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القواعد العامة وإجراءات النشر

أوالً :القواعد العامة:
 تيػس البشْخ باللػتني العسبٔ٘ ّاإلصتلٔصٓ٘ ،يف شتتلـ ؾسّع املعسؾ٘
اإلىط اىٔ٘ ّاليت تتْاؾس ؾَٔا الػسّط اآلتٔ٘:
 )1أٌ ٓهٌْ البشح أصٔالً ّتتْاؾس ؾُٔ غسّط البشح العلنٕ املعتند شلٙ
امليَذٔ٘ املتعازف شلَٔا يف نتاب٘ البشْخ العلنٔ٘.
 )2أٌ ٓهٌْ البشح مهتْباً بلػ٘ ضلٔن٘ مساشٔاً دق٘ اذتسّف ّاألغهال  -إٌ
ّددت ّ -مطبْشاً شل ٙىعاو ( )IBMبربىامر ( )WORDببيط (ّ )16خبط
(Arabic

ّ )Traditionalأال ٓصٓد شدد صؿشات البشح شً  30صؿش٘

متطني٘ اهلْامؼ ّاملسادع .
 )3أٌ ٓهٌْ البشح ملتصماً بدق٘ التْثٔل ّسطً اضتعنال املصادز ّاملسادع
ّتجبٔتَا ناآلتٕ :تهتب نئ٘ املؤلـ (اضه العاٜل٘) ثه األمسا ٛاألخسٚ
للنؤلـ ّميهً االنتؿا ٛباذتسّف اليت تػري إىل أمسا ،ُٜثه ٓهتب أمساٛ
املؤلؿني املػرتنني معُ  -إٌ ّددّا ٓ -لٕ ذلو ضي٘ اليػس (ثه شيْاٌ
البشح ّاضه اجملل٘ ّمهاٌ اليػس ،اجمللد ّشدد الصؿشات).
 )4أال ٓهٌْ البشح قد ضبل ىػسِ أّ قدو لليػس يف أٖ دَ٘ أخس.ٚ
ٓ )5سؾل بالبشح ضريٗ ذاتٔ٘ مْدصٗ مع حتدٓد التخصص الدقٔل الرٖ ٓيتنٕ
إلُٔ مْضْع البشح املساد حتهٔنُ ّىػسٗ .
 )6زضْو اليػس تكدز بـ ( )15مخطُ شػس ألـ زٓال ميين للٔنئني ّ ،بـ()100
ما ٜ٘دّالز أمسٓهٕ لػّٔس الٔنئني تسضل اىل سطاب ادتامع٘ شرب سْالُ
بيهٔ٘ شرب بيو التطامً اإلضالمٕ الدّلٕ (ؾسع سدِ) حبطاب زقه ()203
ضْٓؿت نْد ( ، )TIBKYESA101اّ شرب حتْٓل املبلؼ شً طسٓل غبه٘
(ّٓطرتٌّ ْٓىٌْٔ) (. )Western Union
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ثانياً :إجراءات النشر:
 تسضل ىطختاٌ مً البشح شلّ ٙزم  A4شل ٙأٌ تهٌْ املادٗ مطبْش٘
مبطاؾات مصدّد٘ بني األضطس ّشلّ ٙدُ ّاسدّ ،ستؿْظ٘ شلCD ٙ

متْاؾل مع أدَصٗ (ّ )IBMذلو إىل شيْاٌ اجملل٘ ّتسضل ىطخ٘ أخسٚ
بالربٓد االلهرتّىٕ ارتاص باجملل٘  ،حبٔح ٓعَس يف غالف البشح اضه
الباسح ّلكبُ العلنٕ ّمهاٌ شنلُ.
ٓ سؾل بالبشح ملخص للبشح يف سدّد ( 150 -100نلن٘) باللػ٘ العسبٔ٘
أّ باللػ٘ اإلصتلٔصٓ٘.
 خيطس الباسح بكساز صالسٔ٘ البشح مً شدمُ خالل غَسًٓ شل ٙاألنجس
مً تازٓخ اضتالو البشحّ ،مبْشد اليػسّ ،زقه العدد الرٖ ضٔيػس ؾُٔ
البشح.
 يف سال٘ ّزّد مالسعات مً احملهنني تسضل املالسعات إىل الباسح إلدساٛ
التعدٓالت الالشم٘ ،شل ٙأٌ تعاد خالل مدٗ أقصاٍا غَس.
 للنذل٘ اذتل يف إشادٗ البشح إىل صاسبُ إٌ ّددت ساد٘ لبعض
التعدٓالت شلُٔ.
 حتتؿغ اجملل٘ حبكَا يف إخساز البشح ّإبساش شيآّيُ مبا ٓتياضب ّأضلْبَا
يف اليػس.
ٓ عله صاسب البشح بكبْل شنلُ لليػس.
 تلتصو اجملل٘ بإزضال ىطخ٘ مً العدد إىل صاسب البشح امليػْز بعد طبع
العدد.
 تؤّل مجٔع سكْم اليػس للنذل٘.
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 )4اله ؿآ ــات التدزٓط ــٔ٘ ملعلن ــٕ اللػ ــ٘ اإلصتلٔصٓ ــ٘ نن ــا ٓعهط ــَا تك ــْٓه األداٛ

الصؿٕ ملعلنٕ ٍرِ املسسل٘  ............................................د .اىتصاز شلٕ باصسٗ 107
 )5األشم٘ املالٔ٘ العاملٔ٘ زؤٓ٘ اضالمٔ٘ ...............................................طبين مسٓه 147
 )6أسادٓح ختطٔب الػعس بالطْاد ّاذتهه شلَٔا
 ...............................................................د.شلْٖ سامد ستند بً غَاب الدًٓ 181
 )7تأثري الصدمات اليكدٓ٘ شل ٙضعس صسف الدٓياز ادتصاٜسٖ
 ..................................................................د .شـدال٘ العذـال  ،د.ضشيٌْ مسٓه 201
 )8ؾلطؿ٘ املعي ٙيف ارتطاب األدبٕ (أطسّس٘ مٔػال مآس أمنْذدا)
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بكله

زٜٔظ التشسٓس -زٜٔظ دامع٘ األىدلظ

ٓ ــأتٕ إص ــدازىا هل ــرا الع ــدد ّّطيي ــا ٓػ ــَد حت ــْالت ص ــعب٘ يف ن ــل األص ــعدٗ،
ّالض ــٔنا شل ــ ٙمط ــتْ ٚالط ــاس٘ الطٔاض ــٔ٘ٓ ،تْق ـــ ش ــً م ــا ضتط ــؿس ن ــجري م ــً
املــتػريات يف سسنــ٘ اجملتنــع يف اضــتكسازِ ّتكدمــُّ ،نــل مــا ٓيػــدِ أٖ مــْاطً
بط ــٔط ٍ ــْ اض ــتكساز األد ــْا ٛالطٔاض ــٔ٘ ّىكا َٜــا م ــً االض ــطسابات ن ــٕ ٓتؿ ــسؽ
ذتٔاتُ العنلٔ٘ ّىػاطُ االدتناشٕ .
ّم ــً ب ــني ٍ ــؤال ٛامل ــْاطيني ط ــالبْ العل ــه ّأض ــاترٗ ادتامع ــات ّض ــاٜس املعلن ــني
ّاملــسبني ّالبــاسجني نهــلٍّ ،ــؤالٍ ٛــه ٓعــدٌّ سكًــا العكــل املؿهــس ّاألداٗ العلنٔــ٘
ّاملْدــُ األمــني ّاملــالذ اآلمــً إلشــادٗ دزاضــ٘ ّحتلٔــل نــل املػــهالت الــيت ْٓادََــا
الـْطً يف شتتلـــ األصــعدٗ ،ثــه ارتــسّز بسؤٓــ٘ شلنٔــ٘ ّشنلٔــ٘ ذتلــَا مبــا حيكـل
أٍداف التينٔ٘ ّحيكل السؾأٍ٘ لإلىطاٌ باشتبازِ أداٗ التينٔ٘ ّغآتَا.
إٌ دامعــ٘ األىــدلظ للعلــْو ّالتكئــ٘ ّاســدٗ مــً تلــو األّشٔــ٘ العلنٔــ٘ الــيت
حتنــل شلــ ٙناٍلــَا مجــل ٍــرِ الكــٔه ّاملعــاىٕ اليبٔلــٍّ٘ ،ــٕ مــً خــالل ميربٍــا
العلن ــٕ ّالبشج ــٕ (زتل ــ٘ األى ــدلظ للعل ــْو اإلىط ــاىٔ٘ ّاالدتناشٔ ــ٘) تط ــع ٙإىل
تْضـ ــٔع ؾسصـ ــ٘ قساٛتَـ ــا ّتـ ــداّل ستتْٓاتَـ ــا مـ ــً خـ ــالل اشتنـ ــاد ىعـ ــاو اليػـ ــس
اإللهرتّىــٕ املْضّــع لإلصــدازات املتتالٔــ٘ شلــ ٙاملْقــع اإللهرتّىــٕ للذامعــ٘  ،لهــٕ
ٓطَل شل ٙاألنادمئني ّمجٔع املَتنني باجملال البشجـٕ متابعـ٘ ددٓـد األحبـاخ
امليػْزٗ شرب ٍرِ الياؾرّٗ ،قد دس ٚاشتناد آلٔ٘ التْاصل باجملال البشجـٕ متابعـ٘
ددٓ ــد األحب ــاخ امليػ ــْزٗ ش ــرب ٍ ــرِ الياؾ ــرّٗ ،ق ــد د ــس ٚاشتن ــاد آلٔ ــ٘ التْاص ــل
ّالرتاضـل ّحتهــٔه األحبــاخ إلهرتّىٔـاً مبــا ٓبطـط اإلدــساٛات ّخيتصــس الــصمً مــً
أدل إتاس٘ الؿسص٘ ليػس أنرب قدز مً األحباخ ّالدزاضات العلنٔ٘ .
نهعهىو اإلَسبَية واالجتًبعية
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لك د أغسىا مً قبل أىُ قد مت حبند اهلل تطذٔل زتلتيا بصْزٗ داٜن٘ يف السقه
التطلطلٕ ملعآري اليػس العاملّٔ٘ ،ضتذين اجملل٘ مً ذلو ؾْاٜد شدٗٓ ،أتٕ مً
بٔيَا محآ٘ سكْم املؤلؿني ّالياغسًٓ ستلٔاً ّشلنٔاً ّضَْل٘ طلب اجملل٘ ّالعصّ
إلَٔا شيد اليكل ميَا شً طسٓل السقه التطلطلٕ املعٔازٖ الدّلّٕ ،غريٍا.
ّٓػـ ــنل ٍـ ــرا العـ ــدد باقـ ــ٘ مَنـ ــ٘ مـ ــً الكطـ ــآا اذتْٔٓـ ــ٘ ّالبشـ ــْخ العلنٔـ ــ٘
ّالدزاض ــات املتخصص ــ٘ يف اجمل ــال اإلىط ــاىٕ ّاالدتن ــاشّٕ ،ادتامع ــ٘ م ــً خ ــالل
زتلتَـ ــا ٍـ ــرِ لتشـ ــسص دّم ـ ـاً شلـ ــ ٙاضـ ــتكطاب الدازضـ ــني ادتـ ــادًٓ ّالبـ ــاسجني
املتنٔ ــصًٓ ّت ــْؾري مي ــرب شلن ــٕ هل ــه ٓػ ــذعَه شل ــ ٙاملصٓ ــد م ــً اإلىت ــاز العلن ــٕ
ّالبشجٕ باشتبازِ إسد ٚاملؤغسات االضرتاتٔذٔ٘ ليَط٘ األم٘ ّتكدمَا .
ّال ٓطــعيا يف ختــاو نلنتيــا إال أٌ ىػــهس نــل تلــو األقــالو ّاألٓــادٖ الــيت مل
تأل دَداً ست ٙظَس ٍرا العدد إىل اليْز .
زادني لْطييا ّلهل مؤضطاتيا التعلٔنٔ٘ ّمسانصىا البشجٔ٘ مصٓداً مً
العطاّ ٛالتكدو ّاالشدٍاز .
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شوقي ضيف

حياة امرئ القيس الكندي وبيئتو بين شعره واألسطورة
الملخص :

من منظور الدكتور شوقي ضيف

إِ اىشأ امق٘ع بُ سذش امكَذ ٚػاعش
ميين ىُ سلشىٖت ٗذو عن ٝرمك اٍتظابٓ
امقبن ٙامقشطاٍ ٙمقب٘ن ٜكَذ ٛام٘يَ٘،ٜ
كيا ٗذو عن ٝرمك أٗلًا ىا إٔسدٔ ىُ
ىٖاكع منب٘ ٜ١ام٘يَ٘ ٜيف ػعشٕٔ ،طب٘عٜ
ىفشدات مػ ٜػعشٔ ٕبعض عباساتْا اميت ىا
صامت ىأٍٖطٕ ٜىظتعين ٜيف امنْذ ٜامعشب٘ ٜيف
املَاطق احللشى٘. ٜ
ٕإِ س٘اتٓ ،طٖا ٟقبه ىـشع ٕامذٔ إٔ
بعذٕٔ ،إِ داخنتْا بعض األطاطري ٕاملبامػات
ٕتلاسب امشٕاٗات إال أِ رمك ال ٗؤد ٚإىل
سفلْا بامكن٘ ٜإٔ سفض مجنتْا إٔ امؼق
األكرب ىَْإ ،إِ يف ػعشٔ ملا ٗذو عنٝ
س٘اتٓ مما تنقأ عاى ٜامشٕا ٛاملٖثٖقني ٕامَقاد

األقذىني بامقبٖو بعذ امتيش٘ف ،ىع
إىكاٍ٘ ٜاجليع بني تنك امشٕاٗات يف كجري
ىُ األس٘اِ بع٘ذًا عُ اإلفشاط يف
امتؼك٘كٕ ،تلخً٘ امتلاسبٕ ،إّذاس
املشٕٗات .
اىشؤ امق٘ع بُ سذش امكَذ ٚػاعش ميين
ىُ سلشىٖت ٗذو عن ٝرمك اٍتظابٓ امقبنٙ
امقشطاٍ ٙمقب٘ن ٜكَذ ٛام٘يَ٘ ،ٜكيا ٗذو
عن ٝرمك أٗلًا ىا إٔسدٔ ىُ ىٖاكع منبٜ٘١
ام٘يَ٘ ٜيف ػعشٕٔ ،طب٘ع ٜىفشدات مػ ٜػعشٔ
ٕبعض عباساتْا اميت ىا صامت ىأٍٖطٜ
ٕىظتعين ٜيف امنْذ ٜامعشب٘ ٜيف املَاطق
احللشى٘. ٜ

life was defamed by some fables
and stories, it can not be
completely or partially ignored.
In his poems, there are lot of
indications about the life of the
poet as well as from the trusted
storytellers and the ancients
critics who studied those poems
and agreed or disagreed with
them. There is a possibility to
often aggregate between the poet
narrations, away from the
exaggerations,
doubts
and
contradictions of narrations.

Amra’o Al-Qaiss bin HajerAlkandi is a Yemeni poet from
Hadramout, as indicatedin his
Qahtany tribal affiliation to
Kinda in Yemen. Moreover, his
affiliation can be figured out
from his poems about the Yemeni
environment as well as the nature
of
the
words/languageand
expressions he uses in his poems.
Such words and expressions are
still common and used in the
Arabic accent of Hadramout
regions.
His life, either before or after
the death of his father even if that
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مشكلة البحث وخطته :
اىررشؤ امقرر٘ع بررُ سذررش امكَررذ ٚػرراعش درراّن ٙىعررشٕعٕ ،أسررذ ػررعشا ٟاملعنقررات،
ٕأكجررش ػرراعش مقرر ٙػررعشٔ ٕس٘اتررٓ مػطقررا عَررذ امَقرراد ا ررذثني; مقررذٌ امعْررذ بؼررعشٔ،
ٕالٍتظرررابٓ امقبنررر ٙإىل امررر٘يُٕ ،الخرررت ط بعرررض ذلطرررات س٘اترررٓ باألطررراطريٕ ،يف ّرررزا
امبشح امقـري ٍكتف ٙباإلػاس ٛإىل آسا ٟامَاقذ املـش ٚامذكتٖس ػٖق ٙكر٘ يف ّرزا
امؼرراعشٕ ،الطرر٘يا أِ كرر٘ قررذ عررين بتررأسٗي األدب امعشبرر ٙيف طنظررنتٓ امؼررْري ٛىَررز
تاسخيٓ اجلاّن ٙست ٝعـٖسٔ املتاخش ،ٛمق٘ت قبٖالق ٕاطعًا مذ ٞامَقاد ٕداسط ٙاألدب .
ٕقذ تليُ امبشح ث ث ٜذلإس ،يف إٔمٓ تَإمرت ٍبرزٗ ٛظرري ٛعرُ س٘را ٛػرٖق ٙكر٘
ٕدْررٖدٔ يف امبشررح األدبررٕ ،ٙا ررٖس امجرراٍ ٙيررذخ عررُ امب٘١رر ٜامرريت عرراؾ فْ٘ررا امؼرراعش
ٕتررأثش بْررا يف ػررعشٕٔ ،ا رررٖس األخررري تكنيررت ف٘ررٓ عرررُ تررذاخه األطررطٖسٕ ٛامتلررراسب
امشٕا ٙ٠يف س٘ا ٛامؼاعش مبشطاتْا املختنفٕ ٜسأ ٚك٘ فْ٘إ ،ىَاقؼتٓ .
احملىر األول :الدكتىر شىقي ضيف وجهىده يف خدمة األدب العربي
ٕمرررذ ػرررٖق ٙكررر٘ يف قشٗررر ٜإٔالد يررراٌ ا قرررشب ىذَٗررر ٜدى٘ررراط طرررَ ،9991 ٜألب
أصّشٗ ٚذع ٝامؼ٘ي عبذ امظ ٌ ك٘ ٕ ،يف امظادط ٜىُ عيشٔ امتشرق باملذسطر ٜاألٕم٘رٜ
بقشٗتٓ ٕسفظ امقشآِ ببنٖغٓ طُ امعاػش ،ٛثً أحلقٓ أبٖٔ باملعْذ امذٗين برذى٘اط فرأرْش
ف٘ررٓ ٍبٖ قغررا عام ً٘ررا يف امنػررٕ ٜامفقررٓ امؼررافع ،ٙثررً أقبرره عنرر ٝامقررشا ٟٛاحلررش ٛيف امـررش
فأعذب باملقاالت األدبٕ٘ ٜػعش ىعْا بت٘اس دذٗذ ٗفذ عن ٝعقنٓ ٕقنبٓ .
امتشرق بعررذ رمررك بتذْ٘ضٗرر ٜداس امعنررٌٖٕ ،فتشررت مرٓ ّررزٔ بابًررا ىْيًررا ىرُ أبررٖاب امتعنررً٘
سني قشست كن٘ ٜاآلداب قبٖو طا٠ف ٜىُ خشجي ٙامتذْ٘ضٗ ٜبقظً امنػر ٜامعشب٘ر ٜم٘ترضٕدٕا
بأدٕات امبشح احلذٗج ٜيف األدب ٕامَقذٕٗ ،نتشق ك٘ بْزٔ امكن٘ر ٜم٘تخرشز ىَْرا طرَٜ
 9991بذسدرر ٜامن٘ظرراٍع بتفررٖ أّنررٓ م٘ـرربض ىع٘رذًا بقظررً امنػرر ٜامعشب٘رر ٜبكن٘رر ٜاآلداب،
ٕطشعاِ ىا ساص دسد ٜاملادظتري مبٖكٖع يه عَٖاِ امَقذ األدبر ٙيف كتراب األغراٍٙ
ألب ٙامفشز األؿفْاٍ ٙا طَ ،9999 ٜثً ٍاو امذكتٖسا ٛطَ. 9991 ٜ
عيررره أطرررتارًا بقظررريٕٓ ،ىرررا صاو ٗتقررر ٝيف امرررذسدات امعني٘ررر ٜستررر ٝأؿررربض أطرررتارًا
ىتفشغقا ،كيا عيه مظَٖات ببعض اجلاىعات امعشب٘ ٜخاسز ىـش ىَْرا :داىعرات برريٕت
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ٕاألسدِ ٕبػررذاد ٕامكٖٗررت ٕامشٗررار ،فتخررشز عنررٗ ٝذٗررٓ عؼررشات ىررُ ينرر ٜاملادظررتري
ٕامررذكتٖسا ٛفررتض فررً آفاققررا ىررُ املٖكررٖعات خررذىٖا بْررا آداب امنػرر ٜامعشب٘رر ٜيف دٖاٍبْررا
املختنفٍٕ ،ٜاو علٖٗ ٜدليع امنػ ٜامعشب٘ ٜفترذسز يف ىَاؿربٓ ستر ٝأؿربض س٘٠ظًرا مرٓ ىَرز
عراٌ  ،9991كيررا ٍرراو علررٖٗ ٜعاىنررٕ ٜػررشف٘ ٜيف دلرراىع ٕدلررامع أخررش ٞيف ىـررش ٕيف
خاسدْا ،ف٘يذ ىؤمتشاتْا مبشاكشات ٕحبرٖخ ىتَٖعرٕ ،ٜمرٓ امعذٗرذ ىرُ املقراالت امق٘يرٜ
يف اجملر ر ت األدب٘رررٕ ٜامعني٘رررٕ ،ٜسررراص عنررر ٝدرررٖا٠ض تقذٗشٗررر ٜعام٘ررر ٜامق٘يررر ٜىرررُ ىـرررش
ٕامظعٖدٕٗ ٜامكٖٗت .
تـرررررَ ىؤمفاترررررٓ املتَٖعررررر ٜاجملررررراالت إىل سمظررررر ٜدليٖعرررررات  :األدب ٕتاسخيرررررٓ،
ٕامذساطررررات اإلطرر ر ىٕ٘ ،ٜامنػٖٗرررراتٕ ،امتشق٘قرررراتٕ ،األعيرررراو اجمليع٘رررر ،ٜعررررشر يف
اجمليٖع ٜاألٕىل منيزاّب امفَ٘ ٜمنؼعش ٕامَجش عن ٝىش امعـٖسٕ ،تراسٗي األدب امعشبر ٙيف
رلتنررر عـرررٖسٔ ٕب٘١اترررٕٓ ،األدب امعشبررر ٙاملعاؿررررش يف ىـرررش ٕأع ىرررٓ ىرررُ امؼررررعشاٟ
ٕامكتررابٕ ،خررف ابررُ صٗررذِٕ ٕامبرراسٕدٕ ٚػررٖقٕ ٙامعقرراد بذساطررات ين٘ن٘رر ،ٜىررع ٍْررر
دق٘ررق منبشررح يف األدب ٍٕقررذٕٔ ،يف اجمليٖعرر ٜامجاٍ٘رر ٜقرراٌ بتفظررري امقررشآِ تفظ رريًا طررْ ق
طنظًررا ىررٖدضًا ىشلقررا منررَفع ٕامعقررهٕ ،مررٓ ٕسا ٟرمررك أحبرراخ ىْيررٕ ٜىقرراالت مجررٕ ،ٜيف
امنػٖٗات مجع بني امتعيرق يف ا مقرذًٗ ىرُ امرتاخ امنػرٖٕ ٚبرني تفرتض امفكرش سلرٖ اجلذٗرذ
ٕامتذذٗذ ،فكتب يف ت٘ظري امَشٖٕ ،ىؼك ت امنػ ٜامعشب٘ر ٜقرذميْا ٕسرذٗجْإ ،سقرق
ؿررا يف دلرراالت أدب٘ررٕ ٜسلٖٗررٕ ٜدَٗ٘رر ،ٜكيررا كرراِ عل رًٖا يف كررجري ىررُ امنذرراِ
ٍـٖ ً
املعذي٘. ٜ
ٕأبرررشص كتبرررٓ يف األدب ٕامَقرررذ ّررر :ٙامفرررُ ٕىزاّبرررٓ يف امؼرررعش امعشبررر ٙا ،امفرررُ
ٕىزاّبٓ يف امَجش امعشب ٙا ،يف امَقذ األدبر ٙا ،فـرٖو يف امؼرعش ٍٕقرذٔ ا ،امبشرح
األدبرر : ٙطب٘عتررٓ ،ىَاّذررٓ ،أؿررٖمٓ ا ،امؼررعش ٕامػَررا ٟيف املذَٗررٕ ٜىكرر ٜمعـررش بررين
أى٘ررررررٜا ،امتطررررررٖس ٕامتذذٗررررررذ يف امؼررررررعش األىررررررٖ ٚا ،األدب امعشبرررررر ٙاملعاؿررررررشيف
ىـشا ،امبطٖم ٜيف امؼعش امعشب ٙا ،امباسٕد ٚسا٠ذ امؼعش احلذٗح ا ،ػرٖق ٙػراعش
امعـش احلذٗح ا ،امؼرعش ٕطٖابعرٓ امؼرعب٘ ٜعنر ٝىرش امعـرٖس ا ،دساطرات يف امؼرعش
امعشب ٙاملعاؿش ا ،امب غر ٜتطرٖس ٕتراسٗي ا ،يف امرتاخ ٕامؼرعش ٕامنػر ٜا ،امعقراد ا،
ابُ صٗذِٕ ا ،امشس ت ا ،املقاى ٜا ،امشثا ٟا ،امَقذ ا ،امتمج ٜامؼخـ٘ ٜا.
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قاو عَٓ امذكتٖس كياو بؼش  " :ػٖق ٙك٘ ّرٖ امشا٠رذ األٕو يف امعـرش احلرذٗح
إٍتادًررا ٕغررضاس ٛىررادٕ ٛىَْذًررا ٕٕكررٖسًا ٕتٖث٘ققررا " 9إ ،قرراو  " :إرا كرراِ امررذكتٖس طررٓ
سظررني ّررٖ عي٘ررذ األدب امعشبرر ٙفامررذكتٖس ػررٖق ٙك ر٘ ّررٖ عي٘ررذ امجقافررٕ ٜاملعشفررٜ
امعشبٕ٘ ٜاإلط ى٘1 " ٜا .
ٕٗقرٖو األطرتار

ررري غشٗرب س٠رر٘ع دلنرع إداس ٛاف٘١رر ٜاملـرشٗ ٜامعاىرر ٜمرذاس امكتررب

ٕامٖثررا٠ق امقٖى٘رر " : ٜإِ ىررا قذىررٓ األطررتار اجلن٘رره ػررٖق ٙعبررذ امظر ٌ كرر٘ ىررُ حبررٖخ
ٕدساطات يف األدب امعشب ٙىُ ىٖكٖعات ٕعـٖس ٕأع ٌ ٗعذ ب دذاو ىٖطٖع ٜداىعرٜ
ٕاكرررش ٜمرررعدب امعشبرررَٗ ،ٙرررٖ ٟبكتابتْرررا امعذٗرررذ ىرررُ األطررراتز ٛاملتخــرررني ٕينرررْا
امذكتٖس ك٘ ٕسذٔ " 9ا .
ٕٗقررٖو امررذكتٖس عبررذ اجمل٘ررذ سَررِٖ ىًَّٖررا لْررٖد كرر٘ يف امتررأسٗي مررعدب امعشبررٙ
فًٍَٖا ٕأع ىًا ٕعـٖسًا  " :رْرشت دساطرات أكادمي٘ر ٜدراد ٛىجره دساطرات ػرٖق ٙكر٘
عررُ امفررُ ٕىزاّبررٓ يف امؼررعش امعشبررٕ ،ٙامفررُ ٕىزاّبررٓ يف امَجررش امعشبررٕ ،ٙعررُ ػررٖقٙ
ػاعش امعـش احلذٗحٕ ،األدب امعشب ٙاملعاؿرش يف ىـرشٕ ،طنظرن ٜتراسٗي األدب امعشبرٙ
بأدضاْ٠ا املختنف9 " ٜا .
ٕٗقٖو عَٓ آخش  " :سلُ أىاٌ باسح ر ٚىَْر أكادمي ٙعني ٙلرذد أّذافرٕٓ ،ىرا
ٗشٗذ أِ لققرٓ ٗرٖفش مرٓ املراد ٛامعني٘ر ٜيف ىـرادسّا ٕىشادعْرا ،ىرع تفْرً تراٌ ٕدق٘رق ٕاع
حبشك ٜاجملتيع بأبعادّا املختنف ٜتاسخيٕ٘ ٜادتياع٘رٕ ٜعقن٘رٕ ٜثقاف٘رٕ ،ٜامريت تتلرض يف
اإلبذاع األدب ٙػعشًا ٍٕجشًإٗ ،عتيرذ عنر ٝرٕقرٓ اخلراق يف احلكرً عنر ٝبعرض ام رٖاّش
األدب٘1 " ٜا.
ٕىررُ دْتررٓ ٗؼرر٘ذ امررذكتٖس بررذٕ ٚطباٍرر ٜبأطررنٖبٓ ٕىَْذررٓ يف طنظررن ٜتاسخيررٓ األدبررٙ
ف٘قٖو  " :منذكتٖس ػٖق ٙك٘ أطنٖبٓ امفشٗذ يف دساطر ٜاألدب ىَ ٖىرٓ ٕىَجرٖسّٕٔ ،رٖ

1

) ( د .شىقي ضيف على إلاهترهذ وفي دًاسه بمصش املحشوظت ،إششاف وجقذًم د .كمال بشش ،مجمع اللغت العشبيت ،القاهشة4 ،2003 ،
2
) ( هفعه 5
3
) ( هفعه 36
4
) ) الالوعىهيت وأثشها في سواد الىقذ العشبي الحذًث ،د .عبذ املجيذ حىىن ،الهيئت املصشيت العامت للكخاب252 ،1969 ،
5
) ( شىقي ضيف  ..ظيرة وجحيت ،إششاف وجقذًم د .ظه وادي ،داس املعاسف ،القاهشة90 ،1992 ،
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أطنٖب ًَٗ عُ عنً ٕدساٗ1 " ٜإٗ ،قٖو عُ ىَْر ك٘ يف دساط ٜامؼعش ٕامؼرعشا ٟبأٍرٓ :
" ميلرر ٙيف دساطررتٓ منؼررعشإ ،ٟال ٗكتفرر ٙبررامتعشٗ ٕاالطتؼررْادٕ ،مكَررٓ جيتْررذ يف
تقرررًٖٗ ػررراعشٗتًْٕٗ ،ؼرررش امعٖاىررره امررريت كررراِ فرررا ترررأثري يف تٖد٘رررٓ ّرررزٔ امؼررراعشٗ،ٜ
ٕإعاٍتْررا عنرر ٝامبررٖ مبكٍَْٖرررا ،ثررً ٗتَررإو بقنرررً امَاقررذ امعرراسع ىرررا خنفررٖٔ ىررُ ٍتررراز
ػعش7 "ٚا .
احملىر الثاني :بيئة امرئ القيس
اىشؤ امق٘ع بُ سذش امكَذ ٚػراعش دراّن ٙميرين ىرُ سلرشىٖت كيرا ّرٖ رراّش
ىررُ دالمرررٍ ٜظرربٓ ٕػرررعشٔ ،فَظررربٓ ٗعررٖد منقب٘نررر ٜامقشطاٍ٘ررر ٜكَررذ ٛامررريت طررركَت ٕادٚ
سلررشىٖت ىَررز صىررُ بع٘ررذٕ ،ػررعش اىررش امقرر٘ع ػرراّذ عنرر ٝاملٖاكررع امرريت لررُ إمْ٘ررا
ٕٗفخش باالٍتيا ٟفا ،حب٘ح ال ٗتأت ٝىعشف ٜتفاؿ٘نْا اجلػشافٕ٘ ٜامتلاسٗظ٘ ٜإال ىُ ابرُ
ب٘١تْإ ،ىُ بَْ٘ا ىَاطق دىِٖ ٕعَذو ٕؿ٘نع ٕغريّا ،فَذذٔ ٗقٖو :
كأٍ َٙمل أ ش بر دىِٖ ا م٘نٜ

8ا

ٕمل أػْذ امػاسات ٖٗىًا بر عَذو ا

ٕٗقٖو 9ا :
أتإٍ ٙأؿشاب ٙعن ٝسأغ ؿ٘نع ا

سذٗح أطاس امٌَٖ عين ٕأفشيا

ّٕرزا اجلبرره ٗقرع يف ىَطقرر ٜافذرشُٗ ا حبلررشىٖتٗ ،قرٖو عبررذ امرشيُ بررُ عب٘ررذ
اهلل امظررقاع يف ؿررف ٜا رر٘ا اجلػررشايف امررز ٚاسترربا بررٓ امؼرراعش  " :افذررشُٗ ٕاقعرر ٜيف
سلررُ دبرره فرراسد درراثً عنرر ٝاألسر كاجليرره امبرراسل ٕ ...يف دَررب رمررك اجلبرره امؼررب٘ٓ
باجليه ىُ دْ ٜامؼياو آثاس دىِٖ املزكٖس ٛيف قٖو اىش امق٘ع :
تطإو امن٘ه عنَ٘ا دىِٖ " 91ا .
ثً قاو ٕ " :يف دَٖب افذرشُٗ أٍر ممترذ ىرُ دبره راّرب طرٖ قال إىل دٕعرُٕ ،عنْ٘را بنرذٛ
ٗقاو فا ؿ٘نع ا ّٕٙ ،املزكٖس ٛيف قٖو اىش امق٘ع :
6

) ) دساظاث هقذًت في مصىفاث أدبيت حذًثت ،د .بذوي ظباهت ،مكخبت إلاه جلى املصشيت ،القاهشة18 ،1992 ،
7
( ) هفعه 19
8
) ) دًىان امشئ القيغ ،جحقيق مصعفى عبذ الشافي ،داس كخب العلميت ،بيروث ،ط154 ،2004 ،5
9
) ) هفعه 160
10
) ) إدام القىث في ركش بلذان حضشمىث ،عبذ الشحمً بً عبيذ هللا العقاف ،داس املنهاج ،حذة410 ،2005 ،
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أتإٍ ٙأؿشاب ٙعن ٝسأغ ؿ٘نع

سذٗح أطاس امٌَٖ عين ٕأفشيا

ٕقذ رفشت ىَْا بلام ٜىَؼٖد ،ٛألٍْا ىقطع امَضاع يف سلشى٘ ٜاىش امق٘ع " 99ا .
ٕىُ رمك إػاستٓ إىل ىَطق ٜسَخَْ٘ ٜا يف غرشب ٕاد ٚسلرشىٖت ٕبعرض ىرا سٖفرا ىرُ
قشاّا املتَاثش ٛس٘ح ٗقٖو 91ا :
خشدَا ٍشٗع امٖسؽ بني ثفامٜ

ٕبني سخ٘ات إىل فر أخشب

قاو ابُ عب٘ذ اهلل  " :إِ اىشأ امق٘ع ال ٗشٗذ إال سخّ٘ ٜزٔ ،كيا ال ٗشٗرذ برأخشب إال
خشب ٜامقياصُٗ ىُ ٍْذ ،فإٍْا بَْ٘ا ٕبني سخ٘ ٜبامتقشٗب ىقذاس أسبع طاعات " 99ا .
ٕسدض أِ أباِ ا املزكٖس يف ىعنقتٓ 99ا :
كأِ أبراًٍا يف عشاٍني ٕبنٓ

كبري أٍاغ يف لاد ىضىه

ّٖ دبه حبلشىٖت ٗقع بقشب ىَطقر ٜػرشى ٜامظراسن٘ ٜػرشق ٙىذَٗر ٜامؼرشش " ألِ اىرشأ
امق٘ع سلشىٕ ،ٙقذ ركش أباًٍا ّٕٖ إىل داٍب ػشى91 " ٜا .
ٕأػررراس بعلرررًْ أِ اىرررشأ امقررر٘ع ركرررش ىَطقررر ٜامقطرررُ ا اطرررً املذَٗررر ٜاملعشٕفرررٜ
حبلشىٖت ،س٘ح ٗقٖو 91ا :
عن ٝقطُ بامؼً٘ أميُ ؿٖبٓ

ٕأٗظشٔ عن ٝامظتاس ٕٗزبه

مكُ ابُ عب٘ذ اهلل مل ٗقبه ّرزا امقرٖوٕ ،عنره عرذٌ قبٖمرٓ أِ )قط)رُ ا املرزكٖس يف
ب٘ررت اىررش امقرر٘ع بامتششٗررك أ ٚبفررتض ٕطررطٓ ،بَ٘يررا ٗةَطررق اطررً املَطقرر ٜاحللررشىٜ٘
بظكِٖ امٖطا 97ا ،إال أٍٓ ٗبق ٝيف سأٗ ٙاستياو سـٖو يشٗ يف امَطق عنر ٝأمظرَٜ
امَرراغ مبررشٕس امضىرراِ فظرركُ امٖطررا ٕأؿررنٓ امقررذًٗ امفررتض; إر إِ مررٓ ٍ ررا٠ش يف مظرراِ
امعاى ٜىجه تظكًَْ٘ سا ٟبشّٖت ا ىع كٍْٖا ىفتٖس98 ٜا .
ٕاىشؤ امق٘ع ٕإِ قل ٝػطشًا ىُ عيشٔ خاسز سلشىٖت س٘ح ىظتقش دٕم ٜآبا٠رٓ يف
زلذ ف َٗايف رمك سلشى٘تٓ ،إٔ كيا قاو املؤسخ ذليذ بُ أيذ امؼاطش: ٚ
11

) ) هفعه 415
12
) ) دًىان امشئ القيغ 34
13
) ) إدام القىث 262
14
) ) ششح املعلقاث العبع ،أبى بكش دمحم بً دمحم بً القاظم ألاهباسي ،ضبغ وجيعيق د .أحمذ هادي باحاسثت ،داس الصحىة لليشش والخىصيع104 ،2011 ،
15
) ) إدام القىث 226
16
) ) ششح املعلقاث العبع ،مشحع ظابق100 ،
17
) ) إدام القىث 487
18
) ) اهظش اهحشافاث اللهجاث العاميت الحذًثت عً العشبيت الفصحى ،د .عبذ هللا صالح بابعير ،داس حضشمىث للذساظاث واليشش ،املكال34 ،2012 ،

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

14

العذد ( ) 7المجلذ ( ) 11يوليو 2015م

ISSN : 2410-1818

حياة امرئ القيس الكندي وبيئتو بين شعره واألسطورة من منظور الدكتور
| د .أحمد هادي باحارثة

شوقي ضيف

"ىٖمذٔ بَذرذ ال خيشدرٓ عرُ سلرشى٘تٓ ،كرامكجري ىرُ ىٖام٘رذ احللراسى ٜباملْرادش
سني ٖٗمذِٕ بْا ٕٗع٘ؼِٖ ٕٗتيظكِٖ بٖطًَْ األؿ٘ه امعشب ٙسلشىٖت " 99ا .
ٕقذ ركش امذكتٖس ػٖق ٙك٘ ٍفظٓ يف اٍتظاب امؼاعش اىرش امقر٘ع أٍرٓ َٗتيرٙ
إىل " قب٘نرر ٜكَررذٕ ،ٛىررُ ب٘ررت امظرر٘اد ٛفْ٘ررإّ ،رر ٙقب٘نرر ٜميَ٘رر ٜكاٍررت تَررضو يف غشبررٙ
سلشىٖتّٕ ،ادشت ىَْا مجاع ٜكبري ٛإىل امؼياو ىع ّذشات ام٘يَ٘ني املعشٕف11 "ٜا.
كه رمك خيام ىا قامٓ امَاقذ عبذ اهلل امربدٍٕ " : ٙإِ اىشأ امقر٘ع ميراٍ ٙامَظرب،
زلذ ٚامؼاعشٕٗ ٜامب٘19 " ٜ١ا ،به ّٖ مياٍ ٙامؼاعشٕٗ ٜامب٘ٗ ،ٜ١قرٖو عَرٓ اجلػرشايف عبرذ
اهلل طرررع٘ذ باسررراز  " :درررا ٟيف أػرررعاسٔ بعرررض املعنٖىرررات اجلػشاف٘ررر ٜعرررُ دٕمررر ٜكَرررذٛ
ٕسلرشىٖت عيٖىًررإ ،ىَراطق االطررت٘طاِ امبؼررش ٚفْ٘را آٍررزال " 11إٗ ،ؤٗرذ ّررزا املررؤسخ
ذليرررذ سظرررني امفرررش س٘رررح قررراو  " :إِ أػرررعاس اىرررش امقرر٘ع تَطرررق مبعرررامل س٘اترررٓ يف
ام٘يُ" 19ا .
ٕإِ ٍ رش ٛطررشٗع ٜإىل ىعنقترٓ امؼررْري ٛقفرا ٍبررك ا تربني مبعذيْررا امؼرعش ٚأِ قا٠نررْا
سلررشى ٙاألسٕىررٕ ،ٜمررُ تؼررك يف سلررشى٘ ٜقا٠نررْا ،إر طررتنفت ٍ ررشل ٕطرر٘قشع

عررك

كنيات ٕعباسات ىأٍٖطر ٜىرُ ىجره  :غرذٕ ،ٛىظرإٗك ،امظرن٘ا ط امضٗرت ص ،امكج٘رب،
احلَ ه ،املذالٍ ،راق  ،بعرش ،بعرري ،امٖم٘رذ ط امـر إٔ امػر ٌ ص ،عرشٕغ ،سَرا ،ٟدسع
ط مباغ منيشأ ٛاملكتْن ٜص ،ىَاس ،ٛفت٘رت ،امعؼرا ،ٟامنبرذ ،غبراس ،امفتره ،خرزسٕع ،سطرٓ
امظرر٘هٗ ،كرربٗ ،ظررض ،متطرر ،ٝخرر٘ا ىٖؿرره ،امررزباو املفترره ا ٕغريّررا ىررُ امكنيررات
ٕامعبررا٠ش امرريت ىررا صاو ٗعشفْررا امٖطررا امنػررٖ ٚيف سلررشىٖتّٕ ،ررٕ ٙإِ كاٍررت كنيررات
فـرر٘شٗ ٜررتكنً بْررا امعررشب عيٖىًررا مكررُ بـررٖس ٛىتفشقرر ٜبررني قبا٠نررًْ ٕب٘١رراتًْ ،ف٘ررذو
تشاكيْررا ٕاخت٘اسّررا دِٕ غريّررا يف قـرر٘ذٕ ٛاسررذ ٛمنؼرراعش عنررٍ ٝررٖع ب٘١تررٓ امرريت تَتؼررش
فْ٘ا رمك املفشدات بعَْ٘ا ّٕ ٙامب٘ ٜ١احللشى٘. ٜ

19

) ) أدواس الخاسيخ الحضشمي ،دمحم بً أحمذ الشاظشي ،داس املهاحش لليشش والخىصيع ،جشيم ،ط 70 ،1994 ،3
20
) ) العصش الجاهلي ،د .شىقي ضيف ،داس املعاسف232 ،
21
) ) سحلت في الشعش اليمني قذًمه وحذًثه ،عبذ هللا البردووي ،داس الفكش ،دمشق ،ط 23 ،1995 ،5
22
) ) حضشمىث في املؤلفاث العشبيت وألاحىبيت ،د .عبذ هللا ظعيذ باحاج ،داس حضشمىث للذساظاث واليشش ،املكال32 ،2004 ،
23
) ) شعش وشعشاء اليمً في الجاهليت ،دمحم حعين الفشح ،إصذاساث وصاسة الثقافت ،صىعاء74 ،2004 ،
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إكررراف ٜإىل بعرررض االطرررتعياالت امنػٖٗررر ٜاملعشٕفررر ٜيف امنْذررر ٜاحللرررشى٘ ٜكتكرررشاس
اطتعياو ىفشد ٌٖٗ ٛا مبعَ ٝسَ٘يا كقٖمٓ 19ا :
ف٘ا عذبًا ىُ سسنْا املتشيه

ٌٕٖٗ عقشت منعزاس ٞىط٘يت
ٕقٖمٓ 11ا :
ٌٕٖٗ دخنت اخلذس خذس عَ٘ضٛ

فقامت مك امٖٗ ت إٍك ىشده

ٕىجه رمك اطتعياو امفعه قراو ا أدا ٛمنتؼرب٘ٓ كيرا يف بعرض قـرا٠ذٔ خراسز املعنقرٜ
كقٖمٓ يف ٕؿ فشطٓ 11ا :
إرا أقبنرت قنرت ا دةبّررررررررررررررررراٟٛ

ىُ اخلـرش ىػيٖط ٜيف امػذس

ٕإِ أدبرشت قنرت ا أُثْفِرّ٘رررررررررررررررٜ

ىنينير ٜم٘رع مرْا أثررررررررررررررررررررررش

ٕإِ أعشكرت قنت ا طشعٖفٜ

مرْا رٍب خنفرْا ىظربطرررررررررررررررش

ٕقذ السظ ػرً٘١ا ىرُ رمرك امَاقرذ ٕامؼراعش ذليرذ طرع٘ذ درشاد17 ٛا ،بره ٗرش ٞامَاقرذ
عبررذ اهلل ذليررذ بررُ ساىررذ امظررقاع أِ ىعنقرر ٜاىررش امقرر٘ع قررذ " قافررا يف سلررشىٖت
ٕعيرشٔ بررني امعؼرشُٗ ٕامررج ثني " 18ا ،مكرُ ػررٖق ٙكر٘ ٗررش ٞأِ اىرشأ امقرر٘ع ػررب يف
دٗرراس بررين أطررذٕ ،ىررُ ثررً فررإِ ىررا ٕسد يف ىعنقتررٓ ٗعرررب عررُ ب٘١رر ٜىَرراصو بررين أطررذ أىكَررٜ
ٕأسررررذاثًا 19ا ،مكررررُ ّررررزا ال ميَررررع ىررررا إٔسدٔ امظررررقاع ىررررُ أِ امؼرررراعش ٍ ررررً ىعنقتررررٓ
حبلرشىٖت ألٍْررا ىظررٖق ٜيف إطراس ىررُ امررزكشٗاتٕٕ ،افقررٓ املرؤسخ ذليررذ سظررني امفررش
91إ ،قررراو " يف امقـررر٘ذ ٛركشٗاترررٓ ٕغشاى٘اترررٓ يف ىَررراطق زلرررذ ٕام٘ياىرررٕ ،ٜمبرررا أٍرررٓ
ركشّا عن ٝطب٘ه امتزكش ،ف ٗتعاسر رمك ىع امشأ ٚبأٍٓ قاو امقـر٘ذّٕ ٛرٖ برام٘يُ
" 99ا ٕ ،طٖا ٟقافرا يف سلرشىٖت إٔ خاسدْرا فنر٘ع يف رمرك ىرا ٗعراسر سلرشى٘ ٜقا٠نرْا
كيا أطنفَا ٕكيا أفؼ ٝبزمك مظآٍ إٔ ىعذً قـ٘ذتٓ امنػٖ. ٚ
24

) ) دًىان امشئ القيغ 112
25
) ) هفعه
26
) ) هفعه  ، 72الذباءة والعشعىفت مً أظماء الجشاد ،ألاثفيت صخشة املىقذ ،واهظش في اظخعمال الفعل ( قال ) للدشبيه في بعض اللهجاث اليمىيت كخاب:
اللهجت اليافعيت دساظت جقابليت مع الفصحى في ظىاهش صشفيت وهحىيت ،د .ظىذ دمحم عبذ القىي ظالم ،مشكض عبادي للذساظاث واليشش ،صىعاء254 ،2013 ،
27
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28
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ٕقذ عاؾ اىشؤ امق٘ع امكَذ ٚػاعشًا الًّ٘را بع٘رذًا عرُ ىنرك آبا٠رٓ يف زلرذ ،مكَرٓ
تٖىل األخز بجأس أب٘ٓ بعذ ىـشعٓ عنٗ ٝذ برين أطرذ ٕتقرٖر ىنكرٓ ،ثرً طرع ٝالطرتداد
رمك املنك مبعٍٖ ٜىُ ىنك امشٌٕ ،إال أِ أسذ أفشاد قب٘ن ٜأطذ متكُ أخريًا ىُ اغت٘امٓ .
ّٕرٖ ىرُ إٔا٠ره امؼرعشا ٟاجلرراّن٘ني ٕىتقرذىًْٕ٘ ،أدرٖدًّ ػرعشًا ٕأسطرخًْ إبررذاعًا،
ٕػرْذ مررٓ كبرراس امَقرراد امعرشب امقررذىا ٟبررامتفٖ ٕامتقررذٌ عنر ٍ ٝشا٠ررٓ ٕىعاؿررشٕٗٓ ،ىررُ
رمك ىا قامٓ عَٓ امَاقرذ ابرُ قت٘بر " : ٜطربق اىرشؤ امقر٘ع إىل أػر٘ا ٟابترذعْا ٕاطتشظرَْا
امعشب ٕاتبعٓ عن٘ٓ امؼعشا ٟىُ اطت٘قافٓ ؿرشبٓ يف امرذٗاس ٕسقر ٜامَظر٘ب ٕقرشب املأخرز "
91إ ،ىُ ثً سأَٗرا امَاقرذ طرع٘ذ عرٖر برإصٗش ٗقرٖو  " :إِ ػرعش اىرش امقر٘ع امكَرذٚ
أؿذ ٕإٔكض ؿٖس ٛمنيظتٖ ٞامشف٘ع امزٕ ٚؿه إم٘ٓ األدب يف سلشىٖت "

99ا

احملىر الثالث :حياة امرئ القيس بني شعره واألسطىرة
تتبع امذكتٖس ػٖق ٙك٘ تطٖس ٍؼرإٔ ٛاٍْ٘راس دٕمر ٜكَرذ ٛامريت بنػرت إٔز طرنطاٍْا
يف عْررذ دررذ امؼرراعش ّٕررٖ احلرراسخ بررُ عيررشٕ امررز ٚبررح إٔالدٔ ٕال ٛعنرر ٝامقبا٠رره فكرراِ
ٕامذٔ سذش ط٘ذًا عن ٝبين أطذ ،إال أِ اجلذ قته بعذ أِ ّضٌ أىاٌ ىنك احلري ٛاملَرزس برُ
ىا ٟامظريا ٟامرز ٚأمرب امقبا٠ره عنر ٝأبَا٠رٓ فكراِ أِ قتنرت أطرذ أىريّرا سذرش أبرا اىرش
امق٘ع بعذ ؿشاع طٖٗه ىعْا إلخلاعْا .
ثً إٔسد عُ األؿفْاٍ ٙأسبع سٕاٗات يف ىقته أب٘رٓ عنرٗ ٝرذ برين أطرذ 99ا ،إٔالّرا عرُ
ّؼاٌ بُ امكن أًٍْ اغتامٖٔ ّٕٖ يف قبتٓ اٍتقاىًا ملرا طراىًْ برٓ ىرُ إرالوٕ ،ثاٍْ٘را عرُ
أب ٙعيشٕ امؼ٘باٍ ٙأٍْرً اغترامٖٔ أثَرا ٟطررئ فرً ،ثامجْرا عرُ اف٘رجً برُ عرذ ٚأٍرٓ سراسب
أط رذًا فرراٍْضٌٕ ،قترره يف املعشكررٕ ،ٜفررشت مجٖعررٕٓ ،ىررُ ب٘ررًَْ ابَررٓ اىررشؤ امقرر٘عٕ ،يف
سابعْا أًٍْ أطشٕٔ فقتنٓ أسذًّ ثأسًا .

32

( ) الشعش والشعشاء ،أبى دمحم عبذ هللا بً معلم بً قخيبت الذًىىسي ،داس الكخب العلميت ،بيروث44 ،2000 ،
) )33الفكش والثقافت في الخاسيخ الحضشمي ،ظعيذ عىض باوصيش ،داس العباعت الحذًثت ،القاهشة ،40 ،1961 ،واهظش ظعيذ عىض باوصيش ً
هاقذ ا ً
أدبيا ،د .أحمذ
هادي باحاسثت ،داس الىحيذة للذساظاث واليشش ،غيل باوصيش22 ،2013 ،
34
) ) اهظش ألاغاوي ،أبى الفشج ألاصفهاوي ،جحقيق د .إحعان عباط وآخشيً ،داس صادس ،بيروث62 /9 ،2002 ،
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ٕقذ كع ك٘ امشٕاٗ ٜاألٕىل بأِ طعُ يف سإْٗا ابرُ امكنر ٕ ،ملرا اػرتينت عن٘رٓ
ىررُ قـرر٘ذ ٛأٍؼررذّا ػرراعش بررين أطررذ عب٘ررذ بررُ األبررشق ٗررزكش يف أس رذ أب٘اتْررا ٗررٌٖ
امق٘اى ،ٜبَ٘يا ّٖ ػاعش ٕثين 91اٗ ،قٖو يف رمك امب٘ت 91ا :
ّٕرً امعب٘رذ إىل امق٘راىٜ

أٍرت املن٘رك عن٘رًْ

ٕكررع امررشٕاٗتني امجاٍ٘ررٕ ٜامشابعرر ٜملررا سآٔ ىررُ دررشأ ٛقب٘نرر ٜأطررذ عنرر ٝاغت٘رراو املنررك
امكَذ ٚأىاٌ قٖىٓ دِٕ أِ لشكٖا طاكًَا 97ا .
ٕسدررض امشٕاٗرر ٜامجامج ر ٜألٍْررا تٖافررق ىررا ٕسد يف دٗررٖاِ امؼرراعش عب٘ررذ األبررشق املعاؿررش
معسذاخ ىُ ركش فشاس اىش امق٘ع ىرُ أسر املعشكرٕ ،ٜىرُ امفخرش املتكرشس بْضميرٜ
مجٖع كَذٕ ٛقته ىن٘كْا 98ا .
ٕعنرّ ٝرزا األطراغ سفرض سٕاٗر ٜبنٖغرٓ ىقتره أب٘رٓ ّٕرٖ ال نٔ طركشاِ مبَطقر ٜدىرِٖ،
ٕمعه األدذ ٞيف سأٗ ّٖ ٙاجليع بني امشٕاٗات ىاداٌ رمك ممكًَا .
إر ال ٗظتبعذ فشاسٔ ىُ املعشك ٜعَذىا اػتذت ٕطأ ٛأطذ عن ٝقٖىرٓ ٕىر٘ ِ امكفرٜ
مـرراحلْا ٕقبرره سررذٕخ افضميرر ٜاملربىررٕ ٜىـررشع ٕامررذٔ ،الطرر٘يا أٍررٓ عرراؾ ىتفقررا ىشفًْررا
ٕىجه سامٓ ال ٗقٖ ٞعن ٝامـيٖد طٖٗ ق يف املعراسل ،ثرً ّراٌ عنرٕ ٝدْرٓ ّٕرٖ غرري ىتٖقرع
أِ تكِٖ تنك املعشكر ٜسا رٕ ،ٜإ را ّر ٙسنقر ٜيف امـرشاع امقرا ً٠برني امقرٌٖ ٕٕامرذٔ،
ٕعاد جلنظا ٓ٠يف أسر دىِٖ م٘بنػٓ َّال اخلرب غري املتٖقع مبـرشع ٕامرذٕٔ ،قرذ ٗكرِٖ
ىـررشعٓ يف ى٘ررذاِ املعشكرر ٜكيررا ٗؤكررذٔ ػررعش عب٘ررذ األبررشق ،إٔ أثَررا ٟأطررشٔ كيررا
يكرر ٙامشٕاٗرر ٜامرريت مرر٘ع قررٖو عب٘ررذ ب رإٔىل بامتـررذٗق ىَْررا ،إر سمبررا قـررذ املبامػررٜ
ٕامتْٖٗرره ،إٔ قـررذ ىـررشعٓ أط رريًا عنرر ٝىقشبرر ٜىررُ صىررُ املعشكرر ٜإٔ طرراستْا إٔ أٍْررا
ىْذت ملـشعٓ .
ٕقررذ أػرراس امررذكتٖس امطرراّش ىكرر ٙمتنررك امشٕاٗررات ٕسدررض بررذٕسٔ سٕاٗرر ٜاف٘ررجً بررُ
عذ ،ٚإال أٍٓ أػراس إىل إىكاٍ٘ر ٜاالطرتفاد ٛىرُ طرا٠ش امشٕاٗرات 99ا ،كيرا تعرشر فرزا
35

) ) العصش الجاهلي 235
36
) ) دًىان عبيذ بً ألابشص ،داس الكخاب العشبي ،بيروث109 ،1994 ،
37
) ) هفعه
38
) ) هفعه
39
) ) اهظش  :امشؤ القيغ حياجه وشعشه ،د .العاهش مكي ،داس املعاسف ،ط49 ،1993 ،6
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االستياو امز ٚركشتٓ يف اجليع يف طري األسذاخ مكَٓ سآٔ ىظرشفقا يف امتإٔٗره 91إ ،ال
أسأ كزمك ،ألٍٓ ٗبق ٝذلتي ق ،الط٘يا ىع تباعذ املظافات ٕبا ٟامتٖاؿرهٕ ،امشٕاٗرات
تؤكذٕٔ ،إال ٍكِٖ قذ أّذسٍاّا ٕمل ٍظتفذ ىَْا .
ثً ػشع ػٖق ٙك٘ ٗظتعشر ى ىرض ىرُ س٘را ٛامؼراعش اىرش امقر٘ع ،فقراو  " :ال
ٍعشع ػً٘١ا عُ ىٖمذٔ ُ ٕٗ ،أٍٓ ٕمذ يف إٔا٠ه امقشِ امظادغ مني٘ دٕ ،م٘ع بني أٗرذَٗا
أ ٚػٕ ٟٙاكض عُ ٍؼرأتٓ ٕك٘ر أىلر ٝأٗاىرٓ األٕىل يف ػربابٓ إال أخبراسًا تػنرب عنْ٘را
األططٖس99 " ٛا .
ثً ركش سٕاٗات فؼاٌ ابُ امكن ٕابُ قت٘برٕ ٜآخرشُٗ ٕطراسع إىل سفلرْا مج٘عْرا،
فقرراو  " :احلررق أِ ّررزٔ األخبرراس ررراّش ٛاالٍتشرراو ّررٕ ٙكرره ىررا ٗتـرره بْررا ىررُ أػررعاس
ٗظررٖقٍْٖا عنرر ٝمظررإٍٓ ،كررأِ ابررُ امكن ر ٕغرررئ ىررُ امررشٕا ٛاطررتنْيٖا ىررا تررذو عن٘ررٓ
أػررعاسٔ امـررش٘ش ٜىررُ أٍررٓ كرراِ ؿ ربًا بامؼررشاب ٕامـرر٘ذ ٕىػاصمرر ٜامَظررا ٟفنفقررٖا ّررزٔ
األخباس ٕكيَّٖا بعض األػعاسٕ ،فاتًْ أٍٓ عاؾ يف عـش امٖثَٕ٘ ٜأٍرٓ كراِ أىرريًا ىرُ
أطش ٛتفشر ط٘ادتْا عن ٝكجري ىُ امقبا٠ه ف عذب أِ ل٘را س٘را ٛالّ٘ر ٜال تترٖسع عرُ
اإلثً " 91ا .
إِ َّرررال سامررر ٜدفرررا ٟؿررراسخ ٜبرررني امرررذكتٖس ػرررٖق ٙكررر٘ ٕامرررشإّ ٚؼررراٌ ابرررُ
امكن  ،فَشأ ٗبادس مرشفض ىرا ٗشٕٗرٓ ٕٗتْيرٓ بتنف٘رق األخبراس ستر ٝمرٖ مل ٗكرُ ىَفرشدًا
مبا ٗشٕٗٓ ،إٔ ٕدذ ىا ٗؼْذ مشٕاٗتٓ ،مكََرا ٍرش ٞآخرشُٗ ٗقفرِٖ ىٖقفقرا ىعترذ قال ىرُ ّرزا
امشإٗ ٜامعشبٕٗ ،ٙشِٕ أٍٓ كاِ ٍراق قٕ ،ال ٗظرتبعذِٕ أِ تكرِٖ امعْرذ ٛيف أخبراسٔ عنرٝ
املـررادس املفقررٖد ٛامرريت اطنررع عنْ٘ررا ٍٕقرره عَْررإ ،أِ ررت ػررٖاّذ ىادٗرر ٜتـررذ بعررض
ىشٕٗاترررٓ اإلخباسٗررر ،ٜمرررزا ىرررُ احل٘رر برررٓ ٕبأخبررراسٔ أِ ٍظررراسع برررامطعُ فْ٘رررا ٕسفلرررْا،
ٕالط٘يا عَذ عذٌ اٍفشادٔ ،إٔ ٕدٖد ىا ٗؼْذ فا مما ٗذو عنرٕ ٝاقع٘تْرا ،عنر ٝاألقره يف
أؿنْا إٔ يف مجنتْإٗ ،شِٕ أٍٓ ىُ امتشكً مبكاِ أِ ٍْذسّا إٔ ٍعشر عَْرا كن٘ر،ٜ
جملشد امؼك ام ين يف سإْٗا 99ا .
40

) ) هفعه 75
41
) ) العصش الجاهلي 236
42
) ) هفعه 238
43
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كزمك سفض ػرٖق ٙكر٘ امشٕاٗر ٜامريت تتشرذخ عرُ سسنر ٜاىرش امقر٘ع إىل ىذَٗرٜ
امقظررطَطَ٘٘99 ٜا ،ىشدعًررا سفلررٓ أٗلًررا إىل كررع امررشإ ٚابررُ امكن ر كاملعترراد ىررُ
ٍاسٕ٘ ،ٜألِ " امتنف٘رق فْ٘را برني ٕاكرض " 91ا كيرا قراوٕ ،سدرض أٍرٓ ترٖيف ّٕرٖ يف طشٗقرٓ
إمْ٘ا يف ساو قبٖو سذٕخ امشسن ٜأؿر ق 91إ ،سفرض سٕاٗرٕ ٜؿرٖمٓ ٕتػضمرٓ بابَر ٜامق٘ـرش
فاٍتقاٌ ّزا ىَٓ بنبع احلنٕ ،ٜسدض أِ ّزٔ امقـ ٜىُ ٍظر امقـراق مفقّٖرا متتياػرٝ
ىع ىا ّرٖ ىعْرٖد ىرُ س٘را ٛامؼراعش اىرش امقر٘ع ٕىرا اػرتْش برٓ ىرُ ىػراىشات ىادَر" ،ٜ
ٕكررأًٍْ أسادٕا أِ ال خينرررٖٔ يف امقظرررطَطَ٘٘ ٜىرررُ كرررشب ىرررُ كرررشٕب ّرررزٔ املػررراىشات
اجلشٗ١ررررر97 " ٜإ ،ألدررررره مرررررزمك تؼررررركك كررررر٘ يف ؿرررررش ٜقـررررر٘ذٕ ٛؿررر ر سسنترررررٓ
منقظطَطَٕ٘٘ ،ٜسفلْا ٕدعا إىل إطقاطْا ىُ دٖٗآٍ 98ا .
َّٕا خام ك٘ ىقاٗ٘ع مٓ يف امقبٖو ٕامشفض منشٕاٗات عُ امؼراعش اىرش امقر٘ع
ٕإثبات ػعشٍٕٔ ،عين بٓ َّا ىق٘اطني ،إٔفيا امجق ٜمبشٕٗات عبذ املنك األؿريع ٙمنؼرعش
اجلاّنٕ ،ٙثاٍْ٘يا االطتذالو بؼعش عب٘ذ بُ األبشق ،فْزا امؼراعش قرذ أػراس يف ػرعشٔ
متنك امشسن ٜس٘ح ٗقٖو 99ا :
أصعيت أٍك طٖع تأت ٙق٘ـشًا

فنتْنكُ إرِ ٕأٍت ػآىٙ

كيررا إِ قـرر٘ذٕ ٛؿ ر امشسنرر ٜأكررذ عاىرر ٜسٕا ٛامؼررعش اجلرراّن ٙعنررٍ ٝظرربتْا إىل
اىرش امقرر٘عٕ ،ىررُ ب٘رًَْ األؿرريع ٙامررزٖٗ ٚثررق كر٘ سٕاٗاتررٓ امؼررعشٗ11 ٜإ ،إِ أبررذٞ
استاطٓ

19ا

إال إٍٓ يف سفلٓ فرزٔ امقـر٘ذ ٛجملرشد ػركٓ يف سق٘قر ٜامشسنر ٜغرري ىقبرٖو

ٕم٘ع مٓ ىا ٗربسٔ ،به ٕخيام ىقاٗ٘ظٓ ّٖ كيا سأَٗا .
إِ امشٕاٗات امعشب٘ ٜمج٘عْا ،تاسخيٕ٘ ٜأدب٘ ،ٜجتيع عنر ٝسرذٕخ سسنر ٜاىرش امقر٘ع
امكَررذٕٕ ٚؿررٖمٓ إىل ىذَٗرر ٜامقظررطَطََّٕ٘٘ ،ٜررا زلررذ امررذكتٖس امطرراّش ىكررٗ ٙررشٞ

44

) ) العصش الجاهلي 242
45
) ) هفعه 240
46
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47
) ) هفعه 241
48
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49
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يقررق سررذٕخ تنررك امشسنرر ٜىظررتذ قال بررأِ " اجتررأ اىررش امقرر٘ع إىل امقظررطَطَ٘٘ ٜمرر٘ع
بػشٗب ٕال األٕو ىُ ٍٖعٓ يف تاسٗي اجلضٗش ٛامعشب٘ ٜقبه اإلط ٌ " 11إ ،ىُ ٍاس٘ر ٜأخرشٞ
أػاس باسح آخش إىل " أِ االطتعاٍ ٜبقٖ ٞأدَب٘ ٜعُ ػبٓ دضٗش ٛامعشب أىرش ثابرت امٖقرٖع
" 19ا ،بررره سأ ٞىكررر ٙأِ ام رررشٕع امظ٘اطررر٘ ٜآٍرررزال " ىْ٘رررأ ٛمتذعررره ىرررُ امرررزّاب إىل
امقظطَطَ٘٘ ٜذلإم ٜميكُ أِ تَذض " 19ا ،كيا مل ٗظتبعذ سٕاٗ ٜتػرضو اىرش امقر٘ع
بابَ ٜامق٘ـش " ألِ امتػضو يف اىشأ ٛمج٘ن ٜم٘ع مبظتػشب ىُ ػاعش ّٖاٗتٓ احلرذٗح عرُ
امَظرإ ،ٟمل ٗكررُ ممررا ٗعرراب يف ب٘ضٍطرر ٜيف عـررش اىررش امقرر٘ع ٕال بعررذ عـررشٔ " 11ا،
ٕدمه عن ٝرمك ببعض امَ ا٠ش امتاسخي٘. ٜ
ثررً إِ امشٕاٗررات امعشب٘رر ٜكررزمك جتيررع عنرر ٝفؼرره امؼرراعش اىررش امقرر٘ع يف ىْيتررٓ،
ٕٕفاتٓ يف طشٗق عٖدتٕٓ ،ىَْرا أِ سدر ق ىرُ برين أطرذ ٗرذع ٝامطيرا ا إٔػر ٝمنق٘ـرش
مبا أغلبٓ عن ٝاىش امق٘ع ،فبعح مرٓ ىعرٓ حبنر ٜىَظرٖد ٜبامرزّب مكَْرا ىظريٖى،ٜ
فنبظْا امؼراعش فترأر ٞبْرا دنرذٕٔ ،طرش ٞامظرً يف دظريٓ ،ثرً مل ٗنبرح أِ ترٖيف برأٍقشٛ
ٕطا تشك٘إ ،قذ سفض ػٖق ٙك٘ امقـ ٜمجنٕ ٜتفـر٘ ق 11ا ،ألٍرٓ مل ٗظرنً أؿر ق
مٖؿررٖو اىررش امقرر٘ع إىل امقظررطَطَٕ٘٘ ،ٜتْكررً ىررُ دعررٖ ٞتػضمررٓ بابَرر ٜامق٘ـررش امرريت
ترضعً امقـر ٜاٍتقراٌ امق٘ـرش ألدنرْا ىرُ امؼراعش املتػرضو بتنرك احلنرٕ ،ٜمل ٗرزكش طررببًا
آخش أد ٞمٖفاتٓ ،أىا ىك ٙفرشأ ٞأِ إػراس ٛامشٕاٗرات ألر ٞيف دنرذ اىرش امقر٘ع تظربب
يف ٕفاترٓ ٗؼررري ملررشر دنررذ ٚأؿررابٓ سافلًررا تعن٘نررٓ باحلنرر ٜاملظرريٖىٕ ،ٜإ ررا " املررشر ّررٖ
امز ٚإٔد ٞبٓ يف احلق٘ق17 " ٜا .
مكُ ىك ٙمل ٗظرتبعذ ىرا أكذترٓ امشٕاٗرات ىرُ رّراب سدره ىرُ برين أطرذ إلفظراد
طرررفاس ٛاىرررش امقررر٘ع ،إال إٍرررٓ تؼررركك يف ا رررٓ امرررزٕ ٚسد يف ب٘رررت امؼررراعشّٕ ،رررٖ
امطيا إ ،سآٔ دلشد " ؿ٘ػ ٜىبامػر ٜىرُ طيرض " 18إ ،مر٘ع ىرا ميَرع أِ ٗكرِٖ ّرزا ّرٖ
52

) ) امشؤ القيغ حياجه وشعشه 90
53
) ) أدب ما قبل إلاظالم ،دمحم عثمان علي ،املؤظعت العامليت للذساظاث واليشش والخىصيع ،145 ،1983 ،ومما أشاس إليه اظخعاهت ظيف بً ري ًضن بالفشط .
54
) ) امشؤ القيغ حياجه وشعشه 87
ً
55
) ) هفعه  ،91واظدشهذ بالشاعش ألاهذلس ي ًحيى الغضال الزي حغضل بضوحت القيصش غضال هال إعجاب القيصش وصوحخه على العىاء .
56
) ) اهظش العصش الجاهلي 242
57
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ا ٓ ٕاختاس امؼاعش امفعه طيرض منيؼراكن ٜامنف ٘ر ،ٜبره ّرٖ األقرشب مـرَ٘ع امؼرعشا،ٟ
ٕىجنٓ قٖو امؼاعش األىٖ ٚاملعشٕع دشٗش يف ّذا ٟسده ٗذع ٝى٘ذاغ ا 19ا :
مقذ تٖدع ى٘ذاغ فعاَٗٓ

ىعإد دش إٔؿاو ٕإٔؿاو

ٕىع رمك ٍش ٞىكٗ ٙشفض ؿش ٜاحلن ٜاملظيٖى ٜدِٕ أِ ٗعط ٙتفظريًا ملعَ ٝامب٘ت
ىع اعتافٓ بٖثٖ ٍظبتٓ الىش امق٘ع ،إٔ خيربٍا مبـري ىبعٖخ بين أطذ امز ٚاقتـش
عن ٝىَاقؼ ٜا ٕٓ ،ال أس ٞىا ميَع ىُ ؿش ٜسٕاٗ ٜىـشعٓ باحلن ٜاملظيٖى ٜاملبعٖثٜ
ىُ امق٘ـش خٖفقا عن ٝقاد ٛد٘ؼٓ كيا إٔغش ؿذسٔ رمك األطذٕ ،ٚسمبا طاعذتٓ ابَتٓ
يف طٖ ٟام ُ بٓ كيا تش ٞامشٕاٗ ٜاألخشٕٗ ،ٞظتقً٘ األىش بأِ ٍقٖو إِ اىشأ امق٘ع
تظنً احلن ٜىُ ٗذ سده ىُ امشٌٕ أٍفظًْ باتفا ىع األطذ ٚألٍين أطتبعذ أِ ٗظنيْا مٓ
بَفظٕٓ ،ال ٗظتبعذ أِ ٗكِٖ األطذ ّٖ ٚىُ طنيْا بَفظٓ ىتَكشًا يف ص ٚدَذٚ
سٕىّٕ ،ٙزا ٗذو عن ٝع ً٘ دّإ ٓ٠ىا اطتعينٓ ىُ خذاع ٕتنط

ست ٝإٔقع باىش

امق٘عٕ ،قذ عنً امؼاعش بك٘ذ عذٕٔ بعذ تلشسٔ ىُ مبظْا ،فقاو يف رمك أب٘اتٓ
املعشٕف. ٜ
المصادر والمراجع :
9ا األدب يف ام٘يُ عرب امعـٖس ،ذليذ طع٘ذ دشاد ،ٛداس امفاساب ،ٙبريٕت9977 ،
1ا أدب ىا قبه اإلط ٌ ،ذليذ عجياِ عن ،ٙاملؤطظ ٜامعامل٘ ٜمنذساطات ٕامَؼش
ٕامتٖصٗع9989 ،
9ا إداٌ امقٖت يف ركش بنذاِ سلشىٖت ،عبذ امشيُ بُ عب٘ذ اهلل امظقاع ،داس
املَْاز ،دذ1111 ،ٛ
9ا أدٕاس امتاسٗي احللشى ،ٙذليذ بُ أيذ امؼاطش ،ٚداس املْادش منَؼش ٕامتٖصٗع،
تشًٗ ،ط9999 ،9
1ا األغاٍ ،ٙأبٖ امفشز األؿفْاٍ ،ٙيق٘ق د .إسظاِ عباغ ٕآخشُٗ ،داس ؿادس،
بريٕت1111 ،
1ا اىشؤ امق٘ع س٘اتٓ ٕػعشٔ ،د .امطاّش ىك ،ٙداس املعاسع ،ط9999 ،1
59

) ( ششح دًىان حشيش ،دمحم إظماعيل الصاوي ،معبعت الصاوي ،القاهشة424 ،1934 ،
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7ا اسلشافات امنْذات امعاى٘ ٜاحلذٗج ٜعُ امعشب٘ ٜامفـش ،ٝد .عبذ اهلل ؿا
بابعري ،داس سلشىٖت منذساطات ٕامَؼش ،املك 1191 ،
8ا تاسٗي امؼعشا ٟاحللشى٘ني ،عبذ اهلل ذليذ بُ ساىذ امظقاع ،ىكتب ٜامطا٠
9ا سلشىٖت يف املؤمفات امعشبٕ٘ ٜاألدَب٘ ،ٜد .عبذ اهلل طع٘ذ باساز ،داس
سلشىٖت منذساطات ٕامَؼش ،املك 1119 ،
91ا د .ػٖق ٙك٘

عن ٝاإلٍتٍت ٕيف دٗاسٔ مبـش ا شٕط ،ٜإػشاع ٕتقذًٗ د.

كياو بؼش ،دليع امنػ ٜامعشب٘ ،ٜامقاّش1119 ،ٛ
99ا دساطات ٍقذٗ ٜيف ىـَفات أدب٘ ٜسذٗج ،ٜد .بذٕ ٚطباٍ ،ٜىكتب ٜاإلزلنٖ
املـشٗ ،ٜامقاّش9991 ،ٛ
91ا دٖٗاِ اىش امق٘ع ،يق٘ق ىـطف ٝعبذ امؼايف ،داس كتب امعني٘ ،ٜبريٕت،
ط1119 ،1
99ا دٖٗاِ عب٘ذ بُ األبشق ،داس امكتاب امعشب ،ٙبريٕت9999 ،
99ا سسن ٜيف امؼعش ام٘يين قذميٓ ٕسذٗجٓ ،عبذ اهلل امربدٍٕ ،ٙداس امفكش ،دىؼق،
ط9991 ،1
91ا طع٘ذ عٖر بإصٗش ٍاقذًا أدبً٘ا ،د .أيذ ّاد ٚباساسث ،ٜداس امٖد٘ذ ٛمنذساطات
ٕامَؼش ،غ٘ه بإصٗش1199 ،
91ا ػش دٖٗاِ دشٗش ،ذليذ إ اع٘ه امـإ ،ٚىطبع ٜامـإ ،ٚامقاّش9999 ،ٛ
97ا ػش املعنقات امظبع ،أبٖ بكش ذليذ بُ ذليذ بُ امقاطً األٍباس ،ٚكبا
ٕتَظ٘ق د .أيذ ّاد ٚباساسث ،ٜداس امـشٖ ٛمنَؼش ٕامتٖصٗع ،امقاّش1199 ،ٛ
98ا امؼعش ٕامؼعشا ،ٟأبٖ ذليذ عبذ اهلل بُ ىظنً بُ قت٘ب ٜامذَٖٗس ،ٚداس امكتب
امعني٘ ،ٜبريٕت1111 ،
99ا ػعش ٕػعشا ٟام٘يُ يف اجلاّن٘ ،ٜذليذ سظني امفش  ،إؿذاسات ٕصاس ٛامجقاف،ٜ
ؿَعا1119 ،ٟ
11ا ػٖق ٙك٘  ..طريٕ ٛي٘ ،ٜإػشاع ٕتقذًٗ د .طٓ ٕاد ،ٚداس املعاسع ،امقاّش،ٛ
،9991
19ا امعـش اجلاّن ،ٙد .ػٖق ٙك٘  ،داس املعاسع
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11ا امفكش ٕامجقاف ٜيف امتاسٗي احللشى ،ٙطع٘ذ عٖر بإصٗش ،داس امطباعٜ
احلذٗج ،ٜامقاّش9919 ،ٛ
19ا ىـادس امؼعش اجلاّنٕ ٙق٘يتْا امتاسخي٘ ،ٜدٍ .اؿش امذُٗ األطذ ،داس اجل٘ه،
بريٕت ،ط9991 ،8
19ا ام ٍظٍٖٕ٘ ٜأثشّا يف سٕاد امَقذ امعشب ٙاحلذٗح ،د .عبذ اجمل٘ذ سَِٖ ،افٜ٘١
املـشٗ ٜامعاى ٜمنكتاب9919 ،
11ا امنْذ ٜام٘افع٘ .. ٜدساط ٜتقابن٘ ٜىع امفـش ٝيف رٖاّش ؿشفٕ٘ ٜسلٖٗ ،ٜد .طَذ
ذليذ عبذ امقٖ ٚطامل ،ىشكض عباد ٚمنذساطات ٕامَؼش ،ؿَعا1199 ،ٟ
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: الملخص
اقع ادتػسايفٛز ايٛخالٍ عسض تط
١يٚ ايد٣ٛ َطت٢ً ع١ٝيًُؤغسات اإلْتاد
ًِٝ اإلق٣ٛ َطت٢ًعٚ ،١ُٝٓٝ اي١ٜزُٛٗادت
َٔ خالٍ تًو املؤغساتٚ تَٛ سضس١ستافع
١ٝ٥هٌ ايصٓاعات ايػراٖٝ اقعٚ ًٌٝ حت٣دس
َٔ ت باضتخداّ عددَٛ سضس١يف ستافع
ًٌٝ حت٤ إلدساٌُٞ ايهًٝب ايتشٝأضاي
اتٜٛٗدف إىل إبساش َطتٜ ٞ٥دػسايف إسصا
ات ختصصَٜٛطتٚ ،ٞاالضتخداّ ايصٓاع
دٜحتدٚ ١ٝتٗا ايٓطبُٖٝإبساش أٚ ١ ايصٓاعٖٙر
ٍ إىلٛصٛ َطتٗدفني اي،طٓٗاٛات تَٜٛطت
ع ايصٓاعاتٚ يفسٟشٕ االقتصادٛد ايٜحتد
.تَٛ سضس١ يف ستافع١ٝ٥ايػرا

٢ًِ ع٥ ايكاٞهٌ ايصٓاعٝػهٌ اهلٜ
١ٝ أضاض٠صٝ زن١َٝات ادتػسافٛاملك
١ يف ستافع١ٜالت االقتصادٛيًتش
 أضاع٢ًّ عٛ اييت تك،تَٛسضس
٤االنتفاٚ ازداتٛ إسالٍ اي١ٝذٝاضرتات
١ٝ٥تعد ايصٓاعات ايػراٚ ، يف ايبالدٞايرات
مَٛٔ أِٖ ايصٓاعات اييت تتٓاضب َع ايط
١ًَ عاٟدٜح أْٗا تتطًب أٝ َٔ س١ًٝاحمل
١ٝاد ارتاّ ايصزاعٛ امل٢ًتعتُد عٚ ٠نجري
ٕ إ، نُدخالت هلا١ًٝ احمل١ْٝاٛٝاذتٚ
ت تعد َٔ أِٖ ستافعاتَٛ سضس١ستافع
ٗا ايصٓاعاتٝ اييت تٓتػس ف١ُٝٓٝ اي١ٜزُٛٗادت
اقعٚ قد ْاقؼ ٖرا ايبشحٚ ،١ٝ٥ايػرا
َٔ ١ يف احملافع١ٝ٥هٌ ايصٓاعات ايػراٖٝ

The food industry structure
which is based on geographical
considerations is the main factor
for the economic changes in
Hadhramout Governorate. These
industries which have the strategy
of self sufficiency, are suitable for
the local market since they require
a lot of unemployees and depend
on local agricultural raw materials.
Hadhramout Governorate is one of
the most important governorates in
the Republic of Yemen in which
food industry is found. This study
investigates the current state of the
structure of the food industries in

this governorate through showing
the
development
of
the
geographical state for the product
indicators at the level of the state
and province. These product
indicators have been analyzed
using some quantitative analyses
(geographical
and
statistical
analyses) to show the levels of
industrial uses, the level of the
specializations of these industries
and their relative importance so as
to determine the economic weight
for all the branches of food
industries
in
Hadhramout
Governorate.
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مقذمة :
تعد ستافع ١سضسَٛت َٔ أِٖ ستافعات ادتُٗٛز ١ٜاي ١ُٝٓٝاييت تٓتػس فٗٝا
ايصٓاعات ايتش ،١ًٜٝٛاييت ٜتصف اهلٝهٌ ايصٓاع ٞفٗٝا بطٝاد ٠ايصٓاعات
االضتٗالن ١ٝايكا ١ُ٥عً ٢اضرتاتٝذ ١ٝإسالٍ ايٛازدات ٚاالنتفا ٤ايراتٞ

()1

ٚتعد

ايصٓاعات ايػرا َٔ ١ٝ٥ابسش تًو ايصٓاعات سٝح أْٗا تعد َٔ ايصٓاعات اييت تتٓاضب
ٚايطٛم احملً َٔ ١ٝسٝح أْٗا َٔ ايصٓاعات اييت تتطًب أٜد ٟعاًَ ١نجريٚ ٠ال تستبط
باملٗاز ٠ايعاي ،١ٝفضالً عٔ اعتُادٖا عًَٓ ٢تذات املٛاد ارتاّ ايصزاعٚ ١ٝاذتٛٝاْ١ٝ
احملً ١ٝاييت تػهٌ فا٥ضَ ١دخالت يفسٚع فسٚع ايصٓاعات ايػرا.١ٝ٥
ٜٚعسض ٖرا ايبشح ٚاقع ٖٝهٌ ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت َٔ
خالٍ حتً ٌٝدػسايف إسصا ،ٞ٥يعدد َٔ املؤغسات اإلْتاد ١ٝبٗدف إبساش َطتٜٛات
ختصص ٖر ٙايصٓاعٚ ١أُٖٝتٗا ايٓطبٚ ،١ٝأمناط تٛطٓٗا ،بٗدف ايٛص ٍٛإىل حتدٜد
ٚشٕ ٖر ٙايصٓاع ١يف ستافع ١سضسَٛت .
مشككل البحثخ ك ل:للل تعٗررس َػررهً ١ايبشررح يف ٚدررٛد خًررٌ يف تررٛاشٕ اهلٝهررٌ ايصررٓاعٞ
يًصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛتٚ ،ذيو بتأثري املكَٛات ادتػساف ١ٝايريت تعتُرد
عًٗٝررا ايصررٓاعات ايػراٝ٥ررٚ ،١نرررا بهرر ٕٛايصررٓاع ١يف ستافعرر ١سضررسَٛت ال تررصاٍ يف
طٛز ايٓػٚ ٤ٛايُٓٚ ٛتتطًب املصٜد َٔ ايٛقت يه ٞحتكل ايتٛاشٕ يف ٖٝهًٗا ايصٓاع .ٞل
أٍدبفلبحثخ ل:لٜٗدف ايبشح إىل ايهػف عٔ َالَح اهلٝهٌ ايصٓاع ٞيًصٓاعات
ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت َٔ خالٍ اآلت - : ٞل
 )1إبساش ٚاقع ٖٝهٌ ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت .
 )2حتدٜد َالَح ختصص فسٚع ايصٓاعات ايػرا. ١ٝ٥
 )3إبساش األُٖ ١ٝايٓطب ١ٝاييت تتُتع بٗا فسٚع ايصٓاعات ايػرا. ١ٝ٥
 )4حتدٜد َالَح تٛطٔ ايفسٚع ايصٓاع ١ٝيًصٓاعات ايػرا. ١ٝ٥

1

( ) الظعُدي ،دمحم أخمد ،اطتراجُجُت الخصيُع في الُمً ،داز الفكس اإلاعاصس ،بيروث 1991 ،صـ .173
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بحلدد لبكملنىةالدبحممنىةالح دابةال :ل
تتُجٌ اذتدٚد املهاْ ١ٝيًدزاض ١يف ستافع ١سضسَٛت ايٛاقع ١يف ادتص ٤ايػسقٞ
َٔ ادتٗٛز ١ٜايٚ ١ُٝٓٝتكع بني دا٥ست ٞعسض  015.10 ٚ 014.5مشاالً ٚخط ٞط48.30 ٍٛ

0

 051 ٚغسقاً ( خسٜط ١زقِ  ;)1أَا اذتدٚد ايصَاْ ١ٝفكد اضتصست يًُد– 1996 َٔ ٠
ّ2009
ميَجةالبحثخك ل:لل مترت َعادترَٛ ١عرٛع ايبشرح َرٔ خرالٍ املرٓٗر االضرتكساٚ ٞ٥ايتشًًٝرٞ
يتشً ٌٝايبٝاْات ٚاملؤغسات االسصا ١ٝ٥يًصٓاعات ايػرا ١ٝ٥باضتخداّ عردد َرٔ االضرايٝب
ايهُٝرر ١ايرريت تٗرردف إىل إبررساش ٚاقررع اهلٝهررٌ ايصررٓاع ٞيًصررٓاعات ايػراٝ٥ررَٚ ١طررت٣ٛ
ايتػريات اييت حتدخ ف ٘ٝأثٓاَ ٤د ٠ايدزاض .١ل
خريطالاقهل()1لموقعلميطكالبحدابةال(حمنفظالحضرموت)

 )1ايٛاقع ادتػسايف يتطٛز َؤغسات ايصٓاعات ايػرا: ١ٝ٥
إٕ عًُٝات تٛطٔ ايصٓاع ١ايتش ١ًٜٝٛيف ايدٚي ١أ ٚاألقاي ِٝتؤثس فٗٝا زتُٛعَٔ ١
َكَٛات ايتٛطٔ اييت تؤثس بدٚزٖا يف حتدٜد طبٝع ١اهلٝهٌ ايصٓاع ٞايكا َٔ ِ٥خالٍ
قدزتٗا عً ٢درب ايصٓاع١

(،)2

نُا تتبا ٜٔاألقاي ِٝادتػساف ١ٝيف خصا٥صٗا مبا

ٜٓعهظ عً ٢اال اجتاٖات املهاْ ١ٝيتٛطٔ ايصٓاع ١يف تًو األقاي ِٝبااجتا ٙتٓٛع ايكاعد٠

2

( ) زطىل ،أخمد خبِب ،حغسافُت الصىاعت ،داز النهظت العسبُت للطباعت واليشس ،بيروث1985 ،م ص . 81
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ايصٓاع ١ٝفٗٝا أ ٚختصصٗا بفسٚع ستدٚدٚ )3(٠قد ضاعدت املكَٛات ادتػساف ١ٝيف ائُٝ
ٚستافع ١سضسَٛت عً ٢تٛطٔ أْٛاع عدٜد ٠يفسٚع ايصٓاعات ايػراٚ ١ٝ٥فل اإلَهاْات
املتاس ١هلا ٚاييت أضُٗت يف تعصٜص األُٖ ١ٝايٓطب ١ٝيكطاع ايصٓاعات ايػرا. ١ٝ٥
ٚيف َا  ًٜٞعسض االاجتاٖات ايعاَ ١يتطٛز اهلٝهٌ ايصٓاع ٞيفسٚع ايصٓاعات
ايػراٚ ١ٝ٥فل املؤغسات اإلْتاد ١ٝعً ٢املطت ٣ٛايك َٞٛيف ادتُٗٛز ١ٜايٚ ،١ُٝٓٝنريو
عًَ ٢طت ٣ٛاإلقً ِٝيف ستافع ١سضسَٛت يًُد َٔ ،ّ2009 – 1984 َٔ ٠خالٍ َا
ٜعهط٘ ادتد ٍٚزقِ (ٚ )1ادتد ٍٚزقِ ( ) 2ملا يريو َٔ أُٖ ١ٝيف حتًًٓٝا يٛاقع ٖٝهٌ
ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت .
جددلل()1لدبقعلمؤشربتلبحصينعنتلبحػذبئةاليفلبجلنَوايالبحةنيةاللح ندةلمًل 2009- 1984ل
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ارتبص ٚاملعذٓات
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ايبطهٜٛت ٚاذتًٜٛات

 %ل

ٚايفٛان٘

2.9

تعًٝب ٚسفغ ارتضاز

7.8
27

تعًٝب ٚسفغ األمساى

4.7

ايطُٔ ٚايصٜٛت ايٓبات١ٝ

16.8

املػسٚبات ٚاملٝا ٙاملعدْ١ٝ

22.3

األيبإ َٚػتكاتٗا

18.5

طشٔ اذتبٛب

3

( ) العظكسي ،عمس عىض الخدلُل اإلاكاوي لخىطً الصىاعاث الغرائُت في الُمً ،أطسوخت دكخىزاه ((غير ميشىزة)) ،كلُت آلاداب ،حامعت عدن 2112 ،ص. 1
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بكمصدال:لبحعسلري،لعنرلعوض،لبحتخ ةللبكملنىيلح صينعنتلبحػذبئةاليفلبحةنًلأطردحال كتوابهل(غريلميشواة)ل

جنمعالعدٌ،لك ةالبآل بب،ل202لصفخنتلمتعد ةلمًل134ل–ل. 200
شلللاقهل() 1لدبقعلبحصينعنتلبحػذبئةاليفلبجلنَوايالبحةنيةالحبسبلمؤشرلعد لبكميشآتلح ندةل
مًلعنول1984ل–ل2009و .ل
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َٔ خالٍ ْتا٥ر َعطٝات ادتد ٍٚأعال ٙزقِ (ٚ )1ايػهٌ ( )1،2ايرٜ ٟبني ٚاقع
َؤغسات ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ادتُٗٛز ١ٜاي ّ2009 – 1984 َٔ ١ُٝٓٝتبني َا - : ًٜٞ
ٖٓ )1اى تطٛز نبري يف فسٚع ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥املختًف ١يف نٌ َؤغسات اإلْتاز َا
بني . ّ2009 – 1984
 )2سككت صٓاع ١ايطُٔ ٚايصٜٛت ايٓبات ١ٝايٓطب ١األنرب يف تطٛز َؤغساتٗا ،إذ
ازتفعت عدد َٓػآتٗا َٔ َٓ 431ػأ ٠يف ايعاّ ّ1984إىل َٓ 4675ػأ ٠عاّ ،ّ2009
فُٝا سككت ٖر ٙايصٓاع ١أععِ قَ ١ُٝضاف ١بًػت ضتَ %33.8 ٛػهً ١بريو ثًح
عا٥دات ايدخٌ يًصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ايعاّ . ّ2009
 )3استًت صٓاع ١ارتبص ٚاملعذٓات أُٖ ١ٝخاص ١يف تطٛز َؤغسات عدد املٓػآت
ٚنريو األٜد ٟايعاًَ ،١إذ ازتفع عدد َٓػآتٗا َٔ َٓ 602ػأ ٠عاّ  ّ1984إىل
َٓ 6773ػأ ٠عاّ َ ّ2009ػهً ١ضت َٔ %38.2 ٛعدد َٓػآت ايصٓاعات ايػرا١ٝ٥
ٚضت َٔ %26.8 ٛعدد األٜد ٟايعاًَ ١يًعاّ ْفط٘ .
أَا بايٓطب ١يتطٛز ايٛاقع ادتػسايف يًُؤغسات اإلْتاد ١ٝيفسٚع ايصٓاعات ايػرا١ٝ٥
يف ستافع ١سضسَٛت فإٔ ادتد ٍٚزقِ (ٜ )2عسض ٖر ٙاملؤغسات يًُد– 1984 َٔ ٠
. ّ2009
جددللاقهل()2لدبقعلمؤشربتلبحصينعنتلبحػذبئةاليفلحمنفظالحضرموتلح ندةل ل
مًل1984ل -ل 2009ل
بحرقه ل
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ايبطهٜٛ
ت

324

17.1
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19.9

3392
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1696

19

ٚاذتًٜٛات
ارتبص
ٚاملعذٓات
اجملُٛع
طشٔ
اذتبٛب
األيبإ
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1
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7
339
0
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4968
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35.3
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100 16541
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100
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6
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3
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4
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4.5
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4.1
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5.3
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5.9
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املػسٚبات
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87
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174

6.2

2040

12.1

1224
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5026
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0
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تعًٝب
ٚسفغ
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2.1

95
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283

1.7

170
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113
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ت
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10.1
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14.6

1474

13.2

983
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845
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5
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ك ةالبآل بب،ل،2012لصل203ل–ل205ل .ل
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شلللاقهل()3لدبقعلبحصينعنتلبحػذبئةاليفلحمنفظالحضرموتلحبسبلمؤشرلعد لبكميشآتلح ندةل
مًلعنول1984ل–ل2009و ل
1000
500
0

1984
2009

ل

بكمصدا:لبجلددللاقهل( )2ل

شلللاقهل() 4لدبقعلبحصينعنتلبحػذبئةاليفلحمنفظالحضرموتلحبسبلمؤشرلبحكةنالبكمضنفال
ح ندةلمًلعنول1984ل–ل2009و ل
3000
2000
1000
0

1984
2009

ل

بكمصدا:لبجلددللاقهل( )2ل

َٔ خالٍ اضتعساعٓا يًذد ٍٚزقِ ( )2ايرٜ ٟبني تطٛز املؤغسات اإلْتاد ١ٝيًصٓاعات
ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت يًُد ّ2009- 1984َٔ ٠تبني َا :ًٜٞ
 )1ايتطٛز ايهبري يف املؤغسات اإلْتاد ١ٝيفسٚع ايصٓاعات ايػراَ ١ٝ٥ا بني عاّ 1984
– . ّ2009
 )2سككت صٓاع ١تعًٝب ٚسفغ األمساى أعًَ ٢ؤغسات ايك ١ُٝاملضاف ،١إذ تساٚست َا
بني  % 41.9يف ايعاّ  %35.4 ٚ ّ1984يف ايعاّ  ّ 2009مما ٜعهظ أُٖٝتٗا
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االقتصاد ١ٜبني شتتًف فسٚع ايصٓاعات ايػرا ،١ٝ٥عً ٢ايسغِ َٔ إٔ عدد َٓػآتٗا
ال ٜتذاٚش مثإ َٓػآت صٓاع ١ٝيف ٖر ٙاملد. ٠
 )3سككت صٓاع ١ارتبص ٚاملعذٓات تطٛزاً نبرياً يف عدد َٓػآتٗا ،إذ ازتفعت َٔ ()22
َٓػأ ٠عاّ ٚ 1984بٓطب َٔ %22 ١عدد املٓػآت يًعاّ ْفط٘ ،إىل (َٓ )845ػأ٠
صٓاعٚ ١ٝبٓطب َٔ % 41.3 ١عدد املٓػآت ايصٓاع ١ٝيًعاّ  ،ّ2009نُا ازتفعت
أعداد ايعُاي ١فٗٝا َٔ  127عاٌَ إىل ضت1255 ٛعاٌَ ٚبٓطب َٔ%45.1 ١عدد األٜدٟ
ايعاًَ ١يًعاّ . ّ2009
 )4استًت صٓاع ١ايبطهٜٛت ٚاذتًٜٛات َستبَ ١تكدَ ١يف تطٛز َؤغساتٗا اإلْتادَ ١ٝا
بني عاّ  ّ1984إىل عاّ  ;ّ2009إذ ازتفعت عدد َٓػأتٗا َٔ َٓ 22ػأ ٠عاّ ّ1984
إىل (َٓ )206ػأ ٠صٓاع ١ٝعاّ  ،ّ2009نُا ازتفعت ْطب ١األٜد ٟايعاًَ ١فٗٝا
بٓشْ َٔ %25.2 ٛطب ١األٜد ٟايعاًَ ١عاّ  ،ّ2009نُا سككت َا ْطبت٘ َٔ 17.3
عٛا٥د ايك ١ُٝاملضاف ١يًعاّ ْفط٘ .
تحليل أثر تغير الهيكل الصناػي للصناػات الغذائية للذولةة يةي تغيةر ليكةل
الصناػات الغذائية يي محايظة حضرمىت للمةذتين مةن  1881-1891و -1881
2008م
بٗدف حتدٜد َطت ٣ٛايُٓ ٛهلٝهٌ ايصٓاعات ايػراٚ ١ٝ٥بٝإ ايفسٚع ايصٓاع ١ٝاييت
تُٓ ٛمبعدالت أعً ٢أ ٚأقٌ َٔ املعدالت عًَ ٢طت ٣ٛايدٚي ١بتأثري عٛاٌَ اإلْتاز املختًف١
فإٕ ذيو ٜتطًب اضتخداّ أضًٛب ايتشٚ ٍٛايتٓاضب ( ;)4إذ إٕ حت ٍٛبعض األْػط١
4

( ) ٌعخمد جدلُل هرا ألاطلىب على الطسٍقت آلاجُت  )1 ( - :حساب النمى الفعلي لعدد العاملين ويرمز له بالرمز () R
خظاب الىمى الافتراض ي اإلاخىقع للعمالت للفسوع الصىاعُت باملحافظت بفعل جأثير همى الدولت (. )N
خظاب جأثير اإلاىقع الصىاعي (.)M
خظاب أثس الخدىل (. )S
خُث إن  : N :عدد العاملين في كل فسع صىاعي في املحافظت  :M .هُكل الصىاعت القائمت في املحافظت :S .عدد العاملين الجدد في املحافظت مً خالل معسفت
العاملين في طىت ألاطاض ،وٍمكً اطخخدامها باإلاعادلت آلاجُت R=Y-X :
خُث إن  :R :الخغير في عدد العاملين لكل فسع صىاعي في الدولت :Y .عدد العاملين لكل فسع صىاعي في الدولت في طىت اإلاقازهت .
( )2حساب النمى الافتراض ي املتىقع للعمالة للفروع الصناعية باملحافظة بفعل تأثير نمى الدولة ( . )N
( )3حساب تأثير املىقع الصناعي (.)M
( )4حساب أثر التحىل (. )S
خُث إن  :N :عدد العاملين في كل فسع صىاعي في املحافظت  : M .هُكل الصىاعت القائمت في املحافظت :S .عدد العاملين الجدد في املحافظت مً خالل معسفت
العاملين في طىت ألاطاض ،وٍمكً اطخخدامها باإلاعادلت آلاجُت R=Y-X :
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ايصٓاع َٔ ١ٝاإلقًٚ ِٝإيٜ ٘ٝؤثس عًٖٝ ٢هٌ االضتخداّ ايصٓاع ٞيف اإلقًٚ ِٝذيو
يتأثس ٙبٗٝهٌ ايعًُ ١ٝايصٓاع ١ٝيف ايدٚي ،١يف سني إٔ ايتٓاضب فٜٗ ٛعهظ ايتػري يف
اذتصص ايٓطب ١ٝيإلقًٚ ِٝذ يو َٔ إمجاٍ سذِ ايعُاي ١يهٌ فسع صٓاع ٞعًَ ٢طت٣ٛ
ايدٚيٜٚ . )5(١عهظ ٖرا األضًٛب َد ٣اختباز َد ٣نفا ٠٤فسٚع ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف
احملافع َٔ ١أدٌ حتدٜد ايفسٚع ايصٓاع ١ٝاملتٛطٓ ١يف احملافع. ١
إذ إٕ من ٛايفسٚع ايصٓاع ١ٝيف املٓطكٜ ١ه ٕٛحتت تأثري ايعٛاٌَ اآلت: ١ٝ
()6

َ د ٣تأثري ايُٓ ٛايك َٞٛيًكطاع ايصٓاع.ٞ
َ د ٣تأثري ايرتنٝب ايصٓاع ٞيإلقً ٚ ِٝايدٚي. ١
َ د ٣إضٗاّ نٌ إقً ِٝيف ايُٓ ٛايصٓاع ٞيهٌ فسع َٔ فسٚع ايصٓاع. ١
ٚملعسفَ ١د ٣ايتػري اذتاصٌ يف سذِ االضتخداّ ايصٓاع ٞيفسٚع ايصٓاعات
ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت فإٕ ذيو ٜطتدعَ ٞعسف ١ايتػري اذتاصٌ يف سذِ
االضتخداّ يًصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ايدٚي)2009- 1996( ٚ )1996- 1984( َٔ ١
ٜٚعهط٘ ادتد ٍٚزقِ ( )3ايرْ ٟطتخًص َٓ٘ َا : ًٜٞ

خُث إن  :R :الخغير في عدد العاملين لكل فسع صىاعي في الدولت :Y .عدد العاملين لكل فسع صىاعي في الدولت في طىت اإلاقازهت  :X .عدد العاملين لكل فسع صىاعي في
الدولت في طىت ألاطاض .
ومً خالل ما طبق وظخخسج قُمت (  ) Nالتي جمثل معدل الىمى لكل فسع صىاعي في الدولت وفق اإلاعادلت آلاجُت N=R1/X1*100 :
 N2جمثل معدل الىمى للقطاع الصىاعي في الدولت وحظخخسج كما ًأحيN2=R1/X1*100 :
أما  Nفخمثل اإلاخىقع مً الىمى الصىاع ي لكل فسع صىاعي في املحافظت ؛ وحظخخسج كما ًأحي N=N2*X/100- :
أما  Mفدظخخسج مً خالل قُمت  Dكما ًأحي D=N1-N2 :و M=D *X/100
أما اطخخساج قُمت  Sوهي ؤلاطهام ؤلاقلُمي في فسص العمل الجدًدة كما ًأحي S=R-N-M:
أما وظبت الخغير في الفسع الصىاعي للمدافظت فدظخخسج وفق اإلاعادلت آلاجُت  R-N:إذ إن  Rجمثل الخغير الفعلي و Nجمثل الخغير اإلافترض .
اهظس - :
 الحـدًيي ،خظـً مدمـىد ،جدلُــل الخدـىل والخىاطـب الصــىاعي ،مداطـسة أعـدث لطلبــت الـدكخىزاه للعـام الجــام ي 98/97 ،قظـم الجغسافُا،كلُـت آلاداب ،حامعــتبغداد .
 ًاطــين خمُــد بــدع املحمــدي ،الخــىطً الصــىاعي فــي مدافظــت هِىــىي ،دزاطــت فــي حغسافُــت الصــىاعُت ،زطــالت ماحظــخير غيــر ميشــىزة ،كلُــت آلاداب حامعــت بغــداد،2112م،ص.155 - 154
5
( )ًاطـين خمُـد بــدع املحمـدي ،الخــىطً الصـىاعي فـي مدافظــت هِىـىي ،دزاطــت فـي حغسافُـت الصــىاعُت ،زطـالت ماحظــخير غيـر ميشـىزة ،كلُــت آلاداب حامعـت بغــداد،
2112م،ص.154
6
( ) ًاطين خمُد بدع املحمدي ،الخىطً الصىاعي في مدافظت هِىىي ،دزاطت في حغسافُت الصىاعُت ،مسحع طابق ،ص. 154
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جددللاقهل() 3لحت ةللبحتػريليفلحجهلبالةتخدبولبحصينعيلح صينعنتلبحػذبئةاليفلبجلنَوايال
بحةنيةال(1984ل–ل1996و)لدل(1996ل–ل2009و) ل

بكمصدال:لبنالعتنن لع ىلبجلددللاقهل()1ل .ل

 )1أغَّس سذِ االضتخداّ ايصٓاع ٞيًُد ّ1996- 1984 َٔ ٠إىل من ٛإظتاب ٞيف
اضتخداّ ايعُاي ١يهٌ ايفسٚع ايصٓاع ١ٝيًصٓاعات ايػرا ١ٝ٥باضتجٓا ٤صٓاع ١تعًٝب
ٚسفغ األمساى ،اييت ضذًت تػرياً ضايباً بًؼ ( َ )70-طتخدَاً .
 )2ض ذًت فسٚع ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يطشٔ اذتبٛب ٚاأليبإ َٚػتكاتٗا ٚاملػسٚبات
ٚاملٝا ٙاملعدْٚ ١ٝارتبص ٚاملعذٓات يًُد ّ 1996- 1984 َٔ ٠منٛاً إظتابٝاً ٚبٓطب
تفٛم َعدٍ ايُٓ ٛعًَ ٢طت ٣ٛايدٚي ١بًؼ (%15818ٚ ،%34119 ٚ ،%65317ٚ ،%61716
عً ٢ايتٛاي ) ٞفُٝا ضذًت صٓاعات ايطُٔ ٚايصٜٛت ايٓباتٚ ١ٝتعًٝب ٚسفغ ارتضاز
ٚايفٛان٘ ٚايبطهٜٛت ٚاذتًٜٛات منٛاً إظتابٝاً ٚبٓطب تكٌ عٔ َطت ٣ٛايُٓٛ
يًصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يًدٚي ،١أَا صٓاع ١تعًٝب ٚسفغ األمساى فٗ ٞايصٓاع١
ايٛسٝد ٠اييت ضذًت منٛاً ضًبٝاً يف ٖر ٙاملدٚ ٠بٓطب ١تصٌ إىل .%1914-
 )3أغس سذِ االضتخداّ يًُد 2009- 1996 َٔ ٠إىل منَٛ ٛدب يهٌ فسٚع
ايصٓاعات ايػراٚ ١ٝ٥إٕ نإ بٓطب تكٌ عٔ ْطب ايُٓ ٛايطابكَ ،١ع ْطب ١منٛ
ًَشٛظ ١ذتذِ االضتخداّ يصٓاع ١تعًٝب ٚسفغ األمساى بًؼ ضتَ %13819 ٛتفٛقاً
عً ٢نٌ فسٚع ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ايدٚي. ١

للؼلىم اإلنسانية واالجتماػية

39

الؼذد ( ) 7المجلذ ( ) 11يىليى 2015م

ISSN : 2410-1818

تحليل واقع هيكل الصناغات الغذائية يف محافظة حضرموت | سالم عبد الله باصريح

 َٔٚخالٍ َؤغسات سذِ االضتخداّ عًَ ٢طت ٣ٛايكطس اييت عهطٗا ادتدٍٚ
زقِ ( ) 3ميهٔ اضتعساض حتً ٌٝايتػري ايٛاقع يف سذِ االضتخداّ ايصٓاع ٞيفسٚع
ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت ،نُا ٜعهطٗا ادتد ٍٚزقِ ( )4ايرٟ
ٜبني أثس تػري اهلٝهٌ ايصٓاع ٞيًصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف احملافع ١يًُد ٠بني - 1984
ٚ 1996املد َ٘ٓٚ ،2009- 1996 َٔ ٠ميهٔ اضتخالص املؤغسات اآلت: ١ٝ
اقهل() 4لحت ةللأثرلتػريلبهلةلللبحصينعيلح ددحاليفلتػريلبهلةلللبحصينعيلح صينعنتلبحػذبئةال
يفلحمنفظالحضرموتلح ندتنيلبنيل(1984ل–ل1996و)لدل(1996ل–ل2009و) ل

()2ل.

بكمصدال:لبنالعتنن لع ىلبجلددللاقهل()1لدبجلددللاقهل
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 )1ضذًت َععِ فسٚع ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت أثٓا ٤املدَٔ ٠
 ّ1996- 1984تػرياً َٛدباً يف من ٛاالضتخداّ (ٜ )Rبًؼ أعًَ ٢عدٍ ي٘ يف صٓاع١
ارتبص  ٚاملعذٓات بر  1060فسص ١عٌُ ،فُٝا ضذًت صٓاع ١تعًٝب ٚسفغ
األمساىٚ ،صٓاع ١تعًٝب ٚسفغ ارتضاز ٚايفٛان٘ تػرياً ضايباً بًؼ 4- ٚ ،2-
عً ٢ايتٛاي. ٞ
 )2ضذٌ سذِ االضتخداّ يًصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف املد .2009- 1996 َٔ ٠تسادعاً يف
فسص ايعٌُ بًؼ ضتٛ

 605-فسص ١عٌُ ،سٝح ضذًت صٓاع ١طشٔ اذتبٛب

ٚصٓاع ١املػسٚبات  ٚاملٝا ٙاملعدْٚ ١ٝصٓاع ١ايطُٔ ٚايصٜٛت ايٓبات ١ٝتسادعاً ضًبٝاً يف
سذِ االضتخداّ بًؼ (  )350- ،359- ،212-فسص ١عٌُ عً ٢ايتٛاي. ٞ
 )3إٕ ايتػري اإلظتاب ٞيف سذِ االضتخداّ عًَ ٢طت ٣ٛايدٚي ١يًُدتني ّ1996- 1984
 ّ 2009- 1996ٚمل ٜؤثس إظتابًٝا عًَ ٢طت ٣ٛاالضتخداّ يعدد َٔ فسٚع ايصٓاعات
ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضس َٛت ،سٝح صتد تسادعاً يف سذِ االضتخداّ يعدد َٔ
ايصٓاعات َجٌ صٓاع ١تعًٝب ٚسفغ ارتضاز ٚايفٛان٘ٚ ،صٓاع ١تعًٝب ٚسفغ
األمساى يف املد ٠بني ٚ ّ 1996- 1984نرا صٓاعات طشٔ اذتبٛبٚ ،املػسٚبات
ٚاملٝا ٙاملعدْٚ ،١ٝايطُٔ ٚايصٜٛت ايٓبات ١ٝيف ايعاّ ٜٚ ،ّ2009بد ٚإٔ ذيو ايرتادع
سدخ بتأثري عٛاٌَ ستً ١ٝعًَ ٢طت ٣ٛاإلقً. ِٝ
ٜ )4عٗس ادتد ٍٚإٔ ٖٓاى تٛافكاً إظتابٝاً بني ايُٓ ٛايفعًٚ )R( ٞايُٓ ٛاملفرتض ()N
سٝح ضذٌ ايُٓ ٛاملفرتض تػرياً إظتابٝاً يف سذِ االضتخداّ ايصٓاع ٞجملُٛع فسٚع
ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يًُد ،1996- 1984 َٔ ٠بًؼ  93219فسص ١عٌُ ٚيًُدَٔ ٠
( 1817 )2009- 1996فسص ١عٌُٚ ،ذيو بتأثري اهلٝهٌ ايصٓاعَٚ )M( ٞكداز
املطاُٖ ١اإلقً )S( ١ُٝٝإذ إ ٕ ٖر ٙاملتػريات تؤد ٟإىل سدٚخ تػريات يف اهلٝهٌ
ايصٓاع ) M ( ٞاير ٟأد ٣إىل سدٚخ من ٛإظتاب ٞيف سذِ االضتخداّ يًُد٠
 ّ 1996- 1984سٝح ظٗست يف صٓاع ١طشٔ اذتبٛبٚ ،صٓاع ١املػسٚبات ٚاملٝاٙ
املعدْ ١ٝبًؼ ( )9015ٚ27816فسص ١عٌُ عً ٢ايتٛاي: ٞ
أَا خالٍ املد )ّ2009- 1996( ٠فإٕ سذِ االضتخداّ يف اهلٝهٌ ايصٓاعٞ
ضذٌ تػرياً إظتابٝاً بًؼ ( )1817فسص ١عٌُ ،سٝح ضذًت نٌ َٔ صٓاع ١طشٔ
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اذتبٛب ٚصٓاع ١األيبإ َٚػتكاتٗا ٚصٓاع ١ايطُٔ ٚايصٜٛت ايٓباتٚ ١ٝصٓاع ١تعًٝب
ٚسفغ األمساى ٚصٓاع ١ايبطهٜٛت ٚاذتًٜٛات منٛاً َٛدباً بًؼ (24514ٚ 16ٚ 4417
 (1912ٚ 9515ٚفسص ١عٌُ عً ٢ايتٛاي ،ٞبُٓٝا ضذًت نٌ َٔ صٓاعات املػسٚبات
ٚاملٝا ٙاملعدْٚ ١ٝتعًٝب ٚسفغ ارتضاز ٚايفٛان٘ ٚارتبص ٚاملعذٓات تػرياً ضًبٝاً هلرٙ
املد ٠بًؼ (  )523،4- ٚ 1215- ٚ 16173-فسص ١عٌُ عً ٢ايتٛاي. ٞ
 )5أثس اإلضٗاّ اإلقً )S( ُٞٝيف اهلٝهٌ ايصٓاع ٞيًُشافع )M( ١بػهٌ ضًيب يف
سذِ االضتخداّ يعدد َٔ ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يًُد )ّ1996- 1984( َٔ ٠متجًت يف
صٓاع ١ايطُٔ  ٚايصٜٛت ايٓباتٚ ،١ٝصٓاع ١ايتعًٝب  ٚسفغ األمساىٚ ،صٓاع١
تعًٝب ٚسفغ ارتضاز ٚايفٛان٘ٚ ،صٓاع ١ايبطهٜٛت ٚاذتًٜٛاتٚ ،صٓاع ١ارتبص
ٚاملعذٓات ،سٝح ضذًت تػرياً ضًبٝاً بًؼ ( - ٚ 1915- ٚ 152. 5 - ٚ 1714-
ٚ 9619

 ) 711-فسص ١عٌُ عً ٢ايتٛايٚ ،ٞنريو أثس اإلضٗاّ اإلقً ُٞٝيف

اهلٝهٌ ايصٓاع ٞبػهٌ ضًيب يًُد ّ 2009- 1996 َٔ ٠يف صٓاع ١املػسٚبات
 ٚاملٝا ٙاملعدْٚ ،١ٝصٓاع ١تعًٝب ٚسفغ ارتضاز ٚايفٛان٘ٚ ،صٓاع ١ارتبص
ٚاملعذٓات ،سٝح ضذًت تػرياً ضًبٝاً بًؼ (  (52314- ٚ 1215- ٚ 16713-فسص١
عٌُ عً ٢ايتٛاي. ٞ
 ) 6إٕ اإلضٗاّ اإلقً ُٞٝايرٜ ٟعد سص ١ًٝايتبا ٜٔبني َؤغسات ايتػري يف عدد ايعاًَني
(ٚ )Rايُٓ ٛايك َٞٛاملفرتض (ٚ )Nتأثري اهلٝهٌ ايصٓاعٜ ،)M( ٞػهٌ َؤغساً
َُٗاً عً ٢سذِ االضتخداّ ايصٓاع ٞيًصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف احملافع ،١سٝح
غَهٌَّ اإلضٗاّ اإلقً )S( ُٞٝمنٛاً َٛدباً إلمجاٍ اهلٝهٌ ايصٓاع ٞيف احملافع١
يًُد ٠بني ( )1996- 1984بًؼ ( )144814فسص ١عٌُ ،بُٓٝا ضذٌ َؤغس اإلضٗاّ
اإلقً ُٞٝيًُد 2009- 1996 ٠منٛاً ضًبٝاً إلمجاٍ اهلٝهٌ ايصٓاع ٞيًصٓاعات
ايػرا ١ٝ٥يف احملافع ١بًؼ (  )253115-فسص ١عٌُ.
 )7ضذٌَّ ايتػري ايٓطيب ايعاّ يًٗٝهٌ ايصٓاع ٞإلمجاٍ فسٚع ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف
ستافع ١سضسَٛت تػرياً ْطبٝاً َٛدباً يًُد )1996- 1984( َٔ ٠بًؼ ،152411غري
إٔ ٖرا املؤغس ضَذٌَّ تػرياً ْطبٝاً ضًبٝاً بًؼ  2422-يًُد. 2009 - 1996 َٔ ٠
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 )8ضَذٌَّ ايتػري ايٓطيب ايصايف يًٗٝهٌ ايصٓاع ٞيفسٚع ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف
ستافع ١سضسَٛت يًُد )1996- 1984( َٔ ٠تػريا َٛدباً يف نٌ فسٚع
ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥باضتجٓا ٤صٓاع ١تعًٝب ٚسفغ األمساىٚ ،صٓاع ١تعًٝب ٚسفغ
ارتضاز ٚايفٛان٘ ،سٝح ضذًٓا تػرياً ْطبٝاً ضًبٝاً بًؼ –  ،9113– ٚ 17616بُٓٝا
صتد تسادعاً يف ايتػري ايٓطيب ايصٓاع ٞيفسٚع ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع١
سضسَٛت يًُد )2009- 1996( َٔ ٠بًؼ ٚ ،2422-ذيو بتأثري ايتػري ايٓطيب
ايصٓاع ٞايطًيب يف االضتخداّ ايصٓاع ٞيصٓاع ١طشٔ اذتبٛب ٚصٓاع١
املػسٚبات ٚاملٝا ٙاملعدْٚ ،١ٝصٓاع ١ايطُٔ  ٚايصٜٛت ايٓباتٚ ،١ٝصٓاع ١ايبطهٜٛت
ٚاذتًٜٛاتٚ ،صٓاع ١ارتبص ٚاملعذٓات ،سٝح بًؼ ايتػري ايٓطيب ايطًيب هلا
( ،385.6 -

 ) 568.2- ٚ 330.1- ٚ 609.9- ٚ ،548.7 -عً ٢ايتٛاي. ٞ

ٖٚرا َا ب َّٔٝأْ٘ يف املد ٠بني 2009- 1996سصٌ تسادع يف االضتخداّ
ايصٓاع ٞيعدد َٔ فسٚع ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت ٚاييت متجًت يف
صٓاعات طشٔ اذتبٛب ،صٓاعٚ ١املػسٚبات ٚاملٝا ٙاملعدْٚ ،١ٝصٓاع ١ايطُٔ
ٚايصٜٛت ايٓباتٚ ،١ٝصٓاع ١ايبطهٜٛت ٚاذتًٜٛاتٚ ،صٓاع ١ارتبص ٚاملعذٓات.
تحليل مذي التخصص الصناػي لفروع الصناػات الغذائية يي الهيكةل الصةناػي
للصناػات الغذائية يي محايظة حضرمىت
يكٝاع دزد ١ختصص إقًَ ِٝعني بصٓاعَ ١عَ ١ٓٝكازْ ١بٓفظ ايفسٚع ايصٓاع١ٝ
يًدٚي ،١فإٔ ذيو ٜتطًب َع٘ اضتخداّ َعاٌَ ايتخصص ايصٓاعٞ

(،)7

ٚملعسفَ ١د٣

ايتخصص ايصٓاع ٞيفسٚع ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت يًعاّ ّ2009
7

( ) ًخم اطخخدام معامل الخخصص الصىاعي باطخخدام اإلاعادلت آلاجُت Csr = 1 / 111 {)Eir / Er(– )Ein / En( }:
خُ ــث أن  = Csr :معام ــل الخخص ــص الص ــىاعي ل قل ــُم  = Eir.ع ــدد الع ــاملين ف ــي الف ــسع الص ــىاعي لص ــىاعت معُى ــت ف ــي ؤلاقل ــُم  = Er .مجم ــىع الع ــاملين ف ــي الص ــىاعت
اإلاعُىت في ؤلاقلُم  = Ein .عدد العملين في هفع الفسع الصىاعي للصىاعت اإلاعُىت في الدولت  = En .مجمىع العاملين في الصىاعت اإلاعُىت على مظخىي الدولت .
وجفظس فُه معامل الخخصص الصىاعي على الىدى آلاحي :
 إذا كان هاجج اإلاعادلت ٌظاوي (صفس) فهرا ٌعني أن ؤلاقلُم غير مخخصص في جلك الصىاعت .ً
مخخصصا في جلك الصىاعت ،وهرا ٌعني أن هاجج اإلاعادلت ًتراوح بين (صفس  )1 -عدد صحُذ.
 إذا كان هاجج اإلاعادلت ٌظاوي ( )1صحُذ فُعخبر ؤلاقلُماهظس :
 الحــدًيي ،خظــً مدمــىد ،مداط ـساث فــي الجغسافُــت الصــىاعُت ألقُــذ لطلبــت الدزاطــاث العلُــا قظــم الجغسافُــت ،كلُــت آلاداب ،حامعــت بغــداد للعــام الدزاس ـ ي 98/97غير ميشىزة .
 -املحمديً ،اطين خمد بدع ،الخىطً الصىاعي في مدافظت هِىىي(،زطالت ماحظخير غير ميشىزة) كلُت آلاداب ،حامعت بغداد 2112م ،صـ 161
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االعتُاد عً ٢ادتدٚ)1( ٍٚادتدٚ ) 2( ٍٚباضتخداّ َؤغس األٜد ٟايعاًَ ١فأْ٘ ميهٓٓا
اذتص ٍٛعً ٢ايٓتا٥ر اآلت: ١ٝ
( )1صٓاع ١طشٔ اذتبٛب
َعاٌَ ايتخصص ايصٓاع)49683/4566 - 2785/112( 100 / 1 = ٞ
= .055 = ).5( 100 / 1 = ،).09 – .04( 100 / 1
( )2صٓاع ١األيبإ َٚػتكاتٗا :
َعاٌَ ايتخصص ايصٓاع)49683/- 2785 / 72(100 / 1 = ٞ
=.0003 = ).03( 100/1 = ،).05 – .02(100 / 1
( )3صٓاع ١األيبإ َٚػتكاتٗا :
َعاٌَ ايتخصص ايصٓاع)49683/- 2785 / 72(100 / 1 = ٞ
=.0003 = ).03( 100/1 = ،).05 – .02(100 / 1
( )4صٓاع ١املػسٚبات ٚاملٝا ٙاملعدْ: ١ٝ
َعاٌَ ايتخصص ايصٓاع)49683/4458 – 2785/174(100/ 1 = ٞ
= .0002 = ).02( 100/ 1 = ،).08 – .06( 100/ 1
( )5صٓاع ١ايطُٔ ٚايصٜٛت ايٓبات: ١ٝ
َعاٌَ ايتخصص ايصٓاع)49683/15665 – 2785/135( 100/1= ٞ
.002 = ).26- (100/1 =،).3 – .04(100/1
( )6صٓاع ١تعًٝب ٚسفغ األمساى :
َعاٌَ ايتخصص ايصٓاع)49683/693 – 2785/240(100/1 = ٞ
=.0007 = ).07(100/1 = ،).10 – .08(100/1
( )7تعًٝب ارتضاز ٚايفٛان٘ :
َعاٌَ ايتخصص ايصٓاع)49683/828 – 2785/95(100/1 = ٞ
=.0002 = ).02(100/1 = ،).01 – .03(100/1
( )8صٓاع ١ايبطهٜٛت ٚاذتًٜٛات :
َعاٌَ ايتخصص ايصٓاع)49683/7526 – 2785/702(100/1= ٞ
=.001 = ).1( 100/1 = ).1 – .2( 100/1
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( )9صٓاع ١ارتبص ٚاملعذٓات :
َعاٌَ ايتخصص ايصٓاع)49683/13321 – 2785/1255(100/1= ٞ
= .002 = ).2(100/1 = ).2 – 4.(100/1
أظٗست ْتا٥ر َعاٌَ ايتخ صص يف ستافع ١سضسَٛت أْ٘ ال تٛدد فسٚع صٓاع١ٝ
تاَ ١ايتخصصٚ ،إمنا نٌ ايفسٚع ايصٓاعَ ١ٝجًت دزد ١مت ٌٝإىل ايتخصص َع تكدّ
َؤغسات صٓاع ١اذتبٛبٚ ،صٓاع ١ايطُٔ ٚايصٜٛت ايٓباتٚ ١ٝصٓاع ١ايبطهٜٛت
ٚاذتًٜٛاتٚ ،صٓاع ١ارتبص ٚاملعذٓات عً ٢غريٖا َٔ ايصٓاعات األخس ;٣إذ بًػت دزد١
ايتخصص بٗا ( ) .002 ٚ ،.001 ٚ ،.002ٚ ،.005عً ٢ايتٛاي. ٞ
تحليل واقغ التَّركز الصناػي لفروع الصناػات الغذائية يي محايظة حضرمىت
إَّٕ دزاضٚ ١حتًٚ ٌٝاقع ايرتنص ايصٓاع ٞيفسٚع ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع١
سضسَٛت ٜتطًب اضتخداّ َعاٌَ ايتُسنص ايصٓاع )8( ٞايرٜ ٟكٝظ ايرتنص ايٓطيب
يصٓاعَ ١ع ١ٓٝيف إقً ِٝأَٓ ٚطكَ ١ع ١ٓٝباملكازَْ ١ع أسد املتػريات االقتصاد ١ٜعً٢
َطت ٣ٛايدٚي ١ناالضتخداّ ايصٓاع ٞأ ٚايطهإ أ ٚايدخٌ (ٚ )9تأت ٞأُٖ ١ٝاضتخداّ
َعاٌَ ايتُسنص ايصٓاع ٞنٜ ْ٘ٛبني َا ٖ ٞايصٓاعات اييت عتب تػذٝعٗا ٚتطٜٛسٖا
يف اإل قًٚ ،ِٝيف حتًًٓٝا ميهٔ اضتخداّ َعاٌَ ايتُسنص ايصٓاع ٞبعد َعسف ١ايتٛشٜع
ايٓطيب يًعُاي ١ايصٓاع ١ٝيف ايفسٚع ايصٓاع ١ٝيًصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع١
سضسَٛتَٚ ،كازْت٘ بايتٛشٜع ايٓطيب ملعٝاز االضتخداّ ايصٓاع ٞيًصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف
ايدٚي. ١

8

( ) ًخم اطخخساج معامل الخمسكص الصىاعي باجباع الخطىاث آلاجُت - :
( )1اطخخساج اليظبت اإلائىٍت للعاملين في كل فسع صىاعي في ؤلاقلُم مً إحمالي العاملين في الصىاعت في ؤلاقلُم هفظه .
( )2اطخخساج اليظبت اإلائىٍت للعاملين في كل فسع صىاعي في الدولت مً إحمالي عدد العاملين في الصىاعت في الدولت هفظها .
( )3طسح اليظبت اإلائىٍت للدولت في الفقسة ( )2مً اليظبت اإلائىٍت ل قلُم في الفقسة (. )1
( )4حمع الفسوقاث ذاث العالقاث الظالبت واإلاىحبت الىاججت مً الفقسة () 3
( )5جقظُم هاجج الفقسة ( )4على  ،111وبرلك هدصل على قُمت معامل الخمسكص الصىاعي .
 إذا كان معامل الخمسكص ًتراوح بين الصفس والىاخد صحُذ َد َّل ذلك على جسكص اليشاط الصىاعي في ؤلاقلُم . إذا كان معامل الخمسكص دون الصفس دل ذلك على أن الصىاعت غير مخمسكصة في ؤلاقلُم وإهما زبما جظطس إلى الاهخقال إلى إقلُم آخس .9
( ) املحمديً،اطين خمُد بدع ،الخىطً الصىاعي في مدافظت هِىىي (زطالت ماحظخير غير ميشىزة) كلُت آلاداب ،حامعت بغداد 2112 ،صـ 163
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نُا َٖ ٛبني يف ادتد ٍٚزقِ (ٚ )1ادتد ٍٚزقِ ( َٔٚ ،)2ذيو ايتشً ٌٝميهٔ
حتدٜد َعاٌَ ايتُسنص ايصٓاع ٞيفسٚع ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت يف
ادتد ٍٚزقِ (.)5
جددلل()5لمعنمللبحرتكملبحصينعيلهلةلللبحصينعنتلبحػذبئةاليفلحمنفظالحضرموت ل
لللللللللللللللللللللبكمؤشربت ل
بحفردعلبحصينعةا ل

ىسثالعد لبحعنم نيل

ىسثالعد ل

يفلحمنفظال

بحعنم نيليفل

حضرموتل1ل %ل

بجلنَوايال 2ل

بحفرقلبني ل
1ل -ل 2ل

÷ل 100ل

طشٔ اذتبٛب

4

9.1

5.1 -

0.051 -

األيبإ َٚػتكاتٗا

2.6

5.3

2.7 -

0.027 -

املػسٚبات ٚاملٝا ٙاملعدْ١ٝ

6.2

9

2.8 -

0.028 -

ايطُٔ ٚايصٜٛت ايٓبات١ٝ

4.9

31.5

26.6 -

0.266 -

تعًٝب ٚسفغ األمساى

8.6

1.4

7.2

0.072 -

3.4

1.7

1.7

0.017 -

ايبطهٜٛت ٚاذتًٜٛات

25.2

15.2

10

1.

ارتبص ٚاملعذٓات

45

26.8

18.2

182.

اجملُٛع

100

100

0.1 -

تعًٝب ٚسفغ ارتضاز
ٚايفٛان٘

1-

 َٔٚخالٍ ادتد ٍٚزقِ (ْ ) 5طتخًص إٔ ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت
ضذًت َعاٌَ بًؼ ( ٖٚ ) 1-را ٜػري إىل سكٝك ١إٔ ٖر ٙايصٓاعات ٚغري َتُسنص ٠يف
ستافع ١سضسَٛت .
تحليل األلمية الصناػية الغذائية يي ليكةل الصةناػات الغذائيةة لمحايظةة
حضرمىت
إٕ َعدٍ األُٖ ١ٝايصٓاعٜ )10(١ٝصًح يكٝاع دزد ١ايتكدّ اير ٟحتكك٘ صٓاعَ ١ع١ٓٝ
يف اهلٝهٌ ايصٓاع ٞيف املٓطك ١أ ٚإقً ِٝأ ٚدٚي ،١مبعٓ ٢إٔ ٖرا املؤغس ٜعهظ سكٝك١
11

( )ٌظخخسج معدل ألاهمُت الصىاعُت خظب اإلاعادلت آلاجُت  - :ص = (ق ع  +ق أ  +ق م) 3 /
خُث أن  :ص = معامل ألاهمُت الصىاعُت  .ق ع = معامل قىة العمل  .ق أ = معامل قُمت ؤلاهخاج  .ق م = معامل القُمت اإلاظافت .
وٍخم خظاب معامل هره اإلاؤشساث خظب الخطىاث آلاجُت :
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ايٛشٕ االقتصاد ٟهلر ٙايصٓاعَٚ ١د ٣أُٖٝتٗا َٔ سٝح تٛفري ايتػػ ٌٝيًعُاي١
ايصٓاعٚ ١ٝاملطاُٖ ١يف زفع ايك ١ُٝاملضاف ١يف ايكطاع ايصٓاعٚ ،ٞتك ّٛفسعٖ ١ٝرا
املكٝاع عً ٢أضاع أْ٘ نًُا ازتفع َعدٍ األُٖ ١ٝايصٓاع ،١ٝنًُا أصبح هلرٙ
ايصٓاعٚ ١شٕ اقتصاد ٟأنرب َكازْ ١بايصٓاعات األخس.)11(٣
ٚميهٔ اضتخداّ َعدٍ األُٖ ١ٝايصٓاع ١ٝيكٝاع ٚشٕ ٚأُٖ ١ٝفسٚع ايصٓاعات
ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت َٔ خالٍ َؤغسات األٜد ٟايع اًَٚ ١ق ١ُٝاإلْتاز ٚايك١ُٝ
املضافٚ ١اييت ٜعهطٗا ادتد ٍٚزقِ (ٖ َٔٚ ) 6را ْطتخًص َا - : ًٜٞ
جددللاقهل() 6لمعدللبألٍنةالبحصينعةالهلةلللبحصينعنتلبحػذبئةاليفلحمنفظالحضرموت ل
عد لبحعنم ني ل

بحصينعةا ل

(م ةوٌلاينل) ل
معنمللبألٍنةال

بحصينعةا ل
قةنالبإلىتنجل

(م ةوٌلاينل) ل
معنمللبألٍنةال

بحصينعةا ل
بحكةنالبكمضنفال

بحصينعةا ل
معنمللبألٍنةال

معدللبألٍنةال

بحيسثالبكمئويال %ل

بحفردعلبحصينعةا ل

بكمرتثا ل

بكمؤثربت ل

طشٔ اذتبٛب

112

32.2

756

36

303

42.7

37

4.6

األيبإ َٚػتكاتٗا

72

20.7

1134

53.9

453

63.8

46.1

5.8

5

املػسٚبات ٚاملٝا ٙاملعدْ١ٝ

174

50

2040

97

816

114.9

87.3

10.9

4

ايطُٔ ٚايصٜٛت ايٓبات١ٝ

135

38.8

472

22.5

189

26.6

29.3

3.7

7

تعًٝب ٚسفغ األمساى

240

68.9

5026

239

2010

283.1

197

24.6

2

95

27.3

283

13.5

113

15.9

18.9

2.4

8

ايبطهٜٛت ٚاذتًٜٛات

702

201.7

2457

116.9

983

138.5

152.4

19

3

ارتبص ٚاملعذٓات

1255

360.6

4652

221.3

812

114.4

232.1

29

1

اجملُٛع

2785

800.3

16820

800

5679

800

800

100

تعًٝب ٚسفغ ارتضاز
ٚايفٛان٘

6

باالعتُاد عً ٢ادتد ٍٚزقِ ()2

ق ع = (عدد عمال كل صىاعت  /مخىطط عدد عمال الصىاعاث) ×  ، 111ق أ = (قُمت إهخاج كل صىاعت  /مخىطط قُمت إهخاج الصىاعاث) ×  ،111ق م =
(القُمت اإلاظافت لكل صىاعت  /مخىطط القُمت اإلاظافت للصىاعاث) × 111
اهظس :خظً عبد القادز صالح ،مدخل إلى حغسافُت الصىاعت ،داز الشسوق ،عمان ،ألازدن ،1985 ،صـ.146
11
( )صالح ،خظً عبدالقادز ،مدخل إلى حغسافُت الصىاعت ،داز الشسوق ،عمان ،الازدن  ،1985ص .146
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شلللاقهل()5لمعدللبألٍنةالبحصينعةالهلةلللبحصينعنتلبحػذبئةاليفلحمنفظالحضرموت ل
املػسٚبات

االيبإ

طشٔ اذتبٛب

ارتبص

ٚاملٝا ٙاملعدْ١ٝ

َٚػتكاتٗا

%4

ٚاملعذٓات

% 11

%6

% 29

ايطُٔ
ٚايصٜٛت
ايٓبات١ٝ
%4

تعًٝب ٚسفغ
تعًٝب ٚسفغ

ارتضاز

ايبطهٜٛت

االمساى

ٚايفٛان١

ٚاذتًٜٛات

% 25

%2

% 19

بكمصدا:لبجلددللاقهل( )2ل

ل

 )1دا٤ت صٓاع ١ارتبص ٚاملعذٓات يف املستب ١األٚىل َٔ َعدٍ األُٖ ١ٝايصٓاع ١ٝبٓطب١
 ،%29تًٗٝا صٓاع ١تعًٝب ٚسفغ األمساى بٓطبٚ %24.6 ١استًت صٓاع١
ايبطهٜٛت ٚاذتًٜٛات املستب ١ايجايجٚ ١بٓطبٚ ،% 19 ١بريو فكد اضتشٛذت ٖرٙ
ايصٓاعات عًْ ٢طبت٘  َٔ %72.6ايٓطب ١ايهً ١ٝملعدٍ َعاٌَ األُٖ ١ٝايصٓاع١ٝ
يًصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت ،بُٓٝا غػًت ايفسٚع األخس ٣ايٓطب١
املتبك ١ٝملعدٍ َعاٌَ األُٖ ١ٝايصٓاع ١ٝايبايػ. %27.4 ١
 )2إٕ ٖر ٙايٓطب تدٍ عً ٢سكٝك ١إٔ ايجكٌ االقتصاد ٟيًصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع١
سضسَٛت ٜرتنص يف صٓاع ١ارتبص ٚاملعذٓات ٚصٓاع ١تعًٝب ٚسفغ األمساى،
ٚصٓاع ١ايبطهٜٛت ٚاذتًٜٛات ٖٚرا َا ٜػهٌ خًٌ يف ٖٝهٌ ايصٓاعات
ايػرا ١ٝ٥يف احملافع ١سٝح أْ٘ ظتب إٔ تُٓ ٛنٌ ايصٓاعات بػهٌ َٓتعِ مبا
عتكل َتطًبات ايطٛم َٔ ايطًع ٚايبضا٥ع .
تحليل مستىي التَّىطن الصناػي لفروع الصناػات الغذائية يي محايظة حضرمىت
يتشدٜد َالَح َطت ٣ٛايتٛطٔ ايصٓاع ٞيفسٚع ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥مبشافعات سضسَٛت
َا بني صٓاعات َتٛطٓٚ ١صٓاعات غري َتٛطٓ ،١فأْ٘ قد مت اضتخداّ َعاٌَ املٛقع
ايصٓاعٞ

()12

يتشدٜد َطت ٣ٛدزد ١تٛطٔ نٌ فسع صٓاعٚ ،ٞعً ٘ٝفكد مت اعتُاد َعدٍ عدد

12

( ) جم خظاب معامل اإلاىقع الصىاعي باطخخدام اإلاعادلت آلاجُت - :
(مجم ــىع الع ــاملين ف ــي الف ــسع الص ــىاعي لص ــىاعت معُى ــت ف ــي املحافظ ــت/مجمىع الع ــاملين ف ــي الص ــىاعت اإلاعُى ــت ف ــي املحافظ ــت)  ( /مجم ــىع الع ــاملين ف ــي الف ــسع الص ــىاعي لص ــىاعت اإلاعُى ــت ف ــي
الدولت/مجمىع العاملين في الصىاعت اإلاعُىت في الدولت)
فئذا كاهذ قُمت اإلاعامل أكبر مً ( ) 1عدد صحُذ دل ذلك على جىطً وجسكص ذلك الفسع الصىاعي في ؤلاقلُم .
 -إذا كاهذ قُمت اإلاعامل أقل مً ( )1فهرا ٌعني عدم جىطً الصىاعت وأن مظخىي الفسع الصىاعي في ؤلاقلُم هى أقل مً مظخىي الدولت .
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َٔ املؤغسات اإلْتاد ١ٝمتجًت مبؤغسات األٜد ٟايعاًَٚ ،١ق ١ُٝاإلْتازٚ ،ايك ١ُٝاملضاف١
نُؤغسات تعهظ بدزد ١نبريٚ ٠شٕ ٖر ٙايفسٚع ايصٓاع ١ٝستْ ٢تُهٔ َٔ اذتص ٍٛعً٢
ْتٝذ ١تعهظ ٚاقع تٛطٓٗا يف ستافع ١سضسَٛت ،نُا مت سطاب َطتٜٛات ايتٛطٔ يًعاّ
ٚ ّ1984ايعاّ  ّ2009يًتعسف عً ٢إبساش ااجتاٖات تٛطٔ ٖر ٙايفسٚع ايصٓاعَٚ ١ٝد ٣ايتػري يف
َطت ٣ٛتٛطٓٗا أثٓاَ ٤د ٠ايدزاض. ١

 َٔٚخالٍ حتًًٓٝا يًذد ٍٚزقِ (ٚ 19ادتد ٍٚزقِ ( )2طتًص إىل حتدٜد َطتٜٛات
ايتٛطٔ ايصٓاع ٞيفسٚع ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت نُا تبَ ٘ٓٝعطٝات
ادتد ٍٚزقِ (ٚ )7ادتد ٍٚزقِ ()8
جددللاقهل() 7لحتديدلمعنمللتوطًلفردعلبحصينعنتلبحػذبئةاليفلحمنفظالحضرموت ل
ل
ل
ل
ل
ل

انظر - :خظً عبد القادز ،صالح ،مدخل إلى حغسافُت الصىاعت ،داز الشسوق لليشس والخىشَع ،عمان ،1985 ،صـ . 226 – 225
 -علي أخمد هازون ،حغسافُت الصىاعت ،داز الفكس العسبي ،القاهسة ،2112،صـ . 49 – 48
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بكمصدال:لبنالعتنن لع ىلبجلددلل(لل7لل) ل

َٔ ادتدا ٍٚزقِ (ٚ )7،8ايػهٌ زقِ (ْ )6طتخًص َطتٜٛات تٛطٔ فسٚع
ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت نُا - : ًٜٞ
 )1ايصٓاعات عاي ١ٝايتٛطٔ ٚ :تتُجٌ يف ايصٓاعات اييت ٜفٛم َعدٍ َعاٌَ تٛطٓٗا ()1
عدد صشٝحٚ ،خالٍ ايعاّ  ّ1984ضذًت ثالث ١فسٚع صٓاعَ ١ٝطت ٣ٛتٛطٔ عاٍ
ٖ ٞصٓاع ١طشٔ اذتبٛب ٚصٓاع ١تعًٝب ٚسفغ األمساىٚ ،صٓاع ١تعًٝب ٚسفغ
ارتضاز ٚايفٛان٘ٚ ،بًؼ َعدٍ َعاٌَ َٛقعٗا ( )1.9 ٚ ،4 ٚ ،3.6عً ٢ايتٛاي،ٞ
نُا أْ٘ يف ايعاّ  2009ضذًت ثالث ١فسٚع صٓاعَ ١ٝطت ٣ٛتٛطٔ عاي ٖٞ ٞصٓاع١
تعًٝب ٚسفغ األمساىٚ ،صٓاع ١ايبطهٜٛت ٚاذتًٜٛاتٚ ،صٓاع ١ارتبص
ٚاملعذٓاتٚ ،بًؼ َعدٍ َعاٌَ َٛقعٗا (  )1.3ٚ ،1.5 ٚ ،5.7عً ٢ايتٛاي. ٞ
 )2ايصٓاعات غري املتٛطٓٚ : ١تتُجٌ يف ايصٓاعات اييت ٜكٌ َعدٍ َعاٌَ تٛطٓٗا عٔ()1
عدد صشٝح فخالٍ ايعاّ  ّ 1984ظٗست مخظ فسٚع صٓاع ١ٝغري َتٛطٖٓٞ ١
صٓاع ١األيبإ َٚػتكاتٗاٚ ،صٓاع ١املػسٚبات ٚاملٝا ٙاملعدْٚ ،١ٝصٓاع ١ايطُٔ
ٚايصٜٛت ايٓباتٚ ،١ٝصٓاع ١ايبطهٜٛت ٚاذتًٜٛاتٚ ،صٓاع ١ارتبص ٚاملعذٓاتٚ ،قد
بًؼ َعدٍ َعاٌَ تٛطٓٗا ( صفس ).7 ٚ ،.4 ٚ ،.4 ٚ ،.6 ٚ ،عً ٢ايتٛاي ،ٞنُا أْ٘ يف
ايعاّ  ّ 2009ظٗست اٜضاً مخظ فسٚع صٓاع ١ٝغري َتٛطٓ ١متجًت يف صٓاع ١طشٔ
اذتبٛبٚ ،صٓاع ١األيبإ َٚػتكاتٗاٚ ،صٓاع ١املػسٚبات ٚاملٝا ٙاملعدْٚ ،١ٝصٓاع١

للؼلىم اإلنسانية واالجتماػية

51

الؼذد ( ) 7المجلذ ( ) 11يىليى 2015م

ISSN : 2410-1818

تحليل واقع هيكل الصناغات الغذائية يف محافظة حضرموت | سالم عبد الله باصريح

ايطُٔ ٚايصٜٛت ايٓباتٚ ،١ٝصٓاع ١تعًٝب ٚسفغ ارتضاز ٚايفٛان٘ٚ ،قد بًؼ َعدٍ
َعاٌَ َٛاقعٗا ( ).8ٚ ،.2ٚ ،.8ٚ ،.5ٚ ،.9عً ٢ايتٛاي. ٞ
 َٔ )3خالٍ َعسف ١ايتػري اير ٟسصٌ عًَ ٢طت ٣ٛتٛطٔ فسٚع ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف
ستافع ١سضسَٛت َا بني  ّ 2009ٚ 1984أتضح يف تعصٜص صٓاع ١تعًٝب ٚسفغ
األمساى يتٛطٓٗا إذا ازتفع َعدٍ َعاٌَ َٛقعٗا َٔ  4إىل  ،5.7نُا سصٌ تػري
إظتابٚ ٞاعح يف تٛطٔ صٓاع ١ايبطهٜ ٛت ٚاذتًٜٛات; إذ تػري َطت ٣ٛتٛطٓٗا َٔ
صٓاعات غري َتٛطٓ ١يف ايعاّ  ّ1984إىل صٓاعات َتٛطٓ ١يف ايعاّ  ّ2009إذ ازتفع
َعدٍ َعاٌَ َٛقعٗا َٔ  .7 ،.4إىل  1.3 ٚ ،1.5عً ٢ايتٛاي. ٞ
نُا ٜالسغ تسادع يف َطت ٣ٛتٛطٔ صٓاع ١طشٔ اذتبٛب ٚصٓاع ١تعًٝب ٚسفغ
ارتضاز ٚايفٛان٘ َٔ صٓاعات َتٛطٓ ١يف ايعاّ  ّ 1984اىل صٓاعات غري َتٛطٓ١
يف ايعاّ  ;ّ2009إذ تسادع َعدٍ َعاٌَ َٛقعٗا َٔ  1.9 ٚ ،3.6إىل  .8 ٚ ،.9عً٢
ايتٛاي ،ٞمما ٜػري إىل عدّ اضتكساز تٛطٔ ٖاتني ايصٓاعتني أثٓاٖ ٤ر ٙاملد. ٠
الخالصة :
ْاقؼ ايبشح ٚاقع اهلٝهٌ ايصٓاع ٞيًصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت
يًُد َٔ ّ 2009 – ّ1984 َٔ ٠خالٍ اضتخداّ عدد َٔ أضايٝب ايتشً ٌٝايهُٞ
باالعتُاد عً ٢عدد َٔ املؤغسات اإلْتاد ١ٝفكد مت ايٛص ٍٛاىل حتًٚ ٌٝاقع اهلٝهٌ
ايصٓاع ٞيفسٚع ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت ،مت ايتٛصٌ إىل عدد َٔ
ايٓتا٥ر َٔ أُٖٗا ْٛدص أُٖٗا يف اآلت: ٞ
 )1ضذًت َععِ فسٚع ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت أثٓا ٤املد1984 َٔ ٠
–  ّ1996تػرياً َٛدباً يف من ٛاالضتخداّ ( )Rبًؼ أعًَ ٢عدٍ ي٘ يف صٓاع ١ارتبص
ٚاملعذٓات بر  1060فسص ١عٌُ ،فُٝا ضذًت صٓاع ١تعًٝب ٚسفغ األمساى
ٚصٓاع ١تعًٝب ٚسفغ ارتضاز ٚايفٛان٘ تػرياً ضايباً بًؼ

ٚ ،2-

 4-عً٢

ايتٛاي ،ٞنُا ضذٌ سذِ االضتخداّ يًصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف املد– ّ1996 َٔ ٠
 ّ2009تسادعاً يف فسص ايعٌُ بًؼ ضت 605 – ٛفسص ١عٌُ سٝح ضذًت صٓاع١
طشٔ اذتبٛب ٚصٓاع ١املػسٚبات ٚاملٝا ٙاملعدْٚ ١ٝصٓاع ١ايطُٔ ٚايصٜٛت ايٓبات١ٝ
تسادعاً ضًبٝاً يف سذِ االضتخداّ بًؼ ( ،359- ،212-
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عً ٢ايتٛايٚ . ٞبريو صتد إٔ ايتػري اإلظتاب ٞيف سذِ االضتخداّ عًَ ٢طت ٣ٛايدٚي١
يًُدتني َٔ  ّ 2009 – 1996 ،1996 – 1984مل ٜؤثس بػهٌ إظتاب ٞعًَ ٢طت٣ٛ
االضتخداّ يًفسٚع ايصٓاع ١ٝاملرنٛز ٠آْفاًٜٚ ،بد ٚإٔ ذيو ايرتادع سدخ بتأثري
عٛاٌَ ستً ١ٝعًَ ٢طت ٣ٛاإلقً. ِٝ
 )2أغاز حتًَ ٌٝعاٌَ ايتُسنص ايصٓاع ٞإىل إٔ ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف ستافع١
سضسَٛت ضذًت َعاٌَ متسنص بًؼ ( ٖٚ )1-را ٜػري إىل ْتٝذ ١إٔ ٖر ٙايصٓاع١
غري َتُسنص ٠يف ستافع ١سضسَٛت .
 )3بٓٝت حتايَ ٌٝعدٍ األُٖ ١ٝايٓطب ١ٝاىل سكٝك ١إٔ ايجكٌ االقتصاد ٟيًصٓاعات
ايػرا ١ٝ٥يف ستافع ١سضسَٛت ٜتُجٌ يف صٓاع ١ارتبص ٚاملعذٓاتٚ ،صٓاع ١تعًٝب
ٚسفغ األمساىٚ ،صٓاع ١ايبطهٜٛت ٚاذتًٜٛات ،سٝح ضذًت ٖر ٙايصٓاعات
زتتُعَ ١ا ْطبت٘  َٔ % 72.6ايٓطب ١ايهً ١ٝملعدٍ األُٖ ١ٝايٓطب ١ٝيًصٓاعات
ايػرا.١ٝ٥
 َٔ )4حتًًٓٝا ملطتٜٛات ايتٛطٔ يفسٚع ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يًُد َٔ ٠بني – 1984
 ّ 2009تبني يٓا إٔ صٓاع ١تعًٝب ٚسفغ األمساى عصشت َٔ تٛطٓٗا إذ ازتفع َعاٌَ
َٛقعٗا َٔ  4يف ايعاّ  1984إىل  5.7يف ايعاّ  ، 2009نُا سصٌ تػري إظتاب ٞيف
تٛطٔ صٓاع ١ايبطهٜٛت ٚاذتًٜٛات إذ تػري َطت ٣ٛتٛطٓٗا َٔ صٓاعات غري
َتٛطٓ ١يف ايعاّ  1984إىل صٓاعات َتٛطٓ ١يف ايعاّ  ،ّ2009نُا ٜالسغ تسادع
َطت ٣ٛتٛطٔ صٓاع ١طشٔ اذتبٛب ٚصٓاع ١تعًٝب ٚسفغ ارتضاز ٚايفٛان٘ َٔ
صٓاعات َتٛطٓ ١يف ايعاّ  1984إىل صٓاعات غري َتٛطٓ ١يف ايعاّ . 2009
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المراجغ :
 )1ايطعٝد ،ٟستُد أمحد ،اضرتاتٝذ ١ٝايتصٓٝع يف اي ،ُٔٝداز ايفهس املعاصس،
بريٚت. ّ1990 ،
 )2زض ،ٍٛأمحد سبٝب ،دػساف ١ٝايصٓاع ،١داز ايٓٗض ١ايعسب ١ٝيًطباع ٚ ١ايٓػس،
بريٚت. ّ1985 ،
 )3ايعطهس ،ٟعُس عٛض ،ايتشً ٌٝاملهاْ ٞيتٛطٔ ايصٓاعات ايػرا ١ٝ٥يف اي،ُٔٝ
أطسٚس ١دنتٛزا( ٙغري َٓػٛز )٠نً ١ٝاآلداب داَع ١عدٕ.ّ2012 ،
 )4احملُدٜ ،ٟاضني محٝد بسع ،ايتٛطٔ ايصٓاع ٞيف ستافع ،٣ْٛٓٝ ١دزاض ١يف
دػساف ١ٝايصٓاع ،١زضايَ ١ادطتري (غري َٓػٛز )٠نً ١ٝاآلداب ،داَع ١بػداد،
.ّ2002
 )5اذتدٜج ،ٞسطٔ ستُٛد ،ستاعسات يف ادتػساف ١ٝايصٓاع ١ٝأيكٝت عً ٢طًب١
ايدزاضات ايعًٝا قطِ ادتػسافٝا نً ١ٝاآلداب ،داَع ١بػداد يًعاّ ادتاَعٞ
ٚ ّ98/97ايعاّ ( ّ99 / 98غري َٓػٛز. )٠
 )6صاحل ،سطٔ عبد ايكادزَ ،دخٌ إىل دػساف ١ٝايصٓاع ،١داز ايػسٚم ،عُإ،
األزدٕ.ّ1985 ،
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نفع الناس للناس يف ضوء القرآن الكريم
الوقذهت:
إٕ ْفع ايَّٓاؽ َٔ أععِ ايكطبات اييت ٜتكطب بٗا ايعبس إزي اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي،
ٚأِٖ ا٭عُاٍ ايكَّاؿ ١خكٛقاً يف ٖصا ايعََّإ ايص ٟطػت ف ٘ٝا٭ْاْٚ ١ٝاملكاحل
ايؿدكٚ ١ٝسب املٓفع ١ايصَّاتٚ ،١ٝٳتٳأُّثط بعض املػًُري سيبسأ ايربطيات. ١ٝ

( )1

ٖٓ َٔٚا ْسضى ععُ ١اٱغ ّ٬ايص ٟسٳحَّ عً ٢تكس ِٜايٓفع يًَّٓاؽ ٚدعً٘ َٔ ا٭عُاٍ
ايكَّاؿ ١قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ (الىحل.)٧٩ :

ٚيكس اعترب اٱغْ ّ٬فع ايٓاؽٚ ،ؼكٝل َكاؿِٗٚ ،تفطٜر نطبِٗٚ ،تكدس ِٜاـد
ٚاٱسػددإ إيددٖ ،ِٗٝدد ٛاملعٝدداض ؿددب اهلل ٚضندداٚ ٙـ ٜدد ١اٱْػددإ قدداٍ ضغدد ٍٛاهلل" :أسددب
ايعباز إزي اهلل تعازي أْفعِٗ يعٝاي٘" ( .)2
ٚقس ٚضز ا٭َط بايٓفع يًٓاؽ بَّطٜل َباؾط َجٌ قٛي٘ تعازي ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ (الحجٚ .)٩٩ :قٛي٘ تعازي
ﮋ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮊ (املىافقىنٚ ; )٠١ :قٛي٘ تعازي ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ (الحذيذٚ )٠١ :قٛي٘
تعازي

ﮋ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ (لبقشة)٠٧١ :

نُا ٚضز ا٭َط بايٓفع يًٓاؽ بَّطٜل غ َباؾط َجٌ قٛي٘ تعازي ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ
(اليعاء.)١١ :

ٚهلصا فإَّٕ ٖصا ايبشح ٜٗسف إزي اٱداب ١عٔ ايػ٪ا٫ت اٯت:١ٝ
ؽَ :1ا َفٗ ّٛايَّٓفع يًٓاؽ ؟
ؽَ :2ا أُٖ ١ٝتكس ِٜايَّٓفع يًٓاؽ ؟ ٚ ٌٖٚضز يف ايكطإٓ ايهط ِٜايرتغٝب يف ْفع
ايٓاؽ ؟
ؽَ :3ا أِٖ ايهٛابط عٓس تكس ِٜايَّٓفع يًَّٓاؽ ؟
1

 اهظش :قامىط الػشبيت :ملحمذ غلي الخىلي :ص ،363هـ :داس الػلم للماليين ( بيروث – لبىان ) ،ط ( ٠٧١١م ).-2
صحيح وضػيف الجامؼ الصغير وصيادجه :ملحمذ هاصش الذيً ألالباوي :ص ،٠١سقم الحذيث (  ،)٠٩1وقال :حذيث حعً ،هـ :املكتب إلاظالمي ،ط :بذون جاسيخ.
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ؽَ :4ا اؿهِ ايؿطع ٞيتكس ِٜايٓفع يًٓاؽ ؟
ؽَ :5ا أْٛاع ْفع ايٓاؽ يًٓاؽ َٔ خ ٍ٬ايكطإٓ ايهط ِٜ؟
ؽَ :6ا أِٖ ايجُاض ايسْٚ ١ٜٛٝا٭خط ١ٜٚاييت جيٓٗٝا ٳَٔٵ ٜٴكسّّ ايَّٓفع يًَّٓاؽ ؟
ٚغته ٕٛاٱداب  ١عٔ ايتػا٫٩ت َٔ خ ٍ٬آٜات ؼح املػًِ عً ٢مماضغ ١أعُاٍ
تٓفع ايٓاؽ ،غٛا ٤ناْت ؼح املػًِ عً ٢تكس ِٜايَّٓفع يًٓاؽ بأغًٛب ايكطإٓ ايهطِٜ
املباؾط أّ بأغًٛب٘ غ املباؾط ايصٜ ٟٴفِٗ َٓ٘ اؿح عًْ ٢فع ايَّٓاؽ إََّا َٔ خ ٍ٬غٝام
اٯٜات أ ٚايتفاغ اييت تفػط ٖص ٙاٯٜات .
 َٔٚخ ٍ٬ايتأٌَ يف بعض اٯٜات ايكطآْ ١ٝاييت ؼح عً ٢ايَّٓفع ٚٴدِس أَّْٗا تهُٓت
أْٛاعاً يًٓفع ٖ :ٞايٓفع املازٚ ، ٟايٓفع املعٓٚ ،ٟٛايٓفع ا٫دتُاعٚ ،ٞايٓفع ا٫قتكاز،ٟ
ٚايٓفع ايػٝاغٚ ،ٞايٓفع ا٭َين  .مما يفت ْعط ايباسح يًتشسخ ٚاٱفكاح عٔ تًو
ا٭ْٛاع يًٓفع ٖٚصا ٖ ٛاؾسٜس يف ٖصا ايبشح.
مربرات البحح ٚ :ضيهٔ سكط َربضات ايبشح يف اٯت:ٞ
 - 1ا٭ْاْ ١ٝاملفطط ١اييت غازت سٝا ٠نج َٔ املػًُري عً ٢اخت٬ف َهاْتِٗ
ايعًُٚ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكاز. ١ٜ
 - 2ايهج َٔ املػًُري ٜعٖس يف ْفع ايٓاؽ ؾًٗ٘ باؾعا ٤ايسْٚ ٟٛٝا٭خط ٟٚايصٟ
دعً٘ اهلل يُِٳٔٵ ٜٓفع ايٓاؽ ٜٚػاضع يف قها ٤سٛا٥ذِٗ ٚتٓفٝؼ نطبِٗ .
 - 3تطغٝب ش ٟٚايٛداٖٚ ١ا٭غٓٝاٚ ٤غ ِٖ يف املػاضع ١إزي تكس ِٜايٓفع يًٓاؽ يف
فتُعاتِٗ .
الدراسات السابقة :مل ٜتَّطم أسس َٔ ايباسجري إزي ٖصا املٛنٛع – سػب َا اطًعت
عًٚ- ٘ٝمل ٜٛدس غ ٣ٛعجري ٜكرتبإ َٔ ٖصا املٛنٛع:
أٚهلُا :بعٓٛإ ( املٓفع ١املرتتب ١عً ٢ايػًٛى اٱْػاْ ٞيف ايػَّٓ ١ايٓب ) ١ٜٛيًباسح
(عسْإ َكَّف ٢خَّاطبٚ ،) 3 () ١ثاُْٗٝا :بعٓٛإ ( َفْٗ ّٛفع اٯخط ٜٔيف اٱغّ٬
َٚس ٣شيجً٘ يس ٣طًب ١اؾاَع ١اٱغ ١َٝ٬بػع ) ٠يًباسجري ( ز/ظيسإ عبساهلل ايكٛيف،

-3

ميشىساث جامػت اليرمىك باألسدن ،كليت الششيػت ( ،مؤجمش العىت الىبىيت في الذساظاث املػاصشة )٠21١ ( ،هـ 1١١٩ -م ) .
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ز  /طي ٌٝسػٔ ايَّٗطا٬ٜٚ ،) 4 () ٟٚسغ عًُٗٝا إَّٔ أٚهلُا تٓا ٍٚايػًٛى اٱْػاْ ٞيف
ايػٓ ١ايٓبٚ ١ٜٛمل ٜتَّطم إي َٔ ٘ٝخ ٍ٬ايكطإٓ ايهط. ِٜ
ٚايبشح ايجاْ :ٞعح تطبَٝ ٟٛساْ ٞتٳَِّ تَّبٝك٘ عً ٢طًب ( ١اؾاَع ١اٱغ ١َٝ٬بػع)٠
فًػَّري .
ٚقس أفاز ايبشح اؿاي َٔ ٞايبشجري ايػابكري َٔ سٝح إثطاَٛ ٤نٛع ايبشح
ٚاختٝاض ايعٓاقط اييت ؼكل أٖساف٘ٚ ،شيٝع عُٓٗا َٔ سٝح شنط ٙ٭ْٛاع ْفع ايٓاؽ
يًٓاؽ َٔ خ ٍ٬ايكطإٓ ايهطٚ ،ِٜاغتٓباط ايجُاض ايسْٚ ١ٜٛٝا٭خط َٔ ١ٜٚخ ٍ٬ايكطإٓ
ايهط ِٜملٔ ٜكسّ ايٓفع يًٓاؽ يف اؿٝا ٠ايسْٝا .
املهًج املتبع يف يذا البحح :
اتَّبع ايباسح املٓٗر ايٛقف ٞايتشً ًٞٝايكا ِ٥عً ٢ايتشًٚ ٌٝايتفػ ثِ ا٫غتٓباط َٔ
بعض اٯٜات املتعًك ١بهٌ ْٛع َٔ أْٛاع ايٓفع ٚفكاً يًدَّٛات اٯت:١ٝ
 - 1عطض بعض اٯٜات اييت تٓاٚيت اؿح عًْ ٢فع ايَّٓاؽ; ٭ّٕ اٯٜات اييت ؼح عً٢
ايٓفع نج  ٠دساً  ٫ٚضيهٔ سكطٖا يف َجٌ ٖصا املكاّٜٚ ،هف َٔ ٞايك٬زَ ٠ا
أساط بايعٓل.
 - 2اغتٓباط أْٛاع ايٓفع :املازٚ ،١ٜاملعٓٚ ،١ٜٛا٫دتُاعٚ ،١ٝايػٝاغٚ ،١ٝا٫قتكاز،١ٜ
ٚا٭َٓ ١ٝاملتهُٓ ١يف تًو اٯٜات ٚإثطاٗ٥ا َٔ خ ٍ٬نتب ايتفاغ املعتُسَٔٚ ،٠
ايػٓ ١ايٓب ١ٜٛاييت هلا ع٬ق ١بٗصا املٛنٛع .
 - 3عدع ٚاٯٜددات ايكطآْٝدد ١إزي غددٛضٖاٚ ،عددع ٚا٭سازٜدح ايٓبٜٛدد ١ايددٛاضز ٠يف ٖددصا ايبشددح إزي
َكازضٖاٚ ،عع ٚأقٛاٍ ايعًُا ٤إزي نتبِٗ .
خطوات البحح:
ٜته ٕٛايبشح ََٔ :كسَٚ ،١ث٬ثَ ١باسحٚ ،خاشي. ١
املكسَ :١ؼت ٟٛعً ٢أٖساف ايبشحَٚ ،ربضات٘ٚ ،ايسضاغات ايػابك ١يَ٘ٗٓٚ ،ذٝت٘،
ٚخَّٛات٘.

-4

ميشىساث جامػت غضة بفلعطين ،كليت التربيت بقعمي أصىل التربيت وغلم الىفغ ( ،سجب ٠21٧هـ  -يىليى . ) 1١١٧
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املبشح ا٭ :ٍٚحيت ٣ٛعًَ ٢فٗ ّٛايٓفع ٚأُٖٝت٘ٚ ،ايرتغٝب فٚ ،٘ٝنٛابَّ٘ ٚسهُ٘
ايؿطع.ٞ
املبشح ايجاْٚ :ٞحيت ٟٛعً :٢أْٛاع ْفع ايٓاؽ يًٓاؽ يف ن ٤ٛايكطإٓ ايهط. ِٜ
املبشح ايجايحٚ :حيت ٟٛعً :٢مثاض تكس ِٜايَّٓفع يًَّٓاؽ يف ايسْٝا ٚاٯخط. ٠
أََّا اـاشي :١فكس استٛت عً:٢ايٓتا٥ر ثِ ايتٛقٝات ٚاملكرتسات يف نَ ٤ٛا غتػفط عٓ٘
ْتا٥ر ايبشح .
الوبحث األول  :هفهىم النفع وأهويته والترغيب فيه وضىابطه وحكوه
تعزيف الهفع يف اللغة:

ايٓفدع َكددسض; ٜكداٍْ :فعدد٘ ْفعددا أ :ٟأفدازٚ ٙأٚقددٌ إيٝد٘ خد ا ،فٗددْ ٛدافع ْٚفدداع إشا نددإ
ٜٓفع ايٓاؽ ٜ ٫ٚهطِٖ ،فٗ َٔ ٛايٓفع ايج٬ث ٞاملتعس ٟقداٍ اهلل تعدازي ﮋ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ (اليع ـ ـ ـ ــاءٚ )٠٠ :قدددددددددددددداٍ ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮊ
(البقـشة)٠١1:

(ٚاْتفدع) بد٘ سكددٌ َٓد٘ عًدَٓ ٢فعدد(ٚ ،١اغدتٓفع) فْ٬دا طًددب ْفعد٘(ٚ ،املٓفعدد٘)

نٌ َا ٜٓتفع ب٘ (ٚ ،اؾُدع ) َٓدافع ،قداٍ تعدازي ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ (البقــشة)1٠٧ :

َٓ (ٚددافع ايددساض ) َطافكٗددا،

 (ٚاملٓافع ايعاََ ) ١ا ناْت فٛا٥دسٖا َؿدرتن ١بدري ايٓداؽ (ٚ ،ايٓدافع ) اغدِ َدٔ أمسدا٤
اهلل اؿػددْٓٚ ،٢فددع غ د ْ ٙفُّعدد٘ بهددصا أفددازٳ ٙأ :ٟقددٓع يدد٘ خ د اً ،عهػدد٘ نددطَّ ،قدداٍ
ايؿاعط:

 َٔٚايكسَّاقَ ١ا ٜهط ٪ٜٚيِِٴ

 َٔٚايعساَ ٠ٚا ٜٓايو ْفع٘ٴ

 (ٚايٓفدع ) اـد ٖٚ ،ددَ ٛدا ٜتٛقددٌ بدد٘ اٱْػدإ إزي ًََّٛبدد٘( َٚ . ) 5ددٔ خدَ ٍ٬ددا تكددسّ
ٜتهددأ إَُّّٔ ايٓفددع يدد٘ عددسَ ٠عددإ يف ايًػدد ;١فٗددٜ ٛكابددٌ ايهددطٚ ،ايفا٥ددسٚ ،٠اٱفددازٚ ،٠تكددسِٜ
ايعٚ ٕٛاملػداعسٚ ٠اـد َٚ ،دا ٜتٛقدٌ بد٘ اٱْػدإ إزي ًََّٛبد٘ يف أ ٟفداٍ َدٔ فدا٫ت
اؿٝا. ٠

-5
اهظـش :جـاا الػـشوط مـً جـىاهش القـامىط أليـي الفـيب بـً غبـذ الـشصامل الحعـيلي املشج:ـ الضبيـذ  ،1٩١ ،16١ / 11 :جحقيـ ::مجمىغـت مـً املحققـين ،هــ :داس
الهذايــت ،م جــم مقــاي غ اللغــت :ألي ــي الحعــين أحمــذ بــً فــاسط ب ــً ص شيــا ،263 / ١ :جحقيــ ::غبــذ العــالم ه ــاسون ،ه ــ :داس الفكــش ( بيــروث ) ،ــ( ٠٧٩٧م )،
املص ــبان املىي ــر ف ــي غشي ــب الش ــشن الكبي ــر للشافو ــي :ألحم ــذ ب ــً املقشم ــي الفي ــىمي ،6٠١/1 :ه ــ :املكتب ــت الػلمي ــت ( بي ــروث ) ،ط :ب ـذون ج ــاسيخ ،امل ج ــم الىظ ــي :
إلبشاهيم مصطفى وآخشون ،٧21/1 :جحقي ::مجمؼ اللغت الػشبيت بالقاهشة ،هـ :داس الذغىة ،ط :بذون جاسيخ .
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تعزيف الهفع يف االصطالح :

ايَّٓفعَ :ا ٜٴػتعإ ب٘ يف ايٛق ٍٛإزي اـ اتَٚ ،ا ٜتٛقٌ ب٘ إزي اـ فٗ ٛخ ،
ٚنس ٙايهط ( .)6
ٜٚبس ٚإٔ ٖٓاى تكاضبٶا بري املعٓ ٢ايًػٚ ٟٛا٫قَّ٬س ٞيتعطٜف ايٓفعٚ ،عً٘ٝ
فُٝهٓٓا تعطٜف ْفع ايٓاؽ بأْ٘ :نٌ ْؿاط ٜت ٙ٫ٛفطز أ ٚطياع ١بػطض زفع
ايهط عٔ ايٓاؽ أ ٚدًب اـ ٚاملكًش ١هلِ; ٱؾباع ساداتِٗ املازٚ ١ٜاملعٓ١ٜٛ
ٚا٫قتكازٚ ،١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝا٭َٓٚ ،١ٝفكاً يؿطع اهلل تعازي يف نٌ
فا٫ت اؿٝا ٠املدتًف. ١
أيمية تقديم الهَّفع للهَّاس :
ٜٴعس تكس ِٜايٓفع يًٓاؽ َٔ قفات ا٭ْبٝاٚ ٤ايطغٌ; ٭ْ٘ زي ٌٝعً ٢طٝب املٓبت،
ْٚكا ٤ا٭قٌٚ ،قفا ٤ايكًبٚ ،سػٔ ايػطٜطٚ ،٠قس ٚقفت أّ املَٓ٪ري ايػٝس ٠خسجي١
ضغ ٍٛاهلل َب ١ٓٝبعض أخ٬ق٘ فكايت ي٘ ؽاطب٘ بعس ْع ٍٚايٛس ٞعً ٘ٝعٓسَا عاز ٚقاٍ
( ظًَ( :) ْٞٛنٚ ٬اهلل َا خيعٜو اهلل أبساً ،إْٳو يتكٌ ايطسِٚ ،ؼٌُ ايهٌ،
ٚتهػب املعسٚ ،ّٚتكط ٟايهٝفٚ ،تعري عًْٛ ٢ا٥ب اؿل )( .)7
إَّٕ تكس ِٜايٓفع يًٓاؽ جيعٌ اجملتُع اٱغَ َٞ٬تشاباً َٚرتابَّاً َٚتهافَٚ ً٬تعاْٚاً
ٜػٛز ٙاؿب ٚاي٥ٛاّ ٚا٭َإ ٚايبٗذٚ ١ايػعازٚ ٠ايػطٚض; ٭َّٕ نٌ فطز فٜ ٘ٝتكطب إزي
اهلل بإخ٬ق٘ يف عًُ٘ ٚتكس ِٜايٓفع يًَّٓاؽ نٌٌِّّ يف اختكاق٘ ٚيف فاٍ عًُ٘ ٚيف
ا٭َٛض اييت ٜكسض عً ٢ايكٝاّ بٗا نٌ فطز; ٚ٭َّٕ تكس ِٜايٓفع يًٓاؽ ي٘ أُٖ ١ٝنب  ٠يف
إق٬ح اجملتُعات اٱغٚ ١َٝ٬اغتكطاضٖا ٚغعازتٗا ،فكس أَط اهلل تعازي ب٘ يف نج َٔ
اٯٜات اييت ؼح عً ٢اٱْفام يف غب ٌٝاهلل ٚ ،اٱْفام عً ٢ايفكطاٚ ٤املػانري
ٚايٝتاَٚ ٢ا٭قا ضب ٚابٔ ايػبٚ ،ٌٝايػاً٥ريٚ ،اييت تأَط بايعناٚ ،٠ايعسٍٚ ،ايكسق،١

 - 6مفــشداث غشيــب ألفــان الق ـشآن :ل حعــين بــً بــً املفبــل املػــشو بالشاغــب ألاصــفهاوي ،١١1/٠ :جحقيــ ::ظــيذ يالوــي ،ن :داس املػشفــت للطباغــت واليشــش
(بي ــروث – لبى ــان ) ،ط :بـ ــذون ج ــاسيخ ،التىقيـ ــف غل ــا مهمـ ــاث التػ ــاسيف :ملحمـ ــذ غب ــذ الـ ــش و املى ــاو  ،٩١١/٠ :جحقيـ ــ ::د /سض ــىان الذايـ ــت ،هـ ــ :داس الفكـ ــش
املػاصش ،ـ٠2٠١ ( :٠هـ ) .
 ( ،2 ٠بـذء الـى ي ) حـذيث قـم ،3
:
مً أمـىس سظـىل ه
-7
س جحقيـ ::د .مصـطفى ديـب البغـا،
وظـيىه وأيامـه أليـي غبـذه بـً سظـماغيل البرـاس / :
الجامؼ املعىذ الصحيح املختصش
.
هـ :داس ابً ثير ،اليمامت ( بيروث) ،ـ٠2١٩ ( :3هـ ٠٧١٩ -م )
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ٚإجياب ايتهافٌٚ ،ايتعاٚ ٕٚايرتاسِٚ ،ايؿفاع ١اؿػٓٚ ،١اٱق٬ح بري ايٓاؽٚ ،غ
شيو مما فْ ٘ٝفع يًٓاؽ  َٔ .تًو اٯٜات عً ٢غب ٌٝاملجاٍ  ٫اؿكط َا :٢ًٜ
قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ (البقشة ،)٠٩٩ :قاٍ اهلل تعازي
ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ (الىحلٚ ،)٧١ :قاٍ تعازي ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ (املائذةٚ ،)1 :قاٍ تعازي ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ
(اليعاءٚ ،)١١ :قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂    ﮊ
(الحجشاث. (٠١ :

الرتغيب يف تقديم الهفع للهاس:
ضٳغب اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي يف تكس ِٜايٓفع يًٓاؽ ٚأَط ب٘ يف نج َٔ اٯٜات ايكطآْ١ٝ
ايهطضيَٗٓ ١ا :قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ (آل غمشانٚ ،)٠32 – ٠33 :قاٍ تعازي ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽
﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂    ﮊ (املائذةٚ ،)١ :قاٍ تعازي ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮊ (التىبتٚ ،)6١ :قاٍ تعازي ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﮊ (إلاظشاءٚ ،)1٩ – 16 :قاٍ تعازي ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
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ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ (الحجٚ ،)2٠ :قاٍ تعازي ﮋﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ (ظبأ.)3٧ :
ٜتهأ َٔ اٯٜات ايػابك ١إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي ضٳغب يف تكس ِٜايٓفع يًٓاؽ ٚأَط ب٘
عرب اؿح عً ٢اٱْفام عً ٢ايفكطاٚ ٤املػانري يف ايػَّطاٚ ٤ايهَّطاٚ ،٤تكس ِٜايكسقات
ٚايعنا ٠ملػتشكٗٝاٚ ،تكس ِٜاملعطٚف يًٓاؽ ٚاٱق٬ح بٚ ،ِٗٓٝسجِٗ عً ٢ايٛفا٤
ٚايعٗٛز ٚاملٛاثٝل ٚا٭َط بامل عطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهطٚ ،إٜفا ٤املهٝاٍ ٚاملٝعإٚ ،إعَّا٤
ايكطابات ٚاملػانري ٚابٔ ايػب ٌٝسكٛقِٗٚ ،اٱسػإ إزي ايٓاؽ عَُٛاًٚٚ ،عس اهلل
يهٌ َٔ قسّ ايٓفع يًٓاؽ ٚزفع ايهطض عِٓٗ غ  ٟايسْٝا ٚاٯخطٚ . ٠يكس سحَّ ايطغٍٛ
ايهط ِٜعًْ ٢فع ايٓاؽ ٚخسَتِٗ بإط٬م ز ٕٚشيٝٝع ٭فهاضِٖ أ ٚ٭سٛاهلِ; إش اـ
يف اٱغ ّ٬عاّ  .فعٔ عبس اهلل بٔ عُط ( إٔ ضد ً٬دا ٤إزي ضغ ٍٛاهلل فكاٍٜ :ا ضغٍٛ
اهلل أ ٟايٓاؽ أسب إزي اهلل ؟ فكاٍ :أسب ايٓاؽ إزي اهلل تعازي أْفعِٗ يًَّٓاؽٚ ،ٳأُّسٳب
ا٭عُاٍ إزي اهلل

 -ععٚدٌ – غطٚض تٴسخً٘ عًَ ٢ػًِ ،أ ٚتهؿف عٓ٘ نطب ،١أٚ

تكه ٞعٓ٘ زٜٓاً ،أ ٚتَّطز عٓ٘ دٛعاًٚ ،٭ٕ أَؿَ ٞع أرٍ يف ساد ١أسب إي َٔ َّٞإٔ
أعتهف يف ٖصا املػذس ؾٗطاً ٜ -عين َػذس املس َٔٚ – ١ٜٓنعِ غٝع٘ – ٚي ٛؾا٤
إٔ ضيه ٘ٝأَهاَ – ٙٮ اهلل قًب٘  ّٜٛايكٝاَ ١ضِنٳ٢ٶ ٚ ،ٳَٔٵ َؿَ ٢ع أخ ٘ٝيف ساد ١ست٢
ٜكهٗٝا ي٘ ثٳبَّتٳ اهلل قسَ ّٜٛ ٘ٝتع ٍٚا٭قساّ )( ٚ ،) 8عٔ أب ٞايسَّضزا ٤إَّٔ ضغ ٍٛاهلل قاٍ
( أ ٫أخربنِ بأفهٌ َٔ زضد ١ايكٝاّ ٚايكٚ ٠٬ايكسق . ١قايٛا :بً . ٢قاٍ :إق٬ح
شات ايبريٚ ،فػاز شات ايبري اؿايكٚ ،) 9 () ١قس اغت٦صٕ ضدٌ ايٓيب يف ضق ١ٝضدٌ يسغت٘
عكطب فكاٍ ي٘ ايٓيب ( َٔ اغتَّاع َٓهِ إٔ ٜٓفع أخا ٙفًٝفعٌ )
ايػط تَّف ٧غهب ايطب ) .

( ) 10

ٚقاٍ ( قسق١

( ) 11

8

 امل جـم الكبيـر :أليـي القاظـم ظــليمان بـً أحمـذ الط راوـي ،2١3/٠1 :جحقيـ ::حمــذ بـً غبذاملجيـذ العـلفي ،هــ :مكتبــت الػلـىم والحكـم (املىصـل – الػـشامل ) ،ط:٠2١2( ،1هـ ٠٧١3 -م )  ،امل جـم ألاوظـ  :أليـي القاظـم ظــليمان بـً أحمـذ الط راوــي ،٠3٧/6 :جحقيـ ::ـاسمل بــً غـىن ه بـً  ،وآخــش مػـه ،هــ :داس الحــشمين
– الق ــاهشة ،ط ٠2٠١( :٠هـ ـ ) ،والعلع ــلت الص ــحيحت :ملحم ــذ هاص ــش ال ــذيً ألالب ــاوي ،١٩2/1 :ب ــشقم ( )٧١6وق ــال غى ــه :حع ــً ،ن :مكتب ــت املػ ــاس ( الشي ــان –
العػىديت ) .
9
 ظـنن أيــي داود :أليـي داود ظــليمان بـً ألاجــػث ال جعــتاوي ،231/2 :بـشقم ( ،)2٧1٠هــ :داس الكتـال الػشيــي (بيــروث  -لبىـان) ،ط :بــذون جـاسيخ ،وصــححه ألالبىــاويفي مشكاة املصابيح :ملحمذ بً غبذ ه الخطيب الت ريض  :٧1/3 :جحقي :هاصش الذيً ألالباوي ،هـ :املكتب إلاظالمي – ( بيروث) ،ـ٠2١١ ( :3هـ ٠٧١١ -م)
10
 صــحيح معــلم :أليــي الحعــين معــلم بــً الحجــاا بــً معــلم القشــير الى عــابىس  ( ٠١/٩ :تــال العــالم) ،سقــم (  ،) ١١١٩ه ــ :داس الجيــل بيــروث ا داس فــاملالجذيذة ـ بيروث ،ط :بذون جاسيخ.
11
 -العلعلت الصحيحت :ملحمذ هاصش الذيً ألالباوي ،2١٩/2 :بشقم  ٠٧١١وقال :صحيح بمجمىع شقه وجىاهذه .
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ٜتهأ َٔ ا٭سازٜح ايػابك ١إٔ ايٓيب ضغّبٳ املَٓ٪ري يف تكس ِٜايٓفع يًٓاؽ ملا يصيو َٔ
أثط نب يف ؼكٝل ا٭َٔ ٚا٭َإ ٚايػعازٚ ٠ا٫غتكطاض يف اجملتُعات اٱْػاْ.١ٝ
ضوابط تقديم الهَّفع للهَّاس:
إَّٕ املػًِ يف ْفع٘ يًَّٓاؽ  ٫بٴسَّ ي٘ إٔ ًَّٜٓل ٚفكاً يهٛابط ػعٌ ْفع٘ يًٓاؽ ف ٘ٝأثط
زْٚ ٟٛٝأدط أخط ٟٚيٝذُع بري غعاز ٠ايسْٝا ْٚع ِٝاٯخطٚ ،٠لٌُ أِٖ ايهٛابط َٔ
ٚدْٗ ١عط ٟفُٝا :ًٜٞ
 )1اٱضيإ :قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ (الفشقان،)13 :

أ ٟعسّ قبَ ٍٛا عًُٛا َٔ اؿػٓات نإطعاّ املػانريٚ ،قً ١ا٭ضساّٚ ،غ
شيوٚ ،أْٗا  ٫تٓفعِٗ; ٭ٕ اٱضيإ ؾطط يف قب ٍٛا٭عُاٍ "

( ) 12

ٚقدددداٍ اهلل تعددددازي ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ (الىــىسٜ ،)3٧ :كددد ٍٛايؿدددٛناْ" :ٞاملدددطاز
با٭عُاٍ ٖٓاٖ :د ٞا٭عُداٍ ايديت َدٔ أعُداٍ اـد نايكَّدسقٚ ،١ايكَّدًٚ ،١فدو ايعداْ،ٞ
ٚعُاض ٠ايبٝتٚ ،غكا ١ٜاؿاز ٚ ...املعٓ :٢إَّٔ ايهفداض ٜٴعٳٍّٛيد ٕٛعًد ٢أعُداهلِ ايديت ٜعْٓٗٛدا
َٔ اـد َُّٜٚعد ٕٛيف ثٛابٗدا ،فدإشا قدسَٛا عًد ٢اهلل غدبشاْ٘ مل جيدسٚا َٓٗدا ؾد٦ٝاً; ٭ٕ
ايهفط أسبَّٗا ٚقا أثطٖا".

( ) 13

ٚقاٍ اهلل تعازي ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ (اليعاءٜ )٠12 :ك ٍٛابٔ دع " :ٟزخًت َِٔٵ يًتبعٝض ضفكاً بايعباز;
٭َّٕ ايكاؿات عً ٢ايهُاٍ َّٜٝ ٫كٗا ايبؿط ﮋ ﮇ ﮈ ﮊ تكٝٝس باؾرتاط اٱضيإ،
فإَّْ٘ ٜ ٫ٴكبٌ عٌُ إ ٫ب٘".

( ) 14

 )2اٱخ٬م :إٔ ٜه ٕٛتكس ِٜايَّٓفع يًَّٓاؽ خايكاً َٔ ايطٍّٜا َٔٚ ٤ايؿٛا٥ب فٜ ٬كأ
إٔ ٜهَ ٕٛؿطٚطاً بتشكٝل ؾ ٤ٞيِ ٳُٔٵ ٜبصٍ ْفع٘ يًٓاؽ أ ٚيػطض ؾ ،٤ٞبٌ  ٫بٴسَّ إٔ
12

 التع ــهيل لػل ــىم التنزي ــل :ب ــً ج ــض الكل ــي ،٩٩/3 :هـ ـ داس الكت ــال الػشي ــي ( بي ــروث – لبى ــان ) ،ط2١3( 2هـ ـ ٠٧٧١ -م ) ،واهظ ــش :ف ــتح الق ــذيش الج ــامؼ ب ــين فل ــيالشوايـت والذسايـت مـً غلــم التفعـير :ملحمـذ بــً غلـي الشـىكاوي ،٧1/2 :هــ :مؤظعــت الشيـان ( بيـروث ـ لبىـان ) ،ـ٠213 ( :3ه ـ 1١١1 -م ) ،و ج عـير الكـشيم الشحمــان
في جفعير الم املىان :لػبذ الشحمان بً هاصش العػذ  :ص ،١1٧هـ :مؤظعت الشظالت ( بيروث ـ لبىان ) ،ـ٠2٠٧ ( :٠هـ ـ ٠٧٧١م ) .
13
 فتح القذيش :للشىكاوي( ١٠/2 :مصذس ظاب.) :14
 التعــهيل لػلــىم التنزيــل: :بــً جــض الكل ــي ،٠١١/٠ :واهظــش فــتح القــذيش :للشــىكاوي ) 6٠٠/٠ ( :جحقيــ :د /غبــذالشحمان غميــرة ،هــ :داس الىفــاء للطباغــت واليشــشوالتىصيؼ ( املىصىسة ) ،ـ٠2٠١ ( ،٠هـ ـ ٠٧٧2م ) .

للعلىم اإلنسانيت واالجتواعيت

64

العذد ( ) 7الوجلذ ( ) 11يىليى 2015م

ISSN : 2410-1818

نفع الناس للناس يف ضوء القرآن الكريم

| د .رفعت حسين محمد عبورة

ٜه ٕٛابتػاَ ٤طنا ٠اهلل تعازيٚ ،ٳسٴبَّاً يف إٜكاٍ اـ يًَّٓاؽ ٚزفعاّ يًهَّطض عِٓٗ
ؼكٝكاً يك ٍٛاهلل تعازي ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ

ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﮊ (الكهف ،)٠٠١ :قاٍ ايكططيب :قاٍ املاٚضز،ٟ
ٚقاٍ طيٝع أٌٖ ايتأَ ٌٜٚعٓ ٢قٛي٘ تعازي ﮋ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﮊ "أْ٘ ٜ ٫طاٞ٥
بعًُ٘ أسساً"( ٜٚ ،)15كسّ اـ ٚايٓفع يًٓاؽ عَُٛاً ز ٕٚشيٝٝع بٚ ،ِٗٓٝز ٕٚإٔ ٜؿطط
عً ِٗٝؾطٚطاً (َا) قس ته ٕٛفشف ١يف سكِٗ ٚتهطِٖ أنجط مما تٓفعِٗ.
َٛ )3افك ١ايَّٓفع يًهتاب ٚايػَّٜٓٚ :١تذًٖ ٢صا َٔ خد ٍ٬فٗدِ قٛيد٘ اهلل تعدازي ﮋ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ
ﰜ ﮊ (الكهـف)٠٠١ :

قاٍ ابٔ ندج  :أَ :ٟدا ندإ َٛافكد ًا يؿدطع اهللٖٚ ،د ٛايدصٜ ٟٴدطاز

ب٘ ٚد٘ اهلل ٚسس ٫ ٙؾطٜو يٖ٘ٚ ،صإ ضنٓا ايعٌُ املتكبدٌ٫ ،بدس إٔ ٜهد ٕٛخايكداً
هلل ،قٛاباً عً ٢ؾطٜع ١ضغ ٍٛاهلل" ( .) 16
فعٓسَا ٜػع ٢امل َٔ٪يتكس ِٜايٓفع يًٓاؽ ٚزفع ايهطض عِٓٗ ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛشيو
بايٛغا ٌ٥املؿطٚع ١املٛافك ١يًهتاب ٚايػَّٓ ،١ف ٬جيٛظ ٱْػإ َُٗا نإ داٖ٘ أٚ
عًُ٘ أَ ٚاي٘ أَ ٚهاْت٘ إٔ ٜػع ٢يٓفع إْػإ ( َا ) أ ٚدَٗ ( ١ا ) بتعَّ ٌٝسسٚز اهلل،
أ ٚسيدايف ١ؾطع اهلل يف أَط ( َا ) َٔ أَٛض اؿٝاٚ ،٠يصيو ملا دا ٤أغاَ ١بٔ ظٜس د اؿِب
ابٔ اؿِبّ د إزي ضغ ٍٛاهلل ،يٝهًُ٘ يف ؾإٔ إسس ٣ايؿطٜفات َٔ ،بين َٳدٵع ،ّٚناْت
قس غطقت ٖٞٚ ،فاطُ ١املدع ،١َٝٚيِٝٴػٵكِط عٓٗا اؿسّ ،إنطاَاً يكَٗٛاٚ ،ٳتٳأُّيفاِّ هلِِّ،
اَّْ٬قاً َٔ َطاعا ٠ايٛاقعٚ ،عسّ إغهاب عٴكٵبٳتِٗا ،بٌ تكطٜبِٗ ،فػهب ضغ ٍٛاهلل
ست ٢اظيطَّ د ٚدٗ٘ ثِ قاٍ "أتؿفع يف سس َٔ سسٚز اهلل؟! إصيا أًٖو َٔ نإ قبًهِ،
أِْٗ ناْٛا ،إشا غطم ف ِٗٝايؿطٜف تطنٚ ،ٙٛإشا غطم ف ِٗٝايهعٝف ،أقاَٛا عً٘ٝ
اؿسَّ ٚاُّٜٵِ اهلل ،ي ٛإَّٔ فاطُ ١بٓت قُس غطقت ،يكَّعتٴ ٜسٖا"( .) 17

15

 الج ــامؼ ألحك ــام القـ ـشآن :أليـ ــي غب ــذه ب ــً أحمـ ــذ القش ــي ،٩١/٠٠ :جحقي ــ ::هش ــام ظـ ــليم البر ــاس  ،هـ ــ :داس غـ ــالم الكت ــب ( الشي ــان – العـ ــػىديت ) ،ط:٠(٠213هـ 1١١3 -م ) ،واهظـش :مػــالم التنزيـل :أليـي الحعــين بـً معـػىد البغــى  ،1٠3/١ :جحقيـ ::غبـذه الىمــش وآخـشون ،هــ :داس يبــت لليشـش والتىصيــؼ،
ـ٠2٠٩ ( ،2هـ ـ ٠٧٧٩م ) .
16
 جفعير القشآن الػظيم :إلظماغيل بً غمش بً ثير ،1١١/١ :جحقي ::ظامي بً ظالمت ،هـ :داس يبت لليشش والتىصيؼ ،ـ٠21١ ( ،1هـ ـ ٠٧٧٧م ) .17
 -الجامؼ ملعىذ الصحيح :للبراس  ،٠1١1/3 :بال  ١1حذيث سقم ( . ) 31١١
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 )4عسّ اْتعاض املهافأ َٔ ٠ايبؿط :إَّٕ امل َٔ٪اؿل ٖ ٛايصٜ ٟػع ٢إزي تكس ِٜايٓفع
يٰخط ٜٔبكسض ا٫غتَّاعٚ ،١ز ٕٚإٔ ٜٓتعط َٔ أسس دعا٤ٶ  ٫ٚؾهٛضاً ،تَّبٝكاً
عًُٝاً َٓ٘ يك ٍٛاهلل تعازيﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﮊ (إلاوعان)٠١ – ٧ :

٭ًّٕ ٖسف٘ ضنا اهلل ٚا٭دط ا٭خطٚ ،ٟٚيصيو فٜٗ ٫ ٛٴتٵبِعٴ

ُّسَٴ٘ٴ َٔ ْفع يًَّٓاؽ َٳَّٓاً  ٫ٚأشٜ ٫ٚ ،٣ٴكٝب٘ اٱسباطٜ ٫ٚ ،كٌ ظياغ٘ إٕٵ مل
َٳا ٜٴك ٍّ
ٜٴؿهط َٔ يسٕ ايَّٓاؽ .
 )5املٓفع ١ايطَّادش َٔ :١نٛابط تكس ِٜايٓفع يًَّٓاؽ تطدٝأ داْب املٓفع ١يف ايعٌُ املطاز
أزا ٙ٩يتكس ِٜايٓفع يٰخط ،ٜٔأَا إشا تطدَّأٳ داْب ايهطض عً ٢داْب ايٓفع فٝذب
اٱق٬ع عٔ ٖصا ايعٌُ ٚاْ٫كطاف عٓ٘ إزي غ  ٙيك ٍٛاهلل تعازي ﮋ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﮊ )الحج)٩٩ :

أٚ":ٟؼطٚا َا ٖ ٛخ ٚأقًأ فُٝا تأتٚ ٕٛتصضٕٚ

نٓٛافٌ ايَّاعات ٚقً ١ا٭ضساّ َٚهاضّ ا٭خ٬م"

( ) 18

ٚستٜ ٫ ٢تشكل ف ٘ٝقٍٛ

اٱَاّ ايؿافع ٞضظي٘ اهلل:
 َٔٚايبِطٍّ َا ٜه ٕٛعكٛقاً

ضاّٳ ْفعا فُّهٳطَّ َٔ غ قكسٍ

( ) 19

 )6املبدددازض ٠إزي تكدددس ِٜايَّٓفدددع يًٓددداؽ :إّٕ املبدددازض ٠إزي تكدددس ِٜايٓفدددع يًٓددداؽ زيٝدددٌ عًددد٢
نُددداٍ اٱضيدددإ ٚقٛتددد٘ بدددسي ٌٝقددد ٍٛايدددٓيبٜ ٫( :ددد َٔ٪أسدددسنِ ستددد ٢حيدددبَّ ٭خٝددد٘
إٔ اٱْػدددإ حيدددب ايٓفدددع يٓفػددد٘ ٚزفدددع ايهدددطض عٓٗدددا
َدددا حيدددب يٓفػددد٘)( )20فهُدددا َّ
فعًٝدددد٘ إٔ حيددددب ايٓفددددع يًَّٓدددداؽ ٚزفددددع ايهددددطض عددددِٓٗ نُددددا حيددددب شيددددو يٓفػدددد٘
إٔ
يٝهددد ٕٛبدددص يو قدددس بًدددؼ نُددداٍ اٱضيدددإ ٚٚقدددٌ إزي قددد ٠ٛاٱضيدددإٜٚ ،بدددس ٚيدددَّ ٞ
ٖددددصا اؿددددسٜح َٝددددعإ ٜددددعٕ بدددد٘ ايفددددطز املدددد َٔ٪قدددد ٠ٛإضياْدددد٘ ٚنُايدددد٘ٚ ،اٱْػددددإ
أعدددددددددطف بٓفػددددددددد٘ َدددددددددٔ غددددددد د ٚ ٙيدددددددددصيو قددددددددداٍ اهلل تعدددددددددازي ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﮊ(القيامـ ــتٚ،)٠2 :قدددددس ندددددإ ايدددددٓيب أغدددددطع ايٓددددداؽ َبدددددازض ،ً٠يتككددددد ٞأغدددددباب
اـَّدددطَٚ ،كدددازض ،ٙيٝسفعددد٘ عدددِٓٗ ،فعدددٔ أْدددؼ بدددٔ َايدددو ،قددداٍ :ندددإ ضغدددٍٛ
18

 سسجاد الػقل العليم الا مضايا القشآن الكشيم :ملحمذ بً الػماد أبى العػىد ،٠11/6 :هـ :داس احياء التراث الػشيي ( بيروث – لبىان) ،ط ( :بذون جاسيخ ).19
 ديـىان إلامـام الشــافوي :أليـي غبــذ ه بـً سدسيـغ الشــافوي املط يل ـي القش ـ ي :صـ ،١3جحقيــ ::غبـذالشحمً املصـطاو  ،هــ :داس املػشفـت (بيــروث ـ لبىـان ) ،ـ( :3 1١١١م) .
20
 -الجامؼ املعىذ الصحيح :للبراس  ( ،٠2/٠ :تال إلايمان ) سقم الحذيث ( ( )٠3مصذس ظاب. ) :
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اهلل ،أؾددددذع ايٓدددداؽٚ ،أسػددددٔ ايٓدددداؽٚ ،أدددددٛز ايٓدددداؽ ،قدددداٍ :فددددعع أٖددددٌ املسٜٓدددد١
يًٝدددد ،١فدددداًَّْل ايٓدددداؽ قبددددٌ ايكددددٛت ،فتًكدددداِٖ ضغدددد ٍٛاهلل ٚقددددس غددددبكِٗ ٖٚددددٛ
ٜكددد ( :ٍٛيدددٔ تٴطاعدددٛا ) ٖٚددد ٛعًددد ٢فدددطؽ ٭بددد ٞطًشددد ١عٴد دطٵ ،) 21 ( ٍٟيف عٴٓٴكددد٘ ايػدددٝف
قددددداٍ :فذعدددددٌ ٜكددددد ٍٛيًٓددددداؽ ( يدددددٔ تطاعدددددٛا ) ٚقددددداٍٚ ( :ددددددسْا ٙعدددددطاً ) ( ٜعدددددين
ايفطؽ)( .) 22

احلكم الشزعي لتقديم الهَّفع للهَّاس:
يكس أَط اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي عباز ٙاملَٓ٪ري بتكس ِٜايَّٓفع يًٓاؽ بكٛضَ ٠باؾطٚ ٠غ
َباؾط َٔ ٠خ ٍ٬آٜات نج َٗٓ ٠ا عً ٢غب ٌٝاملجاٍ  ٫اؿكط ق ٍٛاهلل تعازي ﮋ ﮕ
ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮊ

(الحج ،)٩٩:فكس أَط اهلل – ععٚدٌ – بتكس ِٜايٓفع يًٓاؽ يف ٖص ٙاٯ ١ٜبكٛضَ ٠باؾط٠
عٳبَّطٳ عٓٗا بأَطِٖ بفعٌ اـ .
قددداٍ ابدددٔ عَّٝدددٚ ،١ايكدددططيب( ْ " :) 23دددسب فُٝدددا عدددسا ايٛادبدددات ايددديت قٳدددأَّ ٚدٛبٗدددا
َددددٔ غدددد ٖددددصا املٛنددددع" ٜٚكدددد ٍٛايجعدددداييبٖ " :ددددص ٙاٯٜدددد ١ايهطضيدددد ١عاَدددد ١يف أْددددٛاع
اـدد د ات َٚددددٔ أععُٗددددا ايطأفددددٚ ١ايؿددددفك ١عًدددد ٢خًددددل اهلل َٛٚاغددددا ٠ايفكددددطاٚ ٤أٖددددٌ
اؿاد" .١

( ) 24

ٚيف اٯ ١ٜنُا قاٍ اٯيٛغ ٞتعُ ِٝبعس ؽكٝل أ ٚككٛم بايٓٛافٌ ٚعٔ ابٔ
عباؽ ضن ٞاهلل تعازي عُٓٗا :أَّْ٘ أَط بكً ١ا٭ضساّ َٚهاضّ ا٭خ٬م(ٚ ،")25قاٍ
ايؿطبٝين " :أ :ٟنً٘ َٔ ايكطب نكً ١ا٭ضساّٚ ،عٝاز ٠املطٜضٚ ،م ٛشيو َٔ َعايٞ
ا٭خ٬م(ٚ ،" )26قاٍ ايسنتٛض قُس غٝس طَّٓا :ٟٚفعٌ اـ ٜؿٌُ نٌ قٚ ٍٛعٌُ
ٜطن ٞاهلل تعازي ،نإْفام املاٍ يف ٚد ٙٛايربٚ ،نكً ١ايطسِٚ ،اٱسػإ إزي اؾاض
21
 ُ :ظشا غليه .22
 الطبقاث الك ري: :بً ظػذ ،3٩3/٠ :هـ  :داس صادس ( بيروث – لبىان ) ،ط ( :بذون جاسيخ ) .23
 املح ــشس ال ــىجيز فـ ــي جفع ــير الكت ــال الػضيـ ــض :ألي ــي غب ــذالح :بـ ــً غال ــب ب ــً غطيـ ــه ألاهذل ـ ـ ي ،٠66/2 :جحقي ــ ::غبذالعـ ــالم غبذالش ــافي  ،ن :داس الكتـ ــبالػلميت ( بيروث – لبىان ) ،ط٠2٠3( :٠هـ ٠٧٧3 -م ) ،والجامؼ ألحكام القشآن للقش ي ،٧١/٠1 :جحقي ::هشام ظمير البراس (مصذس ظاب.) :
24
 الجىاهش الحعان في جفعير القشآن :لػبذ الشحمً بً الثػال ي ،١٧/3 :ن :مؤظعت الاغلمي ( بيروث – لبىان ) ،ط ( :بذون جاسيخ ).25
 سون املػـاوي فـي جقعــير القـشآن الػظـيم والعــبؼ املثـاوي :ملحمـىد بــً غبـذه لى ـ ي :،1١١/٠٩ :هــ :داس سحيـاء التـراث الػشيـي ( بيـروث – لبىــان ) ،ـ٠2١١ ( :2ه ـ - ٠٧١١م ) .
26
 -جفعير العشاا املىير :ملحمذ أحمذ الششبيلي ،22٩/1 :هـ :داس الكتب الػلميت ( بيروث ـ لبىان ) ،ط( :بذون جاسيخ).
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ٚغ شيو َٔ ا٭فعاٍ اييت سهت عًٗٝا تعاي ِٝاٱغٜٚ ." ) 27 (ّ٬أَط اهلل غبشاْ٘ ٚتعازي
بتكس ِٜايَّٓفع يًَّٓاؽ بكٛض ٠غ َباؾط ٠يف قٛي٘ تعازي ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ (املائذة:

 ،)1قاٍ ايكططيب ٖٛ :أَط ؾُٝع اـًل بايتعا ٕٚعً ٢ايرب

ٚايتك ،٣ٛأ ٟيِٝٴعِٔٵ بعههِ بعهاًٚ ،ؼاثٛا عًَ ٢ا أَط اهلل تعازي ٚاعًُٛا ب٘ٚ ،اْتٗٛا
عَُّا ْٗ ٢اهلل عٓ٘ ٚاَتٓعٛا َٖٓ٘ٚ ،صا َٛافل ملا ض ٟٚعٔ ايٓيب أْ٘ قاٍ َٔ ( :زٍَّ عً٢
خ فً٘ َجٌ أدط فاعً٘ )

( 28

)ٚ ،قاٍ املاٚضزْ :ٟسب اهلل – غبشاْ٘  -إزي ايتعإٚ

بايرب ٚقطْ٘ بايتك ٣ٛي٘; ٭َّٕ يف ايتك ٣ٛضنا اهلل تعازيٚ ،يف ايرب ضنا ايٓاؽ ٚ ،ٳَٔٵ طيع
بري ضنا اهلل – تعازي – ٚضنا ايٓاؽ فكس شيت غعازت٘ ٚعُت ْعُت٘ "( ٜٚ ،) 29ك ٍٛابٔ
دع ٟايهًيب :ايفطم بري ايبّطٚ ،ايتك ٣ٛإَّٔ ايبّط عاّ يف فعٌ ايٛادبات ٚاملٓسٚبات ٚتطى
احملطَاتٚ ،يف نٌ َا ٜٴكُّطٍّب إزي اهللٚ ،ايتك ٣ٛيف ايٛادبات ٚتطى احملطَات ز ٕٚفعٌ
املٓسٚبات ،فايرب أعِ َٔ ايتك. ) 30 ("٣ٛ
 َٔٚخَ ٍ٬ا تكسّ ٜعٗط يٓا دًٝاً إَّٔ اؿهِ ايؿطع ٞيتكس ِٜايٓفع يًٓاؽ ٖٛ
ايٓسب ٚا٫غتشباب .
الوبحث الثاني :أنىاع نفع الناس للناس في ضىء القرآى الكرين
ٜط ٣ايباسح إَّٔ طيٝع اٯٜات اييت تأَط بايعسٍ ٚاٱسػإٚ ،اٱق٬ح بري ايٓاؽ،
ٚايٛفا ٤بايعكٛز ٚايعٗٛزٚ ،ايعناٚ ٠ايكسقٚ ١ايكطض اؿػٔ ٚإجياب ايتهافٌ
ٚايتعا ٕٚعً ٢ايرب ٚايتكٚ ،٣ٛا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهطٚ ،فعٌ اـ ٚغ شيو
ََُِّا فْ ٘ٝفع يًٓاؽٚ ،سٌ َؿانًِٗٚ ،إعاْتِٗ عًَٛ ٢ادَٗ ١تًَّبات اؿٝا ٠املدتًف،١
ٚإزخاٍ ايفطح ٚايػطٚض عًٚ ،ِٗٝؼكٝل ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ٚايطَّفا ٙيًُذتُع نًٗا تأَط
بتكس ِٜايٓفع يً ٓاؽ بأغًٛب َباؾط ٚغ َباؾط ٫ٚ ،ضيهٔ سكط نٌ اٯٜات يف َجٌ
ٖصا املكاّ يهجطتٗا ٚ ،بعس ايٓعط يف ايهج َٔ اٯٜات ايكطآْٚ ١ٝتفاغ ٖا ٚقاٚي١

27
 التفعير الىظي  :للذ تىس ظيذ ىطاو  ،1٧٧١/٠ :هـ :داس العػادة (مصش) ط ( :بذون جاسيخ ).28
 صــحيح مع ــلم :أليــي الحع ــين معــلم ب ــً الحج ــاا الى عــابىس  ،2٠ /6 :ت ــال إلامــاسة :ب ــال فبــل سغاه ــت الغ ــاص فــي ظ ـ يل ه ،حــذيث سق ــم (( ،)٠١٧3مص ــذسظاب):
29
 الجامؼ ألحكام القشآن :للقش ي( 2٩- 26/6 :مصذس ظاب.):30
 -التعهيل لػلىم التنزيل: :بً جض الكل ي( ٠6٩/٠ :مصذس ظاب.):
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ايتعُل يف فُٗٗا قػِ ايباسح أْٛاع ْفع ايٓاؽ يًٓاؽ يف اؿٝا ٠ايسْٝا َٔ خ ٍ٬ايكطإٓ
ايهط ِٜإزي غت ١أقػاّ:
- 1ايَّٓفع املاز. ٟ

- 2ايَّٓفع املعٓ. ٟٛ

 - 3ايَّٓفع ا٫دتُاع. ٞ

- 4ايَّٓفع ا٫قتكاز. ٟ

 - 5ايَّٓفع ايػٍّٝاغ. ٞ

 - 6ايَّٓفع ا٭َين .

أوالً :الهَّفع املادي يف القزآى الكزيم
ٜٚؿٌُ ْفع ايٓاؽ يًٓاؽ بتكس ِٜاملاٍ هلِٚ ،بهٌ َتاع ٜٴٓتفع ب٘ ،سٝح أَط اهلل
غبشاْ٘ ٚتعازي – بتكس ِٜايٓفع املاز ٟيًٓاؽ َٔ خ ٍ٬نج َٔ اٯٜات اييت تأَط
ٚؼح ايكازض ٜٔعً ٢بصٍ املاٍٚ ،عً ٢أزا ٤ايعَّناٚ ،٠ايكَّسقاتٚ ،ايكطض اؿػٔ،
ٚعً ٢اٱْفام يف غب ٌٝاهلل عً ٢ايفكطاٚ ،٤املػانريٚ ،ايٝتاَٚ ،٢ا٭قاضب ٚاحملتادري،
ٚغ شيو َٔ ٚد ٙٛاٱْفام اييت حيتاز إيٗٝا اجملتُع اٱْػاْٚ ،ٞغٓتٓا ٍٚبعض اٯٜات
يف ٖصا اجملاٍ; ٭ٕ املكاّ ٜ ٫تػع يصنطٖا طيٝعاً َٔ ،شيو عً ٢غب ٌٝاملجاٍ:
 قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ (البقشة،)3 :اٱْفام ٖ ٛاٱسػإ
إزي املدًٛقري بايَّٓفع املتعس ٟإيٚ ،ِٗٝأٚزي ايٓاؽ بصيو ايكطابات ٚا٭ًٖٚ ٕٛاملُايٝو،
ثٴِ ا٭داْبٜٚ ، ) 31 ( .ك ٍٛابٔ عاؾٛض يف تفػ  " :ٙاٱْفام إعَّا ٤ايطظم فُٝا ٜعٛز
باملٓفع ١عً ٢ايٓفؼ ٚا٭ٌٖ ٚايعٝاٍ َٚٳٔ ٜٳطغب يف قًت٘ أ ٚايتكطب هلل بايٓفع ي٘ َٔ
طعاّ أ ٚيباؽٚ ،أضٜس ب٘ ٖٓا بج٘ يف ْفع ايفكطاٚ ،٤أٌٖ اؿادٚ ،١تػسٜس ْٛا٥ب
املػًُري بكط ١ٜٓاملسح ٚاقرتاْ٘ باٱضيإ ٚايك ٠٬ف ٬ؾو أْ٘ ٖٓا خكً َٔ ١خكاٍ
اٱضيإ ايهاٌََٚ ،ا ٖ ٞإ ٫اٱْفام يف غب ٌٝاـ ٚاملكاحل ايعاَ ١إش  ٫ضيسح
أسس بإْفاق٘ عًْ ٢فػ٘ ٚعٝاي٘ فصيو مما تسع ٛإي ٘ٝاؾبً ١فٜ ٬عتين ايسٜٔ
بايتشطٜض عً ;٘ٝفُٔ اٱْفام َا ٖٚ ٛادب  ٖٛٚسل عً ٢قاسب ايطظم ،يًكطاب١
ٚيًُشاٜٚر َٔ ا٭َْٛٚ ١ا٥ب ا٭َ ١نتذٗٝع اؾٛٝف ٚايعناٚ ،٠بعه٘ قسز،
ٚبعه٘ تفطن٘ املكًش ١ايؿطع ١ٝايهطٚض ١ٜأ ٚاؿادٚ ١ٝشيو َفكٌ يف تهاعٝف
ا٭سهاّ ايؿطع ١ٝيف نتب ايفك٘ َٔٚ ،اٱْفام تَّٛع َ ٖٛٚا فْ ٘ٝفع َٔ زعا
ايس ٜٔإزي ْفع٘ .

"( ) 32

31

 جفعير القشآن الػظيم: :بً ثير ( ٠6٧/٠ :مصذس ظاب.) :32
 -التحشيش والتىىيش :ملحمذ الطاهش بً غاجىس ،13١/٠ :هـ :داس سحىىن لليشش والتىصيؼ ،جىوغ – ٠٧٧٩م .
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ٜٚك ٍٛايػعسٜ " :ٟسخٌ ف ٘ٝايٓفكات ايٛادب ١نايعَّناٚ ٠ايٓفك ١عً ٢ايعٚدات
ٚا٭قاضبٚ ،املُايٝوٚ ،م ٛشيوٚ ،ايٓفكات املػتشب ١ظُٝع ططم اـ ٚ ... ،نج اً َا
جيُع اهلل تعازي بري ايكٚ ٠٬ايعَّنا ٠يف ايكطإٓ; ٭َّٕ ايكََّ ٠٬تهُٓ ١اٱخ٬م
يًُعبٛزٚ ،ايعَّناٚ ٠ايَّٓفكَ ١تهُٓ ١اٱسػإ عً ٢عبٝس ،ٙفعٓٛإ غعاز ٠ايعبس إخ٬ق٘
يًُعبٛز ٚغع ٘ٝيف ْفع اـًل "

( ) 33

ٜٚك ٍٛايسنتٛض قُس غٝس طَّٓا " :ٟٚأٚ :ٟمما أعَّٓٝاِٖ ًَٚهٓاِٖ ٜتكسقٕٛ
يف ٚد ٙٛاـ ٚ ،ضيس ٕٚأٜس ِٜٗباٱسػإ إزي ايفك ٚاملػهري ٚ ...قس عٓ ٢ايكطإٓ
ايهط ِٜعٓا ١ٜفا٥ك ١باؿض عً ٢اٱْف ام يف ٚد ٙٛاـ َٚ ،سح ايصٜ ٜٔفعً ٕٛشيو
َسساً ععُٝاً يف عؿطات اٯٜاتٚ ،شيو ٭َّٕ ا٭َ ١اييت ٜهجط فٗٝا املٓفك ٕٛ٭َٛاهلِ يف
ٚد ٙٛاـ  ٫ ،بٴس إٔ تعع نًُتٗاٚ ،تػًِ َٔ نٛاضخ ؾت ٢ناؾٌٗٚ ،ايفكط
ٚاملطض ،فببصٍ املاٍ تٴػٳس سادات ايب٪غاٚ ،٤تؿاز َعاٖس ايتعًٚ ،ِٝتٴكاّ ٚغا ٌ٥سفغ
ايكشٚ ،١تُٓ ٛاحملبٚ ١املٛز ٠بري ا٭غٓٝاٚ ٤ايفكطا" . ٤


( ) 34

قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮊ (املىافقىن " )٠١ :قاٍ
ابٔ عباؽ :أ :ٟتٳكٳسَّقٛاٚ ،)35 ( ".قاٍ ايؿٛناْ " :ٞايعاٖط إَّٔ امل طاز اٱْفام يف
عً ٢عُٚ،)36 ("َ٘ٛقاٍ ايػعسٜ " :ٟسخٌ يف ٖصا ايٓفكات ايٛادب َٔ ١ايعَّنا،٠
ٚايهفاضاتْٚ ،فك ١ايعٚداتٚ ،املُايٝوٚ ،م ٛشيوٚ ،ايٓفكات املػتشب ١نبصٍ
املاٍ يف طيٝع املكاحل  ...يٝسٍ شيو عً ٢أْ٘ تعازي مل ٜهًف ايعباز َٔ ايٓفكَ ١ا
ٜعٓتِٗ ٜٚؿل عً ،ِٗٝبٌ أَطِٖ بإخطاز دع ٤مما ضظقِٜٗ ٚ ،ػطٜٚ ،ٙػط أغباب٘،
فًٝؿهطٚا ايص ٟأعَّاِٖ سيٛاغا ٠إخٛاِْٗ احملتادريٚ ،يٝبازضٚا بصيو

 قاٍ اهلل تعازي

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ (البقشة)1١2 :

"( .)37

ٜعين :تكسقٛا قاٍ

إٔ
بعهِٗ :أضاز ب٘ ايعَّنا ٠املفطٚنٚ ،١قاٍ بعهِٗ :قسق ١ايتَّٛع ثٴَِّ بٳ َّٔٝهلِ َّ

33

 ج عير الكشيم الشحمان في جفعير الم املىان :لػبذ الشحمً بً هاصش العػذ  :صـ ،12هـ :مؤظعت الشظالت ( بيروث – لبىان ) ـ٠2٠٧( :٠هـ ٠٧٧١ -م) .34
 التفعير الىظي  :للذ تىس ظيذ ىطاو . ٠٩- ٠6/٠ :35
 صـحيفت غلــا بــً أيــي حـت فــي جفعــير القـشآن الكـشيم: :بـً غبــاط ـ ي ه غ مــا ،2١٧/٠ :جحقيـ ::ساجــذ بــً غبــذ املــىػم الشجـال ،هــ :مكتبــت العــىت (القــاهشة –مصش) ،ـ٠2٠٠( :٠هـ ٠٧٧٠ -م) .
36
 فتح القذيش :للشىكاوي( 13٠/١ :مصذس ظاب.):37
 -ج عير الكشيم الشحمً في جفعير الم املىان :للعػذ  :صـ ( ،١١1 – ١١٠مصذس ظاب. ):
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ايسْٝا فاْٚ ١ٝأْ٘ يف اٯخطٜٓ ٫ ٠فعِٗ ؾ ٤ٞإَ ٫ا قسَٛا ( ٜٚ ،)38أَط اهلل تعازي عبازٙ
باٱْفام ََُِّا ضظقِٗ يف غب ً٘ٝغب ٌٝاـ يٝسخطٚا ثٛاب شيو عٓس ضبِٗ ًَٝٚهِٗ
ٚيٝبازضٚا إزي شيو يف ٖص ٙاؿٝا ٠ايسْٝا ( ٜٚ ،)39ك ٍٛايػعس ٟعٓس تفػ  ٙيٰ" :١ٜ
حيح اهلل املَٓ٪ري عً ٢ايٓفكات ،يف طيٝع ططم اـ .) 40 (" .
 قاٍ اهلل تعازي ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ (الحذيذ)٩ :

"( ) 41

"ٜعين :تكسقٛا يف طاع ١اهلل تعازي.

"ٚاملطاز

باٱْفام املأَٛض ب٘ :اٱْفام ايصٜ ٟسع ٛإي ٘ٝاٱضيإ بعس سك ٍٛاٱضيإ  ٖٛٚاٱْفام
عً ٢ايفك ٚ ،ؽكٝل اٱْفام بايصٍّنط تٓ ٜ٘ٛبؿأْ٘ ،) 42 (.قاٍ ايؿٛناْ":ٞايعاٖط
إٔ َعٓ ٢اٯ ١ٜايرتغٝب يف اٱْفام يف اـ َٚ ،ا ٜطنا ٙاهلل عً ٢ايعُ.) 43 (" ّٛ
 قاٍ اهلل تعازي

ﮋ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﮊ (الحذيذ)٠٠ :

"ْسب

بًٝؼ َٔ اهلل تعازي إزي اٱْفام يف غب ،ً٘ٝبعس ا٭َط ب٘ٚ ،ايتٛبٝذ عً ٢تطن٘ٚ ،بٝإ
زضدات املٓفكريٚ.) 44 (".ايكطض اؿػٔ إٔ ٜه ٕٛاملتكسم قازم ايٓ ١ٝطٝب ايٓفؼ،
ٜبتػ ٞب٘ ٚد٘ اهلل ز ٕٚايطٍّٜاٚ ٤ايػُعٚ ، ١إٔ ٜه َٔ ٕٛاؿ. ٍ٬
 َٔٚايكطض اؿػٔ أٜ ٫ككس إزي ايطز ٤ٟفٝدطد٘ٚ ،إٔ ٜتكسم يف ساٍ ٜأٌَ
اؿٝا ٠فإَّٕ ايٓيب غٴ ٌ٦عٔ أفهٌ ايكسق ١؟ فكاٍ ( :إٔ تعَّٚ ٘ٝأْت قشٝأ ؾشٝأ تأٌَ
ايعٝـ  ٫ٚشيٌٗ ست ٢إشا بًػت ايرتاق ٞقًت يف ٕ٬نصا ٚيف ٕ٬نصا )( ٚ ،) 45إٔ خيفٞ
قسقت٘ يكٛي٘ تعازي ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ (البقشةٚ ،)1٩٠ :أٜ ٫ٳ ٴُ ّٔ
يكٛي٘ تعازي ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ (البقشةٚ ،)162 :إٔ ٜػتشكط نج َا ٜٴعَّ;ٞ

38

 بحش الػلىم :أليي الليث هصش بً بً سبشاهيم العمشقىذ  ،٠٧3/٠ :جحقي ::د /محمىد مطشجي ،هـ :داس الفكش ( بيروث – لبىان ) .39
 جفعير القشآن الػظيم: :بً ثير( 6٩٠/٠ :مصذس ظاب.):40
 ج عير الكشيم الشحمً في جفعير الم املىان :للعػذ  :صـ  ( ٧٠مصذس ظاب.):41
 بحــش الػلــىم :أليــي الليــث هصــش بــً العــمش قىــذ  ،3١٠/3 :والجــامؼ ألحكــام الق ـشآن للقش ــي ،13١/٠٩ :واللبــال فــي غلــىم الكتــال :أليــي حفـ غمــش بــً غلــيبً غادل الذمشقي الحىبلي ،2١٩/٠١ :جـ :غادل أحمذ غبذ املىجىد وآخش مػه ،هـ :داس الكتب الػلميت (بيروث – لبىان) ،ط٠2٠٧( :٠هـ ٠٧٧١ -م) .
42
 التحشيش والتىىيش: :بً غاجىس. 36١/1٩ :43
 فتح القذيش :للشىكاوي( ٠6١/١ :مصذس ظاب.):44
 سسجاد الػقل العليم سلا مضايا القشآن الكشيم :بً الػماد أبى العػىد( 1١6/١ :مصذس ظاب.):45
 -الجامؼ املعىذ الصحيح :للبراس  ( ١٠١/1 :تال الضكاة) بال :أ الصذقت أفبل ،بشقم ( . ) ٠3١3
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٭َّٕ ايسْٝا نًٗا قًٚ ،١ًٝإٔ ٜه َٔ ٕٛأسب أَٛاي٘ يكٛي٘ تعازي ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﮊ (آل غمشان.) 46 (")٧1 :
 قاٍ اهلل تعازيﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﮊ(التغابً)٠٩:

ٜك ٍٛابٔ عَّ ١ٝا٭ْسيػ ":ٞشٖب بعض ايعًُا ٤إزي إَّٔ ٖصا اؿض

ٖ ٛعً ٢أزا ٤ايعَّنا ٠املفطٚنٚ ،١شٖب آخط َِٗٓ ٕٚإزي إَّٔ اٯ ١ٜيف املٓسٚب إي٘ٝ
 ٖٛٚا٭قأ إٕ ؾا ٤اهلل "

()47

 قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ (املضمل)1١ :

أَط بأزا ٤ايكَّسقات اييت

ٜتَّٛع بٗا"( ،) 48قاٍ ابٔ عباؽٜ" :طٜس َا غ ٣ٛايعنا َٔ ٠قً ١ايطسِٚ ،قط٣
ايهٝف"( ٚ ، )49إقطاض اهلل ٖ ٛايكسقات غ ايٛادب ،١ؾٳبَّ٘ إعَّا ٤ايكَّسق ١يًفك
بكطض ٜٴكطن٘ اهلل; ٭َّٕ اهلل ٚعس عً ٢ايكسق ١بايجَّٛاب اؾع ٌٜفؿاب٘ ساٍٴ َعَّٞ
ايكَّسقَ ١ػتذٝباً ضغب ١اهلل ف ٘ٝعاٍ ٳَٔٵ أقطض َػتكطناً يف أْ٘ سكٝل بإٔ ٜٴطدع
إيَ ٘ٝا أقطن٘ٚ ،شيو يف ايجٛاب ايصٜ ٟٴعَّاٙٴ  ّٜٛاؾعا" ) 50( "٤ايكطض اؿػٔ َا
قكس ب٘ ٚد٘ اهلل تعازي خايكاً َٔ املاٍ ايََّّٝب"

( .) 51

ثانياً :الهَّفع املعهوي يف القزآى الكزيم
ٜٚؿٌُ ْفع ايَّٓاؽ باؾا ٙاملتُجٌ يف ايؿفاع ١اؿػٓٚ ،١بايعًِ ٚبا٭َط باملعطٚف
ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهطٚ ،بايتصن ٚ ،بايٓكأ ٚاٱضؾازٚ ،بتكس ِٜايط ٣٩ايعًُ ١ٝؿٌ
املؿانٌ ٚغ شيوٚ ،قس سحَّ ايكطإٓ ا يهط ِٜعً ٢تكس ِٜايٓفع املعٓ ٟٛيًَّٓاؽ يف
نج َٔ اٯٜات َٓٗا:

46

 الجـامؼ ألحكـام القـشآن :للقش ـي  ،123- 121/٠٩اللبــال فـي غلـىم الكتـال: :بــً غـادل الذمشـقي ،26٩- 266/٠١ :سون املػـاوي فــي جقعـير القـشآن الػظـيم والعــبؼاملثاوي :ملحمىد بً غبذه لى ي ( 3٠٩/1١ :مصادس ظابقت ).
47
 املحشس الىجيز في جفعير الكتال الػضيض: :بً غطيت ألاهذل ي( 1٧١/١ :مصذس ظاب.):48
 جفعــير البحــش املح ــي  :أليــي حيــان ألاهذل ـ ي ، 3١٧/١ :جحقيــ ::غــادل أحم ــذ غبــذ املىج ــىد ،وآخــش مػــه ،ه ــ :داس الكتــب الػلميــت ( بي ــروث – لبىــان ) ،ـ ـ( ،٠٠211هـ 1١١٠ -م ) ،والتعهيل لػلىم التنزيل. ٠١٧/2 :
49
 مػالم التنزيل :للبغى . 1١١/١ :50
 التحشيش والتىىيش: :بً غاجىس( 1١٩/1٧ :مصذس ظاب. ):51
 -الجامؼ ألحكام القشآن :للقش ي ،واللبال في غلىم الكتال: :بً غادل الذمشقي( 2١١/٠٧ :مصذسان ظابقان).
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 قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ(اليعاء" )١١ :ايؿَّفاع :١ايػَّعٚ ٞايٛغاط ١يف سكٍٛ
ْفع أ ٚزفع نٴط غٛا٤ٶ ناْت ايٛغاط ١بًَّب َٔ املٓتفع بٗا أّ ناْت سيذطز غعٞ
املتٛغط"

( ) 52

قاٍ ابٔ عباؽ :ايؿفاع ١اؿػٓ :ٖٞ ١اٱق٬ح بري ايٓاؽ  .ايؿفاع ١اؿػٓ :ٖٞ ١إٔ
ٜك ٍٛق ً٫ٛسػٓاً ٜٴٓاٍ ب٘ اـ ٚ .اعًِ إَّٔ اٱْػإ ٜٴ٪دط عً ٢ايؿفاع ١فكس ض ٣ٚأبٛ
َٛغ ٢ا٭ؾعط ٟعٔ ضغ ٍٛاهلل أْ٘ قاٍ ( :اؾفعٛا ت٪دطٚاٜٚ ،كه ٞاهلل عً ٢يػإ ْب٘ٝ
َا ؾاٚ ، ) 53 () ٤اعًِ إَّٔ ايؿفاعَ ١ػتشب ١يف نٌ اؿكٛم إ ٫يف سسٚز اهلل تعازي ،فإْ٘
 ٫جيٛظ فٗٝا ايؿفاع ١يٝرتى اؿس ٚقس قاٍ ( :ٳَٔٵ ٜؿفع يف سس َٔ سسٚز اهلل تعازي فكس
نازَّ اهلل يف ًَه٘)

( )54

أْ :ٟاظع٘ يف ًَه٘)( ٚ ،)55قاٍ فاٖس :إَُّْا ٖ ٞؾفاع ١يف

ايَّٓاؽ بعهِٗ يبعض ٜعين ٜؿفع ٭خ ٘ٝاملػًِ يف زفع املعًُ ١عٓ٘ٚ ،قاٍ اؿػٔ:
ايؿفاع ١ػط ٟأدطٖا يكاسبٗا َا دطت َٓفعتٗا.

( )56

ٚقس ته ٕٛايؿفاع ١غ دا٥عٚ ،٠شيو فُٝا نإ غعٝاً يف إثِ أٚيف إغكاط سس بعس
ٚدٛب٘ ،فٝه ٕٛس٦ٓٝص ؾفاع ١غ" ،)57 ("١٦ٝايؿفاع ١اؿػٓ ٖٞ ١اييت ضٚع ٞفٗٝا سل
َػًِٚ ،زفع عٓ٘ بٗا ؾط أ ٚدًب إي ٘ٝخ ٚابتػ ٞبٗا ٚد٘ اهللٚ ،مل ٪ٜخس عًٗٝا ضؾ،٠ٛ
ٚناْت يف أَط دا٥ع  ٫يف سس َٔ سسٚز اهلل ٫ٚ ،يف سل َٔ اؿكٛمٚ ،ايػََّ ١٦ٝا
نإ غ٬ف شيو"( ٚ ، ) 58ايؿفاع ٖٞ ١ايتٛغط بايك ٍٛيف ٚق ٍٛايؿدل ٚي ٛنإ
ٳطٍ٠
أعً ٢قسضاً َٔ ايؿفٝع إزي َٓفع َٔ ١املٓافع ايسْ ١ٜٛٝأ ٚا٭خط ،١ٜٚأ ٚخ٬ق٘ عٔ َٳه َّ
ََّا"(  . )59قاٍ ايػعس " :ٟاملطاز بايؿفاعٖٓ ١ا :املعا ١ْٚعً ٢أَط َٔ ا٭َٛض ،فُٔ ؾفع غ ٙ
52

 التحشيش والتىىيش :ملحمذ الطاهش بً غاجىس( 2١6/٠ :مصذس ظاب. ):53
 الجامؼ املعىذ الصحيح :للبراس  ( ١1١/1تال الضكاة) ،بال :التحشيب غلا الصذقت ،والشفاغت في ا بشقم ( . ) ٠36١54
 صحيح وضػيف ظنن أيي داود :لأللباوي ٧٩/١ :بشقم (  ) 3١٧٩بلفظ :مً حالت جفاغته دون حذ مً حذود ه فقذ ضاد ه وقال غىه :صحيح .55
 جفعــير الق ـشآن :أليــي املظفــش مىصــىس بــً غبــذ الجبــاس العــمػاوي ( جـ ـ  2١٧ه ـ ) ،2١١/٠ :جحقيــ ::ياظــش بــً سب ـشاهيم ،وآخــش مػــه ،هـ ــ :داس الــى ً ( الشيــان –العػىديت ) ،ط٠2٠١ ( :٠هـ ٠٧٧٩ -م ) .
- 56
بحش الػلىم :للعمشقىذ ( 32١/٠ :مصذس ظاب. ):
- 57
أحكام القشآن :أليي بكش بً غبذ ه املػشو بابً الػشيي ،213/1 :هـ :داس الفكش ( بيروث – لبىان ) ،ـ. ) 1١١١ ( :
- 58
الكشــا غــً حقــائ :التنزيــل وغيــىن ألاقاويــل فــي وجــىه التأويــل :ملحمــىد بــً غمــش الضمرشــش الخــىاسصمي ،١٩2/٠ :جحقيــ ::غبــذ الــشصامل املهــذ  ،ه ــ :داس سحيــاء
التراث الػشيي ( بيروث – لبىان ) ،ط( :بذون جاسيخ).
- 59
سون املػاوي في جفعير القشآن الػظيم والعبؼ املثاوي :ملحمىد بً غبذ ه الحعيلي ألالى ي ( ٠١٩/2 :مصذس ظاب.):
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ٚقاّ َع٘ عً ٢أَط َٔ أَٛض اـ –  َ٘ٓٚايؿفاع ١يًُعًَٛري يِ ٳُٔٵ ظًُِٗ – نإ ي٘
ْكٝب َٔ ؾفاعت٘ ع ػب غعٚ ،٘ٝعًُْ٘ٚ ،فع٘ ٜٓ ٫ٚكل َٔ أدط ا٭ق ٌٝأ ٚاملباؾط
ؾ ،٤ٞٳَٚٳٔٵ عا ٕٚغ  ٙعً ٢أَط َٔ ايؿط ،نإ عً ٘ٝنفٌ َٔ اٱثِ عػب َا قاّ
ب٘ ٚعا ٕٚعً" .... ٘ٝ

( )60

 قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮊ (آل غمشان:

،)٠١2أٚ :ٟيتهٔ َٓهِ طياعٜ ١سع ٕٛإزي ايكًأ

ٚاٱسػإٜٚ ،أَط ٕٚبايتٛسٝس ٚاتباع قُس ٚغا٥ط ايَّاعات ايٛادب ٕٜٛٗٓٚ ،١عٔ
املٓهط ٚايؿطى ٚغا٥ط َاٜ ٫عطف يف ؾطٜع ٫ٚ ١غٴَّٓٚ ،١إَُّْا مل ٜكٌٚ :يٝهٔ
طيٝعهِ; ٭َّٕ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط فطض عً ٢ايهفا ١ٜإشا قاّ ب٘
ايبعض غكط عٔ ايب اقريٚ ،جيٛظ إٔ ٜه ٕٛاملطاز با٭َ ١يف ٖص ٙاٯ ١ٜايعًُا ٤ايصٜٔ
حيػَٓ ٕٛا ٜسع ٕٛإيٚ ،٘ٝشٖب بعض املفػط ٜٔإزي إَّٔ املعٓٚ :٢يتهْٛٛا نًهِ،
يهٔ ( َٔ ) ٖا ٖٓا زخًت يًتٛنٝس ٚؽكٝل املداطبري َٔ غا٥ط ا٭دٓاؽ.

"( ) 61

ٚاملككٛز َٔ ٖص ٙاٯ ١ٜإٔ ته ٕٛفطق َٔ ١ا٭ََ ١تكس ١ٜهلصا ايؿإٔٚ ،إٕ نإ
شيو ٚادباً عً ٢نٌ فطز َٔ ا٭َ ١عػب٘ نُا ثبت يف قشٝأ َػًِ عٔ أبٖ ٞطٜط٠
قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل َٔ ( :ضأَٓ ٣هِ َٓهطاً فًٝػ  ٙبٝس ٙفإٕٵ مل ٜػتَّع فبًػاْ٘،
فإٕ مل ٜػتَّع فبكًب٘ٚ ،شيو أنعف اٱضيإ )( ٚ ،)62عٔ سصٜف ١بٔ ايُٝإ إَّٔ ايٓيب قاٍ:
( ٚايصْ ٟفػ ٞبٝس ٙيتأَطٕ باملعطٚف ٚيتٓٗ ٕٛعٔ املٓهط ،أ ٚيٛٝؾهَّٔ اهلل إٔ ٜبعح
عًٝهِ عكاباً َِٔٵ عٓس ،ٙثٴَِّ يتسعٓ٘ فٜ ٬ػتذٝب يهِ )( )63ضٚا ٙاٱَاّ أظيسٚ ،ضٚاٙ
ايرتَصٚ ٟابٔ َاد٘ َٔ سسٜح عُط ٚبٔ أب ٞعُطٚ ،ٚقاٍ ايرتَص ٟسسٜح سػٔ"

( ) 64

ٚايٓاؽ يف ا٭َط باملعطٚف ٚتػ ٝاملٓهط عًَ ٢طاتب ففطض ايعًُا ٤ف ٘ٝتٓب ٘ٝاي٠٫ٛ
ٚظيًِٗ عً ٢داز ٠ايعًِٚ ،فطض اي ٠٫ٛتػ ٙ ٝبكٛتِٗ ٚغًَّاِْٗ ٚهلِ ٖ ٞايٝسٚ ،فطض
- 60

ج عير الكشيم الشحمً في جفعير الم املىان :للعػذ  :ص ـ ( ٠١١مصذس ظاب. ):
- 61
جفعــير الحــذاد املعــم شــف التنزيــل فــي جحقيــ :املباحــث والتأويــل :أليــي بكــش الحــذاد اليملــي ،٠٠٩/1 :جحقيــ ::د /سب ـشاهيم يحـــي ،هـ ــ :داس املــذاس إلاظــالمي (
بيروث – لبىان ) ،ـ1١١3(:٠م) .
- 62
صحيح معلم :أليي الحعين معلم بً الحجاا الى عابىس  ( ،١١ /٠:تال الايمان) بشقم ( .) ٠١6
63
بــً غ ـ الترمــز  26١/2 :بـشقم (  ،) 1٠6٧وقــال :هــزا حــذيث حعـً  ،.جحقيــ ::احمــذ جــا ش وآخـشون ،هــ :داس احيــاء التـراث
 ظـنن الترمــز  :أليــي غ ـالػشيي ( بيروث – لبىان ) ،ط ( :بذون جاسبخ).
64
 -جفعير القشآن الػظيم: :بً ثير ( ٧٠/1 :مصذس ظاب.) :
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غا٥ط ايَّٓاؽ ضفع٘ إزي ايٚ ٠٫ٛاؿهاّ بعس ايٓٗ ٞعٓ٘ قٖٚ ،ً٫ٛصا يف املٓهط ايص ٟي٘
زٚاّ ،أََّا إٕ ضأ ٣أسس ْاظي ١بس َٔ ١ٜٝٗاملٓهط نايػًَّب ٚايعٍّْا ٚم ٙٛفٝػ ٖا بٓفػ٘
عػب اؿاٍ ٚايكسضٚ ، )65 (. ٠ايسعا ٤إزي اـ عباض ٠عٔ ايسعا ٤إزي َا ف ٘ٝق٬ح زٜين
أ ٚزْ ٟٛٝفعَّف ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط عًَ ٘ٝع اْساضدُٗا ف َٔ ٘ٝباب
عَّف اـام عً ٢ايعاّ ،ٱظٗاض فهًُٗا ٚعًُٖٛا عً ٢غا٥ط اـ اتٚ ،) 66 (.ايسعا٤
إزي اـ عاّ يف ايتهايٝف َٔ ا٭فعاٍ ٚايرتٚى ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهط
خام فذ ٤ٞبايعاّ ثِ عَّف عً ٘ٝاـام إٜصاْاً بفهً٘


قدددددداٍ اهلل تعددددددازي

( .) 67

ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ (ال ـ ــزاسياث)١١ :

شٳنِّددددددط ايعاقددددددري

عكدددٛبيت ي دعددددٛا عددددٔ كايفدددد ١أَددددطٚ ،ٟٳشٳندددط املَّددددٝعري دعٜددددٌ ثددددٛاب ٞيٝددددعزازٚا
طاعدددٚ ١عبدددازٚ ،٠شندددط ايعددداضفري َدددا قدددطفت عدددِٓٗ َدددٔ ب٥٬ددد ،ٞشندددط ا٭غٓٝدددا٤
َددددا أتٳشٵدد دتٴ هلددددِ َددددٔ إسػدددداْٚ ٞعَّدددداٚ ،ٞ٥شنددددط ايفكددددطاَ ٤ددددا أٚدبدد دتٴ هلددددِ َددددٔ
قدددطف ايدددسْٝا عدددِٓٗ ٚأعدددسزت هلدددِ َدددٔ يكددداٚ .)68 ( ٞ٥ا٭َدددط َدددطاز بددد٘ ايدددسَّٚاّ عًددد٢
ايتدددصن ٚػسٜدددسٚ ،ٙاقتكدددط يف تعًٝدددٌ ا٭َدددط بايتدددصن عًددد ٢عًدددٚ ١اسدددسٖٚ ٠دددٞ
٭ٕ فا٥دددددس ٠شيدددددو قككدددددٚ ١ايٓفدددددع اؿاقدددددٌ َدددددٔ
اْتفددددداع املدددددَٓ٪ري بايتدددددصن ; َّ
ايدددصٍّنطٖ ٣ددد ٛضغدددٛر ايعًدددِ بإعددداز ٠ايتدددصن ملدددا مسعدددٚ ،ٙٛاغدددتفاز ٠عًدددِ دسٜدددس
فُٝدددا مل ٜػدددُع ٙٛأ ٚغفًدددٛا عٓددد٘ ( ٚ " ،)69يعٗدددٛض سذددد ١املدددَٓ٪ري عًددد ٢ايهددددافطٜٔ
َٜٛد داً فَٛٝدددا ٚ ،)70 (" .تهدددُٓت ٖدددص ٙاٯٜددد ١ايهطضيدددٚ ١اسدددسَ ٠دددٔ سهدددِ ايتدددصن
ٖٚددد ٞضددددا ٤اْتفددداع املِّدددصٳنط بددد٘ َدددٔ أددددٌ خدددطٚز املدددصٳنِّط َدددٔ عٗدددس ٠ايتهًٝدددف
بددددا٭َط بدددداملعطٚف ٚايٓٗدددد ٞعددددٔ املٓهددددطٚ ،قددددس طيددددع اهلل ٖدددداتري اؿهُددددتري يف
قٛيددددددددد٘:

ﮋ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ (ألاغ ـ ـ ـشا )٠62 :

َٚدددددددددٔ سهدددددددددِ شيدددددددددو

أٜهدد داً ايٓٝابدددد ١عددددٔ ايطغددددٌ يف إقاَدددد ١سذدددد ١اهلل عًدددد ٢خًكدددد٘ يف أضندددد٘; ٭ٕ اهلل
65

 الجىاهش الحعان في جفعير القشآن :لػبذ الشحمان بً بً مرلى الثػال ي(،1٧١ /٠ :مصذس ظاب):66
 سسجاد الػقل العليم سلا مضايا القشآن الكشيم :ملحمذ بً الػماد أبى العػىد( 6٩/1 :مصذس ظاب.):67
وغيىن
ألاقاويل في وجىه التأويل :ملحمىد بً غمش الضمرشش الخىاسصمي( 21٩/٠ :مصذس ظاب.):
 الكشا غً حقائ :التنزيل68
 جفعــير القشــير  :لػبــذ الكـشيم بــً هــىاصن بــً غبــذ امللــر الى عــابىس القشــير  ( 3١/ :6ث  26١ه ـ ) ،جحقيــ ::ظــػيذ قطيفــت ،هــ :املكتبــت التىفيقيــت ( القــاهشة –مصش ) ،ط( :بذون جاسيخ).
69
 التحشيش والتىىيش: :بً غاجىس( 12/1٩ :مصذس ظاب. ):70
 -ج عير الكشيم الشحمً في جفعير الم املىان :للعػذ  :ص ـ ( ٩١١مصذس ظاب. ):
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تعددددددددددددازي ٜكدددددددددددد ٍٛﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ

(اليعاء")٠6١ :

( ) 71

 قٛي٘ تعازي

ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ (ألاغلا)٧ :

"ٚايصٍّنط ٣تٓفع  ٫قايٚ ،١يهٔ يُِٳٔٵ

ٚفك٘ اهلل ي٬تعاظ بٗا ،أََّا ٳَٔٵ نإ املعً َٔ ّٛساي٘ ايهفط ٚاٱعطاض فٗ ٛنُا
إشا اغتٛت عٓس ٙا٭ْٛاض ٚايعًِ ".

قَٚ :ٌٝا اْتفاع أخ ٞايسٴْٝا سيكًت٘

( ) 72

أ :ٟعغ ٜا قُس أٌٖ َه ١بايكطإٓ إٕ ْفعت املٛععٚ ١ايتصن ٚ ،املعٓ :٢إٕ
ْفعت أ ٚمل تٓفع; ٭َّٕ ايٓيب بٴعِحٳ َٴبٳًِّػٳاً يٲعصاض ٚاٱْصاض ،فعً ٘ٝايتصن يف نٌ
ساٍْ ،فع أ ٚمل ٜٓفعٚ ،مل ٜصنط اؿاي ١ايجاْ ١ٝنكٛي٘ ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ
(الىحل)١٠ :

ٚأضاز :اؿط ٚايربز طيٝعاً .

( )73

ثالجاً :الهفع االجتماعي يف القزآى الكزيم
إَّٕ تكس ِٜايٓفع يًَّٓاؽ قس ٜه ٕٛبإٜكاٍ املٓفع ١إي ِٗٝأ ٚبسفع املُّهَّط ٠عِٓٗٚ ،قس
فَّط اهلل ا٭ْبٝاٚ ٤ايكَّاؿري َٔ عباز ٙعً ٢تكس ِٜاملعطٚف يًَّٓاؽَٚ ،ػاعس ٠ٳَٔٵ حيتاز
إزي َػاعس ٠يف اجملتُعٚ ،قس ٚضز ايَّٓفع ا٫دتُاع ٞيف ايكطإٓ ايهط ِٜيف عس ٠قٛض
َٓٗا َا :ًٜٞ
 )1اٱق٬ح بري املتداقُري يف اجملتُع اٱغ :َٞ٬غٛا ٤نإ اـكاّ بري ايعٚز
ٚظٚدت٘ ،أ ٚبري ؾدكري ،أ ٚبري ف٦تري أ ٚغ شيوٚ ،يصيو قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭢﮊ(اليعاء)٠1١ :

َعٓ ٢اٯ :١ٜإباس ١ايكًأ بري ايعٚدري إشا خافت ايٓؿٛظ أٚ

اٱعطاضٚ ،نُا جيٛظ ايكًأ َع اـٛف نصيو جيٛظ بعس ٚقٛع ايٓؿٛظ أٚ
اٱعطاض ٚٚ ...د ٙٛايكًأ نج َٗٓ ٠ا :إٔ ٜعَّٗٝا ايعٚز ؾ٦ٝاً أ ٚتعَّ ٖٞ ٘ٝأ ٚتػكط
سكٗا َٔ ايٓفك ١أ ٚا٫غتُتاع أ ٚغ شيوٚ ،غبب اٯ ١ٜإَّٔ غٛز ٠بٓت ظَع ١ملا نربت
71

 أضــىاء البي ــان فــي سيب ــان الق ـشآن بــالقشآن :ملحم ــذ ألام ــين بــً ٠2٠٩هـ  ٠٧٧6 -م ) .
72
 جفعير القشير  :لػبذ الكشيم بً هىاصن بً غبذ امللر الى عابىس القشير  ( 1١١/6مصذس ظاب.):73
 الىظــي ف ــي جفع ــير الق ـشآن املجي ــذ :أليــي الحع ــً غل ــا ب ــً أحم ــذ الىاحــذ الى ع ــابىس  ،2٩١/2 :جحقي ــ ::غ ــادل أحم ــذ غبــذ املىج ــىد ،وآخ ــشون مػ ــه ،ه ــ :داسالكتب الػلميت ( بيروث – لبىان ) ،ـ٠2٠١( :٠هـ ٠٧٧2 -م) ،مػالم التنزيل :أليي الحعين بً معػىد البغى ( 2١٠/١ :مصذس ظاب. ):

للعلىم اإلنسانيت واالجتواعيت

املخت ــاس الجكلــي الش ــىقيطي ،٠١٩/١ :ه ــ :داس سحيــاء الت ـراث الػشي ــي ( بيــروث – لبى ــان ) ،ـ ـ ( ،٠
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خافت إٔ ًَّٜكٗا ضغ ٍٛاهلل فكايت ي٘ :أَػهين يف ْػا٥و  ٫ٚتكػِ يٚ ٞقس ٖٚبت
 َٜٞٛيعا٥ؿ ١ﮋﭡ ﭢﮊ يفغ عاّ ٜسخٌ ف ٘ٝقًأ ايعٚدري ٚغ ُٖا.

( ) 74

ٚقاٍ اهلل تعازي ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﮊ (اليعاء ، )٠٠2 :قاٍ ايكؿ  ٟعٓس تفػ  ٙيٰ ":١ٜأفهٌ ا٭عُاٍ َا ناْت
بطنات٘ تتعس ٣قاسب٘ إزي غ  ،ٙففه ١ًٝايكَّسقٜ ١تعسْ ٣فعٗا إزي ٳَٔٵ تكٌ إي،٘ٝ
ٚايفِّتٴ ِّ٠ٛإٔ ٜه ٕٛغعٝو يػ ى ٚ ...نٌ أقٓاف اٱسػإ َّٜٓبل عً ٘ٝيفغ ايكسق... ١
ٚايكَّسق ١عً ٢أقػاّ :قسقتو عًْ ٢فػوٚ ،قسقتو عً ٢غ ى ،فأََّا قسقتو عً٢
ْفػو فُّشٳُٵًِّٗا عً ٢أزا ٤سكٛق٘ تعازيَٓٚ ،عٗا عٔ كايف ١أَطٚ ،ٙٳقُّكٵطٴ ٜسٖا عٔ أُّشِ١َّٜ
اـًلٚ ،ق ٕٛخٛاططٖا ٚعكا٥سٖا عٔ ايػٚ ،٤ٛأََّا قسقتو عً ٢ايػ فكسق ١باملاٍ
ٚقسق ١بايبسٕ ٚقسق ١بايكًب ،فكسق ١باملاٍ بإْفام ايٍّٓعُٚ ،١قسق ١بايبسٕ بايكٝاّ
باـسَٚ ،١قسق ١بايكًب عػٔ ايٓٚ ١ٝتٛنٝس اهلُ. ١
ٚايكسق ١عً ٢ايفكطا ٤ظاٖط ٫ ٠إؾهاٍ فٗٝا ،أََّا ايكَّسق ١عً ٢ا٭غٓٝا ٤فتهٕٛ
بإٔ ػٛز عً ِٗٝبِٗ ،فتكَّع ضدا٤ى عِٓٗ ف ٬تَُّع فٚ . ِٗٝأََّا املعطٚف :فُّهٌِّ سٳػٳٍٔ
يف ايؿَّطع فَٗ ٛعطٚف َٔٚ ،شيو إلاز املػًُري ٚإغعازِٖ فُٝا هلِ ف ٘ٝقطب ١إزي اهلل،
ٚظيف ٢عٓسٚ ،ٙإع ٤٬ايَّٓٛاق ٞبايَّاع.) 75 (". ١
َٚعٓ ٢اٯ ٫ :١ٜخ يف نج َٔ ل ٣ٛايٓاؽ طيٝعاً مما ٜسبط ْ٘ٚب ِٗٓٝإ ٫ٳَٔٵ أَط
بكسق ١أَ ٚعطٚف أ ٚإق٬ح بري ايَّٓاؽ فا٫غتجٓاٜ ٤هَ ٕٛتكٚ ،ً٬ايعاٖط إَّٔ املطاز
بايكَّسق :١قسق ١ايتَّٛعٚ ،املعطٚف :يفغ عاّ ٜؿٌُ طيٝع أْٛاع ايرب ٖٛٚ ،نٌ َا أَط
اهلل ب٘ أْ ٚسب إي َٔ ٘ٝأعُاٍ ايرب ٚاـ نايكطض أ ٚإغاثًَٛٗ ١ف أ ٚنٌ طي،ٌٝ
 َ٘ٓٚقٛي٘ ( نٌ َعطٚف قسق.) 76 () ١
ٚإق٬ح شات ايبٳٝٵٔ ٖ ٛاٱق٬ح بري املتبآٜري أ ٚاملدتكُري سيا أباح اهلل اٱق٬ح
بُٗٓٝا ،يٝرتادعا إزي َا ف ٘ٝا٭يفٚ ١ادتُاع ايهًُ ١عًَ ٢ا أشٕ اهلل ٚأَط ب٘ ٖٛٚ ،عاّ
74

 التعهيل لػلىم التنزيل: :بً جض  ( 3٠١/٠ :مصذس ظاب.):75
 جفعير القشير  :لػبذ الكشيم بً هىاصن بً غبذ امللر الى عابىس القشير ( ١1- ١٠/1 :مصذس ظاب):76
 ألادل املف ــشد :ألي ــي غب ــذه ب ــً اظ ــماغيل البر ــاس  ،١١/ :ب ــشقم ( ،) 112جحقي ــ ::ف ــؤاد غب ــذالباشي ،هـ ــ :داس ال ش ــائش الاظ ــالميت (بي ــروث – لبى ــان) ،ط:3(٠2١٧هـ ـ ٠٧١٧ -م) ،وظ ــنن اي ــي داود :ألي ــي داود ظ ــليمان ب ــً ألاج ــػث ال ج ع ــتاوي ،221/2 :ب ــشقم ( ،)2٧2٧هـ ــ :داس الكت ــال الػشي ــي ( بي ــروث – لبىـ ــان ) ،ط:
(بذون جاسبخ) ،قال ألالباوي :صحيح
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يف ايسََّاٚ ٤ا٭َٛاٍ ٚا٭عطاضٚ ،يف نٌ ؾٜ ٤ٞكع ايتساعٚ ٞا٫خت٬ف ف ٘ٝبري
املػًُريٚ ،يف نٌ نٜ ّ٬ٴطازٴ ب٘ ٚد٘ اهلل تعازي ( .) 77
ٚقاٍ اهلل تعازيﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂    ﮊ (الحجشاث)٠١ – ٧ :

قاٍ ايؿٛناْ " :ٞاملعٓ :٢أْ٘ إشا تكاتٌ فطٜكإ َٔ املػًُري فعً ٢املػًُري إٔ ٜػعٛا
بايكًأ بٜٚ ،ِٗٓٝسع ِٖٛإزي سهِ اهلل ،فإٕ سكٌ بعس شيو ايتعس َٔ ٟإسس٣
ايَّا٥فتري عً ٢ا٭خطٚ ،٣مل تكبٌ ايكًأ ٫ٚ ،زخًت ف ،٘ٝنإ عً ٢املػًُري إٔ
ٜكاتًٛا ٖص ٙايَّا٥ف ١ايباغ ١ٝست ٢تطدع إزي أَط اهلل ٚسهُ٘ ،فإٕ ضدعت تًو ايَّا٥ف١
ايباغ ١ٝعٔ بػٗٝا ٚأدابت ايسع ٠ٛإزي نتاب اهلل ٚسهُ٘ ،فعً ٢املػًُري إٔ ٜعسيٛا
بري ايَّا٥فتري يف اؿهِ ٜٚتشطَّٚا ايكَّٛاب املَّابل ؿهِ اهللٜٚ ،أخصٚا عًٜ ٢س
ايَّا٥ف ١ايعامل ١ست ٢ؽطز َٔ ايعًِٚ ،ت٪زَ ٟا جيب عًٗٝا يٮخط ،٣ثٴَِّ أَط اهلل
غبشاْ٘ املػًُري إٔ ٜعسيٛا يف نٌ أَٛضِٖ .
ٚيف ٖص ٙاٯ ١ٜزي ٌٝعً ٢قتاٍ ايف ١٦ايبا غ ١ٝإشا تكطّض بػٗٝا عً ٢اٱَاّ ،أ ٚعً ٢أسس
َٔ املػًُري ٚعً ٢فػاز قَ ٍٛٳٔٵ قاٍ بعسّ اؾٛاظ َػتس ً٫بكٛي٘  ( :قتاٍ املػًِ
نفط)( ) 78فإَّٕ املطاز بٗصا اؿسٜح َٚا ٚضز يف َعٓا ٙقتاٍ املػًِ ايص ٟمل ٜبؼِ  ،قاٍ ابٔ
دطٜط :ي ٛنإ ايٛادب يف نٌ اخت٬ف ٜه ٕٛبري فطٜكري َٔ املػًُري اهلطب َٓ٘
ٚيع ّٚاملٓاظٍ ملا أِّق ِٝسٳلّ ٫ٚ ،أِّبٌَّ باطٌ ٚيٛدسٳ أٌٖ ايٓفام ٚايفذٛض غبباً إزي
اغتش ٍ٬نٌ َا سطَّّ اهلل عً َٔ ِٗٝأَٛاٍ املػًُري ٚغيب ْػاٚ ِٗ٥غفو زَا ِٗ٥بإٔ
ٜتشعبٛا عًٚ ،ِٗٝيهُّفَّ املػًُري أٜس ِٜٗعِٓٗٚ ،شيو كايف يكٛي٘ ( :خصٚا عً ٢أٜسٟ
غفٗا٥هِ )(.)79
77

 ألادل املفشد :للبراس  ،٠21/٠ :بشقم (  ،) 3٧٠ظنن أيي داود :أليي داود 231/2 :بشقم (  ) 2٧1٠وقال ألالباوي :صحيح .78
 معــىذ إلامــام أحمــذ بــً حىبــل :ألحمــذ بــً حىبــل ،٠٠٩/3 :بــشقم (  ) ٠١3٩جحقيــ ::جــػيب ألاسهــؤوط وآخــشون ،هــ :مؤظعــت الشظــالت ،ـ٠21١( :1ه ــ٠٧٧٧ ،م)،والعلعلت الصحيحت :لأللباوي 3٩6/١ :بشقم (  ( ) 11٧١مصذس ظاب.):
ُ
79
الخ خعـش خو يجشد الخشاظــاوي ،أبـى بكــش البي قـي (املتــىفا2١١ :هــ) 6١/٠١ :بــشقم ( ،) ٩٠٩١جحقيـ ::الــذ تىس
 جـػب إلايمـان :ألحمــذ بـً الحعــين بـً غلــي بـً مى ـغبـذ الػلــي غبـذ الحميــذ حامـذ ،هــ :مكتبــت الشجـذ لليشــش والتىصيـؼ بالشيــان بالتػـاون مــؼ الــذاس العـلفيت ببىمبــا بالهىـذ ،ـ ٠213 ( :٠هـ  1١١3 -م ) ،وقــال غىــه
ألالباوي ضػيف في تابه :صحيح وضػيف الجامؼ الصغير 363/٠2 :بشقم ( .)6١66
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قاٍ ابٔ ايعطبٖ :ٞص ٙاٯ ١ٜأقٌ يف قتاٍ املػًُريٚ ،عُس ٠يف سطب املتأٍّٚيري،
ٚعًٗٝا عٳ ٍَّٛايكشابٚ ،١إيٗٝا ؾأ ا٭عٝإ َٔ أٌٖ املًٚ ،١إَّٜاٖا عٓ ٢ايٓيب بكٛي٘ ( :تكتٌ
عٳَُّاضاً ايف ١٦ايباغ. ) 81 ( " . ) 80 ( ) ١ٝ
 )2اؿح عً ٢ايعٚاز يٝه ٕٛاجملتُع اٱغ َٞ٬فتُعاً ْعٝفاً َرتابَّاً َتُاغهاً
ٜػٛز ٙايعفاف ٚايفهٚ ١ًٝتهاز ؽتف َ٘ٓ ٞايطشٚ ،١ًٜيصيو قاٍ اهلل تعازي:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ

ﭢ ﭣﮊ(الىىسٚ )31 :املعٓٚ :٢ظٍّٚدٛا أٜٗا املَ َٕٛٓ٪ٳٔٵ  ٫ظٚز ي٘ َٔ أسطاض ضدايهِ
ْٚػا٥هِ َٔٚ ،أٌٖ ايك٬ح َٔ عبٝسنِ ٚممايٝههِ .

( ) 82

 )3تكس ِٜايعٚ ٕٛاملػاعس ٠يِ ٳُٔٵ حيتاز إزي شيو نُا فعٌ َٛغَ ٢ع فتاتَ ٞس . ٜٔقاٍ
اهلل تعازي ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ (القص )12 – 13 :

قاٍ ايعكؿط " :ٟإَُّْا فعٌ ٖصا ضغب ١يف املعطٚف ٚإغاث ١يًًُٗٛف ٚ .املعٓ :٢أْ٘
ٚقٌ إزي ش يو املاٚ ٤قس اظزظيت عً ٘ٝأَّ َٔ ١أْاؽ كتًفَ ١تهاثف ١ايعسزٚ ،ضأ٣
ايهعٝفتري َٔ ٚضاَ ِٗ٥ع غُٓٝتٗا َرتقبتري يفطاغِٗ ،فُا أخَّأت ُٖت٘ يف ز ٜٔاهلل
تًو ايفطقَ ،١ع َا نإ ب٘ َٔ ايٓكب ٚغكٛط خف ايكسّ ٚاؾٛعٚ ،يهٓ٘ ضظيُٗا
فأغاثُٗاٚ ،نفاُٖا أَط ايػك ٞيف َجٌ تًو ايعظي ١بك ٠ّٛقًب٘ ٚق ٠ّٛغاعسَٚ ،ٙا آتاٙ
اهلل َٔ ايفهٌ يف َتاْ ١ايفَّطٚ ٠ضقاْ ١اؾبًٚ ١فَ ٘ٝع إضاز ٠اقتكام أَطَٚ ٙا أٚتٞ
َٔ ايبَّـ ٚايكَٚ ٠ّٛا مل ٜػفٌ عٓ٘ ،عًَ ٢ا نإ ب٘ َٔ اْتٗاظ فطق ١ا٫ستػاب،
تطغٝب يف اـ ٚ ،اْتٗاظ فطق٘ٚ ،بعح عً ٢ا٫قتسا ٤يف شيو بايكاؿري ٚا٭خص
بػ ِٖ َٚصاٖبِٗ ".

( ) 83

80

 صحيح معلم :أليي الحعين معلم ،)٠١6 / ١ ( :تال :الفتن وأجشاط العاغت بشقم (  ( ) ٩١١١مصذس ظاب.):81
 فــتح الق ــذيش :للش ــىكاوي ،6١- 62/١ :والج ــامؼ ألحك ــام الق ـشآن :للقش ــي ،3٠٩/٠6 :واهظ ــش :ج ــامؼ البي ــان ف ــي جأوي ــل الق ـشآن :ملحم ــذ ب ــً جشي ــش الط ــر ،1٧1/11 : ،1٧٩ ،1٧6جفعير القشآن الػظيم: :بً ثير (. 3٩6 – 3٩2/٩ :مصادس ظابقت ).
82
 جامؼ البيان في جأويل القشآن :للط ر ( ٠6١/٠٧ :مصذس ظاب):83
 -الكشا غً حقائ :التنزيل وغيىن ألاقاويل في وجىه التأويل :ملحمىد بً غمش الضمرشش ( 2١١/3 :مصذس ظاب.):
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 )4ايكَّسع بايك ٍٛايػَّسٜس ايكَّا٥ب ٚايٛقٛف َع اؿل بايعسٍ حيكل ايٓفع ا٫دتُاعٞ
يًُذتُع اٱغٚ ،َٞ٬حيفغ يًهعفاٚ ٤ا٭ٜتاّ سكٛقِٗٚ ،يصيو قاٍ اهلل تعازي
ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮊ (اليعاء ،)٧ :قاٍ ابٔ عاؾٛض عٓس تفػ  ٙيَٰٛ " :١ٜعع ١يهٌّ َٔ أَِّط أٚ
ْٴٗ ٞأ ٚسٴصض أ ٚضٴغب يف اٯ ١ٜايػابك ،١يف ؾإٔ أَٛاٍ ايٝتاَٚ ٢أَٛاٍ ايهعاف َٔ
ايٓػاٚ ٤ايكبٝإ ،فابتسِ٥ٳتٵ املٛعع ١با٭َط غؿ ١ٝاهلل تعازي أ ٟخؿ ١ٝعصاب٘ ،ثِ
أعكب بإثاض ٠ؾفك ١اٯبا ٤عً ٢شضّٜتِٗ بإٔ ٜٴٓٳعٍّيٛا أْفػِٗ َٓعي ١املٛضٚثري ،ايصٜٔ
اعتٳسٳٚا ٖٴِٵ عً ٢أَٛاهلِٜٚ ،ٴٓٳعّيٛا شضّٜاتِٗ َٓعي ١ايصض ١ّٜايص ٜٔأنًٛا ٖٴِ سكٛقِٗ،
ٖٚص ٙاملٛععَ ١بٓ ١ٝعً ٢قِٝٳاؽ ق ٍٛايٓيب (  َٔ٪ٜ ٫أسسنِ ستٜ ٢ٴشِبّ ٭خَ ٘ٝا
حيبّ يٓفػ٘)(.)84
ٚقاٍ اهلل تعازي ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮊ (ألاحضال ،)٩٠ – ٩١ :قاٍ ابٔ نج ٜ " :كٍٛ
تعازي آَطا عباز ٙاملَٓ٪ري بتكٛاٚ ،ٙإٔ ٜعبس ٙٚعبازَ ٠ٳٔٵ نأْ٘ ٜطاٚ ،ٙإٔ ٜكٛيٛا ﮋﮫ

ﮬ ﮊ أَ :ٟػتكُٝا  ٫اعٛداز ف ٫ٚ ٘ٝامطافٚٚ ،عسِٖ أِْٗ إشا فعًٛا شيو ،أثابِٗ
عً ٘ٝبإٔ ٜكًأ هلِ أعُاهلِ ،أٜٛ :ٟفكِٗ يٮعُاٍ ايكاؿٚ ،١إٔ ٜػفط هلِ ايصْٛب
املانَٚ ،١ٝا قس ٜكع َِٓٗ يف املػتكبٌ ٜٴًُِٗٗ ايتٛبَٗٓ ١ا ... .قاٍ ابٔ أب ٞسامت :سسثٓا
أب ،ٞسسثٓا عُط ٚبٔ ٳعٛٵٕ ،سسثٓا خايس ،عٔ يُّٝٵح ،عٔ أب ٞبٴطٵزٳ ،٠عٔ أبَٛ ٞغ٢
ا٭ؾعط ٟقاٍ :قً ٢بٓا ضغ ٍٛاهلل ق ٠٬ايعٗط ،فًُا اْكطف أَٚأ إيٓٝا بٝس ٙفذًػٓا،
فكاٍ( :إٕ اهلل أَطْ ٞإٔ آَطنِ ،إٔ تتكٛا اهلل ٚتكٛيٛا ق ٫ٛغسٜسا ،ثِ أت ٢ايٓػا٤
فكاٍ :إٕ اهلل أَطْ ٞإٔ آَطنٔ :إٔ تتكري اهلل ٚتكًٔ ق ٫ٛغسٜسا ) ( ".) 85

( ) 86

 )5ايتعا ٕٚعً ٢ايرب ٚايتك :٣ٛاؾرتط اٱغ ّ٬إٔ ٜه ٕٛايتعا ٕٚبري ايٓاؽ تعاْٚاً عً٢
اـ ٚاملٓفع ١ايعاَ ٢ْٗٚ ،١عٔ ايتعا ٕٚعً ٢ايؿط ٚإٜكاع ا٭شٚ ٣ايعًِ عً ٢اٯخطٜٔ
84

 الجامؼ املعىذ الصحيح املختصش :للبراس  ( ،٠2/٠ :تال إلايمان ) ،سقم الحذيث ( . ) ٠385
 مع ــىذ أحم ــذ ب ــً حىب ــل :ألحم ــذ ب ــً حىب ــل ،3٧٠/2 :ب ــشقم ( ،)٠٧١١6جحقي ــ ::ج ــػيب الاسه ــؤوط وآخ ــشون ،وش ــش :مؤظع ــت الشظ ــالت (الق ــاهشة  -مص ــش) ،ط:1(٠٧٧٧ – ٠21١م) قال جػيب الاسهؤوط :صحيح.
86
 -جفعير القشآن الػظيم: :بً ثير( 2١٩/6 :مصذس ظاب.):
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فكاٍ اهلل تعازي ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﮊ (املائذة"،)1 :قاٍ املاٚضزْ :ٟسب اهلل غبشاْ٘ إزي ايتعا ٕٚبايرب ٚقطْ٘
بايتك ٣ٛي٘; ٭َّٕ يف ايتك ٣ٛضنا اهلل تعازيٚ ،يف ايرب ضنا ايَّٓاؽ ،ٳ ٚٳَٔٵ طيع بري ضنا
اهلل تعازي ٚضنا ايٓاؽ فكس تٳَُّت غعازت٘ ٚٳعٳَُّت ْعُت٘ .
ٚايتعا ٕٚعً ٢ايرب ٚايتك ٣ٛهلا ٚدَٗٓ ٙٛا:
ايعامل ٜعري ايٓاؽ بعًُ٘ فٝعًُِٜٗٚ ،ع ِٗٓٝايػين سياي٘ٚ ،ايؿذاع بؿذاعت٘ يف
غب ٌٝاهلل" (ٚ ، )87قاٍ ايػعَّس :ٟأ :ٟيٝعٔ بعههِ بعهاً عً ٢ايرب ٖٛٚ ،اغِ داَع
يهٌ َا حيب٘ اهلل ٜٚطنا َٔ ٙا٭عُاٍ ايعاٖطٚ ٠ايباطٓ َٔ ١سكٛم اهلل ٚسكٛم
اٯزَٝريٚ ،ايتك ٣ٛيف ٖصا املٛنع :اغِ داَع يرتى نٌ َا ٜهطٖ٘ اهلل ٚضغٛي٘ َٔ
ا٭عُاٍ ايعاٖطٚ ٠ايباطٓٚ ،١نٌ خكً َٔ ١خكاٍ اـ املأَٛض بفعًٗا ،أ ٚخكًَٔ ١
خكاٍ ايؿط املأَٛض برتنٗا ،فإَّٕ ايعبس َأَٛض بفعًٗا بٓفػ٘ٚ ،سيعا ١ْٚغ  ٙعًٗٝا َٔ
إخٛاْ٘ املَٓ٪ري بهٌ قٜ ٍٛبعح عًٗٝآٜٚ ،ؿط هلاٚ ،بهٌ فعٌ نصيو ".

( ) 88

ٚايتعا ٕٚعً ٢ايرب ٚايتك ٣ٛقُ ١يف نبط ايٓفؼ ايبؿطٚ ،١ٜيهٔ يٝؼ ف ٘ٝتعٓت
يًٓفؼ ٫ٚ ،حيًُٗا فٛم طاقتٗاٚ ،دعٌ اهلل – عع ٚدٌ – تعا ٕٚا٭َ ١امل ١َٓ٪يف ايرب
ٚايتك ٫ ،٣ٛيف اٱثِ ٚايعسٚإٚ ،خٛفٗا عكاب اهللٚ ،أَطٖا بتكٛا ٙيتػتعري بٗصٙ
املؿاعط عً ٢ايهبت ٚايهبطٚ ،عً ٢ايتػاَٚ ٞايتػاَأ ،تك ٣ٛهللٚ ،طًباً يطنا. ٙ

()89

رابعاً :الهَّفع االقتصادي يف القزآى الكزيم
سٳحَّ ايكطإٓ ايهط ِٜعً ٢تكس ِٜايَّٓفع ا٫قتكاز ٟيًٓاؽ َٔ خ ٍ٬أَٛض نج َٗٓ ٠ا:
 )1ؼط ِٜنٓع ايصَّٖب ٚايفهٚ ١غا٥ط ا٭َٛاٍٚ ،ؼط ِٜػُٝسٖا ٚعسّ تكسضيٗا
ٚؼطٜهٗا ٚايعٌُ بٗا َٔ أدٌ إٔ تبك ٢ايعذً ١ا٫قتكاز ١ٜيف اجملتُع يف ساي١
سطنَ ١ػتُط ٠قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗ

ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ (التىبت،)3١ – 32 :
87

 الجامؼ ألحكام القشآن :أليي غبذ ه بً أحمذ القش ي( 2٩/6 :مصذس ظاب. ):88
 ج عير الكشيم الشحمً في جفعير الم املىان :للعػذ  :صـ( ٠١1مصذس ظاب):89
 -في ظالل القشآن :لعيذ قطب ،626/1 :هـ :داس سحياء التراث الػشيي ( بيروث – لبىان ) ،ـ٠3٧٠ (:٩هـ ٠٧٩٠ -م ) .
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قاٍ ايؿٛناْ :ٞق ِٖ ٌٝاملتكسّّ شنطِٖ َٔ ا٭سباض ٚايطٖبإٚ ،أِْٗ ناْٛا
ٜكٓعٖ ٕٛصا ايكٓعٚ ،قَ ِٖ :ٌٝٳٔٵ ٜفعٌ شيو َٔ املػًُريٚ ،ا٭ٚزي ظيٌ اٯ ١ٜعً٢
عُ ّٛايًفغ فٗ ٛأٚغع َٔ شيو ".

()90

ٚايٓفكات ايٛادب :١إََّا ٚدٛباً َػتُطاً نايعَّناٚ ،٠إََّا ٚدٛباً عاضناً نايٓفك ١يف اؿر
ايٛادبٚ ،ايٓفك ١يف ْٛا٥ب املػًُري مما ٜسع ٛايٓاؽٳ إي ِّ٠٫ٚ ٘ٝايعسٍ ٚ ...ايٛعٝس َٓٛط
بايهٓع ٚعسّ اٱْفام( ، )91قاٍ ايؿعطا " :ٟٚاؿل غبشاْ٘ ٚتعازي يف اٯ ١ٜايهطضي١
أضاز إٔ ًٜفتٓا إزي إَّٔ ايصٖب ٚايفهُٖ ١ا أغاؽ ايتعاٌَ يف تػ ٝسطن ١ايعامل
ا٫قتكازٚ ،١ٜإٔ ٖصا ايتعاٌَ ٜكته ٞاؿطن ١ايسَّا ١ُ٥يًُاٍ; ٭َّٕ ٚظٝف ١املاٍ ٖٞ
اْ٫تفاع ب٘ يف عُاض ٠ا٭ضضٚ ،ي ٛأَّْو مل ؼطى َايو ٚنٓتٳ ََٓ٪اً ،فإْ٘ ٜٓكل نٌ
عاّ بٓػب ٖٞٚ % 2.5 ١ق ١ُٝايعَّناٚ ،٠يصيو ٜفٖٓ ٢صا املاٍ يف أضبعري غٓ ،١فإٕ أضاز
امل َٔ٪إٔ ٜٴبك ٞعًَ ٢اي٘ ،فٝذب إٔ ٜسٜط ٙيف سطن ١اؿٝا ٠يٝػتجُطٚ ٙٳٜٴٍُّٓ٫ٚ ٘ٝ
ٜهٓع ٙست ٫ ٢تأنً٘ ايعَّناْ ٖٞٚ ،٠ػب ١قً ١ًٝتٴسٵفُّعٴ َٔ املاٍٚ ،يهٔ إشا أزاض قاسب
املاٍ َا ضيًه٘ يف سطن ١اؿٝا ،٠فػٓٝتفع ب٘ ايٓاؽ ٚإٕ مل ٜككس إٔ ٜٓفعِٗ ب٘"

()92

قاٍ ايجعاييب خياطب غبشاْ٘ ٚتعازي ا٭ْكاض ٭ْ٘ مل ٜهٔ يف املٗادط ٜٔيف شيو
ايٛقت غين ٚاملعٓ ":٢نٜ ٫ ٞتسا ٍٚشيو املاٍ ا٭غٓٝا ٤بتكطفاتِٗ ٜٚبك ٢املػانري ب٬
ؾٚ ،)93("٤ٞقاٍ ايسنتٛض قُس غٝس طَّٓا" :ٟٚبٝإ ؿهُٖ ١صا ايتؿطٜع ايصٟ
ؾطع٘ – غبشاْ٘ – بايٓػب  ١يٮَٛاٍ اييت أتت عٔ ططٜل ايفٚ ... ٤ٞاملعٓ :٢ؾطعٓا يهِ
ٖص ٙا٭سهاّ املتعًك ١بتكػ ِٝايف ،٤ٞنٜ ٫ ٞه ٕٛاملاٍ ايٓادِ عَٓ٘ ،تسا ً٫ٚبري
أٜس ٟأغٓٝا٥هِ ز ٕٚفكطا٥هِ".

( ) 94

 )2أَط اهلل – عع ٚدٌ – بايػَّع ٞيف ا٭ضض ٚاْ٫تؿاض فٗٝا ٚايتُتع بايَّٝبات فكاٍ اهلل
تعازي ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﮊ (امللر)٠١ :

"أ – ٖٛ :ٟغبشاْ٘ – ايص ٟدعٌ يهِ ،يفهً٘ ٚضظيت٘ ،ا٭ضض املتػع ١ا٭ضدا،٤
90

 فتح القذيش :ملحمذ بً غلا الشىكاوي (3٩١/1 :مصذس ظاب.):91
 التحشيش والتىىيش :ملحمذ الطاهش بً غاجىس ،٠٩٩/٠١ :واهظش :الجامؼ ألحكام القشآن :للقش ي (. ٠1١/١ :مصذسان ظابقان )92
 جفعير الشػشاو  :ملحمذ متىلي الشػشاوا  ،١١6٠ /١ :هـ :مطابؼ أخباس اليىم ( القاهشه ) ،ط( :بذون جاسيخ).93
 ا لجىاهش الحعان في جفعير القشآن الكشيم :لػبذ الشحمً بً مرلى الثػال ي( 1١3/2 :مصذسظاب.):94
 -التفعير الىظي  :ملحمذ ظيذ ىطاو ( 1٧2/٠2 :مصذس ظاب. ):
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َصيًَ ١ػدط ٠يهِ ،يتتُهٓٛا َٔ اْ٫تفاع بٗا عٔ ططٜل املؿ ٞعًٗٝا أ ٚايبٓا٤
فٛقٗا ،أ ٚغطؽ ايٓبات فَٚ ،٘ٝا زاّ ا٭َط نصيو فاَؿٛا يف دٛاْبٗا ٚأططافٗا
ٚفذادٗا ًَتُػري ضظم ضبهِ فٗٝا ٚزاَٛٚا عً ٢شيو ،فاٯ ١ٜايهطضي ١زع٠ٛ
يًُػًُري يهٜٓ ٞتفعٛا سيا يف ا٭ضض َٔ نٓٛظ ،فٝػتػٓٛا عٔ غ ِٖ يف ََّعُِٗ
َٚؿطبِٗ ًَٚبػِٗ ٚغا٥ط أَٛض َعاؾِٗ فإْ٘ بكسض تكك ِٖ يف اغتدطاز نٓٛظٖا

ته ٕٛسادتِٗ يػ ِٖ .
ٚقاٍ تعازي ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﮊ(الجمػتٜ "،)٠١ :عين إشا فطغتِ َٔ ايك ٠٬فاطًبٛا ايطظم َٔ اهلل تعازي
بايتذاضٚ ٠ايهػب ،ايًفغ يفغ ا٭َط ٚاملطاز ب٘ ايطخك.)95( "١
 )3أٚدب اهلل – عع ٚدٌ – ايعَّناٚ ،٠اـُِّؼٚ ،ايهفاضات ٚٳضَّغب يف اٱْفام يف
غب ٌٝاهلل تعازيٚ ،أَط بايكطض اؿػٔ َٔ خ ٍ٬اٯٜات املبجٛث ١يف ايكطإٓ ايهطِٜ
قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ (املضمل ٚ )1١ :قاٍ تعازي ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ(التغابًٚ )٠٩ :قاٍ تعازيﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ (ألاهفالٚ )2٠ :قاٍ تعازي ﮋ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ﮊ (التىبتٚ )6١ :قاٍ تعازيﮋﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﮊ(املائذةٚ )١٧ :قاٍ اهلل تعازيﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ(الزاسياث)٠٧ :

قاٍ ا٭يٛغ " :ٞأْ :ٟكٝب ٚافط ٜػتٛدب ْ٘ٛعً ٢أْفػِٗ تكطباً إزي اهلل عع ٚدٌ
ٚإؾفاقاً عً ٢ايٓاؽ فٗ ٛغ ايعَّنا ٠نُا قاٍ ابٔ عباؽٚ ،فاٖس ٚغ ُٖا" .

95

()96

 بحش الػلىم :للعمش قىذ  ،،216/3 :واللبال في غلىم الكتال: :بً غادل الذمشقي الحىبلي ،،٧٠/٠٧ :ومػالم التنزيل :للبغى  ( ٠13/١ :مصادس ظابقت ).96
 -سون املػاوي في جفعير القشآن الػظيم والعبؼ املثاوي :لأللى ي( ٧/1٩ :مصذس ظاب.):
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 )4سٳطَّّ اهلل – عع ٚدٌ – اٱغطاف يف ا٫غتٗ٬ى  ٢ْٗٚعٓ٘ فكاٍ اهلل تعازي ﮋ ﭙ
ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﮊ(ألاغشا )3٠:

"ٚايٓٗ ٞعٔ اٱغطاف ٜسٍ عً٢

ايتشطٜٚ ، )97("ِٜطدأ ايفدط ايطَّاظ ٟيف تفػ  ٙسطَ ١اٱغطاف يف ا٫غتٗ٬ى; ٭ْ٘
اغتهجاض ََُِّا ٜٓ ٫بػ ٞسٝح ٜكَ ٍٛا ْك٘ٚ" :أَا قٛي٘ تعازي ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ فف٘ٝ
ق:ٕ٫ٛ
ايك ٍٛا٭ :ٍٚإٔ ٜأنٌ ٜٚؿطب عٝح ٜ ٫تعس ٣إزي اؿطاّٜ ٫ٚ ،هجط اٱْفام املػتكبأ
ٜ ٫ٚتٓاَ ٍٚكساضاً نج اً ٜهط ٫ٚ ٙحيتاز إيٚ ... ٘ٝاعًِ إٔ ظيٌ يفغ اٱغطاف عً٢
ا٫غتهجاض ممآٜ ٫بػ ٞأٚزي  ...ثِ قاٍ تعازي ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ ٖٚصا ْٗا ١ٜايتٗسٜس;
٭َّٕ نٌ َا ٫حيب٘ اهلل تعازي ب ك ٞقطَٚاً عٔ ايجٛاب; ٭ٕ َعٓ ٢قب ١اهلل تعازي ايعبس
إٜكاٍ ايجٛاب إي ،٘ٝفعسّ ٖص ٙاحملب ١عباض ٠عٔ عسّ سك ٍٛايجٛابَٚ ،ت ٢مل حيكٌ
ايجٛاب ،فكس سكٌ ايعكابْ٫ ،عكاز اٱطياع عً ٢أْ٘ يٝؼ يف ايٛدٛز َهًفٜ ٫ ،جاب
ٜ ٫ٚعاقب "

( ) 98

ٚقاٍ ايؿٛناْ " :ٞأَط اهلل غبشاْ٘ عباز ٙبا٭نٌ ٚايؿطبْٗٚ ،اِٖ عٔ اٱغطاف
ف ٬ظٖس يف تطى ََّعِ َ ٫ٚؿطبٚ ،تاضن٘ باملط ٠قاتٌ يٓفػ٘ َٔ ٖٛٚ ،أٌٖ ايٓاض
نُا قأَّ يف ا٭سازٜح ايكشٝشٚ ١املكًٌ َٓ٘ عًٚ ٢د٘ ٜهعف ب٘ بسْٜ٘ٚ ،عذع عٔ
ايكٝاّ سيا جيب عً ٘ٝايكٝاّ ب٘ َٔ طاع ١أ ٚغع ٞعًْ ٢فػ٘ٚ ،عًٜ َٔ ٢ع ٍٛكايفاً ملا
أَط اهلل ب٘ ٚأضؾس إيٚ ،٘ٝاملػطف يف إْفاق٘ عًٚ ٢د٘ ٜ ٫فعً٘ إ ٫أٌٖ ايػف٘ ٚايتبصٜط
كايف ملا ؾطع٘ اهلل يعبازٚ ٙاقع يف ايَّٓٗ ٞايكطآْٖٚ ،ٞهصا ٳَٔٵ سطَّّ س ً٫٬أ ٚسًٌ
سطاَاً فإْ٘ ٜسخٌ يف املػطفري ٚخيطز عٔ املكتكس َٔٚ ،ٜٔاٱغطاف :ا٭نٌ  ٫ؿاد١
ٚيف ٚقت ؾبع ".

( ) 99

 )5سٳطَّّ اهلل – ععٚدٌ – ايطٍّبا  ٢ْٗٚعٓ٘ ملا ف َٔ ٘ٝأنطاض اقتكاز ١ٜعً ٢ا٭فطاز
ٚاجملتُعات فكاٍ اهلل تعازي

ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ (البقشة)1٩١ :

97

 جفعير البحش املحي  :ملحمذ بً يىظف الشهير بأيي حيان ألاهذل ي( 1٧1/2 :مصذس ظاب.):98
 جفعــير الفرــش ال ـشاص  :ملحمــذ بــً غمــش بــً الحعــين ال ـشاص  ،1٧٠/1١ :ه ــ :داس سحيــاء الت ـراث الػشيــي  ،131/٠2ه ــ :داس سحيــاء الت ـراث الػشيــي ( بيــروث – لبىــان ط:(بذون جاسيخ) .
99
 -فتح القذيش :ملحمذ بً غلا الشىكاوي( 1١٩/1 :مصذس ظاب.):

للعلىم اإلنسانيت واالجتواعيت

84

العذد ( ) 7الوجلذ ( ) 11يىليى 2015م

ISSN : 2410-1818

نفع الناس للناس يف ضوء القرآن الكريم

| د .رفعت حسين محمد عبورة

قاٍ أب ٛسٍّٝإ " :ظاٖط ٙأْ٘ َٔ ن ّ٬اهلل تعازي  َٔ ٫نٚ ،َِٗ٬يف شيو ضٳزٌّ عًِٗٝ
إشٵ غاٚٚا بُٗٓٝاٚ ،اؿهِ يف ا٭ؾٝا ٤إَُّْا ٖ ٛإزي اهلل تعازيٜ ٫ ،ٴعاضض يف سهُ٘ ٫ٚ
خيايف يف أَطٚ ،ٙيف ٖص ٙاٯ ١ٜز٫ي ١عً ٢إٔ ايكٝاؽ يف َكابً ١ايَّٓل ٜ ٫كأ ،إش دعٌ
ايسي ٌٝيف إبَّاٍ قٛهلِ ٖ :ٛإَّٔ اهلل أسٌ ايبٝع ٚسطَّّ ايطٍّباٚ ،قاٍ بعض ايعًُا :٤قٝاغِٗ
٭ٕ
فاغس; ٭ٕ ايبٝع عٛض َٚعٛض  ٫غدي فٚ ،٘ٝايطبا ف ٘ٝايتػابٔ ٚأنٌ املاٍ ايباطٌ; َّ
ايعٍّٜازَ ٫ ٠كابٌ هلا َٔ دٓػٗا ،غ٬ف ايبٝع ،فإَّٕ ايجُٔ َكابٌ باملجُٔ"

()100

أَط اهلل – تعازي – باٱْفام يف طيٝع ا٭َٛض بٛغَّٚ ١ٝاعتساٍ فكاٍ اهلل تعازي:
ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ (إلاظشاء )1٧ :فٗصٙ
اٯ ١ٜتأَط برتؾٝس ا٫غتٗ٬ىٚ ،يصيو قاٍ ايؿٛناْ " ٞاملطاز :ايٓٗ ٞيٲْػإ بإٔ
ضيػو إَػاناً ٜك ب٘ َهٝكاً عًْ ٢فػ٘ ٚعً ٢أًٖٜ٘ٛ ٫ٚ ،غع يف اٱْفام تٛغٝعاً
٫ساد ١إي ،٘ٝعٝح ٜه ٕٛب٘ َػطفاً ،فٗ ْٞٗ ٛعٔ داْيب اٱفطاط ٚايتفطٜط،
ٜٚتشكٌ َٔ شيو َؿطٚع ١ٝايتٛغط ٖٛٚ ،ايعسٍ ايصْ ٟسب اهلل إي.)101( ٘ٝ
إَّٕ ا٫عتساٍ يف ا٫غتٗ٬ى مس ١باضظ َٔ ٠مسات اجملتُع املػًِٚ ،قس اَتسح تعازي
عباز ٙاملَٓ٪ري بأِْٗ َعتسي ٕٛيف إْفاقِٗٚ ،أِْٗ ٜٴطٳؾٍّس ٕٚيف اغتٗ٬نِٗ فكاٍ اهلل
تعازي ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ (الفشقان . )6٩ :قاٍ أبٛ
دعفط ايَّرب ٟبعس إٔ شنط أقٛاٍ املفػط ٜٔيف اٯٚ " :١ٜايكٛاب َٔ ايك ٍٛيف شيو قٍٛ
َٔ قاٍ :اٱغطاف يف ايٓفك ١ايص ٟعٓا ٙاهلل يف ٖصا املٛنعَ :ا داٚظ اؿسّ ايص ٟأباس٘
اهلل يعباز ٙإزي َا فٛق٘ٚ ،اٱقتاضَ :ا قكط عَُّا أَط اهلل ب٘ٚ ،ايكٛاّ بري شيو ".

( ) 102

ٚإَّٕ ايكطإٓ ايهط ِٜقس قُّسَّّ يٓا صيٛشداً يتكس ِٜايَّٓفع ا٫قتكاز ٟيًَّٓاؽ َٔ خٍ٬
َاسها ٙيٓا عٔ غٝسْا ٜٛغف ،عً ٘ٝايػ ،ّ٬سري قاٍ يععٜع َكط ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ (يىظف)١١ :

إَّٕ ٜٛغف أضاز ٖصا املٓكب يٓٝفع ايَّٓاؽ

اقتكازٜاً يف ايػٍّٓري ايعذافٚ ،يٝشٌُ عً ٢عاتك٘ َػٚ٪ي ١ٝتٛظٜع املٛاز ايػصا ١ٝ٥يًٓاؽ
بايعسٍ فٜ ٬ٴعًِ أسس ٫ٚ ،حيِّطّ أسس ٫ٚ ،ضيٛت َٔ اؾٛع أسسٚ ،يصيو قاٍ ابٔ نج
100

 جفعير البحش املحي  :أليي حيان ألاهذل ي( 32١/1 :مصذس ظاب.):101
 فتح القذيش :للشىكاوي( 11٩/3 :مصذس ظاب.):102
 -جامؼ البيان في جأويل القشان :أليي جػفش بً جشيش الط ر ( 3١١/٠٧ :مصذس ظاب.):

للعلىم اإلنسانيت واالجتواعيت

85

العذد ( ) 7الوجلذ ( ) 11يىليى 2015م

ISSN : 2410-1818

نفع الناس للناس يف ضوء القرآن الكريم

| د .رفعت حسين محمد عبورة

يف ٖص ٙاٯ" :١ٜغأٍ ايعٌُ يعًُ٘ بكسضت٘ عًٚ ،٘ٝملا ف ٔ َ ٘ٝاملكاحل يًٓاؽٚ ،إَُّْا غأي٘
إٔ جيعً٘ عً ٢خعا ٔ٥ا٭ضض اييت ٜٴذُعٴ فٗٝا ايػِ٬ت ملا ٜػتكبً َٔ ْ٘ٛايػٍّٓري اييت
أخربِٖ بؿأْٗا ،فٝتكطف هلِ عً ٢ايٛد٘ ا٭سٛطٚ ،ا٭قًأٚ ،ا٭ضؾس ".

() 103

خامساً :الهَّفع السِّياسي يف القزآى الكزيم
سٳددحَّ ايكددطإٓ ايهددط ِٜعًدد ٢تكددس ِٜايٓفددع ايػٝاغدد ٞيًٓدداؽ بددصنط ٙيًُعاٖددساتٚ ،أَددطٙ
بايٛفا ٤بايعكٛز ٚايعٗٛز غدٛا ٤بدري املػدًُري َدع بعهدِٗ أ ٚبدري املػدًُري ٚغ ٖدِ ََُِّدٔ ٫
ٜددس ٕٜٛٓبددس ِٜٗٓفكدداٍ اهلل تعددازي ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ (املائــذةٚ )٠ :قدداٍ اهلل
تعددازي ﮋ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ (إلاظـشاءٚ ،)32 :ٳسٳددصَّض َددٔ اؽدداش ايعٗددٛز ٚغدد١ًٝ
يْ٬كهاض عً ٢ايَّدطف اٯخدط فكداٍ اهلل تعدازي ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼

﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﮊ (الىحــلٚ )٧1 :ٳسٳدددطَّّ اـٝاْددد ١أثٓدددا ٤املعاٖدددسٚ ،٠أَدددط
بإشياَٗدددا فكددداٍ تعدددازي ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ (التىبــتٚ )2 :ٳٚٳدَّد د٘ٳ
املػدًُري إشا أسػددٛا ببدٛازض ايػددسض ٚاـٝاْدَ ١ددٔ ايَّدطف اٯخددط إٔ ٜبًػد ِٖٛايكددطاض بإْٗددا٤
املعاٖدددددس ٠فكددددداٍ اهلل تعدددددازي ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮊ (ألاهفـالٚ ،)١١ :نددصيو عددطض ايكددطإٓ ايهددط ِٜيُٓدداشز ٜٴشتددص ٣بٗددا قُّددسََّٛا ايَّٓفددع
ايػٝاغ ٞ٭َتِٗ َٔ شيو عً ٢غب ٌٝاملجاٍ َا :ًٜٞ
 قك ١بًكٝؼ ًَه ١غبأ َع غًُٝإ حيه ٞيٓا ايكطإٓ ايهط ِٜإَّٔ املًه ١بًكٝؼ
مل تهٔ َػتبس ٠بايطأٚ ،ٟأْٗا ناْت َٴٓٳفص ٠ملبسأ ايؿٛض ٣يف اؿهِ يف سٝاتٗا
ايػٝا غٚ ،١ٝػً ٢شيو ٚانشاً يف قٛهلا ٚغٝاغتٗا ٚسهُٗا عٓسَا طيعت ضداٍ
زٚيتٗا ٚأٌٖ َؿٛضتٗا ايٛظضاٚ ٤ا٭عٛإٚ ،أطًعتِٗ عً ٢ايهتاب ايص ٟأِّيك ٞإيٗٝا َٔ
غًُٝإَٚ ،ا ف َٔ ٘ٝاـَّاب ايؿسٜس ٚطًبت َِٓٗ ايطأٚ ٟاملؿٛض ٠قاٍ اهلل تعازي
ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ﮲﮳﮴ ﮵﮶﮷﮸﮹ ﮺﮻﮼﮽﮾﮿

103

 -جفعير القشآن الػظيم: :بً ثير ( 2١1/1 :مصذس ظاب.):
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﯀ﮊ(الىمل ،)31 – 1٧:قاٍ ايكؿ  " :ٟأخصت املؿاٚض ٠نُا تكته ٘ٝاؿاٍ يف
ا٭َٛض ايععاّ; فإَّٕ املًو ٜٓ ٫بػ ٞإٔ ٜهَ ٕٛٴػٵتبسَّاً بطأٚ ،ٜ٘جيب إٔ ٜه ٕٛي٘ قّٛ
َٔ أٌٖ ايطأٚ ٟايبك .) 104 ( " ٠
فُا نإ َٔ املٮ إ ٫إٔ أخصتِٗ ايعِعَّ ٠باٱثِٚ ،قايٛا هلا َا سها ٙايكطإٓ عِٓٗ
ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ (الىمل )33 :إْٗا ظياغٚ ١ؾذاع١
ٚطاع ١يًًُهٚ ،١اغتعساز قٚ ٟٛداٖع ١ٜناًَ ١يًكتاٍَٛٚ ،ادٗ ١ا٭َٛض بكٚ ٠ٛق٬ب١
ٚؾذاع ١يف نٌ ايعطٚف ٚا٭سٛآٍٖٚ ،ا ٚيف ٖصا املٛقف ايكَّعب مل تتأثط املًه١
بصيوٚ ،إَُّْا ظٗط َٓٗا ايطأ ٟايػَّسٜس املتكف بايعكٚ ١ْٝ٬ايصَّناٚ ٤ايسًّٖا ٤ايػٝاغ،ٞ
ٚا٭غًٛب ايطا٥ع يف اٱقٓاع يطأٜٗا ايص ٟأظٗطت٘ سٝح قايت هلِ نُا سه ٢شيو
ايكطإٓ عٓٗا :قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﮊ (الىمل)3١ – 32 :

ٚ .املعٓ:٢

" قايت قصض ٠هلِ َٔ َٛادٗ ١غًُٝإ بايعسا ،٠ٚٳَٚٴبٳ ١ٍّٓٝهلِ غَ ٤ٛٳػٳبَّ ١ايكتاٍ :إَّٕ املًٛى
إشا زخًٛا ظٛٝؾِٗ قط ١ٜعٴٓٚ ً٠ٛقٗطاً خٳطَّبٖٛا ٚقَّٝطٚا أعع ٠أًٖٗا أشيٚ ،١قتًٛا ٚأغطٚا،
ٖٚص ٙعازتِٗ املػتُط ٠ايجابت ١ؿٌُ ايٓاؽ عً ٢إٔ ٜٗابٚ ،ِٖٛإَْ ٞطغً ١إزي غًُٝإ
ٚق َ٘ٛبٗسَ ١ٜؿتًُ ١عًْ ٢فا٥ؼ ا٭َٛاٍ أقاْع٘ بٗآَٚ ،تعطَ ٠ا ٜطدع ب٘ ايطغٌ ".
".

()105

()105

ايص ٜٔأضغًتِٗ ٚقس اختاضتِٗ َٔ ايسٖا ٠يٝأتٖٛا با٭خباض عٔ ق ٠ٛغًُٝإ

ًَٚه٘ٚ ،بعس شيو تٴكُّطٍّض َا تفعً٘.
ٜك ٍٛايؿٝذ عبس ايٖٛاب ايٓذاض يف نتاب٘ ( قكل ا٭ْبٝاَ ) ٤ا ْكَّ٘ٚ " :ايعاٖط
أْٗا ناْت تطٜس َٔ إضغاٍ اهلس ١ٜإٔ ٜكف ضغًٗا عً ٢أسٛاٍ ٖصا املًو ايص ٟأضغٌ
ٜتٗسزٖا عً ٢غ دطٜطًَّٜٚ ٠ب سهٛضٖا إي ٘ٝخانع ١ب ٬تطزز ،ثٴَِّ ٜعٛز ٕٚإيٗٝا
بايتكطٜط ايٛايف عٔ سكٝكت٘ٚ ،قٛت٘ يف ًَهَ٘ٚ ،بًؼ َا ضيهٔ إٔ ٜكسض عًَٔ ٘ٝ
املهٝس ٠إشا مل ؽهع ٭َط ،ٙيته ٕٛعً ٢ب ١ٍّٓٝمما تأتٚ ٞتسعٚ ،ته ٕٛعً ٢ضأؽ
أَطٖا ست ٢إشا فعًت أَطاً فعًت٘ بعس تكسٜط عٛاقب٘ ،فًُا دا٤ت ضغًٗا إزي غًُٝإ
104
 جفعير القشير  :لػبذ الكشيم بً هىاصن بً غبذ امللر الى عابىس القشير ( 2١/١ :مصذس ظاب.):ُ
105
 التفعــير امل عــش :لىربــت مــً الػلمــاء ص ـ ،3٩٧ه ــ :وصاسة ألاوقــا العــػىديت ،،ب ج ـشا د  /غبــذه بــً غبــذ املحعــً التركــي وصيــش الشــؤون إلاظــالميت وألاوقــاوالذغىة وإلاسجاد باململكت الػشبيت العػىديت ،ط٠2٠٧ ( :٠هـ ).
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باهلس ١ٜمل ٜكبًٗاٚ ،أظٗط أْ٘ يٝؼ يف ساد ١إزي أَٛاهلِٚ ،أَّْ٘ يف ساٍ سػٓٚ ،١اْفػاح
ثط ٠ٚأنجط مما ف ٘ٝاملًهٚ ١قَٗٛا ٚتٛعسِٖ ًَٚهتِٗ بإٔ ٜطغٌ إزي ب٬زِٖ ظٓٛز ٫
قبٌ هلِ بٗا ( أ ٫ ٟقسض ٠هلِ عً ٢قتاهلا ) ٚإَّٔ عاقب ١شيو إخطادِٗ َٔ ب٬زِٖ أشي١
قاغط" . ٜٔ

( ) 106

قاٍ اهلل تعازي َٛنشاً يٓا َٛقف غًُٝإ َٔ ٖس ١ٜاملًه ١ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ (الىملٚ ،)3٩ – 36 :عٓسَا ضدع ايطغٌ إزي املًهٚٚ ،١قفٛا هلا
َا ؾاٖس َٔ ٙٚععًَُ ١و غًُٝإ ٚنجط ٠دٓسٚ ،ٙق ٠ٛبأغ٘ ٚأخربٖٚا بأَّْ٘ٴ ضزَّ اهلساٜا
إيٗٝاٚ ،مل ٜطض املكاْعٚ ١أْ٘ َكُِ عً ٢غع ٚايب٬ز ظٝـ عطَطّ فععَت املًه١
عً ٢ا٫غتػٚ ّ٬اْ٫كٝاز ٚؾسَّت ضساهلا ٚأظياهلاٚ ،غاضت َع طياعتٗا إزي غًُٝإ

()107

 ضغ ٍٛاهلل يف قًأ اؿسٜب ١ٝقُّسَّّ أصيٛشداً فطٜساً يًَّٓفع ايػٝاغ ٞ٭َت٘ ٚيًُػًُري
طيٝعاً إزي  ّٜٛايكٝاَٜ ١ٴشتص ٣ب٘ يف تكس ِٜايٓفع ايػٝاغ ٞيًُػًُري ،بإبطاَ٘
املعاٖسات َع ايَّطف اٯخط (نفاض قطٜـ) ٚملس ٠قسٚز ٠ست ٢تك ٣ٛؾٛن١
املػًُريٜٚ ،كبش ٕٛضقُاً قعباً أَاّ ا٭عساٚ ،٤ضغِ بٓٛز ايكًأ املعطٚفٚ ١اييت
ناْت يف ايعاٖط ملكًش ١نفاض قطٜـ إ ٫إَّٔ اهلل عع ٚدٌ قس شنط شيو ايكًأ
املػُ ٢قًأ اؿسٜب ١ٝبايفتأ غٳَُّاٙٴ فتشاً يًُػًُري فكاٍ اهلل تعازي َٜ٪ساً يٓب٘ٝ
ٚممتٳَّٓاً عًَٚ ٘ٝبؿطاً ي٘ بأْ٘ فتأ ي٘ فكاٍ اهلل تعازي:

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ (الفتح)٠ :

ٜعين قًأ اؿسٜب ١ٝنإ فتشاً بػ قتاٍ  .قاٍ ايفطَّا :٤ايفتأ قس ٜه ٕٛقًشاً .
َٚعٓ ٢ايفتأ يف ايًػ ١فتأ املٓػًلٚ ،ايكًأ ايص ٟسكٌ َع املؿطنري باؿسٜب١ٝ
نإ َػسٚزاً َتعصضاً ست ٢فتش٘ اهلل ٚ .قاٍ ايعٖط :ٟمل ٜهٔ فتأ أععِ َٔ قًأ
اؿسٜبٚ ،١ٝشيو إَّٔ املؿطنري اختًَّٛا باملػًُري فػُعٛا ن ،َِٗ٬فتُهٔ

106

 قص ألاه ياء :لػبذ الىهال الىجاس :صـ  ،332هـ :داس سحياء التراث الػشيي ( بيروث – لبىان ) ،ـ ( :٠بذون جاسيخ ) .107
 -اهظش :جفعير القشير  :لػبذالكشيم القشير  ،،21/١ :الىبىة وألاه ياء :ملحمذ غلا الصابىوي :صـ  ،3٩3هـ :داس القلم ( دمش – :ظىسيا ) ،ط٠٧١٧( :2م) .
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اٱغ ّ٬يف قًٛبِٗٚ ،أغًِ يف ث٬خ غٓري خًل نج ٚ ،نجط بِٗ غٛاز
اٱغ".ّ٬

() 108

ٚقاٍ ابٔ نج " :أ ٟبٓٝاً ظاٖطاًٚ ،املطاز ب٘ قًأ اؿسٜب ١ٝفإَّْ٘ سكٌ بػبب٘ خ
دعٚ ،ٌٜآَٔ ايٓاؽٚ ،ادتُع بعهِٗ ببعضٚ ،تهًِ املَ َٔ٪ع ايهافطٚ ،اْتؿط
ايعًِ ايٓافع ٚاٱضيإ ".

()109

سادساً :الهَّفع األمين يف القزآى الكزيم
سحَّ ايكطإٓ ايهط ِٜعً ٢تكس ِٜايَّٓفع ا٭َين يًَّٓاؽ َٔ خ ٍ٬ايتؿطٜعات ايػُا١ٜٚ
اييت تٛدب اؿفاظ عً ٢ايهطٚضٜات اـُؼ  :ٖٞٚايسٍّٚ ،ٜٔايعكٌٚ ،ايٓفؼٚ ،ايعطض،
ٚاملاٍٚ ،ت٪زب اجملطَريٚ ،تطزع ٚتعدط اجملتُع َٔ مماضغ ١ا٫خت٫٬ت ا٭َٓٚ ،١ٝشيو
َٔ خ ٍ٬فطض ايككام عً ٢ايكاتٌ ايعُس سٝح قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮊ(البقشةٚ،)٠٩٧ – ٠٩١ :نصيو َٔ خٍ٬
قاضب ١ايصٜ ٜٔػع ٕٛيف ا٭ضض فػازاًٚ ،اؿح عً ٢إقاَ ١سسّ اؿطاب ١عً ِٗٝقاٍ اهلل
تعازي ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ (املائذةٚ ،)33 :نصيو ٜٴشكل ا٭َٔ يًُذتُع َٔ خٍ٬
تؿطٜع٘ يكَّع ٜس ايػَّاضم قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ (املائذة. )3١ :
 َٔٚخ ٍ٬تًو ايتؿطٜعات ايػُاٚ ١ٜٚغ ٖا ٜتشكل ايَّٓفع ا٭َين يف اجملتُعٚ ،يكس
غاِٖ ايٓيب يف ؼكٝل ايَّٓفع ا٭َين يًُذتُعات اٱغ ١َٝ٬عٓسَا ْٗ ٢ايٓيب املػًُري
108

 الىظ ــي ف ــي جفع ــير الق ـشآن املجي ــذ :ألي ــي الحع ــً غل ــا ب ــً أحم ــذ الىاح ــذ  ،٠33/2 :واهظ ــش :جفع ــير مقاج ــل ب ــً ظ ــليمان البل ــي :ملقاج ــل ب ــً ظ ــليمان البل ــي: ،122/3جحقي ــ ::أحمـ ــذ فشيـ ــذ ،هـ ــ :داس الكتـ ــب الػلميـ ــت ( بيـ ــروث – لبىـ ــان ) ،ـ ـ٠2٠1 (:٠ه ـ ـ 1١١3 -م ) ،مػـ ــالم التنزيـ ــل :للبغـ ــى  ،1٧6/٩ :صاد املعـ ــير فـ ــي غلـ ــم
التفعير :لػبذ الشحمـان بـً غلـا بـً الجـىص  ،2٠٧/٩ :هــ :املكتـب إلاظـالمي ( بيـروث – لبىـان ) ،ـ٠2١2(:3هــ) ،والبحـش املحـي  :أليـي حيـان ألاهذل ـ ي،٧١/١ :
فتح القذيش :للشىكاوي. 26/١ :
109
 -جفعير لقشآن الػظيم :بً ثير ،31١/٩ ،واهظش التعهيل :بً جض  ،١٠/2 :والتحشيش والتىىيش :بً غاجىس( ٠2١/16 :مصادس ظابقت ).
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َٔ إٔ ٜتػبب أسسِٖ إزي فعٌ ٪ٜز ٟإزي املػاؽ با٭َٔ ٚا٫غتكطاض فكاٍ  ٫ ( :حيٌ
ملػًِ إُّٔٵ ٜٴطٳٍّٚعٳ َٴػٵًُاً )

( ) 110

ٚقاٍ ٜ ٫ ( :ٴؿِطٵ أسسنِ إزي أخ ٘ٝبايػٍّ٬ح; فإَّْ٘ ٜ ٫سضٟ

يعٌَّ ايؿَّٝإ ٜٓعع يف ٜس ٙفٝكع يف سفط َٔ ٠ايَّٓاض )

( ) 111

ٜٚ ،ك ( :ٍٛإشا َٳطَّ أسسنِ يف

َػادسْا أ ٚأغٛاقٓا َٚع٘ ْبٌ فًُٝػو عًْ ٢كاهلا إٔ ٜٴكٝب أسساً َٔ املػًُري َٓٗا
بؿ ،) 112 () ٤ٞنٌ تًو ايتٛدٗٝات دا٤ت يتشكل ايٓفع ا٭َين يًٓاؽ يف فتُعاتِٗ َٔ
أدٌ إٔ ٜأَٓٛا عً ٢أْفػِٗ ٚأعطانِٗ ٚأَٛاهلِٚ ،ستٜ ٢عٝـ اجملتُع اٱغ َٞ٬يف
أَٔ ٖٚسٚ ٤ٚاغتكطاض ٚقب٥ٚٚ ١اّ ٚغ.ّ٬
ٚمل ٜهتفِ بصيو بٌ قُّسَّّ يٓا صيٛشداً ضا٥عاً يتشكٝل ايَّٓفع ا٭َين يًٓاؽ باملس ١ٜٓسٝح
قاّ ضغ ٍٛاهلل بامل٪اخا ٠بري املٗادطٚ ٜٔا٭ْكاضٚ ،نتب نتاباً ْٳعِ ف ٘ٝاؿٝا ٠بري
طيٝع غهإ املسَ َٔ ١ٜٓػًُري ٚأٌٖ نتاب َٚؿطنري يٝػٛز ب ِٗٓٝا٭َٔ
ٚا٫غتكطاضٚ ،يٝأَٔ اؾُٝع ز ٕٚاغتجٓا ٤عً ٢أْفػِٗ ٚأعطانِٗ ٚأَٛاهلِٚ ،غأشنط
بعهاً َٔ َباز ٨شيو ايهتاب نُا :ًٜٞ
 - 1إَّٔ شََّ ١اهلل ٚاسس ،٠جي عً ِٗٝأزْاِٖٚ ،إَّٔ املَٓ٪ري بعهِٗ َٛاي ٞبعض زٕٚ
ايٓاؽ .
ٚ - 2إَّٔ املَٓ٪ري املتكري أٜس ِٜٗعً ٢نٌ َٔٵ بػ ،َِٗٓ ٢أ ٚابتػ ٢زغٝع ١ظًِ ،أٚ
إمثاً ،أ ٚعسٚاْاً ،أ ٚفػازاً بري املَٓ٪ريٚ ،إَّٔ أٜس ِٜٗعً ٘ٝطيٝعاً ٚي ٛنإ ٚيس
أسسِٖ .
ٜ ٫ٚ - 3كتٌ ََٓ٪َ َٔ٪اً يف نافطٜ ٫ٚ ،ٴٓكط نافط عً. َٔ٪َ ٢
ٚ - 4أَّْ٘ ٳَٔٵ تبع املَٓ٪ري َٔ ٜٛٗز فإَّٕ ي٘ ايٓكط ٚا٭غ ،٠ٛغ َعًَٛري َ ٫ٚتٓاقط
عً.ِٗٝ
ٚ - 5أْ٘  ٫جي َؿطى َا ً٫يكطٜـ ْ ٫ٚفػاً ٫ٚ ،حي ٍٛز ْ٘ٚعً. َٔ٪َ ٢

110

 امل جم ألاوظ  :للط راوي ٠١٩/ 1 :بشقم (  ،) ٠6٩3معىذ أحمذ :ألحمذ بً حىبل ٠63 / 3١ :بشقم ( . ) 13١62111
 صحيح معلم :أليي الحعين معلم 32/١ :بشقم ( . . ) 6١32112
 -صحيح معلم :أليي الحعين معلم 33/١ :بشقم ( . ) 6١3٠
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ٚ - 6أْ٘  ٫حيٌ مل َٔ٪أُّقطَّ سيا يف ٖصا ايهتاب ( ٖص ٙايكشٝفٚ ،) ١آَٔ باهلل ٚايّٛٝ
اٯخط إٔ ٜٓكط قسثاً أٚ ،ٜ٘ٚ٪ٜ ٚإَّٔ ٳَٔٵ ْكط ٙأ ٚآٚا ٙفإَّٕ عً ٘ٝيعٓ ١اهلل ٚغهب٘
 ّٜٛايكٝاَ٪ٜ ٫ٚ ،١خص َٓ٘ قطف  ٫ٚعسٍ .
ٚ - 7إَّٔ ايٛٗٝز ٜٓفكَ ٕٛع املَٓ٪ري َا زاَٛا قاضبري .
ٚ - 8أْ٘  ٫خيطز َِٓٗ أسس إ ٫بإشٕ قُس .
ٚ - 9إَّٔ عً ٢ايٛٗٝز ْفكتِٗٚ ،عً ٢املػًُري ْفكتِٗٚ ،إَّٔ ب ِٗٓٝايٓكط عً ٢ٳَٔٵ ساضب
أٌٖ ٖص ٙايكشٝفٚ ،١إَّٔ ب ِٗٓٝايٓكأ ٚايٓكٝشٚ ١ايرب ز ٕٚاٱثِ .
ٚ - 10إَّٔ ب ِٗٓٝايَّٓكط عً ٢ٳَٔٵ زِٖ ٜجطب .
ٚ - 11إَّٔ ٜجطب سطاّ دٛفٗا ٭ٌٖ ٖص ٙايكشٝف. ١
ٚ - 12إَّٔ اؾاض نايٓفؼ غ َهاض  ٫ٚآثِ .
فإٕ
ٚ - 13أْ٘ َا نإ بري أٌٖ ٖص ٙايكشٝف َٔ ١سسخ أ ٚاؾتذاض ٜٴداف فػازَّ ٙ
َٳطٳزَّ ٙإزي اهلل عع ٚدٌ ٚإزي قُس ضغ ٍٛاهلل .
ٚ - 14أْ٘  ٫حيٖ ٍٛصا ايهتاب ز ٕٚظامل أ ٚآثِٚ ،أْ٘ َٳٔٵ خطز آََٔٚ ،ٳٔٵ قعس آَٔ
باملس ،١ٜٓإَ ٫ٳٔٵ ظًِ ٚأثِٚ ،إَّٔ اهلل داض ملٔ بٳطَّ ٚاتكٚ ،٢قُس ضغ ٍٛاهلل .

( )113

ٚباؾًُ ١ففٖ ٞصا ايهتاب ؼكٝل ايٓفع ا٭َين جملتُع املس ١ٜٓغٛا ٤ناْٛا َػًُري
أ ٚأٌٖ نتاب أَ ٚؿطنريٚ ،بصيو أَٔ اؾُٝع عً ٢زٚ ،ِٜٗٓعً ٢أْفػِٗ ٚأعطانِٗ
ٚأَٛاهلِ ٚ .قس قسَّّ يٓا ايكطإٓ ايهط ِٜصياشز غعٛا يتكس ِٜايَّٓفع ا٭َين يًَّٓاؽ َٓٗا َا
:ًٜٞ
 )1ايطَّدٌ ايص ٟقُّسَّّ ايٓفع ا٭َين ملٛغٚ ٢شيو عٓسَا أغطع يف َؿ ٘ٝإزي َٛغٚ ٢غًو
ايَّطٜل املدتكط إيَ ٘ٝٴشصَّضاً ي٘ ٳَٚٴبٳٍّٓٝاً ي٘ إَُّّٔ فطعٚ ٕٛطياعت٘ قس أَطٚا بكتً٘،
ْٚاقشاً ي ٘ بػطع ١ايفطاض َٔ ايكتٌ ،ستٜ ٫ ٢سضنٜٚ ٙٛكتًٚ ،ٙٛقس سه ٢اهلل شيو
عٓ٘ فكاٍ :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﮊ (القص )1١ :
113

قاٍ أنجط أٌٖ ايتفػ ٖصا ايطدٌ ٖ ٛسعق ٌٝبٔ

 ت ــزيب ظــيرة ابــً هشــام :لػبــذ العــالم هــاسون :صـ ـ  ،. ٠23- ٠2١ه ــ :مؤظعــت الشظــالت ( بيــروث – لبىــان ) ،داس البحــىث الػلميــت بالكىيــت ،ط ( :بــذون ج ــاسيخ )،واهظـش فقــه العــيرة :ملحمــذ الغضالــي :ص ـ  ،. ٠٧٩- ٠٧6هــ :داس الكتــب الحذيثــت ( مصــش ) ،ـ٠٧٩6( :٩م) ،والشحيـ :املختــىم :لصــفي الــشحمً املبــاس فىس  :ص ـ - ٠6١
 ،٠٩2- ٠٩3 ،٠6٧هــ :داس الكتـب الػلميـت ( بيــروث – لبىـان ) ،ـ  ٠2١١ ( ،٠ه ـ  ٠٧٧١ -م ) ،والعـيرة الىبىيـت :لػلـي الصــاليي ،١١٠- ١2٩/٠ :هــ :مكتبـت الصــحابت (
إلاماساث – الشاسقت ) ،ـ٠211 ( :٠هـ 1١١٠ -م ) .
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قبٛضا َ َٔ٪آٍ فطعٚ ، ٕٛض ٟٚإَّٔ فطع ٕٛأَط بكتٌ َٛغ ٢فػبل شيو ايطدٌ
باـربٚ ، )114(".قاٍ ابٔ نج ٚ " :قف٘ بايطدٛي ١ٝ٭ْ٘ خايف ايَّطٜل ،فػًو ططٜكاً
أقطب َٔ ططٜل ايص ٜٔبٴعجٛا ٚضا – ٙ٤أٚ ٟضاَٛ ٤غ- ٢فػبل إزي َٛغ. )115("٢
 )2زاٚز ٚإ ١ْ٫اهلل ي٘ اؿسٜسٚ ،تعً ُ٘ٝي٘ يكٓاع ١ايسضٚع اؿطب ١ٝيسض ٤خَّط اؿطب
ٚؼكٝل ايَّٓفع ا٭َين يًَّٓاؽ ،فكاٍ تعازي َٴُتٳَّٓاً عً٘ٝ

ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ (ظبأ)٠١ :

"أ :ٟأ ٕ٫اهللِّ ي٘ اؿسٜس فهإ بري ٜس ٜ٘نايعذري ٜفتً٘ بٝس ٫ ٙحيتاز إزي ْاض ٫ٚ
ََّطقٜ ١ٴؿٳهًِّ٘ ٜٚتكطف ف ٘ٝنٝف ٜؿا .٤ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ

ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ (ظبأ )٠٠ :أ :ٟإٔ اعٌُ زضٚعاً تاََّات ٚاغعات ٚٳقُّسٍّض املػاَ
يف سًل ايسضٚع ،ف ٬تعٌُ اؿًك ١قػ  ٙفُّتٳهٵعٴف ،ف ٬تك ٣ٛايسّضٚع عً ٢ايسٍّفاع،
 ٫ٚػعًٗا نب  ٙفتجكٌِّ عً٫ ٢بػٗا"

()116

ٜٚكدددد ٍٛغددددٝس قَّددددبٚ " :ايػَّددددابػات ايددددسضٚع ،ض ٟٚأْٗددددا ناْددددت تعُددددٌ قبددددٌ زاٚز
قدددفا٥أ ،ايدددسضع قدددفٝشٚ ١اسدددس ،٠فهاْدددت تكدددًب اؾػدددِ ٚتجكًددد٘ ،فدددأهلِ اهلل زاٚز
إٔ ٜكددددٓعٗا ضقددددا٥ل َتساخًددددَ ١تُٛددددد ١يٓٝددددٜ ١ػددددٌٗ تؿددددهًٗٝا ٚؼطٜهٗددددا عطندددد١
اؾػددددِٚ ،أَدددددط بتهدددددٝٝل تددددساخٌ ٖدددددص ٙايطَّقدددددا٥ل يتهدددد ٕٛقهُددددد ٫ ١تٓفدددددص َٓٗدددددا
ايطٍَّاح ٖٛٚ ،ايتكسٜط يف ايػَّطزٚ ،نإ ا٭َط نً٘ إهلاَاً ٚتعًُٝاً َٔ اهلل".

()117

ٚقاٍ اهلل – عع ٚدٌ – ممتٓاً عًٚ ٘ٝعً ٢ق َ٘ٛاملٓتفعري أَٓٝاً بصيو ﮋ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ (ألاه ياء ،)١١ :قاٍ ابٔ عَّ ١ٝا٭ْسيػ:ٞ
" عٳًِٳ اهلل زاٚز قٓع ١ايسضٚع فهإ ٜكٓعٗا أسهِ قٓع ١يتهٚ ٕٛقا َٔ ١ٜاؿطب
ٚغبب لا َٔ ٠ايعسٚ ،ٚايًبٛؽ يف ايًػ ١ايػ٬ح فُٓ٘ ايسضع ٚايػَّٝف ٚايطَأ ٚغ
شيوٚ ، ) 118 (".قاٍ ابٔ عاؾٛضٚ " :اَذيَّ اهلل بكٓع ١عًُٗا زاٚز فاْتفع بٗا ايَّٓاؽ ٖٞٚ
قٓع ١ايسضٚع ،أ ٟزضٚع ايػَّطز ،ق :ٌٝناْت ايسضٚع َٔ قبٌ زاٚز شات سطاؾف َٔ
114

 الجامؼ ألحكام القشآن :للقش ي( 166/٠3 :مصذس ظاب):115
 جفعير القشآن الػظيم: :بً ثير ( 116/6 :مصذس ظاب.):116
 التفعـير امل عــش :ملجمىغــت مـً الػلمــاء :ص ـ  ،21٧واهظـش :الكشــا  :للضمرشــش  ،١١٠/3 :واللبــال فـي غلــىم الكتــال: :بـً غــادل الذمشــقي الحىبلــي( ،13/٠6 :مصادس ظابقت )
117
 في ظالل القشآن :لعيذ قطب. 63١/6 :118
 -املحشس الىجيز في جفعير الكتال الػضيض: :بً غطيت ألاهذل ي( ،٠٠1/2 :مصذس ظاب):
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اؿسٜس ،فهاْت تجكٌ عً ٢ايهُِّا ٠إشا يبػٖٛا فأهلِ اهلل زاٚز قٴٓٵعٳ زضٚع اؿًل
ايسقٝك ١فٗ ٞأخف قُٚ ً٬أسػٔ ٚقا"١ٜ

()119

الوبحث الثالث  :ثوار تقذين النفع للناس في الذنيا واآلخرة
إَّٕ املػًِ ايصٜ ٟكسّ ايٓفع يًٓاؽ ٜعٛز شيو عً ٘ٝيف ايسْٝا ٚاٯخط ،٠يف ايسْٝا
باغتُطاض ايٓعُ ١عًٚ ،٘ٝايتٛفٝل ي٘ يف طيٝع أعُاي٘ٚ ،سبّ ايٓاؽ ي٘ٚ ،ثٓا ٤ايٓاؽ عً٘ٝ
يف سٝات٘ ٚبعس َٛت٘ ٚغ شيو َٔ اـ ايهج ايصٜ ٟعٛز عً ٘ٝيف ايسْٝاٚ ،يف اٯخط٠
ٜٓاٍ زخ ٍٛاؾٓٚ ١ايٓع ِٝاملك ِٝفٗٝا َٔٚ ،أِٖ ايجُاض اييت جيٓٗٝا ٳَٔٵ ٜبصٍ ْفع٘ يًٓاؽ
َا ٜأت:ٞ
أوالً :الجمار الدنيوية لتقديم الهفع للهاس:
ٚغٛف أتٓاٚهلا َٔ خَ ٍ٬هاَري اٯٜات ايكطآْ ١ٝاٯت:١ٝ
 )1قدددددددددددداٍ اهلل تعدددددددددددددازي

ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ (ظ ـ ـ ـ ــبأ)3٧ :

"أَ :ٟدددددا أْفكدددددتِ َدددددٔ َددددداٍ يف غددد د إغدددددطاف  ٫ٚتكدددددت فٗددددد ٛخيًفددددد٘ يف ايدددددسْٝا
بدددايعٛضٚ ،يف اٯخددددط ٠باؿػددددٓات ٚايدددسضدات ،عددددٔ غددددعٝس بدددٔ ٜػدددداض قدددداٍ :قدددداٍ
ضغدددد ٍٛاهلل َ ( :ددددا َددددٔ ٜددددٜ ّٛكددددبأ ايعبدددداز إًَٚ ٫هددددإ ٜٓازٜددددإ أسددددسُٖا ٜكدددد:ٍٛ
ايًِٗ أعط َٓفكاً خًفاًٜٚ ،ك ٍٛاٯخط :ايًِٗ أعط ممػهاً تًفاً )( .) 120
ٚمما  ٫ؾو ف ٘ٝإَّٔ اهلل ٜٴدًف عً ٢املٓفل َازٜاً َٚعٜٓٛاًٚ ،اٱخ٬ف املاز ٟإٔ
ٜبسي٘ َا ً٫خ اً َٔ َاي٘ ايص ٟأْفك٘ٚ ،اٱخ٬ف املعٜٓ ٟٛتذً ٢يف اْ٫ؿطاح يًكسض
ٚايػَّهٚ ١ٓٝايَُّأْ ١ٓٝيف ايكًب ٚايػطٚض ٚايػَّعاز ٠اييت ٜؿعط بٗا نٌ ٳَٔٵ ٜٴكُّسٍّّ
ايَّٓفع يًٓاؽ ٚحيكل هلِ املٓافع املؿطٚعٜٚ ١ٴسخٌ عً ِٗٝايػطٚض ٜٛنأ يٓا شيو
ايؿٗٝس غٝس قَّب ضظي٘ اهلل يف ضغايت٘ ٭خت٘ أَ ١ٓٝبعٓٛإ ( أفطاح ايطٚح ) سٝح
قاٍ " :بايتذطب ١عطفت أْ٘  ٫ؾ ٤ٞيف ٖص ٙاؿٝاٜ ٠عسٍ شيو ايفطح ايطٚس ٞايؿفٝف
ايص ٟلس ٙعٓسَا ْػتَّٝع إٔ ْسخٌ ايععا ٤أ ٚايطنا ،ايجك ١أ ٚا٭ٌَ أ ٚايفطح إزي
ْفٛؽ اٯخط ! ٜٔإْٗا يص ٠مسا ١ٜٚعذٝب ١يٝػت يف ؾٖ َٔ ٤ٞص ٙا٭ضض ،إْٗا
119

 التحشيش والتىىيش: :بً غاجىس( ٠1٠/٠٩ :مصذس ظاب):120
 الجـامؼ املعـىذ الصـحيح :للبرـاس  ١11/1:فــي تـال الضكـاة بـشقم (  ،) ٠3٩2وصـحيح معــلم :أليـي الحعـين معـلم ،١3/3 :تـال الضكــاة بـال فـي املىفـ :واملمعــربشقم ( ( ) 13١3مصذسان ظابقان).
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ػاٚب ايعٓكط ايػَُّا ٟٚاـايل يف طبٝعتٓا ،إْٗا  ٫تًَّب هلا دعا٤ٶ خاضدٝاً ،٭ٕ
دعاٖ٤ا نأَ فٗٝا! ...إَّٕ ٖصا هل ٛايفطح ايٓك ٞاـايل ايصٜٓ ٟبع َٔ ْفٛغٓا ٜٚطتس
٭ٕ
إيٗٝا بس ٕٚساد ١إزي أ ٟعٓاقط خاضد ١ٝعٔ شٚاتٓا ،إْ٘ حيٌُ دعا ٙ٤ناََّ ;ً٬
دعا ٙ٤نأَ ف.)121("٘ٝ
 )2قاٍ اهلل تعازي ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﮊ (الىحل" )٠1١ :أ :ٟبايٓكط
ٚاملعٚ ١ْٛايتأٜٝس " (ٖٚ ، )122ص ٙاملع ١َّٝبايعٚ ٕٛايفهٌ ٚايطظيٜ ١عين إٔ أضزت أٜٗا
اٱْػإ إٔ أنَ ٕٛعو بايعٚ ٕٛايفهٌ ٚايطظي ،١فهٔ َٔ املتكري احملػٓريٚ ،يف
ٖصا إؾاض ٠إزي ايتعع ِٝ٭َط اهللٚ ،ايؿف ١عً ٢خًل اهللٚ ،شيو ٜٳسٍ عً ٢إٔ نُاٍ
غعاز ٠اٱْػإ يف ايتعع ِٝ٭َط اهللٚ ،ايؿفك ١عً ٢خًل اهلل"( .) 123
ٚقاٍ اهلل تعازي ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ (الػىكبىث )6٧ :أ":ٟبايٓكط ٚاملع ١ْٛيف زْٝاِٖ،
ٚبايجٛاب ٚاملػفط ٠يف عكباِٖ يف اٯخطٚ ٠ثٛابِٗ اؾٓٚ ،) 124 (" ١قاٍ ضغ ٍٛاهلل ٚ ( :اهلل
يف ع ٕٛايعبس َا نإ ايعبس يف ع ٕٛأخٚ ،) 125 () ٘ٝتكتهَ ٞع ١ٝاهلل غبشاْ٘ ٚتعازي
يًعبس ايصٜ ٟكسّ ايٓفع يًٓاؽ ٚاٱسػإ إي ِٗٝاغتُطاض ٖص ٙاملع ١ٝاييت تتذً ٢يف
اغتُطاض ٖص ٙايٓعِ عً ٢ايعبس ايصٜٓ ٟفع ايٓاؽ َا مل ٜكابٌ ٖص ٙايٓعِ باملعاقٞ
ٚايصْٛب ٚا٫غتهباض عً ٢ايٓاؽ ٚاملّٔ عًَٓٚ ِٗٝع تكس ِٜايٓفع هلِ ،فإَّٕ اهلل قس ٜٓععٗا
َٓ٘ يف ايسْٝا ٚحيطّ أدطٖا يف اٯخط ٠قاٍ( :إَّٕ هلل أقٛاَاً خيتكِٗ بايٍّٓعِ ملٓافع ايعباز،
ٚٳٜٴكِطِٖ فٗٝا َا بصيٖٛا ،فإشا َٓعٖٛا ْععٗا َِٓٗ ،فشَّٛهلا إزي غ ِٖ)(ٚ ،)126عٔ ابٔ

121

 أفشان الشون :لعيذ قطب صـ  ،1٩ – 16هـ :الجيل الجذيذ ( صىػاء ،اليمً ) ،ـ1١١٧ (:1م ).122
 الكشـف والبيــان املػــشو ب ـ ( جفعــير الثػل ــي ) :أليــي سســحامل أحمــذ الثػل ــي ( جـ  21٩ه ـ ) ،١3/6 :جحقيــ ::بــً غاجــىس ،هــ :داس سحيــاء التـراث الػشيــي ( بيــروث– لبىــان ) ،ـ٠211 ( :٠ه ـ 1١١1 -م ) ،واملحــشس الــىجيز فــي جفعــير الكتــال الػضيــض: :بــً غطيــت ألاهذل ـ ي ،22١/3 :جفعــير البحــش املحــي  :أليــي حيــان ألاهذل ـ ي:
 ( ١3٠/١مصادس ظابقت ).
123
 لبـال التأويـل فــي مػـاوي التنزيـل :لػــالء الـذيً غلـي بــً بـً سبـشاهيم البغـذاد الشـهير بالخــاصن ،٠1٩- ٠16/2 :هــ :داس الفكـش ( بيــروث – لبىـان ) ،ط٠3٧٧ ( :ه ـ ٠٧٩٧م ) ،جف عــش الفرــش الـشاص  :ملحمــذ بــً غمــش بــً الحعــين ال ـشاص  ،1٧٠/1١ :هــ :داس سحيــاء التـراث الػشيــي (بيــروث – لبىــان ) ،ط( :بــذون جــاسيخ) ،اللبــال فــيغلـىم الكتـال: :بـً غـادل الذمشـقي ،٠٧1/٠1 :واهظـش :جفعـير العـشاا املىيــر :ملحمـذ بـً أحمـذ الشـشبيلي ،3١2/1 :هــ :داس الكتـب الػلميـت ( بيـروث – لبىــان ) ،ط:
(بذون جاسيخ).
124
 الكش ــف والبي ــان :للثػل ــي ،1٧١/٩ :لب ــال التأوي ــل ف ــي مػ ــاوي التنزي ــل :ل خ ــاصن ،1١١/١ :واللب ــال ف ــي غل ــىم الكت ــال: :ب ــً غ ــادل الذمش ــقي ،3١١/٠١ :وجفع ــيرالعشاا املىير :للششبيلي. 1١٧/3 :
125
 صحيح معلم :أليي الحعين معلم ٩٠/١ :بشقم ( . ) ٩١1١126
 امل جـم ألاوظـ  :للط راوـي 11١/١ :بــشقم (  ،) ١٠61جـػب إلايمــان :للبي قـي ٠٠٩/٠١ :بــشقم (  ،) ٩1١6والعلعـلت الصــحيحت :لأللبـاوي 162 /2 :بــشقم ( )٠6٧1وقال غىه :حعً .
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عباؽ قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهللَ ( :ا َٔ عبس أْعِ اهلل عًْ ٘ٝعُ ١فأغبػٗا عً ،٘ٝثٴَِّ دعٌ
َٔ سٛا٥ر ايٓاؽ إي ٘ٝفُّتٳبٳطَّّ فكس عٳطَّض تًو ايٓعُ ١يًعَّٚاٍ )( .) 127
 )3قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ (الىحل )٧٩ :قٛي٘ تعازي ﮋ ﮉ ﮊ

ﮋﮊ"أ :ٟعُ ً٬قاؿاً ،أ ٟعٌُ نإ ٖٚصا ؾطٚع يف ؼطٜض ناف ١املَٓ٪ري
عً ٢نٌ عٌُ قاحل "(  ) 128قٛي٘ تعازي ﮋ ﮒ ﮓ ﮔﮊ "إٔ شيو يف ايسْٝا
 ٖٛٚق ٍٛاؾُٗٛضٜٚ ،سٍ عً ٘ٝقٛي٘ ﮋ ﮖ ﮗ ﮊ ٜعين يف اٯخط"........٠

()129

ٚاؿٝا ٠ايَّٝب ١تؿٌُ ايطظم اؿٚ ،ٍ٬ايكٓاعٚ ،١ايطنا سيا قػِ اهللٚ ،س٠ٚ٬
ايَّاعٚ ،١ايػَّعاز.) 130 (" ٠
 )4قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﮊ (آل غمشان)٠32 – ٠33 :

أٜ :ٟطن ٢عً ٢ا حملػٓري إزي ايَّٓاؽ ٜٚطن٢

عًُِٗ"(ٚ )131حيب نٌ قػٔ يعبازٚ ٙخكٛقاً املصنٛض ٜٔيف ٖص ٙاٯ ١ٜفإٕ َٔ
أْٛاع اٱْفام ،اٱْفام بايعًِ ٚايتػبب يف إٜكاٍ اـ ٚايٓفع إزي ايػ "(ٚ .)132قٛي٘
تعازي ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ (املائذة)٧3 :

حيب احملػٓري يف عباز ٠اـايل ،احملػٓري يف ْفع ايعبٝس"

قاٍ ايػعس" :ٟفإَّٕ اهلل

()133

127

 امل جــم ألاوظ ـ  :للط راو ــي 1٧1/٩ :ب ــشقم (  ) ٩١1٧وق ــال :سظــىاده جي ــذ ،ص ــحيح الترغي ــب والترهي ــب :لأللبــاوي 3١١/1 :ب ــشقم (  ) 16٠١وق ــال غى ــه :حع ــً ،ه ــ:مكتبت املػاس – الشيان ،ـ( ١ :بذون جاسيخ).
128
 سسجاد الػقل العليم سلا مضايا القشآن الكشيم :أليي العػىد( ٠3٧/١ :مصذس ظاب.):129
 جفعير البحش املحي  :أليي حيان ألهذل ي. ١٠6/١ :130
 الكشف والبيان :للثػل ي ( 2١/6 :بتصش ) .131
 جفعير الحذاد :املعم ( شف التنزيل في جحقي :املباحث والتأويل ) :أليي بكش الحذاد اليملي. ٠2٠/1 :132
 الفتىحــاث الشباهيــت فــي جفعــير مــا وسد فــي القـشآن مــً ألاوامــش والىــىادي إلا:هيــت :ملحمــذ غبــذ الػضيــض غبــذ الحكــيم :ص ـ  ،٠3٠ه ــ :املكتبــت التجاسيــت الك ــري بشــاسعغابذيً ( القاهشة – مصش ) :،ـ( 1:بذون جاسيخ).
133
 -ج عير الكشيم الشحمً في جفعير الم املىان :للعػذ  :صـ( 1١6مصذس ظاب.):
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 )5قاٍ اهلل تعازي عٔ ْٛح :ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﮊ (الصافاث)١١ – ٩١ :

قاٍ ايػعس" ٟدعٌ ي٘ ثٓا٤ٶ سػٓاً َػتُطاً إزي ٚقت

اٯخطٚ ،ٜٔشيو ٭ْ٘ قػٔ يف عباز ٠اـايل ،قػٔ إزي اـًلٖٚ ،ص ٙغٴَّٓتٴ٘ٶ تعازي
يف احملػٓري إٔ ٜٓؿط هلِ َٔ ايجَّٓا ٤عً ٢سػب إسػاِْٗ "

( ) 134

ٚقاٍ ايؿاعط ( اؿَّ:) ١٦ٝ
ٜ ٫صٖب ايعطف بري اهلل ٚايٓاؽ .

ٳَٔٵ ٜفعٌ اـ ٜ ٫ٴعسّ دٛاظٜ٘

قاٍ اهلل تعازيﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ (مشيم،)٧6 :
ٚاملعٓ ٢إَّٔ ايص ٜٔآَٓٛا باهلل ٚاتبعٛا ضغً٘ ٚعًُٛا ايكاؿات ٚفل ؾطع٘ ،غٝذعٌ هلِ
ايطظيإ قبَٛٚ ١ز ٠يف قًٛب عباز. ٙ

()135

ٚيصيو َٔ ٜكسّ ايٓفع يًٓاؽ حيب٘ ايٓاؽ ٜٚجٓ ٕٛعً ٘ٝيف سٝات٘ ٚبعس َٛت٘ ،بٌ
حيعْ ٕٛعً ٘ٝعٓس فطاق٘ ٜٚرتظي ٕٛعًٜٚ ،٘ٝسع ٕٛي٘ باـ ٜٚ ،صنط ٕٚأعُاي٘ اييت
نإ ٜٓفع بٗا ايٓاؽ .
 )6قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ(الذخان")1٧ :أ :ٟأِْٗ مل ٜهْٛٛا ٜعًُٕٛ
عً ٢ا٭ضض عُ ً٬قاؿاً تبه ٞعًٚ ،ِٗٝمل ٜكعس هلِ إزي ايػُا َٔ ٤نَِٗ٬
 َٔ ٫ٚعًُِٗ ن ّ٬طٝب  ٫ٚعٌُ قاحل فٝفكسِٖ ٜٚبه ٞعًٖٚ ِٗٝصا قٍٛ
طياع ١املفػطٚ،)136("ٜٔاملعٓ ٢أْ٘ مل ٜكب بفكسِٖ ٬ٖٚنِٗ أسس َٔ أٌٖ
ايػُا َٔ ٫ٚ ،٤أٌٖ ا٭ضضٚ ،ناْت ايعطب تك ٍٛعٓس َٛت ايػٝس َِٓٗ :بهت ي٘
ايػُاٚ ٤ا٭ضض أ :ٟعُت َكٝبت٘ ٚ ...قاٍ اؿػٔ :يف ايهَ ّ٬هاف قصٚف،
إٕ
أَ :ٟا به ٢عً ِٗٝأٌٖ ايػُاٚ ٤ا٭ضض َٔ امل٥٬هٚ ١ايَّٓاؽٚ ،قاٍ فاٖسَّ :
ايػُاٚ ٤ا٭ضض تبهٝإ عً ٢امل َٔ٪أضبعري قباساً . ) 137 (" .

134

 ج عير الكشيم الشحمً في جفعير الم املىان :للعػذ  :صـ( 6٠١مصذس ظاب. ):135
 التفعير امل عش :سغذاد هربت مً الػلماء :صـ . 3٠1136
 الىظي في جفعير القشآن املجيذ :أليي الحعً غلا بً أحمذ الىاحذ الى عابىس . ٧١/2 :137
 -فتح القذيش :للشىكاوي. ١١1/2 :
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ثانياً :الجمار األخزوية لِمَوِ يُقَدِّمُ الهفع للهاس:
ٚغٛف أتٓا ٍٚأِٖ تًو ايجُاض َٔ خَ ٍ٬هاَري اٯٜات اٯت:١ٝ
 )1قاٍ اهلل تعازي ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ(اليعاء ،)٠12 :زخًت ( َِٔٵ) يًتبعٝض; إشٵ ايكاؿات عً٢
ايهُاٍ مما َّٜٝ ٫ك٘ ايبؿط ففٖ ٞصا ضفل بايعباز ،يهٔ يف ٖصا ايبعض ايفطا٥ض
َٚا أَهٔ َٔ املٓسٚب إي ،٘ٝثٴَِّ قٝس ا٭َط باٱضيإ إشٵ ٜٓ ٫فع عٌُ زٚ ،ْ٘ٚايَّٓك
ايٓهت ١اييت يف ظٗط ايَّٓٛا َ٘ٓٚ ٠تٓبت " (ٚ ،)138قاٍ ايػعس :ٟزخٌ يف شيو غا٥ط
ا٭عُاٍ ايكًبٚ ١ٝايبسْٚ ،١ٝزخٌ أٜهاً نٌ عاٌَ َٔ إْؼ أ ٚدٔ ،قػ  ،أٚ
نب  ،شنط ،أ ٚأْج.)139( "٢
فايص ٜٔآَٓٛا ٚعًُٛا ايكاؿات َٔ ايٛادبات ٚاملػتشبات نإ دعا ِٖ٩ا٭خطٟٚ
اؾٓ َٔٚ ،١ا٭عُاٍ ايكاؿ ١املػتشب ١تكس ِٜايٓفع يًٓاؽ يف اؿٝا ٠ايسْٝاٚ ،يصيو قاٍ
اهلل تعازي ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮊ (الكهفٚ )3٠ – 3١ :قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ (الكهفَٔٚ )٠١١ – ٠١٩ :
ا٭عُاٍ ايكاؿ ١إظاي ١ا٭شٚ ٣ايهَّطض عٔ املػًُري.

( ) 140

 )2قاٍ تعازي ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮊ(البقشة)16٠:

ٖٚصا املجٌ ٜتهُٔ ايتشطٜض عً ٢اٱْفام يف غب ٌٝاهلل ؾُٝع َا

ٖ ٛطاعٚ ،١عا٥س ْفع٘ عً ٢املػًُريٚ ،أععُٗا ٚأغٓاٖا اؾٗاز ٱع ٤٬نًُ ١اهلل،
ٚظاٖط اٱْفام يف غب ٌٝاهلل ٜكته ٞايفطض ٚايٓفٌٜٚ ،كته ٞاٱْفام عًْ ٢فػ٘ يف
اؾٗاز ٚغ ٚ ،ٙاٱْفام عً ٢غ  ٙيٝتك ٣ٛب٘ عً ٢طاع َٔ ١دٗاز أ ٚغ  ،)141( .ٙقاٍ

138

 الجىاهش الحعان في جفعير القشآن :للثػال ي. 2٠٩/٠ :139
 ج عير الكشيم الشحمً في جفعير الم املىان :للعػذ  :صـ( ٠6٧مصذس ظاب.):140
 صحيح معلم :أليي الحعين معلم الى عابىس  32/١ :بشقم ( . ) 6١3٩141
 -جفعير البحش املحي  :أليي حيان الاهذل ي. 3٠١/1 :

للعلىم اإلنسانيت واالجتواعيت

97

العذد ( ) 7الوجلذ ( ) 11يىليى 2015م

ISSN : 2410-1818

نفع الناس للناس يف ضوء القرآن الكريم

| د .رفعت حسين محمد عبورة

ايعكؿط :ٟأٜ ٟهاعف تًو املهاعف ١ملٔ ٜؿا ٫ ٤يهٌ َٓفل يتفاٚت أسٛاٍ
املٓفكري"

()142

 )3قاٍ اهلل تعازي ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭﮮﮯ ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷ ﮸﮹ ﮺﮻﮼﮽﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ
(إلاوعان)11 – ١:

قاٍ فاٖس :ا٭غ ٖ ٛاحملبٛؽ ،أَّٜ ٟعُ ٕٛهل ٤٫٪ايَّعاّ ِٖٚ

ٜؿتٗٚ ْ٘ٛحيبٚ ،ْ٘ٛقاٍ فاٖس ٚغعٝس بٔ دب  :أَا ٚاهلل َا قاي ٙٛبأيػٓتِٗ،
ٚيهٔ عًِ اهلل ب٘ َٔ قًٛبِٗ ،فأثٓ ٢عً ِٗٝب٘ ي غب يف شيو ضاغب ،أ :ٟإصيا ْفعٌ
ٖصا يعٌ اهلل إٔ ٜطظيٓا ٜٚتًكاْا بًَّف٘ ،يف اي ّٛٝايعبٛؽ ايكَُّطٜط ٖٚص ٙنكٛي٘
ٴط
تعازي ﮋﰍ ﰎ ﰏﰐﰑ ﰒﮊ (غ غٚ ،)3٧ – 3١ :شيو إَّٔ ايكًب إشا غ َّ
اغتٓاض ايٛد٘ٚ ،)143(.املعٓ ٢اٱطياي ٞإٔ اهلل ٚقاِٖ َٔ ؾسا٥س شيو ايٚ ،ّٛٝأعَّاِٖ
سػٓٶا ْٛٚضٶا يف ٚدٚ ،ِٖٗٛبٗذٚ ١فطسٶا يف قًٛبِٗٚ ،أثابِٗ بكربِٖ يف ايسْٝا عً٢
ايَّاع ١دٓ ١ععٜ ١ُٝأنًَٗٓ ٕٛا َا ؾاٚ٩ا "(.)144
 )4قاٍ اهلل تعازي ﮋﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ (البقشة )161 :تؿٌُ نٌ أٚد٘ اٱْفام
يف اـ ٚايٓفع يًٓاؽٚ ،يصيو شنط ايكططيب :إٔ اٱْفام يف غب ٌٝاهلل عً٢
ايعُٚ ،) 145 ("ّٛغبٌ اهلل نج  ٖٞٚ ٠طيٝع َا ٖ ٛطاعٚ ١عا٥س سيٓفع ١عً ٢املػًُري

142

 الكشا  :للضمرشش . 33١/٠ :143
 جفعير القشآن الػظيم: :بً ثير. 1١٧/١ :144
 التفعير امل عش :سغذاد هربت مً الػلماء :صـ . ١٧٩145
 -الجامؼ ألحكام القشآن :للقش ي. 3١٩/3 :
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ٚاملًٚ ،)146("١قاٍ ابٔ نج  :أ :ٟعًَ ٢ا خًف َٔ ٙٛا٭٫ٚز َٚا فاتِٗ َٔ اؿٝا ٠ايسْٝا
ٚظٖطتٗا ٜ ٫أغف ٕٛعًٗٝا; ٭ِْٗ قس قاضٚا إزي َا ٖ ٛخ هلِ َٔ شيو ".

( ) 147

قٛي٘ تعازي ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ ف ٘ٝق : ٕ٫ٛأسسُٖا :إٔ إْفاقِٗ يف غبٌٝ
اهلل ٜ ٫هٝع ،بٌ جيس ّٜٛ ْ٘ٚايكٝاَ ،١ف ٬خياف ٕٛفكس ٫ٚ ،ٙحيعْ ٕٛبػبب أٜٛ ٫دس،
ْٚع ٙ

ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ ( ه)٠٠1 :

ايجاْ :ٞأِْٗ  ّٜٛايكٝاَ ٫ ١خياف ٕٛايعصاب أيبتْٚ ،١ع  ٙﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ

(الىملٚ )١٧:قاٍ :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ (ألاه ياء" )٠١3 :

( ) 148

الخاتوت ٚ :تتهُٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات ٚاملكرتسات يف ن ٤ٛتًو ايٓتا٥ر  ٖٞٚنُا ٜأت:ٞ
ٜ )1تهأ َٔ اٯٜات اييت ٚضزت يف اؿح عً ٢تكس ِٜايٓفع يًٓاؽ إَّٔ بعهٗا نإ حيح
فإٕ
عً ٢تكس ِٜايٓفع يًٓاؽ بَّطٜكَ ١باؾطٚ ،٠بعهٗا بَّطٜك ١غ َباؾط ٠يصا َّ
ايباسح ٜٛق ٞبايكٝاّ ببشح حيكط طيٝع اٯٜات اييت ٚضزت يف ايكطإٓ ايهطِٜ
ٚؼح عً ٢ايَّٓفع يًٓاؽ بايَّطٜكتري املباؾطٚ ،٠غ املباؾط. ٠
 )2ؼسخ ايباسح ٚفكاً يٰٜات اييت ؼح عً ٢تكس ِٜايٓفع يًٓاؽ عٔ أْٛاع ايَّٓفع يًٓاؽ
ٚاغتٓبط ايباسح َٔ خ ٍ٬فُٗ٘ يٰٜات ٚاغتَّٓاق٘ يًَّٓكٛم ايكطآْٚ ١ٝتأًَ٘ يف
تفػ

اٯٜات إَّٔ أْٛاع ايَّٓفع يًٓاؽ ٖ :ٞايٓفع املازٚ ،ٟايٓفع املعٓٚ ،ٟٛايٓفع

ا٫دتُاعٚ ٞايٓفع ا٫قتكازٚ ،ٟايٓفع ايػٝاغٚ ،ٞايٓفع ا٭َين .
ٚقاّ ايباسح بتٓا ٍٚبعض اٯٜات عً ٢غب ٌٝاملجاٍ  ٫اؿكط يهٌ ْٛع َٔ تًو
ا٭ْٛاع; ٭َّٕ املكاّ ٜ ٫تػع يًشكط ٜٚهف َٔ ٞايك٬زَ ٠ا أساط بايعٓلٚ ،يصا ٜٛقٞ
ايباسح بإدطا ٤عح ٜػتككٚ ٞحيكط طيٝع اٯٜات يهٌ ْٛع َٔ تًو ا٭ْٛاع.
 )3اغتٓ بط ايباسح أِٖ ايجُاض ايسْٚ ١ٜٛٝا٭خط ١ٜٚاييت ٜٓاهلا ٳَٔٵ ٜٴكسّ ايَّٓفع يًٓاؽ يف
اؿٝا ٠ايسْٝا َٔ بعض اٯٜات عً ٢غب ٌٝاملجاٍ  ٫اؿكط ،يصا ٜٛق ٞايباسح
بايكٝاّ ببشح آخط ٜتٓا ٍٚطيٝع ايجُاض ايسْٚ ١ٜٛٝا٭خط َٔ ١ٜٚطيٝع آٜات ايكطإٓ
ايهط. ِٜ
146

 املحشس الىجيز: :بً غطيت ألاهذل ي. 3١٠/٠ :147
 جفعير القشآن الػظيم: :بً ثير. 6٧3/٠ :148
 -اللبال في غلىم الكتال: :بً غادل الذمشقي. 3١١/2 :
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الوصادر والوراجع :
القرآن الكريم .
 )1أسهدددددددداّ ايكددددددددطإٓ :٭بدددددددد ٞبهددددددددط قُددددددددس بددددددددٔ عبددددددددس اهلل املعددددددددطٚف بددددددددابٔ
ايعطبْ ،ٞد :زاض ايفهط ( ب ٚت – يبٓإ ) ،طد.) 2005 ( :
 )2ا٭زب املفطز :يدُشُس بٔ إمساع ٌٝايبداضْ ،ٟد :زاض ايبؿا٥ط اٱغ ( ١َٝ٬ب ٚت –
يبٓإ ) ،طدٖ1409 ( :3د . ) ّ1989 -
 )3إضؾاز ايعكٌ ايػً ِٝإزي َعاٜا ايكطإٓ ايهط :ِٜ٭ب ٞايػعٛز قُس بٔ قُس
ايعُازْ ،ٟد :زاض إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب ( ٞب ٚت – يبٓإ ) ،طد ( :بس ٕٚتاضٜذ ).
)4

أنٛا ٤ايبٝإ يف إٜهاح ايكطإٓ بايكطإٓ :حملُس ا٭َري بٔ قُس بٔ املدتاض
ايؿٓكْ ،َّٞٝد :زاض ايفهط ( ب ٚت – يبٓإ ) ،طدٖ 1415 ( :د . ) ّ 1995 -

)5

أفطاح ايطٚح :يػٝس قَّبْ ،د :اؾ ٌٝاؾسٜس ( قٓعا ،٤اي ،) ُٔٝطد) ّ2009 ( :2

)6

عط ايعً :ّٛ٭ب ٞايًٝح ْكط بٔ قُس بٔ إبطاٖ ِٝايػُطقٓس ،ٟؼكٝل :ز .قُٛز
ََّطدْ ،ٞد :زاض ايفهط ( ب ٚت – يبٓإ ) ،طد ( :بس ٕٚتاضٜذ ) .

 )7تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ :٭ب ٞايفٝض قُس بٔ عبس ايطظَّام اؿػٝين
َطته ٢ايعَّبٝس ،ٟؼكٝل :فُٛع َٔ ١احملككريْ ،د :زاض اهلسا. ١ٜ
)8

تفػ ايبشط احملٝط :حملُس بٔ ٜٛغف ايؿٗ بأب ٞسٝإ ا٭ْسيػ ،ٞؼكٝل :عازٍ
أظيس عبس املٛدٛز ٚآخطْ ،ٕٚدد :زاض ايهتب ايعًُ ( ١ٝب ٚت – يبٓإ ) طدد( :1
ٖ1422د )ّ2001 -

)9

ايتشطٜددددددط ٚايتٓددددددٜٛط حملُددددددس ايَّدددددداٖط بدددددددٔ عاؾددددددٛضْ ،ددددددد :زاض غددددددشٓ ٕٛيًٓؿدددددددط
ٚايتٛظٜع ( ،تْٛؼ ) طد.) ّ1997( :

 )10ايتػٗ ٌٝيعً ّٛايتٓع٫ :ٌٜبٔ دع ٟايهًيبْ ،د :زاض ايهتداب ايعطبد ( ٞبد ٚت  -يبٓدإ
) طٖ1403 ( :4د . ) ّ1983 -
 )11تفػدددد اؿدددددسَّاز املُّػَّدددددُ ٢نؿدددددف ايتٓعٜدددددٌ يف ؼكٝدددددل املباسددددح ٚايتأٜٚدددددٌ :٭بدددددٞ
بهدددددط اؿدددددسَّاز ايدددددُٝين ،ؼكٝدددددل :ز /قُدددددس إبدددددطاٖ ِٝحيٝدددددْ ،ٞدددددددد :زاض املدددددساض
اٱغ ( َٞ٬ب ٚت – يبٓإ) ،طدد. ) ّ2003 ( :1
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 )12تفػ ايػطاز املٓ  :حملُس أظيس ايؿطبٝينْ ،د :زاض ايهتب ايعًُ ( ١ٝب ٚت –يبٓإ
) ،طد ( :بس ٕٚتاضٜذ ).
 )13تفػدددد د ايؿددددددعطا :ٟٚحملُددددددس َتددددددٛي ٞايؿدددد دعطاٚاْ ،ٟدددددددََّ :ددددددابع أخبدددددداض ايٝددددددّٛ
(ايكاٖط ،)ٙطد ( :بس ٕٚتاضٜذ ).
 )14تفػ د ايفدددط ايددطاظ :ٟحملُددس بددٔ عُددط بددٔ اؿػددري ايددطاظْ ،ٟددد :زاض إسٝددا ٤ايددرتاخ
ايعطب ( ٞب ٚت – يبٓإ ) ،طد ( :بس ٕٚتاضٜذ ).
 )15تفػ ايكطإٓ :٭ب ٞاملعفط َٓكٛض بٔ قُس عبس اؾباض ايػُعاْ ،ٞؼكٝلٜ :اغط بٔ
إبطاٖٚ ،ِٝآخط َعْ٘ ،ددد :زاض ايٛطٔ ( ايطٜاض – ايػعٛز ،) ١ٜطد ٖ1418 ( :1د -
) ّ1997
 )16تفػ ايكطإٓ :يعع ايس ٜٔعبس ايععٜع بٔ عبس ايػ ّ٬ايػًُ ٞايسَؿك ،ٞؼكٝل :ز.
عبس اهلل إبطاٖ ِٝايٖٛيبْ ،د :زاض ابٔ سعاّ ( ب ٚت – يبٓإ ) ،طدٖ1416 ( :1د -
. ) ّ1996
 )17تفػ ايكطإٓ ايعع :ِٝ٭ب ٞايفسا ٤إمساع ٌٝبٔ عُط بٔ نج  ،ؼكٝل :غاَ ٞبٔ
قُس غْ ،١َ٬دد :زاض طٝب ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع ( ايػعٛز ،) ١ٜطدٖ1420( :2د )ّ1999 -
 )18تفػ ايكؿ  :ٟيعبس ايهط ِٜبٔ ٖٛاظٕ بٔ عبس املًو ايٓٝػابٛض ٟايكؿ  ،ٟؼكٝل
غعٝس قَّٝفْ ،١د :املهتب ١ايتٛفٝك ( ١ٝايكاٖطَ – ٠كط ) ،طد( :بس ٕٚتاضٜذ)
 )19تفػ ايٓػَّف :ٞ٭ب ٞايربنات عبس اهلل بٔ أظيس بٔ قُٛز ايٓػَّف ،ٞؼكٝل َطٚإ
قُس ايؿَّعاضْ ،د :زاض ايٓفا٥ؼ ( ب ٚت – يبٓإ ) ،طد. ) ّ 2005 ( :
 )20تفػ َكاتٌ بٔ غًُٝإ ايبًد :ٞملكاتٌ بٔ غًُٝإ ايبًد ٞؼكٝل :أظيس فطٜسْ ،د:
زاض ايهتب ايعًُ ( ١ٝب ٚت – يبٓإ ) ،طدٖ1412 ( :1د . ) ّ2003 -
 )21ايتفػدد د املِّٝٳػَّددددط :يٓدبددددَ ١ددددٔ ايعًُددددا ،٤بإؾددددطاف ز  /عبددددساهلل بددددٔ عبددددس احملػددددٔ
ايرتندددددٚ ٞظٜدددددط ايؿددددد ٕٚ٪اٱغدددددٚ ١َٝ٬ا٭ٚقددددداف ٚايدددددسعٚ ٠ٛاٱضؾددددداز باملًُهددددد١
ايعطب ١ٝايػعٛزْ ،١ٜددٚ :ظاض ٠ا٭ٚقاف ايػعٛز ،١ٜطدٖ1419 ( :د ).
 )22ايتفػ ايٛغٝط :حملُس غٝس طَّٓاْ ،ٟٚد :زاض ايػعازَ ( ٠كط ) ،طد( :بس ٕٚتاضٜذ)
 )23ايتٛقٝف عًَُٗ ٢ات ايتعاضٜف :حملُس عبس ايطٚ٩ف املٓا ،ٟٚؼكٝل :ز /قُس
ضنٛإ ايسَّاْ ،١ٜد ( :زاض ايفهط املعاقط ) ،طدٖ1410 ( :1د ) .
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 )24تٗدددصٜب غدد  ٠ابدددٔ ٖؿددداّ  :يددددعبس ايػدددٖ ّ٬ددداضْ ،ٕٚدددد٪َ :غػددد ١ايطغددداي ( ١بد د ٚت –
يبٓإ ) ،طد ( :بس ٕٚتاضٜذ ) .
 )25تٝػ ايهط ِٜايطظيإ يف تفػ ن ّ٬املٓإٳ :يعبس ايطظيإ بٔ ْاقط ايػعسْ ،ٟد:
َ٪غػ ١ايطغاي ( ١ب ٚت د يبٓإ ) ،طدٖ1419 ( :1د . ) ّ1998 -
 )26داَع ايبٝإ يف تأ ٌٜٚايكطإٓ :حملُس بٔ دطٜط ايَّرب ،ٟؼكٝل :أظيس قُس ؾانط،
ْد٪َ :غػ ١ايطغاي ( ١ب ٚت – يبٓإ ) ،طدٖ1420 ( :1د . ) ّ2000 -
 )27اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ :٭ب ٞعبس اهلل قُس بٔ أظيس ايكططيب ،ؼكٝلٖ :ؿاّ
مس ايبداضْ ،ٟد :زاض عامل ايهتب ( ايطٜاض  -ايػعٛز ،) ١ٜطدٖ 1422 ( :1د -
.) ّ2002
 )28اؾاَع املػٓس ايكشٝأ املدتكط َٔ أَٛض ضغ ٍٛاهلل ٚغٓٓ٘ ٚأٜاَ٘ :٭ب ٞعبس اهلل
قُس بٔ إمساع ٌٝايبداض ،ٟؼكٝل :زَ .كَّف ٢زٜب ايبػاْ ،د :زاض ابٔ نج (
ايُٝاَ – ١ب ٚت ) ،طدٖ1407 ( :3د . ) ّ1987 -
 )29اؾٛاٖط اؿػإ يف تفػ ايكطإٓ :يعبس ايطظئ بٔ قُس بٔ كًٛف ايجعاييبْ ،د:
َ٪غػ ١ا٭عًُ ٞيًَُّبٛعات ( ب ٚت – يبٓإ ) ،طد ( :بس ٕٚتاضٜذ ).
 )30زٜٛإ اٱَاّ ايؿافع :ٞحملُس بٔ ازضٜؼ ايؿافع ،ٞؼكٝل :عبس ايطظيإ املكَّا،ٟٚ
ْد :زاض املعطف ( ١ب ٚت  -يبٓإ ) ،طد. )ّ 2005 ( :3
 )31ايطسٝل املدت :ّٛيكف ٞايطظئ املباضنفٛضْ ،ٟد :زاض ايهتب ايعًُ ( ١ٝب ٚت –
يبٓإ ) ،طدٖ1408 ( :د . ) ّ1988 -
 )32ضٚح املعاْ ٞيف تفػ ايكطإٓ ايععٚ ِٝايػبع املجاْ :ٞحملُٛز بٔ عبس اهلل ا٭يٛغْ ،ٞد:
زاض إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب ( ٞب ٚت – يبٓإ ) ،طدٖ1405 ( :4د . ) ّ 1985 -
 )33ظاز املػ يف عًِ ايتفػ  :يعبس ايطظيإ بٔ عً ٢بٔ قُس اؾٛظْ ،ٟد :املهتب
اٱغ ( َٞ٬ب ٚت – يبٓإ ) ،طدٖ1404 ( :3د ) .
 )34غٓٔ أب ٞزاٚز :٭ب ٞزاٚز غًُٝإ بٔ ا٭ؾعح ايػذػتاْ ،ٞؼكٝل :قُس ف٪از
عبسايباقْ ،ٞد :زاض ايهتاب ( ب ٚت – يبٓإ ) ،طد ( :بس ٕٚتاضٜذ ).
 )35غٓٔ ايرتَص :ٟ٭ب ٞعٝػ ٢قُس بٔ عٝػ ٢ايرتَص ٟايػًُ ،ٞؼكٝل :أظيس قُس
ؾانط ٚآخطْ ،ٕٚد :زاض إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب ( ٞب ٚت – يبٓإ ).
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 )36ايػًػدددددً ١ايكدددددشٝش :١يددددددُشُس ْاقدددددط ايدددددس ٜٔا٭يبددددداْْ ،ٞددددددَ :هتبددددد ١املعددددداضف (
ايطٜاض ) ،طد ( :بس ٕٚتاضٜذ ) .
 )37ايػد د  ٠ايٓبٜٛددد :١يعًددد ٞايكَّددد٬بْ ،ٞددددَ :هتبددد ١ايكدددشاب ( ١اٱَددداضات – ايؿددداضق،) ١
طدٖ1422 ( :1د . ) ّ2001 -
اـػٵطٳٚٵدِطز ٟاـطاغاْ ،ٞأبٛ
 )38ؾعب اٱضي إ :٭ظيس بٔ اؿػري بٔ عً ٞبٔ َٛغِّ ٢
بهط ايبٗٝك ،ٞؼكٝل :ايسنتٛض عبس ايعً ٞعبس اؿُٝس ساَسْ ،دَ :هتب ١ايطؾس
يًٓؿط ٚايتٛظٜع بايطٜاض بايتعاَ ٕٚع ايساض ايػًف ١ٝببَٛبا ٟباهلٓس ،طدٖ 1423 ( :1د
 . ) ّ 2003 )39قشٝأ ايرتغٝب ٚايرتٖٝب :حمل ُس ْاقط ايس ٜٔا٭يباْْ ،ٞدَ :هتب ١املعاضف (
ايطٜاض ) ،طد ( :3بس ٕٚتاضٜذ ).
 )40قشٝأ َػًِ :٭ب ٞاؿػري َػًِ بٔ اؿذاز ايٓٝػابٛضْ ،ٟد :زاض اؾ + ٌٝزاض اٯفام
اؾسٜس ( ٠ب ٚت – يبٓإ ) ،طد ( :بس ٕٚتاضٜذ ) .
 )41قشٝأ ٚنعٝف غٓٔ أب ٞزاٚز :حملُس ْاقط ايس ٜٔا٭يباْْ ،ٞد :زاض ايهتب ايعًُ( ١ٝ
ب ٚت – يبٓإ ) ،طد ( :بس ٕٚتاضٜذ ).
 )42قشٝأ ٚنعٝف اؾاَع ايكػ ٚظٜاز :٠حملُس ْاقط ايس ٜٔا٭يباْْ ،ٞد :املهتب
اٱغ ( َٞ٬ب ٚت – يبٓإ ) ،طد ( :بس ٕٚتاضٜذ ).
 )43قشٝف ١عً ٢بٔ أب ٞطًش ١يف تفػ ايكطإٓ ايهط :ِٜيعبس اهلل بٔ عباؽ،ؼكٝل:
ضاؾس بٔ عبس املٓعِ ايطَّدَّاٍْ ،دَ :هتب ١ايػَّٓ ( ١ايكاٖطَ – ٠كط ) ،طدٖ1411( :1د
 . ) ّ1991 )44ايَّبكدددات ايهدددرب :٣يددددُشُس بدددٔ غدددعس بدددٔ َٓٝدددع ايبكدددط ٟايعٖدددطْ ،ٟدددد :زاض قدددازض
( ب ٚت – يبٓإ ) ،طد ( :بس ٕٚتاضٜذ ).
 )45فتأ ايكسٜط اؾاَع بري فين ايطٚاٚ ١ٜايسضا ١ٜيف عًِ ايتفػ  :حملُس بٔ عً٢
ايؿٛناْ ،ٞؼكٝل :ز  .عبسايطظئ عُ ْ ،٠د :زاض ايٛفا ٤يًَّباعٚ ١ايٓؿط ٚايتٛظٜع
( املٓكٛض ،) ٠طدٖ1415 ( :1د . ) ّ1994-
 )46ايفتٛسدددددددات ايطباْٝددددددد ١يف تفػددددد د َدددددددا ٚضز يف ايكدددددددطإٓ َدددددددٔ ا٭ٚاَدددددددط ٚايٓدددددددٛاٖٞ
ا ٱٖٝ٫ددددددد :١حملُدددددددس عبدددددددس ايععٜدددددددع عبدددددددس اؿهدددددددْ ،ِٝدددددددد :املهتبددددددد ١ايتذاضٜددددددد١
ايهرب ٣بؿاضع عابس ( ٜٔايكاٖطَ – ٠كط ) ،طد( :2بس ٕٚتاضٜذ ).
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 )47فك٘ ايػ  : ٠حملُس ايػعايْ ،ٞد :زاض ايهتب اؿسٜجَ ( ١كط ) ،طد)ّ1976 ( :7
 )48يف ظددددد ٍ٬ايكدددددطإٓ :يددددددػٝس قَّدددددبْ ،دددددد :زاض إسٝدددددا ٤ايدددددرتات ايعطبددددد ( ٞبددد د ٚت –
يبٓإ) ،طدٖ1391 ( :7د . ) ّ1971 -
 )49قكدددددل ا٭ْبٝدددددا :٤يعبدددددس ايٖٛددددداب ايٓذددددداضْ ،دددددد :املهتدددددب اٱغددددد ( َٞ٬بددد د ٚت –
يبٓإ) ،طد ( :بس ٕٚتاضٜذ ).
 )50ايهؿددددف ٚايبٝددددإ يف تفػدد د ايكددددطإٓ :٭بدددد ٞإغددددشام أظيددددس بددددٔ قُددددس إبددددطاِٖٝ
ايددددجعًيب ايٓٝػددددابٛض ،ٟؼكٝددددل :اٱَدددداّ أبدددد ٞقُددددس بددددٔ عاؾددددٛضْ ،ددددد :زاض إسٝددددا٤
ايرتاخ ايعطب ( ٞب ٚت – يبٓإ) ،طدٖ1422 ( 1د . ) ّ2002 -
 )51ايهؿدددداف عددددٔ سكددددا٥ل ايتٓعٜددددٌ ٚعٝدددد ٕٛا٭قاٜٚددددٌ يف ٚددددد ٙٛايتأٜٚددددٌ :حملُددددٛز بددددٔ
عُدددددط ايعكؿدددددط ٟاـدددددٛاضظَ ،ٞؼكٝدددددل :عبدددددس ايدددددطظام املٗدددددسْ ،ٟدددددد :زاض إسٝدددددا٤
ايرتاخ ايعطب( ٞب ٚت – يبٓإ) ،طد ( :بس ٕٚتاضٜذ ).
 )52يباب ايتأ ٌٜٚيف َ عاْ ٞايتٓع :ٌٜيع ٤٬ايس ٜٔعً ٞبٔ قُس بٔ إبطاٖ ِٝايبػسازٟ
ايؿٗ باـاظْٕ ،د :زاض ايفهط ( ب ٚت – يبٓإ ) ،طدٖ1399 ( :د . ) ّ1979 -
 )53ايًبدددداب يف عًدددد ّٛايهتدددداب :٭بدددد ٞسفددددل عُددددط بددددٔ عًدددد ٞابددددٔ عددددازٍ ايسَؿددددكٞ
اؿٓبًددد ،ٞؼكٝدددل :عدددازٍ أظيدددس عبدددس املٛددددٛز ٚآخدددطْ ،ٕٚددددد :زاض ايهتدددب ايعًُٝددد١
( ب ٚت – يبٓإ ) ،طدٖ1419 ( :1د ) ّ1998 -
 )54املعذدددِ ا٭ٚغدددط :٭بددد ٞايكاغدددِ غدددًُٝإ بدددٔ أظيدددس ايَّرباْددد ،ٞؼكٝدددل :طددداضم بدددٔ
عدددٛض اهلل بدددٔ قُدددس ،عبدددس احملػدددٔ بدددٔ إبدددطاٖ ِٝاؿػدددٝينْ ،دددد ( :زاض اؿدددطَري
 ايكاٖط ،) ٠طدٖ1415 (:د )ّ1994- )55املعذِ ايهب  :٭ب ٞايكاغِ غًُٝإ بٔ أظيس ايَّرباْ ،ٞؼكٝل :ظيس ٟبٔ
عبساجملٝس ايػًفْ ،ٞدَ :هتب ١ايعًٚ ّٛاؿهِ – املٛقٌ ،طدٖ1404 ( :2د -
. ) ّ1983
َ )56عذِ َكاٜٝؼ ايًػ :١٭ب ٞاؿػري أظيس بٔ فاضؽ بٔ ظنطٜا ،ؼكٝل :عبس ايػّ٬
قُس ٖاضْ ،ٕٚد :زاض ايفهط ( ب ٚت  -يبٓإ ) ،طد . ) ّ1979 ( :
 )57املعذِ ايٛغٝط :ٱبطاَٖ ِٝكَّفٚ ٢آخط ،ٕٚؼكٝل :فُع ايًػ ١ايعطب :١ٝزاض ايسع٠ٛ
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َ )58فدددددطازات أيفددددداظ غطٜدددددب ايكدددددطإٓ :يًشػدددددري بدددددٔ قُدددددس بدددددٔ املفهدددددٌ املعدددددطٚف
بايطَّاغددددب ا٭قددددفٗاْ ،ٞؼكٝددددل :قُددددس غددددٝس نْ٬ٝدددد :ٕ ،ٞزاض املعطفدددد ١يًَّباعدددد١
ٚايٓؿط (ب ٚت – يبٓإ ) ،ط( :بس ٕٚتاضٜذ)
 )59احملددطض ايدددٛدٝع يف تفػدد ايهتددداب ايععٜددع :٭بددد ٞقُدددس عبدددس اؿددل بدددٔ غايدددب بدددٔ
عَّٝددد ١ا٭ْسيػددد ،ٞؼكٝدددل :عبدددس ايػددد ّ٬ايؿدددايف قُدددسْ ،دددد :زاض ايهتدددب ايعًُٝددد١
( ب ٚت – يبٓإ ) ،طدٖ1413 ( :1د . ) ّ1993 -
 )60املكباح املٓ يف غطٜب ايؿطح ايهب يًطَّافع :ٞ٭ظيس بٔ قُس املكطَ ٞايف،َٞٛٝ
ْد :املهتب ١ايعًُ ( ١ٝب ٚت – يبٓإ ) ،طد ( :بس ٕٚتاضٜذ ) .
َ )61ؿها ٠املكابٝأ :حملُس بٔ عبس اهلل اـَّٝب ايتربٜع ،ٟؼكٝل :قُس ْاقط ايدسٜٔ
ا٭يباْْ ،ٞد :املهتب اٱغ ( َٞ٬ب ٚت – يبٓإ ) ،طدٖ1405 ( :3د . ) ّ1985 -
َ )62عامل ايتٓع :ٌٜ٭ب ٞقُس اؿػري بٔ َػعٛز ايبػ ،ٟٛؼكٝل :قُس عبساهلل ايُٓط
ٚآخطْ ،ٕٚد :زاض طٝب ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،طدٖ1417 ( :4د . ) ّ1997 -
َ )63ػٓس اٱَاّ أظيس بٔ سٓبٌ :٭ظيس بٔ سٓبٌ ،ؼكٝل :ؾعٝب ا٭ضْٚ٪ط ٚآخطْ ،ٕٚد:
َ٪غػ ١ايطغاي ،١طدٖ1420 ( :2د . ) ّ1999 -
 )64ايٓبٚ ٠ٛا٭ْبٝا :٤حملُس بٔ عً ٢ايكابْ ،ْٞٛد :زاض ايكًِ ( زَؿل  -غٛضٜا ) ،طد:4
(ٖ1409د . ) ّ 1989 -
 )65ايٛغددددٝط يف تفػدددد ايكدددددطإٓ اجملٝددددس :٭بددددد ٞاؿػددددٔ عًدددد ٢بدددددٔ أظيددددس ايٛاسدددددسٟ
ايٓٝػدددددابٛض ،ٟؼكٝدددددل :عدددددازٍ أظيدددددس عبدددددس املٛددددددٛز ٚآخدددددطْ ،ٕٚدددددد :زاض ايهتدددددب
ايعًُ ( ١ٝب ٚت – يبٓإ ) ،طدٖ1415 (:1د ) ّ1994 -
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الكفايات التدريسية ملعلمى اللغة اإلنجليزية كما يعكسها
الملخص:

تقويم األداء الصفى ملعلمى هذه املرحلة

ٖسؾت ايسضاغ ١إىل ايتعطف عً٢

ٚ )5دٛز ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥عٓس

ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع١ٜ

َػت )1,15( ٣ٛبني أزا ٤املؤًٖني ٚغرل

نُا ٜعهػٗا تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞملعًُٞ

املؤًٖني تطبٜٛا يف مجٝع فاالت

ٖص ٙاملطسًٚ ،١قس تأيؿت ع ١ٓٝايسضاغَٔ ١

ايهؿاٜات ايتسضٜػ١ٝ

َعًُ ٞاملساضؽ اإلعسازٚ ١ٜايبايؼ عسزِٖ

ٚ )6دٛز ؾطٚم شات زالي٘ إسضا ١ٝ٥عٓس

(َ )021عًِ َٚعًُٚ ،١طٛضت اغتباْ ١تتهٕٛ

َػت )1,15( ٣ٛبني فاالت نؿاٜات

َٔ أضبع ١فاالت (فاٍ ايتدطٝط يًسضؽ،

ايتسضٜؼ سػب َتػرل اؾٓؼ ٚيضاحل

ٚفاٍ ايتٓؿٝصٚ ،فاٍ اإلزاض ٠ايضؿ،١ٝ

املعًُات

ٚفاٍ ؾدض ١ٝاملعًِ )ٚ ،أظٗطت ايسضاغ١

 )7ال تٛدس ؾطٚم شات زالي٘ إسضا ١ٝ٥عٓس

ايٓتا٥ر اآلت:١ٝ

َػت )1,15( ٣ٛبني فاالت ايهؿاٜات

 )0إٕ نؿاٜات ايتدطٝط يًسضؽ يس٣

ايتسضٜػ ١ٝمجٝعٗا سػب َتػرل غٓٛات

َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜأظٗطت ْكط يف

اـدل٠

خدل ٠املعًُني يف ايتدطٝط ـدلات

ٚيف ع ٤ٛتًو ايٓتا٥ر أٚصت ايسضاغ ١بعسز

تتٓاغب ٚخضا٥ط املطسً ١اإلعساز١ٜ

َٔ ايتٛصٝات  َٔٚأُٖٗا:

ٖٓ )2اى ععـ عٓس َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع١ٜ

 )0إعطا ٤ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝأُٖ١ٝ

يًُطسً ١اإلعساز ١ٜملٗاض ٠األغ ١ً٦ايتٛع١ٜٛ

نبرل َٔ ٠قبٌ املؤغػات ايذلب ١ٜٛاييت

ٚاضتباطٗا بأٖساف ايسضؽ

تعٓ ٢بإعساز َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع١ٜ

ٖٓ )3اى ععـ يف نؿاٜات تٓؿٝص خط١

 )2إعطا ٤اٖتُاّ ملٓٗاز ايًػ ١اإللًٝع١ٜ

ايسضؽ َٚتطًباتٗا َٔ قبٌ َعًُ ٞايًػ١

يتشكٝل األٖساف ايتعً ١ُٝٝبعٝسٚ ٠قضرل٠

اإللًٝع١ٜ

املس٣

 )4نؿاٜات اإلزاض ٠ايضؿ ١ٝاستًت املطتب١

 )3إقاَ ١زٚضات تسضٜبَ ١ٝػتُط ٠أثٓا٤

األٚىل عٓس َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع١ٜ

اـسَ ١ملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜعُٔ

يًُطسً ١اإلعساز١ٜ

خط ١عًَُ ١ٝسضٚغ١
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The study aimed to identify
the competencies teaching of
English teachers as reflected in
classroom
performance
evaluation for teachers of this
stage.
The study sample
consisted of (120) teachers in
junior high schools
, a
questionnaire was developed as
study tool, it consists from four
fields (the field of lesson
planning,
the
field
of
implementation,
field
of
classroom management, and the
field of teacher personality) .
The study showed many results:
1) The competencies of lesson
planning
with
English
language teachers showed a
lack of experienced teachers in
the planning of experiences to
suit the characteristics of the
preparatory stage.
2) There is a weakness with
English teachers for the
preparatory phase about skill
and awareness questions relate
to the objectives of the lesson.
3) There is a weakness in
competencies of the lesson
plan
implementation
and
requirements
by
English
teachers.
4) competencies of classroom
management was ranked first
in the English language
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teachers for the preparatory
phase.
5) there were no statistically
significant differences at the
level (05,0) between the
performance of qualified and
non-qualified educators in all
fields of teaching skills.
6) there
were
statistically
significant differences at the
level (05,0) between the level
of teaching competencies
based on the sex variable and
for the benefits of female
7) There are no statistically
significant differences at the
level of (05,0) between the
level of teaching competencies
based on the years of
experience variable.
In light of these findings the
study recommended a number of
recommendations:
1) give
the
teaching
competencies more attention
in the programmes of English
teachers preparation by the
educational institution.
2) give attention for the English
language curriculum
to
achieve long-term and short
educational goals.
3) work to establish workshops
for teacher during service
through a scientific plan.
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المقذمة :
ٜتػِ ايعضط ايطأٖ باالْؿذاض املعطيف ٚايتكسّ ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛد ٞيف مجٝع
اجملاالت ٚيف ؾت ٢املعاضف ٚايعًٚ ،ّٛتبعاً يصيو ؾكس تطٛضت ايعً ّٛايذلبٚ ١ٜٛايٓؿػ١ٝ
ٚخطت خطٛات ٚاعش ١دط ١٦ٜاغتطاعت َٔ خالهلا إٔ تٛانب فطٜات ايعضط ،أثط
شيو يف إعساز املعًِ ٚتٗ٦ٝت٘ يٝك ّٛبٛادب٘ ايذلبٚ ٟٛؾل َعاٜرل تطب ١ٜٛتك ّٛعً ٢أغؼ
عًُ ١ٝضاغد ،١ؾاملعًِ ي٘ زٚض َِٗ ٚؾعاٍ يف تعً ِٝاألدٝاٍ ٚتؿه ٌٝاػاٖاتِٗ ٚتُٓ١ٝ
عكٛهلَِٚ ،ع نٌ ٖصا ايتطٛض يف َضازض ٚتكٓٝات ايتعً ،ِٝؾإٕ املعًِ نإ َٚا ظاٍ
ٜك ّٛبسٚض أغاغ ٞيف ايعًُ ١ٝايتعً ;١ُٝٝإش ٜكع عً ٢عاتك ١ؼكٝل األٖساف ايذلب١ٜٛ
ٚاملغ ٞقسَاً يف غب ٌٝإلاح املٓع ١َٛايذلب١ٜٛ
ؾاألْعُ ١ايذلب ١ٜٛاملعاصط ٠تطنع اٖتُاَٗا عً ٢املعًِ باعتباض ٙإسس ٣ايسعاِ٥
األغاغ ١ٝيًعًُ ١ٝايذلب ١ٜٛايؿاًَ ١ايكا ١ُ٥عً ٢ايتعً ِٝايؿعاٍ ايصٜ ٟطتهع عًْ ٢ؿاط
املتعًِ َٚؿاضنت٘ ايؿاعًَ ١ع َعًُ ١يتشكٝل ايتعًِ اهلازفٖٚ ،صا ٜتطًب اإلعساز اؾٝس
ٚاملتهاٌَ يًُعًِ ٚؾكا يالػاٖات ٚاألغايٝب اؿسٜج ١يف بٓا ٤بطاَح إعساز ٚتأٌٖٝ
املعًُني قبٌ اـسَ ،١ثِ االغتُطاض يف تسضٜبِٗ ٚتك ِٜٛعًُِٗ يف أثٓا ٤اـسَ ١تًب١ٝ
يتشسٜات َٚتطًبات ايعضط اؿاي ٞايصٜ ٟتضـ بايتػٝرل ايسا ِ٥ايصٜ ٟؿطع٘ ايتكسّ
ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛد ٞيف َؤغػات ايذلبٚ ١ٝايتعًٚ ِٝايتُٓٚ ١ٝاييت سككت لاسات
نبرل ٠يف ؾِٗ آي ١ٝعٌُ ايعكٌ ايبؿط ٟيف ايتؿهرل ٚايتشًٚ ٌٝنٝؿ ١ٝتؿع ١ًٝيًٛصٍٛ
إىل ْتا٥ر فس ١ٜس ٍٛطبٝع ١ايتعًِ ايبؿطٚ ٟته ٜٔٛايٓؿاط ايؿهط ٟاهلازف عٓس
اإلْػإ ـسَ ١ايبؿطٚ ١ٜتكسّ فتُعاتٗا (َطاز ،0982 ،ظ)02
ٜٚعس إعساز املعًِ عً ٢أغاؽ ايهؿا ١ٜايتعً َٔ ١ُٝٝاالػاٖات ايػا٥س ٠يف بطاَر
إعساز ٚتسضٜب املعًُنيٜ ٖٛٚ ،عهؼ أٖساؾا تطب ١ٜٛقسز ٠ؾطعٗا عاٌَ االيتعاّ
ٚاملػؤٚي ١ٝبتشكٝل األٖسافٚ ،تأنٝس َال ١ُ٥ايدلاَر ؿادات املعًُني ٚقس انتػبت
بطاَر تطب ١ٝاملعًُني ايكا ١ُ٥عً ٢ايهؿا ١ٜأُٖ ١ٝخاصَٓ ١ص بسا ١ٜايػبعٓٝات نُسخٌ
بس ٌٜيًتعً ،ِٝسٝح ؼسز ٖص ٙايدلاَر ايػًٛى ٚاملعاضف ٚاالػاٖات اييت وتاز إيٗٝا
املعًُ ٕٛغًؿاً نُا ؼسز ايؿطٚط اييت تعٗط ؾٗٝا ٖص ٙايهؿاٜات َٚػت ٣ٛاألزا ٤ايصٟ
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هب ايٛص ٍٛإي( ١ٝايؿطا،0985 ،ظ ) 282يصيو ظاز االٖتُاّ بعًُ ١ٝايتك ِٜٛاملػتُط
ألزا ٤يًُعًِ أثٓا ٤اـسَٚ ١أصبشت تؿهٌ اـط ٠ٛاألغاغ ١ٝيف ططٜل ضغِ املعامل
األغاغ ١ٝملسضغ ١املػتكبٌ يهْٗٛا تؿدط بضٛضَٛ ٠عٛع ١ٝكتًـ ايضعٛبات
ٚاملؿهالت اييت تٛاد٘ ايعًُ ١ٝايذلبٚ ١ٜٛيًهؿـ عٔ خضا٥ضٗا َٚتطًباتٗاٚ ،بصيو
متهٔ َٔ إصساض اؿهِ عً ٢نؿا ٠٤ايٓعاّ ايتعً ُٞٝمما ٜػاعس يف ٚعع تضٛضات
ٚضؤَ ٣ػتكبً ١ٝزقٝك ١ملُٗ ١ايتذسٜس ايٓٛع ٞهلصا ايٓعاّ ٚعُإ عسّ طػٝإ ايتٛغع
ايهُ ٞايهبرل يف إعساز املتعًُني عً ٢سػاب انؿاض ْٛع ١ٝايتعً ِٝنُا ٜػاعس
عً ٢تًبَ ١ٝتطًبات ايتُٓ ١ٝايؿاًََٛٚ ١ادٗ ١ؼسٜات املػتكبٌ (قُس ٚصدل،2112 ،ٟ
ظٚ ) 090- 077ؼتاز األْعُ ١ايذلب ١ٜٛاييت تتشٌُ َػؤٚي ١ٝإعساز ايٓاؾ ١٦إىل
َطادعَ ١ػتُط َٔ ٠أدٌ ؼػني نؿاٜاتٗا ايساخً ١ٝباختٝاض أؾغٌ املسخالت املٓػذُ١
َع اي ٛاقع ايذلب ٟٛست ٢تًيب كطدات األْعَُ ١ػت ٣ٛطُٛح فتُعاتٗآٖ َٔٚ ،ا تأتٞ
عطٚض ٠ضؾع نؿاٜات املعًِ األغاغ ،١ٝيصيو اػٗت اؾٗٛز يف أغًب بًسإ ايعامل إىل
متٗني ايتعًْ ِٝتٝذ ١يًتػرلات اييت َػت طبٝع ١ايعًُ ١ٝايتعًٚ ،١ُٝٝيف ع ٤ٛاألٖساف
ايعاَ ١يدلاَر إعساز املعًِ ٜتٛقع إٔ ميًو املعًُ ٕٛايعسٜس َٔ ايهؿاٜات ايتسضٜػ١ٝ
األزا ;١ٝ٥أل ٕ َٗٓ ١ايتعًْ ِٝعاّ ٜته َٔ ٕٛأضبع ١عٓاصط ضٝ٥ػَ ١ٝتؿاعًَ ١عا تتُجٌ يف
ايتدطٝطٚ ،املٓٗاز ٚايتٓؿٝص ٚايتك( ِٜٛخععًََٛٚ ٞينٚ )2101 ،شنط عٜٛسات
(َ )2116ا أؾاضت ي٘ زضاغات عسٜس ٠س ٍٛايهؿاٜات املٗٓ ١ٝيًُعًِ ،سٝح تٛصٌ عبس
ايػؿاض ( ) 2113إىل قا َٔ ١ُ٥ايهؿاٜات املٗٓ َٔ ١ٝأُٖٗا :نؿاٜات ايؿًػؿ ١ايذلب،١ٜٛ
ٚايهؿاٜات ايعًُٚ ١ٝايُٓ ٛاملٗينٚ ،نؿا ١ٜؽطٝط ايسضؽ ٚتٓؿٝصٚ ،ٙنؿاٜات ايٓعاّ
ٚايعالقات اإلْػاْٚ ١ٝنؿاٜات ايتدطٝط أَا ايتٛهط )2111( ٟؾكس تٛصٌ إىل عطٚض٠
إٔ تت ٛاؾط نؿاٜات يس ٣املعًِ يف فاالت ايتدطٝط يًسضؽ ٚتٓؿٝصٚ ٙتك ِٜٛايطالب يف
املطاسٌ ايتعً ١ُٝٝاملدتًؿٚ ،١يهٌ املكطضات ايسضاغ( ١ٝعٜٛسات)2116 ،
ٚأل ٕ َػتكبٌ األَٜ ١عتُس عًْٛ ٢ع ١ٝايذلب ١ٝاملكسَ ١ألبٓاٗ٥ا العً ٢تُٓ ١ٝاملعًَٛات
ٚقتٛاٖا ،إشا َا أضٜس ألبٓاٖ ٤ص ٙاألَ ١إٔ ٜهْٛٛا أعغا ٤ؾاعًني َٓتذني يف صٓع
املػتكبٌَ ،ع األخص بعني االعتباض املتػرلات ايعاملٚ ١ٝاالْؿذاض املعطيف ٚايتهٓٛيٛدٞ
ٚايسميٛغطايف َٔٚ ،املعطٚف إٔ ٖصا نً٘ ال ٜتأت ٢إال َٔ خالٍ االٖتُاّ باملعًُني
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ايص ُٜ ٜٔعس ٕٚاملؿتاح ايطٝ٥ؼ ٚسذط األغاؽ يٓذاح ايعًُ ١ٝايذلب ;١ٜٛيصيو ؾال بس َٔ
االٖتُاّ باملعًِ ٚبايهؿاٜات اـاص ١بٜ٘ٚ ،هتػب تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞيؿطؤَ ١
َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜأُٖ ١ٝنبرل ٠يهْٗٛا َٔ أنجط املٛاز ايسضاغ ١ٝاضتباطا بايؿطز
ٚاجملتُع ٚايعامل َٚعٓ ١ٝأنجط َٔ غرلٖا بانتػاب املتعًِ ايكٚ ِٝاالػاٖات اييت
تػاعس ٙيف إتباع ايػًٛى ايكٚ ِٜٛاملٓتر يف فتُع( ١عٜٛسات)2116،
ٜٚؿرل بٝذل إٜس )Better Eddy( ٟايٛاضز يف ؾًيب (  ) 0989إىل إٔ ٖص ٙايهؿاٜات
هلا أُٖ ١ٝملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ;١ٜألْٗا تػاعسِٖ عً ٢تٜٓٛع األغايٝب ايتسضٜػ١ٝ
املػتدسَ ١سػب َا تكتغ ٘ٝاؿاد ١أثٓا ٤ايتسضٜؼ ،ؾهًُا نإ املسضؽ َتُهٓا يف
ايًػ ١اظزازت ثكت٘ بٓؿػ٘ عٝح ٜػتطٝع اغتدساّ أَجً٘ ٚأغايٝب تػٌٗ ؾِٗ ايتالَٝص
يًُاز( ٠ؾًيب ،0989 ،ظ)95- 75
ؾتك ِٝٝايهؿا٤ات ايًػ ١ٜٛهلا أُٖ ١ٝنبرل ٠يف قٝاؽ أزا ٤املسضؽ َٚكسضت٘ عً٢
َكاضْ ١ايًػ ١اإللًٝع ١ٜبايًػ ١األّ اييت ٜتهًُٗا ايطايب ٖٓ َٔٚا تدلظ أُٖ ١ٝإعساز
املعًِ بضؿ ١عاََٚ ١عًِ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜبضؿ ١خاص ١قبٌ اـسَٚ ١أثٓاٗ٥ا ،ست٢
ٜتُهٔ َٔ ايكٝاّ بهٌ املٗاّ املٓاط٘ ب٘ عً ٢أنٌُ ٚد٘
وغهمة البحح:
بايطغِ َٔ اؾٗٛز اييت تبصهلا َؤغػات ايتأٖٚ ٌٝايتسضٜب يف بالزْا إلعساز َعًُٞ
ايًػ ١اإللًٝع ١ٜاليتشاقِٗ بايعٌُ مبٗٓ ١ايتسضٜؼ ،إال إٕ ٚاقع تسضٜؼ ايًػ ١اإللًٝع١ٜ
نًػ ١أدٓب َٔ ١ٝسٝح نؿاٜت٘ اإلْتادٜٛ ١ٝاد٘ ايعسٜس َٔ املؿهالت ٚايضعٛبات اييت
ال تكتضط عً ٢تعًُٗٝا غٛا ٤يف ْعاّ ايتعًِ ايعاّ أ ٚاؾاَع ،ٞبٌ ٚعً ٢صعٝس تعًُٗٝا
نًػ ١أدٓب ١ٝبؿهٌ عاّ يف ايٛطٔ ايعطبٚ ٞايعاملٚ ،يعٌ َٔ أِٖ املؿهالت ععـ
نؿاٜات َعًِ ايًػ ١اإللًٝع ،١ٜسٝح أنس ( )Eddyايٛاضز يف (ؾًيب ،0988 ،ظ)75
عً ٢ععـ َعًِ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف بعض ايهؿاٜات ايتسضٜػٚ ،١ٝظٗطت ٖص ٙاملؿهً١
أٜغا يف ْتا٥ر ايعسٜس َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ ٚايٓسٚات ٚامل ؤمتطات ٚٚضش ايعٌُ ،ؾكس
أؾاضت ٚضؾ ١ايعٌُ ايٛطٓ ١ٝاي ١ُٝٓٝملٛدٗ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜاملٓعكس يف زٜػُدل  0998يف
صٓعا ٤إىل ايضعٛبات اييت تٛاد٘ املعًُني يف تسضٜؼ ايًػ ١اإللًٝعَٗٓٚ ١ٜا عسّ تٛؾط
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ايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝايػُعٚ ١ٝايبضطٚ ١ٜقسٚز ١ٜايسٚضات ايتسضٜب ١ٝأثٓا ٤اـسَ ١اخل
(ٚثا٥ل ايٛضؾٚ ،١ظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً، ِٝصٓعا 0998 ٤ظ)03
نصيو ؾاْ٘ َٔ خالٍ َالسع ١ؼض ٌٝطالبٓا يف َاز ٠ايًػ ١اإللًٝع ١ٜلس إٔ
ٖٓاى ععؿا يف ؼض ٌٝطالبٓا يف َاز ٠ايًػ ١اإللًٝعٖٚ ،١ٜصا قس ٜعٛز إىل عسّ ٚدٛز
املعًِ املؤٌٖ تأٖٝالً تطبٜٛاً باإلعاؾ ١إ ىل ععـ عًُ ١ٝتك ِٜٛأزاَ ٤عًُ ٞايًػ ١اإللًٝع١ٜ
أثٓا ٤اـسَٚ ١عسّ ؼكٝكٗا ألٖساؾٗا ،سٝح هب إٔ ٜؿٌُ ايتك ِٜٛكتًـ دٛاْب
ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝايتعًُ ١ٝبضٛضَ ٠تٛاظَْٚ ١تهاًََ( ١طاز( )0990،أب ٛغطٜب
ٚؾاطُ ،) 0990،١نُا تؿتكط عًُ ١ٝايتك ِٜٛإىل ٚدٛز أزا ٠تكَٛ ِٜٛعٛعٚ ١ٝصازق١
نصيو ؾإ ٕ إعساز املعًِ عً ٢أغاؽ ايهؿاٜات ٜعتدل َٔ االػاٖات ايعامل ١ٝاؿسٜج ١يف
فاٍ ايذلب ،١ٝسٝح اػٗت ايهجرل َٔ املؤغػات ايتعً ١ُٝٝإىل ايتش ٍٛم ٛايدلاَر
ايذلب ١ٜٛايكا ١ُ٥عً ٢ايهؿا ،١ٜيصيو دا٤ت ايسضاغ ١اؿاي ١ٝيإلداب ١عً ٢ايػؤاٍ
ايطٝ٥ؼ اآلت:ٞ
َا ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝيسَ ٣عًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املطسً ١اإلعساز ١ٜنُا
ٜعهػٗا تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿٞ؟
ٚغتتؿطع عٓ٘ األغ ١ً٦اآلت:١ٝ
َ )0ا تطتٝب ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املطسً ١اإلعساز ١ٜنُا
ٜعهػٗا تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞملعًُٖ ٞص ٙاملطسً١؟
 ٌٖ )2تٛدس ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥عٓس َػت )1,15( ٣ٛبني َتٛغطات زضدات أزا٤
َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املطسً ١اإلعساز ١ٜيًُؤًٖني تطبٜٛاً ٚغرل املؤًٖني تطبٜٛاً
عً ٢بطاق ١األزا ٤ايضؿٞ؟
 ٌٖ )3تٛدس ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥عٓس َػت )1,15( ٣ٛبني َتٛغطات زضدات أزا٤
َعًَُٚ ٞعًُات ايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املطسً ١اإلعساز ١ٜسػب َتػرل اؾٓؼ؟
 ٌٖ )4تٛدس ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥عٓس َػت )1,15( ٣ٛبني َتٛغطات زضدات أزا٤
َعًَُٚ ٞعًُات ايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املطسً ١اإلعساز ١ٜسػب َتػرل اـدل٠؟
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أِذاف البححٜٗ :سف ايبشح اؿاي ٞإىل ايتعطف عً ٢ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝملعًُٞ
ايًػ ١اإللًٝع ١ٜنُا ٜعهػٗا تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞملعًُٖ ٞص ٙاملطسً١
أِىية البحح  :تهُٔ أُٖ ١ٝايبشح يف اآلت: ٞ
 ايهؿـ عٔ أِٖ ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜنُا ٜعهػٗاتك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞيًُعًُني
 إيكا ٤ايغ ٤ٛعً ٢تطتٝب ٚتضٓٝـ ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜنُاٜعهػٗا تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞمما ٜػٌٗ تطٜٛط ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝ
 تطٜٛط أزا ٠تك ِٜٛؾاًَ ١ملدتًـ ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜميهَٔٔ خالهلا إعطا ٤صٛضٚ ٠اقع ١ٝملطزٚز ايعًُ ١ٝايذلب١ٜٛ
 ٜؿٝس ايبشح املؤغػ ات ايذلب ١ٜٛيتشػني ْٛع ١ٝايٓعاّ ايتعًٚ ُٞٝضؾع نؿاٜت٘ايساخًٚ ١ٝاـاضد ١ٝيًٝيب َتطًبات ايتُٓ ١ٝايؿاًَ١
 ٜطغِ َالَح َسضغ٘ املػتكبٌ اييت تػع ٢إىل إنػاب املتعًِ ايػًٛى ايطؾٝسٚايؿاعٌ ٚاملعطؾ ١ايعًُ ١ٝاملتطٛض ٠ملٛادٗ ١ؼسٜات ايعضط َٚتػرلات٘ املتػاضع١
 تػاعس ْتا ٥ر ايسضاغ ١يف تطٜٛط أغايٝب إعساز َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜتسضٜبِٗٚتٛد ِٗٗٝم ٛؼكٝل ؾِٗ أؾغٌ يًهؿاٜات ايتسضٜػ١ٝ
 تؿٝس َعًِ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف عًُ ١ٝتكٛمي٘ ايصات ٞيعًُ٘حذود البحح:
ٜكتضط ايبشح عًَ :٢عًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املساضؽ اإلعساز ١ٜيف َس ١ٜٓاملهال يف
ايعاّ ايسضاغ2104/2103ٞ
تعزيف وصطمحات البححٚ :ضزت يف ٖصا ايبشح فُٛع َٔ ١املضطًشات ،غتعطف
أٚالً اصطالساً ثِ بسالي ١ايبشح اؿايٞ
 )0ايهؿاٚ :١ٜضز يف يػإ ايعطب نؿٜ ٢هؿ ٞنؿا :١ٜإشا قاّ ٜٚكاٍ اغتهؿٝت٘
أَطا ؾهؿاْٜٚ ،٘ٝكاٍ نؿاى ٖصا األَط أ ٟسػبوٚ ،نؿاى ٖصا ايؿٚ ،٤ٞنؿاٙ
َا أُٖ٘ نٓاٚ ،١ٜنؿاَ ٙؤْٚت٘ نؿاٚ ،١ٜنؿاى ايؿٜ ٤ٞهؿٝو ٚانتؿٝت ب٘،
ٚضدٌ نافٍ ٚنؿَ :ّٞجٌ غامل ٚغً( ِٝابٔ َٓعٛض  0991ظ)225
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ٚقس عطؾٗا محاز عً ٢أ ْٗا أْٛاع َٔ املعاضف ٚاملعًَٛات ٚاملٗاضات ٚايكسضات اييت
ٜتٛقع أ ٕ ٜه ٕٛايطايب قس سضٌ عًٗٝا خالٍ إعساز ٙنُعًِ ٚأصبح قازضا عً٢
تطبٝكٗا (محاز  0992ظ)98
أَا ايتعطٜـ اإلدطا ٞ٥يًهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝؾٗ ٞأضبع ١أْٛاع َٔ ايهؿاٜات مت
تغُٗٓٝا يف أزا ٠ايسضاغ ٖٞ ،١نؿا ١ٜفاٍ ايتدطٝط يًسضؽٚ ،نؿا ١ٜفاٍ
ايتٓؿٝصٚ ،نؿا ١ٜفاٍ اإلزاض ٠ايضؿٚ ،١ٝنؿا ١ٜفاٍ ؾدض ١ٝاملعًِ
 )2تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ: ٞ
أ) ايتكْ :ِٜٛكضس بايتك ِٜٛايعًُ ١ٝاييت مهِ بٗا عً ٢قسضَ ٠عًِ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜعً٢
اغتدساّ املٗاضات ايتسضٜػ ١ٝاييت انتػبٗا خالٍ إعساز ٙاملٗينٚ ،يف أثٓا٤
مماضغت٘ ملٗٓ ١ايتسضٜؼ بٗسف تؿدٝط ْٛاس ٞايكٚ ٠ٛايغعـ يف َػت ٣ٛأزا٘٥
ايتسضٜػ ٞزاخٌ غطؾ ١ايضـ (داَع ١املًو ؾٝضٌ ،زي ٌٝايذلب ١ٝايعًُ)0996 ،١ٝ
ٚعطَف أٜغاً بأْ٘ اؿهِ عً ٢نؿا ٠٤عًُٝات ايتسضٜؼ ايتشغرلٚ ١ٜايتٓؿٝص١ٜ
َٚس ٣ؼكٝكٗا يألٖساف ايذلب ١ٜٛاملٓؿٛز ٠يس ٣املعًُني
ب) األزا ٤ايضؿٜٚ :ٞعين فٌُ ايعًُٝات ايتسضٜػ ١ٝايؿعً ١ٝاييت مياضغٗا َعًِ ايًػ١
اإللًٝع ١ٜيف املٛاقـ ايتعً ١ُٝٝاييت ٜتؿاعٌ بٗا َع طالب٘ زاخٌ غطؾ ١ايضـ
(َضباح ٚعبس ايهط 0987 ِٜظ)70
أَا ايتعطٜـ اإلدطا ٞ٥يتك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞؾٗ ٞايسضد ١اييت وضٌ عًٗٝا املػتذٝب
عًَ ٢كٝاؽ ايهؿاٜات بٓا ٤عً ٢اغتذابت٘ عً ٢نٌ ؾكط َٔ ٠ؾكطات اجملاالت األضبع١
اإلطار الٍظزي :
أصبشت عًُ ١ٝإعساز املعًِ ٚتسضٜب٘ َٔ أِٖ ايكغاٜا اييت تطنع عًٗٝا ايسٍٚ
املتكسَٚ ١ايٓاَ ١ٝعً ٢سس غٛا ;٤إمياْا َٓٗا بإٔ املعًِ ميجٌ ايعٓضط ايطٝ٥ؼ يف ايعًُ١ٝ
ايتعً ;١ُٝٝؾ ايعطٚف االقتضازٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايعًُ ١ٝؾطعت مبتػرلاتٗا املتٓٛع١
ٚاملتذسز ٠أسٝاْا صٝػ ١دسٜس ٠إلعساز املعًِ تػع ٢إىل بًٛغٗا ايٓعِ ايتعً١ُٝٝ
(ايهًع)0989،023،
ٖٚصا ايتطٛض ئ تضٌ إي ٘ٝإال إشا اضتؿعت نؿاَ ٠٤عًُٗٝا ٚتطٛضت قسضاتِٗ نٞ
ٜتُهٓٛا َٔ ؼكٝل آَاهلا يف ايتكسّ ٚايتطٛض ايص ٟتٓؿسٖ ٙص ٙاألَٖٓ َٔٚ ،١ا ناْت
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َهاْ ١املعًِ يس ٣األَِ َهاْ ١ضؾٝع ١دساٚ ،يعٌ أضؾع َا ٚصًت إيٖ ٘ٝص ٙاملهاْٖٛ ١
َا قطضت٘ ايجكاؾ ١ايعطب ١ٝاإلغال َ ١ٝعدل تاضىٗا ايط ٌٜٛػا ٙاملعًِ ،ؾكس استٌ املعًِ يف
ايذلاخ ايعطب ٞاإلغالََ ٞهاْ ١ععٖٚ ١ُٝصا َا تغُٓت٘ ايعكٝسٚ ٠ايك ِٝايس ١ٜٝٓاييت
تٓتُ ٞإيٗٝا األَ ١ايعطبٚ ١ٝتؿدط بٗا بضؿتٗا قُٝا إْػاْ ١ٝسغاض ١ٜال تكتضط عً ٢عطف
أ ٚدٓؼ أ ٚي( ٕٛصكب ،2110 ،ٌٝظ)25
إٕ املعً ِ ايهؿؤ املعس إعسازا أنازميٝا َٝٓٗٚا ٖ ٛايصٜ ٟؤز ٟإىل لاح ايعًُ١ٝ
ايذلبٜٛٚ ١ٜٛد٘ َػاضٖا; يصا اٖتُت مجٝع ز ٍٚايعامل بإعساز املعًِ ٚتأٖٚ ً٘ٝتسضٜب٘
يًعٌُ يف كتًـ َػتٜٛات ايتعًَ( ِٝطاز ،0982،ظ)39
ٚيهٜ ٞتُهٔ املعًِ َٔ أزاَٗ ٤اَ٘ َٚػؤٚيٝات٘ بٛصؿَٓ ١عُا يًتعًِ َٝٚػطا
َٚععظا َٚطؾسا يعًُٝات٘ ٚخدلات٘ ،وتاز إىل ايعسٜس َٔ ايهؿاٜات األزا:ٖٞٚ ١ٝ٥
ايهؿاٜات املطتبطَ ١باؾط ٠بتٓع ِٝايتعًِ ٚهلا عالق ١باألٖساف ٚاحملتٚ ٣ٛاألْؿط١
ٚايتكٚ ِٜٛايهؿاٜات املػاْس ٠أ ٚايهؿاٜات غرل ايتعً( ١ُٝٝداَع ١ايكسؽ املؿتٛس،١
 0995ظ)408
ٖٚص ٙايهؿاٜات اييت ٜطُح ايذلب ٕٜٛٛيف إٔ تتٛؾط يس ٣املعًِ اؾٝس ٚميهٔ
َالسعتٗا أ ٚقٝاغٗاٚ ،ػعً٘ قازض عً ٢ؼكٝل أٖساؾ٘ ايتعً ١ُٝٝأ ٚايذلب ١ٜٛعً ٢أؾغٌ
صٛض ٠ممهٓٚ ،١اييت ٜعٗطٖا يف أزا ٘٥ايضؿٚ ٞايص ٖٛ ٟقضً ١جملُٛع١
ايػًٛنٝات ٚاملٗاضات اييت ٜعٗطٖا املعًِ زاخٌ ايضـ ايسضاغ( ٞايػعٝس ٚايػٝس،
 ،0992ظ)245
ٚيف ع ٤ٛاألٖساف ايعاَ ١يذلب ١ٝاملعًُني ؾُٔ املتٛقع إٔ ميتًو املعًُ ٕٛايعسٜس َٔ
ايهؿاٜات ايتعً ١ُٝٝاألزا ،١ٝ٥عً ٢اعتباض إٔ َٗٓ ١ايتعً ِٝتؿهٌ ْعاَا ٜتهَٔ ٕٛ
أضبع ١عٓاصط ضٝ٥ػٚ ،١يهٌ عٓضط ٚظٝؿٚ ١تؿاعالت َع بك ١ٝايعٓاصطٚ ،ايعٓاصط ٖٞ
ايتدطٝط يف ع ٤ٛؾًػؿ ١ايذلبٚ ١ٝأٖساؾٗاٚ ،املٓٗاز ايص ٖٛ ٟفُٛع َٔ ١اـدلات،
ٚتٓؿٝص املٓٗاز ٚتكْ ِٜٛتا٥ر ايتعًِ (َطعٚ ٞآخط ،0986 ٕٚظ)41- 36
ٖٓٚاى تضٓٝـ ناض (cary,1980,p6-8) ٟيًهؿاٜات ايالظَ ١يًُعًِ ٚصٓؿت
إىل ثالث ١أْٛاع ٖ:ٞ
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 )0ايهؿاٜات املعطؾ ٖٞٚ knowledge competencies ١ٝاييت تؿرل إىل ايػًٛنٝات
ايتسضٜػ ١ٝنُا تؤز ٣ؾعال يف سذط ٠ايسضاغ ،١أ ٟأْٗا ؼسز املٗاضات ٚايعًُٝات
ايتسضٜػ ١ٝاييت ٜتٛقع إٔ ٜعٗطٖا املعًِْٚ ،عطا ألٕ ايهؿاٜات األزا ١ٝ٥تعاجل
ايعًُٝات اييت متاضؽ يف سذط ٠ايسضاغ ،١ؾإٕ أغًٛب ايكٝاؽ املال ِ٥هلا َٖ ٛالسع١
َا وسخ َٔ املعًِ زاخٌ سذط ٠ايسضاغ١
 )2ايهؿاٜات اإلْتاد ٖٞٚ consequence competencies ١ٝاييت تؿرل إىل كطدات
ايتًُٝص (ؼضَٗ ،١ًٝاضات٘ ،اػاٖات٘) اييت تٓتر َٔ خالٍ اغتدساّ املعًِ يعسز
نبرل َٔ ايهؿاٜات املعطؾٚ ١ٝاألزاٚ ١ٝ٥ميهٔ إ ته ٕٛعً ٢ؾهٌ غًٛنٝات
قت ٣ٛأ ٚعًُٝاتٜٚ ،تِ قٝاغٗا عاز ٠باغتدساّ االختباضات ايتشض ً٘ٝٝاملكٓٓ ،١أَا
تًو ايهؿاٜات اييت تتغُٔ عًُٝات ؾإْٗا تجرل أساغٝؼ ايتالَٝص ٚاػاٖاتِٗ اييت
غببٗا املعًِٜٚ ،تِ قٝاؽ ايهؿاٜات اإلْتاد ١ٝاملطتبط ١بايعًُٝات َٔ خالٍ َالسع١
غًٛنٝات ايتالَٝص يف سذط ٠ايسضاغ١
ٜٚتؿاب٘ َعًِ ايًػ ١اإللًٝعَ ١ٜع غرل َٔ ٠املعًُني يف ايهؿاٜات ايعاَ ١ايالظَ ١ب٘ ست٢
ٜػتطٝع ايكٝاّ بعًُ٘ ٚ ،وكل ؼسٜس ٖص ٙايهؿاٜات ؾا٥س ٠يًُعًِ ٚيًُؿطؾني عً،٘ٝ
أَا ايؿا٥س ٠يًُعًِ ؾتأت َٔ ٞسٝح إٔ ايهؿاٜات تؿهٌ املعاٜرل اييت ؼسز َس ٣إتكإ
املعًِ يعًُٚ ١تػاعس ٙعً ٢تكْ ِٜٛؿػ٘ شاتٝا ،أَا ايؿا٥س ٠بايٓػب ١يًُؿطؾني ؾإْٗا ؼسز
هلِ املعاضف ٚاملٗاضات ٚاالػاٖات اييت ٜٓبػ ٞإٔ ٜتِ تسضٜب املعًِ عًٗٝا يف َطسً١
اإلعساز األٚي ٞيًُٗٓ ١قبٌ اـسَٚ ١ايص ٟوتاز إىل َعٜس َٔ املعطؾٚ ١ايتسضٜب ؾٗٝا أثٓا٤
اـسَ ١مما ٜػاعسِٖ عً ٢تك ِٝٝبطْاَر إعساز املعًُني
ٚأؾاضت (داَع ١ايكسؽ املؿتٛس ،0995 ،١ظ )429- 422عً ٢ايهؿاٜات املٗٓ١ٝ
اـاص ١باملعًِ : ٖٞٚ
 ايهؿاٜات املٗٓ ١ٝيف اجملاٍ املعطيف (املاز ٠ايسضاغ) ١ٝ
 ايهؿاٜات املٗٓ ١ٝيًُعًِ يف فاٍ ايتدطٝط :
-

ؼً ٌٝاألٖساف ايعاَ ١يًُكطض

-

ؼسٜس األٖساف ٚايتٛؾٝل بُٗٓٝا ٚبني أغايٝب ايتسضٜؼ ٚايتكِٜٛ

-

ؼسٜس اؿكا٥ل ٚاملؿاٖٚ ِٝايتعُُٝات ٚاملٗاضات ٚاالػاٖات
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-

ؼسٜس ايٛغاٚ ٌ٥األغايٝب اييت ٜتطًبٗا املكطضٚ ،نصيو األْؿط ١ايذلب١ٜٛ

-

تكػ ِٝايسضؽ إىل أقػاّ َع احملاؾع ١عًٚ ٢سس ٠ايسضؽ ٚضبط نٌ قػِ
غدلات ايتالَٝص َٔ خالٍ عًُ ١ٝايتك ِٜٛاملػتُط٠

 )3ايهؿاٜات املٗٓ ١ٝيف فاٍ أغايٝب ايتسضٜؼ:
 ايكسض ٠عً ٢اختٝاض ايططٜك ١املال ١ُ٥يهٌ َٛقـ تعًُٞٝ
 ايكسض ٠عً ٢تطبٝل أغايٝب ايبشح ايعًُ ٞاملٓاغب١
 ايكسض ٠عً ٢ضبط املٛعٛعات عٝا ٠ايتالَٝص
 ايكسض ٠عً ٢تسضٜب ايتالَٝص عً ٢ايعٌُ اؾُاع ٞيف املسضغٚ ١ايب ١٦ٝاحملً١ٝ
 ايكسض ٠عً ٢تسضٜب ايتالَٝص عًَٗ ٢اضات ايكطاٚ ٠٤ايؿِٗ ٚاالغتُاع ٚاملٓاقؿ١
ٚايٓكس ٚقطا ٠٤اإل ؾهاٍ ٚايطغ ّٛايبٝاْٚ ١ٝاـطا٥ط
 )4ايهؿاٜات املٗٓ ١ٝيف فاٍ ايتك:ِٜٛ
 ايطبط بني ايتكٚ ِٜٛأٖساف ايسضؽ
 بٓا ٤االػاٖات ٚايك ِٝيس ٣ايتالَٝص
 تك ِٜٛاملٗاضات اـاصَ ١جٌ ايكطاٚ ٠٤االغتُاع

َٗٚاضات ايتؿهرل َجٌ ايٓكس

ٚاالغتٓتاز ٚإزضاى ايعالقات
 إعساز االختباضات اييت تتؿل َع طبٝع ١املٛعٛعات باإلعاؾ ١إىل اختٝاض أغايٝب
ايتك ِٜٛاملالَ ١ُ٥جٌ املالسعٚ ١املكابًٚ ١االختباضات بأْٛاعٗا
 تك ِٜٛاملٓاٖر ٚايهتب ايسضاغ ١ٝاـاص ١باملٛعٛعاتٜٚ ،ؤنس (ايعٖطاْ،ٞ
ٖ0405ـ ظ)391- 389عً ٢ثالث ١فاالت يعًُ ١ٝتك ِٜٛايتسضٜؼ:
 َسخالت عًُ ١ٝايتس ضٜؼٚ :تؿٌُ املعًِ ٚايتالَٝص ٚاإلزاض ٠املسضغٚ ١ٝاملٓٗرٚايب ١٦ٝايضؿٚ ١ٝايب ١٦ٝاملسضغٚ ،١ٝاـسَات ٚاملٛاز املػاعس٠
 عًُٝات ايتسضٜؼٚ :تؿٌُ ايعًُٝات ايتشغرلَ ١ٜجٌ اختٝاض ٚؼسٜساألٖسافٚ ،ؼغرل أْؿط ١ايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚؼغرل ايٛغا ٌ٥ايتعً،١ُٝٝ
ٚؼغرل ايططم ٚاإلدطا٤ات يًسضؽ ٚؼغرل ٚاختٝاض أغايٝب ايتك ِٜٛنُا
تؿٌُ ايعًُٝات ايتٓؿٝصَ ١ٜجٌ اغتدساّ أْؿط٘ ايتعًٚ ِٝايتعًِٚ ،اغتدساّ
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ا يٛغاٚ ٌ٥املٛاز ايتعًٚ ١ُٝٝتٛد ٘ٝايتالَٝص ٚعبطِٗ ٚإزاض ٠ايضـ ٚتكِٜٛ
ايتعًِ
 ْتا٥ر ايتسضٜؼ ٚكطدات٘ٚ :تؿٌُ تكْ ِٜٛتا٥ر عًُ ١ٝايتسضٜؼ ظٛاْبٗااملدتًؿ ١املعطؾٚ ١ٝاملٗاضٚ ١ٜايٛدساْ١ٝ
الذراسات السابقة :
دراصة وبارك :0991
ٖسؾت إىل ؼسٜس ايهؿاٜات املتعًك ١بإْتاز ايٛغا ٌ٥ايتعًٚ ١ُٝٝاختٝاضٖا
ٚاغتدساَٗا ٚايٛادب تٛؾطٖا يس ٣ايطالب املعًُني يف ؽضض ٞايتاضٜذ ٚاؾػطاؾ١ٝ
بهً ١ٝايذلب ١ٝداَع ١األظٖطٚ ،ايهؿـ عٔ ايؿطٚم اإلسضا ١ٝ٥يف أزا ٤أؾطاز ايع١ٓٝ
يهؿاٜات إْتاز ايٛغاٚ ٌ٥اختٝاضٖا ٚاغتدساَٗاٚ ،قس تٛصًت ايسضاغ ١إىل ؼسٜس
ايهؿا ٜات ايعاَ ١إلْتاز ايٛغا ٌ٥ايتعًٚ ١ُٝٝاختٝاضٖاٚ ،ؼسٜس اـطٛات ايالظَ ١يتٓؿٝص
كطط إْتاز ايٛغٚ ١ًٝاغتدساَٗا يف املٛقـ ايتعًٚ ،ُٞٝأ ٕ ٜطاع ٞاملعًِ يف اختٝاض
ايٛغَٓ ١ًٝاغبتٗا يًُػت ٣ٛايعُطٚ ٟايعًُ ٞيًتالَٝص ٚغٗٛي ١االغتدساّ َٚطاعا ٠ايعَٔ
َٚهإ ايعطضٚ ،عسز ايتال َٝص يف ايضـ ،نُا ٜتطًب َٔ املعًِ إؾطاى ايتالَٝص يف
اغتدساّ ايٛغٚ ١ًٝتؿذٝعِٗ عً ٢املٓاقؿٚ ١ايٓؿاط اهلازف أثٓا ٤عطض ايٛغ١ًٝ
ٚاغتدساَٗا نُا أؾاضت ايٓتا٥ر إىل ٚدٛز ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥بني َتٛغط ٞأزا٤
أؾطاز ايع َٔ ١ٓٝايطالب املعًُني يف ؾعبيت ايتاضٜذ ٚاؾػطاؾ ١ٝيضاحل طالب
اؾػطاؾٚ ،١ٝقس أٚصت ايسضاغ ١بغطٚض ٠اغتدساّ ايتكٓٝات اؿسٜجَ ١جٌ ايتسضٜؼ
املضػط ٚأدٗع ٠ايؿٝس ٜٛيتسضٜب ايطالب املعًُني عً ٢ايهؿاٜات املتعًك ١باغتدساّ
ايٛغا ٌ٥ايتعً١ُٝٝ
دراصة الذيين 0996
ٖسؾت ايسضاغ ١إىل بٓا ٤اغتُاض ٠يتك ِٜٛأزا ٤ايطالب املعًُني يف ايذلب ١ٝايعًُ١ٝ
يدلْاَر بهايٛضٜٛؽ ايذلب ١ٝايطٜاع ١ٝظاَع ١ايبشطٚ ٜٔقس تٛصًت ايباسج ١إىل بٓا٤
اغتُاض ٠تك ِٜٛؼت ٟٛعً ٢فُٛعَ ١تٓٛع َٔ ١املٗاضات ايتسضٜػَٛ ١ٝظع ١عً ٢غبع١
قاٚض ضٝ٥ػ:ٖٞٚ ١ٝ

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

120

العذد ( ) 7المجلذ ( ) 11يوليو 2015م

ISSN : 2410-1818

الكفايات التدريسية ملعلمى اللغة اإلنجليزية

| د .انتصار علي باصرة

 ايتدطٝط يًتسضٜؼ ٜٚػِٗ يف قٝاؽ  َٔ %21ايسضد ١ايهً ١ٝيًتكِٜٛ
 تٓؿٝص خط ١ايسضؽ ٜٚػِٗ يف  َٔ %21ايسضد ١ايهً ١ٝيًتكِٜٛ
 ايهؿاٚ ٠٤اإلتكإ يف تسضٜؼ أدعا ٤ايسضؽ ٜٚػِٗ يف %25
 أزا ٤املٛقـ ايتعً ُٞٝايعًُٜٚ ٞػِٗ يف %01
 تك ِٜٛايتعًِ ٜٚػِٗ يف %01
 ؾدض ١ٝايطايب املعًِ ٚاملاَ ١ايعًُٜٚ ٞػِٗ يف% 01
 ايتؿاعٌ َع ايب ١٦ٝاملسضغٜٚ ١ٝػِٗ يف %5
ٚبعس ػطٜب األزا ٠عً ٢ع ١ٓٝايبشح تبني إٕ قٛض ايهؿاٚ ٠٤اإلتكإ استٌ املطتب١
األٚىل يف األُٖ ١ٝايٓػب ١ٝيتك ِٜٛايطايب املعًِ بٓػبَ ١كساضٖا  ًٜ٘ٝ %011يف املطتب١
ايجاْ ١ٝقٛض تٓؿٝص اـطٚ ١ايتسضٜؼ يف املٛقـ ايتعً % 98,9 ُٞٝثِ إزاض ٠املٛقـ
ايتعًٚ %98 ُٞٝاستٌ ايتدطٝط املطتب ١ايطابع ًٜ٘ٝ %97 ١تك ِٜٛايتعًِ  %96ثِ ؾدض١ٝ
ايطايب املعًِ ٚ % 94استٌ املطتب ١األخرل ٠قٛض ايتؿاعٌ َع ايب ١٦ٝاملسضغٚ ،١ٝاعتدل
ايبشح إٕ مجٝع ايٓػب ايػابك ١شات أُٖ ١ٝعايٚ ١ٝتؿرل إىل اعتُاز ٖص ٙاحملاٚض
نسعا ِ٥أغاغ ١ٝيف عًُ ١ٝتك ِٜٛايطايب املعًِ يف ايذلب ١ٝايعًُ١ٝ
دراصة الٍجاري 0996
ٖسؾت ايسضاغ ١إىل ايتعطف عً ٢نؿاٜات ايتسضٜؼ املطًٛب تٛاؾطٖا يسَ ٣عًُٞ
ايذلب ١ٝايؿٓ ١ٝباملطسً ١اإلعسازٚ ،١ٜقس تأيـ فتُع ايسضاغَ َٔ ١عًُ ٞايذلب ١ٝايؿٓ١ٝ
باملطسً ١اإلعساز ١ٜمبس ١ٜٓايطٜاض ايبايؼ عسزِٖ (َٛٚ )031دٗ ٞايذلب ١ٝايؿٓ ١ٝايبايؼ
عسزِٖ (َٛ )8دٗني ٚاغتدسَت ايٓػب املٚ ١ٜٛ٦ايتهطاضات ٚاملتٛغطات اؿػاب١ٝ
ٚاختباض (  ) T-testؿػاب ايؿطٚم ٚاملكاضْ ١بني عٓٝتنيٚ ،تٛصًت ايسضاغ ١إىل ايٓتا٥ر
ايتاي:١ٝ
ٜٛ دس اتؿام بني أؾطاز ايع ١ٓٝيف ؼسٜس أُٖ ١ٝأنجط َٔ  َٔ %51ايهؿاٜات
ايتسضٜػ١ٝ
ٜٛ دس اتؿام بني أؾطاز ايع ١ٓٝبإ َععِ ايهؿاٜات ايتسضٜػٚ ١َُٗ ١ٝأغاغ١ٝ
ملعًِ ايذلب ١ٝايؿٓ١ٝ
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 تٛدس ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥يٛدٗات ْعط أؾطاز ايع ١ٓٝبايٓػب ١ٝملتػرل
ايٛظٝؿَ ١ع أضبع ١قاٚض ٖ ٞايهؿاٜات األنازميٚ ،١ٝنؿاٜات ايتدطٝط
ٚاإلعساز ٚنؿاٜات ايتٓؿٝص ٚنؿاٜات ثكاؾ١ٝ
دراصة بزديضي ً0996
ٖسؾت إىل ؼسٜس ايهؿاٜات ايذلبٚ ١ٜٛايتعً ١ُٝٝايالظَ ١ملعًُ ١ايًػ ١اإللًٝع١ٜ
باملطسً ١املتٛغط ١باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜؼسٜس ايؿطٚم يف ٚدٗات ايٓعط بني
املؿطؾات ٚاملعًُات يًػ ١اإللًٝع ١ٜيف ايهؿاٜات اييت ٜتِ ؼسٜسٖا ٚتٛصًت ايسضاغ١
إىل ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
 تك س ِٜاملاز ٠اؾٝس ٠يًسضؽ َٔ سٝح صشٚٚ ١عٛح ايسضؽ ٚتسعَ ِٝعاْٞ
ايهًُات بايٛغاٌ٥
 اغتدساّ ايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاملٓاغبٚ ١تٜٓٛعٗا يتتٓاغب َٛٚعٛع ايسضؽ
 إعطا ٤ايتالَٝص ؾطص ١الغتدساّ املاز ٠اؾسٜس ٠بعس ؾطسٗا ؾطزٜا أ ٚيف
مجاعات ٚتٜٓٛع األْؿط َٔ ١خالٍ ايعٌُ ايجٓاٚ ٞ٥اغتدساّ األيعاب
 ؽطٝط ايسضؽ بؿهٌ غًٚ ِٝؼكٝل أٖساؾ٘
 ايكسض ٠عً ٢إزاض ٠ايؿضٌ
 اغتدساّ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜاغتدساَا غًُٝا َٔ سٝح صش ١ايٓطل ٚايتُهٔ َٔ
قٛاعس ايًػ١
 عطٚض ٠ؼسٜس املكطضات اـاص ١بدلاَر اإلعساز ايذلبَٚ ٟٛكطضات ايًػ١
اإللًٝعٚ ١ٜططم تسضٜػٗا ؼسٜسا إدطاٝ٥ا ستْ ٢غع أغاغا عًُٝا الختٝاض
َؿطزات املكطضات ٚأغايٝب ايتسضٜؼ ٚايتسضٜب ٚبٓاٚ ٤غا ٌ٥ايتك ِٝٝاملٛعٛعٞ
 االٖتُاّ مبعاٌَ ايًػ ١يتُٓ ١ٝاملٗاضات ايًػ١ٜٛ
دراصة ِاٌي : ً0111
ٖسؾت ايسضاغ ١إىل ايهؿـ عٔ صعٛبات تسضٜؼ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املساضؽ
اؿه ١َٝٛباألضزٕ َٔ ٚدْٗ ١عط املعًُني تهْٛت ع ١ٓٝايسضاغَ )082( َٔ ١عًُا
َٚعًُٚ ١تهْٛت األزا َٔ ٠اغتباْ ١تته ) 57( َٔ ٕٛؾكطَ ٠كػُ ١إىل فايني ِٖ
ايهتب املسضغٚ ١ٝؼت )41( ٟٛؾكطٚ ٠ايٓؿاطات ؼت ٟٛعً )07( ٢ؾكطٚ ، ٠بعس تطبٝل
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األزا ٠أظٗطت ايٓتا٥ر إٔ اٖتُاّ املتعًِ بب٦ٝت٘ مل تؤخص بعني االعتباض عٓس تأيٝـ ايهتب
املسضغٚ ١ٝايضؿٛف اييت بٗا أعساز نبرل َٔ ٠ايطالب أٜغا مل تؤخص بعني االعتباض
دراصة ذلىذ وصربي 0111
ٖسؾت ايسضاغ ١يًتعطف عًَ ٢ػت ٣ٛأزا ٤خطه ٞنً ١ٝاملعًُني بايباس ١قبٌ ٚبعس
مماضغتِٗ ملٗٓ ١ايتسضٜؼ ٚاػاٖاتِٗ م ٛاملٗٓٚ ،١قس اقتضطت عً ٢ع َٔ ١ٓٝخطهٞ
نً ١ٝاملعًُني ايصٜ ٜٔعًُ ٕٛبايتسضٜؼ ٚاغتدسَت بطاقَ ١السع ١يكٝاؽ َٗاضات
ايتسضٜؼ يس ٣طالب قبٌ ايتدطز أعسٖا ايكػِ يكٝاؽ أزا ٤املتسضب يف ؼغرل ايسضؽ
ٚتٓؿٝصٖا نُا اغتدسّ َكٝاؽ يكٝاؽ االػا ٙم ١َٓٗ ٛايتسضٜؼ أعس ٙايباسجإ،
ٚأؾاضت ا يٓتا٥ر عٔ ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥بني اػا ٙخطه ٞنً ١ٝاملعًُني بايباس١
قبٌ ٚبعس ايتدطز يضاحل املعًُني بعس مماضغتِٗ ملٗٓ ١ايتسضٜؼ ،بُٓٝا مل تٛدس ؾطٚم
شات زالي ١إسضا ١ٝ٥بني أزا ٤ايطالب ٚايساضغني قبٌ ٚبعس ايتدطز نُا مل تؿرل ايٓتا٥ر
إىل ٚدٛز ؾطٚم زاي ١إسضاٝ٥ا بني أزاَ ٤عًُ ٞايتدضضات ايعًَُٚ ١ٝعًُ ٞايتدضضات
األزب ١ٝقبٌ ٚبعس ايتدطز
دراصة الهبري وآخزوُ 0110
ٖسؾت إىل بٓا ٤قا ١ُ٥بايهؿاٜات ايتدضض ١ٝملعًِ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف َطسً ١ايتعًِٝ
األغاغٚ ٞايتعطف عً ٢زضد ١مماضغَ ١عًَُٚ ٞعًُات ايًػ ١اإللًٝع ١ٜهلص ٙايهؿاٜات
ٚؼ سٜس ايؿطٚم ٚؾكاً ملتػرلات اؾٓؼ ٚاـدلٚ ٠املؤٌٖ ايسضاغٚ ،ٞتهْٛت ع١ٓٝ
ايسضاغَ )271( َٔ ١عًِ َٚعًُ ١يف اؾُٗٛض ١ٜايٚ ١ُٝٓٝزيت ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ:
 تكسٜط َعًَُٚ ٞعًُات ايًػ ١اإللًٝع ١ٜـُؼ نؿاٜات َٔ بني ( )52نؿا١ٜ
ناْت بسضد ١عاي١ٝ
ٚ دٛز ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥يف تكسٜطات َعًَُٚ ٞعًُات ايًػ ١اإللًٝع١ٜ
يسضد ١مماضغ ١ايهؿاٜات يضاحل ايصنٛض
 ال تٛدس ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥يف ايتكسٜطات تعع ٣يًُٓطكٚ ١اـدلٚ ٠املؤٌٖ
ايسضاغٞ
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دراصة املطوع 0112
ٖسؾت ٖص ٙايسضاغ ١إىل ايتعطف عً ٢آضا ٤املعًُني س ٍٛايضعٛبات اييت تٛاد٘
تطبٝل ا يططٜك ١ايتٛاصً ١ٝيف تسضٜؼ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜنًػ ١أدٓب ١ٝيف َساضؽ زٚي١
ايهٜٛت ٚتهْٛت ايعَ َٔ )441( َٔ ١ٓٝعًُ ٞاالبتساٚ ١ٝ٥املتٛغطٚ ١ايجاْ ،١ٜٛمت
اختٝاضِٖ عؿٛاٝ٥ا ٚاغتدسّ االغتبٝإ نأزا ٠يًسضاغَ ١ه 30 َٔ ١ْٛؾكطَ ٠كػُ١
عً ٢أضبع ١فاالتٚ ،تٛصًت ايسضاغ ١إىل ايٓتا٥ر اييت تؤنس إٔ ايػايبٜ ١ٝط ٕٚصعٛب١
يف ا تباع ايططٜك ١املصنٛضٚ ٠أِْٗ ٜط ٕٚعسّ َٓاغبتٗا يف ظٌ اإلَهاْٝات املتٛاؾط٠
ٚطبٝع ١ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝايتعًُ ،١ٝنُا ٚدست ؾطٚم دٖٛط ١ٜتتعًل ظٓػ ١ٝاملعًِ
ٚاملطسً ١اييت ٜتِ ايتسضٜؼ ؾٗٝا
دراصة خشعمي ووووين : 0101
ٖسؾت اي سضاغ ١ملعطؾَ ١س ٣اَتالى َعًُات املطسً ١األغاغ ١ٝايسْٝا يف املساضؽ
اـاص ١ملٓطك ١إ ضبس باألضزٕ يًهؿاٜات ايتسضٜػٚ َٔ ١دْٗ ١عطٖٔ يف عَ ٤ٛتػرلات
املؤٌٖ ايعًُٚ ٞغٓٛات اـدلٚ ٠ايتدضطٚ ،يتشكٝل ٖسف ايسضاغ ١مت اختٝاض ع١ٓٝ
َهَ )068( َٔ ١ْٛعًُٚ ١قس أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ:
 أ بطظ ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝاييت متتًهٗا املعًُات ٖ :ٞاغتػالٍ ٚقت اؿض١
بؿاعًٚ ١ٝاغتدساّ األغًٛب ايتسضٜػ ٞاملال ِ٥يًُٛقـ ايتعًٚ ُٞٝصٝاغ١
األغ ١ً٦ايتكٛمي ١ٝبططٜكٚ ١اعشٚ ١قسزٚ ٠دصب اْتبا ٙايطًبٚ ١احملاؾع ١عً٢
اغتُطاضٜت٘
 عسّ ٚدٛز ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥يف زضد ١اَتالى املعًُات يًهؿاٜات
ايتسضٜػ ١ٝتعع ٣ملتػرل املؤٌٖ ايعًُٚ ٞايتدضط
 تٛدس ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥يف زضد ١اَتالى املعًُات يًهؿاٜات
ايتسضٜػ ١ٝتعع ٣يػٓٛات اـدلٚ ٠يضاحل املعًُات شٚات اـدل ٠اييت تعٜس عٔ
(6غٓٛات)
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الذراصات األجٍبية :
دراصة فزاٌهن ): )fraenkel ,1995
ٖسؾت إىل َالسع ١األزا ٤ايتسضٜػ ٞيعَ َٔ ١ٓٝعًُ ٞايسضاغات االدتُاع ١ٝزاخٌ
صؿٛف املطسً ١ايجاْ ١ٜٛيف مخؼ ز ٍٚكتاض ٖٞ ٠أغذلايٝا ٚنٛضٜا ْٛٝٚظًٜٓسا ٚبٛيٓسا،
سٝح مت ؼسٜس أِٖ ايضؿات ايؿدض ١ٝاملُٝع ٠يًُعًُني شات ايتأثرل عًَ ٢ػت٣ٛ
ؼض ٌٝايطالب ْٚؿاطِٗ زاخٌ ايضـ َٚس ٣اْغباطِٗ ٚسبِٗ أ ٚنطِٖٗ يًسضؽ
ٚقس تٛصًت ايسضاغ ١إىل ٚعع قا ١ُ٥بايضؿات ايؿدض ١ٝاملُٝع ٠يًُعًِ َجٌ ايكسض٠
عً ٢ؾطح األؾهاض بٛعٛح ٚزق ١اغتدساّ ططا٥ل تسضٜؼ ٚأْؿطَ ١تٓٛعٚ ١سح
ايتالَٝص عً ٢ايتؿهرل ٚايتعبرل عٔ أؾهاضِٖ عط١ٜ
دراصة ناريَ وآخزوُ ): )caryn,et.al 1993
ٖسؾت ايسضاغ ١إىل تك ِٜٛتعًِ ايطًب ١يف كتًـ اؾٛاْب زاخٌ ايضؿٛف ظٓٛب
ناضٚيٓٝا ٚشيو باغتدساّ أزٚات َتٓٛعَ ،١جٌ بطاقَ ١السعٚ ١قٛا ِ٥االختباضات
ٚايكضط ايؿٝكٚ ١مناشز َٔ أعُاٍ ٚعطٚض ايتالَٝص ٚقس أؾاضت ايسضاغ ١إىل
االغتكباٍ اإلهاب َٔ ٞقبٌ املعًُني يططا٥ل تك ِٜٛايتعًِ املؿتٛس ١يف ايسضاغ ١بعس إٔ
قاَٛا بأْؿػِٗ باختٝاض ؾاعًٖ ١ٝص ٙاالغذلاتٝذٝات يف ايتك َٔ ِٜٛخالٍ غًِ تكسٜط
ايسضدات املطؾل َٓٗا
دراصة اودري وآخزوُ ): )Audry,et.al 1992
ٖسؾت إىل تك ِٜٛاألزا ٤ايتسضٜػٚ ٞعًُ ١ٝايتعًِ -زع ٠ٛيًٓكاش  -ؾكس ْٛقؿت يف
ٖص ٙايسضاغ ١إؾهاٍ ٚصٝؼ َتعسز ٠يتك ِٜٛكطدات ايٓعاّ سٝح اتغح َٔ خالهلا
أُٖ ١ٝايتك ِٜٛيف تطٜٛط عًُ ١ٝايتعًِ عٔ ططٜل تكس ِٜقاعس َٔ ٠املعًَٛات يًُعًُني
ايص ٜٔىطط ٕٛيعًُ ١ٝايتعًِ ٚنصيو إىل أٚيٝا ٤ايتالَٝص ٚضازل ٞايػٝاغات ايذلب،١ٜٛ
ٚقس تٛصًت ايسضاغ ١إىل ٚع ع فُٛع َٔ ١ايُٓاشز تتغُٔ اغذلاتٝذٝات يتك ِٜٛاألزا٤
ايتسضٜػٚ ٞعًُ ١ٝايتعًِ باغتدساّ تكٓ ١ٝايؿٝسٚ ٜٛايهُبٛٝتط اييت تعتُس عً ٢ايتكِٜٛ
ايصات ٞيًتسضٜبات اؿطنٚ ١ٝاملٗاضات املدتًؿَ ١جٌ ايكطاٚ ٠٤ايهتابٚ ١ايطغِ ٚتكِٜٛ
ايتعًِ يف املٛعٛعات شات االختضاصات املتساخً ١نُا يف ايسضاغات االدتُاع١ٝ
ٚايعًّٛ
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دراصة توواال): (Tomala, et.al,1991
ٖسؾت ايسضاغ ١إىل تك ِٜٛأزا ٤املعًُني يف َطنع ايتسضٜب مبس ١ٜٓنٛتهٝتهٛت
األَطٜهٚ ،١ٝقس صُُت أزاَ ٠طٛض ٠يتك ِٜٛالاظ املعًُني تعتُس عً ٢ؼسٜس املٗاضات
ايتسضٜػ ١ٝاملالسعٚ ١املس َٔ ١ْٚقبٌ املعًُني ْتٝذ ١يًددلات اييت انتػبٖٛا زاخٌ
ايضـٚ ،قس أٚعشت ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ َػت ٣ٛإلاظ املعًُني يًُٗاضات ايتسضٜػ١ٝ
ٜتشػٔ ْتٝذ ١يعٜاز ٠اـدلات اييت ٜهتػبْٗٛا زاخٌ ايضـ
تعكٝب عً ٢ايسضاغات ايػابك:١
ٜتغح َٔ خالٍ ايعطض ايػابل يًسضاغات ٚايبشٛخ أْٗا تٓاٚيت فايني ُٖا:
اجملاٍ األ : ٍٚايبشٛخ ٚايسضاغات اييت اٖتُت بتشسٜس ٚتؿدٝط ايهؿاٜات ايتسضٜػ١ٝ
األغاغ ١ٝيف إعساز ٚتسضٜب املعًُني ٚاالػاٖات اؿسٜج ١يف ٖصا اجملاٍ َٔٚ ،أِٖ َا
أمجعت عًٖ ١ٝص ٙايسضاغات َا :ًٜٞ
 االٖتُاّ بتُٓ ١ٝثكاؾ ١املعًُني ايعًُٚ ١ٝايذلب َٔ ١ٜٛخالٍ بطاَر تسضٜب َػتُط٠
يف أثٓا ٤اـسَ١
 إنػاب املعًُني املٗاضات يتشسٜس ٚاغتدساّ ايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝيبًٛؽ أٖساف
ايسضؽ
 إنػاب املعًُني َٗاض ٠ؼسٜس ٚتٛد ٘ٝاألغ ١ً٦ايضؿ ١ٝيف املػتٜٛات ايعًٝا يف
ايتؿهرل تؿٌُ كتًـ اجملاالت املعطؾٚ ١ٝايٛدساْٚ ١ٝاملٗاض١ٜ
 تسضٜب املعًُني عً ٢نؿاٜات اإلزاض ٠ايضؿ ١ٝايٓادش ١عٔ املٛاقـ ايتعً١ُٝٝ
املدتًؿ ١باالعتُاز عً ٢املؿاضن ١ايؿاعً َٔ ١قبٌ ايتالَٝص
اجملاٍ ايجاْٚ :ٞقس تغُٔ ٖصا اجملاٍ عًُ ١ٝتك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞيًُعًُني يف كتًـ
َطاسٌ ايسضؽ ايتدطٝط ،ايتٓؿٝص ،ايتك َٔٚ ِٜٛأِٖ َا ادتُعت عًٖ ١ٝص ٙايسضاغات
َٔ ْتا٥ر َا :ًٜٞ
 انؿاض َػت ٣ٛأزا ٤املعًُني غرل املؤًٖني تطبٜٛا
 انؿاض َػت ٣ٛأزاَ ٤عًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف َٗاضات اإلزاض ٠ايضؿٚ ١ٝتٛد٘ٝ
أغ ١ً٦ايتؿهرل ايعًٝا َجٌ سٌ املؿهالت ٚإبسا ٤ايطأٚ ٟاؿهِ عً ٢األؾٝا٤
ٚاألسساخ
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 أُٖ ١ٝتٜٓٛع أزٚات ايتكٚ ِٜٛايتأنس َٔ َٛاصؿاتٗا األغاغ ١ٝايضسم،
ٚاملٛعٛعٚ ،١ٝايجبات
إجزاءات البحح :
َٗٓ)0ر ايبشح :اعتُس ايبشح املٓٗر ايٛصؿ ٞايتشً ًٞٝملالُ٥ت٘ ألغطاض ايبشح
)2فتُــع ايبشــحٚ :تهــ ٕٛفتُــع ايسضاغــَ ١ــٔ َعًُــَٚ ٞعًُــات ايًػــ ١اإللًٝعٜــ ١يف
املــساضؽ اإلعسازٜــ ١يف َسٜٓــ ١املهــال ايبــايع عــسزِٖ (َ )041عًُــا َٚعًُــَ ،١ــِٓٗ ()61
َعًُا َ )81(ٚعًُ ١يًعاّ ايسضاغٚ ،)2104/2103( ٞاؾس ٍٚضقِ (ٜٛ )0عح شيو:
جذوه رقي ( )0بزٌاوج إحصائيات اجملتىع األصمي لمبحح
املسٜط١ٜ
املهال

املعًُٝـــــــــــــــــٔ
شنٛض

إْاخ

61

81

اإلمجايٞ
041

عيٍة البحح :ايع ٖٞ ١ٓٝمنٛشز ٜؿٌُ داْبا أ ٚدـع٤ا َـٔ ٚسـسات اجملتُـع املعـين بايبشـح
ٚممجًـ ١عٝـح ؼُــٌ صـؿات٘ املؿــذلنٚ ;١مت اعتُـاز (َ )021عًـِ َٚعًُــ ١عٓٝـ ١يًبشــح،
 )21(ٚعٓٝـ ١اغـتطالع ١ٝؿػـاب ثبـات األزاٚ ٠اؾــس ٍٚضقـِ (ٜ )0ـبني عـسز أؾـطاز ايعٓٝــ١
سػب اؾٓؼ ٚغٓٛات اـدل٠
عيٍة الذراصة حضب اجلٍط وصٍوات اخلربة
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أداة البحح :يتشكٝل أٖساف ايبشح مت اغتدساّ االغتباْٚ ١ايػطض َٓٗا َعطؾٚ ١ؼسٜس
ايهؿاٜات ايتسضٜػٚ ،١ٝمت بٓا ٤أزا ٠ايبشح َٔ خالٍ:
 ؼً ٌٝايعسٜس َٔ املطادع ايذلب ١ٜٛيف ططم تسضٜؼ ايًػ ١اإللًٝع١ٜ
 االطالع عً ٢ايبشٛخ ٚايسضاغات ايػابك ١اييت أدطٜت يف ٖصا اجملاٍ ٚاملضُُ١
هلصا ايػطض  ٖٛٚايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝألزا ٤املعًُني
 ؼسٜس األبعاز اييت ته ّٕٛيف فُٛعٗا أزا ٠ايبشح َٔ خالٍ االطالع عً٢
األ زٚات ٚاملكاٜٝؼ اييت ؼسز فاالت ايهؿاٜات ايتسضٜػٚ ١ٝفاالتٗا
ٚيف ع ٤ٛايبٝاْات ٚاملعًَٛات املصنٛض ٠أعال ٙثِ تضُ ِٝاالغتباْ ١يف صٛضتٗا
األٚيٚ ،١ٝاييت تهْٛت َٔ قػُني ايكػِ األَ :ٍٚعًَٛات عاَ ١تتعًل مبعًُ ٞايًػ١
اإللًٝع ٖٞٚ ١ٜاؾٓؼ ،املؤٌٖ ،اـدل ٠ايتسضٜػ ١ٝبُٓٝا ايكػِ ايجاْٜ ٞؿٌُ عً٢
فُٛع ١ايهؿاٜات  )34( ٖٞٚنؿاٚ ١ٜظعت عً ٢قاٚض االغتباْ ١األضبع:ٖٞٚ ١
 فاٍ ايتدطٝط يًسضٚؽ َٔ ضقِ ()5- 0
 فاٍ تٓؿٝص خط٘ ايسضؽ َٔ ()24- 6
 فاٍ اإلزاض ٠ايضؿ)29- 25( َٔ ١ٝ
 فاٍ ؾدض ١ٝاملعًِ َٔ ()34- 31
ٚقس ٚعع يهٌ نؿا ١ٜغًِ مخاغَ ٞتسضز سػب َكٝاؽ يٝهطت يتكسٜط زضد١
أزا ٤ايهؿا ١ٜبس٤اً َٔ (َٓؿص بسضد ١نبرل ٠دسا) ٚهلا ( )5زضدات ،ثِ (َٓؿص بسضد١
نبرلٚ )٠هلا ( )4زضدات ،ثِ (َٓؿص بسضدَ ١تٛغطٚ )١هلا ( )3زضداتَٓ(ٚ ،ؿص بسضد١
ععٝؿٚ )١هلا زضدتإ(ٚ ،غرل َٓؿص) ٚهلا زضدٚ ١اسس٠
صذم األداة :يه ٞتضبح االغتباْ ١املضُُ ١أزا ٠عًُ ١ٝتتػِ باملٛعٛعٚ ١ٝايسق ١ثِ
االعتُاز عً ٢ايضسم املٓطك ٞاالغتسالي ٞايصٜ ٟتٓاَ ٍٚؿطزات االغتباْٚ ١نٝؿ١ٝ
صٝاغتٗا ٚشيو بعطعٗا عً ٢فُٛع َٔ ١احملهُني َٔ ش ٟٚايتدضط (ايًػ١
اإللًٝعٚ )١ٜاملتدضضني يف املٓاٖر  ٚططا٥ل ايتسضٜؼ ٚايتكٚ ِٜٛايكٝاؽ

إخل بٗسف

ايتأنس َٔ صسم قت ٣ٛاالغتباْ ١بايٓػب ١يًػطض ايصٚ ٟععت َٔ أدًٚ ،١قس مت
ايتأنس َٔ صسم قت ٣ٛاالغتباْ ١اغتٓازا إىل إمجاع احملهُني سٝح اتؿل أنجط َٔ
 َٔ % 86احملهُني عً ٢مجٝع ؾكطات االغتباْٚ ١فاالتٗا بعس إٔ عسيت بعض ايؿكطات
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ٚاجملاالت ٚاأل خص باالعتباض املالسعات املكذلس َٔ ١قبٌ بعض احملهُني ،نُا مت
سػاب َعاٌَ االضتباط بني فاالت االغتباْ ١ايػتٚ ١ناْت قًُٝا َٛدبٚ ١زاي ١إسضاٝ٥ا
عٓس َػت ٣ٛزالي )1,15( ١مما ٜؿرل إىل صسم االغتباْ ١يف قٝاغٗا ألزاَ ٤عًُٚ ٞ
َعًُات ايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜأصبشت االغتباْ ١يف صٝػتٗا ايٓٗاَ ١ٝ٥ته )34( َٔ ١ْٛؾكط٠
َٛظع ١عً ٢أضبع ١فاالت نُا شنط غابكا
ثبات االصتباٌة :يًتأنـس َـٔ ثبـات االغـتباْ ١ثـِ تطبٝـل الغـتباْ ١عًـ ٢عٓٝـ ١اغـتطالع١ٝ
َٔ َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜبًؼ عسزِٖ (َ )21عًُا َٚعًُ )01( ١شنـٛض  )01( ٚإْـاخ ،ثـِ
أعٝس تطبٝل االغتباْ ١عًـ ٢اجملُٛعـْ ١ؿػـٗا بعـس أغـبٛعني بـس ٕٚإعالَٗـِ َػـبكا ٚبعـس
سػــاب ايــسضدات ايهًٝــ ١ألزا ٤املعًُــني يف نًتــا ايتذــطبتني اغــتدسّ َعاَــٌ اضتبــاط
(برلغ )ٕٛنأغًٛب إسضا ٞ٥يًتٛصـٌ إىل َعاَـٌ ثبـات االغـتباْٚ ١نـإ تكـسٜط ايٓتٝذـ١
َكبٛال ألغطاض ايسضاغ ١أ ٟإٔ َعاٌَ ايجبات ( ٖٛٚ )1,91دٝس َٚكبٍٛ
ٚقس مت سػاب َعاٌَ االتػام ايساخً ٞيعباضات االغتباْ ١امله )34( َٔ ١ْٛؾكط٠
بططٜك ١ايؿانطْٚبار ٚقس نإ ( ٖٛٚ )1,97ثبات َطتؿع ش ٚزالي ١إسضا ١ٝ٥عٓس َػت٣ٛ
(ٚ )1,15دٝس ألغطاض ايبشحٜ ٖٛٚ ،سٍ عً ٢إٔ االغتباْ ١تكٝؼ َا ٜؿذلض إٔ تكٝػ٘
باإلعاؾ ١إىل سػاب ق ِٝعباضات قاٚض االغتباْ ١سٝح بًؼ َعاٌَ االتػام ايساخًٞ
يجبات قٛض ايتدطٝط يًسضؽ(َٚ )1,94عاٌَ االتػام ايساخً ٞيجبات قٛض تٓؿٝص خط١
ايسضؽ (َٚ )1,96عاٌَ االتػام ايساخً ٞيجبات قٛض اإلزاض ٠ايضؿَٚ )1,87( ١ٝعاٌَ
االتػام ايساخً ٞيجبات قٛض ؾدض ١ٝاملعًِ (ٚ ;)1,92بايتاي ٞميهٔ ايك ٍٛإْٗا
َعاَالت َطتؿع ١ش ٚزالي ١إسضا ١ٝ٥دٝس ٠ألغطاض ايبشح ٚميهٔ االعتُاز عًٗٝا يف
تعُ ِٝايٓتا٥ر ٜٚتغح َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )2شيو:
جذوه رقي ( )0ثبات عبارات احملاور بطزيكة الفانزوٌباخ
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احملـــــــــــــــــٛض

ق ١ُٝايجبات

ايتدطٝط يًسضؽ

1,94

تٓؿٝص خط ١ايسضؽ

1,96

اإلزاض ٠ايضؿ١ٝ

1,98

ؾدض ١ٝاملعًِ

1,92
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تطبيل االصتباٌة عمى عيٍةة البحةح  :مت تطبٝـل االغـتباْ ١عًـ ٢أؾـطاز ايعٓٝـ ١يف املـساضؽ
اإلعساز ١ٜيف َس ١ٜٓاملهال ،ثـِ مت تضـشٝح االغـتباْات ٚؾـل املكٝـاؽ اـُاغـٚ ٞسػـب
األٚظإ ٚأصبح يهٌ اغتُاض ٠زضد ١خاص ١بهٌ َعًِ
الوصةةائن اإلحص ةةائية املض ةةت ذوة :مت االغـــتعاْ ١باؿعَـــ ١اإلسضـــا ١ٝ٥يًعًـــ )spss( ّٛيف
ؼًٝــٌ ايبٝاْــات ٚشيــو يًشضــ ٍٛعًــْ ٢تــا٥ر أنجــط زقــ ،١سٝــح مت إزخــاٍ ايبٝاْــات إىل
شانط ٠اؿاغـٛب بعـس تضـشٝح االغـتُاضات ٚؾـل املكٝـاؽ اـُاغـَٚ ٞـٔ أٖـِ ايٛغـاٌ٥
اإلسضا ١ٝ٥اييت اغتدسَت يف ايبشح ٖ:ٞ
َ عاٌَ غبرلَإ بطاَٚ ٕٚعاٌَ ايؿانطْٚبار ٚشيو الختباض ثبات أزا ٠ايبشح
 املتٛغـــطات اؿػــــابٚ ١ٝاالمطاؾــــات املعٝاضٜــــٚ ١ايـــٛظٕ امل٦ــــ ٟٛالغــــتذابات عٓٝــــ١
ايسضاغ١
 اختباض ( )T.testيعٓٝتني َػتكًتني الختباض ايؿطٚم بني املتٛغطات
 ؼً ٌٝايتبا ٜٔاألساز ٟالختباض ايؿطٚم بني املتٛغطات
حتميةةن ٌتةةائج البحةةحٖ :ــسف ايبشــح يًتعــطف عًــ ٢ايهؿاٜــات ايتسضٜػــ ١ٝملعًُــ ٞايًػــ١
اإللًٝعٜــ ١يف املطسًــ ١اإلعسازٜــ ١نُــا ٜعهػــٗا تكــ ِٜٛاألزا ٤ايضــؿٚ ٞأثــط نــٌ َــٔ
اؾــٓؼ ٚايتأٖٝـــٌ ٚاــــدل ٠ايتسضٜػـــ ١ٝيـــسَ ٣عًُــ ٞايًػـــ ١اإللًٝعٜـــٚ ،١يتشكٝـــل ٖـــسف
ايسضاغ ١مت تطبٝل أزا ٠عً ٢ع ١ٓٝايسضاغـ ١ايبـايؼ عـسزِٖ (َ )021عًـِ َٚعًُـٚ ١مت ؼًٝـٌ
ايبٝاْات يًشض ٍٛعً ٢ايٓتا٥ر ايالظَ ١يإلداب ١عً ٢أغ ١ً٦ايسضاغ:١
ايػؤاٍ األ ٍٚايـصٜ ٟـٓط عًـَ :٢ـا تطتٝـب ايهؿاٜـات ايتسضٜػـ ١ٝملعًُـ ٞايًػـ ١اإللًٝعٜـ١
يف املطسً ١اإلعساز ١ٜنُا ٜعهػٗا األزا ٤ايضؿ ٞملعًُٖ ٞص ٙاملطسً١؟
يإلداب ١عًٖ ٢صا ايػؤاٍ مت عطض ايٓتا٥ر املتعًك ١بذلتٝب ايهؿاٜات ٚاغتدطاز
املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝاالمطاؾات املعٝاضٚ ١ٜايٛظٕ امل ٟٛ٦يًهؿاٜات ايتسضٜػَ ١ٝطتب١
تطتٝبا تٓاظيٝا ٚاؾس ٍٚضقِ (ٜ )3بني شيو
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جذوه رقي ( ) 2يبني املتوصطات احلضابية واالحنزافات املعيارية والوسُ املئوي حضب دلاالت
الهفايات التذريضية وزتبة تزتيبا تٍاسليًا
املتوصط

االحنزاف

الوسُ

احلضابي

املعياري

املئوي

ايتدطٝط يًسضؽ

4,94

1,778

%98,8

0

تٓؿٝص خط ١ايسضؽ

3,96

1,585

%79,2

2

اإلزاض ٠ايضؿ١ٝ

2,97

1,489

%59,4

3

ايػُات ايؿدض ١ٝيًُسضؽ

2,89

1,637

%57,8

4

الهفايات

الرتتيب

ٜتغح َٔ اؾس ٍٚضقِ ( ) 3إٔ أعً ٢املتٛغطات اؿػاب )4,94( ٖٛ ١ٝيًتدطٝط
يًسضؽ سٝح دا ٤باملطتب ١األٚىل َٔ بني اجملاالت األضبعٚ ١ايٛظٕ املٖٞٚ (98,8( ٟٛ٦
بٓػب ١عاي ،١ٝثِ تأت ٞنؿا ١ٜتٓؿٝص خط ١ايسضؽ يف املطتب ١ايجاْ ١ٝسٝح سضًت عً٢
املتٛغط اؿػابٚٚ )3,96( ٞظٕ َْ ٖٞٚ )%79,2( ٟٛ٦ػب ١عاي ١ٝأ ٟقطٜب،%81 َٔ ١
أَا نؿا ١ٜاإلزاض ٠ايضؿ ١ٝؾشضًت عًَ ٢تٛغط سػابٚٚ )2,97( ٞظٕ َ)%59,4( ٟٛ٦
ْ ٖٞٚػبَ ١تٛغط ،١ثِ تأت ٞزلات ؾدض ١ٝاملسضؽ ؾشضًت عًٚٚ )2,89( ٢ظٕ َٟٛ٦
(ٚ ٖٛٚ )%57,8ظٕ َتٛغط ٚاستٌ املطتب ١األخرل٠
ٚملعٜس َٔ ايتؿض ٌٝغٛف ْعطض ؾكطات نٌ نؿا ١ٜتسضٜػٜ ١ٝك ّٛبٗا َعًُ ٛايًػ١
اإللًٝع ١ٜنُا ٜعهػٗا ايتك ِٜٛايضؿ ٞبعس اغتدطاز املتٛغطات اؿػاب١ٝ
ٚاالمطاؾات املعٝاض ١ٜإلدابات أؾطاز ايع ١ٓٝعٔ نٌ ؾكط َٔ ٠ؾكطات االغتباْ ١تبعاً
يًُذاٍ ايص ٟأزضدت ؼت٘ ،نُا مت اغتدطاز ايٛظٕ امل ٟٛ٦يهٌ ؾكط ٠يف نٌ فاٍ
َٔ ايهؿاٜات ايتسضٜػ١ٝ
أوال :اجملاه األوه (نفايات الت طيط لمذرظ)
جذوه رقي ( : )4يبني املتوصطات احلضابية واالحنزافات املعيارية والوسُ املئوي لهفايات اجملاه
األوه  -الت طيط لمذرظ
العبة ة ة ةةارة
ؼسٜس ايٛغاٚ ٌ٥املضازض ايتعً ١ُٝٝاملٓاغب١
ٚاألْؿط ١ايتعً ١ُٝٝاملضاسب١
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املتوصط

االحنزاف

الوسُ

احلضابي

املعياري

املئوي

4,76

1,431

%95,2
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ٜؿتل أٖساف غًٛنَ ١ٝتٓٛعَ(١عطؾ،١ٝ
َٗاضٚ،١ٜدساْ)١ٝ
ٜؿتل األٖساف ايػًٛنٜٚ ١ٝضٛغٗا بسقٚٚ ١عٛح
ؼسٜس خدلات ايسضؽ ٚؾكا يألٖساف بضٛض ٠زقٝك١
َٓٚاغب ١يكسضات ايطًبٚ ١ايعَٔ املدضط
ؼسٜس إدطا٤ات تك ِٜٛايتعًِ ٚؾكا يألٖساف
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4,56

1,556

%90,2

4,41

1,645

%88,2

4,36

1,690

%87,2

4,06

1,655

%83,2

ٜتبني َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )4إٔ نؿا ١ٜؼسٜس ايٛغاٚ ٌ٥املضازض ايتعًٚ ١ُٝٝاألْؿط١
املضاسب ١استًت املطتب ١األٚىل سٝح سضًت عًَ )4,76( ٢تٛغط سػاب)%95,2(ٚ ٞ
ٚظٕ َٖٚ ،ٟٛ٦صا ٜسٍ عً ٢تكسٜط أؾطاز ايع ١ٓٝألُٖ ١ٝايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝايالظَ ١يف
ايتدطٝط يًسضؽ يف ايًػ ١اإللًٝع ،١ٜبُٓٝا استًت ؼسٜس إدطا٤ات تك ِٜٛايتعًِ ٚؾكا
يألٖساف املطتب ١األخرل ٠سٝح سضًت عًَ ٢تٛغط سػابٚٚ )4,06( ٞظٕ َٟٛ٦
(ٖٚ ،)%83,2صا َا ٜؿرل إىل ْكط خدل ٠املعًُني يف ايتدطٝط عً ٢ؼسٜس األغ١ً٦
ايتكٛمي ١ٝاـاص ١بايسضؽ ٚاضتباطٗا بأٖساف املطسً ١ايتعً١ُٝٝ
ثاٌيا :اجملاه الجاٌي (تٍفيذ خطة الذرظ)
جذوه رقي ( :)5يبني املتوصطات احلضابية واالحنزافات املعيارية والوسُ املئوي لهفايات اجملاه
الجاٌي  -تٍفيذ خطة الذرظ.
العبارة
ٜػتدسّ ايػبٛض ٠يتػذ ٌٝايعٓاصط األغاغ ١ٝيف ايسضؽ
ٜػتدسّ ايهتاب املسضغ ٞنٛغ ١ًٝتعً ١ُٝٝيتٛعٝح بعض
املعًَٛات ٚتجبٝتٗا
هط ٟايتٗ ١٦ٝاملٓاغب ١يتكبٌ ايطالب املعًَٛات اؾسٜس ٠يًسضؽ
(تٛد ٘ٝأغ ١ً٦يًطالب ٜٚجرل يس ِٜٗضٚح املؿاضن١
ٜػتدسّ أغايٝب ٚططم َٓاغب ١تبعا يًددلات ٚاملٗاضات املتكسَ١
(قطا،٠٤يؿغ،اغتكطا،٤اغتٓتاز إخل)
ٜػتدسّ األزٚات ٚاألدٗعٚ ٠ايٛغا ٌ٥ايبضط ١ٜيتشكٝل األٖساف
ٜهًـ ايطالب ببعض األعُاٍ ٚايٓؿاطات يًكٝاّ بٗا بعس
ايسضؽ
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املتوصط

االحنزاف

الوسُ

احلضابي

املعياري

املئوي

4,96

1,099

%99,2

4,95

1,228

%99,2

4,86

1,415

%97,2

4,76

1,462

%95,2

4,66

1,476

%93,2

4,56

1,503

%90,2
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ٜطاع ٞايتسضز ٚايتػًػٌ يف تكس ِٜاـدلات ٚتعًِ املٗاضات

4,40

1,494

%88,2

ٜٛد٘ أغ ١ً٦تػتجرل ايتؿهرل ٚتطتبط باألٖساف املٛعٛع١ٝ

4,38

1,506

%87,6

4,36

1,509

%87,2

ٜؿطى أ ندل عسز ممهٔ َٔ ايطًب ١يف عًُ ١ٝايتؿاعٌ اؿٛاضٟ

4,04

1,344

%82,8

ٜػتدسّ ايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاملٓاغب ١يف إٜغاح ٚتجبٝت املعًَٛات

4,02

1,406

%82,4

ٜؿطى ايطالب يف اغتدساّ ايٛغاٚ ٌ٥األزٚات املٓاغب ١يًسضؽ

4,17

1,406

%80,4

ٜٛعح املبازئ ٚاملؿاٖٜٚ ِٝؿػطٖا ٜٚكسّ األَجً ١إلٜغاسٗا

3,85

1,667

%77

ٜطاع ٞايذلابط ٚايتسضز يف تسضٜػ٘ يكٛاعس ايًػ ١اإللًٝع١ٜ

3,80

1,696

%76,2

ٜؿذع ايطالب عً ٢ايتعًِ ايتعاٜٚ ْٞٚؿذلى َعِٗ

3,73

1,682

%74,6

تؿذٝع ايطًب ١عً( ٢ايتك ِٜٛايصاتٚ ٞتك ِٜٛأزا ٤ظَال)ِٗ٥

3,53

1,667

%71,6

ٜػتدسّ ايتك ِٜٛاملطسً( ٞايتهٜٛين) ٚؾكا يألٖساف

3,40

,680

%68,2

2,89

1,853

%57,8

ٜٛد٘ أغَ ١ً٦تٓٛع ١تؿٌُ كتًـ فاالت ايتعًِ املعطؾ،١ٝ
املٗاض ،١ٜايٛدساْ١ٝ

هط ٟعًُ ١ٝاملكاضْٚ ١ؼسٜس ايعالقات بني األؾهاض ٚاملعًَٛات
املدتًؿ١

ٜتبني َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )5إٔ نؿا ١ٜاغتدساّ ايػبٛض ٠يتػذ ٌٝايعٓاصط األغاغ١ٝ
استًت املطتب ١األٚىل سٝح سضًت عًَ ٢تٛغط سػابٚٚ )4,96( ٞظٕ َ،)%99,2( ٟٛ٦
ْ ٖٞٚػب ١عاي ١ٝعًَ ٢ػت ٣ٛاألزا ٤مما ٜؿرل إىل اغتدساّ ايػبٛض ٠نٛغ ١ًٝتعً١ُٝٝ
ؾا٥ع ١االغتدساّ يتػذ ٌٝايعٓاصط ايطٝ٥ػ ١ٝيًسضؽ ٚتٛعٝح بعض األؾهاض ،بُٓٝا
استٌ ايتك ِٜٛايصاتٚ ٞايتهٜٛين املطاسٌ األخرل ٠سٝح سضًت عًٚ ٢ظٕ َ)%71,6( ٟٛ٦
( )%68,2يف زضد ١تٓؿٝص خط ١ايسضؽ عٓس املعًُنيٖٚ ،صا ٜعٛز إلُٖاٍ تسضٜب املعًُني
عًَٗ ٢اض ٠ايتكٚ ِٜٛأْٛاع٘ ٚإؾهاي٘ ٚاغتدساَ٘ يف ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝأثٓا ٤اـسَ١
ملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜاييت تعس األغاؽ إلعساز املعًُني
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ثالجاً :اجملاه الجالح نفايات اإلدارة الصفية
جذوه رقي ( : )6يبني املتوصطات احلضابية واالحنزافات املعيارية والوسُ املئوي لهفايات اإلدارة
الصفية
املتوصط

االحنزاف

الوسُ

احلضابي

املعياري

املئوي

4,87

1,379

%97,4

4,79

1,431

%95,8

ٜتكبٌ ٜٚتؿِٗ أزا ٤ايطالب ٜٓٚاقؿٗا بططٜك ١قبب١

4,65

1,507

%93,1

ٜؿذع ايطالب عً ٢ايتعا ٕٚاإلهابٚ ٞاسذلاّ بعغِٗ ايبعض

3,85

1,556

%77,1

3,45

1,610

%69

العبارة
واؾغ عً ٢ايٓعاّ ٚاالْغباط زاخٌ ايضـ
ٜػتجرل زاؾع ١ٝايطالب ٜٚععظ إداباتِٗ ايضشٝشٚ ١وؿعِٖ
م ٛايتعًِ

ٜطاع ٞايؿطٚم ايؿطز ١ٜبني ايطالب ٜٚػاعسِٖ عً ٢سٌ
َؿانًِٗ

ٜتغح َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )6إٔ نؿا ١ٜواؾغ عً ٢ايٓعاّ ٚاالْغباط زاخٌ ايضـ
سضًت عً ٢املطتب ١األٚىل سٝح سضًت عًَ ٢تٛغط سػابٚٚ )4,87( ٞظٕ َٟٛ٦
( )%97,4مما ٜؿرل إىل اٖتُاّ املعًُني بغبط ايضـ بايسضد ١األٚىل قبٌ ايتعًِ أَا
اغتجاض ٠زاؾع ١ٝايطالب ٚتععٜع إداباتِٗ دا٤ت بايسضد ١ايجاْ ١ٝسٝح سضًت عً٢
َتٛغط سػابٚٚ )4,79( ٞظٕ َ )%95,8( ٟٛ٦مما ٜؿرل أٜغا إىل اٖتُاّ املعًُني
باغتدساّ ايتععٜع يف عبط غًٛى املتعًُني ٚتٛد ِٗٗٝم ٛايتعًِ ٚايتأنٝس عً٢
املتابعٚ ١اإلؾطاف ايؿين عًٗٝا
يف سني استًت نؿاَ ١ٜطاعا ٠ايؿطٚم ايؿطزٚ ١ٜسٌ املؿهالت املطتب ١األخرل ٠سٝح
بًؼ ايٛغط اؿػابٚٚ )3,45( ٞظٕ َ )%69( ٟٛ٦مما ٜؿرل بٛعٛح إىل قً ١اغتدساّ
املعًُني يًططا٥ل ايهؿؿَ ١ٝجٌ أغًٛب سٌ املؿانٌ ايصٜ ٟك ّٛعًْ ٢ؿاط ايتالَٝص
ٚتسضٜبِٗ عً ٢ايتؿهرل ايعًُٚ ٞؾكا يكسضاتِٗ ٚاغتعسازاتِٗ ايؿطز١ٜ
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رابعاً :اجملاه الزابع -نفايات الضىات الغ صية لمىعمي
جذوه رقي( : )7يبني املتوصطات احلضابية واالحنزافات املعيارية والوسُ املئوي لمهفايات لضىات
ع صية املعمي
الوصط

االحنزاف

الوسُ

احلضابي

املعياري

املئوي

ٜتشسخ ٜضٛت ٚاعح ٜٚتٓٛع يف ْدلات صٛت٘

4,77

1,416

%95,4

ٜتضـ بؿدض ١ٝقببٚ ١س١ٜٛٝ

4,68

1,605

%93,6

ٜػتدسّ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜايػً ١ُٝايٛاعش١

4,43

1,662

%88,6

ٜتضـ بايجك ١بايٓؿؼ ٚؼٌُ املػٛ٦يٚ ١ٝااليتعاّ

4,32

1,684

%86,4

ٜتضـ بجكاؾ ١عاَٚ ١اغع ١االطالع

4,16

1,746

%80,4

العبارة

ٜتغح َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )7أ ٕ نؿا ١ٜايتشسخ بضٛت ٚاعح ٚتٜٓٛع ْدلات ايضٛت
قس استًت املطتب ١األٚىل سٝح بًؼ َتٛغط ١اؿػابٚٚ )4,77( ٞظٕ امل )%95,4( ٟٛ٦مما
ٜؿرل إىل أُٖ ١ٝصٛت املعًِ يف عًُ ١ٝاالتضاٍ ٚايتٛاصٌ بٚ ٘ٓٝبني تالَٝصٚ ٙخاص ١عٓس
اغتدساّ ططا٥ل ايتسضٜؼ ايتكًٝس ١ٜبايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜعسّ اغتدساّ األدٗع ٠ايػُع١ٝ
املدتدلٚ ١ٜايبضط ١ٜيف يؿغ ايهًُات ٚايعباضات يف عطض املعًَٛات يًتعًِ
نُا أؾاضت ايٓتا٥ر إىل عطٚض ٠اغتدساّ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜايضشٝش ١سٝح سضًت
عًَ ٢تٛغط سػابٚٚ )4,43( ٞظٕ َ )88,6( ٟٛ٦مما ٜؿرل إىل تأنٝس اغتدساّ ايًػ١
ايضشٝش ١يف تسضٜؼ ايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜاالبتعاز عٔ اغتدساّ ايًػ ١ايعطب ١ٝيف زضٚؽ ايًػ١
اإللًٝع ١ٜمما ٜػاعس ايطًب ١يف االْتباٚ ٙاملتابع ١يًتعًِ
ايػؤاٍ ايجآْٜ :ٞط ايػؤاٍ ايجاْ ٞعً ٌٖ :٢تٛدس ؾطٚم شات زالي٘ إسضا ١ٝ٥بني
َتٛغطا ت زضد ١أزاَ ٤عًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املطسً ١اإلعساز ١ٜاملؤًٖني تطبٜٛا ٚغرل
املؤًٖني؟
يإلداب ١عًٖ ٢صا ايػؤاٍ مت سػاب املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝاالمطاؾات املعٝاض ١ٜؾُٝع
ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜاملؤًٖني ٚغرل املؤًٖني تطبٜٛا نُا
ٜعهػٗا تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿٚ ٞاغتدساّ االختباض اإلسضا )T-test( ٞ٥الختباض زالي٘
ايؿطٚم بني َتٛغطات قاٚض تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜاملؤًٖني ٚغرل
املؤًٖني ٚاؾس ٍٚضقِ(ٜ )8بني شيو
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جذوه رقي ( :)8يبني املتوصطات احلضابية واالحنزافات املعيارية حملاور تكويي األداء الصفي
ملعمىي المغة اإلجنميشية تبعا لمىؤِن الرتبوي
الهفايات
ايتدطٝط يًسضؽ
تٓؿٝص خط ١ايسضؽ
اإلزاض ٠ايضؿ١ٝ
ؾدض ١ٝاملسضؽ
ايسضد ١ايهً١ٝ

املتوصط

االحنزاف

قيىة T

احلضابي

املعياري

احلزجة

1,605

املؤِن

العذد

َؤٌٖ

95

4,84

غرل َؤٌٖ

25

4,35

1,572

َؤٌٖ

95

4,95

1,682

غرل َؤٌٖ

25

4,81

1,617

َؤٌٖ

95

4,87

1,503

غرل َؤٌٖ

25

4,76

1,638

َؤٌٖ

95

4,92

1,648

غرل َؤٌٖ

25

4,48

1,565

َؤٌٖ

95

4,95

1,456

غرل َؤٌٖ

25

4,203

1,621

الذاللة

7,86

زاٍ

5,421

زاٍ

4,236

زاٍ

6,502

زاٍ

5,624

زاٍ

ٜتغح َٔ اؾس ٍٚضقِ (ٚ )8دٛز ؾطٚم زاي٘ إسضاٝ٥ا عٓس َػتٚ )1,15( ٣ٛيضاحل
املعًُني املؤًٖني تطبٜٛا يف مجٝع قاٚض ايهؿاٜات األضبع ،١سٝح تعتدل ق(T) ١ُٝ
احملػٛب ١اندل َٔ ق )T( ١ُٝاؾسٚي ١ٝأ ٟإٔ ٖٓاى ؾطقًا شا زالي ١إسضا ،١ٝ٥أٜٛ ٟدس
ؾطم بني املعًُني املؤًٖني تطبٜٛا ٚاملعًُني غرل املؤًٖني تطبٜٛاٚ ،تأنٝس أُٖ ١ٝايتأٌٖٝ
ايذلب ٟٛملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜبضٛضَ ٠ػتُطٜٚ ٠ؤنس ضؾع َػت ٣ٛأزا ِٗ٥ملٗاضات
ايتسضٜؼ ايطٝ٥ػ ١ٝيف ايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜمته َٔ ِٗٓٝؼكٝل أٖساف ايسضؽ بؿاعً٘ٝ
أعً٢
ايػؤاٍ ايجايح :ايصٜٓ ٟط عً ٌٖ :٢تٛدس ؾطٚم شات زالي٘ إسضا ١ٝ٥عٓس َػت٣ٛ
( ) 1,15بني َتٛغطات زضدات أزاَ ٤عًَُٚ ٞعًُات ايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املطسً١
اإلعساز ١ٜسػب َتػرل اؾٓؼ
يإلداب ١عًٖ ٢صا ايػؤاٍ مت سػاب املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝاالمطاؾات املعٝاضٚ ١ٜاختباض
( )T.testالختباض زالي ١ايؿطٚم بني ق ِٝفُٛعات املتٛغطات اؿػاب ١ٝالغتذاب ١ع١ٓٝ
ايسضاغ ١س ٍٛايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝيسَ ٣عًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املطسً ١اإلعساز١ٜ
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نُا ٜعهػٗا تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿٚ ٞاييت ميهٔ إٔ تعع ٣إىل َتػرل اؾٓؼ ٚاؾسٍٚ
ضقِ (ٜ )9بني شيو
جذوه رقي ( : )9يبني ٌتائج اختبار ( )Tلمهغف عَ داللة الفزوم بني وتوصطي عيٍة الذراصة
حنو الهفايات التذريضية نىا يعهضّا األداء الصفي حضب وتغري اجلٍط
الهفايات

ايتدطٝط يًسضؽ

تٓؿٝص خط١
ايسضؽ

اإلزاض ٠ايضؿ١ٝ

ؾدض ١ٝاملسضؽ

املتوصط

االحنزاف

قيىة

احلضابي

املعياري

Tاحلزجة

1,623

اجلٍط

العذد

شنط

51

4,09

أْج٢

71

4,48

1,581

اجملُٛع

021

4,26

1,482

شنط

51

4,97

1,554

أْج٢

71

4,83

1,446

اجملُٛع

021

4,38

1,463

شنط

51

3,73

1,607

أْج٢

71

4,17

1,525

اجملُٛع

021

3,66

1,564

شنط

51

3,88

1,470

أْج٢

71

4,07

1,463

اجملُٛع

021

3,77

1,567

6,862

5,964

4,765

5,608

الذاللة

زاي٘

زاي٘

زاي٘

زاي٘

ٜتبني َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )9إٔ ٖٓاى ؾطٚقًا شات زالي ١إسضا ١ٝ٥بني َتٛغطات
فاالت ايهؿاٜات ايتسضٜػٚ ١ٝمجٝعٗا يضاحل اإلْاخ سػب املتٛغطات اؿػاب،١ٝ
ٖٚصا ٜؿرل إىل إٔ اإلْاخ أنجط سطصا ٚاٖتُاَا بايسضؽ ٚخط ١ايتسضٜؼ ٚتٓؿٝصٖا
أنجط َٔ ايصنٛض ٚخاص ١املؤٖالت َٓٗٔ أنجط َٔ املؤًٖني يف تسضٜؼ ايًػ١
اإللًٝع١ٜ
ايػؤاٍ ايطابعٚ :ايصٜٓ ٟط عً ٌٖ :٢تٛدس ؾطٚم شات زالي٘ إسضا ١ٝ٥عٓس َػت٣ٛ
( ) 1,15بني َتٛغطات األزا ٤ايضؿ ٞملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜتبعا يػٓٛات اـدل٠
ايتسضٜػ١ٝ؟
يإلداب ١عًٖ ٢صا ايػؤاٍ مت اغتدطاز املتٛغطات اؿػابٚ ١ٝاالمطاؾات املعٝاض١ٜ
الغتذابات ع ١ٓٝايبشح سػب غٓٛات اـدل ٠ايتسضٜػٜٚ ١ٝتغح شيو باؾس ٍٚضقِ()01
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املتوصطات احلضابية واالحنزافات املعيارية الصتجابات أفزاد العيٍة لهن دلاالت الهفايات
التذريضية حضب صٍوات اخلربة
الهفايات

ايتدطٝط
يًسضؽ

ايتٓؿٝص

اإلزاض٠
ايضؿ١ٝ

ؾدض١ٝ
املسضؽ

املتوصط

االحنزاف

احلضابي

املعياري
1,532

صٍوات اخلربة التذريضية

العذد

أقٌ َٔ5غٓٛات

01

3,76

َٔ7- 5غٓٛات

31

3,79

1,572

َٔ01- 7غٓٛات

35

4,38

1,586

َٔ01غٓٛات ؾُا ؾٛم

45

4,86

1,467

اجملُٛع

021

4,47

1,591

أقٌ َٔ5غٓٛات

01

3,76

1,485

َٔ7- 5غٓٛات

31

3,82

1,536

َٔ01- 7غٓٛات

35

4,75

1,667

َٔ01ؾُاؾٛم

45

4,98

1,677

اجملُٛع

021

4,80

1,568

أقٌ َٔ5غٓٛات

01

3,89

1,568

َٔ7- 5غٓٛات

31

3,86

1,524

َٔ01- 7غٓٛات

35

3,92

1,536

َٔ01ؾُاؾٛم

45

4,87

1,625

اجملُٛع

021

3,87

1,544

أقٌ َٔ 5غٓٛات

01

3,48

1,546

َٔ7- 5غٓٛات

31

3,56

1,520

َٔ01- 7غٓٛات

35

3,66

1,588

َٔ01ؾُاؾٛم

45

4,82

1,682

اجملُٛع

021

3,68

1,522

ٜتغح َٔ ٖص ٙايٓتا٥ر املتغُٓ ١يف دس ٍٚضقِ ( )01إٔ فاَٝع املتٛغطات ملتػرلات
غٓٛات اـدل ٠قس أظٗطت أعً ٢املتٛغطات عٓس ع ١ٓٝايسضاغ ١ملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع،١ٜ
ٚناْت عٓس ايص ٜٔغٓٛات خدلتِٗ ( ) 01غٓٛات ؾُا ؾٛم سٝح بًػت املتٛغطات يف

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

138

العذد ( ) 7المجلذ ( ) 11يوليو 2015م

ISSN : 2410-1818

الكفايات التدريسية ملعلمى اللغة اإلنجليزية

| د .انتصار علي باصرة

نٌ اجملاالت ( ٖٞٚ )4,82- 4,98أعً ٢املتٛغطات يف مجٝع فاالت ايهؿاٜات
ايتسضٜػ ١ٝثِ تًٗٝا ش ٚٚاـدل )01- 7( ٠ثِ َٔ ( )7- 5ثِ تًٗٝا أقٌ َٔ  5غٓٛات
ٚالختباض زاليٖ ١ص ٙايؿطٚم بني املتٛغطات الغتذابات ع ١ٓٝايسضاغ ١س ٍٛايهؿاٜات
ايتسضٜػ ١ٝنُا ٜعهػٗا تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿ ٞمت اغتدساّ ؼً ٌٝايتبا ٜٔاألسازOne ٟ

ٚ )way) Anovaاؾس ٍٚضقِ (ٜ )00بني شيو
جذوه رقي ( : )00يبني ٌتائج حتمين التبايَ األحادي الصتجابات أفزاد عيٍة البحح
حضب وتغري صٍوات اخلربة التذريضية
الهفايات

وصذر

درجة

دلىوعة

وتوصط

التبايَ

احلزجة

املزبعات

املزبعات

3

9,669

3,223

بني
ايتدطٝط
يًسضؽ

اجملُٛعات
زاخٌ
اجملُٛعات
اجملُٛع
بني

تٓؿٝص

اجملُٛعات

خط١

زاخٌ

ايسضؽ

اجملُٛعات
اجملُٛع
بني

اإلزاض٠
ايضؿ١ٝ

اجملُٛعات
زاخٌ
اجملُٛعات
اجملُٛع
بني

ؾدض١ٝ
املعًِ

اجملُٛعات
زاخٌ
اجملُٛعات
اجملُٛع
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006

59,225

009

68,894

3

01,721

1,501

قيىةf

6,309

006
099

57,712

3

00,356

006

57,608

009

68,994

3

8,978

006

49,532

099

58,501

139

الذاللة

1,186

زاٍ

3,573
8,822

46,982

وضتوى

الذاللة

1,415

1,118

زاٍ

3,785
1,496

7,630

1,110

زاٍ

2,993
1,427

7,119

1,110

زاٍ
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أؾاضت ايٓتا٥ر نُا َٖ ٛبني َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )00إىل ٚدٛز ؾطٚم شات زالي١
إسضا ١ٝ٥بني َتٛغطات فاالت ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝظُٝع اجملاالت يػٓٛات
اـدلٖٚ ،٠صا ٜؿرل يٛدٛز ؾطٚم بني َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝعٜ ١ٜعع ٣إىل غٓٛات اـدل،٠
ٚميهٔ تؿػرل ٖص ٙايٓتٝذ ١يف عسّ متهني بطاَر تسضٜب املعًُني قبٌ اـسَٚ ١أثٓا٤
اـسَ َٔ ١إسساخ يتػٝرل اؾٖٛط ٟاملطًٛب يف َػت ٣ٛأزا ٤ملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع١ٜ
مناقشة النتائج:
ٖسؾت ايسضاغ ١إىل ايتعطف عً ٢ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف
املطسً ١اإلعساز ١ٜنُا ٜعهػٗا تك ِٜٛاألزا ٤ايضؿٞ
أظٗطت ايٓتا٥ر يف فاٍ نؿاٜات ايتدطٝط يًسضؽ يسَ ٣عًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜإٔ
ٖٓاى ْكضًا يف خدل ٠املعًُني يف ايتدطٝط ـدلات تتٓاغب ٚخضا٥ط املطسً ١اإلعساز١ٜ
ٚقسضاتِٗ ٚإَهاْٝاتِٗ ايتعًٚ ١ُٝٝايُٓاٚ ،١ٝ٥نصيو أظٗطت ايٓتا٥ر بايٓػب ١ملٗاض٠
األغ ١ً٦ايتكٛمي ١ٝاـاص ١بايسضؽ ٚاضتباطٗا باألٖساف َٚطاسً٘ املدتًؿ ١إٔ ٖٓاى
ععؿًا عٓس َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيًُطسً ١اإلعسازٖٚ ،١ٜصا َا ٜؿرل إىل ععـ يف
بطْاَر إعساز َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜقبٌ ٚأثٓا ٤اـسَ١
نُا أظٗطت ايٓتا٥ر إٔ ٖٓاى ععـ يف نؿاٜات تٓؿٝص خط ١ايسضؽ َٚتطًباتٗا
َٔ قبٌ َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝعٖٚ ،١ٜصا ٜعٛز إىل عسّ تٛاؾط ايٛغا ٌ٥ايتكٓٚ ١ٝاألدٗع٠
ايتعً ١ُٝٝيف املساضؽ ٚإُٖاٍ تسضٜب املعًُني عًَٗ ٢اضٚ ٠اغتدساّ ايٛغا ٌ٥املتٛؾط ٠يف
ايب ١٦ٝاحملً ١ٝيف بطاَر إعساز املعًُني ،نُا أظٗطت إُٖاٍ ايتك ِٜٛايصات َٔ ٞقبٌ
املعًُني ٚاملتعًُني الٕ ايتك ِٜٛايصاتٜ ٞسؾع ايؿطز إىل ايتعًِ ٚايتعًٜٚ ِٝطٛض ايعًُ١ٝ
ايتعً١ُٝٝ
 ٚأظٗطت ْتا٥ر نؿاٜات اإلزاض ٠ايضؿ ١ٝسٝح استًت عبط ايضـ املطتب ١األٚىل
ٖٚصا قس ٜؿرل إىل اٖتُاّ َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜعبط غًٛى املتعًُني ٚتٛد ِٗٗٝمٛ
ايتعًِ ،بُٓٝا ٖٓاى َتطًبات أخط ٖٞ ٣اييت تغبط غًٛى املتعًُني َٓٗا ايططم
ٚاالغذلاتٝذٝات ايضشٝش ١يف تٛعٝح ايسضؽ ٚاييت ػصب اْتبا ٙايطالب ٚتغبط
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غًٛنِٗ ٚتسضبِٗ عً ٢ايتؿهرل ايعًُ ٞايضشٝح  ٖٛٚايصٜ ٟتٓاغب َع قسضاتِٗ
ٚاغتعسازاتِٗ ايتعً١ُٝٝ
أَا بايٓػب ١يًػؤاٍ ايجآْٖ ٌٖ ٞاى ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥بني َتٛغطات
نؿاٜات َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜنُا ٜعهػٗا األزا ٤ايضؿ ٞسػب َتػرل املؤٌٖ
ايذلب ،ٟٛؾكس أظٗطت ايٓتا٥ر ٚدٛز ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥بني أزا ٤املؤًٖني ٚغرل
املؤًٖني تطبٜٛا يف مجٝع فاالت ايهؿاٜاتٖٚ ،صا َا ٜؤنس أُٖ ١ٝايتسضٜب ٚايتأٌٖٝ
ايذلب ٟٛملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜايصٜ ٟػاعسِٖ عً ٢ضؾع َػت ٣ٛأزا ِٗ٥ملٗاضات
ايتسضٜؼ ايطٝ٥ػٚ ١ٝا غتدساّ االغذلاتٝذٝات ايتسضٜػ ١ٝايضشٝش ١اييت تػاعسِٖ
يتشكٝل األٖساف بؿاعًٚ ١ٝنؿا ٠٤عايٚ ١ٝتػاعس ايطًب ١عً ٢ايؿِٗ ٚاملتابعٚ ١املؿاضن١
يف ايسضؽٖٚ ،ص ٙايٓتٝذ ١تتؿل َع ايٓتا٥ر اييت تٛصًت هلا زضاغَ( ١طازٚ )0990،اييت
تؤنس عً ٢أُٖ ١ٝايتأٖ ٌٝايذلب ٟٛيًُعًُني ٚاييت تػاعسِٖ يف نؿاٜاتِٗ ايتسضٜػ١ٝ
ٚؽتًـ َع ْتٝذ ١زضاغ ١نٌ َٔ (ايهبرل ،2112 ،خععًََٛٚ ،ٞين،2101 ،
ناظِ ) 2103 ،اييت ٚدست عسّ ٚدٛز ؾطٚم تعع ٣ملتػرل املؤٌٖ ٚشيو قس ٜعٛز إَا
الختالف ب ١٦ٝإدطا ٤ايتذطب ،١أ ٚالختالف املطسً ١اييت مت تطبٝل ايسضاغ ١عًٗٝا نُا
يف زضاغ ١ناظِ ( ،) 2103أ ٚألٕ املعًُني ٚاملعًُات يف تًو ايسضاغات واٚي ٕٛإٔ
ٜطٛضٚا َٔ َٗاضاتِٗ املٗٓ ،١ٝبايٓػب ١يًػؤاٍ ايجايح ايصٜ ٟؤنس عً ٢أزاَ ٤عًُ ٞايًػ١
اإللًٝع ١ٜبايٓػب ١يًذٓؼ ؾكس أظٗطت ايٓتا٥ر إىل ٚدٛز ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥بني
َتٛغطات مجٝع فاالت ايهؿاٜات ايتسضٜػٚ ١ٝيضاحل املعًُاتٖٚ ،صا قس ٜعٛز ألٕ
املعًُات أنجط سطصا عً ٢األزا ٤ايتسضٜػٚ ٞايتشغرل ٚايتدطٝط ي٘ ٚتٓؿٝص ٙبضٛضٙ
أنجط اتكاْا َٔ ايصنٛض ٚأنجط اغتعسازاً يًتسضٜؼ َٔ املعًُنيٚ ،نصيو بايٓػب١
يًتأٖ ٌٝؾٗٓاى اضتؿاع ْػيب يف أعساز املعًُني غرل املؤًٖني تطبٜٛا َكاضَْ ١ع املعًُات يف
ايًػ ١اإللًٝعٖٚ ١ٜصا قس ٜعٛز الْؿػاٍ املعًُني بأَٛض اؿٝا ٠املعٝؿٚ ١ٝاالدتُاع١ٝ
ٚضغب ١اإلْاخ بتطٜٛط َعاضؾٗٔ ايذلب ١ٜٛباعتباض إٔ ايتعً ِٝغالح بٝس ايؿتاٚ ٙنًُا اضتكت
يف غًِ ايتعً ِٝمتهٓت َٔ ؼكٝل شاتٗا ٚعُٓت يٓؿػٗا اؿٝا ٠املعٝؿ ١ٝايهطمي١
ٖٚس ٙايٓتٝذ ١ؽتًـ َع ْتٝذ( ١ايهبرل ) 2112 ،اييت ٚدست ؾطٚم ٚيهٔ يضاحل
ايصنٛض بُٓٝا اتؿكت َع ْتٝذ ١زضاغ ( ١ناظِٚ ،)2103 ،شيو قس ٜه ٕٛالختالف
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املطسًٚ ١ايب ١٦ٝاييت مت ؾٗٝا تطبٝل ايسضاغٚ ،١قس ٜه ٕٛايػبب ألٕ املعًُني يسِٜٗ
ايطغب ١يف تطٜٛط َعاضؾِٗ ٚتٛؾط ؾطظ أنجط يًصنٛض يًُٓ ٛاملٗين يصيو ال تٛدس ؾطٚم
يف ايهؿاٜات سػب اؾٓؼ نُا أظٗطت ايٓتا٥ر بايٓػب ١ألزا ٤املعًُني سػب غٓٛات
اـدل ٠أ ْ٘ تٛدس ؾطٚم شات زالي ١إسضا ١ٝ٥بني فاالت ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝمجٝعٗا
ٖٚصا قس ٜسٍ عً ٢أ ٕ غٓٛات اـدل ٠تؤثط عً ٢أزا ِٗ٥ايتسضٜػ ٞمما ٜسٍ عً ٢اٖتُاّ
املعًُني ٚاملعًُات بايتك ِٜٛايصاتٚ ،ٞاالٖتُاّ بايتعًِ ايصاتَٚ ٞتابع ١ايتكسّ ٚايتطٛض
ايعًُٚ ٞاتؿكت ايٓتٝذَ ١ع زضاغ( ١خععًََٛٚ ٞين )2102 ،اييت أنست ٚدٛز ؾطٚم
تعع ٣يػٓٛات اـدل ٠ملٔ خدلتٗٔ تعٜس عٔ غت غٓٛات ،مما ٜسٍ عً ٢إٔ غٓٛات اـدل٠
تضكٌ ٚتؤثط عً ٢أزا ٤املعًِ
التوصيات والمقترحات :
ٚيف ع ٤ٛتًو ايٓتا٥ر أٚصت ايسضاغ ١بعسز َٔ ايتٛصٝات ٚاملكذلسات :ٖٞٚ
 )0إعطا ٤ايهؿاٜات ايتسضٜػ ١ٝأُٖ ١ٝنبرل َٔ ٠قبٌ املؤغػات ايذلب ١ٜٛاييت تعٓ٢
بإعساز َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع١ٜ
 )2إ عطا ٤اٖتُاّ ملٓٗاز ايًػ ١اإللًٝع ١ٜيتشكٝل األٖساف ايتعً ١ُٝٝبعٝسٚ ٠قضرل ٠املس٣
 )3إقاَ ١زٚضات تسضٜبَ ١ٝػتُط ٠أثٓا ٤اـسَ ١ملعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜعُٔ خط ١عًُ١ٝ
َسضٚغ١
 )4قٝاّ ٚظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝبإؿام َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜغرل املؤًٖني تطبٜٛا إىل
نً ١ٝاي ذلب ١ٝيتأٖ ًِٗٝتطبٜٛا ٚايصٜ ٟػِٗ يف ضؾع نؿاٜاتِٗ ايتسضٜػ١ٝ
 )5إدطا ٤زضاغات تكٛمي ١ٝيدلْاَر إعساز َعًِ ايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف عَ ٤ٛعاٜرل اؾٛز٠
ايؿاًَ١
 )6إدطا ٤زضاغات يًتعطف عً ٢سادات َعًُ ٞايًػ ١اإللًٝع ١ٜيف املطسً ١اإلعسازَٔ ١ٜ
بطْاَر ايتسضٜب أثٓا ٤اـسَ١
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المراجع:
 )0أبـــ ٛغطٜـــب ،عًٝـــ٘ ٚمحٝـــس ،٠ؾاطُـــ 0990 ١زضاغـــ ١يتؿـــدٝط بعـــض ايهؿاٜـــات
األزاٝ٥ـــ ١يـــسَ ٣عًُـــ ٞاملـــٛاز االدتُاعٝـــ ١يف اؿًكـــ ١ايجاْٝـــ ١يف ايتعًـــ ِٝاألغاغـــ،ٞ
َٓؿٛضات اؾُع ١ٝاملضط ١ٜيًُٓاٖر ٚططم ايتـسضٜؼ املؤمتط ايجاْ ٞإلعساز املعًِ،
اجملًس ايجاْ /ٞاإلغهٓسض١ٜ
 )2اؾدل ،غًُٝإ ٚغط اـتِ عجُإ عًـ 0983 ٞاػاٖـات سسٜجـ ١يف تـسضٜؼ املـٛاز
االدتُاع ١ٝايطٜاض :زاض املطٜذ
 )3ايػـــعٝس ،ضعـــا ٚايػـــٝس قُـــس عًـــ 0992 ٞايعٛاَـــٌ املُٗـــ ١يف األزا ٤ايتسضٜػـــٞ
يطايبــات ايهًٝــ ١املتٛغــط ١يف غــًطٓ ١عُــإ ( زضاغــ ١امساضٜــ ١تٓبؤٜــ )١املــؤمتط
ايعًُ ٞايطابع ،ايكاٖط ،٠اؾُعٝـ ١املضـط ١ٜيًُٓـاٖر يف ايؿـذلَ ٠ـٔ 6- 3اغػـطؼ
اجملًس األٍٚ
 )4املطٛع ،لا ٠عبس ايععٜع  2113صعٛبات اغـتدساّ ايططٜكـ ١ايتٛاصـً ١ٝيف تـسضٜؼ
ايًػـــ ١اإللًٝعٜـــ ١يف زٚيـــ ١ايهٜٛـــت نُـــا ٜـــسضنٗا املعًُـــ ٕٛاجملًـــ ١ايذلبٜٛـــ،١
ايعسز ،68اجملًس ()07
 )5ايٓذاض ،ٟعبس ايععٜع ٚاؾس  0996نؿاٜات ايتسضٜؼ املطًٛب تٛاؾطٖا يـسَ ٣عًُـٞ
ايذلب ١ٝايؿٓ ١ٝباملطسً ١املتٛغط ،١اجملً ١ايذلب /١ٜٛايعسز 39
 )6ايؿطا ،ؾاضٚم محس 0989 ٟتطٜٛط نؿـا٤ات تـسضٜؼ اؾػطاؾٝـا ،ط 0ايهٜٛـت:
َؤغػ ١ايهٜٛت يًتكسّ ايعًُٞ
 )7ايطاٖطَٗ ،س ٟامحس  0990االػا ٙم ١َٓٗ ٛايتسضٜؼ ٚعالقت٘ ببعض املتػرلات
ايسضاغ ١ٝاألنازمي ١ٝيف نً ١ٝايذلب ،١ٝضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ،٠داَع ١املًو
غعٛز
 )8ايهًع ،ضدب أمحس  0989ايدلْاَر ايذلب ٟٛيطالب ؾـعب ١ايـسبً ّٛايعـاّ يف ايذلبٝـ١
ٚأثــط ٙيف إنػــابِٗ بعــض ايهؿاٜــات ايتسضٜػــ :١ٝزضاغــ ١تكٛميٝــ ١فًــ ١نًٝــ١
ايذلب ،١ٝداَع ١اإلغهٓسض ،١ٜايعسز ايجاْ ،ٞأنتٛبط
 )9ايهبرل  2112ايهؿاٜات ايتدضض ١ٝملعًِ ايًػ ١اإللًٝعٚ ١ٜزضد ١مماضغتٗا يف
َطسً ١ايتعً ِٝاألغاغَ ٞتٛؾط يفwww.pdffactory.com:
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 )01ايــسٜين ،بٗٝــ ١قُــٛز  0996بٓــاَ ٤كٝــاؽ يتكــ ِٜٛأزا ٤ايطــالب املعًُــني يف ايذلبٝــ١
ايعًُٝـ ١ظاَعــ ١ايبشــط ٜٔفًــ ١زضاغــات يف املٓــاٖر ٚطــطم ايتــسضٜؼ ،ايعــسز 36
َاٜٛ
 )00بطزٜػ ،ٞانطاّ  0999ؼسٜس ايهؿاٜات ايذلب ١ٜٛايالظَ ١ملعًُ ١ايًػـ ١اإللًٝعٜـ١
باملطسًــ ١املتٛغــط ١يف املًُهــ ١ايعطبٝــ ١ايػــعٛز ١ٜفًــ ١ضغــاي ١اـًــٝر ايعطبــ،ٞ
ايعسز()2
 )02خععً ،ٞقاغـِ َٚـَٛين ،عبـسايًطٝـ  2101ايهؿاٜـات ايتسضٜػـ ١ٝيـسَ ٣عًُـات
املطسًـــ ١األغاغـــ ١ٝايـــسْٝا يف املـــساضؽ اـاصـــ ١يف عـــَ ٤ٛـــتػرلات املؤٖـــٌ ايعًُـــٞ
ٚغٓٛات اـدلٚ ٠ايتدضط فً ١داَع ١زَؿل ،اجملًس ،26ايعسز3
 )03محــاز ،عؿــاف غــعس  0992ايهؿاٜــات ايتسضٜػــ ١ٝايالظَــ ١ملعًــِ املــٛاز ايؿًػــؿ١ٝ
بايتعً ِٝايجاْ ،ٟٛزضاغات املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ ،ايكاٖط ،٠ايعسز03
َ )04ــطاز ،صــالح  0982خضــا٥ط املعًــِ ايٓــادح َكــاٍ َٓؿــٛض يف ايذلبٝــ ١ايعًُٝــ١
أغػٗا ايٓعطٚ ١ٜتطبٝكاتٗا إؾطاف غٝس خرل اهلل ايكاٖط :٠اإللً ٛاملضط١ٜ
 )05قُــس ،سٓؿـــ ٞإزلاعٝــٌ ٚصـــدل ٟباغـــط أمحــس  2112تكـــ ِٜٛاألزا ٤ايتسضٜػـــٞ
ٚاالػا ٙم ٛايت سضٜؼ يس ٣خطه ٞنً ١ٝاملعًُني بايباس ،١ايسٚس ،١قطط( ايٓس٠ٚ
ايذلبٜٛــ ١األٚىل ،ػــاضب ز ٍٚفًــؼ ايتعــا ٕٚيف إعــساز املعًــِ املضــاسب ١يالدتُــاع
اـاَؼ يًذٓ ١عُـسا ٤نًٝـات ايذلبٝـ ١ظاَعـات ز ٍٚفًـؼ ايتعـا ٕٚيـس ٍٚاـًـٝر
29- 27ابط)ٌٜ
َ )06ضباح ،اؿاز سػني ٚعبس ايهط ،ِٜاـٝاط َ 0987هاْٚ ١غـا ٌ٥االتضـاٍ يف
قاُ٥ــ ١زاٚغــ ٕٛيًهؿاٜــات ايتسضٜػــ ١ٝقبــٌ ٚبعــس تكٓٗٓٝــا اجملًــ ١ايذلبٜٛــ ،١نًٝــ١
ايذلب ،١ٝداَع ١ايهٜٛت ايعسز ايجايح عؿط ،اجملًس ايطابع
َ )07طاز ،زلرل  0990تكَٗٓ ِٜٛاز اؾػطاؾٝا يف املطسً ١اإلعساز ١ٜيف غـٛضٜا ضغـاي١
زنتٛضا ٙغرل َٓؿٛض ،٠داَع ١زَؿل ،نً ١ٝايذلب١ٝ
َ )08طعـــ ،ٞتٛؾٝـــل ٚامحـــس ،بًكـــٝؼ  0986أخالقٝـــات َٗٓـــ ١ايتعًـــٚ ِٝظاض ٠ايذلبٝـــ١
ٚايتعً :ِٝغًطٓ ١عُإ
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َ )09باضى ،ؾتشـ 0991 ٞايهؿاٜـات ايعاَـ ١يًٛغـا ٌ٥ايتعًُٝٝـ ١يـس ٣ايطـالب املعًُـني
بؿعبيت ايتاضٜذ ٚاؾػطاؾٝا بهًٝـ ١ايذلبٝـ ١داَعـ ١األظٖـط ،املـؤمتط ايجـاْ ٞإلعـساز
املعًِ ،اجملًس ايجاْ /ٞاإلغهٓسض١ٜ
 )21ؾًيب ،ؾطٜاٍ  0989زضاغَٝ ١ساْ ١ٝيتك ِٝٝبطْـاَر إعـساز َسضغـ ٞايًػـ ١اإللًٝعٜـ١
يف نً ١ٝايذلب ،١ٝداَع ١ايهٜٛت ،اجملً ١ايذلب ،١ٜٛايعسز()25
 )20عٜٛــــسات ،ؾــــاز ٟقُــــس  2116بٓــــا ٤قاُ٥ــــ ١بايهؿاٜــــات املٗٓٝــــٚ ١االدتُاعٝــــ١
ٚاـضــا٥ط ايؿدضــ ١ٝملعًُــ ٞايطًبــ ١املٖٛــٛبني ضغــايَ ١ادػــترل غــرل َٓؿــٛض٠
عُإ :داَع ١عُإ ايعطب ١ٝيًسضاغات ايعًٝا
 )22نـــاظِ ،غـــٓا 2103 ٤ايهؿاٜـــات املٗٓٝـــ ١يتشسٜـــس َـــس ٣دـــٛزَ ٠سضغـــ ٞايًػـــ١
اإللًٝع ١ٜيف املساضؽ ايجاْ ١ٜٛاـًٝذ( ١ٝايبضط ٠أمنٛشدا) فً ١اـًٝر ايعطبـ،ٞ
اجملًس ( )40ايعسز ()2- 0
ٖ )23ـــاْْ ،ٞغـــاٍ عـــٛاز َ 2111ؿـــهالت تـــسضٜؼ ايًػـــ ١اإللًٝعٜـــ ١يف املـــساضؽ
اؿه ١َٝٛنُا ٜطاٖا املعًًَُ ٕٛدضـات ضغـا ٌ٥املادػـترل ،داَعـ ١ايرلَـٛى،
األضزٕ
ٚ )24ظاض ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًٚ 0998 ِٝضؾ ١ايعٌُ ايٛطٓ ١ٝاي ١ُٝٓٝملٛدٗ ٞايًػ ١اإللًٝع١ٜ
صٓعاٚ :٤ثا٥ل ايٓس٠ٚ
25) Audry,Kleinsasser,Elizabith.1992. Horsch Teaching Assessment
and Learning Wyoming Univ. Wyoming state Dept. Education
26) Caryn, Aston and others.1993. Assessment of student learning
in social studies. South Carolina: University of Columbia.
27) Fraenkl,Jack.1995.Characteristics and Behaviors of Effective
Social Studies Teachers. Paper Presented at the Annual
Meeting of the American Educational Research Association
,San Francisco April.
28) Gary,K.H.1980.College Teaching to day: A Hand Book for
Post Secondary Instruction. .Boston Ellyn; Bacon Inc.
29) Tomala,Gail. 1991. Wieland Tomas Social Studies Connecticut
teacher Assessment center Exercises . Journal of Personal
Evaluation in Education, Vs n2 Oct.
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:الملخص

غػات٪س َٔ املٜاض ايعسْٝٗاٚ ؽ٬اقرتْت بإؾ

 َٔ أِٖ ايػُات١ٝتعس ا٭ظَات املاي

ٗاٝؿاض إيٜ ٕ اييت نا١ٝاملايٚ ١ٝاملكطؾ

 أزٍ عٔ شيو٫ٚ ;ٞ يًٓعاّ ايطأمساي٠عُٝامل

٢ًز عٛٗس َٔ ازبٜيصيو بصيت ايعسٚ ،ٕبايبٓا

١َٛخطا باملٓع٪َ  اييت عكؿت١َا٭ظ

ٌٍ إىل اؾهٛقٛ َٔ أدٌ اي١ٝيٚات ايسٜٛاملػت

َٔ ٠ ا٭خريَٙا نإ هلصٚ ١ٝ ايعامل١ٜقتكاز٫ا

ناْتٚ ،٠ ا٭خريٙ ٖص١ٗادٛب ملٝا٭غاي

١ٍَ املتكسٚات ايسٜ اقتكاز٢ًبايؼ ا٭ثط ع

ب َباؾطًٛ بأغ١ٜ َٓاز١يٚز املبصٛٗع ازبٝمج

ح ؾٗس َٓتكـٝ حب،٤اٛ سس غ٢ً ع١َٝايٓاٚ

َٞ٬غ٫ اٞاّ ايٓعاّ املايٝ غري َباؾط يكٚأ

،١َ عا١ بكؿ2008 ّػُرب َٔ عاٜؾٗط ز

 يف٤ٛط ايهًٝيٓا تػَٚٔ ٖصا املٓطًل ساٚ

،١ خاق١ بكؿ١ٝٓطٛايٚ ١ٝيٚام ايسٛا٭غٚ

١َٝ٬غ٫ ا١ٜ٩ ايط٢ً عٙ ٖص١ٝضقتٓا ايبشجٚ

ؿٗسٖا َٓصٜ ت مل٫٬اختٚ انططابات

:٣ا تطٝ ؾ١ٝ ايعامل١ٝ املاي١َيٮظ

ّ سسخ عاٟ ايهبري ايصٞايهػاز ايعامل

ًٞعب٘ ايٓعاّ املايٜ ٟض ايصٚ ايسٖٛ َا

٢ًنططابات ع٫مل تكتكط تًو اٚ ،1929

؟١ٝ ايعامل١ٝ املاي١َ نشٌ يٮظَٞ٬غ٫ا

ٔيهٚ ضقات ؾكطٛايبٚ ٍاملاٚ ام ايٓكسٛأغ

Résumé:
Les crises financières des traits les
plus distinctifs du système capitaliste
est mise en évidence par la crise qui a
secoué récemment le système de
l'économie mondiale et ce qui était le
dernier d'une grande influence sur les
économies des pays développés et en
développement, de sorte que vit la miDécembre de l'année 2008 en général,
et sur les marchés nationaux et
internationaux dans les troubles et
dysfonctions pas vu depuis la
récession
mondiale
le
grand
événement en 1929 en particulier, ne
s'est pas limitée à ces perturbations sur
les marchés de l'argent, l'argent et les
marchés boursiers, mais seulement
couplés
avec
la
faillite
et
l'effondrement
de
nombreuses
م2015  ) يىليى11(  ) المجلذ7( العذد

institutions financières, qui a été
renvoyé à stigmatisée bancaire et,
donc ils ont fait plusieurs efforts au
niveau international afin de accès aux
meilleures méthodes pour faire face à
ce dernier, et tous les efforts étaient
appelant façon, directement ou
indirectement, par la mise en place du
système financier islamique C'est dans
cet esprit que nous avons essayé de
mettre en évidence dans notre étude
de cette recherche sur la vision
islamique de la crise financier
mondiale, en conséquence je me
demande:
Quel est le rôle du système financier
islamique comme une solution à la
crise financière mondiale?
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المقذمة:
تعس ا٭ظَات ا٫قتكاز ١ٜاييت سًت بايعامل ايطأمسايَٓ ٞص غٓٛات قًٚ ١ًٝاييت
َاظايت تأخص خبٓاق٘ ست ٢اٯٕٚ ،خري زي ٌٝعً ٢شيو أظَ ١ايطٖٔ ايعكاض ٟاييت نطبت
باملٓع ١َٛا٫قتكازٚ ، ١ٜأغتعري ٖٓا نًُات أزىل بٗا ؾايسٖا ِٜا٭َني ايعاّ يٮَِ

املتشس ٠يف تكطٜط ٙعٔ أعُاٍ ا٭َِ املتشس ٠خ ٍ٬عاّ  ،1977ؾكس قاٍ " :إشا نإ مث١
َا ميٝع ايعامل اي َٔ ّٛٝايٓاس ١ٝا٫قتكاز ١ٜؾٗ ٛعسّ ايٝكني بسضد ١أنرب مما ناْت
يف أٚ ٟقت َهَٓ ٢ص اسبطب ايعامل ١ٝايجاْٚ ،"١ٝقس اربصت ايعسٜس َٔ إدطا٤ات ايع٬ز
اييت تبٓتٗا (.ّ.ٚأ) ٚز ٍٚأٚضٚبا ٚغريِٖ َٔ ز ٍٚايعامل املتهطض َٔ ٠ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعامل١ٝ
يًدطٚز َٔ تًو ا٭ظَ ،١ؾكس غعت ايبٓٛى املطنع ١ٜإىل ا٫عتُاز عً ٢ربؿٝض غعط
ايؿا٥س ٠يسعِ زٚض ٠ايٓؿاط ا٫قتكازٚ ٟاسبًٛٝي ١زٚ ٕٚقٛع يف ناضث ١ايهػازٚ ،تؿاقِ
ا٭ظَ ١امل اي ،١ٝست ٢إٔ ايبٓٛى املطنع ٟيعع ١ُٝايطأمساي ١ٝايعامل.ّ.ٚ( ١ٝأ) خؿض غعط
ايؿا٥س ٠أنجط َٔ َط ٠يٝرتاٚح َا بني ْ 0.25- 0كطَٓ ١ٜٛ٦َ ١ص ٚ ،2008/12/16غاض
عًٖ ٢صا ايٓٗر ايعسٜس َٔ ايبٓٛى املطنع ١ٜيف ز ٍٚايعامل ،حبٝح إٕ َععِ تًو
املعازبات اييت مت ايًذ ٤ٛإيٗٝا يف َٛادٗ ١ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعامل ١ٝايطآٖ ١عباض ٠عٔ
تكٛضات َػتًُٗ َٔ ١ايُٓٛشز ا٫غٚ ،َٞ٬عًٖ َٔٚ ٘ٝصا املٓطًل قُٓا بططح
اٱؾهاي ١ٝايتاي:١ٝ
َا ايسٚض ايصًٜ ٟعب٘ ايٓعاّ املاي ٞاٱغ َٞ٬نشٌ يٮظَ ١املاي ١ٝايعامل١ٝ؟
ٚملعازبٖ ١ص ٙاٱؾهاي ١ٝؾكس قػُٓا زضاغتٓا اىل احملاٚض ايتاي:١ٝ
أ :ً٫ٚا٭ظَ ١املاي ١ٝايعامل.2008 ١ٝ
ثاْٝاً :تساعٝات ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعاملٚ ١ٝأغايٝب َٛادٗتٗا.
ثايجاً :ايٓعاّ املاي ٞاٱغ َٞ٬نشٌ يٮظَ.١
أوالً  :األزمة المالية العالمية 2002
ؾٗست ايؿرت ٠املُتس َٔ ٠عااّ  2006- 1997اضتؿاعاا يف أغاِٗ ايؿاطنات ايعكاضٜا١
املػاذً ١بايبٛضقا ١باغاتُطاض غاٛا ٤يف ايٜ٫ٛاات املتشاس ٠أ ٚيف غريٖاا َأ ز ٍٚايعاامل،
َكاباٌ اغبؿاا

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية
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ايتهٓٛيٛدٝاا ٚا٫تكاا٫ت اسبسٜجا ،١ا٭َاط اياص ٟأز ٣إىل إقبااٍ ا٭َاطٜهٝني أؾاطازا
ٚؾطنات عً ٢ؾطا ٤املػانٔ ٚايعكاضات بٗسف ا٫غتجُاض طٜٛاٌ ا٭داٌٚ ،ظازت ٚؾكًاا
ياصيو عًُٝاات اٱقاطا

َأ قباٌ ايبٓاٛىٚ ،اظزاز ايتٛغاع ٚايتػااٌٖ يف َآ ايكاطٚ

ايعكاضٜا ١يٮؾاطاز َأ ش ٣ٚاياسخ ٍٛاملٓدؿهاٚ ١غاري ايكاازض ٜٔعًا ٢ايػاساز ٚاملػاُا٠
باايكطٚ

"َتسْٝا ١ازباٛزٚ ،"٠شياو ز ٕٚايتشكال َأ قاسضتِٗ عًا ٢ايػاساز أ ٚستا٢

ا٫غااتع ّ٬عاأ ٖااٜٛتِٗ ا٥٫تُاْٝاا ١يف َععااِ ا٭سااٛآٍَٚ ،ااص شيااو ايعاااّ أخااصت قااِٝ
ايعكاااضات ٚأغااِٗ ايؿااطنات ايعكاضٜاا ١املػااذً ١بايبٛضقاا ١با٫ضتؿاااع بكااٛضَ ٠ػااتُط ٠يف
مجٝااع أعبااا ٤ايعااامل ،خاقاا ١يف ايٜ٫ٛااات املتشااس ٠ستاا ٢بااات ؾااطا ٤ايعكاااض أؾهااٌ أْااٛاع
ا٫غاااتجُاض ،يف ساااني إٔ ا٭ْؿاااط ١ا٭خاااط ٣مباااا ؾٗٝاااا ايتهٓٛيٛدٝاااا اسبسٜجاااَ ١عطنااا١
يًدػاضٚ ،٠أقبٌ ا٭َطٜه ٕٛٝأؾطازاً ٚؾطنات عً ٢ؾاطا ٤ايعكااضات بٗاسف ايػاهٔ أٚ
ا٫غاااتجُاض ايطٜٛاااٌ ا٭داااٌ أ ٚاملهااااضبٚ ،١اتػاااعت ايتػاااٗ٬ٝت ايعكاضٜااا ١إىل زضدااا ١إٔ
املكاضف َٓشت قطٚنا ًا ستا ٢يٮؾاطاز غاري ايكاازض ٜٔعًا ٢غاساز زٜا ِْٗٛبػابب زخاٛهلِ
ايهعٝؿَٚ ،١ع بسا 2006 ١ٜسسثت سايَ ١أ ايتؿابع يف غاٛم ايتُٜٛاٌ ايعكااض ٟؾاضتؿعات
أغعاض ايؿا٥س ٠يتكٌ إىل  %5.25بعس إٔ ناْت  %1يف ٚ 2003تجبت بعاسٖا ستآَ ٢تكاـ
غٓٚ ،2004 ١أقب ا٭ؾطاز املػاتؿٝسَ ٕٚأ ايكاطٚ

َتسْٝا ١ازباٛز ٠غاري قاازض ٜٔعًا٢

غاساز ا٭قػااط املػاتشك ١عًاٚ ،ِٗٝاظزاز ا٭َاط غا٤ٛا باْتٗاا ٤ؾارت ٠ايؿا٥اس ٠املجبتا١
املٓدؿها ١يًكاطٚ ، ٚاظزازت َعاس٫ت سذاع ايبٓاٛى عًا ٢عكااضات َأ مل ٜػاتطٝعٛا
ايػساز يتكٌ إىل سٛاي 93 ٞباملاٚ ،١٥ؾكس أنجط َٔ  ًَٕٛٝ 2أَطٜهًَ ٞهٝاتِٗ هلاصٙ
ايعكااضات ٚأقابشٛا َهابًني با٫يتعاَاات املايٝا ١طًٝا ١سٝااتِٗٚ ،نُبٴاط سذاِ ايؿكاعا١
ايعكاض ١ٜستٚ ٢قًت إىل شضٚتٗا ؾاْؿذطت يف قاٝـ  2007سٝاح ٖبطات قُٝا ١ايعكااضات
ٚمل ٜعاس ا٭ؾاطاز قاازض ٜٔعًا ٢غاساز زٜا ِْٗٛستا ٢بعاس بٝاع عكااضاتِٗ املطْٖٛاْٚ ،١تٝذا١
يتهطض املكاضف ايسا ١ٓ٥بػبب عسّ غاساز املكرتناني يكطٚناِٗ ٖبطات قا ِٝأغاُٗٗا يف
ايبٛضقٚ ١أعًٓت ؾطنات ع كاض ١ٜعسٜس ٠إؾ٬غٗاٚ ،يهٔ اْٗٝااض ايكا ِٝمل ٜتٛقاـ عٓاس
ايعكاااضات بااٌ اَتااس إىل ا٭غااٛام املايٝااٚ ١مجٝااع ايكطاعاااتٚ ،شيااو ْعااطا ٱْؿااام بعااض
ا٭ؾطاز مجٝع َسخطاتِٗ ٚاقرتناٛا يؿاطا ٤ايعكااضاتٚ ،أز ٣اْؿذااض ايؿكاعا ١ايعكاضٜا ١إىل
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تطادع ا٫غتٗ٬ى ايٚ َٞٛٝبايتاي ٞظٗٛض َ َ٬ايهػازٚ ،1عً ٘ٝؾاإٕ َأ َعااٖط ٖاصٙ
ا٭ظََ ١ا :2ًٜٞ
 اهلطٚيا ١يف غاشب اٱٜاساعات َأ ايبٓاٛى ٭ٕ ضأؽ املااٍ دباإٖٚ ،اصا َاا تٓاٚيتا٘
ٚنا٫ت اٱع ّ٬املدتًؿ ١قٝااّ ايعسٜاس َأ امل٪غػاات املايٝا ١بتذُٝاس َآ ايكاطٚ
يًؿطنات ٚا٭ؾطاز خٛؾًا َٔ قعٛب ١اغرتزازٖا.
ْ كال ايػاٛٝي ١املتساٚيا ١ياس ٣ا٭ؾاطاز ٚايؿاطنات ٚامل٪غػاات املايٝاٖٚ ١اصا أز ٣إىل
اْهُاف ساز يف ايٓؿاط ا٫قتكازٚ ٟؾ ٢ناؾْ ١اٛاس ٞاسبٝاا ٠مماا أز ٣إىل تٛقاـ
املكرتنني عٔ غساز ز.ِٜٗٓ
 اغبؿا

َػت ٣ٛايتاسا٫ٚت يف أغاٛام ايٓكاس ٚاملااٍ ٖٚاصا أساسخ اضتبانًاا ٚخًا ٬يف

َ٪ؾطات اهلبٛط ٚايكعٛز.
 اغبؿاا

َػات ٣ٛايطاقا ١املػاتػً ١يف ايؿاطنات بػابب ْكال ايػاٛٝيٚ ١دبُٝاس

اسبك ٍٛعً ٢ايكطٚ

َٔ امل٪غػات املاي ١ٝإ ٫بأغعاض ؾا٥س ٠عايٝا ١داسا ٚناُاْات

َػًع.١
 اغبؿاا

املبٝعاات  ٫ٚغاُٝا يف قطااع ايعكااضات ٚايػاٝاضات ٚغريٖاا بػابب ناعـ

ايػٛٝي.١
 اظزٜاز َعسٍ ايبطاي ١بػبب ايتٛقـ ٚاٱؾ٬ؽ ٚايتكؿٚ ١ٝأقب نٌ َٛظـ ٚعاٌَ
َٗسز بايؿكٌ.
 اظزٜاز َعسٍ ايطًب عً ٢اٱعاْات ا٫دتُاع َٔ ١ٝاسبهَٛات .
 اغبؿا

َعس٫ت ا٫غتٗ٬ى ٚاٱْؿام ٚا٫زخاض ٚا٫غتجُاض ٖٚصا أز ٣إىل َعٜس َأ

ايهػاز ٚايبطايٚ ١ايتٛقـ ٚايتكؿٚ ١ٝاٱؾ٬ؽ.
أشباب األزمة املالية العاملية:
إٕ ذبًٝاااٌ أظَااا ١اياااطٖٔ ايعكااااضٜ ٟتطًاااب ذبًٝاااٌ ايتٛغاااع يف عًُٝااا ١ايتٛضٜااال ٚتعكٝاااس
املٓتذاات املايٝاٚ ،١تكٝا ِٝاملعااٜري احملاغابٚ ،١ٝإداطا ٤زضاغاات ٖٝهًٝا ١يًػاٛٝيٚ ،3١عًا٢
1

بننو مى ننل " ،ننا  ،أس ب ألاز ة اببي األاعا ببي ععألاااببي ب
 ،1111ص.112
1
حض ن ن ش حض ن ن ش ن ن اجت ،أ اب ببي عال ب بألا ا ب بألاتص عع ب بألاع
.1112/12/11
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ري
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ايعُااا ّٛؾاااإٕ تًاااو ا٭غاااباب تٓكػاااِ إىل أغاااباب َباؾاااطٚ ٠أخاااط ٣غاااري َباؾاااط ،٠غاااٝتِ
تٛنٝشٗا ؾُٝا :ًٜٞ
ا٭غباب املباؾط:٠
ايطٖٔ ايعكاض ٟممٓٛس ١مبعسٍ ؾا٥سَ ٠تػري٠

 )1ايتػري يف َعس٫ت ايؿا٥س :٠إٕ قطٚ

َٚطتبط ١بػعط ؾا٥س ٠ايبٓو املطنعٖٚ ،ٟصا ٜعين إٔ ا٭عبا ٤املاي ١ٝيًتػسٜس عٓس
اْ٫ط٬م تهَٓ ٕٛدؿه َٔ ١أدٌ ادتصاب املكرتنني ثِ تعٜس بايتسضٜرٚ ،عًٖ ٢صا
ا٭غاؽ َٚع ا٫ضتؿاع املؿاد ٧يٓػب ايؿٛا٥س يف ا٭غٛام املكطؾ ١ٝا٭َطٜهَٔ ١ٝ
 %2إىل سٛاي ،%5.7 ٞدعٌ ا٭غط ا٭َطٜه ١ٝنعٝؿ ١امل ٠٤٬غري قازض ٠عً ٢ذبٌُ
أعبا ٤زْٜٗٛاٚ ،تؿاقُت ا٭ظَ ١حبً ٍٛايٓكـ ايجاْ َٔ ٞعاّ  ،2007سٝح تٛقـ
عسز نبري َٔ املكرتنني عٔ غساز ا٭قػاط املاي ١ٝاملػتشك ١عًٚ ،ِٗٝاظزاز
عسزِٖ َع َطٚض ايٛقت ضبسثاً دٛا َٔ ايصعط يف أغٛام املاٍ ٚيف أٚغاط
املػتجُط ٜٔيف قطاع ايعكاض ،ا٭َط ايص ٟأز ٣إىل تطادع أغعاض ايعكاضات ،ؾؿٞ
ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه :١ٝتطادعت أغعاض املٓاظٍ إىل أقٌ َٔ ق ١ُٝايكطٚ
تؿرت

اييت

ٖص ٙاملٓاظٍ نهُاْات هلا ،نُا إٔ ظٜاز ٠ايعذع عٔ ايتػسٜس ٚإعاز ٠بٝع

املٓاظٍ املطٖ ١ْٛظاز َٔ سس ٠ا٫غبؿا

يف أغعاض ايعكاضات ٚظٜاز ٠خػا٥ط املكطنني;

إش تهطضت ايبٓٛى املدتك ١يف ايكطٚ

ايعاي ١ٝاملداطط أنجط َٔ غريٖا َٔ اضتؿاع

ْػب ايؿٛا٥سٚ ،تأثريٖا عً ٢أٚناع املكرتنني ش ٟٚايسخٌ املتٛانع.4
 )2ايتٛضٜل :ايتٛضٜل عًُ ١ٝذب ٌٜٛاملٛدٛزات غري ايػا ١ً٥إىل أٚضام َاي ١ٝقابً ١يًتسا،ٍٚ
ٚؾُٝا ٜتعًل با٭ظَ ١املاي ١ٝايعامل ١ٝؾإْ٘ ٜعين ذب ٌٜٛايس( ٕٜٛاييت اقرتنٗا َؿرتٚ
املٓاظٍ) َٔ املكط

ا٭غاغ( ٞايبٓو ٚغري َٔ ٙامل٪غػات املاي ١ٝاملاعب )١إىل

َكرتنني آخطٚ ٜٔشيو يف ؾهٌ أٚضام َاي ١ٝقابً ١يًتسا ٍٚيف أغٛام املاٍ ،ؾعٓسَا
ٜتذُع يس ٣ايبٓو ضبؿع ١نبري َٔ ٠ايطْٖٛات ايعكاض ،١ٜؾإْ٘ ًٜذأ إىل اغتدساَٗا
ٱقساض أٚضام َاي ١ٝدسٜسٜ ٠كرت

بٗا َٔ امل٪غػات املاي ١ٝا٭خط ٣بهُإ ٖصٙ

احملؿع ،١ؾهإٔ ايبٓو مل ٜهتـ باٱقطا

ا٭ٚي ٞبٌ أقسض َٛد ١ثأَْ ١ٝ

LAURE KLEIN, LA CRISE DES SUBPRIME, REVUE BANQUE Édition, Paris, 2008, P:101-102.
3
مراد رايق رشيد عىدة ،أسب ألاز ة ابي ري بألا ةي عر ب بي ع عاب ؤ ة ببي سب ااي  ،اننندةة دةنينت حنى  :ة ابي األاعابي ععألااابي ابظ االبالة سب ا
اا ري ألا ةألات عع باي  ،انقاهرة(مصر .1117 ،
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ا٭ق ٍٛاملاي ١ٝبهُإ ٖص ٙايطٖ ٕٛايعكاضٚ ،١ٜتػتُط ايعًَُٛ ١ٝد ١بعس َٛد ١سٝح
ٜٛيس اٱقطا

طبكات َتتابع َٔ ١اٱقطا

بأمسا ٤امل٪غػات املايٚ ١ٝاسس ٠بعس
املؿطز٠

ا٭خطٚ ،٣قس غاعست عًُ ١ٝايتٛضٜل عًْ ٢كٌ املداطط َٔ ايكطٚ

ٚدبُٝعٗا ٚتٛظ ٜعٗا عً ٢سا٥ع ٟا٭ٚضام ٚازبٗات ايهآَٖٚ ،١هصا تهاٍ٤
اٖ٫تُاّ بايتك ِٝٝاملٛنٛع ٞيًُداطط ،نُا تها٤يت زق ١تك ِٝٝايهُاْات.5
 )3تكٓٝـ ٚنا٫ت ايتكٓٝـ ا٥٫تُاْ ٞايػٓسات ايعكاض ١ٜتكٓٝـ َطتؿع :أقسَت
َ٪غػات ايتكٓٝـ ا٥٫تُاْ ٞمبٓ غٓسات ايطٖٔ ايعكاض ٟتكٓٝـ َطتؿع ا٭َإ
(ْ )AAAعطا ٭ٕ ايكطٚ

ايعكاض ١ٜعاي ١ٝاملداطط قس اؾرتٜت َٔ قبٌ بٓٛى

َطنع ١ٜنبريَٚ ٠عطٚؾَ ١جٌ "Stearns Bear"ٚ " Brothers"Lehman:يصيو
ذبًُت ٚنا٫ت ايتكٓٝـ ا٥٫تُاْ ٞدع٤ا َٔ املػٚ٪ي ١ٝا٭ظَ ١املاي ١ٝايعامل ;١ٝ٭ٕ
شيو ايتكٓٝـ غري زقٝل دعٌ ايبٓٛى تتذاٌٖ سذِ املداطط اييت تتعط

هلا أ ٚعً٢

ا٭قٌ غري َسضن ١هلاٚ ،6قس أز ٣ايتكٓٝـ ا٥٫تُاْ ٞاملطتؿع يػٓسات ايطٖٔ
ايعكاض ٟإىل صبُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر ايػًبَٗٓ ١ٝا:7
 امله ٞقسَاً عب ٛا٫غتجُاض بٗص ٙايػٓسات ٚاملؿتكات املاي ١ٝاملطتبط ١بٗا عٔ
ططٜل متًٜٗٛا بكطٚ

قكري ٠ا٭دٌَ ٖٛٚ ،ا ٜطؾع َٔ زضد ١املداطط ا٥٫تُاْ١ٝ

يًُ٪غػات املاي ١ٝاملتعاًَ ١بٗا.
 ظٜاز ٠سذِ ا٫غتجُاض يف ٖص ٙايػٓسات يًشك ٍٛعًَ ٢عس٫ت ؾا٥س ٠أعً٢
َكاضْ ١با٭ق ٍٛاملاي ١ٝا٭نجط أَاْا نػٓسات اشبع ١ٜٓا٭َطٜهَ ،١ٝا زاَت
ذبٌُ ايتكٓٝـ ا٥٫تُاْ ٞشات٘ (٫ ،)AAAغُٝا إٔ ْػب ١ايؿٛا٥س عً ٢غٓسات
ايطٖٔ ايعكاض ٟناْت أعًْ َٔ ٢ػب ١ايؿٛا٥س عً ٢ا٭ق ٍٛاملاي ١ٝاملؿابٗ ١هلا
يف ايتكٓٝـ ا٥٫تُاْ ،ٞنُا إٔ أغعاض ايؿا٥س ٠عًَ ٢ععِ ايػٓسات ناْت
تتػري َع تػري أغعاض ايؿا٥س ٠اييت ؼبسزٖا املكطف ا٫ستٝاط ٞا٫ذبازٚ ٟاييت
4

عامر يىصف انعتىم ،أس ألاز ة اي األاعاي ععألاااي  ،املؤج ر انرابع نن :بحالث ع سألا ل ةط حألات ألااعاي  ،ألاردش.1111 ،
5
ز"ريننال بلنني با ننلم ،ببو ة أب ب ةس ب ألاز ععال ا ببل امل ب ؤة ع ب ة الا اا ب ملألا ؤ اببظ االببالة ري بألا رس ب ا  ،امللتقننل ان نندة حننى  :ة اببي األاعا ببي
ععألاااي كاملاي جهألا اظ االالة عالألا ري ألا عغ ب س ا  ،جناش(نبناش .1118 ،
6
بألا ا ببا
نب ننا ،ص ننبت ،أس ب ألاز ح ب ث ة ا ببي األاعا ببي ععألااا ببي ا ببال ار ح ببي  ،انن نندةة اندةني ننت ح ننى  :ة ا ببي األاعا ببي ععألااا ببي ا ببظ اال ببالة س ب ا
ري ألا ةألات عع باي  ،انقاهرة(مصر .1117 ،
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ناْت َٓدؿه ١نجرياً عٓس اْتؿاضٖاَ ٖٛٚ ،ا ٜعين استُاي ١ٝأنرب يف اضتؿاع
سذِ ايعٛا٥س عً ٢ايػٓسات عٓسَا تطتؿع أغعاض ايؿا٥س ٠اييت ؼبسزٖا املكطف
ا٫ذباز.ٟ
 اغتػٖ ٍ٬صا ايتكٓٝـ ا٥٫تُاْ ٞاملطتؿع يًػٓسات يًُبايػ ١يف تك ِٜٛاملؿتكات
املاي ١ٝاملطت بط ١بٗا ٚأغِٗ ايؿطنات املكسض ٠هلا ٚأغِٗ ايؿطنات ايهآَ١
هلا بأنجط بهجري مما تػتشل ،ؾانتؿاف سكٝك ١إٔ ٖص ٙايػٓسات عاي١ٝ
املداطط ٜعين إٔ دع٤اً نبرياً َٓٗا قس ذب َٔ ٍٛأقَ ٍٛاي ١ٝعاي ١ٝايػٛٝي١
تسض أضباساً نبري ٠إىل زَ ٕٜٛعسٖٚ ،١َٚصا طبعاً ٜ ٫عين ؾكط اغبؿا

أغعاض

أق ٍٛامل٪غػات ٚت٬ؾ ٞأضباسٗاٚ ،إمنا ٜعين أٜهاً َٛادٗتٗا يؿ ؾسٜس يف
ايػٛٝيٜ ١سؾعٗا أسٝاْاً إىل إع ٕ٬إؾ٬غٗا.
 )4ؾكاع ١املكاَط :٠يكس دا٤ت ؾكاع ١املكاَط َٔ ٠خ ٍ٬تأَني ساًَ ٞايػٓسات ايعكاض١ٜ
عً ٢أقٌ تًو ايػٓسات ٚعٛا٥سٖا يس ٣ؾطنات ايتأَنيٚ ،يف ساي ١ؾؿٌ املكرت
يف ايٛؾا ٤مبا عً َٔ ٘ٝايتعاَات تك ّٛامل٪غػ ١ايتأَني بػساز َػتشكات ساٌَ
ايػٓس ثِ ٜتِ بٝع ايعكاض ؾُٝا بعس; يتشكٌ ؾطن ١ايتأَني عًَ ٢ػتشكاتٗا ،يهٔ
تعجط عُ ٤٬ايس ٕٜٛايعكاضٚ ١ٜنصيو ضزا ٠٤غٓسات تًو ايسٚ ٕٜٛاغبؿا

ايك١ُٝ

ايػٛق ١ٝ٭قٛهلا ايعكاض ١ٜاْعهؼ غًبا بكٛضَ ٠باؾط ٠عً ٢ؾطنات ايتأَني َٔ
خَ ٍ٬طايب ١ساًَ ٞتًو ايػٓسات ؾطنات ايتأَني بتػط ١ٝخػا٥طِٖ.8
 )5منْ ٛؿاط املهاضبات :إ ٕ ايُٓ ٛاملتعاظِ يف سذِ قطاع املهاضبات مل ٜكابً٘ سكٍٛ
من ٛسكٝك ٞمماثٌ يف ايك ١ُٝا٫قتكاز ١ٜيًُ٪غػات املكسض ٠هلص ٙا٭غِٗ ،يصيو
ؾكس أدطٜت املهاضبات يف أغٛام ايبٛضقات ايعامل ١ٝبكٛض ٠غري َٓهبطٚ ١غري
َػتٓس ٠إىل أغؼ اقتكاز ١ٜغً ،١ُٝمما تػبب ٫سكا حبك ٍٛعطقً ١يف ايتػسٜس
ٚسك ٍٛا٭ظَ ;١إش إٕ ٖطٚب ضٚ٩ؽ ا٭َٛاٍ َٔ ا٫غتجُاض يف ايكطاعات اٱْتاد١ٝ
ٚإعاز ٠اغتجُاضٖا يف أْؿط ١اقتكاز ١ٜغري َٓتذ ١أُٖٗا ا٫غتجُاض يف ايكطاع
ايعكاض ٟايص ٟسكل منًّٛا َتػاضعا أز ٣إىل سك ٍٛتهدِ نبري يف أغعاض ٙبؿهٌ
7

ااابألا أسب ألاف ألا بص رببالت ط حبألات املاب
بنانري جيانا ، ،ب األات ة ابي األاعاببي ري بألا ةي ععألاااببي ع ابي اببا ي بألا ةألات
امللتقل اندة حى  :ة اي األاعاي ري ألا ةي ع عاي االكمي ععألاااي  ،صطيف(ا جسائر .1118 ،
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ٜ ٫طابل ايػعط ا٫قتكازٚ ٟاسبكٝك ٞيٜ٘ٚ ،طدع اٱقباٍ عٔ ْؿاط املهاضب ١يف
غٛم ايعكاضات إىل ا٭ضباح ايعاي ١ٝاملتشكك ١يف ٖصا اجملاٍٚ ،إىل ايتػٗ٬ٝت
ا٥٫تُاْ ١ٝايٛاغع ١اي يت قسَتٗا ايبٓٛى يًُػتجُط ٜٔيف ٖصا ايكطاع ،نٌ شيو ؾذع
املػتجُط ٜٔعً ٢ايتٛغع ايهبري ي٬غتجُاض يف ٖصا ايكطاع ،ؾشسخ ؾاضم نبري بني
أغعاضٖا اسبكٝكٚ ١ٝايػٛقٚ ،١ٝعٓسَا سكٌ تػري يف املتػريات امل٪ثط ٠عً ٢عٛاٌَ
ايعط

ٚايطًب بطظ اشبًٌ ايص ٟأز ٣إىل سسٚخ ا٭ظَ ١اييت غطعإ َا اْتكًت إىل
9

ا٭ْؿط ١ا٭خط ٣أ ٚايس ٍٚا٭خط ٣املطتبطَ ١عٗا بع٬قات بٚ ١ٝٓٝاغع. ١
 )6نعـ ايطقابٚ ١اٱؾطاف :سٝح إ ٕ امل٪غػات املاي ١ٝتؿرت ٟغٓسات أٚي ١ٝبهُإ
ايس ٜٔايعكاضٜٚ ٟتِ إعاز ٠اْتادٗا أ ٚإعاز ٠بٝعٗا يف ايػٛم املٛاظ ١ٜعسَ ٠طات بٛدٛز
َٔ ٜؿرتٜٗاٖٚ ،صا أَط ْادِ عٔ نعـ ايطقابٚ ١اٱؾطاف ايهاؾٝني عً٢
امل٪غػات ايٛغٝطٖٚ ،١هصا ْ٬سغ أْ٘ مت بٓاٖٝ ٤انٌ اقتكازَ ١ٜتعسز ٠عً٢
أقٌ ٚاسس ؾكط ٖٛٚ ،أغاغا أقٌ نعٝـ ٚغري قَٗٚ ٟٛسز ،ؾإشا اْٗاض دعٜٗٓ ٤اض
ايهٌٚ ،10عً ٘ٝؾإٕ املباز ٨ايػً ١ُٝيًُشاغب ١املاي ١ٝتؿري إىل نطٚض ٠ضبط ايتٛغع
يف اٱقطا

َٔ ايبٓٛى بٓػبَ ١ع ١ٓٝمما متتًه٘ َٔ ضأمساٍ ٚاستٝاطٚ ،ٞإٚ ٫قعت

يف زا٥ط ٠املداططٚ ،يصيو سسزت اتؿاق" ١ٝباظٍ" يًطقاب ١إٔ متاضؽ ايبٓٛى املطنع١ٜ
زٚض ايطقاب ١عً ٢ايبٓٛى ايتذاض ،١ٜؾإٕ َا عطف باغِ بٓٛى ا٫غتجُاض يف (ّ.ٚ.أ) ٫
ربهع يطقاب ١ايبٓ و املطنعٖٓ َٔٚ ،ٟا تٛغعت بعض ايبٓٛى يف اٱقطا

٭نجط

َٔ غتني نعؿًا َٔ سذِ ضٚ٩ؽ أَٛاهلا .11
 )7ايعاٌَ ايٓؿػ :ٞتك ّٛايٛسسات ا٫قتكاز ١ٜاملدتًؿٚ ١خاق ١املػتجُط ٜٔبايتٛقع سٍٛ
املػتكبٌ عٓس ارباش قطاضاتٗاٚ ،تتأثط تٛقعاتٗا بعٛاٌَ اقتكازْٚ ١ٜؿػَ ١ٝعكس ٠ا٭َط
ايص ٟػبعًٗا شات قً ١غري َٓتعُ ٫ٚ ١تػتٓس بايهطٚض ٠إىل املٓطل أ ٚايطؾس
ا٫قتكازٜٚ ،ٟكٓـ ا٫قتكاز ٕٜٛايتٛقعات إىل تٛقعات َتؿاٚ ١ً٥تٛقعات َتؿا،١ُ٥
8

فالح شفيع ،عنشألاط ع بال ة األات األاعاي .1112/12/16 ،http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/.../nnn.doc ،
11
مى ننل ،انل ننىزن ة خ ننرةش ،ة اببي األاعا ببي ععألااا ببي لي بألا اا ب ر اي ،ا ج ننسل انثننا ، ،انطبع ننت ألاة ن  ،مكتبننت ا جت ننع انعرن ن نل ننر ةانتىز ننع ،ع نناش(ألاردش ،
 ،1111ص.43
11
حضننو انرفننا  ،ة عملا ب ري بألا رس ب ا ببص ص ةؤ ة اببي ري بألا ةي ع اببي  ،امللتقننل ان نندة حننى  :ة ا ببي األاعاببي ععألاااببي كاملا ببي جه بألا ا ببظ
االالة عالألا ري ألا عغ ب س ا  ،جناش(نبناش .1118 ،
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ؾإشا تؿا ٍ٤املػتجُط ٕٚأ ٚاملهاضب ٕٛس ٍٛاملػتكبٌ ؾإِْٗ ٜك َٕٛٛبايتٛغع يف
اغتجُاضاتِٗ َٚهاضباتِٗ اٯٕ مما مي ٌٝإىل إػباز َعٜس َٔ ايتٛغع ٚتػاضع ايعذً١
ا٫قتكاز ،١ٜأَا يف ساي ١ايتؿا ّ٩ؾٝشذُ ٕٛعٔ ا٫غتجُاض ٚإبطاّ ايكؿكات مما
٪ٜز ٟإىل آثاض اْهُاؾَ ١ٝهاعؿْٚ ،١عطا يًطبٝع ١املعكس ٠هلص ٙايتٛقعات ؾ ٬أسس
ٜػتطٝع ايتٓب ٪بادباٖٗاٚ ،عً ٢قعٝس ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعامل ١ٝتًعب ايتٛقعات زٚضا
نبريا ٚغاُٖت بك ٠ٛيف اْؿذاض ايؿكاع ١ايعكاض ،١ٜحبٝح ناْت ٖٓاى سائَ ١
ايتٛقعات ايتؿا ١َٝ٩س ٍٛايتطٛضات ا٫قتكاز ١ٜاملػتكبً ،١ٝا٭َط ايص ٟزؾع
املػتجُط ٜٔإىل اٱسذاّ عٔ ا٫غتجُاضات ازبسٜس ٠أ ٚتكًٝكٗا عً ٢ا٭قٌٚ ،زؾع
ايبٓٛى إىل اٱسذاّ عٔ اٱقطا

غٛا ٤ؾُٝا بٗٓٝا أ ٚيٮؾطاز خٛؾًا َٔ ْكل يف

ايػٛٝي ١يسٜٗا ،مما غاِٖ بايهػط يٮعً ٢عًَ ٢عس٫ت ايؿٛا٥س ٚخًل ؾشا يف
ايػٛٝي َٔ ،١دٗ ١أخط ٣ؾإٕ ايتٛقعات املتؿا ١ُ٥قس أزت إىل َٛدًٖ ١ع يف أٚغاط
ا٭ؾطاز ايعازٜني ٚاملهاضبني ٚزؾعتِٗ إىل اٱقباٍ ايؿسٜس عً ٢بٝع ا٭غِٗ ٚغريٖا َٔ
ا٭ق ٍٛيتذٓب اشبػا٥ط احملتًُ ،١ا٭َط ايص ٟأز ٣بسٚض ٙإىل َعٜس َٔ اْٝٗ٫اض
ٚايرتادع ا٫قتكاز.12ٟ
ا٭غباب غري املباؾط:٠
ميهٔ إضداع ا٭غباب اشبؿٚ ١ٝغري ايعًٓ ١ٝيٮظَ ١إىل عٓكط ٜٔضٝ٥ػنيُٖ ،ا:13
 )1ازبٓات ايهطٜب :١ٝيكس ؾذع ايٓعاّ ايعامل ٞازبسٜس ظٜاز ٠عسز َا ٜػُ ٢بايٛاسات
ايهطٜب "Les paradis fiscaux" ١ٝاييت تعبأ بطٚ٩ؽ ا٭َٛاٍ اهلاضب َٔ ١زؾع
ايهطا٥ب يف ب٬زٖاٚ ،تؿري اٱسكاٝ٥ات إىل إٔ ٖٓاى َا ٜكاضب َآَ ١٥عُ ١يف
ايعامل تسٜط َٓٗا املكاضف ٚؾطنات ايتأَني ٚقٓازٜل ا٫غتجُاض أَٛاٍ ظباٗٓ٥ا
ا٭ثطٜاٚ ٤ربًكٗا باْتعاّ َٔ قبه ١ايٛطٔ ؾُٝا ٜتعًل بايهطا٥ب ٚايطغٜٚ ،ّٛأتٞ
يف َكسَ ١تًو املٓاطل "دعض ايهُٝني ايهطٜب "١ٝاشبانع ١يربٜطاْٝا ٜٛٚدس ؾٗٝا َا
ٜعٜس عٔ َ 500كطف َػذٌٚ ،بٓا ٤عً ٢إسكاٝ٥ات قٓسٚم ايٓكس ايسٚي ٞؾإْ٘
ٖٓاى َا ٜعٜس عٔ ًَٝ 2000اض ز٫ٚض غتعٌ َٗطب ١عرب املكاضف ٚايؿبهات حبذ١
11

.1112/12/11 ،http://halassrag.blogspot.com/2011/06/blog-post_4819.html ،
ة اي اا ري ألا ا
حض ش عبد املطلب ألاصرج،
12
"نا ننى "نا ننى ة خ ننرةش ،ة ا ببي األاعا ببي ععألااا ببي لي بألا ااب ب ر اي ،ا ج ننسل انراب ننع ،انطبع ننت ألاة ن  ،مكتب ننت ا جت ننع انعرنن ن نل ننر ةانتىز ننع ،ع نناش(ألاردش ،
 ،1111ص.155
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تٓكٌ ضأؽ املاٍٚ ،ايػطٜب إٔ َععِ ٖص ٙازبٓات ناْت َتٛادس ٠يف ا٭ضانٞ
ا٭ملاْٚ ١ٝايربٜطاْٚ ١ٝا٭َطٜهٚ ١ٝست ٢ايٝاباْٚ ،١ٝبصيو ؾإٕ ٖص ٙازبٓات ايهطٜب١ٝ
ٖ َٔ ٞا٭غباب اسبكٝكٚ ١ٝايعُٝك ١اييت أزت إىل ظٗٛض ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعامل.١ٝ
 )2ؾػاز ايعٛمل٫ :١ؾو إٔ ايعٛملَٚ ١ا أزت إيٖ َٔ ٘ٝسّ يًٓعِ احملً ١ٝا٫قتكاز١ٜ
ٚا٫دتُاعٚ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝملٓع ١َٛايك ِٝاسبهاضٚ ١ٜايجكاؾ ،١ٝقس َٗست ايططٜل
يؿٛٝع ايؿػاز يف ٖص ٙايٓعِ ؾتشٛيت إىل ْعِ يًؿػاز املايٚ ٞايتذاضٚ ٟا٫دتُاعٞ
ٚاٱزاضٚ ٟايػٝاغَٛ ،ٞؾط ٠بصيو َٓاخا خكبا يًذطمي ١املٓعُ ١مما سذب اسبكٝك١
عٔ ا٫غتؿاز َٔ ٠دبطب ١ا٭ظَ ١اييت سسثت يف دٓٛب ؾطم آغٝا.
مراحل األزمة املالية العاملية:
14

َط تطٛض ا٭ظَ ١املاي ١ٝبعسَ ٠طاسٌ ًْدكٗا ؾُٝا : ًٜٞ
َ )1طسً ١بسا ١ٜا٭ظَٚ ١اْتؿاضٖا با٭غٛام املاي :١ٝاَتست َٔ  ْٜٛٝٛإىل غبتُرب ،2007
ٚاتػُت بإع" ٕ٬بري غتاض ْع" إؾ٬ؽ قٓسٚق ٞذبٛط تابعني ي٘ ٚطبتكني يف
املؿتكات املاي ١ٝايكازض ٠عٔ ايكط ، ٚإناؾ ١ملٛد ١ايكعٛبات ا٭ٚىل
ٚا٫غبؿانات يف ق ١ُٝا٭ق ٍٛاييت َػت صبُٛع َٔ ١ايكٓازٜل ٚامل٪غػات
املاي ،١ٝنُا متٝعت بتسخٌ اسبهَٛات عٔ ططٜل نذ ايػٛٝي ١با٭غٛام ايٓكس،١ٜ
نُا خؿض ايبٓو ايؿسضاي ٞا٫ستٝاطَ ٞعسٍ ؾا٥ست٘ َٔ  %5.25إىل  %4.75يف سني
قسّ بٓو إظبًرتا زعُا َايٝا مل٪غػ ١ايطٖٔ ايعكاضْٛ" ٟضثطٕ ضٚى".
َ )2طسً ١ايكعٛبات ٚتكاعس املداٚف َٔ اْٗٝاض ايبٓٛى :اَتست َٔ أنتٛبط 2007
إىل ؾرباٜط ٚ ،2008اتػُت ب تعاٜس ايٓتا٥ر ايػًبٚ ١ٝتهاعـ اشبػا٥ط يًٛغطا٤
املايٝني ٚايبٓٛى بػبب اغبؿا

أغعاض أغُٗٗا ،نذ َتتاٍٍ يًػٛٝي َٔ ١قبٌ ايبٓٛى

املطنع٫ ١ٜغُٝا بعس اتؿام ايبٓٛى املطنع ١ٜيااا.ّ.ٚ( :أ) ،إظبًرتا ،غٜٛػطا،
نٓساٚ ،ايبٓو ا٭ٚضٚب ٞيتًب ١ٝا٫ستٝادات قكري ٠ا٭دٌ بايس٫ٚض يف - 12- 18
ٚ ،2007أخريا قٝاّ ايبٓو ايؿٝسضاي ٞخبؿض َعسٍ ؾا٥ست٘ إىل  %4.5يف 31

13

صننيا صننعداش ةةننليرت ع ننارن ،ابألاا ع مالبببل رسب ا ببص اببل ة اببي األاعاببي ععألاااببي ة سببي حألاعببي
حى  :ة اي األاعاي ري ألا ةي ععألاااي اعألاص ؤ اظ االالة ي ألا س ا  ،ع اش(ألاردش .1111 ،
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أنتٛبط %4.75ٚ ،يف  11زٜػُربٜٓ %3ٚ ،اٜط  ،نُا عًُت اسبه ١َٛايربٜطاْ١ٝ
عً ٢تأَْٛ" ِٝضثطٕ ضٚى".
َ )3طسً ١تؿاقِ ا٭ظَٚ ١تٛغع اشبػا٥ط بايبٓٛىٚ :تبسأ َٔ َاضؽ إىل د،2008 ١ًٜٛ
ٚمتٝعت بتٛغع َػاس ١تسخٌ اسبهَٛات َٔ خ ٍ٬خًل ايتػٗ٬ٝت مت١ًٜٝٛ
دسٜس ،٠قٝاّ ايبٓو ايؿٝسضاي ٞبتدؿٝض َعسٍ ؾا٥ست٘ إىل  %2.25يف ،2008/03/18
ٚإىل  %2يف ٚ ،2008/01/30إىل  %2يف ْٗا ١ٜأؾط ،2008 ٌٜعٛز" ٠بري غتٓٝطظ" ذبت
اغِ "د ٞبَٛ ٞضغإ تؿٝع " ذبت ٚقا ١ٜايبٓو ايؿسضايٚ ٞمبػاعسَ ٠ايٚ ،١ٝاْتٗت
برتادع ْػب ١ا٭ضباح يج٬خ بٓٛى أعُاٍ أَطٜه َٔ ١ٝب" ِٗٓٝيُٝإ بطاشضظ"
ٚؾطٜهتني ايتأَني.
َ )4طسً ١اتػاع ا٭ظَٚ ١اْتؿاضٖا بهاٌَ ايٓعاّ ايبٓه ٞايعاملٚ :ٞتبسأ ٖص ٙاملطسً١
َٔ أٚت ٚ 2008متٝعت بٛنع اشبعاْ ١ا٭َطٜه" ١ٝؾطٜسَ ٟاى ٚؾٝين َا "ٟذبت
ايٛقاَ ١ٜع نؿاي ١زُْٜٗٛا ست ٢سسٚز ًَٝ 200اض اؾ٬ؽ "يُٝإ بطاشضظ" ٚإعٕ٬
بٓو أٚف أَطٜها" ؾطا ٤بٓو َري ٌٜيٓٝـ"ٚ ،يف  16غبتُرب عًُت اسبه١َٛ
ا٭َطٜهٚ ١ٝايبٓو ا٫ستٝاط ٞعً ٢تأَ ِٝأنرب ؾطن ١تأَني "أ ٟأ ٟد "ٞبعس
َٓشٗا َػاعس ٠بكًَٝ 85 ١ُٝاض ز٫ٚضٚ ،يف ْ َٔ 26ؿؼ ايؿٗط اْٗاض غعط غِٗ
اجملُٛع ١املكطؾٚ ١ٝايتأَني ايبًذٝه ١ٝاهلٛيٓس ١ٜبػبب ؾهٛى س ٍٛقسضتٗا عً٢
ايٛؾا ٤بايتعاَاتِٗ ،يف سني مت يف أنتٛبط إقطاض صبًؼ ايؿٛٝر ا٭َطٜه ٞشبط١
اْ٫كا  ،نُا تعاٜست اْ٫سَادات بني ايبٓٛى ٚتػاضعت ايبٓٛى املطنع ١ٜملدتًـ
ايس ٍٚعً ٢ربؿٝض َعس٫ت ايؿا٥س ٠سٝح ٚقٌ بايٝابإ إىل  %0.1نُا مل
ا٫دتُاعات ايسٚيَٓ َٔ ١ٝاقؿ ١ا٭ظَٚ ١املطايب ١بإق٬ح ايٓعاّ املاي ٞايسٚي.ٞ
ثانياً  :تذاعيات األزمة المالية العالمية وأساليب مىاجهتها عالميا
ْؿأت ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعاملٚ ١ٝنُا غبل ا٫ؾاض ٠ايٗٝا بػبب ايكطٚ
ايٓٛعٚ ١ٝاييت ناْت ْتادا يًعٜاز ٠املؿطط ١يف ايكطٚ

ايعكاض ١ٜضز١٦ٜ

ا٫غهاْ ١ٝاملكسََٔ ١

امل٪غػات املاي ١ٝا٭َطٜه ١ٝإىل املكرتنني غري ًَٖ٪ني َايٝا يًشك ٍٛعًَ ٢جٌ ٖصٙ
ايكطٚ ، ٚتتُٝع ٖص ٙا٭ظَ ١باغبؿا

سذِ ؾطٚط ايكطٚ

املكسَ ١إىل املػتجُطٜٔ

ٚامل ػتًٗهني مما أز ٣إىل ايتأثري عهػٝا عًَ ٢ػت ٣ٛا٫غتٗ٬ى ٚا٫غتجُاض ٚبايتايٞ
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إىل زؾع ا٫قتكاز ا٭َطٜهٚ ٞاقتكازٜات ايس ٍٚايهرب ٣إىل َطسً ١ايطنٛز
ا٫قتكازٚ ،15ٟؾُٝا  ًٜٞغٝتِ زضاغ ١آثاض ٖص ٙا٭خريٚ ٠أغايٝب َعازبتٗا عً ٢املػت٣ٛ
ا٭َطٜهٚ ٞا٭ٚضٚبٚ ٞايعطب.ٞ
على املصتوى األمريكي :
 )1آثاض ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعامل ١ٝعً ٢ا٫قتكاز ا٭َطٜه :ٞظازت ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعاملَٔ ١ٝ
تسٖٛض ا٫قتكاز ا٭َطٜهٚ ٞايص ٟنإ يف ا٭غاؽ ٜعاْ ٞايعسٜس َٔ املؿانٌ
ٚقس َػت َععِ َ٪ؾطات ا٭زا ٤ا٫قتكاز ٟايهً ٞعً ٢ايٓش ٛايتاي:16ٞ
 )2تؿاقِ ايعذع يف املٝعاْ :١ٝحبٝح ٚقٌ إىل اقكا ٙيف ايطبع ا٭َٚ 2008 َٔ ٍٚجٌ
سٛاي َٔ %9.2 ٞايٓاتر احملً ٞا٫مجاي.ٞ
 )3اضتؿاع سذِ املس ١ْٜٝٛيٝكٌ إىل  36تطي ٕٛٝز٫ٚض :حبٝح أْ٘ ٚسػب اسكا٤ات ٚظاض٠
اشبعاْ ١ا٭َطٜه ١ٝؾكس اضتؿع سذِ ايس ٕٜٛاسبه ١َٝٛيتؿهٌ سٛائَ %64 ٞ
ايٓاتر احملً ٞا٫مجاي ٖ ،ٞصا إىل داْب اضتؿاع َسْٜٝٛات ا٫ؾطاز ٚايؿطنات يتكٌ
إىل  6.27تط ًٕٜٛٝز٫ٚضَٗٓ ،ا سٛاي 2.9 ٞتط ًٕٜٛٝز٫ٚض ز ٕٜٛاؾطاز ْتٝذ ١ايتٌُٜٛ
ايعكاضٚ ،ٟسٛاي 4.18 ٞتط ًٕٜٛٝز٫ٚض عً ٢ايؿطنات.
 )4تعاٜس تباط ٪من ٛا٫قتكاز ا٭َطٜهَٓ ٞص ٜٓاٜط  :2008سٝح ؾٗست قطاعات
ا٫غهإ ٚايتكٓٝع ٚسطن ١ايبٝع ٚايؿطا ٤نعؿا يف اْؿطتٗا ْتٝذ ١اضتؿاع أغعاض
املٛاز ٚايػًع ا٭ٚيٚ ١ٝايطاق.١
 )5اضتؿاع َعس٫ت ايتهدِ اييت دباٚظت  %5.4ع ٠ٚ٬عً ٢اضتؿاع َعس٫ت ايبطاي ١إىل
ٚ :%1.5ؾكسإ أنجط َٔ  ًَٕٛٝ 3ؾدل يٛظا٥ؿِٗ مبعسٍ ٚ 80.000ظٝؿ ١ؾٗطٜا
يتكٌ امجايَ ٞا ؾكسٚا ٚظا٥ـ يف ا٫قتكاز ا٭َطٜه ٞبػبب أظَ ١ايطٖٔ ايعكاضٟ
ستَ ٢ا 2008 ٜٛأنجط َٔ ْكـ ًَ ٕٛٝؾدل ٚقس اضتؿع ٖصا ايعسز إىل أنجط َٔ
 ًَٕٛٝ 5.3عاطٌ يف .2009/03/12

14

عع باب ببي ياب بألاؤ أس ببال ةأالا اب بألا  ،امللتقن ننل انن نندة حن ننى  :عرطب بألاا يب بألاة ب ببص ع اماب ببي ع راب ببا

ع نناد مى ن ننل ،،أ ب ب ة اب ببي األاعاب ببي ععألااا ببي اب ببا عب ب
ستش ف  ،ب رةث(نبناش .1118 ،
15
ابنراهي عبنند ب عبنند انننر ة  ،نعكألاسبألات ة اببي األاعاببي ععألاااببي اببا ري
ري ألا ةي عأل اي األاعاي ععألاااي  ،املنصىرة(مصر .1118 ،
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امل٪ؾط ايعاّ يجك ١املػتًٗهني إىل أزَْ ٢ػت ٣ٛي٘ عاّ ٚ :1992شيو ْتٝذ١

ربٛف ا ملػتجُط ،ٜٔسٝح تطادع نٌ َٔ َ٪ؾط ايٓؿاط ايكٓاع ٞيف ْٜٛٛٝضى،
٪َٚؾط ايطًب عً ٢ا٫غتٗ٬ى إىل أزْ ٢ق ١ُٝهلُا َٓص أنتٛبط  ،2001نُا
اغبؿض َعسٍ اغتدساّ ايطاق ١اْ٫تاد ١ٝ٭زَْ ٢ػت ٣ٛي٘.
 )7تطادع ذب ٌٜٛضٚ٩ؽ ا٭َٛاٍ إىل ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜه ١ٝحبٛاي :%50 ٞيسضد١
إٔ ذب  ٌٜٛضٚ٩ؽ ا٭َٛاٍ أقب ناؾٝا ؾكط جملطز غس ايعذع يف املٝعإ ايتذاضٟ
ا٭َطٜه ،ٞايص ٟبًؼ سٛايًَٝ 60 ٞاض ز٫ٚض.
 )8تطادعت عًُٝات بٓا ٤املػانٔ ْػب :%600 ١يتكٌ إىل ٚ ًَٕٛٝ 65.1سس ٠غٜٓٛا،
َكاضْ ١باملعسٍ ايػٓ ٟٛاملػذٌ ٚ ًَٕٛٝ 71.1 ٖٛٚسس ،٠نُا تطادع عسز تكاضٜ
ايبٓا ٤إىل  978أيـ ٚسسَ ٠كابٌ ٚ ًَٕٛٝ 61.1سسٚ ،٠تطادعت نصيو َعٗا أغعاض
املػانٔ.
 )9اهلبٛط ايػطٜع يف غعط ايعًُ ١ا٭َطٜهَ ١ٝكابٌ ايعُ٬ت ايطٝ٥ػ ١ٝا٭خط ٣يف
ايعاملٚ :خاق ١ايني ٚايٛٝضٖٚ ،ٚصا َا أز ٣يتعاٜس ايتش ٍٛعٔ ايتعاٌَ بايس٫ٚض غٛا٤

َٔ قبٌ ا٭ؾطاز أ ٚايس.ٍٚ
)10

تطادع أضباح ايبٓٛى ا٭َطٜهٚ :١ٝشيو بعس اْعساّ َبايؼ نبري َٔ ٠ايسٕٜٛ

ايعكاض ١ٜاييت مل تتُهٔ َٔ ذبكًٗٝاٚ ،تٛاىل إع ٕ٬اْٗٝاض قٓازٜل ايتشٛط ايتابع١
يعسز َٔ ايبٓٛى ،بػبب ايكطٚ

ايعكاض ١ٜايطزٚ ١٦ٜسسٚخ عًُٝات بٝع ٚاغتشٛاش يف

ازبٗاظ املكطيف بأغعاض َتسْ ١ٝدسا بعس تطادع أغعاض أغِٗ املكاضف بؿهٌ
نبري.
)11

ظٜاز ٠املؿرتٜات ا٭داْب سبكل يف ايؿطنات ٚاملكاْع ا٭َطٜه :١ٝشيو

بػبب تطادع أغعاض ا٭غِٗ ٚتطادع ق ١ُٝايس٫ٚض ،سٝح بًػٖ ١ص ٙاملؿرتٜات سٛايٞ
ًَٝ 414اض ز٫ٚض يف ْٗا ١ٜايطبع ا٭ٚ ،2008 َٔ ٍٚشيو بٓػب ١ظٜاز ٠سٛاي%90 ٞ
َكاضْ ١بٓؿؼ ايؿرت َٔ ٠عاّ .2006
أغايٝب َعازب ١ا٭ظَ ١املاي ١ٝأَطٜهٝا:
تبًٛضت أغايٝب َٛادٗ ١ا٭ظَ ١أَطٜهٝا ؾُٝا عطف خبط ١اْ٫كاش ا٭َطٜه ١ٝاييت
قاغٗا ٚظٜط اشبعاْ ١ا٭َطٜهٖٓ" ١ٝط ٟبٛيػ ;"ٕٛإش تعترب ٖص ٙاشبط ١أنرب خط ١اْكاش
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يف ايتاضٜذ َٔ سٝح ا٭ُٖٚ ١ٝاسبذِ ٚا٭َٛاٍ املدكك ١يٲْكاش ٚقس مت عط

ٖصٙ

اشبط ١عً ٢صبًؼ ايٓٛاب ا٭َطٜه ٞٱقطاضٖا ٚ ،2008/09/30 ّٜٛيهٓٗا ضؾهت
َٔ قبٌ ٚٚ 228اؾل عًٗٝا ْ 205ا٥باٚ ،بعس شيو إٔ أ زخًت عًٗٝا بعض ايتعس٬ٜت
ٚعطنت عً ٢صبًؼ ايؿٛٝر يف  ، 2008/10/2حبٝح مت اقطاضٖا يف ٖصا اجملًؼ
ٚٚاؾل عًٗٝا ٚ 74ضؾهٗا  َٔ 25ا٭عهاٚ ،٤أعٝس عط

اشبط ١عً ٢صبًؼ ايٓٛاب ّٜٛ

ٚ ،2008/10/03مت املٛاؾك ١عًٗٝا حبٝح اقطٖا ٚ 263عاضنٗا  171عهٛاٚ ،إٕ دٖٛط
خط ١اٱ ْكاش ا٭َطٜه ٖٛ ١ٝإٔ تؿرت ٟايسٚي ١أقٖ ٫ٛايهَ ١طتبط ١بايطٖ ٕٛايعكاض١ٜ
بكًَٝ 700 ١ُٝاض ز٫ٚضٚ ،17قس نإ ايػط

َٔ ٖص ٙا٭خري ٠إْكاش ايٓعاّ املايٞ

ا٭َطٜه ،ٞبعس أظَ ١ايطٖٔ ايعكاض ٟاييت أثطت عً ٢قطاع ايبٓٛى ٚا٭غٛام املاي١ٝ
ا٭َطٜه ١ٝاملٗسز ٠باْٗٝاض ا٫قتكاز ا٭َطٜهٚ ٞتٗسف اشبط ١إىل:18
 تأَني محا ١ٜأؾهٌ يًُسخطات ٚا٭َ٬ى ايعكاض ١ٜاييت تعٝس إىل زاؾع ٞايهطا٥ب.
 محا ١ٜاملًهٚ ١ٝتؿذٝع ايٓ ُ ٛا٫قتكازٚ ٟظٜاز ٠عا٥سات ا٫غتجُاضات إىل أقك٢
سس ممهٔ.
 نُا تٗسف إىل َٛادٗ ١أخطط أظَ ١عكاض ١ٜؾٗستٗا ايٜ٫ٛات املتشسَٓ ٠ص تعطنٗا
٭ظَ ١ايهػاز ايهبري عاّ  ،1929ملػاعس ٠املكرتنني ايصٜٛ ٜٔادٗ ٕٛقعٛبات يف
تػسٜس أقػاطِٗ عٔ ططٜل ضؾع غكـ ايكطٚ

ايعكاض ١ٜاييت بإَهاِْٗ تكانٓٝا

َكابٌ نُاْ ١عاَ.١
ٚيكس عاض

ايطٝ٥ؼ ا٭َطٜه" ٞدٛضز بٛف" يف بسا ١ٜا٭َط خط ١اٱْكاش املاي;ٞ

ؾكس ضأ ٣ؾٗٝا إْكاشا ملكرتننيٚ ،املكطن ٕٛايصٜ ٫ ٜٔؿعط ٕٚباملػٚ٪يٚ ،١ٝيهٓ٘ بعس
شيو ايرتادع عٔ ايتٗسٜس باغتدساّ ايؿٝت( ٛسل ايٓكض) نس اشبط ١بعس قٚ ٍٛظٜط
اشبعاْ ١ا٭َطٜهٖٓ" ١ٝط ٟبٛغ "ٕٛبإٔ زعِ ؾطنيت (ؾاَْ ٞا(ٚ )ٟؾطٜسَ ٟاى) ٖٛ
أَط نطٚض ٟيتٗس ١٥ا٭غٛام احملًٚ ١ٝاشباضدٚ ،١ٝاعتُس صبًؼ ايؿٛٝر ْل خط١
اٱْكاش بأغًب 72 ١ٝقٛتا َكابٌ َعاضن 13 ١قٛتا عكب َٛاؾك ١صبًؼ ايٓٛاب.19
16

يىصف أبى فارة ،ي تؤ ص ة اي األاعاي ععألاااي .1112/12/11 ،http://iefpedia.com/.../9-pdf ، 8002
17
عبد املطلب عبد ا جيد ،ع ةال ا ياي ا عث ؤ ة ابي األاعابي ا ب ياي ععألااابي أ ابي عب ظ ععربألاة ةا باابي ،انندار ا جامعينت ،كصنكندريت،1118 ،
ص.227- 226
18
ةيكبيديا ،ة اي األاعاي ععألاااي .1112/11/12 ،http://www.ar.wikipedioalgerie.dz ، 8008- 8002
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على املصتوى األوروبي:
آثاض ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعامل ١ٝعً ٢املػت ٣ٛا٭ٚضٚب:ٞ
ؾٗست أٚضٚبا أٚناعا غ ١٦ٝيف ايكطٕ ٚ 21خاق ١يف ظٌ ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعامل١ٝ
ا٭َطٜه ;١ٝإش أخصت أنرب امل٪غػات املاي ١ٝاييت نإ ٜؿاض هلا بايبٓإ دصٚضٖا متتس
إىل ؾرت( ٠ح.ع )2.تتٗاٚ ٣ٚتت٬ؾ ،20٢حبٝح غذًت أٚضٚبا تطادع َ٪ؾط نٌ َٔ
زانؼ ا٭ملاْٚ ٞناى ايؿطْػَٝٚ ٞبتٌ اٱٜطايٚ ٞؾٛتػ ٞايربٜطاَْ ،ٞتذاٚظ ٠اهلبٛط
ايص ٟعكب أسساخ  11غبتُرب  2001نُا عازت ايبٛضقات إىل َػتٛاٖا قبٌ  5غٓٛات
ٚبصيو ؾكست ا٭غِٗ ا٭ٚضٚب ١ٝعب َٔ %44 ٛقُٝتٗا َٓص بساٚ ،2008 ١ٜاغبؿض ايٛٝضٚ
َكابٌ ايس٫ٚض ٚتعُكت املداٚف َٔ أظَ ١ا٥٫تُإ بطغِ خؿض َعس٫ت ايؿا٥س ٠عً٢
ايٛٝضٚ ٚنذ املعٜس َٔ ايػٛٝي ١يف ايٓعاّ املكطيفٖٚ ،21صا ٚقس ٖبط اْ٫تاز ايكٓاع٢
ا٭ٚضب ٢ؾَ ٢ا 2008 ٜٛمبعسٍ  ٖٛٚ ،% 1.9ا٫غبؿا

ا٭نجط سس ٠ؾ ٢ؾٗط ٚاسس َٓص

أظَ ١غعط ايكطف ؾٚ ، 1992 ٢قس غذٌ ا٫قتكاز ا٭ٚضٚب ٢ؾ ٢ايطبع ايجاْ َٔ ٢ايعاّ
اغبؿاناً قسض ،% 0.2 ٙعً ٢غب ٌٝاملجاٍ اضتؿعت سا٫ت ايبطاي ١ؾ ٢ا٫قتكاز ايربٜطاْ٢
سػب إسكا٤ات "َهتب اٱسكا٤ات ايك "١َٝٛإىل  ،904.900بعٜاز ٠سٛاىل 32.500
سايٚ ١شيو ؾ ٢أغػطؼ  ،2008بُٓٝا ؾٗس ا٫قتكاز اٜ٫طيٓس ٣ؾ ٢ايطبع ا٭َٔ ٍٚ
ايعاّ اْهُاؾاً ؾ ٢امجاىل ايٓاتر احملً ٢قسض ٢ٖٚ ،%1.5 ٙايػابك ١ا٭ٚىل هلا َٓص عاّ
ٚ ،1983نصيو اْهُاؾاً قسض % 0.5 ٙؾ ٢ايطبع ايجاْ ٢يتكب بصيو أٜطيٓسا أٚىل زٍٚ
ا٫ذباز ا٭ٚضب ٢زخ ً٫ٛؾ ٢ايهػاز ا٫قتكاز ،ٟأَا أغباْٝا ؾكس ظبشت ؾ ٢دبٓب
اْ٫هُاف ؾ ٢ايٓؿاط ا٫قتكازٚ ٣يهٓٗا بايطغِ َٔ شيو قس عاْت َٔ اضتؿاع ؾسٜس
ؾَ ٢عس٫ت ايبطاي ١سٝح ٚقًت إىل  ،%9.9ؾكس اظزازت سا٫ت ايبطاي ١ؾ ٢ا٫قتكاز
ا٭غباْ ٢بٓش 425 ٛأيـ ساي ١عٔ ٚ ، 2007نٌ تًو ايعٛاٖط اشباق ١با٭ظَ ١اْتكًت
بسٚضٖا إىل ايس ٍٚا٭خطَ ٣جٌ بًذٝها ٚايُٓػا ٚأملاْٝا ٚايػٜٛس ٚايسامنطى ٚغريِٖ َٔ
ايس ٍٚا٭ٚضٚب.22١ٝ
11

François Lenglet, La crise des années 30 est devant nous , PERRIN, France, 2008, P:121.
11
يى،س ننلم ةن ن رينت ،أ اب ببي عب ب ظ ععرب بألاة ي ب بألا ة ل ب بألاة ليب بألا  ،امللتق ننل انن نندة ح ننى  :ة ا ببي األاعاب ببي ري ب بألا ةي ع عاب ببي
صطيف(ا جسائر .1118 ،
11
عبد ب اجي ،ة اي األاعاي ععألاااي املهال ةس ألاز .1112/12/16 ،www.pidegypt.org/download/from.../15.pdf ،
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أغايٝب َٛادٗ ١ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعامل ١ٝأٚضٚبٝا:
بسأت َٛادٗ ١ا٭ظَ ١املاي ١ٝيف أٚضٚبا بتشطنات أساز َٔ ١ٜايس ٍٚا٭ٚضٚب ،١ٝتؿتكط
إىل ايتٓػٝل ٚاملٛسس ٚإٕ تٛاؾكت ؾُٝا بٗٓٝا يف اٱغرتاتٝذ ١ٝاييت ذبهُٗا ثِ تطٛض
ا٭َط بعس شيو إىل إزضاى أُٖ ١ٝايتٓػٝل املؿرتى٫ ،رباش َٛاقـ َتٓاغك ١بني ٖصٙ
ايس ٍٚيف َٛادٗ ١ا٭ظَ ١املاي.١ٝ
 )1ذبطنات ا٭ٚضٚب ١ٝا٭ساز ١ٜيف َٛادٗ ١ا٭ظَ ١املاي :١ٝحبيث قامت اململكة املتحدة
بتخصيص ما مقداره  73مليار جنيو إسرتليين ،أي ما يعادل  1736مليار يورو الستعمااها  ي راا
أسهم البنوك املتعثاة مثل  Lloyd TSBو   Royal Bank of Sestlandي حالة ما إذا
كان املستثماون اخلواص أحجموا عن راا بعض ىذه األسهم ،فوجدت الدولة نفسها مسامهة
حبوايل  َٔ % 60إمجاي ٞأغِٗ ٖص ٙامل٪غػات ،إناؾ ١إىل إٔ اسبه ١َٛايربٜطاْ١ٝ
غتك ّٛبهُإ َا قُٝت٘ ًَٝ 250اض دٓ ٘ٝإغرتيٝين َٔ ز ٕٜٛايبٓٛى املتعجط٠
باغتشكاقات ،أَا أملاْٝا ؾٗ ٞربطط ٱقساض غٓسات عُ ١َٝٛبكًَٝ 107.3 ١ُٝاض
ٜٛض ٚيؿطا ٤سكل ضأمساي ١ٝيف ضأؽ َاٍ ايبٓٛى املتعجط ،٠إناؾ ١إىل نُإ زٕٜٛ
بكًَٝ 400 ١ُٝاض ٛ ٜض ،ٚؾاسبه ١َٛا٭ملاْ ١ٝمل ذبسز بعس ازبٗات ايبٓٛى اييت
غتػتؿٝس َٔ ٖصا ايسعِ ٚيهٔ املطدع سايٝا ٖ ٛإٔ بعض ٖص ٙا٭َٛاٍ غتػتعٌُ
َٔ ططف ايبٓٛى َجٌ  Landsbankenأ ٚاملكطنني اٱقًُٝٝنيٚ ،با٭خل ايبٓٛى
اييت تأثطت بأظَ ،"subprime" ١أَا اسبه ١َٛايؿطْػ ١ٝؾكس قطضت زعِ ايبٓٛى
مببًؼ ًَٝ 40اض ٜٛضٚ ٚنُإ ايس ٕٜٛاملتعجط ٠مبا قُٝت٘ ًَٝ 320اض أٚضٚ ،ٚنصيو
اسبه ١َٛاٱغباْ ١ٝقطضت نُإ ايس ٕٜٛاملتعًك ١بايبٓٛى مببًؼ ًَٝ 100اض أٚض،ٚ
ٚؾٛض إع ٕ٬ايس ٍٚا٭ٚضٚب ١ٝايس ٍٚا٭ٚضٚب ١ٝعً ٢طبطط نُإ ايس ٕٜٛاملتعجط،٠
اضتؿعت تهايٝـ نُإ ايس ٕٜٛهلص ٙايس ،ٍٚؾايس ٕٜٛايربٜطاْ ١ٝاضتؿعت يف خٍ٬
ث٬ث ١أٜاّ َٔ  41أيـ دٓ ٘ٝإىل  47أيـ دٓ ٘ٝخبكٛم نُإ َبًؼ ٜ٬َ 10ني دٓ٘ٝ
ملس ٠مخؼ غٓٛاتٚ ،اضتؿعت تهًؿ ١نُإ ايس ٜٔا٭ملاْ 23 َٔ ٞأيـ ٜٛض ٚإىل 27
أيـ ٜٛض ٚيف ظطف ث٬خ أٜاّ ٚاشبام بهُإ ز ٜٔقسضٜ٬َ 10 ٙني ٜٛض ٚملس ٠مخؼ
غٓٛات.23
12

عبد انقادر بلطاش،

األات ة األات األاعاي ععألاااي أ اي  ،sub-primeنياند ،ا جسائر.65- 64 ،1118 ،
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 )2ايتشطى ا٭ٚضٚب ٞاملٓػل ٚاملؿرتى يف َٛادٗ ١ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعاملٚ :١ٝد٘ ايربملإ
ا٭ٚضٚب ٞطًبا ضمسٝا يًذٗاظ ايتٓؿٝص ٟا٭ٚضٚب ،ٞٱعساز تؿطٜعات دسٜس ،٠تعٌُ
عً ٢نبط عٌُ املكطيف يف أٚضٚبا ،عً ٢خًؿ ١ٝا٫ظَ ١املاي ١ٝبأغًب ١ٝنبري٠
(مبٛاؾك 565 ١قٛتا َٚعاضنٚ 74 ١اَتٓاع  َٔ 18ايٓٛاب عٔ ايتكٜٛت)ٚ ،ؾسز
ايربملإ ا٭ٚضٚب ٞعً ٢نطٚضٚ ٠نع قٛاعس قاضَ ،١ملطاقب ١سطن ١ا٭غٛام املاي،١ٝ
ٚنُإ اغتُطاض ؾاعًٝتٗاٚ ،زعِ ايسٚض ايص ٟتًعب٘ ايبٓٛى املطنع ١ٜا٭ٚضٚب ١ٝيف
سطن ١ايػٛمٚ ،اعتُاز َبسأ ايؿؿاؾٚ ١ٝاحملاغبٚ ،١غطع ١تطبٝل ايهُاْات عً٢
ايٛزا٥ع املكطؾ ١ٝبؿهٌ َتٓاغل بني ايس ٍٚا٭عهاٚ ،٤نطٚض ٠تٓؿٝط ٚنبط عٌُ
ٚنا٫ت ايتكٓٝـ ا٥٫تُاْٚ ،ٞبٓا ٤عً ٘ٝعكست يف باضٜؼ قَُ ١كػط ٠عاّ 2008
سهطتٗا ايس ٍٚا٭ضبع ١ا٭ٚضٚب ١ٝيف صبُٛع ١ايػبع ايكٓاع ٖٞٚ ،١ٝؾطْػا ٚأملاْٝا
ٚاملًُه ١املتشسٚ ٠اٜطايٝا ،بٗسف إعساز "تؿدٝل ٚضٚ ١ٜ٩خط ١عٌُ" ميهٔ إٔ
تؿهٌ قاعس٫ ٠دتُاع ٚظاض ٠املاي ١ٝا٭ٚضٚبٝني يف يٛنػبٛضؽ  8- 7 َٜٞٛأنتٛبط
ايتاي ٞتًب ١ٝيسع ٠ٛغابك َٔ ١ايطٝ٥ؼ ايؿطْػ ٞيًٓعط يف "إعاز ٠بٓا ٤ايطأمساي "١ٝعً٢
أغؼ دسٜس ،٠تتشً ٢بايؿؿاؾٚ ١ٝباملػٚ٪يٚ ،١ٝاقرتست بطٜطاْٝا يف ٖص ٙايكُ١
إْؿا ٤قٓسٚم أٚضٚب ٞبطأؽ َاٍ ٜكٌ إىل ًَٝ 12اض دٓ ٘ٝاغرتيٝين ملػاعس٠
امل٪غػات ايكػط ،٣يف سني ضنعت ؾطْػا عً ٢نطٚض ٠تبين خط َٔ ١ؾكني:
ا٭ ٍٚيف املس ٣ايككري ٜطنع عً ٢محا ١ٜايكطاع املكطيف ا٭ٚضٚب َٔ ٞاٱؾ٬ؽ
ٚطُأْ ١املٛزعني ٚزعِ ايجك ١بايبٓٛى ا٭ٚضٚب َٔ ١ٝخٚ ٍ٬قٛف اسبهَٛات جباْب
ايبٓٛى يف ٖص ٙا٭ظَ ،١أَا ايؿل اٯخط ؾٗ ٛعً ٢املس ٣ايبعٝس ٜٚطنع عً ٢نطٚض٠
بٓا" ٤ايطأمساي ١ٝاملاي "١ٝعً ٢أغؼ دسٜس.24٠
على املصتوى العربي:
آثاض ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعامل ١ٝعً ٢ايس ٍٚايعطب:١ٝ
اْعهػت ا٭ظَ ١املاي ١ٝا٭َطٜه ١ٝعًَ ٢ععِ اقتكازٜات ز ٍٚايعامل ٚمبا إٔ
ايس ٍٚايعطب ١ٝدعَٓ َٔ ٤ع ١َٛا٫قتكاز ايعامل ٞؾإْٗا غٛف تتأثط غًبا بٗص ٙا٭ظَ ،١بٌ
13

عبنند اننننا ،بننو ع ن  ،أ اببي عب ظ ععربألاة أ بألا ببص ة اببي األاعاببي ععألاااببي  ،رصننانت ماجضننت ر(م ر م ننىرة  ،جامعننت دا ن ابنراهي  ،ا جسائننر،1111/1118 ،
ص.143- 142
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يف ٚاقع ا٭َط قس تأثطت بايؿعٌَٚ ،س ٣تأثط ايس ٍٚايعطبٜ ١ٝعتُس عً ٢سذِ ايع٬قات
ا٫قتكاز ١ٜاملاي ١ٝبني ايس  ٍٚايعطبٚ ١ٝايعامل اشباضدٚ ،ٞيف ٖصا اٱطاض ميهٓٓا تكػِٝ
ايس ٍٚايعطب ١ٝإىل ث٬ث ١صبُٛعات َٔ سٝح َس ٣تأثطٖا با٭ظَ:ٖٞٚ ١
اجملُٛع ١ا٭ٚىل ٖٞ :ايس ٍٚايعطب ١ٝشات اْ٫ؿتاح ا٫قتكازٚ ٟاملاي ٞاملطتؿعٚ ١تؿٌُ
صبًؼ ايتعا ٕٚاشبًٝذ ٞايعطب ،١ٝمتجٌ قازضات ٖص ٙاجملُٛعْ ١ػب ١نبري َٔ ٠ايٓاتر
احملًٚ ،ٞايٓؿط ٖ ٛاملكسض ايطٝ٥ؼ يًسخٌ ايٛطينٚ ،قس يٛسغ دطا ٤تساعٝات ا٭ظَ١
اغبؿا

أغعاض ايٓؿط َٔ سٛاي 150 ٞز٫ٚضا يًربَ ٌٝيف ؾٗط ٜٛي/ٛٝمتٛظ املان ٞإىل

سٛاي 77 ٞز٫ٚضا يًربَ ٌٝسايٝا أ ٟاغبؿا
ا٫غبؿا

بٓػبٚ ،%50 ١مما ٫ؾو ؾ ٘ٝإٔ ٖصا

اسباز غ٪ٝثط عًٚ ٢نع املٛاظْات ايعاَ ١ايكازَٚ ١عًَ ٢عس٫ت ايُٓٛ

ا٫قتكاز ;ٟإش إٕ َعس٫ت ايُٓ ٛيف ايٓكـ ايجاْ 2009 ٚ 2008 َٔ ٞغتٓدؿض َكاضْ١
مبعس٫ت ٚ 2007ايٓكـ ا٭ْ َٔٚ ،2008 َٔ ٍٚاس ١ٝأخط٬ٜ ٣سغ إٔ ايٓؿاط املايٞ
يس ٍٚصبًؼ ايتعا ٕٚاشبًٝر يف ايعامل اشباضد ٞنبري َٔ ،سٝح مت اغتجُاض دع٫ ٤
ٜػتٗإ ب٘ َٔ عٛا٥س ايٓؿطٚ ،سٝح ٬ٜسغ إٔ ز ٍٚاشبًٝر أقبشت متتًو قٓازٜل
ثطٚات غٝاز ١ٜتػتجُط يف اشباضز خكٛقا يف ايٜ٫ٛات املتشس ٠ا٭َطٜهٚ ١ٝأٚضٚبا.25
اجملُٛع ١ايجاْٚ ١ٝايجايج ٖٞٚ :١ايس ٍٚايعطب ١ٝشات زضد ١اْ٫ؿتاح املتٛغط ٚشات اْ٫ؿتاح
املٓدؿض ،ؾا٭ٚىل تعرب عٔ صبُٛع ١ايس ٍٚايعطب ١ٝغري ايٓؿطٚ ١ٝتؿتٌُ عًَ( ٢كط،
ا٭ضزٕ ،يبٓإ ،املػطب ،غٛضٜا ٚتْٛؼ) ٖٚص ٙايبًسإ ذبت ٟٛعً ٢اقتكازٜات أنجط
تٓٛعا ٚيهٓٗا نعٝؿ ١يف سكٝك ١ا٭َط ،نُا َطتبط ١بعُل با٫قتكاز ايعاملٜٚ ٞعتُس
عً ٢ايٛاضزات غٛا ٤بايٓػب ١ي٬غتٗ٬ى أ ٚا٫غتجُاض ؾه ٬عٔ شيو ؾإٕ ايتكسٜط
ٚا٫غتجُاض ا٭دٓيب املباؾطٚ ،ايتش٬ٜٛت املايٚ ١ٝايػٝاس ١تًعب زٚضا ضٝ٥ػٝا يف ايُٓٛ
ا٫قتكازٚ ٟخًل ؾطم عٌُ يف ٖص ٙايسٖٚ ،ٍٚص ٙاييت تٛاد٘ با٭غاؽ اضتؿاع َعس٫ت
ايبطايٚ ١ايعذع اشباضد ٞيٝؼ يسٜٗا يٝؼ يسٜٗا َا ٜهؿ َٔ ٞايطًب احملً ٞيًتدؿٝـ
َٔ ا٫غبؿا

يف ايطًب اشباضد ،ٞؾؿ ٞظٌ اغبؿا

ايك ٠ٛايؿطا ١ٝ٥احملًْٚ ،١ٝكل

املٛاضز ؾ ٬تػتطٝع سهَٛات تًو ايس ٍٚايبس ٤يف َؿطٚعات اغتجُاض ١ٜنربٜ ٣هاف
إىل شيو عٓكط دسٜس يف ا٭ظَْ ١ادِ عٔ اهلؿاؾ ١ايٓػب ١ٝيًكطاع املكطيف ايصٜ ٟعتُس
14

"ناى "ناى ة خرةش ،ة اي األاعاي ععألاااي ليألا اا ر اي ،ا جسل انرابع ،مرجع صابق ،ص.117- 116
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بؿس ٠عً ٢ايبٓو املطنعٚ ،ٟأَا ايجاْ ١ٝؾتؿتٌُ ايبًسإ ايؿكري( ٠ايػٛزإ ،اي،ُٔٝ
َٛضٜتاْٝا ،دٝبٛت ،ٞايكَٛاٍ ،دعض ايكُط)ٚ ،قس مت ايتدً ٞعٔ تًو ايس ٍٚاييت تعاْٞ
أقَ َٔ ٬ؿه٬ت اقتكازٚ ١ٜادتُاعٚ ١ٝتطنت يتٛاد٘ ا٭ظَٚ ١سسٖا يف ظٌ زعِ
زٚي ٞنعٝـٚ ،عً ٘ٝؾُٔ املطد إٔ ٜعزاز ايؿكط ٚايتٛتطات ا٫دتُاع ١ٝيف تًو ايب٬ز
غٛا ٤يف ظٌ عسّ ايكسض ٠ايٓعِ ايكا ١ُ٥عً ٢نُإ اسبس ا٭زْ َٔ ٢ايتٓػٝل يًتعاٌَ َع
ايطنٛز ايعاملٚ ،ٞعً ٘ٝؾإٕ ٖص ٙايبًسإ حباد ١إىل إعاي ١اْؿػِٗ َٔ أدٌ ايتػًب عً٢
ا٭ظَٚ ١إزاض ٠عٛاقبٗاٚ ،26عً ٢ايعُ ّٛؾُٝهٔ سكط تأثري ا٭ظَ ١املاي ١ٝعً ٢زٍٚ
اجملُٛعتني ٚإٕ ناْت أقٌ تأثطا با٭ظَ َٔ ١غابكتٗاٚ ،شيو ْعطا يعسّ اْسَادٗا يف
ايتذاض ٠ايعامل ١ٝبػبب ؾكطٖا ٚٚنعٗا ا٫قتكاز ،ٟيف ايٓكاط ايتاي:27١ٝ
 اضتؿاع َعس٫ت ايتهدِ عٔ َػتٜٛات ايكٝاغ ١ٝاييت تٓاٚيت خكٛقا أغعاض
ايعكاضات ٚاملػانٔ ،بػبب ايتهدِ املػتٛضز َٔ اشباضز ٚاْعهؼ شيو ظٜاز ٠يف
أغعاض املٛاز ايػصاَٛٚ ١ٝ٥از ايبٓا.٤
 خػاض ٠بعض ٖص ٙايس ٍٚاييت سبكت بكٓازٜكٗا ايػٝاز ١ٜاملتٛانعْ ١ػب ١يسٍٚ
اشبًٝر َجٌ يٝبٝا ٚازبعا٥ط.
 نٝاع أَٛاٍ ٖص ٙايس ٍٚاملػتجُط ٠يف أَطٜها ٚاْعهاؽ شيو عً ٢املٛاطٔ ايعازٟ
يف ضاتب٘ ايتكاعسٚ ٟيف صبا٫ت ايكشٚ ١ايػصا ;٤٭ٕ ٖص ٙايس ٫ ٍٚمتتًو َكسضا
ثابتا ٜسض عًٗٝا أَٛا ٫نس ٍٚاشبًٝر.
 تٛقع نعـ املعْٛات اشباضد َٔ ١ٝز ٍٚايػطب ٚقٓسٚم ايٓكس ٚايبٓو ايسٚيٝني ،اييت
تعتُس عًٗٝا عسز َٔ ٖص ٙايس ،ٍٚناملعْٛات املكسَ.ّ.ٚ( َٔ ١أ) يهٌ َٔ َكط
ٚا٭ضزٕ ٚغريُٖا.

15

مهن ن ن نندن دمحم انقص ن ن ن نناص ،ة اب ب ب ببي األاعا ب ب ب ببي ععألاااب ب ب ببي أ ب ب ب بألا اب ب ب ببا ع ب ب ب ب
.1112/12/18
16
عع باب ب ب ببي ،http://alaa-abu-saleh.blogspot.com/2009/01/blog-post_07.html ،
عن ن ن ننالل أبن ن ن ننى ةن ن ن ننا  ،أ ب ب ب ب ة اب ب ب ببي األاعاب ب ب ببي ععألاااب ب ب ببي اب ب ب ببا ع ب ب ب ب
.1112/12/18
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أغايٝب َٛادٗ ١ا٭ظَ ١عطبٝا:
٬ٜسغ أْ٘ ضغِ تأثط ايس ٍٚايعطب ١ٝبا٭ظَ ١ايعامل ١ٝغٛا ٤بكٛضَ ٠باؾط َٔ ٠خٍ٬
ايتأثريات املباؾط ٠أ ٚبكٛض ٠غري َباؾطٚ ،٠عً ٘ٝؾكس ٫ست يف ا٭ؾل ايعسٜس َٔ
املكرتسات ٚايتكٛضات يعٌ َٔ أُٖٗا:28
 تك ١ٜٛاملػتًٗو ايعطب ٞٱنػاب٘ ايكسض ٠عً ٢اٱْؿام ٚظٜاز ٠ايطًب عً ٢ايػًع
ٚاشبسَات ايعطب.١ٝ
 ظٜاز ٠تسؾل ا٫غتجُاضات ايعطب- ١ٝايعطب ١ٝزاخٌ املٓطك ١ايعطب.١ٝ
 إْؿا ١٦ٖٝ ٤عطبَ ١ٝػتكً ١يًتُ ٌٜٛبني ايس ٍٚايعطب ١ٝمبؿاضنات َاي َٔ ١ٝايسٍٚ
ايعطبٚ ١ٝايبٓٛى املطنعٚ ١ٜايػطف ايتذاضٚ ١ٜايكطاع اشبام عَُٛا يتػٝري ايتٌُٜٛ
ملػتجُط ايكطاع اشبام ٱقاََ ١ؿطٚعات ظضاعٚ ١ٝقٓاعٚ ١ٝخسَ ١ٝيعٜاز ٠سذِ
ايطًب عً ٢ايػًع ايعطبَٚ ١ٝهاعؿ ١سذِ ايتذاض ٠ايبٚ ،١ٝ٦ٝتكٖ ّٛص ٙاهل ١٦ٝبإْؿا٤
قٓسٚقني أٚهلُا يتُ ٌٜٛاملؿطٚعات ايكػري ٠بتكس ِٜقطٚ
ايبطايٚ ١قطٚ

دباضَٝ ١ٜػط ٠يًشس َٔ

يًشس َٔ ايؿكط ٚتساض نٌ ٖص ٙايكٓازٜل ٚاهل ١٦ٝعً ٢أغؼ

اقتكاز ١ٜغًٚ ١ُٝنٌ زٚي ١سػب َػاُٖتٗا أْ ٚكٝبٗا يف اهلٚ ١٦ٝضأؽ املاٍ املكرتح
يًًَٗٝ ١٦ٝاض.
 إْؿا ٤قٓسٚم يًطٛاضَُٗ ،٨ت٘ إطؿاَ ٤ا اؾعًت٘ ا٭ظَ ١املاي َٔ ١ٝسطا٥ل إشا َا اْٗاض
بٓو نبري بسٚي ١أ ٚاٖتعت زعاُٗ٥ا املاي ١ٝؾٝػع ٢إىل َػاعستٗا يتجبٝت ْعاَٗا
املايٚ ٞايكٓسٚم املكرتح بطأؽ َاٍ ًَٝ 70اض ز٫ٚض.
 ا٫دبا ٙإىل اغتجُاض ايعٝين احملً ٞايعطب ٞيف املٛاضز ايطبٝعٚ ١ٝعٌُ َٓعْ ١َٛكٌ
غهو سسٜسٚ ١ٜاغتك٬ح أضان ٞسػب طبٝع ١نٌ زٚي ١سٝح تعترب املٓطك١
ايعطبَٓ ١ٝطك ١عذع غصا ٞ٥ندِ دسا ٚنصيو ا٫دبا ٙإىل ا٫غتجُاض يف ايكٓاعات
ايتش.١ًٜٝٛ
 ايعٌُ عًٚ ٢نع خط ١عٌُ عً ٢املػت ٣ٛنٌ زٚي ١ملٛادٗ ١اٯثاض املباؾطٚ ٠غري
املباؾط ٠با٭ظَ ١عً ٢ايسٚي ١ايٛاسسٚ ٠تعٌُ با٭غاؽ عً ٢تك ١ٜٛزٚض ايبٓو املطنعٟ
ٚظٜاز ٠قسضت٘ عً ٢ايطقاب ١املكطؾ.١ٝ
17

عبد املطلب عبد ا جيد ،ع ةال ا
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 ايعٌُ عً ٢ذبكٝل ايعساي ١ا٫دتُاعٚ ١ٝإعاز ٠تٛظٜع ايسخٌ ٚايجط ٠ٚعطبٝا.
 ايعٌُ عً ٢ظٜاز ٠ايسخٚ ٍٛا٭دٛض ٚإعساز ٖٝانٌ دسٜس ٠يٮدٛض عطبٝا.
 ظٜازَ ٠ؿطٚعات ايبٓ ١ٝا٭غاغٚ ١ٝايتٓػٝل ؾُٝا بني ايس ٍٚايعطب ١ٝيف ٖصا اجملاٍ.
 زعِ ٚتك ١ٜٛاملؿطٚعات ايكػريٚ ٠املتٛغط ١عًَ ٢ػت ٣ٛنٌ زٚي.١
ثالثاً  :النظام المالي اإلسمامي حل لزأزمة
يف ظٌ تٓاَ ٞآثاض ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعاملٚ ١ٝدبسزٖا بني سبعٚ ١أخط ٣ادبٗت ازبٗٛز
عً ٢املػت ٣ٛايكططٚ ٟايسٚي ٞضباٚي ١اشبطٚز َٔ ٖص ٙا٭خريٚ ٠اختٝاض ايططٜل املِ٥٬
ملعازبتٗا إ ٫أْٗا اظزازت تعكٝسا ٚغ٤ٛاٚ ،يف ططٜل ايبشح عٔ َٓٗر دسٜس يتعايف َٔ
اٯ ثاض ايٛخ ١ُٝاييت خًؿتٗا ا٭ظَ ،١بسأ عًُا ٤ا٫قتكاز يف ايعامل ٜتذٗ ٕٛعب ٛاٱغّ٬
ٱػباز نايتِٗ ؾٚ ٘ٝاٖتُٛا بسضاغ ١ا٫قتكاز ا٫غَٗٓ َٞ٬ذا ْٚعُا ٚؾهطا
ٚتطبٝكا.29
الضوابط والقواعد اليت يقوم عليها النظام املالي اإلشالمي :
ٜك ّٛايٓعاّ املايٚ ٞا٫قتكاز ٟاٱغ َٞ٬عً ٢صبُٛع َٔ ١ايكٛاعس اييت ذبكل ي٘
ا٭َإ ٚا٫غتكطاض ٚبصيو تكً ٌٝاملداطط باملكاضَْ ١ع ايٓعِ ايٛنع ١ٝاييت تك ّٛعًْ ٢عاّ
ايؿا٥سٚ ٠املؿتكات املاي ١ٝأُٖٗا َا :30ًٜٞ
 )1ايكٚ ِٝاملجٌ ٚا٭خ٬مٜ :ك ّٛايٓعاّ املايٚ ٞا٫قتكاز ٟاٱغ َٞ٬عًَٓ ٢عَٔ ١َٛ
ايكٚ ِٝاملجٌ ٚا٭خ٬م َجٌ ا٭َاْٚ ١املكساقٚ ١ٝايؿؿاؾٚ ١ٝايتعاٚ ٕٚايتهاٌَ،....
ؾ ٬اقتكاز إغ َٞ٬بس ٕٚأخ٬م َٚجٌٚ ،تعترب ٖص ٙاملٓع َٔ ١َٛايهُاْات اييت
ذبكل ا٭َٔ ٚا٭َإ ٚا٫غتكطاض يهاؾ ١املتعاًَنيٚ ،يف ْؿؼ ايٛقت ذبطّ ايؿطٜع١
اٱغ ١َٝ٬املعاَ٬ت املايٚ ١ٝا٫قتكاز ١ٜاييت تك ّٛعً ٢ايهصب ٚاملكاَطٚ ٠أنٌ
أَٛاٍ ايٓاؽ بايباطٌٜٚ ،...عترب ا٫يتعاّ بايك ِٝاٱمياْٚ ١ٝا٭خ٬ق ١ٝعباز ٠هلل ٜجاب
عًٗٝا املػًِ ٚتهبط غًٛن٘ غٛا ٤نإ َٓتذا أَ ٚػتًٗها ،با٥عا أَ ٚؿرتٜا
ٚشيو يف ساي ١ايطٚاز ٚايهػاز ٚيف ساي ١ا٫غتكطاض أ ٚيف ساي ١ا٭ظَ.١

18

حض ش حض ش اجي ،ص ةؤ ة األات ري ألا ةي(اال يف اظ حاألاؤ ع سال ملسو هيلع هللا ىلص).1112/13/17 ،www.fiseb.com ،
21
و ة أب ةس ألاز ععال ال امل ؤة ع ة الا اا ملألا ؤ اظ االالة ري ألا رس ا  ،مرجع صابق.
ز"ريال بلي با لم،
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 )2قاعس ٠املؿاضنٜ :١ك ّٛايٓعاّ املايٚ ٞا٫قتكاز ٟاٱغ َٞ٬عً ٢قاعس ٠املؿاضن١
يف ايطب ٚاشبػاضٚ ٠عً ٢ايتسا ٍٚايؿعً ٞيٮَٛاٍ ٚاملٛدٛزاتٚ ،ؼبهِ شيو
نٛابط اسب ٍ٬ايطٝب ٚا٭ٚيٝات اٱغٚ ١َٝ٬ذبكٝل املٓاؾع املؿطٚعٚ ١ايػِٓ ٚايػطّ،
ٚايتؿاعٌ اسبكٝك ٞبني أقشاب ا٭َٛاٍ ٚأقشاب ا٭عُاٍ ٚاشبربٚ ٠ايعٌُ ٚؾل
نابط ايعسٍ ٚاسبل ٚبصٍ ازبٗس ٖصا ٜكًٌ َٔ سس ٠أ ٟأظَ ١سٝح ٜٛ٫دس ؾطٜل
ضاب زاُ٥ا ٚأبسا ٚؾطٜل خاغط زاُ٥ا أبسا ،بٌ املؿاضن ١يف ايطب ٚاشبػاضٚ ،٠يكس
ٚنع ايؿكٗاٚ ٤عًُا ٤ا ٫قتكاز اٱغ َٞ٬صبُٛع َٔ ١عكٛز ا٫غتجُاض ٚايتٌُٜٛ
اٱغ َٞ٬اييت تك ّٛعً ٢نٛابط ؾطع ،١ٝنُا سطَت ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬ناؾ١
عكٛز ايتُ ٌٜٛبا٫غتجُاض ايكا ١ُ٥عً ٢ايتُ ٌٜٛبايكطٚ

بؿا٥سٚ ٠اييت تعس َٔ

ا٭غباب ايطٝ٥ػ ١ٝيٮظَ ١املاي ١ٝايعامل ١ٝاسباي.١ٝ
 )3ذبط ِٜاملؿتكات املاي :١ٝسطَت ايؿطٜع ١اٱغْ ١َٝ٬عاّ املؿتكات املايٚ ١ٝاييت تكّٛ
عًَ ٢عاَ٬ت ٜ ١ُٖٝٚػٛزٖا ايػطض ٚازبٗايٚ ،١يكس نَّٝـ ؾكٗا ٤ا٫قتكاز
اٱغَ َٞ٬جٌ ٖص ٙاملعاَ٬ت عً ٢أْٗا َٔ املكاَطات املٓٗ ٞعٗا ؾطعاٚ ،يكس أنس
اشبرباٚ ٤أقشاب ايبكري َٔ ٠عًُا ٤ا٫قتكاز ايٛنع ٞإٔ َٔ أغباب ا٭ظَ ١املاي١ٝ
ايعامل ١ٝاملعاقطْ ٖٛ ٠عاّ املؿتكات املاي ١ٝ٭ْٗا  ٫تػبب تُٓ ١ٝاقتكاز ١ٜسكٝك،١ٝ
بٌ ٖٚ ٞغٚ َٔ ١ًٝغا ٌ٥خًل ايٓكٛز اييت تػبب ايتهدِ ٚاضتؿاع ا٭غعاض نُا تكٛز
إىل أ ضشٍ ا٭خ٬م ،نُا أْٗا تػبب اْٝٗ٫اض ايػطٜع يف امل٪غػات املاي ١ٝاييت
تتعاٌَ مبجٌ ٖصا ايٓعاّ.
 )4ذبط ِٜبٝع ايس ٜٔبايس :ٜٔيكس سطَت ايؿطٜع ١اٱغ ١َٝ٬ناؾ ١قٛض ٚقٝؼ
ٚأؾهاٍ بٝع ايس ٜٔبايسَ ٜٔجٌ :خكِ ا٭ٚضام ايتذاضٚ ١ٜخكِ ايؿٝهات امل٪دً١
ايػساز نُا سطَت ْعاّ دسٚي ١ايسَ ٕٜٛع ضؾع غعط ايؿا٥سٚ ،٠يكس ْٗ ٢ضغ ٍٛاهلل
(م) عٔ بٝع ايهاي ٧بايهاي( ٧بٝع ايس ٜٔبايسٚ ،)ٜٔيكس أنس خرباٚ ٤عًُا٤
ا٫قتكاز ايٛنع ٞإٔ َٔ أغباب ا٭ظَ ١املاي ١ٝاملعاقط ٖٛ ٠قٝاّ بعض ؾطنات
ايٛغاط ١املاي ١ٝبايتذاض ٠يف ايس ٕٜٛمما أز ٣إىل اؾتعاٍ ا٭ظَٖٚ ١صا َا سسخ ؾع.٬
َ )5بسأ ايتٝػري عً ٢املكرت ٜ :ك ّٛايٓعاّ املايٚ ٞا٫قتكاز ٟاٱغ َٞ٬عًَ ٢بسأ
ايتٝػري عً ٢املكرت
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تعاىلٚ" :إٕ نإ ش ٚعػط ٠ؾٓعط ٠اىل َٝػطٚ ٠إٔ تكسقٛا خري يهِ إٕ نٓتِ
تعًُ "ٕٛايبكط ، 280 :٠يف سني أنس عًُاٚ ٤خربا ٤ايٓعاّ املايٚ ٞا٫قتكازٟ
ايٛنع ٞإٔ َٔ أغباب ا٭ظَ ١تٛقـ املس ٜٔعٔ ايػسازٚ ،قٝاّ ايسا ٔ٥بطؾع غعط
ايؿا٥س ،٠أ ٚتسٜٚط ايكط

بؿا٥س ٠أعً ٢أ ٚتٓؿٝص ايطٖٔ عً ٢املسٚ ٜٔتؿطٜسٚ ٙططزٙ

ٜ ٫ٚطقب ؾ ٘ٝإ ٫ٚ ٫شَٖٚ ١صا ٜكٛز إىل أظَ ١ادتُاعٚ ١ٝإْػاْ ١ٝتػبب ايعسٜس َٔ
املؿه٬ت ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜغري شيو.
العالج بناء على املرتكسات االقتصاد اإلشالمي:
إٕ سً ٍٛا٭ظَ ١اييت تطتهع عً ٢املباز ٨ا٫قتكاز اٱغ َٞ٬تتُشٛض س:31ٍٛ
 )1إيػا" ٤ايؿا٥س ٠ايطب َٔ "١ٜٛايتعاَ٬ت املايٚ :١ٝقس أثبتٓا شيو نُٓا يف عٓكط
"املكٝس ٠ايهٓعٚ ،"١ٜا٫عتُاز قاعس" ٠اشبطاز بايهُإ" " ٚنٌ قط

دط َٓؿع١

ؾٗ ٛضبا ضبطّ"ٚ ،اهلل عع ٚدٌ مل ٜعًٔ اسبطب قطاس ١يف ايكطإٓ إ ٫يف قٛي٘ عع
ٚدٌٜ" :ا أٜٗا ايص ٜٔآَٓٛا اتكٛا اهلل ٚزضٚا َا بك َٔ ٞايطبا إٕ نٓت ََٓ٪ني ،ؾإٕ
مل تؿعًٛا ؾأشْٛا حبطب َٔ اهلل ٚضغٛي٘ ٚإٕ تبتِ ؾًهِ ضٚ٩ؽ أَٛايهِ  ٫تعًُٕٛ
 ٫ٚتعًُ "ٕٛايبكط.288- 287 :٠
 )2ذبكني "اٱْؿام ا٫غتٗ٬ن :"ٞبتٓاغب ايسخٌ حبذِ ايعٌُ اسبكٝك ،ٞاملؿهٞ
ٱْتاز غًع املايَ ،١ٝع نطٚض ٠إعطا ٤ايعاٌَ ايهازح َهاْت٘ٚ ،سكٛق٘ زٕٚ
اغتػ ٍ٬زبٗسٚ ٙعطق٘ ٚنطاَت٘.
 )3تؿتٝت ايجطٚات املهتٓع :٠بايعنا ٠نأسس أِٖ ا٭زٚات ايػٝاغ ١ٝاملاي ١ٝيًُػاُٖ١
يف تٓؿٝط ايطًب ا٫غتٗ٬ن ٞعٔ ططٜل اٱْؿام اسبه َٞٛيف َكاضف ايعنا٠
ايجُاْ ١ٝاييت سسزٖا ايكطإٓ.
 )4ا تباع قٝؼ ايبٛٝع اٱغ ١َٝ٬املبٓ ١ٝعً ٢ضن ٢ايططؾني "ايبا٥ع ٚاملؿرت :"ٟمبا ؼبكل
هلُا ا٫غتؿاز ٠املتبازيَ ،١بتعس ٜٔعٔ ايػطض ٚا٫غتػٚ ٍ٬ايػؾبٚ ،نٌ َا ؽبطز
ايبٛٝع َٔ َكاقسٖا اسبكٝك ،١ٝي ٝبك ٢ايبٝع ضبكٓا َٔ زخٔ ايطبا ،قاٍ تعاىل:
"ٚأسٌ اهلل بٝع ٚسطّ ايطبا" ايبكط.275 :٠
21
ا ببي ري بألا ةي ع أسبمألاعاي اامل بي ة ت عالبألا ري
فنىزن مر رينق ةعبننت عبند انننالةن ،ة ابي األاعاببي ععألااابي بب
حى  :ة اي األاعاي ععألاااي ع اي املهالاهألاة أس ألاف ألا نعكألاسألا ألا  ،انىادن(ا جسائر  ،1118 ،ص.68
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 )5عً ٢ايسٚي ١إٔ تهع نٛابط يًُعاَ٬ت ا٫قتكاز :١ٜبكٛض ٠عاَٚ ١املاي ١ٝبكٛض٠
خاق ،١تؿطف َٔ خ٬هلا عً ٢امل٪غػات ٚا٭غٛام يف إطاض اسبط ١ٜاملٓهبط ١اييت
ٜك ّٛعًٗٝا ا٫قتكاز اٱغ.َٞ٬
أشاليب التمويل البديلة اإلشالمية :
تٛدس ايعسٜس َٔ قٝؼ ٚأغايٝب ايتُ ٌٜٛا٫غٚ ،َٞ٬ميهٔ سكط أُٖٗا ؾُٝا :ًٜٞ
قٝؼ ايبٛٝع:
ٚتؿتٌُ عً ٢ايكٝؼ ايتاي:١ٝ
 )1بٝع ايػًِ ٖٛٚ :إٔ ٜسؾع مثٔ ايػًع ١عادْ(٬كسا) يٝتِ تػً ِٝايػًع ١آد(٬أ ٚغًُُاً
أ ٟبعس سني)ٚ ،تًذأ املكاضف اٱغ ١َٝ٬يتُ ٌٜٛاملعاضعني غايبا ،حبٝح ميٍٛ
املكطف املعاضع بايؿطا َ٘ٓ ٤غًُاً ثِ ٜك ّٛببٝع احملك ٍٛاملؿرت ٣بعس
اغت(َ٘٬بػعط أعً ٢طبعا) ْكسا أ ٚأدٜٚ ً٬هػب املكطف ايؿطم بني ايجُٓني.32
 )2بٝع ا٫غتكٓاع :ا٫غتكٓاع يف ايًػ ١ايكٓع ٚايطًبٚ ،يف ا٫قط٬ح ايؿكٗ ٞطًب
عٌُ ؾ ٤ٞخام ،عًٚ ٢د٘ طبكٛم َازت٘ َٔ ايكاْع ،ؾإشا قاٍ ؾدل ٯخط
َٔ أٌٖ ايكٓا٥ع :اقٓع ي ٞايؿ ٤ٞايؿ ْٞ٬با٭ٚقاف ايتاي ١ٝبهصا ٚنصاٚ ،قبٌِّ
ايكاْع شيو نإ اغتكٓاعاً ٚ ،بٓا ٤عً ٘ٝؾإٕ ا٫غتكٓاع عكس َع قاْع عً ٢عٌُ
ايصَٳ ،١نا٫تؿام َع ظباض عً ٢قٓاع ١أَ ٚكاعسٚ ،...قس أقب
ؾ ٤ٞيف ِّ
ي٬غتكٓاع يف عكطْا اسبانط أُٖ ١ٝنبري ،٠سٝح ادب٘ ايٓاؽ إي ٘ٝيف بٓا ٤ايػؿٔ
ٚغري شيو َٔ املكاحل ٚاسبادات ،ؾكاض ٖصا ايعكس َٔ أِٖ ايعكٛز ايسٚيٚ ١ٝاحملً١ٝ
يف صباٍ ايكٓاعٚ ،١أز ٣شيو إىل تٓؿٝط سطن ١ايتبازٍ ٚايتعاٌَ ٚتػٌٗٝ
املعاَ٬ت عً ٢نٌ َٔ ايكاْع ٚاملػتكٓع يف املعاٌَ ٚاملكاْع املدتًؿ.33١
 )3بٝع املطاحب :١املطاحب ٖٞٚ ١أسس أْٛاع بٛٝع ا٭َاْ ١ازبا٥ع ٠ؾطعا ٚتك ّٛأغاغا عً٢
نؿـ ايبا٥ع ايجُٔ ايص ٟاؾرتٜت ب٘ ايػًعٚ ١تعطف بأْٗا بٝع ايػًع ١بايجُٔ ايصٟ
اؾرتٜت ب٘ َع ظٜاز ٠ضب َعً َٔٚ ،ّٛؾطٚط بٝع املطاحب:١
 إٔ ٜه ٕٛايجُٔ ا٭َ ٍٚعًَٛا.
21

دمحم ص ننامر انقص ننار ،ة اب ب ي األاعا ببي ععألااا ببي د ببل ي
ص.55
22
مصطفل مر ىد عبد انضالم ،اخألاط صاغ ع مالبل س ااي .1115/13/13 ،http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2091 ،
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 إ ٜه ٕٛايطب ضبسزا باملكساض أ ٚبايٓػب ١يًجُٔ ا٭.ٍٚ
 تبٝإ َا ٜهط ٙيف ايػًع ١املباع.١
 بٝإ ا٭دٌ ايص ٟاؾرت ٟإي ،٘ٝ٭ٕ ي٘ سك٘ يف ايجُٔ.
ٚقس بطظت َ٪خطا قٝػ ١دسٜس ٠يف بٝع املطاحب ٖٞ ،١بٝع املطاحب ١يَٰط بايؿطا،٤
 ٖٞٚايكٝػ ١املػتشسثٚ ١املتبع ١يف ايبٓٛى اٱغ ١َٝ٬ؾتبسأ َٔ عٓس ايعُ ٌٝايصٜ ٟطًب
َٔ ايبٓو مت ٌٜٛؾطا ٤غًعَ ١ع ١ٓٝيٝػت َٛدٛز ٠يف سٛظ ٠ايبٓو عً ٢أغاؽ إٔ ٜكسّ
ٚعساً بإٔ ٜؿرت ٟتًو ايػًع َٔ ١اي بٓو بػعط ايتهًؿَ ١هاؾا إيٗٝا ايطب ايصٜ ٟتؿل
عً ،٘ٝؾاملطاحب ١يَٰط بايؿطا ٤إٔ ٜك ّٛايبٓو اٱغ َٞ٬بتٓؿٝص طًب ايعب ٕٛأ ٚايعٌُٝ
عً ٢أغاؽ ؾطاَ ٤ا ٜطًب٘ َكابٌ ايتعاّ ايعُ ٌٝبؿطاَ ٤ا طًب٘ ٚسػب ايطب املتؿل عً٘ٝ
عٓس ا٫بتساٚ ٤ػبب عً ٢ايعُ ٌٝا٫يتعاّ بايٛعس بايؿطاٚ ٤ايكبض ٚايتًُو يًػًعَٔ ١
قبٌ ايبٓو اٱغ.34َٞ٬
قٝػ ١املهاضب:١
املهاضب ٖٞٚ ١عباض ٠عٔ عكس ؾطن ١يف ايطب باملاٍ َٔ داْب ٚايعٌُ َٔ داْب
آخط ،ؾاملهاضب ٖٞ ١إٔ ٜسؾع املايو يًعاٌَ َا ٫يٝتذط ؾٜٚ ،٘ٝه ٕٛايطب َؿرتنا
بُٗٓٝا حبػب َا ؾططاٚ ،أَا اشبػاض ٠ؾٗ ٞعً ٢ضب املاٍ ٚسسٜ ٫ٚ ٙتشٌُ ايعاٌَ
املهاضب َٔ اشبػطإ ؾ٦ٝا ٚإمنا دٗسٚ ٙعًُٜ٘ٛٚ ،دس يًُهاضبْٛ ١عني ؾا٭ٖٛ ٍٚ
املهاضب ١املطًكٚ ١ؾٗٝا ٜسؾع ضب املاٍ يًعاٌَ يف املهاضب ١ضأؽ املاٍ َٔ غري تعٝني ايعٌُ
ٚاملهإ أ ٚايعَإ أ ٚقؿ ١ايعٌُ اٜ َٔ ٚعاًَ٘ ،أَا ايٓٛع ايجاْ ٞؾٝتُجٌ يف املهاضب١
املكٝس ٖٞٚ ٠اييت ٜعني ؾٗٝا ضب املاٍ يًعاٌَ بعض ايؿطٚط ٚشيو يهُإ َاي٘ٚ ،ػبب
إٔ تتٛؾط يف املهاضبَ ١ا:35ًٜٞ
 إٔ ٜه ٕٛضأؽ املاٍ َٔ ايٓكٛز.
 إٔ ٜه ٕٛضأؽ املاٍ زٜٓا يف شَ ١املهاضب.
 إٔ ته ٕٛسك ١نٌ َُٓٗا يف ايطب ايؿا٥ع ١نايٓكـ ٚايجًح َج.٬
23

مكتن ن ننب انرين ن ننا  ،ص ب ب بباغ ع مالبب ب ببل ا ع ب ب ببي ب ب ببص ع اب ب ببال
.1112/13/15
24
ن ننىرة ص ننيد أح نند ص ننيد أح نند مص ننطفل ،ا ببال سب ب ااي اعألا ببي ة اب بألات األاعا ببي ععألااا ببي ع ا ببي  ،امل ننؤج ر انض نننىن انثان ننح ع ننر ح ننى :
عرألا ال اي ري ألا ةي عأل اي األاعاي ععألاااي  ،املنصىرة(مصر .1118 ،
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قٝػ ١املؿاضن:١
املؿاضن ١يف ايًػ ٖٞٚ ١املدايط ،١أَا يف املؿٗ ّٛا٫قط٬س ٞإٔ ٜؿرتى اثٓني أٚ
أنجط حبكَ ١ع ١ٓٝيف ضأمساٍ ٜتذطإ ب٘ نُٖ٬ا ٚايطب ٜٛظع عً ٢سػب أَٛاهلُا أٚ
عًْ ٢ػبٜ ١تؿل عً ٘ٝعٓس ايعكس ،يصيو ؾإٕ املؿاضن ٖٞ ١قٛض ٠قطٜب َٔ ١املهاضب١
ٚايؿطم ا٭غاغ ٞبُٗٓٝا أْ٘ يف ساي ١املهاضبٜ ١تِ تكس ِٜضأؽ َاٍ َٔ قبٌ قاسب املاٍ
ٚسس ،ٙأَا يف ساي ١املؿاضن ١ؾإٕ ضأؽ املاٍ ٜكسّ بني ايططؾنيٚ ،املؿاضنَٔ ٖٞ ١
أغايٝب ايتُ ٌٜٛاملتُٝع َٔ ٠سٝح َُ٥٬تٗا يطبٝع ١املكاضف اٱغٚ ،١َٝ٬ميهٔ
اغتدساَٗا يف مت ٌٜٛا٭ْؿط ١ا٫قتكاز ١ٜاملدتًؿٚ ،١تتِ عٔ ططٜل اؾرتاى املكطف
اٱغَ َٞ٬ع ططف آخط ٱْؿاَ ٤ؿطٚع اغتجُاضٜ ٟؿرتى ايططؾإ يف إزاضت٘ ٚمت،ًٜ٘ٛ
ٚنصيو ٜتؿاضنإ يف أضباس٘ ٚخػا٥ط ٙبٓػب َتؿكَ ١ع سك ١املؿاضن ١يف ضأؽ
املاٍٜٚ ،تُٝع أغًٛب املكطف اٱغ َٞ٬يف ايتُ ٌٜٛباملؿاضن ١باؾرتاى املكطف
خبربات٘ املدتًؿ ١يف ايبشح عٔ أؾهٌ ؾطم ٚصبا٫ت ا٫غتجُاض اييت ت٪ز ٟغً ٢نُإ
ظباح املؿطٚع ٚاضتؿاع َعسٍ ضحبٝت٘ ٚيًُؿاضن ١عس ٠أؾهاٍ ٖ:36ٞ
 )1املؿاضن ١ايجابت (٠املػتُطٜ :)٠كٖ ّٛصا ايٓٛع عًَ ٢ػاُٖ ١املكطف يف مت ٌٜٛدع٤
َٔ ضأؽ َاٍ َؿطٚع َعني مما ٜرتتب عً ٘ٝإٔ ٜه ٕٛؾطٜها يف ًَهٖ ١ٝصا
املؿطٚع ٚؾطٜها يف نٌ َا ٜٓتر َٔ ضب أ ٚخػاضْ(٠ػب ١املػاُٖ ١يف ضامساٍ)
ٚشيو نُٔ ايكٛاعس اسبانُ ١يؿطٚط املؿاضن.١
 )2املؿاضن ١املٓتٗ ١ٝبايتًُٝوٚ :يف ٖصا ايٓٛع ٜه َٔ ٕٛسل ايؿطٜو إٔ ؼبٌ ضبٌ
املكطف يف ًَه ١ٝاملؿطٚع إَا املؿطٚع إَا زؾعٚ ١اسس ٠أ ٚعً ٢زؾعات سػبُا
تكته ٞايؿطٚط املتؿل عًٗٝا ٚطبٝع ١ايعًُ.١ٝ
 )3املؿاضن ١املتػري ٖٞٚ :٠ايبس ٌٜعٔ ايتعاٌَ باسبػاب ازباض ٟاملس ٜٔيف املكاضف
ايتذاض ١ٜسٝح ٜتِ مت ٌٜٛايعُ ٌٝبسؾعات ْكس ١ٜسػب استٝاد٘ ثِ ٜأخص ايبٓو
سكت٘ َٔ ا٫ضباح ايؿعً ١ٝيف ْٗا ١ٜايعاّ ٚؾكا يًٓتا٥ر املاي ١ٝيًُؿطٚع.

25

أع ا مؤج راث ،ة اي األاعاي ععألاااي ع
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قٝػ ١اٱداض:٠
اٱداض ٖٞٚ ٠عكس ٫ظّ عًَٓ ٢ؿعَ ١ككٛز ٠قابً ١يًبصٍ ٚاٱباس ١ملسَ ٠عً ١َٛبعٛ
َعًٚ ،ّٛتعترب اٱداض ٠قٛضَ ٠ػتشسث َٔ ١قٛض ايتُ ٌٜٛيف ن ٤ٛعكس اٱداضٚ ،٠يف
إطاض قٝػ ١مت ١ًٜٝٛؾا٥ع ١تػُ بايتٝػري عً ٢ايطاغب يف متًو ا٭ق ٍٛاملعُط.٠
التخديات اليت تواجه الصوق املالية اإلشالمية:
٬ٜسغ إٔ ايتُ ٌٜٛاٱغَ َٞ٬طتبطا أغاغا با٫قتكاز اسبكٝك ٞش ٚاملداطط املتسْ١ٝ
ؾُداطط ايتُ ٌٜٛاٱغ َٞ٬بٗصا املعٓ ٖٞ ٢إشٕ اقٌ سس ٠بهجري َٔ طباطط ايتٌُٜٛ
ايتكًٝس ٟبػبب تطادع ٚتري ٠اجملاظؾٚ ١ايٓٗ ٞعٔ ايتٛضٜل ايسٚ ٕٜٛنصا ايتعاٌَ يف
املؿتكات املاي ١ٝاملعرب عٓٗا ٖص ٙا٭ٜاّ يف ايػطب باملٓتذات ايػاَٚ ،37١بايطغِ َٔ شيو
ؾإٕ ايػٛم املاي ١ٝاٱغ ١َٝ٬تٛاد٘ ايعسٜس َٔ ايتشسٜات بصنط َٓٗا:38
 ناااعـ ايتعاااا ٕٚباااني امل٪غػاااات املايٝااا ١اٱغاااٚ ،١َٝ٬ايتٓػاااٝل ؾُاااا باااني امل٪غػاااات
ايساعُ ١يًكٓاع ١املاي ١ٝاٱغ.١َٝ٬
 عسّ إط٬م بطْاَر ْٚعِ إزاض ٠ازباٛز ٠يًُ٪غػاات ٚاملٓتذاات املايٝا ١اٱغاَ ،١َٝ٬أ
خ ٍ٬إقطاض َعاٜري َعرتف بٗا زٚيٝا يف صباٍ ازبٛزٚ ٠تطٜٛط املٓتذات.
 اْعاااساّ اْ٫اااسَاز يتؿاااه ٌٝنٝاااإ َكاااطيف قاااازض عًااا ٢املٓاؾػاااٚ ،١تكًٝاااٌ تهًؿااا١
اشبااسَات ،ؾكااس ٫سااغ بعااض اشباااربا ٤املكااطؾٝني إٔ عباا ٛثًجاا ٞامل٪غػااات املايٝااا١
اٱغ ١َٝ٬تكع َا زَ ٕٚعاٜري اسباس ا٫زْا ٢اسباطز ،ا ٟاقاٌ َأ ًَٝ 500ا ٕٛز٫ٚض َأ
ا٭ق.ٍٛ
 ضبسٚزٜااا ١املٓتذاااات اٱغااا ١َٝ٬املبتهاااطٚ ٠اجملااااظ ٠ؾاااطعاٚ ،عاااسّ تػاااٝري ا٭ْعُااا١
ايهاطٜبٚ ١ٝقااٛاْني ا٫غااتجُاض غااري َٓاغاابٚ ،١عااسّ َعازباا ١ايتؿاااٚت يف ٖااص ٙا٭ْعُاا١
ٚايكٛاْني َٔ بًس إىل آخط.
 نااعـ ايااطٚابط ايكاْْٝٛااٚ ١ايتهٓٛيٛدٝااٚ ١ايؿٓٝاا ١بااني غااٛام املاااٍ احملًٝااٚ ١أغااٛام
ايعامل.
26

دمحم بىجال  ،ارألاةبي صس ااي ع اي األاعاي ع اي  ،مالت ا،تصادياث ش ا افريقيا ،انعدد ،1118 ،15:ص.66
 " 27نا انعقريننب ةبل ر ندن صننيد ع ن  ،أ ب ة ابألات ا ألاعاببي عاألا بي ببظ ةسببال األاعابي ع ر ا ةببي ابألاة ةسبال رسب ااي ك ب ةل  ،امللتقنل اننندة انثننا،
حى  :ة اي األاعاي ع اي ع ل األاعاي ا ياي عال ا ص س ا مالذجألا  ،خ يط مليانت(ا جسائر .1118 ،
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 ايعكبااات اياايت تاا٪ثط غااًبا عًااَ ٢ااٌ ايبٓااٛى اٱغاا ١َٝ٬ايعاملٝاا ١يف زٚهلاااٚ ،تعٜااس َاأ
تهايٝـ َٓتذاتٗا َٚكسضتٗا ايتٓاؾػ ١ٝعاملٝا.
الخاتمة:
ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعاملْ ٖٞ ١ٝتاز طبٝع ٞيطبٝع ١ايٓعاّ ايطأمسايَٚ ٞا نإ هلصٙ
ا٭خري َٔ ٠بايؼ ا٭ثط عً ٢اقتكازٜات ايس ٍٚاملتكسَٚ ١ايٓاَ ١ٝعً ٢سس غٛاٚ ،٤عً٘ٝ
ؾكس غعت عُاي ١اقتكاز ايعامل داٖس ٠يف ايكٝاّ بايعسٜس َٔ اٱدطا٤ات ٚشيو بػ١ٝ
ايتدؿٝـ َٔ سستٗا ،إ ٫إٔ َععِ تًو ايتسابري ناْت تكب يف صبط ٣ايٓعاّ املايٞ
اٱغ َٞ٬ايص ٟأثبت بأْ٘ أقٌ عطن ١يًُداطط باملكاضَْ ١ع ايٓعاّ ايطأمسايٚ ،ٞشيو
نٜ ْ٘ٛك ّٛعً ٢املعاَ٬ت اسبكٝك ٫ ١ٝعً ٢ا٫قتكاز املايٖٚ ٞصا َا ػبعٌ َٓ٘ ايٓعاّ
ا٭َجٌٚ ،بٓا ٤عً ٘ٝؾكس أقب قٝاّ ْعاّ َاي ٞاغ َٞ٬نطٚض ٠ستُ ١ٝتؿطنٗا َتطًبات
ايب ١٦ٝا٫قتكاز.١ٜ
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المراجع :

 )1باأ َٛغاا ٢نُاااٍ" ،أغااباب ا٭ظَاا ١املا يٝاا ١ايعاملٝااٚ ١تااساعٝاتٗا" ،املًتكاا ٢ايااٛطين
اشباااَؼ " :ا٭ظَاا ١املايٝاا ١ايعاملٝاا ١عًاا ٢ا٫قتكاااز ازبعا٥ااط ،"ٟازضاض(ازبعا٥ااط)،
 ،2011م.223
 )2سػني سػني ؾشات " ،١أظَ ١ايٓعاّ املاي ٞايعامل ٞيف َٝعإ ا٫قتكاز اٱغ،"َٞ٬
.2013/03/10 ،http://www.darelmasshora.com/dowwnload.askx?docid
1 LAURE KLEIN, LA CRISE DES SUBPRIME, REVUE BANQUE Édition, Paris,
2008, P:101-102.

)3

َ )4ااطاز ضاٜااال ضؾاااٝس عااٛز " ،٠أغاااباب ا٭ظَااا ١ا٫قتكااااز ١ٜايكطٜباااٚ ١ايبعٝاااس ٠ضٜ٩ااا١
اغ ،"١َٝ٬ايٓس ٠ٚزٚي ١ٝس " :ٍٛا٭ظَ ١املاي ١ٝايعاملَٓ َٔ ١ٝعٛض اغاٚ َٞ٬تأثريٖاا
عً ٢ا٫قتكازٜات ايعطب ،"١ٝايكاٖطَ(٠كط).2008 ،
 )5عااَط ٜٛغااـ ايعتاا " ،ّٛأغااباب ا٭ظَاا ١املايٝاا ١ايعاملٝاا ،"١املاا٪متط ايطابااع ياااا" :حبااٛخ
ايطغاٚ ٌ٥ا٭ططٚسات ازباَع ،"١ٝا٭ضزٕ.2012 ،
 )6ظنطٜا ٤بً٘ باغ " ،ٞازبصٚض ٚأبطظ ا٭غباب ٚايعٛاٌَ احملؿعٚ ،٠ايسضٚؽ املػتؿاز٠
َاأ َٓعااٛض ا٫قتكاااز ا٫غاا ،"َٞ٬املًتكاا ٢ايااسٚي ٞساا " :ٍٛا٭ظَاا ١املايٝاا ١ايعاملٝاا١
ٚنٝؿ ١ٝع٬دٗا َٔ َٓعٛض ايٓعاّ ا٫قتكاز ٟايػطبٚ ٞاٱغ ،"َٞ٬دٓإ(يبٓإ)،
.2009

ْ )7باٍ قكب" ،١أغب اب سسٚخ ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعاملٚ ١ٝاسبً ٍٛاملكرتس ،"١ايٓس ٠ٚايسٚي١ٝ
ساا " :ٍٛا٭ظَاا ١املايٝاا ١ايعاملٝااَ ١اأ َٓعااٛض اغااٚ َٞ٬تأثريٖااا عًاا ٢ا٫قتكااازٜات
ايعطب ،"١ٝايكاٖطَ(٠كط).2008 ،
 )8باااايطق ٞتٝذااااْ " ،ٞتاااساعٝات ا٭ظَااا ١املايٝااا ١ا٫قتكااااز ١ٜايعاملٝااا ١ايطآٖااا ١عًااا٢
اقتكازٜات ز ٍٚاملٓ ٝا ٚأغبابٗا يف ن ٤ٛططٚسات َؿهط ٟا٫قتكاز ا٫غ،"َٞ٬
املًتكا ٢اياسٚي ٞساا " :ٍٛا٭ظَا ١املايٝااٚ ١ا٫قتكااز ١ٜايسٚيٝااٚ ١اسبٛنُا ١ايعاملٝاا،"١
غطٝـ(ازبعا٥ط).2009 ،
 )9ؾ٬ح ؾاؿٝع " ،ايٓؿااط ايطباٚ ٟٛا٭ظَاات املايٝاhttp://iefpedia.com/arab/wp- ،"١
.2013/03/07 ،content/uploads/.../nnn.doc
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َٛ )10غ ٢ايًٛظٚ ٟآخط ،ٕٚا٭ظَ ١املاي ١ٝايعاملٝاٚ ١اٯؾاام املػاتكبً ،١ٝازباع ٤ايجااْ،ٞ
ايطبعاا ١ا٭ٚىلَ ،هتباا ١اجملتُااع ايعطباا ٞيًٓؿااط ٚايتٛظٜااع ،عُااإ(ا٭ضزٕ)،2011 ،
م.54
 )11سػٔ ايطؾاع " ،ٞزٚض ايؿهط ا٫قتكاز ٟا٫غا َٞ٬يف إزاض ٠ا٭ظَا ١ا٫قتكااز١ٜ
ايطآٖ ،"١املًتك ٢ايسٚي ٞس " :ٍٛا٭ظَ ١املاي ١ٝايعاملٚ ١ٝنٝؿ ١ٝع٬دٗا َٔ َٓعٛض
ايٓعاّ ا٫قتكاز ٟايػطبٚ ٞاٱغ ،"َٞ٬دٓإ(يبٓإ).2009 ،
 )12سػااااني عباااااس املطًااااب ا٭غاااااطز " ،تااااأثري ا٭ظَااااا ١عًاااا ٢ا٫قتكااااااز املكاااااط،"ٟ
.2013/03/11 ،http://halassrag.blogspot.com/2011/06/blog-post_4819.html
 )13نٓذ ٛنٓذٚ ٛآخاط ،ٕٚا٭ظَ ١املاي ١ٝايعاملٚ ١ٝاٯؾام املػتكبً ،١ٝازباع ٤ايطاباع،
ايطبعاا ١ا٭ٚىلَ ،هتباا ١اجملتُااع ايعطباا ٞيًٓؿااط ٚايتٛظٜااع ،عُااإ(ا٭ضزٕ)،2011 ،
م.166
 )14آغاٝا غاعسإ ٚقاًٝش ١عُاااض " ،ٟتٓااَ ٞايتُٜٛاٌ ا٫غاا َٞ٬يف ظاٌ ا٭ظَا ١املايٝاا١
ايعامل ١ٝزضاغ ١ساي ١ز ٍٚايؿطم ا٭ٚغط ٚمشااٍ اؾطٜكٝاا" ،املًتكا ٢اياسٚي ٞسا:ٍٛ
" ا٭ظَاا ١املايٝااٚ ١ا٫ق تكاااز ١ٜايعاملٝاا ١املعاقااطَ ٠اأ َٓعااٛض اقتكاااز ٟاغاا،"َٞ٬
عُإ(ا٭ضزٕ).2010 ،
 )15عُاز َٛغ " ،٢أثاط ا٭ظَا ١املايٝا ١ايعاملٝا ١عًا ٢اياس ٍٚايعطبٝا :١قٓاا ٠أغاٛام ضأؽ
املاٍ" ،املًتك ٢ايسٚي ٞسا " :ٍٛايكطااع اشباام يف ايتُٓٝا :١ايتكٝاٚ ِٝاغتؿاطاف"،
بريٚت(يبٓإ).2009 ،
 )16اباااطاٖ ِٝعباااس اهلل عباااس اياااطٚ٩ف " ،اْعهاغاااات ا٭ظَااا ١املايٝااا ١ايعاملٝااا ١عًااا٢
ا٫قتكازْ :ٟعط ٠عاَ ،"١امل٪متط ايػٓ ٟٛايجايح عؿط سا " :ٍٛازبٛاْاب ايكاْْٝٛا١
ٚا٫قتكاز ١ٜيٮظَ ١املاي ١ٝايعامل ،"١ٝاملٓكٛضَ(٠كط).2009 ،
ٜٛ )17غـ أب ٛؾاض " ،٠قطا ٠٤يف ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعاملhttp://iefpedia.com/.../9- ،"2008 ١ٝ
.2013/03/12 ،pdf
 )18عبس املطًب عبس اجملٝس ،ايس ٕٜٛاملكطؾ ١ٝاملتعجطٚ ٠ا٭ظَ ١املاي ١ٝاملكطؾ ١ٝايعامل:١ٝ
أظَااا ١اياااطٖٔ ايعكااااض ٟا٭َطٜهٝااا ،١اياااساض ازباَعٝااا ،١ا٫غاااهٓسض،2009 ،١ٜ
م.338- 337
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ٜٚ )19هبٝااااااااااااااااااسٜا " ،ا٭ظَااااااااااااااااااا ١املايٝااااااااااااااااااا ١ايعاملٝااااااااااااااااااا،"2012- 2007 ١
.i

.2013/02/13 ،http://www.ar.wikipedioalgerie.dz
François Lenglet, La crise des années 30 est devant nous, PERRIN, France,
2008, P:121.

ْٜٛ )20ػاا ٞقاارب " ،١ٜٓأظَاا ١ايااطٖٔ ايعكاااض :ٟاشبكااا٥ل ،اٯثاااض ٚاٯؾااام" ،املًتكاا٢
ايااااسٚي ٞساااا " :ٍٛا٭ظَاااا ١املايٝااااٚ ١ا٫قتكاااااز ١ٜايسٚيٝااااٚ ١اسبٛنُاااا ١ايعاملٝاااا،"١
غطٝـ(ازبعا٥ط).2009 ،
 )21عبااااااااس اهلل ؾااااااااشات٘ " ،ا٭ظَاااااااا ١املايٝاااااااا ١ايعاملٝاااااااا :١املؿٗااااااااٚ ّٛا٭غااااااااباب"،
.2013/03/27 ،www.pidegypt.org/download/from.../15.pdf
 )22عبس ايكازض بًطاؽ ،تساعٝات ا٭ظَات املاي ١ٝايعامل :١ٝأظَا ،sub-prime ١يٝذٓاس،
ازبعا٥ط.76- 75 ،2009 ،
 )23عبس ايػاْ ٞبٔ عً " ،ٞأظَ ١ايطٖٔ ايعكاضٚ ٟأثطٖا يف ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعامل ،"١ٝضغاي١
َادػاااااتري(غري َٓؿااااااٛض ،)٠داَعااااا ١زاياااااا ٞاباااااطاٖ ،ِٝازبعا٥ااااااط،2010/2009 ،
م.154- 153
 )24نٓذ ٛنٓذٚ ٛآخاط ،ٕٚا٭ظَ ١املاي ١ٝايعاملٚ ١ٝاٯؾام املػتكبً ،١ٝازباع ٤ايطاباع،
َطدع غابل ،م.208- 207
َٗ )25ااس ٟضبُااس ايككااام " ،ا٭ظَاا ١املايٝاا ١ايعاملٝااٚ ١أثطٖااا عًاا ٢ايااس ٍٚايعطبٝاا،"١
.2013/03/29 ،http://www.medadcenter.com/articles/show.aspx?Id=316
 )26ع ٤٬أب ٛقاحل " ،أثط ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعامل ١ٝعً ٢ايبًسإ ايعطبhttp://alaa-abu- ،"١ٝ
.2013/03/29 ،saleh.blogspot.com/2009/01/blog-post_07.html
 )27عبس املطًب عبس اجملٝس ،ايس ٕٜٛاملكطؾ ١ٝاملتعجطٚ ٠ا٭ظَ ١املاي ١ٝاملكطؾ ١ٝايعامل:١ٝ
أظَ ١ايطٖٔ ايعكاض ٟا٭َطٜهَ ،١ٝطدع غابل ،م.361
 )28سػني سػني ؾشات٘ ،إزاض ٠ا٭ظَات ا٫قتكازَٛ(١ٜاقـ َٔ سٝا ٠ايطغ ٍٛقاً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ).2013/04/08 ،www.fiseb.com ،
 )29ظنطٜا ٤بً٘ باغ " ،ٞازبصٚض ٚأبطظ ا٭غباب ٚايعٛاٌَ احملؿعٚ ،٠ايسضٚؽ املػتؿاز٠
َٔ َٓعٛض ا ٫قتكاز ا٫غَ ،"َٞ٬طدع غابل.
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 )30ؾٛظ ٟضبريٜل ٚعب ١عبس اي " ،ٟٚ٬ا٭ظَ ١املايٝا ١ايعاملٝا ١باني :اسبطٜا ١ا٫قتكااز١ٜ
يًطأمسايٝا ١املٓؿًتااٚ ١ض ٣٩ايٓعااّ ا٫قتكاااز ٟا٫غاا ،"َٞ٬ايٝا ّٛايسضاغاا ٞساا:ٍٛ
" ا٭ظَااااا ١املايٝااااا ١ايعاملٝااااا ١ايطآٖاااااَ :١ؿَٗٗٛاااااا ،أغااااابابٗا ٚاْعهاغااااااتٗا"،
ايٛاز(ٟازبعا٥ط) ،2009 ،م.79
 )31ضبُس غاَط ايككاض ،ا٭ظَ ١املاي ١ٝايعامل :١ٝز ٌ٥٫اقتكاز ١ٜعً ٢غطٛع املٓع١َٛ
اٱغ َٔ ١َٝ٬بني أْكا

ايطأمساي ،١ٝزاض ايؿهط ،زَؿل ،2009 ،م.66

َ )32كاااااطؿ ٢ضبُاااااٛز عباااااس ايػااااا " ،ّ٬طبااااااطط قاااااٝؼ ايتُٜٛاااااٌ اٱغااااا،"١َٝ٬
.2016/04/04 ،http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2091
َ )33هتب ايطٜا  " ،قٝؼ ايتُ ٌٜٛاملتبع ١يف ايبٓاٛى اٱغا ،"١َٝ٬دطٜاس ٠ايطٜاا ،
.2013/04/16 ،http://www.alriyadh.com/2008/05/11/article3417.html
ْٛ )34ض ٠غٝس أمحس غٝس أمحس َكطؿ " ،٢اسبً ٍٛاٱغ ١َٝ٬ملعازب ١ا٭ظَات املايٝا١
ايعاملٝااا ١ايطآٖااا ،"١املااا٪متط ايػااآ ٟٛايجاياااح عؿاااط سااا " :ٍٛازبٛاْاااب ايكاْْٝٛااا١
ٚا٫قتكاز ١ٜيٮظَ ١املاي ١ٝايعامل ،"١ٝاملٓكٛضَ(٠كط).2009 ،
 )35أعُاٍ َ٪متطات ،ا٭ظَ ١املايٝا ١ايعاملٝا :١ايتاساعٝات ٚاٯثااض عًا ٢اقتكااز اياسٍٚ
ايعطب ،١ٝاملٓعُ ١ايعطب ١ٝيًتُٓ ١ٝاٱزاض ،١ٜايكاٖط ،2010 ،٠م.86- 85
 )36ضبُس بٛدَ " ،ٍ٬كاضب ١إغ ١َٝ٬ي٬ظَ ١املاي ١ٝايطآٖ ،"١صبً ١اقتكازٜات مشااٍ
اؾطٜكٝا ،ايعسز ،2009 ،06:م.77
 )37نُاٍ ايعكطٜب ٚبًُشُس ٟغٝس عً " ،ٞأِٖ ا٭ظَات املاي ١ٝايٓادب ١عأ ا٭غاٛام
املاي ١ٝايتكًٝسٚ ١ٜخٝاض ا٭غٛام ا٫غ ١َٝ٬نبس ،"ٌٜاملًتك ٢ايسٚي ٞايجااْ ٞسا:ٍٛ
" ا٭ظَاا ١املايٝاا ١ايطآٖااٚ ١ايبااسا ٌ٥املايٝاا ١املكااطؾ :١ٝايٓعااتِ املكااطيف اٱغااَٞ٬
منٛشدا" ،مخٝؼ ًَٝاْ(١ازبعا٥ط).2009 ،
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أحاديث تخضيب الشعر ةالسواد والحكم عليها
انًهخص :
باغِ اهللٚ ،اذتُس هللٚ ،ايكال٠
ٚايػالّ عً ٢ضغ ٍٛاهللٚ ،عً ٢آي٘ ََٔٚ

ُٜـدهِّب ضغٛيٓا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ; يعسّ اذتاد.١

ٚاالٚ ;ٙبعس  ..فُػأي ١ايتدهٝب يؿٝب ؾعط

 ايتابع ٞعبس املًو بٔ دطٜر – ضاٟٚ

ايطأؽ ٚايًش ١ٝبايػٛاز َػأي ;١َُٗ ١ذتاد١

سسٜح (غِّٝطٚا ٖصا بؿٚ ٤ٞادتٓبٛا

ايٓاؽ إيٗٝا; ٚيصيو نتبت ٖصا ايبشح

ايػٛاز)  -نإ ُٜدهِّب بايػَّٛاز; مما

ٚأمسٝت٘ (أسازٜح ختهٝب ايؿعط بايػٛاز

ٜؤنس ايفِٗ ايكشٝض يًشسٜحٚ ،عسّ

ٚاذتهِ عًٗٝا) ٚميهٔ تًدٝك٘ يف

نطاٖ ١ايتدهٝب بايػٛازٚ .نصيو

ايٓكاط اآلت:١ٝ

أب ٛايعبري ايصٜ ٟط ٟٚاذتسٜح عٔ دابط

 أقٌ ايػُّٓ ١ايجابت ١ختهٝب ايؿٝب;

ٜٓهط ضٚاٜت٘ يًفع( ١دٓب ٙٛايػٛاز)

َُـدايف ١يًٛٗٝز ايص ٜٔال ُٜـدهِّبٕٛ
ايؿٝب.
 ضغٛيٓا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ مل
ُٜـدهب ؾٝب٘; يكًت٘ ٚعسّ سادت٘
يًتدهٝب.
 األسازٜح ايٛاضز ٠يف ايٓٗ ٞعٔ
ايتدهٝب بايػٛاز َُتهًِْ فٗٝا.

نُا ٜٓكٌ شيو اإلَاّ أمحس ابٔ سٓبٌ.
 فعٌ بعض ايكشابٚ ١ايتابعني ٚأ١ُ٥
ايػًف يتدهٝب ؾعطِٖ بايػٛاز
ٜؤنس عًُِٗ بايػٓٚ ،١فُِٗٗ يعسّ
نطاٖت٘ ْاٖٝو عٔ سطَت٘ٚ ،نف٢
بِٗ أغ.٠ٛ
ٖٓ اى مجً َٔ ١األسازٜح يف ايٓٗ ٞعٔ

 تطى ايتدهٝب يًؿٝب َٔ نباض

ايتدهٝب بايػٛاز َععُٗا نعٝف،١

ايكشاب ١ضن ٞاهلل عِٓٗ ستُ ٍٛعً٢

ٚقس أدبٓا عٓٗا يف ٖصا ايبشحٚ ،قً٢

أْ٘ ايال٥ل بؿٝبِٗ; مبعٓ ٢عسّ سادتِٗ
إي ;٘ٝيعسّ اغتبؿاع ؾٝبِٗ نُا مل
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انًقذيت :
اذتُس هلل ضب ايعاملنيٚ ،ايكالٚ ٠ايػالّ عً ٢غٝس املطغًني ٚخامت ايٓبٝني; ََٔ بعج٘
اهلل ضمحٚ ١قس ٠ٚيًُؤَٓنيْ ،بٓٝا ستُس ٚعً ٢آي٘ ايطٝبني ايطاٖطٚ ،ٜٔاضض ايًِٗ عٔ
قشابت٘ أمجعنيٚ ،ايتابعني هلِ بإسػإ إىل  ّٜٛايس.ٜٔ
ٚبعس ...
فُػأي ١خهاب ايؿٝب َٔ ؾعط ايطأؽ ٚايًش ١ٝقس تـذاشب ايهالَّ فٗٝا عًُـاُ٤
ايػًف ايكاحل ضن ٞاهلل تعاىل عِٓٗ ،فأسببت إِٔ أدـُع األسازٜح ايٛاضز ٠يف ٖصٙ
املػأي ;١ذتاد ١ايٓاؽ إيٗٝا اي ّٛٝبرتتٝب ٜػٌٗ عً ٢طايب ايعًِ فِٗ أقٌ املػأي١
ٚسهُٗاٚ ،قس داٖ ٤صا ايبشح عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
أٚالّ :األسازٜح ايٛاضز ٠يف غُٓ ١َّٝأقٌ ايتدهٝب يًؿعط.
ثاّْٝـا :زافع ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يألَط بتدهٝب ايؿعط.
ثايجّـا ٌٖ :خهَّب ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؾعط ضأغ٘ ٚذتٝت٘ ؟
ضابعّا :األسازٜح ايهعٝف ١يف ْكط ٠ايتدهٝب بايػٛاز.
خاَػّا :األسازٜح اييت تـُٓع ايتدهٝب بايػٛاز َٛٚقف ايعًُـاَٗٓ ٤ا.
غازغّا :شنط مجاع َٔ ١ايكشابٚ ١ايتابعني ٚعًُـا ٤ايػًف ممٔ رنهِّب ٕٛبايػٛاز.
ٚاهلل أغأٍ إِٔ أٚفل يًكٛاب فأقَ ٍٛتٛنالّ عً٘ٝ
أوالً  :األحاديث انىاردة في سُُيت أصم انتخضيب نهشعر
 )1ض ٣ٚايؿٝدإ( َٔ )1سسٜح أبٖ ٞطٜط ٠ضن ٞاهلل عٓ٘ إَّٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘
ٚغًِ قاٍ( :إَّٕ ايٛٗٝز ٚايٓكاض ٣ال ٜكبػ ٕٛفدايف.)ِٖٛ
 )2ضَ ٣ٚػًِ يف قشٝش٘( َٔ )2سسٜح دابط بٔ عبس اهلل األْكاض ٟضن ٞاهلل عُٓٗـا
قاٍ :أُتِـ َٞبأب ٞقشاف ّٜٛ ١فتض َهٚ ١ضأغ٘ ٚذتٝت٘ نايجػاَ )3(١بٝانّا ،فكاٍ ضغٍٛ

(  )1صحيح البخاسي بشقم [ ]5723وصحيح معلم بشقم [  ]7115والحذًث في العنن ً
أًضا؛ اهظش ظنن أبي داود بشقم [ ] 3715وظنن اليعائي بشقم []3731
وظنن ابً ماجه بشقم [.]5271
7
( ) صحيح معلم بشقم [ .]7117
5
( ) الثغامت  -بضم اإلاثلثت وجخفيف اإلاعجمت  :-هباث شذًذ البياض صهشه وثمشه .فتح الباسي (.)533/11

نهعهىو اإلَساَيت واالجتًاعيت

184

انعذد ( ) 7انًجهذ ( ) 11يىنيى 2015و

ISSN : 2410-1818

أحاديث تخضيب الشعر ةالسواد والحكم عليها

| د.علوي حامد محمد بن شهاب الدين

اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ( :غِّٝطٚا ٖصا بؿٖٚ ،)٤ٞصا ايًفغ أخطد٘ أقشاب ايػٓٔ
إال ايرتَص.)4(ٟ
 )3ض ٣ٚأسـُس(ٚ )5ايرتَصٚ )6(ٟايٓػا )7(ٞ٥إَّٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ غًِ قاٍ:
(غريٚا ايؿٝب; ٚال تؿبٗٛا بايٛٗٝز) قاٍ ايرتَص :ٟسػٔ قشٝض.
ٚ )4أخطز ايطرباْ ٞيف املعذِ ايهبري( َٔ )8سسٜح عتب ١بٔ عبس ضن ٞاهلل عٓ٘ قاٍ:
نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜأَط بتػٝري ايؿعط; َُـدايف ١يألعادِ.
ٚاذتسٜح سػٓ٘ ايػٛٝط.)9(ٞ
ثاَياً  :دافع انرسىل صهى اهلل عهيه وآنه وسهى نألير بتخضيب انشعر
إَّٕ زافع أَط ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يًُػًُني بتدهٝب ايؿٝب َٔ
ايؿعط َُبَّٝـْٔ يف ْل اذتسٜح ايص ٟأخطد٘ ايؿٝدإ( َٔ )10سسٜح أبٖ ٞطٜط ٠ضن ٞاهلل
عٓ٘ إَّٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ( :إَّٕ ايٛٗٝز ٚايٓكاض ٣ال ٜكبػٕٛ
فدايف )ِٖٛفتػٝري ايؿٝب غاٜت٘ َـدايف ١أٌٖ ايهتاب; قاٍ اذتافغ ابٔ سذط
ايعػكالْ( :ٞإَّٕ ايٛٗٝز ٚايٓكاض ٣ال ٜكبػ ٕٛفدايفٜ ;ِٖٛكتهَ ٞؿطٚع ١ٝايكبؼ;
ٚاملطاز ب٘ قبؼ ؾٝب ايًشٚ ١ٝايطأؽ ٚال ٜعاضن٘ َا ٚضز َٔ ايٓٗ ٞعٔ إظاي ١ايؿٝب (;)11
ألَّٕ ايكبؼ ال ٜكته ٞاإلظاي ،١ثِ إَّٕ املأش ٕٚفَُ ٘ٝكٝس ملا أخطد٘ َػًِ َٔ سسٜح دابط
أْ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قاٍ :غري.)12( )...ٙٚ
ٚقس أنس َُـدايف ١أٌٖ ايهتاب َا أخطد٘ اإلَاّ أمحس ابٔ سٓبٌ يف َػٓسَٔ )13(ٙ
سسٜح أبٖ ٞطٜط ٠ضن ٞاهلل عٓ٘ قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ( :غريٚا
3

( ) اهظش ظنن أبي داود بشقم [ ] 3713جحت عىىان [باب في الخضاب] وظنن اليعائي بشقم [ ] 3122جحت عىىان [باب الىهي عً الخضاب بالعىاد] وظنن ابً
ماجه بشقم [ ]5273جحت عىىان [باب الخضاب بالعىاد].
3
( ) معىذ أحـمذ ابً حىبل بشقم [ ]1313مً حذًث الضبير بً العىام هنع هللا يضر.
2
( ) جامع الترمزي بشقم [  ]1237مً حذًث أبي هشٍشة هنع هللا يضر.
2
( ) ظنن اليعائي بشقم [ ]3127مً حذًث عبذ هللا بً عمش سض ي هللا عنهمـا.
8
( ) اإلاعجم الكبير بشقم [.]512
9
( ) الجامع الصغير بشقم [.]387
11
البخاسي
بشقم [ ]5723وصحيح معلم بشقم [  ]7115وقذ جقذم جـخشٍـجه.
( ) صحيح
11
( ) ٌشير إلى ما أخشجه أبي داود بشقم [ ]3717والترمزي بشقم [  ]7871واليعائي بشقم [ ] 3128وابً ماجه بشقم [ ]5271مً حذًث عبذ هللا بً عمشو بً
العاص سض ي هللا عنهمـا قال( :ههى سظىل هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عً هتف الشيب) والحذًث حعىه الترمزي.
17
( ) فتح الباسي (.)399/2
15
( ) معىذ ؤلامام أحـمذ ابً حىبل بشقم [ .]11322
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ٖصا ايؿٝب; ٚال تؿبٗٛا بايٛٗٝز ٚال بايٓكاض َٔٚ )٣أدٌ شيو دا ٤األَط َٔ ايطغٍٛ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بتػٝري ايؿٝب بأ ٟاأليٛإ أسبَُّ٘ املػًِ; فكس دا ٤يف ايػٓٔ
األضبع َٔ )14(١سسٜح أب ٞشض ايػفاض ٟضن ٞاهلل عٓ٘ قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚآي٘ ٚغًِ( :إَّٕ أسػٔ َا غَّٝطمت ب٘ ٖصا ايؿٝب; اذتٓاٚ ٤ايهتِ) قاٍ ايرتَص :ٟسػٔ
قشٝض.
ٚقس أنس عً ٢غُٓ ١َّٝتػٝري ايؿٝب اذتافغ ابٔ سذط ايعػكالْ ٞفكاٍ( :ف َُِٔ نإ يف
َجٌ ساٍ أب ٞقشاف ١اغتشب ي٘ ارتهاب; ألْ٘ ال ذنكٌ ب٘ ايػطٚض ألسسٍ ََِٔ ٚ ،نإ
خبالف٘ فال ُٜػتشب يف سك٘ٚ ،يهٔ ارتهاب َطًكّا أٚىل; ألْ٘ ف ٘ٝاَتجاٍ األَط يف
َـدايف ١أٌٖ ايهتاب)(.)15

ثانثًا :هم خضب انرسىل صهى اهلل عهيه وآنه وسهى شعر رأسه ونحيته ؟
إَّٕ ايػؤاٍ عٔ َػأي ١ثبٛت تـدهٝب ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ يؿعط ضأغ٘
ٚذتٝت٘ يٝؼ غؤايّا دسٜسّا ُٜططح يف ظَٓٓا ،بٌ غأي٘ اإلَاّ ايعازٍ عُط بٔ عبس ايععٜع
 -ضمح٘ اهلل

 -يكاسب ٚخازّ ضغٛيٓا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ،فًكس ض٣ٚ

اذتانِ يف َػتسضن٘( )16إَّٔ ايكشاب ٞأْؼ بٔ َايو ضن ٞاهلل عٓ٘ قسّ املسٚ ١ٜٓعُط
بٔ عبس ايععٜع ٚاٍٍ عًٗٝا ،فبعح إي ٘ٝعُطٚ ،قاٍ يًطغ :ٍٛغَ ًِ ُ٘ ٌٖ خهَّب ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؟ فإْ ٞضأٜت ؾعـ ّطا َِ ِٔ ؾعط ٙقـس يُ ِّ ،ٕٛفكاٍ أْؼ ضن ٞاهلل
عٓ٘( :إَّٕ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ نإ قس َُـ ِّت َع بايػَّ َٛازِٚ ،ي ٛعَ َسزتُ َا أقبٌ
ؾٝبِ٘ يف ضأغ٘ ٚذتٝت٘ َا نٓت أظٜسُ ُٖ َّٔ عً ٢إسس ٣عؿط ٠ؾَٝبٚ ،١إمنـا ٖصا
عًَ ِٔ َِ َّٞ
طـ َّٝب ب٘ ؾعـ ط ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ،
ايص ٟيُ ِّ ِٔ َِ ٕٛايطٝب ايص ٟنإ َ ُٜ
ٖ ٛايص ٟغَّٝط ي.)ْ٘ٛ
ٚال بس إٔ ْعطف بإَّٔ ضغٛيٓا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ مل ُٜـدهِّب ؾـعط ٙبأ ِّٟيٍٕٛ
نإ; يعسّ سادت٘ يصيو أقًّا; فإٕ ضأؽ ضغٛيٓا قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٚذتٝت٘ مل

13

( ) ظنن أبي داود بشقم [ ]3713وجامع الترمزي بشقم [ ]1235وظنن اليعائي بشقم [ ]3128وظنن ابً ماجه بشقم [.]5277
13
( ) فتح الباسي (.) 533/11
12
( ) اإلاعتذسك على الصحيحين بشقم [.]3711
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تؿتعٌ ؾٝبّا نُـا ْط ٣ساٍ بعض ؾباب ٚؾابات املػًُني ايٚ ،ّٛٝإيٝو ايٓكٛم اييت
تجبت شيو:
أخطز ايبداض ٟيف قشٝش٘( )17إَّٔ قتاز ٠قاٍ :غأيت أْػّا ضن ٞاهلل عٓ٘ ٌٖ خهَّب
ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؟ قاٍ :ال; إمنـا نإ ؾ ْ٤ٞيف قِسغَ.ِ٘ٝ
 )1أخطز َػًِ يف قشٝش٘( )18إَّٔ ابٔ غري ٜٔقاٍ :غأيت أْؼ بٔ َايو ضن ٞاهلل
عٓ٘ ٌٖ نإ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ خهَّب ؟ فكاٍ :مل ٜبًؼ
ارتهاب; نإ يف يـشٝت٘ ؾعطات.
 )2أخطز َػًِ يف قشٝش٘( )19إَّٔ ستُس بٔ غري ٜٔقاٍ :غأيت أْؼ بٔ َايو ضنٞ
اهلل عٓ٘ أخهَّبَ ضغ ٍُٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ؟ قاٍ :إْ٘ مل َٜطَ َٔ ايؿٝبِ
إال قًًّٝا.
()20

 )3أخطز َػًِ يف قشٝش٘

عٔ ثابت قاٍ :غ ٌ٦أْؼ بٔ َايو ضن ٞاهلل عٓ٘ عٔ

خهاب ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ فكاٍ :ي ٛؾ٦ت إِٔ أعس مشطاتٍ نَُّٔ يف
ضأغ٘ فعًتُٚ ،قاٍ :مل ٜـدتهِب.
 )4أخطز َػًِ يف قشٝش٘( )21عٔ أْؼ بٔ َايو ضن ٞاهلل عٓ٘ قاٍٜ :هط ٙإِٔ ٜٓتف
ايطدٌ ايؿعط ٠ايبٝها َٔ ٤ضأغ٘ ٚذتٝت٘ ،قاٍٚ :مل ُٜـدتهِب ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ; إمنـا نإ ايبٝاضُ يف عٓفكت٘ ٚيف ايكسغني ٚيف ايطأؽ ُْبصْ.
ٚإيٝو خالق ١املٛنٛع نُـا فُٗ٘ اذتافغ ابـٔ سذـط ايعػـكالْ ٞسٝـح قـاٍ( :عـٔ أْـؼ
ضن ٞاهلل عٓ٘ قاٍ :مل ُٜـدهِّب ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘ ٚغـًِ; ٚإمنــا نـإ ايبٝـاض
يف عٓفكت٘ ٚيف ايكسغني ٚيف ايطأؽ ْبصْ  -أَ :ٟتفطم ٚ -عُطِفَ َِِٔ َـذُٛع شيو إَّٔ ايـصٟ
ؾاب َِِٔ عٓفكت٘ أنجط َـَُّـا ؾاب َِِٔ غريٖـاَٚ ،ـطاز أْـؼ أْـ٘ مل ٜهـٔ يف ؾـعطَ ٙـا ٜــشتاز
إىل ارتهاب)(.)22

12

( ) صحيح البخاسي بشقم [.]5532
18
( ) صحيح معلم بشقم [ .]7531
19
( ) صحيح معلم بشقم [ .]7531
71
( ) صحيح معلم بشقم [ .]7531
71
( ) صحيح معلم بشقم [ .]7531
77
( ) فتح الباسي (.)327/2
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تٓب : َِٗ ٘ٝيكس اختًف غًفٓا ايكاحل يف ختهٝب ايؿٝب; فبعهِٗ خهَّب ؾٝب٘
ٚبعهِٗ مل ٜـُدهِّب ؾٝب٘; ٚشيو تبعّا يهجطت٘ ٚقًت٘; قاٍ اذتافغ ابٔ سذط
ايعػكالْٚ( :ٞقس اختًف يف ارتهب ٚتطن٘; فدهَّب أب ٛبهط ٚعُط ٚغريُٖا نُـا
تكسَّّٚ ،تطى ارتهاب عًٚ ٞأب ٞبٔ نعب ٚغًُ ١بٔ األنٛع ٚأْؼ ٚدـُـاعٚ ،١مجع
ايطرب ٟبإَّٔ ََِٔ قبؼ َِٓٗ نإ ايال٥ل ب٘; ن َُِٔ ُٜػتؿٓع ؾَٝب٘ ََِٔ ٚ ،تطىَ نإ
ايال٥ل ب٘; نُٔ ال ُٜػتؿٓع ؾَٝب٘) (.)23
رابع ًا  :األحاديث انضعيفت في َصرة انتخضيب بانسىاد
ٖٓاى دُـًُ َٔ ١األسازٜح ايهعٝف ١اييت ُٜػتسٍ بٗا يف ْكط ٠ايتدهٝب بايػٛاز; مما
ال دنٛظ االستذاز بٗا; فُٔ تًو األسازٜح:
()25

اذتسٜح األ :ٍٚض ٣ٚايبٗٝكٚ )24(ٞايسًُٜٞ

()26

ٚابٔ ؾاٖني

َٔ سسٜح عا٥ـؿ ١ضنـٞ

اهلل عٓـٗا قايت :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ( :إشا خطب أسسنِ اَطأٚ ٠قس
خهَّب بايػٛاز  ،فًٝدربٖا ٚال َٜػطَّٖا).
اذتهِ عً ٢اذتسٜح :نعف٘ ايبٗٝك ٞبكٛي٘( :عٝػ ٢بٔ َ ُٕٛٝنعٝف) ٚقاٍ ابٔ
ادتٛظ ٟيف ايعًٌ املتٓاٖ( :١ٝعٝػ ٢بٔ َ ُٕٛٝنعٝف دسا ال ًٜتفت إىل َا ضٚ . )27( )٣ٚقـاٍ
املباضنفٛض( :ٟنعٝف; يهعف عٝػ ٢بٔ َ.)ُٕٛٝ

()28

اذتسٜح ايجاْ :ٞض ٣ٚابٔ َاد٘(ٚ )29ايبعاض( َٔ )30سسٜح قٗٝب ضن ٞاهلل عٓ٘ قاٍ :قاٍ
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ( :إَّٕ أسػٔ َا اختهبتِ ب٘ ٖصا ايػٛاز; أضغب
يٓػا٥هِٚ ،أٖٝب يهِ يف قسٚض أعسا٥هِ).
اذتهِ عً ٢اذتسٜح :قاٍ ايبعاضٖٚ( :صا اذتسٜح ال ْعًُ٘ ٜط ٣ٚعٔ ضغ ٍٛاهلل قً٢
()31

اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ إال َِِٔ ٖصا ايٛد٘)

ٚقاٍ ايؿٝذ عبس اذت ٞايًهٓ( :ٟٛيف غٓسٙ

75

( ) فتح الباسي (.) 533/11
73
( ) ظنن البيهقي الكبري بشقم [ ]13322وقال :عيس ى بً ميمىن ضعيف.
73
( ) الفشدوط بمأثىس الخطاب بشقم [.]1125
72
( ) هاسخ الحذًث وميعىخه البً شاهين بشقم [.]212
72
( ) العلل اإلاتىاهيت (.)1153
78
( ) جحفت ألاحىري (.)532/3
79
( ) ظنن ابً ماجه بشقم [. ]5273
51
( ) معىذ البزاس بشقم [.]7192
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نعفا ٤فال ُٜـعاضض ايطٚاٜات ايكشٝشٚ ،١أخص َٓ٘ بعض ايفكٗا ٤دٛاظ ٙيف ادتٗاز)

()32

ٚقاٍ ايؿٝذ األيباْ( :ٞنعٝف ايػٓس ف ٘ٝضاٜٚإ نعٝفإ) (. )33
خايسًا :األحاديث انتي تًُع انتخضيب بانسىاد وحكى انعهًاء عهيها
إَّٕ َػأي ١ايتدهٝب بايػٛاز شتتًف فٗٝا بني فكٗا ٤األَ ١اإلغالَ ;١ٝبٓا ٤عً ٢ثبٛت
أزي ١املػأي ١عٓس ايفكٗاٚ ،٤غٝه ٕٛايهالّ عًٗٝا عً ٢دعأ:ٜٔ
أوال :الكالم على زيادة (واجتهبىا السىاد) يف احلديث
يهْ ٞفِٗ ظٜاز ٠مجًٚ( ١ادتٓبٛا ايػٛاز) يف اذتسٜح ال بس َٔ ٚقف ١دازَ ٠عٗا،
ٜٚتذًَّ ٢شيو َٔ خالٍ َعطفَ ١هإ ٚضٚزٖاٚ ،زضاغ ١ضٚاتٗا َٛٚقفِٗ َٔ ايتدهٝب
بايػٛاز فٓك:ٍٛ
َهإ ٚضٚزٖاٚ :ضزت ظٜازٚ( :٠ادتٓبٛا ايػٛاز) يف سسٜح دابط بٔ عبس اهلل األْكاضٟ
ضن ٞاهلل عُٓٗا املط ٟٚيف قشٝض َػًِ( ،)34يهٔ اإلَاّ َػًِ قس قسَّض ايباب
حبسٜح َٔ ضٚا ١ٜدابط بٔ عبس اهلل ضن ٞاهلل عُٓٗـا َٔ غري تًو ايعٜاز ٠بطقِ
ط 2102/78ص ،مما ٜؤنس أْ٘ ال ٜط ٣قٛتٗا ٚثبٛتٗا ٚإال قسَّض بٗا ايباب; يكٛي٘ يف َكسَ١
قشٝش٘( :فأَا ايكػِ األ ;ٍٚفإْا ْتٛخ ٢إٔ ْكسَّّ األخباض اييت ٖ ٞأغًِ َٔ ايعٛٝب َٔ
غريٖا ٚأْك َٔ ٢إٔ ٜهْ ٕٛاقًٖٛا أٌٖ اغتكاَ ١يف اذتسٜح ٚإتكإ ملا ْكًٛا ،مل ٜٛدس
يف ضٚاٜتِٗ اختالف ؾسٜس ٚال ختًٝط فاسـ نُا قس عجط ف ٘ٝعً ٢نجري َٔ احملسثني
ٚبإ شيو يف سسٜجِٗ ،فإشا حنٔ تككَّٓٝا أخباض ٖصا ايكٓف َٔ ايٓاؽ أتبعٓاٖا أخباضّا
ٜكع يف أغاْٝسٖا بعض َٔ يٝؼ باملٛقٛف باذتفغ ٚاإلتكإ نايكٓف املكسّ قبًِٗ )...
(.)35

51

( ) معىذ البزاس بشقم [.]7192
ُ
57
( ) معىذ البزاس بشقم [ .]7192التعليق اإلا َم َّجذ (.) 351/5
55
( ) جمام اإلاىت في التعليق على فقه العىت (.)82
53
( ) صحيح معلم بشقم [.]7117 /29
53
( ) مقذمت صحيح معلم (.)3/1
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مىقف رواة احلديث مو التخضًب بالسىاد ومدى قبىهلم لسيادة (جهبىه السىاد):
يهٜ ٞفِٗ غٓس ٖص ٙايطآْ ١ٜٚكٌ غٓسٖا ناًَّا; فكس قاٍ َػًِ(ٚ :)36سسثين أبٛ
ايطاٖط ،أخربْا عبس اهلل بٔ ٖٚب ،عٔ ابٔ دطٜر ،عٔ أب ٞايعبري ،عٔ دابط بٔ عبس
اهلل قاٍ :أت ٞبأب ٞقشاف ّٜٛ ١فتض َهٚ ١ضأغ٘ ٚذتٝت٘ نايجػاَ ١بٝانّا ،فكاٍ ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ( :غريٚا ٖصا بؿٚ ،٤ٞادتٓبٛا ايػٛاز) ٚإىل َٛقف ايطٚا:٠
 )1أب ٛايعبري ٜٓهط ضٚاٜت٘ يعٜاز( ٠دٓب ٙٛايػٛاز) :فكس أخطز اإلَاّ أمحس ابٔ سٓبٌ يف
َػٓس )37(ٙقاٍ :ثٓا سػٔ ٚأمحس بٔ عبس املًو قاال :ثٓا ظٖري ،عٔ أب ٞايعبري ،عٔ
دابط قاٍ أمحس يف سسٜج٘ :ثٓا أب ٛايعبري عٔ دابط قاٍ ُ :أت ٞضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ بأب ٞقشاف ،١أ ٚدا ٤عاّ ايفتض ٚضأغ٘ ٚذتٝت٘ َجٌ ايجػاّ أَ ٚجٌ
ايجػاَ ،١قاٍ سػٔ :فأَط ب٘ إىل ْػا ،٘٥قاٍ( :غريٚا ٖصا ايؿٝب) قاٍ سػٔ :قاٍ
ظٖري :قًت ألب ٞايعبري :أقاٍ( :دٓب ٙٛايػٛاز ؟) قاٍ :ال.
 )2ابٔ دطٜر – أسس ضٚا ٠سسٜح َػًِ  -رنهِّب بايػٛاز َُدايفّا يعٜاز( ٠دِّٓبٙٛ
ايػَّٛاز) :يكس خهَّب بايػٛاز ايتابع ٞعبس املًو بٔ دطٜر; فكس شنط ارتطٝب
ايبػساز ٟشيو فكاٍ ( :عبس املًو بٔ عبس ايععٜع بٔ دطٜر اذتافغ ،ؾٝذ اذتطّ
ايكطؾ ٞاألَ ٟٛاملهٚ ،ٞأ ََِٔ ٍٚز َّٕٚايػُّٓ ١املطٗط ٠مبه :١قاٍ عبس ايطظام :نإ
ابٔ دطٜر ُٜـدهِّب بايػٛاز).

()38

ثانًًا :ذكر مجلة مو األحاديث اليت فًها مهع التخضًب بالسىاد واحلكم علًها:
اذتسٜح األ :ٍٚض ٣ٚايطرباْ َٔ ٞسسٜح أب ٞايسضزا ٤ضن ٞاهلل عٓ٘ َطفٛعّا (ََِٔ خَهَّب
بايػَٛاز ،غََّٛزَ اهلل ٚدٗ٘  ّٜٛايكٝاَ.)١
َّ
اذتهِ عً ٢اذتسٜح :قاٍ أب ٛسامتٖ :صا سسٜح َٛنٛع

()39

ٚقس شنط ٙايػٛٝط ٞيف

داَع٘ ٚسهِ عً ٘ٝبايهعف(ٚ ،)40قاٍ ابٔ سذط ايعػكالْ( :ٞغٓس ٙيِّٝـٔ) (.)41

52

( ) صحيح معلم بشقم [.]7117 /29
52
( ) معىذ أحـمذ ابً حىبل بشقم [ .]13287
58
( ) جاسٍخ بغذاد (.) 111/11
59
( ) علل ابً أبي حاجم ( )799/7وميزان الاعتذال (.)173/5
31
( ) الجامع الصغير بشقم [.]8238
31
( ) فتح الباسي (.) 533/11
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اذتسٜح ايجاْ :ٞض ٣ٚأب ٛزاٚٚز(ٚ )42ايٓػا َٔ )43(ٞ٥سسٜح عبس اهلل بٔ عباؽ ضن ٞاهلل
عُٓٗـا قاٍ :قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِٜ( :ه ٕٛقُٜ ّٛـدهِّب ٕٛيف آخط
ايعَإ بايػٛاز ،نشٛاقٌ اذتُـاّ ،ال ٜطذن ٕٛضا٥ش ١ادتٓ.)١
اذتهِ عً ٢اذتسٜح :شنط ٙاملٓصض ٟحتت عٓٛإ (ايرتٖٝب َِِٔ خهب ايًش ١ٝبايػٛاز)
ثِ قاٍ :ض ٙٚٚنًِٗ َٔ ضٚا ١ٜعبٝس اهلل بٔ عُط ٚايطق ٞعٔ عبس ايهط ،ِٜفصٖب بعهِٗ
إىل إَّٔ عبس ايهطٖ ِٜصا ٖ ٛابٔ أب ٞاملداضمٚ ،نعف اذتسٜح بػبب٘ٚ ،ايكٛاب أْ٘ عبس
ايهط ِٜبٔ َايو ادتعض ٖٛٚ ٟثك ١استر ب٘ ايؿٝدإ ٚغريُٖا ٚاهلل أعًِ.

()44

قاٍ أب ٛاحملاغٔ اذتٓف( :ٞفعًِ إَّٔ ايهطاٖ ١ف ٘ٝإمنَّـا نإ ألْ٘ َٔ أفعاٍ قّٛ
َصََٛني ،ال أْ٘ يف ْفػ٘ سطاّٚ ،قس خهب بايػٛاز عكب ١بٔ عاَط ايكشابٜٚ ٞك:ٍٛ
ُْػَــــــــــِّٛزُ أعالَٖــــــــــا َٚتَــــــــــأبَ ٢أُقُٛيُـَٗـــــــــــا

ٚال خَري يف األعً ٢إشا فَػَـسَ األَقٌُ())45

اذتسٜح ايجايح :ض ٣ٚاذتانِ يف َػتسضن٘( )46إَّٔ عبس اهلل بٔ عُط بٔ ارتطاب ضنٞ
اهلل عُٓٗـا زخٌ عً ٢عبس اهلل بٔ عُط ٚبٔ ايعام ضن ٞاهلل عُٓٗا ٚقس غَّٛز ذتٝت٘
فكاٍ عبس اهلل بٔ عُط :ايػالّ عًٝو أٜٗا ايؿٜٛب ،فكاٍ ي٘ ابٔ عُط :ٚأَا تعطفين ٜا
أبا عبس ايطمحٔ ؟ قاٍ :بً ،٢أعطفو ؾٝدّا فأْت اي ّٛٝؾابْ; إْ ٞمسعت ضغ ٍٛاهلل
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ ٜك( :ٍٛايكفط ٠خهاب املؤَٔٚ ،اذتُط ٠خهاب املػًِ،
ٚايػٛاز خهاب ايهافط).
اذتهِ عً ٢اذتسٜح :قاٍ ابٔ أب ٞسامت ٖٛٚ( :سسٜح َٓهط ؾب٘ املٛنٛع)

()47

.

اذتسٜح ايطابع :ض ٣ٚايس َٔ ًُٜٞسسٜح أبٖ ٞطٜط ٠ضن ٞاهلل عٓ٘ ٜطفع٘ (إَّٕ اهلل ٜبػض
ايؿٝذ ايػِطبٝب)  -بهػط ايػني املعذُ - ١ايص ٟال ٜؿٝب ٚدـُع٘ غطابٝب ٚق :ٌٝايصٟ
()48

ُٜػِّٛز ؾعطٜ ;ٙكبػ٘ بايػٛاز.

37

( ) ظنن أبي داود بشقم [.]7317
35
( ) ظنن اليعائي بشقم [.]3123
33
( ) الترغيب والترهيب (.) 82/5
33
( ) اإلاعتصش مً املختصش مً مشكل آلاثاس (.)772/7
32
( ) اإلاعتذسك على الصحيحين بشقم [.]2759
32
( ) الجشح والتعذًل ( )183/3في جشجمت ظالم بً عبذ هللا الكالعي.
38
( ) لشف الخفاء (.) 553/7

نهعهىو اإلَساَيت واالجتًاعيت

191

انعذد ( ) 7انًجهذ ( ) 11يىنيى 2015و

ISSN : 2410-1818

| د.علوي حامد محمد بن شهاب الدين

أحاديث تخضيب الشعر ةالسواد والحكم عليها

اذتهِ عً ٢اذتسٜح :قاٍ املٓاٚ( :ٟٚف ٘ٝضؾس ;ٜٔفإٕ نإ ابٔ غعس فكس نعف٘
ايساضقطين ،أ ٚابٔ نطٜب فهعف٘ أب ٛظضع.)١

()49

اذتسٜح ارتاَؼ :سسٜح عُط ٚبٔ ؾعٝب عٔ أب ٘ٝعٔ دسٜ ٙطفع٘ ( ََ ِٔ َغـ َّٝط ايبٝاض
بايػٛاز ،مل ٜٓعط اهلل إي )٘ٝشنط ٙاذتافغ يف يػإ املٝعإ.

()50

اذتهِ عً ٢اذتسٜح :نعف٘ ابٔ سذط ايعػكالْ ٞيف يػإ املٝعإ.
سادسًا :ركر جًاعت يٍ انصحابت وانتابعيٍ وعهًاء انسهف يًٍ يخضبىٌ بانسىاد
إَّٕ أ ََِٔ ٍٚخهَّب ؾعط ٙبايػٛاز ٖ ٛفطع ;)51(ٕٛيـُـا عُطف َِِٔ تهبُّطٚ ٙتـذرب ٙعً٢
ايبؿط ١ٜدـُعّاٚ ،يٝؼ بعٝب إِٔ خنهِّب نُـا خهَّب فطعَ ٕٛع أخصْا يًكسَٔ ٠ٚ
ايكشابٚ ١ايتابعني ٚعًُـا ٤غًفٓا ايكاحل ال َِٔ فطعٚ ٕٛأنطاب٘; فايكشاب ١ضنٛإ
اهلل تعاىل عً ِٗٝايص ٜٔعاؾٛا َع ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ قس قطَّسٛا بإَّٔ ضغٍٛ
اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ مل ٜهٔ حباد ٍ١رتهاب ؾعط ;ٙألْ٘ يٝؼ يف ؾعطَِٔ ٙ
ايؿٝب َا ٜسع ٛيصيو نُـا أٚنش٘ اذتافغ ابٔ سذط ايعػكالْ ٞبكٛيَ٘ٚ( :طاز أْؼ
ضن ٞاهلل عٓ٘ أْ٘ مل ٜهٔ يف ؾَعَط ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝآي٘ ٚغًِ َا ٜـشتاز إىل
()52

ارتهاب).

 ٚايتدهٝب بايػٛاز فعً٘ دـُـاع َٔ ١غًفٓا ايكاحلٚ ،ناْٛا ال ٜط ٕٚبصيو بأغّا،
ٚمل ٜٓهط عً ِٗٝأسـسْ; ف ُِِٔ أٚي٦و:
 )1ايكشاب ٞعجُـإ بٔ عفإ ضن ٞاهلل عٓ٘ :فعٔ ابٔ أبًَٝ ٞه ١إَّٔ عجُـإ بٔ عفإ
نإ ُٜـدهب بايػٛاز.

()53

 )2ايكشاب ٞغعس بٔ أبٚ ٞقام ضن ٞاهلل عٓ٘ :قايت عا٥ؿ ١بٓت غعس :نإ أبٞ
ضدًّا قكريّا زسساسّا غًٝعّا ،شا ٖاَ ،١ؾجٔ األقابع ،أؾعط ُٜـدهِّب بايػٛاز.

()54

39

( ) فيض القذًش (.)783/7
31
( ) لعان اإلايزان ( )581/3في جشجـمت دمحم بً معلم العىبري مؤرن اإلاهذي.
(  )31مصىف ابً أبي شيبت بشقم [  ]53818وهى مً قىل مكحىل ،واهظش جاسٍخ بغذاد ( .)591 /2
37
( ) فتح الباسي (.)327/2
35
( ) معشفت الصحابت ألبي وعيم ألاصبهاوي بشقم [ .]712
33
( ) طبقاث ابً ظعذ الكبري ( )135/5ومعجم الطبراوي الكبير بشقم [ ]793واإلاعتذسك على الصحيحين بشقم [ ]2199وظير أعالم الىبالء (.) 92/1
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 )3ايكشاب ٞاذتػٔ بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب ضن ٞاهلل عُٓٗا :قاٍ قٝؼ َٛىل خباب:
ضأٜتُ اذتػٔ ُٜـدهِّب بايػٛازٚ .قاٍ َػًِ بٔ أبَ ٞط :ِٜضأٜتُ اذتػٔ بٔ عًٞ
ُٜـدهِّب بايػٛازٚ .قاٍ عبٝساهلل بٔ أبٜ ٞعٜس :ضأٜتُ اذتػٔ بٔ عً ٞقس خهَّب
بايػٛاز.

()55

 )4ايكشاب ٞاذتػني بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب ضن ٞاهلل عُٓٗا :قاٍ قٝؼ َٛىل خباب:
()56

زخًت عً ٢اذتػٔ ٚاذتػني ُٖٚا رنهبإ بايػٛاز.

ٚعٔ عبس ايطمحٔ بٔ

فطٚر قاٍ :نٓت أْا َع اذتػٔ ٚاذتػني ضن ٞاهلل عُٓٗا فهاْا رنهبإ
بايػٛاز ،إال إَّٔ اذتػٔ ٜرتى عٓفكت٘ بٝها.٤

()57

إٕ
ٚقاٍ أب ٛإغشام ايؿٝباَّْ :ٞ

اذتػني بٔ عً ٞضنٛإ اهلل عً ٘ٝقُتٌ ٚعً ٘ٝدب ١خعٚ ،قس ْكٌ خهاب٘
ٚنإ ُٜـدهِّب بايػٛاز.

()58

،

()59

 )5ايكشابُ ٞعكب ١بٔ عاَط ادتٗين ضن ٞاهلل عٓ٘ :قاٍ ابٔ ْٜٛؼ :ؾٗس فتـض َكط
ٚاختط بٗاٚٚ ،ي ٞادتٓس مبكط ملعا ،١ٜٚثِ ععي٘ بعس ثالخ غٓنيٚ ،أغعا ٙايبشط،
ٚنإ ُٜـدهِّب بايػٛازٚ )60( .نإ عكب ١بٔ عاَط ٜك:ٍٛ
()61

ٚال خَري يف األعً ٢إشا فَػَـسَ األَقٌُ
ُْػَــــــِّٛزُ أعالَٖــــــا َٚتَــــــأبَ ٢أُقُٛيُـَٗـــــــا
()62
ٚ )6قاٍ ابٔ سبإ يف ايكشاب :١نإ َٔ ايطَا ٠نإ ٜكبؼ بايػٛاز.

 )7ايكشاب ٞعُط ٚبٔ ايعام ايػُٗ ٞضن ٞاهلل عٓ٘ :قاٍ أب ٛبهط بٔ ايربق:ٞ
نإ عُط ٚقكريّا ُٜـدهِّب بايػٛاز.

()63

 )8ايكشاب ٞدطٜط بٔ عبس اهلل ضن ٞاهلل عٓ٘ :قاٍ غً ِٝأب ٛاهلص :ٌٜضأٜت دطٜط بٔ
عبس اهلل ُٜـدهِّب ضأغ٘ ٚذتٝت٘ بايػٛاز.

()64

33

( ) الىصىص الثالثت في ظير أعالم الىبالء ( )728/5ومعجم الطبراوي الكبير بشقم [.]7357
32
( ) مصىف ابً أبي شيبت بشقم [ ]73112والتاسٍخ الكبير ( )131/2ولتاب الثقاث (.) 29/5
32
( ) آلاحاد واإلاثاوي بشقم [ ]317ومعجم الطبراوي الكبير بشقم [.]7282
38
( ) هصل خضابه :صال عىه الخضاب.
39
( ) جاسٍخ واظط (.) 113
21
( ) طبقاث ابً ظعذ ( )535/3وسجال صحيح معلم ( )112/7ولتاب الثقاث ( )781/5وظير أعالم الىبالء (.)328 /7
21
( ) معجم الطبراوي الكبير بشقم [ ]253وطبقاث ابً ظعذ الكبري (.) 398/2
27
( ) تهزًب التهزًب (.) 712 /2
25
( ) اإلاعتذسك على الصحيحين بشقم [.]2758
23
( ) معجم الطبراوي الكبير بشقم [.]7719
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 )9ايكشاب ٞعبس اهلل بٔ عُط ٚبٔ ايعام ضن ٞاهلل عُٓٗـا :تٛيف غٓ ١مخؼ
ٚغتنيٚ ،نإ رنهِّب بايػٛاز.

()65

 )10ايتابع ٞسـَُّـاز بٔ أب ٞغًُٝـإ :قاٍ أب ٛاملًٝض ايطق :ٞقسّ عًٓٝا سـَُّـاز فدطدت
إي ٘ٝفإشا عًًَ ٘ٝشفَ ْ١عكفطٚ ْ٠قس خهَّب بايػٛاز.

()66

 )11ايتابع ٞأب ٛغًُ ١بٔ عبس ايطمحٔ بٔ عٛف :قاٍ غعس بٔ إبطاٖ :ِٝنإ أب ٛغًُ١
ُٜـدهِّب بايػٛاز.

()67

 )12ايتابع ٞعً ٞظ ٜٔايعابس ٜٔابٔ اذتػني بٔ عً :ٞعٔ ؾطٜو بٔ أب ٞبهط عٔ عًٞ
بٔ سػني أْ٘ نإ ٜكبؼ بايػٛاز.

()68

 )13ايتابع ٞأب ٛقالب ١عبس اهلل بٔ ظٜس ادتطَ :ٞعٔ عكب ١بٔ أب ٞايكٗبا ٤عٔ أبٞ
قالب ١أْ٘ نإ ُٜـدهِّب بايػٛاز.

()69

 )14ايتابعَُ ٞـشاضب بٔ زثاض :قاٍ سػإ بٔ إبطاٖ :ِٝضأٜت َُـشاضب بٔ زثاض ُٜـدهِّب
بايػٛاز.

()70

 )15ايتابع ٞأب ٛغًُ ١بٔ عبس ايطمحٔ بٔ عٛف :قاٍ غعس بٔ إبطاٖ ِٝنإ أب ٛغًُ١
ُٜـدهِّب بايػٛاز.

()71

 )16ايتابعَٛ ٞغ ٢بٔ طًش ١بٔ عبٝساهلل ايكطؾ ٞايت ُٞٝاملسْ :ٞقاٍ ابٔ َٖٛب :ضأٜت
َٛغ ٢بٔ طًشُٜ ١ـدهِّب بايػٛاز.

()72

 )17ايتابع ٞعً ٞبٔ عبس اهلل بٔ عباؽ :قاٍ عطاف بٔ خايس ايٛابك :ٞضأٜت عً ٞبٔ
عبس اهلل ابٔ عباؽ ٜكبؼ بايػٛاز.

()73

 )18ايتابعْ ٞافع بٔ دُبَري :قاٍ عبٝساهلل بٔ عبس ايطمحٔ بٔ َٖٛب :ضأٜت ْافع بٔ دُبَري
ُٜـدهِّب بايػٛاز.

()74

23

( ) اإلاعتذسك على الصحيحين بشقم [ ]3913وظير أعالم الىبالء (.)32/5
22
( ) ميزان الاعتذال (.) 523/7
22
( ) طبقاث ابً ظعذ الكبري ( )132/3وظير أعالم الىبالء (.)522 /3
28
( ) طبقاث ابً ظعذ الكبري (.) 712/3
29
( ) طبقاث ابً ظعذ الكبري (.) 183/2
21
( ) معىذ ابً الجعذ بشقم [.]273
21
( ) ظير أعالم الىبالء (.) 788/3
27
( ) طبقاث ابً ظعذ الكبري ( )125/3والعلل ومعشفت الشجال ( )729/5وظير أعالم الىبالء (.) 788/3
25
( ) طبقاث ابً ظ عذ الكبري (.) 515/3
23
( ) طبقاث ابً ظعذ الكبري (.) 712/3
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 )19ايتابع ٞسذاز بٔ أضطا ٠بٔ ثٛض بٔ ٖبريَ ،٠فيت ايهٛف :١قاٍ ابٔ محٝس ايطاظٟ
عٔ دطٜط :ضأٜت اذتذاز ُٜـدهِّب بايػٛاز.

()75

 )20ايتابع ٞبهط بٔ عبس اهلل بٔ عُط ٚاملعْ ٞايبكط :ٟقاٍ أب ٛايٛيٝس ايطٝايػ:ٞ
سسثٓا ظٜاز ابٔ أبَ ٞػًِ قاٍ :ضأٜت بهط بٔ عبس اهلل ُٜـدهِّب بايػٛاز.

()76

 )21ايتابع ٞستُس بٔ عبس ايطمحٔ ابٔ أب ٞيَ ،٢ًٝفيت ايهٛفٚ ١قانٗٝا األْكاضٟ
ايهٛيف :قاٍ دطٜط بٔ عبس اذتُٝس :ضأٜت ابٔ أب ٞيُٜ ٢ًٝـدهِّب بايػٛاز.
 )22ايتابع ٞظٜاز بٔ عِالق :١قاٍ دطٜط :ضأٜت ظٜاز بٔ عِالقُٜ ١ـدهِّب بايػٛاز.

()77

()78
()79

 )23ايتابع ٞستُس بٔ ؾٗاب ايعٖط :ٟقاٍ َعُطٚ :نإ ايعٖطُٜ ٟـدهِّب بايػٛاز ،
ٚقاٍ عبس ايطمحٔ بٔ عبس اهلل ايسؾتـه :ٞمسعت أبا دعفط ايطاظ ٟعٝػ ٢بٔ
َاٖإ ٜك :ٍٛمل أنتب عٔ ايعٖط ;ٟألْ٘ نإ ُٜـدهِّب بايػٛاز.

()80

 )24ايتابع ٞستُس بٔ إغشام بٔ ٜػاض بٔ خٝاض اذتافغ األخباض ٟايكطؾ ٞاملطًيب
َٛالِٖ املسْ ٞقاسب ايػري ٠ايٓب :١ٜٛقاٍ دطٜط :ضأٜت ابٔ إغشام ُٜـدهِّب
بايػٛاز.

()81

ٚ )25قاٍ ٜعٜس بٔ ٖاض :ٕٚضأٜت اذتذاز بٔ أضطا ٠عً ٘ٝقُٝل أغٛز ٚضزا ٤أغٛزٚ ،قس
خهَّب بايػٛاز.

()82

 )26ارتًٝف ١ايعباغ ٞأب ٛدعفط عبس اهلل بٔ ستُس بٔ عً ٞاهلامش ٞاملٓكٛضُٜ :ـدهِّب
بايػٛاز.

()83

 )27ارتًٝف ١ايعباغ ٞأب ٛايعباؽ عبس اهلل بٔ املعتع باهلل :قاٍ إمسـاع ٌٝبٔ عًٞ
ارتطيب :نإ غعٜط األزب نجري ايؿعطٚ ،نإ ُٜـدهِّب بايػٛاز.

()84

23

( ) الجشح والتعذًل ( )757/9وظير أعالم الىبالء (.) 29/2
22
( ) ظير أعالم الىبالء (.) 353/3
22
( ) جاسٍخ بغذاد ( )733 /2وظير أعالم الىبالء (.) 517/2
28
( ) تهزًب الكمـال ( )399/9وظير أعالم الىبالء (.) 555/2
29
( ) معىذ أحـمذ ابً حىبل بشقم [.]8129
81
( ) جاسٍخ بغذاد ( )133/11وظير أعالم الىبالء (.) 532/2
81
( ) جاسٍخ بغذاد ( )772/1وظير أعالم الىبالء ( )53/2وتهزًب الكمـال (.)311/73
87
( ) ضعفاء العقيلي (.)781/1
85
( ) جاسٍخ بغذاد ( )23/1وظير أعالم الىبالء (.) 85/2
83
( ) جاسٍخ بغذاد ( )733/2وأبجذ العلىم (.)81 /5
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 )28ارتًٝف ١ايعباغ ٞعبس اهلل بٔ املعتع باهلل ستُس ابٔ املتٛنٌ دعفط ابٔ املعتكِ
ستُس بٔ ايطؾٝس :نإ ؾسٜس ايػُطَ ٠ػٓ ٕٛايٛد٘ ُٜـدهِّب بايػٛاز.

()85

 )29ايـُشسِّخ ايطساٍ املتفٓٔ زتس ايس ٜٔأب ٛارتطاب عُط بٔ سػٔ بٔ عً ٞاملؿٗٛض
بابٔ زس :١ٝنإ ُٜـدهِّب بايػٛاز.

()86

 )30أب ٛايفها ٌ٥غعس بٔ ستُس بٔ ستُٛز املؿاط ايطاظ :ٟقاٍ ايػُعاْ :ٞيكٝت٘
بايطَّٜٛ ٟا يف ايططٜلٚ ،نإ ُٜـدهِّب بايػٛاز.

()87

 )31ايـُشسِّخ املفٝس املؤضر املعُط َػٓس ايعطام ؾٝذ املػتٓكط ١ٜايكطٝعٚ :ٞيس يف
ضدب غٓ ١غت ٚأضبعني ٚمخؼ َ ،١٦طاٍ عُطٚ ،ٙعال غٓسٚ ،ٙاؾتٗط شنط،ٙ
فأعطَ ٞؿٝد ١املػتٓكطٚ ،١ٜنإ ُٜـدهِّب بايػٛاز.

()88

انًراجع :
 )1اآلساز ٚاملجاْ / ٞأمحس بٔ عُط ٚبٔ ايهشاى ايؿٝباْ ،ٞأب ٛبهط (ت ٖ287ـ)
زاض ايطا ،١ٜايطٜاضٖ1411 ،ـ –  ،ّ1991ط ،1حتكٝل :ايسنتٛض .باغِ فٝكٌ
أمحس ادتٛابط. ٠
 )2أبـذس ايعً ّٛايٛؾ ٞايـُطق ّٛيف بٝـإ أسـٛاٍ ايعً / ّٛقسٜـل بٔ سػـٔ ايكٓـٛدٞ
(ت ٖ1307ـ) زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت ،ّ1978 ،حتكٝل :عبس ادتباض ظناض.
 )3تاضٜذ بػساز  /أمحس بٔ عً ٞبٔ ثابت ارتطٝب ايبػساز ،ٟأبٛبهط (ت ٖ463ـ) زاض
ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت.
 )4ايتـاضٜذ ايهبـري َ /ـشُس بٔ إمسـاع ٌٝبٔ إبطاٖ ِٝايبـداض ٟادتـعف ،ٞأب ٛعبس
اهلل (ت ٖ256ـ) زاض ايفهط ،حتكٝل :ايػٝس ٖاؾِ ايٓس.ٟٚ
 )5تاضٜذ ٚاغط  /أغًِ بٔ غٌٗ ايطظاظ ايٛاغط( ٞت ٖ292ـ) عامل ايهتب ،بريٚت،
ٖ1406ـ ،ط ،1حتكٝل :نٛضنٝؼ عٛاز.

83
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 )6ايتشبري يف املعذِ ايهبري  /عبس ايهط ِٜبٔ ستُس بٔ َٓكٛض ايػُعاْ ،ٞأبٛ
غعس (ت ٖ562ـ) حتكٝلَٓ :ريْ ٠اد ٞغامل.
 )7تـشف ١األسٛش ٟبؿطح داَع ايرتَص /ٟستُس عبس ايطمحٔ بٔ عبس ايطسِٝ
املباضنفٛض ،ٟأب ٛايعال (ت ٖ1353ـ) زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت.
 )8ايرتغٝب ٚايرتٖٝب  /عبس ايعع ِٝبٔ عبس ايك ٟٛاملٓصض ،ٟأب ٛستُس (ت ٖ656ـ)
زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚتٖ1417 ،ـ ،ط ،1حتكٝل :إبطاٖ ِٝمشؼ ايس.ٜٔ
 )9تـُـاّ املٓ ١يف ايتعًٝل عً ٢فك٘ ايػٓ / ١ستُس ْاقط ايس ٜٔاأليباْ( ٞت ٖ1420ـ)
املهتب ١اإلغالَ ،١ٝزاض ايطا ١ٜيًٓؿط ،طٖ1409 ،3ـ.
 )10تـٗصٜب ايتٗصٜب  /أمحس بٔ عً ٞابٔ سذط ايعػكالْ ،ٞأب ٛايفهٌ (ت ٖ852ـ) زاض
ايفهط ،بريٚتٖ1404 ،ـ –  ،ّ1984ط.1
 )11تٗصٜب ايهُاٍ ٜٛ /غف بٔ ايعن ٞعبس ايطمحٔ املع ،ٟأب ٛاذتذاز (ت ٖ742ـ)
َؤغػ ١ايطغاي ،١بريٚتٖ1400 ،ـ –  ،ّ1980ط ،1حتكٝل :ايسنتٛض بؿاض عٛاز
َعطٚف.
 )12ايجكات  /ستُس بٔ سبإ بٔ أمحس ايبػيت ،أب ٛسامت (ت ٖ354ـ) زاض ايفهط،
ٖ1395ـ –  ،ّ1975ط ،1حتكٝل :ايػٝس ؾطف ايس ٜٔأمحس.
 )13داَع ايرتَص / ٟستُس بٔ عٝػ ٢ايرتَص ٟايػًُ ،ٞأب ٛعٝػ( ٢ت ٖ279ـ) زاض
إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب ،ٞبريٚت ،حتكٝل :أمحس ستُس ؾانط ٚآخط.ٕٚ
 )14ادتاَع ايكػري  /عبس ايطمحٔ بٔ أب ٞبهط بٔ َـشُس ايػٛٝط( ٞت ٖ911ـ) زاض
طا٥ط ايعًِ ،دس ،٠حتكٝل :ستُس عبس ايطٚ٤ف بٔ تاز ايعاضفني املٓا.ٟٚ
 )15ادتطح ٚايتعس / ٌٜعبس ايطمحٔ ابٔ أب ٞسامت َـشُس بٔ إزضٜؼ ايطاظ ،ٟأبٛ
َـشُس (ت ٖ327ـ) زاض إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب ،ٞبريٚت.ّ1952 ،
 )16ضداٍ قشٝض َػًِ  /أمحس بٔ عً ٞبٔ َٓذ ٜ٘ٛاألقبٗاْ ،ٞأب ٛبهط (ت
ٖ428ـ) زاض املعطف ،١بريٚتٖ1407 ،ـ ،ط ،1حتكٝل :عبس اهلل ايًٝج.ٞ
 )17غٓٔ ابٔ َاد٘ َ /ـشُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚين ،أب ٛعبس اهلل (ت ٖ275ـ) زاض
ايفهط ،بٝـطٚت ،حتكٝل :ستُس فؤاز عبس ايباق.ٞ
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 )18غٓٔ أب ٞزاٚز  /غًٝـُـإ بٔ األؾعح ايػذػتاْ ،ٞأب ٛزاٚز (ت ٖ275ـ) زاض
ايفهط ،تـشكٝل :ستُس ست ٞٝايس ٜٔعبس اذتُٝس.
 )19غٓٔ ايٓػا / ٞ٥أمحس بٔ ؾعٝب ايٓػا ،ٞ٥أب ٛعبس ايطمحٔ (ت ٖ303ـ) َهتب
املطبٛعات اإلغالَ ،١ٝسًبٖ1406 ،ـ –  ،ّ1986ط ،2حتكٝل :عبس ايفتاح أبٛ
غس.٠
 )20غري أعالّ ايٓبالَ / ٤ـشُس بٔ أسـُس ايصٖيب ،أب ٛعبس اهلل (ت ٖ748ـ) َؤغػ١
ايطغاي ،١بريٚت ،طٖ1413 ،9ـ ،حتكٝل :ؾعٝب األضْاؤٚط ٚستُس ايعطقػٛغ.ٞ
 )21قشٝض ايبداض / ٟستُس بٔ إمساع ٌٝايبداض ٟادتعف ،ٞأب ٛعبس اهلل (ت
ٖ256ـ) ،زاض ابٔ نجري – ايُٝاَ ،١بريٚت ،طٖ1407 ،3ـ ،حتكٝلَ :كطف ٢زٜب
ايبػا.
 )22قشٝض َػًِ َ /ػًِ بٔ اذتذاز ايكؿري ٟايٓٝػابٛض ، ٟأب ٛاذتػني (ت ٖ261ـ)
زاض إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب ،ٞبريٚت ،حتكٝل :ستُس فؤاز عبس ايباق.ٞ
 )23ايهعفا ٤ايهبري /ستُس بٔ عُط ايعُكَ( ًٞٝت ٖ322ـ) حتكٝل :عبس املعطٞ
أَني قًعذ ،ٞزاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت ،طٖ1404 ،1ـ.
 )24ايطبكات ايهرب /٣ستُس بٔ غعس بٔ َٓٝع ايبكط ٟايعٖط ، ٟأب ٛعبس اهلل
(ت ٖ230ـ) ،زاض قازض ،بريٚت.
 )25عًٌ اذتسٜح  /عبس ايطمحٔ بٔ ستُس بٔ إزضٜؼ بٔ َٗطإ ايطاظ ،ٟأب ٛستُس
(ت ٖ327ـ) زاض املعطف ،١بريٚتٖ1405 ،ـ ،تـشكٝلَُ :ـشب ايس ٜٔارتطٝب.
 )26ايعًٌ َٚعطف ١ايطداٍ  /أمحس بٔ ستُس بٔ سٓبٌ ايؿٝباْ ،ٞأب ٛعبس اهلل (ت
ٖ241ـ) املهتب اإلغالَٞ

 -زاض ارتاْ ،ٞبريٚت

 -ايطٜاض– 1408 ،

 ،ّ1988ط ،1حتكٝلٚ :ق ٞاهلل بٔ ستُس عباؽ.
 )27فتض ايباض ٟؾطح قشٝض ايبداض / ٟأمحس بٔ عً ٞابٔ سذط ايعػكالْ ،ٞأبٛ
ايفهٌ (ت ٖ852ـ) زاض املعطف ،١بريٚتٖ1379 ،ـ حتكٝل :ستُس فؤاز عبس ايباقٞ
ٚستب ايس ٜٔارتطٝب.

نهعهىو اإلَساَيت واالجتًاعيت

198

انعذد ( ) 7انًجهذ ( ) 11يىنيى 2015و

ISSN : 2410-1818

أحاديث تخضيب الشعر ةالسواد والحكم عليها

| د.علوي حامد محمد بن شهاب الدين

 )28ايفطزٚؽ مبأثٛض ارتطاب  /ؾري ٜ٘ٚبٔ ؾٗط زاض بٔ ؾري ٜ٘ٚايس ًُٜٞاهلُصاْ،ٞ
أب ٛؾذاع (ت ٖ509ـ) زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت ،ّ1986 ،ط ،1حتكٝل:
ايػعٝس ابٔ بػ ْٞٛٝظغً.ٍٛ
 )29فٝض ايكسٜط ؾطح ادتاَع ايكػري  /عبس ايطٚ٤ف املٓا ،ٟٚاملهتب ١ايتذاض١ٜ
ايهربَ ،٣كطٖ1356 ،ـ ،ط.1
 )30نؿف ارتفاَٚ ٤ع ٌٜاإليباؽ عَُّـا اؾتٗط َٔ األسازٜح عً ٢أيػٓ ١ايٓاؽ /
إمسـاع ٌٝبٔ ستُس ايعذً ْٞٛادتطاس( ٞت ٖ1162ـ) َؤغػ ١ايطغاي ،١بريٚت،
ٖ1405ـ ،ط ،4حتكٝل :أمحس ايكالف.
 )31يػإ املٝعإ  /أمحس بٔ عً ٞابٔ سذط ايعػكالْ ،ٞأب ٛايفهٌ (ت ٖ852ـ)
َؤغػ ١األعًُ ٞيًُطبٛعات ،بريٚتٖ1406 ،ـ  ،ّ1986 -ط ،3حتكٝل :زا٥ط٠
املعطف ايٓعاَ ١ٝباهلٓس.
 )32املػتسضى عً ٢ايكشٝشني  /ستُس بٔ عبس اهلل اذتانِ ايٓٝػابٛض ،ٟأب ٛعبس
اهلل (ت ٖ405ـ) زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت ،طٖ1411 ،1ـ ،حتكٝلَ :كطف٢
عبس ايكازض عطا.
َ )33ػٓـس ابٔ ايـذعس  /عً ٞبٔ ادتعس بٔ عبـٝـس ادتٖٛـط ٟايبـػساز ،ٟأبـ ٛاذتػٔ
(ت ٖ230ـ) َؤغػْ ١ازض ،بريٚتٖ1410 ،ـ  ،ّ1990 -ط ،1تـشكٝل :عاَط أمحس سٝسض.
َ )34ػٓس أسـُس ابٔ سٓبٌ /أمحس بٔ ستُس بٔ سٓبٌ ايؿٝباْ ،ٞأب ٛعبس اهلل (ت
ٖ241ـ) َؤغػ ١قططبَ ،١كط.
َ )35ػٓس ايبعاض  /أمحس بٔ عُط ٚبٔ عبس ارتايل ايبعاض ،أب ٛبهط (ت ٖ292ـ)
َؤغػ ١عً ّٛايكطإٓ َ -هتب ١ايعًٚ ّٛاذتهِ ،بريٚت – املسٖ1409 ،١ٜٓـ،
ط ،1حتكٝل :ايسنتٛض .ستفٛظ ايطمحٔ ظ ٜٔاهلل.
َ )36كٓف ابٔ أب ٞؾٝب / ١عبس اهلل بٔ ستُس بٔ أب ٞؾٝب ١ايهٛيف ،أب ٛبهط (ت
ٖ235ـ) َهتب ١ايطؾس ،ايطٜاضٖ1409 ،ـ ،ط ،1حتكٝل :نُـاٍ ٜٛغف
اذتٛت.
 )37املعتكط َٔ املدتكط َٔ َؿهٌ اآلثاض ٜٛ /غف بٔ َٛغ ٢اذتٓف ،ٞأبٛ
احملاغٔ ،عامل ايهتب َ -هتب ١املتٓيب ،بريٚت  -ايكاٖط.٠
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 )38املعذِ ايهبري  /غًُٝـإ بٔ أمحس بٔ أٜٛب ايطرباْ ،ٞأب ٛايكاغِ (ت ٖ360ـ)
َهتب ١ايعًٚ ّٛاذتهِ ،املٛقٌٖ1404 ،ـ –  ،ّ1983ط ،2تـشكل :محس ٟبٔ
عبس اجملٝس ايػًف.ٞ
َٝ )39عإ االعتساٍ يف ْكس ايطداٍ  /ستُس بٔ أمحس ايصٖيب ،أب ٛعبس اهلل (ت
ٖ748ـ) حتكٝل :عً ٞستُس َعٛض ٚعازٍ أمحس عبس املٛدٛز ،زاض ايهتب
ايعًُ ،١ٝبريٚت ،ط.ّ1995 ،1
ْ )40اغذ اذتسٜح َٓٚػٛخ٘  /عُط بٔ أسـُس بٔ عجُـإ بٔ ؾاٖني ،أب ٛسفل
(ت ٖ385ـ) َهتب ١املٓاض ،ايعضقاٖ1408 ،٤ـ  ،ّ1988 -ط ،1حتكٝل :مسري
بٔ أَني ايعٖري.2009 ;ٟ
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 )1أسخار محاضش (أ) بيليت العلىم الاكخصادًت  -جامعت مسخغاهم (الجضائش)
 )2طالبت دهخىساه  -جامعت جلمسان (الجضائش)

201

ISSN : 2410-1818

تأثير الصدمات النقدية ىلع سعر صرف الدينار الجزائري | د .عـدالة العجـال  ،سحنون
مريم

)(AUST

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

202

العذد ( ) 7المجلذ ( ) 11يوليو 2015م

 سحنون،  عـدالة العجـال.تأثير الصدمات النقدية ىلع سعر صرف الدينار الجزائري | د
مريم

ISSN : 2410-1818

تأثير الصدمات النقدية ىلع سعر صرف الدينار الجزائري
: الملخص
 ضٓدترب تأثري،فُٔ خالٍ ٖرا ايبشح

د َٔ املتػرياتٜتأثس ضعس ايضسف بايعدٜ

،١ٜ ايٓكد١ً (ايهت١ٜايضدَات ايٓكد

١ٝد اسبطاضٜ غدٛٗ ف،١ٝاشبازدٚ ١ًٝايداخ

ضعسٚ ضط ايعاّ يالضتٗالىٛ املت،ِايتغد

يٓاٚ سا، َٔ خالٍ حبجٓا ٖرا.َاتًٛيًُع

 تكًبات أضعاز ايضسف يف٢ً) ع٠د٥ايفا

،١ٜايٓكد

.١َايبًد أصٌ ايضد
، ضعس ايضسف:١ٝايهًُات املفتاس
االعبداز

ذزٛمن

ايضدَات

تأثري

١دزاض

 ضعس صسف٢ً ع١ًٝظ ايداخٛباشبضٚ
ذزٛمن

ّباضتددا

ٟس٥ازبصا

ٓازٜايد

ايضدَات

٠ املُتد٠ خالٍ ايفرتVAR ٞاالعبداز ايرات

.١ٜ ايٓكد١ً ايهت،ٞايرات

 َع،0242 ١ٓ ض١ٜ إىل غا4991 ١َٓٔ ض

،١ٜايٓكد

ًٌٝذبٚ ٌٜٔ ايتباًٝاألخر بعني االعتباز ذب
.١اٍ االضتذابٚد

Résumé :
l’analyse de variance et l’analyse
des fonctions de réponse.
De par cette recherche, nous
allons tester l’effet des chocs
monétaires (masse monétaire,
inflation, et taux d’intérêt) sur les
variations des taux de change du
pays à l’origine du choc.
Mot clés : taux de change, les
chocs monétaires, le modèle VAR,
la masse monétaire.

م2015  ) يوليو11(  ) المجلذ7( العذد

Le taux de change est influencé
par plusieurs variables interne –
externe, il est considéré comme
très sensible aux informations. A
travers cette recherche, nous avons
essayé d’étudier l’effet des chocs
monétaires, notamment internes,
sur le taux de change du dinar
algérien en utilisant le modèle
VAR au cours de la période allant
de l’année 1994 jusqu'à l’année
2010, en prenant en compte,
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مقذمت:
ٜطتددّ ضعس ايضسف نٗدف يًطٝاض ١ايٓكد ١ٜذيو إٔ اغبفاض أضعاز ايضسف
ٜعٌُ عً ٢ذبطني ٚععَٝ ١ٝصإ املدفٛعات ،نُا إٔ اضتكساز ضعس ايضسف ٜػهٌ
عُاْا الضتكساز ٚعع ١ٝايبالد ادبا ٙاشباززٚ ،مبا إٔ ايطٝاض ١ايٓكد ١ٜتطتددّ نأدا٠
يًتشهِ يف ضعس ايضسف فإٕ أ ٟصدَ ١تٛادٗٗا املتػريات ايٓكدٜ ١ٜطتٛدب إٔ ٜهٕٛ
هلا أثس عً ٢تكًب ضعس ايضسف يف املد ٣ايكضري ٚنرا يف املد ٣املتٛضط ٚايبعٝد.
ٚأثس ايضدَات ايٓكد ١ٜؽبتًف باختالف ْعاّ ايضسف املتبع (ْعاّ ايضسف ايجابت،
ْعاّ ايضسف املع ،ّٛايٓعِ ايٛضٝط )١ٝففَٛ ٞادٗ ١ايضدَات ايٓكد ١ٜفإْ٘ ؼببر
االعتُاد عً ٢ضعس ايضسف ايجابت يتجبٝت ايدخٌٚ .ايهتً ١ايٓكد ١ٜيف ٖرا ايٓعاّ ٖٞ
َتػري داخًٜٚ ،ٞتِ اَتضاظ ايضدَات يف تكًب طبص ٕٚايضسف د ٕٚايتأثري عً٢
ايعسض ٚايطًب يف ضٛم ايطًع ٚاشبدَاتٚ ،إٕ ضعس ايضسف ؼببر إٔ ٜه ٕٛثابتا إذا
ناْت ايضدَ ١ايٓكد ١ٜضبًٚ ،١ٝعٓدَا ته ٕٛأضعاز ايضسف َسْ ١فإْٗا ته ٕٛفعاي١
يف عصٍ ايضدَات اشبازد.١ٝ
ٚاْطالقا َٔ ٖرا ايطسح تربش إغهاي ١ٝايبشح املُهٔ صٝاغتٗا ناآلت:ٞ
نٝف تؤثس ايضدَات ايٓكد ١ٜعً ٢ضعس ايضسف يف ايبًد أصٌ ايضدَ ١؟

ولغرض معاجلة إشكالية البحث ،نطرح الفرضيات التالية:
 تلعب الكتلة النقدية دور مهم للغاية يف تقلبات أسعار الصرف . معدل التضخم واملتوسط العام لالستهالك داخل البلد يؤثر على تقلباتأسعار الصرف .
 -معدالت الفائدة هلا أتثريات على تقلبات أسعار الصرف .
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ماهيت سعر الصرف :
إٕ أضعاز ايعُالت األدٓب ١ٝيف دٚيَ ١ا تطُ ٢عاد ٠بٓفظ ايتطُ ١ٝألضعاز ايبغا٥ع
ٚاشبدَات يف ايطٛمٜٚ 4،عسف ضعس ايضسف يًعًُ A ١بايٓطب ١يًعًُ B ١بأْ٘ عدد
ايٛسدات َٔ  Bاملدفٛعَ ١كابٌ اسبض ٍٛعًٚ ٢سدٚ ٠اسدٚ ،A َٔ ٠ي٘ عد ٠أغهاٍ:

0

شعر الصرف االمسي:
ٜعسف ضعس ايضسف االمس ٞايجٓا ٞ٥عً ٢أْ٘ ضعس ايعًُ ١األدٓب ١ٝبداليٚ ١سدات َٔ
ايعًُ ١احملًٚ 3 ،١ٝميهٔ إٔ ٜعهظ ٖرا ايتعسٜف سبطاب ايعًُ ١احملً ١ٝبداليٚ ١سدات
َٔ ايعًُ ١األدٓبٚ .١ٝاملكضٛد بريو ٖ ٛإٔ ضعس ايضسف االمس ٞأ ٟضعس ايعًُ ١ازبازٟ
ال ٜأخر بعني االعتباز ايك ٠ٛايػسا ١ٝ٥يًطًع ٚاشبدَات َا بني بًد.ٜٔ
شعر الصرف احلكيكي:
ضعس ايضسف اسبكٝكٜ ٞطُح مبعسف ١تكًبات ضعس ايضسف َع األخر بعني االعتباز
ايتبا ٜٔيف َعدّالت ايتغدِ َا بني ايبًد احملًٚ ٞايبًدإ اييت ٜتعاٌَ َعٗاٜٚ .عسفٚ فل
ايعالق ١ايتاي:١ٝ

1

*eP
P

E 

سٝح ميجٌ:
* : Pضعس ايطًع األدٓب١ٝ
 : Pضعس ايطًع احملً١ٝ
 ٖٛ : eضعس ايضسف االمسٞ



 : Eضعس ايضسف اسبكٝكٞ

1

ماهش هىج شىشي ،مشوان عىض " ،املاليت الذوليت والعمالث ألاجىبيت واملشخلاث املاليت بين الىظشٍت والخطبيم" ألاسدن ،الطبعت ألاولى ،2004 ،ص 205
2
Y. SIMON, « Marché des changes: et gestion de risque de change », Paris, Dalloz, 1995, pp 11-12.
3
بى ثلجت عبذ الىاصش ،أطشوحت دهخىساه" ،دوس املعلىماث في جحذًذ سعش الصشف" ،جامعت جلمسان ،2008 ،ص 15
ً شجفع سعش الصشف الحليلي باسجفاع ألاسعاس ألاجىبيت واهخفاض ألاسعاس املحليت والعىس بالعىس.
4 J. L. MUCHEILLLI, T. MOYER « Economie internationale », Paris, Dalloz, 2005, p 75
 إن اسجفاع  eأي سعش الصشف الاسمي ًؤدي إلى اهخفاض كيمت العملت املحليت ،فئن الخحسً في كيمت العملت ٌعني اهخفاض سعش الصشف والخذهىس في كيمت الع ملت ٌعني اسجفاع سعش
الصشف.
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شعر الصرف الفعلي احلكيكي:
َ ٖٛٚؤغس ٜكٝظ إىل سد َا َتٛضط ايتػري يف ضعس ايضسف يبًد َا َكابٌ مجٝع
ايعُالت األخس ،٣باالضتٓاد إىل فرت ٠أضاعٜٚ ،عتُد ٖرا املفٗ ّٛعًْ ٢عس ١ٜتعادٍ
ايك ٣ٛايػسا.١ٝ٥

5

َٔ أدٌ سطاب ضعس ايضسف ايفعً ٞاسبكٝك ٞفإٕ نٌ عًُ ١تكدز ْطب ١إىل ٚشْٗا
يف املبادالت فْٗ ٛطب ١ايتدفكات ايتذاز ١ٜاملك ١َٛبايعًُ ١احملً.١ٝ
شعر الصرف التوازىي:

6

7

ٖ ٛايطعس ايضسف املتٛافل َع ايتٛاشٕ ايهً ٞيف االقتضاد ،أ ٟإٔ ضعس ايضسف
ايتٛاشْ ٞميجٌ تٛاشْا َطتدميا ملٝصإ املدفٛعات عٓدَا  ُٜٛٓاالقتضاد مبعدٍ طبٝع،ٞ
ٜٚعتُد ذبدٜد ضعس ايضسف ايتٛاشْ ٞعًَ ٢عسف ١نٝف ١ٝتػري ضعس ايضسف اسبس َع
تػريات ايٛعع االقتضاد.ٟ
العوامل المؤثرة في سعر الصرف:
مما ال غو ف ٘ٝإٔ أضعاز صسف ايعُالت تتأثس بايعٛاٌَ ٚايطٝاضات االقتضاد١ٜ
احملٝط ١بٗا ٚيريو ضٝتِ ايتطسم إىل ايعٛاٌَ االقتضاد ١ٜاييت تؤثس عً ٢ضعس ايضسف:
العوامل االقتصادية املؤثرة يف شعر الصرف :
ْ اتر سطاب ايعًُٝات ازباز ١ٜيف َٝصإ املدفٛعات :أٚ ٟعع ايضادزات ٚايٛازدات
َٔ ايطًع ٚاشبدَات ،فايعذص يف َٝصإ املدفٛعات ٜصٜد َٔ ايطًب عً ٢ايعُالت
األدٓبٖٚ ١ٝرا ٜؤد ٟإىل ربفٝض ق ١ُٝايعًُ ١ايٛطٓ ١ٝيف ايطٛم بُٓٝا ايفا٥ض ف٘ٝ
ٜؤد ٟإىل زفع ق ١ُٝايعًُ ١احملً.١ٝ
ْ اتر سطاب ايعًُٝات ايسأمساي ١ٝيف َٝصإ املدفٛعاتٜٚ :كضد بٗا َكداز
االضتجُازات اييت تدخٌ إىل ايدٚي ١أ ٚربسز َٓٗا ،فاْتكاٍ زؤٚع األَٛاٍ َٔ دٚي١

 5محمىد حميذاث "مذخل للخحليل الىلذي" ،دًىان املطبىعاث الجامعيت ،الجضائش ،طبعت  ،2000 ،2ص 79

،
éme
P. DARRISENT, « Finance internationale », Dunod, 2 éd, 2008, p 198
7
هضاع مفلح " ،الخمىٍل الذولي " سىسٍا ،امليشىساث الجامعيت حلب. 2008 ،
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إىل دٚي ١أخسٜ ٣صٜد سذِ ايطًب عً ٢عًُ ١ايدٚي ١اييت اْتكًت إيٗٝا زؤؤع األَٛاٍ
بايتاي ٞتستفع قُٝتٗا ٜٓٚدفض ضعس صسفٗا.

8

 املغازب 9:١تؤد ٟاملغازب ١يف األضٛام ايدٚي ١ٝيًعُالت إىل ايتأثري يف صسف ايعُالت
ايٓكدٚ ١ٜخاص ١عً ٢امل د ٣ايكضري ،فإذا تٛقع املغازب ٕٛإٔ ق ١ُٝايعًُ ١يدٚيَ ١ا
ضرتتفع فإِْٗ ضًٝذؤ ٕ ٚإىل اقتٓاٖ ٤ر ٙايعًُ َٔٚ ١مت ٜصداد ايطًب عًٗٝا ٜٚستفع
قُٝتٗا ،أَا إذا تٛقع املغازب ٕٛإٔ قٖ ١ُٝر ٙايعًُ ١ضتٓدفض يف املطتكبٌ فإِْٗ
ضًٝذؤ ٕٚإىل بٝعٗا  َٔٚمت تٓدفض قُٝتٗا.
ٖٚرا إعاف ١إىل تأثري بعض ايطٝاضات االقتضاد ١ٜيف ضعس صسف ايعًُ.١

42

الصياشات االقتصادية املؤثرة يف شعر الصرف :
 أثس ايطٝاض ١ايٓكد ١ٜعً ٢ضعس ايعًُ :١األدٚات اييت ٜطتددَٗا ايبٓو املسنصٟ
يًتأثري عً ٢عسض ايٓكد ٚبايتاي ٞعً ٢ايتأثري عً ٢ضعس ايعًُ ٖٞ ١عدٜد. ٠
 ْطب ١االستٝاط ٞايٓكد :ٟشٜادْ ٠طب ١االستٝاط ٞايٓكدٜ ٟؤثس عً ٢قدز٠ايبٓٛى ايتذاز ١ٜعً ٢اإلقساض َٓٚح اال٥تُإ مما ٜؤد ٟإىل اغبفاض عسض
ايٓكٛدٚ ،بايتايْ ٞكط يف عسض ايعًُ ١ترتتب عًٗٝا شٜاد ٠قُٝتٗا .أَا ربفٝض
ْطب ١االستٝاط ٞايٓكد ٟتؤد ٟإىل شٜاد ٠قدز ٠ايبٓٛى عًَٓ ٢ح اال٥تُإ،
ٚبايتاي ٞشٜاد ٠عسض ايٓكد َ٘ٓٚ ،اغبفاض ق ١ُٝايعًُ.١
 تػري ضعس إعاد ٠اشبضِ :زفع ضعس اشبضِ ٜؤد ٟغًْ ٢كط َكدز ٠ايبٓٛىايتذاز ١ٜعً ٢اإلقساض ٜٚؤد ٟأٜغا إىل زفع ضعس ايفا٥دٚ ٠بايتاي ٞازتفاع ق١ُٝ
ايعًُٚ ،١اغبفاض ضعس صسفٗا ٚايعهظ يف ساي ١خفض ضعس اشبضِ.
 عًُٝات ايطٛم املفتٛس ٖٞٚ :١عباز ٠عٔ قٝاّ ايبٓو املسنص ٟبػساٚ ٤بٝعاألٚزام املايٚ ،١ٝذيو إَا يصٜاد ٠عسض ايٓكد َٔ ايعًُ ١احملًٚ ١ٝبايتايٞ

8

لحلى مىس ى بىخاسي " ،سياست الصشف ألاجىبي وعالكتها بالسياست الىلذًت " ،لبىان ،مىخبت الحسين العصشٍت ،2010 ،ص 125
9
سعيذ جابش مشيىس العامشي " املاليت الذوليت :هظشٍت وجطبيم" ،الطبعت ألاولى ،عمان ،داس صهشان ،2008 ،ص 150
10
جىفيم عبذ الشحيم ًىسف حسً " ،إلاداسة املاليت الذوليت والخعامل بالعمالث" ،ألاسدن ،داس الصفا ،2010 ،،ص ص 99- 88
 السياست الىلذًت :هي الطشٍلت التي جذاس بها الىلىد واملؤسساث الىلذًت في الذولت ،فهي الطشٍلت التي ًدبعها البىً املشهضي للخأثير على السيىلت الىلذًت املخاحت للخذاوٌ في الاكخصاد
اللىمي.
 وسبت الاحخياطي الىلذي :هي عباسة عً وسبت مً الىدائع لذي البىىن الخجاسٍت ًخىجب على البىىن الاحخفاظ بها في شيل هلىد سائلت واحخياط ي لذي البىً املشهضي.
 سعش إعادة الخصم هى سعش الفائذة الزي ًخلاضاه البىً املشهضي على إعادة خصم ألاوساق الخجاسٍت وألارن الحيىميت للبىىن الخجاسٍت.
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اغبفاض ق ١ُٝايعًُ ١أ ٚبػسا ٤األٚزام املاي ١ٝأ ٟاَتضاظ عسض ايعًُ١
احملًٚ ١ٝبايتاي ٞزفع ق ١ُٝايعًُ.١
 ضعس ايفا٥دٜ :٠عترب االقتضادٜني إٔ تػريات ايطًب عً ٢األص ٍٛاملاي َٔ ١ٝأِٖاألضباب اييت تكف ٚزا ٤ايتكًبات قضري ٠األدٌ يف أضعاز صسف ايعُالتٚ .إٕ
ايصٜاد ٠يف َعدالت ايفا٥د ٠اسبكٝك ،١ٝضٛف دبرب زأمساٍ األدٓيب ٖٚرا َا
ٜؤد ٟإىل ازتفاع ق ١ُٝايعًُ ١يف ضٛم ايضسف األدٓيب.
 ايتغدِ :إٕ ايتغدِ ٜؤثس عً ٢ضعس ايضسف ،فايتغدِ ٖ ٛاالزتفاع املطتُسيف األضعاز ايطًع ٚاشبدَات  ٖٛٚميجٌ اغبفاض ايك ٣ٛايػسا ١ٝ٥يًٓكٛد مما
ٜعين ععف ٚسد ٠ايٓكد ( تدٖٛز ق ١ُٝايعًُ.) ١
 تأثري ايطٝاض ١املاي:١ٝ
ايصٜاد ٠يف ايغسٜب ١تأثس عً ٢ضعس ايضسف بطسٜكَ ١باغس ٠أ َٔ ٟخالٍ تأثريٖا
عً ٢األْػط ١األخس ٣يف االقتضاد ،فصٜاد ٠ايغسٜب ١تأثس عً ٢قدز ٠األفساد يف
اجملتُع عً ٢اإلْفام ٖٚرا َٔ خالٍ تأثريٖا عً ٢اغبفاض دخٛهلِ ٚبايتايٞ
اغبفاض عسض ايعًُٚ ١نريو اغبفاض األضعاز ٜرتتب عً ٘ٝشٜاد ٠يف ايطًب
األدٓيب عً ٢ايطًع احملً ١ٝبطبب اغبفاض أضعازٖا َكازَْ ١ع ايد ٍٚاألخس،٣
اييت ته ٕٛفٗٝا األضعاز َستفعٚ ١بايتاي ٞتستفع ق ١ُٝايعًُ ١احملً.١ٝ
العوامل غري االقتصادية املؤثرة يف شعر الصرف:
ٖٓاى عٛاٌَ أخس ٣تؤثس يف ضعس ايضسف أُٖٗا:

44

 اإلعسابات ٚاسبسٚب :إٕ َٔ ايعٛاٌَ املؤثس ٠عً ٢ضعس ايضسف ٚالضُٝا يف املد٣ايكضري ٚأسٝاْا يف املد ٣ايبعٝد ٖ ٞاإلعسابات ايطٝاضٚ ١ٝساالت اسبسٚب ايداخً١ٝ
ٚاشبازدٚ ،١ٝاييت تؤثس عً ٢أٚعاع ايتذازٚ ٠ايضٓاعٚ ١ايصزاعٚ ١املاٍ ٚاييت َٔ
غأْٗا إٔ تػري ايطًب عً ٢ايضسف األدٓيب ٚبايتاي ٞتػري ضعس ايضسف.
 اإلغاعات ٚاألخباز :تعد اإلغاعات ٚاألخباز َٔ املؤثسات ايطسٜع ١عٌ ضعس ايضسفاألدٓيب ضٛا ٤ناْت صشٝش ١أ ٚغري صشٝش ١فأسٝاْا تضدز بعض اإلغاعات َٔ
 حعني السياست املاليت جميع أوجه اليشاط واملسائل املاليت املخعللت باليشاط الحيىمي املالي الزي ًخجسذ في إلاهفاق الحيىمي وإلاًشاد الحيىمي واملىاصهت العامت للذولت.
11
عبذ الحسً جليل الغالبي" ،سعش الصشف وإداسجه في ظل الصذماث الاكخصادًت" ،عمان ،داس الصفا ،2011 ،،ص ص 83- 82
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بعض املتعاٌَ أْفطِٗ سَ ٍٛطتكبٌ عًَُ ١ا ٚيهٔ ايتأثري ؼبدخ خالٍ ٚقت قضري
ٚال تًبح ايطٛم إٔ تطتعٝد اضتكسازٖا .
 خرب ٠املتعاًَني ٚأٚعاعِٜٗ :ك ّٛاملتعاًَ ٕٛيف ضٛم ايعُالت األدٓب ١ٝيف ع٤َٛٗازاتِٗ ٚخرباتِٗ بايطٛم ٚأسٛاي٘ بتشدٜد ادبا ٙاألضعاز ٚارباذ قسازاتِٗ بػأْٗا
ٚذبدٜد َا إذا نإ َٔ ايغسٚز ٟتعدًٜٗا أ ٚإبكاٗ٥ا عًَ ٢ا ٖ ٞعًٚ ،٘ٝبٓا٤ا عً٘ٝ
فإٕ األضعاز تتأثس خبربٖ ٠ؤال ٤املتعاًَني ٚمبٗازاتِٗ.
تأثير الصذماث النقذيت على سعر الصرف :
ايطٝاضات ايٓكد ١ٜهلا تأثريات دد َُٗ ١عً ٢ضعس ايضسف ،مبا يف ذيو ايتأثريات
اييت ميهٔ إٔ ذبضٌ يف ضعس ايضسف َٔ دسا ٤ايضدَات ،ايعدٜد َٓٔ ايُٓاذز
يتشدٜد ضعس ايضسف طٛزت ٚباشبضٛظ بعد "دٚزاْبٛش" (ٖ ،)4976ر ٙاإلغهاي١ٝ
أخرت َٓش ٢ددٜد ٚظٗست مناذز االقتضاد ايهً ٞاملفتٛح ازبدٜد "nouvelle

"ٚ ،macroéconomie ouverteضٝتِ السكا ايعٛد ٠إ ىل أِٖ ايُٓاذز يتشدٜد ضعس
ايضسف َسنص ٜٔس ٍٛتأثري َٝٚهاْٝصَات ايضدَات ايطٝاض ١ايٓكد.١ٜ
َكاٍ "دٚزْبٛش"  4976اير ٟميجٌ ْكط ١اْطالم يالقتضاد ايهً ٞايدٚي ٞاسبدٜح،
نتهًُ ١يُٓٛذز "َٓدٍ فًُٓٝر"" ،دٚزْٛش" ٜ 4976كرتح منرد ١يطعس ايضسف ٖٚرا
بدَر فسع ١ٝايتٛقعات اي عكالْٜٚ ،١ٝعٗس إٔ ايضدَات ايٓكد ١ٜميهٔ إٔ تهَٔ ٕٛ
أصٌ ظاٖس ٠ايتعد ٌٜايصا٥د ٟيطعس ايضسف االمسْ ٞطب ١إىل قُٝت٘ ايتٛاشْ ١ٝيف املد٣
ايط ،ٌٜٛفايطٝاض ١ايٓكد ١ٜايتٛضع ١ٝتؤد ٟإىل اغبفاض امس ٞعٓد سدٚخ ايضدَ:١
"ايضدَات ايٓكد ١ٜال تؤد ٟإىل اعبسافات ٚفكا يٓعس ١ٜتعادٍ ايك ٣ٛايػسا ،١ٝ٥ضعس
ايضسف ايفعًٜ ٞعٛد إىل قُٝت٘ ايتٛاشْٚ ١ٝفكط األضعاز ٚضعس ايضسف االمس ٞاييت
تعدٍ"

40

ٚنٜ ٞتطٓ ٢يٓا تفطري تأثري ايضدَات عً ٢ضعس ايضسف ضٓشا ٍٚتكد ِٜأِٖ
ايٓكاط ٚايٓتا٥ر اييت قدَٗا )Dornbusch ،Fleming (1962) ،Mundell (1963

C. BLOT, «sensibilité du taux de change aux chocs monétaires et budgétaires: une analyse en termes de VAR des fluctuations euro /dollar », avril 2005, p93
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)(1976ثِ ضٓػري إىل أعُاٍ أخسَ ٣كدَ َٔ ١طسف )ٚ Obstfeld et Rogoff(1995
).Betts et Devereux (2000
منوذج "ميدل فلينيج":
ٜعد منٛذز "َٓدٍ فًُٓر" َٔ أِٖ ايُٓاذز يف صباٍ دزاض ١اختٝاز ْعاّ ضعس ايضسف
فكد اقرتح "زٚبست َٓدٍ" ("ٚ )4964د ٕٛفًُٓر" ( )4960األخر بعني االعتباز سسن١
زؤٚع األَٛاٍ ،فٝعترب منٛذز "َٓدٍ فًُٓر" نتهًُ ١أ ٚاَتداد يُٓٛذز ( )ISLMايرٟ
ٜدزع ايتٛاشٕ بني االضتجُاز ٚاالدخاز َٔ دٗ َٔٚ ،١دٗ ١أخس ٣بني ايعسض ٚايطًب
عً ٢ايٓكٛد ٚشٜاد ٠عً ٢ذيو فٜٗ ٛأخر بعني االعتباز نريو َٝصإ املدفٛعات ( )BPأٟ
عً ٢منٛذز ( ) IS-LM-BPنهٌ فٗ ٛمنٛذز ضٌٗ ٜٓٚطبل عً ٢طبتًف أْعُ ١ضعس
ايضسف ٚفل دزدات طبتًف ١سبسن ١ٝزؤٚع األَٛاٍٚ ،قد مسح منٛذز "َٓدٍ فًُٓر"
إىل ايٛص ٍٛإىل ايعد ٜد َٔ ْتا٥ر ٖاَ ،١ضٓتٓا َٔ ٍٚبٗٓٝا َعسف ١تأثري ايطٝاضات
االقتضاد( ١ٜايطٝاض ١ايٓكد ١ٜباشبضٛظ ) يف نٌ ْعاّ صسف.
ٚتتُجٌ فسعٝات ايُٓٛذز يف َا :ًٜٞ

43

 ISLM يف اقتضاد َفتٛح.
 ثبات األضعاز ٚاألدٛز.
 عدّ ايتػػ ٌٝايهاٌَ.
ْ عاّ صسف ثابت أَ ٚسٕ.
 عدّ سس ١ٜأ ٚسسن ١ٝزؤٚع األَٛاٍ.
قاّ "َٓدٍ فًُٓٝر" بايتُٝٝص بني عد ٠ساالت; فٜٗ ٛس ٣إٔ فعاي ١ٝايطٝاض ١ايٓكد ١ٜأٚ
ايطٝاض ١املاي ١ٝربتًف سطب ْعاّ ضعس ايضسف املتبع (ثابت أ ٚعاٚ ،)ِ٥ضٓسنص فُٝا
 ًٜٞعً ٢تأثري ايطٝاض ١ايٓكد ١ٜعً ٢ضعس ايضسف يف ظٌ ضعس ايضسف ايجابت.
تأثري الصياشة اليكدية التوشعية يف ظل شعر الصرف الجابت:
يف ساي ١سسن ١ٝزؤٚع األَٛاٍ:

13

س ي بىٌ هالىود ،سوهالذ ماهذوهلذ" ،الىلىد والخمىٍل الذولي" ،داس املشٍخ لليشش ،اململىت العشبيت السعىدًت ،2007 ،ص129
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أ ٟشٜاد ٠عسض ايٓكٛد ٚبايتاي ٞاغبفاض ضعس ايفا٥د ٠مما ٜؤد ٟإىل اغبفاض أضعاز
ايفا٥د ٠اييت بدٚزٖا تؤد ٟإىل خسٚز زؤٚع األَٛاٍ ،فبعد تبين ضٝاضْ ١كد ١ٜتٛضع١ٝ
ٜٓصاح ( )LMإىل ايُٝني (’ )LMعٓد ايٓكطٚ ،)B( ١يهٔ خسٚز زؤٚع األَٛاٍ ْتٝذ١
اغبفاض أضعاز ايفا٥د ٠تؤد ٟإىل ايعٛد ٠إىل ايٛعع ايتٛاشْ ٞاأل ٍٚيف ايٓكط)A( ١
ٚبايتاي ٞيٝظ ٖٓاى تأثري.
الشكل  : 1تأثري الصياشة اليكدية التوشعية يف منوذج "ميدل فلنيج" يف ظل ثبات أشعار
الصرف وحركية رؤوس األموال

املصدرP. WANG, « The economics of foreign exchange and global finance,1962 Vol 9, p144 :

ٚاملالسغ أْ٘ يف سايْ ١عاّ صسف ثابت ٚسس ١ٜسسن ١ٝزؤٚع األَٛاٍ فإٕ ايطٝاض١
ايٓكد ١ٜغري فعاي. ١
يف ساي ١عدّ سسن ١ٝزؤٚع األَٛاٍ :
يف ٖر ٙاسبايٜ ١ؤد ٟاغبفاض ضعس ايفا٥دٚ (i) ٠ايصٜاد  ٠يف عسض ايٓكٛد إىل ْصٚح
) (LMإىل ايُٝني ٚصٛال إىل )’ َٔ (LMايٓكط 2 ١إىل ايٓكط )4( ١نُا َٖ ٛبني يف
ايػهٌ .0
الشكل  :2تأثري شياشة ىكدية توشعية يف منوذج "ميدل فلنيج" يف ظل ثبات أشعار الصرف
وعدو حركية رؤوس األموال
املصدرP. WANG, idem, p144 :
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فعً ٢املد ٣ايكضري تطُح ايطٝاض ١ايٓكد ١ٜبدخٌ أنرب ٚضعس فا٥د ٠أقٌ  ٖٞٚساي١
دٝدٚ .٠يهٔ عً ٢املد ٣ايط ٌٜٛفإٕ ايٓكط )4( ١تكع ذبت املٓشٓ (FF) ٢اير ٟميجٌ
تٛاشٕ َٝصإ املدفٛعات ٖٚرا َا ٜعٓ ٢إٔ ٖٓاى عذص يف َٝصإ املدفٛعات ألٕ شٜاد٠
ايطًب تؤد ٟإىل عذص املٝصإ ازبازٚ ٟال تطتطٝع ايطًطات ايٓكد ١ٜمت ٌٜٛايعذص ملد٠
ط ١ًٜٛيرا فعً ٢املد ٣ايطٜ ،ٌٜٛعٛد )’ (LMإىل ٚعع٘ األٚ ٍٚتضبح ايطٝاض ١ايٓكد١ٜ
غري فعاي.١
يف سايْ ١عاّ ايضسف ايجابح ٚعدّ سسن ١ٝزؤٚع األَٛاٍ فإٕ ايطٝاض ١ايٓكد١ٜ
ته ٕٛفعاي ١عً ٢املد ٣ايكضري ٚغري فعاي ١عً ٢املد ٣ايط.ٌٜٛ
تأثري الصياشة اليكدية التوشعية يف ظل شعر الصرف املرٌ :
ٚمنٛذز "َٓدٍ فًُٓر" يف ْعاّ صسف َسٕ فإٕ تػريات ضعس ايضسف ٖ ٞاييت تطُح
بتشكٝل تٛاشٕ َٝصإ املدفٛعات مما ٜبني أْ٘ ضته ٕٛاضتكالي ١ٝيف ايطٝاض ١ايٓكد١ٜ
ٚزمبا فعاي ١ٝعهظ ْعاّ ايضسف ايجابت.
ٚيف ٖر ٙاسباي ١فإٕ )ٜٓ (LMصاح إىل ايُٝني )’ٜٓٚ ،(LMتر عٔ ضٝاضْ ١كد١ٜ
تٛضع ١ٝاغبفاض ضعس ايفا٥دٖٚ ،٠را َا ٜؤد ٟإىل تدٖٛز َٝصإ املدفٛعات ٚذيو َٔ
خالٍ خسٚز زؤٚع األَٛاٍ ْتٝذ ١اغبفاض أضعاز ايفا٥دْٚ ٠كط تٓافط ١ٝايضادزات
ْتٝذ ١ازتفاع ايدخٌ ٚاملتُجً ١يف ايٓكط )4( ١اييت تكع ذبت َٓشٓ ،(FF) ٢ايرٜ ٟدٍ
عًٚ ٢دٛد عذص يف َٝصإ املدفٛعات فٗر ٙاسباي ١تؤد ٟإ ىل اغبفاض ضعس ايضسف
ٚبايتاي ٞشٜاد ٠تٓافط ١ٝايضادزاتٚ ،بايتايٜٓ ٞصاح ) (Isإىل ايُٝني )’ٜٚ (Isتذ٘ )(FF

إىل األضفٌ )’ٚ (FFعبضٌ عً ٢ايتٛاشٕ ازبدٜد يف ايٓكطٚ .)0( ١يف ظٌ َس ١ْٚضعس
ايضسف فإٕ ايطٝاض ١ايٓكد ١ٜفعايَُٗ ١ا ناْت دزد ١سسن ١ٝزؤٚع األَٛاٍ.
الشكل  : 3تأثري شياشة ىكدية توشعية يف منوذج "ميدل فلنيج" يف ظل مروىة شعر الصرف
املضدزP. WANG , op. cit, p145 :
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التعديل السائدي لصعر الصرف:
سطب "دٚزاْبٛش" فإٕ زد ايفعٌ املفسط يًضسف سٝاٍ األشَ ١ايٓكدٜ ١ٜتٛعح َٔ
خالٍ ن ٕٛطبتًف األضعاز يف إطاز االقتضاد ال تضشح مجٝعٗا بٓفظ ايطسع ١عكب
إعساب َعني ،فأضٛام ايضسف ٚاألص ٍٛاملاي ١ٝتضشح بٛتري ٠أضسع َٔ أضٛام ايطًع،
ٖٚرا اال ختالف يف ضسعات ايتضشٝح ضٝهَ ٕٛضدز تطٛزات صسف ١ٝغري قابً١
يًتفطري يف ايُٓاذز اييت تفرتض املس ١ْٚايتاَٚ ١ايفٛز ١ٜزبُٝع األضعاز 41.سٝح تكّٛ
ْعس" ١ٜدٚززاْبٛش" عً ٢ايفسعٝتني ايتايٝتني:

45

 يف املد ٣ايطْ ٌٜٛعس ١ٜتعادٍ ايك ٣ٛايػرسا ١ٝ٥ايٓطرب ١ٝقابًر ١يالختبراز يف املرد ٣ايطٜٛرٌٚنرا ايٓعس ١ٜايهُ ١ٝيًٓكٛد.
 ضٛم ايطًع ٚاشبدَات ٜطتذٝب ببط ٤يًضدَات بُٓٝا ايطٛم املايٜ ٞتأثس َباغس.٠يػسح ايٓعسْ ١ٜفرتض إٔ ايعامل ٜتهَٓ َٔ ٕٛطكتني َع ٚدرٛد ساير ١ترٛاشٕ يف املرد٣
ايط ٌٜٛأ ٜٔنٌ املتػريات االقتضاد ١ٜثابتٚ ١تٛقعات املتعاًَني املطتكبًَ ١ٝطتكس.٠
ْفرسض سرردٚخ يف ايًشعرر t ١صرردَ ١خازدٝررٚ ١غرري َتٛقعررَ ١ررٔ قبررٌ املتعرراًَنيٖٚ ،ررٞ
ازتفرراع نُٝرر ١ايٓكررٛد يف املٓطكرر ١األٚىل بررررر ٖ ،%42رررا االزتفرراع يررٔ ٜررؤدَ ٟباغررس ٠إىل
ازتفرراع املطرررت ٣ٛايعررراّ يسضرررعاز يًطرررًع ٚاشبرردَات يف تًرررو املٓطكررر ،١سٝرررح إٔ األضرررعاز
ضتتػري ببط .٤يهٔ املتعاًَني ٜس ٕٚأْ٘ يف املد ٣ايبعٝد ضررتتفع برررررر ٚ( % 42فكرا يٓعسٜر١
ايهُ.)١ٝ
 َ٘ٓٚضعس ايضسف ايتٛاشْ ٞاملتٛقع ازبدٜد يف املد ٣ايطَٔٚ ، ra = 0.90 € :ٌٜٛ
دٗ ١أخس ٣ازتفاع نُ ١ٝايٓكٛد ٜؤد ٟإىل اغبفاض فٛز ٟيف َعدالت ايفا٥د .٠ضعس
ايضسف ٜ rتعدٍ سطب ٖرا ايتػري ازبدٜد يف َعدالت ايفا٥دَ ٠ع األخر بعني االعتباز
ضعس ايضسف املتٛقع ازبدٜد ra

ٚمبٛدب ْعس ١ٜتعادٍ أضعاز ايفا٥د ٠ايػري َػطا ٠املُجً ١يف ايعالق ١ايتاي:١ٝ
Taux d’intérêt de l’euro – taux d’intérêt de dollar =( ra – r)/r

: َ٘ٓٚ

(r- 0.9)/r=6%

r= 0.85

R. DORNBUSCH, « Expectations and excahnge rate dynamics », the journal of political economy, vol 84.n°-(dec 1976), p1164
éme 15
éd, Paris, Dunod, 2001, pp 237 - 238 3 B. GUILLOCHON, « Economie internationale »,
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سٝح إ ٕ ضًٛى املطتجُس ٜٔيف ضٛم املراٍ ،ايريت ٖرْ ٞتٝذر ١الزتفراع نُٝر ١ايٓكرٛد يف
املٓطك 4 ١ؽبًل تدٖٛز يك ١ُٝعًُتٗا ،أنرب مما ٜتٛدب سدٚث٘ َرٔ أدرٌ تعرٜٛض ايفرازم
يف َعدالت ايتغدِ سطب ْعسٜر ١تعرادٍ ايكر ٣ٛايػرسا ١ٝ٥ايٓطربٖٚ ١ٝرر ٙايصٜراد ٠املفسطر١
تطُ ٢بسد ايفعٌ املفسط أ ٚايتعد ٌٜايصا٥د ٟيطعس ايضسف.
الشكل  : 4رد الفعل املفرط لـــ "دورىبوش"

املصدرB. GUILLOCHON, op. cit., p 238 :

ٚيف املسسً ١اييت تتبع ٖرا ايتعد ٌٜاملفسط ألضعاز ايضسف ،اغبفاض أضعاز ايفا٥د٠
ضٓٝػط االضتجُازات ،إذٕ تدٖٛز ق ١ُٝايعًُٜ ١ؤد ٟإىل شٜاد ٠ايضادزاتٚ ،ايطًب عً٢
ايطًع ٚاشبدَات ضٝتعسض أٜغا يًتغدِ .يف ٖر ٙاملسسً ١األزصد ٠اسبكٝك ١ٝيعًُ١
املٓطك ١ضتٓدفض ٚتعٛد إىل املطت ٣ٛايداخً ٞيًضدَ ١ايٓكدٖ ،١ٜرا االغبفاض يف
األزصد ٠اسبكٝكٜ ١ٝعٌُ عً ٢زفع َعدالت ايفا٥د( ٠ايطًٛى ايهٓٝص ٟيتفغ ٌٝايطٛٝي)١
فريتفع املعدٍ َٔ  % 1إىل ٚ ،%42ايفازم بني املعدالت يف املٓطكتني ضٓٝدفض ٚضعس
ايضسف ٜستفعٖ .را ايُٓٛذز ٜستهص عً ٢ايطًٛى ايٓكد ٖٛٚ ٟميجٌ تفطريات إػباب١ٝ
يطعس ايضسف.
أعنال "أوبصتفالد و"روقوف":
األعُاٍ املكدَ َٔ ١طسف "أٚبطتفايد "ٚزٚقٛف" س ٍٛاْتكاٍ طبتًف ايضدَات يف
إطاز منٛذز َه َٔ ٕٛدٚيتني ،اهلدف َٓٗا مل ٜهٔ ٚعع حبح ْعسَ ٟفضٌ ألدبٝات
املٛعٛع ٚيهٔ ببطاط ١االضتدالٍ ببعض املكاالت اييت ٚععت َبادئ ٖر ٙاملكازب،١
سٝح إٔ ٜ obstfeld et rogoff1995طتًُٗ َٔ ٕٛأعُاٍ املكدَ َٔ ١طسف
rankin 1990 ٚ ،sevensson et van wijnbergen 1989 ،1987 svennsson
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اير ٜٔقاَٛا بتطٜٛس مناذز ايالتٛاشٕ َعتُد ٜٔعً ٢أضظ االقتضاد ازبصٚ ،ٞ٥مت
االزتهاش عً ٢فسعٝتني ُٖٚا ايجبات االمسٚ ٞاملٓافط ١االستهاز.١ٜ
ٚايٓتا٥ر احملضٌ عًٗٝا فُٝا ؽبط أحباخ Obstfeld et Rogoff 1995

ٚبايتشدٜد س ٍٛاضتذاب ١ضعس ايضسف يًضدَات ايٓكد ٖٞ ١ٜقسٜب ١يتًو ايُٓاذز َٔ
ْٛع "َٓدٍ فًُٓٝر" "ٚدزْبٛش"  ،حبٝح ٜبني إٔ ايطٝاض ١ايٓكد ١ٜايتٛضع ١ٝتؤد ٟإىل
اغبفاض امسٚ ،ٞيف ْفظ ايٛقت ،ضعس ايضسف ٜتعدٍ تدزػبٝا ٜٚعٛد إىل قُٝت٘
ازبدٜد ٠ايتٛاشْٚ ١ٝال ٜالسغ أ ٟظاٖس ٠يًتعد ٌٜايصا٥دٖٚ ،ٟرا ٚفكا يكاْ ٕٛايطعس
ايٛاسد ،سٝح إٔ أضعاز ْفظ ايطًع ١املطتعًُ ١يف دٚيتني طبتًفتني ُٖا َتطابكني
مبذسد تكٛميِٗ بٓفظ ايعًُ ١مب ا يف ذيو تك ِٜٛضً َٔ ١ايطًع املتػابٗ ١يف دٚيتني ٚبٗرا
تعُْ ِٝعس ١ٜتعادٍ ايك ٣ٛايػسا.١ٝ٥
نُا أظٗس نٌ َٔ  Obstfeld et Rogoffإٔ ازتفاع عسض ايٓكٛد ٜؤد ٟإىل
االغبفاض االمس ،ٞبُٓٝا ضعس ايضسف ٜتعدٍ تدزػبٝا إىل قُٝت٘ اسبكٝك ١ٝبعهظ
ْعس ١ٜايتعد ٌٜايصا٥د ٟاملكدَ َٔ ١طسف "دٚزْبٛش " 4976مبا أْ٘ ال ٜٛدد أ ٟاعبساف
(تػٝري) يطعس ايضسف ايفعًٖ ،ٞرا اال غبفاض ٜصٜد ايطًب املٛد٘ يًُٓتذني احملًٝني
ٚبايتاي ٞاإلْتاز احملً ٞيف املد ٣ايكضريٚ ،االْتكاٍ ايدٚي ٞيًضدَ ١يف ٖر ٙاسباي ١غري
َؤند (غاَض ).

46

َٔ ْاس ١ٝأخس ٣املٓتذني األداْب تكٌ قدزتِٗ ايتٓافط ١ٝاألَس ايرٜ ٟؤد ٟاغبفاض
إْتادِْٗ َٔٚ ،اس ١ٝأخس ٣اغبفاض َعدالت ايفا٥دٜ ٠صٜد َٔ االضتٗالى ايعامل ٞاألَس
ايرًٜ ٟح َععِ املٓتذني عً ٢إْتاز نُٝات أنرب ،بُٓٝا َٔ املؤند إٔ اإلْتاز احملًٞ
ٜتصاٜد ْطب ١إىل اإلْتاز األدٓيب َٔ .داْب آخس ٜتغح إٔ تٛادد تأثري ايٛفس ٠املستبط
بعٗٛز فا٥ض يف اسبطاب ازباز ٟاحملًٖ ،ٞرا األثس ٜٓط عً ٢إٔ يًضدَات تأثريات
َتتاي.١ٝ
ٚقد قاّ ) Betts et Devereux (2000بإسداخ تػٝريات عً ٢اإلطاز املكدّ َٔ
طسف  Obstfeld et Rogoffعٔ طسٜل دَر فسعٝتني إعافٝتنيٜ ،فسض َٔ ْاس ١ٝإٔ
املٓتذني ميٝصَ ٕٚا بني طبتًف األضٛام اييت تباع َٔ خالهلا َٓتذاتِٖٗ .ر ٙايفسعٝات
16

p 624-660 M. OBSTFELD et K. ROGOFF (1995), « Exchange rate dynamics redux », Journal of Political
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ٚأخسَ ٣هًُ ١هلا اييت َٔ خالهلا بعض األضعاز ذبسز بايعًُ ١املػرتlocal- ٟ

.currency –pricing
فاألضعاز ٜفرتض أْٗا ثابت ١يف املد ٣ايك ضريٚ ،اغبفاض ايعًُ ١احملً ١ٝال تتغُٔ
بايغسٚز ٠ازتفاع أضعاز ايطًع األدٓبٖ .١ٝر ٙايفسعٝتني تطُح بتٛعٝح قاْ ٕٛايطعس
ايٛاسد ايٓاتر عٔ عالقْ ١عس ١ٜتعادٍ ايك ٣ٛايػسا ،١ٝ٥ايضدَات ايٓكد ١ٜإذٕ تؤد ٟإىل
تطاٜس ) (volatilitéأق ٣ٛيطعس ايضسفٚ ،بايتاي ٞفٗرا ػبب إٔ ٜه ٕٛأنجس قَٔ ٠ٛ
اْعهاع اعبسافات ايضسف عً ٢أضعاز ايطًع املطتٛزد ٠غري ايتاَ ،١بُٓٝا ضعس
ايضسف االمس ٞميهٔ ي٘ ذبت بعض ايػسٚط إٔ ؽبغع يعاٖس ٠ايتعد ٌٜايصا٥دٟ
يكُٝت٘ يف املد ٣ايط.ٌٜٛ
َٔ داْب آخس مبا إٔ فسع PTM-LCP ١ٝتٓط عً ٢اْعهاع اعبسافات ضعس
ايضسف االمس ٞيسضعاز ايٓطب ١ٝيًطًع غري ايتاَ ،١فاغبفاض ايعًُ ١احملً ١ٝال ٜتغُٔ
ْعاَٝا أثس اْعهاع ايطًب عً ٢أزباح املٓتذني احملًٝني  ،اغبفاض َعدٍ ايفا٥د٠
احملً ،ٞازتفاع عسض ايٓكٛدٚ ،شٜاد ٠اضتٗالى احملًٚ ٞبايتاي ٞايطًب املٛد٘ عً٢
صبُٛع املٓتذنيٚ ،نًُا ٜه ٕٛدزدَ pricing –to market ١ستفع ١نًُا قٌ أُٖ١ٝ
تأثري اْعهاع ايطًب ٚنًُا ازتفع استُاٍ االْعهاع اإلػباب ٞيًضدَات ايٓكد١ٜ
ايتٛضع.١ٝ
ٚيف األخري دبدز اإلغاز ٠إٔ  betts et devereux 2001تعٗس إٔ فسع" ١ٝ

 "pricing-to-marketيٝطت أضاض َٔ ١ٝأدٌ ذبً ٌٝايضدَات املايٚ ،١ٝظبد إذٕ
تػاب٘ َع األعُاٍ املكدَ َٔ ١طسف  ،obstfeld et rogoff 1995فاالغبفاض املتعًل
باال ضتٗالى احملًٜ ٞؤد ٟإىل اغبفاض امس ٞعسٚز ٟيًتعد ٌٜيف ضٛم ايضسفٖ ،را
االغبفاض ٖ ٛسكٝك ٞأنجس عٓد ٚ betts et devereux 2001ايتأثريات عً ٢اإلْتاز
ٖ ٛغري أنٝد حبٝح َٖ ٛستبط ايتطٛز املستبط باالضتٗالى ايعامل ٞايعاّ ٚاشباظ.

47

ٚندالص obstfeld et rogoff 1995 ١أظٗست إٔ ايضدَات ايٓكدٚ ١ٜاملاي١ٝ
ايتٛضع ١ٝتؤد ٟيف املد ٣ايكضري إىل ازتفاع ْطيب يإلْتاز يف ايبًد األصٌ يًضدَْ ،١فظ
ٖر ٙايضدَات ميهٔ إٔ تؤثس يف املد ٣ايط ٌٜٛعً ٢أضاع تٛادد أثس ايٛفس ٠يف ْفظ
C. BETTS et M. DEVEREUX (2000): « Exchange rate dynamics in a model of pricing-tomarket», Journal of International Economics 50, pp 215-244
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ايٛقتْ ،عس ١ٜتعادٍ ايك ٣ٛايػسا ١ٝ٥دبرب عً ٢تعد ٌٜضعس ايضسف اسبكٝك ٞمما ال
ٜطُح بايتطاٜس املفسط يطعس ايضسف Betts et Devereux 2000ٚ .تٛصًٛا إىل ْفظ
ايٓتا٥ر اييت ٚصٌ إيٗٝا  Dornbusch 1976فُٝا ؽبط ايتعد ٌٜايصا٥د ٟيطعس ايضسف
يضدَات ايٓكد.١ٜ
الذراست التطبيقيت:
َٔ خالٍ ايدزاض ١ايتطبٝك ١ٝضٓشا ٍٚدزاض ١تأثري ايضدَات ايٓكد ١ٜعً ٢ضعس
ايضسف يف ازبصا٥س خالٍ ايفرت ٠املُتدَ ٠ا بني َٓ ٖٞٚ 0242ٚ 4991تكاَٛ َٔ ٠قع
ايبٓو ايعاملٚ ٞصٓدٚم ايٓكد ايدٚي. ٞ
ٚتتُجٌ املتػريات االقتضاد ١ٜفُٝا :ًٜٞ
  IPCاملؤغس ايعاّ ألضعاز االضتٗالى (ايتغدِ);  M2ايهتً ١ايٓكد( ١ٜاملتُجً ١يف نُ ١ٝايٓكٛد ايع ١ٝٓٝاملتداٚيٚ ١أغبا ٙايٓكٛد);  TCضعس ايضسف (ضعس صسف ايدٜٓاز ازبصا٥سَ ٟك ّٛبايدٚالز األَسٜه;)ٞ َ TIعدٍ ايفا٥د. ٠ضٓك ّٛباختباز تأثري ايضدَات ايٓكد ١ٜعً ٢تكًبات أضعاز ايضسف باضتدداّ منٛذز
اعبداز ايراتٚ VAR ٞبايتشدٜد ضٓعتُد عً ٢ذبً ٌٝايتباٚ ٜٔدٚاٍ االضتذاب ١الختباز
فسعٝات ايدزاضٖٚ ١را ضباٚيَٓ ١ا يإلداب ١عً ٢إغهاي ١ٝايدزاضٚ ،١صٝػ ١ايُٓٛذز
ٖ ٞناآلت:ٞ
= )Xt =f (TC, IPC,M2, TI

ٚميهٔ تًدٝض٘ يف غهٌ املضفٛف ١ايتاي:١ٝ

اختبار اشتكرارية الصالشل السميية:
ْك ّٛبتكدٜس ايُٓاذز ايكاعد ١ٜايجالخ حبٝح غبترب ايفسع ١ٝايتايH 0 : 1  1 : ١ٝ

حبٝح ٜه ٕٛايكساز اإلسضا ٞ٥ناآلت:ٞ
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 إذا ناْررررت ْ : t tab  t  jكبررررٌ ايفسعرررر ١ٝايضررررفس :)H0( ١ٜأ ٟإٔ ايطًطررررً١ايصَٓ ١ٝيًُتػريات االقتضاد ١ٜغري َطتكسٚ ،٠ذيو يٛدٛد درز أساد;ٟ
 إذا ناْت ْ : t tab  t  jكبٌ ايفسع ١ٝايبدًٜر :)H1( ١أ ٟإٔ ايطًطرً ١ايصَٓٝر١يًُتػريات االقتضاد ١ٜال ٜٛدد بٗا درز أسادٚ ،ٟبايتاي ٞفَٗ ٞطتكس.٠
جدول  :1ىتائج اختبار االشتكرارية باشتخداو إحصائية  Phillipsو Perron

املضدز َٔ :إعداد ايباسجني بٓا ٤عً ٢طبسدات بسْاَر SPSS

ْالسغ إٔ نٌ َٔ ضًطً ١ايتغدِ َٚتٛضط ايعاّ يالضتٗالى ٚ IPCضًطً ١ضعس
ايضسف ٚ TCضًطً ١ايهتً ١ايٓكدَ M2 ١ٜطتكس َٔ ٠ايدزد ١األٚىل بُٓٝا ضًطً١
َعدٍ ايفا٥د TI ٠فَٗ ٞطتكس َٔ ٠ايدزد ١ايضفس.
حتليل التبايً:
ضٓك ّٛبتٛعٝح تأثري نٌ صدَ ١عً ٢سد ٠يف تفطري تكًبات ضعس ايضسفٚ ،سطب
َا تػري إيْ ٘ٝتا٥ر ذبً ٌٝتبا ٜٔاألخطاْ ،٤السغ إٔ َععِ ايتكًبات ايعسف ١ٝزبُٝع
املتػريات يف املد ٣ايكضري تطاِٖ بٓطب ععٝف ١يف تكًبات ضعس ايضسف َا عد٣
ايهتً ١ايٓ كد ٖٞ ١ٜاييت هلا أنرب َفطس يطعس ايضسف يف ازبصا٥س ٜٚكدز تأثريٖا
بٓطب % 33,15 ١ثِ تًٗٝا  IPCايتغدِ َٚتٛضط أضعاز االضتٗالى بٓطب ١ع ١ًٝ٦تكدز
بررر %40,68بُٓٝا ٜطاِٖ َعدٍ ايفا٥د ٠بٓطب ١دد ع ١ًٝ٦ال تتذاٚش .%2,00
جدول  :2ىتائج حتليل تبايً األخطاء

TI
0.000000

)D(M2
0.000000
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0.069885

Variance
Decompositi
on of
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Period
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0.029171
0.205799
0.201244
0.211896
0.222080
0.221128
0.227246
0.226176
0.227903

32.50030
29.47199
32.08760
32.70747
33.45736
34.06166
33.93491
34.25760
34.22462
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9.996755
12.18038
12.08221
12.69442
12.74483
12.68782
12.86296
12.79810
12.85609

57.47377
58.14183
55.62894
54.38621
53.57573
53.02940
52.97489
52.71812
52.69138

0.095316
0.102594
0.104886
0.107177
0.108098
0.108826
0.109069
0.109345
0.109460

2
3
4
5
6
7
8
9
10

املضدز َٔ :إعداد ايباسجني بٓا ٤عً ٢طبسدات بسْاَر SPSS

دوال االشتجابة الفورية:
ٜٛعح ايػهٌ ( )5اضتذاب ١ايضدَات بايٓطب ١يطعس ايضسف ٚسذِ تأثريٖا خالٍ
 42ضٓٛات العبساف َعٝازٚ ٟاسد يًُتػريات االقتضاد ١ٜاملفطس ٠يف منٛذدٓا.
 َٔ ٚاملالسغ إٔ ضعس ايضسف ٜطتذٝب إىل ايضدَات اييت ذبدخ يف املتػريات املفطس٠
ٚذيو عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 بايٓطب ١الضتذاب ١ضعس ايضسف يرررر  :IPCأ ٟصدَ ١يف  IPCضٝه ٕٛي٘ تأثريإػباب ٞخالٍ ايفرتات املٛاي( ١ٝايفرتات األٚىل يًدزاضٖٚ )١را ست ٢ايفرت ٠ايسابع١
يٝضبح ي٘ تأثري ضًيب يًفرت ٠احملضٛزَ ٠ا بني ايفرت ٠ايسابع ١إىل غا ١ٜايفرت ٠ايطابع١
يٝعٛد ٜٚؤثس إػبابا ست ٢ايفرت ٠ايتاضع ١أَا خالٍ ايفرت ٠األخري ٠فٝؤثس بػهٌ ضًيب.
 بايٓطب ١الضتذاب ١ضعس ايضسف يررر  : M2ال ٜطتذٝب ضعس ايضسف يضدَات اييتذبدخ يف ايهتً ١ايٓكد ١ٜخالٍ ايفرتات األٚىل يًدزاضْٚ ١السغ اضتذاب ١إػباب١ٝ
َا بني ايفرت ٠ايجايجٚ ١ايسابعٚ ١ال تٛدد أ ٟاضتذاب ١خالٍ ايفرتات املٛاي ١ٝيٝطتذٝب
بػهٌ ضًيب خالٍ ايفرت ٠ايطادضٚ ١بػهٌ إػباب ٞخالٍ ايفرت ٠ايجآَ.١
 بايٓطب ١الضتذاب ١ضعس ايضسف يرررر ْ : TIالسغ إٔ ضعس ايضسف ال ٜطتذٝب ْٗاٝ٥ايتػريات ضعس ايفا٥د ٠طٛاٍ فرت ٠ايدزاض.١
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الشكل ( :)5اشتجابة الصدمات باليصبة لصعر الصرف وحجه تأثريٍا
Response of D(IPC) to Cholesky
One S.D. Innovations

Response of D(TC) to Cholesky
One S.D. Innovations
16
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Response of D(M2) to Cholesky
One S.D. Innovations
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خاتمت:
عسف االقتضاد ازبصا٥س ٟتطبٝل عدْ ٠عِ يطعس ايضسف ازتبطت ازتباطا ٚثٝكا
بهٌ َسسًَ َٔ ١ساسٌ ايتُٓ ١ٝبدا َٔ ١ٜضعس ايضسف ايجابت ٚصٛال إىل ضعس ايضسف
املسٕ ،حبٝح عسفت َؤغسات ايتٛاشٕ االقتضاد ٟايهًْ ٞتا٥ر َتفا ١ً٥ابتدأَ ٤
ايٓضف ايجاْ َٔ ٞضٓٛات ايتطعٝٓٝات ،فتعدَٝ ٌٜصإ املدفٛعات ٚذبطٔ ايٛعع١ٝ
ايعاَٚ ١اضتكساز َعدٍ ايضسف اسبكٝكٚ ٞعُٝل اإلصالسات اهلٝهً ١ٝبتطبٝل أضعاز
فا٥دَٛ ٠دب ١سكٝك ١ٝقد مسح يًذصا٥س بسفع استٝاطاتٗا َٔ ايضسف األدٓيب.
إٕ أ ٟصدَ ١ذبدخ يف االقتضاد إال ٚهلا تأثريات عً ٢تكًبات أضعاز ايضسف
نصٜاد ٠نُ ١ٝايٓكٛد أ ٚغريٖا ٚيهٔ ايطٝاض ١ضعس ايضسف املتبع َٔ ١طسف ايدٚي١
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ذبد َٔ ٖر ٙايتكًباتٚ ،ازبصا٥س اتبعت خالٍ ايفرت ٠املأخٛذ ٠يًدزاضْ ١عاّ ضعس
ايضسف املع ّٛاملداز ٚاملعسٚف إٔ ٖرا ايٓعاّ ٜطُح يًطًطات ايٓكد ١ٜايتدخٌ
باضتدداّ َا متًه٘ َٔ استٝاطات َٔ أدٌ ذبكٝل أٖدافٗا االقتضادٚ ١ٜهلرا ايطبب
ْالسغ إٔ ايتأثريات َتػريات ايطٝاض ١ايٓكد ١ٜع ١ًٝ٦إىل سد َا.
قائمت المراجع :
قائنة املراجع باللغة العربية:
 .4تٛفٝل عبد ايسسٜٛ ِٝضف سطٔ " ،اإلداز ٠املاي ١ٝايدٚيٚ ١ٝايتعاٌَ بايعُالت"،
األزدٕ ،داز ايضفا;0242 ،٤
 .0ضعٝد دابس َػهٛز ايعاَس " ،ٟاملاي ١ٝايدٚيْ: ١ٝعسٚ ١ٜتطبٝل" ،ايطبع ١األٚىل،
عُإ ،داز شٖسإ;0228 ،
 .3ض ٞبٖ ٍٛايٚٛد ،زْٚايد َاندًْٚد" ،ايٓكٛد ٚايتُ ٌٜٛايدٚي ،"ٞداز املسٜذ يًٓػس،
املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد;0227 ،١ٜ
 .1عبد اسبطٔ دً ٌٝايػاييب" ،ضعس ايضسف ٚإدازت٘ يف ظٌ ايضدَات االقتضاد،"١ٜ
عُإ ،داز ايضفا;0244 ٤
 .5سبًَٛ ٛض ٢بٛخاز" ،ٟضٝاض ١ايضسف األدٓيب ٚعالقتٗا بايطٝاض ١ايٓكد،"١ٜ
يبٓإَ ،هتب ١اسبطني ايعضس;0242 ،١ٜ
َ .6اٖس نٓر غهسَ ،ٟسٚإ عٛض" ،املاي ١ٝايدٚيٚ ١ٝايعُالت األدٓبٚ ١ٝاملػتكات
املاي ١ٝبني ايٓعسٚ ١ٜايتطبٝل" ،األزدٕ ،ايطبع ١األٚىل;0221 ،
 .7ضبُٛد محٝداتَ" ،دخٌ يًتشً ٌٝايٓكد ،"ٟدٜٛإ املطبٛعات ازباَع ،١ٝازبصا٥س،
طبع;0222 ،0 ١
ٖ .8صاع َفًح" ،ايتُ ٌٜٛايدٚي ،"ٞضٛزٜا ،املٓػٛزات ازباَع ،١ٝسًب;0228 ،
 .9ب ٛثًذ ١عبد ايٓاصس ،أطسٚس ١دنتٛزا" ،ٙدٚز املعًَٛات يف ذبدٜد ضعس ايضسف"،
داَع ١تًُطإ.0228 ،
قائنة املراجع باللغة األجيبية:
1. B. GUILLOCHON, « Economie internationale », 3éme éd, Pparis,
; Dunod, 2001
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2. C. BETTS et M. DEVEREUX (2000), « Exchange rate dynamics
in a model of pricing-tomarket», Journal of International
Economics 50;
3. C. BLOT, « Sensibilité du taux de change aux chocs monétaires et
budgétaires: une analyse en termes de VAR des fluctuations
euro /dollar », avril 2005 ;
4. J. L. MUCHEILLLI, T. MOYER, « Economie internationale »
Paris, Dalloz, 2005 ;
5. M. OBSTFELD et K. ROGOFF (1995), « Exchange rate dynamics
redux », Journal of Political Economy vol.103 ;
6. P. DARRISENT, « Finance internationale », 2éme éd, Paris,
Dunod, 2008 ;
7. P. WANG, « The economics of foreign exchange and global
finance –second éd. –springer mundell R.A the appropriate use of
monetary and fiscal policy for international and external stability,
imfstaff papers, 1962, vol 9.
8. R. DORNBUSCH, «Expectations and excahnge rate dynamics »,
the journal of political economy, 1976, vol 84;
9. Y. SIMON, « Marché des changes et gestion de risque de change »,
Paris, Dalloz, 1995.

م2015  ) يوليو11(  ) المجلذ7( العذد

222

للعلوم اإلنسانيت واالجتماعيت

فلسفة املعنى يف الخطاب األدبي

(أطروحة ميشال ماير أمنوذجا)

د .حفيظ ملواني

أستاذ محاضر :جامعة البليدة 2

223

ISSN : 2410-1818

فلسفة املعنى يف الخطاب األدبي (أطروحة ميشال ماير أمنوذجا)

| د .حفيظ ملواني

)(AUST

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

224

العذد ( ) 7المجلذ ( ) 11يىليى 2015م

 حفيظ ملواني.| د

)فلسفة املعنى يف الخطاب األدبي (أطروحة ميشال ماير أمنوذجا

ISSN : 2410-1818

فلسفة املعنى يف الخطاب األدبي

)(أطروحة ميشال ماير أمنوذجا

: الملخص
: باللغة العربية
 ْؿػ٘ قطٞاٍ ا٭زب٪ٕ ايػٛهٜ حٝس

ُٔ ن١ًُٝ ايع١ ايسضاغٙتعس ٖص

َٔ ١ًظؿّا يف شيو مجَٛ ;ٍ٩ نُٔ ٸايتػا٢ٓ املع١ت ايبشح يف ؾًػؿ٫اْؿػا
ات٤اٱدطاٚ ١ٝايكككٚ ١ٜم ايؿعطٛايٓك

 عربٞ يًدطاب ا٭زب١ٝي٫ ايس١ٝٓام ايبٝغ

ختباض٫اٚ ًٌٌٝ ايتعٝ غب٢ً ع١ٜايٓكس

ضٛ اـطاب َٔ َٓع١ٝ يف أزب٠٤إلاظ قطا

. ايػطض١َخسٚ

١ٝؾل آيٚ ;طٜؿاٍ َاَٝ ٞهٝايباسح ايبًذ
١ًؽ عًِ ا٭ؾهٛ ا٭زب ؼت َػ١ًأؾه

Le résumé en français :
Cette étude scientifique s'exerce
dans
le
champ
des
préoccupations de la philosophie
du sens dans le contexte de la
structure sémantique du discours
littéraire ; ce qui prévoit une
lecture dans la littérarité du
discours, selon la vision du
chercheur
belge
Michel
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Meyer ;d’après l’option de la
problématisation de la littérature
suivant les notions de la
problématologie ;
afin
de
questionner le questionnement
dont l’objet littéraire ,en traitant
des textes poétiques et narratives
a l’appui

225

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

ISSN : 2410-1818

فلسفة املعنى يف الخطاب األدبي (أطروحة ميشال ماير أمنوذجا)
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نظام األشكلة في الخطاب األدبي :
يكس تعٛٸز اٱْػإ عً ٢ايٝكٝٓٝات ٚاٱدابات اؾاٖع ;٠ؾٓٝتعطٖا بؿػـ ز ٕٚعٓا ٤يف
نٌ ٚقت ٚسني; إْ٘ ٜبشح عٔ ايطُأْٜ ;١ٓٝطٜس إٔ ٜكٌ إىل ايكٛاب ٜٚكسض ا٭سهاّ
ٜٚهؿـ عٔ اؿكٝك َٔ ١أَ ;١ًٖٚ ٍٚع إٔ َبعح دٖٛط ايتؿهري ٜ ٫هُٔ يف اٱداب١
بكسض َا ٜتذً ٢يف ططح ايػ٪اٍ امل٪ز ٟإيٗٝا; شاى َا حيطى يف ايعُل ٚدٛز عًِ ٜعطف
بعًِ ا٭ؾهً )la problématologie( ١يف غب ٌٝإخهاع ايػ٪اٍ شات٘ إىل املػا٤ي١
سٝح ٜؿهٌ َٛنٛع ٖصا ايعًِ باَتٝاظٚ ،1نأْو مبٓطك٘ غتهع اٱؾهايla ( ١ٝ

 )problématiqueشاتٗا َٔ سٝح املبسأ َٛنٛعا قٝس ايبشح ٚاملػا٤ي ١اؿجٝج ٚ ،١يٓا
إٔ ْتكٛض قٝػ ١إؾهاي ١ٝاٱؾهاي)la problématique de la problématique ( ١ٝ
إٕ َٔ ؾإٔ ٖصا ايعًِ إٔ ٜبشح عٔ أغاؽ َعطيف دسٜس جيعٌ َٔ ثٓا ١ٝ٥ايػ٪اٍ
ٚاؾٛاب قاعس ٠ايتؿهري ايعك.ْٞ٬
2

ٜٓطًل َٝؿاٍ َاٜط (  )Michel Meyerيف بػط ْعطٜت٘ متاؾٝا َع أٚيٜٛات ايػ٪اٍ
ايؿًػؿ ٞايص ٟميهٔ إٔ ٜتدص يٓؿػ٘ َٓش ٢ايتعبري عً ٢ؾانً ١اـطابٜ ،ػتُس
َطدعٝت٘ َٔ َؿاضب َتعسز ٠نا٭ططٚس ١ايػٛقطاطٚ ١ٝاحملاٚضات ا٭ؾ٬ط١ْٝٛ
ٚاؾسي ١ٝاهلٝذً ١ٝيف ظٌ تؿٜٛض اٱداب ١اييت ٜه ٕٛؾٗٝا (ايػ٪اٍ) ٖ ٛبع ٘ٓٝغببا
ؾاع ٬يف ٚدٛزٖا  ،3إٕ أغًب ايتكٛضات ايه٬غٝه ١ٝامل٪غٸػ ١يًسضؽ ايؿًػؿٞ
ٚايٓكس ٟا٭زب ٞعً ٢سس غٛا ٤تعٌُ عً ٢ايتُٝٝع بني ايؿهٌ ٚاحملت ٣ٛبططٜكٜ ١عذع
ايساضؽ يف ْعطٖا اؾُع بُٗٓٝا يف إٓ ٚاسس; ؾاٱقطاض قا ِ٥عًَ ٢بسأ اْعساّ ايتهاؾ٪
بني ايهًُ ١بٛقؿٗا ؾه ٬تعبريٜاَٚ ،ا ميهٔ إٔ تؿري إي ٘ٝباعتباضَ ٙهُْٛا أٚ
ؾ٦ٝا سػٝا; ؾعً ٢غب ٌٝاملجاٍ  ٫ايتشسٜس ؾًؿع ١إْػإ باغتطاعتٗا إٔ تسٍ عًَ ٢عٓ٢
َاز ٟقض ( ٚدٛز إْػإ َٔ طبٝع ١بٛٝيٛد ،)١ٝأَ ٚؿٗ ّٛعاّ يًذٓؼ ايبؿط ،ٟأَ ٚا

1

- Michel Meyer. la problématologie Ed Que sais je Paris 2010 .p3-4.
2
 مِشاٌ شازٌ مً مىالُد  11هىفمبر  1951؛فُلسىف مً جيسُت بلجُىُت ،أسخاذ هسس ي ًجامعت بسوهسُل الحسة ( l'Université libre de)Bruxelles؛ أخر ،حعلُمه ألاولي طابعا اكخطادًا محضا ؛فهى مً خسجي جامعت جىن هىبىُيس بالىالًاث اإلاخحدة ألام سٍىُت( Johns Hopkins
 ) Universityجحطل على شهادة الدهخىزاه في الفلسفت سىت  1979اهخماماجه في الغالب ججمع بين ؤلاطاز البالغي و الحجاجي و فلسفت اللغت ؛جلمُر
لحاًُم بيرإلاان ( )Chaïm Perlmanعالم البالغت الشهير؛ هما اشخغل في الفلسفت الخحلُلُت عىد واهط و هرا ألاهطىلىجُا.
3
- Michel Meyer .De la problématologie : philosophie, science et langage. Ed pierre Mardaga EDITEUR .BRUXELLES .p48.
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ٜؿٝس ايتؿدٝل (ٚدٛز ؾدل َا) ;4إشٶا ؾكس ٜعتين املط ٤بايؿهٌ يرياعْ ٞعاّ ايتعبري
ز ٕٚإٔ ٜٛؾّل يف ايرتنٝع عً ٢دٖٛط املعٓ ٢بايكسض املػتٛيف َٔ ا٭ُٖ ٖٞٚ ;١ٝايكؿ١
املُٝع ٠اييت ٜٗتس ٟإيٗٝا ايؿ٬غؿَٛٚ ١اي َٔ ِٗٝايٓكازٚ ،عً ٘ٝؾتٓعط ٖص ٙايؿ ١٦إىل ايًػ١
باعتباضٖا فطز ٚغ ١ًٝتبًٝػ ١ٝتٛاقً ١ٝـسَ ١احملت ٫ ٣ٛغريٚ" ،ايٛاقع إٔ ايًػ ١أنجط
َٔ فُٛع ١أقٛات ٚ ،أنجط َٔ إٔ ته ٕٛأزا ٠يًؿهط أ ٚتعبريا عٔ عاطؿ .١ايًػ١
دع َٔ ٤نٝآْا ايبػٝهٛيٛد ٞايطٚس ٖٞٚ ،ٞعًُ ١ٝؾٝعٜا ١ٝ٥ادتُاع ١ٝبػٝهٛيٛد١ٝ
عً ٢غا َٔ ١ٜايتعكٝسٚ ،تتٓا ٍٚأضبع ١أَٛض أغاغ ١ٝيتُاّ ايعًُ ١ٝاملعكس :٠أ َتهًِ /ب
كاطب  /ز أؾٝا ٤أ ٚؾهط ٜتهًِ عٓٗا  /ز نًُات أَ ٚؿطزات (أ ٚإؾاضات َ٬ق١ٝ
أٜ ٚس ٖٞٚ )١ٜٚفُٛع ١ؾُْٝٛات هلا يف ايصٖٔ قٛضَ ٠ع ١ٓٝأَ ٟعإ " ،5باملكابٌ ؾٓذس
ايٓاقس ا٭زب ٞايبٓ ٟٛٝايؿهٜ ْٞ٬ػري يف اػاَ ٙػا٤ي ١ايعٌُ ا٭زب َٔ ٞشات٘ ٚيصات٘
ز ٕٚإٔ ٜسخٌ اعتباضات خاضد ١عٔ غٝام ايساخً ٞيًٓل ،إْٗا "ْعط ٠تهع سسٶا هلصٙ
ايجٓا ١ٝ٥ايكا ١ُ٥عً ٢اؿهٛض املتعأَ يًساخٌ ٚاـاضز يف يػ ١ايٓل ا٭زبْ ،ٞعط٠
تعرتف بٛدٛز ايساخٌ ؾكط عً ٢أغاؽ إٔ ايًػ ١يٝػت متج ٬ٝؾؿاؾا يًُعٓ ٢اـاضد;ٞ
٭ٕ ؾهط ٠ا٫غتدساّ اؿطيف أ ٚاملطدع ٞيًػٜ ِٖٚ ١طدع إىل أْٓا ْٓػ ٢اؾصٚض اجملاظ١ٜ
يًػ ،6 "١ؾتبك ٢ؾطن ١ٝايؿهطَ ٠ػٝطط ٠أ ٚمنٛشز ايًػ ١اجملطزْ ٠اؾصا; َع إٔ دٖٛط
ا٭زبَ ١ٝػتُس َٔ ٠اـطاب ايصٜ ٟؿهًٗا ،ؾًِ ٜعس ا٭زب عػب تكٛض دإ بٛغٝري
( )Jean Bessiéreحيكل ٚدٛز َٔ ٙشات٘ أ َٔ ٚتػُٝت٘; ؾايػ٪اٍ عٔ ا٭زب ٜبك٢
َؿتٛسا بػض ايٓعط عٔ ا٫ؾرتانات اييت أقطت بٗا ايٓعط ١ٜا٭زبٚ ،7 ١ٝعً ٘ٝؾايعًُ١ٝ
يف ساد ١إىل إخهاع يػ ١اـطاب ا٭زب ٞبع ٘ٓٝإىل املػا٤ي ١احملاٜج ١بعٝسا عٔ ايب١ٝٓٝ
ايكا ١ُ٥بني اؾًُٚ ١ايٓل; ٚاملػا٤ي ١شاتٗا قس تأخص يف ْعط َٝؿاٍ َاٜط َكطًح
ا٭ؾهً ; )la problématisation ( ١ؾاملطَ ٖٛٚ ٤كبٌ عً ٢ايتشسخ أ ٚايهتاب ١يف
غٝام سٝات٘ اي ;١َٝٛٝغتذس ٙعًٚ ٢د٘ ايهطٚضٜٓ ٠طًل َٔ ا٭غ ١ً٦ايصٖٓ ١ٝاييت تجري
اٖتُاَ٘ يف ْطام قه ١ٝقسٸز ،٠مبعٓٚ ٢دٛز َؿهًَ ١ا ،ز ٕٚإٔ ٜهؿـ عٓٗا
4

-Gilles Siouffi .Penser le langage a l’âge classique Ed Arman colin Paris 2010. p7.
5
أهِس ف سٍحت .هظ سٍاث في اللغت .داز الىخاب اللبىاوي .بيروث .ط 1981 2ص .116
عبد العصٍصحمىدة .اإلاساًا املحدبت مً البيُىٍت إلى الخفىًُ .سلسلت عالم اإلاعسفت أبسٍل هِسان . 1998املجلس الىطني للثلافت .الىىٍت .ص .1187
-Jean Bessiére .Dire le littéraire : point de vue théorique. Ed pierre Mardaga Editeur bruxelles 1990 .p 6.
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بايهطٚضَ ٠ػام ايتعبري ايصٜ ٟتُعٗط يف قٝػ ١اٱداب ،8 ١نكٛيو ٜ :بس ٚاؾ ٛايّٛٝ
َعتسَ ،٫ا ٜهؿـ إٔ ٖٓاى غ٪اَ ٫ؿاز ٌٖ :ٙتتٛقع اعتسا ٫يف اؾٛ؟ٚ ،اٱداب١
تكه ٞبا٫ستُاٍ.
َا ٜعين إٔ اـطاب اي َٞٛٝايصْٓ ٟذع ٙقس ٜبس ٚيف ظاٖط ٙعباض ٠عٔ نّ٬
تكطٜط ٟأَا يف دٖٛط ٙؾٜٗ ٫ ٛػازض املٓش ٢ا٫غتؿٗاَٚ ;ٞعً ٘ٝؾٝتٛقع إٔ ته ٕٛاٱداب١
غري املجبتٚ ١املتعًك ١بٗصا ايتػا ٍ٩املططٚح تتُاؾ ٢أنجط َع َا ٜكسض يف ثٓاٜا ٖصا
اـطاب ايص ٟجيط ٟتؿه َٔ ً٘ٝخ ٍ٬عباض ٠أ ٚمجً ١أ ٚست ٢اغتسعا ٤خطاب آخط
َ٬ٜػ٘ ٜٓٚه ٟٛؼت٘ 9عً ٢ؾانً ١ايتٓام ( )l’intertextualité
"٭ْ ٞضؾهت ايسضٚب ايككري٠
ٚأعًٓت ضغِ اؾُٝع ايتشسٟ
ٚأْ ٞغأَهٞ
٭عُام عط بس ٕٚقطاض
يعًين َٜٛا
أسطِ عاد ١ٝايؿٗطٜاض
أسطض َٔ قبهيت اؾٛاض" ٟ

10

َاشا ْك ٍٛيف ؾعطٖ ١ٜص ٙايًػ ١ايكازض َٔ ٠أسَ ّ٬ػتػامن ٞيف زٜٛاْٗا عًَ ٢طؾأ
ا٭ٜاّ عرب قكٝستٗا املعٓ ١ْٛبايتشس ،ٟإْٗا ظاٖط ٠تعبري ١ٜتػتكطب ا٭ؾهًَٔ ١
قَُٛ ِٝنٛعٗا ،إْٗا قه ١ٝاملطأٚٚ ٠دٛزٖا يف اجملتُع ايعطب ٞعَُٛٶا ٚاؾعا٥ط عً٢
ٚد٘ ايتشسٜس إبإ ايػتٝٓٝات; ٖص  ٙاملطأ ٠تبشح عٔ نطاَتٗا ،عٔ سطٜتٗا ،إشٶا ٖٞ
تػأٍ ،تبشح عٔ كطز يف قٝػ ١اٱقطاض ٚاملطايب ١بؿ ٤ٞغًب َٓٗا ٖٛٚ ،قٛت أسّ٬
َػتػامن ٞاملتُطز ٠عً ٢قاْ ٕٛا٭عطاف ٚايتكايٝس ،اٱداب( ١سٌ ا٭ؾهً )١اغتسعت
ْكٶا آخط لس ٙيف سهاٜات أيـ يٚ ١ًٝي ;١ًٝإْ٘ تؿاعٌ ْك ٞسهَٚ ِٝسضٚؽ َٚبٝٸت،
أٜ ٫هُٔ اؿٌ ؾُٝا قٓعت٘ ؾٗطظاز بػشطٜتٗا اؿها ١ٝ٥أَاّ عٓؿٛإ ؾٗطٜاض; أّ إٔ
ا٭َط يف ساد ١إىل ؾٗطظاز أخط ٣تعاقطْا ،ؽاطبٓا بًػتٓا اييت ْؿُٗٗا ْٚكسض َعٓاٖا؟
- Michel Meyer. Langage et littérature. Ed puf. Paris. 1992. P4.
- Ibid p 5.
11
-أحالم مسخغاهمي .على مسفأ ألاًام  :مخخازاث مً الدًىان .الشسهت الىطىُت لليشسو الخىشَع .الجصائس ط .1972ص . 3
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ٌٖ تعهؼ قٛت ا٭زٜب ١أسَ ّ٬ػتػامن ٞأْا املطأ٠؟ ٖص ٙتػا٫٩ت  ٫تٓتٗٚ ٞإدابات
قه ١َٛبط ٞايٓػٝإ ،إْٗا سطن ١تهُْ ١ٝٓٝك ١ٝأقطتٗا ٖص ٙاٱداب ١اييت مبكسٚض
ايكاض ٨إٔ ٜكطٓعٗا يٓؿػ٘; ؾُع نٌ قطا ٠٤ز٫يَٚ ١ع نٌ ز٫ي ١إدابَ ٖٛٚ ،١هُاض
سٌ ا٭ؾهًٚ ;١غطعإ َا ْهتؿـ إٔ أثط ٖصا ايتػا ٍ٩سػب تكٛض َٝؿاٍ َاٜط
غٝع ٍٚعًٚ ٢قع ايتعبري املهتٛب أ ٚاملٓطٛم عً ٢سس غٛاٚ ،٤عً ٘ٝغتكري اٱداب ١يف
سادَ ١اغ ١إىل َطدعَ ١ٝا حي ٌٝإيٗٝا اـطاب شات٘ ،ؾًو إٔ تتكٛض إٔ اجملاظ ٜكٟٛ
ٖصا ايٓؿٛش; بكطف ايٓعط إٕ اعتربْا املعٓ ٢ايصْ ٟكب ٛايٛق ٍٛإي ٖٛ ٘ٝشات٘ املاثٌ يف
ٖصا اـطاب بؿهٌ سطيف أ ٚنُين; ؾٗ ٛيف سسٸ شات٘ ٜؿتػٌ باعتباضَ ٙربضا يًبشح
عٔ ٖص ٙاٱداب ١بططٜكَ ١باؾط ٠أ ٚغري َباؾط ،11 ٠ؾك ٍٛايػاضز "عٓسَا ؾطٸع ايٓاؾص٠
عً ٢اتػاعٗا نإ ٜطٜس إٔ ٜط ٣املس ١ٜٓاييت اؾتٗاٖاٚ ،اييت َٮت٘ بتؿاقًٗٝا
ايكػري ،٠يف ٖصا ايؿكٌ بايصاتْٜٛٛٝ ،ضى اييت ؼتً٘ َجٌ ٚضزَ ٠تٛسؿ. ١عٓسَا
ٜػازضٖا ٚي ٛ٭ٜاّ أ ٚيػاعاتٜ ،ؿعط بٗ ا َعٜ٘ ،ػُع تكطع أْؿاغٗا َجٌ عؿٝك ١يف
ؿع ١أيكٗاٜ ،ػشبٗا ٚضا ٙ٤يف شانطت٘ ٚبني أؾٝا ٘٥ايكػري. ٠عٓسَا ٜؿتح سكا٥ب٘ يف
املسٕ ايبعٝس ٠تػبك٘ ٖ ٞبطٚا٥شٗا ٚعططٖا ٚأيٛاْٗا ٚؾٛناٖا اؾُٚ ،١ًٝؾٛاضعٗا اييت
 ٫تٓتَٗٛٚ ،ٞغٝكاٖا اييت تأت َٔ ٞاملداب ٧املٓػٚ ١ٝتػتكط يف ايكًب بس ٕٚاغت٦صإ
"  ،12ؾاملٛنٛع ٖ ٛاملس ٖٞ ١ٜٓاٱؾهاي ٖٞ ;١ٝايػ٪اٍ َٓ ٖٞٚبع اؾٛاب ،ميهٔ
يًكاض ٨إٔ ٜتٛخَٗٓ ٢ا سطؾ ١ٝاملعٓ ٢ؾتكري املطدع ١ٝتككس َسْٜٛٛٝ ١ٜٓضى عًٚ ٢د٘
اؿكٝك ١ايع ١ٝٓٝاملًُٛغ ١يف ْطام فاظ ٟتكري ٖص ٙاملس ١ٜٓباعتباضٖا اَطأٜٓ ٠ػام إيٗٝا
اؿٓني ٚاي تعًل بٗا ؾٓهتؿـ ايكطح اجملاظ ٟؾٗٝا; ؾاملطدع ١ٝسانط ٠خيتًكٗا ايكاض٨
نٝؿُا ؾا. ٤
بسٚضْا مبٓطل ا٭ؾهً ١عٓس َاٜط ْططح ٖصا ايتػاَ :ٍ٩ا ع٬قٖ ١صا املٓش٢
اٱؾهاي ٞايصٜ ٟططس٘ َٝؿاٍ َاٜط بؿإٔ اـطاب ا٭زب ٞاملػتٗسف ؟

- Michel Meyer. Langage et littérature. p 6.
12
-واسُني ألاعسج.زماد الشسق : 1خسٍف هُىٍىزن ألاخير.ميشىزاث الجمل بيروث -بغداد ط . 2113 1ص. 11
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قس تعٗط اٱداب ١ز ٕٚعٓا ٤إشا َا متٸ تٛد ٘ٝايعٓا ١ٜبكٛضَ ٠باؾط ٠إىل َهُاض َا
ٚضا ٤ايًػ ،13)le métalangage( ١ؾاملػأي ١تطأٖ عً ٢إؾهاي ١ٝايبشح يف ا٭زب ،١ٝأٟ
أزب ١ٝاـطابَ ،ا ٜؿػط إٔ اـطاب ا٭زب ٖٛ ٞشات٘ عً ٢يػإ َ٪يؿ٘ ٜططح ؾُٝا إٕ
نإ عل اـطاب ايص ٟؾهً٘; ميهٔ ٚقؿ٘ با٭زب يف غٝام قاٚي ١اٱقطاض
بأزبٝت٘؟ ٚزٚض ا٭قٓع ١اييت مياضغٗا املبسع يف يػت٘ تعس أنرب زي ٌٝعً ٢شيو ،14عً ٢مٛ
دعٌ ايؿدك ١ٝتتشٌُ أعباَٛ ٤قـ قاسب ايطٚاٚ ،١ٜيو ٖصا ايُٓٛشز "أسبو  ...أسبو
أٜتٗا ايػذط .. ١ٜقًتٗا ي ٞؾذأٚ ٠قُت طٚ ،٬ٜٛقُت أْا أٜهٶاٚ ...عطؾٓا نٝـ ٜكري
ايكُت ؾعطا" ٚ ;15يعٌ املكٛي ١اييت تَ٪ٸٔ ٖصا املٓشَ ٢ا ٜسي ٞب٘ َاٜط ؾُٝا َعٓاٖٛٚ ٙ
ٜكطأ يف اؾسي ١ٝاؿاقً ١بني املعٓ ٢اؿطيف ٚاملعٓ ٢اجملاظ ;ٟعً ٢أغاؽ إٔ اؿطؾ١ٝ
تؿتػٌ مبجاب ١طًب املٛاؾك ١عً ٢املعٓ ٢ايص ٟجيط ٟايتكطٜح ب٘ٚ ،ست ٢إٕ متت عًُ١ٝ
ا ٫غتبساٍ بهًُات أخط ٣ؾٝبك ٢املعْٓ ٖٛ ٢ؿػ٘ َٔ قب ٌٝإٔ ايؿطن ١ٝايجاْ ١ٝتؿتػٌ
يكاحل املعط ٢اجملاظ. ٟ
ٚؾل َا ميهٔ تٛنٝش٘ يف اؾس ٍٚايتاي:ٞ
ايهًُ / 1 ١ايكُط

َعَٓ/ 1 ٢عٓ ٢ايكُط

سطيف

ايهًُ/ 2 ١اؾُاٍ

َعَٓ/ 2 ٢عٓ ٢اؾُاٍ

سطيف

ايهًُ/ 2 ١اؾُاٍ

َعَٓ/1 ٢عٓ ٢ايكُط

فاظٟ

ايهًُ/ 1 ١ايكُط

َعَٓ/ 2 ٢عٓ ٢اؾُاٍ

فاظٟ

ؾُا ٜؿهٌ املعٓ ٢اؿطيف يعباضَ ٠ا َٖ ٛا ميهٔ بسٚض ٙإٔ ٜؿهٌ فاظا آخط يف
ْطام عباضَ ٠ػاٜط.٠
قس تطتػِ يف ٖصا ايػٝام ََ٬ح املعٓ ٢اجملاظٚ ٟآي ١ٝاؾتػاي٘ عً ٢قسض قسٚز١ٜ
ايٓل يف إثاضت٘ ملطدع ١ٝايٛاقع ايصٜ ٟػتُس َٓ٘ ٚدٛز ;ٙؾهًُا بعست املػاؾ ١بني ايٓل
ٚغٝام إْتاد٘ اـاضد ٞنًُا تطعُت ؾهط ٠اْتػاب ايٓل إىل عامل اجملاظ بسَٔ ٫
عامل ايٛاقع عً ٢غب ٌٝاؿطؾ ١ٝيف ايططح ٚايتٛدَ٘ ،ا جيعٌ ايٓل ( اـطاب ا٭زب)ٞ

-Romane Jakobson trd : N. Ruwet. Essais de linguistique générale Paris, Ed Minuit, Paris 1963, p 217-218.
- Michel Meyer. Langage et littérature. p151.
15
-غادة السمان .الحب .ميشىزاث غادة السمان بيروث ط  1991 9ص . 11
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يف تكسٜط َاٜط ْكا ًَػعا (  ،16 )un texte énigmatiqueؾٛقٛؾٓا نُٔ ٖصا
ا٫غتٗ َٔ ٍ٬ضٚا" ١ٜمجًه ١ٝآضابٝا" قس خيسّ املبتػ ;٢إش ٜؿتتح ايػاضز خطاب٘ بكٛي٘
" نٌ اؿها ١ٜبسأت بهتاب اْؿتح عً ٢اـٛفٚ ،اْتٗ ٢يف قًب ايٓاض ،قبٌ إٔ ٜٓاّ
ْٗاٝ٥ا يف عُل يػَ ١هػ ٠ٛبايعغاضٜس ،تؿب٘ ايكطار ٚاـٛف قً ،17 " ٬ٝإْ٘ ٚاقع يػ١
غطز ١ٜهلا َٔ ايهجاؾ ١ايس٫يَ ١ٝا جيعٌ ايكاضٜ ٨بشح عٔ سٌ يًػع  ٫ميهٔ ايٛقٛف
عٓس غشط دٛاب٘ إ ٫بعس إٔ ٜتُٸِ قطا٤ت٘ اـط ١ٝيًطٚا ،١ٜؾاـٛف ٚايٓاض ؾػ ٤ٛايعاقب،١
َهبٛتات  ٫تٓذًٚ ٞايؿطز َعس ;ّٚؾ ٬أؾل َػتٓري ٜبعس ؾبح ٖص ٙاملطاض ٠؟ تًو ٖٞ
إؾهاي ١ٝتطاٚز ايكاض ٨املكبٌ عً ٢ايٓل ؾًٔ تػتكط ز٫يت٘ إٚ ٫ؾل َبسأ ا٫ستُاٍ;
ٚبٗص ٙايططٜكْ ١عٛز بؿ َٔ ٤ٞايتُهني يف ؾإٔ ايبشح عٔ أزب ١ٝاـطاب بايٓعط إىل
ايًػ ١اييت تكٓع ايػ٪اٍ ٚاملعٓ ٢ايصٜ ٟؿٛٸض اٱداب ١احملتًُ ١غري احملػ ;١َٛعٝح يف
نٌ َط ٠ؼتاز إىل تأدٚ ،ٌٝيعٌ ايتعاطَ ٞع ٖصا ايكٓـ َٔ ايًػ ١ايػطز ١ٜقس  ٫لس
هلا أثطٶا يف ايٛاقع اؿ ٞطاملا إٔ غٝام ايتد ٖٛ ٌٝٝايصٜ ٟهع يٓا اؿس ايؿاقٌ بني َا
ٜٛدس يف ٖص ٙايطٚاَٚ ١ٜا ٜٛدس يف ٚاقعٓا ايؿٝعٜا ٞ٥ايطبٝع ٞاملًُٛؽ . 18
ؾاملػأي ١ا٭زب ١ٝعًٖ ٢صا املٓٛاٍ غتتذاٚظ ؾهط ٠ايبشح عٔ املعٓ ٢أ ٚاؿك ٍٛعً٢
اٱداب ١املٛانب ١يػ٪اٍ غابل; املِٗ ٚدٛز َٓاٚضٜ ٠تشػؼ َٓٗا ايكاض ٨يًعؿط مبعَٓ ٢ا
ز ٕٚاؿاد ١إىل تربٜط ،ٙنُا إٔ اْؿكاٍ ايٓل عٔ ايٛاقع ٜ ٫عين بايهطٚض ٠سػب
َٓعٛض َاٜط غٝاب٘ ايهً ٞعٓ٘; ؾايطٚا ١ٜعً ٢غب ٌٝاملجاٍ تأخص َٔ ا٭غطٛضَٔٚ ٠
ايتاضٜذ  َٔٚاجملتُع ،بٌ َٔ ايطبٝع ١ايبؿطٚ ١ٜايك ١ُٝاٱْػاْ ١ٝا٭خ٬قٚ ،١ٝيعٌ ا٭خص
باملٓش ٢ايؿًػؿ ٖٛ ٞعً ٢غب ٌٝا٫غتٓ٦اؽ بؿطن ١ٝا٭ؾهً ١اييت ٜعتس بٗا َٝؿاٍ َاٜط
اْط٬قا َٔ ؾهط ٠إٔ ايؿًػؿ ١غتك ِٝع٬قتٗا َع اـطاب ا٭زب ٖٞٚ ،ٞتطأٖ عً٢
اؾٖٛط ايصٜ ٟؿهٌ طبٝعٖ ١صا اـطاب َع ٚنع املػاؾ ١ايؿاقً ١بني َا تكٛي٘ ٖصٙ
ايؿًػؿَٚ ١ا ٜطٜس ٙاؿؼ ا٭زب ٞاٱبساع ،ٞؾرتٜس بصيو إٔ تعط ٞي٘ ٚدٛزٶا ،سهٛضٶا
عً ٢قسض املػاس ١اجملاظ ١ٜاييت ٜطتهٗٝا سٝح ميهٔ إٔ تعس سطؾٝت٘ ٖ ٞسكٝكت٘;
َجًُا ْػتؿعط ٙيف خطاب إبطاٖ ِٝايه ْٞٛبًػإ ايػاضز " نًُا دطت٘ ا٭قساض دٓٛبا
17

- Michel Meyer. Langage et littérature. P5.

16

 واسُني ألاعسج .جملىُت آزابُا .ميشىزاث الجمل .بيروث /بغداد.ط  2111 1ص .7- Michel Meyer. Langage et littérature. p 6.
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ٚٚدس ْؿػ٘ يف أسهإ ايكشطا ،٤اغتٛيت عً ٘ٝايسٖؿٚ ١اغتٝكغ ؾ ٘ٝسٓني فٗ. ٍٛ
مل ٜهٔ إسػاغ٘ اـؿ ٞسٓٓٝاٚ ،يهٓ٘ ٚغٛاؽ أق َٔ ٣ٛاؿٓني ،إْ٘ ْساْ ! ٤سا٤
عُٝلٜ ،ػتعػط عً ٢ايتؿػري ،بطغِ أْ٘ محَ ،ِٝجً٘ َجٌ ؿٔ يصٜص مل ٜػبل ي٘ إٔ
مسع٘ بأشٕ ،بطغِ إٔ ايكًب أزضن٘ َٓص ظَٔ بعٝس ،بعٝس ،مل ٜعؿ٘ يف َ٬ٝزٖ ٙصا٫ٚ ،
يف امل٬ٝز ايص ٟغبك٘ٚ ،هلصا ايػبب ٜػتذٝب ي٘ بٛدٝب غاَض نابتٗاٍٚ ،دٝب
غاَض نايك ،19 " ٠٬ؾؿػاع ١ايكشطا ٤مل تػتطع إٔ تَ٪ٸٔ اٱْػإ َٔ ايؿعٛض
بايكًل ٚاؿري ٚ ٠اـٛف َٔ اجملٗٚ ،ٍٛنأْ٘ خطاب ؾًػؿ ٞعً ٢مَ ٛا لس ٙيف
خطابات دإ ب ٍٛغاضتط ( " )Jean Paul Sartreأَا ايهاتب ايٛدٛز ٟؾٜٗ ٛك ٍٛإٕ
اؾبإ جيعٌ ْؿػ٘ دباْاٚ ،ايبطٌ ٜتكطف تكطف ا٭بطاٍ ،يهٔ اؾبإ ٜػتطٝع إٔ
ٜٓبص دبٓ٘ٚ ،ايبطٌ قس ٜتدً ٢عٔ بطٛيت٘ .إمنا املِٗ تكطؾ و ايعاّ ،ايتعاَو ايعاّ ،ؾ٬
ميهٔ إٔ مهِ عًٝو باؾدي أ ٚايبطٛي َٔ ١عٌُ ٚاسس أ ٚسايٚ ١اسسَ ،20 "٠ا ٜؿِٗ
َٔ شيو بإٔ املط ٤عٓسَا ٜؿعط بايكًل يف املٛقع ايصٜ ٟهتؿـ َا ٜٗسٸز نٝاْ٘; ٚيصيو
ػس ٙحيا ٍٚباغتُات ١إٔ ٜؿطض ٚدٛز ٙبايططٜك ١اييت تطن ;٘ٝستٜ ٢كاٖ ّٚصا ايكًل
ٚا٫غتذاب ١هلصا ايٓساٚ ٤يعٌ َا َٖ ٛاثٌ يف ْل ايطٚاْ ( ١ٜساَ ٤ا نإ بعٝسا) ٖ ٛؾهٌ
َٔ أؾهاٍ إثبات ٚدٛز ايصات; ؾهْٗٛا تتشطى ؾتؿعٌ ؾتٓذع َٔ أدٌ َكري ٚدٛزٖا;
ٖٚهصا ؾإٕ طبٝع ١ايع٬ق ١بني ا٭زب ٚايؿًػؿ ٖٞ ١خاقَٚ ١عكس ;٠ؾ ٬ميهٔ إٔ
ْٓتعط بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ َٔ ا٭زب َا ْٓتعط َٔ ٙايؿًػؿٚ ١ؾل َكٛيتٗا اؾصض،21١ٜ
باملكابٌ حيطم ايباعح اؾُاي ٞعًْ ٢ػـ أَ ١ٜطدع ١ٝتعٝس اـطاب ا٭زب ٞإىل ايٛاقع
أَ ٚا ي٘ قً ١بعكط َٓؿَ ٖٞٚ ٘٦كب ا٭زب ١ٝايؿعً ٞاييت تؿتػٌ عً ٢سطن١ٝ
ايتعبري َٔٚ ;22مث ١ؾهٌ ْل أزب ٞحيكل َطدعٝت٘ بٓؿػ٘ َٔ ْك٘  َٔٚعامل٘.

19

إبساهُم الىىوي  .هداء ما وان بعُدا .اإلاؤسست العسبُت للدزاساث و اليشس ط . 2119 2ص . 1521
جان بىٌ سازجس .جس  :عبد اإلاىعم الحفني.الىجىدًت مرهب إوساوي  .الداز اإلاطسٍت للطبع و اليشس اللاهسة ط .1964 1ص . 4321
-Philippe Sabot .philosophie et littérature .Ed puf Paris 2002.p5.
22
- Jean Bessiére .Dire le littéraire .p16.
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حذود الذاللة :
ٜٓطًل َٝؿاٍ َاٜط َٔ ؾطن ١ٝتؿٝس بإٔ َبسأ ؾِٗ أْ ٟل ٖ َٔ ٛقب ٌٝايكسض ٠عً٢
تطمجت٘; مبعٓ ٢إعاز ٠قٝاغت٘ َٔ دسٜس ،يهٓ٘ يف ايٛقت ْؿػ٘ ٜتػا ٍ٤عٔ دس٣ٚ
ٖصا املٓش ٢عٓسَا ٜتعًل ا٭َط بايٓل ا٭زب ٞ؟

23

ؾٗٓاى عس ٠تػا٫٩ت تعرتض ٖصا املػًو :بسا َٔ ٌٖ ١ٜاملُهٔ إٔ ته ٕٛعباض٠
أزب ١ٝتعازٍ عباض ٠أخط ٣ؼٌ قًٗا ؾتػتٛيف َعٓاٖا؟ ٌٖ ايس٫ي ١املتٛقٌ إيٗٝا ٖٞ
ْتٝذ ١يعًُ ١ٝػُٝع ١ٝيس٫٫ت دع ١ٝ٥غابك ١عٓٗا؟ َٚا َس ٣تأثري ؾهط ٠اؾسي١ٝ
ايجٓا ١ٝ٥اؿاقً ١بني ٖص ٙايجٓا ٝ٥ات :ايًػ ١ايٚ ١َٝٛٝايًػ ١ا٭زب ،١ٝاـٝاٍ ٚايٛاقع ،املعٓ٢
اؿطيف َكابٌ املعٓ ٢اجملاظٟ؟  َٔ ٌٖٚايهطٚض ٠إٔ حي ٌٝايعٌُ ا٭زب ٞإىل َطدع١ٝ
َٛدٛز ٠يف ايٛاقع بايؿعٌ; بايهٝؿ ١ٝاييت تػُح يٓا بتبٝٸٔ احملػٛؽ َٓٗا; عً ٢مٛ
تًؿعٓا بهًُ ١ايؿذط ٠اييت لس يف غٝاقٗا ٚدٛزا ؾعًٝا عً ٢أضض ايٛاقع .
املَ٬ح ا٭ٚي ١ٝاييت ٜعتُسٖا َٝؿاٍ َاٜط يف تكس ِٜأططٚست٘ ايس٫ي ١ٝاملتعًك١
باـطاب ا٭زبْ ٖٞ ٞعطت٘ ا٭ٚي ١ٝيًّػ ١باعتباضٖا ايٛغ ١ًٝاييت ٜتدصٖا املط ٤يططح
اْؿػا٫ت٘ٚ ،نصا َعاؾتٗا; ؾَٗ ٞػًو ايػ٪اٍ ٚاؾٛاب يف إٓ ٚاسس عً ٢ؾانً١
ايكهٚ ١ٝسًٗا ز ٕٚاؿاد ١إىل تعبري قطٜح ميٛقع ايكه ١ٝأ ٚجيٝس سًٗا ،24نكٛيو :
 ٫ميهٔ يعُط إٔ ٜػاؾط إىل أٚضبا.
إْٗا مجًَٓ ١ؿ ١ٝتططح قه ١ٝغؿط عُط; تًو ٖ ٞاٱؾهاي ١ٝاملتُجً ١يف عسّ ايكسض٠
عً ٢ايػؿط ،إْ٘ غطٸ ٖصا ايٓؿ ٞجيػس عذعا ٚانشا يعس ٠اعتباضات قتًُ:١
عسّ تٛؾط ايكسض ٠ايكش١ٝعسّ تٛؾط ٚثا٥ل ايػؿط أ ٚايتأؾري٠عسّ ٚدٛز املاٍ املػتشلغٝاب ٚغ ١ًٝايٓكٌ-ايتٛقٝت غري َٓاغب

- Michel Meyer. Langage et littérature. P20.
- Ibid P38-39.
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عػب ايتشً ٌٝايس٫يٚ ٞؾل آيَٝ ١ٝؿاٍ َاٜط ْهتؿـ غٝام ايػ٪اٍ ٌٖ :ميهٔ يعُط
إٔ ٜػاؾط؟ ؾايكه ٖٞ ١ٝإؾهاي ١ٝايػؿط
اٱداب ،" ٫" ١عً ٢أغاؽ تًو ايعٛا٥ل ايػابك ١ايصنط ،سٌ ايكه ٖٛ ١ٝػاٚظ ٖصٙ
ايعٛا٥ل; ؾُٓش ٢ايػ٪اٍ ٚاؾٛاب َػٝٸب يف تًو اؾًُ ;١إش املعٓ ٢غٝتذاٚظ سسٚز ايتعبري
ايًؿع ٞايكطٜحٖ ،هصا ًْذأ يف تكسٜط َٝؿاٍ َاٜط إىل اغتعُايٓا يًػ ١بططٜك١
اعتٝاز ،١ٜؾايتعبري عٓسَا خيٛض يف ططح ايكه ١ٝمبٓطل ايػ٪اٍ نُٓٝا ؾَٗ ٛػاض
يؿعٜٓ ٞش ٛيف ا٫ػا ٙاٱؾهاي ،) Problématologique ( ٞبُٓٝا يف ساٍ تعطن٘
مبٓطل اٱداب ١املٛات ١ٝؾٝكري يف قٝس سٌ اٱؾهاٍ ( ;25 )apocritiqueاٱداب ١اؾع١ٝ٥
َهُٓ ١يف ايػ٪اٍ أَا اٱداب ١ايهاًَ ١املٛقٛؾ ١بايؿعً ١ٝؾػتتشكل تبعا ملٓٛاٍ ايطز
عًٖ ٢صا ايتػا. ٍ٩
ؽ  :أ ٜٔتكع اؾعا٥ط؟
ز :يف مشاٍ إؾطٜكٝا.
ؾايػ٪اٍ ٖٜ ٛتهُٔ إداب ١دع َٔ ١ٝ٥قب ٌٝإٔ يًذعا٥ط َٛقعا دػطاؾٝا مل ٜتِ ؼسٜسٙ
بعس متاؾٝا َع اٱؾهاٍ ،أَا ايطز املٓاغب ؾَٗ ٛا ٜؿهٌ إداب ١ؾعً ١ٝتٛاؾكا َع سٌ
ٖصا اٱؾهاٍ (ٚ ،)apocritiqueعً ٘ٝؾايًػ ١بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ تبك ٢عباض ٠عٔ
ٚغ ١ًٝتعبري ١ٜعٔ غ٪اٍ أ ٚإداب ١يف ؾًو ايكهٚ ١ٝسًٗا ز ٕٚاؿاد ١بايتكطٜح ايًؿعٞ
املباؾط ،ؾُٔ ٜطٜس ايٓعط يف ايتعبري إٕ نإ غ٪ا ٫أّ إداب ١يف غٝاب ايعَ٬ات ايًؿع١ٝ
ايساي ١عً ٘ٝؾُٝهٔ إٔ حيتهِ إىل ايػٝام ايصٚ ٟضز ؾٖ ٘ٝصا ايتعبري .26
ؾكٛيو :نِ ايػاع ١اٯٕ ؟ ميهٔ ا٫نتؿا ٤بايعاٖط ،ؾتك ٍٛإٔ ٖصا ا٭َط َٔ
قض ايػ٪اٍ باملكابٌ ميهٔ ايٓعط إي ٘ٝيف َٛنع اٱداب ١ايهُٓ ١ٝاملتعًك ١ؾطنٶا
بؿهط ٠أُٖ ١ٝايٛقت ،أ ٟيف غٝام املٛاظب ١عً ٢ايعٌُ ز ٕٚإٖساض يًٛقت نك١ُٝ
أخ٬ق ;١ٝؾشٝح ْتٛخَ ٢ا ٜؿهٌ قت ٣ٛايتعبري عً ٢غب ٌٝؾُٗ٘ ؼت ٚتري ٠ايؿهٌ
اؿاٌَ ي٘ قس ٜتشكل َٔ خ٬ي٘ ٚد٘ ايس٫ي ١بعٗٓٝا ( . )mode significatif

- Ibid P41.
- Ibid P41.
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 ٫أعتكس بإٔ إَهاْ ١ٝضغِ سسٚز ٖص ٙايس٫ي ١يف ْطام اؾتػاهلا َا مل ْسضى
املطدع ١ٝاييت ؼ ٌٝإيٗٝا  ،27عٝح َا َٔ ن ّ٬إٜٚ ٫ك ّٛعًَ ٢طدعٜ ١ٝػتٓس إيٗٝا
ؾتربض ٚدٛزٚ ٙنٝاْ٘ ايًؿع ٞاْط٬قا َٔ اٱساي ١إىل املعاْ ٞأ ٚا٭ؾطاز أ ٚا٭ؾٝا ٤يف
عامل ايٛاقع ،إْٗا إساي ١إَا يٲْػإ أ ٚاملاز ٠أ ٚايعامل ايصْ ٟعٝـ ؾ ٘ٝبني أسهاْ٘ ،أٚ
املٓش ٢املعطيف املهتػب أ ٚايٓٗر ايؿهط ٟايصْ ٟتبٓا. ٙ
ؾكٛيو  :عُط َتدًل
ؾٓعا ٜٔيف ْطام ايٓعط ١ٜايس٫ي ١ٝايتشً. ١ًٝٝ
ايس٫ي ١ايٛظٝؿ: ١ٝ
عُط =نا ٔ٥س= ٞإْػإ = عاقٌ = َػًِ
َتدًل =ق ١ُٝأخ٬ق= ١ٝقَ ١ُٝعٓ= ١ٜٛايؿه= ١ًٝسػٔ املعاًَ= ١ايتكسٜط =ايٛؾا= ٤
اٱخ٬م .
ايس٫ي ١ايٓش:١ٜٛ
عُط  :اغِ =َعطب = َبتسأ =َعطٸف
َتدًل :اغِ =َعطب =خرب =ْهط٠
ايس٫ي ١ايكطؾ: ١ٝ
عُطَ /تدًل :اغِ ؾاعٌ= َصنط =َؿطز
ؾهط ٠اٱؾهاٍ ٖٛ َٔ:عُط ؟ َا ٖ ٞقؿات٘ ا٭خ٬ق ١ٝ؟
سٌ اٱؾهاٍ ٖٛ :إْػإ ؾاب يف ضٜعإ ايعُط ٜتكـ بأخ٬م محٝس ;٠تؿٗس بصيو
غًٛن٘ ايعاٖط ٠يف سػٔ ايهٚ ّ٬ايتأزب َع اٯخط. ٜٔ
غٓهتؿـ َٔ قُٖ ِٝصا ايتعبري ايًؿعٚ ٞقؿّا يؿدل عُط سٝح ٜتِ اٱقطاض
باهلٚ ١٦ٝايكؿ ١اييت ٜعطف بٗا ٜ َ٘ٓٚتِ إقساض اؿهِ عً ٢دسٚاٖا ،اختكاضا مٔ
أَاّ ٚقـ ؾتعطف ثِ إقطاض ؾشهِ .
ٜصٖب َٝؿاٍ َاٜط إىل أْ٘ َا َٔ ز٫ي ١إ ٖٞٚ ٫متجٌ َطدع ١ٝملا ٜطاز ايتعبري عٓ٘،
ؾايس٫يٚ ١املطدع ١ٝيف ْعط َاٜط تس ٕ٫عًَ ٢عٓٚ ٢اسسٚ ،يف ايًػ ١ا٭ملاْ ٫ ١ٝتٛدس
- Ibid . P56.
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غ ٣ٛنًُٚ ١اسس ٠تسٍ عً ٢ا٭َط ٜٔباغتدساّ يؿع ،28 )Bedeutung( ١ؾُا حيهِ
يف ايػايب ٖص ٙاملطدع ١ٝباعتباضٖا تؿهٌ ز٫يٚ ١ؾل َا ٜتِ ايتعاضف عً َٔٚ ،٘ٝمث١
ٜػُح اٱقطاض ب٘ ؾكٛيٓاَ :ؿس ٟظنطٜا ؾاعط ايجٛض ٠اؾعا٥ط. ١ٜ
ٜػتٓبط املتًك ٞايس٫ي ١عً ٢أغاؽ َا ؼ ٌٝإيٖ ٘ٝص ٙاؾًَُ َٔ ١عًَٛات سكٝك;١ٝ
ؾإٕ دًٗٗا املتًك ٞيف غٝاب املطدع ١ٝاييت ٜػتٓس إيٗٝا غتعاٚز يف ٖصا ايٛنع آي١ٝ
ا٭ؾهً ١يف ا٫ؾتػاٍ ،عً ٢أغاؽ أْ٘ (املتًك/ ٞايكاض )٨غًٝذأ إىل ططح غ٪اٍ أٚ
أغ ١ً٦بططٜك ١نُٓ ١ٝأ ٚقطحي ١عٔ سكٝكٚ ١دٛز ٖصا ايؿاعط؟ ٜػأٍ عٔ ْػب٘؟ عٔ
دٓػٝت٘؟ عٔ َػاُٖات٘ يف ايجٛض ٠ايتشطٜط١ٜ؟ نًٗا تؿهٌ َطدعٖ ١ٝصا ايتعبريٚ ،يف
ايٛقت شات٘ تؿهٌ ز٫يت٘ طاملا دط ٣ايتعطٸف عًٖ ٢ص ٙاملطدع ;١ٝؾٝكع س٦ٓٝص ْٛع َٔ
اٱقطاض .
الىظيفة األدبية :
تطتػِ ايٛظٝؿ ١ا٭زب ١ٝيف ْعاّ اـطاب ا٭زب ٞعػب تكٛض َٝؿاٍ َاٜط عً٢
ٚقع ايتبا ٜٔاؿاقٌ بني ز٫يٖ ١صا اـطاب أزبٝا َٚطدعٝت٘; ؾإٕ سكٌ تٛاؾل بُٗٓٝا
ؾٜٗ ٛؿهٌ سسثا عطنٝا غري ًَعّ  ،29قس جيس ايكاضْ ٨ؿػ٘ يف ٖص ٙاؿاي ١يف َٛقع
اي٬ؾِٗ امل٪قت مبا أْ٘  ٫جيس ضابطا َٛنٛعٝا بني َا ٜكٛي٘ اـطاب َٚا حي ٌٝإيَ ،٘ٝا
ٜؿٝس تًكاٝ٥ا بإٔ ٚد٘ ايػ٪اٍ املططٚح ٚؾل آي ١ٝا٭ؾهًٜ ١ػٛز ٙايتباؽ; مبعٓ ٢إٔ
ايكاض ٨غري قازض عً ٢بح إداب ١قسز ٠يف ْطام َٓطل سٌ ا٭ؾهً ; ١ؾايعًُ ١ٝتكري
عباض ٠عٔ عح عٔ ايس٫ي ١ز ٕٚإعطا ٤ا٫عتباض يؿهط ٠املطدعٚ ;١ٝنإٔ ايكاض ٨بكسز
تػدري ز٫ي ١عبجٜ ١ٝكطٓعٗا يٓؿػٜ٘ ،ك ٘ٓٝؾٗٝا سٝح ٜكطأَٚ ،ا إٔ ٜٓتٗ َٔ ٞايكطا٠٤
غتٓشٌ تًو ايس٫ي ١ؾتتبدط إىل إٔ ٜعاٚز ايكطاَ ٠٤ط ٠أخط ،٣ؾتتؿهٌ ز٫ي ١دسٜس٠
كتًؿ ١عٔ غابكتٗا َتُٝع ٠عٓٗا ٖٚهصا زٚايٝو ،إْ٘ تؿع ٌٝيًطَع ٚإيػا ٤يًُطدع١ٝ
بؿهٌ غري إضازٚ ،ٟشاى َا ًْتُػ٘ يف ٖص ٙاملكطٛع ١ايؿعط ١ٜحملُٛز زضٜٚـ:
"ٚاسسٷ مٔ يف اُثٓني
ؾاشٖب إىل ايبشط ،غَطٵبٳ نتابو,
- Ibid. P60.
- Ibid . P66.
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ٚاغطُؼٵ خؿٝؿاّ خؿٝؿاّ نأْٻو ؼٌُ
ْٳؿِػٳوَ عٓس اي٫ٛز ٠يف َٛدتني,

ػسٵ غاب َٔ ّ١سؿا٥ـ َا١ٝ٥ٺ خؿٝؿاّ
خؿٝؿاّ نأْو  ٫ؾ ٤ٞيف أَٟٻ ؾ,٤ٞ

ػسْا َعاّ" ...

30

ٜبس ٚنإٔ تًو ايعباضات َٔ قُ ِٝاؿٝا ٠اي " ١َٝٛٝايبشط  -غاب - ّ١سؿا٥ـ "
غري إٔ ايرتنٝب ١ا٭زب ١ٝايؿعط ١ٜػعٌ ٖصا ايٓل عباض ٠عٔ ؾؿطات; يو إٔ تتكٛض بإٔ
ايؿاعط قُٛز زضٜٚـ ٚؾًػطني  ٫اْؿكاّ بُٗٓٝاٜ ،ؿه ٕ٬طبٝع ١دصاب ;١إْٗا َ٬ٝز
نا ٔ٥س ٞدسٜسٚ ،ميهٔ إٔ تػتجُط يف ايس٫ي ١ز ٕٚسسٸ  ٫ٚقٝس; ؾاملػأي ١تتذاٚظ
اؿٝع ايؿٝع ٜا ٞ٥ايهٝل; تطَ ٞبصات ايكاض ٨مَ ٛػاسات خٝاي ٫ ١ٝسسٚز هلا ،ؾُٔ
ٜسع ٞأْ٘ ؾِٗ ايٓل عً ٢سطؾٝت٘ ؾٗ ٛبعٝس املٓاٍ;  َٔٚازع ٢إٔ َعٓا ٙاجملاظٖ ٖٛ ٟصا
بس َٔ ٫شاى ؾكس ٚقع يف َػايطٜ ٫ ١كبًٗا ا٭زب  ٫ٚايؿعط  ٫ٚايؿاعط بأ ٟساٍ َٔ
ا٭سٛاٍ ،ؾُعٓ ٢ايٓل عًٖ ٢ص ٙايؿانًٜ ١تٛقـ عً ٢ضز ؾعٌ ايكاض ٨إظاَ ٤ا ٜكطأ ٖٛٚ
ٜعاٜؿ٘ نشسخ ٜػتكطب٘ ؾٝشكٌ اضؼاٍ ايٓل إىل شٖٔ ايكاض ٨بططٜكٜ ٫ ١تِ
ايتطابل بني سكٝك ١ايٓل بٛقؿ٘ بٓ ١ٝيػ ١ٜٛقهٚ ١طبٝع ١ايٓل ايصٜ ٟطتػِ يف
ايصَٖٔ ;31ا ٜعين تسخٌ ثكاؾ ١ايصات ايكاض ١٥يف ضغِ املعٓ.٢
َاشا عػ ٢ايكاض ٨إٔ ٜك ٍٛ؟ بٌ ٖٜ ٛػأٍ ٜ ٚتػا ٍ٤قبٌ إٔ جيٝب; ؾايًذ ٤ٛإىل أ١ٜ
إداب ١ته ٕٛيف َكاّ ايس٫يٜ ٫ ١عين بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ إٔ ته ٕٛايٛسٝسٚ ٠ايكطع١ٝ
عً ٢أغاؽ اٱثبات ٚاٱقطاض اؿاغِٚ ،نأْٓا يف ؿع ١مل ٜٛؾّل ايكاض ٨يف ؼسٜس
َػاؾ ١ايػ٪اٍ يف َكابٌ اؾٛاب مبٓطل َا ٜؿهٌ غ٪ا ٫عٓس قاض" ٨أ" يٝؼ بايهطٚض٠
َا ٖ ٛيف ْعط قاض" ٨ب" ٚ ،ايٛنع ْؿػ٘ ٜٓعهؼ عًٚ ٢قع اؾٛاب; بٌ َا ٜه ٕٛقٝس
ايػ٪اٍ غٝكري بايٓػب ١ٯخط َٛنع اؾٛاب; ؾأ ٟإدابٜ ١تِ إقطاضٖا يس ٣قاضَ ٨عني
ؾٗ ٛعً ٢غب ٌٝاٱقطاض بإٔ ٖص ٙاٱداب ١تتُتع بكسض نبري َٔ ا٫غتك٬يَ ١ٝكاضْ١
بايػ٪ا ٍ املططٚح ،غٛا ٤نإ بؿهٌ قطٜح أّ نُين; ٜٓ ٫ َ٘ٓٚبػ ٞا٫عتكاز ٚؾل
31

محمىد دزوَش .كطُدة سىهاجا " IIوكىع الغسٍب على هفسه في الغسٍب"دًىان سسٍس الغسٍبت ط . 1999 2ص .18-Wolfgang Iser .L’acte de lecture. Ed pierre Mardaga Editeur bruxelles 1985.p 198.
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َٓعٛض َٝؿاٍ َاٜط بإٔ ايتؿػري ا٭زبٜ ٞؿتػٌ عً ٢ايسٚاّ يف سسٚز اغتبساٍ ْل بٓل
آخط عً ٢أغاؽ تهاؾ ،ٞ٦بؿطنٚ ١ٝدٛز َعٓ ٢أٚسس يف ظٌ تعسٸز ايكٝاغ ،32 ١ؾايؿعٌ
ايتعبري ٟؾ ٤ٞأَا ايس٫ي ١ؾٗ ٞأَط آخط بصضٜع ١إٔ يٝؼ َا ٜطاز قٛي٘ غٝعبٸط عٓ٘ بكسم
ٚٚؾاٜ ;٤ؿطح َاٜط ٖص ٙايع٬ق ١بني امل٪يـ ٚاملؿػط ،ؾامل٪يـ  ٫حيسز َٔ أَ " ١ًٖٚ ٍٚا
ٜكٛي٘ ٚإمنا َا جيط ٟتك ;ًٜ٘ٛأَا املؿػٸط إٕ نإ قكا يف تؿػري ;ٙؾُا ٜكسض َٓ٘ غ٣ٛ
َا أضاز امل٪يـ اٱز ٤٫ب٘"  ،33ؾتكري ايس٫ي ١س٦ٓٝص شيو اٱضخ املعٓ ٟٛايصٜ ٟهتػب٘
املؿػٸط َٔ امل٪يـ مبربٸض ٚدٛز عٓكط ايتٛاقٌ اؿٛاض ٟبُٗٓٝا ؾٝػتكط عً ٢يػإ
ؾدك ١ٝغاضز ٠نشاٍ ٖصا املكطع ايطٚا " ٞ٥اي٬ؾتات ايسعا ١ٝ٥ايب٬غتٝهٚ ١ٝايٛضق١ٝ
ٚاملكٓٛع َٔ ١ايكُاف املً ٕٛتهاث طت يف نٌ ظٚاٜا اؿٚ ،ٞأِٖ َٛاقع املس ،١ٜٓاملطاض
ايسٚيٚ ٞايساخً ،ٞاؼاز ايعُاٍ ،قط ١ايكطاض ،احملط ١ايرب ،١ٜزاض ايكشاؾ،١
ايهتاْ ،ٞضٜاض ايؿتحَ ،ساخٌ املرت ،ٚاؿاؾ٬ت ،ايكاططات ،ؾاضع ايبشط ،املٓٝا،٤
ناضؾٛض ،ناظ ٜٛٓاؿاؾ ١ايصٜ ٟطتاز ٙايؿباب نجرياَ ،سخٌ اؾاَع ١املطنعْٚ ١ٜؿل
ايهًٝات ،ايؿٓازم ايهرب :٣ؾرياتَ ،ٕٛرينٛض ،غٛؾٝتاًٍٖٝ ،ت ،ٕٛا٭ٚضاغ،ٞ
نًٗا تتػٓ ٢بايربز ا٭ ،ٍٚايربز ا٭ععِ ايص ٟغٝدرتم عصض ١ٜايعاقُ ٖٛٚ ،34"١بكسز
ضغِ ؾهاَ ٤عٗٛز بني امل٪يـ ايؿعًٚ ٞايكاض ٨املؿرتض ،ؾهُٖ٬ا ٜٓتُٝإ إىل ثكاؾ١
ٚاسسٚٚ ٠طٔ ٚاسس  ٖٛٚاؾعا٥ط يف ظٌ ايبْ ١٦ٝؿػٗا ٚيف غُاض ايٛاقع املػًل; ؼسٜسا َع
منٛشز "َس ١ٜٓاؾعا٥ط" ايعاقُ ١اييت تهتػشٗا ايًٛسات اٱؾٗاض َٔ ١ٜنٌ داْب يف
غٝام ؾهط ٠ايرتٜٚر يبٓا ٤ايربز ا٭ععِ نُٓذع ػاض ٟندِ; ايصٜٗ ٟسٸز نٝإ
ايبٝت ا٭ْسيػ ٞساٌَ ايتاضٜذ َٚؿٝٸس املان ٞعً ٢عتب ١اؿانط; باعتباض ٙقٌ إقاَ١
املؿطٚع ،إشا ٜتعًل ا٭َط بتؿػري اـطاب عً ٢قاعس ٠سطؾٝت٘ مما جيعٌ اغتسعا٤
املطدع ١ٝيف قٝس ايهطٚض ٠ايكػ ٠ٛاييت ته ٕٛسْٗ ّ٬اٝ٥ا يٮؾهً ;١يف سني ايصٖاب يف
َهُاض اجملاظ متاؾٝا َع َٓطل ا٭زب ١ٝاحمله ،١ؾػتصٚب س٦ٓٝص َكٛي ١ايكاض ٨املؿرتض
ٜ ٫ٚكري يًدطاب زٚض ايطغاي ١اييت تهتؿ ٞبٛظٝؿ ١ايتبًٝؼ ،ؾٝتش ٍٛاـطاب إىل ضَٛظ

- Michel Meyer. Langage et littérature. P82.
- Ibid. P83.
34
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ًَػع ٠غٝذعٌ َا حي ٌٝإي ٘ٝأ ٟقاضَ ٖٛ ٨ا ٜؿهٌ اقطٓاعا ملطدع ١ٝتػتطٝع إٔ
ته ١ُٖٝٚ ٕٛيكاض ٨أَ َ٘ٓ ٬إٔ ته ٕٛيف َٛنع اؿٌ يٮؾهً. ١
ؾؿ ٞنٌ ا٭سٛاٍ  ٫تٗتس ٟز٫ي ١ايٓل إىل ؾهط ٠ايتذُٝع يس٫٫ت دع ١ٝ٥سػب
َ٪ؾطات مجٌ ايٓل; ٚإمنا قس ؼكٌ زؾعٚ ١اسس ;٠مبا إٔ ؾُٗ٘ ٜتِ يف غٝام ٖصٙ
ايًشُ ١ايتعبري ١ٜاييت تؿهٌ بٓٝت٘ ٪َ ،35ز ٣شيو إٔ اؾتػاٍ ايٛظٝؿ ١ا٭زبٖٛ ١ٝ
اغتشهاض يًس٫ي ١اجملاظٚ ،36 )la signification figurée ( ١ٜعً ٘ٝؾايتعطض يًدطاب
ا٭زب ٖٛ ٞمتطز أ ٚخطٚز عٔ نٌ ز٫ي ١تػتؿطز بصاتٗا ٚتسع ٞأسكٝتٗا يف قٓع َعٓا;ٙ
ؾُا َٔ خطاب ٜكٓـ عً ٢أْ٘ أزب غٝكبٌ عًٚ ٢د٘ ايهطٚض ٠بعسز غري قسٚز َٔ
ايتؿػريات ٚايتأ٬ٜٚت اييت ميهٔ ا٭خص بٗا ٚاعتُازٖا يف ايؿل امل٪قت; ؾكٓع املعٓ٢
عػب املٓطل ا٭زب ٞايصٜ ٟسي ٞب٘ َٝؿاٍ َاٜط يف ٖصا ايكسز; ٜعٛز إىل اعتباضٜٔ
أغاغٝني :
ا٫عتباض ا٭ٜ :ٍٚتُعٗط َعٓ ٢ايٓل َٔ َٓطًل بٓٝت٘ ايٓك ١ٝاحمله ١مبععٍ عٔ نٌ
َ٪ثط خاضدٚ ،ٞيعٌ ايكطا ٠٤ايبٓ ٖٞ ١ٜٛٝاؾسٜط ٠با٫ؾتػاٍ يف ٖصا ايٓطام .
ا٫عتباض ايجاْ :ٞبايٓعط إىل ٖ ١ٜٛقاسب٘ بكٝػٜ َٔ ١هٕٛ؟ َتذاٚظا يف شيو قبػت٘
ايًػ ١ٜٛايتعبري ;١ٜمبٓطل أْٓا ْ ٫طاعَ ٞا ٜكٛي٘ ايٓل بكسض َا ْطاع ٞقٛض ٠قاسب٘
ؾٝػتُس اـطاب ا٭زبَ ٞعٓا َٔ ٙغًط ١امل٪يـ تًو َٖ ٞطدعٝت٘ ٚز٫يت٘ يف ٖصا
املٛنع.
حيطم َبسٝ٥ا َٝؿاٍ َاٜط عً ٢ايتعاٌَ َع ايٓل ا٭زب ٞباعتباضٚ ٙسسَٓ ٠ػذُ١
َتُاغه ١ستٚ ٢إٕ ناْت تؿهً٘ فُٛع َٔ ١اؾٌُ املتتاي ;١ٝؾعً ٢نٗ٥ٛا ٜتشكل
ايٓػٝر ايٓك َٔٚ ،ٞمث ١تتذً ٢قٛضت٘ ايس٫يٚ ;١ٝيف ايٛقت ْؿػ٘ ْػتكطب قكس١ٜ
َ٪يؿ٘ باعتباض ٙاملػ ٍٚ٪ا٭ ٍٚيف متعٗط ٖصا ايٓػٝر بايهٝؿ ١ٝاييت ضآٖا ٚاختاضٖا;
يهٔ َا زَٓا يف غٝام اـطاب ا٭زب ٞغتهٖ ٕٛص ٙايككس ١ٜعًٚ ٢د٘ اٱيعاّ
َهَُٓ ،١تدؿٚ ١ٝضا ٤قٓاع َا ،ؾُٝهٔ عًَٛٓ ٢اٍ اـطاب ايػطز ٟؼسٜسا اغتػٍ٬

- Michel Meyer. Langage et littérature. P88.
- Ibid. P87-88.

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

239

العذد ( ) 7المجلذ ( ) 11يىليى 2015م

35
36

ISSN : 2410-1818

فلسفة املعنى يف الخطاب األدبي (أطروحة ميشال ماير أمنوذجا)

| د .حفيظ ملواني

قٛض ٠ايػاضز إناؾ ١إىل َهُاض اؿها ١ٜيف عًُ ١ٝايتُ ،37 ٜ٘ٛؾٝتش ٍٛايكاض ٨ز ٕٚإٔ
ٜؿعط َٔ قكس ١ٜامل٪يـ احمله ١إىل سسٚز ايككس ١ٜاييت ٜؿطنٗا ْعاّ ايطٚا١ٜ
" ابتػُتٚ ،قًت :ايهتاب ٜكطؾ ٕٛدٌٸ عُطِٖ يف ا٫تها ٤عً ٢ا٫غتعاض ٠يتُتني
ايٓلٚ ،أْا اغتعطت ؾػس ٟعهاظا يتُت ،٘ٓٝايعهاظ بسٍ َٔ ايها٥ع ،ضاقين ٖصا
ايتؿبٚ ،٘ٝعذبت َٔ سهٛض ٙيف بايٚ ٞأْا يف غري ساٍ ،خاضز املهإ ٚايعَإ ...
ؾتابعت عطدَ ٞػتٗ ٬بسا ١ٜايت ٘ٝيف اَتشإ قسضاتٚ ٞتٗهُ ٞعًٖ ٢صا املؿطٚع
ايؿاؾٌ ايص ٖٛ ٟأْا :عبس اؾً ٌٝايػعاٍ"  ٌٖ ،38فطز خطٚز ؾدل َٔ ايػذٔ ميجٌ
َؿكٌ اؿسخ؟ ،مل ناْت ايكشطاَٛ ٤طٓا نٝكا إىل زضد ١أْ٘ ٜتذاٚظ ؾػاعتٗا
املرتاَ ١ٝا٭ططاف يٝسخٌ يف عامل ايصنطٜات ايَ٬تٓاٖ١ٝ؟ ؾٜ ٬هاز ايكاض ٨إٔ ميٛقع
قكس ١ٜامل٪يـ /ايػاضز يف ْكط ١ز٫يَ ١ٝا إٚ ٫ؾعط إٔ ٖصا املًُح ايتكٜٛط ٟايصٟ
تؿطن٘ ايطٚا ٖٛ ١ٜامل٪ؾط ايؿعً ٞايص ٟعً ٢أغاغ٘ ٜٓؿ ٧ايكاض ٨قكسٜت٘ بتٛدَٔ ٘ٝ
ايٓل ٚيٝؼ امل٪يـ  ٫ٚايػاضز عً ٢سس غٛاَ ;٤ا ٜؿػٸط ا٫ستهاّ إىل َٓطل اٱبساع
ا٭زب ٞيف غٝاب ايتؿدٝل املعًٌ; ؾايس٫ي ١عً ٢ايكعٝس ا٭زب ٖٞ ٞؾسٜس ٠ا٫ضتباط مبا
ٜطٜس إٔ ٜؿكح عٓ٘ اـطاب بصات٘ عٔ شات٘ بكطف ايٓعط عٔ َ٪يؿ٘ ،ؾإٕ نإ ا٭َط
ٜكتكط ايبشح عٔ قكس ١ٜقاسب٘; ؾايٛظٝؿ ١ا٭زب ١ٝس٦ٓٝص تكري ؾب٘ ًَػاٚ ،٠يصيو
ؾرتَٝ ٣ؿاٍ َاٜط حيصض َٔ غًط ١قكس ١ٜامل٪يـ; ؾإٕ ناْت عاََ ٬ػاعسا عً ٢ن٤ٛ
ايتٛاظٕ ايص ٟميهٔ إٔ حيكٌ بني امل٪يـ ٚايكاض ٨ؾ ٬نطضَ ،ا عسا شيو ؾا٭َط يف
غايب٘ غري قُٛز .
ٜتشكل َهُاض ايس٫ي ١يف ٖصا ا٫ؾتػاٍ عٓس ;ٙسٝح ٜططح ايٓل ا٭زب ٞاملػتٗسف
إؾهايَ ١ٝطنع ١ٜتك ّٛعً ٢غ٪اٍ قٛض ٟايصٜ ٟتؿطع بسٚض ٙإىل أغ ١ً٦ؾطعٖٓٚ ،١ٝا
ٜتذً ٢زٚض ا٭ؾهً ١يف قٓع املعٓ َ٘ٓٚ ٢ايس٫ي ;١بٌ قس ٜكٌ ا٭َط إىل َػٚ٪ي ١ٝايكاض٨
يف ططح ٖصا ايػ٪اٍ احملٛضٜ ٖٛٚ ٟتعاٌَ َع ايٓل نٛسسًَ ٠تشُ ١قاْ ١ُ٥كب
عٚ ،٘ٝٓٝاٱداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ (سٌ ا٭ؾهًٜ ) ١ه ٕٛخٝاضٖا يف اجملاظ باعتباضٙ
َعًُٶا َٔ َعامل ايس٫ي ١املتٛقٌ إيٗٝاٚ ،ايُٓٛشز ايطٚا ٞ٥ايػابل ؾاٖس عً ٢شيو;
- Ibid. P92.
38
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ؾًتتٛقع يف ٖص ٙايكٝػَ ١ا ٜ ٫كاٍ; ؾعً ٢قسض ن ٕٛايػ٪اٍ فاظ ٟؾإٕ قٛض ٚدٛز
اٱداب ١اؿطؾ ١ٝاملػتكا َٔ ٠ايٓل شات٘ ٚايعهؼ قشٝح  ،39ؾُؿتاح ايس٫يٚ ١عكبٗا
َا ٜه ٕٛبني ا٭ؾهًٚ ١سًٗا ،أ ٟيف ٚدٛز ع٬ق ١غ٪اٍ ٚدٛاب ٖٓا غٓٝتعِ سٝع
ايس٫ي١

40

.

منهاج القراءة األدبية :
ْ ٫تٛقع َٔ ٖصا املػًو ايٛق ٍٛإىل آي ١ٝقهَُ ١طغْٗ ١َٛا ١ٝ٥عً ٢أغاغٗا جيس
ايساضؽ غاٜت٘ املجًٖ َٔ ٢ص ٙايكطا " ،٠٤إٕ ا٭عُاٍ ا٭زب ١ٝقطع ب٬غٚ ١ٝتكاضٜط أٜها
تتطًب منطّا َٔ ايكطا ٠٤عً ٢زضد ١بايػ َٔ ١ايٝكع ،١منطّا َتٓبٗا يًٓربٚ ٠اؿاي١
املعادٚ ١ٝايػ٬غٚ ١اؾٓؼ ٚايٓشٚ ٛايرتانٝب ٚايٓػٝر ٚاٱٜكاع ٚبٓ ١ٝايػطز ٚعَ٬ات
ايتٓكٝط ٚاٱبٗاّ ،بٌ يهٌ َا ٜٓط ٟٛعًَٛ ٘ٝنٛع ايؿهٌ"  ،41ؾهْٛو تكطأ ْكا
أزبٝا ،ؾُعٓ ٢شيو أْو تتعاٌَ َع ايٓل يف نًٝت٘  ٫تكتكط عً ٢أدعاٚ ،٘٥يعٌ َٔ
ايكٛض ٠ا٭ٚي ١ٝاييت ٜسضى بٗا ايكاضٖ ٨صا املٓش ٢يف تتبع غريٚض ٠اؿها ١ٜاملاثً ١يف
ثٓاٜا ايٓل ايككك َٔ ٞبساٜتٗا إىل ْٗاٜتٗا ٚ ،42قس لس يف ايتُاؽ أثط ا٭ؾهً١
عٓسَا حيا ٍٚايكاض ٨قطع ايكً ١بني ايٓل ٚعامل ايٛاقع ٚي٪َ ٛقتا ٜ ٖٛٚكطأ باملٓع١َٛ
ايػطز ١ٜاييت عً ٢أغاغٗا بين ٖصا اـطاب أ ٟايٓل ايككك ;ٞإْ٘ بٗص ٙايٛغ١ًٝ
بكسز ايب شح عٔ ز٫ي َٔ ١ايسضد ١ايجاْ ١ٝإٕ قح ايتعبري طاملا أْ٘ ػاٚظ َػت٣ٛ
اؿها ١ٜيف ْطام احملت ٣ٛاـايل إىل سسٚز َبٖٓ ٢ص ٙاؿهاٚ ١ٜؾل ايرتتٝبات
ايػطز ١ٜاييت أسهِ قٓاعتٗا ايػاضز  َ٘ٓٚايهاتب ايككك ٞشات٘ ،ؾعٓسَا تكطأ ْكا
أزبٝا بػض ايٓعط عٔ تطنٝبت٘ ايًػ ١ٜٛاحملهْٚ ١عاَ٘ ايب٬غ ٞايصٜ ٟؿٝس ٙؾُا ٜؿسى
أنجط ٖ ًَ٘ٗٓ ٛايتعبري ،ٟأ ٟاؿسٜحٚ ،ايرتنٝع يف ٖصا املٛنع عً ٢طبٝع ١ا٭غًٛب
ا٭زب ٞايص ٟغٝشكل تأثريا ب٬غٝا ٫ؾتا يسَ ٣تًكٚ ،٘ٝيعٌ ٖصا َا َ٪ٜٸٔ خكٛق١ٝ
ايٓل َٔ دٜٗٚ ١ؿعط ايكاض ٨بكسض َٔ ايًص ٠أ ٚاملتع ١ز ٕٚغابل إْصاضَ ٖٛٚ ،ا ٜؿهٌ
39

- Michel Meyer. Langage et littérature. P94.
- Ibid. P96.
41
جيري إٌغلخىن جس :دمحم دزوَش .هُف هلسأ ألادب ؟ .الداز العسبُت للعلىم هاشسون /ميشىزاث جامعت باٌ .ط  2113 1ص . 17
42
- Michel Meyer. Langage et littérature. P123.
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َكسض داشب ١ٝق ١ٜٛبايٓػب ١يًكاض ٨إظا ٤ايٓل ايصٜ ٟكطأ ;ٙإش ٜؿعط ٙبأْ٘ َعين ب٘
٬ٜظَ٘ ز ٕٚاْكطاع ،قس ْتبني شيو َع ٖصا ايُٓٛشز "زؾٓت زْٝا ظاز آخط ا٫بتػاَات يف
قًبٗا ،ثِ اْػشبت باػا ٙايؿطاؽ ايص ٟنإ ميٮ ايكًب ٚايصانط ،٠ناْت تعطف
أنجط َٔ غريٖا إٔ ايعس ايعَين تٛقـ عٓس ٖص ٙايًشع ١بايصات ،ؾايً ١ًٝايػابع١
اغتُطت ظَٓا مل ٜػتطع ؼسٜس ٙعًُا ٤اـط ٚايطٌَ ٫ٚ ،ست ٢ايص ٜٔعطؾٛا أغطاض
ايٓذٚ ّٛايبشاض سني تؿٝض ٚمتٮ ايؿٛاط ٧املٗذٛضٚ ٠ا٭قساف  .ناْت زْٝاظاز تعطف
ايهجري مما خبأت٘ ؾٗطظاز عٔ املًو ؾٗطٜاض ،ؾا٭غطاض ٚا٭خباض املٓػ ١ٝناْت تأتٗٝا
َٔ ايكًعٚ ١اؿك ٍٛاملػٝذٚ ١ايرباضٚ ٟأغٛاض املسٚ ١ٜٓاؿٝطإ اهلطَ ١اييت ناْت تسؾع
أَٛاز ايػٛاسٌ ايطَٚاْ ،43 "١ٝنُا ميهٔ يف ايٛقت شات٘ إٔ ٜؿتػٌ ايٓل ا٭زب ٞعً٢
ٚقع ايٛظٝؿ ١املعطؾ ١ٝنُٔ إطاض نُين ًَتبؼ  ٫تطتؿع إىل َكاّ املعً ١َٛامل٪نس٠
اييت جيط ٟتطغٝدٗا َكاضْ ١باـطاب ايعًُ ٞباعتباض َٔ ٙقٓع اـٝاٍ اٱبساعٞ
احملضٜ ،44طز يف ْل نتاب ا٭َري " بسأ ٜكطأ بتسضز ،ضأ ٣ايعٓٛإ ايص ٟنإ ٜطتػِ
غطٛط عطٜهٚ ١انش ١دسا :عبس ايكازض يف قكط أَبٛاظ َٗ .س ٣إىل ايػٝس يٜٛؼ
ْابً ٕٛٝبْٛابطت ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜايؿطْػ ١ٝبكًِ َْٛػٓٛٝض أْطٛإ –أزٚيـ زٜبٛف
أغكـ اؾعا٥ط ايػابل ،ثِ يف أغؿٌ ايكؿش ١نًُ ١بٛضزَ ٚهتٛب ١غط باضظٚ ،ؼتٗا
ايطبع ٚايًٝتٛغطاؾٝا ٍ:ح -ؾا- ٟؾاضع غإ ناتط 139 ٜٔأؾطٚ ،45"1849 ٌٜقس
ته ٕٛايػُ ١اؾٖٛط ١ٜاييت ػعٌ ايٓل أزبا يف تكٛض َٝؿاٍ َاٜط َٖ ٛا ٜؿكح عٓ٘
ٖصا ايٓ ل ز ٕٚإٔ ٜؿري إي ٘ٝبكطٜح ايعباض ،٠ؾايرتنٝع ٜه ٕٛعًَ ٢ا ٜطاز قٛي٘ َٔ
يػ ١اـطاب عً ٢سػاب َا متٸ اٱقطاض ب٘ عًٓا يف ْطام يػ ١ايٛاقع  46عً ٢مَ ٛا ٜطز يف
املكطعني ايؿعطٜني ايتايٝني:
" ٖ ٞش ٟايٓٝابٝع تصٚب يف ايٓٗط
ٚا٭ْٗاض تػطع إىل ايِٝ
ٖا ٖ ٞايطٜاح تتعاٚز يف ا٭عاي ٞأبسا
43

واسُني ألاعسج .زمل اإلااًت .فاجعت اللُلت السابعت بعد ألالف .داز هىعان لليشسو الخىشَع دمشم .ط .1993 1ص.7- Michel Meyer. Langage et littérature. P115.
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واسُني ألاعسج .هخاب ألامير :مسالً أبىاب الحدًد .ميشىزاث الفضاء الحس الجصائس العاضمت.ط . 2114 1ص . 19- 1846
- Michel Meyer. Langage et littérature. P115.
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يف عصٚب١ٺ ٚضق ١سؼ
َا َٔ ؾٜ ٤ٞعٌ ٚسٝسا يف ٖصا ايعامل
ؾهٌ َا يف ايهٕٛ
ٜتُاظز يف ْاَٛؽ مساٟٚ
ؾًُاشا ْ ٫ه ٕٛنصيو  ..أْا ٚأْتٹ ؟
٢
اْعط ٟيًذباٍ ايؿِ تكبٌ ايػُاٚات ايعً١ٝ
ٚيٮَٛاز اييت تتكاؾح
َا َٔ ظٖط ٠ؾكٝك ١تٴُٓٳح ايػؿطإ إٕ اظزضتٵ ؾكٝكتٗا
ٚاْعط ٟيهٝا ٤ايؿُؼ ايصٜ ٟعاْل أز ِٜا٭ضض
ٚيه٤ٛٹ ايكُط ايصٜ ٟكبٌ ٚد٘ ايبشط
َا نٌ تًو ايكب٬ت َ ..ا تػا ٟٚ؟
إٕ أْتٹ مل تكبًٝين ؟"

47

قس جيط ٟيف شٖٔ املتًك ٞأْ٘ خطاب ا٭سب ١غعٍ قض ٚضَٚاْػَ ١ٝتٓاغُ ،١غري
إٔ املتًك ٞيف سس شات٘ قس  ٫جيس َاْعا يف إٔ ٜتٛقع ؾ٦ٝا آخط كايؿا ملا َٖ ٛعس غًؿا،
نإٔ تهٖ ٕٛص ٙايطغاي ١ايٓكَ ١ٝؿؿط ٠هلا غطض آخط جيس عاؾل ٚطٓ٘ ؾ٘ٝ
َككسٚ ،ٙاحملتاز عٚ ،ْ٘ٛايؿكري غٓاٚ ،ٙايهعٝـ قٛت٘ ،قس ْكطأ مبا ٜطاز قٛي٘ ؾٓتذاٚظ
سطؾ ١ٝاملعٓ ٢يف ٖصا املطًب .
ٜؿري َاٜط يف ايػٝام شات٘ َٔ إَهاْ ١ٝاْكطاع تٛاقٌ ايكاض ٨بايٓل ا٭زبٞ
املػتٗسف بػبب اهل ٠ٛاييت تؿكٌ بُٗٓٝا; خاق ١عٓسَا ٜه ٕٛاضتباط ايكاض ٨بعامل
ايٛاقع عً ٢سػاب عامل اـٝاٍ اٱبساعٚ ،ٞستٜ ٢تِ تؿازٖ ٟصا ايٓؿٛض امل٪قت أٚ
ايٓٗاٜ ٞ٥ػتسع َٔ ٞايٓل ا٭زب ٞإٔ مياضؽ ٚظٝؿ ١ايتُ ،48ٜ٘ٛيٓا يف غٝام شيو إٔ لس
ايع٬ق ١بني اجملاٖس ٠مج ١ًٝبٛسريز ٚاؾُ٬ٝت ا٭خطْ ٣ػا ٤اؾعا٥ط عً ٢زضب ايٓهاٍ
ايٛاسسٚ ،عً ٘ٝغتؿتػٌ ٖص ٙاٯي ١ٝعً ٢ايتُ ٜ٘ٛباعتباضٖا يػ ١غشط ١ٜاؾرتان ١ٝمبٓطل
47

بيرس ي.بِش شللي .جس :ماجد الحُدز.وشُد الح سٍت و كطائد أخسي :كطُدة .فلسفت الحب اإلالطع  1و . . wwwpdffactory.com . 2ص . 11- Michel Meyer. Langage et littérature. P115.
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قٛيو َاشا تؿهٌ َٚاشا ترتى إٕ ناْت نٌ مج ٖٞ ١ًٝاَطأ ٠دعا٥ط ١ٜتساؾع عٔ
ؾطؾٗا ٚؾطف ٚطٓٗا; تبعٶا ملا ْعا ٜ٘ٓيف ٖصا املكطع ايطٚا ٞ٥عً ٢غب ٌٝاٱؾاض:٠
" إٕ مج ٖٞ ١ًٝزاُ٥ا  ٚأبسا يف ٖص ٙايب٬ز اَتساز ؾُ ١ًٝست ٢أْ٘ يٝكعب عً ٢املط٤
إٔ ميٝع بني تٓٗٓٝإ ٚبني باق ٞاؾُ٬ٝت ،يٝؼ َٔ ايػٌٗ بطٚظ مج ،١ًٝسكٝكْ ١اقع١
نايؿُؼ ،متتُت مجٚ ١ًٝتٓٗست ٚأغُهت عٗٝٓٝا ،تتأٌَ بعض ؾك ٍٛسٝاتٗا" .49
نُا أْ٘ يف َٛقع اؾسٜط إٔ ٜكسّ ايٓل ا٭زب ٞاملعً ١َٛإىل ايكاض ٨ست ٢جيس ْؿػ٘
أَاّ ؾػش َٔ ١املتع ١اْط٬قا َٔ َك ّٛاؾاشب ١ٝايػابك ١ايصنط ٚايؿا٥س َٔ ٠قبٌٝ
املعطؾ ١اييت ٜتًكاٖا َُٗا نإ َكسضٖا َٚهاْتٗا; املِٗ يف شيو إٔ تَ٪ٸٔ ايكٝاغ١
ٖصا املٓش ;٢ستٜ ٢كري يًُعًَ ١َٛكساق ١ٝؾٓكتٓع س٦ٓٝص بإٔ ايٓل ا٭زب ٞبإَهاْ٘ إٔ
٪ٜزٚ ٟظٝؿَ ١عطؾ ١ٝبإقطاض َٔ ايكاضْ ٨ؿػ٘  ،50ؾاـطاب ميهٔ إٔ ٜؿُٗو َاشا تعين
ايجٛض ٠ايتشطٜط ١ٜاؾعا٥طٚ ١ٜبأٚ ١ٜغ ١ًٝؼكل ٚدٛزٖا ٚنٝـ ٚقًت إىل لاسٗا؟
عػب ٖصا ايتكٛض ايٛاضز يف ٖصا ايؿاٖس ايطٚا:ٞ٥
" إٕ ثٛضتٓا املػًش ١مل تتُهٔ َٔ ػٓٝس ايؿعب إ ٫باٱغ ;ّ٬يكس نإ ايجٛاض
حيًُ ٕٛيكب اجملاٖسٜ ٫ٚ ٜٔعاي ;ٕٛاملعاضى ناْت تبسأ بايتهبري ،تبسأ اهلل أنرب،
متاَا َجًُا نإ ا٭َط يف َعطن ١بسض أ ٚأسس أ ٚايريَٛى ،بصيو ؾكط اْتكط ايؿعب
اؾعا٥ط ٟاملػًِ ايعطب ٞعً ٢ايهؿاض " ٚ ،51عًَٛٓ ٢اٍ ايكطا ٠٤ا٭زب ١ٝأٜها ٜتشكل
َٓطل ا٭ؾهً ١ايص ٟبسٚض ٙبه ٕٛؾاع ٬سٜٛٝا يف َسٸ عُط ايكطاٚ ٠٤تؿع ٌٝعٓكط
ايتٛاقٌ بني ايٓل ٚقاض ٖٛٚ ٘٥يف اؿٝع ا٭زب ٞعٝح بإَهإ ايكاضٜ ٖٛٚ ٨تابع َػاض
ا٭سساخ بتٛاؾل َع املػاض ايػطز ٟايصٜ ٟؿهًٗا بايساؾع ا٫غرتداع ٞأ ٚا٫غتباقٞ
عً ٢سس غٛا ،٤ؾايكهاٜا اييت تعطنٗا ايطٚا ١ٜعًٚ ٢قع أُٖ ١ٝا٭سساخ بأغًٛبٗا املُٝٸع
قس ٜتبازض يًكاض َٔ ٨اي ١ًٖٛا٭ٚىل عٓكط اٖ٫تُاّ ايصٜ ٟعاٚز ؾ ٘ٝبني ا٫عتباض
املٛنٛعاتٚ ٞايؿين عً ٢سس غٛاٚ ،52 ٤يعٌ ٖصا املكطع ايطٚا ٞ٥ايصٜ ٟطز عً ٢يػإ
ايؿدك ١ٝبكٛهلا:
49
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 $إٕ َتعيت ا٭غاغ ١ٝتهُٔ يف ايكطا ... ٠٤ؾأْا أسا ٍٚإٔ أْكٌ تًو املتع ١يٰخط،ٜٔ
أتعطف إٔ املتع ٫ ١ميهٔ إٔ ته ٕٛناًَ ١ي ٛظًت ؾطز ١ٜايطابع ،بٌ قس تٓكًب إىل
َٓػل ي ٛإٔ اٯخط ٜٔغدطٚا َٓو؟! إسػاغ ٞظُاٍ ؾٜ ٤ٞعٌ قاقطا ي ٛمل
ٜؿاضنين ٖصا اٱسػاؽ أسس آخط ،بٌ ٜٚك ٣ٛي ٛنإ أنجط َٔ ٚاسس أ ٚاثٓني أٚ
عؿط.53#٠
ٖ ٛأقطب ٭ٕ ٜه ٕٛتٓؿٝػا يًؿدك ١ٝيف سسٸ شاتٗا  ٖٞٚتبؿٸط بأُٖ ١ٝايكطا٠٤
ٚاْتؿاضٖا يف أٚغاط اجملتُع ؼت َعًَ ١تع ١ايكطاٚ ٠٤سب ايؿهٚ ٍٛاملطايعٚ ،١نإٔ
ٖصا اـطاب ايطٚاْ ٞ٥ؿػ٘ ٜسع ٛ٭ٕ ٜكطأ ; ٚنإٔ ايهاتب حيحٸ قاض ٘٥بإٔ ٜكطأ
ضٚاٜت٘ ست ٚ ٢إٕ مل ٜكبٌ عً ٢أزا ٤ؾعٌ ايكطا ٠٤بعس  ٚستٜٛ ٢غٸع َٔ ضقع ١تًكٖ ٞصٙ
ايطٚا; ١ٜإْ٘ أغًٛب ؾين ٜسؾع إىل ايسٖؿ ٚ ١ايتؿٜٛل ؾتتشكل عً ٢ن ٘٥ٛؾهط ٠ضبط
ايؿا٥س ٠يف ْطام املٛنٛع باؾاْب ايؿين اغتسعا ٤ملكٛٸّ ا٫غتُتاع ظُاي ١ٝايػطز يف إٓ
ٚاسس ; ٚشاى إسػاؽ قس ٜطاٚز قاضٖ ٨ص ٙايطٚاٜ ٖٛ ٚ ١ٜكـ عً ٢عتبٖ ١صا ايعٓٛإ
(املدايب  ٚايؿطٜػ )١باعتباض ٙؾاعَ ٬ػتكطبا يًكطاَ ٚ ٠٤ا ٜؿري إي ٘ٝايهاتب ْؿػ٘ يف
تكس ِٜضٚاٜت٘; ٜ ٖٛ ٚك ٍٛبكطٜح ايعباض $ ٠ضمبا ٜ ٫ه ٕٛا٭َط قس سسخ بٓؿؼ ايرتتٝب
أ ٚبٓؿؼ ايططٜك ١إ ٫أْ٘ قس ٜه ٕٛيف قًب اؿكٝك ٚ... ١اؿكٝك ١إٔ ايهٌ ًٜعب ،ضغِ
إٔ املًعب ٜ ٫تشٌُ  54#٭نرب زي ٬ٝعً ٢شيو مبعٓ ٢ايكاض ٨يف تػا٫٩ت٘ مبٓطل
ا٭ؾهً ١ؾٝعتكس إٔ ايهاتب قس قسٸّ ي٘ شيو اؾٛاب ايػشط، ٟغري أْ٘ َا مت تكسمي٘
عرب ٖص ٙاملكٛيٜ ٫ ١تعس ٣طعِ اؾتٗا ٤ايكطا ، ٠٤ؾٝه ٕٛسٗٓٝا قس بعج٘ َٔ َػاض
اؾٛاب املًّػِ إىل تػا٫٩ت غري َٓتٗ; ١ٝؾٝتبازض ايكاض ٨ؿعتٗا إىل شٖٓ٘ إٔ سٌ
اٱؾهاٍ ٜتُجٌ يف قطا ٠٤ايطٚا ;١ٜز ٕٚاؿػِ يف ْتٝذ ١اؾٛاب املتٛقٌ إي َٔ ٘ٝططؾ٘;
ٖهصا تؿتػٌ يعب ١ايس٫ي ١ا٭زب ١ٝبايططٜك ١ايتُ ١ٜٝٗٛاملبا غت ٚ ، ١قس حيسخ أثٓا ٤قطا٠٤
ايطٚا ١ٜإٔ ٜهطط ايكاض ٨إىل اغتشهاض ايػٝام ايتاضخي ٚ ٞا٫دتُاع ٞايصٜ ٟسٚض يف
نٓؿ٘ اؿسخ عً ٢مَ ٛا ٜكسَ٘ ٖصا املكطع  ٚمٔ ْكاضٕ بني قٛض ٠املطأ ٠يف ايٛاقع
اجملتُع ٞايعطب ٞايطأٖ  ٚقٛض ٠املطأ ٠اييت تكٛضٖا ايطٚا ١ٜيف ؾدكَ ١ٝط ِٜسٝح
53
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تك $ :ٍٛدًٛغٚ ٞغط ٖص ٙايه َٔ ١َٛايطغا ٚ ٌ٥ايككاقات  ٚاملػسٸؽ املؿتٛح ايؿٗ١ٝ
 ٚنُإ ٚايسَ ٫، ٟربض ي٘ غ ٣ٛؾٚ ٤ٞاسس :إٔ أقٓع ْؿػ ٞبأْ ٞيػت اَطأٚ َٔ ٠ضم ٚ
خؿداف  ٚ،يهين نا ٔ٥س ٞنبك ١ٝاـًل...يػت َط ِٜاييت اؾتٗاٖا اؾُٝع  ٚمل
تؿت٘ ْؿػٗا
يػت اَطأ ٠ا٭ْٛث ٚ ١اي طقّ ١ايؿا٥ه. ١يػت سٓني ايطداٍ ايتاٗ٥ني  ٚيػت كبأ آَِٗ٫
يػت ايعصضا ٚ ٤سبٝيب مل ٜهٔ َػٝشا َٓع٫
55

يػت اي٬ؾ ٤ٞعٓسَا تٓسؾع آ َٞ٫إىل ايٛادٗ ١؟  ٚ #ست ٢جيس ايكاض ٨إداب ١يػ٪اٍ
ططس٘ َٔ قبٌ ;بٓا ٤عًْ ٢عاّ ا٭ؾهً ٚ ١سًٗا بؿطط سػب تكٛض َاٜط أٜ ٫هشٞ
بػٝام ايس٫ي ١نُٔ ْعاّ ايٓل; َا ٜؿرتض اْ٫تكاٍ َٔ عامل اـٝاٍ إىل عامل ايٛاقع
ثِ ايعٛز ٠إىل ايعامل ا٭ ٍٚبططٜك ١غًػ 56 ١إْٗا سطن ١ؾب ١ٗٝعطن ١املتػًٌ ملٓطك١
ممٓٛع ،١ؾٝسخًٗا ثِ خيطز َٓٗا بػّ٬
إٕ أ ٟتؿػري ًٜذأ إي ٘ٝايكاضٜ ٨ؿرتض أْٜ ١عرب عٔ ضَ ١ٜ٩ا يف ْطام ؾهط ٠تتؿل َع
َا ميهٔ يًٓل ا٭زب ٞإٔ ٜطٚد٘ بٓا ٤عً ٢ططح امل٪يـ أ ٚيف ْطام ايٓػٝر ايٓك ٞشات٘
ؾهٌ ا٫ستُا٫ت ٚاضز ٚ، ٠إٕ نٓا ْتعاٌَ َع اـطاب ا٭زب ٞبساؾع ايبشح عٔ ؾهط٠
َع ١ٓٝؾٓشٔ بكسز ايهؿـ عٔ ا٭ثط ا٭ٜسٜٛيٛد ٞاملتهُٔ يف ايٓل  ٚ،عً ٘ٝؾٓشٔ
َطغ ُني عً ٢ايطبط بني ايٓل  ٚايٛاقع  ٚقهاٜا اجملتُع نهٌ ،مبٓعاض إٔ ٖصا ايٓل
ا٭زبٜ ٞؿتػٌ يف قٝس ا٫غتذاب َ٘ٓ ٚ ١اٱداب ١إظاَ ٤ا حيٝط ب٘ عً ٢مَ ٛا ٚضز يف
ٖصا ايٓل ايطٚاٜ ٖٛ ٚ ٞ٥كٛض أؾهاٍ ا٫بتعاظ ايػٝاغ " ٞتطؾح إىل اْتدابات
ايكػُ ٚ،١ؾاظ قبٌ مح ٛاجملاٖس ،اعتُ س عً ٢ايعطٚؾ ١ٝاييت ؼطَٗا قٛاْني اؿعب ٚ
تعتربٖا َٔ املدايؿات ايهرب ٚ، ٣اغتٛىل عً ٢املػٚ٪ي ١ٝايٛسٝس ٠يف ايكط"١ٜ

57

ٌٖ

ايطٚا ١ٜتككس ايٛاقع عصاؾري ٙأّ تطُح إىل ضغِ ٚنع غٝاغ ٞدسٜس  ٚاؾعا٥ط يف
عٗس ا٫غتك ٍ٬مل ٜ ٫ه ٕٛقٛت اجملاٖس ٖ ٛايٛسٝس امل ٌٖ٪يًُُاضغ ١ايػٝاغ١ٝ
ايٓب١ًٝ؟  ٚيعٌ ٖص ٙايٛقؿ ١ايتشً ٖٞ ;١ًٝٝاييت تػُح دسي ١ٝايػ٪اٍ  ٚاؾٛاب إٔ

55

 -واسُني ألاعسج .أهثى السساب .داز آلاداب .بيروث ط . 2111 1ص . 76

57

 -الطاهسوطاز.العشم و اإلاىث في الصمً الحساش ي .ص . 93

- Michel Meyer. Langage et littérature. P121.
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تهطؽ َٔ دسٜس  َٔ ٚ، 58ظا ١ٜٚا٭زب ١ٝأٜها ميهٔ يًٓل املػُ ٢أزبا إٔ ٜؿهٌ
طؿطْٛ ٠ع ١ٝيف غب ٌٝؼط ِٝغًط ١ايك ٚ ِٝايتكايٝس املؿطٚن ١يف ايٛاقع ٚ ،نأْٓا ْطٜس
إٔ ْك ٍٛبٗصا اي تكٛض َا ٜه ٕٛقٝس املُٓٛع ؾٗ ٛاملطغٛب يف ايٛاقع ا٫دتُاع ٚ ٞشات٘
َا ميهٔ يًهاتب  َ٘ٓ ٚايٓل إٔ ٜؿكح عٓ٘ بتأٜٝس َٔ ايكاض ٨ايصٜ ٟطٜس ؽط ٞعتب١
اـط ا٭محط ؾٝكري ا٭زب عباض ٠عٔ تػط ١ٝيعذع ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ز ٕٚإٔ ًٜعّ ْؿػ٘
بٗا،ستٜ ٫ ٢كع يف ؾدٸٗا ;مبعٓ ٢يٝؼ َٔ ٚادب ا٭زب إٔ ٜؿػٌ ؾطاغا أٜ ٚتطًع إىل
ق ١ُٝأٜسٜٛيٛد ١ٝدسٜس ٠أ ٚأخ٬ق ١ٝبايهطٚضٖ ٚ; ٠صا َا ًُْش٘ يف سها ١ٜاملتعٚد١
ايعاؾك ١تبعا ملكطع َٔ ضٚا " ١ٜبعٝسا َٔ ايهٛنا ٤قطٜبا َٔ ايػهات" حملُس بطاز;٠
سٝح ٜطز غطز ٖص ٙاؿاي ١عً ٢يػإ إسس ٣ؾدكٝاتٗا  ٖٞ ٚتأخص بسٚض ايعاؾل هلا
" ظٚدٗا نٓت تسهلل  ٚؼرتَ٘ ،تطٝع٘  ٚتػسم عً ٘ٝاؿٓإ  ٚاٖ٫تُاّ أَاّ اٯخطٜٔ
نأمنا غطٜعتٗا ناْت تٛدٸ٘ خطٛاتٗا يتهُٔ بعس َٛت٘ اغتكَ ٫٬ازٜا ;ٚٚنع ١ٝتكٗٝا
َٔ زٚاٜط ايعَإ  ٚإشٜ َٔ ٍ٫ػتًص ٕٚاَتٗإ املطأ; ٠ظٚد ١ناْت أّ عؿٝك ٚ ١أْا نٓت
قتادا إىل ٖص ٙايع٬قَ ١جٌ ٖص ٙتػعؿين عً ٢ادتٝاظ ططٜل قؿط  ٫أعًِ َت ٢أغازضٙ
"  ٚ 59يف ايػٝام ْؿػ٘ قس ٜتُعٗط ٖصا ايعذع مبٓطل ا٭غ ١ً٦املططٚس ١أ ٟا٭ؾهًٚ ١
ػاٚظ ايعذع َا ٖ ٛإ ٫قؿ ١اؿٌ هلص ٙا٭ؾهًٜ60 ١بك ٢يف نٌ ا٭سٛاٍ يف نٕٛ
ا٭زب ميًو َؿطٚع  ١ٝقٓع اغتك٬يٝت٘ اعتباضا إىل ايٓػٝر ايٓك ٞايصٜ ٟؿهً٘ ز ٕٚإٔ
ٜؿٗط َؿطٚع٘ عً ٢املٮ ست ٢تتهطؽ َكٛي ١ايٓل عً ٢سػاب َكٛي ١ايٛاقع أٚ
ا٭ٜسٜٛيٛدٝا.

59

- Michel Meyer. Langage et littérature. P153.

58

دمحم بسادة .بعُدا مً الضىضاء كسٍبا مً السياث .داز آلاداب بيروث ط . 2114 1ص . 8- Michel Meyer. Langage et littérature. p 159.
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دور بريطانيا يف الصراع الهاشمى السعودي
م1925-1908 يف الحجاز
:ملخص البحث
دٛض ٍ طااعٜ عبااذ يعض٠طشٝ ا َاأ طااْٝ طٜبش

اااا ا يفْٝ طٜس بشٍٚ ٖااااااز يبخااااا دٚ تٓااااا

كاااااٚٚ ،ّ8@9< ّ  ذتجااااا ص يف عااااا٢عًااااا

ٍ يف ذتج ص خالٟدٛ يظعٞيـش ع هل مش

 يااي ن ْ ا١ااْٝ طٜ يرب١ طااٝيظ

ستااذد

 إر مت يتطااشم إىلB)ّ8@9<- 8@9?( ٠ يف ا

 يتا ب٠ يف يكا ٖشٞ صٕ بن ملهتب يعشبٛت

ٍ ٚ ١س رتاا االف باااان أػااااش ف َهااااٚجااااز

 هلٓاذ١َاٛحهٚ ١اْٝ طٜ يرب١ٝ رت سج٠ص سٛي

١ طااٝيظ

٢تبٓااٜ ٞ إر ن ا ٕ ملهتااب يعشباا١ااْٝ طٜيرب

 اٛؿاٚ ،١اٝ يعشب٠شٜ يف ػب٘ دتض١ْٝ طٜيرب

ن ْاااٚ ، حظااانٜ دعاااِ يؼااااش١ طاااٝط

ٞا ا َااأ يٓاااض ع هلااا مشْٝ طٜقا ا بشَٛ إىل

ِ دعا١ طٝ ط٢ٓ تتب١ْٝ طٜ هلٓذ يرب١َٛحه

١ رتشَاااااٚ ١ حاااااي تشباااااٚ ٍٛ حاااااٟدٛيظاااااع

.دٛض بٔ طعٜعبذ يعض

قااااااَٛ ٕ  نُاااااا أباااااا،)ّ8@98- 8@8>(

This study investigated the
role of Britain in the HashemiteSaudi conflict in Hijaz during the
era of (1908-1925) with reference
to the origins of the conflict
between the Saudis and the
Sherifs of Mecca. Then, the study
pointed out the British policy in
the Arabian Peninsula showing
the British viewpoint regarding
the
conflict
between
the
Hashemites and Saudis on the
two Oasis's of Turba and AlXarma (1917-1921) and their
viewpoint regarding Abdul-Aziz
ruling of Hijaz (1925). This study

also discussed the British policy
which was balancing between the
Arabic Bureau in Cairo affiliated
to the British Ministry of Foreign
Affairs and the Indian-British
Government. It was shown that
the Arabic Bureau in Cairo was
supporting Sherif Hussein while
the Indian-British Government
was supporting King Abdul-Aziz.
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مقذمت البحث :
ن ٕ يف ػب٘ دتضٜش ٠يعشبٚ ١ٝحتذٜذا َطً يكشٕ يعؼش ٜٔمخع إَ س
طتكال ا د خً ٝا ٚتًو إلَ س

َظتكً١

ٖ ٍ ( ٞسػٝذ يف ح  ٍ ٚ ،ٌ٥طعٛد ٚطط صتذٍ ٚ ،

محٝذ يذ ٜٔيف ي ٚ ،ُٔٝألد سط ١يف عظري ٚ ،هل مش ٕٛٝيف ذتج ص).
ٚقذ َثٌ يـش ع بن إَ س ٍ ٠طعٛد يف صتذٚ ،إَ س ٠ألػش ف هل مشٝن يف
ذتج ص ،أِٖ حًك

يـش ع بن تًو إلَ س  Bفكذ طتٓذ نٌ َُٓٗ إىل أط غ دٜين

يف ػشع ١ٝذتهِ ،متثً
طعٛد)ٚ ،ن ٕ ٜطُ
يف ػخف ( يؼشٜ

يضع َ ١يظعٛد ١ٜيف ػخف (عبذ يعضٜض بٔ عبذ يشمحٔ ٍ

ط د د ًَو ب ٚ ٘٥أجذ د ٙيف صتذٚ ،متثً

يضع َ ١هل مش١ٝ

ذتظن بٔ عً ،)ٞيز ٟن ٕ ٜطُ يف ًَو يعشب ٚخالف١

ملظًُن.
مشكلة البحث  :تهُٔ َؼهً ١يبخ يف إلج ب ١عًا ٢يظال ٍ يتاَ Aٞا دٚس بشٜط ْٝا
يف يـااش ع هلاا مش ٞيظااعٛد ٟيف ذتجاا ص (?)ّ8@9<- 8@9؟ ْ َٚتاا ٥ه ٖااز يااذٚس يف
ٖز يـش ع ؟
أهمي ثثة البحث ث ٜ :الحاااغ إٔ يذس طا ا

 ٚأل ا ا

ياااي تٓ ٚيا ا دٚس بشٜط ْٝا ا يف ػاااب٘

دتضٜااش ٠يعشبٝاا ١خااالٍ ف ا  ٠يبخ ا أًُٖ ا دٚس بشٜط ْ ٝا يف َٛكااٛع يبخ ا  Bيااز ف ا ٕ
أُٖ ١ٝيبخ تهُٔ يف يتAٞ
־

عذّ دس ط ١ملٛكٛع َ أُٖٝت٘ .

־

ظٗٛس يهثري َٔ يٛث ٥ل  ٚملـ دس َلخشً جيعٌ يك ّ ٝب يبخ أَشا كشٚس ٜا.

־

يذٚس يربٜط ْ ٞيف يـش ع ن ٕ ح مس ا ٚأد ٣إىل ص ٍ ٚذتهِ هل مش ٞيف
ذتج ص ٚمتهٔ ألَري عبذ يعضٜض بٔ طعٛد َٔ تأطٝع أنرب دٚي ١يف ػب٘
دتضٜش ٠يعشب. ١ٝ

ٚمت حتذٜذ يع ّ ? ّ 8@9بذ  ١ٜيًبخ

ألْ٘ يع ّ يز ٟتٛىل ف ٘ٝيؼشٜ

حظن بٔ

عً ٞػش فَ ١هَ ١تطًعً إىل ًَو يعشب ٚتٛي ٞخالف ١ملظًُنٚ ،ج  ٤خت ٝس يع ّ
< ١ٜ ْٗ ّ 8@9يًبخ

ألْ٘ يع ّ يز ٟمتهٔ ف ٘ٝألَري عبذ يعضٜض بٔ طعٛد َٔ

يظٝطش ٠عً ٢ذتج ص ٚإْٗ  ٤ذتهِ هل مش ٞف.٘ٝ
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أهداف البح  :ن ٕ يب ع

يشٝ٥ع خت ٝس ملٛكٛع حتكٝل ألٖذ ف يتA ١ٝ

 إٜل جزٚس رتالف بن أػش ف َه ٍ ٚ ١طعٛد يف صتذ .
 حتً ٚ ٌٝطتكـ  ٤دٚس بشٜط ْ ٝيف يـش ع هلا مش ٞيظاعٛد ٟيف ذتجا ص خاالٍ فا ٠
يبخ (?.)ّ8@9<- 8@9
 عشض ْت ٥ه يـش ع هل مش ٞيظعٛد ٟخالٍ ف  ٠يبخ (?.)ّ8@9<- 8@9
منهجية البح  :طتخذّ يب حا
َـ دس يبخ
أ ٚيهت ب

ملٓٗجٝا ١يعًُٝا ١يت سخيٝا ١يتخًًٝٝا ، ١با ىالع عًا٢

ألط طٚ ١ٝحتًًٝاٗ ْٚكاذٖ  ،طا ٤ً ٛن ْا ٚثا ٥ل رت سجٝا ١يربٜط ْٝا،١
يت سخي ١ٝملع ؿش ٠يف  ٠يبخ ٚ ،نازيو نتاب ملازنش  ،إكا ف ١إىل

ملش ج ذتذٜثٚ ،١نزيو بعض ملـ دس  ٚملش ج ألجٓبٚ ،١ٝبعض يهتاب ملٛطاٛع،١ٝ
فلال عٔ بعض يشط  ٌ٥دت َع.١ٝ
تقسثثيا البح ث ٜ :تهاا ٕٛيبخ ا َاأ أسبعاا ١ست ا ٚسٜ ،ظاابكٗ َكذَااٜٚ ،١تبعٗ ا خ متاا،١
ٚق  ١ُ٥ملـ دس  ٚملش ج .
تٓ ٚي

ملكذَ ١يٛك يظ ٝط ٞيف ػب٘ دتضٜش ٠يعشبَ ١ٝطً يكشٕ يعؼش،ٜٔ

َٚؼهً ١يبخ ٚ ،أُٖٝت٘ٚ ،أٖذ فَ٘ٗٓٚ ،ج٘ٚ ،تكظ.ُ٘ٝ
ٚك حملٛس أل ٍٚجزٚس رتالف بن أػش ف َه ٍ ٚ ١طعٛد َٓز تأطٝع يذٚي١
يظعٛد ١ٜألٚىل (;;> )ّ8?8?- 8إىل ْذ ع ذتشب يع مل ١ٝألٚىل ع ّ ;.ّ8@8
ٚػش حملٛس يث ْ ٞستذد

يظ ٝط ١يربٜط ْ ١ٝيف ػب ١دتضٜش ٠يعشبٝب ،١يي

تظُ بتعذد دتٗ ٚ ،ن ٕ ب ٗٓٝتٓ قل

تـٌ إىل حذ يـش ع ٖٛٚ ،تعذد ٜـب

يف َـًخ ١يظ ٝط ١يربٜط ْْ ٚ ،١ٝعه غ ٖز يتعذد عً ٢يـش ع هل مش ٞيظعٛد.ٟ
ٚتٓ  ٍٚحملٛس يث ي َٛق بشٜط ْ َٔ ٝيٓض ع هل مش ٞيظعٛد ٟح ٚ ٍٛحي تشب١
 ٚرتشَ ١خالٍ يف َٛ ٖٛٚ ،)ّ 8@98- 8@8>( ٠ق

تظِ

فغ يت ٛصٕ بن يطشفن

ٚكبط يـش ع َ إلبك  ٤عً ٢أطب ب٘ ٚجزٚس ،ٙثِ بذٜ ٤تج٘ ضت ٛيتخً ٞعٔ يؼشٜ
حظن ٚدعِ ألَري عبذ يعضٜض بٔ طعٛد .
ٚعشض حملٛس يش ب َٛق بشٜط ْ َٔ ٝطٝطش ٠ألَري عبذ يعضٜض بٔ طعٛد عً٢
ذتج ص ع ّ <ٚ ،ّ 8@9إْٗ  ٤ذتهِ هل مش ٞيف ذتج صٚ ،ق َٗ ٝب تٝب ذتذٚد بن
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ألَري عبذ يعضٜض ٍ طعٛد  ٚهل مشٝن يف يعش م ٚػشم ألسدٕٜٓٚ ،تٗ ٞيبخ
ب رت مت ١يي تلُٓ

يٓت ٥ه يي مت يتٛؿٌ إيٚ ، ٗٝأخريا حت ٣ٛيبخ

عً ٢ق ١ُ٥

ملـ دس  ٚملش ج يي أطُٗ يف بٓ . ٘٥
المحىر األول :جذور الخالف بٍن أشزاف مكت وآل سعىد
بذأ

يعالق ١بن ألػش ف يف ذتج ص  ٍ ٚطعٛد يف صتذ يف أ ٚخش يكشٕ يث َٔ

عؼش ملٝالد ،ٟعٓذ ظٗٛس ذتشن ١ي ٖٛب ١ٝيف صتذ عًٜ ٢ذ يؼٝخ ستُذ بٔ عبذ
ي ٖٛبٚ ،ن ٕ ْتؼ سٖ عكب تف م بن يؼٝخ ستُذ بٔ عبذ ي ٖٛب  ٚألَري ستُذ
بٔ طعٛد يف ع ّ ;;> ٖٛٚ ،ّ8تف م ن ْ

ْتٝجت٘ ق ّ ٝيذٚي ١يظعٛد ١ٜألٚىل

(;;>.)8()ّ8?8?- 8
يف ك ٤ٛريو ْتؼش

ي ٖٛب ١ٝيف شتتً أضت  ٤ػب٘ دتضٜش ٠يعشب ٚ ،١ٝطتط ع ٍ

طعٛد يف ع ّ < ّ8?9يظٝطش ٠عً ٢ذتج صٚ .بزيو بذأ يٓض ع َ ألػش ف يف ذتج ص،
ٚأد ٣ريو يٛك إىل طتع ْ ١يذٚي ١يعثُ ْ ١ٝب ٛيَ ٞـش ستُذ عً ٞب ػ (<- 8?9
@;? )ّ8إلخش ج يظعٛدٜن َٔ ذتج ص ٚ ،يكل  ٤عً ٢حهُِٗ يف صتذٚ ،جٗض ستُذ
عً ٞب ػ جٝؼ ا بك ٝد ٠بٓ٘ إبش ٖ ِٝيز ٟمتهٔ َٔ إخش ج يظعٛدٜن َٔ ذتج ص،
ٚدخٌ ع ؿُتِٗ يذسع ١ٝيف ع ّ ?ٚ ،ّ8?8بزيو ْتٗ

يذٚي ١يظعٛد ١ٜألٚىل(َٓٚ .)9ز

ع ّ ? ّ8?8أؿب ذتج ص حت حهِ ستُذ عً ٞب ػ  ،حت ٢ع ّ  ّ8?;8عٓذَ ع د
ذتج ص ذتهِ يذٚي ١يعثُ ْ.):(١ٝ
ٚيف ع ّ ;;? ّ8ق د ػشَ ٜه ١ستُذ بٔ عبذ ملعن بٔ ع ٕٛجٝؼ ا إىل صتذ بأَش
َٔ يذٚي ١يعثُ ْ ١ٝيكت ٍ أَري يش ٜض فٝـٌ بٔ تشن ٍ ٞطعٛدْ ٚ ،تٗ ٢ألَش
ب يـً بعذ إٔ  ٚفل يظعٛد ٕٜٛعً ٢دف كشٜب ١طٓ ١ٜٛيًذٚي ١يعثُ ْٚ .);(١ٝمل ٜطشأ أٟ
جذٜذ يف يعالق

بن يطشفن حت ٢ع ّ ? ّ8@9عٓذَ تٛىل يؼشٜ

ذتظن بٔ عًٞ

1

 أخمذ بً صٍني دخالن ,أمزاء البلذ الحزام مىذ أولهم في عهذ الزشىل ملسو هيلع هللا ىلص حتى الشزيف حصين بً علي ,ط ،4الذاس املخدذة لليشش والخىصَع ،بيروث( ،د.ث)،ص.328
2
 عثمان بً عبذ هللا بً بشش ,عىىان املجذ في ثاريخ هجذ ,ج ،1جدلُم عبذالشخمً آل الشُخ ،ط ،2وصاسة املعاسف الععىدًت1391 ،هـ ،ص .2573
 أخمذ بً صٍني دخالن ,أمزاء البلذ الحزام ,مطذس ظابم ،ص.3284
 -املصذرهفصه ,ص .529
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يؼش ف ١يف َهٚ ،)<(١أخز ٜتطً إىل بظط ْفٛر ٙعً َ ٢تبك َٔ ٢أضت  ٤ػب٘ دتضٜش٠
يعشب ٚ ،١ٝطتكالٍ عٔ يذٚي ١يعثُ ْ.١ٝ
ٚن ٕ أِٖ عكب ٚ ١جٗ

يؼشٜ

ذتظن بٔ عً ٞيتخكٝل ىُٛح٘ ٖ ٛألَري عبذ

يعضٜض بٔ عبذ يشمحٔ ٍ طعٛد ،يز ٟطتط ع إع د ٠يذٚي ١يظعٛد ١ٜيف ع ّ ّ8@99
بعذ إٔ ن ٕ ج ٦ا َ أًٖ٘ يف يه ٜٛعكب ٖضميتِٗ عًٜ ٢ذ أَري ح  ٌ٥ستُذ بٔ
سػٝذ يز ٟقل ٢عً ٢يذٚي ١يظعٛد ١ٜيث ْ ١ٝيف ع ّ (.)=()ّ8?@8
ٚط س

يعالق

يف ب دئ ألَش بن يؼشٜ

حظٓ اْ Bعشا ْؼػ ٍ يؼشٜ

حظن ٚعبذ يعضٜض ٍ طعٛد طري ا

حظن خالٍ ع َ ّ8@9@- 8@9? ٞبتٛىٝذ ْفٛر ٙبن

قب  ٌ٥ذتج ص ٚنظب  ٚ ، ٗ٥ ٚذتذ َٔ طًط

ي ٛي ٞيعثُ ْٚ ٞسج يٖ٘ ،ز َٔ

جٗ َٔٚ ،١جٗ ١أخشْ ٣ؼػ ٍ عبذ يعضٜض بٔ طعٛد ب يٓض ع َ ٍ يشػٝذ يف ح .)>(ٌ٥
ٚبذأ

حته ى بن يؼشٜ

حظن  ٚألَري عبذ يعضٜض بٔ طعٛد عٓذَ طتع ْ

ب٘ قب  ٌ٥عتٝب َٔ ٖٞٚ ،١أنرب قب  ٌ٥ػب٘ دتضٜش ٠يعشبٚ ،١ٝتك َٓ صهل يف صتذ
 ٚذتج ص ػ ن َٔ ١ٝبٔ طعٛد يز ٟأسطٌ جب ت٘ دتُ يضن ٚ . َٗٓ ٠ن ْ بعض
قب  ٌ٥عتٝب ١يف َٓطك ١يكـ ِٝت بع ١إد س ٜا يًخج ص مم أد ٣إىل ؿطذ ّ يؼشٜ
حظن َ عبذ يعضٜض بٔ طعٛد(?).
ٚعٓذَ أخز جب  ٠عبذ يعضٜض بٔ طعٛد ٜط يب ٕٛقب ١ًٝعتٝب ١ب يضن  ٖٞٚ ،٠ت بع١
يًؼشٜ

حظن نتب إىل بٔ طعٛد ٜبًػ٘ بأْ٘ ٜشٜذ طتع د ٠حكٛم ألػش ف يف تٛيٞ

يظ ٝد ٠عً ٢قبًٝي عتٝبٚ ١حشبٚ ،مج يضن  َٔ ٠عؼ ٥شُٖ ٚ ،يهٔ بٔ طعٛد
سفض ،فك ّ يؼشٜ

حظن جبُ جٝؽ أ ٚخش ٜٛي َٔ ٛٝع ّ ٚ ،ّ8@89صح

ب جت ٙ

يؼشم إىل يكـْٚ ،ِٝضٍ يكٜٛع َٓ َٔ ١ٝصٍ عتٝبٚ ،١متهٔ َٔ أطش طعذ ( ألخ
ألؿػش يعبذ يعضٜض بٔ طعٛد) ٚأخز ٙسٖٚ ،)@(١ٓٝن ٕ عبذ يعضٜض قذ أسطٌ طعذً دتُ
يضن  َٔ ٠قب  ٌ٥عتٝب ١يف ريو يٛق .
5

 أخمذ العباعي ,أمزاء مكة املكزمة ,ج ،1ط ( ،7د.ن) ،مكت1994 ،م ،ص .5616
 دمحم عبذ هللا ماض ي ,النهضات الحذًثة في جزيزة العزب ,ج ،1ط ، 2داس إخُاء الكخب العشبُت ،الشٍاض1952 ،م ،ص.887
- John, Philby, Saudi Arabia, First Published, London, 1955, P.257.
8
 ظلُمان املىس ى ,الحزهة العزبية في شير املزحلة ألاولى للنهضة العزبية الحذًثة ,ط ،1داس النهاس لليشش ،بيروث1971 ،م ،ص.1699
 -املصذرهفصه ,ص ص 171ـ.171
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مم طبل ٜتل إٔ يؼش ٜحظن ٜشٜذ ػتب ى َ بٔ طعٛدٚ ،إمن ٜشٜذ دفع٘
يًكب ٍٛببعض يؼشٚط ،نُ إٔ بٔ طعٛد مل ٜهٔ ب طتط عت٘ حؼذ قٛ
ريو يٛق  ،بظبب تفشم يكب  ٌ٥يت بع١
طعٛد ن ٕ  ٜٛج٘ ثال جبٗ

نبري ٠يف

ث ا عٔ ع ٕٛٝمل  ٤ملتب عذٜٚ ،٠بذ ٚإٔ بٔ

ٖ ٍ ( ٞسػٝذ يف ح ٚ ،ٌ٥أبٓ  ٤عُ٘ يز ٜٔخشج ٛعً٘ٝ

يف صتذٚ ،ػشَ ٜه.)89()١
نتب يؼشٜ

سط ي ١إىل بٔ طعٛد خيرب ٙبٛجٛد أخ ٘ٝطعذ كٝف ا عٓذٚ ،ٙن ٕ

يٛطٝط ح٦ٓٝزٍ ستُذ بٔ ٖٓذ ٟػٝخ َؼ ٜخ عتٝب َٔ ٖٛٚ ،١محٌ يشط ي ١ملتلُٓ١
َط يب ٜشٜذ يؼش َٛ ٜفك ١بٔ طعٛد عً. ٗٝ
ٚيف < طبتُرب َٔ ع ّ  ٚ ّ8@89فل بٔ طعٛد عًَ ٢ط يب يؼشَ ، ٜؼ ى ا

ثٗ

َ بٔ عُ٘ عبذ يعضٜض بٔ تشنٚ ،ٞستُذ بٔ ٖٓذ ٟػٝخ َؼ ٜخ عتٝبٜٚ ،)88(١بذ ٚإٔ
تٛقٝع٘ ن ٕ حت َظُ( ٢خ دّ يذٚي ٚ ١ملً ٚ ١يٛىٔ ،أَري صتذ ٚعؼ ٥شٖ )ٚ ،بعذ
َٜٛن بع

بٔ طعٛد سط ي ١ث ْ ١ٝإىل يؼشٜ ٜعٗش فٖ ٗٝتُ َ٘ مبـري أخٚ ٘ٝخؼٝت٘

عً ،٘ٝستزسا َٔ َػب ١عذّ إىالم طش ح٘ٚ ،ن ْ

يشط ي ١تش  ٚبن يًط

 ٚيلٝلٚ ،بن يٛد  ٚيتًْ ٚ .)89( ٜٛتٗ تًو ذت دث ١بكب ٍٛبٔ طعٛد دف يفذ ١ٜإلىالم
أخٚ ،٘ٝقبٛي٘ بظًط ١يذٚي ١يعثُ ْٚ ،١ٝدف يلش ٥ب يظٓ ١ٜٛهل (.)8:
ٚبعذ تًو ذت دث ١ميهٔ ٚؿ

عالق ١بٔ طعٛد يف صتذ  ٚيؼشٜ

ذتج ص بأْٗ ن ْ ط نٓ ١ب طتثٓ  ٤بعض
ذتشب يع مل ١ٝألٚىل حٝ
ٚمت

ٚق

حته ن

حظن يف

يبظٝط ١ىل إٔ ْذيع

بٔ طعٛد يف يبذ  ١ٜعً ٢ذت ٝد َٔ تًو ذتشب،

ملش طً َ ١يؼش ٜحظن  ٚيضعُ  ٤يعشب يف ػب٘ دتضٜش ٠يعشب َٔ ١ٝأجٌ دس٤
(;)8

خطش ذتشب عٔ يبالد يعشب. ١ٝ

11

 عبذ هللا الطالح العثُمين ,ثا ريخ اململكة العزبية الصعىدًة ,ج  ،2ط( ،3د.ن) ،الشٍاض1997 ،م ،ص .12511
 ظلُمان املىس ى ,الحزهة العزبية ,مطذس ظابم ،ص ص .171- 17112
 دمحم عبذهللا ماض ي ,النهضات الحذًثة ,مطذس ظابم ،ص .12813

- Philby, Saudi Arabia, OP. Cit., P.258.
14
 دمحم خعين العلبي ,الحىافض الاهجليزي ـ الفزوس ي في شبه الجزيزة العزبية في اللزن الحاشع عشز ,سظالت دكخىساة ػير ميشىسة ،حامعت ألاصهش ،اللاهشة،1979م ،ص.57
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ذتظن بٔ عً ٞػشَ ٜهْ ١ز ى أبشص يضعُ  ٤يعشب ٚأُِٖٗ

ٚمل ن ٕ يؼشٜ

َشنضا ،ن ٕ بذ َٔ يتع َ ٕٚع٘ ٚكُ ٕ ضت ٝص ٙإىل ج ْب بشٜط ْٚ ، ٝيف يٛق
ْفظ٘ مل تٌُٗ بشٜط ْ ٝيضعُ  ٤يعشب يخش ،ٜٔبٌ ٚكعتِٗ يف ذتظب ٕ َٔ أجٌ
حفغ ت ٛصٕ يك ٣ٛد خٌ ػب٘ دتضٜش ٠يعشب َٔٚ ،١ٝأجٌ إكع ف يك ٣ٛيي قذ حت ٍٚ
رتشٚج عٔ رتط ١يربٜط ْ.)8<( ١ٝ
ٚعٓذَ ق َ

ذتشب يع مل ١ٝألٚىل أؿبخ بشٜط ْ ٚ ٝيذٚي ١يعثُ ْ ١ٝيف ح ي١

حشب يف ْٛفُرب َٔ ع ّ ; Bّ8@8فتظ بك

يذٚيت ٕ إىل نظب ٚد بٔ طعٛد ،فكذّ َٔ

ملذ ١ٜٓملٓٛسٚ ٠فذ عثُ ْ ٞبش ٥ط ١ستُٛد ػهش ٟأليٛط ٖٛٚ ،ٞؿذٜل بٔ طعٛد،
نُ ٚؿٌ إىل يكـ ِٝق دَ ا َٔ يعش م ٚفذ عثُ ْ ٞخش بش ٥ط ١ى يب ب ػ
يٓكٝب(=ٚ ،)8يف تًو ألثٓ  ٤ط سع بشٜط ْ ٝإىل طتُ ي ١عبذ يعضٜض بٔ طعٛد إىل
ؿفٗ حتٚ ٢إٕ مل ٜكِ ب ملؼ سن ١يفعً ١ٝيف ذتشب ٚ ،ط ُٝبعذ إٔ بذأ بشٜط ْٝ
َف ٚك

ْ جخَ ١

ذتظن بٔ عً ٞػشٜ

َه ١يك ٝد ٠ثٛس ٠عشب ١ٝكذ يذٚي١

يعثُ ْ.)8>(١ٝ
ٜٚبذ ٚإٔ َِٖ عبذ يعضٜض بٔ طعٛد أل ٍٚخالٍ ذتشب يع مل ١ٝألٚىل ن ٕ َٓـب ا
عً ٢عذ ٙٚأل ٍٚبٔ سػٝذ يف ح  Bٌ٥فًِ حي سب يؼشٜ

حظن نُ أس د

يعثُ ْٚ ،١ٝمل ٜؼ ى يف ست سب ١يذٚي ١يعثُ ْ ١ٝنُ أس د

يذٚي١

بشٜط ْ B ٝبٌ ن ْ

ط ٝطت٘ ط ٝط ١مل قب ملتأْ ،ٞإ أْ٘ ن ٕ أَ ٌٝإىل بشٜط َْٓ ٝز يبذ  ،١ٜغري أْ٘ مل
ٜـش بزيو ،إ بعذ تٛقَ( ٝع ٖذ ٠د س َ )ٜٔبشٜط ْ ٝيف ع ّ <.)8?( ّ8@8
ٚيعًٌ تبذٍ َٛق

ذتظن بٔ عً ٞب عالْ٘ يثٛس ٠عً ٢يذٚي ١يعثُ ْ ١ٝيف َٔ ْٜٛٝٛ 9

ع ّ = ّ8@8قذ أد ٣إىل تعذ ٌٜنً ٞيًُٛق
حًٝف ا ط تٝج ٝا ٜعتُذ عً ٘ٝيف ىشد يكٛ

يف دتضٜش ٠يعشب B١ٝإر أؿب يربٜط ْٝ
يعثُ ْٚ ،١ٝمح  ١ٜدتٓ

ألمئ يك ٛتٗ
(@)8

يف طٚ ،٤ ٓٝحشَ ٕ ألمل ٕ  ٚيعثُ ْٝن َٔ أ ٟق ٛعذ يػ ٛؿ تِٗ يف يبخش ألمحش .
15

 بىىا مِشان  ,عبذ العزيز آل شعىد ,شيرة بطل ومىلذ مملكة ,جشحمت عبذ الفخاح ًاظين( ،د.ن) ،بيروث( ،د.ث) ،ص ص .129- 128- Philby, Saudi Arabia, OP. Cit., P.393.
17
 مذًدت دسوَش ,ثاريخ الذولة الصعىدًة حتى الزبع ألاول مً اللزن العشزيً ,ط( ،1د.ن) ،حذة1981 ،م ،ص.8418
 فهذ بً عبذ هللا العماسي ,مىشىعة ثا ريخ امللك عبذ العزيز الذبلىماس ي ,مكخبت امللك عبذ العضٍض العامت ،الشٍاض1999 ،م ،ص .3619
 -دمحم عذهان مشاد ,بزيطاهيا والعزب ,ثاريخ الاشحعمار البرًطاوي في الىطً العزبي ,ط ، 1داس طالط لليشش ،دمشم1989 ،م ،ص .294
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 َ ٖٛٚجعٌ بٔ طعٛد َٓذٖؼ ا َٔ ختً ٞذتظن عٔ يعثُ ْٝن ْ ٚلُ َ٘ إىل ج ْب
بشٜط ْ َٔ ٚ ، ٝثِ تلخ ي٘ نثري َٔ ألَٛس يػ َل B١ح ٝعًِ َٔ يث ٛس يظٛسٜن
َٔ مج ع ١حضب يفت  ٠يز ٜٔج ؤ ٚيطًب َظ عذت٘ ،أِْٗ َتفك َ ٕٛيؼش ٜحظن
عً ٢تًو رتط ،١نُ فِٗ يظبب يز َٔ ٟأجً٘ جعٌ أَري يهَ ٜٛب سى يـب
حيزس َٔ ٙيتعشض يًخج ص ،نُ بذ ي٘ يظبب يز ٟجعٌ يظٝذ (بريط ٞنٛنع
 - )Percy Coxنبري ملكُٝن يظ ٝطٝن يربٜط ْٝن يف َٓطك ١رتًٝه ًٜ -ضَ٘
بعذّ َٗ مج ١حًف  ٤بشٜط ْ ٝيف ملٓطك.)99(١
ٚعٓذَ أعًٔ يؼشٜ

ذتظن يثٛس ٠يعشب ١ٝعً ٢يذٚي ١يعثُ ْ ،١ٝختٛف بٔ

طعٛد َٔ ىُٛح٘ ،بتٛحٝذ يبالد يعشب ١ٝحت صع َت٘ مبظ عذ ٠بشٜط ْ ٚ ، ٝذتكٝك١
إٔ يظًط
َف ٚك

يربٜط ْ ١ٝيف يك ٖش ٠أخز
َ ػشٜ

ٚح ُٓٝن د

َٓز بذ  ١ٜذتشب يع مل ١ٝألٚىل جتشٟ

َه ١يذعُ٘ يف يك ّ ٝبثٛسَ ٠ظًخ ١عً ٢يذٚي ١يعثُ ْ،١ٝ

ملف ٚك

تٓتٗ َ ٞيؼشٜ

حظن بذأ َف ٚك

بشٜط ْ ١ٝأخش٣

َ بٔ طعٛد يز ٟن ٕ بٚ ٘ٓٝبن يؼش ٜحظن عذ َ ٤ظتخهِٚ ،ن ٕ أَري صتذ
ْز ى ٜك

َٛقف ا ستشج ا يف قًب ػب٘ دتضٜش ٠يعشب ١ٝب يٓظب ١يًكٛ

يربٜط ْ ١ٝيف

يعش م Bإر ن ٕ حي سب بٔ يشػٝذ يف يؼُ ٍ(ٚ ،)98يف دتٓٛب ن ْ َٓطكْ ١فٛرٙ
متتذ حت ٢قب( ١ًٝعٓض )٠يك ١ٜٛملت مخ ١ذتذٚد يعش م ،نُ ن ْ

يف

ملؼٝخ

يهٚ ، ٜٛقطش ٚ ،يبخش ،ٜٔختؼ َٔ ٢تظ ع ْفٛر ،ٙعً ٢يشغِ َٔ متتعٗ ب ذتُ ١ٜ
يربٜط ْ ،١ٝيزيو فـً بشٜط ْ ٝبن تف قٗ َ ػشٜ
صتذ ،حٝ
ٚتشن

نًف

َهٚ ،١بن تف قٗ َ أَري

بشٜط ْ ٝطًط تٗ يف يك ٖش ٠ب يتف ٚض َ يؼشٜ

ذتظن،

()99

َف ٚك ١عبذ يعضٜض بٔ طعٛد (يبريط ٞنٛنع) ٚ .يف يٛق

يزٟ

ن ْ ف ٘ٝبشٜط ْ ٝقذ أبشَ أَش يثٛس َ ٠يؼش ٜيف ْٗ  ١ٜع ّ < ،ّ8@8ن ْ قذ
عكذ

َع ٖذ( ٠د س َ )ٜٔبٔ طعٛد َٔ قبٌ ثالث ١أػٗش َٔ تف قٗ َ يؼشٜ

21

 بىىا مِشان ,عبذ العزيز آل شعىد ,مطذس ظابم ،ص.13521
 دمحم ظالم العلُىاث ,عالكات عبذ العزيز آل شعىد باللىي املحىاجذة في هجذ والخليج العزبي 2011- 2091م ,سظالت ماحعخير ػير ميشىسة ،الجامعتألاسدهُت1996 ،م ،ص.37
22
 -كذسي كلعجي ,الخليج العزبي ,داس الكاجب العشبي ،بيروث1965 ،م ،ص ص .394- 392
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حظن(ٚ ،)9:ف ٗٝع ف بشٜط ْ ٝب بٔ طعٛد ٚطاليت٘ حه َ ا عً ٢صتذ  ٚإلحظ ،٤
ٚتعٗذ بتكذ ِٜملع ١ْٛيربٜط ْ ١ٝبٔ طعٛد إر َ تعشض يػض ٚخ سج ،ٞنُ ق َ
بشٜط ْ ٝب إلػش ف عً ٢يؼل ٕٚرت سج ١ٝيٓجذ ،فلالا عٔ تعٗذ بٔ طعٛد بعذّ
يهٚ ، ٜٛقطش ٚ ،يبخشٚ ،ٜٔنٌ حًف  ٤بشٜط ْ ٝيف ملٓطك.)9;(١

عتذ  ٘٥عً ٢إَ س
ٚبعذ ريو أخز
ٚصتخ

يعالق

يظًط

(<)9

تتٛثل بن بٔ طعٛد  ٚذته ١َٛيربٜط ْ. ١ٝ

يربٜط ْ ١ٝيف َع دت ١نٌ ح ي ١بظش ١ٜت َٚ B١ن ٕ نٌٌّ َٔ بٔ

طعٛد  ٚيؼش ٜحظن جيٌٗ تف م يخش َ بشٜط ْٚ ، ٝجيٗالٕ َ جيش ٟبن بشٜط ْٝ
ٚفشْظ ح ٍٛتف ق( ١ٝط ٜهع بٝه،)Sykes-Picot ٛ
رتـٝب َٚف ٚكتٗ َ
ْتٗج
تف قٝ

بشٜط ْ ٝط ٝط

قتظ ّ َٓطك ١هلالٍ

يٛٗٝد إلق َٚ ١ىٔ ق َٞٛيًٛٗٝد يف فًظطن(=ٖٚ .)9هز
شتتًف ١يًٗ ١ُٓٝعًَٓ ٢طك ١دتضٜش ٠يعشب B١ٝفعَكذ

َ يذ ٍٚملٓ فظ ١هل يتخٝٝذٖ ٚ ،أبَشَ

ملع ٖذ

 ٚتف قٝ

َ ػٛٝخ

ٚأَش  ٤ملٓطك ١يًظٝطش ٠عً ٚ ،ِٗٝطتخذَ يف ريو أطًختٗ مللثش ،٠ن يذعِ مل ي،ٞ
 ٚيذعِ يعظهشٚٚ ،ٟعٛدٖ هلِ ب ع ف  ٚطتكالٍ  ٚذتُ .)9>(١ٜ
المحىر الثانً :محذداث السٍاست البزٌطانٍت فً شبه الجزٌزة العزبٍت
تظُ

يظ ٝط ١يربٜط ْ ١ٝيف تًو ملشحً ١بتعذد جٗ

سطِ يظ ٝط

ختـ ق ملظلٚي ١عٔ

يربٜط ْ ١ٝيف ػب٘ دتضٜش ٠يعشبٚ ،١ٝن ٕ بن تًو دتٗ

تٓ قل

قذ تـٌ أح ْ ٝا إىل حذ يـش عٚ ،قذ ْعهظ تًو صد ٚج ١ٝعً ٢عالق تٗ َ نٌ
َٔ عبذ يعضٜض بٔ طعٛد يف صتذ ٚ ،يؼشٜ

ذتظن يف ذتج ص(? ٖٞٚ .)9صد ٚج١ٝ

أًَتٗ ملـ حل يربٜط ْ ١ٝيف يذسج ١ألٚىل يهٌ َٔ حه ١َٛهلٓذ يربٜط ْ ١ٝأٚ
(ٚص س ٠هلٓذ ٚٚ ،)India officeص س ٠رت سج ١ٝيربٜط ْ ١ٝعٔ ىشٜل ( ملهتب يعشبٞ

23

- AL-JAZairi, M. Z. A Diplomatic History Of Saudi Arabia (1924-1964), University Microfilms, 1970. P.128.
24
 ًىهان لبِب سصق ،مىكف بزيطاهيا مً الىحذة العزبية2091- 2020 ,م دراشة وثائلية ،ط ،2مشكض دساظاث الىخذة العشبُت ،بيروث1999 ،م ،صص.14- 13
25
 دمحم طاسق مشصوكت ،العالكات الصعىدًة البرًطاهية خالل الفترة 2011 – 2091م ,سظالت ماحعخير ػير ميشىسة ،الجامعت ألاسدهُت2111 ،م ،ص 11326
 علي مدافظت ،مىكف فزوصا وأملاهيا وإًطاليا مً الىحذة العزبية2091 – 2020 ( ,م) ,مشكض دساظاث الىخذة العشبُت ،بيروث1985 ،م ،ص ص .49 – 4827
 أمين الشٍداوي ،ثا ريخ هجذ وملحلاثه وشيرة عبذالعزيزبً عبذالزحمً آل الفيصل وآل شعىد ,ط ( ،5د.ن) ،الشٍاض1981 ،م ،ص.23128
 -مذًدت دسوَش ،ثاريخ الذولة الصعىدًة ,مطذس ظابم ،ص.89
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 )Arab Bureauيف يك ٖش ٠يي سأ يف يؼشٜ

حظن خري َٓفز ملخطط تٗ أثٓ ٤

ذتشب يع مل ١ٝألٚىل(@.)9
أ ٟإْ٘ ن ٕ ٖٓ ى َذسطت ٕ شتتًفت ٕ يًظ ٝط ١يربٜط ْ ١ٝيف تع ًَٗ َ ملٓطك،١
أ A ُٖ ٚملذسط ١يربٜط ْ ١ٝهلٓذ ،١ٜأٚ ٚص س ٠هلٓذ يربٜط ْ ١ٝيي تش ٣إٔ َـًخ١
بشٜط ْ ٝتهُٔ يف كُ ٕ تأَن ىشٜل هلٓذ عرب رتًٝه يعشبٚ ،ٞإٔ يظٝطش ٠عً٢
بالد يعشب جيب إٔ تتفل َ َـ حل بشٜط ْ ٝيف هلٓذ(ٚ ،):9إٔ ٜه ٕٛريو عٔ ىشٜل
بظط يٓفٛر عً َٓ ٢ىل رتًٝه يعشب َٚ ٞج ٚسٖ َٔ ٖز ٙيبالد Bإر

كشٚس ٠يف

إػش ى يعشب َ يربٜط ْٝن يف ذتشب كذ يذٚي ١يعثُ ْ ١ٝخٛف ا َٔ غلب َظًُٞ
هلٓذ ،ألَش يزٜ ٟلعٗ يف َٛق حشج ،نُ أْٗ
يي ن ْ

تع ف بش ٚيعشب طتكالي١ٝ

خز ٠يف ْتؼ س ْز ىٚ .تش ٣إٔ ط ٝطتٗ طٛف تلد ٟإىل حفغ َـ حل

بشٜط ْ ٝب يتُهٔ َٔ بٓ ٖ ٤ز دتظش ي ٛؿٌ بن يؼشم  ٚيػشب د ٕٚإٔ ٜؼ سنٗ
ف ٘ٝأحذٚ ،تش ٣أْ٘ َٔ يلشٚس ٟيتكشب َٔ يضع ِٝيعشب ٞبٔ طعٛدٚ ،تكْ ١ٜٛفٛر،ٙ
 ٚع ف ب٘ صع ُٝا عً ٢يعشب يٝه ٚ ٕٛطط ١يتٓفٝز أٖذ ف بشٜط ْ.):8( ٝ
أَ ملذسط ١يث ْ ١ٝفتك كُٔ ْط م عٌُ ٚص س ٠رت سج ١ٝيربٜط ْ ١ٝيف يٓذٕ يي
ن ٕ ميثًٗ ملهتب يعشب ٞيف يك ٖشٚ ،٠ن ٕ ٜٓعش إىل ملـًخ ١يربٜط ْ َٔ ١ٝص ١ٜٚ
يبخش ملتٛطط عٔ ىشٜل تأٜٝذ ألطش ٠هل مش ١ٝبـفتٗ أْظب أد  ٠يتخكٝل أٖذ ف٘،
ٚخ ؿ١ا بعذ تع  ٕٚيعشب َعٗ يف ىشد يعثُ ْٝنَٚ ،ظ عذتٗ دتٛٝؾ ذتًف  ٤أثٓ ٤
ذتشب يع مل ١ٝألٚىلٜٚ ،ش ٣يف ريو ٚف  ً٤يًؼش ٜحظن ٚأصت ي٘ يزْ ٜٔلُ ٛإيِٗٝ
يف ذتشبٚ ،ق د ٚدتٛٝؾ يعشب ١ٝيطشد يعثُ ْٝن َٔ ملٓطك B١إر ٜش ٣أّْ٘ ب إلَه ٕ
ٚك ح جض ميٓ َتذ د ْفٛر فشْظ إىل هلٓذ ،ب ْؼ  ٤حه ١َٛأ ٚحهَٛ

عشب١ٝ

 ٚط ُٝيف دَؼل ذتُ  ١ٜقٓ  ٠يظٜٛع ٚىشٜل هلٓذ(. ):9
ٚسأ

ٚص س ٠رت سج ١ٝيربٜط ْ ١ٝيف يٓذٕ يي ن ٕ ميثًٗ ملهتب يعشب ٞيف

يك ٖش ٠يف ػخف يؼشٜ

حظن خري َٓفز ملخطط تٗ ٚ Bريو ملٛقع٘ دتػش يف يف

29

 حىصٍف كىظخنر ،العزبية الصعىدًة ( 2011-2021م) مً اللبيلة إلى امللكية ,جشحمت شاكش إبشاهُم( ،د.ن) ،اللاهشة1996 ،م ،ص ص .14 - 1331
 فان دس مىلين ،امللك ابً شعىد والجزيزة العزبية الىاهضة ,داس امللك عبذ العضٍض ،الشٍاض1999 ،م ،ص .7231
 ًىهان لبِب سصق ,مىكف بزيطاهيا مً الىحذة العزبية ,مطذس ظابم ،ص .1332
- Robert, Lacey, The Kingdom, Harcourt Brace Jovanich Publishers, New York, 1981, P. P.160-161
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دتضٜش ٠يعشب ٚ ،١ٝهِ َٛقع ١يذٜين يزٜ ٟعط ٘ٝأفلً ١ٝعً ٢غري َٔ ٙذته ّ
يعشب نؼش ٜملهٚ ،١خ دّ يألَ نٔ ملكذط ١يف ذتج صْٚ ،ظب٘ ميتذ إىل يشطٍٛ
ؿً ٢هلل عًٚ ٘ٝطًِ ،ألَش يز ٟجعً٘ َلٖالا يك ٝد ٠يثٛس ٚ ٠يتف ف يعشب حٛي٘(.)::
نُ إٔ يظ ٝط ١يربٜط ْ ١ٝيف تًو يف  ٠تأثش

بعذد َٔ يظ ط ١يربٜط ْٝن

يب سص ٜٔيز ٜٔن ٕ هلِ أثش نبري يف زتش ٣يظ ٝط ١يربٜط ْ ١ٝيف ملٓطكَِٗٓٚ ،١
يه بنت ػهظبري ( )Shakespeareيز ٟن ٕ يب دئ يف

تف م َ بٔ طعٛد عً٢

تٛقَ ٝع ٖذ ٠د س ٜٔيف ع ّ <ٚ ،ّ8@8ج ٕٛفًٝيب (ٚ ،):;( )JohnPhilbyنالُٖ
ن ٕ عً ٢تـ ٍ ٚثٝل ب بٔ طعٛد يف يش ٜض ،يف حن ن ٕ ٖٓ ى يف دت ْب يخش
َٔ ػب٘ دتضٜش ٠يعشب ١ٝيٛس ْع (ٚ ):<()Lawrenceن ٕ َٔ أنرب مللٜذ ٜٔيًؼشٜ
حظن ٚط ٝط ١هل مشٝن يف ملٓطك.):=(١
يزيو ميهٔ َعشفٚ ١دس طْ ١ؼأ ٠يذٚي ١يظعٛد ١ٜيث يث ٚ ،١يذ ٍٚهل مش ١ٝيف
ملؼشم يعشب ٚ َٔ ٞق يعالق
فُٓز إٔ بذأ كع

يربٜط ْ َ ١ٝيك ٣ٛيعشب ١ٝيف َطً يكشٕ يعؼش،ٜٔ

يذٚي ١يعثُ ْ ٚ ١ٝكخ ا يًع ٕ ٝبذأ

ملـ حل يربٜط ْ ١ٝيي ن ْ

ستـٛس ٠يف يظ حٌ تأخز ىشٜكٗ إىل يذ خٌ يف ػب٘ دتضٜش ٠يعشب ،١ٝألَش يزٟ

33

 فخحى العفُفي  ,مشكالت الحذود الصياشية لشبه الجزيزة العزبية ,ط ،2مكخبت مذبىلي ،اللاهشة1988 ،م ،ص.31134
 هاري شيت جىن فيلبي1961- 1885( ,م) :أو الحاج عبذهللا فُلبي :معدششق وكاجب بشٍطاوي ،ولذ في ظُالن ،وحعلم في بشٍطاهُا ،وخذم خكىمخه في الهىذ1915- 1918م ،ثم في العشاق ،ودخل الشٍاض عام 1917م مع وفذ بشٍطاوي ،وحعشف إلى عبذالعضٍض آل ظعىد ،وظافش إلى حذة ،وٍلىل :إهه اخخلف مع
ً
ً
ً
خكىمخه في ظُاظت الششق ألاوظط ،وظافش إلى بالده معخلُال ،وعاد بعذ ظىت إلى العشاق ،وأضبذ معدشاسا في خكىمت العشاق عام 1921م ،ثم سئِعا
للمعخمذًً البرًطاهُين في ششق ألاسدن 1924- 1921م ،واظخلال ثاهُت لخالف مع ألامير عبذهللا ،وعاد إلى بالده ،ثم عاد عام 1926م إلى الععىدًت ،عمل
بالخجاسة الحشة في حذة ،ومىز رلك الىكذ كان ٌعمل بطفت شخطُت ،وأوشأ في الععىدًت ششكاث الظخيراد العُاساث وػيرها ،وكام بشخالث احخاص بها الشبع
ً
ً
الخالي بذعم مً عبذالعضٍض ،وأعلً إظالمه عام 1931م فاصداد كشبا مً امللك عبذالعضٍض ،ودخل معه مكت والطائف ،وضىف ( )15كخابا باإلهجليزًت منها:
جاسٍخ هجذ ،وأسض ألاهبُاء ،وٍىبُل الجضٍشة العشبُت ،وبالد العشب الععُذة ،ثم طشده امللك ظعىد بً عبذالعضٍض بعبب اهخلاده لعُاظخه جىفي في بيروث عام
1961م.
35
 لىراوض ثىماس إدوارد (2011- 2111م) :ظُاس ي بشٍطاوي ،عشف بلىساوغ العشب ،دسط الخاسٍخ وآلاثاس في حامعت أكعفىسد ،واهضم إلى بعثت آلاثاس في بالدما بين النهشًٍ عام  1911م ،وبلى بعذ البعثت في البالد العشبُت ًخعلم لهجاتها املحلُت ختى عام 1914م ،ثم الخدم بجهاص املخابشاث الخابع للجِش البرًطاوي
ً
أثىاء الحشب العاملُت ألاولى في مطش ،ثم اهضم عام 1916م إلى اللىاث العشبُت ضذ الذولت العثماهُت بلُادة ألامير فُطل بً الحعين ،ولعب دوسا مهما في
جلك الثىسة ،وعمل على كطع الخط الحذًذي الىاضل بين املذًىت ودمشم ،وكاد الجِش العشبي إلى العلبت ،ودخل مع الجِش العشبي دمشم عام 1918م،
ً
وسافم ألامير فُطل إلى مؤجمش العالم في فشظاي عام 1919م ،ولعب دوسا في جىفُز ظُاظت بشٍطاهُا ،وبعذ فشل مؤجمش العالم سحع إلى بالده بعذ أن هكث
الحلفاء بىعىدهم للعشب ،واهضم إلى اللىاث الجىٍت البرًطاهُت باظم معخعاس "سوط" ووشش مزكشاجه ،وله مً الكخب :ثىسة الصحشاء ،وأعمذة الحكم
العبعت.
36
 -فان دسمىلين ,امللك ابً شعىد ,مطذس ظابم ،ص ص .75- 74
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أد ٣يف يٓٗ  ١ٜإىل تـ ٍ َب ػش بن يربٜط ْٝن  ٚبٔ طعٛد يف صتذٚ ،ب ٚ ِٗٓٝيؼشٜ
حظن يف ذتج ص(>.):
ٚن ٕ ذتظن بٔ عًٜ ٞتُت مبٛق جٝذ َٔ ْ ح ١ٝملظ عذ ٠يعظهش١ٜ
يربٜط ْ ،١ٝإك ف ١إىل ق ١ُٝتذخً٘ يظ ٝط ٞأٜل ا ،فُٔ يٓ ح ١ٝيعظهش ١ٜن ٕ
ػشَ ٜه ١حيتٌ َٓطك ٚ ١قع٘ ٚطط رتطٛط يعثُ ْ ١ٝيف ػب٘ دتضٜش ٠يعشب ،١ٝيف
حن مل ٜهٔ يف َكذٚس إلدسٜظ ٞيف عظري  ٚإلَ ّ حي ٢ٝيف ي ُٔٝيك ّ ٝبأنثش َٔ
ػٌ حشن ١يكٛ

يعثُ ْ ١ٝيف َٓ ىكِٗٚ ،يف يٛق

يز ٟن ٕ ف ٘ٝبٔ طعٛد بعٝذا

عٔ َش نض يعثُ ْٝن ٚخطٛىِٗ ن ٕ يف َكذٚس ذتظن كشب يكٛ
بالد يعشبٚ ،قط خطٛط َ ٛؿالتٗ َ

يعثُ ْ ١ٝيف

يؼُ ٍْ َ ،فٛر ٙيذٜين يف يع مل

إلطالَ.):?(ٞ
ٚتف قِ رتالف بن يؼشٜ

حظن  ٚبٔ طعٛد عٓذَ أعًٓ ًَه ١ٝذتظن بٔ

عً ٞيف @ 9أنتٛبش َٔ ع ّ = َٔ ،ّ8@8د ٕٚإٔ ٜتِ يتف ِٖ َظبك ا عً ٢ريو َ ط ٥ش
أَش  ٤يعشب ٚسؤط ٚ ،ِٗ٥يف ىًٝعتِٗ ألَري عبذ يعضٜض بٔ طعٛد أَري صتذ ،ثِ أخز
يؼشٜ

ٜع ٌَ أَش  ٤يعشب مبٔ ف ِٗٝبٔ طعٛد َع ًَ ١ألتب ع ،فبعذ إعالٕ يثٛس٠
إىل بٔ طعٛد بٗذٚ ،١ٜمخظ١

ٚإعالٕ ْفظ٘ ًَه ا عً ٢يعشب ،بع

ف جٓ،٘ٝ

ٚمخظ ١عؼش أيف ا أخش ٣يف ع ّ >ٚ ،ّ8@8ريو خالف يع د ٠ا ٚنأْ٘ ٜشٜذ إٔ ٜك ٍٛي٘A
طتعٔ بٗز ٙيٓكٛد عً ٢كبط ألَٛس يف ٜ ٚتو فكذ أؿبخ ت بع ا يٓ ا ٜٚبذ ٚإٔ بٔ
طعٛد قذ فِٗ ملػضٚ ،٣ن ٕ سد ٙإٔ أسطٌ إىل يؼش ٜحظن سط يٜ ١طًب إي ٘ٝحتذٜذ
ذتذٚد بن صتذ  ٚذتج ص Bنٜ ٞفِٗ يؼشٜ
يهت ب يز ٟأسطً٘ بٔ طعٛد إىل يؼشٜ

إٔ بالد صتذ َظتكًٚ ،١مم ج  ٤يف
يف ٖز يـذد قٛي٘( Aقذ ٜه ٕٛحذ

بٚ ٓٓٝبٓٝهِ ط ٤ٛتف ِٖ يف مل ك ،ٞفال بذ إرا َٔ يتف ِٖ ٚريو بإٔ حتذد ذتذٚد
بٚ ٓٓٝبٓٝهِ فتض ٍٚيؼهٛىٚ ،تتل ع

َٔ أٌٖ صتذ ملظ عذ ) ،فًِ ٜهٔ َٔ

37

 ظلُمان املىس ى ,النهضة العزبية الحذًثة ,مطذس ظابم ،ص .65638
 -أخمذ شلبي ,مىشىعة الحاريخ إلاشالمي ,مج ،7داس العلم للمالًين ،بيروث1975 ،م ،ص.193
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يؼش ٜإ إٔ سد ٙعً ٘ٝبكٛي٘( Aإَ إْو طهش ٕ  ٜبٔ طعٛدٚ ،إَ إْو زتٓ ،ٕٛأفال
تعًِ أل ٟأَش قُٓ !! ٚأ ٟغشض ْبػ.):@()ٞ
ٚن ٕ بٔ طعٛد قبٌ ريو قذ أٚح ٢إىل يظًط
حظن بٔ عًًَ ٞه ا عً ٢يعشب عٓذَ عشك

يربٜط ْ ١ٝبكب ٍٛتتٜٛه يؼشٜ
عً ٘ٝيظًط

يربٜط ْ ١ٝيكب

رتالف B١ح ٝسد عً ِٗٝبكٛي٘ ( Aىُ ي ٞب رتالفٚ ،١إْ ٞأس ٖٛ َٔ ٣أجذس بٗ َٔ
يؼش ٜحظن)( ،);9إ أْ٘ كطش يظخب قبٛي٘ ٖز ف ُٝبعذ(ٚ .);8يف كَٛ ٤ٛق
حظن ٚتطًع ت٘ يك ٝد ١ٜيًعشب ْتكذ بٔ طعٛد يؼشٜ

طعٛد َٔ يؼشٜ

بٔ

ذتظن،

طذ B٣ن ْٗٛتٛصع عً٢
ٚأخرب ٙبإٔ َ ٛسد مل ٍ  ٚيظال يي تكذَٗ بشٜط ْ ٝي٘ تزٖب ُ
أعذ د نبري َٔ ٠يؼٛٝخ  ٚألتب ع عذمي ٢يف ٥ذ ٚ .);9(٠يع ٖش إٔ بٔ طعٛد ن ٕ
خيؼ َٔ ٢إلَذ د

يربٜط ْ ١ٝيًؼش ٜحظن يي قذ تلًٖ٘ يضع َ ١يعشبٚ ،إقـ ٤

َٓ فظ ٘ٝعٔ يظ ح ١مبٔ ف ِٗٝبٔ طعٛد ْفظ٘.
ٚمل ن ْ سدٚد يؼش ٜحظن طًب ١ٝعًَ ٢ط يب بٔ طعٛد ح ٍٛحتذٜذ ذتذٚدB
إر مل ٜع ف يؼشٜ

ذٚد د خٌ ػب٘ دتضٜش ٠يعشب ،١ٝأدسى بٔ طعٛد َػض٣

يؼش ٜحظن ،يزٜ ٟشٜذ َع ًَت٘ نت ب ي٘ ٚيٝع نخ نِ َظتكٌ يٓجذ Bيز ط سع
بٔ طعٛد إىل تـ ٍ ب يربٜط ْٝن ٚ ،جتُ َ (نٛنع) ،يػشض إلٜل ي٘ بعذّ
قبٛي٘ يًتبع ١ٝيًؼشٜ
عتذ ٤

حظن أ ٚيثك ١بٓ ،ٙ ٜ ٛإ إٔ (نٛنع) تعٗذ ي٘

ُ ٜت٘ َٔ

ذتظن ،تٓفٝز ا ملع ٖذ ٠د س ،ٜٔنُ تعٗذ بعذّ ع ف بشٜط ْ ٝب يؼشٜ

حظن ًَه ا عً ٢يبالد  ٚيعشب نًٗ ٚ ،إمن ًَه ا عً ٢ذتج ص فكط ،نُ ىُإٔ
(نٛنع) بٔ طعٛد ب جي د تظَ ١ٜٛؼشف ١بعذ ذتشب( ٚ .);:تل يشفض يربٜط ْٞ
إلعالٕ يؼشٜ

حظن ْفظ٘ ًَه ا عً ٢يعشب يف َش طال

بشٜط ْ َ ٝيؼشٜ

حظن إثش تًكب٘ بٗز يًكب يف ع ّ = Bّ8@8إر يفت بشٜط ْْ ٝعش يؼش ٜحظن إىل
ريو َٔ خالٍ ملزنش ٠يي بعث

بٗ ذته ١َٛيربٜط ْ ١ٝيًؼشٜ

حظنٚ ،ج ٤

39

 أمين الشٍداوي ,ثا ريخ هجذ ,مطذس ظابم ،ص.21241
 املصذرهفصه ,ص 23141
- Hodgkin, E.C., Two King in Arabia, Letters form Jedah 1923-1925 and 1936-1939, Reader Buillard, Ithaca Press, 1993, P.149.
42
- Ibid, P.150.
43
 -خافظ وهبت ،جزيزة العزب في اللزن العشزيً ,ط ،4مكخبت النهضت املطشٍت ،اللاهشة1961 ،م ،ص.188

للعلىم اإلنسانٍت واالجتماعٍت

265

العذد ( ) 7المجلذ (ٌ ) 11ىلٍى 2015م

ISSN : 2410-1818

دور بريطانيا يف الصراع الهاشمى السعودي يف الحجاز 1925-1908م | د .أحمد العرامي

ْتب  ٙمسٛنِ إىل يٓك ط يت ي A١ٝتالحغ

ف( A ٗٝتشغب حه ١َٛجاليت٘ إٔ تًف

ذته ١َٛيربٜط ْ ١ٝإٔ يًكب يز ٟختزمت ٙٛط ٝدتهِ ٜك ّٛعً ٢أط غ ق،َٞٛ
ٚيٝع عً ٢أط غ ألقط س ٖٞٚ ،تظجٌ َ ؿذس عٓهِ َٔ إٔ بٔ طعٛد  ٚإلدسٜظٞ
حيهُ ٕ بالدٚ ، ُٜٗأْ٘

سغب ١يظُٛنِ يتذخٌ يف ػل ،) ُْٗٚنُ يفت

ذته ١َٛيربٜط ْْ ١ٝعش يؼشٜ
يًُظًُن ،حٝ

حظن َظبك ٚحزست٘ َٔ إعالٕ ْفظ٘ خًٝف١

ج  ٤يف يشط يٚ( A١تالحغ حه ١َٛجاليت٘ أْهِ تشنتِ قل١ٝ

رتالف ١يًع مل إلطالَ ٞيٝكشس ف ُٝبعذ َٔ يز ٟحيتٌ ٖز ملٓـب رتطريٖٞٚ ،
تتفل َ ٖز ٙرتط ١ذته.);;()١ُٝ
ٜٚتل َٔ تًو ملزنش ٠يربٜط ْ ١ٝحتزٜش ملًو حظن بعذّ يتذخٌ يف ػلٕٚ
حتزٜش َٔ ٙيكذ ّٚعً ٢إعالٕ ْفظ٘ خًٝف١

دسٜظ ٚ ٞبٔ طعٛد ،نُ تلُٓ
يًُظًُن يف ملظتكبٌ.

ٖٚهز ع ف بشٜط ْ ٝب ذتظن ًَه ا عً ٢ذتج ص فكط ،نُ مل تع ف ب٘
فشْظ ٚإٜط ي ٝإ بٛؿف٘ ًَه ا عً ٢ذتج صٚ ،مل حيلش ممثال فشْظ ٚبشٜط ْٝ
حتف ٍ يز ٟتٛج ف ٘ٝيؼش ٜحظن ًَه ا عً ٢يعشب يف جذ ٠يف ; ْٛفُرب =.ّ8@8
يظًط

يربٜط ْ ١ٝعٔ سفلٗ تًكب يؼش ٜحظن بًكب ًَو يعشب ،يف

ٚقذ عرب

يربق ١ٝيي بع

يظري ٖٓشَ ٟهُ ٖ (H.MackMahoon( ٕٛإىل ٚص س٠

بٗ

رت سج ١ٝيربٜط ْ ١ٝيي ج  ٤ف( A ٗٝإْٓ ْعشا ملع ٖذ تٓ يي ْع ف بٗ ب طتكالٍ
ذته ّ يعشب عٔ يخشْ ،ٜٔظتطٝ

ع ف ب يؼشٜ

فكط)(<;) ،نُ عرب فشْظ ٚسٚط ٝعٔ ريو ملٛق

حظن ًَه ا يًخج ص

ب يتع  َ ٕٚبشٜط ْ َٔ ٝخالٍ

َزنشَ ٠ؼ ن ١أسطًتٗ إىل ألَري عبذ هلل بٔ ذتظن ب طِ حهَٛ

بشٜط ْٝ

يععُٚ ،٢فشْظ ٚ ،سٚط ، ٝبت سٜخ  :دٜظُرب > ،ّ8@8أٚكخ تًو ملزنش ٠إٔ ٖزٙ
يذ ٍٚتع ف ب يؼشٜ

حظن سٝ٥ظ ا مس ٝيًؼعٛب يعشب ١ٝيف ثٛستٗ عً ٢ذتهِ

يعثُ ْٚ ،ٞأْٗ تع ف بظُ ٙٛفكط ح نُ ا ػشع ٝا  ٚقع ٝا يًخج ص ،نُ أٚكخ إٔ
ٖز ٙيذٍٚ
44

تظتط ٝإٔ تع ف ب خت ر يؼش ٜحظن أ ٟيكب ًَه ٞقذ ٜثري يفشق١

 على مدافظت ،مىكف فزوصا واملاهيا وإًطاليا ,مطذس ظابم ،ص.51- F. O.371/2782/22/0339, Dated 6 Nov. 1916
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ذت كش Bمم قذ ٜلش ب يتظ ١ٜٛيظ ٝط ١ٝيٓٗ  ١ٝ٥يًبالد يعشب١ٝ

عً ٢أط غ َشض Bف يتظ ١ٜٛيٓٗ  ١ٝ٥يًبالد يعشبٜ ١ٝتِ يتٛؿٌ إي ٗٝب تف م يع ّ َ
ذته ّ يعشب يخشٖٚ ،ٜٔز أَش َتٛق َ د َ

يذٚيت ٕ حًٝفتن يربٜط ْٝ

َٚتفكتن َعٗ مبٛجب تف ق( ١ٝط ٜهع بٝه )ٛعً ٢تكظ ِٝملؼشم يعشب،ٞ
 ٚيٓه

ب يٛعٛد ملعط  ٠يًؼشٜ

حظن(=;) ٚ .ػو أْ٘ ن ٕ بٔ طعٛد دٚس يف

ذتل ٍٚد ٕٚع ف بشٜط ْ ٝبًكب ذتظن Bإر إٕ بٔ طعٛد سفض َٓز يبذ  ١ٜتف ٚض
يؼش َ ٜبشٜط ْ ٝب طِ يعشب ،نُ إٔ َٛق َذسط ١هلٓذ يربٜط ْ ١ٝمللٜذ ٠بٔ
طعٛد ٚ ،ملٓ  ٠٤ٚيًؼشٜ
يتـذ ٟيتطًع

حظن ،يعب دٚس ا َُٗ ا يف محٌ ذته ١َٛيربٜط ْ ١ٝيف

يؼش ٜحظن ٚىُٛح ت٘ يظ ٝط.١ٝ

ٚيكذ دف رتالف بن َذسطي هلٓذ  ٚيك ٖش ٠ذته ١َٛيربٜط ْ ١ٝإىل يعٌُ عً٢
ٚك خط ١جذٜذ ٠يًتٛفٝل بن ملذسطتن ،فأسطً

يربٜط ْ ١ٝس ْٚيذ طتٛسص

يظًط

(َ َٔ )Ronald Storrsهتب يك ٖش ٠يض ٜس ٠يبـش ٠يف َطً ع ّ > ّ8@8يًتذ َ ٍٚ
يربٜط ْٝن ملؼتػًن يف ػل ٕٚرتًٝه يعشب ،ٞثِ قشس ص ٜس ٠يش ٜض ملك بً ١بٔ طعٛد،
ٚيهٓ٘ كطش ملشض أؿ ب٘ يف يطشٜل إٔ ٜعٛد د ٕٚص ٜس ٠بٔ طعٛد(>;).
ٚٚجذ بشٜط ْ ٝيف يـش ع بن يؼش ٜحظن  ٚألَري عبذ يعضٜض بٔ طعٛد فشؿ١
يلُ ٕ َ ُٗ٥ ٚع ا يتخكٝل أنرب َه طب َٔ نال يطشفن Bيزيو عًُ عً ٢تػز١ٜ
أطب ب يٓض ع بن يطشفن يـ حل ط ٝطتٗ يي متثً يف تًو ملشحً ١يف يكل  ٤عً٢
يٓفٛر يعثُ ْ ٞيف ػب٘ دتضٜش ٠يعشبٚ ،١ٝػعش نٌ َٔ بٔ طعٛد  ٚيؼشٜ

حظن

بأْ٘ ٜتُت بتأٜٝذ بشٜط ْ ٝيف َ ٛجٗ ١يخش يتثبًَ ٝه٘(?;).
المحىر الثالث :مىقف بزٌطانٍا من النزاع الهاشمً السعىدي حوىل واحتوً تزبوت
والخزمت (1921-1917م)
جتذد رتالف بن يؼشٜ

حظن  ٚبٔ طعٛد قبْ ٌٝتٗ  ٤ذتشب يع مل ١ٝألٚىل،

ٚن ٕ طبب رتالف يٓض ع عً ٢تبع ١ٝتشب ٚ ١رتشَ ٚ ُٖٚ ،١حت ٕ  ٚقعت ٕ إىل يؼشم
46

- F.O.382/13 Dated 6 Nov., 1916; Ruling Families of Saudi Arabia, vol. l, P.197.
47
 خافظ وهبت ،جزيزة العزب ,مطذس ظابم ،ص ص .211- 21148
– - Mohamad, Iqbal, Emergency of Saudi Arabia. (a Political study of King Abu – Al- Aziiz Ibn Saud 1901-1953), Mohamad Iqbal
St
Sudiyah, Publishers, India, 1 ed, 1977, P.35
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َٔ يط ٚ ، ٥س  ٤جبٌ حلٔ عً ٢خت ّٛملٓطك ١يؼشق ١ٝيًخج ص  ٚيػشب ١ٝيٓجذُٖٚ ،
َٔ ملٓ ىل ذتذٚد ١ٜبن صتذ  ٚذتج صٚ ،طه ُْٗ َٔ يب دٚ ،١ٜقذ خلعت يًذٚي١
يظعٛد ١ٜألٚىلٚ ،تش ٚح ف ُٗٝملب دئ يظًف َ ١ٝبن َذ ٚجضس(ٚ .)49قذ ن ْ تًو
ملٓطكَ ١ث سا يًخالف بن بٔ طعٛد  ٚيؼش ٜحظن ،ح ٝن ٕ يؼش ٜحظن ٜش٣
إٔ ٖز ٙدتٗ

ت بع ١يًخج صٜٚ ،عترب طه ْٗ َٔ سع ٚ ،ٙ ٜأس د َِٓٗ إٔ ٜعٗش ٚي٤ ٛ

 ٚرتلٛع ي٘ٚ ،ن ٕ أَري َٓطك ١رتشَ َٔ ١ألػش ف يعب دي ١يزٜٓ ٜٔتُ ٞإيِٗٝ
يؼشٜ

حظن ْفظ٘ ٖٛٚ ،يزٜ ٟك ّٛبتعٝن أَري رتشَٖٚ ،١ز ٜعين إٔ ملٓطك١

إد س ٜن ْ تتب ذتج ص

()50

ٚ .ن ْ ٖز ٙحج ١ذتظن ،أَ بٔ طعٛد فكذ بشس

دع  ٙ٤مبًه ١ٝرتشَ ١عً ٢أط غ  ِٗ٥ ٚي٘
ٚمم ص د َٔ جف  ٤يعالق

()51

.

إٔ طه ٕ ي ٛحتن ملزنٛستن ن ْ ٛقذ تبعٛ

يذع ٠ٛي ٖٛب ١ٝيظًفَٓ ١ٝز أ ّ ٜيذٚي ١يظعٛد ١ٜألٚىل(ٚ ،)52مل طتع د عبذ يعضٜض ٍ
طعٛد يش ٜض يف ع ّ ْٚ ،ّ8@99ؼش ْفٛر ٙيف صتذ تـٌ بِٗٚ ،ت ٛؿًَ ٛع٘ٚ ،جذدٚ
عٗذِٖ ي٘ٚ ،عذ ٚأْفظِٗ َٔ سع ٚ ،ٙ ٜأخز بٔ طعٛد ٜه تبِٜٗٚ ،شطٌ َٔ ٜتعٗذ
بٓؼش يتع ي ِٝي ٖٛب ١ٝبٚ ِٗٓٝمج
حظن يذ ٣يظًط
رتالف(ٚ .)54قذ عًً

يضن ْٚ ،)53(َِٗٓ ٠تٝج ١يزيو حته يؼشٜ

يربٜط ْ ،١ٝيي ح ٚي
يظًط

يتٛفٝل ب ٚ ، ُٗٓٝيتٛطط َٔ أجٌ حٌ

يربٜط ْ ١ٝأطب ب يٓض ع ح ٍٛي ب ٚ ١رتشَ ١إىل

طببن Aأحذُٖ دٜينٚ ،ث ْ ُٗٝط ٝطٚ ،ٞإٔ يظبب يظ ٝط ٖٛ ٞيٓض ع بؼإٔ ملًه١ٝ
يفعً ١ٝملٓطك ١رتشَ ،١نُ أػ س

يتك سٜش إىل ختٛف بشٜط ْْ ٝز ى َٔ تـ ٍ

(فخش ٟب ػ ) ممثٌ يذٚي ١يعثُ ْ ١ٝب يؼشٜ
بٔ طعٛد َٔ َع سك ١يتٓعُٝ

حظن أ ٚبٔ طعٛدٚ ،حزس بشٜط ْٝ

إلد س ١ٜيف رتشَ١

()55

.

49

 إًف بِعىن ،ابً شعىد ملك الصحزاء ,جشحمت عبذهللا الذلُمي ،مكخبت امللك عبذالعضٍض العامت ،الشٍاض1999 ،م ،ص .18851
 ظعىد بً هزلىل ،ثاريخ ملىن ال شعىد ,ط( ،1د.ن) ،الشٍاض1961 ،م ،ص ص .144- 13351
 مططفى الىداط ،آل شعىد في الجزيزة العزبية مً اللبيلة إلى الذولة ,ط ،1داس الكاجب العشبي ،اللاهشة1986 ،م ،ص .11552
 أخمذ بً صٍنى دخالن  ،أمزاء البلذ الحزام ,مطذس ظابم ،ص.32453
 حىصٍف كىظخنر ،العزبية الصعىدًة ,مطذس ظابم ،ص ص .31- 2954
- F.O.371/4146 [91521]- Dated 24 Jun, 1919, Ruling Families of Saudi Arabia, vol. l, P, P.197-198.
55
 -هجذة فخحي ضفىة ،الجزيزة العزبية في الىثائم البرًطاهية ,مج ،4ط ( ،1د.ن)( ،د.م)1916 ،م ،ص ص .269- 268
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يف حن ىًب بٔ طعٛد َظ عذ ٠بشٜط ْ ٝكذ ٖجُ
رتشََٗ ،١ذدا ب يتٛق

ذتظن ملتهشس ٠عً٢

عٔ كبط إلخ ٕ ٛإر مل ٜتٛق

رتشَ ،١بكٛي٘ ٚ( Aهلل ئ أنَ ٕٛظل ٚا عُ طٝخذ )
ٜٚعٗش إٔ نالا َٔ بٔ طعٛد  ٚيؼشٜ

()56

ذتظن عٔ َٗ مج١

.

حظن ن ٕ ٜظع ٢يهظب  ٤ ٚيكب ٌ٥

ملك ١ُٝيف تًو ملٓ ىل عٔ ىشٜل يذعِ مل دٚ ،ٟتكذ ِٜملعْٛ

 ٚهلذ  ٜاا ٚخب ؿ١

يؼش ٜحظن اا يز ٟطتط ع خالٍ يثٛس ٠جتٓٝذ يهثري َٔ أبٓ  ٤يكب  ٌ٥يًكت ٍ كذ
يذٚي ١يعثُ ْ ١ٝعٔ ىشٜل ألَ ٚ ٍ ٛيظال  ،يف حن إٔ بٔ طعٛد مل ٜظتط ْز ى
َٓ فظ َٛ ١سد يؼشٜ

مل ي B١ٝحٝ

كطش ٙإىل َٗ دْ ١يؼشٜ

خض  ٔ٥بٔ طعٛد خ  ،١ٜٚألَش يزٟ

نْ

حظن Bيف ع َٚ .ّ8@8>ٚ ّ8@8= ٞقذ ن ْ

ي٤ ٛ

ْز ى يـ حل ذتظن(.)57
ٚأسطٌ يؼشٜ
أعًٔ يؼشٜ

حظن يف ع ّ > ّ8@8ثال محال َتت ي ١ٝعً ٢رتشَ ١بعذ إٔ

خ يذ بٔ يل ٟمتشد ٙعً ٢يؼشٜ

يًٛقٛف َع٘ كذ يكٛ

حظنٚ ،أخز ٜظتٓٗض ُِٖ ألٖ يٞ

ذتج صٚ ،١ٜمج سج ي٘ يف رتشَٚ ١حتـٔ ف ٚ ، ٗٝتـٌ ب بٔ

طعٛدٚ ،دخٌ يف ى عت٘ٚ ،أخز ٜٓؼش يذع ٠ٛي ٖٛب ١ٝبن يكب ٚ ،ٌ٥يف تًو ألثٓ  ٤عن
يؼشٜ

حظن ق ك ٝا يًخشَ ،١إ إٔ خ يذ بٔ يل ٟىشدٚ ٙأسجع٘ إىل َهٚ ،١عً٢

يشغِ َٔ َط يب يؼشٜ

ملتهشس ٠إىل خ يذ بٔ يل ٟب ذتلٛس إىل َه ١إ أْ٘ سفض

ذتلٛسَٛ ،كخ ا يًؼش ٜحظن طتكاليٝت٘ ،فأَش يؼش ٜحظن بعضي٘ٚ ،عن أحذ
أبٓ  ٤عُ٘ بذ ا َٓ٘ (.)58
 ٚطتط ع خ يذ بٔ يلٖ ٟضمي ١ذتُال

يي أسطًٗ يؼشٜ

حظن إىل رتشَ،١

ٚمل تش َ أْب  ٤يٓـش إىل يكب  ٌ٥جمل ٚس ٠حملٝط ١ب ب ٚ ١رتشَْ ،١لُ إىل خ يذ
فكٜٛ

ػٛنت٘ٚ ،أخز ٜؼعش بكٛت٘ ،يهٓ٘ مل ٜظتٗٔ ب رتطش حملذم ب٘ َٔ قبٌ

ذتج ص ،فأسطٌ إىل بٔ طعٛد ٜطًب َظ عذت٘ َك بٌ إٔ ٜل ْفظ٘ حت مح ٜت٘

()59

.

56 - Asher, Susser, The Hashemites in the Modern Arab World, Frank Cass, London, 1995. ., P.59.
57

 أخمذ ععت ،معجزة فىق الزمال ,ط ،3املطبعت ألاهلُت اللبىاهُت( ،د.م)1971 ،م ،ص .7458
 أمين ظعُذ ،الثىرة العزبية الكبري (ثا ريخ مفصل جامع لللضية العزبية في ربع كزن) ,مج( ،3د.ن) ،اللاهشة( ،د.ث) ،ص ص .138- 13759
 -عبذهللا العثُمين ،ثاريخ اململكة العزبية الصعىدًة ,مطذس ظابم ،ص ص .161- 159
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ٚقذ طتج ب بٔ طعٛد يطًب خ يذ بٔ يلٚ ،ٟسأ ٣ي ٖٛب ٕٛٝإٔ يٛقٛف َ أٌٖ
رتشَ ١كشب ا َٔ دتٗ د( ،)60ح ٝإٕ طه ٕ ي ٛحتن ِٖ َٔ أتب ع ملزٖب ي ٖٛب.ٞ
ٚيف ريو يٛق يعب ي ٖٛب ٕٛٝدٚس ا َُٗ ا يف ْؼش يذع ٠ٛي ٖٛبٚ ،١ٝدعِ طتكش س
يكب  ٌ٥يبذ ،١ٜٚمم عضص َ ٛق

بٔ طعٛد يز ٟأسطٌ يف أنتٛبش َٔ ع ّ ?ّ8@8

ح ٛي );<9( ٞأسبعُ ٚ ١٥مخظن َك تالا ملظ عذ ٠خ يذ بٔ يل ٟكذ يؼشٜ
ٚقذ ػج ْتـ س خ يذ بٔ يل ٟعً ٢قٛ

يؼشٜ

()61

.

حظن عبذ يعضٜض بٔ طعٛد

عً ٢إلطش ع يذعِ خ يذ بٔ يل ،ٟنُ إٔ ٖٓ ى ع ٌَ ٛأخش ٣دفع

بٔ طعٛد غتٓ ّ

يفشؿ ٚ ،١يٛقٛف إىل ج ْب خ يذ بٔ يل ،ٟف ىل يع ًَن يذٜين  ٚيظ ٝط ،ٞن ٕ
يع ٌَ

قتـ د َُٗ ٟا يف دخ ٍٛبٔ طعٛد يـش ع َ يؼش ٜحظن Bح ٝن ْ

تشب ٚ ١رتشَ ١تؼهالٕ طٛق ا َُٗ ا يبَٓ ٝتج
ٚنزيو يع ٌَ

 َٛٚػ ٞإقً ِٝصتذ يف ذتج ص،

ط تٝج ٞفُٗ ميثالٕ خط دف ع أ ٍٚعً ٢ذتذٚد بن صتذ

 ٚذتج صٚ ،إٕ تشنُٗ يًؼش ٜحظن ٜعين تعشض ممتًه
ٚأخز يؼشٜ

حظن ٜبع

بٔ طعٛد يًخطش(.)62

ذتًُ ١تً ٛألخش ٣إلخل ع طه ٕ  ٚحي تشب١

 ٚرتشَ ١يز ٜٔث س ٚكذٚ ،ٙىًب ٛيٓجذ َٔ ٠بٔ طعٛد ،ألَش يز ٟطتذع ٢يٛط ى١
يربٜط ْ ١ٝبن يطشفن ،إ إٔ تًو يٛط ى ١فؼً يف َُٗتٗ بظبب سفض يؼشٜ
حظن

ع ف بأ ٟحل بٔ طعٛدٚ،بظبب إٔ تًو ملظ ع ٞيربٜط ْ ١ٝن ْ عٔ

ىشٜل يشبط بن َظ ع ٞيظًط
حظنٚ ،بن َظ ع ٞيظًط

يربٜط ْ ١ٝملٛجٛد ٠يف يك ٖش ٚ ،٠ملتـً ١ب يؼشٜ
يربٜط ْ ١ٝيف يعش م ،يي تتب ٚص س ٠هلٓذٚ ،تلٜذ بٔ

طعٛد كذ يؼش B ٜح ٝن ٕ فًٝيب يف دتٓ ١يٛط ىَٓ ١خ صا بٔ طعٛد( ،)63يزيو
حزس يلب ط يربٜط ْ ٕٛٝيف يك ٖش ٠يف ع ّ ? َٔ ّ8@8خطٛس ٠عذّ يتض ّ بشٜط ْٝ
َ يؼشٜ

حظنٚ ،دع ٛإىل دعُ٘ كذ بٔ طعٛد ،نُ حزس َٔ تٓ صٍ ذتظن

عٔ يعشؾ ٖٛٚ ،أَش ٜعذ َلش ا ب ذتشن ١يعشب ١ٝكذ يعثُ ْٝن ،نُ حزس

61

 -بىىا مِشان ،شيرة بطل ,مطذس ظابم ،ص .315

62

 -مذًدت دسوَش ،ثاريخ الذولة الصعىدًة ,مطذس ظابم ،ص ص .111- 99

- Susser, The Hashemities, OP. Cit., P.59.
- Philby, Saud Arabia, OP. Cit., P.372.
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يتك سٜش يربٜط ْ ١ٝيـ دس َٔ ٠يك ٖش ٠يف ٜ ٜٓش َٔ ع ّ ? َٔ ّ8@8تظً ٝبٔ طعٛد
َٚظ عذت٘ يف يعًُٝ

يعظهش ١ٜعًَ ٢ظت ٣ٛنبري(.)64

ٚعً ٢إثش هلض  ِ٥ملتت ي ١ٝيي َٓ ٝبٗ قٛ
ب عذ د محً ١كخُ ١ق َٗ ٛح ٛي ٞطبع١

يؼشٜ

حظن ،ق ّ يف ع ّ @ّ8@8

ف َك تٌ ،د عُ ا إ ِٖ ٜبتجٗٝض

ن فٚ ،)65(١ٝعٗذ بٓ٘ ألَري عبذ هلل بك ٝد ٠تًو ذتًُ ١يًظٝطش ٠عً ٢رتشَٚ ١تشب،١
ٚتأدٜب خ يذ بٔ يلٚ ٟطه ٕ ملٓطكٚ ،١إع دتِٗ إىل يظ ٝد ٠ذتج صٚ ،١ٜق ّ بٔ
طعٛد مب ٛجٗ ١ريو فأعذ جٝؼ ا نبريا بك ٝد ٠خ يذ بٔ يل ٟأَري رتشَٚ ،١ب غ
ألخري يكٛ

ذتج ص ١ٜيي ٜكٛدٖ ألَري عبذ هلل بٔ ذتظن ي َٔ ٜٛ َ 9< ١ًٝع ّ

@ ّ8@8يف حن َٖ ٞظتػشق ١يف يٓ ،ّٛفأٚقع ٛيزعش يف ملعظهشٚ ،مت ٖضمي١
دتٝؽ ذتج صٚ ،ٟن د

ته ١ٜ ْٗ ٕٛعبذ هلل بٔ ذتظن يز ٟطتط ع يفش س

ْ ج ٝا بشٚح٘ ،بعذ ٖز ٙملعشن ١متهٔ إلخ َٔ ٕ ٛدخ ٍٛتشب ٚ ١رتشَٜٚ .)66(١زنش
ملًو عبذ هلل إٔ صت ت٘ يف تًو ملعشن ١ن ْ َعجض َٔ ٠ملعجض (.)67
ٚميهٔ يك ٍٛإٔ ٖضمي ١تشبَ ١ثً كشب ١ق ؿُ ١يًخهِ هل مش ٞيف ذتج ص،
ٚؿ س بذ  ١ٜيٓٗ  ١ٜي٘ ،نُ أثش
بع َٚ ،١أظٗش كع

هلضمي ١طًب ا عً ٢ذتظن ٚأبٓ ٚ ،٘٥أٌٖ ذتج ص

ذتظن أَ ّ خـ ،َ٘ٛألَش يز ٟػج بٔ طعٛد يًعٌُ عً٢

يظٝطش ٠عً ٢ذتج صٚ .قذ أػ س ملًو عبذ هلل يف َزنش ت٘ إىل إٔ يف  ٠ي ٛقع ١بن
 ٚقع ١تشب ٚ ١رتشَٚ ،١بن قذ َ٘ٚإىل ػشم ألسدٕ ٖ ٞف  ٠كطش ب ٚقًل عً ٢يٛىٔ
َٚـريٚ ،ٙعً ٢يٓٗلٚ ،١عً ٢ي ٛيذ ْفظ٘( ،فًكذ ٚجذت٘ عٓذ سجٛع ٞإىل ملشنض
نثري يٓظ ،ٕ ٝنثري ي دد ،قًٌٝ

عتُ د عً َٔ ٢ن ٕ ٜعتُذ عًٚ ،٘ٝأْ٘ ن ْ

يتًو هلضمي ١خطٛستٗ )(.)68
 َٔٚثِ ػهً تًو ملٛقعَٓ ١عطف ا خطري ا يف ت سٜخ يعالق

ذتج ص ١ٜيٓجذ B١ٜإر

أؿب بٔ طعٛد ٜتُت بٗٝب ١أنرب أَ ّ سع َ ٙ ٜربٖٓ ا عً ٢أْ٘ يك ٠ٛيل سب ١يف ملٓطك.١
- Susser, The Hashemities, OP. Cit., P.55

65

 هجذة فخحي ضفىة ،الجزيزة العزبية في الىثائم البرًطاهية ,مطذس ظابم ،ص.14166
 أمين ظعُذ ،ملىن املصلمين املعاصزيً ودولهم( ،د.ن) ،اللاهشة( ،د.ث) ،ص ص .347- 34267
 عبذهللا بً الحعين ،مذهزاجي ,الذاس ألاهلُت لليشش ،مكخبت بشهىمت ،عمان1989 ،م ،ص ص .214- 21368
 -املصذرهفصه ,ص ص .219- 218
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حظن بٗز ٙألخب سُ ،رعش َٔ ٖز ٙذت دثٚ ،١أخز ٜظتٓجذ

يربٜط ْ ١ٝخؼَ َٔ ١ٝت بع ١بٔ طعٛد يطشٜل إىل َه ٚ ١ملذ ٚ ،١ٜٓحتالٍ

ذتج صٚ ،قل  ٘٥عً ٢حهِ ألػش ف فٚ ، ٗٝقذ ن ْ
– طَ ُٝذسط ١يك ٖشٚ ٠عً ٢سأطٗ يٛس ْع -

يربٜط ْْ ١ٝز ى

يظًط

تض ٍ تلٜذ يؼش ٜحظن نك٠ٛ

أٚىل يف ػب٘ دتضٜش ٠يعشب ،١ٝيف حن ن ٕ (فًٝيب) ٜك يف دت ْب يخش مللٜذ بٔ
طعٛد(ٜٚ ،)69ش ٣إٔ بٔ طعٛد ٖ ٛيؼخف يز ٟميهٔ ملش ٖٓ ١عً ٘ٝيف حتكٝل
 ٚملكَٛ

ملـ حل يربٜط ْ ١ٝيف ملٓطكٚ ،١إٔ ي٘ َٔ إلَه ْ

َ جتعً٘ يؼخـ١ٝ

ألق ٣ٛيف ػب٘ دتضٜش ٠يعشب.)70(١ٝ
ٚقذ سجخ

نف ١يظًط

يربٜط ْ ١ٝيف يك ٖش ٠يف تأٜٝذ يؼشٜ

ْض ع٘ َ بٔ طعٛد ح ٚ ٍٛحي تشب ٚ ١رتشَٚٚ ،١جٗ

يظًط

حظن يف

يربٜط ْ ١ٝإْز سا إىل

بٔ طعٛد ب خال ٤ملٓطك ٚ ١يعٛد ٠جبٝؼ٘ إىل صتذٚ ،حزست٘ َٔ يتٛغٌ يف ألس كٞ
ذتج صٚٚ ،١ٜعذت٘ بتظ ١ٜٛملؼ نٌ يع يك ١بن يفشٜكن ملتٓ صعنٚ ،سكخ بٔ طعٛد
يألَش ي ٛق ْ ٚ ،ظخب بك ٛت٘ إىل صتذ Bخٛف ا َٔ بشٜط ْ ٝيي ن ٕ يف ح ج َ ١ط١
إىل َظ ْذتٗ (.)71
ٚبعذ تًو ذت ٛد  ٚيٛط ى

يربٜط ْ ١ٝط د

ذتذٚد يٓجذ ١ٜذتج ص ١ٜف َٔ ٠

يظه ٚ ٕٛهلذ ٤ٚخالٍ ع َٚ )ّ8@99 – 8@8@( ٞتب دٍ خالهل يطشف ٕ مله تب
يٛدٚ ،١ٜد س

بن َٓذٚب ُٗٝعذَ ٠ب حث  ،أطفش

عٔ مس

يؼشٜ

حظن

يًٓجذٜن ب ذته.
ٚعً ٢يشغِ َٔ تب دٍ يشط  ٌ٥يٛد ١ٜبن بٔ طعٛد  ٚذتظن بٔ عً ،ٞإ إٔ ريو
مل ٜل حذ ا يًٓض ع يك  ِ٥بن صتذ  ٚذتج صٚ Bريو يتُ غ ذتذٚد دتػش ف ١ٝيي مل
حتذد بٛك ، ٛألَش يز ٟتشى جمل ٍ َفتٛح ا بن يطشفن يف دع  ٤نٌ َُٓٗ
ًَهٝتٗ أ ٚت بعٝتٗ ي٘ ،ب إلك ف ١إىل رتالف

ملزٖب ١ٝب ٚ ، ُٗٓٝألىُ ع يف يظٝطش٠

عً ٢ن ٌَ ػب٘ دتضٜش ٠يعشب ١ٝيذ ٣نٌ َٔ بٔ طعٛد  ٚذتظن ،خ ؿ ١بعذ إٔ
- Susser, The Hashemities, OP. Cit., P.P.55-57.

71

 أمين ظعُذ ،الثىرة العزبية الكبري ,مطذس ظابم ،ص.14171
 -أمين الشٍداوي ،ثا ريخ هجذ ,مطذس ظابم ،ص ص .251- 249
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بٔ طعٛد ق ٠ٛذتظن يف تشبٚ ،١مم ص د رتالف ب ُٗٓٝإٔ يؼشٜ

ع د  َٓٚأٌٖ صتذ َٔ تأد ١ٜفشٜل ١ذته يف ع ّ ّ8@98
ٚيف ظٌ تًو يعشٚف ط ٤

عالق ١يؼشٜ

حظن

(.)72

ذتظن بٔ عً ٞب ذته١َٛ

يربٜط ْ ،١ٝيي تُٗٗ ذتظن مبخ ب  ٠خـُ٘ بٔ طعٛدٚ ،دعُ٘ َ د ٜا َٚعٓ ٜٛاٚ ،قذ
عرب ذتظن عٔ ريو يف سط  ٌ٥ػذٜذ ٠يًٗج ١بع بٗ إىل ذته ١َٛيربٜط ْ B١ٝففٞ
بشقَ ١ٝلسخ ١بتأسٜخ @ َٔ ٜٜٛٓٛ 8ع ّ @ ّ8@8إىل ملعتُذ يربٜط ْ ٞيف جذٖ ٠ذد
ذتظن بٔ عً ٞبشٜط ْ ٝب يتٓ صٍ عٔ حهِ ذتج ص Bإر ٜك ٍٛيف يربق( A١ٝإْ٘ إر
بشٜط ْ ٝدعُ٘ ب يط ٥ش

سفل

 ٚيشػ ػ  ،ف ٕ َٔ ألفلٌ يتٓ صٍ عٔ

يعشؾ)(.)73
أ ٟإٕ ست ٚ
ؿٝ

يـً

يي أجشتٗ بشٜط ْ ٝبن يؼشٜ

حظن  ٚبٔ طعٛد َٓز

 ،ّ8@99مل تهٔ ط ٣ٛتػري

ى س ١٥تع ٌَ َعٗ بٔ

ع ّ @ ّ8@8حت ٢ؿٝ

طعٛد بؼهٌ ٜلُٔ حت يف٘ َ بشٜط ْٚ ، ٝكُ ٕ ٚؿ ٍٛملعْٛ
ب َه ٕ بشٜط ْ ٝإٜك ف يعًُٝ

إي٘ٝ

()74

 ،إر ن ٕ

يعظهش ١ٜقبٌ ق ، َٗ ٝيهٓٗ مل تتخز إجش ً٤

س دع ا كذ بٔ طعٛد ،بٌ َ ختزت٘ ٜعذ ٚأنثش َٔ بعض ملظ ع ٞيذبً َٛط ١ٝيي
تظُ بٗ أٖذ ف يظ ٝط ١يربٜط ْٚ ،١ٝن ٕ َٛق

بشٜط ْ َٔ ٝيٓض ع يف تشب١

 ٚرتشَ َٔ ١كُٔ ٖز ٙألٖذ ف(.)75
ٚعٓذَ ْتٗ

ذتشب يع مل ١ٝألٚىل تٛج٘ ذتظن ب طِ يعشب إىل بشٜط َْ ٝط يب ا

إ ٖ ٜب يٛف  ٤ب يتض َ تٗ ٚٚ ،عٛدٖ يتخكٝل يذٚي ١يعشب ١ٝيهربٚ ،٣عٓذَ ملظ
بشٜط ْ ٝإٔ يؼش ٜحظن مبط يب٘ ٖز ٙطٝخشج عٔ يذ ٥ش ٠ملشط ١َٛي٘ ٚفك ا يًظ ٝط١
يربٜط ْٚ ،١ٝيًخذ َٔ ىُٛح
ملظ عذ

يؼٗش ١ٜيًؼشٜ

ذتظن ،ق َ
حظن ،يف يٛق

ب خت ر إجش ٤
ْفظ٘ طتُش

َٓٗ َ Aتخفٝض
يف دف

ملعْٛ

يعظهش ٚ ١ٜمل د ١ٜبٔ طعٛد ،عً ٢يشغِ َٔ ؿذٚس قش س ب ٜك ف ٖز ٙملظ عذ ،
أ ٟإٕ بشٜط ْ ٝبذأ تتًُف َٔ يتض َ تٗ جت  ٙذتظنٚ ،أخز مت ٌٝضت ٛبٔ طعٛد.
72

 املصذرهفصه ,ص .27773

- F.O.636/7/ Dated 16 Jun. 1919, Ruling Families of Saudi Arabia, vol, l. P.199.
74
 اًف بِعىن ،ابً شعىد ملك الصحزاء,مطذس ظابم ،ص .19375
- Susser, The Hashemities, OP. Cit., P. 56.
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المحىر الزابع :مىقف بزٌطانٍا من سٍطزة ابن سعىد على الحجاس فً عام 1925م
تب بٔ طعٛد بعذ ْتـ س ٙيف َٛقع ١تشب ١يف ع ّ @ٚ ّ8@8طٝطشت٘ عً ٢عظري يف
ع ّ ٚ ،ّ8@99عً ٢ح  ٌ٥يف ع ّ  ّ8@98ط ٝط١
يثال

يت يَ ،١ٝظتػالا تذٖٛس عالق

ْتع س َ ذتج ص خالٍ يظٓٛ

ذتظن َ بشٜط ْٚ ، ٝعضيت٘ عٔ يبًذ ٕ

يعشب ١ٝألخش ،٣فأخز ٜعذ يعذ ٠يػض ٚذتج ص(.)76
ٚميهٔ يك Aٍٛإٕ فهش ٠غض ٚذتج ص بذأ ت طخ يف رٖٔ بٔ طعٛد قبٌ ع ّ
; Bّ8@9ف ْتـ س ق ٛت٘ عً ٢جٝؽ يؼشٜ
فتخ

حظن يف َٛقع ١تشب ١يف ع ّ @ ّ8@8قذ

يطشٜل أَ ّ ق ٛت٘ يًتكذّ ضتَ ٛه ١ملهشَ ،١إ إٔ بشٜط َْٓ ٝعت٘ٚ ،جعً

ق ٛت٘ ت ج عٔ يتكذّ ضت ٛذتج ص.
ٚمم ص د َٔ حتُّع بٔ طعٛد ملٗ مج ١ذتج ص ٖ ٛإعالٕ خالف ١ذتظن يف عُّ ٕ
يف < َ 8سغ ; ،ّ8@9ألَش يز ٟأغلب بٔ طعٛد َٔٚ ،ثِ ػٔ محً ١كذ يؼشٜ
حظنَ Bعتربا إٔ خالفت٘ غري ػشع.)77(١ٝ
نُ إٔ فؼٌ َلمتش يهٜٛ

يف ع َ ّ8@9;- 8@9: ٞيف تظ ١ٜٛملؼ نٌ

ذتذٚد ١ٜبن هل مشٝن يف ذتج ص ٚ ،يعش مٚ ،ػشم ألسدٕ ٚ ،بٔ طعٛد يف صتذ ،قذ
أقٓ بٔ طعٛد بإٔ جري ْ٘ َٔ ألػش ف أؿبخ ٛحيٝط ٕٛب٘ َٔ نٌ دتٗ .
ٚبٓ  ً٤عً َ ٢تكذّ َٔ خالف ذتظن َ بشٜط ْٚٚ ، ٝؿ ٍٛألَٛس إىل دسج١
يكطٝع ١بٚ ، ُٗٓٝجذ بٔ طعٛد إٔ يٛك يظ ٝطَ ٞال ُ٥ا ي٘ َٔ مج ٝيٓ ٛحَٔ ٞ
أجٌ يتكذّ إىل َهٚ ،١إْٗ  ٤ذتهِ هل مش ٞيف ذتج صٚ ،ن ْ َٓ د  ٠ذتظن
ب رتالف ١يف عُّ ٕ يف ع ّ ; ّ8@9قذ أغلب َظًُ ٞهلٓذ َٚـش ٚأنثش ١ٜيع مل
إلطالَ ٚ ٞط ُٝبٔ طعٛد ،فأخز ٜشطٌ يشط  ٌ٥عٔ ىشٜل بٓ٘ فٝـٌ إىل دتٓ١
رتالف ١يف هلٓذ ،يي ن ْ تك َٛقف ا كذ يؼش ٜحظن َب ٓٝا يٓعش ٠يظعٛد١ٜ
يف رتالف ١يي تلنذ عً ٢أْ٘ حيل جملُٛع ١إطالَ ٚ ١ٝحذ ٠تكشٜش َـري رتالف،١

- Fouad, AL-Farsy, Saudi Arabia, a case Study in Development, London, 1978, P.41.
77
 -عمش الحضشمي ،العالكات ألاردهية – الصعىدًة ,داس مجذ الوي ،عمان2113 ،م ،ص ص .58- 57
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ٚأْ٘ جيب عكذ َلمتش إطالَ ٞحيلش ٙممثً ٕٛحكٝك ٕٛٝعٔ جملتُع

إلطالَ ١ٝيًب

يف أَش رتالف.)78(١
ٚن ٕ يٛفذ يز ٟأسطًت٘ دتٓ ١رتالف ١هلٓذ ١ٜإىل ذتج ص قذ ٚؿٌ يف ػٗش ٜ ٜٓش
ع ّ < ،ّ8@9قذ أعًٔ ٚقٛف٘ َ بٔ طعٛدَٚ ،ظ عذت٘ إلْؼ  ٤دٚي١
دٚس يًؼشٜ

ذتظن ٚأ ٚدٚ ،)79(ٙبهظب ملٛق

ٜه ٕٛف ٗٝأٟ

هلٓذ ٟكُٔ بٔ طعٛد يتأٜٝذ

يربٜط ْ Bٞألَش يز ٟػجع٘ عً ٢حتالٍ ذتج ص.
ٚأخريا عٓذَ ٚجذ بٔ طعٛد ْفظ٘ ست ى ا ب رتـ َٔ ّٛنٌ جٗ ١بعذ إٔ تٛصع
هل مش ٕٛٝيف يعش م ٚػشم ألسدٕ  ٚذتج صٚ ،بعذ فؼٌ َلمتش يهٚ ، ٜٛإيك  ٤تبع١ٝ
فؼٌ مللمتش َٔ قبٌ بشٜط ْ ٚ ٝبٔ طعٛد عً ٢ملًو ذتظنٚ ،عذّ حظِ يظًط
يربٜط ْ ١ٝيـش ع بن ملًو حظن  ٚبٔ طعٛد عكذ ألخري جتُ ع ا يف يش ٜض يف ْٜٛٝٛ
ع ّ ; ،ّ8@9حلش ٙنب س إلخ ٕ ٛيٓجذٜنٚ ،بن هلِ كع

ذتظنٚ ،عذّ َتث ي٘

أل ٟحًٚ ،ٍٛإؿش س ٙعً َٓ ٢يٓجذٜن َٔ ذته يز ٖٛ ٟسنٔ َٔ أسن ٕ إلطالّ،
نُ أث س يف ريو مللمتش قل ١ٝرتالف ،١يزيو ىًب َِٓٗ تكشٜش رتط ١يي طٝظريٕٚ
عً ٗٝإص  ٤هل مشٝن(ٚ .)80بعذ يبخ  ٚملذ ٚي ١مت

تف م عً َٗ ٢مج ١ألقط س يثالث١

يي حيهُٗ هل مش ٕٛٝيف ٚق  ٚحذ َٔ ،أجٌ ػػٌ أبٓ  ٤ملًو ذتظن يف ػشم
ألسدٕ  ٚيعش م عٔ صتذ ٚ ٠يذُٖ يف ذتج ص(.)81
ٚحتشن

يكٛ

حظب رتط ١ملٛكٛع ١جت  ٙألسدٕ  ٚيعش م  ٚذتج صٚ ،مل

ن ْ ػشم ألسدٕ  ٚيعش م حت
يكٛ

ْتذ ب يربٜط ْ ،ٞمت دحش قٛ

إلخ ٕ ٛمبظ عذ٠

يربٜط ْ ١ٝيف تًو ملٓ ىل  ٚتهبٝذٖ خظ ٥ش ف دح.١

ٚأسطٌ بٔ طعٛد دتض ٤ألنرب َٔ ق ٛت٘ ملٗ مج ١ذتج ص جبٗت٘ يشٝ٥ظَ ١
ألػش فٚ ،ػشع  ٜٗجِ ذتذٚد ذتج ص ١ٜيٓجذٚ ،١ٜبعذ َك  ١َٚمل تذّ ىٜٛالا َٔ
يكٛ

ذتج ص ١ٜطتٛىل دتٝؽ يٓجذ ٟعً ٢يط  ٥يف = طبتُرب ;.)82(ّ8@9
78

- Susser, The Hashemities, OP. Cit., P.78.
- Hodgkin, Two kings in Arabia, OP. Cit., P.82.
80
- Iqbal, Emergency of Saudi Arabia, OP. Cit,. P.133.
81
 عبذاللطُف الطباغ ،بزيطاهيا ومشكالت الحذود بين الصعىدًة وشزق ألاردن,ط ,2مكخبت مذبىلي ،اللاهشة1999 ،م ،ص.4582
- AL-Farsy, Saudi Arabia, OP. Cit., P.41.
79
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ٚيعٌ يظكٛط يظش ٜملذ ١ٜٓيط  َٚ ٥ستهب ف َٔ ٗٝجش  ِ٥قذ ْؼش
يف أضت  ٤ػب٘ دتضٜش ٠يعشبٚ ،١ٝيف يٛق ْفظ٘ طتٓجذ يؼشٜ

رتٛف

حظن ب ذته١َٛ

يربٜط ْ ،١ٝإ أْٗ عتزس عٔ إَذ د ٙب مللٕ  ٚيزخ ٥ش َتزسّع ١بعذّ تذخًٗ يف ألَٛس
يذ ١ٜٝٓيف ملٓطكٚ ،١يهٓٗ أبذ
َٓ٘ ريو ٚ .نتف

طتعذ دٖ بتٛطٝط قٓـًٗ بن يطشفن إر ىًب

ب سط ٍ بشق ١ٝإىل بٔ طعٛد حتزّس َٔ ٙيتعشض ذت ٠ ٝذتج ج

يربٜط ْٝن ( هلٓٛد) ،أ ٚعشقً ١دخٛهلِ إىل ألَ نٔ ملكذطٚ ،١مل تؼش يربق١ٝ
يربٜط ْ ١ٝإىل نٝف ١ٝيتع ٌَ َ ذتظن أ َ ٚأ ٟحكٛم ي٘ يف ذتج ص ٚ ،طتٓته بٔ
طعٛد َٔ تًو يربق ١ٝإٔ بشٜط ْ ٝقذ ختً عٔ ذتظنٜٚ ،لنذ ٖز ملٛق

يتك سٜش

يربٜط ْ ١ٝيي أػ س إىل إٔ بٔ طعٛد حيًِ ٖ ٛيخش نُ حيًِ يؼشٜ

حظن

ب َرب ىٛس ١ٜعشب ١ٝحيهُٗ ٖٚ ٛخًف ؤ ،ٙيهٔ ذتظن عتُذ – نُ تؼري تًو
يتك سٜش – عًَ ٢شتضق ،١يف حن ن ٕ حت إَش ٠بٔ طعٛد قٛ

نبريٜ ٠ذفعٗ

يتعـب يذٜين إىل أػذ أْ ٛع يتلخ ١ٝب يٓفع ،نُ تُؼري يتك سٜش إىل إٔ جضٜش٠
يعشب مل تهٔ َتخذ ٚ ،٠ميهٔ إٔ ته ٕٛنزيوٚ ،إٔ ذتشن ١ذت ي ١ٝبٔ
طعٛد ٖ ٞسد فعٌ ىبٝع ٞكذ يفهش ٠يكٚ ،١َٝٛإٔ تٓ صٍ يؼش ٜحظن عٔ يعشؾ
طٝظشع يف تذٖٛس ذتشن ١يعشب ١ٝيف ػهًٗ ذت كشٚ ،بزيو طٛف ٜتٝظش حٌ
ملظ  ٌ٥يف يعش م ٚطٛسٚ ٜفًظطن ،حظب خطٛط تهَ ٕٛكبٛي ١عً ٢يظ ٤ ٛيًخًف ٤
 ٚألٖ ي ٞيف تًو يبًذ ٕ(.)83
ٚبٗز ف ٕ بشٜط ْ ٝأعط

يل ٤ٛألخلش إىل بٔ طعٛد يهٜ ٞتكذّ إىل َه،١

 ٜٞٗٓٚذتهِ هل مش ٞيف ذتج ص Bإر إٕ بشٜط ْ ٝعتُذ عً ٢حت ي

بٔ طعٛد

َعٗ  Bفكذ ن ْ س فل ١ملط َ ملًو حظنٚ ،متظه٘ ب يعٗٛد يي قطعتٗ ي٘ إب ٕ
تـ ٍ َع٘ قبٌ إقذ َ٘ عً ٢ق ٝد ٠يثٛس ٠يعشب ١ٝكذ يذٚي ١يعثُ ْ A١ٝيزيو ػجع
بشٜط ْ ٝبٔ طعٛد ٚأَذت٘ ب مل ٍ  ٚيظال يًكل  ٤عً ٢حهِ ألػش ف يف ذتج ص(.)84
إٕ دخ ٍٛإلخَ ٕ ٛذ ١ٜٓيط ٥
حهِ ألػش ف ف B ٗٝح ٝت ٛي

ٖ ٛبذ  ١ٜذتهِ يظعٛدٜن يًخج ص١ٜ ْٗٚ ،

ألحذ ٚ ،تٓ صٍ ذتظن عٔ يعشؾ ألنرب أبٓ ٘٥

83

 هجذة فخحي ضفىة ،الجزيزة العزبية في الىثائم البرًطاهية ,مطذس ظابم ،ص.28284
 -حلىب باشا ،حياجي في املشزق العزبي ,جشحمت عبذالشخمً الشُخ ،ط  ،1ألاهلُت لليشش والخىصَع ،عمان2112 ،م ،ص.189
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ألَري عً Bٞبٓ  ٤عً ٢ىًب عًُ ٚ ٤أع ٕ ٝذتج ص

()85

يز ٜٔأذت ٛعً ٢ملًو حظن

ب يتٓ صٍ عٔ يعشؾ(ٚ ،)86قذ عتزس ألَري عً ٞبٔ ذتظن يف يبذ  ١ٜعٔ قب ٍٛيبٝع١
ب ملًو بذ ا َٔ  ٚيذ Bٙحفع ا يهش َ ٚ ١يذ ،ٙفأسطٌ أٌٖ َهٚ ١أٌٖ جذ ٠إىل ذتظن
بٔ عً ٞيربق ١ٝيت ي A١ٝمب إٔ يؼعب ذتج ص ٟبأمجع٘  ٚق يٕ يف يفٛك ٢يع َ١
بعذ فٓ  ٤دتٝؽ ملذ ف ٚ ،عجض ذته ١َٛعً ٢حمل فع ١عً ٢ألس ٚ ٚألَٚ ،ٍ ٛمب
إٔ ذتج ص بالد َكذطٜ ١عين أَش ٙعُ ّٛملظًُن Bيزيو ف ٕ ألَ ١قشس ْٗ  ٝ٥ا تٓ صٍ
يؼش ٜحظنٚ ،تٓـٝب بٓ٘ ألَري عًًَ ٞه ا عً ٢ذتج ص فكطَ ،كٝذا ب يذطتٛس،
ػشٜط ١إٔ ٜٓضٍ عً ٢سأ ٟملظًُن ٚأٌٖ ذتج ص يف حتكٝل َ هلِ ٚسغ ٥بِٗ يف إؿال
ػل ٕٚيبالد مل د ٚ ١ٜملعٓٚ ،١ٜٛإٔ ٜه ٕٛيًبالد زتًظ ٕ Aأحذُٖ ْ ٝبٚ ٞىين إلد س٠
ألَٛس يذ خً ٚ ١ٝرت سج ٚ ،١ٝيخش ػٛسٜ ٟٚته َٔ ٕٛأعل َٓ ٤تخبن َٔ ملظًُن
عً ٢ختالف بالدَُِٖٗ ،ت٘ إلسػ د  ٚملظ عذ ٠عً ٢إؿال

يؼل ٕٚيذ خً١ٝ

 ٚرت سج ٚ ،١ٝهلل ملٛفل مل ف ٘ٝيـال (.)87
ٚبعذ َه تب

َتعذد ٠بن هل ١٦ٝذتج ص ١ٜيي تٛي قل ١ٝتٓ صٍ ذتظن عٔ

يعشؾ ،تشدد ذتظن أ ٚا ،ثِ أبذ ٣طتعذ د ٙيًتٓ صٍ عٔ يعشؾ ،يهٓ٘ ػ ط إٔ
ٜه ٕٛيتٓ صٍ أل َٔ ٟأ ٚد ٙب طتثٓ  ٤ألَري عً ،)88(ٞغري إٔ هل ١٦ٝسد عً ٘ٝب يربق١ٝ
يت ( A١ٝذت ي ١حشجٚ ٚ ١ق يًُخ بش  ،ف ٕ نٓتِ

تتٓ صٍ يألَري عً ٞفٓظ حِ

بًظ ٕ إلْظ ْ ١ٝإٔ تتٓ صي ٛجاليتهِ حت ٢تتُهٔ ألَ َٔ ١تؼه ٌٝحهَ ١َٛلقت١
حكٓ ا يذَ  ٤ألبش َٔ ٤ ٜملظًُنٚ ،ميهٓٗ ملخ بشٜ َٔ َ ٠ش ٕٚىشٜك ا يٓج تِٗ،
ٚيٝع َٔ ٛٓٝػ ؤٚ ، ٚإر تأخشمت يف إج بٖ ١ز يطًب فذَ  ٤ملظًُن ًَك  ٠عً٢
ع تكهِ ٚ ،يشج ْ ٤ضٚيهِ عً ٢سأ ٟألَٚ .)١يف ْٗ  ١ٜألَش قٛبً

يشط  ٌ٥مب ٛفك١

- Susser, The Hashemities, OP. Cit., P.22.

86

 -أمين ظعُذ ,ثا ريخ الذولة الصعىدًة ,داس الكاجب العشبي،بيروث(،د.ث) ،ص ص .156- 155

88

 -أمين ظعُذ ،ثا ريخ الذولة الصعىدًة ,مطذس ظابم ،ص ص .157- 156

- Iqbal, Emergency of Saudi Arabia, OP. Cit.p.139.
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ملًو حظن عً ٢ىًب أٖ ي ٞذتج ص ب يتٓ صٍ عٔ يعشؾ يألَري عً ،)89(ٞيز ٚ ٟفل
عً ٢ملًه ١ٝيذطتٛس ١ٜيف ; أنتٛبش َٔ ع ّ ;.)90(ّ8@9
ٚبعذ إٔ أُجرب يؼش ٜحظن بٔ عً ٞعً ٢يتٓ صٍ بٓ٘ عً ٞغ دس إىل جذْ ٚ ،٠ض٣ٚ
ٜك بٌ ف ٗٝأحذا ،ثِ أ ش بعذٖ إىل يعكب ١يف ?  َٔ ْٜٛٝٛع ّ

ف ٗٝطت ١أّ ٜ
;.)91(ّ8@9

ٚغ دس ملًو دتذٜذ عً ٞبٔ ذتظن َه ١إىل جذ B٠إلدس ن٘ إٔ ق ٛت٘ أكع َٔ
إٔ تك  ّٚيكٛ
مجٝ

يظعٛدٚ ،١ٜيف يْ ّٛٝفظ٘ دخً
 ٚيٛط ى

ملف ٚك

يي قذَٗ

يكٛ

يظعٛدَ ١ٜهٚ ،١فؼً

ملًو دتذٜذ (عً )ٞيًـً

92

َ

بٔ

93

طعٛد( )ٚ ،سفل بشٜط ْ ٝيٛط ىٚ ،١أعًٓ ٚقٛفٗ عً ٢ذت ٝد( )ٚ ،قذ ن ٕ
َٔ غري ملأَ ٍٛبك  ٤ملًُه ١هل مش ١ٝيف ذتج ص Bألٕ يظعٛدٜن ػعش ٚأِْٗ أنثش
قٚ ،٠ٛإٔ يربٜط ْٝن ٜشٜذ ٕٚإٔ ٜفعً ٛػ ٦ٝا يبك  ٤هل مشٝن يف ذتج ص(.)94
ٚبعذ ْظخ ب ملًو عً ٞإىل جذ ٠أؿب يطشٜل َفتٛح ا أَ ّ قٛ

بٔ طعٛد إىل

َه ،١فذخًٗ يف = 8أنتٛبش َٔ ع ّ ;ٚ ،ّ8@9مت تعٝن خ يذ بٔ يل ٟأَري ا عً٢
َهٚ ،١أعًٓ

يذ ٍٚإلطالَ ٚ ١ٝألجٓبٚ ١ٝقٛفٗ عً ٢ذت ٝد يف ذتشب يذ ٥ش،٠

ٚسنض فكط عً ٢طالَ ١سع  ٖ ٜيف ملٓطكٚ .)95(١عً ٢يشغِ َٔ حمل ٚ
إلجش  ٤ست دث

ملتعذد٠

طالّ بن يفشٜكن إ أْٗ ْتٗ د ٕٚيتٛؿٌ إىل أ ٟتف م ،حٝ

أؿش بٔ طعٛد عً ٢ػشٚى٘ يكذمي ٖٞٚ ،١إٔ ٜتٓ صٍ ملًو عً ٞبٔ ذتظن ألْ٘
كع ٚٚ ، ٝق حت تأثري ٚطٝطش ٚ ٠يذ ٙيؼشٜ

حظنٚ ،ى يب مبػ دس ٠ألػش ف

ْٗ  ٝ٥ا عٔ ذتج ص(.)96

89

 عبذهللا املضًٍ ،امللك عبذالعزيزعبذالزحمً الفيصل الصعىد مىحذ الجزيزة العزبية ,ميشىساث راث العالظل ،الكىٍذ( ،د.ث) ،ص ص .197- 196- Iqbal, Emergency of Saudi Arabia, OP. Cit., P.184
91
- Hodgkin, Two Kings in Arabi, OP. Cit., P.104.
92
- Ibid, P.98.
93
 حىسج أهطىهُىطً ،لظة العزب ,ثاريخ حزهة العزب اللىمية ,ط ،5جشحمت هاضش الذًً ألاظذ وإخعان عباط( ،د.ن) ،بيروث1978 ،م ،ص.45694
- Susser, The Hashemities, OP.Cit., P.24.
95
 أمين ظعُذ ،ثا ريخ الذولة الصعىدًة ,مطذس ظابم ،ص ص .171- 16996
- Hodgkin, Two Kings in Arabia, OP. Cit., P.98.
90
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ٚبذخَ ٍٛهٚ ١ق ملًو عً ٚ ٞيظًط ٕ عبذ يعضٜض بٔ طعٛد ػشٚط يتظً ِٝبعذ إٔ
أؿش بٔ طعٛد عً ٢ذتشبٚ ،عً ٢إثش ريو تٛق ٝػشٚط يتظً ِٝيف  99دٜظُرب َٔ
ع ّ < )97(ّ8@9غ دس ملًو عً ٞجذَ ٠تجٗ ا إىل يبـش ٠عًَ ٢نت ب سج ١بشٜط ْ ،١ٝيٓٝضٍ
جب ٛس أخ ٘ٝملًو فٝـٌ بٔ ذتظن يف بػذ د(.)98
ٚبعذ ٚؿ ٍٛذتظن إىل يعكب ١بعذ تٓ صي٘ عٔ يعشؾ ،أخز ب يتع  َ ٕٚصتً٘ ألَري
عبذ هلل أَري ػشم ألسدٕ ،جبُ ملتطٛعن َٔ أبٓ  ٤فًظطن ٚػشم ألسدٕٚ ،إَذ دِٖ
ب مل ٍ  ٚيظال ٚ ،إسط هلِ إىل ذتج ص

()99

يذعِ ملًو عً ،ٞإ إٔ بٔ طعٛد ٖذد

ب حتالٍ َع ٕ  ٚيعكب ١إر َ طتُش ذتظن ٚأَري ػشم ألسدٕ بتًو يتـشف
ػأْٗ إٔ تط ٌٝأَذ ذتشب يف ذتج صٚ ،سدا عً ٢ريو ،قشس

يي َٔ

ذته ١َٛيربٜط ْ١ٝ

كِ َع ٕ  ٚيعكب ١يؼشم ألسدٕٚ ،ق َ بٓف ٞملًو ذتظن بٔ عً ٞىل قربق ،نُ
عًُ بشٜط ْ ٝعً ٢تظَ ١ٜٛؼ نٌ بٔ طعٛد َ هل مشٝن يف يعش م  ٚألسدٕ Bحٝ
عًُ عً ٢عكذ تف ق ( ١ٝش )٠يف ْٛ 8فُرب َٔ ع ّ < ،ّ8@9يي تٓ ٚي

ذتذٚد

يعش ق َ ١ٝصتذ ٚ ،تف ق( ١ٝجذ )٠يف ْٛ 9فُرب َٔ ع ّ < ،ّ8@9يي ع دت َؼ نٌ
ذتذٚد يٓجذ ١ٜألسدْ.)100(١ٝ

خاتمت البحث:
َثٌ يـش ع بن إَ س ٍ ٠طعٛد يف صتذٚ ،إَ س ٠ألػش ف هل مشٝن يف ذتج ص أِٖ
حًك

يـش ع يف ػب٘ دتضٜش ٠يعشب ١ٝيف يشب أل َٔ ٍٚيكشٕ يعؼشٚ ،ٜٔقذ ن ٕ

يًظ ٝط ١يربٜط ْ ١ٝيذٚس ذت طِ  ٚألِٖ يف حتذٜذ َظ س ريو يـش ع ْٚت ٥ج٘ٚ ،قذ
عشض يبخ يتًو ألحذ

ٚخًف إىلA

־ ختز يـش ع بن يطشفن ى ب ذتزس ٚجع يٓبض َٓز ع ّ ?ٚ ،ّ8@9حتْ ٢ذ ع
ذتشب يع مل ١ٝألٚىل.

- Al-Farsy, Saudi Arabia, OP. Cit., P.41
98

 حىسج أهطىهُىطً ،لظة العزب ,مطذس ظابم ،ص .45699
 أمين الشٍداوي ،ثا ريخ هجذ ,مطذس ظابم ،ص ص .352- 351111
 -حىسج أهطىٍىىطً ,لضة العزب ,مطذس ظابم ،ص.462
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إلط تٝج ١ٝيربٜط ْ ١ٝعً ٢أط غ حت ٤ ٛيطشفن بٗذف نظبُٗ إىل

ؿفٗ يف ذتشب كذ يذٚي ١يعثُ ْٚ ،١ٝيتخكٝل ٖز طتػً

ىُٛ

يؼشٜ

ذتظن ٚ ،ألَري عبذ يعضٜض بٔ طعٛد يف يتٛط  ٚذتهِ.
־ تف ٚك بشٜط ْ َ ٝنٌ ىشف عً ٢حذ ٠د ٕٚعًِ يخش.
־ تظُ

يظ ٝط ١يربٜط ْ ١ٝح ٍٛيـش ع هل مش ٞيظعٛد ٟيف ذتج ص ب يتب  ٜٔبن

ٚص س ٠رت سج ١ٝيربٜط ْ ١ٝعٔ ىشٜل ملهتب يعشب ٞيف يك ٖش ٠يز ٟدعِ يؼشٜ
حظنٚ ،حه ١َٛهلٓذ يربٜط ْ ١ٝيي ن ْ تذعِ ألَري عبذ يعضٜض بٔ طعٛد
خالٍ ف  ٠ذتشب يع مل ١ٝألٚىل ٚحت ٢ع ّ ; .ّ8@9كبط بشٜط ْ ٝيـش ع بن
يطشفنٚ ،أبك عً ٢أطب ب٘ ٚجزٚس.ٙ
־ َٓز ْذ ع ذتشب يع مل ١ٝألٚىل ٚحت ٢ع ّ ? ّ8@8ن ْ

يهف ١يف يـش ع متٌٝ

يـ حل يؼش ٜحظن Bألٕ دٚس ٙيف ذتشب كذ يذٚي ١يعثُ ْ ١ٝن ٕ ألَِٖٚ ،
ريو مل تتع ٌَ َع٘ ط ٣ٛأْ٘ ًَو يًخج ص فكطٚ ،مل تع ف ب٘ ًَه ا يًعشب ٚن ٕ
قذ أعًٔ ْفظ٘ ًَه ا ع ّ =.ّ8@8
־ َٓز ع ّ @ٚ ّ8@8حت ٢ع ّ ; ّ8@9بذأ َ ٛص ٜٔيك ٣ٛتتخ ٍٛيـ حل عبذ يعضٜض بٔ
طعٛدْ Bتٝج ١دعِ بشٜط ْ ٝي٘ٚ ،ختً ٗٝيتذسجي ٞعٔ يؼش ٜحظن.
־ إٕ طٝطش ٠عبذ يعضٜض بٔ طعٛد عً ٢ذتج ص يف ع ّ < ّ8@9ن ٕ بذعِ بشٜط ْٝ
يي ختً

عٔ يؼشٜ

ذتظن ٚ ،نتف

بلِ َع ٕ  ٚيعكب ١إىل إَ س ٠ػشم

ألسدٕ.

المصادر والمزاجع :

وثائق وزارة اخلارجية الربيطانية:
1. F. O. 371/2782/22/0339, Dated 6 Nov. 1916.
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2. F. O. 371/4146 [91521], Dated 24 Jun, 1919, Ruling Families of
Saudi Arabia, vol. l.
3. F. O. 382/13 Dated 6 Nov., 1916; Ruling Families of Saudi Arabia,
vol. l.
4. F.O.636/7/ Dated 16 Jun. 1919, Ruling Families of Saudi Arabia,
vol, l.

املصادر واملراجع العربية:
.8

أمحذ بٔ صٜاين دحاالٕ ،أَاش  ٤يبًاذ ذتاش ّ َٓاز أٚهلاِ يف عٗاذ يشطا ٍٛؿاً ٢هلل
عًٝاا٘ ٚطااًِ حتاا ٢يؼااش ٜحظاان باأ عًاا ،ٞط; ،يااذ س ملتخااذ ٠يًٓؼااش  ٚيتٛص ٜا ،
بري( ، ٚد.) .

.9

أمحذ يظب ع ،ٞأَش َ ٤ه ١ملهشَ ،١ج ،8ط>( ،دَ ،)ٕ.ه.ّ8@@; ،١

.:

أمحااذ ػااًيبَٛ ،طااٛع ١يت ا سٜخ إلطااالََ ،ٞااه> ،د س يعًااِ يًُالٜاان ،بااري، ٚ
<>@.ّ8

;.

أمحذ عظَ ،١عجض ٠فٛم يشَ ٍ ،ط ،:ملطبع ١ألًٖ ١ٝيًبٓ ْ( ،١ٝد.ّ8@>8 ،)ّ.

<.

أَن يشحي ْ ،ٞت سٜخ صتذ ًَٚخك ت٘ ٚطري ٠عبذ يعضٜض بٔ عبذ يشمحٔ ٍ يفٝـاٌ
 ٍ ٚطعٛد ،ط<( ،د ،)ٕ.يش ٜض.ّ8@?8 ،

=.

أَان طاعٝذ ،يثاٛس ٠يعشبٝا ١يهارب( ٣تا سٜخ َفـاٌ جا َ يًكلا ١ٝيعشبٝا ١يف سبا
قشٕ)َ ،ه( ،:د ،)ٕ.يك ٖش( ،٠د ،) .ق ق>.8:?- 8:

>.

ًَٛى ملظًُن ملع ؿشٚ ٜٔدٚهلِ( ،د ،)ٕ.يك ٖش( ،٠د.) .

?.

ت سٜخ يذٚي ١يظعٛد ،١ٜد س يه تب يعشب،ٞبري(، ٚد.) .

@.

بَٓٝ ٛؼ ٕ ،عبذ يعضٜض ٍ طعٛد ،طري ٠بطٌ َٛٚيذ ممًه ،١تشمجا ١عباذ يفتا
 ٜطن( ،د ،)ٕ.بري( ، ٚد.) .

 .89إ ٜبٝظا ،ٕٛبأ طاعٛد ًَاو يـاخش  ،٤تشمجا ١عباذ هلل ياذيَ ،ُٞٝهتبا ١ملًاو
عبذ يعضٜض يع َ ،١يش ٜض.ّ8@@@ ،
 .88جًٛب ب ػ  ،ح ٝت ٞيف ملؼشم يعشبا ،ٞتشمجا ١عباذ يشمحٔ يؼاٝخ ،ط ،8ألًٖٝا١
يًٓؼش  ٚيتٛص ، ٜعُ ٕ.ّ9999 ،
 .89جااٛسج أْطْٝٛااٛغٜ ،كعاا ١يعااشب ،تاا سٜخ حشناا ١يعااشب يكَٝٛاا ،١ط< ،تشمجاا١
ْ ؿش يذ ٜٔألطذ ٚإحظ ٕ عب غ( ،د ،)ٕ.بري.ّ8@>?، ٚ
للعلىم اإلنسانٍت واالجتماعٍت
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 .8:جٛصٜا نٛطااتٓش ،يعشبٝاا ١يظااعٛدَ )ّ8@:=- 8@8=( ١ٜاأ يكبًٝاا ١إىل ملًهٝاا،١
تشمج ١ػ نش إبش ٖ( ،ِٝد ،)ٕ.يك ٖش.ّ8@@= ،٠
; .8حا فغ ٖٚبا ،١جضٜاش ٠يعاشب يف يكاشٕ يعؼاش ،ٜٔط;َ ،هتبا ١يٓٗلا ١ملـاش،١ٜ
يك ٖش.ّ8@=8 ،٠
< .8طعٛد بٔ ٖزي ،ٍٛت سٜخ ًَٛى ٍ طعٛد ،ط( ،8د ،)ٕ.يش ٜض.ّ8@=8 ،
= .8طً ٕ ُٝملٛط ،٢ذتشن ١يعشب ١ٝيف طري ملشحًا ١ألٚىل يًٓٗلا ١يعشبٝا ١ذتذٜثا،١
ط ،8د س يٓٗ س يًٓؼش ،بري.ّ8@>9 ، ٚ
> .8عبذ هلل بٔ ذتظنَ ،زنش ت ،ٞياذ س ألًٖٝا ١يًٓؼاشَ ،هتبا ١بشَٖٛا ،١عُا ٕ،
@?@.ّ8
? .8عبااذ هلل يـا حل يعثااُٝن ،تا سٜخ ملًُهاا ١يعشبٝاا ١يظااعٛد ،١ٜج ،9ط( ،:د،)ٕ.
يش ٜض.ّ8@@> ،
@ .8عبااذ هلل ملااض ،ٜٔملًااو عبااذ يعضٜض عبااذ يشمحٔ يفٝـااٌ يظااعٛد َٛحااذ دتضٜااش٠
يعشبَٓ ،١ٝؼٛس
 .99عبذ يًطٝ

ر

يظالطٌ ،يه( ، ٜٛد.) .

يـاب  ،بشٜط ْٝا َٚؼاهال

ذتاذٚد بان يظاعٛدٚ ١ٜػاشم ألسدٕ،

طَ ،8هتبَ ١ذبٛي ،ٞيك ٖش.ّ8@@@ ،٠
 .98عثُ ٕ بٔ عبذ هلل بٔ بؼش ،عٓ ٕ ٛجملذ يف ت سٜخ صتذ ،ج ،8حتكٝال عباذ يشمحٔ
ٍ يؼٝخ ،طٚ،9ص س ٠ملع سف يظعٛدٖ8:@8 ،١ٜا.
 .99عًااا ٞست فعاااَٛ ،١قا ا فشْظا ا ٚأمل ْٝا ا ٚإٜط يٝا ا َااأ يٛحاااذ ٠يعشبٝااا–8@8@( ،١
<;@َ ،)ّ8شنض دس ط

يٛحذ ٠يعشب ،١ٝبري.ّ8@?< ، ٚ

 .9:عُش ذتلشَ ،ٞيعالق

ألسدْ ١ٝاا يظعٛد ،١ٜد س زتذ  ،٣ٚعُ ٕ.ّ999: ،

; .9ف ٕ دس َٛين ،ملًو بٔ طعٛد  ٚدتضٜش ٠يعشب ١ٝيٓ ٖلا ،١د س ملًاو عباذ يعضٜاض،
يش ٜض.ّ8@@@ ،
< .9فتخااا ٢يعفٝفاااَ ،ٞؼاااهال

ذتاااذٚد يظ ٝطااا ١ٝيؼاااب٘ دتضٜاااش ٠يعشبٝااا ،١ط،9

َهتبَ ١ذبٛي ،ٞيك ٖش.ّ8@?? ،٠
= .9فٗذ بٔ عبذ هلل يظُ سَٛ ،ٟطٛع ١ت سٜخ ملًو عبذ يعضٜض يذبً َٛطاَ ،ٞهتبا١
ملًو عبذ يعضٜض يع َ ،١يش ٜض.ّ8@@@ ،
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> .9قذس ٟقًعج ،ٞرتًٝه يعشب ،ٞد س يه تب يعشب ،ٞبري.ّ8@=< ، ٚ
? .9ستُذ حظن يعكيب ،يتٓا فع إلصتًٝاض ٟااا يفشْظا ٞيف ػاب٘ دتضٜاش ٠يعشبٝا ١يف
يكااشٕ يت ط ا عؼااش ،سط ا ي ١دنتااٛس  ٠غااري َٓؼااٛس ،٠ج َعاا ١ألصٖااش ،يك ا ٖش،٠
@>@.ّ8
@ .9ستُااذ ط ا مل يعًٝاا ، ٛعالق ا

عبااذ يعضٜااض ٍ طااعٛد ب ا يك ٣ٛملت ٛجااذ ٠يف صتااذ

 ٚرتًٝه يعشب ،ّ8@99- 8@99 ٞسط ي َ ١جظتري غري َٓؼٛس ،٠دت َع ١ألسدْٝا،١
=@@.ّ8
 .:9ستُذ ى سم َشصٚقا ،١يعالقا

يظاعٛد ١ٜيربٜط ْٝا ١خاالٍ يفا 8@99 ٠ااا،ّ8@<:

سط ي َ ١جظتري غري َٓؼٛس ،٠دت َع ١ألسدْ.ّ9998 ،١ٝ
ذتذٜث ١يف جضٜش ٠يعاشب ،ج ،8ط ،9د س إحٝا ٤

 .:8ستُذ عبذ هلل َ ك ،ٞيٓٗل
يهتب يعشب ،١ٝيش ٜض.ّ8@<9 ،

 .:9ستُااذ عااذْ ٕ َااش د ،بشٜط ْٝاا  ٚيعااشب ،تاا سٜخ طااتعُ س يربٜطاا ْ ٞيف ياااٛىٔ
يعشب ،ٞط ،8د س ىالغ يًٓؼش ،دَؼل.ّ8@?@ ،
َ .::ذحي ١دسٜٚؽ ،ت سٜخ يذٚي ١يظعٛد ١ٜحت ٢يشب أل َٔ ٍٚيكاشٕ يعؼاش ،ٜٔط،8
(د ،)ٕ.جذ.ّ8@?9 ،٠
;َ .:ـطف ٢يٓخ غ ٍ ،طاعٛد يف دتضٜاش ٠يعشبٝاَ ١أ يكبًٝا ١إىل يذٚيا ،١ط ،8د س
يه تب يعشب ،ٞيك ٖش.ّ8@?= ،٠
< .:صتااذ ٠فتخاا ٞؿااف ،٠ٛدتضٜااش ٠يعشبٝاا ١يف يٛث ا ٥ل يربٜط ْٝااَ ،١ااه; ،ط( ،8د،)ٕ.
(د.ّ8@8= ،)ّ.
= ٕ ْٜٛ .:يبٝب سصمَٛ ،ق بشٜط ْ َٔ ٝيٛحذ ٠يعشب8@8@ ١ٝاا<;@ ّ8دس طٚ ١ث ٥كٝا،١
طَ ،9شنض دس ط

يٛحذ ٠يعشب ،١ٝبري.ّ8@@@ ، ٚ
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مفهوم اإليمان بين أهل السنة والجماعة
والشيعة االثنا عشرية
المقذمة :
اذتُددهلل

رب ايعددني،

ٚايةدداٚ ٠ايضدداّ يًددٓٝ،ْ ٢ددني ستُددهلل ٚيًدد ٢يدد٘  ٚددش٘،

أمجع ٚ .بعهلل :
فإٕ َضأي ١اإلمينيٕ َٔ َضني ٌ٥ايعكٝهلل ٠ادتً َٔٚ ١ًٝأٚا ٌ٥ا،ضني ٌ٥اييت ٚقع فٗٝني
ارتاف ٚممني ٜهللٍ يً ٢أُٖ ١ٝايتةٛر ايةشٝح هلني َني ٜرتتب يًٗٝني َٔ أسهنيٍّ
َٚضني ٌ٥يًُ ١ٝيرب يٓٗني ايعًُني ٤مبضني« ٌ٥األمسنيٚ ٤األسهنيّ » مبعٓ :٢اصِ ايع،هلل يف
ايهللْٝني َٖ ٌٖ ٛؤَٔ أ ٚننيفز أْ ٚنيقص اإلمينيٕ..؟ ٚسهُ٘ يف اآلخز ٠أَٔ أٌٖ ادتٓ١
ٖ ٛأّ َٔ أٌٖ ايٓنير أّ ممٔ ٜهللخٌ ايٓنير ثِ خيزز َٓٗني ُٜٚدًهلل يف ادتٓ١؟
ٚإلدراى يًُني ٤أٌٖ ايضٓٚ ١ادتُنيي ١أُٖٖ ١ٝذ ٙا،ضأي١

ٓفٛا فٗٝني ا،ةٓفنيت

ٚيهللٖٚني َٔ َ،نيسح ايعكٝهلل ٠ايه،نير.
ٚقهلل احنزف نجري َٔ أٌٖ األٖٛاٚ ٤اي،هللع ئ ايك ٍٛايةٛاب يف َفٗ ّٛاإلمينيٕ
فهنيْٛا ب

غنيٍٍ َتغهللد َٚفزط َزدَ ٞتضنيٌٖ  َٔٚب

ٖؤال ٤آ،شزف

ايغٝع١

االثٓني يغز ١ٜفأدخًٛا يف َضُ ٢اإلمينيٕ َني يٝط َٓ٘ ٚقهلل دني ٤قٛهلِ َططزبّني ب
ا،زدٚ ١٦ايٛيٝهللَ ١ٜتأثزّا مبني أ ً َٔ ٙٛيكني٥هلل سنينُٛا ايٓنيظ يًٗٝني فُٔ ٚافكِٗ
نير َؤَّٓني َٛسهللّا  َٔ ٚخنييفِٗ

نير َٔ ا،ضتشك يًٛيٝهلل  ٚٚف ٙٛبأ ٚنيف تةٌ

إىل سهلل ايتهفري ٚاي،هللي ١ا،ػًع.١
يذا دنيٖ ٤ذا اي،شح يٝهغف ئ قٛهلِ ٚأديتِٗ اييت اصتهلليٛا بٗني دراصْ ١كهلل١ٜ
حتت يٓٛإَ :فٗ ّٛاإلمينيٕ ب أٌٖ ايضٓٚ ١ادتُنييٚ ١ايغٝع ١االثٓني يغز ;١ٜدعًت٘ يف
متٗٝهلل ٚثاث،َ ١نيسح:
ايتُٗٝهللٚ :ف ٘ٝايتعزٜف بأٌٖ ايضٓٚ ١ادتُنييٚ ١بنييغٝع ١االثٓني يغز.١ٜ
ا،،شح األ :ٍٚبٝنيٕ َفٗ ّٛاإلمينيٕ يٓهلل أٌٖ ايضٓٚ ١ادتُنييٚ ١أديتِٗ يً.٘ٝ
ا،،شح ايجنيَْ :ٞفٗ ّٛاإلمينيٕ يٓهلل ايغٝع ١االثٓني يغزٚ ١ٜأديتِٗ يً.٘ٝ
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ا،،شح ايجنييحْ :كض شتنييفنيت ايغٝع ١االثٓني يغز ١ٜيف اإلمينيٕ.
ٚختُت اي،شح غنيمتٚ ١فٗٝني أبزس ايٓتني٥ر ٚأِٖ ايتٝ ٛنيت.
ٚقهلل قُت بعش ٚاآلٜنيت ٚاألسنيدٜح ايٓٚ ١ٜٛ،تٛثٝل ايٓكَ َٔ ٍٛةنيدرٖني ٚيٌُ
ايفٗنيرظ اياسَ.١
صني٥اً ا

إٔ ٜتكٚ ً٘،إٔ ٜٓفع ب٘ ٢ً ٚ .ا

ٚصًِّ يًٓٝ،ْ ٢ني ستُهلل ٚيً ٢ي٘

 ٚش ٘،أمجع .
أوالً :التعريف بأهل السنة والجماعة:
ايضٓ ١يف ايًػ :١ايضريٚ ٠ايطزٜك ١محٝهلل ٠ننيْت أ ٚذَ َ٘ٓٚ .)1(١ُٝق ٍٛايٓيب (( :
يتت،عٔ صٓٔ َٔ قً،هِ عربّا بغرب ٚذرايّني بذراعٚ .)2( ))..صٓٔ ايذ َٔ ٜٔقًٓ،ني ايٛارد٠
()3

ٖٓني مبعٓ :٢طزٜكتِٗ.

ٚايضٓ ١يف ا،فٗ ّٛايعكهلل ٟيٓهلل يًُني ٤ايضًفَ ٖٞ :ني ٚافل ايهتنيب ٚايضٓٚ ١إمجنيع
()4

ايضًف َٔ االيتكنيدات ٚايع،نيدات ٚتكنيبًٗني بٗذا ا،عٓ ٢اي،هللي.١

َ ٖٞٚزاد ابٔ َضعٛد يف قٛي٘(( :ايكةهلل يف ايضٓ ١خري َٔ االدتٗنيد يف
اي،هللي.)5())١
ٜكنيٍ :فإ َٔ أٌٖ ايضَٓ ١عٓني َٔ :ٙأٌٖ ايطزٜك ١ا،ضتك ١ُٝاحملُٛد ٠نُني قنيٍ
اذتنيفغ ابٔ ردب

-رمح٘ ا

ٚ((:-ايضٓ ٖٞ ١ايطزٜل ا،ضًٛى فٝغٌُ ذيو

ايتُضو مبني ننيٕ يًٚ ٖٛ  ٘ٝخًفنيؤ ٙايزاعهلل َٔ ٕٚااليتكنيدات ٚاأليُنيٍ ٚاألقٛاٍ
ٖٚذ ٖٞ ٙايضٓ ١ايهنيًَٚ ;١هلذا ننيٕ ايضًف قهللميني ال ٜطًك ٕٛاصِ ايضٓ ١إال يًَ ٢ني
ٜغٌُ ذيو نً٘))(.)6

(  )1اهظش :ملاًيغ اللغت ( ،)121/ 3لعان العشب( . )89/17
(  )2مخفم عليه :أخشحه البخاسي كخاب :أحادًث ألاهبياء ،باب :ما ركش عً بني إظشائيل ص ( )581ح( ،) 3456ومعلم كخاب :العلم ،باب :اجباع ظيىاليهىد
والىصاسي ص( )1162ح(.) 6781
(  )3اهظش :ششح الىىوي على معلم (.)219/16
(  )4اهظش :املىافلاث (. )3/4
(  )5أخشحه الذاسمي في ظيىه ( )83 /1بشكم ،223واملشوصي في العىت بشكم 88ص  ،31والاللكائي في ششح أصىل اعخلاد أهل العىت والجماعت ج61/1( 1ـ.)62
(  )6حامع العلىم والحكم( ،)121/2واهظش :ششح أصىل اعخلاد أهل العىت والجماعت لآللكائي(155/1ـ .)164
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ٚادتُنيي ١يػ َٔ :١االدتُنيع ٚضهللٖني ايتفزم ٚادتُنيي ِٖ ١ايك ّٛايذ ٜٔادتُعٛا يً٢
()7

أَز َني ٚايعهللد ايهجري َٔ ايٓنيظ ٚايطني٥ف َٔ ١ايٓنيظ جيُعٗني غزض ٚاسهلل.
ٜٚطًل يكب أٌٖ ايضٓٚ ١ادتُنيي :١يً ٢ا،ضتُضه بهتنيب ا
اجملتُع يًٗٝني َٔ ايةشنيبٚ ١ايتنيبع

ٚصٓ ١رص ٍٛا



ٚأ ١ُ٥اهلهلل ٣ا،ت،ع هلِ  َٔٚصًو صًِٗٝ،

يف االيتكنيد ٚايكٚ ٍٛايعٌُ إىل  ّٜٛايهلل ٜٔايذ ٜٔاصتكنيَٛا يً ٢االت،نيع ٚدنيْٛ،ا
()8

االبتهللاع يف أَ ٟهنيٕ ٚسَنيٕ  ِٖٚبنيقَٓ ٕٛةٛر ٕٚإىل  ّٜٛايكٝنيَ.١

ٚبعهلل ْغ ٤ٛايفِزم ٚٚدٛد َٔ ال ٜأخذ بنييضٓ ١ايةشٝش ١ايجنيبت ١ئ ايٓيب دعٌ
بعض ايعًُني، ٤ةطًح أٌٖ ايضٓٚ ١ادتُنيي ١إطاقي: ِٔٝ
إطام ينيّٜ :هللخٌ ف ٘ٝمجٝع أٌٖ اإلصاّ يهللا ايزافط . ١فٝكنيٍ ٖذا صين يف َكنيبٌ
ايزافطٖٚ ٞذا اال طاح َغتٗز يٓهلل ايعنيَ ;١ألٕ ايزافط ِٖ ١ا،غٗٛر ٕٚيٓهللِٖ
()9

مبدنييف ١ايضٓ ١فإذا قنيٍ أسهللِٖ :أْني صين فإمنني ٜكةهلل بذيو أْ٘ يٝط رافطّٝني.

ٚإطام خنيصٜٚ :كةهلل بِٗ أٌٖ ايضٓ ١احملط ١ارتنيية َٔ ١اي،هللع ٚخيزز بذيو
صني٥ز أٌٖ األٖٛاٚ ٤اي،هللع.
ٚقهلل ب ّٔٝعٝذ اإلصاّ ابٔ ت - ١ُٝٝرمح٘ ا

ٖ -ذ ٜٔاإلطاق

ألٌٖ ايضٓ١

بكٛي٘ (( :فًفغ أٌٖ ايضٜٓ ١زاد ب٘ َٔ أث،ت خاف ١ارتًفني ٤ايجاث ١فٝهللخٌ يف ذيو
مجٝع ايطٛا٥ف إال ايزافطٚ ١قهلل ٜزاد ب٘ أٌٖ اذتهللٜح ٚايضٓ ١احملط ١فا ٜهللخٌ ف٘ٝ
إال َٔ ٜج،ت ايةفنيت

تعنيىل ٜٚك ٍٛإٕ ايكز ٕ غري شتًٛم ٚإٕ ا

ُٜز ٣يف

اآلخزٜٚ ٠ج،ت ايكهللر ٚغري ذيو َٔ األ  ٍٛا،عزٚف ١يٓهلل أٌٖ اذتهللٜح ٚايضٓ.)10())١
ثانيًا :التعريف بالشيعة االثنا عشرية:
ايغٝع ١يف ايًػ :١أت،نيع ايزدٌ ٚأْةنيرٚ ٙأيٛاْ٘ ٜ َٔٚز ٣رأٚ ٜ٘ايك ّٛإذا ادتُعٛا يً٢
()11

أَز.

(  )7اهظش :لعان العشب ( ،)53/8اللامىط املحيط ص.917
(  )8اهظش :مجمىع الفخاوي ( ،) 375/3مباحث في عليذة أهل العىت والجماعت ،د .هاصش العلل ص. 9
(  )9اهظش:مجمىع الفخاوي(.) 356/3
(  )11منهاج العىت الىبىيت ( ،)132/ 2واهظش :وجىاكض أهل ألاهىاء والبذع في العليذة(21/1ـ ،)23وظطيت أهل العىت بين الفشق ص .53- 52
(  )11اهظش :حمهشة اللغت( .) 63/3
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ٚيف اال طاح ِٖ:ايذ ٜٔعنيٜعٛا يًٝدّني ٚ قهللَ ٙٛيً ٢صني٥ز أ شنيب ايٓيب ٚ قنييٛا
بإَنيَت٘ ْةدّني ٚ ١ٝ ٚٚايتكهللٚا إٔ اإلَنيَ ١ال ختزز َٔ أٚالدٚ ٙإٕ خزدت ف،عًِ
ٜه َٔ ٕٛغري ٙأ ٚبتك َٔ ١ٝيٓهلل.)12(ٙ
ٚقهلل بهللأ ايتغٝع ٜعٗز دًًّٝني بعهلل َكتٌ يجُنيٕ ٚ حتهللٜهللّا يف َٛقع١

ف صٓ١

ٖ 37د يهٔ ايتغٝع نفهز ٚيكٝهللَ ٠زَّ مبزاسٌ يهللٚ ٠أ ٌ ْغأتٗني يًٜ ٢هلل
(ايض )١ٝ٦،أت،نيع ي،هلل ا

بٔ ص،أ ايذ ٜٔادّيٛا إَنيَ ١يً ٞبنييٓص ٚقنييٛا بنييػ١،ٝ

ٚايزدع.١
ٚيف ا طاح اإلَنيَ ١ٝاالثٓ ٢يغز ِٖ :١ٜعٝع ١يً ٞبٔ أب ٞطنييب .آ،كطع
ايكني ً٥بإَنيَت٘.

إي٘ٝ

()13

ايغٝع ١االثٓني يغزْ :١ٜعت ٜطًل يً ٢ايغٝع ١اإلَنيَ ١ٝايكني ١ً٥بنيثين يغز إَنيَني تعِٗٓٝ
بأمسنيٚ ِٗ٥ديٛاِٖ إٔ اإلَنيّ آ،تعز ٖ ٛايجنيْ ٞيغز َٔ ْض ٘،إىل يً ٞبٔ أب ٞطنييب
– رض ٞا

يٓ٘ . -

()14

ٚظٗٛر ٖذا االصِ ننيٕ بعهلل ٚفني ٠اذتضٔ ايعضهز( ٟصٓ )ٖ260١سٝح إْ٘(( :قٌ،
ٚفني ٠اذتضٔ مل ٜهٔ أسهلل ٜك ٍٛبإَنيَ ١آ،تعز إَنيَِٗ ايجنيْ ٞيغز ٚال يزف َٔ سَٔ
يًٚ ٞدٚي ١بين أَ ١ٝأسهلل ادي ٢إَنيَ ١االثين يغز))(. )15
ومً ألقاب الشيعة االثيا عشرية:
()16

 )1ايكطع :١ٝألِْٗ قطعٛا يًَٛ ٢ت َٛص ٢بٔ دعفز ايةنيدم.

 )2ايزافط :١ذٖب مجع َٔ ايعًُني ٤إىل إطام اصِ ايزافط ١يً ٢االثين يغز١ٜ
ٚأطًل يً َٔ ِٗٝبنيب ايذّ يزفطِٗ إَنيَ ١أب ٞبهز ٚيُزٚ )17(.ق ٌٝيزفطِٗ سٜهلل

(  )12امللل والىحل (. )169/1
(  )13اهظش :امللاالث والفشق لللمي ص ،3فشق الشيعت للىىبختي ص .21
(  )14اهظش :الفشق بين الفشق ص  .64الاثىا عششيت وأهل البيت ملحمذ حىاد مغىيت ص.15
(  )15منهاج العىت لشيخ إلاظالم ابً جيميت (.)219/4
( )16اهظش :امللاالث والفشق لللمي ص  ،89ملاالث إلاظالميين لألشعشي( ،) 91/1امللل والىحل للشهشظخاوي(.) 169/1
(  )17اهظش :ملاالث إلاظالميين ،89/1 :امللل والىحل للشهشظخاوي  ،155/1اعخلاداث فشق املعلمين واملششكين للشاصي ص ،77املىيت وألامل البً املشجض ى
ص.21

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

290

العذد ( ) 7المجلذ ( ) 11يىليى 2015م

ISSN : 2410-1818

بٔ يً ٞبٔ اذتض

مفهوم اإليمان بين أهل السنة والجماعة والشيعة االثنا عشرية

| د.يوسف المحمادي

بٔ يً ٞبٔ أب ٞطنييب ،ني خزز بنييهٛف ١أٜنيّ ٖغنيّ بٔ ي،هلل

اً،و (.)18
 )3ادتعفزْ :١ٜض ١،إىل دعفز ايةنيدم إَنيَِٗ ايضنيدظ – نُني ٜشئَُ ٖٛٚ – ٕٛ
بنيب ايتضُ ١ٝيًعنيّ بنيصِ ارتنيص .ننيٕ ٜطًل يً ٢اإلمسنييٚ ١ًٝٝاالثين يغز ;١ٜألٕ
()19

االفرتام ب ايطني٥فت مت بعهلل ٚفني ٠دعفز.

وللشيعة االثيا عشرية أصولٌ يقوو عليَا معتقدٍه ،وٍي :
 )1اإلَنيَ ٖٞٚ :١يٓهللِٖ َٓةب إهل ٞننييٓ َٔٚ ٠ٛ،نهلل أرننيٕ اإلمينيٕ ٚأِٖ
َطنييب ايهللٜٚ ٜٔشيُ ٕٛأَّْٗني ث،تت بنيي ١ٝ ٛيعًّ ٞبٔ أب ٞطنييب  ثِ يذرٜت٘
َٔ بعهللٚ ٙاتفكٛا يً ٢إَنيَ ١يً ٞثِ اذتضٔ ثِ اذتض ٚ اختًفٛا يف األ١ُ٥
بعهللِٖ ٚصٝأتَ ٞشٜهلل بٝنيٕ ٛ،قفِٗ َٔ ٖذا األ ٌ يف َفٗ ّٛاإلمينيٕ يٓهللِٖ.
 )2يةُ ١األ ٖٞٚ :١ُ٥ايتكنيدِٖ يةُ ١أُ٥تِٗ َٔ صني٥ز ايذْٛب

ػريٖني

ٚن،ريٖني فا تكع َِٓٗ ايذْٛب ٚيْ ٛضٝنيْدّني.
 )3ايتكٜٚ :١ٝعٓ ٕٛبٗني نتُنيٕ اذتل ٚصرت االيتكنيد فٚ ٘ٝنتُنيٕ ا،دنييف
ٚتزى َعنيٖزتِٗ مبني ٜعكب ضزرّا يف ايهلل ٜٔأ ٚايهللْٝني .
 )4ايػَ :١،ٝتعتكهلل غنييب ايطٛا٥ف ايغٝع ١ٝبنييػٜٚ ١،ٝكةهلل ٕٚب٘ إَنيّ غنيب ئ ايعنيمل
ٚئ األْعنير ستٜ ٢أذٕ ا
ٚدٛرا.

ي٘ بنييعٗٛر يُٝأل األرض يهللال نُني ًَ٦ت ظًُني

()20

ٚهلِ يكني٥هلل أخز ٣بنيطً :١ننييتكنيدِٖ بتشزٜف ايكز ٕ ٚردَّ ٠ايةشنيب ١إال ص،ع١
َِٓٗ

-يً ٢أسهلل األقٛاٍ ٚ -ايك ٍٛبنييزدع ١د أ ٟردع ١األ ١ُ٥إىل ايعٗٛر بعهلل

ممنيتِٗ د ٜٚكٛي ٕٛبنيي،هللا ٤يً ٢ا

 أ ٟإٔ ا

تعنيىل حيهللخ ي٘ رأ ٟدهللٜهلل مل

(  )18هلل هزا الشأي شيخ إلاظالم ابً جيميت في منهاج العىت ( ،)131/2وال حعاسض بيىه وبين أصحاب اللىل ألاول إر أن سفضهم لضيذ ملا أظهش ملالخه في
الشيخين  .أهظش :البذاًت والنهاًت( ،)329/9وشزساث الزهب( ،) 158/1أصىل املزهب الشافض ي (. )86 /2
(  )19اهظش :أصىل الكافي ( ،) 77/2اعخلاداث فشق املعلمين للشاصي ص .84
والفشق لععذ اللمي ص ِ ،78فشق الشيعت للىىبختي ص،62
الفشق ص ، 39الخبصير في الذًً ص  ،34امللاالث ِ
(  )21اهظش :ملاالث إلاظالميين ص  ،16الفشق بين ِ
الفشق في جاسيخ املعلمين ص  ،213أصىل مزهب الشيعت إلاماميت الاثني عششيت عشض وهلذ لللفاسي الباب الثالث في أصىلهم ومعخلذاتهم،
دساظت عً ِ
ِفشق معاصشة (. )411/1
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ٜهٔ َٔ قٚ ٌ،يٝط ا،كنيّ ٖٓني يًزد ٚبٝني ٕ سٜؼ ٖذ ٙايعكني٥هللٚ .قهلل ُِّٓفت ايعهللٜهلل َٔ
ا،ةٓفنيت ٚأيفت ايزصني ٌ٥يف ذيو(. )21
المبحث األول  :تعريف اإليمان عنذ أهل السنة والجماعة
اجملُع يً ٘ٝيٓهلل أٌٖ ايضٓٚ ١ادتُنيي ١إٔ اإلمينيٕ إقزار بنييًضنيٕ ٚايتكنيد بنيدتٓنيٕ
ٚيٌُ بنيألرننيٕ ٜشٜهلل بنييطنييٜٓٚ ١كص بني،عةَٚ . ١ٝع ٖذا اإلمجنيع ٚاالتفنيم َِٓٗ يف
َفٗ ّٛاإلمينيٕ فكهلل تٓٛيت ي،نيراتِٗ يف تعزٜف٘ فتنيرٜ ٠كٛي ٖٛ :ٕٛقٚ ٍٛيٌُ ٚتنير٠
ٜكٛي :ٕٛق ٍٛبنييًضنيٕ ٚايتكنيد بنييكًب ٚيٌُ بنيدتٛارح ٚتنيرٜ ٠كٛي ٖٛ :ٕٛقٚ ٍٛيٌُ
ٚ ١ْٝٚتنيرٜ ٠كٛي :ٕٛقٚ ٍٛيٌُ ٚ ١ْٝٚات،نيع ايضٓٚ ١ال إعهنيٍ يف ٖذا ايتٓٛع َني داّ
ا،هللي َٔ ٍٛاألقٛاٍ ٚاسهللّا فٝعهلل َٔ اختاف ايتٓٛع ال ايتطنيد ٚنٌ َني ٚرد يِٓٗ
شٝح ٚأقٛاهلِ نجري ٠دهللّا ْهتف ٞمبني حيةٌ ب٘ ا،كةٛد ٖٓني فُٔ ذيو :
َني دني ٤ئ اإلَنيّ اي،دنيرٟ

« :-نت،تُ ئ أيف ْفز َٔ ايعًُني٤

-رمح٘ ا

ٚسٜنيدٚ ٠مل أنتب إال ئ َٔ قنيٍ :اإلمينيٕ قٚ ٍٛيٌُ»(.)22
« :-اإلمينيٕ قٚ ٍٛيٌُ ٜشٜهلل ٜٓٚكص»(.)23

ٚق ٍٛاإلَنيّ أمحهلل بٔ سٓ– ٌ،رمح٘ ا

 -بنيبّددني يف نتنيبدد٘ «ايغ ددزٜع » ١يْٓٛدد٘ بكٛيدد٘:

ٚيكددهلل اإلَددنيّ اآلدددز - ٟرمحدد٘ ا

«بنيب ايك ٍٛبإٔ اإلميدنيٕ تةدهللٜل بنييكًدب ٚإقدزار بنييًضدنيٕ ٚيُدٌ بدنيدتٛارح ٚال ٜهدٕٛ
َؤَّٓني إال إٔ جيتُع فٖ ٘ٝذ ٙارتةنيٍ ايجاخ»(.)24
ٚقنيٍ أب ٛيجُنيٕ ايةدنيب- ْٞٛرمحد٘ ا

َ « :-دٔ َدذٖب أٖدٌ اذتدهللٜح :إٔ اإلميدنيٕ

قٚ ٍٛيٌُ َٚعزفٜ ١شٜهلل بنييطنييٜٓٚ ١كص بني،عة.)25(» ١ٝ
ٚقددنيٍ اإلَددنيّ اي،ػدد- ٟٛرمحدد٘ ا

«: -اتفكددت ايةددشنيبٚ ١ايتددنيبع ٕٛفُددٔ بعددهللِٖ َددٔ

يًُدني ٤ايضدٓ ١يًد ٢إٔ األيُدنيٍ َدٔ اإلميددنيٕ ٚ ..قدنييٛا إٕ اإلميدنيٕ قدٚ ٍٛيُدٌ ٚيكٝدهللٜ ٠شٜددهلل
بنييطنييٜٓٚ ١كص بني،عة.)26(»١ٝ
الفشق د.أحمذ حلي ،و ِفشق معاصشة د .غالب عىاجي ،وغيرها .
(  )21كأصىل الشيعت د .هاصش اللفاسي ،ودساظت عً ِ
(  )22العىت لإلمام عبذ هللا بً أحمذ بً حىبل (. )317/1
(  )23ششح أصىل اعخلاد أهل العىت لأللكائي (.)959/5
(  )24الششيعت لآلحشي ص .119
(  )25عليذة العلف وأصحاب الحذًث ص .264
(  )26ششح العىت (.)38،39/1
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فٝتطح َٔ خاٍ ٖذ ٙايٓك ٍٛاتفنيم ايضًف ٚإمجدنييِٗ يًدَ ٢فٗد ّٛاإلميدنيٕ ٚأْد٘ قدٍٛ
ٚايتكددنيد ٚيُددٌ ٜشٜددهلل ٜٚددٓكص .فنييعُددٌ يٓددهللِٖ دددشَ ٤ددٔ اإلميددنيٕ خافًددني يًُزد٦دد ١ايددذٜٔ
أخزددٛا ايعُدٌ يددٔ َضدُ ٢اإلميدنيٕ ٖٚددذا ايكدَ ٍٛضدتُهلل َددٔ ْةدٛص ايهتدنيب ٚايضددٓ١
ا،تٛاتز ٠فُُني دٍ يً ٢إٔ تةهللٜل ايكًب َٔ اإلمينيٕ ق ٍٛا

تعنيىل:ﭽﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ (املجادل ــتٚ )22 :قٛيددددد٘ تعدددددنيىل:ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤﭼ (املائذة.)41 :

 َٔٚاألدي ١يً ٢إٔ اإلميدنيٕ إقدزار بنييًضدنيٕ قد ٍٛا
ﭨ ﭼ(البلشةٚ .)136 :قٛي٘ تعنيىل

تعدنيىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

:ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (العىكبىث.)46 :

ومً األدلة الدالة على أٌ اإلمياٌ عنل باجلوارح ما يلي:
تضدددُٝت٘ ا

تعدددنيىل يًةدددا ٠بنيإلميدددنيٕ نُدددني يف قٛيددد٘ يدددش ٚددددٌ :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ (البلـشةٚ .)143 :قٛيد٘ تعدنيىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ (العىكبىث . )3 -1

ٚتةزٜح ا

يدش ٚددٌ يف ايعهللٜدهلل َدٔ اآلٜدنيت اقدرتإ األيُدنيٍ ايةدنيذت ١بنيإلميدنيٕ ممدني

ٜهللٍ يً ٢أْٗني دشَٗٓ َ٘ٓ ٤دني قٛيد٘ ت،دنيرى ٚتعدنيىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼ (البلشة.)25 :

ٚإطاق٘ تعنيىل يً ٢نجري َٔ األيُنيٍ اي،هللْٚ ١ٝا،نيي ١ٝإمينيّْدني نُدني يف قٛيد٘ صد،شنيْ٘
ٚتعددنيىل يف أ ٍٚصددٛر ٠األْفددنيٍ :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (ألاهفال. )4 – 2 :
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وأما األدلة مً السية اليبوية على أٌ األعنال مً اإلمياٌ فنً أشَرٍا :
سهللٜح ععب اإلمينيٕ ايذ ٟقنيٍ ف ٘ٝايٓيب ﷺ« :اإلمينيٕ بطدع ٚصدت ٕٛأ ٚبطدع ٚصد،عٕٛ
عددع ١،أفطددًٗني قدد ٍٛال إيدد٘ إال ا

ٚأدْنيٖددني إَنيطدد ١األذ ٣يددٔ ايطزٜددل ٚاذتٝددني ٤عددعَ ١،ددٔ

اإلمينيٕ»(.)27
ٚق ٍٛايٓيب ﷺ يٛفهلل ي،هلل ايكٝط َ « :زنِ بنيإلمينيٕ بني

ٚسهلل ٙأتهللرَ ٕٚني اإلمينيٕ

ٚرصٛي٘ أيًِ قنيٍ :عٗنيد ٠إٔ ال إي٘ إال ا

بني

ٚسهللٙ؟ قنييٛا :ا

ا

ٚإقنيّ ايةاٚ ٠إٜتني ٤ايشنني ّٛ ٚ ٠رَطنيٕ ٚإٔ تؤدٚا ارتُط َٔ ا،ػِٓ»(. )28
ٚئ أبٖ ٞزٜز ٠رض ٞا

ٚأ ٕ ستُهللّا رصٍٛ

يٓ٘ ئ ايٓيب ﷺ قدنيٍ « :ال ٜشْد ٞايشاْد ٞسد ٜشْدٖٚ ٞدٛ

َؤَٔ ٚال ٜضزم ايضنيرم س ٜضزم َ ٖٛٚؤَٔ ٚال ٜغزب ارتُز س ٜغزبٗني ٖٛٚ
َؤَٔ»(.)29
يًدل يًٝد٘ اذتدنيفغ ابدٔ رددب بكٛيد٘  «:فًدٛال إٔ تدزى ٖدذ ٙايه،دني٥ز َدٔ اإلميدنيٕ ،ددني
اْتف ٢اصِ اإلمينيٕ ئ َزتهب عَٗٓ ٤ٞني ألٕ االصِ ال ٜٓتف ٞإال بنيْتفني ٤بعدض أرندنيٕ
ا،ضُ ٢أٚ ٚاد،نيت٘ »(.)30
المبحث الثاني :مفهىم اإليمان عنذ الشيعة االثنا عشرية
ٚفَ ٘ٝطً،نيٕ:
ا،طًب األ :ٍٚأقٛاٍ ايغٝع ١االثٓني يغز ١ٜيف اإلمينيٕ ٚأديتِٗ.
ا،طًب ايجنيْ :ٞايزد يً ٢ايغٝع ١االثٓني يغز ١ٜيف قٛهلِ يف اإلمينيٕ.
املطلب األول :أقوال الشيعة االثيا عشرية يف اإلمياٌ وأدلتَه
مجع ايغٝع ١االثٓني يغز ١ٜيف َضأي ١اإلمينيٕ ب

ق ٍٛايٛيٝهلل ١ٜا،عتشيٚ ١قٍٛ

ا،زدٚ ١٦ذيو يه ِْٗٛدعًٛا اإلمينيٕ ٜك ّٛيً ٢اإلمينيٕ ٚاإلقزار بٛال ١ٜيً - ٞرضٞ
ا

يٓ٘ ٚ -األ َٔ ١ُ٥بعهللٚ ٙس ِٗ،فُٔ يزفِٗ ٚأقز بِٗ ٚس ِٗ،أ ،ح َؤَّٓني ٚيٛ

تزى ايعٌُ.
(  )27أخشحه البخاسي في كخاب :إلاًمان ،باب :أمىس إلاًمان ص( )5ح ( .)9ومعلم في كخاب :إلاًمان ،باب :عذد شعب إلاًمان» ص( )38ح(. )152
(  )28أخشحه البخاسي كخاب :إلاًمان ،باب :أداء الخمغ مً إلاًمان ص(  )12ح(.)53
(  )29أخشحه البخاسي كخاب :ألاششبت باب :كىل هللا حعالى( :إهما الخمش وامليعش وألاهصاب وألاصالم) ص( ) 991ح( ،)5578ومعلم كخاب إلاًمان ،باب :بيان
هلصان إلاًمان باملعاص ي ص( ) 45ح(.)212
( )31حامع العلىم والحكم (. )115/1
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زٜح ق ٍٛأُ٥تِٗ ننييهًٝين ايذ ٟيكهلل بنيبّني بعٓٛإ(( :بنيب إٔ اإلمينيٕ

ال ٜطز َع٘ صٚ ١٦ٝايهفز ال ٜٓفع َع٘ سضٓ))١

()31

ٚذنز ف ٘ٝأسنيدٜح َٓٗني قٍٛ
()32

أب ٞي،هلل ا (( :اإلمينيٕ ال ٜطز َع٘ يٌُ ٚنذيو ايهفز ال ٜٓفع َع٘ يٌُ)) .
ٚنذيو اجملًضٜ ٞةزح بإٔ ايٛال ١ٜننيف ١ٝيألَنيٕ َٔ ايٓنير ٚيكهلل يذيو بنيبّني
يٓ ْ٘ٛبكٛي٘(( :بنيب ثٛاب سٚٚ ِٗ،الٜتِٗ ٚأِْٗ أَنيٕ َٔ ايٓنير))(.)33
اذتني ٌ ٖٓني إٔ ممني أثَّزَ يف َفٗ ّٛاإلمينيٕ يٓهلل ايغٝع ١االثٓني يغز ٖٛ ١ٜإدخنيهلِ
رنٔ ايٛال ١ٜضُٔ أرننيٕ اإلمينيٕ ٚيف َضُ ٢اإلمينيٕ(ٖٚ .)34ذا َني

زسٛا ب٘ نُني

دني ٤يف أ  ٍٛايهدنييف يف بنيب ديني ِ٥اإلصاّ :ئ أب ٞدعفز يً ٘ٝايضاّ :قنيٍ :بين
اإلصاّ يً ٢مخط :يً ٢ايةاٚ ٠ايشننيٚ ٠ايةٚ ّٛاذتر ٚايٛالٚ ١ٜمل ٜٓنيد بغ٤ٞ
نُني ْٛد ٟبنييٛالٚ .١ٜئ صٝهللْني ستُهلل اي،نيقز يً ٘ٝايضاّ :بين اإلصاّ يً ٢مخط:
إقنيّ ايةاٚ ٠إٜتني ٤ايشننيٚ ٠سر ايٝ،ت  ّٛ ٚرَطنيٕ ٚايٛال ١ٜيٓني أٌٖ ايٝ،ت
فذعٌ يف أربع َٓٗني رخةٚ ١مل جيعٌ يف ايٛال ١ٜرخة.١
ٚق ٍٛابٔ ا،طٗز اذتً(( :ٞإٕ َضأي ١اإلَنيَ( ١إَنيَ ١االثين يغز) ٖ ٞأسهلل أرننيٕ
اإلمينيٕ ا،ضتشل بض ٘،،ارتًٛد يف ادتٓنيٕ ٚايتدًص َٔ غطب ايزمحٔ))(.)35
ٚق ٍٛستُهلل دٛاد ايعنيًَ(( :ٞاإلمينيٕ يٓهللْني إمنني ٜتشكل بنياليرتاف بإَنيَ ١األ١ُ٥
االثين يغز يً ِٗٝايضاّ إال َٔ َنيت يف يٗهلل أسهللِٖ فا ٜغرتط يف إمينيْ٘ إال َعزف١
إَنيّ سَنيْ٘  َٔٚق.)36( ))ً٘،
بٗذا ٜتَٛ ،افك ١ايغٝع ١االثٓني يغزٚ ١ٜافكٛا ا،زد ١٦يف تأخري ايعٌُ ئ َضُ٢
اإلمينيٕ.

()37

ٖٚذا فٚ ُٔٝافكِٗ يف اإلقزار بنييٛال ١ٜيعًٚ ٞاأل َٔ ١ُ٥ذرٜت٘ بعهلل.ٙ

أَني َٛقفِٗ َع َٔ خنييفِٗ يف أ ٌ ايٛال ١ٜفٛيٝهللٜٛ :١ٜدٗ ٕٛإي ٘ٝايٛيٝهلل بنييٓنير
ٚايتهفري ٜٚضُ،َ ْ٘ٛتهلليّني ٖٚذا يف سل نٌ َٔ خنييفِٗ يف أ ٌ ايٛالٚ. ١ٜقنييٛا:
(  )31أصىل الكافي(.) 463/2
(  )32أصىل الكافي(.) 464/2
(  )33بحاس ألاهىاس(.)144- 73 /27
(  )34اهظش :ملاالث إلاظالميين (. )125/1
(  )35منهاج الكشامت في معشفت إلامامت ص .1
(  )36مفخاح الكشامت (. )81/2
(  )37اهظش :ملاالث إلاظالميين  ،234- 213/1امللل والىحل ،146- 139 /1 :الفشق بين الفشق ص  ،217- 212الخىبيه والشد ص.43
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غًٛد أ شنيب ايه،ني٥ز َٔ اٛ،سهلل ٜٔيف ايٓنير

َتفك

| د.يوسف المحمادي

َع ا،عتشي١

نُني

ذنزاألععز ٟبأِْٜٗ(( :ج،ت ٕٛايٛيٝهلل يً ٢شتنييفٜٚ ِٗٝكٛي :ٕٛإِْٗ ٜعذبٚ ٕٛال ٜكٛيٕٛ
بإث،نيت ايٛيٝهلل يف َٔ قنيٍ بكٛهلِ))(.)38
ٚقنيٍ ا،فٝهلل–َٔ أ ١ُ٥ايغٝع ١االثٓني يغز ١ٜت(ٖ413د) (( :-اتفكت اإلَنيَ ١ٝيً ٢إٔ
ايٛيٝهلل بنيرتًٛد يف ايٓنير َتٛد٘ إىل ايهفنير خني  ١دَ ٕٚزتهيب ايذْٛب َٔ أٌٖ
ا،عزف ١بني

تعنيىل ٚاإلقزار بفزا٥ط٘ َٔ أٌٖ ايةاٜٚ .)39())٠ك ٍٛيف تهفريِٖ

أل شنيب اي،هللع (( :اتفكت اإلَنيَ ١ٝيً ٢إٔ أ شنيب اي،هللع نًِٗ نفنير ٚإٔ يً٢
اإلَنيّ إٔ ٜضتت ِٗ،ٝيٓهلل ايتُهٔ بعهلل ايهللي ٠ٛهلِ ٚإقنيَ ١ايٓٝ،نيت يً ِٗٝفإٕ تنيبٛا ئ
بهلليِٗ  ٚنيرٚا إىل ايةٛار ٚإال قتًِٗ يزدتِٗ ئ اإلمينيٕ ٚإٔ َٔ َنيت َِٓٗ يً ٢تًو
اي،هللي ١فٗ َٔ ٛأٌٖ ايٓنير))(.)40
ومما يستدل بُ الشيعة االثيا عشرية يف قوهله بأصل الوالية وأىَا أٍه أركاٌ اإلسالو
ما يلي:
 )1اصتهللالهلِ بك ٍٛا

ص،شنيْ٘ ٚتعنيىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ (البلشة.)137 -136

رٚٚا يف تفضريٖني ئ أب ٞدعفز أْ٘ قنيٍ(( :إمنني يين بذيو يًّٝني ٚاذتضٔ
ٚاذتض

ٚفنيطُٚ .١دزت بعهللِٖ يف األ .١ُ٥قنيٍ :ثِ ٜزدع ايك َٔ ٍٛا

يف

ايٓنيظ فكنيٍ :في ِإِٕ ََُٓٛاْ يين ايٓنيظ بُِِ ِجٌِ ََني ََٓتُِ بِِ٘ ٜعين يًّٝني ٚفنيطُٚ ١اذتضٔ
ٚاذتض ٚاأل َٔ ١ُ٥بعهللِٖ فيكيهللِ اِٖتَهللَٚاْ َّٚإِٕ َتََّ ٛيِٛاْ فيإََُِّْني ُِِٖ فِ ٞعِكينيمٍ))(.)41
ٚ )2بك ٍٛا

تعنيىل  :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ

(املائذةٖٚ . )55 :ذ ٙاآلٜ ١ٜطًل يًٗٝني ايغٝع ١ٜ ١ايٛال – ١ٜبهضز ايٛاٜٚ –ٚفضزْٗٚني
(  )38ملاالث إلاظالميين(.)126/1
(  )39أوائل امللاالث ص .14
(  )41أوائل امللاالث ص  .16واهظش :أصىل املزهب الشافض ي لللفاسي (.)97 /2
(  )41جفعير العياش ي( ،) 62/1جفعير الصافي(.) 92/1
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بٛال ١ٜيً- ٞرض ٞا

| د.يوسف المحمادي

يٓ٘  ٚ -ي٘ َٔ األٚ ١ُ٥أٚردٚا فٗٝني ايزٚاٜنيت َٔ َني
يً ٘ٝايةاٚ ٠ايضاّ يف ق ٍٛا

ْكً٘ ايهًٝين(( :ئ أب ٞي،هلل ا

يش ٚدٌ

تعنيىل :إََُِّْني َٚيُِّٝهُُِ ايًُّ٘ َ َٚرصُٛيُُ٘ قنيٍ :إمنني ٜعين أٚىل بهِ أ ٟأسل بهِ
ٚبأَٛرنِ ٚأْفضهِ ٚأَٛايهِ ا

ٚرصٛي٘ َٚا يّذََُِٛٓ َٜٔاْ ٜعين يًّٝني

ٚأٚالد ٙاأل ١ُ٥يً ِٗٝايضاّ إىل  ّٜٛايكٝنيَ)) ١

()42

املطلب الثاىي :الرد على الشيعة االثيا عشرية يف قوهله يف اإلمياٌ
ت َٔ ّٔٝ،خاٍ يزض أقٛاٍ ٚأدي ١ايغٝع ١االثٓني يغز ١ٜيف اإلمينيٕ إٔ ايض،ب
ايزٝ٥ضٛايعنيٌَ ا،ؤثز فُٝني ذٖٛ،ا إي ٖٛ ٘ٝإدخنيهلِ ايٛال ١ٜيف َضُ ٢اإلمينيٕ ٚأرننيْ٘
ٚايزد يًٚ َٔ ِٗٝدَ ٙٛتعهللدَٗٓ ٠ني:
ايٛد٘ األ:ٍٚ
إٔ ٜكنيٍ نٝف ميهٔ إٔ ٜك ٌ،قٛهلِ يف ايٛالٚ ١ٜإٔ ته ٕٛبٗذ ٙآ،شي ١اييت
ذنزٖٚني ٚمل ٜزد فٗٝني ْص

زٜح َٔ نتنيب أ ٚصٓٚ ١نٌ َني ذنزٚ ٙٚاصتهلليٛا ب٘

فٗ ٛإَني أْ٘ اصتهللالٍ خنيط ٞيف غري َٛضع٘ شتنييف يًتأ ٌٜٚايةشٝح ٚا،عٓ ٢ا،زاد ي٘
أ ٚأْ٘ مل ٜةح أ ًًنيٚ .يف ا،كنيبٌ فإٕ مجٝع أ  ٍٛايهللٚ ٜٔأرننيٕ اإلصاّ تٛاتزت فٗٝني
األدي ١ايةزحيٖٚ ١ذا ٚاضح يهٌ َضًِ ٜكزأ ايكز ٕ ايهزٚ ِٜايضٓ ١ايٓ.١ٜٛ،
ايٛد٘ ايجنيْ:ٞ
إٔ اآل ١ٜاييت ٜتُضدو بد٘ ٖدؤال ٤ايدزٚافض ٜٚضدُْٗٛني بلٜد ١ايٛالٜد ١إمندني ْشيدت يف ي،دنيد٠
بٔ ايةنيَت س تربأ َٔ سًف٘ ايضنيبل َع ايٛٗٝد ،ني أئً ايٛٗٝد اذتدزب يًٝد٘ .نُدني ر٣ٚ
ابٔ دزٜز أْٗني ْشيت يف ي،نيد ٠بٔ ايةنيَت ،ني سنيربدت بٓد ٛقٓٝكدنيع رصد ٍٛا
ي،نيد ٠إىل رص ٍٛا
ا

فُغد ٢إيدِٗٝ

ٚننيٕ أسهلل بين يٛف بٔ ارتشرز فدًةِٗ إىل رصد ٍٛا

ٚإىل رصدٛي٘ َدٔ سًفٗدِ ٚقدنيٍ :أتدٛىل ا

ٚتدربأ إىل

ٚرصددٛي٘ ٚا،دؤَٓ ٚأبدزأ َدٔ سًدف ايهفددنير

ٚٚالٜتِٗ)43(.

(  )42أصىل الكافي (.) 288/1
(  )43جفعير الطبري ( )288/6وجفعير ابً كثير(.) 71/2
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| د.يوسف المحمادي

ايٛد٘ ايجنييح:
أِْٗ ٜه ْٕٛٛبكٛهلِ يف ايٛال ١ٜقهلل أتٛا بتغزٜع دهللٜهلل مل ٜأذٕ ب٘ ا
َٖ ٛعً ّٛقهلل نٌُ نُني قنيٍ ا

فنييهلل ٜٔنُني

تعنيىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ (املائذة.)3 :

ايٛد٘ ايزابع:
مبني ذنز ٙعٝذ اإلصاّ َٔ أْ٘(( :إذا ننيْت ايض٦ٝنيت ال تطز َع سب يً ٞفا
سنيد ١إىل اإلَنيّ ا،عة ّٛايذ ٖٛ ٟيطف يف ايتهًٝف فإْ٘ إذا مل ٜٛدهلل إمنني تٛدهلل
ص٦ٝنيت َٚعنيص فإذا ننيٕ سب يً ٞننيفّٝني فضٛاٚ ٤دهلل اإلَنيّ أ ٚمل ٜٛدهلل))(.)44
ايٛد٘ ارتنيَط:
ٚقدددٛيِٗ يف ايتٓدددنيقض سٝدددح مجعدددٛا بد د ا،تٓنيقطد د يف قدددٛهلِ بكددد ٍٛا،زد٦ددد ١يف
َٛافك ِٗٝيف اإلقزار بنييٛال ١ٜست ٢يٚ ٛقعٛا يف ايه،ني٥ز ٚبكد ٍٛايٛيٝهللٜد ١يف شتدنييفِٗٝ
ٖٚذا َع َني فٝد٘ َدٔ تٓدنيقض بعٝدهلل يدٔ ايعدهللٍ ايدذ ٟأَدز ا

تعدنيىل بد٘ فُدٛافكِٗ َدؤَٔ

َضتهٌُ اإلمينيٕ ٚي ٛاقرتف ايه،دني٥ز ٚشتدنييفِٗ ٚيد ٛأتد ٢بهدٌ ا،دأَٛرات ٚخدنييف يف
ايٛالٜدد ١فٝعهللْٚدد٘ نددنيفزّا َددٔ أٖددٌ اي،ددهللعٖٚ .ددذا ايكدد ٍٛا،،تددهللع َددٔ ايددزٚافض يف اإلَنيَدد١
نُني قنيٍ عٝذ اإلصاّ ابٔ ت (( :١ُٝٝال ٜٛافكِٗ أسهلل يً َٔ ٘ٝأٌٖ ايضٓ)45())١
الخـاتمة :
اذتُهلل

ايذ ٟبٓعُت٘ تتِ ايةنيذتنيت ٚايةاٚ ٠ايضاّ يً ٢خنيمت األْٝ،نيٚ ٤صٝهلل

ا،زصً ٚيً ٢ي٘  ٚش ٘،أمجع .
ٚبعهلل:
فإْ٘ َدٔ خداٍ ٖدذ ٙاي،شدح يف َضدأي ١اإلميدنيٕ َٚفَٗٗٛدني يٓدهلل أٖدٌ ايضدٓٚ ١ادتُنييد١
ٚايغٝع ١االثٓني يغزٜ ١ٜتَ ،ني:ًٜٞ
أٚالً  :أُٖٝدد ١فٗددِ ٚضدد،ل َضددني ٌ٥اإلميددنيٕ ٚفددل فدد٘ ايضددًف هلددني ،ددني ٜرتتددب يًدد ٢ذيددو َددٔ
أسهنيّ َٚضني.ٌ٥
(  )44منهاج العىت ( .)31/1واهظش :أصىل املزهب الشافضيلللفاسي (.)92 /2
( )45منهاج العىت الىبىيت (.)342 /3
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| د.يوسف المحمادي

ثنيّْٝني :إٔ َفٗ ّٛاإلمينيٕ يٓهلل أٌٖ ايضٓٚ ١ادتُنيي ١جيُع ب االيتكنيد ٚايكٚ ٍٛايعٌُ
ٚأْ٘ ٜتفنيٚت يف دردنيتَ٘ٚ .زدعِٗ يف ذيو أدي ١ايهتنيب ٚايضٓ.١
ثنييجّني :إٔ ايغٝع ١االثٓني يغزٚ ١ٜقعٛا يف اضطزاب يف َفٗ ّٛاإلمينيٕ ٚص ٘،،أِْٗ أدخًٛا
رنّٓني دهللٜهللّا  ٖٛٚرنٔ ايٛالٚ ١ٜدعًَ ٙٛكٝنيصّني يف ش ١اإلمينيٕ  ٚنيرٚا ٚيٝهللَ ١ٜع
شتنييفَ ِٗٝزدَ ١٦ع َٛافك ِٗٝفُٔ

هللَّم بنييٛال ١ٜأ ،ح َؤَّٓني ٚي ٛتزى األيُنيٍ

 َٔٚنذَّب بٗني اصتشل ايٛيٝهلل بنييعذاب ٚاذتهِ يً ٘ٝبنيي،هلليٚ ١ايهفز.
رابعّني :أْ٘ ال ٜٛدهلل ديٌٝ

زٜح إىل َني ذٖب إي ٘ٝايغٝع ١االثٓني يغزَٚ ٜ٘ني اصتهلليٛا ب٘

َٔ ْةٛص تأٚيٖٛني يً ٢غري َزادٖني ال ٜةح االصتهللالٍ بٗني َ ٖٞٚزدٚد ٠يً.ِٗٝ
ٚأخريّا فإٕ َضني ٌ٥اإلمينيٕ يٓهلل ايغٝع ١االثٓني يغز ١ٜحتتنيز إىل دراصْ ١كهللَ ١ٜفةً١
يً ٢ض ٤ٛايهتني ب ٚايضٓٚ ١يكٝهلل ٠أٌٖ ايضٓٚ ١ادتُنيي ١ظُع صني٥ز َضنيًٗ٥ني َٚني
ذٖٛ،ا إي ٘ٝفٗٝني.
ْضأٍ ا

إٔ ٜشٜهللْني إمينيْنيً ٖٚهللٚ ٣تٛفٝكًني  ٚخز ديٛاْني إٔ اذتُهلل
 ٢ً ٚا

رب ايعني. ،

ٚصًِ يًٓٝ،ْ ٢ني ستُهلل ٚيً ٢ي٘  ٚش ٘،أمجعد .

المصادر والمراجع :
)1

أ ددَ ٍٛددذٖب ايغددع١ٝاإلَنيَ١ٝاالثين يغددز ١ٜيددزض ْٚكددهلل دْ .ني ددز بددٔ ي،ددهلل ا
ايكفنير ٟطٖ1414(1د).

)2

األ  َٔ ٍٛايهنييف ستُدهلل بدٔ ٜعكدٛب ايهًدٝين حتكٝدل :يًد ٞأندرب ايػفدنيرٟ
دار

)3

عب  َٚدار ايتعنيرف -د يٓ،نيٕ طٖ1401(4د) .

االيتةنيّ ألب ٞاصدشنيم إبدزاٖ ِٝبدٔ َٛصد ٢ايغدنيطيب حتكٝدل د .ستُدهلل ايغدكري
د.صعهلل ٍ محٝهلل دٖ .غنيّ ايةٝين دار ابٔ ادتٛس ٟد ايضعٛد ١ٜطٖ1431(2د) .

)4

ايتكدددنيد فدددزم ا،ضدددًُ ٚا،غدددزن

فددددز ايدددهلل ٜٔايدددزاس ٟرادعددد٘ :يًددد ٞصدددنيَٞ

ايٓذنير َهت ١،ايٓٗط ١ا،ةزٖ1356( ١ٜد).

)5

اقتطددني ٤ايةددزاط ا،ضددتك، ِٝدنييفدد ١أ ددشنيب ادتشدد ِٝيغددٝذ اإلصدداّ ابددٔ تُٝٝدد١
حتكٝلْ :ني ز بٔ ي،هللايهز ِٜايعكٌ دار ينيمل ايهتب د بريٚت طٖ1419(7د) .
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اي،هللاٜدددٚ ١ايٓٗنيٜددد ١إمسنييٝدددٌ بدددٔ ندددجري ايهللَغدددك ٞأعدددزف يًددد ٢حتكٝكددد٘ ايغدددٝذ
َةطف ٢ايعهلل ٟٚدار ابٔ ردب طٖ1425(1د) .

)7

تفضري ايكدز ٕ ايععد ِٝإمس نييٝدٌ بدٔ يُدز بدٔ ندجري ايكزعد ٞحتكٝدل :صدنيَ ٞبدٔ
ستُهلل صاَ ١دار ط ١،ٝيًٓغز ٚايتٛسٜع طٖ1420(2د).

)8

تٓددنيقض أٖددٌ األٖددٛاٚ ٤اي،ددهللع يف ايعكٝددهلل ٠د .يفددنيف بٓددت سضددٔ شتتددنير َهت،دد١
ايزعهلل د ايزٜنيض طٖ1426(2د).

)9

ايتٓٚ ٘ٝ،ايزد يً ٢أٌٖ األٖٛاٚ ٤اي،هللع ستُهلل بٔ أمحهلل اً،طد ٞايغدنيفع ٞحتكٝدل :
ستُددددهلل ساٖددددهلل بددددٔ اذتضددددٔ ايهددددٛثز ٟا،هت،دددد ١األسٖزٜدددد ١يًددددرتاخ َ -ةددددز
ط. )ّ1977(2

)10

دددنيَع ايٝ،ددنيٕ يف تأٜٚددٌ ايكددز ٕ ستُددهلل بددٔ دزٜددز ايطددرب ٟحتكٝددل أمحددهلل ستُددهلل
عنينز َؤصض ١ايزصنيي ١د بريٚت طٖ1420( 1د) .

 )11ددنيَع ايرتَددذ ٟستُددهلل بددٔ يٝضدد ٢بددٔ صددٛر ٠ايرتَددذ ٟإعددزاف َٚزادعدد ١ايغددٝذ/
ددني

بددٔ ي،ددهللايعشٜش ٍ ايغدددٝذ إ ددهللارات ٚسار ٠ايغددؤ ٕٚاإلصدداَٚ ١ٝاألٚقدددنيف

ٚايدددهلليٚ ٠ٛاإلرعدددنيد بنييضدددعٛد ١ٜدار ايضددداّ يًٓغدددز ٚايتٛسٜدددع د ايزٜدددنيض ط2
(ٖ1421د) .

)12

سددنير األْددٛار ادتنيَعدد ١يددهللرر أخ،ددنير األُ٥دد ١األطٗددنير ستُددهلل بددنيقز اجملًضدد ٞط،عدد١
دهللٜهللٚ ٠ستكك ١دار إسٝني ٤ايرتاخ ايعزب.ٞ

 )13دراصدددنيت يف األٖدددٛاٚ ٤ايفدددزم ٚاي،دددهللع َٛٚقدددف ايضدددًف َٓٗدددني أ.د ْني دددز بدددٔ ي،دددهلل
ايهز ِٜايعكٌ دار نٓٛس أعًٝٝ،ني د ايضعٛد ١ٜطٖ1432(3د) .
 )14دراص ١ئ ايفزم يف تنيرٜذ ا،ضًُ " ارتٛارز ٚايغٝع " ١د .أمحهلل بدٔ ستُدهلل دًدٞ
َزنش اً،و فٝص يً،شٛخ طٖ1408(2د).
 )15ايضٓ ١يإلَنيّ ي،هلل ا

بٔ أمحهلل بٔ سٓ،دٌ حتكٝدل د .ستُدهلل صدعٝهلل ايكشطدنيْ ٞدار

ابٔ ايك ِٝط.1
 )16ايضددٓ ١ستُدددهلل بدددٔ ْةدددز ا،دددزٚس ٟحتكٝددل :صدددنيمل بدددٔ أمحدددهلل ايضدددًفَ ٞؤصضددد١
ايهتب ايجكنيف – ١ٝيٓ،نيٕ طٖ1408(1د).
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صٓٔ ايهللارَ ٞي،هللا

| د.يوسف المحمادي

بدٔ ي،دهللايزمحٔ أبد ٛستُدهلل ايدهللارَ ٞحتكٝدل :فدٛاس أمحدهلل

سَزي ٞخنييهلل ايض،ع ايعًُ ٞدار ايهتنيب ايعزب ٞد يٓ،نيٕ طٖ1407(1د)

)18

عدذرات ايدذٖب يف أخ،دنير َدٔ ذٖدب ي،دهلل اذتد ٞبدٔ أمحدهلل اذتًٓ،د ٞد ابدٔ ايعُدنيد
حتكٝددل :ي،ددهلل ايكددنيدر األرْددنيؤٚط َ ٚستُددٛد األرْددنيؤٚط دار ابددٔ نددجري د دَغددل
بريٚت طٖ1413(1د).

 )19عدزح أ دد ٍٛايتكددنيد أٖددٌ ايضددٓٚ ١ادتُنييدَ ١ددٔ ايهتددنيب ٚايضددٓٚ ١إمجددنيع ايةددشنيب١
ٚايتددنيبع َددٔ بعددهللِٖ ٖ،دد ١ا

ابددٔ اذتضددٔ ايايهددني ٞ٥حتكٝددل :د .أمحددهلل صددعهلل

محهللإ ايػنيَهلل ٟدار ط ١،ٝطٖ1416(4د) .
 )20عدزح أ دد ٍٛايتكددنيد أٖددٌ ايضددٓٚ ١ادتُنييدَ ١ددٔ ايهتددنيب ٚايضددٓٚ ١إمجددنيع ايةددشنيب١
ٚايتددنيبع َددٔ بعددهللِٖ ٖ،دد ١ا

ابددٔ اذتضددٔ ايايهددني ٞ٥حتكٝددل :د .أمحددهلل صددعهلل

محهللإ ايػنيَهلل ٟدار ط ١،ٝطٖ1416(4د) .
 )21عدددزح ايضدددٓ ١يً،ػددد ٟٛحتكٝدددل عدددعٝب األرْدددنيؤط دار ا،هتدددب اإلصددداَ ٞط2
ٖ1403د .

)22

ايغزٜع ١ستُهلل بدٔ اذتضد اآلددز ٟحتكٝدل د  .ي،دهللا

ايدهللَٝذ ٞدار ايدٛطٔ

طٖ1418 1د .

)23

ددشٝح اي،ددددنير( ٟادتدددنيَع ايةددشٝح ا،ضدددٓهلل َدددٔ سدددهللٜح رصدد ٍٛا

د ٚ صدددٓٓ٘

ٚأٜنيَدد٘) ستُددهلل بددٔ إمسنييٝددٌ اي،دددنيرَ ٟددٔ إ ددهللارات ٚسار ٠ايغددؤ ٕٚاإلصدداَ١ٝ
ٚاألٚقنيف ٚايهلليٚ ٠ٛاإلرعنيد بنييضعٛد ١ٜط دار ايضاّ يًٓغز ٚايتٛسٜدع ايزٜدنيض
طٖ1419( 2د) .

)24

دشٝح َضدًِ َضدًِ بدٔ اذتذدنيز بددٔ َضدًِ ايكغدري ٟايٓٝضدنيبٛرَ ٟدٔ إ ددهللارات
ٚسار ٠ايغدؤ ٕٚاإلصدداَٚ ١ٝاألٚقدنيف ٚايددهلليٚ ٠ٛاإلرعدنيد بنييضددعٛد ١ٜط دار ايضدداّ
يًٓغز ٚايتٛسٜع ايزٜنيض طٖ1421( 2د) .

 )25يكٝددددهلل ٠ايضددددًف ٚأ ددددشنيب اذتددددهللٜح حتكٝددددل دْ .ني ددددز ادتددددهللٜع  .دار ايعني ددددُ١
طٖ 2 1419د .
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 )26فِزم ايغٝع٘ اذتضٔ بدٔ َٛصد ٞايٓدٛغيت

| د.يوسف المحمادي

دشش٘ ٚيًّدل يًٝد٘ :ستُدهلل دنيدم ٍ

عز ايعً ّٛدار ايذخني٥ز إٜزإ ٚا،ط،ع ١اذتٝهللر - ١ٜايعزام (ٖ1355د) .

)27

ايفزم ب ايفِزم ي،دهللايكنيٖز بدٔ طدنيٖز اي،ػدهللاد ٟايتٓد ٢بٗدني /إبدزاٖ ِٝرَطدنيٕ
دار ا،عزف ١د يٓ،نيٕ طٖ1415(1د)

 )28فددزم َعني ددز ٠تٓتضددب إىل اإلصدداّ ٚبٝددنيٕ اٛ،قددف اإلصدداّ َٓٗددني د .غنييددب بددٔ يًددٞ
يٛاد ٞايهللار ايعةز ١ٜد ايضعٛد ١ٜطٖ1430(7د) .

)29

ايكددنيَٛظ احملددٝل ستُددهلل بددٔ ٜعكددٛب ايفريٚس بددنيدَ .ٟؤصضدد ١ايزصددنيي ١بدددريٚت
ايجنيْٖ1407 ١ٝد .

)30

نتددنيب ايتفضددري ستُددهلل بددٔ َضددعٛد بددٔ يٝددنيق ايضددًُ ٞايضددُزقٓهلل ٟا،عددزٚف
بتفضري(ايعٝنيع )ٞحتكٝل :بنيعِ ايزصٛي ٞاحملاتد ٞا،هت،د ١ايعًُٝد ١االصداَ١ٝ
طٗزإ.

)31

يضدنيٕ ايعدزب ستُدهلل بدٔ َهدزّ ابدٔ َٓعدٛر اإلفزٜكد ٞدار دنيدر بدريٚت ط3
(ٖ1414د).

،َ )32نيسددح يف يكٝددهلل ٠أٖددٌ ايضددٓٚ ١ادتُنييددَٛٚ ١قددف اذتزنددنيت اإلصدداَ ١ٝا،عني ددز٠
َٓٗني دْ .ني ز بٔ ي،هللايهز ِٜايعكٌ دار ايٛطٔ  -ايضعٛد ١ٜطٖ1412( 1د).
 )33زتُٛع فتني ٣ٚعٝذ اإلصاّ ابٔ ت ١ُٝٝحتكٝل ستُهلل بٔ قنيصِ ط،ع ١زتُدع اً،دو
فٗهلل يط،نيي ١ا،ةشف ايغزٜف ٖ1416د .
َ )34كنيالت اإلصاَٚ ٝاختاف ا،ةً

أبد ٞاذتضدٔ يًد ٞبدٔ إمسنييٝدٌ األعدعزٟ

يين بتةشٝش٘ ًُٖٛت رٜرت دار ايٓغز فزاْش عتنيٜشبكٝض،نيدٕ ايجنيْٖ1382 ١ٝد .

)35

َكددنيٜٝط ايًػدد ١أبدد ٛاذتض د أمحددهلل بددٔ فددنيرظ بددٔ سنزٜددني حتكٝددل ي،ددهلل ايضدداّ
ستُهلل ٖنير ٕٚدار ايفهز (ٖ1399د) .

)36

اٚ ًٌ،ايٓشدٌ ستُدهلل ي،دهلل ايهدز ِٜايغٗزصدتنيْ ٞحتكٝدل :أَدري يًدَٓٗ ٞدني ٚيًدٞ
سضٔ فنييٛر دار ا،عزف ١د بريٚت طٖ1410(1د) .

َٗٓ )37ددنيز ايضددٓ ١ايٜٓٛ،دد ١عددٝذ اإلصدداّ بددٔ تُٝٝدد ١حتكٝددل :د .ستُددهلل رعددنيد صددنيمل
َؤصض ١قزط ١،ط. 1
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 )38اٗٓ،نيز عزح
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شٝح َضًِ بٔ اذتذنيز حيٝد ٢بدٔ عدزف ايٓد ٟٚٛدار إسٝدني ٤ايدرتاخ

ايعزب – ٞيٓ،نيٕ طٖ1392(2د).
 )39اٛ،افكدددنيت يف أ ددد ٍٛايغدددزٜع ١ألبددد ٞاصدددشنيم ايغدددنيطيب عدددزح ٚختدددزٜر ايغدددٝذ
ي،هللا

دراس َٔ ا هللرات ٚسار ٠ايغؤ ٕٚاإلصداَٚ ١ٝاألٚقدنيف ٚايدهلليٚ ٠ٛاإلرعدنيد د

ايضعٛد.١ٜ
ٚ )40صط ١ٝأٌٖ ايضٓ ١ب ايفِزم د.ستُهللبني نز ِٜستُدهلل بدني ي،دهلل ا

َهت،د ١ايعًدّٛ

ٚاذتهِ د ايضعٛد ١ٜطٖ1429(1د) .
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