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 الجوانب االقتصادية في تاريخ اليمن القديم من خالل كتاب التيجان في ملوك حمير

 الجوانب االقتصادية في تاريخ اليمن القديم من خالل كتاب التيجان في ملوك حمير

 
 توطئة

 

تعد الجوانب االقتصاااة في تا تة فل الرااااة اي المدفبي  أ م أ ركا الالةي  التا قة ا     ة 

أل ا مبلأإ  أ الجةنب الرااااة   ت ك الرااااة ايم   أ نة  ي ر اإ تتن تلة ا تة فل ر ي  أ ا

 ذلك التة فل.   مأ   ةا إلى  سا صو ة  اضري  شة  ي  أ ال فؤ

مب  اي  تعااد ةم لعاا   القتصااااااة    أ ذلااك تلااة ا تااة فل ال بأ الماادفام  الاان  تب    ااةن اا  ا

 لةن الن رمازكة  بة سي لسكةن  لوب الج فاة العام ي نشةط أ كة  أ  كبة التجة ة  ال  ا ي  

م األنشاااااا يلبوقع  ط  عاي ال بأ الجراات اي  البلاة  ي    اب ل  ااب تا ما زكبة   ى ه اكبة  أ    

  ا تالل ة  كةن الصدا ة  تمد  ة   ى االنشرةا مةلصلة ي  التعدفأ.

ةلي البة ة ئدم ما الجوانب مةللسا ي لتة فل ال بأ المدفا فصا   هه ا رن ال رث  الكتةمي  وا كن

التة فخ ي البد ني  ل ةم ال سااا بة  ة فتع ا مةللصاااوش اللمشااا ي ال بل ي المدفبيم  التا فر ب     ة  

 ل ة   رسااةسااا اإلشااة ة إلى اللوا ا الدفل ي  الرام ي  مشااك  يةنو  إلى اللوا ا األ اإ مشااك    

 الجوانب االقتصة في.

كا البصاااة   البجتبع ي تا تر  ي كنه   ث تعد البصاااة   الكالسااا ك ي ال ونةن ي  الا  ةن ي ر 

المصو  إلى  ةنب اآلية  البة في البتلو ي التا   ف ة لسكةن  لوب الج فاة العام ي   ةصي ت ك 

 البتع مي مةللشةط أ ال  ا ا  الصلة ا.

 لبة تمدم تتن ال رث تا الجوانب االقتصااااة في لتة فل ال بأ المدفا  أ  الا لتةب الت جةن تا 

ال بل ااي الماادفبااي    اآليااة  اض ذلااك   ى  ااة توتا  أ  ااة ة تااة فخ ااي تا اللمو      وك  ب ا  

 البصااة   الكالساا ك ي  أ ت ك الجوانبم فعد إ دإ الوسااةي  الببكلي لتوساا ع  عاتتلة مةألنشاا ي     

االقتصااااااة في التا  ة ساااااا ة ال بل ون المد ةل  كو األ ا الن    ة ال ة ث إلى ا ت ة ه  جةالب ل نا 

 ال رث.

 اإ اال تباة  تا كانا ال راث   ى ال  عاي الةةن ي  أ لتةب الت جةن  التا تولى ترم م ة      قاد  

 تأل فم  الشةيع تا 9191سالي   –ال بلا  صاد ي مصالعةل     األمرةث نشااكة  ال  الد اساةي   

 .(1) كنا الكتةب رن  لوكب مأ  ل 

                                                           

والعالمة  باإلمامهـ، اشتهر بوصفه اخباريًا ولكنه يوصف أيضًا  43وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار األبناري ولد عام  1

ان في ك علمهغزارة  بأنوبأنه تابعي ثقة . وبأنه أخذ الحيث عن ابن عباس وابي هريرة وغيرهما . تولى قضاء صنعاء وحسب الذهبي 

 -هـ)الذهبي. محمد بن أحمد بن عثمان 113هـ ويقال بل في سنة 111االسرائيليات وله اطالع على صحائف أهل الكتاب . توفي سنة 

(.555- 535-535م صـ 1111 –مؤسسة الرسالة  – 3ج –الء سير أعالم النب
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 ملخص البحث

لةن  لسااكةن  لوب شاا     فاة العاب  اااة ة  افمي  زاكاة ال تم   أ ت ك الراااة اي    

المدفبي التا لةنا ساااةيدة تا مال   ة م أ الل افأ  ساااو فة   ا   الل  م  مةلاها  أ لا الكتةمةي  

 األمراةث التا تلاة لاا تاة فل   اااااااة ة ال بأ المادفا إال رن باة  اةزاال تا  ة ي إلى الب فد  أ        

ةيم  ال سااا بة  ة فتع ا مةلجوانب الرااااة في البخت فيم  كنا ال رث فت ال تلة ل  إلى  ة الد اسااا

     أ ذلا  أ الجواناب االقتصااااااة في تا  ا فةي لتةب الت جةن تا   وك  ب ا  البلسااااااوب   

 (1) ربد   دالب ك مأ كةشا الرب ا .  رما  افي إلى 

 األساااااا ري دفدة لصاااااالة ي  تف بة فخص الصاااااالة ةي  اإ الت ال إلى صاااااالة ةي تم  دفي 

 البلساااااو ةي  البالمز  ال  ةح  الر ا  البجوكااي إضاااااةتي إلى صااااالة ي السااااافأم  مع   

 الصلة ةي اآلل ي البت و ة تكاابم لصلة ي الد ى  التبةي   البترالي.

 ال بل  أ أ  بة سي  إشة ايلبة  اإ الت ال إلى  ة ذلات   ا فةي لتةب الت جةن  أ 

البواشا   ث ال  ا ي  تام ي   ركب ةاالقتصة في األ اإم  األنش يالمد ةل التعدفأ إلى  ةنب 

 اضار      الش  ا   ة لةنا   أ ب دفدة اقتان ذلاكة منلا سد  إشة ايتابلا ت ك البا فةي 

س أ  أ  صومي   تاة      تة  لنا لفةلة ال بل  أ المد ةل تا استرالا الب ةه البتجبعي تا 

 ال  ا  ي مشك   ق ا. األ اضاالسد   تا  ب  ي سمةفي 

لةس ي   األتا لةنوا   ى   افي ل  اة تا ا ت ة  البلةطا  رن اإلى  رفااة  تشا ا البا فةي  

لةنا تشاااك   بة  الةا ة الر وان ي التا لةنوا فتولون  اإلم واألهلة واألممة لا ا  واشااا  ا  ان 

ال بل ي المدفبي  البصااااااة     وملاااااااخة ي  كو  ة رفدت  الللاةناا مت دا  مةلري ا    إن اة تام ت اةم  

 الكالس ك ي  عةب.

التا  ة سااااا ة ال بل ون المد ةل  لنا  اب شااااابةا  األنشااااا ي  ع رن التجة ة لةنا  أ رماز 

      ل ة تا  ا فةي لتةب الت جةن فعد ضئ الب  مة ني مةألنش ي سةلفي النلا. الج فاة  لكأ  ة

الت جةن تا   وك  ب ام ل جوانب االقتصة في مشك   تفة ي   ت ة د  ةل ذلا  ا فةي لتةب 

كو  ةا ر   أ البصااااااة   التة فخ ي البتمد يم  لون الردفث  أ الصاااااالة ةي   اإلشااااااة ةم لباة 

 التعدفأ اتساااا مةلوتاة اللسااا  يم  مة ني مةل  ا ي  تام ي البواشاااا تمد تا تمدفب  تا التلة ا   ى  

 آنفةب. اللشةط أ اآل افأ البنلو فأ

 الصناعات:

 أ م أ الصاالة ةي التا     ذلاكة تا البا فةي ذاي ال عد المصااصااا الراااة  م صاالة ي آل ي 

 ساااااا ا  ة  تا المان األ ا ر  الةةنا  أ  إ  ة   ت و ة فصااااااعاب اال تماة  ماأن اة نتةح   ةا     

تا ال بأم   ث فنلا    د مأ شاااام   اإلساااالمال جاة  ان   افت ة لةن تا  ةم  د ث الا ة  أ 

                                                           

ه 114نة س نسابة ونحوي ولد في البصرة وتوفي في مصر اشتهر بكونهأبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري.

لعله  –ه( وهو صاحب السيرة النبوية المشهورة بمسمى " سيرة ابن هشام" واليه ينسب كتاب في انساب حمير وملوكها 112) ويقال في 

  -دار صادر-4ج-) ابن خلكان: وفيات االعيان-كتاب التيجان نفسه

 .(111بيروت،ص 
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تا ذلك العةم  أ شااااا ل ل  ا  أ ركةلا  (1)  افت ةم إن  سااااابع تفةصااااا   ة إسااااالة الن  فلت ا إل   

 صلعةلم فوصف مأن   ةلا مب وك  ب ا  ر و كة.

مأ مكام لةن  أ البرة افأ النفأ  اتوا م  ب  ال ب ساااع  الصاااي ت ك البا فيم رن   الب فىد ى 

لةنا تدتأ تا البرة ايم  تا ر د األفةم قا  االساااات الل   ى الكلوز التا  تلام  ع  الكلوز التا

البرة ة التا  تأ  رموابم  تا  رة لت  ا ت ةز يةلث (2)الب ك شدا  مأ  ة  الرب ا  تا     شبةم

 أت  ة ذلك الب كم سبع   فةب  ظ بةبم رش   مةلا د  م لبة كو  أ وذ  أ ذلك الصوي " ماز إل   تل 

ر با الع ل أم تةتح تةه م ت بة  آه ال ب سااااع   ع كة مةب إلى   ف "  لبة  رإ رن  سااااأ ذلك التل أ 

 ة  إلى السكون  ال د لم قةا تا نفس  لو لةن   وانةب  ة تاللا   ةكو تا الرةلب إال ط سا  مة   

كو د  ة  إل   م  إلى تكاا  العب  ي األ لى تعة  التل أ إلى التراك نروه  أ البوضااااع الن  لةن ق 

ال ب سع مةل ا ب  أ      قف  التل أ  ةيداب إلى البكةن الن  لةن  رساعفىصد  صوتةب  د فةب  لبة 

 (3)قد ان  ا  ل . 

اسااتلتة  م تمدم نرو البوضااع الن  لةن فو د ت   التل أم مخ ى    لد ة تألد ال ب سااع  أ صااري  

م  لدإ  ضااااع  قد   تا  وضااااع قافب  أ ذلك التل أم األ ض ي دةم الفكة  فساااابع  طئ ة   ى 

  فااةب  ااةل ااةبم ق اا  رن فعو  إلى  كااةناا   اة ر اإم ت ا فتا      رط اتراك كاانا األ  ا  أ  كااةناا  

ال ب سااااع  لدكة  أ  واصاااا ي تمد   تجةه ذلك البوضااااع  ر ن تا الرفا تا ال معي التا فو د م ة   

 م انت ى  أ الرفا سمط التل أ تمةم مم ع   ل  رند   ى مكاايم  معالتل أم  تى ظ اي ل  سالس  

 .(4)تتذا كبة فةقوتتةن   ففتةن ال ق بي ل بة

 أ ال ةب السةما   ة إن  ر ظامة   إلى  واص ي توه    ا   البرة ة  أ  دفد قةم   مةب  إن معد 

م ر ة   بأ مةلغ الاخة يم   لد ة مة   مةلتاا ع  رسد ة ا تتر   تى سبع   فةب  ظ ا  ظ ا ل  

 ة  ذلك األسااد إلى البوضااع الن   ةل  ل   كو فصااد    فةب  بةيالب ل سااةمام تأ  ك ال ب سااع رن     

 نر مة   إلى  عةلجي  وضااع  مةل افمي ذات ة التا اسااتخد  ة  ع ط سااا التل أم ق      رفاااةط سااا 

 (5)ل ةي الب ك البنلو  سةممةب. ت  م ر واافص  إلى البكةن الن  لةنا ت   

 تتكا  اإلشاااة ة إلى اساااتخدام كنه ال الساااا اآلل ي تا  بةفي الكلوز البدتوني  ع الب وك المد ةلم  

تا البا فااي التا تاانلا ق ااةم الرااة ث الجاكبا مم ااة ة إفااة  مأ ن ا  إلى  ا اا   م اة   وك  اكا 

 (6)الماف ي  أ  كي. 

 ى  أ ساااةممت ةم لمد ت ة    لكأ كنه األ  اة تتساااا مكون صااالة ي ط ساااا التل أ ت  ة رلةا ت و اب 

الاد  ان تا ن اةل البكاةن الان  لاةناا ترب ا م  لانلاك المد ة   ى تاااااااخ ا نفساااااا ة إلى    ي           

 .(7) ا  ي
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سوم  أ تا  ل أ المد ةل ل ت ال بل  أ الب ا اإلشة ة إلى رن  د اب  أ   بةل اآلية  ال ظوا ترس أ 

ذلا التل أ تا البا فااةي  إنالاان  فؤلااد  األ اقاادفبااي فظ ا ت  ااة   ى ك ئااي   وان  ااتا  كو  

 .(1) فات ط مبو  ث  اب  لوب الج فاة الراة   رص  

اآلل ي البت و ة لدإ  اب الج فاة المد ةلم كو  ة  ت ك الصااااالة ي   ذلك   بة فؤفد إ كةن ي  م مي

تا الرن  رة لي ا تااع   ا  تبةي    ترالي لةلتا تابلت ة البا فةي البشة  إل  ةم  أ األ و  

( ل.م  ك ا ن السكلد   002م 082سعى مع    بةل ال ونةن إلى ترم م ةم لف   ون ال   ن ا )

تا المان الةةنا ق   الب ال  تماف ةب  ل ز ذلك   سااااب م  إن تصااااب بةت ة تااااابلا    الن   ة  

 .(2)نبةذح لد ى  ترالي   ى ك ئي يلت أم فعتبد ترافك ة   ى ضرط الب ةه الداتعي

لك رن كلةك إشااة ة كة ي إلى رن اكتبةم ال بل أ مت ك الصاالة ةي اآلل ي ا تد إلى  ة معد  األكا  أ ذ

قة وا متكدال الب ك  إلى رن  مع    وك ال بأ (3)اإلسااااااالم مما ن  ادفدةم   ث فشاااااا ا امأ افة   

شااابعدانةب  أ نرة  فخاح  ل   لد ط وع الفجا شاااخص  أ نرة  ل  ف  م   ربد األفوما الكة 

 فخةطب الب ك قةيالب: " ص رك اهلل مةلخ ا قد ط ع ل فجا".الخ ميم 

ر ة ت بة فخص الصاااااالة ةي التم  دفي التا     ذلاكة تا  ا فةي لتةب الت جةن ذاي التصاااااال ف  

 ال  ةح  الر ا  البجوكااي  السفأ   األقبشي البالمز  األس ريالببةي م تتتبة  تا صلة ةي 

  ل ة  ةتا اسااااااتلتةح   و ه  أ لةاة ت  ا  ذلاه تا  داب  لكأ الرادفاث  ل اة فاأتا  تفاقاةب   ت اة      

ةلي     األقبشي ضاو ةب م نا الخصاوش فات ط مصلة ي    اإلشاة اي مع  ت ك البا فةي.  رلةا 

االز   أ  أ بم ق    يالبالمزم  تا  تا البا في المصااااااصاااااا ي ال وف ي التا تلة لا كجاة ق    

ا في إلى رن الب ك  با  مأ  ة ا   فم ة لا تشاااا ا ت ك البان  ة  سااااد  أ ب م  أ قصاااا ا   ث 

فساااا ا )  فم ة( إال ألن  " لةنا تلىسااااك ل  تا ل  ساااالي يالث  ةيي  سااااتون   ي يا فأذن ل لة  تا  

 الرةلي رنلبة تشاااااا ا البا في ذات ة إلى .الد وا تتذا ر ا  الخا ح اسااااات  ا  ل   تب قا ق عةب"  

  ي نساااا ج ة  أ النكب  –لنلك الب كم ل  ساااالي  ( النفأ لةنوا مبأ بم لةنوا فر كونك) بع  ةي

 (4)األ بام فاتدف ة تا   د سلو  لةن فرتف  م . 

الب وك مةلنكب فا  تا  ا في ر اإ تتصاااا  مبةذلا  أ العةو    ى البرة ة التا  ريواب نسااااك 

 ىتأ ت  ة قاااااااة ي مأ  ةلك مأ  ب ا  ان النفأ تبكلوا  أ   ول ة   د ا قاااااااة    كو  سااااااك  

 (5) فاتد  يومةب  لسو ةب مةلنكب. 

أ المد ةل   الساااااا ئ رنم   فف د  األ ا تا مع  الكتةمةي ال ونةن ي الكالساااااا ك ي  ةفف د  م مي كنا 

 (6).  رهالكة األنسجي بو ةب  ص وا إلى    ي  أ الةاال ال تصدل  لا فكونوا فاتد ن إال اتخا 

                                                           

6



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 15 

 
0.8  

51 
 

5tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                    
 
 

ن صلة ي اللس ك  األقبشي رلبة إن البو  ث العاما الجةك ا الشعا  زا ا مةلشواكد الدالي   ى 

م معد ظ و  اإلسال ة  تى  رن ة استباي  تى ذلك العصا   م  اق يال بل ي المدفبي لةنا صلة ي 

 .(1) 

البا فةي إلى ق ةم الب ك اسااااااعد الكة   الرب ا  مكسااااااوة الكع ي مةلرافا  األ  في   إشااااااة ة  ة 

 (2)ال بل ي المدفبي .  األقبشيلتة فل  م ما     صلة ي إ األ اإ إال   ع صد

  الب ك الصاااعب ذر ة ت بة فخص صااالة ي ال  ةح تفا ن ةل البا في ال وف ي التا تلة لا سااا اة 

م تا  إشااااة ة إلى ان   لد ة  صاااا  تا ز ف  إلى     الصااااخا  أ مال  تة  م  الرب اأ المان 

ألن   األم   رإ قصااااب  ج  ةبم ملةه  ةما مأ شااةلح مأ ا تنشاان مأ سااةم مأ نو م  اسااب  المصااا  

 (3) أ ال  ةح األم  .   ر ض ت   ع  سموت   األم  استخدم تا ملةي  الا ةم 

إشة ة ت ك البا في إلى استخدام ال  ةح لبكون  أ  كونةي ال لةل  كلةك  رفاةف ا  أ األ ا   ة 

ا  ح  األقدا   تتبة  ر الكبة تا م تتع مةن مةساتخدام ال  ةح تا صالة ي البصةم   إشاة تةنأ افةن 

  ة األ شااعا فا  ضاابأ ام ةي  دفدة ق  ا تا  يةل الرب اف أ   ة آلا إل   قصااو كا معد ه   

 ل  ال  تا   د الب ك ذ  نوا م  فا  ذلك   ى اللرو اآلتا:

  هبدان الن   ديا  ل       ملوه  سبكةب تا  ر  ن ا

 (5)قا لتو ةب  ةض ال ا ر سىإذا  ف رأ ت     (4) صةم ح الس  ط

ال  ة  يم  تا  كنه اإلشااة ة تا البا في  األقدا ر ر ة اإلشااة ة الةةن يم تتات ط مصاالة ي الكؤ   

التا تلاة لاا كجاي ق اةيا  االز  ال بأ ق  ا   ااب سااااااد  اأ ب موقا قصاااااا ام   ث تنلا ت ك        

البا في ان ز  ي الب ك  با  مأ  ة ا   فم ة ط  ا  ل  رن فأ ا مأن فؤتا إل  ة ممد   أ ز ةح 

 (6) ش كةب.  رص حسد لتجا  مواس ت  تجامي  ب  ي تؤلد صدل ن ؤت ة مأن  ااب ال

 فسااااتدا  أ لةاة إشااااة ة البا فةي إلى الر ا  البجوكااي سااااوال لدإ إشااااة ت ة إلى  رتوفةي  

 مةما   وك  ب ا   اكا رم إشااااة ت ة إلى اسااااتخدام النكب  الفاااااي  البجوكااي تا تاصاااا ع  

 .(7)د ةل ما وا تا ا بةا كنا الصلة يال بل  أ الم إن–كونةي المصو  الدا   ي  
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مع  البصااااة   ال ونةن ي  ر  (1)م    تا لتةمةي ال بدانا  تأل د كنا الجةنب ال فمتصااااا   ى  ة

ةا  لةنوا   ى قد   –ال س بة  لوم ة  –موضو  إلى رن  اب الج فاة  رشاة ي الكالسا ك ي التا  

فأتا تأل ده الم عا  أ ق     إنبةالكافبي  (2) أ ال اا ي تا صااالة ي الر ا الباصاااعي مةأل جة  

 (3)اآلية  البكتشفي تا  لوب   فاة العاب. 

الكافبي تا مال   اب   األ جة   و  ت ك الصاااالة ي اسااااتلد إلى توتا البعة لي   إن ا ف  أ ال د

 لوب الج فاةم  كو  أ الجوانب التا     ذلاكة تا مع   ا فةي لتةب الت جةنم   ل ة   ى 

 البلةطا البتصاااا ي إن    التردفد البا في التا تلة لا ن ؤه  ااب سااااد  أ ب  التا تشاااا ا إلى 

  األ جة  ن  خت في  أ البعة رنواعماةلج   أ ال انفأ لاةن فرتااااااالةن سااااااد  أ بم لةنا ترتو      

 (4)الكافبي. 

لبة تلسااب إ دإ البا فةي إلى ساا ف مأ ذ  ف ن قول  لكساااإ  لد ة     إل   ط  ةب لبسااة دت     

 م   ع  ةتا كنا الموا(5)"  ة   ةا مال   ل  ة إال ذكب  تااااااي  أ مال ه: األ  ة إفةه تا طا  

نكب د  م مي  تاة  عدنا الالكالسااا ك ي ال ونةن ي تتاااابأ  ة فف   أ   ةلري إال إن مع  البصاااة  

  الفاي تا مال   اب  لوب الج فاة   بة سي ال بل  أ 

 (6)المد ةل التعدفأ إلى  ةنب األنش ي االقتصة في األ اإ. 

 فكفا  ل الال بادانا  ؤلفاةب  أ  ؤلفةت  ل ردفث  أ  عدنا النكب  الفاااااااي   لة ب ة   إتاا  لعا   

البف د اإلشااااااة ة إلى رن كلةك لتةمةي فبل ي  دفةي تؤلد رن  واقع  لة ا البعة ن   أ  (7)  ى ذلك

 (8)المدفبي  ةت اا ظةكاة ل ع ةن  تى اآلن. 

   رمةت ة ت ا  إن لةنا تتساااا  األسااا رير ة ت بة فخص اإلشاااة اي التا تاااابلا ذلااب لصااالة ي 

ملد ة ظ و كة تا  ا فةي لتةب الت جةن إال إن  ةتوتا  ل ة فشاااااا ا إلى رن صاااااالة ي الساااااا و   

 اب  لوب الج فاة  رتمل ة الخلاة ا  الا اة   الساااااا ةم  الد  ع لةنا  أ الصاااااالة ةي التا    

 المد ةل.
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شاااة ة تا  إ  شاااقةب  هامةبم  فا ش  ه  ه ل   دان  تفا البا فةي التا تلة لا ساا اة الب ك شاابا  

 (1)إلى رن الا م  الفا  تب   ا مصلة ي الد  ع  ان التب   تا صلة ي الس و  لـــةن ل  بل  أ. 

 تا   افةي    د مأ شااافي  ةفشاا ا إلى رن صاالة ي رتااا  الساا و  ال بةن ي لةن تا   د الب ك    

 (2)طاسعد رما لاب األ س ا فىلساب قول بة إلى الب ك عشابا فا ش نفسا   فتبة  ذلك تا م تا شا   

  كبة   ى اللرو اآلتا:

 (3) أ صلع فا ش صلع أ  دفد           س وتلة فم عأ ل   ص ي

 

 (4)تااكة تجا تا ل  هبد             فتا  ن مةل بةن ي ال                     

 

 ا دثو  أ كشة   قص دة نشوان الرب ا م   ث فش ا إلى رن شبا فا ش  رفاة كو  ة فؤلده 

 (5) ا كا الس و .  إن ة الس و  الرب افي ال ا ش ي

رن الب ك شاااااابا فا ش كو  أ ا ا مصاااااالة ي الد  ع   رفاااااااةلباة تنلا  ا فةي لتةب الت جةن  

 (7)البفةضي التا  ل ة سوا دكة  الف ة. ( 6)السوامغ

   إلى رن فلساا وا إل اإل  ة ف أ   ى  ة ف د  رن اشاات ة  شاابا فا ش مكةاة ه  ات  الرام ي   ة  

التا  ا  العاب الجلوم ون مصاالة ت ةم   ث تا ع البا فةي م صاالة ي  األساا ري رتااا صاالع 

إلى ز أ كاانا الب ااك الرب ا   تشاااااا ا إلى ذلااك تا ن ااةل تلااة ل ااة ه  ة مال    رفااااااااةالساااااا ااةم  

 (8)األ  ة .

 (9)س اة الب كي م م ز.ر ة صلة ي الخلة ا ت ستدا     ة  أ إشة ة إ دإ البا فةي التا تلة لا 

 قاد  ةا   ى تبةاةا قادفا لبراة ب  أ  اب الجلوبم  فظ ا ت ا  كانا البرة ب  كو فرت م تا       

البكتشااافةي  إنم  بة فؤفد  اااابون اإلشاااة ة الساااةممي  ل ز ذلك   ساااب م    (10) سااا    لجااب 

 (11) الخلة ا  الس و  ال بةن ي المدفبي. رفاةتتابأ  األيافي
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لدإ  دفة   أ الرب ي التا  إفةهإشاااة ة  ة ي إلى ت ك األسااا ري   ةل ذلاه   متفاا   فتب   ساااتاامو

 ةل و  نرو  لوب الج فاةم   ث فنلا ان  اب  لوب الج فاة  قاة كة المةيد الا  ةنا اف  و  

 .(1)استخد وا تا قتةل ةم الس و   الا ة   الس ةم  الفؤ   الب    ي النفأ قة  ا ت ك الرب ي

)الساا و   الا ة    رنوا ةألساا رياأل  اي ال  ة  ي  إنر ة  ؤلف لتةب ال وا  الشاا  ا ت نلا 

 (2) الفؤ  م لةنا تصلع تا   لةل  وزا  تصد   ل  إلى مال  ال نك  ه اكة(. 

 ة ت ةإشاا ت بة فخص صاالة ي الساافأم ت  ز تا  ا فةي لتةب الت جةن  دفث   ةشااا  ل ة  لكأ   

ال تمع ت بة    ر اضاااا  ة  وك  ب ا الساااافأ تا ه  ة ال  دان التا لةنا البتكا ة إلى اسااااتخدام 

سا  م ال رة   البر  ةي فىا ح  سألي س ة ة ت ك الصلة ي لدإ  اب  لوب الج فاة.  نكتفا كلة

 ةةا  ا د  أ ت ك البا فةي  كا التا تتردث  أ ق ةم الب ك نةشاااا اللعا )ر  فةساااا ف لعا( لدإ 

م متك  ف امل  شبا فا ش مر   ال ال  الواقعي   ف األط زط ) فىمصد م   صول  إلى ال را البر 

 ان كنه األ  ا مة   إلى تلف ن ذلك األ ا  قةم مرب    ةل    ى  شاااة  ذلك البر ط )ر  اساا ةن ة(

 .(3)آال   الب

اسااتخدم الساافأ تا ه   مال  ال لد ان القةب  أ الرة ث ذ  شااد   فا      د مأ شااافيم رن الب ك 

 .(4)ال بأ

اللمو  البكتشاااافي إلى اسااااتخدام مع    وك ال بأ المدفا الساااافأ تا  ب  ةت ا الرام يم     إشااااة ة

 ةرفااا صاالة ي الساافأ لةنا  أ م أ الصاالة ةي التا  ة ساا ة ال بل ون المد ةل  فؤلد     إن (5)فؤلد

  م مي استخدا  ة تا الرا ب   ى اللرو البنلو  تا البا في السةممي.

 ل ز تا  ا فةي لتةب الت جةن إشااااااة ة  اضااااااري إلى تجة ة  لوب مال  العابم لكون التال   

 . األق ة األل ا انرصا ت  ة   ى تلة ا س اة   ول ة  ه  كا ال  دان 

 ال  ا ي  تام ي البواشا:

فتصا  إشاة ة البا فةي إلى ال  ا ي فنلا سد  أ ب  الل ولاي التا شة ا  أ ان  ة ه تا   د   

ةت ل  لةنا  أ الاخة ي مسالب ك  با  مأ  ة ا   فم ةم  الن  تنلا ت ك البا فةي رن   ا     

 (6)إلى    ي فصعب اإل ةطي م   ان ت ك الببت كةي لةنا تسة    ةفبت ك  مم ي ركةلا س أ. 

أ  تا نوا ا س األشاجة  الفوال   لةةتي ت ك  رشاجة   ف ا ذلك إشاة ة البا في ذات ة إلى رن انتشاة    

م را  داب رن البارة  ل ا لةنا إذا  ة ا ا  أ م ت ة    ى  رس ة آن يم ال تص  إلى م ا  ة ت ة 

 (7)إال  قد ا تألي ت ك اآلن ي مةلفوال  البخت فيم  أ   ن رن تبتد ل ة فد إلى ت ك األشجة .
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ألك   لةنا التا تابلت ة ت ك البا في إشة ة يةلةي تؤلد رن الجلةي ال  ا  ي التا اإلشاة اي   أ 

سااا أ م را  أ الكةاة  اال تدا   الكةةتي إلى    ي رن الا   لةن فساااةتا   ى  دإ شااا افأ ترا 

 (1)ت ك الجلةي   أ   ن ان تص  إل   الشبز مأشعت ة.  رشجة ظالا 

كبدان  لد ة مدري ق ةي   ر اضالبة تتابأ البا في ذات ة إشة ة إلى الخصومي التا لةنا     ة 

 (2)االز  مبرة  ة  أ ب مرةةب ل ة  أ  واطأ ر اإ ق    ان  ة  السد. 

إلى رن ركةلا س أ لةنوا فمو ون مسمةفي  رفاة لع   دفث البا فةي  أ سد  أ ب نفس   إشة ت ة 

لعااةم( مراش   ساااااااب  ااة فت   اا   لااةت ا ا    ا   ا  أ   ااةه الساااااااد ) البتجبعااي   ى  اادإ ا

سا أ   اب  لوب الج فاة  بو ةب مترم ا االسترالا األ ة    ركةلام فوضاح  دإ اكتبةم  (3)ااأل 

 ل ب ةه تا ال  ا ي.

 تشااا ا إ دإ البا فةي التا تلة لا ساااد  أ ب  ز ا ي ركةلا سااا أ إلى رن األ اضاااا البر  ي    

البلةطا  ا ب ا  ان نصااا ب الك الن  أ لةن فتبة  ت  رملةلل الن  رملةلمةلساااد لةنا  مسااابي م أ 

 (4)الواقعي شبةلا السدم م لبة لةن نص ب الرب اف أ البلةطا الواقعي إلى  لوم . 

م  ل ز ذلك (5)لةنا ألك  سااااا أ ع  ةذلاه الماان الكافا  أ الجلةي التا  اإلشاااااة ة تتواتا كنه 

. مع  الكتةمةي ال ونةن ي الكالس ك ي  م مت ة رلدي  سب م  إن كنه الج ي ي  أ م أ األ و  التا 
(6) 

لبة إن اساتاامو فشا ا إلى ساكةن العام ي الساع دة لةنوا فتصفون تا البمةم األ ا ال  ا يم  فؤلد     

 (7) تجو  مأنواع  خت في  أ الةبة .  ر اض  ةرن مال كا تبتةز مخصومي  رفاة

 فاةم زا اة مةإلشااااااة اي البتع مي  فاااااااة  إلى  اة تمادم رن اللمو  البكتشاااااافاي تا  لوب الج    

 .(8)مةل  ا ي  استخدام السد   تا    البلةطا ال  ا  ي

ر ة ت بة فخص الا ا  تام ي البواشااااااا تتتااااااابأ البا فةي  ة فؤلد  بة سااااااي ل ا ا  تام ي   

البواشاااام  تتصااا  ركا اإلشاااة اي إلى كنا الجةنب مبا في  ااب ساااد  أ ب  كجاة ق ةي  االز  

لتا ا األ اضااااافاةم  التا تتردث  أ ق ةم ق ةي  االز  مم ة ة  واشاااا  ا  ع ا إلى الج  رنرةلإلى 

ا ن ا فلتم ون إل  ة مرةةب ل ا  أ  واطأ مدف ي  أ ا ض س أ.   ع رن ة تش ا إلى رن االز  التس وا 

     اساااا )قةشاااا(   رط ما واشااا  ا ت  ةم  أ  لام  إلطاللالبعاتي مأتاااا  الباا ا البلةسااا ي  

 لكأ  ة      ى لساااةن كنا الجلا الب  ومم  أ  ع و ةيم  أ  –  ن ا ضااا فةب     ا  ذلاي رن
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ركب ي توت ا   ةه صااااةت ي لشااااا  البواشاااااا تا البا ى البختة  ل ا ا  إال فكون كنا البا ى   

فؤيا تا  – ساااااب البا في  – اضاااا  ل شااااابز الرة قي ر  مع داب  أ الشاااابز مةلك  يم ألن ذلك   

ال فخ و  أ  ل مي  (1)بواشاااا   و ة الل ةتةي التا تا ةكة ت ك البوشاااا  الرةل  أ مةلسااا ب   ى ال 

   ب ي  اقع ي.

 ر اضاااااا  ااة فتج وا إلى كباادان لخصاااااااب  رنلبااة إن البا فااي ذات ااة تشاااااا ا إلى رن االز  قا  ا  

 لةنوا فتخ ا ن  لةطا صةلري ل   ا ي  الا ا  عةب. رن ام  كو  ة فف د (2)  اا   ة

البواشاا التا لةن ساكةن ساا أ ر   أ ب فمو ون    رصالة  متشاة ت ة إلى   رفااة  تتب   كنه البا في 

األممة    اإلم ل  اة  أ  ر دا امتام ت اةم   اث تانلا ان الب اك  با  مأ  ة ا   فم ة لةن فبت ك     

 .(3) األهلةم

ان ي فشااا ا إلى رن الةا ة الر وة    أ ال افف رن  أ م أ نمو  مال  العام ي الجلوم ي البكتشااافي 

(  م األممة  األهلة اإلم الةاليي البنلو ة تا البا في )ر   األصاااااالة تتكون تا الرةلب  أ  لةنا

 فا  ذلا ذلاك تا اللمشاااااا أ ال انفأ   ف باة ايلاةن  أ الب وك الانفأ  بوا تا ا ا ا   و   ب كي      

م( تا اللمش 544 -504 ب ام   ث فنلا الب ك الرب ا  شا     مأ فعفا مأ رما لاب اسعد )

 أ  رسةب  9792الن  ر ا مكتةمت  مبلةسا ي ق ة   متا  ا ساد  أ بم رن  ذمح لبأ قة وا منلك العب    

 (4) رسةب  أ الرلا  ال ما.  9372اإلم    

مأ الصاا ة  الر شااا ت نلا تا اللمش الن  ر ا ملمشاا  مبلةساا ي انت ةي   أ تا  ا     رماكير ة الب ك 

ن رن   أ م أ البمة فا التا اسااتراق ة تلف  -معد  ة فمة ب البةيي  ةم  أ التا  ا السااةما رفاااةالسااد 

 (5)م   األممة   األهلةم. ذم ري  أ اإل 7222ذلك العب م ط ع 

ي البكتشافي  البعا   مةسا " نمش اللصا"  الن  ر ا ملمش  الب ك  ئ م  إن ر د رقدم اللمو  السا  

ال ما   إنةإلم الساااا ئا لاب اف   تا ) الن  فا ع  كب  تا المان السااااةمع ق   الب ال ( فكشااااف   

ظ ا   ى  ةل ة  لا ف ار     ة ر    إن ةالبواشا الاي س ي  لن رقدم األز ةن  رصالة   الرلا كا 

 (6)تفس ا فنلا. 

البواشاااا التا لةن فبت كون ة ال بل ون المد ةلم  التا   ر دا لبة فكشاااف اللمش البنلو  ضاااخة ي   

م  تا الكتةمةي ال ونةن ي الكالس ك ي  ة فؤلد  م مي (7) الرلا  ال ما اإلم م را  شااي اآلال   أ 

 -  الصم ا  و ت.  ث فنلا ر دا كةالبةش ي ر  ضخة ي  أصلة كنه الج ي ي سوال  ة فخص تلو 
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رن مال   اب  لوب الج فاة  مباة ت  اة مال  الساااااا ئ  أ لةنا ترتو    ى    –  ى   ا  الترادفاد    

 (1)البواشا. رنواعق عةن كةي ي  أ  ب ع 

كو ر ا   (2) فااة  إلى  ةتمدم إشااة ة البا فةي إلى اسااتخدام ال بل  أ المد ةل الخ وا تا  ام ا 

 (3) رلدي  م مت  اللمو  البكتشفي.

 تا لاا  األ واا تااتن  ااة     أ ذلا ل جوانااب االقتصاااااااة فااي تا لتااةب الت جااةن تا   وك  

اللشةط ال  ا ا  تام ي البواشام فشك  إضةتي  ر  ب ام سوال ت بة فخص الصلة ةي  التعدفأ 

 إ دإ تختة   سااتم الب رنأ  الد اسااةي البتخصااصااي التا فبك األمرةث عات ي فبكأ توظ ف ة تا 

 .رثت ك الجوانب  جةالب ل  
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 المصادر والمراجع

 والمعربة: العربية :المصادرأوال

 صا  -  ةمع الشعب -: البختة   أ مدايع ال كو  تا  قةيع الدكو م ربد مأ ا بدامأ افة  -9

9132. 

نشا  –  دال   ف ا كا  بع  ترم ا  تا بي/  –مال  ال بأ تا البصة   الكالس ك ي  ختة اي  -0

 صلعةل. -9ط – زا ة الةمةتي ال بل ي 

صلعةل  – ا  الكتةب الجة عا  -9ط -الش  ي   سأ  إ دا   تا بي /  داهلل –تا بةي فبةن ي  -7

 م .0228

ترم ا   ا البؤفد  إسبة    الجااتا  –الرب ا .نشوان مأ سع د :   وك  ب ا  رق ةا ال بأ  -5

 م.9198_  ا  العو ة_ م ا ي 0_ط

-7ح-امأ   كةن .  ربد مأ ا بد مأ امااك ا مأ اما مكا:  ت ةي اال  ةن  ان ةل املةل ال  ةن  -4

 م ا ي) .ي(. - ا  صة  

 م.0229 – ؤسسي الاسةلي  – 5ح –النك ا.  ربد مأ ر بد مأ  ةبةن : س ا ر الم الل الل  -3

صلعةل  – األمرةث ال بلا ترم ا  نشا  ال  الد اسةي  – 0ط –لتةب الت جةن تا   وك  ب ا  -9

 م.9191

_ 0  را مكتةب الت جةن تا   وك  ب ا _ط –   د مأ شافي: ا  ة     د مأ شافي الجاكبا  -8

 م9191صلعةل  –نشا  ال  الد اسةي  األمرةث ال بلا 

ا دا   تا ب /  ربد مةتم    لافست ةن   مةن  آ ا ن  – ختة اي  أ اللمو  ال بل ي المدفبي  -1

 م.9184تونز  –بي العام ي ل تام ي  الةمةتي  الع وم    عي البلظ-

 ا ه -8ح -اإلل    تا  رةتد ال بأ   سةندكة   تةيل ةمالرسأ مأ ر بد مأ فعموب :ال بدانا -92

  ا  الك ب  صلعةل) .ي(. - ا  العو ه م ا ي-   ا   ى  واش  / ن    ر  أ تة  
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 ثانيًا: المراجع العربية والمعربه:

 م.9135 -المةكاة –_    عي السلي البربدفي 0ال بأ   ا التة فل _ط ر بد شا  الدفأ : -99

ل    - ة ست ا ه ا  لشو ه  سةلي–ال  و  تا الفأ ال بلا المدفا رشكةانج ا م   داهلل ا كا  -90

 .م0290 ة ع  صلعةل-اآل اب

 م.9117مردا   –مردا   _ نشا ة عي 0_ ط 0المدفا _ ح العاب تة فل تا البفص - وا    ا : -97

 – ا  الفكا البعةصا  – 9ط –س أ العبا   آ ا ن : تا صفي مال  ال بأ   ا العصو    -95

 9112م ا ي 

نشا زا ة الةمةتي  -العد  الةة أ - ج ي  فدان -نعبةن م نمو   دفدة  أ ذ ة  ك اع   د ن  -94

 م. 0297صلعةل  -ال بل ي

نشا  -9ط– ب د العواضاتا بي  /  –: مال  ال بأ تا البصة   الكالس ك ي    نسون  ةلس ا -93

 م.0229صلعةل  – زا ة الةمةتي ال بل ي 

 ي م ا -نشا الدا  العةلب ي -ال  زنام امو   داهلل الرس أ مأ ر بدم شا  البع مةي الس ع -99

 مم9110

   . ي()      صلعةل – ا  الك بي  –تعافب  با الدفاا    –ت    ز: للوز  دفلي م م ز   فلدا -98

ل     - لتو اه ه ا  لشو ة رطا  ي-الر ةة الفكافي ل  بل  أ المد ةل   دالا بأ السمة : ت و  -91

 م 0229 ة ع  صلعةل م -اآل اب

بأ ض -تا بي فةس أ الخةلصا -هالن  ةن  ل ا: نتةيك ر بةا البوسا األ ا تا  رام م م ز -02

 م.0229صلعةل  –نشا البع د األ افكا ل د اسةي ال بل ي  –لتةب   اسةي تا اآلية  ال بل ي 

 .مة تم   : المة    ربد   د -09

 .م 9184م ا ي  –البؤسسي العام ي ل د اسةي  اللشا  –تة فل ال بأ المدفا  - 

ي _ اال تبة   لآلية  الع وم زفد _ نشاالبع دالفانسا  ربد المدفا_ تا بي/  ى تو  دال بأ - 

 م.0229صلعةل 

 .9112م ا ي  - ا  الفكا البعةصا -0ط –فوسف   د اهلل : ر  ال تا تة فل ال بأ  اية ه -00
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ها من النيكل اتمعقدبعض و نيل ترايازينيثنائي ف -3، 1 دراسة الفعالية الحيوية للمرتبطة

 (II) والنحاس

Biological study for ligand (1,3-diphenyltriazene) and some its 

complexes of Ni and Cu (II) 

 
   حواس محمد محمود

جامعة / كلية العلوم الخمس ،قسم الكيمياء

                                                      ليبيا -المرقب

 جالل محمد زائد 
جامعة /كلية العلوم الخمس ،قسم الكيمياء

 ليبيا -المرقب
 

 الملخص

 ها معومعقدي ثنائي فينيل ترايازين -3، 1  حيوية لتأثير المرتبطةدراسة  بحثنايتضمن           

( على تثبيط أثنين من األنزيمات التي لها دور في بعض األمراض كالسرطان II)النحاسو النيكل

 عينة 20عينة دم مرضى بالتهابات العظام و 20وقد تم جمع  والتهابات العظام وأمراض القلب.

وتم قياس فعالية  سنة (50-65اعمارهم من ) تراوحتدم اخرى لمرضي باضطرابات القلب 

 وتمت دراسة تثبيط هذه (ACP) يوانزيم الفوسفاتيز الحامض (ALP) انزيم الفوسفاتيز القاعدي

في دم مرضى بالتهابات في العظام،  مول ليم 0.025 و 0.05و 0.1 األنزيمات بتراكيز 

في التركيز  %25 بمقدار  ALPتثبط أنزيم  ثنائي فينيل ترايازين -3، 1والحظنا أن المرتبطة 

 0.025ط األنزيم في التركيز األقل بينما ينش ،ي مولمل 0.05 في التركيز % 7و  ي مولمل 0.1

 %  2.3و ملي مول 0.1 عند تركيز % 4 يثبط بنسبة ACPبينما انزيم  .%  6بمقدار ي مولمل

أما  ي مول،مل 0.025 عند التركيز %4 م بنسبة ي مول بينما ينشط االنزيمل 0.05عند تركيز 

( التي تمت دراستها على األنزيمات فكانت نتيجة الدراسة أن II)النحاسو النيكل تأثير معقدات

في دم  % 14-80 ويتراوح التثبيط بين تأثير مثبط أكبر على األنزيمات المعقدات المعدنية لها

على تثبيط بمعقدي يعاني أ ALPويجدر بالمالحظة أن أنزيم  مرضى يشكون من التهاب العظام.

على التوالي. ويعاني األنزيم  % 48و %79  كان التثبيط للمرتبطة حيث( II)النيكل والنحاس

ACP 14 ية حيث يثبطه معقد النيكل بمقدارأقل تأثير مثبط بواسطة هذه المعقدات المعدن% 

تثبيط هذه االنزيمات بثالثة تراكيز مختلفة من المادة وتم ايضا دراسة  .%6 ومعقد النحاس بمقدار

 % 20-30 قلب ولوحظ زيادة نسبة التثبيط مناالساس في دم مرضى يشكون اضطراب في ال

ان معقد النيكل هو ولوحظ ايضا ملي مول  (0.01-0.02) من يادة تركيز المادة االساسزعند 

 المرتبطة نفسها.من اكثر تثبيط من معقد النحاس و

المثبطات غير  المعقدات، التنافسية، المثبطاتاالنزيمات،  ، الترايازينات الكلمات المفتاحية:

  التنافسية

Abstract 

      The paper involves a biological study for the effects of ligand (1,3 

diphenyltriazene) and two from its complexes on enzymes having a role in cancer, 

bone inflammations and heart diseases, 20 blood samples were collected for patients 
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having bone inflammations, and 20 other blood samples were collected for patients 

with heart diseases aged (50-65) years old from Al-Khums teaching hospital in 

Alkomes City, and asses the effectiveness of enzymes (alkaline phosphatase enzyme 

(ALP), acidic phosphatase enzyme (ACP). 

      The study of the inhibition of these enzymes was carried out at 0.1, 0.05, 

0.025mM concentrations in the blood of patients having bone inflammation. The 

ligand inhibits ALP by 25% at 0.1mM and 7% at 0.05mM, while at 0.025mM it was 

activated by 6%, while the enzyme ACP was inhibited by 4% at 0.1mM concentration 

and 2.3% at 0.05mM.While at 0.025mM activated by 4%. The effects of the Ni and 

Cu(II) complexes studied on these enzymes was that these complexes have greater 

inhibition effects on these enzymes, the inhibition ranged between 14-80 % in the 

blood of a patients having bone inflammations. It was reported that ALP was inhibited 

greater by the Ni and Cu (II) complexes of ligand; the inhibition was 79% and 48% 

respectively. The enzyme ACP exhibited the lower effect by these complexes as Ni 

complex inhibits this enzyme by 14% while Cu (II) complex inhibit the enzyme by 

6%. The inhibition of these enzymes has been studied in three different concentrations 

of substrate in the blood of patients with heart disease. There was an increase in the 

inhibition percentage between 20-30% when substrate concentration[S] was increased 

from (0.01-0.02mM) and also Ni complex was more inhibited than Cu complex and 

ligand. 

 المقدمة

اإلنزيمات بروتينات خاصة أو خميرة مخلقة حيويًا والتي تحفز تفاعالت كيميائية حيوية       

أو تتلف أو تعاني من تغير في تركيبها، إن دون تغير في توازن التفاعل أو دون أن تستهلك 

التفاعالت المحفزة باإلنزيمات تكون عادة نوعية أو خاصة وأساسية للوظائف الفسيولوجية في 

(، التوصيالت الكهربائية 2Hydration of CO) ي مثل تميؤ ثاني أوكسيد الكربونالجسم الح

 واستخدام وتحويل الطاقةفي األعصاب ، انقباض أو تقلص العضالت، هضم األطعمة 

(Energy utilization واإلنزيمات توجد في كل أنسجة الجسم، وغالبًا ما تظهر في مصل ،)

( بعد جرح الخاليا وأحيانًا بمقادير صغيرة من الخاليا الفاسدة أو المتحللة، بعض Serumالدم )

د بتراكيز هامة أو اإلنزيمات كتلك التي تساعد في تخثر الدم تكون خاصة أو نوعية فهي توج

كبيرة في مصل الدم، لذلك تكون لمستويات اإلنزيمات في مصل الدم أهمية في تشخيص أمراض 

  .Physiological  (Abnormalities [1]معينة أو الشذوذ أو التغيرات في وظائف األعضاء )

بالرغم من التقدم الهام في مجال إيجاد مركبات مثبطة ألنزيمات لها دور كبير في أمراض      

السرطان، فالحاجة ُمل ِّحة لتفهم العالقة بين العقاقير )المثبطات( ومستقبالتها، وهي األنزيمات 
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( Antimetaboliteوذلك الكتشاف مركبات جديدة مثبطة لهذه األنزيمات أو مضادة لأليض )

ر من هذه المثبطات تهاجم أنزيم بشري وتهدف إلى إصالح خلل مرضي. توجد مثبطات والكثي

 (.Metabolismاألنزيمات في الطبيعة وهي المسئولة في تنظيم التفاعالت الحيوية أو األيضية )

( في Inhibitorال تجري التفاعالت األنزيمية اعتياديًا إذا ما تداخلت مادة معينة تدعى مثبط )

سير التفاعل، فالمثبطات جزيئات ترتبط باألنزيمات وتخفض من فعاليتها. وبما أن اعتراض أو 

( أو يصحح تفاعل أيضي غير Pathogen) األنزيم يمكن أن يقتل مسبب المرضعرقلة فعل 

( هي مثبطات لألنزيمات Drugs( فالكثير من العقاقير)Metabolic imbalanceمتوازن )

(Enzyme Inhibitors( وهي تستخدم كذلك كمبيدات لألعشاب ،)Herbicides ومضادات )

الجزيئات التي ترتبط  باألنزيمات (، ورغم ذلك فليست كل Pesticidesلألوبئة أو لألمراض )

إن ارتباط  ،( تزيد من فعالية األنزيماتEnzyme Activators) مثبطات، فمنشطات األنزيمات

المثبط يمكنه أن ُيوقف المادة األساس من الدخول إلى المركز الفعال لألنزيم و/أو تعرقل األنزيم 

فالمثبط غير العكسي  ،هو أما أن يكون عكسي أو غير عكسيمن حفز تفاعله، إن ارتباط المثبط 

(Irreversible يتفاعل مع األنزيم عادة ويغيره كيميائيًا، هذه المثبطات )تحور (Modify )

وبالمقارنة فإن المثبطات  ،ة التي يحتاجها التفاعل األنزيميبعض األحماض األمينية األساسي

( ترتبط ارتباطًا غير تساهمي وتؤدي إلى أنواع مختلفة من التثبيط Reversibleالعكسية )

معتمدين عليها فيما إذا كانت هذه المثبطات ترتبط باألنزيم أو بمعقد األنزيم والمادة األساس أو 

وبسبب التنافس بين المثبط والمادة األساس يمكن للمثبط أن يكوِّن معقدًا مع األنزيم في  ،كليهما

 .[2] وبذلك يمنعه من القيام بواجبهموقعه الفعال 

 
 يتنافسان على المركز الفعال [I]( والمثبط Sالتثبيط التنافسي: المادة األساس)

فورميل  -2وهو  1591ان اول مركب تم تحضيره والتعرف علي فعاليته كان في عام       

ان الفئران المختبرية المصابة بنوع من  [3]بيريدين ثايو سيميكاربازون حيث الحظ بروكمان 

وتم اكتشاف معقدات  الحالة عند معالجتها بهذا المركب،سرطان الدم القت تحسنا ملحوظا في 

نحاس لهذا الصنف من المركبات حيث اكدت االبحاث ان لهذه المعقدات اهمية عالية في معالجة لا

  .[4] (Leukemia 1210)االورام الخبيثة مثل 
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 طرق العملو المواد

 المركبات الكيميائية )المثبطات(

                                                                .diphenyltriazene -1,3  :المرتبطة  

 3N11H 12C                                          صيغتها الجزيئية:                                     

  Bis-(1,3- diphenyltriazinido)Cu(П).dihydrate.     للمرتبطة معقد النحاس:      

   O                                                       2)Cu(П)].2H6N20H24[(Cصيغته الجزيئية:

Bis-(1,3-diphenyltriazinido)Ni.(II).dihydrate.                               معقد

لمرتبطة:ا النيكل  

   ])O22H) Ni(II)].6N20H24C                                                      صيغته الجزيئية:

من الكيميائية )المثبطات( المركبات  الالزمة لتحضير االولية ائيةيالمواد الكيمتم الحصول على 

( وتم تحضير المركبات اعاله تبعًا للطريقة المبينة بالمرجع (BDH chemicals Itd   شركة

[6,5].                

   

                                    الدم تحضير مصل

عينة اخرى دم لمرضى  20عينة دم لمرضى يعانون التهاب العظام وتجميع20تم تجميع       

سنة من مستشفى الخمس التعليمي  (50-65)اعمارهم  تراوحت يعانون من اضطراب في القلب

مل من عينات الدم في انابيب بالستيكية جافة ونظيفة وفصل الجزء المتخثر عن  5تم سحب و

اذ  دقيقة  30دورة / دقيقة لمدة2500 المحلول الرائق باستعمال جهاز الطرد المركزي بسرعة 

 . ALP, ACPاستخدم مباشرة لقياس فعالية انزيمي الدم و (سيرم) مصل يمثل المحلول الرائق

 طريقة العمل

( تؤخذ عينات من الدم البشري في أنابيب خاصة معقمة لمنع تخثر الدم وتترك في درجة 1)

 لمدة نصف ساعة لكي تترسب خاليا الدم الحمراء.  م.37oحرارة 

نصف از الطرد المركزي لمدة جه( تؤخذ الطبقة العليا الغنية بخاليا الدم البيضاء ثم توضع في 2)

 (.ALP , ACPلفصل خاليا الدم البيضاء وتؤخذ الطبقة العليا كمصدر لألنزيمات ) ساعة

ملي   0.025 0.05,  0.1, أو معقداتها )المثبطات( بتراكيز مل من المرتبطة 0.1( يؤخذ 3)

 مل من الدم )السيرم( المحتوى على االنزيمات. 0.02و  مول

مل( إلى مزيج من األنزيم والمادة المراد دراسة 1التفاعل بإضافة المادة األساس )( يبدأ 4)

م، اذا يعمل 37oدقيقة في درجة  15والتي تم تركها مع األنزيم لمدة  تأثيرها )المثبطات(

-phosphate  P) فينيل فوسفاتنترو  -بارا اإلنزيمين على تحلل ) المادة االساس( وهي

Nitrophenyl) مع اختالف الـ نترو فينول وايون الفوسفات -الى بارا pH  ويجري لألنزيمين

  -التالية: التفاعل حسب المعادالت
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 .( وتحسب فعالية األنزيمnmنانومتر ) 405موجي طول  عند بالطريقة الطيفية ( تقاس سرعة التفاعل9)

 

 ALP, ACPقياس فعالية انزيمي 

 (Standard Kits) المحاليل القياسية المجهزة بواسطة ALP,ACPانزيمي فعالية قياس تم      

 فعالية تقدير في اللونية الطرق استخدمت المصرية.  (Biodiagnostic company)من شركة

سرعة التفاعل  سوتقا [8].   وانزيم الفوسفاتيز الحامضي [7] الفوسفاتيز القاعديكل من انزيم 

نفس تقنية تحليل او تقدير  هي ACPنانومتر. طرق تحليل او تقدير انزيم   405 لإلنزيمين عند

قاعدي اما تحليل او  تجرى في وسط  ALP بينهما ان تحليل او تقدير انزيم والفرق ALP  انزيم

 .تجرى في وسط حامضي ACP تقدير انزيم

 م . 37oفي  ALP  =98 – 279 U/Lالقيمة الطبيعية لفعالية 

 الكلي:       ACPالقيمة الطبيعية لفعالية 

 م .37oفي   U/L 9.2–  0.3ما في النساء =أ  U/L 11.7– 2.5في الرجال = 

 .= وحدة قياس فعالية األنزيم / لتر U/Lحيث 

 النتائج والمناقشة

 يكل والنحاسها مع النثنائي فنيل ترايازين ومعقدي ــ3،1 ط للمرتبطةمثبدراسة التأثير التمت       

(II) العظام وآالم  على األنزيمين المذكورين في الدم البشري لمرضى يشكون من التهابات في

مثل    O, N, Sفالمركبات الحلقية غير المتجانسة التي تحتوي على ذرات  .في القلب

الترايازينات واالحماض االمينية ومشتقاتها لها القدرة على االرتباط بالمعادن في جسم االنسان 
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ن معقدات مثبطة لبعض االنزيمات التي لها دور كبير عند مرضى السرطان والقلب يوتكو

 المجاالت في تطبيقات المركبات التي لها من ومشتقاتها الترايازين مركبات ُتعد .[9]والعظام 

 يوف [13,12]. الكيمياء مجاالت من كثير وفي [11]  الصناعة مجاالت وفي [10] الطبية

 البريدين وثنائي لببرازينا من المشتقة الثيازول أميدات من العديد تحضير تم [14] حديثة دراسة

يوضح   .وااللتهابات لألكسدة مضادة موادًا بوصفها بيولوجية فعالية المركبات لهذه أن ظهر وقد

ملي   0.05،0.025، 0.1( تأثير المرتبطة في تثبيط األنزيمين تحت الدراسة بتراكيز 1الجدول )

في  %25بمقدار  ALPفي دم مرضى بالتهابات في العظام، نالحظ أن المرتبطة تثبط أنزيم  مول

نشط األنزيم في التركيز األقل ما ينبي،  مولي مول  0.05في التركيز %7و ملي مول 0.1التركيز 

 .%6بمقدار  ملي مول  0.025

 ن المرتبطة في دم مرضى بالتهابات( النسب المئوية لتثبيط وتنشيط االنزيمين في ثالث تراكيز م1الجدول )

   : العظام

        

         

 

 

 

 

       

في التركيز  % 2.3 و  ملي مول  0.1بتركيز % 4فإنه يثبط بمقدار  ACP أما األنزيم       

والجدير  .% 4بمقدار  ملي مول  0.025بينما ينشط االنزيم عند التركيز ،ملي مول 0.05

، ALP بالمالحظة ان االنزيمين يزداد نشاطهما في التراكيز األقل للمرتبطة وحيث ان انزيمي

ACP  2على معدن الزنك تحتوي+Zn ا ويظهر أن المرتبطة في التركيز األقل مفي مركز نشاطه

وهو أقل من  % 4-6ويتراوح التنشيط بين  مينأيون الزنك من األنزيلمقدرة على سلب ليس لها ا

 لنسبة المتفق عليها لكي يكون التنشيط ذي معنى حيث يذكر فشمان وآخرونولم يصل ل % 10

 .%10أن التثبيط أو التنشيط المهم والذي له معنى يكون أكبر من  [15]

 ،ملي مول 0.1التي تمت دراستها في التركيز  ينأما تأثير المعقدات المعدنية على األنزيم      

من المرتبطة نفسها ( يوضح أن للمعقدات المعدنية تأثير مثبط أكبر على األنزيمات 1فإن الشكل )

في دم مرضى يشكون من  ALP ،ACP ينفي حالة األنزيم % 14-80ويتراوح التثبيط بين 

 التهاب بالعظام.

 ALPالنسب المئوية لتثبيط او تنشيط انزيم 

 بوجود المرتبطة 

  ACPالنسب المئوية لتثبيط او تنشيط انزيم 

 بوجود المرتبطة

0.1mM 0.05mM 0.025mM 0.1mM 0.05mM 0.025mM 

25.0 7.0 - 6.0 4.0 2.3 4.1 - 

 

 السالبة تعني تنشيطاالشارة 
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 في دم  ACPو ALP في تثبيط االنزيمين mM 0.1ها مع النحاس والنيكل بتركيزيتأثير المرتبطة ومعقد( 1لشكل )ا

  مرضى يشكون من التهابات العظام

     

يعاني أعلى تثبيط بمعقدي النيكل والنحاس حيث كان التثبيط  ALPويجدر بالمالحظة أن أنزيم   

أقل تأثير مثبط بواسطة هذه المعقدات المعدنية  ACPعلى التوالي، ويعاني أنزيم  48%، 79%

، و يعزى هذا االنخفاض في %14ومعقد النيكل بمقدار %6حيث يثبطه معقد النحاس بمقدار 

يعمل في محيط حامضي حيث تبلغ قيمة الرقم  ACPتثبيط هذا األنزيم إلى أن األنزيم 

فكك ليعطي القاعدة ، ومركب الترايازين هو مركب حامضي يتpH=5( pHالهيدروجيني )

البديلة التي يمكنها االرتباط بالمعادن باإلضافة إلى أزواج االلكترونات غير المشتركة على ذرات 

 .2SP ]8, [16النيتروجين األخرى في حالة التهجين 

 ها مع النيكل والنحاسقبل وبعد اضافة المرتبطة ومعقدي النسب المئوية لتثبيط االنزيمين يوضح (2الجدول )

 : وبثالثة تراكيز من المادة االساس في دم مرضى يشكون من اضطراب في القلب

25

4

79

14

48

6
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ALP   ACP
االنزيم

المرتبطة

Ni

Cu

نوع 

 االنزيم

المرتبطة 

 ومعقداتها

فعالية االنزيم قبل 

 اضافة المثبطات

[I]=0.1mM    

 [S]=0.01 mM 

 فعالية االنزيم بعد

 اضافة  المثبطات

[I]=0.1mM 

[S]=0.01 Mm 

 )%(

 للتثبيط

 فعالية االنزيم  بعد

 المثبطاتاضافة 

[I]=0.1mM 

[S]=0.015 mM 

 )%(

 للتثبيط

فعالية االنزيم بعد 

 اضافة المثبطات

[I]=0.1mM    

 [S]=0.02 mM 

 )%(

 للتثبيط

 

ALP 

 

 المرتبطة

 معقد النحاس

 معقد النيكل

 

 37 

26 

22 

18 

32.7 

40.54 

51.35 

15 
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11 

59.45 
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النحاس والنيكل تثبط االنزيمين بمقادير اكبر قليال من  ان معقدي نالحظ من الجدول       

ان نسبة  الحظنا (ملي مول (0.01 - 0.02د زيادة تركيز المادة االساس من المرتبطة نفسها، وعن

هذه  أنمما يدل  النيكل النصيب االكبر في التثبيطوان لمعقد  %30 –20تزداد بين  طالتثبي

، ألن من خواص المثبطات التنافسية أن درجة التثبيط تزداد المثبطات هي مثبطات تنافسية

 غير ترايازينال مركبات يميز مماو .[I][2]بازدياد تركيز المادة األساس عند ثبات تركيز المثبط 

 عملية في مميز تأثير لها وهذه المتجانسة غير الحلقة في نتروجين ذرة وجود هو الحلقة متجانسة

 .[16]مسقرة  معقدات وتكوين الفلزي األيون مع التناسق

 اجاتاالستنت

 وامكانية استعمالها  ( ثنائي فينيل ترايازين -3، 1) توضيح التأثير البيولوجي للمرتبطة

من االنزيمات مثل مختلفة في تثبيط انواع  تأثيرهافي المجال الطبي والصيدلي من خالل 

ALP, ACP. 

 قدات المرتبطة من النيكل والنحاس دراسة الفعالية الحيوية لبعض مع(II)  وامكانية

  الخطيرة. كأدوية في عالج بعض االمراض ااستخدامه

 التوصيات 

  لتكون مثبطات عديد من المركبات الكيميائيةيوية للالبحث بالدراسة الحنوصي في نهاية

  لأليضمضادة ألنزيمات لها دور كبير في أمراض السرطان او 

(Antimetabolite). 

 ثنائي فينيل  -3، 1)البيولوجي لمعقدات اخرى للمرتبطة  التأثيردراسة نوصي ب

 .( ترايازين

 لها دور  إلنزيماتومعقداتها الفلزية كمثبطات استخدام المرتبطة قيد الدراسة نوصي ب

 .والتهابات العظام وغيرهااالمراض الخطيرة كالسرطان والقلب في بعض 

  ومعقداتها من النيكل والنحاس امكانية استخدام المرتبطة(II) .في مجال صناعة االدوية 

 

 

 

ACP 

 

 المرتبطة

 معقد النحاس

 معقد النيكل

 

 269 

 

178 

156 

142 

34 

42 

47.2 

162 

148 

135 

39.77 

44.98 

49.81 

144 

122 

119 

47.21 

54.60 

55.76 



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 15 

 
0.8  

51 
 

 

02tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                    
 

  References 

[1]. Bishop, M. L., Duben – Engel kirk, J. L, and fody, E. P, "Clinical 

chemistry   "Lippincon-raven Publishers" p.207 (1996). 

[2]. Berg, J, Tymoczko J. and stryer L. "Biochemistry ", W. H. Freeman 

and company (2002). 

[3]. Sarkis, G.Y, and Shimmon, R.G. Drassat (J. University of Jordan), 23 

(3), 306 (1996). 

[4]. Scovil, J.P, Klayman, D.L and Franchio,C.F. Med. J, Chem. 25, 

1261(1982). 

[5]. Bahl, A and Bahl, B.S; Advanced Organic Chemistry, P1260 (2010). 

 [6]. Cotton, and Wilkonson, G "Advanced Inorganic chemistry" wiley 

Interscience Publishers  P.131(1980). 

[7]. Kind PRM and King EJ. Estimation of serum alkaline phosphatase 

activity by colorimetric method. J Clin Pathol., 7: 322 (1954). 

[8]. Fishman W.H. and Lerner, F"A new method for estimating serum 

acid phosphatase of prostatic origin applied to the clinical investigation 

of cancer of the prostate" J. Bio. Chem, 200: 89 (1952). 

[9]. Sartorelli, A. C., and Moore, E. C; Biochem. Pharmacol., 20, 3119 

(1971). 

[10]. Bhalotra, A and Puri, B. K; Micro Chim. Acta, 134 (2000). 

[11]. Mashaly, A, El-Ries-MA and Ibrahim-SA, Egypt- J.pharm.Sci., 35, 

      (1-6),141-154 (1994). 

[12]. Hejzi, L. et al., Talanta, 62, 185 (2004). 

[13]. Taner, A. M, and Shams, M, Anal. Sci., 19 (2003). 



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 15 

 
0.8  

51 
 

 

02tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                    
 

[14]. Geronikaki, A, Litina, D.H, Chatziopoulos, C, and Soloupis, G; 

       Molecules. 8, 472 (2003). 

[15]. Fishman , W.H., and Sie , H.G. Enzymologia ; 41, 144 (1971). 

 [16]. Byrlov , A. S. Ansyshkina, A.S, Sadikov, G. G and Divaeva; koord 

      Khim, L .N; 26, 691(2000). 

 



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 15 

 
0.8  

51  
 

 

52tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                         

     
 

 

COMPARISON ON DATA SEARCHING IN DATABASE 

USING DIFFERENT TECHNIQUES  

 

Ahmed Eshtewi S. Giuma
1
, Elhadi Elfitory Algarai2 

Computer section - Higher Institute of Science and Technology Alkhoms - libya
1
  

Faculty of Information Technology Elmergib Universiti Alkhoms - libya
2
 

 

 

Abstract. The voluminous amount of data requires a hectic task when searching 

through the data for targeted locations. In an effort to reduce the search process, an 

effective and fast method for searching through and hitting specific targets in the data 

is paramount. In this study, for search purposes, the focus is on time of search in 

large databases, which is considered an important factor in the success of the search. 

The goal is choosing the appropriate search techniques to test the time of access to 

data in the database. Two search techniques are used in this work namely; linked list 

and B- tree, and a comparison analysis is conducted using two case databases studies. 

Experimental results reveal that after the average times for each search algorithms on 

the databases have been recorded, the linked list requires lots of time during search 

process, with B- tree producing significantly low times. Thus, the B- tree show its 

superiority than the linked list. 

Keywords: data search, linked list, b-tree, time 

Introduction 

          Data is defined as a set of valuable information with certain similarities, which 

is usually sorted in such way where it may be easily retrieved by other relevant 

parties. Every organization deals with a series of databases respectively. For 

instance, the police may have a database of criminal records, where a car showroom 

would have a database of vehicle history. The size of the database directly affects the 

effectiveness in searching the data. Thus, every data should be traced via a database, 

based on the following criteria: (1) Ability to search for a specific item, (2) Ability to 

search for related items to a known item, (3) Ability to search in a specific field or 

fields, and (4) Ability to combine search terms using Boolean logic. 

The most noticeable problem in the world of computer science and information 

technology would be the storage and retrieval of data. There are applications and 

search engines which are capable to access a large virtual database in a short period 

of time. Nevertheless, the scope of the hits on the desired data might be too large, to 

an extent that the user still cannot find what he/she is looking for. However, there are 

certain infrastructures applicable for retrieval of data efficiently. The most common 

search structure would be the multi way balanced B-tree. As the name suggests, it 

consists of leaf and internal, or also known as the nodes. The internal nodes are 

basically the trace index to the leaf nodes, whereas the leaf nodes are the data carrier.  
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As for this infrastructure is by far the most effective method in the maintenance of disk 

data [1]. Other search structures exist namely, the linked list described in the following 

paragraphs. 

In the context of computer science, linked list are a structured data, used in retrieval of 

sequential objects, allowing flexibility to add or remove intermediate elements in the 

sequence. Instead of having a series of arrays, linked list consists of nodes, that stores 

value and reference of the next node. Though the insertion and removal of nodes are 

fast, the access to the elements could be slow since in order to access node ten, the link 

would go through the first nine nodes if no removals were made. Random access 

elements on the other hand are accessed arbitrarily [2]. 

 

With respect to the problem of storage and retrieval of data, and the various search 

techniques outlined, this study seeks to address the search issues by implementing the 

linked list and B- tree to provide a faster search process. The structure of the paper is 

outlined as follows: Section 2 mention about the related works of the study. Occupying 

Section 3 is the methodology, and how the implementation was executed is in Section 4. 

Summary and further work concludes with Section 5. 

Related Work 

Several researchers have investigated many topics on search time to exist database. 

While there is a large amount of work related to this thesis, only the most related topics 

on generated automated testing have been reviewed and discussed. 

 Yuxing & Jun [3]  proposed real-time trajectory indexing method based on Mongo DB 

and mixed with spatio-temporal R-tree, hash table and B-tree for searching leaf nodes. 

Time in spatio-temporal R-tree is used as another dimension of equal status to space, 

and a leaf node can only involve a moving object’s consecutive trajectory points. In 

order to solve the problem of frequent updates and lack of memory, hash table is 

divided into two kinds: one caches leaf nodes of spatio-temporal R-tree, which are not 

inserted into spatio-temporal R-tree until they are full or out-dated in the hash table. 

This improves generation efficiency of real-time trajectory index; the other one caches 

in-memory nodes which are loaded form external memory, it avoids frequent operations 

related to external memory. They have build B-tree based on object identification and 

time in leaf nodes, which benefits trajectory queries for moving objects. In comparison, 

the experimental results show that our method has good update efficiency and query 

performance, and it meets the demand of common trajectory queries in present 

applications. 
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 Rize & Hyung [4] proposed a novel B-tree storage scheme, a group round robin 

based B-tree index storage scheme, which applies a dynamic grouping and round 

robin techniques for erase minimized storage of B-tree in flash memory under heavy-

update workload. Experiment results show that the proposed scheme is efficient for 

frequently changed B-tree structure and improves the I/O performance. 

Jason [5] proposed A Generic Linked List Implementation in Fortran 95. Develops a 

standard conforming generic linked list in Fortran 95 which is capable of storing data 

of any type. The list is implemented using the transfer intrinsic function, and 

although the interface is generic, it remains relatively simple and minimizes the 

potential for error. Although linked lists are the focus in the generic programming 

techniques used are very general and broadly applicable to other data structures and 

procedures implemented in Fortran 95 that need to be used with data of an unknown 

type.  

. 

Shahar [6] presented design such a linked-list. To achieve better performance, they 

have also extended this design using the fast-path-slow-path methodology. The 

resulting implementation achieves performance which is competitive with that of 

Harris’s lock-free list, while still guaranteeing non-starvation via wait-freedom. They 

developed a proof for the correctness and the wait-freedom of our design.  

Shahar [7] presented a transformation of lock-free algorithms to wait-free ones 

allowing even a non-expert to transform a lock-free data-structure into a practical 

wait-free one. The transformation requires that the lock-free data structure is given in 

a normalized form defined in this work. Using the new method, they have designed 

and implemented wait-free linked-list, skip list and tree and measured their 

performance. It turns out that for all these data structures the wait-free 

implementations are only a few percent slower than their lock-free counterparts, 

while still guaranteeing non-starvation. 

Daniar & Bernhard [8] proposed the first loading algorithm for the multiversion B-

Tree that meets the lower-bound of external sorting. In addition, their approach is 

also applicable to bulk updates. This is achieved by combining two basic 

technologies, weight balancing and buffer tree. Their extensive set of experiments 

confirm the theoretical findings: their loading algorithm runs considerably faster than 

performing updates tuple-by-tuple. 

Methodology 

The work of the algorithms for each of linked list and B- tree, how the search process 
used them to find a difference when searching a large amount of data are discussed in 
the methodology. The methods and steps of the search process are depicted in 
Figure1. 
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Fig. 1. The processes and steps. 

 

There are several steps needed for the comparative study on database speed 

searching. The initial step is to get the database from resources. Then there are two 

types of search. First, the linked list read the data from  the database then makes the 

process of calculating the time taken to search. Secondly, B-tree is utilized, which read 

the data from  the database and calculate the time it takes.  Based on the outcomes, a 

comparison between the techniques is carried out to obtain a proper result. 

Implementation and Discussion of Results 

Implementations are conducted to provide empirical evidence based on the speed 
searches in databases. Two techniques have been incorporated namely, linked list and 
B- tree. Also, for a more comprehensive analysis, real world databases of world dataset 
and employee dataset are used with the search techniques. C# and phpmyadmin are the 
tools used for the implementation. The employees’ database holds the 3,919,024 
number of records and the world database has 35020 numbers of records. This huge 
difference in the number of records is important for the accuracy of the results. The time 
execution for 10 queries is based on two case studies and the queries are applied on all 
data structures (Linked List and B- Tree) and Data Base. The database is divided into 5 
parts; two queries are taken from every part. 

- Performance Evaluation 

The effectiveness of the search techniques linked list and B- tree are evaluated 

based on the analytical test with case study datasets. The targeted outcome is to 

determine how the techniques can perform the search procedure in the best possible 
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speed and time. Evaluation of the techniques is based on the average time taken in 

Equation 1.  
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n

n
i
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x x x
x x

N N


  
 

                                       (1) 

 

      where x is the average, x represent the time taken for searching, and N 

translate to the number of queries.  

-   Implementation Results 

The experiments are carried out using phpmyadmin and C# programming 

language on Petium4 Core i7 CPU. Results after series of experiments are tabulated 

and graphed. The world database contains 3 tables and 53,020 records. The size of 

the database is 4.303 MB, and Table 1 shows the results obtained and the average 

loading time for executing queries on world database. The average time loading on 

the world database is approximately 2417.1ms. 

 

 

Table 1.  The Results of Loading Time on World Database 

Note: Time (MS) DB 

world database 

Q1 2443 

Q2 2412 

Q3 2408 

Q4 2426 

Q5 2430 

Q6 2411 

Q7 2402 

Q8 2409 

Q9 2412 

Q10 2418 

AVG 2417.1 

 

 

        Table 2 shows the analysis result of world database after the application of the 

algorithms. The results indicate the average time for execution queries on World 

Database. The average time for linked list and B- tree are 59.8ms and 12.9ms 

respectively, and graphed accordingly in Figure 2. 

The average time for execution queries on Linked List (LL) ≈ 5 * execution 

queries on B Tree (BT).  

 

59.8 / 12.9 = 4.635658915 ≈ 5 
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So, (LL ≈ 5 * BT)                                                                         (2)          

Table 2.  The Results of Application of Algorithms on World Database 

Note: Time (MS) LL BT 

world database 

Q1 AFG 3 30 

Q2 AGO 3 30 

Q3 ECU 53 33 

Q4 EGY 53 33 

Q5 GUM 74 12 

Q6 GUY 74 12 

Q7 QAT 81 15 

Q8 REU 81 15 

Q9 ZMB 88 13 

Q10 ZWE 88 14 

AVG 59.8 12.9 
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Fig. 2. Time of Search Algorithms for Executing Queries for World Database 

The employee’s database contains 3 tables, 3,919,024 records, the size of the database is 

162.7 MB, Table 3 shows the results obtained and the average loading time for 

executing queries on employee’s database. The average time loading on the world 

database is approximately 7198.7ms. 
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Table 3.  The Results of Loading Time on Employee’s Database 

Note: Time (MS) DB 

  Employee’s Database 

Q1 7165 

Q2 7231 

Q3 7188 

Q4 7196 

Q5 7206 

Q6 7211 

Q7 7230 

Q8 7241 

Q9 7174 

Q10 7145 

AVG 7198.7 

 

 

Table 4 shows the analysis result of employee’s database after the application of 

the algorithms .The results indicated that the average time for execution queries on 

employees Database. The average time for linked list and B- tree are 281.6ms and 

56.2ms respectively, and represented graphically in Figure 3. 

The average time for execution queries on Linked List (LL) ≈ 5 * execution 

queries on B Tree (BT). 

  

281.6 / 56 = 5.010676157 ≈ 5 

 

 

So, (LL ≈ 5 * BT)                                                                        (3) 

 

Table 4.  The Results of Application of Algorithms on Employee’s Database 

Note: Time (MS) LL BT 

Employees 

database 

Q1 10001 3 59 

Q2 10002 3 59 

Q3 85001 92 53 

Q4 85002 92 53 

Q5 249976 223 51 

Q6 249977 223 51 

Q7 425000 501 58 

Q8 425001 501 58 

Q9 499998 589 60 

Q10 499999 589 60 

AVG 281.6 56.2 
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Fig. 3. Time of Search Algorithms for Executing Queries for Employee’s Database 

 

 

From (LL ≈ 5 * BT) in Equation 2 and (LL ≈  5 * BT)   in Equation 3, it is clear to the 

researchers that the results obtained from the application of algorithms to study the 

cases are similar. On world database, the average time results of the application of 

linked list is 59.8ms and the application of B-tree accounted for 12.9ms. During the 

application of the search techniques to the employee’s database, the average time results 

of the application of linked list is 281.6ms and B-tree is 56.2ms. Based on these results, 

it is clear that B-tree is faster than linked list at a rate of 1: 5. with B- tree proving to be 

the fastest in comparison with the linked list  

Conclusion 

This study describes the implementation of linked list and B- tree on two databases. The 

purpose is to proffer solutions to the search retrieval problems, by finding the 

techniques with the potentials of completing the search process in the least/best time. 

The performance on the databases show that linked list produce the highest time, 

followed by B tree. With that, it can be concluded that B- tree is the fastest technique 

for data access. Further work will be directed at comparison with some other search 

algorithms such as SR tree, B* tree, Double linked list or a hybrid between the 

algorithms, with performance criteria like insertions and deletions that will give more 

insight into the subject area. 
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 السلوكي اإلنفعالي العالج العقالني

Rational Emotional Behavior Therapy)) 

 العالجوأساليب  التشخيص

 

 كلية التربية / جامعة المرقب

 

  المقدمة

تتشكل البنية المعرفية للفرد من خالل التراث الثقافي الذي يحيا به ، وأنماط التنشئة            

لعمرية المختلفة . ونتيجة لهذا سسات المجتمع خالل المراحل االتى تمارسها مؤساإلجتماعية 

غير مقتنًعا بها ( ، الفرد مقتنًعا بهذه األفكار ،أو) ربما يكون  ، تتكون وتنشأ أفكار الفرد ومعتقداته

أو تكون هذه األفكار منطقية أو غير منطقية ، والتي تتدخل لتسبب سعادته أو شقاءه؛ بمعنى قد 

 تقوده إلى السواء النفسي ، والصحة النفسية ، وقد تقوده إلى غيرها وهو غير مدرك أسباب ذلك. 

هو تقييمه المعرفي لهذه ضاغطة ، ومواقفها ال رد مع أحداث الحياةإن أساس تعامل الف      

الحدث األحداث والمواقف ؛ حيث يكون تسلسل أي حدث أو موقف ضاغط يمر بالفرد كالتالي : 

لهذا الحدث ؛ ثم تأتي العواقب االنفعالية ، الضاغط ) أو الموقف الضاغط ( يليه التقييم المعرفي 

الفرد فهو ال يدرك ويتم هذا دون وعي مباشر من ي تظهر في صورة اضطرابات نفسية، والت

في أي اضطراب قد يظهر  –التي تبعث الموقف الضاغط  –دور التقييمات المعرفية ، واألفكار 

عليه ، حيث تكون الرابطة بين الموقف واالضطراب ؛ وبالتالي يظنون أن االضطراب االنفعالي 

ل عن الفكرة التي ناتج عن الموقف مباشرة ، جاهلين حقيقة أن االضطراب االنفعالي قد نتج بالفع

توسطت الموقف الضاغط ؛ وبالتالي تكون الفكرة أو الحديث الداخلي للفرد عن الموقف الضاغط 

، هي التي سببت االضطراب ، وليس الموقف نفسه ، واعتماًدا على ذلك ، فإنه إذا تم تعديل هذه 

التعامل مع هذه  األفكار غير المنطقية في معظم المواقف واستبدالها بأخرى أكثر منطقية في

 ( .  20،  0202األحداث ؛ فإنها قد تخفف حدة االضطراب الناتج ) نشوة دردير ، 

، وهو واحد من  Albert Elliesهذا هو األساس الذي اعتمد عليه ألبرت إليس ،     

المنظرين ألحد مداخل العالج المعرفي السلوكي ، وهو العالج العقالني االنفعالي السلوكي ، 

، أن األفكار الالعقالنية ، هي األساس للعديد من األمراض النفسية مثل القلق ،  ويقرر " إليس " 

ًرا غير عقالنية ، ربما واإلكتئاب واألحساس بالذنب ، والعزلة ، وذلك ألن االفراد يتبنوا أفكا

  ( .  C orey , G , 2004 , 397نشأوا عليها منذ صغرهم ) 

تطورت النفسي نظرية وطريقة للعالج النفسي ،  اإلنفعاليالسلوكي  تبرالعالج العقالنييع  

طفية االنتيجة العن أن ، الذي بيَّ " أليس ألبرت" ذاالقرن عن طريق " الخمسينات" من ه   في

، وعندما ُتفند  لالعقالنيةقادات الناس اإلى اعت تعود عادًة ؛ مثل القلق الشديد،غير المرغوب فيها 
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نظرت هذه  حيث رًا .ين وطأة القلق تخف كثفإ هذه االعتقادات بفعالية بتحديهم عقالنيًا وسلوكيًا،

ع بعضها البعض . لذلك لمعرفة والعاطفة واألمنيات والفعل ، على أنها متفاعلة مإلى ا النظرية

،  0202) عبد اهلل أبوزعيزع ، ة وسلوكية ، تمارس في العالج النفسي يعالإنففهي نظرية معرفية 

32 . ) 

 مشكلة الدراسة 

اضطرابات أن النظر في عالج المشكالت واالضطرابات النفسية وما يترتب عليها من    

أسباب نشوء يتطلب مستوى وأسلوب معين من آساليب العالج ، التي تنظر في عالج  ، أخرى

اإلنفعالي والعالج العقالني  .وليس في عالج األعراض والمآل ، رهااالضطرابات ومصاد

 طريقة فّعالة لعالج الكثير من االضطرابات ، والمشكالت النفسية ، وغيرها .يعتبر

 "وإستناًدا لما أقره " ألبرت إليس " مؤسس العالج العقالني اإلنفعالي ، وصاحب نظرية   

A B C "  واحد ، خليط من العقالنية والالعقالنية في آن ، بأن سلوك الفرد في موقف معين هو

ذلك ألن األفراد يسلكون في مواقف الحياة المختلفة وفًقا لما يدركون ويعتقدون نحو المواقف 

االضطراب في اإلدراك وعدم منطقية التفكير ، يطول تأثيره عند  فإنلذلك  ؛حداث الحياتية واأل

أو حسب مفهوم قد تكون غير منطقية نسبة كبيرة من األشخاص وتراودهم أفكاًرا في طبيعتها 

، منها على سبيل المثال: الرغبة في الكمال ،والسعي له في جميع  " العقالنيةأفكار " الشائع لها 

من حجم األعمال ومختلف المواقف الحياتية ، وكذلك التهويل أو التهوين أوالمبالغة والتضخيم 

، أوفي التعامل مع شخص معين، كل ذلك يدخل تحت مسمى االفكار الالعقالنية ، وهذه  موقٍف ما

يبنيها " ، عبارة عن معتقدات فكرية خاطئة  0991عبد الستار إبراهيم ، األفكار كما أشار إليها " 

الوجدانية والسلوكية الفرد عن نفسه وعن العالم المحيط به ، تؤدي به إلى نشوء االضطرابات 

 للفرد . 

طريقة تفكيره  م على توجيه الشخص المضطرب ليتعرفيتبين مماسبق أن هذا األسلوب قائ 

األفكار الالعقالنية " كلة ، ومواجهة األفكار السلبية "ألحداث التي تسبب المشوتقييمه للمواقف وا

ما يهدف له هذا النوع من العالج . وبذلك يتلخص هدف هذا البحث . منها ومحاولة تفنيدها ، وهو 

 في إمكانية التعريف بهذا النوع من خالل محاولة اإلجابة عن األسئلة التالية :

 إليس " ؟.ألبرت "  - النظرية العقالنية المعرفية لـبها  تجاء الالعقالنية كمااألفكار ماهي  /س

 العالج العقالني االنفعالي السلوكي ؟ ساليب آماهي  /س 

  أهمية الدراسة 

محاولة إبراز أهمية موضوع الدراسة وهو العالج العقالني االنفعالي المعرفي السلوكي من 

 خالل ما يلي :

/ إعطاء فكرة عن والتعريف بماهية اإلرشاد و العالج العقالني اإلنفعالي السلوكي المعرفي 0

 ، كأحد أنواع العالجات النفسية السلوكية . 



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 15 

 
0.8  

51 
 

 

43tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                              
 

/ العالج العقالني اإلنفعالي ُيعد مدخاًل عالجًيا واسع المجال واالستخدام ، من خالل 0

 لعالج . الألساليب والفنيات المستخدمة ضمن هذا النوع من ا

/ إلقاء الضوء على األفكار الالعقالنية التي قد يتبناها اإلنسان عن نفسه وعن المحيطين به  2

وتكون السبب في  وجود االضطرابات واألزمات النفسية لديه ، األمر الذي يعود بنتائج سلبية 

 على الفرد والمجتمع .

 أهداف الدراسة 

 تهدف هذه الدراسة إلى : 

 ألبرت إليس .  -النظرية العقالنية ل  بها تالالعقالنية كما جاءهية األفكار / التعريف بما0

   ألساليب المتبعة في العالج العقالني السلوكي . / التعرف على ا0

 منهج الدراسة 

هذا البحث من البحوث النظرية ، التي ُيتبع فيها خطوات البحث العلمي ، والتي  عدُي 

تعتمدعلى التأمل النظري وعلى اإلستدالل المحض ، من أجل الحصول على المعرفة والحقائق 

   المتصلة بمتغيرات أساسية والعالقات الموجودة بينها .  

 مفاهيم الدراسة 

 المفاهيم التي تحتاج إلى التعريف والتوضيح ، منها ما يلي :وردت في هذه الدراسة بعض 

هو عبارة عن عالج يتناول مجموعة ذات االضطراب  اإلرشاد العقالني انفعالي السلوكي : -

العقالنية الباعثة لالضطراب ، وذلك للحد من اضطرابهم ، المشترك ، بهدف مناقشة األفكار غير 

وتعليمهم كيفية مواجهة الموقف الباعث لالضطراب بداًل من  وتعديل معتقداتهم غير المنطقية ،

 (.02، 0221) هيفاء األشقر ، تجنبه ، والذي يتم بشكل منظم ، ونشط ، وفّعال 

اإلرشاد النفسي الذي يعتمد على دحض األفكار أحد أنواع  :: بأنه  تعرفه الباحثة -

على استعادة الصحة النفسية ،وتجنب اللالعقالنية واستبدالها بأخرى أكثر عقالنية ، وتساعد 

 التعرض لالضطرابات النفسية.

بتقييم تعرف بأنها " األفكار والمعتقدات واأللفاظ الذاتية التي ترتبط  األفكار الالعقالنية : -

األحداث على نحو كارثي ، أو تقييم الذات باعتبارها التستحق االحترام ، مما يؤدي إلى الحزن 

 ( . 02،  0222رزا، والقلق " ) فاتن مي

: بأنها تلك األفكار السلبية وغير الواقعية ، والتقييم السيئ للذات والآلخرين ، تعرفه الباحثة  -

 الناتج عن البيئة المحيطة ، وأسلوب الحياة .
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  اإلطار النظري

المتعلقة بموضوع والدراسات في هذا الصدد يتم عرض الجوانب النظرية والمفاهيم     

  كاآلتي :البحث ، 

عد هذا المدخل " العالج العقالني اإلنفعالي المعرفي السلوكي " األصول والنشأة : ُي    

، طريقة متكاملة للعالج والتعلم ، وهي تستند إلى أرضية نظرية معرفية إدراكية إنفعالية سلوكية 

 ( .  09،  0993وهي تؤيد العالج النفسي اإلنساني والتعليمي ) نادر الزيود ، 

ألبرت إليس  –لقد بدأ هذا األسلوب العالجي في الظهور على يد العالم النفسي األمريكي     

Albert Ellis   ّمي أخيًرا بالعالج وفد ُسّمي هذا األسلوب بالعالج العقالني ، ثم ُس – 0922،عام

 العقالني اإلنفعالي السلوكي .

يالت التي أدخلها " إليس " منذ عام والعالج العقالني اإلنفعالي السلوكي هو آخر التعد    

بعد أن كان يؤكد على الطابع المنطقي والمعرفي ألسلوبه العالجي ، ،  0992حتى عام  0990

إذ اعتقد الكثيرون آنداك ، أنها تهتم فقط بالمعارف ، إال  ،مما أدى إلى سؤ فهم طريقته العالجية 

واإلنفعاالت والسلوك هي عمليات نفسية مترابطة أن " إليس " منذ البداية ، كان يرى أن األفكار 

في العالج يهتم بها جميًعا ، ولكي يواجه االنتقادات التي تتهمه بإهمال  ومتفاعلة ، وأن أسلوبه

 . R. E، بإسم العالجي العقالني االنفعالي )  0990االنفعال ، أعاد تسمية أسلوبه العالجي عام 

T   )Rational Emotive Therapy   . 

وحديًثا ذهب " إليس " إلى أسلوب ومنهج في العالج ، يمكن أن نطلق عليه العالج     

اإلطار إلى أن التفكير " في هذا  إليس ويشير "( ،  REBTالعقالني االنفعالي السلوكي ) 

، بل أنها جوانب تتفاعل  والسلوك لدى اإلنسان ، جوانب ال تنفصل عن بعضها البعضواإلنفعال 

بصورة ذات داللة ، وقد عرض أفكاره في عدة كتب ومقاالت ، منها " العقل واإلنفعال  جميعها 

في العالج النفسي " و " العالج النفسي اإلنساني " و " المدخل العقالني اإلنفعالي " ) سناء 

 ( .            029،  0221زهران ، 

واسع المجال ، كتب فيه العديد من  أو اإلرشاد العقالني مدخاًل عالجًيايعد العالج ، وبذلك     

والذي يرجع إليه الفضل في نشأته ، وتطوره ، بداية من الباحثين ، ورائده هو " ألبرت إليس " 

إلى أنه كتب أكثر  , Watson 0999( . وأشار واطسون  0222الخمسينات ، حتى وفاته عام ) 

حتى المجال أثراه وطوره ، ( كتاب ، في هذا  22( مقال ، وألف ما يقرب من ) 2222من ) 

 ( .  Watson , J , 1999 , 2وصل إلى الصورة التي نشهده عليها اآلن ) 

  الج العقالني اإلنفعالي السلوكي التعريف بالع

العالج العقالني اإلنفعالي  اآلتي : ي ورد تعريف العالج العقالني اإلنفعالي السلوكي ، ف     

، وهو يركز على دور لعالج النفسي ام لنظرية في الشخصية ، ونظ " "R E B Tالسلوكي 

التوقعات غير الواقعية ، واألفكار الالعقالنية لدى األفراد التعساء ، ويركز العالج بإستخدام 

  AEBTعلى أن اإلنفعاالت ناتجة عن المعرفة ، وليست عن الحدث . كما يؤكد   ABCنموذج 
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( ، ولكن ناتجة عن فكرة A( ، ليست ناتجة عن الحدث النشط )  C)، على أن العواقب اإلنفعالية 

( عن طبيعة أو معنى الحدث . وأصبح العالج العقالني اإلنفعالي Bأو أفكار غير عقالنية ) 

 ( .  Corsini , C , 2004 , 77يغطي االضطرابات النفسية الناتجة عن األفكار الخاطئة )

 ى اإلنسان ؟ كيف تنظر نظرية العالج العقالني إل

ترتكز النظرية العقلية اإلنفعالية على افتراض أن اإلنسان يولد ولديه أفكار عقالنية      

Rational  ، وغير عقالنيةIrrational  والناس لديهم الرغبة في تطوير أنفسهم وتحقيق ذاتهم .

، والتواصل مع اآلخرين وحبهم ، كما أن لديهم الميل لتدمير الذات ، وعمل األخطاء ، وعدم 

التحمل . وتحاول النظرية العقلية أن تجعلهم يتقبلون أنفسهم بوصفهم بشًرا يخطئون ، ويرى " 

،   self – evaluation، ويقييم نفسه   self – talk –سه إليس " أن اإلنسان بطبيعته يحّدث نف

والناس ينفعلون ويواجهون صعوبات عندما يخطئون أو ال يحققون تفصيالتهم المتعلقة بالحب 

واالستحسان والنجاح ، وبإختصار فإن " إليس " يرى أن الناس يولدون ولديهم الميل إلى النمو 

تدمير أنفسهم والتفكير بطريقة غير عقالنية نتيجة لما تعلموه كما أن لديهم الميل لوتحقيق الذات ، 

 ( .  020،  0222) منذر الضامن ، 

وبذلك يقوم العالج العقالني اإلنفعالي السلوكي على عدد من التطورات واإلفتراضات ،     

من أهم المتعلقة بطبيعة اإلنسان ، وطبيعة التعاسة واالضطرابات اإلنفعالية التي يعاني منها ، و

تراضات ، أن اإلنسان كائن عاقل متفرد في نوعه ، وهو حين يفكر ويسلك هذه التطورات واإلف

بطريقة عقالنية يصبح ذا فاعلية ، ويشعر بالسعادة والكفاءة ، كما أن االضطراب اإلنفعالي 

ن ، والسلوك الُعصابي ؛ يعتبران نتيجة للتفكير غير المنطقي ، والتفكير واإلنفعال ال ينفصال

ي ) موزة إلنفعال يصاحب التفكير ، واإلنفعال في حقيقته تفكير ُمنحاز وذاتي وغير عقالناف

 (. 29،  0222المالكي ، 

 Theory of Personality A – B – Cالجوانب التي تقوم عليها نظرية الشخصية 

تفترض النظرية العقالنية أن اإلنسان يولد ولديه العديد من الميول الفطرية التي تدفعه لتبني 

أفكار غير عقالنية تكون السبب وراء إصابته بالقلق واإلكتئاب و اضطرابات اإلنفعالية ؛ مثل 

تى ميل اإلنسان إلى النجاح في كل شيء في حياته ، وأن يصل إلى مرحلة الكمال . وهذا ال يتأ

ألحد ، كذلك رغبته في أن يحصل على ما يريد وقت ما يريد ، ويسلك بمبدأ اللذة فقط دون 

مراعاة لمبدأ الواقع ، وهذا سلوك ال يقبله المجتمع من شخص ناضج ، باإلضافة إلى الميل 

؛ الفطري لتحمل قدر بسيط من اإلحباط ما يدفعه إلى تجنب األعمال المعقدة التي تصيبه باإلحباط 

، أو تبرير أفعاله وتصرفاته ، وغير ذلك من الميول يلجأ إلى الدفاعات النفسية الالشعورية لكبت ف

 التي تساعد على اإلصابة بالقلق واإلكتئاب واالضطراب النفسي . 

العقالني اإلنفعالي ،  ت اإلجتماعية ، ترى نظرية العالجوكذلك بالنسبة للجوانب واإلعتبارا

على اإلشتراط اإلجتماعي من الوالدين و المحيطين  اأن الفرد يسلك في العديد من أمور حياته بناًء

في حياته ، ويكون ما يراه وما يريده هؤالء محدًدا للسلوك ، فاإلنسان يحيا حياته المهمين 

لشخصي يتحدد في ضؤ قدرة الفرد المشروطة أكثر مما يحيا حياته الطبيعية ، والنضج اإلنفعالي ا
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إقامة عالقات جيدة مع اآلخرين ، وبين تحقيق إشباع على المواءمة والموازنة بين رغبته في 

 إحتياجاته الشخصية .

 .Model  A. B. C نموذج نظرية الشخصية :  

، وقام " ألبرت أليس " من خاللها بشرح دورالتفكير العقالني  "A,B,C " عرفت بالحروف

غير العقالني في أحداث االضطراب االنفعالي ،وتقوم حدث االتزان النفسي ،ودور التفكير في إ

 العقالني اإلنفعالي السلوكي على جانبين :  العالجنظرية 

: وهو بمثابة الجانب التشخيصي ، وهو يوضح العوامل    A . B  .  Cالجانب األول  -

 اإلنفعالي. األساسية ، التي تؤدي إلى نشأة االضطراب 

: وهو الجانب العالجي ، ومن خالله يتم توضيح ومناقشة    D .  E   .  Fالجانب الثاني  -

، ومهاجمة تلك األفكار الهدامة ، العالقات بين األحداث المثيرة ، واألفكار غير العقالنية 

واستبدالها بأخرى أكثر عقالنية ومنطقية ، ومحاولة إكساب العميل طرق تفكير سليمة 

 (. 12  - 12 0200منتصر عالم ،  يستطيع من خاللها تقييم أفكاره ) 

 ج العقالني اإلنفعالي السلوكي إفتراضات ومسلمات نظرية العال

 من أهم اإلفتراضات والمسلمات التي تقوم عليها نظرية العالج العقالني اإلنفعالي ما يلي : 

يمكن النظر إلى أحدهما بمعزل عن  إن التفكير واإلنفعال يمثالن وجهان لشيء واحد فال -

 اآلخر.

أن اإلنسان لديه ميل للتفكير بشكل عقالني وغير عقالني ، فعندما يسلك ويفكر بطريقة  -

غير عقالنية يشعر بالخوف والقلق ، وعلى عقالنية يكون فعااًل ومنتًجا ، وعندما يفكر بطريقة 

 ( . 022،  0222الل سري ، الفرد أن يعمل على تنمية طرق تفكيره العقالنية ) إج

إن اإلضطرابات النفسية التي يعانيها الفرد هي نتاج أفكار ومعتقدات خاطئة وسلبية ، تشكل  -

 البناء المعرفي لديه . 

تعود جذور التفكير غير العقالني إلى وقت مبكر من الحياة خصوًصا من تجاربنا األولى ،  -

 ومن ثقافة المجتمع . 

فكار الالعقالنية ومحاربتها لدى الفرد من خالل المناقشة واإلقناع ، يجب مهاجمة األ -

 وتزويده باألفكار العقالنية والمنطقية .

يسلك الناس وفًقا لتوقعاتهم عن استجابات األخرين ، وهذا التوقع كعملية معرفية له تأثيره  -

عطاء أحكام كاذبة على اضطراب اإلنفعالي ؛ حيث أن األفراد في بعض األحيان يميلون إلى إ

 لنيل رضا اآلخرين .

يعزو األفراد مشكالتهم واضطراباتهم اإلنفعالية إلى اآلخرين ، وإلى األحداث الخارجية ،  -

 ومن تم ، تكون االضطرابات اإلنفعالية لديهم قائمة على اعزاءات خاطئة . 
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لوكهم ، وذلك يميل األفراد إلى استخدام بعض الميكانيزمات الدفاعية ضد أفكارهم وس -

حفاًظا على ذواتهم ، بمعنى أنهم يميلون إلى عدم اإلعتراف ألنفسهم أو لآلخرين بأن سلوكهم 

 ( .  39 – 33 0221وتفكيرهم خاطئ وأكثر سلبية ) طه حسين ، 

  (  R E B T أهداف العالج العقالني اإلنفعالي السلوكي ) 

،هو عالج الالمنطق بالمنطق إن الهدف الرئيس من العالج العقالني االنفعالي السلوكي   

 ،وهو خفض االضطرابات االنفعالية لدى المسترشد،ويشمل هذا الهدف مايلي : 

 مساعدة األفراد علي التعرف إلي أفكارهم غير العقالنية والتي تسبب لهم أثار سلبية . -

 في هذه األفكار .عتراض و الشك تشجيعهم على اإل -

تعديل أفكارهم و إكسابهم فلسفة حياتية جديدة ،تتسم بالعقالنية في التفكير  تشجيعهم على -

عددا من ، ( 0929 ، إليس) نفعالي ،و قد عرض إلتزان اإلبم يعود عليهم بالسعادة و ا

،و قد المحددة التي تحققها اإلستراتيجية العالجية في العالج العقالني السلوكي األهداف 

( ،لمساعدة المسترشد علي التسامح  Ellis &Bernard 1999أشار إليها مع برنارد )

و تقبل ذاته ،والمرونة مع ذاته واالخرين  ، وتحقيق اهتمامات ذاته ،وتحقيق مع ذاته ،

االهتمام االجتماعي ،والتوجيه الذاتي للسلوكيات االيجابية ،وتحمل المسئولية نحو 

كير ة،وااللتزام بالمحافظة على ذاته من المخاطر،واكتساب التفاضطراباته االنفعالي

، 2012حباطات )منتصرعالم   نطقي مع اإلالعلمي لحل مشكالته ،والتكيف الم

189:188  .) 

 تي النفعالي السلوكيرشاد العقالأنواع اال

أن العالج ،و اإلرشاد العقالني و اإلنفعالي السلوكي ،يستخدم طرق " إلى أشار "إليس

 متنوعة منها :

 Individual Rational Emotive therapyـالعالج العقالني اإلنفعالي الفردي ،1

يكون بين المعالج والعميل ، خاصة ممن ليس لديهم القدرة على مواجهة اآلخرين ، أو  

شديدي الحساسية أو الخجولين أو من يفضلون العالج الفردي ، وهنا يحاول المعالج توضيح 

ف يواجه المصادر األساسية لمشكالته، من خالل توضيح نموذج) أساس اضطراب العميل ، وكي

A-B-C عدل عدد الجلسات من )خمس إلى خمسين جلسة ( حسب الحاله )( ، ويكون م 

Corey:1991:342 .) 

 Group Rational Emotive therapyالعالج العقالني االنفعالي الجماعي ، -2

، واستخدام كل الطرق  م1959إليس ممارسة اإلرشاد العقالني الجماعي ، عام  بدأ "    

المعرفية والسلوكية ، التي استخدمها في العالج الفردي ، ويشمل هذا النوع من العالج انواعا 

متعددة ، منها : المجموعات المفتوحة الصغيرة . والمجموعات ذات الوقت المحدد ، ألنواع من 
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لى يومين . ن يوم إالمشكالت مثل ، ) الشراهة أو التسويف (.ومجموعات مواجهة عقالنية م

 ساعات ( . ومجموعات عروض عامة .9ومجموعات كبيرة مكثفة ،لمدة )

شاد الجماعي ويرى "إليس" أن العالج العقالني االنفعالي ، يصلح بخاصة للعالج و اإلر    

على األعضاء اآلخرين يتعلم أعضاء الجماعة كيف يطبقون أسسه لعدة ميزات ، ومنها : 

الفعالة تابعة الواجبات المنزلية ألعضاء المجموعة ، و مناقشة األنشطة وتتم مومساعدتهم ، 

للمعتقدات غير العقالنية ، والنماذج الخاصة ، وكتابة التقارير ، والكتب والنشرات ، واستخدام 

 القصص ، والفكاهة . 

والتعزيزات يتم استخدام بعض األساليب السلوكية مثل ، التحصين التدريجي ، لعب األدوار 

 ، والجزاءات .

بالرغم من أن العالج الجماعي موجه للجماعة ، اإل أنه يركز على الفرد داخل الجماعة ، 

عضو الجماعة ) منتصر عالم ، لوكيات الفرد تأثير ديناميات الجماعة على تفكير و انفعاالت و س

0200 ،030  .) 

  Brief Rational Emotive Therapyالعالج العقالني النفعالي المختصر  -3

ا ، وتكون معدل الجلسات من ) جلسة إلى تسع ا مختصًرا إلى أن يكون عالًجيهدف أساًس

أو الشعور بالضغط من األبناء أو جلسات ( ، والعالج المختصر يصلج لحاالت سوء التكيف ، 

الزوج أو الشعور بالعداء اتجاه شخص ما أو علة جنسية ، أي أنه يصلح للذين ال يعانون من 

اضطراب عام ، وفي نفس الوقت اليستطيعون االستمرار في العالج اإل لفترة قصيرة . وتتألف 

قالنية وعالقتها (،والمعتقدات غير الع B,C,A) هذه الجلسات من شرح نظري لنظرية 

نفعالي والشعور بالتعاسة و تدني الذات ،و الحوار الذاتي السلبي و دوره في إلباالضطراب ا

كيفية دحض و نقد معتقداتهم ،و  استمرار االضطراب ،يستطيع المرضي خالل عدة جلسات يتعلم

بقراءة مقاالت استخدام األسس التي تعلموها خالل الجلسات و عالج أنفسهم و تدعيم و تقوية ذلك 

و كتب في العالج العقالني االنفعالي ،ويمكن استخدام تسجيل مقابالتهم مع المرشد أثناء العالج 

يعطي للمسترشد بين الجلسات ،وتفعيل استفادتهم منها ،هو التقرير عن الواجب المنزلي الذي 

 لتقييم كيفية مواجهته المشكالت االنفعالية.

المختصر ،اليؤدي إلي تحسن سريع فقط ،ولكن تستمر فاعليته إلي ويقرر "إليس" أن العالج 

 (.093،0229)عبد الفتاح الخواجا،عدة شهور بل قد تستمر لعدة سنوات

   Marathon Encounter Groupsجماعات المواجهة الماراثون  ـ4

أطلق عليه المواجهات العقالنية و خاص في العالج الجماعي ، طور "ألبرت إليس" شكٍل

ثم تعاد تلك  لعطلة نهاية األسبوع وهو لقاء مواجهة عقالنية يتم في نهاية األسبوع األول ،

أسابيع ،يستخدم هذا اللقاء الطرق و المبادئ و األسس العقالنية في العالج  3:9المواجهة بعد 

ية مواجهة لفظ و في حلقة أنشطة عقالنية ،ع أفراد الجماعة العالجية يالعقالني اإلنفعالي لجم

وتساعدهم على المخاطرة وإزالة الحرج  تساعد على تقوية العالقة بين أعضاء الجماعة ،
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وقد قسم "إليس"هذه بالحديث عن خبرتهم المؤلمة و مشكالتهم المحرجة و المثيرة للخجل .

 المواجهات العقالنية إلي جزئين :

ساعات يتكون من عشرة ساعة في مواجهات ومصادقات عقالنية ثم تتبع بثماني  األول : -

 . راحةإست

العقالنية وممارسة بعض  اتمن عشرساعات من األنشطة والمصادق يتكون : انيالث -

 . عن الدفاعات غير المنطقية لديهم الفنيات ويساعد األعضاء في التخلي

لمواجهات العقالنية يقوم أعضاء الجماعة ( إلى أنه في نهاية اEIIis-1969أشار إليس )

وقائدها ،بتسليط الضوء على العضو الذي لم يجازف بعرض مشاعره،ومشكالته لكي تناقش، 

المشكله، ولفت انتباهه إلى أن الدفاعات غير وذلك بسؤاله مباشرة عن سبب امتناعه عن عرض 

اإلرشادية تعطى واجبات منزلية من المجازفة وفي ختام المواجهة أو الجلسة العقالنية تمنعه 

أسابيع للتأكد من تحقيق التقدم  3:9يؤديها األعضاء حتى الجلسة أو المواجهة العقالنية التالية بعد 

 .  ( 032 0200منتصر عالم،)

 Marriage and Family   Rational  فعالي الزواجي والعائلي، العالج العقالني اإلن -5

Emotive Therapy  

فعالي منذ البداية للعالج األسري ،و يهدف العالج العقالني نالعالج العقالني االاستخدم  

و ال يوصي بحلول األسري ،إلي مساعدة أفراد األسرة على األداء الوظيفي العقالني ،فهو ال يقدم 

للمشكالت األسرية ،وإنما يعلم أفراد األسرة التفكير العقالني واألساليب و الطرق العقالنية في 

 (. 032ـ0200،030ل المشكالت أو التكيف مع ما يعصب حله منها )منتصر العالم ،ح

 والدراسات السابقة تقييم النظرية العقالنية 

تبين لها ، وهي  البحث واإلطالع منماقامت به الباحثة  ل العرض النظري السابق ومن خال    

الدراسات البحثية التي تتجه لتصادق مئات من الهناك  تتفق مع العديد من العلماء والباحثين ، أن

( دراسة أعلنت أنها طريقة فّعالة في  022رسمًيا على فرضيات هذه النظرية فهناك أكثر من ) 

ومع  يشكلون فئات مختلفة ، تغيير األفكار، والمشاعر ، والسلوكيات ، للمجموعات ولألفراد

على سبيل المثال ال  لدراساتالنفسية ، وغيرها ومن هذه ا أنواع مختلفة من االضطرابات 

معرفة فعالية برنامج إلى هدفت التي ،  ( 0992، دراسة ) عبد الرحمن محمد سالمة ،  الحصر

هيفاء إرشادي في خفض مستوى الضغوط النفسية لدى عينة من المعلمين والمعلمات ، ودراسة ) 

عالي سلوكي جمعي في ( ، استهدفت التحقق من أثر برنامج عالجي عقالني انف 0221األشقر ، 

( هدفت إلى اختبار  0202خفض قلق التحدث أمام األخريات ، ودراسة ) نشوة كرم دردير ، 

فاعلية البرنامج اإلرشادي في تنمية أساليب مواجهة الضغوط الناتجة عن مواجهة أحداث الحياة ، 

( بعنوان أثر تدخل النظرية االجتماعية المعرفية والعالج   Jeffrey M , 2010ودراسة ) 

) جهاد عالء العقالني االنفعالي السلوكي على معتقدات وانفعاالت وسلوك المعلمين ، ودراسة 

( الهدف منها معرفة فاعلية برنامج إرشادي جمعي في خفض  0200الدين وعز عبد الرحمن ، 

( كان  0201صابين بالسرطان ، ودراسة ) حنان سعيد ، التوتر والتشاؤم لدى أمهات األطفال الم
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الهدف منها معرفة أثر برنامج عقالني انفعالي سلوكي معرفي في خفض حدة الضغوط النفسية 

عاملة ، وقد جاءت نتائج هذه الدراسات محققة لما هدفت له وأتبثت صحة الواقعة على المرأة ال

 رفيي السلوكي . فروضها معلنة فاعلية العالج العقالني المع

اإلجابة عن التساؤل األول ، والذي ينص على اآلتي : ماهي األفكار الالعقالنية التي جاءت بها 

 النظرية العقالنية ؟ 

   وقد تمت اإلجابة عن هذا التساؤل من خالل األتي : 

نه غير أن اإلنسان عقالني بصورة فريدة ، كما أرة األساسية للعالج العقالني هي : إن الفك    

تعود بدرجة كبيرة إلى نتائج تفكيره عالية و النفسية ،فريدة ، وأن اضطراباته االنفعقالني بصورة 

 االنفعالية أن يخلص نفسه من معظم تعاستهبطريقة غير منطقية وغير عقالنية ،وأنه يمكن 

م أن ينمي تفكيره العقالني إلى أقصى درجة ،وأن أوالعقلية ،ومن عدم فعاليته واضطرابه ،إذا تعّل

 . العقالني إلى أقل درجةيختفي تفكيره غير 

واألفكار العقالنية: هي التي تنسجم مع أهدافنا العامة وقيمتها األساسية في الحياة ، تحقيق 

ية سوية ، انفعال السعادة االنفعالية واالجتماعية واإلبداع واإليجابية ، وغالبا ما يصاحبها عواقب

، مثل إلنسان مزيدًا من التوافق والصحة النفسيةغوبة ، تحقق لوأنماط سلوكية مالئمة ومر

 الشعور بالرضا واألمن والطمأنينة .

فهي أفكار سلبية وخيالية ال تخدم توافقنا مع الواقع ، وتحكم علينا  أما األفكار االعقالنية :

، وغالًبا ماتؤدي إلي بالسلبية والهزيمة واالنسحاب .، وبتالي الشعور بالضآلة وعدم الفعالية 

المبالغات االنفعالية ، كما تقلل من دوافعنا أو تشوه وجهتها، وتؤدي إلى عواقب انفعالية 

ب ، واألحباط ، واألكتئاب ، واليأس ة غير مرغوبة كالقلق، والغضسلوكي مضطربة، وأنماط

  (. 003، 0999)هشام عبد اهلل ،

الخاطئة وغير المنطقية ( األفكار الالعقالنية ، بأنها تلك األفكار  0922ويعرف )إليس ،    

ظن التي تتميز بعدم موضوعيتها ، والمبنية على توقعات وتعميمات خاطئة ، وعلى مزيج من ال

والتنبؤ والمبالغة والتهويل بدرجة ال تتفق والمكانات الفعلية للفرد )محمد السيد عبد الرحمن ، 

 . ( 001، 0992معتز سيد عبد اهلل،

التي قام بها "إليس " لألفكار الالعقالنية ، وخرافية ،وشائعة  ومن خالل الدراسات      

 النفسي، وهذه األفكارهي: ضطرابؤدي إلى اإلاالنتشار في الثقافة الغربية ، وت

من المحطين به أن يكون الشخص محبوًبا ومقبوًلا اجتماعًيا الفكرة األولى: " من الضروري 

 " ، هذه الفكرة ال عقالنية ألنها : 

 هدف اليمكن تحقيقه ، وذلك ألن إرضاء الناس غاية ال تدرك .  -أ

ذاتي ، ويصبح أكثر إذا سعى الفرد لتحقيق هذه الغاية ،فإنه سيفقد استقالله ال  -ب

 باألمن .عرضة لإلحباط وأقل شعور 
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من الطبيعي وجود رغبة لدى الفرد ألن يكون محبوًبا ، ولكن الفرد العاقل ال يضحي 

 ،  0220باهتمامه ورغباته بهدف تحقيق هذه الغاية )حامد زهران ،

الفكرة الثانية: " يجب أن يكون الفرد على درجة كبيرة من الكفاءة والمنافسة 

 ألنها :واإلنجاز لدرجة الكمال حتى يكون ذا أهمية وقيمة ". هذه الفكرة ال عقالنية 

واندفاع الفرد لتحقيقها ، يؤدي إلى إجهاد وظهور االضطرابات صعبة التحقيق ، .أ

 .السيكوسوماتية لديه 

فقدان الثقة بالنفس ، والشعور بكل من العجز والنقص لدى الفرد ،الشعور تؤدي إلى  .ب

بالخوف الدائم من الفشل ، والذي يترتب عليه حرمانه من التمتع بحياته أما الشخص 

طه وحياته ) فهد العنزي ويستمتع بنشا العقالني ، فهو يحاول اإلنجاز في حدود إمكاناته ،

 ،0222 ،29  .) 

بن ، لذا يجب :" بعض الناس يتصفون بالشر والندالة والخسة والُجالفكرة الثالثة 

 تأنيبهم ولومهم ومعاقبتهم "، هذه الفكرة غير عقالنية ، وذلك لآلتي:

 اإلنسان غير معصوم من الخطأ.  -أ

 عدم وجود معيار مطلق للصواب والخطأ.  -ب

نتيجة لغبائه أو جهله بهذا الخطأ، أو لكونه مضطرًبا  رتكاب الخطأإلاإلنسان عرضة   -ج

 نفسًيا.

ليس بالضروري أن يؤدي اللوم والعقاب والعنف إلى التحسن ، بل قد يؤدي إلى سلوك   -ح

 ( . 92،  0229أسوء أو اضطراب انفعالي ) سماح ، 

ا أن تحدث ، أو عندما ال تحدث األشياء ، كما نرغب لهأو مأساة إنها لكارثة " الفكرة الرابعة : 

 ألنها : عندما تحدث على نحو ال نتوقعه " ، وهذه الفكرة ليست عقالنية 

 إن األشياء ال تختلف عما هي عليه في الواقع .  .أ

 إن الشعور بالهم والحزن لن يغير من الواقع .  .ب

 ، فالشيء الوحيد المعقول هو قبوله .إذا كان من المستحيل فعل شيء إزاء موقف معين  .ت

إن اإلحباط ال يؤدي إلى االضطراب االنفعالي اإل إذا صور اإلنسان الموقف بصورة  .ث

،  0220حامد زهران ، تجعل الجصول على الرغبات مطلب أساسي لتحقيق السعادة ) 

292 . ) 

" إن المصائب والتعاسة تنتج عن ظروف خارجية ) أسبابها خارجية ( ال  الفكرة الخامسة :

فيها " ، هذه الفكرة غير منطقية ؛ النها : في الواقع بينما نجد األحداث يستطيع الفرد التحكم 

ية ، فإنها قد تكون عادة ذات طبيعة نفسية ، ا مؤذالخارجية عن الفرد من الممكن أن تكون بدنًي

،  0991) محمد الشناوي ،  إالإذا سمح الفرد لنفسه أن يتأثر بها نتيجة الستجاباته  واتجاهاته

022  . ) 
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الفكرة السادسة : األشياء الخطرة أو المخيفة ، هي أسباب الهم الكبير ، واالنشغال الدائم للفكر 

، وأن يكون على ُأهبة االستعداد لمواجهتها والتعامل معها " وهذه وينبغي أن يتوقعها الفرد دائًما 

 الفكرة العقالنية ؛ إلن انشغال البال أو القلق من شأنه أن :

 لموضوعي الحتمال وقوع شيء خطر .يمنع التقويم ا .أ

 غالًبا ما يشوش على التعامل الفّعال مع الحادث الخطير عند وقوعه . .ب

 قد يسهم مثل هذا التفكير في وقوع هذا الحادث الخطير .  .ت

 يؤدي إلى تضخيم احتمالية وقوع الخطر . .ث

ال يؤدي هذا التفكير ) غير المنطقي ( إلى منع وقوع األحداث واألقدار ) سهى العلي بك  .ج

 ،0221  ،09  . ) 

الفكرة السابعة : " إنه من األسهل للفرد أن يتجنب بعض المسؤليات ، وأن يتحاشى مواجهة 

ثر إيالًما " وهذا التفكير غير منطقي ألن تجنب القيام بواجٍب ما ، يكون أصعب و أك الصعوبات

من القيام به ، ويؤدي فيما بعد إلى مشكالت وإلى مشاعر عدم الرضا ومشاعر عدم الثقة ، كذلك 

فإن الحياة ليست بالضرورة حياة سعيدة ، فالشخص العاقل يقوم بما ينبغي القيام به دون أن 

 ( . 32،  0222يشتكي ) فهد العنزي ، 

ى اآلخرين ، ويجب أن يكون هناك شخًصا أقوى الفكرة الثامنة : " يجب أن يعتمد الشخص عل

منه لكي يعتمد عليه " وهذه الفكرة غير معقولة ، ألنها : تسلب الفرد إرادته ، وإمكانياته للقيام 

يعتمدون على بأعماله ، ومسؤلياته بنفسه ، واالفتقار إلى الخبرة النافعة في الحياة ، واألفراد 

 ( . 020،  0220لمبالغة واالتكالية ) حامد زهران ، بعضهم البعض ، ولكن ليس إلى درجة ا

الفكرة التاسعة : " إن الخبرات واألحداث الماضية هي المحددات األساسية للسلوك ، والمؤثرات 

الماضية ال يمكن استئصالها " ، وبعكس هذه الفكرة فإن ما كان يعتبر سلوًكا ضرورًيا في 

ة لحل المشكالت الحالية ، والفرد السوي يمكنه الماضي في ظروف معينة ليس بالضرورة نافع

تعديل الحاضر عن طريق إثارة بعض التساؤالت حول المعتقدات المؤلمة المكتسبة التي تضطره 

 إلى أن يسلك على هذا النحو في الوقت الحاضر .

الفكرة العاشرة : " ينبغي أن يحزن الفرد لما يصيب اآلخرين من اضطرابات ومشكالت " إن هذا 

تفسيرنا لهذه اليجب أن تكون مشكالت اآلخرين مصدر حزن كبير لنا ألن  المعتقد خاطئ ، ألنه

األحداث هو الذي يؤثر فينا ، ويسبب لنا الهم والحزن . واإلنسان السوي العاقل هو الذي يحدد 

ممكن ، وإذا لم يكن من ال، ثم يحاول مساعدتهم على التغييرمتى يكون سلوك اآلخرين مؤذًيا له 

 ( . 32،  0222، ويعمل على تخفيفه قدر المستطاع ) فهد العنزي ، عمل شيء فإنه يتقبل المواقف

، وهذا الحل يجب التوصل إليه واإلفإن النتائج الفكرة الحادية عشر: " هناك دائًما حل لكل مشكلة 

 سوف تكون خطيرة " ، إن هذا اإلعتقاد غير مقبول لألسباب اآلتية : 

 صحيح وكامل ألي مشكلة .  ال يوجد حل .أ



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 15 

 
0.8  

51 
 

 

33tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                              
 

المخاطر المتخيلة بسبب الفشل في التوصل إلى الحل الصحيح ، تعتبر غير واقعية ،  .ب

 إلى القلق والحزن .  ولكن اإلصرار على وجود مثل هذا الحل قد يؤدي 

الكمال قد يؤدي إلى حلول أضعف مما يمكن أن تكون ، والعاقل هو من اإلصرارعلى  .ت

تنوعة للمشكلة الواحدة ثم يختار أنسبها ، وأكثرها قابلية للتنفيذ ، يجد حلواًل كثيرة وم

 ( . 32 – 22،  0202معتقًدا أنه ال يوجد حل كامل بصورة مطلقة ) حسن الزهراني ، 

" أن المجتمعات العربية تنتشر فيها فكرتين باإلضافة إلى األفكار  0932أشار " الريحاني ، وقد 

 " أليس " . والفكرتان هما :  اإلحدى عشر التي أشار إليها

األولى : ينبغي أن يتسم الشخص بالرسمية والجدية في التعامل مع األخرين ؛ حتى تكون له قيمة 

 أو مكانة محترمة بين الناس . 

أن مكانة الرجل هي األهم فيما يتعلق بعالقته مع المرأة ) سليمان الريحاني ، الثانية : ال شك 

0932  ،30  . ) 

 " ببعض األفكار الالعقالنية ، وهي :  0229وقد جاء " الخواجا ، 

من الضروري والمهم رد الجميل ، بل أيًضا االنشغال الدائم به ، والبحث باستمرار  -0

 على طريقة للقيام به . 

يجب أن يتصف الفرد بالكرم ، لدرجة اإلسراف حتى ينظر إليه اآلخرون باألهمية  -0

 والمكانة . 

،  واآلخرين يمكن تجاهلها األمر بالذات ؛ فاإليمان بحقوق اإلنسان عندما يتعلق  -2

 .ويمكن اإليمان بالموازين المعكوسة ، والكيل بمكيالين ؛ لتحقيق األهداف الذاتية 

 من الضروري أن يجامل اإلنسان حتى يصل إلى هدفه ، ويختبئ خلف أقنعة متعددة .  -1

الشخص تبًعا لدرجته وارتفاع منصبه ، يستمد اإلنسان هويته من عمله ، وُيحترم  -2

ي الذي يتواله ، الوظيفة الكرسي يوتكون مكانته االجتماعية مبنية على مزايا وأهم

نجازه ومساهمته النافعة في الحياة ) عبد الفتاح الخواجا ، ض النظر عن عمله وإبغ

0229  ،032 – 039  . ) 

البحوث  أوجده وأكده " إليس " من خاللهذه هي معظم األفكار الشائعة التي بدأت بما      

والدراسات التي قام بها مروًرا بدراسات وأبحاث عربية أكدت بعض األفكار الالعقالنية التي 

يختص بها المجتمع العربي ، وعلى الرغم من أن معرفة هذه األفكار شائعة منذ زمن اإل أنها الزالت 

 ما بينا سابًقا . شائعة حالًيا وهذا ما أتبثته دراسات حديثة ، ك
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 ساليب العالج العقالني االنفعالي السلوكي ؟اإلجابة عن التساؤل الثاني ، والذي مفاده ماهي أ

 وقد تمت اإلجابة على النحو التالي : 

   السلوكي اإلنفعالي العقالني والعالج اإلرشاد أساليب

 :  العالجى  A – B – C – D – E- F  إتجاه -األول  األسلوب

  Bالحدث(، )  A)بين : العالقة بتفسير السلوكي ، االنفعالي العقالني العالج اشتهر إذ

 (المشاعر الجديدة F(، )األثر  E(، )المناقشة D(، )اإلستجابة E(، )المعتقدات

  : العقالني  - الثانى األسلوب

 لتقوية األسلوب هذا استخدام : يمكن  Coping Self – Statements الذاتى الحديث -

 .  الجمهور أمام التحدث يخاف الذي ، مثال ،  الشخص العقالنية األفكار

 . اإلدمان لحاالت مالئمة أكثر : وهو Referent المراجعة -

 : Psychoeducatianal met hats النفسى  – التربوى األسلوب -

 بتعليم يقوم أن المسترشد على " أليس " يقترح : teaching othersاألخرين  يتمثل في تعليم  

 . ( R E B T ) مبادئ أصدقائه

 :النفعالي ا – الثالث األسلوب

 :  منها االنفعالية الطرق من مجموعة اإلتجاه هذا في والمرشدون المعالجون يستخدم

 .  Imagery التصور ، التخيل .أ

 .   Role Playing األدوار لعب .ب

 .  Shame – attacking exercises بالخجل الشعور مهاجمة تدريبات تمارين .ت

 .  Forceful self – statement النشطة الذاتية العبارات استخدام .ث

 : السلوكي األسلوب - الرابع األسلوب

 متعددة ، سلوكية ( أساليب ( R E B T في يستخدم السلوكي االنفعالي العقالني العالج        

 بها يكلف التي البيتية الواجبات:  منها منزلية واجبات شكل على تكون األحيان غلبأ وفي

 على التعرف مثل عقلية جوانب الواجبات هذه تتضمن ، مخيفة مواقف ، مراجعة مثل المسترشد

 االجرائي ، االشتراط مثل ، سلوكية أساليب المعالج يستخدم قد ، وتدوينها الالعقالنية األفكار

 االسلوب وهذا التخيل، المختلفة ، االسترخاء أساليب استخدام ، السلوك تعديل وأساليب كالتعزيز

 وترديد الغناء وإستخدام المرح، أسلوب كذلك وسلوكية ، وإنفعالية معرفية جوانب على يتضمن قد

 ( . 298 - 294،  2004،  الخواجا الفتاح عبد) الكلمات.
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 :   اآلتية النقاط في تختصر فهي ، العالج عملية خطوات عن أما

 عليها.  المتعارف بالطرق الحالة تشخيص التشخيص: .0

 اضطرابه وبين المنطقية غير أفكاره بين العالقة للعميل المرشد يوضح أن المواجهة: .0

 المعرفي.  وتشويهه الفكري ،

 واألساليب الفنيات طريق عن المسترشد وفلسفة تفكير تغيير فى المرشد ينجح أن: التغيير .2

 أفكار إلى والعقالنية المنطقية غير أفكاره تحويل فى والسلوكية واإلنفعالية المعرفية

 . وعقالنية منطقية

 األكثر للحياة أفكاره مع بالتعامل ، وذلك المسترشد تحسن من يتأكد أن: المسترشد تهيئة .1

 WWW .  happy tree )      لألشياء )     جديدة ونظرة جديدة فلسفة ومع عمومية

flash . com 

  والتوصيات  الملخص

من خالل ما سبق تتجلى أهمية العالج العقالني وفاعليته ، في تناوله للمشكالت االنفعالية      

وقدرته على تبصير الفرد بأفكاره ، وكيفية مناهضة و رد هذه ، التاتجة عن األفكار والمعتقدات 

ة ، ـسوية ـشكالت بطريقـالتعامل مع الماألفكار المسببة لالضطراب ، بما يجعله قادًرا على 

وذلك من خالل تقديم وإحداث المواءمة والموازنة بينه وبين الواقع الذي يعيشه ، ويحيا فيه .

/ ماهي األفكار  0سؤالين كتحديد لمشكلة هذا البحث ، وتعريف بموضوع البحث ، وهما ، س

العالج  / ما هي أساليب 0. سظرية العقالنية المعرفية السلوكية ؟ الالعقالنية كما جاءت بها الن

 العقالني اإلنفعالي السلوكي ؟ .

تطبيق التي لمستها الباحثة من خالل فاعلية  إليجابيةوقد جاء هذا البحث بناًءا على النتيجة ا      

المسترشد بعد أن قامت بتطبيق هذا األسلوب العالجي ، مما  على سلوكهذا األسلوب وقوة تأثيره 

 أهمها  من خالله الوصول إلى بعض النقاط ، والتي من دعاها للكتابة في هذا الموضوع ، راجية

هذا النوع من العالج بين طبقات المجتمع فهو فعَّال في التغلب على  تعميمتعليم ونشر و: 

، بشكل عام ، وهذا ما  ، واألزمات بعض األمراضالسلبي لتأثيرالضغوطات الحياة والعمل و

يجعل العقل  " ثقافة نفسية صحية " ، ببساطة  أسلوب للحياة جعلهأتبثه العديد من الدرسات ، و

على أن هذا النوع هو عالج بأسلوب الباحثة  علوان أي احساس سلبي هدام . مع تأكيدوالفكر ي

   إرشادي وهذا ما يفسر استخدام المفهومين  " العالج _ اإلرشاد " . 
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  المراجع 

 ، القاهرة : عالم الكتب . 0العالجي ، ط( ، علم النفس  0222إجالل سري )  -0

، عالم  2( ، الصحة النفسية والعالج النفسي ، ط  0220حامد عبد السالم زهران )  -0

 الكتب : مكتبة العبيكان . 

( ، األفكار الالعقالنية وعالقتها بإدارة  0202حسن بن علي بن محمد الزهراوي )  -2

دكتوراه غير منشورة ، جامعة أم الوقت لدى عينة من طالب جامعة حائل ، رسالة 

  القرى : كلية التربية .

( ، األفكار الالعقالنية عند طلبة الجامعة األردنية ، وعالقة  0932سليمان الرياحاني )  -1

الحنس والتخصص بالتفكير الالعقالني ، مجلة دراسات المجلد الرابع عشر العدد 

 الخامس .

نية لدى المدراءذوي االضطرابات ( ، األفكار الالعقال 0229سماح شحاته )  -2

النفسجسمية في ضوء بعض المتغيرات النفسية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة 

 المنصورة : كلية اآلداب . 

األفكار الالعقالنية وعالقتها بالتوافق النفسي ( ،  0221سهى خليل العلي بك )  -9

رة ، جامعة الموصل : كلية واإلجتماعي لدى طلبة الموصل ، رسالة ماجستير غير منشو

 التربية . 

( ، إرشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر ومعتقدات  0221سناء حامد زهران )  -2

 االغتراب ، عالم الكتب .

النظرية والتطبيق والتكنولوجيا ،  –( ، اإلرشاد النفسي  0221طه عبد العظيم حسين )  – 3

 عمان : دار الفكر . 

،  0( ، اإلتجاهات النظرية في اإلرشاد والعالج النفسي ، ط  0202عبد اهلل أبو زعيزع )  -9

 عمان ، األردن : زمزم ناشرون وموزعون .  

( ، عالقة األفكار الالعقالنية بالضغوط المهنية   0222فاتن يوسف ميرزا )   – 02

، رسالة دكتوراه غير ي الكويت واألسرية واستراتيجيات التعامل لدى معلمي التربية الخاصة ف

 منشورة ، الجامعة األردنية : كلية الدراسات العليا . 

( ، عالقة القلق باألفكار الالعقالنية ) دراسة مقارنة بين  0222فهد حامد العنزي )  -00

األحداث المنحرفين ، وغير المنحرفين ( في مدينة الرياض ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 

 العربية للعلوم األمنية ، كلية الدراسات العليا .  جامعة نايف

( ، نظريات اإلرشاد والعالج العالج النفسي ، القاهرة : دار  0991محمد الشناوي )  -00

 غريب . 

( ، إعداد مقياس األفكار  0992تز سيد عبد اهلل ) معمحمد السيد عبد الرحمن ،  -02

 الالعقالنية لألطفال والمراهقين ، مجلة علم النفس ، السنة العاشرة ، العدد الواحد واألربعين . 
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( ، اإلرشاد النفسي العقالني االنفعالي السلوكي النظرية  0200منتصر عالم )  – 01

 لحديث . والتطبيق ، اإلسكندرية : المكتب الجامعي ا

( ، مهارات اإلرشاد النفسي وتطبيقاته ، المجلس  0222موزه عبد اهلل المالكي )  – 02

 الوطني للثقافة والفنون والتراث : قسم الدراسة والبحوث . 

( اإلرشاد النفسي ، أسسه الفنية والنظرية ، الكويت : مكتبة  0222منذر الضامن )  – 09

 الفالح للنشر والتوزيع . 

 الج النفسي ، عمان : دار الفكر. ( ، نظريات اإلرشاد والع 0993نادر فهمي الزيود )  – 02

( ، فاعلية برنامج إرشادي عقالني إنفعالي في  0202نشوة كرم عمار أبو بكر دردير )  -03

تنمية أساليب مواجهة الضغوط الناتجة عن اأحداث الحياتية لدى طلبة الجامعة ، رسالة دكتوراه 

 ورة ، جامعة القاهرة : معهد الدراسات التربوية . غير منش

( ، العالج العقالني اإلنفعالي السلوكي ، القاهرة : دار  0229هشام إبراهيم عبد اهلل )  – 09

 الكتاب الحديث للنشر والتوزيع .  

إنفعالي  عقالنيعالجي ( ، أثر برنامج  0221هيفاء بنت عبد المحسن األشقر )  – 02

سلوكي جمعي في خفض قلق التحدث أمام األخريات ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية 

  جامعة الملك سعود .  –التربية 

 

21- Corey , G ( 2004 ) , Theory and Practice of Group Counseling sixth 

Edition Thotmason ,United States . 

22 – Corsini , C .(2004 ) ,The Concise Corsini Encylopedia of 

Psychology and Behavioral Science . Rational Emotive Behaviour 

Therapy. 

23 – Corey , G , (1991 ) , Theory and Practice of Counseling and 

Psychotherapy . California Pacific Grove .  

24 – WWW. Happtree Flash. com  .  
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Abstract. Water is one of the most abundant and essential commodities for human life, 

and it should always be protected against microbial contamination. The consumption 

of bottled drinking water has increased rapidly in Libya and all over world because 

people think it is safer than municipal water. In this paper, we aimed to evaluate the 

quality of the bottled and well water in Alkhums city. 

A total of 100 samples (50 bottled water and 50 well water) were analyzed for 

bacteriological quality. All samples were tested for fecal coliform and E. coli, and the 

isolates were identified using standard procedures. All of the bottled drinking water 

samples distributed in Alkhums city were found to be safer than well water to drink. 

Our study showed that the tested water did not exceed 23 cfu/ml which conformed to 

the Libyan Bottled Water Association [No: 10/2008(50-100 cfu/ml) for microbiological 

limits]. On the other hand, tested well water was found to be contaminated with E. coli 

and fecal coliform. 

Keywords: Bottled water, well water, microbiological quality, water specifications. 

 

Introduction 

Water is most essential commodity for human consumption. The quality of water 

is a vital concern for mankind because it is directly linked with human health. Water 

occupies about 70% of the earth’s surface and 60% of our body weight. In addition, 

water is the second most essential factor for the survival of human beings next to 

oxygen (Ullah et al., 2014). Therefore, drinking water must meet specific criteria and 

standards ensuring safety and should be free from pathogenic microorganisms (WHO, 

1993). 

In the last few years, there has been a tremendous increase in the demand for 

fresh water due to rapid growth of population. As of 2010, estimated 780 million people 

worldwide lacked access to safe drinking water (WHO/UNICEF 2012). Even improved 

water supplies often fail to deliver safe drinking-water in settings with poor sanitation 

due to the infusion of fecal contamination (Huda et al., 2019). 

A clean and treated water supply to each house in developing countries is not 

the rule and waterborne infections are common; therefore, the water should always be 

protected against microbial infections (Amenu, 2014). Most of the population is 

dependent on groundwater and bottled water as the only source of drinking water.   The 

World Health Organization (WHO) estimated in a year 2000 an assessment that there 

are four billion cases of diarrhea each year in addition to millions to other cases of 

illness associated with the lack of access of clean water, and the infectious diseases are 
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transmitted primarily through water supplies contaminated with human and animal 

excreta, particularly feces (Kumar et al., 2013). 

In Libya, water is consumed in various forms and from the various sources, 

bottled water was once from that forms. Recently, the consumption of bottled water has 

been increased dramatically due to the contamination of water resources (Sabah et al., 

2014). People turn to consume bottled water and spend a lot of money to buy bottled 

water with the assumption that bottled water is cleaner and safer than boiled water, and 

since the bottled water is a ready-to-consume commodity and is consumed in large 

volumes, the risk of ingesting large amounts of bacteria is rather high therefore, the 

awareness about waterborne diseases and poor quality control of drinking water is still 

present. 

In Libya, the consumption of bottled water has become very popular, especially 

in the last ten years due to lack of safe drinking water due to the interaction between 

groundwater with the sea water the contamination of the groundwater. For that, 

increased public awareness about waterborne disease outbreaks and the lack of safe 

drinking water supply has resulted in an increased demand for bottled drinking water. 

Many people rely on large twenty liter reusable bottles, which can mostly be returned 

and refilled or exchanged for full bottles, even among those households with a 

connection to a public water utility. However, packaged drinking water can be 

contaminated at any point along the supply line from source to household. In fact, some 

of these manufacturing failed to meet the Libyan standard of private drinking bottled 

water (L.S) No- 10 (2008).Therefore, the decline in the bottled water quality from the 

producer was observed, also flooding of local markets with many unknown brands that 

lack of specifications health own, furthermore, changing the quality of the product itself 

due to changes in the quality of the water source. 

Bottled water can be oligotrophic environments with sufficient nutrients to 

maintain bacterial growth, releasing organic matter and providing additional substrates 

for the microbial growth. However, several studies on the microbial quality of bottled 

and packaged water have reported violations of international quality standards. 

(Lantagne et al. 2006). 

The presence of opportunistic pathogens such as E. coli or fecal coliform and 

Pseudomonas aeruginosa in mineral waters underscores the importance of caution 

regarding the safety of these products, especially for health compromised individuals 

(Abulkhair, 2016). 

 

The objective 

 There is little information in scientific literature on the quality of the many 

brands of bottled drinking water. In Libya, continuous increase in the sale and 

indiscriminate consumption of bottled drinking water was remarked, and the purpose 

from the consumers is to protect the health. For that, this study was conducted to 

provide information as to the safety of bottled drinking water marketed in selected areas 

of Alkhums city by determining the bacteriological quality of tested samples to give an 

understanding of the extent to which the products meet the standards and 

recommendations of the Libyan standard private drinking water bottled and the World 

Health Organization (WHO). In this study, we use bacteriological drinking water 
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quality to estimate and measure the presence and concentration of Escherichia coli (E. 

coli) (EC) and total coliforms (TC). 

 

Material and Methods 
Sample collection: 

Fifty samples of different sealed bottled water were collected randomly from 

Alkhums stores and markets, and 50 samples from 10 different wells were also 

collected during 2017. A 5 replicate of each sample was transported to the microbiology 

laboratory in the Department of Biology in Faculty of Science, Alkhums, for immediate 

analysis. For well water, aseptic conditions were maintained during the collection of 

samples. Samples were collected in sterile polypropylene containers that contained 0.1 

ml of sodium thiosulphate Na2S2O3 (con 0.3% w/v) to neutralize any residual chlorine 

in the sample accordance with the standard methods for the examination of water and 

wastewater (APHA, 2005). Water samples from the wells were left running for a few 

minutes before collected. Afterwards, the bottles were labeled with complete details, 

including the source of the water, the sample site, the address, the date and time of 

collection. All samples were conveyed to the laboratory without delay. 

 

Estimation and isolation of total coliforms and Escherichia coli 
Bacteriological analysis was carried out for indicator organisms of total count 

and fecal coliform (E. coli) by bacteriological parameters of total coliform (TC) were 

investigated by preparing a sterile plastic injection, 5 bottles for each sample. Using a 

sterile pipette, 1 ml of each water sample was aseptically transferred to a compact dry 

plate for total count (a compact dry plate is a ready to use chromogenic plate for 

detection of E. coli and coliforms). Each sample was plated in triplicate. The plate was 

recapped, turned over and incubated for 24 hours at 37±2 °C (Hyserve, 2010). The petri 

dish was taken from the incubator and the number of E. coli and total coliform were 

counted. The results were expressed as number of cfu per ml of water (APHA, 2005). 

For E. coli and Coliform, the Compact Dry EC (The Compact Dry EC (CD-EC) 

plate is a ready-to-use test method for the enumeration of Escherichia coli and coliform 

bacteria in water) was used, and the results were estimated according to color raised. A 

pink color indicates of presence of coliform spp. whereas a blue color for Escherichia 

coli. Later, a loop full of the produced colony where cultured into MacConkey agar 

media for growth, isolation and storage for further study American Public Health 

Association )2005). The most probable number (MPN) method was also used for the 

detection of E .coli and fecal coliform from all water samples in this study (Oyedeji et 

al., 2010). 

 

Statistical analysis 
Anova Analysis of Variance was applied for this study to evaluate the variation 

between the total bacteria count and E. coli /fecal coliform in water sample to assess 

and compare if any different where P value <0.05 was taken as significant. 

 

Results and discussions 
The occurrence of E. coli was also recorded for all tested samples; detection of 

E. coli in a water system is a good indicator of new fecal contamination because E. coli 
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has short survival time in water environments (Edberg, 2000).  From table (1), it was 

observed that the numbers of bacteria from bottled water ranged from (0.0 to 23. 7 cfu 

in ml). However, all samples showed to be under the level of the Libyan Bottled Water 

Association No: 10/2008 for microbiological limits, which is <100 cfu/ml of all tested 

samples. It exceeds the limitation of WHO for drinking water which (0.0 cfu/ml). This 

results also disagree with Alhansh el al, (2002) who found the average of the total 

bacteria was 10.X101 cfu/ml. Another study was carried out by Abugosa et al, (2012) 

who found, the average total bacterial numbers is ranged between 1.0X102 to 3.4X104 

cfu/ml. They also reported that 89% of all tested samples exceeded >100 cfu/ml, while 

11% of the samples was found to be <50 cfu/ml. These differences might be due the 

different sample sources or the applied procedures. 

 

Table 1. The average total bacterial count, fecal bacteria and fecal coliform 
MPN Compact Dry EC 

Total bacterial 

count(cfu/ml) 

Sample 

No 

 
Fecal coliform 

MPN/100 mL 

E. coli 
MPN/100 mL 

Fecal 

coliform 

Cell/100 mL 

E. coli 
Cell/100 mL 

- - - - 0.0± 77.11 b 7 

- - - - 2.7± 23.72 a 2 

- - - -  0.20 ± 0.20 d 3 

- - - -  0.1 ± 0.13 d 4 

- - - - 7.53± 1.342 c 5 

- - - - 15.06±4.66 b 0 

- - - - 2.26±0.599 d 1 

- - - - 19.86±2.425 a 8 

- - - - 0.66±0.066 d 1 

- - - - 0.0±0.0 70 
(-)= No  growth 

Cfu = colony forming unit 

(MPN)= Most Probably Number 

 

For coliform bacteria, the results show no contamination for all tested bottles 

with fecal coliform (E. coli). Also, by using MPN methods, these results agreed with 

Alhansh et al.,(2002) who reported no coliform in his study and also agreed with Pant 

et al.,(2016), whose this results disagreed with Abogush and Alsahly (2012),who found 

the average total fecal coliform bacterial numbers ranged between 1.0X 10 to 5.0 X 102 

to cfu/ml, and 65% from 175 samples exceeded the Libyan Bottled Water Association 

No: 10/2008 for fecal bacteria. Another study, which was conducted by Taher (2016) 

showed that coliform bacteria ranges from 24-27 cfu/ml in three studied samples which 

exceeding of the permitted value for drinking water accordance to the Libyan and WHO 

standards. 

In a Canadian study, screening of bottled water for indicator bacteria revealed 

that 3.7% of the samples had total coliforms and 23.3% of the 3460 samples had more 

than 100 colonies of heterotrophic bacteria per ml of sample (Warburton et al., 1998), 

and other many studies, e.g. Semerjian (2011), have reported that the presence of 

heterotrophic bacteria along with coliforms in bottled water in counts, exceeding 

national and international standards. 

Abugosa and Madi (2012) found that 89% of total tested samples of HPC were 

higher (50 cfu/ml) than what L.S regulation of bottled drinking water, and also they 
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recorded the occurrences of E.coli, tolerant E.coli and Pseudomonas aeruginosa. 

Falcone-Dias (2012) also reported that the microbiological quality of bottled mineral 

water had a higher concentration of total coliform bacteria, E. coli and P. aeruginosa, 

in 20L bottles than in 1.5L bottles. Similarly, Marzano (2011) also noted the presence 

of bacteria in the bottled water. Moreover, Fewtrell et al. (1997) reported that many 

factors, such as material of bottles, color of bottles and the length of storage influence 

the microbiological quality of bottled water. In the same study, they also found a lower 

colony count from glass bottle compared to plastic bottles.  
For well water, the results showed an increase in the contamination with total 

bacteria by 300 colony and also with coliform bacteria were 100%, this finding exceeds 

the results with Ali et al (2014), who isolated E. coli and recorded the rate of 27.3% 

from his study on the Mosque wells in the same region. This finding agreed with Hmady 

(2015) who recorded that the fecal coliform and E. coli are 24X106 cfu/ml in his study. 

These differences might be due to different places, sample size and the site of sewage 

wells and the time of collection. 

 

Conclusion 

All tested samples in this study show increases of total bacteria from tested 

bottled water (500 ml) for 10 different brands and totally absent of fecal coliform. The 

results and founding from the wells show an excess of both total and fecal coliform 

which make it out of Libyan Bottled Water Association to use. The numbers of coliform 

bacteria and presence of E. coli suggested that the quality of well water is not within 

the Libyan standard and WHO guidelines for drinking water quality. Thus, a 

bacteriological assessment of all water sources for drinking should be planned and 

conducted on a regular basis. 

Finally, monitoring bottled drinking water for specific pathogens is a very difficult task 

because pathogens tend to be intermittently present and in very low numbers. 

Therefore, it is more effective to monitor water sources regularly to know whether 

water is meeting the prescribed standards for drinking or not. Our findings clearly 

reveal the quality of bottled drinking water sold in Alkhums city is safe to use, whereas 

all the well water samples were found to be contaminated with coliform organisms in 

the range of [>300 cfu / ml of all tested samples]. 

 

Recommendations 

There is a need for stricter standardization and management of the bottled 

drinking water sources and marketing, mainly with regard to quality control, labeling, 

and continuous monitoring, and if there are differences between the sterilization 

techniques that used, such as ozone disinfection, membrane filtration, and UV 

disinfection to reach the maximum standard of bottled drinking water safety for the 

consumers. 
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THE ROLE OF PROACTIVE FOCUS ON FORM TEACHING 

TECHNIQUE ON TEACHING ENGLISH PREPOSITIONS 
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Abstract. Several studies have examined the effect of explicit and implicit teaching 

strategies on different areas of grammar. There were different findings and opinions 

about their effect on teaching learners of English as a second language. This study is 

an attempt to test two teaching strategies, namely, input flood and deductive teaching, 

to find out which one has the most influence on learning English prepositions.  The 

study was conducted on 40 female third-year high school students in Benghazi. They 

were divided into two classes: 20 students in each.  One class received deductive 

teaching (Control Group), and the other class received input flood teaching strategy 

(Experimental Group). The results showed that although both groups improved from 

pre-test to post-test 1, the improvement of the experimental group  in post-test 2 

remained one month after the treatment was conducted.   

Key words: focus on form teaching, explicit/implicit teaching strategies, input 

flooding, deductive teaching, English prepositions English prepositions. 

 
1. Introduction 

A number of grammar instruction strategies and techniques are presented to improve 

learners’ productive and receptive English skills. Yet, the existing problem of teaching 

grammar is whether to teach it explicitly or implicitly. That is, to teach grammatical 

rules as a separate skill or to be indirectly incorporated with other language skills. As 

teaching grammar at high school in Libya is based on explicit teaching strategy 

(deductive teaching), this study attempts to test an implicit teaching technique to show 

its effectiveness both on short and long periods of time.   

2. Literature Review 

Many researchers and studies have emphasized the importance of teaching grammar 

as an essential element for learning any language. That is because grammar, as 

Chomsky (2006) clarifies, “generates an infinite set of ‘structural descriptions,’ each 

structural description being an abstract object of some sort that determines a particular 

sound, a particular meaning, and whatever formal properties and configurations serve 

to mediate the relation between sound and meaning” (pp. 91-92). Grammar is core in 

any language as it indicates the meaning of a sentence structure in various contextual 

situations. Grammar is used as a set of forms and structures to give both shape and 

function of language.  

Grammar, according to Crystal (Cited by Machin, Hindmarch, Murray, and 

Richardson, 2013) is “the structural foundation of our ability to express ourselves. 

The more we understand how it works, the more we can watch the effectiveness of 

the way we and others use language” (p. 169). Grammar, moreover, is a branch of 

linguistic science that is mainly concerned with the description and analysis of words 
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separately (morphology) and how these words function in formal language structures 

of sentences (syntax).  

2.1 Focus on Form 

To show importance of grammar to language, Omar (2018) emphasizes that “language 

as a system of symbols includes sounds (phonology) and syntactic structures 

(grammar) for communication with people, who use the same vocal symbols in forms 

of speech and syntactic structures in forms of sentences” (p. 379). This indicates that 

teaching grammar is core in foreign language learning. Goodman (1986) defines 

grammar as “the system of language. It includes the limited number of rules necessary 

to produce an almost infinite number of utterances that will be understood by speakers 

of a specific language” (p. 13).  

House and Harman (1982) believe that “since grammar is a science, it must describe 

and analyse the basic facts of speech, and explain and interpret the laws governing the 

behaviour of language” (p.16). Chomsky (2006) shows the importance of teaching 

grammar as grammar “is a system of many hundreds of rules of several different types, 

organized in accordance with certain fixed principles of ordering and applicability and 

containing a certain fixed substructures which, along with the general principles of 

organization, is common to all languages” (p. 77). 

However, the ongoing debate is about how to teach grammar. Some scholars prefer 

explicit teaching strategies while others believe that grammar should be taught 

implicitly combined with other language skills. In other words, the focus on teaching 

grammar to be either proactive or reactive. The former entails the selection in advance 

of an aspect of language on which to focus; whereas, the latter requires the instructor 

to notice and be prepared to handle learning problems as they arise.  

Generally speaking, proactive focus on form (or pre-emptive focus on form) requires 

a teacher or a learner to initiate explicit attention to a linguistic form in order to prevent 

an erroneous form to occur. The reactive focus on form takes place when a student 

has said something erroneous and the instructor or another student reacts to this error 

and corrects it (Kamiya, 2012). Baleghizadeh (2010) has distinguished the difference 

between these two types of focus on form as: “Reactive focus on form addresses errors 

(i.e. performance problems) which have emerged in the context of meaningful 

communication. Pre-emptive focus on form, on the contrary, addresses problems 

which are predicted to occur and thus block communication” (p. 122). 

For the purpose of this study, only proactive (pre-emptive) focus on form is discussed 

as it is to be adopted for the teaching of third year high-school students in Benghazi. 

Focus on form teaching techniques can be implicit. It takes place in instructional tasks 

that do not provide specific guidance on what is to be learned from the task. This 

means that a teacher teaches some language skills using indirect teaching techniques. 

Moreover, teachers provide examples, illustrations, or visualizations of knowledge 

components without a direct statement (or rule) that specifically directs the learner on 

what is to be learned.  

Izumi (2012) believes that in an implicit focus on form class, natural communication 

is generally not interrupted, and learners are less likely to notice the targeted form. In 

https://www.learnlab.org/research/wiki/index.php/Example
https://www.learnlab.org/research/wiki/index.php/Knowledge_components
https://www.learnlab.org/research/wiki/index.php/Knowledge_components
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line with Izumi, Ellis (2009) emphasizes that implicit teaching is a kind of teaching 

where teachers do not outline learning goals or make explanations overtly, but rather 

simply they present the information or problem to learners and allow them to make 

their own conclusions.  

Ling (2015) defines implicit instruction as: The teaching methods emphasizing 

students must be naturally acquired through situational scene when learning grammar. 

Implicit grammar teaching is also known as suggestive method, mainly adopting the 

inductive thinking method, and inducing the grammar rules through communicative 

use of the language. Learners contact with English mainly through scenes. This 

teaching method makes communicative teaching method as representation, 

emphasizing the unconsciousness, abstractness, and automaticity of grammar study. 

(p. 557) 

Similarly, Norris and Ortega (2000) see that implicit instruction is “neither rule 

presentation nor directions to attend to particular forms were part of treatment” (p. 

473). The teacher’s role implicit instruction has, then, be shifted to be a facilitator, 

rather than a guide or an expert in the classroom. In other words, the teacher’s role is 

not to teach, but to provide the rich context to students in classroom, so that they have 

a large number of activities in the classroom to read, write, listen, and speak in the 

target language. In this situation, the classroom shifts into a whole language (WL) 

classroom.  

In this regard, Omar (2012) emphasizes that “it is crucial that in the WL classroom, 

teachers have good relationships with learners. The teacher’s role in the WL 

classroom is not to teach, but it is to facilitate the process of learning and help learners 

acquire new knowledge”. 

However, Izumi (2012) has provided some of the techniques that are used to achieve 

implicit focus on form. These techniques include input flood, input enhancement, 

task-essential language, and recast. In this study, only input flood teaching technique 

is utilized.  

In its wider sense, input flooding is a process whereby input is enhanced to contain an 

abundance of occurrences of the target form. Wong (2004) sees that in input flood, 

“the input learners receive is saturated with the form that we hope learners will notice 

and possibly acquire. We don’t usually highlight the form in any way to draw attention 

to it nor do we tell learners to pay attention to the form” (p. 37) 

Moreover, Han, Park, and Combs (2008) believe that input flooding strategy builds 

the salience of a target language feature through artificially planned recurrence. A 

number of studies supported input flooding strategy. For example, the study of Van 

Patten, Williams, and Rott (2004) which has shown that reiteration is a vital factor in 

achieving language proficiency.  

Another type of instruction is deductive teaching. It is a kind of explicit teaching. It is 

a strategy aims to provide learners with grammatical rules, describe how new 

structures are formed, what their components are, and in which type of context they 

can be used. The information in this strategy is given by the teacher (teacher-centred) 

and requires a teacher to present grammatical patterns followed by examples, and then 
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the learners practice them. It is based on the idea that the presentation of grammatical 

rules achieves optimal learning. Instructors present a rule, define it and then provide 

instances, which are followed by practice sessions on the subject of the rule. 

Opportunities for practice and feedback may be provided in order to master a concept. 

This type of instruction provides a clear clarification of grammatical rules; it is a direct 

method and may result in making the learning task easier and less intimidating. 

A considerable number of studies such as Fey and Finestack (2009) and Tezi (2014) 

have examined the effects of deductive teaching and input flood on learning grammar. 

The results demonstrate that deductive teaching is more appropriate and effective in 

teaching grammar as it aids the speedy mastering of the linguistic elements. However, 

the studies of Trahey and White (1993) and Bouffard (2015) showed that input flood 

teaching was more effective on teaching grammar. 

In general, both deductive teaching and input flooding teaching strategies have been 

praised by some researchers and criticised by others.  Despite the criticism of these 

two kinds of teaching, this study has adopted them in order to figure out which one is 

more effective in teaching English prepositions.  

2.2. English Prepositions 

 

Various researchers in the literature agree that prepositions are difficult to learn 

because they have different meanings in other languages. According to Cambridge 

Advanced Learner’s Dictionary, a preposition is  a word that is used before a noun, 

a noun phrase, or a pronoun, connecting it to another word. Prepositions, also, show 

a relationship in space or time or a logical relationship between two or more people, 

places or things.  

With respect to form, Ballard (2013) states that English prepositions comprise two 

types: single-word preposition and multi-word preposition. The first type includes 

only one word such as on, in, at, for, with, and others; whereas, the second type 

consists of two or three words such as according to, on behalf of, in front of, and the 

others. Fang (2000) states that preposition can connect a noun to another noun, a noun 

to an adjective, or a verb to a noun. According to Quirk, Greenbaum, Leech, and 

Svartik (1985), classify prepositions as: 

1. Space 

- Position and direction (specify the direction of an entity relative to a referent) 

- Static position ( to, from, at, on, out of) 

- Movement in a direction (towards - into - away) 

- Relative preposition (opposite, above and below, between) 

- Passage ((behind, through, across) 

2.  - Time  

- Time position (at, in. on) 

- Time duration (from … to, between, during) 

3. Cause and purpose (because of, on account of, for) 

4. From means to stimulus (by, with, without) 

5. Accompaniment (with, unlike) 

6. Concession  

It can be expressed with different degree of formality by prepositions (in spite of, for all) 

Prepositions for exception (except for) 

 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/noun
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/noun
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pronoun
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/connecting
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3. Methodology of the Study 

In this study the researchers conducted Quantitative Research Method, in which they 

based on getting results statistically, using a quasi-experimental research design, in 

which the researchers presented pre-test, post-test 1, and post-test 2 among two 

different groups (Control Group and Experimental Group) in order to remark the 

differences and effects of teaching prepositions.    

3.1. Problem of the Study 

Studies and research reveal that most Libyan students encounter challenges regarding 

using English prepositions in both oral and written contexts. Based to these research 

and studies and their own noticing, the researchers see that most Libyan learners of 

English encounter challenges in using English preposition system. Most Libyan 

learners of English confuse using preposition system when they speak or write in 

English.  

3.2. Objectives of the Study 

The main objective of this study was to explore the challenges Libyan learners of 

English encounter regarding preposition system in English. Thus, the study focuses 

mainly on carrying out a thorough investigation about some facts related to English 

preposition system, through literature review and having pre-test, post-test 1, and 

post-test 2 on two groups of Libyan students.  

3.3 Participants of the Study 

The participants in this study are third year high-school students in Benghazi. There 

are 40 female participants. The researchers equally divided the participants into two 

classes, in which each class contained 20 students.  The students’ age ranged from 17 

to 18 years old. The participants’ English level is acceptable as they studied English 

in the preparatory and secondary stages. The participants have almost the same 

background as they speak Arabic as their first language and had been learning English 

as a foreign language for six years attending two to three sessions per week on 

average. 

3.4. Instrument 

The present study employed a quasi-experimental research design with pre-test, post-

test 1, and post-test 2.  The pre-test was given one day before the procedure. At the 

end of the week, post-test 1 was held. That is, at the end of the last treatment session, 

the immediate post-test 1 was administered to the participants in the two groups in 

order to assess short-term effects of the treatments. Then, after one month, post-test 2 

was given to recognise long time effect. The type of task used to collect data is 

Multiple Choice Questions. It is used to figure out which teaching strategy is more 

effective in teaching prepositions to Libyan learners of English. 

3.5. Procedures and Data Collection 

The participants were divided into two groups, which could be named mechanically 

as the “Control” and “Experimental” groups. Each class contained 20 students. One 



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 15  

 
0.8  

51 
 

tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                    63 
 

  

group (control group) received deductive teaching, and the other group (experimental 

group) received input flooding teaching. The treatment was conducted for three 

classes that lasted for 180 minutes. Both procedures were conducted by the 

researchers.  

3.6. The Control Group (CG) 

The participants in the deductive teaching group were provided three handouts 

containing explanations and exercises about prepositions. The lessons were instructed 

in accordance with the book Prepositions the Ultimate Book. Class instruction was 

given only in English. Arabic was not used.  The tasks used in this group were varied. 

This group had different kinds of exercises such as multiple choice questions and fill 

in the blanks.  The instruction of this group was as follows:  

A hand-out of each lesson concerning prepositions was distributed to each student. 

The group received systematic preposition instruction throughout the one-week 

treatment.  The course concentrated on uses of prepositions. 

3.7. The Experimental Group (EG) 

The participants in the experimental group, however; were instructed with a focus on 

form teaching technique. It was input flooding teaching strategy. With this group, the 

original texts selected for the study were modified in a way that they contained more 

examples of the target structures. It was exposed to numerous occurrences of 

prepositions both oral and written, and performed a number of form focused activities. 

The instruction of this group was as follows: 

Authentic texts (a set of materials containing different uses of prepositions) were 

adapted from English- Online website. In every class, the participants were given the 

texts along with reading activities to complete. There were six texts with their tasks 

for three lessons (two texts in every class) which were handed out to the students 

during each lesson. 

4. Results and Findings 

4.1.  Descriptive Statistics 

          The data revealed that the level of students in the pre-test was very close. In 

post-test 1 the control group outperformed the experimental group. In post-test 2, 

which was conducted one month after the teaching course, the experimental group 

showed better results than the control group.  

Test 

    Group 

Pre-test Post-test 1 Post-test 2 

Mean SD Mean SD Mean SD 

CG (n- 15) 30.65 6.861 37.65 7.631 31.45 6.278 

EG (n=15) 30.95 4.751 35.15 5.622 34.3 4.589 
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In other words, the results of this study showed that there were no differences before 

conducting the treatment. The data revealed that in post-test 1, the results in both 

groups were better than the results of pre-test. The case with post-test 2 is different as 

although both groups improved in post-test 2, the improvement of group EG was 

better.  

Before conducting the treatment, a pre-test was done in order to figure out whether 

there are any differences among the subjects. The ANOVA results showed that the 

scores did not differ significantly: F (11, 8) = 1.493, p= .291. The results of post-test 

1 showed that there are no differences between the two groups: F (9, 10) = 1.001, p=. 

495 

4.2. Independent Sample T-Test Results 

An independent – sample t-test was conducted to compare the pre-test scores, post-

test 1 scores, and post-test 2 scores between the two groups. The results revealed that 

there were no significant differences in the scores for pre-test: t (38) = .161, p= .412.  

However, the results showed that there were significant differences between the two 

groups in post-test1: t (38) = -11.180,   p <0.001 and    post-test 2: t (38) = -11.286, 

p<0.001. 

4.3. Paired Sample T-Test Analysis 

A paired-sample t-test was conducted to compare pre-test with post-test1 and pre-test 

with post-test 2 for each group. The results of group CG revealed a significant 

improvement in the participants’ performance from pre-test to post-test 1: t (19) = -

8.808, p<.001. However, there was no significant difference from pre-test to post-test 

2:  t (19) = 1.414, p=173. This result suggests that this group’s performance remained 

unchanged after 1 month of instruction.  

With respect to group EG, the performance of this group showed significant 

differences from pre-test to post-test 1:  t (19) = -4.284, p <.001 and from pre-test to 

post-test 2: t (19) = -13.975, p< .001. This result suggests that this group performance 

improved after the treatment and remained 1 month after instruction. 
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5. Conclusion 

Based to the literature review and data statistics, it has been clear that although both 

teaching strategies have proven effective and improved learners’ performances, the 

input flood teaching strategy has improved learners’ language levels and remained 

one month after the treatment was conducted. Moreover, the group which received 

input flood teaching strategy gained more vocabulary and improved their reading and 

speaking skills.  

The results of this study are in line with those of Trahey and White (1993); Bouffard 

(2015); and Arani and Yazdanimoghaddam (2016) which have shown that input flood 

teaching strategy is effective and can assist students to learn more effectively and 

result in better learning of structures.   
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حجية الحديث المرسل

 

 المقدمة

 العالمين والصالة والسالم على سيد ولد آدم المبعوث رحمة للعالمين وبعد... هلل ربالحمد 

مر الدهر، تفنى محاسنه على  فإن علم الحديث رفيع القدر، عظيم الفخر، شريف الذكر، ال

من الخصائص الكثيرة  حبر، وإن من جملة ما خص اهلل به األمة اإلسالمية كل إال ينالهوال 

وجميع  ،الذي انفردت به دون سائر األمم ،وميزها به من الفضائل العظيمة هو خصيصة اإلسناد

وسلفها صلى اهلل عليه سلم، عن طريقه استمرت صلتها برسولها  ،الطوائف والملل والنحل

 ها بنبيها وماضيها سوى أمة اإلسالم.مم لها إسناد يربطالصالح، فال يوجد أمة من األ

من المردود،  والمقبوُل ،ومن المعلوم أنه بدارسة السند واتصاله يتميز الصحيح من السقيم 

اختلفت قد و ،بين أهل العلم نقاش كبيراإلرسال، وهو محل  تي تعتري السند صفُةومن األحوال ال

، وهذه ورقات توجز في معنى اإلرسال وحكمه قوالهمأ توتعارض أفكارهمآراؤهم وتباينت 

 آراءهم وأدلتهم في المسألة.

 :مشكلة البحث

 التعريف بالحديث المرسل.1

 هي حجج العلماء في الحكم على الحديث المرسل؟ ما 2

 لراجح من هذه األقوال؟اما  3

 :أهداف البحث

 .معرفة حجج العلماء وأدلتهم في الحكم على المرسل وتفصيلها 1

المرسل  األدلة؛ ليكون الناظر أو العامل بهذاتحقيق القول في هذه القضية وترجيحها حسب  2

 على بينة من أمره.

في وما يترتب على ذلك من أثر  ،العلماء من الحديث المرسل من حيث االحتجاجمعرفة موقف 3

 استنباط األحكام الفقهية.

 منهج البحث:

 ستقرائي الوصفي.اتبع الباحث في بحثه هذا المنهج اال

 خطة البحث:

 المبحث األول: حقيقة الحديث المرسل.

 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: تعريف المرسل لغة.
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 المطلب الثاني: تعريف المرسل اصطالحًا.

 المبحث الثاني: حجية الحديث المرسل.

 وفيه مطلبان:

 األول: مرسل الصحابي وحجيته. المطلب

 سل غير الصحابي.المطلب الثاني: االحتجاج بمر
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 بحث األول: حقيقة الحديث المرسل:مال

 .المطلب األول: تعريف المرسل لغة 

أطلق  ، فكأن الراويهولم تمنْع إذا أطلقَت ،كذا أرسلُتتقول: اإلرسال لغة: اإلطالق، 

ا من االسترسال إلى اإلنسان، وهو االستئناس والطمأنينة إليه ويحتمل أن يكون مأخوًذ ،اإلسناد

 .1ل لما استأنس واطمأن للراوي أرسل عنهلثقة به، وكأن المرِسوا

 االنبعاث: أصل واحد مطرد منقاس يدل على الراء والسين والالمقال ابن فارس: "

 .2واالبتداء"

فهو  ،ا في رسالةًن: أرسلت فالتقول، سم المفعول منه، والمرَسل اوأرسل: رباعي من رسل

 ورسول. لمرَس

اإلطالق والترك واإلهمال  على اإلرساليطلق أطلقه وأهمله ولم يمنعه، ول الشيء: يقال: أرسو

 .33مريم:    )َأزًّا َتُؤزُُّهْم اْلَكاِفِريَنَعَلى  الشََّياِطيَن َأْرَسْلَناَأنَّا  َتَرََلْم  ) تعالى:كما في قوله ، وعدم المنع

 م بكفرهم.، أو قيضوا إليهتخليتهم وإياهم الكافرين:على  إرسال الشياطينف  

ِمْن  ِللنَّاِس اللَُّه َيْفَتِحَما ) تعالىومنه قوله  ،خليته وأطلقته :أي ،كان لي طائر فأرسلته :كما تقول 

  .2فاطر:  َّ( اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم َوُهَو ۖ  َلُه ِمْن َبْعِدِه  ُمْرِسَلَفَلا  ُيْمِسْكَوَما  ۖ  َلَها  ُمْمِسَكَفَلا  َرْحَمٍة

 .3كاإلرسال فيها ضد اإلمساك، وضده إنما هو اإلطالق والتر فظاهر اآلية أن  

 ا:اصطالًحالحديث المرسل  تعريفالمطلب الثاني: 

 :كثيرة منها ما يلي على وجوه اختلف العلماء في بيان حد المرسل وتعريفه

التابعين فمن  يخرج ما أضافه صغاروبذلك ، ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي  :األول

 .في المرسل مجمع عليه بين العلماءودخول هذه الصورة  ،بعدهم

ساااام أوقعااااوه بإجمااااا  علااااى حااااديث : "أمااااا المرساااال: فااااإن هااااذا االقااااال اباااان عبااااد الباااار

 ."4النبي  التابعي الكبير عن

وصورته التي ال خالف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة وقال ابن الصالح: "

إذا قال:  ،وأمثالهما ،ثم سعيد بن المسيب ،بن عدي بن الخيارالصحابة وجالسهم كعبيد اهلل  من

 ."" 5رسول اهلل : "قال
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ما عليه جمهور  وهذا-ا ا أو كبيًركان التابعي صغيًر سواء ما أضافه التابعي إلى النبي  :الثاني

مشايخ الحديث لم  إن: "إلى التابعي حيث قال إال أن الحاكم اشترط كونه متصاًل ،1المحدثين

فيقول ، التابعي ختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلىي

 ."2: قال رسول اهلل عيالتاب

لكن نقله ابن  ،عن أحد صريحًا-الكبيرالتابعي  أي-بالكبيرولم أر تقييده : "قال ابن حجرو

 بأن يكون من رواية التابعي ،دضَّنعم قيد الشافعي المرسل الذي يقبل إذا اعُت ،البر عن قوم عبد

بتسمية  ، والشافعي مصرٌحوال يلزم من ذلك أنه ال يسمى ما رواه التابعي الصغير مرساًل ،الكبير

 ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة قوله:وذلك في ، ار التابعين مرسلًةرواية من دون كب

 .3"استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدالئل ظاهرة فيها

  بعده.ما سقط من سنده رجل سواء كان المرسل له تابعيا أو من  :الثالث

واختيار أبي داود في مراسيله  ،، وهو ظاهر كالم الشافعيمذهب أكثر األصوليينوهذا 

ومسلم وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين والترمذي وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي  والبخاري

ي وابن حزم والبيهقي والخطيب البغدادي واألستاذ أبي منصور وأبي يعلى الحنبل قطني والدار

ذاني والمازري وأبو الحسن األبياري وأبي الحنفي وأبي الخطاب الكلو والسرخسي البغدادي

 .4وأبي العباس القرطبي الوليد الباجي

قال  رجل وما سقط من سنده هذا أعم من الذي قبله إذ يشمل ما أضافه التابعي للنبي  

 .5"واُممََّع ونوالفقهاء واألصولي ،سم المرسل باألول دون غيرهاالمحدثون خصوا وطي: "السي

وإن  اء المرسل على ما سقط منه رجل مطلًقاقد يطلق بعض القدم: "وقال ابن دقيق العيد

 .6"أثنائه كان في

 سناده بأن يكون في رواته من لم يسمعههو ما انقطع إ المرسل:: "وقال الخطيب البغدادي

إال أن أكثر ما يوصف باإلرسال من حيث االستعمال ما رواه التابعي عن النبي  ،فوقه ممن

"7 ،ال " فقال:سم المرسل على المنقطع طن آخر اتفاق العلماء على إطالق اوادعى في مو

الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو  إرسالأهل العلم أن  خالف بين
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وكذلك الحكم فيمن أرسل حدًيثا عن شيخ لقيه إال أنه لم يسمع منه ذلك الحديث " قال: مث، "لم يلقه

 .1"عداه وسمع ما

يف المرسل ما يوافق مذهب وقد حكى العالئي وابن حجر عن ابن القطان في تعر

أن أو  ،قال كذا وكذا المرسل: هو أن يروي بعض التابعين أن النبي : "قالحيث ، الجمهور

 .2"رجاًل وبين رجٍل بينه يترك

السالم من الصالة وعليه  قال النبي :بأن يقول ،هو ما انقطع إسنادهوقال النسفي الحنفي: "

 .3"لم يسمع منه

 ."4هو ما أضرب الراوي عن ذكر من سمعه منه وقال قال رسول اهلل : "وقال اإلسمندي

ابعين ومن بعدهم من فأما مشايخ أهل الكوفة فكل من أرسل الحديث من التقال الحاكم: "

 .5فإنه عندهم مرسل" العلماء

بأهل األعصار  ومن المحققين منهم من خص ذلك ،هذا قول الحنفية بأسرهم: "قال العالئي

أهل هذه  ل، ومنهم من غال من المتأخرين فقال: يطلق المرسل على قول الرجل منَواأُل

 .6"كذا: األعصار قال النبي 

                                                 

1

2
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 :يث المرسلحجية الحد الثاني:المبحث 

بحث مطلبين: مرسل الصحابي وحجيته في المطلب األول، واالحتجاج مويتضمن هذا ال

 بمرسل غير الصحابي في المطلب الثاني.

 :مرسل الصحابي وحجيته األول:المطلب 

أن  وهو: ،من أنوا  المراسيل ما يسمى عند علماء الحديث وأصول الفقه بمرسل الصحابي

 .1إسالمهتأخر مالم يدركه أو يحضره لصغر سنه أو  الصحابي عن النبي  يروي

 لم نعد في أنوا  المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل" :قال ابن الصالح 

ولم يسمعوه  ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول اهلل  :مثل ،الصحابة

والجهالة بالصحابة غير ، حابةألن روايتهم عن الص ؛ألن ذلك في حكم الموصول المسند ؛منه

 .2"ألن الصحابة كلهم عدول ؛قادحة

وفي بعض كتب األصول ، لم يذكر ابن الصالح خالًفا في مرسل الصحابي" :قال العراقي

نه ق اإلسفرائيني: إافقد قال األستاذ أبو إسح ،وليس بجيد ،به االحتجاجأنه ال خالف في  للحنفية

 .3"به ال يحتج

تابعي والصحابي إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه ال يروي إال عن ال: "قال الغزالي

ألنهم قد يروون عن غير الصحابي من  ؛وإن لم يعرف ذلك فال يقبل ،ل مرسلهِبُق صحابي

 .4"الذين ال صحبة لهم األعراب

 بمرسل أي -به: ال يحتج اإلسفرائينياق قال األستاذ اإلمام أبو إسح" النووي:قال 

فالخشية عنده إذن أن يكون المجهول  ،5"نه ال يروي إال عن صحابي: إأن يقول الإ -الصحابي

 .ولعله يكون ضعًيفا ،من التابعين

اق قول األستاذ أبي إسح -أي عدم قبول مراسيل الصحابة  -وهذا : "قال العالئي

 ألن العلة في رد المرسل إنما هي ؛والجمهور على خالف ذلك اإلسفرائيني وطائفة يسيرة،

 ،ألنهم كلهم عدول ؛وهو منتٍف في حق الصحابة ،اًل؛ لجواز أن ال يكون عدالجهل بعدالة الراوي

وعامة ما أعّل به األستاذ في رده ذلك ّأنا وجدنا لبعض ي منهم، الجهالة بعين الراو وال يضر

جماعة من التابعين فرووها عنهم، وللخطيب البغدادي مصنف في أحاديث حدثهم بها  الصحابة
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فهو محتمل فيما أرسلوه أن يكون هذا المرسل رواه عن مثله من  كان ذلك موجودًا ، وإذا1لكذ

والجهالة مؤثرة في التابعين وإن لم ، يكون رواه عن تابعي حدثه به عن صحابي الصحابة وأن

 .2"الصحابة تؤثر في

 هلل ، قال رسول اقول الصحابي: "في الرد على هذه الشبهةالحافظ ابن حجر  قالوقد 

ا ضعيف نادر جدًّ ، فاالحتمال أن يكون سمعه من تابعيهر أنه سمعه منه أو من صحابي آخرظا

تتبعت روايات  ، وقدووا عمن هذا سبيله بينوه وأوضحوهبل حيث ر، ال يؤثر في الظاهر

تابعي ضعيف في  فيها من رواية صحابي عن التابعين وليس عنهم عناهلل  الصحابة رضي

 .3"أخذهم عمن يضعف من التابعينفهذا يدل على ندور ، بتاألحكام شيء يث

 ، واألحاديثان بعض التابعين نزر يسير جدًّالذي رواه بعض الصحابة ع: "وقال العالئي

هو  ، والغالب األكثر األعم إنماه كلمات عنهم أو حكايات ونحو ذلكالمرفوعة فيه نادرة بل أكثر

فحمله على أنه  ا لم يسمعه من النبي ًثابي حديذا أرسل الصحفإ، رواية الصحابي عن مثله

الحمل على الغالب أولى  ألن ؛سمعه من صحابي مثله أولى من حمله على روايته عن التابعي

 .4"هذا ما ال ريب فيه، من الحمل على النادر الذي لم يكثر

مرسل الصحابي محكوم بصحته على المذهب الصحيح الذي قطع به : "وقال السيوطي

القائلون بضعف  ،من أصحابنا وغيرهم وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح ورالجمه

وكلهم ، ألن أكثر رواياتهم عن الصحابة ؛الصحيحين من ذلك ما ال يحصى ، وفيسلالمر

بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ، وإذا رووها بينوها، عن غيرهم نادرة ورواياتهم، عدول

 .5"ل إسرائيليات أو حكايات موقوفاتب ،مرفوعة ليس أحاديث
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 .االحتجاج بمرسل غير الصحابي الثاني:المطلب 

سناد، أما رسل غير الصحابي عند صحة بقية اإلحرر ابن حجر الخالف في االحتجاج بم

ال يخفى أن محل قبول المرسل : "اإلسناد بأمر آخر فال خالف في قبوله قال رحمه اهلل  إن اعتل

باقي اإلسناد أما إذا اشتمل على علة أخرى فال يقبل فهذا  ا هو حيث يصحعند من يقبله إنم

 .1"واضح

 غير متحرز في مرِسله ال خالف بين أهل العلم أنه ال يجوز العمل بالمرسل إذا كانو

فال  ،أو عرف عنه أنه يرسل عن الثقات والضعفاء ،يرسل عن غير الثقاتبأن كان  ،الرواية

هم في قبول المرسل أن يكون مرسله ممن يتحرز فال يرسل إال عن فشرط ،مطلًقا يقبل مرسله

 .2الثقات

كل من عرف  قال:ما  فإنه وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إج: "قال ابن رجب

وكل من ، نها كان أو من دوتابعًي ،عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله باألخذ

ومحمد بن  ،المسيب فمراسيل سعيد بن ،فتدليسه ومرسله مقبولال يأخذ إال عن ثقة  عرف أنه

ألنهما  ؛ال يحتج بها ،والحسن ،مراسيل عطاء :وقالوا ،عندهم صحاح ،النخعيوإبراهيم  ،سيرين

 .3"وأبي العالية ،اسيل أبي قالبةوكذلك مر ،كانا يأخذان عن كل أحد

 اعتبار-االحتجاج بالمرسل أي-األصل في هذا الباب: "وقال ابن عبد البر في مكان آخر

، فسه ثقة وجب قبول حديثه مرسله ومسندهكان ال يأخذ إال عن ثقة وهو في ن فإن، حال المحدث

 وجب التوقف عما أرسله حتى يسمي من، وإن كان يأخذ عن الضعفاء ويسامح نفسه في ذلك

 .4"الذي أخبره

 وتابعه عليه السخاوي في عدم ،وأبو داود عن أحمد ،وبهذا تعلم أن ما نقله الحاكم عن مالك

 أو عن كل أحد ثقة كان أو ،احتجاجهما بالمرسل إنما محله إذا كان المرسل يرسل عن غير ثقة

 ضعًيفا، وما نقله أتباعهما وغيرهم من األئمة من احتجاجهما به إنما هو فيما إذا كان المرسل ثقة

 وال يرسل إال عن ثقة.

 المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن ال يروي إال عنذكر أصحاب مالك أن : "قال ابن رجب

ف مرسل من ا، وإنما ضعَّفه مطلًقا، وال ضعَّولم يصحح أحمد المرسل مطلًق: "وقال5"الثقات

يأخذ عن غير ثقة، كما قال في مراسيل الحسن وعطاء، وهي أضعف المراسيل، ألنهما يأخذان 

ألنه يروي عن رجال ضعاف  ؛أبي كثيرعن كل أحد. وقال أيضا: ال تعجبني مراسيل يحيى بن 

قال: كان األعمش ال يبالي عمن ألحمد: لم كرهت مرسالت األعمش؟  صغار. وقال مهنا: قلت
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األخذ بالمرسل والحديث -من أصول مذهب أحمد أي-الرابعاألصل : "قال ابن القيم ،1"حدث

 .2"لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس الضعيف إذا

وتأسيسًا على ما تقدم  سأذكر مذاهب المحدثين في قبول ورد الحديث المرسل ومناقشتها 

 من خالل الفرعين اآلتيين.

 فيمن ضعف الحديث المرسل وأدلتهم والرد عليها: األول:الفرع 

: وهو مذهب جمهور أن المرسل ضعيف مردود ال يعمل بهذهب فريق من العلماء إلى 

 .3ماعة من الفقهاء منهم الشافعي وجمهور أتباعه وقول لمالكواألصوليين وج المحدثين

 ،ويحيى بن سعيد القطان ،الرحمن بن مهدي وممن رده من حفاظ الحديث ونقاد األثر عبد

وابن أبي  ،ويحيى بن معين ،حرب وأبي خيثمة زهير بن ،كابن المديني ،وعامة أصحابهما

والنسائي وابن خزيمة وهذه  د والترمذيثم أصحاب هؤالء كالبخاري ومسلم وأبي داو ،شيبة

هؤالء ممن يطول الكالم  قطني والحاكم والخطيب والبيهقي وغير ثم من بعدهم كالدار، الطبقة

ا على إذا كان مقصوًر من يدخل منهم في كتابه المراسيل لَّبذكرهم ممن صنف في األحكام فَق

ئمة من حفاظ ج بالمرسل أكثر األحتجاوعلى عدم اال: "قال الخطيب، 4إخراج الحديث المرفو 

 .5"الحديث ونقاد األثر

 .6"ليس بحجة باألخبارل أهل العلم والمرسل في أصل قولنا وقو: "وقال اإلمام مسلم 

 .7"ال يصح عند أكثر أهل الحديثفإنه  اًلوالحديث إذا كان مرس: "وقال اإلمام الترمذي 

، وقال سائر أهل الفقه: "قبول المرسلوقال ابن عبد البر بعد أن ذكر عن بعض أهل العلم 

 قطا  في األثر علة تمنع من وجوباإل علمت:وجماعة أصحاب الحديث في كل األمصار فيما 

لم ، وعارضه خبر منقطع، إذا اتصل خبر وقالوا:، وسواء عارضه خبر متصل أم ال، العمل به

 .8إلى المتصل دونهوكان المصير ، يعرج على المنقطع مع المتصل

سقوط االحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر : "ل ابن الصالحوقا

 .9"األثر وتداولوه في تصانيفهمجماهير حفاظ الحديث ونقاد  عليه

 يلي:وقد استدل جماهير أهل العلم على رد الحديث المرسل بما 
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 الدِّيِنِفي  ِلَيَتَفقَُّهوا َطاِئَفٌةِمْنُهْم  ِفْرَقٍةِمْن ُكلِّ  َنَفَر ْوَلاَفَل ۖ   َكافًَّة ِلَيْنِفُروا اْلُمْؤِمُنوَنَوَما َكاَن ) تعالى قوله-1

 .122التوبة:  ( ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن َرَجُعواِإَذا  َقْوَمُهْم َوِلُيْنِذُروا

، هذا فيمن رحل في طلب العلم ثم رجع به إلى من وراءه ليعلمهم إياه: "قال حماد بن زيد

 .1"لمحتج به هو المسمو  غير المرسلففي هذا النص دليل على أن العلم ا الحاكم: لقا

ألن اآلية لم تتضمن سوى  حتجاج نظر ال يخفى على المتأمل؛وفي هذا اال: "قال العالئي

واألمر لهم بالنفير للفقه في الدين، ثم الرجو  بذلك إلى قومهم، وال داللة فيها على المنع  حثهم

ا أو والذي ينذر به النافرون قومهم بعد الرجو  إليهم أعم من أن يكون مسنًد، ذلك غير من شيء

 2"اًلمرس

َتْسَمُعوَن، َوُيْسَمُع ِمْنُكْم، : "قال رسول اهلل  قال:ابن عباس رضي اهلل عنهما  عن-2

 .3"َوُيْسَمُع ِممَّْن َيْسَمُع ِمْنُكْم

ا مني الحديث وتبلغوه عني وليسمعه من وهذا خبر بمعنى األمر أي لتسمعو: "قال المناوي

وبذلك يظهر ، اجرًّ مَُّلمنكم ويسمع الغير من الذي يسمع منكم حديثي وكذا من بعدهم وَه بعدي

 .4"وينشر ويحصل التبليغ وهو الميثاق المأخوذ على العلماء العلم

سمع  عبدا نضر اهلل: "قال رسول اهلل  قال:عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه -3

َنضََّر اللَُّه اْمَرًأ َسِمَع ِمنَّا َحِديًثا َفَحِفَظُه  ": وفي رواية "مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها

 .5" َحتَّى ُيَبلَِّغُه َغْيَرُه، َفُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإَلى َمْن ُهَو َأْفَقُه ِمْنُه، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه َلْيَس ِبَفِقيٍه

لتعلقهما بخصوص  -يعني من اآلية  - االحتجاج بالحديثين أظهر داللةو" :قال العالئي

في كل منهما إشارة إلى أن هذا االتصال شأن نقل الحديث وسماعه .. ففيهما إشارة  الرواية ثم

  .6"ال يتحمل إال ما سمعه شيخه ممن يروي عنه ويكون كذلك إلى منتهاه الراوي إلى أن
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 لحديث المرسل واحتج به وأدلتهم:فيمن قبل ا الثاني:الفرع 

قبول الحديث المرسل هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك في المشهور عنه وأصحابه 

المرسل مقبول : "ونسبه الغزالي للجماهير فقالفي المشهور عنه والصحيح من مذهبه، وأحمد 

األول وهو عدم يعنى جماهير الفقهاء مع اختياره للمذهب  "عند مالك وأبي حنيفة والجماهير

ومردود عند الشافعي والقاضي يعني أبا بكر الباقالني وهو : "االحتجاج بالمرسل حيث قال

 .1المختار

، 3وجماهير المعتزلة 2فظان ابن القيم وابن كثيراوممن ذهب إلى قبوله واالحتجاج به الح

أنه الصحيح عن  وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل وهو الذي ذكره أصحابنا : "قال ابن رجب

 . 4"أحمد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأصحاب مالك

المرسل حجة عند أحمد وأصحابه والمعتزلة، وحكاه الرازي في  : "وقال الفتوحي

 5"المحصول عن الجمهور

وما نقله الحاكم عن مالك مخالف ، 6نقل الحاكم عن مالك أن المرسل عنده ليس بحجةو

أصل مذهب مالك رحمه، والذي عليه جماعة : "بن عبد البرللمشهور من مذهبه فقد قال ا

 7"أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء

 8"وهو نقل مستغرب والمشهور خالفه : "ما نقله الحاكم عن مالكقال ابن حجر ع

مالك وأبي حنيفة وأشهر في المرسل مذاهب: أحدها قبوله وهو رأي : "وقال السبكي

 9"الروايتين عن أحمد، وعليه جمهور المعتزلة

 هويؤكد ،وبهذا يتبين أن ما نقل عن مالك أنه يحتج بالمرسل في المشهور عنه هو المعتمد

ما جاء في رسالة أبي داود إلى أهل مكة: أن العلماء كانوا يحتجون بها فيما مضى مثل سفيان 

جاء الشافعي رحمه اهلل فتكلم في ذلك وتابعه عليه أحمد  الثوري ومالك واألوزاعي حتى

 10وغيره
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 وهذا تفصيل لبعض مذاهب العلماء في قبول المرسل فإنهم ليسوا على طريقة واحدة:

فمنهم من خص القبول بمراسيل كبار التابعين دون صغارهم الذين تقل روايتهم عن 

 ا رفعه صغار التابعين منقطعًا ال مرساًلابن عبد البر عن قوم أنهم يسمون م وقد قالالصحابة، 

 .1مع تعليق ابن حجر على ذلك

التابعي وما سقط من إسناد رجل غير الصحابي وهو المنقطع حجة عند جمهور مرسل ف

الفقهاء منهم أبو حنيفة وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه، وأحمد وجمهور أصحابه، وهو قول 

 2سن البصري والثوري واألوزاعيإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والح

وتابع  والتابعيمن العلماء من قبل مرسل أهل القرون الثالثة أي مرسل الصحابي و

مراسيل القرن الثاني والثالث حجة في قول : "قال السرخسي وهذا قول جمهور الحنفية، التابعي

 3"علمائنا

هب أصحابنا أن والصحيح عندي وما يدل عليه مذ : "وقال أبو بكر الرازي الجصاص

مراسيل الصحابة والتابعين مقبولة، وكذلك عندي مقبولة في أتبا  التابعين بعد أن يعرف 

 4"المرسل بإرسال الحديث عن العدول الثقات

 :قالوا 5" خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"وحجتهم في ذلك قول النبي 

 جة لهذه الرواية.فال يكون مرسل من بعد القرون الثالثة ح

 أدلة المحتجين بالمرسل:

 ة المرسل بالكتاب والسنة واإلجما  والمعقول.ياستدل القائلون بحج

 أوال من الكتاب:

ِِ  ِد َما َبيَّنَّااُه ِللنَّااِس ِفاي    َبْع ِمن ۖ  ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ِمَن اْلَبيَِّناِت َواْلُهَدى) قوله تعاالى  -1  ۖ  اْلِكَتاا

 .151البقرة:  ( اللَّاِعُنوَن َوَيْلَعُنُهُم اللَُّه َيْلَعُنُهُم ِئَكۖ  ُأوَل

دلت اآلية على وجوب تبليغ ما أنزل اهلل من البينات والهدى، والتابعي أو الراوي الثقة إذا 

ين قبوله بظاهر اآلية التي لم تفرق ب ، فيلزمفقد بين وترك الكتمان قال رسول اهلل  :قال

 .6المرسل والمسند

ِفي  ِلَيَتَفقَُّهوا َطاِئَفٌةِمْنُهْم  ِفْرَقٍةِمْن ُكلِّ  َنَفَر َفَلْوَلا ۖ   َكافًَّة ِلَيْنِفُروا اْلُمْؤِمُنوَنَوَما َكاَن ) قوله تعالى -2

 .122 التوبة: ( ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن َرَجُعواِإَذا  َقْوَمُهْم َوِلُيْنِذُروا الدِّيِن
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وأحذركم  كم ما قال النبي فقالت أنذر دلت اآلية على أن الطائفة إذا رجعت إلى قومها

إذ لم ؛ رسول اهلل دل على لزوم خبر الصحابي إذا قال: قال كما  ،مخالفته فقد لزم قبول خبرها

ق وقد اعتبرت اآلية مطل ،1وال بين من أنذر بمرسل أو بمسند ،تفرق اآلية بين صحابي وتابعي

 .2فإذا وجد اإلنذار بالمرسل وجب التكليف ،اإلنذار الذي هو سبب التكليف

َيااا َأيَُّهااا الَّااِذيَن اَمُنااوا ِإن َجاااَسُكْم َفاِسااٌف ِبَنَبااٍا َفَتَبيَُّنااوا َأن ُتِباايُبوا َقْوًمااا ِبَ َهاَلااٍة ) تعااالى قولاه  -3

 .6الحجرات:  ( َفَعْلُتْم َناِدِميَن َما ۖ  َفُتْبِبُحوا َعَلى

إال في خبر الفاسق، فدلت على  ووجه الداللة في هذه اآلية أن اهلل سبحانه لم يأمر بالتبين 

ألن اآلية لم  ؛وهذا المرسل عدل ثقة فيجب قبول خبره ،أن العدل الثقة ال يجب التثبت في خبره

 .3تفرق بين ما أسنده وبين ما أرسله

 السنة: ًاانيث

"ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فإن الشاهد عسى أن  وقوله ، 4"بلغوا عني ولو آية" :قوله 

 .5يبلغ من هو أوعى له منه"

فأمره شامل لهما، وفائدة التبليغ  ،ولم يفرق بين المسند وغيره ،بالتبليغ عنه أمر فقد 

به لبينه  يعمل ال-المرسلوهو -فلو كان بعض ما يبلغه  ،العمل بما يبلغه الراوي إلى من بعده
6 

 جماع:ا: اإلثالًث

أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره وال عن : "قال الطبري

 .7"أحد األئمة بعدهم إلى رأس المائتين

العمل بموجب المرسل إذا كان ال والدليل على ما نقوله من  : "وقال أبو الوليد الباجي

 .8"لتابعينعلى ذلك ومن بعدهم من اوي إال عن ثقة إجما  الصدر األول ير

 .9"إن الصحابة والتابعين أجمعوا على قبول المراسيل من العدل: "مديوقال اآل

إن عامة الصحابة لم يكونوا يفرقون بين المسند والمرسل فدل و بكر الجصاص: "وقال أب

 .10"بينهما في لزوم قبولهما والعمل بهماا أنه ال فرق ك على اتفاقهم جميًعذل
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كل من روى منهم  يب في شيو  اإلرسال منهم مع علمهم أنه ليسقالو: أما الصحابة فال ر

الزبير والنعمان بن  سمعه منه وخاصة صغار الصحابة كابن عباس وابن الحديث عن النبي 

 .فدل ذلك على اتفاق الصحابة على قبول المرسلبشير وغيرهم، 

كابن المسيب ر، ا ال يدخل تحت الحصهم للحديث مشهور جدًّإرسالوأما التابعون فإن 

ولذا لم ينكر عليهم أحد من  ،ولم يكن روايتهم لها إال للعمل بهما ،والحسن والنخعي وغيرهم

 .1وإنما أنكره من جاء بعدهم ،نظرائهم وال من فوقهم

 ا: المعقولرابًع

، وقد ثبت أن أيضًايقبل مرسل التابعي وجب أن باإلجما   مرسل الصحابي مقبواًللما كان  

أنه قال كذا فهو بمنزلة  : أخبرني بعض أصحاب رسول اهلل تابعي لو قالو الالصحابي أ

منع من  وكل معنى، وجب أن يكون مثله وكذلك إذا قال التابعي قال رسول اهلل  ،المسند

في مرسل الصحابة أي إذا لم تقبل مراسيل التابعين لم تقبل  مأخوذقبول مرسل التابعين فهو 

 .مراسيل الصحابة

شهد للتابعين  ن النبي : إقيل ،ن اهلل شهد للصحابة بالعدالة وزكاهم ورضي عنهمإ :فإن قيل 

ثم الذين يلونهم" فوجب حمل  ،ثم الذين يلونهم ،"خير الناس قرني :فقال ،كما شهد للصحابة

 .2أمرهم على ما حملنا عليه أمر الصحابة

بذلك إال مع  ويجزم قال كذا ن الراوي العدل الثقة ال يستجيز لنفسه أن يخبر أن النبي ثم إ 

 النبي  يشهد على تمنعه أن -بكسر السين  - ، فعدالة المرِسللمحذوف وأمانتهعلمه بعدالة ا

ثقة وال حجة ودون أن يعلم أو  بخبر وأن يلزم الناس بعبادة أو أمر ويكون راويه له غير

 .3به أخبر بذلك وألزم يغلب على ظنه أن النبي 

ومتى شك ذكر  - لراوي الثقة ال يرسل الحديث إال بعد ثبوت الحديث عندهوالدليل أن ا قالوا: 

قلت  قال:جاء عن سليمان بن مهران األعمش  ماك - غيرهمن حدثه لتكون العهدة على 

إذا حدثتك عن رجل عن عبد  إبراهيم:أسند لي عن عبد اهلل بن مسعود فقال  النخعي:إلبراهيم 

 .4ل عبد اهلل فهو عن غير واحد عن عبد اهللقا قلت:الذي سميت وإذا  اهلل فهو

 ولم ألن الراوي أيًضا أرسله بالعنعنة ؛لو لم يكن المرسل حجة لم يكن الخبر المعنعن حجة 

قائم بعينه  -وهو – بر المرسلحتمال الذي ذكرتموه في الخ، وااليصرح بالسما  ممن فوقه

س بدون احتمال ثقة الواسطة واحتمال لقاء المعنِعن شيخه وسماعه منه لي ،في المعنعن

 .5المحذوف وعدالته
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، بناء على معنى إذا وجب على المستفتي قبول قول المفتي فيما يرويه عن النبي  قالوا: 

ا أيًض بناًء ،لفظًا فيجب على العاِلم قبول ما يرسله الراوي عن النبي ، ظاهر علمه وعدالته

 .1على ظاهر عدالته وصدقه وأمانته

 الترجيح

هذه الجولة في مذاهب العلماء في االحتجاج بالحديث المرسل وعرض أدلتهم يتبين بعد 

لك لجهالة عين الراوي المحذوف جمهور المحدثين في عدم االحتجاج بالمرسل وذ قوة مذهب

وهذا في ، 2أولى اًلاا وحمى ال يقبل فالمجهول عيًنعن جهالة حاله فإذا كان المجهول المس اًلفض

 .قرائن تقويه كما بين ذلك اإلمام الشافعي رحمه اهلل وقرره غير واحد مرسل لم تحتف به

من الطرفين نظر فإن قبول مثل ذلك عن  االتفاققال ابن حجر وإن كان في صحة نقل 

 .3جمهورهم مشهور

جماعة كثيرة منهم  وقبول الصدر األول لكثير من المراسيل ال يمكن إنكاره كما صدر من

، فيحمل قبولهم على مرسل الثقة الذي ال يرسل إال عن عدل موثوق بهرد لكثير من المراسيل 

 .4وردهم عند عدم ذلك

وأما الفقهاء فمرادهم  5وبهذا يحصل الجمع بين أدلة الطرفين كما قال العالئي وابن حجر

ال تدل على أن له أص فإذا عضد ذلك المرسل قرائن، صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث

وهذا هو التحقيق في  ة ما دل عليه فاحتج به مع ما احتف به من القرائنقوي الظن بصح

 .6االحتجاج بالمرسل عند األئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما

فكل من عرف باألخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك  اإلرسال:وقال ابن عبد البر وأما 

 فتدليسه، يأخذ إال عن ثقة وكل من عرف أنه ال، ا كان أو من دونهيحتج بما أرسله تابعًي لم

، فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح، ومرسله مقبول

 وكذلك مراسيل، ألنهما كانا يأخذان عن كل أحد ؛مراسيل عطاء والحسن ال يحتج بهما وقالوا:

 .7أبي قالبة وأبي العالية

اق على قبول عنعنة سفيان بن عيينة مع أنه قال ابن حجر ويؤيد ذلك نقل ابن حبان االتف 
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 .1فقبلوا عنعنته لذلك، يدلس لكنه مع ذلك ال يدلس إال عن ثقة كان

سبق أن سقوط الواحد من اإلسناد يقتضي الخلل فيه وذلك إذا كان من مراسيل التابعين فإن 

ي األعصار كان من مراسيل من بعدهم فتطرق الخلل إليه أولى لغلبة الكذب والغلط والوهم ف

فلو كان معضال والساقط منه اثنان فصاعدا فأخذ يتطرق الخلل إليه أولى لفشو الكذب  ،المتأخرة

فأكثر فيزيد تطرق الخلل فكيف  اثنانوالغلط والوهم في األعصار المتأخرة فإذا كان الساقط منه 

منهم قال  إذا حذف السند كله على مذهب من يقبل مرسل أهل العصور المتأخرة بقول الراوي

يجعل  واتفاق األمة في كل عصر على اعتبار اإلسناد والبحث عن أحوال الرجال ،رسول اهلل 

 .2ا ال وجه لهجدًّ هذا القول واٍه

 البحث:  خاتمة

 البحث ما يلي:هذا أهم النتائج المستوفاة من خالل أورد هنا 

 اختلف العلماء في حقيقة المرسل على عدة أقوال. -1

  .ه ما رفعه التابعي الكبير إلى النبيذهب قوم إلى أن -أ

 . ا إلى النبيا كان أو صغيًركبيًر ،اجمهور المحدثين على أنه ما رفعه التابعي مطلًق -ب

 .ما سقط من سنده رجل سواء كان المرسل تابعيا أو من بعده المرسل عند األصوليين هو  -ج

 . ما قال فيه غير الصحابي قال رسول اهلل أن المرسلذهب الفقهاء م -د

 جمهور الفقهاء على قبول الحديث المرسل واالحتجاج به.  -2

المرسل وتضعيفه وعدم االستدالل به إال إذا  ثأكثر المحدثين واألصوليين على رد الحدي  -3

 ل إال عن الثقات فيحتج به. رِسوال ُي ثقًة كان مرسله عداًل

وجهه الكريم وأن ينفع به وفي الختام أسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصًا ل

إخواني المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :المصادر والمراجع

البن  رفع الحاجبمع شرحه  مختصر ابن الحاجبعثمان بن عمر،  الحاجب،ابن  -1

 م.1111 -ه 1111، 1بيروت ط -عالم الكتبدار السبكي، 
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دار الفكر، بيروت، ، علوم الحديثعثمان بن عبد الرحمن الشرزوري،  ،ابن الصالح -2

 م.1131 -هـ 1141، 3ط

، معرفة أنواع علوم الحديثعثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين،  ،ابن الصالح -3

 .م1136-هـ 1146سوريا، -دار الفكرتحقيق: نور الدين عتر، 

تحقيق: طه عبد الرءوف  ،عالم الموقعين عن رب العالمينإي بكر، محمد بن أب ،ابن القيم -1

 ه.1193دار الجيل، بيروت، سعد، 

سالمية، ، الجامعة اإلعلى كتاب ابن الصالحالنكت أحمد بن علي العسقالني،  ابن حجر، -5

 .م1131 -هـ 1141، 1المدينة المنورة، ط

، 1المنار، الزرقاء، ط، مكتبة شرح علل الترمذيعبد الرحمن بن أحمد،  ،ابن رجب -6

 ه.1139-1149

التمهيد لما في الموطأ من المعاني  أبو عمر، يوسف بن عبد اهلل، ،ابن عبد البر -9

 م.1132 -ه 1142، 2، مطبعة فضالة المحمدية، المغرب، طواألسانيد

 ، دار إحياء الكتبغةمعجم مقاييس الل، ، أبي الحسين أحمد بن فاِرس بن زَكِرّياابن فارس -3

 هـ.1369 – 1، طةالعربي

، لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين األنصاري -1

 ه.ـ1111، 3بيروت، ط

رسالة أبي داود إلى أهل أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السِِّجْستاني،  -14

 بيروت. –، دار العربية مكة

 م.1112، التراث، دار ذل النظر في األصولبمحمد بن عبد الحميد الحنفي،  اإلسمندي، -11

، تحقيق: سيد اإلحكام في أصول األحكام سيف الدين، اآلمدي، علي بن محمد أبو الحسن، -12

 ه.1141بيروت،  –الجميلي، دار الكتاب العربي 

تحقيق: عبد اهلل محمد  ،إحكام الفصول في أحكام األصولسليمان بن خلف،  الباجي، -13

 م.1131 –ه 1141، 1بيروت، ط مؤسسة الرسالةالجبوري، 

، دار الكتب المعتمد في أصول الفقهالبصري، محمد بن علي الطيب الحسين المعتزلي،  -11

 ه.1143بيروت،  –العلمية 

: أبو  ، تحقيقالكفاية في علم الروايةأبو بكر الخطيب،  ،البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت -15

 .المدينة المنورة-العلمية ، المكتبة عبداهلل السورقي، إبراهيم حمدي المدني

 م.1135 بيروت، - ، دار الكتب العلميةدالئل النبوةأحمد بن الحسين،  البيهقي، -16

 م.1111 -ه 1111، صولالفصول في األالجصاص، أحمد بن على الرازي،  -19
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 األدبي النقددور اللسانيات في تطور 

 ملخص

بيان العالقة ، أو بالعالقة بين المشار والمشار إليهلم تكتف الدراسات اللسانية بدراسة إشكالية 

عالقات وبين التصورات والمفاهيم وحسب؛ بل كانت دائمًا تربط بين ذلك وبين: جوانب اإلبداع، 

انية ومن هنا كانت النظريات اللسوإشكاليات التواصل اللغوي. اللغة بالهوية وبالمجتمع والثقافة، 

هجية والنظرية التي أسهمت خالل مراحل تطورها رافدًا يغذي الحقل النقدي ويمنحه األسس المن

في تأطير المفاهيم النقدية، وساعدت الناقد في الولوج إلى أعماق النص؛ إذ إن كثيراً من اإلجراءات 

النظرية التي قدمها علم اللسانيات تعد بمثابة األدوات التي يجب أن يمتلكها الناقد ويستعملها في 

هرت مناهج نقدية عدة، تباينت اهتماماتها التحليل والغوص في فضاء النص بشكٍل أعمق، لذلك ظ

اني وتهدف هذه الورقة إلى تتبع األثر اللس .لإلجراءات والمفاهيم المنبثقة عن األصل اللساني تبعًا

يان أثر ، وبالنسقيةطور اإلجراءات والمفاهيم النقدية من خالل التعريف بأبرز مناهج النقد في ت

 .دبيالدراسات اللسانية في تطور النقد األ

 .األدبي دور. اللسانيات. تطور. النقد: الدالليةالكلمات 

 مشكلة البحث

 لدراسة النص العربي ولنكفي ت إن كثرة الشواهد واإلحاالت على مناهج النقد الغربية ال

بعادها العربية وجمالياتها التعبيرية وأ النصوص تنسجم مع خصوصيةقة عّممإلتيان بقراءة في لت

ة بما فيها المعرفية واإلحاطروافدها الفلسفية واإللمام بأصول تلك المناهج الفكرية وإال بعد  ،الفنية

 هااهيممفقامت أمناهج ونواتها التي وسياقات ثقافية شكلت مرتكزات تلك المن أنساق لسانية، 

ولكي يتسنى ذلك يجب معرفة أوجه التالقي والتداخل أو التباعد ، وأدواتها اإلجرائية النظرية

تالف بين المرجعيات الفكرية والثقافية واالجتماعية التي أنتجت تلك المناهج النقدية. واإللمام واالخ

التام بإجراءاتها النظرية والفكرية ومراعاة خصوصية النص العربي وخصوصية سياقه الثقافي ا

 .والمعرفي

ور ومن هذا المنطلق يأتي هذا البحث إلضاءة جوانب مهمة مثلت مراحل بارزة في تط 

مجتمعًة  ةيلنسقا لعل أبرز ما قدمته المناهجنظريًا وتطبيقيًا، والغربية وأفادت النقد  المناهج اللسانية

إال أنها عنه،  فمع أن بعضها قد انغلق على النص وأهمل كل ما هو خارج ،هو العودة إلى النص

 استهإلى النص ودر اقدمت خدمة جليلة للمهتمين بتحليل النصوص ونقدها تكمن في أنها بعودته

من الداخل قد أنتجت مفاهيم ومصطلحات لم تكن معروفة في المناهج التي درست النص من 

لرغم من النتائج التي حققتها فعلى ا وغيرها. والنفسيالخارج كالمنهج التاريخى واالجتماعي 

 خيةرياالت سياقاتالفي ضوء  ، في تفسير النص األدبيالدراسات التاريخية واالجتماعية
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التي انبثقت عنها النصوص  الظروفالبحث عن  وقفت عندنها إال أاالجتماعية، والدينية، و

ببسط  ، واكتفتنص األدبيلفعجزت عن تقديم تحليل لالنص ذاته، ولم تهتم بدراسة اإلبداعية، 

  .المصاحبة لإلبداع األدبي واالجتماعية السياسيةاألحداث مالبسات التاريخية والقول في ال

 أهمية البحث

يأتي هذا البحث استجابة لالهتمامات المتزايدة بتحليل الخطاب األدبي وفق المناهج الغربية 

مع أن دراسات كثيرة استفادت من تلك المناهج الحديثة وآلياتها في تحليل الخطاب والحديثة. 

ة لدراسإلى اا يزال بحاجة األدبي، وألن اإللمام باألنساق اللسانية التي أنتجت تلك المناهج م

إلى التعريف بأبرز المناهج النقدية ذات األصل اللساني ودورها يسعى هذا البحث فإن  ا؛ لذوالتدقيق

نهضت عليها  يفي تطور النقد وتحليل الخطاب األدبي، وذلك بتتبع أبرز المفاهيم والمرتكزات الت

فكيكية التثم البنيوية قمن ثورة الشكالنيين الروس على المناهج القديمة،  تلك المناهج ابتداًء

والسيميائية وصواًل إلى النظرية النصية التي استفادت من كل سابقاتها واعتمدت  ةواألسلوبي

 .إلنسانية المختلفةا العلومشتى النظرة الشمولية إلى النص ككل مستعينةً بانفتاحها الكبير على نتائج 

 من البحث الهدف

ط وتسلي -ذات األصل اللساني–يسعى البحث إلى بيان مراحل تطور المناهج النقدية 

التداخل والتالقح بين أفكار ومفاهيم تلك و مواطن اإلختالف وكذلك نقاط التقارب الضوء على

 في تطور النقد األدبي ومناهجه المختلفة.كل ذلك  سهمالمناهج، وكيف أ

 تمهيد

ترتبط المناهج النقدية بكثير من العلوم الفلسفية واالجتماعية ألن النقد  كان من الطبيعي أن

ي ما كانت األساس الذ فهذه العلوم غالبًا ،في المقام األول فلسفيٌّ مصدرها اجتماعيٌّ يعالج مادًة

 :العلوم ومن هذهالنص، تفسير ، والسند الذي يستند إليه الناقد في دراسة ويرسم االتجاه النقدي

والتاريخ، وإلى هذا يرجع التنوع الذي نراه في والفلسفة علوم اللغة والجمال والنفس واالجتماع 

الذات إلى ربط األدب بفي النقد يستند المنهج النفسي جاهات النقد الموجه للعمل األدبي. حيث ات

رات ثلمؤاسة اودر. بينما يهتم المنهج التاريخي بالتحقيب الزمني، والشعورياًّ المبدعة شعورياًّ

والسيميائي واألسلوبي والتداولي  ،الني والمنهج البنيويكالش. أما المنهج واألحداث التاريخية

وأخيرًا لسانيات النص وتحليل الخطاب األدبي هذه مناهج ذات أصل لساني منها ما يعتبر النص 

مخرجات جميع ، ويهمل كل ما هو خارج النص ومنها ما يجمع بين بنية لسانية مغلقة وداخلية

المناهج النقدية السابقة ويسعى إلى االنفتاح على شتى العلوم اإلنسانية التي تساعد في تفسير 

  .، على نحو ما يرنو إليه أصحاب النظرية النصية بمعاييرها السبعةودراسة اآلثار األدبية

في  عرفتإن أبرز المراحل التي مثلت مسيرة التطور التي شهدها الحقل النقدي الحديث 

ع هذه حيث يمكن تتب ،فضاء النقد الغربي المعاصر، سواء على المستوى النظري أم التطبيقي

هي: مرحلة المرجع مع التيار الواقعي، ومرحلة التماثل مع و ،اإلسهامات وتقسيمها إلى مراحل

التيار  عالبنيوية التكوينية، ومرحلة األسلوب مع األسلوبية والبالغة الجديدة، ومرحلة البنية م
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البنيوي اللساني والشكالنية الروسية، ومرحلة العالمة مع التيار السيميوطيقي، ومرحلة التفكيك 

 .1مع التيار التفكيكي، ومرحلة التأويل مع التيار الهرمينوطيقي والتيار الفينومونولوجي

 قوخالل مراحل التطور التي شهدتها الممارسات النقدية على مستويي التنظير والتطبي

ت المناهج النقدية دَّــأعظم الروافد التي غ من اللسانيذات األصل تعتبر األبحاث والدراسات 

األبحاث والدراسات المختلفة؛ إذ إن ووضع مصطلحاتها  هاالحديثة وأسهمت في تأطير مفاهيم

 سوسيردي  اندفردين في العصر الحديث، بدأً بمؤسس اللسانيات الحديثةالتي قدمها علماء اللسانيات 

"Saussure de Ferdinand "ومرورًا بمؤلفات هاريس"Harris" ،"وإميل بنفنيست 

Benveniste" يتشوِمسك وصواًل إلى أعمال نعوم"Chomsky Noam"  تلك الدراسات - تعد

 ،التي أسهمت في تطور المناهج النقدية الحديثةاللسانية من أهم المرتكزات  -ذات األصل اللساني

نص كلمة، فالجملة، ثم اللتحليل مستويات القول: ال قدمت الدراسات اللسانية نماذج متعددًة ثحي

لى انعكس ذلك عثم  ،ساعدت أبحاثهم ونظرياتهم على فهم الظاهرة اللغوية بشكل أدقف، والخطاب

المشار والعالقة بين المشار ؛ ألن هذه الدراسات اللسانية لم تكتف بدراسة إشكالية مضمار النقد

بيان العالقة بين التصورات والمفاهيم وحسب؛ بل كانت دائمًا تربط بين ذلك تقف عند ، أو إليه

هوية بالاللغة  وعالقاتوظروف االستعمال، وإشكاليات التواصل اللغوي،  ،انب اإلبداعوج وبين

  .المجتمعوالثقافة و

س اسوتمنحه األالحقل النقدي ي دِّخالل مراحل تطورها تغالنظريات اللسانية كانت  لقد

. حيث صارت الذي أفاد النقد والناقد في الولوج إلى أعماق النص نظريال المنهجي، والسند

اإلجراءات النظرية التي كان يقدمها علم اللسانيات بمثابة األدوات التي يجب أن يمتلكها الناقد 

ج نقدية بعاً لذلك ظهرت مناهويستعملها في تحليل النصوص والغوص في فضائها بشكلٍ أعمق، وت

  .عدة، تباينت اهتماماتها تبعا لإلجراءات والمفاهيم المنبثقة عن األصل اللساني

ى التأكيد على إلبعض اللسانيين وفي المقابل فإن التكامل بين اللسانيات والنقد األدبي دعا 

األدب على حٍد سواء في دراسات اللغة وضرورة المزج بين الدراسة النقدية والدراسة اللسانية 

مساندة علم اللسان، وإمداده بالوسائل القمينة بالكشف عن القواعد  يوذلك ألهمية "دور النقد األبي ف

 .2التي تحقق للنص القيمة والمتعة"

ازدهرت على يد علماء الغرب في  -كما هو معلوم–ومع أن الدراسات اللسانية الحديثة 

 والمصطلحات التي عالجت الظواهرمن اآلراء ثراتنا العربي يحفل بالعديد العصر الحديث، إال إن 

 لتقرها وتحدد إطارها الحديثةاللسانية والنظريات اللغوية الدراسات  ثم جاءتاللغوية قديمًا، 

، وأخرى 3دراسات عدة تبحث في األرومة العربية لعلم اللسانيات لذا نرصد النظري والمفاهيمي؛

                                                           
 20ص  .،3102نظريات النقد األدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، دار األلوكة للنشر،  ،ينظر: جميل حمداوي. 1
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ما أنتجته اللسانيات الغربية الحديثة، ودراسات أخرى سعت إلى ة النص العربي بند إلى مقاربتست

اللسانية العربية مستندة إلى الكشف عن مالمح التالقي بين التفكير اللساني عند إعادة رسم المناهج 

  .1في العصر الحديث علماء العرب القدامى وآراء اللسانيين الغرب

الذي البد منه كمرحلة أولى هو توطين الذات القارئة داخل األمر ن وتجدر اإلشارة إلى "أ

وآلياته، لتأتي القراءة متناغمة مع خصوصية النص العربي وخصوصية سياقه  الجهاز المعرفي

كثرة الشواهد واإلحاالت على روالن بارت ودي سوسير وباختين  إذ إن ؛2"الثقافي والمعرفي

 صكفي لإلتيان بقراءة عميقة للنيال  ينة الغربيشكالنية الروس أو بنيويوتشومسكي أو على 

ساق اإلحاطة العميقة بما فيها من أنو بعد اإللمام بأصول تلك المناهج الفكرية والمعرفيةإال العربي 

افية المرجعيات الفكرية والثقبين والتداخل أو التباعد واالختالف ومعرفة أوجه التالقي  ،لسانية

 . النقديةالمناهج واالجتماعية التي أنتجت تلك 

 ونتوقفذات األصل اللساني نستعرض أهم المناهج النقدية الحديثة  البحثوخالل هذه 

 .الحديثةفي التأسيس للمصطلحات والمفاهيم النقدية  ت بهعند مالمح الدور الذي أسهم

 المنهج الشكالنيأواًل: 

اللغوية عضاء حلقة موسكو من أوهو " Jacobson Roman"اكبسون رومان جيقول 

أي  ،األدب في عموميتِه وإنما أدبيته التي أسست المنهج الشكالني: "إن هدف علم األدب ليس هو

درس المنهج الشكالني منهج لساني ي؛ لذلك ف3تلك العناصر المحددة التي تجعل منه عماًل أدبيًا"

والعالم  ن النصفترض القطيعة بييو يعنى بالنص ذاته، ي أنهأاألدب من الداخل وليس من الخارج، 

ومعنى  ،االرتباط بين النص والعالم الخارجياإلجهاز على ب هي األدجعل وظيفة يالخارجي و

خلق عالقة مغايرة كيفيًا للعالقات  يكون بهدفأن تنسيق عناصر العمل األدبي وأدواته  ذلك هو

 . 4المألوفة بين اإلنسان والعالم

لشكالني المنهج ا أحدثهالذي  األثريكشف  ذاتهالتي اهتمت بالنص تراكم البحوث النقدية  إن

عن كل ما هو خارج في دراسة النص األدبي من الداخل، بحيث مكن النقد األدبي من االنفصال 

عن نظريات علم النفس، وعلم االجتماع، واأليديولوجيات الدينية والسياسية  النص، واالنعزال

أن المادة األساسية في بناء األدب هي منطلق  منحتى غدا الخطاب النقدي يتمتع باستقالل ذاتي، 

                                                           

، دراسة نقدية في المصادر واألسس النظرية والمنهجية :العربية الحديثة 

.3112عبد القادر شرشار، تحليل الخطاب األدبي وقضايا النص، منشورات اتحاد الكتاب العرب، . 2
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 1الحسي الذي يتجلى من خالل الكالم،اللسانيات هي الدراسة العلمية لها، ولمظهرها  ناللغة، وأ

األول من القرن العشرين بدراسة شكل اإلبداع األدبي في اشتغل دارسوا األدب خالل الربع  حيث

آراء الشكالنيين الروس التي درست األدب من الداخل معتمدين مقابل اإلهمال الكامل للمضمون، 

تمام فسية. مركزين جلَّ اهوالنتاريخية والجتماعية بعيداُ عن المؤثرات الزمان والمكان والعوامل اال

 2.وتشجيع دراسة اللسانيات والشعرية على دراسة األدب علم اللغةي تطبيق علنظريتهم 

الخطاب األدبي عند الشكالنيين في بحثهم عن ويتجلى التفكير اللساني في تحليل 

"رفضوا اعتبار األدب صورة عاكسة لحياة األدباء،  الخصائص التي تكشف كنه األدب حيث

للبيئات والعصور، وصدى للمقاربات الفلسفية، والدينية. ودعوا إلى البحث عن  وتصويرًا

ًة لتفاعل البنى الحكائية، الخصائص التي تجعل من األثر األدبي أدبًا؛ أي: ما يحصل نتيج

  .3واألسلوبية، واإليقاعية في النص"

تاريخية ونفسية -مقاربات لكل ما هو سائٌد من الشكالنية ثورة رافضة ل أطلقتلقد 

انصرفوا عن كل تلك المقاربات التقليدية واتجهوا إلى وضع  حين ،للنص األدبي آنداك -جتماعيةاو

تضع ودب ألباتختص بجوهر المادة األدبية، فكان لهم أثر كبير في إرساء نظرية  علم مستقل يعنى

 ..4العمل األدبي موضع اهتمامها الرئيس

القديمة، أعمال الشكالنيين الروس، بدأت المواجهة والصراع بين النظم  ومع انتشار

الداعي  -الجديد–الشكالني االتجاه بين ، ومنذ القدم النقدي التفكير المسيطرة علىواألحكام التقليدية 

فدراسة  ،5حركة نقدية الشكالنية باعتبارهاأهم مزايا  االتجاهمثل هذا قد والبقاء داخل النص، إلى 

االتجاه  فيالذين وجدوا لعديد من النقاد لمحل اهتماٍم وعنايٍة  –آنذاك -النص من الداخل كانت 

، العالقات المتبادلة بينهاوالنصية،  العناصرب إلى النص حيث االهتمام يكون ًةعود الشكالني

 الوظيفة التي تؤديها هذه العناصر في مجمل النص. و

وابتداء من النصف األول من القرن العشرين نجح الشكالنيون الروس في إرساء دعائم 

 فشيئًا ًاوامتزج شيئ ،منهجهم في تحليل النصوص األدبية وأصبح مفهوم الشكل منذئذ يعرف رواجًا
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 واصفٍة ساعدت أعمال الشكالنيين على إثراء لغٍةحيث ، 1مفهوم الواقعية األدبيةباألدب، و بمفهوم

اللها إلى ، يهدفون من خمفاهيم نقديٍةل الشكالنيين في توظيف تلخصوصيات الظاهرة األدبية، تجل

 أحداثًا تتضمن نوعيًة مادته األدب باعتباره ظاهرًة مستقٍل اكتشاف علٍمتحليل الخطاب األدبي. و

لغوية لبذاته، ينبع من الخاصية المتميزة للمادة ا لألدب مستقٍل علٍموصواًل إلى . ومتميزًة خاصًة

 .2واألدبية

قد شهد النصف األول من القرن العشرين ازدهارًا في حقل الدراسات اللسانية نتج وهكذا ف

الغربية التي رسمت فيما بعد مالمح عنه ظهور المدرسة الشكالنية الروسية والتيارات اللسانية 

ن في ييالشكالنالبنيويون فق حيث وا، النقدالنسقي في عززت من هذا التيار و .المنهج البنيوي

رفض المقاربات التي تعتمد على دراسة النص من الخارج كالمنهج التاريخي والمنهج النفسي 

الفروض والمعطيات التي أبرزتها مدرسة الشكالنيين الروس وبخاصة  أنكما  .3واالجتماعي

مما أسهم  ،4الصعيدين النظري والتطبيقي األدبية، جاءت البنيوية لتطورها وتؤكد صحتها على

 في تأسيس مناهج دراسة النص من الداخل.

بين الشكالنية والبنيوية يكمن في أنَّ األولى تفصل تمامًا  جوهريًا ًامع هذا فإن هنالك فرقو

بين جانبي الشكل والمضمون؛ وتعلي من قيمة الشكل بدعوى أن الشكل هو القابل للفهم، أما 

ن ترفض الفصل بين الشكل ومضمونه، وترى أ أما البنيوية: .المضمون فال يتعدى أن يكون تابعًا

 عناية نفسها في التحليل، فالمضمون يكتسب واقعه من البنية، ومالهما الطبيعة نفسها، ويستحقان ال

 5يسمى بالشكل ليس سوى تشكيل هذه البنية من أبنية موضعية أخرى تشمل فكرة المضمون نفسها.

للبحث  نقدية ًاومع أن الشكالنية أسهمت بشكل كبير في ميالد نظرية األدب وفتحت آفاق

ياكبسون" في مقال، عنوانه: "نحو  ومانرز روادها وهو: "رعن أدبية النص مع ذلك فقد أقرَّ أب

علم للفن الشعري" أن االتجاه الجديد للشكالنية في مقاربة األثر األدبي والبحث عن أدبيته، لم يحل 

اإلشكال بعد، فما زالت نظريات تحليل النص األدبي تؤكد ترابط األدب بغيره من القطاعات 

ولهذا استمر البحث عن المنهج النقدي الذي . 6والفكرية والعقائديةاألخرى الثقافية واالجتماعية 

  يفي بدراسة كل جوانب العملية اإلبداعية.
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عند نقاد القرن للقضاء على مناهج كانت سائدة  ما جاءت الشكالنّية رد فعٍلكهكذا فو

 حيث مثلت الشكالنية ثورًة نقضت جل ما ،واالجتماعي كالمنهج النفسي والتاريخيالتاسع عشر 

 .1يما بعدفالبنيوي أسهمت بشكل رئيس في ميالد المنهج كان سائدًا آنذاك، كذلك فإن الشكالنية 

  المنهج البنيويثانيًا: 

فرديناند دي  القرن العشرين مع رائدها مطلعفي  (Structuralism)ظهرت البنيوية 

 م،9191اللسانيات العامة"، الذي ُنشر في باريس سنة  سوسير، من خالل كتابِه "محاضرات في

ثم كتاب آخر بعنوان "دروس في علم اللغة العام" ومع هذا الكتاب تقررت آليات المنهج البنيوي 

 اسة أنظمة اللغة إلى دراسة األدب.وسرعان ما انتقلت البنيوية بسهولة من در

ان ي في الساحة اللغوية والنقدية كويرى بعض الباحثين أن الظهور الفعلي للمنهج البنيو

في منتصف القرن العشرين، وتحديًدا في فرنسا في عقد الستينيَّات من القرن العشرين، وذلك 

بترجمة أعمال الشكالنيين الروس إلى اللغة  "Tzvetan Todoro " تودوروفتزفيتان  عندما قام

ثم تعزز المنهج البنيوي  2"الفرنسية في كتاب بعنوان: "نظرية األدب، نصوص الشكالنيين الروس

ولعل أبرز من ، 3الشكالنيبالدراسات النقدية التي سعت لتجاوز قصور المنهج  -منهجياًّ–في النقد 

 اكوبسون؛رومان جالروسي لبنيوية هم الشكالنيون أنفسهم، أمثال الشكالني أسهم في بناء النظرية ا

" Roland Barthes"روالن بارت  هثم تابع. 4: علم اللغة وعلم الشعره المسمىمقال في

التي كشفت عن عناصر النظام في األدب من منظور المنهج الدراسات  همدبعتوالت و تودوروفو

  .5البنيوي

طريقة وصفية في قراءة النص األدبي تستند إلى "جميل حمداوي: إن البنيوية بحسب 

 يالتفكيك والتركيب، كما إنها ال تهتم بالمضمون المباشر، بل تركز عل :خطوتين أساسيتين وهما

 .6"النص في اختالفاته وتآلفاته ةشكل المضمون وعناصره وبناه التي تشكل نسقي

تهدف إلى اكتشععاف نظام النص، أي بنيته  البنيوية إن -الصعععيد النقديعلى  –ويمكن القول 

األسععاسععية ومن ثَّم ترفض أن يتجه النقد إلى الكشععف عن الوظيفة االجتماعية للنص أو ما يتصععل   
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أي أن النقد البنيوي يحاول تفسعععير النص نفسعععه، دون أن يلجأ  .1بالجوانب اإلبداعية للغة والكاتب

لذلك ترتكز أو اجتماعية أو سععععياسععععية أو نفسععععية؛  ة تاريخيرات ثمؤإلى ما يدور حول النص من 

البنيويعة اللسععععععانية على مجموعة من المصععععععطلحات التطبيقية والمفاهيم اإلجرائية، مثل: البنية،   

وحدات الو ،الثنائيات البنيويةو والحقل الداللي والمعجمي ،المدلولوالدال ووالنسعععق، والشعععبكة،  

 التركيب،، والتفكيك والمحور االنتقائيو محور التركيبيالوالمورفيمات، والفونيمعات  و ،البنعائيعة  

 .2القوانين الشكلية واللغويةو والنماذج األدبية ،التضاد وعالقات

وبعد رفض البنيويين للتعامل مع ما هو خارج النص وقعوا في مأزق "فهم النص" وتحديد 

 تستطعألنها لم  ؛النقديالداللة والوصول إلى المعنى وهي أبرز نقاط الضعف في هذا المنهج 

البنيوية إلى "تدريب لغوي يتوقف  . وبهذا تحولت3"عن السؤال الحتمي: ماذا يعني النص؟اإلجابة 

للنص، وكيف تعمل، دون كثير اهتمام  ةعند تحديد العالقات بين العالمات، والبنى المكون

 . 4بالمعنى"

ة جودإذ إنه ال يقوم بوصف األعمال األدبية بال ؛من ذلك يتضح قصور المنهج البنيوي

وهذا ما قاد رواد  5حاول إبراز كيفية تركيب النص، والمعاني التي تكتسبها بنيتهوالرداءة وإنما 

ثم إن . 6عن صاحبهعزاًل تامًا عزل النص و "،موت المؤلفــــ"ب :البنيوية وأنصارها إلى القول

 .7الكتابةمفهوم هو فحل محل المؤلف ارئ، أما المفهوم الجديد الذي إلى ميالد الق قادموت المؤلف 

 اٍنونظرت إليه ككي النصما كان يحيط بلقد قضت البنيوية على نفسها عندما أزاحت كل 

فكرة ونادت ب، يةوالمكان يةالزمانعن محيطها ومؤثراته  معزولًة ،ًةمغلق وبنيًة ،عن منشئه مستقٍل

وأذنت  وٍدلعدة عق تاستمر على الحقل النقدي بعد أنفأنتهت بذلك سيطرت البنيوية  .موت المؤلف

 .8"ما بعد الحداثةبـــ" ما يسمى أو لظهور مناهج ما بعد البنيوية

 أو ما بعد الحداثة ما بعد البنيوية 

وتوضيح أهم  "ما بعد الحداثة" و "الحداثة"مصطلحي  قف عندهنا أن نـلعل من المفيد 

كرها مما يضيق لذ-التي وضعت لهما تعريفات المتعددة الدون الخوض في إشكاليات  مرتكزاتهما
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أنها مغايرة القديم والخروج على من يستشف من مصطلح الحداثة عالوة على أن ما ف. -هذا المقام

ركزية مكل ما هو سائد تقليديٌّ؛ إلى جانب ذلك فإن الحداثة ترتكز على فكرة أخرى هي "المنادة ب

المحصلة المعرفية تمثل الحداثة فإن  -تاريخيًاو-. ة اإلنسان في هذا العالميأي محور 1"العقل

أي إن مصطلح الحداثة جاء ليفصل بين  .لتطور العلمي في عصر النهضةكل أوجه اوالفكرية ل

، مؤذنًا ةفترتين زمنيتين هما القديم والحديث، وللتأكيد على القطيعة مع كل أنماط الحياة القديم

بدخول عصر جديد هو عصر النهظة والتجديد، ثم تجاوز ذلك ليصل إلى فترة المعاصرة التي 

تتضمن معنى التحديث والتجديد، حتى صار مصطلحي الحداثة والمعاصرة توأمان يتجاذبان الفكر 

 .2العلماني الحديث

فرانكفورت الذي يعد من أهم منظري درسة -" Habermas"هابرماس يورغن وبحسب 

 " Hegel" فإن مفهوم الحداثة من منظور فلسفي تحدد على يد الفيلسوف األلماني هيجل – النقدية

حد مفهومها الذاتي ببعديه الحرية والفكر، مع التأكيد على النزعة الفردية واإلستقاللية في  حيث

 في العقالنية الصارمة، وسيادة المعايير . مما يعني مركزية اإلنسان3الفعل والنقد وإعمال العقل

  .شتى مجاالت المعرفة

وقد أدى ذلك إلى تنامي مفهوم التغيير والتجديد "الحداثوي" محدثًا كل ما شهده الفكر 

والمعرفة اإلنسانية من مظاهر التغيير والتطوير والخروج عن المألوف السائد سابقًا، وفق رؤى 

م الفلسفة، مفاهيفأعادت النظر في  ،البنى المعرفيةفي منظومة  جديدة، مغايرة، ال تلتزم بأية قيود

 .ومناهج النقد األدبي األدبوعلم النفس ونظريات اللغة و ونظريات علم االجتماع

ففيه داللة على انتهاء وبداية في اآلن ذاته، إذ يدل على أفول  الحداثةبعد  مصطلح ماأما  

 ًاكان امتداد استمراري فوجود الثانية يالحداثة وانبعاث مرحلة جديدة ذات ارتباط وجود ةمرحل

أي أن "ما بعد الحداثة" ال تعني اندثار الحداثة بقدر ما تعني استمرارها.  بقتها.اسل ًاواستمرار

ولهذا فإن الفصل بين المرحلتين ليس فصاًل زمنياًّ جوهرياًّ بمعنى القطيعة بل هو فصل للداللة 

والمناهج والوسائل التي ُيعتمد عليها والنظريات المفاهيم  ونقض بعضعلى المغايرة والتطور 

  .4التنظير للمعارف والعلوم والفنون

ومع هذا يمكن القول: بأن تيار ما بعد الحداثة كان نتيجة ذلك الجدل الذي ساد عقدي 

السبعينات والثمانينات من القرن الماضي حين بدأ تيار نقد الحداثة يشتد ويطرح أشئلته حول 

إلى أن تشكلت رؤى رافضة تنقض  منجز الحداثوي، وبدأت مراجعة أبجدياته وأسسه وغاياتهال

بعض مبادئ الفكر الحداثوي، وتسعى لسد الفجوات التي ترتبت على مفاهيم ونظريات الحداثة 

                                                           

جامعة منتوري  ،طروحة دكتوراهأمحمد جديدي، الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي، .ينظر:  3

 ..011ص. 3112الجزائر،  ،قسنطینة
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ليكون أكثر انفتاحًا وأقل  ،1وتطبيقاتها في شتى فروع المعرفة ومن هنا تبلور تيار ما بعد الحداثة

 من العقالنية والذاتية التي تميز بها تيار الحداثة. حدًة

مفاهيم التعددية، وإعادة االعتبار للمؤلف،  جاءت لتتبنىالحداثة  ما بعدمناهج فإن ومن هنا 

، والتركيز على المهمشوالقارىء، والسياق الخارجي والمقصدية، واالهتمام باالختالف، 

غائب، ، واستحضار النص الوانفتاح النص ،والتأويلواالستعانة بمنهجيات التفكيك، ، والتناص

، كمناهضة الشكل المغلق والدعوة إلى الشكل وكل ما يمثل الخروج عن قاموس الحداثة ومفاهيمها

المفتوح واللعب والصدفة والفوضى وتشتت النص وتبني القراءات المختلفة والمتضاربة والخاطئة 

بعد الحداثة بأنموذج  ولذلك، "احتفت ما ؛2واالختالفومعاداة السرد والشفرة الشخصية والتغير 

وكانت التفكيكية استجابة لكل  3التشظي والتشتيت والالتقريرية كمقابل لشموليات الحداثة وثوابتها"

 . 4هابعد ذلك فمثلت المعبر الذي فتح المجال لالنتقال من مرحلة الحداثة إلى ما

 التفكيكيالمنهج  ثالثًا:

م رد فعل على البنيوية، وهيمنة اللغة، 9111في ( Deconstruction)ظهرت التفكيكية 

 ،وتمركز العقل، على كل حقول المعرفة. وأصبحت التفكيكية مع مطلع السبعينيات منهجًا نقدياًّ

 .5وآلية لدراسة بالغة النص وتأويله. فكانت هدمًا لركائز البنيوية، في مرحلة ما بعد الحداثة

 حيث "Jacques Derridaسسه الفيلسوف الفرنسي جاك ديريدا "أ منهج نقديكالتفكيكية و

)الكتابة هي )حول علم القواعد( و 9111آراءه في ثالثة كتب نشرت في سنة  طرح ديريدا

 دراسة النصوص دراسة جديدةالتفكيكي بهج نالم دعائم أرسى بها ( و)الكالم والظواهر(واالختالف

على تقوض مفهوم الحقيقة بمعناه الميتافيزيقي  اعتمادًا تهدم كل ما هو تابث أو مطلق أو مثالي

 .6وتقوض الواقع بمعناه الوضعي التجريبي ثم إطالق العنان للتأويل والتشكيك في كل شيء

من مظاهر مرحلة ما بعد الحداثة وقد  ًامظهرمع غيره من المرتكزات يعد والتفكـعععععـعععععك  

لسفة الحداثة فكانت ففي حين  ،لحداثة البنيويةجاء في سعياق مغايرة الفلسعفة التي أرسعتها مرحلة ا   

ن أجل م ،هدف إلى توحيد النصععععععوص والخطابات، وتجميعها في بنيات كونيةتهعا البنيوي  بتيعار 

هي  "ةمابعد الحداث"خلق االنسعععجام والتشعععاكل، وتحقيق الكلية والعضعععوية الكونية، فإن فلسعععفات  

تدعو إلى التعددية واالختالف والالنظام، و، بل هي تعارض فكرة الكليةضععد النظام واالنسععجام،  

 .7وتفكيك ماهو منظم ومتعارف عليه

                                                           
 031، مصدر سابق، ص: الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتيينظر: . 1
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  3ص:، د األدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، ينظر: نظريات النق 4
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 ،هعن دالالت لغتعع ثم إعععادة بنععائععه بحثععًا ،عتمععد فكرة تفكيععك النص األدبييمنهج هععذا الإن 

ثم  ،كثير من النقاد بهدم البناء ومعرفة محتوياته واسععععتعاراته اللغوية، وقد شععععبهه ،وأبعاد رموزه

ل ذلك ويصاحب ك ن محتويات هذا النص بأدق تفاصيله.إعادة بنائه حتى تكتمل الصورة للناقد ع

فمع  .وذلك بفعل القراءة لدالالت النص،تخصيب مستمر  ب، مما يقود إلىائغلاالنص اسعتحضار  

ــ   . وهذا ءتعدد بتعدد القراتأن النص واحٌد لكن القراءات  ص، إذ في النبانفالت المعنى  ُنـذْأيـعـعـعـــــ

  1نهائية من المدلوالت." "إن تنازع القراءات للنص، يفضي إلى متوالية ال

)الحقائق والتوابث( وإعالء أي ولما كان محور التفكيكية تقويض الميتافيزيقيا 

لتأويل  ه سلطة مطلقةتمنحمن شأن القارئ والهرمنيوطيقا )التأويل( والتشكيك، أعلت التفكيكية 

وإطالق العنان لتأويل النص يعني انفالت المعنى وتعدده إلى ما ال نهاية، وال يخفى مدى  النص.

ممارسة إن التفكيكية، كفعبد العزيز حمودة: " بحسب وما ينشأ عنها من جدل. ف ؛عبثية هذه النتيجة

وز ى رمتحول إلقد نقدية أدبية، تفكك النص لتكشف أن ما يبدو عماًل متناسًقا وبال تناقضات، 

ة للنص نالوحدات اللغوية المكوِّف ،للغة (أسماه التفكيكيون )اللعب الحر ما، وهذا متعددة الدالالت

قراءة نقدية واحدة بل إن كل قراءة نقدية هي في حقيقة األمر  تمنع من وجود، حٍر في حالة لعٍب

 .2"ةجديد لقراءةتفسح المجال وفشل الناقد في قراءة النص، تمثل 

نقاط الضعف في المنهج التفكيكي تكمن في تقريره مفهوم انفالت المعنى أو ال أبرز لعل 

نهائية المضمون، األمر الذي حال بين التفكيكية وبين الوصول إلى اإلجابة عن سؤال ماذا يعني 

 يحربت ،حين ركزت على إيجاد معنى النصإلى اإلجابة عنه، األسلوبية سعت وهذا ما  .3النص؟

بحيث  ،الدقة في توجيه الداللة استناداً إلى معطيات ملموسةٍ في أسلوب النص وطريقة تآلف أجزائه

 .سياق النص منانطالقًا  بالمضمونويتم القبض على المعنى واإلحاطة  ،تنحصر الداللة

تلت التفكيكيـة أو واكبتها مجموعٌة من النظريات األدبية والمناهج النقدية ذات  وهكذا فقد

النص غة لالتأويلية، ونظرية التناص، والمقاربة التداولية، وعلم األسلوبية، وصل اللساني. مثل األ

 ولدت أو تطورت في مرحلةنقدية مناهج كلها ولسانيات النص وتحليل الخطاب، فأو)نحو النص( 

 ما بعد الحداثة.

 المنهج األسلوبيرابعًا: 

لى ع يًةباعتباره بن، دراسة النص األدبيتكز على ريمنهج نقدي ( Stylistic)ألسلوبية ا 

تبحث في كيفية تشكيل المبدع للنص وفق خصائص أدبية فاألسلوبية ، لذلك مسبٍق غير مثاٍل

، 4للعادة، فيحقق خصوصية يتميز بها عن غيره ًاوجمالية. تجعله مفارقًا لمألوف القول، ومخالف
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 حكم نشأتهاب -األسلوبية تركز ؛ لذلك فإلى تتبعه وهذه الخصوصية هي ما يسعى المنهج األسلوبي

التأليف  جوانب الخصوصية والتميز فيوذلك بالبحث ، على اللغة أساساً في تحليل النص - اللسانية

  .في النصاللغة  بين عناصر

 نهم ومع أن األسلوبية اعتمدت في نشأتها األولى على تطور الدرس اللساني واستفادت

انيين كانت نتيجة تفريق اللسحيث يرى البعض بأن إرهاصات المنهج األسلوبي استفادة كبيرة، 

قادهم إلى تقرير أن اللغة نظام اجتماعي قائم بذاته، أما الكالم فهو منجز  ممابين اللغة والكالم، 

فهذه الفروق بين اللغة والكالم كانت اللبنة األولى في صرح األسلوبية في العصر  ،متغيرفردي 

وتبعًا لذلك اختلفت األسلوبية عن الدراسات اللسانية وابتعدت شيئًا فشيئًا حتى تبلورت  الحديث،

، 1لمعرفة اللسانية النظرية على األدبمن خالل تطبيق ا ،منهجًا مستقاًل يعنى بدراسة األدب

ميز كاتب عن التي توأساليبه في كشف أنماط التعبير  تتعمقوبكيفية الكتابة اإلبداعية، اهتمت ف

تجسد تعندما تظهر للمأل وعلى المتلقي، فكل فكرة الظواهر التعبيرية  تأثيرمدى ، وكاتب آخر

ظور ، سواء كان ذلك من منذاتيٍّ عاطفيٍّ من خالل وضٍع تتجسد؛ إنما منطوقاً أو نصاً مكتوبًا كالمًا

مالمح اإلبداع  منولذلك فإن  2.ذاتيًا من منظور من يتلقاها، فكالهما ينزلها منزاًل ممن يبثها، أ

نطلق ة كاتبه، وذلك من مشخصيمبدعه وتشي  تختص بذاتمميزات األدبي تميُّـــز النص األدبي ب

األهداف التي  أخصأن اإلبداع ال يتكرر وأن لكل كاتٍب أسلوبًا خاصًا يميزه عن غيره، وهذا 

ة األسلوبية جة الدراسالرئيس الذي ال تتحقق نتيتسعى الدراسات األسلوبية إلى تحقيقها، أما الهدف 

 هو الوصول إلى المعنى المقصود أو االستدالل على مراد الكاتب أو الشاعر بطريقٍةإال به:  ف

المقومات التي تسمح لقارئ النص أن ينتقل من أبرز ، بحيث تكشف الدراسة األسلوبية سليمٍة

إيصالها إلى المتلقي معاني النص الظاهرة والمباشرة إلى معان خفية غائبة أراد كاتب النص 

 .3بأسلوب فني إبداعي

 ملقد استفادت الدراسات األسلوبية من إنجازات اللسانيين سواء على مستوى المناهج أ

وإذا كانت اللسانيات تحدد موضوعها انطالقا من الجملة  ،صطلحاتيمستوى الرصيد الم على

ق حوله أغلب الدارسين في باعتبارها أكبر وحدة قابلة للوصف اللساني، وهو الحد الذي اتف

 . 4اللسانيات، فإن موضوع األسلوبية هو الخطاب األدبي

واعتبارها الوحدة الكبرى رفض االكتفاء بالجملة  األسلوبي من مميزات المنهج ومع أن

أن هذا إال  .البنية الكلية للنص تعتمد علىكلية نظرة القابلة للتحليل والوصف، ونادت باعتماد 

، ابتداء من 5التركيز على النسيج اللُّغوي للـعمل الفني، وأهملت ما هو خارج النص المنهج بالغ في
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كان ذلك ف وظروف ومالبسات البد أن يكون لها أثر في فهم النصالمنشئ صاحب النص والمتلقي 

 .1المنهج األسلوبي ِمن أهم عيوبذلك أهم االعتراضات التي وجهْت إلى األسلوبية، بل ُعدَّ من 

وبناء على هذه الفجوة التي تركها المنهج األسلوبي، واستنادًا إلى أن األسلوبية تعد أبرز 

المناهج التي اعتمدت النص باعتباره وحدًة كلية للدراسة والتحليل، ألن الجملة ال تفي بمتطلبات 

أو شكل ب سهمأقد  -األسلوبية–ا النقدي؛ لذا فال شك أنهالتحليل وفقًا إلجراءات ومفاهيم هذا المنهج 

 2"لنصيةاالكفاءة نظرية "ميالد توجيه األنظار نحو النص بــبنيته الكلية، مما أسهم في في  بآخر

مبادئ األسلوبية وعملت على تفادي قصورها المتمثل في إهمال مقام النص، وفي عدم تبنت التي 

؛ وحددت شرطًا لكفاءة النص يتمثل في توافر سبعة عنايتها الكافية بضروف التأليف والمؤلف

وقد تبلورت هذه النظرية النصية  3هي في مجموعها تكون النص وتحقق كفاءته التواصلية معايير

كتابه "النص عندما نشر  Robert De Beaugrandeروبرت آالن دي بوجراند على يد 

ٍم للنصوص، وإيجاد معايير لعالم ودعا فيه إلى إنشاء عل،  9191في سنة والخطاب واإلجراء" 

 Wolfgang دريسلر النص، ثم أعقبه في العام التالي بنشر كتاب بالمشاركة مع العالم ولفغانغ

Dressler ،"الكفاءة النصية أو وقّدم فيه الباحثان أركان نظرية  بعنوان "مدخل إلى علم النص

الكشف و إلى فهم الظاهرة اللغوية، من خالل منهٍج وصفيٍّ تحليليٍّ شموليٍّ، يسعى "نحو النص"

عن القوانين التي تحكم النصوص، وحددا فيه شروط الكفاءة النصية في سبعة معايير هي التماسك 

 .4المقامية والتناص واإلعالمية يةقبولموال يةواالنسجام والقصد

 المنهج االسيميائيخامسًا: 

ات أو العالمعلم  تعني"  Semiology " السيميولوجيا أو Semiotics" " طيقاالسيميو

 طبيعيةالسواء في اللغات  ومنظوماتها العالمة يدرس علم" :بأنهيعرَّف  المنهج السيميائي .الرموز

 ةعالق هاب تمتاز كما يدرس الخصائص التي .االصطناعيةواللغات واإلشارات أم في العالمات 

 .بغيرها من العالماتتربطها  التي والقواعد عالقات العالمة نها تدرسإأي  5"بمدلوالتها العالمة

 ًاأم رموز أنظمةكانت لغات، أم أسواء : العالمات أنظمة كلبدراسة يهتم  الذي العلمومع أن هذا 
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إال أن أصله لساني فهو من مخرجات النظرية اللسانية التي طورها وأسس  1" تعليماتأم  إشاراتو

؛ فمع أن علم اللسان يمّثل جزًء من أجزاء النظام العالماتي سوسير فيردناند دي الشهير العالملها 

مع ذلك فإن هذا الجزء كان األصل في ظهور هذا العلم الذي ما لبث أن توسع في دراسة مضمون 

وأهم مراحل التوسع  .ودراسة القوانين التي تتحكم فيهاوالرموز الدوال اإلشارات والعالمات 

" حين أقام البنية Ch.W.Morrisوالتطور شهدها المنهج السيميائي على يد تشارلز موريس "

 .9139سنة  2النظرية لعلم العالمات في كتابه المسمى "أسس نظرية العالمات"

 :للنص األدبيأبعاد  بثالثة السيميائيالمنهج  عنىُي وإجرائيًا

 في ينظر أن دون العالمات منظومة في الداخلية الخصائص يدرس وهو :السياقي البعد النظمى -أ

رواية/ قصة/ عتبة نصية/ / القصيدة :المنظومة داخل العالمات بنية في ينظر أي تفسيرها

 غالف/... وغيرها.

 العالقةو العالمات محتوى يدرس فهو مدلوالتها وبين العالمة بين بالعالقة يهتم :الداللي البعد -ب

 .يتداولها من إلي النظر دون من وتأويلها وتفسيرها العالمة بين القائمة

 خالل من العالمة هذه قيمة وتحدد يتداولها ومن العالمة بين الصلة يدرس :التداولي البعد -ج 

  .3يتداولونها من مصلحة

 ا"بأنه :علم السيمياءلسوسير واستنادًا إلى هذا البعد "التداولي" وعودًا إلى تعريف دي  

السيميائية أن هذا يدل على إن ف 4العالمات من داخل الحياة االجتماعية، حياة يدرس الذيعلم ال

 وضع األسسعندما سوسير  دي ه يدل على أننهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإ تلتقي مع التداولية

 فسيرتللس اسكان قد وضع حجر األ ،داخل الحياة االجتماعيةدرس العالمة و ءاألولى لعلم السيميا

حت تالذي أصبح فيما بعد علمًا يدرس الجانب االستعمالي للغة التفسير البراجماتي  ،للغةالتداولي 

  .التداولية مسمى

 التداولية سادسًا: 

دراسة أي  5هي دراسة الجانب االستعمالي لّلغة" Pragmatics"أو البراجماتية التداولية  

إن التداولية لذا ف ؛المعجمية، أو تراكيبها النحوية المعياريةاللغة في سياقاتها الواقعية، ال في حدودها 

 تهتم بعالقة اللغة بمستخدميها، وتسعى إلى وضع قوانين الحوارات والتعابير، استنادًا إلى عنصر

فيه تلك الحوارات، أي أنها تهتم باألدوات التي تنتج القصد وتفضي إلى المعنى  تالذي ولد المقام
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ن المقاربة التداولية هي تلك المنهجية التي تدرس الجانب الوظيفي أي إ .في السياق التداولي

والتداولي والسياقي في النص أو الخطاب، وتدرس مجمل العالقات الموجودة بين المتكلم 

  .1والمخاطب، مع التركيز على البعد الحجاجي واإلقناعي وأفعال الكالم داخل النص

باب التداولية في محاضراته "دروس في اللسانيات طرق من ومع أن دي سوسير يعد أول 

، 2دد ماهية التداوليةأسهم هو أيضًا في تح" Charles Morris"تشارلز موريس  العامة" إال أن

أن محورها هو الجانب و وتطور مفاهيمها وجاء ليؤكد انتماء التداولية إلى الدرس السيميائي

العالمات  تفاعل العالقة بين العالمات أو األلفاظ ومستعمليها وبين حيث تدرسللغة؛ ستعمالي اال

 ازمظاهر اإلنجوما يمثل ذلك من عالقة اللغة بمستخدميها وهذا يعني أن التداولية هي . فيما بينها

وهذا ما جعل التداوليات تهتم بالمرجع واإلحالة التي تم إقصاؤها من فرديناند  .والتواصل والحوار

 .3العالمة في الدال والمدلولحصر ن دوسوسير حي

التركيز على البنيات الشكلية ترفض المقاربة التداولية في مجال األدب والنقد إن 

لتداولية قاربة اوالجمالية، دون مساءلة أفعال الكالم والمقصدية الوظيفية. فضال عن ذلك، تدرس الم

 سواء على حٍد -ة الروائية، واللغة الدراميةاللغة الشعرية، اللغ-اإلبداع األدبي لغة اللغة العادية و

وص ودراسة الحجاج في النص ،السياق التواصلي، والوظيفة المقامية والمقالية،بدراسة  كما تعنى

وما إلى ذلك من مظاهر  والخطابات التي يكون هدفها اإلقناع الذهني والتأثير العاطفي الوجداني

  .4اإلنجاز والحوار والتواصل

النص األدبي من مجموعة من المقاربات والنظريات المشتغلون بدراسة استفاد قد ل  

ومن أهم هذه المقاربات التي انفتح عليها  ،بعد الحداثة ، خاصة بعد مرحلة ماالنقدية والمناهج

المقاربة التداولية بكل تياراتها الحجاجية، والمنطقية، واللغوية، والتخاطبية، والنقد األدب 

وايا وز من أبعاٍدتداولية تنظر إلى النص األدبي ات مقاربحيث كونت في مجموعها والسياقية. 

ون ك وأ، إحالًة وأ، سياقًا وأ، وظيفًةإلى زاوية كونه  ،أو تخاطبًا خطابًاكونه  ةفمن زاوي متعددٍة

تأرجح يمن منظور التداولية والنص األدبي . حواريًا استلزامًا وأ، وإقناعًا حجاجًا وأ، تأوياًلالنص 

في جوهره، بين المعاني الحرفية والمعاني المجازية السياقية، ويجمع بين األدوار النحوية 

واألدوار الداللية واألدوار التداولية، وينتقل في سلمه التعبيري والحجاجي من التركيب والداللة 

  .5إلى التداول السياقي والمقامي

ودراسعة النص األدبي تداولياًّ تعني األلمام بمعتقدات المتكلم، وشخصيته وتكوينه الثقافي  

وتتطلب معرفة من يشععععارك في الحدث الخطابي، والمعرفة المشععععتركة بين المتخاطبين والوقائع  
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الخارجية ومن بينها الظروف المكانية والزمنية، والعالقات االجتماعية بين األطراف هي أهم ما 

 .1كز عليه التداوليةتر

  الخاتمة

إن المفاهيم واإلجراءات التي قدمتها الدراسات اللسانية لدراسة الظواهر اللغوية المتنوعة 

 هطورتأسهمت في و ،تهفأثرت بشكل واضح على مسير ،لبثت أن تسربت إلى الحقل النقديما 

لى ساحة إ النظرية واإلجراءات التطبيقيةالمفاهيم ر عملية انتقال تلك سَّوتعدد إتجاهاته. ولعل ما ـي

، يهالعالقة بين المشار والمشار إلالدراسات اللسانية لم تكتف بدراسة إشكالية النقد األدبي هو أن 

بيان العالقة بين التصورات والمفاهيم وحسب؛ بل كانت دائمًا تربط بين ذلك وبين  ولم تقف عند

كما  ،الثقافة والمجتمعبو ،ي، وعالقات اللغة بالهويةجوانب اإلبداع، وإشكاليات التواصل اللغو

ة على عالوومظاهر اإلنجاز والتأثير والحجاج. ومقامات التلقي،  ،ضروف االستعمالكانت تعنى ب

 . ونظاميته ودالالته السطحية والعميقةذاته، انشغالها األول ببنية النص 

النظريات اللسانية الحقل النقدي والدراسات األدبية أسسًا نظرية ال يمكن أن  تمنحلقد 

غفلها الناقد، إذ إن الشغل الشاغل للناقد هو الولوج إلى أعماق النص وال يتسنى ذلك إال من خالل ُي

 دولهذا فإن اإلجراءات النظرية التي قدمها علم اللسانيات تع دقيقاـً تفكيك النص وتحليله تحلياًل

يمكن والنص ودراسته ونقده؛ تحليل ن يمتلكها الناقد ويستعملها في بمثابة األدوات التي يجب أ

انية الدراسات اللس ي أنأكعالقة األرقام بمعادالت اإلحصاء. ن عالقة النقد باللسانيات هي إ :القول

ل مراحل خالظ أنه ولذلك نلحالذي يعزز من فاعلية النقد وجدواه؛  نظريالسند التمنح الحقل النقدي 

 واكبت التطور في الحقل اللسانيدراسة النص األدبي لتطور الدراسات اللسانية ظهرت مناهج عدة 

واستمدت منه المصطلحات والمفاهيم التي عززت من علمية النقد الذي عرف عنه الجنوح نحو 

 واالنصياع للذوق والذات.االنطباعية 

 النتائج والتوصيات

  الماضي تقريباً لم يعد ممكنناً الحديث عن النقد األدبي بمعزلٍ عن اللسانيات منذ منتصف القرن

األكبر في  رثبتياراتها المتعددة سواء التحويلية التوليدية أم الوظيفية، وال غرو أن يكون األ

تطور النقد من نصيب هذا االتجاه األخير في الدرس اللساني إذ إن مهمة اللسانيات الوظيفية 

من  ،بين أطراف المجتمع البحث عن الوظائف التي تؤديها اللغة في التواصل تتمحور في

 خالل نظامها الكلي بمستوياته الصوتية، والتركيبية، والصرفية والداللية.

  لقد وجهت الدراسات اللسانية  النقد األدبي  إلى دراسة األدب من الداخل وأوجدت مناهج

من االرتهان إلى تحقيب التاريخ، ومبادئ علم صت األدب ودارسيه ونقاده من نقدية خلَّ

 االجتماع والنفس واأليدلوجيات الدينية والسياسية، فأقام النقد ُصلـبـــه معلناً عن كيانه المستقل. 
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  لقد أضحى انفتاح النقاد على مخرجات الدراسات اللسانية حاجًة ملحًة تسهم في إثراء المنجز

اإلبداع ة في دراسنتائج أفضل تحليٍل أعمٍق، وة بتقديم النقدي وتقدم إجراءات ومفاهيم كفيل

 األدبي.

  ومن هنا كان من الضروري اإللمام بالجوانب النظرية والمبادئ التأسيسية التي قامت عليها

 هذه المناهج النسقية، للتمييز بينها واإلفادة مما قدمته. 

 ي بية على النص األدبي العربومما يجب التأكيد عليه هو أال يكون تطبيق تلك المناهج  الغر

؛ إذ لن يكون الخطاب النقد مجديًا ما لم يكن الناقد على في غير محله وإلصاٍق مجرد تلفيٍق

يير ومعا ،وقوانين نحوها ،تاٍم بخصوصية اللسان العربي، مراعيًا أساليب العربية وعٍي

 ومراتب بيانها منقطع النظير. ،بالغتها
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CONSTRAINT COEFFICIENT PROBLEMS FOR SUBCLASSES OF 

UNIVALENT FUNCTIONS 

 

Ebtisam. A. Eljamal and Zuhra Ali Abusutash   
Department of Mathematics, Faculty of Science, Elmergib University 

 

Abstract: In this paper, we shall investigate the majorization properties involving 

eromorphically p-valent starlike functions as well as functions belonging to a class 𝑀𝑛 +

𝑝 − 1 which introduced in [2]. 

Key Words and phrases: P-valent functions, differential operator, starlike functions, 

Hadamard product. 

 

Introduction 

Let 𝑓 and 𝑔 be analytic in 𝑈 where 

𝑈 =  {𝑧 ∶  𝑧 ∈ ℂ , 0 <  |𝑧|  <  1}                                                         (1.1) 

we say that 𝑓 is majorized by 𝑔 in 𝑈 and write 

𝑓(𝑧) ≫ 𝑔(𝑧)          (𝑧 ∈  𝑈),                                                                   (1.2) 

if there exists a function𝜑 , analytic in 𝑈 such that 

|𝜑(𝑧)|  ≤  1 𝑎𝑛𝑑 𝑓(𝑧)  =  𝜑(𝑧)𝑔(𝑧)                 (𝑧 ∈  𝑈)                                           (1.3) 

It may be noted here that (1.2) is closely related to the concept of quasi subordination 

between analytic functions. Let ∑  𝑝 denote the class of functions of the form 

 

𝑓(𝑧) =
1

𝑧𝑝
+

𝑎0

𝑧𝑝−1
+ ⋯ + 𝑎𝑘+𝑝−1𝑧𝑘 + ⋯.                                                                  (1.4) 

 
which are analytic and multivalent in 𝑈. The Hadamard product or convolution of two 

functions 𝑓 and 𝑔 in ∑  𝑝 will be denoted by 𝑓 ∗ 𝑔. Following Ruscheweyh [3], we let  

 

𝐷^(𝑛 + 𝑝 − 1) 𝑓(𝑧) =
1

𝑧𝑝(1−𝑧)𝑛+𝑝 ∗ 𝑓(𝑧),     (𝑧 ∈ 𝑈)                      (1.5) 

 

or, equivalently, 

 

𝐷𝑛+𝑝−1𝑓(𝑧) =
1

𝑧𝑝
(
𝑧𝑛+2𝑝−1𝑓(𝑧)

(𝑛 + 𝑝 − 1)!
)(𝑛+𝑝−1) 
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=
1

𝑧𝑝
+ (𝑛 + 𝑝)𝑎0

1

𝑧𝑝−1
+

(𝑛 + 𝑝 + 1)(𝑛 + 𝑝)

2!
𝑎1

1

𝑧𝑝−2
+ ⋯

+
(𝑛 + 𝑘 + 2𝑝 − 1) … (𝑛 + 𝑝)

(𝑘 + 𝑝)!
𝑎𝑘+𝑝−1𝑧𝑘 + ⋯  (𝑧 ∈ 𝑈) 

 

Where 𝑛 is any integer greater than−𝑝. 

Definition 1 [2] A function 𝑓 ∈ ∑  𝑝  which is analytic in 𝑈 is said to be in the class 

𝑀𝑛+𝑝−1if and only if 

𝑅𝑒 {
𝐷𝑛+𝑝𝑓(𝑧)

𝐷𝑛+𝑝−1𝑓(𝑧)
− (𝑝 + 1)} < −𝑝

𝑛 + 𝑝 − 1

𝑛 + 𝑝
                                    (1.6) 

For0 <  |𝑧|  <  1, where 

𝐷𝑛+𝑝𝑓(𝑧) =
1

𝑧𝑝
( 

𝑧𝑛+2𝑝−1𝑓(𝑧)

(𝑛 + 𝑝 − 1)!
 )𝑛+𝑝−1 

 

Remark 1.1 The class 𝑀𝑛+𝑝 ⊂ 𝑀𝑛+𝑝−1 where n is any integer greater than −𝑝[2] . 

Remark 1.2 When 𝑝 =  1, 𝑀𝑛+𝑝−1 reduces to a class of meromorphically univalent 

functions studied by Ganigi and Uralegaddi [1]. 

 

2   Majorization problem for the class 𝑴𝒏+𝒑−𝟏 

 
Theorem 2.1 Let the function 𝑓 ∈ ∑  𝑝  and suppose that 𝑔 ∈  𝑀𝑛+𝑝−1 if 𝐷𝑛+𝑝−1

 𝑓(𝑧) is 

majorized 𝑏𝑦 𝐷𝑛+𝑝−1
 𝑓(𝑧)  in 𝑈, then 

 
𝐷𝑛+𝑝 𝑓(𝑧) ≤ |𝐷𝑛+𝑝 𝑔(𝑧)| For |𝑧| ≤ r1,                                                   (2.1) 

𝑟1 = 𝑟1(𝑝, 𝑛) =
𝑘 − √𝑘2 − 4(𝑛 + 𝑝)|𝑛 + 3𝑝|

2|𝑛 + 3𝑝|
                                      (2.2) 

Where (𝑘 =  2 +  (𝑛 +  𝑝)  +  |𝑛 +  3𝑝|;  𝑝, 𝑛 are integer numbers. 

Proof: Since 𝑔 ∈  𝑀𝑛+𝑝−1 we get 

𝑅𝑒 {
𝐷𝑛+𝑝𝑔(𝑧)

𝐷𝑛+𝑝−1𝑔(𝑧)
− (𝑝 + 1)} < −𝑝

𝑛 + 𝑝 − 1

𝑛 + 𝑝
,                                    (2.3) 

And will define 𝑤(𝑧) in 𝑈 by 

𝐷𝑛+𝑝𝑔(𝑧)

𝐷𝑛+𝑝−1𝑔(𝑧)
− (𝑝 + 1) = −𝑝 {

𝑛 + 𝑝 − 1

𝑛 + 𝑝
+

1

𝑛 + 𝑝
 
1 − 𝑤(𝑧)

1 + 𝑤(𝑧)
}       (2.4) 
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Here 𝑤(𝑧) is analytic in 𝑈 with 𝑤(0)  =  0 and|𝑤(𝑧)| ≤ |𝑧|     (𝑧 ∈  𝑈). The last 

equation can be written as 

𝐷𝑛+𝑝𝑔(𝑧)

𝐷𝑛+𝑝−1𝑔(𝑧)
=

𝑛 + 𝑝 + (𝑛 + 3𝑝)𝑤(𝑧)

(𝑛 + 𝑝)(1 + 𝑤(𝑧))
.                                                        (2.5) 

From (2.5) we get 

𝐷𝑛+𝑝−1𝑔(𝑧) =
(𝑛 + 𝑝)(1 + 𝑤(𝑧))

𝑛 + 𝑝 + (𝑛 + 3𝑝)𝑤(𝑧)
𝐷𝑛+𝑝𝑔(𝑧).                                     (2.6) 

In (2.6) and making simple calculations, we get 

 

|𝐷𝑛+𝑝−1𝑔(𝑧)| ≤
(𝑛 + 𝑝)(1 + |𝑧|)

(𝑛 + 𝑝) − |𝑛 + 3𝑝||𝑧|
|𝐷𝑛+𝑝𝑔(𝑧)|.                                (2.7) 

 

Next since 𝐷𝑛+𝑝−1𝑓(𝑧) is majorized by 𝐷𝑛+𝑝−1𝑔(𝑧)  in 𝑈, therefore from(1.3) we have 

 

𝐷𝑛+𝑝−1𝑓(𝑧) = 𝜑(𝑧)𝐷𝑛+𝑝−1𝑔(𝑧). 
 

Differentiating it with respect to 𝑧 and multiplying by 𝑧 we get 

 

𝑧(𝐷𝑛+𝑝−1𝑓(𝑧))′ = 𝑧𝜑′(𝑧)(𝑧)𝐷𝑛+𝑝−1𝑔(𝑧) + 𝑧𝜑(𝑧)(𝐷𝑛+𝑝−1𝑓(𝑧))′. 
 

Now by using 

𝑧(𝐷𝑛+𝑝−1𝑓(𝑧))′ = (𝑛 + 𝑝)𝐷𝑛+𝑝𝑓(𝑧) − (𝑛 + 2𝑝)𝐷𝑛+𝑝−1𝑓(𝑧) 
 

in above equation, it yields 

𝐷𝑛+𝑝𝑓(𝑧) =
𝑧𝜑′(𝑧)

𝑛 + 𝑝
𝐷𝑛+𝑝−1𝑔(𝑧) + 𝜑(𝑧)𝐷𝑛+𝑝𝑔(𝑧).                                (2.8) 

Thus, by noting that 𝜑 ∈ Ω  satisfies the inequality (see, e.g. Nehari [4]) 

 

|𝜑′(𝑧)| ≤
1 − |𝜑(𝑧)|2

1 − |𝑧|2
        (𝑧 ∈ 𝑈)                                                                (2.9) 

and using (2.7) and (2.9) in (2.8), we get 

|𝐷𝑛+𝑝𝑓(𝑧)| = (|𝜑(𝑧) +
1 − |𝜑(𝑧)|2

1 − |𝑧|
|

|𝑧|

[(𝑛 + 𝑝) − |𝑛 + 3𝑝||𝑧|]
) |𝐷𝑛+𝑝𝑔(𝑧)| (2.10) 

which upon setting 

|𝑧| = 𝑟  𝑎𝑛𝑑  |𝜑(𝑧)| = 𝜌     (0 ≤ 𝜌 ≤ 1) 

leads us to the inequality 

|𝐷𝑛+𝑝𝑓(𝑧)| ≤
𝜙(𝜌)

(1 − 𝑟)(𝑛 + 𝑝) − |𝑛 + 3𝑝|𝑟
|𝐷𝑛+𝑝𝑓(𝑧)|                            (2.11) 

where 

𝜙(𝜌) = −𝑟𝜌2(1 − 𝑟)[(𝑛 + 𝑝) − |𝑛 + 3𝑝|𝑟]𝜌 + 𝑟                                       (2.12) 
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takes its maximum value at 𝜌 = 1 with  𝑟1 =  𝑟1(𝑛, 𝑝) is given by(2.2). Furthermore, if 

0 ≤ 𝜌 ≤ 𝑟1(𝑛, 𝑝), then the function 𝜑(𝜌) defined by 

𝜓(𝜌) = −𝜎𝜌2(1 − 𝜎)[(𝑛 + 𝑝) − |𝑛 + 3𝑝|𝜎]𝜌 + 𝜎                                              (2.13) 

is seen to be an increasing function on the interval 0 ≤ 𝜌 ≤ 1 so that 

𝜓(𝜌) ≤ 𝜓(1) = (1 − 𝜎)(𝑛 + 𝑝) − |𝑛 + 3𝑝|𝜎    0 ≤ 𝜌 ≤ 1; (0 ≤ 𝜌 ≤ 𝑟1(𝑛, 𝑝)). 

Hence upon setting 𝜎 = 1  in (2.13) we conclude that (2.1) of Theorem 2.1 holds true for 

|𝑧| ≤ 𝑟1(𝑛, 𝑝) where 𝑟1(𝑛, 𝑝) is given by (2.2) this completes Theorem 2.1. Setting  𝑝 =

 1 in Theorem 2.1 we get 

Corollary 2.1 Let the function 𝑓 ∈ ∑  1 and suppose that 𝑔 ∈ 𝑀𝑛. If 𝐷𝑛𝑓(𝑧) is majorized 

by 𝐷𝑛𝑔(𝑧) in 𝑈, then 

|𝐷𝑛𝑓(𝑧)| ≤ |𝐷𝑛𝑔(𝑧)|  𝑓𝑜𝑟  |𝑧| ≤ 𝑟2, 
where 

𝑟2 =
𝑘 − √𝑘2 − 4𝑛|𝑛 + 3|

2|𝑛 + 3|
  𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 (𝑘 = 2 + (𝑛 + 1)|𝑛 + 3|), 

𝑛 is integer number. 
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COMPETIVITY OF LIBYAN OIL IN THE WORLD MARKET 

Dr. Abdussalam Bashir Ishtewe Bashir 

Abstract .The wealth of the Middle East is derived from the production and export of 

oil and gas. The hydrocarbon industry impacts significantly on the region, through the 

wealth that it generates for the governments of the oil-rich countries, the movement of 

labour, flows of capital (both investment and economic assistance) and to a lesser 

extent flows of trade. In recent years many of the oil-rich countries in the region have 

attempted to diversity their economies. 

Oil prices have undergone sharp and sudden fluctuation since the discovery of 

oil until the present .These fluctuations are a result of a combination of factors 

including the relationship between supply and demand, political and climatic factors. 

The analysis of the economies of Arab oil-producing countries highlights the 

dependency on the export of the oil only. Furthermore, price fluctuations are found to 

lead to long-term damage to these countries as oil and financial returns constitute the 

primary resource to finance economic development in these countries and financing of 

investment in the oil sector.  

Key words: Arab oil, the oil price, oil as competitive product. 

Introduction 

The Middle East regions in general have experienced a considerable growth of 

the oil revenues. As a result, the economic growth performance of the Middle East 

countries in the 1960s was the highest in the world at 6.0 percent per worker per year. 

Moreover, large oil revenues sustained the boom in the 1970s.11 Such a rapid 

economic growth has led to the economic modernization in terms of the development 

of the infrastructure, construction of new schools, universities, hospitals etc, 

In the two decades following the 1969 revolution Libya was transformed from 

an underdeveloped backwater into a modern socialist state. The industrial structure 

moved beyond the first stage of development, where local raw materials are 

transformed into goods for domestic market. This situation is associated with political 

independence and a growth in national and per capita income. 

The changes were made possible in large measure by hydrocarbon wealth. At 

independence in 1951 the country was one of the worlds poorest and is now one of the 

most prosperous in capita terms. By the 1980s the progress of the Libyan economy 

was a reflection of the increased oil prices, which helped the diversification of the 

economy and gave a higher potential for industrial development.2 The income from 

the oil and gas exports has enabled the maintenance of a large public sector with 

extensive government investment in health, education, agriculture and non-oil related 

industries. By 2008 it was classified by the IMF amongst the 32 richest economies.3 

                                                           
1 T M. Yousef, ‘Development, Growth and Policy Reform in the Middle East and North Africa since 

1950’, in Journal of Economic Perspectives, Vol. 18, No 3 (Summer 2004), pp 91–116: at p 96 
2 Ghanem S., “Changing planning policies in Libya in Bureau”, M. (eds.) planning and development 

in modern Libya, Menus Press, London, 1985. p. 220 – 229.  
3 IMF Advanced Economies list World Economic Outlook, database – WEO Groups and Aggregates 

Information, April, 2008.  
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Furthermore, the IMF forecast that Libya would be the only developed economy to 

enjoy continuous growth rates through the 2009 financial crises. Internationally, along 

with its educated some English-speaking population, moderate local costs, good airline 

connections and telecommunications. Impacts on Libya are more distinct and occur 

across economic, social and environmental dimensions of sustainable development. 

According to final report October 2009, the oil sector provides around 70% of 

GDP, having increasing from 50% in 2002 in line with rising oil prices.4 Prior to the 

2011 revolution, the government had announced plans to increase oil production 

capacity to 2.5 million barrels per day (bpd) by 2015, but oil production and sales were 

almost brought to a halt by the political unrest.  

 

2. Fierce competition between the international companies to share the 

reconstruction cake of Libya 

Fierce competition among global companies to share the cake of reconstruction 

in Libya started at the beginning of 2012. Experts estimate that reconstruction after 

Gaddafi will reach USD80bn; however, the restructuring of the economy is highly 

dependent on revenues from exports of oil and LNG gas to Europe. Many international 

oil companies, such as BP, Shell, Conoco, Mobil, the Italian ENI and France’s Total, 

are at the forefront of global economic institutions and companies attempting to build 

a presence in Libya.5 

Geological studies indicates that Libyan proven oil reserves exceed 42 billion 

barrels of crude oil, which are the largest on the African continent. In terms of natural 

gas Libya has reserves estimated at 3.1 trillion cubic feet. However, the proven 

reserves are liable to be an underestimate of actual reserves as much of the country has 

not yet been explored.6 

 

2.1. New challenges in the oil market 

In terms of demand, the International Energy Agency (IEA) estimates that the 

total global consumption of oil in 2012 was 90.5 million bpd, and that consumption 

will increase annually at a rate of between 0,7% to 0.9% over the following five years 

.7This annual increase in consumption will come from countries outside the 34 

industrialized countries of the Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD). 

On the supply side, the energy market, particularly oil and gas is undergoing 

significant changes. The two main changes are new technology and new investment in 

conventional sources.8 

 According to special report in March 2013, the estimated US production of oil 

at the end of 2012 was 7 million bpd, the highest production level since 1993.9 This 

production will cover 83% of the country’s needs. In its latest report the IEA expects 

                                                           
4 World Economic Outlook, April, 2010. 
5 Rumi, Nawaf, OPEC and the Arab Oil Prices, the first edition- the Mass Publishing House, Tripoly, 

2000,p.383.  
6 Quraishi, Fawzi,The Historical Evolution of Crude Oil Price, Oil and Development Magazine Third 

Issue, 1978,p.22-33. 
7 Hisham Altawil, Economy in the Middle East,Publications Library Atlas,Damascus,2012,p.53 
8 Abdullah Gwaiz,Capital Markets,Dar Alnashr,Kuwait,2012,p.13. 
9Abdalmalik Radwan , Information Technology Development and Globalization of Information,Dar 

Almaarifa,Beirut,2013,p.39. 
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that US production will be higher than Saudi production in 2020 and be an exporter in 

2030.10The reason for these changes is the technological developments that make it 

possible to extract oil (and gas) from shale economically at a cost ranging between 

USD 44 and 68. 

In addition to the US, there are large shale deposits in South Africa, China and 

Argentine. At the same time, the Canadian government is developing the technology 

to exploit oil sands. Furthermore, new technologies have allowed the extraction of 

heavy oil from deep waters of Brazil and Venezuela. 

The political instability in the Middle East, which could affect oil supply, has an 

overwhelming influence on the price of crude oil. Political unrest in Egypt, Bahrain, 

Libya and Syria grows; it is only natural for oil market participants to grow concerned 

about the political stability of major oil suppliers such as Saudi Arabia, It is important 

to mention the tensions in Libya from the beginning of the year 2011. Libya had 

shutting down their oil production, motivated by events in Libya since February of 

2011 resulting in increased demand for oil inventories and hence a higher real price of 

oil. The other major factor in price formation is represented by the demand.  

Crude oil prices have remained relatively stable albeit high in the beginning of 2011, 

with the average selling price about $105 a barrel during the past two years. 11  

At the same time investment in conventional sources has seen or will see 

increased output in a number of countries.  

In 2012, Iraqi production increased to 3.35 million bpd, the highest level since 

1998.12 Furthermore, it is expected to increase to 3.7 million bpd by the end of 2013, 

and to 4 million bpd in 2014. The Libyan production arrived in December 2012 to 1.5 

million bpd, and is planned to reach 1.7 million bpd in 2013. The State of Kuwait is 

planning to increase its production capacity from the current level of 2.9 million bpd 

to 4 million barrels bpd in 2020. These plans have previously been delayed by the 

majority of former deputies of the National Assembly. 

 

2.2. What do these challenges mean? 
The new sources of supply mean that the demand for petroleum from the 

Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) will decline. The production 

quote set by OPEC is 30 million bpd; production has usually outstripped the quotas. 

However, in November 2012 output fell to 30.8 million bpd, the lowest level of the 

year. Significantly, the production of Saudi Arabia, traditionally the swing producer in 

OPEC which allows quotas to be maintained, fell from 10.2 million bpd to 9.5 million 

bpd. Furthermore, demand for OPEC oil is expected by experts to fall to 27.7 million 

bpd in 2013.13 

However, these changes have some positive aspects such as:14  

                                                           
10 Ibid,p.40.   
11 World Economic Outlook, April 2013: Hopes, Realities, Risks. 

12 Abdula Assaf, Organizational Behavior Management in Modern Organizations, Amman publishing 

institution, Amman, 1999.p.18.  

  
13 Majdi Abd Alwahab,The Pricing of Crude Oil,Research presented to the Symposium on Arab oil 

,Baghdad,2012,p.3. 
14 Ibid,p.4. 
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 The emergence of new producers will ease pressure on OPEC, and thus 

all Arab oil producing countries, over the responsibility for the pollution of the 

environment and for increasing prices. 

 There will be lesser pressure within and outside the WTO for the revision 

of prices of oil and gas for domestic use. 

 The coal market will change because of less demand for coal in the US 

but increased demand elsewhere, contributing to increased pollution because using 

coal for energy generation is more polluting than oil.     

 Since new oil production methods are costly, there is a floor below which 

prices cannot fall without making these sources loss-making, thus ensuring a 

prominent role for the Arab oil in the global economy for a long time as a result of its 

lower production cost. 

  

3. Arab Economy And Oil Prices Policy 

Oil is an important strategic commodity affecting on the politics and the 

economy of many countries, at the same time, oil contributes significantly to shaping 

the global economy map. Oil is important because its owners can control and influence 

other economies. The Arab countries have the control 57% of the world’s oil 

reserves.15 

 

3.1. The characteristics of the Arab oil 

Arab oil, in general, and Libyan oil, in particular, has a number of characteristics 

that make it very competitive in the world market. These include:16 

1. less impurities contents in arab oil. 

2. Arab oil is located in ideal geological reservoir with appropriate pressure to 

help the flow of oil on a regular basis and it is close to the surface; all of which reduce 

production costs. 

3. Arab oil has higher productivity of oil wells. 

4. The geographical location of the Arab oil fields is near the coast, such as the 

coast of the Arabian Sea, the Gulf of Suez and the coast of north-west Africa, which 

reduces the cost of transportation. 

5. The magnitude of the Arab oil reserves are estimated at more than 57% of 

total worlds reserves 

6. The consumption of the Arab oil in the Arabic countries is only 5%, about 

60% of Arab oil exports are to different countries. 

 

 

 

4. The services sector in Libya  

Services are the second most important sector of economic activity in Libya. 

Measured in nominal terms, the contribution of services to GDP declined to 16% in 

2005, from 46% on average between 1990 and 1999, reflecting the soaring price of oil. 

However, in real terms, output in services grew faster than total GDP, so that the share 

                                                           
15 Adnan Bayati,High Oil Prices ,The magazine of oil and industry,United Arab Emirates,no.430,july 

2006,p.31. 
16 Taha Mamduh,Oil Prices in the World,The magazine of oil and industry,United Arab 

Emirates,no.419,August 2005,16-18. 
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of services reached 45% of real GDP in 2005, from about 40% in the early 1990s 

(figure 1). Despite this increase, the contribution of services to GDP remains below 

the average in upper middle-income countries (53.8%) and MENA countries 

(49.5%).17  

 
Figure 1: GDP components, Real terms 

 

 Source: World Bank. (2006) Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya 

Country Economic Report. Social and Economic Development Group Middle East and 

North Africa Region. 

At 8% of GDP, the agricultural sector contributes to the economy less than the 

average in MENA countries (12.5%) but more than the average of upper middle-

income countries (6%). Agriculture is the second largest resource, after hydrocarbons. 

It produces seasonal food for local market, and raw materials inputs into the agri-

manufacturing industry.18Construction and manufacturing each contribute around 7% 

to GDP (in real terms), a share that has remained largely constant over time. 

In terms of international affiliations, Libya is a signatory of the Greater Arab 

Free Trade Area (GAFTA) and the Arab Maghreb Union (AMU), with ties to the 

Community of Sahel – Saharan States (CEN-SAD) and the Common Market for 

Eastern and Southern Africa (COMESA). It has bilateral trade agreements with 

Morocco and Jordan, and has applied for membership of the World Trade Organization 

(WTO).19 

 

Table 1: Imports and Exports of Goods and Services, Various Years (US $m) 

 

Exports  

Imports 

Hydrocarbon sector 

exports 

Other exports 

Services receipts 

Services payments  

2004 

20.410 

8.768 

19.533 

877 

437 

1.914 

2005 

31.358 

11.183 

30.458 

900 

534 

2.350 

2006 

39.187 

13.062 

38.207 

980 

967 

2.862 

2007 

44.527 

17.401 

43.393 

1.128  

1334 

3.251 

1. Source: IMF Advanced Economies list World Economic Outlook, database – 

WEO Groups and Aggregates Information, April (2008).p.8.  

                                                           
17 Riyad Binjalily,The Future of Services Sector,The Arabic Institute for Planning,Beirut,2010,p.34. 
18 Ibid,p.36. 
19 Sajeev D., The Efficiency of Government Expenditure: Experience from Africa, IMF Working 

paper, 2007, p.25.  
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The country operates a large trade surplus (Table 1). Around 97% of exports are 

oil, natural gas and petroleum-based commodities. The remaining 3% mainly consists 

of agriculture and fisheries products. In 2007, 88% of exports went to EU, with Italy 

as the main destination, followed by Germany, Spain and France.20 

Libya imports a wide range of industrial and agricultural products. In 2007 

18.9% of imports were from Italy, followed by Germany (7.7%), China (7.3%), 

Tunisia (6.8%), France (5.7%), Turkey (5.4%) and the US (4.3%).21 China is now 

Libya’s third largest supplier and the second largest after the EU as a whole. 

The European Union (EU) remains Libya’s largest trading partner. However, 

economic relations between Libya and emerging economies, notably China and 

Turkey, are expanding rapidly. Under Gaddafi, Libya was increasingly positioning 

itself as a gateway to Africa, an image that appeals to the wishes of Turkey and China 

to strengthen their economic foothold on the continent. These economic partners are 

particularly prominent in expanding the construction sector as foreign construction 

firms have been contracted to carry-out the country’s large public infrastructure 

projects. Nevertheless, foreign direct investment (FDI) remains limited, with a few 

exceptions in the hydrocarbon sector.  

Prior to the 2011 revolution, Libya enjoyed the third highest Gross National 

Income (GNI) per capita and the highest human development index (HDI) in Africa. 

In 2010 the country was also enjoying a robust growth of around 7.4% and exhibited 

a high growth trajectory. Furthermore, Libya was expected to achieve all the 

Millennium Development Goals (MDGs) within the 2015 timeframe. Although the 

state provides free universal health care and education to its citizens, the main 

challenge is to improve the quality of both.22 

 

5. Conclusion 

      In general, oil is an important strategic commodity affecting on the politics and the 

economy, at the same time, oil contributes significantly to shaping the Libyan 

economy map and other Middle East countries. oil industry characterized by the huge 

level of investment required, especially in exploration and production phases: in Arab 

countries these cost are estimated up to 45% of the total costs for producing oil. 

However, in other regions about 60-75% of the total investment is needed for 

exploration and production; thus giving a significant advantage to Arab countries. For 

example, a company needs about 90 MMUSD to produce one million barrels of oil in 

the US, but the same company may needs only 5MMUSD to produce the same amount 

in the Arab region. The reason for this variation is the abundance of reserves in Arab 

fields, the ease of extraction of oil and the law wages of labor. All these factors have 

led to lower production costs and higher returns on employed capital. on the other 

hand, the political instability in the most of Middle East countries, As a result of the 

current political crises and unstable conditions in the region could affect oil supply. In 

addition, Libya will be faced with substantial challenges in terms of economic 

reconstruction and reorganisation, while at the same time requiring positive 

engagements with global markets and the international community at some future date, 

in order to rebuild its infrastructure. 

                                                           
20 Ibid,p26. 
21 Najib Issa, Oil and Arabic Trading and Integration Process, p.124, Beirut, 2009.  
22 Abdulmunim Amro,The Prices of the Arabic Oil,Cairo publishing house,Cairo 2011,p.79. 
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 الىاددي مه خالل كتاتً "شزح ديىان المتىثئ" تعض مالمخ التفكيز الىذىي عىد اإلمام

 

 
  مقدمةال

ٚحٌصالس ٚحٌٔالَ ؾٍٝ ِٓ ُأٚطٟ ؿٛحِؽ  حٌلّي هلل حٌٌٞ ؾٍَُّ رخٌمٍُ ؾٍَُّ حإلٔٔخْ ِخ ٌُ ٠ؿٍُ، 

 ِلّي ٚؾٍٝ آٌٗ ٚصلزٗ أؿّؿ١ٓ.١ٓئخ حٌىٍُ 

ِٓ ٔلٛ كػ١ض حٌٍغش حٌؿَر١ش رخ٘ظّخَ حٌؿٍّخء ح٠ٌٌٓ رٌٌٛح فٟ ؿٛحٔزٙخ حٌّظؿيىس فمي  

 آٍَٓس ١َسٌٍغش حٌمَآْ، ِٚغ ؾ١ٍّك ؾٓ كذٍّ ٙٛىًح ِع١ًٕش طؿز١ًَحُؿٚصَف ٚٔمي ٚرالغش ٚأٍٓٛد 

حٌٍغش حٌؿَر١ش  حخكؼ١ٓ ح٠ٌٌٓ أٌٚٛٚحألؿيحى، ٚلي وخْ حإلِخَ حٌٛحكيٞ أكي ٘ئالء حٌزؾٍٝ والَ ح٢رخء 

ح٘ظّخًِخ وز١ًَح، ٚٓؤكخٚي ِٓ هالي ٌ٘ح حٌؿًّ طمي٠ُ ىٍحٓش كٛي ؿٙٛىٖ فٟ حٌٕلٛ ٚحٌٍغش ِٓ 

 ٍّٛ حٌّظٕزٟ هالي وظخرٗ "شَف ى٠ٛحْ حٌّظٕزٟ" ٌ٘ح حٌشخؾَ حٌٌٞ ِأل حٌي١ٔخ ٚشغً حٌٕخّ، ٚلي ص

ؿف ِٓ هالي شؿَ ٍحٍق غٕٟ حٌل١خس رىً ِخ ف١ٙخ ِٓ فَف، ٚكِْ، ٚغٕٝ، ٚفمَ، ٚلٛس، ٚظ

.ّٟ  رخٌؿٕفٛحْ حٌؿخطفٟ، ٚحٌلّخٓش حٌؼخثَس، ٚحٌىز٠َخء حٌؿَر

ٚلي كػٟ ى٠ٛحٔٗ رخ٘ظّخَ حٌؿٍّخء حٌيح١ٍٓٓ فظٛحفَ ؾٍٝ شَكٗ طخثفش ُِٕٙ، ٠ٚؤطٟ  

طصيٜ  فٟ ِميِش ٌٖ٘ حٌطخثفش، ٠ُٚؿيُّ شَكٗ أٚفٝ حٌشَٚف، ٚأوؼَ٘خ طيحٚاًل ٚفخثيًس، ٚف١ٗ ٞحٌٛحكي

ؿَ الٓظمصخثٙخ ِؿظّيًح فٟ ٌ٘ح ؾٍٝ ًٚق أىرٟ ٍف١ؽ، ٚهزَس ٚحٓؿش رخٌشٚٔخليًح ٌز١خْ حٌّؿخٟٔ 

ّٞ َِ٘ف، ٚاْ ّْ ٌغٛ ٗ فبٔٗ ٌُ ٠غفٍٗ وخْ حؾظّخىٖ ؾٍٝ ٌ٘ح حأله١َ ٌُ ٠ىٓ ؤخرم١ْ حٌؿَرٟ، ٚك

خصش ِخ فـخءص حٌّالكػخص حٌٍغ٠ٛش ِزؼٛػش فٟ ػٕخ٠خ شَكٗ ؾٍٝ ٔلٛ ؾفٛٞ، ٚرو اغفخاًل طخِخًّ،

 ٠ظؿٍك ِٕٙخ رخٌٕلٛ.

ّٚ٘خ ؾٍٝ حٌٕلٛ ِطخٌذ،  ؾيس ٚلي لّٔض ىٍحٓظٟ ٌٖ٘ اٌٝ ِزلؼ١ٓ، فٟ وً ِزلغ 

 حٌظخٌٟ:

ٚحٌىظخد، ٚلي لّٔظٗ اٌٝ ػالػش ِطخٌذ:  كيٞححألٚي: ٚؿؿٍظٗ ٌٍظؿ٠َف رخٌّظٕزٟ ٚحٌٛ زلغحٌّ

ٓ ك١خس حألٚي ِٕٙخ هصصظٗ ٌٍلي٠غ ؾٓ ك١خس حٌّظٕزٟ ٚشؿَٖ، ٚحٌؼخٟٔ هصصظٗ ٌٍلي٠غ ؾ

 حٌظؿ٠َف رىظخد شَف ى٠ٛحْ حٌّظٕزٟ. ٚآػخٍٖ حٌؿ١ٍّش، ٚطٕخٚي حٌّطٍذ حٌؼخٌغ حٌٛحكيٞ

حٌّزلغ حٌؼخٟٔ: ٚ٘ٛ رؿٕٛحْ: "حٌيٍحٓش حٌظطز١م١ش ٌز١خْ رؿط حٌـٙٛى حٌٕل٠ٛش ؾٕي حٌٛحكيٞ"، 

ٚ٘ٛ طٕخٚي ؾيس ؿٛحٔذ ِٕٙخ ؾٕخ٠ش حٌٛحكيٞ رخٌشٛح٘ي، ٌِٚ٘زٗ حٌٕلٛٞ، ِٚٛلفٗ ِٓ حٌوالف 

 حٌٕلٛٞ ر١ٓ حٌزصَس ٚحٌىٛفش.
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 المثذث األول

 التعزيف تالمتىثي والىاددي

 حٌّطٍذ حألٚي: 

 ٚشؿَٖ حٌّظٕزــٟ ٚٓىــــَٖ

 حّٓٗ ٚٔٔزٗ:

ُّظٕزِّٟ   ٘ٛ ٌمٌذ ألكّي رٓ  –ٚفظق حٌظخء ٚحٌْٕٛ، ٚؤَ حٌزخء حٌّشيىس  رعُ ح١ٌُّ –حٌ

حٌل١ٔٓ، ٚو١ٕظٗ أرٛ حٌط١ذ، أِخ حّٓٗ فٙٛ أكّي رٓ حٌل١ٔٓ رٓ ؾزي حٌصّي حٌـؿفٟ حٌىٕيٞ 

 .()رٓ َِس رٓ ؾزي حٌـزخٍ، وّخ ٠َٚٞ حرٓ هٍىخْ حٌىٛفٟ، أٚ أكّي

َّ حٌّشٍٙٛ حٌّـّؽ حٌٕٔخرْٛ  ؾ١ٍٗ أٔٗ ٠ُيؾٝ أكّي رٓ  ٠ٚمٛي حٌيوظٍٛ أى٠ذ صؿ١زٟ: "ا

 .()حٌل١ٔٓ رٓ َِس رٓ ؾزي حٌـزخٍ حٌـؿفٟ حٌىٕيٞ حٌىٛفٟ"

ـُْؿفٟ ؿيُّ حٌّظٕزٟ ٘ٛ أرٛ لز١ٍش ِٓ ح١ٌّٓ، ٚ٘ٛ ؿؿفٟ رٓ ٓؿي حٌؿش١َس رٓ ٌِكؾ، ِٓ   ٚحٌ

 .()وٙالْ ِٓ للطخْ

رخٌىٕيٞ ٘ـ(، ٚلي ُؾَف 303)ٕٓش  ٌَُٚي حٌّظٕزٟ فٟ ِلٍش ِٓ ِلخي حٌىٛفش طؿَف رىٕيس، ًٌٚه

 .()ٔٔزش اٌٝ ٌٖ٘ حٌّلٍش

 ٔشؤطٗ ٚٚفخطٗ:

أرٛ حٌط١ذ ريح٠ش حٌمَْ حٌَحرؽ حٌٙـَٞ ٌٚ٘ح حٌؿصَ ٘ٛ حٌؿصَ حٌؿزخٟٓ حٌؼخٟٔ ؾخٕ  

، ٚ٘ٛ ٠ؿظزَ أُ٘ٝ ؾصٍٛ حألىد ٚحٌؿٍُ ()حٌّٔظمٍش حٌٌٞ ُؾَف رؿصَ حٌي٠ٚالص أٚ حإلِخٍحص

 .()فٟ حٌؿخٌُ حإلٓالِٟ

ظؿٍُ ف١ٙخ ىٍّٚ حٌؿٍُ، لخي ؾزي ٠ٔشؤ حٌّظٕزٟ فٟ حٌىٛفش اكيٜ ِٛحطٓ حٌلعخٍس حٌؿزخ١ٓش  

، حٌىٛفش فىخْ ٠ظؿٍُ ىٍّٚ حٌؿ٠ٍٛش شؿًَحأشَحف  ف١ٗ أٚالى دحٌمخىٍ حٌزغيحىٞ: "ٚحهظٍف اٌٝ ُوظَّخ

 .()ٚلخي حٌشؿَ صز١خًّ"ٌٚغًش، ٚاؾَحرًخ، فٕشؤ فٟ ه١َ كخظَس، 

٘ـ" ً٘ذ ِؽ أٍ٘ٗ اٌٝ حٌّٔخٚس، ٚألخَ ف١ٙخ ٕٓظ١ٓ، حهظٍط هالٌّٙخ رخٌزيٚ 312ٚفٟ ٕٓش " 

٠مظزْ حٌٍغش ٚحألهزخٍ كظٝ طّىَّٓ ِٓ ٍِىش حٌٍغش حٌؿَر١ش حألص١ٍش، ػُ ؾخى اٌٝ حٌىٛفش ٕٓش 

ََ رغيحى أٚحهَ ٕٓش "315" ٘ـَ رغيحى رؿي ك١ٓ ٚحٍطلً اٌٝ حٌشخَ ٘ـ"، االَّ أٔٗ 316٘ـ"، ػُ َلِي
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رخى٠ظٙخ ٚكخظَطٙخ، كخفػًخ حٌىؼ١َ ِٓ فص١ق حٌٍغش ٚغ٠َزٙخ، ِٚٓ أشؿخٍ حٌـخ١ٍ٘ش،  ٕمال ر١ِٓظ

 .()ٚحشظغً رفْٕٛ حألىد َِٚٙ ف١ٙخ، ٚطؿخطٝ حٌشؿَ كظٝ فخق أً٘ ؾصَٖ

ٚفٟ حٌشخَ أهٌ ٠ظصً رَإٓخء حٌمزخثً ٚحألغ١ٕخء فّيكُٙ، ٚحطصً ر١ٔف حٌيٌٚش حٌلّيحٟٔ  

، ػُ حٔظمً اٌٝ ِصَ ك١غ وخفٍٛ ()ط٠ٛاًل، لَحرش طٔؽ ٕٓٛحص رلٍذ فؤوؼَ ِي٠لٗ، ٌِِٚٗ ٚلظخ

هش١يٞ، فّيكٗ ٚٔخي ؿٛحثِ ِٕٗ، ٌٚىٕٗ ٌُ ٠ًٕ ِٕٗ ِخ ٍؿخٖ فٙـخٖ رؿي ًٌه، َٚ٘د ِٕٗ اٌٝ حإل

، ِٚىغ ف١ٙخ ٕٓش، ػُ لصي حرٓ حٌؿ١ّي فٟ أٍؿخْ ِٚيكٗ، ػُ حٔظمً اٌٝ ؾعي ()٘ـ350رغيحى ٕٓش 

لخصيًح رغيحى،  ٘ٛ آهَ ِٓ حٌظمخٖ حٌّظٕزٟ، ك١غ طَن ش١َحُؾعي حٌيٌٚش فٟ ش١َحُ، ٌٚ٘ح حأله١َ 

َّيفٍّخ ٍؿؽ ِٓ ؾٕيٖ هَؽ ؾ١ٍٗ فٟ حٌط٠َك ٠َٓش  ُِل ٚٔفَ ِٓ  ِٓ حألؾَحد، فُمظً ٘ٛ ٚحرٕٗ 

غٍّخٔٗ رخٌمَد ِٓ حٌٕؿّخ١ٔش فٟ ِٛظؽ ٠مخي ٌٗ: حٌصخف١ش، ٚل١ً، ك١خي حٌصخف١ش ِٓ حٌـخٔذ 

، ()٘ـ354ي ر١ّٕٙخ ِٔخفش ١ٍ١ِٓ، ٚوخْ ًٌه فٟ ٕٓش حٌغَرٟ ِٓ ٓٛحى رغيحى ؾٕي ى٠َْ حٌؿخلٛ

 ٚ٘ىٌح ؾخٕ حٌّظٕزٟ اكيٜ ٚه١ّٔٓ ٕٓش.

 لع١ش حىؾخثٗ حٌٕزٛس:

َِٚ٘خ حطصخٌٗ رخٌٍّٛن، فمي ل١ً أٗ   َْ َّحلش اٌٝ حٌّـي ٚحٌَفؿش، فٍُ ٠َ غٍض ٔفْ حٌّظٕزت ط

َّّش طّٛكًخ اٌٝ حٌّـّي((  .()وخْ: ))ٌِٕ ٔشؤطٗ وز١َ حٌٕفْ ؾخٌٟ حٌٙ

ٚلي حهظٍفض حٌَٚح٠خص فٟ ٌٖ٘ حٌمع١ش ٚحظطَرض وؼ١ًَح، فمي ل١ً: أٗ حىَّؾخ٘خ كمخًّ، ٚل١ً غ١َ 

 .()٘ـ(: ))٠ُٚلىٝ أّٔٗ طٕزؤ فٟ صزخٖ((429ًٌه، لخي حٌظؿخٌزٟ )ص

 ٌَ َّس فٟ رخى٠ش حٌّٔخٚس، ٚطزؿٗ هٌٍك وؼ١ ٚلخي حرٓ هٍىخْ: ))ٚأّخ ل١ً ٌٗ حٌّظٕزِّٟ؛ ألٔٗ حىَّؾٝ حٌٕز

 .()ذ ٚغ١َُ٘...(ِٓ رٕٟ وٍ

َّ أرخ ِلّي رٓ ؾزي حٌى٠َُ 456ٚؿخء فٟ حٌؿّيس الرٓ ٍش١ك حٌم١َٚحٟٔ )ص  ٘ـ( أ

ِّٟ ِظٕزجًخ ٌفطٕظٗ، ٚلخي غ١َٖ: رً لخي: أٔخ أٚي ِٓ طٕزَّؤ ()حٌٕٙشٍٟ ُٓ ّْ: ))أرخ حٌط١ذ أّخ  ، ُؾُ أ

 .()رخٌشؿَ، ٚحىَّؾٝ حٌّٕزٛس فٟ رٕٟ حٌفص١ص((
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َّٞ )ص ٚلخي حٌيوظٍٛ أى٠ذ صؿ١زٟ  ٘ـ(: ))٠ٚؿظمي أرٛ حٌؿالء 449ؾٓ أرٟ حٌؿالء حٌّؿ

َّٞ أْ ٌ٘ح حٌٍمذ  آٍص ِٓ حٌَّزٛس، ٟٚ٘ ِخ حٍطفؽ ِٓ حألٍض ال ِٓ  –حٌّظٕزٟ  –حٌّؿ

 (.حٌظٕزئ...()

ٚطىٍُ حٌيوظٍٛ شٛلٟ ظ١ف فٟ ٌٖ٘ حٌمع١ش أ٠عًخ، فمخي: ))ٚوخْ طشز١ٙٗ ٌٕفٔٗ فٟ  

ّٛس...((حٌمص١يس رخ١ٌّٔق، ٚرخٌٕزٟ صخٌق ٓززخ  ، أٍحى ()فٟ أْ ٠ظّٙٗ رؿط ِؿخص٠َٗ رخىؾخثٗ حٌٕز

 لٛي حٌّظٕزٟ:

ٍِْض ٔوٍش  ِِٟ رؤ َُِمخ َُّمخَ ح١ٌّٔق ر١ٓ ح١ٌٙٛى    ،()َِخ   ،()االَّ و

 ٚلٌٛٗ:

ٍََيَط ٍشِّأٔخ فٟ ُأ  ُٗخ حٌٍََّٙوح  .()فٟ ػِّٛى وصخٌٍق ٠ٌَذَغ                        ـ

حٌٍمذ، فمخي: ))أِخ ٌمزٗ حٌّظٕزٟ فٙٛ حٌٌٞ ٌّمذ ٔفٔٗ رٗ، أٚ ٌؿً ٠ٚظخرؽ ٓزذ ط١ّٔظٗ رٌٙح  

رؿط حٌّؿـز١ٓ رشؿَٖ ُ٘ ح٠ٌٌٓ ٌمزٖٛ رٗ ًٍِِح ٌؿزم٠َظٗ حٌشؿ٠َش، ٚأٔٗ ٠ؤطٟ فٟ أشؿخٍٖ رخٌّؿـِ 

 .()حٌٌٞ ١ٌْ ٌٔخرم١ٗ...((

ٌّ فٟ حٌشؿَ فٍمذ –ٚحهلل أؾٍُ  –ٚحٌٌٞ غَٙ ٌٟ  حٌّظٕزٟ  أْ ٌ٘ح حٌٍمذ لي أطٍك ؾ١ٍٗ؛ ألٔٗ ٔز

ٍْ 468حٌٛحكيٞ )ٔفٔٗ ٠ش١َ اٌٝ طز١ؿش شؿَٖ، ٌٚ٘ح ِخ أّويٖ  ٘ـ( رمٌٛٗ: ))وخْ صخكذ ِؿخ

َْٔزْك ا١ٌٙخ ىل١مش، ٌٚمي صيق ِٓ لخي:ِوظَؾش ري٠ؿش  ، ٌٚطخثف أرىخٍ ِٕٙخ ٌُ ٠ُ

 ٍََِ ُّٜ حٌََّأخ  ََٟػ خ ُّ  حٌّظٕزٟ خٔ ٍَْػ أ َّْىِزَٜ ٠ٌُِ خ ِْـََِ حٌ   خ

ِْٓىٌََٚ ٌِّزِٔ َِِْٖؿفٟ ِش َُٛ٘   .()ٟ((خَِٔؿَّفٟ حٌْ ُٗحُطَِـِْؿُِ ْصََََٙغ  ــ

 ٗ:ـػمخفظ

ؿ١ّؿٙخ أْ أرخ حٌط١ذ حٌّظٕزٟ وخْ ًو١خًّ، فطٕخ ٌِٕ صغَٖ، ٌِٛؿًخ رخٌؿٍُ  أػزظض حٌَٚح٠خص 

ٚأؾخٔٗ فٟ ٌ٘ح حٌظلص١ً شٛلٗ حٌىز١َ اٌٝ حٌؿٍُ، فىخْ رٌٌه ٍحٓوًخ فٟ ؾٍُ ٚحٌؼمخفش ٚحألىد، 

ٍُِّخًّ ٌّٔخثٍٗ ؾٍٝ حٌٌّ٘ذ حٌىٛفٟحٌٕلٛ،  ؾٓ شٟء اال حٓظشٙي ٌٗ رىالَ ، ٚوخْ ال ٠ُٔؤي ()ٚ

ٔمال ؾٓ حٌش١ن أرٟ ؾٍٟ حٌفخٟٓ أٔٗ  لٛي حرٓ هٍىخِْٓ حٌٕػُ ٚحٌٕؼَ، ِّٚخ ٠يّي ؾٍٝ ٌ٘ح حٌؿَد 

ـٍَْٝفمخي حٌّظٕزٟ فٟ حٌلخي:  ِفْؿٍَٝ؟ حٌـّٛؼ ؾٍٝ ُْٚلخي ٌٗ ٠ًِٛخ: "وُ ٌٕخ ِٓ  ، ()ِك

ََْرٝ أْ أؿي ٠ٌٌٙٓ حٌـّؿ١ٓ  ؾٍٝ ، لخي حٌش١ن أرٛ ؾٍٟ: فطخٌؿض وظذ حٌٍغش ػالع ١ٌخٍي()ِٚغ
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ًوخثٗ، ٚلٛس حٓظ١ؿخرٗ، ِّٚخ ًوَٖ رؿط حٌَٚحس ؾٓ لٛس كفع  ، ٌٚ٘ح ى١ًٌ ؾٍٝ()ػخٌؼًخ، فٍُ أؿي"

ٍَّحل١ٓ أهزَٖ ًٌ رىظخد ٔلٛ ِٓ ػالػ١ٓ  حٌّظٕزٟ أْ أكي حٌٛ أْ أرخ حٌط١ذ وخْ ؾٕيٖ ٠ًِٛخ، فـخءٖ ٍؿ

ٍٍَّٚلش ٌز١ؿٗ، فؤهٌ أرٛ حٌط١ذ حٌىظخد، ٚألزً ٠َحؿؽ صفلخطٗ، ف صخكذ حٌىظخد ًٌه  ّخ ِ

حٓظؿـٍٗ لخثاًل: ٠خ ٌ٘ح ٌمي ؾطٍظٕٟ ؾٓ ر١ؿٗ، فبْ وٕض طزغٟ كفػٗ فٟ ٌٖ٘ حٌفظَس حٌمص١َس فٌٌه 

ٍَّحق: ١ىْٗ وٕض كفػظٗ فّخ ٌٟ ؾ١ٍه، لخي حٌَؿً: أؾطفب: رؿ١ي ؾ١ٍه، لخي حٌّظٕزٟ ، لخي حٌٛ

ٗ فـؿٍٗ فٟ حٓظٍز صفلخطٗ ٚحٌغالَ ٠ظٍٛ ِخ رٗ كظٝ حٔظٙٝ اٌٝ آهَٖ، ػُفؤِٔىض حٌىظخد أٍحؿؽ 

أٔٗ ِٓ ُكّفخظ حٌٍغش  ، ٚلخي ؾٕٗ ؾزي حٌمخىٍ حٌزغيحىٞ: "ٚؿٍّش حٌمٛي ف١ٗ()ٌشؤٔٗ ٗ، ِٚعَُّٝو

ٍُٚحس حٌشؿ  .()حٌٌ٘زٟ رخألى٠ذ، ٚلخي ؾٕٗ: "ٚوخْ ِٓ أًو١خء ؾصَٖ" ، ٚٔؿظٗ()َ"ٚ

 ً:ـديىاو

ى٠ٛحْ وخْ ٘ٛ أٚي ِٓ ؿّؿٗ ٍٚطَّزٗ ٚلَأٖ حٌٕخّ ؾ١ٍٗ، ٚأٍِٝ شَكًخ ٌزؿط  ٌٍّظٕزٟ 

حٌي٠ٛحْ ؾٓ أرٟ حٌط١ذ ػمخص، ُِٕٙ أرٛ حٌفظق حرٓ أر١خطٗ، ٚٔخلشٗ ف١ٙخ ِٓ أهٌٚح ؾٕٗ، ٚلي ٍٜٚ 

٘ـ( حٌٌٞ ِٔي 375ؿٕٟ حٌٌٞ شَكٗ ٚٔخغَٖ فٟ وؼ١َ ِٓ أر١خطٗ، ٚؾٍٝ رٓ كِّس حٌزصَٞ )ص 

 .()ىحٍٖ ك١ّٕخ ليَ رغيحى رؿي ِغخىٍطٗ ِصَ، ٚرمٟ ظ١فٗ اٌٝ أْ ٍكً اٌٝ رالى فخٍّحٌّظٕزٟ 

١ٓ ِٕػِٛش، ٠لظً فٓ حٌّي٠ق ِٚخ ٚلي رٍغض ِعخ١ِٓ ٌ٘ح حٌي٠ٛحْ لَحرش ِجظ١ٓ ٚػّخٔ 

٠ظصً رٗ ِٓ ل٠َذ أٚ رؿ١ي ٔصف ٌ٘ح حٌّـّٛؼ، ٠ٚظُٛؼ ؾٍٝ ٔلٛ ِخثش ِمطٛؾش ؾٍٝ ٓخثَ 

فٟ ٔخك١ش، ٚر١ٓ حٌفْٕٛ ر١ٓ حإلهٛح١ٔخص ٚحٌفو٠َخص ٚحٌٛؿيح١ٔخص ٚحٌّطخٌؽ حٌو٠َّش ٚحٌغ١ٌِش 

 .()حٌٛصف ٚحٌَّحػٟ ٚحٌٙـخء فٟ ٔخك١ش ػخ١ٔش

ٟ وؼ١َس، ٟٚ٘ ِٕؼٍٛس فٟ ؿ١ّؽ لصخثيٖ، ٚلي أهَؽ حٌّظٕزٟ رؿط ٌٖ٘ ٚحٌِلَىُ فٟ شؿَ حٌّظٕز

حٌلىُ ِوَؽ حٌّؼً حٌّعَٚد فٔخٍص ؾٍٝ أٌٔٓ حٌٕخّ، ٚحٓظشٙي رٙخ حٌىظخد ٚؾٍّخء حٌؿَر١ش 

فٟ وظخرخطُٙ ِٕٚخلشخطُٙ، ٚلي ٚصف أرٛ حٌزمخء حٌؿىزَٞ كىُ حٌّظٕزٟ رخٌٕٛحىٍ حٌظٟ طوَق 

حٌلٌحق رّؿَفش حٌشؿَ ٚحٌٕمخى أْ ألرٟ حٌط١ذ ٔٛحىٍ ٌُ طؤص فٟ  حٌؿمٛي، لخثاًل فٟ ًٌه: "ٚلي أؿّؽ

 شؿَ غ١َٖ، ٟٚ٘ ِخ طوَق حٌؿمٛي، ِٕٙخ:

 ٍَ ُٓفٙخُء لٛ  ُٖ َّ ٍَ َؿ  ُٚؿَ

 

 

ُٓ فٟ ٚؿٗ حٌفظٕٝ شَفًخ ٌٗ ِٕٚٙخ:  ِٚخ حٌلٔ

 

 

ََٚىْؼ ش١جًخ ّْٓؿَض رٗ ِٕٚٙخ:  ُٖ ٌْ ِخ طَح  ُه

 

 

ًَّ ؾظُزه ِلٌّٛى ؾٛحلُزٗ :ِٕٚٙخ   ٌؿ

                                           
111219120

24103

31389

412317

5604

615



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 15 

 
0.8  

51 

 

tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                       120             

 

 ِٕٚٙخ:

ِٓ َُ َُِحُى حٌٕفّٛ أصغ ٚ 

 

 أْ ٔظؿخىٜ ف١ٗ، ٚأْ ٔظفخٔٝ 

 

 ِٕٚٙخ:

 ٌٚٛال حٌّشمش ٓخى حٌٕخّ وٍُٙ

 

َُ لظَّخُيفحٌـُٛى ٠ُ  َُ ٚحإلليح  ِم

 

 ِٕٚٙخ:

ٍَاًح غ َُٚ َِ  خَِص فٟ شٍَف 

 

َِـُرّخ ىْٚ حٌُّ فال طمٕؽ  ٛ 

 

زي٠ٓ حٌٌّٛٛى٠ٓ ٚحٌّليػ١ٓ ٌُ ـفٌٙح حٌٌٞ ٌُ ٠ؤِص شخؾَ رّؼٍٗ ... ٌٚٛ طصفلض ىٚح٠ٚٓ حٌّ 

حٌفعً ر١ي حهلل ٠ئط١ٗ ِٓ ٠شخء، ٠ٚئطٟ حٌلىّش ِٓ  ُِٕٙ رؿط ٌ٘ح ٔخىًٍح، ٌٚىٓ طـي ألكي

 .()٠شخء"

َ فمي أؿّؿٛح ؾٍٝ أٔٗ فٟ حٌّمخَ حألٚي ر١ٓ ؿ١ّؽ حٌشؿَحء ٚفٛلُٙ، شؿأِخ ِمخِٗ فٟ حٌ 

ؾٕي حٌّٛحُٔش ر١ٓ حٌشؿَحء وٍُٙ، لٛي حرٓ ٍش١ك حٌم١َٚحٟٔ: "١ٌْٚ فٟ  ٚأشَٙ حأللٛحي فٟ ًٌه

، ٚحٌزلظَٞ، ٠ٚمخي: أّٔٙخ أهّال فٟ ()أرٟ ٔٛحّ، ػُ كز١ذ حٌٌّٛي٠ٓ أشَٙ حًّٓخ ِٓ حٌلٔٓ

ُِخّٔٙخ هّّٔخثش شخؾَ وٍُٙ ِـ١ي، ػُ ٠ظزؿّٙخ فٟ حالشظٙخٍ حرٓ حٌَِٟٚ ٚحرٓ حٌّؿظِ، فطخٍ حُٓ 

أرٛ  –خٌلٔٓ فٟ حٌٌّٛي٠ٓ ٚحَِة حٌم١ْ فٟ حٌميِخء، فبْ ٘ئالء حٌؼالػش حرٓ حٌّؿظِ كظٝ صخٍ و

ػُ ؿخء حٌّظٕزٟ فّأل حٌي١ٔخ ٚشغً  ال ٠ىخى ٠ـٍُٙٙ أكي ِٓ حٌٕخّ، –ٔٛحّ ٚأرٛ طّخَ ٚحٌزلظَٞ 

، ٚٚصفٗ حرٓ حٌؿّخى حٌلٕزٍٟ رشخؾَ حٌؿصَ، ٚلخي: "١ٌْٚ فٟ حٌؿخٌُ أكي أشؿَ ِٕٗ ()حٌٕخّ"

ِّخ ِؼٍٗ ف  .()م١ًٍ"أريًح، ٚأ

ٌُٚ ٠ْلَع شخؾَ ِٓ شؿَحء حٌؿَد رخال٘ظّخَ ٚحٌيٍحٓش لي٠ًّخ ٚكي٠ؼًخ رميٍ ِخ َكِػٟ رٗ أرٛ  

حٌط١ذ حٌّظٕزٟ، ك١غ ًحؾض شَٙس ى٠ٛحٔٗ ر١ٓ حٌٕلخس ٚحألىرخء ٚحٌٍغ١٠ٛٓ، فخٔىزٛح ؾ١ٍٗ شَكًخ 

ٚٔلٛ، ٚطل١ٍاًل، ِٔظوي١ِٓ فٟ ًٌه وً ِخ ٠ٛصً اٌٝ حٌّؿٕٝ حٌٌٞ ٠مصيٖ حٌشخؾَ ِٓ ٌغش، 

ٚصٍَف، ٚرالغش، ٚغ١َ٘خ ِّخ ٠ظؿٍك رخٌٍغش حٌؿَر١ش ٚأصٌٛٙخ، لخي حرٓ هٍىخْ: "ٚحؾظٕٝ حٌؿٍّخء 

ري٠ٛحٔٗ فشَكٖٛ، ٚلخي ٌٟ أكي حٌّشخ٠ن ح٠ٌٌٓ أهٌص ؾُٕٙ: ٚلفض ٌٗ ؾٍٝ أوؼَ ِٓ أٍرؿ١ٓ شَكًخ 

ًْ ٌ٘ح ريح٠ْٛ غ١َٖ، ٚالشه أٔٗ وخْ ٍؿاًل ِٔؿ ٛىًح، ِخ ر١ٓ ِطٛالص ِٚوظصَحص، ٌُٚ ٠ُْفَؿ

ٍَُُق فٟ شؿَٖ حٌٔؿخىس حٌظخِش" ٚ(). 

ؾّخى حٌّطٍذ حٌؼخٟٔ ِٓ  ٚحٌٌٞ ٠ؿ١ٕٕخ ِٓ ٌٖ٘ حٌشَٚف شَف حٌٛحكيٞ حٌٌٞ ١ٓىْٛ 

 حٌّزلغ حألٚي.
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 المطلة الثاوي

 الىاددي وآثاري العلمية

 اسمً ووسثً:

ِٓ ؾٍّخء  ()٠ٛٗ، حٌّشٍٙٛ رخٌٛحكيٞظُّ٘ٛ ؾٍٟ رٓ أكّي رٓ ِلّي رٓ ؾٍٟ رٓ ِ 

ََ أوؼَ ِٓ طَؿُ ٌٗ، اال حٌمفطٟ فٟ أزخٖ حٌَٚحس ٠ٕفَى رظى١ٕظٗ  ًََو ١ٔٔخرٍٛ، و١ٕظٗ أرٛ حٌلٔٓ ٘ىٌح 

 .()أرخ حٌل١ٔٓ

َِظ٠ُّٛٗ، ٚ٘ٛ حٌـي  ، ٚحٌٛحكيٞ ل١ً: ٔٔزش اٌٝ حٌٛحكي ()أِخ ٔٔزٗ فمي ل١ً: حٌّظُّٛٞ ٔٔزش اٌٝ 

ََس ٘ٛ حرٓ ك١يحْ ر()رٓ حٌي٠ًِّ رٓ َِٙس ْٙ َِ ، ٚلي حشظَٙ ()ٓ ؾَّٚ رٓ حٌلخف رٓ لعخؾٗ، ٚ

حٌٛحكيٞ رٌٖٙ حٌٕٔزش أوؼَ ِٓ غ١َ٘خ، ٚح١ٌٕٔخرٍٛٞ ٔٔزش اٌٝ ١ٔٔخرٍٛ أشَٙ ِيْ هَحٓخْ 

، ٚحٌشخفؿٟ ٔٔزش اٌٝ حإلِخَ أرٟ ؾزي حهلل ِلّي رٓ اى٠ٍْ حٌشخفؿٟ، ٚلي وخْ حٌٛحكيٞ ()رفخٍّ

وَ فٟ فمٙخء حٌشخفؿ١ش فٟ ؾيى وز١َ ِٓ حٌّظفم١ٙٓ فٟ حٌٌّ٘ذ حٌشخفؿٟ، فمي ًشخفؿٟ حٌٌّ٘ذ ِٓ 

 .()وظذ حٌطزمخص

َِّٔ()وّخ ٠ٕٔذ اٌٝ حٌؿٍَٛ حٌظٟ ٠ـ١ي٘خ ف١مخي: حٌٕلٛٞ  ، ٚشن ()، وّخ ٠ُٕٚؿض رخٌّف

(، ، ٚحٌّليِّع)()، ٚحإلِخَ حٌىز١َ()، ٚحإلِخَ حٌؿالِش()، ٚاِخَ ؾٍّخء حٌظؤ٠ًٚ()حٌظف١َٔ

ُّصِّٕف  .()، ٚحٌفم١ٗ()ٚحإلِخَ حٌ
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 ً:ـأشهز شيىخ

أهٌ حٌٛحكيٞ حٌؿٍُ ؾٓ ؿّخؾش ِٓ أشَٙ ؾٍّخء ؾصَٖ ح٠ٌٌٓ ٌُٙ طّّىٓ ٚحّطالؼ ٚحٓؽ  

 فٟ ؾٍَٛ ِظؿيىس، ِٚٓ ٘ئالء حٌش١ٛم:

أرٛ حٌفعً حٌؿَٚظٟ: ٘ٛ أكّي رٓ ِلّي رٓ ؾزي حهلل حٌٕٙشٍٟ حٌشخفؿٟ حٌّؿَٚف رخٌصفخٍ،  -1

، أهٌ ؾٕٗ حٌٛحكيٞ حٌٍغش، ٚالُِٗ ًُِٕخ ط٠ٛاًل، ()٘ـ425ش١ن حألىد فٟ ؾصَٖ، طٛفٟ ٕٓش 

أىهً ؾ١ٍٗ ؾٕي طٍٛؼ حٌشّْ، ٚأهَؽ ٚفٟ ًٌه لخي حٌٛحكيٞ: "ٚوٕض لي الُِظٗ ١ٕٓٓ 

ٌغَٚرٙخ، أّٓؽ، ٚألَأ، ٚأؾٍك، ٚأكفع، ٚأرلغ، ٚأًحوَ أصلخرٗ ِخ ر١ٓ طَفٟ حٌٕٙخٍ، ٚلَأص 

 .()ؾ١ٍٗ ِٓ حٌيٚح٠ٚٓ ٚحٌٍغش ..."

، ٘ٛ أكّي رٓ ِلّي رٓ ارَح١ُ٘، وخْ أٚكي ُِخٔٗ فٟ حٌظف١َٔ ٚحٌؿَر١ش، أرٛ آلخق حٌؼؿٍزٟ -2

، ٌٚمي أػٕٝ ؾ١ٍٗ حٌٛحكيٞ وؼ١ًَح فٟ ِميِش حٌز١ٔط، ٚلَأ ؾ١ٍٗ ِٓ ِصٕفخطٗ ()٘ـ427طٛفٟ ٕٓش 

 .()حٌىز١َ ٖأوؼَ ِٓ هّّٔخثش ؿِء ِٕٙخ طف١َٔ

، لخي فٟ ِميِش حٌز١ٔط: "ٚأِخ ، لَأ ؾ١ٍٗ حٌٛحكيٞ حٌمَآْ()أرٛ حٌمخُٓ حٌزٔظٟ ؾٍٟ رٓ أكّي -3

حٌمَآْ، ٚلَحءحص حألِصخٍ، ٚحهظ١خٍحص حألثّش فبٟٔ حهظٍفض اٌٝ حألٓظخً أرٟ حٌمخُٓ ؾٍٟ رٓ أكّي 

 .()ٚلَأص ؾ١ٍٗ حٌمَآْ هظّخص وؼ١َس ال ُطلصٝ" –ٍكّٗ حهلل  –حٌزٔظٟ 

ُِٞ، ٘ٛ ؾٍٟ رٓ ِلّي رٓ ارَح١ُ٘، وخْ أرَؼ أً٘ ُِخٔٗ -4 ُْٕي ُٙ فٟ ٌطخثف حٌٕلٛ  أرٛ حٌلٔٓ حٌُم

ٚحٌّؿخٟٔ، لخي حٌٛحكيٞ فٟ  ،حٌظص٠َفٚ، ٚلَأ ؾ١ٍٗ حٌٛحكيٞ ؿٛحِؽ حٌٕلٛ، ()ٚغٛحِعٗ

ّٚٓؿض ِٕٗ أوؼَ ِصّٕفخطٗ  ِميِش حٌز١ٔط: "ؾٍَّمُض ؾٕٗ ل٠َزًخ ِٓ ِخثش ؿِء فٟ حٌّٔخثً حٌّشىٍش،

 ".()فٟ حٌٕلٛ، ٚحٌؿَٚض، ٚحٌؿًٍ

ؾ١ٔٝ رٓ أرٟ حٌلخؽ، وخْ ش١ن حٌّخٌى١ش أرٛ ؾَّحْ حٌّغَرٟ حٌّخٌىٟ، ٘ٛ ِٛٓٝ رٓ  -5

ََ رغيحى، طٛفٟ  حٌٕلٛ، لخي ؾٕٗ فٟ ِميِش حٌز١ٔط:  ٞ، ىٍّ ؾٕٗ حٌٛحكي()٘ـ430رخٌم١َٚحْ، َٚلِي

 .()"ٌٚمي صلزظٗ ِيس ِمخِٗ ؾٕئخ كظٝ حٓظِٕفض ُغٍَ ِخ ؾٕيٖ"
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 ذي:ـتالمي

 :ُِٕٙ ،ٌَ  أهٌ ؾٓ حٌٛحكيٞ هٌٍك وؼ١

٠ٛٓف رٓ ؾٍٟ رٓ ؿزخٍس حٌّغَرٟ، ش١ن حإللَحء، وؼ١َ حٌظَكخي فٟ أرٛ حٌمخُٓ حٌٌٌٟٙ، ٘ٛ  -1

 .()٘ـ، ٍٜٚ حٌمَحءس ؾٓ حٌٛحكي465ٞطٍذ حٌمَحءحص حٌّشٍٙٛس ٚحٌشخًس، طٛفٟ ٕٓش 

أرٛ حٌفعً ح١ٌّيحٟٔ، صخكذ ِـّؽ حألِؼخي، ٘ٛ أكّي رٓ ِلّي حهظّص رصلزش حٌٛحكيٞ،  -2

 .()٘ـ518ٚلَأ ؾ١ٍٗ، طٛفٟ ٕٓش 

خفَ رٓ آّخؾ١ً حٌفخٍٟٓ، وخْ اِخًِخ فٟ حٌلي٠غ ٚحٌزالغش ٚحألىد، فم١ًٙخ أرٛ حٌلٔٓ ؾزي حٌغ -3

 .()٘ـ529شخفؿ١ًخ، طٛفٟ ٕٓش 

خٟٔ، ٘ٛ أرٛ ٔصَ ِلّي رٓ ؾزي حهلل حٌشخفؿٟ، ِفظٟ ١ٔٔخرٍٛ فٟ ؾصَٖ، ّٚٓؽ ١حألٍغ -4

 .()٘ـ529حٌلي٠غ ؾٓ حٌٛحكيٞ ٍٜٚٚ ؾٕٗ، طٛفٟ ٕٓش 

لّي حٌشخفؿٟ، حٌّفظٟ، اِخَ ؿخِؽ ١ٔٔخرٍٛ، حٌوٛحٍٞ، ٚ٘ٛ أرٛ ِلّي ؾزي حٌـزخٍ رٓ ِ -5

 .()٘ـ536ٚطٛفٟ ٕٓش 

 ً:ــوفات

٘ـ( رؿي ِؿخٔخس ِؽ 468فٟ شَٙ ؿّخىٜ ح٢هَس ٕٓش ) –ٍكّٗ حهلل طؿخٌٝ  –ٚفخطٗ وخٔض  

حٌَّض ؾٓ ؾَّ ٔخِ٘ حٌٔزؿ١ٓ، لخي حرٓ هٍىخْ: "ٚطٛفٟ ؾٓ َِض ط٠ًٛ فٟ ؿّخىٜ ح٢هَس 

 .()١ٔٔخرٍٛ"ٕٓش ػّخْ ٚٓظ١ٓ ٚأٍرؿّخثش رّي٠ٕش 

 آثاري العلمية:

ٚلي كخٌُٚض فٟ ٌ٘ح حٌزلغ أْ ٌمي أٌّف حٌٛحكيٞ فٟ حٌظف١َٔ ٚحٌلي٠غ ٚحٌٕلٛ ٚحألىد،  

، ِٕٚٙخ ِخ ()أكصٟ آػخٍ حٌٛحكيٞ ِٔظوٍصش ٌٖ٘ ح٢ػخٍ ِٓ وظذ حٌظَحؿُ حٌظٟ حطٍؿض ؾ١ٍٙخ

 وخْ ِطزٛؾًخ، ٟٚ٘: 

 ِـٍيحص.ح١ٌٓٛط فٟ طف١َٔ حٌمَآْ حٌى٠َُ، ٠ٚمؽ فٟ أٍرؽ  -1

 حٌٛؿ١ِ فٟ طف١َٔ حٌىظخد حٌؿ٠ِِ، ٚ٘ٛ فٟ ؿِأ٠ٓ. -2

 أٓزخد حٌِٕٚي. -3

 شَف ى٠ٛحْ حٌّظزٕٟ، ٚ٘ٛ فٟ ؿِأ٠ٓ. -4

 ِٕٚٙخ ِخ وخْ ِوطٛطًخ، ٟٚ٘:
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حٌز١ٔط فٟ طف١َٔ حٌمَآْ حٌى٠َُ، ٚ٘ٛ طف١َٔ حٌىز١َ، ٠مؽ فٟ ٓظش ؾشَ ِـٍيًح، ٚال ٠ِحي  -1

 .()ُِوطٛطًخ، ِٚوطٛطخطٗ ُِٛؾش حألؿِحء فٟ ِىظزخص حٌؿخٌ

 وظخد حٌّغخُٞ. -2

 ِؿخٟٔ حٌظف١َٔ. -3

 ٍٓخٌش فٟ حٌزٍّٔش. -4

 كخش١ش ؾٍٝ شَف حٌزٍّٔش. -5

 ؿخِؽ حٌز١خْ فٟ طف١َٔ حٌمَآْ. -6

 شَف لص١يس رخٔض ٓؿخى. -7

 ٍٓخٌش فٟ شَف ؾٍُ حٌظف١َٔ. -8

 وّخ ًوَ حٌؿٍّخء ٌٗ وظذ أهَٜ لخٌٛح ؾٕٙخ أٙخ ِفمٛىس، ٟٚ٘:

 ٔفٟ حٌظل٠َف ؾٓ حٌمَآْ حٌش٠َف. -1

 فعخثً حٌمَآْ. -2

 ِمخطً حٌمَآْ. -3

 حٌلخٚٞ فٟ طف١َٔ حٌمَآْ، أٚ حٌلخٚٞ ٌـ١ّؽ حٌّؿخٟٔ. -4

 حٌظلز١َ فٟ شَف حألّٓخء حٌلٕٔٝ. -5

 وظخد حٌيؾٛحص. -6

 .–صٍٝ حهلل ؾ١ٍٗ ٍُٚٓ  –وظخد طف١َٔ أّٓخء حٌٕزٟ  -7

 حٌّلصٛي. -8

 .2/1028حإلغَحد فٟ حإلؾَحد، ٚلي ًوَٖ حٌٛحكيٞ فٟ شَكٗ ٌي٠ٛحْ حٌّظٕزٟ:  -9

 ِٕٔي حٌظف١َٔ. -10

 حٌظف١َٔ.ِوظصَ  -11

 حٌٕخٓن ٚحٌّٕٔٛم. -12

 .ٚحٌٌٞ ٠ّٕٙخ ِٓ ٌٖ٘ حٌّصخىٍ وظخرٗ شَف ى٠ٛحْ حٌّظزٕٟ ٚ٘ٛ ِٛظٛؼ حٌّطٍذ حٌظخٌٟ
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 المطلة الثالث

 ثيىالتعزيف تكتاب شزح ديىان المت

 عىىان الكتاب وسثة تأليفً:

ٍٛحكيٞ ؾٍٝ أْ ؾٕٛحْ شَكٗ ٘ٛ: "شَف ى٠ٛحْ ٌحطفمض ؿ١ّؽ حٌّصخىٍ حٌظٟ طَؿّض  

ىٚحؾٟ طؤ١ٌفٗ فزؿي أْ كّي حهلل، ٚأػٕٝ ، ٚلي ًوَ حٌٛحكيٞ فٟ ِميِظٗ ٌشَف حٌي٠ٛحْ ()ٟ"ٕزحٌّظ

ًوَ فعً  –صٍٝ حهلل ؾ١ٍٗ ٍُٚٓ  –ِلّي  ؾ١ٍٗ، ٚر١ّٓ فعً حٌٍغش حٌؿَر١ش، ٚصٍّٝ ؾٍٝ ٔز١ٗ

حٌشؿَ ِٚلخٕٓٗ، ػُ ر١ٓ حٔمطخؼ حٌٕخّ ؾٓ ؿ١ّؽ أشؿخٍ حٌؿَد ؿخ١ٍ٘ٙخ ٚآال١ِٙخ ِمظص٠َٓ 

ٍْ  ِٕٙخ ؾٍٝ َُِق رٗ ٌ٘ح حٌشخؾَ، وٌٌه وخْ صخكذ ِؿخ ٍُ شؿَ أرٟ حٌط١ذ حٌّظٕزٟ؛ ًٌٚه ٌلعٍّ 

ِوظَؾش ري٠ؿش ٌٚطخثف أرىخٍ هف١ض ِؿخ١ٔٗ ؾٍٝ أوؼَ ِٓ ٍٜٚ شؿَٖ ِٓ أوخرَ حٌفعالء 

ٚحألثّش حٌؿٍّخء كظٝ حٌفلٛي ِٕٙخ ٚحٌٕـزخء، ٔلٛ: حرٓ ؿٕٟ، ٚأرٟ حٌؿالء حٌّؿَٞ، ٚحٌؿىزَٞ، 

 .()ٝ شَكٗ شَكًخ شخف١ًخاٌ حٌٛحكيٞفظصّيٜ 

ِٓ ٌ٘ح حٌظف١َٔ ٚحٌشَف فٟ ح١ٌَٛ حٌٔخىّ ؾشَ ِٓ شَٙ ٍر١ؽ ح٢هَ  ٚلي لّيٍ ٌٗ حٌفَحـ 

 .()٘ـ462ٕٓش 

 مكاوة الكتاب وآراء العلماء تً:

فٟ حٌشَٚف ٚأوؼَ٘خ طيحٚاًل، ٌٚٗ أٍحٌّظٕزٟ حٌٌٞ صّٕفٗ حٌٛحكيٞ وظخد شَف ى٠ٛحْ  ٠ُؿّي 

، ٚطّّىٕٗ ٖى١ًٌ ؾٍٝ حلظيحٍ ف١ٗ حٌٛحكيٞ أصٕخف حٌؿٍَٛ حٌؿَر١ش، ٌٚ٘ح ١ِِّحطٗ حٌوخصش، فمي ؿّؽ

أ٠عًخ ٚحٌٕلٛ ٚحٌصَف ٚحٌزالغش، ٚ٘ٛ ى١ًٌ ِٓ حٓظمصخء حٌّؿخٟٔ ٚر١خٔٙخ، ٚطٛغ١ف لٛحؾي حٌٍغش 

 ؾٍٝ ًٚلٗ حألىرٟ حٌَف١ؽ ٚهزَطٗ حٌٛحٓؿش، ٚىٍح٠ظٗ حٌؿ١ّمش رؤشؿخٍ حٌؿَد ٌٚغظُٙ، لخي حٌيوظٍٛ

ؼ ِلمك شَف ى٠ٛحْ حٌّظٕزٟ ٌٍٛحكيٞ: "ٚاؿّخؼ ح٠ٌٌٓ طَؿّٛح ٌٗ ؾٍٝ ؾَّ فخٍٚق حٌطّزخ

أرٟ حٌط١ذ  ِىخٔظٗ، ٚؾٍٛ وؿزٗ فٟ حٌٍغش ٚحٌظف١َٔ ٠فَٔ حٌٌِّٕش حٌظٟ حكظٍٙخ شَكٗ ى٠ٛحْ

َّحف ٌ٘ح حٌي٠ٛحْ،  ١ٍَٓٚٚس ٌ٘ح حٌشَف، وّخ ٠ؿًٍ حألٓزخد حٌظٟ ؿؿٍظٗ فٟ حٌَّطزش حألٌٚٝ ر١ٓ ُش

حٌٔخرمش ِؼً شَف ِٓ حأل١ّ٘ش ٚحٌوطٍٛس؛ ألٔٗ ٠ؿَض ف١ٗ ٌٍشَٚف ؾّخ فٟ ٌ٘ح حٌشَف  ٔخ١٘ه

ًوَ أْ: "ِٓ هصخثص شَف حٌٛحكيٞ ؾٕخ٠ظٗ ، ػُ ()حرٓ ؿٕٟ، ٚحرٓ فٍٛؿش، ٚحٌؿَٚظٟ"

رؿخِش أٚ حٌشؿ٠َش ٚحٌٕؼ٠َش حٌظٟ طظّخػً ِؿخ١ٔٙخ ِٚؿخٟٔ  رخٌَؿٛؼ اٌٝ حٌشٛح٘ي حٌمَآ١ٔش، أٚ حٌي١ٕ٠ش

شخؾ٠َظٗ، ٌّٚؽ حٓظ١لخثٗ وّؼً لٌٛٗ: "ٚأصً ٌ٘ح أرٟ حٌط١ذ وؤٔٗ ٠ؿيى ِٕخً٘ حٌشخؾَ، ٍٚٚحفي 

 .()ومٛي حَِة حٌم١ْ...حٌن""(، أٚ ومٌٛٗ طؿخٌٝ)حٌّؿٕٝ، أٚ 
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فٟ شَكٗ ؾٍٝ شَف  ٚححٌّظٕزٟ حؾظّيٍشَف ى٠ٛحْ طصيٚح ًٌوَ أْ أوؼَ ح٠ٌٌٓ  وّخ 

 ٌٚ٘ح ٠يّي ؾٍٝ ؾٍٛ ليٍٖ ؾٍٝ حٌشَٚف ؿ١ّؿًخ. ،()حٌٛحكيٞ

فٟ ِٔظٛف١ًخ، ١ٌْٚ شَكًخ حٌّظٕزٟ أرٟ حٌط١ذ ؾٕٗ حرٓ هٍىخْ: "ٚشَف ى٠ٛحْ ٚلخي  

 .()شَٚكٗ ِؽ وؼَطٙخ ِؼٍٗ"

ًّ حٌشَٚف ٔفؿًخ "ٚأوؼَ٘خ فخثيس شَف حإلِخَ   ّْ ِٓ أؿ وّخ ًوَ صخكذ وشف حٌػْٕٛ أ

 .()٘ـ ١ٌْ فٟ شَٚكٗ ِؽ وؼَطٙخ ِؼٍٗ"468ٕٓش  ٌلٔٓ ؾٍٟ رٓ أكّي حٌٛحكيٞ حٌّظَٛفٝأرٟ ح

 تزتيثً ومىهجً في شزح الديىان:

حٌظخ٠ٍن، ١ٌْٚ كٔذ كَٚف حٌّؿـُ وّخ فؿً حرٓ ؿٕٟ حٌٛحكيٞ كٔذ ٍطزٗ  

اٌٝ ل١ّٔٓ وز٠َ١ٓ: حٌمُٔ حألٚي ِٕٗ ٠ظعّٓ ِخ لخٌٗ حٌشخؾَ فٟ صزخٖ، ٚحٌؿىزَٞ، ٚ٘ٛ ٠ٕمُٔ 

ٚؾشَْٚ  ٍَِش، ٌٚٗ ك١ٕجٌ ِٓ حٌؿَّ حػٕخْاٌٝ أْ ِيف حأل١َِ حٌلٔٓ رٓ ؾز١ي حهلل رٓ طغؾ رخٌ

 ف١ٗ حٌغ٠َذ ٚحٌم٠َذ، ٚحٌّّيٚكْٛ فٟ ٌ٘ح حٌمُٔ ؾخًِخ، ٚلي ٔػّٗ حٌّظٕزٟ ٚ٘ٛ هخًِ، ِيف

 هخٍِْٛ اال ػالػش أٚ أٍرؿش ًوَٚح ل١ٍاًل فٟ حٌظخ٠ٍن.

ٚكظٝ ِمظٍٗ،  ٘ـ337أَِٖ ِٓ ٕٓش ِخ لخٌٗ حٌشخٍؼ رؿي أْ ٔزٗ ٚحٌمُٔ حٌؼخٟٔ ِٕٗ ٠ظعّٓ  

١ٓف حٌيٌٚش حٌلّيحٟٔ حٌٌٞ صلزٗ ف١ٗ ؿّخؾش ِٓ حٌىزَحء ٚحألَِحء ٚحٌٍّٛن أشَُٙ٘  ٚلي ِيف

ال ِٓ ك١خطٗ، ِٚؿخٌُ ٌ٘ح حٌمُٔ ٚحظلش، ٚطخ٠ٍوٗ ِؿَٚف كظٝ اْ حٌمخٍة حٌّلمك  طٔؽ ٕٓٛحص

ٔػّض ف١ٙخ أوؼَ حألكٛحي حٌظٟ خن ِميِخص ط٠ٍٛش طٌوَ ي ف١ٗ لص١يس هخ١ٌش ِٓ حٌظخ٠ٍن، ٠ٕ٘ٚـ

 وٍٗ ِٓ اِالء حٌّظٕزٟ ؾٍٝ ٍٚحس ى٠ٛحٔٗ. حٌمصخثي، ٚلي ٠ىْٛ ًٌه

ف١ٌوَ حٌٛحكيٞ حٌمص١يس وخٍِش ػُ ٠مَٛ رشَف أر١خص حٌمص١يس  أِخ ِٕٙـٗ فٟ شَف حٌي٠ٛحْ 

٠ٚٔظيي ٠مَٛ رظٕخٚي حٌّٔخثً حٌٕل٠ٛش ٚحٌصَف١ش حٌظٟ طظَحءٜ ٌٗ ِٓ هالي حٌشَف، ر١ظًخ ر١ظًخ، وّخ 

ٔلٛ: ١ٓز٠ٛٗ، ٚحٌفَحء، وّخ ٠ٔظشٙي ي٘خ ؾٕي حٌٕل١٠ٛٓ، ـؾٍٝ ِخ ٠ٌ٘ذ ا١ٌٗ رزؿط ح٢ٍحء حٌظٟ ٠

حؾظّيص فٟ ٌٖ٘ رآ٠خص ِٓ حٌمَآْ حٌى٠َُ، ٚحٌلي٠غ حٌش٠َف، ٚرؤشؿخٍ حٌؿَد ٚألٛحٌُٙ، ٚلي 

حرٓ أرٟ حألٍلُ فٟ ر١َٚص، ٔوش ِٓ ى٠ٛحْ حٌّظٕزٟ ٌٍٛحكيٞ، طزؿظٗ ىحٍ حألٍلُ ؾٍٝ ٔحٌيٍحٓش 

 ٚوخٔض ؾيى صفلخطٗ طٔؿًخ ٚه١ّٔٓ ِٚخثش ٚأٌفًخ.
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 شفبء الغلِّة في تحقيق مسألة )أي( المجعولة وصلة

 تأليف: أحمد به محمد الحموي الحنفي

 مه علمبء القرن الحبدي عشر

 هـ(8901)

 توطئـــــة

   

اٌؾّذ هلل سّة اٌؼب١ٌّٓ، أؽّذٖ عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ؽًّذا ؿ١ًّجب ِجبسًوب ف١ٗ، ٚاٌظ٩ح ٚاٌغ٩َ ػٍٝ أفظؼ 

 .إٌبط ٌفًظب ٚلًٌٛب، ٚػٍٝ آٌٗ ٚطؾجٗ أعّؼ١ٓ

ٚثؼذ، فٙزٖ اٌّخـٛؿخ ٔف١غخ ٌـ١فخ فٟ ِغبي إٌؾٛ، ٤ؽّذ ثٓ اٌغ١ذ ِؾّذ ِىٟ اٌؾغ١ٕٟ    

اٌّظشٞ، ِٓ ػٍّبء اٌّز٘ت اٌؾٕفٟ، ٚرٌٛٝ  بط، شٙبة اٌذ٠ٓ، اٌؾّٛٞ ا٤طً،اٌؾّٛٞ، أثٛ اٌؼج

ف ا٦فزبء ػٍٝ اٌّز٘ت اٌؾٕفٟ، ٚدّسط ثبٌّذسعخ اٌغ١ٍّب١ٔخ ثبٌمب٘شح، اٌّزٛفٝ عٕخ صّبْ ٚرغؼ١ٓ ٚأٌ

ػمٛد اٌؾغبْ فٟ لٛاػذ ِز٘ت إٌؼّبْ، ٚرٕج١ٗ اٌغجٟ ػٍٝ ، ٌٚٗ ِظٕفبد ػذ٠ذح ِٕٙب: (1)ٌٍٙغشح

اٌؾىُ وفب٠خ اٌظجٟ، ٚارؾبف ا٤رو١بء ثزؾم١ك ػظّخ ا٤ٔج١بء، ٚاٌمٛي اٌج١ٍغ فٟ ؽىُ اٌزج١ٍغ، ٚفشائذ 

إٌفؾبد اٌّغى١خ فٟ اٌذس ٚاٌّشعبْ فٟ ششػ ػمٛد اٌؾغبْ، ٚارؾبف أسثبة اٌذسا٠خ ثفزؼ اٌٙذا٠خ 

طٕبػخ اٌفشٚع١خ، ٚرؾفخ ا٤و١بط فٟ رفغ١شاْ أٚي ث١ذ ٚػغ ٌٍٕبط، ٚ رز١٘ت اٌظؾ١فخ ثٕظشح 

ا٦ِبَ أثٟ ؽ١ٕفخ، ٚٔغ١ُ اٌشٚػخ اٌؼـشح فٟ رؾم١ك أْ اٌّؼشفخ ٨ رذخً رؾذ إٌىشح، رؼ١ٍك اٌم٩ئذ 

فخ ٌّظٕفٗ ِٛػٛع ػٍٝ ِٕظِٛخ اٌؼمبئذ، رٍم١ؼ اٌفىش ششػ ِٕظِٛخ ا٤صش فٟ اٌؾذ٠ش، اػب

 .(2)اٌذساعخ، ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّظٕفبد

ٚلذ ػَّْذ وزت اٌزشاعُ ػٓ ا٦فظبػ ػٓ ٘زا اٌؼٍُ، ٌُٚ أعذ ٌٗ روش ف١ّب ؿٍؼذ ػ١ٍٗ ا٨ ٘زا   

١ّ٘٤ٚخ ٚا٠ؼبػ اٌّىْٕٛ، ت اٌزشاعُ وب٤ػ٩َ، ٚ٘ذ٠خ اٌؼبسف١ٓ، ا١ٌغ١ش اٌّزٕبصش فٟ صٕب٠ب وز

 .ؿ٩ة اٌؼٍُ رؾم١مٙب ٌزشٜ إٌٛس، ٠ٕٚزفغ ثٙب آصشد اٌّخـٛؽ اع ٘زِٛٛػ

، ٟٚ٘ إٌؾٛفٟ عضئ١خ ِٓ عضئ١بد  أؽّذ اٌؾّٛٞخظظٙب ِئٌفٙب  اٌّخـٛؿخ سغُ طغش٘بٚ٘زٖ  

ٍْ، ِغزؼشًػب خ٩ف إٌؾبح فٟ رٛع١ٙٙب ٌٍّؼٕٝ اٌّشاد. (، فزؾذس ف١ّب ٠زؼٍك ثٙبأٞوٍّخ )  ِٓ ِؼب

ٟ، ا٨ أٔٙب غض٠شح اٌفٛائذ، ع١ٍٍخ اٌّجبؽش، ثذ٠ؼخ اٌّؼبٟٔ ٚاٌّجبٔ لبرٙب اٌظغ١شػذد ٚسٟٚ٘ سغُ    

ِؼب١ٔٙب، دلبئك ػٍٝ وض١ش ِٓ ، فؾٛد إٌؾٛ، ٚرفبع١ش اٌمشآْوزت عّؼٙب ِئٌفٙب ِٓ صٕب٠ب ششٚػ 

ٚ٘زا دافؼٟ فٟ اٌؾشص ػٍٝ اظٙبس٘ب ِؾممخ، ٧ٌفبدح ثّب ؽٛرٗ ِغًّٛػب ِٚجغًٛؿب ٠غٕٟ اٌذاسط 

 ػٓ رزجغ ػششاد اٌىزت.

ِؾفٛظخ فٟ ٟٚ٘ ػٍٝ ؽذ ػٍّٟ أٔٙب ٌُ رؾمك ثؼذ، ٚلذ اػزّذد فٟ رؾم١مٙب ػٍٝ ٔغخخ خـ١خ    
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ِغ ٩ِؽظخ ٚعٛد خزُ ػ١ٍٙب ٠ؾًّ اعُ عبِؼخ  ،ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خاٌٍّه عؼٛد عبِؼخ 

ٌٛؽبد، ٚفٟ وً ٌٛؽخ  خّظٚػذد ٌٛؽبرٙب  ٘ـ،1104وزجٙب )اثشا١ُ٘( عٕخ (، 415ثشلُ ) اٌش٠بع

ص٠بدح ػٍٝ طفؾز١ٓ ِغزمٍز١ٓ ػٓ اٌٍٛؽبد عبثمخ اٌزوش اؽذاّ٘ب فٟ ثذا٠خ اٌّخـٛؽ، طفؾزبْ، 

 ػششعـًشا، ٚفٟ وً عـٍش ِب ٠مبسة ِٓ  عزخ ٚػششْٚ ٚفٟ وً طفؾخٚا٤خشٜ فٟ ٔٙب٠زٗ، 

َّْ ػٍٝ غ٩فٙب:وٍّبد، ٚخـٙب ٔغخٟ ع١ذ ٚاػؼ، وزت إٌض ثبٌّذاد ا٤عٛد،  اهلل  ثغُ))ٚد

، ٚؽًّذا ٌّٓ فزك سْرك ا٤ر٘بْ ٨فزؼبع أثىبس ِؼبْ ػٕٙب ٠ؼ١ك ٔـبق ٚثٗ صمزٟ اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ

ًِب ػٍٝ سعٌٛٗ ِؾّذ اٌزٞ أصاي ثجؼضزٗ غ١ب٘ت اٌشىٛن ٚػٍٝ آٌٗ ٚأطؾبثٗ  اٌج١بْ، ٚط٩ح ٚع٩

  .((اٌز٠ٓ عٍىٛا فٟ ارجبع ٘ذ٠ٗ أؽغٓ اٌغٍٛن، ٚثؼذ

ٚاهلل أػٍُ ثبٌظٛاة ٚا١ٌٗ اٌّشعغ ٚاٌّآة، ٚوُ ِٓ ٘زا فٟ ٚر٠ٍذ إٌغخخ ثؼذ رّبِٙب ثّب ٔظٗ: ))   

َّ فٟ اٌؾم١مخ ثمب٠ب، ٚلذ شٙشد ٘زٖ اٌّغٍخ ِٓ اٌؼذَ اٌٝ اٌٛعٛد ثؼْٛ اهلل  اٌضٚا٠ب ٠ذي ػٍٝ أ

ْْ رّٕمٍذ أؿٛاس٘ب فٟ ا٤ٔظبس، ٚرىبًِ ٩١ِد٘ب فٟ ِـبسػ ا٤فىبس  فٟ آخش ٠َٛ رٞ اٌّؾّٛد ثؼذ أ

اٌؾغخ اٌؾشاَ ٔغضد ثؼْٛ اهلل ٚرٛف١مٗ عبثؼخ اٌغّؼخ صبِٓ ػشش٠ٓ سث١غ ا٤ٚي عٕخ أسثغ ٚأٌف 

ٚاؽذٜ ػششح ػٍٝ ٠ذ اٌؼجذ اٌفم١ش اثشا١ُ٘ غفش اهلل ٌٗ ٘ٛ ٌٚٛاٌذ٠ٗ ٦ٚخٛأٗ ٌٚغ١ّغ اٌّغ١ٍّٓ، 

اٌٗ ا٨َّ اهلل ِؾّذ  ٚع١ذ اٌّشع١ٍٓ آ١ِٓ، ٚطٍٝ اهلل ػٍٝ ع١ذٔب ِؾّذ ٚػٍٝ آٌٗ ٚطؾجٗ ٚعٍُّ ٨

  سعٛي اهلل طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ((.

ػٓ ٔغخخ غ١ش٘ب فٟ فٙبسط اٌّىزجبد اٌزٟ ُرؼَٕٝ ثبٌّخـٛؿبد ا٨َّ أِّٟ ٌُ  اٌذإٚةٚسغُ ثؾضٟ    

 أعذ غ١ش٘ب.

 

 ـٛؽاٌّخ غ٩فطٛسح 
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 طٛسح اٌٍٛؽخ ا٤ٌٚٝ

 

 
 

 

 طٛسح اٌٍٛؽخ ا٤خ١شح
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 النص المحقق:

ثىبس ِؼبْ ػٕٙب أزؼبع ك ا٤ر٘بْ ٨ففزك سْرا ٌّٓ ؽًّذٚ ،ٚثٗ صمزٟ اٌشؽ١ُثغُ اهلل اٌشؽّٓ 

ًِب ػٍٝ سعٌٛٗ ِؾّذ اٌزٞ أصاي ثجؼضزٗ غ١ب٘ت اٌشىٛن ٚػٍٝ آٌٗ  ٠ؼ١ك ٔـبق اٌج١بْ، ٚط٩ح ٚع٩

 .ٚأطؾبثٗ اٌز٠ٓ عٍىٛا فٟ ارجبع ٘ذ٠ٗ أؽغٓ اٌغٍٛن، ٚثؼذ

ـٙبسح ػٕذ اٌى٩َ ػٍٝ لٌٛٗ فٟ ششؽٗ ػٍٝ اٌٙذا٠خ فٟ وزبة اٌ (1)ثٓ اٌىّبيافمذ لبي اٌؼ٩ِّخ    

ُْ ِاٌَٝ اٌظ٩َِّح ٠برؼبٌٝ: ُّْز َُِٕٛا ِاَرا ُل َٓ آ َٙب اٌَِّز٠ )٠ب( ؽشف ٔذاء، ٚ)أٞ( ِٕبدٜ  :ثؤٔؼّٗ ،ا٠٢خ (2)َأ٠ُّ

َّ إٌّبدٜ فٟ اٌؾم١مخ ٘ٛ اٌٛالغ ثؼذٖ، ٚاَّّب فؼٍٛا رٌه  ِفشد ِؼشفخ، ٚ)ِب( ِمؾّخ ٌٍزٕج١ٗ ػٍٝ أ

ْْ ٠غّؼٛا ث١ٓ )٠ب( ٚ)ا٩ٌَ( ِضً لٌٛه: ٠ب اٌشعً، ٚ)اٌز٠ٓ( عّغ )اٌزٞ( ٚ٘ٛ اعُ ِٛطٛي  وشا٘خ أ

شفخ؛ ف٩ رظٍؼ ِٛطًٛفب ٠ؼٕٟ ثبٌّؼشفخ، ُِٚػغ ٚطٍخ ٠ٛطف اٌّؼبسف ثبٌغًّ، ٚ)أٞ( ١ٌظ ثّؼ

 ءإِٛا، أٚ ٠ؤ٠ٙب إٌبط. ِٓ رمذ٠شٖ: ٠ؤ٠ٙب اٌمَٛ اٌز٠ٓف٩ثذَّ ِٓ ِٛطٍٛف ِمذٍَّس ف١ىْٛ 

٨ ٠خفٝ ِب فٟ و٩ِٗ ِٓ اٌزذافغ فبٔٗ ؽىُ  :ألٛي ٚثبهلل اٌزٛف١ك ٚث١ذٖ اٌٙذا٠خ اٌٝ عٛاء اٌـش٠ك  

ٚصب١ًٔب: ثؤٔٙب ١ٌغذ ثّؼشفخ، ف٩ ٠ظٍؼ ِٛطًٛفب، ِٚغ ٘زا اٌزذافغ ( ِٕبدٜ ِفشد ِؼشفخ، بثؤْ )أ٠ :أًٌٚب

َّ )أ٠ َّ )أ٠بدػٛاٖ أ َّب طشَّؽٛا ثٗ ِٓ أ  ( فٟ ٘زٖ ا٠٢خب( اٌّزوٛسح فٟ ا٠٢خ ١ٌغذ ثّفشد ِخبٌف ٌِ

، أٚ ثبعُ اشبسح ِؾ٠ًّٛب ثٙب اٌزٞ رَٛطف ثّب ف١ٗ ا٤ٌف ٚا٩ٌَ، أٚ ثّٛطٌٛخ ثّب ف١ٗٚأِضبٌٙب ِؼشفخ 

 ػ١ٍٗ اٌزوش، ٚٔؾٛ لٛي اٌشبػش:ٔضي 

ََٙزا اٌَّبِثُؼ اٌغ١َِّذ ِإَِّٟ   َٙب  **٠ب َأ٠ُّ ََٚساِئ  ْٓ ِِ  ًٌ ُِْغَزْجِغ َٙب   (3)َػٍَٝ َْٔؤ٠

فٟ ثؾش اٌّٛطٛي:"٨ٚ أػشُف  (5)ٚلبي اٌّؾمك اٌشػٟ ،(4)اٌغ١ّٓ روش رٌه اٌؼٍّبِخ اٌشٙبة  

٠ؼٕٟ فٟ -ٚأعبص ا٤خفش وٛٔٙب ٔىشح ِٛطٛفخ ( ِؼشفخ ِٛطٛفخ ا٨َّ فٟ ثبة إٌذاء،بوٛٔٙب ٟ٘ )أ٠

 أزٙٝ.  (6)وّب فٟ: ِشسُد ثؤٞ ِؼغٍت ٌه" -غ١ش إٌذاء

َّْ )اٌَّ (7)خَْٕؾاٌشِّ ٚفٟ ٔٙب٠خ إٌٙب٠خ ٌمبػٟ اٌمؼبح ِؾت اٌذ٠ٓ ثٓ   َِٓزأ ََِء ٠ ٛا( طفخ ٌـ )أٞ( ٦ؿجبق ُٕا
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َّ ِب ثؼذ )أٞ( طفخ ٌٙب عٛاء وبْ ِٛطًٌٛب أٚ  غ١شٖ، ٚلبي فٟ اٌىزبة اٌّزوٛس لج١ً إٌؾبح ػٍٝ أ

 أزٙٝ.  (1)ػٍٝ اٌؼُ ٤ٔٗ ِفشد ِؼشفخ" َِٟٕ٘زا:")أٞ( اعُ ِٕبدٜ فٟ ِؾً ٔظت، ٌٚىٕٗ ُث

 أزٙٝ.  (3):")أٞ( ارا ٔٛد٠ذ فٟٙ ٔىشح ِمظٛدح"(2)ٚفٟ ششػ ا٤ٌف١خ ٌٍفبػً ا٤شّٟٛٔ  

   ٌَ َّ اٌّشاِٚؼٍٛ َّ إٌىشح اٌّمظٛدح ِؼشفخ ثبٌٕذاء؛ ٤ ِب وبْ ثبٌّؼشفخ وّب لبي اٌّؾمك اٌشػٟ:"د أ

 .(4)"ٚ وبْ ِؼشفخ لجٍٗ ٔؾٛ: ٠ب ص٠ُذ، ٠ٚب عبُسأِمظًٛدا ثٕذاٍء رؼّشف ثبٌٕذاء 

َّ )أ٠  ُّ رؼشَّفذ ثبٌٕذاء بٚفٟ ششػ اٌٙبدٞ:"أ ( اٌٛالؼخ فٟ إٌذاء ٔىشح ِٛػٛػخ ٌجؼغ ِٓ وً، ص

 أزٙٝ.  (5)ٚطٍخ ٌٗ"ٚرٛطً ثٙب ٌٕذاء ِب ف١ٗ )أي(، ٚرٚ ا٩ٌَ طفخ ٌٙب فٟٙ 

ِؼشفخ ِٛطٛفخ ا٨َّ فٟ  -(ب٠ؼٕٟ )أ٠-ٌٚٙزا لبي اٌّؾمك اٌشػٟ وّب رمذََّ، ٨ٚ أػشُف وٛٔٙب    

  أزٙٝ. (6)إٌذاء"

َّ اٌّٛطٛف ثـ )اٌز٠ٓ( ِؼشفخ   ٘زا ٌٚٛ أسخ١ٕب اٌؼٕبْ ٚعٍّّٕب أٔٙب ٔىشح ٔظًشا اٌٝ ِب لجً إٌذاء، ٚأ

ْْ ٠ىْٛ طفخ ٌـ )أٞ( ٨ٌزضاُِٙ ٚطف  ػٕذ رمذ٠شٖ: ٠ؤ٠ٙب اٌمَٛ اٌز٠ٓ، فٙزا اٌّٛطٛف اٌّمذَّس رؼ١َّٓ أ

أٚ ثبعُ اشبسح ١ٌشرفغ ثزٌه ِب )أٞ( اٌٛالؼخ فٟ إٌذاء ثبعُ ف١ٗ ا٤ٌف ٚا٩ٌَ، أٚ ثّٛطٛي ّ٘ب ف١ٗ، 

اٌّمبَ ِب روشٖ ف١ٙب ِٓ ا٠٦ٙبَ فمذ ٚلغ ف١ّب فش ِٕٗ ِٓ ؽ١ش ٨ ٠غزمش، ٚرؾم١ك اٌى٩َ فٟ ٘زا 

َّبأّٔٙب :"ٚ٘ٛ اٌّؾمك اٌشػٟ ٠ؼٕٟ ٌؼذَ عٛاص - ثشٍٟءَ لظذٚا اٌفظً ث١ٓ ؽشف إٌذاء ٚا٩ٌ ٌَ

ًّب غ١ش دايٍّ  -ٍذ ٚ٘ٛ ٨ ٠غٛصٌئٍَّب ٠غزّغ أدارب رؼش٠ف ػٍٝ ِؼشٍَّف ٚاؽ -اعزّبػّٙب ًّب ِجٙ ؿٍجٛا اع

ثٗ إٌذاء فٟ اٌظب٘ش ػٍٝ ٘زا ا٨عُ  ٠مغ ،ػٍٝ ِب١٘خ ِؼ١ٕخ ِؾزبًعب فٟ اٌذ٨ٌخ ػ١ٍٙب اٌٝ شٟء آخٍش

ْْ ٠ىْٛ ِز١ّّض  ،اؽز١بعٗ اٌٝ ِخظظٗ اٌزٞ ٘ٛ رٚ ا٩ٌٌَشذح  َّ ِٓ ػشٚسح إٌّبدٜ أ ٚرٌه أ

ْْ اٌّب١٘خ ٚ: ٠ب ِٛعٛد، فٛعذٚا ا٨عُ اٌّّزظف  ،شٟءٕؾٛ: ٠ب ٌف٩ ِؼٕٝ  ،ٌزادا ٌُ ٠ىٓ ِؼٍَٛ، ٚا

َّب ٟ٘ رخظظٗ، ٔؾٛ: أٞ سعً، ٚاعُ ا٦شبسحار  ؛( ثششؽ لـؼٗ ػٓ ا٦ػبفخبثٙزٖ اٌظفخ )أ٠ ، ٚا

ْْ وبٔب ِج١ّٙٓ ٌىٓ ٌفظ شٟء ِٚب ثّؼ ْْ ٠ضاي اثٙبِّٙب ثبٌزخظ١ض ٕبٖ فبّٔٙب ٚا ٌُ ٠ٛػؼب ػٍٝ أ

َّب اعُ ا٦شبسح  ،ثخ٩ف )أٞ(، ٚاعُ ا٦شبسح فؤّٔٙب ٚػؼب ِج١ّٙٓ ِششًٚؿب اصاٌخ اثٙبِّٙب ثشٟء، أ

ًّب  ،ب٦شبسح اٌؾغ١خجف ُِٚػغ ِجٙ َّب ػ١ّش اٌغبئت فبَّٗ  َّب )أٞ( فجبعُ آخٍش ثؼذٖ، ٚأ أٚ ثبٌٛطف، ٚأ

ْْ ٠ىْٛ ِٕىًشا ْْ ارفك رٌه فب٤غٍت أ َّب سع٩ً،  سثٗوّب فٟ:  ،ِششًٚؿب اصاٌخ اثٙبِٗ ٌىٓ ثّب لجٍٗ ٚا ٚأ

َّب ثؼذٖ ٌىٕٗ عٍّخ ْْ صاي اثٙبِٗ ٌِ َّب اٌّٛطٛي فبَّٗ ٚا ـِغ )أٞ(  ّبٚاَّ، ٔؾٛ: سأ٠زٗ ص٠ًذا فم١ًٍ، ٚأ ُل

َّب روشٔب ِٓ لْظذ ا٦ثٙبَ اٌّٛعت ِؼٕٝ ٌٍزش٠ٛك،  اٌّزٛطً ثٙب ػٓ ا٦ػبفخ اٌزٟ وبٔذ رغزؾمٙب ٌِ

ـَ ٚأ٠ًؼب ا٩ٌَ اٌزٞ ٘ٛ ٚطف، فٍُ ٠ّىٓ اٌزٕج١ٗ ، ٚوزا رٚ ِٕظًٛثبٌىبْ غ ػٓ ا٦ػبفخ ٌٛ ٌُ ُرم

اٌزٕج١ٗ ِٓ ي )٘ب( ا، ٚأثذوّب أِىٓ ثٍضَٚ اٌشفغ ٚرْشن إٌظت ،ثبٌٕذاء ثٕظجٗ ػٍٝ وٛٔٗ ِمظًٛدا

َْٛق ٓ ِؼبٍف ا١ٌٗ ِٚٓ ر٠ٕٛٓ وّب فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ:ِاٌّؼبف وؤٔٗ ٌُ ٠ىٓ ٠خٍٛ  ُْ َف ُٙ ََٚسَفْؼَٕب َثْؼَؼ

 ، صُرٕج١ٗأ٠ًؼب ار إٌذاء  ؛إٌذاءرٕبعت اٌزٕج١ٗ أ٠ًؼب  ٚ)٘ب( ،ا٦ثٙبَ :ٚاٌمظذ ٕ٘ب ،(7)َثْؼٍغ َدَسَعبٍد
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 :فٟ ثؼغ اٌّٛاػغ وّب فٟ لٌٛٗ ثٙب (أٞ)ٚطف  (أٞ)اعُ ا٦شبسح أٚػؼ ِٓ  ٌىْٛ

َٙب اٌَّبِثُؼ اٌغ١َِّذ ِإَِّٟ َٙب   **   ٠َب َأ٠ُّ ََٚساِئ  ْٓ ِِ  ًٌ ُِْغَزْجِغ َٙب   (1)َػٍَٝ َْٔؤ٠

٠ؼٕٟ ارا وبْ ِؼشًثب عٛاء وبْ  ،سفغ اعُ اٌغٕظ اٌٛالغ طفخ ٌـ )أٞ( (3)اٌزضِٛا، ٚلذ (2)وّب رمذََّ

َِْشفًٛػب ثبٌؼّخ أٚ ِب ٔبة ػٕٙب ٔؾٛ: َٙب اٌَْىبِفُشٚ ًْ ٠َب َأ٠ُّ  (6)ػٓ ثؼؼُٙ (5)، ٚٔمً اثٓ ٘شبَ(4)ُل

َٓأَّٗ ُلِشة: (6)ثؼؼُٙ َٙب اٌَْىبِفِش٠ ًْ ٠َب َأ٠ُّ ْْ وبْ اٌم١بط عٛاص ٔظجٗ أ٠ًؼب وّب فٟ: ٠ب (7)ُل ، ٚ٘زا ٚا

َّب  ،سفؼٗ ػٍٝ وٛٔٗ ِمظًٛدا ثبٌٕذاء ٔجَّٙٛا ثبٌزضاَص٠ذ اٌظش٠ف، ٌىٓ  فىؤٔٗ ثبششٖ ؽشف إٌذاء، ٚأ

فٟ  صثذح ِب٘زا  ،ص٠ذ ِمظًٛدا ثبٌٕذاء، ثً اٌّمظٛد ثٗ ف١ٍظ ،)اٌظش٠ف( فٟ: ٠ب ص٠ذ اٌظش٠ف

َّ ِب روشٖ اٌؼٍّبِخ اثٓ اٌىّبي ِٓ )أ٠ِٓ وزت اٌمَٛ، ِٕٚٗ  اٌـّشاد ( اٌزٟ فٟ ب٠زؼؼ ٌه ٠ٚظٙش أ

َّ ِمّذٍس ...اٌخ ٘زٖ ا٠٢خ ١ٌغذ ثّؼشفخ، ف٩ رظٍؼ ِٛطًٛفب ف٩ثّذ ِٓ ِٛطٍٛف ب لجٍٗ ٌُ ِغ ِذافؼزٗ ٌِ

َّب روشٔبٖ ِٓ إٌمً اٌظؾ١ؼ ٠مٍٗ أؽٌذ، ثً ٘ٛ فش٠خ ا٤سٚاَ اط٩ػ ػجبسح اثٓ اٌغ١ّؼ  ث٩ رش٠ذ ٌِ

ٌمبئً: ٌٚٓ اٌزذافغ ثّب ١ٌظ ثذافغ ٚهلل دس ا ، ٚلذ ساَ ثؼغ اٌّظش١٠ٓ ِٓ فؼ٩ء٘زاي ثذفغ اٌىّب

ـّبس ِب أفغذ َّ فٟ )أٞ( اػزجبس٠ٓ ّ٘ب: اػزجبس اٌظب٘ش  ِىٓ دفغ اٌزذافغ:"فمبي، (8)اٌذ٘ش ٠ظٍؼ اٌؼ ثؤ

بئٗ ػٍٝ اٌؼُ اٌّمزؼ١ٓ ٌىٛٔٗ ِؼشفخ، ٕٚثثغجت ٔذائٗ  :٠ؼٕٟ ،(9)"اٌظب٘ش ٚ٘ٛ وٛٔٗ ِؼشفخ

ْ اٌؼٍَّبِخ اثٓ وّبي ثبشب أشبس ثب٤ٚي ٥ٌٚي، ؤٚاػزجبس اٌٛالغ ٚ٘ٛ وٛٔٗ ٔىشح ٠ؼٕٟ لجً إٌذاء فى

ْْ ٠ىْٛ  :رىْٛ اٌظفخ ٚاٌّٛطٛف ًِؼب ِٛافًمب، ٚػٍٝ اٌضبٟٔ :ٚثبٌضبٟٔ ٌٍضبٟٔ، فؼٍٝ ا٤ٚي ٠مزؼٟ أ

ْْ ٠ىْٛ ِٕظًٛثب؛ ٤َّٗ ٩٠َُؽظ ِغ ا٤ٚي وّب ٠ذي ػ١ٍٗ لٌٛٗ:"ٚ)أٞ(  اٌّٛطٛف ِؾزًٚفب، ٨ٚ ٠ٍضِٗ أ

ًَّ!، صُ لبي:"٠ٚئ٠ذ رمذ٠شٔب لٛي ثبٌٛاٚ ٨ ثـ )أٚ( ، ِٚضً  ١ٌظ ثّؼشفخ ٘زا ٠ىفٟ ثذفغ اٌزذافغ ف١ٍُزؤ

٠َُُب ػٕذ لٌٛٗ رؼبٌٝ: -سؽّٗ اهلل رؼبٌٝ-ػظبَ اٌذ٠ٓ  َٙب اٌَّبُط اْػُجُذٚا َسثَُّى ػٍٝ لٛي  (10)َأ٠ُّ

َّ ادخبي )٠ب( ػ١ٍٗ -سؽّٗ اهلل رؼبٌٝ- (11)اٌج١ؼبٚٞ :"ٚ)أٞ( عؼً ٚطٍخ اٌٝ ٔذاء اٌّؼشف ثب٩ٌَ فب

 .(12)ٌزؼزُّس اٌغّغ ث١ٓ ؽشفٟ اٌزؼش٠ف فبّٔٙب وّض١ٍٓ" ؛ِزؼزٌس
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َّ "لبي:   ْْ ٠مٛي:)فبّٔٙب ِض٩ْ( ٤ )٠ب( ٨ ٠ٍضِٗ اٌزؼش٠ف ٚلذ ٠مظذ ثٗ ِغشد ٚلٌٛٗ:)وّض١ٍْٓ( دْٚ أ

َّْ ف١ٗ عّغ ا٤ِش٠ٓ ّ٘ب وّضٍٟ"  أزٙٝ. (1)إٌذاء؛ ٤َّٔٗ ١ٌظ عّغ ِض١ٍْٓ فب٨ؽزشاص ػٕٗ؛ ٤

َّ )٠ب( ١ٌغذ  (2)ٚأ٠ًؼب ٚلغ فٟ ٘زا اٌّٛػغ فٟ ؽٛاشٟ اٌشٙبة أَّٗ لبي:"ٚأّب لبي:)وّض١ٍْٓ( ٤

ًِّ ِٛػغ" ؛وـ )أي( ِٛػٛػخ ٌٍزؼش٠ف  أزٙٝ.  (3)ٌٚزا ٨ ٠زؼشف إٌّبدٜ فٟ و

ْْ أِىٓ ا٨َّ أَّٗ ٌُ ٠غّغ لشاءح إٌظت ٨ فٟ    َّب عؼٍٙب ٔىشح طشفخ ٚا صُ لبي:"٘زا اٌجؼغ، ٚأ

أزٙٝ و٩ِٗ ِغ ِب ف١ٗ ِٓ سوبوخ اٌزشو١ت، ٚص٠بدح ث١بْ ِب ٠ؾزبط اٌٝ  (4)اٌم١بط ٨ٚ فٟ اٌشٛار"

ؽشف اٌج١بْ فٟ و٩ِٗ ألٛي ٚثبهلل اٌزٛف١ك عبًٌىب ٔٙظ اٌزؾم١ك اػزجبس )أٞ( ِؼشفخ أَّّب ٘ٛ ثؼذ دخٛي 

-وّب رمذَ-إٌذاء ػ١ٍٙب ٚثٕبئٙب ػٍٝ اٌؼُ وّب لّشسٔب ثٗ و٩ِٗ عبثًمب، ٌٚٙزا لبي اٌّؾمك اٌشػٟ 

 .أزٙٝ (5)ِؼشفخ ِٛطٛفخ ا٨َّ فٟ إٌذاء" -٠ؼٕٟ )أٞ(- أػشفٙب وٛٔٙب ٨ٚ:"

لجً دخٛي ؽشف إٌذاء ٚوً ِٓ ا٨ػزجبس٠ٓ ٠ؼبد ا٢خش؛ ار ا٤ٚي ٘ٛ ٚاػزجبس وٛٔٙب ٔىشح اَّّب  

٠ٛعجٗ اٌزؼش٠ف، ٚاٌؼُ ثٕبء، ٚاٌضبٟٔ ٠ٛعت اٌزٕى١ش ٚإٌظت اػشاًثب ٚوً ِٓ اٌزؼش٠ف ٚاٌزٕى١ش، 

ٚإٌظت اػشاًثب ِؼبد ٣ٌخش، ٚاٌؼذاْ ٨ ٠غزّؼبْ ٚعًٛدا ٨ٚ ٩ِؽظخ، ِٚٓ ٕ٘ب  ٚاٌؼُ ثٕبًء،

ْْ رىْٛ(، أٞ: ِٕظًٛثب؛ ٤َّٗ ٩٠ؽظ ِغ ا٤ٚي، ٠ٚغمؾ  ٠زؼؼ ػذَ طؾخ لٌٛٗ:)٨ٚ ٠ٍضِٗ أ

ا٨عزذ٨ي ثبٌؼـف ثبٌٛاٚ دْٚ أٚ، ٚارا وبْ وزٌه فى١ف ٠ظؼ ٘زا ا٨ػزجبس فبػزجشٚا ٠ب أٌٟٚ 

َّ )٠ب(  ِٓ لٌٛٗ: (6)١ّب روشٖ اٌؼظبَا٤ثظبس، ١ٌٚظ ف ٨ ٠ٍضِٗ اٌزؼش٠ف... اٌخ، ِٚٓ لٛي ٤

رؤ١٠ذ ٌٙزا ا٨ػزجبس؛ ٤ّٔٙب ٌُ ٠ش٠ذا ثزٌه  ؛...اٌخ١ٌغذ ِٛػٛػخ ٌٍزؼش٠ف وـ )أي(٤ْ )٠ب(  ؛اٌشٙبة

ْْ ٠مٛي  َّ )٠ب( ٕ٘ب ِٕغٍخخ ػٓ اٌزؼش٠ف، ثً ِشادّ٘ب رٛع١ٗ لٛي اٌج١ؼبٚٞ )فؤّٔٙب وّض١ٍْٓ( دْٚ أ أ

َّ )٠ب( وّب رخشط ػٓ اٌزؼش٠ف ٚرزّؾَّ َّ ف١ّب ثٗ و٩ِٗ اٌج١ؼبٚٞ ٔظًشا، فب  ،غ ٌٍٕذاء)ِض١ٍْٓ( ػٍٝ أ

، ٌٍٚزؼظ١ُ وّب فٟ (7)اٌغبِٟ فزىْٛ ٌزؾغ١ٓ اٌٍفظ وّب ف٠ٟف وزٌه ا٩ٌَ رخشط ػٓ اٌزؼش

، ٚرذخً ػٍٝ ا٤ػ٩َ اٌّشرغٍخ ِمبسٔخ ٌٛػؼٙب، ٚػٍٝ ا٤ػ٩َ إٌّمٌٛخ ٌٍّؼ ِب ُٔمٍِذ (8)اٌشػٟ

َّ )٠ب ػٕٗ، ٟٚ٘ فٟ ٘زا وٍّٗ ٌُ رفذ ٚ)ا٩ٌَ(  (رؼش٠ًفب، ٚاٌزٞ ظٙش ٌٟ فٟ رٛع١ٗ و٩َ اٌج١ؼبٚٞ: أ

َّ اٌزؼش٠ف ثبٌٕذاء غ١ش اٌزؼش٠ف ثب٩ٌَ، ثً اٌّؼشَّف ثبٌٕذاء  ١ٌظ ِض١ٍْٓ فٟ اٌزؼش٠ف ِٓ ؽ١ش أ

 ، (9)أػشف ِٓ رٞ ا٩ٌَ وّب فٟ اٌزغ١ًٙ
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١ٌٚظ اٌّؾزٚس اعزّبع اٌزؼش٠ف١ٓ اٌّغب٠ش٠ْٓ ثذ١ًٌ لٌٛه: ٠ب ٘زا، ٚ: ٠ب ػجذاهلل ، ٚ: ٠ب اهلل، ٚ: ٠ب أٔذ، 

، (1)ؽظٛي ا٨عزغٕبء ثب٩ٌَ وّب ؽممٗ اٌفبػً اٌشػٟ ثؾغخ ِٕغ أدارٟ اٌزؼش٠فثً اٌّّزٕغ اعزّبع 

ٚارا وبْ وزٌه وبْ اٌم١بط عٛاص اعزّبػّٙب ٌؼذَ اٌّّبصٍخ ث١ّٕٙب فٟ اٌزؼش٠ف ٚػذَ ا٨عزغٕبء ػٓ 

ْْ رغب٠ش رؼش٠فّٙب ٚرفبٚد،  أؽذ اٌزؼش٠ف١ٓ ثب٢خش ا٨َّ أّٔٙب ٠ظ٩ وّض١ٍْٓ ٔظًشا اٌٝ أطً اٌزؼش٠ف ٚا

٘زا رؾم١ك رٛع١ٗ ِب لبٌٗ اٌج١ؼبٚٞ فبغزّٕٗ فبَّٗ دل١ك ٚثبٌمجٛي ؽم١ك ػًٛدا اٌٝ و٩َ رٌه اٌجؼغ، 

َّب عؼٍٙب ٔىشح طشفخ(...اٌخ ْْ ٠ىْٛ ٕ٘ب ٔىشح ثؼذ دخٛي  فزمٛي لٌٛٗ )ٚأ َّٛس أ و٩ِٗ عبلؾ؛ ار ٨ ٠ُزظ

رمّذَ، ٚارا وبْ وزٌه  ؽشف إٌذاء ػ١ٍٙب ٩ِٚؽظزٙب لجً إٌذاء ِغ ٚعٛد ؽشف إٌذاء ِّزٕغ وّب

َّ )اٌز٠ٓ( عّغ )اٌزٞ( ف١ٗ  فبِّٟ ٠ظؼ دػٜٛ ا٦ِىبْ عجؾبٔه ٘زا ثٙزبْ، ٘زا ِٚب روشٖ اٌؼٍَّبِخ ِٓ أ

شٖ ٌٚٛ ٔظش؛ ٤َّٗ اعُ عّغ ٨ ٚاؽذ ٌٗ ِٓ ٌفظٗ، ٤ٔٗ ِخظٌٛص ػٓ ٠ؼمً، ٚاٌزٞ ظٙش ٌٗ ٌٚغ١

ْْ ٠ُمبي: َّوبْ عًّؼب ٌٗ ٌغبٚسٖ؛ ٤ )ٚاٌٍز٠ٓ(  د٨ٌخ اٌغّغ ٌذ٨ٌخ اٌٛاؽذ اٌّىشس ثبٌؼـف، فب٤ٌٚٝ أ

َّْ اٌز٠ٓ ٠ـٍمْٛ ػٍٝ اٌؼبلً ٚغ١شٖ ف١غٛص  (3)، ٚٔظش ف١ٗ اثٓ اٌظبئغ(2)ِٓ أعّبء اٌغّٛع وزا ل١ً ثؤ

َّغ ػ ـًب  ًٍٝ )اٌز٠ٓ( ِشاًدا ثٙب غ١ش اٌؼبلاٌغّغ ػ١ٍٙب ِشاًدا ثٙب اٌؼبلً، ٨ٚ ٠ُغ وبٌغّغ  ف١ٗا٨َّ ِخزٍَ

  .أزٙٝ (4)ثبٌٛاٚ ٚإٌْٛ فٟ طفخ اٌؼبلً، ٚاٌّخزٍؾ ثٗ ٨ إٌّفشد ثٗ ف١ّب ٨ ٠ؼَمً

َّ )اٌز٠ٓ( ١ٌظ عًّؼب ٌـ )اٌزٞ( ثؼذَ ِغبٚارٗ ٌٗ ط١غخ )اٌؼب١ٌّٓ( فبَّٗ  ْْ لٍَذ: ٠ُشدُّ ػٍٝ اٌمبئً ثؤ فؤ

َّب عٜٛ اهلل عّغ ٌـ )ػبٌُ( ِغ ػذَ ِغبٚارٗ َّ )اٌؼبٌُ( اعُ ٌِ ٚغ١شُ٘،   ٚ٘ٛ ٠ؼُ اٌؼم٩ءٌٗ فب

ْْ ٌٛ صجذ أَّٗ ٠مٛي:  َّ )اٌؼب١ٌّٓ( عّغ )ػبٌُ( اٚ)اٌؼب١ٌّٓ( خبص ثبٌؼم٩ء. لٍُذ: اَّّب ٠ُشدُّ ػ١ٍٗ أ

ْْ ٠ؼذي أَّٗ اعُ عّغ ٨ ٚاؽُذ ٌٗ ِٓ ٌفظٗ وّب لبي  ؛ ار ٌٗ(5)َخْشؽ اٌمزبد ٚدْٚ صجٛد رٌه ػٕٗ أ

ِّغ ثؼذ رخظ١ظٗ ثبٌؼم٩ء  ْْ ٠غ١ت ثؤَّٗ اَّّب ُع اٌّؾمك اثٓ ٘شبَ، ٚػٍٝ فشع صجٛد رٌه ػٕٗ فٍٗ أ

 ( ٚ)اٌز٠ٓ(. ٌٓىٕٗ ؽ١ٕئٍز ٠ؾزبط ٌٍفشق ث١ٓ )اٌؼب١ٌّ

َّ ا٨عُ اٌذاي ػٍٝ    ْْ ٠مبي: ا ْْ وبْ ِٛػًٛػب ألٛي: ٚاٌزؾم١ك فٟ ٘زا اٌّمبَ أ أوضش ِٓ اص١ٕٓ ا

ْْ وبْ ِٛػًٛػب ٌٍؾم١مخ فٍغٝ  ٣ٌؽبد اٌّغزّؼخ داًٌّب ػ١ٍٙب د٨ٌخ رىشاس اٌٛاؽذ ثبٌؼـف فٙٛ اٌغّغ، ٚا

ْْ وبْ ِٛػًٛػب ٌّغّٛع ا٢ؽبد فٙٛ  ف١ٗ اػزجبس اٌفشد٠خ فٙٛ اعُ عٕظ عّؼٟ وـ )صّش ٚصّشح(، ٚا

فخز ِب أر١زه ٚوٓ  (ٕٗ ط١غخ )اٌؼب١ٌّٓ( ِٚ)س٘ؾاعُ عّغ عٛاء وبْ ٌٗ ٚاؽذ وـ )سوت( أٚ ٨ وـ 

ً فٟ لٌٛه:"٠ب أ٠ٙب أْ اٌشع :ٚ٘ب ٕ٘ب اشىبي فٟ ٘ز اٌّمبَ ٔخزُ ثٗ ٘زا اٌى٩َ ٚ٘ٛ اٌشبوش٠ٓ!ِٓ 

ًُ َّْ ّب رؾذس ثؼبًِ ٨ٚ ػبًِ ٠مزؼٟ اٌشاػشاث١خ أ ، ٚوً ؽشوخفغثبٌشة ؼَش" ربثغ ِاٌشع فغ ٕ٘ب؛ ٤

ّٟ  .(6)ف٩ ٚعٗ ٌشفؼٗ وزا لبٌٗ ثؼغ اٌفؼ٩ء ،ٌفًظب ِٕٚظٛة ِؾًٍّب ِزجٛػٗ ِجٕ
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َّ ٘زا رؼّغجٗ ِٓ لظٛس اؿ٩ع ٘زا اٌفبػً:"افٟ ؽٛاش١ٗ ػٍٝ رفغ١ش اٌمبػٟ ثؼذ  (1)لبي ش١خٕب   

، ٚلذ أؿبي اٌى٩َ ف١ٙب (3)ٚاثٓ اٌشغشٞ (2)]أثٟ رشاة[ث١ٓ  اٌجؾش اٌزٞ روشٖ ِٓ اٌّغبئً اٌٛالؼخ

: أٙب ؽشوخ اػشاة ٚرجؼٗ (5)ثّب ؽبطٍٗ أثب رشاة لبي: أٙب ؽشوخ ثٕبء، ٚلبي ِٛ٘ٛة (4)فٟ ا٤ِبٌٟ

ْْ ٠مبي: اَّٗ  اثٓ اٌشغشٞ أٔٙب ؽشوخ ارجبع ِٕٚبعجخ ٌؼّخ إٌّبدٜ وىغشح )غ٩ِٟ( ف٩ ؽبعخ اٌٝ أ

َّ ؽشوخ اٌؼُ ١ٌغذ اػشاًثب ثً ارجبع ٌؾشوخ  ْْ ٠مبي: ثؤ  اٌّشجَّٙخاٌجٕبء ٨ ٠ّىٓ إٌمض ػٕٗ ا٨َّ أ

ّٛصا ١ِّذ سفًؼب رغ  أزٙٝ. (6)"٧ٌػشاة ثبٌؼشٚع، ٚاَّّب ُع

أٞ ارجبع -ؽشوخ ارجبع  -أٞ ؽشوخ اٌّشفٛع اٌٛالغ طفخ ٌـ )أٞ(-ألٛي: عؤروش أَّٗ اٌؾك ِٓ أٔٙب    

َّب ػٍٍَّٛا ثٗ  ٕ٘ب ِٕبٍف (اٌغ١ُ)ؽشوخ اٌؾشف ا٤خ١ش ِٓ اٌىٍّخ ٌؾشوخ اٌؾشف اٌزٞ لجٍٗ ٚ٘ٛ  اٌزضاَ ٌِ

ًٙب ػٍٝ وٛٔٗ ِمظًٛدااٌش فٟ غ١ش  ثبٌٕذاء فىؤٔٗ ثبششٖ ؽشف إٌذاء فغ ِٓ أُٔٙ اَّّب اٌزضِٛا رٌه رٕج١

 ٕ٘ب اٌؾبعخ ا١ٌٗ اٌّضبي اٌّزوٛس ِضً: ٠ب أ٠ٙب اٌفبػً، ٚؽ١ٕئٍز فبٌؾك اٌمٛي ثبٌٕمض اٌزٞ ٔفٝ

اَّٗ  اػٍُصُ و٩ِٗ:" لبي فٟ ششػ اٌىبف١خ ثؼذ فبَّٗ ؛ػٓ ٘زا ا٦شىبي ٘ٛ اٌّؾمك اٌشػٟ ٟٚاٌّزمظِّ

 -٠ؼٕٟ اٌّفشد اٌزٞ ٚلغ ٚطًفب ٌٍّٕبدٜ اٌّفشد اٌّؼشَّف اٌّجٕٟ ػٍٝ اٌؼُ-اَّّب عبص اٌشفغ ِغ اٌّفشد 

ْْ وبْ اٌم١بط إٌظت ُٚػؼذ ربثؼخ ٌٍّؼشة فٟ اػشاثٗ، ٨ ٌٍّجٕٟ فٟ  ؛ٚا َّ اٌزٛاثغ اٌخّغخ اَّّب  ٤

ؽًٍّب ػٍٝ اٌٍفظ، ثً ٠غت سفؼٙب ؽًٍّب  ثٕبئٗ، أٌَب رشٜ أَّه ٨ رمٛي:)عبءٟٔ ٘ئ٨ء اٌىشاَ( ثغش اٌظفخ

َّبػٍٝ اٌّؾً، ٌىٕٗ  ذاء وبٔذ اٌؼّخ اٌزٟ ٟ٘ اٌؾشوخ اٌجٕبئ١خ رؾذس فٟ إٌّبدٜ ثؾذٚس ؽشف إٌ ٌَ

ٚرضٚي ثضٚاٌٗ، طبسد وبٌشفغ، ٚطبس ؽشف إٌذاء وبٌؼبًِ ٌٙب، فٍّشبثٙخ اٌؼّخ ٌٍشفغ عبص أْ 

رشفغ اٌزٛاثغ اٌّفشدح؛ ٤ٔٙب وبٌزبثؼخ ٌٍّشفٛع، ٚلًٍ ش١ًئب ِٓ اعزٕىبس رجؼ١خ ؽشوخ ا٨ػشاة ٌؾشوخ 

وبْ ِٕبدٜ ٌزؾشن اٌجٕبء اٌزٟ ٟ٘ خ٩ف ا٤طً وْٛ اٌشفغ غ١ش ثؼ١ذ فٟ ٘زا اٌزبثغ اٌّفشد؛ ٤ٔٗ ٌٛ 

 أزٙٝ.  (7)ثشجٗ اٌشفغ ٚ٘ٛ اٌؼُ"

َّ ا٨عُ اٌٛالغ طفخ ٌـ )أٞ( ارا وبْ ِج١ًّٕب وبٌّٛطٛي، ٚاعُ ا٦شبسح ٨ ٠ىْٛ   ٚ٘زا غ١ش خبٍف أ

ُِٚػؼْذ ٌٍّؼشة فٟ اػشاثٗ ٨  َّ اٌزٛاثغ اَّّب  ربثًؼب ٌٙب ػٍٝ اٌٍفظ ٌؼذَ رؤر١ٗ ِٚخبٌفزٗ اٌم١بط؛ ٤

وّب رمذََّ، ثً ٠ىْٛ ربثًؼب ٌٙب ػٍٝ اٌّؾً اٌزٞ ٘ٛ اٌم١بط، ٚاَّّب ػذٌُٛا ػٓ اٌم١بط ٌٍّجٕٟ فٟ ثٕبئٗ 

فىؤٔٗ لبي: ثبششٖ ؽشف إٌذاء  ،ف١ّب ارا وبْ ِؼشًثب ٌٍزٕج١ٗ ثبٌزضاَ سفؼٗ ػٍٝ وٛٔٗ ِمظًٛدا ثبٌٕذاء

 ٚرٌه غ١ش ِزؤد ف١ّب ارا وبْ ِج١ًّٕب. ،وّب رمّذَ
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َّ فٟ اٌؾم١مخ ثمب٠ب، ِٓ ٘زا عغ ٚاٌّآة، ٚوُ ٚاهلل أػٍُ ثبٌظٛاة ٚا١ٌٗ اٌّش    فٟ اٌضٚا٠ب ٠ذي ػٍٝ أ

ْْ  ٚلذ شٙشد ٘زٖ اٌّغٍخ ِٓ اٌؼذَ اٌٝ اٌٛعٛد ثؼْٛ اهلل اٌّؾّٛد ، أؿٛاس٘ب فٟ ا٤ٔظبسرّٕمٍذ ثؼذ أ

اٌؾغخ اٌؾشاَ ٔغضد ثؼْٛ اهلل ٚرٛف١مٗ عبثؼخ  رٞ ٠َٛ سػ ا٤فىبس فٟ آخش٩١ِد٘ب فٟ ِـبٚرىبًِ 

اٌفم١ش اثشا١ُ٘ غفش اهلل  اٌؼجذ ٚأٌف ٚاؽذٜ ػششح ػٍٝ ٠ذ أسثغاٌغّؼخ صبِٓ ػشش٠ٓ سث١غ ا٤ٚي عٕخ 

٦خٛأٗ ٌٚغ١ّغ اٌّغ١ٍّٓ، ٚع١ذ اٌّشع١ٍٓ آ١ِٓ، ٚطٍٝ اهلل ػٍٝ ع١ذٔب ِؾّذ ٌٛاٌذ٠ٗ ٌٚٗ ٘ٛ ٚ

  . ِؾّذ سعٛي اهلل ٚػٍٝ آٌٗ ٚطؾجٗ ٚعٍُّ ٨ اٌٗ ا٨َّ اهلل

 

 المصبدر والمراجع:

 ُاٌمشآْ اٌىش٠ُ ثشٚا٠خ ؽفض ػٓ ػبط. 

ِغذ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌغؼبداد اٌّجبسن ثٓ ِؾّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ِؾّذ اثٓ ػجذ اٌىش٠ُ اثٓ ا٤ص١ش،  

اٌش١جبٟٔ اٌغضسٞ، اٌجذ٠غ فٟ ػٍُ اٌؼشث١خ، رؾم١ك ٚدساعخ: د. فزؾٟ أؽّذ ػٍٟ اٌذ٠ٓ، عبِؼخ أَ 

 ٘ــ.1420اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، ؽ: ا٤ٌٚٝ، د ؽ: -اٌّىشِخاٌمشٜ، ِىخ 

شآْ، رؼ: اٌذوزٛسح ٘ذٜ ِؾّٛد لشاػخ، ــــــٟ اٌمـــــــأثٛ اٌؾغٓ اٌّغبشؼٟ، ِؼبٔا٤خفـــــــش،  

 َ.1990 -٘ــ1411ِظش، ؽ: ا٤ٌٚٝ، د ؽ: -ِىزجخ اٌخبٔغٟ، اٌمب٘شح

ششػ ا٤شّٟٛٔ ػٍٝ أٌف١خ  ،اٌذ٠ٓ اٌشبفؼٟ ػٍٟ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػ١غٝ، أثٛ اٌؾغٓ، ٔٛسا٤شّٟٛٔ،  

 َ.1998-٘ــ1419ٌجٕبْ، ؽ: ا٤ٌٚٝ، د ؽ:  -اثٓ ِبٌه،  داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد

اثٓ ا٤ٔجبسٞ، أثٛ اٌجشوبد وّبي اٌذ٠ٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ِؾّذ، ٔض٘خ ا٤ٌجبء فٟ ؿجمبد ا٤دّثبء،  

 .1985َ-٘ـ1405ا٤سدْ، ؽ: اٌضبٌضخ، د: -ءرؼ: اٌذوزٛس اثشا١ُ٘ اٌغبِشَّائٟ، ِىزجخ إٌّبس، اٌضسلب

أٔٛاس اٌزٕض٠ً ٔبطش اٌذ٠ٓ أثٛ عؼ١ذ ػجذ اهلل ثٓ ػّش ثٓ ِؾّذ اٌش١شاصٞ اٌج١ؼبٚٞ، اٌج١ؼبٚٞ،  

ٌجٕبْ، ؽ: -ٚأعشاس اٌزؤ٠ًٚ، رؼ: ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ اٌّشػشٍٟ، داس اؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ، ث١شٚد

 ٘ـ.1418ا٤ٌٚٝ، د ؽ: 

ا٠ؼبػ اٌّىْٕٛ فٟ اٌز٠ً ػٍٝ اعّبػ١ً ثٓ ِؾّذ أ١ِٓ ثٓ ١ِش ع١ٍُ اٌجبثبٟٔ اٌجغذادٞ، اٌجغذادٞ،  

وشف اٌظْٕٛ، ػٕٝ ثزظؾ١ؾٗ ٚؿجؼٗ ػٍٝ ٔغخخ اٌّئٌف: ِؾّذ ششف اٌذ٠ٓ ثبٌزمب٠ب سئ١ظ أِٛس 

 ٌجٕبْ، ؽ: ث٩، د ؽ: ث٩. –اٌذ٠ٓ، ٚاٌّؼٍُ سفؼذ ث١ٍىٗ اٌى١ٍغٝ، داس اؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ، ث١شٚد 

ٓ، ؿجغ ثؼٕب٠خ ٚوبٌخ ـــــخ اٌؼبسف١ـــــ، ٘ذ٠ِؾّذ أ١ِٓ ثٓ ١ِش ع١ٍُ اٌجبثبٟٔ اعّبػ١ً ثٓغذادٞ، اٌج 

اٌّؼبسف اٌغ١ٍٍخ فٟ ِـجؼزٙب اٌج١ٙخ اعزبٔجٛي، أػبدد ؿجؼٗ ثب٤ٚفغذ: داس اؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ 

 َ.1951ٌجٕبْ. ؽ: ث٩، د ؽ:-ث١شٚد

بْ ٚاٌزج١١ٓ، رؾم١ك ٚششػ: ػجذ اٌغ٩َ ـــأثٛ ػضّبْ ػّشٚ ثٓ ثؾش اٌغبؽظ، اٌج١اٌغبؽظ،  

 َ.1988-٘ـ1418ِظش، ؽ: اٌغبثؼخ، د ؽ: -اٌمب٘شح-٘بسْٚ، ِىزجخ اٌخبٔغٟ

ٔٛس اٌذ٠ٓ ػجذ اٌشؽّٓ اٌغبِٟ، اٌفٛائذ اٌؼ١بئ١خ ششػ وبف١خ اثٓ اٌؾبعت، دساعخ اٌغبِـــــــٟ،  

-٘ـ1424ِظش، ؽ: ث٩، د ؽ:  -ٚرؾم١ك: اٌذوزٛس أعبِخ ؿٗ اٌشفبػٟ، داس ا٢فبق اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح

2003.َ 

خ ـــشّظ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌخ١ش اثٓ اٌغضسٞ، ِؾّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ٠ٛعف، غب٠اثٓ اٌغضسٞ،   

٘ـ ط. 1351شاء، ِىزجخ اثٓ ر١ّ١خ، اٌـجؼخ: ػٕٟ ثٕششٖ ٤ٚي ِشح ػبَ ــــــخ فٟ ؿجمبد اٌمــــإٌٙب٠

 ثشعغزشاعش.

اٌَؼىشٞ اٌؾٕجٍٟ، أثٛ اٌف٩ػ، شزساد اٌز٘ت ػجذ اٌؾٟ ثٓ أؽّذ ثٓ ِؾّذ اثٓ اٌؼّبد اٌؾٕجٍٟ،  

فٟ أخجبس ِٓ ر٘ت، ؽممٗ: ِؾّٛد ا٤سٔبإٚؽ، خشط أؽبد٠ضٗ: ػجذ اٌمبدس ا٤سٔبإٚؽ، داس اثٓ وض١ش، 

 َ.1986-٘ــ1406ث١شٚد، ؽ: ا٤ٌٚٝ، د ؽ: -دِشك

اٌزز١٠ً ، ِؾّذ ثٓ ٠ٛعف ثٓ ػٍٟ ثٓ ٠ٛعف ثٓ ؽ١بْ أص١ش اٌذ٠ٓ ا٤ٔذٌغٟأثٛ ؽ١ــــبْ،  

(، 5 -1ا٤عضاء) عٛس٠ب-دِشك ،داس اٌمٍُ ،: د. ؽغٓ ٕ٘ذاٚٞرؼ ،ٚاٌزى١ًّ فٟ ششػ وزبة اٌزغ١ًٙ



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 15 

 
0.8  

51 
 

 
tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                       152              

 

د ؽ:  ،: ا٤ٌٚٝؽ ٠خ،اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد-، اٌش٠بعداس وٕٛص اشج١ٍ١ب (13-6) ٚثبلٟ ا٤عضاء

 .ِخزٍف

ّّبح: شٙبة اٌذ٠ٓ أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػّش اٌخفبعٟ اٌّظشٞ اٌؾٕفٟ، ٟ، ـــــــاٌخفبع  ٚاٌّغ

ٌجٕبْ، ؽ: -ػٕب٠خ اٌمبػٟ ٚوفب٠خ اٌشَّاػٟ ػٍٝ رفغ١ش اٌج١ؼبٚٞ، رؼ: ثذْٚ، داس طبدس، ث١شٚد

 ث٩، د ؽ: ث٩.

ِؾّذ ثٓ اٌؼجبط اٌخٛاسصِٟ، أثٛ ثىش ، رؼ: ِؾّذ ؽغ١ٓ ا٤ػشعٝ، ٟ، ـــــاٌخٛاسصِ 

ّزؾذح، ؽ: اٌضب١ٔخ، د ؽ: ا٦ِبساد اٌؼشث١خ اٌ -اٌّغّغ اٌضمبفٟ، أثٛ ظجٟذح، ــــــبي اٌٌّٛـــا٤ِض

 ٘ــ.1424

سػٟ اٌذ٠ٓ ا٤عزشاثبرٞ، ششػ اٌشػٟ ػٍٝ اٌىبف١خ، رظؾ١ؼ ٚرؼ١ٍك: ٠ٛعف اٌشػـــــٟ،  

 َ.1978-٘ـ١ٌ1398ج١ب، ؽ: ث٩، د ؽ:-ؽغٓ ػّش، ِٕشٛساد عبِؼخ لبس٠ٛٔظ، ثٕغبصٞ

داس اٌؼٍُ ا٤ػـــــ٩َ، خ١ش اٌذ٠ٓ ثٓ ِؾّٛد ثٓ ِؾّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ فبسط، ٟ، ــــــــاٌضسوٍ 

 .2002َ ٌجٕبْ،  ؿـ: اٌخبِغخ ػشش، د ؽ:-١٠٩ٌٍّٓ، ث١شٚد

بد اٌشبفؼ١خ اٌىجشٜ، رؼ: د. ِؾّٛد ِؾّذ ــربط اٌذ٠ٓ ػجذ اٌٛ٘بة ثٓ رمٟ اٌذ٠ٓ، ؿجماٌغجىٟ،  

ِظش، ؽ: -اٌـٕبؽٟ د. ػجذ اٌفزبػ ِؾّذ اٌؾٍٛ، ٘غش ٌٍـجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ ٚاٌزٛص٠غ، اٌمب٘شح

 ٖ.1413اٌضب١ٔخ، د ؽ: 

شّظ اٌذ٠ٓ أثٛ اٌخ١ش ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ِؾّذ ثٓ أثٟ ثىش ثٓ ػضّبْ ثٓ اٌغخــبٚٞ،  

 ٌجٕبْ، ؽ: ث٩ـ، د ؽ: ث٩.   -اٌؼٛء ا٩ٌِغ ٤ً٘ اٌمشْ اٌزبعغ، داس ِىزجخ اٌؾ١بح، ث١شٚد ،ِؾّذ

ّظْٛ فٟ ذس اٌـــاٌ ،أثٛ اٌؼجبط، شٙبة اٌذ٠ٓ، أؽّذ ثٓ ٠ٛعف ثٓ ػجذ اٌذائُاٌغ١ّٓ اٌؾٍجٟ،  

عٛس٠ب، ؽ: ث٩، د ؽ: -ػٍَٛ اٌىزبة اٌّىْٕٛ، رؼ: اٌذوزٛس أؽّذ ِؾّذ اٌخشاؽ، داس اٌمٍُ، دِشك

 ث٩.

ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ أثٟ ثىش، ع٩ي اٌذ٠ٓ اٌغ١ٛؿٟ، ثغ١خ اٌٛػبح فٟ ؿجمبد اٌغ١ٛؿـــــٟ،  

 ث٩، د ؽ: ث٩. ٌجٕبْ، ؽ: -اٌٍغ١٠ٛٓ ٚإٌؾبح، رؼ: ِؾّذ أثٛ اٌفؼً اثشا١ُ٘، اٌّىزجخ اٌؼظش٠خ، ط١ذا

اثٓ اٌشغشٞ، ٘جخ اهلل ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّذ ثٓ ؽّضح اٌؾغٕٟ، اٌؼٍٛٞ، أِبٌٟ اثٓ اٌشغشٞ،  

ِظش، ؽ: ا٤ٌٚٝ، د ؽ: -رؾم١ك ٚدساعخ: اٌذوزٛس ِؾّٛد ِؾّذ اٌـٕبؽٟ، ِىزجخ اٌخبٔغٟ، اٌمب٘شح

 .3/41َ، 1992-٘ـ1413

 ْٖ اٌشمبئك إٌؼّب١ٔخ فٟ  ،أؽّذ ثٓ ِظـفٝ ثٓ خ١ًٍ، أثٛ اٌخ١ش، ػظبَ اٌذ٠ٓ ،ؿبْشُىْجشٞ َصاَد

 .ٌجٕبْ، ؽ: ث٩، د ؽ: ث٩-ػٍّبء اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ، ث١شٚد

ؽبش١خ ػظبَ اٌذ٠ٓ ػٍٝ رفغ١ش اٌج١ؼبٚٞ )ِخـٛؽ(، اٌّغٍظ اٌٛؿٕٟ ٌٍضمبفخ بَ، ــــــاٌؼظ 

 (.2338اٌؼشثٟ، اٌى٠ٛذ سلُ اٌؾفظ )ٚاٌفْٕٛ ٚا٤دة، لغُ اٌزشاس 

رؼ: ِؾّذ أثٛ  ،اٌمفـٟ، عّبي اٌذ٠ٓ أثٛ اٌؾغٓ ػٍٟ ثٓ ٠ٛعف، أجبٖ اٌشٚاح ػٍٝ أٔجبٖ إٌؾبح 

ٌجٕبْ، ؽ: -ِظش، ِٚئعغخ اٌىزت اٌضمبف١خ، ث١شٚد -اٌفؼً اثشا١ُ٘، داس اٌفىش اٌؼشثٟ، اٌمب٘شح

 .1982َ -٘ــ1406ا٤ٌٚٝ، د ؽ: 

رغ١ًٙ اٌفٛائذ ، عّبي اٌذ٠ٓ ،ثٓ ػجذ اهلل، اٌـبئٟ اٌغ١بٟٔ، أثٛ ػجذ اهللِؾّذ بٌه، ــــــاثٓ ِ 

ؽممٗ ٚلّذَ ٌٗ: ِؾّذ وبًِ ثشوبد، داس اٌىبرت اٌؼشثٟ ٌٍـجبػخ ٚإٌشش، ؽ: ث٩،  ٚرى١ًّ اٌّمبطذ،

 َ.1967-٘ـ1387د ؽ:

 ،ِؾّذ أ١ِٓ ثٓ فؼً اهلل ثٓ ِؾت اٌذ٠ٓ ثٓ ِؾّذ اٌّؾجٟ اٌؾّٛٞ ا٤طًاٌّؾجـــــــٟ،  

ٌجٕبْ، ؽ: ث٩، د ؽ: –خ٩طخ ا٤صش فٟ أػ١بْ اٌمشْ اٌؾبدٞ ػشش، داس طبدس، ث١شٚداٌذِشمٟ، 

 ث٩.

رؼ: ٛاْ اٌؾّبعخ، ـــششػ د٠أثٛ ػٍٝ أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ اٌؾغٓ ا٤طفٙبٟٔ، ٟ، ـــــاٌّشصٚل 

ٌجٕبْ، ؽ: -غش٠ذ اٌش١خ، ٚػغ فٙبسعٗ اٌؼبِخ: اثشا١ُ٘ شّظ اٌذ٠ٓ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد
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 َ. 2003 -٘ــ1424ا٤ٌٚٝ، د ؽ: 

بي، ـــــغ ا٤ِضــــأثٛ اٌفؼً أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ اثشا١ُ٘ ا١ٌّذأٟ ا١ٌٕغبثٛسٞ، ِغّٟ، ــــــا١ٌّذأ 

 ٌجٕبْ، ؽ: ث٩، د ؽ: ث٩.-رؼ: ِؾّذ ِؾ١ٝ اٌذ٠ٓ ػجذ اٌؾ١ّذ داس اٌّؼشفخ، ث١شٚد

شػ ـــشػجذ اهلل ثٓ ٠ٛعف ثٓ أؽّذ ثٓ ػجذ اهلل ثٓ ٠ٛعف، أثٛ ِؾّذ، عّبي اٌذ٠ٓ، اثٓ ٘شبَ،  

عٛس٠ب، ؽ: ا٤ٌٚٝ، د -رؼ: ػجذ اٌغٕٟ اٌذلش، اٌششوخ اٌّزؾذح ٌٍزٛص٠غ، دِشك ،تـــــــزٚس اٌز٘ــــش

 َ.1984ؽ: 
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 م(8698-8691) االوسحاب البرٌطاوً مه الخلٍج الؼربً

 األسباب والىتائج وموقف الوالٌاث المتحذة مىه

 

 

 المقذمت 

بً إٌحٝ  ؤْ إهالْ اٌؾىِٛخ اٌجو٠ـب١ٔخ لواه٘ب ثبالَٔحؾبة ِحٓ اٌقٍح١ظ اٌووثحٟ ٠وعحن سحٟ ا ٍح        

ثبإلػحبسخ إٌحٝ كٙحٛه هحلح َِحزغلاد سحٟ إٌّـمحخ ثوحل اٌؾحوة           ،هلح ِزغ١واد سٟ ا١ٌَبٍخ اٌجو٠ـب١ٔخ

 -:ِٚٓ ٘نٖ اٌّزغ١واد ٚاٌَّزغلاد ا رٟ ،اٌوب١ٌّخ اٌضب١ٔخ

 .كٙٛه اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ا ِو٠ى١خ وّٕبسٌ عل٠ل ٌجو٠ـب١ٔب -:ؤٚاًل

ٌٝ رمل٠ُ َِبهلاد ٌٍشوق ا ٍٚحؾ رزّضحً سحٟ ِغحبالد     ِٛاعٙخ ا١ٌَبٍخ ا ِو٠ى١خ اٌزٟ رٙلف إ -:صب١ًٔب

 ٟٚ٘ ثنٌه رمًٍ ِٓ ؤ١ّ٘خ ثو٠ـب١ٔب. ،االلزظبك ٚاٌيهاهخ ٚاٌزغبهح

كٙٛه اٌٛهٟ اٌمِٟٛ اٌووثٟ اٌّزّضً سٟ اٌؾووبد اإلطالؽ١خ اٌزٟ لبِحذ  سحٟ ثوحغ ؤِحبهاد      -:صبٌضًب

 .اعزّبه١خ ١ٍٚب١ٍخ ٚالزظبك٠خٚكثٟ ٚاٌزٟ رـبٌت ثئطالؽبد  ،ٚاٌجؾو٠ٓ ،اٌق١ٍظ اٌووثٟ سٟ اٌى٠ٛذ

كٙٛه اٌٛهٟ ا١ٌَبٍٟ ٌلٜ اٌشحوت اٌووثحٟ سحٟ اٌقٍح١ظ ِٚـحبٌجزُٙ ِحٓ فحالي عّو١حخ االرؾحبك           -:هاثوًب

 (1).اٌووثٟ ثفه اٌويٌخ هٓ ا ِبهاد اٌووث١خ سٟ شوق اٌغي٠وح اٌووث١خ

٘بهٌٚحل   ٚثبٌفوحً ؤهٍحٓ     ،٘نٖ ا ٍجبة عوٍذ ثو٠ـب١ٔب رغ١و ِٓ ١ٍبٍزٙب رغبٖ اٌق١ٍظ اٌووثٟ

َ ٚؤِحبَ ِغٍحٌ اٌوّحَٛ     ٠1968ٕحب٠و   16  ىه١ُ ؽية اٌوّبي ٚهئ١ٌ اٌؾىِٛخ اٌجو٠ـب١ٔخ سٟ  ٌَٓٚ

اٌجو٠ـبٟٔ لواه أَؾبة ثو٠ـب١ٔب ِٓ ِٕـمخ اٌق١ٍظ ثمٌٛٗ   ٌمل هيِٕب هٍحٝ ٍحوهخ ٍحؾت لٛارٕحب ِحٓ      

فبء اٌق١ٍظ ِبىاٌذ وّب اٌق١ٍظ سٟ ٔفٌ ٘نا اٌزبه٠ـ ٚلل ث١ٕب ٌؾىبَ اٌق١ٍظ ؤْ ا٘زّبِبرٕب ا ٍب١ٍخ سٟ ه

  ٟ٘. (2) 

هٍحٝ ا ِحبهاد    ،ٚوبْ إلهالْ االَٔؾبة اٌجو٠ـبٟٔ ِٓ ِٕـمحخ اٌقٍح١ظ اٌووثحٟ ؤصحوًا ٚاػحؾبً     

  ٟ ٚاٌححلٚي اٌزححٟ ٌٙححب ِظححبٌؼ سححٟ ِٕـمححخ اٌقٍحح١ظ اٌووثححٟ ٚفبطححخ     ،اٌووث١ححخ اٌّو١ٕححخ سححٟ اٌقٍحح١ظ اٌووثحح

١حلُ٘ ثحإْ اٌواللحبد اٌجو٠ـب١ٔحخ. ِحن      اٌّظبٌؼ إٌفـ١خ. ٚوبْ اٌن٠ٓ ٠ؤ٠لْٚ االَٔحؾبة ٠وٍٍحْٛ ٍحجت رإ٠   

ا ِبهاد لل ؤطجؾذ لل٠ّخ ٚال رزّبشٝ ِن اٌٛػن اٌوا٘ٓ، ٚؤْ اهرجحبؽ ثو٠ـب١ٔحب ثب ِحبهاد اٌووث١حخ     

ِٚٓ ؤثحوى   ،فبطخ ثول كٙٛه اٌٛهٟ اٌمِٟٛ ٚاٌٛؿٕٟ ٌلٜ ؤثٕبء إٌّـمخ ،٠ؼو٘ب ؤوضو ِٓ ؤْ ٠ٕفوٙب

وٚف   ّ٘فحوٞ رحو٠فج١ٌ   ٚاٌحنٞ لحبي  ؤٔحٗ ِحٓ       ِّضٍٟ ٘نٖ إٌلحوح ٘حٛ اٌلثٍِٛبٍحٟ اٌجو٠ـحبٟٔ اٌّوح     

ؤْ ّٔىش ٌنا ه١ٍٕب ؤْ ٔزقٍٝ هٓ ؤفو ِومً ٌٕب سحٟ اٌشحوق ا ٍٚحؾ ثىحً ؽحنه       ناٌٛاػؼ ؤٕٔب ال َٔزـ١

ٚأزجبٖ  ٔٗ ٠غت ه١ٍٕب ؤال ٔم١ُ ١ٍبٍحزٕب هٍحٝ هاللزٕحب اٌوِٚبٔز١ى١حخ اٌمل٠ّحخ ثأٍح١ب ؤّٔحب ٠غحت ؤْ ٔم١ّٙحب          

 (3)ٌٛلذ اٌؾبػو   هٍٝ رٛاىْ اٌمٜٛ اٌّقزٍفخ سٟ ا

 

                                           
 .260َ، ص1998اٌجؾٛس اإلَٔب١ٔخ االعزّبه١خ ، ِؾّل ؽَٓ اٌو١لهًٚ ، ربه٠ـ اٌق١ٍظ اٌووثٟ اٌؾل٠ش ٚاٌّوبطو ، ه١ٓ ٌٍلهاٍبد ٚ - 1

، 1975، ؤوزٛ ثو، 20ِؾّل هجلا ٌغٕـٟ، اٌق١ٍظ ث١ٓ ِمِٛبد اٌٛؽلح ٚطوام اٌمٜٛ ا هلُ، ِغٍخ كهاٍبد اٌق١ٍظ ٚاٌغي٠وح اٌووث١خ، م  - 2

 .27ص 

 .197، ص 1980ؽَٓ هٍٝ إثوا١ُ٘، اٌق١ٍظ اٌووثٟ سٟ ِٛاعٙخ اٌزؾل٠بد، ِؤٍَخ   كاه اٌوٍَٛ، اٌى٠ٛذ،  - 3
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َ  ٠1971ّىٕٕب ؤْ ٔوعن كٚاسن االَٔؾبة اٌجو٠ـبٟٔ ِٓ ِٕـمخ اٌق١ٍظ اٌووثٟ لجً ٔٙب٠خ هبَ 

 :إٌٝ هلح كٚاسن ِٕٙب

 

 دوافغ االستقرار واألمه  -:أواًل

ؽ١ححش وبٔححذ اٌؾىِٛححخ اٌجو٠ـب١ٔححخ لححل الزٕوححذ ثححإْ اٌٛعححٛك اٌوَححىوٞ اٌزم١ٍححلٞ ٌححُ ٠وححل ِغححل٠ًب،   

هن ػل اٌضٛاه سٟ ا١ٌّٓ اٌغٕٛث١خ، وبٔذ ٔز١غزٙب اٌفشً، ونٌه رٛطحٍذ إٌحٝ   فبطخ ثولِب فبػذ ِوب

لٕبهحخ ثححإْ اٌزفححبُ٘ ث١ٕٙحب ٚثحح١ٓ ؽىححبَ إٌّـمحخ ٘ححٛ ف١ححو ٍٚح١ٍخ ٌزؾم١ححك اٌَححالَ ٚا ِحٓ، ٚاٌؾفححبف هٍححٝ      

 .ِظبٌؾٙب سٟ إٌّـمـخ

  ٚ اٌؾىحبَ  ِٚٓ ٕ٘ب ثلؤد ثو٠ـب١ٔب رزجن ١ٍبٍخ عل٠لح سٟ اٌق١ٍظ اٌووثٟ رزّضً سٟ إلبٌحخ اٌشح١ٛؿ 

َ هٕحلِب رقٍظحذ ِحٓ   اٌشح١ـ      1965اٌن٠ٓ ٠شىٍْٛ فـوًا ؽم١م١ًب هٍٝ ِظبٌؾٙب ِضٍّب ؽلس سٟ هبَ 

طمو ثٓ ٍٍـبْ   ؽبوُ اٌشبهلخ، وّب ؤ٠لد ثو٠ـب١ٔب ثوغ اٌؾىبَ اٌن٠ٓ ٚطٍٛا ٌٍؾىُ وبٌش١ـ   ىا٠ل 

  لبثًٛ  فٍفًب  َ ٌؾىُ ؤثٛ كجٟ فٍفًب  ف١ٗ   شقجٛؽ ثٓ ٍٍـبْ   ٚاٌٍَـبْ 1966ثٓ ٍٍـبْ  هبَ 

وّححب ؽوطححذ ثو٠ـب١ٔححب هٍححٝ رؾم١ححك ؤوجححو لححله ِححٓ       ،(1) .َ 1970 ث١ححٗ   ٍححو١ل ثححٓ ر١ّححٛه   هححبَ    

االٍزمواه سٟ إٌّـمخ ؽزٝ ال رزووع ِظبٌؾٙب ٌٍقـو س١ّب ٌٛ رغلك إٌيام ؽٛي اٌجو٠ّٟ ؤٚ ؤؿّحبم  

 (2) .إ٠واْ سٟ اٌجؾو٠ٓ

 

 دوافغ اقتصادٌت  :ثاوًٍا

ٚفبطححخ هححلَ اٌزححٛاىْ سححٟ ١ِححياْ اٌّظححوٚسبد    ،خ سححٟ ثو٠ـب١ٔححبرححل٘ٛه ا ؽححٛاي االلزظححبك٠ 

ٚاٌزؼححقُ اٌّزيا٠ححل عوححً اٌؾىِٛححخ اٌجو٠ـب١ٔححخ رفىححو عححل٠ًب ثححإعواء ه١ٍّححخ رمشحح  وجححوٜ إلهححبكح اٌضمححخ     

 ،ٚرؾم١ك اٌّظٍؾخ اٌٛؿ١ٕخ ٚاٌلفٛي إٌٝ اٌَٛق ا ٚهٚث١حخ اٌّشحزووخ   ،ٌاللزظبك اٌجو٠ـبٟٔ اٌّزل٘ٛه

وحً ٘حنا ٠زـٍحت     ،ٚاالرغبٖ إٌحٝ ؤٚهٚثحب   ،كهُ ٔشبؿٙب سٟ اٌؾٍ  ا ؿٍَٟٚاٌزغ١١و سٟ ١ٍبٍخ اإلّٔبء ٚ

 (3) .رقف١فًب سٟ اٌمٛاد ٚإٌفمبد اٌوَىو٠خ سٟ شوق ا٠ٌٌَٛ

ٚوبْ ٘حلف اٌؾىِٛحخ اٌجو٠ـب١ٔحخ ٘حٛ اٌحزقٍض ِحٓ ِظحوٚسبد اٌمحٛاد اٌّزٛاعحلح سحٟ ِٕـمحخ            

ٍحٝ ٘حنا ا ٍحبً ؤهٍحٓ       ٚه ،اٌق١ٍظ ؽزٝ ٠ّىٕٙحب اٌزغٍحت هٍحٝ اٌزؼحقُ إٌحبرظ هحٓ رٍحه اٌّظحوٚسبد        

٘بهٌٚل ٌَْٚٛ   هئ١ٌ اٌٛىهاء اٌجو٠ـبٟٔ ؤْ االَٔؾبة ٘ٛ ؤٔٙب اٌٛعٛك اٌجو٠ـبٟٔ ٘نا اإلهالْ ٌمٟ 

 ُ ٚثحبٌومُ ِحٓ ٘حنا االهزحواع      ،ِمبِٚخ ٚهسغ شل٠ل ِٓ لجً ؽية اٌّؾبسل١ٓ اٌنٞ وبْ ٠َزول ٌٍؾىح

ٝ    ،ثلؤد ؽىِٛخ اٌوّحبي رؾؼح١و رور١جحبد االَٔحؾبة     ٘حنٖ اٌـو٠حك ٘حٟ رغ١ّحل      ٚوبٔحذ ؤٚي فـحٛح هٍح

 (4) .ِظوٚسبد اٌمٛاد اٌجو٠ـب١ٔخ اٌّزٛاعلح سٟ ِٕـمخ اٌق١ٍظ

ثبإلػبسخ إٌٝ مٌه ؤكهوذ ثو٠ـب١ٔب ثإٔٙب ١ٌَذ اٌلٌٚحخ اٌوؤٍحّب١ٌخ اٌٛؽ١حلح سحٟ إٌّـمحخ ٚاٌزحٟ       

ٟ         ،ٌٙب ِظبٌؼ الزظبك٠خ ٚٔفـ١خ  ،ٚإّٔب كفٍحذ كٚي هؤٍحّب١ٌخ ؤفحوٜ م١و٘حب إٌحٝ ِٕـمحخ اٌقٍح١ظ اٌووثح

سٍّحبما رىحْٛ ٌجو٠ـب١ٔحب لحٛاد      ،اٌٛعحٛك اٌوَحىوٞ وفؤَحب ٚا١ٌبثحبْ ٚاٌٛال٠حبد اٌّزؾحلح ٚم١و٘حب       ثحلْٚ  

 (5) .هَىو٠خ ثولِب ؤطجؾذ اٌّظبٌؼ االلزظبك٠خ ١ٌَذ ِؾزىوح ٌٙب ٚإّٔب ٌغ١و٘ب ِٓ اٌلٚي

 

 

                                           
 .356َ، 1985َ ، كاه اٌَالًٍ اٌى٠ٛذ ، 1971-1921ِؾّل ؽَٓ اٌو١لهًٚ ، اٌواللبد اٌووث١خ اإل٠وا١ٔخ ،  - 1

 .83، ص 1984إٍّبه١ً طجوٞ ِمٍل، ؤِٓ اٌق١ٍظ ٚرؾل٠بد اٌظوام اٌلٌٟٚ، شووخ اٌوث١وبْ، اٌى٠ٛذ،  - 2

 .137َ، ص1973، كاه اٌزوعّخ  ٚإٌشو، ث١وٚد ،  1973إٌٝ  1783ؤًِ اثوا١ُ٘ اٌي٠بٟٔ ، اٌجؾو٠ٓ ِٓ ٍٕخ  - 3

 .398، ص 1989ِؾّل هلٔبْ ِواك، ثو٠ـب١ٔب ٚاٌووة، كاه ؿالً، كِشك،  - 4

 .274ِؾّل ؽَٓ اٌو١لهًٚ، ربه٠ـ اٌق١ٍظ اٌؾل٠ش ٚاٌّوًبطو، ِوعن ٍبثك، ص  - 5
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  تطور االستراتٍجٍت الؼسكرٌت :ثالثًا

ه اٌزـحٛه اٌزىٌٕٛحٛعٟ اٌوَحىوٞ    وبْ ِٓ ؤُ٘ ا ٍجبة اٌزٟ ؤكد ثجو٠ـب١ٔب إٌحٝ االَٔحؾبة مٌح   

ٚرـٛه ا ٍٍؾخ االٍزوار١غ١خ ٚاٌنٞ ؤكٜ ثلٚهٖ إٌٝ رغ١واد سٟ ا١ٌَبٍخ اٌوَحىو٠خ ٚصحٛهح عل٠حلح سحٟ     

٘نا ا ِو اٌنٞ رـٍت ِٓ اٌؾىِٛخ اٌجو٠ـب١ٔخ إهحبكح إٌلحو سحٟ ؤٔشحبء      ،هبٌُ ا ٍٍؾخ اٌّجزىوح اٌغل٠لح

ً   ٚإٌّشححأد اٌوَححىو٠خ ٚاالهزّححبك     ،اٌمٛاهححل اٌضبثزححخ  ٚفبطححخ ؽححبِالد    ،هٍححٝ اٌغٛاطححبد ٚا ٍححبؿ١

اٌـبئواد وً ٘نٖ اٌّزغ١واد اٌغل٠لح عوٍذ ثو٠ـب١ٔب رو١ل إٌلو سٟ ١ٍبٍزٙب اٌوَىو٠خ ٚسحٟ ٚعٛك٘حب   

 (1) .اٌزم١ٍلٞ اٌنٞ ؤطجؼ ال ِجوه ٌٗ سٟ كً اٌزـٛه االٍزوار١غٟ اٌغل٠ل

 

 الذوافغ السٍاسٍت  :رابؼًا

هاء ِٕٚبلشبد ث١ٓ ؽية اٌوّبي ٚؽية اٌّؾبسل١ٓ ٚهٍٝ اٌظو١ل ا١ٌَبٍٟ وبٔذ ٕ٘بن هلح ؤ

ٌٚمل ؤهٍٓ ٚى٠و اٌقبهع١خ اٌجو٠ـب١ٔخ ؤِحبَ ِغٍحٌ اٌوّحَٛ اٌجو٠ـحبٟٔ سحٟ       ،ؽٛي االَٔؾبة اٌجو٠ـبٟٔ

َ ؤْ اٌواللبد ث١ٓ ثو٠ـب١ٔب ٚؤِبهاد شوق اٌغي٠وح اٌووث١خ ٟ٘ ؤُ٘  ثىض١و ٚؤػّٓ ِٓ  18/7/1968

 ،ؤْ ٕ٘بن سولًب ث١ٓ اٌٛعحٛك  :ؽ١ش لبي ،لل ٠ؼو ثّظبٌؾٙب اٌٛعٛك اٌوَىوٞ اٌنٞ ال ٠ىَجٙب شٟء ثً

وّب ؤهٍحٓ هسحغ ؤٞ الزحواػ ِحٓ شحإٔٗ ؤْ ٠َحزجمٝ        ،٠ٚغت ؤْ ال ٠قٍؾ ث١ّٕٙب ؤؽل ،ٚاٌٛعٛك اٌوَىوٞ

( ؤٚ إٔٙحبء  1971ٚ٘ٛ ؤِو ٠وٕٝ االٍزمالي اٌىبًِ ٌلٚي اٌق١ٍظ سحٟ ِٛهحل ؤلظحبٖ )    ،اٌمٛاد اٌجو٠ـب١ٔخ

ثو٠ـب١ٔححب سححٟ ِٕـمححخ اٌقٍحح١ظ اٌووثححٟ ٠غححت ؤْ رغ١ححو ا ٍححٍٛة اٌمححل٠ُ    خ١س١َبٍحح (2) ِوب٘ححلاد اٌؾّب٠ححخ.

ٚإٔٙبء اٌّوب٘حلاد اٌزحٟ ٌحُ روحل رزّبشحٝ ِحن هٚػ اٌوظحو ِحن اٌّؾبسلحخ           ،ثبَٔؾبة اٌمٛاد اٌجو٠ـب١ٔخ

 .ثومل ِوب٘لاد طلالخ ِن ا ِبهاد هٍٝ ؤٌٍ رالئُ هٚػ اٌوظو ،هٍٝ ِظبٌؼ ثو٠ـب١ٔب االلزظبك٠خ
(3) 

هححالْ االَٔححؾبة كٙححٛه رٛلوححبد وض١ححوح ِححٓ اٌححلٚائو ا١ٌَبٍحح١خ سححٟ ثو٠ـب١ٔححب  ٘ححنا ٚلححل ؤهمححت إ 

ٚؽزححٝ اٌححلٚي اٌّو١ٕححخ سححٟ إٌّـمححخ ٌٙححنا اٌمححواه اٌجو٠ـححبٟٔ ٚٔزبئغححٗ هٍححٝ اٌَححبؽخ اٌق١ٍغ١ححخ     ،ٚؤِو٠ىححب

ٚم١و٘ب ِٓ اٌزٛلوبد ٚاٌّقبٚف ٚاٌزٟ ٍٕولك٘ب سٟ  ،ًٚ٘ ٠ٛعل سواى ِٚٓ ٠ّأل ٘نا اٌفواى ،ٚاٌل١ٌٚخ

 -:خإٌمبؽ اٌزب١ٌ

 

 

 المحافظت ػلى األوضاع القائمت والتخوف مه األفكار الوطىٍت والقومٍت  :أواًل

 

سمحل   ،سحٟ ِٕـمحخ اٌقٍح١ظ همحت أَحؾبة ثو٠ـب١ٔحب ِٕٙحب        ٝفٛسًب ِٓ ؽلٚس اػـواثبد ٚسٛػح 

ؽزححٝ ال ٠زىححوه ِححب ؽححلس سححٟ اٌحح١ّٓ   ،هّححلد ثو٠ـب١ٔححب إٌححٝ اٌّؾبسلححخ هٍححٝ ؤٚػححبم ا ٔلّححخ اٌَححبئلح  

ِذ اٌغّٙٛه٠خ ا١ّٕ١ٌخ اٌل٠ّمواؿ١خ ماد ا١ٌّحٛي اٌٛؿ١ٕحخ ٚاٌم١ِٛحخ اٌّوبك٠حخ ٌٍغحوة      هٕلِب لب ،اٌغٕٛث١خ

ثبإلػبسخ إٌٝ مٌه فش١خ ا ٔلّخ اٌغوث١خ ِحٓ اٌفحواى اٌحنٞ ٍح١ؾلصٗ االَٔحؾبة اٌجو٠ـحبٟٔ        ،اٌوؤٍّبٌٟ

. ٚفبطحخ إما ٍحبهلرُٙ هٍٚح١ب    (4)اٌّوحبكٜ ٌٍغحوة ثظحفخ هبِحخ    ِٓ لجً ا ٔلّخ ماد اٌز١به إٌبطحوٞ  

 .مٌه إم ِب شوود ثولَ ا٘زّبَ اٌلٚائو ا ِو٠ى١خ ٚاٌجو٠ـب١ٔخ ثبٌّٕـمخهٍٝ 

ثبإلػبسخ إٌٝ مٌه ؤٚ رٍه اٌّقبٚف وبٔذ ٕ٘بن ِقبٚف ؤفوٜ رزّضً سٟ ؤٚػبم رحلسك اٌحٕفؾ   

هٍٝ ؽٍفبء ؤِو٠ىب سٟ ؤٚهٚثب اٌغوث١خ ٚاٌشوق ا لظٝ ثبهزجبهُ٘ ُ٘ اٌن٠ٓ ٠وزّلْٚ ه١ٍٗ ثشىً ؤوجحو  

                                           
 .275اٌّوعن ٔفَٗ، ص - 1

 .360ٍبثك، ص  ِؾّل ؽَٓ اٌو١لهًٚ، اٌواللبد اإل٠وا١ٔخ، ِوعن - 2

 .138ؤًِ اٌي٠بٟٔ، ِوعن ٍبثك، ص  - 3

 .228َ، ص1973َ ، كاه اٌفىو اٌووثٟ ، 1945-1914عّبي ىوو٠ب لبٍُ ، اٌق١ٍظ اٌووثٟ ، كهاٍخ ٌزبه٠ـ اإلِبهاد اٌووث١ـخ ،  - 4
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ٚ٘ححنا إما ِححب ؽححلس سإٔححٗ ٠شححىً رٙل٠ححلًا   ،اٌزححٟ ال رَححزٛهك ِٕححٗ إال اٌشححٟء ا١ٌَحح١و  ِححٓ اٌٛال٠ححبد اٌّزؾححلح

 (1) ِٓ اٌوبٌُ اٌوؤٍّبٌٟ.فـ١وًا  

 

 طائفٍت  ثالتخوف مه حذوث اضطرا با :ثاوًٍا

ؤ٠ؼححًب وبٔححذ اٌححلٚائو اٌغوث١ححخ ِزقٛسححخ ِححٓ ؤْ ٠ححؤكٞ االَٔححؾبة اٌجو٠ـححبٟٔ ِححٓ إٌّـمححخ إٌححٝ     

ؤٚ  ،س١ّب ث١ٓ ا ِحبهاد ٔفَحٙب ٚفبطحخ س١ّحب ٠زوٍحك ثَّحإٌخ اٌؾحلٚك        ،ؽلٚس فالسبد ِٕٚبىهبد كاف١ٍخ

ٚاٌزٟ هٍّذ رٍه اٌحلٚائو   ،ثَجت رولك٠خ ٚافزالف اٌـٛائ  ٠ٚمظل ثٙب إٌّبىهبد ث١ٓ إٌَخ ٚاٌش١وخ

ٚمٌه ِٓ فالي اٌزحأِو ِحن إ٠حواْ ٚمحغ إٌلحو هحٓ رٍحه         ،اٌغوث١خ اٌّزقٛسخ هٍٝ ىههُٙ سٟ إٌّـمخ

إال ؤْ ٘نٖ اٌزٛلوحبد ؤٚ اٌّقحبٚف ٌحُ رىحٓ سحٟ       (2)ظٛكح ٚاٌّٛعٙخ إٌٝ إٌّـمخاٌٙغواد اإل٠وا١ٔخ اٌّم

 .ِؾٍٙب

 

 التذخل الؼسكري  :ثالثًا

ؽ١حش ؤهاك ِولححُ هعححبي ا١ٌَبٍححخ ٚاٌيهّححبء سحٟ اٌٛال٠ححبد اٌّزؾححلح ؤْ رىححْٛ ؽّب٠ححخ اٌّظححبٌؼ   

ٟ٘ اٌمٛح اٌّقٌٛخ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ا ِو٠ى١خ،  ٔٙب  داٌوؤٍّب١ٌخ اٌغوث١خ هٍٝ هبرك ٚػّٓ َِؤ١ٌٚب

       ٟ إال  ،ٚاٌمبكهح هٍٝ ٍل اٌفواى اٌنٞ ؤؽلصٗ ؤٚ ٍح١ؾلصٗ االَٔحؾبة اٌجو٠ـحبٟٔ سحٝ ِٕـمحخ اٌقٍح١ظ اٌووثح

مٌحه   ،ٌحُ ٠ىزحت ٌٙحب اٌقحوٚط إٌحٝ ؽ١حي اٌٛعحٛك        ،ؤٚ ا ١ِٕخ ؤْ طؼ اٌزوج١و ،ؤْ ٘نا اٌق١به ؤٚ االلزواػ

لًا سححٟ ؤٚافححو اٌَححز١ٕ١بد ِزٛهؿححخ سححٟ  ٚرؾل٠حح ، ْ اٌٛال٠ححبد اٌّزؾححلح ا ِو٠ى١ححخ وبٔححذ سححٟ رٍححه اٌفزححوح 

وّب ؤْ اٌزٛاعل اٌوَىوٞ  (3) .ثبإلػبسخ إٌٝ رٛاعل٘ب اٌوَىوٞ سٟ عٕٛة شوق ؤ١ٍب ،ؽوثٙب ِن س١زٕبَ

 ،ٚ٘حٛ اٌشحٟء اٌحنٞ ٠حؤصو هٍحٝ ٍحّوخ ؤِو٠ىحب        ،سٟ اٌق١ٍظ اٌووثٟ وبْ ٠ؾزبط إٌٝ ِغٙٛك ؽوثحٟ وج١حو  

 (4) .ؤٔٙب ٌُ رول رظٍؼ ٌٍوت كٚه شوؿٟ اٌوبٌُاٌنٞ ٠ٕلو إٌٝ ؤِو٠ىب هٍٝ اهزجبه  ٠ًٚض١و اٌىٛٔغو

سإٔحٗ وحبْ ِحٓ م١حو اٌَّحزجول ؤْ رزحلفً ؤِو٠ىحب         ،ِٚن ٘نا ٚثبٌومُ ِٓ ٘نٖ اٌلوٚف ِغزّوحخ 

إما ِب رووػذ ِظبٌؾّٙب ٌٍقـو، ٚإما ِب ؽبٌٚحذ كٚي إٌّـمحخ    ،ثبالشزوان ِن ثو٠ـب١ٔب سٟ إٌّـمخ

٠شححىً فـححو هٍححٝ اٌّظححبٌؼ  ،ا اٌححلِظ ؤٚ اٌٛؽححلحإ٠غححبك ٚؽححلح ؤٚ كِححظ س١ّححب ث١ٕٙححب ٚفبطححخ إما وححبْ ٘ححن 

 .اٌؾ٠ٛ١خ ٌىً ِٓ ثو٠ـب١ٔب ٚؤِو٠ىب ٚفبطخ اٌّظٍؾخ اٌجزو١ٌٚحخ ٚاٌزحٟ رحإرٟ سحٟ ِملِحخ رٍحه اٌّظحبٌؼ       

اٌجو٠ـبٟٔ   ا ٍزبم ١ٌّبْ   ٚمٌه هٕلِب موحو ثحإْ اٌؾىِٛحخ اٌجو٠ـب١ٔحخ      هٚ٘نا ِب ؤشبه إ١ٌٗ اٌجوٚسَٛ

اٌّزؾحلح سحٟ اٌّشحبهوخ ِوٙحب الٍحزقلاَ اٌمحٛح اٌوَحىو٠خ إما ِحب         ؽبٌٚذ اٌؾظٛي هٍٝ ِٛاسمخ اٌٛال٠حبد  

ٚمٌحه إما ِحب ؽبٌٚحذ كٚي اٌقٍح١ظ اٌووثحٟ إ٠غحبك ٚؽحلح ؤٚ كِحظ س١ّحب ث١ٕٙحب            ،رووػذ ِظبٌؾٙب ٌٍقـو

ٚماد و١بٔحبد   ،ٚثإْ رىْٛ ِٕفظٍخ ،ٚاٌؾفبف هٍٝ اٌٛػن اٌوا٘ٓ ثبٌَٕجخ ٌٍلٚي اٌووث١خ إٌّزغخ ٌٍٕفؾ

اٌلٚي اٌووث١خ إٌّزغخ ٌٍجزوٚي ٠شىً فـوًا هٍٝ ِظبٌؾٙب اٌؾ٠ٛ١خ ثبهزجبه٘حب   َِزمٍخ ٔلوًا  ْ ارؾبك

ٚ٘نا ِب ال ٠و٠لٖ اٌغوة ثؾ١ش رَحزـ١ن كٚي اٌغحوة ؤْ رومحل     ،رفوع ١ٍـورٙب هٍٝ اإلٔزبط اٌجزوٌٟٚ

 (5) .ارفبل١بد ثزو١ٌٚخ صب١ٔخ ِوٙب واًل هٍٝ ؽلح

ٜ   ٚ٘نا ٠وٕٟ ؤْ االَٔؾبة اٌجو٠ـبٟٔ لل ٠ومجٗ اٌوٛكح إٌح  ٌٚىحٓ سحٟ ٘حنٖ     ،ٝ إٌّـمحخ ِحوح ؤفحو

ٚسٟ ِمحلِزٙب   ،ثً ِٓ وً اٌلٚي اٌوؤٍّب١ٌخ اٌَّزٍٙىخ ٌٍجزوٚي ،ب١ٌٌ ِٓ عبٔت ثو٠ـب١ٔب ٚؽل٘ ،اٌّوح

ثـج١وخ اٌؾبي اٌٛال٠حبد اٌّزؾحلح ا ِو٠ى١حخ إما ِحب رووػحذ اٍحزضّبهارُٙ اٌجزو١ٌٚحخ ٌٍقـحو سحٟ اٌقٍح١ظ           

                                           
 .272، ص 1980، ِؤٍَخ ا ثؾبس اٌووث١خ، ث١وٚد، 1980 – 1900ِب٠ىً و١ٍو، إ٠واْ،  - 1

 .276اٌو١لهًٚ، ربه٠ـ اٌق١ٍظ اٌؾل٠ش ٚاٌّوبطو، ِوعن ٍبثك، ص  ِؾّل ؽَٓ - 2

 .273ِب٠ىً و١ٍو، ِوعن ٍبثك، ص - 3

 اٌّوعن ٔفَٗ، ٔفٌ اٌظفؾخ. - 4

 .57، ص 1975، ؤثٛ كجٟ، 2ِبٔن ٍو١ل اٌوز١جخ، ا ٚثه ٚاٌظٕبهخ إٌفـ١خ، ؽ - 5
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سحٟ ؽحوة اٌقٍح١ظ اٌضب١ٔحخ هٕحلِب اؽزٍحذ        سه١ٕٕب ٚ٘ٛ ِب ؽحل ٌٚوًٍٕب ٚلفٕب هٍٝ ٘نا اٌشٟء ثإَ ؤ ،اٌووثٟ

ِٚحب اٍحزٍيَ    ،اٌوواق اٌى٠ٛذ ؽ١ش اٌّظبٌؼ اٌجزو١ٌٚخ ا ِو٠ى١خ اٌجو٠ـب١ٔخ اٌّشزووخ سٟ ٔفؾ اٌى٠ٛحذ 

 (1) ؤِو٠ىٟ ثو٠ـبٟٔ ٌؾّب٠خ ِظبٌؾّٙب. ِٓ رلفً

 

 إٌجاد صٍغت مشتركت بٍه الؼرب وإٌران  :رابؼًا

ٌححححلٜ ا ٍٚححححبؽ اٌغوث١ححححخ ِححححٓ االَٔححححؾبة اٌجو٠ـححححبٟٔ ِححححٓ  وبٔححححذ اٌّقححححبٚف اٌزححححٟ ؤص١ححححود 

  ٟ لححل عوٍححذ ثو٠ـب١ٔححب رَححوٝ إل٠غححبك ارفححبق ثحح١ٓ كٚي إٌّـمححخ ؽزححٝ ٠زّىٕححٛا          ،ِٕـمححخ اٌقٍحح١ظ اٌووثحح

ٚسحححٟ اٌّمبثحححً هٍّحححذ اٌؾىِٛحححخ اإل٠وا١ٔحححخ ثىبِحححً عٙحححل٘ب      ،ِحححٓ اٌزوحححب٠م اٌَحححٍّٟ عٕجحححًب إٌحححٝ عٕحححت   

ـ     ؽزححححٝ رجححححو٘ٓ ٌٍمححححٛح    ،مححححخ ثححححبٌمٛح هٍححححٝ اٌّؾبٌٚححححخ ثححححإْ رفححححوع ٔفٛم٘ححححب ٍٚحححح١ـورٙب هٍححححٝ إٌّ

ٚمٌحححه ثوحححل ؽحححلٚس    ،االٍحححزوّبه٠خ اٌغوث١حححخ ثإٔٙحححب لحححبكهح هٍحححٝ ٍحححل اٌفحححواى اٌّزٛلحححن سحححٟ إٌّـمحححخ        

اٌححححنٞ ٠ّىٕححححٗ ؤْ ٠غوححححً ا ِححححٛه   ،ٚثإٔٙححححب ٘ححححٟ اٌجححححل٠ً اٌٛؽ١ححححل ٌجو٠ـب١ٔححححب  ،االَٔححححؾبة اٌجو٠ـححححبٟٔ

اٌٛاػحححؼ سحححٟ ٚوبٔحححذ رزحححنهم إ٠حححواْ ثبٌؼحححو   ،ِٛعحححٛكح يرَححح١و وّحححب ٌٚحححٛ وبٔحححذ ثو٠ـب١ٔحححب ال رحححيا

ِّٚحححب ٍحححًٙ ه١ٍٙحححب اٌّّٙحححخ ؤٚ اٌم١حححبَ ثٙحححنٖ اٌّّٙحححخ ٘حححٛ أشحححغبي اٌحححلٚي اٌووث١حححخ    ،ا ِحححبهاد اٌووث١حححخ

  (2) .ٚاٌجوغ ا فو وبْ سٟ طوام ِن إٍوائ١ً ،ثّشبوٍٙب ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌلاف١ٍخ

ٚاٌّىٍ  ثشحئْٛ اٌشحوق ا ٍٚحؾ     ،ٚلل لبَ عٛهٜٔٛ هٚثورٌ ٚى٠و اٌلٌٚخ ٌٍشئْٛ اٌقبهع١خ

ٚوبْ ٠ٙلف ِٓ ٚهاء٘ب ؤلبِحخ ِٕلّحخ كسحبم ِشحزون      ،َ ثّّٙخ ٍو٠خ ٌالٍزـالم 1968َ سٟ ٠ٕب٠و هب

ثؾ١ش ٠من هٍٝ ٘نٖ اٌلٚي اٌضالصخ هحتء اٌحلسبم ٍٚحل اٌفحواى      ،رؼُ واًل ِٓ إ٠واْ ٚاٌَوٛك٠خ ٚاٌى٠ٛذ

ٚوحبكد رٍحه اٌّّٙحخ ؤْ رحٕغؼ ٚفبطحخ هٕحلِب ثحلؤد         ،اٌنٞ ١ٍؾلصٗ االَٔؾبة اٌجو٠ـحبٟٔ ِحٓ إٌّـمحخ   

ً اٌوٍٚحح١خ رمححَٛ ثي٠ححبهاد إٌححٝ اٌّححٛأٟ اٌووال١ححخ ٚ٘ححٛ اٌشححٟء اٌححنٞ ؤصححبه ِقححبٚف إ٠ححواْ          ا ٍححبؿ١

ٚاٌَوٛك٠خ إال ؤْ اٌّّٙخ ٌُ رحٕغؼ ٚمٌحه ثَحجت إهحالْ إ٠حواْ هحٓ هحلَ رقٛسٙحب ِحٓ االَٔحؾبة ٚثإٔٙحب            

   ٟ ٌٚٙححنا  ،لحبكهح هٍححٝ ؽفححق ا ِححٓ سحٟ اٌقٍحح١ظ اٌووثححٟ ٚؽوطححٙب هٍححٝ اٌزوحبْٚ ِححن كٚي اٌقٍحح١ظ اٌووثحح

َ 1/4/1968اْ ث١بٔٙب ثشإْ ِٛلفٙب ِٓ االَٔحؾبة اٌجو٠ـحبٟٔ ِحٓ إٌّـمحخ ٚمٌحه ثزحبه٠ـ       ؤطلهد إ٠و

 -:ٚاٌنٞ عبء س١ٗ ِب ٠ٍٟ

 .ِوبهػخ اهرجبؽ إٌّـمخ ثجو٠ـب١ٔب - ؤ

 ،اٌّـبٌجخ ثّحب رله١حٗ ِحٓ ا هاػحٟ اٌزحٟ ٍحٍقزٙب ثو٠ـب١ٔحب ِحٓ إ٠حواْ ِٚوبهػحخ رَح١ٍّٙب ٌٍوحوة            -ة

 (3) .اٌووثٟ –١ٍظ  اٌفبهٍٟ ٚرإو١ل اٌزَّه ثبٌؾمٛق اإل٠وا١ٔخ سٟ اٌق

وّححب وححبْ ٌوححلَ همجححخ وححً ِححٓ اٌى٠ٛححذ ٚاٌَححوٛك٠خ سححٟ ؤلبِححخ ؤٞ ؽٍحح  كٚهٖ اٌجححبهى سححٟ رواعححن       

ؽ١ححش طححوػ اٌّجوححٛس اٌجو٠ـححبٟٔ ثإٔححٗ ٌححٓ ٠مزححوػ ؽٍفححًب   ،ثو٠ـب١ٔححب هححٓ فــٙححب إللبِححخ ا ؽححالف

 (4) .ِشزووًب

 

 حارس البذٌل: ػذم قذرة الذوٌالث الصغٍرة ػلى حفظ األمه وإٌجاد ال :خامسًا

  افتقار بؼض األماراث إلى مقوماث الذولت   -أ  

رزّضححً سححٟ ؤْ ثوححغ ؤِححبهاد اٌقٍحح١ظ اٌووثححٟ وبٔححذ رفزمححو إٌححٝ ؤ٘ححُ     ،ؽ١ححش رٛعححل ِشححىٍخ فـ١ححوح 

ِمِٛححبد اٌلٌٚححخ ٚاٌّزّضٍححخ سححٟ اٌـبلححخ اٌجشححو٠خ ٚاٌىضبسححخ اٌَححىب١ٔخ ثبهزجححبهُ٘ ِححٓ ؤ٘ححُ هٕبطححو اٌمححٛح      

                                           
 .277وعن ٍبثك، ص ِؾّل ؽَٓ اٌو١لهًٚ، ربه٠ـ اٌق١ٍظ اٌووثٟ اٌؾل٠ش ٚاٌّوًبطو، ِ - 1

 .35ص  ، 1976كاه اٌىزبة ، اٌمب٘وح،  ِؾّل هش١ل اٌف١ً، ِؾبػواد سٟ اٌق١ٍظ اٌووثٟ سٟ ِٛاعٙخ اٌزؾل٠بد، - 2

١ٍل ٔٛسً ، ا ٚػبم ا١ٌَب١ٍخ إلِبهاد اٌق١ٍظ اٌووثٟ ٚعٕٛة اٌغي٠وح ، اٌىزبة اٌضبٟٔ ، إِبهاد ٍبؽً هّبْ ، ِوٙل اٌجؾٛس  - 3

 .25َ، ص1972مب٘وح ٚاٌلهاٍبد اٌووث١خ، اٌ

 .331، ِوعن ٍبثك، ص 1945 – 1914عّبي ىوو٠ب لبٍُ، اٌق١ٍظ اٌووثٟ  - 4
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ً          ٚ٘ٛ اٌشٟء اٌنٞ ٠ز ،ٚاالٍزمواه ٌٚىحٓ   ،ؼحؼ ؤوضحو سحٟ اٌول٠حل ِحٓ ا ِحبهاد اٌزحٟ ٌحل٠ٙب اٌّحبي اٌٙبئح

ٚ٘نٖ ا ِحبهاد رؾزحبط ثحلْٚ شحه إٌحٝ وضبسحخ ٍحىب١ٔخ         ،رٛاعٙٙب ِشىٍخ ٟٚ٘ إٌمض اٌشل٠ل سٟ اٌَىبْ

ٟ       ،لل رىْٛ ِٓ ؤثٕبء اٌشوت  اٌووثٟ ،ِومٌٛخ ؤٚ رىحْٛ ِحٓ    ،سحزؾفق  و١حبْ ٘حنٖ اٌلٌٚحخ ٚاٌقٍح١ظ اٌووثح

 (1) .ٓ آالَ اٌق١ٍظ ٚوٛاهس ا ِخ اٌووث١خهٕبطو ؤعٕج١خ ري٠ل ِ

  الحارس البذٌل  -ب

ٌّحب وحبْ ٠وٛى٘حب ِحٓ      ،ٔلوًا ٌولَ للهح ا ِحبهاد اٌووث١حخ هٍحٝ ؽفحق ا ِحٓ ٚاٌَحالَ سحٟ إٌّـمحخ        

سمل هؤد ا١ٌَبٍخ ا ِو٠ى١خ ثإٔٗ الثل ِٓ اٌزٛعٗ إٌحٝ اٌحلٚي اٌىجحوٜ     ،ٔمض سٟ اإلِىب١ٔبد ٚاٌّمِٛبد

ٚمٌحه ثوحل االَٔحؾبة اٌجو٠ـحبٟٔ ِٕٙحب، ٚوبٔحذ ٘حنٖ         ،ّٙخ ٍل اٌفحواى سحٟ إٌّـمحخ   سٟ إٌّـمخ ٌٍم١بَ ثّ

ٚٔلححوًا ٌوححلَ رمجححً اٌغححوة   ،اٌحح١ّٓ ،اٌوححواق ،اٌححلٚي ؽَححت ا١ٌَبٍححخ ا ِو٠ى١ححخ ٘ححٟ إ٠ححواْ، اٌَححوٛك٠خ  

إال ؤْ ؤِو٠ىب ثم١ذ ِورجىخ ثقظٛص ِٓ ٘ٛ  ،ٌٍلٌٚز١ٓ ا ف١ور١ٓ )اٌوواق ٚا١ٌّٓ( سمل صُ اٍزجوبكّ٘ب

ٚسىود سٟ إٍوائ١ً وؾبهً ثحل٠ً إال ؤٔٙحب رواعوحذ     ،اٌنٞ ٠ّىٕٙب االهزّبك ه١ٍٗ ثول فوٚط ثو٠ـب١ٔب

هحٓ مٌححه ثَححجت ِحب لححل ٠ٕححزظ هحٓ مٌححه ِححٓ رىزححً ع١ّحن اٌححلٚي اٌووث١ححخ ػحل٘ب ٚاالرؾححبك ٚاٌزٛعححٗ ٔؾححٛ      

إال ؤْ ؤوضحو كٚي إٌّـمحخ رمحلًِب ٚاىك٘حبهًا      ،فَحٙب سٍنٌه لوهد االهزّحبك هٍحٝ كٚي اٌقٍح١ظ ٔ    ،اٌَٛس١ذ

  ٗ ٚ٘ححنا ٠وٕححٝ ؤٔححٗ ال ِفححو  ،وبٔححذ رفزمححو إٌححٝ اٌّمِٛححبد اٌزححٟ رغوٍٙححب رمححَٛ ثٙححنا اٌححلٚه هٍححٝ ؤوّححً ٚعحح

ٌٛاشٕـٓ ِٓ اٌم١بَ ثٙنا اٌحلٚه ثٕفَحٙب ؤال ٚ٘حٛ اٌم١حبَ ثحلٚه اٌّحٕلُ ٚاٌّشحوف هٍحٝ اٌزّح٠ٛٓ سحٟ ٘حنٖ            

ط ١ٍَىٛ س١ّب ثول لبئاًل   ؤْ ِب لوهٔبٖ   ٚى٠و اٌقبهع١خ عٛى٠ ٚؤٚػؼ َِبهل (2)إٌّبٚهح اٌلل١مخ،

ؤٞ إ٠حواْ ٚاٌَحوٛك٠خ ثؾ١حش رظحجؾبْ ؤ٘حُ       –٘ٛ ؤٕٔب ٍٕؾبٚي كسن َِٚبهلح ؤ٘حُ كٌٚزح١ٓ سحٟ إٌّـمحخ     

 (3) .ثبٌمله اٌنٞ ٔؾش س١ٗ هٍٝ اٌزوبْٚ ث١ٓ اٌلٌٚز١ٓ   ،هٕظوٞ اٍزمواه هٕل فوٚط ثو٠ـب١ٔب

 

ال٠بد اٌّزؾلح إ٠غحبك اٌؾحبهً اٌجحل٠ً ٚمٌحه ٌٍّؾبسلحخ هٍحٝ ِظحبٌؼ        ٚهٍٝ ٘نا ا ٍبً لوهد اٌٛ

ٚاٌوٙٛك ثٙب إٌٝ وً ِٓ اٌَوٛك٠خ ٚإ٠واْ ٚمٌحه ٌٍوٛاِحً ا١ٌّٙحإح     ،اٌلٚي اٌوؤٍّب١ٌخ سٟ اٌق١ٍظ اٌووثٟ

ٟ     ،إل٠واْ ِٓ إٌٛاؽٟ اٌوَحىو٠خ  ِٚحٓ ٕ٘حب ثحلؤد اٌٛال٠حبد اٌّزؾحلح       ،ٚاٍحزولاك٘ب ٌٍم١حبَ ثحلٚه اٌشحوؿ

ٚ٘حٛ اٌشحٟء    ،َبهلاد اٌوَىو٠خ إٌٝ إ٠واْ ٚاٌَوٛك٠خ ٌٍم١بَ ثلٚه اٌؾفحبف هٍحٝ اٌَحالَ   ثزمل٠ُ وبسخ اٌّ

ٔحح٠ٛي   سححٟ ؤؽححل ؤ٘ححُ اإلشححبهاد اٌو١ٍٕححخ إٌححٝ   -اٌححنٞ ؤوححلٖ ٔبئححت ٚى٠ححو اٌححلسبم ا ِو٠ىححٟ  عحح١ٌّ ٘ححـ   

 -:( ؽ١ذ عبء س١ٙب66اٌّنووح اٌّملِخ إٌٝ ِغٌٍ ا ِٓ اٌمِٟٛ هلُ )

 

اٌووثحٟ اٌحنٞ ٌوجزحٗ ثو٠ـب١ٔحب ٍحبثمًب ثحً        –كٚه ؽبِٟ اٌق١ٍظ اٌفبهٍٟ   ؤْ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ٌٓ رٍوت 

ٚرّشحح١ًب ِححن هٚػ ِجححلؤ   ،ٍححزمن اٌَّححؤ١ٌٚخ ٌٍَححالَ ٚاالٍححزمواه ِححٓ ا٢ْ سظححبهلًا هٍححٝ كٚي إٌّـمححخ    

ٌىٕٙحب رزـٍحن إ١ٌٙحب ٌزؼحـٍن ثبٌَّحؤ١ٌٚخ       ،رومت اٌٛال٠بد اٌّزؾحلح سحٟ َِحبهلح كٚي اٌقٍح١ظ     ،١ٔىَْٛ

ٚٔؾحٓ ٔزـٍحن    ،هٓ ٔفَٙب، ٚاٌزوبْٚ س١ّب ث١ٕٙب ٌؼّبْ ا ِٓ ٚاالٍزمواه ٌإلل١ّ١ٍٓاٌوئ١َ١خ سٟ اٌلسبم 

٘حنا   (4) ثشىً فبص إٌٝ اٌلٌٚز١ٓ اٌمبئلر١ٓ سٟ إٌّـمخ إ٠واْ ٚاٌَوٛك٠خ ٌٍزوبْٚ ِٓ ؤعً ٘نا اٌٙلف.

بهى ٌٚمل وبْ االَٔؾبة اٌجو٠ـبٟٔ ِٓ إٌّـمخ ثّضبثخ اٌفوطخ إٌّزلوح اٌزٟ وبٔذ رٕزلو٘ب إ٠حواْ ثفح  

 .ٌٚمل وبْ ٌالَٔؾبة اٌجو٠ـبٟٔ هلح ٔزبئظ ،اٌظجو

                                           
ث١وٚد ،  ؤؽّل اٌَمبف، اٌق١ٍظ اٌووثٟ سٟ ِٛاعٙخ اٌزؾل٠بد، ِؾبػواد ثوٕٛاْ ٔلوح َِزمج١ٍخ ٌزمبهة ٚٚؽلح كٚي اٌق١ٍظ اٌووثٟ، - 1

 .269ص ، 1989

 .370، ِوعن ٍبثك، صِؾّل ؽَٓ اٌو١لهًٚ، اٌواللبد اٌووث١خ - 2

 .272ِب٠ىً و١ٍو، ِوعن ٍبثك، ص  - 3

 .274ص ِب٠ىً و١ٍو، ِوعن ٍبثك،  - 4
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 وتائج االوسحاب البرٌطاوً 

هٍّذ ثو٠ـب١ٔب لجً ؤْ رَٕؾت ِٓ ِٕـمخ اٌق١ٍظ اٌووثٟ هٍحٝ اٌم١حبَ ثحبٌىض١و ِحٓ اإلعحواءاد      

ثؾ١ش رؼّٓ اٍزّواه٠خ ثمبء ِظبٌؾٙب  ،اٌالىِخ ٌو١ٍّخ االَٔؾبة ِن ؤِبهاد شوق اٌغي٠وح اٌووث١خ

 -:ٚوبٔذ ِٓ عٍّخ ِب لبِذ ثٗ ثو٠ـب١ٔب ٌٍّؾبسلخ هٍٝ ِظبٌؾٙب ٘ٛ ،سٟ إٌّـمخ

 

 اتفاقٍت الصذاقت  :أواًل

ؽزٝ ال رقَو ثو٠ـب١ٔب ١ٍبٍح١ًب وّحب فَحود هَحىو٠ًب ثبَٔحؾبثٙب ِحٓ اٌقٍح١ظ سمحل هٍّحذ هٍحٝ           

 ؽ١ش لبِذ ثو٠ـب١ٔحب ٚلجحً ِغبكهرٙحب إٌّـمحخ     ،ؤلبِخ هاللبد ِز١ٕخ ٚؿ١جخ ِن ؽىبَ ا ِبهاد اٌووث١خ

ْ   ،ثزٛل١ن ارفبل١بد طلالخ ٚمٌه ِن واًل ِٓ اٌجؾو٠ٓ  ،ٚلـو ٚا ِبهاد اٌووث١خ اٌّزؾلح ٍٚبؽً هّحب

ٚ٘ٛ اٌشٟء اٌنٞ هجو هٕحٗ اٌَّحزو ١٘حذ ىهح١ُ اٌّؾحبسل١ٓ ٚهئح١ٌ اٌحٛىهاء  اٌجو٠ـحبٟٔ ثمٌٛحٗ   ؤْ          

د ٌزوحٛع  ؽىِٛخ اٌوّبي ِٙلد ٌالَٔؾبة ِٓ اٌق١ٍظ اٌووثٟ ثئلبِخ هاللبد ِز١ٕخ ِن ؽىحبَ ا ِحبها  

 (1) .١ٍب١ًٍب ِب ٍٛف رقَوٖ هَىو٠ًب   

 

 موقف حزب المحافظٍه  :ثاوًٍا

وححبْ ٌفحححٛى ؽحححية اٌّؾحححبسل١ٓ هٍححٝ فظحححُِٛٙ ؽحححية اٌوّحححبي ا صححو اٌجحححبهى رغحححبٖ ا١ٌَبٍحححخ    

ٌٚىٓ هٕلِب سبى ؽية اٌّؾحبسلْٛ وحبْ    ،اٌجو٠ـب١ٔخ ٚاٌّزّضٍخ سٟ االَٔؾبة ٚاٌمبئً ثٙب ؽية اٌوّبي

ٌ   ٌل٠ُٙ هؤٞ ِقبٌ  ٌؾية  إما ؤٔٙحُ ؤٞ   ،اٌوّبي اٌنٞ ؤطله لواه        ثبالَٔؾبة ِحٓ شحوق اٌَح٠ٛ

اٌّؾبسلْٛ وبٔٛا ٠و٠لْٚ اٌؾفبف هٍٝ اٌّظبٌؼ اٌجو٠ـب١ٔخ ٚلحل ارٙحُ اٌّؾحبسلْٛ ؽحية اٌوّحبي ثحإُٔٙ       

لوهٚا االَٔؾبة كْٚ ؤْ ٠ّٙلٚا ٌٗ ثئلبِخ هاللبد ل٠ٛخ ِن ش١ٛؿ ٚؽىبَ إٌّـمخ ؽزٝ ٠ّىٓ رو٠ٛغ 

 (2) .و٠ـب١ٔب ِٓ عواء االَٔؾبة ١ٍب١ًٍب ٚهَىو٠ًبِب لل رقَوٖ ث

 

 دور إٌران كشرطً لحفظ المصالح الغربٍت فً المىطقت :ثالثًا

       ٟ ٚهٍححححٝ هؤٍححححٙب   ،ٌٚؾّب٠ححححخ اٌّظححححبٌؼ اٌغوث١ححححخ اٌوؤٍححححّب١ٌخ سححححٟ ِٕـمححححخ اٌقٍحححح١ظ اٌووثحححح

وائ١ً ٌٍم١حححبَ ثحححلٚه اٌؾحححبهً  سىحححود اإلكاهح ا ِو٠ى١حححخ سحححٟ ؤِحححو رٛو١حححً إٍححح    ،اٌّظحححبٌؼ ا ِو٠ى١حححخ 

إال ؤْ ٘حححنا االلزحححواػ ٌحححُ ٠ىزحححت ٌحححٗ إٌغحححبػ ٚمٌحححه ثَحححجت رقحححٛف اٌٛال٠حححبد اٌّزؾحححلح ِحححٓ          ،اٌجحححل٠ً

  ً وّححب اٍححزجولد سىححوح ل١ححبَ وححاًل ِححٓ سؤَححب      ،ٚاهرّححبءُ٘ هٕححل اٌَححٛس١ذ   ،رىزححً اٌوححوة ػححل إٍححوائ١

ٓ    ،ؤٚ إٌٙحححل ثٙحححنا اٌحححلٚه ٚمٌحححه ٌٍجوحححل اٌغغواسحححٟ هحححٓ إٌّـمحححخ        ،ٚثبٌزحححبٌٟ اٍحححزجولرب ّ٘حححب ا فحححو١٠

جبؽضحححبد اٌَحححو٠خ اٌزحححٟ عحححود ثححح١ٓ اٌٛال٠حححبد اٌّزؾحححلح ٚإ٠حححواْ ٚثو٠ـب١ٔحححب لحححل ؤٍحححفود         ٚوبٔحححذ اٌّ

      ٟ ؽ١ححش ٚاسححك اٌشححبٖ ِؾّححل هػححب      (3)هححٓ ؽححً ٌّشححىٍخ اٌفححواى اٌححنٞ ٍحح١ؾلصٗ االَٔححؾبة اٌجو٠ـححبٔ

فحححبْ هٍححححٝ اٍحححزمالي اٌجؾححححو٠ٓ ِمبثحححً ل١ححححبَ إ٠ححححواْ ثحححبؽزالي اٌغححححيه اٌووث١حححخ، ثبإلػححححبسخ إٌححححٝ ؤْ      

ثحححإْ رَحححٕل ِّٙحححخ ؽفحححق اٌّظحححبٌؼ اٌغوث١حححخ اٌوؤٍحححّب١ٌخ إٌحححٝ إ٠حححواْ  اٌٛال٠حححبد اٌّزؾحححلح لحححوهد ؤف١حححوًا

ٌٚىححححٓ ٔلححححوًا  ْ إ٠ححححواْ  ،ثوححححلِب وبٔححححذ رو٠ححححل رٛى٠ححححن ا كٚاه هٍححححٝ وححححً ِححححٓ اٌَححححوٛك٠خ ٚإ٠ححححواْ

 –إػححححبسخ إٌححححٝ اٌزؾححححبٌ  ا ِو٠ىححححٟ    ،وبٔححححذ ١ِٙححححإح ؤوضححححو ِححححٓ اٌَححححوٛك٠خ ِححححٓ ع١ّححححن اٌغٛأححححت    

ل٠ً عححححبء ِزّبشحححح١ًب ِححححن ِجححححلؤ اٌححححوئ١ٌ  اإل٠وأححححٟ سححححإْ افز١ححححبه إ٠ححححواْ ٌٍم١ححححبَ ثححححلٚه اٌؾححححبهً اٌجحححح   

ا ِو٠ىحححٟ ١ٔىَحححْٛ اٌححححنٞ ٠ؤوحححل ثححححإْ ٠زحححٌٛٝ ؤطحححللبء اٌٛال٠ححححبد اٌّزؾحححلح َِححححؤ١ٌٚخ اٌحححلسبم هححححٓ        

                                           
 .143ؤًِ اٌي٠بٟٔ، ِوعن ٍبثك، ص  - 1

 .378ِب٠ىً و١ٍو، ِوعن ٍبثك، ص  - 2

 .382اٌّوعن ٔفَٗ، ص  - 3
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ٚؤْ إ٠حححواْ لحححبكهح هٍحححٝ رحححٛس١و اٌؾّب٠حححخ سحححٟ إٌّـمحححخ ثوحححل االَٔحححؾبة اٌجو٠ـحححبٟٔ ٌىحححً            ،ؤٔفَحححُٙ

اٌحححنٞ وبٔحححذ رملِحححٗ  ٚ٘حححنٖ اٌؾّب٠حححخ رىحححْٛ ثبٌَّحححزٜٛ ،ؤِحححبهاد اٌقٍححح١ظ اٌووثحححٟ ثّحححب س١ٙحححب اٌَحححوٛك٠خ

ٚلحححل هحححوع اٌشحححبٖ ِؾّحححل هػحححب فحححبْ ؤْ     ،(1)اٌٛال٠حححبد اٌّزؾحححلح سحححٟ اٌول٠حححل ِحححٓ ِٕحححبؿك اٌوحححبٌُ     

٠حححلسن اٌفحححبرٛهح  هٍحححٝ اٌفحححٛه ِحححٓ اٌؾَحححبة ثٕفَحححٗ ٚؤْ ٠وحححوع فلِبرحححٗ وؾحححبهً ؤِو٠ىحححٟ ٌٍحححلسبم      

 (2) .هٓ إٌّـمخ

 

 الوالٌاث المتحذة واالوسحاب البرٌطاوً  :رابؼًا

ٟ    ٔلوًا ٌٍزـٛهاد اٌزحٟ ؽح   سمحل هّحلد ا١ٌَبٍحخ ا ِو٠ى١حخ إٌحٝ       ،لصذ سحٟ ِٕـمحخ اٌقٍح١ظ اٌووثح

 ،ٚمٌحه ثؾ١حش رؼحّٓ اٍحزّواه٠خ ِظحبٌؾٙب ثٙحب ِّٙحب ؤٍحزغل ِحٓ ؤِحٛه           ،رغ١١و ١ٍبٍزٙب رغبٖ إٌّـمخ

ٔغل٘ب رٍغحإ إٌحٝ هحلح ؤٍحب١ٌت ِحٓ شحإٔٙب رحله١ُ االؽزىحبهاد االٍحزضّبه٠خ           ،ٌٚنٌه ٚرٕف١نًا ٌٙنٖ ا١ٌَبٍخ

وّب هٍّذ هٍٝ رإ١٠ل اٌلٚي اٌىج١وح سٟ اٌق١ٍظ اٌووثٟ ِضً إ٠واْ ٚاٌَوٛك٠خ  ،ٚفبطخ سٟ ِغبي إٌفؾ

ٟ  ،إٌٝ عبٔت اٌزٛاعل اٌوَىوٞ ا ِو٠ىٟ سٟ ا١ٌّبٖ اٌمو٠جخ ِٓ إٌّـمخ  ،ٌٚزقٛسٙب ِٓ اٌقـو اٌشح١ٛه

 ثبإلػحبسخ إٌحٝ ٘حنا سمحل أزٙحيد اٌٛال٠حبد اٌّزؾحلح         (3)ٚ ثوبك إٌّـمخ هٓ ا سىبه اٌم١ِٛخ ٚاٌٛؽل٠ٚخ

ؽ١ش رٛطٍذ إٌحٝ همحل ارفبل١حخ ِحن      ،ٍٚقورٙب ٚاٍزغٍزٙب ٌؾَبثٙب ،سوطخ اٌّـبٌجخ اإل٠وا١ٔخ ثبٌجؾو٠ٓ

رّىٓ ِٓ فالٌٙب ا ٍـٛي ا ِو٠ىحٟ ثبالؽزفحبف ثمبهحلح   اٌغف١حو   اٌزحٟ وبٔحذ سحٟ ا طحً          ،اٌجؾو٠ٓ

اٌحنٞ ٍحزؾلصٗ    ٚثحوهد اٌٛال٠حبد اٌّزؾحلح اؽزفبكٙحب ثٙحنٖ اٌمبهحلح وٛٔٙحب رَحل اٌفحواى          ،لبهلح ثو٠ـب١ٔحخ 

  (4) .ثبإلػبسخ إٌٝ ؤٔٙب رَُٙ سٟ ؽفق ا ِٓ ٚاٌَالَ سٟ إٌّـمخ ،أَؾبة اٌمٛاد اٌجو٠ـب١ٔخ ِٕٙب

 

 الخاتمت

     ٟ ؤٚ ؽزحٝ اٌزفى١حو سحٟ     ،ٚثغغ إٌلو هٓ ِٓ ٠ّأل اٌفحواى اٌحنٞ ٍح١ؾلصٗ االَٔحؾبة اٌجو٠ـحبٔ

ّٙححب وححبْ ٔٛهٙححب  ِ ،ٚمٌححه ثوححوع ثوححغ اٌزٛلوححبد اٌزححٟ ٍححزؾلس    ،ِظحح١و إٌّـمححخ ثوححل االَٔححؾبة  

٘ٛ ِٓ ٔظت رٍه اٌمٜٛ االٍزوّبه٠خ وٛط١خ هٍحٝ رٍحه إٌّـمحخ       ،سإْ اٌَؤاي اٌّـوٚػ ،ٚفـو٘ب

ٌٚوحً اإلعبثحخ ثَح١ـخ ٚٚاػحؾخ      ،ِٚٓ ؿٍت ِٕٙب ؤْ رّأل ؤٚ رفىو ؤٚ رمزوػ سٟ ِحٓ ٠ّحأل مٌحه اٌفحواى    

وّبه ؽزٝ ٌٚٛ رلحب٘و  ٚ٘ٛ ؤْ االٍز ،ٌىً ِٓ ٠وٍُ ٌٚٛ اٌشٟء ا١َ١ٌو هٓ اٌوٚػ االٍزوّبه٠خ اٌغوث١خ

ؽ١ش ؤْ اٌشوٛة ٚطٍذ إٌٝ كهعحخ   ،ٚ٘ٛ اٌشٟء اٌنٞ سوػزٗ ؿج١وخ اٌوظو ،ثبٌقوٚط ِٓ إٌّـمخ

 ذ اٌحلٚي ٚاٌزٟ ال رَّؼ ِوٙب ٌٍجمبء االٍزوّبهٞ عحبصُ هٍحٝ ؤهاػح١ٙب ِحٓ ٕ٘حب هٍّح       ،هب١ٌخ ِٓ اٌٛهٟ

بسق هٍحٝ ٚعٛك٘حب سحٟ    رؾح  ؤْ ِحٓ فالٌٙحب   َحزـ١ن راٍحزوّبه٠خ عل٠حلح    ٠خ هٍحٝ اثزىحبه ١ٍبٍحخ   االٍزوّبه

ً   سحٟ ١ٍبٍحخ   رّضٍحذ  ١َبٍحخ ٘حنٖ اٌ  ،هٕٙحب  حثو١حل  ذؽزٝ ٌٚٛ وبٔإٌّـمخ  ٚ٘حٛ ِحب لٛثحً     ،اٌؾحبهً اٌجحل٠

ؤٚ ١ٍبٍخ ًِء اٌفحواى   اٌزٟ هسؼذ ١ٍبٍخ ٚعٛك ثل٠ً شوٛة ِٕـمخ اٌق١ٍظ اٌووثٟسغ ِٓ لجً وثبٌ

اٌووثحٟ ؽحٛي اٌفحواى     ٘ٛ ِب هجحو هٕحٗ اٌشح١ـ   ىا٠حل ثحٓ ٍحٍـبْ   ؤؽحل ؽىحبَ ا ِحبهاد سحٟ اٌقٍح١ظ           ٚ

ٌٚحُ ٔـٍحت ثوحل االٍحزمالي      ،ٚاالَٔؾبة اٌجو٠ـبٟٔ ثمٌٛٗ   ال ٠ٛعل شٟ ؤٍّٗ سواى سٟ ِٕـمحخ اٌقٍح١ظ  

ٌٚمحل وحبْ اٌؾحل٠ش     ،ؤْ ؤثٕبء اٌجالك ُ٘ ا لله هٍٝ ًِ ؤٞ سحواى  ،ِٓ ؤؽل ؤْ ٠ّأل ٘نا اٌفواى اٌّيهَٛ

ٚلل هسؼذ ٘نا اٌىالَ  ٔٗ  ،إٌّـمخ ٠لٚه لجً أَؾبة ثو٠ـب١ٔب هٓ اٌفواى اٌنٞ ٠ّىٓ ؤْ ٠ؾلس سٟ

 ،ثول االَٔؾبة ا عٕجحٟ ال ٠ّىحٓ ؤْ ٠ىحْٛ ٕ٘حبن سحواى  ْ إٌّـمحخ م١ٕحخ ٚاٌؾّحل   ثإٍ٘ٙحب ٚؤثٕبئٙحب          

سؼححاًل هححٓ إ٠ّبٕٔححب اٌو١ّححك ثإ١ّ٘ححخ االرؾححبك ٌمححل وٕححب ٔوحح١م اٌزقٍحح  ِٚؼحح١ٕب سححٟ ؿو٠ححك اٌزمححلَ ٌزؾم١ححك   

                                           
 .51، ص 1982خ اٌجظوح، اٌجظوح، سو٠لْٚ ٠ٛ٘لا، ٍمٛؽ اٌشبٖ ِؾّل هػب ثٍٜٙٛ، ِووي كهاٍبد اٌق١ٍظ اٌووثٟ، عبِو - 1

 .279اٌّوعن ٔفَٗ، ٔفٌ اٌظفؾخ، ؤ٠ؼًب ِؾّل ؽَٓ اٌو١لهًٚ، ربه٠ـ اٌق١ٍظ اٌووثٟ اٌؾل٠ش ٚاٌّوًبطو، ِوعن ٍبثك، ص  - 2

 .280، ص ثٟ اٌؾل٠ش ٚاٌّوًبطو، ِوعن ٍبثكِؾّل ؽَٓ اٌو١لهًٚ، ربه٠ـ اٌق١ٍظ اٌوو - 3

 .120د، ص-ْ، ك-ا ِو٠ى١خ سٟ اٌزبه٠ـ اٌؾل٠ش ٚاٌّوًبطو، ك هؤسذ م١ُٕ اٌش١ـ، اٌواللبد اٌووث١خ - 4
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ٗ     (1)د اٌزٟ رزوثض ثٕحب   اٌَوبكح ٌشوجٕب ٚ ِزٕب ِٚٛاعٙخ وً اٌزؾل٠ب   ٌح١ٌ   :٠ٚزحبثن اٌشح١ـ ىا٠حل لٌٛح

   ُ ٌٚمحل ؤطحجؼ ٌحلٜ ؤثٕحبء      ،ِٓ شه سٟ ؤْ ؤثٕبء اٌق١ٍظ ٚؤٍ٘ٗ لبكهْٚ هٍٝ اٌلسبم هحٓ ثالك٘حُ ِٕٚـمحزٙ

اٌقٍحح١ظ ٚؤٍ٘ححٗ اإلِىب١ٔححبد ٚاٌضححوٚح ٚاإلكهان ٚؤطححجؼ ثبٍححزـبهزُٙ ِححًء ؤٞ سححواى ٚرؾّححً َِححؤ١ٌٚخ     

سٟ إٌّـمخ ؤْ رلهٟ ؤٔٙب ثّفوك٘ب ٟ٘ اٌؾب١ِخ اٌٛؽ١حلح ٌٍّّحواد   ٚؿُٕٙ ٚؤهاػ١ُٙ ٚال رَزـ١ن كٌٚخ 

ثً هٍٝ كٚي اٌق١ٍظ ع١ّوًب ؤْ رزوبْٚ ِٓ ؤعً رؾم١ك اٌَالَ  .اٌّبئ١خ ٚ ِٓ اٌق١ٍظ ٚاٍزمواه إٌّـمخ

ثبٍححزـبهخ ٚاؽححل ؤْ ٠ححلاسن هححٓ هشححوح آفححو٠ٓ همححُ ؤٔفَححُٙ َِٚححبهلرُٙ ٚؤال سمححل   سٍحح١ٌ ،ٚاالٍححزمواه

ٌٚوٍٕب َٔزش  َٚٔزٕزظ ِٓ ٘نا اٌىالَ ثإٔٗ اٌوك إٌّبٍت ٚاٌواكم  (2)ٚاٌزفولخ   رٕشت ث١ُٕٙ اٌقالسبد

ُ    ، ٌٚئه اٌَّزوّو٠ٓ ٚرحإ١ِٓ   ،اٌن٠ٓ ٠زنههْٛ ثولَ للهح ؤ٘بٌٟ ٚؤثٕبء اٌق١ٍظ هٍٝ اٌحلسبم هحٓ ؤٔفَحٙ

   .ٚؽَجٕب ؤْ ٔمٛي ٌُٙ   شٙل شب٘لًا ِٓ ؤٍ٘ٙب   .اٌَالَ ٚا ِبْ سٟ إٌّـمخ

 

                                           
 223، ص 1981ىا٠ل ثٓ ٍٍـبْ آي ١ٙٔبْ، اٌم١بكح، ك٠ٛاْ اٌوئبٍخ، ؤثٛ كجٟ،  - 1

 .223، ص ِوعن ٍبثكىا٠ل ثٓ ٍٍـبْ آي ١ٙٔبْ، اٌم١بكح، ك٠ٛاْ اٌوئبٍخ،  - 2
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 قائمت المراجغ

 أواًل: المراجغ الؼربٍت

ؤؽّل اٌَمبف، اٌق١ٍظ اٌووثٟ سٟ ِٛاعٙخ اٌزؾل٠بد، ِؾبػواد ثوٕحٛاْ ٔلحوح َِحزمج١ٍخ ٌزمحبهة      .1

 .1989، ث١وٚد، ٚٚؽلح كٚي اٌق١ٍظ اٌووثٟ

 .1984إٍّبه١ً طجوٞ ِمٍل، ؤِٓ اٌق١ٍظ ٚرؾل٠بد اٌظوام اٌلٌٟٚ، شووخ اٌوث١وبْ، اٌى٠ٛذ،  .2

3.    ٓ ، كاه اٌزوعّحخ  ٚإٌشحو، ث١حوٚد ،     1973إٌحٝ   1783ِحٓ ٍحٕخ    ؤًِ اثحوا١ُ٘ اٌي٠حبٟٔ ، اٌجؾحو٠

1973.َ 

َ ، كاه 1945-1914عّبي ىوو٠ب لبٍُ ، اٌقٍح١ظ اٌووثحٟ ، كهاٍحخ ٌزحبه٠ـ اإلِحبهاد اٌووث١حـخ ،        .4

 .1973َاٌفىو اٌووثٟ ، 

ؽَححٓ هٍححٝ إثححوا١ُ٘، اٌقٍحح١ظ اٌووثححٟ سححٟ ِٛاعٙححخ اٌزؾححل٠بد، ِؤٍَححخ   كاه اٌوٍححَٛ، اٌى٠ٛححذ،        .5

1980.َ 

-ْ، ك-مٕححح١ُ اٌشححح١ـ، اٌواللحححبد اٌووث١حححخ ا ِو٠ى١حححخ سحححٟ اٌزحححبه٠ـ اٌؾحححل٠ش ٚاٌّوًبطحححو، ك   هؤسحححذ .6

 .د

 َ.1981ىا٠ل ثٓ ٍٍـبْ آي ١ٙٔبْ، اٌم١بكح، ك٠ٛاْ اٌوئبٍخ، ؤثٛ كجٟ،  .7

ٍحح١ل ٔٛسححً ، ا ٚػححبم ا١ٌَبٍحح١خ إلِححبهاد اٌقٍحح١ظ اٌووثححٟ ٚعٕححٛة اٌغي٠ححوح ، اٌىزححبة اٌضححبٟٔ ،      .8

 .1972َٚاٌلهاٍبد اٌووث١خ، اٌمب٘وح ٍبؽً هّبْ ، ِوٙل اٌجؾٛس  إِبهاد

سو٠لْٚ ٠ٛ٘لا، ٍمٛؽ اٌشبٖ ِؾّل هػب ثٍٜٙٛ، ِووي كهاٍبد اٌق١ٍظ اٌووثٟ، عبِوخ اٌجظحوح،   .9

  َ.1982اٌجظوح، 

 .1975، ؤثٛ كجٟ، 2ِبٔن ٍو١ل اٌوز١جخ، ا ٚثه ٚاٌظٕبهخ إٌفـ١خ، ؽ .10

 .1980 ، ِؤٍَخ ا ثؾبس اٌووث١خ، ث١وٚد،1980 – 1900ِب٠ىً و١ٍو، إ٠واْ،  .11

َ ، كاه اٌَالٍحً اٌى٠ٛحذ ،   1971-1921ِؾّل ؽَٓ اٌو١لهًٚ ، اٌواللبد اٌووث١حخ اإل٠وا١ٔحخ ،    .12

1985َ. 

ِؾّل ؽَٓ اٌو١لهًٚ ، رحبه٠ـ اٌقٍح١ظ اٌووثحٟ اٌؾحل٠ش ٚاٌّوبطحو ، هح١ٓ ٌٍلهاٍحبد ٚاٌجؾحٛس          .13

 .1998َاإلَٔب١ٔخ االعزّبه١خ ، 

، كاه اٌىزحبة ، اٌمحب٘وح،   خ اٌزؾحل٠بد ِؾّل هش١ل اٌف١ً، ِؾبػواد سٟ اٌق١ٍظ اٌووثٟ سحٟ ِٛاعٙح   .14

1976.  

 َ.1989ِؾّل هلٔبْ ِواك، ثو٠ـب١ٔب ٚاٌووة، كاه ؿالً، كِشك،  .15

 

 الذورٌاث ثاوًٍا: 

 َ.1975، ؤوزٛثو، 20ِغٍخ كهاٍبد اٌق١ٍظ ٚاٌغي٠وح اٌووث١خ، اٌولك 
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 بنًهةربذ بنحُةزُد بنالزيد نطهحد بندةيعد فٍ ضىء يسغُربذ بنعظر

 
 دــبنًقذي

تسععمب داععالع لممععوما رذععء لالتمععو  دوممواةععي لماحدءاععي يععع محلدععت لماماععةا لومععي  لماماععةا      

لمجععوممع صو،ععيم ناوورععو  مععالا دععاع لمحةععع  لمذعععولس ا ااذممععوع دواععااوول لموععءلل   ل مععءل         

يذسبم  نروو ادا من لاااوول لمؽوةي لمبشحاي  مؤاسوتلو  مءلل هو لمؽبةمةيم أ  مو ااءيح ماالو 

لأس مو م أ  مو تماواه من اةواوت يذسبم  نروو مو ااءليح يعع مؤاسعوتلو معن ةعاللت  معو      من 

اوااكععأ أيحل هععو مععن ملععوللت ماكةععة مععك لمذةععوس لاماوولةععيم  مععن مواععي لموا ةععحلت لمسةواععةي         

 لاةاصو اي  لاماوولةعيم ـلعحت مجوءلعي معن لاتجوهعوت لماحدءاعي لماعع تسعمب رذعء تذسعةن           

يعع لمومعو    لممواةي لماحدءاي  مالو لاتجوه رذء لمجء سم  لمامويي لمماوةعيم  لهاوعت تاعال لاتجوهعوت     

ل    دومماصععح لمبشععحرم  لععع ت لاععب لعاسععودأ مجوءلععي مععن لمولععوللت لماععع تمععا لمءاععةاي          

دإلععال  رءلةععي مععن لمواماوععةن ا     لموشععء م  أ،ععبخ لماماععةا مؽومبععو  ل اواععةي يععع تذمةععو لماذععء 

كءع لمومحيي يذسعبم دعت ل   لت لمومحيةعي  ملوللتلعو لمععح لايم موعو اذعءملا معن مجعح           اواا

مسالاكةن ماومحيي نمب مااجةن ملوم يعال  لن لاهاوعو  دجواعي معن لممعةا  لمسعاءعةوت لمواعمعي معك        

لاتموع  ل ،ومي  لإلدالقم  من هاو تعاتع أهوةعي نعسعول لمؽابعي لمولعوللت لمذةوتةعي لموشعامي معن         

 لماءمةلوت لماحدءاي لمومو،حس. تاال

 يع ـت هذل لمسةوق يإع لماحدةي تمك يع ةاب هذل لما ةةعحم  يعع ،عاب لموءلملعي  لاةلعو       

أع تما نرسورو  اساؽةك أع ااكةة مك ماؽابوت لممحع لمجااا دإاجودةوتأ  اابةوتأم يون لمؽبةمع يعع  

م  نع عععوع كمععال امععا مععن ل مععءل ظععء  كمععال أع تلععاا لماحدةععي دإلععال  لمواماوععةن ماذةععوس لمومو،ععحس

لمعح لاي يع ظء  ل  ظوق لماماةوةي  لموساجالت لمموموةيم  لمجااح دومعذعح أع هعذل ل معح ا    

افا لماماةوةعي يعع لمعا   لموامامعيم  نع عورعت      ااؽبو لاب لما   لماومةي يذسبمدت ااؽبو لاب لم

ع لإللعال  ماذةعوس لمومو،عحس اكعو      لعن   ل لماحدةعي يع   تا لاا نمكورةي تذممأم  معن معا يعإع لمذعاا      

 اكءع أدا لمبالئت لموسامباةي لماع ا اوكن لماابؤ دلو.

لمولوللت لمذةوتةعي تمعا معن لماعءلته لملومعي ماوالعوي يعع أر محداعي         نكل أع لواةي لعاسول  

 للاةيم  هذل ل مح ا اماصح لاب مو س دمةالو   ع لموءل  ل صعح،م يلعع مسعؤ مةي مشعاحعي ا     

أع لماحدةعي يعع مءهحهعو مماةعي دوعاسعول لمولعوللت       اوكن أع ُامعب مالو أر ممعحلم  محمعك كمعال    

مومواشي لماوس  لمامومت مملعا  توكعالا معن لمموعت  لموشعولعي يعع       لمذةوتةي لماع تؤهت لمواماوةن 

 (22: 2003لممواةي لمااوءاي.)امةام 

عوععو أع لماممععا لمامععويع لمععحلهن ماماععا  لماكاءمءمةععو يععع اععاب ماععودع لمذةععوس  ل  دومععي          

تاوةي دمط لمجءلرب لمولولاعي لمذةوتةعيم  كمعال يعع ظعء  لمااوةعي       لمشمءل  لمواوؼو لممحدةي نمب 
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ماكاءمءمةي يع لمءؼن لممحدعم  لرؽامت لمذومي لماعع تماعا لمولعوللت لمذةوتةعي راةجعي مامااعا معن        ل

 (352: 2002لماذااوت  لموساجالت لاماوولةي  لمامويةي  لمسةواةي. )مو عم 

 دومحغا من هذل لاهاوو  لمءلاك دومولعوللت لمذةوتةعي نا أع دمعط لماللاعوت تشعةح نمعب        

(م 2004لمولوللت لمذةوتةي ظون لمومحللت لماللاةي مات  للاعي )،عبحرم   ظمة يع تعوةن 

 (2006)لماءمء  ةشؽأم  . نمب ظمة مساء، لعاسول لمولوللت لمذةوتةي ما، لمؽابي عاللاي

 لرؽالةععو  مععن عععت مععو اععبو مععن تءملععوت لوموةععي مالهاوععو  دومولععوللت لمذةوتةععيم  رفععحل      

لمذةوتةععي يععع ظععء  لماؽععءللت لمماوةععي  لماكاءمءمةععي   ماذومععي لمواذععي ماباععع مءظععءق لمولععوللت  

 يععع ـععت غةععول اةواععي  لظععذي ماماععةا لمولععوللت لمذةوتةععي يععع لموؤاسععوت   نيحل لتلععو لمةءمةععيم 

نمةلعو اعودمو  نمعب ظعمة مسعاء،      لماماةوةي عوو هء  لظعخ معن راعوئه لمبذعءت لماعع توعت لإلاعولس        

اداكعو  لمبوداعي دشعحاذي  لاعمي معن لمؽابعي       لمولوللت لمذةوتةي يع لمومحللت لماللاةيم  راةجعي  

لمجععوممةةن مععن صععال  لوالععو يععع عاةععي لماحدةععيم  يععك لمبوداععي ماشععمءل  لاهاوععو  دشععكت صععو           

 دوءظءق لمولوللت لمذةوتةي  تاوةالو  داو   لاب مو ابو تا تذااا مشكاي لماللاي.

 يشكهد بنذربســد

ةن مععن صععال  ممومجععي أ مععأ لممصععءل  تشععةح لماءمةلععوت لمموموةععي رذععء لاهاوععو  دععومواماو  

من لمولوللت لماع تسولاها لاب لماكةعة   لمامص ماالا يع موةك لماءلدعم  كمال دإعسودلا لا ل  

 مك لمبةئي لموذةؽيم  لمامومت مك لآلصحانم نظويي نمب مءلملي دمط لموشكالت لمةءمةي.

ةاصعععو اي تعععحدػ دعععةن نع لواةعععي لماماعععةا دجءلربلعععو لماحدءاعععي  لاماوولةعععي  لمامويةعععي  لا  

لمجءلرععب لمافحاععي  لمولاةععي لماؽبةمةععي ماولععوللت لمذةوتةععيم موععو اسععولا لمواععاه )لمؽومععب( موءلعبععي  

 تؽءللت لممصح  ما ةحلتأ.

مذل يما دوتت لمذومي لمواذي نمعب داعو  ماعوهه ةوئوعي لاعب لماماعةا لموءمعأ إلعسعول لمؽابعي دو ااعة           

يع ظء  ما ةحلت لممصعحم موعو ملعذه لمولعوللت معن       لموحلدت دمط لمولوللت لمذةوتةي ل اواةي

لموساوحس ما، لمذةوسم  نلال ها موءلملي تذااوت لممصعحم  أهوةي يع ،مت ا صةالام  لماحدةي 

 مشكالتلا لمذةوتةي لمةءمةيم مةكءرءل مبعالةن يعولاةن  ةعو لان لاعب لمااوةعي  لماؽعءاحم  ندعالت        

اومخم  لماكةة مك دةوتلا لممواةي  لمش صعةيم هعذل   لما ةةحم  هذه لمولوللت تذمو ملا لمامواش لم

لمؽابي لمولوللت لمذةوتةي لمال ميم  ةا أ ،ت لممااا من لموؤتوحلت لما مةي نمب ظح لس نعسول 

(  لمعذر  لعو نمعب    2000 من دةالو لموؤتوح لمماوعع مواعوهه لماماعةا  تاوةعي لماعكةعح دوصعح لعو  )       

لمذةوتةععي لمامومععت لملععو ل مععك لمبةئععي  لموجاوععك مععن صععال   ظععح لس نعسععول لمواماوععةن لمولععوللت 

بي موءلملعي مءلةعة لمذةعوس     للاي ماوهه تاعون لمولوللت لممماةي  لممواةعي  لماكاءمءمةعي لمواواع   

 لمةءمةي.

 من موة لت لممصح لمذاا   تماةوتأ أرأ اما لماؽعءل  لماكةعة معك لمبةئعي لموذةؽعي أهعا        

مععء  د امععي مععءلل  لمااوةععي مععن دةعع  لمسععحلي  لماةععيم  نلععال    ألعععوع لمذةععوس لمذاااععيم  مععن مععا ا 

لمواماوةن ماذةوس لمومو،حس يع ظء  لموسعاجالت لمموموةعيم  هعذل لاهاوعو  ا ااؽبعو لاعب لمعا          

لماومةي يذسبم دت لاب لمافا لماماةوةي يع لما   لمواماميم  من لموبحللت لماع  لت لممااعا معن   

اهاوو  دومولوللت لمذةوتةيم ما  اا لمؽابي دوو يع ؼابي لمجوممي ععع  لما   لموامامي  لماومةي نمب ل

 اساؽةك مءلملي لموا ةحلت  لماذااوت لممصحاي مو ااع:
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 أ موت لماماةا يع لموجاوموتم  صو،ي لماومةي  هع دذومي نمب لإل،الح  لماؽءاح. (1

وللت دةوتةعي يعع   لماايو لموماءموتع  لماماعم موو ممت لمموما ةحاي ، ةحس تعحض لماال  ملع  (2

 لمامومت مك هذه لماؽءللت.

تسععولا لمولععوللت لمذةوتةععي لمعععح  لاععب مءلملععي مءلةععة لمذةععوس لموامععا س  لممععالس لاععب ت اععب    (3

لموشكالت لمذةوتةيم  لمامومت مملعو دذكوعي  لمعحدػ دعةن لماللاعي لمافحاعي  لماؽبةمةعيم  كمعال         

 ماكشة لن  لةك دةوتأ.

 بةح لاب مو اوااكأ من ملوللت  صبحلت دةوتةي.ااءةة رجوح لمعح  يع دةوتأ دمال ع (4

 ت ةح ماؽابوت اءق لمموت  دوماأ نمب أيحل  مؤهاةن يع لممااا من لمولوللت لمذةوتةي. (5

اععلءمي لماءل،ععت مععك لممععوما  ل يكععول ل صععح، لبععح لمماععءلت لمععععوئةي  اععبكي لاراحرععت           (6

  غةحهو.

وللت لمذةوتةعي يعع محلدعت لماماعةا     لرؽالةو  موو ابو من تءمةلعوت لوموةعي مالهاوعو  دومولع     

ل اواع لومي  لماماةا لمجوممع صو،يم  رفحل  ماذومي لمواذي ماباع مءظءق لمولوللت لمذةوتةي 

لمال مععي يععع ظععء  لماؽععءللت لمماوةععي  لماماةععي  نيحل لتلععو لمةءمةععيم تبععةن مابوداععي أهوةععي  للاععي   

لوللت لمذةوتةي لمال معيم لماعع   لموءظءق يع ظء  ما ةحلت لممصحم من صال  ماوةشي دمط لمو

تكعت ماؽومب لمجوممع لماكةة مك يحظةوت لمذوظح  لموسعامبت دإاجودةوتعأ  اعابةوتأم معذل دو معت      

 لمبوداي لإلمودي لن لمسؤل  لمحئةسع موشكاي لماللاي  هء:

 ية بنًهةربذ بنحُةزُد بنالزيد نطهحد بندةيعد فٍ ضىء يسغُربذ بنعظر؟

 لمعحلةي لآلتةي:  لمذر تاعحق ماأ ل ائاي

 مو أهوةي لمولوللت لمذةوتةي؟ (1

 مو أهالل لمولوللت لمذةوتةي؟ (2

 مو هع لمولوللت لمذةوتةي لمءلمب تءيحهو مؽابي لمجوممي؟ (3

 مو   ل لمجوممي يع تاوةي لمولوللت لمذةوتةي ما، لمؽابي؟ (4

لمولعوللت لمذةوتةعي   مو لماصءل لموسامباع أ  لمحؤاي لموسامباةي ماؽءاح   ل لمجوممي يع تاوةي  (5

 ما، ؼالل لمجوممي يع ظء  تذااوت لممصح؟

 أهذبف بنذربســد

 لمامحل لاب أهوةي لمولوللت لمذةوتةي ماواماوةن. (1

 لمامحل لاب أهالل لمولوللت لمذةوتةي. (2

 لمامحل لاب لمولوللت لمذةوتةي لمءلمب تءيحهو مؽابي لمجوممي. (3

 تةي ما، لمؽابي.لمكشة لن   ل لمجوممي يع تاوةي لمولوللت لمذةو (4

 ظععك لماصععءل لموسععامباع أ  لمحؤاععي لموسععامباةي ماؽععءاح   ل لمجوممععي يععع تاوةععي لمولععوللت     (5

 لمذةوتةي ما، ؼالل لمجوممي يع ظء  تذااوت لممصح.

 دــــهًُبأل

 تكون أهوةي لمبذ  لمذومع يةوو ااع: 

 ةاي لماللاوت لماع تاو مت ما ةح لمولوللت لمذةوتةي. (1
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لمجومموت هذل لممؽوق لمولا لمذر اوات لوعو  ل معي  رلععالو  ل  لس لمعولاعي     أع اااو   ؼابي  (2

يع لواةوت لما ةعح لاماوعولع  لاةاصعو ر  لمامعويعم عوعو أرلعو تواعت محداعي لرامومةعي مااعاس           

 تاوات دوارامو  من لوما لموحلهمةن نمب لوما لمحلااان.

ممواةععي لماحدءاععي لاععااو ل  نمععب أهععا   امععا لمبذعع   لدععال  مععن لموذععو ات لمسععولةي نمععب تذسععةن ل    (3

 لماءمةلوت لماحدءاي لمومو،حس.

عوععو ةععا تشععةح لماللاععي نمععب لععا ل  مععن لممعععواو لماحدءاععي لماععع ةععا تذععع  لمبععوداةن نمععب ماودمععي     (4

  للاالو.

ةا تعةا راوئه لماللاي يع ممحيي لمولوللت لمذةوتةي لماع ااب ع تاوةالعو مؽعالل لمجوممعي داعب      (5

اش معك تذعااوت لموجاوعك لمومو،عحسم  معن معا اوكعن أع تسعاعةا ماعأ ملعوت           ااوكاءل من لمامو

 ماما س من لموؤاسوت لماحدءاي لمو ااعي  ل اوتذس  لمؽالل.

يعع أرلعو تمععا  يعع اع ممععو  تصعءلل  ماكععومال  رفحاعو   لواةعو  إل مععوي ملعولس لمذععءلل يعع ماععوهه          (6

 لماماةا.

لماع أ ،عت دلعو لموافوعوت لممحدةعي  لما مةعي       يع أرلو تاتع تابةي مالتجوهوت لماحدءاي لمذاااي (7

 لموماةي دومشاع لماحدءر.

 حــــــبنًُه

لمواله لمء،عع لمءموئمعم من أمت تذمةو ل هالل لماع تاءصوهو لماللايم أتبمت لمبوداي  

مماواس لاب تذاةت لموعوءع يع ظء  مو ااع: لمحمءق نمب ل  دةوت لماحدءاي  لمامولاح لمموموةي 

تؽحةععت ماولععوللت لمذةوتةععيم  لاععامحل  لمبذععءت  لماللاععوت لماععع تاو مععت أهععا تصععاةعوت      لماععع 

لمء،ععع لمءمعوئمع دارعأ: لمجوعك لمواعارع       امعحل الممسعولا لموعاله     .لمولوللت لمذةوتةعي لمال معي  

كلت لممالةععي دوءظععءق مشععكاي لمبذعع م  مععن مععا لماذاةععت    لمععاةةو مب دةععوت  لموحلمععك لمواععءليحس

لمشومت موذاءاوتلو دلال لااااوي مو ااصت دوشعكاي لمبذع  معن أ معي  دعحلهةن لاعب نمودعي أاعئاي         

 (85: 2010)لممسولم  .لمبذ 

  دــأدجُةذ بنذربس

ماا اما تماةا لمولوللت لمذةوتةي من ل هالل لمحئةسةي مااحدةعي لمومو،عحسم موعو اكععت ماوعا      

لماكةععة مععك ماؽابععوت لممصععح  ما ةحلتععأم  هععذل اذععاا لععن لمعذععص لمذصععةن ماواععوهه لماللاععةي    

لماماةاايم  تجااا معومةالوم  تذسةن رءلةالو   اوئالوم موءلملي لماذااوت لمواحتبي لاةلوم موعو  

 اعحض مجوءلي من لمولوللت لمذةوتةي لماع تما لمؽابي ماوسامبت  لموشولعي يع داوئأ.

 ذوت لمماوةي مااللاي:لموصؽا

 يفهىو بنًهةرخ

تاعون لمولولس ةةو  لمعح  دموت معو دإتمعوع أعاعح  ملعا أةعت يعع أةصعح  ةعت موكعن اأر           

 (170: 1996) ااءعم  .أمحل  لمموت دالمي مممءمي من لمسحلي  لإلتموعا

 عوو أ ل  لمبو   صاةت تمحاة اصح ماولولس: اأرلو لمء،ء  دومموت نمب  لمي من لإلتموع 

)لمبو م  تةسح لاب ،ودبي أ ل ه داةت مو اوكن من لمءةت  لمجلا مك تاليع ل ظحلل  ل صؽولا.

 (86: 1999صاةتم 
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 تمحل نمحلئةو  دارلو: ةالس تصمت دومووولاعي تؤهعت لمععح    ل  ملعو  مااءلعي دوسعاء،        

 لوٍ  من لإلتموع داةت ملا   ةت موكاةن.

 دـبنًهةربذ بنحُةزُ

ي من لمولوللت لماع ااماولعو لمؽعالل دصعءلس مماوعاس  مافوعي لعن       تمحل دارلو مجوءل 

دومبةئي لماع امةش يةلوم  لماع توكن من لمامومت مك ؼحاو ل رشؽي  لماؽبةموت لمماوةي لموحتبؽي 

مماعععةوت لمذةععوس لمةءمةععي داجععوحم  تلععال نمععب داععو  لمش صععةي دومصععءلس لماععع توكاععأ مععن تذوععت  

 (23: 2008لموسؤ مةي. )لممءظعم 

 تمحل أاعو  دارلو لممالس لاب أ ل  لا  من لمولو  لموحتبؽي دذةوس لمععح  يعع تعولاعأ معك      

لمذةوس لمةءمةيم دمصا لمء،ء  نمب ألاب  لمي من لاااعو س يع نمكورةوتأ داةت ملا  أاحق  ةت 

 (125: 2004 أ رب تكاعأ  لاامالمةي. )لممحداعم 

سعول لمسعاء  لماكةععع لإلاجعودع تجماعأ اامومعت        تمحل نمحلئةو  دارلو ةالس لمعح  لاعب لعا  

 دعمومةي مك ماؽابوت لمذةوس لمةءمةي  ةالس لاب لماعكةح لاداكولر.

 دــيهةرخ حم بنًشكه

هع لمبذع  لاعب دعت ممععةي أ  مسعامي مؽح دعي  تكوعن أهوةالعو يعع أرلعو تع    لمؽابعي              

 (36: 2004) مورعم  .سدإؼول لوت مافا ماذاةت تعكةحها موءلملي لموشوعت دوسؤ مةي  ععو 

 تمحل نمحلئةو  دارلو مجوءق لمولوللت لموامامي دوممالس لاب دت مشعكالت دةوتةعي لاعب     

رذء اسلت تج ئالو نمب محلدت  لظذي تشاوت لاب ملوللت ماعت تذااعا لموشعكايم لصاةعول لمذعت      

 ل رسب تمءاا لمذت.

 رـيهةرخ إدبرخ بنىق

تمعععحل دارلعععو: اتءمةعععأ لممعععاللت لمش صعععةي مبيعععحل   نلعععو س ،عععةوغالو إلرجعععو  لمموعععت   

 (13: 1998)هال م لموؽاءل يع ظء  لممءللا  لمافا لموموء  دلو. 

 تمحل نمحلئةو : مجوءق لمولوللت لموامامي دوممالس لاب ت ؽةػ  تاعةعذ لم ؽعػ لم ماةعي     

  ملعو ماعت ملعولس تمسعةا ل لوعو  لمكبةعحس نمعب        دشكت اسولارو لاب نرجو  أهالياو يع لمءةعت لموذعا  

 أم ل  ، ةحس ملولس تاعةذ لمولو  يع لمءةت لموذا  ملو.

 بنًهةربذ بالقسظةدَد

تمععحل دارلععو: ا ظععك صؽععػ ااععا ال  لمععاصت لموععومع  لمسععةؽحس لاععب لإلتمععوع  ن للس         

 (106: 2001لموو ا. )لوحلع  اصح عم 

لموءلل  لموومةعي  نمعو س لماصعحل دشعكت أعاعح رعمعو         تمحل نمحلئةو : دارلو ملوللت ن للس  

  ـةعي يع دةوس لمعح  موو اسولاه يع مءلملي ماؽابوت لمذةوس مات ملولس تذااا لمكاعي لإلموومةعي  

 ماوشح ق.
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 بإلطــةر بنُظــرٌ

 زًهُــذ

نع لإلرسععوع يععع دالاععي دةوتععأ ا اسععاؽةك أع امععةش يععع ل مععي لععن لآلصععحان لععن أهاععأم        

  مالئأم  هء ا اساؽةك أاعو  أع امةش   ع لمامومت معك عويعي لمجلعوت لاماوولةعيم      أ،اةوئأ 

 هذل اؤعا أع دةوس لمعح  دولابوله لععءل  يعع موولعي أعبعح يعع دومعي نمعب لماكةعة  نمعب تؽعءاح           

لموجاوكم  هذل ا ااءيح مأ نا معن صعال  لماالععأ مولعوللت دةوتةعي تجماعأ ااءل،عت معك لآلصعحان          

. مذل ظح لس لاهاوو  دومولوللت لمذةوتةيم  ت  اا عت معاماا دلعوم ععع اسعاؽةك أع      ااعولت مملا

اءلمأ لموا ةحلت  لماذااوت لممصحاي لماع ااسا دلو هذل لممصحم  ععذمال أ ل  ل لوعو  لموؽاءدعي    

ماأ لاب أعوت  مأم يلذه لمولوللت تاذمعو معأ لمامعواش لماعومخ  لماكةعة  لموح رعي  لماجعوح يعع         

 اةي  لمش صةيم  تااءق  تاما  لمولوللت نك تشوت موةك مجوات لمذةوس.دةوتأ لممو

 أواًل: بنًهــــةرخ

 : هع لمذذقم  لمووهح هء لمذوكق دكت اع . بنًهةرخ فٍ بنهغد

 (893: 1986)مصؽعب  اصح عم 

 : هع اع  اوكن تماوأ أ  لعاسودأ أ  تكءااأ ما، لمواماا. بنًهةرخ فٍ بالططالذ

 (213: 1997)لبا لمشويعم 

تمحل لمولولس دارلو ل  ل  ل الت لماةةوم لممعوئا لاعب لمعلعا موعو ااماوعأ لإلرسعوع دحعةعو   لماةعو م                

 (310: 2003 مك تءيةح لمءةت  لمجلا  لماكومةة. )لمامورع  لمجوت: 

 (813: 2003 هع لمسحلي  لماةي  لمبحللي يع أ ل  رشوغ ممةن. )ؼأم      

دارلععو صصععوئص لماشععوغ لموممععا لمععذر ااؽاععب ياععحس مععن لماععالاب لمومصععء م    تمععحل لمولععولس     

 لمووولاي لموافويم دذة  اؤ ر دؽحامي مالئوعيم  هعع تعا  لاعب لمسعاء  لموعاماا أ  لموكاسعب        

 لمذر ااءليح مأ احؼوع مءهحاوع:

 : أع اكءع مءملو  رذء ندحل  هال أ  غحض ممةن.أونهًة

اؤ ر نمعب ندعحل  لملعال يعع أةصعح  ةعت موكعنم  هعذل لمسعاء           : أع اكءع مافوو  دذة  ثةَُهًة

 لمواماا اجب أع ااءليح يةأ صصوئص لمساء  لمووهح.

 (330: 1994)،و قم أدءدؽب: 

  مما لماومت موةك لمامحاعوت لمسودمي لاب أع لمولولس تاعون: 

 لاصح لإلتموعم ل  ل  لمساةا ماموت. (1

 لمجلا لموبذ     ل  لمموت. (2

 لموسا حق   ل  لمولوي.لم من  (3

 مء أل رو تؽبةو هذه لمامحاعوت لاب لمولوللت لمذةوتةي مءمارو أرلو تماع لمسحلي  لماةي  

  لمبحللي يع أ ل  لمولوللت لمذةوتةي  ماؽابوت لماكةة مك لمذةوس.
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 مورةو : لمولوللت لمذةوتةي:

ت اءمةعي  دةوتةعي   اتمحل لمولوللت لمذةوتةي لمحغبي  لمومحيي  لممالس لاعب دعت مشعكال   

ا صععةي  لماوولةععي أ  مءلملععي تذععااوت اءمةععيم  نمععحل لت تمععااالت  تذسععةاوت يععع أاععاءل      

 (86: 1999 رءلةي دةوس لمعح   لموجاوكا. )صاةت  لمبو م 

 تمحل أاعو  دارلو: الموالعوت  لممةا  ل  ل م لمذر اسااوح يع لموءلةة لمذةوتةي د ط 

ءلععأ لاماوععولع )كعععحم أراععب(. )لاععكو س  اصععح عم   لمافععح لععن ت صععصم  لوععت لإلرسععوع  ر 

2005 :4) 

 لحيت دارلو: اةاللت لمعح  لاعب لمسعاء  لماكةععع لإلاجعودع تجماعأ اامومعت دعولاةعي معك         

 (50: 2002ماؽابوت لمذةوس لمةءمةي  تذااوتلو. )مسمء م 

و  تشوت لمولوللت لمذةوتةعي ةعالس لمععح  لاعب لاصاةعول  تذوعت لموسعؤ مةي لمش صعةي عوع         

تاعون لاامال ل  لماةو  ماوعوظاي دةن هذه لاصاةوللت نظويي نمب أرلو تاعون لممالس لاب تاعةذهو. 

 (76: 2006)دسةنم 

 ةععا لحيلععو لمبحرععومه لإلروععوئع مبمععا لمواذععاس لاععب أرلععو: لمولععوللت لماععع اجععب أع امحيلععو       

 (3-2: 2006 لمشبول داب اساؽةك لةاذو  لوت موا. )دحرومه ل ما لمواذاس لإلرووئعم

  لماومت موةك لمامحاعوت لاب لاس رموغ مشاحعي ماولوللت لمذةوتةي هع أرلو:

 ةاللت مااءلي تاعون لمجءلرب لماعسةي  لموو اي  لممماةي. (1

 تسولا لمعح  لاب لماكةة  لإلاجودةي. (2

 هومي مذت مشكالت لمعح   مءلملي تذااوتأ. (3

 خظةئض بنًهةربذ بنحُةزُد

 لمذةوتةي يوو ااع:  تاذا  صصوئص لمولوللت 

 مااءلي  اوماي دذة  تاعون لداةوموت لمؽالل لموالئوي مواؽابوت لماعولت مك لموءلةة. (1

ت ااة من مجاوك آلصح  يمو  مؽبةمي لموجاوك  لمعاحلت لم ماةي لماع اوح دلوم   لمعي تمامعأ    (2

  ماؽابوتأ  تذااوتأ.

 اوك  لمؽومب  تامةح عت مالوو.تماوا لاب ؼبةمي لممالةي دةن لمؽومب  لموجاوكم  دةن لموج (3

تسععولا لمؽععالل لاععب لماعولععت مععك لموءلةععة لمذمةمةععي لماععع تععءلمللا يععع ممواشععالا ماذةععوس.         (4

 (16: 2011)لمذاةاعم 

 ما محللوس مو ابو يع نلال  ةوئوي لمولوللت لمذةوتةي لماع تعا تذءاعت مءلةعلعو نمعب داعء  ةةواعةيم       

 لمولوللت لمذةوتةي  كمال من صال  مو ااع: عذمال لاااعو س يع نلال  دؽولاي 

 مالئوي لمولوللت لمذةوتةي موةء   لهاووموت  لداةوموت لمؽالل. (1

تعولت لمومولل  لمولوللت مك لمؽالل من ملعي  معك لموجاوعك معن ملعي أصعح،م  تءـةعلعو         (2

يع ناجو  داء  ماوشكالت لمذمةمةي لماعع تعءلمللا يعع ممواشعالا ماذةعوس لمءلةمةعيم  لاتصعو         

  لماءل،ت مملو.
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 أهذبف بنًهةربذ بنحُةزُد

اما تماةا لمولوللت لمذةوتةي  اةاي ماذمةو لم واوت ل دما ماواماوةن  لممصعا معن كمعال أع     

تماععةا لمولععولس مععةل هععء لملععال يععع دععا كلتععأم  نروععو لملععال هععء عةععة اسععاعةا لموععاماا مععن صععال     

مؽومعب ماذةعوس اماوعا يعع لم ومعب لاعب       لعاسول لمولولس يع دةوتعأ لممومعي  لم و،عيم   ع نلعال  ل    

محلدت لماماةا لممو  لماعع اوعح دلعوم موعو ملعو معن لم صعوئص لمو ااععي لماعع تجماعأ ةعودال   مسعامال              

ماععاماا لععن دمةععي لموحلدععت لمموحاععي لموامامععيم مععذمال عععوع مااماععةا لموباععع لاععب لمولععوللت لمذةوتةععي     

ماحدععءاةن  لمبعوداةن  لماععع تععاا ص يععع  صصء،عو  يععع هععذه لموحلدعت أهععالل تاو ملععو لممااعا مععن ل   

 ألدمي مذو ل لئةسةي هع:

 تاوةي ممويي لمواماا دمالتأ لاب لمامومت داجوح مك ما ةحلت لمذةوس لمو ااعي. (1

 تاوةي ةالس لمواماا دمالتأ لاب لمامومت داجوح مك ما ةحلت لمذةوس لمو ااعي. (2

 لآلصح.تاوةي ةالس لمواماا لاب لماعولت لاماوولعم  لماءل،ت مك  (3

 تاوةي ةالس لمواماا لاب لااااا  لمواؽمع  لماعكةح لماوةا. (4

 أهًُد بنًهةربذ بنحُةزُد

نع تاوةي لمولوللت لمذةوتةي لمواوااي يعع لماعكةعح لماوةعا  تماعا لما عوت  ملعوللت لاتصعو          

أ  ملعوللت لمعاماا لمعذلتع ملعو   ل يعع لممععو  لاعب لملعءس لمكبةعحس دعةن  لةعك لما اعة لمعذر تمةشعع             

لموجاومععوت لممحدةععي  دععةن لارعجععول لمومحيععع  لماكاءمععءمعم  دععذمال يوععن لمعععح لر ت  اععا عععت  

ماماا دومولوللت لمذةوتةيم عع اساؽةك أع اءلمأ لموا ةحلت  لماذعااوت لممصعحاي لماعع ااسعا دلعو      

هذل لممصحم  عذمال أ ل  ل لوو  لموؽاءدي ماأ لاب أعوت  مأم يلذه لمولوللت تذمو مأ لمامواش 

لماعومخ  لماكةععة  لموح رععي  لماجعوح يععع دةوتععأ لممواةععي  لمش صعةيم  تامععا لمولععوللت  تااععءق نك    

تشوت موةك مجوات لمذةوس  لمولوللت لمذةوتةي تكاسب أهوةالو دوماسبي ماؽومعب معن صعال  لمامعوغ     

 لماومةي:

لما اعب  تسولا لمولوللت لمذةوتةي لمعح  لاعب مءلملعي مءلةعة لمذةعوس لمو ااععيم  لممعالس لاعب         (1

 لاب لموشكالت لمذةوتةي  لمامومت مملو دذكوي.

موولاععي لمولععوللت لمذةوتةععي يععع م ااععة لموءلةععة تشععمح لمعععح  دععومع ح  لالاعع ل  دععوماعلم     (2

يماعامو اؽاععب ماععأ أع اععؤ ر لوععال  مععن ل لوععو   اعامن مععو اؽاععب ماععأم يإرععأ اشععمح لآلصععحان   

 دوماميم امؽةأ هء لمو اا من لمامي دوماعل.

لمذةوتةي عاةحس  مااءلي  اذاوملو لمعح  يع ااب مجوات دةوتأ اءل  يع لمح ظي لمولوللت  (3

أ  ل احس أ  يع لالةاأ دوآلصحانم  من ما يإع لمعاال  هعذه لمولعوللت هعء لمسعبةت مسعمو تأم       

  تمباأ مآلصحان  لمذةوس مملام  عذمال دب لآلصحان مأ  تمااحها مأ.

ب مو اوااكأ من ملوللت  صبحلت دةوتةيم  من تا ااءةة رجوح لمعح  يع دةوتأ دمال عبةح لا (4

 يومولوللت ملوي مكع اذمو لمعح  رجودأ يع دةوتأ.

ا تماصح أهوةي لمولوللت لمذةوتةي لاب أمءل لمذةوس لموو اعيم دعت أرلعو كلت أهوةعي عبعح، يعع        (5

ل معءل لمموؼعةعيم نك توكععن هعذه لمولععوللت لمععح  معن لمامومععت معك لآلصععحانم  نةومعي لالةععوت        

 ةبي ةوئوي لاب لمذب  لموء س مملا.ؼ
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تسولا لمولوللت لمذةوتةي لاب لمحدػ دةن لماللاعي لمافحاعي  لماؽبةعو ماؽومعبم  كمعال مكشعة        (6

 لمءلةك لمذةوتع.

تعععوةن لمولععوللت لمذةوتةععي يةوععو ااماوععأ لمعععح  اسععولا دصععءلس أ  دععاصح، يععع  اععو س  ليمةععي     (7

  دوي  لمؽومب مااماا.

ل يععحل  يععع لمامععحل لاععب ك لتلععا  لعاشععول لالةععوتلا دععوآلصحان. لمولععوللت لمذةوتةععي تسععولا  (8

 (23: 2007)لمسةام 

موو اعبو ااععخ أع لمولعوللت لمذةوتةعي ملوعي دوماسعبي ماؽومعب يعع تذمعو معأ لماكةعة معك              

 لآلصحانم  لماجوح يع لمذةوسم  دا رلو اذج  لن لماءل،ت  لماعولت مك لآلصحان.

 عىبيم بكسسةت بنًهةربذ بنحُةزُد

ءما عاةح من لممءلمت  لموؤمحلت لماع تسولا يع  او س لماال  لمولوللت لمذةوتةي  معن  ت 

 تاال لممءلمت يةوو ااع:

: أر  مء  مو االا لعاسول لمولولس  غةعول هعذه لممالةعوت لماللوعي تجمعت      بنعالقةذ بنًذعًد (1

 لمعح  اوةت نمب نهوو  لمولولس   مء  لموالا اؤمح ناجودةو  يع تماا لمولولس.

 : مالدفي رووكي تمء  تاعةذ لمولولس  موولاالو.نًُةرجب (2

: اوات لمذصء  لاب لمام ا   لماشجةك  لمااو   لمذاوع نمودي أاواةي تسولا يعع  زسةجع بإلثةجد (3

 تشكةت لمولولس لمذةوتةي.

: ممفا تماةووت أ ل  لمولوللت لمذةوتةعي مكاسعبي معن لمبةعتم أ  أاعئاي لمؽععت معبل        بنسعهًُةذ (4

 هاو  تماةووت مااللاي  لمذعوؾ لاب لمصذي  لمموت اجعب تماولعو دؽحامعي ،عذةذي      ل  م 

 يع لموالاي.

: لالاوو  لاب لآلصحان دسبب ،عمءدي يعع لإلموعو  دومولعولسم معذل اجعب نتودعي        إزةحد بنفرطد (5

 لمعح،ي مااالمةذ مووولاي لمولولس.

6)  ٌ أ  ظععولل  دسععب ؼبةمععي   : ةععا اكععءع تماععا لمولععوللت مععن ل ةععحلع معةععال   بنسفةعللم يللع بألقللرب

 (89م 1999لمولوللت  أ مئال ل ةحلع. )صاةت  لمبو : 

 لمذومي لمواذي نمب تاوةي لمولوللت لمذةوتةي يع لموؤاسوت:

تمابععح لمذةععوس ااسععاي مععن لموءلةععة غةععح لموذععا س  غةععح  لظععذي لمومععومام  مععذمال يععإع          

اوةععي كلت لموءلةععة لموذععا س   لمولععوللت لمذةوتةععي ت ااععة لصااليععو  دةاععو  لععن مذاععء، لموبودعع  لمم      

 لمءلظذيم  لماع اوكن دالو دواعا ال  ةءللعا مذعءـعي مسعبمو م  لاعب هعذل ل اعوس رجعا دمعط          

لمؽالل من ك ر لمماللت لموحتعمعي يعع لماذصعةت اعشعاءع يعع ناجعو  داعءا  مامااعا معن لموءلةعة           

  دععالئت  دععحلهةن لمذمةمةععي لماععع تععءلمللا يععع ممواشععالا ماذةععوس لمءلةمةععيم  كمععال مععن صععال  ناجععو    

 ظمةعيم  ااؽاب كمال تاوةي لمولوللت لمذةوتةي ماالا.

عوو نع مو اذات يع لممومام اعماو يع تذار دمةمعم ااؽاعب ماعو ظعح لس لإلاعحلق يعع       

تماةععت لمعجععءس لماععع تعصععت داةاععو  دععةن لممععوما لمواذعععح يععع مجععو  لاععا ال   تءـةععة تكاءمءمةععي  

وت لماماةوةي لماع تما من أها لممءلمعت لمااوةعي لمبشعحايم    لموماءموتم دة  امك لاب لوئو لموؤاس

 لما ل ل عبح يع نلال  ل يحل  موجاوك لمومحيعيم معن صعال  لالتمعو  دوسعاء، ملعوللت لمؽابعيم        
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ماصبخ مءلعبأ مواؽابعوت لممصعح   تذااوتعأم  تمعا لمولعوللت لمءاعةاي لمولوعي ماا ةةعح  لالتمعو           

لموسوها ل عبح يع نلال  ل يحل  لموؤهاةن لممو لان لاب نراعوي   دار مجاوكم   ع لماالعلو امابح

لمومحيي لمواجا س  لمواؽءلسم  تذءاالو نمب صاموت  ااك لةاصو اي ماويسي يع لصعح لاةاصعو    

لمومحيعم  يع ـت هذل لمسةوق  مكع ااا تاوةعي لمولعوللت لمذةوتةعي دشعكت يمعو   معؤمحم ادعا معن         

 لمولوللت لمذةوتةي  هع: اح  لممءلمت لماع تالا دةئي

 مساء، رعه لمؽالل. -1

 ةاللت لمؽالل  صبحلتلا لموااءلي يع موةك محلدت لمذةوس. -2

 لموعوهةا لموؽاءل لماالاب لاةلو. -3

 لإلمكوروت لمواودي. -4

 تءمةا لماووكي لإلاجودةي  لمسابةي. -5

 تمءاا ل  ل . -6

 (17: 2001اصح عم لت وك لإلمحل لت ات وك لممحلللت. )لوحلع   -7

 زظُُف بنًهةربذ بنحُةزُد

مةل هاو  تصاةة مءّدا ماولوللت لمذةوتةيم  نروعو اعاا تذااعا هعذه لمولعوللت معن صعال          

ممحيي دوموت لمؽالل  تؽاموتلام  عذمال دذسب لموشكالت لماع تعاجا لاعامو ا اذمعو لمؽعالل     

لممععءلئا  لماوععوكي لماععع لياحظععلو    لمسععاءعةوت لمواءةمععي مععالام  عععذمال مععن صععال  لمحمععءق نمععب       

 لمو صصءع عولوللت ماذةوس.

عوو أع تصاةة لمولوللت لمذةوتةي موجاوك مو ااا يع ظعء  ؼبةمعي لممالةعي لموابو معي دعةن       

أيحل هم موو اؤ ر نمب لماشودأ يع رءلةي دمط لمولوللت لمذةوتةي لمال مي مإلرسوع يع لممااعا معن   

بمععو  اصععاالل ؼبةمععي  صصععوئص لموجاوععكم  مععن كمععال:   لموجاومععوتم عوععو ت ااععة لععن دمعععلو ت 

 (ا يما ،اعت لمولوللت لمذةوتةي نمب:2005اتصاةة لموافووت لمموموةي عوافوي لمةءرةسةة )

ملععوللت لماءل،ععتم  لممالةععوت دععةن ل اعع و :  تعععا لماءل،ععت لماعفععع  غةععح لماعفعععم           

  لإل، و  لمجةام  لمامبةح لن لموشولحم  ندال  لموالدفوت.

للت لماعو ض  لمحيط:  تعا ملوللت لماععو ضم  ن للس لماع لق  ملعولس تءعةعا لمعذلتم      ملو 

  ملوللت لمحيط.

ملععوللت لمععاموص لممععوؼعع:  تعععا تعلععا لم ةععح  لمامععوؼة ممععأم  لممععالس لاععب لااععاووق            

 اداةوموت لآلصح  ـح يأم  تعلولو  لمامبةح لن هذل لمعلا.

ن لاداعحل م  ملعوللت تمةعةا لمشع ص مماللتعأم      ملوللت لمامعو ع:  تععا ملعوللت لمامبةعح لع      

  نالومأ يع لموجوءلي.

ملععوللت لمععالءس مكسععب لماااةععا:  تعععا ملععوللت لإلةاععوقم  ملععوللت لمذععع م  ملععوللت ،ععاك   

 لممحللم  لماعكةح لماوةا.

ملوللت لماعكةح لماوةا:  تعا ملوللت تذاةت تامةح ل ةحلع   اوئت ل لال م  ملوللت تذاةت  

ت  لممةا  ل لحلل  لمومامالت لاماوولةيم  ملوللت تذااعا لموماءمعوتم  مصعو ل    لماءمةلو

 لموماءموتم  ملوللت لمامومت  ن للس لمذلت.
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ملوللت م او س تحعة  لمممت لمبوؼاع ماسةؽحس:  تعا ملوللت تمااح لمعذلت  ملعوللت لمعءلع     

 لمذلتعم  ملوللت تذااا ل هاللم  ملوللت تمةةا لمذلت.

ك لموماءمععوت:  تعععا ملععوللت تمةععةا لمااععوئه لموسععامباةي  تذااععا لمذاععء  لمباااععي    ملععوللت موعع 

ماوشكالتم  ملوللت لماذاةت لموامامي داعامةح لممعةا  لماءمةلعوت لمذلتةعيم  تءمةلعوت لآلصعحان       

 لاا  مء  لمذوي  لموؤمح.

ملععوللت ن للس لموشععولح:  تعععا ملععوللت ن للس لماصععو  لم عععبم  ملععوللت لمامومععت مععك     

 ذ ع  لمماوم  ملوللت لمامومت مك لم سولس  لمصامي  لإلاو س.لم

ملوللت ن للس لمامومت مك لمع ءغ:  تعا ملوللت ن للس لمءةت  ملوللت لماعكةح لإلاجعودعم   

  ملوللت تماةوت لاااحصو .

( ماولوللت لمذةوتةي دولابولهو ملعوللت أاواعةي   2001 هاو  تصاةة لوحلع  اصحان ) 

 يع تعولاأ مك مءلةة دةوتأ لمةءمةي نمب ةسوةن: ا غاب معح  لالو

 : يهةربذ رهُُدبألول 

 من أماالو: ،اولي لممعحللم  داعت لموشعكالت  لما ؽعةػ   ل  ل لوعو م  ن للس لمءةعت       

 لمجلععا  ظععبػ لمععاعلم  ن للس مءلةععة لمصععحلقم  نمععحل  لواةععوت لماعععو ضم  ن للس مءلةععة        

 وةام  موولاي لماعكةح لموباق.ل  موت  لمكءللتم  موولاي لماعكةح لما

 : يهةربذ عًهُد بنثةٍَ

 من أمااالعو لمماواعي لمش صعةي ماجسعام لمماواعي دعوموالدلم  لاعا ال  ل   لت  ل ملع س          

لموا مةععيم  لمماواععي دععو   لت لمش صععةيم  لصاةععول لمسععكنم  لمماواععي دوموسععكن  ل مععوت لموا معععم   

 ال  مءلل  لمبةئيم  تحاةا لااا ال . نمحل  دمط لإلامويوت ل  مةيم  دسن لاا 

 ( ماولوللت لمذةوتةي نمب:2001تصاةة لمامورع   مةاأ ) 

 ملوللت لماةي: عوماعكةحم  لاداكولم  دب لاااؽالق  دت لموشكالت. 

 ملوللت اا اي: عواا ال  لماكاءمءمةو  لمكوبةءتح. 

للم  ن للس لمءةعتم  تمبعت   ملوللت لماوولةعي: عومامومعت معك لآلصعحانم  لت عوك لممعحللم  لمذعء        

 لآلصح  تذوت لموسؤ مةي  لماعو ض.

 االدؿ لاب هذه لماصاةعوت لتعوةلو يع عاةح من لمولوللت اءل  لمولوللت ل اواعةي أ    

لمعحلةيم دةاوو تبواات  ملوت لمافح يع ل ها مالوم ياجعا مافوعي )لمصعذي لمموموةعي( لاعب اعبةت       

يع لشح ملوللت عوو تبوان تبمو  ماذءلسم  رجعا يعع تصعاةة    لمواو  تذا  أها لمولوللت لمذةوتةي 

)لوحلع( أع لمولوللت لمذةوتةيم أمعو ملعوللت كهاةعيم  نمعو ملعوللت لواةعيم دةاوعو رجعا )لمامعورع(          

 اعةة تصاةعو  ةسوو  موماو   هع مولوللت لمةا اي.

   ل لمجوممي يع تاوةي لمولوللت لمذةوتةي ما، لمؽابي:

لمذةوتةي لمواؽابي لماع تا لمااعةا لاةلو من صعال  لإلؼعول لمافعحر     لاب ظء  لمولوللت  

 لماللاوت لمسودمي  لماع توات نؼولل  موعو اعاعحض أع اكاسعبأ ؼابعي لمجوممعيم يععال  لعن ظعمة         

تذمةععو تاععال لمولععوللت مععا، لمؽععالل مععن صععال   للاععالا لمجوممةععيم  ا لاععب أع هععذه لماذععااوت   

اوكعن لمؽعالل معن لممعالس لاعب تءـةعة لموماءمعوتم  لمعاال           لماحدءاي لمومو،حس تاؽاب تماةوعو  
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ملوللت لاتصو   لماكاءمءمةوم  ملوللت لماعكةح لماوةا  لإلدعاللعم نمعب مورعب لمعاال  ملعوللت      

لةاصو ايم  ةورءرةي  ،ذةيم يإرأ اوكن هاو  ظك صؽءغ لومي ةا تسلا يع  ظك تاال لمولوللت 

 لمذةوتةي يع مسول لمااعةذ:

س لمافح يع صؽػ لماماعةا لمجعوممع ماسعواح لماذعااوت لموجاومةعي  لما مةعيم  معو        ظح لس نلو  -1

تعوااأ من ت ةحلت لماوولةي  لاوةي  لةاصو اي تاؽاب تماا ملوللت ماااس من صال  لممةو  

دوماللاوت  لمبذءتم  لمموت لاب تؽءاح صؽؽلو لمماوةيم  أع ااا كمال يع نؼول تا،ةت ةةا 

 ء  لمشحامي لإلاالمةي.لمولوللت لمذةوتةي يع ظ

تؽععءاح أرشععؽي لمععاماام  تؽععءاح لاععاحلتةجةوت لماععالالم  تؽععءاح أاععومةب   اععوئت لمامععءاام   -2

 تؽءاح عويي لإلمكوروت لموالاةي  لمجوممةيم دلعال تلةئعي لموءةعة لماماةوعع دصعءلس لومعي       

 مااوةي لمولوللت لمذةوتةي دعولاةي.

 أاومةب مااءليم  كمال دلال لمسمع لمجو  نمب  لماءلةي دومولوللت لمذةوتةي لمواؽابي دءاوئت -3

تذمةععو تاععال لمولععوللتم  نعسععودلو ماؽابععيم  ع هععذل لإلمععحل  اسععلا يععع لمامحاععة دومولععوللت    

لمذةوتةي لمواؽابي لمحئةسي  مسئءمةوتلو لمعحلةي لمواما سم  يعع ن لل  أهوةالعو  لاةااعوق دلعوم     

معمومعي ماااعةعذم موعو اءمعا لمذعل لمجوعولع       موو اذع  نمب تذمةملعو  لاعا ل اعومةب  لمءاعوئت ل    

 لموشاح  داهوةالو  أهوةي تماةولو لمذر تعاماه لمبةئي لمجوممةي لمذومةي.

لمسععمع الاوععو  دععحلمه مشععاحعي دععةن لمجوممععي  مافوععوت  مؤاسععوت  اععحعوت تلععاا دااوةععي   -4

  داو  لم بحلت  لمولوللت لمذةوتةي لمواعمي مك تذااوت لممصح.

 ماامةوت   لاي مواوةشي تاال لمولوللت  تبو    ملوت لمافح يع صؽؽلعو  أع ااا لما را لت  -5

لمااعةذاعي ماععت تافعةا دععءلللت دعةن ألعععو  هةئععي لماعالال  ك ر لممالةععي معن ملععوت أصععح،      

 مسوراس ماجوممي  ماوةشي عت مو ااماو دومولوللت لمذةوتةي تموةمو  ماءلع دلو  أاومةب تاعةذهو.

 تاءاععك ل رشععؽي لموالجةععي  غةععح لموالجةععي يععع لمجوممععيم      تاءاععك مصععو ل لمععاماا لموسععولاس   -6

دوإلظويي نمب لما للت لمصةعةي لماع تءيح ماؽاللم أ  من صال  لمبماعوت لمماوةعي لماعع اجعب     

 أع تواخ ماؽالل صال  لإلمو لت.

أهوةي لمذءلي  لموماءاي  لموو اي إلتوو  رجوح دمط لموشعح لوت لمماوةعي لماعع ااععذهو لمؽابعي       -7

  للاالا مااال لمولوللت. يع نؼول

لارعاععوح لإلاجععودع لاععب لماجععولل لمموموةععي يععع هععذل لمجورععب مععن صععال  لماؽععءاح لموسععاوح           -8

ماومععحللت لماللاععةي ت ؽةؽععو م  تاعةععذل   تمءاوععو  مععك لمااعةععا لاععب ندععحل  لملءاععي لمذعععولاي        

لإلرسعوع لمصعومخ   لإلاالمةي لمموئوي لاب لمممةاس لإلاالمةي لم ومةي من لمباق  لمشءلئب دإلعال   

 لمواجذل دلءااأ  مموياأ لإلاالمةي.

لماصءل لموسامباع أ  لمحؤاي لموسامباةي ماؽعءاح   ل لمجوممعي يعع تاوةعي لمولعوللت لمذةوتةعي معا،        

 ؼالل لمجوممي يع ظء  لماذااوت لمومو،حس:

من صال  لمامحل لاب أهوةي لمولوللت لمذةوتةي    لهو لملو  يع تاوةي لمش صةي اوكن  

مااا مجوءلي لةاحلدوت توات صؽءؼو  لحاعي تااو   لماصءل لموسامباع ماؽعءاح   ل لمجوممعي   ت

 يع تاوةي لمولوللت لمذةوتةي ما، ؼابي لمجوممي يع ظء  تذااوت لممصح.
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 لرؽالةععو  مععن لموععو س ل  مععب يععع رفععو  مجاععل لماماععةا لممععومع  لمجوممععوت  مءلئذععأ لماععع     

 لمشحامي لإلاالمةي. تماعع أع تموت لمجومموت لاب ها،

 (27هـم 1428)مجال رفو  لماماةا لممومع  مءلئذأم 

يإرععأ اجععب لاععب لمجوممععي تا،ععةت لمولععوللت لمذةوتةععي  غحاععلو مععا، لمؽابععي مععن ماؽاععو     

ناالمعم يووو ا اال يةأ أع لإلاال  االء نمب نتمعوع لمموعت لمعذر ااؽاعب نلعال  لمؽابعي دولعوللت        

 لاس أهولو لمولوللت لماومةي:

 ( يهةرخ بنًعرفد1

 كمال من صال  لإللال  لمماوع لمجةا لمذر اؤهعت لمؽابعي   ل  لمموعت لموعامنم  كمعال عوعو       

ُْلُ            يع ةءمأ تمومب:  ٌَ َع ََ َكلة ًَْع َوبنَحَظلَر َوبنُفلَكبَد ُكلمئ ُأوَنِال ٌل بنسلل ََ ِجلِ  ِعْهلِى ِإ َُْس َنل َوال َزْقُف َية َن

 (36. )لإلاحل م ااي: َيْسُاىال

 ااوات كمال يع ةالس لمؽومب لاب أ ل  مجوءلي من لمولوللت مات تذااعا لماةعي لمذمةمةعي     

 ما بح أ  لمح لايم تذااا مصالةةي مصال لموماءميم  لماوةة  دةن لمذموئو لماع اوكن نمبوتلو.

 ( يهةرخ بنسعةو2ٌ

دة  أعا لإلاال  لاب أهوةي تحاعة  مبعاأ لمامعو ع يعع ألوعو  لموسعاوةنم  دوماعومع يالدعا         

َُىب َعَهللً بنِحللر   مععن تحدةععي لمؽابععي لاععب ملععولس لمموععت لمامععو رع  لمجوععولع ممءمععأ تمععومب:      َوَزَعللةَو

ٌِ  (2. )لمووئاسم ااي: َوبنسلْقَىي َوال َزَعةَوَُىب َعَهً بإِلْثِى َوبنُعْذَوب

  رخ بإلزقةٌهة( ي3

 تاؽاب تاال لمولولس تالاب لمؽابي لاب مجوءلي من لمولوللت عولولس تذااعا ل هعالل   

 ل  مءاععوتم  ملععولس لمموععت لمجععو  داليمةععي كلتةععيم  ملععولس نراععوي أعبععح لععا  مععن ل يكععول لععن           

: انع لهلل اذب نكل لوت أداعا لوعال  أع ااماعأا.   لموءظءق يع ياحس  ماةي ممةاي مءق لمحاء  

 (1113)ل مبورعم ااساي ل دو ا  لمصذةذيم 

  ( يهةرخ بإلخالص4

 احتبػ تذمو كمال د حس ملولس لمموعت لمجعو  داليمةعي كلتةعي معا، لمؽابعيم  كمعال معن صعال           

لااشععمولها دوموذواععبي مععن ةبععت لهلل اععبذورأ  تمععومب لاععب مععء س ألوععوملا  نتمععورلا  يمععو  ماومععواةح       

َللة اَل  دوموسئءمةي لتجوه مو ااج  ع من ألوعو  ممءمعأ تمعومب:     لمعءلدػ لموؽاءديم  دذمال اشمح ع  ِإ

ًَاًل ٍَ َع ٍْ َأْحَس ًَلة َكَسلَحْر َرِهَُُلدِ     (م  ةءمعأ:  30)لمكلةم ااي:  َُِضُُع َأْخَر َي ََْفلسب ِج م  ةءمعأ:  ُكلمئ 

ٌل ِإَنَهُكْى َنَىبِحِذ  (3)لمصويوتم ااي:  ِإ

مااءلعي لاوةعيم  ملاةعيم  تامةعةعيم  لماوولةعيم       لاةأ اعاحض أع تمء  لمجوممعي دعا  لل    

مااوكن من تاوةي لمولوللت لمذةوتةي ما، لمؽعالل يعع ـعت تذعااوت لممصعحم دذةع  اكعءع لملعال         

 لمحئةسع هء ت حاه ؼالل ماوة ان يكحاو   ملاةو م  ةو لان لاب لماكةة مك لموجاوك  تذااوتأ.
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 بنذربسةذ بنسةجقــد

 زًهُـذ

ةوتةي مذءلل  هومو  من دة  تعوةالو مواوهه لماكاءمءمةو يع لموحلدعت  دوتت لمولوللت لمذ 

لماللاةي لمو ااعيم  لاةأ يما تا لمحمءق نمب لممااا معن لماللاعوت لموامامعي دومولعوللت لمذةوتةعيم      

  ما، تءليحهو يع لمومحللت لماللاةيم  ما، لعاسول لمؽابي ملوم  من هذه لماللاوت مو ااع:

 ( يظر.2000دربسد جخُث ) – 1

هايت لماللاي نمب لمامحل لاب لمولوللت لمذةوتةي لممومي لمال مي ماؽاللم  لماع اجعب   

أع تكسبلو ملا لماللاي لمجوممةيم  لمكشة لن لمولوللت لمذةوتةي لماع لعاسبلو لمؽالل من صال  

،ععععم  للاعالا لمجوممةعي دكاةعي لماحدةعي يعع لما صصعوت لمو ااععي.  أتبمعت لماللاعي لموعاله لمء          

 تء،ععات لماللاععي نمععب أرععأ اءمععا يععح ق دععةن ؼععالل عاةععي لماحدةععي  عاةععي لاةاصععو  يععع دمععط       

لمولوللت لموكاسبي  هع ملولس لت وك لممحللم  ن للس لمءةتم  لممالةوت لمش صةي  ن للس ل مءل 

 لمذلتةيم  لاتصو  لمعمو .

 (.2003دربسد سعُذ ) – 2

لاعوت لاماوولةعي ماصعة ل    لإللعال ر يعع      هايت هذه لماللاي نمعب تمعءاا معاله لمال    

ظء  لمولوللت لمذةوتةيم  لاا امت لمواله لمء،عع لماذاةاعم  ؼبمت لماللاعي لاعب لةاعي معن     

تالمةععذ لمصععة ل    لإللععال ر دوإلظععويي نمععب نلععال   تؽبةععو لصابععول لمولععوللت لمذةوتةععي نلععال     

و   هوةالعو معا، لماالمةعذم  تذعا ت     دؽوةي مالدفيم ما تذااعا صوعل ملعوللت دةوتةعي أاواعةي  يمع      

عوماعومع: لماءل،عت لاماوععولعم لمكاودعي لمامبةحاعيم لماعسععةحم دعت لموشعكالتم لت ععوك لممعحللم  ممععا        

أاعح تؽبةو لماللاي لاب لمااوئه لماومةي: يةوو ااصت داهالل لمواله  ما أع لمموئوي لرؽبمت لاب 

%م 30لت لمذةوتةي لمواؽمةي لاب لموالوي هع هايو م  أع رسبي لمولول 20موورةي أهالل من أ،ت 

لا  يمعحلت يعع لموالعوي لماعع تاو معت يكعحس لمولعوللت لمذةوتةعي يعع معاله لماللاعوت لاماوولةعي             

%(م أمو راوئه تؽبةو لصابول لمولعولس لمذةوتةعي لتععخ للتععوق مسعاء، أ ل  لمااوةعذلتم أمعو        9.31)

بةعو دؽوةعي لموالدفعي  ظعذت أع  لمعوت      لماذسن يع ل  ل  يكوع معا عط نمعب دعا عبةعحم  تؽ    

 %( من ممةول ل  ل .50موةك لموماوةن مو لال  لدا أةت من )

 (.2002دربسد ب نهىنى وقشطد ) – 3

هععايت هععذه لماللاععي نمععب تذااععا مسععاء، لمولععوللت لمذةوتةععي مععا، لمؽابععي صحاجععع عاةععي      

لماحدةععي دومجوممععي لإلاععالمةي د عع سم  لاععا امت لموععاله لمء،ععععم  ؼبمععت لماللاععي لاععب لةاععي     

( ؼومععب  ؼومبععيم  مااذمععو مععن هععال لماللاععي ةععو  لمبوداععوع دباععو  ةوئوععي       93لشععءلئةي لععا هو ) 

مب تءليحهوم  تذا ت مجواتلو يعع ملعوللت لماعكةعحم ملعوللت لاتصعو       دومولوللت لمذةوتةي لمءل

 لماءل،تم ملوللت لمماوةي  لماكاءمءمةيم ملوللت لةاصو ايم ملوللت لمموتم ملوللت ،عذةيم  

ملوللت لماحيةأم  ؼبمت لاب لةاي لماللايم  مما أاعحت لن تؽبةملو لمااوئه لماومةي: نع مساء، 

ابععي عاةععي لماحدةععي دومجوممععي لإلاععالمةي مععا اصععت لاععب مسععاء، لمععاوكن   لمولععوللت لمذةوتةععي مععا، ؼ

%.  أع لمولوللت لمعحلةي ما تصت موساء، لماوكن مو لال ملوللت لماعكةحم  تذمةعو لمعذلتم   80
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%( 63.69%(  ملعععوللت لمموعععت ) 69.67 ـلعععح تعععارع  لظعععخ يعععع لمولعععوللت لاةاصعععو اي )   

 %(.14.67 ملوللت لمماوةي لماكاءمءمةي )

 (.2002دربسد بنسُذ ) – 4

هايت لماللاي نمب لمامحل لاب دوموت ؼابعي موممعي لإلاعحل  نمعب لمولعوللت لمذةوتةعيم        

 هت ت ااة هذه لمذوموت دوصاالل لمجالم لمكاةعيم لموسعاء، لماللاععم  ةعا تعا تؽعءاح لاعابوري        

ومعي نمعب   دوموت ؼابي لمجوممعي نمعب لمولعوللت لمذةوتةعيم  ةعا أـلعحت لماللاعي نمعب أع لمؽابعي دذ         

 لمولوللت لمذةوتةيم  أرلو ا ت ااة دوصاالل لموساء، لماللاع.

  

 زعهُق عهً بنذربسةذ بنسةجقد

 زشُر يدًم بنذربسةذ بنسةجقد إنً: –أ 

لتعخ من لماللاوت لمسودمي أهوةي لمءةءل لاب  للاي  لةك لمولوللت لمذةوتةي ما، لمؽالل  (1

 لمكبول أ  لموحداي لماورءاي.اءل  يع لموحداي لمجوممةي أ  محداي تماةا 

 (.2006تذااا ل دمو  ل اواةي ماولوللت لمذةوتةي مات  للاي )لماءمءم ةشؽيم  (2

امةععي نلععال   داععو  ممععواةل لمولععوللت لمذةوتةععي  لمامععحل لاععب ل اععومةب لموسععا امي عاللاععي    (3

 (.2003)امةا 

ي  لرذصحت دةن نلؽو  مؤاحلت دء  أها مجوات لاهاوو  يع مءظءق لمولوللت لمذةوتة (4

 (.2003 للاوت لهاوت دااوةي لمولوللت لمذةوتةي عاللاي )امةام 

للاوععات دمععط لماللاععوت لاععب لموععاله لمء،عععع لماذاةاعععم  غةحهععو للاوععات لاععب لموععاله    (5

 لماجحابع.

م تذاةعت لمابعوان   Tلاا ا  دمط لمبوداءع مااذمو من لماللاي أاومةب ندصعوئةي ماعت لصابعول     (6

 ل دو ر  لمااوئع.

 ء،ات مجوت لماللاوت مولال لمماةت مالو نمب لر عوض مساء، لمولوللت لمذةوتةي.ت (7

 ت( بزفقر بنذربسةذ بنحةنُد يع بنعذَذ يٍ بنذربسةذ بنسةجقد فٍ بِزٍ:

لاب أهوةي تماةا لمولوللت لمذةوتةي لاب ابةت لمذعح: ملعولس دعت لموشعكالتم  ملعولس لت عوك       (1

 (.2006(م   للاي )لماءمء  ةشؽأ 2000د ة  لممحللم  لمولولس لمصذةي مات ) للاي 

(   للاعي  2006لتعمت أاعو  مك يع لاا الملو ماواله لمء،عع مات  للاي )لماءمعء  ةشعؽأ    (2

 (.2007)لمسةا 

لتعمت لماللاوت لموامامي دمةوس لمولوللت لمذةوتةي ما، لمؽابي يع عءع لمولعوللت عورعت   ع    (3

م  هععذل ااعععو مععك راععوئه لماللاععي لمذومةععي  مععو  لموسععاء، لموؽاععءل مععا، لمؽابععي لةاععي لماللاععي 

 تء،ات نمةأ من صال  لإلؼول لمافحر  راوئه لماللاوت.

لتعمت هذه لماللاعي معك دمعط لماللاعوت لمسعودمي يعع لملعال  هعء تذااعا لمولعوللت لمذةوتةعي             (4

 لمءلمب تءيحهو ما، ؼابي لمجوممي.
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 خىبَث:ج( بسسفةدخ بنذربسد بنحةنُد يٍ بنذربسةذ بنسةجقد فٍ عذخ 

تذااا مشكاي لمبذ م ت ذاي لإلؼول لمافحايم  يع تذااعا أدمعو  لمولعوللت لمذةوتةعيم  يعع       

 تذاةت راوئه لماللاي لمذومةي  تعسةحهو.

 

 بنُسةئح وبنسىطُةذ

 َسةئح بنذربسد

 تء،ات لمبوداي نمب لمااوئه لآلتةي: 

مسعاء، لما ؽعةػ أ  لمااعةعذم    نع لمولوللت لمذةوتةي ما تامب لاهاوعو  يعع لمكاةعوت اعءل  لاعب       -1

دة  ما ا ؽػ ملو يع لمواوهه  لمومحللت لماللاةيم يوماحعة  مكاة لاعب لمجورعب لمومحيعع    

لمافعحرم هعذل نمععب مورعب ةاععي لاهاوعو  دااوةععي تاعال لمولععوللت لاعا تاعةععذ لمومعحللت لماللاععةي        

تاعال لمولعوللت     غةحهو من ل رشؽي لموالجةي  غةح لموالجةعيم نظعويي  نمعب معو اذاومعأ تاعةعذ      

 تاوةالو ما، لمؽابي من أرشؽي لواةعي مااءلعيم ل معح لمعذر ااؽاعب نمكورعوت مو اعي  دشعحاي         

   اوئت تماةي ةا ا تاءليح دومكاةوت يع أغاب ل دءل .

ظمة لماحعة  لاب لمولوللت لمذةوتةعي  لمواؽابعوت لمال معي مااوةالعو يعع لمبحرعومه لماحدعءر         -2

 دومكاةوت.

مبرشععؽي غةععح لموالجةععيم موععو ا ااععةخ لمءةععت مااععالاب لممواععع لمكععويع        ةاععي لمءةععت لمواععوح    -3

اعاسععول تاععال لمولععوللتم  هععذل مععو ابععح  دءظععءح ةصععءل يععع لمععءلع لماحدععءر دوعلععء             

 لمولوللت لمذةوتةي  أهوةالو  ملوللتلو لموااءلي.

ةصععءل يععع أاععومةب لماععالال يععع لمكاةععيم يواهاوععو  ااصععب يععع لم ومععب لاععب لموذوظععحلت       -4

اةااي لماع تحع  لاب لموو س لمماوةي  لمجورب لمافحر يع لم ومب ل لام دة  نع لماشعوغ ل  لمام

محئةسع ماؽومب هء لاااووق ماوذوظحلت  ةاةت من لمواوةشيم  ةاي للتبوغ لممواةي لماماةوةعي  

دذةععوس لمؽععالل محيععك مسععاء، لمولععوللت لمذةوتةععي مععاالام  كمععال دواععا ال  أاععومةب لماععالال      

وععو ملععو مععن   ل مععؤمح يععع لعاسععول لمولععوللت لمذةوتةععيم عوععو تؤعععا لماللاععوت كلت  لمذاااععيم م

( يعال  لوو تذاومأ هعذه لمولعوللت معن  ةعت  ملعا  ممحيعي       2006لممالةي )لماءمء  ةشؽأم 

مامومي دؽبةمي تاال لمولوللت  لماع تذاوي نمب نيحل  ممحللت صو،ي  أرشؽي مذا س مااوةالو 

 مء .ما، لمؽالل لاب لماذء لموا

ةا تءما ممءةوت تذء      لعاسول لمؽالل ماولوللت لمذةوتةعي لماعع اعاعحض لعاسعودلو معن       -5

صال  لماللاي لمجوممةيم ل مح لمذر اساءمب  للاي هعذل لموءظعءق  للاعي لاوةعي ماءةعءل      

 لاب تاال لمومءةوتم  من ما لمموت لاب تاليةلو دمال لإلمكوع.

 بنسىطُـةذ

مذةوتةي يع ماوهه لمكاةوت لاب أع ااعون لمومحل تمحاعوت ظح لس نظويي ممحل لمولوللت ل -1

لماحدةي لمذةوتةي  رفحاوتلو  أهوةالو  أاومةب تاوةالوم  لمامحاة دواوهه لماحدةي لمذةوتةعي يعع   

 لمباالع ل صح،.
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تؽءاح ةالس لمؽابي لاب لمامومت مك لماكاءمءمةو لاب أع اكءع لاا ال  لماماةي لعومال  أاواعةو     -2

معن لمومعحللتم  كمعال معن صعال  تعالاب لمؽابعي لاعب تصعوةا دعحلمه   ل س            يع عت ممعحل 

تماةوةي دءلاؽي لمبحمجةوت لمو ااعيم  تؽءاح ةالس لمؽابي لاب لمامومعت معك اعبكي لإلراحرعت     

 دولولسم  تؽءاح مموليلام  تاوةي ةاللتلا لاب لماماا لمذلتع.

ن صال  نظويي ممعحللت دعء    ظح لس تاوةي  لع لمؽابي دااومةب لماحدةي لمصذةيم  كمال م -3

لماحدةععي لمصععذةي  ل اععحايم يعععال  لععن  لععا تاععال لمومععحللت دااععومةب مااءلععي يععع لمجورععب     

 لممواع عوموشولعي يع ل رشؽي لموااءليم  لتبوق أاومةب لماماا لمامو رع.

نةومععي  لاععوت لوععت اشععاح  يةلععو لمؽابععي مععك ل اععوتذس اععاا مععن صالملععو نراععوي  اععوئت  تبععو     -4

 يةوو ااماو دومولوللت لمذةوتةي.لمومحيي 

لع تاباب لمجوممي نرشو  محع  ماولوللت لمذةوتةي اكءع هايأ تؽعءاح تماعا لمولعوللت لمذةوتةعي      -5

لن ؼحاو  ظك صؽػ  لااحلتةجةوت تحدءاي مااوةي لمولوللت لمذةوتةيم  تالةا لمعءلع دلعو   

 ما، مجاوك لمجوممي.

تافةا رعا لت  معؤتوحلت تحدءاعيم اعءل       نمحل   للاوت  دذءت يع هذل لموجو م نمب مورب -6

 لاب لموساء، لموذاع أ  لإلةاةوع  لمموموع.

 بنًقسرحـةذ:

نمعحل   للاععي تمءاوةععي اععوماي ماومءةععوت لماععع اوكععن أع تءلمععأ تاوةععي لمولععوللت لمذةوتةععي يععع   -1

لمكاةععوتم  تذااععا مععا، ععواالععو لماحدءاععيم  رءلةععي لما ةةععحلت  لإلمكورععوت لمءلمععب تءيةحهععوم 

 ماءيةح دةئي مذع س  يمومي ماماةا لمولوللت لمذةوتةي.

نمحل   للاي مومحيي لممالةي دةن لمولوللت لمذةوتةي  ما ةعحلت أصعح، عوماذصعةتم  لمةمفعي      -2

 لمذهاةيم  دمط لموا ةحلت كلت لمصاي دوماليمةي.

 ةةوس مساء، لماال  لمولوللت لمذةوتةي ما، لموماوةن. -3

  لمماء  لماؽبةمةي يع ظء  لمولوللت لمذةوتةي.داو  مالوي مماحح مااكاءمءمةو  -4
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 قةئًد بنًربخع

 أواًل: بنقرآٌ بنكرَى.

 ثةًَُة: بنكـسث:

(م   ل ماوهه لمماء  يع تاوةي دمعط لمولعوللت لمذةوتةعي    1999لمبو م صوما: صاةتم مذوا ) -1

 مععا، تالمةععذ لموحداععي لاداالئةععيم لموععؤتوح لمماوععع لماومعع  ماععوهه لمماععء  مامععحع لمذععو ر          

  لممشحانم لمجومةي لموصحاي مااحدةي لمماوةيم لموجاا لماورع.

(م لاا لماعل لماحدءرم لمموهحسم ل رجاعء لموصعحايم   1994أدءدؽبم يؤل : ،و قم أمو  ) -2

 .4غ

(م ل رااي لمبةئةي لموالاعةي داعو  لمبعحلمه  لم ؽعػم محاعاس مسعةحس       2011لمذاةاعم رو،ح ) -3

 .لماحدءاي  لماماةا لممومع لمعاسؽةاةي

(م تاوةعي لمولعوللت لمذةوتةعي معا، ؼعالل لماماعةا لماورءاعي        2005أاكو رم يةاةب  اصح ع ) -4

 يع نؼول ماوهه لموسامبتم لمموهحسم لموحع  لممءمع مابذءت لماحدءاي  لمااوةي.

(م لاا ال  دحرعومه ةعوئا لاعب روعءكي لمعاماا لمباعوئع لاماوعولع        2001لمسةام أدوا مودح ) -5

اع  تاوةي دمط لمولوللت لمذةوتةي ما، تالمةعذ لمصعة لم عومل     أمحه يع لماذصةت لمالل

 (.73-72لاداالئعم  للاوت يع لمواوهه  ؼحق لماالال )لا  

(م لمؽومععب  لمولععوللت لمذةوتةععيم مجاععي عاةععي    2004لممحااعععم لبععا لمم اعع  دععن لبععا لهلل )    -6

 لماحدةي.

عةيم لمحاععوضم (م لموععاصت نمععب لمبذعع  يععع لمماععء  لمسععاء2010لممسععولم ،ععومخ دععن دوععا ) -7

 مكابي لممبةكوع.

(م يمومةععي دحرععومه مماععحح مااوةععي لمولععوللت    1997لممءظعععم لبععا لمشععويع: اععةام أدوععا )    -8

لإلمالئةي لمال مي ماالمةذ لمذامي لماورةي من لماماةا ل اواع معا، ؼعالل عاةعي لماحدةعي )ةسعا      

مءل رم لمما  لماعورع  لما ي لممحدةي(م لموجاي لماحدءايم عاةي لماحدةي دسءهويم موممي ماءل ل

 لشحم لمج   ل   م ااواح.

(م ااسععاي ل دو اعع  لمصععذةذيم لمحاععوضم مكابععي   1113ل مبععورعم مذوععا رو،ععح لمععاانم )   -9

 لمومولل.

(م ماعوهه لماماعةا دععةن لمءلةعك  لموسعامبتم لممععوهحسم     2001لمامعورعم أدوعا دسعةن  اصععح ع )    -10

 لوما لمكاول.

ممجعا مصعؽاذوت لماحدءاعي  لمومحيعي يعع لمواعوهه       (م 2003لمامورعم أدوا: لمجوتم لاع ) -11

 .3 ؼحق لماالالم لمموهحسم لوما لمكابم غ

 (.http://ugu.edu.sa/page/131433(م )2005لمةءرسةة ) -12

 (200/2/25www.hs.gov.sa( لمولوللت لمذةوتةيم )2006دسةنم أاومي ) -13

لممعا  لمحلدعكم   (م تاوةي ملوللت دت لموشكاي معا، ؼابعي مجاعي لؤ،م    2004 مورعم  لو  ) -14

 محع  لممؽوع مابذ   لماؽءاح لماحدءاي.

 (م أاومةب تالال لمماء م  لل لمشح قم ل ل ع.1996 ااءعم لواش ) -15
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(م تؽععءاح ماععوهه لماكاءمءمةععو  تاوةععي لماعكةععح ماوحداععي   2004،ععبحرم مععوهح ناععوولةت )  -16

اومنم ل دمو  لإللال اي لاب ظء  مجوات لمااءاح لماكاءمءمع  أدمو هم لموؤتوح لمماوع لم

لم وئبععي يععع ماععوهه لمماععء  دععومءؼن لممحدعععم لمجومةععي لموصععحاي مااحدةععيم )ياععاق لموحمععوع(  

 اءمةء. 28-25لإلاوولةاةيم عاةي لماحدةيم موممي لةن اولم مصح لمجاااسم 

(م مءاءلي لاا لماعل  لماذاةت لماعسعم لمموهحسم  لل غحاب 2003ؼأم يحي لبا لممو ل ) -17
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SOIL SALINITY ANDCHEMICAL PROPERTIES OF 

GROUNDWATER IN WADI KAAM AREA 

منطقة وادٌ كعامب للمُاه الجىفُة والخىاص الكُمُائُة ملىحة التربة

 ( ABSTRACTالملخض )

منػمةةكعامةةن عمةةاعق انةةنغكعق ؿؼقمةةةكعق منمةةكعلةةيعق انػمةةكعق مؽخمةةكعمةةاعمةةعخن يعق طاةةفع ؾ ةةة ا عع

ق  ةةيعتمةةننيعمةةاعتةةع مؼعلةةيععععع تم اةةععم ةةيعق اةةةنفعق دملةةةكعااهةةعؼع اةةةنفعق ةةؽمع قيقةة طعق عق انؿ ةةيعععععع

ضهنئهمنعبكمبعقيق نؿقفعق افةؽظع تةعقضمعمةةنفعق مسةؽتعققة طعق ع ةػفعق نممةةكعمةاعق اةةنفعخةمظمع  ة عععععععععععع

تع مؼعق  ؽبعق ؿؼقمةكع تا سمنتعلعع ػفعق عؼققكعخامتعمةننتعتؽبكع مةنفعق دملةكعماعثاننةةكعمةؿقؼ  ععع

امةةن  ع ظؼقةةتعبمةةصعضهةةنئ ععععأؼبةةمعمةةؿقؼ علؽخمةةكعمةةاعق طةةععق كةةنز يع أؼبمةةكعلةةؽبعمنػمةةكعقةةعععععع

  اكةةنفع ق  ؽبةةكعق اؽتمػةةكعبا مزةةكعق  ؽبةةكتعمةةةنفعق ةةؽمعلةةيعق مكةةةعق كةةنز يعغقتعنممةةةكعؼظخ ةةكعععكق كةاةنئةةة

عمكةةعق  تكمبعق معخععماعق اشنامعق اؽتمػكعبا مزكعق  ؽبكع ق  يعتظمؽعبمضمذعليعتؽبعق اؿقؼ تععليع

 ؽبكع مةنفعقآلبنؼعماعمنع معمالئةع  ؿؼقمكع يع قظمعامن  ع بؽغةعؾخنظةعأمالذعامعماعق ق مؽخبعماعقعع

 غ كعع ق كنز يعمك مخنتمانعليعق مكةعماممعاثةؽقعأنعمك مخنتع ػفعقألمالذع تؽاةؿعق مننصؽعقألخمنةكعخ

 قظمعامن عق مػبك عمانعخدم مةنعععاةنف  طؿقنعق دمليعب مخمظعتغػخكع ع ممععق نكميع انػمكعق كععماعق مسؽ 

عيعليعامن تكنز ق عمكةق ع ؿؼقميعماعتؽبكأاثؽعمالئاكع إلن نجعق

ع

  (Introduction. المقذمة )1

 (Soil Salinity)ملىحة التربة  1.1

ق اةن عععم هةن عبنعخةػ ؼعق نمنتةنتععمةم عع إلن ةنجعق ؿؼقمةي عزةةتعتععععيتم مؽعق  ؽبةكعق ةعقمةعق ؽئةكةععع

 ثمةةةتعخةةػ ؼعق نمةةنتتعق مقةةععق االئةةةع ق  ؽبةةكعتم مةؽععع عااةةنمةةاعق  ؽبةةك  ناةةمع ق مننصةؽعق غػقئةةةكعق الؾمةةكعع

عتط  ةةأعأنةةمق عق  ةةؽبعبهةةفكعمنمةةكعلةة عمةةعوعلةةعؼتمنعم ةة عتةةملةؽعق ظةةؽ فعق االئاةةكع ناةةمعق اسنصةةةمععععع

ع ةنعمؽل ةكعنامعأ عع ن نخةةكعق اسنصةةمعععقنطفةن ع علمععتكةمنعبن  ؽبةكعمشةك كعأ عأاثةؽعتماةمعم ة عععععععق ؿؼقمةك

زةنيتععضهمصنعلةيععع سنصةماثةؽعماعق اعتمعظق   ععتتع تم مؽعم مزكعق  ؽبكعماعأ ةعق اشكالق ان ظؽ

ع(تع3771%عماعق  ؽبعق  ةمةكع)باعمسامظع99ت77ق   ننعتشكالنعممنعزمق يع ق  ؽبعق دنلكع شمهعق دنلكع

تشةةكمعق  ةةؽبعلةاةةنع ك ةةنؼ ع ع307×ع9ت3تم ةةمعمكةةنزكعقألؼقضةة عق ؿؼقمةةةكعلةة عق مةةن ةعزةةمق يععع

 سةةكع ق هةمظخكعزةمق يعععع ك ةنؼ( عتاثةمعق  ةؽبعق اعععع307×عع1ت0%عماعقألؼقض عق ؿؼقمةةكع)ع31ق ا سةكع

تع ت ةةةمؾ ع ك ةةةنؼ(ع307×ع3ت31)عم ةةة عقةةةػرعقألؼ ألؼقضةةة عق داةةةةمعاكةةةنزكعق ك ةةةةكعق %عمةةةاع30

م مزةةكعع تمةةؽف(تع3771ظ  ةةكعمةةاعظ ععق مةةن ةع)ق طػةةةبعع300علةةيعنسةةمقألؼقضةة عق ا سةةةكع ق هةةمظخكع

عق نمنتةنتععؼعناةمعتةع معخ كمبعل ععمك موع  يانػمكعخػ ؼق نمنتعبتؽاةؿعقألمالذععليعقؼتفن بؤنمنعق  ؽبكع

 خط  ةأعتةؤثةؽعم مزةكعق  ؽبةكعمةاععععععتعماممنق نمنتنتععأ عممتق ؿؼقمةكع ن نخةكعق اسنصةمععليعقنطفن  أ

لة عقنطفةن عزدةةعععععػقعق  ةؤثةؽع ةعع ت اثةمعأ ةةعمظةن ؽععععتنمنتع   عآضؽ عاانعخط  أعبإض الفعمؽز كعق ناةمع

عمننصةؽعق اعمةعبعيع نجع  ةمنعمننصؽعغػقئةكعيعخسعهق نمنتع تمؿ عق دؿ عق ططؽوعمنه ع غ كعإلم هنص

مثمعصغؽعل سةنتعق ثغةمؼع ل ةكعمةعظعععععع افةعةع ه عاانعت اثمعليعزع تعتغةؽقتعممؼلم مخةكع تشؽخسةكق 

 عاانعت اثمعليعلشمع نمنتعق مػ ؼع مع عافنخكعقم هةن عق نمةنتع  اةن عق ةالؾ عععععمن تغةؽع منعقأل ؼققضالخنع

م ةةمنع ك ةنؼ ع  ةيععععع2.ت3بنألمالذعلة ع ةمةةنعنسةمعععع تم معمكنزكعقألؼقض عق ا ؤثؽةع   شؽبع قين فنشتع

عت(3719ليعمننغكعق دنمبع)ب ممعأخطنع كنمنعتمخععع ت ؽاؿعل عق اننغكعق كنز ةك

ع
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 ( Sources of Salinity in Soilsمصادر الملىحة فً الترب ) 1.1

قأل  ةةكعععتدمخةكعق امةنظنعع ق امةنعععق  ة عتاةععق  ؽبةكعبةنألمالذعععععق ػمةمةةكععكعق معخععماعق اهةنظؼع  ننعع

عم ة عقيمةالذعععن هطمؼعق ننؼخكع ق ؽقةمبةكع ق ا سم ةكعق  ةيعتس ةممععععل عمنظةعقيصمعابنألمالذععععق غنةكع

( عااةنعخماةمعتؽقةبعؼغقغعق مسةؽععععع3771 عق طػةةببعع and Westcot 1994 عAyera  ع3719)ب مةمعع

(عأ عتكةمخاعتةؽبععع3771 نممعق  ؽبعق ا سةكعبمنم يعق ؽخنذع ق اةنفعم  عؾخةنظةعأمةالذعق  ؽبةكع)ق طػةةبععععع

 طعق عق كثةأع اهةبنظؼعق اةةنفعععقنياعاانعتكن ةعقينشػكعق مشؽخكعل عم مزكعق  ؽبكعخعخعةعمن ةكعق ا مزكت

ااةنعععتخفنفعبمصعق مسةؽقتعق عقض ةكع تؽقةبعأمالذعمةن مةن ع بن  ةن يعتكةمخاعتةؽبعم سةةكععععععق ػوعخكمب

مطةمخكعأ ةةعمهةنظؼعتا ةرعق  ةؽبععععععق عمطمخكع غةةؽعق اعةعقألقخشكمعامعماعق ؽمعباةنفعمن سكع قق طعق ع

عق ؿؼقمةكت

ع

 Some Effects of Soil Salinity onملىحضضة التربضضة الضضً الن)اتضضات ) اتتضضيرُربعضض   1.1

Plants) 

م ةة عق نمنتةةنتعب ةةؤثةؽقتعم نممةةكع م مةةعظة ع خكةةمنعبمةةصعت ةةكعق  ةةؤثةؽقتعععق  ؽبةةكعتةةرثؽعم مزةةكع

عقنطفةن ععؽةعم ة عق نمنتةنتعأنمةنعتةرظوع  ة عععععع بمطمنعغةؽعممنشةؽ علاةاعتةؤثةؽقتعق ا مزةكعق امنشةععععععقممنشؽ

تؽاةةؿعقألمةالذعلة ععععع ؿخةنظةعامؾوعان ةدكعقألق ن نخةكعق اسنصةمعق ؿؼقمةكعبانعتمم عبهعماعؼلمع  طغعع

 ن ر عقزعقثعمدؿعليعقم هن عق نمنتنتع  ان عق الؾ ع  ما ةنتعق سةمخكع  مس مععق  ؽبكعمانعخمامعم  ع

ع (3771 عق طػةةةبع3771 عبةةاعمساةةمظع3719أ عممتةةهع)ب مةةمع بن  ةةن يع  ةة عقنطفةةن علةةيعناةةمعق نمةةنتعع

ترظوعؾخنظةعتؽاةؿعممظةعأخمننتعقألمالذعق اكممكع ا مزكعق  ؽبكع   عقم هةن عت ةكعقألمةالذعبمققةػكععععع 

 ع3771ق نمنتنتع تؽقاةعبمطمنعل عقأل ؼققعأثنن عما ةكعق ن رعمانعخكمبعأضؽقؼقعبن نمنتنتع)باعمسامظع

 ؼباةنععع تؽاةةؿعبمةصعق مننصةؽعق كةاةنئةةكعلة عق  ؽبةكععععععؼلمع مزكعترظوع   ع( عاانعأنعق ا3771ق طػةبع

أ عظضمععمننصةؽعخعخةعةعتانمةنعماةنعخةرثؽعقة منعم ة عمداةم عق مننصةؽعق غػقئةةكعق  ةيععععععععععععع   يعنم عأضؽو

قم هةن عق نمةنتع مننصةؽعععععبكةمبعقضة الععلة عق  ةمقؾنعق غةػقئيععععععثقزع مامعم  ع خع خس نجع  ةمنعق نمنت

عؾخةةنظةتع خكةةمبعق  ةةيعخس ةةنجع  ةمةةنغػقئةةةكعق اكمنةةنتعق مننصةةؽع ق لةة ععنمةة  ةمةةنعأ ع مكمنةةنتعيعخس ةةنجع 

ق ا مزةةكعتةةؤثةؽقعقةة مةنعم ةة عق  ةةمقؾنعق مؽمةةمن علةة عق نمةةنت ع قنطفنضةةنعلةة عما ةةةنتعق نمةةمعق غةةػقئيعمةةاعععع

 (تع3771 عق طػةبع3719ق دػ ؼع   عقأل ؼقق ع قنطفنضنعل علنم ةكعقإلنؿخانتعأ عتثمةػمنع)ب ممع

ع

ا مزةكعبشةكمعغةةؽعممنشةؽعم ة عق نمنتةنتعمةاعضةالععتةؤثةؽعأزةعابمصعقألخمنةنتعق اكةممكعععععععععععععترثؽعق 

(ع   عتشة ةبععESP  ا مزكعم  عضمق عق  ؽبك علاثالعخرظمعقؼتفن عق نكمكعق ا مخكع  همظخم عق ا منظعع)

 عبةاعمساةمظععع3719قنمةعق عنفنظخ مةنع تممخ مةنع)ب مةمعععععاتمةع عبننئمةنع ضةمأععع  ةيععظلنئكعق ػةةاعلة عق  ؽبةكع ععع

لة عق  ؽبةك عععق امخةمظةعع  ة عضفةصعنشةنظعقألزةةن عق علةمةكعععععععق ا مزةكعرظوعت( عاانع3771 عق طػةبع3771

ق  ؽبةكعا س ةمعق اةمقظعق مطةمخكع تثمةةتعععععععلةيععسةعثعق معخةععمةاعق ما ةةنتعق منمةكعق  ة عتعععععع   عتثمةع بن  ن يع

ع(ت3719ق نة ؽ خةاع)عب ممع

ع

 (Research Objectivesأهذاف ال)حث ) 1.1

كعبانػمكع قظمعامن عبشانععغؽبع ةمةنع ممؽلةكعمةعوعععبسثع   عظؼققكعم مزكعق  ؽخمعفع ػقعق م  

عتق اؿؼ منتعؼوليععق اك سعمكعاةنفعقآلبنؼبع نتؤثؽ

ع

  (Materials and Methods. مىاد وطرق ال)حث )1

عاة مم ؽع31عزمق يشاني(عع13°079ت13´شؽلن ع.3°093ت.3)´عؿؼقمةكق عمنػمكعامن عممعت

قع غؽ ع ػتعاة مم ؽع3.0شؽقعمعخنكعغؽقب فعباكنلكعق مقلمكعق كنز ةكعكعق طافعمعخنماعشؽقع  يعق 

شكمع)عق مكةعق مؽخبعماعقعع قظمعامن  ع ق مكةعق كنز يلكاةاع انعع  يعق عؼققكمنػمكعلكاتععق مسث
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ع ع عؼققكع(3ؼلة عتؽبكعمنػمكت مكايعبتممععثاننةكعمؿقؼ عكعمامةننتعتؽبعتةعخامع  قظمعامن عم مزك

عمةننتأؼبمكع ع (.يع  ع3)ق مةننتعماعق مكةعق كنز يعمؿقؼ ععماعمةننتأؼبمكعزةثعخامتع عق انػمك

 ؽبع ػفعق عل ؽق عأننظؽقعإل(تع 1يع  ع9)ق مةننتعماعقعع قظمعامن عق مؽخبعماعمكةعق مؿقؼ ععما

ع ػفماععب ؽعامعمامةنفععمةنكخامتعلمعععنتم ؿؼؽمعق ا منعنممةكعق اةنفعق اك طعمكعم مز عترثؽعلي

مػةتعمةننتعأع مةننتعق  ؽبكعتؽلةةنككععنففم  ع تعؽمق  اؿقؼ عق ثاننةكعق  يعتك طع عقآلبنؼعليعق

ق مةننتعق اؤضمغةععمػةتأبةنانعع .  يعع3ماععق مكةعق كنز يعقألؼلن مؿقؼ ععماعداممكق اعبنؼقآلمةنفع

عتع1  يعع9قألؼلن عماععامن عقعع قظمعق مؽخبعماعمكةق عمؿقؼ عما

ع

ع

عنػمكعق عؼققكمع(:3ق شكمع)

ع

ع-مكةعم م عقألؼ ع ق مة كعبممامعق مة كعع   عمةننتعق  ؽبكعليعنممأاةنـعبالق ةكةكعقق طعمتع

ع ةمع0ت3بغؽبنععلػؽعل سنتهععت مقئةنعثةعغؽب ع ػفعق مةننتعتخففزةثعع خنممكعق اؽلبع-ا ةكعق م م ع

كن معماعق ان ع   ع ؾنعبإضنلكعزدةعم  غ كععق مةننتعق ثانني عماكعمةنامعماعع معؽعمسةسطتةعت 

عم كن معماع عمةنك ععت(3:3)ق  ؽبك ع ؽشةرعق  بمع ع ةهةؽعخن ؿقعتة عق ؽقشرعل علنةننتعبالق ةكةك خام

اةنفعق مةننتعدامع علنةننتعبالق ةكةكع)قمكع  ؽع نهأ(عقق طعمتع ثننةكماعخمكع   س ةمعق كةاةنئيتع

ع  س ة منعاةاةنئةنتع يعغقتعممامعق مة كع تعنم عزةثع كايعمنػمكعق عؼققكلعآبنؼق اؤضمغةعماعق ثاننيع

ماععتق  يعخام ق  ؽبعاةنفعقآلبنؼعقألخمنةكع  ق اكمننتعق طهنئ عق كةاةنئةكععق  مؽفعم  تةع

ععق امصملكعماعلممعكاما ةق عغؽقعق مةنـنق طعق عب غ كعمنػمكعق عؼققكعلكايع

American Public Health Association (A.P.H.A.), American Water 

Works Association (A.W.W.A.) and Water Pollution Control Federation 

(W.P.C.F.) (1975)ع

عاانعخ ي: غ كع

عع  ععقألـلةنـ عبدمنؾ عpH meter ق مةعؼ خةني ععHannaنم  عقإل ك ؽ ظععHi 8014ممظخم غ 

عق ؿخنخيت

عتع930.معممظخععJenwayنم ععConductivity meterق كمؽبنئةكعبدمببببنؾععقإلخهن ةكلةنـعع 

 تArgentometric methodؽعق ك مؼخعقتعبػؽخمكعخمعتع 
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ع Murexiedانشأ  بنق طعق  EDTA ق امنخؽةعباس مع ق كن كةم ع ق انغنةكةم عبمققػك تمعخؽع 

 تع Eriocrome Black ابببببببنشأ

عبدمبببببببنؾععلةنـع  عنبزكعثة  300.ممظخمععGorningنم ععFlame photometerق همظخم 

  عق همظخم ع مةننتعمةنفعقآلبنؼتعنكمكعقظمهن

 تعSpectrophotometerخمنؾععبنق طعق عTurbidimetric methodبػؽخمكع ق كمؽخ نتتمعخؽعع 

 تعSpectrophotometerبنق بببطعق عخمنؾع ق ن ببؽقت تمعخؽع 

ةاعتمعخؽعق مةكؽبمننتع اةنفعقآلبنؼعبامنخؽةعق مةنكعبسنمببصعق مةعؼ ا مؼخكعل ع خبمظعق فةنمععلة ن ع 

عمؽةع ق اةثةمعق مؽتمن يعمؽةتع

ع ع ع(Analysis of Variance - ANOVA)تس ةمعق  منخاععق خؽ تة عبةاععقإلزهنئةك امنؼنك من

 قألخمنةكعطهنئ عق كةاةنئةكعق فؽ قعليعق ماعزةثعكععق عق مكةعق مؽخبعما بكمن عق كنز يععمكةق 

عت Statgraphicsسنقمبيق حعمؽننمق  غ كعبنق طعق عع مان تؽبع انآبنؼمةننتعمةنفعمنعبةاع

 

  (Results and Discussion. النتائج والمناقشة )1

 لري اِبار المستخذمة فٍ امُاه لوالمكىنات األَىنُة الخصائض الكُمُائُة  1.1

(Chemical Properties and Ionic components of the Wells’ water used for 

Irrigation) 

آبةةنؼععكاةةةنفعق اةةؤضمغةعمةةاعثاننةةةععق  ةةةمعق كةاةةةنئيعق ةةػمعأخةةؽمع مةنةةنتعععق  س(عن ةةنئحع3ق دةةع عع)عمةةؽ خ

تعاةمعلكةة(عععمةؿقؼ علةيعع)أؼبمةكعععمكايعمنػمكعق عؼققةكعبع قلمكمؿقؼ عمسنصةمعثاننةكعؼمعليعمك طعمكع

قألخمننتعليع ػفعق مةننتععأ ة قألـعق مةعؼ خةنيع تؽاةؿععقإلخهن ةكعق كمؽبنئةكعلةنـ لععشامعق  س ةمع

 ق مةكؽبمنةةةنتععقت أنةمنةةةنتعق ك مؼخةةةععع منةةةنتعق كن كةةةةم ع ق انغنكةةةةم ع ق هةةةمظخم ععلةةةيعانتةعم اث ةةةك

 ةػقععيع  ةعأضةةأعع لةععععتنكةمكعقظمهةن عق هةمظخم ع كةمعمةنةكععععععزكنبعبدننبع ػقع  ق كمؽخ نتع ق ن ؽقت

ع لةانعخ يعتفهةالع مػفعق ن نئح:عتمنمالاعماعأضػتاانععقآلبنؼع ػفقعنماأدع ععق 

ع

 (Electrical conductivity; ECة )الكهربائُ اإلَصالُة 1ت3ت3

 يعتاثمع ع (TDS)عهتؽاةؿعق امقظعق ك ةكعق ػقئمكعلةتممؽعماع  ان عق كمؽبنئةكععقإلخهن ةكأنعلةةعمم م عع

أنعم مزكعماعق مةنقنتعق  يعأخؽختع لععقتطرععػ كعق ان ت عق ك ةكعممعقؼعق ا مزكع(م فكعم ةه)امةؽ سعع

عمةكؽ قم اقةع33390ع ع9.90ت ؽق ذعمنعبةاععماعمنػمكعامن عز يق كنعمكةمةنفعقآلبنؼعق مقلمكعليعق 

(
1cmS) ععم  عقاثةؽعت فمقعميلعبػ ك ع عق م مزك عقآلبنؼ عبمةنف عمقلمك عقععبخمؽق ن مكة امن ععما

ع(3عق دع ع)ع(مةكؽ قم اقةع1220ع–ع1190) ع كاعز  ع  عق ق عآبنؼم مزك تم مؽعأم  عمانعثننيعمكة

 ق  يعخمؽضمنعق دع ععع 3773 كنكعع اةنفعق ؽم(عFAO)ظاكعقألغػخكع ق ؿؼقمكعق من اةكعمنبهععمصيت

منععع  اؿؼ منتع    ؽبكعتمشكالعواك مق اةنفعق اس مخكعم  عتؽاةؿعأمالذعبمػقعق ( عزةثعتكمبع2)

ععتع   م ةعلإنعبمطنعماعق مةننتعق اداممكعلبانػمكعق عؼققكلم ةنع عاانع معزنظثعليعق ؽممنعقق طعقم

(ع خن تعق ن ةدكعمانث كع  مةةعق امنقكعTDSتةعتمطةؽ نع  سعخععتؽقاةؿعق امقظعق ه مكعق ك ةكعق ػقئمكعلةمنع)

ق مقضرعليععق  منخاتع لععمؿؾتعن نئحعق  س ةمعقإلزهنئيع(EC-meter)عبدمنؾعقإلخهن ةكعق كمؽبنئةك

 عق مؽخبعماعق كععمكةآبنؼعق مةنفع عق كنز يعمكةبةاعمةنفعآبنؼعق منعلةةعقإلخهن ةكعق كمؽبنئةكع)ق ا مزك(ع

ع(ت1اانع معممةاعل عق دع عع)ع(P>0.0000)من ةكعق امنمخكععخن تزةتع

ع

ع
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 (pHاألس الهُذروجُنٍ ) 1.1.1

تعاننعليعزةا ع07ت9 ععع93ت2منعبةاعبكمن عق كنز يععمكةاةنفعآبنؼعق  تؽق زتعلةةعقألـعق مةعؼ خةنيعع

 طرعأنعلةةعقألـعق مةعؼ خةنيعخ عت(3)ق دع ععع72ت9 عع99ت9ةاعكععمنعبق عق مكةعق مؽخبعمااةنفعآبنؼع 

  ة عقيضة الفعلة عععععخؽخةمعغ ةكعع ق مؽخةبعمةاعق كةع عععععمكةةعمةةنفعق عليععلةاهعمةنفعقآلبنؼعق كنز ةكعألمعماليع

ثؽعتةرععلاةثالعع بةنماةنعع ظةؽ فعق دةم مخةةكع ق مة ةةكعععقعيضة الفعكعانػمق آبنؼعلكايعتؽقاةؿعقألخمننتعباةنفع

ماععمن مؽبع ل ة كعق ماكع ق كنز يع مكةمةنفعآبنؼعقم  عهسيعق غنةكعبنألزان عق مطمخكعمةنفعق هؽفعق 

(علةةإنعلةةةةعقألـعق مةةةعؼ خةنيععع3773)عFAO"بةةةنؼقت"عق هةةؽفعق هةةسيتع  لمةةنع امةةنخةؽعععععمؽقلةةكع 

تعبةن لعععقكعتنعؼجعتستعمعوعق اةنفعق هن سكع إلق طعق عليعق ؽمتقق عؼمنػمكعمةنفعآبنؼعداةمعق امنقكع 

ألـعمةةةنعبةةةةاعلكةةةايعمنػمةةةكعق عؼققةةةكعبن نكةةةمكع ةةةفةةةؽ قعق أنعع( 1)ق دةةةع عععنئحعق  س ةةةةمعقإلزهةةةنئين ةةة

عت(P>0.0000) ةكتعممنمخكععبنؼقآلعليعمةنفق مةعؼ خةنيع

ع

  (Calcium and Magnesium)الكالسُىم والماغنُسُىم 1.1.1

ق كنز يععمكة قعيعمةنفعآبنؼمنيعق كن كةم ع ق انغنةكةم علانتةتؽقاةؿعامعماععأنعأ ضستعن نئحعق  سن ةم

ع عق كع عق مؽخبعما عق مكة عآبنؼ عمةنف علي عتؽقاةؿ ان عما عأم   ع  يع(3)ق دع ع عغ ك عخمؿو عأن ع خاكا ت

عليض اللقي ععنت عق دةم مخةك عق مكاةاق ػمةمك عبن كن كةم عبةا عق غنةك عق دةؽخك عق هطمؼ عتغ ب عزةث  

 عغممنتعق مكةعقآلضؽليعأاثؽعمانعتفممععيق كنز عمكة قط ؽل منعآبنؼعت ق انغنةكةم عم  عق ػممنتعق  يع

 انغنكةم علععخكمنعأظوع  يعقؼتفن ع ػقعقق من ةكعماع ؽقاةؿعق عغقتمكننةكعقيض الظعباةنفعق مسؽع اانعأنع

كعق عؼققكعمنػملكايعبةاعمنععفؽ قق  لععمؿؾعق  س ةمعقيزهنئيعمػقعق مكةتعببنؼعقآلمنعليعمةنفعكنتةق 

زةثعع ممنمخكليعمةنفعقآلبنؼع قم مؽ نعلؽ لنعيعق كن كةم ع ق انغنةكةم عأخمنامعماعتؽقاةؿعلةانعخط ع

ع معممةاعل عق دع عع(P>0.001)   انغنكةم عع(P>0.0000)اننتعلةاكعقيز ان ةكع  كن كةم ع  عاان

عع(ت1)

ع

  (Sodium)الصىدَىم 1.1.1

(عم ةدؽق ا  ؽع.1ت133ع–ع207.21)عق كنز يعمكةتؽاةؿعأخمنعق همظخم عل عمةنفعآبنؼعق معوع خععأنع

( عاانعخمضرعم ةدؽق ا  ؽع97ت390ع–ع39ت322)ق مؽخبعماعق كعععمكةمةنفعآبنؼعق ليععقفمعع  مع فمقخ

عزع تعتعقضمع اةنفعق مسؽعقز انعع   عغ كععمؿولععخ عت(3)ق دع عع

ع

ع اعؼ قكققآلبنؼعةننتعمةنفع م ق اكمننتعقألخمنةكععكق طهنئ عق كةاةنئة(:ع3دع عع)ق 

عق انػمكعق مؽخمكعماعقععامن عكمن بعنػمكعق كنز ةكق اعق طنصةك

عق مةنك

عع3

ق مةنكع

ع3

ق مةنكع

ع1

ق مةنكع

ع.

ق مةنكع

ع9

ق مةنكع

ع2

ق مةنكع

ع9

ق مةنكع

ع1

ع10ع90ع20ع90ع33ع30ع30 17 ماكعق م ؽعع)م ؽ(

قإلخهن ةكعق كمؽبةكع

(3cm- Sμ)  
7.90 9.20 8490 

1115

0 
3470 3520 3350 3660 

 7.66 7.58 7.55 7.96 7.09 6.74 6.77 6.72 قألـعق مةعؼ خةنيع

ق كن كةم عع

 )م ةدؽق ا  ؽ(

435.

70 

336.7

0 

384.7

0 

561.1

3 

112.2

2 

149.6

4 

171.0

0 

163.0

0 

ق انغنةكةم عع

 )م ةدؽق ا  ؽ(

174.

30 

231.7

3 

196.0

7 

307.9

0 

111.8

1 

106.9

4 

128.0

1 

184.7

0 

ق همظخم عع

 )م ةدؽق ا  ؽ(

207.

21 

.ت327

3 

3ت393

1 

.ت133

1 

9ت370

1 

0ت319

1 

3ت322

9 

9ت390

7 
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نكمكعقظمهن ع

عق همظخم 
ع19ت3ع.1ت3ع13ت3ع09ت1ع23ت3ع20ت3ع99ت3 31ت3

ععقتق ك مؼخع

 )م ةدؽق ا  ؽ(

1419

.1 

2274.

9 

1687.

4 

1548.

1 
354.7 370.9 319.1 627.1 

ق مةكؽبمنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنتع

 )م ةدؽق ا  ؽ(

614.

1 

516. 

7 
483.7 524.6 508.1 475.8 382.9 480.3 

تعع نخق كمؽ

 )م ةدؽق ا  ؽ(

2284

.2 

2446.

7 

2464.

8 

2337.

8 
811.6 887.7 940.9 

1308.

2 

ععؽقت نق 

 )م ةدؽق ا  ؽ(

65.0

7 
 38.25ع35.2 29.27 18.24 65.78ع33.12 35.46

ع

ع1992ع  من (عFAOانظاكعقألغػخكع ق ؿؼقمكعق من اةكع) ع لمنممنخةؽعخمظةعمةنفعق ؽوعع:(3)عق دع ع

Degree of restriction on use 

Units Potential irrigation problem 
Severe 

Slight to 

moderate 
None 

    Salinity   

> 3 0.7 – 3 < 0.7 mS/cm 
    Electrical conductivity 

(ECW) 

> 2000 450-2000 <450 mg/l     Total dissolved  solid 

    
Infiltration (Sodium 

Adsorption Ratio) 

< 0.2 0.7 – 0.2 > 0.7       SAR = 0 – 3 and E 

< 0.3 1.2 – 0.3 > 1.2                   3 – 6 

< 0.5 1.9 – 0.5 >1.9                   6 – 12 

< 1.3 2.9 – 1.3 > 2.9                   12 – 20 

< 2.9 5.0 – 2.9 > 5.0                   20 – 40 

    Specific ion toxicity 

              1. Sodium (Na+) 

> 9 3 – 9 < 3 SAR           Surface irrigation 

 > 3 < 3 me/l           Sprinkler irrigation 

             2. Chloride (Cl -) 

 4 – 10 < 4 me/l           Surface irrigation 

 > 3 < 3 me/l           Sprinkler irrigation 

> 3.0 0.7 – 3.0 < 0.7           3. Boron (B) 

    Miscellaneous effects 

> 30 5 – 30 < 5.0 mg/l       1. Nitrogen (NO3-N) 

> 8.5 1.5 – 8.5 < 1.5 me/l       2. Bicarbonate (HCO3) 

Normal range: 6.5 – 8.4       3. pH 

ع
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امن ع ق مكةعق مؽخبعماعقععمنػمكعمنعبةاعق مكةعق كنز يعماع  منخاع عقإلزهنئيع س ةمق ع:(1)عق دع ع

ععق اؤضمغةعماعامعلكةبنؼعقآلاةنفع ع ق اكمننتعقألخمنةكعكطهنئ عق كةاةنئة امن عبن نكمكع 

P-

Value 
F-Ratio 

Mean 

Square 
Df 

Sum of 

Squares 
Source ق طنصةك 

0.0000 96.41 1.63335E8       3 1.63335E8       Between 

groups 

ن ةكهقإلخ    1.69419E6 33 3.72721E7      Within 

groups 

   31 2.00607E8      Total 

0.0000 162.97        4.429      3 4.429       Between 

groups 
قألـع

 ق مةعؼ خةني
  0.0271769 33 0.597892      Within 

groups 

   31 5.0269      Total 

0.0000 112.31        472340.0      3 472340.0       Between 

groups 

 Within      92524.4 33 4205.65   ق كن كةم 

groups 

   31 92524.4      Total 

0.0001 24.58        53453.1 3 53453.1 Between 

groups 

 Within      47844.3 33 2174.74  عق انغنةكةم 

groups 

   31 101297.0      Total 

0.0004 17.23        43.2285       3 43.2285       Between 

groups 

 Within      55.1858 33 2.50845   ق همظخم 

groups 

   31 98.4143      Total 

0.0765 3.45        0.348245        3 0.348245       Between 

groups 
نكمكعقظمهن ع

 ق همظخم 
  0.100817 33 2.21797      Within 

groups 

   31 2.56621      Total 



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 15 

 
0.8  

51 

 

tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                                191                        

0.0000 132.77        1.04938E7      3 1.04938E7       Between 

groups 

 1.73884E6      Within 33 79038.3   ق ك مؼخعقت

groups 

   31 1.22327E7      Total 

0.067 11.61        8.64       3 8.64       Between 

groups 

 Within      16.3733 33 0.744242   ق مةكؽبمننت

groups 

   31 25.0133      Total 

0.0000 472.38        1.16573E7      3 1.16573E7       Between 

groups 

 Within .542913 33 24677.9   ق كمؽخ نت

groups 

   31 1.22002E7      Total 

0.0009 14.57        2367.51       3 2367.51       Between 

groups 

 Within      3575.67 33 162.53   ق ن ؽقت

groups 

   31 5943.18      Total 

ع

ع انػمكق ػفععقق طعقممنعق كثةأعليق اةنفعبكمبع ػفعمممظعمنكمبع عن ةدكق كنز يععمكةآبنؼعق مةنفعل ع

عخ ممعغ كعماع ع من ةكعةكلكعقكنننكثبعت اةؿع ق  ي لؽ عتغػخكعليععضآ كممعع م م مكعبن اةنفكعأنشػمن

عق عمنضؿقننت عمػبكدملةك عألمعممنبمعع ػقعتباةنف عقكننةك علؽ ع قسبعمنئيعأضمأع اثنلك عمػبكتغػخك

منػمكعممععآبنؼع ع ضنلكعكغ  ع(ق كعبسةؽةع مقظمعق مةنفعماعتغػخكع)امن عقععآبنؼعمنػمكععنت طؿقنعامؽأ

ع ع مق كع عق مسؽ عا عما عأنمن عق مبعمنمةن عض الظ عخكممهعخاكا عاةنف عق عغقتسؽ عق من يخمنقأل ؽاةؿ  عي

ع ق ك مؼخع عق همظخم  ع ق انغنكةم عضهمصن ع ع  لمنت ع3773)عFAOامنخةؽ ع( عتؽاةؿ أخمنعلإن

غةؽعمالئاكع إلق طعق ععآلبنؼقع ػفعأنعشةؽع  يخماعق مكاةاعاةنفعق اعؼ قكعمةننتعق امعليععق همظخم 

لؽ لنعاننتععكعق عؼققكمنػملكايعمنعبةاعبنؼعقآلاةنفعبتؽقاةؿعق همظخم ععليعفؽ قأنعق عؼغةع ليعق ؽم

ع(ت1 عاانعخمضرعق دع عع)(P>0.0004)نعممنمخكع زهنئة

ع

 (Sodium adsorption ratio; SAR) نس)ة ادمصاص الصىدَىم 5.1.3

ع م منؼبكبمكايعمنػمكعق عؼققكع(عل عمةنفعقآلبنؼعق اعؼ قكعSARنكمكعقظمهن عق همظخم ع) خعتعع

عق مكةعق مؽخبعماليعع09ت1 عع.1ت3منعبةاع ق كنز يععمكةليعق ع20ت3ع ع31ت3زةثعتؽق زتعمنعبةاع

مةنفعقآلبنؼعق امسمثكعيعتكمبعامععأنعخشةؽع   مانعع ةكتعمن ةك ع(3)ق دع عععق مةةع ػفتم مؽع عتقععامن 

عFAOممنخةؽععمنعزكب عأوعخاكاعقق طعقم(Infiltration)ق انئيعخ م كعبن  ط معع   ؽبكعلةانمشنامع

فعماعزع ثعتش تع امنظنعق ػةاعأ عبع عليعزؽاكعق اةنفع   عأقفمعق  ؽبكتع خاكاعضمظ نعع(3773)
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 يع خمظع ع ليعمةنفعآبنؼعمنػمكعق عؼققكعؼغةعق م معق نكميعألخمنعق همظخم ع مؿوعل كع ػفعق نكمكتأنع

عق عهطمؼق  عم ق ع  دةؽخك عع  يقمنتةك ععؼلمما تعم   ع ق انغنكةم  عق كن كةم  عأخمن  عتؽاةؿ مةنفعلي

عمنق   ععطؿقننتعق دملةكق  عتطص عقآلبنؼ  ع ػف عنكمعمانمن ع خعتعتقظمهن عق همظخم عكل معما ع لع

عع(ت1ق دع ععع(ع(P>0.077)نع زهنئة ةكتعممنمخكععبةاعلكايعمنػمكعق عؼققكمنععلؽ قع ػفعق نكمك

 

  (Chlorides) الكلىرَذات 6.1.3

عتس ةمع عن نئح ععةمننأعأ ضست عق ك مؼخع عمعو ععفتؽاةؿأن عمةنف ععمكةق عآبنؼل  ع-ع1ت3.37)ق كنز ي

عليععفمقعاثةؽقخع(م ةدؽق ا  ؽع9ت.339 عتؽاةؿف ع1ت239ع-ع1ت137)عق مؽخبعماعق كععمكةق عآبنؼمةنف

عكنز يق عليعق مكة اةنفعق دملةكع ع عقألاثأقإلق طعق يع عغ كعخؽخمع غن منعمنعت(3عق دع ع)ع(ا  ؽم ةدؽق 

ع خمظل كعع عغ كعلي قض الغمنعبمنع ننسممةنفعق مسؽععتمع  عػفعق اةنف عقنطفن عمننقةبؽتبعم ةهعتمانع

علؽ ع  عق  ؤثةؽعع  طؿقنعق دمليتعمػبكعماعمهنظؼ غػخك عخممعق مسؽمع ػق اةنفع عبن نكمكبالعشكعشؤنه

عماعقععبنؼقآل ع غ كامن عق مؽخمك عمعمكةق عقػمق نكميع ع ممع ع  عق مسؽ عا عمم عمهعؼع خمظ عمػبتغػخك

باةنفععقتفؽ قعل عتؽاةؿعق ك مؼخعق ع ػفق  س ةمعقإلزهنئيع لععأاعععتماع قظمعامن ع  طؿقنعق دمل 

عبنؼعقآل تع(P>0.000)ممنمخكعق عي كععنزةثعاننتعلؽ لعق مؽخبعماعق كعق مكةعق كنز يع عمكةبةاعق من

علإنعع(3773)عFAOامنخةؽع ع لمن  عق ك مؼخع عأخمن عبخاةمعتؽقاةؿ عق اعؼ قك عقآلبنؼ تستعتنعؼجعاةنف

ععتليعق ؽمق اةنفعق   عتكمبعمشنامعمنععقق طعقممنععأنمق 

ع

  (Bicarbonates)ال)ُكربىنات 7.1.1

عأنع عليع خع ععق فؽ ق عتؽاةؿ عأنةمن عق بق مةكؽبمننت عآبنؼ ععمكةاةنف ع1ت.23ع-ع9ت11.)ق كنز ي

عامم ةدؽق ا  ؽ ع ةكت ع( عبن نكمك عبعف ؽاةؿ ةؽة عق كععآبنؼاةنف عما عق مؽخب ع3ت901-ع9ت113)عق مكة

عممنمخكعغةؽعق فؽ قعت كعق ػمعأ ضرعأنق  س ةمعقإلزهنئيعع لععمؿؾعغ ك ع(3ق دع عع(ع)م ةدؽق ا  ؽ

(P>0.067)عامنخةؽ ع لمن عتFAOق دع عععليعمةنفعق ؽمعتؽاةؿعق مةكؽبمننتعلةانعخط ع(3773)ع(

ق مكةعق مؽخبعآبنؼععمةنفةننتعمامع ع(ق ثننةكع ق ثن ثكعمةنك)ق ق كنز يععمكةق مةنفعآبنؼعماععنن مةنعإنلع(3

عق عنم عتستلععقنعؼختععامن  ماعقع ليععم مقػكعمنععقق طعقممنع   ضفةفكععمشنامعكمبخعػمق اةنف

عق ؽم عبةنان ع  عقنعؼختعمةن ن عق مةنف عع ق ؽقبمكعقأل   م ؽ عق مؽخبعماما عنم عق كععق مكة ةنفعق اعتست

عتليعق ؽمعةعمنععقق طعقممنامةؽاشنامع عككمماق 

ع

  (Sulphates)الك)رَتات 8.1.1

عع ععأن ضر عليعق كمؽخ نتعتؽاةؿ عآبنؼ ع-ع2284.2)عق كنز يعمكةق مةنف عم ةدؽق ا  ؽع2464.8ع اننع(

لعع تع(م ةدؽق ا  ؽع3ت3101ع-ع2ت133)عق مكةعق مؽخبعماعق كعمةنفعآبنؼعليععن اعتؽاةؿمأم  عبكثةؽع

عخؽخ عقن شنؼقعمخمظق ع   عغ كم ع  عقأل قم عق هطمؼ عبن كمؽخ نتع ق كن كةم  عغنةك عق مكةع)ان دمف( لي

ػخبعق  يعتعاةنفق عليعػفعق هطمؼ عفمعتؽاةؿعمكمننتتؽخعزةثع عكق مؽخبعماعق عمكةن بعممنؼنكق كنز يع

مةنفععقض الظعننةكقمكليعق مكةعق كنز يع معاػ كعمؽتفمنععخدممعتؽاةؿعق كمؽخ نتعلعع مانعت ػفعق اكمننت

ممنمخكععلؽ قع خمظعقإلزهنئيق  س ةمععاع لععأعتبن اةنفعق دملةكع( ق انغنكةم )ق مسؽعق غنةكعبن كمؽخ نتع

(P>0.000)ق مؽخبعماععبكمن ع ق مكةعيكنز ق مكةعق عبةامنععبنؼقآلعمةنفليعكمؽخ نتعق  ؽاةؿع عبن نكمكع

عت(1)عق دع ععخمضراانععق كع

ع

ع
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  (Nitrates)النترات 9.1.1

عع عأبننت ععق كةاةنئةكق  سن ةم عآبنؼ عمةنف عل  عق ن ؽقت عتؽاةؿ ععمكةق أن ع09ت29ع-ع33ت11)ق كنز ي

عم ةدؽق ا  ؽ ع( عتؽاةؿ نعأم  انن ععما عآبنؼ عمةنف عمالي عق مؽخب ع39ت11ع-18.24)عق كععق مكة

 ػمع معق ق كنز يععمكةق باةنفعمةنفعق هؽفعق هس عم  عتؤثةؽعقض الظععغ كعظعؼبانع تع(م ةدؽق ا  ؽ

 اةنفعق دملةكع عضسمعمنكمبعليع خمظعغ كع بكمن ع  بةنؼقتهق هؽفعق هس عاؽقلكع خغؽقلةنعلؽبعأ

  يعق كانذعألقاعةعق نة ؽ خةنةكعل عق ما ةنتعق ؿؼقمةكعق كثةأع ق طعق عقيعكعؼبانعأظو اػعػقعق مكةتبم

غكمعمةنفعن ةدكع ع منمنكعق طس ضهمصنعع دملةكاةنفعق ق    ععق اؽامنتعق نة ؽ خةنةكت كعبمصع كؽبعب

ع   ؽبكعق ؽو عخؽلمعماع   عق عت مثعمكننةكمان ع بن ن ؽقتاةنف عأثمتعق  س ةمعقإلزهنئيع خمظت عق لؽعلع

عFAOع عممنخةؽ بنن عم عت(P>0.0000)عبةاعلكايعمنػمكعق عؼققك ؽاةؿعق ن ؽقتعمنع عبن نكمكظي ةكع

قنعؼختعمةن مانع(ع9 ع.ق مةنكع)مكعق كنز ةكعق انػماععب ؽقنعإنلليعمةنفعق ؽمععق ن ؽقتعمخمظ (ع3773)

ععتكمبعمشكالتق  يععنمق قألضااع عقق طعقممن ع   عم مقػكعمنع عع ؽمليعق ضفةفك امعقنعؼختعبةنان

عبنقآلعمةنفمةننتع عع قنمأعضؽمعضااقألؼ عتق اةنف عليعق ؽمعتكمبعمشكالق  ي عقق طعقممن عمنع عامةؽة

 ت(3)ق دع عع

ع

  المذروسة ةل التربالُمحلُة الكُمُائوالمكىنات  الخصائض 1.1

(Chemical Properties and Components of the Soil Solutions investigatedع) 

  (Electrical conductivity; ECاإلَصالُة الكهربائُة ) 1.1.1

منػمةةكععمةةاعق  ةةيعخامةةتعق مةنةةنتعتةةؽبعمن ةةةق كمؽبنئةةةكع اسعقإلخهةةن ةكعتةةةعظؼققةةكعم مزةةكعق  ؽبةةكعبمةةةنـ

عق مكةةعمةؿقؼ ععع ةؽبعبمنعق كنز يعأم  عمنعمكةق مؿقؼ عب ؽبععقإلخهن ةكعق كمؽبنئةك لعع خعتع عق عؼققك

ع  ة ععغن مةنعع عقألعمكةةعمةؿقؼ عق ععقؼتفن عم مزكعق  ؽبكعليعخؽخم ع(ت3)كمعق شعمةاخاانعع كعمؽخبعماعق ق 

عك اؽ ؤثةؽعق ا علطالعماعق (3)أنظؽعق دع عععمكةق عقبمػ ؽوعقآلبنؼعق اك طعمكعليعقمةنفععقؼتفن عم مزك

عممقةةعلة عنمنخةكععععلةععخامةتععمةنةنتعق  ؽبةكععععم اةنعبةؤنعع عبا مزكع ضنلةكع ػفعق  ؽبع ق  يعتاع اةنفعق مسؽع

عق مكةةة مةةاعق ام ةةم عأنعتؽبةةكععتمةةاعققةة طعق عمةةةنفعقآلبةةنؼعضال ةةكنعمخم ةةمعق اؿقؼمةة ق ةةػمعع قةةممظعق اػةةؽ

عتةرظمع  ةيعععق ؽونعقألمػنؼع مةنفعمنعمنعتغك مق   ع ع من ةكعماعق كمؽخ نتعتؽقاةؿم  عتس ممععيق كنز 

قإلخهن ةكعق كمؽبنئةةكعع لعع خععأنعلةاكعتعمؽتفمكق كمؽبنئةكعع من خهن ةعكمنؼلمعم مزكعق  ؽبك ع بن  ن يعت

قألماةك عأمعأنععقعنلةعلة عقآلعق  يعأضػتعمنمنعق مةننتعألمعماعلةا منعغ بعق اؿقؼ عبؤعكقعق كػسةنلل عقآل

كعمةاععقعق كةػسةعنلةعقآلعلةيعمةالذععقألما ةةكعغكةمععع غ ةكعألنعتةؤثةؽعععمةمعق ماةك عععغؽظخنعتؿظقظعم مزكعق  ؽبكع

تعقةةفمقألعتنسةةمعقألمةةالذع  ممةةمظع ق  ةةؽقاةعلةةيععع عزةةةثق كةةف  عقنلةةقآلعخكةةمنعأامةةؽعبن امنؼنةةكعمةةمععق  ؽبةةكع

 ممعممنخؽعق  يعتةعلةنقمنعمعق  ؽبعة نبامنؼنكعلةةعقإلخهن ةكعق كمؽبنئةكع اس 
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ق اعؼ قكعاؿقؼ مسن ةمعتؽبعق ننتع مكمعق كةاةنئةكعبمصعق طهنئ ع:(3شكمع)ق   
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ق  س ةمعقإلزهنئيع   منخاعمنعبةاعق مكةعق كنز يعماعامن ع ق مكةعق مؽخبعماعقععامن عع:(.)عق دع ع

عماعامعلكةعق اؤضمغةعماعق  ؽبكع مكمننتعمسن ةمععكبن نكمكع  طهنئ عق كةاةنئة

P-

Value 
F-Ratio 

Mean 

Square 
Df 

Sum of 

Squares 
Source ق طنصةك 

0.0000 33.76        68.7305       3 68.7305       Between 

groups 

ن ةكهقإلخ    2.03559 91 118.064      Within 

groups 

   97 186.795      Total 

0.0029 9.66        0.601067        3 0.601067       Between 

groups 
قألـع

 ق مةعؼ خةني
  0.0622233 91 3.60895      Within 

groups 

   97 4.21002      Total 

0.0000 42.28        1.38644E6       3 1.38644E6       Between 

groups 

 1.90173E6      Within 91 32788.4   ق كن كةم 

groups 

   97 3.28816E6      Total 

0.0000 35.85        80715.3       3 80715.3       Between 

groups 

 Within      130594.0 91 2251.62  عق انغنةكةم 

groups 

   97 211309.0      Total 

0.0001 18.73 167930.0       3 167930.0       Between 

groups 

 Within      520137.0 91 8967.89   ق ك مؼخعقت

groups 

   97 688068.0      Total 

0.0274 5.12        50.55        3 50.55       Between 

groups 

 Within      572.392 91 9.86882   ق مةكؽبمننت

groups 

   97 622.942      Total 
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ق كعععق مكةعق مؽخبعماإنعمؿقؼ ع(عل1988)ع Dahnke and Whitneyزكب ا مزكع تهنةأعق  ؽبع

عأمةنععتم سةيعضفةةأعععمق كنظقةكعلمةعععمةنةكعق عامةععقةةعع30ع-ع0علةكعمعقعقألع أنمنعغةؽعم سةكتؽب هعم  عتهنأع

بةةاععمةنعععتتؽق زةعؼبمكعق  يعلةكةتعلةمةن ع ععلمععتمنخنتعمنعبةاعق امقلمعقألعيق كنز عم مزكعق  ؽبكعليعق مكة

 عت(3ق شكمع)كعمن ة يع عم مزكعم مقػك

نز يعق كعمكةمؿقؼ عق  اسن ةمعق  ؽبعمنعبةاعع(قإلخهن ةكعق كمؽبنئةكلةةعق ا مزكع)ق فؽ قعل ع لععخن تع

عت(.( عاانعممةاعل عق دع عع)P>0.0000)عممنمخكع زهنئةنلؽ لنعق مؽخبعماعق كعععمكة مؿقؼ عق 

ع

 (pHاألس الهُذروجُنً ) 1.1.1

(ع<20(ع )ع20-10(ع )10ع-0)عقأل  ة علة عقآللةنقعععق مةنةكععاس مععتؽبةكعع لةةعقألـعق مةعؼ خةن ععخن تع

ق ثننةةكععخن تعق مةةع اس مععتؽبكعق مةنةكعع عبةنانعم  عق  مق يع93ت9 ع71ت9 عع00ت1ع)ممنقكعخاةمنعبن كة(

عل عمس ةمععتؽبةكعععت(عم  عق  مق ي<13)عع(ع 13-30(ع )30-0ل عقآللنقع) غ كعع79ت9 عع79ت9 ع.1ت9

(عم  عق  ةمق ي عع<30(ع )ع30-0)عةالمقألل عع13ت9 91ت9ق طنمككعاننتعلةةعقألـعق مةعؼ خةن عق مةنكع

(عم ة عق  ةمق ي عععع<30(ع )ع30-0)عةالمةعقألليعع23ت9 ع99ت9نبمكعق كعق مةنكعل عمس مععتؽبكبةنانعاننتع

(ع30-0)عةالمةعل عقألع9.ت9 ع27ت9 اننتعلةاكعقألـعق مةعؼ خةن ع اس مععق  ؽبكعل عق اؿؼمكعق ثنمنكعع

تةةؽبعمةةؿقؼ ععن ةةةممسلةةيعلةةةةعقألـعق مةةةعؼ خةنيع لةةعع ةةمز عأنعع(ت3م ةة عق  ةةمق يع)ق شةةكمعع (<30 )ع

لةةةعقألـععنعأع  ةيعتػةنبكعم سم ةكعععق كةع عععق مكةةعق مؽخةبعمةاعععمةؿقؼ ععلةةةععماععق كنز يعأم  عل ةالع مكةق

علكةمةنفعآبنؼعمؿقؼ علةامنعليعق كنزمعأم  عماععمكةبق ؽوعقآلبنؼعق اك طعمكعليعمةنفعليعق مةعؼ خةنيع

لةةةعع لةعع ةمز عأخطةنعأنععععدةؽخةكتععق عق اةمقظععتغ ةبعم ةمةنععتؽبعمؿقؼ عمنػمكعق كنزمعنممةكعع عاانعأنق كع

لعع تؿظقظعممعق ماك ع  ػقععكقعق كػسةنلق كنز يعتكمنعمنطفطكعل عقآلعمكةمةعؼ خةنيع  ؽبكعق ق عقألـ

عقألمػنؼامعماعق مةعؼ خةنيعبمققػكعمةنفععقألـق اكممكعيؼتفن عألمالذعبمصعقخؽخمع   عما ةكعغكمع

عكةةةمبةةةاعآلةةنقعتةةؽبعمةةؿقؼ عق عمةةنعق مةةةعؼ خةنيععقألـق فةةؽ قعلةة علةةةةععأنعع لةةعع خةةععق ةةؽوتما ةةةنتع 

(عP>0.0029)عممنمخةةكع زهةةنئةنعع ةةيعلةةؽ قععق مؽخةةبعمةةاعق كةةععععمكةةةق تةةؽبعمةةؿقؼ ععق كةةنز يع آلةةنقعع

عت(.)ق دع عع

ع

 (Calcium)  الكالسُىم  1.1.1

كعقأل  ة علة عععق مةنةععق كن كةةم علة عمس ةمععتؽبةكعععععأخةمنعتؽاةةؿعععأنع(3)عشةكمعق كعلة ععمضةسعق ن ةنئحعق اعبةنتع

 عبةناةنععيم ة عق  ةمق عععم ةدؽق ا  ؽ ع3921 ع3201 عع3333اننع(ع<20(ع )ع20-10(ع )10-0)علنققآل

ع33391 عع33.70 ع30792عاننت(ع<13(ع )13-30(ع )30-0)علنقق اؿؼمكعق ثننةكعل عقآلمةنكعل ع

(ع11-31(ع )31-0)علةنقع ؽاةةؿعلة عقآلععق ق اؿؼمةكعق ؽقبمةكعاةننعععع لةيعمةنةكععععتيم  عق  مق عم ةدؽق ا  ؽ 

ل عق اؿؼمكعق طنمككعاننعلة عع  عيم  عق  مق ع م ةدؽق ا  ؽع33237ع ع33121ع ع1332 مع(ع<11 )

ق اؿؼمةكعق كةنبمكعععع أمةنعلةيعمةنةكععع عق  ةمق يعم ة ععع م ةدؽق ا  ؽع3027 ع111(ع<30(ع )30-0)علمةاقأل

عع..31 عع1..3ننعاةة(ع<30(ع )30-0)علمةةةاقألق كن كةةةم علةة عمس ةةمععق  ؽبةةكعلةة ععععععأخةةمنتؽاةةةؿعإنعلةة

ع3032اةننعع(ع<30(ع )30-0)علمةةاعقأللة ععمةكعق ثنمنةكعععق اؿؼعمةنةكعل عبةنانع عق  مق يم  ع عم ةدؽق ا  ؽ

ععتم  عق  مق ي عم ةدؽق ا  ؽع3070 

ق كةنز يعععمكةةعتةؽبعمةؿقؼ عق عععلةيعمسن ةةمععق كن كةةم عععأخةمنعتؽاةةؿعععأن(ع3)عشةكمعق ع خالزةععماةنعخمؽضةهععع

كعببخمكفعقيض الفعل عق ػمةمعمانعلعق كع ععق مكةعق مؽخبعمامؿقؼ عتؽبععليعمسن ةمعاةؿفتؽعأم  عما

دةةةؽمعق عقألصةةمعخغ ةةبعم ةة عتكمخنمةةنعق مكةةةعقأل عنعتةةؽبعأ عزةةةتعمكةةايعمنػمةةكعق عؼققةةكدةم مخةةةكع ق 

عق دةمفتععمةاععااةةنتععبمةنعغنةكعبن كن كةم ع ق انغنةكةم  عااةنعتمخةععععننتدكعماعصطمؼععألنمنع كؽبمني ق 

بةاعمنعكةم عق كن عأخمنممنمخكعل عتؽاةؿععنلؽ لعأبننق ػمععقإلزهنئيق  س ةمععن ةدكعم ي ػقعقنمكفعلعع 

ق كن كةةم عععأخةمنعاةةؿععقتؽع لععقتطةرعأنععت(.)عق دع ععخمضر( عاانعP>0.0000)عكعق عؼققكمنػملكايع
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مةمعععتةؿظقظعع  ةيعع منطفطةكعق كةنز يعععمكةةعق اةؿقؼ عع عةكقعق كةػسعنلةعقآلعق اداممةكعمةاععمعق  ؽبعن ةمسليع

غممةكعععزةةاعخطةةفمنعععمؿقؼميعمنػمكعق كنزماثةؽعماعمنعخمم عبهعع   عمانعلععخمؿوق ماكعؾخنظةعامةؽة ع

ماعثنن عأقنقنععككمنمعػفعق ػممك عألن عت من  سكةاع ؽ فعزؽقثق ؿؼقمةكعقػرعق  ؽبكععم  ماعق ؽممع

مةاعصةطمؼعخةؽخةكععععع ق  ةيعقشة متعععةكق كةف ععلةنقعأمةنعقآلععتق كن كةةم ععي  ةعمةنظةععتف مةؽعععمةيعلأاكةععق ك ةكمنع

ع  كن كةم تععةنقنقأعقمهعؼعلإنمنعتشكمخمفعتس ممعم  عا كةكع

ع

 (Magnesium)الماغنُسُىم  1.1.1

(ع<20(ع )20-10(ع )10-0)علةنقعلة عقآلعقأل  ة ععمةنكعق عق انغنةكةم عل عمس مععتؽبكعأخمنتؽاةؿعخن ع 

ع3211 عع3191ق ثننةةكعععمةنةكعلة عق ععخةن ع  عق  ةمق يعم ة ععع م ةدؽق ا  ةؽعع39.9ع ع721ع ع237عاانعخ ي:

عمةنةكعق اةننعلةيعععااةنعع عق  ةمق يع(عم  ع<13(ع )13-30(ع )30-0)علنقل عقآلغ كعع م ةدؽق ا  ؽع11.1 

(عم ةةة ع<11(ع )11-31(ع )31-0)علةةنقعلةة عقآلعع عغ ةةكعم ةدؽق ا  ةةؽعع3039ع ع3931ع عع..1ق ؽقبمةةكعع

م ة ععع (<30(ع )30-0)عةالمةعلة عقألععم ةدؽق ا  ةؽعع139ع ع231عق طنمكةكعق مةنةكععلة عععخةن ع عبةنانعق  مق ي

عق مةنكع ع ل ق  مق ي(عم  ع<30(ع )30-0)عةالمل عقألعم ةدؽق ا  ؽع919ع ع991ق كنبمكعع ع ل ق  مق ي

ماعغ كعخ طرععت(3)ق شكمععق  مق ي(عم  ع<30(ع )30-0)عةالمل عقألعم ةدؽق ا  ؽع119ع ع..1ق ثنمنكع

عأم ة عمةاعع(ع.  ةيععع3)ق مةنةنتعمةاعععق كةنز يعععمكةمس مععتؽبعمؿقؼ عق ليعق انغنةكةم ععأخمنتؽاةؿعأنع

خمكةفعقيضة الفعلة عق ػمةمةكعق دةم مخةةكععععععماةنعع عامةن عععقةععق مكةةعق مؽخةبعمةاعععمةؿقؼ عععتةؽبعتؽاةؿفعلةيعع

م كمنةكعمةاعصةطمؼعخةؽخةكععععع ع(ااةنعغاةؽعلةمالععع)نعتةؽبعق انػمةكعق كةنز ةكععععأ عزةتعكعق عؼققكمنػممكايع 

عليتؽاةؿعأخمنعق انغنةكةم عليعفؽ قعق ع لةانعخط عق كن كةم ع ق انغنةكةم تمنهؽمع اؽبمنةكعغنةكعب

لؽ لةنعغقتعظي ةكععععإنلةععماعق كعماععق مؽخبعمكةمؿقؼ عق  ق كنز يععمكةمؿقؼ عق منعبةاععاط  فكق علنققآل

ػممةكعمةاعق ؽمةنععععع عق كةنز يععمكةةعق عيإلضنلكعمؿقؼمعماعق اؽخرعأنعخكمن عتلعع خعتع زهنئةنممنمخكع

ععتلنقعق كف  عماعق  ؽبكقآلتؽاةؿعق انغنةكةم عل ععظ ؼقعليع منزؽقثعةكةؽق  ؽبكع  ذعمقػعم  

ع

 (Chlorides) اتالكلىرَذ 5.1.1

أم  عمةاعع(ع.  يعع3)ق مةننتعماعق كنز يعمكةعمعتؽبعمؿقؼ عق ة نمسليعق ك مؼخعععأخمنتؽاةؿع  خععأنع

ع عزةةثعاةننعع(3شكمع)ق عخمةااانع(ع1  يعع9)ق مةننتعماعق كعععق مكةعق مؽخبعمامؿقؼ عتؽاةؿفعليعتؽبع

(ع20-10(ع )10-0)علةةنققآل  ةةؽعلةة ععام ةدةةؽق ع30097 عع3099 ع3099قأل  ةة عمةنةةكعق علةةيعفتؽاةةةؿ

(ع30-0)علةةنققآللةة ع  ةةؽعم ةدؽق اع2129 ع2093 ع3179ق ثننةةةكععمةنةةكق لةة ع  عق  ةةمق يم ةة عع (<20 )

لة عع  ؽعم ةدؽق اع3.939عع ع30129ع ع3111ق ؽقبمكععق مةنك ليع عق  مق يم  عع (<13(ع )30-13 )

ع3297 ع3333عمكةةكق طنمةنةةكعق لةة عاةةننع عبةناةةنعق  ةةمق يم ةة عع (<11(ع )11-31(ع )31-0)علةةنققآل

  ةؽععم ةدؽق اع.370 ع.370 ع لة عق كةنبمكعععق  ةمق يعم ة ععع (<30)ع(ع 30-0)علمةةاعقأللة عع  ؽعم ةدؽق ا

لة ععع  ةؽعم ةدؽق اع3313 ع723ق ثنمنةكعععمةنةكعلة عق عع ع اةننعق  ةمق يعم ة ععع (<30(ع )ع30-0)علمةةاعل عقأل

ممعق ماكعخؿظقظعق ك مؼخعععأخمنتؽاةؿععأنق ن نئحع ػفعبةنتععيتع لعق  مق م  عع (<30(ع )30-0)علمةاقأل

مامعوعمانعخؽق مػنؼع بمققػكعمةنفعقألع ألمالذزع تعما ةكعغكمعع   خؽخمعمنععغن منع  ػقع ق  ؽبكليع

لة عنمنخةكعممقةةعععععاننةتعلةععخامةتعععمةنةنتعق  ؽبةكععععم اةنعبةؤنععق كةف   عععلةنقعقآلع   ق ك مؼخعععأخمننممعم  ع

أ ضةةرعق  س ةةةمععتع ةةؽم عبةةنؼقآلقةة طعق عمةةةنفععمةةاعقنعمق اؿقؼمةةضال ةةهععأخ ملةة ق ةةػمعؼعنػةةمقةةممظعقأل

عمكةةعتةؽبعمةؿقؼ عق ععمنعبةةاععق ك مؼخعععأخمنتؽاةؿع(عأنعق فؽ قعل ع.)عق دع عليععمؽ  ق اعقإلزهنئي

عممنمخةةكع زهةةنئةنعلةةؽ قعع ةةيق اط  فةةكعلةةنقعقآللةة ععق مؽخةةبعمةةاعق كةةععععمكةةةبعمةةؿقؼ عق تةةؽق كةةنز يع 

(P>0.0001)عت

 

  (Bicarbonates)ال)ُكربىنات 3.1.1

معة نمستؽاةؿفعليعق كنز يعأم  عماععمكةمعتؽبعمؿقؼ عق ة نمسليعق مةكؽبمننتععأخمنع عأنعتؽاةؿ مز

ع.19 ع9..قأل  ةة ععق مةنةةكزةةةتعاةةننعلةة عع (3شةةكمع)ق ق كةةععااةةنعبةةةاععق مكةةةعق مؽخةةبعمةةامةةؿقؼ عتةةؽبع
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ع939ق ثننةةكععع لةيعق مةنةكعع عق  ةمق يعم ة ععع (<20(ع )ع20-10(ع )10-0)علةنقعقآلل ع  ؽعم ةدؽق اع371 

ع397ق ؽقبمةكععع لي عق  مق يم  عع (<13(ع )13-30(ع )30-0)ل عقآللنقعم ةدؽق اع  ؽعع917 ع9.7 

عق مةنكل عاننع عبةنانعق  مق يم  عع (<11(ع )11-31(ع )31-0)علنققآلل ع  ؽعم ةدؽق اع1.3 ع313 

ع93.كع ع لةة عق كةةنبمعق  ةةمق يم ةة عع (<30(ع )30-0)علمةةةاقأللةة عع  ةةؽم ةدؽق اع13. ع90.ق طنمكةةكع

  ةؽععم ةدؽق اع313 ع17.ل عق ثنمنةكعع  عق  مق يم  عع (<30(ع )30-0)علمةال عقألم ةدؽق ا  ؽعع30. 

عبةةاعمةنععكؽبمنةنتععةق معأخةمنعقيضة الفعلة عتؽاةةؿععععلععخؽخةمعععتق  مق يم  عع (<30(ع )30-0)علمةال عقأل

آتةيععع  ة عقألعمكةةع قتةؽبععأصمعع نع   عق كععق مكةعق مؽخبعمامؿقؼ عتؽبع ق كنز يععق مكةمؿقؼ عتؽبع

ق كؽبةمنعععأاكةةععنن عثةع خةمظعغةنؾععع بكةمبعغ بةننعق كؽبمنةنتعععع ع خةؽخةكع اؽبمنةةكععصطمؼععماغن منعماع

مةاعععيق كنز عق مكةعمؿقؼ عع  ؽبعكقعق كػسةنلل عقآلعل ة كعتكمنعأنمن مز عق  يع ع ق مةكؽبمننتعؿاؽت 

غممةكعمةاعق ؽمةنعععععع ضةنلكععما ةةكعع  ة عع نةنعخؽخمععؼبان  ػقععتممعق ماكع نتؽاةؿؿظقظعمنػمكعق عؼققكعثةعخ

عمكةماعغقتعق ع ق كف علنققآلعليعأمنعت منقػرعق  ؽبكع  سكةاع ؽ فعزؽقثع(عم  ثنن عأاكةععق ك ةكمن)

لةةإنعتؽاةةةؿعع مةةاعخمةةكعأضةةؽوعتق دةةةؽمع ق ك كةةيعقألصةةم عااةةنعنةةمفعمكةةممن عق  ةةؽبعلةغ ةبعم ةة عتكةةمخاع

عقنطفةصعؼباةنعع ق كةععععق مكةعق مؽخةبعمةاعع عتؽبعمؿقؼماععةكلنقعق كػسقآلل ععنكمنعمؽتفمق مةكؽبمننتعخ

لةنقععلةيعقآلعع اةمقظعق كؽبمننتةةكععقعضةنلكع ليع لةتعتكةمنعلةةهععععما ةنتعق غكمعضمةفكعألنععن ةدكممعق ماك ع

عق فةؽ قعلة ععنعأعقإلزهةنئيعق  س ةةمععأ ضةرعععتنلةمةع ت ؽاةؿععت ةؽقاةعععػفعق اةمقظع عخدممعامةؽةعمانعةكق كػس

لةنقععقآلل ععق كععق مكةعق مؽخبعمامؿقؼ عع تؽب كنز يعقعق مكةتؽبعمؿقؼ عمنعبةاعق مةكؽبمننتعتؽاةؿع

عت(.عق دع ع)عممنمخكع زهنئةنق اط  فكع يعلؽ قع

  (Conclusions) تنتاجاتساإل. 1

تؽقاةةؿعع  مةةنفعقآلبةنؼعق اكة طعمكعلةيعق ةؽمععععععق ؿؼقمةةكعع  ؽبكعقممؼظمععمزكم   يعأنعع ػقعق مسثعتمصم

 مسةؽعع منشةؽععاق  ةؤثةؽعق عبكةمبععع غ ةكعع كمؽتفمةعامةن ععمنػمةكعععيعمةاعكةنز عق عمكةةعلةيعق عمننصؽ انعقألخمنةكع

ع  ةػقعق مكةةةععتةؽبعهعمنةةعأشة متعمعػق ةععق هةةطؽمعب ؽاةةعق ػمةمةكعع   عمكةةةق عق ةػعخةعقعمةةاعأؼقضةيعععبعخةعمؽق 

لةةيعبةةنؼعقآلاةةةنفع  ق كثةةةأعق اكةة اؽع طعق عقةةيقعنلةةإعبنإلضةةنلكع ةةػ كعتخس ةةممعم ةة عأمةةالذعخةؽخةةكع ق ةةػم

ت مةع عععأناةةنفعق مسةؽعععبعزةعقععماةنعق اةةنفعق دملةةكععععصعمننقةبفضع  يعلععأظومنػعمممظعبمةعةععؽمما ةنتعق 

تؽ وعبمػفععق  يق  ؽبكععماعم مزكعؾقظتع ق  يعبع ؼ نع  منماعم مزعل ؿخععمنمم عقضمعت عػفعق اةنف ع  ي

عق مؽخةبعمةاعقةعععععمكةةعق أمةنعلةيعععتعااةنع نممةنعععق ؿؼقمةةكعع اسنصةةمعقعة مةنعمةاععن نخ م  عأثؽعق منعق اةنفعمانع

عخنتمكة معع يعأنع ؿؼقمةكع الئةةعع ةمعمعماعمنععمةنفعقآلبنؼق  ؽبكع امعماععمالذأعؾخنظةغةعبؽ ع  قظمعامن 

ممةةعع   غ ةةكعع ق كةةنز يعمكةةةلةةيعق عناممكةة مخنتعمةةامةةمعاثةةةؽقعخةةةكعنخممننصةةؽعقأل تؽقاةةةؿعق  ةةػفعقألمةةالذع

مةةنفعععمةم عزةةثعتعع  قظمعامةن عق مػبةكعععاةنفب  طؿقنعق دمليع مخمظعتغػخكع عماعق مسؽانػمكعق كععق نكميع 

ماةنعععبمةصعقألمةالذععمةنععمنع تسةؽؼع  ؽبةكععقبغكةمعع ع غةؽ عق ةؽمعععماع ػقعق طةؿقنععخ ةعضطمنق  يعع قآلبنؼ

عتامن ليععيكنز ق عمكةق عتؽبكعما الن نجعق ؿؼقميععأاثؽعمال مكعمنخدم 

ع
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 السىسٍىلىجى فً ظل الحطىر الحقًٌاإلًحرًث وأهوٍحه فً البحد 

جوهـٍذ

مممممو ُ ممممون  ىامممم  ُى مممما يلنا ِممممموا نممممٔ وممممو ٕ  يل  ممممإ  مممممو ىولممممٌ   لممممل ويمممم  ُ ممممٖ   

مو  اع  نٔ يالىت و  ُيلا ِل بٖو يليوس ُعنم  نمٔ يلتمر ٖا نمٔ  ٖموا يليموس        Internetيإلىتاىت

نثمم  يإلىتاىممت س ممزا ميلممريا يلثممِ ا يلت يِلِهٖمم  ُ     ، إذ ٕ ع ممْ ملت ممن سهيو ممَل ُوِهَممووَل   

يللزٕز بنمو وي ماً ممو  مٖل ُعموثيا ُ اونم         ٔنع يلنا ِمووُهَ  يلنلتُيالوصولٖ   نٔ يلاولل يلِٖم 

ُو ٖا يلزالن  إلْ سه ٍيوك سشم ول  ، يألما يلذٓ ها  مو يإلىتاىت ُ ٖ   إعالم يلنستا   ،خوص 

نممٔ يلت  ممِ  ب شمم   شمم    يإلىتاىممت  ، لممٖت نامم  نٖنممو ٕتا مم    اهزٕممزال ل ننو  مموا يليٖووٖمم  سخممذ

 .( 1) منو  وا يليٖوا يلِٖمٖ  ُ يللوص  ميو ٔسٕشول نٔ شتْ بلوىب يلننو    يلِظٖ ٖ  ، ُ إىنو 

ٍا ِيٍممٔ ُي ممزا مممو سظثمما يل مم       شمم    يالىتاىممت  إذ ٕ مموث ٍيمموك شمم ٌ يو ممو  ع ممْ سه     

يٍا ِيالهتنوعٖمم  يلتممٔ ُيهَتَممو يل  ممإ  ع ممْ يمتممزيث عصممِ ٍو يلنلت  مم .بنايْ سىَممو سظثمما يل مم      

 ٖم  يلنمزّ ُيالىت مو  ُيلتمر ٖا ع مْ ىِعٖم        يالهتنوعٖ  سثا إلمْ ويمِالا متصم   ُ عنٖام  ممو      

  (. 2) يليٖوا يل  إ 

نٔ ملول يل ي  يلا نٔ   زٕ يلِعٔ ظَِ  وِهٌ مو  يلين  يللزٕز واوب ع ْ ٍذي  ٖ 

 ْ  يال ممت وثا مممو  ميوُلمم  ُ، يلنلمموالا  ملت ممن ع ممْث ي   شمم    يالىتاىت ُا و ٍممو   َٕممزإ إلمم

ُ  نلمموالايليال تصمموث ُيلازٕممز مممو  ، ع مِم يلبممب  يلا ممِم، سبااٍممو ملمموالاشممتْ نممٔ يىا و مووَو   

 . م يألخاِّيلا  ناُع

نو سط م   يالٍتنوم ب ظَاا إلْ  ٖر يلِهِث  يولوٍوا ويوثّ بشاُ ا  ُنْ ذيا يلسٖو ،

 Cyberspace Social  يلا ِم يالهتنوعٖ  يللوص  بول شوء يلامرٓ سُ شم    يإلىتاىمت   ع ٌٖ 

Sciences ، يالىثابِلِهٖو ، ع ِم يلي ت ملوالا نٔ ظ  مو   زٕثوظَاا  ع نٖ  ٍُْ يولوٍوا

ُيالهتنوع وَزإ إلْ ميوُل  ث ي   يلتي ٖنوا ُظذي سش ول ُ سىنوط يلت وع  يلنِهِثا ضنو ٍمذي  

      ٌ ْ   هم  ميوُلم   سممو   ، يل شوء يلامرٓ ُيىا و مووٌ يلنلت  م  ظم  نمٔ ملمول ولصصم  يلتاماإ ع م

 (. 3) زيللزٕ خصونص ُسباوث ٍذي يلِي ع يلنِياّ

نٖنمو ٕتا م  با مل يالهتنموع نموه ٍمذي       ُ يلا نٖم   ي ممو يلتامزم نمٔ بامم يلنلموالا     بٖينو  ا  ذلك  ز ل

ُ    ٕسم  إذيالولوً لل ٕمرل نمٔ طمِ  يلينمِ        يلِ مِإ ع مْ سٍمل     اْ يلنتلصصمٖو إلمْ ب مِ ا مالميمٌ 

يللزٕمزا ممو ويمزٕوا     يل ِيٍا يالهتنوعٖ نتٌ ٍذً ويأل ت يلتٔ ٕاِم ع َٖو   بَزإ مِيهَ  مو سض

  ٔ ُظٖ ٖم  يال مت وثا    ل نتلصصٖو نٔ ملول ع ل يالهتنوع  ِيء ع ْ يلنستِّ يلي مآ سُ يلنيَلم

 (. 4) ميَو

                                                           
 .77، ص1999ى ٖ  ع ْ، يلااب ُعصا يلنا ِموا م ت   يأل اا ، يلَٖئ  يلنصإ  يلاوم  ل  توب  ( 1) 

 190، يل ِٕت. ص  2004، ٕيوٕا  55، ظتوب يلاابْ  2003ى ٖ  غراله ،مستا   يلثِ ا يلا نٖ  ،  ( 2) 

يلنل ت يلِطئ ل ثاون  ُيل يِه ُيٗثيب ، يل ِٕت   2008،ٕيوٕا347يلناان    لع ْ مينز   ِمٌ ، ع ل يالهتنوع يٗلْ ، عولل ( 3) 

 .9ص

.13ع ْ مينز   ِمٌ ، ع ل يالهتنوع يٗلْ ،ماهع  وب  ، ص( 4) 
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يل ي  يلا نٔ ٕيب ع بوللصونص يل يونٖ  يلاوم  ل نلتنمع نمٔ يلنا  م  يلتو ٕلٖم  يلتمٔ      إه 

ل ٖم  صمِ ا يلِي مع بنلت من     نمٔ و  ممو ٕنٖمر ع مل يالهتنموع بنمو ٕ ا مٌ ممو ثُ  ٍموم        ُ  .( 1) ٕنا بَو

ُوازٕل نَمل مِضمِعٔ لمٌ ٕسمَل ممع ظونم  صميِإ يلنامو إ يإلىسموىٖ            ، هِيى ٌ ع ْ س ت ع نٖ 

 يٍاِيألخمماّ نممٔ و ممِٕو ُب ممِ ا ُعممْ بياٖامم  يلتيممزٕوا يألُلٖمم  ُيللٍِإمم  يلتممٔ و اضممَو يل مم 

 .لت   يالهتنوعٖ  يلن

ْ ب    عوم  َُٕزإ يل ي  ْ   إلاموء ميوُلم    إلم شم     مالمم   يىا و موا   يبماا   يلشمِء ع م

ويوُلممت  يلتممٔلمم ام ىنمموذد يلز ي مموا    ي ممتااي مممو خممالل  ع ممْ ع ممل يالهتنمموع ،   يالىتاىممت 

نمٔ ظم  يلتامزم يلتايمٔ نمٔ يلاصما        يىا و وا ش    يإلىتاىت ع ْ ميَلٖ  يل يِا يلسِ مِٖلِهٖ  

ٔ  ٔلسِ مِٖلِه ي سثُيا ُُ ون  يل يم  سٍل يليزٕ ، بوإلضون  إلْ إلاوء يلشِء ع ْ  وسمتلزم   يلتم

 بِي ب  ش    يالىتاىت ُس اٍو ع ْ وبِ  يلتايٖ  نٔ ملتناوويو .

  م  و لو م تاظلىٌ ٕنث   و نلسظنو  ، ه يللوىب يلنيَلٔ بنثوب   لا يلريُٕ  لا ل يالهتنوعإ

ىممز ا يلز ي مموا يلنتلصصمم  نممٔ ٍممذي يلنلممول ،  نشممال عممو نلوالوممٌ يلنلت  مم  ،بنمماُع ٍممذي يلا ممل 

  ؤٕم  ع نٖم   مو يلزُلٖ  خ ِ يلسو   ُ يإل  ٖنٔ ، نٔ ظ   ٔع ْ يلصاٖز يلني ع ْ  غل سٍنٖتٌ ُ

و تاما  يلتمٔ  غ مب يلنيموُالا يلسموبا     س، إذ هموءا   ُيضي  ُميزثا لَذً يلاال   بلِيى َو يلنلت  م  

ٔ ُيلنيموٍ  يلا نٖم     يأل مت مو  يألثىْيليز إلْ  ْ   سهٕن مو   يلتم ل لِيىمب    هموثا ث ي موا   ومدثّ إلم

  وٍاا.يل يلنلت    لَذً

 يلن وٍٖل يأل و ٖ  يلتولٖ : يلز ي    ِإ وتيوُلُناو ل تصِ  يلسوب  

 -اإلًحرًث : - 1

بنايممْ وممايب  ُظ نمم      Interconnectionمصممب   يإلىتاىممت ل ِٕممو مممو ظ نمم    يشممت 

network      وإلىتاىمت ووٖو يلنصب يٖو. ُ ع ٌٖ  نٍ بٖو مرد يلنصب    ُمو  ن ، بنايْ ش 

لتممٔ ٕاببَممو ُٕينَٖممو باُوِظممِل مِ ممز لت مموثل  ،ي يليو مم وا يلنتايببمم  ُي مما  مممو شمم    ٍممٔ  

ملت  مم  ، ُوايممْ  شمم    يلتممٔ وسممتلزم نممٔ سغمماي    ، يلنتاممزثا يلنا ِمووٖمم  ُيلناانٖمم  يلنصمموث 

  .( 2) يل   وا

 -:السىسٍىلىجٍة هٌهجٍة البحىخ  - 2

يل يممِا ، إلممْ ذلممك يإلطممو  يلتصممِ ٓ يلممذٓ ٕشممل ملنِعمم        بنيَلٖمم  ٖممٌمممو ىايٕ ممٖا 

ميمذ   سِ مِٖلِهٖ  ، يلنت ا  مو     يل و   إلىلموا يل يمِا يل   ُ يإلهايءيا يللبِيا يلناي   ُ

 وسمتلزم ظ نم    . نمٔ  مٖو  إىلوا بيثٌ ُىَوٕم  بي ما يلتاإما يليَمونٔ ل  يم       يلت  ٖا نٔ شاُعٌ نٔ

ٔ بِصم َو وا ٖماي عمو طموبع  ع مل يالهتنموع          Sociologyظوشمتاو  ل  نم      ٖ    ِ مِٖلِه    نم

 Social (3 .)واوب  ظ ن   يلتٔ يهتنوعٔإطو  يلن ت  ٖو  بٌ  ُلتنٖرٍو عو ظ ن  

 -:ُ ميَلٖتٌع ل يالهتنوع يىا و ووَو ع ْ ُ يإلىتاىت سُالل : ش   

 ِيٍاويوُلت   ش    يالىتاىت   ُ مو ٕتا   بَو مو يىا و وا ُ ظ ن  ا يء ملت    ٍيوك 

 يمدشما  ٕامز  يلتيمو م يلذٓ ٕص  نٔ يغ مب يأل ٖموه إلمْ  مز     ٍذي يالختالإ ُيلتشو ب ُملت    ، 

لمل ٕتشم  سغ مب ماولنمٌ  تمْ      ُم م الوٌ يلتمٔ    ٍذً يل موٍاا ع ْ  ايء ُويِع يل  ا  ِل مستا   

ناٖ  يليا   يلنلت  سه ٍُِ ، دظزً ٕ يلذٓيلنزلِل يلِيض   إلْل ص يٗه ، إال سىٌ نٔ يلِ ت ذيوٌ ٕ

                                                           
لالُنست ، عٖو شنت يلاابٔ ، يلن تب 1992يل يِا يالهتنوعٖ  ، ص ، يلب ا  يللومس   يلا نٔ نٔ نٖا ىاٖل ي نز ، يلنيَ   ( 1) 

 258يلاوٍاا. ، ص، 

 .7ص  2002مو س  615س نز صول  ، ٍِس يالىتاىت ُ وزيعٖتَو يالهتنوعٖ  ُيلسٖو ٖ   ، ظتوب يلَالل يلازث ( 2) 

، ثي  يلناو إ ، يلب ا   13ه ، ث ي   ع ل يالهتنوع  ،    س   ع ل يالهتنوع يلناوصا ، يل توب ُمينز يللٍِآ ُ اخا ( 3) 

.18يلايبا ، ص
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عوم  ُش    يالىتاىت ع ْ ُهمٌ يللصمِص ،    يلايٍي و يِلِهٖو يلنا ِموا  س ز تَو يلتٔيليوثا  

 .( 1) ُيلثِ يا   يلياالاولت ن يختالنو هٍِإو عو  ِيباَو مو 

ْ  ترظٖمز   يلوليب إال يىٌ نٔ ٍذي يلسٖو  ٕلب ع ٖيو    سُ ينتماي   ، س مِي   سصم    شمٔء سه ظم    ع م

ٕتسمل بولاصمِ    ه يألشٖوء ظوىت وتياك نٔ يولوً ُي ز  مِل  رنولاِل ب ،سه ويسيو مستناي  ز  زا 

 مو  ٖ  عزم يلز  .

 يإلىتاىممت إلشمم ولٖ  شمم   وااضممت  يلتممٔيلز ي مموا  ُ يألعنممولاا بممىنمموذد أل ُنٖنممو ٕ ممٔ

 -:ُ ميَلٖتٌع ل يالهتنوع يىا و ووَو ع ْ ُ

 

 ( 2) :ػلن االجحواع فًللوحخصصٍي  اإلًحرًث وأهوٍحه  -1

ع ممْ وسمموؤلٖو يل و مم  إلممْ ميوُلمم  يإلهوبمم  ى إممو   نَٖممو  مماْ ُ  مم  بيثٖمم  متلصصمم   ٍممٔ

 -: س و ٖٖو

شم     ٕتلمذُي ممو    سهع مل يالهتنموع   نمٔ ملمول    يلنتلصصٖويلن ت  ٖو ُع ْ  لبلنوذي ٕ .س 

 ؟ ُ ٖ   يوصول مَيٖ  يإلىتاىت

 يإلىتاىمت  شم    ع مل يالهتنموع يالٍتنموم بز ي م      نٔ ملمول   يلنتلصصٖو ع ْلب لنوذي ٕ .ب 

 ؟ بوعت و ٍو ظوٍاا يهتنوعٖ  وان  ع ْ و ٖٖا يلنلتنع

 ٔ ب مم     يلناو بمم ُيلتاإ مموا  باممم يلنصممب يوا يلز ي مم  ،ويمموُل يل و م   مممو يألُليللممرء  نم

ُ  ، يإلىتاىت ٔ يللمزموا  يبماا  مث  واإ َمو  ٔ بٖينمو ويموُل    ب م   عموم،   وامزمَو  يلتم  وىٔيلثم يللمرء   نم

ٔ يلتسممَٖالا  ٔ ل نتلصصممٖو   شمم    يإلىتاىممت واممزمَو   سهٕن ممو  يلتمم ع ممل  ملممول   ُ يلن ممت  ٖو نمم

مو خالل خزمووَو يالوصولٖ  يل ونا  مث  يلندونايا ُمو  ٍدالء ز ميَوٖٕست  سهيالهتنوع ُٕستبٖع 

 شوبٌ.

ُ م    بوعت و ٍمو  شم    يإلىتاىمت   إلْيلي ا سُلِٕ   إلْ نشال ع ْ مو     ،سشو  يل و  

ٔ هوثا ل  ي   مِيضٖعوازمٌ مو  ،لنو يلسِ ِٖلِهٔل  ي  متنٖر  هزٕز ُ يلنمي ل     يلسِ مِٖلِه

مممو يإل ممَوم نممٔ ٍممذي يلنلممول  نممُٔيلز ي مموا  يألبيمموا وممدثّ إلٖممٌ ٍممذًمممو  ممِإ  بوإلضممون  إلممْ

ع مل يالهتنموع يلمذٕو ٕإمزُه     نٔ ملمول  وصِ يا ماتا    ل نتلصصٖو  إلْيلِصِل  الاميوُ

 هٖ  هزٕز مو يلبالب.إلْ  Net sociologyيإلىتاىت      ِ ِٖلِهٖو وازٕل ناع

وات ا ٍذً يلنيوُل  مو يلنيوُالا يلاينزا يلتٔ وي َت إلْ يىا و وا ش    يإلىتاىت ع ْ 

 ُ ممو   بمرٓ شم    تاما   ولمل   سىَمو  ه ظموه يبماا ممو ٕدخمذ ع َٖمو     إميَلٖ  يل يِا يلسِ مِٖلِهٖ  ، 

ٌ    لنمممو  ممز ِٕيهمممٌ يلنتلصصممٖو   يألشمم ول  ويمممزٕوا ممممو  نمممٔ ملممول ع مممل يالهتنمموع ُيلن مممت  ٖو بمم

يلتيمزٕوا ُيلصماِبوا   ُخوصمو   ،بَمو   لوصم  يل ِيٍاُ يل  ش    يإلىتاىت عيز ث ي  اِبوا صُ

 يلنيَلٔ.يلنتا ا  بوللوىب 

 

 ( 3) االجحواػًط وهىضىع للبحد ٍكىس اإلًحرًث  -2

ٓ هٍِا  ت إلْ إباياميوُل  ى إ   ا ٍٔ ٓ  يلتيمز ب م      لوصم  يل يٍاِوازممٌ يل م   يلمذ

وازم ىن  هزٕز  سىَو نٔث  تننيل  ُيلسِ ِٖلِهٔ  ُمِضِع ل  ي  ٖظِ  يإلىتاىت ، عيز ويوُلَو

ٔ  يلمممذٓيلتازثٕممم  ُ  سمممن ممممو يلياٖاممم  يالهتنوعٖممم  ذيا يل  ظمممل ظ ٖممما ممممو يلن ممم الا    ٕتسممم ب نممم

 ع ل يالهتنوع عيز ويوُلٌ بولز ي  . نٔ ملولل نتلصصٖو 

                                                           
يلنل ت يلِطئ ل ثاون  ُيل يِه ُيٗثيب ،  2001،ٕيوٕا256عولل يلناان    لى ٖ  ع ْ، يلثاون  يلاابٖ  ُعصا يلنا ِموا ،  ( 1) 

 .170يل ِٕت  ص

)2(THE INTERNET FOR SOCIOLOGISTS. By Kling, Rob. March 1997. http://rkcsi.indiana.edu/ 

)3(Sociology of Skywriting. The Internet as a medium and object of sociological research. By: Albert 

Benschop. August 1, 1998.http://www.sociosite.org/index_en.php. 

http://rkcsi.indiana.edu/
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ٔ لمذلك يل مل يل  ٖما ل ن م الا      ٖسٔيلانيلس ب  يل و   ُٕاهع ٔ بمزسا   يلتم  ،إلْيل َمِ   نم

ٔ يلز ي    سُبولتي ٖ   مو خاللَو يالنتايضٖ  ِيٍإتل ويوُل ٍذً يل  يلتٔيلتصِ ٕ   يألطا  ، ُيلتم

 ِيٍا.يل  و كغٖا متسا  ُط ٖا   وتسل برىَو

 ال ،ُيلتمٔ ٕماّ يل و م  سىَمو     ا مل يالهتنموع  ل يألطما يلتا ٖزٕم   ممو خمالل    ِيٍإتل ويوُل ٍذً يل م  إذ

ويو ب  هزٕزا صٖوغ  سطاي إبزيعٖ وتب ب  ِيٍا يللوص  ب     يإلىتاىت ،يلتُٔط ٖا  يل  وتالءم

 ب    ناول. ٍذً يل ِيٍا يللزٕزا ويوُل

،  يلتصمِ يا ُ يأل و مٖ    ظم  ممو يألن مو   واٖمٖل   بإعموثا ا ىموث  سىَمو ذً يلز ي  ، ٕيسب لَُ

 ِيٍاوصم   لتيموُل يل م    م ت ماا  سطماي  ميوُلم  ي متلالص   يلتا ٖزٓ، بَمزإ ُم وٍٖل ع ل يالهتنوع 

 .Cybesociologyيلامرٓ ع ل يهتنوع يل شوء سُ  يإلىتاىتوازمَو  يلتٔ

 سىَمو ٕ تا   يلتٔيلن  الا  سىنوطىن  مو  ألٓاضٌ بولذظا اه ظوه ٕدخذ ع ٌٖ عزم وإُ

 بولز ي  . ش    يإلىتاىت اِيٍملول ع ل يالهتنوع عيز ويوُلَل ظ نُٔيهَت يلنتلصصٖو 

 

 ( 1) األبحاخ إلًجاز: اًؼكاساجه ػلى الطرق الحقلٍذٌة الرهسي الفضاء   -3

ب م   ُيضم     ُيىا سمت  يلت يِلِهٖمو يللزٕمزا س ماا    سهبتِضٖ  ظٖن  ث ي تٌ ي تَ  يل و  

ُذلممك ظنازممم     يألشممٖوء ،ُى  مما  ُىيلممر   مممو خاللممٌ يلِي ممع ، ىمماّ  يلممذٓ ظٖ ٖمم  يأل مم ِب  ع ممْ

 ٔ  مِإ   شم    يإلىتاىمت   سهيليامو   مِل ظٖمن     إ مو ا  ل ِصِل إلْ ٍزإ يلز ي   ، يلذٓ ٕ نو نم

ع ْ  يإلىتاىت يللوص  ب     يالىا و وابولز ي    يل و   ويوُل .ُلازود ا ع ْ ميَلٖ  يل يِا

 -:  يلا نٔيل ي   ٖ ميَل هِيىبمو  س و ٖ  هِيىب خنس 

 . صٖوغ  م     يل ي  .س 

 . يختٖو  يلاٖي  .ب 

 يإل صونٖوا . .د 

 .يليتون  ُمصزي ٖ  صي  مزّع ْ  ُس اٍويلتي ل ُيلسٖباا  .ث 

 .ظتوب  يلتاإا .ً 

 ُ يالىا و مموا  إلممْوي َمت   يلتممٔمممو يلز ي موا يلاينممزا   سىَمو ه ظمموه ٕيسمب لَممذً يلز ي مم   إٍمذي 

يتممون  ميممزثا ل لممل وصمم  سىَممو إال ل  يمم  يلا نممٔ يلنيَلممٔع ممْ يللوىممب  يإلىتاىممت ب مم    يللوصمم 

ْ نام    وَمزإ ث ي م  ي ت  مونٖ     سىَوال وتازّ  ،نَٔ يال ت وثا ميَوىستبٖع  يليامو   مِل     إ مو ا  إلم

 ع ْ ميَلٖ  يل يِا. يلامرٓل  شوء ل     يإلىتاىت سُ يالىا و وا يلنتِ ا  

 

 ( 2) البحىخ الوسحٍة فً اإلًحرًثاسحخذام  - 4

 شمم    وازمممٌيلممذٓ ٕن ممو سه يل اممول  إبممايا يإل ممَوم ،إلممْ ٍممذً يلز ي مم  نممَٕٔممزإ يل و مم  

 ولتسمَٖالا ب ، ُذلمك نٖنمو ٕتا م    Surveyيلنسمِ  يالهتنوعٖم     يلاوننٖو بربيوا   و ثٖول يإلىتاىت

ٔ خوصمو  ، هنَمِ  يل يم    بولاٖيم  ُ  يلنتا ام    وازمَو يل م     سهٕن و  يلتٔ ٔ  يألبيموا  نم ٕ  مب   يلتم

 ولمم   نممٔظنممو ُيلتاوممم  ماممٌ    هنَممِ  يل يمم  يللموص بَممو  إلممْ شمماين صمماِب  يلِصممِل  ع َٖمو 

هنمع بٖوىوومٌ   شم    يإلىتاىمت نمٔ     ٖ   وم يل و م  بو متلزيم      يل و   ُث ي تٌ لتلو  يلنلز يا

ب مز   14  يلامولل  ع مْ مسمتِّ   م يمِا ممو ولمو  يلنلمز يا      80عٖي  ماصِثا  ِيمَمو   مو خالل

 .للنع يل ٖوىواظرثيا  إل تاُىٖ  ت ٖوه ي  مستلزمو صيٖ    و يا ملت     4  موملت  

 -:إلْ عزث مو يليتون  سبااٍو يل و   وِص   ُ ز

                                                           
)1(Cyberspace: It's Impact on the Conventional Way of Doing and Thinking About Research. By 

Dr.Delroy L. Cornick.1997. http://www.snark.org/jump.htm 

)2(Using the Internet for Survey Research' by Coomber, R . Sociological Research online, vol. 2, no. 2, 

1997. <http://www.socresonline.org.uk/socresonline/2/2/2.html> 

http://www.snark.org/jump.htm
http://www.socresonline.org.uk/2/2/coomber.html
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بممٖو يل و مم    Interface ثُ ي  ِٖٕممو بوعت و ٍممو يلِيهَمم   شمم    يإلىتاىممت و اممب  -س 

 ،سُ هنَِ  يل ي  يللوص بَو إلْٕصاب يلِصِل  يلتٔ يألبيوا نُٔهنَِ  بيثٌ 

 .امو ُط ٖأ يلتاوم  ماٌ ب   

 سهبيثمٌ   نمٔ هنمع بٖوىموا    ش    يإلىتاىتستلزم مع ْ ىٌ ٕلب إٕاّ يل و   ،  -ب 

يإلىتاىت   يللبمِيا   ش   ٕستلزم ال  يلذٕٓت اَو يل و    يلتٕٔت ع يللبِيا ى سَو 

 .سُ يلز ي   نٖنو ٕتا   باٖي  يل ي يلتا ٖزٕ    ، 

، وتنثم  نمٔ    وازم ليمو م م    ميَلٖم  ُي مزا نام       ٕاّ يل و   سه ش    يإلىتاىت -د 

 .يٗخاثُه  يألبيواوص   لين  ماٖو مو  ياسث ظِىَو

ْ  ٕسمتبٖع يلتِصم   يل و م  ى سمٌ لمل     سهٍذي ُٕاز يباا ممو ٕدخمذ ع مْ ٍمذً يلز ي م        مامزي    إلم

 .هٖز ُناول مو صي  يليتون  ب    ٕترظزٌ لل إىب   ،يلاٖي   نٔيلتيٖر 

 

 "( 1) اإلًحرًثالشبكة "هسح لؼٌٍة هي  أفرزجهها  - 5

ِ    إلْ ،ٍذً يلز ي    نٔ   وَزإ يل ٕ يإلىتاىمت، ُذلمك      ظموٍاا شم     ويزٕمز موٍٖم  وبم

 سى سَل.Internet Providersبوإلىتاىت يللزم  يللوص   مرُثٓ ُهَ  ى امو خالل 

 -ع ْ يلتسوؤالا يٗوٖ : يإلهوب مو خالل 

 ؟خزم  يالىتاىت سى سَل مرُثٓ ظٖن ٕااإ - س

 ؟يلنلتنع نٔثُ ٍل  خزم  يالىتاىت مرُثٕٓااإ ظٖن  - ب

 ل يصِل ع ْ بٖوىووٌ. إل تاُىٖ مستلزمو ي تنو يا ي ت ٖوه 

ٔ ميَلٖتمٖو ي متلزمَنو    سثيومٖو ماو ىم  بمٖو   ،  مازمتٌ يلي إ  ُيلنيَلٖم   نٔيل و    سُ ثً ُلاز  نم

 -، ٍنو: ث ي تٌ

 . يلتا ٖزٓ  ماو ى  بول إز  يإلل تاُىٔيل إز  .1

 . يإلل تاُىٖ ي تنو يا يال ت ٖوه  .2

ٔ نشال ع ْ  ٖوممٌ بو متااي  يلز ي موا يالهتنوعٖم  يلسموبا        ي متلزمت ٍمذً يلتايٖموا بِهمٌ      يلتم

ب م    يللوص  بمول يِا   يإلل تاُىٖ ويوُل يلتايٖوا  يلذٓ يألظوثٕنٔيلتايا  إلْ بوإلضون خوص   

 عوم.

 -:  مو ٕ ٔ ، سبااٍوىتون  عزا  إلُْلاز خ ص يل و   

ٔ ٍمِا ظ ٖماا نٖنمو ٕتا م  بيسم   يال متلوب  بوليسم   ل م  ممو يلنسمِ             وِهز .1 ي متلزمت   يلتم

 يلتا ٖممزٓل  إممز  5 76)  يلتا ٖممزٓي ممتلزمت يل إممز  يلتممُٔيلنسممِ   يإلل تاُىممٔ ،يل إممز 

خالل يل تماا   يألثيوٖوي تلزمت  يلتٔ( ُذلك ط او ل نسِ   يإلل تاُىٔل  إز  1 28ماوب  

 .1996 إلْ 1992مو 

 يإلل تاُىٖم  ، ي متلزمت وايٖم  ي متنو ا يال مت ٖوه      يلتٔمو يلز ي وا يألظوثٕنٖ      ٍيوك  .2

ٔ ه ظوه مو يلنال ظ ياثٕوث ىس   يال تلوب  إ  1996ُُ 1995 عومُٔذلك خالل  ٍمذً   نم

 %(.58 12 إلْ% 54 4بصِ ا وز ٕلٖ  )مو  يألبيوا

هنع يل ٖوىموا يللوصم     نٔ ىٖ إل تاُمو وايٖ   سظثاٍيوك يلازٕز مو يلز ي وا ثملت بٖو  .3

 .يإلل تاُىٖ يلن وشا  ملنِعوا يلياو  ُي تنو يا يال ت ٖوه  يلَوو ٔبَو  مث  يالوصول 

 ز ُيهَمِي يلازٕمز ممو يلصماِبوا يلنتا ام  بِيهَم  يلتب ٖم          برىَلبام يلن يِ ٖو ي اُي  .4

ْ    ُلامز ي همع يل و م  ذلمك      يللوصم  بو متنو يا يال مت ٖوه يإلل تاُىٖم      عمزم يلتاممِث   ،إلم

 هنع يل ٖوىوا. سثُيامو يإلل تاُىٔ ُ    يىت و  ٍذي يلين  

                                                           
)1(Casting the Net: Surveying an Internet Population. by: Christine B. Smith , 

http://jcmc.huji.ac.il/vol3/issue1/smith.html. JCMC 3 (1) June 1997. 
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تامما  بممرٓ  ممز  مممو يلتيمموُل إلممْ  يلصمماِبوا سُ   لممل و ،سىَممو ٍممذي ُٕدخممذ ع ممْ ٍممذً يلز ي مم  

مممو  وسممتلزم يلتممٔ  يإلل تاُىٖمميلتايٖمموا يلنيَلٖمم   يلتممٔ واممزمَو  ِينممزيل ُظممذي يلننٖممريا سُاِينمم  يل

ْ   ُ يإلىتاىممت خممالل شمم     سُوي ٖمم   سٓثُه واممزٕل ، نامم   يلِصمم ٔ يأل مم ِب ظممذي يعتنممزا ع مم

 و سٖا.

ويوُلممت  يلتممٔ ُيألبيمموا  ز ي ممواليلسممنوا يلننٖممرا   بممااسٕن ييممو يلِ ممِإ ع ممْ    منممو  مم   

 -:ٔيىا و وا ش    يالىتاىت ، ُيلتٔ وتنث  نٖنو ٕ 

سبامموث ويمموُل يلتامماإ ع ممْ  ، إذ ٍممذً يلز ي مموا  غ ممب سٕ  ممب يلبمموبع يال ت  ممونٔ ع ممْ    .1

  ممنوا يل شمموء يللوصمم  بَممو ، ُظممذي يلِ ممِإ ع ممْ     ِيٍاظمموٍاا شمم    يإلىتاىممت ُيل مم  

 .يإلل تاُىٔ يلذٓ ىت  عيَو يلامرٓ

ْ  ما نَوَٕزإ  ،ُيلتٔ ع ْ ما ل ٍذً يلنيوُالا يلي إٓ  ب يلبوبع  .2  ملماث إ مو ا   إلم

 وزيعٖوا ُ يىا و وا ٍذً يل وٍاا ع ْ يلنلوالا يلنلت   . إلْيالىت وً 

   يلسِ ِٖلِهٔع ْ ملول  يل ي   ش    يإلىتاىتوتيوُل يىا و وا  يلتٔىز ا يلز ي وا  .3

نشمال ع مْ ي تصمو ٍو     ،وتسل بازم ث   يلشِيب  يلنيَلٖ  يللوصم  بَمو    نإىَو اُهز إهُ

ويب    يلتٔيلنيزث  يلي آ يإلطو  إلْينتاو ٍو  إلْ بوإلضون  ع ْ يلِصن ثُه يلت سٖا

 .مو خاللٌ

 

 ػلى االًحرًث:جسحخذم  السىسٍىلىجً الحًوسائل و أدوات البحد  برزأذاًٍا : 

يلسِ ِٖلِهٖ   نٔ يألبيوا،  نٖسٔوستلزم ب     يلتٔيلِ ون  يإلل تاُىٖ   بااس إه

يلصين ، يلناوب   ع ْ يلل ، يلا نٔيال ت ٖوه ، يٗؤ:يلنال    بولن و ظ نٔ ُوتنث  

 (. 1) يإلل تاُىٖ ) ص ي  يلِٕب(

 

 participant observationالوالحظة بالوشاركة  -1

هنع يل ٖوىوا ُيلنا ِموا مو يلن يِ ٖو ُسعشوء يلنلتنع  نٔوات ا سٍل ُ ٖ   

غان  يلز ثش  ى سَو،  نٔع ا  يِيا يلز ثش .  ٖ  ٕن و ل  و   سه ٕ ِه  وضاي  يالنتايضٔ

 ٍُِ ش   متاو إ ع ٌٖ برىٌ  مال    م و ظ  م وشاا .

ٍذي يلصزث، سه ي تلزيم ٍذً يلِ ٖ    ز ٕثٖا م     سخال ٖ ، إلْ  ز مو، سُ  نُٕٔال ظ 

. يلا نٔ وىِىٖ ؛  ِل مزّ شاعٖ  ماي    يلنستلزمٖو،  ظنو سشٖا  ِل سخال ٖوا يل ي  

ث ي   نئوا ماٖي  مث  يلنايٍاٖو ُيلذٕو ٕصاب بيثَل سُ  نُٔيلياٖا ، نإه ٍذً يلِ ٖ   هٖزا 

،  ٖ  ٕلز ٍدالء سى سَل ع ْ ث ه  ظ ٖاا مو يلب ٖأيلاولل  نِٔموا ميَل هنع يل ٖوىوا ُيلنا 

   . يُيلا ُيألموهيلتيا  ع ْ يل     ُٕ ااُه بوال تااللٖ  

إذه، ٕن و ل  و   سه ٕسل  بٖوىووٌ ُٕلنع ما ِمووٌ، ٍُِ ٕاي ب غان  يلز ثش ،  ل ٕاِم 

، ُٕستيت  ميَو مو ٕتيو ب ُمِضِع اوي ٖ  مشنِه و ك يل ٖوىوا ُ يلنا ِمويل و   باز ذلك 

 هناٌ ل  ٖوىوا ُيلنا ِموا. سٍزيإبيثٌ سُ 

 

 :  digital questionnaireالرقوًاالسحبٍاى  -2

س ز ش  ٖو ي يٖو؛ إمو يال ت ٖوه  و ِبٖو  ل ٕا   إلْ  يلا نٔ نٔغول و مو ٕازم يال ت ٖوه 

لٖنأل مو    َل ُٕاوث إلْ يل و  . سُ ٕ ِه يال ت ٖوه  يإلل تاُىٖٔو  بول إز ٖيلن يِ ٖو يالنتايض

يلن وشا ع ْ يلِٕب.  يلا نٔيال ت ٖوه  سٓمِهِث ع ْ يلل  ضنو مَوم ص ي  ُٕب ماٖي ؛ 

 س ئ تٌُٕتصن يال ت ٖوه بَذً يلبإا ، ب ِىٌ ٕاز ببإا   َ   يل َل ُيلترُٕ . ُٕلوب عو 

يال ت ٖوه طِٕال يختصو ي ل ِ ت، ُمايعوا  ب     صٖا م وشاا، ُم ثن. ُال ٕ ش  سه ٕ ِه

                                                           
  وم يل و   بإهايء بي  ميزُث ع ْ ش    يالىتاىت ذيوَو ، خوص بَذي يللرء مو يلِ   . ( 1) 
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ال تانول يليِي ٖب ُيل   وا، ُمو  ز ٕباس مو سعبول نيٖ . ُٕ ِه ببإا   َ  ؛ ظره و ِه 

وتب ب  يلتٔميزثا بوختٖو يا ماٖي  ٕلتو ٍو يلن يِا بيال/ ال ... إل . ُو ِه يأل ئ    يإلهوبوا

سىٌ وِهز بام يلن  الا  إالل شاُ ا نا .ش   ا يء ُُهَوا ى ا، ميزثا هزي، ُ نٔإهوبوا 

 ب    خوص، مو سبااٍو: يلا نٔوِيهٌ يال ت ٖوه  يلتٔ

 ي تا ول يلناثُث ميٌ. نٔيلياص يلن يِظ  -س

 ع ْ ىبو  ُي ع. وانٖنٌٕلص ملنِعوا خوص  هزي مو يلن يِ ٖو ُال ٕن و  -ب 

يل ي . ظره  نٔيل ره  ُٓذ ما ل يلاثُث و ِه عوثا مو سنايث ال ٕنث ِه يلن يِ ٖو -د 

 ٌ مثال، يألظوثٕنِٖه ُيختصوصِٖ يليو ِب ُيل يِٖه نا .ٖٕلٖب ع 

و بول ي ، ُيلن يِ ٖو ٕصاِب  ماان  مو لل ٕستلٖب لال ت ٖوه، ُمو ٍل ناال يلناصِث -ث

 و لإلهوب  عيٌ.ٖيلنب ِب

 ص ي  يلِٕب ُضٖوع يل ٖوىوا ُيلنا ِموا. نٔ ز ويزا  يلتٔيألعبول  -ً 

 

 :online interviewingة ػلى الخط لالوقاب -3

 ٕاغب  ُيلذٓس ئ   م وشاا ل ن يِ ٖو .  وِهٌٖش    نٔ  ع ْ يلل  )يلن وشا(،  يلناوب وستلزم

 يليصِل ع ْ بٖوىوا ُما ِموا ماٖي  ميَل، عو طإ  ي تانول غاإ يلز ثش   نٔيل و   

 ع ْ يلل .  يلا نٔمثال،سُ مو شوبٌ مو ُ ون  يالوصول 

ىبو   نٔ سىَو وتٖ  ناص  بي  يلن يِ ٖو نٔيلناوبالا ع ْ يلل ،  ي تلزيمُوتنث  سٍنٖ  

ولا  يلن يِا  سىَوسموظيَل) بٖئتَل يلثاونٖ (، مو ٕتٖ  ناص  يليصِل ع ْ بٖوىوا مَن ، ظنو 

 نٔ  ز ٕصاب ع ْ يلن يِ ٖو يلذٕٓ اا بوال وٖو ، ُيلتاوم  بسَِل  س يوء يلناوب  . يألما 

 بام يللصِصٖوا يل يثٖ . نٔبالا ُهَو لِهٌ يلناو

 web pageيلص ي  يإلل تاُىٖ   -4

، للنع  Web Pageيإلل تاُىٕٔن و ل  و   يلسِ ِٖلِهْ ، سه ٕستلزم ُ ٖ   ص ي  يلِٕب 

، سُ يالنتايضٖٖو نٔ ملتناووَل يالنتايضٖ  يل ٖوىوا ُيلنا ِموا يلنلت    مو يلن يِ ٖو

يإلىتاىت يلناصِثٕو بول ي  يلنائ. ُذلك بإعزيث ص ي  ُوصنٖنَو سُ مِ ع  مستلزمٔ

ل  و   ُوينٖ ٌ ع ْ يإلىتاىت، ٕاا  م اُع يل و  ، مو  ٖ  مِضِعٌ  إل تاُىٔ

ُوبِ يوٌ، ُى ذا عو يل و   ُولصصٌ  ميتِٕووٌُى وطووٌ ُماي  ٌ ُشا  سٍل  ُيٍتنومووٌ

 ُى وطٌ يلا نٔ ُيل يثٔ، ُمو شوبٌ.

 ا ص ي  يلِٕب، ناص  هٖزا ل  و ثٖو لتنثٖ  سى سَل ُعا  سبيو َل ُم و ٕاَل ُوات

يل يثٖ ، ُيلتا ٖا عو سى سَل ب وع ٖ  ُُضِ  وومٖو،  ُيٍتنومووَليلنلت   ، ُوازٕل شلصٖووَل 

 ع ا يل   وا يلاولنٖ .

بيثٌ  خصِص إهايء نٔ ٕ ٔ، نإىٌ عو طإ  ص ي  يلِٕب ل  و  ، ٕن يٌ يلاٖوم بنو ُبولتولٔ

 يلنائ:

  نٔ ُُضاٌ ع ْ يلص ي  يإلل تاُىٖ  لتا ئتٌ مو     يلن يِ ٖو، ُمو  ي ت ٖوهإعزيث  

  ل وس ٖنٌ مو     يل و  ، اىٖول.

  ماٖي   ُي تنو ياإعزيث سش ولForms ،   لتس ٖل بٖوىوا ُما ِموا ُ ثُث نا  ملت ،

 يل ي  يلنائ، سُ ب ره ى وط يل و   سُ ص يتٌ يإلل تاُىٖ  يلنستلزم . نٔب ره ىاوط ماٖي  

 خوص بول و   ع ا يلص ي  يإلل تاُىٖ  لن اُع يل ي . إل تاُىٔبإز  ي تلزيم 

  إعزيث س ئ   ماٖي  ضنو ناايا ُميتِٕوا ماٖي  وازمَو يلص ي  يإلل تاُىٖ ، ُولص

 ٖل و ذٕ   يها  مو نئوا ماٖي  مو يلنستلزمٖو، ُسن و ً، بَزإ وس ُس ينٌمثالل سى ب  يل و  ، 

  ِل بيثٌ ُوبِ يوٌ ُىتونلٌ، ُمو شوبٌ.
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و مو خالل ش    ٖ وم بَو يلنلتص يلتٔ ُيألبيواع ْ  غل يليتون  يللٖزا ل ثٖا مو يلز ي وا ُ

وال ظ عزا صاِبوا، ُم  الا هٍِإ ، وِيهٌ يل و ثٖو س يوء  سىٌ ُلذلك إاليالىتاىت، 

 يال تلزيم، سبااٍو:

 ل ن يِ ٖو  ٖز يل ي  بَِٕووَل يٗلٖ  يلنتازثا.يالنتاي  غنِ  يلتنث   -1

 يألعبول يل يٖ  ل يِي ٖب ُص يوا يلِٕب. -2

 ع ْ يلل .  يلا نٖٔو ل  ي  ٖ    يلنستلٖ ٖو يالنتايض -3

 .ٖٖوضيالنتاي صاِب  ورُٕ  ُوي ٖ  يل ٖوىوا ُيلنا ِموا مو يلن يِ ٖو -4

 

 خاجوة : ال

يل يممم   نمممٔيالىتاىمممت ٕن مممو يألخمممذ بَمممو لتيسمممٖو نوع ٖممم  ي مممتلزيم    يلتمممٔبامممم يلياممموط  ٍيممموك 

 :سبااٍو، ُسٍنٖتٌ نٔ ظ  يلتبِ  يلتائ يلسِ ِٖلِهٔ

ضاُ ا يلتياٖ ،  ز  يإلم وه مو نئ  يلن يِ ٖو يلنب ِبٖو للنع يل ٖوىوا سُ بيثَل ب     -1

 ٖو ل لصونص يلن تاظ  بٖيَل .خوص، ُيلتاظٖر ع ْ سظ ا  ز  من و مو يلتااإ ُيلتاٖ

ب    م وشا ل ئ  يلن يِ ٖو يلنايٖٖو، ُذلك بِضع س ئ   وتصن بوللصِصٖ   يأل ئ  ويزٕز  -2

 بيٖ  ال ٕلٖب ع َٖو إال يلن يِ ٖو يلنِهَ  إلَٖل بصِ ا خوص .

نت  بوب لتسلٖ  يلن يِ ٖو يالنتايضٖو يلنايٖٖو بول ي ، ُسخذ بٖوىوا س و ٖ  ميَل    و،  -3

 يإلم وه. ز  

و اي  يأل ئ   بصٖغ ملت    ُإعوثا ي تلزيم ملت ن يلِ ون  لنايا مت ا ا، ُذلك ب ا   -4

 إهايء يلناو ىوا يلنيو   .

مو سٍل يألثل  ُيلندشايا ع ْ  نَٔ.نٔ يإلهوبوامايعوا يلتي ٖ  يللٖز ل    يلنستلزم   -5

 ٍِٕوا يلن يِ ٖو.

، لٌ يل يثٔ ُيلا نٔبولان   يلل اا يلتز ٕب يلنيو ب ل  و ثٖو ُيلننو    ُ نع مستِّ -6

ِٕو تمو ٕايْ وا ٖ  ُ نع يلنس ،وصنٖل ُ ون  يل ي ، ُيلترُٕ  ُيلتي ٖ  نٔ ّسٍنٖ  ظ ا

 ل  و ثٖو.  يلان ٔ ُيلنَئ

وليب يألعبول يل يٖ  بو تلزيم يليِي ٖب يل اول ، ُوصنٖل ص يوا يلِٕب ب    هٖز،  -7

 إهاينَو بصِ ا   نٖ  ىَونٖ .ُيخت و  ٍذً يلِ ون  عو طإاَو     
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إشكاليت قزاءة اللىحت التشكيليت في الوجتوغ الليبي

 بحثهلخص 

 رجل٣ٝز٘بٍٝ اُجؾش ئٌّب٤ُخ هواءح اُِٞؽخ اُز٤ِ٤ٌْخ ك٢ أُغزٔغ ا٤ُِج٢، ؽ٤ش إٔ ٛنٙ اإلٌّب٤ُخ 

عزٔبػ٤خ ٝث٤ئ٤خ ػبٗذ ٜٓ٘ب اُجالك ك٢ كزوح ٖٓ اُلزواد، ًبٗذ ٖٓ ٖٙٔ أٜٗب ٗزبط ظوٝف صوبك٤خ ٝئ

ٝاُِٞؽخ اُز٤ِ٤ٌْخ أُزِو٢ ك٢ رل٤َو ٝكْٜ ٓلُٞالد اُؼَٔ اُل٢٘ ثٖلخ ػبٓخ األٍجبة اُز٢ ٝاعٜذ 

ثٖلخ فبٕخ، ًٔب ر٘بُٝ٘ب اُزؼو٣ق ثبُلٖ اُز٢ِ٤ٌْ ٝاُِٞؽخ اُز٤ِ٤ٌْخ ٝٓلّٜٞ كٖ اُز٣ٖٞو ٝكٝه 

 أُزنٝم ُِؼَٔ اُل٢٘، ًنُي أ٤ٔٛخ اُِٞؽخ اُز٤ِ٤ٌْخ ك٢ اُوكغ ٖٓ صوبكخ أُغزٔغ.

ر٤ٌَْ ٝؽبُٝ٘ب رْ ٍوك ٓولٓخ ػٖ ٤َٓوح اُلٖ اُز٢ِ٤ٌْ ا٤ُِج٢ ٝاُظوٝف أُؾ٤ٞخ ثٚ. ًٔب 

اُز٢ رٞاعٚ أكواك أُغزٔغ ئص٘بء ٓؾبُٝخ هواءح اُؼَٔ اُل٢٘ ٝاألٍجبة  اإلٌّب٤ُبد ػٖ هؤ٣خ ٝاٙؾخ

، ًٝنُي أ٤ٔٛخ ، ٝٝٙغ اُؾٍِٞ أٌُٔ٘خ ُزوو٣ت أَُبكخ ث٤ٖ أُزِو٢ ٝاُؼَٔ اُل٢٘اُز٢ أكد ئ٠ُ مُي

ك٢ ٙٞء مُي ، ٝثٚأُؾ٤ٞخ  ر٤ٔ٘خ اُضوبكخ اُجٖو٣خ ك٢ أُغزٔغ ُالهروبء ثبُغٞاٗت اُغٔب٤ُخ ك٢ اُج٤ئخ

أُلزوٗ إ ر٤ُٞٚ  رٔذ اُز٤ٕٞخ ثؼلح ٗوبٛ هل رَْٜ ك٢ اُوه٢ ثبُٔغزٔغ ٖٓ فالٍ اإلٛزٔبّ 

هواءح اُِٞؽخ  إلٌّب٤ُخأُإٍَبد أُؼ٤٘خ ثبُضوبكخ ٝاُزْ٘ئخ اإلعزٔبػ٤خ ٝاُزوث٤خ ك٢ ٝٙغ اُؾٍِٞ 

 ػ٘ل أكواك أُغزٔغ.

Search summary 

    The research deals with the problem of reading the plastic painting in the 

Libyan society, as this problem appears to be the product of the cultural, 

social and environmental conditions suffered by the country in a period of 

time. It was one of the reasons that faced the recipient in interpreting and 

understanding the meanings of the artistic work in general and the plastic 

painting in particular. We dealt with the definition of plastic art and plastic 

painting, the concept of the art of photography and the role of the 

connoisseur of artistic work, as well as the importance of plastic painting in 

raising the culture of society.                                                    

     An introduction to the Libyan art scene and the surrounding 

circumstances was also presented. We tried to form a clear vision of the 

problems facing the members of the community in an attempt to read the 

artistic work and the reasons that led to it, and to develop possible solutions 

to approximate the distance between the recipient and the artistic work, as 

well as the importance of the development of visual culture in the 

community to improve aesthetic aspects in the environment surrounding it, 

The recommendation of several points may contribute to the advancement 

of society through the supposed interest that the institutions concerned with 
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culture, socialization and education in the development of solutions to the 

problem of reading the painting among members of the 

community                                                                                                       

                                           

 الوقذهت

ٌّب٤ُخ رٞاعٚ اٌُض٤و ئ٣زج٠٘ اُجؾش ئٌّب٤ُخ هواءح اُِٞؽخ اُز٤ِ٤ٌْخ ك٢ أُغزٔغ ا٤ُِج٢ ًٜٞٗب 

  ،أُزبؽق أٝ ؿ٤وٛبفَ أُؼبهٗ أٝ ٖٓ عٜٔٞه اُلٖ ُلٟ ْٓبٛلرْٜ اُِٞؽبد اُل٤٘خ ٍٞاء ًبٗذ كا

 ئٓب ُؼلّ اؽزٞاء ٛنٙ اُِٞؽبد ػ٠ِ ٓلوكاد ٝاٙؾخ ،ؽ٤ش ٗغل ٕؼٞثخ كْٜ أٝ رنٝم ثؼ٘ اُِٞؽبد

ػٞبئٜب ئٝ أهبػبد اُؼوٗ ثٔب رؾز٣ٞٚ اُِٞؽخ  ٛزٔبّ أُْبٛل كافَئٓووٝءح ثبَُ٘جخ ُِٔزِو٢ أٝ ػلّ 

 .ٝهزب ُزل٤َوٛب

ػٔبٍ اُل٤٘خ ؽَت ٝج٤ؼخ اُْقٔ ألاُزنٝم اُل٢٘ ُلٟ أُزِو٢ ٗؾٞ اؽ٤ش رزلبٝد كهعبد 

 .خ ُل٣ٚ ؽٍٞ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُلٕ٘ٞٝاُقِل٤خ اُضوبك٤خ أٌُزَج

ىكٛبه عبءد ٠ُ اإلئٕ ُٕٜٝٞب أٗغل  ،ُٝؼَ أُغزٔؼبد اُز٢ ريكٛو ك٤ٜب اُؾٚبهح ٝاُزولّ

 .ٌَْ ػبّ ٝاُلٖ اُز٢ِ٤ٌْ ثٌَْ فبٓٛزٔبّ ثبُلٕ٘ٞ ثغخ ث٤ئخ صوبك٤خ رِو٠ اُوػب٣خ ٝاإلٗز٤

 .ٛزٔبّ ثٚاُلٍٝ ؽٚبه٣ب ٖٓ فالٍ كٜ٘ٞٗب ٝاإلكبُلٖ ٛٞ ٓو٤بً اُؾٚبهح ؽ٤ش روبً 

ػٔبٍ اُل٤٘خ  ٣ؼب٢ٗ ٖٓ ظبٛوح  ػلّ كْٜ ثؼ٘ األ كجؼ٘ أُغزٔؼبد ٜٝٓ٘ب أُغزٔغ ا٤ُِج٢

 ٍجبة ٝظوٝف ٓؼ٤٘خ ٍبٛٔذ ك٢ رلبهْ ٛنٙأ٠ُ ػلح ئاُؾل٣ضخ ٝٛنا هثٔب هاعغ ٍب٤ُت فبٕخ ماد األ

 .ؼ٠ ُإلؽبٝخ ثٜباُظبٛوح ٝاُز٢ َٗ

 هشكلت الذراست :

ٝرل٤َو  ٌّب٤ُخ ك٢ كْٜئٞع ًٞٗٚ رٞعل ك٢ ٓغزٔؼ٘ب ا٤ُِج٢ رؼزجو ٌِْٓخ كهاٍخ ٛنا أُٞٙ    

عزٔبػ٤خ ٓود ئجبة ػل٣لح رٌٖٔ ك٢ ظوٝف صوبك٤خ ٝ، ٝاُز٢ هثٔب روعغ ألٍاُِٞؽبد ٝاألػٔبٍ اُل٤٘خ

َبػل ٌّب٤ُخ ثؾ٤ش رٓؾبُٝخ ُز٤َِٜ اُٚٞء ػ٠ِ ٛنٙ اإل ، ٝك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ ٍٞف رٌٕٞثٜب اُجالك

 .أُزِو٢ ُلْٜ اُِٞؽخ اُل٤٘خ

 أهذاف الذراست :

 ،٣زِٞغ اُجبؽش ك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ ئ٠ُ ٗزبئظ رَبػل ػ٠ِ كْٜ ٝرل٤َو اُؼَٔ اُل٢٘ ثبَُ٘جخ ُِٔزِو٢

 ٍب٤ُت أُقزِلخ ُألػٔبٍ اُل٤٘خ . فالٍ ٓؾبُٝخ ر٤َِٜ اُٚٞء ػ٠ِ األ ٖٓ

 لذراست :هويت اأ

كٌبه أعٔب٢ُ ْٜٓ ك٢ ٓغزٔؼ٘ب ك٢ ر٤ٙٞؼ  رٌٖٔ أ٤ٔٛخ ٛنٙ اُلهاٍخ ك٢ اُزٞوم ُٔٞٙٞع

ٙبكخ ئ، ًٕٞ ٛنٙ اُلهاٍخ رؼزجو ا٤ُِج٤ٔ٢خ اُنائوخ اُغٔب٤ُخ ُلٟ أُزِو٢ ك٢ أُغزٔغ ر٘رَبػل ػ٠ِ 

 .كواك أُغزٔغأرَْٜ ك٢ ْٗو اُضوبكخ اُل٤٘خ ُلٟ ػ٤ِٔخ ك٢ ٛنا أُغبٍ ٝاُز٢ 
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 الفزضياث والتساؤالث :

٣زِٞت اُزؼوف ػ٠ِ ٝج٤ؼخ اُلٕ٘ٞ اُز٤ِ٤ٌْخ كافَ  ،٣ٌٖٔ اُؾل٣ش ػٖ كْٜ اُِٞؽخ اُز٤ِ٤ٌْخ

ٗلٓبعْٜ ك٢ أُغزٔغ َٝٛ ٢ٛ ئٓلٟ ٤ُج٤ب ثؾ٤ش ٗٚغ رَبؤٍ ػٖ ٜٗٔ اُزٞإَ ث٤ٖ اُغٜٔٞه ٝ

 ّ ٗلٞه.أٗغناة ئ

 هنهج الذراست :

 ر٘بٍٝ اُظبٛوح.ػزٔلٗب أُٜ٘ظ إُٞل٢ اُزؾ٢ِ٤ِ ًأٍِٞة ك٢ أ

 هىضىع البحث:

ٌّبٍ أاُلٖ ٛٞ ٓؾبُٝخ ُقِن "، ٖك٢ ًزبثٚ ٓؼ٠٘ اُل Herbert Read ٣وٍٞ )ٛوثود ه٣ل( 

ٗٔب ٣ْجغ ؽ٤٘ٔب ٌٕٗٞ ئ، ٝئؽَبٍ٘ب ثبُلٖ ٝاُغٔبٍ ؽَبٍ٘ب ثبُغٔبٍئٌّبٍ رْجغ نٙ األٓٔزؼخ ٝٓضَ ٛ

ٝ اُز٘بؿْ ث٤ٖ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼالهبد ا٤ٌُِْخ ٖٓ ث٤ٖ األ٤ّبء اُز٢ إٔ ٗزنٝم اُٞؽلح أهبكه٣ٖ ػ٠ِ 

 (10، ٓ 1958)ه٣ل،  ."ؽٞاٍ٘برلهًٜب 

ٕ ٤ٌُٝ ًَ ٓب ٛٞ ع٤َٔ ٣ٌٕٞ كٖ ، إل ٝاُلٖ ٖٓ ٝعٜخ اُ٘ظو ٛنٙ ٛٞ ٓب ٣غِت أُزؼخ

 ؽَبً َٗج٢ .ئؽَبٍ٘ب ثبُغٔبٍ ئ

، ثبُٞجغ ُٖ رٌٕٞ ُٜب ٓؼ٠٘؟ ، ٓبما ٍٞف رٌٕٞكٖ  ثلٕٝ عٔبٍ  ٕ اُؾ٤بح ثلٕٝأُٞ رق٤ِ٘ب  

، ٝٛجٚ اهلل اُز٤٤ٔي ث٤ٖ اُغ٤َٔ ؽز٤بط ُِغٔبٍ ٝثٜغخ اُ٘لٌئلٖ ٛٞ اُؾ٤بح ٝاإلَٗبٕ ثٞجؼٚ ك٢ كبُ

، كبُلٖ ٛٞ ٗزبط ًٚ ّٝق٤ٖز٤ّٚبء ٝاُز٢ ر٘ؼٌٌ ػ٠ِ ٍِٞأ، ٝاإلَٗبٕ ٣زأصو ثٔب ؽُٞٚ ٖٓ ؼٝاُوج٤

ُٞهذ ٤ٌُ َٗب٢ٗ ٝك٢ ٗلٌ ائٖ عٜل كبُؼَٔ اُل٢٘ ٣٘زظ كائٔب ػ ،َٗب٢ٗ عٔب٢ُ ئهاك١ ٝاػ٢ئػَٔ 

ظخ ػ٠ِ كٝاد ٝاٍُٞبئَ اُز٢ ٣َزقلٜٓب ُِٔؾبكَٗبٕ ٣٘زظ ّز٠ األَٗب٢ٗ ٛٞ ػَٔ ك٢٘، اإلئًَ ػَٔ 

 .ثوبئٚ ُزقلّ ٝظ٤لخ ؽ٤بر٤خ

، ٤ٌُ أُوٖٞك ثبُغٔبٍ ٛ٘ب ) عٔبٍ اٌَُْ كوٜ( اُل٢٘ كوٜ ٛٞ اُن١ ٣زٖٚٔ اُغٔبٍ كبُؼَٔ

  .٣ٖٞه ؽَ٘بء كبر٘خ أٝ هعال ًٜال ٍزبر٢ٌ٤( ٍٞاء ًبٕاإلٌٖ أُوٖٞك ٛٞ اُغٔبٍ اُل٢٘ ) ُٝ

 ٓب٤ٛخ اُلٖ اُز٢ِ٤ٌْ :

ٗٚ مُي اُلٖ اُن١ ئٕ ٗؾلك رؼو٣لب ُِلٖ اُز٢ِ٤ٌْ ك٢ أ، ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ ٣لبد اُلٖ اُز٢ِ٤ٌْرزؼلك رؼو     

ٖ ُٜب ٝاُز٢ ُْ ٣ٌ ، ٓٞاك ٓبك٣خ رؾل٣لًاٍزقلاّ ٓغٔٞػخ ٓٞاك ٓقزِلخاثلاع ػَٔ ك٢٘ عل٣ل ثئ٣وّٞ ػ٠ِ 

مارٜب أُلزولح ٕ اُل٘بٕ ثز٤ٌِْٚ اُقبٓ ُٜنٙ أُٞاك اُؾ٤بك٣خ ك٢ ئٕ ٣َزقلٜٓب اُل٘بٕ، ٝأٓؼ٠٘ ٖٓ هجَ 

 َٗب٢ٗ.ْٛ ٣ٞجؼٜب ثٞبثؼٜب اإلاك ه٤ٔخ ٓـب٣وح ُْ رٌٖ ُٜب، ٝاألٛنٙ أُٞ ٠ُِٔؼ٠٘، ٣َجؾ ػِ

ؽغبه فْبة ٝاألهْٔخ ٝاُِٞؽبد ٝاألُٞإ ٝاأللٕ٘ٞ اُز٤ِ٤ٌْخ ثجَبٝخ رَزقلّ األٝاُ

ٓزجب٣٘خ ٝرٌَْ ٖٓ ًَ ٛنٙ أُٞاك ثبُ٘ب ٖٓ ٓٞاك  ٠زِلخ ًَٝ ٓب ٣قٞو ٝٓب ال ٣قٞو ػِٝأُؼبكٕ أُق

ػٔبال ك٤٘خ ماد ه٤ٔخ ٓؼ٤٘خ ٝٓؼ٠٘ فبًٕب، ٝهثٔب ُنُي ٤ٍٔذ ثبُلٕ٘ٞ اُز٤ِ٤ٌْخ ثلؼَ ٛنٙ اُقب٤ٕخ أ

ٝٓز٘بٍن ال٣ؼٞك ثٚ اُز٤٘٣ٌٞخ اُز٢ رغٔغ ث٤ٖ اُؤبُ ٝاُقْت ٝاُؾل٣ل ك٢ ًَ ٓز٘بؿْ َٝٓ٘غْ 

رزؾٍٞ ٛنٙ أُٞاك ٝئٗٔب  ،ٝال اُؾل٣ل ؽل٣لا كوٜ ،ٝال اُقْت ٓؾ٘ فْت ،اُؤبُ ٓغوك هٔبُ

كؼ٘ل رأَٓ اُؼَٔ اُل٢٘  ،٤ُٝخ اُجؾزٕٚ عل٣ل ٓزغبٝه ػ٘بٕوٙ أُبك٣خ األ٠ُ ٤ًبئاُقوٍبء مارٜب 

ٝٛٞ ٓؾ٘  ،ٝػ ٝاُٞعلا٢ٕ اُجل٣غ ٣قبٝت اُؼوَ ٝاُوٕ٘ ٛنا اُؼَٔ اُلئ اُز٢ِ٤ٌْ ٣ٌبك ٢َ٘٣ رٔبًٓب

 (46، ٓ 2005)ػج٤ل،  .ٗزجبٛٚ ك٢ اُؼبكحئاُز٢ ال رَزوػ٢ ٗظوٙ ٝال رَزِلذ ٛنٙ أُٞاك اُٖبٓزخ 
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، اُز٣ٖٞو ٝاُوٍْ ٝاُقيف ٝاُ٘ؾذ ٝاُز٤ْٖٔ ٝاُؼٔبهح ٝا٤ُٖبؿخ ٝرَْٔ اُلٕ٘ٞ اُز٤ِ٤ٌْخ

ٔغبالد اُل٤٘خ ٤ظ ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُٝاإلػالٕ ٝأّـبٍ أُؼبكٕ ٝاُقْت ٝاُؾل٣ل اُيفوك٢ ٝاَُ٘

 فوٟ.  األ

 هفهىم التصىيز:

ُٞإ ٍبئِخ ػ٠ِ ٍٞؼ إٔجبؽ أٝ أكاء ٛٞ كٖ رٞى٣غ ٖٓ ٗبؽ٤خ األ Paintingاُز٣ٖٞو  "

ؽَبً ٣غبك اإلئعَ أخ ماد ئٝبه أٝ علاه أٝ ٝهم ( ٖٓ َٓزٞ       ) هٔبُ اُز٣ٖٞو أٝ ُٞؽ

ٓزلاكاد اُ٘برغخ ػٖ ر٣ٌٞ٘بد ٛنٙ ؽَبً ثبإلٝ رق٤ِٚ ًٝنُي اإلأبَُٔبكخ ٝاُؾوًخ ٝأٌُِٔ ٝاٌَُْ ث

ي٣خ كاء ٛنٙ ٣ؼجو ػٖ اُو٤ْ اُن٤٘ٛخ ٝاُؼبٝل٤خ ٝاُوٓأُلّٜٞ ٝجؼًب أٗٚ ثٞاٍٞخ ؽ٤َ األ، ٖٝٓ وبٕاُؼ٘

ًال اُل٤ٖ٘ ٣َزؼَٔ ٕ ٗب اُزلوهخ ث٤ٖ اُز٣ٖٞو ٝاُوٍْ إلؽ٤بأ٣ٖٝؼت  أفوٟٝاُل٤٘٣خ ٝػٖ ه٤ْ مار٤خ 

ٍزؼٔبٍ  اُلوّبح ٝإُِٞ ئزِق . ئال إ اُز٣ٖٞو ػبكح ٣َْٔ ٍٞؼ ٖٓ ُٕٞ ٓق ٠ٓٞاك ِٓٞٗخ ػِ

 (1958)ٓب٣يٝ،  ."ٝاَُبئَ

ُٞاهغ (( ٍٝ ك٢ هٍْ )) ُٞؽبد ػٖ اَٗبٕ األاُزؼج٤و ظٜو اُز٣ٖٞو ٓغ ثلا٣خ اإلٖٝٓ ٗبؽ٤خ 

َٗب٢ٗ اُجلائ٢  ثبُٔؾ٤ٜ اإلهرجٞذ أ٤خ ػٖ اُؼبُْ ٝاُؾ٤بح اُٞج٤ؼ٤خ ُٝٝػٌَذ أ٠ُٝ أُؼِٞٓبد األ

 (.1)ٌَّ  اُول٣ْ

ٝرغ٤َلٛب ك٢ ػَٔ ك٢٘  ٤ّبء أُوئ٤خ ثٌَ رلب٤ِٕٜبػٔبٍ ك٤٘خ رؾب٢ً اُٞاهغ ٝر٘وَ األأربُزٜب   

ٖٞه اُلٞرٞؿواك٢ اُن١ ٣ٞصن ، ًبٕ اُل٘بٕ اُز٢ِ٤ٌْ ثٔضبثخ أُٝ رؾ٣ٞو ك٢ أُْٜلأكٕٝ رـ٤٤و 

ٖٓ ّق٤ٖبد  ٓؼوٝكًب  ٝ ّقًٖبأ لٓب رزأَٓ ُٞؽخ ك٤٘خ رٖٞه ْٜٓلًا، ًبٗذ اُ٘بً رزلبعأ ػ٘اُؾلس

 .(2)ٌَّ اُل٘بٕ ثٌبكخ اُزلب٤َٕ ك٢ اُِٞؽخٛزْ أأُغزٔغ ٤ًق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٠ُئٜٗب ال رؾزبط أٝ كٜٜٔب كٞج٤ؼ٢ أك٢ رل٤َوٛب  ػٔبٍ ػ٘بًءال٣غل أُْبٛل ُٜنٙ األ ٝٛ٘ب

ٓقزِلخ  ٝأٗٔبًٝب ٌّباًلأٍب٤ُت اُز٣ٖٞو ٝأفند أٓوٝه اُيٖٓ ٝػجو اُزبه٣ـ رؼلكد  ،  ٝٓغروعٔخ

هذ رقلّ ٝجوبد ٓؼ٤٘خ ك٢ أُغزٔغ ٕ رؾوه اُلٖ ٖٓ اُو٤ٞك اُز٢ ًبٗذ ر٤ٜٖٔ ػ٤ِٚ ٝك٢ ٗلٌ اُٞأثؼل 

. 

اع  فزوٓبّ ٛنا اإلإٔجؼ اُل٘بٕ ك٢ رؾل١ أّ 1840اُلٞرٞؿواك٢ ٍ٘خ ٝٓغ ظٜٞه آُخ اُز٣ٖٞو 

و اُلٞرٞؿواك٢ ك٢ مُي اُٞهذ ٍب٤ُت ك٢ اُوٍْ رؼغي آُخ اُز٣ٖٞأ، كؾبٍٝ اُجؼ٘ ر٘بٍٝ اُو٤ٛت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%



Journal of Educational  
ISSN: 2011- 421X 
Vol 15 

 
0.8  

51 

 

tarbawej.elmergib.edu.ly                                                                                              213       

 
 

رغبٛبد هبكٛب ٓغٔٞػبد ٖٓ اُل٘ب٤ٖٗ ٛلاف ٝاإل، ٜٝٓ٘ب ظٜود ُٞؽبد ٓقزِلخ األىٙٗغبئػ٠ِ 

 ٝثأٍب٤ُت ٓقزِلخ ػوكذ ثٔلاهً اُلٖ اُؾل٣ش.

   اللىحت التشكيليت:

، كٖٔ فالٍ  ٚ ٝأكٌبهٙ ٝأؽب٤ٍَٖٚ فالُٜب ٓلوكاراُِٞؽخ مُي أَُٞؼ اُن١ ٣ولّ اُل٘بٕ ٓ

 ٍزقلآٚ ُِقٞٞٛ ٝاألُٞإ ٝاُقبٓبد أُقزِلخ رظٜو ُ٘ب ؽبُخ اُل٘بٕ ٢ٛٝ ثبَُ٘جخ ُٚ رٔضَ ؽٞاهًائ

ثلاػ٤خ ػ٠ِ ٍٞؼ ص٘بء اُؼ٤ِٔخ اإلأجبه ٓب ٣وّٞ ثٚ اُل٘بٕ اُز٢ِ٤ٌْ ، ٣ٌٖٝٔ اػزث٤٘ٚ ٝث٤ٖ أُزِو٢

ٛ ٝاألُٞإ ، رؾل٣ل اُقٌّٞٞب٤ُبد اُِٞؽخئِٚ، ٓؾبُٝخ ُؾَ ٓؾبُٝخ ٤َُِٞوح ػ٠ِ ػٔ ،اُِٞؽخ

ٝٓب ث٤ٖ مُي ٖٓ ػ٤ِٔبد ٓقزِلخ اص٘بء  ،اُز٤ٜٔل٣خ صْ اُٜ٘بئ٤خ ُِز٣ٌٖٞ، ٝا٤ُٖبؿخ ٝاُؼالهبد ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب

، ٝػ٤ِٔبد اُزؾ٤َِ ٝاُزو٤ًت ٝاُلٓظ ٝاُزل٤ٌي ح ث٘بء ُجؼ٘ أٌُٞٗبدػبكئٗغبى ػ٠ِ اُِٞؽخ ٖٓ اإل

، ٝاُ٘غبػ ك٢ ٍزلالٍ ٝؿ٤و مُي ٖٓ اُؼ٤ِٔبدئٕواع ٝككبػ٤خ ٝرو٤ًي ف٤بٍ ٝ ي ٖٓٝٓب ٣ٖبؽت مُ

 ٣٢ؾون ُِٔجلع ؽبُخ ا٤َُٞوح اُز اُن١ ٠ُ اُٜلفئاع ٝاُزـِت ػ٠ِ اُؼوجبد ٝإٍُٞٞ ؽَ اُٖو

 .هز٘بع ثٚفالٍ اُْؼٞه ثبُوٙب ػٖ اُؼَٔ ٝاإلٖٓ  ئالو ٝاُوِن ُٖٝ ٣ٌٕٞ ٛنا ٌٓٔ٘٘ب ٣قق ك٤ٜب اُزٞر

    (1987ٓ،148)ػجل اُؾ٤ٔل، 

ٝ علاه أ، ُٞؽخ ٖٓ اُؤبُ ١ ٍٞؼ ًبٕأ١ ػَٔ ك٢٘ ٓ٘لن ػ٠ِ أٝرِٞن اُِٞؽخ اُل٤٘خ  ػ٠ِ   

كبُِٞؽخ  ،ثٜب ٖٓ فبٓبد اُز٣ٖٞو أُ٘بٍجخ ٝ فْت ٝثأ١ فبٓخ ٣زْ اُز٤ٌَْأٝ ٍٞؼ ٖٓ أُؼلٕ أ

ثلاػ٢ اُوبثِخ اإلُلالالد ٝأُؼب٢ٗ ماد اُزؼج٤و اُل٤٘خ رؼزجو ٖٗب ٕبٓزب ٌُٜ٘ب رؾز١ٞ اٌُض٤و ٖٓ ا

 .ًٍِٓٔٞب ػزجبهٛب ٖٗب ٓوئ٤ًبإُِٞق ث

ٓؼٜب ٖٓ أُل٤ل ٝٙغ ثؼ٘ اُقٞٞٛ اُؼو٣ٚخ ُِلفٍٞ ئ٠ُ ػٔن اُِٞؽخ اُز٤ِ٤ٌْخ ٝاُزؼب٣ِ "     

 ٝرؾو٤ن مُي ٣زِٞت رٞاكو ػٖ٘و٣ٖ : ،ٝرنٝهٜب ئٕ أٌٖٓ

ٝأَُِّؼ ثبُٞػ٢ ٝاإلكهاى ثزٌبه ٣ٔزِي ٓٞٛجخ اإلثلاع ٝاُقِن ٝاإل األٍٝ : اُل٘بٕ اُز٢ِ٤ٌْ اُن١ -

ٝالع ػ٠ِ رغبهة ا٥فو٣ٖ ٝصوبكبرْٜ, ٝاُوبكه ّؾن ٓٞٛجزٚ ٕٝوِٜب ثبُلهاٍخ ٝاإل ُٔب ٣جلع, ٝاُن١

َٖٓ رٖلٟ َُٔء  ك٢ ٜٗب٣خ أُٞبف ػ٠ِ فِن اُِٞؽخ اُل٤٘خ اُز٤ِ٤ٌْخ ألٗ٘ب ال َٗز٤ٞغ إٔ ٖٗق ًَ 

ًٔب ال َٗز٤ٞغ إٔ ٖٗق ًَ هٞؼخ ُػِّوذ  ،كواؽ أٝ َٓٞؼ أث٤٘ ثبُقٞٞٛ ٝاألٌّبٍ ٝاألُٞإ ك٘بًٗب

 ػ٠ِ علاه أٝ ك٢ ٕبُخ ػوٗ ُٞؽخ ك٤٘خ ر٤ِ٤ٌْخ.

اُضب٢ٗ : أُزنٝم ٝأُزِو٢ ُٜنٙ اُِٞؽخ اُل٤٘خ اُز٤ِ٤ٌْخ ٝاُن١ ٣ُلزوٗ ك٤ٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٜٓزًٔب ثبُلٕ٘ٞ  -

ٞؽخ اُل٤٘خ, ٤َُٔورٜب َِّٓؾًب ثأه٤ٙخ صوبك٤خ ٓؼ٤٘خ رإِٛٚ ُِلفٍٞ ئ٠ُ ػٞاُْ اُِ اُغ٤ِٔخ ٓزبثؼًب

َٝٓزؼلًا ُِزؾبٝه ٓؼٜب ألٗ٘ب ال َٗز٤ٞغ إٔ ٖٗق ًَ ْٓبٛل أٝ ػبثو ٍج٤َ أهاك إٔ ٣يع٢ ٝهذ 

ّٝهًب ؽز٠ ُٝٞ ًبٕ ٖٓ ؽِٔخ اُْٜبكاد اُغبٓؼ٤خ اُؼ٤ِب ألٕ رنٝم  ّٝاهًب أٝ ٓزن كواؿٚ ك٢ ٕبُخ ػوٗ م

 ٓغوك ٓزؼخ ٝر٤َِخ. اُِٞؽخ اُل٤٘خ ٣ؾزبط ئ٠ُ روث٤خ ٓؼ٤٘خ ٝرله٣ت َٓزٔو ٝصوبكخ ٓز٘ب٤ٓخ ٤ٌُٝ

ئمٕ، ػ٘لٓب ٣زٞاكو اُل٘بٕ اُز٢ِ٤ٌْ أُجلع اُوبكه ػ٠ِ فِن ُٞؽخ ك٤٘خ ثٔب ك٤ٜب ٖٓ ػ٘بٕو ٝٓوٞٓبد 

ّٝاماُِٞؽخ  أُٜزْ ثٜنٙ اُِٞؽخ ٝأُإَٛ ُِزؾبٝه ٓؼٜب, ٣ٌٖٔ اُلفٍٞ ئ٠ُ  اُل٤٘خ, ٣ٝزٞاكو أُْبٛل اُن

 (2010)اُؾوٗلح،  ."ػٞاُْ ٛنٙ اُِٞؽخ

ٝ رٔضَ  ؽبالد ٗل٤َخ أّقبٓ أل ٖٓ اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ أٝ رؼجو ػٖ هثٔب رٌٕٞ اُِٞؽخ رٔضَ ْٓبٛ     

 .ُٔلوكاد اُز٢ رؾز٣ٜٞب ٛنٙ اُِٞؽخ، رزٚؼ ٖٓ فالٍ اٝػبٝل٤خ

ٝ هل رٌٕٞ اُِٞؽخ ؿ٤و ٓلٜٞٓخ أُؼ٢٘ ػجبهح ػٖ َٓبؽبد ٤ُٗٞخ ٝٛنا ٓب ٣ِٞن ػ٤ِٚ ثبُلٖ أ

 اُزغو٣ل١.
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ؽ٤ش  ،ػٔبٍ ك٤٘خأثلاػبرٚ ٝاُز٢ رٌٕٞ ػ٠ِ ٌَّ  ئاُل٘بٕ َٓإ٤ُٝخ ك٢ رول٣ْ ك٘ٚ ٝ  ٝروغ ػ٠ِ

ٌّبٍ ٝاُؼ٘بٕو اُز٢ ػٖ ٝو٣وٜب رٌَْ ػِٔٚ اُل٢٘ ػ٠ِ ٜٓبهح اُل٘بٕ ك٢ ٤ًل٤خ رٞظ٤ق األ رٌٖٔ

ٍزٔزبع ٝرض٤و ك٤ٚ اُْؼٞه ثبُغٔبٍ ٝاإل ،ٍٞؼ اُِٞؽخ ثؾ٤ش ٣زلبػَ ٓؼٜب أُزِو٢ ك٤ؼغت ثٜب

 ؽب٤ٌٍ عٔب٤ُخ ُْ ٣قجوٛب ٖٓ هجَ. أٜٝٓ٘ب ٣لهى أُزِو٢  ،ثِؾظبد ّبػو٣خ ٤ِٓئخ ثبَُٔٞ اُٞعلا٢ٗ

َ اُل٢٘ أُؼوٝكخ ٕ رؾز١ٞ ػ٠ِ ػ٘بٕو اُز٤ٌْأك٤٘ب ٣غت  ٝٛنٙ اُِٞؽخ ثؾ٤ش رٖجؼ ػٔاًل

ٍ هٍبئر٤َٕٞ اُؾبُخ اُجٖو٣خ ٍٞاء ًبٗذ ٝإُٔٚٔٞ ثؾ٤ش رإك١ هٍبُزٜب ك٢  ًٟبٌَُْ ٝأُؾزٞ

ٝإُٔٚٔٞ اُن١ ٣ٌٕٞ  ، كٜ٘بى ػالهخ عل٤ُخ ث٤ٖ اٌَُْٗٞجبع أٝ ُـوٗ عٔب٢ُ ؽ٢َئٌوح أٝ ك

 فو ٣إًل ػ٠ِاٌَُْ صْ إُٔٚٔٞ ٝاُجؼ٘ ا٥ ٠ػِ ، ك٘غل ثؼ٘ اُل٘ب٤ٖٗ ٣إًلٕٝاُؼَٔ اُل٢٘

 ٕ اُلٖ ٌَّ ٕٝٓٚٔٞ.أإُٔٚٔٞ صْ اٌَُْ ٝثؼ٘ آفو ٣وٟ 

ٖٓ ٜٗب ٖٓ اُوٚب٣ب اُؾ٣ٞ٤خ ك٢ اُلٖ، ثَ ئؼل ئٕ اُؼالهخ أُزجبكُخ ث٤ٖ إُٔٚٔٞ ٝاٌَُْ ر"

 ٣ٚب.اُوٚب٣ب اُؾ٣ٞ٤خ ك٢ ؿ٤و اُلٖ ا

ٓب٢ٛ وح ٝأعبة ػ٤ِٜب ئعبثخ فبٝئخ ثوله ، ػ٘لٓب ٝوػ اُو٤ٚخ ألٍٝ ٓٝٓ٘ن أ٣بّ أهٍٞٞ

ٝاُل٘بٕٗٞ اُلالٍلخ، ػٖ هأ٣ْٜ اُوبئَ ثإٔ اٌَُْ ٛٞ ثبٛوح، ٓ٘ن مُي اُؾ٤ٖ ػجو ًض٤و ٖٓ اُلالٍلخ، 

األػ٠ِ، اُغبٗت اُوٝؽ٢، ٝإٔ إُٔٚٔٞ ٛٞ اُغبٗت اُضب١ٞٗ، اُ٘بهٔ اُن١ ُْ ٣زٞكو ُٚ ٖٓ اُغبٗت 

  اُ٘وبء ٓب٣غؼِٚ ٝاهؼًب ًبٓاًل.

إٔ اٌَُْ اُقبُٔ ٛٞ عٞٛو اُٞاهغ، ٝإٔ ٛ٘بى ؽبكيًا ٣لكغ ًبكخ  ٣ٝوٟ ٛإالء أُلٌوٕٝ

ٌَ، ٝثنُي رؾون ًٔبٍ أٌّبٍ أُبكح ُِنٝثبٕ ك٢ اٌَُْ ئ٠ُ أه٠ٖ ٓلٟ، أ١ ٣لكؼْٜ ُِزؾٍٞ ئ٠ُ ّ

 اٌَُْ، ٖٝٓ صْ رؾون أٌُبٍ مارٚ.

ٗـٔبً اإلٝهَ  –ٝئٕ ًَ ٓب ك٢ ٛنا اُؼبُْ ٛٞ ٓي٣ظ ٖٓ اٌَُْ ٝأُبكح، ًِٝٔب رـِت اٌَُْ 

 (1998)ك٤ْو،  ".ىاكح كهعخ أٌُبٍ اُز٢ ٣جِـٜب –ك٢ أُبكح 

كال  ٍبًٍبأخ اٌَُْ ٝإُٔٚٔٞ ال رٔضَ ٌِْٓخ اُؾل٣ضخ كإ َٓأُٓب ٝعٜخ ٗظو أُلاهً اُل٤٘خ أ     

ال ه٤ٔخ ُٚ ثلٕٝ ٌَّ  ،٣ٞعل ث٤ٜ٘ٔب ٕواع ؽ٤ش ال ه٤ٔخ ٌَُِْ ثلٕٝ إُٔٚٔٞ ٝإُٔٚٔٞ

ٕ اٌَُْ أ٣َزوَ ثنارٚ ػٖ ٌِّٚ اُن١ ٣غَلٙ، ؽ٤ش  ٕإٔ إُٔٚٔٞ ثلٝهٙ ال ٣َز٤ٞغ ٣ٞٙؾٚ إل

 اُٞؽلح اُل٤٘خ اٌُجوٟ ٢ٛٝ اُؼَٔ اُل٢٘ اُ٘بعؼ. ال ٣٘لٖالٕ ٤ٌُٞٗب ٝإُٔٚٔٞ ٤َ٣وإ ٓؼًب

ؽ٤ش  ،كهاط ًاًل ٖٓ اٌَُْ ٝإُٔٚٔٞ ٖٙٔ ٌٓٞٗبد اُؼَٔ اُل٢٘ئبً ٣ٌٔ٘٘ب ٍٝػ٢ِ ٛنا األ

 اُزغوثخ اُل٤٘خ. -اُزؼج٤و  –ٍِٞة األ –اُزو٤٘خ  –: اُٖٞهح اُل٤٘خ  ر٘لهط ٖٙٔ اٌَُْ ػ٘بٕو ٓضَ

ٍب٢ٍ ٕٞهح ك٤٘خ ألٜٗب رؼزجو اُغٞٛو األ ٠ٕ ٣ؾز١ٞ ػِأ: الثل ُِؼَٔ اُل٢٘  الصىرة الفنيت        

 ٤ّبء ٝاإلؽَبً ثٜب .٠ُ األئ٢ٛٝ ٝو٣وخ ثٖو٣خ ُِ٘ظو  ،ك٢ ر٤٤ٔي اُؼَٔ اُل٢٘ ػٖ ؿ٤وٙ

أُبكح اُز٢ ٣ْزـَ  : رٔضَ ٓغٔٞػخ ٖٓ اإلعواءاد ٝاألكاء ُزن٤َُ ثؼ٘ اُؼوجبد ك٢ التقنيت

ٕ اُٖبٗغ ُـزٚ ؿ٤و ّق٤ٖخ ػ٠ِ ؽ٤ٖ أئال إ اُلوم ث٤ٜ٘ٔب  ،ٚ اُٖبٗغ، ك٢ ٛنا ٣ْجػ٤ِٜب اُل٘بٕ

 اُل٘بٕ ُـزٚ ّق٤ٖخ .

لؼبالد ٌُِٗٔٔ ٝاإلثواى ٓإصواد اُؼَٔ اُل٢٘ ٖٓ ؽ٤ش ائؽ٤ش رَزقلّ اُقبٓخ أُٞظلخ ك٢ 

 .ا٤ٌَُُٞٞع٤خ
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ٕ ٣قزٔ ثوٝػ اُؼٖو ٣َٝٞك ٓغٔٞػخ اُلٕ٘ٞ ٖٓ أٓب ئ: ٗظبّ ٖٓ اُزؼج٤و اُضبثذ  سلىباأل

ٗزوبء ئٍٞاء ك٢  ٕ ٣قزٔ ثوٝػ اُل٘بٕ ٣ٝغؼَ ُٚ ٝبثؼبً  فبًٕبأُٔالؽْ ك٢ اُؼٖٞه أُقزِلخ ٝئٓب ا

 .ٗزوبء ا٤ُٖبؿخئٝ ك٢ أأُٞٙٞع 

ُؼَٔ اُل٢٘ ُغؼَ ٗٞجبػبد ٝئثواىٛب ك٢ اٗلؼبالد ٝٗوَ اإلٝاإل:  رغ٤َل أُْبػو  التؼبيز

 ٍِٞة .٤ِٕخ  رؾَٔ ٝبثغ اُٞواى أٝ األأٓبٛٞ ٓؾًَٞ ُـخ 

 ٖٓ فالُٚ ًَ اُؼَٔ اُل٢٘ ٝك٤ٜب ٣زٞٞه  اُؾلس:  اُجؼل اُي٢٘ٓ اُن١ ٣زغَل  التجزبت الفنيت

  هل٣ًٔبAction ، ٝاُزغوثخ اُل٤٘خ ٢ٛ ٓب ٍٔبٛب اهٍٞٞ ٝرزٞٞه اُْق٤ٖبد ٝرزٌْق ٖٓبئوٛب

 اُؾلس ٝك٤ٚ ٗغل اُلؼَ ٝ هك اُلؼَ ٓغ رٞٞه ك٢ اُْق٤ٖخ.            

أُؼ٠٘  –ُٔٞٙٞع ا –ر٘لهط رؾزٚ أٌُٞٗبد اُزب٤ُخ : اُلٌوح ٝإُٔٚٔٞ ك٢ اُؼَٔ اُل٢٘ 

 .ٟأُؾزٞ –اُقبٓخ 

ؼَٔ اُل٢٘ ٢ٛٝ ثبَُ٘جخ ُِوبه١ ٍبً اُن١ ٣٘ج٢٘ ػ٤ِٚ اُ: اُلٌوح ثبَُ٘جخ ُِل٘بٕ ٢ٛ األالفكزة

ٕ رٌٕٞ مائجخ ك٢ أ، ٝاُلٌوح ٣غت هاُ٘ظو١ ػٔب ػجو ػ٘ٚ اُل٘بٕ ثبٍُٖٞزقالٓ ٔزِو٢ اإلاُ ٝأ

، ٝمٝثبٕ لٌوح ٝرو٘ؼذ عبء اُؼَٔ أًضو ك٤٘خفزلذ اُأٝال ٗغلٛب ثٌَْ ٓجبّو، ًِٝٔب  ُؼَٔ اُل٢٘ا

ما رٖبكف ٝعٞك اُلٌوح ثٌَْ ئًٔب ٣وٍٞ ٤ٛغَ ٝ ،اُلٌوح ك٢ اُٖٞهح ٣قِن أُضبٍ ك٢ اُؼَٔ اُل٢٘

 ٝالم .اُؼَٔ اُل٢٘ أٝ ػلّ ك٤٘زٚ ػ٠ِ اإلٓجبّو ًبٕ ك٤ُاًل ػ٠ِ ٙؼق 

ٕ ًبٕ اُؼَٔ اُل٢٘ ٤ْ٣و ئُِؼَٔ اُل٢٘ ٤ٌُ ٓوٖٞكًا ُنارٚ ٝٝبه اُقبهع٢ ٛٞ اإل :لوىضىعا

ال ٖٓ فالٍ ئ ٠٘بٕ ثلِٜٚب ٝال ٣ٖجؼ ُِٔٞٙٞع ٓؼ٘ٗٚ ٓغوك أُ٘بٍجخ اُز٢ ٣ظٜو ػَٔ اُلئ٤ُٚ .. ئ

ؽَت هؤ٣خ ًَ ك٘بٕ .. ئٕ أُٞٙٞع ثبَُ٘جخ ُِل٘بٕ ٛٞ ٓغوك  فبًٕب ًب٣ٌٝزَت ٓؼ٘ ،هؤ٣خ اُل٘بٕ

ٝأُٞٙٞع  ،رؾل٣ل ٝئثواى ٓٞهق اُل٘بٕ ٤ٔٛ٠خ ألٗٚ ٣َبػل ػِأٝ فز٤به ٓٞٙٞع مئٝ ،ٓض٤و فبهع٢

 ٣ورلغ ٣ٝورو٢ ثلَٚ ٓب٤ٚ٣لٚ ػ٤ِٚ اُل٘بٕ ٖٓ هؤ٣خ ٝٓٞهق .  

ما ًبٕ اُؼَٔ ئ ٠ًضو ؿ٘أفالٍ ر٘ظ٤ْ اُٖٞهح اُل٤٘خ ٣ٌٕٝٞ : أُؼ٠٘ ٣زؾون ٖٓ  الوؼنً

ٍٕ ٠اُل٢٘ ٣ؾز١ٞ ػِ اُؼَٔ اُل٢٘ ٍُِٕٝٞٞ ُِٔؼ٠٘ ُلٌوح اُز٢ ٣ؾز٣ٜٞب أؿ٠٘ ٖٓ ا ٠كبُٔؼ٘ ،ػلح ٓؼب

ٕ اُؼَٔ أوٓي إلًَبة أُؼ٠٘ فٖٞثزٚ ، ًٔب ثبُٖٞه أُٞؽ٤خ ٝاُ ٕ ٣ٌٕٞ اُؼَٔ اُل٢٘ ْٓجؼًبأالثل 

 ك٤ٚ ٓجبّوًا. ٠ٕ ال٣ٌٕٞ أُؼ٘أاُل٢٘ ٣غت 

٘لوك ثأٗٚ ٌُ٘ٚ ٣ ،فوٕٝا٥: اُقبٓخ اُز٢ ٣غَل ثٜب اُل٘بٕ ػِٔٚ اُل٢٘ ٣ٝزلبػَ ٓؼٜب الخاهت 

 ٠َ اُل٢٘ ٣ؾُٜٞب ٖٓ ٝعٞك ٓقزِٜ آُبكح عٔب٤ُخ ثؾ٤ش رٖجؼ ٤ٍِٝخ ُِؼٔ ٠ٓبكح فبّ ا٣ُؾُٜٞب ٖٓ 

 ٝعٞك ٓ٘زظْ .  

ٍبً اُؼَٔ اُل٢٘ ٝرٞٞهٙ ٝرزٚؼ أٔؾِٖخ ا٤ٌُِخ ُِؼ٘بٕو اُز٢ رٌَْ :  اُ يالوحتى 

ا َٓزوج٢ِ  ٛن ٠ُئٓؼب٢ٗ عٔب٤ُخ ر٘زوَ ؽوًخ اُؼَٔ اُل٢٘ ٖٓ فالُٚ ٝأُؾزٟٞ ٣ؾَٔ ك٢ ٤ٝبرٚ ه٤ْ ٝ

 ًٍِٞٚ ك٢ أُغزٔغ . ٠ٝثبُزب٢ُ ٣٘ؼٌٌ ػِ ،ٍِٞى عٔب٢ُ ٣ٌزَجٚ أُزِو٢ ٠ُئٝرزؾٍٞ ثلٝهٛب  ،اُلٖ

 ٝظ٤لخ اُِٞؽخ اُز٤ِ٤ٌْخ ك٢ أُغزٔغ:

٤و عبء ٖٓ كافَ أُوٍْ صْ ٗزبط رلٌئٖٓ  ئٕ اؿِت  اُِٞؽبد اُل٤٘خ أُٖٞهح ا٤ُّٞ ٢ٛ ػبكًح

 . ذ أٝ أُزؾق ًأػٔبٍ ك٤٘خ٠ُ اُج٤ئاٗزوَ 
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 اُِٞؽبد اٍزقلٓذاُؼجبكح ٝأُوبثو ٝأَُبًٖ ٝهل  أُب٢ٙ ًبٗذ اُِٞؽبد ري٣ٖ ث٤ٞدك٢ 

 ، ٝٛٞ ٓب ٣ِٞن ػ٤ِٚ ا٤ُّٞ ثبُز٣ٖٞو اُغلاه١ .ٍوقأٝ ػ٠ِ األ ،اُل٤٘خ ًيفوكخ علاه٣خ

ٝٙغ  هثٔب رٌٕٞ ٌِْٓخ أٝ ،اُِٞؽخ هثٔب رؾ١ٞ ْٓبٛل رؼج٤و٣خ رَِٜ اُٚٞء ػ٠ِ ؽبُخ ٓب

ٙٞع اُن١ هٖل اُل٘بٕ اُزؼج٤و ٍ ػ٘بٕو اُِٞؽخ هثٔب َٗزْق ٜٓ٘ب أُٞ، كٖٔ فالٍبئل ك٢ أُغزٔغ

 .ػ٘ٚ

كٌبه ُٞعٞك ك٢ ٓ٘بؿ هٝؽ٢ ٣ولّ ك٤ٜب األ٠ُ ؽ٤ي ائثلاػٚ ئٖٝٓ اُل٘بٕ أُجلع ٣٘زظ  

٤إك١ ٣ٝوّٞ ثز٣ٞٞغ اٌَُْ ُ، ٤ٌ ٝأُْبػو ك٢ ٕٞهح أػٔبٍ ك٤٘خرغبٛبد ٝاألؽبٍٝأُلب٤ْٛ ٝاإل

ك٘ب٤ٖٗ  ٕ ٣إك٣ٚ، ُِٝل٘بٕ َٓإ٤ُٝبد ٗؾٞ ٖٓ ٤َُٞأاُل٘بٕ ػَٔ ّبم ػ٤ِٚ ًزل٤ٚ  ٠ٓؼ٘بٙ اُجبٖٝ، كؼِ

 ٜٝٓ٘ب ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ :

ٍ ػٖ ٓٞاعٜخ اٌُض٤و ٖٓ ٝعزٔبػ٤خ ثأػٔبُٚ اُل٤٘خ َٝٓإٕ ٣ؼجو ػٖ اُوٚب٣ب ٝأٌُْالد اإلأ

 اُوٚب٣ب اُل٤٘خ أُؼبٕوح.

٣ٝورجٜ اُلٖ  ،ػٖ اُوه٢ رؼج٤وًاك٢ٜ  ،َٗب٢ٗك٢ أُغزٔغ اإل ًٜٓٔب كبُلٕ٘ٞ رِؼت كائٔب كٝهًا

ع اُوؿجبد اُٞعلا٤ٗخ ّجبئَٗبٕ ك٢ ٤ٔٛخ اُلٕ٘ٞ ك٢ ؽ٤بح اإلأثبإلثلاع ٝاُؼجوو٣خ، ُنُي رٌٖٔ  كائًٔب

اٗت أُبك٣خ ك٢ هبٓخ ٗٞع ٖٓ اُزٞاىٕ ث٤ٖ أُظبٛو اُوٝؽ٤خ اُلاف٤ِخ ُإلَٗبٕ ٓغ اُغٞئٝاُؼَٔ ػ٠ِ 

 . اُؾ٤بح االَٗب٤ٗخ

فوٟ كٌٔب رقبٝت  روَ ه٤ٔخ ػٖ ٓغبالد اُضوبكخ األوبكخ ثٖو٣خ الٝاألػٔبٍ اُل٤٘خ رؼزجو ص

ٝ ٣قبٝت أَُوؽ٢ ٖٓ فالٍ اُؾوًخ ٝاُٖٞد ٝاُٚإ، أا٤ٍُٞٔو٠ أُزِو٢ ٖٓ فالٍ اُِؾٖ 

كبُِٞؽخ  ،رقبٝت اُِٞؽخ اُز٤ِ٤ٌْخ أُزِو٢ ٖٓ فالٍ كالالد ثٖو٣خ ٖٓ اُقٞٞٛ ٝاألُٞإ ٝاُز٣ٌٖٞ

٣ٖبُٜب ئ١ ٣ؾبٍٝ ٝهٍبُخ رؾَٔ ػٞاٝق ٝٛٞاعٌ ٝأكٌبه اُل٘بٕ اُناُز٤ِ٤ٌْخ ُٜب كالالرٜب اُوٓي٣خ 

 .ز٢ِ٤ٌّْبهاد ٣ِٞن ػ٤ِٜب ُـخ اُلٖ اُئُِٔزِو٢ ثٞاٍٞخ 

ٝثٌَْ ئهاك١ أٝ ال ئهاك١، ٗوّٞ ثافز٤بهاد عٔب٤ُخ ًَ ٣ّٞ، ػ٘لٓب ٗووه ٓضاًل ٓبما ِٗجٌ، "

٠ أُبئلح أٝ ك٢ أٓبًٖ ػِ ػ٘لٓب ٗ٘ظق اُج٤ذ ٝٗؼ٤ل رور٤ت أصبصٚ، ػ٘لٓب ٗقزبه ىٛٞهًا ٢ً رٞٙغ

٠ ٓؼ٤٘خ ك٢ اُج٤ذ أٝ ك٢ ا٤َُبهح، أٝ ْٗبٛل ك٤ِْ اُج٤ذ، أٝ ػ٘لٓب َٗزٔغ ئ٠ُ ٤ٍٞٓو أفوٟ ٖٓ

 ٤ٍ٘ٔبئ٢ أٝ َٓوؽ٤خ، ػ٘لٓب ٗٚغ ُٞؽخ ػ٠ِ ؽبئٜ أُ٘يٍ، أٝ ٗووأ هٝا٣خ أٝ ه٤ٖلح.

بد ك٢ ئٕ اُؼل٣ل ٖٓ ْٗبٝبر٘ب ا٤ٓٞ٤ُخ مٝ ٝج٤ؼخ عٔب٤ُخ كٕٝ ّي، ٝرؼزٔل ٛنٙ اُْ٘بٝ

 ."ٝعٞكٛب أ٣ٚب ػ٠ِ اُؼل٣ل ٖٓ ػ٤ِٔبد اُزنٝم ٝاُزل٤َٚ اُغٔب٢ُ  ٝئٕلاه االؽٌبّ اُغٔب٤ُخ

 (2001)ػجلاُؾ٤ٔل، 

خ ٕ ٣وكغ ٖٓ اُنائوأكواك أُغزٔغ ٖٓ ّأٗٚ أبّ ثبُلٕ٘ٞ ٝاُضوبكخ اُل٤٘خ ُلٟ ٛزٕٔ اإلئًٔب 

، ك٘ؾٖ ثؾبعخ ُؼ٤ٖ س اُجٖو١ اُؾبَٕ ك٢ أُلٕ ٝاُووٟاُزِٞ ٠اُغٔب٤ُخ ٝاُز٢ ثلٝهٛب رو٢ٚ ػِ

 . ث٘برٔزِي ؽٌ ك٢٘ ك٢ ر٤َ٘ن اٌَُْ اُؼبّ ُِج٤ئخ أُؾ٤ٞخ 

 الفن التشكيلي الليبي:

٠ُ اُؼٖٞه اُول٣ٔخ، ؽ٤ش رٞٞه رجؼب ُِظوٝف أُقزِلخ اُز٢ ئ٣وعغ اُلٖ اُز٢ِ٤ٌْ ا٤ُِج٢ 

 .ػ٠ِ أُ٘ٞوخ فالٍ ربه٣قٜب ا٣َُٞٞٓود 
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و٣و٤خ ٝاُوٝٓب٤ٗخ ٝاُج٤ي٤ٞٗخ ؿ٤ُج٤ب ؽٚبهاد ٓقزِلخ ًبُؾٚبهح اإل ٠ػِ رؼبهجذًٔب 

 صبه اُل٤٘خ ٝأُؼٔبه٣خ ك٢ ًض٤و ٖٓ أُلٕ .روًذ ثوب٣ب ٖٓ ا٥  ،ٍال٤ٓخٝاإل

ع٘ج٢ عؼِذ ٤ُج٤ب رؼ٤ِ ؽزالٍ األهٞبه اُؼوث٤خ كزواد اإلٔب ػبّذ ٤ُج٤ب ٓضِٜب ٓضَ ثو٤خ األً"

١ أٍٝ ٖٓ اُووٕ اُؼْو٣ٖ ُْٝ رظٜو فالٍ اُٖ٘ق األ ،ٝاٗزْو اُغَٜ ٝاُزقِق ،عزٔبػ٤خئروِجبد 

مُي ، ٕٝ رٌٕٞ ٓؾبٝالد كوك٣خأبٗذ ٓؼظْ اُزغبهة اُل٤٘خ الرؼل ٝ، كول ًثٞاكه ُؾوًخ ك٤٘خ ر٤ِ٤ٌْخ

٣لبك ئال ثؼل ئه ٓالٓؼ اُؾوًخ اُل٤٘خ ك٢ ٤ُج٤ب ، ؽ٤ش ُْ رزجِٞٝ ٗٞاك١ ك٤٘خأُؼلّ ٝعٞك عٔؼ٤بد 

ٝٓغ رٌٕٞ  ،ٖ اُل٘ب٤ٖٗ  ُلهاٍخ اُلٕ٘ٞ ثبُقبهط فالٍ ٜٗب٣خ اُق٤٘٤َٔبد ٝثلا٣خ اَُز٤٘٤بدٓغٔٞػخ ٓ

ِٞثٚ ك٢ اُلٖ، فن ًَ ك٘بٕ ٝو٣وٚ ٝأٍأٌ ْٗٞذ اُؾوًخ اُل٤٘خ ك٢ ٤ُج٤ب ٝٗبك١ اُوٍب٤ٖٓ ثٞواثِ

 .زِلخ ٝرأص٤واد ٖٓ اُج٤ئخ أُؾ٤ِخٍب٤ُت ٓقأكظٜود 

كٌبٕ  األٍب٤ُت،رغبٙ ٓؼبٕو، كز٘ٞػذ ئك٢  اُل٤٘خ ا٤ُِج٤خ فٞٞاد ُألٓبّٝفٞذ اُؾوًخ 

اُلٕ٘ٞ  ٠ْٜٝٓ٘ ٖٓ ًبٕ إلٝالػٚ ػِ ،أُٞاٜٗبٌّبُٜب ٝأٍ اُزواس ٝاُج٤ئخ اُْؼج٤خ ثٌبكخ ْٜٓ٘ ٖٓ ر٘بٝ

رغبٛبد ٍب٤ُت ٝاإلٓغٔٞػخ ٖٓ ٛإالء اُل٘ب٤ٖٗ األ ٠كٔب ًبٕ ٖٓ رج٘ أٍِٞثٚ،اُؼب٤ُٔخ رأص٤و ػ٠ِ 

 (4،3)ٌَّ .ٓغ ٓؼ٤ٞبد أُٞٙٞػبد أُؾ٤ِخ ب٠ٍِّٞة ٣زٔأاُؾل٣ضخ ك٢ اُلٖ ٖٓ فالٍ 

ٝأ٣ٚب اٗلوكد ٓغٔٞػخ ٖٓ اُل٘ب٤ٖٗ ثٔٔبهٍخ رغبهة ك٤٘خ عل٣لح ؿ٤و ٓأُٞكخ ػ٠ِ اَُبؽخ  

 (30،13، 2005ٓ)اُؼجل،  ."ُؾلاصخاُل٤٘خ ك٢ ٓؾبُٝخ ُٔٞاًجخ ٓب ٠َٔ٣ ثلٕ٘ٞ ا

 

 

 

 

 

 

 

 اُِٞؽخ ك٢ اُلٖ اُز٢ِ٤ٌْ ا٤ُِج٢:

 

ًزَجذ ٍٔبد أ، ؽ٤ش ٍِٞة اُٞوػأفزالكٜب ك٢ ئز٤ِ٤ٌْخ ا٤ُِج٤خ ر٤ٔيد ثز٘ٞػٜب ٝاُِٞؽخ اُ

ؽ٤بٕ ٝأفند ٤ٕبؿبد َٓزٔلح ٖٓ خ أُؾ٤ِخ ا٤ُِج٤خ ك٢ ًض٤و ٖٓ األهرجبٜٝب ثبُج٤ئئٜٛٔب أػل٣لح 

 ٍب٤ُت اُؾل٣ضخ ك٢ اُلٖ. األ

ك٢ ُٞؽبرْٜ هل ٣ٌٖٔ ر٤ٖ٘لٜب ٖٙٔ رغبٛبد ئٚ ٖٓ اُل٘ب٤ٖٗ ك٢ رج٢٘ الثأً ثال ٣قِٞ ػلك 

ُٝؼَ  ،ٍب٤ُتٝ ؿ٤وٛب ٖٓ األأٝ اُٞاهؼ٢ أٝ ا٤َُو٣ب٢ُ أٗٞجبػ٢ ٝ اإلأٍِٞة اُزغو٣ل١ ٝبه األئ

ٍب٤ُت اُز٢ هل ٗوٛب ك٢ ثؼ٘ اُِٞؽبد ُٜب ٝبثؼٜب اُقبٓ ٝا٤ُٔٔي ثؼٜٚب ٣ـٞٓ ك٢ ثؼ٘ ٛنٙ األ

 (6،5)ٌَّ ي ٝاُزؼج٤و.كٚبءاد إُِٞ ٝاُوٓ

341960 
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ٕ ٣ٔزِي ػ٤ٖ ٓلهثخ ّٝقٔ ُل٣ٚ أٍب٤ُت ٢ٌُ ٣زنٝهٚ أُْبٛل الثل ٝٝٛنا اُ٘ٞع ٖٓ األ 

ٜنا اُ٘ٞع ٖٓ اُلٖ ٛزٔبّ ثاإلٖٓ أُٔبه٤ٍٖ ُٜنا اُ٘ٞع ٖٓ اُلٖ، هل ٣ٖؼت ُـ٤و مٝ صوبكخ ك٤٘خ أٝ 

 .هواءرٚ ٝرنٝهٚ

 ػالقت الجوهىر باللىحت التشكيليت في الوجتوغ الليبي:

 شكاليت قزاءة اللىحت:إ

  ٝصوبك٤ًب عزٔبػ٤ًبئ٣ؼب٢ٗ ٜٓ٘ب أُٞاٖٝ ا٤ُِج٢  ن١ٌّب٤ُبد ك٢ أُغزٔغ ا٤ُِج٢ اُرزؼلك اإل

ػٔبٍ اُل٤٘خ ٌّب٤ُٚ هواءح األئُٝؼَ  ،ود ثٜب اُجالك ٓ٘ن ػوٞك ٖٓ اُيٖٓك٢ ظَ ظوٝف ٓ هزٖبك٣ًبئٝ

٤ٔٛخ أاٌُض٤و  ٌّب٤ُبد اُضوبك٤خ اُجٖو٣خ ٝاُز٢ ٣غ٢َٜٛٝ ٖٓ اإل اإلٌّب٤ُبد،ٛنٙ  ٟؽلئٝرنٝهٜب 

رنٝم اُِٞؽبد ٝاألػٔبٍ اُل٤٘خ ٝكهٝٛب ك٢ اُوه٢ ثبُٔغزٔغ ٝرَْٜ ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ اُؾٍِٞ ٌُِْٔالد 

 أُغزٔغ.    اُ٘ل٤َخ ٝاُزوث٣ٞخ ٝاُضوبك٤خ اُز٢ ٣ؼب٢ٗ ٜٓ٘ب

ٓبّ أُ٘غي اُل٢٘ ػبعي٣ٖ أب٤ُخ ثٖو٣خ ًج٤وح ٝٓؼولح رغؼِ٘ب ٌّئػٔبٍ اُل٤٘خ ٣ؼل ٕ رنٝم األئ

ك٤٘ب  ٕ ّبٛل اُغٜٔٞه  ٓؼوًٙبإٔ رٖبكف ٝأ٣برٚ ٝئكهاًٚ عٔب٤ُب، ُٝٞ كوٙ٘ب ثػٖ كْٜ ٓؾزٞ

رغبٙ ئو ٝكٝه أُزِو٢ ٢ِ ا٤ُِج٢ أُؼبٕكبٕ أُززجغ ُِلٖ اُز٤ٌْ  ،٣ؾز١ٞ اُؼل٣ل ٖٓ اُِٞؽبد اُز٤ِ٤ٌْخ

٠ُ ئُلٖ ٝاُغٜٔٞه ٝاُن١ ٣ٌٖٔ ر٤ٖ٘لٚ ٛنا اُلٖ ٣غل إ ٛ٘بى ٓب ٣ٌٖٔ ٓالؽظزٚ ؽٍٞ اُؼالهخ ث٤ٖ ا

 كئبد ٓقزِلخ ٗؾٞ هواءح اُِٞؽخ اُز٤ِ٤ٌْخ :

:روزٖو اُِٞؽخ اُز٤ِ٤ٌْخ عٔب٤ُب ػ٘ل كئخ ٖٓ اُغٜٔٞه ك٢ ٓلٟ اُلهخ ٝأُوبهثخ ٖٓ  أواًل -

 اُٖٞهح اُلٞرٞؿواك٤خ :

ٝ اُِٞؽخ أٗٞجبع ٗؾٞ اُؼَٔ اُل٢٘ ئكواك أُغزٔغ ا٤ُِج٢ ٝعٞك أ٣الؽظ ُلٟ اٌُض٤و ٖٓ  

ثواى اُزلب٤َٕ ثؾ٤ش رٚب٢ٛ اُٖٞهح ئ٢ ٓلٟ اُلهخ ك٢ ٜٗب روبً كأاُز٤ِ٤ٌْخ اُغ٤لح ك٢ 

ػغبة ٠ُ اُٖٞهح ٗبُذ اإلئواك٤خ ك٢ أُؾبًبح ٝاُ٘وَ اُؾوك٢، كٌِٔب ًبٗذ اُزلب٤َٕ أهوة اُلٞرٞؿ

ِٖٞهح ٕ اُِٞؽخ ٛلكٜب ٤ٌُ رو٤ِل ُأ.. ٛ٘ب ٣ٌٖٔ اُوٍٞ  ٍبً  روبً ه٤ٔخ اُِٞؽخ ك٤ً٘باأل ٝػ٠ِ ٛنا

ٍِٞة ٝاُٞوػ، هل ٗٞاكن ٤ُت ؿ٤و ٓأُٞكخ ُل٣٘ب ٖٓ فالٍ األٍبأٝ أٌُٖٝ ٛلكٜب رول٣ْ ٓٞٙٞػبد 

، ٝٛ٘ب ٣ٖ٘ق فجواء ػغبة ػ٘ل أُزِو٢ٍِٞة ر٘بٍ اإلِٞؽبد اُز٤ِ٤ٌْخ أُ٘لنح ثٜنا األٕ اُأػ٠ِ 

ٞاهغ ٝهلهح ػب٤ُخ ك٢ اُزؾ٤َِ ٤ّبء ٝٓؾبًبح إٌُٞ ٜٓبهح ك٤٘خ  ك٢ رو٤٘خ ٗوَ االاُلٖ ٓ٘زغ٤ٜب ثأْٜٗ ٣ِٔ

ل٣خ ال رزؼلٟ أُٜبهح ك٢ ٌُٖٝ رجو٠ ك٢ ٗظوٗب أػٔبٍ رو٤ِ ،يط إُِٞ ػ٠ِ ٍٞؼ اُِٞؽخفز٤به ٝٓٝاإل

 .اُز٘ل٤ن

ٜل ثٌَْ ٝ أُْأهح رغؼِْٜ هبكه٣ٖ ػ٢ِ رو٤ِل اٍُِٖٞٞة ٣ٔزٌِٕٞ ٕلبد كإٔؾبة ٛنا األ

 .ٖجو ،  اُزو٤ًي ، كهخ أُالؽظخ () اُز٤ٜئخ ، آُز٘ب٢ٛ  ٖٝٓ ٛنٙ اُٖلبد 
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، ٍِٞةق ػ٘ل ٛنا اُؾل كوٜ  ٖٓ ٗبؽ٤خ األٕ اُِٞؽخ اُل٤٘خ ال رزٞهأ٠ ُئٛ٘ب ػ٤ِ٘ب ر٤ٙٞؼ 

رو٤٘بد ٕ ٣ولٜٓب اُل٘بٕ كٜ٘بى ُٞؽبد ر٤ِ٤ٌْخ رزٖٚٔ ٓؼبُغبد ٝاٍب٤ُت اُل٤٘خ ٓزؼلكح اُز٢ ٣ٌٖٔ كبأل

 .ر٤ِ٤ٌْخ ٝرؼجو ػٖ ٓٞٙٞػبد ٓقزِلخٓقزِلخ ػ٠ِ ٍٞؼ اُِٞؽخ رٚغ ُِٔزِو٢ ؽِٞال 

 : أُؼ٠٘ اُزؼج٤و١ ُِٞؽخ اُز٤ِ٤ٌْخ : ثانيا -

كواك أُغزٔغ اُؾ٤وح ػ٘ل ْٓبٛلح اُِٞؽبد اُل٤٘خ) اُِٞؽبد اُجؼ٤لح ػٖ اُٞاهؼ٤خ (   أ٣٘زبة 

ٓضَ ٛنٙ اُؾبالد هثٔب ال  رؼجو اُِٞؽخ ؟ ٝك٢كٌض٤و ٓب ٣جبكه  ثٞوػ ٍإاٍ ػٖ اُزؼج٤و .. ػٖ ٓبما 

ُْ ٣وٖل اُل٘بٕ اُزؼج٤و  ،، هثٔب اُِٞؽخ ال رؼجو ػٖ ٢ّء إٔاًلعبثخ ّبك٤خ ٖٓ ٓ٘زظ اُؼَٔئ٣غلٕٝ 

ُٔؼبُغخ اُزو٤٘خ ػ٠ِ ُٞإ ٝاكؼ٘لٓب  رٌٕٞ األ ،كبُِٞؽخ ٓؾٌٞٓخ ؽَت هؤ٣خ اُل٘بٕ ،١ ٢ّءأػٖ 

ٍخ اُغٔب٤ُخ ٝرالٌٓ عٞاٗت قبٝت اُٞعلإ ٝرْجغ اُؾبػٔبٍ ٗغلٛب رك٢ ٓضَ ٛنٙ األ، ٍٞؼ اُِٞؽخ

ٝ ػ٘بٕو رؼج٤و٣خ أاُِٞؽخ رؾز١ٞ هٓٞىا ٕ رٌٕٞ أفوٟ ُلٟ أُزِو٢، ك٤ٌِ ثبُٚوٝهح أػل٣لح 

ٝاُجٜغخ اُز٢ رٚل٤ٚ  ٍزٔزبع ثبُو٤ْ ا٤ُِٗٞخ، ك٤ٌل٢ أُْبٛل اإلعزٔبػ٤خ ٓبئٝ ه٤ٚخ أرؼبُظ ٌِْٓخ 

، و٢ ث٤ٖ أُزِو٢ ٝأُ٘زظ اُز٢ِ٤ٌْ، ك٢ٜ رلبػَ ٝرٞإَ ؽو٤ص٘بء رأِٓٚ ُِٞؽخ اُل٤٘خئػ٤ِٚ ثٖو٣ب 

 ؽَبًٍبئٝاُقبٓخ ثؾ٤ش رإصو ك٤٘ب ٌٝٗزَت  كزٌٖٔ ٜٓبهح اُل٘بٕ ك٢ ٓلٟ هلهرٚ ك٢ رٞظ٤ق إُِٞ

ٝ ُل٣ٚ صوبكخ أال ٖٓ ٣ٔزِي ػ٤ٖ ٓلهثخ ئ٤ُٚ ئػٔبٍ ال٤ٔ٣َ رغبٙ اُؼَٔ، ٝٛنا اُ٘ٞع ٖٓ األئعٔب٤ُب ُٝنح 

 .ُٜنا اُ٘ٞع ٖٓ اُلٖ ٖٓ أُٔبه٤ٍٖٝ أك٤٘خ 

 : ّؼٞه أُزِو٢ ثبُـٔٞٗ ارغبٙ اُِٞؽبد اُل٤٘خ :ثالثًا -

ِٞؽبد اُز٤ِ٤ٌْخ ٝاُز٢ رؾز١ٞ رغبٙ اُئً اُـ٤و ٓزق٤ٖٖٖ ك٢ اُلٖ ٣ْؼو ًض٤و ٖٓ اُ٘ب

َ ّؼٞها ٓجٜٔب ٜٗب رؾٔأك٢  ،ُٞإ ٝأَُبؽبد أُؼبُغخ ػ٢ِ ٍٞؼ اُِٞؽخػ٠ِ ف٤ِٜ ٖٓ األ ٓضاًل

ٍب٤ُت كالالد ك٢ اُؾو٤وخ ٣ؾَٔ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ األٗٚ أِٞة ٛنا اُلٖ، هؿْ ٍأك٢ كْٜ ُـخ  ؿبًٓٚب

 ٗؾبء اُؼبُْ ٝريفوأك٢ ٓقزِق  رول٣وًا ٓضَ ٛنٙ اُِٞؽبد ػبكًح ٠ٝٓؼبهف ال ؽلٝك ُٜب، رِو

 ػٔبٍ .أُؼبهٗ ٝأُزبؽق ٖٓ ٓضَ ٛنٙ األ

 رغبٙ اُلٖ اُز٢ِ٤ٌْ .    ئاُ٘لٞه اُؾبَٕ ا٤ُّٞ ك٢ ٓغزٔؼ٘ب ٝٛنا هثٔب رَجت ك٢ 

ٔؼ٘ب فالٍ ٓؾبُٝخ ٓوؽِخ هواءح ٌّب٤ُبد اُز٢ رٖبكف أُْبٛل ك٢ ٓغزٝٛنٙ ٖٓ اإل

عزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ عؼِذ عَ ٕ اُظوٝف اإلأٍجبة ٛ٘ب، ك٤جلٝ ٕ ٗٞهك األأخ ٣ٌٖٝٔ ػٔبٍ اُل٤٘األ

ؽبد اُز٤ِ٤ٌْخ ثٖلخ ػٔبٍ اُل٤٘خ ثٖلخ ػبٓخ ٝاُِٞٗؾٞ األ كواك أُغزٔغ ا٤ُِج٢ ال ٣ؼ٤وٕٝ ثباًلأ

، ٝأُإٍَبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ رٌبك ر٘ؼلّ ٛزٔبّخ اُضوبك٤خ ك٢ اُجالك ُْ رِو٢ اإل٢ُ إ اُج٤ئئهثٔب هاعغ  ،فبٕخ

ٗ٘ب ٗؼ٤ِ ك٢ ئ٣ٚب ٣جلٝ أعٞاء ُألْٗٞخ اُل٤٘خ أُقزِلخ. أُ٘بٍجخ ُزؼِْ اُلٕ٘ٞ ٝر٤ٜئخ األك٤ٜب اُج٤ئخ 

ٝ أوبّ ك٢ ثالكٗب ٝه٤َِ ٖٓ ٣زبثؼٜب ٢ٛ رِي أُؼبهٗ اُز٢ ر، ه٤ِِخ ثلاع٤ٔٛخ اإلأٝ رؼ٢ أث٤ئخ ال ر٢ٔ٘ 

ٌّب٤ُخ ك٢ ئٖٓ أُضول٤ٖ ٝٛنا ثلٝهٙ رؼل روزٖو ػ٠ِ اُل٘ب٤ٖٗ ٝاإلػال٤٤ٖٓ ٝه٤َِ  ، ك٢ٜ ػبكًح٣يٝهٛب

 .ع ٖٓ اُلٕ٘ٞ ػ٠ِ ؽ٤بر٘ب ٝٓغزٔؼ٘بكهاى ٛنا اُ٘ٞئ

، ٝهل رٌٕٞ فوٟٖٓ اُزوك٤ٚ ًـ٤وٛب ٖٓ اُلٕ٘ٞ األ كبُِٞؽخ هل رٌٕٞ ُِجؼ٘ ٓغوك ٗٞع

، ٌُٖٝ ه٤َِ ْٛ ٖٓ ٣وٟ اُِٞؽخ ٝ أٌُزتاصبس أُ٘يٍ أِجؼ٘ ا٥فو ٓغوك هٞؼخ ك٣ٌٞه ٖٙٔ ُ

 .ػ٠ِ أُْبٛل ٝه٤ٔخ ك٤٘خ ٝعٔب٤ُخ ٗؼٌبًئٕ اُِٞؽخ هثٔب رٌٕٞ أفو ػ٤ٔن ٝآٓ٘ظٞه اُل٤٘خ ٖٓ 

ػزوبك ؿ٤و اُلٖ ٝإٔجؼ اإل ٟفوأ٠ُ ٓغبالد ئرغبٙ اٌُض٤و٣ٖ ئكـ٤بة اُضوبكخ اُل٤٘خ ٗزظ ػ٘ٚ 

 .٤ٔٛخأٞٗٚ ٖٓ أٌُب٤ُبد اُز٢ ٤َُذ ُٜب اَُبئل ػٖ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُلٖ ك٢ ً
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 ر٢ : ُٔزِو٢ ك٢ ٓغزٔؼ٘ب ا٤ُِج٢  ك٢ ا٥ٌّب٤ُبد اُز٢ رٞاعٚ إ ٗٞعي اإلأٝٛ٘ب ٣ٌٔ٘٘ب 

 بها هؤسساث الثقافت في الذولت: ًشكالياث تؼنإ:  واًلأ

 ر٢:ٝرَْٔ ا٥ 

ؽلٝس ٠ُ ئأُزِو٢ ٝاُز٢ ثلٝهٛب رٞك١  ُٟل ، ٢ٛٝ ػلّ ٝعٞك صوبكخ ك٤٘خاُل٤٘خ٤ٓخ األ -

٠ِ أُْبٛل اُؼبك١ كوٜ ثَ ٗوٟ كهاى ٓؾز٣ٞبرٚ ٝٛنا ال ٣وزٖو ػئٝ أ ،ٌِْٓخ ػلّ كْٜ اُؼَٔ اُل٢٘

ىٓخ أبة رجلٝ ٓزوأًخ ٓغ اُيٖٓ ُز٘زظ ٤ٓخ رٞبٍ اٌُض٤و ٖٓ أُزؼب٤ِٖٓ ك٢ ٓغبٍ اُضوبكخ ٝمُي ألٍجاأل

 . اُوواءح اُجٖو٣خ ك٢

ُِلٖ اُز٢ِ٤ٌْ ٝاُل٘بٕ  ٓإٍَبد اُلُٝخ أُؼ٤٘خ ثٜنا أُغبٍ ُٔوٞٓبد اُوػب٣خ رلزول  –

 .ٗزبط اُل٢٘ ػ٘ل اُل٘بٕ ا٤ُِج٢خ اإل، ٓٔب ٗزظ ػ٘ٚ هِاُز٢ِ٤ٌْ

 .ؼوٗ أُغٜيح ُؼوٗ اُ٘زغبد اُل٤٘خهِخ ٝعٞك هبػبد اُ -  

 .ثلاػبد ك٘ب٢ٗ اُٖٞٝئخ اُز٢ رؼوٗ ٤رلزوو اُلُٝخ ُٔزبؽق ُِلٕ٘ٞ اُغ٤ِٔخ أُؾِ - 

 .ٗزبط اُل٢٘هرلبع رٌِلخ اُقبٓبد ٝأكٝاد اإلئ – 

 .أُإٍَبد اُز٢ رٜزْ ثٜنا أُغبٍ ٝأه٤ِِخ ٢ٛ رِي اُغٔؼ٤بد  -

 .ػ ك٤ٜب ٓٞٙٞػبد ػٖ اُلٖ اُز٢ِ٤ٌْػلّ رٞك٤و ث٤ئخ صوبك٤خ رٞو -

 .  ؽو٤و٤٤ٖاُجالك ػلّ ظٜٞه ٗوبك كٖ ٗزظ ػٖ هِخ اُؾواى اُل٢٘ ك٢  -

ؼبهٗ هبٓخ أُئبُضوبكخ فٜٞ ٝاٙؾخ ثقٖٞٓ ٓٞاػ٤ل ال ٣ٞعل ُلٟ أُإٍَبد أُؼ٤٘خ ث-

 .  ٛزٔبّ ثٜباإل ٝأاُل٤٘خ 

  شكالياث تؼنً بها وسارة التزبيت والتؼلين:إ: ثانيًا

ٛزٔبّ ثبُلٕ٘ٞ ٝاُزنٝم ثبإل ،٣ٞعل هٖٞه ك٢ ٓغزٔؼ٘ب ٖٓ أَُإ٤ُٖٝ ك٢ اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ -

ٍب٤ٍخ ٜٓ٘ب ٝرو٤ِٔ واؽَ اُزؼ٤ِْ أُقزِلخ ٝثقبٕخ األٛٔبٍ ٓٞاك اُلٕ٘ٞ ك٢ ٓئ)   ٓضاًل، اُل٢٘

فوٟ ًبُزوث٤خ ا٤ٍُٞٔو٤خ ٛٔبٍ أُٞاك اُل٤٘خ األئ٠ُ عبٗت ئهٛب ك٢ ث٘بء ّق٤ٖخ أُزؼِْ كٝ

ع٤بٍ ٖٓ أُزؼ٤ِٖٔ كبهل١ اُؾٌ اُغٔب٢ُ ٝاُزنٝم اُل٢٘ أ٢ُ رقو٣ظ ئاك١ مُي ، ٝأَُوؽ٤خ

 ٤ٓخ اُل٤٘خ ( ٖٝٓبث٤ٖ ثبأل

ؽ٤ش ٣٘ؼٌٌ  ،عزٔبػ٤خ ٝاُزوث٣ٞخ ك٢ ٓغزٔؼ٘ب ؽٍٞ اُل٣ٕٞ٘ٞعل هٖٞه ك٢ اُزْ٘ئخ اإل   -

١ ٗٞع ٖٓ أاٝ ٓغزٔغ  ال ٣ٞعل ثٚ ع٤بٍ ثأًِٜٔب كؼ٘لٓب ٣ْ٘ئ اُٞلَ ك٢ ث٤ئخ أٛنا اُوٖٞه ػ٠ِ 

ٝ أ  ٝ ٝج٤جًبأ ٝ ٓؼًِٔبأ ٕجؼ ٜٓ٘لًٍبإٔ ئٛزٔبّ ثبُلٖ ٝاُغٔبٍ، ٖٓ اُٞج٤ؼ٢ ٝػ٠ِ ٓو ا٤َُٖ٘ ٝاإل

ظبكوٙ أٌٛنا روث٠ ٓ٘ن ٗؼٞٓخ   ،ٝ ه٤ٔخأ  ٛزٔبًٓبئاُقجوح  اُغٔب٤ُخ ٝال ٣ؼ٤و ُِلٖ ، ٗغلٙ ٣لزول َٓإاًل

 ٕ ٤ٌُ ُِلٖ ه٤ٔخ ك٢ اُؾ٤بح . أػ٠ِ 

اُز٢ رجزؼل  رؼزٔل أُ٘بٛظ أُووهح ثبُٔواؽَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ػ٠ِ ٤ًٔخ ًج٤وح ٖٓ أُٞٙٞػبد  -

زت اُلها٤ٍخ ؿ٤و ٖٓٔٔخ ُز٤ٔ٘خ ٣ٚب أُ٘بٛظ ٝاٌُأُلٟ اُزال٤ٓن، ثلاػ٤خ ػٖ ر٤ٔ٘خ اُولهاد اإل

 .ثلاعاإل
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ٌ ٝاُٞوم اُزوث٣ٞخ أَُبػلح ػ٢ِ كاء اُلؼبٍ ك٢ اُزله٤ِٔ٣ٖ ٣٘وْٖٜ األثؼ٘ أُؼ -

 .ًزْبف أُٞاٛت ٝر٤ٔ٘زٜبئ

 الحلىل الووكنت لتذوق وقزاءة اللىحت التشكيليت: 

 آ٤ُخ اُزِو٢:

ًًأاءح اُ٘ٔ اُجٖو١ اُز٢ِ٤ٌْ رؼزٔل هو     ػ٠ِ آ٤ُخ اُزِو٢ ٝاُولهح ػ٠ِ اُلْٜ     ٍب

٢٘ ٝكن هؤ٣زٚ، ٣ٝلَو اُزِو٢ ثبَُ٘جخ ُِٔزِو٢  ثؾ٤ش ٣َزٞػت ًَ اُزلب٤َٕ اُز٢ ٣ؾز٣ٜٞب  اُؼَٔ اُل

ٝبه ثٖو١ ئػزجبه اُؼَٔ اُل٢٘ هبئْ ػ٢ِ اٞإَ ث٤ٖ أُزِو٢ ٝاُؼَٔ اُل٢٘ ثٗٚ اُزلبػَ ٝاُزأػ٠ِ 

ئ ثبألكٌبه ٝأُؼبُغبد اُز٢ ثلٝهٛب رَْٜ ك٢ ثؼش اُزأص٤و اُغٔب٢ُ ٖٓ فالٍ اُؼالهبد ٝاُؼ٘بٕو ِٓ

 ٝرٚبكًا ٝئ٣وبػًب ٝاُز٢ رؾلس ر٘بؿًٔب ،اُزؼج٤و٣خ ٝا٤ُٖؾ اُز٢ ٕبؿٜب اُل٘بٕ ػ٠ِ ٍٞؼ اُِٞؽخ

١ خ كافَ اُ٘ٔ اُجٖو٠ُ ٗوبٛ ٤ٚٓئئثلاػ٤خ روّٞ ػ٠ِ إٍُٞٞ ئثزٌبه ئ٢ٛٝ آ٤ُخ   َٗغبًٓبئٝ

ًزْبف ك٢ ًَ ٌٕٓٞ ٝػٖ٘و ٖٓ ٓلوكاد ٝعَٔ اُ٘ٔ اُجٖو١ اُز٢ِ٤ٌْ اإل ٠ػِٝهلهح كبئوخ 

 .َٗب٤ٗخ  ٝكٌوح عٔب٤ُخئُوٓٞى أُٞؽ٤خ ٝأُؼجوح ػٖ ؽبُخ ٝرؾل٣ل ا

ال رٞعل هٞاػل صبثزخ ٝٝاٙؾخ ٣ٌٖٔ ه٤بٍٜب ػ٠ِ اُِٞؽخ ُزؾل٣ل ئما ًبٗذ ع٤لح أٝ ٤ٍئخ، كبُِٞؽخ "

ػ٤٘ي ػٜ٘ب، ّؼٞه ه١ٞ ٤ٍغزبػ هٝؽي ٣ٝٚوة ثبُؼبٝلخ ك٢ أػٔبم اُغ٤لح ُٖ ٣ٌٔ٘ي إٔ رؾٍٞ 

هِجي، ّؼٞه ٣٘لزؼ ُٚ هِجي ٝػوِي، ٣ِٔإى ثبُغٔبٍ اُٞاٙؼ أٝ اُوٓي١، أُلّٜٞ أٝ اُـبٓ٘. اُلٖ 

اُؼظ٤ْ ٣زوى ك٢ أُْبٛل كٌوح أٝ ّؼًٞها، ٣زق٠ٞ اٍزقلآٚ ألٍِٞة أٝ رو٤٘خ أٝ ٜٓبهح ٤ُزَجت ك٢ 

ٛ ك٢ ػوَ أُْبٛل ٝهِجٚ؛ كؾز٠ ُٞ ًبٗذ كٌوح اُؼَٔ اُل٢٘ ع٤لح ئؽلاس هله ًج٤و ٖٓ اُْ٘ب

 ٝأُٜبهاد أَُزقلٓخ ُز٘ل٤نٙ ٓٔزبىح، ئال إٔ اُـوٗ ًِٚ ٖٓ اُلٖ ٛٞ ر٤َٕٞ كٌوح أٝ ّؼٞه.

ّٕ ئصبهح اُلٌو ٖٓ اُْوٝٛ األٍب٤ٍخ ُِغٔبٍ ٓغ ر٣ٌٖٞ اُِٞؽخ ٝئ٣وبع األُٞإ ثٜب ٝر٘بٍوٜب، ٍُٜٝٞخ  ئ

ُّ ثبألٍبً ٛنا اُواثٜ اُوٝؽ٢ ث٤ٖ اُل٘بٕ ٝأُْبٛل ٛٞ ؽوًخ اُؼ٤ٖ ث٤ٖ أهعب ء اُِٞؽخ، ٌُٖٝ ٣ظ

٠َّ ٓؼ٤به اُٞاهؼ٤خ ك٢ اُِٞؽخ ٌُٖٝ ٣زٚبكو ٓؼٜب اُجَبٝخ، كأكَٚ اُل٘ب٤ٖٗ  أُؼ٤به. ٗؾٖ ال ٗزق

٠َّ ك٤ٜب اُزلوك ك٢ اُزو٤٘خ إلهبٓخ هاثٜ ه١ٞ  رجو٠ ُٞؽبرْٜ ث٤َٞخ، ر٘وَ كٌوح ٝاؽلح ثلٕٝ رؼو٤ل، ٣زق

 (2017)ٓغل١،  ."َٜ إٍُٞٞ ُِْٔبٛلٍ

ٖٝٓ أٛلاف اُزنٝم اُل٢٘ ٢ٛ ئًَبة أُزؼِْ صالصخ أٗٞاع ٖٓ اَُِٞى ٢ٛٝ اُزول٣و ٝاُزؼبٝق "

ٝاإلؽَبً اُز٢ رَبػلٙ ػ٠ِ اإلٍزٔزبع ثبُؼٞآَ اُغٔب٤ُخ ك٢ اُلٖ ٝاُج٤ئخ، ٣ٌٖٝٔ ُٔ٘بٛظ اُلٕ٘ٞ إٔ 

ٜب، ػ٠ِ ٓؼوكخ اُقٖبئٔ اُغٔب٤ُخ ك٢ اُج٤ئخ أُؾ٤ٞخ ثٚ ٝٓالؽظزٜب ٝرؾ٤َِ ه٤ٔزرَبػل أُزؼِْ 

  (Wilson, 1971, p. 100) ."رغبٜٛبٝاُزَٕٞ ئ٠ُ ر٣ٌٖٞ ػبٝلخ 

٤ش ٣ؾلك اُجؼ٘ مُي ك٢ ػلح كزنٝم اُؼَٔ اُل٢٘ ال ٣زغبٝة ٓؼٚ ًَ اُ٘بً ثلهعخ ٝاؽلح ؽ

 ٜٛٔب:اػٞآَ 

 صوبكخ أُزِو٢ ٝكهعخ ٓؼب٣ْزٚ ُِؼَٔ اُل٢٘.   -1

 رؼبٝق أُزِو٢ ٓغ اُؼَٔ اُل٢٘. -2

 اُؾبُخ أُياع٤خ ُِٔزِو٢ ٝهذ رِو٢ اُؼَٔ اُل٢٘. -3

ٕ اُلٕ٘ٞ ػبٓخ  إل فوٟ ٗظوًآٖ اُلٕ٘ٞ ٗغلٙ ٓزنٝم ُِلٕ٘ٞ األ ٕ أُزنٝم ُلٖأٝالّي     

زِو٢ ُِغٔب٤ُبد ك٢ ٗغلٛب ٓورجٞخ ثؼٜٚب اُجؼ٘، ٝػ٘ل هؤ٣خ أُ ،فزِلذ ٍٝبئَ اُزؼج٤وأٜٓٔب 

٤ُخ ُِْٔبٛل ٝأَُبد ٍزغبثزٚ اُغٔبئرغبٛٚ ٗؾٞ اُؼَٔ اُل٢٘ ٝئ ٗٚ ٣ٔو  ثٔٞاهق رؾلكااُؼَٔ اُل٢٘ ك

 ٝ ًٔب ٣واٛب اُجؼ٘ ٓواؽَ اُزنٝم اُل٢٘ ٢ٛٝ:أر٤خ ٝأُالٓؼ ا٥
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 التىقف:

ل٤٘خ عؼِزٚ ٣زٞهق ػٖ رغبٙ اُِٞؽخ اُئٗزجبٛٚ ئعنثذ ؾظخ اُز٢ اٍزٞهلذ أُزنٝم ٢ٛٝٝ اُِ      

ٌِْٔخ اُغٔب٤ُخ ك٢ ُؾظخ رأَٓ، رٖجؼ ك٤ٜب ٓبّ اُأٍزـوام ك٢ ؽبُخ أُْبٛلح عَ اإلأاُزل٤ٌو ٖٓ 

٢ُ ئٗزجبٙ ٝاُزِٞغ ثبُؾٞاً ٝاُج٤ٖوح لا٤ٗبد ٢ٛ ا٤َُٔٞوح ٝاُز٢ رْل اإلؽب٤ٌٍ ٝأُْبػو ٝاُٞعاأل

 اُؼَٔ اُل٢٘.

 الؼشلت:

ٝػيُٚ ػٖ اُؼبُْ أُؾ٤ٜ ثٚ  ،ٗزياع أُزِو٢ ٖٓ رل٤ٌوٙئرزٔضَ ك٢ هلهح اُؼَٔ اُل٢٘ ػ٠ِ 

 ٣ٖٝجؼ اُؾٞاه ٝاُزلبػَ ٓغ اُؼَٔ اُل٢٘ ًٌَْ ٕٝٓٚٔٞ عٔب٢ُ.

 

 حساص:اإل

ٗزجبٛٚ ٝؽٞاٍٚ ٝعؼِزٚ ئصبهد أٓبّ ظبٛوح أاالٗلؼب٤ُخ ُِٔزِو٢ ّٝؼٞهٙ ثأٗٚ ٢ٛٝ اُؾبُخ 

اُزٞإَ ٓغ ػ٘بٕوٛب ؾش ػٖ اُ٘وبٛ ا٤ُٚٔئخ ك٢ اُؼَٔ اُل٢٘ ٣َٝزغ٤ت إلكهاًٜب ٖٓ فالٍ اُج

 ثلاػ٤خ ٢ٌُ رَْٜ ك٢ اُوكغ ٖٓ اُنائوخ اُجٖو٣خ ُل٣ٚ.ٌٝٓٞٗبرٜب اإل

 الطابغ الؼاطفي والىجذاني:

َٓزٔل ٖٓ اُل٘بٕ اُن١ ٣ؾَٔ ٖٓ  ٝٝعلا٤ًٗب ػبٝل٤ًب ٣ؾَٔ اُؼَٔ اُل٢٘ ك٢ ٓٚٔٞٗٚ ٝبثؼًب

 ٕلبرٚ اُؼبٝل٤خ اُٖبكهخ ٝاُٞعلإ اُٖبكم اُؾ٢ ٓب ٣ض٤وٙ ٛنا اُؼَٔ ٖٓ مًو٣بد ُلٟ أُزِو٢، ًِٜب

 ٝ ٣جزؼل ػ٘ٚ.أػٞآَ رغؼَ أُزِو٢ ٣زؼبٝق ٓؼٚ 

ٝال إٔ ٗٞٙؼ أػ٤ِ٘ب  ،أُزِو٢ ٟػٔبٍ اُل٤٘خ  ُل٣غبك ؽٍِٞ ُظبٛوح ػلّ رنٝم األئُٝخ ُٝٔؾب

عَ روو٣ت أَُبكخ ث٤ٖ أك٢ هواءح اُِٞؽخ ٝاُز٢ ظٜود ٖٓ  ٕ رَْٜأظو٣بد اُز٢ ٣ٌٖٔ ْٛ اُ٘أ

  .اُِٞؽخ اُل٤٘خ ٝأُزِو٢

 ولً:النظزيت األ

ٕ ٝظوٝكٚ اُ٘ل٤َخ ٝاُزوث٣ٞخ ٣وٍٞ ٛو١ ث٤وّٝٞ: إ ٗووأ اُِٞؽخ ك٢ ٙٞء ٓؼوكخ ؽ٤بح اُل٘ب

ٗغل ك٢ ؽ٤بح ك٘بٕ هٝػخ ا٤ُٖٔو ألٗ٘ب  ،ٗؼٌبً مُي ػ٠ِ ك٘ٚئهزٖبك٣خ، ٝٓلٟ عزٔبػ٤خ ٝاإلٝاإل

ه٠ٖ رؼج٤و ػٖ أما ًبٕ اُلٖ ٛٞ ئٝ ،ٛج٤ٖ ٣زلغو ػ٠ِ اُلٝاّ ٖٓ اُؾ٤بح، كبُلٖ ػ٘ل أَُٞٗب٢ٗاإل

ُٝئي أُجلػ٤ٖ ٖٓ ِٗزو٢ أ٢ٖ ػٖ ؽ٤بح ٗٚ ال ٓلو ػ٘ل اُزوأ٣ٚب، ٝأكاٗٚ ٗزبط ُزِي اُؾ٤بح  ،اُؾ٤بح

 ٞ.ٔبُْٜ ٓضَ أُوأح ك٢ ؽ٤بح ث٤ٌبٍثأػ

 نيت :النظزيت الثا

ٗٚ ًٔب ٣ٌٕٞ اُؼَٔ اُل٢٘ ػٔبٍ اُل٤٘خ ُلْٜ ٓجلػٜب إلٛنا هأ١ ٣وٍٞ ثٚوٝهح كهاٍخ األ

ٝ إٔ ٤ٍوح اُل٘بٕ أٝ ،ٕ ٣لٖؼ ُ٘ب ػٖ ٝعٚ ٕبؽجٚإٔ أُٞٙٞع اُغٔب٢ُ ٖٓ ّأٗٚ ئٝ ،٣ٌٕٞ اُل٘بٕ

١ ٣ْٜل ُ٘ب ثؼجوو٣زٚ ٣ٝلُ٘ب ٕ ػِٔٚ اُل٢٘ ٛٞ اُناُزؼوف ػ٤ِٚ إل ٠برٚ ٤َُذ ٢ٛ اُز٢ رَبػل ػِؽ٤

 َٗب٤ٗزٚ.ئػ٠ِ 
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٘بى ًبألصو ، ثَ ٛٞ ثٔ٘يُخ ثِٞهح ُٜب ٤ٌُٝ ٢٘ٛ ٤ٌُ روعٔخ مار٤خ ُؾ٤بح اُل٘بٕكبُؼَٔ اُل

 ػٔبهٚ.أ٢ هأ١ اُل٘بٕ ٣ٝؼجو ُ٘ب ػٖ ْٓبػوٙ ٝأؽب٤ٍَٚ اٌُبٓ٘خ ك ٠اُل٢٘ اُن١ ٣ِٞؼ٘ب ػِ

غيأ ٝاُن١ ٕله ُٜبّ اُن١ ال ٣زٕ ٣ؼجو ػٖ اإلإٔ ٜٓٔخ اُؼَٔ اُل٢٘ ٢ٛ ئٝهل هأٟ ًوٝرْخ 

 .ػٖ ّق٤ٖزٚ ثٌبِٜٓب

ٛبئِخ ٣ٝ٘لكغ  ػزجو كو٣ٝل اُلٖ ثٔ٘يُخ ا٤ُٔلإ اُٞؽ٤ل اُن١ ٓبىاٍ اُل٘بٕ ٣ؾزلظ ك٤ٚ ثولهحأٝ

ل٤٘خ ٓؼجوح ػٖ ػٔبُٚ اُأبد، كزبر٢ ّجبع رِي اُوؿجئٗزبط ٓب ٣ْجٚ ئ٢ُ ئ اُالّؼٞه٣خثزأص٤و هؿجبرٚ 

 هَٗذئكالٓ٘ي ِٝٓٞٗ ٝٓبًٌ ػٔبٍ أٓضبٍ أؽ٤برٚ اُالّؼٞه٣خ 

 النظزيت الثالثت :

و٤وخ ٝاهؼ٤خ ٕ ُٚ ٝعٞكا َٓزوال ٝؽئرٌٖٔ ك٢ ٛنا اُؼَٔ اُل٢٘ ٗلَٚ ٝ ئٕ ؽو٤وخ اُؼَٔ اُل٢٘

 .رٔزبى ثبُل٤ٓٞٔ٣خ ك٢ ٤ْٕٔ اُيٓبٕ، ٝرْـَ ؽ٤يا ك٢ أٌُبٕ

َٕ األٕ اُؼَٔ اُل٢٘ َٗقخ ٝجن اُنُي ك ،ٕ اُؼَٔ اُل٢٘ ٢ّء كو٣لئهٍ الُٞ: ػزجو ّبأٝ

د ماد ٗل٤َبد ثلػزٜب ّق٤ٖبأػٔبٍ اُل٤٘خ اُوائؼخ ٖٓ األ ٕ ًض٤وًائػٖ ّق٤ٖخ ٓجلػخ، ٝ

كهٍذ ثٌَْ َٓزوَ  ،، ٝٛ٘بى ُٞؽبد هائؼخ ًض٤وح ُْ ٣ؼوف ٓجلػٞٛبٓٚٞوثخ ٓضَ كبٕ ؿٞؽ

 (148،149، 2005ٓ)ػج٤ل،  ."َزوَ ٤ًٝبٕ فبٓ ُٚ ٓٚٔٞٗٚ ٝؽلٝكٙكبُؼَٔ اُل٢٘ ُٚ ٝعٞك ٓ

، ٛٞ أُوإ اُجٖو١ أُزٔضَ ك٢ رَْٜ ك٢ هواءح اُِٞؽخ اُز٤ِ٤ٌْخ اُز٢ْٛ اُؼٞآَ أٖٓ 

اُزيٝك  ٠ُئػٔبٍ اُل٤٘خ، ثبإلٙبكخ ؼبهٗ ٝأُزبؽق ٝاإلٝالع ٝرأَٓ األرٔو٣ٖ اُؼ٤ٖ ػ٠ِ ى٣بهح أُ

ٍب٤ُت اُل٤٘خ اُؾل٣ضخ ك٢ اُلٖ ٝاإلٝالع ػ٠ِ ربه٣ـ خ ؽٍٞ ربه٣ـ اُلٖ ٝاُزؼوف ػ٠ِ األثضوبكخ ك٤٘

ًَبة أُزِو٢ ئ ٠ٕ رؼَٔ ػِأٝاُز٢ ٖٓ ّأٜٗب   ،٤٘خ  اُز٢ ظٜود فالٍ اُووٕ اُؼْو٣ٖأُلاهً اُل

زٌؼ٤ج٢ ْٛ ٓلبر٤ؼ هواءح اُِٞؽخ اُز٤ِ٤ٌْخ ٝرنٝهٜب ٝاُز٢ ٖٓ أٜٛٔب األٍِٞة اُٞاهؼ٢ ٝاُزغو٣ل١ ٝاُأ

جؼذ ٝاُز٠ ٝ ،رغبٛبد اُل٤٘خ اُؾل٣ضخٍب٤ُت  ٝاإلٗٞجبػ٢ ٝؿ٤وٛب ٖٓ األٝا٤َُو٣ب٢ُ ٝاُزؼج٤و١ ٝاإل

ل ز، ٝاُز٠ أصود ك٤ٔب ؽُٜٞب ٖٓ اُلٕ٘ٞ ك٠ اُلٍٝ أُغبٝهح ُٜب ُزٔلٕ٘ٞ اُـوث٤خ ثَٔبرٜب اُقبٕخ ثٜباُ

ئ٠ُ كٍٝ ػل٣لح، ًبٗذ اُلٍٝ اُؼوث٤خ ٖٓ ٖٙٔ اُجِلإ اُز٠ ظٜود ك٤ٜب رأص٤واد رِي األٍب٤ُت، ٖٓ 

خ ُجؼ٘ اُل٘ب٤ٖٗ ك٠ رِي فالٍ أؽزٌبى اُل٘ب٤ٖٗ اُؼوة ثبُلٕ٘ٞ اُـوث٤خ ػٖ ٝو٣ن اُلهاٍخ األًبك٤ٔ٣

اُلٍٝ، أٝ ٓب ٗوِٚ ٛإالء اُل٘بٕٗٞ ٖٓ أٍب٤ُت ٝرو٤٘بد ئ٠ُ ثِلاْٜٗ، ٝاُز٠ أفن ػْٜ٘ ٍٝبه ػ٠ِ 

رغبٛبد ٝأٍب٤ُت ٣ٌٖٔ إٔ رٖ٘ق ٖٙٔ ئك٠ رِي اُجِلإ، ٓٔب رٌٞٗذ ٓؼٚ  ٜٗغْٜ األع٤بٍ اُزب٤ُخ

ثزؼبك ػٖ ئٝبه أُٞٙٞع ُٜب كٕٝ اإلاُل٘بٕ اُؼوث٠ هل ر٘بٝ، ٝئٕ ًبٕ خ اُؾل٣ضخأٍب٤ُت أُلاهً اُل٤٘

 اُنٟ ٣قلّ ٓؾ٤ٞٚ ٝث٤ئزٚ أُؾ٤ِخ . 

 الخاتوت

 ،خ اُز٤ِ٤ٌْخ ك٢ أُغزٔغ ا٤ُِج٢ٌّب٤ُخ هواءح اُِٞؽئٍزؼوٙ٘ب ك٢ ٛنا اُجؾش ػٖ ئٖٓ فالٍ 

 ،رَبع اُلغٞح ث٤ٖ اُؼَٔ اُل٢٘ ٝأُزِو٢ ك٢ أُغزٔغ ا٤ُِج٢ئك٢  ًب٠ُ ٗزبئظ هثٔب ًبٗذ ٍججئرِٕٞ٘ب 

ٝ أٛزٔبّ ئٜٓ٘ب ػلّ  ،ٌّب٤ُخ هواءح اُِٞؽخ اُز٤ِ٤ٌْخئًبٗذ ٗزبط ظوٝف ٍبٛٔذ ك٢ رلبهْ  ٝاُز٢

ُٔغزٔغ ٖٓ هجَ ٤ٓخ اُل٤٘خ كافَ اٝػلّ اُوٚبء ػ٠ِ األ ،٤ٔٛخ ُٔغبٍ اُلٕ٘ٞ ك٢ ؽ٤بر٘بأػٞبء ئ

ٗؼٌٌ ػ٠ِ أُغزٔغ كإٔجؾذ أخ ٝاُن١ ثلٝهٙ ٕ رٌٕٞ ٓؼ٤٘خ ثبُلٕ٘ٞ ٝاُزوث٤أأُإٍَبد أُلزوٗ 

 .رغبٙ اُِٞؽبد اُز٤ِ٤ٌْخئب٤ُخ ٣ؼب٢ٗ ٜٓ٘ب أُزِو٢ ٌّئ
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كبُِٞؽخ اُز٤ِ٤ٌْخ ٢ٌُ ٣ٌٖٔ اُزٞإَ ٝاُزلبػَ ٓؼٜب ٝٓؼوكخ ٌٓٞٗبرٜب، رؾزبط ئ٠ُ رٞاكو 

ث٤ئخ صوبك٤خ ٕؾ٤ؾخ رٞوػ ك٤ٜب ٓٞٙٞػبد ػٖ اُلٖ ٝئهبٓخ اُ٘لٝاد ٝاُٞهُ اُل٤٘خ ٝئٍزٔواه ئهبٓخ 

ٝئًزَبة اُنائوخ اُغٔب٤ُخ،  كافَ أُغزٔغ، االػٔبٍ اُل٤٘خ أُؼبهٗ ٝمُي ُي٣بكح اُٞػ٢ اُل٢٘ ئرغبٙ

 رٜن٣ت اَُِٞى ًٝنُي االٛزٔبّ ثْ٘أح اُز٤ِٔن ك٢ أُلهٍخ ك٢ ث٤ئخ رَٞكٛب اُغٞاٗت اُز٢ رؼَٔ ػ٠ِ

ًٝنُي ٤ْ٣و ثؼ٘ اُؼِٔبء أٗٚ ٖٓ اُٚوٝه١ إٔ ٣ٞعٚ " ثبُنٝم اُؼبّ ٝأُؼوكخ اُغٔب٤ُخ، اإلهروبءٝ

أُزؼِْ  أُزؼ٤ِٖٔ ُزلْٜ ٝرو٤٤ْ ع٤ٔغ األػٔبٍ، كؼ٘ل رؼِْ إلػلاكاُزؼ٤ِْ اٛزٔبٓٚ ئ٠ُ اُضوبكخ أُوئ٤خ 

 .Brabosa, 1992, p) ٤ًل٤خ رنٝم ٝؽَ اُوٓٞى اُل٤٘خ ٤ٍزٌٕٔ٘ٞ ٖٓ ر٣ٞٞو هلهارْٜ اإلثلاػ٤خ"،

أُغزٔغ فجواد عٔب٤ُخ ٝٓٔبهٍبد ك٤٘خ ٓقزِلخ رؼٞك ػ٤ِٚ ثبُلبئلح،  ٢ٜٝٓ٘ب ٣ٌزَت اُلوك ك (115

  رغؼَ ٓ٘ٚ ئٓب ٓٔبهًٍب ُِلٖ اٝ ٓزنٝهًب ُٚ، ٣َْٜ ك٢ أَُزوجَ ك٢ اُٜ٘ٞٗ ثبُٔغزٔغ ٗؾٞ األكَٚ.

  

 

 

 التىصياث

بكح اُٞػ٢ الثل ٖٓ أُٞبُجخ  ثي٣  ،كواك أُغزٔغ ا٤ُِج٢أهروبء ثبُنائوخ اُغٔب٤ُخ ُلٟ ُإل 

 ٗؼٌبٍٜب ػ٢ِ أُغزٔغ .ئٍوح ٝثأ٤ٔٛخ اُلٕ٘ٞ كافَ األ

  ،اُز٣ِٖٞ ئ٠ُاُزٔؼٖ ك٤ٔب ؽُٞٚ ٤ٔ٣َٝ  ئ٠َُٗبٕ كبُٞلَ كائٔب ٤ٔ٣َ ٓغ اإلكبُلٖ ٣ُٞل ثبُلٞوح 

ُٞلَ ٍوح ُٔٞٛجخ اٛزٔبّ األئٍوح ٝٓلٟ ت اُج٤ئخ اُز٢ ٣ؼ٤ِ ك٤ٜب كافَ األٝرقزِق هلهاد اُٞلَ ؽَ

 .ٝلبٍ ك٢ ٛنٙ أُوؽِخٝرْغ٤ؼٚ ٝأُؼوكخ ثأ٤ٔٛخ هٍّٞ األ

٠ُٝ اُجنٝه أل٤ٔٛخ اُلٕ٘ٞ أغٔبٍ ُ٘ـوً رنٝم اُ ٠ٕ ٜٗزْ  ثْ٘أح اُٞلَ ػِأُنُي ػ٤ِ٘ب 

 ٝاُوه٢ ثٜب ك٢ أُغزٔؼبد.

ٛبككخ ٖٝٓٔٔخ ُز٤ٔ٘خ اُزل٤ٌو  ٓ٘بٛظ رله٤َ٣خ ٝثوآظ رؼ٤ٔ٤ِخ ئ٠ُاُؾبعخ  ٠اُزأ٤ًل ػِ 

 اُزال٤ٓن . ٟثلاػ٢ ُلاإل

 ٛزٔبّ اُغٜبد أُقزٖخ ثٜنا أُغبٍ ٝكػٔٚ .ئ 

أُٞاظجخ ػ٢ِ ى٣بهح أُزبؽق ٝٓؼبهٗ اُلٕ٘ٞ اُغ٤ِٔخ ثؾ٤ش ٣ورو٢ ثنٝهٚ ٕؼٞكا ؽز٠  -

 ُٞإ ٝرنٝهٜب .هرْبف األئؽبُخ ٖٓ ؽبالد أُزؼخ ك٢  ئ٣٠َُٖ 

ٓغبالرٚ ٌبكخ ٌّب٤ُبد اُلٖ ثئصوبك٤خ رٞوػ ك٤ٜب ٓٞٙٞػبد ر٘بهِ رؾزبط اُجالك ُج٤ئخ  -

 .ٕ ٓغبٌُ ؽٞاه٣خ رؼبُظ ْٓبًَ اُلٖ، رْ٘ئ ٓغبٌُ ُِل٘ب٤ٖٗ ٝاُ٘وبك رٌٞٝأٗٞاػٚ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ

٤ٔخ  فبٕخ ٝأُ٘بٛظ ثبُٔإٍَبد اُزؼ٤ِ ،ػبكح اُ٘ظو ك٢ ٓووهاد اُلٕ٘ٞ ٝاُزوث٤خ اُل٤٘خئ -

٤ئخ رؼ٤ٔ٤ِخ ٍب٢ٍ ػٖ ٝو٣ن ٓزق٤ٖٖٖ ك٢ ٓغبٍ اُلٕ٘ٞ  ثؾ٤ش  ٗقِن ثك٢ أُواؽَ اُزؼ٤ِْ األ

زٌبه ٝؿوً اُنائوخ اُغٔب٤ُخ ث٤ٖ ثثلاع ٝاإلاٍب٤ٍب ٓج٢٘ ػ٠ِ رْغ٤غ اإل ٣ٌٕٞ اُلٖ ك٤ٜب ػٖ٘وًا

 .واك أُغزٔغكأ
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٣ٚبػ ئؾبة اُقجوح   ك٢ ٓغبٍ اُلٕ٘ٞ ك٢ ٕأالثل ٖٓ ػول ٗلٝاد ٝٝهُ ػَٔ  ٖٓ  -

نُي ٝٙغ ؽٍِٞ ٤ٔٛخ كهاٍخ اُلٕ٘ٞ ك٢ أُإٍَبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝكٝهٛب ك٢ اُوه٢ ثبُٔغزٔغ  ًٝأ

 .ِخ رنٝم اُِٞؽبد ٝاألػٔبٍ اُل٤٘خٌُْٔ

 :قائوت الوصادر والوزاجغ

(. ٙوٝهح اُلٖ )أُغِل اال٠ُٝ(. )اٍؼل ؽ٤ِْ، أُزوعٕٔٞ( ا٤ُٜئخ 1998أهَٗذ ك٤ْو. ) -1

 أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة.

)ٍؼل أُٖ٘ٞه١، ٝ اُوب٢ٙ َٓؼل، (. اُلٕ٘ٞ اُز٤ِ٤ٌْخ ٤ًٝق ٗزنٝهٜب. 1958ثوٗبك ٓب٣يٝ. )-2

 أُزوعٕٔٞ( اُوبٛوح، ٖٓو: ٌٓزجخ اُٜ٘ٚخ أُٖو٣خ اُوبٛوح.

(. اُؼ٤ِٔخ اإلثلاػ٤خ ك٢ اُز٣ٖٞو. ا٣ٌُٞذ: أُغٌِ ا٢ُ٘ٝٞ ُِضوبكخ 1987ّبًو ػجل اُؾ٤ٔل. )-3

 ٝاُلٕ٘ٞ ٝا٥كاة.

ا٣ٌُٞذ: أُغٌِ (. اُزل٤َٚ اُغٔب٢ُ )أُغِل اال٠ُٝ(. ا٣ٌُٞذ، 2001ّبًو ػجلاُؾ٤ٔل. )-4

 ا٣ٌُٞذ. -ا٢ُ٘ٝٞ ُِضوبكخ ٝاُلٕ٘ٞ ٝا٥كاة 

(. اُلٖ اُز٢ِ٤ٌْ ٗول اإلثلاع ٝئثلاع اُ٘ول )أُغِل األ٠ُٝ(. ث٤وٝد: كاه 2005ًِٞك ػج٤ل. )-5

 اُلٌواُِج٘ب٢ٗ.

 (. ٓؼ٠٘ اُلٖ. )ٍب٢ٓ فْجخ، أُزوعٕٔٞ( ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ ٌُِزبة.1958ٛوثود ه٣ل. )-6

(. ا٤ُ٘ٔب، ٖٓو: هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و 2005)اُز٣ٖٞو أُؼبٕو ك٢ ٤ُج٤ب ػجلاُغٞاك اُؼجل. -7

 ْٓ٘ٞهح.

. رْ االٍزوكاك https://www.manhal.net/art/s/5261(. 2010أؽٔل ػجلاُوؽٖٔ اُؾوٗلح. )-8

 ٖٓ َٜٓ٘ اُضوبكخ اُزوث٣ٞخ.

. رْ /https://www.sasapost.com/how-to-read-painting(. 2017ىٛواء ٓغل١. )-9

 االٍزوكاك ٖٓ ٍبٍخ.

 

10- Brabosa, A. (1992). Mactanares Bastos , The role of education in 

the culture and Artistic development of the individual : Developing a ic and 

and creative skill;.  

           11-Wilson, B. (1971). Evaluation of Learning in Art 

educatio,B.Hatings,D.T. and modaus , G(EDS)Hand book of summative 

and formative , Evaluation of student learning ,N.Y,Mc-Graw,1971. . 
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 جتمبعي والتربىي في فكر الكىاكبياإلصالح اال

 المقذمت

ح٨ؿظّخػٟ ٚحٌظشرٛٞ فٟ فىشس حٌىٛحوزٟ" ٚ٘ٛ ِٓ  ِٛػٛع "ح٨ط٩فطٕخٚي ٘زح حٌزلغ 

 حٌّٛػٛػخص حٌّّٙش حٌظٟ أٌٚٙخ حٌف١ٍغٛف حٌىٛحوزٟ فٟ حٌؼذ٠ذ ِٓ وظخرخطٗ.

٠ّىٕٕخ طٍّظ ؿٛحٔذ حٌذػٛس اٌٝ ح٦ط٩ف فٟ ح١ٌّذحْ ح٤خ٩لٟ ٚحٌظشرٛٞ فٟ عخثش وظخرخص 

 :(1)حٌغ١خعٟ ٚحٌذ٠ٓحٌىٛحوزٟ، وّخ ٠ّىٕٕخ ٩ِكظش أٔٙخ ِظذحخٍش ِغ دػٛطٗ اٌٝ ح٦ط٩ف 

 ٚلذ أفشد حٌىٛحوزٟ فٟ وظخرٗ "ؿزخثغ ح٨عظزذحد، فظ١ٍٓ:

 .(2)ح٤ٚي رؼٕٛحْ: ح٨عظزذحد ٚح٤خ٩ق

 .(3)ٚحٌؼخٟٔ رؼٕٛحْ: ح٨عظزذحد ٚحٌظشر١ش

وّخ ٔخلش ِٛػٛع ح٦ط٩ف ح٤خ٩لٟ ٚحٌظشرٛٞ ِٓ خ٩ي حٌلٛحسحص حٌظٟ ػّٙخ وظخرٗ 

حٌّشخسو١ٓ فٟ رٌه حٌّئطّش، ٨ٚع١ّّخ حٌغ١ذ حٌفشحطٟ حٌزٞ ٘ٛ "أَ حٌمشٜ". ٚٚسدص ػٍٝ أٌغٓ 

 .(5)ٚحٌغؼ١ذ ح٦ٔـ١ٍضٞ (4)حٌىٛحوزٟ ٔفغٗ، ٚكٛحسحطٗ ِغ حٌؼخسف حٌظخطخسٞ ٚحٌفم١ٗ ح٤فغخٟٔ

ػُ فٟ لخْٔٛ ؿّؼ١ش طؼ١ٍُ حٌّٛكذ٠ٓ حٌزٞ خظُ رٗ وظخرٗ "أَ حٌمشٜ" ك١غ سوض ػٍٝ 

 .(6)ش حٌمخِْٔٛٛػٛع ح٦ط٩ف ح٨ؿظّخػٟ ٚحٌظشرٛٞ فٟ ِمذِ

 ٚٔظظزغ سكٍش حٌىٛحوزٟ ح٦ط٩ك١ش فٟ ١ِخد٠ٕٙخ ح٤خ٩ل١ش ٚحٌظشر٠ٛش: 

 

  ميذان األخالق في  -1 

٠مٛي حٌىٛحوزٟ: "ح٨عظزذحد: ٠ظظشف فٟ أوؼش ح١ِ٤خي حٌـز١ؼ١ش ٚح٤خ٩ق حٌلغٕش، ف١ؼؼفٙخ 

حٌٍّه ١ٌلّذٖ ػ١ٍٙخ كك أٚ ٠فغذ٘خ أٚ ٠ّلٛ٘خ ف١ـؼً ح٦ٔغخْ ٠ىفش رٕؼُ ٨ِٖٛ؛ ٤ٔٗ ٌُ ٠ٍّىٙخ كك 

حٌلّذ، ٠ٚـؼٍٗ كخلًذح ػٍٝ لِٛٗ؛ ٤ُٔٙ ػْٛ ٌز٩ء ح٨عظزذحد ػ١ٍٗ، ٚفخلًذح كذ ٚؿٕٗ؛ ٤ٔٗ غ١ش 

آِٓ ػٍٝ ح٨عظمشحس ف١ٗ، ٚػؼ١ف حٌلذ ٌؼخثٍظٗ؛ ٤ٔٗ ١ٌظ ِـّجًٕخ ػٍٝ دٚحَ ػ٩لظٗ ِؼٙخ، 

حٌظىخفئ، ٚلذ ٠ؼـشْٚ  ِٚخظً حٌؼمش فٟ طذحلش أكزخرٗ؛ ٤ٔٗ ٠ؼٍُ ُِٕٙ أُٔٙ ِؼٍٗ ٨ ٠ٍّىْٛ

٦ػشحس طذ٠مُٙ رً ٚلظٍٗ ُٚ٘ رخوْٛ. أع١ش ح٨عظزذحد  ٨ ٠ٍّه ش١جًخ ١ٌلشص ػٍٝ كفظٗ؛ ٤ٔٗ ٨ 

٠ٍّه ِخ٨ً غ١ش ِؼشع ٌٍغٍذ، ٨ٚ ششًفخ غ١ش ِؼشع ٧ٌ٘خٔش. ٨ٚ ٠ٍّه حٌـخً٘ ِٕٗ آِخ٨ً 

 .(7)ِغظمزٍش ١ٌظزؼٙخ ٠ٚشمٝ وّخ ٠شمٝ حٌؼخلً فٟ عز١ٍٙخ

سرّخ ٠غظش٠ذ حٌّـخٌغ حٌٍز١ذ حٌزٞ ٌُ ٠ظؼذ فىشٖ فٟ دسط ؿز١ؼش ح٨عظزذحد، ِٓ أْ 

ح٨عظزذحد حٌّشئَٚ و١ف ٠مَٛ ػٍٝ لٍذ حٌلمخثك، ِغ أٔٗ ارح دلك حٌٕظش ٠ظـٍٝ ٌٗ أْ ح٨عظزذحد ٠مٍذ 

حٌلمخثك فٟ ح٤ر٘خْ. ٠شٜ أٔٗ وُ ِىٓ رؼغ حٌم١خطشس ٚحٌٍّٛن ح١ٌٚ٤ٓ ِٓ حٌظ٩ػذ رخ٤د٠خْ 

ح ٨عظزذحدُ٘ فخطزؼُٙ حٌٕخط. ٠ٚشٜ أْ حٌٕخط ٚػؼٛح حٌلىِٛخص ٤ؿً خذِظُٙ، ٚح٨عظزذحد طؤ١٠ًذ

لٍذ حٌّٛػٛع، فـؼً حٌشػ١ش خخدِش ٌٍشػخس فمزٍٛح ٚلٕؼٛح. ٠ٚشٜ أْ ح٨عظزذحد حعظخذَ لٛس 

                                                           
 .156َ، ص1968، 1طشؿّش: ػٍٟ ع٩ِش، ر١شٚص، ؽخر١شٚ، حٌىٛحوزٟ حٌّفىش حٌؼخثش، ٔٛسر١ش ط (1)
طلم١ك ٚدسحعش ِلّذ ؿّخي ؿلخْ، ِشوض دسحعخص حٌٛكذس حٌؼشر١ش، ر١شٚص، ، ٌٍىٛحوزٟ حٌىٛحوزٟ، ح٤ػّخي حٌىخٍِشػزذحٌشكّٓ  (2)

 .484ص، 1995، 1ؽ
 .495، صٔفغّٗظذس حٌ (3)

 .305، صٔفغٗحٌّظذس  (4)

 .306حٌّظذس ٔفغٗ، ص (5)

 .376حٌّظذس ٔفغٗ، ص (6)

 .187ص، 1982، 2دحس حٌمشآْ، ر١شٚص، ؽحٌىٛحوزٟ، ؿزخثغ ح٨عظزذحد، ػزذحٌشكّٓ  (7)
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حٌشؼذ، ٟٚ٘ لٛس حٌلىِٛش، ػٍٝ ِظخٌلُٙ ٌّظخٌلُٙ ف١شطؼٛح ٠ٚشػخٛح. ٠ٚشٜ أٔٗ لذ لزً 

زذحد ِخ عخلُٙ ا١ٌٗ ِٓ حػظمخد أْ ؿخٌذ حٌلك فخؿش، ٚطخسن كمٗ ِـ١غ، ٚحٌّشظىٟ حٌٕخط ِٓ ح٨عظ

حٌّظظٍُ ِفغًذح ٚحٌٕز١ٗ حٌّذلك ٍِلذ، ٚحٌخخًِ حٌّغى١ٓ طخٌق أ١ِٓ. ٚلذ حطزغ حٌٕخط ح٨عظزذحد فٟ 

طغ١ّظٗ حٌٕظق فؼ٨ًٛ، ٚحٌغ١ش ػذحٚس، ٚحٌشٙخِش ػظًٛح، ٚحٌل١ّش كّخلش، ٚحٌشكّش ِشًػخ، وّخ 

 .(1)ٍٝ حػظزخس أْ حٌٕفخق ع١خعش، ٚحٌظل١ً و١خعش، ٚحٌذٔخءس ٌـف، ٚحٌٕزحٌش دِخػشؿخٚسٖ ػ

 ٚفٟ ٘زح حٌٕض ٌٍىٛحوزٟ ٠ّىٕٕخ حٌظٛلف ػٕذ أرشص ٔمخؿٗ، ٟٚ٘: 

 أ( ح٨عظزذحد ٠فغذ ح٤خ٩ق ٠ّٚلٛ٘خ.

 د( ح٨عظزذحد ٠فغذ حٌفىش ٠ٚفمذ ح٦ٔغخْ حٌمذسس ػٍٝ حٌظ١١ّض ر١ٓ حٌخ١ش ٚحٌشش.

 ؼٍُ حٌٕخط حٌٕفخق ٚلٍذ حٌلمخثك ٚطض٠ٚش٘خ.ؽ( ح٨عظزذحد ٠

ٚ٘زٖ ح٢فخص ح٨ؿظّخػ١ش طٕؼىظ ٔظخثـٙخ ػٍٝ ِـًّ حٌّـظّغ؛ ٤ْ ح٤خ٩ق حٌظٟ طّٕٛ فٟ 

ظً ح٨عظزذحد طىْٛ ِؼخوغش ٌٍفـشس ح٦ٔغخ١ٔش ٚطفمذ حٌّشء ػمظٗ رٕفغٗ، ٚطؼٍّٗ حٌش٠خء ٚحٌخٛف 

 ٚح٨عظىخٔش.

 ٓ ػٕخ٠ش ٚعم١خ.فخ٦ٔغخْ وخٌشـشس ٠ّٕٛ ٚفك ِخ ٠ظخدفٗ ِ

٠مٛي حٌىٛحوزٟ: "ح٤خ٩ق أػّخس رزس٘خ حٌٛسحػش، ٚطشرظٙخ حٌظشر١ش، ٚعم١خ٘خ حٌؼٍُ، ٚحٌمخثّْٛ 

ػ١ٍٙخ ُ٘ سؿخي حٌلىِٛش، رٕخء ػ١ٍٗ طفؼً حٌغ١خعش فٟ أخ٩ق حٌزشش ِخ طفؼٍٗ حٌؼٕخ٠ش فٟ أّخء 

ٚعمُ أوؼش٘خ، ٚطغٍذ  حٌشـش، ٔؼُ: ح٤لٛحَ وخ٢ؿخَ، اْ طشوض ٍِّٙش طضحكّض أشـخس٘خ ٚأف٩ر٘خ،

ل٠ٛٙخ ػٍٝ ػؼ١ف فؤٍ٘ىٙخ، ٚ٘زح ِؼً حٌمزخثً حٌّظٛشلش. ٚاْ طخدفض رغظخ١ًٍٔخ ٠ّٙٗ رمخإ٘خ 

ٚص٘ٛس٘خ فذرش٘خ كغزّخ طـٍزٗ ؿزخػٙخ، ل٠ٛض ٚأ٠ٕؼض ٚكغٕض ػّخس٘خ، ٚ٘زح ِؼً حٌلىِٛش 

أفغذ٘خ ٚخشرٙخ،  حٌؼخدٌش. ٚارح ر١ٍض رزغظخٟٔ ؿذ٠ش رؤْ ٠غّٝ كـخًرخ ٨ ٠ؼ١ٕٗ ا٨ ػخؿً ح٨وظغخد،

ٚ٘زح ِؼً حٌلىِٛش حٌّغظزذس. ِٚظٝ وخْ حٌلـخد غش٠ًزخ ٌُ ٠خٍك ِٓ طشحد طٍه حٌذ٠خس ١ٌٚظ ً٘ 

ف١ٙخ فخخس ٨ٚ ٠ٍلمٗ ِٕٙخ ػخس، أّخ ّ٘ٗ حٌلظٛي ػٍٝ حٌفخثذس حٌؼخؿٍش ٌٚٛ رخلظ٩ع ح٤طٛي، 

أخ٩ق ح٤ُِ فؼً رٌه  فٕٙخن حٌـخِش ٕٚ٘خن حٌزٛحس. فزٕخء ػٍٝ ٘زح حٌّؼخي ٠ىْٛ فؼً ح٨عظزذحد فٟ

 .(2)حٌلـخد حٌزٞ ٨ ٠شؿٝ ِٕٗ غ١ش ح٦فغخد"

٨ طىْٛ ح٤خ٩ق أخ٩ًلخ ِخ ٌُ طىٓ ٍِىش ِـشدس ػٍٝ لخْٔٛ فـشٞ طمظؼ١ٗ أ٨ًٚ ٚظ١فش 

ح٦ٔغخْ ٔلٛ ٔفغٗ، ٚػخ١ًٔخ ٚظ١فظٗ ٔلٛ ػخثٍظٗ، ٚػخًٌؼخ ٚظ١فظٗ ٔلٛ لِٛٗ، ٚسحرًؼخ ٚظ١فظٗ ٔلٛ 

 ِخ ٠غّٝ ػٕذ حٌٕخط رخٌٕخِٛط.  ح٦ٔغخ١ٔش، ٚ٘زح حٌمخْٔٛ ٘ٛ

٠ٚشٜ حٌىٛحوزٟ أْ ح٤خ٩ق حٌلغٕش طؤطٟ رخٌٕٟٙ ػٓ حٌّٕىش، ٠ٚىْٛ رٌه رخٌٕظ١لش 

ٚحٌظٛر١خ. ٌٚىٓ أ٠ٓ ُ٘ حٌٕخطلْٛ، ٚح٨عظزذحد ٠فشص ٌٍٛػظ ٚح٦سشخد ِٕخفم١ٓ ٔخٌٛح حٌٛظ١فش 

 رخٌظٍّك، ٚرخٌظخٌٟ ٨ ٠ظذلُٙ حٌٕخط ٨ٚ ٠ؼمْٛ رُٙ.

ًّخ ػٓ ح٨عظزذحد. فى١ف ٠شٜ حٌىٛحوزٟ حٌـش٠ك اٌٝ اط٩ف ٚارح وخْ فغخد ح٤خ ٩ق ٔخؿ

 ح٤خ٩ق حٌزٞ ارح كظً طٍق ِؼٗ حٌّـظّغ.

 أٗ ٠شعُ ٌزٌه ِزخدة، ٟ٘: 

 أ( ٚؿٛد حٌظّغه رخٌذ٠ٓ ٚػذَ حٌظٙخْٚ رٗ.

 د( حٌلىّش حٌزخٌغش ٚحٌؼضَ حٌمٛٞ.

 ص( طم٠ٛش كظ ح٠٦ّخْ.

 ع( ط٠ٕٛش حٌؼمٛي رّزخدة حٌلىّش. 

 صِخَ حٌؼمٛي ١ٌٍّه ح٦ٔغخْ اسحدطٗ ٠ٚمشس ػٍّٗ. ؽ( اؿ٩ق

٠ٚششف حٌىٛحوزٟ رٌه ف١مٛي: "لذ حطفك حٌلىّخء حٌز٠ٓ أوشُِٙ حهلل طؼخٌٝ رٛظ١فش ح٤خز ر١ذ 

ح٤ُِ فٟ رلؼُٙ ػٓ حٌٍّٙىخص ٚحٌّٕـ١خص، ػٍٝ أْ فغخد ح٤خ٩ق ٠خشؽ ح٤ُِ ػٓ أْ طىْٛ لخرٍش 

ح٤ِٛس ٚأكٛؿٙخ اٌٝ حٌلىّش حٌزخٌغش ٚحٌؼضَ  ٌٍخـخد، ٚأْ ِؼخٔخس اط٩ف ح٤خ٩ق ِٓ أطؼذ
                                                           

 .384، صروشٖ حٌىٛحوزٟ، ح٤ػّخي حٌىخٍِش، ِظذس عزك (1)

 .486، صروشٖ عزك ِظذسحٌىٛحوزٟ، ح٨ػّخي حٌىخٍِش،  (2)
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حٌمٛٞ، ٚروشٚ أْ فغخد ح٤خ٩ق ٠ؼُ حٌّغظزذ ٚأػٛحٔٗ ٚػّخٌٗ، ػُ ٠ذخً رخٌؼذٜٚ اٌٝ وً حٌز١ٛص، 

٨ع١ّخ ر١ٛص حٌـزمخص حٌؼ١ٍخ حٌظٟ طظّؼً رٙخ حٌغفٍٟ. ٚ٘ىزح ٠غشٛ حٌفغخد ٚطّغٟ ح٤ِش ٠زى١ٙخ 

 .(1)ء ٠ظؼخطٝ ػٍٝ حٌذٚحء" حٌّلذ ٠ٚشّض رٙخ حٌؼذٚ، ٚطز١ض ٚدحإ٘خ ػ١خ

٠ٚخظُ حٌىٛحوزٟ كذ٠ؼٗ ػٓ اط٩ف ح٤خ٩ق رٕمـش رخٌغش ح١ّ٘٤ش، ٟ٘ أْ حٌظّغه رخٌذ٠ٓ ٨ 

٠ؼٕٟ فمؾ حٌؼزخدس ارح وخٔض ل٨ًٛ ر٩ فؼً. فخ٤ِش حٌظٟ أػّٝ ح٨عظزذحد رظ١شطٙخ طخسص ٨ طؼشف 

 . (2)ِٓ أِٛس حٌذ٠ٓ ا٨ حٌؼزخدس 

ٔفغٗ فٟ "أَ حٌمشٜ" فٟ ع١خق كذ٠ؼٗ ػٓ ِـًّ أعزخد ٠ٚظٕخٚي حٌىٛحوزٟ حٌّٛػٛع 

رٞ حٌمؼذس  24حٌفظٛس. ٚرٌه فٟ ح٨ؿظّخع حٌغخرغ ِٓ ِئطّش أَ حٌمشٜ حٌّٕؼمذ ٠َٛ ح٤سرؼخء 

 ٘ـ.1316

٠ٚششف حٌغ١ذ حٌفشحطٟ ح٤عزخد ح٤خ٩ل١ش ٌٍفظٛس حٌزٞ ٠ؼخٟٔ ِٕٗ حٌّغٍّْٛ. ٠ٍٚخض ٘زٖ 

 ح٤عزخد ف١ّخ ٠ٍٟ: 

 ـًٙ ٚح٨سط١خف ا١ٌٗ.ح٨عظغشحق فٟ حٌ -1

 حعظ٩١ء ح١ٌؤط ِٓ حٌٍلخق رخٌفخثض٠ٓ فٟ حٌذ٠ٓ ٚحٌذ١ٔخ. -2

 ح٦خ٩د اٌٝ حٌخّٛي طش٠ًٚلخ ٌٍٕفظ. -3

 فمذ حٌظٕخطق. -4

 حٔل٩ي حٌشحرـش حٌذ١ٕ٠ش ٚح٦سشخد. -5

 فغخد حٌظؼ١ٍُ ٚحٌٛػظ ٚحٌخـخرش ح٨كظغخر١ش. -6

 فمذ حٌظشر١ش حٌذ١ٕ٠ش ٚح٤خ٩ل١ش. -7

 ـّؼ١خص ٚػّشس دٚحَ ل١خِٙخ.فمذ لٛس حٌ -8

 فمذ لٛس حٌّخ١ٌش ح٨شظشحو١ش رغزذ حٌظٙخْٚ فٟ حٌضوخس. -9

 طشن ح٤ػّخي رغزذ ػؼف ح٢ِخي. -10

 اّ٘خي ؿٍذ حٌلمٛق حٌؼخِش ؿزًٕخ ٚخًٛفخ ِٓ حٌظخخري. -11

 غٍزش حٌظخٍك رخٌظٍّك طضًٌفخ ٚطغخًسح. -12

 حٌظٕخثغ.طفؼ١ً ح٨سطضحق رخٌـٕذ٠ش ٚحٌخذِش ح١ِ٤ش٠ش ػٍٝ  -13

 طُٛ٘ أْ ػٍُ حٌذ٠ٓ لخثُ فٟ حٌؼّخثُ ٚفٟ وً ِخ عـش فٟ وظخد. -14

 ِؼخدحس حٌؼٍَٛ حٌؼخ١ٌش حسط١خًكخ ٌٍـٙخٌش ٚحٌغفخٌش. -15

 حٌظزخػذ حٌّىخشفخص ٚحٌّفخٚػخص فٟ ح٤ِٛس حٌؼخِش. -16

 .(3)"حٌز٘ٛي ػٓ طـشق حٌششن ٚشآِظٗ" -17

رظٛسس خخطش فٟ حٌغٍـٕش حٌؼؼّخ١ٔش رغزذ ٠ٚششف حٌغ١ذ حٌفشحطٟ أْ ٘زٖ ح٤عزخد ِٛؿٛدس 

 حٌخًٍ فٟ حٌغ١خعش ٚح٦دحسس. ٟٚ٘ ِٛؿٛدس وزٌه فٟ رم١ش حٌّّخٌه ح٦ع١ِ٩ش رشىً ٠مً أٚ ٠ىؼش.

٘ـ 1316رٞ حٌمؼذس  25أِخ فٟ ح٨ؿظّخع حٌؼخِٓ حٌزٞ ػمذ فٟ ح١ٌَٛ حٌظخٌٟ، أٞ ٠َٛ حٌخ١ّظ 

ٌفظٛس فٟ حٌّغ١ٍّٓ أّخ ٟ٘ غشحسطُٙ أٞ فمذ أٚػق حٌغ١ذ حٌفشحطٟ )حٌىٛحوزٟ( أْ أػظُ أعزخد ح

غفٍظُٙ ٠ّٚؼً ٌزٌه رزؼغ ح٤لٛحي حٌخخؿجش حٌغخثشس ػٍٝ ح٤ٌغٓ، ِٓ ِؼً: حٌّئِٓ ِظخد، اْ حهلل 

 .(4)ارح أكذ ػزذٖ حرظ٩ٖ، اْ أوؼش أً٘ حٌـٕش حٌزٍٗ

 

 

 

 

                                                           

 .490صػزذحٌشكّٓ حٌىٛحوزٟ، ح٤ػّخي حٌىخٍِش، ِظذس عزك روشٖ،   (1)

 .494، ص ٔفغّٗظذس حٌ (2)

 .361،  360صحٌىٛحوزٟ، ح٤ػّخي حٌىخٍِش، ِظذس عزك روشٖ،  (3)

 .386، صٔفغّٗظذس حٌ (4)
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قضبيب المرأة -2  

٠زلغ حٌىٛحوزٟ ِٛػٛع ٚحلغ حٌّشأس ِٓ خ٩ي كذ٠ؼٗ فٟ وظخرٗ "أَ حٌمشٜ" ػٓ أعزخد 

 (1)حٔل٩ي ح٤خ٩ق ٚحٌفظٛسس ٚحٌغشحسس ٚحٌـًٙ: 

 أْ طشن حٌٕغخء ؿخ٩٘ص ٠مٛد اٌٝ حٔل٩ي أخ٩ق حٌّـظّغ.أ ( 

وؼ١ش ِٓ  –وؼ١ش ِٓ حٌظلخر١خص  –فٟ طخس٠خٕخ وخٔض حٌٕغخء ٠ظٍم١ٓ حٌؼٍُ ٠ٚشخسوٓ ف١ٗ )ػخثشش د( 

 حٌؼخٌّخص(.

 ٠خـت ِٓ ٠ظٓ أْ حٌـًٙ ٠لفظ ػفش حٌٕغخء. فخٌـخٍ٘ش أؿغش ػٍٝ حٌفـٛس ِٓ حٌؼخٌّش.ؽ ( 

 اْ ؿًٙ حٌٕغخء ٠ظشن أػًشح ع١ًجخ فٟ طشر١ش ح٨ٚ٤د.د ( 

 اْ ؿًٙ حٌٕغخء ٠ٕؼىظ عًٍزخ ػٍٝ ػ٩لظٙٓ رؤصٚحؿٙٓ.٘ـ( 

 حٌّشأس ألذس ِٓ حٌشؿً ١ٌٚغض أػؼف ِٕٗ.ٚ ( 

 ١ّٕخ طغ١ش ٚسحء حٌشؿً فٍىٟ طغٛلٗ ٨ ٌىٟ طظزؼٗ.حٌّشأس كص ( 

 فٟ حٌّشأس د٘خء أوؼش ِّخ ٌذٜ حٌشؿً.ف ( 

 ٠ئ٠ذ حٌىٛحوزٟ كـخد حٌّشأس ٚطفشغٙخ ٌظذر١ش حٌّٕـضي، ٠ٚشرؾ ر١ٓ حٌلـخد ِٚىخسَ ح٤خ٩ق.ؽ ( 

وّخ ٠ظلذع حٌىٛحوزٟ ػٓ ػشٚسس حٌظىخفئ فٟ حٌضٚحؽ ر١ٓ حٌشؿً ٚحٌّشأس، ٤ْ حٌشؿً ٠ٕـش 

 أخ٩ق صٚؿظٗ. ٚوؼ١ش ِٓ أِشحء حٌّغ١ٍّٓ فغذص أخ٩لُٙ رغزذ أِٙخطُٙ أٚ صٚؿخطُٙ.اٌٝ 

ٚحٌظ١ٕ١ْٛ، ُٚ٘ ألذَ حٌزشش ِذ١ٔش، حٌظضِٛح طظغ١ش أسؿً حٌزٕخص رخٌؼغؾ ػ١ٍٙخ ٤ؿً أْ 

٠ؼغش ػ١ٍُٙ حٌّشٟ ٚحٌغؼٟ فٟ افغخد حٌل١خس حٌشش٠فش. رحن حٌششف حٌزٞ ٘ٛ ِٓ أُ٘ ِمخطذ 

 ١١ٓ حٌز٠ٓ ٨ ٠ُّٙٙ غ١ش حٌظٛعغ فٟ حٌّخد٠خص ٚحٌٍّزحص. حٌششل١١ٓ، رخ٩ف حٌغشر

ِشكّش رخٌشؿخي. ٚأوؼش  -أ٠ًؼخ –ٚلذ أِشص حٌشش٠ؼش رشػخ٠ش حٌىفخءس فٟ حٌضٚؽ، ٚرٌه 

ح٤ثّش حٌّـظٙذ٠ٓ أغفٍٛح ٌضَٚ طلشٞ حٌىفخءس فٟ ؿخٔذ حٌّشأس ٌٍشؿً، ٚأٚؿزٛح أْ ٠ىْٛ ُ٘ فمؾ 

 -أ٠ًؼخ –ػٍٝ أْ ٌشػخ٠ش حٌىفخءس فٟ حٌّشأس ٌٍشؿً وفًئح ٌٙخ وٟ ٨ طٍٙىٗ رفخخس٘خ ٚطلىّٙخ. 

ِٛؿزخص ػخث١ٍش ِّٙش، ِٕٙخ: حٌظخ١ش ٩ٌعظغ٩َ ٚحٌظخ١١ش ٌظشر١ش حٌٕغً، ٌٍٚظغخً٘ فٟ رٌه دخً 

ػظ١ُ فٟ حٔل٩ي ح٤خ٩ق فٟ حٌّذْ، ٤ْ حٌظضٚؽ رّـ٨ٛٙص ح٤طٛي أٚ ح٤خ٩ق، أٚ رغخف٩ص 

ً٘خ حٌـزخع ٚحٌؼخدحص، أٚ رخٌغش٠زخص ؿًٕغخ أٚ ح ٌشل١مخص، ِفخعذ شظٝ. ٤ْ حٌشؿً ٠ٕـش ؿًٛػخ أٚ وش

٤خ٩ق صٚؿظٗ، فبْ وخٔض عخفٍش ٠ظغفً ٨ ِلخٌش، ٚاْ وخٔض غش٠زش رغؼظٗ فٟ أٍ٘ٗ ٚلِٛٗ، 

ٚؿشطٗ اٌٝ ِٛح٨طٗ لِٛٙخ ٚحٌظخٍك رؤخ٩لُٙ. ٨ٚ شه أْ ٘زٖ حٌّفغذس طغظلىُ فٟ ح٨ٚ٤د أوؼش ِٓ 

 ح٤صٚحؽ.

ي أخ٩ق ح٤ِشحء ِٓ حٌّغ١ٍّٓ أطخُ٘ ِٓ ؿٙش ح٤ِٙخص ٚسرّخ وخْ أوزش ِغزذ ٨ٔل٩

ٚحٌضٚؿخص حٌغخف٩ص، ار و١ف ٠شؿٝ ِٓ حِشأس ٔشؤص عخفٍش سل١مش ر١ٌٍش أْ طظشن رؼٍٙخ، ٚ٘ٛ فٟ 

حٌغخٌذ أؿٛع ٌٙخ ِٓ خٍخخٌٙخ, أْ ٠ـ١ذ دحػٟ شٙخِش أٚ ِشٚءس؟ أٚ أْ طغشط فٟ سإٚط طز١ظٙخ 

؟ و٩ ٨ طفؼً رٌه أرًذح. أّخ طفؼٍٗ حٌشش٠فخص ح٩ٌطٟ أ١ِخ٨ً عخ١ِش، أٚ طلّغُٙ ػٍٝ أػّخي خـشس

طـذْ فٟ أٔفغٙٓ ػضس ٚشٙخِش، ٚ٘زح ٘ٛ عش أػخظُ حٌشؿخي ٨ ٠ٛؿذْٚ غخًٌزخ ا٨ ِٓ أرٕخء ٚرؼٛي 

ٚٔغٛس شش٠فخص أٚ ر١ٛص لش٠ٚش. ٚ٘زح ٘ٛ عزذ كشص أِشحء حٌؼشد ٚح٦فشٔؾ ػٍٝ ششف 

 .(2)حٌضٚؿخص

 

  النبشئت والشببة -3
حٌىٛحوزٟ لزً أوؼش ِٓ لشْ فٟ ح١ٌَٛ أْ ٕ٘خن شزخًٔخ ٠لزْٛ "حٌظفشٔؾ" ٠ٚمٍذْٚ حٌغشد ٠شٜ 

 رغـل١ش. ر١ّٕخ ٕ٘خن شزخْ ٠لخفظْٛ ػٍٝ د٠ُٕٙ ٚوشحِظُٙ.

ٚفٟ ع١خق ٘ز٠ٓ حٌّٕٛرؿ١ٓ ِٓ حٌٕخشجش ٚحٌشزخْ ٠ٛػق حٌىٛحوزٟ حٌظفخص حٌظٟ ٠ش٠ذ٘خ ٌذٜ 

 شزخد ػظشٖ ٟٚ٘: 
                                                           

 .370، ص روشٖ حٌىٛحوزٟ، ح٨ػّخي حٌىخٍِش، ِظذس عزك (1)

 .371، صروشٖ كزحٌىٛحوزٟ، ح٤ػّخي حٌىخٍِش، ِظذس ع (2)
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 أ( حٌٕزً ٚحٌـٙذ ٚحٌؼًّ.

 ؼخؿفش حٌذ١ٕ٠ش حٌؼ١ّمش.د( حٌ

 ؽ( حٌؼخؿفش حٌٛؿ١ٕش.

٠مٛي حٌىٛحوزٟ: "١ٌٚؼٍُ أْ حٌٕخشجش حٌز٠ٓ طؼمذ ح٤ِش آِخٌٙخ رؤك٩ُِٙ ػغٝ ٠ظذق ِٕٙخ 

شٟء، ٚطظؼٍك ح٤ٚؿخْ ّ٘ظُٙ ػغخُ٘ ٠ؤطْٛ فؼ٩ً ِزوًٛسح، ُ٘ أٌٚجه حٌشزخد ِٚٓ فٟ كىُّٙ 

مَٛ ػٕذ شزخرُٙ حٌز٠ٓ ٠فظخشْٚ رذ٠ُٕٙ حٌّلّذ٠ْٛ حٌّٙزرْٛ، حٌز٠ٓ ٠مخي ف١ُٙ أْ شزخد سأٞ حٌ

ف١لشطْٛ ػٍٝ حٌم١خَ رّزخ١ٔٗ ح٤عخع١ش ٔلٛ حٌظ٩س ٚحٌظَٛ، ٠ٚظـٕزْٛ ِٕخ١٘ٗ ح٤ط١ٍش ٔلٛ 

ح١ٌّغش ٚحٌّىغشحص. حٌز٠ٓ ٨ ٠مظشْٚ رٕخء حٌمظٛس حٌفخش ػظخَ ٔخش٘خ حٌذ٘ش، ٨ٚ ٠شػْٛ أْ 

ُٙ خٍمٛح أكشحًسح ف١ؤرْٛ حٌزي ٚح٦عخس. ٠ىٛٔٛح كٍمش عخلش ر١ٓ ح٤ع٩ف ٚح٦خ٩ف، حٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ أٔ

ًِخ، حٌز٠ٓ ٠ـظٙذْٚ أْ ٠ٕخٌٛح ك١خس سػ١ش، ك١خس لَٛ  ًِخ ٨ٚ ٠ل١ْٛ ٌجخ حٌز٠ٓ ٠ٛدْٚ أْ ٠ّٛطٛح وشح

وً فشد ُِٕٙ عٍـخْ ِغظمً فٟ شئٚٔٗ ٨ ٠لىّٗ غ١ش حٌذ٠ٓ، ٚشش٠ه أ١ِٓ ٌمِٛٗ ٠مخعُّٙ 

ػ١ٍٗ رـضء ؿف١ف ِٓ فىشٖ ٚٚلظٗ ِٚخٌٗ. ٠ٚمخعّٛٔٗ حٌشمخء ٚحٌٕٙخء، ٌٚٚذ رخس رٛؿٕٗ ٨ ٠زخً 

حٌز٠ٓ ٠لزْٛ ٚؿُٕٙ كذ ِٓ ٠ؼٍُ أٔٗ خٍك ِٓ طشحرٗ. حٌز٠ٓ ٠ؼشمْٛ ح٦ٔغخ١ٔش ٠ٚؼٍّْٛ أْ حٌزشش٠ش 

ٟ٘ حٌؼٍُ، ٚحٌز١ّ١ٙش ٟ٘ حٌـٙخٌش. حٌز٠ٓ ٠ؼظزشْٚ أْ خ١ش حٌٕخط أٔفؼُٙ ٌٍٕخط. حٌز٠ٓ ٠ؼشفْٛ أْ 

ٌز٠ٓ ٠فمْٙٛ أْ حٌمؼخء ٚحٌمذس ّ٘خ حٌغؼٟ ٚحٌؼًّ. حٌمٕٛؽ ٚرخء ح٢ِخي ٚحٌظشدد ٚرخء ح٤ػّخي. ح

حٌز٠ٓ ٠ٛلْٕٛ أْ وً ِخ ػٍٝ ح٤سع ِٓ أػش ٘ٛ ِٓ ػًّ أِؼخٌُٙ حٌزشش، ف٩ ٠ظخ١ٍْٛ ا٨ حٌّمذسس 

٨ٚ ٠ظٛلؼْٛ ِٓ ح٤لذحس ا٨ خ١ًشح، ٚأِخ حٌٕخشجش حٌّظفشٔـش ف٩ خ١ش ف١ُٙ ٤ٔفغُٙ فؼ٩ً ػٓ أْ 

رٌه ٤ُٔٙ ٨ خ٩ق ٌُٙ، طظـخررُٙ ح٤٘ٛحء و١ف شخءص، ٨ ٠ظزؼْٛ ٠ٕفؼٛح ألٛحُِٙ ٚأٚؿخُٔٙ ش١ًجخ ٚ

ِغًٍىخ ٨ٚ ٠غ١شْٚ ػٍٝ ٔخِٛط ِـشد، ٤ُٔٙ ٠لىّْٛ حٌلىّش ف١فظخشْٚ رذ٠ُٕٙ ٌٚىٓ ٨ ٠ؼٍّْٛ 

رٗ طٙخًٚٔخ ٚوغ٩ً. ٠ٚشْٚ غ١شُ٘ ِٓ ح٤ُِ ٠ظزخْ٘ٛ رؤلٛحُِٙ ٠ٚغظلغْٕٛ ػخدحطُٙ ١ِّٚضحطُٙ 

 ٠مْٛٚ ٌٚىٓ ٨ ٠مْٛٚ ػٍٝ طشن حٌظفشٔؾ وؤُٔٙ خٍمٛح أطزخًػخ. ف١ّ١ٍْٛ ٌّٕخظشحطُٙ، ٌٚىٓ ٨

٠ٚـذْٚ حٌٕخط ٠ؼشمْٛ أٚؿخُٔٙ ف١ٕذفؼْٛ ٌٍظشزٗ رُٙ فٟ حٌظشز١ذ ٚح٦كغخط فمؾ، دْٚ حٌظشزغ 

 .(1)رخ٤ػّخي حٌظٟ ٠غظٛؿزٙخ حٌلذ حٌظخدق"

حٌٕخشجش ٚحٌىٛحوزٟ ٠ؼ١ذ ػٍٝ سؿخي حٌذ٠ٓ ػذَ اكغخعُٙ رخٌّغئ١ٌٚش ٚطمظ١شُ٘ فٟ طٛؿ١ٗ 

 ٔلٛ حٌّؼً ٚحٌم١ُ ح٤خ٩ل١ش.

 

 العالقبث االقتصبديت -4

 ٘ـ، ف١مٛي:1316رٞ حٌمؼذس  ٠18ظلذع حٌىٛحوزٟ خ٩ي ح٨ؿظّخع حٌؼخٌغ، ٠َٛ حٌخ١ّظ 

"أْ حٌذحء حٌؼخَ ٘ٛ حٌفمش ح٢خز رخٌضِخَ؛ ٤ْ حٌفمش لخثذ وً شش، ٚسحثذ وً ٔلظ، فّٕٗ 

آسحثٕخ كظٝ فٟ د٠ٕٕخ، ِٕٚٗ فمذ اكغخعٕخ، ِٕٚٗ اٌٝ وً ِخ  ؿٍٕٙخ، ِٕٚٗ فغخًدح أخ٩لٕخ، رً ِٕٗ طشظض

ٔلٓ ف١ٗ، أٚ ٔظٛلغ إٔٔخ عٕٛحف١ٗ، فٙزٖ فـشطٕخ، ٨ ٔمض ف١ٙخ ػٓ غ١شٔخ، ٚػذدٔخ وؼ١ش، ٚر٩دٔخ 

ِظٛحطٍش، ٚأسػٕخ ِخظزش، ِٚؼخدٕٔخ، ٚششػٕخ ل٠ُٛ، ٚفخخسٔخ لذ٠ُ، ف٩ ٠ٕمظٕخ ػٓ ح٤ُِ حٌل١ش 

لض ٨ طلظً ا٨ رخٌؼٍَٛ ٚحٌفْٕٛ حٌؼخ١ٌش، ٚ٘زٖ ٨ طلظً ا٨ رخٌّخي غ١ش حٌمٛس حٌّخ١ٌش، حٌظٟ أطز

حٌـخثً، فٛلؼٕخ فٟ ِشىً حٌذٚس، ٚػغٝ أْ ٔٙظذٞ ٌفىٗ عز٩ً١، ٚا٨ ف١ل١ك رٕخ ٔخِٛط فٕخء 

 .(2)حٌؼؼ١ف فٟ حٌمٜٛ ٚر١ٕٕخ حٌـخً٘ ٚحٌؼخٌُ"

ًِخ ِٚٓ أػظُ أعزخد فمش ح٤ِش: أْ شش٠ؼظٕخ ِز١ٕش ػٍٝ أْ فٟ أِٛحي ح٤غ١ٕخ ء كمًخ ِؼٍٛ

ٌٍزخثظ ٚحٌّلشَٚ، ف١ئخز ِٓ ح٤غ١ٕخء ٠ٚٛصع ػٍٝ حٌفمشحء، ٚ٘زٖ حٌلىِٛخص ح٦ع١ِ٩ش، لذ لٍذ 

 حٌّٛػٛع، فظخسص طـزٟ ح٤ِٛحي ِٓ حٌفمشحء ٚحٌّغخو١ٓ ٚطززٌٙخ ٥ٌغ١ٕخء.

                                                           

 .373، 372، صروشٖ حٌىٛحوزٟ، ح٤ػّخي حٌىخٍِش، ِظذس عزك (1)

 .305حٌىٛحوزٟ، ح٤ػّخي حٌىخٍِش، ِظذس عخرك، ص (2)
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 (1)ٚحٌشش٠ؼش ح٦ع١ِ٩ش، ٟ٘ أٚي شش٠ؼش عخلض حٌٕخط ٚحٌلىِٛخص ٤طٛي حٌزٛدؿش

 حٌّئعظ ػ١ٍٗ فٓ ح٨لظظخد حٌّخٌٟ، ح٦فشحدٞ ٚحٌغ١خعٟ.

٠ٚؼغ حٌىٛحوزٟ فٟ رلغ "ح٨عظزذحد ٚحٌّخي" أط٨ًٛ ٚفك ِٕٙـ١ظٗ حٌظٟ ٠ذػٛ٘خ 

 )ح٦ع١ِ٩ش( ٦ط٩ف ح٨لظظخدٞ، ٚخ٩طظٙخ: 

طمش٠ش أٔٛحع حٌؼشٛس ٚحٌضوخس ٚطمغ١ّٙخ ػٍٝ أٔٛحع حٌّظخسف حٌؼخِش ٚأٔٛحع حٌّلظخؿ١ٓ كظٝ أ ( 

 ١ٓ. حٌّذ٠ٕ

 طمش٠ش أكىخَ طّٕغ حٌظٛحوً فٟ ح٨سطضحق ٚطٍضَ وً فشد رخٌؼًّ.د ( 

طشن ح٤سحػٟ حٌضسحػ١ش ًٍِىخ ٌؼخِش ح٤ِش ٠ؼًّ رٙخ حٌف٩كْٛ ٠ٚئدْٚ اٌٝ ر١ض حٌّخي ؽ ( 

 ػش٠زش حٌخّظ. 

 ٚػغ لٛحػذ ششػ١ش ػخِش ٚؿضث١ش ٚحٌـٍذ ِٓ حٌلىِٛش أْ طٕفز٘خ.د ( 

 ٚع ِٚٓ غ١ش حكظىخس.أْ ٠ىْٛ اكشحص حٌّخي رٛؿٗ ِشش٘ـ( 

 .(2)أْ ٨ ٠ظـخٚص حٌّخي لذس حٌلخؿشٚ ( 

 

التربيت والتعليم -5  

٠ؼٛد حٌىٛحوزٟ اٌٝ ح٨عظزذحد ١ٌمٛي رؤٔٗ ِٓ أوؼش ح٤ِٛس افغخدًح ٌٍظشر١ش، ار أٔٗ ٨ ٠ىظفٟ 

رّلخسرش حٌؼٍُ ٚحٌؼٍّخء، رً ٠شرٟ حٌٕخط ػٍٝ حٌظزًٌّ ٚحٌٕفخق ٚحٌخذحع، ٚطؼـ١ً دٚس حٌّٕـك 

ٚحٌؼمً، ٚح٨عظزذحد رخٌظخٌٟ ٨ ٠مخَٚ ا٨ رخٌظشر١ش حٌظٟ طغخُ٘ فٟ طٕغ ح٦ٔغخْ حٌـذ٠ذ حٌؼخثش، ٠ٚىْٛ 

رٌه رخٌظذسؽ ٚحٌلىّش، ٚطشلٟ ح٦دسحن ػٕذ أرٕخء حٌّـظّغ، ٠ٚغظٕذ رٌه اٌٝ طم٠ٛش سٚف حٌّمخِٚش، 

ـخلخص ح٦ٔغخْ ؿغًّخ ٚاٌٝ حػظّخد حٌظؼ١ٍُ، ٚح٨عظزذحد ٨ ٠مخَٚ ارْ رخٌؼٕف دْٚ طلؼ١ش، ٚاػذحد ٌ

ٚٔفغًخ ػم٩ً. ٚػىظ ٘زح حٌّٛلف ٠ىْٛ ِغٍه حٌلىِٛش حٌؼخدٌش حٌظٟ "طؼٕٟ رظشر١ش ح٤ِش ِٓ ٚلض 

ّْٛ حٌـ١ٕٓ، رً لزٍٗ، رغٓ لٛح١ٔٓ حٌضٚحؽ حٌظخٌق، .... ػُ ربٔشخء حٌّىخطذ ٚحٌّذحسط ٚطٕظ١ُ  طى

ٝ حٌّغخسف، ػُ طشـ١غ خــٙخ ِظذسؿش اٌٝ أػٍٝ ِشطزش، ػُ طغ١ًٙ ح٨ؿظّخػخص، ٚح٦ششحف ػٍ

 .(3)حٌٕٛحدٞ ٚأشخء حٌّىظزخص"

ارح وخٔض ٘زٖ ِّٙش حٌلىُ حٌؼخدي، فبْ حٌىٛحوزٟ ٠شٜ رؤْ حٌلخوُ حٌـخً٘ ٘ٛ حٌغزذ فٟ 

ػ٩ي حٌٕخط، ٤ٔٗ ؿخً٘ ٠ٚش٠ذ ؿزغ طفخطٗ فٟ حٌٕخط، طّٙٗ شٙٛحطٗ ٚطشفٗ، ف١زٍغ رٗ حٌـًٙ 

ذ ٠غظّذ لٛطٗ ٠ٚغ١ـش، رٛحعـش ؿزمش ِغظٜٛ حٌؼـّخٚحص، ٌٚىٓ ٘زح ح١ِ٤ش حٌـخً٘ حٌّغظز

حٌّظّـذ٠ٓ، فُٙ ػ١ٕٗ حٌظٟ ٠شحلذ رٙخ، ٠ٚذٖ حٌظٟ طؼزغ رل١خس وً كش وش٠ُ، ِٕٚمز ح٤ِش فٟ ٘زٖ 

حٌلخٌش، ٚلخدطٙخ اٌٝ ح٤فؼً، ُ٘ حٌؼم٩ء حٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ "رخٌظ٠ٕٛش ٚح٦٘ذحء، كظٝ ارح ِخ حوفٙشص 

، (4)، ٠شظشْٚ ٌٙخ حٌغؼخدس رشمخثُٙ ٚحٌل١خس رّٛطُٙعّخء ػمٛي ر١ٕٙخ ل١غ حهلل ٌٙخ ِٕٙخ لخدس أرشحسًح

ٚحٌّٕـٍك حٌٕخؿق ٌٙئ٨ء حٌمخدس حٌّظٕٛس٠ٓ، ٘ٛ ح٦ع٩َ ٤ٔٗ ٠شـغ حٌؼٍُ، ٠ٚؼٍّٝ ِٓ شؤْ حٌؼمً، 

٠ٚشد وً ح٤ِٛس ا١ٌٗ ٚفك لذسحطٗ، فٍُ  ٠ؤِص ح٦ِع٩َ رشٟء فٛق حٌؼمً، ٚوزٌه ٠ؼّذ حٌؼٍُ حٌغ١ٍُ 

 ٦ٔغخْ ٠ضدحد ا٠ّخًٔخ وٍّخ حصدحد ػًٍّخ.ؿش٠ك ح٠٦ّخْ حٌؼ١ّك، فبْ ح

رٙزح ٌّفَٙٛ ٠ىْٛ حٌؼٍُ ٚحٌظشر١ش ّ٘خ ح٤عخط ٌٛؿٛد ح٦ٔغخْ حٌّشطـٟ، ٌٚزٌه ٠مٛي 

ىٛحوزٟ: "حٌظشر١ش ٟ٘ ػخٌش ح٤ُِ، ٚفمذ٘خ ٘ٛ حٌّظ١زش حٌؼظّٝ، ٟٚ٘ حٌظشر١ش حٌّشطزش ػٍٝ حٌ

حٌظّش٠ٓ ٚحٌظؼذ٠ذ، ػُ ػٍٝ كغٓ حٌمذٚس  اػذحد حٌؼمً ٌٍظ١١ّض، ػُ ػٍٝ كغٓ حٌظف١ُٙ ٚح٦لٕخع، ػُ ػٍٝ

 .(5)ٚحٌّؼخي، ػُ ػٍٝ حٌّٛحظزش ٚحٌظّخدٞ"

                                                           

 حٌزٛدؿش: ح١ٌّضح١ٔش. (1)

 .481، صروشٖ حٌىٛحوزٟ، ح٤ػّخي حٌىخٍِش، ِظذس عزك (2)

  رظظشف ،263ص  ،1979 ،1حٌؼشرٟ، ر١شٚص، ؽدحس حٌىظخد أكّذ أ١ِٓ، صػّخء ح٦ط٩ف فٟ حٌؼظش حٌلذ٠غ،  (3)

 . 50، ص روشٖ حٌىٛحوزٟ، ؿزخثغ ح٨عظزذحد، ِظذس عزك (4)

 .91، ص حٌىٛحوزٟ، ؿزخثغ ح٨عظزذحد، ِظذس عزك روشٖ (5)
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طظذسؽ حٌظشر١ش ٘ىزح فٟ رٕخء ح٦ٔغخْ طف١ّٙخ ٚالٕخػًخ، ٚحٌظّش٠ٓ ٚحٌمذٚس، ػُ ح٨عظّشحس٠ش، 

ٚحٌظشر١ش رٙزح حٌّفَٙٛ اعٙخَ ُِٙ فٟ ا٠ـخد حٌّـظّغ حٌظخٌق، ٌّخرح؟ ٤ْ ح٦ٔغخْ حرٓ طشر١ظٗ فٟٙ 

حٌظٟ طؼٛدٖ حٌخ١ش، أٚ طشر١ٗ ػٍٝ حٌشر٠ٍش ٚحٌشش، ٚكظٝ ٠ظٍق ِٓ شؤْ حٌظشر١ش ٨رذ ِٓ ػٕظش٠ٓ 

أعخع١١ٓ ّ٘خ: ح٠٦ّخْ ٚحٌذ٠ٓ ِٚخ ٠ظؼّٕخْ ِٓ كّغ ػٍٝ حٌظلظ١ً ٚحٌؼًّ، ٚسٚحدع ػٓ حٌغمٛؽ 

 فٟ حٌّٙخٚٞ، ٚحٌؼخٟٔ ُ٘ حٌّشرْٛ حٌظخٌلْٛ ٌٙزٖ حٌّّٙش.

سوٗ حٌىٛحوزٟ ٚػشف أ١ّ٘ظٗ، ٌٚزح ٠ؼّذ حٌظشر١ش "ػ١ٍّش أِخ حٌّل١ؾ ٚأػشٖ حٌظشرٛٞ، فٍمذ أد

وزشٜ طشخسن ف١ٙخ ح٤عشس ٚحٌّذسعش، ٚحٌضٚؿخْ وً ِّٕٙخ ٣ٌخش، ٚحٌظشٚف حٌّل١ـش، ٚح١ٌٙجش 

 .(1)ح٨ؿظّخػ١ش، ٚحٌمخْٔٛ، ٚحٌغٍٛن حٌغ١خعٟ حٌغخثذ فٟ حٌّـظّغ حٌزٞ ٠ظؼٍُ ف١ٗ ح٦ِٔغخْ"

خ٦ِػخفش اٌٝ حٌؼٕخطش ٚحٌمذسحص حٌّٛسٚػش، ٚحٌؼٕظش حٌّل١ؾ ٌٗ أػش ٘خَ فٟ طشر١ش ح٦ِٔغخْ ر

ح٤عخط فٟ حٌّل١ؾ ُ٘ ح٤َ؛ فخ٤َ ػّخد ح٤عش، ٚأعخط ٚؿٛد ح٤ؿ١خي حٌظخٌلش، ٌزٌه ٔشٜ أْ 

أٞ ؿٙش ِغظؼّشس، طلخٚي رخ٤عخط افغخد أخ٩ق حٌّشأس، أٚ شً لذسطٙخ، ٚرزٌه طؼّٓ طمٙمش 

شٟء فٟ ك١خس حٌـفً ٚكغٓ طٛؿ١ٙٗ، ٚحٌغٍز١ش  حٌّـظّغ، ٚطغ١ًٙ ع١ـشطٙخ، فخٌّشأس وؤَ ٟ٘ أُ٘

حٌظشر٠ٛش وخٔض ِٓ حٌظضٚؽ "رّـ٨ٛٙص ح٤طٛي أٚ ح٤خ٩ق أٚ رغخف٩ص حٌـزخع ٚحٌؼخدحص، أٚ 

رخٌغشر١خص ؿٕغًخ أٚ حٌشل١مخص، ... ٤ْ حٌشؿً ٠ٕـّش ؿٛػًخ أٚ وشً٘خ ٤خ٩ق صٚؿظٗ ... ٚسرّخ وخْ 

طخُ٘ ِٓ ؿٙش ح٤ِٙخص ٚحٌضٚؿخص حٌغخف٩ص، ... أوزش عزذ ٨ٔل٩ي أخ٩ق ح٤ِشحء حٌّغ١ٍّٓ أ

 .(2)ٚ٘زح ٘ٛ عش أْ أػخظُ حٌشؿخي ٨ ٠ٛؿذْٚ ا٨ ِٓ أرٕخء ٚرؼٛي ٔغٛس شش٠فخص"

اْ حٌظشر١ش أعخط ٌٍظظل١ق حٌغ١خعٟ ٚح٨ؿظّخػٟ ػخِش، ِمٌٛش أخزص ك١ضًح ٨ رؤط رٗ ِٓ 

لم١مًخ ٌٙزٖ حٌغخ٠ش ٔشحٖ فٟ طفى١ش ٚلٕخػش حٌىٛحوزٟ، ٤ْ حٌذحء ٘ٛ حٌـًٙ ٚحٌخؼٛع ٌٍظـ١ًٙ، ٚط

ٚظخثف ؿّؼ١ش "أَ حٌمشٜ" حٌّفظٛكش، ٠ؼـٟ حٌّـخي حٌٛحعغ ٌٍظشر١ش فٟ ػ١ٍّش ح٦ط٩ف، ٠ٚمظشف 

 لٛحػذ ػ١ٍّش، ٌٙخ ِشدٚد٘خ حٌّزخشش ف١ّخ ٌٛ طُ حطزخػٙخ، ٚوخْ ِٓ رشٔخِؾ ؿّؼ١ش "أَ حٌمشٜ":

 .طؼ١ٍّٙخ طغ١ًٙ ِغ ٚحٌىظخرش حٌمشحءس طؼ١ُّ"  -1

 .(3)"ٚطٍم١ٙخ طؼ١ٍّٙخ طغ١ًٙ ِغ حٌظٕخثغ لز١ً ِٓ ٟ٘ حٌظٟ حٌٕخفؼش ٚحٌفْٕٛ حٌؼٍَٛ ٟف حٌظشغ١ذ -2

 ٚػٍٝ حٌّغظٜٛ حٌؼشرٟ رشىً خخص ٠مظشف:

 .طلظ١ٍٙخ ٚطغ١ًٙ حٌذ١ٕ٠ش ٚحٌؼٍَٛ حٌؼشر١ش حٌٍغش طؼ١ٍُ أطٛي اط٩ف"  -1

 .(4)"حٌظذس٠ظ ٚوظذ حٌظؼ١ٍُ أطٛي طٛك١ذ ٚسحء حٌـذ -2

ح٤خ١ش٠ٓ، دلش ٚرؼذ ٔظش، ففٟ ح٤ٚي طؤو١ذ ػٍٝ حٌٍغش حٌؼشر١ش، ٚرٌه فٟ ٘ز٠ٓ ح٨لظشحك١ٓ 

ٌشرؾ حٌؼٍُ رخ٦ع٩َ، ٚرخٌظشحع حٌلؼخسٞ حٌؼشرٟ ح٦ع٩ِٟ، ٌظؤ١ِٓ ح٨طظخي ِغ حٌظخس٠خ، ك١غ 

٠شىً رٌه كخفضًح ًِّٙخ، ٩ًِٕٙٚ ٠غظفخد رخٌىؼ١ش ِٓ ػزشٖ، ٠ٚلمك ح٦ؿ٩ع ػٍٝ طشحع وخْ ػّخد 

ٓ، ِٚٓ ػُ حٌغشد. أِخ حٌمخػذس حٌؼخ١ٔش ف٩ دحػٟ ٌٍظفظ١ً فٟ أ١ّ٘ظٙخ ِٓ ٔٙؼش حٌؼشد ٚحٌّغ١ٍّ

أؿً طشر١ش ؿ١ً ِٛكذ حٌّٕـٍمخص ٚحٌظـٍؼخص ٚح٤٘ذحف، ؿ١ً ِٕغـُ حٌّفخ١ُ٘ ٚحٌمٛحػذ حٌخٍم١ش 

ٚحٌؼمخف١ش، ٚ٘زح أِش ٠ٕظؾ ٚكذس أرٕخء حٌّـظّغ ٚطّخعىُٙ، ٚفٟ رٌه ؿش٠ك ح٨ٔظظخس ٚحٌظمذَ، 

ؾ حٌظشر١ش، ٚوظذ حٌظذس٠ظ، ٠غُٙ فٟ طّض٠ك ٚطشظ١ض أرٕخء حٌزٍذ حٌٛحكذ، ٚػىغٗ ِٓ طؼذد ِٕخ٘

 ٚطؼّذد ِٕـٍمخطُٙ ٚأ٘ذحفُٙ، ٚفٟ رٌه طؼ١١غ ٌـخلخطُٙ، ٚط١غ١ش ٌٍغ١ـشس ػ١ٍُٙ، ٚح٨عظزذحد رُٙ.

رؼذ اط٩ف رشحِؾ حٌظؼ١ٍُ ٚطٛك١ذ٘خ، ٠ٕظمً حٌىٛحوزٟ اٌٝ حٌّشر١ٓ أٚ حٌؼٍّخء، ك١غ ٠ـٍذ 

ًّ رششفُٙ، رذح٠ش أْ طئِٓ ؿ١ّغ  حكظ١خؿخطُٙ، كظٝ ٨ ٠ؤطْٛ رّخ ٠ٕمض ِٓ لذسُ٘ وّشر١ٓ، أٚ ٠خ

ٚرؼذ٘خ ٠مٛي، رؤٔٗ ١ٌظ ِٓ كك أٞ أغخْ أْ ٠ّخسط حٌظؼ١ٍُ فٟ وظخد أٚ ِذسعش ػٍٝ ٘ٛحٖ، 

ٚٚفك ِخ ٠ش٠ذ، رً ٨رذ ِٓ طٕظ١ُ ٘زٖ حٌّٕٙش، ِٕٙش حٌظذس٠ظ، ٚحٌّشحلزش ٌٙخ، ٌٚغ١ش ػ١ٍّخطٙخ، ٌٚزح 

رخٌغؼٟ "ٌذٜ أؿشحء حٌذٌٚش رّؼخٍِش وخفش ؿزمخص حٌؼٍّخء ِؼخٍِش ح٤ؿزخء، أٞ ٠ـخٌذ حٌىٛحوزٟ 

                                                           

 . 85، ص روشٖ حٌىٛحوزٟ، ح٤ػّخي حٌىخٍِش، ِظذس عزك (1)

   ، رظظشف. 195-194ص  ،1982، 2دحس حٌشحثذ حٌؼشرٟ، ر١شٚص، ؽحٌىٛحوزٟ، أَ حٌمشٜ،  (2)

 .215، ص حٌىٛحوزٟ، أَ حٌمشٜ، ِظذس عزك روشٖ (3)

 .216ص ، حٌّظذس ٔفغٗ (4)
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رخٌلـض سع١ًّخ ػٍٝ ِٓ ٠ظظذس ٌٍظذس٠ظ ٚح٦ِفظخء ٚحٌٛػظ ٚح٦سشخد ِخ ٌُ ٠ىٓ ِـخصًح ِٓ لزً 

 .(1)١٘جش حِظلخ١ٔش سع١ّش ِٛػٛق رٙخ طمخَ فٟ حٌؼٛحطُ"

وزٟ ٠مظشف ٦ط٩ف حٌم١خدس ِشحػخس ٌٍٛػغ حٌلؼخسٞ حٌؼشرٟ ٚح٦ِع٩ِٟ، ٔشٜ حٌىٛح

ًّ ٚحٌؼمذ حٌز٠ٓ أفغذطُٙ ػٕخطش دخ١ٍش، حٔٙشٚح رٙخ ٚوخٔض  حٌظشر٠ٛش، اط٩ف حٌّـظٙذ٠ٓ ٚأً٘ حٌل

ٚع١ٍش ٌٍـذي ٚاػخػش حٌٛلض، ٚأرؼذطُٙ ػٓ حٌفُٙ حٌظل١ق ٧ٌِع٩َ ٚأعغٗ حٌظٟ طشىً حٌـش٠ك 

ِٚخ رٌه ا٨ رذح٠ش  ح٤طٛد ٨طزخػٗ، ففٟ حٌزؼذ ػٓ ٘زٖ ح٤عظ ػشد ٌٍشخظ١ش حٌلؼخس٠ش،

حٌغمٛؽ، ِٚٓ ػُ حٌفظٛس ٚحٌظخٍف، ٠ٚلذد ٌٍؼخٌُ طفخص ٨رذ ِٓ طٛفش٘خ ١ٌغظـ١غ حٌم١خَ رّّٙظٗ 

:ٟ٘ٚ 

 .حٌخـخد ٌفُٙ وخف١ش ِؼشفش ٚحٌّضحٌٚش، رخٌظؼ١ٍُ حٌؼشر١ش رخٌٍغش ػخسفًخ ٠ىْٛ أْ -1

 .فُٙ لشحءس طؼخٌٝ حهلل وظخد لخسثًخ ٠ىْٛ أْ -2

 .(2)"حٌّذٚٔش حٌٕز٠ٛش حٌغٕش فٟ ِظؼٍؼًخ ٠ىْٛ أْ"  -3

ػُ ٠ؼ١ف حٌىٛحوزٟ طفش أخشٜ ٨رّذ ِٓ طٛحفش٘خ فٟ حٌؼخٌُ، ٚوخْ ٚػؼٗ ٌٙخ، رؼذ اؿ٩ػٗ 

ػٍٝ ِخ أكذع ِٓ رذع فٟ حٌّـظّغ حٌؼشرٟ ٚح٦ِع٩ِٟ، ٚوخْ رغزذ حٌظؤػش غ١ش حٌّظؼمً رزؼغ 

ٌؼم١ُ، ٚفٟ ٚؿٛد حٌّم٨ٛص، ٌٚؼزض ٘زٖ حٌّلذػخص دٚسًح خـ١شًح فٟ اػخػش حٌٛلض رخٌـذي ح

حٌّٕخصػخص ٚحٌخظِٛخص، ٚر٘ذ ػل١ظٙخ لظ٩ً ٚطؼز٠زًخ، أٚ ٔف١ًخ ٚارؼخدًح، ػذد غ١ش ل١ًٍ ِٓ 

حٌؼٍّخء، ٚحٌفمٙخء ح٦ؿ٩ء ٟٚ٘ "أْ ٠ىْٛ طخكذ ػمً ع١ٍُ فـشٞ ٌُ ٠فغذ رٕ٘ٗ رخٌّٕـك 

ٚػمخثذ حٌلىّخء  ٚحٌـذي حٌظؼ١١ّ١ٍٓ، ٚحٌفٍغفش ح١ٌٛٔخ١ٔش، ٚح١ٌٙ٦ِخص حٌف١ؼخغٛس٠ش، ٚرؤرلخع حٌى٩َ

 .(3)ٚٔضػخص حٌّؼظضٌش، ٚأغشحد حٌظٛف١ش"

٘ـ ػشش  1316رٞ حٌمؼذس  29ٚلذ أفشد حٌىٛحوزٟ فٟ لخْٔٛ حٌـّؼ١ش حٌزٞ ألش ٠َٛ ح٨ػ١ٕٓ 

لؼخ٠خ ٌّؼخٌـش ِٛػٛع حٌظؼ١ٍُ. وّخ طلذع فٟ ِمذِش حٌمخْٔٛ ػٓ كخٌش حٌفظٛس ٚحٌـًٙ ٚطٙخْٚ 

 ٚحٌظؼ١ٍُ.حٌؼٍّخء ٚػشٚسس حٌظ٠ٕٛش رخٌؼٍُ 

ٚ٘ىزح ٠زشص ِٛػٛع حٌظشر١ش ٚحٌظؼ١ٍُ ٚحكًذح ِٓ أرشص حٌّٛػٛػخص حٌظٟ شغٍض حٌىٛحوزٟ 

فٟ ك١خطٗ ٚوظخرخطٗ، ِئوًذح ػٍٝ ِذٜ ِخ ٠ٍلمٗ ح٨عظزذحد ِٓ ػشس رخٌؼ١ٍّش حٌظشر٠ٛش، ِٚئوًذح دٚس 

 حٌؼٍُ فٟ طلش٠ش حٌشؼٛد، ٚدٚس حٌؼٍُ فٟ حٌمؼخء ػٍٝ ح٨عظزذحد.

أْ حٌؼٍَٛ حٌذ١ٕ٠ش ٨ طىفٟ ٚكذ٘خ رً ٨رذ ِٓ سفذ٘خ رخٌؼٍَٛ حٌفٍغف١ش ٚوخْ حٌىٛحوزٟ ٠شٜ 

 .(4)ٚحٌـز١ؼ١ش ٚح٤در١ش فٟ عز١ً ط٠ٕٛش أر٘خْ حٌٕخشجش

 

  المنهج والبرنبمج -6

ٌُ ٠ىظف حٌىٛحوزٟ رٛطف حٌذحء ٚششف أعزخرٗ ٚأػشحػٗ رً أٔٗ حٔظمً اٌٝ سعُ حٌؼ٩ؽ 

ًِخ فٟ رٌه ٌغش  ـًخ ٚحػ١ًخ ٧ٌط٩ف ٠شًّ رّٕٙـ١ش ػخ١ٌش ٚدلش، ِغظخذ سط١ٕش أوخد١ّ٠ش، ٚرشٔخِ

 ١ِخد٠ٓ حٌّـظّغ.

خد٠ٓ حٌفىش ٚحٌغ١خعش ٚحٌظشر١ش ٚلذ سأٜ حٌىٛحوزٟ أْ ح٨عظزذحد ٘ٛ ػٍٝ حٌؼًٍ فٟ ١ِ

٩ق ٚحٌّخي. ٌٚىٕٗ ٌُ ٠ىظف رّٛلف حٌزىخء ػٍٝ ح٤ؿ٩ي رً أٔٗ شخض ٌٕخ حٌّشع ٚششع ح٦ؿٚ

 ٠ظف حٌؼ٩ؽ ػٍٝ حٌفٛس.

 حد طمخرٍٙخ حٌىٛحوزٟ رذحثً دػخ ا١ٌٙخ طظّؼً فٟ: ٌٚؼٕش ح٨عظزذ

 أ( حٌّغخٚحس.

 د( حٌلش٠ش.

 ؽ( حٌؼذحٌش.

                                                           

 . 217ص حٌىٛحوزٟ، أَ حٌمشٜ، ِظذس عزك روشٖ،  (1)
 . 133ص ، حٌّظذس ٔفغٗ (2)
 .135حٌّظذس ٔفغٗ، ص  (3)
 .496، ص روشٖ كزحٌىٛحوزٟ، ح٤ػّخي حٌىخٍِش، ِظذس ع (4)
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 . (1)د( حٌشٛسٜ حٌذعظٛس٠ش

 ٌٍٚٛطٛي اٌٝ ٘زٖ حٌزذحثً ح٠٦ـخر١ش، ٨رذ ِٓ طٛفش ِزخدة ٌٍؼًّ خ٩طظٙخ: 

 .حٌلش٠ش طغظلك ٨ ح٨عظزذحد رخ٢َ أوؼش٘خ أٚ وٍٙخ ٠شؼش ٨ ح٤ِش اْ -1

 .ٚحٌظل١ّظ ٚحٌظؼ١ٍُ ٚح٦كغخط ح٦دسحن فٟ ح٤ِش رظشلٟ رً رخٌشذس ٠مخَٚ ٨ ح٨عظزذحد -2

 .(2)"حٌزذ٠ً ط١ٙجش ٠ـذ ح٨عظزذحد ِمخِٚش لزً"  -3

ٚحٌزذ٠ً حٌشخًِ ٌىً ٘زٖ ح٤عظ ٚحٌّزخدة ٘ٛ حٌّٕٙؾ حٌزٞ ٠غ١ّٗ حٌىٛحوزٟ: "ح٦ع١ِ٩ش". 

حٌل١خس ٚحٌفىش، ٚخ٩طش سأٞ حٌىٛحوزٟ فٟ ٘زح ٟٚ٘ حٌزذ٠ً حٌؼخَ ػٓ ح٨عظزذحد فٟ شظٝ ١ِخد٠ٓ 

حٌّـخي ِـخٌزظٗ رٕظخَ كىِٟٛ لخٟٔٛٔ لخثُ ػٍٝ أعخط حٌشٛسٜ ِغظّذ ِٓ حٌشش٠ؼش، ٘زٖ حٌشش٠ؼش 

حٌظٟ طلًّ أفؼً حٌمٛحػذ ح٤عخع١ش فٟ حٌغ١خعش ٚحٌظشر١ش ٚح٨لظظخد ٚوً شئْٚ حٌل١خس. ّٚٔٛرؽ 

ىزح فخ٦ع١ِ٩ش طشًّ رذحثً حٌّغخٚحس ٚحٌلش٠ش رٌه دٌٚش حٌشعٛي حٌىش٠ُ ٚحٌخٍفخء حٌشحشذ٠ٓ ٚ٘

 .(3)ٚحٌؼذحٌش ٚحٌشٛسٜ اٌٝ ؿخٔذ حٌظىخفً ح٨ؿظّخػٟ

ـًخ ٧ٌط٩ف طفٛق فٟ ػظشٖ ػٍٝ حٌزشحِؾ حٌظٟ وخٔض ِـشٚكش.  ٌمذ لذَ حٌىٛحوزٟ رشٔخِ

٨ٚ ٠ضحي ِششٚػٗ ك١ًخ رؼذ أوؼش ِٓ لشْ ِٓ ؿشكٗ. ٨ٚ صٌٕخ رلخؿش اٌٝ حعظلؼخس حٌىٛحوزٟ فٟ 

  ش ح١ٙٔ٨خس حٌظٟ ٔؼ١شٙخ.كخٌ

 

 الخبتمت 

طٕخٚي حٌزلغ ِٛػٛع ح٦ط٩ف حٌظشرٛٞ فٟ فىش حٌىٛحوزٟ فٟ حٌؼذ٠ذ ِٓ ح١ٌّخد٠ٓ ِٛػلًخ  -

 ِفَٙٛ ح٨عظزذحد ٚأػخسٖ حٌغٍز١ش ػٍٝ حٌّـظّغ. 

 ح٨عظزذحد ٠فغذ ح٤خ٩ق ٚحٌفىش ٠ٚفمذ ح٦ٔغخْ حٌمذسس ػٍٝ حٌظ١١ّض ر١ٓ حٌخ١ش ٚحٌشش.  -

٠شٜ حٌىٛحوزٟ ٚؿٛد حٌظّغه رخٌذ٠ٓ ٚػذَ حٌظٙخْٚ رٗ، ٚط٠ٕٛش حٌؼمٛي رّزخدة حٌلىّش ٚاؿ٩ق  -

 صِخَ حٌؼمٛي ١ٌٍّه ح٦ٔغخْ اسحدطٗ ٠ٚمشس ػٍّٗ. 

 ػخٌؾ حٌىٛحوزٟ ِٛػٛع ٚحلغ حٌّشأس ِٛػلًخ دٚس٘خ فٟ حٌّـظّغ ٚٔظق رظؼ١ٍّٙخ.  -

ٌظٟ ٠ش٠ذ٘خ ٌشزخد ػظشٖ، وخٌٕزً ح٘ظُ حٌىٛحوزٟ رخٌٕخشجش ٚحٌشزخد ٚكذد رؼغ حٌظفخص ح -

 ٚحٌـٙذ ٚحٌؼًّ ٚطؼ١ّك حٌؼخؿفش حٌذ١ٕ٠ش ٚحٌؼخؿفش حٌٛؿ١ٕش. 

ٚػق حٌىٛحوزٟ حٌؼذ٠ذ ِٓ حٌّؼخٌـخص ح٨لظظخد٠ش ٚٚػغ ِـّٛػش لٛحػذ ٌّؼخٌـش حٌؼ٩لخص  -

 ح٨لظظخد٠ش ٌٍّـظّغ ٘ذفٙخ حٌمؼخء ػٍٝ ح٨عظزذحد ٚحٌفغخد. 

ٚرٌه رخٌؼًّ ػٍٝ طؼ١ُّ حٌمشحءس ٚحٌىظخرش ِغ طغ١ًٙ طؼ١ٍّٙخ، ح٘ظُ رخٌـخٔذ حٌظشرٛٞ ٚحٌظؼ١ٍّٟ  -

ٚحٌظشغ١ذ فٟ حٌؼٍَٛ ٚحٌفْٕٛ حٌٕخفؼش ٚحٌؼٍَٛ حٌذ١ٕ٠ش ٚطغ١ًٙ طلظ١ٍٙخ، ٚاط٩ف أطٛي حٌٍغش 

 حٌؼشر١ش.

ػخٌؾ حٌىٛحوزٟ ح٨عظزذحد فٟ ١ِخد٠ٓ ٚحٌغ١خعش ٚحٌظشر١ش ٚح٤خ٩ق ٚحٌّخي ٚر١ٓ أعزخرٗ ٚدػخ اٌٝ  -

 ٠ش ٚحٌؼذحٌش ٚحٌشٛسٜ حٌذعظٛس٠ش.حٌّغخٚحس ٚحٌلش

  

                                                           

 .382، صٔفغٗ حٌّظذس (1)
 . 162، ص روشٖ حٌىٛحوزٟ، ؿزخثغ ح٨عظزذحد، ِظذس عزك (2)

 . 163، ص حٌىٛحوزٟ، ؿزخثغ ح٨عظزذحد، ِظذس عزك روشٖ (3)
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 ثزنبيج تذرَجٍ لبئى عهً انتعهى اننشط نتنًُخ األداء انتذرَظٍ وانذافعُخ نإلنجبس        

 نذي انطبنجبد انًعهًبد شعجخ رَبضُبد                               

 

 
                   انًهخص

ٌتؼددز ئٌددٝ  ٌذعدد ؾ رٍددٝ مسدد  ة ٔدداِض ددد ا٠تٟ لددانُ رٍددٝ  ٌددذعٍُ  ٌٕطددف ـددٟ د١ّٕددج               ٘دد ؾ  

 ٌذ ا٠سٟ ٚ ٌ  ـع١ج ٌإلٔظاز ٌ ٜ  ٌكاٌتاح  ٌّعٍّاح ضعتج ا٠اؾ١اح ،  رذّ   ٌتؼدز رٍدٝ  ٌّدٕٙض    

ت قاٌتدج  25ضتٗ  ٌذظ ٠تٟ ) دػد١ُّ  ٌّظّٛردج  ٌٛ ػد ث ل١دال لتٍدٟ ةعد ٞت ٚةٍعدخ ر١ٕدج  ٌتؼدز )         

  اساح ةى١ٍدج  ٌذ ة١دج  ٌسّد  ، دّشٍدخ م ٚ ح  ٌتؼدز ـدٟ  ٌت ٔداِض  ٌذد ا٠تٟ ٚم  ددٟ          ِعٍّج ِٓ  ٌ

ل١ال دّشٍخ ـٟ ةكالج ِالػظج        ٌذ ا٠سٟ ِىٛٔج ِٓ ماةعج مةعا  ٟ٘ )  ٌذسك١ف ٌٍذد ا٠  ،  

  ٌذٕف١ذ ٚئ  اث  ٌػؿ ،  ٌٛسانً  ٌذع١ّ١ٍج ،  ٌذم٠ُٛ ت ِٚم١ال  ٌ  ـع١ج ٌإلٔظازِىْٛ ِٓ سالسج مةعا 

ٟ٘ )  ٌم اث رٍٝ دؼًّ  ٌّسإ١ٌج ،  ٌسعٟ ٔؼٛ  ٌذفدٛق ،  ٌّٕاـسدج ت، ددُ دكت١دك م  ددا  ٌم١دال لت١ٍدا        

ِعذّ    ت SPSSٚةع ٠ا رٍٝ ر١ٕج  ٌتؼز سُ دؼ١ًٍ  ٌت١أاح ِٚعاٌظذٙا ئػػان١ا ةاسذس  َ ة ٔاِض )

 رٍٝ  ٌّذٛسف  ٌؼساةٟ ٚ إلٔؼ  ؾ  ٌّع١ااٞ ٚئخذتاا ح  ٚػظُ   س )ِ ةع ئ٠ذات .

 دٛغٍخ  ٌ ا سج ئٌٝ  ٌٕذانض  ٌذا١ٌج :ٚ

ت ٌتكالج        ٌذ ا٠سٟ وىدً ٚمةعا ٘دا   0.05ٚطٛ  ـ ٚق ذ ح  الٌج ئػػان١ج رٕ  ِسذٜٛ )  -1

ت ٚ٘دٟ  0.77 – 0.21 ٌّسذٍفج ٚد  ٚػخ ل١ّج ػظُ   س رٍٝ        ٌذ ا٠سٟ ٚمةعدا ٖ ِدا ةد١ٓ )    

 ل١ُ وت١ ث ِٕٚاستج .

ت ٌتع   ٌسعٟ ٔؼٛ  ٌذفٛق ـمف ٚلد  وأدخ   0.05رٕ  ِسذٜٛ ) ٚطٛ  ـ ٚق ذ ح  الٌج ئػػان١ج -2

ل١ّددج ػظددُ   سدد  رٍددٝ  ٌ  ـع١ددج ٌإلٔظدداز ٚمةعا ٘ددا  ٌّسذٍفددج ِددإس ث رٍددٝ ةعدد   ٌسددعٟ ٔؼددٛ  ٌذفددٛق   

 ٚ ٌ  ـع١ج ٌإلٔظاز وىً ـ١ّا واْ  ٌذأس١ رٍٝ  ٌتع ٠ٓ  ٢خ ٠ٓ ؾع١فا .

 

  ٌذ ا٠سٟ ،  ٌ  ـع١ج ٌإلٔظاز . :  ٌذعٍُ  ٌٕطف ،  ٌذ ا٠ب ،       انكهًبد انًفتبدُخ

 
Abstract 

The aim of the research was to identify the impact of a training program 

based on active learning for developing teaching performance and achievement 

motivation among the female student’s teachers at mathematics department. The 

research was based on the semi-experimental approach (the design of one group - 

pre-post measurement). The sample consisted of (25) female students teacher from 

faculty of education- Al-Khoms University. The research tools represented in the 

training program and two instruments tools, namely observation card for teaching 

performance, consisted of (4) dimensions: (Planning for teaching, implementation 

and classroom management, teaching aids, assessment), and achievement 

motivation scale consisted of (3) dimensions: (the ability to take responsibility, the 
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pursuit of excellence, competition). The measurement tools were pre and post 

applied on the research sample, then the data was analyzed and statistically 

processed by using (SPSS) program, based on the arithmetic average, standard 

deviation, T-test and effect size (ETA square).  

The study reached the following results 

1- There were statistically significant differences at level (0.05) for teaching 

performance card as a whole and its different dimensions. The value of the 

effect size on the teaching performance ranged from (0.21 - 0.77) which is large 

and suitable. 

2-  There were statistically significant differences at level (0.05) for the pursuit of 

excellence dimension only. The value of the effect size on achievement 

motivation and its different dimensions was influential on the pursuit of 

excellence and achievement motivation as a whole, while the impact on the 

other two dimensions was weak. 

Keywords: Active Learning - Training - Teaching Performance - Achievement 

Motivation. 

 يمذيخ 

ضددٙ ح  ٌؼمتددج  ٌة١ِٕددج  ٌذددٟ ٔع١طددٙا دة ٠دد   ِسددذّ   ـددٟ  ٌّع ـددج  ٌع١ٍّددج ٚدكددٛا  ر١ٍّددا                 

ٚدىٌٕٛٛط١ددا سدد ٠عا ِٚذالػمددا ٚ ٌددذٞ  ٔعىدد  ةدد ٚاٖ رٍددٝ ٔٛر١ددج ِٚسددذٜٛ  ٌؼ١دداث  ٌذددٟ ٠ع١طددٙا       

ِالػمج وً ِدا ٘دٛ ط ٠د  ِدٓ      إلٔساْ،ـأغتظخ  ٌذ ة١ج دٛ طٗ دؼ ٠اح وش١ ث ِٚذساارج ِٓ ػ١ز 

 ٔظ ٠اح  ٌعٍُ ٚ ٌذعٍُ .

ٚدع   ٌ ٠اؾ١اح ِٓ مُ٘  ٌّٛ    ٌ ا س١ج  ٌذٟ دؼذً ِ ودة  مساسد١ا ةد١ٓ  ٌعٍدَٛ  ٌّسذٍفدج ئٌدٝ             

 ٌؼ   ٌذٞ ٠ّىٓ ٚغفٙا ةاٌعّٛ   ٌفم ٞ ٌذٍه  ٌعٍَٛ ،ـاٌ ٠اؾد١اح ٠ظدب مْ ٠دذُ دعٍّٙدا ةارذتاا٘دا      

 .ِا ث ٔطكج 

 ٌّذم ِج ةٕظّٙا  ٌذع١ّ١ٍج ٚمركخ  إل٘ذّداَ   وتد  ٌٍّعٍدُ ِدٓ ػ١دز ئرد   ٖ        ٚيٚل   ٘ذّخ  ٌ      

ئ٠ّأدا  ٚد ا٠تٗ ،ٚل  اوةح  ٌذ ة١ج رٍٝ  ٌ ٚا   ساسٟ  ٌٕطف ٌٍّعٍدُ ـدٟ ر١ٍّذدٟ  ٌذعٍد١ُ ٚ ٌدذعٍُ      

ِٕٙا ةّسإ١ٌذٗ ـٟ ئٔظاع مٚ ـطً مٞ ٔظداَ دع١ٍّدٟ ،ـّّٙدا لد ِٕا ِدٓ ٔظدُ دع١ّ١ٍدج ػ ٠شدج ٚٚسدانً          

ج ِذكٛاث ـأٙا ٌٓ دؼمك   ٘  ؾ  ٌّ طدٛث ِٕٙدا ئال ةٛطدٛ   ٌّعٍدُ  ٌىدؿ   ٌّعد  ئرد            دىٌٕٛٛط١

ـدٟ  ٌذد ا٠  ٌدُ دعد  دٍده   سدا١ٌب دالندُ        ط١  ،ٚٔذ١ظج ٌإلٔذما  ح  ٌذٟ ٚطٙدخ ٌسسدا١ٌب  ٌذم١ٍ ٠دج    

ِٚددٓ سددُ ز    ٘ذّدداَ  ٌذ ةدد١٠ٛٓ ةاٌعّددً دكدد٠ٛ  قدد ق ددد ا٠  ط ٠دد ث ٚـعاٌددج          ٌؼ١دداث  ٌّعاغدد ث  

ٗ ِطدااوج ػم١م١دج ـدٟ ر١ٍّدج  ٌدذعٍُ )د١سد١        دٍه  ٌذٟ دٙذُ ةاسااث دفى١   ٌّدذعٍُ ِٚطدااوذ  ٚةساغج 

 ت *) ت60، 2015 ٌم١سٟ ،
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ِٓ موش  مّٔاـ  ٌذعٍُ ػ  سج ،ـمد  هٙد  ـدٟ  ٌسدٕٛ ح       ٠ٚActive Lerningعذت   ٌذعٍُ  ٌٕطف     

مد ْ  ٌؼدا ٞ ٚ ٌعطد ٠ٓ،    ةطدىً وت١ ِدع ةد  ٠اح  ٌ     خ١ ث ِٓ  ٌم ْ  ٌعط ٠ٓ ٚ ز     إل٘ذّاَ ةدٗ  

ٚ٘ددٛ ٠عذّدد  رٍددٝ  ٌٕطدداـ  ٌددذ دٟ ٚ ٌّطددااوج  إل٠ظاة١ددج ٌٍّددذعٍُ ٚ ٌذددٝ ٠مددَٛ ِددٓ خالٌٙددا ةاٌتؼددز        

ؼخ ئض  ؾ  ٌّعٍدُ ٚدٛط١ٙدٗ ٚدم٠ّٛدٗ ٚدطد١      ةاسذس  َ ِظّٛرج ِٓ   ٔطكج ٚ ٌع١ٍّاح  ٌع١ٍّج د

ٌع١ٍّددج  ٌذع١ّ١ٍددج ئٌددٝ  ٌدد النً ئٌددٝ مْ  ٌددذعٍُ  ٌٕطددف ٠ظعددً  ٌكددالا ِسددذّذع١ٓ ةدداٌذعٍُ ِّددا ٠ؼددٛي    

 ت 35، 2008ض  وج ِّذعج ة١ٓ  ٌّعٍُ ٚ ٌّذعٍُ )و ٠ّاْ ة ٠  ،

ال ضدده ـ١ددٗ مْ  سددذ  د١ظ١اح  ٌددذعٍُ  ٌٕطددف ٚ       ٌذ ا٠سددٟ دؼددذالْ ِ دتددج ِذم ِددج ِددٓ  ِّٚددا    

  ٘  ؾ  ٌذع١ّ١ٍج ّٚ٘دا ِذ  ةكداْ ػ١دز ئْ ٕ٘دان راللدج ةد١ٓ  سدذ  د١ظ١اح  ٌدذعٍُ  ٌٕطدف ٚ               

ا٠سٟ ،ـاٌّٙداا ح  ٌع١ٍّدج ٚ ٌذٛ غدً ٚ ٌّماأدج ٚ ٌذٕظد١ُ ٘دٟ ِدٓ ِٙداا ح  ٌعٍدُ   ساسد١ج ،                       ٌذ 

 ٟٚ٘   سال  ٌذٞ دتٕٝ ر١ٍٗ  ٌّع ـج  ٌع١ٍّج  ٌطسػ١ج ٚ       ٌذ ا٠سٟ .

ٚدط١  إلدظا٘اح  ٌؼ ٠شج ـٟ ر١ٍّذٟ  ٌذع١ٍُ ٚ ٌذعٍُ ئٌٝ ؾ ٚاث ِؼااةدج دد ٟٔ        ٌ ا سدٟ       

١ٌؼدً ِؼٍٙدا سماـدج  إلٌذدة َ ةإٌظداع ٚ إلغد  ا ر١ٍدٗ )ٌٚد١ُ         ٍٟ رٓ سماـج  ٌمٕارج ةّا ٘ٛ لانُ ٚ ٌذس

 ت 12، 2000رت١  ، 

ٌٚمد  مضدااح  ٌع ٠د  ِدٓ  ٌّدإدّ  ح  ٌساغدج ةاردد     ٌّعٍدُ ـدٟ هدً دؼد ٠اح  ٌعػد   ٌؼدداٌٟ                 

اح  ٌذٕاـسد١ج  ٌعا١ٌّدج   ٚ ٌّٙاا ح  ٌذٟ ٠ٕتؽٟ رٍٝ  ٌّعٍُ ئدمأٙا ػذٝ دّىٕٗ ِدٓ  ٌذٛ ـدك ِدع ِذكٍتد    

ِٕٙا :  ٌّإدّ   ٌذ ةٛٞ  ٌشاٌز )ٔؼٛئر    مـؿً ٌّعٍُ  ٌّسذمتً ت  ٌذٞ رم  ةى١ٍج  ٌذ ة١دج ةسدٍكٕج   

ٚاؤ٠دج ط ٠د ث ت  ٌدذٞ رمد       ،ٚ ٌّإدّ  ٌذ ةدٛٞ  ٌعطد ْٚ ) ٌذعٍد١ُ طدٛ ث ضداٍِج      2004رّاْ سدٕج  

ك٠ٛ ِٕدا٘ض  ٌذعٍد١ُ ـدٟ ؾدٛ      ٚ ٌّإدّ   ٌذاسع رط  )د 2006ةى١ٍج  ٌذ ة١ج ةظاِعج  ٌتؼ ٠ٓ سٕج 

ٚل  مضااح وً ٘دذٖ  ٌّدإدّ  ح ئٌدٝ م١ّ٘دج            2007ِعا١٠   ٌظٛ ث ت  ٌذٞ رم  ةاٌما٘ ث سٕج 

 ٌذ ا٠سٟ ةٛطٗ راَ ٚطا ح ةاٌّعٍُ ةارذتااٖ  ٌمٛث  ٌفارٍج ٚ ٌّت رج ـٟ دٕطدةج   ط١داي وّدا ٔدا ح     

١٠  دم٠ُٛ م  نٗ  ٌذ ا٠سٟ )مٔٛا دٛغ١اح ٘ذٖ  ٌّإدّ  ح ةؿ ٚاث ئػ  ر دؽ١١  ح طذا٠ج ـٟ ِعا

 ت162-161 2017ٔػاا،

ت مْ  ٌذ ة١ج  ٌع١ٍّج  ١ٌّ  ١ٔج ِٓ م٘دُ رٕاغد ئر     ٌّعٍدُ ئْ     78، ٠ٚ1996 ٜ )رٍٟ ا ض ،     

ٙا  ٌعاللج  ٌٛس١مج ِعٍُ  ٌّسذمتً ،ٚدذّشً ـ١ٌُ دىٓ مّ٘ٙا ط١ّعا ،ـٟٙ ِٓ مخػب  ٌفذ  ح ـٟ ػ١اث 

 ّع١ٍّٓ ،ٚرٍّٙا  وا ٠ّٟ  ٌذأ١ٍٟ٘ ،ٚ ٌّ  ال ٚرٍّٙا  ٌذكت١مٟ.ة١ٓ و١ٍاح  ٌذ ة١ج ٚئر     ٌ

ٚةددذٌه دعذتدد   ٌذ ة١ددج  ٌع١ٍّددج  ٌتٛدمددج  ٌذددٟ دٕػددٙ  ـ١ٙددا  ٌّعددااؾ ٚ ٌٕظ ٠دداح  ٌذددٟ  وذسددتٙا        

 ٌكاٌب  ٌّعٍُ ِع ٚ لع١اح ِٕٙج  ٌذ ا٠    خً ػظ ث  ٌ ا سج ةّا ٠ذُ ـ١ٙا ِٓ ٔطاـ ٚدفاردً ةد١ٓ   

ٚ٘دذ  ِدا مو ددٗ  ا سدج      دتد ز م١ّ٘دج  ٌذد ا٠ب     ّا ث  ٌع١ٍّدج، ِٚدٓ ٘دذ   ٌّٕكٍدك    دال١ِذٖ ٚ ٌ ٌّعٍُ ٚ

Shenequac,M 2014) ٌذدٟ ٘دد ـخ ئٌدٝ دٕدداٚي دػدٛا ح  ٌّعٍّدد١ٓ مسٕدا   ٌس ِددج ػددٛي       ت ٚ

ة ٔدداِض ددد ا٠تٟ لددانُ رٍددٝ  سددذ  د١ظ١اح ِدداا ز ٔٛ  ٌذع١ّ١ٍددج ٚمسدد ٖ ـددٟ دؼسدد١ٓ قدد ق  ٌذدد ا٠       

ٟ ٌٍّعٍّدد١ٓ ػددٛي  ٌت ٔدداِض  ٌذدد ا٠تٟ ـددٟ دؼسدد١ٓ قدد ق     ٚمهٙدد ح  ٌٕذددانض ٚطددٛ  دػددٛا ئ٠ظدداة   

د ا٠سدددُٙ ٚ سدددذظاةج  ٌكدددالا ئٌددد١ُٙ ،وّدددا مضدددااح  ٌٕذدددانض ئٌدددٝ دكت١دددك ؼاٌت١دددج ر١ٕدددج  ٌ ا سدددج       

 .إلسذ  د١ظ١اح ِاا ز ٔٛ  ٌذع١ّ١ٍج

ِفٙددَٛ  ٌددذعٍُ  ٌٕطددف ٚ ز ٠ددا   ٌذ و١ةر١ٍددٗ ،ئؾدداـج ئٌددٝ دٛغدد١ج  ٌع ٠دد  ِددٓ        ٚٔظدد   ٌظٙٛا      

ت 2017 ٌّعٍّدد١ٓ رٍددٝ  سددذ  د١ظ١ادٗ  ٌّسذٍفددج ِٕٚٙددا  ا سددج ئ٠ّدداْ  ٌ ِدداٌٟ )   ٌ ا سدداح ةذدد ا٠ب

ٚ ٌذٟ ٘ ـخ ئٌٝ د ا٠ب ِعٍّٟ  ٌ ٠اؾ١اح ةاٌّ ػٍج  إلةذ  ن١ج رٍدٝ دٛه١دؿ  سدذ  د١ظ١اح  ٌدذعٍُ     

 ٌٕطددف ٚمسدد ٖ ـددٟ د١ّٕددج م  نٙددُ  ٌذ ا٠سددٟ ٚرٍددٝ  ٌذؼػدد١ً ٚ ٌذفى١دد   ٌ ٠اؾددٟ ٌدد ٜ دال١ِددذُ٘           

ٚاـددع   ٔدداِض  ٌذدد ا٠تٟ ـددٟ اـددع ِسددذٜٛ م     ٌّعٍّدد١ٓ )ر١ٕددج  ٌتؼددز ت ٚدٛغددٍخ ئٌددٝ ـار١ٍددج  ٌت

 ِسذٜٛ  ٌذؼػ١ً ٚ ٌذفى١   ٌ ٠اؾٟ ٌ ٜ دال١ِذُ٘ .

ت ٚ ٌذٟ ٘ ـخ ئٌٝ ئر    ة ٔاِض د ا٠تٟ لانُ رٍٝ  ٌذعٍُ  ٌٕطف 2014ٚ ا سج ٔع١ُ مةٛؼٍٛث )      

      ٌذ ا٠سددٟ ٌٍّعٍّدد١ٓ  ٌذ١ّٕددج   TIMSSٚ ٌّٙدداا ح  ٌ ٠اؾدد١ج  ٌّذؿددّٕج ةاٌ ا سددج  ٌ ١ٌٚددج     

ِٚسذٜٛ قالا  ٌػؿ  ٌشآِ   ساسٟ ةفٍسك١ٓ ـٟ  ٌ ٠اؾ١اح ،ٚدٛغٍخ ئٌٝ ـار١ٍدج  ٌت ٔداِض   
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 ٌذدد ا٠تٟ ـددٟ د١ّٕددج        ٌذ ا٠سددٟ ٌٍّعٍّدد١ٓ )ر١ٕددج  ٌتؼددزت ٚاـددع ِسددذٜٛ قالةٙددُ )ِظّٛرددج    

 . ٌتؼزت ـٟ  ٌ ٠اؾ١اح 

ئٌدٝ ِع ـدج ـار١ٍدج ة ٔداِض دد ا٠تٟ ِمذد ع        ت ٚ ٌذٟ ٘د ـخ 2010ٚ ا سج رت  ٌٍّه  ٌّاٌىٟ )      

رٍٝ ئوساا ِعٍّٟ  ٌ ٠اؾد١اح ةعدؽ ِٙداا ح  ٌدذعٍُ  ٌٕطدف ٚرٍدٝ دؼػد١ً ٚ دظا٘داح قالةٙدُ          

ةد١ٓ ِذٛسدكٟ    0.01ٔؼٛ  ٌ ٠اؾ١اح ٚدٛغٍخ ئٌٝ ٚطٛ  ـد ق ذٚ  الٌدج  ػػدان١ج رٕد  ِسدذٜٛ      

 ٌٕطدف لتدً دع ؾدُٙ    ُ م    ِعٍّٟ  ٌ ٠اؾد١اح )ر١ٕدج  ٌتؼدزت رٍدٝ ِم١دال       ٌّٙداا ح  ٌدذعٍ       

ٌٍت ٔاِض  ٌذد ا٠تٟ ٚةعد ٖ ٌػداٌغ  ٌذكت١دك  ٌتعد ٞ ،وّدا مهٙد ح  ٌٕذدانض  ادفداح ِسدذٜٛ دؼػد١ً            

  ٌكالا )ر١ٕج  ٌتؼز ت ٚدىْٛ  دظا٘اح ئ٠ظاة١ج ٌ ٠ُٙ ٔؼٛ ٌ ٠اؾ١اح .

ِٓ طٙج مخ ٜ ٠إو   ٌع ٠د  ِدٓ  ٌعٍّدا  مْ   ـع١دج  إلٔظداز ددإس  ـدٟ ِسدذٜٛ م     ٌفد   ـدٟ                 

 ٌدد  ـع مْ  ت 5، 2003ٍددؿ  ٌّظدداالح ِٕٚٙددا  ٌّظدداي  ٌذع١ٍّددٟ ، ٠ٚطدد١ ) ـددااٚق رتدد  ٌفذاع ،    ِسذ

ٌإلٔظاز خالي سٕٛ ح  ٌ ا سج ِٓ  ٌد ٚ ـع  ٌّّٙدج  ٌذدٟ دٛطدٗ سدٍٛن  ٌفد   ٔؼدٛ دؼم١دك  ٌذمتدً مٚ          

ٔظداز لدٛث ِسد١ك ث ـدٟ     دظٕب ر َ  ٌذمتً ـٟ  ٌّٛ لؿ  ٌذٟ دذكٍب  ٌذفٛق ،ٌذٌه دعذتد   ٌ  ـع١دج ٌإل  

 ـمتٛي  ٌكاٌب  ٌّعٍُ ٌٍذال١ِذ ٠عذّ  رٍٝ دؼم١مٗ ِسذٜٛ ِ دفعا ِٓ  إلٔظاز.اث  ٌكاٌب  ٌّعٍُ ػ١

ت ِاو١ٍالٔ  مْ دتا٠ٓ  ٌّظذّعاح  ٌّذؼؿ ث رٓ  ٌٕا١ِج ٠ىّٓ ـٟ ِ ٜ (Mcclellandوّا مو       

طذّدارٟ   ٌم١ّج  ٌذٟ دّٕؼٙا ٌ ٚ ـع  إلٔظاز،ٌٚٙذ  ـٟٙ دذظٗ   نّا ٚةس رج ٌٍذكٛا إللذػا ٞ ٚ إل

،ة١ّٕا دعٛي  ٌّظذّعاح   لً ّٔٛ  رٍدٝ  ٚ ـدع  ٌمدٛث ٚ إلٔذّدا  ٌٚٙدذ  ـٙدٟ دتعد    نّدا          ٚ ٌػٕارٟ

 ت 83، 2012)٘تج  هلل  ٌؼسٓ ٚآخ ْٚ ،رٓ  ٌذكٛا.

ٚل   ٘ذّدخ  ٌع ٠د  ِدٓ  ٌ ا سداح ة ا سدج   ـع١دج  إلٔظداز ٌد ٜ  ٌكاٌدب  ٌّعٍدُ ِٕٚٙدا  ا سدج :                      

ٟ ٘دد ـخ ئٌددٝ  ٌىطددؿ رددٓ ِسددذٜٛ  ٌىفددا ث  ٌذ د١ددج  ٌّ اوددج ٚراللذٙددا   ت ٚ ٌذدد2012ٔاـددذ ٠عمددٛا )

ة  ـع١ج  إلٔظاز ٚ ٌذؼػ١ً   وا ٠ّٟ ٌ ٜ قالا و١ٍداح طاِعدج  ٌٍّده خاٌد  ةاٌسدعٛ ٠ج ٚمهٙد ح       

 ٌٕذانض مْ ؼاٌت١دج مـد     ٌع١ٕدج طدا ٚ  ـدٟ ِسدذٜٛ  ٌىفدا ث  ٌذ د١دج  ٌّ اودج  ٌّذٛسدكج ٚمْ  ادفداح            

ز ٚ ٌذؼػد١ً   ودا ٠ّٟ    ٌّ اودج ٌد ٜ  ٌكدالا ٠ طدع ئٌدٝ  ٌ  ـع١دج ٌإلٔظدا       ِسذٜٛ  ٌىفا ث   ٌذ د١دج  

 ت.0.679ةٕستج ) 

ت ئٌدٝ  ٌذعد ؾ رٍدٝ قت١عدج   ـع١دج  إلٔظداز ٚلٍدك        2006ة١ّٕدا ٘د ـخ  ا سدج رٍدٝ  ٌّعظّدٟ )          

ٌ ٜ ر١ٕج ِٓ قالا و١ٍدج  ٌّعٍّد١ٓ ـدٟ طداز ْ ٚمهٙد ح  ٌٕذدانض ٚطدٛ  راللدج  ادتاق١دج           إلخذتاا

ئػػدان١ا ةد١ٓ   ـع١دج  إلٔظداز  ٌ ا سدٟ ٚلٍدك  إلخذتااٚودذٌه ٚطدٛ  ـد ٚق ذ ح  الٌددج          سداٌتج   ٌدج   

ئػػددان١ج ـدددٟ ِسدددذٜٛ   ـع١دددج  إلٔظددداز  ٌ ا سددٟ ةددد١ٓ  ٌكدددالا ِ دفعدددٟ  ٌذؼػددد١ً ِٕٚسفؿدددٟ   

  ٌذؼػ١ً ٌػاٌغ  ٌكالا ِ دفعٟ  ٌذؼػ١ً  ٌ ا سٟ .

ج ةد١ٓ ٔٛر١دج ردةٚ  ٌٕظداع     ت ئٌٝ  ٌذع ؾ رٍٝ  ٌعاللد 2000وّا ٘ ـخ  ا سج رت  هلل  ٌػاـٟ )    

ت قاٌب ِٓ و١ٍج  ٌذ ة١ج ٚو١ٍج  ٌٍؽدج  200ٚ ٌفطً  ٌ ا سٟ ٚة١ٓ   ـع١ج  إلٔظاز ٌ ٜ ر١ٕج دىٛٔخ )

تقاٌب ِذفدٛق   100 ٌع ة١ج ةظاِعج  ٌٍّه خاٌ  ٚو١ٍج  ٌّع١ٍّٓ ةأةٙا لسّخ ئٌٝ ِظّٛرذ١ٓ ةٛ لع )

ّ   100 ا سدد١ا ٚ ) ذفددٛل١ٓ ذٚٞ   ـع١ددج  إلٔظدداز   ت قاٌددب ِذددأخ   ا سدد١ا ، ٚمهٙدد ح  ٌٕذددانض مْ  ٌ

 ٌّ دفع ل  رةٚ ٔظاػُٙ ئٌٝ  ٌم اث ٚ ٌظٙ  ٚ ٌّدٛ    ٌ ا سد١ج ٚ إلخذتااة١ّٕدا  ٌكدالا  ٌّذدأخ ْٚ      

  ا س١ا ذٚٞ   ـع١ج  إلٔظاز  ٌّٕسفؽ رةٚ ـطٍُٙ ئٌٝ  ٌّة ص ٚ ٌؼظ ٚ ٌّعٍُ .

١اح  ٌدذعٍُ  ٌٕطدف   دد ا٠ب  ٌكاٌدب  ٌّعٍدُ رٍدٝ  سدذ  د١ظ     ٚٔظ   ٌٕ اث  ٌ ا سداح  ٌذدٟ دٕاٌٚدخ         

ةطعتج  ٌ ٠اؾ١اح ٌذ  واْ ٘ذ   ٌتؼز ٚ ٌذٞ ٠عذت  ـٟ ػ ٚ  رٍُ  ٌتاػشذ١ٓ ِٓ مٚ نً  ٌتؼٛر  ٌذٟ 

 ٌعػؿ  ٌذٕٟ٘ ٚؾعخ ة ٔاِض د ا٠تٟ لانُ رٍٝ  سذ  د١ظ١اح  ٌذعٍُ  ٌٕطف ) ٌذعٍُ  ةاإلسذم    ، 

ـع١دج ٌإلٔظداز ٌٍكاٌتداح  ٌّعٍّداح     ت ٌذ١ّٕج        ٌذ ا٠سٟ ٚ ٌ   ، ػً  ٌّطىالح ،  ٌذعٍُ  ٌذعاٟٚٔ

 ةطعتج  ٌ ٠اؾ١اح .
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 اإلدظبص ثبنًشكهخ 

ِٓ خالي رًّ  ٌتاػشذ١ٓ ـٟ  إلض  ؾ رٍٝ  ٌكاٌتاح  ٌّعٍّداح ةفذد ث  ٌذ ة١دج  ٌع١ٍّدج الػظذدا           

مْ ٕ٘ان ـظٛث ة١ٓ ِا دذُ  ا سذٗ ٔظ ٠دا ِدٓ ِدٛ   د ة٠ٛدج دسدع قد ق ٚ سدذ  د١ظ١اح  ٌذد ا٠          

مٗ ر١ٍّا   خً  ٌفػً مسٕا  ـذ ث  ٌذ ة١ج  ٌع١ٍّدج ٚذٌده ةادتداح  ٌكاٌتداح  ٌّعٍّداح      ٚة١ٓ ِا ٠ذُ دكت١

 ٟٔ ِسدذٜٛ        ٌذ ا٠سدٟ   ِّا م ٜ ئٌٝ دت ق ٠مج  إلٌما   )  سٍٛا  ٌذ ا٠  ةاٌك ٠مج  ٌذم١ٍ ٠ج

 إلٔظازٌ ٠ٙٓ. ٌ  ـع١ج ٌٚةاٌذاٌٟ  ٔسفاؼ ِسذٜٛ 

 

 يشكهخ انجذث 

تؼز  ٌؼاٌٟ ـٟ رد َ دٛه١دؿ  ٌكاٌتداح  ٌّعٍّداح ةطدعتج  ٌ ٠اؾد١اح       دذؼ    ٌّطىٍج  ٌعاِج ٌٍ      

السذ  د١ظ١اح  ٌذ ا٠   ٌؼ ٠شج  ٌذٟ دّخ  ا سذٙا ٔظ ٠ا ٚ لذػاا٘ٓ رٍٝ  ٌك ٠مج  ٌذم١ٍ ٠دج ِّدا   

 ٌ ٠ٙٓ .ٚ ٌ  ـع١ج ٌإلٔظاز  ٔعى  سٍتا رٍٝ ِسذٜٛ        ٌذ ا٠سٟ 

 

 أطئهخ انجذث 

 ٌٍتؼز وّا ٠ٍٟ :٠ّىٓ غ١اؼج  ٌسإ ي  ٌ ن١          

       ٌذ ا٠سددٟ ٚ ٌ  ـع١ددج  ِددا مس ة ٔدداِض ددد ا٠تٟ لددانُ رٍددٝ  سددذ  د١ظ١اح  ٌددذعٍُ  ٌٕطددف ٌذ١ّٕددج       

 ٌإلٔظازٌ ٜ  ٌكاٌتاح  ٌّعٍّاح ةطعتج  ٌ ٠اؾ١اح ؟

 ٠ٚذف ح ِٓ ٘ذ   ٌسإ ي  ٌ ن١    سةٍج  ٌف ر١ج  ٌذا١ٌج :        

اح  ٌذعٍُ  ٌٕطدف ٌذ١ّٕدج        ٌذ ا٠سدٟ    ِا مس  ةٕا  ة ٔاِض د ا٠تٟ لانُ رٍٝ  سذ  د١ظ١ -1

 ٚ ٌ  ـع١ج ٌإلٔظاز ٌ ٜ  ٌكاٌتاح  ٌّعٍّاح ؟

ِا غٛاث  ٌت ٔاِض  ٌذ ا٠تٟ  ٌمانُ رٍٝ  سذ  د١ظ١اح  ٌذعٍُ  ٌٕطف ٌذ١ّٕج        ٌذ ا٠سدٟ   -2

 ٚ ٌ  ـع١ج ٌإلٔظاز ٌ ٜ  ٌكاٌتاح  ٌّعٍّاح ؟

د١ّٕدددج       ٌدددذعٍُ  ٌٕطدددف  رٍدددٝ  ١ظ١اح  ِدددا مس  ٌت ٔددداِض  ٌذددد ا٠تٟ  ٌمدددانُ رٍدددٝ  سدددذ  د   -3

  ٌذ ا٠سٟ ٌٍكاٌتاح  ٌّعٍّاح ؟

د١ّٕج  ٌ  ـع١ج ٌإلٔظداز  ُ رٍٝ  سذ  د١ظ١اح  ٌذعٍُ  ٌٕطف رٍٝ ِا مس  ٌت ٔاِض  ٌذ ا٠تٟ  ٌمان -4

 ٌ ٜ  ٌكاٌتاح  ٌّعٍّاح ؟

 

 دذود انجذث 

 ٠مذػ   ٌتؼز  ٌؼاٌٟ رٍٝ  ٌؼ ٚ   ٌذا١ٌج :      

 -2     ضدعتج  ٌ ٠اؾد١اح.   - ٌسّد   –ّاح  ٌ  اساح ةى١ٍج  ٌذ ة١ج ِظّٛرج ِٓ  ٌكاٌتاح  ٌّعٍ -1

ةٕا   ٌت ٔاِض  ٌذ ا٠تٟ ٠ دىدة رٍدٝ ةعدؽ  سدذ  د١ظ١اح  ٌدذعٍُ  ٌٕطدف ٚ ٌّذّذٍدج ـدٟ ) سدذ  د١ظ١ج          

ػدً  ٌّطدىالح ت ٔظد   ٌّٕاسدتذٙا ٌّؼذدٜٛ وذدب        - ٌدذعٍُ  ٌذعداٟٚٔ    - ٌعػؿ  ٌذٕٟ٘  - إلسذم    

 ١ٔاح  ٌّا ٠ج  ٌّذاػج . ٌ ٠اؾ١اح  ٌّم اث ٚ إلِىا

 - ٌٛسدانً  ٌذع١ّ١ٍدج     – ٌذٕف١ذ ٚ ئ  اث  ٌػدؿ   –ِٙاا ح        ٌذ ا٠سٟ )  ٌذسك١ف ٌٍ اٚل  -2

 دم٠ُٛ  ٌ اٚل ت .

  ٌّٕاـسج ت. - ٌسعٟ ٔؼٛ  ٌذفٛق  –مةعا  ِم١ال  ٌ  ـع١ج ٌإلٔظاز)  ٌم اث رٍٝ دؼًّ  ٌّسإ١ٌج  -3

 

 أدواد انجذث 

 رٍٝ ةعؽ  سذ  د١ظ١اح  ٌذعٍُ  ٌٕطف .ة ٔاِض د ا٠تٟ لانُ  -1

 ةكالج ِالػظج        ٌذ ا٠سٟ . -2

 ِم١ال  ٌ  ـع١ج ٌإلٔظاز. -3
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 فزوض انجذث 

ت ةدد١ٓ ِذٛسددكٟ  اطدداح  ٌكاٌتددداح    0.05 ٌددج  ػػددان١ا رٕدد  ِسدددذٜٛ  الٌددج )    دٛطدد  ـدد ٚق     -1

ظددج        ٌّعٍّدداح ) ِظّٛرددج  ٌتؼددز ت ـددٟ وددً ِددٓ  ٌذكت١مدد١ٓ  ٌمتٍددٟ ٚ ٌتعدد ٞ ٌتكالددج ِالػ         

  ٌذ ا٠سٟ ٌػاٌغ  ٌذكت١ك  ٌتع ٞ .

ت ةدد١ٓ ِذٛسددكٟ  اطدداح  ٌكاٌتددداح    0.05دٛطدد  ـدد ٚق   ٌددج  ػػددان١ا رٕدد  ِسدددذٜٛ  الٌددج )       -2

 ٌّعٍّدداح ) ِظّٛرددج  ٌتؼددز ت ـددٟ وددً ِددٓ  ٌذكت١مدد١ٓ  ٌمتٍددٟ ٚ ٌتعدد ٞ ٌّم١ددال  ٌ  ـع١ددج ٌإلٔظدداز     

 ٌػاٌغ  ٌذكت١ك  ٌتع ٞ .

ٌٍكاٌتداح  ٌّعٍّداح    ٚ ٌ  ـع١ج ٌإلٔظداز  ـٟ د١ّٕج        ٌذ ا٠سٌٍٟت ٔاِض  ٌذ ا٠تٟ مس  ئ٠ظاةٟ  -3

 )ِظّٛرج  ٌتؼز ت

 

 أهًُخ انجذث 

٠سذّ   ٌتؼز  ٌؼاٌٟ م١ّ٘ذٗ ِٓ م١ّ٘ج  ٌّٛؾدٛح  ٌدذٞ طد ح  ا سدذٗ ،ئذ دعد  ةد  ِض دد ا٠ب             

ز  ٌعٍّدٟ   ٌكاٌب  ٌّعٍُ ٚدك٠ٛ  ِٙاا ح م  نٗ  ٌذ ا٠سٟ ِٓ  ٌمؿا٠ا  ٌذ ة٠ٛج  ٌذٝ ٠ٌٛٝ ٌٙا  ٌتؼد 

 ال١ّ٘ج  ٌىت ٜ ٌّا ٠ذ دب ر١ٍٙا ِٓ طٛ ث ـدٟ        ٌذع١ٍّدٟ ،ٚذٌده ِدٓ خدالي دد ا٠ب خ ٠ظدٟ        

و١ٍددج  ٌذ ة١ددج رٍددٝ  سددذ  د١ظ١اح  ٌددذعٍُ  ٌٕطددف ةؼ١ددز دؼددٌُٛٙ ِددٓ ِظدد   ٔددالٍٟ ٌٍّعٍِٛدداح ئٌددٝ       

ِتذى ٜ ق ق ٚٚسانً ٌذٛغ١ً  ٌّعااؾ ،ػ١ز ئْ ٔظداع ِعٍدُ  ٌػدؿ ـدٟ اسداٌذٗ ٠عذتد  راِدً        

 ـٟ ئر      ط١اي  ٌفارٍج ٚةٕا  ِإسساح  ٌّظذّع  ٌؼؿاا٠ج ، ٚر١ٍٗ ـاْ  ٌتؼز  ٌؼاٌٟ ل :٘اَ 

 ٠سُٙ ـٟ دك٠ٛ  ة ٔاِض  ٌذ ة١ج  ٌع١ٍّج . -1

٠ف١   ٌمان١ّٓ رٍٝ ة  ِض ئر     ٌّعٍُ ٚذٌه ةارا ث  ٌٕظ ـٟ ِذكٍتاح ةد  ِض ئرد     ٌّعٍدُ ـدٟ      -2

 و١ٍاح  ٌذ ة١ج .

ةػدفج راِدج ٚ ٌكٍتدج  ٌّعٍّد١ٓ ةطدعتج  ٌ ٠اؾد١اح ةػدفج خاغدج رٍدٝ          ٠طظع  ٌكٍتج  ٌّع١ٍّٓ  -3

 سذس  َ  سذ  د١ظ١اح  ٌذعٍُ  ٌٕطف ـٟ  ٌّٛ لؿ  ٌذع١ّ١ٍج  ٌذٟ ٠سككْٛ ٌٙا ٠ٕٚفدذٚٔٙا ـدٟ  ٌؽ ـدج    

  ٌػف١ج ٚذٌه ةاإلسذٕا  ئٌٝ  ٌّتا ب ٚ  س   ٌذٟ د رُ  ٌذعٍُ  ٌٕطف .

 

 ينهج انجذث 

ةّ  طعج    ة١اح ٚ ٌ ا ساح  ٌساةمج  ٌذٟ دٕاٌٚخ وال ِٓ ) ٌذعٍُ  ٌّٕٙض  ٌٛغفٟ : ـ١ّا ٠ذعٍك  -1

  ٌٕطف ، ٌذ ا٠ب ،        ٌذ ا٠سٟ ،  ٌ  ـع١ج ٌإلٔظاز ت

 ٌّٕٙض ضتٗ  ٌذظ ٠تٟ : ػ١ز دُ  سذس  ِٗ ـٟ دؼ ٠  مس د ا٠ب  ٌكاٌتاح  ٌّعٍّاح رٍدٝ ةعدؽ    -2

 ـع١ج ٌإلٔظاز. سذ  د١ظ١اح  ٌذعٍُ  ٌٕطف ـٟ د١ّٕج        ٌذ ا٠سٟ ٚ ٌ  

 

 يصطهذبد انجذث  

 ٌذعٍُ  ٌٕطف : ٠ع ؾ ئط  ن١ا ةأٔٗ ق ٠مج ٔطكج ـٟ ر١ٍّدج  ٌدذعٍُ دظعدً  ٌّدذعٍُ ِؼدٛا  ٌع١ٍّدج           

 ٌّعٍدُ   ٌكاٌدب   ٌذعٍُ ػ١ز دذُ وً مٔطكج  ٌذع١ٍُ ِٓ خالي ِطااوج ٚ ئ٠ظاة١ج  ٌّذعٍُ ٠ٚمذػ   ٚا

 ١ج ٚد١ّٕج ِٙاا ح  ٌذفى١  ٌ ٠ٗ .رٍٝ دٛط١ٗ ٚئاضا   ٌّذعٍُ إلوذطاؾ  ٌّع ـج  ٌ ٠اؾ

٠ع ؾ ئط  ن١ا ةأٔٗ ِظّٛح  ٌست  ح  ٌمانّج رٍٝ ةعدؽ  سدذ  د١ظ١اح  ٌدذعٍُ  ٌٕطدف      ٌذ ا٠ب :     

 ٌذٟ دع  ٌٍكٍتج  ٌّعٍّد١ٓ ةطدعتج  ٌ ٠اؾد١اح ةمػد  دؼسد١ٓ م  نٙدُ  ٌذ ا٠سدٟ ةػدٛاث مـؿدً ِّدا           

 ٠سار  ـٟ دؼم١ك م٘  ؾ  ٌت ٔاِض  ٌذ ا٠تٟ  ٌّع  ٌُٙ .

       ٌذ ا٠سٟ : ٠ع ؾ ئط  ن١ا ةأٔٗ واـج  ٌّّااساح  ٌذ ا٠س١ج ٚ ٌذدٟ دؿدُ ط١ّدع   ٔطدكج          

 ٚ إلط    ح  ٌذٟ ٠مَٛ ةٙا  ٌكاٌب  ٌّعٍُ   خً  ٌؽ ـج  ٌػف١ج ِٓ مطً دؼم١ك   ٘  ؾ  ٌّ طٛث

 ٌذفددٛق ٌٍسددعٟ ـددٟ سددت١ً  ج ٌّعٍّدد ج ٌ  ـع١ددج ٌإلٔظدداز : دعدد ؾ ئط  ن١ددا ةأٔٙددا  سددذع     ٌكاٌتدد        

 ٚ ٌ ؼتج ـٟ        ٌظ١  ٚدؼم١ك م٘  ؾ ِع١ٕج ـٟ ِٛ لؿ دذؿّٓ ِسذ٠ٛاح ِٓ  إلِذ١ازٚ ٌذفٛق .
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 اإلطبر اننظزٌ نهجذث

 دُ دٕاٚي  إلقاا  ٌٕظ ٞ ِٓ خالي ر ث ِؼاٚا ٟٚ٘ :

 .  ـع١ج ٌإلٔظاز :  ٌ شاٌز  ٌّؼٛا  ٌ،  ٌّؼٛا  ٌشأٟ :  ٌذ ا٠ب :  ٌذعٍُ  ٌٕطف ،   ٌّؼٛا   ٚي

 ١ّا ٠ٍٟ ر ؼ ٌٙذٖ  ٌّؼاٚا :ٚـ

 

  انًذىر األول : انتعهى اننشط

 ِفَٙٛ  ٌذعٍُ  ٌٕطف :

ت  ٌدذعٍُ  ٌٕطدف ةأٔدٗ ِّااسدج  ٌكٍتدج      115، ٠2003ع ؾ وً ِٓ )ػسدٓ ضدؼادج، ٚز٠ٕدب  ٌٕظداا،     

ٌدد ٚا ـارددً ـددٟ ر١ٍّددج  ٌددذعٍُ رددٓ ق ٠ددك  ٌذفارددً ِددع ِددا ٠سددّعٛٔٗ مٚ ٠طددا٘ ٚٔٗ مٚ ٠م مٚٔددٗ ـددٟ   

ّالػظددج ٚ ٌّماأددج ٚ ٌذفسدد١  ٚد١ٌٛدد    ـىدداا ٚـؼددع  ٌف ؾدد١اح ٚئغدد  ا     ٌػددؿ ٠ٚمِٛددْٛ ةاٌ

   ػىاَ ٚ وذطاؾ  ٌعاللاح ٠ٚذٛ غٍْٛ ِع زِالنُٙ ِٚعٍُّٙ ةػٛاث ِسذّ ث.

ت ةأٔددٗ ِظّٛرددج ختدد  ح دع١ّ١ٍددج ِذعدد  ث   Michael and Modell, 2003, 5ة١ّٕددا ٠دد ٜ )

ّعٍُ، ِٚٓ  ٌذال١ِذ ٌتعؿُٙ  ٌدتعؽ، ٚ٘دذٖ    الدظا٘اح ِٓ  ٌّعٍُ ئٌٝ  ٌذال١ِذ، ِٚٓ  ٌذال١ِذ ئٌٝ  ٌ

 ٌست  ح دذٕٛح ِا ة١ٓ  ٌذؼ ر، ٚ ٌىذاةج،  ٌم   ث،  ٌّٕالطج،  إلة  ح،  ٌتؼز... ٚؼ١ ٘دا، وّدا مٔٙدا    

 دذُ ـٟ مضىاي ِذع  ث دطًّ  ٌفػً وٍٗ مٚ طّاراح غؽ١ ث مٚ مزٚ ص مٚ رًّ ـ  ٞ.

ُ   57، 2003وّا ر ـٗ )ػسدٓ ٚوّداي ز٠ذدْٛ،      ٌدذٞ ٠ذكٍدب ِدٓ  ٌذ١ٍّدذ  ٌؼ ودج       ت ةأٔدٗ ذٌده  ٌدذعٍ

 ٚ      ٚ ٌّطااوج  ٌفعاٌج ـٟ  ٌّٛلؿ  ٌذع١ٍّٟ دؼخ ئض  ؾ ِعٍّٗ.

٠ذؿغ ِٓ ٘ذٖ  ٌذع ٠فاح مْ مُ٘ ِا ١ّ٠ة  ٌدذعٍُ  ٌٕطدف ٘دٛ  ٘ذّاِدٗ ةداٌّذعٍُ ٚطعٍدٗ موشد  ئ٠ظاة١دج         

ِذٕٛردج   ِٚطااوذٗ ـٟ وً ر١ٍّاح  ٌذع١ٍُ ٚ ٌذعٍُ ٚؾ ٚاث مْ ٠ذؿّٓ  ٌّؼذٜٛ  ٌعٍّدٟ  ٔطدكج  

دطدد١  ئٌددٝ دفددارالح  ٌذال١ِددذ ِددع  ٌّعٍددُ ِٚددع ةعؿددُٙ  ٌددتعؽ ةّددا ٠ؼمددك م٘دد  ـا  دع١ّ١ٍددج دذعٍددك         

 ةذٛ غٍُٙ ِع  ٢خ ٠ٓ ٚد١ّٕج ل ا دُٙ رٍٝ  ٌذفى١ .

 ً ِددٓ  ٌّددذعٍُةأٔددٗ  ٌددذعٍُ  ٌددذٞ ٠ظعددئط  ن١ددا عدد ؾ  ٌددذعٍُ  ٌٕطددف ٘ددذٖ  ٌذع ٠فدداح ٠ ٚـددٟ ؾددٛ  وددً

ٔطددكج  ٌذعٍدد١ُ ِدٓ خددالي ِطددااوج ٚئ٠ظاة١دج  ٌذ١ٍّددذ ٚ وذطدداـٗ   ِؼدٛا   ٌع١ٍّددج  ٌدذعٍُ ػ١ددز دددذُ ودً م   

 ٌٍّع ـج  ٌ ٠اؾ١ج ةٕفسٗ.

 

 تعهى اننشطأطض ان

ـٟ ؾٛ   ٌٕظ ٠ج  ٌتٕان١ج ـٟ  ٌذع١ٍُ/  ٌذعٍُ ػ   وً ِٓ )ِ وة دك٠ٛ   ٌّٕا٘ض ٚ ٌّٛ    ٌذع١ّ١ٍدج،  

 American Psychologicalت، ٚ ٌ  ةكددددددج  ٌسدددددد١ىٌٛٛط١ج   ِ ٠ى١ددددددج )14، 2005

Association, 2008, 33:ٍٟت مس   ٌذعٍُ  ٌٕطف ـ١ّا ٠ 

 .ٖ ضذ  ن  ٌكالا ـٟ  خذ١اا ٔظاَ ٚلٛ ر  

 .ُٙالرذّا  رٍٝ دم٠ُٛ  ٌكالا مٔفسُٙ ٚزِالن  

 .ئداػج  ٌذٛ غً ـٟ ط١ّع  الدظا٘اح ة١ٓ  ٌّعٍُ ٚ ٌكالا 

 .ٍُئضارج طٛ ِٓ  ٌكّأ١ٕٔج ٚ ٌّذعج مسٕا   ٌذع 

 .دعٍُ وً قاٌب ػسب س رذٗ  ٌذ د١ج 

 .سذس  َ مسا١ٌب  ٌذ ا٠   ٌّذّ وةث ػٛي  ٌذال١ِذ  

 

 اطتزاتُجُبد انتعهى اننشط

٠ؿددُ  ٌددذعٍُ  ٌٕطددف  سددذ  د١ظ١اح د ا٠سدد١ج ر ٠دد ث ِٚذٕٛرددج دسددُٙ ـددٟ دؼم١ددك   ٘دد  ؾ  ٌذع١ّ١ٍددج    

 ٌّٕطٛ ث ةألً ٚلخ ٚطٙد  ٚةٕذدانض ئ٠ظاة١دج ٌٚىدٓ ةطد ـ دعداْٚ  ٌكاٌدب ٚ ٌّعٍدُ ـدٟ  ٌعّدً  ٌظدا             

 ٌع ٠  ِٓ  سذ  د١ظ١اح  ٌذعٍُ  ٌٕطف ِٕٙدا:   سدذ  د١ظ١ج  ٌؼدٛ ا ٚ ٌّٕالطدج، دعٍدُ       ٚ ٌّشّ ، ٚدٛط 
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  ل  ْ،  سذ  د١ظ١ج  الوذطاؾ،  ٌدذعٍُ  ٌدذ دٟ، ٌعدب    ٚ ا، خد  نف  ٌّفدا١ُ٘،  ٌعػدؿ  ٌدذٕٟ٘،        

  ٌذعٍُ  ٌذعاٟٚٔ، ػً  ٌّطىالح.

ِسدد١ّادٙا، ٚئط    دٙددا ٠ٚالػددظ ِّددا سددتك مٔددٗ اؼددُ  خددذالؾ دٍدده   سددا١ٌب ٚ السددذ  د١ظ١اح ـددٟ  

ِٚ  ػٍٙا، ئال مٔٙا دذفك رٍٝ مْ  ٌّذعٍُ ٘ٛ ِؼٛا  ٌع١ٍّج  ٌذع١ّ١ٍج ِٚ وة٘ا  ٌذٞ ٠مدَٛ ةاوذسداا   

  ٌست ث ِٓ خالي  ٌٕطاـ ٚ ٌعًّ ١ٌؼمك دعٍّا  ذ  ِعٕٝ لانُ رٍٝ  ٌفُٙ.

  ٚا  ٌّعٍُ ٚ ٌّذعٍُ ـٟ  ٌذعٍُ  ٌٕطف:

ذؼّدً  ٌعدب    وتد  ـدٟ ر١ٍّدج دعٍّدٗ ئال مْ ٌٍّعٍدُ        رٍٝ  ٌ ؼُ ِٓ مْ  ٌّدذعٍُ ـدٟ  ٌدذعٍُ  ٌٕطدف ٠    

 ٚا   مساس١ا  ـٟ دٕف١ذ ر١ٍّج  ٌذع١ٍُ، ِٚٓ سُ ٠ّىٕٕا ِٓ خالي  ٌظ ٚي  ٌذاٌٟ ر ؼ ةعؽ    ٚ ا 

 ٚ ٌّسة١ٌٛاح  ٌٙاِج ٌىً ِٓ  ٌّعٍُ ٚ ٌّذعٍُ ـٟ  ٌذعٍُ  ٌٕطف:

 

  ٚا  ٌّذعٍُ  ٚا  ٌّعٍُ
 ٌذفارً  ٌّشّ  ٚ إل٠ظاةٟ ِع   ٔطكج ِٚدع   ٝ ِع م٘  ؾ  ٌذعٍُدػ١ُّ  سذ  د١ظ١اح  ٌذعٍُ  ٌذٟ دذّاض

 زِالنٗ

 ق ع   سةٍج  ٌّذعٍمج ةا ٔطكج  رُ ر١ٍّج ئض  ن ط١ّع  ٌذال١ِذ ـٟ مٔطكج  ٌذع١ٍُ

قدد ع   سددةٍج  ٌذددٟ دطددظع رٍددٝ  ٌذأِددً ٚ ٌذفى١دد  ٚ سددذس  َ     

  ٌّعااؾ ٌؼً  ٌّطىالح

  ٌذأًِ ٚ ٌذفى١  ٚػً  ٌّطىالح

 دؼًّ ِسة١ٌٛج دع١ٍُ  ٌذ ح ًدٕظ١ُ  ٌفػ

  ػذ  َ  ٢خ ٠ٓ ٚؾع  ٌسكف  ٌساغج ةظّع  ٌّٛ ا  ٚ   ٚ ح ٚدٛـ١ ٘ا

  ٌذعت١  رٓ   ـىاا  ٌظ ٠ ث ٚدى٠ٛٓ  ٢ا   ئط    دم٠ُٛ ةٕانٟ ٚئركا  دؽذ٠ج ا طعج

 

 انًذىر انثبنٍ: انتذرَت

 ِفَٙٛ  ٌذ ا٠ب مسٕا   ٌس ِج:

ت ةأٔدٗ دة٠ٚد   ٌّذد اة١ٓ ةا سدا١ٌب ٚ ٌستد  ح  ٌالزِدج       170، ٠1994ع ـٗ )رت   ٌد ػّٓ طّداي،   

ٌذع ٠ً  دظا٘ادُٙ ٚد١ّٕج ِٙاا دُٙ ٚز٠دا ث ِعدااـُٙ ِدٓ خدالي ِظّٛردج ِدٓ    ٚ ا  ٌذدٟ ٠إ ٠ٙدا         

 ٌمددانّْٛ ةاٌع١ٍّددج  ٌذ ا٠ت١ددج ةىفددا ث ٚ لذدد  ا ِسددذٙ ـ١ٓ ةددذٌه دؼم١ددك ِس طدداح  ٌذدد ا٠ب ٚ ٌذ١ّٕددج    

  ٌّؼ  ث سٍفا .

ت ةأٔٗ ر١ٍّج ِٕظّج دٙ ؾ ئٌٝ دم ٠ُ مٔطكج دع١ّ١ٍج دؼمك  ٌّٕٛ 40، ٠ٚ2005 ٜ )ِؼّ  ٔاغؿ، 

  ٌّٕٟٙ ٌٍّع١ٍّٓ ٚ ٌعا١ٍِٓ ـٟ ػك  ٌذع١ٍُ مسٕا   ٌس ِج.

ت ةأٔٗ ِظّٛح  ٌست  ح  ٌذٟ دع  ٌٙدإال   ٌّعٍّد١ٓ   10، ٠ٚ2008ع ـٗ )سع   ٌسع١ ، ٘ ٜ غاٌغ، 

ـٟ دؼم١ك م٘  ؾ  ٌذ ا٠ب مٚ  ٌّٕا٘ض  ةمػ  د١ّٕج وفا٠ادُٙ ٚم    رٍُّٙ ةػٛاث مـؿً ِّا ٠سار 

  ٌذٟ ٠ اسٛٔٙا.

ت ةأٔدٗ ر١ٍّدج دتا ١ٌدج ٌدذعٍُ     2010ٚدع ـٗ  ٌٍظٕج  ٌطعت١ج  ٌعاِج ٌٍذع١ٍُ ٚ ٌتؼز  ٌعٍّٟ ة ٌٚج ١ٌت١ا )

 ِظّٛرج ِٓ  ٌّعااؾ ٚ السذ  د١ظ١اح  ٌّذعٍمج ةاٌعًّ ٚدعٍّٙا.

 ِٓ  ٌذعاا٠ؿ  ٌساةمج ٔظ  مْ:

 ر١ٍّج ِٕظّج.٠ٕظ  ئٌٝ  ٌذ ا٠ب رٍٝ مٔٗ  ت1

 ِظّٛرج ِٓ  ٌست  ح  ٌذٟ دم َ ٌٍّع١ٍّٓ ةمػ  د١ّٕج وفا٠ادُٙ. ت2

 ر١ٍّج دتا ١ٌج. ت3

ٗ ِظّدٛح  ٌستد  ح  ٌذدٟ دعد  ٌٍٍكاٌتداح      ٚـٟ ٘ذ   ٌتؼدز ٠ٕظد  ئٌدٝ  ٌذد ا٠ب رٍدٝ مٔد           

  ٌّعٍّاح ةطعتج  ٌ ٠اؾ١اح ةمػ  دؼس١ٓ م  نٙٓ  ٌذ ا٠سٟ ٚد١ّٕج  ٌ  ـع١ج ٌإلٔظاز ٌ ٠ٙٓ .

 

 تذرَت أثنبء انخذيخأهًُخ ان

مْ م١ّ٘دددج ت 2006ت، )سدددٛز ْ  ٌسددد١ ، 20، ٠2005ٛؾدددغ ودددً ِدددٓ )مضددد ؾ ا ضددد ،     

 مسٕا   ٌس ِج دذّشً ـ١ّا ٠ٍٟ:  ٌذ ا٠ب  ٌّٕٟٙ
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ئرددد     ٌّعٍدددُ ٌٍّسدددذمتً ـدددٟ ؾدددٛ   الػذ١اطددداح  ٌّكٍٛةدددج ٌدددذٌه، ز٠دددا ث  السدددذم  ا        

َ  ٌذىٌٕٛٛط١ددا  ٌؼ ٠شددج، ددد ر١ُ سمددج  ٚ ٌّ ٚٔددج ـددٟ  ٌعّددً، ِٛ طٙددج  ٌذكددٛا ح  ٌؼا١ٌددج ـددٟ  سددذس    

ٓ    ٌّعٍُ ةٕفسٗ،  ٌىطؿ رٓ ل ا ح ٚئِىأاح  ٌّذ اة١ٓ ٚد١ّٕذٙدا،   ٌكاٌب   ٠دٛـ   ٌف غدج ٌٍّذد اة١

  ٌّعٍُ ـٟ د ا٠   ٌّا ث. ٌكاٌب  ٌذأًِ ق ٠مج د ا٠تُٙ، دؼ ٠   ٌّطىالح  ٌذٟ دٛ طٗ 

أٗ ال ٠ىفٟ ـٟ ػ  ذ دٗ ٚذٌه  ٌّعٍُ ط١    ـ ٌكاٌب  ٠ذؿغ ِّا ستك مٔٗ ِّٙا واْ ئر        

 ٕٔا ٔع١ص ـٟ رػ   ٌشٛاث  ٌّعٍِٛاد١ج ِٚا ٔدذض رٕٙدا ِدٓ دكدٛا ـدٟ قد ق ٚمسدا١ٌب  ٌذد ا٠ ،         

 ٌّعٍددُ ٠ظدد  ٔفسددٗ ِؼاقددا  ةذؽ١١دد  ح ٚدكددٛا ح ِّددا ٠سددذ رٟ د ا٠تددٗ مسٕددا     ٌكاٌددب ٚةاٌذدداٌٟ ـدداْ 

  ٌس ِج.

 

 يجزراد انتذرَت ودواعُه

ـٟ ػاطدج ئٌدٝ    ّٓع١ٍّ ٌكٍتج  ٌة٠  ِٓ ػّال  ٌّع١ٍّٓ، ٚئْ  ٌذ ا٠ب ٠عةز  الٌذة َ ٠ٚ   

 وذساا ِٙاا ح ٚمسا١ٌب د ا٠  ط ٠ ث ٚـُٙ ط ٠  ٌٍع١ٍّج  ٌذع١ّ١ٍج. ٌّٚا واْ  ٌذ ا٠ب ِّٙا واْ 

ِٚدٓ ٘دذٖ  ٌّتد ا ح وّدا ذود       ٟ  ٌ ٠اؾد١اح  ِعٍّد  ٌكٍتدج  الة  ِٓ  ٌذع ؾ رٍٝ ِتد ا ح دد ا٠ب   

 ت ِا ٠ٍٟ:76-74، 2009)ر١سٝ ِؼّ ، 

 ٌذٕاِٟ  ٌس ٠ع ـٟ ٔظُ  ٌّع ـج ٚدٕٛرٙدا، دكد٠ٛ   ٌّٕدا٘ض  ٌذ ة٠ٛدج، دظ ٠د   ٌسكدف             

ٚذٌده ةداٌ ةف     ٌذ٠ّٕٛج، دكٛا  ٌعٍَٛ ٚق  نك د ا٠سٙا، ِعاٌظج  ٌٕمع  ٌؼاغً ـٟ ـذد ث  إلرد     

  ٌّعٍُ ِٓ    ٚ ا  ٌّذظ  ث ٌكاٌب ، دكٛا  ٌٕظ ٠اح  ٌذ ة٠ٛج، دّى١ٓ ة١ٓ  ٌٕظ ٠ج ٚ ٌذكت١ك 

 

 

 : انذافعُخ نإلنجبس  ذىر انثبنثانً

 ِفَٙٛ   ـع١ج  إلٔظاز :

ت ةأٔٙددا سددعٟ  ٌفدد   ٌذ و١ددة  ٌظٙدد  ٚ الٔذتدداٖ   79، 2009دع ـٙددا ) ذ٘ت١ددج  ٌع ـدداٚٞ ،     

ٚ سذّ  ا٠ج  ٌٕطاـ ٚ ٌّشاة ث رٕ   ٌم١اَ ةا رّاي  ٌػعتج ٚ ٌذؽٍب رٍٝ  ٌعمتاح ةىفا ث ـٟ مسد ح  

  ٌٕظاع ٌذؼم١ك ِسذٜٛ قّٛع ِ دفع . ٚلخ ٚملً طٙ  ٚ ٌ ؼتج  ٌّسذّ ث ـٟ

ت ةأٔٙا  ٌؼداـة ٌٍسدعٟ ئٌدٝ  ٌٕظداع مٚ دؼم١دك       134،  1996ٚر ـٙا ) ِؼّ   ٌؼاِ  ،      

 ٔٙا٠ج ِ ؼٛةج مٚ  ٌذؽٍب رٍٝ  ٌعٛ نك مٚ  الٔذٙا  ةس رج ِٓ م      رّاي رٍٝ خ١  ٚطٗ .

سدب ِدٓ  ٌت١ةدج ٠ٚطدذًّ     ت ةأٔٙدا   ـدع ِىذ  31،  1996ة١ّٕا ٠ع ـٙا ) مسداِج  ٌؼظدٟ ،        

رٍٝ ِظّٛرج ِٓ  ٌمٜٛ ) ِع ـ١ج ،  ٔفعا١ٌج ، سٍٛو١ج ت ةؼ١ز دٛطٗ  ٌف   ٔؼٛ دؼم١ك  ٌٙ ؾ وّا 

٠ ٜ مٔٙا دّشً اؼتج  ٌف   ـٟ  ٌذفٛق ٚ ٌذ١ّة رٓ  ٢خد ٠ٓ ٚدؼم١دك   ٘د  ؾ ِدٓ خدالي  ٌّشداة ث       

 .ٚ ٌعًّ  ٌظا  ٚة ي  ٌظٙ  ٚٚؾع خكف ِٕاستج دذفك ِع  ٌم ا ح 

 ِّا ستك دتا٠ٓ  ٌذع ٠فاح  ٌساةمج ـّٕٙا ِٓ ر ؾ  ٌ  ـع١ج ٌإلٔظاز ةأٔٙا :٠ذؿغ 

 ػاـة ٌٍف   ١ٌػً ئٌٝ  ٌٕظاع .. 1

   ـع ِىذسب ِٓ  ٌت١ةج .. 2

  سذّ  ا٠ج  ٌٕطاـ ٚ ٌّشاة ث رٕ   ٌم١اَ ةا رّاي  ٌػعتج .. 3

 : ٔٙاٚـٟ ؾٛ   ٌذع ٠فاح  ٌساةمج ٠ع ؾ  ٌتؼز  ٌؼاٌٟ   ـع١ج  إلٔظاز  ط  ن١ا ةأ

ٌٍسعٟ ـٟ ست١ً  ٌذفٛق ٚ ٌ ؼتج ـٟ        ٌظ١د  ٚدؼم١دك م٘د  ؾ     ج ٌّعٍّ ج سذع     ٌكاٌت

 .ِع١ٕج ـٟ ِٛ لؿ دذؿّٓ ِسذ٠ٛاح ِٓ  إلِذ١از ٚ ٌذفٛق 

 

 خصبئص انذافعُخ نإلنجبس 

 ت مْ  ٌ  ـع١ج ٌإلٔظاز دذسُ ةاٌسػانع  ٌذا١ٌج: 24-23، ٠2007 ٜ ) ِؼّ  ٠ٛٔ  ، 

 ١ا ؼ١  ِع ـ١ج .ر١ٍّج رم١ٍج رٍ. 1

 ر١ٍّج  ـذ  ؾ١ج ١ٌٚسخ ـ ؾ١ج .. 2
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 ر١ٍّج  ط  ن١ج مٞ مٔٙا لاةٍج ٌٍم١ال .. 3

 دسذٍؿ ِٓ ضسع ئٌٝ آخ  ِٓ ػ١ز ض دٙا مٚ  اطادٙا .. 4

رددٓ  ٌذفارددً ةدد١ٓ رٛ ِددً   خ١ٍددج ) ـسدد١ٌٛٛط١ج ٚٔفسدد١ج ت ٚرٛ ِددً   سٕان١ددج  ٌعٛ ِددً مٞ ٔادظددج . 5

 خااط١ج ) ِا ٠ج مٚ  طذّار١ج ت.

ذؿغ ِّا ستك مْ  ٌ  ـع١ج ِفَٙٛ ِظ   ال ٠ّىٓ ِالػظذٙدا ِتاضد ث ٌٚىدٓ ٠ّىدٓ ل١اسدٙا ِدٓ       ٠    

 خالي سٍٛو١اح  ٌف    إلٔفعا١ٌج ٚ إلطذّار١ج ةاسذعّاي م ٚ ح  ٌم١ال  ٌّٕاستج .

 ِىٛٔاح   ـع١ج  إلٔظاز:

از اح رٍددٝ   لددً ٌدد  ـع  إلٔظددت مْ ٕ٘ددان سددالر ِىٛٔدد 181،  ٠2003دد ٜ ) ِظدد ٞ رتدد  هلل ،     

 ٟ٘ٚ: 

، ػ١ز ئْ  ٌّع ـج :  ٌذٞ ٠ط١  ئٌٝ ِؼاٌٚج  ٌف  ئضتاح ػاطادٗ  ْ ٠ع ؾ ٠ٚفُٙ  انذبفش انًعزفٍ .1

  ٌظ ٠ ث دع١ٓ   ـ    رٍٝ م    ِٙاُِٙ ةىفا ث موت  .

: ٚدّشٍدٗ اؼتدج  ٌفد   ـدٟ  ٌّة٠د  ِدٓ  ٌسدّعج ٚ ٌػد ق ٚ ٌّىأدج  ٌذدٝ ٠ؼ ز٘دا ردٓ              تىجُه انذاد .2

ةَ ـدٟ  ٌٛلدخ ٔفسدٗ ةاٌذما١ٌد    وا ١ّ٠دج  ٌّعذد ؾ ةٙدا ةّدا ٠دإ ٞ ئٌدٝ           ق ٠ك م  ندٗ  ٌّذ١ّدة ٚ ٌٍّذد   

 ضعٛاٖ ةىفا٠ذٗ ٚ ػذ  ِٗ ٌذ دٗ .

: ةّعٕاٖ  ٌٛ سع  ٌذٞ ٠ذظٍٝ ـٟ  ٌ ؼتج ـٟ  ٌؼػٛي رٍدٝ دمتدً  ٢خد ٠ٓ ٠ٚذؼمدك      دافع اإلنتًبء.  3

 ئضتارٗ ِٓ ٘ذ   ٌذمتً .

 

 يًُشاد انطبنت انًنجش 

 ع١ج ٔؼٛ دؼم١ك  ٌٕظاع ةّا ٠ٍٟ :٠ذ١ّة  ٌكاٌب غاػب  ٌ  ـ    

٠ؼب  ٌٕطداـ ٚئٔظداز   رّداي  ٌذدٟ دذكٍدب دد ا٠تا ٔاطؼدا ِٚٙدااث را ٠دج وّدا دذؿدّٓ  ٌّسداق ث              .1

 ٚ ٌذؼ ٜ .

٠ىدْٛ ٌ ٠دٗ  رذمددا  ةدأْ  ٌٕظداع ـددٟ  ٌعّدً ٌدد١  ِظد   ػدظ مٚ ِػددا ـج ةدً ٘دٛ سّدد ث طٙد  ٚرّددً            .2

 ٚٔطاـ .

ٔظاز رًّ مٚ ػمك ٘ ؾ ِع١ٓ ٠ٚذعاًِ ةّا ٠ٕاسب ٠ذسُ دفى١ ٖ ةاٌٛ لع١ج ـ١ دفع قّٛػٗ ئذ  ِا دُ ئ .3

 ئِىا١ٔادٗ ٚل ا دٗ ئذ  ـطً .

 ال ٠سذسٍُ ٌٍفطً ٠ٚظذٙ  ٠ٚشاة  ٠ٚسعٟ ئٌٝ دؼم١ك  ٌٕظاع ةاسذّ  ا. .4

 .ت116،  ٠1993سع ٖ مْ ٠ٕظة مرّاال موش  ِٓ ؼ١ ٖ. ) ر٠ٛ   ٌّطعاْ ، .5

 

  جزاءاد انجذثإ

 :ؾٗ دُ ئدتاح  إلط    ح  ٌذا١ٌج ٌإلطاةج رٓ مسةٍج  ٌتؼز ٚ ٌذؼمك ِٓ غؼج ـ ٚ 

 مٚال : ئر     ٌت ٔاِض  ٌذ ا٠تٟ:

 دُ ئر     ٌت ٔاِض  ٌذ ا٠تٟ ٚـك  ٌسكٛ ح  ٌذا١ٌج:

 .مس  ةٕا   ٌت ٔاِض 

 .ؾ  ٌعاَ ِٓ  ٌت ٔاِض ٌٙ  

 .ؾ  ٌساغج ٌٍت ٔاِض  ٘   

 .ِٟؼذٜٛ  ٌت ٔاِض  ٌذ ا٠ت 

 .دؼ ٠  ق  نك  ٌذ ا٠   ٌّٕاستج ٌٍت ٔاِض 

  ٌّٛ   ٌٛسانً  ٌذع١ّ١ٍج  ٌذٟ دسار  رٍٝ دٕف١ذ  ٌت ٔاِض.دؼ ٠ ٚ   

 .دؼ ٠  مسا١ٌب  ٌذم٠ُٛ  ٌّسذس ِج ـٟ  ٌت ٔاِض 
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 أطض ثنبء انجزنبيج انتذرَجٍ

ـددٟ ةٕددا   ٌت ٔدداِض رٍددٝ ِتددا ب مساسدد١ج دعىدد  م١ّ٘ددج ٘ددذ   ٌت ٔدداِض        رذّدد ح  ٌتاػذشدداْ

ـددٟ قالةٙددُ ٚد١ّٕددج مسددا١ٌب  ٚؾدد ٚادٗ وادظدداٖ ٌتٕددا  ِعٍّدد١ٓ لددا ا٠ٓ رٍددٝ ؼدد ل  ٌددذعٍُ  ٌٕطددف   

  ٌذفى١   ٌس١ٍُ ٌ ٠ُٙ، ػ١ز  رذّ  رٍٝ ِا ٠ٍٟ:

   ا  ٌذ ةٛٞ ٚ ٌ ا ساح  ٌساةمج  ٌّذعٍمج ةاٌذعٍُ  ٌٕطدف ِٚٙداا ح        ٌذ ا٠سدٟ     ت1

 .ٚ ٌ  ـع١ج ٌإلٔظاز

 ٌ ٠اؾدد١اح ال ٠مذػدد   ٚا٘ددا رٍددٝ  ٌؼٍددٛي ٚ ٌىذاةددج ـمددف، ةددً مغددتؼخ دذعدد ٜ ذٌدده   ت2

 .وٛٔٙا م    ـُٙ ٚدفى١ 

  ن١ج ٚ إلر   ٠ج ٚ ٌشا٠ٛٔج. ػذ١اطاح ٚسّاح دال١ِذ  ٌّ ػٍج  الةذ  ت3

 ة ٌٚج ١ٌت١ا. ٠   ٌ ٠اؾ١اح ةاٌّ  ػً  ٌذع١ّ١ٍج  ٌشالرم٘  ؾ د ا ت4

 

 انهذف انعبو ين انجزنبيج انتذرَجٍ انًمتزح:

ُ  ٌٕطدف، ٚذٌده ردٓ     ٌت ٔاِض ئٌٝ د ا٠ب  ٌكاٌتاح  ٌّعٍّاح رٍٝ ةعدؽ ِٙداا ح  ٌدذعٍ    ٠ٙ ؾ ٘ذ 

 سذس  َ  ٌك ق ٚ ٌٛسانً ٚ  سا١ٌب ٚ  ٔطكج  ٌذٟ دسدار  ـدٟ دؼم١دك ذٌده ةّدا ٠سدُٙ ـدٟ         ق ٠ك

ا٠   ٌ ٠اؾد١اح ةّدا ٠دٕعى  رٍدٝ        ٌذ ا٠سدٟ      دس١ًٙ ر١ٍّج  وذساةٙا، ٚدٛه١ؿ ذٌه ـدٟ دد   

 ٚ ٌ  ـع١ج ٌإلٔظاز ٌ ٠ٙٓ .

 

 نخبصخ نهجزنبيج انتذرَجٍ انًمتزحاألهذاف ا

ذٌده ئٌدٝ م٘د  ؾ خاغدج ٠سدًٙ ل١اسدٙا، ٚلد  دٕٛردخ ٘دذٖ           ٌذؼم١ك  ٌٙ ؾ  ٌعاَ ددُ د طّدج  

 ٔددداِض ئٌدددٝ ئدمددداْ  ٌكاٌتددداح  ٌّعٍّددداح     ٘ددد  ؾ ػسدددب دٕدددٛح  السدددذ  د١ظ١اح  ٌذدددٟ ٠سدددعٝ  ٌت  

السذس  ِٙا ـٟ د ا٠   ٌ ٠اؾ١اح، ِٚٓ سُ ـّٓ  ٌّذٛلدع ـدٟ ٔٙا٠دج  ٌت ٔداِض  ٌذد ا٠تٟ مْ ٠ػدتغ       

  ٌّذ اا لا ا   رٍٝ مْ:

 طف ١ِّٚة دٗ.٠سذٕذض دع ٠ؿ  ٌذعٍُ  ٌٕ -1

 ٠ؼ    ٚا وً ِٓ  ٌّعٍُ ٚ ٌكاٌب ـٟ  ٌذعٍُ  ٌٕطف. -2

 ٠ع ؾ ةعؽ  سذ  د١ظ١اح  ٌذعٍُ  ٌٕطف. -3

 ٠سذٕذض مُ٘  ٌّعٛلاح  ٌذٟ دؼ  ِٓ  ٌذعٍُ  ٌٕطف. -4

 ٠ٛهؿ  السذ  د١ظ١ج  ٌّٕاستج ـٟ  ٌذ ا٠ . -5

 ٠ع ؾ  السذم   . -6

 ١ّ٠ة ة١ٓ  السذم    ٚ السذٕتاـ. -7

 ِٓ  سذس  َ  السذم   .٠سذٕذض مُ٘  ٌّعٛلاح  ٌذٟ دؼ   -8

 ٠ٛهؿ  سذ  د١ظ١ج  السذم    ةذؼؿ١   ال ـٟ  ٌ ٠اؾ١اح. -9

 ٠ٛهؿ  سذ  د١ظ١ج  السذم    ـٟ د ا٠   ٌىذاا  ٌّم ا. -10

 ٠ع ؾ  سذ  د١ظ١ج  ٌعػؿ  ٌذٕٟ٘. -11

 ٠ع    ٌسكٛ ح  ٌذٟ ٠ٕفذ ةٙا  سذ  د١ظ١ج  ٌعػؿ  ٌذٕٟ٘. -12

 ح.٠ٛهؿ  سذ  د١ظ١ج  ٌعػؿ  ٌذٕٟ٘ ةذؼؿ١   ال ـٟ  ٌ ٠اؾ١ا -13

 ٠سذٕذض  ٌعٛ ًِ  ٌذٟ دسار  ـٟ ٔظاع طٍسج  ٌعػؿ  ٌذٕٟ٘. -14

 ٠ٛهؿ  سذ  د١ظ١ج  ٌعػؿ  ٌذٕٟ٘ ـٟ د ا٠   ٌىذاا  ٌّم ا. -15

 ٠ع ؾ  ٌذعٍُ  ٌذعاٟٚٔ دع ٠فا  ٚ ؾؼا . -16

 ٠ذو  ض ٚـ دٕف١ذ  سذ  د١ظ١ج  ٌذعٍُ  ٌذعاٟٚٔ. -17

 ١ّ٠ة مٔٛ ح  ٌذعٍُ  ٌذعاٟٚٔ. -18

  ال ـٟ  ٌ ٠اؾ١اح. ٠ٛهؿ  سذ  د١ظ١ج  ٌذعٍُ  ٌذعاٟٚٔ ةذؼؿ١  -19

 ٠ٛهؿ  سذ  د١ظ١ج  ٌذعٍُ  ٌذعاٟٚٔ ـٟ د ا٠   ٌىذاا  ٌّم ا. -20
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 ٠سذٕذض مُ٘  ٌّعٛلاح  ٌذٟ دؼ  ِٓ  سذس  َ  سذ  د١ظ١ج  ٌذعٍُ  ٌذعاٟٚٔ. -21

 ١ّ٠ة  ٌّطىٍج ٚ ٌّطىٍج  ٌ ٠اؾ١ج. -22

 ٠ذو  خكٛ ح  سذ  د١ظ١ج ػً  ٌّطىالح. -23

 ّ اسٟ  ٌّم ا.٠ٛهؿ  سذ  د١ظ١ج ػً  ٌّطىالح ـٟ د ا٠   ٌىذاا  ٌ -24

 ٠ؼ   ـٛ ن  ر١ٍّج دم١١ُ مق  ؾ  ٌع١ٍّج  ٌذع١ّ١ٍج. -25

 ٠ٛهؿ مٔٛ ح  ٌذم٠ُٛ مسٕا  د ا٠   ٌىذاا  ٌّم ا. -26

 ٠سذٕذض مُ٘  ٌػعٛةاح  ٌذٟ دٛ طٗ  ٌّذ اا مسٕا  ر١ٍّج  ٌذم٠ُٛ   خً  ٌػؿ. -27

 

 يذتىي انجزنبيج انتذرَجٍ

  ِ ض  ٌذدد ا٠تٟ، ٠ٚذؿددّٓ دددُ دؼ ٠دد  ِؼذددٜٛ  ٌت ٔدداِض ـددٟ ؾددٛ    ٘دد  ؾ  ٌساغددج ٌٍت ٔددا

 ِؼذٜٛ  ٌت ٔاِض ط١ّع طٛ ٔب  ٌست ث  ٌّذٛلع ِٓ  ٌّذ اة١ٓ  وذساةٙا ةع   ٌذ ا٠ب رٍٝ  ٌت ٔاِض.

ٚرٕ  دؼ ٠  ٚدٕظ١ُ  ٌّؼذٜٛ  ٌعٍّٟ ٌٛػ  ح  ٌت ٔاِض  ٌذ ا٠تٟ دُ ِ  رداث ِظّٛردج ِدٓ    

  الرذتاا ح ٟٚ٘:

        ح ِٚٙدداا ح  ٌسٍددٛ ِددٓ  ٌؼطددٛ  ٌة ندد  ِددع  ٌذ و١ددة رٍددٝ ِددا ٘ددٛ مساسددٟ ِددٓ ختدد  

 د ا٠س١ج.

 .ٌٓذٕٛح ـٟ  ٌست  ح ِا ٠ة٠  ِٓ ئسااث  ٘ذّاَ  ٌّذ اة١  

        إلط  ن١دج  ٌذدٟ دعّدك ـٙدُ  ٌكاٌتداح      ٠طذًّ  ٌّؼذدٜٛ رٍدٝ ةعدؽ   ِشٍدج ٚ ٌد اٚل

 ٌٍست  ح  ٌّذؿّٕج ةٗ. ٌّعٍّاح 

 . ِ   َ٠طًّ  ٌّؼذٜٛ ةعؽ  ٌ سِٛاح ٚ ٌّسككاح وٍّا ٌة 

 ٌ ٚ ّٙاا ح  ٌّ     وذسداةٙا موشد  ِدٓ  ٌذ و١دة رٍدٝ ودُ        ٌذ و١ة رٍٝ ٔٛر١ج  ٌست  ح

 ٘ذٖ  ٌست  ح ٚ ٌّٙاا ح.

 . ّٚٔج ةؼ١ز ٠سّغ ةاٌذك٠ٛ   ٌّسذ ٌّ  

 

 ذ طزق انتذرَت انًنبطجخ نهجزنبيجتذذَ

دُ دؼ ٠  ق  نك  ٌذ ا٠ب  ٌّٕاستج ٌٍت ٔاِض ـٟ ؾٛ  م٘  ؾ  ٌت ٔاِض ِٚؼذٛ ٖ ةّا ٠إ ٞ 

ٍت ٔداِض، ِدع ِ  رداث قت١عدج  ٌّذد اة١ٓ ٚلد ا دُٙ ٚقت١عدج        ئٌٝ دؼم١ك   ٘  ؾ  ٌساغدج ٚ ٌعاِدج ٌ  

  ٌّىاْ  ٌّع  ٌٍذ ا٠ب ٚ إلِىأاح  ٌّذاػج.

ٚٔظ    ٌذٕٛح  السدذ  د١ظ١اح  ٌذ ا٠سد١ج  ٌّسدذس ِج ةاٌت ٔداِض، دٕٛردخ ق  ندك  ٌذد ا٠         

ٚدُ  ٌذ و١ة رٍٝ مسٍٛا  ٌؼدٛ ا ٚ ٌّٕالطدج، دعٍدُ   لد  ْ،  ٌدذعٍُ ـدٟ ِظّٛرداح رّدً غدؽ١ ث،          

 عٍُ  ٌذ دٟ، وذاةج  ٌذماا٠ . ٌذ

 دؼ ٠   ٌّٛ   ٚ ٌٛسانً  ٌذع١ّ١ٍج  ٌذٟ دسار  رٍٝ دٕف١ذ  ٌت ٔاِض:

دُ دظ١ٙة ِظّٛرج ِٓ  ٌّٛ   ٚ ٌٛسانً  ٌذع١ّ١ٍج  ٌّسار ث ةّا ٠ذفك ٚ سدذ  د١ظ١اح  ٌدذعٍُ   

ٍدخ ٘دذٖ   دّش  ٌٕطف  ٌّالنّج ٌذ ا٠   ٌىذاا  ٌّ اسٟ  ٌّم ا ٚ ٌذٟ ٠عاٌظٙا  ٌت ٔداِض  ٌؼداٌٟ، ٚلد    

  ٌٛسانً ـٟ  ٌذاٌٟ:

  طٙاز ػاسب ِؼّٛي وت ٠ً ٌٍىّت١ٛد 

 .ًِّظّٛرج ِٓ مٚا ق  ٌع 

 . ستٛاث ساةذج ة١ؿا 

 

 ت انتمىَى انًظتخذيخ فٍ انجزنبيجتذذَذ أطبنُ

دع  ر١ٍّج  ٌذم٠ُٛ ر١ٍّج ِسذّ ث، ٌذ  دٕٛرخ مسا١ٌب  ٌذم٠ُٛ  ٌذٟ  سذس ِخ ـدٟ  ٌت ٔداِض   

  ٌذ ا٠تٟ ٌذطًّ:
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: ٚ٘ذ   ٌظة  دُ ئط  ؤٖ ـدٟ ة  ٠دج دكت١دك  ٌت ٔداِض  ٌذد ا٠تٟ ٚلتدً  ٌطد ٚح         ٌذم٠ُٛ  ٌمتٍٟ

 ـٟ ض ع مٞ طة  ِٓ ِؼذٛ ٖ  ٌعٍّٟ، ٚدُ ذٌه ِٓ خالي   سةٍج  ٌطف٠ٛج ٚ  سةٍج  ٌذؼ ٠ ٠ج.

 ٌذم٠ُٛ  ٌتٕانٟ ) ٌذى٠ٕٟٛت: دم١١ُ م     ٌّذ اة١ٓ مسٕا   ٌت ٔداِض  ٌذد ا٠تٟ ِدٓ خدالي مٚا ق     

اـت ٚ ٌذفارً ٚ ٌّطااوج   خً لارج  ٌذ ا٠ب، ٚوذٌه ِٓ خدالي  ٌذمد٠ُٛ  ٌدذ دٟ     ٌعًّ )مٚا ق  ٌٕط

  ٔفسُٙ.

 ٌذمدد٠ُٛ  ٌٕٙددانٟ: ٠مددَٛ وددً ِذدد اا ةاردد    دم ٠دد  ـدد  ٞ ـددٟ ٔٙا٠ددج وددً طٍسددج ٌٍت ٔدداِض       

 ٌذ ا٠تٟ ٌذؼ ٠  ِ ٜ  ٌفان ث  ٌذدٟ ػػدً ر١ٍٙدا، ١ٌىذسدب  ٌّد اا دؽذ٠دج ا طعدج ٌّعاٌظدج طٛ ٔدب          

ٚدعة٠ة طٛ ٔب  ٌمٛث، ١ٌٚذُ دؼ ٠د  ِد ٜ  ٌفاند ث  ٌذدٟ ػػدً ر١ٍٙدا، ٚودذٌه ددُ          ٌمػٛا ـٟ       

 ٌذم٠ُٛ  ٌٕٙانٟ ِٓ خالي ل اث  ٌّذ اة١ٓ رٍٝ ض ع  ٌ اٚل  ٌذٟ مرد ٚ٘ا ٌذٛه١دؿ  سدذ  د١ظ١اح    

  ٌذعٍُ  ٌٕطف ـٟ د ا٠   ٌىذاا  ٌّ اسٟ  ٌّم ا.

 

 نشينُخ نتنفُذ انجزنبيج انتذرَجٍانخطخ ا

ت مساة١ع ةٛ لدع طٍسدذ١ٓ ـدٟ   سدتٛح     6ت سارج رٍٝ ِ ٜ )١20ج ِٓ )دذىْٛ  ٌسكج  ٌةِٕ

 ت مساة١ع ٚطٍسج ٚ ػ ث ـٟ   ستٛح  ٌسا ل، ٚ ٌظ ٚي  ٢دٟ ٠ٛؾغ ذٌه.5ٌّ ث )

 

 

  ٌسكج  ٌة١ِٕج ٌذٕف١ذ  ٌت ٔاِض  ٌذ ا٠تٟ ت1ط ٚي )
  ٌفعا١ٌاح  ٌةِٓ ر    ٌظٍساح  ٌظأب  ٌٕظ ٞ ٌٍت ٔاِض

 * ِفَٙٛ  ٌذعٍُ  ٌٕطف

 * دػ١ٕفاح  ٌذعٍُ  ٌٕطف

سدددددددددددددددارج  طٍسج ٚ ػ ث

 ٚ ػ ث

 ِؼاؾ ث لػ١ ث -

 ِٕالطج -

 ر ٚؼ رًّ  ٌّظّٛراح -

 * م ٚ ا  ٌّعٍُ ٚ ٌّذعٍُ ـٟ  ٌذعٍُ  ٌٕطف

 * ١ِّة ح  ٌذعٍُ  ٌٕطف

 * ِعٛلاح  ٌذعٍُ  ٌٕطف

سدددددددددددددددارج  طٍسج ٚ ػ ث

 ٚ ػ ث

 ِؼاؾ ث لػ١ ث -

 ِٕالطج -

 ر ٚؼ رًّ  ٌّظّٛراح -

    نٟ ٌٍت ٔاِض ٌظأب  إلط  

ماةدددددددددددددددددع  طٍسذاْ  ٌٛػ ث   ٌٚٝ:  سذ  د١ظ١ج  السذم   

 ساراح

 ِؼاؾ ث لػ١ ث -

 ِٕالطج -

 ر ٚؼ رًّ  ٌّظّٛراح -

ماةدددددددددددددددددع  طٍسذاْ  ٌٛػ ث  ٌشا١ٔج:  سذ  د١ظ١ج  ٌعػؿ  ٌذٕٟ٘

 ساراح

 ِؼاؾ ث لػ١ ث -

 ِٕالطج -

 ر ٚؼ رًّ  ٌّظّٛراح -

ماةدددددددددددددددددع  طٍسذاْ ذعاٟٚٔ ٌٛػ ث  ٌشاٌشج:  سذ  د١ظ١ج  ٌذعٍُ  ٌ

 ساراح

 ِؼاؾ ث لػ١ ث -

 ِٕالطج -

 ر ٚؼ رًّ  ٌّظّٛراح -

 ِؼاؾ ث لػ١ ث -   

 ِٕالطج -

 ر ٚؼ رًّ  ٌّظّٛراح -

 ِؼاؾ ث لػ١ ث - سارذاْ طٍسج ٚ ػ ث  ٌٛػ ث  ٌساِسج:  ٌذم٠ُٛ

 ِٕالطج -

 ر ٚؼ رًّ  ٌّظّٛراح -

 

 صىرح اننهبئُخ نهجزنبيج انتذرَجٍإعذاد ان

ٓ    ددددُ رددد ؼ      ٌت ٔدددداِض  ٌذددد ا٠تٟ ةعدددد  ئرددد   ٖ رٍددددٝ ِظّٛردددج ِددددٓ  ٌسدددا ث  ٌّؼىّدددد١

 ٚ ٌّذسػػ١ٓ ـٟ  ٌّٕا٘ض ٚق ق  ٌذ ا٠  ِٓ مطً  ٌذأو  ِٓ  ٢دٟ:
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   ٟسددالِج   ٘دد  ؾ  ٌعاِددج ٚ ٌساغددج ٚئِىا١ٔددج دؼم١مٙددا ٚضدد١ٌّٛذٙا ٌىددً  ٌّٙدداا ح  ٌذدد

 ٠عاٌظٙا  ٌت ٔاِض.

 .ِال ِج مسا١ٌب  ٌذ ا٠   ٌّسذس ِج 

  ٌُّؼذٜٛ ٚٚػ  دٗ.ِال ِج دٕظ١  

 .ِٕاستج م ٚ ح  ٌذم٠ُٛ ٌٍت ٔاِض 

 ٚل  د وةح ِالػظاح  ٌسا ث  ٌّؼى١ّٓ ـٟ ر ث مِٛا ٟ٘:

           دع ٠ً غ١اؼج ةعؽ   ٘د  ؾ  ٌساغدج ػذدٝ دذٕاسدب ِدع  ٌٙد ؾ  ٌعداَ ِدٓ  ٌت ٔداِض

  ٌذ ا٠تٟ.

           :ٟٚسددانً  ٌذمدد٠ُٛ: ٚلدد  دددُ دعدد ٠ً  ٌت ٔدداِض ـددٟ ؾددٛ  آا    ٌسددا ث  ٌّؼىّدد١ٓ ٚ٘دد

ٌطفٟٙ، مٚا ق  ٌعًّ ـدٟ  ٌظٍسدج ٚطّعٙدا،  ٌذم ٠د   ٌفد  ٞ ـدٟ ٔٙا٠دج ودً           سٍٛا  

 طٍسج.

ٚـددٟ ؾددٛ  ذٌدده دددُ ئطدد     ٌذعدد ٠الح  ٌّكٍٛةددج ٚةددذٌه مغددتغ  ٌت ٔدداِض  ٌذدد ا٠تٟ ـددٟ        

 غٛادٗ  ٌٕٙان١ج)*ت ٚلاةال  ٌٍذكت١ك.

 

 ثبنُب : أدواد انمُبص  

 ةكالج ِالػظج        ٌذ ا٠سٟ : -م

 :   ٌتكالج ٌٙ ؾ ِٓ  -1

دددُ دؼ ٠دد   ٌٙدد ؾ ِددٓ ئردد     ٌتكالددج ـددٟ دؼ ٠دد  م٘ددُ       ح  ٌذ ا٠سدد١ج  ٌذددٝ ٠ٕتؽددٟ مْ دّااسددٙا   

 ةع   إلٔذٙا  ِٓ د ا٠   ٌت ٔاِض. ٌكاٌتاح  ٌّعٍّاح ضعتج  ٌ ٠اؾ١اح )  ٌسٕج  ٌ  ةعج ت 

 دؼ ٠   ٌّٙاا ح  ٌ ن١س١ج ٚ ٌف ر١ج ٌٍتكالج : -2

 ٌسدداةمج  ٌّذعٍمددج ةّطددىٍج  ٌتؼددز ، دددُ ةٕددا  ةكالددج  ةعدد   إلقددالح رٍددٝ    ا  ٌذ ةددٛٞ ٚ ٌ ا سدداح 

ت ِٙدااث ِٛزردج رٍدٝ ماةعدج مةعدا  وّدا ٘دٛ        34 ٌّالػظج ـٟ غٛادٙا   ١ٌٚج ، ٚل  دىٛٔخ ِدٓ ) 

   ِٛؾغ ةاٌظ ٚي  ٌذاٌٟ : 

                                                    ت دٛز٠ع ـم  ح ةكالج  ٌّالػظج رٍٝ مةعا ٘ا                                     2ط ٚي )                       
  ٌٕستج  ٌّة٠ٛج ر    ٌفم  ح ِٙااث  ٌذ ا٠     َ  

 23.52 8  ٌذسك١ف 1

 44.12 15  ٌذٕف١ذ ٚئ  اث  ٌػؿ 2

 8.84 3  ٌٛسانً  ٌذع١ّ١ٍج 3

 23.52 8  ٌذم٠ُٛ 4

 % 100 34  ٌّظّٛح

 

  انجطبلخ صذق  -3
 :ج ِٓ خالي دُ  ٌذأو  ِٓ غ ق  ٌتكال

 ٌػ ق  ٌّٕكمٟ ٌٍتكالج : رٓ ق ٠ك ر ؼ  ٌتكالدج رٍدٝ ِظّٛردج ِدٓ  ٌسدا ث  ٌّؼىّد١ٓ ٌٍذأود         

ِٓ غالػ١ذٙا ِٓ ػ١ز  لج  ٌػ١اؼج  ٌٍؽ٠ٛج ٌٍتكالج ِٚ ٜ ِٕاستج وً رتااث ٌّا ٚؾدعخ ٌم١اسدٗ   

ػظداح  رد ث ِال ، ِٚ ٜ  ادتاـ وً رتدااث ةاٌتعد   ٌدذٞ دٕذّدٟ ئ١ٌدٗ ، ٚلد  مةد ٜ  ٌسدا ث  ٌّؼىّدْٛ          

 مـا ح  ٌتاػذشاْ ـٟ ٚؾع  ٌػٛاث  ٌٕٙان١ج ٌتكالج  ٌّالػظج ٚدّشٍخ مُ٘  ٌّالػظاح ـٟ :

 :ٌتع   ٌذسك١ف ٌٍذ ا٠ . ،٠سكف ٌسٔطكج  ٌػف١ج ةطىً ط١  ئؾاـج  ٌعتااث 
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 ةع   ٌذٕف١ذ ٟٚ٘: ٠سذك١ع دؼم١ك   ٘  ؾ  ٌسدٍٛو١ج  ٌذدٟ ػد  ٘ا     ػذؾ  ٌعتااث ِٓ ٌٝٚ  

 ٠ّٙ  ٌٍ ال ةطىً ط١ .ٚ سذت  ٌٙا ةاٌعتااث : 

      ٟسددذت  ي  ٌعتددااث : ٠عددةز ٌدد ٜ  ٌكددالا ِٙدداا ح  ٌذعدداْٚ ٚ ٌذٛ غددً ، ةاٌعتددااث : ٠عكدد 

 ـ غج ٌٍكالا ٌٍّطااوج ـٟ  ٌ ال.

  ػذؾ  ٌعتااث        ٟ ِؼذدٜٛ    ٌشاٌشج ِٓ ةعد   ٌٛسدانً  ٌذع١ّ١ٍدج ٚ٘دٟ : ٠  ردٟ  ٌ لدج  ٌع١ٍّدج ـد

دسدار  رٍدٝ ئ٠ظاة١دج  ٌّدذعٍُ ، ٠عكدٟ       ٠سذس َ  ٌٛسانً  ٌذٟ:   ٌٛس١ٍج , ٚئؾاـج  ٌعتااد١ٓ

 ـ غج ٌٍّذع١ٍّٓ إلسذس  َ  ٌٛس١ٍج .

ٚلدد  دددُ دعدد ٠ً  ٌتكالددج ػسددب ِالػظدداح  ٌّؼىّدد١ٓ ٚمغددتؼخ  ٌتكالددج ةعدد  ذٌدده دذّذددع       

 ةاٌػ ق  ٌظا٘ ٞ .

 

 انتجزثخ اإلطتطالعُخ نهجطبلخ -4

خ  ٌتاػذشدداْ ةعد  رد ؼ  ٌتكالددج رٍدٝ  ٌسددا ث  ٌّؼىّد١ٓ ـددٟ ِظداي  ٌّٕددا٘ض ٚقد ق  ٌذدد ا٠  لاِد       

ٟ 20ةاخذ١اا ر١ٕج رطٛ ن١ج ِٓ  ٌكاٌتاح  ٌّعٍّاح ٚل  واْ ر  ٘ٓ ) ٔٙا٠دج   ت قاٌتج ِعٍّج ٚذٌه ـد

ٚواْ  ٌٙد ؾ ِدٓ ٘دذٖ  ٌذظ ةدج  إلسدذكالر١ج ٘دٛ دؼ ٠د  ِدا          2019-2018  ٌفػً  ٌ ا سٟ   ٚي

: ٍٟ٠ 

 اإلتظبق انذاخهٍ  . أ

ودً   ٓ رتداا ح  ِعاِالح  إلادتاـ ةد١ عاِالح  إلدساق  ٌ  خٍٟ ةاسذس  َ لاِخ  ٌتاػذشاْ ةؼساا ِ

 ِٓ مةعا   ٌتكالج ٚ ٌ اطج  ٌى١ٍج ٌٕف   ٌتع  وّا ٠ٛؾغ  ٌظ ٚي  ٌذاٌٟ:ةع  

 مةعا   ٌتكالج  ِٓ ة١ٓ رتاا ح وً ةع  ادتاـ إل ح ِعاِالل١ُ ت 3) ط ٚي

 وّإض  رٍٝ غ ق  ٌّؼذٜٛ ٌٕف   ٌتع  ٌى١ٍج   ٌ اطج ٚ                  
ٕف١ذ ٚم  اث  ٌػؿ ٌذ  ٌذسك١ف ٌٍذ ا٠    ٌذم٠ُٛ  ٌٛسانً  ٌذع١ّ١ٍج 

  اطج  ٌػ ق ا.ح  اطج  ٌػ ق ا.ح  اطج  ٌػ ق ا.ح  اطج  ٌػ ق ا.ح

1 .740** 1 .629** 1 -.315** 1 .401** 

2 .702** 2 .679** 2 .305** 2 .252** 

3 .742** 3 .712** 3 .329** 3 .553** 

4 .536** 4 .726** 4 .424** 4 .295** 

5 .606** 5 .662** 

 

5 .652** 

6 .633** 6 .608** 6 .351* 

7 .684** 7 .679** 7 .587** 

8 .398* 8 .674** 8 .630** 

9 .563** 9 .454** 

 
 

10 .666** 

11 .813** 

12 .299** 

13 .294** 

14 .466** 

15 .435** 

 

، ِّدا  001رٕد  ِسدذٜٛ  الٌدج     إلادتداـ   ٌدج ئػػدان١ا   ل١ُ ِعاِالح  ِٓ  ٌظ ٚي  ٌساةك مْ  ٠ذؿغ

 ٠ط١  ئٌٝ مٔٙا دذّذع ةػ ق  ٌّؼذٜٛ.
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 ُشٌ انصذق انتًُ 

ٚ ٌذددٟ دمددَٛ رٍددٝ دػدد١ٕؿ   ١ددةٞ ٌػدد ق  ٌذ١ّ اْ ةاسددذس  ص غدد ق  ٌتكالددج ةك ٠مددج شذددلاِددخ  ٌتاػ

 ٟ ٓ مةعدا   ٌىدً ةعد  ِد     اطاح  ٌع١ٕج  السذكالر١ج دػار ٠ا ، سُ  سذس  ص  ٌ ة١عٟ   رٍٝ ٚ    ٔد

ػسب  ٌّظّٛح  ٌىٍٟ ٌس   ، ِٚماأج  اطاح  ٌ ة١ع١١ٓ ـٟ ودً ةعد  رٍدٝ ػد ث ةاسدذس  َ        ٌتكالج

، ٚ٘ذٖ  ٌك ٠مج دمَٛ رٍٝ لار ث مْ  ٌّم١ال  Independent Samples Testٌٍف ٚق  Tِعا ٌج 

 ٌذداٌٟ    ٌػا ق ٘ٛ  ٌذٞ ٠سذك١ع  ٌذ١١ّة ة١ٓ  ٌذ٠ٓ ٠ٍّىدْٛ  ٌسدّج، ٚ ٌدذ٠ٓ ال ٠ٍّىٛٔٙدا، ٚ ٌظد ٚي     

 ٠ٛؾغ ٔذانظٙا.

 

 ٝ ٚ   ٟٔ رٍٝ مةعا   ٌتكالجت  الٌج  ٌف ٚق ة١ٓ  ٌ ة١ع١١ٓ   ر4ٍط ٚي )

 ةعا  ال
 ِذٛسف  ٌ ة١عٟ

 الٔؼدددددددد  ؾ  ٌّع١ددددددددااٞ 

ت  Tل١ّدددج ) ٌٍ ة١عٟ

  ٌّؼسٛةج

 اطددددددج 

  ٌؼ ٠ج

 ِسذٜٛ

ج ٌّع٠ٕٛ  
    ٔٝ   رٍٝ    ٔٝ   رٍٝ

 0.00 8      4.26 1.75 3.41 13.3 20  ٌذسك١ف ٌٍذ ا٠ 

 0.00 8 5.75 4.32 1.17 26.3 36.8  ٌذٕف١ذ ٚئ  اث  ٌػؿ

 0.00 8 7.06 0.89 0.41 5 7.8  ٌٛسانً  ٌذع١ّ١ٍج

 0.01 8 3.58 2.26 2.42 17.5 22.3  ٌذم٠ُٛ

   

ـ ٚق ة١ٓ ِّا ٠ ي رٍٝ ٚطٛ   0.01وأخ   ٌج مػػان١ا رٕ  ِسذٜٛ  الٌج  Tمْ ط١ّع ل١ُ  ٠ذؿغ

مْ ، ٠ٚطد١  ذٌده ئٌدٝ    ١ا ٚ ٌ ١ٔا رٍٝ ط١ّع مةعا  ةكالدج ِالػظدج        ٌذ ا٠سدٟ    ٌعٍ ٌّظّٛرذ١ٓ  

 . ْ ر١ٍٙا وأ  ث ل١ال. عذّ ذشاْ دطعً  ٌتاػِّا ١١ةٞ دذّذع ةاٌػ ق  ٌذّط١ّع مةعا   ٌتكالج 

 ػساا ستاح  ٌتكالج : 

 ا ٠ٍٟ : رذّ ح  ٌتاػذشاْ ـٟ ػساا ستاح  ٌتكالج رٍٝ مٌفا و ٚٔتاؽ ٚوأخ  ٌٕذانض وّ

 

 ٔذانض مٌفا و ٚٔتاؽ ٌٍذؼمك ِٓ ستاح ةكالج  ٌّالػظج  ت5ط ٚي)
 ل١ّج مٌفا و ٚٔتاؽ ر     سةٍج   ةعا 

 0.80 9  ٌذسك١ف ٌٍذ ا٠ 

 0.84 15  ٌذٕف١ذ ٚئ  اث  ٌػؿ

 0.74 4  ٌٛسانً  ٌذع١ّ١ٍج

 0.78 8  ٌذم٠ُٛ

 0.80 36 وىً  ٌتكالج

 

ً لد١ُ ِعا  ٠ذؿغ ِدٓ  ٌظد ٚي  ٌسداةك مْ      دّذعدخ ٍتكالدج وىدً ٚمةعا ٘دا   اةعدج     ٌ و ٚٔتداؽ  مٌفدا  ِد

ً    و ٚٔتداؽ  مٌفدا  ِعاًِ ةٍؽخ ل١ّج ػ١ز ةّعاِالح ستاح را١ٌج، , مٞ مٔٙدا دذّذدع   0.80 ٌٍتكالدج وىد

 ة اطج ستاح را١ٌج ٠ّىٓ  إلرذّا  ر١ٍٙا ـٟ ٘ذ   ٌتؼز.

 :  دٛز٠ع  اطاح  ٌتكالج

اح , ٚدّاال       ت  اط4)     ة اطج ِّذازدأخذ : دّاال    دُ دٛز٠ع  اطاح  ٌتكالج ةؼ١ز

ل            دّددداا ت  اطذددداْ ، 2ٚاطددداح، ٚدّددداال       ة اطدددج ط١ددد  ) ت  3)طددد    ة اطدددج ط١ددد 

ت  اطدج ،  144ٍٝ ِا ستك دىْٛ  ٌ اطج  ٌى١ٍج ٌٍمانّدج وىدً )  ت  اطج ، ٚةٕا  ر1ة اطج ؾع١ؿ )

 ت  اطج.36ٚ ٌ اطج  ٌػؽ ٜ )
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 (*)طبلخانصىرح اننهبئُخ نهج -6

ةع  ئر     ٌتكالج ٚر ؾٙا رٍٝ  ٌسا ث  ٌّؼى١ّٓ ٚدع ٠ٍٙا ـٟ ؾٛ  آا نُٙ ٚدظ ٠تٙا  سذكالر١ا 

ُ  ٌذٛغددً ئٌددٝ  ٌػددٛاث اح ٚػسدداا ِعاِدً  ٌشتدداح ٚ ٌػدد ق ، سد  رٍدٝ ر١ٕددج ِددٓ  ٌكاٌتداح  ٌّعٍّدد  

 ت رتااث .36ٌٍتكالج ٚ ٌذٞ ٠طًّ رٍٝ ) ٌٕٙان١ج 

 

 يمُبص انذافعُخ نإلنجبس  . ة

  ٌّم١ال :   ٌٙ ؾ ِٓ - 1

دددُ دؼ ٠دد   ٌٙدد ؾ ِددٓ ئردد     ٌّم١ددال ـددٟ ل١ددال   ـع١ددج  إلٔظدداز ٌدد ٜ  ٌكاٌتدداح  ٌّعٍّدداح ضددعتج        

 ا٠اؾ١اح )  ٌسٕج  ٌ  ةعج ت.

 دؼ ٠   ٌّٙاا ح  ٌ ن١س١ج ٚ ٌف ر١ج ٌٍّم١ال : - 2

دددُ ةٕددا  ةعدد   إلقددالح رٍددٝ    ا  ٌذ ةددٛٞ ٚ ٌ ا سدداح  ٌسدداةمج ٚةعددؽ ِمددا١٠    ـع١ددج  إلٔظدداز   

ـٟ غٛادٗ   ١ٌٚج ،  ٚلد  اٚردٟ ـدٟ ئرد    رتداا ح  ٌّم١دال رد    ِدٓ          ٌ  ـع١ج ٌإلٔظاز  ِم١ال

  إلرذتاا ح :

 . مْ دذٕاسب ِع قاٌتاح  ٌسٕج  ٌ  ةعج ِٓ ػ١ز ِؿّٛٔٙا ٌٚؽذٙا ٚمسٍٛةٙا 

 . غ١اؼج وً رتااث ةك ٠مج ال دٛػٝ ةاإلسذظاةج  ٌػؼ١ؼج 

 . ػذٛ    ٌّم١ال رٍٝ رتاا ح ِٛطتج ٚمخ ٜ ساٌتج  

 . وً رتااث دعت  رٓ ـى ث ٚ ػ ث 

 . مْ دعت   ٌعتاا ح رٓ       ٚ  ٔطكج  ٌّسذس ِج ٌم١ال   ةعا  ِٛؾع  ٌم١ال 

 وّا ٘ٛ ِٛؾغ ةاٌظ ٚي  ٌذاٌٟ : ت رتااث 33ٚل  دىْٛ  ٌّم١ال ِٓ ) 

 

 دٛز٠ع رتاا ح  ٌّم١ال رٍٝ مةعا ٖ ـٟ غٛادٗ   ١ٌٚج ت1ط ٚي )
 ستج  ٌّة٠ٛج ٌٕ ر   ٌعتاا ح مةعا   ٌّم١ال َ

 33.33 11  ٌم اث رٍٝ دؼًّ  ٌّسإ١ٌج 1

 36.36 12  ٌسعٟ ٔؼٛ  ٌذفٛق 2

 30.31 10  ٌّٕاـسج 3

 % 100 33  ٌّظّٛح

 

 تعهًُبد انًمُبص  - 3

دٕاٌٚخ دع١ٍّاح  ٌّم١ال وّم ِج لتً  ٌت   ـٟ  إلطاةدج ر١ٍدٗ ، ٚذٌده ٌذٛؾد١غ و١ف١دج  إلطاةدج رٍدٝ        

مْ دىْٛ ٘ذٖ  ٌذع١ٍّاح ٚ ؾدؼج ٚ ل١مدج ةؼ١دز دمدَٛ ِدٓ خالٌٙدا         ٌّم١ال ، ػ١ز ا رخ  ٌتاػشذاْ

 ٌكاٌتاح  ٌّعٍّاح ةّا ٘ٛ ِكٍٛا ِدٕٙٓ ، وّدا ة١ٕدخ  ٌتاػشذداْ مْ  ٌت١أداح  ٌذدٟ سذؼػدً ر١ٍٙدا         

  ؼ  ؼ  ٌتؼز  ٌعٍّٟ ـمف ١ٌٚ  ٌٙا راللج ةذؼػ١ٍٙٓ  ٌ ا سٟ.

 

 صذق انًمُبص  - 4

 دُ  ٌذأو  ِٓ غ ق  ٌّم١ال ِٓ خالي :

ق  ٌّٕكمٟ ٌٍّم١ال : رٓ ق ٠ك ر ؼ  ٌّم١ال رٍٝ ِظّٛرج ِٓ  ٌسدا ث  ٌّؼىّد١ٓ ٌٍذأود      ٌػ 

ِٓ غالػ١ذٗ ِٓ ػ١دز  ٌػد١اؼج  ٌٍؽ٠ٛدج ِٚد ٜ ِٕاسدتج ودً رتدااث ٌٍتعد   ٌدذٞ دٕذّدٟ ئ١ٌدٗ ، ٚلد              

مطّع  ٌسا ث  ٌّؼىّْٛ رٍٝ غالػ١ج  ٌّم١ال ٌٍذكت١ك ٚ لذػ ح دع ٠الدُٙ رٍٝ دع ٠ً  ٌػ١اؼج 
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، ٚلدد  دددُ دعدد ٠ً  ٌّم١ددال ػسددب ِالػظدداح  ٌسددا ث  ٌّؼىّدد١ٓ    رتدداا ح  ٌّم١ددال    ٌٍؽ٠ٛددج ٌددتعؽ

 ٚمغتغ  ٌّم١ال ةع  ذٌه ٠ذّذع ةاٌػ ق  ٌظا٘ ٞ .

 

 تجزثخ اإلطتطالعُخ نهًمُبص ان -5

ةع  ر ؼ  ٌّم١ال رٍٝ  ٌسا ث  ٌّؼىّد١ٓ ددُ دكت١دك  ٌّم١دال رٍدٝ ر١ٕدج رطدٛ ن١ج ِدٓ  ٌكاٌتداح          

-2018 اٌتددج ِعٍّددج ٚذٌدده ـددٟ ٔٙا٠ددج  ٌفػددً  ٌ ا سددٟ   ٚي ت ق20ٓ ) ٌّعٍّدداح ٚلدد  ودداْ ردد  ٘

 ٚواْ  ٌٙ ؾ ِٓ ٘ذٖ  ٌذظ ةج  إلسذكالر١ج ٘ٛ دؼ ٠  ِا ٠ٍٟ : 2019

 

 ق انذاخهٍ  اإلتظب

 ٌدذٞ   ٌٍتعد    ٌّم١ال ٚ ٌ اطدج  ٌى١ٍدج   ؼساا ِعاِالح  إلادتاـ ة١ٓ وً رتااث ِٓلاِخ  ٌتاػشذاْ ة

 ٌٟ :دٕذّٟ ئ١ٌع  ٌعتااث وّا ٠ٛؾغ  ٌظ ٚي  ٌذا

 

اطج  ٌ ٚ مةعا  ِم١ال  ٌ  ـع١ج ٌإلٔظاز ِٓ ةع  وً إلادتاـ ة١ٓ رتاا ح  حِعاِالت ل١ُ 2ط ٚي )

  ٌى١ٍج ٌٕف   ٌتع  وّإض  رٍٝ غ ق  ٌّؼذٜٛ

  ٌّٕاـسج  ٌسعٟ ٔؼٛ  ٌذفٛق  ٌم اث رٍٝ دؼًّ  ٌّسة١ٌٛج

  اطج  ٌػ ق ا.ح  اطج  ٌػ ق ا.ح  اطج  ٌػ ق ا.ح

1 .626** 12 .610** 24 .580** 

2 .444** 13 .611** 25 .721** 

3 .614** 14 .597** 26 .629** 

4 .663** 15 .511** 27 .710** 

5 .526** 16 .560** 28 .274** 

6 .607** 17 .492** 29 .666** 

7 .454** 18 .578** 30 .606** 

8 .604** 19 .623** 31 .639** 

9 .641** 20 .552** 32 .632** 

10 .478** 21 .595** 33 .578** 

11 .486** 22 .422**   

  23 .516**   

 

دت١ٓ ِٓ  ٌظد ٚي  ٌسداةك مْ ط١ّدع رتداا ح ِم١دال  ٌ  ـع١دج ٌسٔظداز لد  مادتكدخ ةتعد ٘ا            

 ت ِّا ٠ط١  ئٌٝ مٔٙا دذّذع ةػ ق  ٌّؼذٜٛ.0.01ئادتاقا   ي ئػػان١ا رٕ  ِسذٜٛ  الٌج )

 ٌٝ : ٌػ ق  ٌذ١١ّةٞ: وّا ٠ٛؾغ  ٌظ ٚي  ٌذا
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 ت  الٌج  ٌف ٚق ة١ٓ  ٌ ة١ع١١ٓ   رٍٝ ٚ   ٟٔ رٍٝ مةعا   ٌّم١ال4ط ٚي) 

 ةعا  ال
 ِذٛسف  ٌ ة١عٟ

 الٔؼدددددددد  ؾ  ٌّع١ددددددددااٞ 

ت  Tل١ّدددج ) ٌٍ ة١عٟ

  ٌّؼسٛةج

 اطددددددج 

  ٌؼ ٠ج

 ِسذٜٛ

ج ٌّع٠ٕٛ  
    ٔٝ   رٍٝ    ٔٝ   رٍٝ

 0.00   8     3.88 4.55 3.03 33.3 42 دؼًّ  ٌّسة١ٌٛج ٝ ٌم اث رٍ

 0.00 8 7.98 3.66 0.98 34.8 47.1 ٛ  ٌذفٛقؼ ٌسعٟ ٔ

 0.00 8 4.88 0.98 3.54 31.8 39.17  ٌّٕاـسج

 

ِّدا ٠د ي رٍدٝ     0.01وأدخ   ٌدج مػػدان١ا رٕد  ِسدذٜٛ  الٌدج        Tمْ ط١ّع لد١ُ   ٠ذؿغ ِٓ  ٌظ ٚي 

٠طد١  ذٌده ئٌدٝ مْ ط١ّدع     ٚ، ١ا ٚ ٌ ١ٔا رٍٝ ط١ّدع مةعدا   ٌّم١دال   ٚطٛ  ـ ٚق ة١ٓ  ٌّظّٛرذ١ٓ  ٌعٍ

 . وأ  ث ل١ال ْ ر١ٍٗ  عذّ ْ داذ١ةٞ، ِّا ٠ظعً  ٌتاػش١دذّذع ةاٌػ ق  ٌذّ مةعا   ٌّم١ال

دؼ ٠  زِٓ  ٌّم١ال : دُ ػساا زِٓ  ٌّم١ال ِٓ خالي  ٌٛلخ  ٌذٞ  سذؽ لذٗ مس ح قاٌتج ِعٍّج 

،ٚوداْ ِذٛسدف  ٌدةِٓ    ت  ل١مدج  30ت  ل١مج ،ٚ ٌةِٓ  ٌذٞ  سدذؽ لذٗ م٠ؿدا مةكدأ قاٌتدج ِعٍّدج )     15)

ت  ل١مج ٌم   ث  ٌذع١ٍّاح ٚةذٌه ٠ىدْٛ زِدٓ  إلطاةدج رٍدٝ     2ت  ل١مج ئؾاـج ئٌٝ )23 ٌىٍٝ ٌإلطاةج )

 ت  ل١مج .25 ٌّم١ال ) 

ػسدداا ستدداح  ٌّم١ددال:  رذّدد ح  ٌتاػشذدداْ ـددٟ ػسدداا ِعاِددً ستدداح  ٌّم١ددال رٍددٝ  سددذس  َ مٌفددا     

 و ٚٔتاؽ ٚوأخ  ٌٕذانض وّا ٠ٍٟ :

 

 ض مٌفا و ٚٔتاؽ ٌٍذؼمك ِٓ ستاح  ٌّم١الت  ٔذان6ط ٚي )
 ل١ّج مٌفا و ٚٔتاؽ ر     سةٍج مةعا   ٌّم١ال

 0.83 11 دؼًّ  ٌّسة١ٌٛج ٝ ٌم اث رٍ

 0.80 12 ٛ  ٌذفٛقؼ ٌسعٟ ٔ

 0.77 10  ٌّٕاـسج

 0.88 33  ٌّم١ال وىً

 

 اح  ٌّم١ال.٠ذؿغ ِٓ  ٌظ ٚي  ٌساةك مْ ِعاِالح  ٌشتاح ِ دفعج ِّا قّأْ  ٌتاػشذاْ رٍٝ ست

 

 تىسَع درجبد انًمُبص  - 6

لاِخ  ٌتاػشذاْ ةار    ِفذاع ٌذٛز٠ع  اطاح  ٌّم١ال ةؼ١ز ٠ٕمسُ ئٌٝ لس١ّٓ ،  اطاح  إلسذظاةج 

  ٌذاٌٟ :رٍٝ  ٌعتاا ح  ٌّٛطتج ،ٚ اطاح  إلسذظاةج رٍٝ  ٌعتاا ح  ٌساٌتج وّا ٠ٛؾغ  ٌظ ٚي 

 

 اطاح ِم١ال   ـع١ج  إلٔظازت  دٛز٠ع  5ط ٚي )                                
 ِسذ٠ٛاح  إلسذظاةج ٚ اطادٙا

 مة      ٔا ا     مػ١أا    ؼاٌتا     نّا      ٌعتااث   

 1      2     3      4     5        ٌّٛطتج  

 5      4     3       2     1        ٌساٌتج  

 

 ت  اطج .33ت  اطج ٚ ٌػؽ ٜ )165)ٚةٕا   رٍٝ ِا ستك دىْٛ  ٌ اطج  ٌى١ٍج ٌٍّم١ال وىً 
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 :ت*) ٌػٛاث  ٌٕٙان١ج ٌٍّم١ال

ةع  مْ لاِخ  ٌتاػشذاْ ةار     ٌّم١ال ٚر ؾٗ رٍٝ  ٌسا ث  ٌّؼى١ّٓ ٚدع ٠ٍٗ ـٟ ؾٛ  آا نٙدُ ،  

سُ دظ ةذٗ  سذكالر١ا رٍٝ ر١ٕج ِٓ  ٌكاٌتاح  ٌّعٍّاح ، ِٚٓ سُ ػسداا ِعاِدً  ٌػد ق ٚ ٌشتداح     

 ت  ل١مج .25ث ٚل  دُ دؼ ٠  زِٓ  ٌّم١ال ا )ت رتاا33ٌٍّم١ال ، ٚ ٌذٜ ٠طًّ )

 

 إجزاءاد انجذث انًُذانُخ

  ٌذكت١ك  ٌمتٍٟ   ٚ ح  ٌتؼز :  -م

ٚ ٌذددٟ ضددٍّخ ةكالددج ِالػظددج        ٌذ ا٠سددٟ        دددا  ٌم١ددال لاِددخ  ٌتاػذشدداْ ةدداٌذكت١ك  ٌمتٍددٟ    

 .َ   2018- 12-3َ ئٌٝ  2018 –11 - 5ِم١ال  ٌ  ـع١ج ٌإلٔظاز ٚذٌه ـٟ  ٌفذ ث ِٓ ٚ

  ٌذكت١ك  ٌفعٍٝ ٌٍت ٔاِض  ٌذ ا٠تٟ  ٌّمذ ع : –ا 

دُ د ا٠  ِؼاؾ ث د١ّٙ ٠ج  دُ ِٓ خالٌٙا دٛؾ١غ  ٌؽ ؼ ِٓ  ٌ ا سدج ٌٍكاٌتداح  ٌّعٍّداح ِٚدا     

ِدٓ  ت مسداة١ع  ٠6ظب ر١ٍٙٓ  ٌم١اَ ةٗ مسٕا  س١   ٌّؼاؾ  ح ، ٚل   سذؽ ق د ا٠   ٌّؼاؾد  ح ) 

 .َ 2019 -1 -21َ ئٌٝ  2018- 12 – 10 ٌفذ ث 

  ٌذكت١ك  ٌتع ٞ   ٚ ح  ٌتؼز : -ص

ةع   إلٔذٙا  ِٓ دد ا٠   ٌت ٔداِض  ٌّمذد ع ددُ دكت١دك م ٚ ح  ٌم١دال ةعد ٠ا رٍدٝ ر١ٕدج  ٌتؼدز ِدٓ            

 3- 3ئٌدٝ    2019-2-17 ٌكاٌتاح  ٌّعٍّاح ٚ ٌّذّشٍج ـٟ ِظّٛرج دظ ٠ت١ج ٚ ػ ث ـٟ  ٌفذ ث ِدٓ  

-2019 َ 

 ٌم١ددال ئرذّددا   رٍددٝ ِفدداد١غ  ٌذػددؼ١غ  ٌذددٟ دددُ   دػددؼ١غ ٚاغدد   ٌٕذددانض : دددُ دػددؼ١غ م  دددا  –  

 دف ٠ػ  ٌ اطاح ٚ ئر   ٘ا ٌٍّعاٌظج  إلػػان١ج .ئر   ٘ا ، سُ 

 األطبنُت اإلدصبئُخ انًظتخذيخ

ةا خداي ط١ّدع  ٌمد١ُ  ٌّذؼػدً      ١ٔدج  دّخ ِعاٌظج  ٌت١أاح  ٌّذؼػً ر١ٍٙا ِٓ خدالي  ٌ ا سدج  ١ٌّ   

ٚ ػةِددج دؼ١ٍددً  ٌت١أدداح  إلػػددان١ج ـددٟ  ٌعٍددَٛ  ر١ٍٙددا ئٌددٝ طٙدداز  ٌؼاسددٛا ةاسددذعّاي ِٕظِٛددج م 

 : ةؼسب  ٌٛسانً  إلػػان١ج  ٌذا١ٌج تSPSS الطذّار١ج )

 ِعا ٌج مٌفا و ٚٔتاؽ  سذس  ص  ٌشتاح. -1

 ِعا ٌج ئادتاـ ة١ سْٛ إلسذس  ص   إلدساق  ٌ  خٍٟ )غ ق  ٌّؼذٜٛ ت    دا  ٌم١ال . -2

 ٟ  ٌذكت١م١ٓ  ٌمتٍٟ ٚ ٌتع ٞ .ٌٍع١ٕاح  ٌّ دتكج ٌؼساا ـ ٚق  ٌّذٛسكاح ـ Tِعا ٌج  -3

 ػساا ِ ةع ئ٠ذا ٌّع ـج ػظُ  ٌشأد١   ٌذٞ مػ سٗ  ٌت ٔاِض . -4

 

 نتبئج انجذث وتفظُزهب 

  ٌذؼمك ِٓ غؼج  ٌف ؼ   ٚي  ٌذٞ ٠ٕع رٍٝ : -1

اطداح  ٌكاٌتداح   ت ةد١ٓ ِذٛسدكٟ    0.05دٛط  ـد ٚق   ٌدج ئػػدان١ا رٕد  ِسدذٜٛ  الٌدج )      

ٍٟ ٚ  ٌتعد ٞ ٌتكالدج ِالػظدج        ٌذ ا٠سدٟ ٌػداٌغ       ٌّعٍّاح ـٟ وً ِٓ  ٌذكت١م١ٓ  ٌمت

  ٌذكت١ك  ٌتع ٞ .

 

 جذول انتبنٍ َىضخ نتبئج انتذهُم ان

 ت  الٌج  ٌف ٚق ة١ٓ  ٌذكت١م١ٓ  ٌمتٍٟ ٚ ٌتع ٞ رٍٝ ةكالج ِالػظج        ٌذ ا٠س1ٟط ٚي )

 مةعا   ٌّم١ال
  ٌّذٛسف

 الٔؼ  ؾ 

ِذٛسف   ٌّع١ااٞ

  ٌف ٚق

ت  Tل١ّج )

 ٌّؼسٛ

 ةج

 اطج 

  ٌؼ ٠ج

ِّسذٜٛ 

  ٌّع٠ٕٛج

 ِ ةع

 م٠ذا
 ةع ٞ لتٍٟ ةع ٞ لتٍٟ
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 0.76 0.00 24.00 8.60- 7.76- 5.09 3.49 24.68 16.92  ٌذسك١ف ٌٍذ ا٠ 

 0.65 0.00 24.00 6.66- 8.92- 7.57 4.62 41.28 32.36  ٌذٕف١ذ ٚئ  اث  ٌػؿ

 0.68 0.00 24.00 7.12- 3.44- 3.00 1.29 10.00 6.56  ٌٛسانً  ٌذع١ّ١ٍج

 0.21 0.02 24.00 2.53- 1.68- 3.51 2.76 21.64 19.96  ٌذم٠ُٛ

 0.77 0.00 24.00 8.99- 21.80- 15.26 9.81 97.60 75.80 وىً      

 

ٌتكالج  0.05ج ئػػان١ا رٕ  ِسذٜٛ  الٌج ٠ذؿغ ِٓ  ٌظ ٚي  ٌساةك مْ ط١ّع ل١ُ )حت وأخ   ٌ

ة١ٓ ٌٍع١ٕج  ػ١ز د  ٚػخ ِذٛسكاح  ٌف ٚق ٌّسذٍفج ، ِالػظج        ٌذ ا٠سٟ ٚمةعا ٘ا 

ٌتع   ٌذٕف١ذ ٚئ  اث  ٌػؿ ، ـ١ّا  7.57ٌتع   ٌذم٠ُٛ ٚة١ٓ  1.68ِا ة١ٓ  ٌذكت١م١ٓ  ٌمتٍٟ ٚ ٌتع ٞ 

ٟٚ٘ ـ ٚق   ٌج  21.8واْ ِذٛسف  ٌف ٚق ٌٍع١ٕج ة١ٓ  ٌذكت١م١ٓ  ٌمتٍٟ ٚ ٌتع ٞ ٌس    وىً 

 ٚةذٌه دذؼمك غؼج  ٌف ؼ   ٚي . دت١ٓ ل١ُ )حت،وّا  0.05ئػػان١ا رٕ  ِسذٜٛ  الٌج 

  ٌذؼمك ِٓ غؼج  ٌف ؼ  ٌشأٟ  ٌذٞ ٠ٕع رٍٝ : -2

ت ة١ٓ ِذٛسكٟ  اطاح  ٌكاٌتاح  ٌّعٍّاح 0.05دٛط  ـ ٚق   ٌج ئػػان١ا رٕ  ِسذٜٛ  الٌج )

  ٌذكت١ك  ٌتع ٞ. ٌػاٌغ متٍٟ ٚ  ٌتع ٞ ٌّم١ال  ٌ  ـع١ج ٌإلٔظازـٟ وً ِٓ  ٌذكت١م١ٓ  ٌ

 

 ول انتبنٍ َىضخ نتبئج انتذهُم : انجذ

 ت  الٌج  ٌف ٚق ة١ٓ  ٌم١اس١ٓ  ٌمتٍٟ ٚ ٌتع ٞ رٍٝ ِم١ال  ٌ  ـع١ج ٌإلٔظاز2ط ٚي)

 مةعا   ٌّم١ال
  ٌّذٛسف

 الٔؼ  ؾ 

ِذٛسف   ٌّع١ااٞ

  ٌف ٚق

ت  Tل١ّج )

 ٌّؼسٛ

 ةج

 اطج 

  ٌؼ ٠ج

ِّسذٜٛ 

  ٌّع٠ٕٛج

ِ ةع 

 ئ٠ذا
 ةع ٞ لتٍٟ ةع ٞ لتٍٟ

دؼًّ   ٌم اث رٍٝ

  ٌّسة١ٌٛج
38.08 39.64 4.64 4.73 -1.56 -1.45 24.00 0.16 0.08 

 0.34 0.00 24.00 3.55- 4.96- 5.63 5.08 45.52 40.56  ٌسعٟ ٔؼٛ  ٌذفٛق

 0.14 0.06 24.00 1.97- 1.40- 3.03 3.90 37.76 36.36  ٌّٕاـسج

 0.26 0.01 24.00 2.88- 7.92- 10.95 11.33 122.92 115.00  ٌ  ـع١ج وىً

 

ِا رد   لد١ُ    ٠0.05ذؿغ ِٓ  ٌظ ٚي  ٌساةك مْ ل١ُ )حت    ٌج ئػػان١ا رٕ  ِسذٜٛ  الٌج 

)حت ٌتع ٞ  ٌم اث رٍٝ دؼًّ  ٌّسإ١ٌج ٚ ٌّٕاـسج ٚ ٌذدٟ ٌدُ دىدٓ لد١ُ )حت رٕد ٘ا   ٌدج ئػػدان١ا ،        

عد ٞ   ٌم١دال  ٌت ٚةإٌظ  ئٌٝ ِذٛسكاح  ٌم١اسد١ٓ  ٌمتٍدٟ ٚ ٌتعد ٞ  ةعدا   ٌّم١دال ٔظد  مْ ِذٛسدف        

ٌسةعددا   ٌذددٟ وأددخ لدد١ُ )حت ـ١ٙددا   ٌددج ئػػددان١ا ـددٟ ةعدد   ٌسددعٟ ٔؼددٛ  ٌذفددٛق ٌٍّٚم١ددال وىددً ٘ددٛ  

ٌتع   4.96ـ١ّٙا ِا ة١ٓ ة١ٓ  ٌذكت١م١ٓ  ٌمتٍٟ ٚ ٌتع ٞ ػ١ز ةٍؽخ ِذٛسكاح  ٌف ٚق ٌٍع١ٕج    رٍٝ

وّدا   0.05ٌٍّم١ال وىً ٟٚ٘ ـ ٚق   ٌج ئػػان١ا رٕ  ِسدذٜٛ  الٌدج    7.92 ٌسعٟ ٔؼٛ  ٌذفٛق ٚ 

 .ٚةذٌه سذتخ غؼج  ٌف ؼ  ٌشأٟدت١ٓ ل١ُ )حت 

 

 انتذمك ين صذخ انفزض انثبنث انذٌ َنص عهً : -3

ٌٍت ٔاِض  ٌذ ا٠تٟ مس  ئ٠ظاةٟ ـٟ د١ّٕدج        ٌذ ا٠سدٟ ٚ ٌ  ـع١دج ٌإلٔظداز ٌٍكاٌتداح  ٌّعٍّداح          

 )ِظّٛرج  ٌتؼز ت .

 ٌم١اسدد١ٓ  ٌمتٍددٟ ٚ ٌتعدد ٜ    ةددإٌظ  ئٌددٝ ِذٛسددكاح  ١ٓت  ٌسدداةم2ت ٚ )٠1ذؿددغ ِددٓ  ٌظدد ٚي ) 

ٌسةعدا   ٌذدٟ وأددخ لد١ُ )حت ـ١ٙددا   ٌدج ئػػددان١ا ٔظد  مْ ِذٛسدف  ٌم١ددال  ٌتعد ٞ ـ١ٙددا ط١ّعدا ٘ددٛ         

  رٍٝ ةّعٕٝ مْ ٌٍت ٔاِض  ٌذ ا٠تٟ مس   ئ٠ظاة١ا ـٟ د١ّٕج ِٙاا ح        ٌذ ا٠سدٟ وىدً ٚمةعدا ٖ    

، ٚةع   ٌسعٟ ٔؼٛ  ٌذفدٛق ـمدف   إلٔظاز وىً وّا واْ ٌٗ مس   ئ٠ظاة١ا ـٟ د١ّٕج  ٌ  ـع١ج ٌ ، ٌّسذٍفج 
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، ة١ّٕددا ٌددُ ٠ػددً دددأس١ ٖ ئٌددٝ ِسددذٛٞ  ٌ الٌددج رٍددٝ ةعدد ٞ  ٌمدد اث رٍددٝ دؼّددً  ٌّسددإ١ٌج ٚ ٌّٕاـسددج 

ٚ  Shenequac  M( 2014)ت ، ٚ ا سدج  2014ٚدذفك ٘ذٖ  ٌٕذ١ظج ِع  ا سج ٔعد١ُ مةدٛ ؼٍدٛث )   

 ت.2006ت ، ٚ ا سج رٍٝ  ٌّعظّٟ )2012ٔاـذ ٠عمٛا ) ا سج 

ل  د  ٚػخ ل١ّدج ػظدُ   سد  ةاسدذس  َ ِ ةدع ئ٠ذدا رٍدٝ ةكالدج ِالػظدج       ٚمةعا ٘دا           ٚ

ِددٓ دتددا٠ٓ  %  70ت  ٚ٘ددٟ لدد١ُ وت١دد ث ِٕٚاسددتج ٚددد ي رٍددٟ مْ  0.77ئٌددٝ  0.21 ٌّسذٍفددج ِدداة١ٓ )

 ٌذؼسٓ ـٟ ِٙاا ح        ٌذ ا٠سٟ ٠ طع ئٌٝ ـار١ٍج ئسدذس  َ ئسدذ  د١ظ١اح  ٌدذعٍُ  ٌٕطدف ، وّدا      

ٚل١ّج ػظدُ   0.26ج ػظُ   س  ةاسذس  َ ِ ةع ئ٠ذا رٍٝ ِم١ال  ٌ  ـع١ج ٌإلٔظاز وىً د  ٚػخ ل١ّ

ٟٚ٘ ل١ُ وت١ ث ِٕٚاستج ٚد ي رٍٝ مْ ٔستج وت١ ث ِٓ  0.34  س  ةإٌستج ٌتع   ٌسعٟ ٔؼٛ  ٌذفٛق 

ت مْ  ٌشدأد١   ٌدذٞ   Cohen – 1977 ٌف ٚق دعةٜ ئٌٝ  ٌت ٔداِض  ٌذد ا٠تٟ، ػ١دز ٠د ٜ ود١٘ٛٓ )      

ـأوش  ت ِٓ  ٌذتا٠ٓ  ٌىٍٟ  ٞ ِذؽ١  ِسذمً رٍٝ  ٌّذؽ١  ح  ٌذاةعدج ٠عد  ددأس١       % 15 ٠فس  ) ِٓ

 وت١   .

ٚةذٌه واْ ٌٍت ٔاِض  ٌذ ا٠تٟ مس   ئ٠ظاة١ا رٍٝ د١ّٕج        ٌذ ا٠سٟ وىدً ٚمةعدا ٖ  ٌّسذٍفدج    

عٟ ٔؼدٛ  ٌذفدٛق ـمدف    ، وّا واْ ٌٗ مس   ئ٠ظاة١ا ـدٟ اـدع ِسدذٜٛ  ٌ  ـع١دج ٌإلٔظداز وىدً ٚةعد   ٌسد        

ة١ّٕا واْ ددأس١ ٖ ؾدع١فا رٍدٝ ةعد ٞ  ٌمد اث رٍدٝ دؼّدً  ٌّسدإ١ٌج ٚ ٌّٕاـسدج ٚةدذٌه سذتدخ غدؼج             

  ٌف ؼ  ٌشاٌز .

 

 انتىصُبد 

 ـٟ ؾٛ  ِا دٛغً ئ١ٌٗ  ٌتؼز  ٌؼاٌٟ ِٓ ٔذانض ٠ّىٓ  ٌذٛغ١ج ةّا ٠ٍٟ:

خدذ ةفىد ث  ٌت ٔداِض    دٛط١ٗ  ٔذتداٖ  ٌمدان١ّٓ رٍدٝ ٚز اث  ٌذ ة١دج ٚ ٌذعٍد١ُ  ٌعداٌٟ ئٌدٝ           -1

 ٚدكت١مٗ ـٟ و١ٍاح  ٌذ ة١ج .

ـدٟ  ٌذعٍد١ُ  ٌظداِعٟ ِٚؼاٌٚدج وسد        ٌس ٚص ةاٌكٍتج  ٌّعٍّد١ٓ ردٓ م ٚ ا٘دُ  ٌذم١ٍ ٠دج      -2

  ٌفظٛث ة١ٓ  ٌظأت١ٓ  ٌٕظ ٞ ٚ ٌعٍّٟ .

دٕظ١ُ  ٚا ح د ا٠ت١ج ٚٚاش رًّ ٌٍكٍتدج  ٌّعٍّد١ٓ ٌٍّٚعٍّد١ٓ مسٕدا   ٌس ِدج ٌّٛ وتدج        -3

 ج ـٟ  ٌذع١ٍُ . إلدظا٘اح  ٌؼ ٠ش

 ٌعًّ رٍٝ دك٠ٛ  ة ٔاِض  ٌذ ة١ج  ٌع١ٍّج ـٟ و١ٍاح ئر     ٌّع١ٍّٓ ١ٌسدا٠   ٌسدذظ  ح    -4

ـٟ ِظاي ِٙاا ح        ٌذ ا٠سٟ وٟ ٠ذاع ٌٍكٍتج  ٌّع١ٍّٓ  ٌف غج  ٌىاـ١ج ٌٍذ ا٠ب ر١ٍٙدا ، ِّدا   

 ٠إ ٞ ئٌٝ دؼسٓ م  نُٙ  ٌّٕٟٙ ةع   ٌذس ص .

 

 انًمتزدبد 

 ٌٟ ئط     ٌّة٠  ِٓ  ٌتؼٛر ِشً :٠مذ ع  ٌتؼز  ٌؼا

ئطدد     ا سددج ػددٛي دؼ ٠دد   الػذ١اطدداح  ٌذ ا٠ت١ددج ٌّعٍّددٟ  ٌ ٠اؾدد١اح ـددٟ ؾددٛ            -1

 .  سذ  د١ظ١اح  ٌذعٍُ  ٌٕطف  ٌّسذٍفج

 ٌىفا ث  ٌذ د١ج ٚ ١ٌّٕٙج ٌٍكٍتج  ٌّعٍّد١ٓ  رًّ ةؼٛر ِطاةٙج ـٟ ِظاي  ٌذ ا٠  ٌذ١ّٕج  -2

 . ةطعتج  ٌ ٠اؾ١اح 

ٛي دؼ ٠   الػذ١اطاح  ٌذ ا٠ت١ج ٌٍكدالا  ٌّعٍّد١ٓ ةطدعتج  ٌ ٠اؾد١اح       ئط     ا سج ػ -3

 ـٟ ؾٛ   سذ  د١ظ١اح  ٌذعٍُ  ٌٕطف  ٌّسذٍفج . 

 

 انًزاجع 

ت : د١ّٕددج  ٚ ـددع  إلٔظدداز رٍددٝ ر١ٕددج ِددٓ قددالا  ٌّ ػٍددج   1996مسدداِج ئةدد  ١ُ٘  ٌؼظددٟ )  -1

 عٛ . ٌّذٛسكج ةاٌ ٠اؼ ، اساٌج ِاطسذ١  ، و١ٍج  ٌذ ة١ج ، طاِعج  ٌٍّه س

ت: مسدد   سددذس  َ  ٌّدد خً  ٌّٕظددِٟٛ ـددٟ ددد ا٠   الػذّدداالح     2009مضدد ؾ ا ضدد  رٍددٟ )  -2

ٌكالا  ٌّ ػٍج  إلر   ٠ج رٍٝ  ٌذؼػ١ً ٚد١ّٕج  ٌذفى١   ٌ ٠اؾٟ ٚخفؽ  ٌمٍك  ٌ ٠اؾٟ 
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ٌددد ٠ُٙ،  ٌّدددإدّ   ٌعٍّدددٟ  ٌؼدددا ٞ ٚ ٌعطددد ْٚ، دكددد٠ٛ   ٌّٕدددا٘ض  ٌ ا سددد١ج ةددد١ٓ   غددداٌج    

١ٌٛ٠دٛ،   29-28 ة٠ٛاح  ٌ ٠اؾ١اح، طاِعج رد١ٓ ضدّ    ٚ ٌّعاغ ث،  ٌظّع١ج  ٌّػ ٠ج ٌذ

  ٌّظٍ   ٌشأٟ.

ت : ٚ لددع        ٌذ ا٠سددٟ  رؿدا  ١٘ةددج  ٌذد ا٠  ـددٟ و١ٍدداح   2017مٔدٛا ضددؼادٗ ٔػداا )   -3

،  25 ٌذ ة١ج ِٓ ٚطٙج ٔظ   ٌكٍتج ةظاِعج ؼةث ، ِظٍج  ٌعٍَٛ  ٌذ ة٠ٛج ٚ ٌٕفسد١ج ،  ٌّظٍد    

 ، ١ٔٛ٠ٛ. 1 ٌع   

4-   ٟ ت: ددد ا٠ب ِعٍّددٟ  ٌ ٠اؾدد١اح ةاٌّ ػٍددج  إلةٕ  ن١ددج رٍددٝ     2017) ئ٠ّدداْ  ٌّٙدد ٞ  ٌ ِدداٌ

دٛه١ددؿ ئسددذ  د١ظ١اح  ٌددذعٍُ  ٌٕطددف ٚمسدد ٖ ـددٟ د١ّٕددج م  نٙددُ  ٌذ ا٠سددٟ ٚرٍددٝ  ٌذؼػدد١ً       

 ٚ ٌذفى١   ٌ ٠اؾٟ ٌ ٜ دال١ِذُ٘ ، اساٌج ِاطسذ١  ، و١ٍج  ٌتٕاح ، طاِعج ر١ٓ ضّ .

ٝ  سدذس  َ ّٔدٛذص ِمذد ع ـدٟ     ت: مس  د ا٠ب ِعٍّدٟ  ٌ ٠اؾد١اح رٍد   2015د١س١   ٌم١سٟ ) -5

 ٌذعٍُ  ٌفعاي ـٟ  وذساةُٙ ةعؽ ِٙاا ح  ٌذ ا٠  ٚرٍٝ دؼػد١ً ٚ دظا٘داح قالةٙدُ ٔؼدٛ     

ت، آذ ا، و١ٍددج 3ت،  ٌعدد   )4 ٌ ٠اؾدد١اح،  ٌّظٍددج  ٌ ١ٌٚددج  ٌذ ة٠ٛددج  ٌّذسػػددج،  ٌّظٍدد  )    

  ٌعٍَٛ  ٌذ ة٠ٛج، طاِعج  ٌكف١ٍج  ٌذم١ٕج

١ُ ٚ ٌذد ا٠  ِدٓ ِٕظدٛا  ٌٕظ ٠دج  ٌتٕان١دج ،      ت :  ٌذعٍد 2003ػسٓ ز٠ذدْٛ ، وّداي ز٠ذدْٛ )    -6

 راٌُ  ٌىذب ،  ٌما٘ ث .

ت: ِعظدددُ  ٌّػدددكٍؼاح  ٌذ ة٠ٛدددج ٚ ٌٕفسددد١ج،  ٌددد  ا 2003ػسدددٓ ضدددؼادج، ز٠ٕدددب  ٌٕظددداا ) -7

  ٌّػ ٠ج  ٌٍتٕا١ٔج،  ٌما٘ ث. 

ت : مسد   ٌذٛط١دٗ  ٌّ اسدٟ رٍدٝ  ٌ  ـع١دج ٌإلٔظداز ٌٍطدعب  ٌع١ٍّددج        2009ذ٘ت١دج  ٌع ـداٚٞ )   -8

ال١ِذ  ٌسٕج  ٌشا١ٔج سأٛٞ ، اساٌج ِاطسذ١  ، و١ٍج  ٌعٍَٛ  إلٔسدا١ٔج ، طاِعدج   ٚ   ة١ج ٌ ٜ د

  ٌظة ن .

ت : ددد ا٠ب ِعٍّددٝ دعٍدد١ُ  ٌىتدداا ةدداٌٛقٓ  2008سددع  ِؼّدد   ٌسددع١  ، ٘دد ٜ ِؼّدد  غدداٌغ )  -9

 ٌع ةٟ ـٟ ؾٛ   ٌىفا٠اح "  ١ًٌ ِ طعٟ " ،  ٌّٕظّج  ٌع ة١دج ٌٍذ ة١دج ٚ ٌشماـدج ٚ ٌعٍدَٛ ،     

 ٛٔ .ئ  اث  ٌذ ة١ج ، د

ت : ة ٔاِض د ا٠تٟ ِمذ ع لانُ رٍدٝ  إلػذ  ـ١دج  ١ٌّٕٙدج ٌٍّعٍدُ ٚمسد ٖ      2006سٛز ْ  ٌس١ ) -10

رٍٝ د١ّٕج  ٌشماـج  ١ٌّٕٙج ٌّعٍّٟ  ٌعٍَٛ ةاٌّ ػٍج  إلر   ٠ج مسٕا   ٌس ِج ٚ دظا٘ادُٙ ٔؼٛ٘ا 

 ١ٛ.، 2ٔٛ٠،  ٌع    9، ِظٍج  ٌذ ة١ج  ٌع١ٍّج ،  ٌظّع١ج  ٌّػ ٠ج ٌٍذ ة١ج  ٌع١ٍّج،  ٌّظٍ  

ت : ـار١ٍدددج ة ٔددداِض ِمذددد ع رٍدددٝ ئوذسددداا ِعٍّدددٟ     2010رتددد   ٌٍّددده ِسدددف   ٌّددداٌىٟ )   -11

 ٌ ٠اؾددد١اح ةعدددؽ ِٙددداا ح  ٌدددذعٍُ  ٌٕطدددف ٚرٍدددٝ دؼػددد١ً ٚ ئدظا٘ددداح قالةٙدددُ ٔؼدددٛ       

  ٌ ٠اؾ١اح ، اساٌج  وذٛا ث ، طاِعج مَ  ٌم ٜ ،  ٌسعٛ ٠ج .

ذٗ ة  ـع١ج  إلٔظاز ، ت : رةٚ  ٌٕظاع ٚ ٌفطً  ٌ ا سٟ ٚرالل2000رت  هلل ةٓ قٗ  ٌػاـٟ ) -12

 . 2،  ٌع    12ِظٍج طاِعج مَ  ٌم ٜ ،  ٌّظٍ  

ت :   ـع١ددج  إلٔظدداز  ٌ ا سددٟ ٚلٍددك  إلخذتدداا ح ٚةعددؽ  2006رٍددٝ ةددٓ ِؼّدد   ٌّعظّددٟ ) -13

 ٌّذؽ١  ح   وا ١ّ٠ج ٌ ٜ قالا و١ٍج  ٌّع١ٍّٓ ـٟ طاز ْ ، اساٌج ِاطسذ١  و١ٍج  ٌذ ة١ج ، 

 طاِعج مَ  ٌم ٜ .

ـ  ت 1996رٍددٟ ا ضدد  )  -14 ،   ا  ٌفىدد   2: ئخذ١دداا  ٌّعٍددُ ٚئردد   ٖ ٚ ١ٌددً  ٌذ ة١ددج  ٌع١ٍّددج ، 

  ٌع ةٟ .

ت :  ا ساح ـٟ  ٌفد ٚق ةد١ٓ  ٌظٕسد١ٓ ـدٟ  ٌ ؾدا  ٌّٕٙدٟ ،       1993ر٠ٛ  سٍكاْ  ٌّطعاْ ) -15

   ا  ٌمٍُ ،  ٌى٠ٛخ .

 ت : ئر    ٚد ا٠ب  ٌّع١ٍّٓ ،   ا  ةٓ  ٌظٛزٞ ، رّاْ.2009ر١سٝ ِؼّ  ض٠ٛك ) -16

ت : ئخذتاا  ٌ ٚ ـع ٌإلٔظاز ٌسقفاي ٚ ٌ  ض ٠ٓ ،   ِىذتدج  2003ِٛسٝ )ـااٚق رت   ٌفذاع  -17

  ٌٕٙؿج  ٌّػ ٠ج ،  ٌما٘ ث  .
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 ،   ا  ٌفى   ٌع ةٟ ،   ا ْ .  2ت :  ٌذعٍُ  ٌٕطف ، ـ 2008و ٠ّاْ ة ٠  ) -18

ت :  ٌّ وددة  ٌعدداَ ٌذدد ا٠ب   2010 ٌٍظٕددج  ٌطددعت١ج  ٌعاِددج ٌٍذعٍدد١ُ ٚ ٌتؼددز  ٌعٍّددٟ ة١ٍت١ددا )       -19

 ٌت ٔاِض ٚ ٌّؼذٜٛ  ٌذ ا٠تٟ ٌٍّ وة ، ق  ةٍ  ، ١ٌت١ا. ٌّع١ٍّٓ ،  

ت :  ٌسدددٍٛن  إلطذّدددارٟ ٚ ٠ٕا١ِى١دددج ِؼاٌٚدددج دفسددد١ ٖ ،   ا 2003ِظددد ٞ مػّددد  رتددد  هلل ) -20

  ٌّع ـج  ٌظاِع١ج .

ت: ل١دال   ـع١دج  إلٔظداز  ٌ ا سدٟ رٍدٝ  ٌت١ةدج  ٌسدعٛ ٠ج ،        1996ِؼّ  ةٓ ِعظب  ٌؼاِ  ) -21

 . 58ِظٍج اساٌج  ٌس١ٍض  ٌع ةٟ ،  ٌع  

 ت : س١ىٌٛٛط١ج  ٌ  ـع١ج ٚ إلٔفعاالح ،   ا ْ ،   ا  ٌّس١ ث .2007ِؼّ  ِؼّٛ  ٠ٛٔ  ) -22

ت : ٚ لددع ددد ا٠ب  ٌّعٍّدد١ٓ مسٕددا   ٌس ِددج ـددٟ ؾددٛ  ختدد  ح ةعددؽ   2005ِؼّدد  ٔاغددؿ ) -23

  ٌ ٚي ،  ٌّ وة  ٌمِٟٛ ٌٍتؼٛر  ٌذ ة٠ٛج ٚ ٌذ١ّٕج ،  ٌما٘ ث.

:  ٌّٛسددٛرج  ٌّ طع١ددج ٌٍددذعٍُ  ٌٕطددف ، ت 2005ِ وددة دكدد٠ٛ   ٌّٕددا٘ض ٚ ٌّددٛ    ٌذع١ّ١ٍددج ) -24

  ١ًٌ  ٌذعٍُ  ٌٕطف ، ٚز اث  ٌذ ة١ج ٚ ٌذع١ٍُ ، ١٘ةج  ١ٔٛ١ٌس١ؿ.

ت :  ٌىفا ث  ٌذ د١ج  ٌّ اوج ٚراللذٙدا ة  ـع١دج  إلٔظداز ٚ ٌذؼػد١ً     2012ٔاـذ ٔا٠ؿ ٠عمٛا ) -25

  وددا ٠ّٟ ٌدد ٜ قددالا و١ٍدداح طاِعددج  ٌٍّدده خاٌدد  ةاٌسددعٛ ٠ج  ، ِظٍددج  ٌعٍددَٛ  ٌذ ة٠ٛددج           

 .  3،  ٌع    13 ٌٕفس١ج ،  ٌّظٍ  ٚ

ت: ـار١ٍج ة ٔداِض دد ا٠تٟ لدانُ رٍدٟ  ٌدذعٍُ  ٌٕطدف ٚ ٌّٙداا ح        2014ٔع١ُ ٠ٛسؿ مةٛؼٍٛث ) -26

ـدددٟ د١ّٕدددج        ٌذ ا٠سدددٟ ٌٍّعٍّددد١ٓ   TIMSS ٌ ٠اؾددد١ج  ٌّذؿدددّٕج ةاٌ ا سدددج  ٌ ١ٌٚدددج  

،و١ٍدج  ِٚسذٜٛ قالا  ٌػؿ  ٌشآِ   ساسٟ ةفٍسك١ٓ ـٟ  ٌ ٠اؾد١اح ، اسداٌج  وذدٛا ث    

  ٌتٕاح ، طاِعج ر١ٓ ضّ .

ت: راللدددج   ـع١دددج  إلٔظددداز ةّٛؾدددع  ٌؿدددتف ِٚسدددذٜٛ 2012٘تدددج  هلل  ٌؼسدددٓ ٚآخددد ْٚ ) -27

 ٌكّددٛع ٚ ٌذؼػدد١ً  ٌ ا سددٟ ٌدد ٜ قددالا ِإسسدداح  ٌذعٍدد١ُ  ٌعدداٌٟ ةاٌسددٛ  ْ ،  ٌّظٍددج        

 . 4،  ٌع    3 ٌع ة١ج ٌذك٠ٛ   ٌذفٛق ،  ٌّظٍ  

 ٠اؾدد١اح ةاٌّ ػٍددج  إلر   ٠ددج ة ٔدداِض  ت : قدد ق ددد ا٠   2000ٌٌٚدد١ُ داؾدد ٚل رت١دد  ) -28

 دؼس١ٓ  ٌذع١ٍُ   ساسٟ ، ٚػ ث  ٌذسك١ف ٚ ٌّذاةعج ةٛز اث  ٌذ ة١ج ٚ ٌذع١ٍُ،  ٌما٘ ث .

1- Michale, J. and Modell, H. (2003): Active Learning in Secondary 

and College Science Classroom: Aworking Model for Helping the 

Learner to Learn Mahwah, Nj: L. Erlbaum. Associates. 

2- Shenequac, M. (2014): In – Service Teacher Traning and Coaching 

on Marazano's Instructional Stategies, An Action Research Study. 

Ed. D. Capella University, United States 
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 2ملحق رقم 
 ؾع١ؿ ط١  ط١ ط   ِّذاز ِإض  ح                  َ  

   ٌّظاي   ٚي: ٌذسك١ف ٌٍذ ا٠  

     ٠ؼ     ٘  ؾ  ٌسٍٛو١ج ة لج 1

     ٠ٕٛح   ٘  ؾ  ٌذ ا٠س١ج ٌٍّٛ لؿ  ٌذع١ّ١ٍج 2

     ٠ػٛغ   ٘  ؾ  ٌسٍٛو١ج غ١اؼج دذٛ ـك ِع  ٌذعٍُ  ٌٕطف 3

     ٠سكف ٌسٔطكج  ٌػف١ج ةطىً ط١  4

     ج ٔطكج٠سكف ٌذ١ٙةج ة١ةج دع١ّ١ٍ 5

     ٠ؼ    ٌست  ح  ٌساةمج ٌٍذعٍُ لتً  ٌت   ـٟ ر ؼ  ٌّعٍِٛاح  ٌظ ٠ ث 6

     ٠ٛـ   ٌّػا ا ٚ ٌّٛ    ٌذع١ّ١ٍج  ٌالزِج ٌذٕف١ذ   ٔطكج ٚ ٌذّاا٠ٓ 7

     ٠سكف السذس  َ ةعؽ  ٌٛسانً  ٌذع١ّ١ٍج إلسااث  ٔذتاٖ  ٌكالا  8

     ٍ ال ةّا ٠ذٛ ـك ِع  ٌذعٍُ  ٌٕطف٠سذاا  سذ  د١ظ١اح  ٌذ ا٠   ٌّٕاستج ٌ 9

   ٌّظاي  ٌشأٟ : ٌذٕف١ذ ٚئ  اث  ٌػؿ 

     ٠ّٙ  ٌٍ ال ةطىً ط١  1

     ٠ٛـ  ة١ةج دع١ّ١ٍج دسار  رٍٝ  ٔكالق مـىاا ط ٠ ث 2

     ٠م َ ِعٍِٛاح غؼ١ؼج رٓ ِٛؾٛح  ٌ ال 3

 ٌظس ٠ج ، ٠ظٙ   ٌؼّال مسٕا   ٌ ال ةاسذس  َ ق ق ِذٕٛرج ِشً  ٌذعاة١   4

 دؽ١١  ٔؽّج  ٌػٛح

    

     ٠ وة رٍٝ ر١ٍّاح  ٌؼً ١ٌٚ   ٌؼً ٔفسٗ 5

     ٠ٕظُ رٕاغ   ٌ ال ةطىً ِٕاسب ٚـك خكٛ ح  ٌذعٍُ  ٌٕطف 6

     ٠ذمتً   ـىاا  ٌػا اث ِٓ  ٌذال١ِذ ِّٙا واْ ٔٛرٙا ِٚسذٛ ٘ا 7

     ٠ذظٕب ئغ  ا مػىاَ ٔم ٠ج رٍٝ   ـىاا  ٌذٟ ٠م ِٙا  ٌذال١ِذ 8

     ٠ع ؼ  اٚسٗ ـٟ غٛاث ِطىالح ا٠اؾ١ج دذؼ ٜ ٚسذ١  دفى١   ٌذال١ِذ 9

     ٠ٕظُ ة١ةج  ٌػؿ ةك ٠مج دٕاسب قت١عج  سذ  د١ظ١ج  ٌذ ا٠   ٌّسذااث    10

     ٠ٕظُ ٚلخ  ٌؼػج ٚ ئ  ادٙا ةىفا ث 11

     ٠ظذا  ٔذتاٖ  ٌكالا ِٓ خالي دٛه١ؿ  ٌذعٍُ  ٌٕطف مسٕا   ٌ ال 12

     سذس َ ِٙاا ح  ٌؼٛ ا ٚ ٌذٛ غً ِع  ٌكالا ةاٌطىً   ِش٠ً 13

     ٠عكٟ ـ غج ٌٍكالا ٌٍّطااوج ـٟ  ٌ ال 14

     ِإض  ح                 

     ٠ذاةع  ٌكالا ٠ٚٛطُٙٙ مسٕا   ٌذعٍُ  ٌٕطف 15

   ٌّظاي  ٌشاٌز : ٌٛسانً  ٌذع١ّ١ٍج 

       ؾ٠سذس َ ٚسانً دع١ّ١ٍج دسُٙ ـٟ دؼم١ك   ٘ 1

     ٠ٕٛح ـٟ  سذس  َ  ٌٛسانً  ٌذع١ّ١ٍج 2

     ٠سذس َ  ٌٛسانً  ٌذٟ دسار  رٍٝ ئ٠ظاة١ج  ٌكالا 3

     ٠عكٟ ـ غج ٌٍكالا إلسذس  َ  ٌٛس١ٍج 4

   ٌّظاي  ٌ  ةع :  ٌذم٠ُٛ 

     ٠ٕٛح مسا١ٌب  ٌذم٠ُٛ ةّا ٠ذٕاسب ِع  سذ  د١ظ١اح  ٌذعٍُ  ٌٕطف  ٌّسذٍفج 1

     الا رٍٝ  ٌذم٠ُٛ  ٌذ دٟ ٌّا ٠م ِٛٔٗ ِٓ ػٍٛي ٌٍّسانً ٚ  ٔطكج٠سار   ٌك 2

     ٠مَٛ خكٛ ح  ٌؼً وّا ٠مَٛ  ٌؼً  ٌٕٙانٟ 3

     ٠ةٚ   ٌكالا ةاٌذؽذ٠ج  ٌ  طعج  ٌفٛا٠ج 4

     ٠ذأو  ِٓ دؼم١ك   ٘  ؾ ةاسذس  َ م ٚ ح  ٌذم٠ُٛ  ٌّسذٍفج 5

     ٠مَٛ ػٍٛي  ٌكالا  ْٚ  ٌّسال ةطسػ١ا دُٙ 6

     ٠مَٛ  ٌٕطاـ  ٌت١ذٟ ةعتاا ح دطظ١ع ِٕاستج 7

     ٠  رٟ  سذّ  ا٠ج  ٌذم٠ُٛ ٚ لذػا ٠ذٗ 8
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 3ملحق رقم 

 مة   ٔا ا  مػ١أا ؼاٌتا   نّا ِإض  ح                        َ

  ٌتع    ٚي :  ٌم اث رٍٝ دؼًّ  ٌّسإ١ٌج 

      ِٓ طٙ مػب  ٌم١اَ ةأٞ ِّٙج دع١ّ١ٍج ِّٙا وٍفٕٟ ذٌه  1

مـؿً دأ ٠ج  ٌّٙاَ  ٌذع١ّ١ٍج ةّسذٜٛ ِذٛسف ِٓ  إلدماْ ئذ  واْ دؼم١ك  2

  ٌّسذٜٛ   رٍٝ ٠ؼذاص ٚلذا ٚطٙ   وت١  

     

      ماطع ئخفالٟ ـٟ م    ةعؽ  ٌّٙاَ  ٌذع١ّ١ٍج ئٌٝ ؾعؿ ل ا دٟ 3

      مـؿً  الةذعا  رٓ  ٌّٙاَ  ٌذع١ّ١ٍج  ٌذٟ دذكٍب ِسة١ٌٛج وت١ ث 4

ئٔظازٞ ٌٍّٙاَ  ٌذع١ّ١ٍج  ٌذٟ ٠ىٍفٕٟ ةٙا  ٌّعٍُ ٠عذّ  رٍٝ ِظٙٛ ٞ  5

 ٚل ا دٟ  ٌساغج

     

مدظٕب ئٔظاز  ٌّٙاَ  ٌػعتج ػذٝ ال  دع ؼ ٌٍٕم  ِٓ ز١ِالدٟ رٕ   6

  ٌفطً

     

      مسع  ةاٌّطااوج ِع ز١ِالدٟ رٕ  م     ٌّٙاَ  ٌذع١ّ١ٍج 7

      ػممٙا ـٟ  ا سذٟمدظٕب دؼًّ ِسة١ٌٛج  ٌٕذانض  ٌذٟ م 8

      مط  غعٛةج ـٟ م     ٌّٙاَ ة لج 9

      مط  غعٛةج ـٟ دؼم١ك م٘  ـٟ 10

       رذ ؾ ةاٌفطً ِشٍّا  رذ ؾ ةإٌظاع 11

  ٌتع   ٌشأٟ :  ٌسعٟ ٔؼٛ  ٌذفٛق        

مػاٚي موش  ِٓ ِ ث  طً دؼم١ك  ٌّٙاَ  ٌذع١ّ١ٍج  ٌذٟ دكٍب ِٕٟ ػذٝ  12

 مػمك م٘  ـٟ

     

      ال مضع  ةاٌؼّال رٕ ِا موْٛ ةاٌى١ٍج 13

      مضع  ةاٌؿ١ك ِٓ ؾعؿ وفانذٟ ـٟ  ٌ ا سج 14

       ةؼز رٓ ٚسانً ط ٠ ث مّٟٔ ةٙا ل ا دٟ 15

       ٌذ١ّة ال ٠عٕٟ ٌٟ  ٌىش١  16

      ٌ ٜ ل اث رٍٝ دٕظ١ُ ٚلذٟ ٌٍّذ و ث 17

      ِاي ٚ ٌكّٛػاح ضع  ةإٟٔٔ ضسع ٠ىذفٟ ةاٌم١ًٍ ِٓ  ٢ 18

      مضع  ةاًٌٍّ رٕ ِا ٠كٍب  ٌّعٍُ  ِٕٟ ئٔظاز ِّٙج دع١ّ١ٍج 19

      مواـغ  طً  ٌٕظاع وٟ مٔاي دم ٠   ٢خ ٠ٓ 20

      مطذٙ    نّا ـٟ  ا سذٟ  دفٛق رٍٝ ز١ِالدٟ 21

      وش١   ِا دّ   ٠اَ  ْٚ مْ مٔظة ض١ةا ٠ذو  22

      ْ م     ٌّٙاَ  ٌذع١ّ١ٍج ـٟ ِم ِج  ٘ذّاِٟمػ ظ   نّا رٍٝ مْ ٠ىٛ 23

  ٌتع   ٌشاٌز :  ٌّٕاـسج           

      مضع  ةأْ  ٌ خٛي ـٟ دؼ ةاح ِع  ٢خ ٠ٓ ال قانً ِٓ ٚا نٗ 24

      وٍّا  ز   ح غعٛةج  ٌّٙاَ  ٌذع١ّ١ٍج  ز    ئغ  اٞ رٍٝ ئٔظاز٘ا 25

ئذ  واْ  إلغ  ا ر١ٍٙا  م١ًِ ئٌٝ  ٌذ  طع رٓ ِٛ لفٟ مِاَ زِالنٟ 26

 ٠ستب ٌٟ  ٌّذارب

     

      ماـؽ  إلسذسالَ ةسٌٙٛج 27

 مة   ٔا ا  مػ١أا ؼاٌتا   نّا ِإض  ح                            َ

      مػب  ٌّٕاـسج ٚمةذي وً طٙ ٞ ٌٍفٛز 28

      مرذم  مْ ٚؾعٟ  ٌؼاٌٟ مـؿً ِا ٠ّىٓ  ٌٛغٛي ئ١ٌٗ 29

      ٔظاز دٟ  ٌساةمج ةً مـى  ـٟ ئٔظاز مٔطكج ط ٠ ثال مـى  ـٟ ئ 30

      مضع  ةاٌفذٛا ػ١ٓ ملَٛ ةأ      ٔطكج  ْٚ ِٕاـسج 31

      ٠طذ  ػّاسٟ ػ١ٓ مضع  ةّٕاـسج  ٢خ ٠ٓ 32

       سذع    نّا       ٌّٙاَ  ٌذع١ّ١ٍج  ٌذٟ دذكٍب ِظٙٛ   ٌذؼم١مٙا 33
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Abstract 

A total of 513 fishes belonging to five different fish species were examined for presence 

of different types of parasites during the period from August 2017 till the end of July 2018 on 

Libyan coast. Examination of the fish specimens infestation   parasitic Nematoda. When 

categorized according to species of fish, Herring fish (Saurida undoquamis) was the most 

susceptible to parasitic infection with a total infection rate of 81.90%. This was followed by 

(Scomber japonicas) with an infection rate of 79.00%, then the (Merluccius merluccius) at the   

infection rate of 66.66%, (Boops boops) 64.44% and finally the (Trachurus trachurus) was the 

least susceptible to parasites with the lowest infection rate of 56.36%. Susceptible to Nematode 

infection. Two species of Anisakids larvae was detected during the present study.  Anisakis 

simplex Larvae and   Hysterothylacium sp. larvae, the total prevalence of third stage larvae of 

Anisakis simplex and Hysterothylacium sp.  Was (69.29%) and (30.72 %), respectively Females 

showed higher prevalence than males. The number of infected fish varied according to weight, 

without significant difference between prevalence and seasons. 

 

Introduction 

Anisakis sp. (Nematode: Anisakidae) is a common parasite of marine organisms world-

wide. Their life cycles involve crustaceans, fishes, cephalopods and marine mammals. These 

organisms act as intermediate, paratenic or transport host and definitive host, Numerous species 

of fish (Shih 2004; Jacob and Palm 2006; Suadi et al. 2007; Palm et al. 2008), These nematode 

cause human health implication and reduce the commercial value of fish. Human can act as 

incidental host by ingestion of raw or undercooked infected fish. Several symptoms in humans 

caused by Anisakis infection are: stomach pain, nausea, vomiting (Smith and Wooten 1978), 

allergic reaction (Ancillo et al. 1997; Audicana et al. 2002 and gingivostomatitis (Eguia et al. 
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2003). However, its occurrence can be used as biological tags for many purposes of ecological 

studies and applied fishery science e.g. fish stock discrimination, migration and feeding habits. 

(Marcogliese et al. 2003). 

The aims of this research were to know the prevalence and mean intensity of Anisakis sp. 

larvae which infected some fishes at the southern coast of Libyan coasts. This data provide some 

information of the infection levels on each fish species, as well as possibility for biological 

indicator the fishes with high prevalence of Anisakis sp. However, understanding of the parasites 

distribution and specific site of infection may be used as biological indicator for several 

ecological studies. 

 

Materials and Methods 

A total of 513 specimens from 05 different species of marine fish were collected used in 

this study. belong to 05 genera were collected from the Libyan coast with the help of fisherman 

and bought from fish markets , collected fishes were transferred in icebox to the laboratory of 

zoology department, Faculty of Science, Elmergib University, Libya from August 2017 till the 

end of July 2018. Identified by the experience with their local common names. Scientific 

identification was done according to (Golani et al. 2006). The species of marine fishes in this 

study were: Saurida undoquamis, Trachurus trachurus, Scomber japonicas, Merluccius 

merluccius and Boops boops.  Total body length was measured by cm and body weight was 

measured by gram using an electronic balance. Fish sexes were determined by dissection. 

 The whole body cavity, muscles, internal organs and gonads of each sample were carefully 

examined at first by naked eye for the presence of Anisakids larvae .Collected larvae were 

washed with in isotonic saline solution for several times to remove any attached mucous. 

Anisakid  larvae presser- ved in 5% glycerin in 70 % ethanol to straighten up the nematodes 

body during fixation and for preventing the dryness of the larvae and kept in small plastic tubes 

with a label carrying the most important information. The anisakid larvae were carefully washed 

in distilled water. They were cleared by gradual evaporation of glycerin alcohol for several days, 

cleared in glycerin and permanently mounted in glycerin.  Anisakids larvae were identified based 

on the morphological characters (Moravec, 1994 and Choi et al., 2011). 

Results 
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Were examined fishes in this study Saurida undoquamis, Trachurus trachurus, Scomber 

japonicas, Merluccius merluccius and Boops boops. Where extended this study   from August 

2017 till the end of July 2018. The Study was carried out on 513 fishes and was examined for the 

presence of the anisakid parasites.  

   The total number of infected fishes with different anisakid larvae was 357 (69.59%) 

fishes. The total prevalence of third stage larvae of Anisakis simplex and Hysterothylacium sp.  

Was (69.28%) and (30.72 %), respectively (Table, 1).  

 

Table (1): Prevalence of larval anisakid parasites in examined fish species. 

 

 

Fish species 

 

No. of 

examined fish 

 

No. of 

infected 

fish 

 

 

% 

Anisakis 

simplex 

Hysterothylaciu

m sp. 

No % No. % 

Saurida undoquamis 105 86 81.90 77 70.65 32 29.35 

Trachurus trachurus 110 62 56.36 58 68.23 27 31.77 

Scomber japonicas 100 79 79.00 68 76.40 21 23.60 

Merluccius merluccius 108 72 66.66 72 100 --- --- 

Boops boops 90 58 64.44 16 24.61 49 75.39 

TOTAL 513 357 69.59% 291 69.28% 129 30.72 

 

Concerning the distribution of the third stage larvae of anisakid parasites in examined 

fish species was recorded in Table (2). The third stage larvae of Anisakis simplex and 

Hysterothylacium sp., Were found infecting Body cavity, liver, surface, mesenteries, gonads and 

muscle.  
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Table (2): Distribution of larval anisakid parasites in examined fish species. 

Fish species Anisakis simplex Hysterothylacium sp. 

Saurida undoquamis Body cavity, liver, surface, 

mesenteries, gonads and muscle 

Body cavity, liver and muscle  

Trachurus trachurus Body cavity, liver, surface, 

mesenteries, gonads and muscle 

Body cavity, liver  

Scomber japonicas Body cavity, liver, surface, 

mesenteries, gonads and muscle 

Body cavity, liver and muscle 

Merluccius merluccius Body cavity, liver, surface, 

mesenteries, gonads and muscle 

 

---- 

Boops boops Body cavity, liver, surface, 

mesenteries and muscle 

Body cavity, liver  

 

High infection rate was in spring (77.95%) followed by autumn (70.59%), winter (70.09%) and 

summer (60.15%). (Table 3). 

 

Table (3): Prevalence of larval anisakid parasites in fishes and seasons. 

Seasons No. of examined fish Non. of infected fish  infected fish 

Autumn 136 40(29.41% ) 96(70.59%) 

Winter 117 33(29.91%) 82(70.09%) 

Spring 127 28(22.05%) 99(77.95%) 

Summer 133 53(39.85%) 80(60.15%) 

TOTAL 513 156(30.40%) 357(69.60%) 

 

In order to study the relation between prevalence of anisakid parasites and fish gender, 

numbers of the infected fishes were classified according to their gender in the five different fish 

species under investigation, independently as recorded in table (4).  

In general, the results show that the infection ratio in males was 50.71% but was 76.67% 

in females, over all the five different fish types under investigation, These results indicate that, 
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the infection ratio over all the five different fish species under investigation was higher in 

females than in males . The results also show that , the infection ratio of male fish ranged from 

34.61% (the lowest) in Trachurus trachurus to 63.63% (the highest) in Scomber japonicas , 

while in female fishes, the infection ratio ranged from 63.09% (the lowest) in Trachurus 

trachurus to 89.02% (the highest) in Saurida undoquamis. 

 

Table (4) the relation between prevalence of Anisakied larva and fishes gender. 

Fish species Total 

male 

Male if. % Total 

female 

Female 

if. 

% 

Saurida undoquamis 23 13 56.52 82 73 89.02 

Trachurus trachurus 26 09 34.61 84 53 63.09 

Scomber japonicas 33 21 63.63 67 58 86.56 

Merluccius merluccius 31 17 54.83 77 55 71.42 

Boops boops 27 11 40.74 63 47 74.60 

Total number 140 71 50.71 373 286 76.67 

 

 In order to study the relation between prevalence of anisakid parasites and fish body weight, 

numbers of the infected fishes were classified according to their body weight in the five different 

fish species under investigation, independently and presented in table (5).  

These results indicate that, the infection ration over all five different fish types under 

investigation was higher in higher fish body weight than in low fish body weight. 
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Table (5) the relation between anisakid parasites prevalence and fish body weight 

 

 

Discussion 

Anisakid nematodes are parasites of commercially important marine fish and its 

prevalence is of great concern for both human health and economic reasons. 

In the present study, anisakid larvae were collected from both marine water fish (Saurida 

undoquamis, Trachurus trachurus, Scomber japonicas, Merluccius merluccius and Boops boops 

), this result was in agreement with several studies recorded presence of anisakid larvae in 

several species of marine fish (Mahmoud 1986; Alves et al., 2003; El-Daly et al., 2004, Ahmed 

et al ., 2009 and Al-Zubaidy et al. 2012). 

In the present investigation, the prevalence of total examined five fish species reached to 

be 69.59%. This prevalence was higher than those previously reported by other authors, 20% 

(Al-Bassel and Hussein, 2012), 16% (Adel et al, 2013), 5.33% (Hassan et al, 2013) and 7.6% 

(Koinaria et al, 2013). On other hand, the present prevalence was lower than other studies; 

97.7% (Mansour et al, 2003), 88% (Valero et al. 2006) and 75% (Shamsi et al, 2010)    Such 

variation in data could be due to fish health condition, affected by environmental, geographical 

distribution, water temperatures, and type of water supply, crowding of fishes and transport 

(Kayis et al., 2009) and Such variation could be attributed to the variation in type of the fish, 

type of prey  or the abundance of crustacean intermediate hosts  (Valero et al. 2006).  

Range Range of body 

weight 

Number of Non 

infected 

Number of 

infected 

Infected ratio 

Saurida 

undoquamis 

 

48-172 11 11 50.00 

173-243 08 75 90.36 

Trachurus 

trachurus 

40-120 23 14 37.83 

121-194 25 48 65.75 

Scomber 

japonicas 

 

52-163 08 23 74.19 

164-237 13 56 81.15 

Merluccius 

merluccius 

47-143 21 32 60.37 

144-234 15 40 72.72 

Boops boops 31-103 20 19 48.71 

104-121 12 39 76.47 
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In the present study, Saurida undoquamis showed high rate (81.90%), followed by 

Scomber japonicas (79.00%), Merluccius merluccius (66.66%), Boops boops (64.44%) and 

Trachurus trachurus (56.36%) respectively. The same and other fish species were found infected 

with anisakid larvae recorded around the world (Sobecka et al., 2012 and Abd Al-Aal et al., 

2008). 

In our study, anisakid larvae were found in muscles, body cavity, mesenteries, liver 

surface, and gonads of the infected marine fish. (Smith 1984) suggested that the distribution of 

anisakid larvae are mainly governed by the conditions encountered, within host tissues and are 

possibly related to the availability of nutrients. Although most larvae were found attached to the 

viscera or free in the body cavity of infected fish. These results are in accordance with the results 

previously reported by (Hassan et al., 2013 and El Asley et al., 2015). A. simplex was found in 

body cavity, digestive tract and gonads,  Although a low number of the larvae were detected in 

the musculature, it is an indication that the larvae migrate to muscles after capture (Herreras et 

al.,  2000)The present finding revealed that females with higher prevalence than the males.  

The present finding agreed with (Olurin et al., 2012) . The variation in prevalence 

between sexes could be due differential feeding or as a result of different levels of resistance to 

infection. It could be also due to physiological state of the female (Emere and Egbe, 2006). And 

Knudsen suggested that this difference might be related to different feeding habits of both sex of 

fish. (Knudsen et al. 2004). 

In the present study, the seasonal variations of anisakids larvae  infection rate was peaked 

in spring (77.95%) season in fishes. The result nearly agreed with Eissa (2002), Choi et al. 

(2011) and Li et al. (2011). 

The body weight had effect on the prevalence of anisakid larvae parasites and total 

infected fishes. This finding agreed with (Yakhchali et al, 2012). The prevalence increased with 

increasing the fish body weight may be due to the increase and growth of the internal organs of 

the hosts leading to the increase in the surface areas of infection as suggested by (Hagras et al. 

1995), or related to the feeding upon crustacean intermediate hosts or due to an accumulation of 

parasites in host in its life (Bussmann and Ehrich 1979). 
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