ب. سعيد الثوري الكوحلا ثقة حا ظ  قي  عابد إفاـ حجة )ت ))( ٜٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٕ؛ادلىدر ال ابق  ((هػ(ٕٖٔعتهر ال ُّػلهيا ثقة ثبتا ركاف ت يدل  )تأبو عت اب: فنىور ب. ادل)) ( ٜٚ)
 ( إبراهيم ب. يزيد ثقة فشهور. ٜٛ)
 (. ٙ٘ٗ)ادلقدفػة( باب ) ف. مل ير كتابة احلديث( رقم ) ٖٔٔ/ٔ( سن. الدارفي ٜٜ)
. )رهػػو ابػػ. فهػػدي(ا راخلديػػُ البدػػدادي حل:   قييػػد ( قػػاؿ: حػػدثنا عبػػد الػػردٔٙٔرقػػم ) ٗ٘ٔ( األثػػر: أخرجػػ  أبػػو خيثهػػة حل:  كتػػاب العلػػم ص ٓٓٔ)

( أخرج  ب ند  إىل قبيىة )رهػو ابػ. عقبػة(ا كالمهػا: عبػد الػرد.ا  رقبيىػةا عػ. الثػوريا عػ. فنىػورا عػ. إبػراهيم... ليػظ ٓٙرقم ) ٜٗالعلم ص
ج  األثر مبعنا : أبػو بكػر بػ. أيب شػيبة حل: ادلىػنف أيب خيثهػة:  )كاسوا يكرهوف الكتاب(ا رليظ اخلديُ البددادي: )أس  كاف يكر  الكتاب(. رأخر 

(ا راخلديػػػػُ ٗٙٗ)ادلقدفػػػػة( بػػػاب )فػػػ. مل يػػػر كتابػػػة احلػػػديث( رقػػػم ) ٕٖٔ/ٔ(ا رالػػػدارفي حل: سػػػنن  ٖٓٙٙرقػػػم ) ٛٔ/ٜحل األحاديػػػث راآلثػػػار 
(. كلهػػم أخرجػػو : فػػ. طريػػق: أيب ٖ٘ٙ)رقػػم  ٕٚٛ/ٔ(ا رابػػ. عبػػد الػػ  حل:  جػػافع بيػػاف العلػػم ر سػػل  ٔٙرقػػم ) ٜٗالبدػػدادي حل  قييػػد العلػػم ص

 فعشرا ع. إبراهيم:  )أس  كر  أف  كتُ األحاديث حل الكراري (. 
/ ٔلبنػاف / ط–(؛ للعجلي:  وثيق ريريف الدكتور: عبد ادلعدػي قلعجػي/ دار الكتػُ العلهيػة /بػريرت ٛٔ٘ٔ رمجػة رقم ) ٙٔٗ(  اريخ الثقات ص ٔٓٔ)

 ـ.ٜٗٛٔهػ=٘ٓٗٔ
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ٚقاٍ اذتاؾا ابٔ حجس: ) ك١ ؾاضٌ، ٜكاٍ أخط  يف غ٤ٞ يف حادٜث ضاؿٝإ،   

 .(102) ٖٚٛ َكدّ ؾٝ٘ َمن ذيو عٓدِٖ ع٢ً عبد ايسشام(

ٚايؿسٜابٞ، يف ٖرا األ اس مل غتطا٧ عًا٢ غاٝ ٘ ايهاٛزٟ، ٚبٝاإ ذياو: إٔ أ اس         

سمحٔ بأ َٗادٟ أخسجٗاا    إبساِٖٝ ايٓ عٞ َسٟٚ َأ  ال ا١ طاسم، طسٜال: عباد ايا      

أبٛ خٝهُا١، ٚطسٜل: ستُد بٔ ٜٛضـ ايؿسٜاْٞ أخسجٗا ايدازَٞ، ٚطسٜل: قبٝ،١ 

 بٔ عكب١ أخسجٗا ارتطٝ  ايبػدادٟ.  ا

ٖٚاارٙ ايطاااسم نًاااٗا اتؿكااار يف ايسٚاٜاا١ عااأ إباااساِٖٝ يف نساٖٝتااا٘ يًهتابااا١،   

َأ:  ٚديًر: عدّ خط  ايؿسٜابٞ عٔ غٝ ٘ ايهٛزٟ، ألٕ ايؿسٜابٞ مل غتاايـ نااًل   

عبااد ايااسمحٔ، ٚقبٝ،اا١ يف ايسٚاٜاا١ ايهااٛزٟ بااٌ ٚاؾكُٗااا يف ايسٚاٜاا١ عٓاا٘، ٚبااريو       

 ٜهٕٛ األ س: صخٝخًا.

 ٚقد زخ  إبساِٖٝ ايٓ عٞ نتاب١ األطساف، ٚاألطساف بدا١ٜ األحادٜث.  

، عٔ إبساِٖٝ، قاٍ: (104)، عٔ َٓ،ٛز(103)أخسج أبٛ خٝهُا١، بكاٛي٘: حد ٓا جسٜس

 .(106()105))ال ب ع بهتاب األطساف(

 صخٝذ ألٕ زجااي٘  كات.  األ اس:

ِ     –ٚقاٍ ارتطٝا  ايبػادادٟ    : )إ اا قااٍ ٖارا ألٕ    -َعًكاًا عًا٢ قاٍٛ إباساٖٝ

مجاعاااا١ َااأ ايطاااًـ نااااْٛا ٜهسٖااإٛ نتابااا١ ايعًاااِ يف اي،اااخـ، ٜٚااا َسٕٚ    

                                      
 .ٓ٘ٔ-ٜٗٔ/ٕ(  قريُ الته يُ ٕٓٔ)
 .ٛ٘ٔ/ٔ.  قريُ الته يُ ((هػ(ٛٛٔجرير ب. عبد احلهيد ب. قػ ْرطا القا ي الكوحلا ثقة صحيح الكتاب )ت  )) (ٖٓٔ)
 ( فنىور: هو اب. ادلعتهر ال لهيا ثقة  قدفت  رمجت . ٗٓٔ)
 (. ٖٚٔرقم ) ٖٛٔ( كتاب العلم ص٘ٓٔ)
(؛ ٖ٘ٗرقػػم ) ٜٕٔ/ٔ(؛ رالبدػوي حل:  اجلعػديات ٔٛٗٙرقػػم ) ٓ٘/ٜاآلثػار ( األثػر: أخرجػ  أبػو بكػػر بػ. أيب شػيب  حل:  ادلىػػنف حل األحاديػث ر ٙٓٔ)

ـ؛ رأخرجػػػ  أبػػو سعػػػيم حل: حليػػػة ٜٜٗٔهػػػ=٘ٔٗٔ/ ٔفىػػػر /ط –الكتػػاب: مقيػػػق الػػدكتور: ر عػػػت  ػػوزي عبػػػد ادلدلػػُ/ فكتبػػػة اخلػػػاصلي/ القػػاهرة 
( الكتاب: مقيق : زلهػود الدحػاف / فكتبػة ٖ٘ٗرقم ) ٕٕٚ/ٔا راخلديُ البددادي حل:  اجلافع ألخالؽ الراري رآداب ال افع ٕٕ٘/ٗاألرليا  

(. كلهػػم أخرجػػو  ٓٓٗرقػػم ) ٖٔٔ/ٔـا رأخرجػػ  ابػػ. عبػػد الػػ  حل: جػػافع بيػػاف العلػػم ر سػػل  ٖٜٛٔهػػػ=ٖٓٗٔال ػػعودية /  –ادلعػػارؼ/ الريػػاض 
(؛ الكتػػاب: ٜٜ رمجػػة رقػم ) ٕٖٕ/٘عػالـ النػبال  بأسػاسيدهم إىل: جريػرا عػ. فنىػورا عػ. إبػراهيم... مبثلػ  ليظػاً. راألثػر: ذكػر  الػ هيب حل:  سػري أ

 ـ.ٕٜٛٔهػ=ٕٓٗٔ/ٔلبناف/ ط –مقيق: كافل اخلراط / خرج أحاديث : شعيُ األرس رط / ف س ة الرسالة/ بريرت 



 

 

  

 مجهة األودنس نهعهىو اإلوساوية واالجتماعية 206

  كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذنكتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن                                                                                                                         د/ محمد عهي أحمد انكبسي

 ىانعممبدونة انكىيت

 و1024 يىاير (  6انمجهد )  األولانعدد 

أؿ ااا٘ عااأ ايعًُاااا٤، ؾاااسخ  إباااساِٖٝ يف نتابااا١ األطاااساف، يًطاااؤاٍ عااأ    

 . (107) األحادٜث، ٚمل ٜسخ  يف نتاب١ غري ذيو(

ٚثٌ إبساِٖٝ يف نساٖٝت٘ يهتابا١ األحادٜاث ايٓبٜٛا١ يف اي،اخـ، ٚمل ٜاسخ       

 إالَّ يف نتاب١ أطساؾٗا، ٜٚؤند ذيو أٜطًا: 

،أخ ْااا ستُااد باأ (108)زٚاٜاا١ ايبػااٟٛ ايااو أخسجٗااا، بكٛياا٘: حااد ٓا أبااٛ خٝهُاا١

ٕ  (109)عبد اهلل األْ،ازٟ ٜاّٛ دخاٌ عًا٢     (111)، قااٍ: زأٜار محاادًا    (110)، أخ ْا ابأ عاٛ

ساِٖٝ َٚع٘ أطساف، ؾكااٍ إباساِٖٝ: )َاا ٖارا؟ أمل أْا٘ عأ ٖارا؟ ؾكااٍ: إ اا ٖاٞ           إب

 .(113()112) أطساف(

 صخٝذ ألٕ زجاااي٘  كات.  األ اس:

 :ٞ ْ َُا ًأ ْٝد٠م بٔ عُسٚ ايط   َٚٓٗاِ: َعب 

  ٕ ،عأ  (115)، حاد ٓا محااد بأ شٜاد    (114)أخسج  ايدازَٞ، بكاٛي١ أخ ْا أباٛ ايٓعُاا

ْٝاد٠م  قاٍ:  (117)عٔ ستُد (116)ابٔ عٕٛ : أنتا  َاا أنامن َٓاو؟ قااٍ:      (118))قًار ي َعب 

 .(120()119)ال، قًر: ؾإٕ ٚجدت نتابًا أقسؤٙ عًٝو؟ قاٍ:ال(

                                      
 .ٕٕٚ/ٔ( اجلافع ألخالؽ الراري رآداب ال افع ٚٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ يُ قريُ الته (( هػ(ٖٕٗزهري ب. حرب الن ائيا سزيل بددادا ثقة ثبت )ت)) ( ٛٓٔ)
 .ٜٜ/ٕ؛ادلىدر ال ابق  ((هػ(ٕ٘ٔزلهد ب. عبد هللا ب. ادلثىن األسىاري البىري القا يا ثقة )ت  ))( ٜٓٔ)
 أبو عوف: عبد هللا ب. عوفا كاف ف. أررع أهل البىرة رأ سلهما فع فا كػاف يرجػع إليػ  فػ. األدب راليقػ  راإل قػاف راحليػظا ربدػض أهػل البػدع ))( ٓٔٔ)

 (. ٘ٛٔٔ رمجػة رقم ) ٖٕٛ علها  األفىار ص؛ فشاهري ((هػ(ٔ٘ٔ)ت
 (هو: داد ب. أيب سليهاف األشعري الكوحل.  ٔٔٔ)
 (.ٖٗٗرقم ) ٜٕٔ/ٔ( اجلعديات ٕٔٔ)
( أخرجػػ  ب ػػند  إىل ابػ. عػػوف قػػاؿ: ٛ٘ٗ)ادلقدفػػة( بػاب: ) فػػ. مل يػػر كتابػة احلػػديث( رقػم ) ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٔ( األثػر:ت أخرجػػ  الػدارفي حل:  سػػنن  ٖٔٔ)

 رذكر  بألياظ فتقاربة. رأيت داداً... 
ا ثقة ثبتا   دري حل آخر عهر  )ت ))( ٗٔٔ)  .ٕٗٔ/ٕ قريُ الته يُ  ((هػ(ٕٕٗزلهد ب. اليسل ال درسي لقب  عاـر
 (.ٕٗٗٔ رمجػة رقم ) ٕٛٗفشاهري علها  األفىار ص  ((هػ(ٜٜٔأبو إمساعيل: داد ب. زيد ب. درهما كاف ف. احلياظ ادلتقن  )ت))( ٘ٔٔ)
 ب. عوفا ثقػة  قدفت  رمجت . (  عبد هللا ٙٔٔ)
 ( زلهد ب. سريي.ا  ثقة فشهور. ٚٔٔ)
 ( عبيد ال لهاينا  ثقة فشهور. ٛٔٔ)
 (. ٓٚٗ)ادلقدفػة( باب: ) ف. مل ير كتابة احلديث( رقم ) ٖٖٔ/ٔ( سن. الدارفي ٜٔٔ)
 (.ٖٓٙرقم ) ٕٗٛ/ٔالعلم ر سل  ( راب. عبد ال  حل: جافع بياف ٓ٘رقم ) ٙٗ(األثر: أخرج  اخلديُ البددادي حل:  قييد العلم صٕٓٔ)

أخرجهػا:  أخرجا  ف. طريق: عاـر أبو النعهافا حدثنا دػاد بػ. زيػدا عػ. ابػ. عػوفا عػ. زلهػد قػاؿ: قلػت لعبيػدة ... مبثلػ  ليظػاً. راألثػر لػ  طريػق أخػر 
(ا رأدػػد بػػ. ٖٙ٘ٙرقػم ) ٚٔ/ٜار (ا رأبػػو بكػر بػػ. أيب شػػيبة حل: ادلىػنف حل األحاديػػث راآلثػػٔ٘ٔرقػػم ) ٜٗٔأبػو خيثهػػػة حل:  كتػػاب العلػم ص 
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صخٝذ ألٕ زجااي٘  كات، ٚأبٛ ايٓعُإ عاازّ ال ٜكادل تػاريٙ ٚاختالطا٘      األ اس:

 يف آخس عُسٙ، يف صخا١ األ س، ألضباب  ال ١: 

اد باأ شٜااد، قاااٍ أبااٛ حااا   إٔ عااازّ  باار َٚااتكٔ يف ايسٚاٜاا١ عاأ غااٝ ٘ محاا  أٚهلُااا:

 .(121) )عازّ أ بر أصخاب محاد بٔ شٜد، بعد عبد ايسمحٔ بٔ َٗدٟ(

مل ٜاارنس يعااازّ أحااد َاأ املتكاادَني حاادٜهًا َٓهااسًا خًااط ؾٝاا٘، قاااٍ ايااداز      اْٝٗااا:

س يااا٘ بعاااد اختالطااا٘ حااادٜث َٓهاااس، ٖٚاااٛ     قطاااحل: )تػاااري باااظخسٙ َٚاااا ثٗااا   

 .(122) ك١(

ل أخس٣، تكاٟٛ صخاا١ األ اس، ٖٚاٞ: َتابعاا١      َٔ طسٜ (123)ٚجٛد َتابعا١ تا١َ  ايهٗا:

ضًُٝإ بٔ حسب ايب،سٟ، يعازّ يف ايسٚاٜا١ عأ: محااد بأ شٜاد، ٚضاًُٝإ       

 .(124) بٔ حسب، قاٍ عٓ٘ اذتاؾا ابٔ حجس: ) ك١ إَاّ حاؾا(

َٚتابعااا١ أٜااٛب ايط ااْ ت َ ٝاْٞ، يعبااد اهلل باأ عاإٛ، يف ايسٚاٜاا١ عاأ: ستُااد باأ         

اؾا اباأ حجااس: ) كاا١  باار حجاا١ َاأ نباااز      ضاارئٜ، ٚأٜااٛب قاااٍ عٓاا٘ أٜطااًا اذتاا    

 .(125) ايؿكٗا٤ ايعباد(

ٚنإ يعبٝد٠ ايطًُاْٞ نت  ستاٖا عٓد َسض٘ يًُٛت، أخاسج أباٛ خٝهُاا١    

ٟ (126) بطاآد صااخٝذ، قاااٍ: حااد ٓا جسٜااس  قاااٍ: )ملااا حطااس  (127) ، عاأ أبااٞ ٜصٜااد املااساد

 .(129()128)عبٝد٠ املٛت دعا بهتب٘ ؾُخاٖا(

                                                                                       
(ا رابػ. عبػد الػ  حل: جػافع بيػاف ٕ٘رقػم ) ٚٗ(ا راخلديُ البددادي حل:  قييػد العلػم صٕٕٙرقم ) ٘ٚ/ٔحنبل حل:  كتاب العلل رفعر ة الرجاؿ 

 فتقاربة. (. كلهم أخرجو  ف. طريق: ركيعا ع. اب. عوفا ع. زلهد قاؿ: قلت لعبيدة... بألياظٖٔٙرقم ) ٕ٘ٛ/ٔالعلم ر سل  
 .ٛ٘/ٛ( اجلرح رالتعديل ٕٔٔ)
 .ٛ/ٗ( فيزاف اتعتداؿ ٕٕٔ)
 ا أخرجهػػػػػػػػػا ب ػػػػػػػػػند صػػػػػػػػػحيحا قػػػػػػػػػاؿ: حػػػػػػػػػدثنا سػػػػػػػػػليهاف بػػػػػػػػػ. حػػػػػػػػػربا حػػػػػػػػػدثنا ٛٛ/ٕ( أخػػػػػػػػػرج هػػػػػػػػػ   ادلتابعػػػػػػػػػػةا الي ػػػػػػػػػوي حل: ادلعر ػػػػػػػػػة رالتػػػػػػػػػاريخ ٖٕٔ)

تاباً أسظر  ي ؟ قػاؿ: ت(. الكتػاب: مقيػق داد ب. زيدا ع. أيوبا ع. زلهدا  قاؿ: )قلت لعبيدة: أكتُ فند فا أمسع؟ قاؿ: تا قلت: رجدت ك
ـ. رأخرجهػػا أيسػػاً: اخلديػػُ البدػػدادي حل:  قييػػد العلػػم ٜٔٛٔهػػػ= ٔٓٗٔ/ ٕلبنػػاف /ط –الػػدكتور: أكػػـر  ػػيا  العهػػري/ ف س ػػة الرسػػالة/ بػػريرت 

 ( أخرجها ف. طريق سليهاف ب. حرب ب ... رمبثل ليظ الي وي.  ٜٗرقم ) ٙٗص
 .ٖٗٛ/ٔ(  قريُ الته يُ ٕٗٔ)
 .ٙٔٔ/ٔ( ادلىدر سي   ٕ٘ٔ)
 ( جرير عبد احلهيد السيبا ثقة  قدفت  رمجت .ٕٙٔ)
 .ٙٗٗ/ٛ؛ اجلرح رالتعديل ((النعهاف ب. قي  الكوحلا قاؿ  ي  اب. فع : ثقة؛ رقاؿ أدد ب. حنبل: صاحل احلديث )) ( أبو يزيد ادلرادي امس :ٕٚٔ)
 (ٖٔٔرقم ) ٜٔٔ( كتاب العلم صٕٛٔ)
( أخرجػ  فػ. طريػق: أيب خيثهػػة.. مبثلػ  سػنداً رليظػاً. رأخرجػ : أبػو ٖٖٙرقػم ) ٕٙٛ/ٔالػ  حل: جػافع بيػاف العلػم ر سػل  ( األثػر: أخرج  اب. عبػد ٜٕٔ)

 =(؛أخرجػػا  فػػ.ٜ٘رقػػم ) ٔٙ(ا راخلديػػُ البدػػدادي حل  قييػػد العلػػم صٖٖ٘ٙرقػػم ) ٚٔ/ٜبكػػر بػػ. أيب شػػيبة حل: ادلىػػنف حل األحاديػػث راآلثػػار 
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 هس اي،دٜل: َِٚٓٗ: ايكاضِ بٔ ستُد بٔ أبٞ ب

، قااااٍ: حاااد ٓا ابااأ  (130)أخاااسج أباااٛ بهاااس بااأ أباااٞ غاااٝب١، بكااااٛي٘: أخ ْاااا َعااااذ  

 .(134()133) : )أْ٘ نإ ٜهسٙ إٔ ٜهت  اذتدٜث( (132)، عٔ ايكاضِ(131)عٕٛ

 صخٝذ، ألٕ زجااي٘  كاات.  األ اس:

 َِٚٓٗ: ستُد بٔ ضرئٜ:

أْاظ،  ، حد حل قسٜؼ بأ  (135)أخسج ايدازَٞ، بكاٛي٘: أخ ْا ايٛيٝد بٔ غجاع 

   ٕ : )ٚاهلل َاا نتباار حادٜث قاط( قاااٍ ابأ عاإٛ: قااٍ اباأ      (136)قااٍ: قااٍ يااٞ ابأ عااٛ

 .(139()138) : )ال ٚاهلل َا نتبر حدٜهًا قط((137)ضرئٜ

ٖاا(. قااٍ ايٓطاا٥ٞ:    208يف ضٓدٙ، قسٜؼ بٔ أْظ األْ،ازٟ ايب،سٟ )ت األ اس:

 .(140) )تػري قبٌ َٛت٘ بطر ضٓني(

 

                                                                                       
ا ٜٗ/ٙرأخػرج األثػر بزيػادة حل آخػر : ابػ. سػعد حل: الدبقػات الكػ    اف بػ. قػي ... بأليػاظ فتقاربػةعػ. النعهػ طريق: ركيعا ع. سػيياف الثػوريا=

(ا رابػ. ٜٗرقػم ) ٔٙ(ا راخلديػُ البدػدادي حل:  قييػد العلػم ص٘ٙٗ)ادلقدفة( بػاب )فػ. مل يػر كتابػة احلػديث( رقػم ) ٕٖٔ/ٔرالدارفي حل: سنن  
(. كلهم أخرجػو  بأسػاسيدهم إىل: النعهػاف بػ. قػي : )أف عبيػدة دعػا بكتبػ   هحاهػا عنػد ٖٗٙرقم ) ٕٙٛ/ٔ  عبد ال  حل: جافع بياف العلم ر سل

 ادلوتا رقاؿ: إين أخشى أف يليها قـو يسعوهنا حل  ري فوا عها(.
 . ٖٜٔ/ٕ؛  قريُ الته يُ ((هػ(ٜٙٔأبو ادلثىن: فعاذ ب. فعاذ العن يا ثقة فتق. )ت )) (ٖٓٔ)
 عبد هللا ب. عوفا ثقة  قدفت  رمجت . ( اب. عوف: امس ا ٖٔٔ)
 ( القاسم ب. زلهدا ثقة فشهور. ٕٖٔ)
 (. ٓٓ٘ٙرقم ) ٗ٘/ٜ( ادلىنف حل األحاديث راآلثار ٖٖٔ)
( أخرجػ  ب ػند  إىل أيب بكػر بػ. أيب شػيبةا قػاؿ: أخ سػا فعػاذا قػاؿ ٖٙٙرقم ) ٕٚٛ/ٔ( األثر: أخرج  اب. عبد ال  حل:  جافع بياف العلم ر سل  ٖٗٔ)

( فػ. طريػق: الوليػد بػ. ٖ٘رقػم ) ٚٗاب. عوفا ع. القاسم: )أس  كاف ت يكتُ احلػديث(. رأخرجػ : اخلديػُ البدػدادي حل:  قييػد العلػم صأخ ين 
ظ ابػ. ف لما ع. عبد هللا بػ. العػال  بػ. َزبْػرا عػ. القاسػم بػ. زلهػد )أسػ  كػر  كتػاب احلػديث( رالوليػد بػ. ف ػلما فشهػػور بالتػدلي ا قػاؿ عنػ  احلػا 

 ا رلك. لألثر:أصل صحيح ع. القاسما سبقت اإلشارة إلي .ٜٕٛ/ٕ قريُ الته يُ . قة لكن  كثري التدلي  رالت وية(حجر: )ث
 . ٕٙٛ/ٕ؛  قريُ الته يُ ((هػ(ٖٕٗأبو مهاـ: الوليد ب. شجاع ب. الوليد ال كوينا سزيل بدداد ثقة )ت ))( ٖ٘ٔ)
 ( عبد هللا ب. عوفا ثقة  قدفت  رمجت . ٖٙٔ)
 ريي.ا  ثقػة فشهور. ( زلهد ب. سٖٚٔ)
 (.ٗٚٗ)ادلقدفػة( باب )ف. مل ير كتابة احلديث( رقم ) ٖٖٔ/ٔ(  سن. الدارفي ٖٛٔ)
 ( أخرج  ب ند  إىل:  قريش ب. أس .. مبثل  سنداً رليظاً. ٖٛٙرقم ) ٖٔٛ( األثر: أخرج  الرافهرفزي حل: اثدث الياصل ب  الراري رالواعي ص ٜٖٔ)
 .ٜٖٛ/ٖ( فيزاف اتعتداؿ ٓٗٔ)
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عًاااٞ بااأ املااادٜحل، ٚابااأ َعاااني، ٚقاااسٜؼ َااامن اختالطااا٘ يف آخاااس عُاااسٙ، ٚ كااا٘: 

. ٚجسحا٘: ابٔ حبإ، قاٍ ؾٝ٘ )نإ غٝ ا صدٚقًا إال أْا٘ اخاتًط يف   (141)ٚايٓطا٥ٞ

آخس عُسٙ، حت٢ نإ ال ٜدزٟ َا عتد  ب٘... مل ظتااص االحتجااج با٘ ؾُٝاا ٜٓؿاسد،      

 .(142)ؾ َا ؾُٝا ٜٛاؾل ايهكات ؾٗٛ املعت  ب خبازٙ تًو(

 ابٔ حجس: ٚحطٔ حدٜه٘: أبٛ حا ، ٚايرٖ،، ٚ

 ، ٚقااٍ  (144)، ٚقاٍ ايرٖ،: )صدٚم َػٗٛز((143) قاٍ ؾٝ٘ أبٛ حا : )ال ب ع ب٘(

 .(145) ابٔ حجس: )صدٚم تػري بظخسٙ(

حطاأ، ألٕ قااسٜؼ باأ أْااظ، ناامن َٓاا٘: ايٛيٝااد باأ غااجاع، قبااٌ    أقااٛاٍ األ ااس:

اختالطاا٘، ٚمل ٜطااُمن َٓاا٘ بعااد اختالطاا٘، قاااٍ اذتاااؾا باأ حجااس: )ناااع          

،ٜٚصٜااد باأ ضاآإ ايب،ااسٟ، (146)ختالطاا٘: اباأ أبااٞ ايعااٛاّاملتاا خسٜٔ عٓاا٘ بعااد ا

 .(150()149)، ٚايهمَدحٞ(148)، ٚأبٞ ق اَلَب١(147)ٚبهاز ايكاضٞ

األحادٜااث ايٓبٜٛاا١، َااا صااذ عٓاا٘، يف  ٜٚػااٗد الَتٓاااع اباأ ضاارئٜ عاأ نتاباا١  

ِ    ايسٚاٜا١ ايااو أخسجٗاا   ، قاااٍ: حااد ٓا (151)اباأ ضاعد، بكٛياا٘: أخ ْااا عؿاإ باأ َطاً

                                      
 .ٜٖٛ/ٖا رفيزاف اتعتداؿ ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٚاجلرح رالتعديل  (ٔٗٔ)
 لبناف.  –ا للحا ظ زلهد ب. حباف الب و/ مقيق: زلهود إبراهيم زايد/ دار ادلعر ة/ بريرت ٕٕٓ/ٕ( ااررح  ٕٗٔ)
 .ٖٗٔ/ٚ( اجلرح رالتعديل ٖٗٔ)
 .ٜٖٛ/ٖ( فيزاف اتعتداؿ ٗٗٔ)
 .ٜٕ/ٕ(   قريُ الته يُ ٘ٗٔ)
 زلهد ب. أدد ب. يزيدا الرباحي البددادي.  ( اب. أيب العواـ امس :ٙٗٔ)
 ( أبو بكر: بكار ب. قتيبة ب. أسعد الثػقييا قا ي فىر. ٚٗٔ)
 (  أبو ِقالَبة امس : عبد ادللد ب. زلهد ب. عبدهللا الر قاشي. ٛٗٔ)
 ( الك دميي امس : زلهد ب. يوس  ب. فوسى ب. سليهاف. ٜٗٔ)
 هػ. ٕٖ٘ٔ/ ٔاذلند/ ط–الدك.  –ائرة ادلعارؼ النظافية/ حيدر أباد ا للحا ظ: اب. حجر/ دٖ٘ٚ/ٛ( هت يُ الته يُ ٓ٘ٔ)
ا ر قريػػُ ٖٕٙ/ٕهػػ(. الكاشػف ٕٕٓ( أبػو عثهػاف: عيػاف بػ. ف ػلم بػػ. عبػد هللا الىػدار البىػريا ثقػة ركػاف ثبتػػا حل أحكػاـ اجلػرح رالتعػديل )ت ٔ٘ٔ)

 .ٜٚٙ/ٔالته يُ 
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ًَِٝ بٔ أخطس قاٍ حد ٓا ابأ عإٛ، قااٍ: نعار ستُادًا ٜكاٍٛ: )ياٛ نٓار         ، (152)ضن

 . ) (153()154)َت رًا نتابًا الخترت زضا٥ٌ ايٓ، 

 صخٝذ، ألٕ زجااي٘  كات. األ اس:

 ٚأَا ايديٌٝ ايعكًٞ، يًٓاٖني عٔ نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ: 

ٚقااد  -ؾكااد ذنااسٚا أْٗااِ ناااْٛا غتاااؾٕٛ إذا نتبااٛا غاا٦ًٝا َاأ اذتاادٜث       ))

إٔ ًٜتبظ أحدُٖا با خس، ؾٝتِٖٛ َأ ال عًاِ يا٘،     -بٕٛ ايكسإٓناْٛا أٜطًا ٜهت

ٚال غٗد ايتٓصٌٜ يف غ٤ٞ َٔ اذتدٜث أْ٘ قاسإٓ، ؾتخٛطاٛا ياريو َٚٓعاٛا نتابا١      

 .(155)((اذتدٜث

ٚهلاارا ٜكااٍٛ ارتطٝاا  ايبػاادادٟ: ) باار إٔ نساٖٝاا١ َاأ نااسٙ ايهتاااب َاأ          

ٜنطاااٖٞ بهتاااب اهلل تعااا  غاريٙ     أٚ ٜػااتػٌ عاأ ايكااسإٓ اي،ادز األٍٚ، إ ااا ٖااٞ يا٦الّا 

 .(156) بطٛاٙ(

 ٜٚكاٍٛ ابٔ عبد ايباس: )َٔ نسٙ نتاب ايعًِ إ ا نسٖا٘ يٛجٗني: 

 إٔ ال ٜت ر َمن ايكسإٓ نتاب ٜطاٖٞ ب٘.  أحدُٖاا:

 .(157) ٚي٦ال ٜتهٌ ايهات  ع٢ً َا نت  ؾال عتؿا ؾٝكٌ اذتؿا( ٚ اْٝٗا:

                                      
 .ٖٓٛ/ٔريُ الته يُ ؛  ق((هػ(ٓٛٔس َليم ب. أخسر البىريا ثقة  اب  )ت  )) (ٕ٘ٔ)
 .ٜٗٔ/ٚ( الدبقات الك   ٖ٘ٔ)
 (.ٚ٘ٗ)ادلقدفػة( باب )ف. مل ير كتابة احلديث( رقم ) ٖٔٔ/ٔ(  األثر: أخرجػ  الدارفي حل: سنن  ٗ٘ٔ)
 أخرج  ب ند  إىل اب. عوفا ع. اب. سريي.... مبثل ليظ .  
 –الىػنعاين/ مقيػق زلهػد زليػي الػدي. عبػد احلهيػد / فكتبػة اخلػاصلي/ القػاهرة  ا للعالفػة: ابػ. األفػريٕٖ٘/ٕ(  و يح األ كار دلعاين  نقيح األسظار ٘٘ٔ)

 هػ.ٖٙٙٔ/ ٔفىر /ط
 .ٚ٘(  قييد العلم صٙ٘ٔ)
 .ٕٜٕ/ٔ( جافع بياف العلم ر سل  ٚ٘ٔ)
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 اافصل ااث اث

 ) اإلذن يف كر بهة احلديث اانبهوي(

يف ايٓٗااٞ عاأ نتاباا١ حدٜهاا٘، ٚزدت أحادٜااث أخااس٣    بااٌ َااا ٚزد عٓاا٘  يف َكا

عٓاا٘ تاا ذٕ يف نتابتاا٘، ٚإيٝٗااا ذٖاا  بعااض اي،ااخاب١ ٚايتااابعني إ  جااٛاش نتاباا١        

 اذتدٜث ايٓبٟٛ. 

َٔ اي،خاب١: عًٞ بٔ أبٞ طاي ، ٚأْظ بٔ َايو، ٚايا ا٤ بأ عااشب، ٚجاابس     

 بأ عُاسٚ بأ ايعااص، ٚأباٛ      بٔ عبد اهلل، ٚاذتطٔ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايا ، ٚعباد اهلل  

 .(158)أَاَا١ ايباًٖٞ زضٞ اهلل عِٓٗ

ْٝااَو ايب،ااسٟ، ٚضااامل باأ عبااداهلل باأ عُااس        (159)َٚاأ ايتااابعني  ِٗ َْ : بػااري باأ 

املاادْٞ، ٚضااعٝد باأ جناابري ايهااٛيف، ٚضااعٝد باأ املطااٝ  املاادْٞ، ٚعاااَس باأ غااساحٌٝ       

ملادْٞ، َااٛ  اباأ  ايػاع، ايهااٛيف، ٚعطاا٤ باأ أبااٞ زباال املهااٞ، ٚأباٛ عبااد اهلل: ْاااؾمن ا    

ْٝاس         َُ ْٝذ: عااَس بأ أضاا١َ ابأ عن ً ا عُس، ٚأبٛ ق اَلَب١: عبد اهلل بٔ شٜد ايب،سٟ، ٚأباٛ امَل

 . (160)اهلمريٞ ايهٛيف

ٚقاااد ٚزدت أحادٜاااث ٚآ ااااز تاااديٌ عًااا٢ ذياااو ْااابني أُٖٗاااا يف  ال اااا١ َباحاااث،  

 نا تٞ: 

 

 

 

 

                                      
 . ٖٓٔ-ٜٕٛ/ٔا رجافع بياف العلم ر سل  ٓٓٔ-ٛٛ( ينظر:   قييد العلم صٛ٘ٔ)
د  أئهة اجلرح رالتعديل: الثقةا راحليظا راإل قافا رعنػد رررد أي راحػد فػنهم حل حػديث أر أثػر حل ( ه ت  ف. أشهر أئهػة التابع ا ال ي. حازرا لٜ٘ٔ)

 ه ا اليىل أر ال ي بعد  أكتيي بتعريي  بالقوؿ  ي : ثقة فشهور. 
 .٘ٔٔ-ٔٓٔ/ ر قييد العلم صٖٙٚ-ٖٔٚ( ينظر: اثدث الياصل ب  الراري رالواعي صٓٙٔ)
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 يف كتابة حديثه إذنه : املبحث األول

 يف نتاب١ حدٜه٘، ٚأِٖ َا  بر عٓ٘ يف ذيو: أْ٘ أذٕ  بر عٔ ايٓ، 

 أخسج َطًِ بطٓدٙ إ  أبٞ ٖسٜس٠، قاٍ: ملا ؾتذ اهلل عص ٚجاٌ عًا٢ زضاٍٛ اهلل     (1

خطبا١ ايآ،    (161)َه١، قاّ يف ايٓاع ؾخُد اهلل ٚأ ٓا٢ عًٝا٘... ؾارنس ارتطبا١    

   !قاااٍ: ؾكاااّ أبااٛ غاااٙ زجااٌ َاأ أٖااٌ ايااُٝٔ، ؾكاااٍ: انتاا  يااٞ ٜااا زضااٍٛ اهلل ،

 . (163()162) :)) انتبٛا ألبٞ غاٙ(( ٍٛ اهلل ؾكاٍ زض

َنَطااد ْد، ٚأبااٛ بهااس باأ أبااٞ غااٝب١  (2 قاااال: حااد ٓا  (164)أخاسج أبااٛ داٚد، بكاااٛي٘: حااد ٓا 

، (166)بٔ األخٓظ، عٔ ايٛيٝد بٔ عبد اهلل بٔ أبٞ َػٝاث ، عٔ عبٝد اهلل (165)عت٢ٝ

ٖ و ََا بٔ عُسٚ قاٍ: نٓر أنت  نٌ غ٤ٞ  ، عٔ عبد اهلل(167)عٔ ٜٛضـ ابٔ 

أزٜد حؿ ٘، ؾٓٗتحل قسٜؼ، ٚقايٛا: أتهتا  ناٌ غا٤ٞ     ٘ َٔ زضٍٛ اهلل أنع

بػاس ٜاتهًِ يف ايػطا  ٚايسضاا، ؾ َطاهر عأ ايهتااب،         تطُع٘؟، ٚزضاٍٛ اهلل  

، ؾ َٚ  ب صبع٘ إ  ؾٝ٘، ؾكاٍ:))انتا  ؾٛايارٟ    ؾرنست ذيو يسضٍٛ اهلل 

 .(169()168)ْؿطٞ بٝدٙ َا غتسج َٓ٘ إال حل((

                                      
(ا رصػحيح ف ػلم ٕٔٔكتػاب: )العلػم( بػاب: )كتابػة العلػم( رقػم )  ٖ٘/ٔة ف. أحكاـ شرعية حل:  صحيح البخاري ( ينظر: فا ررد حل ه   اخلدبٔٙٔ)

 (.ٖ٘٘ٔكتاب: )احلف( باب: )مرمي فكة رصيدها( رقم )  ٜٜٛ-ٜٛٛ/ٕ
 (.ٖ٘٘ٔحديث رقم ) ٜٛٛ/ٕ( صحيح ف لم ٕٙٔ)
 أخرج  ب ند  إىل أيب هريرة... بألياظ فتقاربة.  (ٕٔٔحديث رقم ) ٖ٘/ٔ( احلديث فتيق علي ا رأخرج  البخاري حل صحيح  ٖٙٔ)
ْد ب. ف َ ػْرَهْدا رأبػو بكػر: عبػد هللا بػ. زلهػد بػ. أيب شػيبةا قػاؿ احلػا ظ ابػ. حجػرا عػ. كػل فنههػا )ثقػة حػا ظ(؛  قريػُ التهػ يُ ٗٙٔ) ا ٕٛ٘/ٔ(ف َ د 

ٕ/ٔٚ٘. 
 .ٕٕ٘/ٕ؛ الكاشف ((هػ(ٖٗٔ ن ب. سعيد األسىاريا حا ظا  قي ا حجة )ت )) ( ٘ٙٔ)
 .ٕٓٔ/ٖ؛ ادلىدر ال ابق ((الوليد ب. عبد هللا ب. أيب فديثا ثقة)) ( ٙٙٔ)
 . ٖ٘ٗ/ٕ؛  قريُ الته يُ ((هػ(ٙٓٔيوسف ب. َفاِهد ادلكيا ثقة )ت )) ( ٚٙٔ)
 (.ٖٙٗٙكتاب: )العلم( باب: ) حل كتابة العلم( رقم )  ٖٚٔ/ٖ( سن. أيب دارد ٛٙٔ)
ا ٕٜٔا ٕٙٔ/ٕ(ا رأدػػد حل: ادل ػػند ٜٚٗٙٔرقػػم ) ٓ٘-ٜٗ/ٜىػػنف حل: األحاديػػث راآلثػػار ( احلػػديث: أخرجػػ  أبػػو بكػػر بػػ. أيب شػػيبة حل: ادلٜٙٔ)

ا ررجػح احلػاكم: أف ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔ(ا  راحلاكم حل: ادل ػتدرؾ ٗٛٗ)ادلقدفة( باب: )ف. رخ  حل كتابة العلم( رقم )ٖٙٔ/ٔرالدارفي حل:  سنن  
 حتف ب  ف لما ررا ق  ال هيب. الوليد ب. عبد هللاا هو: الوليد ب. أيب الوليد الشافيا رقد ا

كم ررا قػ  رالىواب: أف الوليد ب. عبد هللا هو: اب. أيب فديث العبديا كها صرح ب لد أبو داردا ر ري  شل. أخرج احلديثا رلي  األفر كها رجػح احلػا 
 ال هيب.
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نًِٗ  كات إال أباا َاياو: عبٝاد اهلل بأ األخآظ      اذتدٜث: حطٔ، ألٕ زجااي٘ 

; (170) ايٓ عٞ، قاٍ عٓ٘ اذتاؾا ابٔ حجس: )صدٚم، قاٍ ابأ حباإ: ناإ غتطا٧(    

 . (171) ٚعبٝد اهلل ذنسٙ ابٔ حبإ يف ايهكات، ٚقاٍ: )غتط٧ نهريًا(

أقاٍٛ: ال تكدل أخطاؤٙ اذتدٜث، ملتابعت٘ َٔ طسم غري ٖارٙ ايطسٜال، ٚال ٜٓاصٍ    

 تب١ اذتطٔ. اذتدٜث عٔ ز

قاٍ اذتاؾا ابٔ حجس: )ٚي٘ طسم أخاس٣ عأ عباد اهلل بأ عُاسٚ ٜكاٟٛ بعطاٗا        

 .(172) بعطًا(

ٚجعااااا٘  أخااااسج ايب ااااازٟ بطاااآدٙ إ  اباااأ عباااااع، قاااااٍ: ملااااا اغااااتد بااااايٓ،      (3

،  قاٍ:))ا٥تْٛٞ بهتاب أنت  يهِ نتابا ال تطًٛا بعدٙ، قاٍ عُاس: إٕ ايآ،   

ْطاابنٓا، ؾاااختًؿٛا ٚنهااس ايًػااا، ٚقاااٍ:    ، ٚعٓاادْا نتاااب اهلل حَ (173)غًباا٘ ايٛجاامن 

 .(174) ))قَٛٛا عحل ٚال ٜٓبػٞ عٓدٟ ايتٓاشع((

                                      
ا راخلديػػػُ البدػػػػدادي حل:  قييػػػػد العلػػػػم (٘٘ٚ(ا )ٗ٘ٚ(ا )ٖ٘ٚرقػػػػم: ) ٘ٔٗ-ٖٔٗرأخػػػرج احلػػػػديث: البيهقػػػػي حل: ادلػػػدخل إىل ال ػػػػن. الكػػػػ   ص 

رقم  ٖٓٓ/ٔ(ا راب. عبد ال  حل: جافع بياف العلم ر سل  ٜٓٔٔرقم ) ٖٙ/ٕ(ا رحل:  اجلافع ألخالؽ الراري رآداب ال افع ٔٗٔرقم ) ٔٛ-ٓٛص
ب. فاهػدا  عػ. عبػد هللا بػ. عهػرر... (. كلهم أخرجو  ف. طريق:  ن ب. سعيدا ع. عبيد هللا األخن ا ع. الوليد ب. أيب ادلديثا ع. يوسف ٜٖٛ)

 (٘ٗٔ( إىل رقم: )ٕٕٔف. رقم ) ٕٛ-٘ٚمبثل  ليظاً. راحلديثا ل  طرؽ أخر   قوي ه   الدريق أخرجها: اخلديُ البددادي حل:  قييد العلم ص
 .ٜٕٙ/ٔ(  قريُ الته يُ ٓٚٔ)
 ـٖٜٛٔهػ=ٕٓٗٔ/ ٔاذلند /ط –حيدر آباد ا للحا ظ: زلهد ب. حباف الب و/ دائرة ادلعارؼ العثهاسية / ٚٗٔ/ٚ( الثقات ٔٚٔ)
 .ٕٓ٘/ٔ(  تح الباري شرح صحيح البخاري ٕٚٔ)
 أي  شق علي  إفال  الكتاب أر فباشرة الكتابةا ركأف عهر ر ي هللا عن ا  هم ف. ذلد أس  يقتسي التدويل. ))(  لب  الوجع: ٖٚٔ)

لك. ظهر لعهر فع طائية أس  لي  على الوجوبا رأس  ف. بػاب اإلرشػاد إىل األصػلح قاؿ القرطيب ر ري : ائتوين أفر ركاف حق ادلأفور أف يبادر لالفتثاؿا 
سػورة األسعػاـ فػ. اآليػػة  َفػا  َػر ْطنَػا حل اْلِكتَػػاِب ِفػْ. َشػْي   كرهػوا أف يكليػو  فػ. ذلػد فػا يشػق عليػػ  حل  لػد احلالػػة فػع استحسػارهم قولػ   عػاىل:

(ا رذل ا قاؿ عهر: ح بنا كتاب هللاا رظهر لدائية أخر : أف األرىل أف يكتُ ٜٛ)سورة النحل ف. اآلية      ِبػَْياساً ِلك لِّ َشيْ  ( رقول   عاىل:ٖٛ)
بعػد ذلػػد أيافػػاً رمل  دلػا  يػػ  فػ. افتثػػاؿ أفػر ا رفػػا  تسػهن  فػػ. زيػادة اإليسػػاحا ردؿ أفػر  ذلػػم بالقيػاـ علػػى أف أفػر  كػػاف علػى اإلخبػػارا رذلػ ا عػػاش 

اف راجبا مل يرتك  تختال هما ألسػ  مل يػرتؾ التبليػخ دلخاليػة فػ. خػالف رقػد كػاف الىػحابة يراجعوسػ  حل بعػض األفػور فػا مل يعارد أفرهم ب لدا رلو ك
ؼا لبدلػت جيـز باألفرا  إذا عـز افتثلواا رقد عد ه ا ف. فوا قة عهر ر ي هللا عن . رقاؿ اخلدػايب: إمنػا ذهػُ عهػر إىل أسػ  لػو سػ  مبػا يزيػل اخلػال

ا  رعدـ اتجتهاد. ر عقب  اب. اجلوزي: بأس  لو س  على شي  أر أشيا  مل يبدل اتجتهادا ألف احلػوادث ت ميكػ. حىػرهاا قػاؿ: رإمنػا  سيلة العله
أراد أف خاؼ عهر أف يكوف فا يكتب  حل حالة  لبة ادلرض  يجد ادلنا قوف سبيالً إىل الدع. حل ذلد ادلكتوب. راختلف ادلراد بالكتػابا  قيػل: كػاف 

اف تُ كتاباً ين   ي  على األحكاـ لري يع اخلالؼا رقيل: بل أراد أف ين  على أسػافي اخلليػا  بعػد ا حػ  ت يقػع بيػنهم اتخػتالؼا قالػ  سػيييك
ا قػػاؿ لعائشػػة حل أرائػػل فر ػػ ا رهػػو عنػػد فو ػػ : )) ادعػػي أبػػاؾ رأخػػاؾ حػػ  أكتػػُ كتابػػاًا  ػػإين أخػػاؼ أف يتهػػىن فػػته.ا  بػػ. عيينػػةا ري يػػد  أسػػ  

فػع أسػ  قوؿ قائل: ريأىب هللا رادل فنوف إت أبا بكر(( أخرج  ف لما رفع ذلد  لم يكتُا راألرؿ أظهر لقوؿ عهر: كتػاب هللا ح ػبنا أي: كا ينػاا ري
 .ٕٕ٘/ٔ.  تح الباري شرح صحيح البخاري ((يشهل الوج  الثاين ألس  بعض أ راد  رهللا أعلم

 (.ٗٔٔ)كتابة العلم( رقم ) كتاب: )العلم( باب:  ٗ٘/ٔ( صحيح البخاري ٗٚٔ) 
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قاٍ اذتاؾا ابٔ حجس: ) يف ٖرا اذتدٜث ديٌٝ ع٢ً جٛاش نتابا١ ايعًاِ ألْا٘    

     إٔ ٜهتاا  ألَتاا٘ نتابااًا عت،ااٌ َعاا٘ األَاأ، َاأ االخااتالف ٖٚااٛ ال ٜٗااِ إال  ِ ٖاا

 .(175) أل(

 ابـة كتابة احلديث النبويجـواز بعض الصح:  املبحث الثاني

أٚزد أٖااِ َااا زنٟٚ عاأ بعااض اي،ااخاب١ يف جااٛاش نتاباا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، ٚذيااو        

 نا تٞ: 

أخااسج َطااًِ بطاآدٙ إ  أْااظ، قاااٍ: حااد حل،     َااا زٟٚ عاأ: أْااظ باأ َايااو:   -1

ستُاااٛد بااأ ايسبٝااامن، عااأ عتباااإ بااأ َاياااو أااادٜث ٚذناااسٙ...، قااااٍ أْاااظ:  

 .(176) ؾهتب٘( )ؾ عجبحل اذتدٜث ؾكًر البحل: انتب٘

ٚأخااااسج ايط اْااااٞ بطاااآدٙ إ  أْااااظ باااأ َايااااو أْاااا٘ قاااااٍ: ) قٝاااادٚا ايعًااااِ    

 .(178()177)بايهتاب(

 .(179) )زٚاٙ ايط اْٞ يف ايهبري، ٚزجااي٘ زجاٍ اي،خٝذ( قاٍ اهلٝهُٞ:

 صذ ٚقؿا٘ عٔ أْظ، ألٕ زجااي٘ زجاٍ اي،خٝذ. األ اس:

 .(180) قاٍ ارتطٝ  ايبػدادٟ: )ٖٚرا حدٜث َٛقٛف، ال ٜ،ذ زؾعا٘(

                                      
 .ٖٕ٘/ٔ(  تح الباري شرح صحيح البخاري ٘ٚٔ)
 ( ٗ٘كتاب:  )اإلمياف( باب: )الدليل على أف ف. فات على التوحيد دخل اجلنػة قدعاً( رقم )  ٕٙ-ٔٙ/ٔ( ينظر: صحيح ف لم ٙٚٔ)
 (.ٓٓٚرقم ) ٕٙٗ/ٔ(ادلعجم الكبري ٚٚٔ)
 ٖٚٔ/ٔ(ا رالػػػدارفي حل سػػػنن  ٕٔٔرقػػػم ) ٕٗٔا رأبػػػو خيثهػػػػة حل:  كتػػاب العلػػػم صٕٕ/ٚ  ( أثػػر أسػػػ : أخرجػػػػ  ابػػػ. سػػعد حل: الدبقػػػات الكػػػ  ٛٚٔ)

–( دار الكتػُ العلهيػة / بػريرت ٜ٘ٙ رمجػػة رقػم ) ٕٛٓ/٘( رالبخػاري حل: التػاريخ الكبػري ٜٔٗ)ادلقدفة( باب ) ف. رخ  حل كتاب  العلم( رقػم )
ا ٙٓٔ/ٔ(ا راحلاكم حل: ادل تدرؾ ٕٖٙرقم ) ٖٛٙياصل ب  الراري رالواعي ص .؛ رأخرج :  الرافهرفزي حل: اثدث الٜٙٛٔهػ=ٚٓٗٔلبناف/ 

(اراخلديػػُ البدػدادي حل:  قييػػد ٔٙٚرقػم ) ٚٔٗرقػاؿ: )صػحيح عػػ. أسػ ( ررا قػػ  الػ هيب؛ رأخرجػػ : البيهقػي حل: ادلػػدخل إىل ال ػن. الكػػ   ص 
 (.ٓٔٗرقم ) ٖٙٔ/ٔر سل  (ا راب. عبد ال  حل: جافع بياف العلم ٛٛٔ(ا )ٚٛٔرقم ) ٜٜ-ٜٛالعلم ص

 .ٕ٘ٔ/ٔ( رلهع الزرائد ٜٚٔ)
 .ٜٜ(  قييد العلم صٓٛٔ)
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ْٜعٔ أخااسج َطااًِ بطاآدٙ إ  اباا َااا زٟٚ عاأ: عبااد اهلل باأ أبااٞ أٚؾاا٢:  -2 ، (181)جنااَس

إٔ عباد اهلل بأ    (183)، عٔ ضامل بٔ أبٞ ايٓطس(182)قاٍ: أخ ْٞ َٛض٢ بٔ عكب١

ٜ ا١َ  (184)أبٞ أٚؾ٢، نت  إ  عُس بٔ عبٝد اهلل  غتا ٙ   (185)حني ضاز إ  اذَتسنٚزِ 

ياو يكاٞ ؾٝٗاا ايعادٚ ٜٓت اس حتا٢ إذا       ، نإ يف بعض أٜاَ٘ ا إٔ زضٍٛ اهلل 

َاياار ايػااُظ،  ااِ قاااّ ؾااِٝٗ، ؾكاٍ:))ٜااا أٜٗااا ايٓاااع ال تتُٓااٛا يكااا٤ ايعاادٚ،     

ّٕ ادتٓاا١ حتار ثاالٍ       ٚاض يٛا اهلل ايعاؾ١ٝ ؾإذا يكٝتُِٖٛ ؾاصا ٚا، ٚاعًُاٛا أ

، ٚقااٍ: ))ايًاِٗ َٓاصٍ ايهتااب، ٚزتاسٟ ايطاخاب،        ايطٝٛف((  ِ قاّ ايٓ، 

 .(186) صَِٗ ٚاْ،سْا عًِٝٗ((ٖٚاشّ األحصاب اٖ

أخااسج ايب ااازٟ بطاآدٙ إ  أبااٞ  َااا زٟٚ عاأ: عبااد اهلل باأ عُااسٚ باأ ايعاااص: -3 

أحاد أنهاس حادٜها عٓا٘      ٖسٜس٠ زضٞ اهلل عٓ٘: قاٍ:)َاا َأ أصاخاب ايآ،     

 .(187) َحل إال َا نإ َٔ عبد اهلل بٔ عُسٚ، ؾإْ٘ نإ ٜهت  ٚال أنت (

ْاا٘ قاٍ:)َااا نااإ أحااد أعًااِ أاادٜث     ٚأخااسج أمحااد بطاآدٙ إ  أبااٞ ٖسٜااس٠ أ   

َحل إال َا نإ َأ عباد اهلل بأ عُاسٚ، ؾإْا٘ ناإ ٜهتا  بٝادٙ          زضٍٛ اهلل 

يف  ٜٚعٝ٘ بكًب٘، ٚنٓر أعٝ٘ بكًا، ٚال أنتا  بٝادٟ، ٚاضات ذٕ زضاٍٛ اهلل      

                                      
 رمجػػة  ٖٕٓ؛فشاهري علها  األفىار ص((هػ(ٓ٘ٔعبد ادللد ب. عبد العزيزا شل. مجع رصنف رحيظ رذاكرا ركاف يدل  )ت ))( اب. جريف: امس  ٔٛٔ)

 (.ٙٗٔٔرقم )
 .ٕٕٙ/ٕ؛  قريُ الته يُ ((هػ(ٔٗٔفاـ حل ادلدازيا مل يىح أف اب. فع  لين  )ت فوسى ب. عقبة ب. أيب عياش األسديا ثقة  قي  إ)) ( ٕٛٔ)
 .ٕٓٚ/ٔ؛ الكاشف ((هػ(ٜٕٔأبو النسر: سامل ب. أيب أفية ادلدينا ثقة سبيل )ت )) ( ٖٛٔ)
 أحاديػث الىػحيح  ر ريمهػا عهػر بػ. عبيػد هللا بػ. فعهػر القرشػي التهيهػيا  ػابعي جلػد  فعهػر صػحب ا رلي ػت لعهػر ررايػة إمنػا رقػع لػ  ذكػر حل))( ٗٛٔ)

(ا للحػا ظ: ابػ. حجػر الع ػقالين/ دراسػة رمقيػق الػدكتور: إكػراـ هللا إفػداد احلػق/ دار ٔٚٚ.  رمجػػة رقػم )ٖٗا ٔٗ/ٕا عجيػل ادلنيعػػة ((هػػ(ٕٛ)ت
 ـ.ٜٜٙٔهػ=ٙٔٗٔ/ ٔلبناف /ط -البشائر اإلسالفية/ بريرت

حت ارهػي قريػة بظػاهر الكو ػػة س ػبت إليػ  احلررريػة فػ. اخلػوارجا الػ ي. خػاليوا علػي بػ. أيب طالػُ حرررا ا بيت))( أي لقتاذلما راحلررريةا  س بة إىل ٘ٛٔ)
يػاًا  ن ػبوا ر ي هللا عن ا رهبا كاف مكيههم راجتهاعهم ح  خاليوا علي ا رقيل: إهنا فو ع على فيل  ف. الكو ػة سزؿ ب  اخلوارج ال ي. خػاليوا عل

 لبناف.  –اقوت احلهوي/ دار الكتاب العريب/ بريرت ؛ ليٕ٘ٗ/ٕ؛ فعجم البلداف ((إليها
 (.ٕٗٚٔكتاب )اجلهاد رال ري( باب: )كراهة لقا  العدر راألفر بالى  عند اللقا ( رقم )  ٖٖٙٔ-ٕٖٙٔ/ٖ( صحيح ف لم ٙٛٔ)
 (. ٖٔٔكتاب )العلم( باب: )كتابة العلم( رقم )  ٗ٘/ٔ( صحيح البخاري ٚٛٔ)
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. قاٍ اذتاؾا ابٔ حجس: )زٚاٙ أمحاد، ٚايبٝٗكاٞ   (189()188)ايهتاب١ عٓ٘، ؾ ذٕ ي٘(

 .(190) يف املدخٌ ٚإضٓادٙ حطٔ(

أخاااسج ايب اااازٟ بطااآدٙ إ : عااااَس    َاااا زٟٚ عااأ: َعااااا١ٜٚ بااأ أباااٞ ضاااؿٝإ:     -4

، قاٍ:حااد حل ناتاا  املػااري٠ باأ غااعب١، قاااٍ: نتاا  َعاٜٚاا١ إ        (191)ايػااع،

( ؾهتا  إيٝا٘،    املػري٠ بٔ غعب١ )إٔ انت  يٞ بػ٤ٞ نعتا٘ َأ زضاٍٛ اهلل    

ضاعااا١ املاااٍ،  ٜكااٍٛ:)إٕ اهلل نااسٙ يهااِ  ال ااًا: قٝااٌ ٚقاااٍ، ٚإ     نعاار اياآ،  

 .(192) ٚنهس٠ ايطؤاٍ(

ٚقد  بر أٜطًا إٔ بعض اي،خاب١، ناْار هلاِ صاخـ ٜهتبإٛ ؾٝٗاا أحادٜاث       

 ، َٔ أِٖ ٖرٙ اي،خـ:  نعٖٛا َٔ ايٓ، 

ناإ زضاٞ اهلل    صخٝؿ١: عبد اهلل بٔ عُسٚ بٔ ايعاص زضاٞ اهلل عُٓٗاا:    -1

ٛ عٓ٘ ٜطُٝٗا: )اي،ادق١( أخاسج ابأ ضاعد بطآد صاخٝذ، قااٍ: أخ ْاا أبا        

عأ صاؿٛإ بأ     (194)عٔ ضًُٝإ بٔ بالٍ (193)بهس بٔ عبد اهلل بٔ أبٞ أٜٚظ

 يف نتاب١  عٔ عبد اهلل بٔ عُسٚ، قاٍ:)) اضت ذْر ايٓ،  (195)ضًِٝ

                                      
 .ٖٓٗ/ٕ( ادل ند ٛٛٔ)
رقػػػػم  ٖٛ( راخلديػػػػُ البدػػػػدادي حل:   قييػػػػد العلػػػػم صٔ٘ٚرقػػػػم ) ٖٔٗ-ٕٔٗ: البيهقػػػػي حل: ادلػػػػدخل إىل ال ػػػػن. الكػػػػ   ص ( احلػػػػديث اخرجػػػػ ٜٛٔ)

(ا  ٛٗٔرقػػػم ) ٗٛ-ٖٛ(. رأخرجػػػا  ب ػػػندمها إىل: أيب هريػػػرة... مبثػػػل ليظػػػ  عنػػػد أدػػػد. رأخرجػػػ : اخلديػػػُ البدػػػدادي حل:   قييػػػد العلػػػم ص ٓ٘ٔ)
  هريرة ... بألياظ فتقاربة.(ا أخرج  ف. طرؽ إىل: أيبٔ٘ٔ(ا )ٜٗٔ)

 . ٕٓ٘/ٔ(  تح الباري شرح صحيح البخاري ٜٓٔ)
 ( عافر ب. شراحبل الشعيب الكوحلا ثقة فشهور.ٜٔٔ)
( حػػديث رقػػم ٖٕٚ)سػػورة البقػػرة فػػ. اآليػػة   ت َيْ ػػأَل وَف الن ػػاَس ِإحْلَا ػػاً...  كتػػاب: )الزكػػاة( بػػاب: قػػوؿ هللا  عػػاىل  ٖٚ٘/ٕ( صػػحيح البخػػاري ٕٜٔ)

(ٔٗٓٚ) 
 .  قريػػػػػػػػػُ ((هػػػػػػػػػػ(ٕٕٓأبػػػػػػػػو بكػػػػػػػػػر: امسػػػػػػػػػ : عبػػػػػػػػػد احلهيػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػ. عبػػػػػػػػد هللا بػػػػػػػػػ. أيب أريػػػػػػػػػ ا رأبػػػػػػػػػو بكػػػػػػػػػر: كنيػػػػػػػػػة لػػػػػػػػ  اشػػػػػػػػػتهر هبػػػػػػػػػاا ثقػػػػػػػػػة )ت ))( ٖٜٔ)

 .٘٘٘/ٔالته يُ 
 .ٖٔٔ/ٔ؛ الكاشف ((هػ(ٕٚٔأبو زلهد: سليهاف ب. بالؿ ادلدينا ثقػة إفاـ )ت )) (ٜٗٔ)
 .ٖٛٗ/ٔ؛  قريُ الته يُ ((هػ(ٕٖٔد رفي بالقدر )تأبو عبد هللا: صيواف ب. س َليم ادلدينا ثقة فيت عاب))( ٜ٘ٔ)
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َااا نعتاا٘ َٓاا٘، قاااٍ:  ؾاا ذٕ يااٞ ؾهتبتاا٘، ؾهااإ عبااد اهلل ٜطااُٞ صااخٝؿت٘   

 .(197()196)تًو اي،ادق١(

بأ عُاسٚ هطا٘، ٚقاد      ٚمل ت،ًٓا اي،خٝؿا١ اي،ادق١، نُا نتبٗا عبد اهلل

; َٚخس جار نتا    (198)أخسج أنهس أحادٜهٗا اةَاّ: أمحد بٔ حٓباٌ يف َطآدٙ  

 اذتدٜث األخس٣ بك١ٝ أحادٜهٗا. 

قاٍ ايرٖ،: )ٜبًؼ َا أضآدٙ ضابمن َا٥ا١ حادٜث اتؿكاا يا٘ عًا٢ ضبعاا١ أحادٜاث،          

 .(199) ٚاْؿسد ايب ازٟ بهُا١ْٝ، َٚطًِ بعػسٜٔ(

ٍ: )إٕ اي،اخٝؿ١ اي،اادق١ البأ عُاسٚ، اغاتًُر      ٚأَا َا قٌٝ: إٕ ابٔ األ ري: قاا 

، مل ٜ،ذ ذيو عٓ٘، ألْ٘ مل ٜٓ  ع٢ً انٗا أٚ تعس  هلا (200) ع٢ً أيـ حدٜث(

 .(201) أيـ َهٌ( برنس، بٌ أٚزد إٔ عبد اهلل بٔ عُسٚ قاٍ: )حؿ ر عٔ ايٓ، 

ايػااٝخ صاابخٞ ايطاااَسا٥ٞ إٔ صااخٝؿ١ عبااد اهلل باأ عُااسٚ: مجاامن   (202)ٚقااد أؾاااد

 يٌٓٝ غٗاد٠ املاجطتري.  (203)ايطالب يف َ،س أحادٜهٗا أحد

ٚأل١ُٖٝ ٖرٙ اي،خٝؿ١ )اي،ادق١( ايو نتبٗا ابأ عُاسٚ، ٚصاؿٗا ايادنتٛز:     

ستُااد عجاااج ارتطٝاا  بكٛياا٘: )هلاارٙ اي،ااخٝؿ١ أُٖٝاا١ عًُٝاا١ ع ُٝااا١، ألْٗااا          

                                      
 .ٜٗٗ/ٚا ٕٕٙ/ٗ( الدبقات الك   ٜٙٔ)
( أخرجػػ   فػػ. طريػػق: رلاهػػدا عػػ. ٖٕٖ(ا )ٕٕٖرقػػم ) ٖٚٙ-ٖٙٙ( احلػػديث:  أخرجػػ  الرافهرفػػزي حل:  اثػػدث الياصػػل بػػ  الػػراري رالػػواعي صٜٚٔ)

)ادلقدفػة(  ٖٛٔ/ٔيسػاً فػ. طريػق:  رلاهػدا عػ. عبػدهللا بػ. عهػررا الػدارفي حل: سػنن  عبد هللا ب. عهرر... بألياظ فتقاربة. رأخػرج احلػديث مبعنػا  أ
 (. ٜٖٗرقم ) ٖٙ-ٖ٘/ٔ(ا راب. عبد ال  حل: جافع بياف العلم ر سل  ٜٙٗباب: )ف. رخ  حل كتابة العلم( رقم )

 .ٕٕٙ-ٛ٘ٔ/ٕ( ينظر: ادل ند ٜٛٔ)
 .ٓٛ/ٖ( سري أعالـ النبال  ٜٜٔ)
ـ؛ رينظػػر: علػػـو احلػػديث ٜٔٚٔهػػػ=ٜٖٔٔ/ ٕ؛ للػػدكتور: زلهػػد عجػػاج اخلديػػُ/ دار اليكػػر/ دفشػػق/ طٜٖٗي. ص ( ينظػػر: ال ػػنة قبػػل التػػدر ٕٓٓ)

 ـ.ٜٜٙٔهػ=ٖٛٛٔ/ ٘لبناف /ط –؛ للدكتور: صبحي الىاحل/ دار العلم للهالي / بريرت ٕٚرفىدلحػ  ص 
لبنػاف/  –دؿ أدػد الر ػاعي/ دار إحيػا  الػرتاث العػريب/ بػريرت ؛ تبػ. األثػري اجلػزري /  ىػحيح الشػيخ: عػاٖٚ٘/ٖ( أسد الدابػة حل فعر ػة الىػحابة ٕٔٓ)

 ـ.ٜٜٙٔهػ=ٚٔٗٔ/ ٔط
 .ٔٔ( أ اد حل فقدفػة مقيق  لكتاب: اخلالصة حل أصوؿ احلديثا للدييب صٕٕٓ)
عبػد هللاا حل صيحػػةا رمجهػا: أدػد بػ.  ٕٙٙهػػ حل ٘ٔٗٔ( مجعها رسشرها: سيف الدي. عليشا رطبعتا رصدرت ع. اذليئة ادلىرية للكتاب عاـ ٖٕٓ)

 رسالة فاج تري ف. كلية: الشريعػة حل اجلافعػة األردسية. 



 

 

  

 مجهة األودنس نهعهىو اإلوساوية واالجتماعية 218

  كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذنكتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن                                                                                                                         د/ محمد عهي أحمد انكبسي

 ىانعممبدونة انكىيت

 و1024 يىاير (  6انمجهد )  األولانعدد 

ٚ ٝك١ ع١ًُٝ تازغت١ٝ، تهبر نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ ايػاسٜـ باني ٜادٟ زضاٍٛ اهلل     

 )ْ٘(204) ٚبإذ. 

صااخٝؿ١ اةَاااّ عًااٞ    صااخٝؿ١ اةَاااّ عًااٞ باأ أبااٞ طاياا  زضااٞ اهلل عٓاا٘:         -2

  ٌ  (205)ناْاار ستؿٛثااا١ يف قااساب ضااٝؿ٘، أخااسج َطااًِ بطاآدٙ إ : أبااٞ ايطؿٝاا

بػاا٤ٞ؟، ؾكاااٍ: َااا خ،اآا زضااٍٛ اهلل   قاااٍ: ضاا٦ٌ عًااٞ: أخ،ااهِ زضااٍٛ اهلل  

ِ  باا٘ ايٓاااع ناؾاا١ إال نااإ يف قااساب ضااٝؿٞ ٖاارا، قاٍ:ؾاا خسج        َٜعناا بػاا٤ٞ مل 

صاااخٝؿ١ َهتاااٛب ؾٝٗاااا:))يعٔ اهلل َااأ ذباااذ يػاااري اهلل، ٚيعااأ اهلل َااأ ضاااسم        

 .(207) األز  ٚيعٔ اهلل َٔ يعٔ ٚايدٙ، ٚيعٔ اهلل َٔ أ٣ٚ ستد ًا(((206)َٓاز

  ٌ ، (209)ٚؾهااى األضاري   (208)ٚحتتٟٛ صخٝؿت٘ ع٢ً أحهاّ غسعٝا١ أخاس٣: نايعنكا

، عااأ أباااٞ ٚإٔ ال ٜكتااٌ َطاااًِ  بهااااؾس، أخاااسج ايب اااازٟ بطااآدٙ إ : عااااَس ايػاااع، 

َْٝؿ١َ ، قاٍ: قًر يعًٞ: ) ٌٖ عٓدنِ نتاب؟، قاٍ: ال إال نتاب اهلل أٚ ؾٗاِ  (210)جنَخ

                                      
 .ٖٓ٘( ال نة قبل التدري. صٕٗٓ)
؛ ((هػػػ(ٚٓٔرهػػو شػابا رحيػػظ فنػ  أحاديػػث )ت  عػػافر بػ. راثلػػة بػػ. عبػدهللا الكنػػاينا صػحايب فشػػهور بكنيتػ ا رأي النػػيب )) ( أبػو الدييػػل امسػ :ٕ٘ٓ)

لحا ظ: اب. حجر الع قالين/ رهبافش : اتستيعاب حل فعر ة األصحاب؛ تب. عبد الػ / فكتبػة ادلثػىن/ بدػداد ؛ لٖٔٔ/ٗاإلصابة حل متييز الىحابة 
 هػ.ٕٖٛٔ/ ٔالعراؽ/ط–

  ا تبػ. األثػري اجلػزري/ مقيػق: طػاهر أدػد الػزاريإٚٔ/٘؛ النهاية حل  ريُ احلديث راألثػر ((مجع فنارةا رهي العالفة جتعل ب  احلدي.)) ( ادلنار: ٕٙٓ)
 ـ.ٜٜٚٔهػ=ٜٜٖٔلبناف /  -رزلهود زلهد الدناحي/ دار اليكر/ بريرت

 (.ٜٚٛٔكتاب: )األ احي( باب: )مرمي ال بح لدري هللاا  رلع.  اعل ( رقم )  ٚٙ٘ٔ/ٖ( صحيح ف لم ٕٚٓ)
( الع قػل:ٕٛٓ)

ادلقتػوؿ:أي شػدها حل ع ْقلهػا لي ػلهها إلػػيهما  هػو الديػةا رأصػل : أف القا ػػل كػاف إذا قتػل قتػيالً مجػع الديػػة فػ. اإلبػلا  َعَقلهػا بينػا  أرليػػا  )) 
بالػ هُا ريقبسوها فن ا   هيت الدية ع ْقالً بادلىدر يقاؿ: َعقل البعػري يعقلػ  ع قػالً رمجعهػا عقػوؿا ركػاف أصػل الديػة اإلبػلا مث قوفػت بعػد ذلػد: 

 .ٕٛٚ/ٖ؛ النهاية حل  ريُ احلديث راألثر ((راليسةا رالبقرا رالدنما ر ريها
را د  الرقبة: أف يع  حل عتقهػاا رأصػل اليػد: اليىػل بػ  الشػيئ  ريلػي  بعسػهها فػ. بعػضا ر َػد  األسػري  ّكػاً رَ َكاَكػًة:  ىػل  فػ. األسػر َ ))( ٜٕٓ)

: فػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػد  بػػػػػػػػػػػػػ   ا فػػػػػػػػػػػػػادة  كػػػػػػػػػػػػػد/ ٘ٚٗ/ٓٔ؛ ل ػػػػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػػػػرب ((ر َػػػػػػػػػػػػػدُّ الرقبػػػػػػػػػػػػػة: يليىػػػػػػػػػػػػػها فػػػػػػػػػػػػػ. إسػػػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػػػّرِؽا رالِيكػػػػػػػػػػػػػاؾ رالَيَكػػػػػػػػػػػػػاؾ 
 ـ.ٕٜٜٔهػ=ٕٔٗٔ/ ٔلبناف /ط -ُ الثقا ية/ بريرتتب. فنظور / ف س ة الكت

حل آخر عهر ا رحيظ عن ا مث صحُ عليا بعد ا ( أبو جحيية امس : رهُ ب. عبد هللا ال ُّوائيا ريقاؿ ل : رهُ اخلريا صحايب قدـ على النيب ٕٓٔ)
 ؛ ٔٙ٘ٔ/ٗهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( اتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيعاب حل فعر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاب ٗٚر رت  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرطة الكو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )ت 

. قػاؿ ابػ. حجػر: )رإمنػا سػاؿ ٕٜٕ/ٕـ؛ ر قريػُ التهػ يُ ٜٓٙٔفىػر / –يق: علي زلهد البجاري/ فكتبة النهسة / اليجالة تب. عبد ال / مق
هبػا  أشيا  ف. الوحي خىهم النػيب  –تسيها علياً  –أبو جحيية اإلفاـ علياً ع. ذلدا ألف مجاعػة ف. الشيعػة كاسوا يزعهوف أف عند أهل البيت 

ا رقد سػأؿ عليػاً هػ   ادل ػألة أيسػَاًي: قػي  بػ. عبػادا رفالػد بػ. احلػارث األشػرت النخعػيا رحػديثهها حل سػن. الن ػائي(.  ػتح مل يدلع  ريهم عليها
 .ٕٚٗ/ٔالباري شرح صحيح البخاري 
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أعطٝاا٘ زجااٌ َطااًِ أٚ َااا يف ٖاارٙ اي،ااخٝؿ١، قاااٍ: قًاار: َٚااا يف ٖاارٙ اي،ااخٝؿ١؟    

 . (211) قاٍ: ايعنكٌ، ٚؾهاى األضري، ٚال ٜكتٌ َطًِ بهاؾس(

 عٓاااا٘ مجٝاااامن ٖٚااارٙ اي،ااااخٝؿ١ املبازناااا١، قااااد زٚاٖااااا عاااأ عًااااٞ زضااااٞ اهلل  ))

 .(213); ٚأخسج أحادٜهٗا اةَاّ أمحد بٔ حٓبٌ يف َطٓدٙ(212)(( تالَٝرٙ

((    ٞ ٚطبعار يف   (214)ٚقد مجمن ايدنتٛز زؾعر ؾٛشٟ عباد املطًا ، صاخٝؿ١ عًا

 .(215)((َ،س

ٖٚٓاى صخـ أخس٣ غري ٖاتني اي،اخٝؿتني: ن،اخٝؿ١ جاابس بأ عباد اهلل      

ُن       ْٓااادنب  األْ،اااازٟ، ٚصاااخٝؿ١ ضاااعد بااأ عبااااد٠ األْ،اااازٟ، ٚصاااخٝؿ١ َضااا س٠ بااأ جن

 ايؿصازٟ، ٚغريٖا َٔ اي،خـ. 

ٚقد اقت،ست ع٢ً صاخٝؿ١ اةَااّ عًاٞ بأ أباٞ طايا ، ٚاي،اخٝؿ١ اي،اادق١         

يعبد اهلل بٔ عُاسٚ دٕٚ غريُٖاا َأ اي،اخـ يهُْٛٗاا أٖاِ صاخٝؿتني نتبتاا يف         

 ، ٚيف ع،س اي،خاب١ ايهساّ.  عٗد ايٓ، 

 

 

 

 

 

 

                                      
 (.ٔٔٔكتاب )العلم( باب: )كتابة العلم( رقم )  ٖ٘/ٔ( صحيح البخاري ٕٔٔ)
 ـ.ٕٜٜٔهػ=ٕٔٗٔ/ٔرالرياض/ال عودية /ط –ب. عبد هللا أبو زيد/ دار الراية / جدة ؛  أليف: بكر ٕٚٓ( فعر ة الن خ رالىحف احلديثية ص ٕٕٔ)
 .ٓٙٔ-٘ٚ/ٔ( ينظر: ادل ند ٖٕٔ)
هػا ر قػع حل ٙٓٗٔفىر سنة  –( مجعها رسشرها الدكتور: ر عت  وزي عبد ادلدلُا فع دراسة  وثيقية  قهيةا رصدرت ع.:  دار ال الـ بالقاهرة ٕٗٔ)

 صيحػة.ٙٔٔ
 . ٕٛٓرالىحف احلديثية ص ( فعر ة الن خٕ٘ٔ)
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 ث النبـويجـواز بعض التابعني كتابة احلدي:  املبحث الثالث

 أجاش بعض ايتابعني، نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ، َٔ أِٖ َا زٟٚ عِٓٗ يف ذيو: 

ْٝو: ِٗ َْ عأ   (216)أخسج أبٛ بهس بأ أباٞ غاٝب١، بكااٛي٘ حاد ٓا ٚنٝامن       َِٓٗ: بػري بٔ 

ً ااص  (217)عُااسإ باأ حناادٜس   َ ْج قاٍ:)نٓاار  (219)، عاأ بػااري باأ ْٗٝااو    (218)، عاأ أبااٞ 

إٔ أؾازقاا٘ بهتااابٞ، ؾكًاار ٖاارا َاااا     أنتاا  َااا أنعاا٘ َاأ أبااٞ ٖسٜااس٠، ؾًُااا أزدت        

 .(221()220) نعت٘ َٓو؟ قاٍ: ْعِ(

 صخٝذ، ألٕ زجاااي٘  كاات.  األ ااس:

     :٠َٛ ْٝاا ، (222)أخااسج اياادازَٞ، بكاااٛي٘: أخ ْااا ايٛيٝااد باأ غااجاع       َٚاآِٗ: زجااا٤ باأ َح

حااااد حل ستُااااد باااأ غااااعٝ  باااأ غااااابٛز، أخ ْااااا ايٛيٝااااد اباااأ ضااااًُٝإ باااأ أبااااٞ  

ْٝاا  (223)ايطااا٥  أْاا٘ قاااٍ: )نتاا  ٖػاااّ باأ عبااد املًااو إ       (224)٠ٛ ، عاأ َزَجااا٤ن باأ َح

عاًَا٘ إٔ ٜطا يحل عأ حادٜث، قاااٍ زجاا٤: ؾهٓار قاد ْطااٝت٘ ياٛ ال إْا٘ ناإ عٓاادٟ           

 .(226()225) َهتٛبًا(

                                      
 .ٕٗٛ/ٕ؛  قريُ الته يُ ((هػ(ٜٚٔأبو سيياف:  ركيع ب. اجلراح ب. فليح الكوحلا ثقة حا ظ عابد )ت)) ( ٕٙٔ)
 .ٓ٘ٚ/ٔ؛ ادلىدر ال ابق ((هػ(ٜٗٔأبو عبيدة: عهراف ب. احل دير ال درسي البىريا ثقة ثقة )ت )) ( ٕٚٔ)
 .ٕٚٔ/ٖ؛ الكاشف ((هػ(ٙٓٔسيا بىري إفاـ ثقة )ت تحق ب. ديد ال در ))( أبو رِلِْلز امس : ٕٛٔ)
 ( بشري ب. هنيدا ثقة فشهور. ٜٕٔ)
 (.ٖٛٗٙرقم ) ٓ٘/ٜ( ادلىنف حل األحاديث راآلثار ٕٕٓ)
)ادلقدفػة( بػاب: )فػ. رخػ  حل كتابػ  العلػم( رقػم  ٖٛٔ/ٔ(ا رالػدارفي حل: سػنن  ٖٛٔرقػم ) ٖٛٔ( األثر: أخرج  أبو خثيهة حل: كتاب العلم ص ٕٕٔ)

(. كلهم أخرجو  ف. طريق: فعاذ ب. فعاذا عػ. عهػراف بػ. حػديرا عػ. أيب ٖٓٗرقم ) ٖٖٔ/ٔاب. عبد ال  حل: جافع بياف العلم ر سل  (ار ٜٗٗ)
؛ راخلديػػُ البدػػدادي حل: اجلػػافع ألخػػالؽ ٖٕٕ/ٚرللػػزا عػػ. بشػػري بػػ. هنيػػد... مبثلػػ  ليظػػاً. رأخػػرج األثػػر مبعنػػا : ابػػ. سػػعد حل: الدبقػػات الكػػ   

 ٕ٘ٔ(ا رأخػػرج األثػػر بػػاختالؼ الليػػظ فػػ. طريػػق ركيػػع: أبػػو خثيهػػػة حل:  كتػػاب العلػػم ص ٛٓٗٔ(ا)ٚٓٗٔرقػػم ) ٖٗٔ/ٕال ػػافع الػػراري رآداب 
(.  ٕٕٓرقػػم ) ٖٓٔ(ا راخلديػػُ البدػػدادي حل:   قييػد العلػػم صٖٕٔرقػم ) ٙٚ/ٔ(؛ رأدػػد بػ. حنبػػل حل: كتػػاب العلػل رفعر ػػة الرجػػاؿ ٘٘ٔرقػم )

هراف بػ. حػديرا عػ. أيب رللػزا عػ. بشػري بػ. هنيػدا قػاؿ: )كتبػت عػ. أيب هريػرة كتابػاً  لهػا اردت أف أ ارقػ ا كلهم أخرجو  ف. طريق: ركيعا ع. ع
. راألثػر ٕٙٛ/ٕقلت: يا أبا هريرةا إين كتبت عند كتباً  أرري  عند؟ قاؿ: سعم ارر  ع (. ره ا الليظ أخرج  مبعنا : الي وي حل: ادلعر ػة رالتػاريخ 

 فعنامها: على جواز بشري ب. هنيدا لكتابة احلديث النبوي حل الىحف.  بليظي  ف. الدريق ا يدؿ
 ( الوليد ب. شجاعا ثقة  قدفت  رمجت . ٕٕٕ)
ا ٙ/ٜ( الوليد ب. سليهاف الدفشقي الشافيا قاؿ عن  أبو حاًب: )هو ف. ثقات فشيخة دفشق(ا رقاؿ احلا ظ ابػ. حجػر: )ثقػة(؛ اجلػرح رالتعػديل ٖٕٕ)

 .ٕ٘ٛ/ٕر قريُ الته يُ 
 ( رجا  ب. حيوة: ثقة فشهور. ٕٕٗ)
 (.٘ٓ٘)ادلقدفة( باب:  )ف. رخ  حل كتابة العلم( رقم )ٜٖٔ/ٔ( سن. الدارفي ٕٕ٘)
 ( أخرج  ف. طريق: زلهد ب. شعيُ ب. شابور: مبثل  سنداً رليظاً. ٕٕ٘رقم ) ٜٓٔ( األثر: أخرج  اخلديُ البددادي حل:  قييد العلم ص ٕٕٙ)
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حطٔ، ألٕ يف ضٓدٙ، ستُد بأ غاعٝ  بأ غاابٛز ايدَػاكٞ، قااٍ عٓا٘         األ ااس:

 .(227) اذتاؾا ابٔ حجس: )صدٚم صخٝذ ايهتاب(

، (228)خسج أبٛ بهس بٔ أبٞ غاٝب١، بكااٛي٘:  حاد ٓا ابأ  اري     أ: َِٚٓٗ: ضعٝد بٔ جبري

: )أْا٘ ناإ ٜهإٛ َامن ابأ عبااع،       (230)، عٔ ضعٝد بٔ جابري (229)عٔ عهُإ بٔ حهِٝ

 .(232()231) ؾٝطُمن َٓ٘ اذتدٜث ؾٝهتب٘ يف ٚاضط١ ايسحٌ، ؾإذا ْصٍ ْط ٘(

 صخٝذ، ألٕ زجاي٘  كات. األ س:

، (233)ا١، بكااٛي٘: حاد ٓا ٚنٝامن   أخاسج أباٛ خٝهُا    :َِٚٓٗ: عاَس بأ غاساحٌٝ ايػاع،   

َْٝسإ ، ٜكٍٛ: )إذا نعر غ٦ًٝا ؾ نتب٘ ٚياٛ  (235)، قاٍ: نعر ايػع،(234)عٔ أبٞ ن 

 .(237()236) يف اذتا٥ط(

                                      
 . ٚٛ/ٕ(  قريُ الته يُ ٕٕٚ)
 .ٕٕٔ/ٕ؛ الكاشف ((هػ(ٜٜٔأبو هشاـ:  عبد هللا ب. منري اذلهداينا حجة )ت  ))( ٕٕٛ)
 .ٚ٘ٙ/ٔ؛  قريُ الته يُ ((أبو سهل:  عثهاف ب. حكيم ب. عباد األسىاريا ثقةا فات قبل سنػة األربع  رفائة)) ( ٜٕٕ)
 ( سعيد ب. جبريا ثقة فشهور. ٖٕٓ)
 (.٘ٛٗٙرقم ) ٔ٘/ٜ( ادلىنف حل األحاديث راآلثار ٖٕٔ)
(ا رابػ. عبػد الػ  حل: جػافع بيػاف العلػم ر سػل  ٜٜٗ)ادلقدفة( باب: ) ف. رخ  حل كتابة العلم( رقػم ) ٖٛٔ/ٔاألثػر: أخرج  الدارفي حل: سنن   (ٕٖٕ)

(. أخرجػػا  فػػ. طريػػق: عثهػػاف بػػ. حكػػيما  عػػ. سػػعيد بػػ. جبػػري...ا ليػػظ الػػدارفي بأليػػاظ فتقاربػػةا رابػػ. عبػػد الػػ  مبثلػػ  ليظػػاً. ٘ٓٗرقػػم ) ٖٗٔ/ٔ
( راخلديػػُ البدػػدادي حل:  قييػػد العلػػم ص ٖٖٚ(ا )ٖٖٙا رقػػم )ٖٗٚا ٖٔٚرجػػ : الرافهرفػػزي حل:  اثػػدث الياصػػل بػػ  الػػراري رالػػواعي صرأخ

(. أخرجا  ف. طريق: جعير ب. أيب ادلدريةا ع. سعيد ب. جبري... بألياظ سلتلية   دي ادلعىن. رأخػرج األثػر: ٕٚٓ(ا )ٕٙٓ(ا ) ٕ٘ٓا رقم )ٗٓٔ
رقػػم  ٘ٓٔ- ٗٓٔ(ا راخلديػػُ البدػػدادي حل:  قييػػد العلػػم صٜ٘ٗ)ادلقدفػػة( بػػاب: )فػػ. رخػػ  حل كتابػػة العلػػم( رقػػم ) ٖٛٔ/ٔسػػنن  الػػدارفي حل: 

(. أخرجػػا  فػػ. طريػػق: طػػارؽ بػػ. عبػػد الػػرد.ا عػػ. سػػعيد بػػ. جبػػري قػػاؿ: )كنػػت أمسػػع فػػ. ابػػ. عهػػر رابػػ. عػػاب  احلػػديث بالليػػلا  أكتبػػ  حل ٕٛٓ)
 داديا  حل أرل : )كنت أسري ب  اب. عهر راب. عباس...( رحل آخر  )ح  أسزؿ  أكتب (. زاد اخلديُ البد.راسدة الرحل(

 ( ركيع ب. اجلراحا ثقة  قدفت  رمجت . ٖٖٕ)
 احل ػػػػػػػػ. بػػػػػػػػ. عقبػػػػػػػة ادلػػػػػػػػراديا كػػػػػػػػوحل قػػػػػػػاؿ  يػػػػػػػػ  ابػػػػػػػػ. فعػػػػػػػ : )أبػػػػػػػػو كػػػػػػػػرياف ثقػػػػػػػة(ا رقػػػػػػػػاؿ أبوحػػػػػػػػاًب:))( أبػػػػػػػو كػػػػػػػػريافا رقيػػػػػػػل أبػػػػػػػػو كػػػػػػػػ اف امسػػػػػػػ : ٖٕٗ)

 .ٜٕ-ٕٛ/ٖ؛ اجلرح رالتعديل ((حديث ( )أبو كريافا  شيخ يكتُ
 ( عافر الشعيبا ثقػة فشهور. ٖٕ٘)
 (.ٚٗٔرقم ) ٚٗٔ(كتاب العلم ص ٖٕٙ)
 ٖٙٚ(ا رالرافهرفػػزي حل: اثػدث الياصػػل بػػ  الػػراري رالػػواعي صٖٕٙرقػػم ) ٚٚ/ٔ( األثػر: أخرجػػ  أدػػد حنبػػل حل:  كتػػاب العلػل رفعر ػػة الرجػػاؿ ٖٕٚ)

(. كلهػم أخرجػو  فػ. طػرؽا عػ. أيب كػرياف قػاؿ: مسعػت الشػعيب... ٜٚٔ(ا)ٜٙٔرقػم ) ٕٓٔييد العلػم ص (اراخلديُ البددادي حل:  قٖ٘٘رقم )
(. أخرجا  ٖٗ٘رقم ) ٖٙٚا رالرافهرفزي حل:  اثدث الياصل ب  الراري رالواعي صٕٓ٘/ٙمبثل  ليظاً. رأخرج : اب. سعد حل: الدبقات الك   

 ٕٖٔ/ٔا فػا مسعػتم فػ ا رلػو حل اجلػدار(. راخػرج األثػر: ابػ. عبػد الػ  حل: جػافع بيػاف العلػم ر سػل  ف. طريق: أيب كريافا ع. الشػعيبا قػاؿ: )اكتبػو 
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 صخٝذ،  ألٕ زجااي٘  كاات.  األ اس:

أخااسج أبااٛ بهااس باأ أبااٞ غااٝب١، بكاااٛي٘: حااد ٓا  َٚاآِٗ: أبااٛ ق اَلباا١: عبااد اهلل باأ شٜااد: 

، عااأ أباااٞ  (240)، عااأ أٜاااٛب (239)ٓا محااااد بااأ شٜاااد قااااٍ: حاااد   (238)ضاااًُٝإ بااأ حاااسب 

ٞ  َٔ ايٓطٝإ((241)قالب١  .(243()242)، قاٍ: )ايهتاب أح  إي

 صخٝذ،  ألٕ زجااي٘  كات.   األ ااس:

      ٌ حااد ٓا  (244)ٚأخااسج اباأ ضااعد، بطاآد صااخٝذ، قاااٍ: أخ ْااا عااازّ باأ ايؿطاا

ًا، محاد بٔ شٜد، قاٍ: أٚص٢ أباٛ قالبا١، قااٍ: )ادؾعاٛا نات، إ  أٜاٛب إٕ ناإ حٝا        

 .(246).(245) ٚإال ؾاحسقٖٛا(

ٚذيو خػ١ٝ إٔ ٜتٛالٖا غري أًٖٗا، نُا صسل ب٘ يف َٛضمن آخاس أَاا أٜاٛب    ))

 .(247) ((ؾُٔ أًٖٗا

أٚزد  ٚقد ٚجدت يف عٗاد ايتاابعني صاخـ، نتا  ؾٝٗاا أحادٜاث عأ ايآ،         

  ٖٓا صخٝؿتني اغتٗستا عٔ غريُٖا، ي ٗاٛزُٖا ٚتداٚهلُا، ُٖٚا:

 

                                                                                       
( أخرج  ف. طريق: ركيعا ع. أيب ِكْ افا قاؿ: مسعت السحاؾ يقوؿ: )إذا مسعت شػيئاً  اكتبػ  رلػو حل حػائ (؛ رهػ ا رهػم فػ. ابػ. عبػد ٔٓٗرقم )

 ادلرري هب ا اإلسنادا كها صرح بإخراج  أبو خيثهػة ر ري . ال ا رالىواب أس  ف. كالـ عافر الشعيبا 
 .ٖٜٖ/ٔ؛   كرة احلياظ ((هػ(ٕٕٗأبو أيوب سليهاف ب. حربا احلا ظ البىري قا ي فكةا ثقة حا ظ للحديث )ت )) (ٖٕٛ)
 ( داد ب. زيدا ثقة  قدفت  رمجت . ٜٖٕ)
ا رالكاشػف ٕٙ٘ا ٕ٘٘/ٕهػػ(؛ اجلػرح رالتعػديل ٖٔٔا رأبػو حػاًب: )ثقػة( )ت ( أبو بكر: أيوب ب. كي ػاف ال ػختياين اإلفػاـا قػاؿ  يػ  ابػ. فعػ ٕٓٗ)

 .ٖٜا ٕٜ/ٔ
 ( أبو قالبة: عبدهللا ب. زيد البىريا ثقة فشهور. ٕٔٗ)
 (ٙٛٗٙرقم ) ٔ٘/ٜ( ادلىنف حل األحاديث راآلثار ٕٕٗ)
(ا ٙٓٗرقػػم ) ٖٗٔ/ٔجػػافع بيػػاف العلػػم ر سػػل  (ا رابػػ. عبػػد الػػ  حل: ٕٓٔرقػػم ) ٘ٓٔ( األثػػر: أخرجػػ  اخلديػػُ البدػػدادي حل:  قييػػد العلػػم ص ٖٕٗ)

 أخرجا  ف. طريق:  سليهاف ب. حرب.... مبثل  سنداً رليظاً. 
 ( عاـر هو: أبو النعهاف: زلهد ب. اليسل البىريا ثقة  قدفت  رمجت . ٕٗٗ)
 .٘ٛٔ/ٚ( الدبقات الك   ٕ٘ٗ)
(. أخرجػػػا  فػػػ. طريػػػق: عػػػاـر أبػػػو ٜٛرقػػػم ) ٕٙحل:  قييػػػد العلػػػم ص  ا راخلديػػػُ البدػػػداديٜٛ/ٕ( األثػػػر: أخرجػػػ  الي ػػػوي حل: ادلعر ػػػة ر التػػػاريخ ٕٙٗ)

 النعهاف... مبثل  سنداً رليظاً. 
 ـ.ٜٜٓٔهػ =ٔٔٗٔ/ ٕفىر /ط –؛  أليف:  زلهد احلا ظ التجاين/ فدبعػة التقدـ/ القاهرة ٛٙص ( سنػة الرسوؿ ٕٚٗ)
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 و1024 يىاير (  6انمجهد )  األولانعدد 

 ٖا(: 173بٔ أنا٤ بٔ عنبٝد )ت  جٜٛس١ٜ:  صخٝؿا١-1

َ ْ اااااَسام ايطااااابعٞ ايب،اااااسٟ، حدٜهااااا٘ ستاااااتع بااااا٘ يف    "احملاااااد  ايهكااااا١ أباااااٛ 

   .(248)اي،خال"

قاٍ: )نإ  (251)قاٍ ابٔ ضعد أخ ْا عؿإ بٔ َطًِ .(250)ٚآخسٕٚ (249)ز٣ٚ عٔ ْاؾمن

 .(252)جٜٛس١ٜ بٔ أنا٤ صاح  عًِ نهري(

ٗٝد عًاااٞ باغاااا  عااأ ْااااؾمن الشايااار ستؿٛثاااا١ يف َهتبااا١ غااا      (253)يااا٘ ْطااا ١ ))

 .(254)((-تسنٝا –ب ضتاْبٍٛ 

 ٖا(:132ُٖاّ بٔ َٓب٘ بٔ ناٌَ ايُٝاْٞ )ت  (255)صخٝؿ١ -2

د  ايهكاا١، عاأ اي،اخابٞ ادتًٝااٌ أبااٞ  نتبٗاا أبااٛ عكباا١: ُٖااّ باأ َٓباا٘ احملا   

 ٖا(. 59ٖسٜس٠ زضٞ اهلل عٓ٘ )ت 

 

 

                                      
 . ٖٛٔا ٖٚٔ/ٚ( سري أعالـ النبال  ٕٛٗ)
 ا فوىل اب. عهرا ثقة فشهور. ( سا ع هو: أبو عبد هللا ادلدينٜٕٗ)
لبنػػػػاف –؛ للحػػػػا ظ: ادلػػػػزي/ مقيػػػػق: بشػػػػار عػػػػواد فعػػػػررؼ/ ف س ػػػػة الرسػػػػالة/ بػػػػريرت ٖٚٔ-ٕٚٔ/٘( ينظػػػػر: هتػػػػ يُ الكهػػػػاؿ حل أمسػػػػا  الرجػػػػاؿ ٕٓ٘)

 ـٕٜٜٔهػ=ٖٔٗٔ/ٔ/ط
 ( أبو عثهاف: عياف ب. ف لم الىيارا ثقة  قدفت  رمجت . ٕٔ٘)
 .ٕٔٛ/ٚ( الدبقات الك   ٕٕ٘)
 هػ. ٘ٓٗٔالح الدي. يلد يرميا حل رسالة فاج تري جبافعػة فرفرة  ركيا سنة ( حققها: صٖٕ٘)
ا للػػػػػػػدكتور: زلهػػػػػػػد فىػػػػػػػديى األعظهػػػػػػػي/ ادلكتػػػػػػػُ اإلسػػػػػػػالفي/ بػػػػػػػريرتا ردفشػػػػػػػق/ ٜٖٕ/ٔ( دراسػػػػػػػات حل احلػػػػػػػديث النبػػػػػػػوي ر ػػػػػػػاريخ  درينػػػػػػػ  ٕٗ٘)

 ـ.ٜٓٛٔهػ=ٓٓٗٔ
ألرؿ فػػرةا الػػدكتور: زلهػػد ديػػد هللا حل: رللػػة ااهػػع العلهػػي بدفشػػق سػػنة ( صػػحيية مهػػاـ بػػ. فنبػػ ا طبعػػت ثػػالث طبعػػات: الدبعػػػة األرىل: سشػػرها ٕ٘٘)

هػ. الدبعػة الثاسية: مقيق الػدكتور: ر عػت  ػوزي عبػد ادلدلػُا سشػرها فكتبػة اخلػاصليا بالقػاهرة ٜٜٖٔهػا مث سشرها ادلركز الثقاحل بباري  سنة ٕٖٚٔ
هػػ. ينظػر: ٚٓٗٔبػريرت سػنة  –عبػد احلهيػدا رصػدرت عػ.: ادلكتػُ اإلسػالفي  هػ. الدبعة الثالثة: مقيق الشيخ: علي ح .ٙٓٗٔفىر سنة  –

ا إعػػػداد: أدػػػد عبػػػد الػػػرد. الىػػػوياف/ ٜٗٔ- ٜٓٔ ياصػػػيل هػػػ   الدبعػػػات الػػػثالثا حل: صػػػحايف الىػػػحابة ر ػػػدري. ال ػػػنة النبويػػػة الشػػػريية ص 
 ـٜٜٓٔهػ=ٓٔٗٔ/ٔفراجعػة الدكتور: سعدي اذلامشيا رالدكتور: ف ير الدفي  ط
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 ىانعممبدونة انكىيت

 و1024 يىاير (  6انمجهد )  األولانعدد 

قاااٍ اياارٖ، ٚاصااؿًا هلااا: )صاااح  تًاااو اي،ااخٝؿ١ ايااو نتبٗااا عاأ أباااٞ          

 .(257)، حد  بٗا عٓ٘ َعُس بٔ زاغد((256)ضتٛ َٔ َا١٥ ٚأزبعني حدٜهًا ٖسٜس٠، ٖٚٞ

، ٚأخااسج (258)ٚقاد أخااسج أحادٜهٗااا ناًَا١: اةَاااّ أمحااد بأ حٓبااٌ يف َطاآدٙ    

أنهس أحادٜهٗا ايب ازٟ، َٚطًِ يف صخٝخُٝٗا، قااٍ ايارٖ، يف ذياو: )ٚهلُااّ     

. ٚقااد (259)عاأ أبااٞ ٖسٜااس٠ ْطاا ١ َػااٗٛز٠ أنهسٖااا يف اي،ااخال زٚاٖااا عٓاا٘ َعُااس(    

اضتدٍ بٛجٛد ٖارٙ اي،اخٝؿ١، َأ قااٍ: با ٕ اذتادٜث ايٓباٟٛ دٕٚ يف ايكاسٕ األٍٚ         

  اهلجسٟ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 / بتحقيػػػػػػػػػق الػػػػػػػػػدكتور: ر عػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػوزي٘ٗ-ٕٓ( حػػػػػػػػػديثاًا ينظػػػػػػػػػر: صػػػػػػػػػحيية مهػػػػػػػػػاـ صٜٖٔعػػػػػػػػػدد أحاديػػػػػػػػػثا صػػػػػػػػػحيية مهػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػ. فنبػػػػػػػػػ : )(ٕٙ٘)

 عبد ادلدلُ.  
 .ٖٔٔ/٘( سري أعالـ النبال  ٕٚ٘)
 .ٜٖٔ-ٕٖٔ/ٕ( ينظر: ادل ند ٕٛ٘)
 . ٔٓٔ/ٔ(   كرة احلياظ ٜٕ٘)
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 اافصل اا ابع

 )ااروفيق بني أح ديث اان   واإلذن يف كر بة احلديث اانبوي(

 ٚؾٝاا٘ َبخهإ:

 أوجه التوفيق بني أحاديث النهي واإلذن يف كتابة احلديث النبوي:املبحــث األول 

اختًااـ ايعًُااا٤ يف ايتٛؾٝاال بااني أحادٜااث ايٓٗااٞ يف نتاباا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ،  

 ٚبني األحادٜث ايو تدٍ ع٢ً اةذٕ  بهتابت٘، ٚهلِ يف ذيو  ال ا١ أٚجا٘: 

 ااوجهه األول: إعالل حديث أيب ي يد اخلد ي: 

أعٌ بعض ايعًُا٤ حدٜث أبٞ ضعٝد ارتدزٟ، ٚقايٛا اي،ٛاب ٚقؿا٘ عًٝا٘ ؾاال    

 .(260)جاج ب٘، قاي٘ ايب ازٟ ٚغريٜٙ،ًذ يالحت

أقاااٍٛ: ٖاارا إعااالٍ غااري َٛؾاال ٚغااري صااا٥ ، ألٕ حاادٜث أبااٞ ضااعٝد ارتاادزٟ        

، ٜٚؤٜاد صاخت٘   صخٝذ  بار عٓاد اةَااّ َطاًِ يف صاخٝخ٘ َسؾٛعاًا إ  ايآ،        

ٜٚعطدٙ َا تكدّ يف زٚا١ٜ ايدازَٞ، اياو أخسجٗاا يف ضآٓ٘ بطآد زجايا٘  كاات إ        

 إٔ ٜهتبٛا عٓ٘، ؾًِ ٜ ذٕ هلِ((. اضت ذْٛا ايٓ، أبٞ ضعٝد ارتدزٟ: ))أِْٗ 

 ااوجهه ااث ين: اا هول بنسخ حديث أيب ي يد اخلد ي: 

ٚقد قاٍ بايٓطخ مجٗٛز ايعًُا٤، ٚاختازٙ بعض املت خسٜٔ، ٚ ٔ قااٍ با٘ َأ    

 املتكدَني: 

َِٛزٟ، قاٍ:*  ْٜٓ َاس  )ٖرا َٓطٛ  ايطٓا١ بايطا١ٓ، ؾه ْا٘ ْٗا٢ يف أٍٚ األ    ابٔ قتٝب١ ايد 

 .(261) إٔ ٜهت  قٛي٘،  ِ زأ٣ ملا عًِ إٔ ايطٓٔ تههس ٜٚؿٛت اذتؿا إٔ تهت ، ٚتكٝد(

                                      
 .ٚٙ/ٕ( ينظر:  دريُ الراري ٕٓٙ)
-تبػػػػػػػػػ. قتيبػػػػػػػػػة /  ىػػػػػػػػػحيح : زلهػػػػػػػػػد زهػػػػػػػػػري النجػػػػػػػػػار/ فكتبػػػػػػػػػة الكليػػػػػػػػػات األزهريػػػػػػػػػة/ القػػػػػػػػػاهرةا ٕٚٛ-ٕٙٛ(  أريػػػػػػػػػل سلتلػػػػػػػػػف احلػػػػػػػػػديث ص ٕٔٙ)

 ـ.ٜٙٙٔهػ=ٖٙٛٔفىر/
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إ  ْطااخ ايٓٗااٞ عاأ ايهتاباا١، ؾٝكااٍٛ: )ٚحاادٜث أبااٞ ضااعٝد    ٚحٝااٌ ايساَٗسَااصٟ* 

، أحط  أْا٘ ناإ يف أٍٚ اهلجاس٠، ناإ      ارتدزٟ حسصٓا إٔ ٜ ذٕ يٓا زضٍٛ اهلل 

 .(262)ال ٜؤَٔ االغتػاٍ ب٘ عٔ ايكسإٓ(

 .(263) )ٜػب٘ إٔ ٜهٕٛ ايٓٗٞ َتكدًَا، ٚآخس األَسٜٔ اةباحا١( قاٍ ارتطابٞ:ٚ* 

)إٕ اةذٕ يف ايهتابا١ ْاضاخ يًُٓامن َٓا٘، بإمجااع األَاا١        ٚقاٍ ابٔ األ ري ادتاصزٟ: * 

 .(264) ع٢ً جٛاشٙ، ٚال ظتتُعٕٛ إال ع٢ً صخٝذ(

٘       ٚقاٍ ايبٝٗكٞ، ٚابٔ اي،الل:*   )يعٌ ايٓٗٞ عأ ذياو ناإ حاني غتااف ايتباضا

 .(265) بايكسإٓ، ٚاةذٕ ؾٝ٘ حني أَٔ ذيو، ؾٝهٕٛ ايٓٗٞ َٓطٛخًا(

)إٕ ايٓٗاٞ َتكادّ، ٚاةذٕ ْاضاخ يا٘ عٓاد األَأ َأ         ٚقاٍ ابٔ حجس ايعطكالْٞ:* 

 .(266) االيتباع، ٖٚٛ أقس بٗا َمن أْ٘ ال ٜٓاؾٝٗا(
يهأ عباااز٠ ابأ حجااس، ٜ ٗااس ؾٝٗاا ايكااٍٛ بايٓطااخ، ؾإْا٘ جعااٌ ايٓٗااٞ يف أٍٚ     )) 

ا يف حايو ارتٛف ٚاألَٔ نُا ٖٛ ثاٖس َٔ إطالق٘،  اِ جاا٤ اةذٕ   األَس َتٛجٗ

يف حايااا١ األَااأ ْاضااا ًا ايٓٗاااٞ يف ٖااارٙ اذتايااا١، ٚبكااا٢ ايٓٗاااٞ يف حايااا١ ارتاااٛف          

 .(267(( )َطتُسًا

) ٚأحطاأ ٖاارٙ األجٛباا١ ايٓطااخ، ؾااإٕ زٚا٠ أحادٜااث   ٚقاااٍ اباأ األَااري اي،اآعاْٞ: * 

  ٛ ٜص، نخادٜث أبااٞ غاااٙ، ٚنااإ  ادتاٛاش َاأ بٝاآِٗ مجاعااا١ ْ،اٛا عًاا٢ تااازٜخ ايتجاا

                                      
 .ٖٙٛ( اثدث الياصل ب  الراري رالواعي صٕٕٙ)
/ ٔلبنػػػػػػػاف /ط –ا للخدػػػػػػػايب / خػػػػػػػرج أحاديثػػػػػػػ : عبػػػػػػػد ال ػػػػػػػالـ عبػػػػػػػد الشػػػػػػػاحل زلهػػػػػػػد/ دار الكتػػػػػػػُ العلهيػػػػػػػة / بػػػػػػػريرت ٓٚٔ/ٗ(  فعػػػػػػامل ال ػػػػػػػن. ٖٕٙ)

 ـ. ٜٜٔٔهػ=ٔٔٗٔ
ا تبػػػػػػػػػ. األثػػػػػػػػػري اجلػػػػػػػػػزري/ مقيػػػػػػػػػق ريػػػػػػػػػريف : عبػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػادر األرسػػػػػػػػػ رط/ فكتبػػػػػػػػػة دار البيػػػػػػػػػاف ٖٖ/ٛ(  جػػػػػػػػػافع األصػػػػػػػػػوؿ حل أحاديػػػػػػػػػث الرسػػػػػػػػػوؿ ٕٗٙ)

 ـ.ٕٜٚٔهػ=ٕٜٖٔ/فىر/
 .ٜٜا راختىار علـو احلديث ص ٛٛ( ينظر: فقدفػة اب. الىالح صٕ٘ٙ)
 .ٕٔ٘/ٔ(  تح الباري شرح صحيح البخاري ٕٙٙ)
 .٘ٗٗ( حجية ال نة صٕٚٙ)
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، َِٚٓٗ قاّٛ نااْٛا يف أٚاخاس اي،اخاب١ إضاالًَا       ذيو يف آخسٜات حٝا٠ ايسضٍٛ 

 .(268) ن بٞ ٖسٜس٠(

إٔ نااًل َأ ايٓٗاٞ ٚاةذٕ    ))ٚثاٖس نالّ ابٔ قتٝب١، ٚارتطابٞ، ٚابأ األ اري،   

 ٍ  -عااااّ يً،اااخـ ٚاألغااا اص، ال خت،اااٝ  ؾٝااا٘ بػااا٤ٞ  اااا تكااادّ َااأ األقاااٛا

ٖا أْ٘ ٢ْٗ يف أٍٚ األَس ضٛا٤ خٝـ ايًبظ أّ ال،  ِ أذٕ َطًكًا ، ٚثاٖس-األخس٣

 .(269(()نريو

 ٚ ٔ قاٍ بايٓطخ َٔ املت خسٜٔ: 

)ٖرٙ األحادٜث َمن اضتكساز ايعٌُ  األضتاذ احملكل: أمحد ستُد غانس إذ ٜكاٍٛ:

بٗا بني أنهس اي،خاب١ ٚايتابعني،  ِ اتؿاام األَاا١ بعاد ذياو عًا٢ جٛاشٖاا، ناٌ        

إٔ حدٜث أبٞ ضعٝد ارتادزٟ َٓطاٛ ، ٚأْا٘ ناإ يف أٍٚ األَاس حاني        ٖرا ٜدٍ ع٢ً

خٝـ اغتػاهلِ عٔ ايكسإٓ، ٚحني خٝـ اختال  غري ايكسإٓ بايكسإٓ، ٚحدٜث أبٞ 

، ٚناريو إخبااز أباٞ ٖسٜاس٠ ٖٚاٛ َتا خس اةضاالّ إٔ         غاٙ يف أٚاخس حٝا٠ ايآ،  

     ٕ عباد اهلل ناإ    عبد اهلل بٔ عُسٚ نإ ٜهت  ٚأْ٘ ٖاٛ مل ٜهأ ٜهتا : ٜادٍ عًا٢ أ

ٜهت  بعد إضالّ أبٞ ٖسٜس٠، ٚيٛ نإ حدٜث أبٞ ضاعٝد ارتادزٟ يف ايٓٗاٞ َتا خس     

عٔ ٖرٙ األحادٜث يف اةذٕ ٚادتٛاش يعسف ذيو عٓد اي،اخاب١ ٜكٝٓاًا صاسعتًا،  اِ     

إمجاااع األَااا١ ايكطعااٞ بعااد قسٜٓاا١ قاطعاا١ عًاا٢ إٔ اةذٕ ٖااٛ األَااس األخااري، ٖٚااٛ           

ناٌ طٛا٥اـ األَاا١ بعاد اي،ادز األٍٚ زضاٞ اهلل       إمجاع  ابر باايتٛاتس ايعًُاٞ عأ    

 .(270)عِٓٗ أمجعني(

)ٚيعاٌ  اا ٜؤٜاد ايكاٍٛ بايٓطاخ       ٚقاٍ األضتاذ ايدنتٛز: ستُد ستُد أبٛ غٗب١:

إٔ أحادٜااث اةذٕ َتاا خس٠ ايتااازٜخ، ؾاا بٛ ٖسٜااس٠ أضااًِ عاااّ ضاابمن، ٚق،اا١ أبااٞ غاااٙ          

                                      
 .ٖٗ٘/ٕ(  و يح األ كار دلعاين  نقيح األسظار ٕٛٙ)
 .٘ٗٗ( حجية ال نة صٜٕٙ)
 .ٓٓٔ( الباعث احلثيث شرح اختىار علـو احلديث صٕٓٚ)



 

 

  

 مجهة األودنس نهعهىو اإلوساوية واالجتماعية 228

  كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذنكتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن                                                                                                                         د/ محمد عهي أحمد انكبسي

 ىانعممبدونة انكىيت

 و1024 يىاير (  6انمجهد )  األولانعدد 

٢ ايعٗااد ناْاار يف ايطاا١ٓ ايهآَاا١ عاااّ ايؿااتذ، َُٚٗااا ٜهاأ َاأ غاا٤ٞ ؾكااد اْكطاا     

 .(271) ايٓبٟٛ ٚايرٜٔ نتبٛا اذتدٜث َٔ اي،خاب١ عدد غري نهري(

)ٚثاٌ ايٓٗاٞ عاأ ايهتابا١ قا٥ُااًا حتا٢ نهااست      ٚقااٍ ايادنتٛز: أمحااد عُاس ٖاغااِ:   

ايطٓٔ ٚخٝـ عًٝٗا إٔ تطٝمن َٔ ايبعض، ؾهإ اةذٕ بايهتاب١ ْاض ًا ملا تكدّ َٔ 

 .(272) ذتدٜث َ ذٕٚ ؾٝٗا(ايٓٗٞ، ٚمل ًٜخل ايسضٍٛ بايسؾٝل األع٢ً إال ٚنتاب١ ا

 ااوجه ااث اث: اجلالع بني األح ديث ادلر   ضة:

ٖٚرا ايٛج٘ ؾُٝا ٜبادٚ ياٞ أحطأ ايٛجاٛٙ، ألْا٘ ٜبعادْا عأ إعاالٍ األحادٜاث          

اي،اااخٝخ١، ٜٚبعااادْا أٜطاااًا عااأ ايًجااا٤ٛ إ  ايٓطاااخ، ٚحٝاااث أَهٓٓاااا عااادّ ْ،ااا       

ا٤ ال ٜكاسٕٚ  ايتعاز  بني األحادٜث اي،خال نإ ذيو أؾطٌ، ٚأٜطًا ؾاإٕ ايعًُا  

ايٓطااخ َااا داّ باةَهااإ ادتُاامن بااني األديااا١، ٚيااريو صتااد ايهااهري َاأ َتكاادَٞ          

ايعًُا٤ َٚت خسِٜٗ، قد ضًو ضبٌٝ ادتُمن بني األدياا١ بٛجا٘ َأ ايٛجاٛٙ، ٚ أ      

 ذٖ  إ  ذيو َٔ املتكدَني: 

) إٕ اةذٕ ملٔ خٝـ ْطٝاْ٘، ٚايٓٗٞ ملٔ أَٔ، ايٓطٝإ ٚٚ ال أؿ ا٘،    ايٓاٟٛٚ، قاٍ:

 . (273)ٝـ اتهاي٘ ع٢ً ارتط إذا نت  ؾٝهٕٛ ايٓٗٞ شت،ٛصًا(ٚخ

ق،اااد ايٓااااع يف بداٜااا١  ) إٕ ايااآ،  ْٚكاااٌ ايهتااااْٞ، عااأ ابااأ ادتاااٛشٟ أْااا٘ قااااٍ:

اةضاااالّ عًااا٢ ايكاااسإٓ، ؾًُاااا نهاااست األحادٜاااث ٚزأ٣ قًااا١ ضااابطِٗ، أذٕ هلاااِ يف         

 .(274) ايهتاب١(

ًاا٢ ايكااسإٓ ٚحاادٙ   )اي اااٖس إٔ ايٓٗااٞ نااإ أٚاًل يتتااٛؾس ُُٖٗااِ ع    ٚقاااٍ اياارٖ،: 

ٚيُٝتاااش ايكااسإٓ بايهتاباا١ عُااا ضااٛاٙ َاأ ايطاآٔ ايٓبٜٛاا١، ؾٝااؤَٔ ايًاابظ، ؾًُااا شاٍ    

 .(275) احملرٚز ٚايًبظ ٚٚضذ إٔ ايكسإٓ ال ٜػتب٘ بهالّ ايٓاع أذٕ يف نتاب١ ايعًِ(

                                      
 ـ.ٕٜٙٔهػ=ٖٔٛٔا للدكتور: زلهد أيب شهبة/ دار الكتاب العريب / فىر /ٛ(  أعالـ اثدث  صٕٔٚ)
 ـ.ٜٜٚٔهػ=ٚٔٗٔ/ ٕلبناف /ط –مل الكتُ/ بريرت ا للدكتور: أدد عهر هاشم/ عأٜٔ(  قواعد أصوؿ احلديث صٕٕٚ)
 .ٚٙ/ٕ(  دريُ الراري ٖٕٚ)
 لبناف. –ا  أليف: عبد احلي الكتاين/ دار الكتاب العريب/ بريرت ٕٛٗ/ٕ( الرتا يُ اإلدارية ٕٗٚ)
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)إٕ املساد ايٓٗٞ عٔ نتاب١ اذتدٜث َمن ايكسإٓ يف صخٝؿ١ ٚاحد٠، ٚقاٍ ايطٝٛطٞ:

 ٜٚااٌ ا ٜاا١ ؾسوااا نتبااٛٙ َعٗااا، ؾٓٗااٛا عاأ ذيااو رتااٛف  ألْٗااِ ناااْٛا ٜطااُعٕٛ ت

 .(276) االغتباٙ(

ٖٚاارٙ األقااٛاٍ األزبعاا١، يااٝظ ؾٝٗااا ايكااٍٛ بايٓطااخ، بااٌ ؾٝٗااا ايبٝااإ ايٛاضااذ        

 ، ٚإذْ٘ يهتاب١ حدٜه٘.  يطب  ْٗٝ٘ 

ٚقد أٚزد ايعال١َ ايدنتٛز: عبد ايػحل عبد ارتايل، قٍٛ ايٟٓٛٚ، ٚايطاٝٛطٞ  

ٞ ٚايٟٓٛٚ ؾال ٜعكٌ ؾٝٗا ْطخ، ألٕ ايٓٗاٞ ناإ َأ أٍٚ    ٚقاٍ: )أَا عباز٠ ايطٝٛط

األَس خاصًا أايا١ ارتاٛف، ٚاةذٕ يف حايا١ األَأ، ؾاال ٜسؾعا٘ إذ مل ٜاسَدا يف حايا١         

ٚاحد٠، بٌ ُٖا يف حايتني شتتًؿتني ٚيعًتني َتػاٜستني ؾٝطتُسإ ٖهرا إ  ٜاّٛ  

احاا١، ؾُأ أٜأ    ايكٝا١َ إٕ ٚجد ارتاٛف تٛجا٘ ايٓٗاٞ، ٚإٕ ٚجاد األَأ ح،اًر اةب      

ٜند ع٢ إٔ ايٓٗٞ إ ا نإ يف شَٔ ال ٜٛجد ؾٝ٘ إال ارتٛف َٔ  ايٓطخ؟ ايًِٗ إال إٔ 

االغتباٙ، يعدّ تكسز ايكسإٓ يف ايٓؿاٛع ٚمتٝاصٙ متااّ ايتُٝٝاص، ٚأْا٘ َأ حاني اةذٕ        

إ  ّٜٛ ايكٝا١َ ال ٜٛجد إال األَأ، يتاٛاتس ايكاسإٓ ٚنُااٍ متٝاصٙ عٓاد األَاا١، ٚياٛ         

يبظ ألحد زجمن إ  ايهاهري َأ ايٓااع ؾٝبٝٓإٛ يا٘ اي،اٛاب، ؾٗاٛ         ؾس  أْ٘ ح،ٌ

آَٔ َٔ ايًبظ يف ايٓٗا١ٜ، ٚحٝث إٕ ايٓٗٞ قد اْتٗار عًتا٘ ٚال حهأ ٚجٛدٖاا َأ      

 ٚقر اةذٕ ؾكد اْت٢ٗ ٖٛ أٜطًا، ٖٚرا ْطخ.

ٚؾٝااا٘ ْ اااس: ؾاااإٕ اةذٕ ال ٜكااااٍ: إْااا٘ ْطاااخ هلااارا ايٓٗاااٞ عًااا٢ تكااادٜس صاااخ١       

َاس أْا٘ قاد اْتٗا٢ تعًال اذتهاِ الْتٗاا٤ عًتا٘، ٚعادّ          نالَِٗ ٖرا، ٚنٌ َاا يف األ 

ٚجٛدٖا ؾُٝا بعد، ٚال ٜكاٍ يٓخٛ ٖرا: ْطخ ألٕ ايٓطخ: زؾمن حهِ غسعٞ هطااب  

 .(277) غسعٞ(

                                                                                       
 . ٔٛ/ٖ( سري أعالـ النبال  ٕ٘ٚ)
 .ٚٙ/ٕ(  دريُ الراري ٕٙٚ)
 .ٙٗٗ( حجية ال نة صٕٚٚ)
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ٚ ٔ ذٖ  إ  ادتُمن بني أحادٜاث ايٓٗاٞ، ٚاةذٕ يف نتابا١ اذتادٜث، بعٝادًا      

 عٔ ايٓطخ، َٔ املت خسٜٔ:  

َٔ ع١ً ٜدٚز عًٝٗاا اةذٕ ٚاملٓامن يف إٓ ٚاحاد،     )البدايدنتٛز : ْٛز ايدٜٔ ع ْتس، قاٍ:

ٚايع١ً ايو ت،ًذ يريو يف اختٝازْا ٖٞ: خاٛف االْهبااب عًا٢ دزع غاري ايكاسإٓ،      

 .(278) ٚتسى ايكسإٓ اعتُادا ع٢ً ذيو(

 (279) أْاا٘ ال ٜٛجااد تعاااز  حكٝكااٞ)) ٜٚااس٣ األضااتاذ اياادنتٛز: َ،ااطؿ٢ ايطااباعٞ:

ٞ ٖااٛ: عاأ ايتاادٜٚٔ ايسنااٞ نُااا    بااني أحادٜااث ايٓٗااٞ ٚأحادٜااث اةذٕ، ألٕ ايٓٗاا   

نااإ ٜاادٕٚ ايكااسإٓ، ٚأَااا اةذٕ ؾٗااٛ: نااال بتاادٜٚٔ بعااض َاأ األحادٜااث ي ااسٚف  

َٚالبطاااات خاصااا١ أٚ ناااال يااابعض اي،اااخاب١ ايااارٜٔ نااااْٛا ٜهتبااإٛ األحادٜاااث   

))ألْؿطِٗ
 (280). 

، قاٍ: (281) وا زٚاٙ ارتطٝ  ايبػدادٟ بطٓدٙ إ  ايطخاى))ٜٚديٌ ع٢ً زأٜ٘: 

 ً ، ٚقااااٍٛ ارتطٝااااا   (282) خاااادٜث نااااسازٜظ نهاااااسازٜظ امل،اااااحـ(   )ال تت اااارٚا ي

) بااار إٔ نساٖااا١ َااأ ناااسٙ ايهتااااب َااأ اي،ااادز األٍٚ، إ اااا يااا٦ال      (283) ايبػااادادٟ

 .(284(( )ٜطا٢ٖ بهتاب اهلل غريٙ، أٚ ٜػتػٌ عٔ ايكسإٓ بطٛاٙ(

)يٝظ ٖٓاى َأ تعااز  باني َاا زٟٚ عأ       ٚقاٍ ايدنتٛز: ستُد عجاج ارتطٝ :

ٜنْخط ااآٗا أٚ ملااأ  َااأ إباحاااا١ ايه ايسضاااٍٛ  تابااا١ ٚنساٖتٗاااا، ؾهاااسٙ ايهتابااا١ ملااأ ال 

 .(285) ٜطتطٝمن اذتؿا، ٚأباحٗا ملٔ ال ٜطتطٝمن اذتؿا(

                                      
 ـٜٔٛٔهػ=ٔٓٗٔ/ ٖا للدكتور: سور الدي. عرت/ دار اليكر / دفشق/ طٖٗص  ( فنهف النقد حل علـو احلديثٕٛٚ)
 ( يقىد ال باعي: أس  ت يوجد  عارض حقيقيا رأف التعارض إمنا هو حل الظاهر  ق ا رلو كاف التعارض حقيقياً دلا أفك. اجلهع بينهها. ٜٕٚ)
 ـٜ٘ٛٔهػ=٘ٓٗٔ/ ٗعي/ ادلكتُ اإلسالفي/ دفشق/طا للدكتور: فىديى ال بأٙ( ال نة رفكاستها حل التشريع اإلسالفي صٕٓٛ)
 .  ٗٗٗ/ٔ؛ قريُ الته يُ  ((هػ(٘ٓٔأبو القاسم السحاؾ ب. فزاحم اذلال  اخلرساينا صدرؽ كثري اإلرساؿ )ت ))( ٕٔٛ)
بػػل حل: كتػػاب العلػػل (ا راإلفػػاـ أدػػد بػػ. حنٖٛ٘ٙرقػػم ) ٛٔ/ٜ( أثػػر السػػحاؾ أخرجػػ : أبػػو بكػػر بػػ. أيب شػػيبة حل: ادلىػػنف حل األحاديػػث راآلثػػار ٕٕٛ)

 (.ٛ٘ا رقم )ٛٗ( راخلديُ البددادي حل:  قييد العلم صٜٖٕرقم ) ٚٚ/ٔرفعر ة الرجاؿ 
 (  قدـ ذكر قوؿ اخلديُ البددادي حل: هناية ادلبحث الثالث ف. اليىل الثاين. ٖٕٛ)
 .ٔٙ( ال نػة رفكاستها حل التشريع اإلسالفي صٕٗٛ)
 ـٜٔٛٔهػ=ٔٓٗٔ/ ٗلبناف /ط–تور: زلهد عجاج اخلديُ/ دار اليكر/بريرت ا للدك٘ٛٔ(  أصوؿ احلديث علوف  رفىدلح  صٕ٘ٛ)
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ٚقاٍ أٜطًا: ) َا ٚزد عٔ اي،خاب١ ٚايتابعني ٚأتباعِٗ َأ نساٖا١ يًهتابا١ أٚ    

إباحتٗا، مل ٜهٔ ْاغ٦ًا َٔ قٝاّ حصبني أحدُٖا ٜباٝذ ايهتابا١ ٚا خاس ٜهسٖٗاا، باٌ      

تاب١ حني شاير أضباب املٓمن، ٚنسٖٛا ايهتابا١ حاني ٚجادت أضاباب َٓعٗاا      أباحٛا ايه

ٚنساٖتٗااا، ن ػاا١ٝ ايتباااع ايكااسإٓ بايطٓااا١ أٚ االْػااػاٍ بايطاا١ٓ عاأ ايكااسإٓ أٚ     

َطاٖا٠ ايهتاب ايهاسِٜ بهاسازٜظ اذتادٜث ٚنتبا٘، ٚقاد  بتار أخبااز ايهساٖا١ عأ          

َااأ نسٖاااٛا بعاااض َااأ أبااااحٛا ايهتابااا١، نُاااا  بتااار أخبااااز اةباحاااا١ عااأ بعاااض  

ايهتاباا١، ٚناْاار غاااٜتِٗ مجٝعااًا ٚاحااد٠، ٖٚااٞ احملاؾ ااا١ عًاا٢ ايكااسإٓ ٚايطاا١ٓ: إٔ    

ًٜتبظ أحدُٖا با خس،  ِ اْعكد اةمجاع ع٢ً إباحاا١ ايهتابا١، حاني شايار أضاباب      

 .(286) نساٖتٗا(

َٔ خالٍ األقٛاٍ املتكدَاا١ أل٥ُا١ ايعًاِ َأ املتكادَني ٚاملتا خسٜٔ املٓدزجاا١        

، ٜتبني يٓا إٔ َآٗجِٗ يف ايتٛؾٝال باني: أحادٜاث ايٓٗاٞ ٚاةذٕ      حتر ايٛج٘ ايهايث

يف نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ، نإ صا٥بًا، ٖٚٛ َٓٗع َٛؾال: ال ٜكاس بايٓطاخ يف ٖارٙ     

 .  املط ي١، ٜٚبعدْا عٔ إعالٍ األحادٜث اي،خٝخا١ ايهابت١ عٔ ايٓ، 

 ٖٚرا َا أختازٙ، ٚأديٌ عًٝ٘ يف املبخث ا تٞ:

 

 

 

 

 

 

                                      
 . ٖٔٗ-ٖٓٗ( ال نة قبل التدري. صٕٙٛ)
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 نفي وقوع النسخ بني أحاديث النهي واإلذن يف كتابة احلديث النبوي: املبحث الثاني 

، ٚيف ع،س اي،اخاب١   إٕ ايٓٗٞ ع٢ٓ نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ يف حٝا٠ ايٓ، 

ٚنبااااز ايتاااابعني ال ٜاااصاٍ َطاااتُسًا مل ٜٓطاااخ أصااااًل، خٛؾاااًا َااأ اخاااتال  ايكاااسإٓ     

 باذتدٜث ٚخػ١ٝ إُٖاي٘. 

غاهاٍ يف ٖارٙ املطا ي١، ألٕ ايٓٗاٞ عأ      ْٚالحا إٔ ايكٍٛ بايٓطخ ال عتٌ اة ))

ايهتاب١ يٛ ْطخ ْط ًا عاًَا، ملا بكٞ االَتٓاع عٔ ايهتاب١ يف صاؿٛف اي،اخاب١ بعاد    

ٚألقُٝر اذتج١ عًِٝٗ َٔ طًب١ ايعًِ ايرٜٔ ناْٛا عًا٢ أغاد اذتاسص     ٚؾات٘ 

 .(287) ((ع٢ً تدٜٚٔ اذتدٜث، ؾُا شاٍ املػهٌ أاجا١ إ  شتً  َٓاض  ذتً٘

اب١ ال ٜٓٗٞ عٓٗا يراتٗا، ألْٗا يٝطر َٔ ايكطاٜا ايتعبد١ٜ اياو ال  ألٕ ايهت))

  ٗ ملااا أَهاأ صاادٚز اةذٕ بٗااا   ازتاااٍ يًٓ ااس ؾٝٗااا، ٚألْٗااا يااٛ ناْاار ست ااٛز٠ ياارات

 .(288) ((ألحد َٔ ايٓاع نا٥ًٓا َٔ نإ

ٚايكط١ٝ نريو يٝطر قطا١ٝ حهاِ ٜتعًال بايتخًٝاٌ ٚايتخاسِٜ َأ حٝاث        

    ٛ إدزاى يكطاا١ٝ دضااتٛز١ٜ، ألَااا١ جدٜااد٠ مل ٜااصٍ      تهًٝااـ ايرَااا١ اةْطااا١ْٝ، بااٌ ٖاا

 .(289)قسآْٗا ظتُمن ٜٚدٕٚ يًخؿاث عًٝ٘ ٚمتٝٝصٙ عٔ غريٙ

ٜكااٍٛ ايعالَاااا١ اياادنتٛز: عباااد ايػااحل عباااد ارتااايل: )قااااٍ بايٓطااخ مجٗاااٛز      

ايعًُااا٤ ٚاختااازٙ بعااض املتاا خسٜٔ، ٚاذتاال أْاا٘ ال ْطااخ أصاااًل، ٚإٔ ايٓٗااٞ دا٥ااس َاامن      

 ٚ جااٛدًا ٚعاادًَا، ٚإٔ ارتااٛف قااد عت،ااٌ يف أٟ شَاأ  ارتااٛف، ٚاةذٕ دا٥ااس َاامن األَاأ 

ؾٝتٛج٘ ايٓٗٞ، ٚاألَٔ قد عت،ٌ يف أٟ شَٔ ؾٝتٛج٘ اةذٕ، ؾإْ٘ ظت  إٔ ال ْكاٍٛ  

بايٓطااخ إال عٓااد عاادّ إَهااإ ادتُاامن بػااريٙ، ٚقااد أَهٓٓااا ادتُاامن بت ،ااٝ  ايٓٗااٞ  

أايا١ ارتاٛف ٚاةذٕ أايا١ األَاأ، ٖٚاٛ مجامن َعكاٍٛ املعٓاا٢ ؾُاا ايارٟ ٜطااطسْا         

ايكاااٍٛ بايٓطاااخ؟  اااِ إْااا٘ ال داعاااٞ يًت ،ٝ،اااات باي،اااخـ أٚ األغااا اص أٚ    إ  

                                      
 .ٖٗ(  فنهف النقد حل علـو احلديث صٕٚٛ)
 .ٖٗ(  ادلرجع ال ابق صٕٛٛ)
 ـ.ٜٔٛٔهػ=ٔٓٗٔ/ ٕكويت/طا للدكتور: رؤرؼ شليب /دار القلم/ الٓٙٔ(  ينظر: ال نة اإلسالفية ب  إثبات اليامه  رر ض اجلاهل  صٜٕٛ)
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األش١َٓ، بٌ املداز يف ايٓٗٞ عًا٢ ح،اٍٛ االغاتباٙ َأ نتابا١ ايطا١ٓ َامن ايكاسإٓ أٚ         

َطتك١ً َٚٔ نات  ايٛحٞ أٚ َأ غاريٙ، ٚيف شَأ ْاصٍٚ اياٛحٞ أٚ يف غاريٙ، ٚاملاداز        

 .(290)يف اةذٕ ع٢ً األَٔ، االغتباٙ يف ٖرٙ األحٛاٍ نًٗا(

إذًا ؾًٝظ يف املط ي١ ْطخ، ألٕ بعض اي،خاب١ ٚايتابعني، بعد ٚؾاا٠ زضاٍٛ اهلل   

      ِٗبكاااٛا عًااا٢ ايٓٗاااٞ يف نتابااا١ اذتااادٜث ايٓباااٟٛ، ٚإال يهااااْٛا آ اااني مل اااايؿت

 ببكا٥ِٗ ع٢ً أَسٙ املٓطٛ . 

، ٚآ اااز اي،ااخاب١ ٚايتااابعني ايااو   ٚعٓااد تاادقٝكٓا يٓ،ااٛص أحادٜااث اياآ،  

ٜث ايٓباٟٛ، صتادٖا ثااٖس٠ يف حسصاٗا عًا٢ صاٝا١ْ ايكاسإٓ        ت٢ٗٓ عٔ نتاب١ اذتاد 

 ايهسِٜ ٚحؿ ٘، ٚيٝظ ْٗٝٗا بػ٤ٞ عتًٌ أٚ عتسّ. 

ٚعًٝٗااا ٜتطااذ يٓااا أْاا٘ ال قااٍٛ بايٓطااخ بااني أحادٜااث ايٓٗااٞ ٚاةذٕ يف نتاباا١    

اذتدٜث، عٓد إَهإ ادتُمن بٝٓٗا بٛج٘ َٔ ايٛجٛٙ، ٖٚٛ مجمن صاا٥  َٚٛؾال ٚقاد    

ٝا٘، ٚبٝٓار أْا٘ أحطأ ايٛجاٛٙ يف ادتُامن بُٝٓٗاا،        . حككار ايكاٍٛ ؾ  (291)تكدّ ذناسٙ 

ألٕ ايعًُا٤ ال ٜكسٕٚ بايٓطخ أصاًل، َا داّ باةَهاإ ادتُامن باني األدياا١ بٛجا٘ َأ       

 ايٛجٛٙ، ٖرا َٔ جٗا١. 

َٚٔ جٗا١ أخس٣ أدياٌ أٜطاًا عًا٢ أْا٘ ال ْطاخ يف ٖارٙ املطا ي١، بطاسب غاٛاٖد          

اَتٓعٛا عٔ نتاب١ اذتادٜث   أزبعا١، ألقٛاٍ َُٗا١ َٚكبٛي١ يبعض اي،خاب١ ايرٜٔ

ايٓبٟٛ ٚح سٚا نتابت٘، ٚصتد َٔ ْ،ٛص أقٛاهلِ حتدٜد أِٖ املٛاْمن اذتكٝكٝا١  

يًٓٗااٞ عاأ نتاباا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ،ٖٚٞ يف أديتٗااا تؤنااد يٓااا نًااٗا إٔ أحادٜااث      

ٚآ اااز اةذٕ يف نتاباا١ اذتاادٜث، ال ت،ااًذ إٔ تٛجاا٘ يف إٔ تهاإٛ حاااًل صااا٥بًا يٓطااخ    

 ٔ نتاباا١ اذتاادٜث، ٚإيٝااو ٖاارٙ ايػااٛاٖد ايااو تاادٍ عًاا٢    أحادٜااث ٚآ اااز ايٓٗااٞ عاا

 ذيو: 

                                      
 . ٚٗٗ-ٙٗٗ( حجية ال نة ص ٜٕٓ)
 (   أي حل الوج  الثالث ف. ادلبحث األرؿ حل ه ا اليىل. ٜٕٔ)
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 ايػاٖد األٍٚ: قٍٛ عُس بٔ ارتطاب زضٞ اهلل عٓ٘: 

أخسج عبد ايسشام، بكٛي٘: أخ ْا َعُس، عٔ ايصٖسٟ، عٔ عس٠ٚ بٔ اياصبري: )إٔ  

يف ذيااو،  عُااس باأ ارتطاااب أزاد إٔ ٜهتاا  ايطاآٔ ؾاضتػاااز أصااخاب زضااٍٛ اهلل   

تٗا ؾطؿال ٜطات ري اهلل ؾٝٗاا غاٗسًا،  اِ أصابذ َٜٛاا ٚقاد عاصّ          ؾ غازٚا عًٝ٘ إٔ ٜهب

اهلل ياا٘ ؾكاااٍ: إْااٞ نٓاار أزٜااد إٔ أنتاا  ايطاآٔ ٚإْااٞ ذنااست قَٛااا ناااْٛا قاابًهِ   

نتبااٛا نتبااًا ؾاا نبٛا عًٝٗااا ٚتسنااٛا نتاااب اهلل، ٚإْااٞ ٚاهلل ال أياابظ نتاااب اهلل  

 .   (293()292) بػ٤ٞ أبدًا(

بٔ ايصبري مل ٜطُمن َٔ عُس بٔ س٠ٚ ضعٝـ بطب  اْكطاع ضٓدٙ، ألٕ ع األ اس:

 .(294) ارتطاب. قاٍ أبٛ شزعا١: )عس٠ٚ بٔ ايصبري عٔ عُس َسضٌ(

األ ااس َكبااٍٛ، ألٕ اْكطاااع ضاآدٙ بااني: عااس٠ٚ، ٚعُااس أٚ صااً٘ ارتطٝاا       أقاااٍٛ:

ايبػاادادٟ َاأ طسٜاال: ضااؿٝإ باأ ضااعٝد ايهااٛزٟ، عاأ َعُااس باأ زاغااد، عاأ          

، عٔ عُاس بأ ارتطااب: أْا٘     ايصٖسٟ، عٔ عس٠ٚ بٔ ايصبري، عٔ عبد اهلل بٔ عُس

أزاد إٔ ٜهتاا  ايطاآٔ ؾاضاات از اهلل غااٗسًا ؾ صاابذ ٚقااد عااصّ ياا٘،  ااِ قاااٍ: )إْااٞ  

ذنست قًَٛا نااْٛا قابًهِ نتباٛا نتاباًا ؾا قبًٛا عًٝا٘ ٚتسناٛا نتااب اهلل         

 .(295) عص ٚجٌ(

ٚقد  بر ناع عس٠ٚ َٔ عبد اهلل بٔ عُاس، ٚنااع عباد اهلل بأ عُاس َأ أبٝا٘        

ٖٚرٙ ايطسٜل ايو أٚصًر االْكطاع بني عس٠ٚ ٚعُس، تكاٟٛ أ اس   عُس ابٔ ارتطاب، 

 عُس بٔ ارتطاب َٔ ايطعـ بطب  االْكطاع إ  اذتطٔ يػريٙ. 

                                      
 (.  ٕٗٛٗرقم ) ٕٛ٘-ٕٚ٘/ٔٔ( ادلىنف ٕٜٕ)
(ا رابػ. عبػد ٘ٙرقػم ) ٓ٘(ا راخلديػُ البدػدادي حل:  قييػد العلػم صٖٔٚرقػم ) ٚٓٗ( األثر: أخرج  البيهقي حل: ادلدخل إىل ال ن. الكػ   ص ٖٜٕ)

(. كلهم أخرجو  ب ند فنقدعا ف. طريق: عبد الرزاؽا  ع. فعهرا ع. الزهػريا عػ. ٖٗ٘رقم :) ٕ٘ٚ-ٕٗٚ/ٔال  حل: جافع بياف العلم ر سل  
هػػر بػػ. عػػررة بػػ. الػػزبريا عػػ. عهػػر بػػ. اخلدػػاب... مبثلػػ  ليظػػاً. رأخػػرج األثػػرا بأليػػاظ فتقاربػػةا  فػػ. طػػرؽ أخػػر ا  يهػػا أيسػػاً اسقدػػاع بػػ  عػػررةا رع

 (.ٓٚ٘رقم ) ٕٛٗ/ٖ(؛ راذلرري حل: ذـ الكالـ رأهل  ٜٙ(ا )ٛٙ(ا )ٙٙرقم ) ٔ٘-ٓ٘اخلدابا اخلديُ البددادي حل:  قييد العلم ص
 (. ٕٗ٘رقم ) ٜٗٔ( كتاب ادلراسيل تب. أيب حاًب الرازي ص ٜٕٗ)
 (. ٚٙرقم ) ٔ٘-ٓ٘(   قييد العلم ٜٕ٘)
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ٜٚػٗد أٜطًا يكبٍٛ أ س عُس بأ ارتطااب، األ اس اي،اخٝذ ايارٟ أخسجا٘ ابأ        

، قاٍ: أخ ْا (296)ضعد بسجاٍ  كات، قاٍ: أخ ْا شٜد بٔ عت٢ٝ بٔ عبٝد ايدَػكٞ

، حًاااٞ عًاااٞ أحادٜاااث ؾكااااٍ: )إٕ (298)، قااااٍ ضااا ير ايكاضاااِ(297) بااأ ايعاااال٤عباااد اهلل

األحادٜااث نهااست عًاا٢ عٗااد عُااس باأ ارتطاااب، ؾ ْػااد ايٓاااع إٔ ٜاا تٛٙ بٗااا أَااس        

بتخسٜكٗاا،  ااِ قاااٍ: َهٓااا٠ نُهٓااا٠ أٖاٌ ايهتاااب، قاااٍ: ؾُاآعحل ايكاضااِ ٦َٜٛاار إٔ   

 .(299)أنت  حدٜهًا(

ٔ ناااإ عٓاادٙ أحادٜاااث   ااِ نتاا  عُاااس باأ ارتطااااب إ  األَ،اااز وخاااٛ َاا     

، ز٣ٚ أبٛ خٝهُا١ بطآدٙ إ  عتٝا٢ بأ جعاد٠، قااٍ: أزاد عُاس        َهتٛب١ عٔ ايٓ، 

إٔ ٜهتااااا  ايطااااا١ٓ،  اااااِ نتااااا  يف ايٓااااااع: َااااأ ناااااإ عٓااااادٙ غااااا٤ٞ َااااأ ذياااااو   

 . (301()300)ؾًُٝخ٘(

األ ااس ضااعٝـ بطااب  اْكطاااع ضاآدٙ، ألٕ عتٝاا٢ باأ جعااد٠ مل ٜاادزى عُااس باأ    

 .(302) أزضٌ عٔ ابٔ َطعٛد ٚضتٛٙ( حجس:) ك١، ٚقد ارتطاب، قاٍ ؾٝ٘ ابٔ

األ ااس ٚإٕ ناااإ ضااعٝؿًا بطاااب  اْكطاااع ضاآدٙ، ٚيهااأ َتٓاا٘ صاااخٝذ،       أقاااٍٛ: 

ٜٚػاااٗد ي،اااخ١ َتٓااا٘; زٚاٜااا١ ارتطٝااا  ايبػااادادٟ املتكدَاااا١ اياااو أٚصاااًر          

االْكطاع بني عس٠ٚ، ٚعُس، ٚاأل س اي،خٝذ ايرٟ أخسج٘ ابٔ ضعد بطٓدٙ إ  

 ايكاضِ بٔ ستُد بٔ أبٞ بهس.

 از املكبٛي١ ايهابتا١ عٔ عُس بٔ ارتطاب، تنديٌ ع٢ً إٕ عدّ نتابتا٘  ٖٚرٙ ا 

 يًخدٜث ايٓبٟٛ، وع٢ٓ تدٜٚٓ٘، زاجمن ألضباب  ال ١: 

                                      
 . ٜٕٙ/ٔ؛ الكاشف ((ػ.هٕٚٓزيد ب.  ن الدفشقيا ثقة  وحل سنة )) ( ٜٕٙ)
 .ٕٔ٘/ٔ؛  قريُ الته يُ ((هػ(ٗٙٔعبد هللا ب. العال  ب. َزْبر الدفشقيا ثقة )ت ))( ٜٕٚ)
 (  هو: القاسم ب. زلهد ب. أيب بكر الىديقا ثقػة فشهور. ٜٕٛ)
 .  ٛٛٔ/٘( الدبقات الك   ٜٜٕ)
 (.ٕٚرقم ) ٜٗ(  كتاب لعلم صٖٓٓ)
(. أخرجا : ٖ٘ٗرقم ) ٕ٘ٚ/ٔ(ا راب. عبد ال  حل: جافع بياف العلم ر سل  ٕٚرقم ) ٖ٘يد العلم ص(  األثر: أخرج  اخلديُ البددادي حل:  قئٖٓ)

 ب ندمها إىل  ن ب. جعدة أف عهر ب. اخلداب... بألياظ فتقاربة. 
 .ٜٕٛ/ٕ(   قريُ الته يُ ٕٖٓ)
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إبعاد األَا١ اةضال١َٝ عٔ ارتط  األ ِٝ ايرٟ ازتهب٘ أٌٖ ايهتاب َٔ قبٌ، )) أٚهلا:

 بتاااادٜٚٔ نتاااااب اهلل: ايتااااٛزا٠ ٚاةصتٝااااٌ بٛصااااٝات ايسضااااٌ ٚجعًٖٛااااا ٖااااٞ ايهتاااا 

 .(303)((املٓصي١

خااٛف عُااس َاأ إقداَاا٘، عًاا٢ تاادٜٚٔ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ إٔ ٜٓهاا  املطاإًُٛ      : اْٝٗااا

ع٢ً دزاض١ غري ايكسإٓ ًُٜٚٗٛا نتاب اهلل، ؾٝتػابٗٛا ب ٖاٌ ايهتااب إٕ ٖاِ تسناٛا      

ايكسإٓ دتُمن اذتدٜث ايٓبٟٛ، ؾٗٛ هلرا حتٓمن بعد غٗس َٔ االضت از٠ عٔ تدٜٚٔ 

 اذتدٜث ايٓبٟٛ. 

األحادٜث يف عٗد عُس، جعًتا٘ حتٓامن عأ تادٜٚٓٗا، ألٕ نهستٗاا يف       نهس٠  ايهٗا:

ْ اسٙ َ ٓاا١ ايٛقاٛع يف ارتطاا ، ٚياا٦الا ٜت ار َاأ نهستٗااا املػسضإٛ َاأ املٓاااؾكني     

      ٘ . ؾإحجااّ  (304)ٚايٝٗٛد َط١ٝ ألٖٛا٥ِٗ ايؿاضاد٠، ؾٝدضاٛا يف اذتادٜث َاا ياٝظ َٓا

ٜهاأ يهساٖٝاا١  عُااس باأ ارتطاااب زضااٞ اهلل عٓاا٘، عاأ تاادٜٚٔ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، مل      

ايهتاب١، بٌ ملاْمن ٜكتطٞ ايىلٜث يف ادتُمن ٚايتدٜٚٔ، ألٕ االٖتُاّ جبُامن ٚتادٜٚٔ   

اذتدٜث ايٓبٟٛ ؾٝ٘ إقداّ  يدزاض١ اذتادٜث ايٓباٟٛ، ٚإُٖااٍ يهتااب اهلل عاص ٚجاٌ،       

ٚأْاا٘ عٓاادَا شاٍ ٖاااارا املاْااامن ٚارتطااس، ٚحتكاال يعُااس احتٝااا  اي،ااخاب١ يف قبااٍٛ       

باا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، َااا مل ٜهاأ تاادًٜٚٓا زنٝااًا    اي،ااخٝذ َاأ اذتاادٜث أجاااش نتا  

. قااٍ  (305)نايكسإٓ، ٚيريو صتدٙ ٜهت  يٓؿط٘ ٜٚ ذٕ يػريٙ ملٔ ٜ َٔ عًٝ٘ ايًابظ 

اذتانِ: ٚقد صخر ايسٚا١ٜ عٔ أَري املؤَٓني عُاس بأ ارتطااب أْا٘ قااٍ: )قٝادٚا       

 .(307)، ٚٚاؾل ايرٖ، ت،خٝذ اذتانِ(306) ايعًِ بايهتاب(

                                      
 . ٓٚٔ(  ال نة اإلسالفية: ب  إثبات اليامه  رر ض اجلاهل  صٖٖٓ)
 . ٘ٚراحلديث راثدثوف ص ٙٓٔ-٘ٓٔل التدري. ص( ينظر: ال نة قبٖٗٓ)
ا  ػأليف الػدكتور: رشػدي عليػافا رالػدكتور: قحدػاف عبػد الػرد. الػدرريا راألسػتاذ: كػاظم ٕٗ-ٖٕ( ينظر: علػـو احلػديث رسىػوص فػ. األثػر صٖ٘ٓ)

 ـ.  ٜٓٛٔ تحي الراري/ فدبعػة : جافعػة بدداد/
)ادلقدفػة( بػاب: )فػ. رخػ  حل   ٖٛٔ/ٔ( رالػدارفي حل سػنن  ٚٛٗٙرقم ) ٜٗ/ٜحاديث راآلثار (  األثر أخرج : اب. أيب شيبة حل: ادلىنف حل األٖٙٓ)

(ا رابػ. عبػػد الػ  حل: جػػافع بيػاف العلػػم ر سػػل  ٔٙٔ(ا  )ٓٙٔرقػػم ) ٜٛ-ٛٛ( راخلديػػُ البدػدادي حل:  قييػػد العلػم ص ٜٚٗكتابػة العلػػم( رقػم )
 (. ٜٖٙرقم )ٜٖٓ/ٔ

 .ٙٓٔ/ٔ(  ادل تدرؾا رب يل   لخي  ال هيب ٖٚٓ)
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 بد اهلل بٔ عباع زضٞ اهلل عُٓٗا: ايػاٖد ايهاْٞ: قاٍٛ ع

، (309)، إٔ قانااًا(308)أخااسج اباأ عبااد اياا ، بكاااٛي٘: قااسأت عًاا٢ ضااعٝد باأ ْ،ااس     

ْنُري ، قاٍ: (311)، أخ ْا زٚل بٔ عباد٠(310)حد ٘، قاٍ: حد ٓا ابٔ ٚضال، أخ ْا بإ 

  ِ ، عاأ اباأ (313)، عاأ ضااعٝد باأ جاابري (312)حااد ٓا اباأ جااسٜع،  عاأ اذتطاأ باأ َطااً

ُٓٗااا: أْاا٘ نااإ ٜٓٗاا٢ عاأ نتاباا١ ايعًااِ، ٚقاااٍ: )إ ااا ضااٌ َاأ  عباااع زضااٞ اهلل ع

 .(314) نإ قبًهِ بايهت (

يف ضٓدٙ عبد املًو بٔ جسٜع، قاٍ عٓ٘ اذتاؾا ابٔ حجس: ) ك١ ؾكٝ٘  األ اس:

، ٚقااد ديااظ ٖٓااا، ٚايتااديٝظ ناالْكطاااع   (315) ؾاضااٌ، ٚنااإ ٜااديظ ٜٚسضااٌ(  

ٚاٜاا١ اياااو أخسجٗاااا  ٜكاادل يف األ اااس، إال إٔ ابااأ جااسٜع صاااسل باةخبااااز، يف ايس  

ايبٝٗكٞ، ٚارتطٝ  ايبػدادٟ بطٓدُٖا إ : زٚل بأ عبااد٠، قااٍ: حاد ٓا ابأ      

جسٜع، أخ ْاٞ اذتطأ بأ َطاًِ، عأ ضاعٝد بأ جابري إٔ ابأ عبااع، ناإ            

 .(316)٢ٜٗٓ عٔ نتاب١ ايعًِ، ٚأْ٘ قاٍ: )إ ا أضٌ َٔ قبًهِ ايهت (

بٔ جسٜع باةخباز عٔ ٚزٚا١ٜ ايبٝٗكٞ، ٚارتطٝ  ايبػدادٟ، ايو صسل ؾٝٗا ا

َطًِ أٚصًر ضٓد ايسٚا١ٜ ايو أخسجٗا ابٔ عبد اي ، ٜٚهٕٛ  غٝ ٘، اذتطٔ بٔ

أ س ابٔ عباع عٓدٙ حطٔ، ألٕ زجاي٘  كات إال ابٔ ٚضال: أبٛ عبد اهلل ستُد بٔ 

 ٚضال بٔ َبِصٜؼ، ؾٗٛ صدٚم.

                                      
؛ سػري أعػالـ ((هػػ(ٜٖ٘أبو عثهاف سػعيد بػ. سىػرا اإلفػاـ اثػدث الػورعا عػ  بالررايػة رالسػب ا ررر  الكثػريا ركػاف فوصػو اً بػالعلم رالعهػل )ت))( ٖٛٓ)

 .  ٓٛ/ٔالنبال  
حل آخػر عهػر  كػ  ركثػر س ػياس  رفػا أبو زلهد قاسم ب. أْصبخ بػ. زلهػد األفػويا اإلفػاـ احلػا ظ زلػدث األسػدل ا كػاف بىػرياً باحلػديث ررجالػ ا ر ))( ٜٖٓ)

 ؛  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ كرة احليػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ((هػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(ٖٓٗاخػػػػػػػػػػػػػػػػػتل ا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػأح  بػػػػػػػػػػػػػػػػػ لد  قدػػػػػػػػػػػػػػػػػع الررايػػػػػػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػػػػػػوساً لعلهػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أثػػػػػػػػػػػػػػػػػىن عليػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػري راحػػػػػػػػػػػػػػػػػد )ت
 . ٗ٘ٛا ٖ٘ٛ/ٖ 

ري اذلهداينا ثقة حا ظ  ا ل )ت )) ( ٖٓٔ)  . ٓٓٔ/ٕ؛  قريُ الته يُ ((هػ(ٖٕٗزلهد ب. عبد هللا ب. من 
 . ٖٗٓ/ٔ؛ ادلىدر ال ابق ((هػ(ٕ٘ٓالعال  القي يا ثقة  ا ل ل   ىاسيف )ت أبو زلهد ررح ب. عبادة ب. ))( ٖٔٔ)
 .  ٚٙٔ/ٔ؛ الكاشف ((احل . ب. ف لم ب. ين اؽا  ثقة فات فع طارس))( ٕٖٔ)
 ( رسعيد ب. جبريا ثقة فشهور.   ٖٖٔ)
 (.  ٖٖ٘رقم ) ٕٓٛ/ٔ(  جافع بياف العلم ر سل ٖٗٔ)
 . ٚٔٙ/ٔ(  قريُ الته يُ ٖ٘ٔ)
 (. ٘ٗرقم ) ٘ٗ(ا  ر قييد العلم صٖٙٚرقم ) ٜٓٗ-ٛٓٗل ن. الك   ص( ادلدخل إىل اٖٙٔ)
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 ٞ : )نااإ عاملااًا باذتاادٜث ب،ااريًا بطسقاا٘ ٚعًًاا٘، ٚياا٘  (317)قاااٍ ؾٝاا٘ اباأ ايؿسضاا

. عكاا  عًٝاا٘ اياارٖ، بكاااٛي٘:    (318) خطاا  نااهري ستؿااٛث عٓاا٘، ٜٚػًااط ٜٚ،ااخـ(     

. ٚقاٍ ؾٝ٘ أٜطًا: ) اةَاّ اذتااؾا  (319))قًر: ٖٛ صدٚم يف ْؿط٘ زأع يف اذتدٜث(

 .(320) ستد  األْديظ(

، يف صخ١ اَتٓاع ابٔ عباع عٔ نتابا١ غاري   (321)ٜٚػٗد يكبٍٛ األ س، َا تكدّ

 ايكسإٓ يف اي،خـ. 

 ٍ عبد اهلل بٔ َطعٛد زضٞ اهلل عٓ٘:ايػاٖد ايهايث: قٛ

ّ (322)أخاااسج ايااادازَٞ، بكااااٛي٘: أخ ْاااا ٜصٜاااد    عااأ إباااساِٖٝ  (323)، أخ ْاااا ايعاااٛا

، قاٍ: بًؼ ابٔ َطعٛد إٔ عٓاد ْااع نتاباًا، ؾًاِ ٜاصٍ بٗاِ حتا٢ أتاٛٙ با٘          (324)ايتُٝٞ

ؾُخاٙ،  ِ قاٍ: )إ ا ًٖو أٌٖ ايهتاب قابًهِ أْٗاِ أقبًاٛا عًا٢ نتا  عًُاا٥ِٗ،       

 .(326()325) بِٗ(ٚتسنٛا نتاب ز

 صخٝذ ألٕ زجاي٘  كاات.  األ اس:

ٖٚرا ابٔ َطعٛد، ٚابٔ عباع ٜؿطسإ ع١ً ايٓٗٞ عٔ نتاب١ اذتدٜث ايٓباٟٛ  

نػريُٖا أال ٖٚٛ اذتاسص عًا٢ صاٝا١ْ ايكاسإٓ، ٚإبعااد األَاا١ املطا١ًُ عأ ارتطا           

                                      
راحلػديث أبو الوليد: عبد هللا ب. زلهد ب. يوسف القرطيبا احلا ظ اإلفاـ احلجػةا أخػ  عنػ  ابػ. عبػد الػ ا قػاؿ: ركػاف  قيهػا عادلػا حل  نػوف العلػم ))( ٖٚٔ)

 .  (ٜٛٗ رمجػة رقم ) ٖٙٗ؛ طبقات احلياظ ص((هػ(ٖٓٗرالرجاؿا )ت 
 . ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٖٔ( سري أعالـ النبال  ٖٛٔ)
 .ٜ٘/ٗ(  فيزاف اتعتداؿ ٜٖٔ)
 . ٘ٗٗ/ٖٔ( سري أعالـ النبال  ٕٖٓ)
 (  قدـ ذلد حل: بداية ادلبحث الثاين ف. اليىل الثاين. ٕٖٔ)
 . ٖٖٖ/ٕ؛  قريُ الته يُ ((هػ(ٕٙٓأبو خالد : يزيد ب. هاررف الواسديا ثقة فتق. عابد )ت))( ٕٕٖ)
 .ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ٕ؛ الكاشف (((ٛٗٔوشُ الواسدي أحد األعالـا رثقو  ل  ضلو فائو حديث )تالعواـ ب. ح))( ٖٕٖ)
   ٜٙ-ٛٙ/ٔ؛ قريُ الته يُ ((هػ(ٕٜأبو أمسا : إبراهيم ب. يزيد ب. شريد الكوحل العابدا ثقة إت أس  يرسل ريدل  )ت )) (ٕٖٗ)
 (.ٜٙٗ))ادلقدفة( باب: )ف. مل ير كتابة احلديث( رقم  ٖٖٔ/ٔ( سن. الدارفي ٕٖ٘)
( فػػ. طريػػق: يزيػػد بػػ. هػػاررفا عػػ. العػػواـا عػػ. إبػػراهيم التيهػػي ... مبثلػػ  ليظػػاً. ٜٚرقػػم ) ٙ٘( األثػػر: أخرجػػ  اخلديػػُ البدػػدادي حل  قييػػد العلػػم صٕٖٙ)

الدارفي (ا ر ٜٛٗٙرقم ) ٗ٘-ٖ٘/ٜرأخرج األثر مبعنا ا ف. طرؽ أخر  ع. اب. ف عود: أبو بكر ب. أيب شيبة حل: ادلىنف حل األحاديث راآلثار 
رقػػػم  ٗ٘(ا راخلديػػػُ البدػػػدادي حل:  قييػػػد العلػػػم صٜٚٗ(ا )ٚٚٗ)ادلقدفػػػة( بػػػاب: )فػػػ. مل يػػػر كتابػػػة احلػػػديث( رقػػػم )ٖ٘ٔا ٖٗٔ/ٔحل: سػػػنن  

(ا راذلػػرري حل: ذـ الكػػالـ رأهلػػ  ٖٓ٘رقػػم ) ٜٕٚ-ٕٚٛ/ٔ( رابػػ. عبػػد الػػ  حل: جػػافع بيػػاف العلػػم ر سػػل  ٛٚ(ا )ٚٚرقػػم ) ٙ٘-٘٘(ا صٖٚ)
   (.ٙ٘رقم ) ٓٚ/ٔ
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ايهاابري اياارٟ ازتهباا٘ أٖااٌ ايهتاااب بىلنٗااِ نتاااب اهلل، ٚإبداياا٘ بهالَٗااِ ؾطااًٛا        

 ا . ٚأضًٛ

 ايػاٖد ايسابمن: قاٍٛ أبٞ ضعٝد ارتدزٟ زضٞ اهلل عٓ٘:

ْٜسٟ، عٔ أبٞ  أخسج أبٛ خٝهُا١، بكاٛي٘: حد ٓا إناعٌٝ بٔ إبساِٖٝ، عٔ ادتمَس

، قاااٍ: قًاار ألبااٞ ضااعٝد: إْااو حتااد ٓا أحادٜااث َعجباا١، ٚإْااا طتاااف إٔ     (327)ْطااس٠

آْااا، ٚيهاأ  ْصٜااد أٚ ْاآك  ؾًااٛا أْااا انتتبٓاااٙ، ؾكاااٍ: )ياأ ْهتاابهِ ٚياأ صتعًاا٘ قس     

 .(329()328) أحؿ ٛا عٓ ا نُا حؿ ٓا(

صاااخٝذ، ألٕ زجايااا٘  كاااات، ٚإناعٝاااٌ بااأ إباااساِٖٝ، ٖاااٛ: أباااٛ بػاااس         األ ااااس:

١ّٝ، قاٍ عٓ٘ ابٔ حبإ: )َٔ املتكآني، ٚأٖاٌ ايؿطاٌ     ايب،سٟ، املعسٚف بابٔ عنً

 .(330) يف ايدٜٔ(

ْٜااسٟ، ٖاااٛ "ضااعٝد باأ إٜاااع ايب،ااسٟ،  كاا١ اخااتًط قبااٌ َٛتاا٘ بااهال              ٚادتمس

، ٚزٚا١ٜ إناعٌٝ بٔ ع١ًٝ، عٔ ادتسٜاسٟ صاخٝخ٘، ألْا٘ نامن َٓا٘ قباٌ       (331)ٓني"ض

 إٔ غتتًط. 

                                      
 . ٖٕٔ/ٕ؛  قريُ الته يُ ((هػ(ٛٓٔادلن ر ب. فالد ب. ق دَعة العبديا ثقة )ت ))( ٕٖٚ)
 (. ٜٙرقم ) ٚٓٔ( كتاب العلم صٕٖٛ)
ا ٗٙ٘/ٖ(ا راحلاكم حل ادل تدرؾ على الىحيح  ٕٚ٘ٙرقم ) ٛٓٗ/ٔ( األثر : أخرج  أدد ب. حنبل حل: كتاب العلل رفعر ة الرجاؿ ٜٕٖ)

(ا راب. عبد ال  حل: ٕٙرقم ) ٜٖ(ا راخلديُ البددادي حل:  قييد العلم ص ٙٓٗرقم ) ٙٓٗ- ٘ٓٗ ن. الك   صرالبيهقي حل: ادلدخل إىل ال
(؛ كلهم أخرجو  ف. طريق:اجل ريريا ع. أيب سسرة .. مبثل  ليظاًا رأخرج األثرا بألياظ فتقاربة ف. ٖٓٗرقم ) ٖٕٚ/ٔجافع بياف العلم ر سل  

(ا  الكتاب : مقيق صبحي البدري ال افرائي/ فكتبة ٖٕٔرقم ) ٕٗٔ: عبد هللا ب. ادلبارؾ حل : ف ند  ص ه   الدريقا ع. أيب سعيد اخلدري
(ا الكتاب: مقيق : عبد ادلهدي ب. ٜٛٗٔ(رقم )ٖٙٙ/ٔـا رأخرج  اب. اجلعد حل : ف ند  )ٜٚٛٔهػٚٓٗٔ/ ٔادلعارؼ/ الرياض/ ال عودية /ط

ـا رأخرج األثر ك لد بألياظ فتقاربة: الدارفي حل : سنن  ٜ٘ٛٔهػ=٘ٓٗٔ/ٔكويت/ طعبدالقادر ب. عبد اذلادي/ فكتبة اليالح/ال
(ا  ٖٖٙرقم ) ٜٖٚ(ا رالرافهرفزي حل : اثدث الياصل ب  الراري رالواعي صٔٚٗ)ادلقدفة( باب: ) ف. مل ير كتابة احلديث( رقم )ٖٖٔ/ٔ

(. رذكر  اب. ٕٚ()ٕ٘( )ٕٗرقم ) ٜٖ-ٖٛبددادي حل:  قييد العلم ص ا راخلديُ الٕٔ/ٔراب. عدي حل : فقدفة الكافل حل  عيا  الرجاؿ 
(ا  الكتاب: مقيق الدكتور: زلهود أدد عبد اث ./ رلهع ٕٜٙ٘رقم ) ٕٛٙ/٘حجر حل إماؼ ادلهرة باليوائد ادلبتكرة ف. أطراؼ العشرة )

 ـ. ٜٜ٘ٔهػ ٙٔٗٔ/ ٔال عودية /ط –نة ادلنورة ادللد  هد لدباعة ادلىحف الشريفا رفركز خدفة ال نة رال رية النبوية/ ادلدي
 (  ٕٚٚٔ رمجػة رقم ) ٕ٘٘( فشاهري علها  األفىار ص ٖٖٓ)
 ٖٛٗ/ٔ(   قريُ الته يُ ٖٖٔ)
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)ز٣ٚ عٓااا٘ يف االخاااتال : ٜصٜاااد بااأ ٖاااازٕٚ، ٚابااأ    :قااااٍ اذتااااؾا ابااأ حجاااس 

، ٚنًُا ز٣ٚ عٓ٘ َهٌ ٖؤال٤ اي،ػاز ؾٗاٛ شتاتًط إ اا    (332)املبازى، ٚابٔ أبٞ عدٟ

، َأ  (333)ابٔ عًٝا١، ٚعباد األعًا٢   اي،خٝذ عٓ٘: محاد بٔ ض١ًُ، ٚايهٛزٟ، ٚغعب١، ٚ

 .(334)أصخِٗ ناعا َٓ٘، قبٌ إٔ غتتًط بهُإ ضٓني(

، ٖٚرٙ ايطسم ايهال  تكٟٛ بعطٗا (336)، ٚ ايه١(335)ي٘ طسٜل  ا١ْٝ ٚاأل اس:

 بعطًا. ٚابٔ ع١ًٝ:   

ٜنابني          إناعٌٝ ابٔ إبساِٖٝ زاٟٚ األ اس، َأ طسٜال ادتسٜاسٟ، عأ أباٞ ْطاس٠، 

ْٚٗااٞ غااريٙ َاأ اي،ااخاب١، عاأ نتاباا١ اذتاادٜث     ضااب  ْٗااٞ أبااٞ ضااعٝد ارتاادزٟ،    

ايٓبٟٛ، بكاٛي٘: ) إ ا نسٖٛا ايهتاب، ألٕ َٔ نإ قبًِٗ اخترٚا ايهت  ؾ عجبٛا 

 .(337) بٗا، ؾهاْٛا ٜهسٖٕٛ إٔ ٜػتػًٛا بٗا عٔ ايكسإٓ(

ٖرٙ ايسٚا١ٜ عٔ أبٞ ْطس٠، عٔ أبٞ ضعٝد ارتدزٟ، تدٍ عًا٢  ) ٚقاٍ ايبٝٗكٞ:

 .(338) ٚقمن خػ١ٝ إٔ غتتًط بهتاب اهلل عص ٚجٌ غ٤ٞ(إٔ ايٓٗٞ عٔ ايهتاب١ إ ا 

                                      
  ٘ٔ/ٖ؛ الكاشف ((هػ(ٜٗٔاب. أيب عدي امس : "زلهد ب. إبراهيم أبو عهرر البىريا ثقة )ت ))( ٕٖٖ)
 . ٖٓٔ/ٕادلىدر ال ابق  ؛((هػ(ٜٛٔعبد األعلى ال افيا ثقة لكن  قدري )ت))( ٖٖٖ)
  ٚ/ٗ( هت يُ الته يُ ٖٖٗ)
(ا ٜٕٛٗرقم ) ٖٕٗ/ٔ(ا رالد اين حل: ادلعجم األرس  ٜٔٗٙرقم ) ٕ٘/ٜ( أخرجها: أبو بكر ب. أيب شيبة حل : ادلىنف حل األحاديث راآلثار ٖٖ٘)

(ا رابػ. عبػد الػ  حل: ٖٕ(ا )ٕٕرقػم ) ٖٛلػم ص(ا راخلديػُ البدػدادي حل:  قييػد العٕ٘ٚرقم ) ٘ٓٗرالبيقهي حل: ادلدخل إىل ال ن. الك   ص
( كلهم أخرجو  ف. طريق: َكْهَهْ  ب. احل .ا ع. أيب سسرةا  قاؿ: قلت: أليب سػعيد اخلػدري: أْكِتْبنػا ٖٖٛرقم )ٕٕٚ/ٔجافع بياف العلم ر سل  

اف أبػػو سػػعيد يقػػوؿ: مػػدثوا  ػػإف احلػػديث يػػ كر بعسػػ  ا ركػػ قػػاؿ: )لػػ. س ْكتِػػْبك ْم رلػػ. صلعلػػ  قرآسػػاًا  رلكػػ. خػػ را عنػػا كهػػا كنػػا سأخػػ  عػػ. سػػيب هللا 
ا رقاؿ: )ررا  الد اين حل األرس  ررجال  رجاؿ الىحيح( رذكػر  أيسػاً حل: رلهػع البحػري. ٔٙٔ/ٔبعساً(. راحلديث ذكر  اذليثهي حل: رلهع الزرائد 

/ ٔال ػعودية/ط -هػد سػ ير/ فكتبػة الرشػد/ الريػاض(ا الكتاب: مقيق ردراسػة : عبػد القػدرس بػ. زلٕٕٔرقم ) ٕٗٓ-ٖٕٓ/ٔحل زرائد ادلعجه  
 ـ. ٕٜٜٔهػ= ٖٔٗٔ

( ٕٔ()ٕٓ( )ٜٔرقم ) ٖٛ-ٖٚ(ا راخلديُ البددادي حل:  قييد العلم صٕٚٚرقم ) ٙٓٗ( أخرجها: البيهقي حل: ادلدخل إىل ال ن. الك   صٖٖٙ)
(. كلهػم أخرجػو  فػ. طريػق: ٚٙ٘رقػم ) ٕٕٗ/ٖكػالـ رأهلػ  (ا راذلػرري حل: ذـ الٜٖٖرقػم ) ٖٕٚ/ٔراب. عبد ال  حل: جػافع بيػاف العلػم ر سػل  

 ادل تهر ب. الريافا ع. أيب سسرةا  قاؿ: قلت أليب سعيد اخلدري: أت سكتُ فا س ػهع فنػد؟ قػاؿ: )أ ريػدرف أف جتعلوهػا فىػاحف؟ إف سبػيكم 
 كاف  دثنا  نحيظا  احيظوا كها كنا ضليظ(.

 ( ٖٛرقم ) ٚ٘(  قييد العلم صٖٖٚ)
 (. ٕٛٚرقم ) ٙٓٗإىل ال ن. الك   ص( ادلدخل ٖٖٛ)
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يف ايٓٗاااٞ عااأ نتابااا١   ٖااارٙ ايػاااٛاٖد األزبعاااا١ املكبٛيااا١، ٚأحادٜاااث ايااآ،    

اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، الضااُٝا حاادٜث أبااٞ ضااعٝد ارتاادزٟ اي،ااخٝذ، خااري ديٝااٌ عًاا٢       

ٚحسص أصخاب٘ يًخؿاث ع٢ً ايكاسإٓ ايهاسِٜ ٚصاٝاْت٘، ؾاملطا ي١ ياٝظ       حسص٘ 

 ٛ ز ايعًُاااا٤ إٔ ايٓٗاااٞ عااأ نتابااا١ اذتااادٜث ايٓباااٟٛ َٓطاااٛ ،   نُاااا ٜكسزٖاااا مجٗااا

ب حادٜااث اةذٕ يف نتابتاا٘، يهاإٛ أحادٜااث اةذٕ َتاا خس٠ ٚاملتاا خس ٜٓطااخ املتكاادّ،    

ألٕ أحادٜاث اةذٕ، ٚإٕ ناْاار َتاا خس٠، ؾٗااٞ تادٍ أٜطااًا: عًاا٢ إٔ نتاباا١ اذتاادٜث   

، ٚخًؿا٥ااا٘،ٚبعض أصاااخاب٘ ايٓااااٖني عااأ    ايٓباااٟٛ َطاااُٛل بااا٘ يف ْ اااس ايااآ،    

نتابت٘، عٓد األَٔ َٔ االغتباٙ ٚاالختال  بني ايكسإٓ ٚاذتدٜث ايٓبٟٛ، بػاس   

إٔ ال ٜهاإٛ نتاباا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، تاادًٜٚٓا عاَااًا نااايكسإٓ أٟ ال ٜت اار َسجعااًا      

ٜتداٍٚ بني اي،خاب١، ألٕ ٖرا ٜؤدٟ إ  إُٖاٍ ايكسإٓ ٚاةعسا  عٓ٘، ٚاالْػاػاٍ  

 باذتدٜث ايٓبٟٛ. 

أحادًا بهتابا١ اذتادٜث ايٓباٟٛ، نُاا أَاس بهتابا١          ٚيريو مل ٜا َس ايآ،  ))

ايكسإٓ، ٚإ اا أذٕ ألؾاراذ اي،اخاب١ باريو، ٚمل ٜهأ اي،اخاب١ زضاٛإ اهلل عًاِٝٗ         

ٜتداٚيٕٛ تًو اي،اخـ َأ اذتادٜث، ٚمل صتاد غا٦ًٝا َأ ايسٚاٜاات إٔ أحادًا ؾعاٌ          

 .(339)((ذيو، ٚإ ا ناْر اي،خـ بني أٜدِٜٗ وهاب١ املرنسات

دنتٛز: عباد ايػااحل عبااد ارتااايل: ) اِ ْصٜااد إٔ اَتٓاااع بعااض   قااٍ ايعالَاا١ اياا 

 اي،خاب١ عٔ ايتدٜٚٔ، ٚإحساقِٗ ملا دْٚٛٙ يطببني آخسٜٔ: 

أْ٘ يػد٠ ٚزعا٘ ٚخٛؾ٘ َٔ اهلل تعا ، خػٞ إٔ ٜتُطو أحد بعدٙ أدٜث  أٚهلُا:

ٜدْٚ٘ ٜٚهٕٛ ٖرا اذتدٜث املدٕٚ، قد زٚاٙ زجٌ ثاٖسٙ ايهك١ ٖٚٛ نرٚب أٚ ثاٖسٙ 

ٟٛ اذتؿاا ٖٚاٛ ضاعٝـ أٚ أْا٘ إذا مل ٜهأ ٖٓااى ٚاضاط١ بٝٓا٘ ٚباني ايسضاٍٛ           أْا٘ قا  

(  ٛعتتٌُ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ْؿط٘ قد بدٍ حسؾا أسف ؾٝ٘ ضًٗٛا، ٚإ  ٖرا أغاز أب ،)

:  (340)بهااس )اي،اادٜل( يف قٛياا٘ يعا٥ػاا١، َبٝٓااًا ضااب  إحساقاا٘ َااا دْٚاا٘ َاأ األحادٜااث 

                                      
 . ٘ٗ-ٗٗ( فنهف النقد حل علـو احلديث صٜٖٖ)
  ٘/ٔا  ركاست مخ هائة حديث...( ينظر :   كرة احلياظ  ( سقل ال هيب ر ري  ع. عائشة أهنا قالت: )مجع أيب احلديث ع. رسوؿ هللا ٖٓٗ)
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ا٥تُٓت٘ ٚٚ كار با٘، ٚمل    خػٝر إٔ أَٛت ٖٚٞ عٓدى ؾٝهٕٛ ؾٝٗا أحادٜث عٔ زجٌ

 . (341)ٜهٔ نُا حد حل، ؾ نٕٛ قد تكًدت ذيو

ٚقٛياا٘ يف ايسٚاٜاا١ األخااس٣: )إْااٞ حااد تهِ اذتاادٜث ٚال أدزٟ يعًااٞ مل أنعاا٘  

 (342) حسؾًا حسؾا(

أْ٘ َٔ املعًّٛ إٔ ايٛاحد َِٓٗ أٚ اال آني أٚ ايعػاس٠ أٚ املا٥ا١، ال حهآِٗ      ٚ اُْٝٗا:

يف نتاب ٚاحد نُا ح،ٌ يف ايكسإٓ، ألْا٘   إٔ ظتُعٛا نٌ َا صدز عٔ ايٓ، 

َالشَا١ تاَا١ يف مجٝامن ذت اات زضاايت٘، ٚياٛ        ال ٜٛجد أحد َِٓٗ قد الشّ ايآ،  

ؾس  ذيو ؾال حهٓ٘ إٔ ٜكّٛ أؿا نٌ َا صدز َٓ٘ ٚاضترنازٙ ٚتدٜٚٓ٘، ٚال 

، عًااِٝٗ ٚتكااانٛٙ   حهاأ أٜطااًا إٔ ظتتُاامن عاادد َعااني َاآِٗ قااد ٚشعااٛا شَٓاا٘        

شَتاا٘، حتاا٢ ال غتااسج عاأ حؿ ٗااِ غاا٤ٞ  ااا صاادز َٓاا٘، ٚيكااد تهاإٛ     ٚتٓاااٚبٛا َال

ضااع١ ٚاحاد٠، ٜٚهإٛ َٓؿاسدًا با٘ ؾٝٗاا، ٜٚ،ادز َٓا٘ يف          صخب١ ايٛاحاد َآِٗ يا٘    

ٖرٙ ايطاعا١ َا مل ٜطًَّمن عًٝ٘ غريٙ أصاًل، ٚيريو ٚج  ايكاٍٛ با ٕ ناٌ ؾاسد َأ      

حهأ ألحااد  اي،اخاب١ عتتُاٌ أْاا٘ قاد محاٌ غاا٦ًٝا َأ ايطا١ٓ مل عتًُاا٘ غاريٙ، ٚال        

ٜٚ خر  َُٗا أٚتٞ َٔ ايطًطإ إٔ ظتُمن مجٝمن اي،خاب١ ِٖٚ أيٛف بعد ٚؾات٘ 

َِٓٗ مجٝمن َاا محًاٛٙ ٜٚدْٚا٘، ؾًُاا زأٚا أْٗاِ غاري قاادزٜٔ عًاٞ ٖارا اَتٓعاٛا عأ            

ايتدٜٚٔ ٚأحسقٛا َا دْٚاٛا: شتاؾا١ إٔ ٜعتكاد َأ بعادِٖ أْٗاِ باريٛا ناٌ ادتٗاد          

                                      
( حل ق ػم ادل ػاسيدا ٕٓٔرقػم) ٜٗ/ٔٔارال ػيوطي حل : مجػع اجلوافػع ٘/ٔاحليػاظ ( أثر أيب بكر الىديق ر ي هللا عنػ ا ذكػر : الػ هيب حل:  ػ كرة ٖٔٗ)

ـ ٕٓٓٓهػػ=ٕٓٗٔ/ٔلبنػاف /ط –ف ند أيب بكر الىديق / الكتاب: يريف ر عليق ر ب : خالد عبد اليتاح شبل / دار الكتُ العلهية / بريرت 
(.الكتػػاب:  ػػبد  ر  ػػر  ريبػػ  الشػػيخ: بكػػري حي ػػاين / ٜٕٓٙٗم )رقػػ ٕ٘ٛ/ٓٔرذكػػر أثػػر أيب بكػػر كػػ لد: عػػال  الػػدي. اذلنػػدي: حل كنػػز العهػػاؿ 

 ـٖٜٜٔهػ=ٖٔٗٔلبناف / –صحح  رر ع  هارس  الشيخ: صيوة ال قا/ ف س ة الرسالة/ بريرت 
)أر لعلػ  فعلقػاً عليهػا:  (ا رقػاؿ ال ػيوطيٕٓٔرقم ) ٓ٘-ٜٗ/ٔٔ( ه   الرراية جز  ف. أثر أيب بكر الىديقا ذكرها: ال يوطي حل: مجع اجلوافع ٕٖٗ)

الظػاهر أف ذلػد ت يزيػد علػى هػ ا ادلقػدارا ألسػ  كػاف أحيػظ ر  عػض الىػحابةا كحػديث اجلػدة رضلػو ا رحدث عنػ  ب مجع فا  ا   مساع  ف. النيب 
الىحابة رعند  ف. األحاديث فا مل يك. عند أحد فنهم..... مث خشػي أف يكػوف الػ ي حدثػ  رهػم  كػر  ذلػد رذلػد صػريح حل كالفػ (. رذكرهػا 

 (. ٜٕٓٙٗرقم) ٕٙٛ/ٓٔساً: عال  الدي. اذلندي حل: كنز العهاؿ أي
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يف ايكااسإٓ ٚمجعااٛٙ يف ٖاارا ايهتاااب     ٚأَهاآِٗ اضااتٝعاب نااٌ ايطاا١ٓ، نُااا ؾعًااٛا     

 .(343) املدٕٚ(

ٜٚؿِٗ َأ ايطاببني ايطاابكني يًعاامل ايادنتٛز: عباد ايػاحل عباد ارتاايل إٔ          

إقااداّ أبااٞ بهااس اي،اادٜل زضااٞ اهلل عٓاا٘ ةحااسام أحادٜااث نتبٗااا، ٚاَتٓاااع بعااض        

اي،ااخاب١ عاأ نتاباا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، ٜاادٍ إٔ ايٓٗااٞ عاأ نتاباا١ اذتاادٜث مل          

 ّ ت،ااسعت٘ ب ْاا٘ ال ْطااخ أصاااًل بااني نااٌ َاأ أحادٜااث: ايٓٗااٞ     (344)ٜٓطااخ، ٚقااد تكااد

 ٚاةذٕ يف نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ. 

ٚعااادّ ايٓطاااخ يف ٖااارٙ املطااا ي١، ٜت ناااد بٛضاااٛل عٓاااد ت ًَٓاااا، يف ايٓ،اااٛص      

، َٚأ بعاض    املتكدَا١ ايو تٓٗا٢ عأ نتابا١ اذتادٜث ايٓباٟٛ َأ قباٌ: ايآ،         

زبعاااا١، اياااو زٜٚااار عااأ بعاااض ، ٚناااريو يف ايػاااٛاٖد األ(345)اي،اااخاب١ ٚايتاااابعني

 اي،خاب١، ٚأ بتر األضباب املُٗا١ ٚاألضاض١ٝ يًٓٗٞ عٔ نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ. 

نٌ ذيو ٜدٍ ع٢ً إٔ ايٓٗٞ عأ نتابا١ اذتادٜث ايٓباٟٛ الشاٍ َطاتُسًا يف      

، ٚاي،ااخاب١، ٚنباااز ايتااابعني ٚأْاا٘ مل ٜٓطااخ، ٚإٔ ايدٚياا١  ايع،اٛز، ع،ااس اياآ،  

 ع،ااس خًؿا٥اا٘ ايساغاادٜٔ اَتٓعاار عاأ نتاباا١ اذتاادٜث  ، ٚيف الضااُٝا يف حٝاتاا٘ 

ايٓبٟٛ، وع٢ٓ مجع٘ ٚتدٜٚٓ٘ نايكسإٓ، ٚض ست جاٌ اٖتُاَٗاا ٚٚضاا٥ًٗا دتُامن     

 ٚتدٜٚٔ ايكسإٓ، ٚذيو ملا ختػاٙ  ا ًٜٞ: 

اختال  األحادٜث ايٓب١ٜٛ با ٜاات يف صاخـ ايهااتبني، ؾًٝتابظ عًا٢ ايابعض        (1

ث دزج١ ايكاسإٓ يف ايعبااد٠، ٚقاد ٜكاسأ     ايكسإٓ باألحادٜث ايٓب١ٜٛ، ٜٚعطٞ اذتدٜ

 ايسجٌ اذتدٜث يف اي،ال٠ ع٢ً أْ٘ قسإٓ. 

                                      
   ٚ٘ٗ-٘٘ٗ( حجية ال نة ص ٖٖٗ)
 ( ينظر:  ىريح الدكتور: عبد الد  حل : بداية ادلبحث الثاين ف. ه ا اليىل.  ٖٗٗ)
 الثة.  (  قدـ ذكر األحاديث راآلثارا الو هتىن ع. كتابة احلديث النبوي حل: اليىل الثاينا حل فباحث  الثٖ٘ٗ)
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إٔ ٜٗتِ املطًُٕٛ باذتادٜث ايٓباٟٛ ٜٚٓػاػًٛا با٘ عأ ايكاسإٓ، ؾٝاؤدٟ ٖارا إ            (2

إُٖاااٍ نتاااب اهلل ٚاةعااسا  عٓاا٘، ٜٚهاإٛ حاااهلِ ن ٖااٌ ايهتاااب َاأ ايٝٗااٛد       

 ٚايٓ،از٣، ٜتػبٕٗٛ بِٗ ؾًٝٗهٕٛ. 

َأ   ايٓب١ٜٛ َٔ قبٌ حؿاثٗاا، ٚايٛضامن عًا٢ زضاٍٛ اهلل      ارتط  يف األحادٜث (3

قبٌ ايٝٗٛد ٚاملٓاؾكني، بطب  نتاب١ األحادٜث ايٓب١ٜٛ َمن نهستٗا بدٕٚ تهبر 

ٚاحتٝا ،   ٖٚرا َاا تٓبا٘ يا٘ أباٛ بهاس اي،ادٜل ٚعُاس زضاٞ اهلل عُٓٗاا، ٚأقادَا           

  .َمن بعض اي،خاب١ ع٢ً ستٛ ٚحسم األحادٜث ايٓب١ٜٛ، صٝا١ْ يط١ٓ ايٓ، 

إٔ ٜتِ االعتُاد عًا٢ ايهتابا١، ؾٝاؤدٟ ٖارا إ  إُٖااٍ اذتؿاا ايارٟ أٚتاٛا َٓا٘           (4

ح ًا ع ًُٝا، ٚناْٛا ٜسْٚا٘ ديٝاٌ االٖتُااّ باذتادٜث ايٓباٟٛ، ٚنا١ االعتاصاش        

 ب٘.  

ايااو ْٗااار عاأ نتابااا١    (346)ٖٚاارٙ األضاااباب يٝطاار َٓاؾٝااا١ يألقااٛاٍ ايطاااابك١   

ايتباااع ايكااسإٓ باذتاادٜث  اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، بااٌ ٖااٞ َهًُاا١ هلااا إال إٔ ارتااٛف َاأ   

ايٓبااٟٛ، ٚإُٖاااٍ ايكااسإٓ، ُٖااا َاأ أخطااس األضااباب ايااو ْٗاا٢ َاأ أجًااٗا إٔ ٜاادٕٚ      

ألُْٗااا ٜؿتخااإ باااب ايػااو يف نتاااب اهلل ألعاادا٤    اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، َاامن ايكااسإٓ، 

اهلل، ؾٝت اارٕٚ َٓاا٘  ػااس٠ ٜٓؿاارٕٚ َٓٗااا، يًطعاأ يف نتاااب اهلل يٝخًُااٛا املطااًُني  

 .(347)ؾالت َٔ ضًطاْ٘ع٢ً ايتخًٌ َٔ أحهاَ٘ ٚاة

ألٕ ايدٚي١ اةضال١َٝ يف عٗد خالؾ١ أبٞ بهاس اي،ادٜل، ٚعُاس، ٚعهُاإ زضاٞ      

اهلل عِٓٗ، نُا ٖٛ َعًاّٛ َأ خاالٍ االضاتكسا٤ ايهابار اي،اخٝذ، مل تكاِ جبُامن         

اذتدٜث ايٓبٟٛ ٚتدٜٚٓ٘ نايكسإٓ، ألٕ خًؿا٥ٗا ايهال ١ ال شايٛا ٜاسٕٚ ارتاٛف َأ    

ًا إذا مجمن ٚدٕٚ َع٘ اذتادٜث ايٓباٟٛ، ألٕ ايكاسإٓ مل    اختال  ايكسإٓ ٚإُٖاي٘ قا٥ُ

 ظتُمن ٜٚدٕٚ يف َسحًت٘ األخري٠ إال يف خالؾ١ عهُإ بٔ عؿإ زضٞ اهلل عٓ٘. 

                                      
 (  قدـ إيرادها حل: الوج  الثالث ف. ادلبحث األرؿ حل ه ا اليىل.  ٖٙٗ)
اجلههورية  –ا للدكتور:إبراهيم قرييب/ فكتبة اإلرشاد / صنعا  ٖٗٚا رادلقرتح حل علم ادلىدلح صٕٓ( ينظر: علـو احلديث رسىوص ف. األثر صٖٚٗ)

 ـ.  ٜٜٚٔهػ=ٚٔٗٔاليهنية /
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ٚأَااا ارتًٝؿاا١ ايساباامن عًااٞ باأ أبااٞ طاياا  زضااٞ اهلل عٓاا٘، ؾكااد ناْاار َااد٠    ))

خالؾتا٘ َػاخ١ْٛ بااذتسٚب ٚارتالؾااات اياو غاػًت٘ نااهريًا، ٚاضات  ست بهاهري َاأ        

دتُاامن  -تُاَاا٘، ٚمل تااتذ ياا٘ اي ااسٚف اي،ااعب١ ايكًكاا١ ايااو عاْاٖااا إٔ ٜتؿااسؽ    اٖ

 .(348) ((إذ املعسٚف عٓ٘ أْ٘ نإ ٜس٣ جٛاش ايهتاب١ –اذتدٜث ايٓبٟٛ ٚتدٜٚٓ٘ 

،  أْاا٘ نتاا  صااخٝؿ١ ؾٝٗااا أحادٜااث، نعٗااا َاأ زضااٍٛ اهلل    (349)ٚقااد تكاادّ

اي،اعب١ اياو    ٚيهٓ٘ مل ٜكدّ ع٢ً مجمن ٚتدٜٚٔ اذتدٜث ايٓباٟٛ زنٝاًا، يً اسٚف   

 َس بٗا يف خالؾت٘. 

ٚيكاد غااا٤ اهلل تعااا  إٔ عتؿااا نتاباا٘ ايهااسِٜ َاأ ايتخسٜااـ ٚاالخااتال ،  ))

ؾ،اااْ٘ َاأ نااٌ غاا٤ٞ ٜهتاا  إ  جاْباا٘، حتاا٢ ٚيااٛ نااإ ايطاا١ٓ ايااو ٖااٞ ٚحااٞ         

، إذ إْا٘ َٝاص نتااب اهلل عأ ضآت٘،       ٜٛح٢، ٖٚرا َٔ ايػٛاٖد عًا٢ صادم ايآ،    

ّ ايه ٣، ٚيٛال ذيو يههست ايػسٚل ٚايتعًٝكات نٞ ٜبك٢ ايهتاب َعجص٠ اةضال

ع٢ً آٜات ايكاسإٓ ايهاسِٜ،  اِ اخاتًط األَاس عًا٢ ايهااتبني، ؾاال ٜطاتطٝعٕٛ متٝٝاص           

ايٓ  املتعبد بتالٚتا٘ عأ ضاا٥س ايٓ،اٛص، ٖٚارا َاا حاد  يسضااالت األْبٝاا٤ قباٌ           

، ؾكد اختًطار اذتكٝكا١ بارتٝااٍ، ٚارتطا  باي،اٛاب، ٚاياٛحٞ باايسؤ٣         ستُد 

حالّ،  حتا٢ ذٖا  األصاٌ ٚاختؿا٢ حتار ٚطا ٠ ايصٜاادات ٚاةضااؾات، ؾًاِ ٜعاد           ٚاأل

يًااٛحٞ متٝااصٙ ُٖٚٝٓتاا٘ ٚأصاابذ ايااٛحٞ عٓااد ايٝٗااٛد ٚايٓ،اااز٣: حسنااا١ ايتااازٜخ      

وعٓااا٢ إٔ نااااٌ غاااا٤ٞ عتااااد  يف ايتاااازٜخ ٜطاااااف إ  ايااااٛحٞ باعتبااااازٙ إزاد٠ اهلل   

 .(350)((ٚحسن١ ذيو يف األحدا 

بني أحادٜث ٚآ از: ايٓٗٞ ٚاةذٕ يف نتاب١  ٖٚرا نً٘ ٜؤند يٓا أْ٘ ال ٜٛجد

، ع٢ً  اذتدٜث ايٓبٟٛ ْطخ. ألٕ بعض اي،خاب١ ٚايتابعني، بكٛا بعد َٛت٘ 

                                      
 ـ.ٜٚٚٔهػ=ٜٖٚٔ/ٖسوريا/ط –؛  أليف: زلهد الىباغ/ ادلكتُ اإلسالفي/دفشق ٔٗكتب  ص   –بال ت   –( احلديث النبويا فىدلح  ٖٛٗ)
 ( رذلد حل ادلبحث الثاين ف. اليىل الثالثا عند الكالـ على أهم الىحف الو كتبت ف. قبل بعض الىحابة. ٜٖٗ)
( فدػػابع الدرحػػػػة احلديثػػة /قدػػػر/ ٙٔلة )كتػػاب األفػػػة( العػػدد )ا للػػدكتور: مهػػػاـ عبػػد الػػرحيم سػػػعيد/ سل ػػٓٗ(  اليكػػر ادلنهجػػي عنػػػد اثػػدث  صٖٓ٘)

 هػ.ٛٓٗٔ/ٔط
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ايٓٗٞ عٔ نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ، ٚإال يهاْٛا آ ني بطب  شتايؿتِٗ ي٘ ببكا٥ِٗ 

، ب حادٜه٘ ايو أذْر يف نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ،  ع٢ً األَس املٓطٛ  َٔ قبً٘ 

املط ي١ ٖٞ: اذتؿاث ع٢ً ايكسإٓ ايهسِٜ، ؾال حتّٛ حٛي٘ ايػبٗات، ٚال تؤ س ؾٝ٘ ؾ

 ايػهٛى ٚاألٖٚاّ.

ٚأصااخاب٘ ايهااساّ  ٚبتٛؾٝاال َاأ اهلل تعااا ،   باااملٓٗع اياارٟ اتبعاا٘ ايسضااٍٛ  

تااٛاتس ايكااسإٓ، ٚيااٛال ٖاارا ايٓٗااٞ عاأ نتاباا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، يتعااددت ايسٚاٜااات         

إًَِّرا ًَحْريُ ًَصَّلْنَرا الررِّمْسَ وَإًَِّرا لَروُ       }ٚصادم اهلل ايع اِٝ ايكا٥اٌ:     ٚاأليؿاث ٚملا ح،اٌ ايتاٛاتس،  

 .(351) {لَحَاتِظُىىَ

ٚأْاا٘ ملااا شاياار املٛاْاامن ايااو تٓٗاا٢ عاأ نتاباا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، وعٓاا٢ تدٜٚٓاا٘  

نايكسإٓ، ٚٚجدت دٚاعٞ ٚأضاباب تدٜٚٓا٘، بادأ ادتُامن ٚايتادٜٚٔ ايسناٞ ايػااٌَ        

ًٝؿ١ األَٟٛ ايعادٍ: عُس بٔ عبد ايعصٜص زضٞ اهلل عٓ٘، يًخدٜث ايٓبٟٛ، ب َس ارت

ٖاا(  124ع٢ً زأع املا١٥ األٚ  يًٗجس٠، ٚتهؿً٘ اةَاّ: ستُد بٔ غٗاب ايصٖسٟ )ت

ؾهااإ أٍٚ َاأ دٕٚ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ تاادٜٚٓا عاَااًا غاااَاًل، يف بداٜاا١ ايكااسٕ ايهاااْٞ         

ٚناإ تادٜٚٔ   اهلجسٟ، ؾجُمن حدٜث أٌٖ املد١ٜٓ ع٢ً ٚج٘ ايػاٍُٛ ٚاالضاتٝعاب،   

ايصٖسٟ بداٜا١ ْٗطا١ عًُٝا١ نا ٣ يف ايت،آٝـ املآ ِ يًخادٜث ايٓباٟٛ، ايارٟ          

 .(352)ٖا( إ  أٚا٥ٌ ايكسٕ ايسابمن اهلجس150ٟبدأ َٔ ض١ٓ )

ٚتدٜٚٔ ايصٖسٟ، َٚا ذتك٘ َٔ ت،ٓٝـ َٓ ِ، حتد ر عٓا٘ ٚبٝٓتا٘ وساحًا٘    

 اذتدٜث دزا١ٜ.   امل تًؿ١، نت 

                                      
 .ٜ(  سورة احلجر آيةٖٔ٘)
ا لألسػتاذ الػدكتور: حػارث سػليهاف السػاري/ فكتبػة ٜٜٕا ٜٕٗا راإلفاـ الزهري رأثر  حل ال نة ص ٘ٗ( ينظر: فنهف النقد حل علـو احلديث صٕٖ٘)

 ـ.  ٜ٘ٛٔهػ=٘ٓٗٔ/ ٔب اـ/ ادلوصل/ العراؽ/ط
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داد ؾ،ااٍٛ ٖاارا ايبخااث، البااد إٔ أبااني أٖااِ ايٓتااا٥ع ايااو  بعااد االْتٗااا٤ َاأ إعاا

 تٛصًر إيٝٗا، ٖٚٞ نا تٞ: 

، ألقٛاياا٘، ٚأؾعاياا٘، ٚتكسٜساتاا٘،   اذتاادٜث، َ،ااطًذ عًُااٞ اضااتعًُ٘ اياآ،    (1

ٜناس٣ٚ عأ ايسضاٍٛ      بعاد ايٓبا٠ٛ َأ قاٍٛ أٚ      ٚصؿات٘، ٜٚطًل غايبًا: ع٢ً َاا 

 ؾعٌ أٚ تكسٜس.

د مجٗااٛز احملااد ني، ٖٚااٛ ايتعسٜااـ  ٜنعااد ايتعسٜااـ االصااطالحٞ يًخاادٜث عٓاا   (2

اياساجذ ٚايػااٌَ يا٘، ألٕ عًٝاا٘ بناحل تكطاِٝ اذتاادٜث إ   ال ا١ أْاٛاع: َسؾااٛع        

، َأ قاٍٛ أٚ ؾعاٌ أٚ تكسٜاس أٚ صاؿ١، َٚٛقاٛف ٜٓطا          ٜٓط  إ  زضاٍٛ اهلل  

إ  أحد اي،خاب١، َٔ قٍٛ أٚ ؾعٌ، َٚكطٛع ٜٓطا  إ  أحاد ايتاابعني أٚ َأ     

 دْٚ٘، َٔ قٍٛ أٚ ؾعٌ. 

ش َٓصي١ اذتدٜث ايٓبٟٛ، نْٛا٘ َ،ادزًا يًتػاسٜمن اةضاالَٞ بعاد ايكاسإٓ،       ت  (3

ٚب ْاا٘ ٚحااٞ َهُااٌ يًكااسإٓ، َٚاابني ياا٘، ظتاا  اتباعاا٘ ٚايعُااٌ باا٘، ٚقااد دٍ عًاا٢  

ذيو: ايكسإٓ ايهاسِٜ، ٚايطا١ٓ ايٓبٜٛا١، ٚاةمجااع، ٚيف ذياو حجا١ ٚإياصاّ ملأ         

العتُاااد أعااس  عاأ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ ٖٚدٜاا٘، َتاارزعًا َٚتٓطعااًا بااايسجٛع ٚا     

 ؾكط ع٢ً َا جا٤ يف ايكسإٓ. 

ألُٖٝاا١ َٚٓصياا١ اذتاادٜث ايااو ٜتُتاامن بٗااا، عهااـ اي،ااخاب١ ٚنباااز ايتااابعني     (4

ع٢ً حؿ ٘ يف اي،ادٚز ٚايارانس٠، ٚزٚاٜتا٘ باملػاؾٗاا١ ٚايطاُاع، ٚنتابتا٘ يف       

اي،خـ، ؾ د٣ ذيو إ  حؿا اذتدٜث ايٓبٟٛ طاٛاٍ ايكاسٕ األٍٚ اهلجاسٟ    

ٚايهااارب، ٚضااااعد عًااا٢ تدٜٚٓااا٘ زنٝاااًا،    َااأ ايطاااٝاع، ٚصاااٝاْت٘ َااأ ايااادع    

ٚت،اآٝؿ٘ َٓ ُااا َاأ بداٜاا١ ايكااسٕ ايهاااْٞ اهلجااسٟ إ  أٚا٥ااٌ ايكااسٕ ايساباامن      

 اهلجسٟ. 
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ٚزدت أحادٜث، ٚآ از، تٓٗٞ عأ نتابا١ اذتادٜث ايٓباٟٛ، ٚيف َكابًاٗا تا ذٕ يف        (5

نتابت٘، ٚناٌ َٓٗاا صاخٝخ١ أٚ حطا١ٓ، ٚعٓاد تادقٝكٓا يٓ،ٛصاٗا، صتاد إٔ         

ٜتٗا، ثاٖس يف حسصٗا ع٢ً حؿا ايط١ٓ ايٓبٜٛا١، ٚعًا٢   َك،ٛد مجٝعٗا ٚغا

صٝا١ْ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚمتٝٝاصٙ عأ غاريٙ، ؾاال حتاّٛ حٛيا٘ ايػابٗات، ٚال تاؤ س         

 ؾٝ٘ ايػهٛى ٚاألٖٚاّ. 

إٕ أحادٜااث اةذٕ يف نتاباا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ ٚإٕ ناْاار َتاا خس٠، ؾٗااٞ تاادٍ     (6

ي،ااخاب١، ، ٚبعااض ا عًاا٢ إٔ نتاباا١ اذتاادٜث، َطااُٛل باا٘ يف ْ ااس اياآ،      

ٚايتابعني إذ مل تهٔ تادٜٚٓا عاَاا زنٝاًا ناايكسإٓ،  ٚتادٍ أٜطاًا: إٔ اةذٕ يف       

نتابااا١ اذتااادٜث ايٓباااٟٛ، َااادازٙ يف ايػايااا  عٓاااد األَااأ َااأ اغاااتباٙ ايكاااسإٓ  

 باذتدٜث، ٚاألَٔ َٔ إُٖاٍ ايكسإٓ. 

ال ْطخ بني أحادٜث ايٓٗٞ ٚاةذٕ يف نتابا١ اذتادٜث ايٓباٟٛ، ألٕ ايعًُاا٤ ال      (7

ايٓطااخ أصاااًل َاااداّ باةَهااإ ادتُاامن بااني األحادٜااث املتعازضاا١، ألٕ      ٜكااسٕٚ ب

إَهإ ادتُمن، ٜبعادْا عأ إعاالٍ األحادٜاث ايٓبٜٛا١ اي،اخٝخ١، ٜٚبعادْا عأ         

ايًجاا٤ٛ إ  ايٓطااخ، ألٕ ايٓٗااٞ دا٥ااس َاامن ارتااٛف، ٚاةذٕ دا٥ااس َاامن األَاأ، ٚإٔ     

َأ  ارتٛف قد عت،ٌ يف أٟ شَأ ؾٝتٛجا٘ ايٓٗاٞ، ٚاألَأ قاد عت،اٌ يف أٟ ش      

 ؾٝتٛج٘ اةذٕ. 

إٕ أٖاااِ َاااا ْكاااٌ يف ٚجاااٛٙ ادتُااامن باااني: أحادٜاااث ايٓٗاااٞ، ٚاةذٕ يف نتاباااا١          (8

 اذتدٜث ايٓبٟٛ، ٜتُهٌ يف األتٞ: 

إٕ ايٓٗٞ عٔ نتاب١ اذتدٜث ايٓباٟٛ، رتاٛف ايتبااع ٚاخاتال  ايكاسإٓ با٘،        - أ

ٚارتاااٛف إُٖاااااٍ ٚإعاااسا  املطااااًُني يًكااااسإٓ إذا اْػاااػًٛا بدزاضاااا١ ٚمجاااامن    

اهلِ نااااايٝٗٛد ٚايٓ،اااااز٣، ؾًُااااا شاٍ ايًااااابظ    اذتاااادٜث عٓاااا٘، ؾٝهاااإٛ حاااا    

ٚاالخااتال  ٚٚضااذ إٔ ايكااسإٓ ال ٜػااتب٘ َاامن غااريٙ َاأ ايهااالّ، ٚشاٍ احملاارٚز    

 ا خس أذٕ هلِ يف نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ. 
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إٕ ايٓٗااٞ عاأ نتاباا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، ملاأ أَاأ ايٓطااٝإ، ٚٚ اال أؿ اا٘،        -ب

يهتابا١، ؾٝاؤدٟ ٖارا    ٚخٝـ اتهاي٘ ع٢ً ارتط إْذ نمت  ؾٝتِ االعتُاد ع٢ً ا

إ  إُٖاااٍ اذتؿااا اياارٟ أتااٛا َٓاا٘ ح ااًا ع ُٝااًا، ٜٚسْٚاا٘ ديٝااٌ االٖتُاااّ         

باذتدٜث ايٓباٟٛ ٚنا١ االعتاصاش با٘، ٚإٕ اةذٕ يف نتابا١ اذتادٜث ايٓباٟٛ،        

 ملٔ خٝـ ْطٝاْ٘، ٚمل ٜطتطمن اذتؿا.

إٕ ايٓٗاااٞ عااأ نتابااا١ اذتااادٜث ايٓباااٟٛ، ٖاااٛ عااأ تدٜٚٓااا٘ زنٝاااًا غااااَاًل          -ج

ا اةذٕ يف نتابتااا٘، ؾٗاااٛ ناااال ألغااا اص يهتابااا١ بعاااض      ناااايكسإٓ، ٚأَااا 

األحادٜاااث ايٓبٜٛااا١، ي اااسٚف َٚالبطاااات خاصااا١، ال تستكاااٞ نتاااابتِٗ إ        

َسحًاااا١ ايتااادٜٚٔ ايسناااٞ ايػااااٌَ، َٚسحًااا١ ايت،ااآٝـ املااآ ِ، يًخااادٜث 

 ايٓبٟٛ. 

إٕ ٖرٙ ايٛجٛٙ ايهال ١ املؿٝد٠، تؤند ٚتديٌ ع٢ً صخا١ ايكٍٛ بعادّ ايٓطاخ،    (9

يٓٗاٞ ٚاةذٕ يف نتابا١ اذتادٜث ايٓباٟٛ، ٚتؿٝاد عادّ ايتعااز         بني أحادٜاث ا 

يف نساٖااا١، ٚإباحااا١ نتابااا١ حدٜهااا٘،  اذتكٝكاااٞ، باااني: َاااا زٟٚ عااأ ايااآ،  

ؾ َهٔ ادتُامن بٝٓٗاا بٗارٙ ايٛجاٛٙ ٚغريٖاا، املٛجٗا١ تٛجٝٗاا صاخٝخًا، بعٝادًا          

 عٔ ايٓطخ ايرٟ ذٖ  إيٝ٘ مجٗٛز ايعًُا٤. 

10)    ٕ باذتااادٜث، َٚااأ إُٖااااٍ ايكاااسإٓ     إٕ ارتاااٛف َااأ اخاااتال  ٚايتبااااع ايكاااسآ

َٞ َااأ أجًااا٘، نتابااا١ اذتااادٜث   ْنٗااا ٚاةعااسا  عٓااا٘، ُٖاااا أٖاااِ األضاااباب اياااو 

ايٓبٟٛ، ٚإٔ اةذٕ يف نتابت٘، َداز٠ يف ايػاي ، عٓد األَٔ َٔ اغتباٙ ايكاسإٓ  

 باألحادٜث ايٓب١ٜٛ، ٚاألَٔ َٔ إُٖاٍ ايكسإٓ ٚاةعسا  عٓ٘. 

أنهاس ايٛجاٛٙ أُٖٝا١، ةشايا١ ايتعااز       ٜعد ايٛج٘ املتكدّ يف ايؿكس٠ ايطابك١  (11

بني: أحادٜث ايٓٗٞ، ٚاةذٕ يف نتاب١ اذتادٜث ايٓباٟٛ، ٜٚهبار صاخ١ اختٝااز      

ايباحث ايؿكري إ  زب٘، يف عدّ ٚقٛع ْطخ ؾُٝا ذٖ  إيٝ٘ يف ٖرٙ املط ي١، ألٕ 

ارتٛف يف ٖرا ايٛج٘ َٔ: االختال ، ٚايًبظ، ٚاةُٖاٍ، َٔ أخطس األضاباب  

،  ٗا نتاباا١ اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، الضااُٝا يف ع،ااس اياآ،     ايااو َٓاامن َاأ أجًاا   
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ٚاي،خاب١، ألْ٘ ٜؿاتذ ألعادا٤ اهلل بااب ايػاو يف نتااب اهلل، ؾٝت ارٕٚ َٓا٘        

 ػااس٠ ٜٓؿاارٕٚ َٓٗااا يًطعاأ يف نتاااب اهلل يٝخًُااٛا املطااًُني عًاا٢ اةعااسا   

ٚارتااسٚج َاأ أحهاَاا٘، ٚأَااسٙ، ْٚٗٝاا٘، ٖٚدٜاا٘، ؾًُااا شاٍ ٖاارا احملاارٚز، ٚح،ااٌ   

 ٖرا ارتطس ايهبري أذٕ هلِ، يف نتاب١ اذتدٜث ايٓبٟٛ. األَٔ َٔ 

، ٚيف عٗد ارتالؾا١ ايساغاد٠، عأ     إٕ اَتٓاع اذتهَٛا١ اةضال١َٝ، يف حٝات٘  (12

، عًا٢   تدٜٚٔ اذتدٜث ايٓبٟٛ، ٚبك٢ بعض اي،خاب١ ٚايتابعني، بعد ٚؾات٘ 

ايٓٗٞ عٔ نتاب١ حدٜه٘، نٌ ذيو ٜدٍ ٜٚؤند ع٢ً إٔ ايٓٗاٞ عأ نتابا١    

ايٓبٟٛ، الٜصاٍ َطاتُسًا مل ٜٓطاخ، ٚال ٜتعًال بػا٤ٞ عتًاٌ أٚ عتاسّ،        اذتدٜث

املٓطااٛ ، ٚعاادّ ايعُااٌ    ٚإال يهاااْٛا آ ااني مل ااايؿتِٗ ببكااا٥ِٗ عًاا٢ ْٗٝاا٘،     

بايٓاضخ ٖٚٛ اةذٕ يف نتاب١ حدٜه٘، ٚبٗرا املآٗع ايعًُاٞ   صاٝا١ْ ايكاسإٓ     

َنٝااص نتاااب اهلل، عاأ حاادٜث ْبٝاا٘،       حتاا٢  َاأ نااٌ غاا٤ٞ ٜهتاا  إ  جاْباا٘، ٚ

 ٜبك٢ ايكسإٓ َعجص٠ اةضالّ ايه ٣. 

 

ٖرا ٚأض ٍ اهلل تعا  ايعًٞ ايع ِٝ إٔ ظتعٌ خري أعُايٓا خٛاتُٝٗا، ٚإٔ ٜتكبًٗا، 

، ْعِ َٚعٝحل ع١ًٝ تٛنًر ٚإٔ ٜ جسْٞ ع٢ً حطٔ اي١ٝٓ يف ذيو، ؾٗٛ حط، 

 املٛ  ْٚعِ ايٓ،ري، ٚص٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ستُد ٚع٢ً آي٘ ٚصبخ٘ أمجعني.
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 املصادر واملراجع

إحتاف املٗس٠ بايؿٛا٥د املبتهس٠ َٔ أطاساف ايعػاس٠، يًخااؾا: أمحاد بأ عًاٞ        (1

ٖاااا( حتكٝااال ايااادنتٛز: ستُاااٛد أمحاااد عباااد    852بااأ حجاااس ايعطاااكالْٞ )ت  

احملطااأ/ زتُااامن املًاااو ؾٗاااد يطباعااا١ امل،اااخـ ايػاااسٜـ، َٚسناااص خدَاااا١  

 ّ.1995ٖا=1/1416ايطعٛد١ٜ /  –ايطن١ٓ ٚايطري٠ ايٓب١ٜٛ/ املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

األحهااااّ يف أصاااٍٛ األحهااااّ، ي َااااّ: أباااٞ ستُاااد، عًاااٞ بااأ حاااصّ األْديطاااٞ  (2

 ّ.1992ٖا=1413/ 2َ،س /  -ٖا( داز اذتدٜث/ ايكاٖس456٠)ت

ٖااا(، 774اخت،اااز عًااّٛ اذتاادٜث، يًخاااؾا: إناعٝااٌ باأ عُااس باأ نااهري )ت    (3

ٚقد طبمن َمن غسح٘: ايباعث اذتهٝث، ت يٝـ: أمحد ستُد غانس/ َؤضطا١  

 ٖا.1408/ 3يبٓإ/  -ت  ايهكاؾ١ٝ/ بريٚتايه

إزغاد ايؿخٍٛ إ  حتكٝل اذتل َٔ عًِ األصٍٛ، ي َاّ ايعال١َ: ستُد بٔ  (4

ٖااا( حتكٝاال: أبااٞ َ،ااع ، ستُااد ضااعٝد ايباادزٟ/     1250عًااٞ ايػااٛناْٞ )ت 

 ّ.1993ٖا=1413/ 2يبٓإ /  –َؤضط١ ايهت  ايهكاؾ١ٝ/ بريٚت 

ضـ بٔ عباد اهلل بأ ستُاد بأ     االضتٝعاب يف َعسؾ١ األصخاب، يًخاؾا: ٜٛ (5

ٖاااا( حتكٝااال: عًاااٞ ستُاااد ايبجااااٟٚ/ َهتبااا١     463عباااد ايااا  األْديطاااٞ )ت   

 ّ.1960َ،س/ -ايٓٗط١ َٚطبعتٗا/ ايؿجاي١

أضاااد ايػابااا١ يف َعسؾااا١ اي،اااخاب١، يًُخاااد : ابااأ األ اااري، عًاااٞ بااأ ستُاااد       (6

ٖا( ت،اخٝذ ايػاٝخ: عاادٍ أمحاد ايسؾااعٞ/ داز إحٝاا٤ اياىلا         630ادتصزٟ )ت

 ّ.1996ٖا =1417/ 1يبٓإ /  –بريٚت  ايعسبٞ /

اةصااااب١ يف متٝٝاااص اي،اااخاب١، يًخااااؾا: ابااأ حجاااس ايعطاااكالْٞ/ ٚبٗاَػااا٘:  (7

االضااتٝعاب يف َعسؾاا١ األصااخاب، الباأ عبااد اياا  األْديطااٞ/ َهتباا١ املهٓاا٢/     

 ٖا.1/1328ايعسم /  -بػداد
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أصااااٍٛ اذتاااادٜث عًَٛاااا٘ َٚ،ااااطًخ٘، تاااا يٝـ: اياااادنتٛز: ستُااااد عجاااااج       (8

 ّ.1981ٖا=1401/ 4يبٓإ /  –هس/ بريٚت ارتطٝ / داز ايؿ

االعتكاد ع٢ً َرٖ  ايطًـ أٌٖ ايط١ٓ ٚادتُاع١، يًخاؾا: أبٞ بهاس، أمحاد    (9

/ 1يبٓااإ /  –ٖااا( داز ايهتاا  ايعًُٝاا١/ بااريٚت  458باأ اذتطااني ايبٝٗكااٞ )ت 

 ّ. 1984ٖا=1404

أعالّ احملد ني، تا يٝـ ايادنتٛز: ستُاد بأ ستُاد أباٛ غاٗب١ / داز ايهتااب          (10

 ّ.1962ٖا=1381َ،س / –/ ايكاٖس٠ ايعسبٞ

أعااالّ املااٛقعني عاأ زب ايعاااملني، ي َاااّ: أبااٞ عبااد اهلل، ستُااد باأ أبااٞ بهااس           (11

ٖاااا( حتكٝااال: عباااد اياااسمحٔ ايٛنٝاااٌ/ 751املعاااسٚف باااابٔ ايكاااِٝ ادتٛشٜااا١ )ت

 َ،س / بدٕٚ تازٜخ.  –َطبع١ املدْٞ/ ايكاٖس٠ 

ٞ: عٝاا  بأ َٛضا٢    اةملاع إ  َعسؾ١ أصٍٛ ايسٚا١ٜ ٚتكٝٝاد ايطاُاع، يًكاضا    (12

 –ٖااا( حتكٝاال ايطااٝد: أمحااد صااكس/ داز ايااىلا  : ايكاااٖس٠       544ايٝخ،اا، )ت

 ّ.1970ٖا=1/1389َ،س /  

اةَاااّ ايصٖااسٟ ٚأ ااسٙ يف ايطاا١ٓ، تاا يٝـ األضااتاذ اياادنتٛز/ حاااز  ضااًُٝإ          (13

 ّ.1985ٖا=1/1405/ -ايعسام –ايطازٟ/ َهتب١ بطاّ/ املٛصٌ 

ايباعث اذتهٝث غسل اخت،از عًاّٛ اذتادٜث، تا يٝـ: أمحاد ستُاد غاانس/        (14

 (.3ٜٓ س: )اخت،از عًّٛ اذتدٜث( يف ٖرٙ امل،ادز زقِ )

ٖاااا( بىلتٝااا   261تاااازٜخ ايهكاااات، يًخااااؾا: أمحاااد بااأ عباااد اهلل ايعجًاااٞ )ت     (15

ٖا( ٚتطُٝٓات اذتااؾا:  807اذتاؾا: ْٛز ايدٜٔ عًٞ بٔ أبٞ بهس اهلٝهُٞ )ت

ْٞ / تٛ ٝااال، ٚتعًٝااال، ٚختاااسٜع ايااادنتٛز: عباااد املعطاااٞ ابااأ حجاااس ايعطاااكال

 ّ. 1984ٖا=1405/ 1يبٓإ/  –قًعجٞ/ داز ايهت  ايع١ًُٝ / بريٚت 

ايتاااازٜخ ايهااابري، يًخااااؾا: أباااٞ عباااد اهلل، ستُاااد بااأ إناعٝاااٌ ايب اااازٟ          (16

 ّ.1986ٖا=1407يبٓإ/  –ٖا( داز ايهت  ايع١ًُٝ / بريٚت 256)ت
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َِٓٛزٟ )ت      ت ٌٜٚ شتتًـ اذتدٜث، يًعال١َ:  (17 ْٜ عبد اهلل بأ َطاًِ بأ قتٝبا١ اياد 

 –ٖا( ت،خٝذ: ستُد شٖسٟ ايٓجاز / َهتب١ ايهًٝات األشٖسٜا١/ ايكااٖس٠   276

 ّ. 1966ٖا=1386َ،س / 

تدزٜ  ايساٟٚ يف غسل تكسٜ  ايٟٓٛٚ، يًخااؾا: جاالٍ ايادٜٔ، عباد اياسمحٔ       (18

ٜها١/  ٖا( حتكٝل: عبد ايٖٛااب عباد ايًطٝاـ/ داز ايهتا  اذتد    911ايطٝٛطٞ )

 ّ. 1966ٖا=1385/ 2َ،س /  –ايكاٖس٠ 

 –ايىلاتٝ  اةداز١ٜ، تا يٝـ: عباد اذتاٞ ايهتااْٞ/ داز ايهتااب ايعسباٞ/ باريٚت         (19

 يبٓإ/ بدٕٚ تازٜخ. 

ٖااا( 748تاارنس٠ اذتؿاااث، يًخاااؾا: ستُااد باأ أمحااد باأ عهُااإ اياارٖ، )ت  (20

 –ت،خٝذ: عبد ايسمحٔ بٔ عت٢ٝ املعًُٞ/ داز إحٝا٤ ايىلا  ايعسبٞ/ بريٚت 

 يبٓإ/ بدٕٚ تازٜخ. 

تعجٌٝ املٓؿعا١ بصٚا٥د زجاٍ األ١ُ٥ األزبعا١، يًخاؾا: ابٔ حجس ايعطكالْٞ/  (21

حتكٝل ٚدزاض١ ايادنتٛز: إناساّ اهلل إَاداد اذتال / داز ايبػاا٥س اةضاال١َٝ/       

 ّ. 1996ٖا=1416/ 1يبٓإ /  –بريٚت 

تكسٜاااا  ايتٗاااارٜ ، يًخاااااؾا : اباااأ حجااااس ايعطااااكالْٞ/ دزاضاااا١ ٚحتكٝاااال:         (22

/ 1يبٓاااإ /  –عباااد ايكاااادز عطاااا/ داز ايهتااا  ايعًُٝااا١/ باااريٚت       ؿ٢َ،اااط

 ّ. 1993ٖا=1413

ٖا( َساجعاا١  463تكٝٝد ايعًِ، يًخؿاث: أمحد بٔ عًٞ ارتطٝ  ايبػدادٟ )ت (23

صااٝدا  –ٚحتكٝاال: أبااٞ عبااد اهلل ايعاااًَٞ ايطااًؿٞ/ املهتباا١ ايع،ااس١ٜ/ بااريٚت 

 ّ .2001ٖا=1422/ 1/ 

ايعطاكالْٞ/ دا٥اس٠ املعاازف ايٓ اَٝا١/     تٗرٜ  ايتٗرٜ ، يًخاؾا: ابٔ حجاس   (24

 ٖا. 1325/ 1اهلٓد /  –ايدنٔ  –حٝدز آباد 
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ٖااا( 370تٗاارٜ  ايًػاا١، ي َاااّ : أبااٞ َٓ،ااٛز، ستُااد باأ أمحااد األشٖااسٟ )ت        (25

حتكٝاال: األضااتاذ: عبااد ايع ااِٝ ستُااٛد/ ايااداز امل،ااس١ٜ يًتاا يٝـ ٚايٓػااس/         

 َ،س / بدٕٚ تازٜخ.  -ايكاٖس٠ 

جاٍ، يًخاؾا: ٜٛضـ بٔ عبد ايسمحٔ املاّصٟ )ت  تٗرٜ  ايهُاٍ يف أنا٤ ايس (26

يبٓاااإ  –ٖاااا( حتكٝااال: بػااااز عاااٛاد َعاااسٚف/ َؤضطااا١ ايسضااااي١/ باااريٚت       742

 ّ.1992ٖا=1/1413/ 

تٛجٝاااا٘ ايٓ ااااس إ  أصااااٍٛ األ ااااس، تاااا يٝـ : ايطاااااٖس باااأ صااااا  باااأ أمحااااد     (27

ايطاااعٛد١ٜ / بااادٕٚ  –ٖاااا( املهتبااا١ ايعًُٝااا١/ املدٜٓااا١ املٓاااٛز٠ 1338ايدَػاااكٞ)ت

 تازٜخ. 

ٛضٝذ األؾهاز ملعااْٞ تٓكاٝذ األْ ااز، يًعالَا١: ستُاد بأ إناعٝاٌ األَاري         ت (28

ٖاااا( حتكٝااال: ستُاااد ستاااٞ ايااادٜٔ عباااد اذتُٝاااد/ َهتبااا١   1182اي،ااآعاْٞ )

 ٖا.1366/ 1َ،س /  –ارتاصتٞ/ ايكاٖس٠ 

ٖااااا( دا٥ااااس٠ املعااااازف  354ايهكااااات، يًخاااااؾا: ستُااااد باااأ حبااااإ ايبطااااو )ت    (29

 ّ.1983ٖا=1402/ 1اهلٓد/  –دنٔ اي –ايعهُا١ْٝ ايٓ ا١َٝ / حٝدز آباد 

جاااَمن األصااٍٛ يف أحادٜااث ايسضاااٍٛ، ي َاااّ: املبااازى بااأ ستُااد باأ األ اااري         (30

ٖا( حتكٝل ٚختسٜع: عباد ايكاادز األزْاؤٚ / َهتبا١ داز ايبٝاإ      606ادتصزٟ )ت

 ّ. 1972ٖا=1392/َ،س/

جاَمن بٝإ ايعًِ ٚؾطً٘، يًخاؾا: ابأ عباد ايا  األْديطاٞ / حتكٝال : أباٞ        (31

 ٍ –ابااااااااااااااااااأ ادتاااااااااااااااااااٛشٟ/ ايسٜااااااااااااااااااااا     اياااااااااااااااااااصٖريٟ/ داز  األغااااااااااااااااااابا

 ّ. 1994ٖا=1/1414ايطعٛد١ٜ/ 

ادتاَمن ألخالم ايسٚاٟ ٚآداب ايطاَمن، يًخاؾا: ارتطٝ  ايبػدادٟ/ حتكٝل  (32

ايطاااااااعٛد١ٜ  –ايااااااادنتٛز: ستُاااااااٛد ايطخاااااااإ/ َهتبااااااا١ املعازف/ايسٜاااااااا   

 ّ. 1983ٖا=1403/
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 ياااساشٟادتاااسل ٚايتعااادٌٜ، يًخااااؾا: عباااد اياااسمحٔ بااأ ستُاااد بااأ إدزٜاااظ ا    (33

 –اياااادنٔ  –ٖااااا( دا٥ااااس٠ املعااااازف ايعهُاْٝاااا١ ايٓ اَٝاااا١/ حٝاااادز آباااااد   327)ت

 ّ. 1952ٖا=1371/ 1اهلٓد/ 

ٖاااا( تااا يٝـ اذتااااؾا :  230ٖٛسٟ)ت ادتعااادٜات، حااادٜث عًاااٞ بااأ جعاااد ادتااا   (34

ٖاا( حتكٝال ايادنتٛز: زؾعار     317ايكاضاِ، عباد  اهلل بأ ستُاد ايبػاٟٛ )ت     أبٛ

 ّ. 1994ٖا=1415/ 1س / َ، –ؾٛشٟ عبد املطً / َهتب١ ارتاصتٞ/ ايكاٖس٠ 

مجمن ادتٛاَمن، ادتاَمن ايهبري يف اذتدٜث، ٚادتااَمن اي،اػري ٚشٚا٥ادٙ، تا يٝـ      (35

اذتاؾا: جالٍ ايدٜٔ ايطٝٛطٞ/ ختسٜع، ٚتعًٝل ٚضبط: خايد عبد ايؿتاال  

 ّ. 2000ٖا= 1/1420يبٓإ/   –غبٌ/ داز ايهت  ايع١ًُٝ/ بريٚت 

ايل / داز ايكاسإٓ ايهاسِٜ/   حج١ٝ ايط١ٓ، ت يٝـ ايدنتٛز: عبد ايػحل عبد ارت (36

 ّ.1986ٖا=1407/ 1يبٓإ /  –بريٚت 

نتباا٘، تاا يٝـ: ستُااد اي،ااباؽ/    -بالغتاا٘ –اذتاادٜث ايٓبااٟٛ، َ،ااطًخ٘   (37

 ّ.1977ٖا=1397/ 3ضٛزٜا /  –املهت  اةضالَٞ/ دَػل 

حًٝاا١ األٚيٝااا٤ ٚطبكااات األصااؿٝا٤، يًخاااؾا: أبااٞ ْعااِٝ، أمحااد باأ عبااد اهلل      (38

 –يهتاااااااااااااااا  ايعًُٝاااااااااااااااا١ / بااااااااااااااااريٚت   ٖااااااااااااااااا( داز ا430األصاااااااااااااااابٗاْٞ )ت 

 ّ.1988ٖا=1/1409يبٓإ/ 

ؾا: اذتطاااأ باااأ عبااااد اهلل ايطااااٝ،     ارتالصاااا١ يف أصااااٍٛ اذتاااادٜث، يًخااااا    (39

 –ٖا( حتكٝل: ايطٝد صبخٞ ايبدزٟ ايطاَسا٥ٞ/ عامل ايهت / باريٚت  743)ت

 ّ.1985ٖا=1405/ 1يبٓإ/ 

دزاضااااات يف اذتاااادٜث ايٓبااااٟٛ ٚتااااازٜخ تدٜٚٓاااا٘، تاااا يٝـ اياااادنتٛز: ستُااااد        (40

 ّ. 1980ٖا=1400ٚدَػل/ –األع ُٞ/ املهت  اةضالَٞ/ بريٚت  َ،طؿ٢
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دؾاااع عاأ ايطاا١ٓ ٚزد غااب٘ املطتػااسقني ٚايهتاااب املعاصااسٜٔ، تاا يٝـ اياادنتٛز:   (41

ايطااعٛد١ٜ   –ستُااد ستُااد أبااٞ غٗبااا١/ َهتباا١ اباأ ايكااِٝ/ املدٜٓاا١ املٓااٛز٠         

 ّ.1989ٖا=1409/ 1/ 

ستُااااد اهلااااسٟٚ  ذّ ايهااااالّ ٚأًٖاااا٘، يًخاااااؾا: أبااااٞ إناعٝااااٌ، عبااااد اهلل باااأ (42

ٖا( حتكٝل ٚدزاض١: عبد ايسمحٔ بٔ عبد ايعصٜص ايػبٌ/ َهتب١ ايعًّٛ 481)ت

 ّ.1998ٖا=1418/ 1ايطعٛد١ٜ/   –ٚاذتهِ/ املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

ٖااا( خااسج أحادٜهاا٘  294ايطاا١ٓ، تاا يٝـ اذتاااؾا: ستُااد باأ ْ،ااس املااسٚشٟ )ت     (43

اؾٝا١/  ٚعًل عًٝ٘: أبٛ ستُد، ضاامل بأ أمحاد ايطاًؿٞ/ َؤضطا١ ايهتا  ايهك      

 ّ.1988ٖا=1408/ 1يبٓإ/  -بريٚت

:  ايطاا١ٓ اةضااال١َٝ بااني إ بااات ايؿاااُٖني ٚزؾااض ادتاااًٖني، تاا يٝـ اياادنتٛز (44

 ّ. 1981ٖا=1401/ 2زؤٚف غً، / داز ايكًِ /ايهٜٛر / 

، ت يٝـ: ستُد اذتاؾا ايتجاْٞ/ َطبعا١ ايتكدّ/ ايكاٖس٠  ض١ٓ ايسضٍٛ  (45

 ّ. 1971ٖا=1411/ 2َ،س/  –

تاادٜٚٔ، تاا يٝـ اياادنتٛز: ستُااد عجاااج ارتطٝاا / داز ايؿهااس/  ايطاا١ٓ قبااٌ اي (46

 ّ. 1971ٖا=2/1391ضٛزٜا/  –دَػل 

ايط١ٓ َٚهاْتٗا يف ايتػسٜمن اةضالَٞ، ت يٝـ ايدنتٛز: َ،طؿ٢ ايطباعٞ/  (47

 ّ.1985ٖا=4/1405ضٛزٜا /  –املهت  اةضالَٞ/ دَػل 

ُد ٖا( حتكٝل ست275ضٓٔ ابٔ َاج٘، اذتاؾا: ستُد بٔ ٜصٜد ايكصٜٚحل )ت (48

 يبٓإ/ بدٕٚ تازٜخ.  –ؾؤاد عبد ايباقٞ /داز ايؿهس/ بريٚت 

49)   ٔ ٖااااا(          275األغااااعث ايطجطااااتاْٞ )ت  ضاااآٔ أبااااٞ داٚد، اذتاااااؾا: ضااااًُٝإ باااا

 َ،س / بدٕٚ تازٜخ.  –اذتدٜث/ ايكاٖس٠ داز 
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ٖااا( حتكٝاال:  279ضاآٔ ايىلَاارٟ، اذتاااؾا: أبااٞ عٝطاا٢، ستُااد باأ ضااٛز٠ )ت     (50

/ 1يبٓاااااااإ/  –يعًُٝاااااا١/ بااااااريٚت   أمحااااااد ستُااااااد غااااااانس/ داز ايهتااااااا  ا   

 ّ.1987ٖا=1408

ٖاا( ٚبرًٜا٘: )ايتعًٝال املػاحل     385ضٓٔ ايداز قطحل، اذتاؾا: عًٞ بأ عُاس )ت   (51

عًااا٢ اياااداز قطاااحل( حملُاااد ماااظ اذتااال ايع اااِٝ آباااادٟ/ حتكٝااال، ٚضااابط، 

ٚتعًٝل: غعٝ  األزْؤٚ ، ٚحطٔ عبد املٓعِ غاً،، ٚضاعٝد ايًخااّ/ َؤضطا١     

 ّ.2004ٖا=1/1424يبٓإ/  –ايسضاي١ / بريٚت 

ٖااا( 255ضاآٔ اياادازَٞ، اذتاااؾا: عبااد اهلل باأ عبااد ايااسمحٔ ايطااُسقٓدٟ )ت    (52

َْسيٞ، ٚخايد ايطبمن ايعًُٞ/ داز ايسٜإ يًىلا ،  حتكٝل ٚختسٜع: ؾٛاش أمحد َش

 ّ.1987ٖا=1407/ 1يبٓإ /  –َ،س / ٚداز ايهتاب ايعسبٞ، بريٚت  –ايكاٖس٠ 

٘: )ادتاٖٛس ايٓكاٞ( يًعالَاا١: عاال٤     ايطٓٔ ايه ٣، يًخااؾا ايبٝٗكاٞ، ٚبرًٜا    (53

 –اياادٜٔ اباأ ايىلنُاااْٞ/ دا٥ااس٠ املعااازف ايعهُاْٝاا١ ايٓ اَٝاا١ / حٝاادز آباااد     

 ٖا. 1344/ 1اهلٓد /  –ايدنٔ 

ضاااري أعاااالّ ايٓااابال٤، يًخااااؾا ايااارٖ،/ حتكٝااال: ناَاااٌ ارتاااسا / خاااسج         (54

/ 1يبٓااااإ/    –أحادٜهاااا٘: غااااعٝ  األزْااااؤٚ / َؤضطاااا١ ايسضاااااي١ / بااااريٚت      

 ّ. 1982ٖا=1402

غسل ايطا١ٓ، تا يٝـ: اةَااّ احملاد ، أباٞ ستُاد، اذتطاني بأ َطاعٛد ايؿاسا٤            (55

ٖااا( حككاا٘ ٚخااسج أحادٜهاا٘: غااعٝ  األزْااؤٚ ، ٚستُااد شٖااري       516ايبػااٟٛ )ت

 ّ.1983ٖا=1403/ 2ٚدَػل/  –ايػاٜٚؼ/ املهت  اةضالَٞ/ بريٚت 

 صخاٜـ اي،خاب١ ٚتدٜٚٔ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ املػسؾ١، إعداد: أمحد عبد ايسمحٔ (56

اي،اااااٜٛإ/ َساجعاااااا١ ايااااادنتٛز: ضاااااعدٟ اهلاااااامٞ، ٚايااااادنتٛز: َطاااااؿس       

 ّ.1990ٖا=1/1410ايدَٝحل/ 
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صاااخٝذ ايب اااازٟ، اةَااااّ اذتااااؾا: ستُاااد بااأ إناعٝاااٌ ايب اااازٟ/ خاااسج    (57

باريٚت   –أحادٜه٘ ٚزقُ٘: ايدنتٛز: َ،طؿ٢ دٜ  ايبنػاا٤/ داز ايكًاِ، دَػال    

 ّ.1981ٖا=1/1401حًبْٛٞ/  –/ٚداز اةَاّ ايب ازٟ، دَػل 

صااخٝذ ضاآٔ اباأ َاجاا٘، تاا يٝـ: ستُااد باأ ْاصااس اياادٜٔ األيباااْٞ/ َهتباا١      (58

 ّ.1997ٖا=1/1417ايطعٛد١ٜ /  -املعازف/ ايسٜا 

صااخٝذ ضاآٔ ايىلَاارٟ، تاا يٝـ: ستُااد باأ ْاصااس اياادٜٔ األيباااْٞ/ إغااساف:     (59

 ّ. 1988ٖا=1408/ 1شٖري ايػاٜٚؼ/ َهتب١ ايىلب١ٝ ايعسبٞ يدٍٚ ارتًٝع/ 

اؾا: َطاااااااًِ بااااااأ اذتجااااااااج ايكػاااااااريٟ    صاااااااخٝذ َطاااااااًِ، اةَااااااااّ اذتااااااا    (60

–ٖااا(حتكٝل: ستُااد ؾااؤاد عبااد ايباااقٞ / داز ايهتاا  ايعًُٝاا١/ بااريٚت     261)ت

 ّ.1992ٖا=1413يبٓإ /

صااخٝؿ١ ُٖاااّ باأ َٓباا٘ عاأ أبااٞ ٖسٜااس٠ زضااٞ اهلل عٓاا٘/ حتكٝاال اياادنتٛز:       (61

َ،ااااااس /   –زؾعاااااار ؾااااااٛشٟ عبااااااد املطًاااااا / َهتباااااا١ ارتاااااااصتٞ/ ايكاااااااٖس٠        

 ّ.1985ٖا=1406

ًخاؾا: جاالٍ ايادٜٔ ايطاٝٛطٞ/ حتكٝال ايادنتٛز: عًاٞ       طبكات اذتؿاث، ي (62

 ّ.1996ٖا=1417َ،س /  –ستُد عُس/ َهتب١ ايهكاؾ١ ايد١ٜٝٓ/ ايكاٖس٠ 

 -ٖاا( داز صاادز/ باريٚت   230ايطبكات ايها ٣، ي َااّ: ستُاد بأ ضاعد )ت        (63

 ّ.1975ٖا=1377يبٓإ/ 

ٝاال ٖااا( تع241ًايعًااٌ َٚعسؾاا١ ايسجاااٍ، ي َاااّ اذتاااؾا: أمحااد باأ حٓبااٌ )ت   (64

ايااااادنتٛز: طًعااااار قاااااٛج بٝهٝااااار، ٚايااااادنتٛز: إناعٝاااااٌ جاااااسال/ املهتبااااا١    

 ّ.1987تسنٝا/ -اةضال١َٝ/ اضتٓبٍٛ

عًّٛ اذتادٜث َٚ،اطًخ٘، تا يٝـ ايادنتٛز: صابخٞ اي،اا / داز املالٜاني/         (65

 ّ.1969ٖا=1388/ 5يبٓإ/   –بريٚت 
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عًااااّٛ اذتاااادٜث ْٚ،ااااٛص َاااأ األ ااااس، تاااا يٝـ اياااادنتٛز: زغاااادٟ عًٝاااااإ،          (66

طإ عبد ايسمحٔ ايادٚزٟ، ٚاألضاتاذ: نااثِ ؾتخاٞ اياساٟٚ/      ٚايدنتٛز: قخ

 ّ. 1980َطبع١ جاَع١ بػداد/ايعسام/

ؾتذ ايبازٟ غسل صخٝذ ايب ازٟ، يًخاؾا: ابٔ حجس ايعطكالْٞ/ ت،خٝذ  (67

ٚحتكٝل: ست  ايدٜٔ ارتطٝ ، ٚتسقِٝ: ستُد ؾؤاد عبد ايباقٞ، َٚساجعا١: 

َ،اااااس/  –اٖس٠ ق،اااااٞ ستااااا  ايااااادٜٔ ارتطٝااااا / داز ايسٜاااااإ يًاااااىلا / ايكااااا 

 ّ.1986ٖا=1/1407 

ايؿهاس املٓٗجااٞ عٓااد احملااد ني، تاا يٝـ اياادنتٛز: ُٖاااّ عبااد ايااسحِٝ ضااعٝد/   (68

/ 1(/ َطااابمن ايدٚحااا١ اذتدٜهاا١ / قطااس/ 16ضًطاا١ً )نتاااب األَاا١( ايعاادد )

 ٖا. 1408

قطـ األشٖاز املتٓا س٠ يف األخباز املتٛاتس٠، يًخاؾا: جالٍ ايدٜٔ ايطٝٛطٞ/  (69

 –ستٝااٞ ايااادٜٔ املااٝظ/ املهتااا  اةضااالَٞ / باااريٚت    حتكٝاال ايػااٝخ: خًٝاااٌ   

 ّ. 1985ٖا=1/1405ٚدَػل/ 

قٛاعااد أصااٍٛ اذتاادٜث، تاا يٝـ اياادنتٛز: أمحااد عُااس ٖاغااِ/ عااامل ايهتاا /    (70

 ٖا.2/1417يبٓإ/  –بريٚت 

ايهاغاااـ يف َعسؾااا١ َااأ يااا٘ زٚاٜااا١ يف ايهتااا  ايطااات١، يًخااااؾا: ايااارٖ،/ داز    (71

 ّ. 1983ٖا=1403/ 1يبٓإ /  –ايهت  ايع١ًُٝ/ بريٚت 

ٖاا(  365ايهاٌَ يف ضعؿا٤ ايسجاٍ، يًخاؾا: عبد اهلل بٔ عادٟ ادتسجااْٞ )ت   (72

/ 3يبٓاااااااإ/  –تااااااادقٝل: عتٝااااااا٢ شتتااااااااز عاااااااصاٟٚ/ داز ايؿهاااااااس/ باااااااريٚت    

 ّ. 1988ٖا=1409

ٖاا(  278نتاب ايطا١ٓ، يًخااؾا: أباٞ بهاس، عُاسٚ بأ أباٞ عاصاِ ايػاٝباْٞ )ت          (73

   ٔ ْاصااااس اياااادٜٔ   َٚع٘)ضااااالٍ ادتٓااااا١ يف ختااااسٜع ايطاااا١ٓ( بكًااااِ: ستُااااد باااا

 ّ. 1980ٖا=1/1400ٚدَػل/  –األيباْٞ/ املهت  اةضالَٞ/ بريٚت 
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ٖاا( حتكٝال: ْػا ت    243نتاب ايعًِ، يًخاؾا: أبٞ خٝه١ُ، شٖري بٔ حسب )ت (74

 ّ. 2005ٖا= 1425/ 1َ،س /  –نُاٍ/ َهتب١ ابٔ عباع/ ايكاٖس٠ 

ٖاااا( حتكٝااال  175نتااااب ايعاااني، ي َااااّ: ارتًٝاااٌ بااأ أمحاااد ايؿساٖٝااادٟ )ت     (75

تٛز: َٗاااادٟ امل صَٚااااٞ، ٚاياااادنتٛز: إبااااساِٖٝ ايطاااااَسا٥ٞ/ َؤضطاااا١    اياااادن

 ّ. 1988ٖا=1408/ 1يبٓإ/  –األعًُٞ يًُطبٛعات/ بريٚت 

نػااـ األضااتاز عاأ شٚا٥ااد ايبااصاز عًاا٢ ايهتاا  ايطاات١، يًخاااؾا: اهلٝهُااٞ/           (76

/ 1يبٓاإ/   -حتكٝل: حبٝ  ايسمحٔ األع ُٞ/ َؤضط١ ايسضااي١/ باريٚت  

 ّ. 1979ٖا=1399

 ضاآٔ األقااٛاٍ، ٚاألؾعاااٍ، يًعالَااا١: عًااٞ املتكااٞ باأ حطاااّ        نٓااص ايعُاااٍ يف  (77

ٝ ااْٞ/ صاخخ٘         975ايدٜٔ اهلٓادٟ )ت  ٖاا( ضابط٘ ٚؾطاس غسٜبا٘ ايػاٝخ: بهاس ح

يبٓااإ/  -ٚٚضاامن ؾٗازضاا٘ ايػااٝخ: صااؿ٠ٛ ايطااكا/ َؤضطاا١ ايسضاااي١/ بااريٚت    

 ّ.1993ٖا=1413

يطااإ ايعااسب، يًعااامل ايًػاااٟٛ اباأ َٓ ااٛز، مجاااٍ ايااادٜٔ ستُااد باأ َهاااسّ          (78

 -ٖاااااااااااا( َؤضطااااااااااا١ ايهتااااااااااا  ايهكاؾٝااااااااااا١/ بااااااااااااريٚت    711،اااااااااااازٟ )ت األْ

 ّ. 1992ٖا=1/1412يبٓإ/ 

اجملااااسٚحني َاااأ احملااااد ني ٚايطااااعؿا٤ ٚاملىلٚنااااني، يًخاااااؾا: اباااأ حبااااإ      (79

يبٓاإ/ بادٕٚ    -ايبطو/ حتكٝل: ستُٛد إبساِٖٝ شاٜاد/ داز املعسؾا١/ باريٚت   

 تازٜخ. 

80)       ِ اي،اااػري  زتُااامن ايبخاااسٜٔ يف شٚا٥اااد املعجُاااني )املعجاااِ األٚضاااط، ٚاملعجااا

يًط اْااٞ( تاا يٝـ اذتاااؾا: اهلٝهُااٞ/ حتكٝاال ٚدزاضاا١ : عبااد ايكاادٚع باأ       

 ّ. 1992ٖا =1413/ 1ايطعٛد١ٜ /  -ستُد ْرٜس/ َهتب١ ايسغد/ ايسٜا 

زتُااامن ايصٚا٥اااد َٚٓبااامن ايؿٛا٥اااد، يًخااااؾا: اهلٝهُاااٞ/ بتخسٜاااس اذتااااؾ ني:    (81

 ّ. 1967/ 2يبٓإ/  -ايعساقٞ، ٚابٔ حجس/ داز ايهتاب ايعسبٞ/ بريٚت
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ستاضاااسات يف عًاااّٛ اذتااادٜث، تااا يٝـ األضاااتاذ ايااادنتٛز: حااااز  ضاااًُٝإ          (82

ُ إ   ّ. 2000ٖا= 1420/ 4األزدٕ /  –ايطازٟ/ داز ايٓؿا٥ظ/ َع

احملااد  ايؿاصااٌ بااني ايااساٟٚ ٚايااٛاعٞ، يًكاضااٞ: اذتطاأ باأ عبااد ايااسمحٔ         (83

ٖاااا( حتكٝااال ايااادنتٛز: ستُاااد عجااااج ارتطٝااا / داز      360ايساَٗسَاااصٟ )ت 

 ّ. 1971ٖا=1/1391ٓإ/ يب –ايؿهس/ بريٚت 

ٖاا( داز  666شتتاز اي،خال، ت يٝـ: ستُد بٔ أبٞ بهس عبد ايكادز اياساشٟ )ت   (84

 ّ. 1982ٖا=1402ايسضاي١/ ايهٜٛر/ 

امل ت،اااااس اياااااٛجٝص يف عًاااااّٛ اذتااااادٜث، تااااا يٝـ ايااااادنتٛز: ستُاااااد عجااااااج   (85

 ّ. 1991ٖا= 5/1411يبٓإ/  –ارتطٝ / َؤضط١ ايسضاي١/ بريٚت 

٣، يًخاااؾا: ايبٝٗكااٞ / حتكٝاال اياادنتٛز: ستُااد  املاادخٌ إ  ايطاآٔ ايهاا  (86

ضااٝا٤ ايااسمحٔ األع ُااٞ/ داز ارتًؿااا٤ يًهتاااب اةضااالَٞ/ ايهٜٛاار/ باادٕٚ       

 تازٜخ. 

 املساضٌٝ، يًخاؾا: عباد اياسمحٔ بأ أباٞ حاا  اياساشٟ/ عٓاٜا١: غاهس اهلل بأ           (87

 ّ.1982ٖا=1402/ 2يبٓإ/  –ْع١ُ اهلل قٛجاْٞ/ َؤضط١ ايسضاي١/ بريٚت 

عًااا٢ اي،اااخٝخني، يًخااااؾا: ستُاااد بااأ عباااد اهلل اذتاااانِ )ت     املطاااتدزى  (88

يبٓاإ/   -ٖا( ٚبرًٜ٘: )ايتً ٝ ( يًخاؾا: ايرٖ،/ داز ايؿهس/ باريٚت 405

 ّ. 1978ٖا=1398

املطٓد، ي َاّ: أمحد بٔ حٓبٌ/ ٚبٗاَػ٘: ) َٓت   نٓصٍ ايعُااٍ يف ضآٔ    (89

ٔ     -األقٛاٍ ٚاألؾعاٍ( داز صادز/ باريٚت  ايطبعاا١   يبٓاإ/ ايٓط اا١ امل،اٛز٠ عا

 امل،س١ٜ ايكدح١/ بدٕٚ تازٜخ. 

ٖاا( حتكٝال ايطاٝد: صابخٞ ايبادزٟ      181َطٓد اةَاّ عبد اهلل بأ املباازى )ت    (90

 ّ. 1987ٖا=1407/ 1ايطعٛد١ٜ/  –ايطاَسا٥ٞ/ َهتب١ املعازف/ ايسٜا  
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 ىانعممبدونة انكىيت

 و1024 يىاير (  6انمجهد )  األولانعدد 

َطٓد ابٔ ادتعد، اذتاؾا: عًٞ بٔ ادتعاد ادتاٖٛسٟ/ حتكٝال: عباد املٗادٟ       (91

/ 1هلااااااادٟ/ َهتباااااا١ ايؿااااااالل/ ايهٜٛاااااار/  باااااأ عبااااااد ايكااااااادز اباااااأ عبااااااد ا 

 ّ. 1985ٖا=1405

ٖا( حتكٝل ايادنتٛز:  292َطٓد ايبصاز، اذتاؾا: أبٛ بهس، أمحد بٔ عُسٚ )ت  (92

 –ستؿاااااٛث اياااااسمحٔ شٜااااأ اهلل/ َهتبااااا١ ايعًاااااّٛ ٚاذتهاااااِ/ املدٜٓااااا١ املٓاااااٛز٠  

 ّ. 1996ٖا=1416/ 1ايطعٛد١ٜ/ 

ٖاا( حتكٝال:   360َطٓد ايػاَٝني، يًخااؾا: ضاًُٝإ بأ أمحاد ايط اْاٞ )ت      (93

 -محااااااااادٟ عباااااااااد اجملٝاااااااااد ايطاااااااااًؿٞ/ َؤضطااااااااا١ ايسضااااااااااي١/ / باااااااااريٚت 

 ّ.1996ٖا=1/1416يبٓإ/ 

َػاٖري عًُا٤ األَ،از، يًخااؾا: ابأ حباإ ايبطاو/ حتكٝال: َاسشٚم عًاٞ         (94

 ّ. 1987ٖا=1/1408يبٓإ/  -إبساِٖٝ/ َؤضط١ ايهت  ايهكاؾ١ٝ/ بريٚت

ٖاا( حتكٝال: حبٝا     211امل،ٓـ، يًخاؾا: عبد ايسشام بٔ ُٖاّ اي،ٓعاْٞ )ت (95

/ 1بانطااااااتإ/  –ايااااااسمحٔ األع ُااااااٞ/ اجملًااااااظ ايعًُااااااٞ/ نساتػااااااٞ   

 ّ. 1972ٖا=1392

امل،ٓـ يف األحادٜث ٚا  از، يًخاؾا: أباٞ بهاس، عباد اهلل بأ ستُاد بأ أباٞ         (96

 –ٖااا( حتكٝاال: شتتاااز أمحااد ايٓاادٟٚ/ ايااداز ايطااًؿ١ٝ/ بَٛباااٟ  235غااٝب١ )ت

 ّ. 1991ٖا=1401/ 1اهلٓد/ 

َُااْد باأ ستُااد ارتطااابٞ )ت    َعااامل ايطاآٔ، (97 ٖااا( خااسج 388ي َاااّ احملااد : َح

 –أحادٜهاا٘: عبااد ايطااالّ عبااد ايػااايف ستُااد / داز ايهتاا  ايعًُٝااا١/ بااريٚت       

 ّ. 1991ٖا=1411/ 1يبٓإ/ 

املعجِ األٚضط، يًخاؾا: ايط اْاٞ/ حتكٝال ايادنتٛز: ستُاٛد ايطخاإ/       (98

 . 1995ّٖا= 1415/ 1ايطعٛد١ٜ/  –َهتب١ املعازف/ ايسٜا  
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 و1024 يىاير (  6انمجهد )  األولانعدد 

َعجاااااِ ايبًااااادإ، ي َااااااّ: أباااااٞ عباااااد اهلل، ٜااااااقٛت بااااأ عباااااد اهلل اذتُاااااٟٛ     (99

 يبٓإ/بدٕٚ تازٜخ.  -ٖا( داز ايهتاب ايعسبٞ/ بريٚت626ايبػدادٟ)ت 

املعجاِ ايهابري، يًخاااؾا: ايط اْاٞ/ حتكٝاال: محادٟ عبااد اجملٝاد ايطااًؿٞ/       (100

 ّ.1986ٖا 1406/ 2ايعسام/  –َطبعا١ ايصٖسا٤ اذتدٜه١ / املٛصٌ 

ايٓطااخ ٚاي،ااخـ اذتدٜهٝاا١، تاا يٝـ: بهااس باأ عبااد اهلل أبااٛ شٜااد/ داز        َعسؾاا١  (101

 ّ. 1992ٖا=1412/ 1ٚايسٜا  /ايطعٛد١ٜ /  –ايسا١ٜ/ جد٠ 

ٖااا( حتكٝاال  277املعسؾاا١ ٚايتااازٜخ، يًخاااؾا: ٜعكااٛب باأ ضااؿٝإ ايؿطااٟٛ )ت     (102

 -اياااااااادنتٛز: أنااااااااسّ ضااااااااٝا٤ ايعُااااااااسٟ/ َؤضطاااااااا١ ايسضاااااااااي١/ بااااااااريٚت 

 ّ.1981ٖا=2/1401يبٓإ/ 

ا١ يف االحتجاج بايط١ٓ، يًخاؾا: جالٍ ايدٜٔ ايطٝٛطٞ/ دزاضا١  َؿتال ادتٓ (103

 -ٚحتكٝاااال: َ،ااااطؿ٢ عبااااد ايكااااادز عطااااا / داز ايهتاااا  ايعًُٝااااا١/ بااااريٚت   

 ّ.1987ٖا=1/1407يبٓإ/ 

املكاااىلل يف عًاااِ امل،اااطًذ، تااا يٝـ ايااادنتٛز: إباااساِٖٝ بااأ إباااساِٖٝ قاااسٜ،/    (104

 ّ. 1997ٖا=1417ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ / –َهتب١ اةزغاد/ صٓعا٤ 

َكدَاا١ اباأ اي،ااالل يف عًااّٛ اذتاادٜث، يًخاااؾا: أبااٞ عُااسٚ عهُااإ باأ عبااد   (105

 ّ. 1989ٖا=1409يبٓإ/  -ٖا( داز ايهت  ايع١ًُٝ/ بريٚت642ايسمحٔ )ت

َكدَا١ يف أصاٍٛ ايتؿطاري، تا يٝـ ايػاٝخ: تكاٞ ايادٜٔ أمحاد بأ تُٝٝا١/ داز           (106

 يبٓإ/ بدٕٚ تازٜخ.  -َهتب١ اذتٝا٠/ بريٚت

اذتادٜث، تا يٝـ ايادنتٛز: ْاٛز ايادٜٔ عاىل/ داز ايؿهاس/         َٓٗع ايٓكد يف عًّٛ (107

 ّ. 1981ٖا=1401/ 3ضٛزٜا /  –دَػل 

َٝااصإ االعتااداٍ يف ْكااد ايسجاااٍ، يًخاااؾا: اياارٖ،/ حتكٝاال: عًااٞ ستُااد      (108

 ّ. 1963ٖا=1382يبٓإ/ -ايبجاٟٚ/ داز املعسؾ١/ بريٚت



 

 

  

 مجهة األودنس نهعهىو اإلوساوية واالجتماعية 264

  كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذنكتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن                                                                                                                         د/ محمد عهي أحمد انكبسي

 ىانعممبدونة انكىيت

 و1024 يىاير (  6انمجهد )  األولانعدد 

ـ    (109 ًَعاٞ   ْ،  ايسا١ٜ يف أحادٜث اهلدا١ٜ، ي َاّ احملد : عباد اهلل بأ ٜٛضا ْٜ ايص 

ٖا( َمن حاغٝت٘: ) بػٝا١ األملعاٞ يف ختاسٜع ايصًٜعاٞ( اجملًاظ ايعًُاٞ/       762)ت

 ّ. 1938ٖا=1/1357َ،س/  –ايكاٖس٠ 

ايٓٗاٜااا١ يف غسٜااا  اذتااادٜث ٚاأل اااس، ي َااااّ: املباااازى بااأ ستُاااد بااأ األ اااري        (110

ادتاااصزٟ/ حتكٝااال: طااااٖس أمحاااد اياااصاٟٚ، ٚستُاااٛد ستُاااد ايطٓااااحٞ/ داز      

 ّ. 1979ٖا=1399يبٓإ/ -ايؿهس/ بريٚت

 



 

 

 نمىذج مقترح لبيع األوراق التجاريةنمىذج مقترح لبيع األوراق التجارية
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 دراسة تطبيقية على المصارف اإلسالمية )

 (في اليمن

  
 

 
 أمين علي ملهي محمد ر/الدكتو
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 م3102 نىفمبر(  5العدد العاشر  المجلد )
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 نمىذج مقترح لبيع األوراق التجارية وفق ضىابط الشريعة اإلسالميةنمىذج مقترح لبيع األوراق التجارية وفق ضىابط الشريعة اإلسالميةد/أمين علي ملهي محمد                               

 م3102 نىفمبر(  5العدد العاشر  المجلد )

  منوذج مكرتح لبيع األورام التجاريةمنوذج مكرتح لبيع األورام التجارية

  وفل ضوابط الشريعة اإلسالميةوفل ضوابط الشريعة اإلسالمية

  

 ملدص البخث:

متجًت َؿه١ً ايسضاغ١ يف خس١َ خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ايكا١ُ٥ عًٞ 

ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ اييت تكسَٗا ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ ٚاييت ٖسفت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل 

عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ٚقس مت إعساز عٛابط يبٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل 

إعساز ٖصٙ ايغٛابط عًٞ قاعس٠ بٝع ايسٜٔ يغري املسٜٔ ب٘ بؿطٚط تبعسٖا عٔ 

ايطبا ٚايغطض ٚاؾٗاي١ ٚأٟ قعٛضات ؾطع١ٝ أخط٣ ٚقس مت عطعٗا ع٢ً أعغا٤ 

١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ ٭خص ضأِٜٗ ايؿطعٞ سٍٛ ٖصٙ 

ايبٝع . ٚقس مت اختٝاض ايع١ٓٝ ٚفل ايع١ٓٝ ايكضس١ٜ ايغٛابط َٚؿطٚع١ٝ ٖصا 

نٕٛ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ِٖ املعٕٓٝٛ بٛعع ايغٛابط ايؿطع١ٝ يًدسَات 

( عغٛا مشًت 32املضطف١ٝ اييت تكسَٗا ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ٚعسزِٖ )

أعغا٤ غابكني ٚدسز ٚايطقاب١ ايؿطع١ٝ ايساخ١ًٝ ٚشيو بغطض اإلداب١ ع٢ً 

( فكط٠ َٛظع١ ع٢ً غبع١ َتغريات . 32غتبا١ْ املغًك١ امله١ْٛ َٔ )أغ١ً٦ ا٫

ٚقس قاّ ايباسح بتشًٌٝ إدابات ايع١ٓٝ َػتدسَا ايربْاَر اإلسضا٥ٞ 

ٚاختباض ايك١ُٝ ايتا١ٝ٥  ٚقٝاؽ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ َٚكاض١ْ املتٛغط اؿػابٞ َع 

ِ املتٛغط ايفطعٞ يهٌ فكط٠ ع٢ً سسٙ ثِ يهٌ َتغري َػتكٌ ع٢ً سسٙ ث

جملُٛعات املتغريات املػتك١ً بؿهٌ عاّ ٚقس تٛصًت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ايٓتٝذ١ 

ايتاي١ٝ هلصٙ ايسضاغ١ ٖٚٞ صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا) ايبٓو(  

َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ ٚفل ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت تبعسٖا عٔ ايطبا ٚايغطض 

عط أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ٚاؾٗاي١ ٚأٟ قعٛضات ؾطع١ٝ أخط٣ َٔ ٚد١ٗ ْ

 ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ.
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Abstract 

This study aimed design a product  to sell commercial paper in 
accordance with Islamic law and controls this thought the 
development of controls for the legitimacy of the product 
hmausury and any other legitimate by the legal opinion on the 
controls and the legality of this product, which is an alterative  
to the deduction  

Halal trade securities based on the benefits legally prohibited 
usury . 

The curriculum that  they  have used at this study is the 
describing  curriculum to answer for kinds of studies that count 
(32) people of the controls and the legality  of  the Islamic 
banks in Yemen that they have chosen for their kinds and also 
the controls and the legality are the people who have chosen  
the Islamic laws for banks service that most of banks gave for 
Islamic banks. 

Through the answers that contain (32) type spread to seven 
changes : 

The scientists made search for answering the kinds of the 
program ( SPSS) and also for the exam of ( t-test) to get out the 
medal count and also the cost of the level and to compare 
between  the medal cost and the medal supposed for each 
kinds, At  last this study arrive to the truth result that they can 
sell the commercial paper by non- debater ( the bank) is 
legitimate according to the controls away form the legitimacy 
of usury and ignorance any of the propitiations of the 
legitimacy of the other's point of view ooze board in Islamic 
banks in Yemen. 

 



 

 

  

 األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة  269

 نمىذج مقترح لبيع األوراق التجارية وفق ضىابط الشريعة اإلسالميةنمىذج مقترح لبيع األوراق التجارية وفق ضىابط الشريعة اإلسالميةد/أمين علي ملهي محمد                               

 م3102 نىفمبر(  5العدد العاشر  المجلد )

  املدخل العام للدراسة:  الفصل األول

 املكدمــة:   1 – 1

إٕ ايٓعاّ ا٫قتضازٟ اإلغ٬َٞ ْعاّ قا٥ِ ع٢ً أغؼ َت١ٓٝ ٚتؿطٜعات 

عازي١ نْٛ٘ َٔ عٓس اهلل فٗٛ ْعاّ ؾاٌَ ٚناٌَ يهٌ ايٓاؽ صاحل يهٌ ظَإ 

 . (1)َٚهإ نْٛ٘ ميتاظ بايجبات ٚاملط١ْٚ

إٕ اـسَات اييت تكسَٗا ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ مبدتًف أْٛاعٗا تػتٓبط 

اإلغ٬َٞ ٚإٕ إعاف١ خسَات دسٜس٠ أٚ تطٜٛط  أسهاّ تعا٬َتٗا َٔ ايٓعاّ

خسَات قا١ُ٥ دنب إٔ تهٕٛ ٚفل أسهاّ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ اييت تتُٝع بغٛابط 

ؾطع١ٝ زقٝك١ يف املعا٬َت املاي١ٝ بعٝسًا عٔ ايطبا ٚايغطض ٚاؾٗاي١ ٚأٟ قعٛضات 

اؽ ؾطع١ٝ أخط٣ ٚإٔ اإلغ٬ّ مل ميٓع َٔ ايبٝٛع إ٫ َا اؾتٌُ ع٢ً ظًِ ٖٚٛ أغ

 ؼطِٜ ايطبا ٚايغطض ٚاؾٗاي١ ٚأٟ قعٛضات ؾطع١ٝ أخط٣.

ٚإٕ تضُِٝ منٛشز يبٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬، 

غٛف ٜتِ إعساز ٖصٙ ايغٛابط ع٢ً قاعس٠ بٝع ايسٜٔ يغري  (2)ٜتُٝع بعس٠ عٛابط

ب١ ع٢ً املسٜٔ ب٘ بإبساي٘ بغري دٓػ٘ عٓس َٔ دنٝع ٖصا ايبٝع َٔ خ٬ٍ اإلدا

( عابطا ؾطعٝا َٛظع١ ع٢ً غبع َتغريات 32أغ١ً٦ ا٫غتبا١ْ املغًك١ امله١ْٛ َٔ )

ض٥ٝػ١ٝ ٚاييت غٝتِ عطعٗا ع٢ً أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى 

اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ٭خص ضأِٜٗ ايؿطعٞ سٍٛ ٖصٙ ايغٛابط ٚؼًٌٝ ايبٝاْات 

 طافات املعٝاض١ٜ ٚيريٖا. إسضا٥ٝا ٫غتدطاز املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫حن

إٕ ٖصٙ ايسضاغ١ تٓاٚيت املٛعٛع َٔ ظا١ٜٚ مل ٜتِ ايتططم إيٝ٘ َٔ قبٌ بٗصٙ 

ايضٛض٠، ٖٚٞ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ ٚ ؼًٌٝ ايفت٣ٛ ايؿطع١ٝ إسضا٥ٝا، نُا إٔ 

                                      
 ، ايكاٖط٠، زاض اؿسٜح.3ط ’ّ(. املكاصس ايعا١َ يًؿطٜع١ اإلغ1997١َٝ٬ٜٛغف ايعامل، ) (1
 ّ( أثط ايغٛابط ايؿطع١ٝ يف تطٜٛط اـسَات املضطف١ٝ اإلغ١َٝ٬، ـ عُإ ا٭ضزٕ.2006ْعاٍ، عبس اهلل إبطاِٖٝ، ) (2

 باؿعّ ٜٚعطف ايغابط اصط٬سا مبا ًٜٞ:ُعطف ايغبط يغ١: بأْ٘ يعّٚ ايؿ٤ٞ ٚسبػ٘، ٚعبط ايؿ٤ٞ أٟ سفع١ 

 أ(. َا مجع فطٚعًا َٔ باب ٚاسس. ب( سهِ نًٞ ٜٓطبل ع٢ً دع٥ٝات٘. 
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عطض ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ ٖٛ ْٛع َٔ ايرتٜٚر هلصا 

اؿ٬ٍ َٔ خ٬ٍ إعطا٤ َعًَٛات زقٝك١ ٚؾا١ًَ عٔ ٖصا املٓتر ٖٚصٙ املعا١ًَ 

املٓتر، نٞ تتٛيس قٓاع١ ٚاط٦ُٓإ يس٣ ايصٜٔ ٜبشجٕٛ عٔ بسٌٜ س٬ٍ بس٫ً َٔ 

 تكسِٜ َعا١ًَ خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يف ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ.

ٚإٕ عسّ ايكٝاّ مبجٌ ٖصٙ ايسضاغ١ ٖٛ ا٫غتُطاض بايتعاٌَ بايطبا احملطّ 

٪زٟ إىل ايتغدِ ٚاضتفاع ا٭غعاض ٚغ٤ٛ تٛظٜع ايسخٌ بني ايٓاؽ، ؾطعَا ٚايصٟ ٜ

 ٚتطانِ ايفٛا٥س ايطبٜٛ٘.

ٚتهتػب ٖصٙ ايساضغ١ أُٖٝتٗا َٔ خ٬ٍ إعافتٗا خسَات دسٜس٠ يًبٓٛى 

اإلغ١َٝ٬، ٚأزٚات َاي١ٝ دسٜس٠ يًٓعاّ ا٫قتضازٟ اإلغ٬َٞ ٚغٛف تػتفٝس َٔ 

تادٕٛ إىل متٌٜٛ استٝاداتِٗ ٖصٙ ايسضاغ١ عس٠ دٗات أُٖا ايتذاض ايصٜٔ ذن

ايػًع١ٝ بططٜك١ َؿطٚع١ ٚس٬ٍ زٕٚ ضبطِٗ بأٟ ايتعاَات ػاٙ اآلخطٜٔ 

باإلعاف١ يًبٓٛى اإلغ١َٝ٬ اييت يسٜٗا غٝٛي٘ ظا٥س٠ تطٜس إٔ تػتجُطٖا، ٖٚصا َا 

ٜػاعس ع٢ً ايتٛغع يف ايكطاع ايتذاضٟ يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: )تػع١ 

( ٚتػاعس ع٢ً ظٜاز٠ ايُٓٛ ا٫قتضازٟ ٚايصٟ ٜٓتر عٓ٘ أعؿاض ايطظم يف ايتذاض٠

 اضتفاع َػت٣ٛ ؼضٌٝ ايعنا٠.

 : (3)إٕ ا٭غباب اييت زفعت ايباسح يًكٝاّ بٗصٙ ايسضاغ١ ٖٞ

 إدناز أزا٠ َاي١ٝ دسٜس٠ غٛا٤ مت١ًٜٝٛ أٚ اغتجُاض١ٜ.  أ٫ًٚ:

َهإ ا٫غتغ٬ٍ ا٭َجٌ يًفطظ املعط١ً فسٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ باإل ثاًْٝا:

 ا٫غتفاز٠ َٓٗا عسٚز عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬.

 إس٬ٍ املعا٬َت اؿ٬ٍ بس٬ًٜ يًُعا٬َت ايطب١ٜٛ احملط١َ ؾطعا.  ثايجًا:

 

 

 

                                      
 ّ(. صٓاع١ اهلٓسغ١ املاي١ٝ اإلغ١َٝ٬، َطنع ايبشٛخ، ؾطن١ أيطادشٞ. 2000غاَٞ ايػًِٜٛ، ) (3
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 مشكلة الدراسة:  2 – 1

تكسّ ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ خس١َ خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ املب١ٝٓ ع٢ً 

اٌَ َع ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬، ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ ٖٚصا َا ميٓع أْاؽ نجريٕٚ َٔ ايتع

يصا يعّ ايبشح يف ايٓعاّ املضطيف اإلغ٬َٞ عٔ بسٌٜ ؾطعٞ ـضِ ا٭ٚضام 

 ايتذاض١ٜ املعٍُٛ ب٘ يف ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ. فهاْت ٖصٙ ايسضاغ١.  

 أهنية الدراسة:  3 – 1

تهتػب ٖصٙ ايسضاغ١ أُٖٝتٗا َٔ خ٬ٍ تٛفري أزا٠ مت١ًٜٝٛ يًتذاض 

عٌُ ع٢ً إؾباع استٝاداتِٗ ايت١ًُٜٝٛ َٔ ايػًع أٚ املٛاز ٚايؿطنات ايتذاض١ٜ، ت

اـاّ أٚ املعسات ٚاآل٫ت ٚيريٖا ٚفل عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ باإلعاف١ إىل 

إس٬ٍ املعا٬َت اؿ٬ٍ بس٬ًٜ يًُعا٬َت ايطب١ٜٛ احملط١َ ؾطعًا ٖٚصٙ ا٭زا٠ 

 تعترب بس٬ًٜ ـضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ. 

 ة: هدف الدراس   4 – 1

( يبٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل عٛابط 4تٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ إىل اقرتاح منٛشز)

( هلصا املٓتر بغطض إعطا٤ ايكاض٨ ٚاملػتفٝس صٛض٠ 5ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ٚايرتٜٚر)

 ٚاعش١ ٚؾا١ًَ. 

 فرضيات الدراسة:   5 – 1

 ايفطع١ٝ ا٭ٚىل:

H01تذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا : ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ ـًٛ بٝع ا٭ٚضام اي

َٔ ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ ع٢ً صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ 

 ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.

                                      
ف املٓتر بأْ٘ خس١َ أٚ سع١َ َٔ اـسَات ٚاييت ّ(، إزاض٠ تػٜٛل اـسَات املضطف١ٝ املتكس١َ. عط2005ايعذاض١َ، تٝػري، ) (4

تكسّ ؾ١ٗ َػتفٝس٠ َٔ َضطف يتشكٝل ٖسف تػٜٛكٞ َعني نعٜاز٠ عسز ايع٤٬ُ...نُا إٔ أٟ ابتهاض أٚ تضُِٝ أٚ ؼسٜح 

 أٚ تطٜٛط ـس١َ َا، ٜعس خس١َ دسٜس٠ 
 ٛ أسس عٓاصط املعٜر ايتػٜٛكٞ. ايعذاض١َ، َطدع غابل. ايرتٜٚر َؿتل َٔ ايًفغ ايعطبٞ. ضٚز ايؿ٧ عطف ب٘، ٖٚ(5
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 ايفطع١ٝ ايجا١ْٝ:

H02 ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع ايطبا ع٢ً :

 صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.

 يفطع١ٝ ايجايج١:ا

H03 ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع ايغطض ع٢ً :

 صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.

 ايفطع١ٝ ايطابع١:

H04 ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع اؾٗاي١ :

 اض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.ع٢ً صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذ

 ايفطع١ٝ اـاَػ١:

H05 ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع احملعٛضات :

ايؿطع١ٝ ا٭خط٣ ع٢ً صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ 

 ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.

 ايفطع١ٝ ايػازغ١:

H06١ٝ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٝع املبٝع : ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا٥

)ايػًع١( عٔ ايجُٔ ع٢ً صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ 

 ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.

 ايفطع١ٝ ايػابع١:

H07 ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت تكًٌ َٔ كاطط :

 ٜٔ بٗا .ايجُٔ امل٪دٌ ع٢ً صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املس
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 منوذج الدراسة  6 – 1

 

 

 

 

 
أ٫ًٚ: خًٛ بٝع ا٭ٚضام ايتذاضٜـ١ يغـري املـسٜٔ    

بٗــا َــٔ أغــباب ؼــطِٜ ايؿــطٜع١ اإلغــ١َٝ٬  

ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ نُا ػطٜ٘ ملعا١ًَ خضِ 

 ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ.

 
ثاْٝــًا: تــٛفط ايغــٛابط ايؿــطع١ٝ ايــيت متٓــع   

ايطبــا يف بٝــع ا٭ٚضام ايتذاضٜــ١ يغــري املــسٜٔ     

 بٗا. 
ثايجًا: تٛفط ايغٛابط ايؿـطع١ٝ ايـيت متٓـع    

ايغطض يف بٝع ا٭ٚضام ايتذاضٜـ١ يغـري املـسٜٔ    

 . بٗا
متٓـع   ضابعًا: تٛفط ايغـٛابط ايؿـطع١ٝ ايـيت   

اؾٗايــــ١ يف بٝـــــع ا٭ٚضام ايتذاضٜـــــ١ يغـــــري  

 . املسٜٔ بٗا

خاَػًا: تٛفط عـٛابط ؾـطع١ٝ عاَـ١ متٓـع      

احملعــــــٛضات ايؿــــــطع١ٝ ا٭خــــــط٣ يف بٝــــــع  

 ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا.

 
غازغًا: تٛفط ايغـٛابط ايؿـطع١ٝ يًتُٝٝـع    

ــًع١( ٚايـــــجُٔ )ايٓكـــــس      بـــــني املبٝـــــع )ايػـــ

ــ١ يغـــــري اآلدـــــٌ( يف بٝـــــع ا٭ٚضام ا يتذاضٜـــ

 املسٜٔ بٗا.

 
غابعًا: تٛفط ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت تكًٌ 

َــٔ كــاطط ايــجُٔ امل٪دــٌ يف بٝــع ا٭ٚضام  

 ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا.

 

ــع ا٭ٚضام   ــش١ بٝـــــــ صـــــــ

ايتذاضٜـــ١ يغـــري املـــسٜٔ  

بٗـــــــــا َـــــــــٔ ايٓاسٝـــــــــ١ 

ــٛابط   ــطع١ٝ بايغـــ ايؿـــ

ايؿــطع١ٝ ايــيت تبعــسٖا  

عــــــــٔ ايطبـــــــــا ٚايغـــــــــطض  

ــ١ ٚ أٟ  ٚاؾٗايـــــــــــــــــــــــــــ

ــٛضا ت ؾــــــــطع١ٝ قعــــــ

 .٣أخط

 املتغري التابع املتغريات املستكلة
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 التعريفات اإلجرائية للنتغريات:  7 – 1

 َضطًشات ايسضاغ١: 

ايؿٝو(ٖٞ ٚثا٥ل زٜٔ ٜتعٗس –ايػٓس ٭َط –ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ: )ايهُبٝاي١  (1

املسٜٔ بٗا بإٔ ٜسفع يف ٚقت َعني يف املػتكبٌ يؿدط قسز امس٘ يف 

يٓكٛز ْتٝذ١ بٝع َ٪دٌ ايجُٔ ٫ٚ ذنٌ ايػٓس أٚ ٭َطٙ َبًغًا قسزا َٔ ا

 أدٌ ٚفا٤ ٖصٙ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ إ٫ يف ايتاضٜذ املسٕٚ عًٝٗا.

ايتذاض١ٜ يضاحل ايبٓو قبٌ  (6) بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ: ٖٞ ْكٌ ًَه١ٝ ايٛضق١ (2

 َٛعس اغتشكاقٗا َكابٌ غًع ٚبغا٥ع َكبٛع١.

ييت تبعسٖا عٔ ايغٛابط ايؿطع١ٝ: ٖٞ اإلطاض ايؿطعٞ يًُعا١ًَ املاي١ٝ ا (3

 ايطبا ٚايغطض ٚاؾٗاي١ ٚاحملعٛضات ايؿطع١ٝ ا٭خط٣ .

ايعطٚض ايتذاض١ٜ: تطًل ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ َعطٚض يًتذاض٠ َٔ غٝاضات  (4

َٚعسات ٚآ٫ت ٚبغا٥ع ٚغًع ٚأثاخ ٚأقُؿ١ ٬َٚبؼ َٚٛاز بٓا٤...َا عسا 

 (7)ايٓكٛز 

َٔ قإْٛ ( ١٦ٖٝ2 ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يًُضاضف اإلغ١َٝ٬ ٖٞ: عطفت املاز٠ ) (5

ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطٜع١ بأْٗا "اهل١٦ٝ ايؿطع١ٝ 

يًُضطف اييت تكّٛ بٛعع ٚإقطاض ايضٝغ اييت ٜعٌُ بٗا املضطف َٚطادع١ 

 (8) َعا٬َت٘ ٚفكًا ٭سهاّ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬"

ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬: تطًل ع٢ً املضاضف ٚايبٓٛى اييت تتعاٌَ بأسهاّ َٚباز٨  (6

 ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬.

                                      
ّ(.ايتعكٝب ٚاملٓاقؿ١. ف١ً فُع ايفك٘ اإلغ٬َٞ.ايسٚض٠ اؿازٟ عؿط. "غ٦ٌ ٌٖ ايػٓس 1998ايؿٝذ، ايضسٜل ايغطٜط، ) (6

ظ  ْكٛز  ؟  فأداب ٫ ايػٓس يٝؼ ْكٛزًا بٌ ٖٛ ٚثٝك١ ٚايصٟ ٜباع ٖٛ ايسٜٔ فعٓس َا ٜبٝع ايػٓس أٚ ايهُبٝاي١ فاْ٘ ٜبٝع ايسٜٔ "

419 
  83ّ(. َكاصس ايؿطٜع١ ٚأصٍٛ ايفك٘. َطابع ايسغتٛض ايتذاض١ٜ، عُإ، ا٭ضزٕ، ظ2000اـٝاط، عبس ايععٜع، ) (7
 .63.ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ.ظ2ّ(.اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ،ط2006قإْٛ املضاضف اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ عاّ، ) (8
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ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ: تطًل ع٢ً ايبٓٛى ٚاملضاضف اييت تتعاٌَ ٚفل ايٓعط١ٜ  (7

 ايتكًٝس١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ.

خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ: ٜطًل ع٢ً إقطاض ايٓكس بايٓكس املتشس دٓػًا  (8

َتفاع٬ً َع ٚدٛز ا٭دٌ يف أسس بسيٞ ايٓكس ٖٚٛ َٔ ايطبا احملطّ يف 

 ٜع١ اإلغ١َٝ٬.ايؿط

 ايطبا: ٖٛ ايعٜاز٠ يف أسس ايبسيني املدضٛصني )ايٓكسٜني( ْعري ا٭دٌ. (9

ع١ً ؼطِٜ ايطبا: ٖٛ ايهػب زٕٚ بصٍ دٗس أٚ َاٍ أٚ ؼٌُ كاطط٠، فتعٜس  (10

ثط٠ٚ املطابٞ ع٢ً سػاب اآلخطٜٔ ،ٚتطانِ ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ يف أٜازٟ سف١ٓ 

 ق١ًًٝ َٔ ايٓاؽ.

اؿهِ َٔ أدً٘، يٝشكل يًٓاؽ َٓفع١ أٚ ٜسفع  املع٢ٓ ايصٟ ؾطع ٞايع١ً: ٖ (11

 عِٓٗ َفػس٠.

ايغطض: ٖٛ ا٫ستُاٍ أٚ ايؿو أٚ ايرتزز ٫ ٜسض٣ أذنضٌ أّ ٫ ذنضٌ ، ٖٚٛ  (12

ًْا َٚع٢ٓ.  اـطط ٚظ

اؾٗاي١: تطًل ع٢ً اؾٗاي١ ايفاسؿ١ امل٪ز١ٜ إىل ايٓعاع ٖٚٞ َؿتك١ َٔ  (13

فع٬ بغري عًِ ،  ، خ٬ف عًُت٘ ، َٚجًٗا اؾٌٗ ٖٚٛ إٔ تفعٌ ٤ايؿٞدًٗت 

 يصيو ٜػتعٌُ اؾٌٗ يٛصف اإلْػإ يف اعتكازٙ أٚ قٛي٘ أٚ فعً٘.

ايعطف املضطيف: ٜطًل ع٢ً َا اعتازٙ املضطفٕٝٛ َٔ فعٌ ؾا٥ع بِٝٓٗ، أٚ  (14

يفغ أيفٛا إط٬ق٘ ع٢ً َع٢ٓ خاظ عٓسِٖ عٝح ٫ ٜتبازض إىل ايصٖٔ عٓس 

 ٭ٚضام" ايتذاض١ٜ. مساع٘ يريٙ ٚ نإ َٛافكا يًؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ نًفغ "ا
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 الدراسات السابكة واإلطار الهظري:  الفصل الثاني

 ايسضاغات ايػابك١: 2-1

ّ(، بعٓٛإ: "أسهاّ ايتعاٌَ بايهُبٝاي١ ٚايؿٝو يف 2006أ٫ٚ: زضاغ١ )ايٓؿٟٛ، 

 ايفك٘ اإلغ١َٝ٬ ٚايكإْٛ ايٛععٞ":

م ٖسفت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً اؿهِ ايؿطعٞ ـضِ ا٭ٚضا

ايتذاض١ٜ نُا ٜتِ ايتعاٌَ ب٘ يف املضاضف ايتكًٝس١ٜ َٔ إقطاض ايٓكس بايٓكس 

ٚايتفاعٌ فٝ٘ َع ٚدٛز ا٭دٌ يف أسس ايبسيني ْٚاقؿت أقٛاٍ ايفكٗا٤ سٍٛ ٖصٙ 

 املػأي١ ٚتأصًٝٗا ايؿطعٞ ٚقس تٛصًت إىل ٖصٙ ايٓتا٥ر:

 ا٭ٚضام ايٓتٝذ١ ا٭ٚىل: بعس ايعطض املفضٌ ملا قاي٘ ايفكٗا٤ يف ع١ًُٝ خض ِ

ايتذاض١ٜ تبني إٔ خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ع١ًُٝ ضب١ٜٛ ٚاعش١ ٚبايتايٞ فإٕ 

 ايتعاٌَ بٗا قطّ ؾطعًا.

  :ايٓتٝذ١ ايجا١ْٝ: شنطت ايساضغ١ بعض ايبسا٥ٌ غٛف ْصنطٖا باختضاض

زخٍٛ ايبٓو َع ايتادط يف ع١ًُٝ ؾطان١ عٓس استٝاد٘ يًتٌُٜٛ أٚ إبساٍ 

 بغاع١. ايبٓو ساٌَ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ

أٚ إٔ تهٕٛ ٖٓاى َعاًَتإ َػتكًتإ بني ايبٓو ٚبني ساٌَ ايٛضق١ 

ايتذاض١ٜ، ا٭ٚىل: تٛنٌٝ ايتذاض يًبٓو باغت٬ّ اؿل ايصٟ يف ايٛضق١ بعكس 

َػتكٌ، ٚايجا١ْٝ إقطاض ايبٓو ساٌَ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ مبا ٜعازٍ ق١ُٝ ايٛضق١ 

 َبًغ ايكطض.ايتذاض١ٜ بعس خضِ ايبٓو أدط٠ ايتشضٌٝ َكسًَا َٔ 

 ": (9)(. بعٓٛإ: "أسهاّ بٝٛع ايس1999ٜٔثاًْٝا: زضاغ١ )املٓٝع، 

ٖسفت ٖصٙ ايسضاغ١ ملعطف١ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ يبٝع ايسٜٔ بايعني، ٚبٝع ايسٜٔ 

بايسٜٔ، بٝع ايسٜٔ باملٓفع١، ثِ إٕ ايسٜٔ املبٝع قس ٜهٕٛ مثٓا َٔ ا٭مثإ َٔ شٖب 

                                      
اؿاز١ٜ عؿط. ايعسز ايٛاسس  ١املعاصط٠. ايػٓف١ً ايبشٛخ ايفكٝ٘  ٔ.ّ(.أسهاّ بٝٛع ايس1999ٜاملٓٝع، عبسا هلل غًُٝإ، ) (9

  150ٚا٭ضبعٕٛ.ظ
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ٜٔ بٝع غًع١ َعٝٓ٘ َ٪د١ً ايتػًِٝ أٚ غًع١ أٚ فغ١ أٚ ع١ًُ ٚضق١ٝ، ٚقس ٜهٕٛ ايس

 َٛصٛف١ يف ايص١َ.

ٚقس تٓاٚيت ايسضاغ١ نٌ صٛض٠ بايتفضٌٝ َع شنط َجاٍ يتكطٜب املع٢ٓ 

َٚٔ ثِ شنطت اؿهِ ع٢ً ٖصٙ ايضٛض٠ مبا ٜٓاغبٗا َٔ سهِ ؾطعٞ إَا اؾٛاظ 

ْ٘ أٚ املٓع، ٚقس شنطت صٛض٠ ايتعاٌَ غضِ ايهُبٝاي١ يف ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ بأ

قطض ْكس بٓكس ثِ خًضت إىل ْتٝذ١ إٔ ٖصٙ املعا١ًَ قعٛض٠ ؾطعًا نْٛٗا 

قطض ْكس ظٓػ٘ َتفاع٬ً َع ٚدٛز ا٭دٌ يف أسس ايبسيني ٖٚصا َٔ ايطبا 

 احملطّ ؾطعًا.

أَا يف ايضٛض٠ ا٭ٚىل فكس شنطت ٖصٙ ايسضاغ١ صش١ بٝع مثٔ ْكس َ٪دٌ 

 أيف ضٜاٍ آد١ً بػٝاض٠ َع١ٓٝ. بػًع١ َع١ٓٝ يًُسٜٔ ٚيغري املسٜٔ ب٘ نبٝع َا١٥

 : ممٝعات ٖصٙ ايساضغ١ عٔ ايسضاغ١ ايػابك١:2-2

 متٝعت ٖصٙ ايسضاغ١ عٔ ايسضاغات ايػابك١ مبا ًٜٞ:

  .تعترب ايسضاغ١ ا٭ٚىل َٔ ْٛعٗا يف ايُٝٔ اييت تتٓاٍٚ ٖصا املٛعٛع 

  َٔ استٛا٤ ايسضاغ١ ع٢ً داْب تطبٝكٞ ٖٚٛ داْب يري َٛدٛز يف نجري

 ايػابك١ اييت تكتضط ع٢ً اؾاْب ايٓعطٟ ٚايٓكاش ايفكٗٞ فكط. ايسضاغات 

  ٙاغتدساّ ا٭زٚات ٚايٛغا٥ٌ ايتش١ًًٝٝ ٚاإلسضا١ٝ٥ إلثبات فطعٝات ٖص

 ايسضاغ١ أٚ ْفٝٗا، ٚعسّ ا٫قتضاض ع٢ً اؾاْب ايٓعطٟ فكط. 

  ٖٞٚ تٓاٚيت املٛعٛع َٔ ظا١ٜٚ مل ٜتِ ايتططم إيٝ٘ َٔ قبٌ بٗصٙ ايضٛض٠

املٓتر ٖٚصٙ املعا١ًَ اؿ٬ٍ َٔ خ٬ٍ إعطا٤ َعًَٛات ٚاعش١  ايرتٜٚر هلصا

 ٚؾا١ًَ. 

  تٗتِ ايسضاغ١ بإدناز أزا٠ مت١ًٜٝٛ دسٜس٠ تعٌُ ع٢ً تٛفري استٝادات ايع٤٬ُ

ايػًع١ٝ زٕٚ ضبطِٗ بأٟ ايتعاَات ػاٙ اآلخطٜٔ فٗٞ ؽًٞ َػ٦ٛيٝاتِٗ َٔ 

َٔ كاطط  خ٬ٍ ْكًِٗ ًَه١ٝ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ يضاحل ايبٓو ٚايتدًط

 ايسٜٕٛ. 
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 : اإلطاض ايٓعطٟ يًسضاغ١: 2-3

 : املكس١َ: 2-3-1

ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ: عباض٠ عٔ ٚثا٥ل زٜٔ ٜتعٗس املسٜٔ بٗا بإٔ ٜسفع يف ٚقت 

َعني يف املػتكبٌ يؿدط قسز امس٘ يف ايػٓس أٚ ٭َطٙ َبًغًا قسزا َٔ 

ايتذاض١ٜ إ٫ يف  ايٓكٛز ْتٝذ١ بٝع َ٪دٌ ايجُٔ ٫ٚ ذنٌ أدٌ ٚفا٤ ٖصٙ ايٛضق١

 ايتاضٜذ املسٕٚ عًٝٗا. 

أٚ ٖٞ صهٛى قاب١ً يًتساٍٚ متجٌ سكا ْكسٜا ٚتػتشل ايسفع مبذطز 

ا٫ط٬ع أٚ بعس أدٌ قضري، ٚدنطٟ ايعطف ع٢ً قبٛهلا نأزا٠ يًٛفا٤، ٚأزا٠ 

 . (10)ي٥٬تُإ

 أْٛاع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ: 

ايػاسب  ايهُبٝاي١: ٖٞ صو َهتٛب ٜتغُٔ بٝاْات َع١ٓٝ ٜأَط فٝ٘ .1

)ايسا٥ٔ( ؾدضا ٜػ٢ُ املػشٛب عًٝ٘ )املسٜٔ(، بسفع َبًغ قسز َٔ ايٓكٛز 

 يف تاضٜذ َعني إلشٕ ؾدط ثايح ٜػ٢ُ املػتفٝس.

ايػٓس ٭َط: صو َهتٛب ٜتعٗس فٝ٘ قطضٙ )املسٜٔ( بسفع َبًغ ْكسٟ يف  .2

 تاضٜذ قسز إلشٕ ؾدط َعني )ايسا٥ٔ(. 

ٖٚٛ  –( املػشٛب عًٝ٘ ايؿٝو: صو َهتٛب ٜأَط فٝ٘ اآلَط )ايػاسب .3

إٔ ٜسفع مبذطز ا٫ط٬ع عًٝ٘، َبًغا قسزا َٔ ايٓكٛز إلشٕ  –بٓو يايبا 

 ؾدط َعني. 

 أٚد٘ ا٫تفام ٚا٫خت٬ف بني ايهُبٝاي١ ٚايػٓس ٭َط ٚايؿٝو:

  ٜتفل ايؿٝو ٚايهُبٝاي١ يف إٔ نٌ َُٓٗا ي٘ أططاف ث٬ث١: ايػاسب

٭َط ٚضق١ ثٓا١ٝ٥ شات ططفني: ٚاملػشٛب عًٝ٘ ٚاملػتفٝس يف سني إٔ ايػٓس 

 ا٭ٍٚ: احملطض ايصٟ ٜتعٗس بايٛفا٤ يف ٚقت َعني، ايجاْٞ املػتفٝس )ايسا٥ٔ(.

                                      
 .272ّ(. أسهاّ املعا٬َت ايتذاض١ٜ. اهل١٦ٝ ايعا١َ يًهتاب، صٓعا٤.ظ 2007مشػإ عبس ايطمحٔ عبس اهلل، ) (10
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  ،تتفل ايهُبٝاي١ ٚايػٓس ٭َط يف إٔ ن٬ً َُٓٗا ٚادب ايسفع بعس أدٌ َعني

 أَا ايؿٝو فٗٛ أَط بايسفع يف اؿاٍ.

 ذنتفغ فٝ٘  املػشٛب عًٝ٘ يف ايؿٝو عاز٠ ٖٛ بٓو ايعٌُٝ )ايػاسب( إش

ايػاسب بطصٝس ٜسفع َٓ٘ َبايغ ايؿٝهات اييت ٜػشبٗا يآلخطٜٔ، يف سني 

 إٔ املػشٛب عًٝ٘ يف ايهُبٝاي١ قس ٜهٕٛ َضطفا ٚقس ٜهٕٛ يريٙ.

  تعترب ايهُبٝاي١ ع٬ُ ػاضٜا يف نٌ ا٭سٛاٍ، يف سني ايػٓس ٭َط ٜعترب

يسٜٔ( املػشٛب ػاضٜا إشا ٚقع٘ تادط، أَا ايؿٝو فتشسز طبٝعت٘ املعا١ًَ )ا

 ٭دًٗا فإٕ ناْت ػاض١ٜ نإ َجًٗا، ٚإٕ ناْت َس١ْٝ فٗٛ َجًٗا.

 

 :(11)خضا٥ط ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ

تتُٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ عٔ يريٖا َٔ ايٛثا٥ل ٚغٓسات ايسٜٔ ا٭خط٣ بعس٠ 

 خضا٥ط أُٖٗا:

  ِا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚثا٥ل زٜٔ فٝٗا بٝاْات َع١ٓٝ ٖٞ: تٛقٝع احملطض ٚاغ

ب عًٝ٘ ٚاغِ املػتفٝس ٚتاضٜذ اإلصساض ٚتاضٜذ ا٫غتشكام َٚهاْ٘ املػشٛ

 َٚكساض ايٓكس)املبًغ(.

  ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ متجٌ زًٜٓا َػتشل ايسفع بعس أدٌ قضري نج٬ث١ أٚ غت١

 ؾٗٛض أٚ غ١ٓ. 

  ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ متجٌ سكا ْكسٜا، بُٝٓا ٫ ٜعس غٓس ايؿشٔ ايبشطٟ ٚتصنط٠

 ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٭ْٗا متجٌ ايبغا٥ع املٓكٛي١.  ايٓكٌ ايربٟ أٚ اؾ٣ٛ َٔ

 .ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ متجٌ زٜٓا ْكسٜا ٚإٔ ٖصا ايسٜٔ ي٘ ق١ُٝ ثابت١ 

 

                                      
(11)

اَع١ اؾسٜس٠ ّ(.أسهاّ ايتعاٌَ بايهُبٝاي١ ٚايؿٝو.اإلغهٓسض١ٜ،زاض اؾ2006ايٓؿٟٛ،ْاصط امحس، )

 .13يًٓؿط،ظ
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 أ١ُٖٝ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ:

إٕ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ْٛع َٔ أْٛاع ايتٛثٝل املؿطٚع ايصٟ ٜغُٔ بٗا ايسا٥ٔ 

تطتٝب ٚتٓعِٝ أسهاّ  سك٘ يس٣ َسٜٓ٘ فكس تٓاٚيت ايكٛاْني ايتذاض١ٜ املدتًف١

ايتعاٌَ با٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٖٚٛ َا ٜعطٞ ٖصٙ ا٭ٚضام اغتكطاضًا نبريًا َٔ خ٬ٍ 

ق٠ٛ ايكإْٛ ايصٟ ٜٓعُٗا ٚميٓع ايت٬عب بٗا، فاملسٜٔ با٭ٚضام ايتذاض١ٜ ًَتعّ 

بايٛفا٤ بٗا ، ْؿأ ٖصا ا٫يتعاّ َٔ خ٬ٍ تٛقٝع٘ عًٝٗا يكٛي٘ تعاىل "ٜا أٜٗا ايصٜٔ 

( ٚقس أٚيت ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ٖصا 1ٚفٛا بايعكٛز" غٛض٠ املا٥س٠ آ١ٜ )آَٓٛا أ

اؾاْب أ١ُٖٝ خاص١ َٔ خ٬ٍ ؼسٜسٖا فُٛع١ َٔ ايعكٛز، تػُٞ عكٛز 

ا٥٫تُإ أٚ عكٛز ايتٛثٝل،ٖٚٞ ايهتاب١ ٚاإلؾٗاز ملٓع ايٓهطإ ٚاؾشٛز ٚاؿس َٔ 

املُاط١ً يف ايػساز، ٖٚٛ َا  املٓاظع١ بني ايٓاؽ ،أَا ايهفاي١ ٚاؿٛاي١ ٚايطٖٔ ملٓع

ٜكًٌ املداطط يف أَٛاٍ ايسا٥ٔ يكٛي٘ تعاىل "ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا إشا تسآٜتِ بسٜٔ 

إىل أدٌ َػ٢ُ فانتبٛٙ ... ٫ٚ تػأَٛا إٔ تهتبٛٙ صغريا أٚ نبريا إىل أدً٘" 

 (.282ايبكط٠ اآل١ٜ )

 ؼسٜس َفّٗٛ ايبٝع ٚتكػُٝ٘ َٔ سٝح احملٌ:  2-3-2

 د مفهىم البيع:أوالً: حتدي

  ٌُٜطًل ايبٝع ع٢ً املبازي١ بني ؾ٦ٝني، ٖٚٛ َٔ ا٭يفاظ املؿرتن١ اييت ؼ

َعإ َتغاز٠ ، ٚيهٔ إشا أطًل يفغ ايبا٥ع فاملتبازض يًصٖٔ أْ٘ ٜطاز بصيو 

 باشٍ ايػًع١. 

  أَا يف ا٫صط٬ح ايفكٗٞ فكس اختاضت ف١ً ا٭سهاّ ايعسي١ٝ إٔ تعطف ايبٝع

 ٍ". بأْ٘ "َبازي١ َاٍ مبا

  ٍمباٍ آخط  –ٚيٛ يف ايص١َ  –أَا اؿٓاب١ً فكس عطفٛا ايبٝع بأْ٘: َبازي١ َا

 . (12)ع٢ً ٚد٘ ايتأبٝس يري ضبا ٫ٚ قطض

                                      
ّ(أسهاّ بٝع ايسٜٕٛ يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ ف١ً فُع ايفك٘ اإلغ٬َٞ ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط ايعسز 1998محٛز، غاَٞ سػٔ ) (12

 .299ظ 1اؿازٟ عؿط،ز
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 ٍٚبسٜٗٞ إٔ املبازي١ تعين (13)أَا اؿٓف١ٝ فكس عطفٛا ايبٝع بأْ٘ "َبازي١ َاٍ مبا "

 املغاٜط٠. 

 َٓافع ٫ٚ َتع١  أَا املايه١ٝ فكس عطفٛا ايبٝع بأْ٘ "عكس َعاٚع١ ع٢ً يري

 يص٠". 

  ٚأَا ايؿافع١ٝ فكس عطفٛا ايبٝع بأْ٘ "عكس َعاٚع١ َاي١ٝ ٜفٝس ًَو عني أ

 سل َايٞ ع٢ً ايتأبٝس". 

  نًٗا َباح إشا ناْت بطعا  –نُا ٜكٍٛ اإلَاّ ايؿافعٞ  –فأصٌ ايبٝع

املتباٜعني اؾا٥عٟ ايتضطف فُٝا تباٜعا إ٫ َا ٢ْٗ عٓ٘ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل 

 . (14)ًِ عًٝ٘ ٚغ

  ً٘ٝفايبٝع إشٕ ٖٛ َطًل املبازي١ متًٝهًا ٚاَت٬نًا، ٚقً٘ ٖٛ َا ٜكع ع

 ايتعاقس. 

 ثانياً: تقسيم البيع من حيث احملل:

بٝع ايعني بايسٜٔ ٖٚٛ ايبٝع املطًل، حنٛ بٝع ايػًع١ بايسضاِٖ ٚايسْاْري  (أ 

َٛصٛف١ بايص١َ ٚمسٞ بايبٝع املطًل ٭ْ٘ مل ٜػِ باغِ َعني ٖٚٛ ايبٝع 

 يعازٟ.ا

بٝع ايٓكس بايٓكس ٖٚٛ املػ٢ُ بايضطف، نبٝع ايطٜاٍ ايكططٟ بايطٜاٍ  (ب 

 ايُٝين. 

 بٝع ايعني بايعني ٖٚٛ بٝع املكاٜغ١ أٟ َبازي١ املاٍ باملاٍ نبٝع أضض بػٝاض٠.  (ز 

نًٝٛا َٔ ايزن ايُٝين َ٪دٌ  50بٝع ايػًِ ٖٚٛ َبازي١ آدٌ بعادٌ نبٝع  (ز 

 إىل ؾٗط بأيف ضٜاٍ غعٛزٟ َعذٌ.

                                      
 161، ايكاٖط٠. َطبع١ ايػ١ٓ احملُس١ٜ.ظ4ّ( أسهاّ املعا٬َت ايؿطع١ٝ، ط1952ع٢ً )اـفٝف، 13

  48، 7،ظ2ت(.أزٚات ا٫غتجُاض يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ. ز -يععٜع،)زاـٝاط، عبس ا (14
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ا ايتكػِٝ إٔ ايبٝع ضيِ أْ٘ َباح يف اؾ١ًُ إ٫ إٔ َا ٜٓسضز ؼت٘ ٜٚسٍ ٖص

 َٔ أقػاّ إمنا رنغع يًؿطٚط اييت ؽط نٌ عكس عػب طبٝعت٘.

فايتبازٍ يف ايبٝع املطًل دنٝع َج٬ًُ تعذٌٝ ايجُٔ أٚ تأدًٝ٘ أٚ تكػٝط٘ أَا  

 يف بٝع ايػًِ فإْ٘ ٫ بس َٔ تعذٌٝ ضأؽ َاٍ ايػًِ.

ْكس بٓكس، فإْ٘ ٜؿرتط فٝ٘ ايفٛض١ٜ يف تكابض ايبسيني إشا أَا إشا نإ بٝع 

اختًفا دٓػًا نايصٖب بايفغ١، ٚايس٫ٚض بايسٜٓاض،أَا إشا اؼس اؾٓؼ 

نايسٜٓاض بايسٜٓاض ٚايس٫ٚض بايس٫ٚض، فإْ٘ ٜؿرتط فٝ٘ املُاث١ً ٚ ايتكابض يف 

 فًؼ ايعكس ف٬ تباع املا١٥ ز٫ٚض بتػعني ٫ٚ مبا١٥ ٚعؿط٠ . 

ٍٛ عٌ ايبٝع إشٕ ٜع٢ٓ دٛاظ املعا١ًَ ٚيهٔ يف سسٚز َا أسٌ اهلل ٚضغٛي٘ فايك

سٝح رنتًف سهِ ايبٝع باخت٬ف قً٘ سػب ايتفضٌٝ ايصٟ غٓبٝٓ٘ يف ؾطٚط 

 احملٌ.

 ثالثاً: الشروط اخلاصة باملبيع:

اؾرتط ايفكٗا٤ يف املبٝع، ٖٚٛ قٌ ايتعاقس يف عكس ايبٝع، ؾطٚطًا َتفاٚت١، 

 ايؿطٚط املٛغٛع١ ايفك١ٝٗ ايهٜٛت١ٝ يف مخػ١ ؾطٚط ٖٞ:ٚقس أٚدعت ٖصٙ 

إٔ ٜهٕٛ املبٝع َٛدٛزًا سني ايعكس، ف٬ ٜضح بٝع املعسّٚ باتفام ايفكٗا٤،  .1

ٜٚػتج٢ٓ َٔ شيو بٝع ايػًِ يًٓط عًٝ٘ باؿسٜح ايٓبٟٛ املطٟٚ إٔ ايٓيب 

 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٢ْٗ عٔ بٝع َا يٝؼ عٓس اإلْػإ ٚضخط يف ايػًِ.

ٕ املبٝع َا٫ً َتكًَٛا، ف٬ دنٛظ بٝع َاٍ يري َتكّٛ ناـُط إٔ ٜهٛ .2

 ٚاـٓعٜط يف سل املػًِ.

إٔ ٜهٕٛ املبٝع ممًٛنًا ف٬ دنٛظ بٝع َا يٝؼ ممًٛنا يًبا٥ع غٛا٤ نإ  .3

 َٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ أٚ َٔ أ٬َى ايغري.

إٔ ٜهٕٛ املبٝع َكسٚض ايتػًِٝ، ف٬ دنٛظ بٝع َا يٝؼ َكسٚضًا ع٢ً تػًُٝ٘ ،  .4

 ٜسخٌ يف ٖصا ا٫عتباض زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ َكسٚض٠ ايتػًِٝ.ٚ
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ضح بٝع اجملٍٗٛ دٗاي١ تفغٞ إىل  .5 ٔ، ف٬ٜ  ٔ ايعاقسٜ عًًَٛا يهٌَ  هٕٛ املبٝعَ   ٜ ٕأ

 املٓاظع١.

أسهاّ ايتضطف يف زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْعط فكٗا٤  2-3-3

 ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬:

بإغٗاب نبري َٔ  (15)َػأي١ ايسٜٔ ؼسخ فكٗا٤ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ عٔ

سٝح ايتٛثٝل ٚأْٛاع٘، ٚقس أنسٚا ع٢ً أ١ُٖٝ ايتٛثٝل ملا يف شيو َٔ قافع١ 

ع٢ً ا٭َٛاٍ َٔ ايغٝاع َٚٓعًا يًٓعاع بني ايٓاؽ، َػتسيني ع٢ً شيو َٔ ايهتاب 

ثِ ؼسثٛا عٔ أسهاّ ايتضطف بٗصٙ ايسٜٕٛ بٝعًا يًُسٜٔ ب٘ ٚيغري املسٜٔ  ٚايػ١ٓ،

 .(16)بغري دٓػ٘بإبساي٘ 

ٚمتجٌ زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ أسس أْٛاع ايسٜٕٛ )ايسٜٕٛ ايٓكس١ٜ( اييت مت 

تٛثٝكٗا بٗصٙ ا٭ٚضام، ٚغٛف تكتضط زضاغتٓا يف ٖصا املٛعٛع ع٢ً بٝع زٜٕٛ 

َٔ ٚد٘ ْعط ايفكٗا٤ ع٢ً ايٓشٛ  –ايبٓو  –ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا 

 ايتايٞ: 

 –بٝع زٜٔ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا  اختًف ايفكٗا٤ يف َػأي١

 بعطٚض ػاض١ٜ َكبٛع١ إىل ث٬ث١ آضا٤ ٖٞ:  –ايبٓو 

 –ايبٓو  –٫ دنٛظ بٝع زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا  ايطأٟ ا٭ٍٚ:

بعطٚض ػاض١ٜ ٚعًًٛا شيو بإٔ ايسٜٔ يري َكسٚض ع٢ً تػًُٝ٘ ٚبايتايٞ فإٕ ٖصا 

ضح. نُا إٔ ٖصا ايبٝع فٝ٘ ؾطط ع٢ً املسٜٔ بايتػًِٝ ٖٚصا ايبٝع فٝ٘ يطض ف٬ ٜ

                                      
سكك٘ ٚخطز ّ(. فتح ايكسٜط اؾاَع بني فين ايطٚا١ٜ ٚايسضا١ٜ َٔ عًِ ايتفػري، 1994( ايؿٛناْٞ، قُس بٔ عًٞ، )15

نإ ، زاض ايٛفا٤، املٓضٛض٠ . ٜعطف ايسٜٔ بأْ٘ عباض٠ عٔ نٌ َعا١ًَ 1أسازٜج٘ ز. عبس ايطمحٔ عُري٠، ز 

أسس ايعٛعني فٝٗا ْكسًا ٚ نإ اآلخط يف ايص١َ ْػ١٦ٝ ، فايعني عٓس ايعطب َا نإ ساعطًا، ٚايسٜٔ َا 

 .376نإ يا٥بًا.ظ 

ّ(. ايتطبٝكات املعاصط٠ يبٝع ايسٜٔ. ف١ً فُع ايفك٘ اإلغ٬َٞ. ايسٚض٠ 1998محاز، ْعٜ٘ نُاٍ، ) (16

 .1اؿاز١ٜ. عؿط ايعسز اؿازٟ عؿط.ز 
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ٖٚٛ َا شٖب إيٝ٘ مجٗٛض ايفكٗا٤ َٔ اؿٓف١ٝ، ٚبعض فكٗا٤  ايؿطط فاغس.

  ايؿافع١ٝ ٚاؿٓاب١ً، يف َػأي١ بٝع ايسٜٔ يغري املسٜٔ بغري دٓػ٘.

دنٛظ بٝع زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا بعطٚض ػاض١ٜ  ايطأٟ ايجاْٞ:

كبٛع١ يف فًؼ ايعكس ٚعًًٛا شيو بإٔ ايسٜٕٛ َػتكط٠، ٚإٔ غببٗا قس ؼكل َ

فع٬، فٗٞ ناملبٝع بعس ايكبض دنٛظ بٝع٘، ٫ٚ رنؿ٢ ع٢ً ٖصا ايعكس َٔ 

اْفػاخ٘، ٚإٔ ايسٜٔ دنٛظ بٝع٘ يًُسٜٔ ب٘ فهصيو دنٛظ بٝع٘ يغري املسٜٔ ب٘ 

يؿرياظٟ ٚايٟٓٛٚ يف قٝاغا ع٢ً بٝع ايٛزٜع١، ٖٚصا ضأٟ بعض فكٗا٤ ايؿافع١ٝ نا

 َػأي١ بٝع ايسٜٔ يغري املسٜٔ ب٘ بغري دٓػ٘.

ٚيف ضٚا١ٜ عٔ أمحس بٔ سٓبٌ اختاضٖا ٚضدشٗا ابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ ايكِٝ ٖٚٛ دٛاظ 

بٝع ايسٜٔ ايٓكسٟ امل٪دٌ يغري املسٜٔ ب٘ بػًع ساعط٠، إشا اْتف٢ يطض عسّ ايكسض٠ 

 ع٢ً تػًِٝ ايسٜٔ يف قً٘.

 –ايبٓو  –زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا دنٛظ بٝع  ايطأٟ ايجايح:

بعطٚض ػاض١ٜ َكبٛع١ يف فًؼ ايعكس بؿطٚط تبعسٖا عٔ ايطبا ٚايغطض 

ٚاؾٗاي١ ٚأٟ قعٛضات ؾطع١ٝ أخط٣ نبٝع ايؿ٤ٞ قبٌ قبغ٘، ٖٚٛ ضأٟ املايه١ٝ 

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:(17)ٚاؾرتطٛا يصيو عس٠ ؾطٚط 

 ٓو.إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ ساعطا يف بًس ايب -1

 إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ َكطا بايسٜٔ  -2

 إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ ممٔ تأخصِٖ ا٭سهاّ يهٞ ٜتِ اغتد٬ظ ايسٜٔ َٓ٘  -3

 إٔ ٜباع ايسٜٔ بغري دٓػ٘  -4

 أ٫ ٜهٕٛ ٖصا ايبٝع صطفا أٟ ْكسا بٓكس  -5

 أ٫ ٜهٕٛ بني املؿرتٟ ٚاملسٜٔ أٟ عسا٠ٚ  -6

                                      
ّ(.أسهاّ بٝع ايسٜٕٛ يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ. ف١ً فُع ايفك٘ اإلغ٬َٞ ايسٚض٠ 1998ٞ سػٔ، )محٛز، غاَ (17

 .300.ظ1اؿاز١ٜ عؿط. ايعسز اؿازٟ عؿط،ز
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 إٔ ٜهٕٛ ايسٜٔ مما دنٛظ بٝع٘ قبٌ قبغ١  -7

 ١ٓ َكبٛع١إٔ ٜباع ايسٜٔ بػًع َعٝ  -8

ٚايصٟ ْطاٙ يف ٖصٙ املػأي١ ٚؽطدنًا ع٢ً ايكٍٛ املؿٗٛض يف َصٖب املايه١ٝ 

ٖٚٛ ٚد٘ عٔ ايؿافع١ٝ، ٚضٚا١ٜ عٔ أمحس اختاضٖا ٚضدشٗا ابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ ايكِٝ 

ٖٚٛ دٛاظ بٝع ايسٜٔ ايٓكسٟ امل٪دٌ يغري املسٜٔ ب٘ بػًع١ ساعط٠ إشا اْتف٢ يطض 

 ٚقت قً٘. عسّ ايكسض٠ ع٢ً تػًِٝ ايسٜٔ يف 

أَا بٝع زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يًُسٜٔ بٗا، فكس أداظٖا مجٗٛض ايفكٗا٤ 

بإبساهلا بعطٚض ػاض١ٜ َكبٛع١ ، ٭ٕ املاْع ٖٛ ايعذع عٔ تػًِٝ ايسٜٔ، ٫ٚ 

 ساد١ إىل ايتػًِٝ ٖٓا.

خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚأغباب ؼطِٜ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ هلصٙ  2-3-4

 املعا١ًَ : 

ساٌَ  –مبٛدبٗا  –عباض٠ عٔ ع١ًُٝ ػاض١ٜ ٜكّٛ م ايتذاض١ٜ: خضِ ا٭ٚضا

ايٛضق١ ايتذاض١ٜ بٓكٌ ًَهٝتٗا عٔ ططٜل ايتعٗري إىل ايبٓو قبٌ َٝعاز اغتشكاقٗا 

ع٢ً غبٌٝ ايغُإ َكابٌ سضٛي٘ ع٢ً قُٝتٗا ْكسا كضًَٛا َٓٗا َبًغًا َعًٝٓا 

 .ٜػ٢ُ اـضِ أٚ عُٛي١ ايتضطٜف

فا٥س٠ اييت ٜتكاعاٖا ايبٓو َكابٌ ايكطض املُٓٛح ٚاـضِ ٖٛ عباض٠ عٔ غعط اي

يًع٤٬ُ ٚبايتايٞ فدضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ صٛض٠ َٔ صٛض اإلقطاض بفا٥س٠ تكّٛ بٗا 

ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ، ٖٚٞ ع١ًُٝ قعٛض٠ ؾطعا، ٫بتٓا٥ٗا ع٢ً ايكطض ايطبٟٛ، ٖٚٛ 

 قطّ ؾطعًا ٚشيو ٭َطٜٔ: 

ام ايتذاض١ٜ ع٢ً ظاٖطٖا، سٝح أسسُٖا: أْٓا يٛ أخصْا ع١ًُٝ خضِ ا٭ٚض

ٜبٝع صاسب ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ )ايسا٥ٔ( زٜٓ٘ امل٪دٌ فٝٗا يغري املسٜٔ بجُٔ َعذٌ 

أقٌ َٓ٘ َٔ دٓػ٘، ٚبٝع ايسٜٔ يغري املسٜٔ ب٘ قعٛض عٓس بعض ايفكٗا٤، ٚدا٥ع 

عٓس بعغِٗ إشا اْتف٢ فٝ٘ ايغطض ٚايطبا، يري إٔ ايطبا يٝؼ مبٓتف ٖٓا، بٌ ٖٛ 

ٕ ايبسيني َٔ ايٓكٛز، فكس باع ايسا٥ٔ ْكسا آد٬ يغري املسٜٔ بٓكس َتشكل، ٭
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عادٌ أقٌ َٓ٘ َٔ دٓػ٘، فاستٟٛ بٝع٘ ٖصا ع٢ً ضبا ايفغٌ ٚايٓػ١٦ٝ، َٚٔ ٖٓا 

 نإ قعٛضا باتفام ايفكٗا٤.

ايجاْٞ: أْٓا يٛ ْعطْا إىل ع١ًُٝ خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ عػب املكضٛز 

 ٔ:ٚايغا١ٜ َٓٗا يٛدسْاٖا أسس أَطٜ

  إَا قطض َبًغ ٚأخص سٛاي١ َٔ املكرتض مببًغ أنجط َٓ٘ ٜػتٛيف بعس َس٠

َع١ٓٝ، ٖٚٛ ضبا صطٜح ٫ فاٍ يًتأٌٜٚ فٝ٘، ٭ٕ اؿٛاي١ ٜؿرتط يضشتٗا 

ايتػاٟٚ بني ايسٜٔ احملاٍ ب٘ ٚاحملاٍ عًٝ٘ ٖٚٓا ؼكل بني ايسٜٔ احملاٍ ب٘ 

ض١ٜ( ظٜاز٠ يف َكابٌ )َبًغ ايكطض( ٚايسٜٔ احملاٍ ع١ًٝ )َبًغ ا٭ٚضام ايتذا

 ا٭دٌ ٚشيو َٔ ضبا ايٓػ١٦ٝ. 

  ٚإَا قطض َغُٕٛ، ٭ٕ ايبٓو مل ٜكضس إٔ ٜهٕٛ َؿرتٜا يًشل ايجابت يف

ايص١َ، ٚإمنا قضس اإلقطاض، فكبٌ اْتكاٍ ًَه١ٝ ايٛضق١ املدض١َٛ إيٝ٘ ع٢ً 

غبٌٝ ايغُإ، فإشا سٌ ٚقت اغتشكاقٗا، ٚمل ٜسفع أٟ َٔ املًتعَني قُٝتٗا، 

ضطف ٜعٛز ع٢ً اـاصِ بايك١ُٝ، زٕٚ إٔ ٜهًف ْفػ٘ يطا١َ ٬َسك١ فإٕ امل

 . (18)املًتعَني ست٢ ْٗا١ٜ املطاف، نُا ٖٛ اؿاصٌ عًُٝا

 بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ :  2-3-5

بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ: ٖٞ خس١َ َضطف١ٝ تتًدط يف قٝاّ ساٌَ ايٛضق١ 

ٛضق١ ايتذاض١ٜ قبٌ َٛعس اغتشكاقٗا يًبٓو َكابٌ غًع ايتذاض١ٜ بٓكٌ ًَه١ٝ اي

باغِ ايبٓو َباؾط٠ أٚ عٔ  (19)َكبٛع١، إَا َٔ خ٬ٍ إْؿا٤ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ 

 .(20)ططٜل ايتعٗري 

                                      
ّ(.تطٜٛط ا٭عُاٍ املضطف١ٝ مبا ٜتفل ٚايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬. َطبع١ ايؿطٚم، عُإ، 1993محٛز، غاَٞ سػٔ ) (18

 .312ا٭ضزٕ.ظ
 اضٟ ايتعاٌَ ب٘ يف ْكٌ ًَه١ٝ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ.سػب ايعطف املضطيف اؾ (19
ّ(. أسهاّ ايتعاٌَ بايهُبٝاي١ ٚايؿٝو ، اإلغهٓسض١ٜ ، زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠ يًٓؿط. 2006ايٓؿ٣ٛ، ْاصط أمحس، ) (20

عطف ايتعٗري بأْ٘ عباض٠ عٔ بٝع ٜهتب ع٢ً ظٗط ايٛضق١ ايتذاض١ٜ ٜفٝس َع٢ٓ ايتٓاظٍ عٔ اؿل ايجابت ايصٟ فٝٗا 

 .25ط أخط أٚ د١ٗ أخط٣ .صـيؿد
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أَا صٛض٠ ٖصا ايبٝع فتتُجٌ بكٝاّ ايبٓو ببٝع بغاع١ سكٝك١ٝ إىل ساٌَ  

ٛضق١ ايتذاض١ٜ يضاحل املٛثل باي (21)ايٛضق١ ايتذاض١ٜ َكابٌ ْكٌ ًَه١ٝ ايجُٔ 

ايبٓو، ٚمبا إٔ َكابٌ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ بغاع١ ف٬ بأؽ إٔ ٜبٝع٘ ايبٓو بػعط 

ٚبٗصا ذنضٌ  (23)أٚ بٝٛع ا٭َاْات  (22)ٜتِ ا٫تفام عًٝ٘ إَا َٔ خ٬ٍ بٝع املػا١َٚ 

ايبٓو ع٢ً ضبح َػتٓسًا يف شيو ع٢ً قٛي٘ تعاىل )ٚأسٌ اهلل ايبٝع ٚسطّ ايطبا( 

"إمنا ايبٝع عٔ تطاض" ٚإٔ ٖصٙ  ( ٚقٛي٘ صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغ275ًِغٛض٠ ايبكط٠ )

املعا١ًَ املاي١ٝ َب١ٝٓ ع٢ً َطاعا٠ ايعًٌ ٚاملضاحل ٚإٔ اإلغ٬ّ مل ميٓع َٔ ايبٝٛع 

إ٫ َا أؾتٌُ ع٢ً ظًِ ٖٚٛ أغاؽ ؼطِٜ ايطبا ٚايغطض ٚاؾٗاي١ ايفاسؿ١ ٚإٔ 

فل ايغٛابط ايؿطع١ٝ املٓع يٝؼ تعبسًٜا بٌ ٜسٚض َع ايع١ً ٚدٛزًا ٚعسًَا ٚ

 اإلغ١َٝ٬ ايتاي١ٝ:

ايغٛابط ايؿطع١ٝ اي٬ظ١َ ملٓع ايطبا يف ٖصا ايبٝع، يٛ أخصْا ٖصٙ ايع١ًُٝ  أ٫ٚ:

نُا شنطت يٛدسْا أْٗا َٔ باب بٝع ايسٜٔ يغري املسٜٔ ب٘ بإبساي٘ بغري دٓػ٘ 

)عطٚض ػاض١ٜ( َكبٛع١ ٖٚٛ َا أداظٙ املايه١ٝ ٚبعض ايؿافع١ٝ بؿطٚط تبعسٙ 

ٚايغطض ٚاؾٗاي١ ٚأٟ قعٛضات أخط٣ نبٝع ايؿ٤ٞ قبٌ قبغ٘،  (24)ايطبا  عٔ

ٚبايتايٞ فإٕ ايطبا َٓتفٞ عٔ ٖصٙ املعا١ًَ ٖٚصا ايبٝع، ٚيري َتشكل، ٭ٕ 

ايعٛعني كتًفني فكس أبسٍ ايبٓو ساٌَ ايٛضق١ ايتذاضٟ غًع ٚبغا٥ع 

عاز إىل سكٝك١ٝ َكبٛع١، ٚبصيو فإٕ اؿهِ ايؿطعٞ هلصٙ املعا١ًَ قس زاض ٚ

أصً٘ ٖٚٛ اإلباس١ ٫ْتفا٤ ع١ً ايطبا عٓ٘، يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ )فإشا 

                                      
 ايجُٔ ٖٛ ايٓكس اآلدٌ ايصٟ دنٛظ ايؿطا٤ ب٘ َٔ يري املسٜٔ ب٘ غًع سكٝك١ٝ َكبٛع١ . 21
 بٝع املػا١َٚ ٖٛ ايبٝع ايصٟ ٜتِ فٝ٘ ايتفاٚض ع٢ً ق١ُٝ ايػًع١ زٕٚ شنط ضأؽ َاٍ ايػًع١. (22
ٛعٝع١ ٖٛ ايبٝع بطأؽ املاٍ ٚخػاض٠ قسض َعًّٛ بٝع املطاع١ ٖٛ ايبٝع بطأؽ املاٍ ،ٚظٜاز٠ ضبح َعًّٛ ،أَا بٝع اي (23

 َٔ ضأؽ املاٍ، أَا بٝع ايتٛي١ٝ فٗٛ ايبٝع بطأؽ املاٍ ٖٚصٙ ايج٬ث١ ايبٝٛع بٝٛع ا٭َاْات 
 ايطبا ٖٛ ايعٜاز٠ يف أسس ايبسيني ايٓكسٜني  املتشسٜٔ دٓػا أٚ املدتًفني ْعري ا٭دٌ.  24
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ٚقٛي٘ تعاىل "شيو بأِْٗ قايٛا  (25) اختًفت ٖصٙ ا٭صٓاف فبٝعٛا نٝف ؾ٦تِ..(

 إمنا ايبٝع َجٌ ايطبا ٚأسٌ اهلل ايبٝع ٚسطّ ايطبا ".

يصٟ يف ايٛضق١ إٕ ايبٓو قضس َٔ ٖصٙ املعا١ًَ ؾطا٤ اؿل ايجابت ا ثاًْٝا:

املرتتب١ ع٢ً ٖصا ايتًُو  (26)ايتذاض١ٜ بسيٌٝ إٔ ايبٓو غٛف ٜتشٌُ املداطط 

ٚؼٌُ ايبٓو يطا١َ املتابع١ باإلعاف١ إىل ؼًُ٘ إعػاض  (27)َٔ مماط١ً املسٜٔ 

ٖٚٛ َا ٜهًف ايبٓو ػُٝسًا ؾع٤ َٔ أَٛاي٘،  ٚا٫ْتعاض ست٢ ايٝػط. (28)املسٜٔ 

فإٕ ايبٓو ٜرتتب عًٝ٘  (29)مسح اهلل إف٬ؽ املسٜٔ  باإلعاف١ إىل ؼٌُ ايبٓو ٫

َا ٜرتتب ع٢ً اآلخطٜٔ ػاٙ ايعٌُٝ املسٜٔ املفًؼ، ٖٚٛ فكسإ ايبٓو ؾع٤ َٔ 

 أَٛاي٘ يكٛي٘ صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ "خصٚا َا ٚدسمت يٝؼ يهِ إ٫ شيو"

ٜٗسف ايبٓو إىل متٌٜٛ ايع٤٬ُ ٚتٛفري استٝاداتِٗ ايػًع١ٝ، اييت 

ايُٓٛ يف ايتذاض٠ ٚظٜاز٠ ض٩ٚؽ أَٛاهلِ بٛغ١ًٝ مت١ًٜٝٛ شاتٝ٘ زٕٚ  تػاعسِٖ ع٢ً

إٔ ٜطتبط ايعٌُٝ بأٟ ايتعاَات ػاٙ ايبٓو باإلعاف١ إىل إٔ ايبٓو ٜػتجُط 

 ايػٝٛي١ ايعا٥س٠ اييت يسٜ٘.

إٕ ٖصٙ املعا١ًَ ٖٚصا ايبٝع )بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ( ٫ ٜٛدس فٝ٘ يطض أٚ  ثايجًا:

إىل ايٓعاع ٭ٕ زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ َكسٚض٠ ايتػًِٝ،  فاسؿ٘ ت٪زٟ (30)دٗاي١ 

                                      
، بريٚت َ٪غػ١ ايهتب ١٦ٝ6 يف ؾطح ايسضاضٟ ايب١ٝٗ، ط ايؿٛناْٞ قُس بٔ عًٞ، )ز. ت(. ايسضاضٟ املغ25

 271ايجكاف١ٝ. ِظ
املداطط: ٖٞ اـػا٥ط املتٛقع١ َٔ ٖصا ايتًُو غٛا٤ ناْت خػا٥ط دع١ٝ٥ ندػاض٠ َتابع١ تكاعٞ ٖصا اؿل  26

 أٚ ن١ًٝ نإف٬ؽ املسٜٔ 
 املسٜٔ املٛغط: ٖٛ َٔ ٜفٞ َاي٘ بسْٜٛ٘ ٜٚعٜس عًٝٗا.  27
 ٛ َا تػاٚت زْٜٛ٘ َٚايٝت٘ أٚ تػا٣ٚ املاٍ بايسٜٔ. املسٜٔ املعػط: ٖ 28
 املسٜٔ املفًؼ: ٖٛ ايصٟ ٫ ٜفٞ َاي٘ بسْٜٛ٘ مبع٢ٓ إٔ ايسٜٔ أنرب َٔ املاٍ ايصٟ ميًه٘.  29
(. فك٘ املعا٬َت املاي١ٝ، َطنع أعاخ ا٫قتضاز اإلغ٬َٞ. زاض ايكًِ. غٛضٜا، ظ 2005املضطٟ، ضفٝل ْٜٛؼ، ) 30

ا٫ستُاٍ أٚ ايؿو ٫ ٜسضٟ أذنضٌ أّ ٫ ذنضٌ أٚ ٖٛ َا استٌُ أَطٜٔ أيًبُٗا أخٛفُٗا. .عطف ايغطض بأْ٘ 138

يصيو ٢ْٗ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ عٔ بٝع ايغطض غٛا٤ نإ يطض يف ايٛدٛز أٚ يطض يف اؿضٍٛ أٚ يطض يف املكساض 

 ايٓعاع ٜبسٚ َٔ ايضعب ايتفطٜل بٝٓٗا أٚ يطض يف اؾٓؼ أٚ يطض يف ا٭دٌ أٚ يطض يف املهإ. أَا اؾٗاي١ امل٪ز١ٜ إىل

 ٚبني ايغطض عٓس ايفكٗا٤
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ٚإٔ ايعٔ ايغايب فٝٗا ٖٛ ايكسض٠ ع٢ً تػًِ ٖصٙ ايسٜٕٛ ٭ٕ فتُع ٖصٙ ايسٜٕٛ 

عطف بامل٠٤٬ املاي١ٝ، ٚإٔ ٖصٙ ايسٜٕٛ هلا ق١ُٝ ثابت١ ٫ ؽغع ٭غعاض ايػٛم 

ايسٜٕٛ َػتكط٠ اي١َٝٛٝ نُا ٖٛ اؿاصٌ يف زٜٕٛ ا٭غِٗ املاي١ٝ، نُا إٔ ٖصٙ 

٫ رنؿ٢ عًٝٗا َٔ ايٓهطإ أٚ اؾشٛز فٗٞ أمثإ يًُبٝعات قس ؼكل قبغٗا ف٬ 

 رنؿ٢ ع٢ً ايعكس َٔ ا٫ْفػار.

ٚإٔ ٖصٙ املعا١ًَ َػتكط٠ بك٠ٛ ايكإْٛ ايصٟ ٜٓعُٗا ٚميٓع ايت٬عب بٗا ٚإٔ 

ع٘ ع٢ً ْؿأ ٖصا ا٫يتعاّ َٔ خ٬ٍ تٛقٝ (31)املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ ًَتعّ بايٛفا٤ 

 (32)ايٛضق١ ايتذاض١ٜ ٜٚعترب تٛقٝع املسٜٔ ع٢ً ايٛضق١ ايتذاض١ٜ إقطاضًا بايسٜٔ 

تكغٞ مبٛدب٘ احملانِ ايتذاض١ٜ ٚاملس١ْٝ يضاحل ايسا٥ٔ يف ساي١ ايتٓاظع، ٚإٔ 

املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ ي٘ أ١ًٖٝ ؾطع١ٝ ٚقا١ْْٝٛ متهٔ َٔ اْتعاع ايسٜٔ َٓ٘ ٚفل 

 ١ْٝ.اإلدطا٤ات ايؿطع١ٝ ٚايكاْٛ

ٚدنب إٔ ٜؿرتط يف بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ َٛافك١ املسٜٔ بٗا ع٢ً ْكٌ 

ًَهٝتٗا يضاحل ايبٓو نُا ذنل يًبٓو إٔ ٜؿرتط ع٢ً املسٜٔ تكسِٜ نف٤٬ 

٦ًَٝني ٚإٔ ٜهٕٛ سػاب ايهف٤٬ بايبٓو ْفػ٘ ست٢ ميهٔ ا٫غتٝفا٤ َٓ٘ يكٛي٘ 

ذنل يًبٓو إٔ  ص٢ً اهلل ع١ًٝ ٚغًِ " ايععِٝ ياضّ ٚايسٜٔ َكغٞ "، نُا

ٜؿرتط ع٢ً املسٜٔ تكسِٜ ضٖٔ، نتذُٝس بعض ايٛزا٥ع املضطف١ٝ يكٛي٘ ص٢ً 

                                                                                       
. َهتب١ اؾًٌٝ اؾسٜس صٓعا٤،  2.ط 2ّ(. ايٓعط١ٜ ايعا١َ ي٬يتعاَات. ز 1994ايؿاَٞ قُس سػني، )32

.فًُا ناْت ْؿأ٠ ا٫يتعاَات أغباب دع١ًٝ ٫ إدباض فٝٗا فإٕ ايٛفا٤ بٗا ٚادب يكٛي٘ تعاىل )ٜأٜٗا ايصٜٔ 9ظ

 (1ٛا أٚفٛا بايعكٛز(غٛض٠ املا٥س٠ آ١ٜ )آَٓ

ّ(.أسهاّ ايسٜٔ.نٓٛظ أؾبًٝٝا يًٓؿط 2005ايكضري،غًُٝإ بٔ عبس اهلل،) 33 

.دا٤ يف اؿاؾ١ٝ"إشا اَتٓع املسٜٔ عٔ ايٛفا٤ بسٜٓ٘ ٖٚٛ َعًّٛ امل٠٤٬،فًًكاعٞ 444ٚايتٛظٜع،ايطٜاض،ايػعٛز١ٜ.ظ

 ٝع َاي٘ يػساز زٜٓ٘.سبػ٘ ست٢ ٜكغٞ زٜٓ٘ بٓفػ٘ ،فإٕ اَتٓع فًًكاعٞ ب
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ٚع٢ً ايبٓو  (33)ٚغًِ" ٫ ٜغًل ايطٖٔ َٔ ضآٖ٘، ي٘ يُٓ٘ ٚعًٝ٘ يطَ٘ "  ٘اهلل عًٝ

ايتأنس َٔ ٠٤٬َ املسٜٔ قبٌ ؾطا٤ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ ٌٖٚ ٜتُتع املسٜٔ بػُع١ 

"ايتادط ايضسٚم ا٭َني  ي٘ صًٞ اهلل عًٝ٘ ٚغًِا٥تُا١ْٝ دٝس٠ يف ايػٛم ؟  يكٛ

 َع ايٓبٝني ٚايضسٜكني ّٜٛ ايكٝا١َ".

فذٛظا بٝع املعسّٚ إشا  (34)ٚقس تٛغع اإلَاّ ابٔ ت١ُٝٝ ٚتًُٝصٙ ابٔ ايكِٝ 

نإ قكل ايٛدٛز يف املػتكبٌ بؿطط إٔ ٜهٕٛ َعًّٛ املكساض ٚايٛصف ٚمل 

ٞ بايكسض٠ ع٢ً تػًُٝ٘ يف اؿاٍ ٜؿرتطا غ٣ٛ ْفٞ ايغطض ٚاؾٗاي١، ٚايغطض ٜٓتف

 أٚ املػتكبٌ ٭ْ٘ َ٪نس ايٛدٛز.

ٚؽطدنًا ع٢ً ايكٍٛ املؿٗٛض يف َصٖب املايه١ٝ ٖٚٛ ٚد٘ عٔ ايؿافع١ٝ، 

ٚضٚا١ٜ عٔ أمحس اختاضٖا ٚضدشٗا ابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ ايكِٝ ٖٚٛ دٛاظ بٝع ايسٜٔ 

كسض٠ ع٢ً ايٓكسٟ امل٪دٌ يغري املسٜٔ ب٘ بػًع٘ ساعط٠ إشا اْتف٢ يطض عسّ اي

 .(35)تػًِٝ ايسٜٔ يف ٚقت قً٘ 

إٕ َعا١ًَ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ بغري دٓػٗا ٜٓعسّ فٝٗا املٛاْع ايؿطٜع١  ضابعًا:

 ٚايٓٛاٖٞ ٚأٟ قعٛضات أخط٣ نبٝع ايؿ٤ٞ قبٌ قبغ٘.

فايطعاّ ٫ دنٛظ بٝع٘ قبٌ قبغ٘، ٚايسٜٔ يري املػتكط نصيو ٫ دنٛظ بٝع٘ 

ٓكسٟ امل٪دٌ املػتكط فٗٛ ناملبٝع بعس ايكبض، دنٛظ قبٌ قبغ١، أَا بٝع ايسٜٔ اي

بٝع٘ قبٌ قبغ١، فايٓكس املٛصٛف بايص١َ احملسز يف ايٛضق١ ايتذاض١ٜ َعًّٛ املكساض 

                                      
أّ  ١اإلغ٬َٞ، داَعايعاملٞ ايجايح ي٬قتضاز  طاإلغ٬َٞ، امل٪متايػايٛؽ،عًٞ أمحس،)ز ـ ت(.كاطط ايتٌُٜٛ  33

. ٚايهفاي١ ٖٞ:عِ ش١َ إىل ش١َ أخط٣ يف املطايب١ بسٜٔ ،فايص١َ ايغا١َٓ ٖٞ ش١َ ايهفٌٝ ٖٚٛ ًَتعّ 35ايكط٣.ظ

 ٖٔ"ٖٛ سبؼ َاٍ عل ميهٔ إٔ ٜػتٛف٢ َٓ٘ مجٝع٘ أٚ بعغ٘.َا عًٞ املغُٕٛ َٔ سل. أَا تعطٜف ايط
 .215.ظ 1ايؿاَٞ. َطدع غابل، ز 34
اؿاز١ٜ  ٠اإلغ٬َٞ. ايسٚضّ(. ايتطبٝكات املعاصط٠ يبٝع ايسٜٔ. ف١ً فُع ايفك٘ 1998محاز، ْعٜ٘ نُاٍ، ) 35

  193عؿط.ايعسز اؿازٟ عؿط.ظ 
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ناملاٍ اؿاعط  (36)ٚا٭دٌ ٚاملهإ ٚدٓؼ ايٓكس ٚبايتايٞ تعترب ايسٜٕٛ املػتكط٠ 

 دنٛظ إبساهلا قبٌ قبغٗا بعطٚض ػاض١ٜ َكبٛع١.

( " فإٕ قٌٝ نٝف دٛظمت بٝع ايسٜٔ قبٌ قبغ٘ يغري 1998) فكس شنط محاز

املسٜٔ ب٘ َع أْ٘ بٝع َا مل ٜكبض ٖٚٛ َٓٗٞ عٓ٘ يف ا٭سازٜح ايضشٝش١  ؟ ! 

فاؾٛاب َا قاي٘ ابٔ ت١ُٝٝ ضزًا ع٢ً شيو "اي٢ٗٓ إمنا نإ يف ا٭عٝإ ٫ يف 

 .(37)ايسٜٕٛ" فافرتقا ٚاهلل تعاىل أعًِ

ٝع ايسٜٔ بايسٜٔ املٓٗٞ عٓ٘ فٗصا ايٓٗٞ تًكت٘ إٕ ٖصٙ املعا١ًَ يٝػت َٔ ب

 ا٭١َ باإلمجاع ف٬ دنٛظ بٝع ايٓكس اآلدٌ بػًع َ٪د١ً ايتػًِٝ.

إٕ ٖصٙ املعا١ًَ خاعع١ ٭سهاّ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ اييت متٓع ايغطض يكٛي٘ 

فإشا ٚدس إعٓات يًُسٜٔ َٔ قبٌ َؿرت٣  (38)ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ )ايغطض ٜعاٍ( 

إعطاض يآلخطٜٔ فإٕ اإلغ٬ّ ميٓع ايغطض، نصيو إشا َا طٌ  ايسٜٔ أٚ ٚدس

املسٜٔ... فإْ٘ ٫ ذنل يًبٓو ؼٌُٝ املسٜٔ أٟ فٛا٥س إعاف١ٝ َٓعًا يًطبا، ٚغسًا 

 يًصضا٥ع املٛص١ً إيٝ٘. 

 : (39)ايٓكس ٚأثطٙ يف تهٜٛٔ صٛض٠ ايعكس خاَػًا:

اٌَ ب٘ ميجٌ ايٓكس َا نإ َكٝاغُا يك١ُٝ ا٭ؾٝا٤ ٚٚغ١ًٝ يًتساٍٚ ٚتع

 .(40)ايٓاؽ ٚفٝ٘ إيعاّ َٔ ايسٚي١، ٚع١ً اعتُازٙ ْكساًُ يف ايفك٘ ٖٛ ايج١ُٝٓ املطًك١

ٚإٔ ايٓكٛز إشا قابًت ايعطٚض ايتذاض١ٜ فتعترب ٖٞ ايجُٔ َطًكًا ٚايعطٚض 

 .(41)ايتذاض١ٜ ٖٞ املبٝع زا٥ًُا ٚإٕ زخٌ عًٝٗا سطف ايبا٤

                                      
ؼكل فع٬ً ناملٗط بعس ايسخ١ً ٚمثٔ املبٝع بعس ايكبض، أَا  ايسٜٕٛ املػتكط٠: ٖٞ ايسٜٕٛ اييت ٜهٕٛ غببٗا قس36

 .ايسٜٕٛ يري املػتكط٠ ٖٞ اييت مل ٜتشكل غببٗا فٗٞ ناملٗط قبٌ ايسخ١ً ٚمثٔ املبٝع يري املكبٛض
 .194محاز. َطدع غابل.ظ  37
 ايغطض ٖٛ إؿام ا٭ش٣ باآلخط . 38
 ٌ ايعكس أٚ املبٝع ايصٟ ٜكابً٘ ايجُٔ. صٛض٠ ايعكس: ٖٞ تهٜٛٔ ايعكس ٚؾهً٘ اـاضدٞ ٚتطتٝب ق 39
ّ(. ايػٝاغ١ ايٓكس١ٜ يف ا٫قتضاز اإلغ٬َٞ. قاعط٠ أيكاٖا يف ن١ًٝ ايعًّٛ املاي١ٝ  2008ْعاٍ، عبس اهلل إبطاِٖٝ، ) 40

 ٚاملضطف١ٝ. صٓعا٤.
 .23اـٝاط. َطدع غابل. ظ  41
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ي٘ بايعطٚض ايتذاض١ٜ ٚقس اختًف ايفكٗا٤ يف َػأي١ ايجُٔ ايصٟ ٜطاز إبسا

 : (42)ع٢ً قاعس٠ بٝع ايسٜٔ ايٓكسٟ يغري املسٜٔ ب٘ إىل ث٬ث١ أٚد٘

أسسٖا: َا أيضل ب٘ ايبا٤ نكٛيو بعت نصا بهصا فا٭ٍٚ َجُٔ ٚايجاْٞ 

مثٔ، ايجاْٞ: إٔ ايجُٔ ٖٛ ايٓكس فكط، ايجايح: إٔ ايجُٔ ٖٛ ايٓكس ٚاملجُٔ َا 

سطف ايبا٤ ٚإ نإ ايسٜٔ َٔ يري  ٜكابً٘ َٔ ايعطٚض ايتذاض١ٜ ٚإٕ زخٌ عًٝ٘

ايٓكس فايجُٔ َا زخٌ عًٝ٘ سطف ايبا٤ ٖٚٛ َا ضدش٘ ايطافعٞ ٚايٟٓٛٚ ٚبايتايٞ 

فإٕ املبٝع ٖٛ ايعطٚض ايتذاض١ٜ اؿاعط٠ً ٚقت ايعكس ٚايجُٔ َا نإ َٛصٛفًا يف 

 ايص١َ ٖٚٛ ايٓكس اآلدٌ املٛثل با٭ٚضام ايتذاض١ٜ.

ٜٛٔ صٛض٠ ايعكس َٔ خ٬ٍ ايتهٝٝف ٚأثط ايجُٔ َٔ ايٓكس ٜعٗط يف ته

 ايفكٗٞ هلصا ايعكس ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 .ايبا٥ع: ايبٓو 

 )املؿرت٣: ايعٌُٝ )ساٌَ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ 

 .املبٝع: ايعطٚض ايتذاض١ٜ املكبٛع١ يف فًؼ ايعكس 

 .ايجُٔ: ايسٜٔ ايجابت املٛثل بايٛضق١ ايتذاض١ٜ 

 :سػب ايعطف املضطيف املتعاٌَ ب٘. ايضٝغ١ 

ايتهٝٝف ايفكٗٞ ٖٚٛ ايؿطا٤ بايسٜٔ ايٓكسٟ امل٪دٌ َٔ يري املسٜٔ ب٘  ٖٚصا

عطٚض ػاض١ٜ )أٟ غًع عٝٓٝ٘( َكبٛع١، بإٔ دنعٌ مثًٓا هلا دا٥ع ؾطعًا، بٓا٤ 

ع٢ً قٍٛ اإلَاّ َايو ٚايٓدعٞ ٚايكاعٞ ؾطٜح ٚظفط ٚيريِٖ ظٛاظ ايؿطا٤ 

 .(43)بايسٜٔ َٔ يري املسٜٔ 

ْػتطٝع إٔ ْضٌ إىل َٓتر بٝع ا٭ٚضام ٚخ٬ص١ ملا شنط غابكًا فإْٓا 

 ايتذاض١ٜ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 

                                      
. 11ُع ايفك٘ اإلغ٬َٞ.ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط. ايعسز ّ(. أسهاّ ايتضطف بايسٜٕٛ ف١ً ف 1998زايٞ، ع٢ً ق٢ٝ ايسٜٔ، ) 42

 .112ظ
 .192محاز. َطدع غابل. ظ 43
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بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ: ٖٞ خس١َ َضطف١ٝ تتًدط يف قٝاّ ساٌَ ايٛضق١ 

ايتذاض١ٜ بٓكٌ ًَه١ٝ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ قبٌ َٛعس اغتشكاقٗا يًبٓو َكابٌ 

ٓو عطٚض ػاض١ٜ َكبٛع١، إَا َٔ خ٬ٍ إْؿا٤ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ باغِ ايب

 َباؾط٠ أٚ عٔ ططٜل ايتعٗري.

 ايغٛابط ايؿطع١ٝ يبٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا:

أ٫ٚ: إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ ساعطًا أٚ َٛدٛزًا يف بًس ايبٓو َٚٛافكًا 

 ع٢ً ٖصٙ املعا١ًَ . 

ثاًْٝا: إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ ممٔ تأخصِٖ ا٭سهاّ يٝتِ ؽًٝط 

 ٜٔ َٓ٘. ايس

 ثايجًا: إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ ٦ًًَٝا. 

 ضابعًا: إٔ ٫ ٜهٕٛ بني ايبٓو ٚاملسٜٔ أٟ عسا٠ٚ َٓعًا يًغطض. 

غًعا ٚبغا٥ع  –ايجُٔ َٔ ايٓكس اآلدٌ –خاَػًا: إبساٍ زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ 

 سكٝك١ٝ

 غازغًا: إٔ تهٕٛ ايػًع ٚايبغا٥ع َكبٛع١ يف فًؼ ايعكس. 

 : إٔ ٫ ٜهٕٛ ايبس٫ٕ َٔ ايٓكٛز )عكس ايضطف(. غابعًا

ثآًَا: إٔ تهٕٛ زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ َٔ ايسٜٕٛ املػتكط٠ اييت دنٛظ بٝعٗا قبٌ 

قبغٗا، ف٬ دنٛظ بٝع ايطعاّ قبٌ قبغ٘ ٚنصيو ٫ دنٛظ بٝع ايسٜٔ يري 

 املػتكط قبٌ قبغ٘. 

 نف٬ٝ ٦ًَٝا أٚ ٜكسّ ضٖٓا. تاغعًا: ع٢ً املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ إٔ ٜكسّ يًبٓو 

عاؾطًا: إٔ ٜهٕٛ قٌ ايعكس أٚ املعكٛز عًٝ٘ ٖٞ ايػًع ٚايبغا٥ع اؿكٝك١ٝ 

 اؿاعط٠ ٚايجُٔ َا نإ َٛصٛفًا يف ش١َ املسٜٔ َٛثكُا بايٛضق١ ايتذاض١ٜ. 
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 اآلثاض املرتتب١ ع٢ً بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا :  2-3-6

 ب١ٝ يبٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬: أ٫ًٚ: اآلثاض اإلدنا 

إٔ خس١َ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ تٛفط يًعٌُٝ  (1

 أزا٠ مت١ًٜٝٛ شات١ٝ ٫ تطبط٘ بأٟ ايتعاَات ػاٙ ايبٓو.

تعترب أزا٠ اغتجُاض١ٜ دسٜس٠ يًبٓو ايصٟ يسٜ٘ غٝٛي٘ فا٥غ١، نُا أْٗا َٔ  (2

٠ ا٭دٌ ميهٔ ؼًٜٛٗا إىل ْكس غا٥ٌ عٓس استٝاز ايبٓو ا٭صٍٛ قضري

يًػٝٛي١ فايبٓو املطنعٟ ٜعتربٖا َٔ ايٓكس ؾب٘ ايػا٥ٌ عٓس تكُٝ٘ 

 َٛدٛزات ايبٓٛى .

تػاعس ع٢ً ايُٓٛ ا٫قتضازٟ ايػًِٝ نْٛٗا َطتبط١ باإلْتاز ايػًعٞ، نُا  (3

يٓكس ٫ ًٜس أْٗا ؼاضب ايتغدِ ايصٟ ٜٓؿأ عٔ خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ " ٭ٕ ا

 ْكسًا ".

تػاعس ع٢ً ايتٛغع يف ايكطاع ايتذاضٟ ٚظٜاز٠ ايُٓٛ ا٫قتضازٟ ٚايصٟ ٜٓتر  (4

 ٚظٜاز٠ زخٌ ا٭فطاز.  (44) عٓ٘ اضتفاع يف َػت٣ٛ ؼضٌٝ ايعنا٠

دصب أْاؽ نجرئٜ يًتعاٌَ َع ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ ،فايعٌُٝ عٓسَا ٜؿرتٟ  (5

طاّ، بٌ إٕ ايعٌُٝ ٜؿرتٟ ٖصا املٓتر فإمنا ٜؿرتٟ اؿ٬ٍ ٜٚبتعس عٔ اؿ

 غعاز٠ ايساضٜٔ.

 

 

                                      
 (. َكاصس ايؿطٜع١ ٚأصٍٛ ايفك٘، ا٭١ُٖٝ ا٫قتضاز١ٜ يًعنا٠ ٖٞ: 2000اـٝاط، عبس ايععٜع، ) (44

َني ايصٜٔ فكسٚا أ٫ٚ: ايعنا٠ تٛدس ايتٛاظٕ ا٫قتضازٟ بأخص دع٤ َٔ أَٛاٍ ا٭يٓٝا٤ غًٜٓٛا ٚتٛظٜعٗا ع٢ً ايغاض

أَٛاهلِ بػبب ايهٛاضخ ايعا١َ ٚاإلف٬ؽ ٚفٝٗا أ١ُٖٝ أخط٣ ٖٞ إْكاش أغطِٖ َٔ ايفكط ٚصٕٛ نطاَتِٗ عٔ غ٪اٍ 

 ايٓاؽ.

ثاًْٝا: ايعنا٠ ؼاضب ايتغدِ ايٓكسٟ، إش إٔ َٔ أغباب ايتغدِ اخنفاض اإلْتاز ٚاضتفاع تهايٝف٘ ٚغ٤ٛ تٛظٜع 

 ب١ٜٛ .ايسخٌ بني ايٓاؽ ٚتطانِ ايفٛا٥س ايط

ثايجًا: ؼٌ ايعنا٠ َؿه١ً ايبطاي١ ٚايفكط ٭ٕ َاٍ ايعنا٠ ٜسفع َٓ٘ ملضاضٜف٘ ٚدنٛظ إٔ ٜػتغٌ ايباقٞ يف 

 ايتذاض٠ ٚايضٓاع١ يضاحل املػتشكني.
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 ثاًْٝا: اآلثاض ايػًب١ٝ يبٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ 

ٚدٛز كاطط َرتتب١ ع٢ً ٖصٙ املعا١ًَ ٚتتُجٌ يف مماط١ً املسٜٔ ٚيطا١َ  (1

 َتابع١ باإلعاف١ إىل إعػاض املسٜٔ أٚ إف٬غ٘.

 ٌ ؾطذن١ َٝػٛض٠.تػاعس ع٢ً ظٜاز٠ ايتٛغع يف متٜٛ  (2

تػاعس ع٢ً ظٜاز٠ ايتٛغع يف ايكطاع ايتذاضٟ ع٢ً سػاب ايكطاع ايضٓاعٞ   (3

 ٚايعضاعٞ.

ثايجًا: ايفطم بني بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ٚبني 

 خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يف ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ:  

 أٚد٘ املكاض١ْ
بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل عٛابط 

 طٜع١ اإلغ١َٝ٬ايؿ

خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚفل ايٓعط١ٜ 

 ايتكًٝس١ٜ

 أغاؽ ايعكس

 

عكس ايبٝع ٚاْتكاٍ ًَه١ٝ ايسٜٔ 

 يضاحل ايبٓو ٚؼٌُ كاططت٘

عكس ايكطض ٚعسّ ؼٌُ املداطط ٚيف 

ساي١ ظٗٛض املداطط ٜعٛز ايبٓو عًٞ 

 اـاصِ

 ْٛع ايبسيني

اخت٬ف يف ايبسيني )ْكس أدٌ 

١ َكبٛع١( ٜكابً٘ عطٚض ػاضٜ

يكٛي٘ )ظ( "فإشا اختًفت 

 ا٭صٓاف فبٝعٛا نٝف ؾ٦تِ"

إبساٍ ايٓكس بايٓكس املتشس دٓػًا َع 

ايتفاعٌ ٖٚٛ ضبا ايفغٌ ٚٚدٛز 

ا٭دٌ يف أسس ايبسيني ايٓكسٜني ٖٚٛ 

 ضبا ايٓػ١٦ٝ

َؿطٚع١ٝ 

 املعا١ًَ
 قاٍ تعاىل )ٚأسٌ اهلل ايبٝع(

يكٛي٘ )ظ( )نٌ قطض دط َٓفع١ 

 فٗٛ ضبا(

ايعٌُٝ ؼٌُٝ 

فٛا٥س إعاف١ٝ 

يف ساي١ ايتأخط 

 عٔ ايػساز

٫ ذنل يًبٓو ؼٌُٝ ايعٌُٝ أٟ 

فٛا٥س إعاف١ٝ ٚع٢ً ايبٓو 

 ا٫ْتعاض ست٢ ايٝػط

ذنل يًبٓو ؼٌُٝ ايعٌُٝ فٛا٥س 

 إعاف١ٝ َكابٌ ايفرت٠ ايع١َٝٓ.

 

 

 



 

 

  

 األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة  296

 نمىذج مقترح لبيع األوراق التجارية وفق ضىابط الشريعة اإلسالميةنمىذج مقترح لبيع األوراق التجارية وفق ضىابط الشريعة اإلسالميةد/أمين علي ملهي محمد                               

 م3102 نىفمبر(  5العدد العاشر  المجلد )

 التخليل اإلحصائي واختبار الفرضيات:  الفصل الثالث

 : َٓٗذ١ٝ ايساضغ١:  3-1

ايسضاغ١ يف داْبٗا ايتطبٝكٞ يًُٓٗر ايتشًًٝٞ يف ايبشح ايعًُٞ،  تتبع

ٚتعتُس ايسضاغ١ ع٢ً املطادع ايع١ًُٝ ٚايهتب ٚايسٚضٜات ٚايطغا٥ٌ ٚايبشٛخ 

 اؾاَع١ٝ نُضسض ثاْٟٛ ؾُع املعًَٛات. 

بُٝٓا تعتُس ايسضاغ١ ع٢ً ا٫غتبا١ْ نُضسض ض٥ٝػٞ ؾُع ايبٝاْات ثِ 

 َات املطًٛب١ بططٜك١ ع١ًُٝ. ؼًًٝٗا يًٛصٍٛ إىل املعًٛ

 : فتُع ايسضاغ١: 3-2

ٜتهٕٛ فتُع ايسضاغ١ َٔ مجٝع  ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ٚاييت تتُجٌ 

يف ايبٓو اإلغ٬َٞ ايُٝين ٚبٓو ايتغأَ اإلغ٬َٞ ٚبٓو غبأ اإلغ٬َٞ 

 َٚضطف ايُٝٔ ايبشطٜٔ ايؿاٌَ. 

 : ع١ٓٝ ايسضاغ١: 3-3

يف ايبٓٛى  (45)٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝتتُجٌ ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف أعغا

اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ٚقس مت اختٝاض ٖصٙ ايع١ٓٝ ٚفل ايع١ٓٝ ايكضس١ٜ نٕٛ أعغا٤ 

١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ ِٖ املعٕٓٝٛ بٛعع ايغٛابط ايؿطع١ٝ يًدسَات املضطف١ٝ 

ّ 2009( عغًٛا يعاّ 33اييت تكسَٗا ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬، ٜٚتهٕٛ عسز أفطاز ايع١ٓٝ)

ًت أعغا٤ غابكني يف ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ ٚأعغا٤ دسز يف ١٦ٖٝ ضقاب١ مش

( عغٛا ٚاعتصض اسسِٖ عٔ ا٫غتذاب١ 32ؾطع١ٝ قٝس ايتأغٝؼ ٚقس اغتذاب)

( ٚبعض ايصٜٔ 4نُا مشًت ايع١ٓٝ أعغا٤ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ ايساخ١ًٝ ٚعسزِٖ)

 (. 3ٚعسزِٖ) ٜعًُٕٛ يف إزاض٠ ا٫غتجُاض ِٖٚ َتدضضٕٛ يف املضاضف اإلغ١َٝ٬

                                      
٦ٖٝات تتُجٌ ب١٦ٝٗ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف بٓو غبأ اإلغ٬َٞ،  6تتهٕٛ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يًبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ َٔ  45

١٦ٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف بٓو ايُٝٔ ايبشطٜٔ ايؿاٌَ، ١٦ٖٝٚ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف بٓو ايتغأَ اإلغ٬َٞ، ١٦ٖٝٚ ايطقاب١ ٖٚ

 ايؿطع١ٝ يف ايبٓو اإلغ٬َٞ ايُٝين، ٚإزاض٠ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ ٚاملضطف١ٝ يف ايبٓو املطنعٟ.
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 أزا٠ مجع ايبٝاْات  3-4

اعتُست ايسضاغ١ يف مجع ايبٝاْات ع٢ً ا٫غتبا١ْ املغًك١ اييت قاّ ايباسح 

بإعسازٖا يإلداب١ ع٢ً تػا٫٩ت ايسضاغ١ ٚقس تهْٛت َٔ اثٓني ٚث٬ثني فكط٠ 

 َٛظع١ ع٢ً غبع١ َتغريات. 

 : ا٭غًٛب اإلسضا٥ٞ: 3-5

ايبٝاْات إسضا٥ٝا ٚشيو َٔ أدٌ  ( يف ؼSPSSًٌٝمت اغتدساّ بطْاَر )

 ٟاغتدطاز ايتهطاضات ٚايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ٚاملتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚا٫حنطاف املعٝاض

( يًتأنس َٔ .Sig( ٚاختباض املع١ٜٛٓ )T.testيع١ٓٝ ٚاسس٠ )  Tٚاختباض ق١ُٝ 

 ايس٫ي١ اإلسضا١ٝ٥ يًٓتا٥ر. 

 : ؼًٌٝ خضا٥ط ايع١ٓٝ: 3-6

 ُٞ( سػب امل٪ٌٖ ايع1ًدسٍٚ ضقِ )

 % ايعسز ايعًُٞ امل٪ٌٖ

 %53.13 17 زنتٛضاٙ

 %21.88 7 َادػتري

 %15.63 5 داَعٞ

 %00. 0 أخط٣

 %9.38 3 َبني يري

 %100.00 32 اجملُٛع

 

% َٔ أعغا٤ ١٦ٖٝ 53.13( إٔ أع٢ً ْػب١ ٖٚٞ 1ٜتبني َٔ اؾسٍٚ ضقِ )

يؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ِٖ َٔ مح١ً ايسنتٛضاٙ ًِٜٝٗ ايطقاب١ ا

% أَا ايصٜٔ مل 15.63% ثِ مح١ً ايبهايٛضٜٛؽ 21.88بايٓػب١ مح١ً املادػتري 

% ٚبايتايٞ فإْٓا ْػتطٝع إٔ ْكٍٛ إٔ 9.38ذنسزٚا َ٪٬ٖتِٗ ايع١ًُٝ فٓػبتِٗ 

 ٖٓاى نفا٤ات ع١ًُٝ نبري٠ دسا.
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 ط ايعًُٞ( سػب ايتدض2دسٍٚ ضقِ )

 % ايعسز ايتدضط

 %31.25 10 املكاضٕ ٚايفك٘ ايفك٘ ٚايػ١ٓ ٚأصٍٛ ايكطإٓ عًّٛ

 %40.63 13 إغ١َٝ٬ َٚضاضف إغ٬َٞ اقتضاز

 %9.38 3 ٚقإْٛ ؾطٜع١

 %18.75 6 َبني يري

 %100.00 32 اجملُٛع

% َتدضضٕٛ يف ا٫قتضاز 40.63( إٔ َا ْػبت٘ 2ٜعٗط َٔ اؾسٍٚ ضقِ )

ملضاضف اإلغ١َٝ٬ ًِٜٝٗ بايٓػب١ املتدضضٕٛ يف ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ٚ اإلغ٬َٞ ٚا

% ٜٚط٣ 9.38% ثِ ًِٜٗ املتدضضٕٛ يف ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ 31.25ايفك٘ ٚا٭صٍٛ 

ايباسح إٔ ايتٓٛع يف ايتدضضات ٚايتكاضب يف ايط٣٩ بني اؾُٝع ٜعطٞ ايسضاغ١ 

صٜٔ مل ذنسزٚا َؿطٚع١ٝ نبري٠ " فاؿهِ ع٢ً ايؿ٤ٞ فطع عٔ تضٛضٙ " أَا اي

 %.18.75ؽضضاتِٗ فٓػبتِٗ 

 ( سػب غٓٛات ايعٌُ يف ايطقاب١ ايؿطع3١ٝدسٍٚ ضقِ )

 % ايعسز ايؿطع١ٝ ايطقاب١ يف ايعٌُ غٓٛات عسز

 %40.63 13 فأقٌ غٓٛات4

 %12.50 4 غٓٛات 8 – 5

 %37.50 12 فأنجط غٓٛات 9

 %9.38 3 َبني يري

 %100.00 32 اجملُٛع

% يسِٜٗ خرب٠ ط١ًٜٛ ٭نجط َٔ 37.50( إٔ َا ْػبت٘ 3ٜتبني َٔ اؾسٍٚ)

% ثِ ايصٜٔ تكٌ 12.50غٓٛات َا ْػبت٘  8-5تػع غٓٛات ًِٜٝٗ يف اـرب٠ َٔ 

% ٖٚصٙ ايٓػب١ عاي١ٝ ْتٝذ١ يفتح بٓٛى 40.63خربتِٗ عٔ أضبع غٓٛات َا ْػبت٘ 

إغ١َٝ٬ دسٜس٠ باإلعاف١ إىل َٛانب١ أسس ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ املعاٜري اييت 
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عتُسٖا فًؼ املعاٜري احملاغب١ٝ اإلغ١َٝ٬ بفتح إزاض٠ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ ا

 % 9.38ايساخ١ًٝ أَا ايصٜٔ مل ذنسزٚا غٓٛات اـرب٠ بًغت ْػبتِٗ 

 ( سػب ايعُط4دسٍٚ ضقِ )

ايعسزايعُط

 غ١ٓ 40 – 30

 غ١ٓ 50 – 41

غ١ٓ فأنجط 51

اجملُٛع

( 40-30% َٔ ايف١٦ ايعُط١ٜ )40.63( إٔ ْػب١ 4ٜعٗط َٔ اؾسٍٚ ضقِ )

%، ًٜٞ شيو ايف١٦ 34.38غ١ٓ فأنجط بٓػب١  52غ١ٓ ًِٜٝٗ ايف١٦ ايعُط١ٜ 

 %. 25( غ١ٓ بٓػب51١-41ايعُط١ٜ )

 يعٝٓ٘ ٚاسس٠:   T: ؼًٌٝ ايبٝاْات إسضا٥ٝا َٔ خ٬ٍ ا٫ختباض 3-7

H01بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا : ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ ـ ًٛ

َٔ ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ ع٢ً صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ 

 ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.

 (5دسٍٚ )

 املتٛغط ايفكط٠
ا٫حنطاف 

 املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ
 T ق١ُٝ

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

خًٛ بٝع ا٭ٚضام 

ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ 

يفٛا٥س بٗا َٔ ا

 ايطب١ٜٛ

 زاي١ 0.0001 12.486 12 2.166 16.78

% 16.78( إٔ املتٛغط اؿػابٞ يفطع١ٝ ا٭ٚىل بًغ 5ٜتغح َٔ اؾسٍٚ)

( مما ٜ٪نس إٔ ٖٓاى تأٜٝس يفطع١ٝ خًٛ بٝع ا٭ٚضام 2.166باحنطاف َعٝاضٟ )

ايبايغ١  Tايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ ، ٖٚصا َا ت٪نسٙ ق١ُٝ 
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( سٝح بًغ 0.05(، ٖٚٞ شات ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ أنرب َٔ )12.486)

( ٖٚصا َا ٜ٪نس إٔ املتٛغط اؿػابٞ إلدابات ايع١ٓٝ 0.0001َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ )

 (. 12أنرب َٔ املتٛغط ايفطعٞ )

َا دنعًٓا ْطفض ايفطع١ٝ ايعس١َٝ )اييت تٓط ع٢ً عسّ خًٛ بٝع ا٭ٚضام 

َٔ ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ( ْٚكبٌ ايفطع١ٝ ايبس١ًٜ )اييت ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا 

 تٓط ع٢ً خًٛ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ(. 

 ( ايفطع١ٝ ايجا6:١ْٝدسٍٚ )

H02 ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع ايطبا ع٢ً :

 َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا 

 املتٛغط املتغري
ا٫حنطاف 

 املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ
 T ق١ُٝ

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

ٚدٛز ايغٛابط 

ايؿطع١ٝ اييت متٓع 

 ايطبا.

 زاي١ 0.0001 10.031 12 2.379 16.22

% 16.22( إٔ املتٛغط اؿػابٞ يفطع١ٝ ايجا١ْٝ بًغ  6ٜتغح َٔ اؾسٍٚ)

( مما ٜ٪نس إٔ ٖٓاى تأٜٝس يفطع١ٝ تٛفط ايغٛابط 2.379باحنطاف َعٝاضٟ )

(، ٖٚٞ شات ز٫ي١ 10.031ايبايغ١ ) Tاييت متٓع ايطبا ، ٖٚصا َا ت٪نسٙ ق١ُٝ 

( 0.0001( سٝح بًغ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ )0.05إسضا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ أنرب َٔ )

ٖٚصا َا ٜ٪نس إٔ املتٛغط اؿػابٞ إلدابات ايع١ٓٝ أنرب َٔ املتٛغط ايفطعٞ 

(12.)  

َا دنعًٓا ْطفض ايفطع١ٝ ايعس١َٝ )اييت تٓط ع٢ً عسّ تٛفط ايغٛابط 

ايت٢ متٓع ايطبا بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا( ْٚكبٌ ايفطع١ٝ ايبس١ًٜ 

 )ٚدٛز ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع ايطبا(.
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 ( ايفطع١ٝ ايجايج7:١دسٍٚ)

H03اييت متٓع ايغطض ع٢ً  : ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ

 صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.
 

 املتٛغط ايفكط٠
 ا٫حنطاف

 املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ
 Tق١ُٝ 

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

تٛفط ايغٛابط 

 ايؿطع١ٝ

 اييت متٓع ايغطض

 زاي١ 0.0001 7.991 12 3.141 16.44

 

% 16.44تٛغط اؿػابٞ يفطع١ٝ ايجايج١ بًغ  ( إٔ امل7ٜتغح َٔ اؾسٍٚ)

( مما ٜ٪نس إٔ ٖٓاى تأٜٝس يفطع١ٝ تٛفط ايغٛابط 3.141باحنطاف َعٝاضٟ )

(، ٖٚٞ شات ز٫ي١ 7.991ايبايغ١ ) Tاييت متٓع ايغطض، ٖٚصا َا ت٪نسٙ ق١ُٝ 

( 0.0001( سٝح بًغ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ )0.05إسضا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ أنرب َٔ )

املتٛغط اؿػابٞ إلدابات ايع١ٓٝ أنرب َٔ املتٛغط ايفطعٞ ٖٚصا َا ٜ٪نس إٔ 

(12 .) 

َا دنعًٓا ْطفض ايفطع١ٝ ايعس١َٝ )اييت تٓط ع٢ً عسّ تٛفط ايغٛابط 

ايت٢ متٓع ايغطض بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا( ْٚكبٌ ايفطع١ٝ ايبس١ًٜ 

 )ٚدٛز ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع ايغطض(.

 يطابع١:( ايفطع١ٝ ا8دسٍٚ)

H04 ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع اؾٗاي١ ع٢ً :

 صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.

 املتٛغط ايفكط٠
ا٫حنطاف 

 املعٝاضٟ

 ايٛغط

 ايفطعٞ
 Tق١ُٝ 

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

ٚدٛز ايغٛابط 

 ايؿطع١ٝ

 اييت متٓع اؾٗاي١

 زاي١ 00010. 6.734 15 3.360 19.00

 



 

 

  

 األندلس للعلىم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة  302

 نمىذج مقترح لبيع األوراق التجارية وفق ضىابط الشريعة اإلسالميةنمىذج مقترح لبيع األوراق التجارية وفق ضىابط الشريعة اإلسالميةد/أمين علي ملهي محمد                               

 م3102 نىفمبر(  5العدد العاشر  المجلد )

% 19.00( إٔ املتٛغط اؿػابٞ يفطع١ٝ ايطابع١ بًغ  8ٜتغح َٔ اؾسٍٚ)

( مما ٜ٪نس إٔ ٖٓاى تأٜٝس يفطع١ٝ تٛفط ايغٛابط 3.360باحنطاف َعٝاضٟ )

(، ٖٚٞ شات ز٫ي١ 6.734ايبايغ١ ) Tاييت متٓع اؾٗاي١ ، ٖٚصا َا ت٪نسٙ ق١ُٝ 

( 0.0001( سٝح بًغ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ )0.05أنرب َٔ )إسضا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ 

ٖٚصا َا ٜ٪نس إٔ املتٛغط اؿػابٞ إلدابات ايع١ٓٝ أنرب َٔ املتٛغط ايفطعٞ 

(15 .) 

َا دنعًٓا ْطفض ايفطع١ٝ ايعس١َٝ )اييت تٓط ع٢ً عسّ تٛفط ايغٛابط 

 ايت٢ متٓع اؾٗاي١  بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا( ْٚكبٌ ايفطع١ٝ

 ايبس١ًٜ )ٚدٛز ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع اؾٗاي١(.

 ( ايفطع١ٝ اـاَػ9:١دسٍٚ)

H05 ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع احملعٛضات :

ايؿطع١ٝ ا٭خط٣ ع٢ً صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ 

 ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.

 املتٛغط ايفكط٠
ا٫حنطاف 

 ضٟاملعٝا

ايٛغط 

 ايفطعٞ
 Tق١ُٝ 

 َػت٣ٛ

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

تٛفط ايغٛابط 

 ايؿطع١ٝ اييت

متٓع احملعٛضات 

 ايؿطع١ٝ ا٭خط٣

 زاي١ 00010. 4.673 18 5.448 22.50

 22.50( إٔ املتٛغط اؿػابٞ يفطع١ٝ اـاَػ١ بًغ 9ٜتغح َٔ اؾسٍٚ)

فط ايغٛابط ( مما ٜ٪نس إٔ ٖٓاى تأٜٝس يفطع١ٝ ت5.448ٛ% باحنطاف َعٝاضٟ )

ايبايغ١  Tاييت متٓع احملعٛضات ايؿطع١ٝ ا٭خط٣، ٖٚصا َا ت٪نسٙ ق١ُٝ 

( سٝح بًغ 0.05(، ٖٚٞ شات ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ أنرب َٔ )4.673)

( ٖٚصا َا ٜ٪نس إٔ املتٛغط اؿػابٞ إلدابات ايع١ٓٝ 0.0001َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ )

 (. 18أنرب َٔ املتٛغط ايفطعٞ )
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ايفطع١ٝ ايعس١َٝ )اييت تٓط ع٢ً عسّ تٛفط ايغٛابط َا دنعًٓا ْطفض 

اييت متٓع احملعٛضات ايؿطع١ٝ ا٭خط٣  بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا( 

ْٚكبٌ ايفطع١ٝ ايبس١ًٜ )ٚدٛز ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع احملعٛضات ايؿطع١ٝ 

 ا٭خط٣(.

 ( ايفطع١ٝ ايػازغ10:١دسٍٚ)

H06ضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٝع املبٝع : ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إس

)ايػًع١( عٔ ايجُٔ ع٢ً صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ 

 ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ.
 

 املتٛغط ايفكط٠
ا٫حنطاف 

 املعٝاضٟ

 ايٛغط

 ايفطعٞ
 Tق١ُٝ 

 َػت٣ٛ

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

تٛفط ايغٛابط 

 ايؿطع١ٝ اييت

متٝع املبٝع 

)ايػًع١( عٔ 

 ايجُٔ

 زاي١ 00010. 5.258 12 4.136 15.84

 

( إٔ املتٛغط اؿػابٞ يفطع١ٝ ايػازغ١ بًغ 10ٜتغح َٔ اؾسٍٚ)

( مما ٜ٪نس إٔ ٖٓاى تأٜٝس يفطع١ٝ تٛفط % باحنطاف َعٝاضٟ )

ايبايغ١  Tايغٛابط اييت متٝع املبٝع )ايػًع١( عٔ ايجُٔ ، ٖٚصا َا ت٪نسٙ ق١ُٝ 

( سٝح بًغ 0.05ضا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ أنرب َٔ )(، ٖٚٞ شات ز٫ي١ إس)

( ٖٚصا َا ٜ٪نس إٔ املتٛغط اؿػابٞ إلدابات ايع١ٓٝ 0.0001َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ )

 (. 12أنرب َٔ املتٛغط ايفطعٞ )

َا دنعًٓا ْطفض ايفطع١ٝ ايعس١َٝ )اييت تٓط ع٢ً عسّ تٛفط ايغٛابط 

م ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ ايؿطع١ٝ اييت متٝع املبٝع )ايػًع١( عٔ ايجُٔ  بٝع ا٭ٚضا

بٗا( ْٚكبٌ ايفطع١ٝ ايبس١ًٜ )ٚدٛز ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٝع املبٝع )ايػًع١( 

 عٔ ايجُٔ (.
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 ( ايفطع١ٝ ايػابع11:١دسٍٚ)

H07 َٔ ًٌ٫ ٜٛدس أثط شٚ ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ يًغٛابط ايؿطع١ٝ اييت تك :

 ٜٔ بٗا.كاطط ايجُٔ امل٪دٌ ع٢ً صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املس
 

 املتٛغط ايفكط٠
ا٫حنطاف 

 املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ
 Tق١ُٝ 

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

تٛفط ايغٛابط 

 ايؿطع١ٝ اييت

تكًٌ َٔ 

كاطط ايجُٔ 

 امل٪دٌ

 زاي١ 00010. 4.394 15 4.627 18.59

% 18.59( إٔ املتٛغط اؿػابٞ يفطع١ٝ ايػابع١ بًغ 11ٜتغح َٔ اؾسٍٚ)

( مما ٜ٪نس إٔ ٖٓاى تأٜٝس يفطع١ٝ تٛفط ايغٛابط 4.627باحنطاف َعٝاضٟ )

ايبايغ١  Tايؿطع١ٝ اييت تكًٌ َٔ كاطط ايجُٔ امل٪دٌ ، ٖٚصا َا ت٪نسٙ ق١ُٝ 

( سٝح بًغ 0.05(، ٖٚٞ شات ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ أنرب َٔ )4.394)

( ٖٚصا َا ٜ٪نس إٔ املتٛغط اؿػابٞ إلدابات ايع١ٓٝ 0.0001َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ )

 (. 15 َٔ املتٛغط ايفطعٞ )أنرب

َا دنعًٓا ْطفض ايفطع١ٝ ايعس١َٝ )اييت تٓط ع٢ً عسّ تٛفط ايغٛابط 

ايؿطع١ٝ اييت تكًٌ َٔ كاطط ايجُٔ امل٪دٌ يف  بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري 

املسٜٔ بٗا( ْٚكبٌ ايفطع١ٝ ايبس١ًٜ )تٛفط ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت تكًٌ َٔ 

 كاطط ايجُٔ امل٪دٌ(.
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 ( املتٛغطات اؿػاب١ٝ يًُتغريات املػتك12١ًضقِ ) دسٍٚ

ايغٛابط ايؿطع١ٝ 

يضش١ بٝع ا٭ٚضام 

 ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا

 املتٛغط
ا٫حنطاف 

 املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ
 Tق١ُٝ 

َػت٣ٛ 

ي١ املع١ٜٛٓ
٫

يس
ا

 

صش١ بٝع ا٭ٚضام 

ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا 

إشا خًت َٔ أغباب 

ؼطِٜ ايؿطٜع١ 

١ ملعا١ًَ خضِ اإلغ٬َٝ

ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ايكا١ُ٥ 

 ع٢ً ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ

 زاي١ 0.0001 12.486 12 2.166 16.78

صش١ بٝع ا٭ٚضام 

ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا 

إشا تٛفطت ايغٛابط 

 ايؿطع١ٝ اييت متٓع ايطبا

 زاي١ 0.0001 10.031 12 2.379 16.22

صش١ بٝع ا٭ٚضام 

ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا 

تٛفطت ايغٛابط  إشا

 ايؿطع١ٝ اييت متٓع ايغطض

 زاي١ 0.0001 7.991 12 3.141 16.44

صش١ بٝع ا٭ٚضام 

ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا 

إشا تٛفطت ايغٛابط 

ايؿطع١ٝ اييت متٓع 

 اؾٗاي١

 زاي١ 00010. 6.734 15 3.360 19.00

صش١ بٝع ا٭ٚضام 

ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا 

إشا تٛفطت ايغٛابط 

١ٝ اييت متٓع ايؿطع

 زاي١ 00010. 4.673 18 5.448 22.50
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احملعٛضات ايؿطع١ٝ 

 ا٭خط٣

صش١ بٝع ا٭ٚضام 

ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا 

إشا تٛفطت ايغٛابط 

ايؿطع١ٝ اييت متٝع بني 

ايٓكس اآلدٌ )ايجُٔ( 

 ٚاملبٝع )ايػًع١(

 زاي١ 00010. 5.258 12 4.136 15.84

صش١ بٝع ا٭ٚضام 

سٜٔ بٗا ايتذاض١ٜ يغري امل

إشا تٛفطت ايغٛابط 

ايؿطع١ٝ اييت تكًٌ َٔ 

كاطط ايجُٔ املٛثل 

 با٭ٚضام ايتذاض١ٜ

 زاي١ 00010. 4.394 15 4.627 18.59

 زاي١ 0.0001 7.366 13.71 3.608 17.91 املتٛغط

% باحنطاف َعٝاضٟ 17.91( إٔ املتٛغط اؿػابٞ بًغ 12ٜتغح َٔ اؾسٍٚ)

ًٝسا يضش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا ( مما ٜ٪نس إٔ ٖٓاى تأ3.608ٜ)

َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ بايؿطٚط اييت تبعسٖا عٔ ايطبا ٚايغطض ٚاؾٗاي١ ٚأٟ 

(، ٖٚٞ شات 7.366ايبايغ١ ) Tقعٛضات ؾطع١ٝ أخط٣، ٖٚصا َا ت٪نسٙ ق١ُٝ 

( سٝح بًغ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ 0.05ز٫ي١ إسضا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ أنرب َٔ )

َا ٜ٪نس إٔ املتٛغط اؿػابٞ إلدابات ايع١ٓٝ أنرب َٔ  ( ٖٚصا0.0001)

 (. 13املتٛغط ايفطعٞ )
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 الهتائج والتوصيات: الفصل الرابع

 تٛصًت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ 

صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ إشا خًت َٔ  (1

ِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً أغباب ؼطِٜ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ملعا١ًَ خض

ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ املتُج١ً بػعط اـضِ أٚ ايع٫ُٛت احملسز٠ بٓػب َع١ٓٝ 

 َٚؿطٚط١ ٚايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ عكس ايكطض ايصٟ دط َٓفع١ فٗٛ ضبا.

صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ َٔ ٚد١ٗ  (2

يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ٫ْتفا٤ ع١ً ْعط أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ 

ايطبا عٔ ٖصا ايبٝع َٔ خ٬ٍ اخت٬ف ايبسيني بٝع ْكس آدٌ بػًع ٚبغا٥ع 

 َكبٛع١.

صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ َٔ ٚد١ٗ  (3

ْعط أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ٫ْتفا٤ ع١ً 

يغطض عٔ ٖصا ايبٝع نٕٛ زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ َكسٚض٠ ايتػًِٝ ٚقسز٠ ا

املكساض ٚا٭دٌ ٚاملهإ ٚاؾٓؼ ٚايسا٥ٔ ٚاملسٜٔ ٚاملػتفٝس إٕ ٚدس ، ٚإ ٖصا 

 ايسٜٔ ي٘ ق١ُٝ ثابت١ ، ٚممًٛى يبا٥ع٘.

صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ َٔ ٚد١ٗ  (4

١٦ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ٫ْتفا٤ ع١ً ْعط أعغا٤ ٖٝ

اؾٗاي١ عٔ ٖصا ايبٝع ٚتٓتفٞ بامل٠٤٬ املاي١ٝ ٚمتتع املسٜٔ با٭١ًٖٝ ايؿطع١ٝ 

 ٚايكا١ْْٝٛ ٚايػُع١ ا٥٫تُا١ْٝ .

صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ َٔ ٚد١ٗ  (5

١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ٫ْتفا٤ ع١ً ْعط أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب

احملعٛضات ايؿطع١ٝ ا٭خط٣ عٓ٘ نٕٛ غبب ايسٜٔ قس ؼكل فع٬ يف املبٝع ، 

ٚإ ٖصا ايسٜٔ َٔ ا٭مثإ اييت دنٛظ بٝعٗا قبٌ قبغٗا )ايٓكس اآلدٌ( ٚإٔ 
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ع١ ٖصٙ املعا١ًَ يٝػت َٔ بٝع ايسٜٔ بايسٜٔ املٓٗٞ عٓ٘ ، ٫ٚ ٜٛدس فٝٗا شضٜ

 يًتعاٌَ بايطبا.

صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ َٔ ٚد١ٗ  (6

ْعط أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ ٫عتباض 

قٌ ايعكس أٚ املعكٛز عًٝ٘ ٖٞ ايػًع ٚايبغا٥ع اييت ٜبٝعٗا ايبٓو َكابٌ 

 ايٛضق١ ايتذاض١ٜ.

ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ َٔ ٚد١ٗ صش١ بٝع ا٭ٚضام  (7

ْعط أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ َٔ خ٬ٍ 

اؾرتاط ايبٓو يًغٛابط ايؿطع١ٝ املط١ْ اييت تكًٌ َٔ املداطط املرتتب١ ع٢ً 

ايجُٔ َٔ ايٓكس اآلدٌ ناؾرتاط ايبٓو ع٢ً املسٜٔ تكسِٜ نفٌٝ أٚ ضٖٔ ، 

أٚ نإبساٍ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ قبٌ َٛعس اغتشكاقٗا بػًع ٚبغا٥ع َع١ٓٝ َٔ 

 املسٜٔ ْفػ٘ فكط.

ٚبايتايٞ فإْٓا قس ٚصًٓا إىل ايٓتٝذ١ ايعا١َ هلصٙ ايسضاغ١ ٖٚٞ صش١ بٝع ا٭ٚضام 

ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا)ايبٓو( َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ ٚفل ايغٛابط ايؿطع١ٝ 

يطبا ٚايغطض ٚاؾٗاي١ ٚأٟ قعٛضات ؾطع١ٝ أخط٣ اإلغ١َٝ٬ اييت تبعسٖا عٔ ا

 َٔ ٚد١ٗ ْعط أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ. 

 مكارنة نتائج الدراسة مع نتائج دراسات سابكة: 

  خًضت ٖصٙ ايسضاغ١ يف احملٛض ا٭ٍٚ إىل إمجاع أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١

ٔ إٔ َعا١ًَ خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝ

ايكا١ُ٥ ع٢ً ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ اييت دنطٟ ايتعاٌَ بٗا يف ايبٓٛى ايتكًٝس١ٜ 

ع١ًُٝ قعٛض٠ ؾطعا ٫ستٛا٥ٗا ع٢ً ايطبا احملطّ ؾطعا ، ٖٚصٙ ايٓتٝذ١ 

ّ( اييت خًضت إىل ْتٝذ١ إٔ ع١ًُٝ خضِ 2006تتفل َع زضاغ١ )ايٓؿٟٛ 

١ٜ قعٛض٠ ؾطعا ٖٚٛ َا شٖب إيٝ٘ )املٓٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ع١ًُٝ ضبٛ

ّ( يف زضاغت٘ سٝح شنط صٛض٠ ايتعاٌَ بايهُبٝاي١ يف ايبٓٛى 1999
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ايتكًٝس١ٜ بأْ٘ إقطاض ْكس بٓكس َٔ دٓػ٘ َتفاع٬ َع ٚدٛز ا٭دٌ يف 

اسس ايبسيني ايٓكسٜني ٖٚصٙ املعا١ًَ قط١َ ؾطعا نْٛٗا قا١ُ٥ ع٢ً 

ؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ممج١ً بايعًُا٤ ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ ٚبايتايٞ ؼطِٜ اي

ٚايفكٗا٤ ٚأعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ 

 ملعا١ًَ خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايفٛا٥س ايطب١ٜٛ. 

  خًضت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل صش١ بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا بؿطٚط

ٚأٟ قعٛضات ؾطع١ٝ أخط٣ فٝذٛظ بٝعٗا تبعسٖا عٔ ايطبا ٚايغطض ٚاؾٗاي١ 

بػًع َع١ٓٝ َكبٛع١ ٖٚصا ٜتفل َع ايبسٌٜ ايجاْٞ ايصٟ سسزت٘ زضاغ١ 

ايٓؿٟٛ ٖٚٛ إبساٍ ايبٓو ساٌَ ايٛضق١ ايتذاض١ٜ بغا٥ع سكٝك١ٝ بُٝٓا ٫ 

تتفل ٖصٙ ايسضاغ١ َع بسًٜ٘ ا٭ٍٚ ٚايجايح نُا تتفل ٖصٙ ايسضاغ١ َع 

ٝح أداظت صش١ بٝع زٜٔ آدٌ بعني ساعط٠ ايضٛض٠ ا٭ٚىل يسضاغ١ املٓٝع س

 يًُسٜٔ ٚيغري املسٜٔ نبٝع َا١٥ أيف ضٜاٍ آد١ً بػٝاض٠ َع١ٓٝ. 

 ايتٛصٝات: 4-2

  ع٢ً إزاض٠ ا٫غتجُاض يف ايبٓٛى اإلغ١َٝ٬ إعساز زضاغ١ دس٣ٚ هلصا ايُٓٛشز

 ٚتكُٝٝ٘ َٔ ايٓاس١ٝ ا٥٫تُا١ْٝ يبس٤ ايعٌُ ب٘.

 (اييت تٓاٚيت دٛاظ ايٛع31ايفكط٠ ) ع ٚايتعذٌٝ بني ايبٓو ٚاملسٜٔ ؼتاز

إىل تٛعٝح بضٛض٠ أٚغع ٚناف١ٝ إلعطا٥ٗا ايتأصٌٝ ايؿطعٞ ايهاٌَ ست٢ 

 تتغح ايضٛض٠ أنجط فاؿهِ ع٢ً ايؿ٤ٞ فطع عٔ تضٛضٙ.

  إدطا٤ زضاغ١ ع١ًُٝ ملٛعٛع بٝع ايسٜٔ يغري املسٜٔ ب٘ عٓس ايفكٗا٤ َٚٓاقؿ١

َٚكاض١ْ شيو َع ٚاقعٓا املعاصط أضا٤ اجملٝعٜٔ ٚأزيتِٗ ٚاملاْعني ٚأزيتِٗ 

 يتضشٝح ا٫حنطافات يف املعا٬َت املاي١ٝ اؿسٜج١.

  ٌإدطا٤ زضاغ١ ع١ًُٝ ملٛعٛع ؼٌُ ايبٓو ملداطط ايجُٔ َٔ ايٓكس اآلد

ايصٟ متًه٘ ايبٓو َكابٌ ايػًع ٚايبغا٥ع ست٢ ٫ دنُع ايبٓو بني 

 كاططتني كاطط ايػًع ٚكاطط ايجُٔ. 
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 : عجـــراـــــــاملقائنة 

 ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ٚايٓب١ٜٛ. .1

 ايسٚضٜات:

ّ(.ايتعكٝب ٚاملٓاقؿ١. ف١ً فُع ايفك٘ 1998ايؿٝذ، ايضسٜل ايغطٜط، ) .2

 اإلغ٬َٞ.ايسٚض٠ اؿازٟ عؿط. 

ّ(. أسهاّ ايتضطف بايسٜٕٛ ف١ً  1998ايكاعٞ،قُس تكٞ ايعجُاْٞ، ) .3

  112. ظ11فُع ايفك٘ اإلغ٬َٞ.ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط. ايعسز 

ّ(. أسهاّ ايتضطف بايسٜٕٛ ف١ً فُع  1998، )فآٍ قُٛز ،عبسا يًطٝ .4

 .11ايفك٘ اإلغ٬َٞ.ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط. ايعسز 

ّ(.أسهاّ بٝٛع ايسٜٔ.ف١ً ايبشٛخ ايفكٝ٘ 1999غًُٝإ، ) املٓٝع، عبسا هلل .5

 . 150املعاصط٠.ايػ١ٓ اؿاز١ٜ عؿط. ايعسز ايٛاسس ٚا٭ضبعٕٛ.ظ

ّ(. أسهاّ ايتضطف بايسٜٕٛ ف١ً فُع  1998ايكط٣ ) بٔ عٝس، قُس ع٢ً .6

٫َٞ.ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط.  11ايفك٘ اإلغ٬َٞ.ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط. ايعسز 

 .11ايعسز 

ّ(. ايتطبٝكات املعاصط٠ يبٝع ايسٜٔ. ف١ً فُع 1998محاز، ْعٜ٘ نُاٍ، ) .7

 . 1ايفك٘ اإلغ٬َٞ. ايسٚض٠ اؿاز١ٜ. عؿط ايعسز اؿازٟ عؿط.ز 

ّ(أسهاّ بٝع ايسٜٕٛ يف ايفك٘ اإلغ٬َٞ ف١ً 1998ز، غاَٞ سػٔ )محٛ .8

 299ظ 1فُع ايفك٘ اإلغ٬َٞ ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط ايعسز اؿازٟ عؿط،ز

ّ(. أسهاّ ايتضطف بايسٜٕٛ ف١ً فُع  1998زايٞ، ع٢ً ق٢ٝ ايسٜٔ، ) .9

 . 112. ظ11ايفك٘ اإلغ٬َٞ.ايسٚض٠ اؿاز١ٜ عؿط. ايعسز 

 ايطغا٥ٌ

ّ(.أسهاّ ايسٜٔ.نٓٛظ أؾبًٝٝا يًٓؿط 2005،)ُإ بٔ عبس اهللايكضري،غًٝ .10

  444ٚايتٛظٜع،ايطٜاض،ايػعٛز١ٜ.ظ
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ّ(.أسهاّ ايتعاٌَ بايهُبٝاي١ 2006ايٓؿٟٛ،ْاصط امحس، ) .11

  13ٚايؿٝو.اإلغهٓسض١ٜ،زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠ يًٓؿط،ظ

ّ( أثط ايغٛابط ايؿطع١ٝ يف تطٜٛط اـسَات 2006ْعاٍ، عبس اهلل إبطاِٖٝ، ) .12

 ملضطف١ٝ اإلغ١َٝ٬، ـ عُإ ا٭ضزٕا

 ايهتب:  .13

، ايكاٖط٠. َطبع١ 4ّ( أسهاّ املعا٬َت ايؿطع١ٝ، ط1952اـفٝف، ع٢ً ) .14

 . 161ايػ١ٓ احملُس١ٜ.ظ

ّ(. َكاصس ايؿطٜع١ ٚأصٍٛ ايفك٘. َطابع 2000، )عاـٝاط، عبس ايععٜ .15

  83ايسغتٛض ايتذاض١ٜ، عُإ، ا٭ضزٕ، ظ

ايتٌُٜٛ اإلغ٬َٞ،امل٪متط ايعاملٞ  ايػايٛؽ،ع٢ً أمحس،)ز ـ ت(.كاطط .16

 35ايجايح ي٬قتضاز اإلغ٬َٞ،داَع١ أّ ايكط٣.ظ

ّ(. فتح ايكسٜط اؾاَع بني فين ايطٚا١ٜ 1994ايؿٛناْٞ، قُس بٔ ع٢ً، )  .17

، 1ٚايسضا١ٜ َٔ عًِ ايتفػري، سكك٘ ٚخطز أسازٜج٘ ز. عبس ايطمحٔ عُري٠، ز 

  376زاض ايٛفا٤، املٓضٛض٠ .ظ 

ايسضاضٟ املغ١٦ٝ يف ؾطح ايسضاضٟ ايب١ٝٗ،  .بٔ ع٢ً، )ز. ت( ايؿٛناْٞ قُس .18

  271، بريٚت َ٪غػ١ ايهتب ايجكاف١ٝ. ِظ6ط 

.  2.ط 2ّ(. ايٓعط١ٜ ايعا١َ ي٬يتعاَات. ز 1994ايؿاَٞ قُس سػني، ) .19

 9َهتب١ اؾًٌٝ اؾسٜس صٓعا٤، ظ

ّ(.اؾطٜس٠ 2006قإْٛ املضاضف اإلغ١َٝ٬ يف ايُٝٔ عاّ، ) .20

 .63ظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ.ظ.2ٚايطمس١ٝ،ط

ّ(. فً٘ اجملتُع ايهٜٛت١ٝ. ًَف 2008ايباسج١، اإلٜطاي١ٝ يطٜٚتا ْابًْٝٛٞ، ) .21

 ..ايػ١ٓ ايتاغع١ ٚايج٬ثٕٛ.(1823، 1822خاظ با٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ. ايعسز 

ّ(. أسهاّ املعا٬َت ايتذاض١ٜ. اهل١٦ٝ 2007مشػإ عبس ايطمحٔ عبس اهلل، ) .22

 .272صٓعا٤.ظ  ايعا١َ يًهتاب،
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 ّ(. إزاض٠ اـسَات املضطف١ٝ املتكس2005١َايعذاض١َ، تٝػري، ) .23

ّ(.تطٜٛط ا٭عُاٍ املضطف١ٝ مبا ٜتفل ٚايؿطٜع١ 1993محٛز، غاَٞ سػٔ ) .24

 .312اإلغ١َٝ٬. َطبع١ ايؿطٚم، عُإ، ا٭ضزٕ.ظ

(. فك٘ املعا٬َت املاي١ٝ، َطنع أعاخ ا٫قتضاز 2005املضطٟ، ضفٝل ْٜٛؼ، ) .25

 . 138َٞ. زاض ايكًِ. غٛضٜا، ظ اإلغ٬

ّ(. ايعًُٝات املضطف١ٝ اإلغ١َٝ٬، 2008خايس أَني.سػني غعٝس غٝعفإ، )  .26

 . 34-31يًٓؿط، عُإ ا٭ضزٕ.ظ: ٌ، زاض ٚا1٥ايططم احملاغب١ٝ اؿسٜج١، ط

ّ(. صٓاع١ اهلٓسغ١ املاي١ٝ اإلغ١َٝ٬، َطنع 2000غاَٞ ايػًِٜٛ، ) .27

 ايبشٛخ، ؾطن١ أيطادشٞ

ّ(.أغايٝب ايبشح ايعًُٞ. ن١ًٝ ايعًّٛ املاي١ٝ 2006ب ،)اْعِ ،َٗٝٛ .28

 ٚاملضطف١ٝ.صٓعا٤.

ّ(. املدتضط ايٛدٝع يف أصٍٛ ايفك٘ ،َ٪غػ١ 2000،) ِظٜسإ، عبس ايهطٜ .29

 .بريٚت. 7ايطغاي١،ط

 ّ(.ا٭صٍٛ ايٓعط١ٜ ٚاحملاغب١ٝ. صٓعا٤. 2006سذط،) وا٫ضٜاْٞ. عبس املً .30

ٝاغ١ ايٓكس١ٜ يف ا٫قتضاز اإلغ٬َٞ. ّ(. ايػ 2008ْعاٍ، عبس اهلل إبطاِٖٝ، ) .31

 قاعط٠ أيكاٖا يف ن١ًٝ ايعًّٛ املاي١ٝ ٚاملضطف١ٝ. صٓعا٤

، ايكاٖط٠، 3ط ’ّ(. املكاصس ايعا١َ يًؿطٜع١ اإلغ1997١َٝ٬ٜٛغف ايعامل، ) .32

 زاض اؿسٜح.
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 املـــــالحل

 اغتبــــــــــا١ْ

 احملرتَٕٛ                      ١َٝ يف ايُٝٔايػاز٠ / أعغا٤ ١٦ٖٝ ايطقاب١ ايؿطع١ٝ يف ايبٓٛى اإلغ٬

 ايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘... ٚبعس

تعس ايكسض٠ ع٢ً تضُِٝ أزا٠ َاي١ٝ دسٜس٠ ٚفل عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ َٔ املٛعٛعات 

 اهلا١َ ملا متجً٘ َٔ إعاف١ خسَات دسٜس٠ يًبٓٛى اإلغ١َٝ٬ ٚايٓعاّ ا٫قتضازٟ اإلغ٬َٞ.

ايػٓس –اإلغتباْ٘ إعساز عٛابط ؾطع١ٝ يًتعاٌَ ببٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ )ايهُبٝاي١ ٚمتجٌ ٖصٙ 

ايؿٝو( ٚفل عٛابط ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ ،ٚصٛض٠ ٖصا ايبٝع تتُجٌ بكٝاّ َايو -٭َط

ايٛضق١ ايتذاض١ٜ بٓكٌ ًَهٝتٗا قبٌ َٛعس اغتشكاقٗا يًبٓو َكابٌ بٝع ايبٓو ي٘ غًع 

ٖصٙ ايغٛابط ع٢ً قاعس٠ بٝع ايسٜٔ يغري املسٜٔ ب٘ بإبساي٘ ٚبغا٥ع َكبٛع١ ، ٚقس مت إعساز 

فكٗا٤ املايه١ٝ ٚ ٚد٘ عٓس ايؿافع١ٝ ٚضٚا١ٜ عٔ أمحس اختاضٖا  (46)بغري دٓػ٘ ٖٚٛ َا أداظٙ 

ٚضدشٗا ابٔ ت١ُٝٝ ٚابٔ ايكِٝ ٖٚٛ دٛاظ بٝع ايسٜٔ ايٓكسٟ امل٪دٌ يغري املسٜٔ ب٘، بؿطٚط 

قعٛضات ؾطع١ٝ أخط٣ ، ٖٚٛ َا غٝتِ عطع٘ عًٝهِ  تبعسٙ عٔ ايطبا ٚايغطض ٚاؾٗاي١ ٚأٟ

 ضادًٝا َٓهِ ططح ضأٜهِ ايؿطعٞ سٍٛ عٛابط ٖصٙ اـس١َ ٖٚصا ايبٝع.

 ْطدٛ ايتهطّ بٛعع إؾاض٠ )/( َكابٌ اإلداب١ املٓاغب١:

 

 أ٫ًٚ: َعًَٛات عا١َ:

 ....أخط٣ ........( داَعٞ )                ( ( َادػتري ) نتٛضاٙ )امل٪ٌٖ ايعًُٞ: ز

 ايتدضط:.............................................................. 

 عسز غٓٛات ايعٌُ يف ايطقاب١ ايؿطع١ٝ: 

 غٓٛات فأنجط ( 9) -ز  ( 8-5) -ب غٓٛات فأقٌ ( 4) -أ

 غٓ٘ فأنجط( 52) -ز  ( 51-41) -ب        ( 40-30) -ايعُط: أ

 

  

                                      
َٔ اؿٓف١ٝ ٚبعض فكٗا٤ ايؿافع١ٝ ٚاؿٓاب١ً ٚعًًٛا شيو أَا ايصٜٔ َٓعٛا بٝع ايسٜٔ يغري املسٜٔ ب٘ فِٗ مجٗٛض ايفكٗا٤ (46

بإٔ ايسٜٔ َاٍ سهُٞ يف ايص١َ يري َكسٚض ع٢ً تػًُٝ٘، ٚٚدٛز ؾطط ع٢ً املسٜٔ بايتػًِٝ ٖٚصا ايؿطط فاغس ٫ ٜضح ب٘ 

 ايعكس... 
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 اْـــــــــــــــ١بٓــــــــــــــــــٛز ا٫غتب ّ
َٛافل 

 بؿس٠
 قاٜس َٛافل

يري 

ري  َٛافل
ي

ل 
اف

َٛ

س٠
ؿ

ب
 

ثاًْٝا: إٕ أغباب ؼطِٜ ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬ 

 ملعا١ًَ خضِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٖٞ:

     

ايتفاعٌ يف أسس بسيٞ ايٓكس املتشس دٓػا   .1

 ٖٚٛ ضبا ايفغٌ احملطّ ؾطعًا

     

ا ٚدٛز ا٭دٌ يف أسس بسيٞ ايٓكس ٖٚٛ ضب  .2

 ايٓػ١٦ٝ احملطّ ؾطعًا.

     

ؼٌُٝ ايبٓو ايعٌُٝ فٛا٥س إعاف١ٝ يف   .3

 ساي١ املُاط١ً يف ايػساز.

     

إٕ ايبٓو قضس َٔ ٖصٙ املعا١ًَ ايكطض   .4

 ايصٟ دط َٓفع١، فٗٛ ضبا.

     

ثايجًا: ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع ايطبا يف 

 بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا

     

ًفا صٓفٞ ايبسيني يكٛي٘ )ظ( فإشا إٔ رنت  .5

اختًفت ٖصٙ ا٭صٓاف فبٝعٛا نٝف 

 ؾ٦تِ(.

     

      أ٫ ٜهٕٛ ايبس٫ٕ َٔ ايٓكٛز.  .6

إٔ تهٕٛ ايبغا٥ع ٚايػًع َكبٛع١ يف   .7

 فًؼ ايعكس.

     

إٔ تهٕٛ ٖصٙ املعا١ًَ َب١ٝٓ ع٢ً أغاؽ   .8

ؾطا٤ ايبٓو يًشل ايجابت ايصٟ يف ايٛضق١ 

 ايتذاض١ٜ.

     

عًا: ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع ايغطض يف ضاب

 بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ

     

      إٕ زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ َكسٚضٙ ايتػًِٝ.  .9

     إٕ زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ متجٌ زًٜٓا ْكسًٜا   .10
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 ٚإٔ ٖصا ايسٜٔ ي٘ ق١ُٝ ثابت١.

إٕ زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ َع١ًَٛ املكساض   .11

 ٭دٌ ٚاملهإ.ٚاؾٓؼ ٚا

     

إٔ تهٕٛ زٜٕٛ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ممًٛن١   .12

 يبا٥عٗا.

     

خاَػًا: ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت متٓع اؾٗاي١ 

 يف بٝع ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ.

     

إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ َٛدٛزَا   .13

 يف بًس ايبٓو.

     

١ًٖٝ إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ ي٘ أ  .14

 ؾطع١ٝ ٚقا١ْْٝٛ.

     

إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ َعرتفًا   .15

بٗصا ايسٜٔ َٚٛافكًا ع٢ً ْكً٘ يضاحل 

 ايبٓو.

     

      إٔ ٜهٕٛ املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ ٦ًًَٝا.  .16

إٔ ٜتُتع املسٜٔ بايٛضق١ ايتذاض١ٜ بػُع١   .17

 ا٥تُا١ْٝ دٝس٠ يف ايػٛم.

     

اييت متٓع  غازغًا: ايغٛابط ايؿطع١ٝ

احملعٛضات ايؿطع١ٝ ا٭خط٣ يف بٝع ا٭ٚضام 

 ايتذاض١ٜ يغري املسٜٔ بٗا

     

إٔ ٜهٕٛ غبب ايسٜٔ يف ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ   .18

 قس ؼكل فع٬ً.

     

إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايسٜٔ مما دنٛظ بٝع٘ قبٌ   .19

 قبغ٘.

     

إٔ ٜهٕٛ ايجُٔ املٛصٛف يف ايص١َ زًٜٓا ٫   .20

 عًٝٓا.

     

يسٜٔ ٚغ١ًٝ أٚ شضٜع١ يًتعاٌَ أ٫ ٜهٕٛ ا  .21

 بايطبا.
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أ٫ تهٕٛ ٖصٙ املعا١ًَ َٔ بٝع ايسٜٔ   .22

 بايسٜٔ املٓٗٞ عٓ٘.

     

أ٫ ٜهٕٛ بني ايبٓو ٚاملسٜٔ أٟ عسا٠ٚ   .23

 َٓعًا يًغطض.

     

غابعًا: ايغٛابط ايؿطع١ٝ يًتُٝع بني املبٝع 

)ايػًع١( ٚايجُٔ َٔ )ايٓكس اآلدٌ( يف بٝع 

 ١ يغري املسٜٔ بٗا.ا٭ٚضام ايتذاضٜ

     

إٔ املبٝع َا نإ ساعطاً ٚقت ايعكس ٚايجُٔ   .24

 َا نإ َٛصٛفًا يف ايص١َ.

     

إٔ ايٓكٛز إشا قابًت ايعطٚض ايتذاض١ٜ   .25

تعترب ٖٞ ايجُٔ َطًكا ٚايعطٚض 

ايتذاض١ٜ ٖٞ املبٝع زا٥ُا ٚإٕ زخٌ عًٝٗا 

 سطف ايبا٤.

     

إٔ ذنسز ايبٓو مثٔ املبٝع )ايعطٚض   .26

تذاض١ٜ( َٔ خ٬ٍ بٝع املػا١َٚ أٚ بٝٛع اي

 ا٭َاْات نٕٛ ايبٓو ٖٛ باشٍ ايػًع١.

     

ٜؿرتط ٫ْعكاز ايعكس ٚدٛز املبٝع ٫ٚ   .27

 ٜؿرتط شيو يف ايجُٔ

     

ثآًَا: ايغٛابط ايؿطع١ٝ اييت تكًٌ َٔ 

كاطط ايجُٔ امل٪دٌ ايصٟ متًه٘ ايبٓو 

َكابٌ بٝع٘ ايػًع ٚايبغا٥ع املكبٛع١ ٖٞ َا 

ًٜ:ٞ 

     

ذنل يًبٓو إٔ ٜؿرتط ع٢ً املسٜٔ تكسِٜ   .28

نف٤٬ ٦ًَٝني ٚإٔ ٜهٕٛ سػاب ايهف٤٬ 

بايبٓو ْفػ٘ ست٢ ميهٔ ا٫غتٝفا٤ َٓ٘ 

َباؾط٠ ع٢ً قاعس٠ "ايععِٝ ياضّ ٚايسٜٔ 

 َكغٞ"

     

     ذنل يًبٓو إٔ ٜؿرتط ع٢ً املسٜٔ تكسِٜ   .29
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ضٖٔ، نتذُٝس بعض ايٛزا٥ع املضطف١ٝ 

يطٖٔ َٔ ضآٖ٘، ي٘ ع٢ً قاعس٠ " ٫ ٜغًل ا

 يُٓ٘ ٚعًٝ٘ يطَ٘"

ذنل يًبٓو ايتضطف بايٛضق١ ايتذاضٟ   .30

ع٢ً غبٌٝ املجاٍ  -قبٌ َٛعس اغتشكاق٘

بٝع٘ بغري دٓػ٘ َٔ املسٜٔ ب٘ إشا ضيب  –

 يف متٌٜٛ عٌُٝ آخط بػًع ٚبغا٥ع َع١ٓٝ.

     

دنٛظ يًبٓو يف ساي١ استٝاد٘ يًػٝٛي١   .31

ق١ ثٓا١ٝ٥ إٔ ٜغع ٜٚتعذٌ َا زاّ إٔ ايع٬

بني ايسا٥ٔ ٚاملسٜٔ ٚمل ٜٛدس ؾطط َػبل 

 يف شيو ع٢ً قاعس٠ "ععٛا ٚتعذًٛا"

     

ؼٌُ ايبٓو يًُداطط املرتتب١ ع٢ً ٖصا   .32

ايتًُو ٚاييت تتُجٌ يف إف٬ؽ املسٜٔ 

ٖٚٛ َا ٜهًف ايبٓو فكسإ دع٤ َٔ 

أَٛاي٘ ع٢ً قاعس٠ " خصٚا َا ٚدسمت يٝؼ 

 يهِ إ٫ شيو "

     

 تا٥ٞ يع١ٓٝ ٚاسس٠ا٫ختباض اي

 املتٛغط ايع١ٓٝضقِ ايفكط٠
ا٫حنطاف 

املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ

ايك١ُٝ 

 ايتا١ٝ٥

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

زاي0.000١ 35.058 304.001.083 1

 زاي١ 4.720.581316.7310.000 232

 زاي١ 39.9570.000 3304.400.770

 زاي١ 4324.190.69339.6980.000

خًٛ بٝع  

ا٭ٚضام 

ايتذاض١ٜ يغري 

املسٜٔ بٗا َٓا 

يفٛا٥س ايطب١ٜٛ

 زاي١ 12.4860.000 3216.782.16612
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 املتٛغط ايع١ٓٝضقِ ايفكط٠
ا٫حنطاف 

املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ

ايك١ُٝ 

 ايتا١ٝ٥

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

 زاي38.0360.000١ 324.250.880 9

 زاي١ 324.060.80137.5060.000 10

 زاي311.8110.000١ 11324.500.718

 زاي12274.300.77538.6880.000١

 ايغٛابط

 اييت ايؿطع١ٝ

 يف ايغطض متٓع

 ا٭ٚضام بٝع

 يغري ايتذاض١ٜ

بٗا املسٜٔ

 زاي7.9910.000١ 3216.443.14112

 

 املتٛغط ايع١ٓٝضقِ ايفكط٠
ا٫حنطاف 

املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ

يك١ُٝ ا

 ايتا١ٝ٥

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

13 282.961.0713 0.1760.861 
يري 

 زاي١

 زاي14324.410.712311.1710.000١

 زاي15324.340.745310.1990.000١

 زاي١ 16324.190.89637.4990.000

 زاي17303.701.02233.7510.001١

 ايغٛابط

 اييت ايؿطع١ٝ

 ؾٗاي١ا متٓع

 ا٭ٚضام بٝع يف

 يغري ايتذاض١ٜ

بٗا املسٜٔ

 زاي6.7340.000١ 3219.003.36015
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 املتٛغط ايع١ٓٝضقِ ايفكط٠
ا٫حنطاف 

املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ

ايك١ُٝ 

 ايتا١ٝ٥

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

 زاي303.800.66436.5950.000١ 18

 زاي4.100.92336.5280.000١ 1930

 زاي20283.710.81034.6660.000١

 زاي0.707311.0000.000١ 21324.38

 زاي22324.530.671312.9040.000١

 زاي23283.360.91132.0730.048١

 ايغٛابط

 اييت ايؿطع١ٝ

 متٓع

 احملعٛضات

 ايؿطع١ٝ

 بٝع يف ا٭خط٣

 ا٭ٚضام

 يغري ايتذاض١ٜ

بٗا املسٜٔ

 زاي4.6730.000١ 3222.505.44818

 

 املتٛغط ايع١ٓٝضقِ ايفكط٠
ا٫حنطاف 

املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ

ايك١ُٝ 

 ايتا١ٝ٥

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

 زاي24324.410.91138.7340.000١

 زاي25284.180.77238.0740.000١

 زاي324.060.84037.1550.000١ 26

 زاي27274.410.84438.6650.000١

ايغٛابط 

ايؿطع١ٝ يًتُٝع 

بني ايػًع١ 

ٚايٓكس اآلدٌ

 زاي5.2580.000١ 3215.844.13612
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 م3102 نىفمبر(  5العدد العاشر  المجلد )

 

 املتٛغط ايع١ٓٝضقِ ايفكط٠
ا٫حنطاف 

املعٝاضٟ

ايٛغط 

 ايفطعٞ

ايك١ُٝ 

 ايتا١ٝ٥

َػت٣ٛ 

 املع١ٜٛٓ
 ايس٫ي١

 زاي323.940.98235.4020.000١ 28

 زاي29323.910.99535.1500.000١

 زاي30323.721.22433.3210.002١

يري 31323.381.43131.4820.148

 زاي١

 زاي١ 32303.901.15534.2670.000

 ايؿطع١ٝ ايغٛابط

 تكًٌ َٔ اييت

 ايجُٔ كاطط

 متًه٘ ايصٟ امل٪دٌ

يف بٝع  ايبٓو

ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ 

يغري املسٕ بٗا

 اي١ز 0.000 4.394 3218.594.62715
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  الُعمانيةالُعمانية
 

 شعنان مسعود/ الدكتور 

 

                                                                                           
 3الجزائر  كلية العلوم السياسية واإلعالم جامعة

m.chanane@yahoo.fr 

 (00213)662077170 

321 



 

 

  

 مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 322

 مستقبل العالقات الجزائرية الُعمانيةمستقبل العالقات الجزائرية الُعمانية                            د/ شعنان مسعود                                                              

 م1024يناير (  6المجلد )  األولالعدد 



 

 

  

 مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 323

 مستقبل العالقات الجزائرية الُعمانيةمستقبل العالقات الجزائرية الُعمانية                            د/ شعنان مسعود                                                              

 م1024يناير (  6المجلد )  األولالعدد 

    مشتقبل العالقات اجلزائرية الُعنانيةمشتقبل العالقات اجلزائرية الُعنانية

 مقـدمـة :

ْػر ايؿعب ايعُاْٞ عرب أغفاضٙ عالقات َع ؾعٛب عسٜس٠ ؾطقا ٚغطبا ، 

ٚناْت ُعُإ عرب ايتاضٜذ َطنعا سطاضٜا ْؿطا تفاعٌ َٓص ايكسّ َع َطا نع 

١ٝ اذتطاض٠ يف ايعامل ايكسِٜ. ٚاَتست عالقات عُإ إىل شتتًف ايك٣ٛ ايسٚي 

َٓص ٚقت َبهط ٚتفاعًت بك٠ٛ َع ستٝطٗا ارتًٝذٞ ٚايعطبٞ ٚايسٚيٞ باعتباضٖا 

َطنعا يًتٛاصٌ اذتطاضٟ َع ايؿعٛب األخط٣، سٝح ناْت يُعُإ عالقات 

ٚطٝس٠ َع سطاضات ايؿطم ايكسِٜ يف ايصني ٚاهلٓس ٚبالز َابني ايٓٗـطٜٔ ٚ ٚازٟ 

أٜٔ اَتست  ; عط١ٜ ايٌٓٝ ٚمشاٍ أفطٜكٝا، نُا ناْت يف فرتات أخط٣ ق٠ٛ

إىل نٌ َٔ ايصني ٚايٛالٜات املتشس٠  عالقاتٗا يف ايؿطم ٚايػطب يتصٌ 

ٚبطٜطاْٝا ٚفطْػا. ٖصٙ ايسٍٚ ناْت تػتكبٌ غفطا٤ ايػًط١ٓ بهٌ اسرتاّ 

ٚتكسٜط. ُعُإ غاُٖت نصيو يف ْؿط اإلغالّ يف نجري َٔ زٍٚ أفطٜكٝا 

قات َع ادتعا٥ط تططب ٚيهْٛٗا ٚصًت إىل مشاٍ أفطٜكٝا ، ناْت هلا عال

ظصٚضٖا يف عُل ايتاضٜذ. فهٝف ناْت ٖصٙ ايعالقات؟ ٚنٝف نإ َٛقف 

ايؿعب ايُعُاْٞ َٔ ايجٛض٠ ادتعا٥ط١ٜ ؟ ٌٖٚ تطٛضت بعس اغتكالٍ ايبًسٜٔ؟ َٚا 

ٌٖٚ ٖٓاى َٔ آفام يتطٜٛطٖا   ٖٛ زٚض ايبعس ايطٚسٞ ٚايسٜين يف ٖصٙ ايعالق١ ؟

 ايٛضق١ اإلداب١ عٓ٘. يف املػتكبٌ ؟ شيو َا حتاٍٚ ٖصٙ
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 ملاشا ْػتؿطف املػتكبٌ : 

  ضغِ إٔ ايسٜٔ اإلغالَٞ عتجٓا ع٢ً ايعٓا١ٜ بايتدطٝط االغرتاتٝذٞ

ٚستاٚي١ َعطف١ املػتكبٌ َٔ أدٌ تٓعِٝ ؾؤْٚٓا ٚجتٓب املؿانٌ ٚايهٛاضخ ) 

طب١ٝ أْعط غٛض٠ ٜٛغف اييت تتشسخ عٔ ايػبع ايعذاف ....( إال إٔ أْعُتٓا ايع

َاظايت يف ايكطٕ اذتازٟ ٚايعؿطٜٔ ال تٗتِ ٚال تأخص ايعرب َٔ ايتذاضب املاض١ٝ 

ٚجتاضب األَِ األخط٣ املٛدٛز٠ سٛيٓا، ٚال تٛيٞ أٟ اٖتُاّ ملػتكبٌ ؾعٛبٗا، 

ٚايسيٌٝ ق١ً َطانع ايسضاغات املػتكب١ًٝ يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ اييت ال تتعس٣ أصابع 

يسٍٚ املتكس١َ، خاص١ إشا عًُٓا بإٔ املػتذسات ايٝس، َع أْٗا تٛدس بامل٦ات يف ا

ٚاملتػريات ايعامل١ٝ األخري٠ ) بعس تفهو االحتاز ايػٛفٝيت( ؾهًت ٚاقعا دسٜسا 

أصبشت فٝ٘ نٌ ايؿعٛب ٚاجملتُعات ٚاألْع١ُ ٚنأْٗا تعٝـ يف قط١ٜ ٚاسس٠ 

 ) غاظٟ ايصٛضاْٞ(.  يف نٌ اجملاالت.  تؤثط ٚتتأثط ببعطٗا

كب١ًٝ أصبشت َٔ األٚيٜٛات اييت ال ميهٔ االغتػٓا٤ عٓٗا إٕ ايسضاغات املػت

 ٖٚٞ ضطٚض١ٜ الغتؿطاف املػتكبٌ ٚهلا َٓٗذٗا ٚأزٚاتٗا ارتاص١ بٗا .

  يف ايٛقت ايصٟ ٜعزاز اٖتُاّ ايػطب بصٛض٠ الفت١ بايسضاغات االغرتاتٝذ١ٝ

يتٜٓٛط ٚتٛدٝ٘ أصشاب ايكطاض يف ضغِ غٝاغات بًساِْٗ بططٜك١ أسػٔ ٚأصٛب، 

١ يف تفازٟ األظَات ٚ ٚصٛال ذتٌ َؿانٌ ؾعٛبِٗ ٚتطٜٛط بًساِْٗ ، فإٕ ضغب

ال تعاٍ َع شيو ضعٝف١ دسا يف ٖصا اجملاٍ َٚتأخط٠ نجريا عٔ   ايسٍٚ ايعطب١ٝ

 ايطنب .

إشا مل ْٗتِ بسضاغ١ املػتكبٌ َٔ أدٌ َعطف١ َػتكبٌ ايعٛاٖط ايػٝاغ١ٝ 

ٚتِٗ األدٝاٍ ايكاز١َ    تُٗٓاٚاالقتصاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚ ايتك١ٝٓ اييت

خط ٚشيو بؿهٌ عًُٞ ٚداز، فإْٓا ئ ْتُهٔ َٔ صٓع َػتكبًٓا ٚعًٝ٘ فإٕ اآل

ٖٛ ايصٟ ٜطغِ يٓا َػتكبًٓا ٚفكا ملصاذت٘ ٚيٝؼ ملصاذتٓا ضتٔ . َٚٔ ٖصا 

إٔ أقسّ ٖصٙ ايٛضق١ يعًٗا تهٕٛ بسا١ٜ يسضاغات أخط٣ يف ٖصا اجملاٍ   املٓطًل

شاب ايكطاض نٞ ٜصٓعٛا َػتكبٌ األدٝاٍ ايكاز١َ خس١َ تٜٓٛط أص  تػاِٖ يف
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ملصاحل زٚيٓا ٚؾعٛبٓا ايعطب١ٝ اإلغال١َٝ . ٖٚصٙ ايسضاغات ظتب إٔ تهٕٛ ْابع١ 

َٔ تٛدٗاتٓا ٚقُٝٓا َٚباز٥ٓا ٚخٝاضاتٓا اييت تفٝس َػتكبٌ أبٓا٥ٓا ٚحتُٞ 

طب َػتكبٌ زتتُعاتٓا; ألٕ زضاغ١ املػتكبٌ طبكا يًُٓٗر املؤغؼ ي٘ يف ايػ

ُٜفٝس . ُٜفػس ٚال  )عبس اهلل بٔ ستُس   ٚاعتُاز ع٢ً ْفؼ ايٓعطٜات ميهٔ إٔ 

 . ايػًٗٞ(

 بداية وتطور العالقات اجلزائرية الُعنانية :

َازاّ أغًب١ٝ غهإ غًط١ٓ عُإ َٔ املصٖب اإلباضٞ فإْٗا تطبطِٗ عالقات 

ييت تطبط ٚثٝك١ بادتعا٥ط خاص١ يف اجملاٍ ايطٚسٞ ٚايسٜين . ٚتعٛز ايعالقات ا

)ايٛطٔ ، غفري غًط١ٓ  بني ايؿعبني إىل أنجط َٔ أيف ٚثالخ َا١٥ غ١ٓ خًت.

 . ُعُإ بادتعا٥ط(

تعٛز بعض ٖصٙ ايعالقات إىل ايسٚي١ ايطغت١ُٝ اييت ناْت يف تٝٗطت ٚاييت 

ناْت سٝٓٗا َعزٖط٠ دسا . ٚيف ايعصط اذتسٜح فعالقات ايػًط١ٓ بادتعا٥ط تعٛز 

ط١ٜ َٚا قبًٗا ; سٝح مل ٜتأخط ايؿعب ايُعُاْٞ ع٢ً إىل َطس١ً ايجٛض٠ ايتشطٜ

غطاض بك١ٝ ايؿعٛب ايعطب١ٝ األخط٣ اييت غاْست ايجٛض٠ ايتشطٜط١ٜ يف ادتعا٥ط بهٌ 

ايٛغا٥ٌ ٚناْت َٛاقفٗا َؿطف١ )ضغِ إٔ بعطٗا نإ حتت االغتعُاض أٚ 

 (63،  62)ز.زبـ امساعٌٝ ص  اذتُا١ٜ ايػطب١ٝ(.

َٛاٍ يًجٛض٠ ادتعا٥ط١ٜ عرب دتإ شتصص١ ايعُاْٞ نإ ظتُع األ  ايؿعب

يصيو َع تٓعِٝ َعاٖطات يف نٌ أضدا٤ اإلقًِٝ َٔ ادٌ تأٜٝس سل ايؿعب 

ايػطب١ٝ، ٚيف ّٜٛ االغتكالٍ خطز   ٖٚصا ضغِ ايطػٛطات  ادتعا٥طٟ يف االغتكالٍ

َعربا عٔ فطست٘ باْتصاض ايؿعب ادتعا٥طٟ ٚايجٛض٠   ايؿعب ايُعُاْٞ يف ايؿٛاضع

 )دطٜس٠ ايٛطٔ ايُعُا١ْٝ(١ ع٢ً االغتعُاض ايفطْػٞ .ادتعا٥طٜ

بعس االغتكالٍ ظًت ادتعا٥ط تصنط باعتعاظ ايسٍٚ اييت غاعستٗا ع٢ً 

حتطٜط أضاضٝٗا ٌْٚٝ اغتكالهلا ٚساٚيت ادتعا٥ط عرب َٛاقفٗا املدتًف١ ْصط٠ 
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ايؿعب ايعُاْٞ َٔ أدٌ إٔ ٜعٝـ َهطَا َععظا ٚناْت َٛاقف ادتعا٥ط زا٥ُا 

سس٠ ايؿعب ايعُاْٞ ٚايسيٌٝ ع٢ً شيو عسّ تسخٌ ادتعا٥ط يف ثٛض٠ َؤٜس٠ يٛ

 ظفاض

نُا فعًت بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ األخط٣. اغتُطت ادتعا٥ط يف ضبط عالقات  

دٝس٠ َع ٖصا ايبًس ٖٚٞ عالق١ خاص١ ٚممٝع٠ ْعطا يًتاضٜذ املؿرتى ٚيطٚح املٛز٠ 

ٚقس نإ   ايؿعبني، ٚاالسرتاّ املتبازي١ بني ايكٝازات يف ايبًسٜٔ ٚنصيو بني

ْؿاطات   يًذاْب ايطٚسٞ ٚاذتطاضٟ زٚض يف ٖصا ايتأٜٝس ٚاملػاْس٠ عهِ

ايؿدصٝات ادتعا٥ط١ٜ شات االْتُا٤ اإلباضٞ ٚاييت نإ هلا مسع١ طٝب١ ٚاسرتاّ 

بني فكٗا٤ ٚعًُا٤ زٍٚ املؿطم ايعطبٞ ٚزٍٚ ارتًٝر نايعال١َ أبٛ إغشام طفٝـ 

طا ٚفعاال يف مجع١ٝ تعإٚ مشاٍ أفطٜكٝا ايصٟ نإ يف ارتُػٝٓات عطٛا ْؿ

 املٓعكس بايكسؽ.  ٚيف املؤمتط اإلغالَٞ

نُا نإ عطٛا ْؿطا يف مجع١ٝ ايؿبإ املػًُني ايصٟ ناْت تطبط٘ 

بععُٝٗا اذتػٔ ايبٓا صساق١ مح١ُٝٝ ٚنإ عطٛا ْؿطا نصيو يف َهتب 

ٜف بكط١ٝ إقا١َ ُعُإ بايكاٖط٠ سٝح أغٓس إيٝ٘ اإلَاّ غايب بٔ عًٞ، ايتعط

ُعُإ يف احملافٌ ايسٚي١ٝ ٚداَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚغافط َٔ أدٌ شيو إىل ُعُإ 

إاىل ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ ْاطكا ضمسٝا ٚممجال يُعُإ يف األَِ املتشس٠ ، 

ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً عُل ايعالق١ ٚع٢ً ايجك١ اييت ٚضعٗا ايُعُإْٝٛ يف ؾدص ايؿٝذ 

 ٟ ، ٌٖٚ ٜٛدس تكاضب سطاضٟ أنجط َٔ ٖصا ؟ستُس بٔ ٜٛغف اطفٝـ ادتعا٥ط
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 العنانية بعد اإلستقالل:–العالقات اجلزائرية 

بعس اغتكالٍ ادتعا٥ط ْٚعطا يبعض األظَات اييت َط بٗا ايٓعاّ ادتعا٥طٟ 

ٚضغِ االختالفات يف ايتٛدٗات ايػٝاغ١ٝ ، فكس نإ ٖٓاى اسرتاّ َتبازٍ بني 

ٚطٝس ايعالقات ايطٚس١ٝ ٚايجكاف١ٝ، ايؿ٤ٞ ٚ قٝاز٠ ايبًسٜٔ ٚؾعبُٝٗا ٖٚصا مما 

،  غاعس ع٢ً تٛسٝس ايفت١ٝ بني ايبًسٜٔ فُٝا تعًل باملصٖب اإلباضٞ

زيٌٝ ع٢ً االيتكا٤  ايطغا٥ٌ املتبازي١ بني إباض١ٝ ادتعا٥ط ٚإباض١ٝ عُإ إال  َٚا

 ايطدعٞ ايفكٗٞ .

س ٚناْت ايبعجات ايطالب١ٝ تأتٞ َٔ ُعُإ إىل ادتعا٥ط يتسضؽ يف َعٗ

اذتٝا٠ بايكطاض٠ ٚايصٟ ختطز َٓ٘ ايهجري َٔ اإلطاضات ٚنإ بعطِٗ ٜبك٢ يف 

يػٓٛات َتٛاص١ً ، نإ َٔ ايطًب١ َٔ ٜبك٢ يػٓٛات زٕٚ ايطدٛع إىل  ادتعا٥ط

ايٓصضٟ ايصٟ بكٞ تػع غٓٛات يف   َجٌ ايؿٝذ خًفإ بٔ ستُس خًفإ  عُإ

ٖٛ ايؿٝذ ْاصط  1964 ادتعا٥ط. ٚنإ ض٥ٝؼ أٍٚ بعج١ عُا١ْٝ تأتٞ يًذعا٥ط غ١ٓ

 بٔ ستُس ايعٜسٟ .

 طايبإ فكط 2011يًسضغ١ مبعٗس اذتٝا٠ بايكطاض٠ خالٍ ٖصٙ ايػ١ٓ  عتطط 

 )غفاض٠ عُإ بادتعا٥ط(

َٚٔ د١ٗ أخط٣ نإ طًب١ دعا٥طٜٕٛ ٚ َاظايٛا ذتس اآلٕ ٜصٖبٕٛ يًسضاغ١ 

 يف َعٗس ايعًّٛ ايؿطع١ٝ يف َػكط.

 ة يف ترسيخ عالقات أكثر عنقا:دخول اجلزائر عهد الدميقراطية والرغب

مت االتفام ع٢ً تأغٝؼ ايًذ١ٓ املؿرتن١ ادتعا٥ط١ٜ ايُعُا١ْٝ  1990يف غ١ٓ 

يهٔ ْعطا يألظ١َ اييت عاؾتٗا   ،مت ايتٛقٝع عًٝٗا مبػكط1990ٚيف غبتُرب 

َٚٓص شيو اذتني إىل غ١ٓ  2000إبطاّ أٟ اتفاق١ٝ إال يف غ١ٓ   ادتعا٥ط فإْ٘ مل ٜتِ

 َٚصنط٠ تفاِٖ ، ٖٚٞ : اتفاق١ٝ 13 مت تٛقٝع 2010
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اتفاق١ٝ ايتؿذٝع ٚاذتُا١ٜ املتبازي١ يالغتجُاضات : َٛقع١ بادتعا٥ط أفطٌٜ  (1

2000. 

اتفاق١ٝ جتٓب االظزٚاز ايططٜيب َٚٓع ايتٗـطب : َٛقع١ بادتعا٥ط أفطٌٜ  (2

2000. 

  َصنط٠ تفاِٖ يف زتاٍ ايؿؤٕٚ ايس١ٜٝٓ ٚاألٚقاف : َٛقع١ مبػكط (3

 .2003زٜػُرب 

 .2003صنط٠ تفاِٖ يف زتاٍ ايؿباب ٚايطٜاض١: َٛقع١ مبػكط زٜػُرب َ (4

َصنط٠ تفاِٖ يف زتاٍ ايصٓاعات ايتكًٝس١ٜ : َٛقع١ بادتعا٥ط ْٛفُرب  (5

2005. 

ايعُاْٞ : َٛقع١  -اتفاق١ٝ إْؿا٤ زتًؼ ضداٍ األعُاٍ ادتعا٥طٟ (6

 .2006بادتعا٥ط دٛإ 

 .2006ٛإ اتفاق١ٝ ايتعإٚ ايعًُٞ ٚايفين : َٛقع١ بادتعا٥ط د (7

 .2007اتفام يف زتاٍ ايٓكٌ ادتٟٛ : َٛقع بادتعا٥ط داْفٞ  (8

فٝفطٟ  24ٟ : َٛقع١ مبػكط يف اتفاق١ٝ ايتعإٚ يف زتاٍ ايٓكٌ ايبشط (9

2010. 

َصنط٠ تفاِٖ يًتعإٚ يف زتايٞ محا١ٜ ايٓباتات ٚايصش١ اذتٝٛا١ْٝ:  (10

 . 2010فٝفطٟ  24َٛقع١ مبػكط يف 

 24ٚاملٛاصفات : َٛقع١ مبػكط يف َصنط٠ تفاِٖ يف زتاالت ايتكٝٝؼ  (11

 .2010فٝفطٟ 

َصنط٠ تفاِٖ سٍٛ تبازٍ األخباض ٚايتعإٚ بني ٚناي١ األْبا٤ ادتعا٥ط١ٜ  (12

)ٚظاض٠ ارتاضد١ٝ  .2010فٝفطٟ  24ٚٚناي١ األْبا٤ ايعُا١ْٝ : َٛقع١ مبػكط 

 (2010ادتعا٥ط١ٜ غبتُرب 
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ٌ تكسَا ًَشٛظا َا ميهٔ َالسعت٘ إشا إٔ ايعالقات بني ايبًسٜٔ مل تػذ

إال يف ايػٓٛات األخري٠ خاص١ بعس اْتداب ايػٝس عبس ايععٜع بٛتفًٝك١ ض٥ٝػا 

أٚفس ايػًطإ قابٛؽ بٔ غعٝس ٚظٜط ارتاضد١ٝ  1999يًذُٗٛض١ٜ . يف د١ًٜٝٛ 

ايط٥ٝؼ عبس   ٜٛغف بٔ عًٟٛ بٔ عبس اهلل يًذعا٥ط يتكسِٜ ايتٗاْٞ إىل ايػٝس

ادتعا٥ط، نُا ظاض ادتعا٥ط بعس شيو يف ؾٗط ايععٜع بٛتفًٝك١ مبٓػاب١ اغتكالٍ 

إثط اْعكاز ايسٚض٠ ايطابع١ يًذ١ٓ املؿرتن١ . ٚيف املكابٌ قاّ ٚظٜط  2006دٛإ 

ارتاضد١ٝ ادتعا٥طٟ ايػٝس َطاز َسيػٞ بعٜاض٠ َػكط اثط اْعكاز ايسٚض٠ 

. ٚع٢ً َػت٣ٛ آخط مت  2010ارتاَػ١ يًذ١ٓ املؿرتن١ ٚشيو يف ؾٗط فٝفطٟ 

ضات بني ايػٝس عبس ايكازض بٔ صاحل ض٥ٝؼ زتًؼ األ١َ ْٚعريٙ تبازٍ ايعٜا

 .  2005ٚزٜػُرب  2004ايُعُاْٞ يف زٜػُرب 

ٚ َا ميهٔ تأنٝسٙ إٔ ايسٚيتني ٚضعتا أغػا ٚاضش١ يًتعإٚ ايجٓا٥ٞ 

خاص١ يف اجملاٍ االقتصازٟ، سٝح تعترب ادتعا٥ط َٔ بني أضبع١ عؿط٠ زٚي١ أبطَت 

)ٚظاض٠ ارتاضد١ٝ ادتعا٥ط١ٜ  َٚٓع ايتٗـطب َع ايػًط١ٓ.اتفاق١ٝ االظزٚاز ايططٜيب 

 ( 2010غبتُرب 

ٚتعس ادتعا٥ط نصيو َٔ ايسٍٚ ايك١ًًٝ اييت أبطَت اتفاق١ٝ ايتؿذٝع 

ٚاذتُا١ٜ املتبازي١ يالغتجُاضات ٚإْؿا٤ زتًؼ ضداٍ األعُاٍ بني 

   املطدع ايػابل() ايبًسٜٔ.

 التعـاون بني الدولتـني : 

ٕ ٜعطف ايتبازٍ ايجٓا٥ٞ بني ايبًسٜٔ ْك١ً ْٛع١ٝ ٚاْفتاح آفام َٔ املتٛقع أ    

دسٜس٠ يًتعإٚ االقتصازٟ ٚايفين خاص١ بعسَا مت ايتٛقٝع ع٢ً اتفاق١ٝ ايتعإٚ 

يف زتاٍ ايٓكٌ ايبشطٟ بني ادتعا٥ط ٚايػًط١ٓ ٚزخٍٛ ٖصٙ االتفاق١ٝ سٝع 

 )ادتطٜس٠ ايطمس١ٝ ادتعا٥ط١ٜ( .2011ايتٓفٝص يف ؾٗط دٛإ 
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١ إىل اتفاق١ٝ َصنط٠ ايتفاِٖ اييت مت ايتٛقٝع عًٝٗا خالٍ ايسٚض٠ ارتاَػ١ إضاف

. )ٜٓعط 2010يًذ١ٓ املؿرتن١ ادتعا٥ط١ٜ ايُعُا١ْٝ اييت عكست مبػكط غ١ٓ 

 االتفاقٝات(

 يف اجملاٍ االقتصازٟ : 

ٜٛدس َؿطٚع بطٚتٛنٍٛ تعإٚ يف زتاٍ االغتجُاض بني ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ 

طنع ايُعُاْٞ يرتٜٚر االغتجُاض ٚت١ُٝٓ ايصازضات ، يتطٜٛط االغتجُاض ٚامل

 ايتٛقٝع .  َٚصنط٠ تفاِٖ مت ايتٛصٌ إىل ايصٝػ١ ايٓٗا١ٝ٥ هلُا ُٖٚا قٝس

غٌٗٝ   نكٝاّ ضدٌ األعُاٍ ايُعُاْٞ ايؿٝذ   تٛدس بعض املبازضات احملسٚز٠

إلصتاظ ٚتؿػٌٝ َطنب   بٗٛإ بتأغٝؼ ؾطن١ شتتًط١ يف زتاٍ األمسس٠

ًَٝاض زٚالض أَطٜهٞ مبٓطك١ أضظٜٛ، َٚٔ  2.5َْٛٝاى ٚاألٚضٜا بك١ُٝ إلْتاز األ

طٔ َٔ األٚضٜا  7000، ٖصا املطنب ايصٟ غٝٓتر  2011املٓتعط تؿػًٝ٘ ْٗا١ٜ 

  ضدٌ األعُاٍ  طٔ َٔ األَْٛٝاى املٛدٗتإ يًتصسٜط، ٚقبٌ شيو أصتع 4000ٚ

إظتابٝا يف تٛفري  ْفػ٘ َؿطٚعا ٖاَا ٜتُجٌ يف حت١ًٝ َٝاٙ ايبشط ٚاييت غاُٖت

تفتكس   املٝاٙ ايصاذت١ يًؿطب ، يف ايٓاس١ٝ ايػطب١ٝ يًذعا٥ط ٚناْت َٔ قبٌ

)َصنط٠ سٍٛ ايعالقات بني  يًُا٤ ايؿطٚب ; ألٕ َٝاٖٗا ادتٛف١ٝ َاذت١ أصال .

 (2011ادتعا٥ط ٚغًط١ٓ عُإ ٚظاض٠ ارتاضد١ٝ 

قات ايػٝاغ١ٝ ٚيف ٖصا اإلطاض صطح غفري غًط١ٓ عُإ بادتعا٥ط بإٔ " ايعال 

ٖٞ األغاؽ ٚايكاعس٠ االقتصاز١ٜ يًُؿاضٜع، فعٓسَا تطع ايسٍٚ ٚاذتهَٛات 

ضداٍ األعُاٍ ٚاملػتجُطٜٔ االغتفاز٠ َٓٗا   ايكٛاْني ٚاالتفاقٝات ٜػتطٝع

ٚجتػٝسٖا يف املٝسإ... َٚٔ ٖٓا ْػتطٝع إٔ ْكٍٛ : ايػٝاغ١ ٚاالقتصاز ُٖا 

 (2011داْفٞ  01طٔ )دطٜس٠ ايٛ زعا٥ِ ايتعإٚ بني ايبًسٜٔ"
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ع٢ً املػت٣ٛ املايٞ ٚ ادتُطنٞ ، اتفل ايططفإ خالٍ ايسٚض٠ ارتاَػ١ 

يًذ١ٓ املؿرتن١ ع٢ً تفعٌٝ ايتعإٚ ايبٓهٞ ٚتععٜع ايعٌُ املصطيف بني ايبًسٜٔ 

ٚجتػٝس ستاٚض ايتعإٚ بني َػؤٚيٞ ادتُاضى ، ال غُٝا يف زتاٍ تبازٍ 

سصا٤ َٚهافش١ ايػـ ايتذاضٟ ، باإلضاف١ املعًَٛات ادتُطن١ٝ االيهرت١ْٝٚ ٚاإل

إىل تٛغٝع ايتعإٚ يف زتاٍ ايطاق١ ٚأَٔ ايطاق١ ٚاغتهؿاف ايطاق١ ٚايتعإٚ يف 

تطٜٛط َٛاضز بس١ًٜ يًطاق١ ٚإدطا٤ أعاخ ٚزضاغات َؿرتن١ . سٝح أبس٣ ادتاْب 

ايُعُاْٞ ضغبت٘ يف االطالع ع٢ً ايتذطب١ ادتعا٥ط١ٜ يف زتاٍ قطاع َٝاٙ ايؿطب 

ا إَها١ْٝ اذتصٍٛ ع٢ً َعًَٛات يف زتاٍ ايتٌُٜٛ ايبسٜــٌ يًُؤغػات ٚنص

ايصػري٠ ٚاملتٛغط١ ٚاذتطف١ٝ. ٚأبس٣ ايبًسإ اٖتُاَا خاصا يتطٜٛط ايتعإٚ يف 

 زتاالت ايصٝس ايبشطٟ ٚايػٝاس١ ٚايب١٦ٝ ٚيف زتاٍ اإلغهإ ٚ ايتعُري.

١ُٝٓ ْفط قاَت ؾطن١ ت 2011َاضؽ  05يهٔ َا ميهٔ َالسعت٘ أْ٘ بتاضٜذ 

( بإيػا٤ يعكس املؤغػ١ ايٛط١ٝٓ يًتٓكٝب فطع عُإ ٖٚٞ ايؿـطٜو BDOعُإ )

ادتعا٥طٟ ايٛسٝس يف غًط١ٓ عُإ يف زتاٍ ايتٓكٝب إْش َٔ املفطٚض إٔ ٜٓتٗٞ 

اييت سكـكتٗا املؤغـػ١   ، ٚشيو ضغِ اإلصتاظات املعترب٠ 2012فٝفطٟ  01ايعكس يف 

 ايعٌُ . مخػ١ غٓٛات َٔ  يف غًط١ٓ عُإ ملس٠

  يف يكا٤ بني ٚظٜط ارتاضد١ٝ ادتعا٥طٟ ٚٚظٜط االقتصاز ايعُاْٞ مبػـكط

،  2010فٝفطٟ  24إىل  21خالٍ ايسٚض٠ ارتاَػ١ يًذ١ٓ املؿرتن١ املٓعكس٠ َٔ 

اقرتح ايٛظٜط ايُعُاْٞ إْؿا٤ ؾطن١ شتتًط١ يالغتجُاض ، ع٢ً غطاض ايؿطنات 

 تإ .املٓؿأ٠ َع يٝبٝا، ايبشطٜٔ ، ايصني ، ايبانػ

مبػكط عكس أٍٚ ادتُاع يًُٓتس٣ االقتصازٟ  2011 أبطٌٜ 05ٚ  04مت َٜٛٞ 

ٚاالدتُاعٞ ، سٝح أبس٣ ادتاْب ايُعُاْٞ ضغبت٘ يف زع٠ٛ ادتاْب ادتعا٥طٟ 

إلقا١َ َعطض جتاضٟ يًُٛاز ايػصا١ٝ٥ املصٓع١ بادتعا٥ط، مبا فٝٗا املٓتذات 

 ايعضاع١ٝ َٔ محطٝات ٚظٜٛت ٚ متٛض.
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   تـبازٍ ايتذـاضٟ :يف زتاٍ اي 

زتٌُ ايتبازٍ ايتذاضٟ بني ادتعا٥ط ٚعُإ ال ٜعاٍ زٕٚ َػت٣ٛ اإلَهاْات 

 01)دطٜس٠ ايٛطٔ  ٚايفطص اذتكٝك١ٝ املتٛفط٠ يف ايتعإٚ ايتذاضٟ بني ايبًسٜٔ

ٚإشا َا قٛضٕ بايتبازٍ ايتذاضٟ بني زٍٚ املػطب ايعطبٞ األخط٣  (2011داْفٞ 

مل ٜتعس٣   َجال 2008املػت٣ٛ : ففٞ غ١ٓ  ٚغًط١ٓ ُعُإ ٜتطح تسْٞ ٖصا

،  2009َالٜني زٚالض يف عاّ  05َالٜني زٚالض ٚتطادع إىل  08ايتبازٍ ايتذاضٟ 

ًَٕٝٛ زٚالض إىل  1.6ٚاطتفطت ايٛاضزات ايُعُا١ْٝ َٔ ادتعا٥ط يف ْفؼ ايفرت٠ َٔ 

 أيف زٚالض. يصيو اقطح غفري غًط١ٓ ُعُإ بادتعا٥ط ضطٚض٠ َٛاص١ً ايبشح 684

 عٔ آيٝات دسٜس٠ يعٜاز٠ سذِ ايتبازالت ادتسٜس٠ بني ايبًسٜٔ.

 التبادالت التجارية بني كل من ليبيا وتونص واملغرب من جهة وسلطنة ُعنان من جهة أخرى:

 : زٚالض ، ٚمت تأغٝؼ ؾطن١  60بًؼ سذِ ايتبازٍ  2008يف غ١ٓ  يٝبٝا ًَٕٛٝ

س ظٜاض٠ غًطإ ًَٕٝٛ زٚالض ٚشيو بع 500قابط١ عُا١ْٝ يٝب١ٝ بك١ُٝ 

 . 2008قابٛؽ يًٝبٝا غ١ٓ 

 :06ًَٕٝٛ زضِٖ ٚصسض  12اغتٛضز َٔ ايػًط١ٓ َا قُٝت٘  2003يف  املػطب 

 )ٚظاض٠ ايتذاض٠ ارتاضد١ٝ املػطب١ٝ( َالٜني زضِٖ

 :ضغِ إٔ ايتبازالت ايتذاض١ٜ غري َػتكط٠ فإْٗا يف تْٛؼ 

 ًَٕٝٛ ضٜاٍ 2.3اغتٛضزت تْٛؼ َٔ عُإ َا قُٝت٘  2003    

    2004            //          3.7     // 

 //    أيف ضٜاٍ فكط َا١٥   //                2005    
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 يف اجملـاٍ ايجـكايف :

بصيت نٌ َٔ ادتعا٥ط ٚعُإ دٗٛزا َعترب٠ عرب املُجًني ايسبًَٛاغٝني يف 

ايبًسٜٔ َٔ أدٌ تطٜٛط ايعالقات ايجكاف١ٝ، فُجال قاَت غفاض٠ غًط١ٓ عُإ 

َٚهتب١ داَع١ ادتعا٥ط بهتب ٚزضاغات ٚعٛخ  بتعٜٚس املهتب١ ايٛط١ٝٓ ايط٥ٝػ١ٝ 

عًٗا يف َتٓاٍٚ ايباسح ُعُا١ْٝ َٔ داَع١ ايػًطإ قابٛؽ يالغتفاز٠ َٓٗا ٚد

  (2011داْفٞ  01.)دطٜس٠ ايٛطٔ  ادتعا٥طٟ

نُا ناْت ٖٓاى َؿاضنات عُا١ْٝ يف ناف١ ايفعايٝات ٚاملؤمتطات اييت 

تٓعِ َٔ قبٌ ادتعا٥ط، ففٞ َٗطدإ املػطح ايعطبٞ ؾاضنت بفطم َػطس١ٝ 

 ٚؾعطا٤ َٚفهطٜٔ ٚأزبا٤ . ٚيف َعطض ايهتاب ايسٚيٞ املكاّ بادتعا٥ط تؿاضى

ايػًط١ٓ نٌ عاّ ممج١ً بٛظاض٠ ايرتاخ ٚايجكاف١ َٚهتبات خاص١ نُهتب١ ادتٌٝ 

ايٛاعس َٚهتب١ َػكط، ٖٚصا ٜعهؼ سطؽ ايػًط١ٓ ع٢ً تك١ٜٛ ٚتععٜع ٚتٛثٝل 

ٖصا ايتعإٚ املٛدٛز َٓص ايكسّ ْعطا يًعالقات ايتاضغت١ٝ ٚايطٚس١ٝ املتُٝع٠ اييت 

)ٚظاض٠ ايجكاف١  .ْٛٞ بٗصا املٝسإجتُع ايؿعبني ، َع َالسع١ غٝاب اإلطاض ايكاْ

 ادتعا٥ط(

يف املس٠ األخري٠ اتفل ايبًسإ ع٢ً ايصٝػ١ ايٓٗا١ٝ٥ ملصنط٠ تفاِٖ يف اجملاٍ 

ايجكايف ع٢ً إٔ ٜتِ ايتٛقٝع عًٝٗا السكا ، عًُا بإٔ غفاض٠ غًط١ٓ عُإ أفازت 

بإٔ سه١َٛ ايػًط١ٓ خٛيت غفريٖا بادتعا٥ط ايػٝس عًٞ بٔ عبس اهلل ايعًٟٛ 

 (2011)ٚظاض٠ ارتاضد١ٝ أٚت .بايتٛقٝع 

َؿاضن١ ايؿٝذ أمحس بٔ محس ارتًًٝٞ املفيت ايعاّ  2011عطفت غ١ٓ 

يػًط١ٓ عُإ يف املؤمتط ايسٚيٞ سٍٛ إؾهاي١ٝ ايفت٣ٛ بني ايطٛابط ايؿطع١ٝ 

ٚحتسٜات ايعٛمل١ املٓعكس يف إطاض تعاٖط٠ تًُػإ عاص١ُ ايجكاف١ اإلغال١َٝ يف 

. َٚٔ املتٛقع إٔ تؿاضى ايػًط١ٓ يف ٖصٙ 2011َاٟ  11  إىل 09ايفرت٠ َٔ 

)ايٛطٔ سػب تصطٜح ممجٌ غفاض٠ ايػًط١ٓ بادتعا٥ط. 2011ايتعاٖط٠ يف ْٗا١ٜ 

 (2011داْفٞ 
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ٚمما ميٝع ايعالقات ايجكاف١ٝ بني ايبًسٜٔ ٖٛ تبازٍ ايٛثا٥ل ٚاملطبٛعات بني 

ٖٓاى َؿطٚع تٛأ١َ   ػ٘املهتبات ايعُا١ْٝ َٚعٗس اذتٝا٠ بايكطاض٠ ، ٚيف ايػٝام ْف

)َٛقع تًفعٜٕٛ غًط١ٓ  بني ٚال١ٜ غطزا١ٜ بادتعا٥ط ٚٚال١ٜ ْع٣ٚ بػًط١ٓ ُعُإ .

 عُإ(

 يف املـذاٍ ايسٜـين : 

ايتعإٚ يف اجملاٍ ايسٜين َتُٝعا ْعطا يًطٚابط ايطٚس١ٝ اييت جتُع   ٜعترب

ط١ٓ بني ايبًسٜٔ َٔ خالٍ املصٖب اإلباضٞ ايصٟ ميجٌ املصٖب ايطمسٞ يف غً

عُإ . ٚمت تفعٌٝ ايتعإٚ َٔ خالٍ ايتٛقٝع ع٢ً اتفاق١ٝ بني ٚظاضتٞ ايؿؤٕٚ 

، ٖصٙ االتفاق١ٝ اييت  17/12/2008ايس١ٜٝٓ ٚاألٚقاف يًبًسٜٔ ٚشيو بتاضٜذ 

تؿذع تبازٍ ايعٜاضات ٚارتربات بني ادتاْبني يف اجملاٍ ايسٜين. ٚ قاّ ٚظٜطا 

َع  2008،  2007َتبازي١ يف غٓيت ايبًسٜٔ يألٚقاف ٚايؿؤٕٚ ايس١ٜٝٓ بعٜاضات 

  )ٚظاض٠ ارتاضد١ٝ ( املؿاضن١ يف فعايٝات بعض ايٓسٚات .

بٔ محس ارتًًٝٞ املفيت ايعاّ يًػًط١ٓ ،   ظاض ايؿٝذ أمحس 2010يف غ١ٓ 

 َس١ٜٓ غطزا١ٜ ، ٚشيو بسع٠ٛ َٔ قبٌ ٚظٜط ايؿؤٕٚ ايس١ٜٝٓ ٚاألٚقاف يًذعا٥ط

ع١ ايجا١َٓ ملػابك١ ادتعا٥ط ذتفغ غالّ اهلل ، ٚقس ؾاضنت ايػًط١ٓ يف ايطب

 . 2011يػ١ٓ   ايكطإٓ ايهطِٜ ٚجتٜٛسٙ ٚتفػريٙ ، املٓعكس٠ يف ؾٗط ضَطإ

 يف اجملـاٍ ايعـػهطٟ : 

بسأ ٖصا ايكطاع ٜؿٗس سطن١ٝ سٝح اغتكبًت غًط١ٓ عُإ غبع١ ضباط 

َٔ اذتطؽ ادتُٗٛضٟ إلدطا٤ تطبص يف اجملاٍ املٛغٝكٞ ٚتٛز ٖصا ايتعإٚ 

، نُا مت  2008زفع١ َٔ أفطاز اذتطؽ ادتُٗٛضٟ يف ْٗا١ٜ د١ًٜٝٛ  بتدطز أٍٚ

  . 2009ؾدص يف ؾٗط فٝفطٟ  13إٜفاز فٛز ثاْٞ َهٕٛ َٔ 
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 يف زتـاٍ ايٓكـٌ :

، فكس مت 2011َاٜٛ  03املؤضر يف  182- 11طبكا يًُطغّٛ ايط٥اغٞ ضقِ 

ٚاملٛقع١  ايتصسٜل ع٢ً اتفاق١ٝ يًتعإٚ يف زتاٍ ايٓكٌ ايبشطٟ بني ايبًسٜٔ

، ٚبايتايٞ زخًت ٖصٙ االتفاق١ٝ سٝع ايتٓفٝص ; ٚطبكا  2010فرباٜط  24مبػكط يف 

َٓٗا ٜعٌُ ايططفإ ع٢ً تؿذٝع قٝاّ َؿاضٜع ٚؾطنات االغتجُاض  11يًُاز٠ 

ٜعٌُ ايططفإ ع٢ً  17بُٝٓٗا ٚزعِ ت١ُٝٓ أغاطًُٝٗا ايبشط١ٜ، ٚطبكا يًُاز٠ 

اهل٦ٝات ٚاالحتازات ٚاملؤمتطات ٚاحملافٌ تٓػٝل ٚتٛسٝس َٛاقفُٗا يف املٓعُات ٚ

)ادتطٜس٠ ايطمس١ٝ  اإلق١ًُٝٝ ٚايسٚي١ٝ شات ايعالق١ بايٓؿاط ايبشطٟ ٚاملٛا٧ْ.

 ادتعا٥ط(

 يف زتـاٍ ايؿـؤٕٚ ايكٓصًـ١ٝ :

َٛاطٓا  350ضغِ إٔ ادتاي١ٝ ادتعا٥ط١ٜ املٛدٛز٠ يف غًط١ٓ عُإ ال تتعس٣ 

َٔ ططف ايػًطات ايُعُا١ْٝ، ٜتِ دعا٥طٜا ِٖٚ عتطٕٛ بهٌ تكـسٜط ٚاستـطاّ 

سايٝا زضاغ١ َؿطٚع َصنط٠ تفاِٖ سٍٛ اإلعفا٤ املتبازٍ َٔ ايتأؾريات ذت١ًُ 

دٛاظات ايػفط ايسبًَٛاغ١ٝ ٚارتاص١ ٚارتس١َ ، ٚخالٍ سطٛضٙ ايسٚض٠ ارتاَػ١ 

يًذ١ٓ املؿرتن١ مبػكط ، اغتِٓ ٚظٜط ارتاضد١ٝ ادتعا٥طٟ ايفطص١ يإلؾطاف 

ض٠ ادتعا٥ط١ٜ ٚإقا١َ ايػفري ٚايتك٢ ادتاي١ٝ ادتعا٥ط١ٜ ع٢ً تسؾني َكط ايػفا

 املك١ُٝ بػًط١ٓ ُعُإ.

ٜؿتػٌ أفطاز ادتاي١ٝ ادتعا٥ط١ٜ يف زتاالت ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايعايٞ ، 

احملطٚقات ٚايؿؤٕٚ ايس١ٜٝٓ إضاف١ إىل َٛظفني يف ؾطنات ع١َُٝٛ ٚخاص١ 

 ١ٝ.ٚعسز َٔ ايطًب١ ايصٜٔ ٜعاٚيٕٛ تعًُِٝٗ باملعاٖس ايؿطع
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   األفاق املشـتقبلية للعـالقة اجلزائرية الُعـنانية : 

يسضاغ١ اآلفام املػتكب١ًٝ يًعالقات ادتعا٥ط١ٜ ايعُا١ْٝ فإْ٘ ميهٔ االعتُاز 

ع٢ً تك١ٝٓ ايػٝٓاضٜٛ أٚ املؿٗس نأسس أبطظ األغايٝب يف اغتؿطاف املػتكبٌ ; 

ا هلا َٔ أ١ُٖٝ خاص١ إشا سٝح أصبشت ايسضاغات املػتكب١ًٝ ضطٚض٠ البس َٓٗا مل

يف ظٌ   يتذػٝس طُٛساتِٗ ، خاص١  تعًل األَط بتكـ١ٜٛ ايعالقات بني ايؿعبني

املتػريات اييت سسثت ع٢ً ايػاس١ ايسٚي١ٝ يف ايعكسٜٔ األخرئٜ، ٚأصبشت 

ايسٍٚ تتذ٘ ضتٛ ايتهتٌ ; ألٕ ايعامل أصبح ٜتذاٌٖ ايهٝاْات ايصػري٠ ٚٚفكا ملا 

 )صس١َ املػتكبٌ( ٚاييت تكّٛ ع٢ً ثالخ ضنا٥ع أغاغ١ٝ : فًطأيفني تٛ تٛيف١ ٙتطا

 (107)ٚيٝس عبس اذتٞ ص. املؤقت١ٝ ٚايتٓٛع . ٖٚٞ ايتػاضع١ٝ ،

ايػٝٓاضٜٛ ٚصف ٚضع َػتكبًٞ ٚ ٚصف متؿِّٞ األسساخ اييت تػُح باملطٚض 

َٔ ايٛضع األصًٞ إىل ايٛضع املػتكبًٞ ( ٚتػتعٌُ ن١ًُ غٝٓاضٜٛ يٛصف 

ٚعًٝ٘ ظتب ع٢ً َٔ عتسز فطضٝات ايػٝٓاضٜٛ إٔ غتطعٗا  زتُٛع١ ايفطضٝات

 رتُػ١ ؾطٚط: ايتعسز١ٜ، ايتٓاغل، االستُاٍ، األ١ُٖٝ ٚايؿفاف١ٝ.

ٚبايطدٛع إىل زخٍٛ تطٛض ايعالقات ادتعا٥ط١ٜ ايُعُا١ْٝ يف اجملاالت املدتًف١ 

ايػٝاغ١ٝ االقتصاز١ٜ ايتذاض١ٜ ايجكاف١ٝ ، ايطٚس١ٝ ايس١ٜٝٓ. فُا ميهٔ تػذًٝ٘ 

ّٕ ايعالقات ادتعا٥ط١ٜ ايعُا١ْٝ   هلصٙ اجملاالت ايفاع١ً بٛصفٗا َتػريات شات أثط أ

اغتُطت زٕٚ اْكطاع يف اجملاٍ ايجكايف ٚ ايسٜين، ٚ ناْت دس َتٛاضع١ أٚ 

َٓعس١َ يف اجملاالت األخط٣ يصيو ميهٔ اعتباض املتػري ايجكايف ايسٜين َتػري 

تػريات األخط٣ تبعا يصيو. اعتُازا ض٥ٝػٞ ٜٛضع يف تطتٝب األٚيٜٛات ٚتأتٞ امل

ع٢ً ٖصا ايرتتٝب ميهٔ يًسٚيتني اغتػالٍ املتػري ايط٥ٝػٞ يتٛطٝس ايعالقات 

ٚشيو يطبط املتػري ايجكايف ٚايسٜين بعاٌَ آخط َتُجال يف تطٜٛط ايػٝاس١ 

ٚب٘ ميهٔ إشا إْؿا٤ َا ٜػ٢ُ بايػٝاس١ اإلغال١َٝ ٚ اييت يٛ خطط   اإلغال١َٝ

طع١، خاص١ ٚإٔ ايسٚيتني تتُٝعإ مبٛقع دػطايف ٚاغرتاتٝذٞ هلا الْتؿطت بػ
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دس َِٗ ٚمتتًهإ ؾٛاط٧ ط١ًٜٛ دسا ٚ طبٝع١ خالب١ ٚآثاض َتعسز٠ َٚتٓٛع١ 

 إغال١َٝ ٚغري إغال١َٝ.

ظتب ضبط ايػٝاس١ يف املفّٗٛ اإلغالَٞ باملكاصس ايعع١ُٝ ٚايػاٜات 

ل غبشاْ٘ ٚتعاىل ايؿطٜف١ ٚنػب املعاضف ٚايعًِ ٚاالعتباض يبسا٥ع ارتاي

َٗٝأ يف   ٚايٛقٛف ع٢ً اآلثاض املدتًف١ ٚمبا إٔ ايؿعبني َػًُني ٚادتٛ اإلغالَٞ

; ألْ٘ ظتٓبِٗ ايٛقٛع يف املعص١ٝ ٚايفٛاسـ   فٗصا سافع دصاب   ايبًسٜٔ،

 ٜٚبعسِٖ عٔ ايفػاز ٖٚٛ َا ٜكٞ املػًِ َٔ إٖساض َاي٘ ٚدٗسٙ ٚ ٚقت٘.

افت٘ ٚأخالق٘ اييت حتُٝ٘ َٔ ايفػاز ٚ ٖٚهصا ٜصبح املػًِ َعتعا بسٜٓ٘ ٚثك

يٛ أخصْا َكَٛات ايبًسٜٔ ايػٝاس١ٝ يٛدسْاٖا نبري٠ دسا، يصيو ظتب 

  تؿذٝع ايػٝاس١ اييت تػاعس ع٢ً ايٛسس٠ ٚع٢ً ْصط٠ املػًُني يبعطِٗ بعض

  فصيو ٜػاعس ع٢ً  يف عامل يٝؼ فٝ٘ يًطعفا٤ َها١ْ. ٚعٓسَا تتطٛض ايػٝاس١

; ألْٗا ستُا تؤزٟ   ٚاييت تعٛز بايفا٥س٠ ع٢ً ايؿعبني  تطٛض ايصٓاع١ ايػٝاس١ٝ

ايعالقات يف اجملاالت األخط٣ املدتًف١. ٚإشا أضفٓا املٛقع ادتػطايف  إىل تطٛض

بسٍٚ االحتاز األٚضٚبٞ اييت   يًذعا٥ط سٝح تتٛغط سٛض املتٛغط ايصٟ ٜطبطٗا

ح أ١ُٖٝ جتُعِٗ بادتعا٥ط اتفاقات ٚتػٗٝالت عسٜس٠، ٖٚصٙ َكَٛات أخط٣ متٓ

تػاعس ع٢ً دًب االغتجُاضات يًذعا٥ط ٚيف نٌ اجملاالت. َٚٔ املُٝعات   إضاف١ٝ

اإلضاف١ٝ األخط٣ يالغتجُاض يف ادتعا٥ط ْعاّ اإلعفا٤ات ايططٜب١ٝ ٚتهًف١ 

 (07/04/2011)دطٜس٠ ايفذط  اإلْتاز ايك١ًًٝ يف َععِ ايٓؿاطات االقتصاز١ٜ .

ٚنٝف َٚٔ أٜٔ ْبسأ َٔ أدٌ    ؟يهٔ نٝف ٜتِ ايٛصٍٛ إىل ٖصا املبتػ٢   

 تطٜٛط ٖصٙ ايعــالقات ؟

أعتـكـس أْ٘ َٔ ايططٚضٟ ايتـفهري ٚظس١ٜ يف َػتكبٌ ايعالق١ بني ادتعا٥ط   

ٚ اجملاالت اييت ميهٔ ايبس٤ بٗا ناختٝاض   ٚعُإ ٚايبشح يف غبٌ تطٜٛـطٖا

 ؟  تفطًٝٞ
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ف١ باجملتُعني يًكٝاّ بٗصا ايعٌُ ظتب اختٝاض أؾداص هلِ زضا١ٜ ٚعًِ َٚعط

ايُعُاْٞ ٚادتعا٥طٟ ٜٚتُٝعٕٚ باملط١ْٚ ٚهلِ ٚدٛز سكٝـكٞ يف عُل اجملتُعني 

ٜٚتشًٕٛ بايكسض٠ ع٢ً تطٜٛط ايتٛاصٌ ، َع ادتطأ٠ يف ططح نٌ ايكطاٜا شات 

االٖتُاّ املؿرتى ٖٚصٙ َٔ ؾأْٗا تػاعس ع٢ً حتػني ايعالقات، ٚتطٜٛطٖا. ٚيهٞ 

ٚيٝؼ   ع٢ً املس٣ ايبعٝس  غرتاتٝذ١ٝ ؾا١ًَتػتُط ٖصٙ ايعالق١ البس َٔ ٚضع ا

يفرتات ظطف١ٝ تٓتٗٞ باْتٗا٤ املٓاغبات. َٔ االعتباضات األغاغ١ٝ نصيو 

 ايؿدصٝات شات ايػُع١ ٚ ايٓفٛش يف ت١ُٝٓ ايعالق١ بني ايبًسٜٔ.  اغتػالٍ

َٔ ايعٛاٌَ املػاعس٠ اغتػالٍ ٚغا٥ٌ اإلعالّ خاص١ ايتًفعٜٕٛ َٔ أدٌ 

نٌ ايٓؿاطات اييت تتِ زاخٌ اجملتُعني ٖٚصا َٔ أدٌ ايتعطٜف بايبًسٜٔ ٚ

ايتكطٜب بُٝٓٗا أنجط، ٖٚصا َا سسخ َجال يف ايٓس٠ٚ اييت عكست يف َػكط ّٜٛ 

ٚاييت تٓاٚيت أفام االغتجُاض بني ايسٚيتني ٚنإ ٖسف ايٓس٠ٚ  06/04/2001

ٚتعطٜفِٗ   األغاغٞ ٖٛ تعطٜف املتعاًَني االقتصازٜني يف ايبًسٜٔ ببعطِٗ

يفطص ايتذاض١ٜ اذتكٝك١ٝ املتٛفط٠ ٚايتباسح سٍٛ إَها١ْٝ االغتفاز٠ َٔ با

ايتعإٚ االقتصازٟ بني ممجًٞ ايكطاعات املدتًف١ اييت تػاِٖ يف زفع عالقات 

ايتعإٚ االقتصازٟ ٚاالغتجُاضٟ يف ايػًط١ٓ ٚادتعا٥ط، ٖصا بسٚضٙ ٜؤزٟ إىل 

 (07/04/2001)دطٜس٠ ايفذط  تٛطٝس ايعالق١ بني ايؿعبني .
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 اخلــامتة:

ٖٚٓاى عس٠ مسات َؿرتن١   ايعالقات ادتعا٥ط١ٜ ايعُا١ْٝ َعطق١ يف ايكسّ

ميهٔ إٔ تطٛض ٖصٙ   إغرتاتٝذ١ٝ ٚسطاض١ٜ ز١ٜٝٓ ٚثكاف١ٝ نإ بني ايبًسٜٔ)

تطق٢ إىل املػت٣ٛ املطًٛب  ٖصٙ ايعالقات ال ، يهٔ   ايعالقات ٚتهٕٛ عاٌَ دصب

   ٖٛ ايبعس ادتػطايف.،ٚيعٌ ايعاٌَ املؤثط ع٢ً شيو 

َٔ خالٍ َا تكسّ ميهٔ اغتٓتاز اآلتٞ: ال ميهٔ ايتػًب ع٢ً املصاعب اييت 

بني زٚيتني عطبٝتني إغالَٝتني إال   تٛاد٘ ايبًسٜٔ ٚتطٜٛط ٚتك١ٜٛ ٖصٙ ايعالقات

باإلضاز٠ ايػٝاغ١ٝ ٚايتأنٝس ع٢ً أ١ُٖٝ ايعٌُ ايعطبٞ املؿرتى ٚصٛال إىل 

َٔ خالٍ غٛم عطب١ٝ َؿرتن١ ميهٔ َٔ خالهلا   ايتهاٌَ االقتصازٟ ايعطبٞ

َٛاد١ٗ ايتهتالت ٚايتذُعات االقتصاز١ٜ ايعامل١ٝ ٖٚصا يفٍ ضأٜٞ ال ميهٔ حتكٝك٘ 

إال بتؿذٝع االغتجُاضات املتبازي١، ٚاإلَهاْٝات يف ايبًسٜٔ َٛدٛز٠ َٚتٛفط 

 ٚتػُح بصيو ٚيف نٌ اجملاالت.

تٓطًل َٔ املٓاسٞ ايػابك١ ٚيٛ طبكٓا ايػٝٓاضٜٖٛات االغتهؿاف١ٝ اييت 

ٚاذتاضط٠ ٚاملفط١ٝ إىل َػتكبالت اغتطالع١ٝ ستت١ًُ فإْ٘ ميهٔ تكػُٝٗا اىل 

 ثالخ :

ٖٚٛ ٜتُجٌ يف اغتُطاض ايٛضع ايكا٥ِ مبا عتًُ٘ َٔ  االجتاٖٞايػٝٓاضٜٛ  (1

تفاؤٍ ٚتؿاؤّ َع ايعذع عٔ ايتػٝري ٖٚصا غري ٚاضز يف ساي١ ايعالقات 

 ادتعا٥ط١ٜ ايعُا١ْٝ .

ٝٓاضٜٛ ايتؿاؤَٞ ٖٚٛ ميجٌ عذع ايٓعاّ عٔ االغتُطاض أٚ فكساْ٘ ايكسض٠ ايػ (2

ملا تعطف٘ ايعالقات ادتعا٥ط١ٜ   ٚاضز نصيو غري  ع٢ً االغتُطاض ٖٚصا

 َٔ سطن١ٝ ٚتطٛض .  ايُعُا١ْٝ

ثايجا ايػٝٓاضٜٛ ايتشٛيٞ ادتٖٛطٟ ٖٚٛ َبين ع٢ً سسٚخ ْك١ً ْٛع١ٝ يف  (3

ٖٚصا ٖٛ ايػٝٓاضٜٛ   ٛدٝ٘ أٚ غٝـطٖا...اجملتُع غٛا٤ ناْت اقتصاز١ٜ أٚ تهٓٛي
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املفطٌ ٚايصٟ ٜؤزٟ إىل حتٍٛ ٚتطٛض يف شتتًف اجملاالت ٚايصٟ أعتكس أْ٘ 

 . يًتٓفٝص أنجط االستُااًل

 املراجـع  واملصـادر:

 11ادتطٜس٠ ايطمس١ٝ يًذُٗٛض١ٜ ادتعا٥ط١ٜ ، املطبع١ ايطمس١ٝ ، ادتعا٥ط ،  .1

 . 27ايعسز  2011َاٟ 

َصنط٠ سٍٛ ايعالقات بني ادتعا٥ط ُٚعُإ ، ادتعا٥ط ،  -ٚظاض٠ ارتاضد١ٝ  .2

 .2011اٚت 

، ٚغًط١ٓ عُإ  ٚظاض٠ ارتاضد١ٝ ،اإلطاض ايكاْْٛٞ يًتعإٚ بني ادتعا٥ط .3

  .2010ادتعا٥ط ، غبتُرب 

ٚظاض٠ ايجكاف١ ادتعا٥ط١ٜ ، َصنط٠ سٍٛ ايتعإٚ بني ادتعا٥ط ٚغًط١ٓ عُإ  .4

 .2010دتعا٥ط ، يف اجملاٍ ايجكايف ، ٚظاض٠ ايجكاف١ ، ا

ٚظاض٠ ايتذاض٠ ارتاضد١ٝ ، َصنط٠ سٍٛ ايتبازالت ايتذاض١ٜ بني املػطب  .5

 .2011ٚغًط١ٓ عُإ ، املًُه١ املػطب١ٝ ، د١ًٜٝٛ 

زبـ امساعٌٝ ، ايػٝاغ١ ايعطب١ٝ ٚاملٛاقف ايسٚي١ٝ جتاٙ ايجٛض٠ ادتعا٥ط١ٜ ،  .6

 .2007زاض ١َٖٛ ، ادتعا٥ط 

يف ايعالقات ايسٚي١ٝ ، ادتعا٥ط ، ؾطن١  ٚيٝس عبس اذتٞ، ايسضاغات املػتكب١ًٝ .7

 . 1991ايؿٗاب يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، 

ضزٕ ، عُإ ، زاض ايٝاظٚضٟ، األ، اغايٝب ايسضاغات املػتكب١ًٝ ) طاضم عاَط .8

2008) 

غعٛز عابس ، ايسضاغات املػتكب١ًٝ ٚستانات ايٛاقع ، صشٝف١ ضٜاض  .9

 www.elryadh.com    24.02.2011االيهرت١ْٝٚ ، 

 .24/04/2010دطٜس٠ املػا٤ اي١َٝٛٝ ادتعا٥ط١ٜ ،  .10

 21/11/2008دطٜس٠ املػا٤ اي١َٝٛٝ ادتعا٥ط١ٜ ،  .11

 .07/04/2011دطٜس٠ ايفذط ، ١َٜٝٛ دعا٥ط١ٜ ،  .12

http://www.elryadh.com/
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عبس اهلل بٔ ستُس ايػًٗٞ ، املٓطًكات ايفهط١ٜ ملٓٗر ايسضاغات املػتكب١ًٝ  .13

   2011أٚت  www.wasatyua.org 15 يف االغالّ .

غاظٟ ايصٛضاْٞ ، ايٛضع ايعطبٞ ايطأٖ ٚأفام املػتكبٌ ،  .14

www.doroub.com 10  2011أٚت. 

ضابح بٛنطٜـ ، عالقات ايتاضٜذ ٚاذتطاض٠ ، َط١ٜٛ مبٓاغب١ ادتعا٥ط  .15

 .2007ايعطب١ٝ  عاص١ُ ايجكاف١ 

ستُس ٜعكٛبٞ ، ايعا٥س َٔ غًط١ٓ عُإ، دطٜس٠ ايؿطٚم ايَٝٛٞ، ادتعا٥ط ،  .16

16/10/2010 

سٛاض َع غفري ادتعا٥ط ستُس ٜٛغفٞ بػًط١ٓ عُإ ، دطٜس٠ ايطؤٜا   .17

 .2010ْٛفُرب  03ايعُا١ْٝ 

سٛاض َع غفري غًط١ٓ عُإ بادتعا٥ط عًٞ بٔ عبس اهلل ايعًٟٛ ، دطٜس٠  .18

 .2011داْفٞ  01،  ايٛطٔ ايعُا١ْٝ

َكاب١ً َع ايسنتٛض َصطف٢ بٛطٛض٠ ) َػتؿاض يس٣ ٚظٜط ارتاضد١ٝ  سايٝا  .19

 .2011ٚقا٥ِ باألعُاٍ بػفاض٠ ادتعا٥ط يف عُإ غابكا ( د١ًٜٝٛ 

   tv.gov.om-www.omanَٛقع تًفعٜٕٛ غًط١ٓ عُإ ،  .20

هرت١ْٝٚ ، املٛقع االيهرتْٚٞ  ؾبه١ االعالّ ايعطب١ٝ االي .21

www.old.mohuut.com 

  www.omannews.gov.omٚناي١ األْبا٤ ايعُا١ْٝ ،  .22

 . lamicnews.netwww.is 24/12/2006 ٚناي١ األخباض االغال١َٝ ْابع .23

  www.ar-wikipedia.orgغًط١ٓ عُإ   .24

25.  Mzab47.ahlamontada.net 

http://www.wasatyua.org/
http://www.doroub.com/
http://www.doroub.com/
http://www.oman-tv.gov.om/
http://www.old.mohuut.com/
http://www.old.mohuut.com/
http://www.omannews.gov.om/
http://www.islamicnews.net/
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  ما مدى استخدام معلمي املرحلة الثانوية ملصادر التعلم ما مدى استخدام معلمي املرحلة الثانوية ملصادر التعلم 

 يف العملية التعليمية مبديهة املكال حمافظة حضرموتيف العملية التعليمية مبديهة املكال حمافظة حضرموت

 املقدمة:

تٛاجهه٘ ايلًُٝهه١ ايملًُٝٝهه١ ي اايثٝهه١ ايعديعهه١ ايلحٜههح َههٔ ايم ههحٜد  َٓٗههد     

ٔ ْدحٝههه١ جهههٛا٠ ايملًهههِٝ ق ٚايمكهههحّ ايلهههنٜل ي زتهههدٍ تهٓٛيٛجٝهههد ا لًَٛهههد  َههه    

ٚزتدٍ تهٓٛيٛجٝد ايملًِ َهٔ ْدحٝه١ رىهن٣ق نُهد را٣ ايمهباٚا اهني اىلهديني           

ظٗههٛآ اقههدم جحٜههح٠ ٚآحعهه١ يًملًههِٝ دعًههد ي ٚجههٛا ايلحٜههح َههٔ ا لههم ح د           

ذا  ايلالقههه١ ا عد هههن٠ اديلًُٝهههه١    Technological Advancements  ايمهٓٛيٛجٝههه١ 

ٖٚههتا ٜمبًهه    E-learningْههٞ رتٚيهايملًُٝٝهه١ َٚههٔ ٖههتٙ ا لههم ح د  ايملًههِٝ ا   

ٚجٛا َلًُني َؤًٖني َٚحآاني ع٢ً ايملدٌَ َل اذتدسٛب ٚتٛظٝث٘ ي ايلًُٝه١  

 ايمل١ًُٝٝ.

نُهههد اٖمُهههد ايلحٜهههح َهههٔ اة٦ٝهههد  ايلد ٝههه١ ا ٗمُههه١ اهههد لًِ َعهههٌ اىلًههه     

 National Council of Accreditation forايكههَٛٞ تعمُههدا اههناَد  عههحاا ا لًُههني 

Teacher ٛتٜهد  ا م هح٠ ااَنٜهٝه١   اديEducation      ٚا ٓعُه١ ايحٚيٝه١ يًمكٓٝهد  ي

د لههدٜا ا نتعبهه١ اInternational Society for Technology in Education ايملًههِٝ

امهٓٛيٛجٝد ايملًِٝ يًُلًُني َٚؤ نا  حتكٝكٗد ي طعٝل١ ايمهٓٛيٛجٝد َٚٓٗهد  

 حآسهههٞ اينٜد هههٝد  ي  ايملًهههِٝ ا يهرتْٚهههٞ. نُهههد حهههتآ  ادتُلٝههه١ اينٜد ههه١ٝ 

( 19ص 2007شدآ  يٝ٘ ي)َٗٓدق ٚقد٤قا  ( NCTM,2000ايٛتٜد  ا م ح٠ ااَنٜه١ٝ )

َهههٔ َ عههه١ اىمٝهههدآ ايهههياَد ايملًُٝٝههه١ ا مهههٛقن٠ عًههه٢        ااَهههٛآ رٚيٝهههد٤ٚ ا لًُهههني

ا ْرتْد ق ٚ ٕ عًِٝٗ اتٖمُدّ ادىمٝدآ ايياَد ا ٓدسع١ اٖحاف ا ٓٗد اهحت  َهٔ   

ف ا ههٓٗد ٚايعٓٝهه١ ااسدسهه١ٝ يًههياَد ايملًُٝٝهه١ ا مههٛقن٠ ق قُُٗهه١       ىضههدأ رٖههحا 

تصُِٝ رٚ اىمٝدآ َٛقف تلًُٝٞ ع٢ً  عه١ ا ْرتْهد ٜلمهي َهٔ رٖهِ ايصهلٛاد       

ن٠ ا ٛاقهل ايحعد٥ٝهه١  عههايه  تٛاجهه٘ ايرتاهٜٛني ٚا لًُههنيق ٚيلهٌ ذيههو ٜنجهل    ن    
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 هدآ٠ اْمعهدِٖٗ      ٚايمجدآ١ٜ اي  تكهحّ اهناَد تلًُٝٝه١ ق ٚذيهو دتهتب ايهبٚاآ ٚ       

ىحَد  اعد٥ٝه١ ٚادآٜه١ رىهن٣ق ٚقهح تٓعه٘ ا م صصهٕٛ ي ايرتاٝه١ ٚايملًهِٝ َهٔ          

ىههالٍ ا ههؤدنا  ايرتاٜٛهه١ ةههتا ااَههنق ٚقههحَٛا ا كههدٜٝ  ٚا كرتحههد  ٚايمٛ ههٝد   

 ا ثٝح٠.

 ٕ َثّٗٛ ايملًِٝ ا يهرتْٚٞ ٜلمُح ع٢ً ايمك١ٝٓ يمكحِٜ احملم٣ٛ يًُملًِ 

قأ هع    ق ٚي ظٌ ايملًِٝ ا يهرتْٚٞ ت ا  ٚظد٥ف ا لًهِق ابنٜك١ جٝح٠ ٚقلدي١

َهههٔ ٚظد٥ثههه٘ ايم بهههٝ  يًلًُٝههه١ ايملًُٝٝههه١ق ٚتصهههُِٝ ا٦ٝهههد  ايهههملًِ ايٓشههه ق   

 ق َٚٝلههههنا  َٚٛجٗههههد  ٚتهٓٛيٛجٝههههد .)  ٜههههٔ ايههههحٜٔق   د َٚههههحٜنا   ههههدق١ يهْٛهههه٘ ادحع هههه  

 (128- 110ق  2010ستُح

لًِ ا لههمُن معههحر ايهه ميمههد  ايملًههِٝ ا يهرتْٚههٞ عههٔ ايملًههِٝ ايمكًٝههحٟ      ٚ

قناا ٚاسملحاااتِٗق ٚا ٛا١َ٤ ي تٛقا قهنص  ٚايتاتٞ ايتٟ ٜلمُح ع٢ً قحآا  اا

ٌ ا لنق١ يًُملًُني ا ض ايٓعن عٔ ا هدٕ ٚايبَدٕق َٚناعهد٠ ايثهنٚم   كايملًِ ْٚ

ايثناٜهه١ اههني ا ههملًُني َههٔ ىههالٍ ايثههنص ا مدحهه١ ٚحههل ايثههنا ي ايههملًِ َههح٣        

 (204-177ق  2010َهدْدت٘ )ا كحااٟ َٚثً   ثنا ٚاذتٝد٠ ٚقكد  يعنٚف اي

 ٕ اسهم حاّ ايمهٓٛيٛجٝهد ي ايملًهِٝ ٜههٛقن ىهحَد  ٖدَه١ ٚرسدسه١ٝ يًرتاٝهه١       

ٕ  ايم ههٍٛ َههٔ ْعههدّ ايههملًِ ايمكًٝههحٟ ايههتٟ ٜلمههي ا لًههِ        رٚايمههحآٜ ق نُههد  

ستٛآ ايل١ًُٝ ايمل١ًُٝٝق    ْعدّ ايملًِ ا يهرتْٚٞ ايتٟ ٜكّٛ ع٢ً َعحر ٖهدّ  

ٕ   ايٛ ٍٛ اديملًِ يًُملًِ  اصنف ايٓعن عهٔ َهدْه٘ ٚي رٟ ٚقهد ٜٓدسهع٘.     ٖٚٛ

تصههدٍ ا لًههِ اديشههعهد  ايلد ٝهه١ ميهههٔ ا لًههِ َههٔ ايٛ ههٍٛ    ىههيا  ٚاههدآب      ا

اهلل اههههٔ ععههههح  ا ٛسهههه٢ق ععههههح).  تلًُٝٝهههه١ ٜصههههل  ايٛ ههههٍٛ  يٝٗههههد ابههههنم رىههههن٣ 

 (3ق 1423ٙايلبٜبق

عهههٔ ايٛسهههد٥ٌ ايملًُٝٝههه١    اديهًثههه١ ايبٖٝهههح٠ نُهههد دٝهههب   هههعه١ ا ْرتْهههد 

ق َٚٔ Linksٚاسم حاّ اتآتعدطد  ايمشلع١ٝ  Interactivity  ااىن٣ َعٌ ايمثدع١ًٝ

 ها  َهٔ ايبهنم ايمكًٝحٜه١     ق ِ ر ع د اانعهن  هٝٛعد يًهحىٍٛ يًُلًَٛهد ق     
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اي  ٜصٌ اٗد ايهعا َٔ ايٓهد  يًُلًَٛهد  ٚاهتيو تلهح تكٓٝه١  هعه١ ا ْرتْهد        

يو قكهح رٚ هًد ايعشهن١ٜ       تلًَٛهد  ٚا لنقه١ق ٚنه   َٔ رجن  طنا٥هل تعهداٍ ا   

  ٛآ٠ ا لًَٛد .

ٚتٛظٝثٗهد يم كٝهل عٛا٥ههح     ٕ ايحٚيه١ ايُٝٓٝه١ ٖٚهٞ تٓهداٟ ادقمصهدا ا لنقه١ق      

اقمصدا١ٜ احآج١ رني تلمُح ع٢ً ايلٓصهن ايعشهنٟ ٚحتلهني ايمُٓٝه١ ايعشهن١ٜ      

سٛب يهٝ  ي  قنُد  ٕ ٚ اآ٠ ايرتا١ٝ ٚايملًِٝ رٚيد عٓد١ٜ نعا٠ ادسم حاّ اذتد

ايملًهههِٝ ا يهرتْٚهههٞ رٚ احملٛسههه  ق ٚيههههٔ  نأحهههح ايلٓد هههن اةدَههه١ ي عًُٝههه١        

ٜٚمضه  ذيهو َهٔ ىهالٍ تهٛقن ااجٗهب٠        ايمحآٜ  ٚايمأٌٖٝ يًُلًُهني رٚ ايبًعه١ق  

ق ىحَه١ ا ْرتْهد   DVDٚا لهحا  ٚايمكٓٝهد  اذتحٜعه١ ي ا هحاآ  َعهٌ اذتٛاسهٝ ق       

٠ َل ٚٚآيح يٝٓه  ا ٓبك١ ايلناٝه١  َٚد ٜلنف  صداآ ايملًِ .نُد عًُد ايٛ اآ

World Links Arab Region  ٚ  ٚآيههح يٝههٓه  ايلد ٝهه١ World Links International 

اديملههدٕٚ َههل َؤسلهه١ ايلههٕٛ يًمُٓٝهه١ الُههٌ ايلحٜههح َههٔ ايههحٚآا  ايمحآٜعٝهه١ ي        

زتههدٍ اسههم حاّ ا ْرتْههد الههنام ايملًههِٝ ٚايههملًِ ق نُههد  عُههٌ َهمهه  ٚ اآ٠     

 ِ سههدحٌ حضههنَٛ  اديملههدٕٚ َههل َؤسلهه١ حضههنَٛ  يًمُٓٝهه١        ايرتاٝهه١ ٚايملًههٝ

اد ًُهههه١ ايلناٝههه١  ايعشهههن١ٜ ٚايعٛااههه١ ايحٚيٝههه١ يالسمشهههدآا  ايرتاٜٛههه١ ٚايملًُٝٝههه١ 

ايلههلٛا١ٜ انْههدَد اسههرتاتٝجٝد  ايمههحآٜ  ايثلههدٍ ايهه  ندْههد رحههح قلديٝدتهه٘         

ايملًهههِٝ احملٛسههه  ي اينٜد هههٝد  ي ا نحًههه١ ايعدْٜٛههه١ق ٚنهههدٕ اةهههحف َهههٔ ٖهههتٙ  

اد ٗدآا  يٝصع ٛا ْد بني ي اتقمصدا ا لهني ي سهٛم    لًُنياَد تبٜٚح ا ايي

 تههٛقا قههنص ايمُٓٝهه١ ا ٗٓٝهه١ ٚايملًههِٝ ا لههمُن يًُلًُههنيق ٚايلُههٌ ي ا لههمكعٌق 

  ههناى ايبههالب ي تلًههِ اينٜد ههٝد  اشهههٌ رقضههٌ نههد ٜههؤاٟ    آههد٤ ايههمثها   ٚ

 ا ملُلق ٚحٌ ا شهال .

امحآٜ  ا لًُني ع٢ً  اسم حاّ اذتدسٛب ١ٝ ٚايملًِٝ ٚ اآ٠ ايرتانُد تكّٛ 

. ٜٚعهٌ ايلهؤاٍ   ٚا ْرتْد َٚصداآ ايملًِ ق نأحهح  ٚظهد٥ف ايمهحآٜ  ٚايمبهٜٛن     

ِ  نٝف ميهٔ يٓد رٕ ْنتكٞ ادسهم حاّ  ايتٟ حيا ايٛ اآ٠ ٖٛ  حمه٢   َصهداآ ايهملً
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َصههداآ ٜهههٕٛ جههب٤ا  آ٥ٝلههٝد  َههٔ َٓعَٛهه١ ايلُههٌق ٚ نٝههف ميهههٔ قٝههد  قُٝهه١         

 قااىٌ ا ؤسل١ ايمل١ًُٝٝ ايملًِ

 :مشكلة الدراسة

َههح٣ اسههم حاّ َلًُههٞ ا نحًهه١ ايعدْٜٛهه١   َشههه١ً ايحآاسهه١ دعًههد ي َلنقهه١ 

ي َحٜٓهه١ ا هههال ) عد هه١ُ ستدقعهه١    صههداآ ايههملًِ ي َههحاآ  ا نحًهه١ ايعدْٜٛهه١   

ق َٚلنق١ َح٣ اسهم حاّ َلًُهٞ ا نحًه١ ايعدْٜٛه١ يًملًهِٝ احملٛسه         حضنَٛ (

ايههملًِق ٚعالقهه١ نههٌ ذيههو اههعلض     اسههم حاّ َصههداآ  ق َٚلٛقههد  َههٔ ا ْرتْههد 

ايحآاسههه١ حتهههدٍٚ ا جداههه١ عًههه٢    ٚ.  م اا  ا لًهههِ ايهههُٝه ند ؤٖهههٌ ٚارتهههي٠   َههه

 ااس١ً٦ ايمدي١ٝ:

 َد َح٣ تٛقن رجٗب٠ َصداآ ايملًِ ي ا حاآ  ايعد١ْٜٛق-1

 ي َنح١ً ايملًِٝ ايعدْٟٛق َصداآ ايملًِ  َد اآج١ اسم حاّ-2

سههم حاّ َصههداآ ايههملًِ ي ايلًُٝهه١ ايملًُٝٝهه١ ي  َههحاآ   َههد ٖههٞ َلٛقههد  ا-3

 ايملًِٝ ايعدْٟٛق

ٞ   ٖههٌ تٛجههح عالقهه١ اههني   -4 َصههداآ  ايعدْٜٛهه١ ا نحًهه١ َلٛقههد  اسههم حاّ َلًُهه

 ٚاني َم اٟ ادتٓ  ٚا ؤٌٖ ايلًُٞق ايملًِ

 ع٢ً ايل١ًُٝ ايمل١ًُٝٝق ع٢ً َصداآ ايملًِ  َد ر ن ايمحآٜ -5

 أهمية الدراسة:

آاسه١ َهٔ رُٖٝه١ ايمُٓٝه١ ايعشهن١ٜ ي اىلمُهل ايلناهٞق        تهُٔ ر١ُٖٝ ٖهتٙ ايح 

ٚرُٖٝهه١ ايملًههِٝ ايعههدْٟٛ ادعمعههدآٙ حًكهه١ ٚسهه  اههني ايملًههِٝ ااسدسههٞ ٚايملًههِٝ   

ادتههدَلٞق نههتيو َههٔ ايمهًثهه١ ا ديٝهه١ ايلديٝهه١ يًمهٓٛيٛجٝههد ٚايمههحآٜ   لًُههٞ     

 ا نح١ً ايعد١ْٜٛق ٚقٝد  ر ن ايمحآٜ .
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ًملًهِٝ ا يهرتْٚهٞ قهح ر عمهد رٕ اتسهم حاّ      ادينلِ َٔ رٕ ايٓمد٥د ااٚي١ٝ ي

 اٍ ي احاٜدتهه٘ حٝهها ٜٛاجهه٘ ٖههتا ايملًههِٝ الههض ايلكعههد  ٚايم ههحٜد  سههٛا٤        َههد

ندْههد تكٓٝهه١  تمُعههٌ ي عههحّ اعمُهههدا َلٝههدآ َٛحههح يصههٝدل١ احملمهه٣ٛ رّ قٓٝههه١         

ٚتمُعههههٌ ي ارتصٛ هههه١ٝ ٚايكههههحآ٠ عًهههه٢ اتىههههرتام رٚ تناٜٛهههه١ ٚتمُعههههٌ ي عههههحّ     

 . ٓدع١ ٖتا ايٓٛأ َٔ ايملًِٝ َشدآن١ ايرتاٜٛني ي

نُد تي  ر١ُٖٝ ٖتٙ ايحآاس١ ي ٚ ل ا ؤسلد  ايحاع١ُ يًرتاٝه١ ي  هٛآ٠   

ٚا ههه ١ عهههٔ ااَهههٛاٍ ايبد٥ًههه١ ايههه  تٓثكٗهههد ي ايمهههحآٜ  ٚ عهههدا٠ ايمهههحآٜ  عًههه٢  

ا لًُههني ٚنههتيو ا هههناٚا ايثلًههٞ يههزاٚا  ٚااجٗهههب٠ ايهه  تشههرت٣ يًُهههحاآ ق       

 يٛجٝد ي ايل١ًُٝ ايمل١ًُٝٝ.نتيو ايملنف ع٢ً ر ن ايمهٓٛ

 تعاريف الدراسة:

ايملًههِٝ ا يهرتْٚههٞ : ٚسهه١ًٝ َههٔ ايٛسههد٥ٌ ايهه  تههحعِ ايلًُٝهه١ ايملًُٝٝهه١        

ٚحتٛةههد َههٔ طههٛآ ايههمًكني    طههٛآ ا اههحاأ ٚايمثدعههٌ ٚتُٓٝهه١  ا ٗههدآا ق ٚ ُههل    

نههٌ اا هههدٍ ا يهرتْٚٝهه١ يًملًههِٝ ٚايههملًِق حٝهها تلههم حّ رحههح  ايبههنم ي         

ملًهههِٝ ٚايٓشهههن ٚايرتقٝههه٘ ادعمُهههدا اذتٛاسهههٝ  ٚٚسهههد٥بٗد ايم بٜٓٝههه١ زتهههدت  اي

 ٚ عهدتٗد.) ٜٚهٝعٝحٜد ق ا ٛسٛع١ اذتن٠(:

ايملًِٝ ا يهرتْٚٞ: ٖٛ طنٜك١ يًملًِٝ ادسم حاّ ايٝد  اتتصهدٍ اذتحٜعه١   

ندذتدسههٛب ٚايشههعهد  ٚايٛسههد٥  ا ملههحا٠ ٚاٛااههد  ا ْرتْههد َههٔ رجههٌ  ٜصههدٍ      

أ ٚقهههد ٚرقهههٌ  تهًثههه١ ٚاصهههٛآ٠ دههههٔ  ااآ٠ ايلًُٝههه١    ا لًَٛهههد  يًُهههملًُني اأسهههن 

رٚ نُهههد عنقههه٘  ههه  ٖهههٛ  ايملًُٝٝههه١ ٚ هههعبٗد ٚقٝهههد  ٚتكٝهههِٝ راا٤ ا هههملًُني.

تكههحِٜ ايههياَد ايمحآٜعٝهه١ ٚايملًُٝٝهه١ عههي ٚسههد٥   يهرتْٚٝهه١ َمٓٛعهه١ تشههٌُ         

 ٚ سههًٛب َمههبأَ رٚ لهها َمههبأَ ٚادعمُههدا َعههحر   ٖههٛ رااقههناص ٚ ههعه١ ا ْرتْههد 

ق قكٝه٘ق ىًهح   نُهدٍ َٓصهٛآ   تٞ رٚ ايهملًِ  لهدعح٠ َهحآ .)  ه  ق    ايملًِ ايتا

 (400ص  2011ععحاهلل ٚايبً ٞ ق ععحاينمحٔ ٖالٍ ق
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ا نح١ً ايعد١ْٜٛ: ايلٓٛا  ايعال  َهٔ ايلهًِ ايملًهِٝ  ايلهدّ َهد الهح ا نحًه١        

 (ي ادتُٗٛآ١ٜ اي9.١ُٝٓٝ-1ااسدس١ٝ )

  حمدودات الدراسة:

ايثصههٌ ااٍٚ َههٔ  ا نحًهه١ ايعدْٜٛهه١ ىههالٍ  دههد ٖههتٙ ايحآاسهه١ عًهه٢ َلًُههٞ  

نٔ ىضلٛا يًمحآٜ  ع٢ً ايملًِٝ احملٛس  ىالٍ  2012-2011ايلدّ ايحآاسٞ 

ٚنههتيو نههٔ تههحآاٛا عًهه٢ اسههم حاّ َصههداآ ايههملًِ     ايلههٓٛا  ايههعال  ا د هه١ٝ 

. نُههد اقمصههن  ايحآاسهه١ عًهه٢ راا٠ ) اسههمعد١ْ( َههٔ  عههحاا    ههحاآ  َحٜٓهه١ ا هههال  

 اق١ ايٓمد٥د تلمُح ع٢ً  حم اااا٠ ٚ عدتٗد.ايعدحاق يتا قإٕ 

 الدراسات السابقة:

سهٛف ْلههملنم َهد ع ايلعههٛآ عًٝهه٘ َهٔ رملههد  حههٍٛ ا ٛ هٛأ َههٔ ااااٝههد      

ايلداك١ ملٝا ٜمِ تننٝبْد ع٢ً ااملد  اي  تٓدٚيد ايملًِٝ ايلدّ  َٚلًُٝ٘ ق 

 ٖٚٞ نُد ًٜٞ:

٘  ٚ ايكدأ) اآاس١ ِ  ر هن  ٔعه  يًهشهف  دهد  قكهح ( 1996 اٚجٛاآْه  اٛاسهب١  ايهملً

ٞ  ايلد هن  ايصهف  طديعهد   يح٣ ا احاعٞ ايمثها ت١ُٝٓ ي اذتدسٛب ِ  ااسدسه  قهٝ

ٍ  تلُِٝ اضنٚآ٠ ايحآاس١ رٚ د قكح ادت ناقٝد ملا ِ  ي اذتدسهٛب   اىهد  ايملًهٝ

 .ادت ناقٝد تحآٜ  ي ٚاسم حاَ٘

 اَههمالى َههح٣ عًهه٢ ايملههنف    ٖههحقد احآاسهه١( 2000 ا لههٛيٞ)  قههدّ نُههد

ٔ  ايملًُٝٝه١  ايمهٓٛيٛجٝه١  يًهثدٜهد   ايلُهدْٝني  ايعدْٜٛه١  ا نح١ً َلًُٞ  ٚجٗه١  َه

 يًشٗدا٠ق ا دحن١ ٚادت١ٗ ادتٓ  َم اا   ٤ٛ ي ةد ندآسمِٗ اآج١ ٚ ْعنِٖ

 ايهثدٜههد  اَههمالى ي  حصههد١ٝ٥ اتيهه١ ذا  قههنٚم ٚجههٛا ايحآاسهه١ ْمههد٥د ٚرظٗههن 

 اآاسههههه١ ٖٚهههههحقد . ا ْهههههد  يصهههههدح ادتهههههٓ   هههههم ا ايملًُٝٝههههه١ ايمهٓٛيٛجٝههههه١

 قعههٌ َههٔ اذتدسههٛب تهٓٛيٛجٝههد تٛظٝههف َههح٣ َلنقهه١  يههٞ( (Harris (2000)ٖههدآ 

 عًه٢  تهؤ ن  قهح  اي  ا م اا  ٚحتحٜح ق  ٝهدلٛ ي ندآيشٛآ  َحآس١ ي ا لًُني
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٘     ايٓمهههد٥د ر هههدآ  قكههح  ق ايهههحآ  ي اذتدسهههٛب تٛظٝههف   ىهههي٠  اا  نًُهههد رْهه

 يً دسٛب. اسم حاَ٘ قٌ ايمحآٜ  ي ا لًِ

 نٛ َٚهههد ٚ َهثهههٞ اٗهههد قهههدّ اآاسههه١(   (2010َثًههه ) ٜهههٛ ا كهههحاا)  رٚآا نُهههد

(McGhee & Kozoma 2003 )  ايٛاسهههل ا هههح٣ اسمكصهههد٤    ٖهههحقد ايههه  ٔ  َههه

 لنقهه١  ي ٚايبًعهه١ ا لًُههني ندآسهه١  ٚتههحعِ تلههب  ايهه   ايملًُٝٝهه١ ايمهٓٛيٛجٝههد

 قعهههٌ َهههٔ يًمهٓٛيٛجٝهههد ا  مًهههف اتسهههم حاّ رٕ  يهههٞ ايٓمهههد٥د ٚر هههدآ .  ايصهههف

 ٚ ٜهههدا٠ ايصهههف لنقههه١ ي ايمهههحآٜ  يم لهههني ا  هههداٞ ا هههن ةهههد نهههدٕ ا لًُهههني

ِ  ي ايمهٓٛيٛجٝهد  ع٢ً ٚاتعمُدا اتسم حاّ َهٔ ٖهتٙ ايحآاسهد  اآاسه١     ٚ . ايملًهٝ

( ٚايههه  ٖهههحقد    ايملهههنف عًههه٢ ٚاقهههل اذتدسهههٛب ايملًُٝهههٞ ي      2003ايلُهههنٟ)

      ٚ جٗههه١ ْعهههن ا لًُههههني   ا هههحاآ  اذتهَٛٝههه١ ااسدسههه١ٝ ايلًٝهههد  هههدٍ ااآإ َهههٔ 

ٚايبًع١ ق ٚقح اٝٓد ايٓمد٥د رٕ ٖٓدى سم٘  لٛاد  تكًٌ َٔ اسم حاّ اذتدسٛب 

قًه١ تهٛاقن رجٗهب٠ عهنم ايشهثدقٝد  ٚعهنم ايعٝدْهد ق  قًه١          احآج١ نعا٠ ٖٚٞ: 

 احدّ ااييزتٝد  ادتدٖب٠ق ق١ً َشني ا  ميا ق ٚق١ً ايمحآٜ  ر ٓد٤ ارتح١َ ٚ

 ايل ٤ ايحآاسٞ. 

( Aldhafeeri, Almulla & Alraqas 2006)ٚاينقههدص ٚا ههال عههدقنٟاي اآاسهه١ رَهد 

 ي ايلدّ ايملًِٝ ْعدّ ع٢ً ا يهرتْٚٞ ايملًِٝ ا ن ا لًُني تٛقلد  عٔ يًهشف

ّ  لًُهني  ا تشجٝل ايحآاس١ رظٗن  قكح ايهٜٛد ِ  تسهم حا ٞ  ايملًهٝ   هد  ا يهرتْٚه

( 2006) اذتُههنإ اآاسهه١ رَههد . ايبًعهه١ َٚٗههدآا  نثدٜههد  عًهه٢ قلههدٍ ر ههن َههٔ يهه٘

 ا ههههحاآ  ي ٚاتتصههههدت  ا لًَٛههههد  تهٓٛيٛجٝههههد ٚاقههههل عًهههه٢ يًملههههنف قٗههههحقد

ِ  ايرتاٝه١  ٚ اآ٠ اٖمُدّ  يٞ ايٓمد٥د ٚر دآ  ق اداآإ اتسمهشدق١ٝ  امهٛقا  ٚايملًهٝ

 ا لًُٕٛ ٜلم حَٗد اي  اييزتٝد  َٔ عحا ٚتٛقا ااسدس١ٝ اذتحٜع١ ا لحا 

 تهٓٛيٛجٝهد  تٛظٝف عٔ تعٌ اي  ا لٛقد  نعنر رٕ نُد ق ايصث١ٝ اذتصص ي

 ق ايصههث١ٝ اي نقهه١ ي ايبًعهه١ ا احههدّ ٖههٞ ايصههف لنقهه١ ي ٚاتتصههدت  ا لًَٛههد 

ٚي اآاسهه١ رجناٖههد ايشههٓدمق   .ايشههعه١ ي ٚاهه ٤ ا ْرتْههد عههي اتتصههدٍ ٚ ههلٛا١
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( ٖهههحقد    تكصهههٞ َلٝكهههد  ايهههملًِ ا يهرتْٚهههٞ ي ا هههحاآ   2007ٚاهههه اَٚهههٞ)

ٔ ٚج١ٗ ْعن ا لًُني ٚايبًع١ ق قكح ايد  ايٓمد٥د عًه٢  تثهٛم ايبًعه١    ايعد١ْٜٛ َ

ايتٜٔ اآسٛا ابنٜك١ ايملًِ ا يهرتْٚٞ ع٢ً ْعنا٥ِٗ ايتٜٔ اآسهٛا ي ايبنٜكه١   

( يحآاسه١ ايملهنف عًه٢    2010ايحآاسه١ ايه  قدَهد اٗهد ) ا كهحااٟ َٚثًه        ٚ ايلدا١ٜ.

َهههحاآ  رآاهههح) ااآإ(  َهههح٣ اسهههم حاّ َلًُهههٞ ا نحًههه١ ااسدسههه١ٝ ٚايعدْٜٛههه١ ي  

يمكٓٝههد  ايملًههِٝ ا يهرتْٚههٞ َٚلٝكههد  اسههم حاَٗدق ٚرظٗههن  ايٓمههد٥د رٕ اآجهه١     

اسهههم حاّ ا لًُهههني ٚا لًُهههد  يمكٓٝهههد  ايملًهههِٝ ا يهرتْٚهههٞ ندْهههد َمٛسهههب١ق    

ٚاآجهه١ ا لٝكههد  ايهه  حتههح َههٔ اسههم حاّ ا لًُههني ٚا لًُههد  يمكٓٝههد  ايملًههِٝ        

ثد ْمههد٥د ايحآاسهه١ عههٔ ٚجههٛا قههنٚم ذا     ا يهرتْٚههٞ ندْههد عديٝهه١ق نُههد نشهه   

اتيهه١  حصههد١ٝ٥ تلههب٣  ههم ا ادتههٓ  عًهه٢ اآجهه١ اتسههم حاّ ٚيصههدح ايههتنٛآق    

اُٝٓد مل تٛجح قهنٚم ذا  اتيه١  حصهد١ٝ٥ تلهب٣ يًُهم اا  عًه٢ اآجه١ ا لٝكهد          

نُههد قههدّ اةههنح َٚثًهه    ايهه  حتههح َههٔ اسههم حاّ تكٓٝههد  ايملًههِٝ ا يهرتْٚههٞ. 

احآاس١ ٖحقد ايهشف عٔ َلٛقهد  اسهم حاّ َٓعَٛه١     (40-27ق2010ٚايحٖٕٛ)

ايملًِ ا يهرتْٚٞ َٔ ٚج١ٗ ْعهن َلًُهٞ ا نحًه١ ايعدْٜٛه١ ق ٚقهح ر هدآ  ايٓمهد٥د        

اههإٔ ا لٛقههد  ا ملًكهه١ اههد لًُني جههد٤  اد نتعهه١ ااٚ ق تًمٗههد ا لٛقههد  ا ملًكهه١        

ًكه١ اديبًعه١ ي   اد ااآ٠ق  ِ اديعٓٝه١ ايم مٝه١ ٚايمجٗٝهبا ق ٚجهد٤  ا لٛقهد  ا مل     

 ا نتع١ ااىا٠.

 إجراءات الدراسة:

ٜمهٕٛ زتمُل ايحآاس١ َٔ عحا َلًُني ا نح١ً ايعد١ْٜٛ  ح١ٜٓ ا هال نٔ 

ىضههلٛا يههحٚآا  اسههم حاّ اذتدسههٛب ي ايملًههِٝ َههٔ قعههٌ اههناَد ايمههحآٜ  يههٛ اآ٠  

ايرتاٝهههه١ ٚايملًههههِٝ رٚ اههههناَد ايمههههحآٜ  اديملههههدٕٚ َههههل َؤسلهههه١ ايلههههٕٛ يًمُٓٝهههه١    

دقع١ ٚقح اًهع عهحاِٖ حله  قلهِ ايمهحآٜ  ٚايمأٖٝهٌ  همه  ٚ اآ٠ ايرتاٝه١         ادحمل

َلًههِ َٚلًُهه١( ٚقههح ع  آسههدٍ اتسههمعد١ْ     60ٚايملًههِٝ ّ/ حضههنَٛ  ايلههدحٌ )   

اسههمعد١ْ عًهه٢ َههحاآ  ا هههال اصههٛآ٠     45يهدقهه١ َههحاآ  َحٜٓهه١ ا هههال ٚقههح ٚ عههد     
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 34عكههه٢ عهههحا اسهههمُدآ٠ ع حهههتف اسههمُدآتني ٚت  36عشههٛا١ٝ٥ ق ٚع اسهههملدا٠ عههحا   

 اسمُدآ٠ اشهٌ   ٝ  ع حتًًٝٗد اٝدْٝد .

قدّ ايعدحا  ناجله١ ااملهد  ي جدْه  ايملًهِٝ ا يهرتْٚهٞ ٚرعهح       :  ايحآاس١ راا٠

ٌ  40 اصهههٛآتٗد ايٓٗد٥ٝههه١ اسمعد١ْ  ًد قكهههن٠ ااٚ  َهههح٣ تهههٛقن    17 قكهههن٠ تمُعههه

ٔ  ايثكنا  رَد ا حآس١ق ي ااجٗب٠ ٚا لحا  ٚاييزتٝد    ًهد  قكهح  31-18 َه

 40-32 َٔ ايثكنا  قرَد ا حآس١ ي ٚا ٛاا ٚا لحا  يزجٗب٠ ايثلًٞ اتسم حاّ

 اد حآس١. ا يهرتْٚٞ ايملًِٝ اسم حاّ َلٛقد   ًد قكح

 ايمهناآا  ٚايٓل  ا ١ٜٛ٦ يًل١ٓٝ حل  ادتٓ ق ايم صصق 

 ا ؤٌٖ ايلًُٞق ٚسٓٛا  ارتي٠

 ايٓلع١ ايمهناآ ايث٦د  ا م ا

 ادتٓ 
 55.9 19 آايتنٛ

 44.1 15 ا ْد 

 ايم صص

 41.2 14 عًّٛ

 20.6 7 اااب

 38.2 13 تنا١ٝ

 ا ؤٌٖ
 91.2 31 اهديٛآٜٛ 

 8.8 2 ااًّٛ عديٞ

 سٓٛا  ارتي٠

 8.8 3 سٓٛا  5رقٌ َٔ 

 29.4 10 10ٚرقٌ َٔ 5رنعن َٔ 

 29.4 10 15ٚرقٌ َٔ  10رنعن َٔ 

 32.4 11 15رنعن َٔ 

 اا  ااىههن٣ َعههٌ ادتههٓ  ٚا ؤٖههٌ ايلًُههٞ ٚايم صههص  ٖٚٓههدى الههض ا ههم

ارتُدسٞ يًهشف عٔ  يٝهن ٚسٓٛا  ارتي٠ اد حآس١ق اسم حّ ايعدحا َكٝد  

 َح٣ اسمجداد  ا ع ٛ ني.
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يًمأنههح َههٔ  عههد  اااا٠ قكههح ع عن ههٗد عًهه٢ الههض ا ههٛجٗني ي       :  عههد  اااا٠

  ٌ  همه  ايهٛ اآ٠ ٚعهحا َهٔ      َهم   ٚ اآ٠ ايرتا١ٝ ٚايملًِٝ ٚقلِ ايمهحآٜ  ٚايمأٖٝه

رسدتت٠ ادتدَل١ ا  مصني ي ٖتا ادتدْ ق ٚقح ع تٛ ٜل اتسمعد١ْ ع٢ً عحا َٔ 

رقههناا ايلٝٓهه١ ذتلههدب  َلدَههٌ ايععههد ق ٚقههح ع حلههدب َلدَههٌ ايععههد  ننْٚعههد       

 ٖٚٞ ْلع١ َكعٛي١ يً هِ ع٢ً  الح١ٝ اااا٠.  0.86ٚاًع 

  ايه  حصهٌ عًٝٗهد َهٔ ايلٝٓه١  هِ       ع تثنٜع ايعٝدْهد  : راٚا  ايم ًٌٝ ا حصد٥ٞ

يم ًٌٝ ايعٝدْد   هِ اسهم نا    SPSS  version 18اسم حّ انْدَد اين ّ ا حصد٥ٞ 

ا مٛسههبد  اذتلههدا١ٝ ٚاتحنناقههد  ا لٝدآٜهه١ يهههٌ زتههدٍ َههٔ زتههدت  ايحآاسهه١       

 ٚيهٌ قكن٠ َٔ قكنا  اتسمعد١ْ.

 نتائج الدراسة ومهاقشتها:

%  َهٔ ر هٌ َهد    80ٖٚتا ٜشهٌ ْلع١   45حااسمعد١ْ َٔ ع 36يكح ع اسملدا٠ 

ع تٛ ٜل٘ ع٢ً ا حاآ ق نُد ع اسمعلدا اسمُدآتٞ ْعنا  يلحّ اسمهُد ايثكهنا   

ٚعٌُ َم ا سدا  ي اتسمعد١ْ َٔ قعٌ ا لًُني يكح رعبٞ يثكهنا  اتسهمعد١ْ   

يًحآجهه١  2يًحآجهه١ نههعا٠ ق ٚ 3يإلجداهه١ احآجهه١ نههعا٠ جههحا  ٚايكُٝهه١    4ايكُٝهه١ 

يًحآج١ ايكًًٝه١ جهحا  حٝها اعمهي  َلحَٚه١ ي       0يًحآج١ ايك١ًًٝ ق  ١1 ٚا مٛسب

 ا حآس١.

ايٓمد٥د ا ملًك١ ادىلدٍ ااٍٚ ٖحقد رس١ً٦  ٖهتا اىلهدٍ يًملهنف عًه٢ َهح٣      

( ا مٛسهههبد  2تهههٛقن ااجٗهههب٠ ٚا لهههحا  ٚاييزتٝهههد  اد حآسههه١ ٜٚهههعني ادتهههحٍٚ )  

ٚا نتههه  تٓد يٝهههد  حلههه  ا مٛسههه   اذتلهههدا١ٝ ٚاتحنناقهههد  ا لٝدآٜههه١ ااا٤ ايلٝٓههه١  

اذتلههداٞ رٕ  َههح٣ تههٛقن ااجٗههب٠ ٚا لههحا  ٚاييزتٝههد  رحنصههن اههني َمٛسهه         

ق حٝها نهدٕ ي ا نتعه١ ااٚ  تهٛقن قدعه١ حدسهٛب ي ا حآسه١        0.52ٚ 2.91حلداٞ 

اذتدسههٛب ي َههحاآ  َحٜٓهه١ ا هههال اصههٛآ٠  ( ٖٚههت ٜههحٍ عًهه٢ تههٛقن ايكدعههد   2.91)

( اُٝٓد ظٌ تهٛقن  0.52نعا٠ اُٝٓد ٜٓلحّ تٛقن ىح١َ ا ْرتْد ي ٖتٙ ا حاآ  )

 ( . 2.06 – 2.62ااجٗب٠ ٚا لحا  ي ا حآس١ ستصٛآا  اني ا مٛس  اذتلداٞ)
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 ٕ ندقههه١ ااجٗهههب٠ ا مصههه١ً اهههديملًِٝ ا يهرتْٚهههٞ َمهههٛقن٠ ي ا حآسههه١ عٓهههح  

( رَههد ي ا نتعهه١ ايعدْٝهه١ قكههح نههدٕ تههٛقن اييٜههح  7-2ٞ َنتعهه١ َههٔ ) اذتدجهه١ ٖٚهه

ا يهرتْٚهٞ ر ٓهد٤ ايهحٚآا  ايمحآٜعٝهه١ ٖٚهتا ٜشها    َههح٣ تثدعهٌ ا لًُهني ر ٓههد٤        

ايهههحٚآا  ايمحآٜعٝههه١ اُٝٓهههد ٜكهههٌ ايمٛا هههٌ  عهههي اييٜهههح ا يهرتْٚهههٞ الهههح اْمٗهههد٤  

 ايحٚآا  ايمحآٜع١ٝ.

 لٝدآ١ٜ ااا٤ ايل١ٓٝ ع٢ً َح٣ تٛقن ااجٗب٠ ا  ٚاتحنناقدا مٛسبد  اذتلدا١ٝ 

 ٚا لحا    اييزتٝد  َنتع١ تٓد يٝد  حل  ا مٛسبد  اذتلدا١ٝ.

 (2) ادتحٍٚ  

ع١
نت

اي
قِ 

ين
ا

 

 ايثكنا 

  
س

مٛ
ا 

ٞ
دا

ل
ذت

ا
ف  

نا
حن

ت
ا

ٟ
دآ

لٝ
ا 

 

 1.056 2.91 ٜمٛقن ي ا حآس١ قدع١ حدسٛب  1 1

 1.206 2.62 تمٛقن ي ا حآس١ اي١ تصٜٛن 3 2

3 5 
 Dataتٛقن ا حآس١ عٓح اذتدج١ جٗد  عنم ا لًَٛد  

Show 
2.56 1.160 

 1.500 2.41 تٛقن ا حآس١ عٓح اذتدج١ َلجٌ 10 4

 1.404 2.29 تٛقن ا حآس١ ا لحا  ا نتعب١ ادذتدسٛب 8 5

6 17 
تمٛقن ع٢ً ايشعه١ ايلٓهعٛت١ٝ الض ا ٛاقل اي   

 ١ُٝرحصٌ َٓٗد ع٢ً اناَد  داتٞ ايلً
2.15 1.500 

7 7 
تٛقن ا حآس١ عٓح اذتدج١ جٗد  تًثبٜٕٛ ٚقٝحٜٛ يلنم 

 رقالّ تمصٌ  داتٞ ايل١ًُٝ
2.06 1.455 

8 16 
ي اٚآا  تحآٜع١ٝ ع٢ً  E-mailٜمٛقن يٞ انٜح  يهرتْٚٞ 

 ايملًِ
2.03 1.467 

 1.464 1.91 ٜمٛقن اديكدع١ طدال١ َنتعب١ ادذتدسٛب 2 9

10 14 
َد حدسٛا١ٝ تلدعحْٞ ي رعحاا تٛقن ا حآس١ انا

 اتَم دْد  ٚتٓثٝتٖد ٚتٛ ٝل عالَدتٗد الٗٛي١ ٜٚلن.
1.79 1.553 

 1.415 1.76ٜمٛقن ع٢ً جٗد  اذتدسٛب ي ا حآس١ ايياَد اي   4 11
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 احمدجٗد ي ايمحآٜ 

11 13 
تٛقنا حآس١ا ٛااايمٝدحمدجٗدتسم حاَداجٗب٠ايلداك

٠ 

1.76 1.394 

 DVD 1.74 1.582آس١ عٓح اذتدج١ جٗد  تٛقن ا ح 11 13

 OHP 1.26 1.483ٜمٛقن يٞ جٗد  يلنم ايشثدقٝد  6 14

15 9 
ٜمٛقن يٞ جٗد  حدسٛب ستٍُٛ ٜلدعحْٞ ي ع١ًُٝ 

 ايمحآٜ 

1.24 1.678 

 1.282 1.03 ٜمٛقن ي ايكدعد   د د  عنم َٓدسع١ 12 16

 0.795 0.52 تٛقن ا حآس١ٝ ىح١َ ا ْرتْد 15 17

 ا نتعهه١ ايمدسههل١ قكههح ندْههد تههٛقن ايهه١ طدالهه١ َنتعبهه١ ادذتدسههٛب ي  رَههد ي

( قهدْهههد اصهههٛآ٠ َمٛسهههب١ق  هههِ اهههحر َلهههحٍ ا مٛسههه      1.91ايكدعهههد  ايملًُٝٝههه١) 

( َههٔ ا نتعهه١ ايلد ههن٠ حمهه٢ ا نتعهه١ اذتداٜهه١  1.74-1.79اذتلههداٞ ٜٓ صههن اههني )

حآٜلهه١ٝ عشههن  حٝهها احنصههن  اههني ايههياَد ايهه  حيمدجٗههد ا لًههِ ي ايلًُٝهه١ ايم

ٚا نتعه١   DVDَٚلدعحت٘ ي راا٤ َٗدّ ايمل١ًُٝٝ ق رَد ي ا نتع١ ايعديع١ عشن جٗد  

( جهد٤     DVD ٚOHPعدآم ايشثدقٝد ق  قٗهتٙ ااجٗهب٠ )     OHPايناال١ عشن ندٕ

ي َنتعه١ َمههأىن  حٝهها ع اتسهم ٓد٤ عٓٗههد ادسههم حاّ ٚسهد٥  اذتدسههٛب. نُههد    

 لًُهني دتٗهد  ستُهٍٛ ٚيلهٌ ذيهو ٜلهٛا       جد٤ ي ا نتع١ ارتدَل١ عشن اَمالى ا

   اَهدْٝد  ا لًِ يشنا٤ ادتٗد  ٚاىً٘ احملحٚا ٚلال٤ ٖهتا ادتٗهد .  هِ تهأتٞ ي     

ا نتعههه١ قعهههٌ ااىههها٠ عهههحّ ٚجهههٛا ايشد هههد  ٚرعمكهههح ذيهههو تسملد ههه١ ا لًُهههني  

 اديلعٛآ٠ ايعٝضد٤ ي ا حآس١ نشد ١.
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 ايثكنا  اينقِ اينتع١
ا مٛس  

 اذتلداٞ

ناف اتحن

 ا لٝدآٟ

1 23 
اسم حاّ اذتدسٛب ي ا حآس١ اعحاا 

 اتَم دْد  ٚختبٜٓٗد يُٓدذا َملحا٠
2118 1.487 

2 24 
اسم حاّ اذتدسٛب ي ا حآس١ اعحاا 

 ارتب  ايحآاس١ٝ يهٌ قصٌ.
1.68 1.492 

3 28 
اسم حاّ اي١ ايمصٜٛن ي ا حآس١ 

 يمصٜٛن َٛاا ٜمِ تٛ ٜلٗد ع٢ً ايبالب
1.67 1.451 

4 29 
 Data Showاسم حاّ جٗد  ايلنم 

 ي ايمحآٜ 
1.44 1.307 

4 18 
اسم حاّ جٗد  اذتدسٛب ي ا حآس١ 

 يم ضا ايحآٚ  اي  راآسٗد
1.44 1.260 

6 21 
اسم حاّ جٗد  اذتدسٛب يمٛ ٝل عالَد  

 ايبًع١ ٚاْشبمِٗ
1.36 1.454 

7 25 
رطً  َٔ طالاٞ ٚاجعد  تمبً   

 اسم حاّ اذتدسٛب
1.33 1.315 

8 27 
رطً  َٔ طالاٞ ٚاجعد  تمبً  اينجٛأ 

 يًع ا عي ايشعه١
1.29 1.169 

9 26 
رطً  َٔ طالاٞ ٚاجعد  تمبً  اينجٛأ 

 ٚايع ا ي رٚع١ٝ ا لًَٛد  ي ا همع١
1.24 1.103 

10 31 
اسم حاّ جٗد  تًثبٜٕٛ ٚقٝحٜٛ يلنم 

 رقالّ تمصٌ  داتٞ
1.21 1.473 

11 22 
ا حآس١ يمعداٍ اسم حاّ اذتدسٛب ي 

 ا لًَٛد  َل  َال٥ٞ ا حآسني
1.09 1.190 

12 30 
ي  OHPاسم حاّ عدآم ايشثدقٝد  

 تحآٜلٞ
0.70 1.045 

13 20 
اسم حاّ اذتدسٛب ي ا حآس١ نٛس١ًٝ 

 يالتصدٍ ابًع 
0.59 0.957 



 

 

  

 هجلة األنذلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية 357

  ها هذى استخذام هعلوي الورخلة الثانوية لوصادر التعلن في العولية التعليويةها هذى استخذام هعلوي الورخلة الثانوية لوصادر التعلن في العولية التعليويةد/صالح كراهة قوزاوي                

 م1024 يناير (  6الوجلذ ) األولالعذد 

يإلجداهه١ عًهه٢ ايلههؤاٍ ايعههدْٞ َههد َههح٣ اسههم حاّ َلًُههٞ ا نحًهه١ ايعدْٜٛهه١        

ي َهحاآ  َحٜٓه١ ا ههال ع حلهدب ا مٛسه  اذتلهداٞ ٚاتحنهناف         صداآ ايهملًِ  

( ٚندْهههد رٖهههِ  3َهههم ا ٚتهههنتٝعِٗ تٓد يٝهههد  حلههه  ادتهههحٍٚ )     13ا لٝهههدآٟ يلهههحا  

اتسم حاَد  يً دسٛب ٖٛ ي ا حآس١  طعدع١ اتَم دْد  ٚختبٜٔ مندذا َٓٗدق 

ٔ ٚجهههد٤ ي ا نتعههه١ ايعدْٝههه١ اسهههم حاّ اذتدسهههٛب اعهههحاا ارتبههه  يههههٌ قصهههٌ يهههه

( رقهٌ اههعا َهٔ ا نتعه١ ااٚ  ٖٚهتا ٜؤنهح رٕ اذتدسهٛب        1.68 مٛس  حلداٞ )

َد  اٍ ٜلم حّ اصٛآ٠ رني يًبعدعه١ق اُٝٓهد ي ا نتعه١ ايعديعه١ نهدٕ اسهم حاّ       

( اُٝٓهههد رتههه٢ اسهههم حاّ اذتدسهههٛب يمٛ ٝهههل عالَهههد  ايبًعههه١     1.67ايههه١ ايمصهههٜٛن) 

ٛب َهههد اٍ ستهههحٚا ي ٚرْشهههبمِٗ ي ا نتعههه١ ايلداسههه١ يهههٝ  رٕ اسهههم حاّ اذتدسههه 

ق اُٝٓهد قهٌ    ACCELاُٝٓهد ت  ٝهح ا لًُهني اسهم حاّ      WORDاناَد ستحٚا٠ َعٌ 

 Data Showْعههنا  يثًهه١ تههٛقنٙ اد حآسهه١ رٚ اتسملد هه١ عٓهه٘  ٗههد   OHPاسههم حاّ 

ٚي اتىا ندٕ اسم حاّ اذتدسٛب يًمٛا ٌ َل ايبَال٤ ٖٚتا ئ ٜمٛقن  ت َٔ 

 ن اسم حاَد  ا لًُني.حالٍ ا ْرتْد قكح جد٤ ي اى

 َلٛقد  اسم حاّ َصداآ ايملًِ ي َحاآ  َح١ٜٓ ا هال ( 4جحٍٚ ) 

 ايثكنا  اينقِ اينتع١
ا مٛس  

 اذتلداٞ

اتحنناف 

 ا لٝدآٟ

نعن٠ عحا ايبًع١ ٜصل  َٔ  36 1

 اسم حاّ ااجٗب٠

2.91 1.190 

 1.349 2.62 عحّ اٖمُدّ ايبالب ادسم حاّ ا صداآ 38 2

اييزتٝد  ي زتدٍ َداتٞ  ْكص 37 3

 ايحآاس١ٝ

2.50 1.345 

ٜلم نم  حضدآ ااجٗب٠ ٚاسم حاَٗد  40 4

ٚ عداتٗد ٚقمد  نعاا   لًه عد قد  عٔ 

 اسم حاَٗد.

2.15 1.234 

عحّ تٛقن ااجٗب٠ اي  رحمدجٗد ي  32 5

 تحآٜلٞ

1.91 1.443 
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تلكح ا جنا٤ا  عٓح طً  اسم حاّ  34 6

  ا حآس١ااجٗب٠ ا مٛقن٠ ي

1.85 1.282 

عحّ تٛقن ا ٛاا اي  رحمدجٗد ي  33 7

 ( ثدقٝد قرقالّقاناَد)  تحآٜلٞ

1.71 1.404 

عحّ  ميدٕ ا لًِ اضنٚآ٠ اسم حاّ  39 8

 َصداآ ايملًِ

1.71 1.088 

ت رسمبٝل ايملدٌَ َل الض ااجٗب٠  35 9

 يلحّ تحآٜ  عًٝٗد.

1.29 1.219 

ا  َلٛقد  َصداآ ايملًِٝ اعلضٗد ٚقك د ( تعني عالق١ َم ا5جحٍٚ )

 َٚصثٛقد  ا م اا 

 ا م اا 

ق١ُٝ 

َلدٌَ 

 اتآتعدط

P-value ايكناآ 

ٜلههم نم  حضههدآ ااجٗههب٠ ٚاسههم حاَٗد ٚ عداتٗههد    

عهحّ  Xٚقمد  نعاا   لًه عد قهد  عهٔ اسهم حاَٗد   

  ميدٕ ا لًِ اضنٚآ٠ اسم حاّ َصداآ ايملًِ

0.191 0.279 
لا 

 َلٟٓٛ

عهههههحّ اٖمُهههههدّ  Xنم  حضهههههدآ ااجٗهههههب٠.... ٜلهههههم 

 ايبالب ادسم حاّ َصداآ ايملًِ.
 َلٟٓٛ 0.001 **0.526

ْكص اييزتٝهد    Xٜلم نم  حضدآ ااجٗب٠ ... 

 ي ستدٍ َداتٞ
 َلٟٓٛ 0.004 **0.481

نعن٠ عحا ايبالب  Xٜلم نم  حضدآ ااجٗب٠... 

 ٜصل  َٔ اسم حاّ ااجٗب٠
 َلٟٓٛ 0.000 **0.566

ت اسهههههههمبٝل  Xحضهههههههدآ ااجٗهههههههب٠ ... ٜلهههههههم نم  

 ايملدٌَ َل الض ااجٗب٠ يك١ً تحآٜ  عًٝٗد.
 َلٟٓٛ 0.015 **0.413

تلكههح ا جههنا٤ا     Xٜلههم نم  حضههدآ ااجٗههب٠ ...   

 عٓح طً  اسم حاّ ااجٗب٠ ا مٛقن٠ ي ا حآس١
 َلٟٓٛ 0.002 **0.512

عحّ تٛقن ا ٛاا اي   Xٜلم نم  حضدآ ااجٗب٠...

 آٜلٞ) ثدقٝد ق رقالّق اناَد(احمدجٗد ي تح
 َلٟٓٛ 0.000 **0.620
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عهحّ تهٛقن ااجٗهب٠     Xٜلم نم  حضهدآ ااجٗهب٠...  

 اي  احمدجٗد يمحآٜلٞ.
 َلٟٓٛ 0.000 **0.603

عهحّ  Xعحّ  ميدٕ ا لًِ اضنٚآ٠ اسم حاّ ا صهداآ  

 اٖمُدّ ايبالب  صداآ ايملًِ
 َلٟٓٛ 0.020 **0.396

ْكهص اييزتٝهد     Xعحّ  ميدٕ ا لًِ اضهنٚآ٠ ... 

 ي َداتٞ
 َلٟٓٛ 0.016 *0.411

نعهههههن٠ عهههههحا   Xعهههههحّ  ميهههههدٕ ا لًهههههِ اضهههههنٚآ٠ ...  

 ايبالب ٜصل  َٔ اسم حاّ ااجٗب٠
0.167 0.346 

لا 

 َلٟٓٛ

ت اسههههههمبٝل  Xعههههههحّ  ميههههههدٕ ا لًههههههِ اضههههههنٚآ٠ ... 

 ايملدٌَ َل الض ااجٗب٠ يك١ً تحآٜ  عًٝٗد.
 َلٟٓٛ 0.024 *0,387

تلكههح ا جههنا٤ا    Xنٚآ٠ ...عههحّ  ميههدٕ ا لًههِ اضهه  

 عٓح طً  اسم حاّ..
0.185 0.294 

لا 

 َلٟٓٛ

 عحّ تٛقن ا ٛاا..... Xعحّ  ميدٕ ا لًِ اضنٚآ٠ ...
0.195 0.268 

لا 

 َلٟٓٛ

 عحّ تٛقن ااجٗب٠ Xعحّ  ميدٕ ا لًِ اضنٚآ٠ ...
0.180 0.309 

لا 

 َلٟٓٛ

   ِ ْكههههص  Xعهههحّ اٖمُههههدّ ايبهههالب  صههههداآ ايهههملً

  َداتٞاييزتٝد  ي
 َلٟٓٛ 0.000 **0.772

نعهههن٠  Xعهههحّ اٖمُهههدّ ايبهههالب  صهههداآ ايهههملًِ   

 عحا ايبالب ...
 َلٟٓٛ 0.000 **0.752
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 ا م اا 

ق١ُٝ 

َلدٌَ 

 اتآتعدط

P-value ايكناآ 

ت  Xعههههههحّ اٖمُههههههدّ ايبههههههالب  صههههههداآ ايههههههملًِ     

اسمبٝل ايملدٌَ َل الض ااجٗب٠ يكًه١ تهحآٜ    

 عًٝٗد.

 َلٟٓٛ 0.003 **0.494

تلكهههح   Xعهههحّ اٖمُهههدّ ايبهههالب  صهههداآ ايهههملًِ      

 ا جنا٤ا  عٓح طً  اسم حاَٗد
 َلٟٓٛ 0.000 **0.632

    ِ عهحّ تهٛقن    Xعحّ اٖمُهدّ ايبهالب  صهداآ ايهملً

 ا ٛاا
 َلٟٓٛ 0.001 **0.558

عهحّ تهٛقن    Xعحّ اٖمُدّ ايبالب  صهداآ ايهملًِ   

 ااجٗب٠
 َلٟٓٛ 0.001 **0.563

نعههههههن٠ عههههههحا  Xداتٞ ْكههههههص اييزتٝههههههد  ي َهههههه

 ايبالب ٜصل  اسم حاّ ااجٗب٠
 َلٟٓٛ 0.000 **0,574

   ٞ ت رسهههههههمبٝل   Xْكهههههههص اييزتٝهههههههد  ي َهههههههدات

 ايملدٌَ َل الض ااجٗب٠ يك١ً تحآٜ  عًٝٗد.
 َلٟٓٛ 0.001 **0.551

تلكههح ا جههنا٤ا    Xْكههص اييزتٝههد  ي َههداتٞ   

 عٓح طً  اسم حاَٗد
 َلٟٓٛ 0.001 **0.550

 َلٟٓٛ 0.001 **0.535 عحّ تٛقن ا ٛاا X َداتٞ ْكص اييزتٝد  ي

 َلٟٓٛ 0.001 **0.542 عحّ تٛقن ااجٗب٠ Xْكص اييزتٝد  ي َداتٞ 

نعن٠ عحا ايبالب ٜصل  َٔ اسم حاّ ااجٗب٠ 

X       ت اسههمبٝل ايملدَههٌ َههل الههض ااجٗههب٠ يكًهه١

 تحآٜ  عًٝٗد.

 َلٟٓٛ 0.021 **0.394

     ّ  نعهههههن٠ عهههههحا ايبهههههالب ٜصهههههل  َهههههٔ اسهههههم حا

 تلكح ا جنا٤ا   Xااجٗب٠
 َلٟٓٛ 0.002 **0,508

نعن٠ عحا ايبالب ٜصل  َٔ اسم حاّ ااجٗب٠ 

Xعحّ تٛقن ا ٛاا 
 َلٟٓٛ 0.001 **0.525
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نعن٠ عحا ايبالب ٜصل  َٔ اسم حاّ ااجٗب٠ 

X عحّ تٛقن ااجٗب٠ 
 َلٟٓٛ 0.045 *0,347

ت رسههههمبٝل ايملدَههههٌ َههههل الههههض ااجٗههههب٠ يكًهههه١  

 تلكح ا جنا٤ا  Xتحآٜ  عًٝٗد 
 َلٟٓٛ 0.020 *0.397

 َلٟٓٛ 0.008 **0.446 عحّ تٛقن اااٚا  Xت رسمبٝل ايملدٌَ ...

 َلٟٓٛ 0.006 **0.459 عحّ تٛقن ااجٗب٠ Xت رسمبٝل ايملدٌَ ... 

تلكههح ا جههنا٤ا  عٓههح طًهه  ااجٗههب٠ ا لههم ح١َ  

 عحّ تٛقن اتاٚا Xي ا حآس١ 
 َلٟٓٛ 0.000 **0.680

 َلٟٓٛ 0.000 **0.733 عحّ تٛقن ااجٗب٠  X جنا٤ا  ...تلكح ا

 َلٟٓٛ 0.000 **0.735 عحّ تٛقن ااجٗب٠ Xعحّ تٛقن اتاٚا  

ٚ يإلجدا١ ع٢ً ايلؤاٍ ايعديا:  َد ٖٞ َلٛقد  اسهم حاّ َصهداآ ايهملًِ  ي    

ايملًههِٝ ايعههدْٟٛق قههدّ ايعدحهها مللههدب ا مٛسهه  اذتلههداٞ ٚاتحنههناف ا لٝههدآٟ     

يملل١ احملحا٠ ي اتسمعد١ْ  ا  صص١ ةتا ايلؤاٍ قنتيو َثرت د  يًلٛاٌَ ا

رٕ ايعحٌٜ ايصثنٟ ٖٓدى ٚجٛا عالق١ اني نٌ َلٛم ٚاىن ذا  اتيه١  حصهد١ٝ٥ق   

ٖٚههٞ  Correlation Matrixٚقههح ع حتًٝههٌ ايعٝدْههد  ادسههم حاّ َصههثٛق١ اتآتعههدط  

آتعهههدط َصهههثٛق١ تمضهههُٔ َلهههدَال  اآتعهههدط انعهههن َهههٔ َهههم أٜ) َلهههدَال  ا  

 (.نُد  ٕ ا  دآتني :5(. ٚندْد ايٓمد٥د حل  ادتحٍٚ )Personااسٕٛ 

  0.05Correlation is significant at theق١ُٝ اتآتعدط  ااي١ عٓح َلم٣ٛ ايحتي١ * 

  Correlation is significant at the 0.01ق١ُٝ اتآتعدط ااي١ عٓح َلم٣ٛ ايحتي١**

لههدَال  اتآتعههدط اههني َههم اٟ قناآٖههد "   ( اههح رٕ رلًهه  5َٚ َههٔ ادتههحٍٚ )

ٖٚٓههدى سههد   0.01ٚ  0.05% الضههٗد عٓههح َلههم٣ٛ ايحتيهه١    5َلٓههٟٛ" رٟ رقههٌ َههٔ   

حهههدت  لههها َلٜٓٛههه١ َٓٗهههد اذتديههه١ ااٚيهههٞ ايههه  ت اهههح قلًٝهههد  رٟ عالقههه١ اهههني         

 ايلؤايني ٚنتيو ي اذتدت  ااآال ا معك١ٝ.

عًهه٢ َصههداآ ايههملًِ عًهه٢  رَههد يإلجداهه١ عههٔ ايلههؤاٍ اينااههل َههد ر ههن ايمههحآٜ     

ايلًُٝههه١ ايملًُٝٝههه١ق جنهههح رٕ َلهههدَال  اتآتعهههدط ارتد ههه١ اديمهههحآٜ  ندْهههد "    
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َل١ٜٛٓ" حٝا َد  ايهد تٛجهح حدجه١ َدسه١ يًمهحآٜ  عًه٢ ندقه١ َصهداآ ايهملًِق          

نُهههد رٕ اسهههم حاّ اذتدسهههٛب ي ا هههحاآ  َهههد  اٍ َكمصهههنا  عًههه٢ اتسهههم حاَد     

ايلًُٝهه١ ايملًُٝٝهه١ قٗههٛ قًٝههٌ جههحا     ا همعٝهه١ ايضههٝك١ق  منههد اتسههم حاّ ي  ههً   

 ٚميهٓٓد رٕ ْكٍٛ َلحّٚ.

 ايمٛ ٝد : ي  ٤ٛ ٖتٙ ايحآاس١ ٜٛ ٞ ايعدحا ادآلتٞ:

 هههنٚآ٠ َلهههدعح٠ ا لًُهههني عًههه٢  هههنا٤ ااجٗهههب٠ احملٛيههه١ حمههه٢ منههههِٓٗ َهههٔ   -1

 اسم حاَٗد ي ايل١ًُٝ ايمل١ًُٝٝ.

  نٚآ٠ تٛقا  عه١ ا ْرتْد ي ا حاآ  ق-2

اشههٌ رقضهٌ َعهٌ: تكًٝهٌ ا  هد٠٤ قٝٗهد يًُلهدعح٠         اٗٝب قدعد  اذتدسٛب-3

 ع٢ً ايلنم.

 هههنٚآ٠ تهههٛقا ايهههياَد اذتدسهههٛا١ٝ ي ندقههه١ ايم صصهههد  ايلًُٝههه١ ايههه        -4

 حيمدجٗد ا حآسٕٛ ي ايل١ًُٝ ايمل١ًُٝٝ.

 ٜههدا٠ ٚتلُههِٝ عههحا ايههحٚآا  ايمحآٜعٝهه١ ي زتههدٍ اسههم حاّ َصههداآ ايههملًِق       -5

 ْد. ٚايمحآٜ  ع٢ً اييزتٝد  ٚاسم حاّ ا ْرت

 اىههدٍ َههدا٠ اذتدسههٛب نُههدا٠ اآاسهه١ٝ ي ايملًههِٝ ايعههدْٟٛ اصههٛآ٠ تحآ ٝهه١  -6

 َٔ ا لم٣ٛ ااٍٚق نتيو ي ا نح١ً ااسدس١ٝ َٔ ايصف ايلدا .

ايلٌُ ع٢ً  اىدٍ اناَد تلٌٗ ايلٌُ ا ااآٟ اد حاآ  حم٢ منهٔ ا حآسني -7

 َٔ آ ح عالَدتِٗ ٚتٛ ٝكٗد َعد ن٠ يح٣ ا ااآ٠.
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 .ااٍٚ ايلحا يًع ٛ  جنح ادت ناقٝدق

     ٞايلُههدْٝني ايعدْٜٛهه١ ا نحًهه١ َلًُههٞ اَههمالى َههح٣( 2000) ستُههح ق ا لههٛي 

 لههها َدجلهههما آسهههدي١ ةهههدق ٚندآسهههمِٗ ايملًُٝٝههه١ ايمهٓٛيٛجٝههه١ يًهثدٜهههد 

 .ااآإ ق اياَٛى جدَل١ ق َٓشٛآ٠

http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=16500&print=Y
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  ها هذى استخذام هعلوي الورخلة الثانوية لوصادر التعلن في العولية التعليويةها هذى استخذام هعلوي الورخلة الثانوية لوصادر التعلن في العولية التعليويةد/صالح كراهة قوزاوي                

 م1024 يناير (  6الوجلذ ) األولالعذد 

      ٟ  ا ههحاآ  ي ايملًُٝههٞ اذتدسهٛب  اسههم حاّ ٚاقههل( 2003)رمحهح  َلههٔ ق ايلُهن

 ق ٚايبًعهه١ ا لًُههني ْعههن ٚجٗهه١ َههٔ ااآإ  ههدٍ لًٝههداي ااسدسهه١ٝ اذتهَٛٝهه١

 .   ااآإ ق اياَٛى جدَل١ ق َٓشٛآ٠ لا َدجلما آسدي١

     ٔايملًِٝ(  ٖه1423) ععحاهلل  اناِٖٝ ق احملٝل  ٞ  ! هنٚآ٠ق  رّ تهنف ..  ا يهرتْٚه

 ايللٛا١ٜ ق سلٛا ا ًو جدَل١ ق ا لمكعٌ َحآس١:  يٓح٠ٚ َكح١َ عٌُ ٚآق١

      َثَٗٛههههه٘ ا يهرتْٚهههههٞ ايملًهههههِٝ( ٖهههههه1423)ععهههههحايلبٜب ععهههههحاهلل ق ٛسههههه٢ا .. 

 ق ا لههمكعٌ َحآسهه١ يٓههح٠ٚ َكحَهه١ عُههٌ ٚآقهه١. عٛا٥كهه٘.. قٛا٥ههحٙ .. ىصد٥صهه٘

 .ايللٛا١ٜ ق سلٛا ا ًو جدَل١

     تلًههِٝ  يهرتْٚهٞق  ٜٚهٝعٝهحٜد ق   -ا ٛسهٛع١ اذتهن٠Wikipedia org/ wiki   ٜتههدآ

 30/11/2011اتطالأ 

    ق ععههح ايههنمحٔ    ٚايبً ههٞ ق ق ىديههح ععههحاهلل   ق قكٝهه١ نُههدٍ َٓصههٛآ   ق  هه

) ايبعلههه١ ايعدْٝههه١( ق  Computer Skills( َٗهههدآا  اذتدسههه  اآليهههٞ 2011ٖهههالٍق )

 (  430-398جدَل١ ا ًو ععح ايلبٜبق ىٛاآ ّ ايل١ًُٝق)ص 

    ( ََٕٛلٛقهههد  اسهههم حاّ 2010اةهههنحق عداهههحق َثًههه ق ستُهههح ٚايهههحٖٕٛق َهههأ )

رتْٚههٞ َههٔ ٚجٗهه١ ْعههن َلًُههٞ ا نحًهه١ ايعدْٜٛهه١ ي يههٛا٤ ايهههٛآ٠ق  ايملًههِٝ ا يه

 (.40-27)ص ص  1قعحا6اىل١ً ااآا١ْٝ ي ايلًّٛ ايرتا١ٜٛ ق زتًح

        (َٔلٝكههد  ايملًههِٝ ا يهرتْٚههٞ ي   2007ايشههٓدمق تكلههِٝ ٚاههه اَٚههٞ قحلهه )

ا هههحاآ  ايعدْٜٛههه١ ااآاْٝههه١ َهههٔ ٚجٗههه١ ْعهههن ا لًُهههني ٚايبًعههه١ق ٚآقههه١ ملعٝههه١    

 َدآ . 29-١َ27    ا ؤدن ايحٚيٞ يًملًِٝ عٔ الح َلك ق عُدٕ َكح

    ( نثدٜد  ايملًِٝ ا يهرتْٚٞق ااآ ىٛاآ ّ ايل١ًُٝ 2010 ٜٔ ايحٜٔ ق ستُح  )

 يًٓشن ٚايمٛ ٜل ق جح٠ ايللٛا١ٜ



االستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ االستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ 

  انسهف ويخانفيهىانسهف ويخانفيهى
 

 

 

 بن عبداهلل المعثم مراهيد. إب
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  االستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهىاالستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهى                                       د/إبراهيى بٍ عبذاهلل انًعثى     

 ىانعًمة انكىيتبذون

 و1024 يُاير(  6انًجهذ )  ولنعذد األا
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  االستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهىاالستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهى                                       د/إبراهيى بٍ عبذاهلل انًعثى     

 ىانعًمة انكىيتبذون

 و1024 يُاير(  6انًجهذ )  ولنعذد األا

  االستثياء يف اإلميان واإلسالو بني السلف وخمالفيههاالستثياء يف اإلميان واإلسالو بني السلف وخمالفيهه

 املقدمة

َّ اذتُد يًَّ٘، ْـشُدٙ، ْٚطتعٝٓـ٘ ، ْٚطتػفسٙ، ْٚعٛذ بايَّ٘ َٔ غـسٚز نْفطـٓا،    إ

ُٜضًٌ فال ٖـايٟ يـ٘، ٚنغـٗد نٕ       َّ ي٘، َٚٔ  َُض ٚض٦ٝات نعُايٓا َٔ ٜٗدٙ اهلل فال 

َّ ستُدًا عبدٙ ٚزضٛي٘.إي٘ إ  اهلل ٚسدٙ   غسٜو ي٘، ٚن  غٗد ن

 .ص201طآٍ عُسإ: {وُىىَهُّعلِ وَأًَتُن إاِلّ تَوُىتُيَّ وَال ۦتُقَبتِهِ حَقَّ ٱللَّهَ ٱتَّقُىاْاْ ءَاهَنُى ٱلَّرٌِيَ أٌَُّهَبٌَ}

 الزِجَب هِنهُوَب وَبَثَّ جَهَبشَوًَّفط وََٰحِدَة وَخَلَقَ هِنهَب  هِّي خَلَقَكُن ٱلَّرِي زَبَّكُنُ ٱتَّقُىاْ ٱلنَّبضُ أٌَُّهَبٌََٰ}

 .ص2طايٓطا٤:  {بقٍِبزَ عَلٍَكُن كَبىَ ٱللَّهَ إِىَّ وَٱألَزحَبمَ ۦبِهِ ءَلُىىَللَّهَ ٱلَّرِي تَعَبءوَٱتَّقُىاْ ٱبوًَِعَا ثرِيكَ

 لَكُن وٌََغفِس وََٰلَكُنعأَلَكُن ٌُصلِح  (٠٧)قَىال ظَدٌِدا  وَقُىلُىاْ ٱللَّهَ ٱتَّقُىاْ ءَاهَنُىاْ ٱلَّرٌِيَ أٌَُّهَبٌََٰ }

 .ص72-70طاألسصاب: {ظٍِوًبعَ فَىشًا فَبشَ فَقَد ۥوَزَظُىلَهُ ٱللَّهَ ٌُطِعِ وَهَي ذًُُىبَكُن

 : نَا بعد

فًُا نإ ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ َٔ ايعالَـات ايـمت زٝـص بٗـا نٖـٌ ايطـ١ٓ عـٔ        

ٟ غريِٖ َٔ املسد١٦، قاٍ  ، (1)«ضـتجٓا٤ نٍٚ اإلزدـا٤ رـسى ا   » :عبدايسمحٔ بٔ َٗـد

ٔ  فٗـٛ َسدـ٧       »ٚقاٍ ضفٝإ ايجٛزٟ:  ، ٚهلـرا نـإ   (2)«َـٔ قـاٍ نْـا َـؤَ ٚت ٜطـتج

ــٔ       ــٕٛ َـ ــإ، ٜٚتعذبـ ــتجٓا٤ يف اإلميـ ــٔ رـــسى ا ضـ ــ٢ َـ ــٕٛ عًـ ــاو ٜعٝبـ ايطـــًل اي ـ

; عصَت ع٢ً حبح َطأي١ ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ ٚاإلضالّ، ٚعْٓٛت يًبشح (3)رازن٘

                                      
(، وااجلري يف الرلر  ة 2/679( )مسلن  ابلع اةل سالطليي يف ذلب ا اارل ر ) «أصل  اررجل  »خرجو بلفظ: ( وأ3/598) السنةيف خلالل أخرجو ا (1)
 (.2/871(، وابع بطة يف ارب نة )2/664)
 (.15/175( للبىيب، والوايف ب لوفي ت )11/228(، وانظر: ت ر خ ارسالم )3/1111أخرجو حرب الكرم ين يف مس ئلو ) (2)
شللرح أصللول (، والاللكلل ئيف يف 2/664(، وااجللري يف الرللر  ة )3/598(، واخلللالل يف السللنة )347، 1/335بللع أ لل  يف السللنة )أخرجللو اةلل ا   (3)

 ،منصلور بلع ادل تملر( ونقلوه الع ارمل م م للن بلع أنلإل، وارمل م أ ل ، وا وزااليف، وسل ي  بلع اةل ال    ، و 979-5/978) ااتق د أى  السنة واجلم اة
واطل   بلع  ،وإمس ايل  بلع أيب خ لل  ،وال ال  بع ادلسليا ،وام رة بع الق ق ع ،وإمس اي  بع أيب خ ل  ،وليث بع أيب سليم ،ا امشو  ،وادلغرية بع مقسم

 ، وغريىم.و     بع أيب ز  د، و  ة ال   ت ،وسفي ن الثوري ،وابع شيمة ،الس ئا
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  االستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهىاالستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهى                                       د/إبراهيى بٍ عبذاهلل انًعثى     

 ىانعًمة انكىيتبذون

 و1024 يُاير(  6انًجهذ )  ولنعذد األا

( ٚقد قطُت ايبشح إىل ني ايطًل ٚشتايفِٝٗني ايطًل ٚشتايفِٝٗا ضتجٓا٤ يف اإلميإ ٚاإلضالّ با ضتجٓا٤ يف اإلميإ ٚاإلضالّ ب)بـ 

 : َكد١َ، ٚزٗٝد، ٚف ًني، ٚخاز١، نُا ًٜٞ

 املكد١َ، ٚرػتٌُ خط١ ايبشح.

 ايتُٗٝد، ٜٚػٌُ َا ًٜٞ:

  : ًًٚػ١يف ايَع٢ٓ ا ضتجٓا٤ ن. 

  :طصطالحا  يفَع٢ٓ ا ضتجٓا٤ ثاًْٝا. 

 .ثايجًا: نْٛاع ا ضتجٓا٤ 

o ٕبني ايطًل ٚشتايفِٝٗ، ٚفٝ٘ نزبع١  ايف ٌ األٍٚ: ا ضتجٓا٤ يف اإلميا

 َباسح:

 َع٢ٓ ا ضتجٓا٤ يف اإلميإٍٚاملبشح األ :. 

 ٚفٝ٘ نزبع١ َطايب:ايطًلعٓد  يف اإلميإ سهِ ا ضتجٓا٤: ْٞاملبشح ايجا ، 

 .املطًب األٍٚ: َٛقفِٗ َٔ ايطواٍ عٔ اإلميإ 

 .املطًب ايجاْٞ: َٛقفِٗ َٔ إداب١ َٔ ضأهلِ عٔ إمياِْٗ 

 .يح: نيفاظ ايطًل يف ا ضتجٓا٤ يف اإلميإاملطًب ايجا 

 .املطًب ايسابع: ا عتبازات ايمت اضتج٢ٓ ايطًل ألدًٗا 

 دايفني.املعٓد  يف اإلميإ سهِ ا ضتجٓا٤: يحايجا بشحامل 

 ايسي ع٢ً املدايفني.: سابعاي بشحامل 

o ّبني ايطًل ٚشتايفِٝٗ. ايف ٌ ايجاْٞ: ا ضتجٓا٤ يف اإلضال 

 ِٖ ْتا٥ر ايبشح.ارتاز١، ٚرػتٌُ ن

 فٗسع امل ايز ٚاملسادع.

 فٗسع املٛضٛعات.
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  االستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهىاالستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهى                                       د/إبراهيى بٍ عبذاهلل انًعثى     

 ىانعًمة انكىيتبذون

 و1024 يُاير(  6انًجهذ )  ولنعذد األا

 التنهيد

 أوالً: يعىن االستثناء يف انهغة:

ا ضتجٓا٤ َ دز َٔ ايفعٌ )اضتج٢ٓ( َأخٛذ ايجالثٞ )ثٓـ٢(، ٚنطصـً٘ ايسدـٛع    

ٞك ذنـــسٙ َـــّس ٚايتهـــساز، ألْـــ٘ ِّـــ ، قـــاٍ ابـــٔ فـــازع: ٠ً يف ايتف ـــ٠ًٌٝ يف ادتًُـــ١ َٚـــّسُث

نٚ دعًـ٘ غـ٦ٝني    ،ٖٚٛ رهسٜـس ايػـ٤ٞ َـسرني    ،ٕٛ ٚايٝا٤ نطصٌ ٚاسد)ث٢ٓ( ايجا٤ ٚايٓ»

َـٔ   َٚعٓـ٢ ا ضـتجٓا٤  ...ثٓٝـت ايػـ٤ٞ ثٓٝـاً    :ٚذيـو قٛيـو   ،َتٛايٝني نٚ َتبـآٜني 

ٌ ٠ً يف ادتًُـ١ َٚـسّ  ٚذيو نٕ ذنـسٙ ٜجٓـ٢ َـسّ    ;قٝاع ايباب ألْـو إذا   ;٠ً يف ايتف ـٝ

 فكـد ذنـست بـ٘ شٜـداً     ًاإ  شٜـد  :فإذا قًت ،ففٞ ايٓاع شٜد ٚعُسٚ ،خسز ايٓاع :قًت

ٖٚـٛ اضـتفعاٍ َـٔ )ثٓٝـت عًٝـ٘( نٟ      »، ٚقـاٍ ايعهـ:ٟ:   (4)«ظـاٖساً  َس٠ نخس٣ ذنسًا

ألٕ املدــسز يــبعم ادتًُــ١ َٓٗــا عــاال عًٝٗــا باقتطــاع بعضــٗا   ،عطفــت ٚايتفــت

 .(5)«عٔ اذتهِ املرنٛز

 ثانياً: يعىن االستثناء يف االصطالح:

، ٚقاٍ ابٔ دين: (6)«مبع٢ٓ إ  ٌٍَٔ ن ا ضتجٓا٤ إخساز بعٍم»قاٍ ايسَاْٞ: 

، ٚقـاٍ  (7)«مما نيخًت فٝ٘ غـريٙ نٚ ردخًـ٘ فُٝـا نخسدـت َٓـ٘ غـريٙ       نٕ ختسز غ٦ًٝا»

نطصـٌ ا ضـتجٓا٤ نٕ رطـتجين غـ٦ًٝا َـٔ شًـ١ اغـتًُت عًٝـ٘ يف نٍٚ َـا          »ابٔ فازع: 

ٚقٝـٌ   ،)إ ( نٚ َا قاّ َكاَٗـا ـإخساز بعم َٔ نٌ ب»، ٚقاٍ ايعه:ٟ: (8)«يفغ ب٘

 .(9)«از َا يٛ  إخساد٘ يتٓاٚي٘ اذتهِ املرنٛزٖٛ إخس

 ثانثاً: أنىاع االستثناء:

 يالضتجٓا٤ ْٛعإ:

                                      
 .(138غة وسنع ال رب يف كالمه  )، وانظر: الص حيب يف فقو الل(392-1/391م جم مق  يإل اللغة ) (4)
 (.1/312يف ال  الةن   واراراب )اللة ب  (5)
 (. 71من زل احلروف ) (6)
 (.66اللمع ) (7)
 (.138الص حيب يف فقو اللغة وسنع ال رب يف كالمه  ) (8)
 (.1/312)اللة ب  (9)
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  االستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهىاالستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهى                                       د/إبراهيى بٍ عبذاهلل انًعثى     

 ىانعًمة انكىيتبذون

 و1024 يُاير(  6انًجهذ )  ولنعذد األا

ُٜط٢ُ: اذتكٝكٞ، ٚاضتجٓا٤ ايتش ـٌٝ، ٜٚهـٕٛ بـاأليٚات     األٍٚ: ا ضتجٓا٤ ايعسيف، ٚ

 املعسٚف١ )إ  ٚنخٛارٗا(، ٖٚٛ املعسٚف يف اطصطالح ايٓشا٠.

ُٜطـــ٢ُ: ا ـــ  ٚايجـــاْٞ: ــٕٛ  (10)اشٟا ضـــتجٓا٤ ايٛضـــعٞ، ٚ ــتجٓا٤ ايتعطٝـــٌ، ٜٚهـ ، ٚاضـ

ــا٤،        ــالّ ايفكٗـ ــ١ٓ، ٚنـ ــاب ٚايطـ ــٛ، ايهتـ ــسٚف يف ْ ـ ــٛ املعـ ــا، ٖٚـ ــ١٦ٝ ٚضتٖٛـ باملػـ

 .(12)ي سف٘ ايهالّ عٔ ادتصا٤ ٚايجبٛت ساً ، ُٚضُٞ اضتجٓا٤ً (11)ٚعًُا٤ ايػسٜع١

 وانفرق بني اننىعني ين وجهني:

ـــ     األٍٚ: ُٜطــ ــرا  ــ٤ٞ; ٚهلـــ ــدٙ غـــ ــ٢ بعـــ ــاأليٚات ٜبكـــ ــتجٓا٤ بـــ ـــ)اضتجٓا٤ نٕ ا ضـــ ُٞ بـــ

ُٜطـُٞ بــ)اضتجٓا٤    ايتش ٌٝ(، ٚنَا ا ضتجٓا٤ باملػ١٦ٝ فال ٜبك٢ بعدٙ غ٤ٞ; ٚهلرا 

 .(14)فٗٛ ٜسفع سهِ ايهالّ بايه١ًٝ (13)ايتعطٌٝ(

ــا ٜٛدبـــ٘ عُـــّٛ ايًفـــغ نٕ ا ضـــتجٓا٤ بـــاأليٚات ٜ ايجـــاْٞ: ــا ا ضـــتجٓا٤ ٚ ،سفـــع َـ نَـ

 إِلًََّ أُوحًَِ هَب فًِ أَجِدُ قُل ال} :فُٔ األٍٚ قٛي٘ رعاىل ،فع َا ٜٛدب٘ ايًفغفري باملػ١٦ٝ

ٌ     ، ص245طاألْعـاّ:  {تَهتً ٍهَ ٌَكُهىىَ  أَى إِالّ ۥٓطَبعِن ٌَطعَوُههُ  عَلَىَٰ هُحَسَّهًب )ٚاهلل  :َٚـٔ ايجـاْٞ قـٍٛ ايكا٥ـ

 .(15)ٚ)عبدٙ عتٝل ٚاَسنر٘ اايل إٕ غا٤ اهلل رعاىل(، ألفعًٔ نرا إٕ غا٤ اهلل(

                                      
 (.1/411كو ال واين )(، والفوا 2/464(، والةحر احمليط يف أصول الفقو )4/22انظر: البخرية ) (11)
 (.6/466(، وهن  ة احملت ج )3/311(، ومغين احملت ج )138انظر: ادلسودة يف أصول الفقو ) (11)
 (.3/311انظر: مغين احملت ج ) (12)
 (.2/464(، والةحر احمليط يف أصول الفقو )3/154انظر: ب ائع الصن ئع ) (13)
 (.2/464(، والةحر احمليط يف أصول الفقو )23/141والتفسري الكةري ) (،3/68(، واحملصول )1/218انظر: قواطع ا دلة ) (14)
 (.91)الكلي ت انظر:  (15)
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 ىانعًمة انكىيتبذون

 و1024 يُاير(  6انًجهذ )  ولنعذد األا

 ن بني انسهف وخمانفيهىانفصم األول: االستثناء يف اإلميا

 املبحث األول: معيى االستثياء يف اإلميان

 يفغ ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ عتتٌُ َعٓٝني: 

رعًٝـل اإلميــإ مبػــ١٦ٝ اهلل رعــاىل، بــإٔ ٜكـٍٛ: نْــا َــؤَ إٕ غــا٤ اهلل، ٜسٜــد:    األٍٚ:

، ٖٚرا َـساي َـٔ اضـتج٢ٓ يف اإلميـإ َـٔ ايطـًل       إْٞ قد آَٓت ٚإمياْٞ مبػ١٦ٝ ايًّ٘

 رتًل.ٚا

، ٖٚـرا املعٓـ٢   نْا نَٚٔ بعد ذيـو رعًٝل إْػا٤ اإلميإ ع٢ً املػ١٦ٝ، فريٜد:  ايجاْٞ:

ٚإٕ نإ عتتًُ٘ يفـغ ا ضـتجٓا٤ إ  إْـ٘ ت ٜهـٔ ٜك ـدٙ َـٔ اضـتج٢ٓ يف اإلميـإ         

 َٔ ايطًل ٚارتًل، ٖٚٛ نٕ ٜساي با ضتجٓا٤.

ــ٘ اهلل:    ــالّ زمحـ ــٝذ اإلضـ ــاٍ غـ ــل   »قـ ــًل ٚارتًـ ــٔ ايطـ ــتجٓٛا َـ ــرٜٔ اضـ  ت ٚايـ

ٜك ـــدٚا يف اإلْػـــا٤، ٚإ ـــا نـــإ اضـــتجٓااِٖ يف إخبـــازٙ عُـــا قـــد س ـــٌ يـــ٘ َـــٔ  

ٕ نْػـأ   َٚـا نعـسف نسـداً   »، ٚقـاٍ:  (16)«اإلميإ فاضـتجٓٛا   ،فعًكـ٘ عًـ٢ املػـ١٦ٝ    اإلميـا

فٗـرا ت   ،نْا نَٚـٔ بعـد ذيـو    :غا٤ اهلل إٕٕ نإ َك ٛيٙ نْا َؤَ إف ;عًك٘ فإذا

ٍ  اإلضـالّ  َـٔ نٖـٌ يٜـٔ    ٌٖ ر ري  :ٜكاٍ ي٘ ايرَٟجٌ  ،ٜ س َوًَٓا  إٕنطصـري  : فكـا

ُٜ ،غــا٤ اهلل قــد آَٓــت  نْــٕٞ نــإ ق ــدٙ إٚ ،طــًِ بــٌ ٖــٛ بــام عًــ٢ ايهفــس  فٗــرا ت 

فـال ظتـٛش    ،ايًفـغ عتتُـٌ ٖـرا ٖٚـرا     إاـالم يهٔ  ،مبػ١٦ٝ اهلل طصاز َوًَٓا ٞمياْإٚ

ٜعًـل باملػـ١٦ٝ َـا     إ ـا ٕ األطصـٌ نْـ٘   إفـ  ٚنٜضـاً  اإلْػـا٤،  يفَجٌ ٖرا ايًفـغ   إاالم

ٚايــرٜٔ اضــتجٓٛا ت   ،ٚاذتاضــس فــال ٜعًــل باملػــ١٦ٝ    املاضــٞفأَــا  ،َطــتكباًلنــإ 

 أًُهصِ َ  وَهَب بِٱللَّهِ ءَاهَنَّب اْقُىلُى} :ٜكٛيٛا نٕنٝل ٚقد نَسٚا  ،نُا ركدّ اإلْػا٤ يفٜطتجٓٛا 

                       ،ص236طايبكــــــس٠: {بَبطِوَٱألَظهههههه قُههههههىةٌََعوَ وَإِظههههههحََٰقَ وَإِسََٰعٍِههههههلَ ٍههههههن إِبههههههسََٰ ِ إِلَههههههىَٰ أًُههههههصِ َ وَهَههههههب إِلٍَنَههههههب

                                      
 (.1/58(، وانظر: فت وى السةكيف )13/42رلموع الفت وى ) (16)
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 ىانعًمة انكىيتبذون

 و1024 يُاير(  6انًجهذ )  ولنعذد األا

 {ۦلِهِوَزُظُه  ۦوَكُتُبِههِ  ۦوَهَلََٰئِكَتِههِ  بِٱللَّههِ  ءَاهَهيَ  كُلٌّ وَٱملُؤهِنُىىَ ۦهِي زَّبِّهِءَاهَيَ ٱلسَّظُى ُ بِوَب أًُصِ َ إِلٍَهِ } :ٚقاٍ رعاىل
 .بال اضتجٓا٤ َِٓٗ قطعًا اإلميإفأخ: نِْٗ آَٓٛا فٛقع  ص185طايبكس٠:

ًّــ٘ َٚـــا نْــصٍ إيٝٓــا       ٚعًــ  ًّــ٘ بـــال    ،٢ نــٌ نســد نٕ ٜكــٍٛ: آَٓــا باي  نُــا نَــس اي

َا اضـتج٢ٓ نسـد َـٔ ايطـًل قـث يف َجـٌ        ،اضتجٓا٤، ٖٚرا َتفل عًٝ٘ بني املطًُني

 سٌّٖــرا، ٚإ ــا ايهــالّ إذا نخــ: عــٔ ْفطــ٘ بأْــ٘ َــؤَ نُــا غتــ: عــٔ ْفطــ٘ بأْــ٘ بكــ  

 فـإذا قـاٍ:   ،نْت بكـسٌّ ركـٞ    فكٍٛ ايكا٥ٌ ي٘: نْت َؤَ ٖٛ عٓدِٖ نكٛي٘: ٌٖ ،ركٞ

ــ٘، ٚنزدــٛ نٕ ننــٕٛ نــريو،     ،٢ ْفطــ٘ركــٞ، فكــد شنَّــ  نْــا بــسٌّ  ًّ فٝكــٍٛ: إٕ غــا٤ اي

ًّــ٘ يــ٘، ٚدــصااٙ عًٝــ٘، ٚنتابــ١ املًــو يــ٘،     ٚذيــو نٕ اإلميــإ ايتــاّ ٜتعكبــ٘ قبــٍٛ اي

فا ضتجٓا٤ ٜعٛي إىل ذيو   إىل َا عًُ٘ ٖٛ َٔ ْفط٘ ٚس ـٌ ٚاضـتكس، فـإٕ ٖـرا     

ــ٘ ٚفضــً٘ ٚإسطــاْ٘،        ٜ ــض رعًٝكــ٘ ًّ باملػــ١٦ٝ، بــٌ ٜكــاٍ: ٖــرا ساطصــٌ مبػــ١٦ٝ اي

 .(17)«، ٚذيو حتكٝل   رعًٝل(إذا غا٤ ايًّ٘) ٢:مبعٓ (إٕ غا٤ ايًّ٘)ٚقٛي٘ فٝ٘: 

 

                                      
 (.45-13/44رلموع الفت وى ) (17)



 

 

  

 يجهة األَذنس نهعهىو اإلَساَية واالجتًاعية 373
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 ىانعًمة انكىيتبذون

 و1024 يُاير(  6انًجهذ )  ولنعذد األا

 ملبحث الثاىي: حكه االستثياء يف اإلميان عيد السلفا

املتأٌَ ملعتكد ايطًل يف ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ ظتد نٕ هلِ َٛقفًا َٔ ايطـواٍ  

عــٔ اإلميــإ، َٚٛقفــًا َــٔ إدابــ١ ايطــا٥ٌ هلــِ عــٔ إميــاِْٗ، نُــا ظتــد نٜضــًا نٕ            

نيفــاظِٗ يف ا ضــتجٓا٤ رعــديت، ٚناًكــت يعــد٠ اعتبــازات  سعٖٛــا يف اضــتجٓا٥ِٗ،  

ّٝٔ ٖرا َٔ خالٍ املطايب ايتاي١ٝ:  ٜٚتب

 املطًب األٍٚ: َٛقفِٗ َٔ ايطواٍ عٔ اإلميإ

  ٗ ــاْ ــاع عـــٔ إميـ ــواٍ ايٓـ ــ١ًنـــسٙ ايطـــًل اي ـــاو ضـ نســـدثٗا » ِ، ٚعـــدٚٙ بدعـ

بـٌ ظتـد    ،فإٕ ايسدٌ ٜعًِ َٔ ْفط٘ نْ٘ يٝظ بهـافس  ،املسد١٦ يٝشتذٛا بٗا يكٛهلِ

ــدقاً  ــ٘ َ ـ ٍ   قًبـ ــٛ ــ٘ ايسضـ ــا٤ بـ ــا دـ ــٍٛ ،مبـ ــٛ     :فٝكـ ــإ ٖـ ــت نٕ اإلميـ ــؤَ فٝجبـ ــا َـ نْـ

ٔ  ،ايت ــدٜل  ،َــست بــ٘ٚ  مــصّ بأْــو فعًــت نــٌ َــا ن   ،ألْــو مــصّ بأْــو َــوَ

ٖٚـرا   ،ٜهسٖـٕٛ ادتـٛاب نٚ ٜف ـًٕٛ يف ادتـٛاب    فًُا عًِ ايطًل َك ـدِٖ طصـازٚا   

فهــاْٛا ظتٝبــٕٛ باإلميــإ املكٝــد ايــرٟ        ،ٚركٝٝــد إاــالم ألٕ يفــغ اإلميــإ فٝــ٘   

 .(18)«ٜطتًصّ نْ٘ غاٖد فٝ٘ يٓفط٘ بايهُاٍ

 ٚمما زٟٚ عٔ ايطًل يف ذيو َا ًٜٞ:

2-  ٍ َــا نغــو يف إميــاْٞ   »   فكــاٍ:نَــؤَ نْــت  ايٓدعــٞ:إبــساِٖٝ  نٕ زدــاًل ضــأ

 .(19)«بدع١عٔ ٖرا إٜاٟ  وضوايٚ

ٙ  :ابٔ ضرئٜ قاٍ -1 ستٓـ١ بدعـ١ نُـا ميـتشٔ       نَـؤَ نْـت   :ضواٍ ايسدٌ نخـا

 .(20)«ارتٛازز

                                      
 (.449-7/448) رلموع الفت وى (18)
( ولو 671-2/671)الرر  ة (، وااجري يف 341، 339، 1/321بع أ   يف السنة )(، واة ا  3/1113أخرجو حرب الكرم ين يف مس ئلو ) (19)

 «.ب اة ؟أمؤمع أنت :الرج    الرج   سؤال »لفظ آخر: 
 (.5/988)ااتق د أى  السنة أخرجو الاللك ئيف يف شرح أصول  (21)
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 ىانعًمة انكىيتبذون

 و1024 يُاير(  6انًجهذ )  ولنعذد األا

 :فهتــب إيٝــ٘  نَــؤَ نْــت سكــًا :نتــب زدــٌ إىل األٚشاعــٞ :زٚح بــٔ عبــاي قــاٍ -3

ٚايهـالّ فٝـ٘ دـدٍ     ،فاملطـأي١ يف ٖـرا بدعـ١     ننتبت رطأيين نَؤَ نْـت سكـاً  

 .(21)«ا ٚت ْهًف٘ يف يٜٓٓات ٜػسس٘ يٓا ضًفٓ

إٕ غـا٤ ت  »  :نَـؤَ نْـت   :٦ٌإذا ضُـ نـإ ٜكـٍٛ   ضفٝإ بـٔ عٝٝٓـ١   َا ٚزي عٔ  -4

 .(22)«ٚ  نغو يف إمياْٞ ،ضوايو إٜاٟ بدع١ :ٚإٕ غا٤ قاٍ ،ظتب٘

٘ اإلَــاّ نمحــد بـٔ سٓبــٌ  ٦ٌ ضُـ  -5 ضــواي٘  :قــاٍ  نَـؤَ نْــت  :عــٔ ايسدـٌ ٜكــاٍ يــ

 .(23)«إٜاى بدع١

 فِٗ َٔ إداب١ َٔ ضأهلِ عٔ إمياِْٗاملطًب ايجاْٞ: َٛق

يهــٕٛ ايطــواٍ ٚادتــٛاب بدعــ١، ٚيهــٕٛ يفــغ      ،َــٔ نــإ ٜتٛقــل عــٔ اإلدابــ١    نًٚ :

اإلميإ فٝ٘ إاالم ٚركٝٝد، فهاْٛا ألدٌ ٖرا   ٜتطُٕٛ باإلميإ نُا ْكٌ ذيو 

، ٚرعديت اسٜك١ رٛقل ايطًل يف إداب١ َٔ ضـأهلِ عـٔ إميـاِْٗ نُـا     (14)نبٛ عبٝد

:ًٜٞ 

ُٜ ّسح ببدع١ٝ ادتٛاب عـٔ ٖـرا ايطـواٍ، نُـا ٚزي نٕ إبـساِٖٝ       َِٓٗ -ن َٔ نإ 

َٚـا   ،ادتٛاب بدع١» :قاٍ  نَؤَ نْت :عٔ ايسدٌ ٜكٍٛ يًسدٌايٓدعٞ ُض٦ٌ 

 .(25)«ٜطسْٞ إٕ غههت

 ٍنإِبههسََٰ ِ َ إِلَههىَٰ أًُههصِ وَهَههب إِلٍَنَههب أًُههصِ َءَاهَنَّههب بِٱللَّهههِ وَهَههب }َٚــِٓٗ َــٔ نــإ ٜتًــٛ قٛيــ٘ رعــاىل:  -ب

، نٚ ٜكــٍٛ: آَٓــا بــاهلل ٚنتبــ٘ ٚزضــً٘، ٚدــا٤ ٖــرا   ص236طايبكــس٠: {حََٰقَوَإِظهه وَإِسََٰعٍِههلَ

                                      
(، وا صةه ين احلجة يف بي ن احملجة 8/254لية )(، وأبو ن يم يف احل2/673(، وااجري يف الرر  ة )3/568)السنة أخرجو اخلالل يف  (21)
(1/112.) 
(، واخلالل يف السنة 346، 338، 1/311(، واة ا  بع ارم م أ   يف السنة )3/224أخرجو أبو الفض  ص حل بع ارم م أ   يف مس ئلو ) (22)
 (.5/982) د أى  السنة ااتق(، والاللك ئيف يف شرح أصول 667، 661، 2/661)الرر  ة (، وااجري يف 3/612)
 (.5/984)ااتق د أى  السنة (، والاللك ئيف يف شرح أصول 3/611)السنة أخرجو اخلالل يف  (23)
 (.7/448(، وانظر: رلموع الفت وى )21-21اردي ن ) (24)
 (.21(، ويف اردي ن )6/169أخرجو ابع أيب شيةة يف ادلصنف ) (25)
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َطٓدًا عٔ ابٔ َطعٛي 
ٕ  (27)ٚإبساِٖٝ ايٓدعٞ (26) ، (28)، ٚااٚٚع بـٔ نٝطـا

 .(30)، ٚاإلَاّ نمحد بٔ سٓبٌ(29)ضرئٜ ٚستُد بٔ 

 :قــاٍ  نَــؤَ نْــت :إذا ضــأيين ايسدــٌ :قٝــٌ يــَ٘ٚٓــ٘ َــا ٚزي نٕ اإلَــاّ نمحــد  

قــاٍ  ،  ْػــو يف إميآْــا :نٚ قــاٍ ،  ٜػــو يف إمياْــو ،ضــواي٘ إٜــاى بدعــ١»

آَٓــت بــاهلل   :نقــٍٛ نُــا قــاٍ اــاٚٚع   :اهلل قــاٍ ٚسفعــٞ نٕ نبــا عبــد   :املصْــٞ

 .(31)«َٚال٥هت٘ ٚنتب٘ ٚزضً٘

ٍ َِٚٓٗ َٔ نإ ٜكٍٛ:   إي٘ إ  اهلل، نُا ٚزي عٔ إبساِٖٝ ايٓدعٞ نْ٘  -ز  :قـا

 .(32)«  إي٘ إ  اهلل :فكٌ نْت  نَؤَ :إذا قٌٝ يو»

ٔ ، ٚإٕ  َٔ نإ ٜطتف ٌ عٔ َساي ايطا٥ٌ ثاًْٝا: ، فإٕ نزاي َطًل اإلميإ ت ٜطـتج

 نزاي اإلميإ املطًل اضتج٢ٓ.

  ٍ ٕ    : زـاّ بـٔ صتــٝض   َٚـٔ ذيـو قــٛ  :فكــاٍ  ضـأٍ زدــٌ اذتطـٔ ايب ـسٟ عــٔ اإلميـا

 ٕ ــا ٘ ٚنتبــ٘ ٚزضــً٘  فــإٕ نٓــت رطــأيين عــٔ اإلميــإ بــاهلل َٚال٥هتــ      ،اإلميــإ إمياْ

   ٔ ــوَ ــا َـ ــاب فأْـ ــاز ٚايبعـــح ٚاذتطـ ــ١ ٚايٓـ ــٍٛ اهلل   ،ٚادتٓـ ــٔ قـ ــأيين عـ ــت رطـ  ٚإٕ نٓـ

                                      
رواه »(: 1/55(، قلل ل اذليثمليف يف رلمللع ال وائلل  )1/83(، والةيهقلليف يف الرل ا )9/158طلياين يف الكةللري )(، وال21أخرجلو أبللو اةيل  يف ارديلل ن ) (26)

 .«الطياين يف الكةري ورج لو رق ت
مسن  (، والطيي يف ذب ا اار ر )1/321(، واة ا  بع أ   يف السنة )6/166(، وابع أيب شيةة يف ادلصنف )21أخرجو أبو اةي  يف اردي ن ) (27)

(، والاللكل ئيف 2/668)الرلر  ة (، وااجري يف 4/129(، واخلالل يف السنة )1113-3/1112(، وحرب الكرم ين يف مس ئلو )2/674ابع اة س( )
 (.4/224(، وأبو ن يم يف احللية )5/979يف شرح أصول ااتق د أى  السنة واجلم اة )

(، واةللل ا  بلللع أ للل  يف السلللنة 6/166(، وابلللع أيب شللليةة يف ادلصلللنف )11/128صلللنف )(، واةللل الرزا  يف ادل21أخرجلللو أبلللو اةيللل  يف ارديللل ن ) (28)
 (.5/979(، والاللك ئيف يف شرح أصول ااتق د أى  السنة واجلم اة )2/672)الرر  ة (، وااجري يف 4/133(، واخلالل يف السنة )323، 1/321)
(، والطليي يف ذلب ا اارل ر )مسلن  1/321(، واة ا  بع أ   يف السلنة )1/328ة )(، والف كهيف يف أخة ر مك21أخرجو أبو اةي  يف اردي ن ) (29)

 (.5/981(، والاللك ئيف يف شرح أصول ااتق د أى  السنة واجلم اة )2/671)الرر  ة (، وااجري يف 2/677ابع اة س( )
 (.3/611)السنة أخرجو اخلالل يف  (31)
 (.3/611)السنة أخرجو اخلالل يف  (31)
، 2/671)الرللر  ة (، وااجلري يف 2/675(، والطليي يف ذللب ا اارل ر )مسلن  ابللع اةل س( )343، 1/321يف السلنة ) اةل ا  بلع أ لل خرجلو أ (32)

673.) 
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 ئِه َ أُوْلََٰ}اآلٜات قـسن إىل   ص1طاألْفاٍ: {قُلُىبُهُن وَجِلَت ٱللَّهُ ذُكِسَ إِذَا ٱلَّرٌِيَ ؤهِنُىىَإًَِّوَب ٱملُ} :ٚدٌعص

 .(33)«ْا َِٓٗ نٚ  اهلل َا نيزٟ ن فٛ ص4طاألْفاٍ: {بقّحَ ٱملُؤهِنُىىَ  ُنُ

، ٚق دِٖ ايـدخٍٛ يف اإلميـإ   َٔ ٜس٣ ايتطُٞ مبطًل اإلميإ بال اضتجٓا٤ :ثايجًا

  نُايــ٘، ٚدــا٤ ٖــرا َطــٓدًا عــٔ ابــٔ َطــعٛي  
، (35)ايــسمحٔ  ايطــًُٞ عبــد، ٚ(34)

 .(37)، ٚزٚاٙ املايه١ٝ عٔ اإلَاّ َايو بٔ نْظ(36)ٚإبساِٖٝ ايتُٝٞ

بٗـرا  كٗـا٤ ايـرٜٔ نـاْٛا ٜتطـُٕٛ     ٚنـريو ْـس٣ َـرٖب ايف   »قاٍ نبٛ عبٝد: 

ايسمحٔ ايطًُٞ، ٚإبساِٖٝ  ضتٔ َوَٕٓٛ، َِٓٗ عبد :ا ضِ بال اضتجٓا٤، فٝكٛيٕٛ

ّ    ،ايتُٝــٞ، ٚعــٕٛ بــٔ عبــداهلل، َٚــٔ بعــدِٖ، َجــٌ عُــس بــٔ ذز          ،ٚاي ــًت بــٔ بٗــسا

َٚطعس بٔ نداّ، َٚٔ ضتا ضتِٖٛ، إ ا ٖٛ عٓدْا َِٓٗ عًـ٢ ايـدخٍٛ يف اإلميـإ    

ــتهُا  ــ٢ ا ضـ ــرئٜ       ، ٍ  عًـ ــٔ ضـ ــني ابـ ــساِٖٝ ٚبـ ــني إبـ ــِٓٗ ٚبـ ــسم بٝـ ــس٣ نٕ ايفـ ن  رـ

ــ٘ نطصــالً  (38)ط  ٜتطــُٕٛصع إ ــا نــإ نٕ ٖــو ٤ نــاْٛا    ٚٚاــاٚ ٚنــإ اآلخــسٕٚ   ب

 .(39)«ٜتطُٕٛ ب٘

 

األٚشاعـٞ:  َٚٔ ذيـو قـٍٛ اإلَـاّ     ،ٚاضعًا يف ا ضتجٓا٤ ٚعدَ٘ األَسَٔ ٜس٣ : زابعًا

إٕ غــا٤ اهلل فشطــٔ، يكــٍٛ اهلل  َــٔ قــاٍ نْــا َــؤَ فشطــٔ، َٚــٔ قــاٍ: نْــا َــؤَ     »

                                      
 (.182(، ويف االاتق د )1/86)ش ا اردي ن أخرجو الةيهقيف يف  (33)
 (.664، 663، 2/662أخرجو الطيي يف ذب ا اار ر )مسن  ابع اة س( ) (34)
 (. 665، 2/664(، والطيي يف ذب ا اار ر )مسن  ابع اة س( )6/173أخرجو ابع س   يف الطةق ت ) (35)
 (.6/161أخرجو ابع أيب شيةة يف ادلصنف ) (36)
 (.13/242(، والبخرية )1/89ترتيا ادل ارك وتقر ا ادلس لن ) (37)
 ( ووصفه  بأهن  سقط ظ ىر.22ن  يب اةي  )أرةت ىبه ال   دة اليت ذكرى  الريخ ا لة ين يف حتقيق اردي  (38)
قل ل أصلح بن : كلل ن  :أبلو م  و لة : قل لقلل لحل رين أ ل  بلع بل    »(: 2/665(، وقل ل الطليي يف ذلب ا اارل ر )مسلن  ابللع اةل س( )22ارديل ن ) (39)

م، اختلف الين  فيو، واملرو بلع ملرة، والون بلع اةل ا  بلع اة ا  بع مس ود، واة ا  بع امر، واة ا  بع      ا نص ري، وزلم  بع احلنفية، وإبراىي
، وأ لوب اتةة، وا صم بع كليا اجلرميف، والضح ك ادلررقيف، واط   بع أيب رب ح، وامر بع ذر، ومق ت  بع حي ن، واةل ال     بلع أيب راود، واةل الكرم

 لل د بللع أيب سللليم ن، ومسلل ر بللع كلل ام، وأبللو إسللحق الرللية ين، وذر، ابلع ا ئللب، والقمللة بللع مررلل ، وزللل رب بللع درلل ر، واةلل ا الو، ومسلللم النحلل ت، و 
 .«وس ي  بع جةري، وطلق بع حةيا، كلهم  ثةت اردي ن



 

 

  

 يجهة األَذنس نهعهىو اإلَساَية واالجتًاعية 377

  االستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهىاالستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهى                                       د/إبراهيى بٍ عبذاهلل انًعثى     

 ىانعًمة انكىيتبذون

 و1024 يُاير(  6انًجهذ )  ولنعذد األا

 ٌ ٚقــــد عًـــِ نْٗــــِ  ص 17طايفـــتض:  {ءَاهِهههنِ َ  ٱللَّهههههُ شَهههبءَ  إِى ٱحلَهههسَامَ  ٱملَعهههه ِدَ خُلُيَّلَتَهههد } :عصٚدـــ

 .(40)«ياخًٕٛ

٘ »قـاٍ نبــٛ عبٝــد:   ٚإ ــا  ،ٚهلــرا نــإ ٜأخــر ضـفٝإ َٚــٔ ٚافكــ٘ ا ضــتجٓا٤ فٝــ

تهِ يف ايباب األٍٚ َـٔ  ٛا ايػٗاي٠ باإلميإ شتاف١ َا نعًُنساٖتِٗ عٓدْا نٕ ٜبّت

ٜطــُٕٛ نٖــٌ املًــ١  فــإِْٗايتصنٝــ١ ٚا ضــتهُاٍ عٓــد اهلل، ٚنَــا عًــ٢ نسهــاّ ايــدْٝا  

َـوَٓني، ألٕ ٚ ٜـتِٗ ٚذبـا٥شِٗ ٚغـٗايارِٗ َٚٓـانشتِٗ ٚشٝـع ضـٓتِٗ         شٝعًا

ــاً       ــ٘ شٝعـ ــتجٓا٤ ٚرسنـ ــس٣ ا ضـ ــٞ ٜـ ــإ األٚشاعـ ــرا نـ ــإ، ٚهلـ ــٞ اإلميـ ــٞ عًـ ــا ٖـ  إ ـ

 .(41)«ٚاضعني

، يــٝظ غــهًا يف اإلميــإ، بــٌ يعــد٠  (42)ٜــس٣ ا ضــتجٓا٤ يف اإلميــإ َــٔ نــإ خاَطــًا:

اعتبازات ضٝأرٞ ذنسٖـا، ٖٚـِ َـا بـني َ ـّسٍح با ضـتجٓا٤ نٚ َٓهـٍس يًكطـع بٛطصـل          

َٚرٖب عدي َٔ اي شاب١ َـِٓٗ: عُـس بـٔ     (43)باإلميإ، ٖٚرا قٍٛ شاٖري ايطًل

ارتطاب 
بٔ نبٞ اايب  ، ٚعًٞ (44) 

، ٚعبـداهلل بـٔ َطـعٛي    (45)
، ٚعا٥ػـ١  (46) 

ٟ  (47)زضٞ اهلل عٓٗا ، ٚابـٔ  (49)، ٚاإلَـاّ نمحـد  (48)، َٚٔ ايطًل قاٍ ب٘: ضـفٝإ ايجـٛز

 .(51)، ٚغريِٖ نجري(50)سبإ

                                      
 (.21اردي ن ) (41)
 (.21اردي ن ) (41)
 (.968-5/967) ااتق د أى  السنةشرح أصول انظر:  (42)
 (.1/149(، واالستق مة )666، 7/515انظر: رلموع الفت وى )( 43)
 (.5/975) ااتق د أى  السنةأخرجو الاللك ئيف يف شرح أصول  (44)
 (.968-5/967) ااتق د أى  السنةأخرجو الاللك ئيف يف شرح أصول  (45)
 (.968-5/967) ااتق د أى  السنة(، والاللك ئيف يف شرح أصول 594-3/593أخرجو اخلالل يف السنة ) (46)
(، 1/349يف السللنة )اةل ا  بلع أ ل  (، و 3/999(، وحللرب الكرمل ين يف مسل ئلو )21ديل ن )(، ويف ار6/165أخرجلو ابلع أيب شليةة يف ادلصلنف ) (47)

 (.968-967، 5/951) ااتق د أى  السنةوالاللك ئيف يف شرح أصول 
 (.594-3/593أخرجو اخلالل يف السنة ) (48)
 (.3/594أخرجو اخلالل يف السنة ) (49)
 (.8/266انظر: صحيح ابع حة ن ) (51)
الةعليي سل ي  بلع  وأيب ،وإبلراىيم النع ليف ،وزلمل  بلع سلري ع ،واحلسلع ،سو طل و  ( الع5/968) ااتقل د أىل  السلنةاللك ئيف يف شلرح أصلول نقلو ال (51)

ومغللرية بللع  ،واملل رة بللع الق قلل ع ،و لل ة ال  لل ت ادلغللريب ،واطلل   بللع السلل ئا ،وإمس ايلل  بللع أيب خ للل  ،ومنصللور ،وا امللش ،والضللح ك ادلرللرقيف ،فللريوز
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َٔ طصف١ نٌٖ اذتل ممٔ ذنسْا َٔ نٖـٌ ايعًـِ: ا ضـتجٓا٤ يف    »قاٍ اآلدسٟ: 

ٕ     -اإلميإ،   ع٢ً د١ٗ ايػو  ٚيهـٔ خـٛف    -ْعـٛذ بـاهلل َـٔ ايػـو يف اإلميـا

فطــِٗ َــٔ ا ضــتهُاٍ يالميــإ،   ٜــدزٟ نٖــٛ ممــٔ ٜطــتشل سكٝكــ١    ايتصنٝــ١ ألْ

٦ًٛا: نَــؤَ نْــت  قــاٍ:  ٚذيــو نٕ نٖــٌ ايعًــِ َــٔ نٖــٌ اذتــل إذا ضـُـ    اإلميــإ نّ  

آَٓــت بــاهلل َٚال٥هتـــ٘ ٚنتبــ٘ ٚزضـــً٘ ٚايٝــّٛ اآلخـــس ٚادتٓــ١ ٚايٓـــاز، ٚنغــباٙ ٖـــرا،       

ٜـدز٣ نٖـٛ     اإلميـإ   ٚايٓاال بٗرا، ٚامل دم ب٘ يف قًب٘ َؤَ، ٚإ ا ا ضتجٓا٤ يف

ْعــت اهلل عــص ٚدــٌ بــ٘ املــوَٓني َــٔ سكٝكــ١ اإلميــإ نّ    ٖــرا    ممــٔ ٜطــتٛدب َــا

اسٜل اي شاب١ زضـٞ اهلل عـِٓٗ ٚايتـابعني هلـِ بإسطـإ، عٓـدِٖ نٕ ا ضـتجٓا٤ يف        

ــاٍ      ــتجٓا٤ يف األعُـ ــا ا ضـ ــب  ٚإ ـ ــدٜل بايكًـ ــٍٛ، ٚايت ـ ــٕٛ يف ايكـ ــاٍ،   ٜهـ األعُـ

 .(52)«املٛدب١ ذتكٝك١ اإلميإ

 َا نيزنـت نسـداً   :مسعت عت٢ٝ بٔ ضعٝد ٜكٍٛ»قاٍ اإلَاّ نمحد بٔ سٓبٌ: 

 .(53)«ٚزآٙ ا ضتجٓا٤ٔ عت٢ٝ ٚسطَّ ا ضتجٓا٤َٔ نطصشابٓا ٚ  بًػين إ  ع٢ً 

ُُٜٝص بٗا نٖـٌ ايطـ١ٓ َـٔ غريٖـِ،      ٚنطصبض ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ عٓدِٖ عال١َ 

ايسمحٔ بٔ َٗـدٟ   ين عٔ عبدبًػ :عٔ نبٞ عبداهلل قاٍ» نُا ز٣ٚ ارتالٍ بطٓدٙ

 .(54)«نٍٚ اإلزدا٤ رسى ا ضتجٓا٤ :نْ٘ قاٍ

 

 

 

 

                                                                                       
 ،وجر لر بلع اة احلميل  ،وسلفي ن بلع ايينلة ،وسفي ن الثوري ،وم مر شيمة،اة ا  بع و  ،  بع خليفةوزل ح  ،وليث بع أيب سليم ،    بع أيب ز  دو  ،مقسم

 .وأيب رور ،وأيب اةي  ،أ  وارم م  ،وحيىي بع س ي  القط ن ،واة ا  بع ادلة رك
 (.2/656الرر  ة ) (52)
(، والسلنة ل ةل ا  3/997(، ومسل ئ  حلرب الكرمل ين )2/552(، وال لل  وم رفلة الرجل ل لممل م أ ل  )3/224)ة صل حل  روا بمس ئ  ارم م أ    (53)

 (.661-2/661(، والرر  ة لآلجري )3/595(، والسنة للعالل )1/311بع أ   )
 سةق ا وه. (54)
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 و1024 يُاير(  6انًجهذ )  ولنعذد األا

 املطًب ايجايح: نيفاظ ايطًل يف ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ

 رعديت نيفاظ ايطًل يف ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ نُا ًٜٞ:

 :َِٓٗ َٔ اضتج٢ٓ بكٛي٘: )نْا َؤَ إٕ غا٤ اهلل( نًٚ :

ايٛيٝــد بــٔ  ممــٔ قــاٍ با ضــتجٓا٤، قــاٍ    ٚدــا٤ ٖــرا َطــٓدًا عــٔ نــجري َــٔ ايطــًل   

ٚ   » :َطًِ قاٍ ٞ األ مسعـت نبـا عُـس ٚضـعٝد بـٔ عبـدايعصٜص     ،ْـظ نَٚايـو بـٔ    ،ٚشاعـ

نْـــا َـــؤَ إٕ غـــا٤  :نقـــٍٛ نٕٜٚـــأذْٕٛ يف ا ضـــتجٓا٤  ،نْـــا َـــؤَ :ٜكـــٍٛ نٕٜٓهـــسٕٚ 

 ،ٚيٝــح ،َٚػــري٠ ،َٚٓ ــٛز األعُــؼ،نــإ » :ٔ عبداذتُٝــدبــدسٜــس ، ٚقــاٍ (55)«اهلل

ٚايعــال٤ بــٔ   ،ٚعُــاز٠ بــٔ ايكعكــاع   ،ٚإمساعٝــٌ بــٔ نبــٞ خايــد   ،ا٥بٚعطــا٤ بــٔ ايطــ 

ٔ    ،ٚضفٝإ ايجٛزٟ ،ٚابٔ غ:١َ ،املطٝب ٚمحـص٠ ايصٜـات    ،ٚنبٛ عتٝـ٢ طصـاسب اذتطـ

 .(56)«ٜٚعٝبٕٛ ع٢ً َٔ   ٜطتجين ،ضتٔ َوَٕٓٛ إٕ غا٤ اهلل :ٜكٛيٕٛ

 :: َِٓٗ َٔ اضتج٢ٓ بكٛي٘: )نزدٛ إٕ غا٤ اهلل( نٚ )نزدٛ(ثاًْٝا

 .(58)، ٚاإلَاّ نمحد(57)ا َطٓدًا عٔ عًك١ُ بٔ قٝظ، ٚإبساِٖٝ ايٓدعٞٚدا٤ ٖر

نزدـٛ   :قاٍ  نَؤَ نْت :قٌٝ يعًك١ُ» :قاٍ ايٓدعٞ عٔ إبساَِٖٝٚٔ ذيو َا ٚزي 

 .(59)«إٕ غا٤ اهلل رعاىل

 َِٓٗ َٔ سّطٔ نال اي ٝػتني )إٕ غا٤ اهلل( ٚ )نزدٛ(: ثايجًا:

 .  (61)داهلل بٔ ياٚي اهلُداْٞ، ٚعب(60)ٚدا٤ ٖرا َطٓدًا عٔ ٜٛضل بٔ نضباط

                                      
 (.1/347يف السنة )اة ا  بع أ   أخرجو  (55)
 (.5/979(، والاللك ئيف يف شرح أصول ااتق د أى  السنة )2/664(، وااجري يف الرر  ة )1/335يف السنة ) اة ا  بع أ  أخرجو  (56)
(، والطلليي يف ذللب ا 341، 1/321يف السللنة )اةلل ا  بلع أ لل  (، و 3/1111(، وحلرب الكرملل ين يف مسلل ئلو )21أخرجلو أبللو اةيلل  يف ارديلل ن ) (57)

 (.2/879(، وابع بطة يف ارب نة )2/668(، وااجري يف الرر  ة )4/132اخلالل يف السنة )(، و 2/675اار ر )مسن  ابع اة س( )
 (.612، 3/611أخرجو اخلالل يف السنة ) (58)
، 21(، ويف ارديللل ن )165، 6/161(، وابللع أيب شلليةة يف ادلصللنف )6/86(، وابللع سلل   يف الطةقلل ت الكلليى )21أخرجللو أبللو اةيلل  يف ارديلل ن ) (59)

(، والطليي يف ذلب ا اارل ر )مسلن  ابلع اةل س( 341، 1/322(، واة ا  بع أ   يف السنة )1111-3/1111ب الكرم ين يف مس ئلو )(، وحر 33
(، وأبو 883، 2/869(، وابع بطة يف ارب نة )672، 666، 2/665)الرر  ة (، وااجري يف 4/133(، واخلالل يف السنة )675، 671، 2/671)

 (.1/83(، والةيهقيف يف الر ا )2/111ن يم يف احللية )
 (.3/1112أخرجو حرب الكرم ين يف مس ئلو ) (61)
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 و1024 يُاير(  6انًجهذ )  ولنعذد األا

 املطًب ايسابع: ا عتبازات ايمت اضتج٢ٓ ايطًل ألدًٗا

 نإ ايطًل ٜطتجٕٓٛ يعد٠ اعتبازات ٖٞ:

َّ اإلميـإ املطًـل غـاٌَ يًكـٍٛ ٚا عتكـاي ٚايعُـٌ،        نًٚ : ٔ ن ألَـٛز ايٛادبــ١  فعـٌ ا  َـ

َّـ     ٚرسى شٝع احملسَـات،  ٚاملطتشب١،  ٘ اضـتهٌُ  ٚ  ميهـٔ ألسـد نٕ ظتـصّ يٓفطـ٘ بأ

 .ٖرٙ األَٛز نًٗا

ذٖـب إىل سـدٜح ابـٔ َطـعٛي يف ا ضـتجٓا٤ يف      ن» قـاٍ:  َٚٔ ذيو قٍٛ اإلَاّ نمحد

ٍ    ،ٚايعٌُ ايفعٌ ،ألٕ اإلميإ قٍٛ ;اإلميإ ٚطتػـ٢ نٕ ْهـٕٛ قـد     ،فكـد د٦ٓـا بـايكٛ

 .(62)«نْا َؤَ إٕ غا٤ اهلل :فٝعذبين نٕ ْطتجين يف اإلميإ ْكٍٛ ،فسآا يف ايعٌُ

٘ »اإلضــالّ:  قــاٍ غــٝذ ٖٚــرا َطــابل ملــا  ،َٚجــٌ ٖــرا نــجري يف نــالّ نمحــد ٚنَجايــ

ركــدّ َــٔ نٕ املــؤَ املطًــل ٖــٛ ايكــا٥ِ بايٛادبــات املطــتشل يًذٓــ١ إذا َــات عًــ٢      

ٔ        نٚ ،ذيــو ٚنٕ  ،ٕ املفــسط بــملى املــأَٛز نٚ فعــٌ احملعــٛز   ٜطًــل عًٝــ٘ نْــ٘ َــوَ

٘   َؤَ قطعًانْا  :فإذا قاٍ ،املؤَ املطًل ٖٛ اي: ايتكٞ ٚيٞ اهلل نْـا   :نـإ نكٛيـ

 .(63)«ركٞ ٚيٞ اهلل قطعًا بسٌّ

َّ ادتصّ باإلميإ فٝ٘ رصن١ٝ يًٓفظ ثاًْٝا:  أَعلَهنُ   ُهىَ  أًَفُعَهكُن  اْتُصَكُّهى  فَه  } قـاٍ رعـاىل:   ن

 .ص31طايٓذِ: {ٱتَّقَىَٰ بِوَيِ

نٌٖ ايط١ٓ ٜكٛيٕٛ اإلميـإ قـٍٛ   » نْ٘ قاٍ: ضفٝإ ايجٛزٟ َٚٔ ذيو َا ٚزي عٔ

 .(64)«ٚ  إميإ إ  بعٌُ ،  ظتٛش عٌُ إ  بإميإ ،اف١ نٕ ٜصنٛا نْفطِٗٚعٌُ شت

ٌ   ثايجــًا: َّ اإلميــإ ايٓــافع ٖــٛ املتكبــٌ، ٚ  ميهــٔ ألســد نٕ ظتــصّ بــإٔ عًُــ٘ َتكبــ ، ن

، ص60طاملوَٓـٕٛ:  {عُهىىَ زََٰجِ زَبِّهِهن  إِلَهىَٰ وَجِلَهت  أًََّهُهن    وَّقُلُىبُهُن ءَاتَىاْ هَب تُىىَوَٱلَّرٌِيَ ٌُؤ} نُا قاٍ رعـاىل: 

ــ١   ــ١ ٚيف بٝــــإ َعٓــــ٢ اآلٜــ ــا  ضــــأيت عا٥ػــ ٍكزضــــٞ اهلل عٓٗــ ــٛ ــرٙ  اهلل  زضــ عــــٔ ٖــ

                                                                                       
 (.3/1111أخرجو حرب الكرم ين يف مس ئلو ) (61)
 (.3/611)السنة يف خلالل أخرجو ا (62)
 (.1/62(، وانظر: فت وى السةكيف )7/448) رلموع الفت وى (63)
 (.1/61(، وانظر: فت وى السةكيف )5/981) ااتق د أى  السنةأخرجو الاللك ئيف يف شرح أصول  (64)
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 ىانعًمة انكىيتبذون

 و1024 يُاير(  6انًجهذ )  ولنعذد األا

ٖــِ ايــرٜٔ ٜػــسبٕٛ ارتُــس   :قايــت عا٥ػــ١ {وَجِلَههت  وَّقُلُههىبُهُن ءَاتَههىاْ هَههب تُههىىَوَٱلَّههرٌِيَ ٌُؤ}اآلٜــ١

ــسقٕٛ ــاٍف  ٜٚطـ ــًٕٛ     )) : كـ ــَٕٛٛ ٜٚ ـ ــرٜٔ ٜ ـ ــِٓٗ ايـ ــدٜل ٚيهـ ــت اي ـ ــا بٓـ   ٜـ

غتــــــافٕٛ نٕ   ٜكبــــــٌ َــــــِٓٗ نٚي٦ــــــو ايــــــرٜٔ ٜطــــــازعٕٛ يف   ٜٚت ــــــدقٕٛ ٖٚــــــِ

 .(65)((ارتريات

ٍ  نْـ٘  ايفضـٌ  عـٔ  » بطـٓدٙ َٚٔ ذيو َا زٚاٙ ارتالٍ   مسعـت نبـا    :سـدثِٗ قـا

ٌ    عبد ٞ   ،اهلل ٜعذب٘ ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ، فكـاٍ يـ٘ زدـ  :قًـت   نَـؤَ نْـت   :قٝـٌ يـ

ٍ فػضـب نمحـ    ٖـٌ ايٓـاع إ  َـؤَ ٚنـافس      ٌٖ عًٞ يف ذيو غـ٤ٞ  ;ْعِ  :د ٚقـا

َـٔ   ص206طايتٛبـ١:  {ٱللَّههِ  ههسِ ألَ جَهىىَ وَءَاخَسُوىَ هُس} :ٚقاٍ اهلل عص ٚدٌ ،ٖرا نالّ اإلزدا٤

ٌ    ٚعُـالً  نيـٝظ اإلميـإ قـٛ ً    :ثـِ قـاٍ نمحـد    ،ٖو ٤ ٍ  ،بًـ٢  :قـاٍ ايسدـ فذ٦ٓـا   :قـا

فهٝــل رعٝــب نٕ ٜكــٍٛ إٕ  :قــاٍ ،  :قــاٍ  فذ٦ٓــا بايعُــٌ :قــاٍ ،ْعــِ :قــاٍ  بــايكٍٛ

نٕ  :نٕ نمحد بـٔ سٓبـٌ نتـب إيٝـ٘ يف ٖـرٙ املطـأي١       :شاي نبٛ ياٚي  طتجينغا٤ اهلل ٜٚ

ٌ  ،بايعٌُ ٧ٚت صت ،فذ٦ٓا بايكٍٛ ،اإلميإ قٍٛ ٚعٌُ شاي  ،فٓشٔ َطتجٕٓٛ بايعُـ

ٌ      :مسعت نبا عبداهلل ٜكٍٛ :ايفضٌ  ،نإ ضًُٝإ بٔ سـسب محـٌ ٖـرا عًـ٢ ايتكبـ

 .(66)« ضتٔ ْعٌُ ٚ  ْدزٟ ٜتكبٌ َٓا نّ   :ٜكٍٛ

ــا٤ يـــصّٚ   »ابـــٔ بطـــ١: قـــاٍ  فٗـــرٙ ضـــبٌٝ املـــوَٓني ٚاسٜـــل ايعكـــال٤ َـــٔ ايعًُـ

ا ضــــتجٓا٤ ٚارتــــٛف ٚايسدــــا٤،   ٜــــدزٕٚ نٝــــل نســــٛاهلِ عٓــــد اهلل  ٚ  نٝــــل   

                                      
ب ب التوقيف الو  ،كت ب ال ى يف  ابع م جو  ، و (3175ب ب ومع سورة ادلؤمنون ح) ،كت ب تفسري القرآن اع رسول ا  يف  اليمبي أخرجو  (65)

ا ح  ث صحيح ارسن د ومل ىب»(: 2/427، ق ل احل كم يف ادلست رك )(25312ح) (6/159)سن  ، وارم م أ   يف ادل(4198ال م  ح)
وإسن د ح  ث ا ئرة رج لو كلهم رق ت، ولبلن ق ل »، وق ل: (162(، وا لة ين يف الصحيحة ح)1/427، وصححو ابع كثري يف تفسريه )«خيرج ه

التهب ا، لكع  قو و ح  ث  قلت: وفيو الة، وىيف االنقط ع بني اة  الر ع وا ئرة فإنو مل   ركه  كم  يف، ووافقو البىيب «ارسن د صحيح»احل كم: 
امر بع قيإل اع اة   وق  وصلو ابع جر ر: ح رن  ابع  ي  ق ل: ح رن  احلكم بع برري ق ل: ح رن ، أيب ىر رة البي أش ر إليو اليمبي فإنو موصول

 لو رق ت غري ابع  ي ، وىو زلم  بع وىبا سن  رج، ق ل: ق لت ا ئرة: احل  ث حنوه الر ع بع س ي  بع وىا اذلم اين اع أيب ح زم اع أيب ىر رة
يف ادلص حف وابع مردو و كم  يف ال ر  ض يف مع حفظو، لكع ل لو توبع، فق  أخرج احل  ث ابع أيب ال ني  وابع ا نة ري  ي  بع حي ن الرازي وىو

 .«مع طةقة شيوخ ابع جر ر، ف ستة   أن  كون رواه اع شيعو ىبا ( وابع أيب ال ني 5/11ادلنثور )
 .(3/597السنة للعالل ) (66)
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ــسيٚي٠  قــــاٍ رعــــاىل:     ــ١ ٖــــٞ نّ َــ ــاهلِ نَكبٛيــ  {تَّقِ َإًَِّوَههههب ٌَتَقَبَّههههلُ ٱللَّهههههُ هِههههيَ ٱملُهههه    } نعُــ
 .(67)«ص17طاملا٥د٠:

ٚنٕ َــا  ،ايتعًٝــٌ، ٚبٝــإ (68)رعــاىل إ ــا رهــٕٛ مبػــ١٦ٝ اهلل نٕ األَــٛز شٝعٗــا زابعــًا:

 ٱلسُّءٌَههب زَظُههىلَهُ ٱللَّهههُ صَههدَ َلَّقَههد } ، نكٛيــ٘ رعــاىل:(69)قــاّ بكًبــ٘ َــٔ اإلميــإ مبػــ١٦ٝ اهلل

، ٚنٕ ٖــرا   ٜعــين ايػــو،   ص17طايفــتض: {ءَاهِههنِ َ ٱللَّهههُ شَههبءَ إِى ٱحلَههسَامَ ٱملَعهه ِدَ لَتَههدخُلُيَّ بِههٱحلَقِّ

 ا ضتجٓا٤ يف األَٛز املتٝك١ٓ دا٥ص.ف

مسعــت نبــا عبــداهلل نمحــد بــٔ   »بهــس األثــسّ قــاٍ:   ٞنبــَٚــٔ ذيــو َــا ٚزي عــٔ  

  «قاٍ: نَا نْا فال نعٝب٘ سٓبٌ ض٦ٌ عٔ ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ َا ركٍٛ فٝ٘ 

 شتافـــ١ً ٢اضـــتجٓفاإلميـــإ قـــٍٛ ٚعُـــٌ  :كـــٍٜٛإذا نـــإ »اهلل:  قـــاٍ نبـــٛ عبـــد

طتجين يًعٌُ، قاٍ اهلل عص ٜ إ ا -ع٢ً ايػو :ٛيٕٛيٝظ نُا ٜك-ٚاستٝااًا 

فٗـرا    {ءَاهِهنِ َ  ٱللَّههُ  شَهبءَ  إِى ٱحلَهسَامَ  ٱملَعه ِدَ  لَتَهدخُلُيَّ  بِهٱحلَقِّ  ٱلسُّءٌَهب  زَظُهىلَهُ  ٱللَّههُ  صَهدَ َ لَّقَهد  }ٌ: ٚد

قاٍ:  (70)رعاىل((إْٞ ألزدٛ نٕ ننٕٛ نخػانِ هلل : ))اضتجٓا٤ بػري غو، ٚقاٍ 

 .(71)«١ٜٛ يالضتجٓا٤ يف اإلميإركٖرا نً٘ 

ّٝ»قاٍ غٝذ اإلضالّ:  نالَ٘ نْ٘ ٜطتجين َـع رٝكٓـ٘ مبـا ٖـٛ      يفٔ نمحد فكد ب

ٜٚطــتجين يهــٕٛ ايعُــٌ  ،ذيــو يفٜكٛيــ٘ بًطــاْ٘ ٚقًبــ٘   ٜػــو  ،اآلٕ َٛدــٛي فٝــ٘

٘     ،َٔ اإلميإ فٓفـ٢ ايػـو ٚنثبـت     ،ذيـو  يفبـٌ ٜػـو    ،ٖٚـٛ   ٜتـٝكٔ نْـ٘ ننًُـ

ٙ  ،ْفطـــ٘ايـــٝكني فُٝـــا ٜتٝكٓـــ٘ َـــٔ  ّٝ ،ٚنثبـــت ايػـــو فُٝـــا   ٜعًـــِ ٚدـــٛي ٔ نٕ ٚبـــ

                                      
 (.2/872)اردي ن( )اع شر  ة الفرقة الن جية ارب نة  (67)
 (.13/45(، ورلموع الفت وى )271انظر: قواا  ال ق ئ  ) (68)
 (.3/85انظر: رلموع فت وى ورس ئ  فضيلة الريخ زلم  بع ص حل ال ثيمني ) (69)
 .(1111ع اليو الفجر وىو جنا ح )ب ب صحة صوم مع طل ،كت ب الصي ميف  مسلم  أخرجو (71)
 (.2/659)الرر  ة أخرجو ااجري يف  (71)
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ملـا   ا ضتجٓا٤ َطتشب هلرا ايجاْٞ ايرٟ   ٜعًـِ ٖـٌ نرـ٢ بـ٘ نّ   ٖٚـٛ دـا٥ص نٜضـاً       

 .(72)«ٜتٝكٓ٘

 .(73)نٕ ٜطتجين املس٤ خٛفًا َٔ ض٤ٛ ارتاز١ خاَطًا:

 :قـاٍ زدـٌ عٓـد ابـٔ َطـعٛي     » َٚٔ ذيو َا ٚزي عٔ اذتطٔ ايب سٟ نْ٘ قاٍ:

 :نفأْت َٔ نٌٖ ادت١ٓ  فكاٍ: نزدٛ، فكاٍ ابٔ َطعٛي :فكاٍ ابٔ َطعٛي نْا َؤَ،

 .(74)«نفال ٚنًت األٚىل نُا ٚنًت األخس٣ 

َــٔ ٚدــ٘ آخــس ٜكــع عًــ٢ َطــتكبٌ      ٜٚ ــض ا ضــتجٓا٤ نٜضــاً  »قــاٍ ابــٔ بطــ١:   

األعُــاٍ َٚطــتأْل األفعــاٍ ٚعًــ٢ ارتازــ١، ٚبكٝــ١ األعُــاز، ٜٚسٜــد إْــٞ َــؤَ إٕ     

يف يٜـٛإ نٖـٌ اإلميـإ، ٚإٕ     ملوَٓني، ٚإٕ نٓت عٓد اهلل َجبتًاختِ اهلل يٞ بأعُاٍ ا

ٜـدّٚ يـٞ ٜٚبكـ٢ عًـٞ ستـ٢ نيكـ٢ اهلل بـ٘،         نإ َا نْا عًٝ٘ َٔ نفعاٍ املوَٓني نَسًا

ٚ  نيزٟ ٌٖ نطصبض ٚنَطٞ ع٢ً اإلميإ نّ    ٚبريو نيب اهلل ْبٝـ٘ ٚاملـوَٓني َـٔ    

 {لَّهههههُٱل ءَب أَى ٌَ َههههإِال (٣٢)ذََٰلِهههه َ اَههههدًا  ًِّههههً فَبعِههههلءٍ إِ تَقُههههىلَيَّ لِ َههههبْيوَال}عبــــايٙ، قــــاٍ رعــــاىل: 
فأْت   ظتٛش يو إٕ نٓت ممٔ ٜؤَ باهلل ٚرعًِ نٕ قًبو بٝدٙ  ص 14-13طايهٗل:

إْٞ ، ٚ  ركٍٛ:َوًَٓا : إْٞ نطصبض غدًاستًُا سصًَا ٜ سف٘ نٝل غا٤ نٕ ركٍٛ قًٛ 

ضــتجٓا٤ فتكــٍٛ: إٕ غــا٤ ، إ  نٕ ر ــٌ نالَــو با ٚ  َٓافكــًا نــافسًا نطصــبض غــدًا

 .(75)«اهلل، فٗهرا نٚطصاف ايعكال٤ َٔ املوَٓني

نٕ املــؤَ املطًــل ٖــٛ ايــرٟ ٜطــتشل ادتٓــ١   اعتكــدَٚــٔ »قــاٍ غــٝذ اإلضــالّ: 

ٔ ٖٚرا َع٢ٓ َا ٜس٣ٚ عـٔ   ،َٔ ض٤ٛ ارتاز١ فكد نطصاب فاضتج٢ٓ خٛفًا َطـعٛي   ابـ

ٍ   نٖـٌ ادتٓـ١  نْت َٔ  :فكٌٝ ي٘ ،ْعِ :فكاٍ  نْت َؤَ :نْ٘ قٌٝ ي٘ عٔ زدٌ  :فكـا

 .(76)«ٖال ٚنٌ األٚىل نُا ٚنٌ ايجا١ْٝ :فكاٍ ،نزدٛ

                                      
 (.7/452) رلموع الفت وى (72)
 (.7/681) رلموع الفت وى (73)
(، وااجري يف الرر  ة 4/131(، واخلالل يف السنة )2/671( )مسن  ابع اة س(، والطيي يف ذب ا اار ر )21أخرجو أبو اةي  يف اردي ن ) (74)
 (.871، 2/869(، وابع بطة يف ارب نة )665، 2/658)
 (.866-2/865)اردي ن( )اع شر  ة الفرقة الن جية ارب نة  (75)
 (.682-7/681) رلموع الفت وى (76)
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 .(77)ايت:ى برنس اضِ اهلل ضايضًا:

ــد ايعجـــُٝني:   ــتجٓا٤ ايتـــ:ى   »قـــاٍ ايػـــٝذ ستُـ ــٛي َـــٔ ا ضـ ــإ املك ـ إٕ نـ

    ٌ ٚنٕ َـا قــاّ بكًبـ٘ َـٔ اإلميـإ مبػـ١٦ٝ اهلل، فٗــرا       ،بـرنس املػـ١٦ٝ، نٚ بٝـإ ايتعًٝـ

 .(78)«دا٥ص

 ٝ ــ ــع غـ ــاٍ:   ٚقـــد شـ ــتجٓا٤ فكـ ــر ايطـــًل يف ا ضـ ــالّ َ خـ ــإذا»ذ اإلضـ ــإ  فـ نـ

ٞ َك ٛيٙ  ٞ   نعًـِ   نْـ ًـ      نْـ يـٝظ   نعُـايٞ، ٚنْـ٘ ٜكبـٌ    َّ،قـا٥ِ بهـٌ َـا نٚدـب اهلل ع

ٔ    ،َك ٛيٙ ايػو فُٝا يف قًب٘ ٘    ،فٗـرا اضـتجٓااٙ سطـ  ،ٚق ـدٙ نٕ   ٜصنـ٢ ْفطـ

ٓفـــام ٚايـــرْٛب نـــجري٠ ٚاي ،بـــٌ َٓـــَ٘ـــس فك ن  ٚنٕ   ٜكطـــع بأْـــ٘ عُـــٌ عُـــال نُـــًا

 .(79)«شتٛف ع٢ً عا١َ ايٓاع

ٍ   ،ي٘ ٚد٘ طصشٝض ا ضتجٓا٤فإٕ »ٚقاٍ نٜضًا:  نْـا َـؤَ إٕ غـا٤ اهلل     :فُـٔ قـا

بٗــا فكــد  ٖٚــٛ ٜعتكــد نٕ اإلميــإ فعــٌ شٝــع ايٛادبــات ٚغتــاف نٕ   ٜهــٕٛ قا٥ُــاً   

ِ       ،نسطٔ ٔ قـاٍ   ،ٚهلرا نـإ اي ـشاب١ غتـافٕٛ ايٓفـام عًـ٢ نْفطـٗ  :نبـٞ ًَٝهـ١   ابـ

٘   نيزنت ثالثني َٔ   اعتكـد َٚـٔ   ،نطصشاب ستُد نًِٗ غتاف ايٓفـام عًـ٢ ْفطـ

َـٔ ضـ٤ٛ ارتازـ١ فكـد      نٕ املؤَ املطًل ٖـٛ ايـرٟ ٜطـتشل ادتٓـ١ فاضـتج٢ٓ خٛفـاً      

ٌ  ابــٖٔٚــرا َعٓــ٢ َــا ٜــس٣ٚ عــٔ   ،نطصــاب   نْــت َــؤَ :َطــعٛي نْــ٘ قٝــٌ يــ٘ عــٔ زدــ

ِ  :فكاٍ ٘   ،ْعـ ٍ   نْـت َـٔ نٖـٌ ادتٓـ١     :فكٝـٌ يـ ٛ  :فكـا ٍ  ،نزدـ ٖـال ٚنـٌ األٚىل    :فكـا

َــٔ رصنٝــ١ ْفطــ٘ نٚ َــدسٗا نٚ رعًٝــل     خٛفــًا اضــتج٢َٓٚــٔ  ،ُــا ٚنــٌ ايجاْٝــ١ ن

ْفطـ٘ َـٔ ايت ـدٜل     يفَٚٔ دصّ مبا ٜعًُـ٘ نٜضـا    ،األَٛز مبػ١٦ٝ اهلل فكد نسطٔ

 .(80)«فٗٛ َ ٝب

                                      
خ ( للسليوطيف، ورلملوع فتل وى ورسل ئ  فضليلة الرللي211)الرلم ئ  الرلر فة ( للمنل وي، و 5/161)فلي  القل  ر (، و 1/61انظلر: فتل وى السلةكيف ) (77)

 (.3/85زلم  بع ص حل ال ثيمني )
 (.3/85انظر: رلموع فت وى ورس ئ  فضيلة الريخ زلم  بع ص حل ال ثيمني ) (78)
 (.47ن )هن  ة ادلةت ئني يف أصول ال  ع البع   ا(، وانظر: 13/41)رلموع الفت وى  (79)
 (.682-7/681) رلموع الفت وى (81)
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ــٔ        ــدَني َــ ــعسٟ ٚبعــــم املتكــ ــٔ األغــ ــا اذتطــ ــ٘ نٕ نبــ ــ٘ يــ ــب ايتٓبــ ــا ظتــ ٚممــ

يػـافعٞ ٚنمحـد ٜٛافكـٕٛ    َٚٔ نخر بكـٛهلِ َـٔ نربـاع اإلَـاّ َايـو ٚا      (81)نطصشاب٘

َــرٖب ايطــًل  ــٛاش ا ضــتجٓا٤ يف اإلميــإ، يهــِٓٗ غتــايفِْٛٗ يف رعًٝــٌ دــٛاشٙ،    

ٖٚــٞ َــا ٜــٛايف بــ٘ ايعبــد زبــ٘ َٚــا  - (82)فٗــِ ٜكٛيــٕٛ  ــٛاشٙ ألدــٌ اعتبــاز املٛافــا٠ 

 ٕ غـساًا يف طصـش١ اإلميـإ ٚنْٛـ٘ َعتـدًا بـ٘ عٓـد اهلل رعـاىل          -ميٛت عًٝ٘ اإلْطـا

ٔ (83)يف اذتاٍ قبـٌ  -عٓـدِٖ َـٔ َـات َوَٓـًا، فُـٔ آَـٔ ثـِ ازرـد فإمياْـ٘           ، فـاملوَ

 .(84)يٝظ بإميإ -زير٘

ٖٚرا بٓا٤ً ع٢ً اعتكايِٖ بأشي١ٝ طصفات اهلل رعـاىل ضـٛا٤ ناْـت َـٔ اي ـفات      

ــًا َــٔ سًــٍٛ اذتــٛايخ بــ٘ ضــبشاْ٘، فــريٕٚ نٕ غضــب اهلل          ــ١ نٚ ايفعًٝــ١ ٖسٚب ايرارٝ

ــابعٛا يف ذيــو قــٍٛ ابــٔ نــال      ــإٔ اهلل رعــاىل  رعــاىل ٚزضــاٙ نشيٝــإ، ٚر ت ٜــصٍ »ب ب

 .(85)«ْ٘ ميٛت نافسًانع٢ً َٔ ٜعًِ  ضاخطًا ْ٘ ميٛت َوًَٓانعُٔ ٜعًِ  زاضًٝا

 ٚضٝأرٞ ايهالّ عٔ َطأي١ املٛافا٠ يف املبشح ايتايٞ.

                                      
( للةغلل ادي ونسللةو  يب سلله  الصلل لوكيف وأيب بكللر بللع فللورك، وقلل ل بللو 253فللورك، وأصللول اللل  ع )( البللع 164انظللر: رلللرد مقلل الت ا شلل ري )( 81)

أكثللر أصلح بن  قلل لوا: أنل  مللؤمع إن شلل   »(: 571(، وقلل ل اللرازي يف زلصلل  أفكل ر ادلتقلل مني وادلتلأخر ع )59الةل قالين يف ارنصلل ف فيمل  عللا ااتقل ده )
 (.261ورس ئ  ادلقر  ي )، وانظر: «ا 

(، وح شللية الةيجللوري الللو 48ن )هن  للة ادلةتلل ئني يف أصللول اللل  ع البلع  لل ا( للجلو ين، و 411( للةغلل ادي، واررشلل د )253انظلر: أصللول اللل  ع )( 82)
 (.174شرح جوىرة التوحي  )

(، 11/63( )439-436، 7/143( لللرازي، ورلملوع الفتل وى )32-6/31(، والتفسري الكةري )4/48انظر: الفص  يف ادلل  وا ىوا  والنح  )( 83)
 (.1/151واالستق مة )

 (.16/582انظر: رلموع الفت وى )( 84)

(، وبيلل ن تلةلليإل اجلهميللة 4/48( للةلل قالين، والفصلل  )43( لألشلل ري، وارنصلل ف فيملل  عللا ااتقلل ده )547، 298انظللر: مقلل الت ارسللالميني )( 85)
(2/31.) 
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 املبحث الثالث: حكه االسثياء يف اإلميان عيد املخالفني

 ايكٍٛ األٍٚ: حتسِٜ ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ

، َٚتـأخسٚ  (87)، ٚننجـس املارسٜدٜـ١  (86)ٍٛ املسد٦ـ١، ٚادتُٗٝـ١  ٚذٖب إىل ٖـرا ايكـ  

٘  (90)، ٚاإلَاّ نبٛ سٓٝف١(89)، ُْٚطب إىل املعتصي١(88)األغاعس٠ ، (91)ٚاا٥ف١ َٔ نطصـشاب

 ، ٚغريِٖ.(92)ٚاا٥ف١ َٔ املايه١ٝ نُشُد بٔ ضشٕٓٛ

 ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ:

د ٖــٛ ايت ــدٜل، ألٕ اإلميــإ غــ٤ٞ ٚاســ ،ٕميــانطصــٌ اإليف  غــوٌّ نٕ ا ضــتجٓا٤ نًٚ :

ــس  ــإ نفــ ــٌ اإلميــ ــٛ   (93)ٚايػــــو يف نطصــ ــافس فٗــ ــٝظ مبــــؤَ ٚ  نــ ــإ يــ ، ٚإذا نــ

ــّهان١،     ٕطــُٖٛــو ٤ ٜٚ، (94)َٓــافل ألْٗــِ ٜطــتجٕٓٛ يف  نٖــٌ ايطــ١ٓ ٚادتُاعــ١ ايػَّ

 اإلميإ. 

ــًا: ٕ     ثاْٝــــ ــا ــوَٓني باإلميــــ ــل املــــ ــت بٛطصــــ ــمت دصَــــ ــات ايــــ ــاىل:  اآلٜــــ ــ٘ رعــــ                          نكٛيــــ

ــس٠: {نُهههههههههههىىَوَٱملُؤهِ ۦهِهههههههههههي زَّبِّههههههههههههِى ُ بِوَهههههههههههب أًُهههههههههههصِ َ إِلٍَههههههههههههِ  ءَاهَهههههههههههيَ ٱلسَّظُههههههههههه}                                         ،ص184طايبكـــــــــ

 ،ص293طآٍ عُــسإ: {هَنَّههبَب فَءَاهِنُههىاْ بِههسَبِّكُن هُنَبدٌِههب ٌُنَههبدِي لَََِِِٰٰههيِ أَى  ظَههوِعنَب إًَِّنَههببَّنَههب زَّ}ٚقٛيــ٘ رعــاىل:

 وَإِظههحََٰقَ وَإِسََٰعٍِههلَ ن إِبههسََٰ إِلَههىَٰ أًُههصِ َ وَهَههب إِلٍَنَههب أًُههصِ َٱللَّهههِ وَهَههب بِ ءَاهَنَّههب اْقُىلُههى}ٚنَــسِٖ رعــاىل بكــٍٛ: 

                                      
 (.7/429)(، ورلموع الفت وى 1/25انظر: طةق ت احلن بلة ) (86)
(  يب الثن   الالمريف 148-144(  يب ادل ني النسفيف، والتمهي  لقواا  التوحي  )816-2/815( للم تر  ي، وتةصرة ا دلة )388)التوحي   (87)

 (.146والبي ذكر أن ب   أصح بو صرّح جبواز االستثن   )
، وأيب بكر الة قالين، وأيب إسح   االسفرا يين، وىو اختي ر التفت زاين يف ( للةغ ادي ونسةو إىل أيب اة ا  بع رل ى 253انظر: أصول ال  ع ) (88)

 (.231(، والكم ل بع اذلم م يف ادلس مرة يف شرح ادلس  رة )84شرح ال ق ئ  النسفية )

ح بو الق ضيف اة اجلة ر (، وىبا خالف م  صرّ 7/666(، وشيخ ارسالم يف رلموع الفت وى )191ممع نسةو ذلم: الق ضيف أبو   لو يف ادل تم  )( 89)
 يف شرح ا صول اخلمسة مع وجوب االستثن   كم  سيأيت يف القول الت يل.

 (.155انظر: الفقو ا كي ) (91)
( للعة زي احلنفيف، وذلبا صرّح ب   فقه   ا حن ف بتكفري 269-268، واذل دي يف أصول ال  ع )للغ نوي احلنفيف (263)أصول ال  ع انظر:  (91)

 (.2/49(، والةحر الرائق )5/66(، والةن  ة يف شرح اذل ا ة )3/171يف اردي ن وبتحرم من كحتهم وذب ئحهم كم  يف احمليط اليى ين )مع  ستثين 
 (.9/11انظر: التحر ر والتنو ر ) (92)
 .للغ نوي (263)أصول ال  ع انظر:  (93)
 (.155انظر: الفقو ا كي ) (94)
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حَقّهب لَّهُهن دَزَجََٰهتِ عِنهدَ      ٱملُؤهِنُهىىَ   ُنُ ئِ َأُوْلََٰ} ، ٚقٛي٘ رعاىل:(95)ص236طايبكس٠: {بَبطِوَٱألَظ قُىةٌََعوَ

 ،فكــد سهــِ رعــاىل عًــِٝٗ بهــِْٛٗ َــوَٓني سكــاً  ، ص4طاألْفــاٍ: {كَههسٌِن وَهَغفِههسَة وَزِش زَبِّهِههن 

 ٍ ٜٛدـب ايػـو فُٝـا قطـع اهلل عًٝـ٘ باذت ـٍٛ ٚذيـو           (إٕ غـا٤ اهلل ) :فهإ قـٛ

 .(96)ظتٛش
َــٔ غــو يف اهلل فــإٕ ذيــو ٜبطــٌ شٝــع    »نْــ٘ قــاٍ:  َــا ُزٟٚ عــٔ َعــاذ   ثايجــًا:

ُٜ ،سطٓار٘ ، عًٝـ٘ َـٔ ايعكٛبـ١    ٚغتـاف  ،سدـ٢ يـ٘ املػفـس٠   َٚٔ آَٔ ٚرعاا٢ املعاطصٞ 

ٖــدّ نفــإٕ اإلميــإ نٖــدّ ٚ ،إذا نــإ ايػــو ٜٗــدّ اذتطــٓات : قــاٍ ايطــا٥ٌ ملعــاذ

ِ طـأٍ  ُٜ ،نعذب َٔ ٖرا ايسدٌ ٚاهلل َا زنٜت زداًل» :٘ يٛقٚ ،(97)«يًط٦ٝات  نَطـً

 ،عــدٍ :فــإٕ قــاٍ  دــٛز نّيزٟ نعــدٍ نقٛيــو    :فٝكــاٍ يــ٘،   نيزٟ :فٝكــٍٛ نْــت 

ٍ    نيٝظ يف اآلخس٠ عدً  ايدْٝا عدً نزنٜت َا نإ يف  :كاٍٝف ِ  :فـإٕ قـا ٌ  ،ْعـ  :فكـ

 ،ْعِ :فإٕ قاٍ  ٓهس ْٚهري ٚبايكدز خريٙ ٚغسٙ َٔ اهلل رعاىلَبعراب ايك: ٚ نرؤَ

 ٘ ــؤَ نْــــت  :فكــــٌ يــــ ٍ   نَــ ــا ٘  ،  نيزٟ :فــــإٕ قــ ــ   يزٜــــت ٚ  فُٗــــت ٚ    :فكــــٌ يــ

 .(98)«نفًشت

ٍ   عٔ اإلَاّ نبٞ سٓٝفـ١ عـٔ َٛضـ٢ بـٔ ن    َا ُزٟٚ  :زابعًا نخـسز عًٝٓـا   » :بـٞ نـجري قـا

  ٌ فأخــر ايػــفس٠ يٝــرحبٗا  اذحبٗــا، :ابــٔ عُــس زضــٞ اهلل عُٓٗــا غــا٠ يــ٘ فكــاٍ يسدــ

ْــاٚيين  :فكــاٍ ابــٔ عُــس  ،نْــا َــؤَ إٕ غــا٤ اهلل رعــاىل   :فكــاٍ  نَــؤَ نْــت  :فكــاٍ

ٍ  ،سٝح غا٤ اهلل نٕ رهـٕٛ َوَٓـاً   َم اايػفس٠ ٚ ٌ    :قـا ٘    فُـس زدـ اذبـض   :آخـس فكـاٍ يـ

ٍ ف ،يٓا ٖرٙ ايػا٠ ٍ   نَـؤَ نْـت   :أخر ايػفس٠ يٝرحبٗا فكـا نْـا َـؤَ إٕ غـا٤     :قـا

 ،اذبض يٓا ٖرٙ ايػـا٠  :ثِ قاٍ يسدٌ آخس ،فأخر ايػفس٠ ٚقاٍ اَم  :قاٍ ،اهلل رعاىل

ايطـس َٚـؤَ    ْعِ نْـا َـؤَ يف   :قاٍ  نَؤَ نْت :خر ايػفس٠ يٝرحبٗا فكاٍ ي٘أف

                                      
 (.2/816انظر: تةصرة ا دلة ) (95)
 (.15/111)التفسري الكةري (، و 144التمهي  لقواا  التوحي  )انظر:  (96)
 (.155انظر: الفقو ا كي ) (97)
 (.156-155انظر: الفقو ا كي ) (98)
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ٍ  ،اذبض اذبض :فكاٍ ي٘ ،ايعال١ْٝ يف َـا ذبـض يٓـا زدـٌ غـو       ٟايـر  اذتُـد هلل  :ثِ قـا

 .(99)«إمياْ٘ يف

 ايكٍٛ ايجاْٞ: إظتاب ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ

ــ١    ــأخسٚ ايهالبٝــــ ــٍٛ َتــــ ــرا ايكــــ ــب إىل ٖــــ ــاعس٠ (100)ٚذٖــــ ، (101)، ٚبعــــــم األغــــ

 .(103)، ٚنجري َٔ نرباع األ١ُ٥ األزبع١(102)ٚاملعتصي١

 ٚاضتديٛا مبا ًٜٞ:

 يفَٚـٔ شعـِ نْـ٘     ،ْـ٘ َـؤَ فٗـٛ نـافس    إَـٔ قـاٍ   : »قٍٛ عُس بٔ ارتطـاب   نًٚ :

 .(104)«َٚٔ شعِ نْ٘ عات فٗٛ داٌٖ ،ايٓاز يفادت١ٓ  فٗٛ 

نْـا َـؤَ،    :قاٍ زدٌ عٓد ابـٔ َطـعٛي  »قاٍ: ايب سٟ نْ٘ اذتطٔ  عَٔا ٚزي  ثاًْٝا:

نفــال  :نفأْــت َــٔ نٖــٌ ادتٓــ١  فكــاٍ: نزدــٛ، فكــاٍ ابــٔ َطــعٛي     :فكــاٍ ابــٔ َطــعٛي 

 .(105)«ٚنًت األٚىل نُا ٚنًت األخس٣ 

ٕ    ٕ،نٕ اإلميإ ٖـٛ َـا َـات عًٝـ٘ اإلْطـا     » ثايجاًً:  عٓـد اهلل َوَٓـاً   ٚاإلْطـإ إ ـا ٜهـٛ

َٚا قبٌ ذيو   ع:٠  ،عًِ اهلل نْ٘ ٜهٕٛ عًٝ٘ يفاملٛافا٠ َٚا ضبل  باعتباز ٚنافسًا

 ٘  ،يـــٝظ بإميـــإ ٚاإلميـــإ ايــرٟ ٜتعكبـــ٘ ايهفـــس فُٝـــٛت طصــاسب٘ نـــافساً   :قـــايٛا ،بــ

ٜفطــس طصــاسب٘  ايــرٟٚناي ــٝاّ  ،ٜفطــدٖا طصــاسبٗا قبــٌ ايهُــاٍ ايــمتناي ـال٠  

 .(106)«قبٌ ايػسٚب

                                      
 (.1/332أخرجه  القرشيف يف اجلواىر ادلضية يف طةق ت احلنفية ) (99)
 (.7/429)رلموع الفت وى انظر:  (111)
 لغ ايل.( ل285انظر: قواا  ال ق ئ  ) (111)
 (.813، 729-782انظر: شرح ا صول اخلمسة )( 112)
( أنلو رأي الق ضليف أبلو 7/666(، وذكلر شليخ ارسلالم يف رلملوع الفتل وى )191ومع ىؤال  الق ضيف أبو   للو الفلرا  يف ادل تمل  يف أصلول الل  ع ) (113)

 (.7/432)رلموع الفت وى   لو يف كت بو ايون ادلس ئ ، وانظر: 
(، 5/975(، والاللكل ئيف يف أصلول ااتقل د أىل  السلنة )1/162) (مسلن  احلل رثبع أيب أس مة يف مسن ه )بغية الة حلث يف زوائل   أخرجو احل رث (114)

روي اللع » (:7/417(، قلل ل شلليخ ارسللالم يف رلمللوع الفتلل وى )2/681يف ذللب ا اارلل ر )مسللن  ابللع اةلل س( ) وأخرجللو الطلليي مرفوالل ً إىل النلليب 
 .«مع ح  ث قت دة ون يم بع أيب ىن  وغريمه  وه مرسالً امر بع اخلط ب مع وج

 سةق خترعو. (115)
 ( للغ ايل.267(  يب   لو، وقواا  ال ق ئ  )191-191(، وانظر: ادل تم  يف أصول ال  ع )7/429)رلموع الفت وى  (116)
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نربـاع نبـٞ عُـسٚ عجُـإ بـٔ      - (107)ٖٚرا املأخر رطبب يف ْػـ٤ٛ بدعـ١ املساشقـ١   

ايــرٜٔ اــسيٚا َأخــر ٖــو ٤ ستــ٢ طصــازٚا ٜطــتجٕٓٛ يف نــٌ غــٞ فٝكــٍٛ    -َــسشٚم

، ٚناْٛا ٜطتجٕٓٛ يف اإلميإ ٚرـدزز نَـسِٖ   (108)نسدِٖ: طصًٝت إٕ غا٤ اهلل، ٖٚهرا

 .(109)ا عٔ ايكطع يف نٟ غ٤ٞست٢ اَتٓعٛ

                                      
 (.231-2/229(، وذ   طةق ت احلن بلة )1/54(، وفت وى السةكيف )7/681) نظر: رلموع الفت وىا (117)
 (.231-2/229(، وذ   طةق ت احلن بلة )7/432انظر: رلموع الفت وى ) (118)
 (.231-2/229(، وذ   طةق ت احلن بلة )7/432(، )3/291انظر: رلموع الفت وى ) (119)
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 املبحث الرابع: الرد على املخالفني

َٔ خالٍ عسض األقٛاٍ ربني يٞ نٕ اي ٛاب َا ذٖب إيٝـ٘ ايطـًل َـٔ ايكـٍٛ     

 ــٛاش ا ضــتجٓا٤ يف اإلميــإ، يكــ٠ٛ نييــتِٗ، ٚيهــٕٛ َــرٖبِٗ ٖــٛ َــرٖب اي ــشاب١    

، (111)ٛاٍ، ٚقــد ٚطصــل غــٝذ اإلضــالّ قــٛهلِ بأْــ٘ نطصــض األقــ  (110)ٚايتــابعني ٚنربــاعِٗ

 .(112)ٚنٚضطٗا ٚنعدهلا

 نَا ايكٍٛ األٍٚ فٝذاب عُا اضتديٛا ب٘ مبا ًٜٞ:

َّ ا ضتجٓا٤ يٝظ غهًا بديٌٝ ٚزٚي ا ضتجٓا٤ يف ْ ٛ، ايهتاب ٚايط١ٓ عًـ٢   نًٚ : ن

 إِى سَامَٱحلَه   ِدَعه ٱملَ لَتَهدخُلُيَّ  بِهٱحلَقِّ  ٱلسُّءٌَهب  زَظُهىلَهُ  ٱللَّههُ  صَهدَ َ لَّقَهد  }نَٛز ٜك١ٝٓٝ، نكٛيـ٘ رعـاىل:   

))ايطالّ عًـٝهِ ياز قـّٛ     :املك:٠ فكاٍ ، ٚقد نر٢ ايٓيب ص17طايفـتض:  {نِ َءَاهِ ٱللَّهُ شَبءَ

 .(113)((َوَٓني ٚإْا إٕ غا٤ اهلل بهِ  سكٕٛ

ٍ  »قـــاٍ ارتـــالٍ:  ــا ــٌ قـ ــد ٜكـــٍٛ يف   :نخ:ْـــٞ ســـسب بـــٔ إمساعٝـ مسعـــت نمحـ

ٖرا سذ١  :قاٍ ((ِ  سكٕٛٚإْا إٕ غا٤ اهلل به)) :ايتطًِٝ ع٢ً نٌٖ ايكبٛز نْ٘ قاٍ

ٌ  يٝظ يف ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ ألْ٘   بد َٔ ذتٛقِٗ   :فٝ٘ غو ٚقاٍ اهلل عـص ٚدـ

 .(114)«ألْ٘   بد ياخًٛٙ ٖٚرٙ سذ١ نٜضًا {ٱللَّهُ شَبءَ إِى ٱحلَسَامَ ٱملَع ِدَ خُلُيَّلَتَد}

      فكـــد طصـــّسح بايػـــو بكٛيـــ٘:  ٚنَـــا َـــا اضـــتديٛا بـــ٘ َـــٔ نثـــس َعـــاذ   ثاْٝـــًا:

، ثـِ إٕ نـالّ َعـاذ    -نُـا ضـبل  -ٚا ضـتجٓا٤   ٜطـتًصّ ايػـو     )َٔ غـو(،  

 ٍُٛنُا ٜكٍٛ  ،يٕٚ نُاي٘ ٚايدخٍٛ فٝ٘ يٕٚ زاَ٘  اإلميإنطصٌ » ع٢ً ست

 .(115)«آَٓت باهلل ٚزضً٘ :قٛي٘ يفٚنُا ٜطًك٘  ،ذيو يفنْا ساز ٚطصا٥ِ ملٔ غسع 

                                      
 (.968-5/967) ااتق د أى  السنةشرح أصول انظر:  (111)
 (.7/429) رلموع الفت وى (111)
 .(7/681( )13/41) رلموع الفت وى (112)
 .(249ب ب استحة ب إط لة الغرة والتحجي  يف الوضو  ح ) ،كت ب الطه رةيف  مسلم  أخرجو (113)
 (.3/594)السنة للعالل  (114)
 (.7/669رلموع الفت وى ) (115)
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ٍ  ٚنَــا َــا اضــتديٛا بــ٘ َــٔ نثــس ابــٔ عُــس       ثايجــًا: ايكسغــٞ يف ادتــٛاٖس   فكــد قــا

 .(116)«َٛض٢ بٔ نبٞ نجري زتٍٗٛ :قًت»املض١ٝ: 

نٕ ايرٟ محـٌ ٖـو ٤ عًـ٢ ٖـرا املـرٖب ٖـٛ دعًـِٗ اإلميـإ غـ٦ًٝا ٚاسـدًا ٖـٛ             زابعًا:

فايــرٜٔ عتسَْٛــ٘ ٖــِ املسد٦ــ١ ٚادتُٗٝــ١    »زتــسي ايت ــدٜل، قــاٍ غــٝذ اإلضــالّ:    

ْفطـ٘ نايت ـدٜل   ٜعًُـ٘ اإلْطـإ َـٔ     ٚاسـداً  ٚضتِٖٛ ممـٔ ظتعـٌ اإلميـإ غـ٦ٝاً    

ٞ َؤَ نُا نعًِ  نْٞنْا نعًِ  :فٝكٍٛ نسدِٖ ،قًب٘ يفبايسب ٚضتٛ ذيو مما   نْـ

ٞ عًـِ  نٚنُـا   ،رهًُت بايػٗايرني ْـ      نْـ نسـب زضـٍٛ    ٞقـسنت ايفاحتـ١ ٚنُـا نعًـِ ن

ٞ نْــــٞ نٚ ،اهلل  ،نْــــا َطــــًِ :نْــــا َــــؤَ نكــــٛيٞ :بػــــم ايٝٗــــٛي ٚايٓ ــــاز٣ فكــــٛي

ــٛيٞ ــسنت ايفاحتـــ    :ٚنكـ ــت بايػـــٗايرني ٚقـ ــٛيٞ ،١رهًُـ ــم ايٝٗـــٛي  ننْـــا  :ٚنكـ بػـ

ٚنُـا نْـ٘    ،نْا نعًُٗا ٚنقطع بٗا ايمتٚضتٛ ذيو َٔ األَٛز اذتاضس٠  ،ٚايٓ از٣

 ٍ ٍ   ،نْـا قـسنت ايفاحتـ١ إٕ غـا٤ اهلل     :  ظتٛش نٕ ٜكـا نْـا َـؤَ إٕ    :ٚنـريو   ٜكـٛ

ٍ  يفيهــٔ إذا نــإ ٜػــو    ،غــا٤ اهلل فُــٔ  :قــايٛا ،فعًتــ٘ إٕ غــا٤ اهلل  :ذيــو فٝكــٛ

 .(117)«اْ٘ فٗٛ غاى فٝ٘ ٚمسِٖٛ ايػهان١إمي يف اضتج٢ٓ

 ٚبٗرا ٜتبني بطالٕ ايكٍٛ بتشسِٜ ا ضتجٓا٤.

 ٚنَا ايكٍٛ ايجاْٞ فٝذاب عُا اضتديٛا ب٘ مبا ًٜٞ:

ــا اضـــتديٛا بـــ٘ َـــٔ نثـــس عُـــس    نًٚ : ــ٘ »فإْـــ٘   ٜجبـــت، قـــاٍ ايطـــداٟٚ:   َـ نخسدـ

بــٔ نبــٞ  ايط:اْــٞ  يف األٚضــث بايػــطس ايجــاْٞ َٓــ٘ عــٔ ابــٔ عُــس بطــٓد فٝــ٘ يٝــح 

َـٔ قـاٍ   )) :ٚيف اي ػري بايػطس األٍٚ َٔ قٍٛ عت٢ٝ بـٔ نبـٞ نـجري بًفـغ     ،ضًِٝ

ٖٚٛ عٓد ايدًُٜٞ يف َطـٓدٙ عـٔ دـابس     ،ٚضٓدٙ ضعٝل ((نْا يف ادت١ٓ فٗٛ يف ايٓاز

ٚزٚاٙ اذتــازخ بــٔ نبـــٞ نضــا١َ َـــٔ دٗــ١ قتــاي٠ عـــٔ عُــس بـــٔ        ،بطــٓد ضــعٝل دـــداً  

 .(118)«عًٝ٘ ٖٚٛ َٓكطع ارتطاب َٛقٛفًا

                                      
 (.1/332اجلواىر ادلضية يف طةق ت احلنفية ) (116)
 (.7/429رلموع الفت وى ) (117)
 (.663)ادلق ص  احلسنة  (118)
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ُٜ»بــٔ سذــس اهلٝتُــٞ: ٚقــاٍ ا َــٔ  -عًــ٢ ضــعل يف ضــٓدٙ-عــسف ٖــرا إ ــا 

قـــاٍ  ، نـــالّ بعـــم طصـــػاز ايتـــابعني ٖٚـــٛ عتٝـــ٢ ابـــٔ نـــجري ٚزفعـــ٘ إىل ايـــٓيب  

٘  ،اذتافغ: ِٖٚ ٚنْـ٘ ضـعٝل شتـتًث فـال سذـ١ يف       ،ع٢ً نٕ زافع٘ ت ظتصّ  بسفعـ

ّٝ  ،ٚناــايٛا ايكــٍٛ فٝــ٘، فشدٜجــ٘ ٖــرا يف سهــِ املٛضــٛع  ،ٓــ٘ اذتــافغسدٜجــ٘ نُــا ب

 .(119)«ت ٜتعُد ٚضع٘ ٚإ ا نإ غًطًا غري نْ٘

ٚيٛ طصضَّ فٗٛ ستُـٍٛ عًـ٢ اإلميـإ املطًـل، ٚعًـ٢ َـا اضـتج٢ٓ ايطـًل ألدًـ٘          

خٛفـــًا َـــٔ عـــدّ اإلرٝـــإ بهاَـــٌ ايٛادبـــات ٚرـــسى احملسَـــات، نٚ ُبعـــدًا عـــٔ رصنٝـــ١   

 ايٓفظ، ٚغريٖا َٔ ا عتبازات ايمت اضتج٢ٓ ايطًل ألدًٗا.

  .ابٔ َطعٛي  ٚبٗرا ظتاب نٜضًا عٔ نثس

ٚنَــا َطــأي١ املٛافــا٠، فًــِ ٜهــٔ نســد َــٔ ايطــًل ٜطــتجين ألدًــٗا، قــاٍ غــٝذ   ثاْٝــًا:

ٚيهٔ نجري  ،َٔ ايطًل عًٌ بٗا ا ضتجٓا٤ ٚنَا املٛافا٠ فُا عًُت نسدًا»اإلضالّ: 

محـــد َٚايـــو  ن نطصـــشابَـــٔ املتـــأخسٜٔ ٜعًـــٌ بٗـــا َـــٔ نطصـــشاب اذتـــدٜح َـــٔ        

 ِ  ٚننجــس نــأبٞ اذتطــٔ األغــعسٟ    :زِٖنُــا ٜعًــٌ بٗــا ْعــا    ،ٚايػــافعٞ ٚغريٖــ

 .(120) «اذتدٜح نطصشابيهٔ يٝظ ٖرا قٍٛ ضًل  ،نطصشاب٘

 ثِ إٕ يف ايتصاّ ٖرا ايكٍٛ يٛاشّ باا١ً َٚٓٗا: 

ٚهلـرا  »عدّ ايكطع بكبٍٛ رٛب١ ايتا٥بني، ٚبعكاب املرْبني، قاٍ غٝذ اإلضالّ:  نًٚ :

فـا٠   ٜكطعـٕٛ بـإٔ    طصاز ايرٜٔ   ٜـسٕٚ ا ضـتجٓا٤ ألدـٌ اذتـاٍ اذتاضـس بـٌ يًُٛا      

ــ١ را٥ــب   ــٛ  فــإِْٗ ،نُــا   ٜكطعــٕٛ بــإٔ اهلل رعــاىل ٜعاقــب َــرْباً     ،اهلل ٜكبــٌ رٛب ي

ٖٚـِ   ٜكطعـٕٛ ألسـد َـٔ نٖـٌ       ،قطعٛا بكبٍٛ رٛبت٘ يصَِٗ نٕ ٜكطعـٛا يـ٘ ادتٓـ١   

 .ايكب١ً    ١ٓ ٚ  ْاز إ  َٔ قطع ي٘ ايٓص

ٚيـٛ   :قـايٛا  ،طـ٦ٝات ادت١ٓ ٖٞ ملٔ نرـ٢ بايتٛبـ١ ايٓ ـٛح َـٔ شٝـع اي      :ٚإذا قٌٝ

ُٜ بـــٌ  ،ٖٚـــِ   ٜطـــتجٕٓٛ يف األســـٛاٍ ،كطـــع يـــ٘ بادتٓـــ١َـــات عًـــ٢ ٖـــرٙ ايتٛبـــ١ ت 

                                      
 (.167ة )الفت وى احل  ثي (119)
 (.7/439)رلموع الفت وى  (121)
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ٚيهٔ عٓدِٖ اإلميـإ عٓـد اهلل ٖـٛ َـا ٜـٛايف       ،ظتصَٕٛ بإٔ املؤَ َؤَ راّ اإلميإ

فًٗـرا   ٜكطعـٕٛ    ،  ذْب ي٘ قطعٛا ي٘ بادت١ٓ فُٔ قطعٛا ي٘ بأْ٘ َات َوًَٓا ،ب٘

ت ٜكطعـٛا  فإ ـا  ٚنَا ن١ُ٥ ايطـًل   ،ًٜصَِٗ نٕ ٜكطعٛا بادت١ٓ بكبٍٛ ايتٛب١ ي٦ال

ــ١    ،بادتٓــ١ ألْٗــِ   ٜكطعــٕٛ بأْــ٘ فعــٌ املــأَٛز ٚرــسى احملعــٛز      ــ٘ نرــ٢ بايتٛب ٚ  نْ

 .(121)«ٌ اهلل رٛبتِ٘بَق ٚإ  فِٗ ٜكطعٕٛ بإٔ َٔ راب رٛب١ ْ ٛسًا ،ايٓ ٛح

، قــاٍ (122)يف ايهفــسَٚــٔ ايًــٛاشّ ايــمت ايتصَٗــا بعــم ستككــِٝٗ ا ضــتجٓا٤     ثاْٝــًا:

بــٞ َٓ ــٛز نٚنــريو بعــم ستككــِٝٗ ٜطــتجٕٓٛ يف ايهفــس َجــٌ »غــٝذ اإلضــالّ: 

َُ ،املارسٜدٟ ٚيهـٔ شـاٖري األ٥ُـ١ عًـ٢ نْـ٘   ٜطـتج٢ٓ        ،طسي فُٝٗافإٕ َا ذنسٚٙ 

ُٜ   ،يف ايهفــس ٚيهــٔ ٖــٛ  شّ   ،عــسف عــٔ نســد َــٔ ايطــًل    ٚا ضــتجٓا٤ فٝــ٘ بدعــ١ ت 

 .(123)«هلِ

ف ازٚا ٜطتجٕٓٛ  -نُا ضبل-بدع١ املسشاق١  ثِ إٕ قٛهلِ رطبب يف ْػ٤ٛ

 يف نٌ غ٤ٞ، ٖٚرا ياٍ ع٢ً فطاي قٛهلِ.

ّٝٔ يـــٞ نٕ اذتـــل ٖـــٛ قـــٍٛ ايطـــًل اي ـــاو  ـــٛاش    ٚبٗـــرا ايعـــسض املـــٛدص ربـــ

 ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ.

                                      
 (.7/418)رلموع الفت وى  (121)
 .«وىبه مسألة غر ةة»(، وق ل ابع الصالح: 2/686ومنهم: أبو احلسع الق از كم  حكو انو ذلن ابع الصالح يف طةق ت الفقه   الر ف ية )( 122)
 (.7/431)رلموع الفت وى  (123)
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 انفصم انثاين: حكى االستثناء يف اإلسالو

 

 اختًل يف سهِ ا ضتجٓا٤ يف اإلضالّ ع٢ً قٛيني:

 ايكٍٛ األٍٚ: حتسِٜ ا ضتجٓا٤ يف اإلضالّ. 

ايسٚاٜـــ١ ٚ ،املػـــٗٛز عٓـــد نٖـــٌ اذتـــدٜح ٖـــٛ ٖٚٚـــرا قـــٍٛ شٗـــٛز ايطـــًل اي ـــاو،  

 .(124)نمحداإلَاّ عٔ املػٗٛز٠ 

ٛ ٚيٝظ ٚزا٤ٙ إ  ايهفس; فُٔ ت ٜهٔ َطًًُا  قايٛا: ألٕ اإلضالّ ٖٛ ايه١ًُ  فٗـ

ٜدخٌ يف ٓطل بايػٗايرني ايٕ نافس، ٚنَا َٔ ت ٜهٔ َوًَٓا فكد ٜهٕٛ َطًًُا، أل

 .عٔ غريٙ َٔ ايهفازاملطًِ ٝص مي، ٚاإلضالّ

ٍ املُٝـْٛٞ  املًـو   عبـد َـا ٚزي عـٔ    َٚٔ ذيو رفـسم   :اهلل قًـت ألبـٞ عبـد   » :قـا

 .(125)«ٚنقٍٛ َطًِ ٚ  نضتجين ،ْعِ :قاٍ  بني اإلميإ ٚاإلضالّ

 وَلَوَّهب  أَظهلَونَب  قُىلُهىاْ  وَلََٰكِهي  تُؤهِنُهىاْ ن لَّه  قُهل  ءَاهَنَّهب  عهسَاةُ قَبلَهتِ ٱألَ } ٚقد اضتدٍ بكٛيـ٘ رعـاىل:  

 {حِههٍنِزَّ اَفُههىز ٱللَّهههَ إِىَّ شَههًٍب أَعوََٰلِكُههن هِّههي ٌَلِههتكُن ال ۥوَزَظُههىلَهُ ٱللَّهههَ تُطٍِعُههىاْ وَإِى قُلُههىبِكُن فِههً ٱإلََِِٰههيُ ٌَههدخُلِ
ٚ   استرٖٚرٙ اآل١ٜ مما »، قاٍ غٝذ اإلضالّ: ص24طاذتذـسات:  غـريٙ  بٗا نمحد بـٔ سٓبـٌ 

 .(126)«ع٢ً نْ٘ ٜطتج٢ٓ يف ا ميإ يٕٚ اإلضالّ

ٚرعًٌٝ نمحد ٚغريٙ َٔ ايطـًل َـا ذنـسٚٙ يف اضـِ اإلميـإ ظتـ٤ٞ يف       »ٚقاٍ: 

٘      ،اضِ اإلضالّ نُـا ْـص عًٝـ٘ نمحـد      ،فإذا نزٜد باإلضـالّ ايهًُـ١ فـال اضـتجٓا٤ فٝـ

تجٓا٤ ٚإذا نزٜد ب٘ َٔ فعٌ ايٛادبات ايعاٖس٠ نًٗا فا ضتجٓا٤ فٝ٘ نا ض ،ٚغريٙ

عــٔ ايٝٗــٛي  َتُٝــصًا ٚملــا نــإ نــٌ َــٔ نرــ٢ بايػــٗايرني طصــاز َطــًُاً    ،يف اإلميــإ

مــسٟ عًــ٢ املطــًُني نــإ ٖــرا ممــا  ايــمتٚايٓ ــاز٣ مــسٟ عًٝــ٘ نسهــاّ اإلضــالّ 

ٟ  ،ظتصّ ب٘ بال اضتجٓا٤ فٝ٘ ٚعًـ٢ ذيـو ٚافكـ٘     ،اإلضـالّ ايهًُـ١   :فًٗرا قاٍ ايصٖـس

                                      
 (.49ن )هن  ة ادلةت ئني يف أصول ال  ع البع   ا (، وانظر:13/43)رلموع الفت وى انظر:  (124)
 .البع من ة (1/311اردي ن )( للمروزي، و 2/538) ت ظيم ق ر الصالة(، وانظر: 4/12( )3/614يف السنة )خلالل أخرجو ا (125)
 (.3/614يف السنة )خلالل (، واست الل ارم م أ   أخرجو ا7/253)رلموع الفت وى  (126)
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فــإٕ  ،الّ ايٛادــب ٖــٛ ايهًُــ١ ٚســدٖا   ٚســني ٚافكــ٘ ت ٜــسي نٕ اإلضــ    ،نمحــد ٚغــريٙ 

ُّ ٞ ت ظتب بٗرا يف دٛاب٘  ٚهلرا نمحد ،َٔ نٕ غتف٢ عًٝ٘ ذيو ايصٖسٟ ند  ايجـاْ

ُٜ خٛفًا فـإذا   :ألمحد ٚهلرا ملا قاٍ األثسّ ،عٔ نٕ اإلضالّ يٝظ ٖٛ إ  ايه١ًَُٔ نٕ 

نقٍٛ  :فكًت ي٘ ،نْا َطًِ :ْعِ   ٜطتج٢ٓ إذا قاٍ :قاٍ  قاٍ نْا َطًِ فال ٜطتج٢ٓ

 ٚنْا (127)ٙ((املطًِ َٔ ضًِ املطًُٕٛ َٔ يطاْ٘ ٜٚد:)) ايٓيبٖرا َطًِ ٚقد قاٍ 

٘    ن ٍ      !عًـِ نْـ٘   ٜطـًِ ايٓــاع  َٓـ فٓــس٣ نٕ » :فـرنس سـدٜح َعُــس عـٔ ايصٖـسٟ قـا

ّٝ ، «اإلضالّ ايه١ًُ ٚاإلميإ ايعٌُ ٔ نمحـد نٕ اإلضـالّ إذا نـإ ٖـٛ ايهًُـ١ فـال       فبـ

 .(128)«َٔ يفغ اإلضالّ فال اضتجٓا٤ فٝ٘ اضتجٓا٤ فٝٗا فشٝح نإ ٖٛ املفّٗٛ

 هِّوَّهي  قَىال أَحعَيُوَهَي } نُا اضتدٍ َٔ َٓع ا ضتجٓا٤ يف اإلضالّ بكٛي٘ رعاىل:

، فكــد دــصّ باإلضــالّ ٚت  ص33طف ــًت: { َٱملُعههلِوِ هِههيَ إًَِّنِههً وَقَههب َ صََٰههلِحب وَعَوِههلَ ٱللَّهههِ إِلَههى دَعَههب

 .(129)ٜطتجٔ

 جٓا٤ يف اإلضالّ. ايكٍٛ ايجاْٞ: دٛاش ا ضت

فعــٌ ايٛادبــات ايعــاٖس٠  ٖٚــٛ زٚاٜــ١ عــٔ اإلَــاّ نمحــد، ْعــسًا إىل نٕ اإلضــالّ     

 .(130)نا ضتجٓا٤ يف اإلميإ دا٥ص نًٗا فا ضتجٓا٤ فٝ٘

 َٓاقػ١ ايكٛيني:

ٚبٗرا ايعسض ٜتبني نٕ ارتالف يف سهِ ا ضتجٓا٤ يف اإلضالّ خـالف يفعـٞ،   

ــات    ، َٚــٔ نزايتجٓا٤ فٝــ٘ضــ اَــٔ  َٓــعباإلضــالّ ايهًُــ١   اينز ُــٔف بــ٘ فعــٌ ايٛادب

 .ا ضتجٓا٤ يف اإلميإُا نداش ا ضتجٓا٤ فٝ٘ ننداش ايعاٖس٠ نًٗا 

                                      
بل ب بيل ن تف ضل  ارسلالم  ،كتل ب ارديل نيف  مسللم و  ،(11ب ب ادلسلم مع سلم ادلسلمون مع لس نو و  ه ح ) ،كت ب اردي نيف  أخرجو الةع ري  (127)

 .(41وأي أموره أفض  ح )
 (.7/259)رلموع الفت وى ( وانظر: 416-7/415)رلموع الفت وى  (128)
 (.15/361)تفسري القرطيب (، و 27/119(، والتفسري الكةري )4/85)أحك م القرآن البع ال ريب انظر:  (129)
 (.49ن )هن  ة ادلةت ئني يف أصول ال  ع البع   ا(، وانظر: 7/415)رلموع الفت وى انظر:  (131)
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 اخلامتة

اذتُد هلل ايرٟ بٓعُت٘ رتِ اي اذتات، ٚاي ال٠ ٚايطالّ ع٢ً ْبٝٓا ستُد،  

 ٚع٢ً آي٘ ٚطصشب٘، َٚٔ ربعِٗ بإسطإ إىل ّٜٛ ايدٜٔ.

  نَا بعد:

 ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: تدً فُٔ خالٍ ٖرا ايبشح اضت

 نٕ ٖٓاى فسقًا بني ا ضتجٓا٤ باملػ١٦ٝ، ٚا ضتجٓا٤ بأيٚات ا ضتجٓا٤ املعسٚف١. -2

ٍٕ حبطب ق د املطتجين. -1  نٕ ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ يفغ زتٌُ عتتٌُ َعا

نٕ ايطــًل نْهـــسٚا ايطــواٍ عـــٔ اإلميـــإ، يهــٕٛ اَتشـــإ ايٓــاع بدعـــ١، نُـــا      -3

ايطا٥ٌ عٔ إميـاِْٗ، فبعضـِٗ رٛقـل عـٔ اإلدابـ١،       رعديت َٛاقفِٗ يف إداب١

ٚشٗٛزِٖ ع٢ً ا ضتجٓا٤ يف اإلميإ ع٢ً اخـتالف يف عبـازارِٗ، ٚنـإ هلـِ     

 عد٠ َ خر يف ذيو ا ضتجٓا٤.

نٕ األغــاعس٠ اختًفــٛا يف سهــِ ا ضــتجٓا٤ يف اإلميــإ فــأنجسِٖ عًــ٢ دــٛاشٙ،    -4

 ٚبعضِٗ سّسَ٘، ٚبعضِٗ نٚدب٘. 

طــب يًُعتصيــ١ ايكــٍٛ بتشــسِٜ ا ضــتجٓا٤ يف اإلميــإ َــع    نٕ بعــم ايعًُــا٤ ْ -5

 ر سعتِٗ بٛدٛب٘ يف نتبِٗ املعتُد٠. 

نٕ ارتــالف يف َطــأي١ ا ضــتجٓا٤ يف اإلضــالّ خــالف يفعــٞ، ٖٚــٛ َــبين عًــ٢      -6

 ارتالف يف ايفسم بني اإلضالّ ٚاإلميإ.

    ُٕ ٚبعد، فًٝظ يٞ يف ٖرا ايبشح ض٣ٛ نْٞ شعت بعم َا رفـسم، ٚغـأْٞ غـأ

آيّ ٜعملٜـين ايك ـٛز ٚايتك ـري ٚايٓطـٝإ، ٚقـد ساٚيـت نٕ غتـسز ٖـرا ايبشـح           بين

، ٚيهـٔ اهلل رعـاىل نبـ٢ ايهُـاٍ إ  يهتابـ٘ ايععـِٝ، فُـا نـإ يف ٖـرا          سطـ١ٓ  ـٛز٠   ب

ايبشــح َــٔ طصــٛاب فُــٔ دــٛي اهلل ٚنسَــ٘ ٚفضــً٘، َٚــا نــإ فٝــ٘ َــٔ خطــأ فُــٔ  

 .ٛنًت ٚإيٝ٘ نْٝبْفطٞ ٚنضتػفس اهلل رعاىل، َٚا رٛفٝكٞ إ  باهلل عًٝ٘ ر

 ٚطص٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ْبٝٓا ستُد ٚع٢ً آي٘ ٚطصشابت٘ نشعني.



 

 

  

 يجهة األَذنس نهعهىو اإلَساَية واالجتًاعية 397

  االستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهىاالستثُاء في اإليًاٌ واإلسالو بيٍ انسهف ويخانفيهى                                       د/إبراهيى بٍ عبذاهلل انًعثى     

 ىانعًمة انكىيتبذون

 و1024 يُاير(  6انًجهذ )  ولنعذد األا

 فهرس املصادر واملراجع

اإلباْــ١ عــٔ غــسٜع١ ايفسقــ١ ايٓادٝــ١  بــٔ بطــ١ )اإلميــإ، ايكــدز، ايــسي عًــ٢            (2

 ٖـ، ياز ايسا١ٜ، ايسٜاض. 2425 ،1طزضا ْعطإ ٚشًَٝٝ٘، ي.ادت١ُٝٗ( حتكٝل: 

حتكٝـل: ستُـد عبـد     د بٔ عبد اهلل ابـٔ ايعسبـٞ،  بهس ستُ ٞبأل نسهاّ ايكسإٓ (1

  .يبٓإ ،ياز ايفهس يًطباع١ ٚايٓػس ،ايكايز عطا

3)  ٘ حتكٝــل: ايفــانٗٞ،  ُــد بــٔ إضــشام، حملنخبــاز َهــ١ يف قــدِٜ ايــدٖس ٚسدٜجــ

 .بريٚت ،ياز خضسٖـ، 2424، 1، طي.عبداملًو عبداهلل يٖٝؼ

ٞ اإلزغاي إىل قٛااع األيي١ يف نطصـٍٛ ا عتكـاي    (4  :يٞ ادتـٜٛين، حتكٝـل  املعـا  ألبـ

َهتبــ١  ٖـــ،  2369ي.ستُــد ٜٛضــل َٛضــ٢ ٚعًــٞ بــٔ عبــداملٓعِ عبداذتُٝــد،        

 ارتاصتٞ، ايكاٖس٠.

حتكٝل: ي.ستُد زغاي ، محد بٔ عبداذتًِٝ بٔ ر١ُٝٝ اذتساْٞ، ألا ضتكا١َ (5

إياز٠ ايجكافــ١ ٚايٓػــس  اَعــ١ اإلَــاّ ستُــد بــٔ ضــعٛي     ٖـــ،2422، 2، طضــات

 .ايسٜاض ،اإلضال١َٝ

ــٟٛ اذتٓفــٞ، حتكٝــل:        دت دٜٔنطصــٍٛ ايــ  (6 ُــاٍ ايــدٜٔ نمحــد بــٔ ستُــد ايػصْ

 .بريٚت ،ياز ايبػا٥س اإلضال١َٝ ٖـ،2429، 2، طايدنتٛز عُس ٚفٝل ايداعٛم

ياز ايهتــب ٖـــ، 2402، 3طعبــدايكاٖس ايبػــدايٟ،   نطصــٍٛ ايــدٜٔ، ألبــٞ َٓ ــٛز    (7

 ايع١ًُٝ بريٚت.

اذتــدٜح ا عتكــاي ٚاهلداٜــ١ إىل ضــبٌٝ ايسغــاي عًــ٢ َــرٖب ايطــًل ٚنطصــشاب  (8

 ،ياز اآلفــام ادتدٜــد٠  ٖـــ،2402، 2، طحتكٝــل: نمحــد ع ــاّ ايهارــب ، ًبٝٗكــٞي

 .بريٚت

ستُـد   :اإلْ اف فُٝا ظتب اعتكايٙ ٚ  ظتٛش ادتٗـٌ بـ٘ يًبـاقالْٞ، حتكٝـل     (9

 .، ايكاٖس٠يًملاخ ٖـ، املهتب١ األشٖس2412١ٜ ،1طايهٛثسٟ، شاٖد 

ٖـــ، 2406 ،1ط، ي.عًــٞ فكٝٗــٞ :اإلميــإ حملُــد بــٔ إضــشام بــٔ َٓــدٙ، حتكٝــل    (20

 .بريٚت ،َوضط١ ايسضاي١
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اإلميــإ َٚعاملــ٘ ٚضــٓٓ٘ ٚاضــتهُاي٘ ٚيزدارــ٘ ألبــٞ عبٝــد ايكاضــِ بــٔ ضــالّ،           (22

ٖـ، املهتب اإلضـالَٞ،  2403 ،1طحتكٝل: ايػٝذ ستُد ْاطصس ايدٜٔ األيباْٞ، 

 بريٚت.

، 1اإلميإ، ألبٞ بهس بٔ نبٞ غـٝب١، حتكٝـل: ستُـد ْاطصـس ايـدٜٔ األيبـاْٞ، ط       (21

 هتب اإلضالَٞ، بريٚت.ٖـ، امل2403

رهًُــ١ ايبشــس َٚعــ٘ بــٔ صتــِٝ امل ــسٟ  ،  ايبشــس ايسا٥ــل غــسح نٓــص ايــدقا٥ل   (23

ٝ ٚ ،ًطــٛزٟيايسا٥ــل  ٔ   ت٘حباغــ ياز ايهتــاب  ، 1، ط: َٓشــ١ ارتــايل  بــٔ عابــدٜ

 ، بريٚت.اإلضالَٞ

حتكٝل: ي.ستُـد  ، ُد بٔ بٗايز ايصزنػٞ، حملايبشس احملٝث يف نطصٍٛ ايفك٘ (24

 ، بريٚت.ياز ايهتب ايع١ًُٝ ٖـ،2412، 2، طستُد راَس

ٞ ، يبــدا٥ع اي ــٓا٥ع يف رسرٝــب ايػــسا٥ع  (25 ياز ّ، 2981، 1، طعــال٤ ايــدٜٔ ايهاضــاْ

 .بريٚت ،ايهتاب ايعسبٞ

ًــٗٝجُٞ، حتكٝــل: ي.سطــني نمحــد   ي بػٝــ١ ايباســح عــٔ شٚا٥ــد َطــٓد اذتــازخ     (26

املدٜٓـ١  ، َسنص خد١َ ايطـ١ٓ ٚايطـري٠ ايٓبٜٛـ١    ٖـ،2423، 2، ططصاو ايبانسٟ

 يٓب١ٜٛ.ا

، ياز ايهتــب ايعًُٝــ١ٖـــ، 2410، 2ط ،بــدز ايــدٜٔ ايعٝٓــ٢، يبٓاٜــ١ غــسح اهلداٜــ١اي (27

 .بريٚت

محــد عبــداذتًِٝ بــٔ  ، ألبٝــإ رًبــٝظ ادتُٗٝــ١ يف رأضــٝظ بــدعِٗ ايهالَٝــ١   (28

 ٞ ــ١ اذتساْــ ِ     ، رُٝٝ ــٔ قاضــ  ٖـــ،2391، 2، طحتكٝــل: ستُــد بــٔ عبــدايسمحٔ ب

 .َه١ املهس١َ ،َطبع١ اذته١َٛ

ّ رازٜذ اإلضالّ ٚٚفٝـات املػـاٖري   (29 حتكٝـل:  ايـرٖيب،   ُـد بـٔ نمحـد   ، حمل ٚاألعـال

 ، بريٚت.ياز ايهتاب ايعسبٖٞـ، 2407، 2ٟ، طي.عُس عبدايطالّ ردَس

، نًــٛي ضــال١َ :حتكٝــل، رب ــس٠ األييــ١ يف نطصــٍٛ ايــدٜٔ ألبــٞ املعــني ايٓطــفٞ (10

 .يَػل ،املعٗد ايعًُٞ ايفسْطٞ يًدزاضات ايعسب١ّٝ، 2993، 2ط
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 ز، ايداز ايتْٛط١ٝ، رْٛظ.ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس يًطاٖس بٔ عاغٛ (12

ٞ رسرٝب املدازى ٚركسٜب املطايو ملعسف١ نعالّ َرٖب َايـو   (11 عٝـاض   يًكاضـ

ياز ايهتــب ٖـــ، 2418، 2طحتكٝــل: ستُــد ضــات ٖاغــِ،  ،ايٝش ــيب األْديطــٞ

 بريٚت. ،ايع١ًُٝ

ــدز اي ــــال٠  (13 ــس ، حملرععــــِٝ قــ ــد بــــٔ ْ ــ ــسٚشٟ،  ُــ ــدايسمحٔ املــ ــل: ي.عبــ حتكٝــ

 .املد١ٜٓ املٓٛز٠ ،ايدازَهتب١  ٖـ،2406، 2، طايفسٜٛا٥ٞ

 ايكسغــٞ نــجري بــٔ عُــس بــٔ إمساعٝــٌ ايفــدا٤ ، ألبــٞايععــِٝ ايكــسإٓ رفطــري (14

ٞ  ، حتكٝل:ايدَػكٞ ٔ  ضـاَ  يًٓػـس  اٝبـ١  يازٖــ،  2410، 1، طضـال١َ  ستُـد  بـ

 ، ايسٜاض.ٚايتٛشٜع

، 2طفدس ايدٜٔ ستُد بٔ عُس ايتُُٝـٞ ايـساشٟ ايػـافعٞ،    يايتفطري ايهبري  (15

 .بريٚت ،١ُٝياز ايهتب ايعًٖـ، 2412

ٞ   ألبــٞ ايتُٗٝــد يكٛاعــد ايتٛسٝــد   (16 ، ايجٓــا٤ ستُــٛي بــٔ شٜــد ايالَػــٞ اذتٓفــ

 ، بريٚت.ياز ايػسب اإلضالَٞ، ّ 2995، 2، ط: عبدا ٝد رسنٞحتكٝل

)َطـٓد ابـٔ عبـاع(     رٗرٜب اآلثاز ٚرف ٌٝ ايجابت عٔ زضٍٛ اهلل َـٔ األخبـاز   (17

ــٔ ٜصٜــد ايطــ:ٟ، حتكٝــل: ستُــٛي       أل ستُــد  بــٞ دعفــس ستُــد بــٔ دسٜــس ب

  .ايكاٖس٠، َطبع١ املدْٞ ،غانس

ياز ادتاَعــات  ،َٓ ــٛز املارسٜــدٟ، حتكٝــل: ي.فــتض اهلل خًٝــل   ٞبــأل يتٛسٝــدا (18

 .اإلضهٓدز١ٜ ،امل س١ٜ

 .ايكاٖس٠، ًكسايب، ياز ايػعبي ادتاَع ألسهاّ ايكسإٓ (19

بٔ ستُد ايكسغـٞ اذتٓفـٞ،   عبدايكايز ، يادتٛاٖس املض١ٝ يف ابكات اذتٓف١ٝ (30

 .نسارػٞ ،ب خاَْ٘ري ستُد نتياز 

ساغــ١ٝ ايبٝذــٛزٟ عًــ٢ دــٖٛس٠ ايتٛسٝــد املطــ٢ُ )حتفــ١ املسٜــد عًــ٢ دــٖٛس٠   (32

 ٖـ، ياز ايطالّ، ايكاٖس2411.٠، 2ايتٛسٝد(، حتكٝل: ي.عًٞ شع١، ط
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ِ  ٞبـ ، ألايطـ١ٓ  نٌٖ عكٝد٠ ٚغسح احملذ١ بٝإ يف اذتذ١ (31 ٌ  ايكاضـ ٔ  إمساعٝـ  ابـ

، ٚي.ستُد نبٛ دخًٞامل زبٝع بٔ ستُد: ي.حتكٝل ،األطصبٗاْٞ ايتُٝٞ ستُد

 ٖـ، ياز ايسا١ٜ، ايسٜاض.2429زسِٝ، 

ٞ س١ًٝ األٚيٝا٤ ٚابكـات األطصـفٝا٤،    (33 ٞ      ألبـ ، ْعـِٝ نمحـد بـٔ عبـداهلل األطصـبٗاْ

 .بريٚت ،ياز ايهتاب ايعسبٞ ٖـ،2405، 4ط

ــرخري٠ (34 ــسايف  ، ألايـ ــظ ايكـ ــٔ إيزٜـ ــد بـ ٞ  ، محـ ــ ــد سذـ ــل: ستُـ ياز  ّ،2994، حتكٝـ

 .بريٚت ،ايػسب

35)   ٔ ، 2، طعبــدايسمحٔ ايعجـــُٝني ي. :زدــب، حتكٝـــل  ذٜــٌ ابكـــات اذتٓابًــ١  بـــ

 ٖـ، َهتب١ ايعبٝهإ، ايسٜاض.2415

 .ياز اذتدٜح، ايكاٖس٠ٖـ، 2429، 2ط ،تكٞ ايدٜٔ املكسٜصٟيزضا٥ٌ املكسٜصٟ  (36

ــأل ضــاي١ َٓــاشٍ اذتــسٚف  ز (37 ــٔ عًــٞ بــٔ عبــد اهلل        ٞب اذتطــٔ عًــٞ بــٔ عٝطــ٢ ب

  .عُإ ،ياز ايفهس ،ايسَاْٞ، حتكٝل: إبساِٖٝ ايطاَسا٥ٞ

ــ (38 ــاي،      شٜ اي٠ اإلميــإ ْٚك ــاْ٘ ٚسهــِ ا ضــتجٓا٤ فٝــ٘ يًــدنتٛز عبــدايسشام ايعب

 ٖـ، ياز ايكًِ ٚايهتاب، ايسٜاض.2426، 2ط

عبـــد اهلل بـــٔ نمحـــد بـــٔ سٓبـــٌ ايػـــٝباْٞ، حتكٝـــل: ي.ستُـــد ضـــعٝد  ي ايطـــ١ٓ (39

 .ايدَاّ،ياز ابٔ ايكِٖٝـ، 2406، 2ط ،ايكشطاْٞ

 ١ٜ، ايسٜاض.ا، ياز ايسٖـ2425 ،1طايط١ٓ يًدالٍ، حتكٝل ي.عط١ٝ ايصٖساْٞ،  (40

 ضٓٔ ابٔ َاد١، حتكٝل: ستُد فواي عبد ايباقٞ، ياز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت. (42

 .ضٓٔ ايملَرٟ، حتكٝل: نمحد غانس، ياز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت (41

غسح نطصٍٛ اعتكاي نٌٖ ايط١ٓ ألبٞ ايكاضِ اياليها٥ٞ، حتكٝل: ي.نمحـد ضـعد    (43

 ٖـ، ياز اٝب١، ايسٜاض.2422 ،1طمحدإ، 

 ،3ط ،عبدايهسِٜ عجُإ :حتكٝل ،يًكاضٞ عبدادتباز ،األطصٍٛ ارتُط١غسح  (44

 ايكاٖس٠.، َهتب١ ٖٚب١ ،ٖـ2426
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، 2غسح ايعكا٥د ايٓطف١ٝ يطعد ايدٜٔ ايتفتاشاْٞ، حتكٝل: ي.نمحد ايطـكا، ط  (45

 ٖـ، َهتب١ ايهًٝات األشٖس١ٜ، ايكاٖس٠.2407

ُـد  حملسٓٝفـ١،  ايػسح املٝطس ع٢ً ايفكٗني األبطث ٚاألن: املٓطـٛبني ألبـٞ    (46

 اإلَــازات ايعسبٝــ١ ،َهتبــ١ ايفسقــإٖـــ، 2429، 2طبــٔ عبــد ايــسمحٔ ارتُــٝظ، 

 املتشد٠.

ٖـــ، ياز ايــٛأ،   2410 ،1طايػــسٜع١ يردــسٟ، حتكٝــل: ي.عبــد اهلل ايــدَٝذٞ     (47

 ايسٜاض.

ــد شغًـــٍٛ،    (48 ُّـ ــإ يًبٝٗكـــٞ، حتكٝـــل: ست ـــ، ياز ايهتـــب 2420 ،2طغـــعب اإلميـ ٖـ

 ايع١ًُٝ، بريٚت.

ــسٜف١ا (49 ــُا٥ٌ ايػــ ــ يػــ ــد    دتــ ــٔ بــــٔ عبٝــ ــل: سطــ ــٝٛاٞ، حتكٝــ الٍ ايــــدٜٔ ايطــ

  .ياز اا٥س ايعًِ يًٓػس ٚايتٛشٜع ،باسبٝػٞ

بــٞ اذتطــني نمحــد بــٔ   اي ــاسيب يف فكــ٘ ايًػــ١ ٚضــٓٔ ايعــسب يف نالَٗــا أل    (50

 ٖـ، ياز املعازف، بريٚت.2424، 2حتكٝل: ي.عُس ايطباع، ط فازع بٔ شنسٜا،

، ايبطــمت ايتُُٝــٞ ٕسبــا بــٔ ُــد، حملبًبــإ ابــٔ بملرٝــب سبــإ ابــٔ طصــشٝض (52

 .بريٚت، ايسضاي١ َوضط١ٖـ، 2424، 1، طاألزْوٚط غعٝب حتكٝل:

51)   ِ ٞ   ، طصـشٝض َطـً ٞ ، حتكٝــل: ستُـد فــواي عبـد ايبـاق  ،ياز إسٝــا٤ ايـملاخ ايعسبــ

 .بريٚت

 ،ياز املعسف١ ،حتكٝل: ستُد ساَد ايفكٞ ايفسا٤، بٞ ٜع٢ًألابكات اذتٓاب١ً  (53

 .بريٚت

 :نبٞ عُسٚ عجُإ بٔ اي الح، حتكٝل ابكات ايفكٗا٤ ايػافع١ٝ يتكٞ ايدٜٔ (54

 .ياز ايبػا٥س اإلضال١َٝ، بريٚتّ، 2991، 2طستٞ ايدٜٔ صتٝب، 

 .بريٚت،  طصايز ياز ،ايصٖسٟ ايب سٟ ضعد بٔ ُد، حملايه:٣ ايطبكات (55

  ٚطصٞ حتكٝل:، ايػٝباْٞ سٓبٌ بٔ نمحد، ألبٞ عبداهلل ايسداٍ َٚعسف١ ايعًٌ (56

 ت.بريٚ ،اإلضالَٞ تباملهٖـ، 2408، 2، طعباع ستُد بٔ اهلل
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 ، َ س.اذتًيبايبابٞ َ طف٢ ، 1، طايفتا٣ٚ اذتدٜج١ٝ  بٔ سذس اهلٝتُٞ (57

ٞ     ألفتــا٣ٚ ايطــبهٞ   (58 ياز  ،بــٞ اذتطــٔ ركــٞ ايــدٜٔ عًــٞ بــٔ عبــد ايهــايف ايطــبه

 .بريٚت، املعسف١

59)  ٌ َهتبـ١  بـٔ سـصّ ايعـاٖسٟ،     عًـٞ بـٔ نمحـد   ، يايف ٌ يف املًٌ ٚاألٖٛا٤ ٚايٓشـ

 .ايكاٖس٠ ،ارتاصتٞ

ــ (60 ٞ ايفٛانـ  محـــد بـــٔ غٓـــِٝ، أل٘ ايـــدٚاْٞ عًـــ٢ زضـــاي١ ابـــٔ نبـــٞ شٜـــد ايكريٚاْـــ

 .بريٚت ،ياز ايفهسٖـ، 2425ايٓفساٟٚ، 

املهتبـ١ ايتذازٜـ١    ٖــ، 2356، 2طًُٓـاٟٚ،  ي فٝم ايكدٜس غسح ادتـاَع اي ـػري   (62

 .َ س ،ايه:٣

املعفــس َٓ ــٛز بــٔ ستُــد بــٔ عبــد ادتبــاز       ألبــٞقٛااــع األييــ١ يف األطصــٍٛ    (61

، ياز ايهتـــب ايعًُٝـــ١ ،ٖــــ2428 ،د سطـــٔ ايػـــافعٞحتكٝـــل: ستُـــ ،ايطـــُعاْٞ

 .بريٚت

: َٛضـــ٢ ، حتكٝـــلساَـــد ستُـــد بـــٔ ستُـــد ايػصايـــٞ ٞبـــ، ألقٛاعـــد ايعكا٥ـــد (63

 .يبٓإ ،عات ايهتبٖـ، 2405، 1، طستُد عًٞ

ايبكــا٤ نٜــٛب بــٔ َٛضــ٢ اذتطــٝين ايهفــَٛٞ، حتكٝــل: عــدْإ       ٞبــألايهًٝــات  (64

 .بريٚت، َوضط١ ايسضاي١، ٖـ 2429ستُد امل سٟ ، ٚيزٜٚؼ

ايبكــا٤ عبــد اهلل بــٔ اذتطــني ايعهــ:ٟ،   ٞبــأل ايًبــاب يف عًــٌ ايبٓــا٤ ٚاإلعــساب (65

 .يَػل ،ياز ايفهس ٖـ،2426، 2طحتكٝل: ي. عبداإلي٘ ايٓبٗإ 

ياز ايهتـب  ، ايفتض عجُإ ابٔ دين، حتكٝل: فا٥ص فازع ٞبأل ايًُع يف ايعسب١ٝ (66

  .ايهٜٛت ،ايجكاف١ٝ

ٖــ،  2415، 2طنمحـد ايطـاٜض،   : ي.كٝـل حت ،زتسي َكا ت األغعسٟ  بٔ فـٛزى  (67

 ، ايكاٖس٠.َهتب١ ايجكاف١ ايد١ٜٝٓ

ياز ايسٜـإ  ٖــ،  2407عًٞ بٔ نبٞ بهس اهلٝجُٞ، يزتُع ايصٚا٥د َٚٓبع ايفٛا٥د،  (68

 .ايكاٖس٠ ،يًملاخ
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زتُع املًو فٗد يطباعـ١ امل ـشل    ،فتا٣ٚ غٝذ اإلضالّ ابٔ ر١ُٝٝزتُٛع  (69

 املد١ٜٓ ايٓب١ٜٛ. ،ايػسٜل

ــا٣ٚ ٚز  (70 ضــا٥ٌ فضــ١ًٝ ايػــٝذ ستُــد بــٔ طصــاو ايعجــُٝني، شــع       زتُــٛع فت

 ٖـ، ياز ايجسٜا، ايسٜاض.2424، 1ٚرسرٝب: فٗد ايطًُٝإ، ط

ست ــٌ نفهــاز املتكــدَني ٚاملتــأخسٜٔ َــٔ اذتهُــا٤ ٚاملــتهًُني، يفدــس ايــدٜٔ     (72

 ٖـ، َهتب١ ياز ايملاخ، ايكاٖس2422.٠، 2ايساشٟ، حتكٝل: ي.سطني نراٟ، ط

حتكٝـل: اـ٘ دـابس فٝـاض     ايـساشٟ،   ُـد بـٔ عُـس   ، حملاحمل ٍٛ يف عًِ األطصٍٛ (71

 .ايسٜاض، داَع١ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛي اإلضال١َٝ ٖـ،2400، 2، طايعًٛاْٞ

املعــايٞ  ، ألبــٞاحملــٝث اي:ٖــاْٞ يف ايفكــ٘ ايٓعُــاْٞ فكــ٘ اإلَــاّ نبــٞ سٓٝفــ١    (73

ل: عبد ايهسِٜ ضـاَٞ  ٝكحت ،بسٖإ ايدٜٔ ستُٛي بٔ نمحد ايبدازٟ اذتٓفٞ

 .ياز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚتٖـ، 2414، 2، طادتٓدٟ

ٓـ        (74 ايــداز ٖــ،  2408، نبـٞ ايفضـٌ طصـاو    َ٘طـا٥ٌ اإلَـاّ نمحـد بـٔ سٓبـٌ زٚاٜـ١ اب

 .اهلٓد ،ايع١ًُٝ

َطـا٥ٌ سـسب ألبـٞ ستُـد سـسب بـٔ إمساعٝـٌ ايهسَـاْٞ )َـٔ نتـاب ايٓهــاح            (75

إىل آخــس ايهتــاب( حتكٝــل: ي.فــاٜص ســابظ، زضــاي١ ينتــٛزاٙ غــري َٓػــٛز٠ يف          

 ٖـ.2411ضات اإلضال١َٝ  اَع١ نّ ايكس٣ عاّ ن١ًٝ ايػسٜع١ ٚايدزا

املطاَس٠ يف غسح املطاٜس٠ يف عًِ ايهالّ يًهُاٍ بـٔ نبـٞ ايػـسٜل، َـع ساغـ١ٝ       (76

 املهتبــ١ األشٖسٜــ١ٖـــ، 2347، 1شٜــٔ ايــدٜٔ قاضــِ، ٚغــسح قاضــِ بــٔ قطًٛبػــا، ط  

 .، ايكاٖس٠يًملاخ

 كٝل:حت، ايٓٝطابٛزٟ اذتانِ عبداهلل بٔ ُدحمل ،اي شٝشني ع٢ً املطتدزى (77

 .بريٚت، ايع١ًُٝ ايهتب يازٖـ، 2422، 2، طعطا عبدايكايز َ طف٢

 .َ س ،َطٓد اإلَاّ نمحد بٔ سٓبٌ، َوضط١ قساب١ (78



 

 

  

 يجهة األَذنس نهعهىو اإلَساَية واالجتًاعية 404
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بــٔ عبــداذتًِٝ بــٔ رُٝٝــ١، ٚعبدايطــالّ ، آلٍ رُٝٝــ١: املطــٛي٠ يف نطصــٍٛ ايفكــ٘ (79

حتكٝـــل: ستُـــد ستٝـــ٢ ايـــدٜٔ  ، رُٝٝـــ١ بـــٔنمحـــد بـــٔ عبـــداذتًِٝ رُٝٝـــ١، ٚ

 .ايكاٖس٠ ،ٞاملدْ، ياز عبداذتُٝد

ٖــ،  2409، 2امل ٓل ألبٞ بهس بٔ نبٞ غٝب١، حتكٝل: نُاٍ ٜٛضـل اذتـٛت، ط   (80

 َهتب١ ايسغد، ايسٜاض.

82)  ٞ ٞ     ،امل ٓل، عبدايسشام بٔ ُٖاّ اي ـٓعاْ ، حتكٝـل: سبٝـب ايـسمحٔ األععُـ

 .بريٚت ،املهتب اإلضالَٖٞـ، 2403، 1ط

ٝـل: ٚيٜـع   املعتُد يف نطصـٍٛ ايـدٜٔ، يًكاضـٞ نبـٞ ٜعًـ٢ ايفـسا٤ اذتٓبًـٞ، حتك        (81

 سداي، ياز املػسم، بريٚت.

ٞ  نمحد بٔ ًُٝإ، يطايهبري املعذِ (83 ٟ  حتكٝـل: ، ايط:اْـ ٔ  محـد  عبدا ٝـد  بـ

 .املٛطصٌ ،ٚاذتهِ ايعًّٛ َهتب١ٖـ، 2404، 1، طايطًفٞ

بٞ اذتطني نمحد بٔ فازع بٔ شنسٜا، حتكٝل: عبـد  أل َعذِ َكاٜٝظ ايًػ١ (84

 .ريٚتب ،ياز ادتٌٖٝـ، 2410، 1ط ،ايطالّ ستُد ٖازٕٚ

ياز ، ُد ارتطٝب ايػـسبٝين ، حملَػين احملتاز إىل َعسف١ َعاْٞ نيفاظ املٓٗاز (85

 .بريٚت ،ايفهس

 املكاطصــــد اذتطــــ١ٓ يف بٝــــإ نــــجري َــــٔ األسايٜــــح املػــــتٗس٠ عًــــ٢ األيطــــ١ٓ   (86

ٞ   ٖــ، 2405، 2، طًطداٟٚ، حتكٝل: ستُد عجُإ ارتػتي  ،ياز ايهتـاب ايعسبـ

 .بريٚت

ٟ ألألبـٞ اذتطـٔ ا   ،َكـا ت اإلضـالَٝني   (87 ياز  ،3ط، حتكٝـل: ًُٖـٛت زٜــمل   ،غـعس

 .بريٚت ،إسٝا٤ ايملاخ

محــــد بــــٔ محــــدإ ايُٓــــسٟ اذتساْــــٞ  ، أليف نطصــــٍٛ ايــــدٜٔ ْٗاٜــــ١ املبتــــد٥ني (88

 .ايسٜاض ،َهتب١ ايسغدٖـ، 2415، 2، طايطال١َ ْاطصسي. :حتكٝل، اذتٓبًٞ

ياز  ٖــ، 2404ايػـافعٞ،   ُـد بـٔ نبـٞ ايعبـاع    ، حملْٗا١ٜ احملتاز إىل غسح املٓٗـاز  (89

 .بريٚت ،هسايف
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اهلــايٟ يف نطصــٍٛ ايــدٜٔ، دتــالٍ ايــدٜٔ عُــس بــٔ ستُــد ارتبــاشٟ ارتذٓــدٟ   (90

 ّ، اضتاْبٍٛ.1006اذتٓفٞ، حتكٝل: عايٍ بٝو، 

ٟ   ، ييٛايف بايٛفٝاتا (92 ل: نمحـد األزْـااٚط ٚرسنـٞ    ٝـ كحت  ـالح ايـدٜٔ اي ـفد

 .بريٚت ،ياز إسٝا٤ ايملاخٖـ، 2410، َ طف٢



دور مىظماث المجتمع المدوي في دور مىظماث المجتمع المدوي في 

  تمكيه المرأة اليمىيتتمكيه المرأة اليمىيت

مليه بالجمعياث راست مطبقت على العاد

( بمحافظت حضرموثاألهليت )الىسويت  
 

 

 

 د/ احمذ عبذ الحميذ سليم عبذ الغني
 

 أستار مساعذ بقسم الخذمة االجتماعية

 قسم البنات

 

 د/ فتحية محمذ باحشوان
 

 أستار مساعذ بقسم الخذمة االجتماعية

 قسم البنات
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 اليمىيتاليمىيت  المرأةالمرأةدور مىظماث المجتمع المدوي في تمكيه دور مىظماث المجتمع المدوي في تمكيه د/أحمد عبدالحميد ، د/فتحيت باحشوان                          

 م1024 يىاير (  6المجلد )  األولالعدد 
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 اليمىيتاليمىيت  المرأةالمرأةدور مىظماث المجتمع المدوي في تمكيه دور مىظماث المجتمع المدوي في تمكيه د/أحمد عبدالحميد ، د/فتحيت باحشوان                          
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  دور منظنات اجملتنع املدني يف متكني املرأة اليننيةدور منظنات اجملتنع املدني يف متكني املرأة اليننية

  دراسة مطبقة على العاملني باجلنعيات األهلية )النسوية( مبحافظة حضرموت

 

 سة :الدراأوال: مشكلة 

غٗد اجملتُع ايُٝين يف ايعكوٛ  ايال٬ةو١ ا٭ةوحت٠ تو٫ٛم ًَُٛضو١ يف خمتًوـ       

ؾكووود جووو ٤  ْػووو ٤    ،ٚايطٝ ضووو١ٝ، ٚايالك ؾٝووو١ ٚا٫جتُ عٝووو١،، اجملووو ٫م ا٫قتؿووو  ١ٜ  

جدٜوووووود٠  وووووو قساز  ً  ّ يٝؿووووووت   ؾ قوووووو 1990َوووووو ٜٛ عوووووو ّ  22اجلُٗٛزٜوووووو١ ايُٝٓٝوووووو١ يف  

ٚذسٜوو١  ْػوو ٤ اجلُعٝوو م ا٭ًٖٝوو١، ٚايٓك  وو م  ٚايتعد ٜوو١ ايطٝ ضوو١ٝ، ،ايدميكساطٝوو١

ع ق عوود٠ انػوو زن١ ن تًووـ ؾ٦وو م   ٝٚتٛضوو ايعُ يٝوو١ ٚانٗٓٝوو١، ٚا٭ذووصاا ايطٝ ضوو١ٝ،  

 (1).انسأ٠ ً ٚةؿٛؾ تُع اجمل  ٚغسا٥

ٚشٜوو  ٠  ا٫ٖتُوو ّ  ٛقووع انووسأ٠،    ىلايُٝٓٝوو١  َوو١ٛهذيووو ؾكوود ضووع  ا    ٢ٚعًوو

ا ُ ١ٜ ا٫جتُ عٝو١ او  َؤ     ٛؾحتيف ا ٝ ٠ ايع ١َ  ٗدف ت ٚ  َ جٗ  َػ زنتٗ ،

ٚايرباَخ اييت تٗدف  ٚاخلططٚايطٝ ض م  ة٬ٍ تبين ايعدٜد َٔ ا٫ضرتاتٝحٝ م

ٝ زام اخلؿسف ٚايٚتٛضٝع  ٚتعًًُٝٝ  ٚؾرًٝ  ٚاجتُ عًٝ  ً  ٜمتهني انسأ٠ اقتؿ   ىل

ٞ  ككو ٜ  ٚذكوٛم انوسأ٠     نَوع ا٫ٖتُو ّ ايعو   متػوًٝ   ٚج ٤ ذيو  يف اجملتُع،أَ َٗ  

ايوودَخ ايتوودززمٞ يًُووسأ٠ َٚساع تٗوو     ىلةطووٛام جوو  ٠ تٗوودف   ىل اختوو ذٚايوودع٠ٛ 

 (2).اخلطط ٚايرباَخ ايت١ُٜٛٓ أةٓ ٤  عدا 

ٛ  ايهووالحت٠ ايوويت  ووريتٗ  ا هَٛوو١ ايُٝٓٝوو١ ةوو٬ٍ ايطووٓٛام      يسغِ َوؤ اجلٗوو  ووٚ

ايدعِ ايرٟ تكد١َ انٓظُ م ايدٚيٝو١     إلق ؾ١  ىل انسأ٠  أٚق عان ق١ٝ ي٬زتك ٤ 

ِٗ  ؿٛز٠ نبحت٠ يف تػٝحت أٚق ع انوسأ٠ ايُٝٓٝو١  و  ٚؾوس     طاجلٗٛ  مل ت  ٫ إٔ ٖرٙ

يػووسٜو يف تووٛؾحت اخلوودَ م ٚز ادانٓوو ا انٓ ضووظ نٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ يتكووّٛ  وو 

 (3) . يًُسأ٠ اي١ُٝٓٝانكد١َ   ا٫جتُ ع١ٝ ٚا٫قتؿ  ١ٜ ٚايطٝ ض١ٝ 
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  ٕ ايٛقوو  ايووسأٖ ٜػووٗد تػووحت ٚاقوو  يف  ٚز َٓظُوو م اجملتُووع      ٚعًوو٢ ذيووو ؾوو 

 ٚأؾوبر   ٚز تُٓوٟٛ   زع ٜو١ اجتُ عٝو٘  ىل  تروٍٛ  ٚزٖو  َؤ  ٚز    ؾاندْٞ يف ايُٝٔ 

طووني ْٛعٝوو١ ا ٝوو ٠ َوؤ ةوو٬ٍ عًُٝوو م  ٚت تكٝوول ايتُٓٝوو١ انطووتدا١َ  ىلتٗوودف 

ٚانؿ حل ايع ١َ يف اجملتُعو م   اإلْط ٕكٛم  ٠ ْدايتٛع١ٝ ٚايدع٠ٛ ٚايدؾ ع ٚانط 

ٚ و  ٜ٪نود عًو٢ أُٖٝو١     ، يف ايطٝ ض م ايع َو١ يًدٚيو١    ايتأةحت ٫ٚم حمٚ احمل١ًٝ

 ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْٞ نػسٜو أض ضوٞ يف ؾوٓع ٚتٓؿٝور ضٝ ضو م ايسع ٜو١      

 عٝوووو١ إٔ ايتُٓٝوووو١ يف ايٛقوووو  ا  قووووس مل تعوووود تطووووتٓد عًوووو٢ ا هَٛوووو م       ا٫جتُ

ٚايكٝووو  ام ايطٝ ضووو١ٝ ؾكوووط  وووٌ أؾوووبر  تطوووتٓد عًووو٢ توووٛؾحت ؾوووسف انػووو زن١        

اجملتُعٝووو١ ٭ؾوووسا  اجملتُوووع  ه ؾووو١ تٓظُٝ تووو٘، َٚووؤ ٖٓووو  توووأتٞ أُٖٝووو١ ايػوووسان١      

 (  4)ٚايتٓطٝل  ني ان٪ضط م ا ه١َٝٛ ٚايكط ع اخل ف َٚٓظُ م اجملتُع اندْٞ 

ذتو٢   ا٫ضورتاتٝح١ٝ ٚاتط قً  َع َ  ضبل  ؾكد أند  اإلط ز ايع ّ يس٩ٜو١ ايوُٝٔ   

ّ ع٢ً أ١ُٖٝ  ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْٞ  يف ايت١ُٝٓ ٚتعصٜص ع٬ق١ ايتٓطٝل 2025

ٚايته ٌَ  ٚايػسان١  ني ان٪ضط م ا ه١َٝٛ َٚٓظُ م اجملتُوع انودْٞ ٚايكطو ع    

خمتًوـ اجملو ٫م ا٫قتؿو  ١ٜ ٚا٫جتُ عٝو١     اخل ف ٚتؿعٌٝ  ٚز ٖرٙ انٓظُ م يف 

ٚايطٝ ضووو١ٝ ٚايالك ؾٝووو١  نُووو  أنووود عًووو٢  أُٖٝووو١ تطوووٜٛس ايتػوووسٜع م ٚايكوووٛاْني     

 (5)ان١ُ٥٬ يصٜ  ٠ َػ زن١ ٖرٙ انٓظُ م يف ت١ُٝٓ اجملتُع ايُٝين .

ًعدٜوود َوؤ يتصاٜوود عوود  َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ يف ايووُٝٔ ْتٝحوو١  جوو ٤ ٚيكوود 

ّ ٚؾووس  ؾكوود   زجٝوو١،اخلداةًٝوو١ ٚايايعٛاَووٌ  ّ 1990 قٝوو ّ اجلُٗٛزٜوو١ ايُٝٓٝوو١ يف عوو 

يًتعد ٜووو١ ايطٝ ضووو١ٝ ٚايدميكساطٝووو١ ٚاْطووور ا    َٓ ضوووبً  ً َٓ ةووو  ) ٚيووو١ ايٛذووود٠( 

ايسآٖو١ ا٭َوس ايورٟ    انوتػحتام ايع نٝو١      إلق ؾ١  ىلايدٚي١ َٔ اجمل ٍ ا٫جتُ عٞ 

ٖ  شٜ  ٠ ٚاْتػو ز َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ ؾكود نو ٕ        أ ٣  ىل ّ   1990يف عو ّ    عود 

ٌ     ( َٓظ286١ُ) مجعٝو١   ( 5862)  ىلّ  2007ّ يف عو   ؾكوط  ؾتكو عـ عود ٖ  يٝؿو

( َٓظُوو١ بطووظ تكسٜووس  6900انٓظُوو م ) ٖوورّٙ  ًووؼ عوود  2008عوو ّ  َٚٓظُوو١، ٚيف

ٕ َو٪متس ذكوٛم    انكودّ  ىل ا ه١َٛ ايُٝٓٝو١    ٚاضوتُس  ّ،2008يف ؾوٝـ عو ّ    اإلْطو 



 

 

  

 مجلت األودلس للعلوم اإلوساويت واالجتماعيت 410

 اليمىيتاليمىيت  المرأةالمرأةدور مىظماث المجتمع المدوي في تمكيه دور مىظماث المجتمع المدوي في تمكيه د/أحمد عبدالحميد ، د/فتحيت باحشوان                          

 م1024 يىاير (  6المجلد )  األولالعدد 

ا٭ًٖٝو١   ٓظُو م اجلُعٝو م ٚان  ّ عود  2009ّ يٝؿٌ َع ْٗ ١ٜ عو   ايتصاٜديف   عد ٖ 

( مجعٝووو١ 7000)َووو  ٜكوووسا َووؤ   ىل وووٛشاز٠ ايػووو٦ٕٛ ا٫جتُ عٝووو١ ٚايعُوووٌ  انطوووح١ً 

 ( 6) َٚٓظ١ُ أ١ًٖٝ

ٚؾوو٢ حم ؾظوو١ ذكووسَٛم  ًووؼ عوود  اجلُعٝوو م ٚان٪ضطوو م ا٭ًٖٝوو١ انطووح١ً يف  

ٝوو١ مجع 305ّ   ىل 2011َهتووظ ٚشاز٠ ايػوو٦ٕٛ ا٫جتُوو عٞ ٚايعُووٌ ذتوو٢ ْٗ ٜوو١ عوو ّ  

ايالك ؾٝووو١ ٚ اجلُعٝووو م اخلحتٜووو١ ٚايتعًُٝٝووو١ ٚانٓظُووو م َٚ٪ضطووو١ أًٖٝووو١ تتكووؤُ  

ٚ  ٚايسٚا ط ٚا٫ت  ام ايٓك  ١ٝ ٚايعُ ي١ٝ  ٚايع١ًُٝ َٓظُو م  ٚانٓتودٜ م ايػوب  ١ٝ 

ا٫جتُ عٝووو١  ٚا٭ْدٜووو١ايووودؾ ع عووؤ ذكوووٛم اإلْطووو ٕ ٚمجعٝووو م ايؿ٦ووو م اخل ؾووو١      

ٚايصزاعٝوووو١  م ايتع ْٚٝوووو١ اجلُعٝوووو  إلقوووو ؾ١  ىل  ٚاجلُعٝوووو م ايؿوووور١ٝ ٚايب٦ٝٝوووو١ 

 (7)ايت يٞ ٜٛق  ذيو  ٚاجلدٍٚ

مبر ؾظ١  ذكسَٛم ٛع اجلُعٝ م ٚان٪ضط م ا٭١ًٖٝ  ( ٜٛق  عد  1ْٚجدٍٚ زقِ )

ذطظ تؿٓٝـ َهتظ ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ا٫جتُ ع١ٝ ٚايعٌُ   حمل ؾظ١ ذت٢ 

 ّ(2011 ٜطُرب)

 ايٓٛع
مجعٝ م زع ١ٜ 

 ٚت١ُٝٓ

مجعٝ م 

 ةك ؾ١ٝ ٚ ١ٝ٦ٝ

َ٪ضط م 

 أ١ًٖٝ

مجعٝ م 

 تع ١ْٝٚ

مجعٝ م 

 شزاع١ٝ

مجعٝ م 

 ْط١ٜٛ
 اإلمج يٞ

 305 16 24 46 29 86 103 ايعد 

ٚانٓظُوو م ٚة ؾوو١ اجلُعٝوو م ا٭ًٖٝوو١    ٚتٓػووط ايعدٜوود َوؤ ٖوورٙ اجلُعٝوو م     

يف جموو ٍ ا٫ٖتُوو ّ  ككوو ٜ  انووسأ٠ ايُٝٓٝوو١ َالووٌ تكوودّ اخلوودَ م انستبطوو١  ايٓطوو١ٜٛ 

ػط١ انستبط١ مبٓ ٖك١ ايعٓـ قد انسأ٠ ٚايؿر١ ٚشٜ  ٠  ةٌ انسأ٠ ٚا٭ْ   يتعًِٝ

 ٝ يف عًُٝووو١   ص قووود انوووسأ٠  ٗووودف متهٝٓٗووو  ٚ  َ جٗووو  ٝوووٚايككووو ٤ عًووو٢ أغوووه ٍ ايتُ

 ايت١ُٝٓ .

اجملتُوع  ٚع٢ً ذيو ؾو ٕ ٖورٙ اجلُعٝو م ٚانٓظُو م   عتب زٖو   ذود٣ عٓ ؾوس        

ه ؾوو١ ييف تووٛؾحت اخلوودَ م ا٫جتُ عٝوو١  ٚأض ضووٞتكووّٛ  وودٚز ؾعوو ٍ  أؾووبر   انوودْٞ

تُوووع ٚة ؾووو١ انوووسأ٠ ؾأؾوووبر  تكووودّ اخلووودَ م ايؿووور١ٝ ٚايتعًُٝٝووو١      ؾ٦ووو م اجمل
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 َ٘ٚٓ ٖك١ ايعٓوـ انٛجو   اإلْط ٕٚا٫قتؿ  ١ٜ ٚايتدزٜظ ٚايتأٌٖٝ انستبط بكٛم 

 . قد انسأ٠

 ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْٞ يف يًتعسف ٚمبساجع١ ايدزاض م ٚايبرٛث ايط  ك١ 

 ُ يتعووسف عًوو٢ أٖووِ انعٛقوو م ايوويت تكووـ ٚا ٚضٝ ضووًٝ  ً ً  ٚاقتؿوو  ٜٝوومتهوني انووسأ٠ تعًٝ

 َ  ًٜٞ: ن ٕ َٔ أِٖ ٖرٙ ايدزاض مأَ ّ ٖرٙ انٓظُ م يف جم ٍ متهني انسأ٠ 

تدٜوود َوود٣ ؾ عًٝوو١     ىلايوويت ٖوودؾ   ٚ( 8)(1994 زاضوو١ )أ وود حمُوود ذطوؤ    

ٚتدٜد جم ٫م اضتؿ  ٠ ايعكٛام  ايٓط ١ٝ٥ يف تكٝل أٖداؾٗ  ايت١ُٜٛٓ ا٭ْد١ٜ

ايٓطو ١ٝ٥ ٚتدٜوود أٖووِ ايؿووعٛ  م ايوويت تٛاجوو٘  ٙ ا٭ْدٜوو١ ٖوورٚةوودَ م  أْػووط١َؤ  

تعوود    ىلايٓطوو ١ٝ٥ ٚتٛؾووً  ايدزاضوو١  ا٭ْدٜوو١يف جموو ٍ تُٓٝوو١ انووسأ٠ ٖوورٙ ا٭ْدٜوو١ 

متالًو  يف جمو ٫م ايتعًوِٝ ٚايؿور١      ٚايويت ايٓطو ١ٝ٥   َؤ ا٭ْدٜو١  ا٫ضتؿ  ٠  أٚج٘

نٗووو زام ػوووه٬م اجملتُوووع احملًوووٞ ٚانتطووو ا ا  مبٚشٜووو  ٠ ايوووٛعٞ   ا٭طؿووو ٍٚزع ٜووو١ 

تٛاج٘  ايعدٜد َٔ ايؿعٛ  م ايويت تود    ٙ ا٭ْد١ٜٖر  ٕع٢ً  ٚأندما٫جتُ ع١ٝ 

قوووعـ ٚان  ٜووو١ ٚايبػوووس١ٜ انت ذووو١  ٚ ٜوووأتٞ يف َكووودَتٗ  اإلَه ْووو م َووؤ ؾ عًٝتٗووو ،

 . ٙ ا٭ْد١ٜ ٭ٖداؾٗ س ع٢ً َد٣ تكٝل ٖر٪ةتا٭ ١ٝٓ ايتٓظ١ُٝٝ ٚاييت 

  ٚايويت ٖودؾ  (9)ّ(1996اجملٝود   زاض١ )ٖٓ ٤ حمُد ايطٝد عبد ٚتتؿل َع ذيو 

َػه٬تٗ  انتُال١ً يف ْكـ ايتُٜٛوٌ  َط عد٠ اجلُعٝ م ا٭١ًٖٝ ع٢ً َٛاج١ٗ   ىل

ٚقووعـ انػووو زن١ ٚعووودّ َساعووو ٠ ا٫ذتٝ جوو م ايؿعًٝووو١ ٭ٖووو يٞ اجملتُوووع احملًوووٞ،   

 أ ٚامَؤ   أ ا٠نوأِٖ   ا٭ًٖٝو١ كوسٚز٠ ايرتنٝوص عًو٢ اجلُعٝو م      ايدزاضو١   ٚأٚؾ 

قووووسٚز٠ زؾووووع ْطووووب١  ٚ عٞ ٚتكٝوووول ايتُٓٝوووو١ احملًٝوووو١،  تكٝوووول ايته ؾووووٌ ا٫جتُوووو 

جموو يظ  ٭عكوو ٤، ٚايكٝوو ّ  وودٚزام تدزٜبٝوو١ اوورٙ اجلُعٝوو ما هَٛٝوو١  اإلع٬ْوو م

 . اإل از٠ يصٜ  ٠ نؿ ٤تٗ 

ٚاييت (10) ّ (1999 زاض١ ) عبد ايط٬ّ ضعٝد ا هُٝٞ ٚؾ٢ ْؿظ ايطٝ م ج ٤م 

 ىل  ٕ انوسأ٠  ٚتٛؾوً  ايدزاضو١   يف ايوُٝٔ   انوسأ٠ ايتعسف ع٢ً ٚاقع تعًوِٝ    ىلٖدؾ  

  ؿسف َٓ ضب١ َٔ ايتعًِٝ عهظ ايٓطو ٤ يف اجملتُعو م ايسٜؿٝو١    يف ا كس تتُتع 
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عووودّ توووٛاؾس   ىل طوووبظ ضوووٝطس٠ انؿووو ِٖٝ ايتكًٝدٜووو١ يف ايسٜوووـ   إلقووو ؾ١   ٚذيوووو 

ايورٟ   ا٭َوس ان  ١ٜ ٚايبػس١ٜ ٚاخلودَ م ايتعًُٝٝو١ يف انٓو طل ايسٜؿٝو١      اإلَه ْٝ م

 يف ايسٜـأ٠ انػ زن١ ايؿع ي١ يًُس أَ ّعٛق م ايع ١َ ان  ذد٣ميالٌ 

ٚايويت  (11)ّ (1999 زاض١ ) أمئ زَك ٕ أ د عبد ايؿتو    نُ  تتؿل َع ذيو 

تُٓٝوو١  مجعٝوو م تدٜوود أٖووِ انكَٛوو م ايوويت تطوو ِٖ يف تكٝوول أٖووداف   ىلٖوودؾ  

اجلٗووو ش ايووووٛ ٝؿٞ    ىلاجملتُوووع ا كوووسٟ، ة ؾووو١ تًوووو انكَٛووو م ايووويت تسجوووع        

   إلقو ؾ١  ىل ايكٝ  ام ايػعب١ٝ يف اجملتُع م احمل١ًٝ   ىلٝ م ٚاييت تسجع   جلُع

  ىلايدزاضووو١   ٚؾوووأاجملتُوووع احملًوووٞ ٚ ٚأٚقووو ع وووسٚف   ىلانكَٛووو م ايووويت تسجوووع 

قوووسٚز٠ توووٛؾس جمُٛعووو١ َووؤ انكَٛووو م انٗٓٝووو١ انستبطووو١   توووٛاؾس ايتووودزٜظ ايووو٬شّ      

م اي٬شَو١ نُ زضو١ عًُوِٗ    ٚايعو ًَني ٫نتطو ا انٗو زا    يٮةؿ ٥ٝني ا٫جتُ عٝني

جمُٛعوووو١ َوووؤ    إلقوووو ؾ١  ىليف اجلُعٝوووو م ٚتووووٛاؾس اخلوووورب٠ ايعًُٝوووو١ ٚايهؿوووو ٠٤   

ؾسٜووول ايعُوووٌ   أؾوووسا انكَٛووو م ايٛ ٝؿٝووو١ انستبطووو١  تردٜووود ا٫ةتؿ ؾووو م يهوووٌ    

 اييت تط عد ع٢ً شٜ  ٠ نؿ ٤تٗ  . ا٭١ًٖٝ  جلُعٝ م 

ٚايوويت ( 12)( 2000ّعبوود ايطوو٬ّ عًووٞ عبوود ايٖٛوو ا   )زاضوو١ نُوو  أ ٗووسم ْتوو ٥خ  

َوع    ضوظ  تٓا٫ذتٝ ج م ايتع١ًُٝٝ ٚايتدزٜبٝو١ ايويت ت   أِٖايتعسف ع٢ً   ىلٖدؾ  

ٜػوعسٕ   غ يبٝو١ ايٓطو ٤ ٫    ىل إٔانسأ٠ اي١ُٝٓٝ ة ؾ١ يف ايسٜـ، ٚتٛؾوً  ايدزاضو١   

ْت ٥خ ايدزاض١ اذتٝ د انسأ٠ ٚة ؾ١  ٚأ ٗسميًتعًِٝ ٚايتدزٜظ،  ا كٝك١  يك١ُٝ 

َ   ىليف ايسٜووـ  خ تعًُٝٝوو١ ٚتدزٜبٝوو١ يف جموو ٍ ايالك ؾوو١ اندْٝوو١ ٚذكووٛم انووسأ٠        ووسا

 ١٦ ا٭ ٓ ٤.ٚقٛاعد تس ١ٝ ٚتٓػ اإلض٬ّيف  ا٭ض ض١ٝٚٚاجب تٗ  

ٚاييت اضتٗدف تدٜود  (13)ّ( Bangalore 2000نُ  نػؿ  ْت ٥خ  زاض١ ) 

اجلٛاْووظ ا٫زم  ٝوو١ ٚايطووًب١ٝ يف  ووساَخ ايتوودزٜظ ٚايتأٖٝووٌ ايوويت تطووتٗدف انووسأ٠،      

تٓظُٗووو  ٚشاز٠ انوووسأ٠ ٚايطؿووٌ  ٗووودف  ٓووو ٤ قوودزام ايٓطووو ٤ نُسذًووو١ يووودعِ    ٚايوويت 

ايووتُهني ايطٝ ضووٞ ٚا٫قتؿوو  ٟ اوو ، عوؤ ٚجووٛ  ايعدٜوود َوؤ انعٛقوو م ايوويت تٛاجوو٘    

ٖرٙ ايرباَخ َالٌ عودّ توٛاؾس ايبٝ ْو م ٚانعًَٛو م ٚقوعـ ايتٓطوٝل  وني ا هَٛو١         
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      ُ ٔ   َوو د َؿوو ِٖٝ  َٚٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ ٚعوودّ ٚجووٛ   يٝوو م ٚ جووسا٤ام  تكوو

ايٓووٛع ا٫جتُوو عٞ يف  ووساَخ ا هَٛٝوو١ ٚأٚؾوو  ايدزاضوو١  أُٖٝوو١ ا  جوو١  ىل  عووِ 

 ووووساَخ ايتأٖٝووووٌ ٚايتوووودزٜظ انٛجوووو٘ يًُووووسأ٠ ٚاختوووو ذ ايتوووودا حت انٓ ضووووب١ يتركٝوووول     

 ا٫ضتؿ  ٠ َٔ ٖرٙ ايرباَخ .

ٚاييت ٖدؾ   ىل تكٝوِٝ  وساَخ تُٓٝو١ انوسأ٠       (14)ّ( 2000 زاض١ )ايبٓو ايدٚيٞ، 

يسٜؿ١ٝ يف ْٝٛ اٞ   آد، ٚاييت ْؿرم   يػوسان١ َوع َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ،      ا

ٚأ ٗسم ْت ٥خ ٖرٙ ايدزاض١ إٔ ٖرٙ ايرباَخ أ م  ىل تطني أٚقو ع انوسأ٠ ايسٜؿٝو١    

ٚتطني  ةٍٛ ايٓط ٤ ايؿكحتام يف ايسٜـ، نُ  أ م  ىل تطني  ساَخ ايتٛ ٝـ 

اَخ تعوو ْٞ َوؤ قؿووٛز يف اجلٛاْووظ  ٚايعُووٌ، ٚنُوو  أ ٗووسم ايدزاضوو١  ىل ٖوورٙ ايوورب  

ان ي١ٝ ٚاإل از١ٜ ٚأٚؾو  ايدزاضو١  أُٖٝو١ تأٖٝوٌ ايعو ًَني ٚانطو٦ٛيني عؤ تٓؿٝور ٚ         

  از٠ ٖرٙ ايرباَخ يف انٓو طل ايسٜؿٝو١ ٚا٫ٖتُو ّ  ودعِ اضوتدا١َ ٚاضوتُساز١ٜ ٖورٙ        

٭ُٖٝووو١ يًُوووسأ٠ ايسٜؿٝووو١ ٚٚقوووع ةطوووط ٚضٝ ضووو م ٚاقووور١ طًٜٛووو١ انووود٣ اووورٙ        

   ْٗخ ايػسان١  ني ايدٚي١ َٚٓظُ م اجملتُع اندْٞ يتٓؿٝر ٖرٙ ايرباَخ، ٚاعتُ

 ايرباَخ .

  ىلٚايووويت ٖووودؾ  ( 15)ّ (2002 زاضووو١ ) ٖٓووو ٤ عبووود ايتوووٛاا ز ٝوووع    نُووو  أنووودم

ٕ ا٫جتُ عٝو١ يسع ٜو١ انوسأ٠ يف َؿوس َؤ ةو٬ٍ تدٜود        ٦ٛٚشاز٠ ايػو  ضٝ ض١تًٌٝ 

جتُ ع١ٝ يًُسأ٠، ٚتدٜد تٛشٜع ةدَ م ايسع ١ٜ ا٫ أض ضٗ ايهٝؿ١ٝ اييت ٜتِ ع٢ً 

ايوويت  ٚا٭ٖوودافأٚجوو٘ ايسع ٜوو١ ايوويت تٓؿوورٖ  ضٝ ضوو١ ايسع ٜوو١ ا٫جتُ عٝوو١ يًُووسأ٠      

ايطٝ ضوو م ٚايوورباَخ ٚتدٜوود ايؿووعٛ  م  ٖوورٙضووع   يٝٗوو ، ٚ زاضوو١ َؿوو  ز متٜٛووٌ 

 إٔ ا٫جتُ عٝو١ ٚأٚقور  ايدزاضو١    ٭ٖوداؾٗ  اييت تٍٛ  ٕٚ تٓؿٝور ٖورٙ ايطٝ ضو١    

تووصاٍ حموودٚ ٠  طووبظ عوودّ تووٛاؾس ايبٝ ْوو م    َوو  إلقًُٝووٞاانػووسٚع م عًوو٢ انطووت٣ٛ  

ٚانعًَٛ م ٚقؿٛز ان٪غسام اخل ؾ١   نسأ٠ ْٚكوـ انوٛاز  ٚاؾتكو   انػوسٚع م ايويت      

 .عٓؿس ايػٍُٛ يف تكدِٜ اخلدَ م انكد١َ يًُسأ٠   ىلتكدَٗ  ايٛشاز٠ 
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ايويت ٖودؾ   ىل   (16)ّ (2002 يف زاضو١ ) ضوعٝد حمُود ق ٥ود ان و٬     نُ  أ ٗوسم  

يف انػو زن١  ٛم انوسأ٠ ايُٝٓٝو١   تدٜد ٚتًٌٝ َٛقـ ايتػوسٜع م ايُٝٓٝو١ َؤ ذكو    

ا٫جتُ عٝوو١ ٚايطٝ ضوو١ٝ ٚيف اختوو ذ ٚقووع ايكووساز ايطٝ ضووٞ ٚايتعووسف عًوو٢ ذوودٚ          

عًووو٢ انطوووتٜٛني ا هوووَٛٞ   ٚاإل ازٜووو١يف تكًووود انٓ ؾوووظ ايكٝ  ٜووو١   انوووسأ٠َػووو زن١ 

ٚ   ىل إٔ. ٚتٛؾووً  ايدزاضوو١   ٚا٭ًٖووٞ ٛم َػوو زن١ عووايكووٛاْني ت عووا ايتػووسٜع م 

ٛقوو م ا٫جتُ عٝوو١ ٚايالك ؾٝوو١  عٚإٔ ٖٓوو ى جمُٛعوو١ َوؤ ان  يف ا ٝوو ٠ ايع َوو١  انووسأ٠

عوووؤ انػوووو زن١ ايطٝ ضوووو١ٝ ٚتكًوووود انٓ ؾووووظ ايكٝ  ٜوووو١ يف   انووووسأ٠عووووصٚف   ىلتوووو٪ ٟ 

نُوو  تٛؾووً  ايدزاضوو١  ىل    ،ان٪ضطوو م ايع َوو١ ٚاخل ؾوو١ ٚ ٚزٖوو  يف اختوو ذ ايكووساز    

ايُٝٓٝوووو١ ٚ ووووني  يًُووووسأ٠ْْٛٞ يًركووووٛم ايطٝ ضوووو١ٝ ٚجووووٛ  ؾحوووو٠ٛ  ووووني ايووووٓـ ايكوووو 

 .ارٙ ا كٛم  ا٫جتُ ع١ٝانُ زض م 

ٚاييت ٖدؾ   ىل تكِٝٝ ايورباَخ   (17)ّ(Bakshi2003 .) زاض١ ٚتتؿل َع ذيو 

ايوويت تطووتٗدف تطووني ايٛقووع ا٫جتُوو عٞ ٚا٫قتؿوو  ٟ  يًُووسأ٠  ٚايوويت تٓؿوورٖ        

يًٓط ٤ ايؿكحتام ٚ سْ َخ انسأ٠  ٖرٙ ايرباَخ  سْ َخ ايتدزٜظ انٗينَٚٔ  ا ه١َٛ

يف انٓووصٍ ٚ سْوو َخ انطوو عدام يًٓطوو ٤ قوور ٜ  ايعٓووـ ٚ سْوو َخ انع غوو م         ايع ٥ًوو١

 ١ٚأ ٗووسم ْتووو ٥خ ايدزاضووو  ايتك عدٜوو١ يٮزاَوووٌ  سْوو َخ ايؿووور١ ٚايتعًووِٝ يًٓطووو ٤،   

اضوووتؿ  ٠ ايٓطووو ٤ َووؤ ٖووورٙ ايووورباَخ ٚة ؾووو١  وووساَخ ايتالكٝوووـ ايؿووورٞ ٚةووودَ م   

نُو  نػوؿ  ْتو ٥خ ايدزاضو١ إٔ ٖٓو ى      ، خلودَ م ايتعًُٝٝو١  ا٭١ََٛ ٚايطؿٛي١ ٚا

َؤ ٖورٙ ايورباَخ ٚانػوسٚع م      ي٬ضوتؿ  ٠ ايعدٜد َٔ انعٛقو م ايويت تٛاجو٘ ايٓطو ٤     

 ايورباَخ ٚأٚؾو   َؤ ٖورٙ    اإل ازٜو١ ي٬ضوتؿ  ٠  تأتٞ يف َكدَتٗ  تعكود اإلجوسا٤ام    

اَخ انٛجوو٘ ربان يٝوو١ انكدَوو١ يًووايدزاضوو١  كووسٚز٠ توودعِٝ ٚتعصٜووص ذحووِ انطوو عدام  

ٚ  َو د ايٓوٛع ا٫جتُو عٞ يف ضٝ ضو م  ٚةطوط       اإل ازٜو١ يًٓط ٤ ٚتعٌُ اإلجوسا٤ام  

 . ٚ ساَخ ا ه١َٛ ايك  ١َ

ايورٟ  تًٝوٌ ايودٚز   ( 18)ّ ( Apollo  Mukasa  2003) نُو  ذ ٚيو   زاضو١    

ٚا٫جتُ عٝو١ ايويت    َٛاج١ٗ انعٛق م ايالك ؾ١ٝ  يفكّٛ  ٘ َٓظُ م اجملتُع اندْٞ ت
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، ٚتٛؾووً  َوؤ  ووساَخ تُٓٝوو١ انووسأ٠ يف أٚغٓوودا     أ٠ َوؤ انػوو زن١ ايه ًَوو١   متٓووع انووس 

انووسأ٠ تٛاجوو٘ اضووتبع   َوؤ ا ؿووٍٛ عًوو٢ انووٛاز  احملًٝوو١ ٚايٛطٓٝوو١      ىل إٔايدزاضوو١ 

متهووني انووسأ٠  إٔعًوو٢ ايووسغِ َوؤ  ايكووسازٚاختوو ذ  ؾووٓع  م عًُٝووعوودّ انػوو زن١ يف ٚ

ا هَٛٝوو١  نُوو  ٚانػووسٚع م   ايطٝ ضوو م ٚايوورباَخ١ يف أذوود احملوو ٚز ايال  توو أؾووب 

يف أٚغٓودا ٚايؿوو  ز  قو ْٕٛ ا هوِ احملًوٞ     إْٔو٘ عًو٢ ايوسغِ َوؤ    أايدزاضو١   أٚقور  

% َٔ انك عود يف اجملو يظ احملًٝو١  و       30ّ ٜٓـ ع٢ً َٓ  ايٓط ٤ ْطب١ 1997 ع ّ

ٖٓو ى ايعدٜود َؤ     إٜٔٛؾس ؾسؾً  نبحت٠ يًُسأ٠ يًُػو زن١ يف ايكٝو  ٠ احملًٝو١  ٫    

ا ٝوو ٠  ة ؾوو١ يف الك ؾٝوو١ ٚا٫جتُ عٝوو١ ايوويت تٛاجوو٘ َػوو زن١ انووسأ٠ يف  انعٛقوو م اي

ايدزاض١ ع٢ً أ١ُٖٝ  ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْٞ يف تعصٜص  ، نُ  أندمايطٝ ض١ٝ

ؾووووووسف َػوووووو زن١ انووووووسأ٠ َٚٛاجٗوووووو١ انؿوووووو ِٖٝ اخل ط٦وووووو١ ٚانعٛقوووووو م ايالك ؾٝوووووو١     

 . يف ت١ُٝٓ اجملتُع اييت متٓع انسأ٠ َٔ انػ زن١  ٚاإلٜدٜٛيٛج١ٝ

ساد ؾوووو زاضوووو١ ) نٝوووو ٤ جوووو٬ٍ ايوووودٜٔ حمُوووود ٚؾوووو٢ ْؿووووظ ٖوووورا ايطووووٝ م جوووو ٤م 

 ا٭ًٖٝوو١تكووِٜٛ  ووساَخ ايتُٓٝوو١ ايبػووس١ٜ يف اجلُعٝوو م    ىلٚايوويت ٖوودؾ  (19)(2003ّ

     ٌ ٚتٛؾوً   ، مبر ؾظ١ ايؿّٝٛ يف جم ٫م ايتعًوِٝ ٚايسع ٜو١ ايؿور١ٝ ٚشٜو  ٠ ايودة

يف تطووٝحت عُووٌ   ًٖٝوو١ا٭عوودّ تعوو ٕٚ اجلٗوو م ا هَٛٝوو١ َووع اجلٗوو م      ىلايدزاضوو١ 

 إٔ  ىل ساَخ ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ ٚة ؾ١ يف جمو ٍ ايتُٜٛوٌ، نُو  تٛؾوً  ايدزاضو١      

 إٔايدزاضوو١  أنوودمايتعًُٝٝوو١ ٚايؿوور١ٝ تووص ا  يف ا كووس عوؤ ايسٜووـ ٚ    ا٭ْػووط١

 كسٚز٠ ا٫ٖتُ ّ  ا٭ٖ يٞت١ُٝٓ ايٛعٞ يد٣  ا٭١ًٖٝ أ ٣  ىلتصاٜد عد  اجلُعٝ م 

عوؤ  انطوو٦ٛينيٚأٚؾوو  ايدزاضوو١  كووسٚز٠  تأٖٝووٌ  ، ١   جلٛاْووظ ايتعًُٝٝوو١ ٚايؿوورٝ

ٖووورٙ اجلُعٝووو م عووؤ طسٜووول ايووورباَخ ايتدزٜبٝووو١ ٚاحمل قوووسام ٚايٓووودٚام ٚذًكووو م   

ٚان٪ضطو م   ا٭ًٖٝو١ ايدزاض١  أ١ُٖٝ ايتٓطٝل  ني اجلُعٝ م  أٚؾ ايٓك ؽ، نُ  

 تٓٛع اخلدَ م ٚته ًَٗ  َٚٓع تهسازٖ  .  ىلايرٟ ٜ٪ ٟ  ا٭َسا ه١َٝٛ 

ٚايوويت اضووتٗدؾ  (20)ّ (2004 زاضوو١ ) ضووًٝٝ  غووؿٝل أ ووٛ غووكس٠   أندتوو٘ ٖٚوورا َوو  

ٚقود أجسٜو     ايؿكوس يف ايوُٝٔ    ذدٙط ١ُٖ يف ختؿٝـ ايعٛاٌَ ان أِٖايتعسف ع٢ً 
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ؿ١ عوورب ٓايدزاضوو١ عًوو٢ حم ؾظوو١ عوودٕ َدٜسٜوو١ ايربٜكوو١ ٖٚووٞ َٓطكوو١ ؾكووحت٠ َؿوو    

انطوو ١ُٖ يف ايعٛاَووٌ   ىل إٕٔ ا٫جتُ عٝوو١ ٚايعُووٌ، ٚتٛؾووً  ايدزاضوو١ ٦ٛٚشاز٠ ايػوو

 ٚعُوٌ انوسأ٠،   ،ٖٞ ايتعًِٝ ٚايؿور١  أض ض١ٝعٛاٌَ   ىلايؿكس تٓكطِ  ذدٙختؿٝـ 

عٛاَووٌ ة ْٜٛوو١ ٖووٞ ايعُووٌ يف ايكطوو ع     ٚٚتووٛؾس ؾووسف عُووٌ،    ،اإلْت جٝوو١ٚانػوو زٜع 

ٕ ْٚػ ط غوبه١   ،اخل ف ٞ  ا٭َو  ايدزاضو١   ٚأٚؾو  ، ا٭ًٖٝو١ ٚاجلُعٝو م  ، ا٫جتُو ع

 ايؿكس يف ايُٝٔ ٙٝـ ذد كسٚز٠ ايرتنٝص ع٢ً ٖرٙ ايعٛاٌَ يت ؿ

ٚايويت ٖودؾ     (21)( Joshi, Meenakshi 2004 ٚتتؿول َوع ذيوو  زاضو١ )    

 ىل تًٝووٌ  ووساَخ ايسع ٜوو١ ا٫جتُ عٝوو١ ايوويت تطووتٗدف انووسأ٠ يف انٓوو طل ايسٜؿٝوو١       

ٚايوويت تتكوؤُ  ووساَخ ايتٛعٝوو١ ٚايتوودزٜظ  ٚ ووساَخ تٛيٝوود ايوودةٌ )ا٭ْػووط١ انوودز٠    

يوويت تطووتٗدف متهووني انووسأ٠ يف انٓوو طل ايسٜؿٝوو١،  يًوودةٌ ( ٚ ووساَخ  ٓوو ٤ ايكوودزام ٚا 

ٚأ ٗووسم ْتوو ٥خ ٖوورٙ ايدزاضوو١ إٔ ٖوورٙ انػووسٚع م ٚايوورباَخ أ م  ىل شٜوو  ٠ ايووٛعٞ         

 ػوو ٕ ا ٚاز َٚطوو٦ٛيٝ م انووسأ٠  وو  أ ٣  ىل  شٜوو  ٠ َػوو زن١ انووسأ٠ اقتؿوو  ًٜ  ٚشٜوو  ٠    

ٙ َػووو زنتٗ  يف اجملووو ٍ ا٫جتُووو عٞ، ٚأٚؾوووو  ايدزاضووو١  كوووسٚز٠ اضوووتُساز١ٜ ٖوووور      

ايرباَخ ٚانػسٚع م اييت تطوتٗدف متهوني انوسأ٠ اقتؿو  ًٜ  ٚتعصٜصٖو  ٚايعُوٌ عًو٢        

 ا ؿ   عًٝٗ 

 يكو ٤ ايكو٤ٛ عًو٢ اجلُعٝو م      (22)( ّ 2004ٛاٍ يؿو  زاضو١ ) دمو٣ٛ ا  نُ  ذ ٚيو   

 أض ضوو١ٝيف َؿوس َؤ ةوو٬ٍ ٚقوع ق عود٠  ٝ ْو م       انوسأ٠ ايويت تٗوتِ  ككوو ٜ     ا٭ًٖٝو١ 

نٓٝوو  ٚايؿٝووّٛ ٚ جووسا٤ تكٝووِٝ غوو ٌَ ٭ ا٤ ٖوورٙ   عوؤ ٖوورٙ اجلُعٝوو م يف حموو ؾظيت ا 

ٚتٛؾوً    اجلُعٝ م ٚع٬قتٗ    يؿ٦ م انطتؿٝد٠ ٚمتًٜٛٗ  ٚايع٬قو م ؾُٝو   ٝٓٗو ،   

نُ  نػؿ  ايدزاض١ ع٢ً ، انتطٛعني  ٗرٙ اجلُعٝ م   عدا ايدزاض١  ىل قعـ 

 ،ٚا٭ََٛو١ ع ٜو١ ايطؿٛيو١   زٖوٛ   ا٭١ًٖٝ يظ ع٢ً جم ٫م اجلُعٝ م ػإٔ ايٓػ ط اي

ٚأٚؾ  ايدزاضو١   اإلْط ٕ،  ١ٜ ايب١٦ٝ ٚذكٛم ٚ ساَخ ا٫ٖتُ ّ  أْػط١ ٚذداة١ 

ٚشٜوو  ٠  انووسأ٠ كووسٚز٠ تعصٜووص ايتعوو ٕٚ ٚايتٓطووٝل  ووني اجلُعٝوو م ايع ًَوو١ يف جموو ٍ    

 عٔ عٌُ ٖرٙ اجلُعٝ م.ٚاإل از١ٜ  ايتٌُٜٛ ٚ شاي١  ايكٝٛ  ايبحتٚقساط١ٝ 
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تدٜود  ٚز    ىلٚاييت ٖدؾ   (23)ّ ( 2005) أَ ْٞ قٓدٌٜ   زاض١ ٖٚرا َ  أندت٘

ٚ  ووساش ا٫هوو ٙ اجلدٜوود  ،اإلمن ٥ٝوو١ يف َؿووس تٓؿٝوور ا٭ٖوودافيف  ا٭ًٖٝوو١اجلُعٝوو م 

ٚتٛؾوً    ذمٛ ايػسان١ ٚانػ زن١  ني ان٪ضط م ا هَٛٝو١ ٚاجلُعٝو م ا٭ًٖٝو١    

م اسغووقوود ضووحً  َ٪ا٭يؿٝوو١ ايال يالوو١ يف َطًووع  ا٭ًٖٝوو١اجلُعٝوو م  إٔايدزاضو١  ىل  

جمو ٍ     إلق ؾ١  ىلايؿكحت٠  انسأ٠تدزٜظ ٚتأٌٖٝ  : َه ؾر١ ايؿكس َالٌ زم  ١ٝ يف 

ايٓٗوٛ   و يتعًِٝ ٚجمو ٍ ايب٦ٝو١ ٚجمو ٍ ايودؾ ع عؤ ا كوٛم ايطٝ ضو١ٝ ٚاندْٝوو١          

 ٚأٚؾوو  ،ا٭ض ضوو١ٝاخلوودَ م ايؿوور١ٝ   ىلإلقوو ؾ١    ٚا٫قتؿوو  ١ٜ ٚا٫جتُ عٝوو١،

انٓو ا ايكو ْْٛٞ يتوٛؾحت     ٚت٦ٝٗو١  ا٭ًٖٝو١ ايدزاض١ ايعٌُ ع٢ً  ٓ ٤ قدزام اجلُعٝ م 

 َ يعُوووٌ ٖوووورٙ اجلُعٝوووو م ٚتوووٛؾحت  َ٪ضطوووو١ يًتٓطووووٝل  ووووني    ٓ ضووووب١ ٦ٝووو١ ق ْْٛٝوووو١ 

ٚانٓظُوووو م ا هَٛٝوووو١ ٚتػووووحٝع ايتػووووبٝو ٚتووووٛؾحت ؾووووسف  ا٭ًٖٝوووو١ اجلُعٝوووو م 

 .  ني ٖرٙ انٓظُ م اخلربامايتٛاؾٌ ٚتب  ٍ 

ٞ    ٚؾ٢ ٖورا اإلطو ز نػوؿ  ْتو ٥خ       ٕأ(24)ّ (2005 زاضو١ )  ٗٝحو١ حمُود ايودًُٜ

٘   انوووسأ٠ انػووو زن١  تووودٜ م َٚعٛقووو م تكًوووٌ َووؤ ؾسؾوووتٗ  يف      يف ايبروووسٜٔ تٛاجووو

قووعـ خمسجوو م تعًووِٝ انووسأ٠ ٚعوودّ تٛاؾكٗوو  َووع ضووٛم ايعُووٌ،     أُٖٗوو ايتٛ ٝووـ ٚ

يف ايتٛ ٝووـ، ٚعوودّ تووٛاؾس ايتعًووِٝ انٗووين يًؿتٝوو م    اإلْوو ثٚتؿكووٌٝ ايوورنٛز عوؤ  

 ؿؿ١ يًُسأ٠ ٚتودْٞ  ٚقعـ ايتدزٜظ انٗين يعدّ تٛاؾس  ساَخ تدزٜظ ٚتأٌٖٝ َت

 ٚزٖوو  يف ايتُٓٝوو١ ٚعوودّ ةكوو١ ايووبعا يف قوودز٠ انووسأ٠         أُٖٝوو١َطووت٣ٛ ٚعووٞ انووسأ٠   

َؿوو ِٖٝ  ٚ  ةوو ٍْػووس ةك ؾوو١ ايٓووٛع ا٫جتُوو عٞ  أُٖٝوو١ايوورٟ ٜ٪نوود  ا٭َووسانٗٓٝوو١ 

ٜوودًا َوؤ ايعدايوو١ ا٫جتُ عٝوو١ َٚبوودأ    َصايووتُهني ٚايتُٓٝوو١ انطووتدا١َ، مبوو  سمكوول    

ايٓوووووٛع   كووووسٚز٠   َووووو د َٓظووووٛز   ايدزاضووووو١ أٚؾوووو  ٚايؿووووسف يف اجملتُوووووع،  ٪ تهوووو ؾ 

اجلٓطوني   اإلقوساز  أُٖٝو١  ا٫جتُ عٞ يف جم ٍ ايتعًِٝ ٚايتودزٜظ ٚايورٟ ٜتكؤُ    

ايعدايوووو١ يف ايؿووووسف ٚانووووٛاز     أُٖٝوووو١يف انطوووو ١ُٖ يف ايتُٓٝوووو١ ٚايتأنٝوووود عًوووو٢    

ٚانػوو زن١ ا٫زم  ٝوو١ يف ختطووٝط ٚتطبٝوول ٚتكٝووِٝ مجٝووع ايوورباَخ ٚاخلوودَ م يف  

 اجملتُع 
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تؿعٝوووٌ   ىلٚايووويت ٖووودؾ  (25) ( 2005ّعوووٛف  أ وووٛ  ٜووو١ ْ زاضووو١ ) نػوووؿ   نُووو 

انػوو زن١   ىلٜوو٪ ٟ   وو  ا٭ًٖٝوو١ايتػووبٝو  ووني اجلُعٝوو م  ٚ ايتعوو ٕٚ ٚايتٛاؾووٌ 

 ا٭١ًٖٝتؿعٌٝ متهني ٚتك١ٜٛ اجلُعٝ م    إلق ؾ١  ىليف ت١ُٝٓ اجملتُع  زم  ١ٝا٫

ٙ ايدزاضو١ عًو٢ عٝٓو١ َؤ     ٖور  ٚأجسٜو  عٔ طسٜل شٜ  ٠ قدزتٗ  ان٪ضط١ٝ ٚايبػوس١ٜ،  

َٚسضوٞ َطوسٚ   ٚتٛؾوً  ايدزاضو١      اإلضوهٓدز١ٜ َٔ حم ؾظيت  ا٭١ًٖٝاجلُعٝ م 

 َؤ ؾ عًٝو١   ايرٟ ٜصٜود  ا٭١ًٖٝ ا٭َسايتٛاؾٌ ٚايتؿ عٌ  ني اجلُعٝ م   ىل أ١ُٖٝ

 .ٖرٙ اجلُعٝ م يف تٓؿٝر َػسٚع تٗ  ٚ ساجمٗ  

تًٝووٌ   ىليت ٖوودؾ  ٚايوو (26)ّ (2005 زاضوو١ ) ٖٜٛوودا عووديٞ نُوو  أغوو زم ْتوو ٥خ 

 ٚز َٓظُووو م اجملتُوووع انووودْٞ يف  ًوووٛز٠ ضٝ ضووو١ ايسؾ ٖٝووو١ ا٫جتُ عٝووو١ يف ايوووٛطٔ   

ؾع يٝتووو٘، َٚووود٣  ٚذووودٚ ٖٙووورا ايووودٚز  ٚأ عووو  ايعس وووٞ ٚتكٝوووِٝ  ٚز ٖووورٙ انٓظُووو م  

 ٚاز أايٓظس يف  ٠ع   ايتػحتام اييت  ك    يٓظ ّ ايع نٞ  إٔ  ىلٚتٛؾً  ايدزاض١ 

نؿ عٌ  ا ه١َٝٛم اجملتُع اندْٞ ٚ سشم انٓظُ م غحت َٔ ايدٚي١ َٚٓظُ  نٌٍّ

نالحت َٔ  ٍٚ ايٛطٔ ايعس ٞ يف ؾوٓع    غساىز٥ٝطٞ يف ايت١ُٝٓ ٚاتك  ذيو َٔ 

ٖورٙ انٓظُو م تعو ْٞ ايهوالحت      إٔ  ىلايطٝ ض م ا٫جتُ ع١ٝ، نُ  تٛؾً  ايدزاض١ 

ان٪ضطوووو١ٝ ٚايكوووودزام ٚانٗوووو زام ايتٓظُٝٝوووو١  ا٭طووووسايؿووووعٛ  م َٓٗوووو  قووووعـ  َوووؤ

ارٙ انٓظُ م ٚضٝطس٠ ايكٝٛ  ايك ١ْْٝٛ ع٢ً ذسنو١ َٓظُو م اجملتُوع     ٚاإل از١ٜ

 .اندْٞ

َٚظوو ٖس  تدٜوود أضووب ا ( 27)ّ (2006 زاضوو١ ) ؾ طُوو١ عًووٞ ؾكووٌ  نُوو  ذ ٚيوو  

يف ايوُٝٔ ْٚت ٥حٗو  ايطوًب١ٝ عًو٢ اجملتُوع ايوُٝين  ؿوؿ١ ع َو١          انسأ٠ٝص قد ٝايتُ

ؾُٝو  ٜتعًول     ٚاقور    ٕ ٖٓو ى تساجع و  ٚتٛؾوً  ايدزاضو١  ىل أ   ة ؾو١،  ؿوؿ١   ٚانسأ٠

ايوووُٝٔ قووود غوووٗدم ةووو٬ٍ     ٕيف ايوووُٝٔ  ؾعًووو٢ ايوووسغِ َووؤ    انوووسأ٠ ككووو ٜ  ذكوووٛم  

 انوسأ٠ ٚقوع   إٔٚاضوع يف خمتًوـ َٓو ذٞ ا ٝو ٠  ٫     ٚتطٛز نبحت  ا٭ةحت٠ايطٓٛام 

ٚا٫جتُ عٝو١   ا٫قتؿو  ١ٜ مل ٜػٗد ْؿظ ايدزج١ َٔ ايتطٛز يف خمتًـ اجلٛاْظ 
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ٝوووو١ ٚيف جموووو ٫م ايعُووووٌ َٚطوووو ذ١ انػوووو زن١ ايطٝ ضوووو١ٝ ٚيف   ٚايطٝ ضوووو١ٝ ٚايالك ؾ

 اي١ُٝٓٝ . يًُسأ٠َٓظُ م اجملتُع اندْٞ َٚط ذ١ ا سٜ م ايع ١َ 

ايكو٤ٛ    يكو ٤  (28)ّ (2006 زاض١ ) حمُد ْٛز ؾسذو م  ٚؾ٢ ٖرا اإلط ز اضتٗدؾ  

 ٚاقع َٓظُ م  اجملتُع اندْٞ يف ايوٛطٔ ايعس وٞ ٚع٬قتو٘ مب٪ضطو م ايدٚيو١،     ع٢ً 

يف  أ٠ٜوود  ٚز َٓظُوو م اجملتُوووع انوودْٞ يف َٛاجٗوو١ َظووو ٖس ايتُٝووص قوود انوووس      ٚتد

ايطؿٛيوو١ ٚانطوو عدام ان  ٜوو١      ىل أْػووط١ ٚتٛؾووً  ايدزاضوو١    ،ايتػووسٜع م ايعس ٝوو١ 

َٔ ْػ ط َٓظُ م اجملتُع اندْٞ يف ايدٍٚ  ا٭نرباجل ْظ  متالٌٚزع ١ٜ انطٓني 

 دٚ ًا يف ْػو ط ٖورٙ انٓظُو م،    ٫ ذٝوصًا حمو   أ٠قك ٜ  ٚذكٛم انوس  متالٌ ايعس ١ٝ ٫ٚ

قٝٛ   ١َٓظُ م اجملتُع اندْٞ ايعس ٞ تع ْٞ َٔ جمُٛع إٔ أندم ايدزاض١نُ  

 ْػو ٤  ْػو ط ايٓك  و م انٗٓٝو١ ٚايعُ يٝو١ ٚايسق  و١ عًو٢       ايكٝٛ  ع٢ً تػسٜع١ٝ َالٌ 

ٖورٙ ايدزاضو١    أندمنُ   ايطٝ ض١ٝ ٚايسق  ١ ع٢ً متٌٜٛ ٖرٙ انٓظُ م، ا٭ذصاا

ز َٓظُ م اجملتُع اندْٞ يف جم ٍ ايودؾ ع عؤ ا كوٛم ٚا سٜو م     تؿ عد  ٚ ٢عً

 يف ايٛق  ايسأٖ. انسأ٠ٚقك ٜ  

تدٜووود  ٚز َٓظُووو م  (29) ّ (2006ذووٍٛ    زاضوو١ ) ؾٛشٜووو١  ووو َس نُوو  اضوووتٗدؾ   

   ٝ َٓظُووو م   ىل إٔٚتٛؾوووً  ايدزاضووو١   ُٔ ،اجملتُوووع انووودْٞ يف تووودعِٝ ايتُٓٝووو١ ايووو

ػسٜو ايؿ عٌ يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ع٢ً ن ؾ١ اجملتُع اندْٞ أؾبر  تكّٛ  دٚز اي

توودعِٝ  ةوودَ م    ا٭ْػووط١ٖوورٙ  أٖووِٚيعووٌ  انطووتٜٛ م ا٫جتُ عٝوو١ ٚا٫قتؿوو  ١ٜ،  

ايؿوػحت٠،   اإلْت جٝو١ ٚجمو ٍ انػو زٜع    اإلدم  ١ٝٚايؿر١  ا٭ٚي١ٝايسع ١ٜ ايؿر١ٝ 

 اإلْطووو ٕ ،ٚجمووو ٍ ايووودؾ ع عووؤ ذكوووٛم  ا٭َٝووو١ٚحموووٛ  ٚايتأٖٝوووٌ ٍ ايتووودزٜظ جموو ٚ

 إٔ  ىلنُوو  تٛؾووً  ٖوورٙ ايدزاضوو١   ؿٛيوو١ ٚتُٓٝوو١ اجملتُعوو م احملًٝوو١، ٚجموو ٍ ايط

 ٌ ٖورٙ انٓظُو م    أْػوط١  عوا   إٔ :ٖرٙ انٓظُ م تٛاج٘ ايعدٜد َٔ ايؿعٛ  م َالو

ٚإٔ ايبٓو ٤ ااٝهًوٞ    ٚقآي١ ايتُٜٛوٌ انكودّ َؤ ا هَٛو١ اورٙ انٓظُو م،       ،َٛمسٞ

جًوٗ  ٖورٙ   أَؤ   ٦ أْػو ايويت     ٭ٖوداف ٜوستبط   َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ ٫    نعظِ

 اإل ازٜو١ اا٦ٝ م  ٚأعك ٤انٛج١ٗ يكٝ  ام  ٚايتأٌٖٝانٓظُ م ٚق١ً  ساَخ ايتدزٜظ 
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عودّ ٚجووٛ  ؾكوسام  ا٥ُو١ يووبعا ٖورٙ انٓظُوو م       ىل   إلقوو ؾ١ يف تًوو انٓظُو م،  

ٚأٚؾوو  ٖوورٙ ايدزاضوو١  كووسٚز٠    يف عُووٌ تًووو انٓظُوو م،   انووسأ٠ٚقووعـ َػوو زن١  

 ٓ  تٓؿٝووورظُووو م اجملتُوووع انووودْٞ ٚتطوووٜٛس  يٝووو١  تووودزٜظ ٚتأٖٝوووٌ ٚتووودزٜظ قٝووو  ام َ

ٕ ٦َٛه تووووظ ايػوووو  عٝووووٌ  ٚزؿانسضوووو١َٛ يتًووووو انٓظُوووو م ٚت   ٚا٭ٖوووودافاخلطووووط 

ٚانت  ع١ ع٢ً ٖرٙ انٓظُ م ٚتٛؾحت  ي١ٝ يًتٛاؾٌ  اإلغسافا٫جتُ ع١ٝ ٚايعٌُ يف 

زؾووع ان٪ضطوو م  ٚ  َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ َووع  عكووٗ  َوؤ جٗوو١        ووني ٚايتٓطووٝل

 ١ٗ أةس٣ .ا ه١َٝٛ َٔ ج

َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ    إٔ  (30)ّ (2006 زاض١ ) ْْٗٛود ايكو  زٟ   ٚأ ٗسم ْت ٥خ 

 ز٩ٜوو١ َػوورتن١ٚتووٛؾس تٗووتِ  ككوو ٜ  انووسأ٠ اوو  ايعدٜوود َوؤ اٯيٝوو م ٚايوورباَخ ايوويت 

 ٙ ٛ    إٔايدازضوو١ عًوو٢    ٚأنوودم  ذكووٛم انووسأ٠،   اهوو  جووو٘ آَظُوو م  اجملتُووع انوودْٞ ت

 عووا جٗوو م ايتُٜٛووٌ   إٔايتُٜٛووٌ، نُوو   ؾووعٛ  م  أُٖٗوو ايهووالحت َوؤ ايؿووعٛ  م  

و  وووني ٖووورٙ  ٝقوووعـ ايتػوووب    إلقووو ؾ١  ىلتؿوووس  أجٓووود٠ عًووو٢ ٖووورٙ انٓظُووو م   

 انٓظُ م.

ٞ نُووو  اضوووتٗدؾ    يف  أٚقووو ع انوووسأ٠ تدٜووود  (31) ّ (2006  زاضووو١ ) أيؿووو  ايووود ع

َ٪ضطوو م اجملتُووع انوودْٞ  ْػووأ٠َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ َوؤ ةوو٬ٍ ايتعووسف عًوو٢ 

َعسؾو١ ْطوب١ َػو زن١ انوسأ٠ يف      ٚأْٛاعٗ    إلق ؾ١  ىلٚعد ٖ  ٚتطٛزٖ  يف ايُٝٔ 

ٖوووورٙ ان٪ضطوووو م َٚعسؾوووو١ أٖووووِ ايعٛاَووووٌ انطوووو عد٠ يصٜوووو  ٠ َػوووو زن١ انووووسأ٠  ٗوووورٙ  

قوعـ عكو١ٜٛ انوسأ٠ يف َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ         ىلٚتٛؾً  ايدزاض١  ان٪ضط م،

د ام ايطٝ ضوووو١ٝ، ٚإ احملوووو  ة ؾوووو١ ا٭ذووووصاا ٚ ٚايتٓؿٝرٜوووو١يف انسانووووص ايكٝ  ٜوووو١  

تصاٍ تًعظ  ٚزًا ٖ ًَ  يف ا ود َؤ َػو زن١ انوسأ٠، نُو        ا٫جتُ ع١ٝ ٚايالك ؾ١ٝ َ 

 ا٭ةوووحت٠ عوووا ٖووورٙ اجلُعٝووو م  ووودأم تٗوووتِ يف ايؿووورت٠   عًووو٢ إٔ ايدزاضووو١ أنووودم

 .  كك ٜ  ايدؾ ع عٔ انسأ٠
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ايويت ٖودؾ      (32)ّ (2006 ٛ ايطسٚز عبود ايكو  ز   أ زاض١ ) دمٝظ ٚتتؿل َع ذيو 

ٚايعكبو م   أٖوِ ا٭ضوب ا  َؤ تعًوِٝ ايؿتو ٠ ٚتدٜود      ا٭ضس٠ع٢ً َٛقـ  ايتعسف  ىل

 ىل َٛاؾ١ً ايؿت ٠ يًتعًِٝ يف ايُٝٔ، ٚتٛؾوً  ايدزاضو١    أٚر م تاي أَ ّاييت تكـ 

تعًووِٝ ايؿتوو ٠   ا٭ضووس٠  أُٖٝوو١ عوودّ ٚعووٞ    ىل م تعًووِٝ ايؿتوو ٠ تعووٛ    قووٛعَ إٔ أٖووِ

ٚ  إٔعتبو ز  ٚايوصٚاد انبهووس ٚايٓظوس٠ ايتكًٝدٜوو١ يتعًوِٝ ايؿتوو ٠       د ا ٚزٖوو  ٜٓتٗوٞ  وو يص

تصاٍ  ايط ٥د٠ يف ايسٜـ َ  ا٫جتُ ع١ٝ ايع  ام ٚايتك يٝدٚا٭١َٝ، ٚ، ا٭ ٓ ٤ٚتس ١ٝ 

نٛز ايوورا٫ةووت٬ط يف ايتعًووِٝ  ووني    إٔتعًووِٝ ايؿتوو ٠، نُوو     أَوو ّ تػووهٌ َعٛقوو م 

ْوو ث ٚعوودّ ٚجووٛ  َوودازع ة ؾوو١ يًؿتٝوو م ٚتوودْٞ انطووت٣ٛ انعٝػووٞ يهووالحت َوؤ    اإلٚ

ٌ        ٚحمد ا٭ضووس  ٚ ٜوو١ ايبٓٝوو١ ايترتٝوو١ اي٬شَوو١ يتعًووِٝ ايؿتوو ٠ ٚقووٝل ايطووهٔ تػووه

 ٚ ا كس .أتعًِٝ ايؿتٝ م ضٛا٤ يف ايسٜـ  أَ َعٛق م 

تكٝوِٝ ايورباَخ    Mukherjee, Tuhin)  )(33) 2006 نُو  ذ ٚيو   زاضو١   

انكدَوو١ يًُووسأ٠ ة ؾوو١ يف جموو ٍ ايتووودزٜظ ٚايتطووٜٛل، ٚنػووؿ  ْتوو ٥خ ايدزاضووو١        

ٚايتع١ًُٝٝ انتكد١َ يًُوسأ٠ ٚارمؿو   َػو زن١ انوسأ٠     ارمؿ   ايسع ١ٜ ايؿر١ٝ 

يف ؾوٓع ايكووساز ٚيف ا٫ْت   وو م ايع َو١ ٚاحملًٝوو١ ٚأٚؾوو  ايدزاضو١  أُٖٝوو١  وو٬م    

ايتٛعٝوووو١ يًُووووسأ٠ ؾُٝوووو  ٜتعًوووول   نػوووو زن١ ايطٝ ضوووو١ٝ ٚأُٖٝوووو١ ايووووٛعٞ ايؿوووورٞ     

 ٚايتعًُٝٞ يًُسأ٠ .

ايكوو٤ٛ عًوو٢    ٤ ىل  يكوو (34) ّ (2007 زاضوو١ ) ْوود٣ ؾكوو١ًٝ َٗووسٟ    نُوو  ٖوودؾ   

إٔ ايدزاضوو١  ٚأٚقوور  هس وو١ َٓظُوو١ انووسأ٠ ايعس ٝوو١ يف قكوو ٜ  ايٓووٛع ا٫جتُوو عٞ،   

 ٖٚوٞ : متهوني انوسأ٠ ٚتعصٜوص قودزاتٗ ،     ة٬ةو١  غ ٜو م    ىلَٓظ١ُ انسأ٠ ايعس ١ٝ تطوع٢  

تؿعٝووٌ ٚتٓطووٝل  ،   إلقوو ؾ١  ىلانووسأ٠ ٚقكوو ٜ ٖ   أٚقوو عةووِ تٛعٝوو١ انووسأ٠ ٚاجملتُووع 

 أٚقووور نُووو   عس ٝووو١ يًعُوووٌ عًووو٢ متهوووني انوووسأ٠ ايعس ٝووو١، ايتعووو ٕٚ  وووني ايووودٍٚ اي

متهووني انووسأ٠ ايعس ٝوو١ َٓٗوو   أَوو ّٖٓوو ى ايهووالحت َوؤ انعٛقوو م ايوويت تكووـ    ٕايدزاضوو١ 

انسأ٠  و  ٜوٓعهظ عًو٢   زضوتٗ   كٛقٗو  ايطٝ ضو١ٝ        أَ ّقعـ ايؿسف انت ذ١ 
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ٝ    إلقوو ؾ١  ىلٚا٫قتؿوو  ١ٜ   ٭ ٚازدٜوو١ ضووٝطس٠ ايعوو  ام ٚايتك يٝوود ٚايٓظووس٠ ايتكً

 ايرٟ ٜ٪ةس ع٢ً َػ زنتٗ  يف ا ٝ ٠ ايع ١َ . ا٭َسانسأ٠ ايعس ١ٝ 

 ىل تًٝوووووٌ  سْووووو َخ ايٓوووووٛع   (35)ّ ( Siwal, B.R. 2008ٖٚووووودؾ   زاضووووو١ )

ا٫جتُ عٞ يًُسأ٠ ايرٟ اضتٗدف ايككو ٤ عًو٢ ايؿكوس َؤ ةو٬ٍ تطوٜٛس انػو زٜع        

ًٓط ٤ ايؿكحتام، ٚذيوو  اإلْت ج١ٝ ايؿػحت٠ ٚايت طٝط  احملًٞ ٚاجلٗٛ  ايرات١ٝ ي

ضوووٓٛام، نُووو  ذ ٚيووو  ايدزاضووو١ تكٝوووِٝ اإلجوووسا٤ام  10َووؤ ةووو٬ٍ ةطووو١ تطوووتػسم 

ٚاٯيٝ م ا ه١َٝٛ اييت اضوتٗدؾ  تكٝول ايوتُهني ا٫قتؿو  ٟ يًُوسأ٠، ٚتٛؾوً        

ايدزاضوو١  ىل تعوود  اٯيٝوو م ايوويت تت وورٖ  ا هَٛوو١ يتركٝوول ايووتُهني ا٫قتؿوو  ٟ   

كسٚ  ايؿػحت٠ ٚ عِ انػوسٚع م اإلْت جٝو١   يًُسأ٠ ٚاييت تتكُٔ ا ؿٍٛ ع٢ً اي

، تُٓٝوو١ انٓوو طل ايسٜؿٝوو١ ايؿكووحت٠، َػووسٚع م اإلضووه ٕ حملوودٚ ٟ ايوودةٌ،   ايؿووػحت٠

 عِ ٚ َخ ذٟٚ ايؿ٦ م اخل ؾ١، تودعِٝ اجلٗوٛ  ايراتٝو١ ٚايتطٛعٝو١، تُٓٝو١ انوٛاز        

ايبػس١ٜ، تٛؾٞ ايدزاض١  أ١ُٖٝ تٛؾحت ؾسف عٌُ يًٓط ٤ ايؿكوحتام ٚايعُوٌ عًو٢    

طني َطوت٣ٛ  ةوٌ ا٭ضوس ايؿكوحت٠، ٚتوٛؾحت ايسع ٜو١ ايؿور١ٝ ٚةودَ م ايتٛعٝو١          ت

ايؿووور١ٝ ٚايعُوووٌ عًووو٢  ٓووو ٤ ايكووودزام ٚتكٝووول ا٫ضوووتك٬ٍ ا٫قتؿووو  ٟ، ٚ ٚزام      

تدزٜبوووو٘ َٓظُوووو١ يًٓطوووو ٤ ٚايعُووووٌ عًوووو٢ تكٝوووول ايعدايوووو١ ا٫جتُ عٝوووو١ يف ؾووووسف 

 ا ؿٍٛ ع٢ً اخلدَ م ٚ  َ د قك ٜ  ايٓٛع ا٫جتُ عٞ.

  ىلٚايووويت ٖووودؾ    (36)ّ (2008 زاضووو١ ) أَووو١ ايؿوووبٛز سمٝووو٢    ٚتتؿووول َوووع ذيوووو 

ايعٛاَووٌ انوو٪ةس٠ عًوو٢ ؾووسف تسقوو٢ انووسأ٠ ايُٝٓٝوو١ يف ان٪ضطوو م       أٖووِايتعووسف عًوو٢  

تعًووِٝ انووسأ٠ ٚغووسع     ىل أُٖٝوو١يف ايووُٝٔ، ٚتٛؾووً  ايدزاضوو١    ا٭ًٖٝوو١ٚاجلُعٝوو م 

عٝوو١ ٚ ٚزٖوو  يف  ايتعًووِٝ ٚانؿوو ِٖٝ ا٫زم  ٝوو١ ذمووٛ تٓػوو١٦ انووسأ٠ يف ا ٝوو ٠ ا٫جتُ     

انػ زن١ يف اخت ذ ايكسازام ٚتٛؾحت ايؿسف انته ؾ١٦ يًُوسأ٠ ايع ًَو١ يف ايرتقوٞ يف    

نو    ا٭ًٖٝو١  عوِ اجلُعٝو م ٚان٪ضطو م       أُٖٝو١ ايٛ  ٥ـ ايع ١َ، ٚأٚؾ  ايدزاضو١  

 اإل ازٜوو١زموو  ٞ ذمووٛ اجملتُووع ٚايعُووٌ عًوو٢ تُٓٝوو١ قوودزام انووسأ٠      تكووّٛ  وو٘ َوؤ  ٚز  

 عًو٢  ٚايورباَخ ايويت تٓ ضوظ انوسأ٠ ايُٝٓٝو١، ٚتسنٝوص       ا٭ْػوط١ ٚايكٝ  ١ٜ َٔ ة٬ٍ 
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ٜعصش ايالك١ يف ايٓؿظ يد٣ انسأ٠ ٚ ٓ ٤ غ ؿو١ٝ انوسأ٠ ايعًُٝو١     ايع١ًُٝ ايرت ١ٜٛ َ 

 ٚاإل از١ٜ .

ٚيف  أٖوووداؾٗ قووود تٓٛعووو  يف   أْٗووو ٚ س٩ٜووو١ تًًٝٝووو١ يًدزاضووو م ايطووو  ك١ دمووود     

ٗ  ؾكوود اٖتُوو   عووا ٖوورٙ     ٚتٛؾووٝ ت  ٘ؾٝوو  أجسٜوو  ايوويت  هوو ْٞ  ْت ٥حٗوو  ٚاجملوو ٍ ان 

ايدزاضوو م  تردٜوود  ٚز َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ يف توودعِٝ ايتُٓٝوو١ احملًٝوو١ َالووٌ    

اجملتُع َالٌ ةدَ م ايسع ١ٜ ايؿور١ٝ   ٭ؾسا تدعِٝ ةدَ م ايسع ١ٜ ا٫جتُ ع١ٝ 

 ا٭َٝووو١ايؿوووػحت٠ ٚجمووو ٍ ايتووودزٜظ ٚايتأٖٝوووٌ ٚحموووٛ  اإلْت جٝووو١ٚجمووو ٍ انػووو زٜع 

قٓوودٌٜ  أَوو ْٞ زاضوو١  : َالووٌ اإلْطوو ٕ ٍ ذكووٛم ٚايطؿٛيوو١ ٚجموو  ا٭ََٛوو١ٚجموو ٍ 

ٚ عوا   ،ّ 2006، ٚ زاض١ ؾ طُو١ ايهبٝطوٞ    2006ّذٍٛ  ، ٚ زاض١ ؾٛش١ٜ   َس 2005ّ

ٖرٙ ايدزاض م قد زنصم ع٢ً ٚاقع َٓظُ م اجملتُع اندْٞ ٚع٬ق تٗ    ن٪ضطو م  

ا٫جتُ عٝووو١  ا٭ْػوووط١ا هَٛٝووو١ ٚايكطووو ع اخلووو ف ٚ ٚزٖووو  انتؿووو عد يف تكووودِٜ 

ٕ ١ جم ٍ ذكٛم ٚة ؾ ٌ      اإلْطو   زاضو١ حمُود ْوٛز     : ٚايودؾ ع قود قكو ٜ  انوسأ٠ َالو

 .ّ 1994ّ، ٚ زاض١ ا د ذطٔ ايرب سٟ 1999زَك ٕ   زاض١ أمئّ، 2006ؾسذ م 

توود َوؤ  ز   تٛاجوو٘ أٚٚ عووا ٖوورٙ ايدزاضوو م قوود زنووصم عًوو٢ انعٛقوو م ايوويت        

 :نووسأ٠ َالووٌ  َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ يف تُٓٝوو١ اجملتُووع ٚة ؾوو١ ايوويت تعُووٌ َووع ا    

ايدزاضوو١ ايسآٖوو١ عوؤ   ، ٚاةتًؿوو  2005ّٖٜٛوودا عووديٞ  ّٚ، 2003 زاضوو١ نٝوو ٤ جوو٬ٍ   

زنووصم عًوو٢    ْٗوو يف  -نيعًووِ ايبوو ذال بطووظ  –غحتٖوو  َوؤ ايدزاضوو م ايطوو  ك١    

تدٜوود  ٚز َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ يف متهووني انووسأ٠ ايُٝٓٝوو١ اقتؿوو  ًٜ  ٚتعًُٝٝووً    

َٚٓ ٖكووو١ ايعٓوووـ  انٛجووو١ قووود انوووسأ٠  اإلْطووو ٕٚؾووورًٝ  ٚضٝ ضوووًٝ  ٚجمووو ٍ ذكوووٛم 

ٚطبكوووو  عًوووو٢ َٓظُوووو م اجملتُووووع انوووودْٞ مبدٜٓوووو١ انهوووو٬ حم ؾظوووو١ ذكووووسَٛم      

 ٔ ايدزاضووو م ايطووو  ك١ يف تدٜووود     جلُٗٛزٜووو١ ايُٝٓٝووو١ ٚقووود اضوووتؿ   ايب ذالووو ٕ َووو

ايدزاضووو١ ٚيف  أ ا٠ايدزاضووو١ ايسآٖووو١ ٚتدٜووود ْوووٛع َٚوووٓٗخ ايدزاضووو١، ٚ ٓووو ٤    أٖوووداف

 ايدزاض١ ايسا١ٖٓ . أ ٗستٗ  اييت ايٓت ٥خانك ز١ْ َع 
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تدٜوود  ٚز َٓظُوو م  ايسآٖوو١ذوو ٍٚ ايب ذالوو ٕ َوؤ ةوو٬ٍ ايدزاضوو١   ٘ٚ ٓوو ٤ عًٝوو

١ يف َد١ٜٓ انه٬، ٚتدٜد أِٖ انعٛقو م ايويت   اجملتُع اندْٞ يف متهني انسأ٠ ايُٝٓٝ

 تد َٔ عٌُ ٖرٙ انٓظُ م يف جم ٍ متهني انسأ٠ اي١ُٝٓٝ

 الدراسة :أهداف  ثانيًا:

 .تعًًُٝٝ  د  ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْٞ يف متهني انسأ٠ اي١ُٝٓٝتدٜ -1

 .ؾرًٝ  تدٜد  ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْٞ يف متهني انسأ٠ اي١ُٝٓٝ -2

 .اقتؿ  ًٜ  تدٜد  ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْٞ يف متهني انسأ٠ اي١ُٝٓٝ -3

 ً .ضٝ ضٝتدٜد  ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْٞ يف متهني انسأ٠ اي١ُٝٓٝ  -4

 تدٜد  ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْٞ يف جم ٍ َٓ ٖك١ ايعٓـ قد انسأ٠. -5

انعٛق م ايويت تود َؤ  ٚز َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ يف متهوني         أِٖتدٜد  -6

 انسأ٠ اي١ُٝٓٝ .

 : تساؤالت الدراسةثالجًا: 

  ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْٞ يف متهني انسأ٠ اي١ُٝٓٝ تعًًُٝٝ  ؟ َ -1

 ؾرًٝ  ؟  م اجملتُع اندْٞ يف متهني انسأ٠ اي١ُٝٓٝ ٚز َٓظُ َ -2

 اقتؿ  ًٜ  ؟  ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْٞ يف متهني انسأ٠ اي١ُٝٓٝ َ -3

 َ   ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْٞ يف متهني انسأ٠ اي١ُٝٓٝ ضٝ ضًٝ  ؟-4

  ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْٞ يف جم ٍ َٓ ٖك١ ايعٓـ قد انسأ٠ ؟ َ -5

اييت تد َٔ  ٚز َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ يف متهوني انوسأ٠       َ  أِٖ انعٛق م -6

 اي١ُٝٓٝ ؟

 أهنية الدراسة : رابعًا:

ؿووـ متالووٌ  َوو  ٜكووسا َوؤ ْايدزاضوو١ ايسآٖوو١ اْط٬قووً  َوؤ إٔ انووسأ٠  أُٖٝوو١تووأتٞ 

ايتُٓٝووووو١ َػووووو زنتٗ  يف  ا٭َوووووس ايووووورٟ ٜ٪نووووود عًووووو٢ أُٖٝووووو١ اجملتُوووووع ايوووووُٝين 

قووسٚز٠ زؾووع قوودزاتٗ  ٚ َه ْ تٗوو  ٚتطووني    ٚ يف اجملتُووع ١ٚا٫قتؿوو  ٜ ١ا٫جتُ عٝوو

 أُٖٝو١  ٚز   ، ٚاقتٓ عو ً ٜصٜد َٔ ؾسف َػ زنتٗ  يف ايتُٓٝو١   ايٛ ٝؿٞ    أ ا٥ٗ 
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َٓظُووو م اجملتُوووع انووودْٞ يف متهوووني انوووسأ٠ َووؤ ةووو٬ٍ  عوووِ اخلووودَ م ايتعًُٝٝووو١   

ؾ٢  ٖ قد٘ ٚايؿر١ٝ ٚا٫قتؿ  ١ٜ ٚا٫ٖتُ ّ بكٛم انسأ٠ َٚٓ ٖك١ ايعٓـ انٛج

 . ايسأٖايٛق  

 : مفاهيه الدراسة خامسًا:

 َؿّٗٛ َٓظُ م اجملتُع اندْٞ :(1)

اجملتُووع "ٚايوويت تووس٣ إٔ أَوو ْٞ قٓوودٌٜ "ـ ٜووتعسيعووٌ أ ووسش اٯزا٤ يف ٖوورا ايؿوود   

ٛ انوودْٞ   جمُٛعوو١ ايتٓظُٝوو م ايتطٛعٝوو١ ا وووس٠ ايوويت متووٮ اجملوو ٍ ايعوو ّ  وووني         ٖوو

كوِٝ َٚعو ٜحت ا٫ذورتاّ     ًَتص١َ يف ذيو  أؾسا ٖ ٚايدٚي١ يتركٝل َؿ حل  ا٭ضس٠

 .  (37)ايط١ًُٝ  ٚاإل از٠ٚايتآةٞ ٚايتط َ  

ٞ ػحت تكسٜس ايًحٓو١ ا٫قتؿو  ١ٜ ٚا٫جتُ عٝو١ يػس   ٜٚ   ىل إٔضوهٛا (   ضوٝ  ) اإل   و

جمُٛعوو١ َوؤ ايتٓظُٝوو م ا ووس٠ ايوويت متووٮ اجملوو ٍ ايعوو ّ  ووني     ٖووٛ اجملتُووع انوودْٞ

كِٝ  ١ٝ، ًَتص١َ يف ذيو َٓ ؾع مج ع ٚأ أؾسا ٖ ٚايدٚي١ يتركٝل َؿ حل  ا٭ضس٠

ايطوو١ًُٝ ٚتػووٌُ تٓظُٝوو م اجملتُووع انوودْٞ     ٚاإل از٠َٚعوو ٜحت ا٫ذوورتاّ ٚايتطوو َ   

ٟ  ٚا٭ذوووصاااجلُعٝووو م   م ايتع ْٚٝوووٚ  ا٫جتُ عٝووو١  ٚايوووسٚا ط ٚايٓك  ووو م ٚايٓوووٛا 

ٚانع ٖد ٚايتحُع م ا٫جتُ عٝو١ ٚايدٜٓٝو١ ٚنوٌ َٓظُو م ايك عود٠ ايػوعب١ٝ َٚو         

ٕ  َٚؤ   جمتُعو م،  أٚذيو َٔ َ٪ضط م   ىل  ا٭ض ضو١ٝ اجملتُوع انودْٞ    أٖوِ أزنو 

 .  (38)ا س ٚايتطٛعٞ اإلزا ٟٖٛ ايؿعٌ 

ٜرٓظوووس ي جمُٛعووو١ عسقووو١ٝ َووؤ اجلُ عووو م غوووحت      أْوووًُ٘حتُوووع انووودْٞ نُووو  

  ىل وووأةس٣ ٚتطوووع٢  أٚايسمسٝووو١ ٚغوووحت ايتح زٜووو١ ٚانٓظُووو١  ػوووهٌ زمسوووٞ  دزجووو١   

اجملتُوع انودْٞ    نوٌ ا٫جتُ عٝو١،  ٖٛ قو ٥ِ َؤ ايكٛاعود ٚانعو ٜحت ٚااٝ      تٛطٝد َ 

ايطٛعٝوو١ ٚا٫عتُوو   عًوو٢  أٖووِ مس تووٖ٘ووٛ عوو مل ا ٝوو ٠ ا٫جتُ عٝوو١ انٓظُوو١ َٚوؤ  

 أْٚووو٘ َكٝووود  ٓظووو ّ قووو ْْٛٞ   أايووورام  ػوووهٌ نوووبحت ٚا٫ضوووتك٬ٍ عووؤ ايدٚيووو١ َوووع     

 (39).جمُٛع١ َٔ ايكٛاعد
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ٜرعسف اجملتُع اندْٞ  أْو٘ " جمُوٌ ان٪ضطو م ا٫جتُ ع    ٝو١  ٚع٢ً غساز َ  تكدّ 

ٚا٫قتؿوو  ١ٜ ٚايطٝ ضوو١ٝ ٚايالك ؾٝوو١ ايوويت تتؿووـ  أْٗوو  غووحت ذهَٛٝوو١، غووحت ٖ  ؾوو١     

 ( 40) .يًس  ، طٛاع١ٝ ا٫ْتُ ٤، ٚمت زع ايدميكساط١ٝ يف  ط زٖ  ان٪ضطٞ

ٜرعسف اجملتُع اندْٞ  أْ٘ ٖٛ ا٭ؾسا  ٚاا٦ٝ م غحت ايسمسٝو١  ؿوؿتٗ  عٓ ؾوس     ٚ

ٚايؿور١ٝ ٚايالك ؾٝو١ نُو  ٜتهوٕٛ      ؾ ع١ً يف َعظِ اجمل ٫م ايرت ١ٜٛ ٚا٫قتؿو  ١ٜ 

َٔ ان٪ضط م ايال ١ْٜٛ َالٌ اجلُعٝ م ا٭١ًٖٝ ٚايٓك   م ان١ٝٓٗ ٚايعُ ي١ٝ ٚايػسف 

 (  41). ايتح ز١ٜ َٚ  غ  ٗٗ  َٔ ان٪ضط م ايتطٛع١ٝ

ٚع٢ً ذيو ٜػحت ٖرا انؿّٗٛ  ىل نوٌ اجلُعٝو م ا٭ًٖٝو١ ٚايٓك  و م ايعُ يٝو١      

  ام َٚسانوووص ذكوووٛم اإلْطووو ٕ ٚاجلُعٝووو م  ٚانٗٓٝووو١ ٚا٭ذوووصاا ايطٝ ضووو١ٝ ٚا٫تووو

ايعًُٝو١ ٚايالك ؾٝوو١ ٚا٭ْدٜو١ ايسٜ قوو١ٝ ٚ عكوٗ  َ٪ضطوو م ذدٜالو١ ْتٝحوو١ عًُٝوو م     

ايتروودٜا ا٫قتؿوو  ٟ ٚا٫جتُوو عٞ ايوويت ق َوو   ٗوو  ايوودٍٚ ٖٚوورٙ ان٪ضطوو م غووحت        

ذهَٛٝووو١ ٚغوووحت  زةٝووو١ ؾٗوووٞ َطوووتك١ً عووؤ ايدٚيووو١ ٚايكبًٝووو١ يف  ٕ ٚاذووود،  نُووو  إٔ  

  ٛ ٕ  طسٜكو١ تطٛعٝو١ ٚمتو زع يف  طو ز ايدميكساطٝو١ ٚايويت توستبط        ا٫ْتُ ٤ او  ٜهو

 مبؿّٗٛ انػ زن١ ٚا٫ةتٝ ز .   

ْٚطوووتٓتخ  ووو  ضوووبل إٔ َٓظُووو م اجملتُوووع انووودْٞ تػوووٌُ ْظ َوووً  ٚاضوووعً  َووؤ       

انٓظُ م ٚان٪ضط م ا٭١ًٖٝ ٚا٭ذوصاا ايطٝ ضو١ٝ ٚايٓك  و م ٚا٫تو  ام ايعُ يٝو١      

نٓظُوو م ايك عدٜوو١ ايوويت ٜٓكووِ  يٝٗوو  ا٭ؾووسا     ٚا٭ْدٜوو١ ا٫جتُ عٝوو١ ٚايسٜ قوو١ٝ ٚا 

 ػووهٌ اةتٝوو زٟ نُ زضوو١ ايعُووٌ ايعووو ّ ٚحم ٚيوو١ ايتووأةحت يف ايطٝ ضوو م ٚايووورباَخ        

ا ه١َٝٛ . نُ   ْٗ  تكل َؿ حل َػرتن١ ٭عك ٥ٗ ، ٖٚو٢  وريو تطوتٗدف    

 (42): تكٝل ا٭ٖداف ايت ي١ٝ 

1-     ٔ جمو ٫م ايسع ٜو١    تعٌُ ع٢ً ٧ًَ ايؿساؽ ايرٟ ٜٓتخ عؤ اْطور ا ايدٚيو١ َو

 .  ا٫جتُ ع١ٝ ٚاجمل ٫م اخلد١َٝ اييت ن ْ  تكّٛ  ٗ 

تكٝل ايعداي١ ا٫جتُ عٝو١ ٜٚكؿود  ٗو  ٚؾوٍٛ مجٝوع أؾوسا  اجملتُوع  أؾوسا          - 2

 اجملتُع نؿ  ز ايدةٌ ٚايالس٠ٚ  ٕٚ متٝٝص ٚانع ١ًَ انتط ١ٜٚ أَ ّ ايك ْٕٛ . 
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سقوو٘ َوؤ قووِٝ َٚبوو  ٨ يف  ايتٓػوو١٦ ا٫جتُ عٝوو١ ٚايطٝ ضوو١ٝ َوؤ ةوو٬ٍ َوو  تؿ   -3

 أعك ٥ٗ  َالٌ اي٤٫ٛ ٚا٫ْتُ ٤ ٚايتع ٕٚ ٚانػ زن١ . 

 ت١ُٝٓ قدزام َٚٗ زام أعك ٥ٗ  َالٌ َٗ زام ايكٝ  ٠ ٚا ٛاز ٚانٓ ؾط١ .  -4

ايعُووٌ عًوو٢ تكٝوول ايسق  وو١ عًوو٢ ايوورباَخ ٚاخلطووط ا هَٛٝوو١، نُوو   ْٗوو       -5

 تٛؾس اتؿ ٍ ازم  ٞ  ني ا ه١َٛ ٚاجلُ ٖحت.

ذيو ميهٔ ايكٍٛ إٔ ٖٓ ى ةؿ ٥ـ متٝص َٓظُ م اجملتُع انودْٞ   ٚؾ٢ ق٤ٛ

َٓٗوو  ا٫ضووتك٬ي١ٝ ٚايتٓظووِٝ ايتًكوو ٥ٞ ٚزٚ  انبوو  ز٠ ٚايؿس ٜوو١ ٚايعُووٌ ايتطووٛعٞ       

ٚايؿعووٌ اإلزا ٟ َوؤ أجووٌ انؿووًر١ ايع َوو١ ٚايوودؾ ع عًوو٢ ذكووٛم ايؿ٦وو م ايكووعٝؿ١   

 .  ٚتتُٝص ايع٬ق م يف اجملتُع اندْٞ  أْٗ  أؾك١ٝ ٚيٝط  زأض١ٝ

ٚؾ٢ ق٤ٛ َ  ضبل ميهؤ ٚقوع تعسٜؿوً   جسا٥ٝوً  نٓظُو م اجملتُوع انودْٞ ٜتؿول         

َوووع أٖوووداف ٚتطووو ٫٩م ايدزاضووو١ ايسآٖووو١ "  أْٗووو  اجلُعٝووو م ا٭ًٖٝووو١ )ايٓطووو١ٜٛ (     

ٚا٫توو  ام ايٓطوو ١ٝ٥ ايوويت تكوودّ ةوودَ م تعًُٝٝوو١ ٚؾوور١ٝ ٚاقتؿوو  ١ٜ ٚةك ؾٝوو١       

ٝٓٗ   تعًُٝٝوً ، ٚؾورًٝ ، ٚاقتؿو  ٜ  ،    ٚتٛع١ٜٛ يًؿت ٠ ٚانسأ٠ مبد١ٜٓ انه٬  ٗدف مته

ٚجم ٍ َٓ ٖك١ ايعٓـ انٛج٘ قد انسأ٠ يدَخ انسأ٠ يف عًُٝ م ايتُٓٝو١   ٚضٝ ضٝ  ،

 يف اجملتُع اي٢ُٓٝ ".

 َؿّٗٛ ايتُهني : (  2) 

 ٗوووس َؿٗوووّٛ ايوووتُهني يف ْٗ ٜووو١ تطوووعٝٓٝ م ايكوووسٕ ايعػوووسٜٔ ٚأؾوووب  ا٭نالوووس  

تُوع انودْٞ ٖٚوٛ َؤ أنالوس انؿو ِٖٝ       اضت داًَ  يف ضٝ ض م ٚ وساَخ  َٓظُو م اجمل  

ايوويت تطووع٢  ىل  ت ذوو١ ايؿسؾوو١ يًُووسأ٠ يًُػوو زن١ يف ايتُٓٝوو١، َوؤ ةوو٬ٍ  يٝوو م      

متهٔ انسأ٠ َٔ عٓ ؾس ايك٠ٛ ا٫قتؿ  ١ٜ ٚا٫جتُ ع١ٝ ٚايطٝ ض١ٝ ٚ ا٫عتُ   عًو٢  

ايوورام يف تطووني أٚقوو عٗ  انعٝػوو١ٝ ٚانػوو زن١ يف ؾووٓع ٚاختوو ذ ايكووسازام ايوويت         

ظ ذٝ تٗووو ، ؾووو يتُهني ٜٗووودف  ىل توووٛؾحت ضوووٝ م تُٓوووٟٛ ٜطوووتٓد عًووو٢     متوووظ جٛاْووو 

انػوو زن١ ٚايتؿ عووٌ  ووني ؾ٦وو م اجملتُووع، ٚتطووٜٛس ايع٬قوو م ا٫جتُ عٝوو١ يف اهوو ٙ     

 (43)سمكل ايتٛاشٕ ٚا٫ضتكساز يف اجملتُع . 
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ٚايتُهني ي ػًٜٛ  ٜع٢ٓ ايكو٠ٛ ٚايتعصٜوص، نُو  ٜػوحت  ىل َوٓ  ايطوًط١ ايك ْْٛٝو١        

 (44)ت ذ١ ايؿسؾ١ يًكٝ ّ  عٌُ َ  .  ىل غ ـ َ  أٚ  

ٜٚعسف ايبٓو ايدٚيٞ ايتُهني  أْ٘ عًُٝو١ تٗودف  ىل تعصٜوص قودزام ا٭ؾوسا  أٚ      

اجلُ عوو م  يطووس  ةٝوو زام َعٝٓوو١ ٚتًٜٛووٗ   ىل  جووسا٤ام ٚايٝوو م تٗوودف  ىل زؾووع      

 (45)ايهؿ ٠٤ ن٪ضط١ أٚ تٓظِٝ َعني 

ف ٚانووٛاز  يًٓوو ع  ٜٚسنووص ايووتُهني عًوو٢ ْكوو ط ايكوو٠ٛ يف ايٓوو ع ٚتووٛؾحت ايؿووس    

٫نتطو ا اخلووربام ٚانٗو زام ايوويت متهووِٓٗ َؤ ايطووٝطس٠ عًو٢ ذٝوو تِٗ  ٚ  يتوو يٞ     

تطوو عد ايٓوو ع عًوو٢ ايطووٝطس٠  ايوويتؾوو يتُهني عًُٝوو١ َتعوود ٠ ا٭ عوو   ا٫جتُ عٝوو١ 

ع٢ً ذٝ تِٗ اخل ؾ١  ٌ ٖٛ ع١ًُٝ تعصٜص ايك٠ٛ يف ايٓ ع ٫ضت داَٗ  يف ذٝ تِٗ 

يتوأةحت يف ايككو ٜ  انُٗو١ يف اجملتُوع َؤ ةو٬ٍ       اخل ؾ١ ٚجمتُع تِٗ َٔ ة٬ٍ ا

تعًووِٝ ايٓوو ع انٗوو زام ٚانٗوو زام ٚانعوو زف ايوويت َوؤ غووأْٗ  تؿٝووصِٖ عًوو٢ اختوو ذ         

 (46)اخلطٛام اي٬ش١َ يترطني أذٛااِ . 

ٚع٢ً ذيو ؾ يتُهني ع١ًُٝ  ٜٓ َٝه١ٝ تطع٢ يتركٝل ايعداي١ ٚايككو ٤ عًو٢   

يطوووعٞ  ىل  قوووساز ٚتبٓووو٢ ضٝ ضووو م ٚ وووساَخ ايتُٝٝوووص  وووني أؾوووسا   ٚؾ٦ووو م اجملتُوووع  ٚا

ٚتػووسٜع م ٚ ق َووو١ َ٪ضطوو م تطوووع٢  ىل تُٓٝوو١ قووودزام ايؿ٦وو م ايكوووعٝؿ١ ٚتٜٓٛوووع     

 .ػ زن١ يف  ساَخ َٚػسٚع م ايت١َُٝٓٛاز ٖ     ٜتٝ  ايؿسؾ١ ا  ي٬ْدَ د ٚان

ٜر  أْو٘ ايعًُٝو١ ايويت  ٛاضوطتٗ  تؿوب  ايٓطو ٤ قو  زام عًو٢         متهني انوسأ٠  ٛؾـ ٚ

َوؤ أٚقوو عٗٔ ذتوو٢ ٜووتُهٔ َوؤ انتطوو ا انٗوو ز٠ ٚاخلوورب٠، ٜٚطووٛزٕ  ايتعووسف عًوو٢ 

يف جٛاْووظ ا ٝوو ٠  انووسأ٠  غووساى نُوو  ٜتكوؤُ   قوودزاتٗٔ   ٫عتُوو   عًوو٢ ايوورام،    

يف  َػو زن١ َٚطوتؿٝد٠  ٚا٫قتؿ  ١ٜ ٚايطٝ ض١ٝ ٚايالك ؾ١ٝ ٚا٫جتُ ع١ٝ  ؿوؿتٗ   

 (47)جٗٛ  ايت١ُٝٓ 

ٟ ٚايووووتُهني ايطٝ ضووووٞ ايووووتُهني ا٫قتؿوووو   ٚٚؾكوووو  نوووو  ضووووبل ميهوووؤ ايكووووٍٛ إٔ

ٚايوووتُهني ا٫جتُووو عٞ يًُوووسأ٠ عًُٝووو١ تتكووؤُ ةووو٬ث أ عووو   َرتا طووو١ َٚتداةًووو١    
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ؾوو يتُهني ا٫قتؿوو  ٟ يًُووسأ٠ ٜووٛؾس اوو  ْؿووٛذ ٜٗووتِ متهٝٓٗوو  ضٝ ضووًٝ ، ٚايووتُهني          

ايطٝ ضٞ ٜطُ  يًُوسأ٠   يطوٝطس٠ عًو٢ اخلطوط ٚايطٝ ضو م ايويت ضوٛف تطوتؿٝد         

تُو عٞ ٜعوصش قودزتٗ  عًو٢ انػو زن١ اقتؿو  ًٜ        َٓٗ  انسأ٠ اقتؿو  ًٜ  ٚايوتُهني ا٫ج  

 ( 48)ٚضٝ ضًٝ     ٜعصش َه ١ْ ٚ ٚز انسأ٠ يف اجملتُع . 

ٜرٓظس يًتُهني ع٢ً اْ٘ ع١ًُٝ تتكُٔ َ  ًٜ ٚٞ  :(49   ) 

 انستبط١   يظسٚف ايػ ؿ١ٝ ٚاجملتُع١ٝ .  مايكدز٠ ع٢ً اخت ذ ايكسازا-1

 يؿسف اي٬ش١َ ٫خت ذ ايكسازام . ايكدز٠ ع٢ً ايٛؾٍٛ  ىل انعًَٛ م ٚانٛاز  ٚا-2

 ايكدز٠ ع٢ً ايتأةحت ع٢ً ايتأةحت يف ايكسازام اجملُع١ٝ . -3

ايكووودز٠ عًووو٢ ايتعًوووِٝ ٚا ؿوووٍٛ عًووو٢ انٗووو زام ٚاخلوووربام اي٬شَووو١ يترطوووني  -4

 ايظسٚف ايػ ؿ١ٝ ٚاجملُع١ٝ .

 ايكدز٠ ع٢ً  ذداث ايتػٝحت َٔ ة٬ٍ ا٫زم  ١ٝ ٚانػ زن١ اجملتُع١ٝ. -5

 ٛضٝع ايؿسف ٚاخلٝ زام .  ايكدز٠ ع٢ً ت -6

ٚتأضٝطووً  عًوو٢ ذيووو ميهوؤ ٚقووع  تعسٜؿووً   جسا٥ٝوو م يًووتُهني ٜتؿوول َووع أٖووداف    

ٚتطوو ٫٩م ايدزاضوو١ ايسآٖوو١  أْوو٘ عًُٝوو١ تتكوؤُ جمُٛعوو١ اخلوودَ م ٚا٭ْػووط١        

 ٚايرباَخ ا٫جتُ ع١ٝ ٚا٫قتؿ  ١ٜ ٚايطٝ ض١ٝ انكد١َ يًُسأ٠  ٚتػٌُ َ  ٢ًٜ:

1-   ٌ ْػوط١ ٚاخلودَ م ايويت تطوتٗدف شٜو  ٠  ةووٌ      ا٭ ايوتُهني ا٫قتؿو  ٟ : ٜػوُ

ٚايعٌُ ع٢ً تدزٜظ ٚتأٌٖٝ انسأ٠ عًو٢  انسأ٠ َالٌ انػسٚع م اإلْت ج١ٝ ايؿػحت٠ 

ايؿٓ ع م ا سؾ١ٝ ٚ ايب١ٝ٦ٝ  َٚط عد٠ ايٓط ٤ ع٢ً تطٜٛل َٓتحو تٗٔ ٚتوٛؾحت   

 قسٚ  َٝطس٠ يًٓط ٤

رٞ ٚجمو ٍ  ايتُهني ا٫جتُ عٞ : ٜٚػٌُ ايوتُهني ايتعًُٝوٞ ٚ ايوتُهني ايؿو    -2

َٓ ٖك١ ايعٓـ قد انسأ٠، ؾ جمل ٍ ايتعًُٝٞ ٜستبط   نػ زن١ يف  ساَخ حمٛ 

ا٭َٝوو١ ٚتووٛؾحت ا٭ ٚام ايدزاضوو١ٝ  يًؿتٝوو م ٚايعُووٌ عًوو٢ ايككوو ٤ عًوو٢  وو ٖس٠     
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ايتطووسا َوؤ ايتعًووِٝ أَوو  اجملوو ٍ ايؿوورٞ ٜتكوؤُ ايتٛعٝوو١  أُٖٝوو١ ايسع ٜوو١          

 ايؿر١ٝ  ٚايؿر١ اإلدم  ١ٝ يًٓط ٤

ٚ ٚايتٛع١ٝ ٝ ضٞ : ٚايرٟ ٜتكُٔ ايتدزٜظ ع٢ً انٗ زام ايكٝ  ١ٜ ايتُهني ايط-3

 أُٖٝوو١ انػوو زن١ يف ا٫ْت   وو م ايع َوو١ ٚاحملًٝوو١  َٚساقبوو١ ٖوورٙ ا٫ْت   وو م       

 َٚط ْد٠ ايٓط ٤ انسغر م يًٛؾٍٛ  ىل َسانص ؾٓع ايكساز.

 :  سادسًا: نشأة وتطوير منظنات اجملتنع املدني احلديح يف الينن

جملتُوع انودْٞ يف ايوُٝٔ  وال٬ث َساذوٌ أض ضو١ٝ ٚذيوو ْتٝحو١         َسم َٓظُ م ا

ايتر٫ٛم ا٫جتُ ع١ٝ ٚا٫قتؿ  ١ٜ  اييت َسم  ٗ  ايُٝٔ ة زجًٝ  ٚ  اةًًٝ  ٚميهؤ  

 (50)  زم ش ٖرٙ انساذٌ ؾُٝ  ًٜٞ :

ّ( ذٝا ن ٕ ٜطٛ   يف ايُٝٔ ْظ َني: 1967َسذ١ً َ  قبٌ ا٫ضتك٬ٍ )قبٌ  -1

ٍ ٚذهووِ اضووتعُ زٟ يف اجلٓووٛا  ٚاتطووُ  ٖوورٙ    ْظوو ّ ًَهووٞ ٚزاةووٞ يف ايػووُ    

انسذًوو١  ػٝوو ا َظوو ٖس ايتروودٜا اجتُ عٝووً  ٚاقتؿوو  ًٜ  ٚضٝ ضووًٝ    ضووتالٓ ٤       

َد١ٜٓ عدٕ ايٛاقع١ تا ا٫ضتعُ ز ايربٜط ْٞ ذٝا تأضط  ؾٝٗو  مجعٝو م   

ةحتٜوو١  ٚ ٜٓٝوو١ ٚأْدٜوو١ اجتُ عٝوو١ ٚةك ؾٝوو١  ٚيهوؤ  عووا َٓظُوو م اجملتُووع        

١ أٚ  انٓطكوو١ ٚ متالووٌ ٖوورٙ انسذًوو١  ووداٜ م ايووٛعٞ   انوودْٞ قوود ازتبطوو    يكبًٝوو 

اي١ُٝٓٝ  يف  ْػ ٤ َٓظُ م ْطوٜٛ٘ غوحت    انسأ٠ايطٝ ضٞ ٚايٓك  ٞ. نُ     زم 

ّ نوأٍٚ َٓظُو١   1960ذه١َٝٛ " مجع١ٝ انسأ٠ ايعس ١ٝ " ايويت تأضطو  يف عو ّ    

 تٓػط يف جم ٍ انسأ٠ .

َوؤ ضووبتُرب يف    26َسذًوو١ ا٫ضووتك٬ٍ ٚ ووسٚش ايدٚيوو١ ايٛ ٝؿٝوو١ عكووظ ةووٛز٠         -2

ْووٛؾُرب  30ّ، ةووِ جوو٤٬ ا٫ضووتعُ ز يف   1964أنتووٛ س  14مشوو ٍ ايووُٝٔ ٚةووٛز٠   

ّ َوؤ جٓووٛا ايووُٝٔ ٚقٝوو ّ ْظ َوو ٕ ضٝ ضووٝ ٕ يف غووطسٟ ايووُٝٔ ٚغووٗدم 1967

ٖرٙ ايؿرت٠ اذتٛا٤ َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ ٚايويت اؾتكودم  ىل ا٫ضوتك٬ي١ٝ       

    ٟ . ٚاهٗوو  ايدٚيوو١ اىل   يف اإل از٠ ٚايتُٜٛووٌ ْتٝحوو١ ضووٝطس٠ ايٓظوو ّ انسنووص
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تُٓٝووو١ اجملتُوووع َووؤ ةووو٬ٍ ةطوووط تُٜٓٛووو١ َسنصٜووو١ ٚ تٓظوووِٝ انػووو زن١         

ايػوووعب١ٝ َووؤ ةووو٬ٍ أطوووس َ٪ضطووو١ٝ أًٖٝووو١ ٚمتالوووٌ هس ووو١ مجعٝووو م ايتعووو ٕٚ  

ّ ( أذد ان٪ضط م ايٓ جر١ اييت ن ٕ ا   ٚز 1985 – 1975ا٭ًٖٞ يًتطٜٛس )

 سٜؿ١ٝ .انٓ طل اي يفؾع ٍ يف ت١ُٝٓ ٚتدٜا اجملتُع ةؿٛؾً  

ٚاتطُ  ٖرٙ انسذ١ً  كٝ  ٠ ايدٚي١ يع١ًُٝ ايتردٜا ٚايتُٓٝو١   إلقو ؾ١  ىل   

، ٚزغووِ إٔ نوو٬ ايٓظوو َني   انوودْٞ ٚزٖوو  يف  عووِ ٚتهووٜٛٔ َٓظُوو م اجملتُووع     

ن ْو  يوو٘ أضوو يٝظ َتعوود ٠ يف ايتع َووٌ َووع َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ ؾأُْٗوو    

ايورٟ أ ٣ اىل ايطوٝطس٠   مت ة٬ يف زؾوا ايتعد ٜو١ ايطٝ ضو١ٝ ٚايؿهسٜو١ ا٭َوس      

 ع٢ً ْػ ط اجملتُع اندْٞ ٚز ط٘ مب٪ضط م ايدٚي١ ايسمس١ٝ .

( ٚايوويت أقووسم ؾٝٗوو  ايدٚيوو١ تووبين     اٯٕذتوو٢  - 1990َسذًوو١  ٚيوو١ ايٛذوود٠ )   -3

ٜوٓظِ ْؿطو٘    إٔايدميكساط١ٝ ٚايتعد ١ٜ ايطٝ ض١ٝ ٚاإلقوساز بول اجملتُوع يف    

١   ضوووتك٬ي١ٝ عووؤ  ةك ؾٝوووٚيف َ٪ضطووو م أٚ َٓظُووو م اجتُ عٝووو١ ٚاقتؿووو  ١ٜ   

نٓظُوو م اجملتُووع  ْٚٛعٝووً  ا هَٛوو١ ٚ قوود غووٗدم ٖوورٙ انسذًوو١ تطووٛزا نُٝوو ً  

ا٫قتؿوووو  ١ٜ َٓ ضووووب١ يتصاٜوووود ٚانوووودْٞ ذٝووووا أؾووووبر  ايظووووسٚف ايطٝ ضوووو١ٝ 

يف توووودعِٝ ٖوووورٙ   زم  ٝووووً   َٓظُوووو م اجملتُووووع انوووودْٞ َٚ زضوووو  ايدٚيوووو١  ٚزاً   

ُ عٝو١ ٚ تكودِٜ   انٓظُ م ٚتػحٝع أْػطتٗ  ٚة ؾ١ يف جم ٍ ايسع ٜو١ ا٫جت 

(51)اخلدَ م ٚ تعصٜص ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ َٚٓظُ م ذكٛم اإلْط ٕ

دٚي١ يف  ضتٛزٖ  ذل ايعٌُ ايطٝ ضٞ ا ص ٞ ٚ ذول اجملتُوع يف   ايأقسم ؾكد 

تعتورب  سذًو١  ، ٖٚورٙ ان ٚ ةك ؾٝو ً  ٚ اجتُ عٝو ً  ٚ اقتؿو  ٜ ً  تٓظِٝ ْؿط٘ ضٝ ضوٝ ً 

تُوووع انووودْٞ ٚ ايووويت    اجمل نٓظُووو م ٚايكووو ْْٛٞ ان٪ضطوووٞ ايتهوووٜٛٔ َسذًووو١ 

يف ٖورٙ  ا٫عرتاف ايسمسٞ   جملتُع اندْٞ ٚ ا٭ذصاا ايطٝ ضو١ٝ ٚ قود  ٗوسم    

 (52).  ايعدٜد َٔ ا٭ذصاا ٚ اجلُعٝ م ٚ ايٓك   مانسذ١ً 
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 إٔ ٓظووس٠ تًًٝٝووو١ نساذوووٌ تطوووٛز َٓظُوو م اجملتُوووع انووودْٞ يف ايوووُٝٔ دمووود      

ميهٔ ٚاييت  زج١ٝ اخلداة١ًٝ ٚ ايتػحتام ُٛع١ َٔ انتطٛزٖ  قد ج ٤ اضتح  ١ جمل

 : زم شٖ  ؾُٝ  ًٜٞ 

متالًووو  يف زغبووو١ أؾوووسا  اجملتُوووع يف ايعُوووٌ ٚ انػووو زن١      : داةًٝووو١ايعٛاَوووٌ اي -أ

نُوووو  ؾوووو ذظ .   ضووووتك٬ي١ٝ عوووؤ ايدٚيوووو١   ٚ اقتؿوووو  ًٜ  ٚ اجتُ عٝووووً  ضٝ ضووووًٝ 

ّ   اإلؾ٬   ٚ اْطور ا  ّ،  1995ا٫قتؿ  ٟ ٚاإل ازٟ ) اخلؿ ؿو١( يف ايوُٝٔ عو 

ة ؾو١  تُوع ٚ  ٔ اجمل ٍ ا٫جتُو عٞ  ةو ز ضوًب١ٝ عًو٢ غ يبٝو١ ؾ٦و م اجمل      ايدٚي١ َ

تؿعٝووٌ انػوو زن١ ايػووعب١ٝ يف ايتُٓٝوو١ َوؤ ةوو٬ٍ      انووسأ٠، ا٭َووس ايوورٟ تتطًووظ    

 َٓظُ م اجملتُع اندْٞ

ٚايوويت أ م انووتػحتام ايدٚيٝوو١ انستبطوو١   يعٛنوو١     :متالًوو  زجٝوو١ اخلعٛاَووٌ اي -ا

كساطٞ ٚ تػووحٝع ْػوو ط اجملتُووع انوودْٞ   يوودعِ ايترووٍٛ ايوودمي   ٚيٝووً  اٖتُ َوو  

ذٝووا ذٖبوو  ايوودٍٚ ان ذموو١ ٚانٓظُوو م ايدٚيٝوو١  ىل ز ووط انطوو عدام ٚ ايتُٜٛووٌ   

َٓظُووو م اخلووو زجٞ نٓظُووو م اجملتُوووع انووودْٞ  ووو يترٍٛ ايووودميكساطٞ ٚ  ٓووو ٤   

.  اجملتُع اندْٞ ٚ اذرتاّ ذكٛم اإلْط ٕ

 جماالت نشاط منظنات اجملتنع املدني :سابعًا: 

َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ عًوو٢ أضوو ع َوؤ ايعُووٌ ايتطووٛعٞ ٚ انبوو  زام        تكووّٛ 

 ايرات١ٝ يتُ زع  ٚزٖ  نكط ع ة يا  ىل جٛاز نٌ َٔ ايدٚي١ ٚ ايكطو ع اخلو ف،  

ٚ يف  طوو ز ذيووو ميهوؤ تدٜوود ة٬ةوو١ جموو ٫م ز٥ٝطوو١ٝ يٓػوو ط َٓظُوو م اجملتُووع  

 (53):اندْٞ ٖٞ

ايؿكوووحت٠ يف اجملتُوووع ٚ  اجملووو ٍ ايسعووو ٥ٞ اخلووودَٞ ٚ ايووورٟ ٜطوووتٗدف ايؿ٦ووو م   -1

ٜعتوورب ٖوورا اجملوو ٍ ايٓػوو ط ايتكًٝوودٟ ٚ ا٭ضووٌٗ َوؤ ذٝووا   ازتوو٘ ٚ تٓؿٝوورٙ ٚ        

ٜتٛاؾوول ٖوورا َووع حمدٚ ٜوو١ اخلووربام ٚ انٗوو زام يوود٣ ايكٝوو  ام ٚ ايعوو ًَني يف         
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ان٪ضطوو م ا٭ًٖٝوو١ ؾكوو٬ عوؤ أُٖٝتوو٘ نٛاجٗوو١ ٚ تٓوو َٞ ايؿكووس ٚ اضووتُساز توودْٞ  

 .١ٝ َطتٜٛ م انعٝػ١ يف ايدٍٚ ايٓ َ

اجمل ٍ ايتُٓوٟٛ ٖٚوٛ َؤ أٖوِ اجملو ٫م ة ؾو١  ٕ َ٪غوسام ايودٍٚ ايٓ َٝو١ يف           -2

ٖرا اجل ْظ َ  شاي  تعهظ ٬ََو  ايؿكوس ٚ ا سَو ٕ ٚ تطوتطٝع ايدٚيو١  ذا َو        

تكول قؿوص٠    إٔٚؾسم ع٬ق م ازم  ١ٝ َع اجملتُع اندْٞ ٚ تؿُٗو  أُٖٝو١  ٚزٙ   

 ْٛع١ٝ يف جم ٍ ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ . 

ذكوٛم اإلْطو ٕ  و نؿّٗٛ ايعو ّ ٚ ايورٟ      ٜٚٗتِ   يرتنٝص عًو٢   كٛم جم ٍ ا -3

ذكوووٛم ٚ ٜوووس ط ٖووورٙ ا كوووٛم مب تًوووـ جمووو ٫م ا ٝووو ٠ ) ذكوووٛم ضٝ ضووو١ٝ،     

ذكوٛم ايطؿوٌ ( ٚ تسنوص أْػوط١ َٓظُو م اجملتُوع       ٚ ،انسأ٠ذكٛم ٚ اجتُ ع١ٝ،

اندْٞ ع٢ً زؾع َطوت٣ٛ ايوٛعٞ ا كوٛقٞ ٚ ايطٝ ضوٞ ن تًوـ ؾ٦و م اجملتُوع ٚ        

 . ٚ قك ٜ ٖ  أزا٤ٖ ٗ  َٔ ايدؾ ع عٔ َؿ  ٗ  ٚ ايتعبحت عٔ متهٝٓ

 أهه منظنات اجملتنع املدني اليت تعنل مع املرأة  يف الينن : ثامنًا: 

أعوودا  ْٚػوو ط َٓظُوو م اجملتُووع    يفايعكووٛ  ا٭ةووحت٠ تطووٛزًا    يفغووٗدم ايووُٝٔ  

   َٚؤ أٖوِ   ٚاجتُ عًٝ  ٚضٝ ضٝ جم ٍ زع ١ٜ انسأ٠ ٚمتهٝٓٗ  اقتؿ  ًٜ  يفاييت تعٌُ 

 (54) ٖرٙ انٓظُ م :

ّ ٚتٓػط اجلُعٝو١ يف  1976مجع١ٝ زع ١ٜ ا٭ضس٠ اي١ُٝٓٝ : ٚاييت أْػ٦  ع ّ   -1

ٚايتعًُٝٝوو١ يًُووسأ٠ ٚ تكوودِٜ ةوودَ م ا٭ََٛوو١ ٚايطؿٛيوو١   ١اخلوودَ م ايؿوورٝ

ٚتعصٜووووص ةوووودَ م ايتٛعٝوووو١ ٚايتالكٝووووـ ايؿوووورٞ ٚتٓظووووِٝ ا٭ضووووس٠ ٚايؿوووور١     

 اإلدم  ١ٝ.

ّ ٚتكدّ ةدَ م ١1998 انع ق م: ٚاييت تأضط  يف ع ّ مجع١ٝ ايتردٟ يسع ٜ -2

يًُسأ٠ انع ق١ يف اجمل ٍ ايتعًُٝٞ َٔ ة٬ٍ َػسٚع  َوخ انع قو م ذسنٝوً  يف    

نُ  تٗوتِ  اندازع َٚػسٚع حمٛ ا٭١َٝ يًؿتٝ م اي٬تٞ تطس ٔ َٔ ايتعًِٝ  

ٔ عو  ِ ايسع ١ٜ ايؿر١ٝ يًُسأ٠ انع ق١   ق ؾ١  ىل َط عدتٗ  اقتؿو  ٜ ً ٜتكد 
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ايتوودزٜظ  فطسٜوول انػووسٚع م اإلْت جٝوو١ ايؿووػحت٠ انوودز٠ يًوودةٌ ٚ ت ذوو١ ؾووس   

 . اتٗ  َٚٗ زاتٗ ٚايتأٌٖٝ يصٜ  ٠ ةرب

ّ ٜٚٓػووط انسنووص يف  1998َسنووص َطوو ْد٠ قكوو ٜ  انووسأ٠: ٚ ايوورٟ  أْػوو٧ عوو ّ     -3

جموو ٫م َٓ ٖكوو١ ايعٓووـ قوود انووسأ٠، ٚايت ؿٝووـ َوؤ ؾكووس انووسأ٠ عوؤ طسٜوول        

ني انطوووت٣ٛ ايؿووورٞ ٚايتعًُٝوووٞ يًُوووسأ٠، ٚ عووودا   ٚتطووو، متهٝٓٗووو  اقتؿووو  ًٜ 

تٓؿٝووور اتؿ قٝووو١ ايككووو ٤ عًووو٢ مجٝوووع أغوووه ٍ   مبووود٣تكووو زٜس ايظوووٌ اخل ؾووو١ 

ايتُٝٝووص قوود انووسأ٠ َٚوود٣ تٓؿٝوور ايربٚتٛنووٍٛ اخلوو ف  وو  كٛم ايالك ؾٝوو١       

 .  ا ٚا٫قتؿ  ١ٜ ٚا٫جتُ ع١ٝ 

ٓػووط ّ 1999ٜٚأْػوو٧ عوو ّ  اإلْطوو ٕ ايوورٟ  َٓتوود٣ ايػووك ٥ل ايعس ووٞ  كووٛم     -4

انٓتد٣ يف جم ٍ ٚ عدا  ايدزاض م ٚايبرٛث انستبط١ بكٛم اإلْطو ٕ  ؿوؿ١   

ع ١َ ٚ ذكٛم انسأ٠  ؿؿ١ ة ؾ١ ٚ زاضو١ ايكوٛاْني ٚايتػوسٜع م ايٛطٓٝو١ َؤ      

ٖووورٙ َٓظوووٛز ذكوووٛم اإلْطووو ٕ ٚاقووورتا  ٚتعووودٌٜ ايكوووٛاْني ايووويت تتعووو ز  َوووع  

يدٚيٝو١ اخل ؾو١   اٚانٛاةٝول  كٛم ٚ عدا  تك زٜس عٔ َد٣ تٓؿٝور انع ٖودام   ا 

 بكٛم اإلْط ٕ. 

غوووبه١ َٓظُووو م اجملتُوووع انووودْٞ يًتُٓٝووو١ :عكووود ا٫جتُووو ع ايتأضٝطوووٞ اووورٙ    – 5

( َٓظُووو١ ٚتٗووودف  ىل 21ّ ٚ تكوووِ يف عكوووٜٛتٗ  )1999ْوووٛؾُرب  8ايػوووبه١ يف 

تعب١٦ ايط ق م ٚاإلَه ْ م  اةٌ اجملتُع اندْٞ َٔ ةو٬ٍ اضوترداث ا٭ؾهو ز    

١ ٚتٓػط ٖورٙ انٓظُو م يف جمو ٫م خمتًؿو١     ايرباَخ انطتكبًٝٚ  ٚاخلطط 

انكدَوووو١ ٚايؿوووور١ٝ اخلوووودَ م ا٫جتُ عٝوووو١ ٚا٫قتؿوووو  ١ٜ  تتكوووؤُ تكوووودِٜ  

 (55).يًُسأ٠

ّ  َوؤ 1997تهووٕٛ عوو ّ ٜ ٚايوورٟ  : جلُعٝوو م مبدٜٓوو١ ؾووٓع ٤ اجمًووظ تٓطووٝل  -6

تطووني   ىل( مجعٝوو١ ةحتٜوو١ متوو زع ْػوو طٗ  يف َدٜٓوو١ ؾووٓع ٤ ٚتٗوودف     14)

مبد١ٜٓ ؾٓع ٤ ٚة ؾو١  طني  سٚف انعٝػ١ يًؿكسا٤ اند١ٜٓ ٚت ضه ٕأٚق ع 

 . انسأ٠ ايؿكحت٠
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ّ بٝا ٜٗودف  ىل  2000أْػ٧ ع ّ  ًَتك٢ انسأ٠ يًدزاض م ٚايتدزٜظ : ٚايرٟ  -7

نُوو  ٜٗوودف  تؿعٝووٌ  ٚز ايكوو ْٕٛ نووأ ا٠ يووتُهني انووسأ٠ َوؤ   زضوو١ ذكٛقٗوو ، 

 ٤ عًوو٢ ايككوو  ىلتٓؿٝوور جمُٛعوو١ َوؤ ايوورباَخ ٚانػووسٚع م ايوويت تٗوودف    ىل

ايوودعِ احملًوو٢ ٚتٛ ٝووـ ايوودعِ    جوورا  ىلايتُٝٝووص قوود انووسأ٠، نُوو  ٜٗوودف    

 اضوورتاتٝحٝ م عوودا  ايوودٚيٞ   هوو ٙ ْػووس ةك ؾوو١ ذكووٛم انووسأ٠ ٚانطوو ١ُٖ يف       

َٚوؤ أٖووِ  حمًٝوو١ يًوودؾ ع عوؤ ذكووٛم  ٚتطووٜٛس ا سنوو١ ايٓطوو ١ٝ٥ يف ايووُٝٔ،  

تهسٜظ انٛاطٓو١  ٜطع٢  ىل  ايرٟ ساجم٘  سْ َخ ايرت ١ٝ اند١ْٝ يف اندازع ٚ 

 . ؾ٦ م اجملتُع ني مجٝع 

ّ ٖٚووٛ 1995َسنووص انعًَٛوو م ٚايتأٖٝووٌ  كووٛم اإلْطوو ٕ : ٚايوورٟ أْػوو٧ عوو ّ    -8

ؾهسٜوو١ تطووتٗدف تعصٜووص قووِٝ ذكووٛم اإلْطوو ٕ يف ايووُٝٔ ٚايعوو مل    عًُٝوو١ ٦ٖٝوو١ 

  نؿوو ِٖٝ اخل ؾوو١ بكووٛم اإلْطوو ٕ     ايووٛعٞايعس ووٞ ٜٚٓػووط يف جموو ٍ ْػووس    

ٚانهتبٝوو١ يف ٖوورا اإلطوو ز ٚعكوود ايوودٚزام ايتدزٜبٝوو١     ٚتووٛؾحت اخلدَوو١ انعسؾٝوو١   

بكوٛم   ايٛعٞٚٚزؽ ايعٌُ ٚايٓدٚام ٚايًك ٤ام ايؿهس١ٜ اييت تٗدف  ىل ْػس 

 اإلْط ٕ ٚانب  ٨ ٚانٛاةٝل ايدٚي١ٝ . 

ايػوووبه١ ايُٝٓٝووو١ نٓ ٖكووو١ ايعٓوووـ قووود انسأ٠)غوووُٝ ٤( : ٚايووويت تأضطووو  يف          -9

  ىلظُ م اجملتُع اندْٞ   ق ؾ١ ( َٓظ١ُ َٔ 16َّٓ ٚتتأيـ َٔ )2003َ ٜٛ

ايػبه١  ىل  ا٫جتُ عٞ ٚتٗدفايًح١ٓ ايٛط١ٝٓ يًُسأ٠ َٚسنص  زاض م ايٓٛع 

ايك ١ْْٝٛ يًُسأ٠ ٚانط ْد٠ ُ ١ٜ ا  شاي١ ن ؾ١ أْٛاع ايعٓـ قد انسأ٠ ٚتٛؾحت 

، ٚتعصٜص قِٝ ايتك َٔ  ٚايػوسان١  وني َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ ايويت تعُوٌ        

 .  يف جم ٍ انسأ٠ 

٘ يف ع ّ تٖٚٝهً ٘تػهًٝ ٚأعٝدّ 1974ات   ْط ٤ ايُٝٔ : ٚايرٟ تأضظ ع ّ  -10

( َسنصًا َٓتػوسًا  120( ؾسعً  ز٥ٝطًٝ  ٚ )21ّ  عد ايٛذد٠ اي١ُٝٓٝ، ٚقِ )1990

َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ     أْػطيف خمتًـ حم ؾظ م اجلُٗٛز١ٜ، ٜٚعد َٔ 

    ٚ  أيووـ( 75) ٘عكووٜٛ يفقووِ ايع ًَوو١ يف جموو ٍ تٛعٝوو١ ٚتأٖٝووٌ انووسأ٠ ايُٝٓٝوو١ 
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 زؾع َطت٣ٛ انسأ٠ اي١ُٝٓٝ ٚايٓٗٛ   ٗو  اقتؿو  ٜ ً    ىلٜٚطع٢ ا٫ت    عكٛٙ

٫ تتعووووو ز  َوووووع ايػوووووسٜع١   ايووووويتجبُٝوووووع ايٛضووووو ٥ٌ  ٚةك ؾٝوووووً  ٚ اجتُ عٝوووووً 

اإلضوو١َٝ٬، نُوو  ٜطووع٢  ىل  عووِ ا٭ضووس٠ ٚزع ٜوو١ ا٭ََٛوو١ ٚايطؿٛيوو١ ٚانووسأ٠      

تػووسٜع م ايوويت تٗوودف  ىل تووأَني    ايع ًَوو١ ٚايعُووٌ عًوو٢ تطووٜٛس ايكووٛاْني ٚاي    

 ( 56)ذكٛم انسأ٠ ٚا٭ضس٠ ٚايدؾ ع عٓٗ  . 

جمًوووظ تٓطوووٝل َٓظُووو م اجملتُوووع انووودْٞ مبر ؾظووو١ ذكوووسَٛم : ٚايووويت       -11

( 16( َٓظُوووو١ أًٖٝوووو١ َٓٗوووو  )81عكوووو١ٜٛ ) يفّ ٜٚكووووِ 31/3/2009 يفتأضووووظ 

مجعٝوو١ ْطووٜٛ٘ ٜٚطووع٢  ىل انطووو ١ُٖ يف تًبٝوو١ اذتٝ جوو م ايؿكووسا٤ ٚقكووو ٜ        

ٛع ا٫جتُ عٞ َٔ ة٬ٍ ايػسان١ َع ايطًط١ احمل١ًٝ يف زضوِ ايطٝ ضو م   ايٓ

تٝ جووووووو م ايؿكووووووووسا٤ ٚايٓووووووووٛع  ٚا٫ضووووووورتاتٝحٝ م ٚاخلطووووووووط ايتُٜٓٛوووووووو١   ذ 

 (57).ا٫جتُ عٞ

ّ ٚايووويت تٗووودف اىل حم ز ووو١ 31/5/2007َ٪ضطوو١ ذًوووٍٛ : ٚايووويت تأضطوو  يف   -12

نوووسأ٠ ايؿكوووس ٚايبط يووو١ يًُوووسأ٠ ٚايووويت َووؤ أٖوووِ َػوووسٚع تٗ  َػوووسٚع تووو يـ ا   

اإلْتووو جٞ ٖٚوووٛ َػوووسٚع اجتُووو عٞ ٜطوووتٗدف اضوووتالُ ز ط قووو م ٚقووودزام انوووسأ٠  

يتُهٝٓٗووو  َووؤ تًبٝووو١ اذتٝ ج تٗووو  ا٭ض ضووو١ٝ ٚاإلضوووٗ ّ يف ا ووود َووؤ ايؿكوووس     

ٚايبط يوو١ ٚتكٝوول ا٭َوؤ ٚايطوو٬ّ ا٫جتُوو عٞ نُوو  تكووّٛ ان٪ضطوو١ مبػووسٚع   

 (58)َط عد٠ ايٓط ٤ ايؿكحتام اقتؿ  ٜ   . 

 ٖوورٙ انٓظُوو م   م اجملتُووع انوودْٞ يف  ايووُٝٔ دموود إٔ    نٓظُوو ٚ ٓظووس٠ تًًٝٝوو١ 

ٚايالك ؾٝوووو١ ٚ عووووِ  ٚ ق َوووو١    تكوووودِٜ اخلوووودَ م ايؿوووور١ٝ ٚايتعًُٝٝوووو١     تٓػووووط يف

انػووسٚع م اإلْت جٝوو١ ايؿووػحت٠ ٚا٫ٖتُوو ّ  وو نسأ٠ انع قوو١ ٚتووٛؾحت اذتٝ ج تٗوو  َوؤ       

ٛ ٚايتٛع١ٝ نُ   ة٬ٍ ايتدزٜظ ٚايتأٌٖٝ  قٝو١  ٬ٜذظ تصاٜد أعدا  انٓظُو م ا ك

 ٚتوووٛؾحت ا ُ ٜووو١  يف ايؿووورت٠ ا٭ةوووحت٠ ٚايووويت تطوووتٗدف ايتٛعٝووو١ بكوووٛم اإلْطووو ٕ   

ٞ ايك ١ْْٝٛ يًُسأ٠ ٚتٛؾحت ايدعِ ٚانٓ ؾس٠ ٚايدؾ ع عٓٗو  ٚحم ٚيو١   ٚانط ْد٠   ايطوع



 

 

  

 مجلت األودلس للعلوم اإلوساويت واالجتماعيت 437

 اليمىيتاليمىيت  المرأةالمرأةدور مىظماث المجتمع المدوي في تمكيه دور مىظماث المجتمع المدوي في تمكيه د/أحمد عبدالحميد ، د/فتحيت باحشوان                          

 م1024 يىاير (  6المجلد )  األولالعدد 

تتٓو ؾ٢   ْؿٛف متٝٝص١ٜ  قد انوسأ٠ ٔ ُتك ىل تعدٌٜ ايكٛاْني ٚايتػسٜع م اييت ت

 َع ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ .

 : ومتكني املرأة اليننية املدنيظنات اجملتنع من تاسعًا:

 َٓظُ م اجملتُع اندْٞ ٚمتهني انسأ٠ يف اجمل ٍ ايتعًُٝٞ : )ا( 

ايوُٝٔ ٚيوريو جو ٤م     يفنؤ ٖوِ ضؤ ايتعًوِٝ ا٭ض ضوٞ       ٜعترب ايتعًِٝ  يصاًَٝ 

ايتػسٜع م ٚايكٛاْني يت٪ند ع٢ً إٔ ايتعًِٝ ذل جلُٝوع انوٛاطٓني، ٚقود اْعهوظ     

َوووؤ  ٚايوووويتٚاخلطووووط ٚايوووورباَخ انستبطوووو١  وووو يتعًِٝ     ضوووورتاتٝحٝ ميف ا٫ذيووووو 

  (59):أُٖٗ 

 -2003اجلُٗٛزٜووو١ ايُٝٓٝووو١ )   يفايٛطٓٝووو١ يتطوووٜٛس ايتعًوووِٝ     ا٫ضووورتاتٝح١ٝ -

ّ( ٚاييت ةؿؿ  احملٛز اخل َظ َٓٗ  يتعًِٝ ايؿت ٙ ٚنٝؿ١ٝ ا ود َؤ   2015

 تطسا ايؿتٝ م َٔ ايتعًِٝ . 

ّ( ٚايووويت 2015-1998َٝووو١ ٚتعًوووِٝ ايهبووو ز ) ايٛطٓٝووو١ حملوووٛ ا٭  ا٫ضووورتاتٝح١ٝ -

تسنووص عًوو٢ ا٭طؿوو ٍ انتطووس ني ٚأغًووبِٗ َوؤ ايؿتٝوو م  ػووس  ختؿووٝا ْطووب١    

 ّ.2015% بًٍٛ ع ّ 50ايُٝٔ اىل  يفا٭١َٝ 

( َووؤ ايسضوووّٛ ضوووٓٛام 6ذتووو٢  1قوووساز جمًوووظ ايوووٛشزا٤   عؿووو ٤ ايؿتٝووو م َووؤ  )  -

ؿوووٝا ؾحووو٠ٛ  اندزضووو١ٝ  ٗووودف زؾوووع َعووود٫م ايترووو م ايؿتٝووو م  ووو يتعًِٝ ٚخت    

 ايتعًِٝ  ني اجلٓطني . 

ّ( ٚاييت زنصم عًو٢  2015-2006ايٛط١ٝٓ يًطؿٛي١ ٚايػب ا ) ضرتاتٝح١ٝا٫ -

ايتعًِٝ قبٌ ا٭ض ضٞ ٚتأٌٖٝ ايه  ز ايتعًُٝٞ ارٙ انسذ١ً ٚا٫ٖتُ ّ مبسذًو١  

 ايطؿٛي١ انبهس٠ .   

سنووص ّ، ٚ ْػوو ٤ 1998َ ْػوو ٤ َسنووص انووسأ٠ يًبرووٛث ٚايتوودزٜظ جب َعوو١ عوودٕ      -

ّ،ٚتكووودِٜ 2003 زاضووو م ٚأبووو ث ايٓوووٛع ا٫جتُووو عٞ يًتُٓٝووو١ جب َعووو١ ؾوووٓع ٤  

   ًّٛ  زاض م عًٝ  يف جم ٍ ايٓٛع ا٫جتُ عٞ ٚايت١ُٝٓ . 
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  َووو د َؿووو ِٖٝ ايٓوووٛع ا٫جتُووو عٞ يف َكوووسزام َسنوووص ايدزاضووو م ايطوووه ١ْٝ         -

 ّ . 2004 -2003َٚسنص انسأ٠ ٚايب١٦ٝ َٔ  دا١ٜ ايع ّ اجل َعٞ 

ٞ ّ   از٠  ووٛشاز٠ ايرت ٝوو١ ٚايتعًوووِٝ   1997ُٝٔ يف عووو ّ أْػوو٦  ايوو   -   از٠ ايرت ٝووو١  ٖوو

ّ 2004ّ يع ّ 39ّ ؾدز ايكساز ايٛشازٟ زقِ 2004ايػ ١ًَ ٚتعًِٝ ايؿت ٠ ٚيف ع ّ 

 ػإٔ تأضٝظ   از٠ تعًِٝ ايؿت ٙ مبه تظ ايرت ١ٝ ٚايتعًِٝ   حمل ؾظو م يتؿعٝوٌ   

 ( 60)َػ زن١ اجملتُع يف جم ٍ تعًِٝ ايؿت ٠ . 

 يسغِ َؤ اٖتُو ّ ايدٚيو١  توٛؾحت اخلودَ م ايتعًُٝٝو١ َؤ ةو٬ٍ ايطٝ ضو م          ٚ 

تعط٢ اٖتُ ًَ  ة ؾً   تعًوِٝ ايؿتو ٠ ٚ ْؿ قٗو  َو       اييتا ه١َٝٛ  ٚا٫ضرتاتٝحٝ م

ٜكووووسا َوووؤ نووووظ انٝصاْٝوووو١ ايطوووو١ٜٛٓ عًوووو٢ ايتعًووووِٝ ٚاٖتُ َٗوووو     َوووو د ايٓووووٛع    

َوووووٌ ا٫جتُ عٝوووووو١  ايعًُٝووووو١ ايتعًُٝٝووووو١  ٫  ٕ مجًووووو١ َووووؤ ايعٛا     يفا٫جتُووووو عٞ  

ٚا٫قتؿوو  ١ٜ ٚايالك ؾٝوو١  ًوو  تؿووس  ْؿطووٗ  ٚتووٍٛ  ٕٚ تكٝوول ْٗكوو١ تعًُٝٝوو١  

ضووسٜع١ تًبوو٢ اذتٝ جوو م ايتُٓٝوو١ اإلْطوو ١ْٝ  وو  ٚؾووس ؾحوو٠ٛ يف ايتعًووِٝ تتكوو  يف     

 (61): ان٪غسام ايت ي١ٝ

ّ( ع٢ً ٚجٛ  ؾوسٚم  2004 -2003) ايدزاضٞأندم ْت ٥خ انط  ايرت ٟٛ يًع ّ 

َسذًو١ ايتعًوِٝ ا٭ض ضوٞ ؾكود  ًػو  ْطوب١ اإلْو ث         يفٚايورنٛز   ٚاضع١  ني اإلْو ث 

%( 61‚3%( َك  وووٌ )  38‚7َسذًووو١ ايتعًوووِٝ ا٭ض ضوووٞ )  يفَووؤ  مجووو يٞ انطوووحًني 

ا٭ض ضوووٞ ٖوووٞ   ا٭ٍٚيًووورنٛز ٚ ٕ ْطوووب١ اإلْووو ث َووؤ  مجووو يٞ انطوووحًني يًؿوووـ     

% ( َٔ  مج يٞ انطوحًني، ٚتوٓ ؿا ٖورٙ ايٓطوب١ يًؿوـ ايت ضوع ا٭ض ضوٞ        43‚3)

 يف%( أَوو  30‚2ايتعًووِٝ ايالوو ْٟٛ )   يف% ( يٓطووب١ اإلْوو ث  30‚3توو٢ تبًووؼ ايٓطووب١ )   ذ

%( َوؤ ط يبوو م   42‚6ّ( ؾكوود  ًػوو  ْطووب١ اإلْوو ث )    2007-2007ايعوو ّ ايدزاضووٞ ) 

 (62. )%( َٔ ايط٬ا ايرنٛز 66‚5ايتعًِٝ ايال ْٟٛ َك  ٌ ) 
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ذطظ  ( ٜٛق  ايتٛشٜع ايٓطيب يًًُتركني   يتعًِٝ ا٭ض ض2ٞجدٍٚ زقِ )

 (63)ايطٓٛام ايدزاض١ٝ ٚايٓٛع 

 2009-2008 2008-2007 2004-2003 2003-2002 2002-2001 ايع ّ ايدزاضٞ

 57‚1 57‚9 % 61 %61‚3 % 63 ذنٛز

 42‚9 42‚1 % 39 %38‚7 %37  ْ ث

ٜتكوو   ٕ ايؿووٛز٠ ايع َوو١ تعهووظ      (2جوودٍٚ زقووِ )    ضووتكسا٤ اجلوودٍٚ ايطوو  ل  

ذًوو١ ا٭ض ضوو١ٝ  ٫  ٕ ايؿحوو٠ٛ  ووني تعًووِٝ اإلْوو ث عوود  ايط يبوو م يف انس١ تصاٜوود ْطووب

 ٚتعًِٝ ايرنٛز َ  شاي  َطتُس٠ . 

أَو    يٓطوب١ يًتعًووِٝ اجلو َعٞ ؾُ شايوو  ْطوب١ ايترو م ايط يبوو م قو١ًٝ٦ ؾؿووٞ       

ّ( ؾكوود  ًووؼ َعوودٍ ايتروو م ايط يبوو م   جل َعوو م     2004-2003ايعوو ّ اجلوو َعٞ ) 

%( يًووورنٛز َووؤ  مجووو يٞ   74%( َك  وووٌ ) 26ايُٝٓٝووو١ ا هَٛٝووو١ ٚا٭ًٖٝووو١ ْطوووب١ ) 

ني   جل َع م ٚ  يسجٛع  ىل َ٪غسام ا٫يتر م   يتعًِٝ اجل َعٞ ركتًايط٬ا ان

%  29‚6دموود  ٕ ْطووب١ ايتروو م ايط يبوو م  ًػوو     (2008ّ -2007  ّ اجلوو َعٞ)يًعوو

 اجل َع م ا ه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ  يفَٔ  مج يٞ عد  ايط٬ا 

ؾكود  ًػو  ْطوب١ ايترو م ايؿتٝو م      أَ    يٓطب١ يًتعًِٝ ايؿين ٚايتدزٜظ انٗوين  

%( ٚ ًػووو  ْطوووب١ ايترووو م    5‚5ّ ( ْطوووب١ ) 2003 -2002يف ايتعًوووِٝ ايؿوووين عووو ّ )  

%( َٔ  مج يٞ انًتركني يف َع ٖد  4‚3ايؿتٝ م يف ايتعًِٝ انٗين يف ْؿظ ايع ّ ) 

 ايتعًِٝ ايؿين ٚايتدزٜظ انٗين .

 توصاٍ تػوهٌ ْطوب١ َستؿعو١     أَ    يٓطب١ حملٛ ا٭١َٝ ٚتعًِٝ ايهب ز ؾ ٕ ا٭َٝو١ ٫ 

يف %( 74)َك  وووٌ %( 40%( ذٝوووا تبًوووؼ يف ا كوووس ) 62‚1 وووني ايٓطووو ٤ ؾكووود  ًػووو  ) 

َ ايسٜووـ،  ّ(  ًػوو  ْطووب١ ايٓطوو ٤   2006 -2005ا٭ضووس٠ عوو ّ )  طوو ٚبطووظ تكوودٜس 

قوود ٜسجووع ازتؿوو ع ْطووب١ ا٭َٝوو١  ووني اإلْوو ث   يًوورنٛز%(  21‚3%( ٜك  ووٌ ذيووو ) 60)

انٓو طل   يف ؾ١  ىل عدّ ٚجٛ  َدازع يًؿتٝ م ة ؾو١  ًؿكس أٚ ايصٚاد انبهس   إلقي
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ايسٜؿٝووو١ ٚتووودْٞ أجوووٛز ايعووو ًَني يف جمووو ٍ حموووٛ ا٭َٝووو١ ٚقًووو١ اإلَه ْٝووو م ان  ٜووو١  

 (64)انٛج١ٗ يرباَخ حمٛ ا٭١َٝ .  

 (65) .( ٜٛق  ْطب١ ا٭١َٝ  ني اجلٓطني3جدٍٚ زقِ )

 ٚايرنٛزايؿح٠ٛ  ني اإلْ ث  ايرنٛز ْطب١ ا٭١َٝ اإلْ ث َؿدز ايٓطب١

 39‚6 36‚7 76‚3 1994تعدا  

 32‚3 29‚8 62‚1 2004تعدا  

 38‚7 21‚3 60 2006-2005َط  َٝصا١ْٝ 

ٚانووودقل يًٓظوووس ؾُٝووو  ضوووبل زمووود إ ان٪غوووسام انت ذووو١ ت٪نووود عًووو٢ ارمؿووو    

خمتًوـ َساذوٌ ايتعًوِٝ ا٭ض ضوٞ ٚايالو ْٟٛ       انطت٣ٛ ايتعًُٝٞ يًؿت ٠ ايُٝٓٝو١ يف 

 ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْٞ ٜأتٞ نػسٜو أض ضٞ يف ٚاجل َعٞ ٚع٢ً ذيو ؾ ٕ 

ا٭ْػووط١ ٚايوورباَخ ايوويت ميهوؤ إٔ    أٖووِتكوودِٜ اخلوودَ م ايتعًُٝٝوو١ ٚيعووٌ    جموو ٍ

تتكُٔ تعًًُٝٝ  اي١ُٝٓٝ  اجملتُع اندْٞ يف جم ٍ متهني انسأ٠  تط ِٖ  ٘ َٓظُ م

:٢ًٜ  َ 

 .  ايتٛع١ٝ  أ١ُٖٝ ايتعًِٝ يًؿتٝ م ٚة ؾ١ يف انٓ طل ايسٜؿ١ٝ -1

 جووسا٤ ايبرووٛث ٚايدزاضوو م َوؤ أضووب ا ايتطووسا َوؤ ايتعًووِٝ ا٭ض ضووٞ َوؤ           -2

 َٓظٛز ا٫جتُ عٞ . 

 . ايػرا١ٝ٥تٛؾحت ا كٝب١ اندزض١ٝ ٚايص٣ اندزضٞ ٚ عا انٛا   -3

ػحتام يًرووود َووؤ ايتطوووسا َووؤ    انٓ ؾوووس٠ ٚ ٓووو ٤ ايتر يؿووو م قووود شٚاد ايؿووو     -4

 .ايتعًِٝ

 .ٍ ايٓٛع ا٫جتُ عٞ ٚايت١ُٝٓ  ٚزام تدزٜب١ٝ ٚٚزؽ ايعٌُ يف جم  -5

انط ١ُٖ يف تٓؿٝر ةصاْ م انٝو ٙ يت ؿٝوـ ايعوظ٤ عؤ ايؿتٝو م يف جًوظ انو ٤         -6

 ٚ عط ٥ٗٔ ؾسؾ١ يًتعًِٝ .

َط عد٠ ا٭ضس ايؿكوحت٠ ة ؾو١ عًو٢ َطوت٣ٛ ايسٜوـ ايويت ٫ تطوتطٝع تُوٌ          -7

 ًتعًِٝ يايٓؿك م ان ي١ٝ 

 َع اذتٝ ج م ايؿتٝ م .  تت٤٬ّت٢ انط ١ُٖ يف تٛؾحت ايتحٗٝصام اندزض١ٝ ذ -8
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انػ زن١ يف ايٓدٚام ٚايًك ٤ام ٚان٪متسام يف جم ٍ تعًوِٝ ايؿتو ٠ ٚانػوه٬م     -9

 .اجملتُع١ٝ يف جم ٍ ايتعًِٝ 

ٚتدٜووود ايكٝووو ّ  ووو يبرٛث ٚايدزاضووو م  ٗووودف تكٝوووِٝ أٚقووو ع تعًوووِٝ ايؿتووو ٠   -10

 .اييت تكـ أَ ّ تعًِٝ ايؿت ٠انػه٬م ٚايؿعٛ  م 

 ٚزام تدزٜبٝوو١ يًُػووسؾني ا٫جتُووو عٝني يًُطوو ١ُٖ يف تووٛؾحت ذًوووٍٛ      عكوود  -11

 ػه٬م ايؿتٝ م يف اندازع . ن

 ٚمتهني انسأ٠ يف اجمل ٍ ايؿرٞ:َٓظُ م اجملتُع اندْٞ )ا( 

 ٚ(،30ٜهؿووٌ ايدضووتٛز ايووُٝين ايسع ٜوو١ ايؿوور١ٝ يًُووٛاطٓني مجعٝووً  يف َووٛا ٙ )    

 م ايؿور١ٝ ٚايتٛضوع يف اخلودَ م    ( ًٜٚصّ ايودٍٚ   ْػو ٤ انطتػوؿٝ م ٚان٪ضطو    32)

ٞ ايؿر١ٝ اجمل ْٝو١ ْٚػوس    انوسأ٠ يف َو  ٜتعًول     ؾو١  ايؿورٞ  وني انوٛاطٓني ٚة    ايوٛع

ٚايطؿٌ ٚعًو٢   ا٭ّايع ١ًَ ٚتػر١ٜ  ا٭ّا ٌُ ٚايسق ع١ ٚزع ١ٜ   ةٓ ٤ سع ١ٜ ا٭ّ 

انستبطو١  ؿور١ انوسأ٠     ٚا٫ضورتاتٝحٝ م ذيو تبٓ  ايدٚيو١ ايعدٜود َؤ ايطٝ ضو م     

 (66)ٔ أُٖٗ  : ٚاييت َ

   ( ٚايويت تسنوص عًو٢    2010-2003ايٛط١ٝٓ يًؿور١ اإلدم  ٝو١ )   ا٫ضرتاتٝح١ّٝ

ةووووودَ م ا٭ََٛوووووو١ انأَْٛووووو١ ٚةوووووودَ م ايطووووووٛاز٨ ٚٚضووووو ٥ٌ تٓظووووووِٝ ا٭ضووووووس٠    

 ٚا٫نتػ ف انبهس يًطسط ٕ . 

   ( ٚايووويت أؾووودزتٗ  اإل از٠  2010 -ّ 2006تُٓٝووو١ انوووسأ٠ ؾووورًٝ  )   اضووورتاتٝح١ّٝ

سأ٠ ايت  عوو١ يووٛشاز٠ ايؿوور١ ٚايوويت زنووصم عًوو٢ ؾوور١ انووسأ٠        ايع َوو١ يتُٓٝوو١ انوو  

 يكك ٜ  ايؿر١ٝ انستبط١   نسأ٠ ايع ١ًَ . اٚقك ٜ  ايؿر١ اإلدم  ١ٝ ٚ

   ( ٚايووويت 2010-2006ايٛطٓٝووو١ يمعووو٬ّ ٚا٫تؿووو ٍ ايطوووه ْٞ )  ا٫ضووورتاتٝح١ّٝ

زنصم ع٢ً ت١ُٝٓ ا٫ه ٖو م ا٫زم  ٝو١ ذموٛ اضوت داّ ٚضو ٥ٌ تٓظوِٝ ا٭ضوس٠        

 ١ُٝ ايٛعٞ ايؿرٞ   ضت داّ ٚض ٥ٌ اإلع٬ّ ان تًؿ١ . ٚتٓ

    ( ْٞ ٚاييت زنوصم عًو٢ قوسٚز٠ ةؿوا     2010 -ّ 2001 سْ َخ ايعٌُ ايطه )ّ

 َعد٫م ايٛؾٝ م  ني ا٭َٗ م ٚا٭طؿ ٍ ٚةدَ م ايؿر١ اإلدم  ١ٝ .
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    ( ِيطووو١ٓ 76ايكوووساز اجلُٗوووٛزٟ زقووو )ػوووإٔ اي٥٬رووو١ ايتٓظُٝٝووو١ يوووٛشاز٠  2004  ّ

 ١َ ٚايطه ٕ ذٝا تتكُٔ  ْػو ٤ اإل از٠ ايع َو١ يًؿور١ اإلدم  ٝو١     ايؿر١ ايع

ٚاإل از٠ ايع َوووو١ يؿوووور١ انووووسأ٠ ٚاإل از٠ ايع َوووو١ يًتالكٝووووـ ايؿوووورٞ ٚاإلعوووو٬ّ       

 ايطه ْٞ ٚ  از٠ ؾر١ انسأ٠ . 

 ًاتطووٛزغووٗدم ايطووٓٛام ا٭ةووحت٠ إ ٚتػووحت ايبٝ ْوو م انت ذوو١ يف اجملوو ٍ ايؿوورٞ  

( 74ازتؿووووع عوووود  انطتػووووؿٝ م ايع َوووو١ َوووؤ )يف ايبٓٝوووو١ ا٭ض ضوووو١ٝ ؾكوووود  ً ًَرٛ ووو 

( َطتػووؿ٢ 151ّ، ةووِ )1997( َطتػووؿ٢ يف عوو ّ  84)  ىلّ 1991َطتػووؿ٢ يف عوو ّ  

ّ، ٚازتؿع عد  َسانص ا٭١ََٛ ٚايطؿٛي١ 2004( َطتػؿ٢ ع ّ 168ّ ةِ )2002ع ّ 

( يف عوو ّ 265يعوود  يٝؿووب  ) اّ ةووِ تطووٛز  1997( عوو ّ 125) اىل ّ 1991( عوو ّ 2َوؤ )

ّ، نُوو  تطوؤ َطووت٣ٛ اخلوودَ م ايؿوور١ٝ     2004( عوو ّ 333) ب  يٝؿوو ّ ةوو2002ِ

ن ٕ ا  أةسٖ  ا٫زم  ٞ ع٢ً اخلؿ ٥ـ ايؿور١ٝ ٭ؾوسا  اجملتُوع ايوُٝين،      ٚاييت

ّ، 1994ض١ٓ( عو ّ   59‚01ؾكد ازتؿع َتٛضط ايعُس انتٛقع عٓد ان٬ٝ  يمْ ث َٔ )

ّ 3‚7ّ ٚارمؿوا ايُٓوٛ ايطوه ْٞ َؤ )    2004ضو١ٓ( عو ّ    63‚8اىل )  ّ اىل 19994 ( عو 

ّ ( ٚارمؿووا 2004ّ )ذطووظ ْتوو ٥خ ايتعوودا  ايطووٟٓٛ يًطووه ٕ عوو ّ  2004( عوو ّ 3‚2)

( َٛيووٛ ا 6‚2)  ىلّ 1997( َٛيووٛ  يهووٌ اَووسأ٠ عوو ّ  6‚5أٜكووً  َعوودٍ اخلؿووٛ ١ َوؤ ) 

ّ ( ٚ ارمؿوووا َعووودٍ ٚؾٝووو م  2003 ا٭ضوووس٠ّ )ذطوووظ انطووو  ايوووُٝين يؿووور١   2003

 (67)َٛيٛ  ذٞ أيـ 100هٌ ٚؾ ٠ ي 366ذٛايٞ   ىلاي٫ٛ ٠  ا٭َٗ م أةٓ ٤

ٚع٢ً ايسغِ َٔ ذدٚث تطٔ ْطيب يف ان٪غسام ايؿر١ٝ ا٭ض ض١ٝ يًُوسأ٠  ٫  

 ٕ ايكط ع ايؿورٞ ٫ ٜوصاٍ ٜعو ْٞ َؤ تودٜ م نوبحت٠  طوبظ قًو١ انوٛاز  اي٬شَو١           

ّ ( ٚ ٫ توصاٍ   2004َٔ انٛاش١ْ ايع ١َ عو ّ  %  4يمْؿ م ع٢ً ايؿر١ ايع ١َ ذٛايٞ)

٪نود  تنكد١َ يًُسأ٠ تٛاج٘ قؿٛز ة ؾو١ يف ايسٜوـ ٚ ٖورا َو      اخلدَ م ايؿر١ٝ ا

 :ايبٝ ْ م ٚ ان٪غسام ايؿر١ٝ ايت ي١ٝ 

ّ  ىل ْطب١ ايٓط ٤ اي٬تٞ  2003تػحت  ْت ٥خ َط  ؾر١ ا٭ّ ٚ ايطؿٌ يع ّ  -

%( ؾكط 3116%( ٚ َعدٍ اي٫ٛ ام ت   غساف طيب)45ٜتِ زع ٜتٗٔ أةٓ ٤ ا ٌُ )
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 366يف ايُٝٔ َٔ أع٢ً انعد٫م يف ايع مل ذٝا تبًؼ  ا٭َٗ منُ  ٫ تصاٍ ٚؾٝ م 

%( َٔ  57) إٔ ّ  2005ع ّ  اإلدم  ١ٝ، نُ  تعهظ َ٪غسام ايؿر١   يـيهٌ َ ١٥ 

%( َؤ ايٓطو ٤ ًٜودٕ يف    79ايٓط ٤ ٫ سمؿًٔ ع٢ً أٟ زع ١ٜ ؾر١ٝ أةٓ ٤ ا ُوٌ ٚ) 

 (68).  % ( َٔ ايٓط ٤ ٫ سمؿًٔ ع٢ً زع ١ٜ ؾر١ٝ  عد اي٫ٛ 90٠انٓصٍ ٚ)

ٕ ْطوب١ ايٓطو ٤   أ% ( ٚ 36ّ  ًػ  ْطوب١ ايو٫ٛ ٠ تو   غوساف طويب )     2009يف ع ّ 

ٕ ْطوب١ ا ٛاَوٌ ايويت ذؿؤً عًو٢      أ%( ٚ 74) اي٬تٞ ًٜدٕ  طسٜك١ تكًٝدٜو١  ًػو   

َعدٍ ٚؾٝ م ا٭طؿ ٍ ايسقوع   إٔ%( َٔ ايٓط ٤ ٚ 47زع ١ٜ أةٓ ٤ ا ٌُ ٫ تتح ٚش) 

َٛيٛ   ٕٚ اخل َط١ ٚ  أيـي١ ٚؾ ٠ يهٌ ( ذ 78)ذٞ، َٛيٛ   أيـذ ي١ ٚؾ ٠ يهٌ  69

ٕ ْطب١ أَٔ اي٫ٛ ام ٚ أيـيهٌ ١٦َ  365َ شاٍ َعدٍ ٚؾٝ م ا٭َٗ م أةٓ ٤ اي٫ٛ ٠ 

%( َؤ انٝصاْٝو١ ايع َو١ ٚ  ٕ     5اإلْؿ م ايع ّ ع٢ً ايؿر١ َٔ اإلمج يٞ ايع ّ  ًوؼ ) 

 (  69)غ يبٝتٗ  تتح٘ ذمٛ أجٛز ايع ًَني يف ايكط ع ايؿرٞ 

ٝوو١ يًٛقووع ايؿوورٞ يًُووسأ٠ ايُٝٓٝوو١ دموود إٔ ان٪غووسام ايؿوور١ٝ    ٚ ٓظووس٠ تًًٝ

ت٪ند ارمؿ   ةدَ م ايسع ١ٜ ايؿر١ٝ ٚايؿر١ اإلدم  ١ٝ يًُوسأ٠ ايُٝٓٝو١ عؤ    

تكّٛ  ودٚز   إٔ  ٓظُ م اجملتُع اندْٞانطت٣ٛ انأٍَٛ ا٭َس ايرٟ ٜعط٢ ايؿسؾ١ ن

ايؿوور١ٝ  ٚيعووٌ أٖووِ ا٭ْػووط١ ٚايوورباَخ ،يف تٓؿٝوور ٚ عووِ اخلوودَ م ايؿوور١َٝٗووِ 

يف جموو ٍ متهووني تكوودَٗ  َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ يًُووسأ٠ ايُٝٓٝوو١  ميهوؤ إٔ  ايوويت

 (70) تكُٔ َ  ًٜٞانسأ٠ اي١ُٝٓٝ ؾرٝ   ت

 احمل قسام ٚايٓدٚام ٚٚزؽ ايعٌُ يف جم ٍ ايؿر١ اإلدم  ١ٝ  ق ١َ-1

تووودزٜظ ٚتأٖٝوووٌ ايهوووٛا ز ايؿووور١ٝ ايٓطووو ١ٝ٥ انت ؿؿووو١ يف أَوووسا  ا٭ََٛووو١  -2

 .ٚايطؿٛي١

 . ساَخ ايتٛع١ٝ يف جم ٍ ايؿر١ ايب١ٝ٦ٝ ٚتسغٝد انٝ ٙ ٚ  ١ٜ ايب١٦ٝ  تٓؿٝر-3

 .قد أَسا  ايطؿٛي١   يًك  انػ زن١ يف  ٬م ايتٛع١ٝ انستبط١ -4

 .انػ زن١ يف تٓؿٝر َػسٚع ايؿر١ ايب١ٝ٦ٝ يف اندازع -5
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  .تٓؿٝر  ساَخ ايتٛع١ٝ يف جم ٍ خم طس ايصٚاد انبهس-6

 .   ٬م ايػعبٝ متٓؿٝر  ساَخ تأٌٖٝ ٚ  عِ ايك-7

توووودزٜظ ٚ تأٖٝووووٌ ايهووووٛا ز ايؿوووور١ٝ يف جموووو ٍ ايتٛعٝوووو١  أُٖٝوووو١ ايسقوووو ع١        -8

 .ايطبٝع١ٝ 

 . ْػ ٤ ايعدٜد َٔ انسانص ايؿر١ٝ ٚ ايعٝ  ام انتٓك١ً يًُٓ طل ايسٜؿ١ٝ-9

 . ؾداز أ ي١ ٚ ْػسام تٛع١ٜٛ  كك ٜ  ؾر١ انسأ٠-10

 يٮطؿ ١ٍ  ْػ ٤ ةط ض ةٔ يتكدِٜ انػٛز٠ يٮَٗ م ذٍٛ ايتػر١ٜ ايطًُٝ-11

 تٓؿٝر ايعدٜد َٔ ايدزاض م ٚ ايبرٛث انستبط١  ؿر١ انسأ٠ -12

 ُسأ٠ اي١ُٝٓٝ : ٚايتُهني ا٫قتؿ  ٟ يً ٚز َٓظُ م اجملتُع اندْٞ )د( 

تعُوووٌ ا هَٛووو١ ايُٝٓٝووو١ عًووو٢ شٜووو  ٠ َػووو زن١ انوووسأ٠ يف ايٓػووو ط ا٫قتؿووو  ٟ  

ايوويت   ذيووو َوؤ ةوو٬ٍ ا٫ضوورتاتٝحٝ م ٚاخلطووط ٚايوورباَخ ٚانػووسٚع م       ٜٚتكوو 

 (71):ٚاييت َٔ أُٖٗ  َ  ًٜٞ  تٗدف  ىل متهني انسأ٠ اقتؿ  ًٜ 

    ىل( ٚايووووويت ضوووووع   2005 – 2003ايٛطٓٝووووو١ يتُٓٝووووو١ انوووووسأ٠ )  ا٫ضووووورتاتٝح١ٝ  

 أَوو ّيوويت تكووـ انػووه٬م اا٫زتكوو ٤ مبطووت٣ٛ َه ْوو١ انووسأ٠ ٚمتهٝٓٗوو  َٚع جلوو١  

 عود ايٓوٛع   ؿ ٤  قو نُو  ٖودؾ   ىل    َػ زنتٗ  يف عًُٝ م ايت١ُٝٓ ان تًؿ١،

ا٫جتُوو عٞ عًووو٢ ةطووو١ َه ؾرووو١ ايؿكوووس َووؤ ةووو٬ٍ تطوووني أٚقووو ع ايٓطووو ٤  

ايؿكوووحتام ٚزؾوووع ْطوووب١ اضوووتؿ  ٠ ايٓطووو ٤ َووؤ  سْووو َخ ٚ يٝووو م ٚغوووبه١ ا٭َووو ٕ   

 .ا٫جتُ عٞ 

    ٖووووودؾ   ىل ايووووويت ( 2015-2006ايٛطٓٝووووو١ يتُٓٝووووو١ انوووووسأ٠ )   ا٫ضووووورتاتٝح١ٝ

َػوووو زنتٗ  يف انووووٛاز  ختؿٝووووـ ؾكووووس انووووسأ٠ ٚتبعٝتٗوووو  ا٫قتؿوووو  ١ٜ ٚقووووعـ   

ا٫قتؿووو  ١ٜ ٚايب٦ٝٝووو١ َووؤ ةووو٬ٍ ْكوووـ ْطوووب١ ايٓطووو ٤ ايؿكوووحتام ٚ تعصٜووووص         

  . تُهٝٓٗ  اقتؿ  ٜ  ٚ  غسانٗ  يف ايكساز ا٫قتؿ  ٟ انسأ٠اضتك٬ي١ٝ 
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    ( ٚايويت تسنوص عًو٢     1011 – 2001)  ايٛطٓٝو١ يًُوسأ٠ ايع ًَو١    ا٫ضرتاتٝح١ٝ ّ

 . يف   َ جٗ  يف ضٛم ايعٌُ تطٜٛس ٚتطني َٗ زام انسأ٠ ٚ ايتٛضع

     2005ايٓوٛع ا٫جتُو عٞ يف ايتُٓٝو١ ايصزاعٝو١ ٚا٭َؤ ايػوورا٥ٞ )      اضورتاتٝح١ٝ– 

انوسأ٠ ايسٜؿٝو١ ٚتطوٜٛس أٚقو عٗ    إلقو ؾ١      تطوني أٚقو ع   ( اييت ٖدؾ  2011

عًو٢ تؿعٝوٌ  ٚز انوسأ٠ ايسٜؿٝو١ يف      ّ ايرٟ زنص أٜكً 2000 ىل  ع٬ٕ عدٕ ع ّ 

نووووورب أ اٗووووو   ٚز ٥َخ ٚانػوووووسٚع م ايصزاعٝووووو١ ٚ عط ختطوووووٝط ٚتٓؿٝووووور ايوووووربا

َني اذتٝ ج تٗو  ٚتوٛؾحت ايب٦ٝو١ ان٥٬ُو١ يتطوٜٛس  ٚز اإلزغو         أيًُط ١ُٖ يف تو 

يف انٓ طل ايسٜؿ١ٝ َع ايرتنٝص ع٢ً ا٭ْػط١ ايسٜؿ١ٝ اندز٠ يًدةٌ  ايٓطٟٛ

 .(72) َالٌ قك ٜ  ا٫قتؿ   انٓصيٞ

 إٔ  ٫ذككوو  دم ذوو م ْطووب١ٝ  عًوو٢ ايووسغِ َوؤ ٖوورٙ اجلٗووٛ  ا هَٛٝوو١ ايوويت    ٚ

ٖٓ ى مج١ً َؤ ايؿوعٛ  م ايويت تكوـ أَو ّ انػو زن١ ايؿع يو١ يًُوسأ٠ يف ايٓػو ط          

ا٫قتؿووو  ٟ ٚ وووو  ٜ٪نوووود ذيوووو ان٪غووووسام اإلذؿوووو ١ٝ٥ انستبطووو١  ٓػوووو ط انووووسأ٠    

 :ٜٚتك  ذيو ؾُٝ  ٢ًٜا٫قتؿ  ٟ 

انوسأ٠  ّ ؾ ٕ َ٪غوسام عُ يو١    1999جسٟ يف ع ّ أ  نط  ايك٣ٛ ايع ١ًَ ايرٟ ٚؾًك

 إٔ%( ٚ 23ْطب١ ايٓط ٤ قُٔ ق٠ٛ ايعٌُ  ًػ  )  إٔ يف ايٓػ ط ا٫قتؿ  ٟ أ ٗسم

ٌ 812جس  ًػووو  )أْطوووب١ ايٓطووو ٤ َووؤ  مجووو يٞ ايعووو ًَني  ووو      % ( 9118) ( ؾكوووط َك  ووو

 ،%(2813ْطووب١ ايٓطوو ٤ يف ايكطوو ع اخلوو ف ٚانٓظُوو م غووحت ا هَٛٝوو١)  إٔٚ ،يًسجوو ٍ

ّ  إٔٚ %( ٜٚتكووو  َووؤ ذيوووو 913)  ًػووو  ْطوووب١ ايٓطووو ٤ يف ايكطووو ع ا هوووَٛٞ ٚايعووو 

 (73)قعـ َط ١ُٖ انسأ٠ يف ق٠ٛ ايعٌُ ايسمس١ٝ 

ٚيف قووووو٤ٛ ان٪غوووووسام ايطووووو  ك١ ٜتكووووو  قوووووعـ َػووووو زن١ انوووووسأ٠ يف ايٓػووووو ط    

ا٫قتؿوو  ٟ يف ايووُٝٔ  وو  ٚؾووس جموو ٫ً َٓ ضووبً  يعُووٌ ٚتوودةٌ َٓظُوو م اجملتُووع        

 (74). ٢ً:َ  ٜاندْٞ ٚاييت َٔ أِٖ ادم شاتٗ  يف اجمل ٍ ا٫قتؿ  ٟ يًُسأ٠

 انػ زن١ يف  سْ َخ تعصٜص  ٚز ايٓط ٤ يف ت١ُٝٓ اجملتُع م احمل١ًٝ .  -1
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 انػ زن١ يف  سْ َخ متهني انسأ٠ ايسٜؿ١ٝ اقتؿ  ًٜ  .  -2

 تدزٜظ ٚتأٌٖٝ ايٓط ٤ ع٢ً انػسٚع م اإلْت ج١ٝ ايؿػحت٠ .   -3

 ٚمتهني انسأ٠ يف اجمل ٍ ايطٝ ضَٞٓظُ م اجملتُع اندْٞ ) (: 

، ايدضووتٛز ايووُٝين َبوودأ انطوو ٚا٠ يف ا كووٛم ايطٝ ضوو١ٝ  ووني ايسجووٌ ٚانووسأ٠      قووسأ

ٚ       ؾكد ؾوٓع  َٛاقوع  ض ٣ٚ ايدضوتٛز يف ا كوٛم ٚايٛاجبو م ايع َو١ ٚتكًود ايٛ و ٥ـ 

ايكساز مب  ؾٝٗ  ايكك ٤ ٚذل ا٫ْت  ا ٚايرتغٝ  ٚ  دا٤ ايوسأٟ ٚا ول يف   زضو١    

ٟ اْعهوووووظ عًووووو٢ ايكوووووٛاْني  ا٭ْػوووووط١ ا ص ٝووووو١ ٚايٓك  ٝووووو١ ٚاندْٝووووو١ ا٭َوووووس ايووووور  

( َؤ قو ْٕٛ   5ٚايتػسٜع م انٓظ١ُ يًرٝو ٠ ايطٝ ضو١ٝ يف ايوُٝٔ ذٝوا ْؿو  انو  ٠ )      

ّ ع٢ً ذول انوسأ٠ يف انػو زن١    1991( يع ّ 66ا٭ذصاا ٚايتٓظُٝ م ايطٝ ض١ٝ زقِ )

ايطٝ ض١ٝ ٚتهٜٛٔ ا٭ذصاا ٚ ايتٓظُٝ م ايطٝ ض١ٝ نُو  أنود قو ْٕٛ ا٫ْت   و م     

 ،ّ ع٢ً ذل انوسأ٠ يف انػو زن١ يف ا٫ْت   و م   2001يع ّ  13قِ ايع ١َ ٚا٫ضتؿت ٤ ز

تكووّٛ ايًحٓوو١ ايعًٝوو  ي٬ْت   وو م   ختوو ذ ن ؾوو١ اإلجووسا٤ام ايوويت   إٔٚأنوود قووسٚز٠ 

 (75). تػحع انسأ٠ ع٢ً   زض١ ذكٛقٗ  ايطٝ ض١ٝ

٫ متٓوع انوسأ٠ َؤ ايتٛاجود     ايُٝٓٝو١  ٚع٢ً ايوسغِ َؤ إٔ ايتػوسٜع م ٚ ايكوٛاْني     

ٕ اجملتُع ايوُٝين ٫ ٜوصاٍ ٜكوّٛ ؾٝو٘     أَسانص ؾٓع ايكساز  ٫ ٚ ايكٝ  ١ٜ يف انسانص

تكطووِٝ ا٭ ٚاز ذطووظ ايٓووٛع ا٫جتُوو عٞ ؾتٓرؿووس انووسأ٠ يف ا٭ ٚاز ايتكًٝدٜوو١  وو     

ٚا٫قتؿوو  ١ٜ ٜوو٪ ٟ  ىل تُٗووٝؼ أ ٚازٖوو  يف َٝوو  ٜٔ ا ٝوو ٠ ان تًؿوو١ ا٫جتُ عٝوو١    

 اجلدٍٚ ايت يٞ:، ٜٚتك  ذيو َٔ ة٬ٍ (76) ٚايالك ؾ١ٝ ٚايطٝ ض١ٝ
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 (77)2009(  ٜٛق  َطت٣ٛ تٛاجد انسأ٠ يف ايٛ  ٥ـ ايد ًَٛ ض١ٝ 4جدٍٚ زقِ  )

 ْطب١ اإلْ ث اإلْ ث ايرنٛز ايٛ  ٥ـ

 1114 1 88 ضؿحت

 6156 4 61 ٚشٜس َؿٛ 

 8121 11 134 َطتػ ز

 4105 3 74 أٍٚضهستحت 

 1215 6 48 ضهستحت ة ْٞ

 10 6 60 ضهستحت ة يا

 4714 9 19 ضًَٞرل   ًَٛ 

 1319 32 230 ًَرل   ازٟ

 10108 72 714 اإلمج يٞ

تووودٍ ان٪غوووسام ايسمسٝووو١ نطوووت٣ٛ تٛاجووود انوووسأ٠ يف ا٭جٗوووص٠ ايطٝ ضووو١ٝ ٚ  نُووو  

ايتٓؿٝر١ٜ ع٢ً ٚجٛ  ؾح٠ٛ  ني ايسج ٍ ٚ ايٓط ٤ ع٢ً َٛاقع ؾٓع ايكساز ٚ ٜتكو   

 (78):ذيو َٔ اجلدٍٚ ايت يٞ

يًُٛ ؿ م بطظ َه ٕ ايعٌُ يف ز٥ ض١  ( ٜٛق  ايعد  ايٓطيب5جدٍٚ زقِ )

 (2005اجلُٗٛز١ٜ ٚز٥ ض١ جمًظ ايٛشزا٤ ع ّ )

 

 ايدزج١ ايٛ ٝؿ١ٝ

 ز٥ ض١ ايٛشزا٤ ز٥ ض١ اجلُٗٛز١ٜ

 اإلمج يٞ  ْ ث ذنٛز اإلمج يٞ  ْ ث ذنٛز

 - - - 21 1 20 ْ ٥ظ ٚشٜس

 29 2 27 26 1 25 ٚنٌٝ ٚشاز٠

 13 2 11 57 4 53 ٚنٌٝ َط عد

 94 11 83 39 6 33 َدٜس ع ّ

 13 3 10 61 1 60 َطتػ ز

 150 18 131 204 13 191 اإلمج يٞ

َطووت٣ٛ متالٝووٌ انووسأ٠ يف   إٔ( ٜتكوو  5  ضووتكسا٤ اجلوودٍٚ ايطوو  ل جوودٍٚ زقووِ )   

ذٝا ٜتك  ٚجٛ  ؾح٠ٛ  ني ايسج ٍ ٚ ايٓط ٤  َٛاقع ؾٓع ايكساز َ  شاٍ َٓ ؿكً 

ان٪غوسام  ىل ارمؿو   َطوت٣ٛ     ، نُو  تػوحت   يف ا٭جٗص٠ اإل از١ٜ ايعًٝ  يف ايدٚيو١ 
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انووسأ٠ ايُٝٓٝووو١ مبحًووظ ايٓوووٛاا ٚجمًوووظ ايػووٛز٣ ٚاجملووو يظ  ٜٚتكوو  ذيوووو َووؤ     

 اجلدٍٚ ايت يٞ :

متالٌٝ ايٓط ٤ يف جمًظ ايٓٛاا ٚ ايػٛز٣ ٚ اجمل يظ َطت٣ٛ ( ٜٛق  6 جدٍٚ زقِ  )

 (79) 2009احمل١ًٝ 

 ْطب١ ايٓط ٤ اإلمج يٞ ايسج ٍ ايٓط ٤ اجمل ٍ ايطٝ ضٞ

 %013 301 300 1 ًظ ايٓٛااأعك ٤ جم

 %118 111 109 2 أعك ٤ جمًظ ايػٛز٣

 %5158 6779 6741 38 أعك ٤ اجمل يظ احمل١ًٝ

انػٗد ايطٝ ضٞ ايع ّ ايرٟ ٜتكو  ؾٝو٘    (6جدٍٚ زقِ ) ٜعهظ اجلدٍٚ ايط  ل

ذٝا ٫ تٛجد ض٣ٛ اَوسأ٠   ايع ١َ ٚاحمل١ًٝ انسأ٠ يف اجمل يظ انٓت ب١متالٌٝ تٛاقع 

( اَووسأ٠  يف اجملوو يظ  38جمًووظ ايٓووٛاا ٚاَسأتوو ٕ يف جمًووظ ايػووٛز٣ ٚ)  ٚاذوود٠ يف 

نُوو  إٔ َطووت٣ٛ تسغووٝ  ٚدموو   انووسأ٠ يف ا٫ْت   وو م َ شايوو  َٓ ؿكوو١،   ،احملًٝوو١ 

 ٜٚتك  ذيو يف اجلدٍٚ ايت يٞ:

 (  ٜٛق  َطت٣ٛ تسغٝ  انسأ٠ يف ا٫ْت    م ايربن 7١ْٝ)جدٍٚ زقِ  

 ايٓطب١ ان١ٜٛ٦ يٞ انسغرني مج  ايٓط ٤ انسغر م ا٫ْت    م
عد  

 ايؿ ٥صام

1993 ّ 42 3166 113 2 

1997 ّ 19 1311 114 2 

2003 ّ 11 1396 018 1 

( ٜتكوو  ارمؿوو   َطووت٣ٛ   7ٚ ٓظووس٠ تًًٝٝوو١ يًحوودٍٚ ايطوو  ل جوودٍٚ زقووِ )    

َػوو زن١ انووسأ٠ يف ا٫ْت   وو م ايع َوو١ ٚاحملًٝوو١ ٚارمؿوو   متالٝووٌ انووسأ٠ يف َٛاقووع     

اجملتُوع انودْٞ يف  عوِ انػو زن١      س ايرٟ ٜتٝ  ايؿسؾو١ نٓظُو م  ؾٓع ايكساز ا٭َ

َٚٔ أِٖ ا٭ْػط١ اييت ميهٔ إٔ تكّٛ  ٗ  ٖرٙ انٓظُو م   ايطٝ ض١ٝ يًُسأ٠ اي١ُٝٓٝ

 يف جم ٍ ايتُهني ايطٝ ضٞ يًُسأ٠ َ  ًٜٞ:
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 .ايتٛع١ٝ    كٛم اند١ْٝ ٚايطٝ ض١ٝ يًٓط ٤ -1 

 .ػب ا ع٢ً ةٛ  ا٫ْت    مايتدزٜظ ٚ ايتأٌٖٝ ٚ ايتٛع١ٝ يً-2

 . يسق  ١ ع٢ً ا٫ْت    م ايربن ١ْٝ ٚ احمل١ًٝا-3

 . تٛع١ٝ ٚ تدزٜظ ايػب ا َٔ اجلٓطني  كك ٜ  ذكٛم اإلْط ٕ -4

 : ايعٓـ قد انسأ٠ ١َٓظُ م اجملتُع اندْٞ ٚ َٓ ٖك )ٙ(

قووٍٛ أٚ   زضوو١ ضووٛا٤ َوؤ ؾووس  أٚ      أٚعووسف ايعٓووـ قوود انووسأ٠  أْوو٘ نووٌ ؾعووٌ      ٜر

) َ  ٜوو١ أٚ َعٜٓٛوو١ (    ٙ انووسأ٠ ٜٓطووٟٛ عًوو٢ غووهٌ َوؤ أغووه ٍ ايتُٝٝووص      مج عوو١ هوو 

ٚ تؿطوووحت ق ؾوووس يٓؿوووٛف ايووودٜٔ اإلضووو٬َٞ أْتٝحووو١ َسجعٝووو م ةك ؾٝووو١ تكًٝدٜووو١ 

 .(80)ا ٓٝـ 

ٚ أٚعًوو٢ ذيووو ؾوو ٕ ايعٓووـ انٛجوو٘ قوود انووسأ٠ ٫ ٜكتؿووس عًوو٢ ايعٓووـ اجلطوودٟ   

مي زضووٗ  ا٭ؾووسا    انوو  ٟ ؾكووط  ووٌ ٜتطووع يٝػووٌُ خمتًووـ ا٭قووٛاٍ ٚا٭ؾعوو ٍ ايوويت     

 .ٚان٪ضط م يتهسٜظ ايٓظس٠ ايد١ْٝٚ ٚايتُٝٝص قد انسأ٠ يف اجملتُع 

ْطب١   ٕ  ىل ٚتػحت ْت ٥خ ايدزاض م اييت ْؿرم ذٍٛ ايعٓـ قد انسأ٠ يف ايُٝٔ

ايٓط ٤ ٜتعسقؤ يًعدٜود َؤ أغوه ٍ ايعٓوـ انو  ٟ ٚانعٓوٟٛ ؾكود أنودم ايدزاضو١           

ٕ انوسأ٠ ايُٝٓٝو١ تتعوس     أّ ١ٝ2002 يًُسأ٠ عو ّ  انٝدا١ْٝ اييت ْؿرتٗ  ايًح١ٓ ايٛطٓ

يًعدٜد َٔ أغه ٍ ايعٓوـ انو  ٟ ٚايٓؿطوٞ َالوٌ ايكوسا َؤ قبوٌ ايوصٚد أٚ ا٭قو زا          

ٚايتووصٜٚخ  وودٕٚ َٛاؾكوو١ ٚضوو٤ٛ َع ًَوو١ ايووصٚد ٚا سَوو ٕ َوؤ اختوو ذ ايكووساز  اةووٌ         

ا٭ضس٠ ٚا سَ ٕ َٔ ايتعًوِٝ ٚاخلودَ م ايؿور١ٝ ٚتؿكوٌٝ ايورنٛز عًو٢ اإلْو ث        

طوو ز ا٭ضووس٠ ٚ اجملتُووع ٚ ا سَوو ٕ َوؤ انووحتاث َٚوؤ ؾووسف ايٛؾووٍٛ  ىل انووٛاز      يف  

ٚايالوووووس٠ٚ ٚايتروووووسؽ َٚكووووو ٜك١ ايس٩ضووووو ٤ يف ايعُوووووٌ ٚا سَووووو ٕ َووووؤ انػووووو زن١    

 (81).ايطٝ ض١ٝ
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ذه١َٝٛ ٚغحت ذه١َٝٛ يًت ؿٝـ َٔ ايعٓـ  قد غٗدم ايؿرت٠ ا٭ةحت٠ جٗٛ ًاٚ

جلٗووٛ   سْوو َخ َٓ ٖكوو١ ايعٓووـ  ايوورٟ تتعووس  يوو٘ انووسأ٠ ايُٝٓٝوو١ ٚ َوؤ أٖووِ ٖوورٙ ا  

 يًُووسأ٠ٜٓؿوور   يتعوو ٕٚ  ووني ايًحٓوو١ ايٛطٓٝوو١     ٖووٛٚ ،2001ّعوو ّ  أ تٓؿٝوورٙايوورٟ  وود 

َٚٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ ٖٚوودف ايربْوو َخ  ىل ْػووس ايووٛعٞ  أغووه ٍ ايعٓووـ قوود     

عًوو٢ ا٭ضووس٠ ٚاجملتُووع ٚزؾووع ايووٛعٞ يوود٣ انٗووتُني بُ ٜوو١ انووسأ٠ َوؤ       ةوو زٙانووسأ٠ ٚ

٠ ٚايعُوووٌ عًووو٢   زاد ايٓوووٛع ا٫جتُووو عٞ يف  أٛم اندْٝووو١ يًُوووسايتُٝٝوووص ٚ عوووِ ا كووو

ةطط ٚ ساَخ ايت١ُٝٓ ْٚػس ايٛعٞ   تؿ ق١ٝ ايككو ٤ عًو٢ ن ؾو١ أغوه ٍ ايتُٝٝوص      

قوود انووسأ٠   إلقوو ؾ١  ىل َساجعوو١ ايوورباَخ ٚ ايطٝ ضوو م يف قوو٤ٛ َؿوو ِٖٝ ذكووٛم        

 (82). انسأ٠

قد انسأ٠  ودعِ َؤ   ّ تأضط  ايػبه١ اي١ُٝٓٝ نٓ ٖك١ ايعٓـ 2003َ ٜٛ  8ٚيف 

( َٓظُوووو١ غووووحت 12 سٜط ْٝوووو  ٚايوووويت قووووُ  يف عكووووٜٛتٗ  )  –ٚنطووووؿ ّ أَٓظُوووو١ 

ذهَٛٝووو١   إلقووو ؾ١  ىل ج ْوووظ ايًحٓووو١ ايٛطٓٝووو١ يًُوووسأ٠ ٚايووويت َووؤ أٖوووِ أٖوووداؾٗ   

ٚأٖووِ ٖوورٙ انٓظُوو م    اوو ،َٓ ٖكوو١ ايعٓووـ قوود انووسأ٠ ٚتووٛؾحت ا ُ ٜوو١ ايك ْْٛٝوو١     

د٣ ايػوك ٥ل  تو أٌٖٝ  كٛم اإلْط ٕ َٚٓات   ْط ٤ ايُٝٔ ٚ َسنص انعًَٛ م ٚايت

ٚقد ق َ  ٖرٙ ايػوبه١   ،ايعس ٞ  كٛم اإلْط ٕ ًَٚتك٢ انسأ٠ يًدزاض م ٚايتدزٜظ

  يعدٜد َٔ اجلٗٛ  نٓ ٖك١ ايعٓـ قد انسأ٠ ؾكد ض ُٖ  يف ايتركوحت يًُو٪متس   

 7-4نٓ ٖكو١ ايعٓوـ قود انوسأ٠ ٚايورٟ اْعكود يف ؾوٓع ٤ يف ايؿورت٠          ا٭ٍٚايُٝين 

ّ ْؿرم ايػبه١   يتع ٕٚ َع غسن ٥ٗ   ١ً يتٛع١ٝ 2005ٚ يف ع ّ ، ّ  2004َ زع

قووٌ يًووصٚاد نُوو  ْؿوورم  زاضوو١    أاجملتُووع مب وو طس ايووصٚاد انبهووس توو  غووع ز ضوؤ     

ٚ ق َو   ، َٝدا١ْٝ عٔ أِٖ اٯة ز ايٓؿط١ٝ ٚا٫جتُ ع١ٝ ٚايؿر١ٝ يصٚاد ايؿوػحتام 

 .ٓـ قد انسأ٠  يعدٜد َٔ ايٓدٚام ٚٚزؽ ايعٌُ انستبط١  كك ٜ  ايع

يٛذوود٠ ايت ؿٝووـ َوؤ  ايتكُٝٝووٞتػووحت ايبٝ ْوو م ايسمسٝوو١ ايووٛاز ٠ يف ايتكسٜووس  ٚ

ّ إٔ انوسأ٠ تتعوس  يًحوسا٥ِ اجلطو١ُٝ      2005ايؿكس ايؿ  ز عٔ ٚشاز٠ ايداة١ًٝ عو ّ  

%( ٚاخلطوووـ  ٓطوووب١   1216%( ٚايػوووسٚع   يكتوووٌ ) 1414َالوووٌ ايكتوووٌ ايعُووود  ٓطوووب١ )   
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ضوو١ٓ ( ٖٚووورٙ اجلوووسا٥ِ   18-7ايعُسٜووو١ ) %( ٚتوودث ٖووورٙ اجلووسا٥ِ يف ايؿ٦ووو١  3517)

 (83). جط١ُٝ ٚ ْؿط١ٝ ةطحت٠ ع٢ً ايٓط ٤ ترتى  ة زًا

نٓ ٖك١ ايعٓوـ قود انوسأ٠ ٚقود جو ٤       ا٭ٍّٚ عكد ان٪متس ايٛطين 2004ع ّ  ٚ يف

َٔ ا ه١َٛ اي١ُٝٓٝ  ظ ٖس٠ ايعٓـ قد انسأ٠ ٚع٢ً  ٖرا ان٪متس هطٝدًا ٚاعرتاؾً 

ٗ  ايدضتٛز يًُسأ٠ ٚقود أٚؾو٢ انو٪متس  كوسٚز٠ هوسِٜ      ا كٛم انػسٚع١ اييت نؿً

ن ؾووو١ أغوووه ٍ ايعٓوووـ قووود انوووسأ٠ ٚضوووسع١  ؾوووداز ايكوووٛاْني ٚايتػوووسٜع م ٚاختووو ذ      

ايتوودا حت ٚاإلجووسا٤ام انٓ ٖكوو١ يًعٓووـ ٚايعُووٌ عًوو٢ تعصٜووص  ٚز ان٪ضطوو م ايدٜٓٝوو١   

س انو٪مت  أعطو٢ َٔ ة٬ٍ تعصٜوص  ٚز ايوٛعٞ ٚاإلزغو   يف تٓو ٍٚ ٖورٙ ايظو ٖس٠، نُو         

نٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ ا وول يف َت  عوو١ تٓؿٝوور ٖوورٙ ايتٛؾووٝ م ٚتووٛؾحت انطوو ْد٠  

 (84)ايك ١ْْٝٛ يًٓط ٤ ايطحٝٓ م . 

  ّ عكود انو٪متس ايوٛطين ايالوو ْٞ  نٓ ٖكو١ ايعٓوـ قود انوسأ٠ توو       2010ؾو٢ عو ّ   ٚ

غع ز )٫ يًعٓـ قد انسأ٠( ٚقود أٚؾو٢ انو٪متس  تحطوٝد ضٝ ضو م َه ؾرو١ ايعٓوـ        

ىل ةطوط  جسا٥ٝو١    ٠ يف ايطٝ ض١ ايع ١َ يًدٚيو١ ٚتسمجو١ ٖورٙ ايطٝ ضو م     قد انسأ

ٚ ساَخ َٚػوسٚع م تٓؿٝرٜو١ ٚتوٛؾحت انوٛا  ان يٝو١ ايكوسٚز١ٜ إلْك ذٖو  ْٚػوس ايوٛعٞ          

اجملو يظ   يفايك ْْٛٞ  ني ايٓط ٤ ٚتٛؾحت  يٝو١ ٚاقور١ ٫عتُو   ا ؿوـ )ايهٛتو (      

١ٝ يًُوسأ٠، ٚايعُوٌ عًو٢ ا ود     انٓت ب١ ٚتٛع١ٝ اجملتُوع  أُٖٝو١ انػو زن١ ايطٝ ضو    

 يفايسٜووـ، ٚقووسٚز٠ اضووتٗداف ايٓطوو ٤    يفَوؤ تطووسا ايؿتٝوو م َوؤ ايتعًووِٝ ة ؾوو١   

 إلق ؾ١  ىل تؿعٝوٌ  ٚز   ايرباَخ ٚانػ زٜع ايؿػحت٠ ٚ ساَخ ا ُ ١ٜ ا٫جتُ ع١ٝ، 

يوورباَخ ايتٛعٝوو١ ٚايٓؿطوو١ٝ ٚايتوودزٜظ   بٓٝٗوو َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ َوؤ ةوو٬ٍ ت 

  (85)َػ زٜع تط ِٖ يف تطني أٚق عٗ  ا٫قتؿ  ١ٜ ٚا٫جتُ ع١ٝٚايتأٌٖٝ ٚمتٌٜٛ 

ٚتوو ٍٚ ايدٚيووو١  الًووو١ يف ايًحٓووو١ ايٛطٓٝوو١ يًُوووسأ٠   يػوووسان١ َوووع َٓظُووو م   

َٓظُو م  ٚ و  ضوبل ؾو ٕ     اجملتُع اندْٞ َٛاج١ٗ أغه ٍ ايعٓـ قد انوسأ٠ ايُٝٓٝو١  

ٍ  يف  يعدٜود َؤ ا٭ ٚاز   ميهؤ إٔ تكوّٛ    اجملتُع اندْٞ ايعٓوـ قود    َٓ ٖكو١  جمو 

 ُٔ أُٖٗ   :  ٚايتٝانسأ٠ 
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 ايعٕٛ ايك ْْٛٞ .   ىلتت د  اي٬تٞتكدِٜ انط ْد٠ ايك ١ْْٝٛ يًٓط ٤  -

 ايتٛع١ٝ    كٛم اند١ْٝ ٚايطٝ ض١ٝ يًٓط ٤ .  -

جٌ تعدٌٜ ايكٛاْني ٚايتػسٜع م اييت تتكؤُ ْؿٛؾوً    أانٓ ؾس٠ ٚايكػط َٔ -

ٚقوو ْٕٛ ايطووًط١ احملًٝوو١ ٚقوو ْٕٛ    ٝصٜوو١ قوود انووسأ٠ َالووٌ قوو ْٕٛ ا٫ْت   وو م  ٝمت

 ا٭ذٛاٍ ايػ ؿ١ٝ . 

 ا٫ْت    م ٚق ْٕٛ ايطًط١ احمل١ًٝ .   ايتدزٜظ ٚايتٛع١ٝ ٚايسق  ١ ع٢ً ةٛ -

 تٛع١ٝ ٚتدزٜظ ايػب ا َٔ اجلٓطني بكٛم اإلْط ٕ . -

تٛعٝو١ أؾوسا  اجملتُوع مب و طس ايووصٚاد انبهوس ٚأةوسٙ ايؿورٞ ٚا٫جتُو عٞ عًوو٢          -

 ايؿت ٙ اي١ُٝٓٝ. 

 تٛع١ٝ أؾسا  اجملتُع   أ١ُٖٝ تعًِٝ ايؿت ٙ ٚ ساَخ حمٛ ا٭١َٝ يًٓط ٤ .  -

 تٛع١ٝ اذتٝ ج م ايٓط ٤ ايؿكحتام ٚانط ١ُٖ يف َط عدتٗٔ َ  ًٜ  .  -

ايووويت تٗووودف  ىل  ٚايٓووودٚام ٚٚزؽ ايعُوووٌ  َت  عووو١ تٓؿٝووور تٛؾوووٝ م انووو٪متسام     -

 َٓ ٖك١ ايعٓـ قد انسأ٠ .

إٔ انووتػحتام ايع نٝوو١ ٚاحملًٝوو١ ايسآٖوو١ أةووسم   ٚ ٓظووس٠ تًًٝٝوو١ نوو  ضووبل ٜتكوو    

ع٢ً ةدَ م ايسع ١ٜ ا٫جتُ ع١ٝ ٚأعط  ايؿسؾ١ نٓظُ م اجملتُع اندْٞ يًكٝو ّ  

 وودٚز ايػووسٜو يف تكوودِٜ ٖوورٙ اخلوودَ م ا٭َووس ايوورٟ ٜتطًووظ قووسٚز٠ ٚجووٛ  أ ٚاز     

َػووورتن١ َٚته ًَووو١  وووني ايدٚيووو١ ٚايكطووو ع اخلووو ف َٚٓظُووو م اجملتُوووع انووودْٞ      

  ٜووستبط  ووتُهني انووسأ٠ ايُٝٓٝوو١ ذٝووا أ ٗووسم ان٪غووسام انت ذوو١ عوؤ      ٚة ؾوو١ ؾُٝوو 

ٚقوووووع انوووووسأ٠ يف ايوووووُٝٔ ارمؿووووو   انطوووووت٣ٛ ايتعًُٝوووووٞ ٚايؿووووورٞ ٚا٫قتؿووووو  ٟ  

ٚايطٝ ضووٞ يًُووسأ٠ ايُٝٓٝوو١ ا٭َووس ايوورٟ ٜتووٝ  ايؿسؾوو١ نٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ         

   نط ١ُٖ يف متهني انسأ٠ اي١ُٝٓٝ .
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 ة للدراسة : اإلجراءات املنهجيعاشرًا: 

  ْٛع ايدزاض١ :)ا( 

ٖوورٙ ايدزاضوو١  ىل ايدزاضوو م ايٛؾووؿ١ٝ ايترًًٝٝوو١ ٚايوويت توو ٍٚ تدٜوود   تٓتُووٞ

 ٚز َٓظُو م اجملتُووع انوودْٞ يف متهووني انوسأ٠ ايُٝٓٝوو١ اقتؿوو  ًٜ  ٚتعًُٝٝووً  ٚؾوورًٝ    

أٖووِ   تدٜوود  ٚضٝ ضووًٝ  ٚجموو ٍ َٓ ٖكوو١ ايعٓووـ انٛجوو٘ قوود انووسأ٠   إلقوو ؾ١  ىل       

 تد َٔ  ٚز ٖرٙ انٓظُ م يف متهني انسأ٠ اي١ُٝٓٝ .  اييتانعٛق م 

 انٓٗخ انطت دّ :   )ا( 

  عتبوو زٙ اْطووظ انٓوو ٖخ     يعٝٓوو١  ٕ َووٓٗخ انطوو  ا٫جتُوو عٞ   الوواضووت دّ ايب ذ

تعُُٝووو م عًُٝووو١ َتعًكووو١  ووودٚز      ىليطبٝعووو١ ٖووورٙ ايدزاضووو١ ٚأٖوووداؾٗ  يًٛؾوووٍٛ     

ايسا١ٖٓ عًو٢   قد طبك  ايدزاض١ َٓظُ م اجملتُع اندْٞ يف متهني انسأ٠ اي١ُٝٓٝ ٚ

  .ايع ١ًَ مبد١ٜٓ انه٬ٔ ايع ًَني   جلُعٝ م ا٭١ًٖٝ ايٓط١ٜٛ ع١ٓٝ َ

  أ ا٠ ايدزاض١ :)د( 

يتردٜوود  ٚز  اضووتب ١ْيتركٝوول أٖووداف ايدزاضوو١ ايسآٖوو١ قوو ّ ايب ذالوو ٕ  أعوودا    

ِ ٚتدٜوود أٖوو َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ يف متهووني انووسأ٠ ايُٝٓٝوو١ يف َدٜٓوو١ انهوو٬،      

ايب ذالوو ٕ يف تؿووُِٝ  انووسأ٠ ٚأضووتٓدانعٛقوو م ايوويت تٛاجوو٘ ٖوورٙ انٓظُوو م يف متهووني  

عًوو٢ َساجعوو١ ايدزاضوو م ٚايبرووٛث انستبطوو١ مبٛقووٛع ايدزاضوو١ ايسآٖوو١     ا٫ضووتب ١ْ 

َٚساجع١ ايكٛاْني ٚايتػسٜع م اييت تٓظِ عُوٌ َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ  و يُٝٔ      

َ   ىل  إلقوو ؾ١  تعُووٌ  ايوويتًني   جلُعٝوو م ا٭ًٖٝوو١ انكوو  ٬م ايػ ؿوو١ٝ َووع ايعوو 

ة ؾووو١ اجلُعٝووو م ايٓطووو١ٜٛ ايووويت تٗوووتِ  ككووو ٜ  انوووسأ٠، ٚتهْٛووو    ٚ، مبدٜٓووو١ انهووو٬

ٖووٞ: حمووٛز ايووتُهني ا٫قتؿوو  ٟ،  (  ؾكووس٠ َٛشعوو١ عًوو٢ نطوو١ 49ا٫ضووتب ١ْ َوؤ ) 

حمٛز ايتُهني ايطٝ ضٞ، ٚ  ٚيتُهني ايتعًُٝٞ، ٚحمٛز ايتُهني ايؿرٞ، احمٛز ٚ

دَ م انستبط١ مبٓ ٖك١ ايعٓوـ انٛجو٘ قود انوسأ٠،   إلقو ؾ١  ىل      اخلحمٛز جم ٍ 

 ايبٝ ْ م ا٭ٚي١ٝ .
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 :  ا٫ضتب ١ْؾدم ٚةب م  ) (

َٚود٣ تٛاؾكٗو  َوع أٖوداف ايدزاضو١،       ايظو ٖسٟ ي٬ضوتب ١ْ   ؿدماييًتأند َٔ 

ع٢ً أز ع١ َٔ ا٭ض تر٠ ا٫ضتب ١ْ  ٚمشٛا  يتط ٫٩م ايبرا ق ّ ايب ذال ٕ  عس 

عًوووووووِ ا٫جتُووووووو ع ٚاخلدَووووووو١ ا٫جتُ عٝووووووو١ َووووووؤ ذ٣ٚ اخلووووووورب٠  انت ؿؿوووووووني يف 

ٚا٫ةتؿوو ف ٚطًووظ  َووِٓٗ تدٜوود  زجوو١ َٓ ضووب١ ايؿكووسام يػٜٛووً  ٚ ٓ ٥ٝووً  َٚوود٣    

متهووني انووسأ٠ ايُٝٓٝوو١  يفَٓ ضوب١ ايؿكووسام يف تدٜوود  ٚز َٓظُوو م اجملتُوع انوودْٞ   

ٚاإلطووو ز  عووود إٔ أٚقووور  ايب ذالووو ٕ اوووِ أٖوووداف ايدزاضووو١ ٚتطووو ٫٩تٗ  ٚأُٖٝتٗووو        

عًو٢   ايدزاض١، ٚقد أ د٣ احملهُٕٛ ٬َذظو م َتٓٛعو١    ٘تطتٓد عًٝ ايٓظسٟ ايرٟ

متالًوو  يف ذوورف  عووا ايؿكووسام ٚ قوو ؾ١ ؾكووسام أةووس٣ ٚ َووخ  عكووٗ        ا٫ضووتب ١ْ 

ؾٛزتٗ  ايٓٗ ٥ٝو١ َ٪يؿو١    يفا٫ضتب ١ْ   يتؿب  ؾكس٠ ٚاذد٠، ْٚتٝح١ ذيو أؾبر

ٚحموٛز  ٢ احملو ٚز اٯتٝو١ :     إلق ؾ١  ىل ايبٝ ْ م ا٭ٚيٝو١ َٛشعو١ عًو    ( ؾكس49٠َٔ ) 

 ٟ ٞ حمووٛز ٠، ٚ( ؾكووس10)  ايووتُهني ا٫قتؿوو   ٚحمووٛز  ( ؾكووس11،٠) ايووتُهني ايتعًُٝوو

ٚحمووووٛز ( ؾكووووس٠، 9ايطٝ ضووووٞ ) ٚ حمووووٛز ايووووتُهني  ( ؾكووووس12،٠) ايووووتُهني ايؿوووورٞ

 ( ؾكس٠ .7َٓ ٖك١ ايعٓـ انٛج٘ قد انسأ٠ ) 

 ٔ ( َووؤ 15) ٚيًتأنووود َووؤ ةبووو م ا٫ضوووتب ١ْ ةوووِ تٛشٜعٗووو  عًووو٢ عٝٓووو١ َهْٛووو١ َووو

 ذطوو ا َع َووٌ ايالبوو م   ٚ ايٓطوو١ٜٛ مبدٜٓوو١ انهوو٬، ا٭ًٖٝوو١  جلُعٝوو م  ايعوو ًَني 

( ٚ  ؿو زم ايالبو م   Test - Retestي٬ضتب ١ْ عٔ طسٜل ا٫ةتٝ ز ٚ ع  ٠ ا٫ةتٝ ز )

ٚا٫ةتبوو ز ايالوو ْٞ ٚقوود  ًووؼ َع َووٌ ازتبوو ط    ا٭ٍٚنطوو١ عػووس َٜٛووً   ووني ا٫ةتبوو ز  

َع َوووووٌ ةبووووو م َٓ ضوووووظ يف جمووووو ٍ ايبروووووٛث    ٖٚوووووٛ  (،0182 حتضوووووٕٛ ي٬ضوووووتب ١ْ ) 

ضوبل أؾووبر  ا٫ضوتب ١ْ تتُتوع مبطووت٣ٛ َٓ ضوظ َوؤ      ؾو٢ قوو٤ٛ َو   ٚ ا٫جتُ عٝو١، 

 .ايؿدم ٚايالب م ٚتهٕٛ ؾ  ١ يًتطبٝل 
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 أ ٚام تًٌٝ ايبٝ ْ م )انع جل١ اإلذؿ ١ٝ٥( : ( و)ٖ

 عوود إٔ قوو ّ ايب ذالوو ٕ  وو جسا٤ام ايؿوودم ٚايالبوو م ق َوو   تٛشٜووع ا٫ضووتب ١ْ عًوو٢    

١ ايدزاضوو١ ٚ عوود مجووع ايبٝ ْوو م اضووت دّ ايب ذالوو ٕ جمُٛعوو١ َوؤ ا٭ضوو يٝظ        عٝٓوو

ٜتكووووُٓٗ   سْوووو َخ ا صَوووو١ اإلذؿوووو ١ٝ٥ يًعًووووّٛ ا٫جتُ عٝوووو١   ايوووويتاإلذؿوووو ١ٝ٥ 

(SPSS     ،ٕٛذٝوووا اضوووت دّ ايب ذالووو ٕ ايٓطوووظ ان٦ٜٛووو١، َٚع َوووٌ ازتبووو ط  حتضووو  ) 

ام ايدزاض١ ٚذيو بطظ َتػحت ٚايٓطب١ انسجر١، ٚايٛشٕ انسج ، ٚايك٠ٛ ايٓطب١ٝ،

 ايسا١ٖٓ . 

 جم ٫م ايدزاض١ : )ٚ( 

( عكوًٛا َؤ ايعو ًَني يف    60تطبٝول ا٫ضوتب ١ْ عًو٢ )     :  اجمل ٍ ايبػسٟ - 1

، ٚذيووو حم ؾظوو١ ذكووسَٛم ايع ًَوو١ مبدٜٓوو١ انهوو٬  ا٭ًٖٝوو١ ايٓطوو١ٜٛ  اجلُعٝوو م 

، ٚتدٜووود أٖوووِ   ٚز َٓظُووو م اجملتُوووع انووودْٞ يف متهوووني انوووسأ٠ ايُٝٓٝووو١     تردٜووودي

، ٚقووود   .م ايووويت تٛاجووو٘ ٖووورٙ انٓظُووو م يف متهوووني انوووسأ٠ مبدٜٓووو١ انهووو٬   ايؿوووعٛ  

ضتح   م ٚنرا عودّ ايسغبو١   اضتهُ ٍ ا٫٭ضب ا َٓٗ  عدّ ( اضتُ زام 8)اضتبع  

ٚ ؾُٝو  ًٜوٞ    ( َؿوس ٠ 52ذٝوا  ًوؼ ذحوِ ايعٝٓو١ يف ايٓٗ ٜو١ )     يف  نُ ٍ ا٫ضتح  ١ 

١ انٝدا١ْٝ :ميهٔ عس  ةؿ ٥ـ ع١ٓٝ ايدزاض١ نُ  أضؿسم عٓٗ  ايدزاض

 52( ٜٛق  ؾ٦ م ايعُس   يٓطب١ يًُبرٛةني  . ٕ = 8جدٍٚ زقِ ) 

 ايرتتٝظ ايٓطب١ % ايعد  انتػحت ّ

 4 9’6 5 ض١ٓ 20أقٌ َٔ  أ

 1 55‚8 29 30 – 20َٔ  ا

 3 13‚5 7 ض١ٓ 40 -  30َٔ  د

 2 21’1 11 ؾأنالس – 40َٔ   

  % 100 52 اجملُٛع 

 ٍ % ( َوؤ عٝٓوو١ انبرووٛةني   55‚8( إٔ )8زقووِ )  ٜتكوو  َوؤ اجلوودٍٚ ايطوو  ل جوودٚ

ضو١ٓ( قود جو ٤ يف ايرتتٝوظ ا٭ٍٚ  ُٝٓو   ْطوب١        30-20تكع يف ايؿ١٦ ايعُس١ٜ َؤ ) 

ضو١ٓ ؾوأنالس( ٚذيوو     40%( َٔ ع١ٓٝ انبرٛةني تكع يف ايؿ١٦ ايعُسٜو١ )َؤ    21‚1)
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ضوو١ٓ( يف ايرتتٝوظ ايال يوا  ٓطووب١    40-30يف ايرتتٝوظ ايالو ْٞ،  ُٝٓوو  جو ٤م ايؿ٦و١ )    

ضوو١ٓ ( يف ايرتتٝووظ ايسا ووع ٚ ا٭ةووحت   20% ( ٚجوو ٤م  ايؿ٦وو١ ايعُسٜوو١ )أقووٌ َوؤ   13‚5)

 % ( .   9‚6 ٓطب١ )

 52( ٜٛق  ا  ي١ ا٫جتُ ع١ٝ يًُبرٛةني  ٕ= 9جدٍٚ زقِ ) 

 ايرتتٝظ ايٓطب١ % ايعد  انتػحت ّ

 1 65’4 34 َتصٚد أ

 2 28’8 15 أعصا ا

 3 3’9 2 َطًل د

 4 1’9 1 أزٌَ  

  % 100 52 ٛعاجملُ 

( ٚايوووورٟ ٜٛقوووو  ا  يوووو١ ا٫جتُ عٝوووو١  9ٜتكوووو  َوووؤ اجلوووودٍٚ ايطوووو  ل زقووووِ )  

%( ٚأعوووصا يف ايرتتٝوووظ ايالووو ْٞ 6514يًُبروووٛةني إٔ ايرتتٝوووظ ا٭ٍٚ َتوووصٚد  ٓطوووب١ ) 

 .           % ( يف ايرتتٝظ ا٭ةحت119% ( ٚأزٌَ  ٓطب١ )319% ( َٚطًل  ٓطب١ )2818 ٓطب١ )

 52ايدزاضٞ يًُبرٛةني . ٕ = ( ٜٛق  ان٪ٌٖ 10جدٍٚ زقِ ) 

 ايرتتٝظ ايٓطب١ % ايعد  ان٪ٌٖ ايدزاضٞ ّ

 5 519 3 ٜكسأ ٜٚهتظ أ

 4 916 5 أض ضٞا تدا٥ٞ  ا

 1 3615 19 ة ١ْٜٛ ع ١َ د

 3 1115 6   ًّٛ ؾين أٚ َٗين  

 2 3416 18 َ٪ٌٖ ج َعٞ ٙ

 6 119 1  زاض م عًٝ  ٚ

  %100 52 اجملُٛع 

 يًُبرٛةني ان٪ٌٖ ايدزاضٞ( ٚايرٟ ٜٛق  10ل زقِ )ٜتك  َٔ اجلدٍٚ ايط  

%( َوؤ عٝٓوو١ انبرووٛةني تُووٌ ة ْٜٛوو١ ع َوو١ ؾٗووٞ تووأتٞ يف ايرتتٝووظ ا٭ٍٚ       3615إٔ)

% ( َوؤ عٝٓوو١  1115%( َوؤ عٝٓوو١ انبرووٛةني ذؿووً  تعًووِٝ جوو َعٞ ٚ )     3416 ُٝٓوو  )

%(  َؤ عٝٓو١ انبروٛةني ذؿوً      916ٚ )   ًوّٛ ؾوين أٚ َٗوين   انبرٛةني ذؿً  ع٢ً 
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ٚؾوو٢ ايرتتٝووظ   ٜكووسأ ٜٚهتووظ %( نووٌ َوؤ  519عًوو٢   تعًووِٝ أض ضووٞ  ٚجوو ٤م ْطووب١ )   

%(، ٬ٜٚذظ ٖٓ  اش ٜ   ايال ْٜٛو١ ايع َو١ ٚقود ٜسجوع ذيوو      119)  زاض م عًٝ ا٭ةحت 

 يكبٍٛ ايدٚي١ يتعني ذ ًَٞ ٖرا ان٪ٌٖ يف ايٛ  ٥ـ ايع ١َ يًدٚي١.

 52. ٕ =  ( ٜٛق  ايٛ ٝؿ١   جلُع١ٝ   يٓطب١ يًُبرٛةني11جدٍٚ زقِ ) 

 ايرتتٝظ ايٓطب١ % ايعد  ايٛ ٝؿ١   جلُع١ٝ ّ

 3 1912 10 َٛ ـ  أجس أ

 1 3018 16 عكٛ جمًظ   از٠ ا

 2 25 13 ز٥ٝظ جل١ٓ د

 5 916 5 َط٦ٍٛ َػسٚع  

 4 1514 8 َتطٛع ٙ

  %100 52 اجملُٛع 

ايٛ ٝؿووو١   جلُعٝووو١    ( ٚايووورٟ ٜٛقووو  11ٜتكووو  َووؤ اجلووودٍٚ ايطووو  ل زقوووِ )    

ذٝوووا  عكوووٛ جمًوووظ   از٠%( َووؤ عٝٓووو١ انبروووٛةني 3018إٔ ) روووٛةني  يٓطوووب١ يًُب

%( َوؤ عٝٓوو١ انبرووٛةني تعُووٌ ز٥ووٝظ جلٓوو١ ٚ    25جوو ٤م ؾوو٢ ايرتتٝووظ ا٭ٍٚ  ُٝٓوو  )  

% ( َوؤ عٝٓوو١ انبرووٛةني 1514ٚ ) َٛ ووـ  ووأجس% ( َوؤ عٝٓوو١ انبرووٛةني تعُووٌ 1912)

ةوو٬ٍ  َٚوؤ  َطوو٦ٍٛ َػووسٚع%( َوؤ عٝٓوو١ انبرووٛةني  916يف اجلُعٝوو م ٚ )  َتطووٛع

 اجلدٍٚ ٬ْذظ قً  عد  انتطٛعني يف اجلُعٝ م ا٭١ًٖٝ  .

 52ٕ =  عد  ضٓٛام اخلرب٠   نٓظ١ُ ( ٜٛق 12جدٍٚ زقِ ) 

 ايرتتٝظ ايٓطب١ ايعد  عد  ضٓٛام اخلرب٠ ّ

 1 %4412 23 أقٌ َٔ ضٓتني أ

 3 %1713 9 ضٓٛام 4 -2َٔ  ا

 4 %1116 6 ضٓٛام 6-4َٔ  د

 2 %2619 14 ضٓٛام ؾأنالس -6َٔ   

  %100 52 اجملُٛع 

عووود  ضوووٓٛام اخلووورب٠    ( ٚايووورٟ ٜٛقووو  12ٜتكووو  َووؤ اجلووودٍٚ ايطووو  ل زقوووِ )   

%( َوؤ عٝٓوو١ انبرووٛةني ٚايوويت متالووٌ أقووٌ َوؤ ضووٓتني َوؤ عوود          4412إٔ )  نٓظُوو١ 
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%( َؤ  2619ضٓٛام اخلرب٠ َٔ ايعٌُ   نٓظ١ُ قد جو ٤م يف ايرتتٝوظ ا٭ٍٚ  ُٝٓو  )   

َؤ ايعُوٌ   نٓظُو١  يف انستبو١      ضوٓٛام ؾوأنالس   -6َؤ  ع١ٓٝ ايبرا ٚايويت متالوٌ   

ٌ 1713ايال ْٝوو١ ٚ ) َوؤ ايعُووٌ  ضووٓٛام 4 -2َوؤ  %( َوؤ عٝٓوو١ انبرووٛةني ٚايوويت متالوو

%( َؤ عٝٓو١   1116  نٓظ١ُ يف انستب١ ايال يال١  ُٝٓ  ج ٤م يف انستب١ ا٭ةحت٠  ٓطب١ )

ضوٓٛام   َٔ ايعٌُ   نٓظ١ُ .٬ْذوظ قًو    ضٓٛام 6-4َٔ انبرٛةني ٚاييت متالٌ 

اخلرب٠ يًع ًَني يف انٓظ١ُ ٚ قد ٜسجوع ذيوو  داةو١ انٓظُو١،  قو ؾ١  ىل ذيوو       

 اْ٘ مل تٓتػس اجلُعٝ م ا٭١ًٖٝ  هالس٠  ٫ يف ايطٓٛام ا٭ةحت٠ . 

 ( ٜٛق  ا٭ْػط١ ايس٥ٝط١ٝ اييت تكدَٗ  اجلُع13١ٝجدٍٚ زقِ ) 

 ايٓطب١ % ايعد  ا٭ْػط١ ّ

 %4811 25 تدزٜظ ٚتأٌٖٝ أ

 %4014 18 انع قنيزع ١ٜ  ا

 %2311 12 جتُ عٞاته ٌَ  د

 %4316 21 زع ١ٜ ؾر١ٝ  

 %1912 10 زع ١ٜ ا٭ذداث ٙ

 %1713 9 زع ١ٜ ا٭ٜت ّ ٚا٭زاٌَ ٚ

 %2818 15 جم ٍ ذكٛم اإلْط ٕ ش

ا٭ْػوط١ ايس٥ٝطو١ٝ ايويت     ( ٚايورٟ ٜٛقو    13ٜتك  َٔ اجلودٍٚ ايطو  ل زقوِ )    

ا٭ْػووط١ ٖووٞ يف جموو ٍ ايتوودزٜظ ٚايتأٖٝووٌ  %( َوؤ ٖوور4811ٙإٔ )تكوودَٗ  اجلُعٝوو١ 

 ُٝٓ  ج ٤م زع ١ٜ انع قني يف  زع ١ٜ ؾر١ٝ%( 4316ٚتأتٞ يف انستب١ ايال ١ْٝ  ٓطب١ )

( جمووو ٍ %2818( ٚجووو ٤م يف انستبووو١ ايسا عووو١  ٓطوووب١ ) %4014انستبووو١ ايال يالووو١  ٓطوووب١ )

١ ؾكووود جووو ٤ يف انستبووو١ اخل َطووو١  ٓطوووب  جتُووو عٞذكوووٛم اإلْطووو ٕ أَووو  ايته ؾوووٌ ا٫ 

(  ُٝٓوو  جوو ٤م %1912( ةووِ جوو ٤ زع ٜوو١ ا٭ذووداث يف انستبوو١ ايط  ضوو١  ٓطووب١ )  2311%)

ٌ زع ٜووو١  ( . َٚووؤ ٖووورا اجلووودٍٚ  %1713يف انستبووو١ ا٭ةوووحت٠  ٓطوووب١ )  ا٭ٜتووو ّ ٚا٭زاَووو

٬ْذووظ َوود٣ اٖتُوو ّ انٓظُوو م  تأٖٝووٌ ٚتوودزٜظ انووسأ٠ ٚمتهٝٓٗوو  ذتوو٢ تطووتطٝع        

توأتٞ  عود ذيوو اٖتُو ّ ٖورٙ انٓظُو م        ا٫نتؿ ٤  َ  ًٜ  ٚذاتًٝ  يتهؿوٌ أضوستٗ ،    
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  يسع ٜووو١ ايؿووور١ٝ يًُوووسأ٠ ٚا٭ضوووس٠، نُووو  ٬ْذوووظ اٖتُووو ّ اجلُعٝووو م ا٭ًٖٝووو١      

بكوووٛم اإلْطووو ٕ يف ايؿووورت٠   مبحووو ٍ ذكوووٛم اإلْطووو ٕ ْظوووسا  ي٬ٖتُووو ّ   يتٛعٝووو١      

 .ا٭ةحت٠

مبدٜٓو١   ايٓط١ٜٛ : طبك  ايدزاض١ ع٢ً اجلُعٝ م ا٭١ًٖٝ اجمل ٍ انه ْٞ -2

مبحًووظ َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ بكووسَٛم نُوو  ؾوو٢ اجلوودٍٚ   ا٭عكوو ٤ انهوو٬

 ايت يٞ:

( ٜٛق  أمس ٤ اجلُعٝ م ا٭١ًٖٝ ايٓط١ٜٛ مبر ؾظ١ ذكسَٛم  14جدٍٚ زقِ )

 نُح ٍ َه ْٞ يًدزاض١ .

 اضِ اجلُع١ٝ ّ
ت زٜخ 

 ايتأضٝظ
 اضِ اجلُع١ٝ ّ

ت زٜخ 

 ايتأضٝظ

 21/1/2007 يٓط١ٜٛطتكبٌ اانمجع١ٝ  9 5/11/1990 ايٓط٠١ٜٛ مجع١ٝ ايطع   1

 20/6/2007ّ ُع١ٝ ايٓط١ٜٛ ايت١ُٜٛٓاجل 10 21/6/1998 مجع١ٝ ايػسٚم ايٓط ١ٝ٥ 2

3 
مجع١ٝ ايٓٗك١ 

 ايٓط ١ٝ٥
11/12/1998 11 

مجع١ٝ ايٓح   يت١ُٝٓ 

 انسأ٠
9/8/2007ّ 

4 
اجلُع١ٝ ايٓط١ٜٛ يدعِ 

 ٚت١ُٝٓ انسأ٠
29/8/1999 12 

مجع١ٝ ا٭ضس٠ ايطعٝد٠ 

 اخلحت١ٜ
23/9/2007ّ 

5 
مجع١ٝ ضكطس٣ 

 ايٓط١ٜٛ
10/12/2000 13 

مجع١ٝ ت١ُٝٓ انسأ٠ 

 ٚا٭ضس٠
26/11/2007ّ 

 14 11/8/2002 ٠أمجع١ٝ ت١ُٝٓ انس 6
مجع١ٝ ذٛا٤ يًت١ُٝٓ 

 ايبػس١ٜ
7/1/2008ّ 

7 
مجع١ٝ ؾٓ ع ا ٝ ٠ 

 ايت١ُٜٛٓ ايٓط١ٜٛ
31/3/2004 15 

اإلْت ج١ٝ  انسأ٠مجع١ٝ 

 ايالك ؾ١ٝ
7/5/2008ّ 

8 
 م ايٓط١ٜٛ ايٛؾ مجع١ٝ

 يًت١ُٝٓ
7/10/2005 16 

مجع١ٝ ا٭َ ْٞ ايٓط١ٜٛ 

 ا٫جتُ ع١ٝ
2/4/2008ّ/ 

ٚقووود توووٛاؾس يًبووو ذالني اتؿووو ٍ غوووب٘  ا٥وووِ مبعظوووِ ٖووورٙ اجلُعٝووو م َووؤ ةووو٬ٍ   

اإلغووووساف عًوووو٢ ايصٜوووو زام انٝداْٝوووو١ ٚايتوووودزٜظ انٝووووداْٞ يط يبوووو م قطووووِ اخلدَوووو١  

ٓٛيٛجٝو ، نُو  إٔ ٖورٙ    ا٫جتُ ع١ٝ  ه١ًٝ ايبٓ م جب َعو١ ذكوسَٛم يًعًوّٛ ٚايته   
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اجلُعٝووووو م أعكووووو ٤ يف جمًوووووظ تٓطوووووٝل َٓظُووووو م اجملتُوووووع انووووودْٞ مبر ؾظووووو١ 

ذكسَٛم ٢ٖٚ َٓظ١ُ تكِ ن ؾ١ اجلُعٝ م ٚان٪ضط م ا٭١ًٖٝ   حمل ؾظ١،    

 ضٌٗ ا ؿٍٛ ع٢ً  ٝ ْ م ايدزاض١ ايسا١ٖٓ.

تٛشٜووع ا٫ضووتبٝ ْ م عًوو٢ عٝٓوو١ ايدزاضوو١     ق  ؾوورت٠: اضووتػساجملوو ٍ ايووصَين  -3

 ّ .2012ايبٝ ْ م غٗسٟ )ؾرباٜس، َٚ زع(  ٗ  ٚتؿسٜؼ ٚتًٌٝٚمجع

: ضوء استجابات عينة البحح يفعشر: حتليل وتفسري نتائج الدراسة اد  احل

َٓظُ م تًٝووٌ ٚتؿطووحت ْتوو ٥خ اضووتح   م عٝٓوو١ ايدزاضوو١ انستبطوو١  وودٚز      )ا(

 ٚمتهني انسأ٠ تعًًُٝٝ  . اجملتُع اندْٞ

 52اندْٞ ٚمتهني انسأ٠ اي١ُٝٓٝ تعًًُٝٝ        ٕ =  ( َٓظُ م اجملتُع15جدٍٚ زقِ ) 

 

 ايعب ز٠

 ٫ أذٝ ْ  ْعِ
 جمُٛع

 ا٫ٚشإ

 ايٛشٕ

 انسج 

ايٓطب١ 

 انسجر٘

 ايك٠ٛ

 ايٓطب١ٝ

ايرتتٝ

 ا
 ى

% 

 ى

% 

 ى

% 

اجلُع١ٝ  تكدّ 1

 ع ْ م غٗس١ٜ 

غحت  يًط يب م

 ايك  زام

16 

8‚30% 

11 

2‚21% 

25 

48% 
95 7‚31 5‚7 9‚60 9 

تٓؿٝر اجلُع١ٝ  2

يف   ١ ٚزام تدزٜبٝ

جم ٍ ا  ضظ 

 اٯيٞ

32 

5‚61% 

9 

3‚17% 

11 

2‚21% 
125 7‚41 9‚9 1‚80 2 

تط عد اجلُع١ٝ  3

يف  ٓ ٤ ؾؿٍٛ 

يتعًِٝ ايؿتٝ م يف 

 ايسٜـ

23 

2‚44% 

16 

8‚30% 

13 

25% 
114 38 9‚8 1‚73 7 

  اجلُع١ٝ ٝتت 4

ايؿسؾ١ يًؿتٝ م 

 ا٭ٜت ّ يف ايتعًِٝ

31 

6‚59% 

10 

2‚19% 

11 

2‚21% 
124 3‚41 8‚9 5‚79 3 

اجلُع١ٝ ؾؿٍٛ  5

 تك١ٜٛ يًؿتٝ م

29 

8‚55% 

12 

1‚23% 

11 

2‚21% 
132 44 4‚10 6‚84 1 
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تػ زى اجلُع١ٝ  6

يف  ٓ ٤ َط نٔ 

 اة١ًٝ يط يب م 

انٓ طل ايبعٝد٠ 

 َٔ اجل َع م

15 

8‚28% 

10 

2‚19% 

27 

9‚51% 
92 7‚30 3‚7 9‚58 10 

تٓؿر اجلُع١ٝ  7

ع١ٜٛ  ساَخ تٛ

 أ١ُٖٝ تعًِٝ 

 ايؿتٝ م

27 

9‚51% 

12 

1‚23% 

13 

25% 
118 3‚39 3‚9 6‚75 6 

تٛؾس اجلُع١ٝ  

دزض١ٝ ان ا٭ ٚام

 يًؿتٝ م ايؿكحتام

28 

8‚53% 

12 

1‚23% 

12 

1‚23% 
120 40 5‚9 9‚76 4 

تػ زى اجلُع١ٝ  8

يف  ساَخ حمٛ 

 ا٭١َٝ يًُسأ٠

29 

8‚55% 

9 

3‚17% 

14 

9‚26% 
119 7‚39 4‚9 3‚76 5 

تط ِٖ اجلُع١ٝ  9

يف تعًِٝ ايؿتٝ م 

 انع ق م

25 

48% 

8 

4‚15% 

19 

5‚36% 
110 7‚36 7‚8 5‚70 8 

ٕ اجلُع١ٝ تعٌُ   10

ع٢ً تػٝحت 

ايع  ام ٚايتك يٝد 

اييت تد َٔ 

 تعًِٝ انسأ٠

28 

8‚53% 

11 

2‚21% 

13 

25% 
119 7‚39 4‚9 3‚76 5 

    422‚8 1268    اجملُٛع 

 73‚9ايك٠ٛ ايٓطب١ٝ يًبعد =                        115‚3انتٛضط انسج  يًبعد=

( ٚانووستبط  وودٚز َٓظُوو م  14  ضووتكسا٤  ٝ ْوو م اجلوودٍٚ ايطوو  ل جوودٍٚ زقووِ  )   

اضوتح   م انبروٛةني تتوٛشع     إٔذٝا تتك   اجملتُع اندْٞ يف متهني انسأ٠ تعًًُٝٝ 

 ٚؾل انتٛضط انسج     ذؿ ٥ًٝ 

  ن ْو  ايكو٠ٛ ايٓطوب١ٝ اورا ان٪غوس نوبحت٠       ( ٚن73‚9) ( ٚايك٠ٛ ايٓطب115١ٝ‚3)

ٚ     ؾو  ايودٚز ايورٟ تكوّٛ  و٘ َٓظُو م اجملتُووع       أُٖٝوو١ٕ ٖورٙ ا٫ضوتح   م تعهوظ قو٠ٛ 

ايُٝٓٝوو١ يف اجملوو ٍ ايتعًُٝووٞ ٚقوود جوو ٤      يًُووسأ٠انوودْٞ يف  عووِ اخلوودَ م انكدَوو١    
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تستٝووظ عبوو زام ٖوورا ان٪غووس ٚؾوول ايووٛشٕ انووسج  ٚايٓطووب١ انسجروو١ ٚايكوو٠ٛ ايٓطووب١ٝ        

 :ًٜٞ  نُ 

( ٚايووويت َؿ  ٖووو  إ " اجلُعٝووو١ تكوووّٛ  ؿؿوووٍٛ تكٜٛووو١   5جووو ٤م ايعبووو ز٠ زقوووِ )  -1

( ٚ قو٠ٛ  %10‚4( ٚ ْطوب١ َسبو١ )  44 وٛشٕ َوسج  )   ا٭ٍٚيًؿتٝ م " يف ايرتتٝوظ  

 .( %84‚6ْطب١ٝ )

ٕ اجلُعٝوو١ تٓؿوور  ٚزام تدزٜبٝوو١ يف  أ( ٚايوويت َؿ  ٖوو  "  2جوو ٤م ايعبوو ز٠ زقووِ )  -2

( ْٚطوب١  41‚7تٝوظ ايالو ْٞ ٚ ذيوو  وٛشٕ َوسج )     " يف ايرتاٯيٞجم ٍ ا  ضظ 

( ٚتتؿوول ٖوورٙ ايٓتٝحوو١ َووع ٬َذظوو م % 80‚1( ٚقوو٠ٛ ْطووب١ٝ )% 9‚9)  َسجروو١

يف تٓؿٝور  ٚزام تدزٜبٝو١    ا٭ًٖٝو١ غًوظ اجلُعٝو م   أايب ذال م َٔ ذٝا ْػ ط 

ٕ عُوٌ انوسأ٠ يف ايٛقو     أيًؿتٝ م ٚقد ٜسج  ذيوو   اٯيٞع٢ً  ساَخ ا  ضظ 

 اٯيٞ.تبط   ضت داّ ا  ضظ َ  ٜس ًاايسأٖ نالحت

  اجلُعٝووو١ ايؿسؾووو١ يًؿتٝووو م ٝتتووو( ٚ ايووويت َؿ  ٖووو  " 4جووو ٤م ايعبووو ز٠ زقوووِ ) -3

( ٚ ْطووب١  41‚3يف ايرتتٝووظ ايال يووا ٚذيووو  ووٛشٕ َووسج )     "ا٭ٜتوو ّ يف ايتعًووِٝ  

 .(%79‚5( ٚ ق٠ٛ ْطب١ٝ )%9‚8َسجر١ )

 ا٭ ٚامٛؾحت اجلُعٝو١ تطو ِٖ يف تو    إٔ( ٚايويت َؿ  ٖو  "   8ج ٤م ايعب ز٠ زقوِ )   -4

( ْٚطووووب١ 40يًؿتٝوووو م" يف ايرتتٝووووظ ايسا ووووع ٚذيووووو  ووووٛشٕ َووووسج  )   اندزضوووو١ٝ

 .(%76‚9( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )%9‚5َسجر١ )

اجلُعٝوو١  إٔ( ٚ ايوويت َؿ  ُٖوو  عًوو٢ ايرتتٝووظ " 11) (،9) جوو ٤م ايعب زتوو ٕ زقُوو  – 5

ٕ اجلُعٝووو١ تعُوووٌ عًووو٢ تػوووٝحت   أيًُوووسأ٠ " ٚ"  ا٭َٝووو١تػووو زى يف  وووساَخ حموووٛ  

ٕ   ايعوو  ام ٚا ( ْٚطووب١ 39‚7) يتك يٝوود ايوويت توود َوؤ تعًووِٝ انووسأ٠ " ٚذيووو  ووٛش

 .(%76‚3( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )%9‚4) َسجر١

اجلُع١ٝ تٓؿر  ساَخ تٛعٜٛو١  أُٖٝو١    إٔ( ٚاييت َؿ  ٖ " 7) ج ٤م ايعب ز٠ زقِ – 6

(  39‚3تعًووِٝ ايؿتٝووو م" ٚ ذيووو يف ايرتتٝوووظ ايطوو  ع ٚذيوووو  ووٛشٕ َوووسج  )    

 .(%75‚١ٝ6 )( ٚق٠ٛ ْطب% 9‚3ْٚطب١ َسجر١ )
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 7 –  ِ ٚ  إٔ( ٚايوويت َؿ  ٖوو  "  3) جوو ٤م ايعبوو ز٠ زقوو  تأةٝووااجلُعٝوو١ تطوو عد يف  ٓوو ٤ 

ؾؿووٍٛ تعًووِٝ ايؿتٝوو م يف ايسٜووـ" ٚذيووو يف ايرتتٝووظ ايطوو  ع ٚذيووو  ووٛشٕ         

 .(%73‚1) ( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ% 8‚9) ( ْٚطب١ َسجر38١) َسج 

تعًوِٝ ايؿتٝو م   ٕ اجلُعٝو١ تطو ِٖ يف   أ( اييت َؿ  ٖ  " 10ج ٤م ايعب ز٠ زقِ ) -8

 8‚7( ْٚطوب١ َسجرو١ )  36‚7انع ق م" يف ايرتتٝظ ايال َٔ ٚذيو  ٛشٕ َسج  )

 (%70‚5) ( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ%

9-   ِ غوووٗس١ٜ   ع ْووو ماجلُعٝووو١ تكووودّ   إٔ( ايووويت َؿ  ٖووو  "  1) جووو ٤م ايعبووو ز٠ زقووو

 " يف ايرتتٝوووظ ايت ضوووع ٚذيوووو  وووٛشٕ َوووسج    يًط يبووو م غوووحت ايكووو  زام َ  ٜووو ً  

 .(% 60‚9( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )%7‚5( ْٚطب١ َسجر١ )31‚7)

10 –   ِ ط٬ وووٞ    ضوووه ٕاجلُعٝووو١ توووٛؾس   إٔايووويت َؿ  ٖووو  "   (6) جووو ٤م ايعبووو ز٠ زقووو

ٚذيوو  يف ايرتتٝظ ايع غس ٚا٭ةوحت  يط يب م انٓ طل ايبعٝد٠ عٔ اجل َع م " 

 .(%58‚9ٚق٠ٛ ْطب١ٝ ) (%7‚3) ( ْٚطب١ َسجر30١)  ٛشٕ َسج 

ّ ( 2008) أَوو١ ايؿووبٛز سمٝوو٢   تتؿوول ٖوورٙ ايٓتوو ٥خ َووع َوو  تٛؾووً   يٝوو٘  زاضوو١     

تعًِٝ انوسأ٠ ٚغوسع ايتعًوِٝ ٚانؿو ِٖٝ ا٫زم  ٝو١ ذموٛ         ىل أ١ُٖٝٚتٛؾً  ايدزاض١ 

تٓػ١٦ انسأ٠ يف ا ٝ ٠ ا٫جتُ عٝو١ ٚ ٚزٖو  يف انػو زن١ يف اختو ذ ايكوسازام ٚتوٛؾحت       

ايؿسف انته ؾ١٦ يًُوسأ٠ ايع ًَو١ يف ايرتقوٞ يف ايٛ و ٥ـ ايع َو١، ٚأٚؾو  ايدزاضو١        

تعًوِٝ انوسأ٠   ن  تكوّٛ  و٘ َؤ  ٚز ازمو  ٞ      ا٭١ًٖٝ عِ اجلُعٝ م ٚان٪ضط م  ١ُٝ أٖ

 ايع١ًُٝ غ ؿٝتٗ  ٜعصش ايالك١ يف ايٓؿظ يد٣ انسأ٠ ٚ ٓ ٤    

ٞ    نُ  تتؿول َوع       أُٖٝو١  ٚايويت أنودم   ّ (2005 زاضو١ )  ٗٝحو١ حمُود ايودًُٜ

٪ ٝو١ َٚبودأ تهو ؾ   ٜودًا َؤ ايعدايو١ ا٫جتُ ع   َصمبو  سمكول   ايتعًِٝ ٚايتدزٜظ يًُسأ٠ 

ايٓووٛع ا٫جتُوو عٞ     كووسٚز٠   َوو د َٓظووٛز    ايدزاضوو١  ٚأٚؾوو  ايؿووسف يف اجملتُووع،   

يف جم ٍ ايتعًِٝ ٚايتدزٜظ ٜتكُٔ  َؿ ِٖٝ ايتُهني ٚايت١ُٝٓ انطتدا١َ  ٚ  ة ٍ

 .اجلٓطني يف انط ١ُٖ يف ايت١ُٝٓ اإلقساز  أ١ُٖٝ
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ًووظ ا٭عًوو٢ نُوو  تتؿوول ٖوورٙ ايٓتوو ٥خ َووع تٛؾووٝ م ايتكوو زٜس ايؿوو  ز٠ عوؤ اجمل   

يًُوسأ٠ ٚايًحٓو١ ايٛطٓٝوو١ يًُوسأ٠ يف ايووُٝٔ ؾكود أنوود تكسٜوس ٚقووع انوسأ٠ يف ايووُٝٔ       

ّ عًووو٢ قوووسٚز٠ َػووو زن١ اجملتُوووع  وووال٬ً يف َٓظُووو م اجملتُوووع انووودْٞ  يف     2008

َع جل١   ٖس٠ تطوسا ايؿتٝو م َؤ ايتعًوِٝ  ٚتكودِٜ ا وٛاؾص ان  ٜو١ ايويت تطو عد          

ٚؾو٢ ْؿوظ ٖورا ايطوٝ م أنود انو٪متس ايوٛطين           ايؿتٝ م ع٢ً ا٫ضتُساز يف ايتعًِٝ

ّ عًوو٢ أُٖٝوو١ شٜوو  ٠ انوودازع ٚايهوو  ز ايتدزٜطووٞ   2009ايسا ووع يًُووسأ٠ يف ايووُٝٔ عوو ّ 

نوودازع ايؿتٝوو م  ٚايعُووٌ عًوو٢   َوو د ايٓووٛع ا٫جتُوو عٞ  يف َٓوو ٖخ ايتعًووِٝ ايعوو ّ   

 ٚاجل َعٞ .

ٚ   )ا( َٓظُ م زتًٝووٌ ٚتؿطووحت ْتوو ٥خ اضووتح   م عٝٓوو١ ايدزاضوو١ انستبطوو١  وود

 .اجملتُع اندْٞ ٚمتهني انسأ٠ ؾرًٝ 

 52( َٓظُ م اجملتُع اندْٞ ٚمتهني انسأ٠ اي١ُٝٓٝ ؾرًٝ       ٕ = 16جدٍٚ زقِ ) 

 ايعب ز٠ ّ
 جمُٛع ٫ أذٝ ْ  ْعِ

 ا٫ٚشإ

 ايٛشٕ

 انسج 

ايٓطب١ 

 انسجر١

 ايك٠ٛ

 ايٓطب١ٝ
 ايرتتٝظ

 ى% ى% ى%

1 

تٓؿر اجلُع١ٝ 

 ٚزام تدزٜب١ٝ 

يف جم ٍ 

اإلضع ؾ م 

 ا٭ٚي١ٝ

25 

48% 

7 

5‚13% 

20 

5‚38% 
109 3‚36 2‚8 9‚69 5 

2 

تكّٛ اجلُع١ٝ 

 رباَخ تٛع١ٜٛ 

َستبط١ 

 بُ ١ٜ ايب١٦ٝ

17 

7‚32% 

10 

2‚19% 

27 

9‚51% 
98 7‚32 4‚7 8‚62 8 

3 

تكّٛ اجلُع١ٝ 

 تٛع١ٝ 

ايطٝدام 

 أ١ُٖٝ 

ايتطعُٝ م 

 يٮطؿ ٍ

 

26 

50% 

11 

2‚21% 

15 

8‚28% 
115 3‚38 7‚8 7‚73 3 
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4 

تٛؾس اجلُع١ٝ 

ايع٬د ٚا٭ ١ٜٚ 

يًٓط ٤ 

 ايؿكحتام

23 

2‚44% 

11 

2‚21% 

18 

6‚34% 
109 3‚36 2‚8 9‚69 5 

5 

تط ِٖ 

اجلُع١ٝ يف 

ايكٛاؾٌ 

ايطب١ٝ يًٓط ٤ 

 ايؿكحتام

22 

3‚42% 

12 

1‚23% 

18 

6‚34% 
108 36 1‚8 2‚69 6 

6 

تكّٛ اجلُع١ٝ 

 تٛع١ٝ ايٓط ٤ 

 كسٚز٠ اي٫ٛ ٠ 

 تػؿ٢يف انط

26 

50% 

15 

8‚28% 

11 

2‚21% 
119 7‚39 9‚8 3‚76 2 

7 

تكّٛ اجلُع١ٝ 

 تٛع١ٝ ايٓط ٤ 

يًٛق ١ٜ َٔ 

 ايطسط ٕ

29 

8‚55% 

9 

3‚17% 

14 

9‚26% 
119 7‚39 9‚8 1‚73 4 

8 

تط ِٖ 

اجلُع١ٝ يف 

زع ١ٜ ا٭َٗ م 

 ا ٛاٌَ

26 

50% 

10 

2‚19% 

16 

8‚30% 
114 38 6‚8 3‚76 2 

9 

تٓؿر اجلُع١ٝ 

ب١ٝ  ٚزام تدزٜ

يًهٛا ز 

 ايؿر١ٝ

23 

2‚44% 

8 

4‚15% 

21 

4‚40% 
106 3‚35 9‚7 9‚67 7 

10 

تكدّ اجلُع١ٝ 

ةدَ م 

ايؿر١ 

اإلدم  ١ٝ 

 يًطٝدام

26 

50% 

15 

8‚28% 

11 

2‚21% 
119 7‚39 9‚8 3‚76 2 

11 

تكدّ اجلُع١ٝ 

 ٚزام تدزٜب١ٝ 

 يًك  ٬م

 

12 

23% 

10 

2‚19% 

30 

7‚57% 
86 7‚28 5‚6 1‚55 9 
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12 

 تٓؿر  ساَخ

تٛع١ٜٛ 

مب  طس 

ايصٚاد انبهس 

ٚاإلدم ا 

 انطتُس

29 

8‚55% 

12 

1‚23% 

11 

2‚21% 
122 7‚40 2‚9 2‚78 1 

    441‚8 1324    اجملُٛع 

 %70‚7=   ايك٠ٛ ايٓطب١ٝ يًبعد               110‚3*انتٛضط انسج  يًبعد = 

ظُوو م (  ٚانووستبط  وودٚز 15َٓ  ضووتكسا٤  ٝ ْوو م اجلوودٍٚ ايطوو  ل جوودٍٚ زقووِ  )  

ٕ اضووووتح   م أاجملتُووووع انوووودْٞ يف متهووووني انووووسأ٠ ايُٝٓٝوووو١ ؾوووورًٝ  ذٝووووا ٜتكوووو       

( ٚايكو٠ٛ ايٓطوب١ٝ   110‚3انبرٛةني تتٛشع  ذؿ ٥ًٝ  ٚؾول انتٛضوط انوسج  يًُ٪غوس )    

% ( ٚن  ن ْو  ايكو٠ٛ ايٓطوب١ٝ نوبحت٠ ؾو ٕ ٖورٙ ا٫ضوتح   م تعهوظ         70‚7يًُ٪غس )

تُع اندْٞ يف  عوِ ٚتوٛؾحت اخلودَ م    تكّٛ  ٘ َٓظُ م اجمل ايرٟق٠ٛ ٚأ١ُٖٝ ايدٚز 

ايؿر١ٝ انكدَو١ يًُوسأ٠ ايُٝٓٝو١ ٚقود جو ٤ تستٝوظ عبو زام ٖورا ان٪غوس ٚؾكوً  يًوٛشٕ            

 ٚايك٠ٛ ايٓطب١ٝ نُ  ًٜٞ : انسجر١انسج  ٚايٓطب١ٝ 

( ايوويت َؿ  ٖوو  "  ٕ اجلُعٝوو١  ووساَخ تٛعٜٛوو١ مب وو طس 12جوو ٤م ايعبوو ز٠ زقووِ ) -1

( ْٚطوب١  40‚7 ٛشٕ َسج  ) ا٭ٍٚ" يف ايرتتٝظ  ايصٚاد انبهس ٚاإلدم ا انطتُس

أنالووس انػوو نٌ ايؿوور١ٝ    إٔ( ٜٚعهووظ %78‚2( ٚقوو٠ٛ ْطووب١ٝ ) %9‚2َسجروو١ )

اييت تع ْٝٗ  انسأ٠ اي١ُٝٓٝ ٜأتٞ ْتٝح١ ايصٚاد انبهس ٚاإلدم ا انطتُس، ٚتتؿل 

  .ٖرٙ ايٓتٝح١ َع ان٪غسام ايؿر١ٝ انتٛؾس٠ عٔ انسأ٠ اي١ُٝٓٝ

عًو٢ ايرتتٝوظ " إٔ اجلُعٝو١      ( اييت َؿ  10ٖ(، )8(، )6م أزق ّ )ج ٤م ايعب زا -2

تطو ِٖ  اجلُعٝو١   إٔتكّٛ  تٛع١ٝ ايٓط ٤  كسٚز٠ ايو٫ٛ ٠ يف يف انطتػوؿ٢ "، "   

"، "  إٔ  اجلُع١ٝ تكدّ ةدَ م ايؿر١ اإلدم  ٝو١  يف زع ١ٜ ا٭َٗ م ا ٛاٌَ 

ب١ َسجروو١ ( ْٚطوو39‚7 ووٛشٕ َووسج  )يف ايرتتٝووظ ايالوو ْٞ  يًطووٝدام  " ٚذيووو 

 %( .7613ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )،%(819)
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َؿ  ٖ  " إٔ اجلُعٝو١ تطو ِٖ يف ايتٛعٝو١  أُٖٝو١      اييت( 3ج ٤م ايعب ز٠ زقِ ) -3

( ْٚطوب١  38‚3ايترؿٝٓ م يٮطؿ ٍ " يف ايرتتٝظ ايال يا ٚذيو  ٛشٕ َسج  )

 %( .7317ٚ ق٠ٛ ْطب١ٝ )%( 718َسجر١ )

تكوووّٛ  تٛعٝووو١ ايٓطووو ٤ ُعٝووو١ ( ايووويت َؿ  ٖووو  " إٔ اجل7جووو ٤م ايعبووو زام زقوووِ ) -4

( 3917" يف ايرتتٝووظ ايسا ووع ٚذيووو  ووٛشٕ َووسج  )  طووسم ايٛق ٜوو١ َوؤ ايطووسط ٕ

 %( .73‚1%( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )8‚9) َسجر١ْٚطب١ 

" إٔ اجلُعٝو١ تطو ِٖ   عًو٢ ايرتتٝوظ   ايويت َؿ  ٖو    ( 1) (،4ج ٤م ايعب ز٠ زقوِ )  -5

ُعٝووو١  ٚزام " تٓؿٝووور اجل ِايؿكوووحتام "ةووو يف توووٛؾحت ايعووو٬د ٚا٭ ٜٚووو١ يًٓطووو ٤   

( 3613ذيووو  ووٛشٕ َووسج  ) اخلوو َظايرتتٝووظ  تدزٜبٝوو١ يف اإلضووع ؾ م ا٭ٚيٝوو١"

 .%( 69‚9%( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )8‚2ْٚطب١ َسجر١ )

ايكٛاؾووووٌ  يف( ايوووويت َؿ  ٖوووو  " إٔ اجلُعٝوووو١ تطوووو ِٖ   5جوووو ٤م ايعبوووو ز٠ زقووووِ )   -6

( 36ايطبٝع١ٝ يف انٓ طل ايسٜؿ١ٝ " يف ايرتتٝظ ايط  ع ٚذيوو  وٛشٕ َوسج  )   

 %( . 69‚2%( ق٠ٛ ْطب١ٝ )8‚1َسجر١ ) ْٚطب١

تٓؿور اجلُعٝوو١  ٚزام تدزٜبٝو١ يًهووٛا ز   ( ايويت َؿ  ٖوو  "  9جو ٤م ايعبو ز٠ زقووِ )   -7

( ْٚطووب١ َسجروو١  35‚3" يف ايرتتٝووظ ايطوو  ع ٚذيووو  ووٛشٕ َووسج  )    ايؿوور١ٝ 

 %( . 67‚9%( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )7‚9)

ٝر  وساَخ تٛعٜٛو١   ّ  تٓؿٕٛ اجلُع١ٝ تكأ( اييت َؿ  ٖ  " 2ج ٤م ايعب ز٠ زقِ ) -8

ايرتتٝوووظ ايالووو َٔ ٚذيوووو  وووٛشٕ  يف"  انٝووو َٙستبطووو١ بُ ٜووو١ ايب٦ٝٝووو١ ٚتسغوووٝد 

 %( .62‚8%( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )7‚4( ْٚطب١ َسجر١ )32‚7َسج  )

ٕ اجلُعٝووو١ تكووودّ  ٚزام تدزٜبٝووو١  أ( ايووويت َؿ  ٖووو  "  11جووو ٤م ايعبووو ز٠ زقوووِ )  -9

ٚذيوووو  وووٛشٕ  ٚا٭ةوووحت ايرتتٝوووظ ايت ضوووع يفيًعووو ٬َم يًكووو  ٬م ايؿووورٝ م" 

 %( . 55‚1%( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )6‚5%( ْٚطب١ َسجر١ )28‚7َسج  )
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  ىل إٔتٛؾوً    ايويت   ّ (2006ذوٍٛ   ) ؾٛشٜو١  و َس   تتؿل ٖورٙ ايٓتو ٥خ َوع  زاضو١    

َٓظُ م اجملتُع اندْٞ أؾوبر  تكوّٛ  ودٚز ايػوسٜو ايؿ عوٌ يف عًُٝو١ ايتُٓٝو١        

ِ ٚيعوٌ   ع٢ً ن ؾ١ انطوتٜٛ م ا٫جتُ عٝو١ ٚا٫قتؿو  ١ٜ،    تودعِٝ   ا٭ْػوط١ رٙ ٖو  أٖو

 .   اإلدم  ١ٝٚايؿر١  ا٭ٚي١ٝةدَ م ايسع ١ٜ ايؿر١ٝ 

ّ( ٚايويت   Mukherjee, Tuhin  2006نُ  تتؿول ٖورٙ ايٓتو ٥خ َوع  زاضو١ )     

ٚنػوووؿ  ْتووو ٥خ ايدزاضووو١  ىل ارمؿووو   ايسع ٜووو١ ايؿووور١ٝ ٚايتعًُٝٝووو١ انكدَووو١      

 ووو يٛعٞ يًُوووسأ٠، ٚأٚؾووو  ايدزاضووو١  أُٖٝووو١  ووو٬م ايتٛعٝووو١ يًُوووسأ٠ ؾُٝووو  ٜتعًووول  

نُ  تتؿل ٖرٙ ايٓت ٥خ  َع تٛؾٝ م تكسٜس ٚقع انوسأ٠ يف ايوُٝٔ    ايؿرٞ يًُسأ٠ ،

ّ عًوو٢ قووسٚز٠  ايتٛضووع يف ةوودَ م ايسع ٜوو١ ايؿوور١ٝ ٚزع ٜوو١ ا٭ََٛوو١        2008عوو ّ 

ٚايطؿٛيوو١ ٚايؿوور١ اإلدم  ٝوو١ ٚتٛضووٝع ْطوو م تؿووني ا٭طؿوو ٍ ة ؾوو١ يف ايسٜووـ  

 ن١ َٓظُ م اجملتُع اندْٞ . ٚتٛؾحت ا٭ ١ٜٚ جم ًْ  يًؿكسا٤ َٔ ة٬ٍ َػ ز

َٓظُ م (تًٝووٌ ٚتؿطووحت ْتوو ٥خ اضووتح   م عٝٓوو١ ايدزاضوو١ انستبطوو١  وودٚز    د)

 .اجملتُع اندْٞ ٚمتهني انسأ٠ اقتؿ  ًٜ 

 52( َٓظُ م اجملتُع اندْٞ ٚمتهني انسأ٠ اقتؿ  ًٜ          ٕ = 17جدٍٚ زقِ ) 

 ايعب ز٠ ّ
 جمُٛع ٫ اذٝ ًْ  ْعِ

 ا٫ٚشإ

 ايٛشٕ

 سج ان

ايٓطب١ 

 انسجر١

 ايك٠ٛ

 ايٓطب١ٝ
 ايرتتٝظ

 ى% ى% ى%

1 

تط عد 

اجلُع١ٝ 

ايٓط ٤ يف 

تطٜٛل 

َٓتح تٗٔ 

 انٓصي١ٝ

32 

5‚61% 

10 

2‚19% 

10 

2‚19% 
126 42 6‚10 7‚80 4 

2 

تكدّ 

اجلُع١ٝ 

 ٚزام 

تدزٜب١ٝ يف 

جم ٍ 

اخلٝ ط١ 

39 

75% 

7 

5‚13% 

6 

5‚11% 
137 7‚45 6‚11 8‚87 1 
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 ٚايتطسٜص

3 

تكدّ 

اجلُع١ٝ 

انط عدام 

ان  ١ٜ 

يًٓط ٤ 

 انطًك م

35 

3‚67% 

7 

5‚13% 

10 

2‚19% 
129 43 9‚10 7‚82 3 

4 

تعط٢ 

اجلُع١ٝ 

 ٚزام 

تدزٜب١ٝ يف 

 ايهٛاؾحت

24 

1‚46% 

12 

1‚23% 

16 

8‚30% 
112 3‚37 4‚9 8‚71 6 

5 

تدعِ 

اجلُع١ٝ 

ايط يب م 

انتؿٛق م 

بٛاؾص 

١ٜ  َ 

20 

4‚38% 

12 

1‚23% 

20 

4‚38% 
104 7‚34 8‚8 7‚66 7 

6 

تٛؾس 

اجلُع١ٝ 

قسٚ  

َٝطس٠ 

يًٓط ٤ يف 

 ايسٜـ

20 

4‚38% 

11 

2‚21% 

21 

4‚40% 
102 34 6‚8 4‚65 8 

7 

تكدّ 

اجلُع١ٝ 

ايدعِ 

 ان  ٟ

يٮضس اييت 

تعٛا  

 اَسأ٠

 

 

 

 

18 

6‚34% 

13 

25% 

21 

4‚40% 
90 30 6‚7 7‚57 9 
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8 

تٛؾس 

اجلُع١ٝ 

ايعٕٛ 

 ان  ٟ

يًٓط ٤ 

 ايطحٝٓ م

24 

4‚65% 

8 

4‚15% 

10 

2‚19% 
128 7‚42 8‚10 1‚42 10 

9 

تكّٛ 

اجلُع١ٝ 

 دٚزام 

 ١ٝتدزٜب

عٔ 

انػسٚع م 

اإلْت ج١ٝ 

 ايؿػحت٠

32 

5‚61% 

8 

4‚15% 

12 

1‚23% 
124 3‚41 4‚10 5‚79 5 

10 

تدزٜظ 

ايطٝدام 

ع٢ً 

ايؿٓ ع م 

ا سؾ١ٝ 

انستبط١ 

 َع ايب١٦ٝ

37 

1‚71% 

8 

4‚15% 

7 

5‚13% 
134 7‚44 3‚11 9‚85 2 

 اجملُٛع 
   

1186 4‚395 
   

  % 76‚03 *ايك٠ٛ ايٓطب١ٝ يًبعد =            118‚6سج  يًبعد = انتٛضط ان*

( ٚانووستبط  وودٚز َٓظُوو م   16  ضووتكسا٤  ٝ ْوو م اجلوودٍٚ ايطوو  ل جوودٍٚ زقووِ )     

ٕ اضوووتح   م أاجملتُوووع انووودْٞ يف متهوووني انوووسأ٠ ايُٝٓٝووو١ اقتؿووو  ًٜ  ذٝوووا ٜتكووو       

%( ٚنو   76‚03( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )118‚6ٚؾل انتٛضط انسج  ) ؿ ٥ًٝ  ذانبرٛةني تتٛشع 

ن ْ  ايك٠ٛ ايٓطب١ٝ اورا ايبعود نوبحت٠ ؾو ٕ ٖورٙ ا٫ضوتح   م تعهوظ قو٠ٛ ايودٚز          

اجملوووو ٍ  يفمتهووووني انووووسأ٠ ايُٝٓٝوووو١   يفتكووووّٛ  وووو٘ َٓظُوووو م اجملتُووووع انوووودْٞ   ايوووورٟ

سج  ٚ ايٓطووب١ٝ ا٫قتؿوو  ٟ .ٚقوود جوو ٤ تستٝووظ عبوو زام ٖوورا ان٪غووس ٚؾكووً  يًووٛشٕ انوو      

 ًٜٞ :  انسجر١ ٚايك٠ٛ ايٓطب١ٝ نُ 
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َؿ  ٖ  " قٝ ّ اجلُع١ٝ  دٚزام تدزٜب١ٝ يًطوٝدام   اييت( 2ج ٤م ايعب ز٠ زقِ ) -1

%( ْٚطووب١ 45‚7يف ايرتتٝووظ ا٭ٍٚ ٚذيووو  ووٛشٕ َووسج  ) "ؾوو٢ جموو ٍ اخلٝ طوو١ 

%( ٜٚعهووووظ ٖوووورا تسنٝووووص اجلُعٝوووو م  87‚8%( ٚقوووو٠ٛ ْطووووب١ٝ )11‚6َسجروووو١ )

 تدزٜظ ايطٝدام ع٢ً اخلٝ ط١ ع٢ً  ا٭١ًٖٝ

َؿ  ٖووو  " تووودزٜظ ايطوووٝدام عًووو٢ ايؿوووٓ ع م    ايووويت( 10جووو ٤م ايعبووو ز٠ زقوووِ )  -2

ايرتتٝوووظ ايالووو ْٞ ٚذيوووو  وووٛشٕ َوووسج       يفا سؾٝووو١ انستبطووو١ َوووع ايب٦ٝٝووو١ "    

ٖٚوورا ٜعهووظ ٜطووع٢ ، %(85‚9%( ٚقوو٠ٛ ْطووب١ٝ )11‚3%( ْٚطووب١ َسجروو١ )44‚7)

يًووودةٌ َالوووٌ ؾوووٓ ع١ ايب وووٛز    َووودز٠ أْػوووط١توووٛؾحت   ىل ا٭ًٖٝووو١اجلُعٝووو م 

 انٓتػس٠ يف جمتُع ايبرا .

 تكدِٜ انطو عدام ان  ٜو١   اجلُع١ٝ قٝ ّ َؿ  ٖ  "  ( اييت3ج ٤م ايعب ز٠ زقِ ) -3

( ْٚطوووب١ 43يًٓطووو ٤ انطًكووو م " ؾووو٢ ايرتتٝوووظ ايال يوووا ٚذيوووو  وووٛشٕ َوووسج  )    

 %(.  82‚7%( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )10‚9َسجر١ )

  ٖووو  " قٝووو ّ اجلُعٝووو١ مبطووو عد٠ ايٓطووو ٤ يفَؿ  ايووويت( 1جووو ٤م ايعبووو ز٠ زقوووِ ) -4

( 42ٚذيووو  ووٛشٕ َووسج  )  ؾوو٢ ايرتتٝووظ ايسا ووع   تطووٜٛل َٓتحوو تٗٔ انٓصيٝوو١ "   

 %(. 80‚7%( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )10‚6ْٚطب١ )

َؿ  ٖو  " تودزٜظ ايطوٝدام عًو٢ انٗو زام انستبطو١        ايويت ( 9ج ٤م ايعب ز٠ زقوِ ) -5

%( ْٚطوووب١ 41‚3ٚذيوووو  وووٛشٕ َوووسج  )  خلووو َظ طوووٛم ايعُوووٌ " يف ايرتتٝوووظ ا 

 %( . 79‚5%( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )10‚4َسجر١ )

 وودٚزام تدزٜبٝوو١ ؾووو٢   َؿ  ٖوو  " قٝوو ّ اجلُعٝووو١    ايووويت( 4جوو ٤م ايعبوو ز٠ زقووِ )    -6

%( 9‚4( ْٚطووب١ َسجروو١ )37‚3 ووٛشٕ َووسج  )ايطوو  ع " يف ايرتتٝووظ  ايهووٛاؾحت

ايطوووٝدام يف  اٖتُووو ّ  ىل%( ٚقووود ٜسجوووع ذيوووو   71‚8ٚقووو٠ٛ ْطوووب١ٝ َسجرووو١ )  

أَٛز ايصٜٓوو١ ٚة ؾوو١ يف انٓ ضووب م ا٫جتُ عٝوو١  وو  زمعووٌ   جمتُووع ايبرووا  وو 

 .ايتدزٜظ ع٢ً ايهٛاؾحت ٜٛؾس  ةٌ َٓ ضظ يًطٝدام 
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" قٝوو ّ اجلُعٝوو١  تووٛؾحت ذووٛاؾص َ  ٜوو١    َؿ  ٖوو   ايوويت( 5جوو ٤م ايعبوو ز٠ زقووِ )   -7

%( 34‚3 ووٛشٕ َووسج  )ايطوو  ع ايرتتٝووظ  يف" يًط يبوو م يف انوودازع ٚاجل َعوو م 

 ( . 66‚٠7 ْطب١ٝ )%( ٚق8ٛ‚8ْٚطب١ َسجر١ )

قووسٚ  َٝطووس٠ تووٛؾحت  َؿ  ٖوو  " قٝوو ّ اجلُعٝوو١  ايوويت( 6جوو ٤م ايعبوو ز٠ زقووِ ) -8

( ْٚطووب١ َسجروو١  34 ووٛشٕ َووسج  ) يف ايرتتٝووظ ايالوو َٔ  " يًٓطوو ٤ ؾوو٢ ايسٜووـ   

 %( . 65‚4%( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )8‚6)

ايوودعِ انوو  ٟ يٮضووس٠ َؿ  ٖوو  " تووٛؾحت اجلُعٝوو١  ايوويت( 7جوو ٤م ايعبوو ز٠ زقووِ ) -9

( ْٚطووب١ 30ٚذيووو  ووٛشٕ َووسج  )  ؾوو٢ ايرتتٝووظ ايت ضووع    "  تعٛاوو  اَووسأ٠ ايوويت 

 .%(57‚4%( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )7‚6َسجر١ )

ايعووٕٛ انوو  ٣  تووٛؾحت  َؿ  ٖوو  " قٝوو ّ اجلُعٝوو١   ايوويت( 8ايعبوو ز٠ زقووِ ) جوو ٤م  -10

( ْٚطووب١ 4217 ووٛشٕ َووسج  )يف ايرتتٝووظ ايع غووس ٚا٭ةووحت " يًٓطوو ٤ ايطووحٝٓ م 

   %( . 4211) %( ٚق٠ٛ ْطب1018١َٝسجر١ )

ّ(  ايوويت أنوودم إٔ  ووساَخ تُٓٝوو١ انووسأ٠ 2000تتؿوول َووع  زاضوو١ )ايبٓووو ايوودٚيٞ، 

ايسٜؿٝووو١ أ م  ىل  ةوووٍٛ ايٓطووو ٤ ايؿكوووحتام يف ايسٜوووـ، ٚتطوووني  وووساَخ ايتٛ ٝوووـ  

ٚايعٌُ ٚأٚؾ  ايدزاض١  أ١ُٖٝ   عِ ٖورٙ ايورباَخ يف انٓو طل ايسٜؿٝو١ ٚا٫ٖتُو ّ      

يووورباَخ، ٚٚقوووع ةطوووط ٚضٝ ضووو م ٚاقووور١   ووودعِ ٚاضوووتدا١َ ٚاضوووتُساز١ٜ ٖووورٙ  ا 

ط١ًٜٛ اند٣ ٚاعتُ   ْٗخ ايػسان١  ني ايدٚي١ َٚٓظُو م اجملتُوع انودْٞ يتٓؿٝور     

 ٖرٙ ايرباَخ .  

 ىل ّ ( ٚتٛؾوً  ايدزاضو١   2004 زاض١ ) ضًٝٝ  غؿٝل أ وٛ غوكس٠   نُ  تتؿل َع  

ٖوووٞ  أض ضووو١ٝعٛاَوووٌ   ىلايؿكوووس تٓكطوووِ   ذووودٙايعٛاَوووٌ انطووو ١ُٖ يف ختؿٝوووـ    إٔ

عٛاَووٌ  ٚٚتووٛؾس ؾووسف عُووٌ،    اإلْت جٝوو١عًووِٝ ٚايؿوور١ ٚعُووٌ انووسأ٠ ٚانػوو زٜع     ايت

ا٫جتُوووو عٞ ٚ  ا٭َوووو ٕة ْٜٛوووو١ ٖووووٞ ايعُووووٌ يف ايكطوووو ع اخلوووو ف ْٚػوووو ط غووووبه١     

ايدزاض١  كسٚز٠ ايرتنٝص ع٢ً ٖرٙ ايعٛاٌَ يت ؿٝـ  ٚأٚؾ ، ا٭١ًٖٝاجلُعٝ م 

 .ايؿكس يف ايُٝٔ ٙذد
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ّ ( ٚاييت أندم ع٢ً Siwal, B.R2008 ) نُ  تتؿل ٖرٙ ايٓت ٥خ َع  زاض١ 

قسٚز٠ إ تتعد  اٯيٝ م اييت تطتٗدف ايتُهني ا٫قتؿ  ٟ يًُسأ٠ َالوٌ ا ؿوٍٛ   

عًووو٢ ايكوووسٚ  ايؿوووػحت٠ ٚ عوووِ انػوووسٚع م اإلْت جٝووو١ ايؿوووػحت٠، ٚتُٓٝووو١ انٓووو طل   

ايسٜؿ١ٝ ايؿكحت٠، َٚػوسٚع م اإلضوه ٕ حملودٚ ٟ ايودةٌ، ٚ  عوِ ٚ َوخ ذ٣ٚ ايؿ٦و م        

ٗووٛ  ايراتٝوو١ ٚايتطٛعٝوو١، ٚ تُٓٝوو١ انووٛاز  ايبػووس١ٜ، ٚأنوودم    اخل ؾوو١، ٚتوودعِٝ اجل

أُٖٝوو١ تووٛؾحت ؾووسف عُووٌ يًٓطوو ٤ ايؿكووحتام ٚايعُووٌ عًوو٢ تطووني َطووت٣ٛ  ةووٌ        

 ا٭ضس ايؿكحت٠  .

ّ  كوسٚز٠   2009نُ  تتؿول َوع تٛؾوٝ م انو٪متس ايوٛطين ايسا وع يًُوسأ٠ عو ّ             

ع انوودْٞ يتأٖٝووٌ تٛجٝوو٘ ان٪ضطوو م ا هَٛٝوو١ ٚايكطوو ع اخلوو ف َٚٓظُوو م اجملتُوو 

ٚتوودزٜظ ايٓطوو ٤ ٚتعصٜووص قوودزام ايٓطوو ٤ يف ضووٛم ايعُووٌ  ٚتبٓوو٢ ضٝ ضوو م اقتؿوو  ١ٜ 

 تطتحٝظ ٫ذتٝ ج م ايٓٛع ا٫جتُ عٞ .

َٓظُ م (تًٝوووٌ ٚتؿطوووحت ْتووو ٥خ اضوووتح   م عٝٓووو١ ايدزاضووو١ انستبطووو١  ووودٚز     )

 ضٝ ضًٝ  اجملتُع اندْٞ ٚمتهني انسأ٠

 52ٞ ٚمتهني انسأ٠ اي١ُٝٓٝ ضٝ ضًٝ          ٕ = ( َٓظُ م اجملتُع اند18ْجدٍٚ زقِ )

 ايعب ز٠ ّ
 جمُٛع ٫ اذٝ ًْ  ْعِ

 ا٭ٚشإ

 ايٛشٕ

 انسج 

ايٓطب١ 

 انسجر٘

 ايك٠ٛ

 ايٓطب١ٝ
 ايرتتٝظ

 ى% ى% ى%

1 

تكدّ 

اجلُع١ٝ 

 ٚزام 

تدزٜب١ٝ يف 

جم ٍ ذكٛم 

 اإلْط ٕ

31 

6‚59% 

8 

4‚%15 

13 

25% 
112 3‚37 8‚11 8‚71 3 

2 

د تط ْ

اجلُع١ٝ 

ايطٝدام 

انسغر م 

12 

23% 

12 

1‚23% 

28 

8‚53% 
88 3‚29 2‚9 4‚56 7 
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ي٬ْت    م 

 احمل١ًٝ

3 

تػ زى 

اجلُع١ٝ يف 

َساقب١ 

ا٫ْت    م 

 ايربن ١ْٝ

28 

8‚53% 

11 

2‚21% 

13 

25% 
119 7‚39 5‚12 3‚76 1 

4 

تؿدز 

اجلُع١ٝ 

ْػسام  ٚز١ٜ 

يتػحع 

ايٓط ٤ ع٢ً 

انػ زن١ 

 ايطٝ ض١ٝ

21 

4‚40% 

15 

8‚28% 

16 

8‚30% 
109 3‚36 4‚11 9‚69 5 

5 

تط ْد 

اجلُع١ٝ 

ان٪ضط م 

ا٭ةس٣ 

يتعدٌٜ 

ايكٛاْني 

اييت تد َٔ 

َػ زن١ 

 انسأ٠

19 

5‚36% 

11 

2‚21% 

22 

3‚42% 
101 7‚33 9‚11 7‚64 6 

6 

تكّٛ 

اجلُع١ٝ 

 تدزٜظ 

ايػب ا 

يًرتغٝ  

ي٬ْت    م 

 احمل١ًٝ

 

12 

23% 

11 

2‚21% 

29 

8‚55% 
87 29 1‚9 8‚55 8 
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7 

تٓؿر 

اجلُع١ٝ 

 ساَخ تٛع١ٝ 

 أ١ُٖٝ 

انػ زن١ 

 ايطٝ ض١ٝ

24 

1‚46% 

11 

2‚21% 

17 

7‚32% 
111 37 7‚11 5‚71 4 

8 

تط ْد 

اجلُع١ٝ 

ٚؾٍٛ 

ايٓط ٤ 

نسانص ؾٓع 

 ايكساز

24 

1‚46% 

12 

1‚23% 

16 

8‚30% 
112 3‚37 8‚11 8‚71 3 

9 

تعكد 

اجلُع١ٝ 

 ٚزام 

تدزٜب١ٝ يف 

جم ٍ 

ايكٝ  ٠ 

 ٚانٓ ؾط١

25 

48% 

11 

2‚21% 

16 

8‚30% 
113 7‚37 9‚11 4‚72 2 

 اجملُٛع 
   

952 3‚317 
   

 %   67‚8ايك٠ٛ ايٓطب١ٝ يًبعد =               105‚8*انتٛضط يًبعد = 

(  ٚانووستبط  وودٚز َٓظُوو م  17  ضووتكسا٤  ٝ ْوو م اجلوودٍٚ ايطوو  ل جوودٍٚ زقووِ  )  

ٕ اضووووتح   م أا ٜتكوووو  اجملتُووووع انوووودْٞ يف متهووووني انووووسأ٠ ايُٝٓٝوووو١ ضٝ ضووووًٝ  ذٝوووو 

( ٚايكو٠ٛ ايٓطوب١ٝ   105‚8ٚؾول انتٛضوط انوسج  يًُ٪غوس )      ذؿ ٥ًٝ انبرٛةني تتٛشع 

%( ٚن  ن ْ  ايكو٠ٛ ايٓطوب١ٝ َتٛضوط١ ؾوإٔ ٖورٙ ا٫ضوتح   م تعهوظ قوعـ         67‚8)

ؾ ع١ًٝ َٓظُ م اجملتُع انودْٞ يف  عوِ انػو زن١ ايطٝ ضو١ٝ يًُوسأ٠ ايُٝٓٝو١ ٚقود        

٪غس ٚؾكً  يًٛشٕ انسج  ٚايٓطب١ انسجر١ ٚايك٠ٛ ايٓطب١ٝ ج ٤ تستٝظ عب زام ٖرا ان

 نُ  ًٜٞ : 
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َؿ  ٖووووو  " َػووووو زن١ اجلُعٝووووو١ يف َساقبووووو١   ايووووويت( 3جووووو ٤م ايعبووووو ز٠ زقوووووِ ) -1

( ْٚطب١ َسجرو١  39‚7 ٛشٕ َسج  ) ا٭ٍٚا٫َتر ْ م ايربن ١ْٝ " يف ايرتتٝظ 

ايُٝٓٝو١  مسو   ا هَٛو١     ىل%( ٚقود ٜسجوع ذيوو    76‚3%( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )12‚5)

نٓظُوووو م اجملتُووووع انوووودْٞ احملًٝوووو١ ٚايدٚيٝوووو١ مبساقبوووو١ ا٫ْت   وووو م احملًٝوووو١  

 ٚايربن ١ْٝ يف ايؿرت٠ ا٭ةحت٠ . 

اجلُع١ٝ  ٚزام تدزٜب١ٝ يف جم ٍ  َؿ  ٖ  " تٓؿٝر اييت( 9ج ٤م ايعب ز٠ زقِ ) -2

( ْٚطووب١ َسجروو١  37‚7 ووٛشٕ َووسج  ) يف ايرتتٝووظ ايالوو ْٞ  انٗوو زام ايكٝ  ٜوو١ "  

َٚٗو زام ا٫تؿو ٍ    ايؿسٜكٞ%( َالٌ َٗ زام ايعٌُ 72‚4ٚق٠ٛ ْطب١ٝ ) %(11‚9)

 َٚٗ زام ايعٌُ ايتطٛعٞ . 

" تٓؿٝر اجلُعٝو١  ع٢ً ايرتتٝظ َؿ  ُٖ   ايًت ٕ (8(، )1ج ٤م ايعب زت ٕ زقِ ) -3

ٕ  ٚزام تدزٜبٝوو١ يف جموو ٍ ذكووٛم    ِ "  اإلْطوو  اجلُعٝوو١ تطوو ْد ٚؾووٍٛ     إٔ"  ةوو

( 37‚3رتتٝوظ ايال يوا ٚذيوو  وٛشٕ َوسج  )     ايٓط ٤ نسانص ؾوٓع ايكوساز " يف اي  

 %( .71‚8%( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )11‚8ْٚطب١ َسجر١ )

َؿ  ٖو  " إٔ اجلُعٝو١ تٓؿور  وساَخ تٛعٝو١  أُٖٝو١        اييت( 7ج ٤م ايعب ز٠ زقِ )-4

( ْٚطووب١ َسجروو١ 37انػوو زن١ ايطٝ ضوو١ٝ  " يف ايرتتٝووظ ايسا ووع  ووٛشٕ َووسج  ) 

ُووو م اجملتُوووع انووودْٞ يف َٓظ ٚقووود يوووٛذظ إٔ%( 71‚5%( ٚقووو٠ٛ ْطوووب١ٝ )11‚7)

تٓػووووط يف جموووو ٍ ايتٛعٝوووو١  أُٖٝوووو١ انػوووو زن١      أؾووووبر ايؿوووورت٠ ا٭ةووووحت٠  

 .احمل١ًٝ  ايع ١َ أٚ ايطٝ ض١ٝ ضٛا٤ يف ا٫ْت    م

َؿ  ٖوو  " تؿوودز اجلُعٝوو١ ْػووسام  ٚزٜوو١ تػووحع     ايوويت( 4جوو ٤م ايعبوو ز٠ زقووِ ) -6

  ايٓط ٤ ع٢ً انػ زن١ ايطٝ ض١ٝ " ؾ٢ ايرتتٝظ اخل َظ  ٚذيوو  وٛشٕ َوسج   

 %( .69‚9%( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )11‚4( ْٚطب١ َسجر١ )36‚3)

ٕ اجلُعٝو١ تػو زى َؤ ةو٬ٍ َٓظُو م      أَؿ  ٖ  "  اييت( 5ج ٤م ايعب ز٠ زقِ )-7

 تووود َووؤ انػووو زن١ ايطٝ ضووو١ٝ يًٓطووو ٤ " يف   ايووويتأةوووس٣ يتعووودٌٜ ايكوووٛاْني  
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%( ٚقو٠ٛ  11‚9( ْٚطوب١ َسجرو١ )  33‚7ايرتتٝظ ايط  ع  ٚذيوو  وٛشٕ َوسج  )   

 . %(64‚7ْطب١ٝ )

ٕ اجلُعٝو١ تطو ْد ايطوٝدام انسغور م     أَؿ  ٖو  "   ايويت ( 2ج ٤م ايعب ز٠ زقوِ ) -8

( 29‚3ايرتتٝوووظ ايطووو  ع  ٚذيوووو  وووٛشٕ َوووسج  )    يفيف ا٫ْت   ووو م احملًٝووو١  "  

 %( .56‚4%( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )9‚2ْٚطب١ َسجر١ )

َؿ  ٖ  "  ٕ اجلُع١ٝ تٓكر  ساَخ تدزٜب١ٝ يًػب ا  اييت( 6ج ٤م ايعب ز٠ زقِ )-9

 ٚا٭ةووحتايرتتٝووظ ايالوو َٔ   يفا٫ْت   وو م احملًٝوو١ "   يفٝوو١ ايرتغووٝ   عوؤ نٝؿ

 .%( 55‚8%( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )9‚1( ْٚطب١ َسجر١ )29ٚذيو  ٛشٕ َسج  )

ّ( ٚايوويت أنوودم أُٖٝوو١  Bangalore 2000ٚتتؿوول ٖوورٙ ايٓتوو ٥خ َووع  زاضوو١ )   

 ٤  ساَخ ايتدزٜظ ٚايتأٌٖٝ ايويت تطوتٗدف انوسأ٠ ٚايويت تو٪ ٣  ىل  ٓو ٤ قودزام ايٓطو        

نُسذًوو١ يوودعِ ايووتُهني ايطٝ ضووٞ، ٚأٚؾوو  ايدزاضوو١  أُٖٝوو١  عووِ ٖوورٙ ايوورباَخ   

 انٛج٘ يًُسأ٠ ٚاخت ذ ايتدا حت انٓ ضب١ يتركٝل ا٫ضتؿ  ٠ َٔ ٖرٙ ايرباَخ . 

 ٚايويت أنودم أُٖٝو١    ّ ( Apollo  Mukasa  2003) نُو  تتؿول َوع  زاضو١     

ّ ايووورٟ تايوودٚز   سف َػووو زن١ انوووسأ٠ اجملتُوووع انوودْٞ يف تعصٜوووص ؾوو   َٓظُوو م   ووو٘ كووٛ

اييت متٓع انسأ٠ َؤ   ٚاإلٜدٜٛيٛج١َٝٚٛاج١ٗ انؿ ِٖٝ اخل ط١٦ ٚانعٛق م ايالك ؾ١ٝ 

 زاضوو١ ) حمُوود ْووٛز ؾسذوو م  نُوو  تتؿوول ٖوورٙ ايٓتوو ٥خ َووع  . ايطٝ ضوو١ٝ  انػوو زن١ 

تؿو عد  ٚز َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ يف جمو ٍ ايودؾ ع        ٢عً ٚاييت أندم ّ (2006

 . يف ايٛق  ايسأٖ انسأ٠ٜ  عٔ ا كٛم ٚا سٜ م ٚقك 
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َٓظُ م تًٝووٌ ٚتؿطووحت ْتوو ٥خ اضووتح   م عٝٓوو١ ايدزاضوو١ انستبطوو١  وودٚز     ( و)ٖوو

 اجملتُع اندْٞ َٚٓ ٖك١ ايعٓـ قد انسأ٠

 52( َٓظُ م اجملتُع اندْٞ َٚٓ ٖك١ ايعٓـ قد انسأ٠      ٕ = 19جدٍٚ زقِ ) 

 ايعب ز٠ ّ
 جمُٛع ٫ اذٝ ًْ  ْعِ

 ا٫ٚشإ

 ايٛشٕ

 سج ان

ايٓطب١ 

 انسجر١

 ايك٠ٛ

 ايٓطب١ٝ
 ايرتتٝظ

 ى% ى% ى%

1 

تكدّ 

اجلُع١ٝ 

انط ْد٠ 

ايك ١ْْٝٛ 

 يًُطحْٛ م

15 

8‚28% 

9 

3‚71% 

28 

8‚53% 
91 3‚30 6‚12 3‚58 5 

2 

تػ زى 

اجلُع١ٝ يف 

َٓ ؾس٠ 

 قك ٜ  انسأ٠

27 

9‚51% 

8 

4‚15% 

17 

7‚32% 
114 38 7‚15 1‚73 2 

3 

تكدّ 

اجلُع١ٝ 

  ساَخ

تٛع١ٜٛ 

نٓ ٖك١ 

ايعٓـ قد 

 انسأ٠

27 

9‚51% 

8 

4‚15% 

17 

7‚32% 
114 38 7‚15 1‚73 2 

4 

تكدّ 

اجلُع١ٝ 

ايتٛع١ٝ 

نٛقـ 

ايػسٜع١ 

اإلض١َٝ٬ 

يًعٓـ قد 

 انسأ٠

16 

8‚30% 

12 

1‚23% 

24 

1‚46% 
96 32 3‚13 5‚61 4 

5 

ٜٛجد 

  جلُع١ٝ 

غسؾ١ اضتُ ع 

11 

2‚21% 

7 

5‚13% 

34 

3‚65% 
81 27 2‚11 9‚51 6 
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يًٓط ٤ 

 انعٓؿ م

6 

تٓؿر  ساَخ 

تٛع١ٜٛ 

  يعٓـ 

 ا٭ضس٣

22 

3‚42% 

15 

8‚28% 

15 

8‚28% 
111 37 3‚15 2‚71 3 

7 

تٓؿر  ساَخ 

 ١تٛعٜٛ

  يتط١ٜٛ 

 ا٭ضس١ٜ

21 

4‚40% 

23 

2‚44% 

8 

4‚15% 
117 39 2‚18 75 1 

 اجملُٛع 
   

724 3‚241 
   

 %   66‚3يك٠ٛ ايٓطب١ٝ يًبعد = ا                         103‚4*انتٛضط يًبعد = 

( ٚانووستبط  وودٚز َٓظُوو م   18  ضووتكسا٤  ٝ ْوو م اجلوودٍٚ ايطوو  ل جوودٍٚ زقووِ )     

ٕ اضووتح   م أاجملتُوع انوودْٞ يف َٓ ٖكو١ ايعٓووـ قود انووسأ٠ ايُٝٓٝو١ ذٝووا ٜتكو       

( ٚايكو٠ٛ ايٓطوب١ٝ   103‚4ٚؾول انتٛضوط انوسج  يًُ٪غوس )      ذؿ ٥ًٝ انبرٛةني تتٛشع 

  ن٪غوسام ايطو  ك١    ن  ن ْو  ايكو٠ٛ ايٓطوب١ٝ قوعٝؿ١ قٝ ضوٝ ً     %( 66ٚ‚3يًُ٪غسام )

ٜعهظ قعـ ؾ ع١ًٝ  َٓظُ م اجملتُع اندْٞ يف جم ٍ َٓ ٖكو١ ايعٓوـ    اٖر ٕ ؾ

انٛج٘ قود انوسأ٠ ايُٝٓٝو١ ٚقود جو ٤ تستٝوظ عبو زام ٖورا ان٪غوس ٚؾكوً  يًوٛشٕ انوسج              

 ٚايٓطب١ انسجر١ ٚايك٠ٛ ايٓطب١ٝ نُ  ًٜٞ : 

 ووساَخ تٛعٜٛوو١  تٓؿٝوور  اجلُعٝوو١ قٝوو ّ َؿ  ٖوو  "  ايوويت( 7زقووِ )جوو ٤م ايعبوو ز٠ -1

( ْٚطوب١  39ٚذيوو  وٛشٕ َوسج  )     ا٭ٍٚايرتتٝظ  يف"   ا٭ضس١ٜبٌ اخل٬ؾ م 

 %( .75%( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )18‚2َسجر١ )

َؿ  ُٖوو  عًوو٢ ايرتتٝووظ" قٝوو ّ اجلُعٝوو١   ايًتوو ٕ (3(، )2جوو ٤م ايعب زتوو ٕ زقووِ )-2

ِ " تٓؿٝوور اجلُعٝوو١   ةوو عٓووـ قوود انووسأ٠  "    وورباَخ تٛعٜٛوو١  ٗوودف َٓ ٖكوو١ اي    

 ؾ يرتتٝووظ ايالوو ْٞاْتػوو ز ايعٓووـ قوود انووسأ٠ "   أضووب ايدزاضوو م َٝداْٝوو١ ذووٍٛ  

 .%( 73‚1%( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )15‚7( ْٚطب١ َسجر١ )38ٚذيو  ٛشٕ َسج  )
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جم ٍ  يفاجلُع١ٝ  ساَخ تٛع١ٜٛ  تٓؿٝرَؿ  ٖ  "  اييت( 6ج ٤م ايعب ز٠ زقِ ) -3

( ْٚطووووب١ َسجروووو١ 37يرتتٝووووظ ايال يووووا  ووووٛشٕ َووووسج  )ا يف"   ا٭ضووووس٣ايعٓووووـ 

 %( .71‚2%( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )15‚3)

َؿ  ٖو  " قٝو ّ اجلُعٝو١ مبطو عد٠ ايطوٝدام عؤ        ايويت ( 4ج ٤م ايعبو ز٠ زقوِ )   -4

جمووو ٍ ا ؿوووٍٛ عًووو٢ ايٓؿكووو١  عووود     يفطسٜووول انطووو ْد٠ ايك ْْٛٝووو١ ٚة ؾووو١   

%( ٚقو٠ٛ  13‚3( ْٚطوب١ َسجرو١ )  32ايرتتٝظ ايسا وع  وٛشٕ َوسج  )    يفايط٬م " 

 .%( 61‚5ْطب١ٝ )

َؿ  ٖوووو  " قٝوووو ّ اجلُعٝوووو١  تكوووودِٜ انطوووو ْد٠   ايوووويت( 1جوووو ٤م ايعبوووو ز٠ زقووووِ ) -5

( 30‚3ايرتتٝووظ اخلوو َظ  ووٛشٕ َووسج  ) يفايك ْْٛٝوو١ يًطووٝدام انطووحْٛ م   " 

ٜٚتُالٌ ذيوو يف َطو ْد٠ انوسأ٠    %( 58‚3%( ٚق٠ٛ ْطب١ٝ )12‚6ْٚطب١ َسجر١ )

 .أَ ّ ايكك ٤

ٚغسؾوو١ اضووتُ ع    عوودا َؿ  ٖوو  " قٝوو ّ اجلُعٝوو١  ايوويت( 5زقووِ ) جوو ٤م ايعبوو ز٠ -6

( ْٚطوووب١ 27 وووٛشٕ َوووسج  ) ٚا٭ةوووحتايرتتٝوووظ ايطووو  ع  يفيًٓطووو ٤ انعٓؿووو م  " 

%( ٚقوود ٜسجووع ذيووو يطووٝطس٠ ايعوو  ام     51‚9%( ٚقوو٠ٛ ْطووب١ٝ ) 11‚2َسجروو١ )

ايػوسف أٚ اخلوط    ٙٚايتك يٝد يف اجملتُع ايُٝين    سمود َؤ ٚجوٛ  َالوٌ ٖور     

 ٫ضتُ ع ايٓط ٤ انعٓؿ م . ايط ةٔ 

 ٔ ّ  كوسٚز٠  ْػو ٤ ق عود٠     2009تتؿل ٖرٙ ايٓت ٥خ َع تكسٜس ٚقع انسأ٠ يف ايوُٝ

 ٝ ْ م ذٍٛ ايعٓوـ ايكو ٥ِ عًو٢ ايٓوٛع ا٫جتُو عٞ ٚتؿعٝوٌ  ٚز َٓظُو م اجملتُوع         

انوودْٞ يف ايتع َووٌ َووع  وو ٖس٠ ايعٓووـ ٚتعصٜووص َٓ ؾووس٠ انووسأ٠، نُوو  أٚؾوو٢ انوو٪متس    

ّ   تعصٜص  ٚز ايػبه١ اي١ُٝٓٝ نٓ ٖك١ ايعٓـ 2009ُسأ٠ يف ايُٝٔ ايٛطين ايسا ع يً

 قد انسأ٠ ٚتٛع١ٝ اجملتُع اي٢ُٓٝ  أقساز   زض١ ايعٓـ قد انسأ٠.
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 ا٫ضتب ١ْ َٔ ذٝا انتٛضط انسج  أ ع  (   ٜٛق  انك ز١ْ  ني 20جدٍٚ زقِ )

 ٚ ايك٠ٛ ايٓطب١ٝ 

 ان٪غس ّ
ايٛشٕ 

 انسج 

ايك٠ٛ 

 ايٓطب١ٝ
 تٝظايرت

 2 73‚9 115‚3 َٓظُ م اجملتُع اندْٞ ٚمتهني انسأ٠ تعًًُٝٝ  1

 3 70‚7 110‚3 َٓظُ م اجملتُع اندْٞ ٚمتهني انسأ٠ ؾرًٝ  2

 1 76103 118‚6 َٓظُ م اجملتُع اندْٞ ٚمتهني انسأ٠ اقتؿ  ًٜ  3

 4 67‚8 105‚8 َٓظُ م اجملتُع اندْٞ ٚمتهني انسأ٠ ضٝ ضًٝ  4

 5 66‚3 103‚4 اجملتُع اندْٞ َٚٓ ٖك١ ايعٓـ قد انسأ٠َٓظُ م  5

    70‚9َتٛضط ايك٠ٛ ايٓطب١ٝ =  

اضتح   م انبروٛةني تظٗوس قو٠ٛ     إٔ( 19ٜتك  َٔ اجلدٍٚ ايط  ل جدٍٚ زقِ )

 أ عوو  يف  ٚز َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ يف متهووني انووسأ٠ ايُٝٓٝوو١ ٚ قوود جوو ٤ تستٝووظ       

 : يك٠ٛ ايٓطب١ٝ ع٢ً ايٓرٛ ايت يٞا٫ضتُ ز٠ ٚؾل ايٛشٕ انسج  ٚ ا

ان٪غووس ايال يووا ٚ ايوورٟ ٜتكوؤُ  ٚز َٓظُوو م اجملتُووع    ا٭ٍٚجوو ٤ يف ايرتتٝووظ -1

( ٚ قوو٠ٛ ْطووب١ٝ 118‚6ٚ ذيووو  ووٛشٕ َووسج  )  انوودْٞ يف متهووني انووسأ٠ اقتؿوو  ٜ ً 

عًو٢   ا٭ٍَٚٓظُ م اجملتُع اندْٞ تسنوص يف انكو ّ    إٔ( ٚ ٖرا ٜعهظ 76‚03)

 تٗووتِ  صٜوو  ٠ انطووت٣ٛ ا٫قتؿوو  ٟ يًُووسأ٠ َوؤ ةوو٬ٍ      تكوودِٜ اخلوودَ م ايوويت  

ؾػحت٠ ٚ عٌُ   ْت ج١َٝػسٚع م   ق ١َتكدِٜ  ساَخ َستبط١   يتدزٜظ ع٢ً 

تسنٝووص َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ ؾكوود يووٛذظ  ٚزام يف اخلٝ طوو١ ٚ ايتطسٜووص 

ايوووتُهني ا٫قتؿووو  ٟ يًُوووسأ٠ َووؤ ةووو٬ٍ تووودزٜبٗ  عًووو٢  عوووا   أْػوووط١  عًووو٢

يت متهٓٗوو  َوؤ تووٛؾحت  ةووٌ ة  وو   انٗوو زام ايوو  نطوو  ٗ  ٚ ايوورباَخ ٚ ا٭ْػووط١

 .ا 

ايووورٟ ٜتكووؤُ  ٚز َٓظُووو م اجملتُوووع   ا٭ٍٚجووو ٤ يف ايرتتٝوووظ ايالووو ْٞ ان٪غوووس  -2

( ٚقوو٠ٛ 115‚3) انوودْٞ يف متهووني انووسأ٠ ايُٝٓٝوو١ تعًُٝٝووً  ٚذيووو  ووٛشٕ َووسج        

 .ٕ َٓظُ م اجملتُع اندْٞ أ( ٖٚرا ٜعهظ 73103ْطب١ٝ )
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ايال يووا ان٪غووس ايالوو ْٞ ايوورٟ ٜتكوؤُ  ٚز َٓظُوو م اجملتُووع    جوو ٤ يف ايرتتٝووظ-3 

( 110‚3اندْٞ يف متهني انسأ٠ اي١ُٝٓٝ يف اجمل ٍ ايؿرٞ ٚذيو  ٛشٕ َوسج  ) 

 ( 70‚7ٚ ق٠ٛ ْطب١ٝ )

ج ٤ يف ايرتتٝظ ايسا ع ان٪غس ايسا ع ٚ انوستبط  ودٚز َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ      -4

   ٛ ( ٚقوو٠ٛ ْطووب١ٝ  105‚8شٕ َووسج  )يف متهووني انووسأ٠ ايُٝٓٝوو١ ضٝ ضووٝ  ٚ ذيووو  وو

يًعٌُ  ا٭١ًٖٝىل ايكٝٛ  انؿسٚق١ ع٢ً اجلُعٝ م  ( ٚ قد ٜسجع ذيو 67‚8)

 يف جم ٍ تدعِٝ انػ زن١ ايطٝ ض١ٝ

ان٪غووس اخلوو َظ ٚانووستبط  وودٚز َٓظُوو م  ٚا٭ةووحت جوو ٤ يف ايرتتٝووظ اخلوو َظ- 5

ٕ اجملتُوووع انووودْٞ يف جمووو ٍ َٓ ٖكووو١ ايعٓوووـ انٛجووو٘ قووود انوووسأ٠ ٚذيوووو  وووٛش  

ذداةوو١ ايوورباَخ    ىلٚ قوود ٜسجووع ذيووو   (66‚3( ٚقوو٠ٛ ْطووب١ٝ ) 103‚4َووسج  )

انٛجٗوو١ ذمووٛ ايككوو ٤ عًوو٢ ايتُٝٝووص ٚ ايعٓووـ انٛجوو٘ قوود انووسأ٠ ٚ قًوو١ عوود            

 ؿوووؿ١ ع َووو١ ٚ   اإلْطووو ٕايووويت تعُوووٌ يف جمووو ٍ ذكوووٛم     ا٭ًٖٝووو١اجلُعٝووو م 

 . َط ْد٠ ٚ َٓ ؾس٠ ذكٛم انسأ٠  ؿؿ١ ة ؾ١

 :مة للدراسة جاني عشر : النتائج العاال

 : ا٭ٍٚايٓت ٥خ ايع ١َ انستبط١   يتط ٩ٍ ( أ)

"َووو   ٚز َٓظُووو م اجملتُوووع انووودْٞ يف متهوووني انوووسأ٠ ايُٝٓٝووو١       ايووورٟ ْوووـ ع٢ً 

 تعًًُٝٝ ؟"

ٚ ةودَ م َٓظُو م اجملتُوع     أْػوط١ نػؿ  ْت ٥خ ايدزاض١ ايسا١ٖٓ عؤ تعود    

َستبووو١  ٤م انووودْٞ يف جمووو ٍ متهوووني انوووسأ٠ ايُٝٓٝووو١ يف اجملووو ٍ ايتعًُٝوووٞ ٚايووويت جووو 

 :تٓ شيًٝ  نُ  ٢ًٜ

 ١ .ايكٝ ّ  ؿؿٍٛ تك١ٜٛ ة ؾ١ يًؿتٝ م يف َساذٌ ايتعًِٝ ان تًؿ -

 اٯيٞ.تٓؿٝر  ٚزام تدزٜب١ٝ يف جم ٍ ا  ضظ  -

 . تٓؿٝر  ساَخ تٛع١ٜٛ عٔ خم طس تطسا ايؿتٝ م َٔ ايتعًِٝ -
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 .ايدزاض١ٝ يًؿتٝ م ايؿكحتام  ا٭ ٚامانط ١ُٖ يف تٛؾحت  -

 . يًطٝدام ا٭١َٝحمٛ انػ زن١ يف  ساَخ  -

 . انط ١ُٖ يف  ٓ ٤ ٚ تأةٝا ؾؿٍٛ تعًِٝ ايؿتٝ م يف ايسٜـ -

 . غٗس١ٜ يًؿتٝ م غحت ايك  زام ع٢ً ايتعًِٝ  ع ْ متٛؾحت  -

 . ط٬ ٞ يًط يب م َٔ انٓ طل ايبعٝد٠ عٔ اجل َع١  ضه ٕتٛؾحت  -

 

 ايٓت ٥خ ايع ١َ انستبط١   يتط ٩ٍ ايال ْٞ:)ا(

ظُووو م اجملتُوووع انووودْٞ يف متهوووني انوووسأ٠ ايُٝٓٝووو١   َووو   ٚز َٓ"ايووورٟ ْوووـ عًووو٢  

 ؾرًٝ ؟ "

َٓظُوو م اجملتُووع   ا٭ْػووط١نػووؿ  ْتوو ٥خ ايدزاضوو١ ايسآٖوو١ عوؤ تعوود      ؾكوود 

َستب١ تٓ شيٝ  اندْٞ يف جم ٍ متهني انسأ٠ اي١ُٝٓٝ يف اجمل ٍ ايؿرٞ ٚ اييت ج ٤م 

 نُ  ًٜٞ : 

  .طتُسان اإلدم اتٓؿٝر  ساَخ تٛع١ٜٛ مب  طس ايصٚاد انبهس ٚ -

 . طيب يف انطتػؿ٢  غسافتٛع١ٝ ايطٝدام  كسٚز٠ اي٫ٛ ٠ ت  -

 . تٛع١ٝ ايطٝدام  طسم ايٛق ١ٜ َٔ ايطسط ٕ-

 .يٮطؿ ٍ ايترؿٝٓ مانط ١ُٖ يف ايتٛع١ٝ  أ١ُٖٝ -

 . ا ٛاٌَ ا٭َٗ مانػ زن١ يف زع ١ٜ -

 . انط ١ُٖ يف تٛؾحت ايع٬د ٚا٭ ١ٜٚ يًطٝدام جم ًْ -

 . ٌ ايطب١ٝ ة ؾ١ يف انٓ طل ايسٜؿ١ٝانط ١ُٖ يف ايكٛاؾ-

 ا٭ضس٠ .تٛع١ٝ ايطٝدام يف ايتٛع١ٝ  ٛض ٥ٌ تٓظِٝ -

 . ايتٛع١ٝ  ٛض ٥ٌ ٚطسم   ١ٜ ايب١٦ٝ ٚ تسغٝد اضت داّ انٝ ٙ-

 .تٓؿٝر  ٚزام تدزٜب١ٝ يًك  ٬م ايػعبٝ م يف ايسٜـ-
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 ايٓت ٥خ ايع ١َ انستبط١   يتط ٩ٍ ايال يا :)د( 

َٓظُووو م اجملتُووع انووودْٞ يف متهوووني انوووسأ٠ ايُٝٓٝووو١   َووو   ٚز" ٚايوورٟ ْوووـ عًووو٢ 

 ؟ "اقتؿ  ًٜ 

َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ يف جموو ٍ   أْػووط١ْتوو ٥خ ايدزاضوو١ تعوود   ؾكوود أ ٗووسم

 ايت يٞ:َستب١ تٓ شيٝ   متهني انسأ٠ اي١ُٝٓٝ يف اجمل ٍ ا٫قتؿ  ٟ ٚ اييت ج ٤م 

 .ٜصايكٝ ّ  تٓؿٝر  ٚزام تدزٜب١ٝ يًطٝدام ع٢ً اخلٝ ط١ ٚ ايتطس-

 .تٓؿٝر  ٚزام تدزٜب١ٝ يف ؾٔ ايهٛاؾحت ٚ ايص١ٜٓ-

 .ايؿػحت٠ اإلْت ج١ٝتدزٜظ ايطٝدام ع٢ً انػسٚع م -

 .َط عد٠ ايطٝدام يف تطٜٛل َٓتح تٗٔ انٓصي١ٝ-

 .تدزٜظ ايطٝدام ع٢ً انٗ زام انستبط١  طٛم ايعٌُ-

 . قٝ ّ اجلُع١ٝ  تٛؾحت ذٛاؾص َ  ١ٜ يًط يب م يف اندازع ٚ اجل َع م-

 . اجلُع١ٝ يكسٚ  َٝطس٠ يًطٝدام يف ايسٜـتٛؾحت-

 .تٛؾحت ايدعِ ان  ٟ يٮضس اييت تعٛا  اَسأ٠ -

 . تكدِٜ ايدعِ ان  ٟ يًٓط ٤ انطًك م ٚ انطحْٛ م-
 

 ايٓت ٥خ ايع ١َ انستبط١   يتط ٩ٍ ايسا ع :) ( 

َووو   ٚز َٓظُووو م اجملتُوووع انووودْٞ يف متهوووني انوووسأ٠ ايُٝٓٝووو١   "ٚايووورٟ ْوووـ عًووو٢

 ضٝ ضًٝ ؟

ْتوو ٥خ ايدزاضوو١ تعوود  اخلوودَ م ايوويت تكوودَٗ  َٓظُوو م اجملتُووع   ؾكوود أٚقوور 

َستبووو١ انوودْٞ يف جموو ٍ متهوووني انووسأ٠ ايُٝٓٝووو١ يف اجملوو ٍ ايطٝ ضووٞ ٚ ايووويت جوو ٤م       

 تٓ شيًٝ  نُ  ًٜٞ :

 .انػ زن١ يف َساقب١ ا٫ْت    م ايربن ١ْٝ ٚ احمل١ًٝ -

  .١تدزٜظ ايػب ا َٔ اجلٓطني يف جم ٍ انٗ زام ايكٝ  ٜ-
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 اإلْط ٕ.تدزٜظ ايػب ا َٔ اجلٓطني يف جم ٍ ذكٛم -

 .ايطٝ ض١ٝ ا٭ذصااايتٛع١ٝ  أ١ُٖٝ انػ زن١ ايطٝ ض١ٝ ٚ -

 .ْػسام  ٚز١ٜ يتػحٝع ايٓط ٤ ع٢ً انػ زن١ ايطٝ ض١ٝ  ؾداز-

يتعوودٌٜ ايكووٛاْني ايوويت توود َوؤ انػوو زن١     أةووس٣ايتػووبٝو َووع َٓظُوو م  -

 .ايطٝ ض١ٝ يًٓط ٤

 . م يف ا٫ْت    مَط ْد٠ ايطٝدام انسغر-
 

 ايٓت ٥خ ايع ١َ انستبط١   يتط ٩ٍ اخل َظ :( و)ٖ

َوو   ٚز َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ يف جموو ٍ َٓ ٖكوو١ ايعٓووـ    " ايوورٟ ْووـ عًوو٢ 

 انٛج٘ قد انسأ٠ ؟  

ٚ ةودَ م َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ      أْػوط١ نػؿ  ْتو ٥خ ايدزاضو١ تعود     ؾكد 

ايويت جو ٤م   ايعٓوـ قود انوسأ٠ ٚ     يف جم ٍ متهوني انوسأ٠ ايُٝٓٝو١ يف جمو ٍ َٓ ٖكو١     

 :َستب١ تٓ شيٝ   نُ  ٢ًٜ

 .ايتٛع١ٝ  أغه ٍ ايعٓـ قد انسأ٠ يف اجملتُع ايُٝين -

اْتػو ز  و ٖس٠ ايعٓوـ قود      أضوب ا انػ زن١ يف تٓؿٝر  زاض م َٝدا١ْٝ ذٍٛ  -

 . انسأ٠

 ا٭ضس١ٜ.ايتٛع١ٝ  ٛض ٥ٌ ذٌ اخل٬ؾ م  -

 .١  عد ايط٬مانط ْد٠ ايك ١ْْٝٛ يًطٝدام يًرؿٍٛ ع٢ً ايٓؿك -

 .انط ْد٠ ايك ١ْْٝٛ يًطٝدام يف ايطحٕٛ -

 .غسؾ١ اضتُ ع يًٓط ٤ اي٬تٞ تعسقٔ يًعٓـ ا٭ضسٟ  -
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هه الصعوبات اليت تواجه منظنات اجملتنع املدني العاملة النتائج املرتبطة با ثالح عشر:

 :  اليننيةيف جمال متكني املرأة 

تٛاج٘ ايعدٜد َؤ انعٛقو م    نػؿ  ْت ٥خ ايدزاض١ إٔ َٓظُ م اجملتُع اندْٞ

 : يف جم ٍ متهني انسأ٠  اي١ُٝٓٝ تتُالٌ ؾُٝ  ًٜٞ

تعووو ْٞ َٓظُووو م اجملتُوووع انووودْٞ َووؤ قوووعـ َطوووتٜٛ م ايتأٖٝوووٌ ٚايتووودزٜظ    -1

يهٛا زٖ  ايؿ١ٝٓ    ٜ٪ةس ضًبً  ع٢ً َطتٜٛ م ايت طٝط يًرباَخ ٚا٭ْػط١ 

 ٚانػسٚع م اييت تٓؿرٖ  . 

دْٞ عًوووو٢ ا٭ْػووووط١ انب غووووس٠ يًُطووووتؿٝدام   تسنووووص َٓظُوووو م اجملتُووووع انوووو   -2

 ٓ ١ ٚايٓكدٜو١ ٚعودّ ا٫ٖتُو ّ   ٭ْػوط١ ذام ايبعود      ٝو نتكدِٜ انطو عدام ايعٝ

انطتكبًٞ اييت تطتٗدف ت١ُٝٓ قدزام ٚ َه ْٝ م انطتؿٝدام ٚتكل ايؿ ٥د٠ 

 َػ زن١ انسأ٠  ؿ ع١ًٝ يف ايت١ُٝٓ انطتدا١َ     ىلانطتكب١ًٝ ٚت٪ ٣ 

حمدٚ ١ٜ ٚؾوٍٛ ايٓطو ٤  ىل     ىل ٣ ٪ني ؾؿٛف ايٓط ٤    ٜاْتػ ز ا٭١َٝ   -3

 .اخلدَ م اييت تكدَٗ  َٓظُ م اجملتُع اندْٞ يًُسأ٠ 

عووودّ توووٛؾس ق عووود٠  ٝ ْووو م ذوووٍٛ تًٝوووٌ أٚقووو ع انوووسأ٠ ايُٝٓٝووو١ ا٫قتؿووو  ١ٜ       -4

ٚا٫جتُ عٝوو١ ٚايؿوور١ٝ ٚايوويت تعووٛم َوؤ   َوو د انووسأ٠ يف ايتُٓٝوو١ ٚتوود َوؤ      

 ع اندْٞ ايع ١ًَ َع انسأ٠ . ؾ ع١ًٝ َٓظُ م اجملتُ

ص ٚضوو ٥ٌ اإلعوو٬ّ عًوو٢ ا٭ ٚاز ايتكًٝدٜوو١ يًُووسأ٠  ُٝٓوو  أ ٚاز انووسأ٠ يف       ٝووتسن - 5

َٛاقووع اإلْتوو د ٚانػوو زن١ ا٫جتُ عٝوو١ ٚايطٝ ضوو١ٝ ٚايالك ؾٝوو١ اٖتُ َووً  أقووٌ       

جعٌ  عا َٓظُو م اجملتُوع انودْٞ عًو٢ ْؿوظ ا٭ ٚاز       ايرٟٖٚ َػًٝ  ا٭َس 

 . ايتكًٝد١ٜ يًُسأ٠ 

 ضٝطس٠ ايع  ام ٚايتك يٝد اييت تد َٔ َػ زن١ انسأ٠ يف ا ٝ ٠ ايع ١َ.   - 6

 

 



 

 

  

 مجلت األودلس للعلوم اإلوساويت واالجتماعيت 487

 اليمىيتاليمىيت  المرأةالمرأةدور مىظماث المجتمع المدوي في تمكيه دور مىظماث المجتمع المدوي في تمكيه د/أحمد عبدالحميد ، د/فتحيت باحشوان                          

 م1024 يىاير (  6المجلد )  األولالعدد 

ايووويت ّ ( 2005 زاضووو١ ) ٖٜٛووودا عوووديٞ تتؿووول ٖووورٙ ايٓتووو ٥خ َوووع َووو  أغووو زم  يٝووو٘  

 ا٭طووس ايؿووعٛ  م َٓٗوو  قووعـ    َوؤٖوورٙ انٓظُوو م تعوو ْٞ ايهووالحت     إٔ  ىلتٛؾووً  

اورٙ انٓظُو م ٚضوٝطس٠ ايكٝوٛ       ٜو١ ٚاإل ازان٪ضط١ٝ ٚايكدزام ٚانٗ زام ايتٓظ١ُٝٝ 

 ايك ١ْْٝٛ ع٢ً ذسن١ َٓظُ م اجملتُع اندْٞ

َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ   إٔ  ّ (2006ذووٍٛ   زاضوو١ ) ؾٛشٜوو١  وو َسنُوو  أ ٗووسم 

    ٌ  ٖوورٙ انٓظُوو م َوووٛمسٞ،   أْػوووط١ عووا   إٔ : تٛاجوو٘ ايعدٜوود َوؤ ايؿوووعٛ  م َالوو

ٝ  ٚعوودّ ز وط  ٚقوآي١ ايتُٜٛوٌ انكوودّ َؤ ا هَٛو١،     ِ هًووٞ ايبٓو ٤ اا َٓظُوو م  نعظو

ٌ جًوٗ ، ٚقًو١  وساَخ ايتودزٜظ     أَؤ   أْػو٦  ايويت     ٭ٖوداف اجملتُع انودْٞ    ٚايتأٖٝو

نُ  نػؿ  ْتو ٥خ   يف تًو انٓظُ م. اإل از١ٜاا٦ٝ م  ٚأعك ٤انٛج١ٗ يكٝ  ام 

َٓظُوو م  اجملتُووع انوودْٞ تٛجوو٘ ايهووالحت َوؤ       إٔ  ّ (2006 زاضوو١ ) ْْٗٛوود ايكوو  زٟ   

 عووا جٗوو م ايتُٜٛووٌ أجٓوود٠   ذٝووا تؿووس   ايتُٜٛووٌ ؾووعٛ  م  أُٖٗوو ايؿووعٛ  م 

 .ع٢ً ٖرٙ انٓظُ م َع١ٓٝ 

دور منظناات اجملتناع املادني العاملاة فاى جماال متكاني املارأة         لتفعيال  مقرتحاات  رابع عشر: 

 : اليننية 

تٓػووٝط ايتعوو ٕٚ  ووني ان٪ضطوو م ا هَٛٝوو١ َٚٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ ايوويت         -1

ايعُووٌ ٚاضووتالُ ز أؾكووٌ يًُووٛاز  ان  ٜوو١    تٗووتِ  وو نسأ٠ يًتكًٝووٌ َوؤ اش ٚاجٝوو١    

سضووِ  ٚايبػووس١ٜ انت ذوو١ يف  طوو ز َؿٗووّٛ ايػووسان١ ٚايتػووبٝو ؾُٝوو  ٜتؿووٌ    

 ٚتٓؿٝر ايطٝ ض م ٚايرباَخ ٚانػسٚع م اييت تطتٗدف انسأ٠ . 

تهوِ عُوٌ    ايويت  ذداث تػحتام َ٪ضطو١ٝ يف ايكوٛاْني ٚايتػوسٜع م ٚايًوٛا٥       -2

َع انوسأ٠ ْٚػوس ايتٛعٝو١  وني أٚضو ط ايٓطو ٤       َٓظُ م اجملتُع اندْٞ ايع ١ًَ 

 يف جم ٍ َعسؾ١ ذكٛقٗ  اند١ْٝ ٚا٫قتؿ  ١ٜ ٚا٫جتُ ع١ٝ . 

يًٓطوووو ٤ يف اجملوووو ٫م ايتعًُٝٝوووو١ ٚا٫قتؿوووو  ١ٜ  ٚاخلٝوووو زام تٛضووووٝع ايؿووووسف  -3

َٔ ايٛؾٍٛ ع انسأ٠ ٓمت اييتانعٛق م   شاي١ٚايطٝ ض١ٝ ٚايالك ؾ١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً 

 . انٛاز  ان تًؿ١  ىل 
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ايت طوووٝط  اقووورتا  أضووو يٝظ ٚ يٝووو م متهووؤ انوووسأ٠ َووؤ انػووو زن١ ايؿ عًووو١ يف    -4

ٚايتٓؿٝر ٚايتكِٝٝ ٚانت  ع١ يف حم ٚي١ إل َ د انوسأ٠ يف ايتُٓٝو١ ٚيف اخلطوط    

 تطتٗدف تكٝل ت١ُٝٓ ع  ي١ .  اييتٚايرباَخ 

قسٚز٠ هدٜد ٚتٛضوٝع اخلودَ م ايؿور١ٝ َؤ ةو٬ٍ توٛؾحت ايبٓٝو١ ايترتٝو١          -5

 ٜووو١ ايؿووور١ٝ ا٭ٚيٝووو١ ٚتوووٛؾحت ايهووو  ز ايؿووورٞ ٚايهوووٛا ز ان٪ًٖووو١ يصٜووو  ٠  ٚايسع

 َطت٣ٛ اخلدَ م ايؿر١ٝ انكد١َ يًُسأ٠ . 

قسٚز٠ ٚقع  ٝ ْ م ٚ ذؿ ٤ام َتحد ٠ َٚتطٛز٠ تعهظ انػ زن١ ا كٝكو١   -6

يًُوووسأ٠ ٚا وووسف عًووو٢   َووو د ايٓوووٛع ا٫جتُووو عٞ يف اضووورتاتٝحٝ م ٚةطوووط    

  .اي٢ُٓٝٚ ساَخ ت١ُٝٓ اجملتُع 

ايعٌُ ع٢ً تطوٜٛس ايطٝ ضو م ايتعًُٝٝو١ ٚتطوٜٛس انٓو ٖخ ؾو٢ ن ؾو١ انساذوٌ          -7

مبووو  ٜتكووؤُ  عطووو ٤ ؾوووسف َتطووو ١ٜٚ ي٬يترووو م  ووو يتعًِٝ يهوووٌ َووؤ اإلْووو ث   

 ٚايرنٛز ٚايكك ٤ ع٢ً ايؿح٠ٛ ايك ١ُ٥  ُٝٓٗ  . 

َته ًَووو١ يتُٓٝووو١ انٓووو طل   زع ٜووو١ اجتُ عٝووو١  ايعُوووٌ عًووو٢ توووٛؾحت ضٝ ضووو م      -8

ٗٛ  اجلٗو م ايسمسٝو١   اجلتسنص ايٓط ٤ ايؿكحتام( ٚتٓطٝل ايسٜؿ١ٝ )أَ نٔ 

 .حت٠ اييت تترًُٗ  انسأ٠ ايسٜؿ١ٝٚغحت ايسمس١ٝ يف ضبٌٝ ختؿٝـ ا٭عب ٤ ايهب

تطووووتٗدف تٛعٝوووو١ انووووسأ٠  ه ؾوووو١ ذكٛقٗوووو  ايطٝ ضوووو١ٝ ٚايال ْٜٛوووو١  ووووساَخ توووبين   -9

ٚا٫جتُ عٝو١ ٚتكوودِٜ ا٭ يوو١ اإلزغو  ١ٜ ايوويت متهٓٗوو  َؤ ا ؿووٍٛ عًوو٢ ٖوورٙ    

 . اإلض١َٝ٬َع ايػسٜع١  ٗ تع زق ػسط عدّ  كٛم ا
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 :  املستخدمة يف الدراسة املراجع خامس عشر :

  َوووو د انووووسأ٠ يف عًُٝوووو١ ايتُٓٝوووو١، انسنووووص ايووووُٝين   َوووو١ ايعًووووِٝ ايطٛضوووو٠ٛ : أ   (1

 .  5ّ، ف 1997يًدزاض م ا٫جتُ ع١ٝ ٚ بٛث ايعٌُ، َ زع، 

 ايطو  ع ذوٍٛ َطوت٣ٛ تٓؿٝور اتؿ قٝو١      ايتكسٜس ايٛطين اجلُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ :    (2

ايًحٓووو١ ، ّ(2006ايككووو ٤ عًووو٢ ن ؾووو١ أغوووه ٍ ايتُٝوووص قووود انوووسأ٠ )ايطوووٝداٚ     

 . 53ّ، ف  200ايٛط١ٝٓ يًُسأ٠، ؾٓع ٤، 

  ٚز َ٪ضطوو م اجملتُووع انوودْٞ يف ايطٝ ضوو١ ايطووه ١ْٝ،   : طوو٘ ذطووني ااُوودا٢ْ    (3

-٤14، ايؿورت٠  ٚزق١ َكد١َ يًُٓتد٣ ايٛطين يكٝ  ام اجملتُع اندْٞ، ؾٓع 

 .176ف  ّ، 2001َ ٜٛ  16

انووو٪متس  يفايتُٓٝووو١ ا٫جتُ عٝووو١، بووا َٓػوووٛز   يفغووسن ٤    ذطووني أؾٓووودٟ :    (4

 19 – 17ايكووَٛٞ يًتُٓٝوو١ ا٫جتُ عٝوو١ ٚشاز٠ ايػوو٦ٕٛ ا٫جتُ عٝوو١، ايكوو ٖس٠،       

 . 21ّ، ف2000ضبتُرب 

، ٚشاز٠  2025ّ اإلضوورتاتٝح١ٝايعوو ّ يس٩ٜوو١ ايووُٝٔ  اإلطوو ز اجلُٗٛزٜوو١ ايُٝٓٝوو١ :   (5

 . 24ّ، ف 2000ؾٓع ٤، ايت طٝط ٚايت١ُٝٓ، 

ان١  ووني َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ  ؾووٛا  ضووعٝد ق ضووِ :  يٝوو م َتكدَوو١ يًػووس    (6

ايعُوٌ يف جمو ٍ ايتُٓٝو١ ا٭ضوس١ٜ، انًتكو٢ ا٭ٍٚ يًتُٓٝو١ ا٭ضوس١ٜ،        ٚغسن ٤ 

 . 7ّ، ف 2010/  9/  28 -23ؾٓع ٤، يف ايؿرت٠ 

قطووو ع ايتُٓٝووو١   ٠ ايػووو٪ٕٚ ا٫جتُ عٝووو١ ٚ ايعُوووٌ،  ٚشاز اجلُٗٛزٜووو١ ايُٝٓٝووو١ :     (7

ا٫جتُ عٝوو١ اإل از٠ ايع َوو١ يًحُعٝوو م ٚ ا٫توو  ام نػووـ  أمسوو ٤ ٚ ٝ ْوو م   

اجلُعٝ م ٚ ا٫ت  ام ايتع ١ْٝٚ ٚ اجلُعٝ م ٚ ان٪ضطو م ا٭ًٖٝو١ مبر ؾظو١    

 .2،ف 2011،، َرنسام غحت َٓػٛز٠ ذكسَٛم

ند٣ تكٝل ا٭ْدٜو١ ايٓطو ١ٝ٥   أ د حمُد ذطٔ ايرب سٟ :  زاض١ تكٛمي١ٝ     (8

٭ٖوووووداؾٗ  مبر ؾظووووو١ ايؿٝوووووّٛ ، زضووووو ي١ َ جطوووووتحت غوووووحت َٓػوووووٛز٠، اخلدَووووو١ 

 ّ. 1996ا٫جتُ ع١ٝ، ج َع١ ايؿّٝٛ، 
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ٖٓووو ٤ حمُووود ايطوووٝد عبووود اجملٝووود : ايتووودةٌ انٗوووين يً دَووو١ ا٫جتُ عٝووو١           (9

نطووووو عد٠ اجلُعٝووووو م ا٭ًٖٝووووو١، زضووووو ي١ َ جطوووووتحت غوووووحت َٓػوووووٛز٠، اخلدَووووو١    

 ّ .  1996ج َع١ ايؿّٝٛ، ا٫جتُ ع١ٝ، 

عبوووود ايطوووو٬ّ ضووووعٝد ا هُٝووووٞ : تعًووووِٝ انووووسأ٠ ٚع٬قتوووو٘  رتنٝبوووو١ ا٭ضووووس٠     (10

ج َعووو١  ،ا كوووس١ٜ يف ايوووُٝٔ، زضووو ي١  نتوووٛزاٙ غوووحت َٓػوووٛز٠، نًٝووو١ اٯ اا  

 ّ .1999ؾٓع ٤، 

أمئ زَك ٕ أ ود عبود ايؿتو   : انكَٛو م ايويت تطو ِٖ ؾو٢ تكٝول أٖوداف            (11

كووسٟ،  زاضوو١ َ جطووتحت غووحت َٓػووٛز٠، نًٝوو١      مجعٝوو م اجملتُووع احملًووٞ ا   

 .ّ 1999اخلد١َ ا٫جتُ ع١ٝ، ج َع١ ايك ٖس٠، ؾسع ايؿّٝٛ، 

ا٫ذتٝ جووو م ايتعًُٝٝووو١ يًُوووسأ٠    عبووود ايطووو٬ّ عًوووٞ عبووود ايٖٛووو ا ايؿكٝووو٘  :     (12

ايسٜؿٝووو١ يف ايوووُٝٔ،  زاضووو١ تطبٝكٝووو١ عًووو٢ عٝٓووو١ َووؤ َسانوووص ايتعًوووِٝ غوووحت     

 ّ .  2000 ،ج َع١ تعص ١ٝ اٯ اانً،زض ي١ َ جطتحت غحت َٓػٛز٠   ،ايٓظ َٞ 

13) Bangalore, Redesigning From roots : critical view of 
training    initiatives towards empowerment of woman 
and redesigning  policy  Redesigning (2000)  .  

 . 2003ّ ،، ٜٓ ٜسْٝٛ اٞ: ايتُهني ٚت١ُٝٓ انسأ٠ ايسٜؿ١ٝ،  ايدٚيٞايبٓو  (13

ٖٓوو ٤ عبوود ايتووٛاا ز ٝووع : تًٝووٌ ضٝ ضوو١ ٚشاز٠ ايػوو٦ٕٛ ا٫جتُ عٝوو١ يسع ٜوو١          (14

انوووسأ٠، زضووو ي١  نتوووٛزاٙ غوووحت َٓػوووٛز٠، نًٝووو١ اخلدَووو١ ا٫جتُ عٝووو١، ج َعووو١   

 ّ . 2002ايك ٖس٠ ؾسع ايؿّٝٛ، 

ضووعٝد عًووٞ ق ٥وود ان وو٬يف : ا كووٛم ايطٝ ضوو١ٝ يًُووسأ٠ ايُٝٓٝوو١  ووني ايووٓـ         (15

 ع١ٝ، زض ي١ َ جطتحت غحت َٓػوٛز٠، نًٝو١ اٯ اا،  ايك ْْٛٞ ٚانُ زض١ ا٫جتُ 

 ّ . 2002ج َع١ ؾٓع ٤، 

17) Apollo Mukasa , Civil Society, Woman empowerment 
and decentralization in Uganda , Maker ere  university 
, Kampal (2003) 
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18) Bakshi, J. D, Impact  evaluation of woman and girl 
beneficiary oriented Programmers and  Schemes on 
their Socio – economic Status in Himachal  Pradesh  , 
Sirmour 4st, himachal Pradesh, (2003) 

نٝوو ٤ جوو٬ٍ ايووودٜٔ حمُوود: تكوووِٜٛ  ووساَخ ايتُٓٝوو١ ايبػوووس١ٜ ؾوو٢ اجلُعٝووو م        (19

ا٭ًٖٝووو١ مبر ؾظووو١ ايؿٝوووّٛ،  زاضووو١  نتوووٛزاٙ غوووحت َٓػوووٛز٠، نًٝووو١ اخلدَووو١    

 ّ . 2003ا٫جتُ ع١ٝ، ج َع١ ايك ٖس٠، ؾسع ايؿّٝٛ، 

ضووًٝٝ  غووؿٝل أ ووٛ غووكس٠ :  ٚز ايطٝ ضوو م ا٫جتُ عٝوو١ ا هَٛٝوو١ َٚٓظُوو م         (20

اجملتُووووع انوووودْٞ يف ختؿٝووووـ ذوووود٠ ايؿكووووس يف اجلُٗٛزٜوووو١ ايُٝٓٝوووو١، زضوووو ي١      

 .ّ 2004ج َع١ عدٕ،  ،َ جطتحت غحت َٓػٛز٠، ن١ًٝ اٯ اا

21) Joshi, Meenakshi : woman s empowerment:experience 
from watershed project, social  welfare (2004) 

دم٣ٛ ايؿٛاٍ )حمسزًا( : اجلُعٝو م ا٭ًٖٝو١ ايع ًَو١ ؾو٢ جمو ٍ انوسأ٠،  زاضو١          (22

َطر١ٝ حملو ؾظيت ايؿٝوّٛ ٚانٓٝو  جبُٗٛزٜو١ َؿوس ايعس ٝو١، ايكو ٖس٠، انسنوص         

 ّ . 2004ايكَٛٞ يًبرٛث ا٫جتُ ع١ٝ ٚاجلٓ ١ٝ٥، 

قٓوودٌٜ :  ٚز اجلُعٝوو م ا٭ًٖٝوو١ يف تٓؿٝوور ا٭ٖووداف اإلمن ٥ٝوو١، ٚزقوو١        أَوو ْٞ  (23

 16 -14عٌُ َكد١َ يًُ٪متس اخل َظ يًُحًظ ايكوَٛٞ يًُوسأ٠ يف ايؿورت٠    

 ّ .2005َ زع، ايك ٖس٠، 

 ٗٝح١ حمُد ايدًُٜٞ : تعًِٝ انسأ٠ ٚتدزٜبٗ  َٔ َٓظٛز ايٓوٛع ا٫جتُو عٞ،     (24

ٚز انووسأ٠ ايعس ٝوو١ يف ايتُٓٝوو١ ا٫قتؿوو  ١ٜ،   ٚزقوو١ عُووٌ َكدَوو١ نٓتوود٣ تعصٜووص    

 .ّ  2005أنتٛ س،  2001ج َع١ ايبرسٜٔ، 

ْ  ١ٜ ا ٛ عٛف :  ٚز ايتعو ٕٚ ٚايته َوٌ  وني اجلُعٝو م ا٭ًٖٝو١ يف تؿعٝوٌ  ٚز         (25

ٚزقو١ عُوٌ َكدَو١ نًتكو٢ تعصٜوص  ٚز انوسأ٠        انسأ٠ ايعس ٝو١ يف ايتُٓٝو١ ايعس ٝو١ ،   

 .2005ّج َع١ ايبرسٜٔ، ايبرسٜٔ،  ايعس ١ٝ يف ايت١ُٝٓ ا٫قتؿ  ١ٜ،
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ٖٜٛوودا عووديٞ : ؾع يٝوو١ َ٪ضطوو م اجملتُووع انوودْٞ ٚتووأةحتٙ عًوو٢  ًووٛز٠ ضٝ ضوو١     (26

 ْؿوو م يً وودَ م ا٫جتُ عٝوو١، ْوود٠ٚ َسنووص  زاضوو م ايٛذوود٠ ايعس ٝوو١ ٚ ٚيوو١       

 .ّ 2005 ْٛؾُرب، 30 -28ايسؾ ١ٖٝ ا٫جتُ ع١ٝ، اإلضهٓدز١ٜ، 

نووسأ٠ يف اجملتُووع ايووُٝين، زضوو ي١  ؾ طُوو١ عًووٞ ؾكووٌ : َظوو ٖس ايتُٝٝووص قوود ا    (27

َ جطوووتحت غوووحت َٓػوووٛز٠، َعٗووود ايبروووٛث ٚايدزاضووو م ا٫جتُ عٝووو١، ايكووو ٖس٠،   

2006. ّ 

حمُد ْٛز ؾسذ م : ايدٚي١ ٚاجملتُع اندْٞ ٚايك ْٕٛ ٬َٚذظ م ع٢ً  عا   (28

جٛاْظ ايتُٝٝص ايتػسٜعٞ قد ايٓطو ٤ يف ايوٛطٔ ايعس وٞ، ٚزقو١ عُوٌ َكدَو١       

 ّ .    2006دْٞ  متهٔ انسأ٠، ايبرسٜٔ، ؾرباٜس، َ٪متس اجملتُع ان  ىل

ؾٛشٜوو١  وو َسذٍٛ :  ٚز َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ يف توودعِٝ ايتُٓٝوو١ ايُٝٓٝوو١،     (29

 . 2006َّسنص أَ ٕ يًُؿ  ز ٚايدزاض م ايعس ٞ، 

ْْٗٛوود ايكوو  زٟ :اخلطوو ا اإلع٬َووٞ يف اجملتُووع ايطوو ٥د يف اجملتُووع انوودْٞ،       (30

تُووع انوودْٞ ٚمتهووني انووسأ٠ ايعس ٝوو١، ايبرووسٜٔ،    ٚزقوو١ عُووٌ َكدَوو١ َوو٪متس اجمل  

 ّ .2006ؾرباٜس، 

أيؿ  ايد عٞ : انسأ٠ ٚاجملتُع اندْٞ يف ايُٝٔ  زاض١ َٝدا١ْٝ نػو زن١ انوسأ٠     (31

يًُؿوووو  ز أَوووو ٕ حم ؾظوووو١ تعووووص،  َسنووووص    يفيف َ٪ضطوووو م اجملتُووووع انوووودْٞ   

 ّ. 2006 ،ٚايدزاض م

عٗوو  َوؤ تعًووِٝ ايؿتوو ٠ ) زاضوو١   َٚٛق ا٭ضووس٠ايطووسٚز عبوود ايكوو  ز :   أ ووٛدمٝووظ   (32

 ّ . 2006َك ز١ْ(، زض ي١ َ جطتحت غحت َٓػٛز٠، ن١ًٝ اٯ اا، ج َع١ عدٕ، 

33) Mukherjee, Impact assessment study of SGSY 

Programmer33 empowerment of woman at Babpur 

village, kolkala : vidydsager  School of social work 
(2006 ) 

قكووووو ٜ  ايٓوووووٛع  ؾكووووو١ًٝ َٗوووووسٟ : هس ووووو١ َٓظُووووو١ انوووووسأ٠ ايعس ٝووووو١ يف  ْووووود٣ ( 34 

 .ّ 2007يًُؿ  ز ٚايدزاض م،  أَ َٕسنص  ،ا٫جتُ عٞ
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35) Siwal, Gender Framework analysis of empowerment of 
woman acase study of kudumbashreeProgramme, 
New Delhi , Nipcco(2008) 

ف تسقوو٢ انووسأ٠ ايع ًَوو١  زاضوو١ َٝداْٝوو١ يف    أَوو١ ايؿووبٛز سمٝوو٢ ايسقوو٢ : ؾووس     (36

ع١ٓٝ َٔ اجلُعٝ م ٚان٪ضط م ا٭١ًٖٝ،  زاض١ َ جطتحت غوحت َٓػوٛز، ج َعو١    

 .2008ّايعًّٛ ايتهٓٛيٛجٝ ، ؾٓع ٤، 

أَوو ْٞ قٓوودٌٜ : تطووٛز اجملتُووع انوودْٞ، جمًوو١ عوو مل ايؿهووس، ايهٜٛوو ، اجملًووظ      (37

ٜٓوو ٜس / َوو زع،   27جملًوود ايووٛطين يًالك ؾوو١ ٚايؿٓووٕٛ ٚاٯ اا، ايعوود  ايال يووا، ا   

 . 97ّ، ف 1999

 يفحمُوود عبوودٙ ايووصغحت :  زاضوو١ َٓظُوو م اجملتُووع انوودْٞ انعٓٝوو١   يطؿٛيوو١    (38

، انٓظُووو١ ايطوووٜٛد١ٜ يسع ٜووو١ ايطؿٛيووو١ يف  أؾسٜكٝووو ايػوووسم ا٭ٚضوووط ٚ مشووو ٍ  

 .     60ّ، ف 2005، ايك ٖس٠، ضبتُرب،  ؾسٜكٝ ايػسم ا٭ٚضط ٚ مش ٍ 

َ٪ضط م اجملتُع اندْٞ، َسنوص   يفكٛز ٚؾ ع١ًٝ انسأ٠ غٓ ٤ ذٝدز انكدا  : ذ (39

 ّ. 2006 ،يًُؿ  ز ٚايدزاض م أَ ٕ

ّ، ٚشاز٠ ايت طوووووٝط 1998اجلُٗٛزٜووووو١ ايُٝٓٝووووو١ : تكسٜوووووس ايتُٓٝووووو١ ايبػوووووس١ٜ    (40

 .  86ّ، ف  1998ٚايت١ُٝٓ، ؾٓع ٤، 

 ،أ ا٤ ان٪ضطوو م ايٓطوو١ٜٛ اإلضوو١َٝ٬   عوو ٤  وود٣ : انعٛقوو م ايوويت توود َوؤ       (41

 .ّ 2006يًُؿ  ز ٚايدزاض م،  أَ َٕسنص 

ضوووعد ايووودٜٔ   وووساِٖٝ : اجملتُوووع انووودْٞ ٚايتروووٍٛ ايووودميكساطٞ يف ايوووٛطٔ        (42

 .  79 -78ف ف  ّ ،2000ايعس ٞ، ايك ٖس٠،  از قب ٤، 

أَوو ْٞ قٓوودٌٜ : تطووٛز اجملتُووع انوودْٞ، جمًوو١ عوو مل ايؿهووس، ايهٜٛوو ، اجملًووظ      (43

ٜٓوو ٜس / َوو زع،  27ا، اجملًوود ٚايؿٓووٕٛ ٚاٯ اا، ايعوود  ايال يوو  ايووٛطين يًالك ؾوو١ 

 .97ّ، ف 1999
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زٜ  ا طٔ :ايتُهني ايطٝ ضٞ يًُسأ٠ يف جم ٍ تكٝل أٖداف ايت١ُٝٓ، با  (44

 24-22َكدّ يًُ٪متس ايدٚيٞ ايت ضع، َعٗود ايت طوٝط ايكوَٛٞ، ايكو ٖس٠،     

 .12،ف2010َ زع، 

تكٝوووول ايتُٓٝوووو١    يفايووووتُهني ايطٝ ضووووٞ يًُووووسأ٠ ٚأةووووسٙ    ٜٛضووووـ  وووؤ  ووووسٙ :   (45

 نًٝوو١ ا كووٛم،  زاضوو١ َ جطووتحت غووحت َٓػووٛز٠، ايووٛطٔ ايعس ووٞ، يف ١ْٝ اإلْطو 

 .15ف ،2010ج َع ا  د خبكس، اجلصا٥س،

 .11انسجع ايط  ل،ف  (46

 .12انسجع ايط  ل،ف  (47

48) He Page , Cheryl E.: What is Powerment ? Commentary 
, Volume  , Number5 , October 1Nane  (2005) p20  

49) Lauren citrome : What does it mean to empower 
woman ? March ,(2011) p5 

ّ (، ٚشاز٠ 2001 – 2000اجلُٗٛزٜوووووو١ ايُٝٓٝوووووو١ : تكسٜووووووس ايتُٓٝوووووو١ ايبػووووووس١ٜ )    (50

 .22، ف ّ، ؾٓع ٤  2001ايت طٝط ٚ ايت١ُٝٓ، 

ٚشاز٠ ، 2001-2000اجلُٗٛزٜووو١ ايُٝٓٝووو١  : ايوووُٝٔ تكسٜوووس ايتُٓٝووو١ ايبػوووس١ٜ    (51

 . 35ّ،ف 2001، ؾٓع ٤، ايت١ُٝٓ ٚ ايت طٝط 

 َسجوووع ضووو  ل ذنوووسٙ،  ،ّ 1998اجلُٗٛزٜووو١ ايُٝٓٝووو١:تكسٜس ايتُٓٝووو١ ايبػوووس١ٜ  (52

 . 67ف

َسجووع ضووبل   ،(2001 – 2000اجلُٗٛزٜوو١ ايُٝٓٝوو١ : تكسٜووس ايتُٓٝوو١ ايبػووس١ٜ)     (53

 . 22ف  ذنسٙ،

 يفاجلُٗٛزٜووو١ ايُٝٓٝووو١ : اجملًوووظ ا٭عًووو٢ يًُوووسأ٠، تكسٜوووس عووؤ ٚقوووع انوووسأ٠          (54

ً  2005 –ّ 2004ايووُٝٔ) ّ، ف ف 2004ُووسأ٠، ؾووٓع ٤،  ّ (، ايًحٓوو١ ايٛطٓٝوو١ ي

57 – 60 . 

اجلُٗٛزٜووو١ ايُٝٓٝووو١ : تكسٜوووس ايتُٓٝووو١ ايبػوووس١ٜ، ٚشاز٠ ايت طوووٝط ٚايتُٓٝووو١،   (55

 .  37ّ، ف 2001ؾٓع ٤، 
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عُووس ضووعٝد َؿًوو  : انووتػحتام ا٫قتؿوو  ١ٜ ٚأةسٖوو  عًوو٢ انووسأ٠ يف ذكووسَٛم،       (56

 15 -31ا٫ْت   و م ّ /ذكوسَٛم    ٚزغ١ ايعٌُ ذٍٛ تؿعٌٝ ٚتأٌٖٝ انسأ٠ يف

 .   7ّ، ف 2000ؾرباٜس 

يف اجلُٗٛزٜووو١ ايُٝٓٝووو١ : اجملًوووظ ا٭عًووو٢ يًُوووسأ٠، تكسٜوووس عووؤ ٚقوووع انوووسأ٠          (57

ّ ، ايًحٓوو١ ايٛطٓٝوو١ يًُووسأ٠ حم ؾظوو١ ذكووسَٛم ،  2010حم ؾظوو١ ذكووسَٛم 

 .  121ّ، ف 2010

، ّ ٠2009  اجلُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ : اجملًظ ا٭ع٢ً يًُوسأ٠، تكسٜوس عؤ ٚقوع انوسأ       (58

 .  55ّ، ف 2009، ؾٓع ٤ ايًح١ٓ ايٛط١ٝٓ يًُسأ٠،

اجلُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ : ايتكسٜس ايٛطين ايطو  ع ذوٍٛ َطوت٣ٛ تٓؿٝور اتؿ قٝو١        (59

ّ(، ايًحٓووو١ 2006ايتُٝٝوووص قووود انوووسأ٠ )ايطوووٝداٚ  أغوووه ٍايككووو ٤ عًووو٢ ن ؾووو١ 

 .  26 -25ّ، ف ف 2006، ؾٓع ٤ ،يًُسأ٠ايٛط١ٝٓ 

 ّ( ،2005-2004سٜوووس عووؤ ٚقوووع انوووسأ٠ يف ايوووُٝٔ )   اجلُٗٛزٜووو١ ايُٝٓٝووو١ : تك   (60

 .11َسجع ضبل ذنسٙ، ف 

ايٛطٓٝو١ يتُٓٝو١    اإلضورتاتٝح١ٝ اجلُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ : اجملًظ ا٭ع٢ً يًُسأ٠،   (61

 . 13ّ، ف 2006ايًح١ٓ ايٛط١ٝٓ يًُسأ٠، ؾٓع ٤،  ،ّ( 2015-2006انسأ٠ )

 . 13، ف نسٙذ، َسجع ضبل 2009اجلُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ : تكسٜس ٚقع انسأ٠   (62

 . 10ف  انسجع ايط  ل،  (63

تُٓٝو١    ضورتاتٝح١ٝ عبد ايك  ز عالُ ٕ ع  د، َٗ  عٛ  : تكِٝ َطت٣ٛ تٓؿٝر  (64

انووسأ٠ ٚاخلطوو١ اخلُطوو١ٝ ايال يالوو١، ٚزقوو١ عُووٌ َكدَوو١ انوو٪متس ايووٛطين ايسا ووع      

 .  22ّ، ف 2009يًُسأ٠، ايًح١ٓ ايٛط١ٝٓ يًُسأ٠، ؾٓع ٤، َ زع 

ًظ ا٭عًو٢ يًُوسأ٠ ايتكسٜوس ايوٛطين ايطو  ع ةوٍٛ       اجلُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ : اجمل  (65

َطت٣ٛ تٓؿٝر اتؿ ق١ٝ ايكك ٤ ع٢ً ن ؾ١ أغوه ٍ ايتُٝٝوص قود انوسأ٠، َسجوع      

 .47- 46ف ف ، ضبل ذنسٙ
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ٚشاز٠ يف ايوووووُٝٔ ، ّ  1998تكسٜوووووس ايتُٓٝووووو١ ايبػوووووس١ٜ  اجلُٗٛزٜووووو١ ايُٝٓٝووووو١ :   (66

 .67ّ، ف 1998ؾٓع ٤،  ، ايت طٝط ٚ ايت١ُٝٓ

َسجووع ضووبل  اجلٓوو١،  : تكسٜووس عوؤ ٚقووع انووسأ٠ يف ايووُٝٔ،    اجلُٗٛزٜوو١ ايُٝٓٝوو١  (67

 .154-151، ف ف ذنسٙ

ايًحٓووو١ ايٛطٓٝووو١  ،(2009اجلُٗٛزٜووو١ ايُٝٓٝووو١ :تكسٜوووس ٚقوووع انوووسأ٠ يف ايوووُٝٔ) (68

 .25-20  ّ، ف ف 2009 ؾٓع ٤، يًُسأ٠،

اجلُٗٛزٜوو١ ايُٝٓٝوو١ :انوو٪متس ايووٛطين ايطوو  ع ذووٍٛ َطووت٣ٛ تٓؿٝوور اتؿ قٝوو١      (69

، َسجووع ّ  (2006ٍ ايتُٝٝووص قوود انووسأ٠ ) ايطووٝداٚ   ايككوو ٤ عًوو٢ ن ؾوو١ أغووه   

 . 51ف ،  ضبل ذنسٙ

٭ٚقوو ع انووسأ٠ ايُٝٓٝوو١، َسنووص اجلصٜووس٠    ا٭ٍٚاجلُٗٛزٜوو١ ايُٝٓٝوو١ : ايتكسٜووس   (70

 . 57 – 56ف ف، 2008ّ يدزاض م ذكٛم اإلْط ٕ، ايطبع١ ا٭ٚىل، ا سٌٜ،

اتؿ قٝو١   ايتكسٜوس ايوٛطين ايطو  ع ذوٍٛ َطوت٣ٛ تٓؿٝور       اجلُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ : (71

 . 60ايكك ٤ ع٢ً ن ؾ١ أغه ٍ ايتُٝٝص قد انسأ٠، َسجع ضبل ذنسٙ ، ف 

اجلُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ :اجملًظ ا٭ع٢ً يًُسأ٠ ايتكسٜس ايٛطين ذٍٛ ٚقع انوسأ٠    (72

 .15ّ، ف 2004ايًح١ٓ ايٛط١ٝٓ يًُسأ٠، َ ٜٛ  (، 10يف ايُٝٔ )  ٝحني 

، َسجع ضبل ذنسٙ ٠ اي١ُٝٓٝ،٭ٚق ع انسأ ا٭ٍٚاجلُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ :ايتكسٜس   (73

 .18ف 

ضًطوو١ً  ،2000ّاجلُٗٛزٜوو١ ايُٝٓٝوو١ :ايتكسٜووس ا٫ضوورتاتٝحٞ ايطووٟٓٛ ايووُٝين    (74

 ، 2000ّ ؾوٓع ٤،  تك زٜس ٚ بٛث ٚ  زاض م انسنوص ايعو ّ يًدزاضو م ٚ ايبروٛث،    

 .182ف 

ّ َسجووع ضووبل ذنووسٙ   2008اجلُٗٛزٜوو١ ايُٝٓٝوو١ :تكسٜووس ٚقووع انووسأ٠ يف ايووُٝٔ  (75

 . 44ف 

َسجع  ( ، 2005-2004ٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ :تكسٜس عٔ ٚقع انسأ٠ يف ايُٝٔ  )اجلُ (76

  .78 ضبل ذنسٙ، ف
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 اليمىيتاليمىيت  المرأةالمرأةدور مىظماث المجتمع المدوي في تمكيه دور مىظماث المجتمع المدوي في تمكيه د/أحمد عبدالحميد ، د/فتحيت باحشوان                          

 م1024 يىاير (  6المجلد )  األولالعدد 

َسجووع  اجلُٗٛزٜوو١ ايُٝٓٝوو١ اجملًووظ ا٭عًوو٢ يًُووسأ٠ ايتكسٜووس عوؤ ٚقووع انووسأ٠     (77

 .15ضبل ذنسٙ،ف

تكسٜوس عؤ ٚقوع انوسأ٠ يف ايوُٝٔ        اجلُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ : اجملًظ ا٭ع٢ً يًُسأ٠  (78

 .100-99ف ف   ضبل ذنسٙ، َسجع ّ (  2004-2005)

اجلُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ :اجملًظ ا٭ع٢ً يًُسأ٠ ايتكسٜس ايٛطين ذٍٛ ٚقع انوسأ٠    (79

 .12ّ، ف 2004ايًح١ٓ ايٛط١ٝٓ يًُسأ٠، َ ٜٛ  (، 10يف ايُٝٔ )  ٝحني 

 ( ، 2005-2004اجلُٗٛزٜووو١ ايُٝٓٝووو١ :تكسٜوووس عووؤ ٚقوووع انوووسأ٠ يف ايوووُٝٔ  )       (80

 . 103،ف  َسجع ضبل ذنسٙ

ت١ُٝٓ   ضرتاتٝح١ٝيك  ز عالُ ٕ ع  د، َٗ  عٛ  : تكِٝ َطت٣ٛ تٓؿٝر عبد ا  (81

انووسأ٠ ٚاخلطوو١ اخلُطوو١ٝ ايال يالوو١، ٚزقوو١ عُووٌ َكدَوو١ انوو٪متس ايووٛطين ايسا ووع      

 . 22ّ، ف 2009يًُسأ٠، ايًح١ٓ ايٛط١ٝٓ يًُسأ٠، ؾٓع ٤، َ زع 

ضووٗحت حمُوود ذؿووظ ال : ايًحٓوو١ ايٛطٓٝوو١ يًُووسأ٠     ٖٓوو ٤   ووساِٖٝ انتٛنووٌ،   (82

 2011يٛطٓٝو١ يًُوسأ٠، ؾوٓع ٤،   ع ًَ  َٔ ا٫دم شام ٚايتردٜ م (، ايًحٓو١ ا  15)

 .18ّ، ف

 . 20ف  انسجع ايط  ل، (83

اجلُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ : ايتكسٜوس ايوٛطين ايطو  ع ذوٍٛ تٓؿٝور اتؿ قٝو١ ايككو ٤         (84

 . 51ف  ع٢ً ن ؾ١ أغه ٍ ايتُٝٝص قد انسأ٠،  َسجع ضبل ذنسٙ ،
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  تقييم مدى جاهسية وزارة الشؤون االجتماعية والعمل للتخطيط اإلشرتاتيجيتقييم مدى جاهسية وزارة الشؤون االجتماعية والعمل للتخطيط اإلشرتاتيجي

  )دراشة ميدانية()دراشة ميدانية(        بدولة الكويت"بدولة الكويت"  

 : امللخص 

تعٓىىى٢ ٖىىىرا اي"زاضىىى١ دى كٝىىىِٝ َىىى"٣ شؤٖصٜىىى١ ٚشاز٠ ايػىىى ٕٚ ا ش ُؤ ٝىىى١ ٚايعُىىىٌ      

امل ؤحى١    يً خطٝط اإلضرتاتٝجٞ ى"ٚي١ ايهٜٛتد َٔ خالٍ املٛازد ايبػس١ٜ ٚاملؤدٜى١ 

ٚذيو ي خكٝل غؤٜؤتٗؤ ٚأٖ"اؾٗؤ املع١ًٓ َع ٚشىٛد ٖٝهىٌ تٓمُٝىٞ َال٥ىِ ٜٓطىٟٛ      

 ًىىىى٢  القىىىىؤب ٚاتىىىىخ١ ىىىىىحت طب ًىىىىـ امشٗىىىىص٠  ٚذب"ٜىىىى" دقٝىىىىل يًُطىىىى ٚيٝؤب         

ٚا خ صؤصىؤب  ٚ  لىىٌ قٝىؤد٠ يدازٜىى١ َٛشٗى١ ىىىؤي خطٝط ا ضىرتاتٝجٞ ٚت صىىـ     

 ًىىى٢ اي ؿؤ ىىىٌ َىىىع   ىؤيػىىىؿؤؾ١ٝ ٚاملصىىى"اق١ٝ  يتىىىؤؾ١ يه قىىى"ز٠ ازبٗىىى١ اسبهَٛٝىىى١     

اجمل ُىىىىع ٚاح ٝؤشؤتىىىى٘  ٚ ًىىىى٢ يْػىىىىؤ٤ ْمىىىىِ داخًٝىىىى١ إلشىىىىسا٤ اي كٝىىىىِٝ ٚاي كىىىىِٜٛ    

  ٚتٓكطىىِ ٖىىرٙ اي"زاضىى١ يه جالجىى١ أشىىصا٤ ىؤإلتىىؤؾ١ يه     ايهًىىٞ مدا٥ٗىىؤاملطىى ُسٜٔ 

املك"١َ. ٜ ٓؤٍٚ ازبص٤ ايثؤْٞ اإلطؤز ايٓمسٟ ملٛتٛع اي"زاضى١  ٚايىرٟ ٜ ٓىؤٍٚ ؾٝى٘     

 خطىىٝط ا ضىىرتاتٝجٞ. ٜٚىىبحت ازبىىص٤ ايىىرٟ ًٜٝىى٘    ايبؤحىىأ أٖىىِ قٛا ىى" َٚبىىؤد  اي  

ْ ؤ٥ج ايّ"زاض١  أَؤ ازبص٤ امخري ؾٝك"ّ ىعض املالحمؤب اشب ؤ١َٝ ٚصبُٛ ١ َٔ 

 اي ٛصٝؤب.
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(  ٜع ىىا افىى"ف ا ىىٛزٟ امل ُثىىٌ    2035-2010  يطىىؤز زةٜىى١ دٚيىى١ ايهٜٛىىت   

ب يالضىىى ثُؤز ايٛشٗىىى١ ٚايسةٜىىى١   ذبٜٛىىىٌ ايهٜٛىىىت يه َسنىىىص َىىىؤيٞ ٚدبىىىؤزٟ شىىىؤذ     

املط كب١ًٝ اييت تبٓ ٗؤ ازبٗؤب اسبه١َٝٛ َٚ ضطؤب اجمل ُع املى"ْٞ ايهىٜٛيت  ًى٢    

ح" ضٛا٤  ٚيك" تٓؤٚيت ايع"ٜ" َٔ اي كؤزٜس ٚاي"زاضىؤب ىعىض شٛاْىذ ٖىرٙ ايسةٜى١      

َسنىىص٠  ًىى٢ َٛاقىىع اشبًىىٌ   املطىىؤز اي ُٓىىٟٛ ٚ ًىى٢ تىىسٚز٠ اضىى خ"ا  تػىىٝرياب      

ٕت اضىىى خ"ا  تًىىىو اي ػىىىٝرياب      شٖٛسٜىىى١   ٖٝهىىىٌ ا   ق صىىىؤد ايهىىىٜٛيت  ٚايٛاقىىىع أ

افٝهًٝىىى١ ٜؿىىىرتو  ًىىى٢ ٚشىىى٘ اشبصىىىٛا صبُٛ ىىى١ َىىىٔ اشبطىىىٛاب ايعًُٝىىى١ ذاب    

ايطؤىع اإلدازٟ ٚاملٛش١ٗ عبٛ ىٓؤ٤ أضىظ ي طىٜٛس ا ضىرتاتٝجٝؤب املطى كب١ًٝ  ًى٢      

َطىى ٣ٛ ازبٗىىؤب املعٓٝىى١ َبؤغىىس٠ ى خكٝىىل ايسةٜىى١  ٚتؿعٝىىٌ اي هؤَىىٌ ٚاي ٓطىىٝل       

ٗىٛد ٚامْػىىط١ اي خطٝطٝى١ يىى"٣ ازبٗىىؤب اسبهَٛٝى١ يًبخىىأ  ىٔ تٛاؾىىل حىىٍٛ     ازب

َٝىىىؤدٜٔ ٚطىىىسم اي ىىى"خٌ ٚطىىىسم تعب٦ىىى١ ٚتصىىىسٜـ املىىىٛازد  ىؤإلتىىىؤؾ١ يه ذبسٜىىىو   

اي صٛزاب ٚتػىجٝع املػىؤزن١ ايٛاضىع١   زضىِ ايصىٛز٠ املطى كب١ًٝ ي"ٚيى١ ايهٜٛىت         

 َٔ خالٍ تبين خطط ت١ُٜٛٓ َ ٛضط١ امل"٣ َ ٓؤضك١ َٚ هؤ١ًَ.

ٞ امشىىىىٌ ايكسٜىىىىذ ٚامل ٛضىىىىط ضٝػىىىىهٌ اي هؤَىىىىٌ ٚاي ٓطىىىىٝل ىىىىىحت ازبٗىىىىؤب  ؾؿىىىى

ٚامل ضطىىىؤب اسبهَٛٝىىى١  يه شؤْىىىذ َػىىىؤزن١ ايكطىىىؤع اشبىىىؤا ٚاجمل ُىىىع املىىى"ْٞ      

ايعُىىىٛد ايؿكىىىسٟ ي خكٝىىىل ايسةٜىىى١ املطىىى كب١ًٝ ي"ٚيىىى١ ايهٜٛىىىت. ٜٚ طًىىىذ ذبكٝىىىل      

ٓع اي هؤٌَ ٚاي ٓطٝل ىؤيؿؤ ١ًٝ ايالش١َ ٚتع يطؤز َسشعٞ يً خطٝط ٜ جىؤٚش صى  

ايكساز اآلْٞ حبٝأ ٜ ِ ازبُع ىىحت َصىؤخم طب ًىـ امطىساف ذاب ايعالقى١  ٚدَىج       

قىىُِٝٗ َىىع أؾلىىٌ ايبٝؤْىىؤب امل ؤحىى١  ٚيجىىؤد اضىىرتاتٝجٝؤب قؤىًىى١ يً خكٝىىل َٚسْىى١   

ٚذبم٢ ى" ِ ٚاضع. َٔ ٖرا املٓطًىل  ٜ طًىذ ايٛتىع اسبىؤيٞ ايكٝىؤّ ىتصىالحؤب       

جٞ ىؤمل ضطىىؤب اسبهَٛٝىى١ تطىى ٗ"ف ىؤمضىىؤع تعصٜىىص قىى"زاب اي خطىىٝط ا ضىىرتاتٝ

ىػٝىىى١ ايسؾىىىع َىىىٔ نؿىىىؤ٠٤ أدا٥ٗىىىؤ َٚىىىٔ ظبؤ ىىى١ ذب"ٜىىى"ٖؤ ي شىىىسا٤اب املطىىى كب١ًٝ      

اشبؤصىىى١ ىٗىىىؤ تىىىُٔ يطىىىؤز خطىىى١ اي ُٓٝىىى١ ٚايسةٜىىى١ املطىىى كب١ًٝ يً"ٚيىىى١  ٚاملكصىىىٛد   
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ىؤي خطٝط ا ضرتاتٝجٞ ٖٛ ايعًُٝى١ ايىيت ٜٓى ج  ٓٗىؤ ٚتىع خطى١ طًٜٛى١ امشىٌ         

 ٚ امٖى"اف ايىيت تطىع٢ يه ذبكٝكٗىؤ  ٚطىسم       ذب"د ؾٝٗؤ ؾًطؿ١ ازب١ٗ اسبهَٛٝى١  

ذبكٝكٗىىىىؤ  ٚايىىىىااَج ايصَٓٝىىىى١ ايالشَىىىى١ ي خكٝكٗىىىىؤ َىىىىع امخىىىىر ىعىىىىحت ا   بىىىىؤز       

 اي خ"ٜؤب ٚايؿسا ٚاملٛازد ٚاإلَهؤْٝؤب امل ؤح١ ي"ٜٗؤ.

ٖىىىىرا ٚغىىىىٗ"ب دٚيىىىى١ ايهٜٛىىىىت خىىىىالٍ ضىىىىٓٛاب تطٛزٖىىىىؤ اسبىىىى"ٜأ  ىىىى"٠ دبىىىىؤزب    

 ىىىصاّ ٚايؿؤ ًٝىىى١ حبطىىىذ  ربطٝطٝىىى١ تؿؤٚتىىىت َىىىٔ حٝىىىأ املٓٗجٝىىى١ ٚايػىىىٍُٛ ٚا ي   

َساحىىٌ تطىىٛز امل ضطىىؤب اسبهَٛٝىى١ ٚايىىٛ ٞ اي خطٝطىىٞ. ؾُٓىىر ؾجىىس ا ضىى كالٍ      

  ٚتٛاصىىًت 1962يطىى١ٓ  56أْػىى ب دٚيىى١ ايهٜٛىىت صبًىىظ اي خطىىٝط ىؤملسضىىّٛ زقىىِ    

َطري٠ اجملًىظ َٓىر ذيىو اسبىحت ٚ ىا املساحىٌ اي ؤزيتٝى١ ايىيت َىّسب ىٗىؤ اي"ٚيى١             

ؤب افؤدؾ١ يه تعصٜىص اجملًىظ ٚتؿعٝىٌ  ًُٝى١     ٖٚٛ َؤ د ؤ يه تٛايٞ لٗٛز اي ػسٜع

(. ي  أْىىى٘  ىؤضىىى ثٓؤ٤ اشبطىىى١ اإل ؤ٥ٝىىى١   1986يطىىى١ٓ  60اي خطىىىٝط  ايكىىىؤْٕٛ زقىىىِ  

اشبُط١ٝ اسبؤي١ٝ  مل تص"ز خط١ ت١ُٜٛٓ ًَصَى١ حبهىِ ايكىؤْٕٛ ٚلًىت َ ضطىؤب      

اي"ٚيىى١ يطىىٓٛاب  "ٜىى"٠ تعُىىٌ دٕٚ اي ىىصاّ خبطىىط َكىىسز٠ ٚ  قٝىى"  ًٝٗىىؤ ضىى٣ٛ        

 ايعؤ١َ يً"ٚي١ املع ُ"٠ ضًٜٓٛؤ ىكؤْٕٛ. املٝصا١ْٝ 

ٚ  ٖىىىرا ايطىىىٝؤم تعٓىىى٢ ٖىىىرا اي"زاضىىى١ دى كٝىىىِٝ َىىى"٣ شؤٖصٜىىى١ ٚشاز٠ ايػىىى ٕٚ        

ى"ٚيىى١ ايهٜٛىىتد َىىٔ خىىالٍ املىىٛازد     ا ضىىرتاتٝجٞا ش ُؤ ٝىى١ ٚايعُىىٌ يً خطىىٝط   

ايبػس١ٜ ٚاملؤد١ٜ امل ؤح١  ٚذيو ي خكٝل غؤٜؤتٗؤ ٚأٖ"اؾٗؤ املع١ًٓ َىع ٚشىٛد ٖٝهىٌ    

٥ِ ٜٓطٟٛ  ٢ً  القؤب ٚاتخ١ ىحت طب ًـ امشٗص٠  ٚذب"ٜ" دقٝىل  تٓمُٝٞ َال

يًُطىىىىىى ٚيٝؤب ٚا خ صؤصىىىىىىؤب  ٚ  لىىىىىىٌ قٝىىىىىىؤد٠ يدازٜىىىىىى١ َٛشٗىىىىىى١ ىىىىىىىؤي خطٝط    

ا ضىىرتاتٝجٞ ٚت صىىـ ىؤيػىىؿؤؾ١ٝ ٚاملصىى"اق١ٝ  يتىىؤؾ١ يه قىى"ز٠ ازبٗىى١ اسبهَٛٝىى١  

ِٝ  ٢ً اي ؿؤ ٌ َع اجمل ُع ٚاح ٝؤشؤت٘  ٚ ٢ً يْػىؤ٤ ْمىِ داخًٝى١ إلشىسا٤ اي كٝى     

 ٚاي كِٜٛ املط ُسٜٔ مدا٥ٗؤ ايهًٞ.

نُؤ ج"ز اي رنري ى ٕ تعصٜص ق"زاب اي خطىٝط ٚاإلداز٠ ا ضىرتاتٝج١ٝ يى"٣    

امشٗص٠ اسبه١َٝٛ ىػهٌ  ؤّ  ٚ  ٚشاز٠ ايػ ٕٚ ا ش ُؤ ١ٝ ٚايعٌُ ٖىٞ ايسنٝىص٠   
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ايؿٓٝىى١ امٚه   َطىىؤْ"٠ َ خىىرٟ ايكىىساز ٚاملطىى٦ٛيحت اي ٓؿٝىىرٜحت  ًىى٢ حىى" ضىىٛا٤   

ٛصىىىٍٛ قىىى"ز َىىىؤ أَهىىىٔ يه ذب"ٜىىى" دا٥ىىىس٠ ْكىىىؤ  ايكىىى٠ٛ ٚحصىىىس َىىىٛاطٔ    ٚذيىىىو يً

ايلعـ   امشٗص٠ اييت ٜعًُٕٛ ىٗىؤ  جىِ يٛتىع اسبًىٍٛ ٚايبى"ا٥ٌ امل ؤحى١ ىػىسو        

 تعصٜص اإلجؤىٝؤب ٚاسب" َٔ ايطًبٝؤب.

ٚدبىىىىى"ز اإلغىىىىىىؤز٠ ٖٓىىىىىىؤ يه إٔ ٚشاز٠ ايػىىىىى٦ٕٛ ا ش ُؤ ٝىىىىىى١ ٚايعُىىىىىىٌ  اسبؤيىىىىىى١   

أيـ  13يداز٠  ٚق"ز  "د ايعؤًَحت ؾٝٗؤ ىٓخٛ  51قطؤ ؤب ٚ  7اي طبٝك١ٝ ت هٕٛ َٔ 

ًَٝىٕٛ دٜٓىؤز    300ّ. نُؤ ق"زب َٝصاْٝؤتٗؤ يٓؿظ ايعؤّ ىٓخىٛ  2013َٛلـ    ؤّ 

نىٜٛيت  ٚتع ىا ايىٛشاز٠ ىىريو َىٔ أتىخِ ٚشازاب اي"ٚيى١ َىٔ حٝىأ  ىى"د اإلدازاب          

 .(1 ٚايكطؤ ؤب ٚاملٛلؿحت ٚاملٝصاْٝؤب

 :  أ( َػه١ً اي"زاض١

ا ضرتاتٝج١ٝ  ًى٢ أْٗىؤ ىًىٛز٠ غىؤ١ًَ يًىسة٣ املطى كب١ًٝ يًجٗى١        ىؤيٓمس ي داز٠ 

اسبه١َٝٛ  ٚشاز٠ ايػى ٕٚ ا ش ُؤ ٝى١ ٚايعُىٌ( ت لىُٔ تٛتىٝل زضىؤي ٗؤ ٚذب"ٜى"        

غؤٜؤتٗىىؤ  ًىى٢ املىى"٣ ايبعٝىى" ٚذب"ٜىى" طبٝعىى١ ٚأىعىىؤد ايعالقىىؤب ىٝٓٗىىؤ ٚىىىحت ى٦ٝ ٗىىؤ        

املعٓٝى١ ٚ يٛلؤ٥ؿٗىؤ     ميهٔ ا  بؤز اي"زاض١ املٝ"ا١ْٝ يٛاقع َٚبؤد  ازب١ٗ اسبه١َٝٛ

  لىىٌ اشبطىى١ اي ُٜٓٛىى١ ايػىىؤ١ًَ   ٓصىىسًا أضؤضىىًٝؤ يسصىى" شؤٖصٜىى١ تًىىو ازبٗىى١       

 ٚشاز٠ ايػىى ٕٚ ا ش ُؤ ٝىى١ ٚايعُىىٌ( يً خطىىٝط ا ضىىرتاتٝجٞ ٚاي خىى"ٜؤب ايىىيت       

ميهٔ إٔ تٛاشٗٗؤ  ٚي خ"ٜ" أىسش َعٛقؤب اي خطٝط ا ضىرتاتٝجٞ ٚيًٛقىٛف  ٓى"    

اإلداز٠ ايعؤَىى١ ي ًىىو ازبٗىى١ اسبهَٛٝىى١  َ طًبىىؤب ظبىىؤع ايعُىىٌ اي خطٝطىىٞ يىى"٣ 

اييت مشً ٗؤ اي"زاض١. ؾُٔ ٖرا املٓطًل  ميهٔ دبطٝ" املػه١ً ايبخث١ٝ ىؤي طىؤةٍ  

ايس٥ٝطىىٞ اي ىىىؤيٞ: َىىىؤ َىىى"٣ شؤٖصٜىى١ ٚشاز٠ ايػىىى ٕٚ ا ش ُؤ ٝىىى١ ٚايعُىىىٌ ي طبٝىىىل   

 قٛا " َٚبؤد  اي خطٝط ا ضرتاتٝجٞ دٚي١ ايهٜٛت؟

 

 

                                      
 .106ّ  ا ١ٝ2011 ٚايعٌُ  دَطري٠ ٚشاز٠ ايػ ٕٚ ا ش ُؤ ١ٝ ٚايعٌُد   دٚي١ ايهٜٛت  ؾااٜس ٚشاز٠ ايػ ٕٚ ا ش ُؤ  (1 
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  ب( أٖ"اف اي"زاض١:

ذب"ٜ" امٖ"اف ايىيت تطىع٢ ٖىرٙ اي"زاضى١ املٝ"اْٝى١ يًٛصىٍٛ ييٝٗىؤ         ميهٔ يًبؤحأ

  ٢ً ايٓخٛ اي ؤيٞ: 

      ٟاي عىىسف  ًىى٢ ْٛ ٝىى١ اي خىى"ٜؤب ايىىيت تٛاشىى٘ شٗىىٛد اي ُٓٝىى١ ٚاي طىىٜٛس اإلداز

يىى"٣ ٚشاز٠ ايػىى ٕٚ ٚايعُىىٌ َىىٔ ٚشٗىى١ ْمىىس املخ صىىحت املٝىى"اْٝحت أٚ املُؤزضىىحت     

 ايؿعًٝحت. 

 حٍٛ أِٖ ايعكبؤب َٔ حٝأ املٛازد ايبػس١ٜ  اض طالع زأٟ املخ صحت املٝ"اْٝحت 

ٚافٝؤنٌ اي ٓم١ُٝٝ  ٚايٓمِ املعًَٛؤت١ٝ اييت تٛاش٘ شٗٛد اي ١ُٝٓ ٚاي طٜٛس 

 اإلدازٟ َٔ داخٌ ايٛشاز٠.  

  .ايٛقٛف  ٢ً َط ٜٛؤب اي ٓطٝل َؤ ىحت طب ًـ اإلدازاب 

        تستٝىىىذ اي خىىى"ٜؤب ايىىىيت ضىىى ٛاش٘ شٗىىىٛد اي ُٓٝىىى١ ٚاي طىىىٜٛس اإلدازٟ  َُٛىىىًؤ 

 ٚاي خطٝط ا ضرتاتٝجٞ ىؤشبصٛا ٚؾكًؤ ي"زش١ أٚ َط ٣ٛ ام١ُٖٝ. 

  ج( َٓٗج١ٝ اي"زاض١:

ا  ُىى"ب ٖىىرٙ اي"زاضىى١  ًىى٢ املىىٓٗج ايٛصىىؿٞ أٟ املىىٓٗج ايىىرٟ ٜطىىع٢ ي حؤطىى١    

ىؤيمؤٖس٠ أٚ املٛتٛع ضبٌ اي"زاض١  ٚمجىع ايبٝؤْىؤب ٚاملعًَٛىؤب اشبؤصى١ ىػىس ١      

ؿؤت٘ ٚمتثًىىى٘ ؾُٝىىىؤ يتىىى   َىىىٔ صب ُىىىع اي"زاضىىى١   ٝٓىىى١( ذبُىىىٌ خصؤ٥صىىى٘ ٚصىىى    

ايمىىؤٖس٠ َٛتىىٛع ايبخىىأ  ٚايعُىىٌ  ًىى٢ ذبًٝىىٌ ٚتؿطىىري ٖىىرٙ املعًَٛىىؤب ملعسؾىى١ َىىؤ   

تػىىري ييٝىى٘  ىؤإلتىىؤؾ١ يه إٔ ايبخىىٛ  ايٛصىىؿ١ٝ   دزاضىى ٗؤ يًمىىٛاٖس ٚاملٛتىىٛ ؤب  

ايبخثٝىى١    ت لىىُٔ ؾسٚتىىًؤ تىىرٖذ يه إٔ َىى ػريًا َعٝٓىىًؤ ٜىى دٟ يه َىى ػري  خىىس          

بٝؤْؤب ٚذبًًٝٗؤ ٜؿٝى"   يلٗىؤز ا زتبؤطىؤب امل ٛقعى١ ىىحت      ٚيهٔ مجع املعًَٛؤب ٚاي

ايمىىىٛاٖس ٚىعلىىىٗؤ ايىىىبعض  ٜٚعُىىىٌ ٖىىىرا املىىىٓٗج  ًىىى٢ تػىىىخٝ  ٖىىىرٙ ايمىىىؤٖس٠         

 ٚتٛصٝؿٗؤ.
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       ٞ  قى٠ٛ    SWOT نُؤ ا  ُى"ب َٓٗجٝى١ ايبخىأ  ًى٢ أضىًٛب اي خًٝىٌ ايسىىؤ 

 تىىعـ  ؾىىسا   ٛا٥ىىل( ي"زاضىى١ ٚذبًٝىىٌ املىى ػرياب ايب٦ٝٝىى١  اي"اخًٝىى١ ٚاشبؤزشٝىى١( 

ٚايعٛاَىىٌ اي ٓمُٝٝىى١ ايىىيت تىى جس  ًىى٢ أدا٤ امل ضطىى١ أٚ ازبٗىى١ اسبهَٛٝىى١ ٚقىى"زتٗؤ       

  ٢ً تًب١ٝ ا ح ٝؤشؤب اجمل ُع١ٝ ىهؿؤ٠٤ ٚاض ُساز. 

ٜكص" ىؤيب٦ٝى١ اي"اخًٝى١ صبُٛ ى١ ايمىسٚف ٚاملى ػرياب ٚاملىٛازد املٛشىٛد٠ داخىٌ         

ٔ خىىىالٍ امل ضطىىى١ اسبهَٛٝىىى١ ذاتٗىىىؤ ٚتىىى جس تىىى جريًا َبؤغىىىسًا  ًىىى٢ أدا٥ٗىىىؤ  ٚميهىىىٔ َىىى   

ايكىىسازاب اإلدازٜىى١ تع"ًٜىىٗؤ أٚ تػٝريٖىىؤ أٚ ايطىىٝطس٠  ًٝٗىىؤ. أَىىؤ ايب٦ٝىى١ اشبؤزشٝىى١         

ؾٝكص" ىٗؤ صبُٛ ١ ايكى٣ٛ ٚاملى ػرياب ايىيت تى جس ىػىهٌ َبؤغىس أٚ غىري َبؤغىس           

أْػىىط١ ٚقىىسازاب امل ضطىى١ ٚربىىسج  ىىٔ ْطىىؤم ضىىٝطستٗؤ ٚتػىىٌُ اإلطىىؤز ايطٝؤضىىٞ         

 ش ُؤ ١ٝ  ايب١ٝٓ اي هٓٛيٛش١ٝ ايكؤ١ُ٥. ٚايكؤْْٛٞ ايطؤ٥"  ايك٣ٛ ا ق صؤد١ٜ ٚا 

ٚمتثىىٌ َسحًىى١ تكٝىىِٝ ايٛتىىع ايىىسأٖ ملىى"٣ شؤٖصٜىى١ ٚشاز٠ ايػىى ٕٚ ا ش ُؤ ٝىى١   

ى"ٚيىى١ ايهٜٛىىت املسحًىى١ امٚه ٚامضؤضىى١ٝ ايىىيت    ا ضىىرتاتٝجٞٚايعُىىٌ يً خطىىٝط  

متهٔ َٔ ذب"ٜ" أٖىِ ايٓىٛاق    اسبؤتىس ٚاي خى"ٜؤب ٚامٚيٜٛىؤب خىالٍ ايؿىرت٠        

ٗىى" َٛتىىٛ ًٝؤ ي كىى"ِٜ َكرتحىىؤب  ًُٝىى١ َىىٔ أشىىٌ ذبكٝىىل نؿىىؤ٠٤        ايكؤدَىى١  ٚمت

 ٚؾعؤي١ٝ امدا٤ ٚذبطحت ْٛ ١ٝ اشب"١َ املك"١َ. 

َٔ ٖرا املٓطًىل; أشىس٣ ايبؤحىأ دزاضى١ َٝ"اْٝى١ حىٍٛ تكٝىِٝ ايٛتىع امل ضطىٞ          

ٚاي خطٝطىىٞ  ًىىى٢ َطىىى ٣ٛ ٚشاز٠ ايػىىى ٕٚ ا ش ُؤ ٝىى١ ٚايعُىىىٌ   دٚيىىى١ ايهٜٛىىىت    

  ضىى ؿؤ٥ٗؤز٠ ٚشٗىىت يًهىىٛادز ايكٝؤدٜىى١   ايىىٛشاز٠   حٝىىأ ت تصىىُِٝ ٚتٛشٜىىع اضىى ُؤ  

ّ  ٚضىىع٢ ايبؤحىأ َىىٔ  31/1/2013ّ يه 1/12/2012خىالٍ ايؿىىرت٠ ايىيت اَ ىى"ب َىٔ    

خالٍ اض ُؤز٠ ا ض بٝؤب املسؾك١ دىىؤملًخلد يه تٛجٝىل أٖىِ ْكىؤ  ايكى٠ٛ ٚايلىعـ       

 ٚاي خ"ٜؤب ٚاملخؤطس ؾُٝؤ ٜ عًل مبجؤ ب اي طٜٛس اإلدازٟ. 

اضى ُؤز٠ اضى ٛؾت نىٌ املعطٝىؤب املطًٛىى١ َىٔ        36ؤحأ َىٔ مجىع   ٚق" متّهٔ ايب

% َىٔ اجملُىٛع ايهًىٞ يالضى ُؤزاب      70اض ُؤز٠ َّٛش ١  أٟ ىٓطب١ تصٜ"  ىٔ   51أصٌ 

ايىىيت ّٚش ىىت  ًىى٢ نىىٌ ايكىىؤ٥ُحت  ًىى٢ طب ًىىـ يدازاب ٚشاز٠ ايػىى ٕٚ ا ش ُؤ ٝىى١        
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       ٛ زاب ٚايعُىىىٌ. ٚا  ُىىى"ب اي"زاضىىى١ ىصىىىٛز٠ أضؤضىىى١ٝ  ًىىى٢ اضىىى طالع اآلزا٤ ٚاي صىىى

 املٝ"ا١ْٝ مل"ٜسٚا طب ًـ ا دازاب ىؤيٛشاز٠.

ٚي خكٝىىىل أٖىىى"اف اي"زاضىىى١ املػىىىؤز ييٝٗىىىؤ أ ىىىالٙ  ت تصىىىُِٝ اضىىى ُؤز٠ اضىىى بؤ١ْ   

 ي ػٌُ ا ؤٚز ايثالج١ اييت رب"ّ  ١ًُٝ اي كِٝٝ  ٢ً ايٓخٛ اي ؤيٞ:

 ٍٜٚطىىع٢ َىىٔ خاليىى٘ ايبؤحىىأ يه دبُٝىىع صبُٛ ىى١ َىىٔ ايبٝؤْىىؤب        ا ىىٛز ام :

امٚتىىؤع امل ضطىى١ٝ  ٚاي ٓمُٝٝىى١  ٚايبػىىس١ٜ ت لىىُٔ ايٓكىىؤ      امضؤضىى١ٝ حىىٍٛ  

 امضؤض١ٝ اي ؤي١ٝ:

 تٛؾس املٛازد ايبػس١ٜ حطذ امل ٌٖ ايعًُٞ ٚاشبا٠. -

 افٝهٌ اي ٓمُٝٞ اإلدازٟ ايكؤ٥ِ َٚ"٣ تٛاؾك٘ َع َٗؤّ ٚأٖ"اف امل ضط١. -

 تٛؾس  ي١ٝ مل ؤىع١ أْػط١ امل ضط١. -

١ٝ ٚايػىبهؤب اي"اخًٝى١ ٚقٛا ى"    َ"٣ ا  ُؤد امل ضطى١  ًى٢ امْمُى١ اسبؤضىٛى     -

 ايبٝؤْؤب.

      ا ىىٛز ايثىىؤْٞ: خصىى  ي جُٝىىع صبُٛ ىى١ َىىٔ املعًَٛىىؤب حىىٍٛ أٚتىىؤع املىىٛازد

 ايبػس١ٜ ايٛشاز٠  ٚاح ٣ٛ  ٢ً ايٓكؤ  امضؤض١ٝ اي ؤي١ٝ:

 ٚشٛد  ؤذج أٚ ْمِ ٚ يٝؤب ي كِٝٝ ٚتكِٜٛ امدا٤. -

ّ ًٝىٗؤ  ٚشٛد ْمىِ ٚ يٝىؤب يًُطىؤ٤ي١ ٚا ؤضىب١  ىٔ امدا٤  َٚى"٣ تؿع       -  ٚا ي ىصا

 ىٗؤ يٕ ٚش"ب.

اي عىىىسف  ًىىى٢ اي خىىى"ٜؤب امضؤضىىى١ٝ يًُىىىٛازد ايبػىىىس١ٜ  ًىىى٢ املىىى"٣ ايكصىىىري       -

 ٚامل ٛضط  ٚذيو ىع" امخر ىعحت ا   بؤز ْٛ ١ٝ تًو املٛازد ي"٣ امل ضط١.

َ"٣ ق"ز٠ اشبطط اي "زٜب١ٝ  يٕ ٚش"ب  ٚيداز٠ املىٛازد ايبػىس١ٜ  ًى٢ َٛاشٗى١      -

 دازٟ.اي خ"ٜؤب َٔ أشٌ اي طٜٛس اإل

     ٔا ىىٛز ايثؤيىىأ: اٖىى ِ ى كٝىىِٝ دبسىىى١ ايىىٛشاز٠   صبىىؤٍ اي خطىىٝط  ٚذيىىو َىى

 خالٍ اي طسم يه ايٓكؤ  امضؤض١ٝ اي ؤي١ٝ:

 ٚشٛد ٚح"٠ تٓم١ُٝٝ َط٦ٛي١  ٔ ْػؤ  اي خطٝط ٚامل ؤىع١. -
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 ٚشٛد خط١ يضرتاتٝج١ٝ أٚ زة١ٜ َط كب١ًٝ ي طٜٛس ْمِ ايعٌُ اإلدازٟ. -

 تٝجٞ َٔ داخٌ ايٛشاز٠.أِٖ املعٛقؤب يً خطٝط ا ضرتا -

  د( تكطِٝ اي"زاض١:

تٓكطىىِ ٖىىرٙ اي"زاضىى١ يه جالجىى١ أشىىصا٤ ىؤإلتىىؤؾ١ يه املك"َىى١. ٜ ٓىىؤٍٚ ازبىىص٤       

ايثىىؤْٞ اإلطىىؤز ايٓمىىسٟ ملٛتىىٛع اي"زاضىى١  ٚايىىرٟ ٜ ٓىىؤٍٚ ؾٝىى٘ ايبؤحىىأ أٖىىِ قٛا ىى"     

َٚبىىؤد  اي خطىىٝط ا ضىىرتاتٝجٞ. ٜٚىىبحت ازبىىص٤ ايىىرٟ ًٜٝىى٘ ْ ىىؤ٥ج اي"زاضىى١  أَىىؤ        

 امخري ؾٝك"ّ ىعض املالحمؤب اشب ؤ١َٝ ٚصبُٛ ١ َٔ اي ٛصٝؤب.ازبص٤ 

 : اإلطار النظري للدراشة -ثانيًا

ٜع ا اي خطٝط ا ضرتاتٝجٞ    ًّٛ اإلداز٠ اسب"ٜث١ أح" أٖىِ املٓىؤٖج ايىيت    

ت ضظ يهؿؤ٠٤  ٌُ امل ضطؤب ضٛا٤ نؤْت  ؤ١َ أّ خؤص١. حٝأ ٜع ا ٖرا ايٓىٛع  

يىى١ ايىىيت تطىى خ"َٗؤ امل ضطىىؤب َىىٔ أشىىٌ ايكٝىىؤّ    َىىٔ اي خطىىٝط َىىٔ امدٚاب ايؿعؤ 

ىعًُٗؤ ىصٛز٠ أؾلىٌ  ٚذيىو َىٔ خىالٍ تسنٝىص طؤقؤتٗىؤ ٚتٛشٝى٘ مجٝىع َٛازدٖىؤ          

ايبػس١ٜ عبٛ ذبكٝل صبُٛ ١ َٔ امٖ"اف املط كب١ًٝ املسش٠ٛ  يتىؤؾ١ يه تكىِٜٛ   

ٚتع"ٌٜ ادبؤٙ ٖرٙ امل ضطؤب اضى جؤى١ ملخ ًىـ ايى ػرياب ٚاملطى ج"اب. ؾٗىٛ املىٓٗج       

ضىىًٛب ايىىرٟ ميّهىىٔ امل ضطىىؤب َىىٔ ٚتىىع خطىىط  ًُٝىى١ ذبىى"د ؾٝٗىىؤ زةٜ ٗىىؤ         أٚ ام

ٚامٖىى"اف ايىىيت تطىىع٢ يه ذبكٝكٗىىؤ  ٚطىىسم ذبكٝكٗىىؤ  ٚايىىااَج ايصَٓٝىى١ ايالشَىى١ 

ي خكٝكٗىىىؤ  َىىىع امخىىىر ىعىىىحت ا   بىىىؤز اي خىىى"ٜؤب ٚايؿىىىسا ٚاملىىىٛازد ٚاإلَهؤْٝىىىؤب  

   ٌ ٜسنىىص  ًىى٢  امل ؤحىى١ يىى"ٜٗؤ. ؾىىؤي خطٝط ا ضىىرتاتٝجٞ ٖىىٛ ْػىىؤ  َىىٓمِ ٚغىىؤَ

ذبًٌٝ ٚؾِٗ ٖرٙ امل ػرياب ٚاملط ج"اب اي"اخ١ًٝ ٚاشبؤزش١ٝ يًُ ضطىؤب ٚذب"ٜى"   

ايكلؤٜؤ ٚاملٛتٛ ؤب ا ضرتاتٝج١ٝ اييت تٛاش٘ ادازاتٗىؤ ٚٚتىع ايطٝؤضىؤب املال٥ُى١     

يً عؤَىىىٌ َعٗىىىؤ. ٚىؤي ىىىؤيٞ  ؾىىىتٕ اي خطىىىٝط اإلضىىىرتاتٝجٞ ٖىىىٛ َٓٗجٝىىى١  ًُٝىىى١         

شٝىى١ ٚاي"اخًٝىى١ يًٛصىىٍٛ ايىىٞ ذبكٝىىل     دٜٓؤَٝهٝىى١ يً عؤَىىٌ َىىع املطىى ج"اب اشبؤز   
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امٖ"اف امل ضط١ٝ  ٚؾٝٗؤ ٜ ِ ذب"ٜى" امدٚاز ٚاملطى٦ٛيٝؤب نىٌ   َٛقعى٘  ٚتكٝىِٝ      

 .(2 اعبساؾؤب ْؤدب١  ٔ  ١ًُٝ اي طبٝلازبٗٛد ٚايٓ ؤ٥ج ٚيصالع أ١ٜ 

ٚ ٢ً ايصعٝ" ايٛطين  ميّهٔ اي خطٝط ا ضرتاتٝجٞ نُٓٗج ي طٝري  ١ًُٝ 

ايٛطين َٔ اربؤذ قسازاب َ ٓؤضك١ َٚٓطىج١ُ يًطٝؤضىؤب    اي ١ُٝٓ ٚيداز٠ ا ق صؤد

ا ق صىىىىىؤد١ٜ ٚا ش ُؤ ٝىىىىى١ َٚىىىىىٔ دبٓىىىىىذ اي ػىىىىى ت أٚ اي ٓىىىىىؤقض   ايطٝؤضىىىىىؤب      

اسبهَٛٝى١  َٚىٔ ٚتىىع يطىؤز َ هؤَىٌ ياٖىى"اف اي ُٜٓٛى١ امل ؿىل  ًٝٗىىؤ ٚطٝىـ َىىٔ        

 اشبٝؤزاب امدٚات١ٝ  ايطٝؤضؤب( ملعؤزب١ اي خ"ٜؤب ٚا زتكؤ٤ ىؤجمل ُع.

 :  حٌ ايس٥ٝط١ٝ يع١ًُٝ اي خطٝط ا ضرتاتٝجٞ   ايكطؤع اسبهَٛٞ. املسا1.2

ت طًىىىىذ  ًُٝىىىى١ اي خطىىىىٝط ا ضىىىىرتاتٝجٞ   ايكطىىىىؤع اسبهىىىىَٛٞ  ىىىى"دا َىىىىٔ    

 : (3 اشبطٛاب ميهٔ تًخٝصٗؤ نؤي ؤيٞ

ٞ اشبط٠ٛ امٚه: خط٠ٛ داي خطىٝطد يً خطىٝط   *  : ٜٚ طًىذ ذيىو   ا ضىرتاتٝج

اسبهَٛٝىى١  ؾسٜىىل اي خطىىٝط  تػىىهٌٝ ؾسٜىىل  ُىىٌ َىىٔ داخىىٌ امل ضطىى١ أٚ ازبٗىى١ 

ا ضرتاتٝجٞ( ىس٥ؤض١ أح" ايكٝؤدٜحت ٚ ل١ٜٛ  "د َٔ اي ٓؿٝرٜحت ٚاملٛلؿحت  

أٚ تهًٝىىىـ ذيىىىو إلداز٠ طب صىىى١ تىىىُٔ افٝهىىىٌ اي ٓمُٝىىىٞ  يداز٠ يً خطىىىٝط   

ا ضرتاتٝجٞ( ت ٛؾس  ٢ً نٛادز  ؤيٝى١ ايهؿىؤ٠٤   ٖىرٙ اجملىؤٍ ت ىٛه ا  ى"اد       

اي خطىٝط ا ضىرتاتٝجٞ يٝطىت غى٦ٝؤ ميهىٔ        ١ًُٝ ٕ فرٙ املط ٚي١ٝ. ذيو  

 امل ضطىى١إٔ  صىىٌ َىىٔ تًكىىؤ٤ ْؿطىى٘ ىىىٌ تطىى ٛشذ َبىىؤدز٠ َىىٔ اإلداز٠ ايعًٝىىؤ    

إلقسازٖىىؤ. ٚيهىىىٞ تهىىىٕٛ امل ضطىى١ شىىىؤٖص٠ يً خطىىىٝط ا ضىىرتاتٝجٞ جىىىذ  ًىىى٢    

ازبٗىى١ إٔ تبىى"أ ى  ٖٝىىٌ ْؿطىىٗؤ يهىىٞ تهىىٕٛ شىىؤٖص٠ ملبؤغىىس٠ ٖىىرٙ ايعًُٝىى١  َٚىىٔ       

٠ ايعًٝؤ ى ريٌٝ نؤؾ١ املعٛقؤب اي ٓم١ُٝٝ ٚاملعًَٛؤت١ٝ ايلسٚزٟ إٔ تكّٛ اإلداز

يً خطىىٝط ا ضىىرتاتٝجٞ  ٚقىى" ٜ طًىىىذ ايٛتىىع ا ضىى عؤ١ْ خبىىااب خؤزشٝىىى١       

خىىالٍ ٖىىرٙ املسحًىى١ يًُطىىؤ "٠   ت ٖٝىىٌ امل ضطىى١ يً خطىىٝط ا ضىىرتاتٝجٞ         

                                      
 .17ّ(  ا 2007  4  ازبؤَع١ٝ  اي"از :اإلضهٓ"ز١ٜ   دا ضرتاتٝج١ٝ اإلداز٠:   يًُ"ٜسٜٔ ايعًُٞ اي"يٌٝد َؤٖس  أمح"(2 

 .54ّ(  ا 1999 ازبؤَع١ٝ  اي"از :اإلضهٓ"ز١ٜ  دا ضرتاتٝج١ٝ اإلداز٠   خبط٠ٛ خط٠ٛ امل"ٜس ديٌٝد َؤٖس  أمح"(3 
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ٚتٓمىىِٝ ضًطىى١ً َىىٔ ٚزغىىؤب ايعُىىٌ تطىى ٗ"ف ىٓىىؤ٤ ايكىى"زاب   ا ىى"اد اشبطىىط  

 ا ضرتاتٝج١ٝ.

اشبطىىى٠ٛ ايثؤْٝىىى١: خطىىى٠ٛ تػىىىخٝ  ايٛتىىىع اسبىىىؤيٞ يًجٗىىى١ اسبهَٛٝىىى١: ٖٚىىىٞ    *

خطىى٠ٛ تك"ٜسٜىى١ ىؤمضىىؤع  ت طًىىذ ايكٝىىؤّ ى خًٝىىٌ طىىٓٗج  ىى"د ْكىىؤ  ايكىى٠ٛ  

ٚايلىعـ ٚايؿىسا ٚاي ٗ"ٜىى"اب داخىٌ امل ضطىى١. ٜٚى ِ َىٔ خىىالٍ ٖىرٙ اشبطىى٠ٛ       

اضى خالا  ٛاَىٌ ايٓجىؤع امضؤضى١ٝ ايىىيت ذبى"د َالَىل ٚزةٜى١ ٚزضىؤي١ ازبٗىى١         

 ع١ٝٓ.امل

اشبطىى٠ٛ ايثؤيثىى١: خطىى٠ٛ ذب"ٜىى" طبٝعىى١ امل ضطىى١   املطىى كبٌ: ٜٚ طًىىذ ذيىىو   * 

 ىىٔ ٖىىرٙ   ي ىىؤد٠ ايٓمىىس   صىىٝؤغيت ايسةٜىى١ ٚزضىىؤي١ ازبٗىى١ مبىىؤ ٜلىىُٔ اي عىىبري    

ايسةٜىى١   املطىى كبٌ  ٚميثىىٌ أىعىىؤد ايب٦ٝىى١ املال٥ُىى١ ٚاآليٝىىؤب ايهؿًٝىى١ ٚاملٓؤضىىب١        

  ٜٚىىى ِ َىىىٔ خىىىالٍ ٖىىىرٙ  يالْ كىىىؤٍ َىىىٔ ايٛتىىىع اسبىىىؤيٞ يه ايٛتىىىع املطىىى ٗ"ف 

ىػىىىىهٌ َؿصىىىىٌ . نُىىىىؤ  ا ضىىىىرتاتٝج١ٝاشبطىىىى٠ٛ ذب"ٜىىىى" امٖىىىى"اف امل ضطىىىى١ٝ 

ت لىىىُٔ ٖىىىىرٙ اشبطىىىى٠ٛ زىىىىىط ٖىىىىرٙ امٖىىىى"اف امل ضطىىىى١ٝ ىؤمٖىىىى"اف اي ُٜٓٛىىىى١  

ايٛط١ٝٓ اييت تطىؤِٖ ازبٗى١ املعٓٝى١   ذبكٝكٗىؤ  ٜٚ طًىذ ذيىو اي ٓطىٝل َىع         

  ٓٗؤ. ازبٗؤب امخس٣ َٔ خالٍ  ك" اش ُؤ ؤب َ هسز٠ َع طثًحت

اشبطىىىى٠ٛ ايساىعىىىى١: خطىىىى٠ٛ ي ىىىى"اد املبىىىىؤدزاب ٚايىىىىااَج: ٚتىىىى تٞ ٖىىىىرٙ اشبطىىىى٠ٛ     *  

ن ؿعٝىىىٌ    ُىىىؤد نىىىٌ َىىىٔ ايسةٜىىى١ ٚايسضىىىؤي١ ٚامٖىىى"اف َىىىٔ قبىىىٌ ازبٗىىى١          

اسبه١َٝٛ  ٚذيو ى خ"ٜ" املبؤدزاب ٚا ضرتاتٝجٝؤب املٓؤضب١ اييت ض طؤِٖ   

كٝىىل امٖىى"اف ذبكٝىىل تًىىو امٖىى"اف امل ضطىى١ٝ  َٚىىٔ خالفىىؤ املطىىؤ١ُٖ   ذب 

ايٛطٓٝىى١  ٚت لىىُٔ ٖىىرٙ ايىىااَج ٚاملػىىسٚ ؤب ايىىيت ٜؿىىرتو تٓؿٝىىرٖؤ   يطىىؤز    

اشبطىى١ ا ضىىرتاتٝج١ٝ تؿؤصىىٌٝ  ىىٔ َساحًىىٗؤ ايصَٓٝىى١ ٚازبٗىىؤب املطىى٦ٛي١  ىىٔ      

 تٓؿٝرٖؤ.
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اشبطىى٠ٛ اشبؤَطىى١: خطىى٠ٛ ىٓىىؤ٤ خطىىط ايعُىىٌ اي ٓؿٝرٜىى١ يًٛحىى"اب اإلدازٜىى١        *  

ٞ يًىىىااَج ٚاملػىىىسٚ ؤب حطىىىذ  املخ ًؿىىى١: ٚربىىى   اشبطىىى٠ٛ ىؤي ٓؿٝىىىر ايؿعًىىى  

 ازب"اٍٚ ايص١َٝٓ ا "د٠ فؤ ىع" إٔ ٜ ِ تٛلٝـ املٛازد ايالش١َ يً ٓؿٝر.

اشبطىى٠ٛ ايطؤدضىى١: خطىى٠ٛ يداز٠ امدا٤: َٚىىٔ َ طًبىىؤب ٖىىرٙ املسحًىى١ ٖىىٛ ا ىى"اد   *   

َصىىىىؿٛؾ١ يًُعىىىىؤٜري ٚمل غىىىىساب امدا٤ ايىىىىيت ميهىىىىٔ ا  ُؤدٖىىىىؤ   قٝىىىىؤع امدا٤    

ٙ اشبط٠ٛ   نْٛٗؤ تطُل مبساشع١ دزشؤب اي ك"ّ امل ضطٞ  ٚتهُٔ أ١ُٖٝ ٖر

عبىىٛ ذبكٝىىل امٖىى"اف ٚذيىىو  ربىىؤد ا شىىسا٤اب اي صىىخٝخ١ٝ يذا َىىؤ تطًىىذ        

 امَس ذيو. 

 . أٖ"اف  ١ًُٝ اي خطٝط ا ضرتاتٝجٞ   ايكطؤع اسبهَٛٞ: 2.2

اإلداز٠ ا ضىىرتاتٝج١ٝ ٖىىٞ صبُٛ ىى١ ايكىىسازاب ٚاملُؤزضىىؤب اإلدازٜىى١ ايىىيت ذبىى"د     

ط أٚ طٌٜٛ امشٌ يًُ ضط١ ىهؿؤ٠٤ ٚؾؤ ١ًٝ ٜٚ لىُٔ ذيىو ٚتىع أٚ    امدا٤ َ ٛض

صىىٝؤغ١ ا ضىىرتاتٝج١ٝ ٚتطبٝكٗىىؤ ٚتكٛميٗىىؤ ىؤ  بؤزٖىىؤ َٓٗجٝىى١ أٚ أضىىًٛب  ُىىٌ.        

مبع٢ٓ  خس  ميهٔ ٖرا ايُٓط َٔ اإلداز٠ َٔ ذب"ٜ" ا دبؤٙ املطى كبًٞ يًُ ضطى١   

ىٗىىؤ  ٚاربىىؤذ  ٚىٝىىؤٕ َىىؤ تطىىع٢ ييٝىى٘ َىىٔ خىىالٍ ذبًٝىىٌ املىى ػرياب ايب٦ٝٝىى١ ا ٝطىى١         

ايكىىىسازاب اشبؤصىىى١ ى خصىىىٝ  املىىىٛازد املطًٛىىىى١ ي خكٝىىىل ذيىىىو ىؤ  بؤزٖىىىؤ خطىىى١  

غؤ١ًَ  ذاب صى١ً َبؤغىس٠ خبطى١ اي ُٓٝى١  ي خكٝىل امٖى"اف َىٔ خىالٍ يطىؤز  ىؤّ           

  هِ ضٝؤضؤب امل ضط١ مبخ ًـ اجملؤ ب. 

يْطالقؤ َٔ ٖرا املؿٗىّٛ يى داز٠ ا ضىرتاتٝج١ٝ  ميهىٔ اضى ٓ ؤج أٖى"اف ٚأُٖٝى١        

ًٝىىى١ اي خطىىىٝط ا ضىىىرتاتٝجٞ  ًىىى٢ َطىىى ٣ٛ امل ضطىىى١ اسبهَٛٝىىى١  ًىىى٢ ايٓخىىىٛ   ُ

 : (4 اي ؤيٞ

 ذب"ٜ" ٚتٛشٝ٘ املطؤزاب ا ضرتاتٝج١ٝ يًُ ضط١. -

 صٝؤغ١ ٚتطٜٛس زضؤي١ امل ضط١ ٚأٖ"اؾٗؤ. -

                                      
 ايعؤَى١   اإلداز٠ َعٗى"    ايسٜىؤو:  َسضى٢   اسبُٝى"   ب" ضبُٛد: تسمج١  دا ضرتاتٝج١ٝ اإلداز٠د ٖٓجس  داؾٝ"ٚ ًٖٚٝحت تَٛؤع(4 

 .68ّ(  ا1990
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 ذب"ٜ" ٚتٛشٝ٘ َطؤز ايعٌُ   امل ضط١. -

 ذب"ٜ" ٚصٝؤغ١ ايػؤٜؤب ٚامٖ"اف ا ضرتاتٝج١ٝ يًُ ضط١. -

 " ٚتٛؾري َ طًبؤب ذبطحت امدا٤ ٚذبكٝل  ٛ ٚتك"ّ امل ضط١.ذب"ٜ -

اي  نىىى" َىىىٔ زىىىىط امٖىىى"اف ا ضىىىرتاتٝج١ٝ ٚأٖىىى"اف اشبطىىى١ اي ُٜٓٛىىى١ ٚزةٜىىى١   -

 اي"ٚي١.

 تٛشٝ٘ املٛازد ٚاإلَهؤْٝؤب يه أحطٔ ا ض خ"اَؤب املُه١ٓ. -

ي طىىٜٛس أدا٤ امل ضطىى١ ٚتىى" ِٝ َٛقؿٗىىؤ    ٚا ض ػىىؤز١ٜتٛشٝىى٘ ازبٗىىٛد ايبخثٝىى١    -

 اي ٓؤؾطٞ.

اي  ن" َٔ ذبكٝل ايرتاىط ىحت زضؤي١ امل ضطى١ ٚأٖى"اؾٗؤ َٚىؤ ٜى ِ ٚتىع٘ َىٔ        -

 ضٝؤضؤب ٚقٛا " ٚأْم١ُ  ٌُ. 

اي ٛصٝـ ٚاي كِٝٝ املٓٗجٞ يب١٦ٝ  ٌُ امل ضط١ ٚٚتع اضىرتاتٝجٝؤب اي عؤَىٌ    -

 ايؿعؤٍ َعٗؤ.

 تطٜٛس يَهؤْٝىؤب امل ضطى١ يً عىسف  ًى٢ ٚذبًٝىٌ ايؿىسا ٚايكٝىٛد ٚاي ٗ"ٜى"اب         -

 ٚتكٛميٗؤ ٚٚتع ضبٌ اي عؤٌَ ايؿعؤٍ َعٗؤ.

تىى" ِٝ قىى"ز٠ امل ضطىى١   ذب"ٜىى" ْكىىؤ  ايكىى٠ٛ ٚأٚشىى٘ ايلىىعـ يىى"ٜٗؤ ٚذب"ٜىى"      -

 َ طًبؤب اي عؤٌَ ايؿعؤٍ َعٗؤ.

 تٛؾري املس١ْٚ ي"٣ امل ضط١ يً هٝـ َع اي ػرياب غري امل ٛقع١. -

 . تٛؾس أدٚاب اي ٓب  ٚاي ك"ٜس  دبؤٖؤب  ٓؤصس ى١٦ٝ  ٌُ امل ضط١ -

تعُٝىىل يحطىىؤع َٓ طىىس امل ضطىى١ ى ُٖٝىى١ ٚح ُٝىى١ دزاضىىؤب شىى"٣ٚ ايكىىسازاب        -

 ٚاي  ن" َٔ ؾعؤيٝ ٗؤ.

 . َعٛقؤب اإلداز٠ ا ضرتاتٝج١ٝ   ايكطؤع اسبهَٛٞ: 3.2

ت عىىى"د املعٛقىىىؤب ايىىىيت َىىىٔ غىىى ْٗؤ َىىىٔ إٔ ذبىىى" َىىىٔ ا  ُىىىؤد ٚتطبٝىىىل اإلداز٠           

ؤب ايىىيت تٛاشىى٘ َسحًىى١   ا ضىىرتاتٝج١ٝ  ٚميهىىٔ تصىىٓٝؿٗؤ يه جالجىى١ أقطىىؤّ: املعٛقىى    

صىىىىٝؤغ١ ا ضىىىىرتاتٝج١ٝ  املعٛقىىىىؤب ايىىىىيت تٛاشىىىى٘ َسحًىىىى١ تٓؿٝىىىىر ا ضىىىىرتاتٝج١ٝ         
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ٚاملعٛقؤب اييت تٛاش٘ َسح١ً تكِٝٝ ٚتكِٜٛ ا ضىرتاتٝج١ٝ   ٚميهىٔ تٛصىٝـ تًىو     

 : (5 املعٛقؤب  ٢ً ايٓخٛ اي ؤيٞ

َىىٔ أٖىىِ املعٛقىىؤب ايىىيت تٛاشىى٘ َسحًىى١ صىىٝؤغ١ ا ضىىرتاتٝج١ٝ   املٓمُىىؤب           .1

 ه١َٝٛ اآلتٞ :اسب

   تعىى"د أٖىى"اف املٓمُىىؤب اسبهَٛٝىى١  ىؤإلتىىؤؾ١ يه  ىى"ّ ذب"ٜىى"ٖؤ ىػىىهٌ ٚاتىىل

يه ايىى ػرياب    يالضىى جؤى١ٚدقٝىىل ٚمجٛدٖىىؤ ٚ ىى"ّ تطٜٛسٖىىؤ َىىٔ ٚقىىت آلخىىس   

 ايب١٦ٝ اشبؤزش١ٝ.

 َ ا ٖ ُؤّ ىؤمٖ"اف ط١ًٜٛ امشٌا ٖ ُؤّ ىؤمٖ"اف قصري٠ امشٌ أنثس ٔ. 

    رتؾىىىى١  ايىىىىيت مت ًىىىىو ايكىىىى"ز٠  ًىىىى٢ ايىىىى ؿهري      ْكىىىى  ايهؿىىىىؤ٤اب اإلدازٜىىىى١ ا

ا ضىىىرتاتٝجٞ; طىىىؤ ٜىىى جس ضىىىًبًؤ  ًىىى٢ ذبًٝىىىٌ ايبٝؤْىىىؤب ايىىىيت ت مجعٗىىىؤ  ىىىٔ        

ٌٍ َٔ ايب١٦ٝ اشبؤزش١ٝ ا ٝط١ ىؤملٓم١ُ ٚايب١٦ٝ اي"اخ١ًٝ .  امل ػرياب   ن

       ٞقٝؤّ املػسع ىٛتع زضؤي١ ٚأٖى"اف ٚاضىرتاتٝجٝؤب املٓمُى١ اسبهَٛٝى١  ٚىؤي ىؤي

 داز٠    ١ًُٝ اي ٓؿٝر ٚاي طبٝل. اعبصؤز دٚز اإل

تٛاشىى٘ َسحًىى١ تٓؿٝىىر ا ضىىرتاتٝج١ٝ ىعىىض املعٛقىىؤب ايىىيت تىى جس  ًىى٢ ؾؤ ًٝىى١     .2

 اي ٓؿٝر أُٖٗؤ اآلتٞ :

         ٔٚشىىىٛد افٝهىىىٌ اي ٓمُٝىىىٞ ايبريٚقساطىىىٞ  قىىى" ٜصىىىعذ اْ كىىىؤٍ املعًَٛىىىؤب َىىى

 املط ٜٛؤب اي"ْٝؤ يه اإلداز٠ ايعًٝؤ .

 ٜ طًبىى٘ تٓؿٝىىر ا ضىىرتاتٝج١ٝ  نىىؤيٓك    قًىى١ املىىٛازد امل ؤحىى١ يًُٓمُىىؤب ملىىؤ 

ايكىى"زاب املؤيٝىى١ امل ؤحىى١ يىى"٣ ازبٗىى١; طىىؤ ٜىى دٟ يه  ىى"ّ قىى"زتٗؤ  ًىى٢ تٓؿٝىىر       

 ايب"ا٥ٌ اييت ت اخ ٝؤزٖؤ   َسح١ً ايصٝؤغ١  .

         ٚشٛد ايصىساع أٚ اي عىؤزو   َصىؤخم امؾىساد أٚ اإلدازاب ٚتٓؤؾطىٗؤ  ًى٢ املىٛازد

 ا "ٚد٠ .

                                      
 .52ا  ّ( 2005  3  ازبؤَع١ٝ  اي"از :اإلضهٓ"ز١ٜ   دا ضرتاتٝج١ٝ اإلداز٠د ايعؤزف  ْؤد١ٜ(5 
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  ٚاْٝىىى١ دبىىىؤٙ ا ضىىىرتاتٝجٝؤب ازب"ٜىىى"٠ يسغب ٗىىىؤ جكؤؾىىى١ املٓمُىىى١ قىىى" تصىىىبل" 

 اإلىكؤ٤  ٢ً ايٛتع اسبؤيٞ  .

    غىىٝٛع ايىىُٓط اإلدازٟ  ًىى٢ ايىىُٓط ايكٝىىؤدٟ   املٓمُىىؤب اسبهَٛٝىى١ طىىؤ ٜىى جس

ضىًبًؤ  ًىى٢ تٓؿٝىر ا ضىىرتاتٝج١ٝ  ؾىؤإلدازٟ ٜسنىىص  ًى٢ يظبىىؤش ايعُىٌ ٚؾىىل  يٝىى١      

املٓمُىى١ َىىٔ خىىىالٍ   ضبىى"د٠  أَىىؤ ايكؤ٥ىىى" ؾٗىىٛ ٜ جىى٘ عبىىىٛ اي ىى جري  ًىى٢ أؾىىىساد       

ذبؿٝصِٖ ٚيقٓؤ ِٗ ى ١ُٖٝ تسنٝص ازبٗٛد ٚتٛشٝ٘ املٛازد مبؤ ميهٔ َٔ تٓؿٝر 

 اشبطط ا ضرتاتٝج١ٝ اييت ت ي "ادٖؤ.

ٜٛاشىىىى٘ تكٝىىىىِٝ أٚ تكىىىىِٜٛ ا ضىىىىرتاتٝج١ٝ   املٓمُىىىىؤب اسبهَٛٝىىىى١  ىىىى"د َىىىىٔ    .3

 املعٛقؤب أُٖٗؤ اآلتٞ :

 سبهَٛٝىى١ ْمىىسًا صىىعٛى١ ٚتىىع َكىىؤٜٝظ نُٝىى١ يكٝىىؤع امٖىى"اف   املٓمُىىؤب ا

 يطبٝع١ أٖ"اؾٗؤ ايٓٛ ١ٝ   .

      ٙتسنٝىىص ايعًُٝىىؤب ايسقؤىٝىى١  ًىى٢ املىى"خالب ىىى"ً  َىىٔ ا ٖ ُىىؤّ ىىىٓؿظ ا دبىىؤ

  ٢ً املخسشؤب يطٗٛي١ قٝؤع امل"خالب َكؤز١ًْ ىؤملخسشؤب .

      صىىىعٛى١ قٝىىىؤع ْ ىىىؤ٥ج ىعىىىض ايطٝؤضىىىؤب ْ ٝجىىى١  ىىى"ّ يَهؤْٝىىى١ تطبٝىىىل ىعىىىض

 اشب"َؤب املك"١َ َٔ ٖرٙ امشٗص٠ . املعؤٜري ايه١ُٝ ٚا ق صؤد١ٜ  ٢ً ىعض

   صعٛى١ اسبصٍٛ  ٢ً املعًَٛؤب ايصخٝخ١ ٚاي"قٝك١ َٔ َصؤدزٖؤ أٚ امشٗىص٠

 اإلداز١ٜ امل ٛؾس٠ ي"ٜٗؤ .

         ٔتعـ أٚ  "ّ ٚشٛد  الق١ ىىحت املهؤؾى ب ٚايعكٛىىؤب ٚىىحت امدا٤ طىؤ جعىٌ َى

 ايصىىعٛى١ مبهىىؤٕ تصىىُِٝ ْمىىؤّ نؿىى٤ٛ يً ػرٜىى١ ايعهطىى١ٝ ٜ صىىـ ىؤملٛتىىٛ ١ٝ   

 ٚىؤي ؤيٞ اض ٓؤد اي كِٜٛ يه اسبهِ ايػخصٞ .
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 ثالجًا: أهم نتائج التحليل الكمي:

ُّٞ ىؤضى خ"اّ اياْىؤَج اإلحصىؤ٥ٞ      (. ٚؾُٝىؤ  SPSSمتت  ١ًُٝ اي خًٌٝ ايه

ًٜىىٞ أٖىىِ ايٓ ىىؤ٥ج امل عًكىى١ مبخ ًىىـ ا ىىؤٚز املهْٛىى١ يالضىى بؤ١ْ ايىىرٟ ت تصىىُُٝ٘    

 فرا ايػسو  ٢ً ايٓخٛ اي ؤيٞ:

 ايك"ز٠ امل ضط١ٝ ٚاي ٓم١ُٝٝ: . ضبٛز1

ٜعٓىى٢ ٖىىرا ا ىىٛز ى كٝىىِٝ َىى"٣ نؿىىؤ٠٤ ٚؾعؤيٝىى١ أدا٤ ايىىٛشاز٠ َىىٔ خىىالٍ املىىٛازد    

ايبػس١ٜ ٚاملؤدٜى١ امل ؤحى١  ٚذيىو ي خكٝىل غؤٜؤتٗىؤ ٚأٖى"اؾٗؤ ا ضىرتاتٝج١ٝ املعًٓى١         

ٚاملع ُ"٠  َىع ٚشىٛد ٖٝهىٌ تٓمُٝىٞ َال٥ىِ ٜٓطىٟٛ  ًى٢  القىؤب أؾكٝى١ ٚ ُٛدٜى١           

 دقٝل يًُط ٚيٝؤب ٚا خ صؤصؤب. ٚاتخ١  ٚذب"ٜ"

 . افٝهٌ اي ٓمُٝٞ ايكؤ٥ِ: 1.1

ٜ ىىٛؾس يىى"٣ ٚشاز٠ ايػىى ٕٚ ا ش ُؤ ٝىى١ ٚايعُىىٌ ٖىىٝهاًل تٓمُٝٝىىًؤ ٜىىبحت غىىبهؤب        

املٗىىؤّ ؾٝٗىىؤ ٚتكطىىِٝ ايعُىىٌ حبطىىذ ا خ صىىؤا داخًىىٗؤ. ٖىىرا ٚقىى"  سؾىىت ايىىٛشاز٠    

 تػريًا   ٖٝهًٗؤ اي ٓمُٝٞ خالٍ ايثالج١ ضٓٛاب امخري٠.

 ٚا ضىىرتاتٝج١ٝب ىىت اي"زاضىىؤب أْىى٘ ٜٛشىى" تهؤَىىٌ ىىىحت افٝهىىٌ اي ٓمُٝىىٞ     نُىىؤ أج

املع ُىى"٠  ىؤ  بىىؤز إٔ ْىىٛع افٝهىىٌ اي ٓمُٝىىٞ املصىىُِ ٖىىٛ مبثؤىىى١ اجملىىؤٍ اسبسنىىٞ     

  َٚىىٔ املٗىىِ ايٓمىىس   ا   بىىؤزاب    ا ضىىرتاتٝج١ٝايىىرٟ َىىٔ خاليىى٘ جىىسٟ تطبٝىىل    

ط١ ٖٚرٙ ا   بىؤزاب  اي ٓم١ُٝٝ اشبؤص١ ىؤي ٓمِٝ ايسمسٞ ٚغري ايسمسٞ   امل ض

 ت لل  ٢ً ايٓخٛ اي ؤيٞ: 

       َٚعسؾىى١ َىىؤ يذا نىىؤٕ افٝهىىٌ اي ٓمُٝىىٞ ايكىىؤ٥ِ ٜطىىؤ "   تطبٝىىل أٚ تطىىٜٛس أ

 امل ضط١.   اضرتاتٝج١ٝصٝؤغ١ 

     ٔذب"ٜ" املط ٜٛؤب اإلداز١ٜ َٚؤ ت لُٓ٘ َٔ ٚلؤ٥ـ  ٚاييت ضى هٕٛ َطى٦ٛي١  ى

 . ا ضرتاتٝج١ٝتٓؿٝر َُٗؤب طب ًؿ١ يًخط١ 

 بؤحأ َٔ خالٍ ا ض بؤ١ْ زص" َٛقـ املطى جٛىحت  ْٚىرّنس ىٗىرا    ٚق" حؤٍٚ اي

ايصىى"د أْٗىىِ َىىٔ ؾ٦ىى١ املىى"ٜسٜٔ  حىىٍٛ أزىعىى١ ضبىىؤٚز أضؤضىى١ٝ خبصىىٛا افٝهىىٌ   
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( ٚاملسقُى١ حطىىذ  1اي ٓمُٝىٞ ايكىؤ٥ِ  ٚنؤْىىت امشٛىى١ املبٝٓىى١   ايػىهٌ زقىىِ      

(  ٚامل "زج َٔ أزىع١ ْكؤ . حٝأ ٜػري ايىسقِ  Likert Scaleَكٝؤع يٝهسب  

( يه  ىى"ّ املٛاؾكىى١ ىػىى"٠   4( يه يشؤىىى١ ىؤملٛاؾكىى١ ىػىى"٠  ؾُٝىىؤ ٜػىىري ايىىسقِ      1 

  ٢ً ايٓخٛ اي ؤيٞ:

  َىىٔ املطىى جٛىحت تٛاؾىىل ٚتٛاؾىىل ىػىى"٠  ًىى٢ إٔ افٝهىىٌ اي ٓمُٝىىٞ    86.9ْطىىب١ %

ايكؤ٥ِ ٜطؤِٖ   ذبكٝل َٗؤّ ٚأٖ"اف ايٛشاز٠  مب ٛضط تكِٝٝ ايؿ١٦ املبخٛجى١  

 طؤ ٜ"ٍ  ٢ً تٓؤضل اإلشؤىؤب. 0.64ٜك"ز ىى  ٚىؤعبساف َعٝؤزٟ 2.02ٜك"ز ىى 

  َىىٔ املطىى جٛىحت تٛاؾىىل ٚتٛاؾىىل ىػىى"٠  ًىى٢ إٔ افٝهىىٌ اي ٓمُٝىىٞ    92.3ْطىىب١ %

ايكىىؤ٥ِ ٜعهىىظ امُٖٝىى١ ايٓطىىب١ٝ يًىىٛشاز٠ ٚأْػىىط ٗؤ املخ ًؿىى١  مب ٛضىىط تكٝىىِٝ  

طىؤ ٜى"ٍ   ٖىرا     0.79ٚىىؤعبساف َعٝىؤزٟ ٜكى"ز ىىى      2.01ايؿ١٦ املبخٛج١ ٜك"ز ىىى  

 ريو  ٢ً تٓؤضل اإلشؤىؤب.ايػ ٕ ن

  َىىٔ املطىى جٛىحت تٛاؾىىل ٚتٛاؾىىل ىػىى"٠  ًىى٢ إٔ افٝهىىٌ اي ٓمُٝىىٞ    65.1ْطىىب١ %

ايكىىؤ٥ِ ٜطىىُل ىؤ ضىى جؤى١ ايطىىسٜع١ يًىى ػري   ايمىىسٚف املخ ًؿىى١ ايىىيت ذبىىٝط 

ٚىىؤعبساف َعٝىؤزٟ ٜكى"ز     2.23ىؤيٛشاز٠  مب ٛضط تكِٝٝ ايؿ١٦ املبخٛج١ ٜك"ز ىىى  

ٓؤضىىل اإلشؤىىىؤب. ٖىىرا ٚدبىى"ز اإلغىىؤز٠ يه إٔ   طىىؤ ٜىى"ٍ نىىريو  ًىى٢ ت  0.72ىىىى 

%  ضىجٌ   غى ٕ ٖىرا     34.9أ ٢ً َطى ٣ٛ ا  ىرتاو  ًى٢ ا ؾرتاتىؤب  ىٓطىب١      

 ا ٛز.

  َىىٔ املطىى جٛىحت تٛاؾىىل ٚتٛاؾىىل ىػىى"٠  ًىى٢ إٔ افٝهىىٌ اي ٓمُٝىىٞ    75.8ْطىىب١ %

ايكىىؤ٥ِ ٜطىىؤِٖ   ايرتنٝىىص  ًىى٢ اشبىىا٠ ٚايهؿىىؤ٠٤   ايعُىىٌ  مب ٛضىىط تكٝىىِٝ  

طىىؤ ٜىى"ٍ َىىس٠   0.85ٚىىىؤعبساف َعٝىىؤزٟ ٜكىى"ز ىىىى    2.21بخٛجىى١ ٜكىى"ز ىىىى  ايؿ٦ىى١ امل

 أخس٣  ٢ً تٓؤضل اإلشؤىؤب.
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 (: َٛقـ املط جٛىحت َٔ افٝهٌ اي ٓمُٝٞ ايكؤ٥ِ يًٛشاز٠  %(1غهٌ زقِ  
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  ْؿىىظ ايطىىٝؤم  ٚىؤ   ُىىؤد نىىريو  ًىى٢ َكٝىىؤع يٝهىىسب  ٓىى" تىىسقِٝ امشٛىىى١   

َٛقؿِٗ خبصٛا ْمىؤّ تٛصىٝـ ٚتكٝىِٝ     طًذ َٔ ايؿ١٦ املط جٛى١ اإلؾصؤع  ٔ

ايٛلىؤ٥ـ املع ُىى" يى"٣ ايىىٛشاز٠  َىٔ حٝىىأ ايع"ايى١   ذب"ٜىى" املستبىؤب ٚا َ ٝىىؤشاب      

ٚتطٌٗٝ  ًُٝىؤب غى٦ٕٛ اي ّٛلىـ َىٔ اي عىٝحت يه ايرتقٝى١  ٚتكٝىِٝ امدا٤ ٚنؤْىت         

 ايٓ ؤ٥ج اييت ت اسبصٍٛ  ًٝٗؤ  ٢ً ايٓخٛ اي ؤيٞ:

  ؾىل ٚتٛاؾىل ىػى"٠  ًى٢ إٔ ْمىؤّ تٛصىٝـ       % ؾكط َٔ املطى جٛىحت تٛا 37.8ْطب١

ٚتكٝىىِٝ ايٛلىىؤ٥ـ املع ُىى" يىى"٣ ايىىٛشاز٠  ىىؤدٍ   ذب"ٜىى" املستبىىؤب ٚا َ ٝىىؤشاب      

طىؤ   1.4ٚىؤعبساف َعٝؤزٟ ٜك"ز ىىى   3.2مب ٛضط تكِٝٝ ايؿ١٦ املبخٛج١ ٜك"ز ىى 

 ٜ"ٍ  ٢ً تٓؤضل اإلشؤىؤب.

  ٝـ ٚتكٝىِٝ  % َٔ املطى جٛىحت تٛاؾىل ٚتٛاؾىل ىػى"٠  ًى٢ إٔ ْمىؤّ تٛصى       64ْطب١

ايٛلؤ٥ـ املع ُ" يى"٣ ايىٛشاز٠ ٜطىٌٗ  ًُٝىؤب غى٦ٕٛ اي ٛلىـ َىٔ اي عىٝحت يه         

ٚىىؤعبساف   2.3ايرتق١ٝ ٚتكِٝٝ امدا٤  مب ٛضىط تكٝىِٝ ايؿ٦ى١ املبخٛجى١ ٜكى"ز ىىى       

 طؤ ٜ"ٍ َس٠ أخس٣  ٢ً تٓؤضل اإلشؤىؤب. 1.01َعٝؤزٟ ٜك"ز ىى 
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 اإلداز١ٜ: ا تصؤ ب. 1.2

تصؤ ب اإلداز١ٜ اييت ت ِ داخٌ املٓم١ُ أٚ امل ضطى١  أَؤ ىؤيٓطب١ ؾُٝؤ يت  ا 

حه١َٝٛ نؤْت أّ غري حه١َٝٛ يْ ؤج أٚ تٛؾري ٚمجع ايبٝؤْىؤب ٚاملعًَٛىؤب ٚاملعسؾى١    

ايالش١َ يطري ايع١ًُٝ اإلداز١ٜ ٚتبؤدفؤ  ٚميهٔ تصٓٝـ تًو ا تصؤ ب اي"اخًٝى١  

ٝى١ ٚغىري زمسٝى١    يه  "٠ أصٓؤف ٚؾكىًؤ يًُعىؤٜري ايىيت تطى خ"ّ   اي صىٓٝـ: زمس     

 َٔ حٝأ ايػهٌ(  أؾك١ٝ ٚ ُٛد١ٜ  َٔ حٝأ ا دبؤٙ(  ؾسد١ٜ ٚمجؤ ١ٝ  َٔ حٝأ 

املصى"ز(. ٚقىى" زنىصب ا ضىى بؤ١ْ  ًى٢ ادبىىؤٙ ا تصىؤ ب مُٖٝىى١ ٖىرا اي صىىٓٝـ        

 ١ًُٝ اي خطٝط ٚحؤٍٚ زص" َٛقـ املط جٛىحت دبؤٙ ضٗٛي١ َٚس١ْٚ ا تصىؤ ب  

از٠  ٚاملكصٛد ىؤ تصىؤ ب امؾكٝى١ ا تصىؤ ب    امؾك١ٝ ٚايعُٛد١ٜ ايكؤ١ُ٥ ي"٣ ايٛش

ايىىيت تىى ِ ىىىحت امؾىىساد   املطىى ٣ٛ اي ٓمُٝىىٞ ايٛاحىى" ضىىٛا٤ أنىىؤْٛا َىىىٛلؿحت أٚ          

َىىى"ٜسٜٔ  ٜٚٗىىى"ف يه اي ٛصىىىٌ يه أ ًىىى٢ دزشىىىؤب اي ٓطىىىٝل َٚعؤزبىىى١ ايصىىىسا ؤب    

 . أَىؤ (6 اي ٓم١ُٝٝ ٚتبؤدٍ املعًَٛؤب ٚاشبااب ٚت١ُٝٓ زٚع ايؿسٜل ٚاي عؤٕٚ ٚايبٓؤ٤

ا تصىىىؤ ب ايعُٛدٜىىى١ أٚ َىىىؤ تعىىىسف ىؤيسأضىىى١ٝ ؾٗىىىٞ ايىىىيت ت خىىىر ادبؤٖىىىًؤ تٓؤشيٝىىىًؤ أٚ   

تصىىؤ "ًٜؤ  ٚاي ٓؤشيٝىى١ متهىىٔ   ْكىىٌ املعًَٛىىؤب ٚاي ٛشٝٗىىؤب اشبؤصىى١ ىؤيعُىىٌ َىىٔ      

املىىى"ٜسٜٔ يه املسةٚضىىىحت  أَىىىؤ اي صىىىؤ "١ٜ ؾٗىىىٞ يه أ ًىىى٢. حٝىىىأ متهىىىٔ   ْكىىىٌ         

ٔ املعًَٛىىؤب امل صىى١ً ىىىؤمدا٤ ٚا قرتاحىىؤب ٚايػىىه    . ٚ  (7 ؤٟٚ ٚاي كىىؤزٜس يه املىى"ٜسٜ

 ٢ً ْؿظ َٓٗج١ٝ ايرتقِٝ ايطؤىك١  تبحت ايٓ ؤ٥ج إٔ ْطب١  ٚىؤ   ُؤدٖرا ايػ ٕ  

% َىىٔ املطىى جٛىحت تٛاؾىىل ٚتٛاؾىىل ىػىى"٠  ًىى٢ إٔ ا تصىىؤ ب امؾكٝىى١ ٚايعُٛدٜىى١   84

ٚىىؤعبساف َعٝىؤزٟ    1.8ايكؤ١ُ٥ ي"٣ ايٛشاز٠ ض١ًٗ َٚس١ْ  مب ٛضط تكٝىِٝ ٜكى"ز ىىى    

 طؤ ٜ"ٍ  ٢ً تٓؤضل اإلشؤىؤب. 0.67ك"ز ىى ٜ

 

 

                                      
  اجمل١ً د: دزاض١ َٝ"ا١ْٝا ضرتاتٝج١ٝدزاض١ َ"٣ ٚ ٞ َط٦ٛيٞ ايػسنؤب ايهٜٛ ١ٝ عبٛ اض خ"اّ املعًَٛؤب دنُؤٍ زٜٚبل  (6 

 .7ّ  ا2004  2  ايع"د 11ايعسى١ٝ يًعًّٛ اإلداز١ٜ  اجملً" 

 .8املسشع ايطؤىل  ا(7 
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 . ْمِ َعًَٛؤب املٛازد ايبػس١ٜ:1.3

تع ا ْمِ َعًَٛؤب املٛازد ايبػس١ٜ ٖىٞ أحى" ايىٓمِ ايىيت تٗى ِ ى ىٛؾري نؤؾى١        

املعًَٛؤب اي ؤزيت١ٝ ٚاسبؤي١ٝ ٚاملط كب١ًٝ  اشبؤص١ ىؤملٛازد ايبػس١ٜ  ٚتك"ميٗؤ يه 

زد ضٛا٤ نؤْت ٖىرٙ ازبٗىؤب داخًٝى٘ أٚ خؤزشٝى١     ازبٗؤب اييت ُٜٗٗؤ أَس تًو املٛا

ملعسؾ١ ق١ُٝ املٛازد ايبػس١ٜ  ٚاييت ٖٞ مبثؤى١ امصٍٛ امنثىس قُٝى١   املٓمُىؤب.    

ؾٓمؤّ َعًَٛؤب املٛازد ايبػس١ٜ ٜطؤ "   قٝىؤع قُٝى١ املىٛازد ايبػىس١ٜ  ٚاملطىؤ١ُٖ      

  ٝ ؤضىىؤب   ربطىىٝط املىىٛازد  ًىى٢ َطىى ٣ٛ امل ضطىىؤب َىىٔ خىىالٍ املطىىؤ١ُٖ   زضىىِ ض

اي ٛلىىـ ٚايعُؤيىىى١  َٚىىىؤ ٜىىستبط ىٗىىىؤ َىىىٔ ضٝؤضىىؤب اي عىىىٝحت ٚايرتقٝىىىؤب ٚاسبىىىٛاؾص    

. نُىىؤ ٜطىىؤِٖ   َ ؤىعىى١ (8 ٚاي ىى"زٜذ أٚ ح ىى٢ ا ضىى ػٓؤ٤ ٚذيىىو ىػىىهٌ َٛتىىٛ ٞ

ايىى ػرياب ايىىيت تىى ِ   ايب٦ٝىى١ اي"اخًٝىى١ ىؤمل ضطىى١  ٚذبكٝىىل ايع"ايىى١ ىىىحت امؾىىساد        

َٛانب١ اي ػرياب اييت ذب"    ٚاإلضٗؤّ   ىٓؤ٤ خط١ ايك٣ٛ ايعؤ١ًَ  ٚنريو 

        ٌ . ٚىٗىرا  (9 ايب١٦ٝ اشبؤزش١ٝ ٚايعُىٌ  ًى٢ ذبًٝىٌ ٖىرٙ املى ػرياب مبىؤ ٜؿٝى" اي ػىػٝ

 اشبصٛا تٛتل ايٓ ؤ٥ج اييت ت اي ٛصٌ ييٝٗؤ َؤ ًٜٞ:

         ّازبٗىى١ اسبهَٛٝىى١ املبخٛجىى١  ٚشاز٠ ايػىى٦ٕٛ ا ش ُؤ ٝىى١ ٚايعُىىٌ( يىى"ٜٗؤ ْمىىؤ

 جٛىحت فِ يدزاى يريو.َعًَٛؤب  ٔ املٛازد ايبػس١ٜ ٚنٌ املط 

   َىىىىٔ املطىىىى جٛىحت ىىىىى ٕ ٖٓىىىىؤى ذب"ٜىىىى" ٚاتىىىىل يًصىىىىالحٝؤب      87نُىىىىؤ أؾىىىىؤد %

 ٚاملط ٚيٝؤب ي"٣ َٓ طس ايٛشاز٠.

  73ٚخبصٛا اي ٓؤضذ ىحت ايصالحٝؤب أٚ ايطًطؤب ٚاملط ٚيٝؤب  أقسب ْطب١ %

% َىٔ املطى جٛىحت يه  ى"ّ اي ٓؤضىذ. ٖىرا      24ىؤي ٓؤضذ   ححت أغؤز َؤ ٜكىؤزب  

 ًىى٢ شىى"ٍٚ ا قىىرتإ ىىىحت نىىٌ َىىٔ املىى ػري ا مسىىٞ داي ٓؤضىىذ ىىىحت    ٚىؤ   ُىىؤد

ايصالحٝؤب َع املطى ٚيٝؤبد ٚاملى ػري ا مسىٞ نىريو دٚشىٛد ْمىؤّ َعًَٛىؤب        

                                      
َىىٔ ٚشٗىى١ ْمىىس املطىى ؿٝ"ٜٔ ىىىؤإلداز٠    -ؿىىؤ٠٤ اإلْ ؤشٝىى١اي خطىىٝط ا ضىىرتاتٝجٞ ٚدٚز٠   زؾىىع ن دْؤصىىس ىىىٔ ؾٗىى" ايٓؤصىىس   (8 

  زضؤي١ َؤشط ري غري َٓػٛز٠  ايسٜؤو: أنؤدمي١ٝ ْؤٜـ يًعًّٛ ام١َٝٓ  ن١ًٝ اي"زاضؤب ايعًٝؤ  قطىِ  دايعؤ١َ يً"ٚزٜؤب ام١َٝٓ

 .37ّ  ا 2003ايعًّٛ اإلداز١ٜ  

 .38املسشع ايطؤىل  ا(9 
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 خ بىىىؤز َىىى"٣  Chi-square ىىىٔ املىىىٛازد ايبػىىىس١ٜد ٚىىىىؤيسشٛع يه يحصىىىؤ١ٝ٥  

ذ ا ضىى كالي١ٝ ىىىحت املىى ػرئٜ ا مسىىٝحت  تىىبحت  ىى"ّ َعٜٓٛىى١ ا قىىرتإ ىُٝٓٗىىؤ ي      

 (.P-value= 33.6%%  10دبؤٚش َط ٣ٛ اي" ي١ 

  املبخٛجحت أغؤزب يه ٚشىٛد أدٚاب ي خكٝىل اي ٓطىٝل ٚاي هؤَىٌ     87.3ْطب١ َٔ %

 ىحت  ٌُ ايٛح"اب املخ ًؿ١ داخٌ ايٛشاز٠.

  َىىىىىٔ املطىىىىى جٛىحت يه إٔ افٝهىىىىىٌ 94خبصىىىىىٛا تؿىىىىىٜٛض ايطىىىىىًطؤب  أغىىىىىؤز %

ٔ 86.3اي ٓمُٝٞ ىىؤيٛشاز٠ ٜطىُل ىىريو   نُىؤ صىسع       تًىو ايٓطىب١ ىعى"ّ     % َى

 ٚشٛد  كبؤب تعرتو تؿٜٛض ايطًطؤب  ٢ً أزو ايٛاقع.

        ٖىىرا ٜٚ لىىل إٔ ايالَسنصٜىى١ ٖىىٞ ايطىى١ُ ايػؤيبىى١   تكىى"ِٜ ام ُىىؤٍ اإلدازٜىى١

املطًٛى١ ي"٣ ازبٗى١ اسبهَٛٝى١. َىع ٚشىٛد  يٝى١ مل ؤىعى١ ام ُىؤٍ داخىٌ ايىٛشاز٠           

 ىىرنري ىىى ٕ  ٚٚشىىٛد ديٝىىٌ ي ٛصىىٝـ ايٛلىىؤ٥ـ ايكؤ٥ُىى١ يىى"ٜٗؤ. ٖىىرا ٚجىى"ز اي      

  (10 تٛصٝـ ايٛلؤ٥ـ ٖٛ مبثؤى١ ايكؤ "٠ اييت ٜكّٛ  ًٝٗؤ ىٓؤ٤ أٟ تٓمِٝ ؾعؤٍ

٠  ٚخصٛصىىىىًؤ   ٚت نىىىى" اي"زاضىىىىؤب إٔ اسبؤشىىىى١ يً ٛصىىىىٝـ ايىىىىٛلٝؿٞ نىىىىبري 

 : (11 اسبؤ ب اي ؤي١ٝ

 ٓىى"َؤ ٜكىىع اإل ىىالٕ  ىىٔ ٚلٝؿىى١ غىىؤغس٠ تسشىىع امل ضطىى١ يه ديٝىىٌ تٛصىىٝـ     -

ايالشّ تٛاؾسٖؤ   َٔ ٜ كى"ّ يػىػٌ    ايٛلؤ٥ـ يً عسف  ٢ً َطؤيذ اي  ٌٖٝ

 ايٛلٝؿ١ نٞ ٜٓجل ىٗؤ.

 ٓىى"َؤ ٜطىى ًِ َٛلىىـ ش"ٜىى" َٗىىؤّ  ًُىى٘ مٍٚ َىىس٠ ٜىىٛؾس يىى٘ ايىى"يٌٝ صىىٛز٠    -

ٚاتخ١  ٔ ٚاشبؤت٘. نُؤ ٚزدب   نػٛف اي ٛصىٝـ ح ى٢ ٜطى طٝع أدا٤    

 .ًُ٘  

                                      
  َسنىص اي"زاضىؤب ا ضىرتاتٝج١ٝ    درتاتٝجٞ يً"ٍٚ  ضًطى١ً عبىٛ صب ُىع املعسؾى١    اي خطٝط ا ضد صؤّ ىٔ  ٢ٝ ايؿٝاليٞ  (10 

 .23ّ  ا 2010  29جبؤَع١ املًو  ب" ايعصٜص  ايع"د 

  حبىأ َكى"ّ يه املىى متس ايعًُىٞ ايى"ٚيٞ ايطىؤىع دتىى"ا ٝؤب      دأجىس اي خطىٝط ا ضىىرتاتٝجٞ  ًى٢ يداز٠ امشَىؤب    دظبىِ ايػىصاٟٚ    (11 

  ا 2009ْىٛؾُا   5يه  ٢ً3 َٓمُؤب ام ُىؤٍد املٓعكى"   شؤَعى١ ايصزقىؤ٤ اشبؤصى١   ايؿىرت٠ َىٔ        امش١َ ا ق صؤد١ٜ ايعؤمل١ٝ  

11. 
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 ٓىىى" تكٝىىىِٝ امدا٤ ٜؿلىىىٌ ايسشىىىٛع يه ايىىى"يٌٝ ي ؾىىىؤد٠ مبىىى"٣ تطىىىؤىل أدا٤   -

 َع ٚاشبؤت٘ نُؤ ٚزدب   اي ٛصٝـ.املٛلـ 

نىىىىريو  ٓىىىى"َؤ تسغىىىىذ امل ضطىىىى١   تصىىىىٓٝـ ٚلىىىىؤ٥ـ املىىىىٛلؿحت ؾىىىى"يٌٝ   -

 اي ٛصٝـ ٖٛ امضؤع فرٙ ايع١ًُٝ . 

ٖٓؤى أٜلؤ حؤش١ يًسشٛع اه اي"يٌٝ  ٓ" اي ؿهري ىت ؤد٠ اي ٓمِٝ أٚ ي ؤد٠  -

 تٛشٜع ا  ُؤٍ ىحت املسةٚضحت. 

 :  ايٓمِ املعًَٛؤت١ٝ 1.4

ؾٝ٘ إٔ تطٜٛس ٚىٓؤ٤ ْمِ شٝ"٠ يًُعًَٛؤب ي٘  الق١ َبؤغىس٠ ىُٓىٛ    طؤ  غو

ٚتطىىٜٛس ايعُىىٌ ىؤمل ضطىىؤب ىػىىض ايٓمىىس  ىىٔ نْٛٗىىؤ حهَٛٝىى١ أٚ خؤصىى١  حٝىىأ إٔ  

اسبؤش١ يه يْ ؤج َعًَٛؤب أصبخت َٔ امل طًبؤب امٚيٝى١ ٚامضؤضى١ٝ يالضى ُساز     

١ٝ اسبٛاضٝذ ٚيٝظ ؾكط ٖ"ؾًؤ ي خطحت ايهؿؤ٠٤ ٚايؿعؤي١ٝ. ٖرا ٚق" أصبخت تكٓ

 صىذ ْمىىِ املعًَٛىؤب   أٟ َ ضطىى١ ملىىؤ تك"َى٘ َىىٔ د ىىِ نىبري   يشىىسا٤ ٚتٓؿٝىىر     

ايعًُٝؤب املخ ًؿ١  َٚطؤ "٠ املط ٜٛؤب اإلداز١ٜ   نؤؾ١ امْػط١ ٚايكسازاب اييت 

. ٚميهٔ َٔ خالٍ يدخىؤٍ تكٓٝىؤب اسبؤضىٛب ْٚمىِ املعًَٛىؤب        (12 ٜ طًبٗؤ ايعٌُ

صخ١ ٚتهؤٌَ املعًَٛىؤب  ٚضىس ١ اسبصىٍٛ  ًى٢       : أ ُؤٍ أٟ َٓػ ٠ ذبكٝل َؤًٜٞ

املعًَٛىىؤب  ٚشٜىىؤد٠ نؿىىؤ٠٤ ايعىىؤًَحت  ٚذبطىىحت اشبىى"َؤب املك"َىى١  ٚتكًٝىىٌ افىى"ز          

املىىىؤدٟ  ٚذبطىىىحت ا تصىىىؤ ب اإلدازٜىىى١  ٚتىىىٛؾري املعًَٛىىىؤب ايالشَىىى١ مل خىىىرٟ ايكىىىساز  

 ىهؿؤ٠٤ ٚضس ١ َٓؤضب١  ٚذبطحت ٚتطٜٛس امدا٤  ٚتطٜٛس أضىؤيٝذ أنثىس ؾؤ ًٝى١     

 .(13 اإلداز٠ ٚاي ٓمِٝ ٚد ِ اشبطط ا ضرتاتٝج١ٝ

                                      
( يًٓٗلى١ ا ق صىؤد١ٜ ايعسىٝى١     ٚاي خًٌٝ ايب٦ٝى٢   ا ضرتاتٝجٞعبٛ اي خطٝط دضساج ٜٛضـ  ؤى"  (12 

 .18ّ(  ا2006ًو  ب" ايعصٜص  صبًظ ايٓػس ايعًُٞ     ش"٠: شؤَع١ املدملٛاش١ٗ املٓؤؾط١ ايعؤمل١ٝ ؾ٢ لٌ ايمسٚف ايسا١ٖٓ

 .21املسشع ايطؤىل  ا (13 
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  تع ا ايٓمِ املعًَٛؤت١ٝ أحى" املى ػرياب افٝهًٝى١ افؤَى١; مْٗىؤ       َٚٔ ٖرا املٓطًل

تىىى جس ٚىػىىىهٌ َبؤغىىىس َٚطىىى ُس    القىىىؤب امؾىىىساد ىؤملٓمُىىى١  ٚأٜلىىىؤ تىىى جس  ًىىى٢       

 .(14 ٖؤا تصؤٍ ىِٝٓٗ ٚ ٢ً املط ٜٛؤب اإلداز١ٜ ٚ ٢ً امدا٤ ٚا ظبؤش ٚغري

ٚتطسقت ا ض بؤ١ْ يه ٖرا ا ٛز  ا صبُٛ ١ َٔ امض١ً٦  نؤْت أِٖ ْ ؤ٥جٗؤ 

  ٢ً ايٓخٛ اي ؤيٞ:

 .ٜع ُ" ْػؤ  ايٛشاز٠  ٢ً قٛا " ىٝؤْؤب ٜكع َ ؤىع ٗؤ ٚذب"ٜثٗؤ ىؤض ُساز 

 .ي"٣ ايٛشاز٠ أْم١ُ حؿن ايٛجؤ٥ل ييهرتًْٚٝؤ 

 ييهرتًْٚٝؤ. نُؤ تع ُ" ايٛشاز٠  ٢ً أْم١ُ َ ؤىع١ حسن١ املعؤَالب 

 .ٌَٛؾس ي"٣ ازب١ٗ أْم١ُ حؤضٛى١ٝ ٚ/أٚ غبهؤب قؤى١ً يً هؤ ٜ 

  ِٗنُؤ إٔ يًج١ٗ َٛقع أٚ ىٛاى١ ايهرت١ْٝٚ ت ٝل مل ًكٞ اشب"١َ اظبؤش َعؤَالت

ٚايػىىهؤٟٚ َىىٔ  ا قرتاحىىؤبىؤضىى خ"اّ ا ْرتْىىت  ي  إٔ املٛقىىع   ٜطىىُل ى ًكىىٞ 

 َ ًكٞ اشب"١َ.

 : . ضبٛز املٛازد ايبػس2١ٜ

املٛازد ايبػس١ٜ أحى" أٖىِ َهْٛىؤب  ٓؤصىس ايب٦ٝى١ اي"اخًٝى١ يًُ ضطى١. نُىؤ         متثٌ 

ٜع ا تٛؾري ْمؤّ َ طٛز إل "اد ٚت١ُٝٓ املٛازد ايبػس١ٜ ٚتكِٝٝ ٚتكِٜٛ أدا٥ٗىؤ َىٔ   

 .(15 أِٖ املكَٛؤب أٚ امل طًبؤب ي داز٠ ا ضرتاتٝج١ٝ ٚإلداز٠ اي ُٝص

بىؤزاب ٖىٞ مبثؤىى١ اي كٝىِٝ     ٚتطسقت ا ض بؤ١ْ ىٗىرا ايػى ٕ يه صبُٛ ى١ َىٔ ا       

يٛتع املٛازد ايبػس١ٜ ي"٣ ايىٛشاز٠  حٝىأ أضىؿس تؿسٜىؼ يشؤىىؤب ايؿ٦ى١ املبخٛجى١  ىٔ         

 ايٓ ؤ٥ج اي ؤي١ٝ:

   َىىٔ املطىىى جٛىحت ٜىىسٕٚ إٔ أ ىىى"اد املىىٛلؿحت اسبىىىؤيٝحت غىىري نىىىؤف     21.3ْطىىب١ %

 يا ُؤٍ املطًٛى١. 

                                      
اي خطىىٝط ا ضىىرتاتٝجٞ ٚ الق ىى٘ ىؿعؤيٝىى١ امدا٤ امل ضطىىٞ دزاضىى١ تطبٝكٝىى١  ًىى٢ غىىسنؤب تهٓٛيٛشٝىىؤ         دأمحىى" ايطىىعٝ"ٟ   (14 

 ٕ اي"زاضىىؤب  نًٝىى١اتىى١ٝ اي"ٚيٝىى١     زضىىؤي١ َؤشطىى ري غىىري َٓػىىٛز٠  املًُهىى١ امل خىى"٠  ازبؤَعىى١ ا ؾرت    داملعًَٛىىؤب   ضىىًط١ٓ  ُىىؤ

 .44ّ  ا 2009ايعًٝؤ  قطِ يداز٠ ام ُؤٍ  

 .11  َسشع ضبل ذنسٙ  ا نُؤٍ زٜٚبل(15 
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  ذ َىىع طبٝعىى١  % َىىٔ املطىى جٛىحت إٔ ت ٖٝىىٌ املٓ طىىبحت يًىىٛشاز٠ ٜ ٓؤضىى    92.4ٜىىس٣

 أ ُؤفِ.

  ٟأقىىسب ايؿ٦ىى١ املبخٛجىى١ ىٛشىىٛد  ىىؤذج ي كٝىىِٝ ٚتكىىِٜٛ  92.4ٚىىىٓؿظ ايٓطىىب١ أ %

 امدا٤ ملٛلؿٞ ايٛشاز٠.

     تٛش" ْمِ ٚ يٝؤب ضب"د٠ يًُطؤ٤ي١ ٚا ؤضب١  ٔ أدا٤ املٛلؿحت يى"٣ ايىٛشاز٠

 % َٔ املط جٛىحت.75.8ٖٚرٙ ايٓمِ ٚاآليٝؤب َؿع١ً ىؤض ُساز حطذ زأٟ 

( َٛقىـ املطى جٛىحت َىٔ َى"٣ تىٛؾس صبُٛ ى١ َىٔ ايطىُؤب         2ًٜخ  ايػهٌ زقىِ   

 ملٛلؿٞ ايٛشاز٠  ٢ً ايٓخٛ اي ؤيٞ:

 ( تٛؾس مسؤب َع١ٓٝ   َٛلؿٞ ازبٗؤب املط جٛى١  %(2غهٌ زقِ  
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نُىىؤ طًىىذ َىىٔ ايؿ٦ىى١ املبخٛجىى١ ايكٝىىؤّ ىرتتٝىىذ اي خىى"ٜؤب ايس٥ٝطىى١ٝ اشبُطىى١   

رت٠ اسبؤي١ٝ ٚ ًى٢ َى"٣ ايثالجى١ ضىٓٛاب ايكؤدَى١       يًُٛازد ايبػس١ٜ   ايٛشاز٠   ايؿ

 امقىىىٌ أُٖٝىىى١(  ٚنؤْىىىت    5 ىؤيػىىى١ امُٖٝىىى١( يه   1ٚذيىىىو ىؤ  ُىىىؤد تىىىسقِٝ َىىىٔ    

 (:1َ ٛضطؤب امشٛى١ نُؤ ٜٛتخ٘ ازب"ٍٚ زقِ  
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 (: تستٝذ اي خ"ٜؤب ايس٥ٝط١ٝ يًُٛازد ايبػس1١ٜش"ٍٚ زقِ  

 

 اي خ"ٜؤب
   ايطٓٛاب ايثالج١ ايكؤد١َ ايّٝٛ

 ا عبساف املعٝؤزٟ امل ٛضط ا عبساف املعٝؤزٟ امل ٛضط

 1,4 2,6 1,4 2,4 تػٝرياب يداز١ٜ ٚقٝؤد١ٜ

 1,7 2,8 2,1 3,5 يداز٠ املٛاٖذ

 1,0 1,6 1,3 2,1 تطٜٛس امل ضط١

 1,3 1,8 1,2 2,5 ت١ُٝٓ ايكٝؤداب اإلداز١ٜ

 0,7 1,6 2,1 2,5 أدا٤ امل ضط١

 1,5 2,4 2,3 2,5 اي صاّ املٛلـ

 1,6 2,9 2,3 3,1 اإلى"اع ٚا ى هؤز

 1,6 3,2 1,8 2,7 ا ح ؿؤل ىؤملٛلـ

 1,2 1,8 2,0 2,9 قٝؤع أدا٤ املٛلؿحت

ْمؤّ  ؤدٍ يًُهؤؾ ب 

 ٚاي كِٝٝ
2,2 1,4 2,2 1,1 

اي "زٜذ ٚت١ُٝٓ املٛازد 

 ايبػس١ٜ
3,1 2,2 2,8 1,4 

ُٜ ٛقع اح ٝؤشٗؤ ملٛاشٗى١ ٖىرٙ اي خى"ٜؤ    ب  ٚؾىل َىؤ شىؤ٤    َٚٔ أِٖ ايٛضؤ٥ٌ اييت 

(  ٜ لىل أْى٘   3  امشٛى١ اييت أديت ىٗؤ ايؿ١٦ املبخٛج١ نُىؤ ٜبٝٓٗىؤ ايػىهٌ زقىِ      

  املستب١ امٚه شؤ٤ ٚتع ْمؤّ يًخٛاؾص  املؤد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ(  ٖٚٛ ٜطؤِٖ   َهؤؾ ٠ 

%  َٚىٔ جىِ تكٝىِٝ    48.6%  ًٜٝ٘ اي طىٜٛس ٚاي ى"زٜذ ىٓطىب١    54.6امدا٤ ازبٝ" ىٓطب١ 

ىعىىى١ ٚيحطىىىؤع ايعىىىؤًَحت ىؿعؤيٝىىى١ ْمىىىؤّ تكٝىىىِٝ امدا٤ املع ُىىى" ىٓطىىىب١    امدا٤ ٚامل ؤ

43.2 .% 
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 نُؤ تٛتل ايٓ ؤ٥ج اييت ت اي ٛصٌ ييٝٗؤ   ٖرا ا ٛز َؤ ًٜٞ: 

  املط جٛىحت تع ك" إٔ َٛلؿٞ ايٛشاز٠ حبؤش١ يه َصٜى" َىٔ   89.7إٔ ْطب١ َٔ %

ٜس ىؤشبصىىىىىٛا   اجملىىىىىؤ ب اي ؤيٝىىىىى١: اي خطىىىىىٝط ٚاإلداز٠  اي ىىىىى"زٜذ ٚاي طىىىىىٛ

% َىىٔ امشٛىىى١ ايىىيت ا  ىىاب ٖىىرا   67ا ضىىرتاتٝج١ٝ يًجٗىى١ اسبهَٛٝىى١  ىٓطىىب١  

اجملىىىؤٍ ىىىىؤيؼ امُٖٝىىى١(  َٚىىىٔ جىىىِ اي خطىىىٝط ٚاإلداز٠ ا ضىىىرتاتٝج١ٝ يًُىىىٛازد      

%(  ٚأخىريًا ْمىِ َعًَٛىؤب     41%(  جِ ذبطىحت امدا٤  ىٓطىب١   44ايبػس١ٜ  ىٓطب١ 

 %(.32ٛازد ايبػس١ٜ  ىٓطب١ امل

        ٚخبصىىٛا ذب"ٜىى" َىى"٣ أُٖٝىى١ أضىىؤيٝذ َعٝٓىى١ َطىى خ"١َ   تطىىٜٛس امدا٤

امل ضطىىىىٞ  شىىىىؤ٤ب امشٛىىىىى١ َ نىىىى"٠ يًىىىى"ٚز افىىىىؤّ شىىىى"ًا يًىىىى"ٚزاب اي "زٜبٝىىىى١      

%  ًٜٝٗؤ اي خطٝط ا ضرتاتٝجٞ ٚاي طٜٛس ايى كين مبىؤ   84.5يًُٛلؿحت ىٓطب١ 

%. ٚمل ٜ ب ذنس أضىًٛب  79.3ىٓطب١   ذيو تهٓٛيٛشٝؤ املعًَٛؤب ٚا تصؤ ب 

ا ضىى عؤ١ْ خبىىااب اض ػىىؤز١ٜ َىىٔ خىىؤزج ايىىٛشاز٠ ن ضىىًٛب ٖىىؤّ شىى"ا ي  ىٓطىىب١  

33.6.% 
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      ٕيىىى"٣ ازبٗىىى١ اسبهَٛٝىىى١ خطىىى١ ت"زٜبٝىىى١ تػطىىىٞ اح ٝؤشؤتٗىىىؤ ايس٥ٝطىىى١ٝ. ي  أ

ايىىىٛشاز٠   تكىىىىّٛ ى كٝىىىىِٝ  ًُٝىىىى١ اي ىىى"زٜذ ٚقٝىىىىؤع ؾؤ ًٝىىىى١ ٚنؿىىىىؤ٠٤ اشبطىىىى١   

 اي "زٜب١ٝ.

  ز٠ خطىى١ يضىىرتاتٝج١ٝ إلداز٠ املىىٛازد ايبػىىس١ٜ   ًُىىًؤ ىىى ٕ ايىىٛشاز٠   يىىٝظ يىى"٣ ايىىٛشا

 تٟٓٛ  ٢ً امل"٣ ايكصري ايصٜؤد٠   تًو املٛازد.

 : . ضبٛز اي جسى١   صبؤٍ اي خطٝط ا ضرتادب3ٞ

يعً٘ َٔ املؿٝ" اي رنري ى ٕ اإلداز٠ ا ضرتاتٝج١ٝ ي ؤ ٖٞ صبُٛ ى١ ايكىسازاب   

دا٤ َ ٛضىىط أٚ طٜٛىىٌ امشىىٌ يًُ ضطىى١ ىهؿىىؤ٠٤ ٚاملُؤزضىؤب اإلدازٜىى١ ايىىيت ذبىى"د ام 

ٚؾؤ ًٝىىى١  ٜٚ لىىىُٔ ذيىىىو ٚتىىىع أٚ صىىىٝؤغ١ ا ضىىىرتاتٝج١ٝ ٚتطبٝكٗىىىؤ ٚتكٛميٗىىىؤ      

ىؤ  بؤزٖؤ َٓٗج١ٝ أٚ أضًٛب  ٌُ; مبعٓى٢  خىس  ميهىٔ ٖىرا ايىُٓط َىٔ اإلداز٠ َىٔ        

ذب"ٜىىى" ا دبىىىؤٙ املطىىى كبًٞ يًُ ضطىىى١  ٚىٝىىىؤٕ َىىىؤ تطىىىع٢ ييٝىىى٘ َىىىٔ خىىىالٍ ذبًٝىىىٌ  

١ ا ٝط١ ىٗؤ  ٚاربؤذ ايكسازاب اشبؤص١ ى خ"ٜ" ٚربصٝ  املٛازد امل ػرياب ايب٦ٝٝ

املطًٛى١ ي خكٝل ذيو ىؤ  بؤزٖؤ خط١ غؤ١ًَ  ذاب ص١ً َبؤغس٠ خبطى١ اي ُٓٝى١    

ي خكٝىىىىل امٖىىىى"اف َىىىىٔ خىىىىالٍ يطىىىىؤز  ىىىىؤّ  هىىىىِ ضٝؤضىىىىؤب امل ضطىىىى١ مبخ ًىىىىـ     

 . (16 اجملؤ ب

       ٔ اي ٛصىٌ  ى"٠    ٚق" َهٓىت امضى١ً٦ املطسٚحى١   ا ضى بؤ١ْ ىٗىرا اشبصىٛا َى

 ْ ؤ٥ج  ٢ً ايٓخٛ:

        ٜٛشىى" يىى"٣ ايىىٛشاز٠ ٚحىى"٠ تٓمُٝٝىى١ َطىى٦ٛي١  ىىٔ ْػىىؤ  اي خطىىٝط ٚامل ؤىعىى١

 َٛلًؿؤ. 32ٜعٌُ ىٗؤ 

    ٌٜٛش" ي"٣ ايٛشاز٠ خط١ يضرتاتٝج١ٝ أٚ زة١ٜ َط كب١ًٝ ي طٜٛس ْمىِ ايعُى  

 اإلدازٟ.

   َىىىىىٔ ايؿ٦ىىىىى١ املبخٛجىىىىى١ ىٛشىىىىىٛد َعٛقىىىىىؤب يً خطىىىىىٝط     72.3صىىىىىسحت ْطىىىىىب١ %

َٔ داخٌ ايٛشاز٠  ٚق" أغؤز املط جٛىٕٛ يه أُٖٝى١ صبُٛ ى١ َىٔ     ا ضرتاتٝجٞ

                                      
 .47َسشع ضبل ذنسٙ  ا   أمح" ايطعٝ"ٟ(16 
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املعٛقىىىؤب  ىؤ  بؤزٖىىىؤ َعٛقىىىؤب ٖؤَىىى١ شىىى"ًا(  ٚنؤْىىىت ايٓ ىىىؤ٥ج ىٗىىىرا ازبؤْىىىذ         

 نؤي ؤيٞ:

 % َٔ امشٛى97.3.١تعـ املٛازد ايبػس١ٜ ايٛشاز٠: ىٓطب١  -

 % َٔ امشٛى65.3.١تعـ املٛازد املؤي١ٝ ايٛشاز٠: ىٓطب١  -

% َىىىٔ 47.5داز٠ ايعًٝىىىؤ ىىىىؤي خطٝط ا ضىىىرتاتٝجٞ: ىٓطىىىب١  ىىى"ّ قٓؤ ىىى١ اإل -

 امشٛى١.

ٌَٝ اإلداز٠ ايعًٝؤ يه تكبٌ اي خطىٝط ا ضىرتاتٝجٞ  ٓى" ٚشىٛد امشَىؤب       -

 % َٔ امشٛى45.6.١ؾكط: ىٓطب١ 

 % َٔ امشٛى57.١ "ّ ٚتٛع املط٦ٛيٝؤب امل عًك١ ىؤي خطٝط: ىٓطب١  -

 ًىى٢ طؤزضىى١ اي خطىىٝط    ىى"ّ ٚشىىٛد ْمىىؤّ َٓؤضىىذ يًُعًَٛىىؤب ٜطىىؤ "       -

 % َٔ امشٛى75.4.١ا ضرتاتٝجٞ: ىٓطب١ 

% َٔ 43.5 "ّ تٛؾس ايٛقت ايهؤ  ي داز٠ ىطبذ ًَٝٗؤ يًُسنص١ٜ: ىٓطب١  -

 امشٛى١.  

 : اخلالصة والتوصيات -رابعًا

يذا نؤٕ اجمل ُع ايهٜٛيت زاغًبؤ   يزضؤ٤ قٛا " جؤى ١ َٚط "ا١َ يُٓٛٙ ٚزؾؤٖى٘  

ازدٙ ايطبٝع١ٝ ٚازتكؤ٥٘   طب ًـ املٝؤدٜٔ َع املس١ْٚ ايهؤؾٝى١  ٚاض ػالي٘ امَثٌ ملٛ

 ًىى٢ املىى"٣ ايطٜٛىىٌ  ؾتْىى٘   ىىؤج يه حهىىِ غىىؿؤف ٚدميكساطىىٞ  َٚ ضطىىؤب  ؤَىى١      

نؿىىى ٠ ٚصب"ٜىىى١  ٚقىىى"ز٠  ًىىى٢ حىىىٌ ايٓصا ىىىؤب ىػىىىهٌ ّىٓىىىؤ٤  ٚمجٗىىىٛز  ىىىؤّ ْػىىىط         

َٚػؤزى. ضٝطؤ " ذيو  ٢ً تصٜٚى" صىؤحذ ايكىساز ٚٚاتىع ايطٝؤضىؤب مبعًَٛىؤب       

نٝؿ١ٝ يْؿؤم امَٛاٍ ايعؤَى١ ىػىهٌ ؾعىؤٍ  ٚتٛشٝى٘ املىٛازد يى" ِ ٖىرا اإلْؿىؤم          ٔ 

ٚذبكٝىىل اضىىى "اَ ٘.   ٖىىىرا ايطىىىٝؤم  ٜع ىىىا ذبطىىىحت اسبهىىىِ ايكىىىؤ٥ِ  ًىىى٢ اإلداز٠  

ا ضرتاتٝج١ٝ يًعٌُ اي ُٟٓٛ ٚ ٢ً املػؤزن١ امٚضىع يهىٌ امطىساف ذاب ايعالقى١     

اي ػسٜع١ٝ ٚاي ٓؿٝر١ٜ ٚي خكٝل  غسطؤ  شًَؤ ي جؤٚش اي ٛتس ايكؤ٥ِ ىحت ايطًط حت

ايسة١ٜ اييت ٜ طًىع يه يظبؤشٖىؤ اجمل ُىع ايهىٜٛيت   لىٌ تىٛؾس يطىؤزًا  ؤَىؤً يًعُىٌ          
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 اشبط١ ا ضرتاتٝج١ٝ( َٚٓٗجًؤ غؿؤؾًؤ ي خ"ٜ" امٚيٜٛؤب ٚاربؤذ خٝىؤزاب حهُٝى١   

 ٚربصٝ  املٛازد ي خكٝل امٖ"اف امل ؿل  ًٝٗؤ .

ي ٗؤ  حٝىىىأ تع ىىىا اي"زاضىىى١ امٚه َىىىٔ يٕ أُٖٝىىى١ ٖىىىرٙ اي"زاضىىى١ تهُىىىٔ   أصىىىؤ

ْٛ ٗؤ اييت تبخأ ٚىػىهٌ خىؤا   شؤٖصٜى١ أحى" أٖىِ امل ضطىؤب اسبهَٛٝى١  ٚشاز٠        

ايػىى ٕٚ ا ش ُؤ ٝىى١ ٚايعُىىٌ( يً خطىىٝط ا ضىىرتاتٝجٞ   دٚيىى١ ايهٜٛىىت. ٚتهُىىٔ   

نىىريو أُٖٝ ٗىىؤ   اضىى ٓؤدٖؤ يه املصىىؤدز امٚيٝىى١ َىىٔ خىىالٍ اضىى خ"اّ اضىى بؤ١ْ     

ؤٚز ايبخىىىىأ ايس٥ٝطىىىى١ٝ  ضىىىى طالع ٚاض كصىىىىؤ٤ اآلزا٤    صىىىىُُت ىػىىىىهٌ ٜىىىىاش ضبىىىى   

ٚاي صىىىىٛزاب املٝ"اْٝىىىى١ ملىىىى"ٜسٟ يدازاب اي خطىىىىٝط ٚاي طىىىىٜٛس اإلدازٟ ىىىىىؤيٛشاز٠.  يٕ  

ايكٝؤّ مبثٌ ٖرٙ اي"زاض١ قى" ٜطىِٗ   تطىٜٛس ايعًُٝى١ اي خطٝطٝى١   امل ضطىؤب       

      ٌ  اسبهَٛٝىىى١ ايهٜٛ ٝىىى١ ىػىىىهٌ  ىىىؤّ  ٚ  ٚشاز٠ ايػىىى ٕٚ ا ش ُؤ ٝىىى١ ٚايعُىىىٌ ىػىىىه

 خؤا  ٚ  تعصٜص ايك"زاب  ٢ً اض خ"ا  ْك١ً ْٛ ١ٝ   يداز٠ املػسٚع اي ُٟٓٛ.

يك" ألٗس اي خًٌٝ ا حصؤ٥ٞ يًبٝؤْؤب إٔ أٖىِ َهىؤَٔ ايكى٠ٛ َٚٛاقىع ايلىعـ      

داخىىىٌ ٚشاز٠ ايػىىى ٕٚ ا ش ُؤ ٝىىى١ ٚايعُىىىٌ خبصىىىٛا تبٓٝٗىىىؤ يعًُٝىىى١ اي خطىىىٝط    

 ا ضرتاتٝجٞ تهُٔ ؾُٝؤ ًٜٞ:

  أ( َهؤَٔ ايك٠ٛ:

ٝهىىىٌ تٓمُٝىىىٞ ٜطىىىؤِٖ   ذبكٝىىىل َٗىىىؤّ ٚأٖىىى"اف اإلداز٠  ٜٚعهىىىظ    ٚشىىىٛد ٖ -

امُٖٝىىىى١ ايٓطىىىىب١ٝ ٚامْػىىىىط١ املخ ًؿىىىى١ يًُ ضطىىىى١  ٜٚطىىىىُل ىؤ ضىىىى جؤى١  

ايطسٜع١ يً ػرياب اييت ق" تطسأ  ٢ً َط ٣ٛ ايب٦ٝى١ اشبؤزشٝى١ ٜٚطىؤِٖ      

 ايرتنٝص  ٢ً اشبا٠ ٚايهؿؤ٠٤   ايعٌُ.

 ازد ايبػس١ٜ.ٜٛش" ي"٣ امل ضط١ ْمؤّ َعًَٛؤب  ٔ املٛ -

ٖٓؤى ذب"ٜ" ٚاتل يًصالحٝؤب ٚاملط ٚيٝؤب ي"٣ أؾىساد امل ضطى١. نُىؤ إٔ     -

ٖٓىىؤى تٓؤضىىذ ىىىحت ايصىىالحٝؤب َىىع املطىى ٚيٝؤب ٚأدٚاب ي خكٝىىل اي ٓطىىٝل        

 ٚاي هؤٌَ ىحت  ٌُ ايٛح"اب املخ ًؿ١ داخٌ َ ضط١.
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ا  ُؤد ْػؤ  امل ضط١  ًى٢ قٛا ى" ىٝؤْىؤب ٜكىع َ ؤىع ٗىؤ ٚذبى"ٜثٗؤ  ٚ ًى٢         -

 ١ُ حؤضٛى١ٝ ٚغبهؤب قؤى١ً يً هؤٌَ. أْم

ٚشىىٛد  ىىؤذج ي كٝىىِٝ ٚتكىىِٜٛ امدا٤ يًُىىٛلؿحت  ْٚمىىِ ضبىى"د٠ يًُطىىؤ٤ي١        -

 ٚا ؤضب١  ٔ امدا٤. 

ضىىٗٛي١ َٚسْٚىى١ ا تصىىؤ ب امؾكٝىى١ ٚايعُٛدٜىى١ َىىٔ داخىىٌ امل ضطىى١ ٚمسىىؤع       -

افٝهٌ اي ٓمُٝٞ ى ؿىٜٛض ايطىًطؤب دٕٚ أٟ  كبىؤب فىرا اي ؿىٜٛض  ًى٢       

 .أزو ايٛاقع

 املٛازد ايبػس١ٜ ايكؤ١ُ٥ ٜ ٛؾس ؾٝٗؤ املٗؤزاب ٚاشبصؤٍ اي"ا ١ُ يادا٤. -

ٜٛشىىىى" يىىىى"٣ امل ضطىىىى١ ٚحىىىى"٠ تٓمُٝٝىىىى١ َطىىىى ٚي١  ىىىىٔ ْػىىىىؤ  اي خطىىىىٝط   -

 ٚامل ؤىع١.    

  ب( َٛاقع ايلعـ:

  تكىىّٛ ايىىٛشاز٠ ى كٝىىِٝ  ًُٝىى١ اي ىى"زٜذ ٚقٝىىؤع ؾؤ ًٝىى١ ٚنؿىىؤ٠٤ اشبطىى١         -

 اي "زٜب١ٝ.

 ١ٝ إلداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ   امل ضط١.  ٜٛش" خط١ اضرتاتٝج -

  ٜٛشىى" يىى"٣ يداز٠ ايىىٛشاز٠ خطىى١ اضىىرتاتٝج١ٝ أٚ زةٜىى١ َطىى كب١ًٝ ي طىىٜٛس        -

 ْمِ ايعٌُ اإلدازٟ.

ٖٓؤيىىىىىو َعٛقىىىىىىؤب يً خطىىىىىىٝط ا ضىىىىىىرتاتٝجٞ َىىىىىىٔ داخىىىىىىٌ ٚشاز٠ ْؤدبىىىىىى١   -

ىؤشبصىىٛا  ىىٔ تىىعـ املىىٛازد ايبػىىس١ٜ يًىىٛشاز٠  ٚ ىى"ّ ٚشىىٛد ْمىىؤّ َٓؤضىىذ   

 ًىى٢ طؤزضىى١ اي خطىىٝط ا ضىىرتاتٝجٞ  ٚ ىى"ّ ٚتىىٛع     يًُعًَٛىىؤب ٜطىىؤ "  

 املط٦ٛيٝؤب امل عًك١ ىؤي خطٝط.

  ت٤ٛ َؤ ت اي ٛصٌ ييٝ٘ َٔ ْ ىؤ٥ج ٜبى"ٚ إٔ تطىٜٛس ايؿهىس ٚايطىًٛى اإلدازٟ      

ا ضىىىىرتاتٝجٞ يىىىى"٣ ٚشاز٠ ايػىىىى ٕٚ ا ش ُؤ ٝىىىى١ ٚايعُىىىىٌ ٜطىىىى ٛشذ ايرتنٝىىىىص    

 ايمسف ايسأٖ  ٢ً ا ؤٚز اي ؤي١ٝ:
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 يثىٛاب ٚايعكىؤب يى"٣ ايىٛشاز٠  ذيىو مْى٘ يٕ مل ٜ ىٛؾس اي ىصاّ         َساشع١ َٓم١َٛ ا

َىىىىٔ امطىىىىساف امخىىىىس٣ ذاب ايعالقىىىى١ ٚتٓمىىىىِٝ َٓطىىىىل شٝىىىى"ًا ٚقٝىىىىؤد٠ ذبمىىىى٢   

ىىىؤ حرتاّ  ؾىىتٕ  ًُٝىى١ اي خطىىٝط ا ضىىرتاتٝجٞ ميهىىٔ إٔ ربلىىع يًُُؤطًىى١      

 قبٌ إٔ تب"أ.

  ٔذيو تٛؾري اي" ِ اإلتؤ  داخٌ ايٛشاز٠ َٔ َط ػؤزٜٔ خؤزشٝحت  ٚيٕ مل ٜه

تسٚزًٜؤ دا٥ُؤ  حٝأ ق"   ؤج ايؿسٜل ا ىٛزٟ يه َصٜى" َىٔ ايى" ِ   صبىؤٍ      

 اي خطٝط ي ٓؿٝر  ١ًُٝ اي خطٝط ا ضرتاتٝجٞ.

    ٕتصىىُِٝ  ًُٝىى١ اي خطىىٝط ا ضىىرتاتٝجٞ  حٝىىأ َىىٔ املٗىىِ يًؿسٜىىل ا ىىٛزٟ أ

ٜلىىىع خطىىى١ تٓؿٝىىىر تؿصىىى١ًٝٝ ي ٓؿٝىىىر اي خطىىىٝط ا ضىىىرتاتٝجٞ  ٚإٔ ٜهىىىٕٛ        

ايعًُٝىى١ ٚايٓ ىىؤ٥ج امل ٛقعىى١ قبىىٌ ايبىى"٤. ٜٚٓبػىىٞ إٔ    ٚاتىىخؤ خبصىىٛا َساحىىٌ  

ت لُٔ خط١ اي ٓؿٝر  نخ" أد٢ْ  ا طؤب ايبؤزش٠  َٚؤ ٖٞ طبسشؤب  ١ًُٝ 

اي خطىىىىٝط  َٚ ىىىى٢ جىىىىذ إٔ تٓجىىىىص اشبطىىىى١ ا ضىىىىرتاتٝج١ٝ  َٚىىىىؤ ٖىىىىٞ املٗىىىىؤّ     

ٚامْػىىط١ ا ىى"د٠ ايىىيت ضىىٝ ِ ا تىىطالع ىٗىىؤ يبًىىٛؽ ا طىىؤب ايبىىؤزش٠  ٚاإلطىىؤز  

ٝصاْٝىىى١  ٚذب"ٜىىى" امدٚاز ٚاملطىىى ٚيٝؤب  َٚىىىٔ ضىىىٝكّٛ ى ٛجٝىىىل ٖىىىرٙ     ايىىىصَين  ٚامل

 ايع١ًُٝ ْٚ ؤ٥جٗؤ.

   ِٗٓاي ٛصٝـ اي"قٝل يًُٗؤزاب ٚاشبااب املطًٛى١   ايهٛادز ايًرٜٔ ٜ ِ تعٝٝى

   ًُٝىىىى١ اي خطىىىىٝط ا ضىىىىرتاتٝجٞ  ٚذب"ٜىىىى" مجٝىىىىع امطىىىىساف املعٓٝىىىى١ ذاب  

ص أٚ ي ؤقى١ اي ٓؿٝىر. ٚجىذ    ايعالق١  َع امخر ىعحت ا   بؤز ق"زتِٗ  ًى٢ تعصٜى  

ا ْ بىىؤٙ َىىٔ قبىىٌ ايىىٛشاز٠ يه إٔ خصىىؤ٥  امؾىىساد ذٟٚ ايىى ؿهري ا ضىىرتاتٝجٞ     

 ت لُٔ اآلتٞ:

 .ايطالق١ ايؿهس١ٜ ٚاملس١ْٚ اي ًكؤ١ٝ٥ 

 .ايك"ز٠  ٢ً تهٜٛٔ ايسة٣ ٚصٝؤغ١ امٖ"اف ا ضرتاتٝج١ٝ 

 .اي"ق١ ٚايبصري٠ ايٓؤؾر٠   تكِٝٝ امَٛز املط كب١ًٝ 
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   اض ػعؤز ايب١٦ٝ اشبؤزش١ٝ مبؤ تىٛؾسٙ َىٔ ؾىسا َٚىؤ تؿستى٘ َىٔ        املٗؤز٠

 َعٛقؤب.

 .املٗؤز٠   تٛؾري ٚتصٓٝـ ٚذبًٌٝ ايبٝؤْؤب ٚاملعًَٛؤب ٚتؿطريٖؤ 

 .املٗؤز٠ ٚاي"ق١   املؿؤت١ً أٚ ا خ ٝؤز َٔ ىحت ايب"ا٥ٌ ا ضرتاتٝج١ٝ 

 .املٗؤز٠   ذب"ٜ" املٛازد ٚاإلَهؤْٝؤب ايالش١َ ٚتسغٝ" اض خ"اَٗؤ 

 يكىىى"ز٠  ًىىى٢ اي جىىىؤٚب أٚ اي ؿؤ ىىىٌ ا ش ُىىىؤ ٞ َىىىع ايمىىىسٚف ٚاملىىى ػرياب   ا

 ايب١ٝ٦ٝ.

       تػىىهٌٝ دصبُٛ ىى١ امطىىساف ذاب ايعالقىى١د َىىٔ خىىالٍ ذب"ٜىى" ايعٝٓىىؤب املُثًىى١

يًكطؤ ؤب ٚاإلدازاب ٚامقطؤّ ٚازبُؤ ؤب ا ١ًٝ َىٔ أصىخؤب املصىًخ١. ٜٚى ِ     

ِٝ َطىىىؤُٖؤب ذيىىىو مْىىى٘ َىىىٔ املٗىىىِ إٔ تطىىىؤِٖ امطىىىساف ذاب ايعالقىىى١   تكٝىىى   

 ايٛشاز٠.
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 : قائمة املراجع

 ىؤيًػ١ ايعسى١ٝ:: أًٚ 

أمح" ايطعٝ"ٟ  داي خطٝط ا ضىرتاتٝجٞ ٚ الق ى٘ ىؿعؤيٝى١ امدا٤ امل ضطىٞ      (1

دزاض١ تطبٝك١ٝ  ٢ً غسنؤب تهٓٛيٛشٝؤ املعًَٛؤب   ضىًط١ٓ  ُىؤٕد  زضىؤي١    

 نًٝى١ تى١ٝ اي"ٚيٝى١    َؤشط ري غري َٓػٛز٠  املًُه١ امل خ"٠  ازبؤَع١ ا ؾرتا

 ّ.2009اي"زاضؤب ايعًٝؤ  قطِ يداز٠ ام ُؤٍ  

د  ا ضىىىىىىرتاتٝج١ٝ: اإلداز٠  يًُىىىىىى"ٜسٜٔ  ايعًُىىىىىىٞأمحىىىىىى" َىىىىىىؤٖس  دايىىىىىى"يٌٝ    (2

 ّ(.2007  4: اي"از ازبؤَع١ٝ   اإلضهٓ"ز١ٜ 

 ّ(2003ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  دايطًٛى اي ٓمُٝٞد   اإلضهٓ"ز١ٜ: اي"از ازبؤَع١ٝ   (3

: اإلضىهٓ"ز١ٜ د   ا ضىرتاتٝج١ٝ اإلداز٠   ىىىىىىىىىىىىىىىىىى  دديٌٝ امل"ٜس خط٠ٛ خبط٠ٛ ىىىىىىىى (4

 ّ(.1999اي"از ازبؤَع١ٝ  

تَٛؤع ًٖٚٝحت ٚداؾٝى" ٖٓجىس  داإلداز٠ اإلضىرتاتٝج١ٝد  تسمجى١: ضبُىٛد  بى"        (5

 ّ(.1990اسبُٝ" َسض٢   ايسٜؤو: َعٗ" اإلداز٠ ايعؤ١َ  

 ايب٦ٝىىىىٞٚاي خًٝىىىىٌ  ا ضىىىىرتاتٝجٞضىىىىساج ٜٛضىىىىـ  ؤىىىىى"  دعبىىىىٛ اي خطىىىىٝط     (6

 SWOT ANALYSI     يًٓٗلىى١ ا ق صىىؤد١ٜ ايعسىٝىى١ ملٛاشٗىى١ املٓؤؾطىى١ )

ايعؤمل١ٝ ؾ٢ لٌ ايمسٚف ايسا١ٖٓد   ش"٠: شؤَع١ املًو  بى" ايعصٜىص  صبًىظ    

 ّ(.2006ايٓػس ايعًُٞ  

 بىىى" اسبُٝىىى"  بىىى" ايؿ ىىىؤع املػسىىىىٞ  د اإلداز٠ ا ضىىىرتاتٝج١ٝ ملٛاشٗىىى١ ايكىىىسٕ      (7

 ّ(.1999ٔد    ايكؤٖس٠: صبُٛ ١ ايٌٓٝ ايعسى١ٝ  اسبؤدٟ ٚايعػسٜ

: َه بى١  اإلضهٓ"ز١ٜ ب" ايطالّ أىٛ قخـ د أضؤضٝؤب اإلداز٠ ا ضرتاتٝج١ٝد    (8

 ّ(1997اإلغعؤع يًطبؤ ١ ٚايٓػس ٚاي ٛشٜع  

 صىىؤّ ىىىٔ  ٝىى٢ ايؿٝاليىىٞ  داي خطىىٝط ا ضىىرتاتٝجٞ يًىى"ٍٚد  ضًطىى١ً عبىىٛ    (9

ج١ٝ جبؤَعى١ املًىو  بى" ايعصٜىص      صب ُع املعسؾ١  َسنص اي"زاضؤب ا ضرتاتٝ

 ّ.2010  29ايع"د 
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نُؤٍ زٜٚبل  ددزاض١ َ"٣ ٚ ٞ َط٦ٛيٞ ايػسنؤب ايهٜٛ ١ٝ عبىٛ اضى خ"اّ    (10

: دزاضىى١ َٝ"اْٝىى١د  اجملًىى١ ايعسىٝىى١ يًعًىىّٛ اإلدازٜىى١       ا ضىىرتاتٝج١ٝاملعًَٛىىؤب 

 ّ.2004  2  ايع"د 11اجملً" 

ٝجٞ ٚاإلداز٠ َصىىىىىطؿ٢ ضبُىىىىىٛد اىىىىىىٛ ىهىىىىىس  داملسشىىىىىع   ايىىىىى ؿهري ا ضىىىىىرتات    (11

 ّ(2004: اي"از ازبؤَع١ٝ  اإلضهٓ"ز١ٜا ضرتاتٝج١ٝد   

  3: ايىىى"از ازبؤَعٝىىى١   اإلضىىىهٓ"ز١ٜد   ا ضىىىرتاتٝج١ْٝؤدٜىىى١ ايعىىىؤزف  داإلداز٠  (12

2005.)ّ 

ْؤصىىىس ىىىىٔ ؾٗىىى" ايٓؤصىىىس  داي خطىىىٝط ا ضىىىرتاتٝجٞ ٚدٚز٠   زؾىىىع نؿىىىؤ٠٤         (13

ٚزٜؤب امَٓٝى١د   َٔ ٚش١ٗ ْمس املطى ؿٝ"ٜٔ ىىؤإلداز٠ ايعؤَى١ يًى"     -اإلْ ؤش١ٝ

زضىىؤي١ َؤشطىى ري غىىري َٓػىىٛز٠  ايسٜىىؤو: أنؤدميٝىى١ ْىىؤٜـ يًعًىىّٛ امَٓٝىى١          

 ّ.2003ن١ًٝ اي"زاضؤب ايعًٝؤ  قطِ ايعًّٛ اإلداز١ٜ  

ظبِ ايػصاٟٚ  دأجس اي خطٝط ا ضرتاتٝجٞ  ًى٢ يداز٠ امشَىؤبد  حبىأ َكى"ّ      (14

ايعؤملٝى١  ًى٢    يه امل متس ايعًُٞ اي"ٚيٞ ايطؤىع دت"ا ٝؤب امشَى١ ا ق صىؤد١ٜ  

 5يه  3َٓمُؤب ام ُؤٍد املٓعكى"   شؤَعى١ ايصزقىؤ٤ اشبؤصى١   ايؿىرت٠ َىٔ       

 ّ.2009ْٛؾُا 

ٚشاز٠ ايػىىىىى ٕٚ ا ش ُؤ ٝىىىىى١ ٚايعُىىىىىٌ  دَطىىىىىري٠ ٚشاز٠ ايػىىىىى ٕٚ ا ش ُؤ ٝىىىىى١      (15

 .106ّ  ا 2011ٚايعٌُد   دٚي١ ايهٜٛت  ؾااٜس 

 ىؤيًػ١ امشٓب١ٝ: :  جؤًْٝؤ
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