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 امَؼس كىاعد
 

 منيعاًي وفلا  جَؼس اميصنت امدزاطاث واألوزاق امبحريت فٍ ىصاالث امعنىو االٍظاٍيت و االشحياعيت ، و ذمك 

 اميساشع جكىٌ أٌ عنى وامحىذٌم وامدكت اميىكىعيت وهى األكاديييت امدوزياث فٍ بها اميعيىل  امعنييت

 . Footnote““  بَظاو

 جَؼس اميصنت اميلاالث بامنغت امعسبيت ،امفسنظيت ،االٍصنزييت. 

  ًسفم امكاجب ىع اميادة اميسطنت طية ذاجيت ىخحـسة جحليُ اخلنفيت امحعنيييت واخلربة امظابلت وأبسش األعيال
 .اميَؼىزة

 ٌوفلا محىشهاث اميصنت أكاديييت زؤيت ىصنت فٍ منَؼس أعدث كد اميلدىت اميىاد  ًصب أٌ جكى  . 

  جيٌع اميىاد اميسطنت جسطه ئمى امححكيً وجنزتو اميصنت وامكاجب بلبىل كساز جلَت امححكيً وفٍ حال كبىل

 بلساز ئخطازه ىُ  اميادة منَؼس ىع ئدخال جعديالث ينزتو امكاجب باشساء امحعديالث اميطنىبت خالل اميدة اميحددة
 .امنصَت

 الث جحسيسيت فٍ امَف حظب ىلحلياث امَؼس بيا ال ًخه بأطنىب امكاجب أو األفكاز جعدي امححسيس هٌئت  جصسي
 .األطاطيت فٍ امَف

 امَؼس اخلاؿت باميىاد اميَؼىزة ىحفىظت بيا فٍ ذمك ئعادة ٍؼسها فٍ ىىكعها االمكرتوٍٍ أو فٍ  حلىق
 .اإلؿدازاث ويظيح باالكحباض ىَها ىع ىساعاة األؿىل اميحعازف عنٌها فٍ االكحباض وجىذٌم اميـادز

   ه جبعا محطىزاث األحداد جحدد هٌئت جحسيس اميصنت خطت امعيه فٍ كه عدد خالل األػهس امرالذت امظابلت مـدوز

 إلعداد ىكحىب  وامللايا ىع االعحياد عنى امحكنيفاث اميباػسة كيا يظعدٍا أٌ ٍحنلى أي ىلرتحاث ػفىيت أو
كىعاث بعد امَلاغ ىع ىظإومٍ األكظاو حىل امؼكه اميى ئعداد يحً أٌ عنى اميصنت فٍ ىىكىعاث

  .واميليىٌ اميحعنم بها

 ىزكت األومى امعَىاٌ امكاىه منيلال، اطً امباحز وزتبحه امعنييت اميإطظت امحابع اميلاالث األكاديييت جحليُ ام
بامنغحني امهاجف ، امعَىاٌ االمكرتوٍٍ وىنخـني منيىكىع فٍ حدود ىأجٍ كنيت  (كظً، كنيت وشاىعت)مها 

 امعسبيت و اإلٍصنزييت .

  اإلٍصنزييت .ًسفم ىنخف امدزاطت  بأزبع كنياث ىفحاحيت  بامنغحني امعسبيت و 

 جكحب اميادة امعنييت امعسبيت بخط ىُ ٍىع Sakkal Majalla  ٍلطت بني األططس، امعَىاٌ  23بيظافت  21ىلاطه
، أىا امفسنظيت أو االٍكنزييت Sakkal Majalla 16Gras ، امعَاوًُ امفسعيتSakkal Majalla  18 Gras امسئيظٍ

 .20ىلاطه  Times New Roman فحلدو بخط ىُ ٍىع

 2.01، أطفه امىزكت 2.1، زأض امىزكت 20، يظاز 20، ييني 20، أطفه 20اىؽ امـفحت جكىٌ كيا ينٍ: أعنى هى. 



  ،ًسكً امحهييؽ واإلحاالث بطسيلت أكاديييت فٍ آخس اميلال بامرتتيب امحامٍ: اميإمف: عَىاٌ امكحاب أو اميلال
 .وامـفحتعَىاٌ اميصنت أو امينحلى، امَاػس، امبند، امظَت، امطبعت 

 جعرب اميلاىني امىازدة فٍ اميلال عنى أؿحابها وال جيره جىشه اميصنت واميسكص 

 

 :ىالحظت

 ٍه فٍ امىكخ امري ٍنزتو فيه بيساشعت جيٌع اميلاالث اميت ٍحنلاها بعَايت فائلت، ئال أٌ ئزطال ىلال ال يليُ ئ
 .األػكال عنى جلييَا مهامَؼس دائيا، وال جإذس امنغت اميت ًسطه بها اميلال بأي ػكه ىُ 

  ىنخف منظية امراجيت منباحز .ًصب ئزطال 

 آخس ىكاٌ أي فٍ منَؼس امَظس كيد وميظخ ًصب أٌ جكىٌ جيٌع اميلاالث اميت جسطه خاؿت فٍ اميصنت. 
  ىَظله عنى ػكه ىنف ىا يكسوطفخ ووزد، ئمى امربيد اإلمكرتوٍٍ جسطه اميظاهياث: 

magazin@afakcenter.com 
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  امكنيت اإلفححاحيت 

 

امعدد امثامث  امصىيالث و امصىالء امباحثني  دياظع بني أيججحشسف هٌئت جحسيس  ىخنت زؤيت أكاديييت أٌ         
 ميسكص  افاق  امساعٍ ئذ يأجٍ هرا امعدد  عنى غساز سابقيه طيُ  زؤيت واطحت ، 0202أينىل -مشهس سبحيرب

امبحىد اميت جعاجل أفظه  امباحثني اديبني أيبرمك  جشخٌع اإلبداع امفكسي واجلىدة فٍ امحقديً؛ مَظع  ٍحى 
 زؤيت أكاديييت ىخنت عحيد جئذ  ،بيخاالث امعنىو االٍساٍيت واالححياعيت بكافت ىياديَها امحطىزاث اميسحخدة 

  .امدزاساث األكاديييت فٍ جقٌيً ت و اميسحقس عنٌها  اميعاًري امعنييت اميحبععنى  مندزاساث  فٍ ئٍحقائها
 

  امهخسة غري امشسعيت بني األشىاث امعسبيت واإلٍحهاكاث امغسبيتحىل دزاست  جظيُ  امعدد فٍ هرا امصدد        
كيا أٍه فٍ ىخال جأكيد    امرتبيت عنى امحفكري وزوح اإلبداع مدى اميحعنيني، دزاست كيا  جظيُ  امعدد ايظا 

امفسوض امكفائيت ودوزها فٍ ، فقد اشحيه امعدد عنى دزاست اعد امقاٍىٌ عنى حيايت ذوي احلقىقىق
امقاطٍ امحقدًسيت فٍ   وجعسطخ امثاٍيت سنطت، جحقٌق احلاحاث األساسيت منيخحيع )حاحت امعنً ٍيىذحا(

 .ايت جَفير امعقدحي

امحَظييٍ امري هى عنً جحديد وجقٌيً وخفع جكنفت  ئدازة امىقخعُ  دزاستكيا اححىي امعدد عنى 

، وامىقخ امظائع وامىقخ امفعال داخه اميإسساث امىقخ داخه
ً
، وجقازيس وجقيً امىقخ اميسحداو ىاميا

ىهازة امحروق عٍ وجَييت امعيه اإلبدائمى دزاست   جعسطخكيا ، ىع االشازة ئمى امَيىذج امياباٍٍ اميَظيت
امرتبيت عنى امحفكري وزوح اإلبداع مدى دوز وزكصت دزاست أخسي فٍ ٍفس اإلطاز عنى  ،األدبٍ مدى اميحعنً

 .هرا امى حَب دزاساث عدد ىُ امدزاساث االخسي   اميحعنيني

بحىفٌق ىُ هللا عص وحه، وبدعً وجعاوٌ ىُ امسادة وامسيداث أعظاء امهٌئت امعنييت فٍ األخري، ٍإكد أٍه   
منهٌئت امححكيييت واالسحشازيت منيخنت االسحشازيت اميىقسة، جً ئصداز هرا امعدد، ومرا ٍخدد امشكس وامحقدًس 

وخحاىا ٍحيىن جنقٍ امشكس ىىصىل مهٌئت امحدقٌق امنغىي،  وهىداجهً فٍ ئخساج هرا امعدد، عنى ىخ 
 األفظه.جىحٌهاجكً منيخنت وجقٌييكً امدائً امري سيسهً أكيد فٍ جطىًسها وامسقٍ بها ٍحى 

 
 

 
 

           سزئيست امححسي                                                                                                                                                                                      
 امدكحىزة اىحيدي بىشيَت أىَت                                                                                      
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 ؤ.د. ٞخٟذ ضادّ خظٟانٌٜ

 
اث خٚهشبيت وخإل٢حها .كاث خًٚشبيتخٚهصشة يري خٚششنيت بني خألٞص  
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اث خٚهشبيت وخإل٢حهاكاث خًٚشبيت  . خٚهصشة يري خٚششنيت بني خألٞص

 ٢عى ٞٓاسبت نٟٛيت خظحششخَيت ٍَ قٜ وخْو ٞػؿشب

 1ؤ.د. ٞخٟذ ضادّ خظٟانٌٜ                                                                                                                                                                            

 

 :ٞٛخظ

اث خٚيت جشهذها خ٣ٟٚؿٓت خٚهشبيت وخٚذوٙ خإلَشيٓيت  ن٣ذ خحلذيز ن٤ جإذري خٚهصشة يري خٚششنيت ٍَ قٜ خألٞص
خألْٜ ٢ٟىخ، وٞها٢اة خٟٚهاششي٤ خجلذد ٍَ خٚبٛذخ١ خألوسوبيت، َة١ ذٟت خجصاهني ٞحهاسغني ٍَ هزخ خٚشإ١، ظيز 

اث خٚهشبيت هى ؤ٢طاس خإلجصاه خألوًٙاٖذ  خٚيت دَهخ باآلالٍ خٚى خٚبعز ن٤ ٞالر آ٤ٞ ٍَ قٜ  خ١ خٚكشوٍ وخألٞص
اث ٞا كا٢خ ٚححُا٠ْ جٛ٘ خٚكاهشة ٍَ بٛذخ١ خوسوبا.  ظياة يري ٞعحٓشة وٚىال هزه خألٞص

خ١ كاَت خٚٓىخ٢ني وخالنشخٍ خٚذوٚيت جعٟغ ٚؤلَشخد باٚح٣ٜٓ خٚى خٚبٛذخ١ خالخشي  خ٢طاس خإلجصاه خٚرا٢ٍبي٣ٟا ًشي 
يت بطىسة ؤو بإخشي كا٢خ شضءخ ٤ٞ خٟٚها٢اة خٚيت جعٓٓخ ٍَ بٛذخ١ نشبيت وخَشيٓيت خاضت خ١ جٛ٘ خٚذوٙ خالوسوب

وهى ؤٞش يُشع نٛى جٛ٘ خٚذوٙ خالوسوبيت خ١ جهذٙ ٤ٞ ظياظاث خٟٚٓو وخإلغؿهاد ٚهىالء خُٚاسي٤ بإ٢ُعه٠ 
 وروًه٠ خٚى بٛذخ١ خخشي.

جإجٍ خشكاٚيت خٚذسخظت وخٚيت جحٟرٜ ٍَ بٛىسة خشكاٚيت خُٚاسي٤ خٚى دوٙ  وٞا بني ؾشوظاث خإلجصاهني 
اث جهذد ظياجه٠ وضىال خٚى خ٢حهاكاث ٤ٞ خجلا٢ب خآلخش ْذ جذَهه٠ ٟٚخاؾش  خٚشٟاٙ خالوسوبٍ ٍَ قٜ خٞص

 خ٢عا٢يت ٍَ قٜ خٚبعز ن٤ ٞالر آ٤ٞ ٚحعحٟش خٟٚها٢اة ٤ٞ ٞكا١ خٚى خخش.

اث خٚهشبيت، خٚششنيتخٚهصشة يري  خٚذخٚت:خٚكٟٛاث   ٞٓاسبت خظحششخَيت.، خإل٢حهاكاث خًٚشبيت، خألٞص

 

Summary 

When talking about the impact of illegal immigration in light of the crises in the Arab 

region and the least developed African countries, and the suffering of new 

immigrants in European countries, there are two opposing trends in this regard. A 

safe haven in light of an unstable life, and had it not been for these crises, this 

phenomenon would not have been exacerbated in the countries of Europe. 

While supporters of the second trend believe that all international laws and norms 

allow individuals to move to other countries, especially since those European 

countries, in one way or another, were part of the suffering that has been achieved 

in Arab and African countries, which is something that requires those European 

countries to modify the policies of repression and persecution of those fleeing 

themselves. and their families to other countries. 
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And between the proposals of the two directions comes the problem of the study, 

which is represented in crystallizing the problem of fleeing to the Nordic countries 

in light of crises that threaten their lives, leading to violations on the other side that 

may push them to humanitarian risks in light of the search for a safe haven so that 

the suffering continues from one place to another. 

Key words : Illegal immigration , Arab crises, Western violations,Forward-looking 

approach 

 ٞٓذٞت

ؤنذخد خٟٚهاششي٤ يري  جكٜ خٚهصشة يري خٚششنيت ٤ٞ خٟٚشكالث خٚيت باجخ جهذد خٚهذيذ ٤ٞ خٚذوٙ، ظىت وٚى جػاءٚخ
% ٤ٞ بجٟاٍٚ خأليذي 9.4خٚششنٌني نٛى ؤسخغٌها، ٣َصذ ٞرال ؤ١ ٢عبت خٟٚهاششي٤ يري خٚششنٌني ال جضيذ ن٤ ٢عبت 

 .(2)خٚهاٞٛت ٍَ خٚىالياث خٟٚحعذة، بال ؤ١ ٞشاكٛه٠ جاّس خألٞشيٌٗني ٖرريخ

٣ٞيت وخٚعياظيت ٤ٞ ششخء خٚهصشة يري خٚششنيت، ٞا وٚٛهصشة يري خٚششنيت خٚهذيذ ٤ٞ خآلذاس خٚعٛبيت، ٤ٞ بي٣ها خآلذاس خأل
 خْحطاديت خاضت جلهت دوٙ خإلسظاٙ ؤٖرث ٤ٞ 

ً
ًهذد ظيادة خٚذوٙ خٟٚعحٓبٛت ووشىدها خُٚهٍٛ، كٟا ؤ١ ٚٛهصشة آذاسخ

اٚت دوٙ خالظحٓباٙ، وال يُىج٣ا ؤ١ ٢شري ؤيػا ٚآلذاس خالشحٟانيت خخلؿرية خٟٚح٣ىنت خٟٚرتتبت نٛى خٚهصشة، و٤ٞ بي٣ها ظ
بدٞاس خٟٚهاششي٤ وٞذى خٚطهىباث خٚيت جىخشهه وخٚحٗيِ ٞو ٞصحٟهه٠ خجلذيذ ٍَ خٚذوٙ خٟٚعحٓبٛت، وًضدخد خألٞش 
جهٓيذخ ٍَ ظاالث خٚهصشة يري خٚششنيت، ظيز ال ًخٟٜ خٟٚهاشش خٚع٣ذ خٚٓا٢ى٢ٍ ٚىشىده ٍَ خٚذوٚت خٚيت هاشش بٌٚها، 

ى١، وٟٞا يعانذ نٛى خ٢حشاس هزه خ٣ٚكشة خخلؿاب خإلنالٍٞ كٟا ؤ١ خٟٚصحٟو ي٣كش بٌٚه٠ نٛى ؤ٢ه٠ ٚطىص ؤو ٞحؿ َش
ٚهاالء خٟٚهاششي٤ خاضت ٍَ خٚذوٙ خألوسوبيت ظيز يشٌو ن٣ه٠ ضىسة ظٌجت جعىٙ دو١ جىخضٛه٠ ٞو ٞصحٟهاث 

 .(3)خٚذوٚت خٟٚعحٓبٛت، ظيز يح٠ خخلٛـ بني خإلششخٝ وخٚهصشة وخٚحؿٍش خاضت ٟٚٛهاششي٤ ٤ٞ ؤضىٙ نشبيت وبظالٞيت

ا نٛى خٚذوٙ خألؾشخٍ ٍَ وؤٞاٝ  خٚحهذيذخث وخآلذاس خٚعٛبيت خٟٚرتتبت نٛى قاهشة خٚهصشة يري خٚششنيت، يطبغ الٞص
٣ٞكٟت خأل٠ٞ خٟٚحعذة خٚحهاو١ ٟٚكاَعت خٚهصشة يري خٚششنيت، وًصذ رٚ٘ خالٚزتخٝ ظ٣ذه خٚٓا٢ى٢ٍ َيٟا وسد باٟٚادة 

 ن٤ خالٚزتخٞاث خٚٓا٢ى٢يت خٚىخسدة ٍَ خالجُاْياث ، و(4)2491خألوٚى ٤ٞ ٞيراّ خأل٠ٞ خٟٚحعذة خٚطادس ٍَ ناٝ 
ً

رٚ٘ َػال
 .(5)خخلاضت خٟٚه٣يت باٚهصشة

اث خٚيت جشهذها خ٣ٟٚؿٓت خٚهشبيت وخٚذوٙ خإلَشيٓيت   ون٣ذ خحلذيز ن٤ جإذري خٚهصشة يري خٚششنيت ٍَ قٜ خألٞص
ٞحهاسغني ٍَ هزخ خٚشإ١، ظيز ًاٖذ  خألْٜ ٢ٟىخ، وٞها٢اة خٟٚهاششي٤ خجلذد ٍَ خٚبٛذخ١ خألوسوبيت، َة١ ذٟت خجصاهني

اث خٚهشبيت هى خٚيت دَهخ باآلالٍ خٚى خٚبعز ن٤ ٞالر آ٤ٞ ٍَ قٜ ظياة يري  ؤ٢طاس خإلجصاه خألوٙ خ١ خٚكشوٍ وخألٞص
اث ٞا كا٢خ ٚححُا٠ْ جٛ٘ خٚكاهشة ٍَ بٛذخ١ خوسوبا.  ٞعحٓشة وٚىال هزه خألٞص

خ١ كاَت خٚٓىخ٢ني وخالنشخٍ خٚذوٚيت جعٟغ ٚؤلَشخد باٚح٣ٜٓ خٚى خٚبٛذخ١ خالخشي خاضت خ١  خ٢طاس خإلجصاه خٚرا٢ٍبي٣ٟا ًشي 
جٛ٘ خٚذوٙ خالوسوبيت بطىسة ؤو بإخشي كا٢خ شضءخ ٤ٞ خٟٚها٢اة خٚيت جعٓٓخ ٍَ بٛذخ١ نشبيت وخَشيٓيت وهى ؤٞش يُشع 

اسي٤ بإ٢ُعه٠ وروًه٠ خٚى بٛذخ١ نٛى جٛ٘ خٚذوٙ خالوسوبيت خ١ جهذٙ ٤ٞ ظياظاث خٟٚٓو وخإلغؿهاد ٚهىالء خُٚ
 خخشي.
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وٞا بني ؾشوظاث خإلجصاهني جإجٍ خشكاٚيت خٚذسخظت وخٚيت جحٟرٜ ٍَ بٛىسة خشكاٚيت خُٚاسي٤ خٚى دوٙ خٚشٟاٙ  
اث جهذد ظياجه٠ وضىال خٚى خ٢حهاكاث ٤ٞ خجلا٢ب خآلخش ْذ جذَهه٠ ٟٚخاؾش خ٢عا٢يت ٍَ قٜ  خالوسوبٍ ٍَ قٜ خٞص

 ٟش خٟٚها٢اة ٤ٞ ٞكا١ خٚى خخش.خٚبعز ن٤ ٞالر آ٤ٞ ٚحعح

 ششنيتقاهشة خٚهصشة يري خٚؤوال: ٞعبباث 

جحهذد خألظباب خٚذخَهت باخحالٍ وجهذد ؤ٢ىخنها وجخحِٛ ظىت ٍَ خ٣ٚىم خٚىخظذ، وٚزٚ٘ َاٚهصشة يري خٚٓا٢ى٢يت كصضء 
ذ جكى١ ٞشتبؿت ٤ٞ ظشكاث خإل٢عا١ خالشحٟانيت ٚها ؤظباب نذيذة وٞح٣ىنت يري ؤ٢ه ْذ يٍُٗ ناٜٞ ٚٛهصشة ؤو ْ

بٟجٟىنت ٣ٞها، ٤ٗٚ ٞهٟا ي٤ٗ ال جخشس ن٤ خجلىخ٢ب خألٖرث جهٛٓاب خحلياة وهٍ خجلىخ٢ب خٚعياظيت خأل٣ٞيت، خالْحطاديت 
  (6) وخالشحٟانيت بغاَت بٚى نىخٜٞ ؤخشي ؤْٜ جاذريخ كاٚهاٜٞ خٚحاسيخٍ وناٜٞ خٚكشوٍ خٚؿبيهيت.

جهحرب خألظباب خٚعياظيت وخأل٣ٞيت ٤ٞ ؤه٠ خٚهىخٜٞ خٚيت ؤدث بٚى جعاسم وجضخيذخ    خألظباب خٚعياظيت وخأل٣ٞيت: – 2
قاهشة خٚهصشة يري خٚٓا٢ى٢يت وباخلطىص ٣ٞز خٚحعهي٣اث ظيز ؤضبعخ بنذخد ال جعطى ٤ٞ خٚشباب وخٚٓطش ًخاؾشو١ 

ت، وسي٠ ؤ١ خألظباب بعياجه٠ ويرتكى١ دياسه٠ بعرا ن٤ ؤوغام ؤَػٜ ٚٛهيش، ًصذو٢ها دو١ ش٘ ٍَ خٚذوٙ خألوسوبي
خٚعياظيت هٍ ٤ٞ ؤٖرث خٚبىخنز خٚذخَهت ٚٛهصشة بال ؤ٢ها ال جحهٛٔ باألوغام خٚيت جهيشها خٚذوٙ خٟٚطذسة َٓـ بٜ 

   (7) جٟغ ٖزٚ٘ ببهؼ ظياظاث خٚذوٙ خٟٚعحٓبٛت خٚيت ؤدث بؿشيٓت ٞباششة ؤو يري ٞباششة بٚى جشصيهها

٤ٞ خٚحهبري ن٤ ظخـ خٚشباب نٛى خٚىغهيت خٚيت يهيشى٢ها ٍَ  باٚحاٍٚ َاٚهصشة يري خٚٓا٢ى٢يت ٚيعخ ظىي ٢ىم
ؤوؾا٢ه٠ وهشوب ٣ٞها، وبرخ كا١ هزخ هى وخْو خٚشاب خًٟٚشبٍ َة١ خٚشاب خإلَشيٍٓ ؤظىء ظاال، بر يهيش جعخ ٣ِٖ 

طٜ ؤ٢كٟت دٖحاجىسيت ال جشخنٍ ؤد٢ى خهحٟاٝ حلٓىّ خٟٚىخؾ٣ني وظشياجه٠ وجضيذه جهٓيذخ خٚطشخناث خٚعياظيت خٚيت ج
ٍَ ؤيٛب خألظيا١ بٚى ٢ضخناث ٞعٛعت ًكى١ خٚشباب ظىخء شضء ٣ٞها وبال يُش ن٣ها، و٤ٞ شهت ؤخشي َة١ خٚذوٙ 
خٟٚطذسة ٟٚٛهاششي٤ كاٚذوٙ خًٟٚاسبيت كا٢خ ٍَ ٞشظٛت ٞا جشي ٍَ هصشة خٚيذ خٚهاٞٛت كىظيٛت َهاٚت الظحٓشخس ظىّ 

ٜ خخلربة وخٚح٣ٓيت باٚحكى٤ً خٟٚهين ٟٚٛهاششي٤، وٚهزخ خٚهٟٜ ٚذًها وٞهاجلت ٞشكٛت خٚبؿاٚت، ووظيٛت ٤ٞ وظاثٜ ٢ٓ
 .(8)ٍَُ َرتة خٚرٟا٢ي٣اث كا٢خ هزه خٚذوٙ ال جبعز ن٤ ظٛىٙ ٚىُْها بٓذس ٞا كا٢خ جعهى ٚحععني وغهيت سناياها

 وخٚهصشة خٚعشيت ٟٚخ ٤ٖ جُعش بهيذخ ن٤ هزخ بٜ وكا٢خ خٚذوٙ خًٟٚاسبيت جهحرب ؤ٢ها ٞشكٛت ؤوسوبا ٚىظذخه وال جهين
دوٙ خال٢ؿالّ ؤو خٚهبىس، خاضت وؤ١ دوٙ خٟٚطذس ككٜ ٚها نذة َىخثذ ٤ٞ هزه خٚكاهشة ؤبشصها بدخاٙ خٚهٟٛت خٚطهبت 

، وجعحٜ خًٟٚشب  (9)ٞٛياس دوالس وهٍ ْيٟت ال جُىْها بال ٞذخخٌٜ خٚبرتوٙ 11ألٖرث ٤ٞ  2441خٚيت وضٛخ ٍَ ناٝ 
 (10) ذ٠ جإجٍ جى٢غ ذ٠ خجلضخثش. 0229ٍَ ناٝ  41.0و  0224اٝ ٞٛياس دسه٠ ٍَ ن 94خٚطذخسة بني خٚذوٙ خًٟٚاسبيت بـ 

وؤٞا خٚعياظاث خألوسوبيت خٚيت كا٢خ ناٞال ٚحشصٌو خٚهصشة خٚعشيت َححٟرٜ ٍَ بششخء٤ً ؤظاظٌني خألوٙ هى ظياظت 
وخٚيت شهٛخ خٚهصشة ٢عىها ج٣عطش ٍَ ذالذت ؤشكاٙ هٍ: خٚحجٟو  2419يٛٔ خحلذود خٚيت ؾبٓحها خبحذخء ٤ٞ ناٝ 

ْاٞخ ٖزٚ٘ بحهذًٜ ْىخ٢ي٣ها خٟٚحهٛٓت باٚٛصىء سي٠ ؤ٢ها ال  2444، وٍَ ناٝ  (11)خألظشي، خٚٛصىء وخٚهصشة خٚعشيت
% ٤ٞ بجٟاٍٚ خٚالشجني )كا٢خ خٟٚا٢يا ؤوٙ ٤ٞ بادس بها أل٢ها جعحٓبٜ سبو ظطت ؤوسوبا ٤ٞ 4بٚى  0جعحٓبٜ ظىي 

خٚز٤ً  les sans papiersىس خألشخاص بذو١ وذاثٔ خٚالشجني ذ٠ جبهحها َشنعا وبشيؿا٢يا( وهى ٞا ؤدى بٚى قه
  (12) يهحربو١ ه٠ ٖزٚ٘ ٞهاششي٤ يري ْا٢ى٢ٌني.

خإلششخء خٚرا٢ٍ خٚزي ظاه٠ ٍَ جشصٌو خٚهصشة خٚعشيت َهى جعىيت خٚىغهيت ٟٚٛهاششي٤ خٚز٤ً ال ًخٟٛى١ وذاثٔ،  ؤٞا
وخٚزي جلجخ بٚيه خٚذوٙ كةششخء خظحر٣اثٍ ٚحخُيؼ نذد خألشخاص خٟٚىشىد٤ً ٍَ وغهيت يري ششنيت وإلششخء بظطاء 

شبت جعهى ٤ٞ خالٚها حلٜ ٞشكٛت خٚهصشة يري . وْذ جلجخ ٚهزه خٚهٟٛيت نذة بٛذخ١ ٖحص(13)دٌْٔ ظىٙ ؤنذخده٠
خٚٓا٢ى٢يت بهذ يٛٓها حلذودها، ٤ٗٚ هزه خٚهٟٛيت كا١ ٚها ؤذش ظٛيب ٖبري ظيز ؤدث بٚى جشصٌو ؾاٚيب خٚهصشة نٛى 
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خًٟٚاٞشة باٚذخىٙ خٛعت ٞادخٞخ وغهيحه٠ ظحعىي ًىٞا كٟا شهٛخ ٢شاؽ شبكاث خٚحهشيب يحػانِ وجإٖذث 
ششخء خاضت َشنعا خٚيت نربت ن٤ رٚ٘ نٛى ٚعا١ وصيشها خألوٙ "دو َٛبا١" خٚزي ْاٙ ؤ١ بهؼ خٚذوٙ ٤ٞ َشٜ هزخ خإل

، وهى ٢ُغ سؤي 2441وٖزخ ٍَ ناٝ  2490و  2492بالده جهٍش ؤ١ هزخ خإلششخء ال شذوي ٣ٞه بهذٝ ْاٞخ به ناٝ 
ٚحهاؾٜ خٚٗبري ٟٚٛهاششي٤ وكاج٤ ٢حٌصحه خ 0229بيؿاٚيا خٚيت ْاٞخ به بيؿاٚيا ٍَ ٢ُغ هزه خٚع٣ت وبظبا٢يا ٍَ ناٝ 

  (14) ٍَ خآلو٢ت خألخرية.

خأل٣ٞيت ٚها دوسها هٍ ٖزٚ٘ ٍَ خظحٓؿاب وَىد خٚهصشة ٖزٚ٘، بعيز ؤ١ الظشوب هٍ ؤٖرث ٞا يٟزي ناٞت  بوخألظبا
يت وخإلسهاب خٚيت جهحرب ٤ٞ بني ؤه٠ خٚهىخٜٞ  خٚٓاسة خإلَشيٓيت يػاٍ بٌٚها ٞجٟىنت الظطش  ٚها ٤ٞ خٚطشخناث خٚهْش

خٟٚحخكٟت ٍَ خٚهصشة يري خٚٓا٢ى٢يت وٍَ خحلشكاث خٚعكا٢يت ناٞت، خاضت خٚٛصىء وخٚحهصري وخٚهصشة خٚٓعشيت، و٤ٞ ؤبشص 
خالجُاْيت خٚذوٚيت  خٟٚشاكٜ خٟٚؿشوظت ٍَ هزه خٟٚعإٚت خ٢هذخٝ ٞهياس دٌْٔ ٚٛحُشئ بني كٜ هزه خأل٢ىخم وب١ كا٢خ

ٚالشجني وخٚٓا٢ى١ خٚذوٍٚ خإل٢عا٢ٍ ًعذدخ٣٢ىنا ٞا جهشيِ خٚشخظ خٚزي ًخحطا١ به، بال ؤ١ خجُاْياث ؤخشي جح٣اوٙ ٢ُغ 
   (15) خٟٚىغىم جخٛٔ خٚٗرري ٤ٞ خًٟٚىع ٍَ جُشئ خٟٚهاشش يري خٚٓا٢ى٢ٍ ن٤ باٍْ خألوغام خٚٓا٢ى٢يت خألخشي.

ؤ١ " ... خٚذٞاس خ٣ٚاج٠ ن٤ خٚطشخناث خٚذخثشة ٍَ جٛ٘ خٚٓاسة )بَشيٓيا( كا١  0222ٚهاٝ وٚٓذ ٖشِ جٓشيش خجلٟهيت خٚهاٞت 
ذ٣ٟها باهكا ٢حٌصت نذٝ خٚحطٍش بعشنت ٣ٟٚو ٢شىب خٚطشخناث" وجهحرب خٚهصشة يري خٚٓا٢ى٢يت شضء ٤ٞ هزخ خٚر٤ٟ، َبهذ 

اثها ٚحشٟٜ بَشيٓيا خٚىظؿى، ٢طِ ْش١ ٤ٞ خ٢هياس خحلك٠ خالظحهٟاسي ٌَها باجخ خٚطشخناث جؿًى نٛى كٜ ؤسش
ظشبا ٖبرية وخنذخد ال  01خ٢ٓالبا و  291ياٞبيا، خٚكاٞريو١، ٢ٌصرييا، خٚعىدخ١، سو٢ذخ، خٚطىٞاٙ ويريها،ووْو ٌَها ؤٖرث ٤ٞ 

ٞٛياس دوالس كٟزيخ٢يت١ ظشوب ؤوْهخ خٚٓاسة ٍَ  012ٞالًني ْحٌٜ وؤٖرث ٤ٞ  1جعطى ٤ٞ خٚطشخناث خٚطًرية خُٛخ 
   (16) ٞٛياس دوالس. 421ٞذًى٢يت جُىّ 
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يزهب ٖرري ٤ٞ خُٚٓهاء بٚى ظطش ؤظباب خٚهصشة ٍَ خٚهىخٜٞ خالْحطاديت وخالشحٟانيت خٚيت يعٌٟها خٚبهؼ باألظباب 
خٚكالظيٗيت ٢كشخ ٚكى٢ها خٚهاٜٞ خألضٍٛ ٚكهىسها، وٞهٟا ي٤ٗ َة١ دوخَو خٚهصشة نذيذة وٞح٣ىنت ؤهٟها خٟٚعحىي 

خٚذًٞشخٍَ ٍَ دوٙ خجل٣ىب ناٞال ٞهٟا ظيز جبٓى ٢عبت  خٟٚهيشٍ وخألشش ووَشة خٚهٟٜ ؤو ٢ذسته، كٟا يهحرب خ٣ٟٚى
% ُٖجت ٢12ٟىه ٞشتُهت شذخ نٗغ ؤوسوبا ٟٞا ًصهٜ ب٣يت خٟٚصحٟهني ٞخحُٛت، َهزه خألخرية جها٢ٍ ٤ٞ خٚشٌخىخت بـ 

ظ٣ت وجبٌٛ ٢عبحه٠  19و  21ظ٣ت وخٟٚصحٟو خًٟٚاسبٍ جشتُو َيه خُٚجت خٟٚاهٛت ٚٛهٟٜ ٞا بني  11يُىّ ظ٣ها 
 0222، ٚذًها َاثؼ ٍَ خٚؿاْت خٚشبا٢يت نٗغ ؤوسوبا خٚيت ؤشاست دسخظت ٚهٌجت خأل٠ٞ ؤْيٟخ ٍَ ٞاسط (17)19.1%

ٌٞٛى١ ٤ٞ ؤشٜ خحلُاف نٛى خُٚجت خ٣ٚشؿت،  11ٛى نو ٌٞٛى١ ٞهاشش ٚىِْ خ٢خُاع خٚعكا١ 91بٚى ؤ٢ها ظحعحاس بٚى 
ص١ بني ٢عبت خٚعكا١ وخُٚجت خٚهاٞٛت، وجشري ٌٞٛى١ ٞهاشش ٚئلبٓاء نٛى خٚحىخ 122ظحعحاس بٚى  0212وؤ٢ه بعٛىٙ ظ٣ت 

% ٍَ خٟٚا٢يا و 22و  0212% ٍَ ٢9ُغ خٚذسخظت بٚى ؤ١ خظحٟشخس هزه خٚىغهيت ظحادي بٚى خ٢خُاع ظكا١ خ٢صٛرتخ بـ 
 (18) % ٍَ بيؿاٚيا خٟٚهذدة باٚضوخٙ بهذ ْش١ برخ خظحٟشت ٍَ ٢ُغ وجرية خ٣ٟٚى.09

حػغ ؤٖرث ٤ٞ خالٙ ظىّ خٚشًٜ َٟو خستُام ٢عبت خُٚجت خٚٓادسة نٛى وخٚهالْت بني خ٣ٟٚى خٚذًٞشخٍَ وخٚهصشة ج 
% ٞو خ٢خُاع ٖبري 29خٚهٟٜ ه٣إ ٢ٓظ ٖبري ٍَ ٣ٞاضب خٚشًٜ ٍَ خٚذوٙ خًٟٚاسبيت خٚيت جبٌٛ ٢عبت خٚبؿاٚت ٌَها 

ؤ١ خٚيذ  %، وبٟا1.1ٍَ خألشىس بي٣ٟا ٍَ ؤوسوبا ه٣إ ٢ذسة ٍَ خٚيذ خٚهاٞٛت وَشص نٟٜ ٖرثة وخٚبؿاٚت ال جحهذى 
ػها خألوسوبٌى١ ، وٍَ خٚعىّ (19)خٚهاٞٛت خًٟٚاسبيت سخيطت وْادسة نٛى خٚهٟٜ ٍَ كٜ خٟٚصاالث ظىت جٛ٘ خٚيت ًَش

 2449خٟٚىخصيت َهٍ ال جصذ ضهىبت ٖبرية ٚٛعطىٙ نٛى نٟٜ، وكٟراٙ نٛى رٚ٘ بًٛخ خٚبؿاٚت ٍَ خجلضخثش ٍَ ظ٣ت 
ٚت خٚذوٚت بًصاد َشص نٟٜ ظٓيٓيت جٛصح حلٛىٙ ٞاْحت كا % وبذٙ ٞعاو04.11بٚى  0222% وخستُهخ ناٝ 09.0ظِٓ 

، وهزه خٟٚشاسيو بغاَت بٚى نٟٓها نا٢خ خٚٗرري (CPE)ٟٚبادسخث خٟٚعٛيت ٚٛهٟٜ خٟٚإشىس ونٓىد خٚحشًٌٜ خألوٚيت 
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، وهٍ ال جعحرىن ٣ٞها جى٢غ وخًٟٚشب. كٟا يحصٛى خُٚاّس بني خٚشٟاٙ وخجل٣ىب ٖزٚ٘ (20)٤ٞ خٟٚشاكٜ ٍَ خٚحؿبٌٔ
% ٍَ خٚذوٙ خًٟٚاسبت وهى ٞاي دَو خٚشباب بٚى 4.9% ٍَ ؤوسوبا وال جحهذى 4.9خالٙ وجرية خ٣ٟٚى خٚيت جبٌٛ ٤ٞ 

 (21) خٚحُٗري ٍَ خٚهصشة كعٜ وظيذ ٟٚشاكٛه٠.

ويػاٍ بٚى خٟٚشاكٜ خالشحٟانيت وخٚطعيت ٣ٞها خُٚٓش خُٟٚٓو وخٚبؿاٚت وخألٞشخع وخٚكشوٍ خٚؿبيهيت خٚطهبت 
خٍ خٚزي ًربصه خحلذيز ن٤ خٚهصشة بهيذخ ن٤ ناٜٞ خالظحهٟاس ٚعببني؛ خألوٙ ؤ١ خٚعٛؿاث ٚٛهيش، خٚهاٜٞ خٚحاسي

حه٠ ٍَ خُٚٓش وخألٞيت ٟٞا دَهه٠ بٚى  خالظحهٟاسيت ٞاسظخ ظياظت ٢ضم ٞٛٗيت خألسخغٍ ٤ٞ ٞاٌٚٗها خألضٌٛني وٞس
حني و  2402 خالْحطاديحني ٚهاٝ خٚهصشة، ؤٞا خٚعبب خٚرا٢ٍ َهى خحلشبني خٚهاٟٚيحني خألوٚى وخٚرا٢يت وٖزخ خألٞص

، وجلإ بهؼ خخلىخص بٚى ٢ٜٓ (22)،ظيز كا٢خ خٚذوٙ خألوسوبيت بعاشت ٚٛيذ خٚهاٞٛت خألش٣بيت إلنادة بنٟاسها2404
خٟٚهاششي٤ ظشيا ٚحًؿيت ظاشحه٠ ٤ٞ خٚهٟاٚت. وؤخريخ ه٣إ ٞجٟىنت ؤخشي ٤ٞ خٚهىخٜٞ خٚرا٢ىيت ٞرٜ خٚطىسة 

ًشب وظب خًٟٚاٞشة ٚذى خٚبهؼ ٤ٗٚ ٞا يهؿى ٚٛهصشة بهذ خْحطاديا ظٓيٓيا هى خٟٚراٚيت خٚيت ًب٣ٌها خٚشاب ن٤ خٚ
ؤِٚ  222جعىٚها ٤ٞ َجاث خٚشباب خٚهاؾٛت ٚحشٟٜ خ٣ٚعاء وخألؾُاٙ وخشيصٍ خجلاٞهاث وخإلؾاسخث ظىت ؤ١ ؤٖرث ٤ٞ 

   (23) بؾاس شضخثشي ٤ٞ ؤؾباء وٞه٣ذظني وخظاجزة يادسوخ خٚبالد خالٙ خٚحعهي٣اث.

ظىخٍٚ  0229ٙ خٟٚعانذخث خٟٚحهذدة خٚشخٞيت بٚى جٟىًٜ ٞخحِٛ خٟٚشاسيو خٚح٣ٟىيت وخٚيت بًٛخ ظ٣ت وٖزٚ٘ ٤ٞ خال
% ٤ٞ خ٣ٚعبت خإلجٟاٚيت ٟٚٛشاسيو خٚيت يٓىٝ بها 92ٞٛياس دوالس، وهى ٞا يٟرٜ  21.1ٞششوم بًالٍ ٞاٍٚ ْذسه  449

خٚيت جها٢ٍ ٣ٞها بَشيٓيا ؤو ظبٜ  %، وٖزخ ج٣كي٠ ٞٛحٓياث دوٚيت ظىٙ خٟٚشاك12ٜوهى يعهى بٚى بٛىى ٢عبت 
ظىٙ خٚح٣ٟيت ٍَ بَشيٓيا بغاَت بٚى ؤهذخٍ ؤخشي ٣ٞها ج٣ٟيت خُٚالظت  0224ٞهاجلحها كٟٛحٓى ؾىٌٖى ٍَ ناٝ 

وجُهٌٜ خالظحرٟاسخث وجؿىًش شىخ٢ب خٚرتبيتوخٚحهٛي٠ وخٚطعت وٖزخ جععني ؤ٢كٟت خحلك٠ وبًصاد ظٛىٙ ٟٚٛشاكٜ 
 (24) خأل٣ٞيت.

ححٟرٜ ٍَ بقهاس خٟٚهاشش ن٣ذ نىدجه بٚى بٛذه ٚٓػاء خٚهؿٛت، وخٚحُا٢ٍ ٍَ ببشخص ٞكاهش َ حٟانيتشخالهىخٜٞ ؤٞا خٚ
َاٚرىسة  خًٚىن ٤ٞ ظياسة َاسهت، هذخيا، خظحرٟاس ٍَ نٓاس خخل... وكٛها ٞكاهش جًزًها وظاثٜ خإلنالٝ خٟٚشئيت.

خْح٣اء خٚهىخثياث خٚيت ج٣ٟٗه٠ ٤ٞ  خإلنالٞيت خٚيت يشهذها خٚها٠ٚ شهٛخ خٚعكا١ ظىت خُٚٓشخء ٣ٞه٠ يعحؿيهى١
 (  25خٚهيش نرب ٞجاث خ٣ٓٚىخث ٍَ نا٠ٚ ظعشي ويٓىي ٚذًه٠ خٚشيبت ٍَ خٚهصشة. )

ؤ١ ؤظذ خألظباب خٚشئيعيت ٍَ خٚهصشة يري خٟٚششونت هى خ٢ُحاط خٚذوٙ نٛى بهػها خٚبهؼ ٤ٞ خالٙ خإل٢رتنخ كٟا 
خٟٚاٙ، وهزخ ٤ٞ ظٔ كٜ َشد، و٤ٗٚ بْاٞت ٞششوم ٍَ بٛذٕ وشبكاث خٚحىخضٜ خالشحٟانٍ شو ٚخ خٚشباب ًع٠ٛ بجٟو 

ا ٍَ خٚبعش، وْاٚخ خػش ؤ١ ه٣إ دوس ٖبري ٚئلنالٝ ٍَ ٢شش خٚىنٍ بني خٚشباب وخٚحعزًش  ؤَػٜ بٗرري ٤ٞ خٟٚىث ياْس
 (٤ٞ26 ٞخاؾش خإلْباٙ نٛى خٚهصشة يري خٚششنيت. )

ت، وؤدى بٚى ٞا ي٣٣ٟٗا ؤ١ ٢ؿٛٔ  نٛى ظبٌٜ خٟٚراٙ ٞا ظذد ٍَ خٚهشخّ وظىسيا وٌٚبيا هى خٚعببو ٍَ جُا٠ْ خألٞص
اث خٚيت ؤدث يٛى خٚهصشة  ت، دو١ بًصاد ظٜ ظٓيٍٓ ٚؤلٞص ت خٚهصشة ظيز خ٢حٓؼ خٚها٠ٚ ٟٚىخشهت خألٞص نٛيه نىٟٚت ؤٞص

 ٍَ كٛحا خٚذوٚحني.

ٚهشخّ ْاضذ٤ً ٌٞٛى١ ٤ٞ خ 9، و 0222ٌٞٛى١ ظىسي هشبىخ ٣ٞز ًى٢يه  20كٟا جشري خإلظطاثياث يٛى ؤ١ ه٣إ ؤٖرث ٤ٞ 
نذدخ ٤ٞ خٚذوٙ خٚهشبيت وخًٚشبيت، وجشري خٚحٓاسيش بٚى ؤ١ بيؿاٚيا وخٌٚى٢ا١ جىخشها١ وظذهٟا قاهشة خٚهصشة يري 

ٞهاشش كٜ ًىٝ، وبا٣ٚعبت ٌٚٛى٢ا١ َٓذ ضشظخ "ٞيٛيعا  922خٚششنيت؛ بر يحذَٔ ٞهاششو١ خٚى خيؿاٚيا بٟهذٙ ًبٌٛ 
 122ٚؤل٠ٞ خٟٚحعذة ٚشجى١ خٚالشجني ؤ١ خٚشىخؾح خٌٚى٢ا٢يت جعحٓبٜ َٛيٟي٣ض خٟٚحعذذت باظ٠ خُٟٚىغيت خٚعاٞيت 

ت خإل٢عا٢يت. )  (27شخظ ًىٞيا ٍَ خٟٚحىظـ، ٍَ ظني ال جٟٛ٘ خٌٚى٢ا١ ٞىخسد بغاَيت ٟٚىخشهت هزه خألٞص
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وضىال خٚى جشري بهؼ خٚحٓاسيش بٚى ؤ١ قاهشة خٚهصشة يري خٚششنيت ٤ٞ ؤَشيٓيا بٚى ؤوسوبا جصاوصت ٞجاث خآلالٍ و
ٟٚالًني ٍَ خٚع٣ىخث خألخرية خاضت بهذ خألظذخد خجلاسيت ٍَ ٣ٞؿٓت خٚشّش خألوظـ ٍَ ٌٚبيا وظىسيا وخٚي٤ٟ خ

ؤِٚ  021.222ْذست خُٟٚىغيت خألوسوبيت ٚالشجني نذد خٟٚهاششي٤ خًٚري ششنٌني بعىخٍٚ  0229وخٚهشخّ. ٍَُ ظ٣ت 
٠ يُىّ ب٣عى ذالذت ٞهاشش نربوخ خٚبعش خٟٚحىظـ بٚى ؤوسوبا )ٞهكٟه٠ نربوخ ٤ٞ خالٙ  خٚعاظٜ خٌٚٛيب(، وهزخ خْٚش

٠ خٚزي ظصٜ ٍَ ظ٣ت   0221. وٍَ خٚشهىس خألوٚى ٤ٞ (28)ٞهاشش 12.222وخٚزي ْذس بعىخٍٚ  0222ؤغهاٍ خْٚش
٠ ؤٖرب ٤ٞ رٚ٘ بٗرري، ظيز ؤ١  . وب١(29)ٞهاشش بٚى شىخؾح ؤوسوبا 12.222وضٜ نذد خٟٚهاششو١ ألٖرث ٤ٞ  كا١ خْٚش

وال  0221ؤِٚ ٞهاشش ٞهكٟه٠ ٤ٞ ظىسيا وخٚهشخّ وؤًَا٢عحا١ ٍَ ٢هايت  922.222ؤٟٚا٢يا خظحٓبٛخ ٞا يٓاسب ٤ٞ 
صخٚخ ؤَىخس خٟٚهاششي٤ جحذَٔ ظىت ًى٣ٞا هزخ، ٚيغ بٚى ؤٟٚا٢يا َععب وب٢ٟا بٚى خٚهذيذ ٤ٞ خٚذوٙ خألوسوبيت خاضت 

َٓذ ْذست خُٟٚىغيت خألوسوبيت ٚالشجني نذد خٟٚهاششي٤ بٚى ؤوسوبا ٍَ  0221خٟٚحىظـ. ؤٞا ٍَ خٟٚؿٛت نٛى شٟاٙ 
م خٚهصشة اوْذ ٚىظل ؤ١ ذالذت ؤسب .(30)ٞهاشش وضٛىخ بٚى خٌٚى٢ا١ وبيؿاٚيا 222.222شهشي ي٣اًش وَربخًش بعىخٍٚ 

ورٚ٘ ٚٓشب ٌٚبيا بٚى ٣ٞاَز ؤوسوبا  .(31)خٚعشيت خٚٓادٞت ٤ٞ ش٣ىب خٟٚحىظـ جٟش نرب ٌٚبيا ٍَ ؾشيٓها بٚى ؤوسوبا
 خجل٣ىبيت، وُٚٛشخى خألٞين بهذ ؤظذخد َربخًش.

 ١وخٟٚخاؾش خٚيت ًىخشهها خٟٚهاشش ذا٢يا: 

ه وًشخَٓه ظىخء نرب خٚطعشخء ؤو نرب خٚذوٙ خٚيت يهربها ؤو   ٣ٞز ؤ١ يٓشس خٟٚهاشش خٚشظٌٜ ٤ٞ وؾ٣ه وخٟٚىث يالٞص
 
ً
 ٍَ ؤنٟاّ خٚبعاس، وٚيغ ؤدٙ نٛى وظـ خػ٠ خألٞىخس خٚهاجيت، خٟٚىث شىنا

ً
ا  ؤو خِٛ خٚٓػبا١ ؤو ٍَ يْش

ً
خو نؿشا

رٚ٘ بال ٞجاث بٜ آالٍ خجلرز خٚيت ٢شخها نٛى ٣ْىخث خٚحُٛاص ونٛى ْىخث٠ خُٟٚٓىد٤ً كٜ ًىٝ نٛى شىخؾح خٟٚحىظـ 
 شٟاٚه وش٣ىبه.

ٌَها خٚىخظهت وظشخستها خٚشذيذة جبذؤ خٟٚخاؾش ٞو بذخيت خٚشظٛت ظيز خٚطعشخء بُيا ٞخاؾش خٚشظٛت نرب خٚطعشخء: -2
. َه٣ذ   ؤو جٌها ٍَ نٟٔ خٚطعشخء ؤو َشيعت ٚٓؿام خٚؿّش

ً
 ؤو نؿشا

ً
ٛيت، ٟٞا يهين ٞخاؾش خٟٚىث شىنا وٖربا٢ها خٚٞش

بذخيت خٚشظٛت جعذد كٟيت خًٚزخء وخٟٚاء بذْت ورٚ٘ ٚػٌٔ خٟٚكا١ ٍَ خٚشاظ٣ت بعبب خألنذخد خٟٚرتخضت ٤ٞ خٟٚهاششي٤، 
 يحٗذظى١ ٍَ ؤكىخٝ ؤظذهٟا َىّ خآلخش.ظيز ًكاَغ خألشخا

ً
 ص ٤ٞ ؤشٜ بًصاد ٞكا١ ٚٛصٛىط وؤظيا٢ا

٤ٞ خٟٚخاؾش خٚيت جهذد خٟٚهاششو١ نرب خٚطعشخء جهؿٜ خٚشاظ٣ت ؤو خظح٣ُار خٚبزني٤ ؤو جٌها ٍَ خٚطعشخء، ٟٞا  
. ٍَُ خٚطعشخء ْذ جىخشه خٚٓاَٛت ؤذ٣اء سظٛحها بهؼ خٚٗربا١ خٚٞش

ً
 ؤو نؿشا

ً
ٛيت ٟٞا ًصرب خٚعاثٔ نٛى يهين خٟٚىث شىنا

خٚحىِْ وؾٛب خٟٚعانذة ٤ٞ خٟٚعاَشي٤ ٚذَو خٚعياسة بٚى ْٟت خٚٗريب، ؤو خٚعري نٛى ؤْذخٞه٠ بٓيت خٚؿشئ ظىت 
 ٤ٞ ٞخاؾش خالصدظاٝ خٚشذيذ (32)يح٣ٟٗىخ  ٤ٞ خال٢ػٟاٝ ٞشة ؤخشي بٚى خٚشاظ٣ت نٛى خجلا٢ب خآلخش ٤ٞ خٚٗريب

ً
. ؤيػا

ٚعياسة ؤذ٣اء خٚشظٛت ٟٞا ي٣حض ن٣ه بضابت بهػه٠ ؤو ٞىجه٠، ظيز ؤ١ بهؼ جعاْـ بهؼ خٟٚعاَشي٤ ٤ٞ قهش خ
خٟٚهاششي٤ ال يٓاٞى١ غًـ خالٖحكاف ٚكشوَه٠ خٚطعيت َيػؿشو١ ٚٛزنوٙ ٤ٞ خٚعياسة ٍَ نشع خٚطعشخء أل٢ه٠ 

 .(33)ٞيحى١ ال ٞعاٚت ظىخء ٤ٞ خالصدظاٝ خٚشذيذ ؤو ٤ٞ قشوٍ خٚطعشخء خٚٓاظٛت

ٞهاشش ٤ٟٞ ٚٓىخ ظحُه٠ ٞا  992يت ٍَ خُٚٗشة نٛى ظبٌٜ خٟٚراٙ وَاة ظىخٍٚ َٓذ ظصٛخ خٚشخبؿت خٚعىدخ٢ 
٠ يحهٛٔ َٓـ بإوٚج٘ (34)ؤذ٣اء سظٛحه٠ ٤ٞ خحلذود خٚعىدخ٢يت بٚى ٌٚبيا 0229و  2411بني  ، َةرخ ٞا ن٣ٟٛا ؤ١ هزخ خْٚش

٣ا ؤ١ خٚهذد خٚكٍٛ ؤٖرب ٤ٞ  ٚ٘ بٗرري خاضت ألوٚج٘ خٚز٤ً خٚز٤ً ٞاجىخ وخٖحشُىخ ود٣َىخ دخخٜ خألسخغٍ خٌٚٛبيت، ألدٖس
جاهىخ ٍَ خٚطعشخء وٞاجىخ ٢حٌصت خظح٣ُار خًٚزخء وخٟٚاء ؤو يري رٚ٘. وسبٟا ٤ٞ خٟٚخاؾش خًٚري ٣ٞكىسة هى خٟٚاٙ خٚزي 
ًخٟٛه خٟٚعاَشو١ ٚحًؿيت ٞطاسيُه٠ ؤذ٣اء خٚشظٛت، هزخ خٟٚاٙ ًصهٛه٠ َشيعت ٟٚٛهشبني ؤو ْؿام خٚؿّش ؤو ٞعاوٚى 

دي٣اس ن٤ كٜ سخٖب  222ٛى ظبٌٜ خٟٚراٙ جىشذ ٢ٓاؽ جُحيش وهٟيت ْشب خحلذود خٌٚٛبيت جٓىٝ بإخز خحلذود خُٚاظذ٤ً، َه
 .(35)٢ٓاؽ( 4ٍَ كٜ ٢ٓؿت )ظىخٍٚ 



 

 
 ؤ.د. ٞخٟذ ضادّ خظٟانٌٜ

 
اث خٚهشبيت وخإل٢حها .كاث خًٚشبيتخٚهصشة يري خٚششنيت بني خألٞص  

 

 

          
ض ؤَاّ  ٚٛذسخظاث و خٚحكى٤ً خٟٚحخطظ                           ٖٞش

 
  0202 ؤيٛىٙ -ظبحٟرب، خٟٚصٛذ خألوٙ ، خٚراٚزٞصٛت سئيت ؤكاديٟيت ، خٚهذد 

 

 

8 

 ه٣إ ٞخاؾش نذيذة ي٤ٟٗ بًصاصها ٍَ خٚحاٍٚ: ٞخاؾش خٚشظٛت نرب خٚبعش: -0

: ٤ٞ ؤه٠ خٟٚشاكٜ ٞشكٛت خالصدظاٝ خٚشذيذ ٍَ 
ً
ا خٟٚشخٖب خٚيت يعحٓٛها خٟٚهاششي٤، هزخ )ؤ( خالصدظاٝ وخٟٚىث يْش

خالصدظاٝ ي٣ج٠ ن٤ خحلٟىٚت خٚضخثذة ٤ٞ خٟٚعاَشي٤ ورٚ٘ أل١ خٟٚهشب ًشيذ ؤ١ يػ٤ٟ ؤٖرب نذد ٤ٞ خألشخاص بٓذس ْذ 
ب ظيز جرتخوط خٚٓذسة خالظحيهابيت ٚهزه خٟٚشخٖب ٞا بني  شخظ، وباٚحاٍٚ َة١  022 -02يُىّ ْذسة وظج٠ خٟٖٚش

به٠ خٟٚر٣يت نٛى ضذوسه٠ ٞرتخضني وبىغو ظٍء خالصدظاٝ ًصربه٠ نٛى  ٤ٞ خٟٚخاؾش جهؿٜ  (36)خجلٛىط بٖش
ً
وؤيػا

خٟٚعٕش ؤو خظح٣ُار خٚبزني٤ ٚبهؼ خٟٚشخٖب ٟٞا ًادي ال٢صشخَها ٍَ خٚبعش ٟٞا ْذ يعُش ن٣ه ٞىث خٚهذيذ ٤ٞ 
  012شرت، َيٟا جعذد خ٣ٚاشى١ ن٤  10ٝ خ٢حشٛخ ٍَ خجلا٢ب خإلظبا٢ٍ 0222ٍَُ ناٝ  خٟٚهاششي٤.

ً
ظاٚت وَاة، وياٚبا

ٝ وْو ؤظىؤ 2449ظبحٟرب  01ٞا جعصٜ خٚطعاَت خًٟٚشبيت هزخ خ٣ٚىم ٤ٞ خٟٚأظٍ نٛى خٚشىخؾح خٚشٟاٚيت، ٍَُ 
، وبععب ٞاظعت  49ظادد يّش ٍَ خٟٚػٌٔ ْػٍ َيه 

ً
)جٟهيت ؤضذْاء وناثالث غعايا خٚهصشة يري  AFVICشخطا

ٝ، وبرخ ظ٣ٟٛا بإ١ ٢عبت 0222و 2441ٟػٌٔ، ورٚ٘ ٞا بني خٚهاٝ شرت ن٣ذ شىخؾح خٚ 4011خٚششنيت( ج٠ خٚهرىس نٛى 
ٞهاشش ْػىخ ٍَ  22.222خجلرز خ٣ٟٚحشٛت با٣ٚعبت بٚى خٟٚخحُني هٍ وخظذ نٛى ذالذت، َهزخ يهين ؤ١ ه٣إ ؤٖرث ٤ٞ 

 .(37)خٟٚػٌٔ خالٙ دٟغ ظ٣ىخث

٤ٞ ؤَشيٓيا بٚى ؤوسوبا ٞصهىٚت، َاٚهذد خٚكٍٛ ٚٛىَياث خٚيت جعذد بني خٟٚهاششي٤ خٚز٤ً ًعاوٚى١ نبىس خٚبعش  
شخظ ظعب جٓذًشخث جل٣ت خٚهصشة  0222شخظ يُٓذ ظياجه كٜ ظ٣ت، وسبٟا يطٜ بٚى  2222وؤ١ ْذست بعىخٍٚ 

 1222، وْذ ْذست ٣ٞكٟت خٚهصشة خٚذوٚيت نذد ظاالث خٚىَياث بني خٟٚهاششي٤ بعىخٍٚ (38)0222خٚكاذىٚيٗيت ظ٣ت 
 . (39)0229ٞهاشش ظ٣ت 

خٚعاثٓني وخٚكشوٍ خٚعٌجت: ٤ٞ خٟٚشاكٜ خخلؿرية ؤ١ ظاثٍٓ خٟٚشخٖب ٚيعىخ ٤ٞ خٟٚعرتَني ؤو  )ب( نذٝ خظرتخَيت
 أل١ 

ً
خٟٚهشبني ؤ٢ُعه٠، بٜ ه٠ ٤ٞ خٟٚهاششي٤ خٚز٤ً ٚيعخ ٚذًه٠ ؤي خربة ٍَ ْيادة خٚٓىخسب ؤو باٚبعش، و٢كشخ

شخٖب ٍَ نشع خٚبعش بهذ ؤ١ خٚعاثٔ يهُى ٤ٞ دَو ؤششة خٚشظٛت َة١ رٚ٘ يشصو ٖرري ٤ٞ خٟٚحؿىنني ٚٓيادة خٟٚ
يهؿىخ بىضٛت ٟٚعانذجه٠ ٍَ جعذيذ خالجصاه خٚهاٝ خٚزي ًصب ؤ١ يعٛكىه، وباٚحاٍٚ َة١ خٚٗرري ٤ٞ خٚشظالث جُٓذ 

 .(40)خجصاهها خٟٚٓطىد

 خاضت برخ كا٢خ خٚٓىخسب 
ً
)شـ( قشوٍ خٚعُش خٚعٌجت وٞشاكٜ خٚه٣ِ: كٟا ؤ١ قشوٍ خٚعُش نرب خٚبعش ْاظيت وضهبت شذخ

ٞضدحٟت وخٚكشوٍ خجلىيت يري ٣ٞاظبت ٚئلبعاس ٟٞا ْذ يحعبب ٍَ ظٓىؽ ٖرري ٤ٞ خٟٚعاَشي٤ ٍَ خٚبعش، ؤٞا خٟٚشكٛت 
ٍٚٓء ٟٞا ْذ يحعبب ٍَ خ٢حشاس خألٞشخع، ؤغِ بٚى رٚ٘ خألٖرث خؿىسة َهٍ ْٛت خ٣ٚكاَت بعبب خًٚاثـ وخٚبىٙ وخ

ٍ خألؾُاٙ  ٞشاكٜ خٚه٣ِ خٚيت ًىخشها خٟٚهاششو١ ٤ٞ ْبٜ خٟٚهشبني كاالنحذخء خجل٣عٍ وخٚػشب وخٚٓحٜ بٟا رٚ٘ ٞس
خاسس خٚٓىخسب. وْذ شذد خ٣ٟٚذوب خٚعاٍٞ ٚؤل٠ٞ خٟٚحعذة حلٓىّ خإل٢عا١ بإ٢ه ال ًىشذ ؤد٢ى ش٘ ٍَ ؤ١ يحخٟٜ 

نذيٟى خٚشحٟت ٞهك٠ خٚٛىٝ آلالٍ خٚىَياث خٚيت جعذد كٜ ظ٣ت ٍَ خٚبعش خألبيؼ خٟٚحىظـ، وخٌٛـض نذ١،  خٟٚهشبى١
 .(41)وخٚكاسييب، وخٟٚعيـ خٚه٣ذي وٍَ ؤي ٞكا١ آخش

 خٟٚشاكٜ خ٣ٚاجٟت ن٤ خٟٚهاششي٤ يري خٚششنٌني. 4

٤ٞ خٚذوٙ وض٣ام خٚٓشخس  جخٟٜ خٚهصشة خٚعشيت ٍَ ذ٣اياها خٚهذيذ ٤ٞ خٟٚشاكٜ ٟٞا شهٛها ٞطذس ْٛٔ ٚٗرري  
ورٚ٘ الستباؾها باجلشيٟت وخإلسهاب وخألٞشخع وخٟٚعحىي خالْحطادي وخٚرٓاٍَ وخٚهىيت خٚىؾ٣يت وٞهاًري خٚحهٛي٠ 

. هزه خٟٚشاكٜ ٚها خ٢هكاظاث خؿرية نٛى خظحٓشخس خٚذوٙ وؤ٣ٞها، وال يٍُٗ باب وخظذ (42)ويريها ٤ٞ خٟٚشاكٜ
دسخظت جُطيٛيت دْيٓت ٚحشخيظ آذاسها نٛى خأل٤ٞ وخالظحٓشخس. وباٚحاٍٚ ٚذسخظحها وب٢ٟا كٜ ٞشكٛت جعحاس بٚى 

 ظ٣عاوٙ خظحهشخع ؤه٠ هزه خٟٚشاكٜ:
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و ٢عبت خجلشيٟت وخإلخالٙ با٣ٚىخظٍ خأل٣ٞيت: -ؤ ؤدث خٚعياظاث خألوسبيت خٟٚحشذدة ٍَ بذخيت جعهي٣اث خٚٓش١ خٟٚاغٍ  َس
جصاه خٚهصشة يري خٚششنيت بٚى ٢شاؽ شبكاث خإلجصاس باٚبشش خٚيت خظحًٛخ ظاشت خٟٚهاششي٤ وَٓشه٠ ٍَ ٟٞاسظت 

ٍَ دوٙ بهؼ خألنٟاٙ خًٚري ششنيت كاٚذناسة وخجلشيٟت خ٣ٟٚكٟت، وباٚحاٍٚ ي٤ٟٗ خٚٓىٙ ؤ١ خ٢حشاس خجلشيٟت خ٣ٟٚكٟت 
 ٤ٞ 

ً
خٟٚهصش ب٢ٟا ًششو بٚى خظحًالٙ هاالء خٚىخَذ٤ً خٚػهاٍ خٟٚعحاشني ٤ٞ ْبٜ ٞاَيا خإلجصاس باٚبشش، ويٟرٜ وخظذخ

خآلذاس خٚعٛبيت خٚيخ ي٤ٟٗ ؤ١ جها٢ٌها دوٙ خٟٚهصش، كٟا يها٢ٌها خٟٚهاشش ٢ُعه، ظيز ًصذ ٢ُعه بهذ ؤ١ ْؿو هزه 
ب، ؤ١ َشدوظه خ٣ٟٚشىد ْذ جعىٙ بٚى ٞطيذة َرئخ١، ال يعحؿٌو ٣ٞها خٚشظٛت خٚؿىيٛت ٤ٞ خٟٚها٢اة وخآلالٝ وخٚهزخ

 وششيٟت
ً
، وي٣ٓٛب خألٞش بٚى بظباؽ، ذ٠ َٓذخ١ ؤٜٞ، َيحُصش ن٣ُا

ً
 .(43)َكاكا

 0221 -0221وبرخ ؤخز٢ا ٌٚبيا ٣ٖٟىرس ٤ٞ ٢ٟارس دوٙ خٚهبىس ٚٛهصشة خٚعشيت نٛى ظبٌٜ خٟٚراٙ خالٙ ناٍٞ  
اث وخالظحياٙ وجهاؾٍ خٟٚخذسخث، َٟا باٚ٘ ٢صذ ؤ١ خجلشخث٠ خٚيت خستٗبخ ٌَ ها ْذ جػانُخ ٞرٜ ششخث٠ خٚٓحٜ وخٚعْش

٤ٞ خ٢ُالث ٍَ كٜ خٟٚعحىياث خأل٣ٞيت وخٚهعٗشيت ظىت وضٜ خألٞش بٚى ؤ١  0222وٌٚبيا جها٢ٍ خٌٚىٝ بهذ ذىسة َربخًش 
 ٚئلسهاب ؤضبعخ ٌٚبيا بىخبت ُٞحىظت ٚكٜ خجل٣عياث ٚٛهبىس ؤو ٚئلجصاس خٚبششي ؤو ٟٚٛخذسخث وٚ

ً
ٛعالط بٜ ؤضبعخ ٞطذسخ

 ْٛٔ ٚذوٙ خجلىخس خاضت دوٙ شٟاٙ خٟٚحىظـ ٤ٞ خالٙ خإلَشخس 
ً
وْبٛت ٟٚٛجٟىناث خإلسهابيت، وؤضبعخ ٌٚبيا ٞطذسخ

 44خٟٚحذَٓت ٤ٞ خٟٚهاششي٤ يري خٚششنٌني

و ٞهذالث خٚبؿاٚت: -ب بإي ؤشش، ٟٞا جىَش خٚهصشة يري خٚششنيت ؤيذي ناٞٛت سخيطت جٓبٜ  خٟٚشاكٜ خالْحطاديت وَس
شهٛها ٣ٞاَغ ْىي ٚٛهٟاٚت خٟٚعٛيت ورٚ٘ ٢حٌصت ال٢حشاس خٚهٟاٙ خٚهشىخثيت يري خٚػشوسيت ورخث خإل٢حاشيت 
خ٣ٟٚخُػت، وقهىس ظىّ قٜ ٞىخصيت ٚٛهٟاٚت خٟٚحعٛٛت خٚيت جٓبٜ بإشىس ؤْٜ وٖزٚ٘ ششوؽ ْاظيت ٚٛهٟٜ، وهزخ 

و ٞهذالث خٚبؿاٚت ٍَ ٖرري ٤ٞ خٚذوٙ خألوسوبيت  .(45)ؤدى َٚش

ٞو جطانذ خألَكاس خٚٓىٞيت قهشت خٚهذيذ ٤ٞ خحلشوب وخٚزنخناث دخخٜ ظذود  ٞشكٛت خألْٛياث وخٚحٌٟزي خٚه٣طشي: -س
خٚذوٚت خٚىخظذة، و٤ٞ ذ٠ َة١ جإذري خٚهصشة يري خٚششنيت نٛى خ٣ٟٚى خٚذيٟىيشخٍَ وٖزٚ٘ نٛى خٚىخْو خٚعكا٢ٍ ٍَ 

ت جهذد ؤوسوبا  ؤوسوبا ْذ ًادي بٚى خٛٔ ؤْٛياث جؿاٚب بعٓىْها، ٞا يهين ؤ١ خٚهصشة يري خٚششنيت ؤضبعخ بزٚ٘ ؤٞص
. وجبذو ٞشكٛت خألْٛياث وخٚحٌٟزي خٚه٣طشي وخغعت بهذ ؤظذخد ظبحٟرب وجُصريخث ٣ٚذ١ ظىت وضٜ (46)ٍَ نٓش دخسها

خألٞش باُٟٚىع خألوسوبٍ ٚٛعىّ خٚذخخٛيت خٚهى٣ٚذيت َشيزت بىٚٗشا٤ً ٚٛحعزًش ٤ٞ غًىؽ هصشة خٟٚعٟٛني يري 
يا ٚالجعاد خألوسوبٍ، ٚزخ َٓذ كا١ ٤ٞ خٚؿبيهٍ ؤ١ ًضدخد خٚحهاٜٞ خٚه٣طشي ٤ٞ خٚش شنٌني بٚى ؤوسوبا وٖزٚ٘ خ٢ػٟاٝ جٖش

خٟٚهاششي٤ خٟٚعٟٛني خًٚري ششنٌني ٍَ ؤوسوبا، ورٚ٘ ٤ٞ خالٙ شع٤ خٚشؤي خٚهاٝ خجصاه خٟٚعٟٛني، ورٚ٘ بًشع جربيش 
 .(47)ٍشبضذخس ْىخ٢ني غذه٠ وهى ٞا وضُه خٚبهؼ بحعٌيغ خٚحؿ

ال جٓحطش خٟٚشاكٜ خالشحٟانيت خٟٚشتبؿت باٚهصشة يري خٚششنيت نٛى خٟٚشاكٜ  جذهىس وجُشٍ خٟٚشاكٜ خالشحٟانيت: -د
 نٛى ج٣اٍٞ خألظياء خٚهشىخثيت ونٛى جذ٢ٍ خخلذٞاث خٚػشوسيت 

ً
 ٖحصاسة خٟٚخذسخث وخٚذناسة، بٜ ؤيػا

ً
خٚيت ؤششنا بٌٚها آ٢ُا

 ٞشكٛت خٚهىي
ً
ت خٚرٓاَيت وجشخشو خٚٓي٠ وخٟٚبادئ خألضٛيت ٚٛذوٙ خألوسوبيت وٖزٚ٘ دخىٙ نادخث وجذهىس خٚبٌجت وؤيػا

 يشيبت نٛى خٟٚصحٟو خألوسوبٍ ٞرٜ: خٚحعٗو، وخٚبؿاٚت وخٚحعىٙ. 

باإلغاَت ٟٚشكٛت ٞا يعٟى باٚضوخس خٚطىسي )خٚىهٍٟ(، ظيز ؤ١ خٚشباب وخٚشاباث خٚٓادٞني ٤ٞ دوٙ ؤوسوبا 
يت وخٚٛز٤ً ٚذًه٠ خحلٔ خ ٚٓا٢ى٢ٍ ٍَ خإلْاٞت ٍَ بشيؿا٢يا يٓىٞى١ باظحًالٙ هزخ خحلٔ ٚيح٣ٟٗىخ ٤ٞ ٣ٞغ خٚضوخس خٚشْش

، َاٟٚهاششي٤ يري خٚششنٌني ًبعرى١ ن٤ ٞششوم (48)خٚطىسي ٟٚٛهاششي٤ يري خٚششنٌني خٚٓادٞني ٤ٞ ؤٞا٤ٖ ؤخشي
زي ي٣حهٍ باٚؿالّ يػ٣ٟى١ ٤ٞ خالٚه بٓاثه٠ دخخٜ دوٙ خالظحٓباٙ ٤ٞ خالٙ خٚضوخس خٚطىسي ٤ٞ هزه خٚذوٙ وخٚ

 .(49)بٟصشد خحلطىٙ نٛى غٟا٢اث خٚبٓاء
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بشص ِٞٛ خٚهصشة يري خٚششنيت بٚى ٞٓذٞت خألظذخد خٚعياظيت   جهذيذخث خٚهصشة يري خٚششنيت ٚؤل٤ٞ خألوسوبٍ: -هـ
خٚيت ْاٝ بها ذالذت شبا١ باٖعحا٢ٌني وشاٞايٍٗ ٟٞا ؤدث بٚى  0221، ورٚ٘ الستباؾه بحُصريخث ٣ٚذ١ 0221ٍَ ظ٣ت 

 وبضابت ٢عى  01ٞٓحٜ 
ً
شخظ، ؤٞا ؤظذخد َشنعا َٓذ ْاٝ بها ؤب٣اء ٤ٞ خٟٚهاششي٤ خًٟٚاسبت وؤَشيٓيا، هزه  122شخطا

آالٍ ظياسة وجذٞري خٚهذيذ ٤ٞ  4خألظذخد نباسة ن٤ ؤنٟاٙ شًب ون٣ِ غذ خٚه٣طشيت ٟٞا جعببخ ٍَ بظشخّ ؤٖرث ٤ٞ 
ودة خ٣ٚؿاّ شٟٛخ كٜ ٤ٞ بٛصٌكا وؤٟٚا٢يا وهى٣ٚذخ خ٣ٟٚشأث، ٖزٚ٘ جبو هزه خالغؿشخباث ؤنٟاٙ شًب ون٣ِ ٞعذ

بٚى ؤ١ يطشط بإ١ خٚهصشة خًٚري ششنيت "...خٚهصىٝ  0229. وهزخ ٞا دنٍ وصيش دخخٛيت بيؿاٚيت ٍَ ظ٣ت (50)وخٌٚى٢ا١
نٛى ظىخظ٣ٛا، ٣ٞكٟت ٤ٞ ْبٜ خٟٚجٟىناث خإلششخٞيت خٚيت جعحًٜ خ٣ٚاط ٍَ هزه خٚشاو١ خحلٓرية..."، كٟا خنحربت 

 نٛى خٚعالٝ  خٚهصشة
ً
اهيت خٚىؾ٣يت وخٚهىياث خٚرٓاَيت، وؤيػا ٞطذس خؿش خظرتخجٌصٍ نٛى ؤ٤ٞ ؤوسوبا الستباؾها باَٚش

 .(51)وخالظحٓشخس خٚىؾين

 ٤ٞ خ٣ٟٚؿٓت خٚهشبيت وخإلَشيٓيتخٚعياظت خألوسوبيت جصاه خٚالشجني ذاٚرا: 

ت خٚعىسيت، و٤ٞ ْبٛها خٚهشخّ  ب١ ْػيت خٚٛصىء وخٚهصشة ؤظذ ؤه٠ خهحٟاٞاث خٚٓػاء خٚذوٍٚ ٍَ قٜ ج٣اٍٞ خالٞص
 (52وؤًَا٢عحا١، وٞاٚها ٤ٞ جذخنياث ٞخحُٛت نٛى دوٙ خإلسظاٙ وخالظحٓباٙ. )

ت خٚهصشة يري خٚششنيت وخٚٓادٞني خجلذد بٚى ؤوسوبا ٤ٞ خالٙ خستُام نذد خٟٚهاششي٤، ظيز بذؤث هزه وْذ  بشصت ؤٞص
ت خظاظا ٍَ ضيِ  ز يهرب خآلالٍ ٤ٞ خٚعىسيني ٢عى ؤوسوبا، وْذ ؤشاست ، ظي0221جعذيذخ ٣ٞز ؤيعؿغ  0221خألٞص

خألبعاد خألخرية ؤ١ خٚهصشة يري خ٣ٚكاٞيت ٍَ خٚبعش خٟٚحىظـ ٤ٞ غُحه خجل٣ىبيت ٢عى خٚشٟاٚيت خالٙ خٚع٣ىخث خٚرالذني 
خألخرية كا٢خ هصشة خْحطاديت ٟٚهاششي٤ ًبعرى١ نٟا يهٍش "باُٚشدوط خألوسوبٍ"، ؤٞا خآل١ َهٍ هصشة ٢اجصه ن٤ 

 (53خٚزنخناث خٚعياظيت خٟٚعٛعت خٚيت يشهذها بهؼ خٚذوٙ. )

ؤدث خالغؿشخباث وخٚٓالْٜ خٚيت شاهذجها ٣ٞؿٓت خٚشّش خألوظـ يٛى ٞىشاث  ٣َٟ0222ز خال٢حُاغاث خٚهشبيت ٍَ 
ض وبععب خٟٖٚش ٖبرية ٤ٞ خٟٚهاششي٤ بٚى ؤوسوبا، بعرا ن٤ ظياة ؤَػٜ، وهشبا ٤ٞ خحلشوب خألهٛيت، وخجلٟاناث، وخُٚٓش.

ٞهاششخ خالٙ سظالث خٚهصشة يٛى ؤوسوبا، ويٓذس نذد خٚز٤ً ٞاجىخ  421ؤُٚا  04خُٚشنعٍ ٚئلظطاءخث خٚهٟٛيت َٓذ ْحٜ 
ا ٍَ خٟٚحىظـ باٍُٚ ٞهاشش ٣ٞز بذخيت   4122، وهى 0229، ؤي ٢عى ظحت خغهاٍ خٚهذد خًٚاّس ظ٣ت 0221يْش

ؤِٚ شخظ نربوخ البعش  021حعذة ْاٚخ ؤ١ ؤٖرث٤ٞ شخظ، ٍَ ظني ؤ١ خُٟٚىغيت خٚهٛيا ٚالشجني خٚحابهت ٚؤل٠ٞ خٟٚ
 ( ٢54طُه٠ ٤ٞ ظىسيا وؤسيرتيا. ) 0229خٟٚحىظـ بٚى خوسوبا ٍَ ناٝ 

 –وهٍ ؤٖرث خٚذوٙ خألوسوبيت خٚيت خظحٓبٛخ خٚالشجني ٍَ خُٚرتة خألخرية  –جضنٟخ كٜ ٤ٞ خٟٚا٢يا وَشنعا وخٚعٌىيذ وْذ 
حهاٜٞ ٞو خٚالشجني، ٞو غشوسة جٓىٝ باألظاط نٛى "٢كاٝ خحلز نٛى غشوسة وشىد ظياظت ؤوسوبيت ٞىظذة ٚٛ

خحلطظ" بٟا ًعٓٔ جٓاظٟا نادال ٚالشجني ٍَ دوٙ ؤوسوبا، نٛى ؤ١ جكى١ جٛ٘ خٚعياظت شاٞٛت، بذخيت ٤ٞ ْىخنذ 
وبششخءخث خٚحهاٜٞ ٞو ؾٛباث خٚٛصىء وخظحٓباٙ خٚالشجني، ٞشوسخ بىغو ْىخنذ إلنادة خالشخاص خٚز٤ً دخٛىخ بشكٜ يري 

٢ى٢ٍ، ٞو خحلُاف نٛى ٖشخٞحه٠، وظىت جعذيذ ٞاهيت خٚذوٙ خآل٣ٞت خٚيت ي٤ٟٗ جىصيو خٚالشجني نٌٛها بٟا ٚيٟرٜ نبجا ْا
ؤِٚ  202يٛى  0221خِٚ الشح خالٙ ٞاًى  92نٛى جٛ٘ خٚذوٙ، وٍَ خٚىْخ ٢ُعه ال ًهذد ؤ٣ٞها، َٓذ خستُو خٚهذد ٤ٞ 

خِٚ الشح وهى خٚهذد خٚزى ي٤ٟٗ  212خخلؿـ ٚضيادة خٚهذد بٚى  ، ٚكٜ خحلذيز يذوس ظاٚيا ظى0221ٙالشح خالٙ ظبحٟرب 
بٚى  0221جىؾٌجه وال ٢حعذد نٛى جىؾني كٜ ٤ٞ وضٛىخ بٚى ؤوسوبا ظيز بٌٛ نذد خٚالشجني خٚز٤ً وضٛىخ يٛى ؤوسوبا ناٝ 

 (55. )0221خِٚ الشح ظىت ظبحٟرب  992.0

حها بهذ ؤظذخد باسيغ خإلسهابيت، كٟا ؤ٢ها ٍَ خٚىْخ ال ي٤ٟٗ ب٢كاس ؤ١ ظياظاث خوسوبا ؤضبعخ ؤٖرث جشذدخ ن٤ ظابٓو
ت خٚيت وخشها خٚالشجى١ ٍَ ؤوسوبا١ ٠َٛ جٟؼ ظاناث نٛى ؤظذخد  ٢ُعه جضخ٣ٞخ ٞو سدود خُٚهٜ خٚشهبيت خٟٚحؿَش
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باسيغ ظىت خ٢ؿٛٓخ هجٟاث غذ خٚالشجني )ظّش ٞخي٠ كاٚيه ٚالشجني ٍَ َشنعا، وخالنحذخء نٛى الشح ٍَ بٛذة 
٢ُصاس ٣ٞشإة ٞهذة الظحٓباٙ خٚالشجني باٚعىيذ(، وجىخَٔ رٚ٘ خيػا ٞو بشوص خؿاب ظياظٍ ظاد ٤ٞ "جشخٚعى٢ذ" وب

شا٢ب بهؼ خٚذوٙ خٚشخَػت ٚعياظاث خظحٓباٙ خٚالشجني ٍَ ؤوسوبا١ ٟٚا ْذ جٟرٛه ٤ٞ نبء خْحطادي وؤٞين نٌٛه٠. 
 29وبٍ خالٙ خشحٟانه٠ خٚؿاست ٍَ وٍَ هزخ خٚعياّ شاءث ٞىخَٓت وصسخء خاسشيت ودخخٛيت دوٙ خالجعاد خألوس  (56)

سظٟيا نٛى خٚٓياٝ بهٟٛيت بعشيت ٟٚعاسبت وجهشيب خٟٚهاششي٤ ٍَ خٚبعش خٟٚحىظـ جعخ خظ٠ "ًى٢اَىس"،  0221ٞاًى 
وهزخ يحؿٛب خحلطىٙ نٛى جُىيؼ ٤ٞ ٞصٛغ خأل٤ٞ خٚذوٍٚ نرب ْشخس يشري بٚى خُٚطٜ خٚعابو ٤ٞ خٟٚيراّ ٚؤل٠ٞ 

 (57خٟٚحعذة. )

وبا نٛى جٗريِ خإلششخءخث خأل٣ٞيت ٟٚىخشهت خٚهصشة يري خٚششنيت ن٤ ؾشئ خظحعذخد ٞاظعاث كٟا خنحٟذث ؤوس 
وٞٓشها وخسظى، وجٓذس  0229ٞهٟحها ٞشخْبت خحلذود وؤهٟيحها، و٤ٞ ؤهٟها وكاٚت "خُٚشو٢حٗغ" خٚيت ٢شإث ٍَ 

يخ" )َّش خٚحذخٜ خٚعشيو نٛى ٌٞٛى١ ًىسو، كٟا ج٠ جُهٌٜ آٚيت شذيذة جعٟى "سخب 42ٞزيخ٢يحها خٚع٣ىيت ظاٚيا ب٣عى 
َػال ن٤ نٟٛيت "ٞاسي ٢عرتوٝ"  0222خحلذود(، جعحخذٝ بؿٛب ٤ٞ دوٙ خٚهػى وج٠ ٢ششها ؤوٙ ٞشة ٍَ خٌٚى٢ا١ ناٝ 

 .0229وجىُْخ ٍَ ٢هايت ناٝ  0224خٚيت دش٣حها بيؿاٚيا ٍَ خٖحىبش ناٝ 

ذالذت ٞٛياس ًىسو ٤ٞ ؤشٜ جعىًٜ ؤوسوبا يٛى ْٛهت وجشري خٚحٓاسيش بٚى ؤ١ خالجعاد خألوسوبٍ ي٣ىي ال٢ُاّ ٞا ًضيذ نٛى 
ٌٞٛى١  022آ٣ٞت وٞعانذة دوٙ ؤوسوبا خٚيت جهذ ٟٞشخ ٚالشجني وجعذيذ بيؿاٚيا، وخٌٚى٢ا١، وٞاٚؿا، وخخريخ ج٠ جٓذي٠ ٞبٌٛ 

دها ًىسو يٛى خٌٚى٢ا١ ٚب٣اء خٟٚضيذ ٤ٞ خألظىخس نٛى ظذودها ٤ٗٚ ال ًضخٙ هزخ خٟٚبٌٛ يري كاٍَ ٚحإٞني كاَت ظذو
( .

ً
 (58وخطىضا ؤذي٣ا

 خالظرتخجٌصيت خٚحُانٛيت خأل٣ٞيت ٚىِْ خٚهصشة يري خٚششنيت نرب خ٣ٟٚؿٓت خٟٚحىظؿيتسخبها: 

ٚٓذ كا٢خ ٚذوٙ ؤوسوبا بشخٞض وؾ٣يت ٟٚشخْبت خٚهصشة خٚىخَذة بٌٚها ٣ٞز ؤٞذ : خٚحهاو١ ٍَ ٞصاٙ خٟٚشخْبت وخٚح٣كي٠. 2
ٍٖ يٓىٝ خالجعاد خألوسوبٍ باجخار ؤوٙ  2444ٍَ خٖحىبش  (Tampere)ٟرب بهيذ و٤ٗٚ كا١ البذ ٤ٞ خ٢حكاس خ٢هٓاد ْٟت ج

ت ٍَ ٞصاٍٚ خٚهصشة وخٚٛصىء، وٍَ ظبحٟرب  ؤضذس خٟٚصٛغ خألوسوبٍ  0221ْشخس ًهذٍ ٚىغو ظياظت ؤوسوبٍ ٞشرٖت
ِ ٞجٟىنت ٤ٞ خإلششخءخث خٟٚحهٛٓت ب٣ُغ هزخ خٟٚىغىم باإلغاَت بٚى ٞعإٚت نىدة خٟٚهاششي٤ وبدٞاشه٠ وٞخحٛ

خٚٓػايا خألخشي خٟٚحهٛٓت باٚهصشة، و٤ٗٚ خ٢حٓاٙ خألشخاص دخخٜ خالجعاد ظعٟحه ٞهاهذة جش٤ً٣ خٚيت ؤْشت غشوسة 
خٚحهاو١ بني ؤؾشخَها ٟٚشخْبت خحلذود خٚذخخٛيت ٚها باٚح٣عٌٔ خجليذ بني ؤشهضة خٚششؾت وجبادٙ خٟٚهٛىٞاث وخٚبعز 

خٚذوٙ خألوسوبيت خٌٚىٝ ؤٞش ُٞشوى ٣ٞه وخٚحعذي خٚزي بٓى  "خٚهابش ٚٛعذود" ن٤ خألشخاص، وٚهزخ َة١ خٚح٣عٌٔ بني
نٌٛها ٞحهٛٔ باحلذود خخلاسشيت وخٚحهاو١ ٞو خٚذوٙ خجلاسة يري خٚهػىة ٍَ خالجعاد و٤ٞ بي٣ها خٚذوٙ خًٟٚاسبيت خٚيت 

 (59) جهحرب رخث ؤهٟيت ٖبرية ٍَ خٟٚخؿـ خألوسوبٍ ٟٚعاسبت خٚهصشة يش خٚٓا٢ى٢يت.

وبرخ كا٢خ بٞكا٢يت ب٣اء خٚحهاو١ بني خٚذوٙ خًٟٚاسبيت وخالجعاد خألوسوبٍ ال يػاهٍ خٟٚعحىي خٟٚىشىد بني دوٙ هزخ 
خألخري، خٚيت يذنٟها خٚحجٟو ٍَ بؾاس ٣ٞكٟت دوٚيت ضٛبت، َة١ خٚٓؿاناث خٚيت ي٤ٟٗ ؤ١ يشٟٛها بٜ وخٚيت ًصب ؤ١ 

خحلذودي وٞشخبت خألشخاص بذو١ وذاثٔ وٖزخ نٟٛياث بنادجه٠ يشٟٛها خإلٞذخد خألوسوبٍ نذيذة خاضت ج٣كي٠ خٚششيـ 
 بٚى وؾ٣ه٠ خألضٍٛ. 

جشكٜ نٟٛيت ٞشخْبت خحلذود ؤظذ ؤه٠ خٚىظاثٜ خٚكالظيٗيت ٍَ سدم خٚهصشة يري خٚٓا٢ى٢يت، وهٍ : ٞشخْبت خحلذود. 0
ٛى بْٛيٟها غذ جذَٔ جهبري ن٤ ظٔ خٚذوٙ ٍَ ج٣كي٠ خٚهصشة خٚىخَذة بٌٚها وٍَ ٢ُغ خٚىْخ هٍ حٟايت جٟاسظها ن

خألشا٢ب، وبرخ كا١ هزخ خألظٛىب ٍَ ٞعاسبت خٚكاهشة ٠ٚ يهذ هى خٚىظيذ خٟٚؿبٔ ٍَ قٜ خظرتخجٌصيت خٚح٣ٟيت خٚشخٞيت 
بٚى ٢ُغ خٚهذٍ، َة١ خظحعاٚت خٚٓػاء ٢هاثيا نٌٛها ظىت ٞو جعٌٓٔ خٚحؿىس ٍَ دوٙ خال٢ؿالّ ًصهٜ خٚح٣عٌٔ ٍَ 



 

 
 ؤ.د. ٞخٟذ ضادّ خظٟانٌٜ

 
اث خٚهشبيت وخإل٢حها .كاث خًٚشبيتخٚهصشة يري خٚششنيت بني خألٞص  

 

 

          
ض ؤَاّ  ٚٛذسخظاث و خٚحكى٤ً خٟٚحخطظ                           ٖٞش

 
  0202 ؤيٛىٙ -ظبحٟرب، خٟٚصٛذ خألوٙ ، خٚراٚزٞصٛت سئيت ؤكاديٟيت ، خٚهذد 

 

 

12 

 خٚذوٙ خًٟٚاسبيت خٚيت هٍ بعاشت ٞاظت بٚى بٞكا٢ياث خٚح٣ٗىٚىشيت وخٟٚاديت ٞصاٙ ٞشخْبت خحلذود ؤٞشخ غشوسيا بني
 خألوسوبيت وٖزٚ٘ بٚى خربة ؤنىخ٢ها خٟٚخحطني ٍَ ٞشخْبت خحلذود..

وخالجعاد خألوسوبٍ ٤ٞ شا٢به ال ي٣ٟٗه خالظح٣ًاء ن٤ دوس خٚذوٙ خًٟٚاسبيت ٚٛعذ ٤ٞ جذَٔ خٟٚهاششي٤ خٚعشيت ظىخء خٚز٤ً 
% ٤ٞ خ٣ٚعبت خإلجٟاٚيت 21، وخٚيت جطٜ ٢عبحها يٛى (60)ؤو خٚٓادٞني ٤ٞ دوٙ بَشيٓيت ش٣ىب خٚطعشخءه٠ ٤ٞ سناياها 

ت(2% ٤ٞ خًٟٚاسبت و 21ٟٚٛهصشي٤ خٚز٤ً جعحٓبٛه٠ ؤوسوبا ) ، خطىضا وؤ٢ها جإٖذث ن٤ نصضها (61) % َٓـ ٤ٞ خألَاْس
 ٍَ خٚعيؿشة نٛى هزه خٚكاهشة ٚىظذها.

% ٤ٞ خألشخاص خٚز٤ً يذخٛى١ بْٛيٟها خٛعت، بي٣ٟا 4.1بٚى  ٤ٟٗ0.1 ٤ٞ غبـ ظىي َةظبا٢يا نٛى ظبٌٜ خٟٚراٙ ال جح
ٟٞا ًاٖذ ؤ١ خٚذوٙ خًٟٚاسبيت هٍ بٟرابت شذخس  0229ؤِٚ ٞهاشش ٍَ ناٝ  ٢01صذ ؤ١ خًٟٚشب ٚىظذة ج٤ٟٗ ٤ٞ غبـ 

شخْبت ظذودها َاضٜ ألوسوبا جٌٓها ٤ٞ جىخَذ ٞىشاث شذيذة ٣ٞه٠، و٤ٞ ذ٠ َة٢ها جعهى بصذيت ٟٚعانذجها ٍَ ٞ
خٚشاظهت ٞو دوٙ بَشيٓيا ٚح٣ٟٗها ٤ٞ خٚعيؿشة نٌٛها خاضت وؤ٢ه ٤ٞ خٟٚششغ ؤ١ جشتُو ٢عب خٚحذَٓاث ٍَ خٚع٣ىخث 

 (62) خٚٓٛيٛت خٚٓادٞت.

ض خالظرتخجٌصيت خٚرا٢يت ٍَ ٞعاسبت خٚهصشة هصشة يري خٚششنيت: ٞشخْبت ٢شاؽ خٚشبكاث خإلششخٞيت رخث خٚهالْت باٚ. 4 جرٖت
ٞشخْبت ٢شاؽ خٚشبكاث خٚيت جٓىٝ باظحًالٙ خٟٚهاششي٤ وهٍ ٢ىنني ٤ٞ خٚشبكاث: جٟاناث ٞحخططت خٚعشيت نٛى 

ٍَ جهشيب خٟٚهاششي٤ و٢ٓٛه٠ بٚى بٛذ خالظحٓشخس وؤخشي ٞحخططت ٍَ جشًيٛه٠ بطُت يري ْا٢ى٢يت، وخحلٓيٓت ؤ٢ه 
خٚعشيت ٤ٞ ظيز ؤ٢ها جعاه٠  ًصب بنال١ ظشب ظٓيٓيت نٛى هزه خٚشبكاث ٢كشخ ألهٟيحها ٍَ ٞصاٙ ٞعاسبت خٚهصشة

ت ٚزٚ٘، ؤٞا خألشخاص  ٖرريخ ٍَ ٢ٟىها، َاٟٚهشبى١ يشصهى١ باٚحُٜٗ بهٟٛيت ٢ٜٓ خٟٚهاششي٤ وجىَري خٚىظاثٜ خٚالٞص
خٚز٤ً يشًٛى٢ه٠ َذوسه٠ ٍَ جشصٌو خٚهصشة يحإجى ٤ٞ صخويت جىَريه٠ ٚٛهٟٜ بهيذخ ن٤ ؤ٢كاس خٚعٛؿاث وباٚحاٍٚ 

برخ كا٢خ هزه خٚشبكاث خٌٚىٝ ٞعحٓٛت ن٤ بهػها َة٢ها جاسيخيا ٞحُشنت ن٤ ؤضٜ وخظذ جىَري خجلى خٟٚالث٠ ٚٛحعرت، و
وهٍ ٞجٟىنت ٤ٞ شبكاث خسباب خٚهٟٜ خألوسوبٌى١ خٚز٤ً كا٢ىخ ٍَ بذخيت خٚهششي٣اث يٓىٞى١ ب٣ٜٓ خٚهٟاٙ خًٟٚاسبت 

بيذ خٚيت ٞزيت ظٓبت خٚرىسة خٚشخيطني خٛعت بٚى ؤوسوبا و٤ٞ خٟٚششغ شذخ ؤ١ جكى١ هٍ بذوسها جؿىس ٚهٟٛياث ٢ٜٓ خٚه
 (63) خٚط٣انيت وخٖحشاٍ خٚها٠ٚ خجلذيذ.

خٚهاٍٟٚ ونذٝ خظحٓشخس خحلكىٞاث نرب خٚها٠ٚ يعاه٠ بذسشت ٖبرية ٍَ خٚحذَٔ خٟٚزتخيذ ألنذخد ال  يب١ خٚىغو خالْحطاد
ظطش ٚها ٤ٞ خٟٚهاششي٤ خٚباظرني ن٤ ظبٜ ظياة ؤَػٜ وؤيعش، وهزخ خٚىغو ؤدى ٖزٚ٘ بٚى خصدياد ظج٠ ٢شاؽ 

ابت نٛى ٣ٞكٟاث جهشيب خألشا٢ب وصيادة ظٛٓها خطىضا ٍَ خٚع٣ىخث خألخرية، ؤ٤ً ؤضبعخ جهٟ ٜ جٓشيبا دو١ سدم وال ْس
خٚطهيذ خٚذوٍٚ، كٟا يعه٠ خُٚعاد ٍَ خٚذوخثش خٚشظٟيت ٚذى خٚبٛذخ١ خٚيت جشكٜ ٞطذسخ ؤو ٞهربخ ؤو خظحٓشخسخ ٚؤلشا٢ب 
ٍَ صيادة ْذسة هزه خ٣ٟٚكٟاث نٛى ٢ٜٓ ٞجٟىناث ٖبرية ٤ٞ خٟٚهاششي٤، وْذ دخٛخ نطاباث خٚحهشيب هزه ؤنٟاٙ 

ادي وخٚهششي٤ ؾٟها باٟٚاٙ، وجؿىست ٤ٞ شكٛها خٚبذخثٍ بطىسة ظشيهت َاظحؿانخ ؤ١ جُٗش خٚهبىديت ٍَ خٚٓش١ خحل
ا شذيذة بًٛخ ظذ ششخء ظ٤ُ نابشة ٟٚٛعيؿاث ٞخططت َٓـ  ؤظاٚيب شذخ ٞحؿىسة ٚٛٓياٝ ب٣شاؾاجها وؤ٢شإث ٚها ؾْش

 (64) ٚٛحهشيب.

ٓا٢ى٢يت خٟٚعحٓشة ٍَ شٟاٙ بَشيٓيا وخٚيت ال نٗغ خٚهصشة يري خٟٚٚٛهاششي٤ يري خٚششنٌني:  ٞعاسبت خٚهٟٜ خٟٚىخصي. 9
جٗحعٍ  –وخٚيت جهحرب جٓٛيذخ نشيٓا  –جهٍش ج٣كيٟا وخجصاها ٞهي٣ا ٍَ ٞصاٙ خٚهٟٜ َة١ هزه خٚكاهشة ٍَ ؤوسوبا 

ؾابها ج٣كيٟا وهى ؤ١ خٟٚهاششي٤ خٚعشيني ٚه٠ ٞصاالث نٟٜ ٞهي٣ت خٖحعبىها جذسيصيا ششخء ٞخحِٛ خٚعياظاث خٚيت 
ت خٚط٣انيت وبحشصٌو ٤ٞ ؤسباب  خ٢حهصحها دوٙ خٟٚٓطذ جصاهه٠، ظيز جٟزيت ٍَ خٚىهٛت خألوٚى باٚشدم ٤ٗٚ ٢حٌصت خحلٖش

، ذ٠ ٞو جعاهٜ خٚعٛؿاث خألوسوبيت ٞهها بهذ (65)خٚهٟٜ دخٛخ خٚهٟاٚت خٟٚخاُٚت ٚٛٓا٢ى١ بٓىة ٍَ ٞصاٙ خٚط٣انت
ط٣انت وخٚهٟشخ١، وؤخريخ ششخء خإلششخءخث خٟٚحهذدة َرتة خحلشب خٚهاٟٚيت خٚرا٢يت يضت ٞخحِٛ ٞصاالث خٚهٟٜ كاٚضسخنت وخٚ
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خٚيت خظحهذَخ ٞعاسبت خٚهٟٜ خٟٚىخصي خجصهخ ٢عى خٚٓؿاناث خٟٚعحرتة وخٚبهيذة ن٤ ٞشخْبت خٚذوٚت، وبٟا ؤ١ ظياظت 
خٚذوٙ جهحرب ناٞال شىهشيا ٍَ جعذياث خٟٚصاالث خٚيت يٗحععها خٚهٟٜ خٟٚىخصي، ٍَُ ؤوسوبا جهحرب ظٓىٙ خُٚالظت 

ألٖرث خظحٓؿابا ٟٚٛهاششي٤ خٚعشيني خاضت ظٓىٙ خٚربتٓاٙ وخٚه٣ب، وبرخ كا٢خ هزه خٟٚصاالث جصزب ٖرريخ هٍ خ
خٟٚهاششي٤ خٚعشيني َزٚ٘ سخشو يٛى ٢ٓظ خظحهٟاٙ خٚىالث ٌَها، ذ٠ ٍَ خٚط٣انت وخشًاٙ خٚب٣اء ٢كشخ ٚؿبيهت 

ال جكى١ ه٣إ ٞػايٓاث ٤ٞ خٚعٛؿاث، ذ٠ خ٣ٟٚاؾٔ خٚيت يعحٓش ٌَها خٟٚاششي٤ وهٍ خ٣ٟٚاؾٔ خٚط٣انيت خٚٗربي ؤ٤ً 
  (66) جاجٍ شىخ٢ب ؤخشي ؤْٜ ؤهٟيت كاٚهٟٜ كٟعحخذٞني ٍَ خ٣ٟٚاٙص وخٚحصاسة ويريها.

ؤٞا ٍَ خٚذوٙ خًٟٚاسبيت َة١ نذٝ جشابه خٟٚهؿياث بها ٞو ؤوسوبا خاضت خٚح٣كي٠ خٚٓا٢ى٢ٍ وب٣يت خٟٚصحٟو ًصهٜ 
ض ٌَها خٟٚهاششي٤ يري خٚٓا٢ى٢ٌني جهٍش خخحالَا ؾُيُا ٤ٗٚ ٞو بٓاء ؾابو خالظحًالٙ  ٞصاالث خٚهٟٜ خٚيت يرٖت

خٟٚبٌٛ خٚزي يؿٛبه خٟٚهشبى١ ذ٣ٟا ٚٛشظٛت بٚى ؤوسوبا،  وخظحهٟاٙ خٚؿّش خالظحياٚيت وخإلششخٞيت ٚٗعب ْىجه٠ وخْحؿام
ت خاضت ٍَ خجلضخثش خٚيت جحعاهٜ ٖرريخ ٞهه٠ بخك٠  وْؿام خٚب٣اء هى ؤٖرث خٟٚياد٤ً خظحٓؿابا ٟٚٛهاششي٤ خألَاْس

سبيت خٚهالْاث خٚيت جشبؿها باٚذوٙ خإلَشيٓيت، ٤ٗٚ ٞو رٚ٘ َه٠ يحهشغى١ ألبشو ؤ٢ىخم خالظحًالٙ ظىت ٍَ خٚذوٙ خًٟٚا
ظاناث ٍَ خٌٚىٝ ٞٓابٜ ؤشش ْذ ال يطٜ بٚى  ٤ٞ4 ؾٍش خسباب خٚهٟٜ، ًَاٚبا ٞا ًكى١ خٚهٟٜ ٚعاناث ؾىيٛت جحهذى 

ت يهحربو٢ه ٞبًٛا ًٞشيا كٟا خظحؿانىخ يضو ٞصاٙ خٚحصاسةخدي٣اس شضخثشي ظىت وب١ كا 422 اضت بٌو خٚهٓاْري ١ خألَاْس
يحٟرٜ ٍَ خ٣ٟٟٚىناث وخالشياء خٟٚهشبت ٞرٜ خٟٚخذسخث، خٚزهب وبٌو  وخٟٚشخه٠ خإلَشيٓيت، ذ٠ جذسيصيا ؤخزث ٣ٞعا ؤخش 

 (67) خٚهٟالث خٟٚضوسة وخٟٚحاششة بٟىخد ؤخشي ؤٖرث يالء كاٚضئبٔ.

نٛى خنحباس ٖرثة خٟٚهاششي٤ خٟٚعحٓشي٤ ٍَ بْٛي٠ خالجعاد : ٚى ؤوؾا٢ه٠ وحٟايحه٠ببنادة خٟٚهاششي٤ . خظرتخجٌصيت 1
ت يري ششنيت وٍَ  قٜ خظحٟشخس جىخَذه٠ ونذٝ وشىد ٞهؿياث جىظٍ بٚى بةٞكا٢يت جىِْ ظٌىٙ خألوسوبٍ بؿْش

خٟٚهاششي٤ ؤو خ٢خُاغها نٛى خٟٚذى خٚٓشيب، َة١ ؤوسوبا ؤضشت ٍَ كٜ خالجُاْاث وخ٣ٟٚاظباث خٚيت ج٠ ٌَها ٣ٞاْشت 
٤ جعٛٛىخ نرب قاهشة خٚهصشة خٚعشيت نٛى غشوسة بنادة ْبىٙ خٚذوٚت ٟٚٛهاششي٤ خٚز٤ً يهحربو١ سنايا ٚها ؤو خٚزً

بْٛيٟها، بي٣ٟا جؿاٚب خ٣ٟٚكٟاث خٚذوٚيت بػشوسة حٟايحه٠ ٤ٞ كٜ ؤ٢ىخم خالظحًالٙ وٖزخ ٤ٞ الٞػايٓاث خٚيت يحهشغى١ 
 بٌٚها٤ٞ ْبٜ ٞطاحل خأل٤ٞ و٤ٞ ْبٜ خٚعٛؿاث خإلدخسيت وخٚزي يهحرب ؤيػا ٞؿٛبا ًٞاسبيا ويُشيٓيا. 

 سئيت خحاٞيت

٤ٞ خالٙ خٚهشع خٚعابٔ ي٤ٟٗ خٚٓىٙ ؤ١ خ٢حهاكاث ظٓىّ خإل٢عا١ خ٣ٚاجٟت ن٤ قاهشة خٚهصشة يري خٚششنيت ٍَ 
خ٣ٟٚؿٓت خٟٚحىظؿيت بطُت خاضت جٟرٜ ٞإظاة ب٢عا٢يت بكٜ خٟٚٓاًيغ، َهٛى ٞذخس جٌٟو ٞشخظٛها ٤ٞ خٚحص٣يذ وخٚعُش 

نشغت ٚشىت ؤ٢ىخم خالنحذخءخث وخال٢حهاكاث، ظيز  وخٚٓبؼ وخالظحصاص وخٚرتظٌٜ وخإلْاٞت جكى١ ظٓىّ هاالء خألَشخد
يحهشغى١ ٚٛحهزيب وظىء خٟٚهاٞٛت، وإلبشخص ظج٠ هزه خال٢حهاكاث يٍُٗ ؤ١ ٢ٓىٙ ؤ١ هزه خٚكاهشة جشكٜ ٞعاظا بعٔ 
شىهشي ٤ٞ ظٓىّ خإل٢عا٢ىهى خحلٔ ٍَ خحلياة، بغاَت بٚى ظٓىّ جط٣ِ نٛى ؤ٢ها ٚطيٓت باٚشخطيت ال جٜٓ ؤهٟيت 

ت خإل٢عا١ وظشيت خٚح٣ٜٓ. ن٣ه كاحلٔ ٍَ  خٚعالٞت خجلعذيت وظٞش

ابت خحلذود خٚيت خ٢حهصها خالجعاد خألوسوبٍ ٟٚىخشهت خٚكاهشة وخٟٚذنىٞت برتظا٢ت ٤ٞ  ب١ ظياظاث خٚحٌٓيذ وْس
خٚحششيهاث خٚيت جػانِ ْىخ٢ني خحلكش ْذ وٚذث خستُانا ٍَ ٞهذٙ خٚهصشة يري خ٣ٚكاٞيت وصيادة ٍَ شبكاث جهشيب 

ٟا ؤدى بٚى ضهىبت خٚحخك٠ ٍَ خٚكاهشة بٟشخناة كاٞٛت حلٓىّ خإل٢عا١ وخضبغ جعذيا ٖبريخ ٚالجعاد خٟٚهاششي٤، ٞ
ٖح٣كي٠ دوٍٚ بْٛيٍٟ، وجلٌٟو خٚذوٙ خٟٚشكٛت ُٚٛػاء خٟٚحىظؿٍ بشؿشيه خٚشٟاٍٚ وخجل٣ىبٍ وٚٛها٠ٚ ؤجٟو، 

ها  خ٣ٟٚؿٓت خٚهشبيت بٌجت ٞالثٟت وٞصاال وْذ ؤوشذث خٚحؿىسخث خٚعياظيت خٟٚحعاسنت ششخء خحلشوب وخٚزنخناث خٚيت جهَش
خطبا ٚضيادة جذَٓاث خٟٚهاششي٤ يري خ٣ٚكاٌٞني بىجرية نصٌبت ٚحخِٛ نذدخ هاثال ٤ٞ خٚػعايا َاّ جٌٟو خٚحطىسخث 

 وخٚحىْهاث. 
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٠ٚ جهذ دوٙ ش٣ىب خٚبعش خألبيؼ خٟٚحىظـ ب٣ٟإي ن٤ خٚهصشة يري خ٣ٚكاٞيت وخٟٚحاششة باٚبشش، َه٣إ ؤَىخس ٤ٞ 
٤ جحىخَذ نٛى خ٣ٟٚؿٓت خٚشخبؿت بني بَشيٓيا وخٚذوٙ خألوسوبيت، وجٓىٝ دوٙ خٟٚشّش وخًٟٚشب خٚهشبٌني خالٙ خٟٚهاششي

خألنىخٝ خٟٚاغيتب ٞىخشهت هزه خألَىخس خٚذيذة خٚيت جطهب خٚعيؿشة نٌٛها، ظيز جىخشه بهؼ دوٙ شٟاٙ بَشيٓيا 
ٚيغ َٓـ ٤ٞ ؤشٜ خٚهبىس بٚى ؤوسوبا، بٜ ب١ نٛى وشه خخلطىص ٞىشاث ٖبرية ٚٛهصشة ْادٞت ١ دوٙ ش٣ىب خٚطعشخء 

نذدخ ٞهحربخ ٤ٞ هاالء ًعاوٚى١ خالظحٓشخس ٍَ هزه خٚذوٙ ٚحطبغ دوال ٞطذسة، وٞعحٓبٛت، ودوٙ نبىس ٚٛهصشة ٍَ 
 (٢68ُغ خٚىْخ. )

ت ٚٛحُٜٗ باٚهٟاٚت خٚىخَذة، ًصذ  و٢كشخ ٚهىخٜٞ نذيذة ٞرٜ غهِ ٞعحىياث خٚح٣ٟيت، ونذٝ جىَش خإلٞكا٢ياث خٚالٞص
خٟٚهاششو١ ؤ٢ُعه٠ ٍَ هزه خٚذوٙ ٖزٚ٘ نشغت ال٢حهاكاث ظٓىّ خإل٢عا١، وٚٓذ خجخزث دوٙ خجل٣ىب آٚياث ْا٢ى٢يت 

ٟىخشهت جضخيذخ ٚهصشة يري خ٣ٚكاٞيت، كٟا هى خحلاٙ ٍَ ضىسة ْىخ٢ني ٚذخىٙ خألشا٢ب وبْاٞحه٠ وًٞادسته٠ ورٚ٘ ٚ
، ٤ٗٚ هزه خٚٓىخ٢ني خٚيت جُشع 0229، وخجلضخثش ٍَ ناٝ 0229، وجى٢غ ٍَ ناٝ 0224با٣ٚعبت ًٟٚٛشب ٍَ ناٝ 

ت يح٠ جؿبيٓها نٛى خٚٓاثٟني باٟٚحاششة كٟا يح٠ جؿبيٓها نٛى خٟٚهاششي٤ ؤ٢ُعه٠ نٛى ظذ ظىخء، ال  نٓىباث ضاٞس
ششيهاث حلٟايت خٟٚهاششي٤ ٤ٞ ظىء خظحًالٙ خإلدخسة ؤو ظىء ٞهاٞٛت خٚهاٞٛني، ٟٞا ؤذاس خ٢حٓادخث جهٓبها ؤيت ج

٣ٞكٟاث ظٓىّ خإل٢عا١ ظيز وشذوخ ٌَها ٞا يذنى ٤ٞ شهت بٚى جطهيذ خٟٚإظاة خإل٢عا٢يت خخلؿرية باُٚهٜ، و٤ٞ 
ت. )شهت ؤخشي بٚى خخلػىم ؤٞاٝ خٚػًىؽ خألوسوبيت نٛى ظعاب خٚهالْاث ٤ٞ خجلريخ  (١69 الظيٟا خألَاْس

ب١ خحلذ ٤ٞ خٚهصشة يري خ٣ٚكاٞيت وخظرتخٝ ظٓىّ خٟٚهاششي٤ يري خ٣ٚكاٌٞني خألظاظيت ٍَ خٟٚحىظـ ال ي٤ٟٗ خٚحؿّش 
بٌٚها بال ٍَ بؾاس خٚهالْاث خألوسوٞحىظؿيت، أل١ خ٣ٚكش ٍَ خإلشكاٚيت بحٟه٤ ًصه٣ٛا ٢ٓىٙ ؤ٢ه ٤ٞ يري خ٤ٟٟٗٚ بؾالْا 

شكٛت دو١ ٞعانذة خٚػُت خألخشي، برخ ٞا وغه٣ا ٍَ خحلعبا١ خُٚٗشة خٚشخظخت ؤ١ ٞشكٛت ؤ١ جح٤ٟٗ غُت ٤ٞ ظٜ خٟٚ
ض نبىس ٚه٠، وغُت شٟاٚيت جشكٜ خٟٚٓطذ  ت ال جعٜ بال باٚششخٖت بني غُت ش٣ىبيت ٞطذسة ٟٚٛهاششي٤ وٖٞش ٞشرٖت

 وخٟٚالر ٚه٠.

خأل٣ٞيت، بٜ ي٣بًٍ خجخار بششخءخث وْاثيت ٍَ  ونٛيه، ًصب خ٣ٚكش بٚى ظٜ ٞشكٛت خٚهصشة يري خ٣ٚكاٞيت بهيذخ ن٤ خٚحذخبري 
زي بشكٜ ؤٖرب نٛى جؿىًش بشخٞض خٚحهاو١ ٚذن٠ خ٣ٟٚى خالْحطادي بٟخحِٛ خبهادها، ٍَ  بؾاس خٚحػا٤ٞ خٚذوٍٚ، وخٚرٖت
ٞعاوٚت خلٛٔ خٚرثوة و٣ٞاضب خٚهٟٜ الظحٓؿاب َجت خٚشباب خٚيت جهحرب خخلضخ١ خألظاظٍ ٟٚٛششعني ٚٛٓياٝ بٟعاوالث 

ٍ بؾاس يري ٢كاٍٞ، ؤي ؤ٢ه يحىشب ببالء خهحٟاٝ خاص ٟٚهاجلت خألظباب خٚهٟيٓت ٟٚٛشكٛت، وخٚيت جشتبـ هصشة َ
 بٟعحىياث خٟٚهيشت ٍَ دوٙ خٟٚطذس ظيز ي٣بًٍ خٚششوم ٍَ بشخٞض ٞعذدة ٚحعٌٓٔ هزه خًٚايت.

 خٚهىخٞش

                                                           
1
ض خٚهشبٍ ٚٛذسخظاث خٚعياظيت   .ٞطش-، خٚٓاهشة ٞذًش خٟٖٚش
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ا فٍ جعلٌم احلاشاث األطاطيت ًٌِصحِو ع اًوفاةيت ٛدٛ٘ز  اًفٛس

 )ظاشت اًهٌّ ِٜٓذشا(

 1 نبد االظد اًربئطٍد.

 

 :ٌُخظ

يحٜشٚ فيٚ اخلؿاب ئًى جٙدف ٘رٗ اًٜزكت اًهٌِيت اًبعريت ئًى جظٌيـ اًػٜء نٌى جهسيف فسع اًوفايت اًري 
جٌِو اًِكٌفني نٌى طبٌٍ اًحهاْٛ؛ كطد جعلٌم اًِطٌعت اجلِانيت، بدء باًِطٌعت اًيت أٌِ٘ٙا اًِصحِو، 
ع  زا باخلالف اًٜاكو بني األضًٌٜني فٍ اًِخاؾبني بفسع اًوفايت، ٛضٜال ئًى اًٜقيفت اًيت جعللٙا فٛس ُٛس

ُٕ ذًى ظاشاجٚ ئًى اًهٌّ ٛاًِهسفت ُٕ خالي اًحخطظ  اًوفاياث فٍ اًِصحِو ٛاًيت جشٍِ جٌِو ُصاالجٚ،
فٍ جٌِو اًِصاالث احلٌٜيت، طٜاء اًدئيت ُٔٙا أٛ اًدٌٜٓيت، باإلغافت ئًى اًهٔايت اخلاضت باًبٔياث اًحعحيت 

ا.  ًٌصاُهاث ٛاًِها٘د ُٛساهص اًبعز، ٛأًِا٘ض اًحدزيظيت اًظٌيِت ٛغر٘ي

 اًوفايت، اًهٌّ، اًِطٌعت اًدئيت، اًِطٌعت اًدٌٜٓيت. اًكٌِاث اًِفحاظيت: اًفسع، اًوفايت، فسع

Les obligations communautaires et leurs rôles dans la réalisation des 

besoins fondamentaux de la société 

( Besoin de savoir comme exemple représentatif) 

Résumé : 

Ce rapport de recherche scientifique vise à nuancer la définition de l’obligation 

communautaire dont le discours s’adresse à toutes les personnes chargées à titre 

de coopération ; pour réaliser l’intérêt de la communauté , à commencer par celui 

que la société avait négligé , en passant  en revue la polémique des 

fondamentalistes concernant les obligations communautaires pour atteindre 

l’objectif de la fonction assignée aux obligations communautaires dans la société 

.Cette fonction comprend tous ses secteurs , y compris ses besoins pour les 

sciences et  les connaissances grâce à une spécialisation dans tous les domaines 

cruciaux , qu’ils soient religieux ou sociaux .De plus  cette  fonction doit accorder 

une attention particulière aux infrastructures des universités, instituts , centres de 

recherche, programme d’études solides et autres . 

Mots-clés: Les obligations communautaires, les sciences,  l’intérêt religieux , 

l’intérêt social . 
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  اًِلدُت

 ابحٚ ٛاًحابهنياحلِد هلل زب اًهاًِني ٛاًطالة ٛاًظالَ نٌى اًِبهٜد زحِت ًٌٔاض أجِهني، ٛنٌى آًٚ ٛضع
 ٛبهد: ُٕٛ جبهّٙ باظظاْ ئًى ًَٜ اًدًٕ

ا ٜٛٓاٌ٘ٙا، فٍٙ ئُا ُطاحل ُأُٜز بٙا أٛ  فاْ اًشسيهت اإلطالُيت اًِخِديت كٌٙا خري ناشٌٙا ٛآشٌٙا أٛاُ٘س
ُفاطد ٍُٔٙ، ئال أْ ٘رٗ اًِطاحل أًِٜؾت بٙا األحكاَ ُٔٙا ُا ٜ٘ خاص بكٍ ُكٌف ٜٛ٘ اًفسع اًهيين، 

ِكٌفني ٜٛ٘ اًفسع اًوفاةٍ اًري يحصٚ فيٚ اخلؿاب ابحداء ئًى اجلِانت، فاذا ُٛٔٙا ُا ٜ٘ ناَ بجِانت اً
 آحدب ًٚ بهػٙا ٛظطٌخ اًوفايت طلـ اًحكٌيف نٕ اًباكني ٛئال أذّ اًكٍ.

ع اًوفاةيت جشٍِ اًهديد ُِا ًٚ ضٌت بعياة أًاض ُٕ أُٜز دئّٙ ٛدٓياّ٘، فيدخٍ فٍ ذًى  بٙرا جكْٜ اًفٛس
ع ُا يحهٌم باالكحطاد ٛ ِا، ُٕٛ ٘را اًلبٌٍ ُا يحهٌم بِصاي اًهٌّ، فٜٙ ُصاي ظافٍ باًفٛس اًظياطت ٛغر٘ي

 اًحػأُيت، ٛبلدز ُا ًكْٜ اال٘حِاَ بٚ ًكْٜ اًسكٍ اإلٓظآٍ ٛاًحلدَ احلػازي.

 ـ أِ٘يت اًِٜغٜم 2

 جكٙس أِ٘يت اًِٜغٜم فٍ أُٜز أِ٘ٙا:

ديِا ًٙحِْٜ بٚ: جأًيفا ٛجهسيفا ٛجزنيال، ًٛصهٍ ـ ئِ٘اَ اًشسيهت اإلطالُيت باًفسع اًوفاةٍ شهٍ اًفلٙاء ك
 اًباظرني اًِهاضسيٕ أيػا ًٙحِْٜ بٚ ًٛعاًْٜٛ زبؿٚ بٜاكهّٙ.

ًٚ أِ٘يت باًغت ُٕ أًاظيت االشحِانيت ٛاحلػازيت؛ ألٓٚ يِرٍ اًفلٚ اجلِانٍ؛ غايحٚ آحكاَ  ـ اًٜاشب اًوفاةٍ
 ظياة أًاض، ُٛا أظٜشٔا فٍ ٛكحٔا اًِهاضس ئًى ٘را اجلآب.

ـ أْ اًِٜغٜم ًجِو بني اًشم أًكسي اًحأضيٌٍ، ٛاًشم اًحؿبيلٍ اًهٌٍِ اًِحِرٍ فٍ أذس اًفسع اًحػاُين 
 شٚ اًِصحِو ُٕ ظاشاث أطاطيت ُٔٙا اًهٌّ أًافو فٍ شىت ُصاالث احلياة.نٌى جٜفري ُا ًعحا

 ـ أ٘داف اًِٜغٜم 0

 ًٙدف ٘را اًبعز ئًى اًٜكٜف نٌى:

 ـ بياْ اًِهىن اًهاَ ًٌفسع اًوفاةٍ، ُٕٛ اًِخاؾبْٜ بٚ.

 ـ بياْ أّ٘ ُصاي ُٕ ُصاالث فسع اًوفايت.

 اًوفايت.ـ بياْ اًِظإًٛيت اًفسديت ٛاجلِانيت فٍ فسع 
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 ـ ئشكاًيت اًِٜغٜم 3

فٙا نٕ االًزتاَ بِا  ٓشأث ُشكٌت اًبعز نٔد اًباظز ُٕ خالي اًػهف اًري جهيشٚ األُت اًِظٌِت، ٓحٌصت نٛص
كٌفٜا بٚ ُٕ اًٜاشباث اًوفاةيت فٍ ُصاي اًهٌّ ٛاًِهسفت ٛاًري يهحرب اًهٔايت بٚ ناُال زئيظا فٍ جلدَ األُت 

 ٛزيادجٙا.

ا فٍ اًظإاي اًسئيع اآلجٍ: نٌى غٜء ُا طبم   فاْ ئشكاًيت اًبعز يِوٕ ظط٘س

 ـ ئًى أي ظد يظاّ٘ فسع اًوفايت فٍ جعلٌم احلاشاث األطاطيت ًٌِصحِو خاضت فٍ ُصاي اًهٌّ ٛاًِهسفت؟

 ـ ُٔٙصيت اًِٜغٜم 4

اجلت ُٕ أشٍ اإلشابت نٌى اإلشكاًيت اًِٜغٜنت، ٛاًٜضٜي ئًى األ٘داف اًِسشٜة طيحّ بعٜي هللا جهاًى ُه
ُٜغٜم اًِداخٌت باجبام ُٔٙصني ِ٘ا: أًِٙض اًحعٌيٌٍ فٍ اًِبعز األٛي اًِحهٌم بِفَٜٙ فسع اًوفايت 
ع اًوفايت فٍ جعلٌم ظاشاث اًِصحِو  ٛاًِخاؾبْٜ بٚ، بئِا اًِبعز اًرآٍ اًِٜطَٜ بدٛز فٛس

 زي.اجبهخ فيٚ أطٌٜب اًؿسيلت اًٜقيفيت، ٛاًِحفسنت نٕ األطٌٜب احلٜا ٛاًري اًهٌِيت

 ـ اًدزاطاث اًظابلت اًيت ٛكفخ نٌٌٙا 5

ع  ًلد جهسع هرري ُٕ اًهٌِاء اًِحلدُني، ٛاًباظرني اًِهاضسيٕ ًٌحطٔيف ٛاًوحابت فٍ ُٜغٜم: اًفٛس
 :٘رٗ بهػٙااًوفاةيت، ُٛا يحهٌم بٙا ُٕ اًِظاةٍ ٛاًلػايا، 

ا فٍ جعلٌم اًحِٔيت االكحطاديت، ًٌباظز: نِ 2 س ُٜٓت، ٍٛ٘ زطاًت ُلدُت ًٌٍٔ ـ اًٜاشباث اًوفاةيت ٛدٛ٘ز
 َ.0225دزشت اًِاشظحري فٍ اًفلٚ ٛأضًٜٚ، باجلاُهت األزدٓيت، كٌيت اًدزاطاث اًهٌيا، طٔت: 

ع اًوفاةيت طبٌٍ اًحِٔيت اًِظحداُت، ًٌباظز: أحِد ضاحل نٌٍ بافػٍ. ٍٛ٘ نبازة نٕ هحاب ؾبو فٍ  0 ـ اًفٛس
 َ.0224ت بدًٛت كؿس، طٔت: اًدٛظت ُٕ كبٍ ٛشازة األٛكاف ٛاًشإْٛ اإلطالُي

ـ اًفسع اًوفاةٍ دزاطت أضًٜيت جؿبيليت، ًٌباظز: غاشي بٕ ُسشد بٕ خٌف اًهحٌيب، ٍٛ٘ نبازة نٕ دزاطت  3
، ناَ:   ٘ـ. 2402ُلدُت ًٌٍٔ دزشت اًِاشظحري فٍ أضٜي اًفلٚ، باًٌِِوت اًهسبيت اًظهٜديت، شاُهت أَ اًلٝس

ع اًوفاةيت 4 ٛأِ٘يحٙا فٍ بٔاء اًِصحِو، ًسشيد زياع زشيد، ٍٛ٘ نبازة نٕ دزاطت ُلدُت ًٌٍٔ دزشت  ـ اًفٛس
 َ.0225اًِاشظحري فٍ اًفلٚ، بدًٛت فٌظؿني، شاُهت أًصاط اًٜؾٔيت، كٌيت اًدزاطاث اًهٌيا، طٔت: 

ع اًوفاةيت طبٌٍ جِٔيت اًِصحِو، ًٌباظز نبد اًباكٍ نبد اًوبري، ٜٛ٘ ُٕ غِٕ  5 طٌظٌت هحاب ـ ئظياء اًفٛس
 َ.0228األُت، بدًٛت كؿس، طٔت: 
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 ـ خؿت اًِٜغٜم 

يِوٕ أْ جحعلم ُهاجلت ُشكٌت اًِٜغٜم، ٛاًٜضٜي ئًى األ٘داف نرب جٜشيو ُٜادٗ فٍ ُلدُت، ُٛعٜزيٕ، 
                                                                                                            ٛخاجِت نٌى أًعٜ اآلجٍ:

 أٛال ـ ُفَٜٙ اًفسع اًوفاةٍ ٛاًِخاؾبْٜ بٚ

يهد ُفَٜٙ فسع اًوفايت ُٕ اًِفا٘يّ اًيت ظكيخ با٘حِاَ هبري ُٕ كبٍ نٌِاء اًٌغت، ٛهرا نٌِاء اًفلٚ 
ٛاالكحطاد، ٓكسا ألِ٘يت اًِفَٜٙ ُٛا ًخٌِٚ ُٕ دالالث، ًٌٜٛكٜف نٌى ظليلت اًِفَٜٙ طٔلَٜ بحهسيفٚ 

 ٛاضؿالظا، ٛذهس أِ٘يحٚ ٛاًهٔايت بٚ، ٛضٜال ئًى اًِخاؾبني بٚ، ٛذًى ُٕ خالي اآلجٍ: ًغت

 ـ جهسيف اًفسع اًوفاةٍ 2

 أ ـ جهسيف اًفسع اًوفاةٍ ًغت ٛاضؿالظا

 ـ جهسيف اًفسع ًغت

اًفسع فٍ اًٌغت يؿٌم نٌى ُهاْ هررية ُٕ ذًى ُا كاًٚ ابٕ فازض: "اًفاء ٛاًساء ٛاًػاد أضٍ ضعٌغ فٌٙا يدي 
، فاًفسع احلص فٍ اًشٍء"اًنٌى   .2حأذري فٍ اًشٍء ُٕ ظص أٛ غرٗي

ٔا٘ا  ٛكاي ابٕ ُٔكٜز: "فسغخ اًشٍء أفسغٚ فسغا، ٛفسغحٚ ًٌحورري أٛشبحٚ ٛكًٜٚ جهاًى )طٜزة أًٓص
ٔاكّ اًهٍِ بِا فسع فٌٙا، ُٕٛ كسأ  3٘ا(ٔاٛفسغ اآليت، ٛيلسأ ٛفّسغٔا٘ا، فِٕ كسأ باًحخفيف فِهٔاٗ: أًُص

 .4باًحشديد فهٌى ٛشٙني"

شآبادي: "اًفسع كاًػسب، اًحٜكيخ، ٛاحلص ُٕ اًشٍء كاًحفسيؼ، ُٕٛ اًلٜض ُٜكو اًٜجس، جِو  ٛكاي اًفرٛي
ع"  .5فساع، ُٛا أٛشبٚ هللا جهاًى كاًِفٛس

جحبهٍ ًوحب اًٌغت يِوٕ أْ أخٌظ فٍ جستيب ُهآٍ اًفسع ئًى: اًلؿو، ٛاحلص، ٛاًحلدًس ٛاإلًصاَ. بيد  ُٕ خالي
 أْ اًِهىن اًٌغٜي األكسب ًٌِهىن االضؿالظٍ ٜ٘: اإلًصاَ. 

 ـ جهسيف اًوفايت ًغت

ٍ ضعٌغ يدي اًوفايت ًغت جؿٌم نٌى ُهاْ أِ٘ٙا: احلْظب، كاي ابٕ فازض: " اًكاف ٛاًفاء ٛاحلسف اًِهحٍ أض
 .6نٌى احلْظب اًري ال ُظزتاد فيٚ، يلاي: هفان اًشٍء يوفيى، ٛكد هفى هفايت ئذا كاَ باألُس"

: هفان ٘را األُس ٛكاي ابٕ ُٔكٜز: "هفى يوفٍ هفايت ئذا كاَ باألُس، ٛيلاي اطحوفيحٚ أُسا فوفآيٚ، ٛيلاي
 .7أي ظظبى"

هفا ـ فٍ اآلجٍ: احلظب، اًلياَ باًشٍء، االطحغٔاء نٕ ُٕ خالي جحبو هحب اًٌغت يِوٕ اطحخالص ُهآٍ ـ 
 اًغري، اًلٔانت باًشٍء، أًِو.
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 غري أْ اًِهىن اًٌغٜي األكسب ُٕ اًِهىن االضؿالظٍ ٜ٘: احلظب، ٛاًلياَ باًشٍء.  

 ب ـ جهسيف فسع اًوفايت اضؿالظا

 ٛال، ٛفسع اًوفايت ذآيا.ئْ ٘را اًِسهب اإلغافٍ اًري زهب ُٕ: فسع، ٛهفايت، ًصهٌٔا ٓهسف اًفسع أ

 ـ جهسيف اًفسع اضؿالظا

 ًلد نسف اًفسع اضؿالظا بهدة جهازيف ُٔٙا: 

ني اًري شاء فيٚ: "ُا يراب نٌى فهٌٚ ٛيهاكب نٌى جسهٚ"  .8ـ جهسيف ئُاَ احلُس

 .9ـ جهسيف اإلُاَ اًساشي اًري شاء فيٚ: "ُا يرَ جازهٚ شسنا نٌى بهؼ اًٜشٜٗ"

 .10اي فيٚ: "ُا يرَ جازهٚ ٛيالَ شسنا بٜشٚ طٜاء ذبخ بدًٌٍ كؿهٍ أٛ قين"ـ جهسيف اًحٙآٜي اًري ك

 ـ جهسيف فسع اًوفايت اضؿالظا

 ًلد نسف ٘را اًِسهب اإلغافٍ بهدة جهازيف أِ٘ٙا: 

ـ جهسيف نٌٍ بٕ ُخِد اجلسشآٍ اًري شاء فيٚ: "ُا يٌَص جٌِو اًِظٌِني ئكاُحٚ ٛيظلـ باكاُت اًبهؼ نٕ 
 .11اًباكني"

ٓكاَ اًدًٕ األٓطازي اًري شاء فيٚ: "ٜ٘ اًٜاشب اًري ُٕ شأٓٚ أْ يراب اآلجْٜ، ٛال يهاب اًحازكْٜ ئذا  ـ جهسيف
 .12أجى بٚ اًبهؼ، ٛئْ ًّ يأث أظد يهاكب اًكٍ"

ُ  أئال أْ اًحهسيف اًري اشحٙس نٌى  ّ يلطد ظطًٜٚ ٙ  ًظٔت األضًٌٜني ٜ٘ جهسيف ابٕ اًظبوٍ اًري شاء فيٚ: "
 .13ئًى فانٌٚ" ُٕ غري ٓكس باًراث

بهد ذهس ٘رٗ اًحهسيفاث أٝز أْ ٘ٔان جهسيفا زاشعا ئٓٚ جهسيف ُخِد طالَ ُدكٜز اًري كاي فيٚ: "ٜ٘ ُا يؿٌب 
 .14فهٌٚ ُٕ ُجِٜم اًِكٌفني، ال ُٕ كٍ فسد نٌى ظدة"

 ُٕ خالي ُا طبم ُٕ اًحهسيفاث يِوٕ أْ ٓظحفيد أُٜزا أِ٘ٙا: 

اًحهسيفاث جشري ئًى أِ٘يت فسع اًوفايت، ٛيحصٌى ذًى باألطاض فٍ اًحوٌيف اًفلٍٙ، ٛكياَ اًٜشٜد  ـ ئْ كٍ
 اًبشسي.

 ـ ئْ ُداز أًكس فٍ فسع اًوفايت يحأطع نٌى ئكاُت اًفهٍ فٍ اًٜاكو بغؼ أًكس ئًى اًفانٍ بهئٚ.

ا جعطٍ ُٕ شٙت اًلياَ باًٜطاةٍ ـ ئْ اًِطٌعت فٍ فسع اًوفايت جحعلم ُٕ شٙت اًلادزيٕ نٌى اًلياَ بٚ، كِ
 اًيت يحٜكف نٌٌٙا اًلياَ باًفهٍ.
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 ـ ئْ اًبهؼ اًري ًخاؾب بحعطٌٍ اًِطٌعت اًِلطٜدة ُٕ فسع اًوفايت ُؿٌم غري ُحهني.

 ـ ئْ اًِهحرب فٍ فسع اًوفايت ٜ٘ أًكس اًكٌٍ اًِحهٌم باًِطاحل اًهاُت اًيت يحٜكف نٌٌٙا اًٜشٜد اًبشسي.

بين نٌى جعطٌٍ اًِطاحل اًهاُت، ُٛبين أيػا نٌى اًٜطيٌت اًِعللت ًٌِطاحل اًهاُت ُٕ ـ ئْ فسع اًوفايت ُ
  باب ُا ال يحّ اًٜاشب ئال بٚ فٜٙ ٛاشب.

 ـ ئْ فسع اًوفايت غري خاص بأُٜز اًهباداث فلـ، بٍ يشٍِ أُٜز اًِهاُالث ٛاًهاداث هرًى.

ع اًوفاةيت 0  ـ أِ٘يت اًفٛس

ع اًوفاياث فٍ  ا كال يحهاْٛ اًٜاظد بخؿابٚ عكٜٓٙا جهىن بِطٌجكٙس أِ٘يت فٛس ت اجلِانت، ٛاجلِانت بانحبا٘ز
ع اًوفاةيت ُؿٌٜبت نٌى اًهَِٜ ًٛساد بٙا ٛشٚ  بٙرا اًفسع، ًوٕ ال يلَٜ بٚ ئال اًبهؼ؛ بٙرا جكْٜ اًفٛس

 اخلطٜص.

ٕ اًحصٜش؛ ألْ ٛفٍ ٘را يلٜي اإلُاَ اًشاؾيب: "ئٓٚ ـ أي اًفسع اًوفاةٍ ـ ٛاشب نٌى اجلٌِو نٌى ٛشٚ ُ
اًلياَ برًى اًفسع كياَ بِطٌعت ناُت؛ فّٙ ُؿٌٜبْٜ بظد٘ا نٌى اجلٌِت، فبهػّٙ ٜ٘ كادز نٌٌٙا 
ْ نٌى ئكاُت اًلادزيٕ، فِٕ كاْ كادزا  ا نٌٌٙا ـ كادٛز ُباشسة، ٛذًى ُٕ كاْ أ٘ال ًٙا ٛاًباكْٜ ـ ٛئْ ًّ يلدٛز

ؿٌٜب بأُس آخس، ٜٛ٘ ئكاُت ذًى اًلادز ٛئشباٗز ِفنٌى اًٜاليت؛ فٜٙ ُؿٌٜب باكاُحٙا، ُٕٛ ال يلدز نٌٌٙا، 
نٌى اًلياَ بٙا، فاًلادز ئذْ ُؿٌٜب باكاُت اًفسع، ٛغري اًلادز ُؿٌٜب بحلديّ ذًى اًلادز؛ ئذ ال يحٜضٍ ئًى 

 .15كياَ اًلادز ئال باإلكاُت ُٕ باب ُا يحّ اًٜاشب ئال بٚ"

ع اًوفاياث فٍ كٜٓٙا جعلم اًلٜة  ٛاألُٕ ًٌِصحِو اًري يظحؿٌو فيٚ اًفسد اًلياَ كِا جكٙس أِ٘يت فٛس
 بٜاشباجٚ اًهئيت، ٛاالُحراي ألٛاُس هللا ٛاشحٔاب ٜٓا٘يٚ.

ٜبت اجلآب ُؿِتٔت  ٛفٍ ٘را يلٜي اًؿا٘س ابٕ ناشٜز: "ُلطد اًشسيهت ُٕ ٓكاَ األُت أْ جكْٜ كٜيت ُ٘س
 .16اًباي"

ع اًهاُت أٛ اً حػأُيت، ُٕ اًٜشٙت اًهٌِيت، يحٜكف نٌٌٙا اًحِوٕ ٛيلٜي ُخِد غياء اًدًٕ اًسيع: "ئْ اًفٛس
ع اًهئيت، فِا ًّ يوٕ ٘ٔان دفام ٛشٙاد، ُٛا ًّ جكٙس دًٛت ئطالُيت آُٔت ذاث طٌؿاْ، ُٛا  ُٕ أداء اًفٛس

 ًّ يحعلم اًهدي باًلػاء ٛفم اًشسيهت اإلًٙيت، ٛ٘ورا.

يطبغ ُحهرزا، بٍ ئْ ظياة اًفسد ٓفظٚ أٛ جِؤٚ فاْ أداء اًفسد ًٌفسع اًهيين ُٕ نبادة أٛ شكاة أٛ ٓعٜ ذًى، كد 
ع اًوفاةيت أٛ  ُٕ احلياة فٍ ظسيت كد ال جكْٜ ُِؤت، ٛبلاء اًدًٕ ٓفظٚ يِوٕ أْ ًكْٜ نسغت ًٌخؿس، فاًفٛس

 .17اًحػأُيت ًٙا ئذْ ٘رٗ األِ٘يت اًهكِى، فيِا يحهٌم بعياة األُت اإلطالُيت ٛاًدًٕ"
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ع اًوفايت اًِِٙ 3  ٌتـ اًهٔايت بفٛس

ع اًوفاةيت اًري اشحغٍ بٙا  ع اًوفاةيت اًيت أٌِ٘ٙا أًاض أًٛى باالشحغاي ُٕ اًفٛس ئْ االشحغاي باًفٛس
ع اًوفاةيت اًيت اشحغٍ بٙا ندد غري كاف، جكْٜ أًٛى باالشحغاي ُٕ اًيت كاَ بٙا ندد  اًبهؼ، كِا أْ اًفٛس

 كاف، ٛ٘ورا.

االشحغاي باًفلٚ ٜٛ٘ فسع هفايت أيػا فٍ بٌد هرث ٛيِرٍ ًٙرا االشحغاي باًؿب ٜٛ٘ فسع هفايت، نٌى 
فلٙاؤٗ ٛكٍ أؾباؤٗ، ظيز يلٜي االُاَ اًغصاًٍ: "كّ ُٕ بٌدة ًيع فٌٙا ؾبيب ئال ُٕ أٍ٘ اًرُت، ٛال ًصٜش 
ْ نٌى نٌّ اًفلٚ،  كبٜي شٙادجّٙ فيِا يحهٌم باألؾباء فٍ أحكاَ اًفلٚ، ذّ ال ٓٝس أظدا يشحغٍ بٚ، ٛجٙاجٛس

، هيف ًسخظ فلٙاء اًدًٕ فٍ االشحغاي بفسع هفايت كد كاَ بٚ جِانت، ٛئِ٘اي ُا ال كاةّ )...( فٌيخ شهسي
  .18بٚ"

ُٕٛ أشٍ أْ جكْٜ ٘ٔان نٔايت باًٜاشباث اًوفاةيت اًيت ًّ يحهاؾٙا أًاض باًشكٍ اًِؿٌٜب أٝز أٓٚ ُٕ 
اًِهسفيت ٛاالكحطاديت اًٜاشب نٌى اًدًٛت اًحدخٍ فٍ اطحرِاز اًِٜا٘ب ٛجٜشٌٙٙا ٓعٜ احللٜي اًهٌِيت ٛ

 ٛاًطٔانيت ٛاإلنالُيت )...( بٙرا جظد ظاشت اًِجِو ُٕ كٍ اجلٜآب.

ٛفٍ ٘را اًِهىن يلٜي اإلُاَ اًشاؾيب: "ئْ ُٜا٘ب أًاض ُخحٌفت، ٛكدزتّٙ فٍ األُٜز ُخحٌفت ُحبائت، 
ام، ٛاًٜاشب أْ ًسبى كٍ فٙرا كد جٙيأ ًٌهٌّ، ٛ٘را ًئلدازة ٛاًسياطت، ٛذًى ًٌطٔانت أٛ اًصزانت، ٛ٘را ًٌطس 

 .19اُسب ًِا جٙيأ ًٚ؛ ظىت ًربش كٍ ٛاظد فيِا غٌب نٌيٚ، ُٛاي ئًيٚ ُٕ جٌى اخلؿـ"

 ـ اًِخاؾبْٜ بفسع اًوفايت 4

ًلد اخحٌف األضًٌْٜٜ فٍ اًِؿٌٜب بفسع اًوفايت، ٍ٘ جٌِو اًِكٌفني، أٛ بهػّٙ؟ نٌى أزبهت أكٜاي ٍ٘ 
 نٌى أًعٜ اآلجٍ:

أْ اخلؿاب ُٜشٚ ئًى اجلٌِو، ٛيظلـ بفهٍ ٛاظد، ٛ٘را ُر٘ب جِٜٙز األضًٌٜني، ٛظصحّٙ  اًلٜي األٛي ـ
 فٍ ذًى:

 .20أ ـ أْ اًهلاب يهّ جِيهّٙ، ئذا جسكٜٗ ئجِانا، ٛئِٓا يهّ اًهلاب ًهَِٜ اًٜشٜب

هاًى: اآليت، ٛكًٜٚ ج 21ب ـ قا٘س ُهكّ اآلياث اًلسآٓيت، ُرٍ كًٜٚ جهاًى: )كاجٌٜا اًرًٕ ال ًُْٜٜٔ باهلل(
ا خفافا ٛذلاال ٛشا٘دٛا(  اآليت. 23اآليت، ٛكًٜٚ جهاًى: )كآٜا ال يحٔاْٜ٘ نٕ ُٔوس فهٌٜٗ( 22)آفٛس

 .24س ـ جهرز خؿاب اًِصٜٙي؛ ألْ اًشازم ال ًخاؾب اًِصٜٙي

َ اًرتشٌغ بال ُسشغ  .25د ـ اًفساز ُٕ ًٛص

اًِيخ، ٛاًطالة نٌيٚ،  ٛفٍ ٘را يلٜي اإلُاَ اًشافهٍ ُسشعا ُر٘ب اجلِٜٙز: " ظم نٌى أًاض غظٍ
ٛدفٔٚ، ال يظو ناُحّٙ جسهٚ، ٛئذا كاَ بٚ ُٕ فيٚ هفايت أشصأ نّٔٙ ئْ شاء هللا جهاًى، ٜٛ٘ باجلٙاد نٌٌّٙ، 



 

 
 نبد االظد اًربئطٍد.
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أال يدنٜٗ، ٛئذا آحدب ُّٔٙ ُٕ يوفٍ أًاظيت اًيت ًكْٜ فٌٙا اجلٙاد أشصأ نّٔٙ، ٛاًفػٍ ألٍ٘ اًٜاليت برًى 
 .26نٌى أٍ٘ اًحخٌف"

ٜطٍ بهد ُا ذهس ٓظ اًشافهٍ اًِحلدَ " ٛاحلصت ًٚ ُٕ شٙت أًكس، أْ كٜٓٚ نٌى اجلٌِو ٛكاي احلظٕ اًٌ
ٚ أْ ئدب ئًيٚ اجلٌِو ظىت ًعطٌٜٗ، أٛ يظبم ئًٌّٙ بهػّٙ فيظحغٜٔا بٚ"  .27أدنى ًٜكٜنٚ ئذ ُٕ الُش

ًبيػاٛي، أْ اخلؿاب ُٜشٚ ئًى بهؼ غري ُهني، ٛ٘را كٜي جاس اًدًٕ اًظبوٍ، ٛاًساشي، ٛا اًلٜي اًرآٍ ـ
ٛئًى ٘را أشاز اًساشي كاةال: " األُس ئذا جٔاٛي جِانت، فاُا أْ يحٔاًّٛٙ نٌى طبٌٍ اجلِو، أٛ ال نٌى طبٌٍ 
اجلِو، فاْ جٔاًّٛٙ نٌى طبٌٍ اجلِو، فلد ًكْٜ فهٍ بهػّٙ شسؾا فٍ فهٍ اًبهؼ، هطالة اجلِانت، ٛكد 

 ت.اآلي 28ال ًكْٜ هرًى كِا فٍ كًٜٚ جهاًى: )ٛأكيِٜا اًطالة(

ع اًوفاياث، ٛذًى ئذا كاْ اًفسع ُٕ ذًى اًشٍء ظاضال بفهٍ اًبهؼ  أُا ئذا جٔاٛي اجلٌِو، فرًى ُٕ فٛس
كاجلٙاد، ٛاًري اًغسع ُٔٚ ظساطت اًِظٌِني، ٛئذالي اًهدٛ، فِىت ظطٍ ذًى باًبهؼ ًّ يٌَص اًباكني، 

 أجٍ:، ٛكد اظحض ٘إالء بِا ي29ٛانٌّ أْ اًحكٌيف فيٚ ُعطٜي نٌى اًكٕ اًغاًب"

 .30ـ أٓٚ ًٜ جهٌم باجلٌِو ًِا طلـ ئال بفهٍ اًكٍ، ُو أٓٚ يوحفى بعطًٜٚ ُٕ اًبهؼ األٛي

 ـ كِا اظحصٜا باآليحني اًلسآٓيحني: اًرآٍ

ف( ْ باًِهٛس  ، اآليت.31أ ـ كًٜٚ جهاًى: )ًٛحوٕ ُٔكّ أُت يدنْٜ ئًى اخلري ٛيأُٛس

ف ٛأًٍٙ نٕ أًِوس،  ئذا كاَ بٚ بهؼ غري ُهني طلـ اًؿٌب نٕ اآلخسيٕ، فاآليت داًت نٌى أْ األُس باًِهٛس
 ٛئِٓا طلـ اًؿٌب حلطٜي اًِلطٜد.

 اآليت. 32حفلٜٙا فٍ اًدًٕ(يب ـ كًٜٚ جهاًى: )فٌٜال ٓفس ُٕ كٍ فسكت ُّٔٙ ؾاةفت ً

 ٛكد أشيب نٕ ٘رًٕ اآليحني: 

ُصٌبا نٌى اآليت األًٛى: "ٍ٘ نٌى خالف األضٍ ًرًى ٛشب جأٛيٌٙا، بأْ فهٍ اًبهؼ  أ ـ كاي اًهسبٍ اًٌٜٗ
 .33ُظلـ اًٜشٜب نٌى اجلٌِو، ًحٜافم األضٍ، ال ُا خاًف األضٍ، ٛأُوٕ زشٜنٚ ئًيٚ باًحأًٍٛ، ٛشب جأٛيٌٚ"

ٍ أْ ًكٜٜٓا ّ٘ ب ـ كِا أشاب احلظٕ اًٌٜطٍ نٕ اآليت اًرآيت كاةال: "ئْ اًؿاةفت أًافسة فٍ اآليت ًعحِ
اًِكٌفْٜ باًحفلٚ، ًٛعحٍِ أْ ًكٜٜٓا ّ٘ اًِظلؿْٜ ًٌٜشٜب نٌى أًاض، ٛئذا اظحٍِ األُسيٕ، ٛشب حٍِ 
اآليت نٌى اًرآٍ، جِها بني دًيٌٙا اًداي نٌى اًٜشٜب نٌى اًكٍ، ٛبني دًٌٍ اآليت، فاْ جأٛيٌٙا نٌى االظحِاي 

 .34رآٍ ًٜشب ذبٜجِٙا ُها فٜٙ أًٛى"األٛي ًٜشب طلٜؽ أظد اًدًيٌني، ٛجأٛيٌٙا نٌى اً

كِا ال يفٜجين أْ أشري ئًى زأي اإلُاَ اًشاؾيب فٍ ٘را اًباب نٔد ُا كاي: ئْ فسع اًوفايت ُخاؾب ًٌجٌِو، 
ًوٕ ئذا كاَ بٚ اًبهؼ طلـ اإلذّ نٕ اًباكني، ٛ٘را بعظب اًكٌٍ ال اجلصئٍ، أُا بعظب اجلصئٍ فاْ اًؿٌب 

 .35ًٌلياَ برًى اًفهٍ ًٛيع نٌى اجلٌِوُٜشٚ ًٌبهؼ اًري فيٚ أٌ٘يت 
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ني ٓلال اًلٜي اًراًز ـ  أْ اخلؿاب ُٜشٚ ئًى ٛاظد ُهني نٔد هللا جهاًى، ُصٜٙي نٔدٓا ٛ٘را كٜي ئُاَ احلُس
 .36نٕ اإلُاَ اًباكالٍٓ

 كاي ُعب اًدًٕ ُبؿال ًٙرا اًسأي: " ٛأُا اًلٜي بأٓٚ ٛاشب نٌى ٛاظد ُهني نٔد هللا غري ُهٌَٜ نٔدٓا، فٌّ
 .37ال ًكْٜ اًِكٌف ناًِا بِا كٌف بٚ" يطدز ُِٕ يهحد بٚ، ٛبؿالٓٚ بني، فآٚ يٌَص أْ

أْ اخلؿاب ُٜشٚ ًبهؼ ُهني، ّٛ٘ اًِشا٘دْٛ ًفسع اًوفايت، ُرٍ ضالة اجلٔاشة، فآٙا جصب  اًلٜي اًسابو ـ
يلٜي بٜشٜب ضالة  نٌى ُٕ شا٘د٘ا، فاذا ٓكسجا ئًى ظليلت ٘را اًلٜي، فآٚ كٜي اجلِٜٙز؛ ألْ اجلِٜٙز ال

 .38اجلٔاشة نٌى كٍ أظد، ٛفٍ ٘را اًِهىن يلٜي ضاظب اًٙدايت: " ئْ طبب ٛشٜب ضالة اجلٔاشة شٜٙد٘ا"

 ٛاًِهحِد ُٕ اخلالف ٜ٘ اًِر٘ب األٛي اًلاةٍ بأْ فسع اًوفايت يحهٌم باجلٌِو ًوٕ يظلـ بفهٍ اًبهؼ. 

خلؿاب باألحكاَ اًشسنيت أْ ًكْٜ ناُا ال ًخحظ ٛاًدًٌٍ نٌى ذًى )باإلغافت ئًى ُا جلدَ( أْ األضٍ فٍ ا
بِكٌف دْٛ ُكٌف ًهدَ ُٜشب اًحخطيظ، ٛاآلياث اًداًت نٌى كْٜ فسع اًوفايت نٌى اًكٍ شازيت نٌى ٘را 

 .39األضٍ

 ذّ ئْ اخلالف اًظابم جرتتب نٌيٚ آذاز ُٕ ذًى: 

ب اجلِٜٙز، ئال أْ اخلؿاب ُٜشٚ ـ أْ ُٕ قٕ أٛ نٌّ أْ غرٗي كاَ باًٜاشب اًوفاةٍ طلـ نٔٚ اًؿٌب نٌى ُر٘
 ئًيٚ، بخالف اًِر٘ب اًرآٍ اًري ًٝس بأْ اخلؿاب ال ًٜشٚ ئًيٚ.

ـ كِا أْ اًِكٌف ئذا قٕ أٛ نٌّ أْ غرٗي ًّ يلّ باًٜاشب اًوفاةٍ فاْ اخلؿاب ًٜشٚ ئًيٚ نٌى اًِر٘ب اًرآٍ، 
 ًٛصب نٌيٚ اًفهٍ نٌى اًِر٘ب األٛي؛ ألْ اخلؿاب يحهٌم بٚ كبٍ ذًى.

ٛباًِراي يحػغ اًِلاي أهرث: أْ ُٕ نٌّ بٜشٜد ُٔوس ٛشى ٍ٘ كاَ بحغٌرٗي أظد أٛ ال؟ فاذا كٌٔا باًِر٘ب األٛي ـ 
فآٚ ًصب نٌيٚ اًظهٍ؛ ظىت يحبني ًٚ ظليلت األُس، ٛال يظلـ نٌيٚ اًؿٌب بِصسد اًشى؛ ألْ اًؿٌب يحهٌم بٚ 

اًِعلم ال يظلـ باًشى، ٛئذا كٌٔا باًِر٘ب نٌى طبٌٍ اًحعلٌم، بٔاء نٌى اًلاندة اًيت جلٜي: ئْ اًٜاشب 
اًرآٍ اًري ٜ٘ ُر٘ب: اًساشي ٛابٕ اًظبوٍ ٛاًبيػاٛي ٛغريّ٘، فاْ اًظانٍ ال ًصب نٌيٚ اًحعلم ُٕ 

 األُس، اطحٔادا ئًى ُا جلسز نٔدّ٘ ُٕ أْ اًؿٌب غري ُٜشٚ ًٌكٍ.

ع اًوفايت فٍ جعلٌم ظاشاث اًِصحِو اًهٌِيت  ذآيا ـ دٛز فٛس

ع اًوفايت، اًهٍِ نٌى جعلٌم اًِطاحل اًهاُت ًؤلُت اإلطالُيت، ٛطد ئْ ُٕ  أّ٘ اًِلاضد اًيت شاءث بٙا فٛس
زياجٙا، طٜاء جهٌم األُس باحلياة اًدئيت، أٛ اًحهٌيِيت، أٛ االشحِانيت، أٛ اًظياطيت، أٛ  ظاشياجٙا ٛغٛس

ا ُٕ اًِصاالث، ًٛشظانت اًِٜغٜم أهحف ع اًهظوسيت، أٛ االكحطاديت، ٛغر٘ي ٍ بأِٜٓذس ُٕ ٘رٗ اًفٛس
 اًوفاةيت، ُٕ باب جلديّ األّ٘ نٌى اًِّٙ، ٛجلديّ ُا ٜ٘ أهرث ُطٌعت نٌى ُا دْٛ ذًى.
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 ٚ بانحباٗز فسع هفايتٌـ اال٘حِاَ بؿٌب اًهٌّ ٛجخِ 2

جهد كيِت اًهٌّ ُٕ اًليّ اًيت ظكيخ با٘حِاَ أًاض كديِا ٛظديرا؛ ًِا ًٌهٌّ ُٕ أِ٘يت باًغت فٍ ظياة 
 ض، طٜاء جهٌم األُس بِطاحلّٙ اًدئيت أٛ اًدٌٜٓيت.أًا

 أ ـ أِ٘يت اًهٌّ فٍ ظياة أًاض

ئْ ُسهصيت اًهٌّ فٍ أي ٓٙػت أُس ُلؿٜم بٚ شسنا ٛنلال؛ ظيز ئٓٚ ال ٓٙػت بدْٛ نٌّ، ٛال دًٕ بدْٛ نٌّ، 
نٕ ُزياْ شسنٍ يهٌٍ  ٛال جِٔيت بدْٛ نٌّ، بٍ ال ظياة باًِهىن احلػازي ئال باًهٌّ ٛاًِهسفت، فاًهٌّ نبازة

بٚ هللا جهاًى أكٜاُا ٛيػو بٚ آخسيٕ، فِٕ أزاد احلطٜي نٌى اًِكآت اًسفيهت، فِا نٌيٚ ئال االشحغاي بؿٌب 
 اًهٌّ اًري ٜ٘ ُرياد أًبٜة، ٛجهٌيِٚ هرًى.

 اآليت. 40ٛفٍ ٘را اًِهىن يلٜي هللا جهاًى: )ًسفو هللا اًرًٕ آُٜٔا ُٔكّ ٛاًرًٕ أٛجٜا اًهٌّ دزشاث( 

ِا، ٛأٛزثٜا  ٛيلٜي اًسطٜي ضٌى هللا نٌيٚ ٛطٌّ: )ئْ اًهٌِاء ٛزثت األٓبياء، ٛئْ األٓبياء ًّ ًٜزثٜا دئازا ٛال د٘ز
 .41اًهٌّ، فِٕ أخرٗ أخر بعل ٛافس(

 .42ٛيلٜي ضٌى هللا نٌيٚ ٛطٌّ أيػا: )ُٕ ًسد هللا بٚ خريا يفلٙٚ فٍ اًدًٕ( 

ت اًهٌِاء، فٍٙ هررية ُٔٙا ُا كاًٚ ابٕ اًليّ زحِٚ هللا أُا أكٜاي اًهٌِاء فٍ فػٍ اًهٌّ ٛؾالبٚ،  ُٛزًن
جهاًى: "فيا ًٙا ُٕ ُستبت ُا أنال٘ا، ُٛٔلبت ُا أشٌٙا ٛأطٔا٘ا أْ ًكْٜ اًِسء فٍ ظياجٚ ُشغٜال ببهؼ 
أشغاًٚ، أٛ فٍ كرٗب كد ضاز أشالء ُحِصكت، ٛأٛضاال ُحفسكت، ٛضعف ظظٔاجٚ ُزتايدة، جٌِى فٌٙا احلظٔاث 

ٛأنِاي اخلري ُٙداة ئًيٚ ُٕ ظيز ال ًعحظب، جٌى ٛهللا اًِكاَز ٛاًغٔاةّ، ٛفٍ ذًى فٌيحٔافع  كٍ ٛكخ،
 .43اًِحٔافظْٜ، ٛنٌيٚ ًعظد احلاطدْٛ، ٛذًى فػٍ هللا ًإجيٚ ُٕ يشاء ٛهللا ذٛ اًفػٍ اًهكيّ "

ٓا باإلخالص ٛاًهٍِ، ٛفٍ ٘را ا ًشسؽ يلٜي اإلُاَ غري أْ اًهٌّ أًافو فٍ اًدٓيا ٛاآلخسة ٜ٘ ُا كاْ ُلٛس
اًِعدد اخلؿيب اًبغدادي زحِٚ هللا جهاًى: "ذّ ئٍٓ ُٜضيى يا ؾاًب اًهٌّ باخالص أًيت فٍ ؾٌبٚ، ٛئشٙاد 
أًفع نٌى اًهٍِ بِٜشبٚ، فاْ اًهٌّ شصسة، ٛاًهٍِ ذِسة، ًٛيع يهد ناًِا ُٕ ًّ يوٕ بهٌِٚ ناُال، ٛكٌٍ 

 .44اًهٌّ ٛاًد ٛاًهٍِ ًُٜٜد، ٛاًهٌّ ُو اًهٍِ "

ع اًوفاةيت ئًى كظِني، بانحباز اًِطٌعت اًدئيت ذّ  ئْ أًاقس فٍ هحب اًفلٙاء ًصدّ٘ يلظِْٜ اًفٛس
ٛاًِطٌعت اًدٌٜٓيت، خالفا ًئلُاَ اًغصاًٍ اًري كظِٙا ئًى ذالذت أكظاَ، ٛاًري ًِٙٔا فٍ ٘را اًباب ٜ٘ 

 اًحلظيّ اًرٔاةٍ اًري طيحّ جفطيٌٚ فٍ اآلجٍ:

 أًكس ئًى اًِطٌعت اًدئيتب ـ اال٘حِاَ بؿٌب اًهٌّ ب

ع األنياْ اًري يأذّ االٓظاْ برتهٚ أٛ اًحٙاْٛ فٍ  ًلد كسز اًهٌِاء أْ اًهٌّ اًشسنٍ ُٔٚ ُا ٜ٘ ُٕ فٛس
ؾٚ، ٛأزكاْ اإلطالَ ٛفساةػٚ، ُٛهسفت احلالي ٛاحلساَ، فآٙا جحهٌم  ؾٌبٚ، ُرٍ ُهسفت أزكاْ اإليِاْ ٛشٛس

 .45ى هللا نٌيٚ ٛطٌّ: "ؾٌب اًهٌّ فسيػت نٌى كٍ ُظٌّ"ٛفٍ ٘را يلٜي اًسطٜي ضٌ ،بعياة كٍ فسد
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ع اًوفايت، ٜٛ٘ ُا أٛشبٚ اًشازم نٌى اًكافت ًِطٌعت دئيت،  ُرٍ االشحغاي بعفل اًلسآْ ُٛٔٚ ُا ٜ٘ ُٕ فٛس
، ٛنٌُٜٚ، ٛأظاديز زطٜي هللا ضٌى هللا نٌيٚ ٛطٌّ ٛفلٙٙا ٛنٌُٜٙا، ٛئكاُت اًربا٘ني  اًوسيّ، ٛجفظرٗي

شٜد هللا جهاًى، ٛاحلصض اًداُغت نٌى ئذباث أًبٜاث، ٛاالشحٙاد فٍ اطحخساس األحكاَ اًلاؾهت نٌى ٛ
اًشسنيت ُٕ األدًت اًحفطيٌيت؛ هٍ يظحليّ أُس االشحٙاد ٛاًفحٜٝ، فٙرٗ دزشت ُٕ اًهٌّ ال جطٍ ئًٌٙا ناُت 

 أًاض، بٍ جعحاس ئًى خاضت ُّٔٙ.

اًشسنٍ بني أًاض، ٛجهٌيِٚ ًٌٔاشتت، ًِا فٍ ذًى  ُٕٛ أشٍ ُٜاضٌت اًظري البد ُٕ اًهٍِ نٌى ٓشس اًهٌّ
 ُٕ خري اًدازيٕ.

ٛفٍ ٘را اًِهىن يلٜي ابٕ اًليّ زحِت هللا نٌيٚ: "ٛأضعاب ٘رٗ اًِستبت يدنْٜ نكِاء فٍ ٌُكٜث اًظِاء، 
كِا كاي بهؼ اًظٌف: ُٕ نٌّ ٛنٍِ ٛنٌّ، فرًى يدنى نكيِا فٍ ٌُكٜث اًظِاء، ٛ٘إالء ّ٘ اًهدٛي 

 .46ٍ زطٜي هللا ضٌى هللا نٌيٚ ٛطٌّ ًّٙ"ظلا، بحهدً

هحرب ُٕ اًٜاشباث اًوفاةيت اًيت يظحٜشب نٌى األُت االًزتاَ يجأهيدا ًِا طبم فاْ ؾٌب اًهٌّ ٛجهٌيِٚ ًآلخسيٕ 
بٙا، يلٜي اإلُاَ اًظسخظٍ: "فأداء اًهٌّ ئًى أًاض فسع هفايت ئذا كاَ بٚ اًبهؼ طلـ نٕ اًباكني 

ء اًشسيهت ٛكْٜ اًهٌّ ُعفٜقا بني أًاض بأداء اًبهؼ، ٛئْ اُحٔهٜا ُٕ ذًى حلطٜي اًِلطٜد، ٜٛ٘ اظيا
 .47ظىت آدزض شٍء بظبب ذًى كآٜا ُشرتهني فٍ اًِأذّ"

أُا ئْ فسؾٔا فٍ ؾٌب اًهٌّ اًشسنٍ ٛجهٌيِٚ، فٔكْٜ كد فسؾٔا فٍ اًشسيهت، ًرا ٓصد اًهص بٕ نبد اًظالَ 
 .48يلٜي: "ٛكد دًخ كٜاند اًشسيهت نٌى أْ ظفل اًشسيهت فسع هفايت فيِا شاد نٌى اًلدز اًِحهني"

 س ـ اال٘حِاَ بؿٌب اًهٌّ بأًكس ئًى اًِطٌعت اًدٌٜٓيت

ا فسع هفايت، فاْ جهٌّ ٛجهٌيّ باكٍ ئذا كاْ احلديز فيِا  طبم نٕ جهٌيّ ٛجهٌّ اًهٌَٜ اًشسنيت بانحبا٘ز
، ُرٍ نٌّ اًؿب ٛأًِافو اًيت البد ُٔٙا فٍ ئكاُت اًدٓيا اًهٌَٜ اًدٌٜٓيت أًافهت، اًيت جخدَ اًِطاحل اًهاُت،

ا، فٍٙ ٛاالكحطاد ٛاًٙٔدطت ٛاًكِياء ٛاحلظاب ٛاًطيدًت ٛاًصزانت ٛاإلنالَ ٛاالجطاي ٛاال شحِام ٛغر٘ي
ع اًوفاةيت اًيت بٜاطؿحٙا جظحؿٌو األُت جٜفري اهحفاةٙا اًراجٍ، ذًى أْ األُت ال جظحؿٌو أْ  هرًى ُٕ اًفٛس

ع اًوفاةيت، نٌى أطاض أٓٙا ُِا ال يحّ اًٜاشب ئال بٚ فٜٙ ٛاشب.  جعيا ظياة هسيِت ئال بٙرٗ اًفٛس

رياْ ٛكؿازاث ٛطفٕ، ٛاًهٍِ نٌى جؿًٜس إًِٙ ٛاحلسف ُٕٛ ذًى أيػا اال٘حِاَ باًطٔاناث اًِخحٌفت ُٕ ؾ
زياث اًهيش، ٛغري ذًى ُِا ًعحاشٚ أًاض فٍ ظياجّٙ؛ بغيت جعلٌم  ٛاخلرباث اًِحٜٔنت خاضت ُا يحهٌم بػٛس

 اًغراء ٛاًٌِبع ٛاًِظوٕ. 

ع اًري يراب بٙرا ًكْٜ جهٌّ ٘را أًٜم ُٕ اًهٌَٜ ًيع ُٕ باب اًِظحعب أٛ اًِباط، ٛئِٓا ٜ٘ ُٕ باب اًفس 
 اًِظٌّ نٌى فهٌٚ ٛيهاكب نٌى جسهٚ ئذا ًّ جحعلم اًوفايت؛ ًِا فيٚ ُٕ ُطٌعت ناُت ًٌٔاض.

ٛ٘را اًلظّ ال يلٍ أِ٘يت نٕ اًلظّ األٛي، بٔاء نٌى أْ اًشسيهت شاءث حلفل ُطاحل أًاض فٍ اًهاشٍ 
 ٛاآلشٍ.
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ِا فسع هفايت ـ اًهٔايت باًِإطظاث 0  ٛأًِا٘ض بانحبا٘ز

ع اًوفاةيت ال يِوٕ أْ جٜفس احلاشاث األطاطيت ًٌِصحِو ئال ئذا كآخ ٘ٔان نٔايت ُِا ٜ٘ ُ هٌَٜ أْ اًفٛس
خاضت باًبٔياث اًحعحيت ًٌصاُهاث ٛاًِها٘د ُٛساهص اًبعز، باإلغافت ئًى اال٘حِاَ بأًكّ اًحدزيظيت ُٕ 

 جٌِو شٜآبٙا.

 أ ـ ئكاُت اجلاُهاث ٛاًِها٘د اًهٌِيت 

اجلاُهاث ٛاًكٌياث ٛاًِها٘د اًهٌِيت ُٛساهص اًبعز اًهٌٍِ فٍ جٌِو اًحخططاث ٛاًيت ئْ اال٘حِاَ باكاُت 
يِوٕ أْ يحخسس ُٔٙا اًفليٚ اًِصحٙد ٛاًِٙٔدض ٛاًؿبيب ٛاإلنالٍُ ٛاحللٜكٍ ٛغري ذًى ُٕ اًحخططاث 

، بٔاء نٌى أْ اًلياَ بٙرا اًٜاشب ُظإًٛيت اجلٌِو، ُو اًهٌّ أْ اجلاُهاث ٛاًِها٘د اً هٌِيت فٍ األخٝس
اًبٌداْ اًهسبيت أضبعخ شبٚ ناشصة نٕ جٜفري ظاشاث اًِصحِو اًهٌِيت ًهدة أطباب ُٔٙا: أًلظ اًوبري فٍ 
اًبٔياث اًحعحيت ًٌصاُهاث ٛاًِها٘د، ٛهرا االهحكاف احلاضٍ فٍ ندد ُٕ اجلاُهاث ٛاًِها٘د، باإلغافت ئًى 

ا ُِا ًعحاس  جِسهص اجلاُهاث فٍ ُٔاؾم ُهئت، ٛضٜال ئًى أًلظ احلاضٍ فٍ جصٙزياث اًِخحرباث ٛغر٘ي
 ًٌحصٙزي.

ع هفايت جؿاًب بٙا احلكُٜاث حذّ ئْ جؿًٜس اًبٔيت اًحعحيت ًٌصاُهاث ٛاًِها٘د بِ خٌف أٜٓانٙا كٌٙا فٛس
ِا ُِٕ يظحؿٌو اًحدخٍ، خاضت ئْ كآخ احلكُٜاث ناشصة؛ ظىت ال يٌعم اإلذّ اجلٌِو.    ٛاًلؿام اخلاص ٛغر٘ي

 جٜفري ُٔا٘ض جهٌيِيت طٌيِتب ـ اًهٍِ نٌى 

 ـ أِ٘يت جٜفري ُٔا٘ض جهٌيِيت طٌيِت 

ع اًوفاةيت اًيت جؿِغ األُت ئًى جعليلٙا؛ ًِا ًٙا ُٕ أِ٘يت  يهد االشحغاي بأًِا٘ض اًحهٌيِيت ُٕ اًفٛس
ٌى باًغت فٍ اطحلالي األُت ٛجلدُٙا؛ ًرا ًصب نٌى كٍ ُٕ يشحغٍ بانداد ُٔا٘ض اًرتبيت ٛاًحهٌيّ، أْ ًسهص "ن

ئنداد ٛجؿًٜس أًِا٘ض اًِفيدة ٛاًظٌيِت اخلاًيت ُٕ كٍ أشكاي اًحدخٍ األشٔيب فٌٙا، ٛ٘را يهد ُٕ أٛشب 
اًٜاشباث اًوفاةيت، ًّ جهد جٌى أًِا٘ض ُٕ األكاديٌِني ٛاًرتبًٜني؛ كٜٓٙا جخحظ بصآب اًفوس ٛاًهليدة ألفساد 

اًساظت ًّٙ ٛكخ ئنداد جٌى أًِا٘ض دْٛ اًِصحِو، ًٛصب أْ جظاندّ٘ اًدًٛت فٍ ذًى بحٜفري األُٕ ٛ
 .49اًػغـ نٌٌّٙ ٛفسع اإلُالءاث نٌٌّٙ "

فانداد ُٔا٘ض اًرتبيت ٛاًحهٌيّ ًصب أْ جحّ ٛفم ُٔٙصيت نٌِيت طٌيِت، ذاث ُسشهيت ئطالُيت، ُٕٛ خالي 
 خرباء ئحِْٜ ئًى اًهاًّ اًهسبٍ ٛاإلطالٍُ.

ٓاض أهفاء أاًِسشهيت اإلطالُيت ٓظحؿٌو آٓتر ضٔانت  فاْ جّ ئنداد ُٔا٘ض اًرتبيت ٛاًحهٌيّ نٌى أطاض
ّ ٛأٛؾآّٙ.  يظاِْٜ٘ فٍ جؿًٜس أٓفظّٙ ٛأط٘س

 ـ اًٜكٜف أُاَ اًحدخالث األشٔبيت فٍ ئنداد أًِا٘ض اًحهٌيِيت 
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ع اًوفاةيت اًيت  يهحرب اًدٛد نٌى ُٔا٘صٔا اًحهٌيِت، ٛاًٜكٜف أُاَ اًحدخالث األشٔبيت فٍ ئنداد٘ا ُٕ اًفٛس
 ئذا كاَ بٙا اًبهؼ طلـ اًؿٌب نٕ اآلخسيٕ ئْ جعللخ اًوفايت، ٛئال أذّ اجلٌِو.

ٛفٍ اًِلابٍ ًصب أْ ٓرتن االنحِاد نٌى أًِا٘ض األشٔبيت، ٛٓهحِد نٌى ُٔا٘صٔا األضيٌت، اًٌّٙ اًِفيد 
 ُٔٙا، فال بأض برًى.

 حهددة، أِ٘ٙا:ٛال ًخفى أْ اًحدخالث األشٔبيت فٍ ئنداد ُٔا٘صٔا اًحهٌيِيت ُ 

ؽ اًيت جٔاطبٙا  أ ـ االنحِاد نٌى ـ ُٔكِت آًٌٜظكٜ ـ اًيت جحدخٍ فٍ ئنداد ُٔا٘صٔا اًحهٌيِيت، بفسع اًشٛس
 نٌى اًدٛي اًيت جحلاغى ُٔٙا بهؼ اإلنآاث.

ا ب ـ االنحِاد أيػا نٌى ـ ضٔدٛق أًلد اًدًٍٛ ـ ُٛا يشبٙٚ، اًري يحدخٍ فٍ ئنداد ُٔا٘صٔا اًحهٌيِيت ُلابٍ ُ
ع، ُٛظانداث ٘صيٌت.  يدفهٚ ُٕ كٛس

س ـ االنحِاد هرًى نٌى ـ ُباظراث اًشساهت ـ اًيت جلَٜ بٙا دٛي ـ األٛٛز اًِحٜطؿيت ـ ٛاًيت ُٕ خالًٙا جفسع 
٘رٗ اًدٛي نٌى ندد ُٕ دٛي اًهاًّ اًراًز جغٌري ُٔا٘صٔا اًحهٌيِيت، ُلابٍ أًِغ أٛال، ٛاًشساهت ذآيا. ُٛا 

 زة نٕ غيؼ ُٕ فيؼ.ذهس ُٕ أُرٌت ٜ٘ نبا

اث اًيت  هرتع طبيٌٚ فٍ اًحلدَ ٛاالشد٘از ُٛٔافظت اًدٛي جبٙرا يظحؿٌو اًِصحِو أْ ًعٍ اًِشاكٍ ٛاألُش
 اًِحلدُت.  
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 خاجِت

ع اًوفاةيت ا فٍ جعلٌم احلاشاث  بهد ٘را االطحهساع اًٜشزي ًٙرٗ اًٜزكت اًهٌِيت اًِٜطُٜت: باًفٛس ٛدٛ٘ز
 األطاطيت ًٌِصحِو، ظاشت اًهٌّ ِٜٓذشا، يكٙس ًٔا جٌِت ُٕ أًحاةض ٛاًِلرتظاث اًيت ٍ٘:

 أٛال ـ أّ٘ ٓحاةض اًبعز

ا، ٛكد يٌعم جازهٚ اًرَ ٛاًٌَٜ بٜشٚ.   ـ اًفسع نبازة نِا ؾٌب اًشسم فهٌٚ ؾٌبا شاُش

ا ُا كٌٍ  ع اًوفايت أشٙ٘س ُ  ـ ًلد جهددث جهسيفاث فٛس  ّٙ يلطد ظطًٜٚ ُٕ غري ٓكس باًراث ئًى فانٌٚ.فيٚ: 

ع اًوفايت فٍ كٜٓٙا جٙحّ بِطٌعت اجلِانت، ٛجعلم اًلٜة ٛاألُٕ ًٌِصحِو اًري يظحؿٌو  ـ جكٙس أِ٘يت فٛس
 بٚ اًفسد اًلياَ بٜاشباجٚ اًهئيت.

ع اًوفاةيت اًيت أٌِ٘ٙا أًاض، خاضت ُا يحهٌم باجل آب اًهٌٍِ ٛاالكحطادي ـ كِا ئبغٍ اًرتهزي نٌى اًفٛس
 ٛاًحِٜٔي.

ا: أْ اخلؿاب ُٜشٚ  ع اًوفاةيت نٌى أكٜاي أقٙ٘س ـ ًلد اخحٌف األضًٌْٜٜ فٍ جعديد جهٌم اخلؿاب فٍ اًفٛس
 جلٌِو أًاض، ًوٕ ئذا كاَ بٚ اًبهؼ، ٛجعللخ اًوفايت طلـ اًؿٌب نٕ اجلٌِو.

زيا فٍ جلدَ اًِصحِهاث ٛزكٌٙا؛ ظيز ئٓٚ  ال ٓٙػت بدْٛ نٌّ، ٛال جِٔيت بدْٛ نٌّ، ٛال ـ يهد اًهٌّ أُسا غٛس
 جدًٕ بدْٛ نٌّ، ُٕٛ ذّ ال ظياة بدْٛ نٌّ.

 ـ دنٜة اإلطالَ ئًى ؾٌب اًهٌّ اًوفاةٍ طٜاء اًِحهٌم باًِطٌعت اًدئيت أٛ اًِطٌعت اًدٌٜٓيت نٌى ظد طٜاء.

ُها٘د جٜاهب ـ ؾٌب اًهٌّ ُحٜكف نٌى جٜفري ُجِٜنت ُٕ األدٛاث أِ٘ٙا: ئكاُت ُدازض ٛشاُهاث ٛ
 اًهطس، ذّ اًهٍِ نٌى جٜفري ُٔا٘ض جهٌيِيت طٌيِت.

 ذآيا ـ أّ٘ ُلرتظاث اًبعز

ع اًوفاياث، ٛجؿبيلٙا فٍ  ـ أكرتط نٌى اًباظرني فٍ ُصاي اًفلٚ اإلطالٍُ ئٓصاش دزاطاث ٛبعٜد فٍ فٛس
 ُصاي ُٕ اًِصاالث احلٌٜيت ٛاًيت األُت فٍ أُع احلاشت ئًٌٙا.

نٌى اًبٜٔن اإلطالُيت، ٛهرا اًشسكاث االطحرِازيت ٛاإلٓحاشيت، أْ جخطظ شصءا ُٕ زؤٛض ـ أٝز أٓٚ ُٕ اًٜاشب 
زياث  ع اًوفاياث، خاضت ُا يحهٌم باًػٛس أُٜاًٙا فٍ اطحرِاز ٛجًٍِٜ بهؼ أًِحصاث اًِحهٌلت بفٛس

 ٛاحلاشياث.
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 .27َ، ص: 0223ٖ/2404
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 .322ـ ُخِد غياء اًدًٕ اًسيع، أًكسياث اًظياطيت اإلطالُيت، ُوحبت اًرتاد، اًؿبهت اًظابهت، اًلا٘سة ُطس، ص:  17
 .2/35َ، 2994ٖ/2424ـ أبٜ ظاُد اًغصاًٍ، ئظياء نٌَٜ اًدًٕ، جعلٌم أبٍ ظفظ، داز احلديز، اًلا٘سة ُطس، طٔت:  18

 ، بحطسف.2/285ـ أبٜ ئطعاق اًشاؾيب، ُسشو طابم،  19
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 ٍ٘ ج٩٤إظعت  ئدجسة ج٤ىٜخ

 (ج٤٭٩ىرس ج٤يابا٬ٍ)

 1 ظ٩اط ب٥ّيذ  د.                                                                                                                                                                          

 

 :٥٨خق

ج٤ىٜخ ب٭صاط ٍ٘ د٬يا جالدجسة وجال٩ِا٣؟ ج٫  جح٩عىس جؼكا٤يت هزه ج٤ذسجظت ظى٣: ٨ا ج٩٤بادئ ج٩٥ّ٤يت الدجسة
ج٤هذٗ ج٤شئيعٍ ٤هزه ج٤ذسجظت  هى جٝذي٪ ٨ٝاسبت  جع٥ي٥يت ظى٣ جدجسة ج٤ىٜخ ٨ٮ جش٦ جإلظحّذجد ٩٤عحٝب٦ 
ت" ج٤زي أدى ج٤ى ؼّىس جال٘شجد بّذ٧ جألسيعيت  ٨إ٠ذ ووجلغ.جك٩ٮ أه٩يت ج٤ذسجظت ٍ٘ سجه٭يحها،"ِفش ج٤عِش

٩يت جِح٩ذث ج٤ذسجظت ج٩٤٭هض ج٤ىـٍٙ ج٤حع٥ي٥ٍ ظيز جظحىِبخ ظٝاةٞ ظى٣ ٥٤حخك٪ بأوٜاجه٪.٤هزه جأله
جإلدجسة ج٩٥ّ٤يت ٥٤ىٜخ ٩٨ا ظاِذ ٥ِى ولىط ج٤ّالٜت بني ج٤حع٦ٌ٥ ج٩٥ّ٤ٍ ٥٤ىٜخ وج٤حع٦ٌ٥ ج٩٥ّ٤ٍ ٥٤٭صاط 

ي)أ٨ت ٍ٘ د٬يا جالدجسة.جىـ٥خ ج٤ذسجظت ج٤ى جالظحٙادة ٨ٮ ج٤٭٩ارس ج٤٭اشعت وجش٠زي ججلهىد ٥ِى جال٬ح٩اء جحلماس 
 ٍ٘ جدجسة ج٤ىٜخ. جإلظال٧(  ج٤زي يّىٍ ج٤ذسط 

 .ج٤٭٩ىرس ج٤يابا٬ٍك٩٥اث ٨ٙحاظيت: ج٤ّىج٦٨ ج٤٭ا٩ِت،ج٤ىٜخ، جالدجسة، ج٤ربجا٨ض ج٤زججٍ،

 

Time management in the organization,  

)Japanese model( 

 

Summary 

The problematic of thisstudyaround: What are the scientificprinciples for 

successful time management? The main objective of the studyis to present an 

analyticalapproach on time management in order to prepare for a certain and 

clear future.The importance of the study in itscurrentness, the "age of speed" 

thatled to individuals feeling uncomfortable to control their time. The 

studyadopted the analytical descriptive approach as itabsorbedfacts about the 

scientificmanagement of time, whichhelpedclarify the relationshipbetween the 

scientificanalysis of time and the scientificanalysis of success,The 

studyreached to benefitfromsuccessfulmodels and focus efforts on 

civilization(Nation of Islam) thatgives the lesson 

Keywords: soft factors, time,management, life program, Japanese model 
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 ج٩٤ذسظت ج٥ّ٤يا ٤ألظاجزة بؽاس، ججلضجةش، أظحارة ٨عالشة )أ( 
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 ٨ٝذ٨ت:

بذأ ج١٤رري ٨ٮ جالٜحفادًني ج٩٤ّاـشيٮ يحىشهى٫ باالهح٩ا٧ بذوس ج٤ع٥ىٟ) جإلٜحفاد ج٤ع٥ى٠ٍ( و ج٤ح١ٙري وج٦ّٝ٤ 
وج٤شوط وج٥ٝ٤ب وجىٌيٚ ر٢٤ ٍ٘ ِذة ٨ذجخ٦  وجىبيٝاث ها٨ت  ٍ٘ ٥ِى٧ جإلدجسة) كأظ٥ىب ئإلدجسة با٤ّٝيذة، جالدجسة 

ه٩يت ك٦ هزه ج٩٤ذجخ٦ ٍ٘ ـ٭اِت جٜحفادياث ٨ع٥يت ٨حىىسة با١٩٤ؽىٗ،جإلدجسة با٩٤ٍهش،جإلدجسة باألخالٛ،...(  وأ
-شأط ج٩٤ا٣ ج٤ش٨ضيجحخ٥ق ٨ٮ ؼبغ ج٤هي٩٭ت ج٤شأظ٩ا٤يت ج٤يت ِى٥خ ظزيج ٠بريج ٨ٮ جى٥ّاث جال٬عا٬يت.أًٮ بشص جإلهح٩ا٧ ب

الٛ ، ج٩٤ّ٭ىي أي ج٤ّىج٦٨ ج٤٭ا٩ِت ٍ٘ ـ٭اِت جالدجسة وج٤ح٭ٍي٪ ج٤٭اشغ ٍ٘ ِا٤٪ جال٩ِا٣ وهٍ ٨ح٩ر٥ت ٍ٘:) جألخ
وجِحباسها ٨ٮ ج٩٤كى٬اث ج٩٤إذشة ٍ٘ ج٩٤عحٝب٦ جالٜحفادي ج٤ٝي٪، ج٤رٝا٘ت، ٜيادة ججل٩اِاث ،ئدجسة ج٤ىٜخ...( 

 ج٤يت جٝاط به ٬همت جأل٨٪.وجالشح٩اٍِ وجحلماسي،ب٦ ٨ٮ ج٩٤ىجسد جخلٙيت 

ت ٥ِى  بؽشيت با٨حياص -٥ى٠يت ٬ٍا٧ ج٤ىٜخ باِحباسه ٜاِذة ظئظذى هزه ج٩٤كى٬اث ج٤٭ا٩ِت، ٨ح٩ر٥ت ٍ٘ جش٠ض هزه ج٤ىٜس
ت ٨ٮ ٠رثة جألِباء، ٘ي٩ا ال ًصذ ج٤بّن جآلخش أسيعيت ٥٤حخك٪ بىٜحه  ظيز ج٤بّن ٨ٮ ج٤بؽش يؽّش بأ٫ وٜحه٪ ي٭حهٍ بعِش

٪ أو ه٭اٟ ٨ٮ جألؼخاؿ ج٤زًٮ وٜحه٪ سوجيين ٘يعحؽّشو٫ با٤ر٦ٝ وج٤حؽاؤ٧ ٍ٘ جحلياة وخاـت ٥ِى ج٤٭عى ج٩٤الة
وبا٤٭ٍش ج٤ى ج٫  ك٦ ؼّب ٤ه زه ج٤ذسجظت ظفشها با٤ٙه٪ ج٩٥ّ٤ٍ ٍ٘ ٨ؽك٥ت ج٤ىٜخ.جحلياة ج٩٤ه٭يت ج٤يت ٬عاو٣ ٍ٘ ه

٬ٍشته ٥٤ىٜخ وج٩رالث ٨خح٥ٙت أله٩يت ج٤ىٜخ و ٠يٙيت ج٤حّا٦٨ ٨ْ ج٤ىٜخ ٍ٘ جٝذًش جإل٬صاص ووظاة٦ ٨ح٭ىِت ج٥٩كها  
 ٨ح٩عىسة ٍ٘ جآلجٍ:ب٭اءج ٥ِى ٨اظبٞ شاءث جؼكا٤يت ج٤بعز .ج٤رٝا٘اث جال٬عا٬يت ٍ٘ جدجسة  ج٤ىٜخ و جٝذًشه 

 ٨اج٩٤بادئ ج٩٥ّ٤يت ج٤٭ٍشيت وج٤حىبيٝيت الدجسة ج٤ىٜخ ب٭صاط ٍ٘ د٬يا جإلدجسة وجأل٩ِا٣؟

يت  ٤هزه جإلؼكا٤يت كا٤حا٤ٍ:  وسدث جألظت٥ت ج٤ِٙش

 ٨ا ج٩٤ٝفىد بادجسة ج٤ىٜخ؟ 

 ٨ا جالظغ ج٩٥ّ٤يت ٥٤ىٜخ  ج٤٭٩ىرشٍ ٍ٘ جدجسة ج٩ِا٣ ج٩٤كاجب با٩٤إظعاث؟ 

 ج٤عيىشة ٥ِى ٨ميّاث ج٤ىٜخ ؟ ٨أظا٤يب 

 .٨اج٤٭٩ىرس ج٤زي با٨كا٫ جظحخالؿ ج٤ّربة ٨٭ه ٍ٘ جدجسة وج٭ٍي٪ ج٤ىٜخ ٍ٘ د٬يا جالدجسة وجال٩ِا٣ 

٨ٮ أش٦ جالشابت ٥ِى هزه جألظت٥ت  ججبّخ ج٤ذسجظت ج٩٤٭هض ج٤ىـٍٙ ج٤حع٥ي٥ٍ،ئر ج٤ٙه٪ ج٤فعٌغ ٤هزج ج٩٤ىلىُ  
٬ٍشج إلجعاِه وجستباواجه  -٬ٝذيت –ئال ٨ٮ خال٣ دسجظت وـٙيت جع٥ي٥يت  وجظحيماط أبّاده وٜماياه،ال ي١٩ٮ أ٫ يحعٝٞ

 ج٩٤حّذدة ج٤يت جعحاس ٍ٘ سأي٭ا ئ٤ى ٨ّىياث وظٝاةٞ جع٥ي٥يت .

ج٫ ج٩٤٭هض ج٤ىـٍٙ هى أظ٥ىب ٨ٮ أظا٤يب ج٤حع٦ٌ٥ ج١٤يٍٙ وج٤حٙعريي ج٤زي يٝى٧ ٥ِى وـٚ ٨ىٜٚ جو ٨صا٣ 
ى٨اث ج٤ذٜيٝت وجحلٝاةٞ وج٩٤ّىياث ج٤٭ٍشيت وج٤ىجّٜيت ج٤يت جعيي جهح٩ا٧ ٨ّني بفذٛ ودٜت باالِح٩اد ٥ِى ج٥ّ٩٤

با٤ٍاهشة ج٩٤ذسوظت خال٣ ٘رتة أو ٘رتجث ص٨٭يت ٥ّ٨ى٨ت, وج٤ٕايت ج٩٥ّ٤يت هٍ جعف٦ٌ ٬حاةض ٨عٝٝت جصيب ِٮ 
يا جؼكا٤ياث ٨حّذدة ٨حف٥ت باالؼكا٣ ج٤شئيغ ٨اج٩٤بادئ ج٩٥ّ٤يت  ج٤٭ٍشيت وج٤حىبيٝيت الدجسة ج٤ىٜخ ب٭صاط ٍ٘ د٬

 جإلدجسة وجأل٩ِا٣؟
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ظيح٪ ٍ٘ ج٤بذجيت ِشك ٨ٙهى٧ جدجسة ج٤ىٜخ وج٩٤ٙاهي٪ ج٩٤حف٥ت  ذ٪ ج٤حىٛش ٩٤٭هض جدجسة ج٤ىٜخ ٥٤ّ٭فش ج٤بؽشي 
ور٢٤ ٨ٮ ٨٭ى٥ٞ ج٫ جدجسة ج٤ىٜخ هى بشجا٨ض رججٍ ،ذ٪ ج٤حىٛش ٤بّن ج٤٭ٍشياث ج٩٤ٙعشة وج٤ّ٭اـش ج٩٤شتبىت بادجسة 

ّاث ج٤ىٜخ وأظا٤يب ج٤عيىشة ٥ِى ٨ميّاث ج٤ىٜخ،ذ٪ ِشك شا٬ب ٨ٮ ج٤ىٜخ،أ٬ىجُ ج٤ىٜخ،خفاةفه،أظباب ٨مي
 ج٤٭٩ىرس ج٤يابا٬ٍ ٍ٘ جدجسة ج٤ىٜخ وج٤ربه٭ت ٥ِيه بؽك٦ ش٥ٍ ٨ٮ أش٦ ٨ٝاسبحه وجظٝاوه ٥ِى ج٤٭٩ىرس ججلضجةشي.

٬يت ج٩ر٥ها ٘ا٤حصشبت ج٤يابا٬يت ج٤يت ظٝٝخ ٬صاظاث ٨ٮ ج١٩٩٤ٮ ج٫ يح٪ جالظحٙادة ٨٭ها ٤حىىًش ٨صح٩ّاج٭ا ج٤ّشبيت وج٨كا
 ٩٤ٙاهي٪ شذيذة جشتٍٝ ج٤ى ـ٭اِت جالذش جإلًصابٍ ٍ٘ جدجسة ج٤ىٜخ وب٥ىٓ ج٩٤زية ج٤ّا٩٤يت ج٤ح٭ا٘عيت(. 

 أه٩يت وأهذجٗ ج٤ذسجظت:

 و٥٨غ ٍ٘ جدجسة جأل٩ِا٣ با٩٤كاجب جك٩ٮ أه٩يت ج٤ذسجظت ٍ٘ ج٤حىٛش ٩٤ىلىُ سجهٮ و٨إذش 
 جخلٍٙ ج٤زي جٝاط به ٬همت جأل٨٪. وج٩٤إظعاث:جدجسةج٤ىٜخ:ج٩٤ىسد

جىشط ج٤ذسجظت ٨ذخال ٩٥ِيا ٩ِيٝا ب٩ا جم٩٭حه ٨ٮ ظٝاةٞ و٨ّىياث جٙشك ظح٩يت ج٤حّا٦٨ وج٤حّاوٍ ج٩٥ّ٤ٍ ٨ْ 
ج٤ىٜخ ٍ٘ جٝذًش جإل٬صاص وج٤عيىشة ٥ِى ٨ميّاث ج٤ىٜخ ل٩ٮ بشجديٕ٪ جدجسي ًج٩ْ جآلدجء وج٤ع٥ىٟ وجالٜحفاد 

ظت ج٥٩ت ٨ٮ جألظت٥ت ج٤يت جعحاس ج٤ى ج٤٭ٝاػ وج٤حٝفٍ ٤حخشس ب٩ج٩ىِت جظح٭حاشاث وج٤رٝا٘ت ٨ّا.و٨ٮ ذ٪ جٝذ٧ ج٤ذسج
٩٥ِيت جٙيذ ج٤باظرني وسوجد جالدجسة و٨ذسجء جال٩ِا٣ ج٤زًٮ ه٪ ٍ٘ ـ٩ي٪ جالٜحفاد ججلضئٍ ٩٥٤صح٩ْ و٨حى٥باث جدجسة 

 أ٩ِا٤ه٪ ب٭صاط.

 ج٤ىٜخ وج٤ّ٭ايت ب٩بادةه ج٩٥ّ٤يت ٭به ج٤ى جش٠زي جإلهح٩ا٧ ٥ِى ٨عىس ل٩ٮ هزه جأله٩يت شاءث ج٤ذسجظت ٤ح
وجىبيٝاجه ٍ٘ د٬يا جالدجسة  وجج٩يذ ٘شؿ ج٩٤ميّاث ٨ٮ ج٤ىٜخ ج٤يت جحذخ٦ بؽذة ٍ٘ دجخ٦ ج٩ِا٣ ج٩٤كاجب 

 وج٩٤إظعاث.

  ب٭اء جظح٭اجصاث ٩٥ِيت بؽأ٫ جدجسة ج٤ىٜخ و٨ٮ ذ٪ ج٩٤عاه٩ت ٍ٘ ـيأت ج٤ٝشجسجث ج٥٩ّ٤ياجيت وج٩٤خاسس
 ٨ميّاث ج٤ىٜخ ٍ٘ جالدجسة.ج٩٤إ٠ذة ٨ٮ ولْ هذس ج٤ىٜخ أو 

  ج٤يت جعح٭ٙز ٌ٘ها ج٤بعز ٍ٘ جدجسة آ٨٭ت ج٥حٍٝ ٨ذخالجها  ٨ْ ٨خششاجهاجًصابا ٨ٮ خال٣ جخلىت ج٩٤الة٩ت
جالدجسة ٨صهىدج كا٨ال  ـادٜا ودٜيٝا ٍ٘ جدجسة ج٩٤ىجسد ج٤بؽشيت ٥ِى ٜاِذة"ك٥ك٪ ٨عإو٣" ٍ٘ جدجسة وٜخ 

 جأل٩ِا٣.

 . ٨اهيت ج٤ىٜخ وج٩٤ٙاهي٪ ج٩٤حف٥ت:1

 جّشيٚ ج٤ىٜخ:.2.2

 ج٤ىٜخ : ٨ٝذجس ٨ٮ ج٤ض٨ا٫ ، وك٦ ؼٍء ٜذست ٤ه ظي٭ا ٘هى ٨إٜخ ، و٠ز٢٤ ٨ا ٜذست ٔايحه ٘هى ٨إٜخ.أ.٤ٕت: 

 وج٤ض٨ٮ وج٤ض٨ا٫ : جظ٪ ٦ٌ٥ٝ٤ ج٤ىٜخ و٠رريه ، وٍ٘ ج٩٤خك٪ ج٤ض٨ٮ وج٤ض٨ا٫ ج٤ّفش ،وججل٩ْ أص٨ٮ وأص٨ا٫ وأص٨٭ت،وص٨ٮ

 . صج٨ٮ  ؼذيذ . وأص٨ٮ ج٤ؽٍء : وا٣ ٥ِيه ج٤ض٨ا٫
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 ب.جـىالظا:

 1"ِٗش ب٭صا٨ني ٘شج٬ك٥ني ج٤ىٜخ،بأ٬ه ج٩٤ادة ج٤يت ـ٭ّخ ٨٭ها جحلياة وأٜش أ٫ ج٤ىٜخ:هى ظياة جإل٬عا٫

 وبفٗش ٬ٙعه إلجعاٛ أو  با٤ححابْ دجة٩ا يحذ٘ٞ ٨ى٥ٞ ؼٍء بأ٬هوٜخج٤ فِشٍ٘ ج٤ٝشو٫ ج٤ىظىى: ٬ٌٞىجٮ" ججظع
ه" .خاسشيت ِىج٦٨ أيت ِٮ ج٤٭ٍش آلدجء جألظاطٍ٘ د أ٬ه يّىو٤يغ ؼٌتا ٨ىلىِيا بزججه،٠ا٬ي" ج٤ض٨ٮ "ئي٩ا٬ى٦ً  وِ٘ش

 .2"ج٦ّٝ٤

ت ج٤٭ٍا٧ ج٩٤ششٍّ   "٥٤ىٜخ:جّشًٙاًخاـاًأِىى  "ث آً٭ؽحاًٮبش"أ٤ ٤ك٦ شع٪ ٨ششٍّ ص٨٭ه جخلاؿ به ، وبذو٫ ٨ّ٘ش
 ٥٤3صع٪  وجعذيذ جإلواس ج٩٤ششٍّ ٤هزج ج٤ض٨ٮ ًكى٫ ٨ٮ ٔري ج٩٤ٙيذ ر٠ش ج٤ىٜخ جخلاؿ بعذد ٨ّني ٥٤صع٪ ج٩٤ؽاس ئ٤يه"

 .جّشيٚ ئدجسة ج٤ىٜخ:0.2

ظت ج٤يت يحعٟش وي٭صض ٌ٘ها جإل٬عا٫ ئدجسة ج٤ىٜخ هٍ جالظحر٩اس جأل٨ر٦ ٤ك٦ دٜيٝت ٍ٘ ظياة جإل٬عا٫" وهٍ ج٩٤عا 
 4ويف٭ْ ظياجه ٨ٮ خال٤ها"

ظاِت ور٢٤  02ج جّٗش ئدجسة ج٤ىٜخ ج٩٤حاط هٍ ئدجسة جأل٩ِا٣ ج٤يت ٬ٝى٧ ب٩باؼشتها ٍ٘ ظذود ج٤ىٜخ ج٩٤حاط، ًى٨يا 
 5"بأ٦ٜ شهذ وجٜفش وٜخ ذ٪ يحبٝى ٤٭ا ج٤ىٜخ ٤إلبذجُ وج٤حخىيي ٩٥٤عحٝب٦ و٥٤شجظت وجالظحج٩ا٧

 ٨ميّاث ج٤ىٜخ: . جّشي3.2ٚ

جّٗش ٨ميّاث ج٤ىٜخ با٬ها ج٤ّىج٦٨ ج٤يت جعى٣ دو٫ آدجء جال٩ِا٣ ج٩٤ه٩ت رجث ج٤ٝي٩ت ج٤ّا٤يت جو هٍ جال٩ِا٣ ج٤يت 
جعحه٢٥ ك٩يت ٠برية ٨ٮ ج٤ىٜخ الجح٭اظب ٨ْ ج٤ٝي٩ت ج٤٭اجصت ِ٭ها وهٍ ٠ز٢٤ جال٩ِا٣ ج٤يت جؽ٥ٕ٭ا ٠رريج وجعه٪ 

٪ ٨ٮ بعاوت ج٤حّشيٚ وظهى٤حه جال ج٫ ج٤فّىبت جك٩ٮ ٍ٘ جعذيذ جال٬ؽىت  جظها٨ا ٨عذودج ٍ٘ جعٌٝٞ جهذج٘٭ا با٤ٔش
ج٩٤ميّت ٥٤ىٜخ أل٫ هزج الي١٩ٮ ج٫ ًعذد جال جرج جدس٠خ ج٬خ ج٢٥ جال٬ؽىت وجِحربتها ٨ميّت ٥٤ىٜخ.٩٘ميّاث ج٤ىٜخ 

 6"٨ٮ ج٤عه٦ جربيشها وج٬خ وظذٟ ج٩٤عإو٣ ِٮ جعذيذها و٨ٮ ذ٪ جشؼيذها جو جظال٤ها با٬ؽىت ٨٭حصت

 دجسة ج٤ىٜخ: ٜي٪ وج٩رالث:.ج0

 .ج٤ىٜخ ٍ٘ ج٤حأـ٦ٌ ج٤ٝشآ٬ٍ:2.0

وٍ٘ ر٢٤  أؼاس ج٤ٝشآ٫ ج١٤شي٪ ئ٤ى أه٩يت ج٤ىٜخ ولشوسة "وٜخ جإل٬عا٫ هى ٩ِشه ٍ٘ جحلٝيٝت" ك٩ا ٜا٣ جبٮ ج٤ٝي٪.
آلياث وسد ٍ٘ ج٤ٝشآ٫ ج١٤شي٪ بّن ج.وٜذ 7جظحٕال٤ه جالظحٕال٣ جأل٨ر٦ ٘هى ٨ادة جحلياة ...و٨ّىن ج٤ىشىد جال٬عا٬ٍ"

 .ب٩ىجٜيخ  ٨عذدة وج٤ٕايت ج٥ّ٤يا ج٩٤ٝفىدة ٨ٮ ر٢٤ هى جسؼاد وهذجيت جال٬عا٫ ٍ٘ جدجسة ظياجه  ج٤يت يٝع٪ ٌ٘ها هللا

٥شظى٣ ـ٥ى هللا ٥ِيه وظ٥٪:" جٔح٭٪ د٩عا ٜب٦ د٩غ: ؼباب٢ ٜب٦ هش٢٨، وـعح٢ ٜب٦ ٤ٍ٘ ظذيز وسد 
، و٘شج٢ٔ ٜب٦ ج٬ؽٕا٢٤، وظياج٢ ٜب٦ ٨ىج٢" .٘األؼياء جخل٩عت ج٤يت أ٨ش ظ٢٩ٝ،ؤ٭اٟ ٜب٦ ٟ٘ٝش

ج٤شظى٣)ؿ(بأح٭ا٨ها ٨اهٍ ئال ئؼاسة ئ٤ى أه٩يت جظحٕال٣ ج٤ىٜخ، هزج ج٤ّ٭فش ج٤ر٩ني وئ٤ى ظعٮ ئدجسته، ٩٤ا يّىد 
٥ِى جإل٬عا٫ بٍّي٪ ج٤٭ْٙ وج٤ٙاةذة با٠حعاب ٨ا هى خري ٜذس ٨ا يعحىٌْ.٘اإلظال٧ ًشبٍ ج٩٤ع٥٪ ٥ِى جإلظعاط 

      8عا٫، لاُ ٩ِشه ظيز أ٫ ج٤ىٜخ هى أه٪ ٨ىسد ٤ذيه"بٝي٩ت ج٤ىٜخ ٘ارج لاُ وٜخ جإل٬
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٬ٙه٪ ج٫ ٨٭هض ج٤رتبيت ٥ِى ج٤ىٜخ ٍ٘ ج٤حأـ٦ٌ جالظال٨ٍ،يحم٩ٮ جعٌٝٞ جىّٜاث جًصابيت بني وج٩٤ج٩ىُ جال٬عا٬ٍ 
  ٩٤عحٝب٦ ج٩٤صح٩ْ بش٨حه ٨ٮ ٨خح٥ٚ ٨ٍاهش ج٤ٙعاد وجإلهحالٟ وج٤هذس وج٤حعىيٚ وج٤مياُ.وبا٤حا٤ٍ جأ٨نيجي٭٩ا ظ٦.

 .ج٤ىٜخ ٍ٘ ج١ٙ٤ش ج٤ٕشبٍ:0.0

ج٤شأظ٩ا٣ ج٤ش٨ضي) ج٤ّىج٦٨ ج٤٭ا٩ِت وأو٤ها ج٤ىٜخ( ج٤٭ٍش ٍ٘ ج٭ٍريج ٩ِيٝا أله٩يت  جذٟس ج٤باظرت أ٫ ج١ٙ٤ش ج٤ٕشبٍ ٤ه 
الٜحفاديت وجإلشح٩اِيت وجحلماسيت، ك٩ا أجخ جصشبت ٨ج٩ىِت )ج٤٭٩ىس جإلٜحفاديت ج٤ّا٩٤يت(بشوط جوجِحباسها سج٘ذج ٥٤ح٭٩يت 

ال٨يت ج٤يت جبّز ٍ٘ جصاسبها ج٤حعذيريت،٨إ٠ذة ٥ِى أوش شذيذة ٍ٘ ٘ه٪ جإل٬عا٫ ٨ٮ خال٣ ج٠حؽاٗ ِا٤٪ ج٤ٝي٪ جإلظ
شذيذ،هىجِذجد ج٤ربجا٨ض ج٤زججٍ وج٭ٍي٪ أ٬عاٛ جحلياةبرٝا٘ت ج٤ىٜخ، ب٩ا ًص٦ّ جإل٬عا٫ ي٦٩ّ أ٘م٦ ب٭صاط وجٙاؤ٣ وال 

ا)خبري جدجسة جأل٩ِا٣ ٍ٘ شا٨ّت ٠ٌىؼى ي٦٩ّ أ٠رث باسهاٛ و٦٥٨ وجؽاؤ٧....ٍ٘ هزج ج٤عياٛ يٝى٣ جي٩اؼي٩
ٜا٣:"...٦ٌٜ ئ٫ ج٤يابا٬ٌني ي٥٩ّى٫ أ٠رث ١٤٭ه٪ ٍ٘ ج٤ىجْٜ ي٥٩ّى٫  ظش ج٩٤ّصضة ج٤يابا٬يتج٤يابا٬يت(،ِ٭ذ٨ا ظت٦ ِٮ 

ظاِت ٍ٘ جألظبىُ...٤يعخ ه٭اٟ ٨ّصضجث أو خىجٛس ،ئ٫ ج٩٤ذسظت وججلا٨ّت ه٩ا  28أ٘م٦،ئ٬ه٪ يؽح٥ٕى٫ ٠ٕريه٪
ج٤زخرية ٘هٍ جإل٬ٍباه ج٤زججٍ،٬عٮ ٤ع٭ا بعاشت ئ٤ى شيؾ ٨ٮ ج٩٤شجٜبني يٝمى٫ ٬فٚ أوٜاجه٪  ٜىج٭ا ج٤ماسبت وأ٨ا

 .9ٍ٘ ٨شجٜبت ج٤٭فٚ جآلخش"

بٙه٪ ٨ٮ ر٢٤ ج٩٤ىسد ج٤بؽشي ج٤ّٙا٣ هى ج٤زي يعحىٌْ ج٫ ًص٦ّ ج٤ىٜخ ي٦٩ّ ٤فاحله وهى ج٤زي ي٦٩ّ بىشيٝت 
يمْ جهذج٘ه وًعذد جو٤ىياجه ،١٘رريج ٨ٮ ج٤٭اط ي٥٩ّى٫ ٠رريج وي١ٙشو٫ ٥ٜيال ،٥٘يحه٪  جر٠ى البصهذ ج٠رب وهىج٤زي

ي١ٙشو٫ ٠رريج وي٥٩ّى٫ ٥ٜيال  و٠رريج ٨ايع٩ْ ٨ٮ ج٤٭اط ِباسة ٤يغ ٤ذي وٜخ جو ج٬ا ٨ؽٕى٣ شذج والوٜخ ِ٭ذي ٥٤شجظت 
ِت بذال ٨ٮ جسبْ وِؽشيٮ ؤريها ٨ٮ ج٤ّباسجث ج٤يت جىظٍ با٫ ج٤ؽخق ًصب ج٫ ًكى٫ ًى٨ه د٩عني جو ظحني ظا

 وهزج خىأ أو ِيب ٍ٘ ج٤ربجا٨ض ج٤زججٍ ٍ٘ جدجسة جوٜاج٭ا بؽك٦ ِا10.٧ظاِت"

"٥ِى ٨ذجس ِٝىد ٨ٮ ج٤ض٨ٮ ١ِٚ ٩٥ِاء جالشح٩اُ ج٤ٕشب ٥ِى دسجظت جالخحال٘اث ج٤ىجظّت ٍ٘ ٩٬ي ئيٝاُ جحلياة ٍ٘ 
الظحبفاس ج٩٤عحٝب٦ وجآلخش ٠ّص٥ت  ب٥ذج٫ ٨خح٥ٙت وٍ٘ وشيٝت وئدسجٟ و٘ه٪ أه٩يت ج٤ىٜخ، ٘ا٤بّن ًشجه ٠عه٪

دوجسة يذوس ٌ٘ها ج٩٤الٍ وجحلالش وج٩٤عحٝب٦ بؽك٦ ٨عح٩ش .ج٫ ٨صح٩ّاث ٠عكا٫ أظرتج٤يا جألـ٥ٌني ًخ٥ىى٫ ٨ا بني 
 ٤حأ٤يٚ 

ً
ج٤ىٜخ وج٩٤كا٫، ٥٘ه٪ ٨ٙهى٧ ٨ا يع٩ى بّفش جألظال٧ أو وٛش جألظال٧ ج٤زي ال يؽ٦٩ ٍ٘ كى٬ه أظ٥ىبا

ال جخح٥ٚ ٜي٩ت ج٤ىٜخ بني ج٤ذو٣ وج٩٤صح٩ّاث  .;ت إلًصاد أظ٥ىب ظياجه٪ دجخ٦ ٨٭اوٝه٪جألظاوري وئ٩٬ا ج٩ر٦ وشيٝ
٘ععب، ب٦ ظىت ل٩ٮ ج٤ذو٤ت ٬ٙعها بني ٨ٮ ه٪ ٍ٘ ج٤ع٥ىت وبني ِا٨ت ج٤ؽّب ور٢٤ بععب ج٤ذسجظاث ٘هزج جأل٨ش 

، ٘ا٩٤عإو٣ ٍ٘ ج٤ع٥ىت ٨شتبي دجة٩ا ب٩ىجِيذ وجشح٩اِاث وصياسجث و٤ٝاءجث جعذد
ً
٬ٍشته ٥٤ىٜخ، أ٨ا  يّذ ِا٩٤يا

خششخ ج٤ّذيذ ٨ٮ ج٤ذسجظاث ج٤يت جف٭ٚ ج٤ذو٣ و٘ٞ ٬ٍشتها ... ك٩اجإل٬عا٫ ٨ٮ ِا٨ت ج٤ؽّب جكى٫ ٬ٍشته ٨خح٥ٙت"
٭ا رجث جإليٝاُ ج٤عشيْ وجألخشي رجث جإليٝاُ ج٤بىٍء وأ٫ أظُش ج٤ؽّىب أٔ٭اها، و٤ك٦ ئ٬عا٫  ٥٤عاِاث وج٤ذٜاةٞ ّ٘٘ش

 أ٤ٚ خ٥يت ِفبيت و٨ه٩حها جعذيذ أو٤ىياج٭ا 02د أ٬ها جْٝ ٍ٘ ج٩٤خ وجحكى٫ ٨ٮ جألبعا ظاِحه ج٤بٌى٤ىشيت وج٤يت أذبحخ
 11ٍ٘ جحلياة"

 . ٨ٝاسباث جٙعرييت ٍ٘ ئدجسة ج٤ىٜخ:3

 ٬ّشك ج٩٤ٝاسباث ج٩٤ٙعشة إلدجسة ج٤ىٜخ ٍ٘ ذٝا٘ت ج٩٤صح٩ّاث جإل٬عا٬يت ل٩ٮ  جآلجٍ:

 ( ج٤ىٜايت ٨ٮ جلاِت ج٤ىٜخ بخٙن جال٬ٝىاِاث: Carlson.وشيٝت كاس٤عى٫) 2.3

ٍ٘ بذجيت جخل٩عي٭اث ٍ٘ ج٤عىيذ، ٜا٧ جألظحار  ."ك٦ ٦٩ِ يحّشك ٤ال٬ٝىاُ يفبغ أ٦ٜ ّ٘ا٤يت،وأوى٣ جظحٕشجٜا ٥٤ىٜخ
ها جأل٩ِا٣ ِ٭ذ ِي٭ت ٨ٮ ج٩٤ذًشيٮ، ٘الظَ أ٬ه ال ج٩مٍ  دٜيٝت دو٫  02كاس٤عى٫ و٨ّاو٬ىه بٝياط ج٩٤ذة ج٤يت جعحٕٜش



 

 
 ظ٩اط ب٥ّيذد.  
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ىْ ج٦٩ّ٤ بأ٨ش ٨ا. وٜذ أ٠ذث أبعاد ٘شجعيت ظذيرت هزه جحلٝيٝت، ظيز ٤ىظَ أ٫ ٩ِال ٨٭عج٩ا ال يذو٧ أ٠رث ٨ٮ أ٫ ي٭ٝ
اشاث ًى٤ذج٫ ئلاِت ج٤ىٜخ، ب٦ ويعبب جأخري ئج٩ا٧ ج٦٩ّ٤  21 دٜيٝت دو٫ أ٫ يحّشك ٤ال٬ٝىاُ.٤زج ٘ا٫ جال٬ٝىاُ وجإلِص

زه جآل٘ت.ظاو٣ جحلذ ٨ٮ جال٬ٝىاِاث ٨ا أ١٨ٮ وبا٤ٝذس ٍ٘ أش٥ه ج٩٤عذد ٤ه، ٤ز٢٤ وشب وٜايت وخٙن أ٩ِا٤٭ا ٨ٮ ه
 12"ج٩٤عحىاُ

 .وشيٝت ئدوجس جٍ هى٣: 0.3

 ٍ٘ ِا٧ 
ً
ب٭ٙغ ج٤ّ٭ىج٫ ولغ ٘يه  ٠2919حب أ٫ ٜىجِذ ج٤ض٨ٮ ٍ٘ ج٩٤صح٩ْ جحم٩ٮ "٤ٕت ـا٨حت" وكا٫ وٜحها ٬ؽش ٠حابا

٠يٚ جإذش ج٤ّىج٦٨ ج٤رٝا٘يت ٍ٘ ج٤ٙشد بىشيٝت خٙيت ٨ٮ دو٫ أ٫ يذسي بها. وبععب .هى٣ جكى٫ ٨ٙاهي٪ ج٩٤كا٫ 
ىحها، ٥ِى ظب٦ٌ ج٩٤را٣، ج٩٤كا٫ هى ٬حاس د٘اُ ٔشيضي وج٤ض٨ا٫ أدوجث ي١٩ٮ جل٩ٌْ ج٤كاة٭اث ج٤بؽشيت ٦ٝ٬ سظاة٦ بىجظ

حلٌىج٫ ٨ا ِٮ ٨خبته، وي٭١ّغ ٍ٘ ج٩٤صح٩ْ ج٤بؽشي بفىسة ج٤ذ٘اُ ج٤ٌٕىس ٩٤ىٌٚ ِٮ ١٨حبه، وبؽك٦ ٩٨اذ٦ ٘ا٫ 
 ي٭حٍش ٨ٮ دو٫ ئظعاط، 

ً
ٍ، ويحىلغ ٨ٮ سش٦ أ٩ِا٣ يرتٟ ٩ِيال ٨ٙهى٧ ج٤ىٜخ ًخح٥ٚ ٨ٮ دٜت ٔشبيت ئ٤ى ٩ٔىك ؼٜش

.ر٠ش هى٣ أ٫ ٨ٙهى٧ وأظذ ظكا٫ شض
ً
يشة ٍ٘ ش٭ىب ج٩٤عيي ج٤هادي بٝح٦ شاسه ٨ٮ أش٦ ٥ٌ٪ ِا٬اه ٜب٦ ِؽشيٮ ِا٨ا

 أ٫ ج٤عٙري ج٤زي 
ً

ج٤ىٜخ ٤ذى ج٩٤صح٩ّاث وج٤رٝا٘اث ج٩٤خح٥ٙت ًإدي ئ٤ى ٘ه٪ خاوىء بني ج٤بؽش، وأِىى ٨راال
 13ت ٤ؽخفه"ي٭حٍش ٬فٚ ظاِت الظحٝبا٣ و٘ذ أش٭يب ٥ِيه ٜبى٣ جِحزجس ج٤ى٘ذ وال يّحربها ئها٬

 ٜا٬ى٫ ج٥ٝ٤ت ج٥ٝ٤ي٥ت وج١٤رثة ج٤مّيٙت: Parito.وشيٝت باسيحى 3.3

% ٨ٮ جألظباب ج٤يت  02ج٥ٝ٤ت ج٤ٝىيت وج١٤رثة ج٤مّيٙت. وج٭ق ج٤ٝاِذة ٥ِى أ٫:  ( ٜا٬ى٫ 82/02يى٥ٞ ٥ِى ٜاِذة ) 
% ٘ٝي ٨ٮ  02% جألخشي ٨ٮ جألظباب ئال  82% ٨ٮ ج٤٭حاةض ج٤يت ٬عف٦ ٥ٌِها، بي٭٩ا ال جعٝٞ ج٣  ٬82أخز بها جعٝٞ 

% ٨ٮ ج٤٭حاةض، هزج ظىء  82% ٨ٮ ججلهذ و جىْٜ جحلفى٣ ٥ِى  ٤02بز٣  02/82و١٤ٮ ال ًصب أ٫ جحخز ٜاِذة .ج٤٭حاةض
% ٨ٮ ججلهذ، ب٦ ئ٤ى جش٠زي شهىدٟ و ٨ىجسدٟ ٥ِى  82ال جذِى ئ٤ى جظحبّاد  02/82٘ه٪ ٨ح٩ّذ ٥٤ٝاِذة. ٘ٝاِذة 

 .% ٨ٮ ججلهذ ج٤ّادي 82% ٨ٮ ججلهذ ج٤ّٙا٣ أه٪ ب١رري ٨ٮ  02% ٨٭ها. ٘هٍ جشي أ٫  02أه٪ 

بني جألظباب وج٤٭حاةض أو بني ج٩٤ذخالث وج٩٤خششاث،و٥ِيه هى أ٫ ه٭اٟ ٬ىِا ٨ٮ ِذ٧ ج٤حىجص٫  ٩٘82/02ا جٝى٤ه ٜاِذة 
 ٕ٘٭ه ٜذ يفّب ٥ِى جإل٬عا٫ ج٤ّادي جفذًٞ هزه ج٤ٝاِذة، ٘هٍ جخا٤ٚ ج٩٤٭ىٞ ج٤بعيي.

"جأل٩ِا٣  82/02ًشي باسيحى جالٜحفاد جالشح٩اٍِ جإليىا٤ٍ ج٤زي ِاػ ٍ٘ ج٤ٝش٫ ج٤حاظْ ِؽش ـاظب ج٤ٝا٬ى٫ ج٤ؽهري 
% ٨ٮ ج٩٤٭حىس هٍ 02جأل٩ِا٣ جعـحه٢٥ ٩ٍّ٨ه " ظيز أ٫ سشا٣ ج٩٤ٝاوالث يالظٍى٫ أ٫ ج٩٤ه٩ت جأخز دجة٩ا ـٕاةش 

% ٨ـٮ ج٤ـشبغ . ئ٫ هـزج ج٤ٝـا٬ى٫ يحـٌغ ٤٭ـا جظحخالؿ ٨02ـٮ بـاٍٜ ج٩٤٭حصـاث جـذس ٘ٝـي  %80% ٨ٮ جألسبـاط وأ٫ 82ج٤يت جذس 
ـٍ ئوـاس ج٤ٌٝــا٧ بأ٬ؽــىت ٨ــا البــذ ٨ــٮ جشتٌبهــا ظعــب ج٤٭ـىجة جألــ٥يت جإلظـرتججٌصيت ١٤ـ٦ ٬ؽـاه جٜحفـادي ، ٤ـزج ٘ا٬ـه ٘

ٜــخ بــني جأل٬ؽــىت جألظاظـيت ج٩٤ه٩ـت وبـني جأل٬ؽـىت جألٜـ٦ أه٩ٌـت . جدخـش وٜحـ٢ ٘ـٍ ٠بـاةش جأل٩ِـا٣  جأله٩ٌــت وجىصيــْ ج٤ى

% ٨ٮ ج٩٤ى٥ىب 82ه ج٫ ي٭صض % ٘ٝي ٨ٮ وٜح02با٫ ه٭اٟ ٨ٮ يعحىٌْ ٍ٘  : وجٝى٣ ج٤٭ٍشيت. وجٜحفذه ٍ٘ ج٤فٕاةش

% ٨ٮ وٜحه ٍ٘ 82وه٭اٟ ٨ٮ يمٌْ  (ج٬صاصه ور٢٤ ) بّذ٧ ج٤حعىيٚ و ج٩٩٤او٥ت و جظحٕال٣ أوٜاث ج٤زسوة ٥٤٭ؽاه
          14% ٘ٝي ٨ٮ ج٩٤ى٥ىب ج٬صاصه ..وهزج ٤يغ جظحٕالال شيذج ٥٤ىٜخ" 02ج٬صاص 

  Parkinson.وشيٝت باس٠٭عى٫:  2.3

ْ ٘يه ١٤ٍ ي٩أل ج٤ىٜخ ج٩٤حاط إل٬صاصه ٨ٙهى٧ ٨إدجه جٝى٧ هزه ج٤ىشيٝت"٥ِى وهزج يذِى ئ٤ى ِذ٧  أ٫ ج٦٩ّ٤ ُيحىظَّ
جخفيق وٜخ أوى٣ ٤ح٭ٙيز ٦٩ِ ٨ا،أل٫ أي ٨ؽشوُ ي٦ٌ٩ ئ٤ى جظحٕشجٛ ج٤ىٜخ ج٩٤خفق ٤ه، ٘ارج خفف٭ا ٩٤ج٩ىِت 
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اص ٬ٙعا ج٩٤ه٩ت،٬صذ أ٫ كال ظاِاث إل٬ص٨2ٮ جأل٘شجد ظاِحني إل٬صاص ٨ه٩ت ٨ّي٭ه وخفف٭ا ٩٤ج٩ىِت أخشي ٨ٮ جأل٘شجد 
٘ـٍ ئ٬ٙـاٛ ج٩٤ـىجسد و٨ٮ أه٩ها ج٤ىٜـخ ال ظيز ي٭ق ٨بذأ باس٠٭عى٫ .ج٩٤ج٩ىِحا٫ ج٭حهٍ ٍ٘ ظذود ج٤ىٜخ ج٩٤عذد ٤ها

ٜــخ ج٩٤حــاط ٤ــه " ج١ٙ٤ــاهٍ  "٥ِى أ٫: يمـ٩ٮ با٤مـشوسة  ج٤ىٜـخ ج٩٤خفـق ألدجء ٩ِـ٦ ٨ـا ٜـذ يح٩ـذد ٤يؽــ٦ٕ ٠ــ٦ ج٤ى
ٌــاث جىــىس ٬ٙعـها دو٫ أ٫ ًـ٭١ّغ ر٤ـ٢ ٥ِـى جإل٬حـاس و٨ـٮ ذـ٪ ٘ـا٫ ج٤ضيـادة ٨شد وديت أ٘مـ٦ جإل٬ص٥ٌــضي  الظــَ أ٫ جإل٨كا٬

أل٫ ٠ـ٦ ٩ِـ٦ ي١٩ـٮ أدجؤه ظـاو٣ أ٫ جعـذد أشـال ٍ٘ ظاِت ٜذ يعحٕٛش ظاِحني أو أ٠رث ك٩٥ا وشـذ ر٤ـ٢ ٨حاظـا ٤ك٦ ٦٩ِ 

٦٩ ٠ٍ ي٩أل ج٤ىٜخ ج٩٤حاط الظحك٩ا٤ه،ظيز ي١٩ٮ جىبٌٞ ج٤٭ٍشيت: ظّى٣ جٝى٣ ج٤٭ٍشيت: يح٩ذد ج٤ّ جٝى٧ به.باخحفاس
أ٩ِا٢٤ ئ٤ى ٨ؽاسيْ، أي ظّذد ٨ىِذج ٬هاةيا ٤ك٦ ٦٩ِ ٨ٮ جأل٩ِا٣ وج٤زت٧ بهزج ج٩٤ىِذ،و جبذأ باأله٪ ذ٪ ج٩٤ه٪ ذ٪ 

 15"جأل٦ٜ أه٩يت

 Alternance.وشيٝت ج٤ح٭اوب 1.3

يذِى ٤الخحياس ججليذ ٥٤ىٜخ ج٩٤٭اظب ٤ك٦ ٦٩ِ، وج٦٩ّ٤ ج٩٤٭اظب ٤ك٦  هزج ج٤ٝا٬ى٫ .""٤ك٦ وٜخ ٥٩ِه و٤ك٦ ٦٩ِ وٜحه     
وٜخ، ك٩ا أ٬ه دِىة ٥٤ح٭ىًْ وج٤ح٭اوب ٍ٘ جأل٩ِا٣، بٕيت جالظحٙادة ج٤ٝفىي ٨ٮ أوٜاج٭ا وجص٭ب ج٤ىٜىُ ٍ٘ ٘خ ج٦٥٩٤ 

وئيٝاِاث  "ك٦ ئ٬عا٫ ي٩ش بأظىج٣ ٬ٙعيت.16"توج٤شوجني.ظاو٣ ج٤ٝيا٧ بأ٩ِا٣ ٨ح٭ىِت و٨ح٭اٜمت ٍ٘ ٘رتجث ٨خح٥ٙ
وظاِاجه ججليذة وظاِاجه ج٤عٌتت، هزه ج١ٙ٤شة كا٬خ ج٩٤٭ى٥ٞ  ."بٌى٤ىشيت. ظيز أ٫ ٤ك٦ ٨٭ا أيا٨ه ججليذة وأيا٨ه ج٤عٌتت

ج٤ىبيب ج٤٭٩عاوي ٨ٮ خال٣ أبعاذه ٍ٘ جع٦ٌ٥ جإليٝاِاث جإلظياةيت ٤إل٬عا٫، ج٤يت جص٦ّ جإل٬عا٫ ي٩ش ب٩شظ٥ت  ٤عىبىد
ت هزه جألظىج٣ ٜفذ ج٤حّا٦٨ ٨ّها  شيذة ٬ٙعيا و٨ّ٭ىيا وأخشي ٨حذهىسة. وهٍ ٨ٝاسجت جعز ٥ِى ج٠حؽاٗ و٨ّ٘ش

 شيذج" باًصابيت.ج٠حؽٚ ئيٝاِاج٢ ج٤ؽخفيت ج٤ذجخ٥يت ظىت جعحر٩ش وٜح٢ ٌ٘ها

 :وشيٝت ٠يٙٮ بريث )ج٤باظز ٍ٘ ٥ِ٪ جألش٭اط ٍ٘ شا٨ّت كىيزن(.6.3

دسط ج٤ىٜخ ٍ٘ جشي٭يذجد ووشذ أ٫ أي ٨ىِذ ٍ٘ ج٤عادظت ٨عاء ي١٩ٮ أ٫ يحأخش ظمىسه ئ٤ى ج٤عادظت ود٩غ  
فعٌغ، وأسبّني دٜيٝت أو ظىت ئ٤ى ج٤عابّت، وِ٭ذ٨ا جّحب ٥ِى ج٩٤حأخش يٝى٣ ٢٤: أي وٜخ ٍ٘ جشي٭يذجد هى ج٤ىٜخ ج٤

وي١٩ٮ ٤هزه جألسيعيت أ٫ جىبٞ ٥ِى ٨ذًشي، وأـعاب ج٤ؽشكاث وج٩٤عإو٤ني، ئال أ٬ها ال جىبٞ ٥ِى ج٩٤ىٌٙني، ئر 
 ٥ٌِه٪ جال٬مباه بعاِاث ج٦٩ّ٤ ج٤شظ٩يت بعزج٘ريها، ويٝى٣ بريث: "با٤٭عبت ٤ه٪، ج٤ىٜخ هى ج٤ىٜخ

ً
 ًكى٫ ٤ضج٨ا

أ٨ش ٥٨عىً وٜاة٪ ٍ٘ ذٝا٘اث ٠ررية، ك٩ا أ٫ ج٤ىبيّت ج٤مبابيت ويميٚ بريث أ٫ جالستباه بني ج٤٭ٙىر و٘رتة جال٬حٍاس .
٥٤ض٨ٮ جص٦ّ ٨ٮ ج٤فّىبت أ٨ا٧ ِا٤٪ ٤ألش٭اط أ٫ يعري ئ٤ى أي ؼخق ٍ٘ ج٩٤صح٩ْ ويعأ٤ه: "أخربجٍ ِٮ ٨ؽاِٟش 

 ِٮ ٨ر٦ هزج ج٤عإج٣، ًصب ٥ِي٢ أ٫ جصذ أظا٤يب أخشي ٥٤بعز
ً
 ال ي٩ح٥كى٫ شىجبا

ً
 . "جصاه ج٤ىٜخ، ٘ا٤٭اط ٔا٤با

و٣ بريث أ٫ ج٠حؽاٗ أه٩يت ج٤ىٜخ ٍ٘ جشي٭يذجد ٨ٮ خال٣ جظح١ؽاٗ ٠يٙيت جستباه ج٤ىٜخ با٩٤ا٣ ٍ٘ رهٮ وظا
ني ج٤زًٮ جشتبي أيا٨ه٪ با٤ىبيّت و٨حٕريججها،  ج٩٤صح٩ْ، وٜا٧ ب٩عغ بني ظا٠ين ج٩٤٭اوٞ ج٤شيٙيت ووشذ أ٫ ج٩٤ضجِس

ىج ئ٤ى ج٦٩ ٨ٮ ٨ر٦ "ج٤ىٜخ هى ٨ ا٣" أو "لّىج ٨زيج٬يت ٥٤ىٜخ ٤ذًك٪" . ٠ؽشوٛ ج٤ؽ٩غ وهىى٣ ج٩٤ىش، ٤٪ يحّ٘ش
ني ٨ٮ ج٤زًٮ ي٩ح٥كى٫ ج٤ح٥ٙاص وأشهضة ج٤عحاليخ، ويى٥ّى٫ ٥ِى ج٤رٝا٘اث جألش٭بيت  ٪ ٨ٮ أ٫ هإالء ج٩٤ضجِس با٤ٔش
ج٤عاةذة، ئال أ٫ جخلياوني ٍ٘ ٬ٙغ ج٩٤٭ىٝت ججلٕشج٘يت كا٬ىج يذسكى٫ أه٩يت ج٤ىٜخ و٨ّ٭اه، وجظح٭حض بريث أ٫ ج٦٩ّ٤ 

، ج٩٤أشىس ًص٦ّ ج
ً
 ٥٤ىٜخ وأه٩يحه، وأ٫ ١٘شة جستباه ج٤ىٜخ با٩٤ا٣ ٤يعخ ٨ٮ جأل٘كاس ج٩٤٭حؽشة ِا٩٤يا

ً
٤ؽخق أ٠رث ئدسجكا

ئال أ٬ها ٨شتبىت ب٭ىِيت ج٦٩ّ٤ وجألؼخاؿ ج٤زًٮ ٦٩ّ٬ ٨ّه٪، ووشيٝت جّا٦٨ ج٤٭اط ٨ْ ج٤ىٜخ ٥ِى أظاط ًى٨ٍ ال 
ش ب٭ٍشياث ِا٤٪ ج٤ٙزيياء ج٤ربيىا٬ٍ ظحٙٮ هى٠يزن ِالٜت ٤ه بىشيٝت ئدسجكه٪ ٤ه ٠ٝي٩ت ٨ى٥ٝت . ويٝى٣: "ئ٬٭ا ال ١ٙ٬

ظى٣ ج٤ض٨ٮ، وال ٬حز٠ش جي٭ؽحاًٮ ِ٭ذ٨ا ٬٭ٍش ئ٤ى ج٤عاِت ٍ٘ ظياج٭ا ج٤ٌى٨يت، سب٩ا ًكى٫ ٨فى٥غ ج٤ض٨ٮ جألِفى ٥ِى 
ا ج٤حّشيٚ، ٘ا٤ض٨ٮ أ٨ش ٬عغ به أو ٬ٝيعه أو ٬ٝى٧ بحذ٩ي٭ه، وهى ًخح٥ٚ باخحالٗ وشهت ج٤٭ٍش ج٤يت ٬٭ٍش بها بعيز ي١٩٭٭

 .17" جحلذيز ِٮ ص٨ٮ ٬ٙعٍ أو ٘زيياةٍ أو جخي٥ٍ
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 ج٤ه٭ذظت ج٤بؽشيت، جحلش٠ت وج٤ض٨ٮ وجظحخذج٧ ج٤ٝياط ج٩٤يٝاجٍ:-. وشيٝت جاي٥ىس 7.3

جهح٩خ ٬ٍشيت جإلدجسة ج٩٥ّ٤يت بٝيادة ٘شيذسي٢ جاي٥ىس بذسجظت جحلش٠ت وج٤ض٨ٮ ور٢٤ بهذٗ جع٦ٌ٥ أ٘م٦ )أ٨ر٦( ٤ىشيٝت 
أدجء ج٦٩ّ٤ وجح٩ر٦ دسجظت جحلش٠ت وج٤ض٨ٮ ٍ٘ جع٦ٌ٥ أو جٝعي٪ ج٦٩ّ٤ ئ٤ى شضيتاث بعيىت بعيز يح٪ جعذيذ ظش٠حها 

ه ٍ٘ ر٢٤، بهذٗ سبي جألششجء، بّمها ٨ْ ج٤بّن بأظُش  جألظاظيت ٨ٮ ٨٭ىٝت ئ٤ى أخشي وج٤ض٨ٮ ج٤زي يعحٕٜش
يّين جالِحباس ٬عبت ٨ّي٭ت ٨ٮ ج٤ىٜخ ٤حٕىيت جظح٩االث ج٤حىٜٚ أو   TAYLORوأ٘م٦ وشيٝت ١٩٨٭ت، وٜذ أخز جاي٥ىس 

وٜذ جب٥ىست دسجظت ج٤ىٜـخ بأظـ٥ىب ٩٥ٍِ ٍ٘ ِهذ ج٩٤ٝاوّاث أو ج٤حأخري ٤الظرتجظت، أو ألظباب جلىشجسيت أخشي.
٤كالظي١يت، ٘ٝذ ٜا٧ )جاي٥ىس( سجةذ ظش٠ـت جإلدجسة ج٩٥ّ٤ٌـت باششجء جصاسبه ٥ِى جحلش٠ت وج٤ىٜخ ٍ٘ ئظذى ج٩٤ذسظت ج

 ٍ٘ جإل٬حاس ٬حٌصت ظىء جظحٕال٣ ج٤ىٜخ،ك٩ا ٜا٨صا٬خ 
ً
 ٠بريج

ً
ج٤ؽشكاث ج٤ـف٭اِيت جأل٨شي١ٌـت، والظَ أ٫ ه٭اٟ لياِا

(Gantt)  ت ٤أل٩ِا٣ كأظاط أل٩ِا٣ ج٤حخىيي وج٤ح٭ٙيز بىلْ شذجو٣ ٦٩ِ و٨خىىاث جعاِذ ٍ٘ ولْ شذجو٣ ص٨٭ي
و٠ز٢٤ دسط ش٥ربتا٨كا٬يت جظحتفا٣ جحلشكاث ٔري ج٤مشوسيت ٤ذى ج٩ّ٤ا٣ ٍ٘ ؼـشكاث جإل٬ؽاءجث جأل٨شي١يت، وجظحىاُ 
ئدخا٣ ج٤حععي٭اث ٍ٘ جىىًش ج٦٩ّ٤ و٠يٙيت أدجةه، وولْ ش٥ربت ٜىجِذ ٦٩ّ٥٤ ٨ٝع٩ت ئ٤ى ِذة خىىجث أو أٜعا٧، 

( ٘هزه جخلشجةي جعاِذ ٥ِى Flow chartٮ، وولْ خشجةي ٤هزه ج٤ٕايت أو٥ٞ ٥ٌِها )خشجةي ج٤حذ٘ٞ وظذد ٤ك٦ أدجء ص٨
.ج٫ وشيٝت ج٤ه٭ذظت ج٤بؽشيت جّين جخزتج٣ جو ج٥ٝيق جحلشكاث ج٤ىاةؽت جو ج٤ضجةذة 18دسجظت أيت ٥٩ِيت بحٙاـي٥ها"

 وج٤رت٠زي ٘ٝي ٥ِى جحلشكاث ج٩٤٭حصت ٍ٘ ٨٭ٍى٨ت ج٦٩ّ٤ جال٬حاشٍ.

 ٤يٙني ِا٤٪ ج٤٭ٙغ جالشح٩اٍِ بصا٨ّت كا٤يٙىسجيا و٘شيٝه: . سوبشت8.3

ـ٭ٙخ ٌ٘ها ج٤ذو٣، ٘ي٩ا ًخق  2997دو٤ت وٍ٘ دسجظت ٬ؽشت ٍ٘ ِا٧  32أششوج دسجظاث ظى٣ "ئيٝاُ جحلياة" ٍ٘ 
 ج٤ىٜخ ظعب ذالذت ٨ٝاًيغ: 

ت ج٤عري ٥ِى ج٤ىشيٞ، وص٨ٮ جى٘ري ج٤ىابْ ج٤ربيذي جالِحيادي ٨ٮ ٜب٦ ٨ىٌٍٙ دوجةش ج٤رب يذ ودٜت ج٤عاِاث ظِش
ج٤ّا٨ت، وب٭اء ٥ِى هزه ج٩٤حٕريجث ج٤رالذت، وشذ أ٫ أظُش د٩غ ج٤ذو٣ جؽ٦٩ ظىيعشج وجًش٤٭ذج وأ٩٤ا٬يا وج٤يابا٫ 
وئيىا٤يا، أ٨ا أبىأ د٩غ دو٣ ٘ؽ٥٩خ ظىسيا ج٤ع٥ٙادوس وج٤ربجصي٦ وئ٬ذو٬يعيا وج١٩٤عي٢، أ٨ا ج٤ىالياث ج٩٤حعذة 

 19ها ٍ٘ ج٩٤ّذالث ج٩٤حىظي"٩٨ا ولّ 26جأل٨شي١يت ٘صاء جشتٌبها ج٣ 

 .أ٬ىجُ ج٤ىٜخ:2

 شىد٤ى"وص٨الةه ج٤ىٜخ بؽك٦ ِا٧ ئ٤ى أسبّت أ٬ىجُ سئيعيت هٍ:"يٝع٪

:ًخفق هزج ج٤٭ىُ ٨ٮ ج٤ىٜخ ٥٩ّ٤يت ج٤ح١ٙري وج٤حع٦ٌ٥ وج٤حخىيي ج٩٤عحٝب٥ٍ ، ِالوة ٥ِى ج٭ٍي٪ .ج٤ىٜخ جإلبذج2.2ٍِ
 ج٦٩ّ٤ وجٝىي٪ ٨عحىي جإل٬صاص.

ي٩ر٦ هزج ج٤٭ىُ ٨ٮ ج٤ىٜخ ج٤ٙرتة ج٤ض٨٭يت ج٤حعمرييت ج٤يت جعبٞ ج٤بذء ٍ٘ ج٦٩ّ٤،وٜذ يعحٕٛش .ج٤ىٜخ ج٤حعمريي:0.2
هزج ج٤ىٜخ ٍ٘ ج٩ْ ج٥ّ٩٤ى٨اث أو ظٝاةٞ ٨ّي٭ت أو جصهزي ٨ّذجث أو ج٤ٝاِاث أو جآلالث أو ٨عح٥ض٨اث ١٨حبيت ها٨ت 

 ٜب٦ ج٤بذء ٍ٘ ج٭ٙيز ج٦٩ّ٤ .

 جعحٕٛش ٍ٘ ج٭ٙيز ج٦٩ّ٤ ج٤زي ج٪ ج٤حخىيي ٤ه ٍ٘ ج٤ىٜخ جإلبذجٍِ ٩ر٦ ج٤ٙرتة ج٤ض٨٭يت ج٤يت.ج٤ىٜخ جإل٬حاشٍ:ي3.2
 وج٤حعمري ٤ه ٍ٘ ج٤ىٜخ ج٤حعمريي .ويٝع٪ ج٤ىٜخ جإل٬حاشٍ بؽك٦ ِا٧ ئ٤ى ٜع٩ني سئيعٌني ه٩ا:

 .وٜخ جإل٬حاس ج٤ّادي، أو ٔري ج٤ىاسب ، أو ج٩٤رب٨ض 
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 . وٜخ جإل٬حاس ٔري ج٤ّادي، أو ج٤ىاسب ، أو ٔري ج٩٤رب٨ض 

يت ِا٨ت ، ٤ها جأذريها ج٤ىجلغ ٥ِى .ج٤ىٜخ ٔري ج٩٤باؼش أو ج٤ّا٧:2.2    ًخفق ِادة هزج ج٤ىٜخ ٥٤ٝيا٧ ب٭ؽاواث ِ٘ش
٨عحٝب٦ ج٩٤٭٩ٍت و٥ِى ِالٜحها با٤ٕري ك٩عإو٤يت ج٩٤٭٩ٍت جالشح٩اِيت وجستباه ج٩٤عتى٤ني ٌ٘ها ب٩إظعاث 

 20ت ٤ذِىجث أو ج٘ححاط ٨إظعاث ٨ّي٭ت"وج٩ّياث و هٌتاث ٠ررية ٍ٘ ج٩٤صح٩ْ ، وظمىس جإلدجسي ٤٭ذوجث أو ج٥بي

 .خفاةق ج٤ىٜخ :1

٨ىسد آخش ٨ٮ ج٩٤ىجسد ج٤يت ٥٩٬كها ٍ٘ جحلياة بفٙت ِا٨ت وجإلدجسة بفٙت خاـت يح٩زي ج٤ىٜخ بخفاةق ال يؽاس٠ه ٌ٘ها 
 ٤زج ًصب أ ٫ ٬ذٟس ٜي٩ت هزج ج٩٤ىسد ٨ٮ خال٣ خفاةفه و٬ح١يٚ ٥ِى لىةها ٨ْ ج٩ٌْ ٨٭اؼى٭ا ٍ٘ جحلياة. وٜذ أج٩ْ

 خفاةق ٨عذدة ٥٤ىٜخ ٨ح٩ر٥ت ٍ٘ جآلجٍ:ج٤ذسجظني ٥ِى 

 .ٌْج٤حعاوي وج١٥٩٤يت ٥٤ج٩ 

 .٪ج٤عري بخي ٨عحٝي 

 .ت جال٬ٝماء وج٩٤شوس  ظِش

 .ال ي١٩ٮ جدخاسه ٤الظحخذج٧ ٍ٘ ج٩٤عحٝب٦ 

أو و٨ٮ ـٙاث ج٤ىٜخ أيما أ٬ه يحعٟش ب٩ىشب ٬ٍا٧ ٨ّني ال ي١٩ٮ جٌٕريه أو ئيٝا٘ه أو ئِادة ج٭ٍي٩ه وال ي١٩ٮ جشجك٩ه 
حه، وبز٢٤ ٘ا٫ ٥٤ىٜخ خاـيت ٨ه٩ت وهى أ٫ ج٤ىٜخ ٨فذس ٜاب٦ ٥٤٭ٙار وال ي١٩ٮ جّىيمه أو جعذيذه"  21جٌٕريه أو ظٜش

 .أظباب ٨ميّاث ج٤ىٜخ:6

ج٤ىٜخ ج٤بٌتيت) جخلاسشيت( وج٤يت ًكى٫ ٨فذسها ج٤٭اط  ج٪ جٝعي٪ أظباب ٨ميّاث ج٤ىٜخ ج٤ى ٜع٩ني:٨ميّاث
وجالؼياء ٨ٮ ظى٤٭ا و٨شتبىت بحّا٦٨ ج٤ٙشد ٨ْ جآلخشيٮ كا٤ضياسجث ٔري ج٩٤حىّٜت وج٩٤كا٩٤اث ج٤هاجٙيت وجالشح٩اِاث 

ج٤ى وظاالث ج٤ىىجسب وجالص٨اث. و٨ميّاث ج٤ىٜخ ج٤زججيت جو ج٤ذجخ٥يتوهٍ ج٤يت جكى٫ ٨شتبىت با٤ٙشد رججه كاال٘حٝاس 
ن و٠رثة ج٤٭ى٧ وج٤ٝشجءة ٔري ج٤هاد٘ت...ظ٭٥ٍٝ ج٤مىء ٥ِى أوشه ٨ميّاث ج٤ىٜخ  ج٤حخىيي وِذ٧ ج٤ٝذسة ٥ِى ج٤٘ش

 ٍ٘ جآلجٍ:

.ج٩٤كا٩٤اث ج٤هاجٙيت: وهٍ ؼٌتالي١٩ٮ ٨ٝاو٨حه ٍ٘ بٌتت ج٦٩ّ٤  وجّذ ٨ٮ ج٠رب ٨ميّاث ج٤ىٜخ  ج٤يت ج٥حه٪ وٜخ 2.6
ظئي جظحخذج٨ها)...( ج٬٭ا ٍ٘ ٨ىجْٜ ج٦٩ّ٤ ٬صذ ج٬ه ٨ٮ بني أ٤ٚ ًص٥عى٫ ج٦٩ّ٤ ج٤حها٨ا وجبح٥ْ وٜخ ج٤شجظت ...جرج ج

 .22بصىجس ج٤هاجٚ ٘ا٫ ٨ٮ يحصاه٥ه ٘ٝي ؼخق وجظذ"

.ج٤ضياسجث وج٩٤ٝاوّاث ج٩٤ٙاشتت: ٨ٮ ج٤ّادجث ج٤ع٥بيت ج٤يت ج١رث ٍ٘ ٨صح٩ّ٭ا ٜيا٧ بّن ج٤٭اط بضياسجث ٨ٙاشتت 0.6
ت ج٤ىث بذجْ٘ ج٩٤ؽاس٠ت ج  الشح٩اِيت جو بعبب ج٤ٙشجٓ جو ظىت ٨عاو٤ت ج٤حع٥يت.بذو٫ ظابٞ ج٭عٌٞ وظٜش

ب 3.6 .ج٤حأش٦ٌ وج٤حعىيٚ:ج٤حعىيٚ ٨ٮ جؼذ ٨ميّاث ج٤ىٜخ ج٤يت جمّٚ ظعٮ جدجست٭ا ٥٤ىٜخ ب١ٙاءة و٘ا٥ِيت ك٪ ٬ٔش
 ٍ٘ ج٬صاص ج٩ِا٣ ٠رريي و١٤٭٭٭ا ٬إش٥ها و٬عىٗ)...(
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٬ّ٪( بؽك٦ ج٥ٝاةٍ وجظُش ب١رري ٨ٮ ٜى٣ ك٩٥ت )ال( .ِذ٧ ج٤ٝذسة ٥ِى ٜى٣ ك٩٥ت)ال(: ٠رري ه٪ ج٤زًٮ ًصٌبى٫ بك٩٥ت )2.6
٥ِى ٨ىا٤ب جآلخشيٮ دو٫ ج١ٙري ٍ٘ ٨فاحله٪ جخلاـت جو٨ؽاِشه٪ ودو٫ جأ٠ذ ٩٨ا جرج كا٬ىج ٜادسيٮ ّ٘ال ٥ِى 

 23آدجء٨او٥ب ٨٭ه٪)...(وجمّه٪ ٍ٘ ٨ىٜٚ ـّب ٨ْ ج٤ىٜخ"

وجذجخ٥ها وجخحٙاء ج٩٤عح٭ذجث وـّىبت جحلفى٣ .ِذ٧ ج٭ٍي٪ وجشتيب جألوسجٛ:...جشجك٪ جال٩ِا٣ وج١ذط جالوسجٛ 1.6
ا ٍ٘ سكا٧ ٨ٮ جالوسجٛ ج٤يت جعحه٢٥ وٜح٢ ٍ٘  ٥ٌِها يذ٣ ٥ِى ِذ٧ ج٤ح٭ٍي٪)...(٘ك٪ ٨ٮ ٨شة وشذث ٬ٙع٢ ٔاٜس

 ٨شجشّحها ٨شة بّذ ٨شة... "

٤شأي وظ٦ .جإلشح٩اِاث ٔري ج٤ّٙا٤ت:...يٙرتك ٍ٘ جالشح٩اِاث ج٫ جكى٫ ٨ّي٭ا ٥ِى جٝذي٪ ج٩٤ٝرتظاث و٨ؽاس٠ت ج6.6
 24ج٩٤ؽكالث وجصاوص ج٤ّٝباث جال ج٬ها ٜذ جكى٫ ٨ميّت ٥٤ىٜخ ئرج أظئي جظحخذج٨ها جو جرج ٤٪ جذس با٤ؽك٦ ج٩٤ى٥ىب

ج٤حٙىين ٔري ج٤ّٙا٣:...يّحرب ج٤حٙىين ج٩٤الة٪ وج٤فعٌغ ٨ٮ أ٠رث جألظا٤يب جالدجسيت ج٩٤ٙيذة ٤حععني وجى٘ري آدجء .7.6
 وج١ّ٤غ. 25"سي ٤حىىًش ٜذسة ج٩٤شؤوظني ٍ٘ بٌتت ج٦٩ّ٤ج٩٤ىٌٚ وجى٘ري وٜخ ج٩٤ذًش وهى أ٨ش لشو

  -ج٤يابا٫ ٩٬ىرشا –.ج٤٭٩ارس ج٥ّ٤يا ٍ٘ ئدجسة ج٤ىٜخ7

يٝى٣ ج١ٙ٩٤ش ججلضجةشي ٨ا٢٤ بٮ ٬يب "ئ٫ ٨ٮ ج٤فّب أ٫ يع٩ْ ؼّب ذشثاس ج٤فىث ج٤فا٨ح٥خىى ج٤ىٜخ 
وهى ٨ا يذٟس ٨ٮ ٜى٤ه أ٫ جدجسة ج٤ىٜخ ٦٩ِ ٨٭هصٍ وذٝا٘ت  (https://xn--#google_vignette  ،0202)ج٤هاسب"

١٘شة+ جشجب+ وجِيت ٍ٘ خياسجث جأل٨٪ ج٤يت ج٭ؽذ ج٤٭همت ج٥ّٙ٤يت، ب٩اولعه ٍ٘ ٨ّاد٤ت ؼشوه ج٤٭همت ج٤ؽهرية:)
. وهزج ج٩٤بذأ ٦٩ِ به ج٤شش٦ ج٤يابا٬ٍ ٍ٘ أج٪ ٨ّا٬يه وٜي٩ه.٨ٮ هزج ج٩٤٭ى٥ٞ ظ٭حىٜٚ  ِ٭ذ جصشبت وٜخ = ظماسة(

٢ ج٤ؽّب  ج٤زي جأ٤ٞ ٍ٘ جدجسة ج٤ىٜخ ظىت أـبعخ ذٝا٘حه ج٥ّ٤يا جذسط ٍ٘ ججلا٨ّاث وج٩٤ّاهذ وجآلكادي٩ياث ر٤
 ج٥ّ٤يا ج٤ّشبيت وج٤ٕشبيت:

 Just in time system(JIT).٬ٍا٧ ج٤حىٜيخ 2.7

يّذ هزج ج٤٭ٍا٧ ٥٘عٙت ٨ىشهت ٤ح٦ٌ٥ٝ ج٤مياُ أو ج٤هذس ٍ٘ ٨ىجسد ج٩٤٭٩ٍت و٬ٝفذ با٤هذس ه٭ا هى أي ؼٍء ال يميٚ 
ٜي٩ت ٩٥٤٭حض ظىجء ٨ا ج٥ّٞ جأل٨ش باخلض٫ أو ج٤ح٭٦ٝ أو جال٬حٍاس)...(وأ٫ جأل٘كاس جألظاظيت ٤هزج ج٤٭ٍا٧ شاءث ٥ِى ئذش 

أظذ جألظىجٛ ئ٤ى ج٤ىالياث ج٩٤حعذة جأل٨شي١يت وئِصابه ب٭ٍا٧  T.ohnoصياسة ٬اةب سئيغ جإل٬حاس ٥٤ؽش٠ت جايؽيأوه٭ى
ج٩٤ش٠ضيت ئر يح٩زي ٩ِا٣ هزج ج٤عىٛ ب٩شو٬ت ِا٤يت ٍ٘ ج٦٩ّ٤ وج٤ٝاب٥يت ٥ِى أدجء أ٠رث ٨ٮ ٬ىُ ٨ٮ أ٬ىجُ ج٤ىٌاةٚ ٍ٘ 

ج٦٩ّ٤ ٍ٘  ئ٤ى ج٤يابا٫ جٜرتط أ٘كاسه ٥ِى ٨ه٭ذط ج٤ؽش٠ت وؼشط ٬ٍا٧ (T.ohno ) .وِ٭ذ ِىدة ج٤عيذ٬26ٙغ ج٤ىٜخ"
هزج ج٤عىٛ ج٤زي صجسه ٍ٘ ج٤ىالياث ج٩٤حعذة جأل٨شي١يت، وباالِح٩اد ٥ِى ج٩٤ّاد٤ت ج٤ؽهرية ج٤يت ـأها ج٩٤ه٭ذط 

ج٤زي كا٫ ٤ه ج٤حأذري ج١٤بري ٥ِى ٨شجٜبت ججلىدة ٍ٘ ؼش٠ت جىًىجا و٨عاه٩اجه ٍ٘ ٬صاط ( ShigeoShingo) ج٤يابا٬ٍ
أي ٬ٍا٧ ج٤حىٜيخ ج٤ذٌٜٞ وججلىدة، ظيرأـبغ هزج ج٤٭ٍا٧  ٨T.ohnoْ ٬Shingoٍا٧ ج٤حىٜيخ ج٤ذٌٜٞ، وباستباه أ٘كاس

 TPS"27 يع٩ى ب٭ٍا٧ ئ٬حاس جىًىجا

 ( خفاةق ٬ٍا٧JIT) 

 جإل٬حاس با٤ك٩ياث ج٩٤عذدة وٍ٘ جألوٜاث ج٩٤عذدة ٩٤ىجشهت ج٤ى٥ب . -

جحلاشت ٩٥٤ىجد ٬ٍا٧ دٌٜٞ ٥٤حخك٪ ٍ٘ ج٩٤خضو٫ و٬ٍا٧ ٥ّ٨ى٨اث ّ٘ا٣ ٨ٮ ظيز جعذيذ ك٩يت و٨ىجـٙاث وأوٜاث  -
 وج٩٤عح٥ض٨اث و٘ٞ ج٤حىٜيخ ج٤ذٌٜٞ.
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وج١ٙ٤شة جألظاظيت ٍ٘  kanban يعحخذ٧ ٬ٍا٧ جإل٬حاس و٘ٞ ج٤حىٜيخ ج٤ذٌٜٞ ٬ٍا٧ ٥ّ٨ى٨اث يذِى ٬ٍا٧ كا٬با٫ -
  .هزج ج٤٭ٍا٧ هٍ ِذ٧ ؼشجء أو ئ٬حاس أي وظذة ٨ا ٤٪ ج١ٮ ه٭اٟ ظاشت ظٝيٝيت ٤ها

 .٨28ٮ شهت،وبني ج٩٤ىجسد ٨ٮ شهت أخشي"ج٤ح٭عٌٞ ج٤حا٧ بني ج٥٩ّ٤ياث جإل٬حاشيت  -

  أهذجٗ ٬ٍا٧(JIT):ج٬ٍش ججلذو٣ أظ٥ٙه: 

 ( JIT)ًبني أهذجٗ ٬ٍا٧ ج٤حىٜيخ ج٤ذٌٜٞ 22ججلذو٣ 

 (JITأهذجٗ ٬ٍا٧ ج٤حىٜيخ ج٤ذٌٜٞ )

 جإل٬حاس ٍ٘ ج٤ىٜخ ج٩٤عذد

 Zeroوج٤حخ٥ق ٨ٮ ج٩ٌْ ٘مالث ّ٘ا٤يت جإل٬حاس وك٩ياث ج٩٤ىجسد ج٤ضجةذة ظيز يف٦ ئ٤ى ج٤ح٥ٚ ج٤فٙشي 
defects 

 zero Inventoriesـٙش ج٤حخضيٮ 

  Zero set-up Handlingووٜخ ج٤حهٌتت وجإلِذجد ج٤فٙشي 

 جصهزي ججلضء ج٤فعٌغ با٤ك٩يت ج٤فعٌعت وج٤حك٥ٙت ج٩٤٭خٙمت

ٍ٪ خال٣ ج٥٩ّ٤ياث ج٤حؽٕي٥يت ٩٥٤ف٭ْ ٘حف٦ ج٩٤ىجد با٤ك٩يت ج٩٤عذدة وٍ٘ وٜخ خ٥ٞ جعىيت أو جذ٘ٞ ٨٭ح
 جحلاشت ٤ها

 (220،ؿ0223:)ظا٨ٍ ج٤ّضيضي،جدجسة جال٬حاس وج٥٩ّ٤ياث،بريوث:١٨حبت صيٮ،ج٩٤فذس 

 :٤رٝا٘ت جدجسة ج٤ىٜخ (وج٩٤بادئ جألسبّت ِؽش TPS.٩٬ىرس )0.7

 TPS« toyotaجع٩غ٤٭ٍا٧ئ٬حاسجىًىجا. ج٤يت دبج٤حأظٌعٌت٤رٝا٘تج٤ؽش٠ت ج٩٤با٨ٮًحأ٤ٚأظ٥ىب. "جىًىجا". 

production system »  أ٫ ي٦٩ّ بٙا٥ِيت و٨ْ أ٫ هزه ج٩٤بادئ ٨ح٭ىِت ، ٘ا٫ جىىسTPS  
ً
و٬صاظه ٨شتبىا٫ جستباوا

 بحىىس أظ٥ىب جىًىجا 
ً
 وذيٝا



 

 
 ظ٩اط ب٥ّيذد.  
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، ظىت ٤ى كا٫ ر٢٤ ٥ِى ظعاب جألهذجٗ ج٩٤اديت .ج٩٤بذأ جألو٣: أظغ ٜشجسجج٢ جإلدجسيت ٥ِى ٥٘عٙت وىي٥ت جأل٨ذ2
 ج٤ٝفرية جألش٦.

.ج٩٤بذأ ج٤را٬ٍ: ًصب أ٫ جحع٪ ج٥٩ّ٤ياث باالظح٩شجس يحى٥ب هزج ج٩٤بذأ سبي ج٥٩ّ٤ياث بّمها ببّن ٘شبي هزه 0
 يعه٦ ٦٩ِ ج٤ٙشيٞ ٍ٘ ظ٦ ج٩٤ؽكالث وظره٪ ٥ِى جالبحكاس و ج٤ح١ٙري بىشيٝت ئبذجِيت.

ً
 ج٥٩ّ٤ياث ٨ّا

.ج٩٤بذأ ج٤را٤ز: جظح٦٩ّ أ٩ٍ٬ت "َظْعٍب ٨الة٩ت ٤حٙادي ٘شواإل٬حاس.وهى ًهذٗ ئ٤ى ئ٤ٕاء جشجك٪ ج٩٤خضو٫. ... ئِىاء 3
 ج٤ضبى٫ ٨ا ًشيذه، ِ٭ذ٨ا ًشيذه، وبا٤ٝذس ج٤زي ًشيذه.

، ِ٭ذ٨ا جعاو2٣
ً
جىبٌٞ  .ج٩٤بذأ ج٤شجبْ: ًصب جعٌٝٞ جالظحٝشجس ٍ٘ جإل٬حاس ٜا٣ ٘ىشٌىؼى سئيغ ؼش٠ت جىًىجا : "٩ِى٨ا

(TPS ئ٤ى ظذ ٨ا وىج٣ 
ً
(،٘ا٫ أو٣ ٨ا ًصب ٥ِي٢ ٥٩ِه هى جعٌٝٞ جظحٝشجس جإل٬حاس، ...٩٘ا ئ٫ يفبغ جإل٬حاس ٨عحٝشج

 ٥ِى جىبٌٞ أ٩ٍ٬ِت ظعٍب ٨الة٩ٍت و٨ىجصجِت خي ج٤حج٩ٌْ...."
ً
 29ؼهش،٘ا٢٬ جفبغ ٜادسج

 إليٝاٗ ج٦٩ّ٤ بٕيت ظ1٦
ً

 ذٝا٘ت
ْ

خ
ِّ

ج٩٤ؽكالث ٥٤حىـ٦ ئ٤ى ججلىدة ج٤ّا٤يت.ظيرٌصب أ٫ جكى٫ ججلىدة  .ج٩٤بذأ جخلا٨غ: َسظ
(jidoka  ال يحصضأ ٨ٮ أي ٬ٍا٧ . وهزج يّين أ٢٬ بعاشت ئ٤ى جٝ٭يت ي١حؽٚ ج٤ٌّىب ظا٣ ظذوذها، وًىٜٚ جإل٬حاس 

ً
(شضءج

ث  إلـالط جخل٦٥ ٜب٦ جظحٙعا٤ه. ويعح٦٩ّ ٍ٘ جىًىجا ٨فى٥غ 
ً
ت ر٠يت يع٩غ ٥٤ذال٤ت ٥ِى آ٤ت ٨صهضة بأJidoka٩ٍ٬آ٤يا

 ٤ها بايٝاٗ ٬ٙعها ِٮ ج٦٩ّ٤ ِ٭ذ جّشلها ٩٤ؽك٥ت. 

ٍذ هٍ جألظاط ٥٤حععني ج٩٤عح٩ش وجىىًش ج٤ّا٥٨ني.6  ب٭٩ي ٨ىظَّ
ُ

ز
َّ
ٙ

َ
٭

ُ
 .ج٩٤بذأ ج٤عادط: ج٩٤ه٩اث ج٤يت ج

 .ج٩٤بذأ ج٤عابْ: جظح٦٩ّ ج٩٤شجٜبت ج٤بفشيت ٠ٍ جم٩ٮ ِذ٧ وشىد ٨ؽكالث ٨خّٙيت.7

 )ج١٭ى٤ىشيا( ٨ىذىٜت..ج٩٤بذأ ج٤را٨ٮ: ال جعح٦٩ّ ئال8
ً

  جٝ٭يت

 .ج٩٤بذأ ج٤حاظْ: ًصب ئِذجد ٜيادًني ٨ٮ ج٤ؽش٠ت يٙه٩ى٫ بذٜت ٥٩ِها.9

 .ج٩٤بذأ ج٤ّاؼش:أ٬ؽث ٘ٛش ٦٩ِ جظحر٭اةيت ج٭حهض ٥٘عٙت ؼش٠ح٢.وجظحّا٫ بأؼخاؿ ٨بذِني.22

ْذ ٨ىسدي٢ ٥ِى ج٤حععٮ.22 ِِ  .ج٩٤بذأ جحلادي ِؽش: َظا

) ج٩٤ىْٜ ج٥ّٙ٤ٍ(، ...أي ج٤حىشه ئ٤ى .ج٩٤بذأ ج٤را٬ٍ ِؽش: جرهب وؼاهذ 20
ً
 دٜيٝا

ً
ب٭ٙع٢ ٠ٍ جٙه٪ ج٤ىلْ ٘ه٩ا

ض شذيذ، أو 
َ
ج٩٤ىْٜ ٤شؤيت ج٤ىلْ جحلٝيٍٝ بٕيت ٘ه٩ه". ...ئ٫ أو٣ خىىة ٍ٘ أي ئششجةيت حل٦ ج٩٤عاة٦،أو جبحكاس ٨٭ح

 جٌٝي٪ أدجء ج٤ّا٥٨ني، هٍ جظحيّاب ج٤ىلْ جحلٝيٍٝ ".

 ٥ِى ج٤ٙه٪ ج٤ذٌٜٞ جل٩ٌْ ٬ىجظٍ ج٤ىلْ .جٝى٧ جىًىجا بحىىًش ج٤ح١ٙري جإلبذ23
ً
جٍِ وجحلز ٥ِيه. ؼشيىت أ٫ ًكى٫ ٨ب٭يا

 به .
ً
 جحلٝيٍٝ. وهزج وجظذ ٨ٮ أ٩٬اه ج٤ع٥ىٟ ج٤يت ج٩زي ج٤ٙشد ج٤يابا٬ٍ كى٬ه ال يٝب٦ أي ؼٍء باِحباسه ٨ع٩٥ا

ت.22  .ج٩٤بذأ ج٤را٤ز ِؽش: ججخز ج٤ٝشجسجث ببيء و٬اٜؾ ك٦ جالٜرتجظاث ١٤ٮ وبٞ ٜشجٟس بعِش

 30.ج٩٤بذأ ج٤شجبْ ِؽش: ج٤حعى٣ ئ٤ى ٨إظعت ج٥ّي٩يت ِٮ وشيٞ ج٤حأ٦٨ ج٩ّ٤ٌٞ وج٤ح١ٙري ج٤ىى٦ً وجععني ج٩٤عح٩ش(21
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ظٝيٝت "١٤ٍ جٙه٪ ظماسة ؼّب، ًصب أ٫ جّٗش ٜي٩ت ج٤ض٨ٮ ِ٭ذه ٘ال ٨عحٝب٦ أل٨ت ال وٌِىالذٝا٘ت ٤ها  با٤ىٜخ، 
أ٫ ئدجسة ج٤ىٜخ، جّبري ـىسي ٨صشد، ر٢٤ أ٬٭ا ال ٬عحىٌْ أ٫ ٬ذًش ج٤ىٜخ ،ئ٫ ٨ا ٬عحىيّه هى وٜذ د٤٭ا ج٤ذسط ج٤يابا٬ٍ"

ئدجسة أ٬ٙع٭ا ٘ادجسة ج٤ىٜخ جبذأ ٨ٮ ج٤زجث، ذ٪ جأخز ٨صشجها ٍ٘ ٬صاط آدجء جأل٩ِا٣ دجخ٦ ج٩٤كاجب وج٩٤إظعاث. وظني 
ال ٨عا٤ه ئ٤ى ظياة أ٠رث جىجصجا و٘ا٥ِيت ٍ٘ د٬يا  جب٥ٖ ئدجسة ج٤ىٜخ ِادة شيذة ٍ٘ ظ٥ى٠٭ا ووِي٭ا وذٝا٘ح٭ا ججلضجةشيت،٬ف٦

جأل٩ِا٣ وئدجسة ج٩٤٭٩ٍاث. وٜذ ٜذ٨٭ا ئؼاسجث ولاءة إلدجسة ج٤ىٜخ، جّحرب ٨ٮ ج٤ىٛش جحلذيرت ج٤يت جعاِذ ج٩٤إظعت 
 ج٤ىـى٣ ألهذج٘ها ٍ٘ ج٤ىٜخ ج٩٤عذد دو٫ جأخري أو جأش٦ٌ أو جّى٦ٌ .

 ٬حاةض ج٤ذسجظت : .8

 حع٥ي٥يت الدجسة ج٤ىٜخ  ٨ْ جالؼاسة ج٤ى ج٤٭٩ارس ج٥ّ٤يا ج٤ى ج٤٭حاةض ج٤حا٤يت:جىـ٥خ ج٤ذسجظت ج٩٥ّ٤يت ج٤

  ٍ٘ جدجسة ج٤ىٜخ ٨عٟش ٥٤م٩ري وج٤رٝا٘ت ٍ٘ ظ٥ىكاث ج٩٤ىجسد ج٤بؽشيت دجخ٦ ج٩٤٭٩ٍت إلِادة ج٤٭ٍش
ديت جألخالٜياث ج٤ح٭ٍي٩يت بذٜت  ج٤يت جبين ج٤ح٭٩يت وجالٜحفاد جحلٝيٍٝ ك٩ا ٥ّ٘حها ٨ج٩ىِت ج٤٭٩ىس جالٜحفا

ج٤ّا٩٤يت"ج٤ىٜخ هى جحلياة" أو ك٩ا ٜا٣ جي٩اؼي٩ا خبري جدجسة جال٩ِا٣ بصا٨ّت ٠ٌىؼى ج٤ياب٭يت ِ٭ذ٨ا ظت٦ ِٮ 
...ج٫ ج٤زخرية ٘هٍ جال٬مباه ج٤زججٍ ،٘٭عٮ ٤ع٭ا  ظش ج٩٤ّصضة ج٤يابا٬يت ٜا٣"٤يعخ ه٭اٟ ٨ّصضجث وال خىجٛس

 ٤٭فٚ جآلخش".بعاشت ج٤ى شيؾ ٨ٮ ج٩٤شجٜبني يٝمى٫ ٬فٚ جوٜاجه٪ ٍ٘ ٨شجٜبت ج

  ٍ٘ ج٫ جلٙاء وابْ ج٤حصا٬غ بني ج٩ٌْ ِ٭اـش ج٤ٝاِذة ج٤بؽشيت ٍ٘ جدجسة ج٤ىٜخ ٍ٘ ٨٭٩ٍاث جال٩ِا٣ أ٨ش
اء جو ج٤بيماء ٍ٘ ِالٜاث ج٦٩ّ٤ بني ج٩٤ذًشيٮ وج٤ح٭ٙيزًني  ٔايت جأله٩يت،٘ال ٘ٛش بني أـعاب ج٤ياٜاث ج٤ضٜس

خ جألخشي. خ ٨ج٩ىِت ٤ٕٜش  ٘اجل٩ٌْ ٍ٘ ٜاسب وجظذ ٤ى ٜٔش

 ٦٩ّ٤ ٥ِى جشجك٪ ٨خضو٫ ج٤ىاٜت ج٤٭ا٩ِت ٍ٘ ٨عيي ج٦٩ّ٤ بؽك٦ ٠بري أل٬ه أ٘يذ وأ٬ْٙ ٨ٮ ٬عٌـض ج٤ٝىج٬ني ج
"ئ٫ جألخالٛ أه٪ ٨ٮ trustوج٤ح٭ٍي٩اث ج٤شظ٩يت رججها ك٩ا ٜا٣ ٘ىكىيا٨ا ٍ٘ ٠حابه ج٤ؽهري "ج٤رٝت" 

 ج٤ٝىج٬ني وج٤رٝت أه٪ ٨ٮ سأط ج٩٤ا٣". 

 هٍ ج٩٤فذس ج٤ىظيذ  وج٤ٝىي ٤الوالُ ٥ِى ٨ىلىُ جدجسة ج٤ىٜخ ٍ٘  ئ٫ ج١٤حاباث  وجألدبياث ج٤ٕشبيت الجضج٣
ججلضجةشي ٨ْ جدجسة ج٤ىٜخ ٍ٘ ج٤بعز ج٩٥ّ٤ٍ –ِا٤٪ جالدجسة وجال٩ِا٣ ،بعيز ؼغ ٠بري ٍ٘ ج٤حّا٦٨ ج٤ّشبٍ 

ٍ  ج٤ّشبٍ سهيب  شذج.  ججلا٨ٍّ وظىت ٤ذى خربجء جالدجسة وجالظحؽشجٗ ٘ا٤مّٚ ج٩٤ّ٘ش

 اديت وجالشح٩اِيت ج٩٤٭اِت ج٤ذجخ٥يت ٤٭٩ٍها جالدجسيتـ وذٝت ج٩٤صح٩ْ وجأل٘شجد ج٫ جظحّادة ٨إظعاج٭ا جالٜحف
ب٩خششاجها ،يحعٝٞ با٩٤بادئ وج٤حىبيٝاث ج٤ّٝال٬يت ج٤شؼيذة الدجسة ج٤ىٜخ ج٤يت جحالٜغ بّٝيذج٭ا جالظال٨يت 

ِذة  ظيز جّحرب ٨ششّا ٜىيا ٍ٘ جٝذيغ ج٤ىٜخ ٨بذأ وج٩رال و٩٨اسظت،وي١ٍٙ ج٫ هللا أٜع٪ با٤ىٜخ ٍ٘
آياث ٜشآ٬يت ك٩ا أولع٭ا ظابٝا. وهى ٨ا٥٩ِخ به بّن دو٣ ش٭ىب ؼٛش آظيا) ٨ا٤زييا، 

 .ج٤يابا٫،ج٤فني،ج٬ذو٬يعيا...( 
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 خاج٩ت:

ج٤يت جـبعخ ٨عحٝب٥٭ا -٨صح٩ّاث ججلاةعت و٨ابّذها-ج٫ جٝفٍ وجّٜ٭ا وجعذيذ جخلياسجث وج٤حعذياث ج٤يت جىجشهه 
ض ،يٙشك ك٦ ر٢٤ أ٫ جكى٫ ج٤ٝاِذة ج٤بؽشيت  ج٤ىٌيٙيت ج٤يت هٍ وسجء ك٦ ئ٬صاص وك٦ جىىس ٨إه٥ت با٤كا٦٨ جذسيبا  ج٩٤ِض
ىب و٨ى٥ىب ٍ٘ أوٜاث  وذٝا٘ت ووِيا.ج٫ ٥ٌِها ج٫ جمْ ٬ٙعها ٍ٘  جعذي ٨عح٩ش ٨ْ ج٤ىٜخ ٍ٘ جعف٦ٌ آدجء ٨ٔش

ج٤ٝعشيت ج٤ىاسئت ٠ح٢٥ ج٤يت ٨شسجا بها ٍ٘ ٦ٌ جه١٥ت كىسو٬ا.٤ز٢٤ البذ  جأل٨ٮ ك٩ا ٍ٘ جوٜاث ججلاةعت وج٤ٍشوٗ
٩٤إظعاث ج٩٤صح٩ْ ج٩٤خح٥ٙت) ـ٭اِيت،ج١٭ى٤ىشيت،خذ٨اجيت،ج٥ّي٩يت...(أ٫ جرتج٪ بؽك٦ ٥٩ٍِ، هزه ج٤ذسجظت 

ج٤ى ج٩٥ّ٤يت ج٤حع٥ي٥يت ٩٤ىلىِت ج٤ىٜخ ب٩ا جم٩٭حه ٨ٮ ٨بادئ وأظغ و٨ششّياث ٥ِيا ٜاسبخ ج٤ىٜخ وووشهخ ج٤٭ٍش 
٨ميّاجه ٔري ج٩٤عحعبت ،باظرت ِٮ جىبٌٞ أ٘م٦ ٤ىٌاةٚ ئدجسة ج٤ىٜخ ٍ٘ ج٩٤ج٩ىِت جإل٬عا٬يت ج٩٤حاظت، و٨ٮ ذ٪ 
جعف٦ٌ ٬ىِياث و٨ىجـٙاث ٨عذدة ٨ٮ ج٩٤ىجسد ج٤بؽشيت ج٤شؼيذة ج٤يت جحّا٦٨ ٨ْ ج٤ىٜخ ل٩ٮ ذٝا٘ت جىبْ ج٤ع٥ىٟ 

ح١٩ٮ بز٢٤ ٨ٮ جعٌٝٞ سؤيت ولاءة ٤شظا٤ت با٤ٝ٭اِاث بذ٣ جال٠شجهاث)جظذى جبّاد جالٜحفاد ج٤ع٥ى٠ٍ( ٤ح
 ج٩٤٭٩ٍتؤاياث ج٩٤صح٩ْ.

 :ٍجىـياث ج٤ذسجظت: ٬ىـٍ ٍ٘ هزه ج٤ذسجظت ج٩٥ّ٤يت باآلج 

  ج٤ح١ٙري ج٥٩ّ٤ٍ ٍ٘ جششجءجث وجىبيٝاث ٨ىظذة ٍ٘ ج٤حّا٦٨ ٨ْ ج٤ىٜخ با٩٤إظعاث ج٩٤ع٥يت ج٩٤خح٥ٙت
 يت أو ٨ش٠ض ج٤ربيذ... .ظيز ال٘ٛش بني ٬ٍا٧ ج٩٤ذسظت أو ججلا٨ّت أو ج٩٤ف٭ْ أو ج٤ب٥ذ

  ْجج٩ٌْ ج٤بعىد ج٩٥ّ٤يت ج٤٭اّ٘ت ج٤يت ٬اٜؽخ ٨عأ٤ت ج٤ىٜخ وش٥ّها ج٩ِاال جحصعذ  بها جأل٨ا٣ ٍ٘ وب
 ٨إظعاج٭ا بأ٩ٍ٬ت وٜحيت سجؼذة وِٝال٬يت.

  ٨ٮ أش٦ ـيأت ٨يراٛ جألخالٛ ج٩٤ؽرت٠ت ٍ٘ جدجسة ج٤ىٜخ وئدجسشه ل٩ٮ  -٨صح٩ْ ججلاةعت –جظحٕال٣ ج٤ٍٗش
 ٩٤٭اهض ج٤ح٥ّي٩يت وج٤رتبىيت ،ظيز ك٦ ٘شد ٨ٮ صجويحه ٨عإو٣ ِ٭٥ى ٬ٙعه و٥ِى جآلخشيٮ .ج٤ربج٨ض وج

  جشبيت ج٤ٝاِذة ج٤بؽشيت ٥ِى ذٝا٘ت ج٤٭صاط باالٜ٭اُ ال جال٠شجه وجصشيذ ٨ٙهى٧ جدجسة ج٤ىٜخ ٨ٮ كى٬ها ٨صشد
ا ك٩ا ٬شجه ٨اذال ٨ف٥عت جدجسيت جشجٜب وجعاظب جال٘شجد دخىال وخشوشا ... ٘هزه جظذي ٨ميّاث ج٤ىٜخ ٬ٙعه

 ٍ٘  ٩ٍ٬٭ا جالدجسيت با٩٤إظعاث ج٩٤خح٥ٙت.

جيالء ج٤ّ٭ايت باخلياسجث ج٤بذي٥ت ١٤عب جدجسة ـعيت ظ٥ي٩ت وّ٘ا٤ت ٍ٘ جدجسة ج٤ىٜخ وجشظٌخ ٨ٙهى٧ ج٤ىٜخ ج٩٤ش٫ 
ت جال١٤رتو٬يت ٍ٘ جوظاه ج٤ّا٥٨ني ٍ٘ جوظْ ٨صاالجها ) ج٤ح٥ّي٪  /ج٤٭اِ٪ ج٤زي يحعٝٞ ِٮ وشيٞ ٬ؽش ذٝا٘ت ج٩٤ضِس

ّذ...( ور٢٤ ٤حالٗ لياُ ج٤ىٜخ وج١ذط ج٩٤ها٧ وجّى٦ٌ ِٮ بّذ،جدجسة جالشح٩اِاث ِٮ بّذ،  آدجء ٨ها٧ ج٦٩ّ٤ ِٮ ب
 ج٤هىج٨ؾ ج٤ىجرية جال٬حاشيت

                                                           

 :ج٤هىج٨ؾ وجإلظاالث 
 .09،ؿ0228جالشح٩اِيت.جإلظ١٭ذسيت: دجس ج٤ى٘اء ٤ذ٬يا ج٤ىباِت وج٤٭ؽش ،سؼاد أح٩ذ ِبذ ج٥٤ىيٚ،جدجسة ج٩٤إظعاث جالشح٩اِيت ٍ٘ ٨ه٭ت جخلذ٨ت، 1

ذيذة: جخلمشي ٨ععٮ أح٩ذ، جإلدجسة ج٤ح٭ا٘عيت ٥٤ىٜخ ،ج٩٤٭ٍى٨ت ج٩٤حكا٥٨ت ال٨حالٟ ج٩٤ضجيا ج٤ح٭ا٘عيت ٍ٘ ِفش ج٤ّى٩٤ت و٨ا بّذ ججلاث. ٨فش ججل 2
 .21،ؿ0222جيرتجٟ ج٤٭ؽش وج٤حىصيْ،

 .33،ؿ0227ج٤ىٜخ ج٤٭ٍشيت وج٤حىبٌٞ.٩ِا٫: دجس ششيش ٥٤٭ؽش وج٤حىصيْ،سبعٍ ٨فىٙى ٥ِيا٫،جدجسة 3
 0227سؼاد أح٩ذ ِبذ ج٥٤ىيٚ.ج٭٩يت ج٩٤٭٩ٍاث جالشح٩اِيت ٨ذخ٦ ٨هين ٤ىشيٝت ج٭ٍي٪ ج٩٤صح٩ْ. جالظ١٭ذسيت: دجس ج٤ى٘اء ٤ذ٬يا ج٤ىباِت وج٤٭ؽش،4
 .0229جبشجهي٪ ج٤ٍٙٝ،جدجسة ج٤ىٜخ. ٨فش: دجس جبذجُ ٤الِال٧ وج٤٭ؽش،5
 دو٫ ٨إ٤ٚ،٨ميّاث ج٤ىٜخ ٨ذو٬ت ٩٥ِيت جخفق، جدجسة ١٨حبيت،دث،د٧.6



 

 
 ظ٩اط ب٥ّيذد.  

 
 (ج٤٭٩ىرس ج٤يابا٬ٍ)ٍ٘ ج٩٤إظعت   ئدجسة ج٤ىٜخ
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ظا٤ت ٨خ٩ىد جبشجهي٪ ظّيذ ٥٨خ٪، دسجظت جع٥ي٥يت ٥٤ّالٜت بني جدجسة ج٤ىٜخ وآدجء ج٤ّا٥٨ني با٤حىبٌٞ ٥ِى جالدجسة وج٤ّا٨ت ب٩عاٍ٘ت ج٤ٝي٥يت. س 7

 .31-32،ؿ ؿ 0222د٠حىسجه .ج٤ٝاهشة،
  318-٬32ٙعه، ؿ ؿ ٨خ٩ىد جبشجهي٪ ظّذ ٥٨خ٪،ج٩٤ششْ  

 .230،ؿ٨2989خ٩ذ ج٤ّشبٍ و٤ذ خ٥يٙت،ج٩٤ها٧ جحلماسيت ٩٥٤ذسظت وججلا٨ّت ججلضجةشيت. ججلضجةش:دًىج٫ ج٩٤ىبىِاث ججلا٨ّيت،9
  10 ٨26خ٩ىد جبشجهي٪ ظّيذ ٥٨خ٪،٨ششْ ظبٞ ر٠شه،ؿ

جاسيخ ، https://ar.islamway.net/article/67589دسجظت ٨٭ؽىسة ،دو٫ ر٠ش جظ٪ ـاظب ج٤٭ق،دو٫ ِ٭ىج٫ ج٤٭ق ،٥ِى ج٩٤ىْٜ     11
 (.22/21/0202)جالظرتدجد

  22دث،ؿ،هيٙاء ِبذ هللا ج٤ى٤يذي، ٨ذى ٠ٙاءة جدجسة ج٤ىٜخ ٤ذى ج٤ّا٥٨ني ٍ٘ ج٩٤٭٩ٍاث. سظا٤ت ٨اشعحري  ،شا٨ّت شذة12
  ج٘شي02٦جاسيخ جإلظرتدجد:    https://www.alkhaleej.ae اليحٝ٭ها ج٤بّن،٥ِى ج٩٤ىْٜ:جبشجهي٪ باهى،٥٨عٞ ج٤ىٜخ ٤ٕت 13

0202 . 
 297،ؿ2992٘حعٍ ٜب٦ٌ ٨حى٤ٍ. ج٤حىشه جالظال٨ٍ ٍ٘ ج٤حذسيب جالدجسي. ج٤ٝاهشة: ٨ىابْ ج٤هٌتت ج٩٤فشيت ١٥٤حاب، 14
 

  298.15ج٩٤ششْ ٬ٙعه،ؿ  
  29916ج٩٤ششْ ٬ٙعه،ؿ 

  17جبشجهي٪ باهى،٨ششْ ظبٞ ر٠شه.
. أ٨ي٩ت ِبذ ج٤ٝادس جألظى٦، ٘ا٥ِيت جدجسة ج٤ىٜخ وِالٜحها باأل٩٬اه ج٤ٝياديت ٤ذى ٨ذًشي ج٩٤ذجسط ج٤را٬ىيت ٨ٮ وشهت ٬ٍشه٪. سظا٤ت ٨اشعحري 18

 .232،ؿ 0229ٔضة، ججلا٨ّت جالظال٨يت،
  19جبشجهي٪ باهى،٨ششْ ظبٞ ر٠شه. 

  20 206-٤201ٝادس جألظى٨،٦ششْ ظبٞ ر٠شه،ؿ ؿ أ٨ي٩ت ِبذ ج
شا٨ّت سجويت جيعري ٔضجوي،جدجسة ج٤ىٜخ وأذشها ٥ِى آدجء ج٤ّا٥٨ني ٍ٘ دجةشة جألظىج٣ ج٩٤ذ٬يت وججلىجصجث ٍ٘ ج٥ٜي٪ ج٤ؽ٩ا٣ ٍ٘ جألسد٫. جألسد٫:  21

  .02،ؿ 0220ج٤ري٨ىٟ،
 ١٨02حبيت،دث،د٧،ؿدو٫ ٨إ٤ٚ،٨ميّاث ج٤ىٜخ ٨ذو٬ت ٩٥ِيت جخفق، جدجسة  22

  8323-80ج٩٤ششْ ٬ٙعه، ؿ ؿ 
  8324ج٩٤ششْ ٬ٙعه، ؿ 
  8125ج٩٤ششْ ٬ٙعه،ؿ 

 .222،ؿ0223ظا٨ٍ ج٤ّضيضي، جدجسة جال٬حاس وج٥٩ّ٤ياث. بريوث: ١٨حبت صيٮ جحلٝىٜيت وجألدبيت، 26
  222.27ج٩٤ششْ ٬ٙعه،ؿ
  220.28ج٩٤ششْ ٬ٙعه،ؿ

ٍ،جالدجسة جالٜحفاديت ٍ٘ ج٤ؽشكاث ج٤يابا٬يت ٨ْ ج٤رت٠زي ٥ِى ٬ٍا٧ ج٤حىٜيخ  29 و٨عاو٤ت جالظحٙادة ٨٭ه ٍ٘ جظذى ج٤ؽشكاث ججلضجةشيت.  ٨jitخ٩ذ سوجٜص
 .26،ؿ0227سظا٤ت ٨اشعيحري. ك٥يت ج٥ّ٤ى٧ جالٜحفاديت، شا٨ّت باج٭ت،

  30. 27-26ج٩٤ششْ ٬ٙعه،ؿ ؿ  
 

https://ar.islamway.net/article/67589
https://www.alkhaleej.ae/
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 ا٤رتبيت ٥ِى ا٤ح١ٙري وسوط اإلبذاُ ٤ذى ا٩٤ح٩٥ّني

 1 ِبذ اخلا٤ٞ ـذيٍٝ                                                                                                                                                                            

 

 :٥٨خق

ت، ٘شها٫ واشبا  أـبغ ٥ِى ا٤رتبيت أ٫ جحصه إلِذاد ٘شد ٩٤صح٩ْ ٨حٕري و٨صهى٣ و٨حع٪ با٤ذي٭ا٨يت وا٤عِش
ا٩٤ّاٗس اجلا٨ذة، ا٤يت وئ٫ كا٬خ ٨ٙيذة ٍ٘ ِا٤٪ ا٤ٌى٧ ٤ٮ جكى٫ ٠ز٢٤ وا٩٤ذسظت احلذيرت ٤يغ ج٥ٝني ا٩٤هاساث 

ارا ظ٭٥ّ٪ أب٭اء٬ا ا٤ٌى٧؟ ر٢٤ با٤مشوسة ٍ٘ ِا٤٪ ا٤ٕذ، و٤هزا جعاء٣ "كاس٣ سوشش" ِٮ وبيّت ا٤ح٥ّي٪ ٜائال:" ٨
أ٫ ك٦ ٨ا ٩٥ّ٬ه٪ يفبغ ٔري را شذوي ِ٭ذ٨ا يحخششى٫، ٨ا ا٦٩ّ٤ ئر٫؟ ي٭بٍٕ أ٫ ٩٥ّ٬ّه٪ اإلبذاُ." ٘اإلبذاُ 
هى ا٤ع٩ت ا٩٤ى٥ىبت ٍ٘ ِا٤٪ ا٤ٌى٧، وهى ٨ٙحاط جٝذ٧ واصدهاس األ٨٪، ب٦ هى لشوسة ٍ٘ احلياة ا٩٤عحٝب٥يت 

 ٍ احلياة، وهزا ٨ا ٥ِى ا٤رتبيت أ٫ ج٦٩ّ ٨ٮ أش٦ جعٝيٝه خل٥ٞ ٨بذُ ا٤ٕذ.واأل٬يت ألي ئ٬عا٫ و٬ا٘زة ٥٤٭صاط ٘

 .ا٤ك٩٥اث ا٩٤ٙاجٌغ:  ا٤ح١ٙري، اإلبذاُ، ا٤رتبيت، سوط االبحكاس 

 

Education on thinking and creativity among the learners 

Summary 

Education has became inchined ta prepare on  individual for a changing, ananymes 

dynamic and rapid society. The modern school bet is not indoctrinating the skills. 

Static knowledge, which although use ful in today’s world will not necessarily be the 

same in the world of tomorrow. That is why carl roger asked abaut the nature of 

education saying  :  what will we teach our children today ? because all that we teach 

becomes use less when they graduate so what should we do? 

Creativity is the required feature in today’s world; and it is the key to the progress 

and prosperity of nations. 

Rather; it is a necessity in the future and immediate lifeof any human being and a 

window for success in life and this is what education must work in orderto achieve 

tocreate the creativity of tomorrow. 

Key words  :Thinking, creativity; Education, innovation spirit. 
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  ا٩٤ٝذ٨ت

يّيؾ ا٤ّا٤٪ بأظشه اآل٫ ِفشا ٨حٙشدا ٤٪ جّذ ٤ه ظ٩ت يّٗش بها، وجفبٖ ك٦ أ٬ؽىحه االٜحفاديت واالشح٩اِيت 
ٍ وا٤ضساِت، وا٤شأظ٩ا٤يت ا٤حصاسيت، وا٤رىسة ا٤ف٭اِيت، ك٩ا كا٫ ٜذي٩ا ب٦ ئ٬ه ِفش  وا٤عياظيت، ٠ّفش ا٤ِش

٤ىساذت، وظيادة اإل٬عا٫ با٦ّٝ٤ وا٥ّ٤٪، ا٤ّصائب وا٩٤ّصضاث، ِفش ا٤زسة، وا٤ح١٭ى٤ىشيا، وا٤ٙماء، وه٭ذظت ا
يت دو٨ا باإلبذاُ وا٤حصذيذ، وبا٤حا٤ٍ ٘اإل٬عا٫ ا٩٤ى٥ىب هى ا٤زي ي٩ؽٍ  ٘هى ِفش ا٤٭ىِيت اإل٬عا٬يت ا٩٤رٜت

i"اجه، ئ٬ه اإل٬عا٫ ا٩٤بذُ ا٩٤صذدبشوط ا٤ّفش ويح١يٚ ٨ْ ٨حٕري 

٩٤خ٥ىٜاث األخشي، ٥٤ح١ٙري وا٤ح١ٙش ٍ٘ ئ٫ ا٤ح١ٙري ظ٩ت ئ٬عا٬يت ظباها هللا ٤إل٬عا٫ و٨زيه بها ِٮ باٍٜ ا
ئ٫ ٍ٘ ٩ٍِت اخل٥ٞ، وٍ٘ أ٨ىسه احلياجيت، وظره ٥ِى ا٤ح١ٙري وئ٩ِا٣ ا٦ّٝ٤ وئوالٛ واٜاجه ٜا٣ جّا٤ى:"

خ٥ٞ ا٤ع٩ىاث واألسك واخحالٗ ا٦ٌ٥٤ وا٤٭هاس آلياث  ألو٤ٍ األ٤باب ا٤زًٮ يز٠شو٫ هللا ٜيا٨ا وّٜىدا و٥ِى 
وئ٩٬ا أٍِك٪ بىاظذة أ٫ " 292 292" ظىسة ا٣ ٩ِشا٫ اآليت : اث واألسكش٭ىبه٪ ويح١ٙشو٫ ٍ٘ خ٥ٞ ا٤ع٩او

أ٥٘٪ يح١ٙشواٍ٘ أ٬ٙعه٪ ٨ا خ٥ٞ هللا ا٤ع٩اواث "64"ظىسة ظبأ االيت :ذ٪ جح١ٙشو٫ يجٝى٨ىا هلل ٨رىن و٘شاد
 "ظىسة٦ٜ ه٦ يعحىي األ٩ِى وا٤بفري أ٘ال جح١ٙشو٫" 8" ظىسة ا٤شو٧ اآليت واألسك و٨ا بي٭ه٩ا ئال باحلٞ

"، ئ٫ هللا جّا٤ى دِا ئ٤ى لشوسة ا٤ح١ٙري وئ٨ّا٫ ا٦ّٝ٤ وا٤حأ٦٨ وش٥ّه ٍ٘ ٬ٙغ ٨كا٬ت 02األ٬ّا٧ اآليت 
ا٤ّبادة، ٘ا٤ح١ٙري ٬ؽاه ئ٬عا٬ٍ ال ٔىن ٤إل٬عا٫ ِ٭ه ٍ٘ ظياجه ا٤ٌى٨يت ولشوسي ٍ٘ ك٦ حلٍاث ظياجه، وظىت 

باث ا٤ىشىد ِ٭ذ دًكاست ئرا اظحعمشنا ٍ٘ ا٥ٙ٤عٙاث احلذيرت ش٦ّ ا٤ح١ٙري لشوسي ٥٤عياة اإل٬عا٫ ب٦ سبي باذ
 ٨ٝى٤حه:" أ٬ا أ١٘ش ئر٫ أ٬ا ٨ىشىد".

 ٨ؽك٥ت ا٤بعز: 

ئ٫ ا٤ح١ٙري أ٨ش أظاظٍ ولشوسي ٍ٘ ظياج٭ا، ٤ز٢٤ ٨ٮ ا٤ىاشب جىىًش ٨هاساث ا٤ح١ٙري  وجشبيت ا٩٤ح٩٥ّني ٥ِى  
اإلبذاٍِ وجىىًش ا١٥٩٤ت  ر٢٤، و٨ٮ ه٭ا جك٩ٮ اإلؼكا٤يت ا٤حا٤يت، ٨ا ٨ذى جشبيت األب٭اء ٥ِى ج٭٩يت ا٤ح١ٙري 

 اإلبذاِيت ٤ذًه٪، وئ٤ى أي ظذ ي١٩ٮ ا٦٩ّ٤ ٥ِى ر٢٤ ٨ٮ خال٣  جىىًش ٨هاساث وٜذساث ٨ّي٭ت.

 أظئ٥ت ا٤بعز:

 ظئ٥ت ا٤حا٤يت:ج٪ اال٬ىالٛ ٨ٮ ٨ج٩ىِت األ

 ٨ا أه٩يت جشبيت ا٩٤ح٥ّ٪ ٥ِى ا٤ح١ٙري .-

 ٨ا دوس ا٤ح١ٙري ٍ٘ خ٥ٞ اإلبذاُ وخ٥ٞ ا٤ح٩زي.  -

 اإلبذاُ ٍ٘ ظياة ا٩٤ح٥ّ٪.٨ا أه٩يت   -

 أه٩يت ا٤بعز:

 جك٩ٮ أه٩يت ا٤بعز ٍ٘:

 ئبشاص لشوسة ج٭٩يت ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ.  -
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 واإلبذاِيت ٩٥٤ح٥ّ٪. تلشوسة ا٦٩ّ٤ ٥ِى ج٭٩يت ا٤ٝذساث ا٤ح١ٙريي -

 ا١٤ؽٚ ِٮ األبّاد ا٤رتبىيت وا٤ح٥ّي٩يت وا٤حرٝيٙيت ٤ح٭٩يت ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ ٩٥٤ح٥ّ٪. -

 ٨٭هض ا٤بعز:

 ظيح٪ اظحخذا٧ ا٩٤٭هض ا٤ىـٍٙ ا٤حع٥ي٥ٍ ٨ٮ أش٦ جع٦ٌ٥ ا٩٤ىلىُ واحلفى٣ ٥ِى ٬حائض وجٝذي٪ ٜشاءاث ٤ها. 

 : ـ ٨ٙهى٧ ا٤ح١ٙري2

وا٤ح١ٙري ٍ٘ أبعي جّشيٚ ٤ه ِباسة ِٮ ظ٥ع٥ت ٨ٮ ا٤٭ؽاواث ا٥ّٝ٤يت ا٤يت يٝى٧ بها ا٤ذ٨آ ِ٭ذ٨ا يحّشك         
٩غ، وا٤ح١ٙري ب٩ّ٭اه ا٤ىاظْ ٥٩ِيت بعز ِٮ ا٩٤ّ ي ٍ٘ ٩٤رري ِٮ وشيٞ واظذة أو أ٠رث ٨ٮ احلىاط اخل

ا٩٤ىٜٚ أو اخلربة، وهى ٥٩ِيت ٥ِٝيت جّح٩ذ ٍ٘ األظاط ٥ِى ا٠حعاب ا٩٤ّاٗس وا٥ّ٩٤ى٨اث و٘ه٩ها 
 2واالِح٩اد ٥ٌِها ٥٤ىـى٣ ئ٤ى ا٤ح١ٙري ا٩٥ّ٤ٍ وا٤حع٦ٌ٥ اإلبذاٍِ ا٤٭اٜذ."

ئ٫ ٬ٍشياث ا٤ح١ٙري جخح٥ٚ اخحال٘ا ٠بريا ٍ٘ ٨ٍّ٪ اجصاهاث ا١ٙ٤ش و١٤ٮ ي١٩ٮ أ٫ ٬ربص ٨ج٩ىِت ٨ٮ         
ا٩٤ٝاسباث ٨٭ها: ا٩٤ٝاسبت ا٩٤٭ىٝيت و٨ٮ خال٤ها يٝحفش ا٤ح١ٙري ٥ِى األحكا٧ وا٤حأ٨الث وا٥٩ّ٤ياث ا١ٙ٤شيت 

٬ني ا٤ح١ٙري وٜىاِذه، أ٨ا ا٩٤ٝاسبت اخلالّت ٩٥٤٭ىٞ، وا٩٤٭ىٞ بشأًه٪ وـٚ ا٤حأ٨الث وجف٭يٚ وجبىيب ٜىا
ا٥ٙ٤عٙيت ٘حّذ ا٤ح١ٙري ٨ىلىِا ٨ٮ أبشص ٨ىالٌْ اإلدساٟ ا٥ٙ٤عٍٙ، وبا٤٭عبت ٩٥٤ٝاسبت ا٤عٌكى٤ىشيت ٘حّحرب 
ا٤ح١ٙري ٨كى٫ ٨ٮ أه٪ ٨كى٬اث ا٤٭ٙغ اإل٬عا٬يت ا٤يت ي١٩ٮ دساظحها ظىاء ٍ٘ ٥ِ٪ ا٤٭ٙغ أو ٍ٘ ا٥ّ٤ى٧ 

ه ًصب ٥ِى ٥ِ٪ ا٤٭ٙغ أ٫ يحّا٦٨ ٨ْ ا٤ع٥ىٟ ا٥٩٤عىً بؽك٦ جصشييب ، أ٨ا ا٤ع٥ى٠ٌى٫ ٘ريو٫ أ3٬األخشي"
كأظاط ٥ّ٩٤ى٨اجه، ٘ا٥٩ّ٤ياث ا٤ذاخ٥يت ال ي١٩ٮ ٨الظٍحها ٨باؼشة )أي أ٫ ا٤ح١ٙري هى ظ٥ىٟ(، و١٤ٮ 

ٌى٫ يّحربو٫ أ٫ ا٤ع٥ىٟ هى ٨صشد ٬حٌصت ٥٤ح١ٙري" ٍ ب٩ّىن أ٬ه ًعذد داخ٦ ا٦ّٝ٤ 4ا٩٤ّ٘ش ، ٘ا٤ح١ٙري ٨ّ٘ش
ٍ، ظيز جحعذ اخلرباث ا٤عابٝت اال٬عا٬ٍ، وه ى ٥٩ِيت جٝى٧ ب٩ّاجلت أ٬ىاُ ٨ٮ ا٥ّ٩٤ى٨اث داخ٦ ا٤٭عٞ ا٩٤ّ٘ش

حه با٩٤ىٜٚ احلا٤ٍ، وهى ٨ىشه  وبا٥ّ٩٤ى٨اث احلا٤يت وي٭ؽأ ِٮ هزه ا٥٩ّ٤يت جٌٕري ٍ٘ ٥ّ٨ى٨اجه و٨ّ٘ش
شيٚ ٨عذد ٥٤ح١ٙري هى أ٨ش ئ٫ ئِىاء جّ        5بعيز يٙمٍ ئ٤ى ظ٥ىٟ ي٭حض ِ٭ه ظ٦ ٨ؽك٥ت ٨ا أو يحصه ٬عى احل٦."

ـّب شذا، ٘ٝذ جباي٭خ اآلساء ظى٣ هزا بني ا٤باظرني وا٤ذاسظني ٍ٘ هزا ا٩٤صا٣، وي١٩ٮ اظحّشاك ٨ج٩ىِت ٨ٮ 
 ا٤حّاسيٚ ٤بّن ا٤ٙالظٙت وا١ٙ٩٤شيٮ ٤٭ٝاس٫ بي٭ها.

اخلربة أي أ٬ه  ًشي "ادواسد دي بى٬ى" أ٫ ا٤ح١ٙري هى ا٥٩ّ٤يت ا٤يت ي٩اسط ا٤زكاء ٨ٮ خال٤ها ٬ؽاوه ٥ِى        
يحم٩ٮ ا٤ٝذسة ٥ِى اظحخذا٧ ا٤زكاء ا٩٤ىسود وئخشاشه ئ٤ى أسك ا٤ىاْٜ، ٨ر٩٥ا يؽري ئ٤ى ا٠حؽاٗ ٨حبفش 

ه و٤يا٧ بيع١خ )  Davidود٘يذ ٔشب٭ٖ ) (William Buskistو٨حأ٫ ٥٤خربة ٨ٮ أش٦ ا٤ىـى٣ ئ٤ى ا٤هذٗ، ويّ٘ش
W. Gerbing )( ٠حابه٩ا ٍ٘psychologyboundaries and frontiers ٥ِى أ٬ه ظ٥ع٥ت ٨ٮ ا٥٩ّ٤ياث )

ا٤يت ال ي١٩ٮ ٨ؽاهذجها ٨باؼشة وا٤يت جحم٩ٮ ا٤حخك٪ وا٤حّذ٦ً وا٤ب٭اء ٥ِى ٥٩ِياث ا٤ح٩ر٦ٌ ا٤ش٨ضي ا٤ذاخ٥ٍ 
 ٥٤6ٙشد."

حه ٨ىظىِت ٥ِ٪ ا٤٭ٙغ ا٤رتبىي بأ٬ه ك٦ ٬ؽاه ره ي أو ٥ٍِٝ يحم٩ٮ ظيال ٨ٮ األ٘كاس جبّره           ك٩ا ِ٘ش
ئ٤ى ظ٦، ٘هى ال ًعذد ئال ئرا ظبٝحه ٨ؽك٥ت جحعذى ٦ِٝ ا٤ٙشد ٘ا٤ح١ٙري ٨ٙهى٧ ا٘رتالٍ وجرريه ٨ؽك٥ت جعحاس 

 7يحم٩ٮ ظيال أو جىاسدا ٔري ٨٭ٍ٪ ٨ٮ األ٘كاس وا٤فىس وا٤ز٠شياث واال٬ىباِاث ا٤ّا٤ٝت ٍ٘ ا٤زهٮ."
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ظٝت ٨ْ األخز ئر٫ ٘ا٤ح١ٙري هى ٬ؽاه ره ي يّىٍ دال٤ت و٨ّىن ٤ألؼياء ِرب سبي ا٩٤ىاٜٚ ا٤عابٝت با٤ال        
 بّني االِحباس ا٩٤إذشاث احلعيت ا٩٤إذشة ٍ٘ ا٥٩ّ٤يت، و٨ٮ خفائفه:

 .ٗـ ا٤ح١ٙري ظ٥ىٟ هادٗ ٥ِى وشه ا٩ّ٤ى٧ ال ًعذد ٨ٮ ٘شآ وبال هذ 

 .ـ ا٤ح١ٙري ٨عىس ك٦ ٬ؽاه ٥ٍِٝ يٝى٧ به اإل٬عا٫ 

  واإلظرتاجصياث ا٤فعٌعت يعح٭ذ ا٤ح١ٙري ئ٤ى أ٘م٦ ا٥ّ٩٤ى٨اث ا١٩٩٤ٮ جى٘شها ويعرتؼذ باألظا٤يب
 وهى ٔايت ي١٩ٮ ب٥ىٔها با٤حذسب وا٩٤شا٫.

  يحؽك٦ ا٤ح١ٙري ٨ٮ جذاخ٦ ِ٭اـش ا٩٤عيي ا٤يت جم٪ ا٤ض٨ا٫ )٘رتة ا٤ح١ٙري( وا٩٤ىٜٚ أو ا٩٤٭اظبت
 وا٩٤ىلىُ ا٤زي ًصشي ظى٤ه ا٤ح١ٙري.

ا ا٤ح١ٙري األظاظٍ وا٩٤ش٠ب، وي١٩ٮ أ٫ ٩٬زي بني ٨عحىياث ٨ٮ ا٤ح١ٙري ظيز ٨زي ا٤باظرى٫ بني ٨عحىًني.ه٩        
ت  0+0ّ٘٭ذ٨ا ٬عأ٣ ا٤ؽخق ِٮ  و١٤ٮ ِ٭ذ٨ا ٬عأ٤ه ِٮ "سأي٢ باحلياة ٤ى جماِٚ  6ظٌصيب بذو٫ جشدد وبعِش

بّذ ا٤ؽ٩غ ِٮ األسك" ٘عٌصذ ٬ٙعه أ٨ا٧ ظإا٣ أ٠رث ـّىبت يعحذٍِ ٨٭ه ا٤ٝيا٧ ب٭ؽاه ٥ٍِٝ أ٠رث 
ظَٙ ا٥ّ٩٤ى٨اث وجز٠شها وا٤ٙه٪ وا٤حٙعري  جّٝيذا، "و٨ٮ ه٭ا يحمغ ٤٭ا أ٫ ا٤ح١ٙري األظاظٍ يحم٩ٮ

وا٤ح٥خيق وا٩٤ٝاسنت وا٩٤الظٍت، وهٍ أظاظيت ٥ِى ا٤ٙشد أ٫ يحٝ٭ها ٜب٦ اال٬حٝا٣ ئ٤ى ٨عحىي ا٤ح١ٙري 
ا٩٤ش٠ب ٨ر٦ ا٤ح١ٙري ا٤٭اٜذ ا٤زي يحم٩ٮ االظح٭باه واالظح٭حاس. ذ٪ ظ٦ ا٩٤ؽك٥ت وا٤زي يح٩مٮ ا٤حع٦ٌ٥ ا٤رت٠يب، 

خار ا٤ٝشاس ا٩٤حم٩ٮ جعذيذ ا٤هذٗ و٘شك ا٤ٙشوك واخحياس أ٘م٦ احل٥ى٣. و٨ٮ ج٪ ا٤حٝىي٪، ا٤ح٩ّي٪. ذ٪ اج
ٍ ا٤زي  ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ ا٤زي ًعحىي األـا٤ت وا٩٤شو٬ت وا٤ىالٜت وا٤حخ٦ٌ. وٍ٘ ا٤٭هايت ا٤ح١ٙري ٘ىٛ ا٩٤ّ٘ش

 8يحم٩ٮ ا٤حخىيي وا٤حٝىي٪."

 :اإلبذا٨ُٙهى٧  -0

ويّٗش اإلبذاُ ٍ٘ ا٥٤ٕت ك٩فذس ٦ّٙ٤ أبذُ ب٩ّىن ابح١ش واخرتُ أي أجى بؽٍء شذيذ، و شاء ٍ٘ جّشيٚ اإلبذاُ 
بذًْ ا٤ع٩ىاث ِ٭ذ ابٮ ٨٭ٍىس ٍ٘ اجلذس "بذُ": بذُ ا٤ؽٍء ًبذِه بذِا: أ٬ؽأه وبذأه، وٍ٘ ا٤ٝشآ٫ ا١٤شي٪ " 

 "أي خا٤ٝه٩ا ٥ِى ٔري ٨را٣ ظابٞ. واألسك

ه ا٩٤ىظىِت ا٥ٙ٤عٙيت ا٤ّشبيت ٥ِى أ٬ه "ا٬حاس ؼٍء شذيذ أو ـيأت ِ٭اـش ٨ىشىدة واـىالظا جّ٘ش        
ه ا٩٤ىظىِت ا٤ربيىا٬يت اجلذيذة ٥ِى أ٬ه  بفىسة شذيذة ٍ٘ أظذ ا٩٤صاالث كا٥ّ٤ى٧ وا٤ٙ٭ى٫ واألدب. بي٭٩ا جّ٘ش

 ٥9ىب شذيذ."ا٤ٝذسة ٥ِى اًصاد ؼٍء شذيذ كع٦ ٨ؽك٥ت ٨ا، أو ا٤ىـى٣ ئ٤ى  أداة شذيذة أو ئ٤ى ئ٬صاص بأظ

ئر٫ ٘اإلبذاُ ب٩ٙهى٨ه ا٤ّا٧ يّرب ِٮ ا٤ٝذسة ٥ِى جفىس أ٩ِا٣ أـي٥ت راث ـٙت جّبرييت، أو جؽ١ي٥يت أو         
ئ٬حاشيت أو ظ٥ى٠يت وخ٥ٝها، جح٩زي بزاجيحها وشذجها وٜي٩حها اجل٩ا٤يت أو ا٩٤ّ٭ىيت أو ا٤٭ّٙيت ٘هى ا٩٤ٝذسة 

٭ى٫ وا٥ّ٤ى٧ أو ٍ٘ األ٨ىس احلياجيت بفٙت ِا٨ت وهٍ ٨زية ٥ِى اإلجيا٫ باجلذيذ ٍ٘ أي ٨صا٣ ٨ّني ٍ٘ ا٤ٙ
٥ِٝيت جأجٍ ٬حٌصت ا٤ح١ٙري، وبها ٨زي هللا جّا٤ى اإل٬عا٫ و٘م٥ه ِٮ باٍٜ ا٩٤خ٥ىٜاث، وبٙم٦ اإلبذاُ وـ٥خ 

 ا٤بؽشيت ئ٤ى ٨ا وـ٥خ ئ٤يه ٨ٮ جٝذ٧ وج١٭ى٤ىشيا و٥ِى٧ و٘٭ى٫.
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جح٪؟  ٘ٝذ جباي٭خ أساء ا٤ٙالظٙت وا١ٙ٩٤شيٮ ٘شبي "بششعى٫"  وبا٤٭عبت ٤إلبذاُ وا٥٩ّ٤يت اإلبذاِيت و٠يٚ        
باث  بني اإلبذاُ واحلغ  وش٥ّه أظاط ا٥٩ّ٤يت اإلبذاِيت بي٭٩ا "٘شويذ" اِحربه ٬حٌصت ٤إلِالء وا٤حعا٨ٍ با٤ٔش
باث ا١٩٤بىجت، وِ٭ذ "أد٤ش" جّىين ٥٤ؽّىس با٤٭ٝق، وئظٝاه ٩٤ا ٍ٘ ا٤الؼّىس اجل٩ٍّ ِ٭ذ  اجل٭عيت وا٤ٔش

 "، وجعٌٝٞ ٥٤زاث ك٩ا هى ِ٭ذ ٨اظ٥ى وسوشش وشى٤ذ ؼحني."ًى٬ٖ

عى٫ )         ( ٘ريي أ٫ ه٭اٟ ٬ىُ ٨ٮ ا٤ىظذة ا٤شوظيت ا٤يت جم٪ ا٤ىشىد ك٥ه ب٩ا 2962ــــ2809أ٨ا با٤٭عبت ٤هرني بٔش
٭ا ٘يه ٨ٮ بؽش وكائ٭اث ظيت ؤري ظيت و ا٤ؽّىس بهزه ا٤ىظذة ال ي١٩ٮ ا٤ىـى٣ ئ٤يه ئال ٍ٘ ٌشوٗ ٨ّي٭ت ،ك٩ا أ٬

٤ع٭ا ج٩يّ٭ا ٤ذي٭ا ا٤ٝذسة ٥ِى اإلجعاد ٨ْ ا٤ّا٤٪، ك٩ا أ٫ هزه ا٤ٝذسة جكى٫ بذسشاث ٨حٙاوجت ٨ٮ ا٤عهى٤ت 
وا٤يعش وهزا ٨ا ًعذد ِبٝشيت ا٤ؽخق، وك٦ ٨ٮ يعحىٌْ ٩٨اسظت هزا ا٤ؽّىس باإلجعاد ٨ْ ا٤ّا٤٪ بك٦ ٨ا ٘يه 

ي يح٩ر٦ ٍ٘ دسشت ا٤عهى٤ت ا٤يت جف٦ ٨ٮ كائ٭اث هى ٨ٮ وشاص ا٤ّباٜشة، وهزه ا٤ٝذسة جٝى٧ ٥ِى أظاط ٘ىش 
بها ا٤ٕشيضة ئ٤ى ٨عحىي  ا٤ؽّىس أل٫ ا٤ٕشيضة هٍ اجلا٬ب ا٤زي ٬حؽاٟس به ٍ٘ وظذة ا٤ىشىد، واالجفا٣ 
بي٭ه٩ا وبني ٨عحىي ا٤ؽّىس أو ا٤ىٍِ يحٌغ ٤فاظبه أ٫ ًشي ٨ؽهذا ِا٨ا ٥٤ىشىد بّالٜاجه ا٤باو٭يت ا٩ّ٤يٝت، 

٤ٙ٭ا٫ يح٩ّٞ ئ٤ى داخ٦ ٨ىلىِه بٙم٦ احلذط ا٤زي ًضي٦ احلىاشض و هزا ا٩٤ؽهذ ا٤ٍّي٪ هى "احلذط" ٘ا
 10ا٩٤كا٬يت وا٤ض٨ا٬يت بي٭ه وبني هزا ا٩٤ىلىُ وًص٥ّه ي٭ٙز ئ٤يه ب٭ىُ ٨ٮ ا٤حّاوٚ."

ىلت وجعىي٥ها ا٤ى ٔاياث          باث اجل٭عيت ا٩٤٘ش أ٨ا ٘شويذ ٘يّحرب ا٥٩ّ٤يت اإلبذاِيت ئِالء وجعا٨ٍ ٥٤ٔش
ادة ؼك٦ ئبذاِاجه احلماسيت ٍ٘ ؼىت ٨صاالث احلياة ٘ا٤حعا٨ٍ هى ا٩٤عإو٣ ِٮ ك٦ ٨ٝبى٤ت اشح٩اِيا جأخز ِ

٘ا٩٤عٟش األظاط ٤أل٩ِا٣ اإلبذاِيت ٨ٮ وشهت ٬ٍشه  11اإل٬صاصاث احلماسيت ا٤يت ٜا٧ بها اإل٬عا٫ ظعب ٘شويذ."
ى ٨شهى٬ت هٍ ج٢٥ ا٤فشاِاث ا٤ذاخ٥يت ٥٤ٙشد وا١٩٤بىجت ٍ٘ ا٤الؼّىس، وأ٫ ٥٩ِيت ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ جبٝ

 12ب٥٩ّيت ج١ٙري أو٤يت وبا٤الؼّىس وا٤هى، وجحفٚ با٤بذائيت وا٤الِٝال٬يت وا٤ٕشيضيت.

أ٨ا "أد٤ش" ٘اِحرب أ٫ ا٤ؽّىس با٤ذو٬يت وا٤ؽّىس با٤٭ٝق هى أظاط ا٥٩ّ٤يت اإلبذاِيت، ٘ا٤٭بىٓ ي٭حض ِٮ         
ٞ ٥٩ِيت ا٤حّىين ا٤زي يذْ٘ ؼّىس با٤٭ٝق ٩٨ا يذْ٘ ا٤ّبٝشي ئ٤ى أ٫ ًىاشه بؽصاِت هزا ا٤ؽّىس ِٮ وشي

 13بفاظبه ئ٤ى ا٤حٙىٛ ب٭اظيت أخشي."

واِحرب كاس٣ ًى٬ض "ا٤الؼّىس اجل٩ٍّ" ٨٭بْ اإلبذاُ، وا٤الؼّىس اجل٩ٍّ ا٤زي يعحٍٝ ٨٭ه ا٩٤بذُ س٨ىصه         
ز وهى ِباسة ِٮ سواظب باٜيت ٍ٘ ا٤٭ٙغ ا٤بؽشيت جششْ ئ٤ى أالٗ ا٤ع٭ني، ويى٥ٞ ٥ٌِها ا٤٭٩ارس ا٤بذائيت ظي

ج٭١ّغ األظاوري واحلكاياث بّذ أ٫ جكى٫ ٜذ خمّخ ٤بّن ا٤حٌٕري ٬حٌصت أل٬ها استّٙخ ئ٤ى ٨عحىي ا٤ؽّىس، 
وأـبعخ جشاذا ؼّبيا ًخ١ى ويّيؾ ٍ٘ ٬ٙىظ٭ا، و٬حٌصت ألظذاد ا٤ىبيّت اخلاسشيت و٤حىظذها ٨ّها جش٠خ هزه 

با٤الؼّىس اجل٩ٍّ، ا٤زي يى٥ْ ٥ِيه  األظذاد ا٤٭ٙعيت أذاسا ٩ِيٝت ٍ٘ ٬ٙىط أـعابها وا٬ح٥ٝخ ئ٤ي٭ا ٨صح٩ّت
٘ا٤ّٝذ اإلبذاِيت جحىىس بؽك٦ ال واُ ٍ٘ ا٤بذايت، وجعح٩ش ٍ٘  14ا٤ٙ٭ا٫ ا٩٤بذُ ِٮ وشيٞ احلذط بؽك٦ ٘ىشي"

ا٤حىىس ظىت حلٍت ٨ّي٭ت ٤حخشس ئ٤ى ا٤ىٍِ. وئ٫ ٨ا ي٩زي ا٤ؽخق ا٩٤بذُ أ٬ه يعحخذ٧ ا٤حخيالث ا٤بذائيت وًعاو٣ 
 15ا٤ّاديت ئ٤ى أ٘اٛ أظ٩ى."بها ٘ىٛ ا٤ٝذساث  االستٝاء

أ٨ا أـعاب ا٤٭ٍشياث ا٤ىٌيٙيت ٘يٙعشو٫ اإلبذاُ أ٬ه ٬حٌصت داْ٘ جعٌٝٞ ا٤زاث ٘ا٩٤بذِى٫ يح٩زيو٫         
بعاشاجه٪ ٤الستباه با٤ّا٤٪ ا٩٤عيي به٪، واإل٬حاس اإلبذاٍِ هى وظي٥حه٪ ئ٤ى ر٢٤ أل٬ه هى ا٤شابىت ا٤يت جشبي 

٫ ٨ا أ٬حصه شضء ٨٭ه هى أيما وشضء ٨ٮ ا٤ّا٤٪ ا٩٤عيي به، ٘ا٩٤بذِى٫ بني ا٩٤بذُ وِا٩٤ه ا٤زي يّيؾ ٘يه أل
 16ي٩اسظى٫ أ٬ٙعه٪ أو ًعٝٝى٫ راجه٪ ٍ٘ ا٦ّٙ٤ اإلبذاٍِ "
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يت أي ا٥٩ّ٤يت ا٤زه٭يت ووٌائٚ ا٤ذ٨آ          وٍ٘ ٨صا٣ ٥ِ٪ ا٤٭ٙغ ا٤رتبىي ٘ٝذ سبي اإلبذاُ بأظغ ٨ّ٘ش
٣ ِٮ اإلبذاُ هى ا٦ّٝ٤، و٘هى يأجٍ ٬حٌصت ا٤ح١ٙري أي ا٤ح١ٙري وأذشها ٍ٘ ظذود اإلبذاُ باِحباس اجلا٬ب ا٩٤عإو

 اإلبذاٍِ .

 ٨ٙهى٧ ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ: -3

وذيٝا باإلبذاُ، ١٤ٮ اإلبذاُ يفٚ ا٤٭اجض، أ٨ا ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ ٘يفٚ ا٥٩ّ٤ياث  استباواًشتبي ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ         
اإلبذاُ بأ٬ه ج١ٙري ٍ٘ ٬عٞ ٨ٙحىط يح٩زي اإل٬حاس ٘يه بخاـيت ٘شيذة هٍ ج٭ىُ اإلشاباث  ٬ٙعها،  وِٗش شي٥ٙىسد

ه كىست ) ( بأ٬ه ا٤ٝذسة ٥ِى ا٤ح١ٙري إل٬حاس األ٘كاس courtا٩٤٭حصت ا٤يت ال جعذدها ا٥ّ٩٤ى٨اث ا٩٤ّىاة، وِ٘ش
اجلذيذ وئِىاء ٨ّىن واحل٥ى٣ األـ٥يت باظحخذا٧ ا٤حخيالث وا٤حفىساث ٘هى ٥٩ِيت ج١٩ٮ ا٤ٙشد ٨ٮ ا٠حؽاٗ 

 ٤17ألؼياء."

ٍ و٬حاس ٥٩ّ٥٤ياث ا٤زه٭يت ٥٤ح١ٙري اإل٬عا٬ٍ ا٤يت جإدي ئ٤ى  ى ٨عحىياث ا٤٭ؽاه ا٩٤ّ٘ش ئ٫ اإلبذاُ هى أٜس
ئًصاد ظ٥ى٣ شذيذة و٨ح٭ىِت و٨ح٩زية ٩٥٤ىاٜٚ ا٩٤ؽك٥ت ظيز يح٪ ا٤حىـ٦ ئ٤ى ج٢٥ احل٥ى٣ بؽك٦ ٨عح٦ٝ ؤري 

اوص احل٥ى٣ ا٤٭٩ىيت ا٩٤أ٤ى٘ت دو٫ أ٫ ًكى٫ ه٭اٟ اجٙاٛ ٨عبٞ ٥ِى ٨ّشوٗ ٥٤ٝائ٪ باحل٦ ٨ٮ ٜب٦، بعيز جحص
 ٨18عىاث ا٤فىاب واخلىأ"

ويّحرب "ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ أظذ أ٩٬اه ا٤ح١ٙري ا٤يت جضود ا٩٤صح٩ْ باأل٘كاس ا٤يت يٙحٝش ٤ها دائ٩ا وا٤يت يحى٥ْ ا٤ٌها 
٨ّاًري ا٩٤صح٩ّاث احلذيرت، وجّذ بهذٗ ٥ٝ٬ه ٨ٮ ا٤ح٥ٝيذيت ئ٤ى ا٩٤ّاـشة وا٤حعذيز وا٤عري واالجٙاٛ ٥ِى 

األ٘كاس اإلبذاِيت سأظ٩ا٣ األ٨ت وا٩٤صح٩ْ يعحٙيذ ٨٭ها ويٙحخش بها أل٬ها جؽك٦ ا٤ىابْ ا١ٙ٤شي ا٤زي ًعذد 
 19ِادة ٨ش٠ض األ٨ت بني األ٨٪."

بت ٜىيت ٍ٘ ا٤بعز ِٮ احل٥ى٣ أو ا٤حىـ٦ ئ٤ى  ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ هى ٬ؽاه ٥ٍِٝ ٨ش٠ب وهادٗ جىشهه ٔس
يت وا٬ّٙا٤يت ٬ىاجض أـ ٥يت ٤٪ ج١ٮ ٨ّشو٘ت ظابٝا، يح٩زي با٤ؽ٩ى٤يت وا٤حّٝيذ أل٬ه ي٭ىىي ٥ِى ِ٭اـش ٨ّ٘ش

٨حذاخ٥ت جؽك٦ ظا٤ت ره٭يت ٘شيذة، ويعحخذ٧ ا٤باظرى٫ جّبرياث ٨ح٭ىِت جٝاب٦ ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ وج٥خفه ٨ٮ 
 اإلبحكاسي وبا٤حا٤ٍ ٘ا٤ح١ٙري ا٤٭اظيت اإلششائيت ٨ر٦ ا٤ح١ٙري ا٩٤٭حض، وا٤ح١ٙري ا٩٤حباِذ، ك٩ا يع٩ى ا٤ح١ٙري 

 20اإلبذاٍِ يّ ي ا٤ٝذسة ٥ِى ا٤إلجيا٫ بك٦ ٨ا هى شذيذ ظىاء كا٫ هزا اجلذيذ ١٘شة أو ٨٭حض."

ه "أ٤يغ ظرت٤ي٭ٖ هى٬ٌـض          (" ٥ِى أ٬ه ا٤ح١ٙري ا٩٤حؽّب ا٤زي يحم٩ٮ 2909)alice sterling honigeوجّ٘ش
ت وئدخا٣ األ٘كاس ا٤ّصٌبت وا٩٤ذهؽت أي جى٤يذ  جعىي٪ وجٝعي٪، و٦٩ِ سوابي شذيذة وجىظٌْ ظذود ا٩٤ّ٘ش

٬ىاجض شذيذة ٨ٮ خال٣ ا٤حٙا٦ِ ا٤زه ي وصيادة ا٩٤عا٘ت ا٩٤ٙاهي٩يت بني ا٤ٙشد و٨ا ي١عبه ٨ٮ خرباث، ك٩ا 
ه ٦ٌ٬ أ٬ذسظى٫  ٥ِى أ٬ه ٜذسة ٥ِٝيت ٘شديت راث ٨شاظ٦  nigelking(، و ٬ٌص٦ ٠ي٭ض 2969)neilandersonيّ٘ش

١٘ش أو ٦٩ِ شذيذ يح٩زي بأ٠رب ٜذس ٨ٮ ا٤ىالٜت وا٩٤شو٬ت واألـا٤ت واحلعاظيت ٩٥٤ؽكالث  ٨حّذدة ي٭حض ِ٭ها
٥ِى أ٬ه ٨ٮ  lipman٘هى يحم٩ٮ ا٤ٝذسة ٥ِى جكىًٮ ج٭ٍي٩اث شذيذة ٤أل٘كاس وا٩٤ىاٜٚ، ويّحربه "٤ٌب٩ا٫ 

يت ٨حّذدة ٍ٘ ٨كى٬اث ا٤ح١ٙري ِا٤ٍ ا٩٤شتبت باِحباسه ي٩ر٦ ٨هاسة ج١ٙري ِا٤يت ا٤شتبت ويحى٥ب ٨فادس ٨ّ ٘ش
 21ظا٤ت ا٤حّا٦٨ ٨ْ ا٩٤ه٩ت ا٤فّبت بعيز جكى٫ ه٭اٟ ئ٨كا٬يت ِا٤يت ٬عى ا٤ٙؽ٦."

ئر٫ ٘ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ يفّب جعذيذه ٥ِى وشه ا٤ذٜت وئِىائه جّشيٙا ٨عذدا و٨ىظذا ٘ٝذ اخح٥ٙخ األساء         
ٞ ٥ِيه هى أ٬ه ٨عحىي ِا٤ٍ ٨ٮ ظى٤ه ٨ٮ ٜب٦ ا٤باظرني وا٤ذاسظني ٤ه، ؼأ٬ه ؼأ٫ اإلبذاُ، و١٤ٮ ٨ا هى ٨حٙ
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ا٤ح١ٙري ا٤زي يٙمٍ ئ٤ى ئ٬حاس ئبذاُ وئظذاد ؼٍء ٥ِى ٔري ٨را٣ ظابٞ ٍ٘ ٨صا٣ أو ٍ٘ ٨ىٜٚ أو ٨ؽك٥ت 
 ٨ّي٭ت.

 ـ خفائق ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ: 2.3

ئ٫ ٥٤ح١ٙري اإلبذاٍِ ٨ج٩ىِت ٨ٮ ا٩٤هاساث وا٩٤كى٬اث واخلفائق ا٤يت  يحفٚ ويح٩زي بها وًكى٫ ٨٭ها         
 هٍ: ا٤ىالٜت وا٩٤شو٬ت واألـا٤ت واحلعاظيت ٩٥٤ؽكالث.و

 :ا٤ىالٜتـ 2.2.3

وجّ ي ا٤ٝذسة ٥ِى جى٤يذ ٨ج٩ىِت ٨ٮ األ٘كاس وا٤حىبيٝاث اإللا٘يت ظى٣ ٨ىلىُ ٨ا بعشيت جا٨ت، ٨ٮ أش٦ 
ا٤ىـى٣ ئ٤ى ظ٥ى٣ ٨ٝرتظت ٩٤ؽك٥ت ٨ا أو ٤حعٌٝٞ هذٗ ٨ا يف٦ به ا٩٤بذُ ئ٤ى ٨٭حض شذيذ أو ٨بح١ش، وهٍ 

ا٤ٝذساث وا٩٤هاساث جص٦ّ ٨ٮ أـعابها  روي أ٘كاس ذشيت ج٭عاب ٨ٮ را٠شته٪ بؽك٦ ظشيْ وبعشياث ئظذى 
ٍ ئ٤ى ـيأت أ٘كاس ٨حىىسة و٨عذدة  ٌاهشة وجعاِذه٪ ٍ٘ اال٬حٝا٣ بيعش وظهى٤ت ِرب ا٩٤خضو٫ ا٩٤ّ٘ش

 ٣ ٨خح٥ٙت ٨٭ها :و٥٤ىالٜت أ٬ىاُ وأؼكا 22جحعٞ ٨ْ وبيّت ا٩٤ؽكالث وجعاِذ ٥ِى اجخار ا٤ٝشاساث ا٩٤بح١شة، "

 :ا٤ىالٜت ا٥٤ٍٙيتـ   ( أ

أي ا٤ٝذسة ٥ِى ئ٬حاس ِذد ٠بري ٨ٮ األ٤ٙاً بؽشه أ٫ جحى٘ش ٍ٘ جش٠يب ا٥٤َٙ خفائق ٨ّي٭ت ٨ر٦ أ٫ ًبذأ بعٗش  
 ٨ّني أو ًكى٫ ٥ِى وص٫ خاؿ وال ًكى٫ ٩٥٤ّىن أي دوس ه٭ا.

 :والٜت ا٤حذاٍِـ   ( ب

 ا ؼشوه ٨ّي٭ت ٨ٮ ظيز ا٩٤ّىن.أي ا٤ٝذسة ٥ِى ئ٬حاس أ٠رب ِذد ٨ٮ األ٤ٙاً جحى٘ش ٌ٘ه 

 : والٜت األ٘كاس  ( ث

 وهٍ ا٤ٝذسة ٥ِى ر٠ش ِذد ٨ٮ األ٘كاس ٍ٘ ص٨ٮ ٨عذد، وال ًإخز بّني االِحباس ٬ىُ هزه األ٘كاس.

 : أي ا٤ٝذسة ٥ِى ـيأت ج٢٥ األ٘كاس ٍ٘ ِباسة ٨ٙيذة.ا٤ىالٜت ا٤حّبرييتـ   ( د

أ٫ هزه ا٤ّىا٦٨ األسبّت ٥٤ىالٜت جٍهش بفىسة أخشي ظني ٬٭ح٦ٝ ٨ٮ ٨صا٣ اإلبذاُ ا٤زي  واِحرب شي٥ٙىسد        
يّح٩ذ ٥ِى األ٤ٙاً ئ٤ى ٨صاالث أخشي كا٤ٙٮ ا٤حؽ١ي٥ٍ أو ا٤حأ٤يٚ ا٩٤ىظيٍٝ..، ٘حٍهش والٜت ا٤فىس ِ٭ذ 

 23ا٩٤فىس ٨رال ووالٜت األ٬ٕا٧ ِ٭ذ ا٩٤ىظيٍٝ..."

 ا٩٤شو٬ت :ـ  0.2.3

٥ِى ئ٬حاس أ٘كاس ٨ح٭ىِت، وجٌٕري ظا٤حه ا٤زه٭يت بحٌٕري ا٩٤ىٜٚ، أي ا٤ٝذسة ٥ِى ا٤ح١ٙري  ويٝفذ بها ٜذسة ا٤ٙشد
 24بىٛش ٨خح٥ٙت وسؤيت ا٩٤ؽك٥ت ٨ٮ شىا٬ب ٨حّذدة و٨ح٭ىِت وج٭ٝع٪ ئ٤ى ٬ىِني ٨ٮ ا٩٤شو٬ت:"
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: ب٩ّىن ٜذسة ا٤ٙشد ٥ِى جٌٕري ا٤ىشهت ا٤زه٭يت ا٤يت ي٭ٍش ٨ٮ خال٤ها ئ٤ى ظ٦  ا٩٤شو٬ت ا٤ح١يٙيتـ   ( أ
 25ؽك٥ت ٨عذدة، وا٤ح١يٚ ٨ْ األولاُ ا٤يت جٍهش بها ا٩٤ؽكالث وا٩٤ىاٜٚ ا٤ىاسئت.٨

 ٨ٮ ٜذس إل٬حاس شذيذة اجصاهاث ٍ٘ ج١ٙريه ٩٤صشي ا٤ٙشد جٌٕري ئ٨كا٫ وجّ ي :ا٩٤شو٬ت ا٤ح٥ٝائيت ـ   ( ب
ظهى٤ت ويعش، أي أ٬ه ١٤ٍ ًكى٫ ج١ٙري ا٤ٙشد ٨بذِا ٨شنا ٨شو٬ت ج٥ٝائيت ٘ا٬ه ًصب  ٍ٘ ا٩٤خح٥ٙت األ٘كاس

 26أ٫ ًكى٫ ٜادسا ٥ِى ئِىاء ِذد ٨ح٭ىُ ٨ٮ األ٘كاس.

 األـا٤ت :ـ  3ــ2ــ3

وهٍ ا٤ٝذسة ٥ِى ئ٬حاس األ٘كاس ا٤بّيذة وا٩٤اهشة أ٠رث ٨ٮ األ٘كاس ا٤ؽائّت وا٤ىالعت أي أ٬ها ا٤ح٩زي            
ٍ ا١ٙ٤شة وا٤ٝذسة ٥ِى ا٤٭ٙاد ا٤ى ٨ا وساء ا٩٤باؼش وا٩٤أ٤ىٗ ٨ٮ األ٘كاس ٘ا١ٙ٤شة أـي٥ت ئرا كا٬خ وا٤حٙشد ٘

ٔري ٨ح١شسة او ٨أ٤ى٘ت وال جخمْ ٤أل٘كاس ا٤ؽائّت وجّح٩ذ هزه اخلاـيت ٥ِى ١٘شة ا٦٥٩٤ ٨ٮ اظحخذا٧ األ٘كاس 
 27ا٩٤أ٤ى٘ت وا٤بذًهيت.

 : احلعاظيت ٩٥٤ؽكالثـ  6.2.3

 ٤28ٙشد ٥ِى ا٠حؽاٗ ا٩٤ؽكالث وا٩٤فاِب وسؤيت شىا٬ب ا٤٭ٝق وا٤ّيب ٍ٘ ا٥ّ٩٤ى٨اث."وجح٩ر٦ ٍ٘ ٜذسة ا 

 ا٤رتبيت ٥ِى سوط اإلبذاُ: -6

ئ٫ سها٫ ا٩٤ذسظت احلذيرت ٤يغ ج٥ٝني بّن ا٩٤هاساث ا٩٤ّاٗس اجلا٨ذة ا٤يت وئ٫ كا٬خ ٨ٙيذة ٍ٘ ِا٤٪         
ا٤ٌى٧ ٤ٮ جكى٫ با٤مشوسة ٨ٙيذة ٍ٘ ِا٤٪ ا٤ٕذ، وئ٩٬ا ج٥ّي٪ ا٤ىا٤ب ٨هاساث ا٤ح١ٙري ٨ر٦ ا٤٭ٝذ وا٩٤٭ىٞ 

٤٪ ج٥حعٞ بّذ با٤ش٠ب احلذاذٍ، و٤يعخ واإلبذاُ وا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ وا٩٥ّ٤ٍ، و١٤ٮ ٤ألظٚ ٨ذاسظ٭ا الصا٤خ 
ه٭اٟ بىادس جبؽش بهزا، ب٦ ي١٩ٮ ا٤زهاب بّيذا ئ٤ى أبّذ ٨ٮ ر٢٤ وا٤ٝى٣ أ٫ ا٩٤ذاسط ا٤ٌى٧ جٝح٦ اإلبذاُ، ٘خال٣ 

٨ٮ  44( ِرب %0226اظحىالُ ٥٤شأي أششي خال٣ ّ٘ا٤ياث ا٩٤إج٩ش ا٤ّا٩٤ٍ ٤البحكاس ٍ٘ ا٤ح٥ّي٪ "واًض" )
 ٨٭ه٪ ر٢٤. ٩٤33ذاسط جٝح٦ اإلبذاُ، ٍ٘ ظني ٬ٙى %احلالشيٮ ِٮ ئي٩ا٬ه٪ بأ٫ ا

ئ٫ ج٥ّ٪ ٨ج٩ىِت ٨ٮ ا٩٤هاساث ا٩٤عذدة ٤٪ يّذ را ٜي٩ت  ٍ٘ ِا٩٤٭ا ا٤ٌى٧ ك٩ا كا٫ ٥ِيه احلا٣ ٍ٘        
ا٩٤الٍ، ّ٘ا٤٪ ا٤ٌى٧ يحع٪ با٤ذي٭ا٨يت وا٤حىىس ا٤عشيْ وا٩٤عح٩ش، ويٙشك ٥ِي٭ا أ٫ ٬ح٥ّ٪ ٠يٚ ٬كى٫ أ٠رث 

 29ت ٥٤ح١يٚ وهزا با٤مبي ٨ا ًهئي ا٤ىالب ٥٤عياة احلٝيٝيت خاسس ا٤ٙفى٣ ا٤ذساظيت.ئبذاِا وأ٠رث ٜاب٥ي

ئ٫ ٨ٮ بني أبشص األهذاٗ ا٤يت جعّى ا٤رتبيت ئ٤ى جعٝيٝها هى ئِذاد ا٤ٙشد ٩٤صح٩ْ ٨صهى٣ ٨حٕري، وئ٫ ج٭٩يت         
٦ ٨ىاشهت هزا ا٩٤صهى٣ ا٤ٝذساث اإلبذاِيت ٤ذى األ٘شاد ٨ٮ أبشص ا٤ىظائ٦ ا٤يت جٝذ٨ها ا٤رتبيت ٤ه٪ ٨ٮ أش

وا٤ح٥ٕب ٥ِى جعذياث احلالش وا٩٤عحٝب٦، ٘ا٦٩ّ٤ ٥ِى ج٭٩يت ا٤ٝذساث اإلبذاِيت ظيعاِذه٪ ٍ٘ ا٤ح١يٚ ٨ْ 
حها ا٩٤زه٥ت.  30األولاُ اجلذيذة وا٩٤حٕرية، وخاـت ٍ٘ ا٤ٙرتة احلا٤يت ا٩٤ح٩زية ب١رثة ا٤حٕرياث احلماسيت وظِش

ث ا٩٤ذاسط وا٤ؽشكاث ٍ٘ ج٩ٌْ أ٬عاء ا٤ّا٤٪ اال٤حٙاٗ ظى٣ هزه ووِيا ٨٭ها بهزه األه٩يت ٘ٝذ بذأ        
ا١ٙ٤شة، وبذأث األوظاه األكادي٩يت بحٝذي٪ دوساث ٍ٘ اإلبذاُ، ك٩ا أ٫ ا٤ّذيذ ٨ٮ أ٠رب وأ٬صغ ا٤ؽشكاث ٍ٘ 

خ ٍ٘ جىبٌٞ ٜاِذة % ٨ٮ وٜخ ا٦٩ّ٤ ٨ٮ أش٦  02أي اال٤زتا٧ با٤ع٩اط ٩٥٤ىٌٙني بح١شيغ % 02ا٤ّا٤٪ ؼِش
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٨ٮ  2022ؼ٥٩خ أ٠رث ٨ٮ  ٦0222 خالٛ، واظح١ؽاٗ أ٘كاس شذيذة، وٜذ أششيخ دساظت ِا٧ ا٤ح١ٙري بؽك
ا٩٤ذًشيٮ ا٤ح٭ٙيزًني أذبحخ أ٫ اإلبذاُ أ٠رث ٨هاساث سيادة األ٩ِا٣ أه٩يت ٍ٘ ا٤ّا٤٪ احلذيز، ك٩ا أ٫ اإلبذاُ هٍ 

 31ِا٨ا بّذ ِا٧." linkedlnواظذة ٨ٮ ا٤ك٩٥اث األ٠رث اظحخذا٨ا ٍ٘ ٨ىْٜ 

٫ ٨ا يحمغ هى أ٫ اإلبذاُ لشوسة ٍ٘ احلياة احلا٤يت وا٩٤عحٝب٥يت ألي ٨ح٥ّ٪ ئرا سبى٭ا ا٤ح٥ّي٪ باحلياة ئ        
وا٤ؽ٦ٕ، باِحباس ا٤ح٥ّي٪ ٬ا٘زة ٥٤٭صاط ٍ٘ احلياة كك٦ وا٩٥ّ٤يت ٥ِى اخلفىؿ، ١٘ربياث ا٤ؽشكاث اآل٫ ال جبعز 

سا ٨بذِت، ٩٘ا ٬عحاس ٤ه هى ٨ذسظت ِٮ ٨ىٌٚ ي٩حاص ب١ٙاياث ٨ّي٭ت ٘ععب، وئ٩٬ا ٨ىٌٚ ٨بذُ ًخ٦٩ أ٘كا
٨بذِت جشبٍ ا٤٭ؾء ٥ِى اإلبذاُ واالبحكاس وج١٩٭ه٪ ٨ٮ ٨هاساث ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ، ٘اإلبذاُ ٨ٮ أه٪ أظباب 

(. أ٫ االبحكاس أـبغ ٨هاسة أظاظيت جإذش بؽك٦ davidhughes) 32ا٤حىىس وا٤٭صاط، هزا واِحرب "د٘يذ هىشغ
ٮ ا٩٤إظٚ أ٫ جٙحٝش األ٩ٍ٬ت ا٤ح٥ّي٩يت ا٤ح٥ٝيذيت ئ٤ى جفىس ٩٥ٍِ ٜاب٦ ٨باؼش ٍ٘ االٜحفاد ا٤ّا٩٤ٍ، وأ٬ه ٨

 ٥٤33حىبٌٞ داخ٦ ا٤ٙفى٣ ا٤ذساظيت ًص٦ّ ٨ٮ اإلبذاُ واالبحكاس ٨ّياسا ها٨ا ٍ٘ ظريوسة ا٤ح٥ّي٪." 

وب٩ا أ٫ ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ هى أظاط اإلبذاُ ٘ال بذ ٨ٮ ا٦٩ّ٤ ٥ِى ج٭٩يحه ٍ٘ ٨ذاسظ٭ا، ور٢٥٤ ٨ٮ خال٣         
ا٤حصذيذ وا٤بّذ ِٮ ا٤ىشائٞ ا٤ح٥ٝيذيت ٍ٘ ا٤ح٥ّي٪ ٘ا٩٤ىاٜٚ ا٤٭٩ىيت ال جعحرري ج١ٙري ا٩٤ح٥ّ٪ وال جعٙضه ٠ز٢٤ 
٥ِى ا٤ح٥ّ٪ وجص٥ّه يحّا٦٨ بىشيٝت ٨ٌكا٬ي١يت " ظيز ًشي ا٤باظرني أ٫ ٨هاساث ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ ي١٩ٮ أ٫ 

اٜٚ ا٩٤ررية ٥٤ح١ٙري وا٤يت جحى٥ب ٨ٮ جععٮ با٤حذسيب وا٩٩٤اسظت وا٤ح٥ّ٪ ِٮ وشيٞ جهٌئت ا٤ٙشؿ وا٩٤ى
ا٩٤ح٥ّ٪ جؽ٦ٌٕ ره٭ه ٌ٘ها ٤ٙه٩ها أو حل٥ها، أو ئبذاُ ؼٍء شذيذ ٨٭ها، ور٢٤ ٨ٮ خال٣ بشا٨ض خاـت ٨عح٥ٝت 

 34ِٮ ا٩٤ىاد ا٤ذساظيت جهذٗ ئ٤ى ج٥ّي٪ اإلبذاُ و٨هاساجه "

شط ا٤عإا٣ أوال ه٦ ي١٩ٮ ج٭٩يت ب٩ّىن أ٬ه وشب جىشيه ا٤ح٥ّي٪ ٤ح٭٩يت ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ و١٤ٮ ه٭ا يى        
ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ وج٥ّي٪ ٨هاساجه؟ واجلىاب ٬ّ٪ ي١٩ٮ."٘ه٭اٟ اجٙاٛ ًكاد ًكى٫ ِا٨ا بني ا٤باظرني ا٤زًٮ 
جّشلىا ٍ٘ ٠حاباجه٪ ٩٤ىلىُ ا٤ح١ٙري، ٥ِى أ٫ ج٥ّي٪ ٨هاساث ا٤ح١ٙري وجهٌئت ا٤ٙشؿ ا٩٤ررية ٥٤ح١ٙري أ٨ش ٍ٘ 

٩هاساث ي٭بٍٕ أ٫ ًكى٫ هذ٘ا سئيعا ٩٤إظعاث ا٤رتبيت  وا٤ح٥ّي٪، وٍ٘ هزا ٔايت األه٩يت، وأ٫ ج٥ّي٪  هزه ا٤
" أ٫ ٨هاساث ا٤ح١ٙري ا٥ّ٤يا ي١٩ٮ أ٫ جحععٮ با٤حذسيب وا٩٤شاط Crutchfieldا٤عياٛ يؽري ا٤باظز "٠شؼح٥ٙذ 

 35."وا٤ح٥ّي٪: وًشي أ٫ ٨هاسة ا٤ح١ٙري ال جخح٥ٚ ِٮ أي ٨هاسة أخشي ويؽبه ا٤ح١ٙري ب٩هاسة ٜيادة ا٤عياسة

ئر٫ ٩٘ٮ خال٣ هزا يحمغ أ٫ ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ ي١٩ٮ ج٥ّي٩ه ٩٥٤ح٩٥ّني وبز٢٤ جشبيحه٪ ٥ِى سوط اإلبذاُ         
٥ِى أ٫ ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ  0220واالبحكاس وٍ٘ هزا اإلواس اِحرب ا٩٤ص٥غ ا٤ّشبٍ ٩٥٤ىهىبني وا٩٤حٙىٜني ظ٭ت 

ك٦ ٘شد ٤ذيه االظحّذاد أ٫ يح٩٥ّه ٨ٮ خال٣ ٨ادة يٝى٧ ٥ِى ا٘رتالاث أظاظيت ٨بذأها " أ٫ اإلبذاُ ي١٩ٮ ٤
ج٥ّي٩يت أو جذسيبيت، وأ٫ اإلبذاُ ٤يغ ح١شا ٥ِى ا٩٤ح٩٥ّني ا٩٤حٙىٜني، أو األؼخاؿ روي ا٤زكاء ا٤ّا٤ٍ ك٩ا 
أ٬ها جّح٩ذ ٥ِى أهذاٗ ا٤ٙشد و٥٩ِياجه ا٤زه٭يت وخرباجه وخفائفه ا٤ؽخفيت، ك٩ا أ٫ اإلبذاُ يّ ي ا٤حعشس ٨ٮ 

٤ز٢٤ ٘ا٫ ئًصاد ا٤ٙشد ا٩٤بذُ يّح٩ذ ٥ِى ا٤ىظي ا٤بٌيئ ا٩٤٭اظب وا٥ّ٩٤٪ اجليذ، و٥ِى أ٫ اخلىٗ وا٩٤٭ْ 
ا١ٙ٤شة ا٩٤بذِت ١٘شة لّيٙت هؽت ال جف٩ذ ٥٤٭ٝذ ٍ٘ بذايحها وئرا أـذست ٥ٌِها حك٩ا ظشيّا ٘ا٢٬ 

 36ظحٝح٥ها."

ئرا ٘ا٩٤ح٩٥ّني ظي٩ح٥كى٫ ج١ٙريا ئبذاِيا ئرا جى٘شت ٤ه٪ ا٤ٍشوٗ ا٤فعٌعت وئرا كا٬خ ا٤بٌئت ا٤ح٥ّي٩ي٩ت         
جشاٍِ خفىـياث ك٦ ٨٭ه٪ وجؽّشه٪ باأل٨ا٫، وًعٝٝى٫ ٌ٘ها رواجه٪ ك٩ا ًعٝٝى٫ ٨ٮ خال٤ها ا٤حىاص٫ 

ذسة ٥ِى ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ واإلبذاُ، ا٤٭ٙعٍ وا٤ّاوٍٙ، بٌئت جؽصْ ا٩٤حّرث وجذِ٪ ا٩٤حٙىٛ، و ٩٨ا يّضص ا٤ٝ
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جضويذه٪ باخلياساث وا٤بذائ٦ وجىشٌهه٪ ٬عى جٝب٦ األ٘كاس ا٩٤خح٥ٙت ٘ا٤حصذيذ يع٩غ ٤ه٪ با٤حٙاؤ٣ وظب 
االظحىالُ واالظح١ؽاٗ وجصشيب ك٦ ٨ا هى شذيذ ٩٨ا ًعٟش ج١ٙري ا٩٤ح٥ّ٪، ك٩ا أ٫ جٝب٦ االخحالٗ ٘ي٩ا بي٭ه٪ 

ة، وجّضيض ذٝحه٪ بأ٬ٙعه٪ وا٤رت٠زي ٥ِى ٜذساجه٪ ر٢٤ أ٫ ك٦ ٨ح٥ّ٪ ي١٩٭ه٪ ٨ٮ االوالُ ٥ِى سؤي شذيذ
٨ح٩زي ٍ٘ ؼٍء ٨ا وا٤رٝت با٤٭ٙغ هٍ أظاط ك٦ ئبذاُ، "٘حى٨اط ئديعى٫" أ٠رب ٨خرتُ ٍ٘ جاسيخ ا٤بؽشيت 
حها ٘يه أ٨ه ظني ش٥ّحه يرٞ أ٬ه ٜادس وأ٬ه ر٠ٍ وِبٝشي،  وـ٦ ئ٤ى ٨ا وـ٦ ئ٤يه بٙم٦ ا٤رٝت با٤٭ٙغ ا٤يت صِس

٩٤ذسظت ال جىا٘ٞ ٜذساجه ا٤يت هٍ أ٠رب ٨٭ها، وأ٬ها هٍ ٨ٮ ظح٩٥ّه، و١٤ٮ هٍ ٤٪ ج٩٥ّه ٨ّاٗس وأ٫ ا
٘ععب و١٤ٮ ظاِذجه ٥ِى اإلي٩ا٫ ب٭ٙعه واإلي٩ا٫ بأ٬ه ر٠ٍ و٨بذُ، ٘كا٬خ ا٤٭حٌصت أ٬ه أـبغ "جى٨اط 

 ئيذيعى٫" 

٤حال٨يز با٥ّ٩٤ى٨اث وا٩٤ّاٗس ئ٫ جشبيت اإلبذاُ وجكىًٮ ا٥ّٝ٤يت ا٩٤بذِت ال يح٩ر٦ ٍ٘ ظؽى أرها٫ ا        
ا٩٤ح٭اذشة، ٘هزه ا٥ّ٩٤ى٨اث وا٩٤ّاٗس ٥ِى أه٩يحها ٤ٮ جر٩ش ج٢٥ ا٥ّٝ٤يت ا٩٤بذِت، و٤ٮ جر٩ش ٍ٘ جى٘ري ٬ٍشة 
٩٥ِيت ؼا٥٨ت ٥٤كى٫ واحلياة واإل٬عا٫، و٨ٮ ه٭ا يفبغ ٤ضا٨ا ٥ِى ا٩٤ذسظت أ٫ جهح٪ باِذاد األ٘شاد ا٤زًٮ 

ت ا٤ح بت ٍ٘ ا٤حّا٦٨ ٨ْ يحع٩ى٫ با٩٤شو٬ت ا٤زه٭يت وظِش ١ٙري وا٤ٝذسة ٥ِى جعٌٝٞ ا٤زاث وا٩٤خاوشة وا٤ٔش
ا٩٤عح٦٩ وا٩٤صهى٣ واالظحٙاء با٩ٕ٤ىك واظحئ٭اط ا٤حّٝذ،وأ٫ جّىد جال٨يزها ٥ِى ا٤حصشيب واالظح١ؽاٗ، 
وأ٫ جكى٫ بشا٨ض ا٤ح٥ّي٪ أداة ٤ٕشط ا٩٤ضاس وا٩٤٭هض ا٩٥ّ٤ٍ ٍ٘ ج٭او٣ ا٤ٍىاهش وجٙعريها، وجأ٠يذ ٨ّىن 

ر٢٤ أ٫ ا٩٤ذسظت بفٙت ِا٨ت ًصب أ٫ ج٦٩ّ  37اإلبذاٍِ وأ٫ ج٦٩ّ ٥ِى جأ٠يذ ـىسة اإل٬عا٫ ا٩٤بذُ "ا٤ح١ٙري 
٥ِى جشبيت ئبذاِيت أظاظها سوط ا٩٤بادسة واالبحكاس واإلبذاُ وجٙصري ٜىي ا٤حال٨يز وواٜاجه٪ ا٤كا٨٭ت و٨ٕا٤بت 

شيمها وج٭٩يت ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ وهزا ٦٥ِ اجل٩ىد وا٤عكى٫ وا٤ح٥ٝيذ ا٤ب٥يذ، ٨ٮ أش٦ جىىًش ٜذساث ا٩٤ىاهب وجع
 ال يحأجى ٨ْ ا٤ح٥ٝني وئ٩٬ا ِٮ وشيٞ أ٬ؽىت ٩٥٨ىظت ًعٝٞ ٌ٘ها ا٩٤ح٥ّ٪ راجه .

ئ٬ه ال ئبذاُ ٨ْ ا٤ح٥ٝني و٨ا يزنُ ئ٤يه ٨ٮ ظَٙ واظحٍهاس ًص٦ّ ا٩٤ح٥ّ٪ يّيؾ ظف٭ا ٥ٕ٨ٞ ٜىا٨ه ٨ٙشداث         
أ٫ ًخرٛت ب٩ا ظٍٙه واظحٍهشه شذاس را٢٤ احلفٮ ٤ٌعيا  ٨ٮ أ٤ٙاً ا٥٤ٕت، و٨ش٠باث ج٢٥ األ٤ٙاً، ال يعحىٌْ

ظياة ا٤٭اط واألؼياء واألظذاد، وأ٫ ًعٝٞ ب٩ا ج٩٥ّه ٤٭ٙعه و٩٤صح٩ّه ٩٬اء واصدهاسا، و٠يٚ ًكى٫ ئبذاُ 
وا٩٤ح٥ّ٪ يٝمٍ ظياجه ًشدد ٨عٙىٌاث، ويحىشه بهزه احلياة ٬عى ا٤ك٩٥اث ال ٬عى األؼياء، و٨ٮ ج٪ جفبغ ا٤ك٩٥ت 

ت وهٍ ا٩٤هاسة، وجفبغ ا٤ك٩٥ت هٍ  ال ا٦ّٙ٤ هٍ ٨عىس ظياجه ك٥ها، هٍ ا١ٙ٤شة وهٍ ا٤رٝا٘ت وهٍ ا٩٤ّ٘ش
 238ا٤بذ٦ً ِٮ ظمىسه ٍ٘ ك٦ ٦ّ٘"

بهزا ٘ا٩٤ح٥ّ٪ يح٥ّ٪ ٘ٝي ٥٩ِيت ٨ٌكا٬ي١يت خا٤يت ٨ٮ سوط اإلبذاُ، ظيز ي٦٩ّ ٥ِى جخضيٮ ا٥ّ٩٤ى٨اث         
واظحعماسها ٩٨ا ال ًضيذ ٨ٮ جىىًش ١٘شه اإلبذاٍِ ب٦ يٝح٥ه، ٘ا٤رتبيت اإلبذاِيت جحى٥ب جذسيب ا٩٤ح٥ّ٪ ٨ٮ ا٤فٕش 

َٙ ئ٤ى ئبذاُ أؼياء ب٩ال٨عحه ٤ألؼياء و٥٩ِه ٍ٘ ٨شاظ٦ ج٥ّي٩ه األو٤ى ٥ِى أ٫ يحعى٣ ٨ٮ ٬ٍ٪ ا٤كال٧ واحل
٥ِى ظ٦ ا٩٤ؽكالث ٨ٮ خال٣ أ٬ؽىت ظشة يحٙا٦ِ ٌ٘ها ٨ْ ص٨الئه، أي ٨ٮ ذٝا٘ت ا٤ك٩٥ت ئ٤ى ذٝا٘ت اإل٬حاس 

 واالبحكاس واإلبذاُ.

 و ٨ٮ أه٪ ا٩٤بادئ األظاظيت ٤ح٭٩يت اإلبذاُ ك٩ا اٜرتظها "جىسنغ" ٬صذ:

 ظحصابت ٩٥٤إذشاث ا٤بٌئيت.ـ جكىًٮ خرباث جص٦ّ ا٩٤ح٥ّ٪ أ٠رث ا 

                                                           
2
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  .جعٌٝٞ ٨ىاٜٚ ئًصابيت جصاه ا٩٤ّاٗس ا٩٤ح٩٥ّت 

 .ب٭اء ٨صاالث ٥٤ح١ٙري ٍ٘ األ٬ؽىت اإلبذاِيت 

 .جص٭ب ئِىاء ا٩٤ح٥ّ٪ جىلٌعاث وأ٨ر٥ت جىٜٚ ٥٩ِيت ا٤ح١ٙري 

 .جص٭ب ا٤٭ٝذ أذ٭اء ا٤حذسيغ 

 ٩ىِت ِ٭ذ ا٤ٝيا٧ با٤٭ؽاه ٨شاِاة ا٤حصا٬غ ٍ٘ ا٩٤ج٩ىِت اإلبذاِيت إلظذاد جىا٘ٞ بني أ٘شاد ك٦ ٨ج
 39اإلبذاٍِ."

 خاج٩ت:

ئ٫ اخلرباث ا٤يت ًكى٬ها ا٩٤ح٥ّ٪ با٦٩ّ٤ ا٩٥٩٤ىط وا٩٤ّاػ ِرب األ٬ؽىت وا٤يت جكى٫ ٨عحىظاة أو جّرب ِٮ         
بٌئحه وجعحصيب ٩٤إذشاجها جص٦ّ ره٭ه ٬ؽيىا وجبّز ٘يه جىاصنا ِاوٙيا و٬ٙعيا ٩٨ا يذّ٘ه أل٫ يحّا٦٨ باًصابيت 

ٗس ا٩٤ح٩٥ّت ظىاء ٍ٘ ا٤٭ؽاه أو ٨ٮ خال٣ ا٤ٙف٦، و٨ٮ خال٤ها جح٭ىُ ٨صاالث ا٤ح١ٙري، ئلا٘ت ئ٤ى ٨ْ ا٩٤ّا
 أ٫ ا٥ّ٩٤٪ ال يحذخ٦ ٠رريا، ٩٨ا يرٟت ٥٩ِيت ا٤حخ٦ٌ وا٤حذاٍِ احلش جح٪ ب٭صاط.

دا ئ٫ ج٥ّي٪ ٨هاساث ا٤ح١ٙري يّذ ٨ٮ األ٨ىس ا٩٤ه٩ت ٍ٘ ٬مض ا٤ى٦ٙ ا٥ّٝ٤ٍ وجكىًٮ ؼخفيحه وش٥ّه ٘ش         
ظىيا و٨حىاصنا واذٝا ٨ٮ ٬ٙعه ٜادسا ٥ِى ا٤حٙا٦ِ ٨ْ اآلخشيٮ وجباد٣ اخلرباث ٨ّه٪، و٨ىاشهت ا٤حعذياث 

ٍ وا٤ح١٭ى٤ىشٍ وا٤ح١يٚ ٨ْ ا٩٤عحصذاث وا٩٤حٕرياث ا٤يت جعذد.  و٨ىا٠بت ا٤حىىس ا٩٤ّ٘ش

ت ا٤يت ًعح٥ها ا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ ٍ٘ ِا٩٤٭ا ا٤ٌ يئر٫ ٩٘ٮ خال٣ هزه األه٩يت ا٤ٝفى       ى٧ ا٩٤حع٪ با٤عِش
جعشيش هزه ا٤ىاٜت با٤٭عبت ٩٥٤ح٩٥ّني ِرب أ٬ؽىت جّىده٪ ٥ِىاإلبذاُ، وج٦٩ّ ٦ِ  ىوا٤حعى٣، وشب ا٦٩ّ٤ ٥ِ

ٍ ب٩عحىياث ج١ٙريه٪ ٥٤ىـى٣ ئ٤ اإلبذاُ وا٤ح١ٙري اإلبذاٍِ، و٨ٮ ه٭ا جعٌٝٞ جشبيت ئبذاِيت  ي٨عحى ىا٤ٜش
وٜذساجه٪ اإلبذاِيت، وج٩ذه٪ بأبّاد جشبىيت وجرٝيٙيت  ٥٤٭ؾء ِرب أ٬ؽىت ٨حكا٥٨ت ج٭٩ٍ ٨ىاهبه٪ و٨ٌىالجه٪

 وا٤بهصت وا٤عشوس. وج٥ّي٩يت ٍ٘ شى ي٥٩إه ا٤ٙشط
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 و اإلظاالث ا٨ؾ ىها٤

                                                           
iيت، بعز ـ أظ٩اء ص٠ٍ ٨خ٩ذ ـاحل، ج٭٩يت ا٤ح١ٙري االبذاٍِ ٥٤ىالب ٍ٘ لىء االظرتاجصياث ا٤ح٥ّ٪ ا٤ب٭ائٍ، ا٩٤ش٠ض ا٤ٝى٨ٍ ٥٤بعىد ا٤رتبىيت وا٤ح٭٩

 .230، ؿ: 0222د٠حىساه، 
٤٭فىؿ األدبيت، شذاس ا١٤حاب ـ ٘شاط ٨خ٩ىد ٨فىٙى ا٤ع٥ييت، ا٤ح١ٙري ا٤٭اٜذ واإلبذاٍِ اظرتاجصيت ا٤ح٥ّ٪ ا٤حّاو٬ٍ ٍ٘ جذسيغ ا٩٤ىا٤ّت وا2

 .28، ؿ:0224ا٤ّا٩٤ٍ /ِا٤٪ ا١٤حب احلذيز،٩ِا٫ األسد٫ ، ا٤ىبّت األو٤ى،
 .28،ؿ:0222ـ ٘ادي٪ سوصيٮ، ا٤ح١ٙري واإلبذاُ، جشج٩ت ٬ضاس ٌِى٫ ا٤عىد،٨٭ؽىساث ا٤هٌئت ا٤عىسة ا٤ّا٨ت ١٥٤حاب، وصاسة ا٤رٝا٘ت د٨ؽٞ، 3
ا٤ح١ٙري ٩٬ارس ٬ٍشيت وجىبيٝاث ٩٥ِيت، داس ا٩٤عرية ٥٤٭ؽش وا٤حىصيْ، ٩ِا٫ األسد٫، ا٤ىبّت ـ ٨ج٩ىِت ٨ٮ ا٩٤إ٤ٙني، ج٭٩يت ٨هاساث 4

 .28،ؿ:0229ا٤را٬يت،
،بعز ـ أظ٩اء ص٠ٍ ٨خ٩ذ ـاحل،ج٭٩يت ا٤ح١ٙري االبذاٍِ ٥٤ىالب ٍ٘ لىء االظرتاجصياث ا٤ح٥ّ٪ ا٤ب٭ائٍ،ا٩٤ش٠ض ا٤ٝى٨ٍ ٥٤بعىد ا٤رتبىيت وا٤ح٭٩يت5

 .266، ؿ:0222د٠حىساه، 
 .٨28ج٩ىِت ٨ٮ ا٩٤إ٤ٙني، ج٭٩يت ٨هاساث ا٤ح١ٙري ٩٬ارس ٬ٍشيت وجىبيٝاث ٩٥ِيت،ؿ: ـ 6
 .2911ت ا٤ّشبيت ٥٤٭ؽش، بريوث، سٛص أظّذ، ٨ىظىِت ٥ِ٪ ا٤٭ٙغ ا٤رتبىي، ا٩٤ىظىِأ٬ٍش: ـ 7
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 ٸڂاكة اٴحقڄ٫ األؿبٍ ٴـى اٴٹح١ٵٺاٴ١ٹٶ اإلبـا٠ٍ ڄجٽٹيت 

 1 ؤواٸت اٴـڄاط                                                                                                                                                                            

 

 :ٸٵؽْ

اٴباظرني ڄاٴـاكوني، اٴٹڂحٹني بع٭ٶ جى١ى ځقڀ اٴـكاوت بٴى ٍٰ٪ اٴٵراٷ، ٠پ ٸڅٔڅٟ ؤذاك ٌڂيت ٸـاؿ 
اٴٽ٭ـ األؿبٍ ڄټ٭ـ األ٠ٹاٳ األؿبيت ڄاإلبـا٠يت ٠رب جقڄ٬ڂا، ظيز وٵٙخ اٴٕڅء ٨ٍ ٸعاڄكځا ٠ٵى كبٚ ٠ٹٵيت 

 اٴحقڄ٫ اإلبـا٠ٍ بٹڂاكاث اٴٹح١ٵٹني، ڄؤټٍٙحڂٺ اٴ٩ّيت اٴٹح١ٵ٭ت باٴٵ٥ت ڄاألؿب ڄجقڄ٬ڂٹا.

ًڅو٢ ټٝلة اٴٽاٌجني  ٨ڂڅ، ٨ٍ ځقا اٴٹ٭اٷؼاِت  ٸزنٴت ًعحٶؿب بڅ٩ِڃ ٨ل٠ا ٸپ ٨لڄٟ اٴٵ٥ت اٴ١لبيت، األ٨
بٴى احلياة، ڄيىٹڅ ب١څا٩٘ڂٺ، ڄًبّلځٺ ب٭يٺ اٴٹصحٹ٢ ڄٸٍكالجڃ ڄاٴٽڂڅٓ بڃ، ٨ٕال ٠پ ؤټڃ ًڂقب ٸٌڅٳ 
اٴٽاٌجت ڄيّ٭ٶ ؤفڄا٬ڂٺ بحٽٹيت اٴ٭ـكة ٠ٵى اٴ٩ڂٺ ڄاحلكٺ ڄاٴٹڅامنت ڄاٴٽ٭ـ ڄاٴح٩ا٠ٶ ٸ٢ اٴٹ٭لڄء ڄجكڅًپ 

 ٹٌٶ ڄاٴحٹح٢ بڃ، كٹا ځڅ احلاٳ ٨ٍ اٴ٩ٽڅٻ اجلٹيٵت.اٴٹٌٶ بٴى اجل

ؤټڃ بظىاه اٴ٭اكت ؤڄ اٴىاٸ٢ بٹا  ، ٨ڂٽاٯ ٸپ ًلچ٨اٴحقڄ٫ األؿبٍ ٸ٩ڂڅٷ ٸح١ـؿ اٴـالالث ڄاٴٹ١اټٍ  
ؤظىڃ اٴٍا٠ل ؤڄ اٴكاجب ؤڄ اٴ٭اُ، ڄځٽاٯ ٸپ ي١ل٨ڃ بإټڃ ټڅٟ ٸپ اٴىٵڅٯ، يٽٍإ ٸپ ٨ڂٺ اٴٹ١اټٍ اٴ١ٹي٭ت 

ىاه بجٹاٳ ؤوٵڅبڃ، ڄاٴ٭ـكة ٠ٵى احلكٺ ٠ٵيڃ باجلڅؿة ؤڄ اٴلؿاءة، ڄځٽاٯ ٸپ ي١ل٨ڃ ٨ٍ اٴٽْ األؿبٍ، ڄاإلظ
اټ١٩اٳ يـ٢٨ اٴ٩لؿ بٴى اإل٬باٳ ٠ٵى اٴ٭لاءة، ؤڄ االوحٹاٟ ٨ٍ ٥ٌ٪ ڄج١ا٘٪، ڄبٴى ج٭ٹْ اٴٍؽّياث اٴيت ب

ت ٨ٍ األظـاد ڄاأل٠ٹاٳ ڄاحلاالث اٴڅشـاټيت اٴيت جّڅكځا األ  ؿيب. ٨ٍ األذل األؿبٍ، ڄبٴى اٴٹٍاٰك

 اٴكٵٹاث اٴٹ٩حاظيت: جقڄ٫ ، اٴ١ٹٶ اإلبـا٠ٍ، ٸڂاكة، جٽٹيت 

Creative work between taste and development. 

Summary 

This study seeks to uncover the subject of appetite for researchers and scholars 

interested in a field Literary criticism and criticism of literary and creative works 

through their tasting, highlighting across their various axes to link creative tasting 

 .to learners' skills, language and literature class activitiesد

 The Literature, as a branch of the Arabic language, occupies a special place among 

its branches , It expands the vision of young people to life, transcends their 

emotions, and perceives them with the values, problems and advancement of 

society, In addition, it polites emerging tendencies and improves their tastes by 

developing understanding, governance, balance and criticism. Literary taste is a 

                                                           
1
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multi-semantics concept. There are people who see it as the reader's or the 

listener's sense of what I feel. 

Keywords: Taste, creative work, skill, development 

  اٴٹ٭ـٸت

ٴ٭ـ ڄشڃ اٴ١ٵٹاء ڄاألؿباء ڄاٴٹـكوڅٻ ٠ٽايت ٰبرية ٨ٍ "ؿكاوت اٴٵ٥ت اٴ١لبيت بٴى اٴحقڄ٫ األؿبٍ، ڄٰحب األؿب 
بٴى ځقڀ األځٹيت ٨ٍ ؿكاوت ؤي ٠ٹٶ ؤؿبٍ ١ٌليا كاٻ ؤڄ ټرثيا، ٨ڂڅ ڄاٴٽ٭ـ ڄجاكيؾ األؿب ٸٹٵڅءة بةٌاكاث 

ي١حرب ځـ٨ا ٸپ األځـا٧ اٴٵ٥څيت، ڄٴڃ ټّيب ٰبري ٸپ اٴ١ٽايت ٨ٍ اٴحڅشٌڂاث اخلاِت بحـكيي األؿب ڄاٴبال٤ت، 
ؤي ؤټڃ ؤواه ٨ٍ اٴـكاوت األؿبيت ڄكڄظڂا، ڄًعىپ ؤٻ ټالظٞ ؤٻ ٴٵجٹاٳ اٴ٩ين األؿبٍ ٸ١آك ٌىت ڄآ٨ا٫ 

 .١1ت، ڄؤڄو٢ ٸپ األټڅاٟ اٴبال٤يت"ڄاو

 ؤځٹيت اٴـكاوت:

جكٹپ ؤځٹيت اٴٹڅٔڅٟ، كڅټڃ ًنيغ اٴىحاك ٠پ ب١ٖ ؤځـا٧ جـكيي األؿب ٩ٰٟل ٸپ ٨لڄٟ ٸاؿة اٴٵ٥ت اٴ١لبيت،  
ن ظڅٳ جكڅًپ اٴقاث٭ت األؿبيت ٴـى اٴٹح١ٵٹني، ، ڄاٴيت ٸپ ٌإټڂا ؤٻ جٽ١ٱي ٠ٵى وٵڅكاجڂٺ اٴ١٭ٵيت  اٴيت جحٹٰل

ا ٴٵجٹاٳ، ڄ٬ٽاة ٸپ ٬ٽڅاث كبٚ األمٸٽت يٹرٶ ٸّـك  -اټٙال٬ا ٸپ ؤځٹيحڃ-ڄاٴڅشـاټيت. ڄٰقا با٠حباك األؿب 
 ڄاٴر٭ا٨اث ب١ٕڂا بب١ٖ.

ياث اٴـكاوت :   ٨ٔل

 اٴحقڄ٫ األؿبٍ بذاكة ٴل٤بت ڄ٬ليعت اٴ٭اكت جصاڀ اٴ١ٹٶ اإلبـا٠ٍ. -

 ال يٹٱپ اٴٹلڄك ٠ٵى اٴٽْ األؿبٍ، ؿڄٻ ٸ١ل٨ت ؼباياڀ، ڄاٴحصڅاٳ ٨ٍ ٨ٕاءاجڃ ڄاٴ١يَ ٨ٍ ٠څاٴٹڃ.  -

 ٍ ٴٵٹح١ٵٹني ڄاٴ١ٹٶ ٠ٵى جٽٹيحڂا.ٸپ بيّاٳ ٸڂاكاث اٴحقڄ٫ األؿب  -

يٹٱپ اٴ٭څٳ، بٻ اٴحقڄ٫ األؿبٍ ځڅ احلّيٵت اٴٽڂاثيت ٸپ ؿكاوت األؿب ڄاٴبال٤ت ڄاٴٽ٭ـ، ڄبټڃ  ڄ٨ٍ ځقا اٴىيا٫  
ال يإجٍ ا٠حبا٘يا، ڄبټٹا ًعحاس بٴٍ ذ٭ا٨ت ٠اٸت ڄٸ١ايٍت ٴلڄاث٢ األؿب ڄٸٹاكوت ٴٵٽّڅُ باإلٔا٨ت بٴى 

وحٹحاٟ بجٹاٳ األؿب اٴر٭ا٨ت اٴٵ٥څيت، ظىت يحع٭ٮ ٴٵٹح١ٵٺ فڄ٫ ؤؿبٍ ك٢ٌ٨، ڄفڄ٫ ببـا٠ٍ، يٹٱٽڃ ٸپ اال
 . ڄكڄ٠حڃ

 ٸٽڂض اٴـكاوت:

بٻ ٘بي١ت اٴـكاوت ظـؿث اٴٹٽڂض اٴحكاٸٵٍ ٸٽڂصا ٸٽاوبا ٴڂا، ڄفٴٲ اټىصاٸا ڄ٩ٙ٠ا ٠ٵى ٸ٭څٴت:" ٘بي١ت 
  اٴٹڅٔڅٟ جعـؿ ٘بي١ت اٴٹٽڂض".



 

 
 ؤواٸت اٴـڄاط

 
ٸڂاكة اٴحقڄ٫ األؿبٍ ٴـى اٴٹح١ٵٺاٴ١ٹٶ اإلبـا٠ٍ ڄجٽٹيت   
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٨إوحاف  بٹرابت "ٌڂاؿة ٸپ اٴر٭ا٨ت اٴّعٌعت ٴٵٍؽْ، ڄځڅايت ؼاِت ٴڃ، ،ڄي١حرب اٴحقڄ٫ األؿبٍ ٰقٴٲځقا، 
اٴليأياث ٸرال، ٔاٴ٢ ٨ٍ جؽّّڃ ڄٸعرت٧ ٨ٍ ؤٴ١اب اٴقكاء كاٴٍٙلنض، ٴٱٽڃ ي٭څٳ: ټ١ٺ، ًصب ؤٻ ؤجٽاڄٳ 

 .2ڄؤجقڄ٫ األؿب.."

 بٌكاٴيت اٴـكاوت : 

يت ٤ٽيت باأل٨كاك ڄاٴٹ١ٙياث جعاڄٳ  جى١ى كٶ ؿكاوت ٴإلشابت ٠پ بٌكاٴيت كئيىيت ڄؤواويت، ڄفٴٲ بٙلط ؤٔك
ٸالٸىت ٰبـ اٴّڅاب ٨ٌڂا، ٠رب ٠ٓل ٸؽحٵ٪ اآلكاء ڄاٴحّڅكاث اٴيت اځحٹخ باٴبعز اإلظا٘ت بصڅاټب اٴـكاوت ڄ

٨ٍ اٴٹڅٔڅٟ ڄاإلوڂاب ٨يڃ. ڄجب٭ى ځقڀ اٴٹعاڄٴت ٤يٖ ٸپ ٨يٖ، و١خ ٴحىٵيٚ اٴٕڅء ٠ٵى ځقڀ اٴ٭ٕيت 
 اٴرتبڅيت، ڄؤځٺ بٌكاٴيت ظاڄٴخ اٴـكاوت اإلشابت ٠ٽڂا: -األؿبيت

 جٽٹيت ٸڂاكة اٴحقڄ٫ األؿبٍ ٴـى اٴٹح١ٵٺ؟ ٸا ځڅ اٴـڄك اٴقي يٕٙٵ٢ بڃ اٴٹبـٟ ٨ٍ -

 اٴٹبـٟ ڄجقڄ٫ اٴ١ٹٶ اإلبـا٠ٍؤڄال: 

ي١حرب اٴ١ٹٶ األؿبٍ ٠ٹال ببـا٠يا ٸعٕا، ڄج١بريا ٠پ جصلبت ١ٌڅكيت ٨ٍ ِڅكة ٸڅظيت، ٨اٴحصلبت اٴ١ٍڅكيت اٴيت   
ي١يٍڂا األؿيب جـ١٨ڃ ٴٵح١بري ٠ٽڂا ٨ٍ ِڅكة ؤڄ ٨ٍ ٌكٶ ج١بريي فڄ ؿالٴت، ڄفٴٲ ب٥يت اٴحإذري ٨ٍ اٴٹحٵ٭ٍ، 

 ڄش١ٵڃ ي١يَ اٴٵعٝت اإلبـا٠يت باوحٹحاٟ.

ٍ "ظٵ٭ت اٴڅِٶ بني اٴٹبـٟ ڄاٴٹحٵ٭ٍ ڄباٴحاٴٍ ٨ڂٹا ٌليكاٻ ٨يڃ، ڄبفا كاٻ اٴحقڄ٫ ٨ٍ ڄي١ـ اٴ١ٹٶ األؿب  
شڅځلڀ ٠ٹٵيت اجّاٳ ج٭حٍٕ ڄشڅؿ ٘ل٨ني: ؤظـځٹا اٴٹلوٶ ڄاآلؼل ځڅ اٴٹحٵ٭ٍ، ٨ةٻ اٴ١ٹٶ األؿبٍ يإؼق 

 .3ؿبٍ"ٌكٶ ؿڄكة جٽح٭ٶ ٸپ فځپ اٴ٭اكت اٴقي ي١يـ ٨ٌڂا ڄبٙلي٭ت ٠ٱىيت ؤؿڄاك اٴحؽٵٮ اٴكاٸٶ ٴٵٽْ األ

٨ةٻ اٴ١ٹٶ اإلبـا٠ٍ ٨ٍ بـايت ؤٸلڀ ًكڅٻ ٸصلؿ ٨ٱلة، ؤڄ ؼا٘لة، ؤڄ ظٵٹا ٸپ األظالٷ اخلياٴيت، ب١ـ فٴٲ ًبـؤ   
٨ٍ اٴحٍكٶ ڄاٴٽٹڅ ڄاٴحؽٵٮ ڄ٨ٮ ؿا١٨يت جص١ٵڃ يحعـ بٸا بلٸن ؤڄ بّڅكة ؤڄ بيٹاءة، ظيز ًبعز اٴٹبـٟ ٠پ 

لة اٴيت جصڅٳ ٨ٍ ؼا٘لڀ، ٨ةفا وصٶ اٴكاجب فٴٲ ٨ٍ اٴٹ٩لؿاث ڄاجلٹٶ ڄاٴرتاٰيب اٴٹٽاوبت ڄاٴٹ١ربة ٠پ اٴ٩ٱ
ټْ ٸٱحڅب ؿؼٶ ٨ٍ ؿڄكة اٴ١ٹٶ األؿبٍ، ٨كٶ ٸا ٸل ٸٽڃ اٴكاجب اٴٹلوٶ ٸپ ٸلاظٶ ځڅ ب١يٽڃ اإلبـاٟ، ڄځقا 

 .4األؼري "يٹل بٹجٹڅ٠ت ٸپ اٴ١ٹٵياث اٴقځٽيت  ڄاٴ١٭ٵيت"

بـا٠يت؟ ڄٸا ځٍ ؤبلم ؼٙڅاث اٴحقڄ٫ بفٻ، ٨ٹا اإلبـاٟ؟ ڄٸپ ځڅ اٴٹبـٟ؟ ڄٸا ځٍ ؤځٺ ٸلاظٶ اٴ١ٹٵيت اإل 
 األؿبٍ ٠ٽـ اٴٹبـٟ؟

 اٴٹبـٟ ڄاإلبـاٟ : -

ٸپ اٴٹ١ٵڅٷ ؤٻ اٴٹبـٟ ځڅ فٴٲ اٴٍؽْ اٴقي ي٩ٱل ج٩ٱريا ببـا٠يا، ڄيٽحض ٠پ ٠ٹٵيت ج٩ٱريڀ ٠ٹٶ ببـا٠ٍ، ڄكٹا   
، ٸپ ٢ٙ٬ اٴڅك٫ ڄٸپ  يقٰل ٠ٽڃ بٌكاوڅ" ڄ٠اء ٸٵٍء باالټ١٩االث اٴيت جإجيڃ ٸپ كٶ اٴٹڅا٢٬، ٸپ اٴىٹاء ڄاألٓك

ٌكٶ ٠ابل، ؤڄ ٸپ ټىٌ ض ٠ٽٱبڅث، ڄاٴٹبـٟ ًڅؿٟ ٸا ًلچ ؤڄ يىٹ٢ ؤڄ ي٭لؤ ٴيحؽ٩٪ ٸپ ڄ٘إة االټ١٩االث"ڄامؿظاٷ 
 .٠5٭ٵڃ باٴلئچ"



 

 
 ؤواٸت اٴـڄاط

 
ٸڂاكة اٴحقڄ٫ األؿبٍ ٴـى اٴٹح١ٵٺاٴ١ٹٶ اإلبـا٠ٍ ڄجٽٹيت   

 

 

          
ن ؤ٨ا٫  ٴٵـكاواث ڄ اٴحكڅًپ اٴٹحؽّْ                           ٸٰل

 
  0202 ؤيٵڅٳ -وبحٹرب، اٴٹصٵـ األڄٳ ، اٴراٴزٸصٵت كئيت ؤكاؿيٹيت ، اٴ١ـؿ 

 

 

64 

ڄاإلبـاٟ بڂقا اٴٹ١ىن جصٶ ٸپ جصٵياث اٴ٩ٱل اخلّب، " ٨ٵٺ ي١ل٧ "ٌٱىبري" ٸرال بڂاٸٵخ ڄظـڀ، ڄٴٱٽڃ ٰحب    
ٌٶ، ڄٸاٰبز، باإلٔا٨ت بٴى اٴ١ـيـ ٸپ اٴٹىلظياث ڄاٴ٭ّاثـ، كٶ ٸٽڂا اٴٹٵٲ ځرني اٴلاب٢، ڄاٴٹٵٲ ٴري 

ي
ٙ ، ڄ٠ط

، ٨اٴٹبـٟ ځڅ ٨ٍ آؼل اٴٹٙا٧ فاث ٸٽحصت، ڄبټحاشڃ ٸرال ٴٵٽْ 6ًنؼل ب٩يٖ ٸپ اٴّڅك اٴٽ٩ىيت ڄاٴڅشـاټيت"
 األؿبٍ ځڅ بټحاس ٴ٩ٱل  ٨ق، ڄج٩لي٦ ٴٹىحؽٵّاث  اٴ١ٹٵيت اٴح٩ٱرييت.

٭اؿك ٠ٵى بټحاس ؤ٠ٹاٳ "٤ري ٸإٴڅ٨ت ڄال ٸ١حاؿة ٴـى اٴٱررييپ، كٹا ؤٻ ٴـيڃ اٴ٭ـكة ي١حرب اٴٹبـٟ فٴٲ اٴٍؽْ اٴ  
٠ٵى اٴلبٚ بني ٸجٹڅ٠ت ٸپ اٴ١ٽاِل بلابٙت ٤ري ج٭ٵيـيت ؤڄ ٤ري ٌاث١ت، ٨ٕال ٠پ ؤٻ يحىٺ بٹجٹڅ٠ت ٸپ 

٩ڃ ٨ٍ ؤِٽا٧ . ٨اإلټحاس اإلبـا٠ٍ ځڅ ټحاس ٤ري ٠اؿي، يٹٱپ جّٽي7اٴىٹاث ڄاخلّاثْ ال ًاجاځا بال اٴ٭ٵيٵڅٻ"
 اٴالٸإٴڅ٧ ڄ٤ري ا٠حياؿي.

ڄٰقٴٲ ٨ةٻ ٸا يٹزي اٴٹبـٟ ځڅ اوح١اټحڃ ببڅِٵت جٍـ اجصاځڃ اإلبـا٠ٍ، ڄٴڃ اٴ٭ـكة ٠ٵى جعليل ٬ٌڅؿ ټ٩ىڃ   
ڄ٨ٲ ڄذا٫ ٨ٱلڀ ٸپ اٴلتابت اجلاٸـة، "ڄال ٸٽاُ ٴٵٹبـٟ ٸپ اٴ٭لاءة ڄاٴححب٢ ٴري٨ـ ٠ب٭ليحڃ، ڄيٍعق ٸڅځبحڃ، 

 .8ڄي٥ين آ٨ا٫ ٬ـكتڃ"

ڄځقا ٸراٳ ڄأغ ڄظٍ ًاٰـ اٴ٭ـكة اٴڂاثٵت اٴيت يٹحٵكڂا  ٌؽْ اٴٹبـٟ، ڄيح٩لؿ بڂا ٠پ ٤ريڀ، " ٨حڅ٨ٌٮ   
احلٱيٺ ي٭اكٻ ٨ٍ بظـى ٬ّّڃ بني اٴٙلي٭ت اٴيت ي٭لؤ بڂا األؿب، ڄاٴٙلي٭ت اٴيت كاټخ ج٭لؤ بڂا بٙٵت بظـى 

ة، ڄؤټا اٴقي ؤ٬لئځا ٨ٍ ًڅٸني ؤڄ ٬ّّڃ ټ٩ي اٴ٭لاءاث ٨ي٭څٳ: )بټڂا جحٺ ٬لاءة اٴحٹريٵيت ٨ٍ وا٠ت ڄاظـ
ذالذت، ٴٱپ ځٹاٯ ٨ل٬ا ڄاو١ا بني ٬لاءجٍ ڄ٬لاءجڂا، بټڂا ج٭لؤ ٴٵخكايت ٨ٍ فاجڂا، ؤٸا ؤټا ٨ال ج١ٽيين حكايت 
اٴكاجب بٶ ي١ٽيين ٨ٽڃ، ڄول ِٽا٠حڃ ڄ٘لي٭ت ؤوٵڅبڃ ٨ٍ اٴبٽاء ڄؼٵٮ اٴٍؽّياث ڄټىض اجلڅ ڄبظـاد اٴحإذري، 

 .9ظـ بٶ اٴ٩ّعت اٴڅاظـة ٸلاث ڄٸلاث("بټين ؤ٠يـ ٬لاءة اٴ٩ّٶ اٴڅا

اث اٴٹصاٳ ٸڅ٢ٔ اٴٽٝل"   
َّ

ك ، ٩٨ٍ اإلبـاٟ ٨10اٴ١ٹٶ األؿبٍ "يحٹزي باالوحٹلاكيت ڄاألِاٴت، ڄاٴٹٽاوبت ڄ٨٭ا ٴِٹخي
جحصٵى اٴ٭ـكة ٠ٵى جؽٍٙ ظـڄؿ اٴقاث بٴى آ٨ا٫ ؤڄو٢ ڄؤكظب، ٴحٍكٶ ٸلظٵت اوحرٽاثيت يٹٱپ ڄ٩ِڂا بٻ ِغ 

 اٴح١بري باخلاك٬ت.

ڄبٹا ؤٻ اٴٍؽْ اٴٹبـٟ ظىب "٨اٻ شڅػ" بټىاٻ يحأكٶ ٬ٵبڃ ٸپ ١٨ٶ ٜٹجڃ اٴٍـيـ ٴٵ١ٹٶ اإلبـا٠ٍ، ٨٭ـ  
اكتبٚ ببـا٠ڃ ٸپ اٴٽاظيت اٴىٌكڅٴڅشيت "باظحـاٷ ٠څا٩٘ڃ اٴيت جحإشض ؿاؼٵڃ، ڄجب٦ ظـ اإلٴڂاٷ، ٨حّٶ ٠ٽـڀ بٴى 

ني جٹحغ ٸٽڃ، ڄٴٱپ اإلبـاٟ ٨ٍ ٬ٹحڂا، ٨حٍل٫ اٴ٩ٱلة ٨صإة ٠ٵى فځٽڃ، ڄالبـ ٴٵ٩ٱلة اإلبـا٠يت ٸپ ٸ١
 .11ِيا٤حڂا ځڅ األواه"

٨ٵٵٹبـ٠ني ب٩ّت ٠اٸت ٸجٹڅ٠ت ٸپ اخلّاثْ ڄاٴىٹاث اٴ٩اك٬ت اٴيت جٹزيڀ ٠پ ٤ريڀ، ٸٽڂا اخلّاثْ  
 اٴٹ١ل٨يت ڄاٴ١٭ٵيت، ڄٰقٴٲ اٴٍؽّيت باإلٔا٨ت بٴى اخلّاثْ اٴحٙڅكيت.

ڄ٬څة اٴبياٻ، ڄاٴٙال٬ت اٴٵ٩ٝيت، ذٺ اخلياٳ اٴڅاو٢ ڄجحصٵى اخلّاثْ اٴٹ١ل٨يت ٨ٍ " اٴقكاء اٴٹلت٢٩، ڄاألِاٴت 
باإلٔا٨ت بٴى اٴ٭ـكة ٠ٵى اٴح٩ٱري اٴٹصامي، ڄاٴٹلڄټت، ڄاٴٹڂاكة ٨ٍ اجؽاف اٴ٭لاك، ذٺ اٴ٭ـكة ٠ٵى اٴح٩ٱري 

. باإلٔا٨ت بٴى ذٵت ٸپ اخلّاثْ األؼلچ اٴ١ـيـة اٴيت ال يحى٢ اٴٹصاٳ ٴقٰلځا ڄاٴح٩ٌّٶ ٨ٌڂا. 12اٴٹٽٙ٭ٍ"
٩ا ځٽاٯ ؤيٕا اخلّاثْ اٴٍؽّيت ڄاٴـا١٨يت اٴيت جكٹپ ٨ٍ " اٴٹرابلة ڄاٴٹٌٶ ٴٵبعز، ڄاٴحع٭ٌٮ، ڄكٹا فٰلنا وٵ

 .13ڄظب االوحٙالٟ، ڄاٴحٽٝيٺ اٴقاجٍ، ذٺ اٴـا١٨يت اٴـاؼٵيت"



 

 
 ؤواٸت اٴـڄاط

 
ٸڂاكة اٴحقڄ٫ األؿبٍ ٴـى اٴٹح١ٵٺاٴ١ٹٶ اإلبـا٠ٍ ڄجٽٹيت   
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 ذٺ اخلّاثْ اٴحٙڅكيت اٴيت جحصٵى ٨ٍ ٸّاظبت اٴٱحب، ڄبقٳ ٸصڂڅؿ ٨ٍ ٸيـاٻ اٴحؽّْ...بخل 

اٴٹبـٟ ځڅ ٌؽْ ٸڅځڅب ٨ٍ ٸصاٳ ٸا ًعبڃ، ڄيىحڂڅيڃ ځقا اٴٹصاٳ، بفٻ ڄٸپ ؼالٳ ٸا وبٮ، ټىحٽحض ؤٻ 
٨ح١لي٩اث اٴٹبـٟ ٰررية ڄٸحٽڅ٠ت، ڄځٽاٯ ٸپ يىح١يٖ ٠پ ڄ٢ٔ ج١لي٪ شاٸ٢ ٸاټ٢ ٴڃ بڅ٢ٔ ب١ٖ اٴىٹاث 

 ڄاٴٹٹزياث اٴيت جٹزي اٴٹبـٟ األؿبٍ ڄٴ١ٵڂا:"

 .جڅٴيـ ؤ٨كاك شـيـة ڄشيـة 

 .اٰحٍا٧ ٠ال٬اث شـيـة بٹڅ٬٪ ٸا 

  ڄِيا٤ت اٴ١ٹٶ األؿبٍ.ب٠اؿة بٽاء 

 .ٍاحلُل ٠ٵى اٴّـ٫ اٴ٩ين ٨ٍ اٴ١ٹٶ األؿب 

 .٤ٵبت ج٩ٱري اٴٽا٬ـ ٠ٵى ج٩ٱريڀ 

 .كځا٨ت احلي ڄاٴ١ٍڅك 

 "14ظىپ اٴحإٴي٪ بني اٴٹ٩لؿاث، ڄبني اجلٹٶ، ڄبني اٴرتاٰيب...بخل. 

 ٸلاظٶ اٴ١ٹٵيت اإلبـا٠يت:   -

ني، ؤٻ اٴ١ٹٶ األؿبٍ ًڂـ٧ بٴى جّ   څًل اٴٹٍا٠ل ڄاألظاويي اجلياٌت ب٥يت ال ًؽ٩ى ٠ٵى في اٴ١٭ٶ اٴِل
، ڄٴيي باٴ١ٹٶ اٴىڂٶ Spontanéاٴحإذري ٨ٍ اٴٹلوٶ بٴيڃ ؤڄ اٴٹحٵ٭ٍ، ٨ڂڅ ٴيي باٴ١ٹٶ اٴ٩١څي اٴحٵ٭اثٍ 

حّڅك، بټڃ يٹل بٹجٹڅ٠ت ٸپ اٴٹلاظٶ ظىت يحٍكٶ ٠ٵى ځيإة كاثپ يٽبٖ باٴلڄط اٴٹ١٩ٹت ڄاحلٌڅيت  ڄاٴيىري كٹا يط
 اٴٽٍٙت.

كة بٴى ؤځٹيت ځقڀ اٴٽ٭ٙت ٨ٍ ٸبعرٽا ځقا ٸپ اٴ٩ّٶ األڄٳ، با٠حباكځا ٸ١يٽا ٴ٩ڂٺ ٸپ ځٽا جصـك اإلٌا  
اإلٌكاٴيت اٴٹح١ٵ٭ت بٱي٪ يحقڄ٫ اٴٹبـٟ اٴ١ٹٶ األؿبٍ؟ ظيز ؤٻ اٴ١ٹٵيت اإلبـا٠يت جٹل بٹجٹڅ٠ت ٸپ اٴٹلاظٶ 

 ڄاخلٙڅاث ٸپ ؤځٹڂا:

 :ٸلظٵت اإل٠ـاؿ ڄاٴحعٕري 

ي٩ڂٺ ٸپ ځقڀ اخلٙڅة" ؤٻ ؤي ٠ٹٶ ببـا٠ٍ يحٙٵب جعٕريا ڄا٠يا ڄ٬څيا ٴ٩رتة ٘څيٵت، ڄځقا اٴحعٕري ًكڅٻ ٠اٸا   
ڂا  ڄؼاِا، ٨اٴ١اٷ يح١ٵٮ باالؼحّاُ، بيٽٹا اخلاُ ٨ڂڅ ًلتبٚ باٴٹٍكٵت اٴٹبعڅذت ٸباٌلة، ڄاٴيت  ي٩رٔت

يحّٶ باآلؼليپ ٸٹپ ي١ٹٵڅٻ ٨ٍ اإل٘اك اٴباظز ڄًعاڄٳ اٴبعز ٠پ ظٶ ٴڂا،  ٴقا يٽب٥ٍ ٠ٵيڃ اٴ٭لاءة ٰرريا ڄ
 ټ٩ىڃ.



 

 
 ؤواٸت اٴـڄاط

 
ٸڂاكة اٴحقڄ٫ األؿبٍ ٴـى اٴٹح١ٵٺاٴ١ٹٶ اإلبـا٠ٍ ڄجٽٹيت   

 

 

          
ن ؤ٨ا٫  ٴٵـكاواث ڄ اٴحكڅًپ اٴٹحؽّْ                           ٸٰل
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 :ٸلظٵت اٴزبڄ٣ ؤڄ اٴح٩لي٦ 

يٹٱپ ٴڂقڀ اٴٹلظٵت ؤٻ جىحٹل ٴ٩رتة ٘څيٵت ڄ٬ـ جىح٥ل٫ ٨ٍ ؤظياٻ ؤؼلچ حلٝاث ؤڄ ؿ٬اثٮ ؤڄ ؤياٸا، ڄظىت 
ٌڂڅكا ؤڄ وٽڅاث، ڄ٬ـ يٝڂل احلٶ ٨صإة ٨ٍ اٴڅ٬خ اٴقي جكڅٻ ٨يڃ اٴٹٍكٵت ٨ٽيت، ڄي١رب ب١ٖ اٴ١ٵٹاء ) 
بڅاټكاكيڃ ڄځٵٹڂڅٴزت ڄآؼليپ( ؤٻ احلٶ ٬ـ يٝڂل ٨صإة ٠رب اٴّيا٤ت اٴالڄا٠يت، ظيز يإجٍ احلٶ ٸپ ؿڄٻ ٠ٽاء ٸپ 

 جٵ٭اء ټ٩ىڃ.

 :ٸلظٵت االوحبّاك ؤڄ احلـه 

ج١ين ځقڀ اٴٹلظٵت اٴڅِڅٳ بٴى اٴقكڄة ٨ٍ اٴ١ٹٵيت اإلبـا٠يت، ظيز جٝڂل اٴ٩ٱلة كإټڂا ٬ـ ټٝٹخ جٵ٭اثيا،  
 ؿڄٻ جؽٙيٚ.

 ؽٙيٚ: ٸلظٵت اٴح 

يح١ني ٠ٵى ځٍ اٴٹلظٵت األؼرية ٨ٍ اٴ١ٹٵيت اإلبـا٠يت، ڄجحٕٹپ اٴٹاؿة اخلاٷ اٴٽاجصت ٸپ اٴبعز اٴىابٮ، ڄ
 ٸپ 

ً
اٴٹبـٟ ؤٻ ًؽحرب اٴ٩ٱلة اٴٹبـ٠ت، ڄي١يـ اٴٽٝل ٨ٌڂا، ٴريچ ځٶ ځٍ ٨ٱلة ٸٱحٹٵت ڄٸ٩يـة، ؤڄ جحٙٵب ٌٌجا

 اجلـيـة اٴٹبـ٠ت. اٴحڂقيب ڄاٴّ٭ٶ، ڄب١باكة ؤؼلچ ځٍ ٸلظٵت اٴحصليب ٴٵ٩ٱلة 

ٮ  
ّ

ت، ڄ  ،ځقڀ اٴٹلظٵت ځٍ اٴ٩يّٶ بني اإلبـاٟ اٴٹصّلؿ ڄ بني االبحكاك اٴٹڅ٨ بٻ األ٨كاك اجلـيـة جحٙٵب احلٰل
ٱني،

ّ
٨إځٺ ٸا  اإلِلاك اٴ١ٽيـ ڄاٴٹ٭ـكة ٠ٵى بٽاء اٴحإًيـ ٴٵح٥ٌري ڄجىٵيٲ اٴ٩ٱلة ڄججٹيٵڂا ٨ٍ ؤفځاٻ اٴٹٍك

 .15ڄاٴٹرابلة "جعحاشڃ األ٨كاك اجلـيـة ځڅ اٴٍصا٠ت، 

، جعخ ٠ٽڅاٻ )ؼٙڅاث 2791وٽت  Taylorڄاخلٙڅاث واٴ٩ت اٴقٰل ځٍ اخلٙڅاث اٴيت ؤٌاك بٴٌڂا "جايٵڅك 
 اٴ١ٹٵيت اإلبـا٠يت( ڄځٍ:

 ٨رتة اٴ١ٹٶ اٴقځين -

 ٨رتة االظحٕاٻ -

 ٨رتة اإلٌلا٫ -

 .٨16رتة اٴڅِڅٳ بٴى اٴح٩اٌِٶ ڄج٭ٽيت اٴح٩ٱري" -

اٴ١لب كاٻ ٴڂٺ ٬ّب اٴىبٮ ٨ٍ ځقا اٴٹٕٹاك ؤيٕا، ظيز ؤٌاك ڄ٨ٍ ځقا اٴىيا٫، جصـك اإلٌاكة، بٴى ؤٻ 
 ٸلاظٶ ؤواويت ڄشب اٴٹلڄك ٸٽڂا ڄځٍ: -ټْ ببـا٠ٍ ؤؿبٍ–اٴ١الٸت ابپ ؼٵـڄٻ بٴى ؤٻ" ٴ١ٹٶ اٴ١ٍل 

 

 



 

 
 ؤواٸت اٴـڄاط

 
ٸڂاكة اٴحقڄ٫ األؿبٍ ٴـى اٴٹح١ٵٺاٴ١ٹٶ اإلبـا٠ٍ ڄجٽٹيت   
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 ٸلظٵت اإل٠ـاؿ: -

جاكيؽٽا جحٹرٶ ٨ٍ اإل٠ـاؿ ٴٽٝٺ اٴ١ٍل، ڄفٴٲ ٠پ ٘ليٮ احل٩ٞ اجليـ ٸپ ؤ١ٌاك ؤ٠الٷ اٴ١ٍل اٴ١لبٍ ٠ٵى ٸـاك 
 األؿبٍ، ٸرٶ ١ٌل شليل ڄابپ ؤبٍ كبي١ت...

 ٸلظٵت اٴزبڄ٣: -

ڄځٍ اٴٹلظٵت اٴيت يٝڂل ٨ٌڂا اٴ١ٹٶ اٴ١ٍلي كاثٽا ٸٱحٹال، ٨ٍ ځقڀ اٴٹلظٵت باٴقاث ي١يـ اٴٍا٠ل اٴٽٝل   
٩حنت ب١ٍلڀ، ڄځقا اال٨ححاٻ ًعصب  ٨ٍ ٠ٹٵڃ ڄيٽ٭عڃ جٽ٭ٌعا، ١ٍ٨ل اٴٍا٠ل ځڅ ٸپ بٽاث ؤ٨كاكڀ، ٨اإلټىاٻ يط

 ٸا ٬ـ يى٭ٚ ٨يڃ ٸپ و٭ٙاث ڄځٽاث. ٠ٽڃ

 ٸلظٵت اٴحع٭ٌٮ: -

ڄځٍ اٴٹلظٵت اٴيت يٱحٹٶ ٨ٌڂا اٴ١ٹٶ األؿبٍ، ڄفٴٲ ب١ـ ؤٻ ًكڅٻ ٬ـ ويٙل ٠ٵى اٴٹبـٟ، ڄاوحڅٴى ٠ٵى 
بظىاوڃ ڄ١ٌڅكڀ، ي٭څٷ ځقا اٴٹبـٟ باٴٱحابت ٸلتبا اٴ٩ٱل، ٸؽحاكا اٴٵ٩ٞ اٴٹ١رب ٠ٹا ًليـ، بعيز يٹٱپ بؼلاس 

 .17ٌكٶ ٸاؿي ٸٵٹڅه"اٴّڅكة اٴٹ١٭څٴت ٨ٍ 

 اٴٵ٥ت اٴ١لبيت ڄجٽٹيت ٸڂاكاث اٴحقڄ٫ األؿبٍذاټيا: 

ج١حرب اٴٵ٥ت شڅځل اٴح٩ٱري ڄڄ٠اًء ٴڃ، بِف اٴح٩ٱري ٨ٍ ظ٭ي٭حڃ ٠ٹٵيت فځٽيت ال جحٺ بـڄٻ اٴٵ٥ت، ڄ٬ـ ؤذبحخ     

ـكة ٠ٵى ة، ڄباٴ٭18األبعاد ڄاٴـكاواث، ؤٻ اٴحٹٱپ ٸپ اٴٵ٥ت ڄجقڄ٬ڂا، ٴڃ اكتباٗ ڄذٌٮ باٴ٭ـكاث اٴ١٭ٵٍ
 اٴ٩ڂٺ ڄاإل٨ڂاٷ، ڄباٴحعٌّٶ ٨ٍ كٶ ټڅاظٍ اٴٹ١ل٨ت ڄاٴ٩ٱل ڄاٴر٭ا٨ت.

ج٭څٷ بڅٜي٩ت  ٸپ ؤبلم ڄٜاث٩ڂا اٴحڅاِٶ، ببال٣ كواثٶ ڄظاشياث اٴٹحؽا٘بني بٴى اٴٹحٵ٭ني ٴٵؽٙاب. "٨ڂٍڄ  
اٴٵ٥څيت اٴيت يٽحٹٍ اٴحڅاِٶ ڄاٴحبٵ٦ٌ ڄاإلؼباك ٸپ ؼالٳ بيّاٳ ٸلاؿ اٴٹحكٵٺ بٴى اٴٹؽا٘ب ٸپ ؤ٨لاؿ اٴ١ٍرية 

 .19"…ؽا٘ب ڄاٴىاٸ٢اٴٹ  بني  اجلاٸ٢ اٴحؽا٘يب اٴح١ا٬ـ  بٴٌڂا فٴٲ اٴٹؽا٘ب ڄ٨ٮ

٨ٍ ٸٽٝڅٸحٽا  -اٴح١ٵٹٍ-ٸپ ځقا اٴٹٽٙٵٮ جزب٣ ؤځٹيت اٴٵ٥ت اٴ١لبيت ٸپ ظيز ځٍ ٬څاٷ اٴ١٩ٶ اٴح١ٵيٹٍ  
 اٴرتبڅيت ٠اٸت، ڄٰقا ٨ٍ اٴٽڂڅٓ ب٩ٱل اٴٹح١ٵٺ، ڄجٽٹيت فڄ٬ڃ األؿبٍ ڄاٴ٩ين.

ڄٸ٢ جٙڅك ڄواثٶ اٴٹ١ل٨ت ڄاٴحعٌّٶ احلـيرت، ڄاجىاٟ ؿاثلة اٴبعز ٠پ اٴٹلاش٢ األؿبيت ڄاٴ١ٵٹيت اٴٹؽحّت،    
باجخ جڅاشڃ ٸٽاځض اٴح١ٵيٺ جعـياث ٰررية ڄ٠ٹي٭ت، ڄؤِبعخ ٴڂا كځاټاث ٸىح٭بٵيت ب١يـة اٴٹـى، جٙٵبخ 

پ اٴالمٷ ٠ٵى اٴٹڅشڂني جڅ٘يـ ِٵحڂا بڂقڀ اٴٹ١اك٧ ڄجٽڅ٢ً ڄواثٶ اٴحعٌّٶ ڄاٴبعز، "ظيز ِاك ٸ
ڄاألكاؿيٹٌني ٨ٍ اجلاٸ١اث ڄاٴٹـاكه، اٴح١ل٧ ٠ٵى ٸؽحٵ٪ اٴٹ١اك٧، ڄاإلبعاك ٨ٍ جؽّّاث ٸحٽڅ٠ت 
ٴالوح٩اؿة ڄاٴٽڂٶ ٸٽڂا، ڄفٴٲ ب٥يت جڅو٢ٌ ك١٬ت اٴ١ٵٺ، ڄاالوحٹحاٟ بٹناياڀ اٴ٥ٽيت، اٴ١ٹٶ ٠ٵى جڅ٨ري 

 .20ٸىاظت ؤٰرب ٴحٽٹيت احلي ڄاٴڅ٠ٍ اٴٽ٭ـي اٴحقڄ٬ٍ"



 

 
 ؤواٸت اٴـڄاط

 
ٸڂاكة اٴحقڄ٫ األؿبٍ ٴـى اٴٹح١ٵٺاٴ١ٹٶ اإلبـا٠ٍ ڄجٽٹيت   
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ـيز ٠پ اٴٹٽڂاس كٹ٩ڂڅٷ ٠اٷ، يحىٺ بب١ٖ ٸپ اٴٵبي ڄاٴ٥ٹڅٓ، ڄٴٵح٩ل٬ت بني اٴٹٽڂاس ڄب١ٖ ٨احل   
 اٴٹ٩اځيٺ اٴٹ٭رتنت بڃ ڄاٴ٭ليبت ٸٽڃ، ڄشب اإلظا٘ت باٴٹ٩ڂڅٷ، ڄج١لي٩ڃ ٴححٕغ اٴّڅكة بٍكٶ ؤڄٔغ.

ي١ل٧ ٠اؿة بإټڃ: "ؼٙت ٠اٸت جٽٝٺ ٠ٹٵيت اٴحـكيي، ڄځڅ يٍٹٶ باٴـكاوت  ٨Curriculumاٴٹٽڂاس ڄي٭ابٵڃ    
اٴٹـؼالث ڄاٴٹؽلشاث، ڄٸا بيٽڂٹا ٸپ ٠ٹٵياث جلبڅيت ؤواويت ال يٹٱپ االوح٥ٽاء ٠ٽڂا، ڄځڅ ؤيٕا، وٵىٵت ٸپ 

يق اٴڅظـاث، ٸڅٔڅ٠ت بٱي٩يت جص١ٶ ج١ٵٺ كٶ ڄظـة يٹٱپ ؤٻ يحٺ اټٙال٬ا ٸپ ١٨ٶ ڄاظـ، ٌليٙت ؤٻ ًكڅٻ اٴحٵٹ
 . 21"٬ـ جخكٺ ٨ٍ اٴ٭ـكاث اٴٹڅِڅ٨ت ٨ٍ اٴڅظـاث اٴٹؽّّت اٴىاب٭ت ؿاؼٶ اٴٹ٭٢ٙ

ؼٙت ٠ٹٶ ٸحّٵت بحٽٝيٺ األځـا٧ ڄاٴٹٕاٸني ڄاألټٍٙت اٴح١ٵيٹيت ڄباٴحاٴٍ، ٨اٴٹٽڂاس اٴـكاوٍ ځڅ  

 اٴ٭ىٺ ؿاؼٶ اٴٹح١ٵٺ ي١يٍڃ ڄٸا اٴح٭څيٺ، ڄؤواٴيب ڄاٴح١ٵٺ اٴح١ٵيٺ ڄ٘ل٫ ڄاألؿڄاث اٴـيـاٰحيٱيت،

 .ڄج٩ا٠الث ٠ال٬اث ٸپ كشڃڄؼا

ځقا، ڄٴ٭ـ ظٝيخ اٴٹٽاځض اٴح١ٵيٹيت ٨ٍ اٴٹ٥لب باځحٹاٷ ٰبري ٨ٍ اٴ١٭څؿ األؼرية، ٸٱٽڂا ٸپ اٴحٙڅك   
ب اٴح٭ـٷ ڄاٴٽٹاء، ٨اٴحعڅٳ اٴقي ًلتبٚ باٴٹٽڂاس "يحٹرٶ ٨ٍ اٴحعڅٳ بٍ٭يڃ اٴكٹٍ  ڄاٴحصـيـ، ڄٸڅاٰبت ٰك

٨ٍ اٴٹ٭لكاث اٴـكاويت  -څًٶٸرٵٹا ا٘لؿ ٴڅ٬خ ٘ -ڄاٴٽڅ٠ٍ اٴقي ٸي بٽيحڂا، بعيز ٴٺ ج١ـ ٸ٩ڂڅٸا ٸعّڅكا
ڄ٨٭لاجڂا، ؤڄ ٸٕاٸني ٸا يـكه ٴٵحالٸيق ظىب اٴٹىحڅياث اٴح١ٵيٹيت، ڄاٴٹؽحّلة ٨ٍ شـاڄٳ اوح١ٹاالث 

٨٭ـ كاټخ ڄظـځا ٸعڅكا ٴٵٽ٭ـ، ٸرٵٹا كاټخ اٴٹ٭ّڅؿة ٸپ اٴحٙڅك  -ڄ٨ٮ ج١بري ب١ٖ اٴباظرني–اٴنٸپ األوبڅ٠يت 
 .22ڄاٴحصـيـ"

اٴيت شاءث ٰلؿة ١٨ٶ ٠ٵى اٴٹ٭اكبت باألځـا٧، ٨ٍ ب٘اك ڄًك يٕٺ اٴٱ٩اياث، جبىن اٴٹ٥لب اٴٹ٭اكبت ب ٴ٭ـ  
ڄا٠حٹـ اٴٹٽڂاس اٴـكاوٍ ٴٵ٥ت اٴ١لبيت ٠ٵى ٸبـؤ اٴڅظـاث، ڄٸبـؤ  ٸٍاكي٢ إلِالط ٬ٙاٟ اٴرتبيت ڄاٴحكڅًپ،

ٰزي ٠ٵى احلي اٴحكاٸٶ اٴـاؼٵٍ بني ٸكڅټاث ٸاؿة اٴٵ٥ت اٴ١لبيت، ڄٸبـؤ اٴٱي٪ ڄٸبـؤ اٴحـكس ڄاالوحٹلاكيت، ڄاٴرت 
اٴٹڂاكي ٴـى اٴٹح١ٵٺ، بـٳ اال٠حٹاؿ ٠ٵى اٴٍعپ ڄاإلٴ٭اء، ڄ٬ـ جٺ جٽڅ٢ً اٴڅ١ٔياث اٴح١ٵيٹيت ڄاألټٍٙت 
ؼالٳ بكواء اٴٹڅاكؿ ڄبؿٸاشڂا ؤڄ ج٭څيٹڂا ڄؿ٠ٹڂا، ڄځڅ ٸا يىٹى ٨ٍ اٴبيـا٤څشياث احلـيرت بٹبـؤ اٴحٽڅ٢ً 

 .اٴبيـا٤څشٍ ڄاٴـيـاٰحيٱٍ

اٴٙليٮ األوٵٺ ٴحع٭ٌٮ اإلبـاٟ، ڄجٽٹيت ٸٵكاث اٴٹح١ٵٺ اٴحقڄ٬يت ڄاٴٽ٭ـيت ڄاټٙال٬ا ٸپ كڅٻ اٴح١ٵيٺ   
ڄجٙڅًلځا، ٨اٴٹالظٞ اٴٌڅٷ، ځڅ ځقا اٴحٕاكب ڄاالؼحال٧ ظڅٳ ؤځٹيت اإلبـاٟ ڄٸـى ٸىحڅياث ظٕڅكڀ ٨ٍ 

 اٴٹٹاكوت اٴح١ٵيٹيت ٨ٍ ٸاؿة اٴٵ٥ت اٴ١لبيت، " يٹٱپ ؤٻ ًكڅٻ اٴىبب كاش٢ ٨ٍ فٴٲ بٴى جباًپ ڄشڂاث اٴٽٝل 
 .23ظڅٳ ٸ٩ڂڅٸڃ ڄٌلڄٗ جع٭ي٭ڃ ڄاٴ١څاٸٶ اٴ٩ا٠ٵت ٨يڃ ڄؤٌكاٳ جصٵياجڃ"

 باٴٵ٥ت   
ً

٨اٴحقڄ٫ األؿبٍ ٸپ اٴڅواثٶ اٴيت جىا٠ـ ٠ٵى جٽٹيت احلي ٴـى اٴٹح١ٵٺ ڄاٴ٭اكت ٠ٹڅٸا، ٸلتبٙا
ؤي  -ڄ٬لاءة اٴٽْ ٬بٶ احلكٺ ٠ٵيڃ، ڄاٴحـكيب ٠ٵى اٴٹڅٔڅ٠يت ٨ٍ ټ٭ـ اٴٽْ ڄاٴٹ٭اكنت بني اٴٽّڅُ، ٨ةټڃ 

 ٠ٵى اٴ١ٍل اٴقي ٴڃ ٠ال٬ت ڄ٘يـة باٴحؽٌٌٶ، فٴٲ ؤټڃ "ٸ٩حاط جعٵٌٶ  -ٴحقڄ٫ األؿبٍا
ً

ؤظـ اٴٹصاالث األٰرث جٙبي٭ا
ت اٴٽ٩ىيت ٴٵ٭ّيـة، إلؿكاٯ ٸـى ؤځٹيت اٴكٵٹت ٨ٌڂا، بٶ الوح٭لاء اٴڅظـة اٴ١ٕڅيت، ڄ٨ڂٺ ٸكڅټاث  احلٰل

  . 24اٴّڅكة اٴ١ٍليت ڄٸـى ٬ـكتڂا ٠ٵى اٴح١بري ٠پ ؤظاويي اٴٍا٠ل"



 

 
 ؤواٸت اٴـڄاط

 
ٸڂاكة اٴحقڄ٫ األؿبٍ ٴـى اٴٹح١ٵٺاٴ١ٹٶ اإلبـا٠ٍ ڄجٽٹيت   
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ڄظىب اٴباظز اٴرتبڅي ٠بـ اٴٱليٺ ٤ليب، ٨ةٻ اٴحقڄ٫ اٴ٩ين "ي٩يـ اٴ٭ـكة ٠ٵى اإلظىاه ڄاٴ١ٍڅك باٴ١ٹٶ   
اٴ٩ين، ڄبؿكاٯ ٬يٹحڃ اجلٹاٴيت، ڄاٰحٍا٧ ٸ١اٴٺ اإلبـاٟ ڄوٹاجڃ، ڄيٹرٶ اٴحقڄ٫ اجلٹاٴٍ ٸعڅك اٴٹ١ايٍت 

 . 25اجلٹاٴيت اٴيت جحڅٴـ بني اٴٹحٵ٭ٍ ڄاألذل اجلٹاٴٍ"

ڄٸا ًڂٹٽا ٨ٍ بعرٽا اٴقي ټعپ بّـؿڀ، جىٵيٚ اٴٕڅء ٠ٵى ځقا األذل اجلٹاٴٍ ٨ٍ اٴٽّڅُ األؿبيت وڅاء   
اٴٽرثيت ؤڄ اٴ١ٍليت اٴٹـكشت ٨ٍ اٴٱحاب اٴٹـكوٍ ٴٵ٥ت اٴ١لبيت ٨ٍ اٴٹىحڅچ اإل٠ـاؿي، ٠ٵى ا٠حباك اٴٱحاب 

يت اٴرتبڅيت ٨ٍ ٌ٭ٌڂا اٴح١ٵيٹٍ اٴٹـكوٍ ڄويٵت ؿيـاٰحيٱيت ڄ٠ـة ٸ١ل٨يت جلبٚ اٴ١ال٬ت بني ؤ٘لا٧ اٴ١ٹٵ
 اٴح١ٵٹٍ.

 ٸڂاكاث اٴحقڄ٫ األؿبٍ ڄؤواٴيب جٽٹيحڂاذاٴرا: 

ڄكٹا وبٮ اٴقٰل، ٨ةٻ ٸٵٱت اٴحقڄ٫ ال جعـد بٹ١ل٨ت ٘اث٩ت ٸپ اٴ٭څا٠ـ ڄاٴ٭څاټني اٴيت اٰح٩ٍڂا ؤځٶ اٴبياٻ،  
ڄٴٱٽڂا جٱحىب بٹٹاكوت اٴكالٷ اجليـ، ڄاٴح٩ٙپ خلڅاِڃ ڄٸناياڀ، ٸ٢ جڅ٨ل االوح١ـاؿ، ڄاوحصابت اٴٙب٢، 

اٻ ؤواوياٻ ٴحٽٹيت ځقڀ اٴٹٵٱت ڄؿ٠ٹڂا ڄجٙڅً لځا. ١٨ٹٵيت اٴحقڄ٫ األؿبٍ جحكڅٻ ٨اٴٹٹاكوت ڄاٴـكبت ٌ٘ل
ٸپ ٠ـة ٠ٽاِل جٍكٶ ٨ٍ ٸجٹڅ٠ڂا ٸٽٝڅٸت ؤڄ ټىٮ ٸرتابٚ ٸپ األ٨كاك ڄاألٴ٩اٛ ڄاٴرتاٰيب، ڄاٴ١ا٩٘ت، 
ڄاخلياٳ، ذٺ اٴٹڅوي٭ى ڄاٴّڅك األؿبيت. ٠ٵى ا٠حباك اٴٽْ األؿبٍ" ٸجٹڅ٠ت ٸپ اٴٹ٭څٸاث ؤڄ اٴٵبٽاث اٴيت ي٭څٷ 

 .26ظىب ٘بي١ت ځقا اٴ٩پ"٠ٵٌڂا ؤي ٠ٹٶ، ڄجؽحٵ٪ ٸپ ٨پ آلؼل 

ڄٸپ بني اٴ٩ٕاءاث احلٌڅيت اٴيت يحٺ ٨ٌڂا ِ٭ٶ ٸٵٱت اٴحقڄ٫ األؿبٍ ڄجٽٹيحڂا، اٴٹـكوت. بٹعيٙڂا اٴح١ٵيٹٍ   
اٴح١ٵٹٍ اٴٽٍٚ، ڄج١ـ "األټٍٙت اٴح١ٵيٹيت ٸپ اٴڅواثٶ اٴٹڂٹت ٨ٍ ټصاط اٴ١ٹٵيت اٴح١ٵيٹيت اٴح١ٵٹيت، ٴٹا 

شڅاټبڂٹا، بټڂا ٸڂٹت ٴكٶ ٸپ اٴٹـكه ڄاٴحٵٹيق، ٩٨ٍ ٘لي٭ڂا  ٴڂا ٸپ اكتباٗ ڄجإذري ٌـيـًپ ٠ٵى ٸؽحٵ٪
يىح٢ٌٙ اٴٹـكه ٸ١ل٨ت اٴٹىحڅچ اٴ١٩ٵٍ ٴٵحالٸيق ٬بٶ اٴٍلڄٟ ٨ٍ جـكيي اٴٹ٭لك، كٹا جع٭ٮ ځقڀ األټٍٙت 

 .27ؤځـا٨ا ٸ١ل٨يت ڄٸڂاكيت ڄڄشـاټيت"

ـى اٴٹح١ٵٹني، ڄفٴٲ " كٹا جىڂٺ ځقڀ األټٍٙت ٰقٴٲ بـڄكځا اٴ١٩اٳ ٨ٍ جٽٹيت ٸڂاكاث اٴحقڄ٫ األؿبٍ ٴ  
، ٨اٴ٩ڂٺ ٸ٩حاط وعلي ٴحقڄ٫ اٴٽْ 28ب١ـ ؤٻ ي٭لؤ اٴحٵٹيق اٴٽْ األؿبٍ، ڄي٩ڂٺ ٸ١ٽاڀ ڄي٩ىل ٤ٹڅٔڃ"

األؿبٍ، ڄال يّٶ اٴحقڄ٫ بٴى اٴٹحٵ٭ٍ بال بفا ٨ڂٺ، ڄؤؿكٯ اٴ١ال٬اث ڄاالكتبا٘اث بني ٸكڅټاث اٴ١ٹٶ األؿبٍ، 
 ڄؤؿكٯ ؤولاك جٹاٴڃ ڄٸڅا٘پ ٩١ٔڃ ڄ٬څجڃ.

ٴ٭څٳ، بټڃ ٴيي ٴألؿب بٹ١ٽاڀ اخلاُ ٸ٭ياه ٸڅٔڅ٠ٍ ي٭اه بڃ ٸ٭ـاك ٸا بڃ ٸپ جٹاٳ، بٶ ًلش٢ ڄيٹٱپ ا  
ڃ ڄي٩ڂٹڃ ڄي١ٍ ٸ٭ـاك ظىاويحڃ، ڄ٠ٵيڃ، يحبني ؤٻ ٸ٭ياوڃ فاجٍ، ٸلتبٚ  ج٭ـًلڀ بٴى ٸحقڄ٬ڃ اٴقي يـٰك

خ اٴـكاواث باٴٹحٵ٭ٍ ټ٩ىڃ، كٹ٭ياه جقڄ٬ڃ ٴٵعپ اٴٹڅوي٭ٍ، ؤڄ ٴٵ٩پ اٴحٍٱيٵٍ ڄاٴ٩څجڅ٤لا٨ٍ، "ڄبٻ كاټ
اٴيت ؤشليخ ٨ٍ اٴ٩ٽڅٻ اٴٹؽحٵ٩ت األؼلچ ج٩يـ ؤٻ ٸ١ٝٺ اخلرباء ٸح٩٭څٻ ٨ٍ ج٭ـًلځٺ ٴٵجٹٌٶ ٸپ األؿب ڄ٤ريڀ 
ٸپ اٴ٩ٽڅٻ، ڄ٬ـ ؼلشخ ځقڀ األٸڅك ٸپ ؿاثلة اٴحٽٝري ڄټنٴخ بٴى ٸيـاٻ اٴڅا٢٬ اٴ١٩ٵٍ ٠ٽـٸا ظاڄٳ اٴباظز 

ـي ١٘يٹت ٸپ ؼالٳ ؿكاواجڃ ٨ٍ ځقا اٴٹصاٳ، ؤٻ ًصٶ ٴٵ حقڄ٫ األبٍ ڄٸٝاځلڀ اٴٹح١ـؿ ٸ١اًري ٸڅٔڅ٠يت ٌك
 .29يٹٱپ احلكٺ بڂا ٠ٵى ٸـى اٴ٭ـكة ٠ٵى جقڄ٫ ټڅاظٍ اجلٹاٳ اٴٹؽحٵ٩ت وڅاء ٨ٍ اٴ١ٍل ؤڄ اٴٽرث"

ځقا ڄٴ٭ـ جٽاڄٴخ ٠ـؿ ٸپ اٴـكاواث ٸڂاكاث اٴحقڄ٫ األؿبٍ ڄؼٵّخ بٴى ؤٻ اٴٹڂاكاث األواويت ٴڃ كٹا ؤٌاك   
 بٴٌڂا ب١ٖ ٠ٵٹاء اٴٽ٩ي اٴٵ٥څي ڄاٴٽ٭اؿ جحٹرٶ ٨ٍ :"



 

 
 ؤواٸت اٴـڄاط

 
ٸڂاكة اٴحقڄ٫ األؿبٍ ٴـى اٴٹح١ٵٺاٴ١ٹٶ اإلبـا٠ٍ ڄجٽٹيت   
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ت اٴٽ٩ىيت ٨ٍ اٴ١ٹٶ األؿبٍ -  جٹرٶ اٴ٭اكت ٴٵعٰل

 اٴيت جحٕٹپ اٴ٩ٱلة اٴلئيىيت -٨ٍ اٴ١ٍل–اوحؽلاس اٴبيخ ؤڄ األبياث  -

 ـكة ٠ٵى اؼحياك ؤ٬لب األبياث بٴى بيخ ٸ١نياٴ٭ -

 بؿكاٯ ٸـى ؤځٹيت اٴكٵٹت ٨ٍ اٴ١ٹٶ األؿبٍ -

 بؿكاٯ اٴڅظـة اٴ١ٕڅيت ٨ٍ اٴ١ٹٶ األؿبٍ ڄٸا بني ؤ٨كاكڀ ٸپ جلابٚ -

 اٴ٭ـكة ٠ٵى اؼحياك اٴ١ٽڅاٻ اٴٹ١رب ٠پ ٨ٱلة األؿيب ڄؤظاويىڃ -

 ٨ڂٺ ؿكشت اٴحڅائٷ بني اٴحصلبت ڄاٴّيا٤ت -

 اځاث اٴٍاث١ت ٨ٍ اٴ١ٹٶ األؿبٍاوحٽباٗ اٴ٭يٺ ڄاالجص -

 .30جؽٌٶ ب١ٖ اٴّڅك ڄاٴٍؽّياث ڄاألظـاد ڄاٴٹٽاٜل اٴيت ي٩ّڂا األؿيب، ڄاٴح١بري ٠ٽڂا" -

ڄ٤ريځا ٰرري ٸپ اٴٹڂاكاث اٴيت يحٕغ ٸپ ؼالٴڂا ؤټڂا ٠باكة ٠پ ؤټٹاٗ وٵڅٰيت المٸت ي٭څٷ بڂا اٴحالٸيق بّڅكة   
 ڄاٴٽرثيت. جـكيصيت ٠ٽـ ج١اٸٵڂٺ ٸ٢ اٴٽّڅُ األؿبيت اٴ١ٍليت

يحٕغ بفٻ، ؤٻ اٴحقڄ٫ األؿبٍ يٱحىٍ ؤځٹيت باٴ٥ت، ڄي١حرب ٸپ األؿڄاث اٴلئيىيت ڄاٴٹـاؼٶ اٴڂاٸت ٴلبٚ   
ٸپ ٸڂاكاث  -ؤي اٴحقڄ٫ األؿبٍ كٹا كؤيٽا–اٴ٭اكت بص٥لا٨يت األؿب، ڄكوٺ ٸىاكاث بًصابيت ټعڅځا، ٴٹا ًعحڅيڃ 

ٸ٢ اٴٽّڅُ األؿبيت ڄ٨ڂٹڂا، ڄاوحي١اب ٸٕٹڅټڂا جص١ٶ ٸپ اٴٹحٵ٭ٍ ؤٰرث ټٕصا ڄڄ٠يا ٨ٍ ٰي٩يت اٴح١اٸٶ 
اٴٝاځل، ڄٸٱٽڅټڂا اٴٹىحرت، ٸپ ځٽا كاٻ االځحٹاٷ بڃ ڄوبٶ جٙڅًلڀ ٴـى اٴٱرري ٸپ اٴٹڂحٹني باألؿب ڄباٴ٭اكت 
بٍكٶ ٠اٷ، ٠ٵى ا٠حباك األؿب ؤواه ٸحني ڄٴبٽت ظّيٽت ٨ٍ بٽاء اٴٍؽّيت اٴٽأصت، ڄجٽٹيحڂا ٸڂاكيا 

ا ڄ٨ڂٹا، ڄجكڅًپ كڄابٚ اشحٹا٠يت ڄذ٭ا٨يت ٬څيت، ٨ال ڄشڅؿ ٴٵ٥ت ؿڄٻ ڄشڅؿ ماؿ ؤؿبٍ ڄؤوٵڅبيا، ڄبؿكاكا ڄج٩ٱري 
ڄٸؽنڄٻ ٸڅوڅ٠ٍ ڄا٨ل، يىا٠ـ اٴٹحٵ٭ٍ ٠ٵى ِ٭ٶ ٬ـكاجڃ اٴح١برييت، ڄجٽٹيت ٩ٰاياجڃ اٴٵ٥څيت اٴيت جٹٱٽڃ ٸپ 

 اوحؽـاٷ اٴٵ٥ت بٍكٶ وٵيٺ ڄ٠ٵى ڄشڃ ؤوٵٺ.

 اٴڂڅاٸَ 

                                                           
٠ٹاٻ، اٴٙب١ت األڄٴى  -ٸ٩ّٙى ؼٵٌٶ اٴٱىڅاټٍ، مځـي ٸخٹـ ٠يـ، ظىني ظىپ ٬ٙاټٍ: ٨ٍ جقڄ٫ اٴٽْ األؿبٍ: ؿاك اٴ٩ّاء ٴٵٽٍل ڄاٴحڅمي٢ -1

2342-0222:ُ،07. 

2 - Arnold Bennett ; Literary Taste How to Form It With Detailed Instructions for Collecting a Complete Library of 
English Literature The University of Adelaide Library. p:3. 
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 1 اطِت أًىيد.ف

  اًٌِخظ

ُذى ئظهاَ أًِغىُت اًطعيت اجلضاةشيت فٍ جععني  هى جعٌيط اًػىء ؽٌىهزه اًىسكت اًبعريت  اًهذف ُٕ
بِا فٍ رًى أٍُ احلياة ؽٔذ  ،اًطعٍ ًٌعكاْ ُٕ خالي دساظت ؽذة ُإششاث ديِىغشافيت و ضعيت اًىغؿ

ظيز جبني ًٔا ُٕ خالي جعٌئٌا ًهزه اًِإششاث و جفعري اًحغرياث اًيت طشأث  اًىفياث و وجرية األُشاعو  اًىالدة
ذة ٓلاةظ و ُشاكٍ ال صاًخ جىاشهها اجلضاةش فٍ ظبٌٍ  جِوني كطاؼ اًطعت ُٕ جععني شىدة ؽٌٌها،  أْ هٔان ؽ

اخلذُاث اًطعيت و هزا  ؽرب جلٌئِا ًٌهياكٍ اإلظحشفاةيت و اًحصهزياث اًطعيت اًيت جٔفم احلكىُت ؽٌى جصهزيها 
 ظٔىيا سغّ اًِصهىداث اًِبزوًت ًٌٔهىع به.

 ؽٔذ اًىالدة، اًىفياث، اًطعت، وجرية األُشاع ، أًِغىُت اًطعيت.اًكٌِاث اًِفحاظيت: أٍُ احلياة 

Studying life expectancy at birth through the reality of the Algerian health system 1970-2019 

Abstract 

The objective of this research paper is to highlight the extent to which the Algerian 
health system has contributed to improving the health status of the population by 
studying several demographic and health indicators, including the life expectancy at 
birth, mortality and Morbidity where we found from our analysis of these indicators and 
the explanation of the changes that have taken place, that there are several 
shortcomings and problems that Algeria continues to face in order to enable the health 
sector to improve the quality of health services, this is through our assessment of the 

Hospital  structures and health equipment that the government spends on processing 
annually despite efforts to promote it. 

Keywords: Life expectancy at birth, Mortality, Health, Morbidity, Health System. 
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 ُلذُت  

 ُٕ خالي بيآاث و يحّ ظعابه ؽٕ ضعت اًعكاْؽٔذ اًىالدة ُٕ اًِإششاث اًهاُت اًيت جؾرب   أٍُ احلياةؾحرب ي
ُٕ ُخحٌف  عهٍ اًِلاسنت بني اًعكاْج هكياظؽٌِيت ِحىفشة جلٌِؿ أفشاد اًِصحِؿ، وباًحاًٍ فاْ اً اًىفاجيت

اْظعب  اًفتاث اًؾِشيت اًِشاغت  يت بني اًىفياث وأْ هٔان ؽالكت ئًصاب جبنئُز فرتة طىيٌت  ،اًِكاْ واًُض
احلكّ ؽٌى اًىغؿ اًطعٍ  ، و يحّو كذ استبط آخفاع اًىفياث بآخفاع ٓعبت األُشاع   (ٓعبت اًِشع)

ًٌعكاْ بشكٍ أفػٍ باظحخذاَ ُإششاث جحػِٕ ُؾٌىُاث ظىي اًىفياث و األُشاع، و يؾحرب أٍُ احلياة اًطعٍ 
ًيت يِوٕ ًٌشخظ أْ يؾيشها فٍ ظاًت ضعيت ُعذدة و يحِرٍ فٍ ُحىظط ؽذد اًعٔىاث ا هاُا  ُإششاأيػا 

 اجلضاةش  احلاًت اًطعيت ًعكاْ ظٔعاوي ُٕ خالي هزه اًذساظت اًبعز ظىي  .هٔا ٓحىكؿ أٍُ ظياة خاًٍ ُٕ اًؾصض
ظعب اًرباُض  اًطعيت ُذى ُعاهِت احلكىُت فٍ جعلٌم االهذاف اًشاُيت ئًى جطىًش أًِغىُتوجعذيذ 

   .أٍُ احلياة وُؾذالث اًىفاة ياث و اًِؾٌىُاث اًِحىفشة ظىي ُإشش اًِعطشة ُٕ خالي اًِؾط

 ،فٍ اًغشوف اًطعيت اًعاةذة ؽٌى ُذاس اًؾششيٕ ظٔت اًِاغيت اثجغٌري  ثشهذاجلضاةش ُٕ بني اًذوي اًيت 
ٔتظيز جضايذث األُشاع اًِ بؾذ أْ كآخ  ،)أُشاع اًلٌب واألوؽيت اًذُىيت، واًعشطآاث، وُا ئًى رًى(ُض

هزا اًحغٌري فٍ اًىاكؿ اًطعٍ واًِؾشوف باظّ  ًٌعكاْ، جهيِٕ ؽٌى اًىغؿ اًطعٍشاع اًِؾذيت األُ
ِٓط احلياة ،  ،ًحعػش ، اًطعٌت ٓغافت اًب اغٌا، ًفلشبؾىاٍُ ا يت ًها ؽالكتاألُشاع اًباالٓحلاي اًىباةٍ، يحِزي 

صيادة اًزي سافله آخفاع ُؾذي اًىفياث ، سغّ هزا فاًبيآاث اًِحىفشة ظابلا جغهش وأًغاَ اًغزاةٍ.....ئخل 
 أًِغىُت اضالطب اث خاضتظياظ ، و خالي اًفرتة اًِزكىسة، كذُخ اجلضاةشأٍُ احلياة  فٍ جٌِؿ األؽِاس جلشيبا

 فٍ ظادث اًيت ًٌغشوف كآؾكاط هزا ًىُٔا االظحلالي ئًى ُٔز و اًيت ظٔؾذد ُشاظٍ ُخحٌفت ُشت بها اًطعيت
 و ؽٔاضشها ظياظت وًكٍ تاًبٌتي و االشحِاؽيت وظىت اًعياظيت واالكحطاديت اًغشوف ءظىا ظذا، ؽٌى ُشظٌت كٍ

 هى فٌها هذف أظِى و ؽٔطش  فأهّ ؽاَ، بشكٍ ضعت اًعكاْ  اًشئيعٍ هى حِايت اًهذف أْ أهذافها، ئال
  .اًفشد ضعت

اًِحؾٌلت  األهذاف جعلٌم ُزتايذة  ؽشكٌخ ضؾىباث و ُشاكٍ جىاشه اًطعيت اجلضاةشيت  أًِغىُت  أضبعخظذيرا 
 اإلداسي اًحٔغيّ جخظ اًطؾىباث هزه اجلضاةشي، و اًِىاطٕ ُٔها اًيت يعحفيذ اًطعيت اخلذُاث حععنيب

 ضؾىبت كِا أْ هٔاناجلضاةش،  فٍ اًطعيت أًِغِاث ُؾغّ يِزي أضبغ اًزي ٓاظيت واًحعيب ُٕ واًبريوكشاطٍ
 اًهىة فٍ وظؿ ُا هزا ًها، و اخلاسشٍ اًِعيط و اًِإظعاث ًهزه اًششاةغ اًِكىٓت ُخحٌف بني االجطاي فٍ 

وُٕ خالي  ، ًزًى أشكاًها بكٍ اًطعيت اًِإظعاث االكحطادي و اًضبىْ باًِفهىَ يؾحرب اًزي اًِىاطٕ بني
 ُاظبم رهشه ٓطشط اإلشكاي اًحاًٍ : 

 ُاهٍ ٓعى األفػٍ؟  ًٌعكاْاًىغؿ اًطعٍ طىست أًِغىُت اًطعيت اجلضاةشيت هٍ اًِصهىداث اًيت كذُحها  
 ؟9107-0791ؽٌى ُذاس اًفرتة  جيت و أٍُ احلياة ؽٔذ اًىالدةاًحغٌرياث اًيت شهذجها ُإششاث اًىفا

 اًفشغياث 

 ت االكحطاديت و اًعياظيت اًيت ُشت بها اجلضاةش ٓحض ؽٔها استفاؼ فٍ اًىفياث و آخفاع فٍ ا  أٍُألُص
ت  ع ًه اًعكاْ خالي ظٔىاث اًحعؾئاث،بعبب اًؾٔف اًزي جؾش  ؽٔذ اًىالدة احلياة كِا آؾوعخ األُص

 .ؽٌى كطاؼ اًطعت اًزي شهذ جذهىسا هبريا
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 ظعٔخ ُٕ     9111اًيت كاُخ بها احلكىُت اجلضاةشيت فٍ كطاؼ اًطعت ُؿ بذايت ظٔىاث  اإلضالظاث
 .احلياة ًذًهّ أٍُاًى استفاؼ  أدىاًىغؾيت اًطعيت ًٌعكاْ ُِا 

  9107و اًزي اظحِش بشكٍ ٌُعىظ ظىت ظٔت  9109اًىفياث اًزي جؾشفه اجلضاةش ُٔز ظٔت  ُؾذياستفاؼ 

باًعكاْ و خاضت اًزًٕ يؾآىْ ُٕ   ًششؿ اًى كىْ اخلذُاث اًطعيت غري كافيت و ُإهٌت ًٌؾٔايت

ٔت ُؿ غياب اًِشافم اًطعيت اًِحطىسة اًِذؽِت بحصهزياث   و ًضيذ ؽذدهّ ظٔىيا،  األُشاع اًُِض
 .ُحطىسةطبيت 

  أهذاف اًذساظت

  ُؿ جعٌيط اًػىء ؽٌى أٍُ احلياة ؽٔذ اًىالدة ٕ جعٌٌٍ ُإششاث اًىفاجيت و ُشاكبت جطىسها ؽرب اًُض
 .باؽحباسه ُإششا يؾوغ ُذى جلذَ احلاًت اًطعيت ًٌعكاْ

  اظحغالي ُطادس اًِؾطياث اًذيِغشافيت و اًِحؾٌلت باًطعت اًؾاُت و خاضت اًِعىط و اًحعليلاث
جعحىي ؽٌى كاؽذة بيآاث غٔيت جِوٕ اًباظرني ُٕ دساظت اًغىاهش  هٍت أًِصضة، و اًىطٔي

 .اًذيِغشافيت و اًىضىي ؽٌى ٓحاةض هاُت

  ظىي كطاؼ اًطعت اجلضاةشي خطىضا اًيت جربص ُذى جصهزيه و  ئظطاةياثاحلطىي ؽٌى ُؾٌىُاث و
 .ًطعيت اًيت يلذُها ًٌعكاْاًِاديت و اًبششيت، و ُحابؾت شىدة اخلذُاث ا باإلُكآياثجذؽيِه 

  ٔت األُشاعجعٌٌٍ اًىغؾيت اًطعيت ًعكاْ اجلضاةش ُٕ خالي دساظت جطىس  .اًعاسيت و اًُِض

  تاًذوس اًزي ًؾبحه  ئبشاص االكحطاديت و اًعياظيت ُٔز ُٔحطف ظٔىاث اًرِآئاث اًى ٓهايت  األُص
و آؾكاظه ؽٌى أًِغىُت اًطعيت اًيت  ،اًحعؾئاث و ُذى جأذريه ؽٌى ُإششاث اًىفاجيت و اًطعت

 .اإلسهابٍشهذث آهياسا خالي جٌى اًِشظٌت اًيت جِزيت باًؾٔف 

  دساظت ُشظٌت ُا بؾذ ظٔىاث اًؾٔف اًيت ؽلبها االظحلشاس األُين و دوسه فٍ جععٕ األوغاؼ
 .اجلضاةش فٍ االشحِاؽيت و اًطعيت و اًعياظيت و االكحطاديت

  أهِيت اًذساظت

ت ُىغىؼ هزه اًذساظت فٍ جعذيذ أًلاةظ اًيت يؾآٍ ُٔها كطاؼ اًطعت اجلضاةشي، اًزي ؽصض جكِٕ أهِي

ًعكاْ اجلضاةش،   ُحطىسة راث شىدة ؽاًيت باُكآياث و جصهزياث طبيتؽٕ جىفري ؽٔايت ضعيت  األخريةاًفرتة  خالي

و ُإششاث اًىفاة و اًطعت   اًحغرياث اًيت شهذها أٍُ احلياة ؽٔذ اًىالدة أهّو رًى ُٕ خالي اًبعز ؽٕ 
جلٌِؿ اًِشاظٍ اًيت جبني اجصاه و ُعحىي  اإلظطاةياثخاضت خالي اًؾششيحني األخريتني، هزًى فاًِلاسنت بني 

ألْ اًِؾطياث غري ُحىفشة بطفت جغطٍ اظحياشاجٔا  ،جحٌغ ًٔا رًى وًى بطىسة غري كاٌُت  هزه اًِإششاث
 .هباظرني
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  ُٔهض اًذساظت

اًىفاجيت و اًِشاغت )  تٍاًِؾطياث ظىي عاهش أهّاًىضفٍ اًحعٌيٌٍ ُٕ خالي اظحؾشاع جّ جىعيف أًِهض 
ٕ فٍ كٍ ُشظٌت ُٕ اًِشاظٍ اًيت ُشت بها، ُؿ جفعري اًؾىاٍُ اًيت  ٓعبت اًِشع( اًيت كِٔا بحعٌيٌها ؽرب اًُض

ًٔا آصاص  أجاظخجغري اجصاهاجها اًذيِغشافيت ُٕ خالي كاؽذة بيآاث وطٔيت سظِيت  ئًى أدثؽٌٌها و  أذشت

 .اًهاُت ظىي ؽششيت اًؾٔف و اًىفياث أًاجِت ؽٔها بشكٍ دكٌم اإلظطاةياثُؿ ُالظغت غياب بؾؼ   اًبعز،

 أوال: ُططٌعاث اًبعز

ًعٔىاث  اًيت يِوٕ أْ يؾيشها أٍُ احلياة ؽٔذ اًىالدة ُحىظط ؽذد ا :ُفهىَ أٍُ احلياة ؽٔذ اًىالدة .1
يِرٍ ُحىظط ظيز ( 1ُحىظط اًؾِش اًِحىكؿ ؽٔذ اًىالدة )أو اًؾِش و هى ُجِىؽت ُٕ األفشاد، 

ُٕ شٌٍ وهٍِ كذ ًخػؿ فٍ كٍ  -أو ُحىظط اًؾِش ؽٔذ اًىفاة  -اًؾِش االفرتاغـٍ) ُذة احلياة( 
ًت خاضت ُٕ اًؾِش اًِحىكؿ فٍ أٍُ احلياة ؽٔذ اًىالدة هى ظا ،ؽِش ًغشوف اًىفياث ًعٔت ُؾطاة

)أو ُحىظط ُذة اًبلاء ؽٌى  xوهى ُا يِرٍ ُحىظط ؽذد اًعٔىاث اًِحبليت ُٕ هزا اًؾِش  xؽِش 
 ( ، فٍ عشوف اًىفاة ظعب اًؾِش ًعٔت ُؾئت.xًؾِش كيذ احلياة ؽٔذ اًىالدة فٍ ا

بِا فٍ رًى ؽذد ُفهىَ اًىفياث: ظاًت اًِىث فٍ اًعكاْ يحّ كياظها باظحخذاَ ؽذة ُإششاث،  .2
اًىفياث  اًِؾذي اخلاَ ًٌىفياث  أو ٓعب اًىفياث اخلاضت باًؾِش، يحّ اظحخذاَ اًىفياث ظعب اًؾِش 

 إلٓشاء شذاوي اًىفاة ُٕ أشٍ ظعاب أٍُ احلياة ؽٔذ اًىالدة ) ُحىظط اًؾِش اًِحىكؿ(.

األُشاع و اإلضاباث ظاًت اًِشع ًذى اًعكاْ أو وجرية  :Morbidité أو اًِشاغت ُفهىَ وجرية اًِشع .3
ويِوٕ كياظها ُٕ خالي آحشاس ؽذد ظاالث األُشاع اًِعصٌت خالي فرتة ، و اإلؽاكاث فٍ اًعكاْ

ٔيت ُعذدة ًعكاْ ُؾئني، وجشٍِ كٍ ُٕ احلاالث اجلذيذة واحلاالث اًلذيِت،  ُؾذي االٓحشاس، جلاسيش  ُص
 .2اًِؾشغني ًٌخطش ُٕ اًِشع ؽذد األشخاص اًزًٕ يؾآىْ ُٕ ُشع ُؾني فٍ وكخ ُؾني، اًعكاْ

 : جؾشف ُٔغِت اًطعت اًؾاًِيت اًطعت كِا يٌٍ ُفهىَ اًطعت: .4

. "اًطعت هٍ ظاًت ُٕ اًطعت اًبذٓيت واًؾلٌيت واالشحِاؽيت اًكاٌُت ، وًيغ فلط غياب اًِشع أو اًؾصض"
اؽحِذها اًِإجِش االكحباط اًببٌٌىغشافٍ ًهزا اًحؾشيف هى: "دًباشت دظحىس ُٔغِت اًطعت اًؾاًِيت ، كِا 

دوًت. )اًىذاةم  10ُِرٌى  0791  شىيٌيت 99؛ وكؾه فٍ  0791ًىًٌى  99 -ًىٌٓى  07اًذوًٍ ًٌطعت ، ٌٓىًىسن ، 
". ًّ يحّ جغٌري  0791شيٍ فأ 9( ودخٌخ ظزي اًحٔفيز فٍ 011، ص.  9اًشظِيت ًِٔغِت اًطعت اًؾاًِيت ، اًؾذد 

 .07913هزا اًحؾشيف ُٔز ؽاَ 

هٍ ُجِىؽت ُٕ أًِغِاث واًِإظعاث واًِىاسد واألشخاص اًزًٕ  ت اًطعيت:ُفهىَ أًِغىُ .5
يحِرٍ هذفهّ األظاظٍ فٍ جععني اًطعت ًحؾضيض أًغّ اًطعيت، فٍ اًؾذيذ ُٕ اًبٌذاْ أًاُيت جؾذ 

ُؿ رًى فاْ  ،احلاًت اًعٌتت ًٌٔغّ اًطعيت أظذ اًؾىاةم اًشئيعيت أُاَ احلطىي ؽٌى اًشؽايت األظاظيت
اًفلرية ًيعخ هٍ اًىظيذة اًيت جؾآٍ ُٕ ُشاكٍ جحؾٌم بٔغاُه ففٍ بؾؼ اًبٌذاْ اًغٔيت، اًبٌذاْ 
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بئِا فٍ ، ال جعطٍ ٓعبت هبرية ُٕ اًعكاْ ؽٌى اًشؽايت ألْ أٓغِت احلِايت االشحِاؽيت ًيعخ ؽادًت
 .4جشتفؿ أًفلاث بعبب ظىء اظحخذاَ اًِىاسدا اًطعيت بٌذاْ أخشي

 ُطادس اًِؾطياثذآيا: 

 اًحعليلاث و اًِعىط اًىطٔيت .0

 0779اًِعغ اجلضاةشي ظىي ضعت األَ و اًطفٍ  . أ

اًزي ظللحه اًعوشيحاسيت اًؾاُت  PAPCHILDجّ ئٓصاص هزا اًِعغ فٍ ئطاس اًِششوؼ اًؾشبٍ ظىي اًطفىًت 
ُٔغِت اًطعت  FNUAP، ضٔذوق األُّ اًِحعذة ًٌعكاْ   AGFUNDجلاُؾت اًذوي اًؾشبيت بذؽّ ُادي ُٕ 

، و ُذًشيت اإلظطاةياث اًحابؾت ًهٌتت األُّ اًِحعذة UNICEFُٔغِت األُّ اًِحعذة ًٌطفىًت   O.M.Sيت اًؾاًِ
وجّ جعليله ُٕ طشف اًذًىاْ اًىطين ًإلظطاةياث بِعاهِت وصاسة اًطعت و اًعكاْ.ًهذف هزا اًِعغ ئًى 

 فٍ هزا اًحعلٌم جِخ ،ت اًطفٍدساظت اًغىاهش اًذيِغشافيت و اجصاهاجها و دساظت اًؾالكت بني اخلطىبت و ضع
، ظيز بٌغ ظجّ اًؾئت 0779آطٌم اًِعغ فٍ فيفشي و ؽٌِيت اخحياس اًىظذاث األوًيت و اًرآىيت ًٌِؾائت 

ٌت و جبٌغ أؽِاسهٕ أكٍ ُٕ  1110أظشة جعحىي ؽٌى  1179 ظٔت(، و  11اُشأة غري ؽاصبت )ُزتوشت، ُطٌلت ، أُس

 ℅79اًزًٕ يؾيشىْ ُؿ أظشهّ اًؾاديت. و بٌغخ ٓعب االظحيفاء ظٔىاث و  1طفٍ أؽِاسهّ أكٍ ُٕ  1911

 .5بأًعبت ًطعت اًطفٍ ℅71  ،بأًعبت ًٌِحؾٌم بطعت األَ ℅79بأًعبت الظحبياْ األظشة، 

 ESAF 2002اًِعغ اجلضاةشي ظىي ضعت األظشة  . ب

اًِحؾٌم باًِششوؼ  اًِطادق ؽٌيه و بِىشب اًربوجىكىي PAPCHILDحكٌِت ُششوؼ جّ ئٓصاص هزا اًِعغ ً
اًؾشبٍ ظىي ضعت األظشة /شاُؾت اًذوي اًؾشبيت، و ُٕ شهت احلكىُت اجلضاةشيت اًِِرٌت ُٕ طشف وصاسة اًطعت 

ئْ ؽئت اًِعغ  .9110آطالكا ُٕ ديعِرب و رًى  واًعكاْ وئضالط اًِعحشفياث و اًذًىاْ اًىطين ًإلظطاةياث
أظشة ُٕ كٍ ُلاطؾت بأًعبت ًٌؾئت  91ت و جّ ظعب ُلاطؾ 101اجلضاةشي ظىي ضعت األظشة جحكىْ ُٕ 

اظحِاسة ؽٌى  07911و جِخ اإلشابت ؽٌى  ،أظشة ُٕ كٍ ُلاطؾت بأًعبت ًٌؾئت اًِىظؾت 91اًشئيعيت و 

فٍ  ℅79.1بأًعبت ًألظش اًِععىبت و هى ُا يِرٍ  ℅71.1اًِعحىي اًىطين ظيز بٌغ ُؾذي اإلشابت 

أظشة، و كذست ٓعبت  01011اًشيفٍ. أُا ؽذد األظش اًيت أخزث هؾئت فٍ اًىظط  ℅79.1اًىظط احلػشي و 

 .6فٍ اًىظط اًشيفٍ ℅79.1فٍ اًىظط احلػشي و  ℅79.9:  ℅79.9اإلشابت اإلجِاًيت ب 

 ENS (Tahina 2005)اًِعغ اجلضاةشي ظىي اًطعت  . ث

 9111آطالكا ُٕ شىاْ  INSP اًِؾهذ اًىطين ًٌطعت اًؾاُت جّ ئٓصاص اًِعغ اًىطين ظىي اًطعت ُٕ طشف
فٍ جلذًش ٓعبت األُشاع ه و جحِرٍ أهذاف ،فٍ ئطاس ُششوؼ بعز ظىي االٓحلاي اًىباةٍ و أذشه ؽٌى اًطعت

، و جِخ ؽٌِيت اًِؾائت ظٔت 91ئًى  11ؽٌى ُعحىي اًعكاْ و جلذًش وجرية ؽىاٍُ اخلطش ًذى اًباًغني ُٕ 
طبلاث و جّ ظعب ُٕ كٍ  1واليت ئًى  91بحىصيؿ  و رًى يتاًِإشش اًِشهب ًٌحِٔيت االشحِاؽيت اًطع ُٕ خالي

بٌذياث ،ُٕ أشٍ جلذيّ  1ئًى  9واليت و جّ ظعب ُٕ كٍ واليت بني  01والياث بِجِىؼ يلذس ب  1ئًى  0طبلت بني 
ُٔاطم بِجِىؼ يلذس ب  1ئًى  0بٌذيت بؾذها جّ ظعب ُٕ كٍ بٌذيت بني  19ظطت اًشيف و احلػش بِجِىؼ كذس ب 
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ظٔت بِجِىؼ  91-11أظشة ُٕ كٍ أظشة ذّ جّ ظعب ؽئت أشخاص أؽِاسهّ بني  91طلت ظعب ُٔها ُٔ 091
ظٔت، وهّ يِرٌىْ كاؽذة اًبعز، و جِرٍ ٓعبت األظش فٍ اًىظط  91-11أظشة ًبٌغىْ ُٕ اًؾِش  9101

% و 11.1ظيز بٌغخ ٓعبت اًزكىس  19911% فٍ اًىظط اًشيفٍ و بٌغ ؽذد األفشاد 17.9% و 11.1احلػشي 
 .7%97.1اإلٓاد 

  MICS4   9101-09ُحؾذد اًِإششاث  اًشابؿ اًِعغ اًؾٔلىدي . د

جّ جعلٌم هزا اًِعغ ُٕ طشف وصاسة اًطعت و اًعكاْ و ئضالط اًِعحشفياث بذؽّ جلين و ُادي ُٕ طشف 
و هى ُعغ  9109آطالكا ُٕ ُاي و رًى ،  UNFPAضٔذوق األُّ اًِحعذة ًٌعكاْ و بِعاهِت اًٌىٓيعيف 

ؽٔلىدي ُحؾذد اًِإششاث ُٕ أشٍ جلذيّ ئظطاةياث دكيلت ظىي وغؾيت األطفاي و أًعاء و األظش ؽٌى 
و خاضت اًِحؾٌلت  ،ًهذف اًِعغ ئًى ُحابؾت وفياث األطفاي و جععني اًرباُض اًطعيت اًِعحىي اًىطين 

بٌغ  ظيزة اجلىآب و خاضت اًِحؾٌلت باألطفاي و أًعاء ًضودٓا بِإششاث ُحؾذد MICS4بطعت األَ. ئْ اًِعغ 
و اشحٍِ  ،ؽٔلىد فٍ اًىظط اًشيفٍ 111ؽٔلىد فٍ اًىظط احلػشي و  919ُٔها   0091ؽذد ؽٔاكيذ اًؾئت  

أظشة  91111بٌغ ظجّ اًؾئت  و ،ظٔىاث كاٌُت 9ئًى  1ظٔت و أطفاي ُٕ  97-01اًِعغ ؽٌى ٓعاء باًغاث ُٕ 
و ظىاًٍ  01091ظٔت  9-1اُشأة ، كِا بٌغ ؽذد األطفاي ُٕ  90019 ؽاصباث فٍ ظٕ اإلٓصاب ُٕ بئهّ ٓعاء غري 

 .8أطفاي سغؿ 9011

 MICS 6 9107اًِعغ اًؾٔلىدي اًعادط ُحؾذد اًِإششاث  . س

ؽٌى  اًٌىٓيعف أطٌلحه اًزي اًعادط اإلضذاس MICS6 - اًِإششاث ُحؾذد اًؾٔلىدي يؾحرب اًِعغ
 واًعكاْ اًطعت اًحابؾت ًىصاسة ُذًشيت اًعكاْ كبٍ ُٕ ُإظعٍ بحٔعٌم ، 9101 أهحىبش اًِعحىي اًذوًٍ فٍ

 اًِعغ فشيم ُؿ وباًحؾاوْ اجلضاةش - اًٌىٓيعف ُؿ ُوحب و جّ جٔفيزه باًششاهت اًِعحشفياث وئضالط
 ُشظٌحني اًؾئت ؽٌى اخحياسواًِشهضيٍ، و كذ جّ  اإلكٌيٍِ اًِعحىًني ؽٌى اًِإششاث ُحؾذد اًؾٔلىدي

 األوًيت أي اًِؾائت ًإلظطاةياث جحِرٍ فٍ ظعب وظذاث اًىطين اًذًىاْ خذُاث األوًى ٓفزجها اخلطىة
جعذيز  اًرآيت جِخ بؾذ أُا اخلطىة ،9111 ؽاَ جؾذاد فٍ اًِعذد أًعى ؽٌى( اًؾٔاكيذ) اًحؾذاد ُٔاطم

ؽٔلىد،  097 اخحياس جّ   EPTؽٔلىد وُٕ كٍ  ًكٍ ؽئت ُٕ األظش  91 ُٕ كاةِت وغؿ ظيز يحّ اًِخحاسة، اًىظذاث
 اًِعغ فٍ اظحبيآاث ، و اظحخذُخ دِعت ؽئت األظش  10191 إلجِاًٍ ؽٔلىد0911و هٍ فٍ اًِجِىؼ 

 .91079 اًِإششاث ُحؾذد اًؾٔلىدي اًعادط

 (احلاًت اًِذٓيت )ُٔشىساث ديِغشافيا اجلضاةش .9

ظٔىي شاٍُ ُٕ أشٍ ُؾشفت احلاًت اًذيِغشافيت ًٌصضاةش و رًى  ُعغ  باششاء ًإلظطاةياث اًذًىاْ اًىطين يلىَ
ُىاًيذ، وفياث، اًِىاًيذ  )ؽٌى ُعحىي ُطاحل احلاًت اًِذٓيت ًٌبٌذياث و هٍ ُحؾٌلت باألظذاد األسبؾت 

 ، و جعِغ هزه األظذاد اخلاضت باحلاًت اًِذٓيت بــــ:(األُىاث، اًضيصاث

 .ْاًلياَ بحلذًشاث ًؾذد اًعكا 

 ّاًِإششاث اًذيِغشافيت و ئٓشاء شذاوي اًىفياث. ظعاب أه 
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 .ئششاء جعٌٌٍ أوًٍ ًٌىغؾيت اًذيِغشافيت اًعٔىيت 

يحّ اظحكِاي هزه اًبيآاث باظطاةياث ظىي ؽذد ظاالث اًطالق اًِعصٌت ظٔىيا و اًيت جعحِذ ُٕ كبٍ ُطاحل 
اًيت يحّ جِؾها ُٕ خالي  اًلاسب أْ اًِؾطياث اخلاُت ًإلظطاةياث وصاسة اًؾذي. يؾٌّ اًذًىاْ اًىطين

اظحغالي االظحِاساث اًشكِيت اًشهشيت جؾوغ جعصٌٍ األظذاد فٍ احلاًت اًِذٓيت اًيت ال جغطٍ األظذاد فٍ 
 .10ُجٌِها، و هزا يلىده ئًى ئششاء جطعٌعاث ؽٌى أظاط ٓعبت اًحغطيت ظعب اجلٔغ ًكٍ ظاًت

 فٍ اجلضاةش  جيتالجصاهاث اًؾاُت ًِإششاث اًىفاذاًرا: ا

 أٍُ احلياة ؽٔذ اًىالدة  .0

 أي يوشف ؽٕ اجصاه ؽاَ ٓعى اًحععٕ 9107- 0791 بنيئْ ُالظغت جطىس أٍُ احلياة ؽٔذ اًىالدة فٍ اجلضاةش 
ٓفغ اًفرتة، ًوٕ ًبلى هزا  خاليظٔت  99.1ظٔت ئًى  19.1ظٔت خالي ٓطف كْش جلشيبا، ُٕ  91استفاؼ كٌٍ ب 

استفؾخ  ؾٔفى هزا اًِإشش ُٕ فرتة ئًى أخشي. خالي ؽششيت اًاًحععٕ غري ُعحلش ألْ هٔان جغرياث طشأث ؽٌ
ُِا دفؾه ئًى  0779جغريا آخش فٍ ؽاَ  أٍُ احلياةُؾذالث اًىفياث بشكٍ ٌُعىظ، ظيز ظصٍ ُٔعىن 

ًىَ / ظٔت، وهٔا جىًذث  097وكذ آخفؼ ُحىظط اًضيادة اًعٔىيت ئًى ، 0771االٓخفاع بعٔحني ظىت ؽاَ 
و رًى كٌٍ ُٕ ؽذد  ،ْ هإالء كآىا فٍ ؽذاد اًِفلىدًٕ ظيز ًّ يحّ جعصيٌهّأل ُشكٌت جغطيت اًىفياث

ُٔز  ، واًىفياث و ًّ جؾاجل فٍ ُٔشىساث اًذًىاْ اًىطين ًإلظطاةياث ًطؾىبت اًِشظٌت اًيت ُشت بها اجلضاةش 
ادة ظٔىيت ظٔت( بِحىظط صي 9.1)+ جععٔا ؽشفؽاد ُٔعىن أٍُ احلياة ئًى االظحلشاس واجصاهه اًؾاَ  0771ؽاَ 

 .11ؾٔفًىُا فٍ اًعٔت و يِوٕ اؽحباس هزا اًحععٕ ٓاجض ؽٕ ؽىدة االظحلشاس األُين ًٌبالد بؾذ ؽششيت اً 091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 اطِت أًىيد.ف
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 2019-0791: جطىس أٍُ احلياة ؽٔذ اًىالدة فٍ اجلضاةش ًكال اجلٔعني بني 0شذوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19701996 : Direction de la population, 2001, p 3:اًِطذس 

 ONS, Annuaire statistique de l’Algérie et Démographie algérienne, divers années, n0 326, 

n0520, n0 575, n0
 890 

 اًِجِىؼ ئٓاد ركىس اًعٔت

0791 52,6 52,8 52,6 

0711 962, 19.9 63,6 

0771 11.1 19.1 11.7 

1996* 11.1 11.9 19.9 

9111 71,5 73,4 72,5 

2004 73.9 75.8 74.8 

9111 74.7 76.8 75.7 

9101 75.6 77.0 76.3 

9109 91.1 99.0 91.9 

9109 91.1 99.1 99.9 

9109 91.7 91.9 99.1 

9107 99.9 91.1 99.1 
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ٕ، ظيز جصاوص ُٕ  بشكٍ ٌُعىظفٍ اجلضاةش  أٍُ احلياة إشش ًُلذ جطىس   0791ظٔت خالي ؽاَ  11ُؿ ُشوس اًُض
ظٔت فٍ اًىكخ احلاًٍ. ُٔز  99ًيطٍ ئًى أهرث ُٕ  0791ظٔت فٍ ؽاَ  11، ذّ فٍ 0711ظٔت فٍ ؽاَ  91ئًى 

االظحلالي و ئًى ًىُٔا هزا يؾحرب آخفاع ُعحىياث اخلطىبت و اًىفياث بشكٍ خاص ًذى األشياي اًشابت ؽاُال 
هٔان وجريتاْ ألٍُ احلياة )ُحىظط اًؾِش اًِحىكؿ( يِوٕ جٌِزيهِا خالي هزه و   طىيٌت شذاأدى ئًى ظياة 

 اًفرتة.

ُؿ صيادة  ظٔت 11.1ئًى  19.1ظيز كذس ب  0711ئًى ظٔت  0791حِزي باستفاؼ ظشيؿ اظحِش ُٕ ظٔت ج ىاألوً
طىي اًؾِش اًِحىكؿ ْ أ ، كِا٪ ؽٌى ُذى دِعت ؽشش ؽاُا 91.1ُإشش ُؾذي اًىفياث وهٍ صيادة كذسها 

ُٕ ٓاظيت أخشي فاْ اًىجرية ، ًٌششٍ واًِشأة ًىغغ ًٔا جلذَ اًىغؿ اًطعٍ ًعكاْ اجلضاةش خالي هزه اًفرتة
، ظيز بٌغ أٍُ احلياة أو ُحىظط اًؾِش 9119ئًى  0711ِزي اًفرتة اًِِحذة ُٕ ظٔت جاًرآيت أكٍ ظشؽت، و 

و كذ اظحِش أٍُ ، 12 ظٔت(07) 0711% ُلاسنت بؾاَ 91.9 ، أي بضيادة كذسها9119ظٔت فٍ ؽاَ  91.9اًِحىكؿ 
 .910713ظٔت  فٍ ؽاَ 99.1احلياة باالستفاؼ خالي اًعٔىاث األخرية ًٌبٌغ 

اًِزية األخشي اًِحؾٌلت بأٍُ احلياة هٍ اًفشق بني ُحىظط اًؾِش االفرتاغٍ)ُذة احلياة( ًكال اجلٔعني ظيز 
بأًعبت ، ويلذس اًفشق ظاًيا بؾذ جعذيز ُؾذالث اًحغطيت بعٔحني ،أْ أًعاء يؾشٕ ظياة أطىي ُلاسنت باًششاي

بؾذها ؽشف آخفاغا خالي ظٔىاث اًرِآئاث و  0791ظٔت فٍ ؽاَ  01فلذ بٌغ ظىاًٍ  11ألٍُ احلياة فٍ ظٕ
ت ، ًيؾاود االستفاؼ خالي اًعٔىاث اًحاًي0770ظٔت خالي ؽاَ  01.11 ـاظحِش رًى ئًى بذايت اًحعؾئاث ظيز كذس ب

 ذِغو هٍ صيادة ب 9107ظٔت فٍ ؽاَ  99.7ذّ  9101فٍ ؽاَ  90.1و  9111ظٔت فٍ ؽاَ  91فلذ بٌغ 
 .0791ظٔىاث و ٓطف جلشيبا ُلاسنت ُؿ ظٔت 

 9107-0791: جطىس أٍُ احلياة ؽٔذ اًىالدة فٍ اجلضاةش بني 0 شكٍ

 

 0 اًِطذس: شذوي سكّ
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 اطِت أًىيد.ف

 

 
9107-0791دساظت أٍُ احلياة ؽٔذ اًىالدة ُٕ خالي واكؿ أًِغىُت اًطعيت اجلضاةشيت   
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 اًىفياث اًؾاُت .9

اًىفياث فٍ اجلضاةش جغريا هاُا خالي اًؾلىد اًرالذت اًِاغيت، اًِؾذي اخلاَ اًىفياث )أو جلشيش اًىفياث  ؽشفخ
‰  1.91، و كذ اظحلش ؽٔذ 0791ؽاَ  فٍ‰  01.91اًعٔىي ًِحىظط ؽذد اًعكاْ ًٔفغ اًعٔت( اًزي كذس بـ 

اًحاًيت ظيز بٌغخ كيِحه بني  بؾذ رًى شهذ هزا اًِؾذي آخفاغا و جزبزبا خالي اًعٔىاث  9111فٍ ؽاَ 
. وباًِرٍ فاْ اًؾذد اًفؾٌٍ ًٌىفياث ، آخفؼ بشكٍ ُععىط 9109-9111خالي ظٔيت ‰ 9.11و ‰ 9.1

ًحؾىد هزه األؽذاد ًالستفاؼ ُٕ شذيذ  و  0771خالي ظٔت  511 113ئًى  0791ظاًت وفاة فٍ ؽاَ   099 137ُٕ
رًى خالي اًعٔىاث اًحاًيت بشكٍ ُرري ًالهحِاَ ففٍ ؽاَ و اظحِش   708 131إًٔ بٌغـخ   0771رًى ُٔز ظٔت 

 .14ظاًت وفاة 181302 كذست بعـىاًٍ 9107

 9107-0791: جطىس أؽذاد اًىفياث و اًِؾذي اخلاَ ًٌىفاة بني  9شذوي 

 ‰اًِؾذي  أؽذاد اًىفياث اًعٔت 

0791 137 099 16.45 

0791 155 675 15.54 

0711 142 707 11.70 

0711 137 974 8.40 

0771 113 511 6.03 

0771 131 708 5.82 

9111 127 951 5.46 

9111 132 460 4.30 
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 ُشهض أفاق  ًٌذساظاث و اًحكىًٕ اًِحخطظ                         

 
  9190 أيٌىي -ظبحِرب، اًِصٌذ األوي ، اًراًزُصٌت سؤيت أكاديِيت ، اًؾذد 

 

 

82 

9101 144 482 4.37 

9109 156 026 4.53 

2013 154 445 9.17 

9109 159 644 4.44 

9101 167 718 4.57 

9101 165 648 4.42 

9101 177 127 9.11 

9107 181302 9.11 

De 1970 à9100 :   ONS, Rétrospective Statistique 1962 – 2011, p 2 :اًِطذس 

De 2012 à 9107 : ONS, divers années,  Démographie  algérienne, n0 520, n0  575, n0 111, n0  

690,  n0 740, n0  779, n0890  
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 9107-0791: جطىس اًِؾذي اخلاَ ًٌىفياث فٍ اجلضاةش بني 9شكٍ

 

De 1970 à 2000 : DIRECTION DE LA POPULATION, 2001, p 3 :اًِطذس 

De 2006 à9107 : ONS, divers années,  Démographie  algérienne, n0 520, n0  575, n0890 

 وفياث األطفاي .1

يؾحرب ُؾذي وفياث اًشغؿ أفػٍ ُإشش ًٌعاًت اًطعيت، و ٓصذه ُحىفشا فٍ اجلضاةش ُٕ خالي اًحعصيالث احلٌىيت 
آخفؼ ُؾذي وفياث اًشغؿ )ؽذد وفياث األطفاي األكٍ ُٕ ظٔت خالي ؽاَ و كذ  ،واًِعىظاث اًذيِىغشافيت

ذّ شهذ  0719فٍ األًف خالي ؽاَ  011كذس بعىاًٍ و بأًعبت ئًى ؽذد اًِىاًيذ األظياء خالي اًفرتة ٓفعها(، 
جٌِؿ هزه اًِؾذالث جّ ئؽادة ظعابها جصذس اإلشاسة ئًى أْ  ، وآخفاغا كياظيا ُؿ بذايت ظٔىاث اًحعؾئاث

اظحٔادا ئًى ٓحاةض  0710ُشتني، أوال ؽٌى أظاط ُؾذي جطعٌغ  ًؾاَ  ONSُٕ طشف اًذًىاْ اًىطين ًإلظطاةياث 
(، بؾذ رًى جّ جؾذًٍ ُؾذالث اًحغطيت هزه فٍ MOD 82) 0719اًِعغ اًذيِىغشافٍ واًيذ اًؾاٌُت ًؾاَ 

واًِعغ اجلضاةشي ًطعت  0771ًعٔت  RGPHاًؾاَ ًٌعكاْ و اًعوٕ  بٔاءا ؽٌى ٓحاةض اًحؾذاد  9119ؽاَ 
 .15 (EASF 2002)األظشة

ت االكحطاديت أًاجصت ؽٕ جشاشؿ أظؾاس اًِىاد اًطاكىيت خالي ظٔت خالي ُشظٌت  أذشت بشكٍ  و اًيت 0711األُص
 ت اًؾاُت ؽٌى ٓفلاث اًطع وخطري ؽٌى ُعحىي ُؾيشت اًعكاْ و آؾوعخ ؽٌى اًلطاؽاث االشحِاؽيت، 

ًشتبط بحععني ظياة اًعكاْ  جخفيؼ هزا اًِؾذي جصذس اإلشاسة ئًى أْ و استفاؽا، وفياث األطفاي اًشغؿشهذث 
وهزًى بحٔفيز بشناُض اًشكابت اًىطٔيت غذ وفياث اًشغؿ، واًيت جشٍِ ُجِىؽت ُٕ اًرباُض اًفشؽيت ُرٍ 

‰ 90ئًى ‰ 11.7ُؾذالث وفياث األطفاي ُٕ  ، و كذ آخفػخغف ئًى رًى االظحلشاس األُين ًٌبالد اًحطؾيّ
 .910716-9111بٌــٕ 
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 9107-0791: جطىس ُؾذي وفياث األطفاي ًكال اجلٔعني فٍ اجلضاةش بني 1شذوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ENSP 1970, **EASME 1992, ***PAPFAM 2002 اًِطذس : 

Les autres chiffres ont été tirés des publications de l’ONS intitulées Démographie 
algérienne. 

 ‰ُؾذي وفياث األطفاي  اًعٔت

 اًِجِىؼ ئٓاد ركىس

1970* 142 141 141,5 

1989 61,9 55,4 58,8 

1992** 50,8 36,7 43,7 

1998 38,7 36 37,4 

2000 38,4 35,3 36,9 

2002*** 33,7 28,6 31,2 

9119 32.2 28.5 30.4 

9111 26.9 23.9 25.5 

9101 25.2 22.2 23.7 

9109 23,9 21,2 22,6 

9109 23,5 20,4 22,0 

9107 22,5 19,4 21,0 
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 ظٔىاث فٍ اجلضاةش  1: اجصاهاث ُؾذالث اًىفاة ًألطفاي األكٍ ُٕ 1شكٍ 

 

 091، ص 9191اًِطذس: اًِعغ اًؾٔلىدي اًعادط ُحؾذد اًِإششاث، 

 احلطىي جّ اًيت اخلاُعت ظٕ دوْ األطفاي فياثو بني ُؾذالث 1 اًشكٍ ٓالظػ ُٕ خالي اًِلاسنت اًيت ًبئها
 و جٌٍِ ئخفؼ االجصاه األخشي أْ اًبيآاث ُطادس ُٕ ، و ُؾذالث9107اًِعغ اًؾٔلىدي اًعادط  ُٕ ؽٌٌها

 أيػا. رًى ئًى اًِخحٌفت اًِطادس

 األُهاث وفياث .9

و  0777فٍ ؽاَ فاجلضاةش بِكافعت وفياث األُهاث،  خًزُتاًألًفيت،  ِٓاةيتُٕ خالي االشرتان فٍ األهذاف اإل
ُٕ خالي اًِعغ اًزي أششاه اًِؾهذ اًىطين ًٌطعت اًؾاُت كذس ُؾذي وفياث األُهاث ًٔفغ اًعٔت بعىاًٍ 

ًكٍ  11ًألًفيت يحؾني ؽٌى اجلضاةش اًىضىي ئًى ُؾذي  ِٓاةيتوالدة ظيت، وًحعلٌم األهذاف اإل 011.111ًكٍ  009
ُؿ رًى فاْ ُؾذالث اًىفياث أًفاظيت  ال جضاي ُشتفؾت باًِلاسنت ُؿ ، 9101ظيت فٍ ؽاَ والدة  011.111

والدة أُا اًىفياث  011.111ًكٍ  91.1بٌغ ُؾذي وفياث األُهاث  9109اًذوي راث اًحِٔيت اًِِاذٌت. فٍ ؽاَ 
ًٔفغ  791111والدة ظيت ظيز بٌغ ؽذد اًِىاًيذ األظياء  011.111ًكٍ 19ذ كذست بفلفٍ اًِعحشفياث 

ُىًىد ظٍ أُا ؽذد اًِىاًيذ فلذس ب  011.111ًكٍ  11.1بٌغ ُؾذي وفياث األُهاث  9109فٍ ؽاَ و  اًعٔت
0109111. 
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 9109-0717والدة بني  011111: جطىس ُؾذي وفياث األُهاث فٍ اجلضاةش ًكٍ 9شكٍ

 

MMI 1989, EASME 1992, ENMM 1999 :اًِطذس 

De 2001 à 2014 : Plan National de réduction de la mortalité maternelle, 2015-2019, p 12 

ؽٌى اًشغّ ُٕ اًحلذَ اًٌِِىط اًزي أظشصته اجلضاةش فٍ ُصاي اًشؽايت اًطعيت ًألُهاث و األطفاي فاْ 
 هىال جحِاشى ُؿ اًىظاةٍ اًِلذُت ُٕ كبٍ اًعٌطاث اًؾاُت  ،ُإششاث وفياث األطفاي اًشغؿ واألُهاث

وهزا يحبؾه ظٌعٌت جعٌيالث و اشحِاؽاث ظىي اًحلذَ اًِعشص فٍ ُصاي ضعت  ،وًذ اخلطت احلاًيتدافؿ  
حخفيؼ ظشيؿ ًوباًحاًٍ  كشست احلكىُت اًحشذيذ ؽٌى اجلهىد  ،بشكٍ خاص هاو يحّ اًرتهزي ؽٌى  ،األُهاث

جٌِؿ اجلهىد اًبششيت ًٌىفياث ُٕ خالي ئششاءاث راث أهذاف دكيلت وؽٌِيت واًيت جكىْ فؾاًت و ُبٔيت ؽٌى 
 .17واًِاديت واًِاًيت واًهٌكٌيت اًيت كاُخ بها احلكىُت ظىي ضعت األُهاث وُشظٌت ُا بؾذ اًىالدة

 اًىغؾيت اًطعيت فٍ اجلضاةشسابؾا: 

 ُشاظٍ جطىس أًِغىُت اًطعيت   .1

 شضاةشيني ورًى  50  %طبيب 500 ظىاًٍ جؾذ اجلضاةش : بؾذ االظحلالي كآخ0799-0719اًِشظٌت  . أ
 اًطعيت اًىغؾيت ٓعِت،أُا ٌٌُىْ 10,5 ظىاًٍ آٓزان ؽذدهّ كذس اًزًٕ اًعكاْ اظحياشاثًحغطيت 

 اًشغؿ، واًيت بٌغ  خاضت األطفاي باستفاؼ ُؾذي  وفياث جحِزي كآخ فلذ هزه اًفرتة فٍ
 باحلاًت اًِشتبطت اًِؾذيت األُشاع آحشاس ظٔت، وكاْ 50 ئًى يطٍ ًّ ظياة أٍُ و 180‰ُؾذًها

 .ًٌىفياث اًشئيعٍ اًعبب اًبٌتيت واًِؾيشيت

 :وهِا سئيعٌني هذفني اًطعت وصاسة اًِحىفشة،ظطشت اًِىاسد وُعذوديت اًىغؾيت هزه وأُاَ
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 اًعكاْ ًكٍ اًىطٕ ًٌعِاط شهاث ُخحٌف ؽٌى األطباء وهزا وخاضت اًطعيت ؽاُت اًِإظعاث جىصيؿ ئؽادة -
 ًٌِِاسظني بأًعبت اًلطاؼ اًؾِىٍُ فٍ اًىكخ بٔطف اًؾٍِ ُحعاو ئشباسيت بشكٍ اًؾالس ُٕ اإلظحفادة

 ُحٔلٌت. طبيت فشق وجشوٌٍ اخلاص، اًلطاؼ فٍ اًطبٌني

 .اًِحٔلٌت واألوبتت األُشاع ؽٌى واًلػاء اًىفياث ُكافعت -

 جأظيغ فلذ جّ وبزًى اًِعشوُت، اًفتاث حلِايت ُىشهت ضعيت بشاُض ؽذة بىغؿ اًِشظٌت هزه جِزيت كِا
 ًألطفاي. اإلشباسي اًحٌلٌغ

 األُشاع شهت، وؽىدة ُٕ اًعكاْ ؽذد اًوبري صيادة االشحِاؽٍ اًػغط : بعبب0717-0799اًِشظٌت  . ب
 كٍ جٌبيت ُٕ اًِحىاغؾت باُكآياجه اًلاةّ اًطعٍ أًغاَ كذسة ؽذَ(  أخشي ُٕ شهت واألوبتت

 اًعياظيت اًعٌطت اجخزجه كشاس أهّ اًطب اًِصآٍ، وهى جأظيغ كشاس اًؾالس ًٌعكاْ( شاء اظحياشاث
 فٍ اًطعيت أًِغىُت ؽٍِ ؽشكٌخ اًيت اًِشاكٍ اًعكاْ، ئْ ُٕ اًفلرية اًحوفٍ باًطبلاث ظبٌٍ فٍ

 اًؾالشيت،أدث واخلذُاث اًِعحشفى ظىي اًِشتوضة اإلظرتاجٌصيت اًطعيت أْ هبرية،ظيز كآخ اجلضاةش
 باًلطاؼ اًِعحشفياث داخٍ واالصدظاَ األوًيت واًىكايت، وهزًى االهحغاظ اًشؽايت جهِيش ئًى

 ؽِاي و األطباء ًذى األشىس جذٍٓ هى اًِشاكٍ ؽٌى اإلطالق وأهّ األدويت وٓذسة ٓلظو  اًؾِىٍُ،
 أدى ُا ،وهزا اًؾِىٍُ اًطعٍ أًغاَ ؽٌى ُعحىي األوغاؼ جذهىس فٍ ظاهّ ،ُِا ككٍ اًلطاؼ

 شهذث اًفرتة اخلاص، هزه اًلطاؼ ئًى أو ئًى اخلاسس ظىاء ُٔهّ األطباء خاضت األدُغت هصشة ئًى
 اًلاؽذيت )ؽياداث واًهياكٍ اًِعحشفياث اًؾِىُيت وخاضت اًطعيت اًهياكٍ ُٕ ُؾحرب ؽذد جشٌيذ

 اًطعيت اًشؽايت ُٕ االظحفادة اًِعاواة فٍ ُبذأ ًحعلٌم اًطعت(، ورًى وُشاهض اخلذُاث ُحؾذدة
 .اًؾالس وُصآيت

 ،اًحكىًٕ وجلذيّ اًؾالس اًشؽايت:وهٍ ذالذت بِهاَ اظحشفاةيا شاُؾًيا ُشهضا 13 ئٓشاء اًفرتة هزه خالي جّ
 اًرباُض بفػٍ وهزا األطفاي، وفياث وخاضت اًىفياث ٓعبت و كذ جشاشؾخ1986 ظٕ فٍ رًى وكاْ  واًبعز

 ظصٌخ و اًِصآٍ ،كِا  اإلشباسي اًحٌلٌغ اًحغزيت، وبشناُض وٓلظ اًعٍ ُشع ًٌطعت هربناُض ُعاسبت اًىطٔيت
 ظٔت 65 ئًى 1962 فٍ ؽاَ ظٔت 50 ُٕ آحلٍ احلياة اًِحٔلٌت، وأٍُ ًألُشاع ٌُعىعا اًِشظٌت جشاشؾا هزه

 .1989 فٍ ؽاَ

ت اًؾششيت هزه خالي اجلضاةش ؽشفخ  :0777-0717اًِشظٌت  . ث  جعبب ُِا هبرية ظياظيت و اكحطاديت أُص
 ُجٍِ جخشيب ؽٔها ٓحض ُا اًِصاالث كٍ فٍ و ؽذَ اظحلشاس ُعبىكت، غري و أُٔيت ُحذهىسة ظاًت فٍ

 اخلذُت، وُؿ خاسس شؾٌها و اًطعيت اًهياكٍ و واًطٔاؽيت اًحصاسيت و اًرتبىيت اًبىن اًحعحيت و اًهياكٍ
 ظِعخ اًيت جٔفيزيت و ُشاظيّ ئضذاس طشيم ؽٕ اًطعت كطاؼ جٔغيّ ئؽادة اًفرتة هزه ؽشفخ فلذ رًى

 ؽطشنحها و االظحشفاةيت اًىطٔيت اًهياكٍ ؽٌى ئٓعآيت أهرث إلغفاء اًػشوسيت اًطعيت اًىظذاث بآشاء
. 
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 ُشهض أفاق  ًٌذساظاث و اًحكىًٕ اًِحخطظ                         

 
  9190 أيٌىي -ظبحِرب، اًِصٌذ األوي ، اًراًزُصٌت سؤيت أكاديِيت ، اًؾذد 

 

 

88 

  اًِعحىياث. كٍ ؽٌى اجلضاةش فٍ االشحِاؽٍ اًطؾيذ ؽٌى هبري جعىي طشأ ًلذ 

طشيم اًِياه  ؽٕ اًِحٔلٌت واألوبتت األُشاع بؾؼ ؽىدة فٍ اًحعىي جِرٍ فلذ اًطعٍ اًِعحىي ؽٌى-
ٔت األُشاع وعهىس  اًؾِىُيت كٌت أًغافت ئًى اًىغؿ هزا يؾىد و واًحٔفغ، اًلٌب أُشاع و كاًعوشي اًُِض

 هزا االشحِاؽيت، و بؾؼ اًطبلاث ؽٔذ اًحغزيت ٓلظ ئًى باإلغافت اًفلش سكؾت جىظؿ و اًعؤاث جذهىس و
 .أًِاخيت اًحغرياث

 بعيز اًوبري ظجّ اًِذًىٓيت و اًذخٍ غؾف ساشؾا ئًى اًحعىي فكاْ االشحِاؽٍ و االكحطادي اًِعحىي ؽٌى-
 ظٔت  دوالس ٌُياس 47,30 ئًى ًيطٍ 1993 .ظٔت دوالس ٌُياس 72,25 ئًى 1990 ظٔت دوالس ٌُياس 37,28 ُٕ جشاوط
ٓعبت  استفاؼ وباًحاًٍ اًؾٍِ جىفري ُٔاضب ، هؾذَ االشحِاؽٍ اًِعحىي جذٍٓ ئًى أدث اًؾىاٍُ ، هزه1998

 .اًؾِىُيت اًطعت ؽٌى اإلٓفاق رًى فٍ بِااًؾِىُيت،  أًفلاث ُٕ اًذوًت جلٌيظ بعبب اًبطاًت

 األسكاَ خالي رًى ُٕ ؽٌى االظحذالي فيِوٕ 1998 ًعٔت اًطعيت اًهياكٍ ظيز ُٕ باًحغطيت يحؾٌم فيِا أُا
ٓعِت، كاؽت ؽالس ًكٍ  91919ٓعِت، ُشهض ضعٍ ًكٍ  11910ٓعِت، ؽيادة ًكٍ  0111ظشيش ًكٍ  9 :اًحاًيت
ٓعِت، أُا فيِا ًخظ اًِإششاث اًذيِىغشافيت فلذ بٌغ اًِؾذي اخلاَ  0091ٓعِت، طبيب واظذ ًكٍ  1119

 ظٔت. 90.1فٍ ظني بٌغ أٍُ احلياة ‰ 19.9، ُؾذي وفياث األطفاي ‰ 1.19ًٌىفياث  

 ضعيت خشيطت وغؿ اًفرتة هزه بذايت فٍ جّ ًلذ : هٍ ُشظٌت االظحلشاس األُين و9109-0777ت اًِشظٌ . د
 شهت ًكٍ اًٌِعت واحلاشاث اخلطىضياث أًِاطم وُشاؽاة بني اًفىاسق جلٌيظ ئًى جهذف وطٔيت

 جؾضيض فٍ ظاهِخ اجلذيذة اًطعيت جطبٌم اخلشيطت ئْ .واًحٔعٌم اًحٔغيّ فٍ االخحالي وُؾاجلت
 فٍ اخلاص اًلطاؼ ظاهّ ُٕ اًِىاطٕ،كِا اًطعت ئًى جلشيب أٓىاؽها،وأدث بجٌِؿ اًطعيت اًهياكٍ
 واًطب 5095 اخلىاص وؽذد األخطاةٌني 286 ئًى ؽذد اًؾياداث وضٍ اًىغؾيت،ظيز هزه جععني

 اًِعذدة األًفيت أهذاف ًحعلٌم اًطعٍ اًلطاؼ ئًى اًِىشهت ؽٕ االؽحِاداث طبيب،أُا 6205 اًؾاَ
 % فٍ  76,70ٓعبحها بٌغخ جطىسا ُعحِشا،ظيز شهذث األُّ اًِحعذة، فلذ ُٔغِت طشف ُٕ

و كذ جِزيت اًِشظٌت ديِغشافيا و   َ 1999 ظٔت خالي  58% ُلابٍ 2008ًعٔت  اًِاًيت كآىْ ُششوؼ
 ضعيا بِا يٌٍ:

األُشاع اًِحٔلٌت  ُؾغّ ؽٌى ٓهاةيت بطفت  اًلػاء جّ فلذ اجلضاةش، جشهذه اًزي اًىباةٍ بخطىص االٓحلاي -
 ُٔغِت ظعب ئظطاةياث بٌغ فلذ اًعٍ ُشع ظاالث ؽذد اًذيوٍ، أُا اًعؾاي اجلزاَ،احلطبت،اًذفحرييا، وُشع

 .ظاًت 8439 ظىاًٍ 2007 فٍ اًؾاًِيت اًطعت

ٔت ُرٍ األُشاع عهىس-  10,5 ٓعبت أْ جبني واًعشطاْ،ظيز اًذَ غغط واًعوشي، واستفاؼ أُشاع اًلٌب اًُِض
 وجٌٌها % 4,38 بٔعبت اًششاًني غغط استفاؼ أُشاع ُلذُحها فٍ ُطابىْ بهزه األُشاع اًعكاْ ُٕ %

 .%9.0118اًعوشي  أُشاع
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 :يٌٍ كِا شاءث فٌلذ اًطعيت اًِإششاث اًذيِىغشافيت و ًخظ فيِا أُا

ظٔت ًذى اًزكىس 91.7ظٔت ًذى اإلٓاد و  91.9ظٔت  99.1ظىاًٍ  9109فٍ ظٔت   بٌغ احلياة ؽٔذ اًىالدة  أٍُ-
ٌٌُىْ ٓعِت و ِٓى ظكآٍ كذس ب  90.9ظعب ُؾطياث اًذًىاْ اًىطين ًإلظطاةياث ُؿ جؾذاد ظكآٍ بٌغ 

 ‰. 90، و ُؾذي وفياث األطفاي‰9.11% ، و كذ بٌغ ُؾذي اًىفياث اًؾاُت 9.17

 :9101بخطىص اًهياكٍ اًطعيت ًؾاَ 

 ظشيش جلين 407 38بعىاًٍ   911اًِإظعاث االظحشفاةيت اًؾاُت )ُعحشفياث اًلطاؼ اًطعٍ ظابلا( -

 ظشيش جلين  0199بعىاًٍ  7اًِإظعاث االظحشفاةيت )ُعحشفياث اًلطاؼ اًطعٍ ظابلا( -

 ظشيش جلين. 09701بعىاًٍ 01ُشاهض اظحشفاةيت شاُؾيت  -

 ظشيش جلين.  101بعىاًٍ  10ُإظعاث اظحشفاةيت شاُؾيت -

 ظشيش جلين  00991بعىاًٍ  91ُإظعاث اظحشفاةيت ُحخططت - 

 . 091دوس اًىالدة اخلاضت -

 .19ٓعِت 191، طبيب واظذ ًكٍ  779 19و فٍ اًلطاؼ اخلاص  158 55 بٌغ ؽذد األطباء فٍ اًلطاؼ اًؾِىٍُ -

 اًىغؾيت اًطعيت ًٌعكاْ  .2

% ُٕ األظشة 91اًِعببت ًٌىفياث ظيز ظاص خالًها ؽٌى بؾذ االظحلالي كاْ داء اًعٍ ُٕ أهّ األُشاع 
أْ ُؾذي احلاالث اًعٔىيت ُشتفؿ  0711 - 0719، وكذ هشف اًحعلٌم اًىباةٍ اًزي أششي ُا بني االظحشفاةيت

ئًى ئششاء أوي حٌِت جٌلٌغ  0711شخظ، ُِا دفؿ اًعٌطاث ظٔت  011111ظاًت ًكٍ  011كذس بعىاًٍ  كذشذا و 
 .0717أخشي ًيٌٌها جبين ئشباسيت وُصآيت اًٌلاط غذ هزا اًذاء ُؿ ُطٌؿ ظٔت غذ اًعٍ و أُشاع 

ؽشفخ اًىغؾيت اًىباةيت جععٔا ظشيؾا بفػٍ جِٔيت اخلذُاث اًطعيت اًيت وفشت  0717 -0711خالي اًفرتة 
شخظ. ُؿ ُطٌؿ  011111ظاًت ًكٍ  11ئًى  11% ُٕ اًعكاْ، ًئخفؼ ُؾذي اإلضابت ُٕ 71جغطيت ألهرث ُٕ 

 األدويت.فٍ  الٓلطاؼاًعٍ سشىؽا كىيا ٓغشا ظٔىاث اًحعؾئاث و األًفيت اجلذيذة ؽشف داء 

جطىسا ٌُعىعا فٍ اًِصهىداث اًِبزوًت ًِىاشهت آحشاس األُشاع  خالي هزه اًِشظٌت أعهشت اجلضاةش 
%، جِاُا ُرٍ 99ؾبء األُشاع اًعاسيت ال ًضاي ُشتفؾا، ظىت ًى كآخ جٌٍِ ًالٓخفاع ف ًوٕ ُؿ هزا  واًىفياث

بؾباسة أخشي اجلضاةش فٍ طىس  ،% خاضت اًِحؾٌلت بعىادد اًِشوس  7% واإلضاباث  11األُشاع غري اًِؾذيت 
 االٓحلاي اًىباةٍ و هزا يعحذؽٍ ئشاباث إلشكاًياث شذيذة.
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ؽٌى أظاط ؽئت جِرٍ اًعكاْ ظيز جّ 9111 فٍ ظٔت ظىي ضعت األظش  فٍ هزا اًطذد جّ ئؽذاد ُعغ وطين
٪  91ظٔت. ًذى اًباًغني يِرٍ غغط اًذَ اًِشتفؿ  91ئًى  11ظت األُشاع ألشخاص جرتاوط أؽِاسهّ ُٕ دسا

ٔت يٌيه ُشع اًعوشي  % أُشاع اًلٌب واألوؽيت اًذُىيت  1%، اًشوُاجزيَ  1%، اًشبى  01ُٕ األُشاع اًُِض
ٔت األ 1%، األُشاع اًؾلٌيت بٔعبت  9األخشي  هرث استفاؽا ًذى اًباًغني. بخطىص %،  و جؾحرب ُٕ األُشاع اًُِض

ٔت ًذى األطفاي فهٔان اخحالف، كٍ ُٕ األُشاع أهرث شٌىؽا فٍ األطفاي جشٍِ اجلهاص  جىصيؿ األُشاع اًُِض
 %.00%  واًحهاب األٓف اًحعععٍ  99اًحٔفعٍ ، ظيز جِرٍ ظاالث اًشبى 

ٔت  جِرٍ االغطشاباث اًؾلٌيت ُجِىؽت ُٕ % و  01جعحٍ اإلؽاكاث احلعيت اًِشتبت اًراًرت ُٕ األُشاع اًُِض
ٔت اًهاُت و جعحٍ اًِشهض اًشابؿ ب  % و  1%. جِرٍ أُشاع اجلهاص اًؾطيب واًطشؼ ؽٌى اًحىاًٍ 1األُشاع اًُِض

ٔت ًألطفاي.اًعوشي واستفاؼ غغط اًذَ اًششيآٍ ؽٌى اًحىاًٍ جِرٍ 9 % و 9.17%ُٕ األُشاع اًُِض
ٌت ضعيت ؽاُت فٍ اًعٔىاث األخرية، و هزا يششط جطىس خطت %. كِا أْ ُشع اًعشطاْ يؾحرب ُشك1.99

 .و هٍ فٍ طىس اًحٔفيز 9107-9101بها خالي اًفرتة  جّ اًؾًٍِِكافعت اًعشطاْ 

-9101ُىغىؼ خطت وطٔيت ئظرتاجٌصيت ُحكاٌُت غذ ؽىاٍُ اخلطش  هٍبأًعبت ًألُشاع غري اًِؾذيت اًيت  
ري ُٔز ظٔىاث اًحعؾئاث: فشٌٍ األطفاي يحّ اًلػاء ؽٌيه ، ويحّ . ًلذ جطىست األُشاع اًِؾذيت بشكٍ هب9107

اًلػاء ؽٌى اًوضاص أيػا. وباًِرٍ فلذ آخفػخ ٓعب احلطبت واًعؾاي اًذيوٍ وحِى اًحيفىةيذ بشكٍ 
 . 0771ٌُعىظ. ًّ يحّ اًحبٌٌغ ؽٕ اًكىًريا ظيز ًّ يحّ جعصيٌها ُٔز ؽاَ 

ُلاسنت ب  9101خالي ظٔت   11.1ٓعِت( بجٌِؿ أشكاًه ظىاًٍ  011111بٌغ اًِؾذي اًعٔىي ًِشع اًعٍ )ًكٍ 
ظاًت  01.1ئًى  9111ظاًت ظٔت  99.1. ًىظػ ٓفغ االجصاه أًِخفؼ ًِشع اًعٍ اًشئىي ُٕ 9111ظٔت  19.1
 9109. ُٕ ٓاظيت أخشي هٔان استفاؼ فٍ ظاالث اًعٍ خاسس اًشئت وهزا يشكٍ جعذيا شذيذا. فٍ ؽاَ 9101ظٔت 

ًذى  901ًذى اًششاي و  911ظاًت ُٕ ُشع فريوط ٓلظ أًِاؽت اًبششيت، بِا فٍ رًى  191جّ جشخيظ 
 هٍ فتت األشخاص اًزًٕ جرتاوط أؽِاسهّ بني 

ً
ظٔت ، ؽٌى اًحىاًٍ  97-91أًعاء. اًفتت اًؾِشيت األهرث جػشسا

% ُٕ اإلضاباث 1.7ظٔىاث ظىاًٍ  9ئًى  1% ُٕ احلاالث اجلذيذة. جِرٍ اًفتت اًؾِشيت ُٕ  01.1% و  01.9
 .20ُٕ األَ ئًى اًطفٍ  اجلذيذة ، ُِا يؾوغ آخفاع ٓعبت آحلاي اًؾذوي
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 9101-9109: جطىس األُشاع راث اًحبٌٌغ اإلشباسي  9شذوي 

 

 99، ص 9109اًِطذس: اًذًىاْ اًىطين ًإلظطاةياث، 

 األظباب اًطبيت ًٌىفياث  .3

 اًطعت اًؾاًِيت ئًى أسبؿ ُجِىؽاث: يحّ جىصيؿ األظباب اًطبيت ًٌىفاة وفلا ًِٔغِت
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 األُشاع اًعاسيت واًفرتة اًِحؾٌلت باًىالدة واألُىُت-

 األُشاع غري اًعاسيت) غري اًِؾذيت(-

 اًطذُاث -

أظباب غري ُعذدة بشكٍ واغغ )األؽشاع، اؽحالي اًلٌب اًحٔفعٍ، اًِىث اًطبيؾٍ، اًِىث اًِشبىه، أظباب -
 .21غري ُعذدة(

وفلا ًٌحطٔيف اًذوًٍ ًألُشاع أْ اًِجِىؽت  9101ث ظعب ُجِىؽت ُٕ األُشاع ًعٔت يوشف جىصيؿ اًىفيا
% ُلاسنت ُؿ غريها ُٕ  90.1األوًى اًيت جإدي ًٌىفاة هٍ أُشاع اًلٌب واألوؽيت اًذُىيت بٔعبت 

ُٕ  اًفتت اًراًرتأُا %01.9اًِجِىؽاث األخشي. اًِشتبت اًرآيت هٍ اًفرتة اًِحؾٌلت باًىالدة بعطت جبٌغ 
 %.1%، جٌٌها أُشاع اًغذد اًطِاء بٔعبت 01أظباب اًىفاة جحكىْ ُٕ األوساَ بٔعبت 

 %.1.1أُشاع اجلهاص اًحٔفعٍ -

 %.1.9أُشاع اجلهاص اًهػٍِ -

 %.1.1األظباب اخلاسشيت ًٌىفاة  ٓعبت جبٌغ-

يشري ئًى أْ شىدة اًبيآاث ال جؾحِذ فلط ؽٌى شىدة اًعصٍ  هزاو %، 07.1 ـأظباب غري ُعذدة كذست بهٔان 
جعذيذ اًعبب احلليلٍ ًٌىفاة فٍ وكخ اًِطادكت  ٌىاًطيب، وًوٕ أيػا ؽٌى ُعحىي ُؾشفت اًِِاسط ؽ

أعهش اًحىصيؿ ظعب اجلٔغ أْ األُشاع غري اًِؾذيت كآخ ٓعبحها أؽٌى ًذى  9101ؽٌى اًىفاة. فٍ ظٔت 
 ًزكىس.ذى % 10.1ً % ُلاب19ٍ بٔعبت اإلٓاد

 910122-9109: جىصيؿ األظباب اًشئيعيت اًطبيت االظحشفاةيت ًٌىفياث فٍ اجلضاةش بني  1شكٍ 
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 ٓحاةض اًذساظتخاُعا: 

ظعب اًؾِش و  ُٕ خالي كٍ ُا اظحؾشغٔاه فٍ هزا اًبعز ُٕ ُؾطياث و ُؾٌىُاث ظىي ُإششاث اًىفاجيت
اًيت ُٕ خالًها ظٌٌٔا اًىغؾيت اًطعيت ًعكاْ اجلضاةش  ،اجلٔغ اًلذيِت و احلذيرت و خاضت أٍُ احلياة ؽٔذ اًىالدة

ُؿ ئبشاص اًذوس اًزي ًؾبحه احلكىُت اجلضاةش فٍ اإلضالظاث اًيت كاُخ بها ُٕ أشٍ دؽّ و جطىًش كطاؼ اًطعت 
 جىضٌٔا ئًى أًحاةض اًحاًيت:

 ت االكحطاديت و اًعياظيت ؽٌى جغري ُٔعىن أٍُ احلياة ؽٔذ اًىالدة ُٔز بذايت ًىظػ أْ هٔا ن جأذريا ًألُص
ظٔىاث اًحعؾئاث ُؿ استفاؼ ُؾذالث اًىفياث، غري أْ غؾف اًحغطيت خالي جٌى اًِشظٌت اًطؾبت 

ها ٓصذ أْ اًبيآاث اًِحىفشة ظىًها ال جبني اجصاهاج هزا، ًال ًىغغ رًى بعب ؽذَ جعصٌٍ ُؾغِها
 أًِخفػت بشكٍ ُرري ًالهحِاَ و خاضت اًعكاْ اًِفلىدًٕ اًزًٕ جّ اظحرٔاؤهّ ُٕ اًحعصٌٍ. 

  و كاْ هزا   9111ٓهايت كابىط ؽششيت اًؾٔف و بذايت االظحلشاس األُين فٍ اجلضاةش ُؿ دخىي ظٔىاث
طٕ إلصاًت ؽاُال و ظافضا ًٌخكىُت اجلضاةشيت اًيت بذأث فٍ ئؽذاد ُخطط ضعٍ يشٍِ جٌِؿ ُٔاطم اًى

اًفىاسق بئها، و جبني رًى ُٕ خالي  جعلٌم أهذاف األًفيت، اًيت ظذدجها هٌتت األُّ اًِحعذة  بحؾضيض 
كطاؼ اًطعت ُٕ خالي االؽحِاداث اًِىشهت ئًيه ًحىفري هياكٍ ضعيت شذيذة، و فٍ هزه اًِشظٌت 

ُؿ آخفاع ظٔت 99.1ى ئً 99.1ُٕ  9107 -9111بني  ؽشف أٍُ احلياة ؽٔذ اًىالدة استفاؽا ظشيؾا
، ‰90ئًى  ‰11.7فِٕ  وفياث األطفاي اًشغؿأُا  ‰9.11ئًى  ‰ 1.91ُٕ  اًىفياث اًؾاُت

 األُشاع اًِحٔلٌت. بؾؼ باإلغافت ئًى جععٕ اًىغؿ اًطعٍ ًٌعكاْ اًزي ُزيه اًلػاء ؽٌى

  و اًِالظػ أٓه ؽشف 9101خالي  9.99بؾذ أْ كذس ب  9107ظٔت  خالي 9.11بٌغ اًِؾذي اخلاَ ًٌىفياث  ،
ظاًت  9091و ؽٔذ اطالؽٔا ؽٌى أؽذاد اًىفياث ٓصذ أٓها جضداد بعىاًٍ  9107-9111جزبزبا ُععىظا بني 

ُلاسنت باًعٔىاث اًعابلت، ًوٕ هٔان جأخري فٍ ٓشش ئظطاةياث  9107-9101و هٍ صيادة هبرية بني 
ًهاجني اًعٔحني، و اًِإششاث كٌها جذي ؽٌى غياب ظياظت و ُخطط بِؾاًري ظىي اًهياكٍ اًطعيت 

دوًيت ُىشه ًلطاؼ اًطعت، كِا أْ اًحكاًيف ال جغطٍ اظحياشاث اًعكاْ اًطعيت، ُؿ ؽذَ جعلٌم كاٍُ 
 ًألهذاف اًِعطشة ُٕ طشف هٌتت األُّ اًِحعذة.

 اخلاجِت

اًِذسوظت و آخفاع اًىفياث ُلاسنت ُؿ اًعٔىاث اًعابلت ، سغّ استفاؼ أٍُ احلياة ًذى اجلضاةشيني خالي اًفرتة 
 جخظ ُشاكٍ جٔغيِيت ؽذة فهٍ جؾآٍ ُٕ باًؾوغ أهذافها، بٍ اجلضاةشيت كٍ اًطعيت ًّ جعلم أًِغىُت

 اًيت ٓحض ؽٔها ًهزه اًِإظعاث اًعري اًؾاَ ؽٌى ظٌبا أذش ُِا  أٓىاؽها، بكٍ اًطعيت اًِإظعاث و اًهياكٍ
ًٌعكاْ، و هزا ُا أهذه ؽىدة استفاؼ أؽذاد اًىفياث ُٕ شذيذ  اًطعيت اخلذُاث جلذيّ فٍ جصذها اًيت اثاًطؾىب

 صاد اًششاةيت، و اًلذسة أٓهوه غؾف اًزي اًِىاطٕ وبني جىظؿ اًهىة بئها رًى ٓحٌصت كاْ ، و 9109خالي ظٔت 
 .احلفاظ ؽٌى اًطعت جكٌفت استفاؼ رًى ؽٌى
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 اًحىضياث

  االشحِاؽيت و االكحطاديت ًألطباء و ُىعفٍ كطاؼ اًطعت بجٌِؿ ُكىٓاجه.جععني احلاًت 

  ئغافت هياكٍ اظحشفاةيت و جضويذها بِخحٌف األشهضة اًطبيت اًِحطىسة اًيت جحِاشى ُؿ اًِىاضفاث
 اًؾاًِيت.

 .جطبٌم اًرباُض اًطعيت و اًعياظاث اًِعطشة ُٕ طشف اًهٌتاث اًؾاًِيت جطبيلا شاُال 

 اًىباةيت اًِحبليت و اًيت جهذد ظياة اًعكاْ. ُكافعت األُشاع 

 .جلذيّ فشضت ًٌوفاءاث اًطبيت فٍ اخلاسس ُٕ أشٍ اًحكاجف و اًؾٍِ فٍ ظبٌٍ جطىًش كطاؼ اًطعت 

 .جلذيّ جكىًٕ ؽاًٍ ُذؽّ ًألطباء األخطاةٌني و اًِِشغني 

 اًعكاْ بػشوسة اًِعافغت ؽٌى ضعحهّ ُٕ خالي اًحغزيت اًطعيت و ُِاسظت أًشاطاث  جىؽيت
ٔت.  اًشياغيت خاضت اًعكاْ اًوباس اًزًٕ يحؾشغىْ خلطش األُشاع اًُِض
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 (وٛؿت اٚٓاغٍ اٚحٓـًليت ٍَ حٟايت ج٣ُيق اٚهٓـ ) ٍَ اٚحشليو اٚهلاٍْ

 اٚشٌبا٢ٍ ٞنهل  نٍٛ  كاق٠.ٝ.ؿ                                                                                                                                                                          

 نٟاك ٞلاؿ اٚهيىاوي  ٝ.                                                                                                                                                      

  اٟٚٛؽظ

جح٣ىم اٚىوائٜ اٟٚشلونت حلٟايت ج٣ُيق اٚهٓـ ، َه٣اٚ٘ ووائٜ جعُكيت ، وًلاؿ بها جٛ٘ اٚىوائٜ اٚيت جإؿي   
 ٛٓاغٍظيز جكى١ ٚئٚى ابٓاء فٞت اٟٚـ٤ً نٛى ظاٚحها اٚلاه٣ت ، ًٚلع اٟٚعاَكت نٛى ظٓىّ اٚـائ٣ني ، 

مياؿة االٚزتاٞاث نٛى احلٓىّ هٟا ٤ ،يشرتؽ جىاَل أٞليوٍَ أضـاك احلك٠ اٚٓػائٍ بعٔ اٟٚـ٤ً  وٛؿت جٓـًليت
لتبخ ً ا جعٓٓخ شلوؽ احلك٠ باحلصل نٛى اٟٚـ٤ً اُٟٚٛي وضـك احلك٠ به ،واف  ئْاٞت ؿنىي ٚؿٛب احلصل ، و، 

نٛـى هـقا احلك٠ آذاكه ، ٣ٞها  احلصن نٛى جٌٟو أٞىاٙ اٟٚـ٤ً  وجشٟٜ احلصن نٛى جٌٟو أٞىاٙ اٟٚـ٤ً نـا ٞا ال 
٣ٞو اٟٚـ٤ً ٤ٞ وٖقٚ٘ و اٚـائ٣ني ب٣اًء نٛى ْلاك يطـك ٚطاحله٠ ٤ٞ ؿائلة اٚح٣ُيق ًصىم ظصنه ٟٚطٛعت جٌٟ

غ ٟٚٛـ٤ً باٚحطٍل ٍَ أٞىاٚه بهـٍ ، اٚحطٍل اٟٚاٍٚ  ِٟ احلُاف نٛى ظٓىّ اٚـائ٣ني وهى أٞل ال يحعٓٔ ئفا و
ْبٜ ؿائلة  وه٣إ ووائٜ ج٣ُيقيت جهـٍ ٢عى اوحؽالص احلٔ ٤ٞ أٞىاٙ اٟٚـ٤ً ببيهها بهـ احلصن نٌٛها ٤ٞ

 اٚح٣ُيق ، وه٣إ ووائٜ ٞحىوؿت أٖرث ٤ٞ اٚحعُكيت وأْٜ ٤ٞ اٚح٣ُيقيت.

ظيز ال جٍُٗ هقه اٚىوائٜ بعـ فاجها ٚٛح٣ُيق نٛى أٞىاٙ اٟٚـ٤ً، و٣ٗٚها ٤ٞ ٢اظيت أؼلي جٟهـ اٚىبٌٜ ٚقٚ٘     
 ن

ً
ٛى ٞا ٚه ٤ٞ ظٓىّ ، َأ٢ه وج٣ٟو االغلاك باٚـائ٣ني ، َه٣ـٞا جنؿاؿ ؿًى١ اٟٚـ٤ً اٚيت اضبغ اوحعٓاْها ظاال

 ، ظيز ًنؿاؿ اظحٟاٙ ْياٝ اٟٚـ٤ً بحهليب أٞىاٚه واؼُائها ٤ٞ أ٢كاك ؿائ٣يه ، واإلنىاك 
ً
 أو ٞهىلا

ً
يهـ ُٞٛىا

 ٍَ اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ ، يٓابٜ اإلنىاك ٍَ اٚٓا٢ى١ اٚحصاكي.

 ٞىِْ اٚٓا٢ى١. –ؼياكاث اٟٚـ٤ً  –أٞىاٙ اٟٚـ٤ً  –ضالظياث اٚح٣ُيق  –اٚىٛؿت اٚحٓـًليت   اٚكٟٛاث اُٟٚحاظيت:

The judge's discretionary authority to protect the implementation of the contract  

in Iraqi legislation 

Summary 

The legitimate means to protect the implementation of the contract vary. There are 
precautionary means, which are meant by those means that lead to maintaining the 
debtor’s debt in its current state, for the purpose of preserving the rights of the 
creditors. Filing a lawsuit to request interdiction, and if the conditions of the verdict of 
interdiction against the bankrupt debtor are fulfilled and the judgment was passed, this 
judgment will have its effects, including the seizure of all the debtor’s money: it includes 
the seizure of all the debtor’s money except for what may not be seized for the benefit 
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of all creditors based on a decision issued in their favour. From the execution 
department, as well as preventing the debtor from disposing of the money, with the aim 
of preserving the rights of the creditors, which is not achieved if the debtor is allowed to 
dispose of his money. And less than executive. 

    Where these means by themselves are not sufficient to implement the debtor’s money, 
but on the other hand they pave the way for that and prevent damage to the creditors. 
And concealing it from the eyes of his creditors, and insolvency in civil law, corresponds 
to insolvency in commercial law. 

Keywords :Discretionary authority – powers of execution – debtor’s money – debtor’s 
options – position of the law  
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 اٟٚٓـٞت

: ٞىغىم اٚبعز
ً

 أوال

 ٚٛـائ٤ نٛى أٞىاٙ ٞـي٣ه جٟيهها ٍَ اٟٚاؿة )  
ً
 ناٞا

ً
( ٞـ٤ اٚٓـا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ، ٣ٞ062غ اٟٚشلم اٚهلاٍْ غٟا٢ا

ئف شاء ٌَها أ١ ))أٞىاٙ اٟٚـ٤ً جٟيهها غا٣ٞت ٚٛىَاء بـًى٢ه((. ذ٠ ٣ٞغ اٚـائ٤ ووائٜ جُٗـٜ ٚه ج٣ُيق اٚـ٤ً. 
، والويٟا ئفا كا٢ـخ أٞىاٙ اٟٚـ٤ً ال جٍُٗ و٤ٗٚ ْـ ال جُٜٗ هقه اٚىوائٜ ٚكٜ ؿائ٤ احلطىٙ نٛى ظٓه ك

ً
اٞال

ها، فٚ٘ كى١ جٌٟو اٚـائ٣ني ٞحىاوو١ ٍَ اٚػٟا١ اٚهاٝ، باوحر٣اء ٤ٞ كا١ 
ّ
ٚىـاؿ اٚـًى١ اٟٚرتتبت ٍَ فٞحه كٛ

 ألحكاٝ اٚٓا٢ى١. و٢حٌصت فٚ٘ ٖله اٟٚشلم احلٓىّ اٚهي٣يت اٚحبهيت، ٖـاٚله٤ 
ً
٣ٞه٠ ٚه ظٔ اٚحٓـٝ ؾبٓا

 حلـٔ اٚــائ٤ ال  واالٞحٌـام، اٚيت
ً
 ؼاضـا

ً
جرتتب ٚٛـائ٤ نٛى ٞاٙ ٞهني ٤ٞ أٞىاٙ ٞـي٣ه، ٌَكى١ هقا اٟٚاٙ غٟا٢ا

ًناحٟه َيه أي ٤ٞ اٚـائ٣ني اآلؼلي٤، وئفا ٖـا١ هـقا اٟٚاٙ ٞعٜ اٚػٟا١ اخلاص ْـ ؼلس ٤ٞ ٞٛ٘ اٟٚـ٤ً، أنؿى 
ٔ اٚححبو اٚقي ي٣ٟعه احلٔ اٚهيين اٚٓا٢ى١ احلٔ ٚٛـائ٤ ٍَ اٚح٣ُيق نٛيه ٍَ يـ ٞاٚٗه اجلـيـ بٟىشب ٞنيت ظ 

ـٍ ٍَ   ن٤ ظٔ اٚحٓـٝ. و٤ٗٚ ْـ ًكى١ هقا اٚػٟا١ اخلاص يري ٞص
ً

اٚحبهٍ اٟٚرتتب ٚه نٛى فٚ٘ اٟٚاٙ، َػال
 ٍَ اآل١ فاجه ٟٚـي٣ه، و٢حٌصت فٚ٘ ْلك 

ً
بهؼ احلاالث، والويٟا ن٣ــٞا يٗـى١ اٚـائ٤ ضاظب احلٔ اٚهيين ٞـي٣ا

 اٚػٟا١ اخلاص. اٟٚشلم ووائٜ أؼـلي ٞـ٤ ووائٜ

 : أهٟيت اٚبعز 
ً
 ذا٢يا

 جلٌٟو اٚـائ٣ني؛ َا١ ٞطٛعت اٚـائ٣ني    
ً
 ناٞا

ً
ٟٚا كا٢خ جٌٟو أٞىاٙ اٟٚـ٤ً غا٣ٞت ٚىَاء ؿًى٢ه، وهٍ جهـ غٟا٢ا

جٓحػٍ احلُاف نٌٛها، وفٚ٘ باٟٚعاَكت نٛى أٞىاٙ اٟٚـ٤ً. وال ش٘ أ١ ئهٟاٙ اٟٚـ٤ً ٍَ اٟٚعاَكت نٛى 
 ظٓىْه وىاء بهـٝ ٞؿاٚبح

ً
اث بٓطـ ئ٢ٓاص ظٓىْه، أو مياؿة ؿًى٢ه، ويٛعٔ ظحٟا ه ٟٚـي٣ه، أو ئبلاٞه جطَل

 ٣ٞه ٍَ جىوٌو ٢ؿاّ احلٟايت ٚٛـائ٣ني ٣ٞغ اٚـائ٣ني ووائٜ ٞؽحُٛت يىحهني 
ً
 بـائ٣يه ، ئال أ١ اٟٚشلم وظلضا

ً
غلكا

ًلع ٣ٞها يٜ يـ بها ٟٚٛعاَكت نٛى غٟا٢ه وحلٟايت ظٓه واوحيُائها ؿو١ ٞناحٟت باٍْ اٚـائ٣ني ، أي اٚ
 اٟٚـ٤ً و٣ٞهه ٤ٞ اٚحطٍل ٍَ أٞىاٚه. 

، ٌَك٤ٟ هـٍ هقا اٚبعز بٟعاوٚت اًصاؿ احلٛىٙ ٚهـؿ ٤ٞ االشكاٚياث اٚٓا٢ى٢يت اٚيت   
ً
وبٟا أ١ ٚكٜ بعز هـَا

 ، وجحصٛى ابلم هقه ويح٠ جىغٌعها واٚىْىٍ نٌٛها 
ً

 و٣ٞاْشت ًوجعٛيال
ً

واٟٚطايت نٛى شكٜ اوئٛت، ؿكاوت
٣ٞه ٞا هى اٟٚٓطىؿ باحلصل ؟ وٖيِ يح٠ ايٓانه. وٞا هٍ ظاالث ا٢ٓػائه ؟ وٞا ٞـى وٛؿت اٚٓاغٍ االوئٛت 

بشأ١ احلك٠ باحلصل؟ وٞا هٍ أذاكه؟ ٤ٞ هٍ اجلهت اٟٚؽحطت باضـاك ْاك ا٣ٟٚو ٤ٞ اٚىُل؟ وٞا هٍ شلوؾه؟ 
ٚحٟزييت؟ وٞىت ًعٔ ٚٛـائ٤ وٞا االذاك اٟٚرتتبت نٛيه؟ وهٜ ًعٔ ٟٚٛـ٤ً ٢ٓػه أٞاٝ ٞخكٟت االوحئ٣اٍ بطُحها ا

 أٝ 
ً
ؾٛب احلصن نٛى أٞىاٙ اٟٚـ٤ً؟ وٞا هٍ أ٢ىانه؟ وٞا هٍ وٛؿت اٚٓاغٍ ٤ٞ ْلاك احلصن وىاء أكا١ ج٣ُيقيا

 ؟ ٞىت يٛصأ اٚـائ٤ بؿٛب ظٔ احلبي ٚٛػٟا١؟ وهٜ ًعٔ ٚٛـائ٤ االنرتاع؟ وٞا هٍ اذاكه؟ وٞا هٍ 
ً
اظحياؾا

ا١؟ ٚقٚ٘ كا١ اٚهـٍ ٤ٞ اٚـكاوت هى اقهاك االحكاٝ اٚٓا٢ى٢يت وٛؿت اٚٓاغٍ اٚحٓـًليت ٤ٞ ظٔ احلبي ٚٛػٟ
ت ٞـى ُٖايحها.  اٟٚحهٛٓت بٗيُيت اوحؽـاٝ هقه اٚىوائٜ اٚٓا٢ى٢يت ٟٚٛعاَكت نٛى ظٔ اٚـائ٣ني وٞهَل

 

 



 

 اٚشٌبا٢ٍ ٞنهل  نٍٛ  كاق٠.ٝ.ؿ 

 نٟاك ٞلاؿ اٚهيىاوي ٝ.

 
 وٛؿت اٚٓاغٍ اٚحٓـًليت ٍَ حٟايت ج٣ُيق اٚهٓـ ) ٍَ اٚحشليو اٚهلاٍْ(

 

 

          
ن أَاّ  ٚٛـكاواث و اٚحكى٤ً اٟٚحؽطظ                           ٖٞل

 
  0202 أيٛىٙ -وبحٟرب، اٟٚصٛـ األوٙ ، اٚراٚزٞصٛت كؤيت أكاؿيٟيت ، اٚهـؿ 

 

 

99 

 : ٣ٞهصيت اٚبعز 
ً
 ذاٚرا

٤ٞ ؼالٙ اٚحعٛيٍٛ اٚحاضيٍٛ وفٚ٘  ٣ٟهض ٚٛ وَٓا و٣حبو ٍَ ؿكاوح٣ا ٞىغىم اٚبعز حٟايت ج٣ُيق اٚهٓـ
فاث اٚهالْت و٣ٞها ْا٢ى١ اٚح٣ُيق اٚهلاٍْ وْا٢ى١ اٟٚلاَهاث اٚهلاٍْ ،  اٚٓا٢ى٢يت اوحهلاع ا٣ٚطىص 

 وو٣حؿّل ئٚى ٞىاِْ اُٚٓه ، اٚٓػاء أ١ وشـ.

. ؼؿت اٚبعز : 
ً
 كابها

ت واإلظاؾت بصىا٢به اٚٓا٢ى٢يت جٟيهها و٣ٓى٠ هقا اٚبعز نٛى أكبهت        وًٚلع ئنؿاء اٚبعز ئبهاؿه اٚالٞم
ٞؿاٚب ، و٣ؽطظ اٟٚؿٛب األوٙ ٚبيا١ ٖيُيت احلصل نٛى اٟٚـ٤ً اُٟٚٛي ، وو٣ُلؿ اٟٚؿٛب اٚرا٢ٍ ٚٓلاك ٣ٞو 

وو٣بعز ٍَ اٟٚؿٛب اٚلابو ظٔ احلبي ،  اٟٚـ٤ً ٤ٞ اٚىُل ، ووٌكى١ ذاٚرهٟا ٚبيا١ احلصن نٛى أٞىاٙ اٟٚـ٤ً
 ٚٛػٟا١.

 احلصل نٛى اٟٚـ٤ً اُٟٚٛي: اٟٚؿٛب األوٙ

٢ك٠ اٟٚشلم اٚهلاٍْ االنىاك اٟٚـ٢ٍ ب٣كاٝ اوحٟـ جىٟيحه ٤ٞ اُٚٓه االوالٍٞ واْحبي احكاٞه االؼلي   
ا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ ٤ٞ اٚٓ 079 - ٤ٞ072 اٚٓا٢ى١ اٟٚطلي وهى احلصل نٛى اٟٚـ٤ً اُٟٚٛي ، وْـ اَلؿ اٟٚىاؿ 

 ٠ ٢ك٠ بٟٓحػاها االنىاك ، واظاٚه اٚى ظاٚت ْا٢ى٢يت ج٣شأ بٟٓحػى حك٠  2992ٚى٣ت  02اٚهلاٍْ ْك
،واٟٚـ٤ً اُٟٚٛي اٟٚعصىك هى اٟٚـ٤ً اٚقي جنيـ ؿًى٢ه اٟٚىحعٓت نٛى اٞىاٚه ويطـك حك٠ ٤ٞ  (1)ْػائٍ

 نٛى اوباب ٞهٓىٚت ٣ٓٞهت ، ونٛيه اٟٚخكٟت بعصله وب٣اء نٛى ؾٛب اظـ اٟٚـي٣ني ٞىت كا١ ؾاٚب احلصل ٞب٣ي
ً
ا

 وكاالجٍ:
ً
 و٣ح٣اوٙ ٞىغىم احلصل نٛى اٟٚـ٤ً اُٟٚٛي غ٤ٟ أكبو َلوم جبانا

 جهليِ احلصل: اُٚلم األوٙ

 ، ئفا ٣ٞهه ٤ٞ اٚحطٍل ٍَ ٞاٚه ، أٞا    
ً
َاحلصل ًٚت هى ا٣ٟٚـو ٞـ٤ اٚحـطٍل ، وظصـل اٚٓاغـٍ نٛیـه یعصـل ظصـلا

ت اُٚٓه اٚ  َهَل
ً
ٓا٢ى٢ٍ بأ٢ه " هى أ١ ی٣ٟو اٚٓاغٍ اٟٚـی٤ ٤ٞ اٚحطٍل ٍَ ٞاٚه ب٣اًء نٛى شكىي أضؿالظا

، (2)ٞٓـٞت ٤ٞ اٚـائ٤ ٞو بيا١ االؿٚت نٛى شكىاه ، وال ًكى١ ٚه اٚحطٍل باٚشٍء اٚيىري ، ظىت ینوٙ وبب احلصل" 
ه اٚبهؼ االؼل بأ٢ه " اٟٚـ٤ً اٚقي جنيـ ؿًى٢ه نٛى أٞىاٚه ويطـك حك٠ ٤ٞ اٟٚخكٟت ب  نٛـى ؾٛب ونَل

ً
عصله ب٣اءا

 .(3)أظـ اٚـائ٣ني اٟٚىح٣ـ ئٚى أوباب ٞهٓىٚت"

حه ٞصٛت األحٗـاٝ اٚهـٚيت ٍَ اٟٚاؿة )  ه ١٤٩وْـ نَل ( اٚيت شاء ٌَها ) احلصل هى ٣ٞو شؽظ ٞؽطىص ن٤ جطَل
 اٚٓـىٍٚ ويٓـاٙ ٚقٚ٘ اٚشؽظ بهـ احلصل ٞعصىك (.

 نٛى ؿنىي ٞٓـٞت ئٚى اٟٚخكٟت و٤ٞ هقا اٚحهليِ ي٤ٟٗ اٚٓىٙ بأ١ احلصل ال يح٠ ئال بط
ً
ـوك حك٠ ْػائٍ ب٣اءا

اٚبـاءة اٟٚؽحطت ٤ٞ ْبٜ أظـ اٚـائ٣ني واٚكائ٣ت ٍَ ٞعٜ أْاٞت اٟٚـ٤ً وب٣اًء نٛى أوباب ٞهٓىٚت ، ًٚلع 
اث اٟٚـ٤ً اٚقي جنيـ ؿًى٢ه نٛى أٞىاٚه يري ٢اَقة ٍَ ظٔ اٚـائ٣ني كى٢ها جػل بعٓىّ اٚـائ٣ني .  انحباك جطَل

 ٞىت ٞا جلتبخ ؿًى١ بقٞحه بعيز ال جٍُ أٞىاٚه بها ، وأضـاك    
ً
ويقهب اُٚٓه اٚٓا٢ى٢ٍ بأ١ اٟٚـ٤ً يهـ ُٞٛىا

اء ب٣ٟو اٟٚـ٤ً ٤ٞ اٚحطٍل ، كٟا ويقهب اُٚٓه بأ١ ْطىك اٚقٞت اٟٚاٚيت ن٤  حك٠ ْػائٍ ب٣اًء نٛى ؾٛب اًٚٞل
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ْطىك فٞحه ن٤ أؿاء جٌٟو اٚـًى١ ظاٚت كا٢خ أٝ  أؿاء اٚـًى١ احلاٚت يهـ انىاك ْا٢ى٢ٍ ، أٞا اإلنىاك اُٚهٍٛ
 جٓػٍ بأ١ اإلنىاك اٚٓا٢ى٢ٍ هى مياؿة اٚه٣اضل اٚىاٚبت نٛى اٚه٣اضل 

ً
ٞإشٛت ، َيٟا جبىن كأي ذا١ٍ وشهت

اٟٚىشبت ٚٛقٞت اٟٚاٚيت، بي٣ٟا اإلنىاك اُٚهٍٛ هى نـٝ وشىؿ أٞىاٙ قاهلة ٚـى اٟٚـ٤ً ج٣ٟٗـه ٞـ٤ أؿاء اٚـ٤ً ، 
ب اجصاه ذاٚز ئٚى أ١ اإلنىاك اُٚهٍٛ هى مياؿة ؿًى١ شؽظ ٞا نٛى أٞىاٚـه ٟٞا ًعىٙ بي٣ه وبني وأؼريا َٓـ فه

. ويالظل أ١  2اوحيُاء ظٓه ٍَ ظني أ١ اإلنىاك اٚٓا٢ى٢ٍ هى ضـوك حك٠ يٓـلك ميـاؿة ؿًـى١ اٚشؽظ نٛى أٞىاٚه
اُّٚل بني اإلنىاك اُٚهٍٛ واإلنىاك اٚلأي األؼري هى األؿّ ٚٛحٌٟزي بني ٞا هى َهٍٛ وٞا هى ْا٢ى٢ٍ ئف ْلك أ١ 

اٚٓا٢ى٢ٍ هى ضـوك حك٠ ْػائٍ ًعٌٜ اٚىغو اُٚهٍٛ اٟٚحٟرـٜ بنيـاؿة اٚـ٤ً نٛى اٟٚاٙ ئٚى وغو ْا٢ى٢ٍ 
 ي٣كٟه حك٠ ْػائٍ.

 وٛؿت اٚٓاغٍ اٚحٓـًليت باحلصل نٛى اٟٚـ٤ً:اُٚلم اٚرا٢ٍ

ٟٚـ٤ً يشرتؽ جىاَل أٞلي٤ ، أوٚهٟا مياؿة ظىت ًكى١ ٚٛٓاغٍ وٛؿت جٓـًليت ٍَ أضـاك احلك٠ اٚٓػائٍ بعٔ ا  
 االٚزتاٞاث نٛى احلٓىّ ، وذا٢ٌهٟا ئْاٞت ؿنىي ٚؿٛب احلصل ،ووح٣اوٚهٟا غ٤ٟ َٓلتني: 

 : مياؿة اٚزتاٞاث اٟٚـ٤ً نٛى ظٓىْه
ً

 أوال

َافا كا٢ـخ أٞـىاٙ اٟٚـ٤ً جٍُ بىـاؿ  ئ١ وشىؿ هقا اٚشلؽ هى اٟٚىىى اٚقي يىح٣ـ ئٚيه اٚٓاغٍ ٍَ حكٟه ،  
ؿًى٢ه َال ٞىشب ٣ٟٚهه ٤ٞ اٚحطٍل ٍَ أٞىاٚه . ويشرتؽ أ١ جكى١ اٚـًى١ اٚيت جنيـ نٛى ظٓىّ اٟٚـ٤ً ذابحت 
وجـؼٜ ن٣ـ ظىاب اإلنىاك هٍ اٚـًى١ ٞىحعٓت األؿاء وىاء أكا٢خ ذابحت بى٣ـ ج٣ُيقي أٝ ال ، ونٛى أيت ظاٙ 

نٛى ٤ٞ يٓي٠ اٚـنىي ، ونٛى اٟٚـ٤ً ئفا أكاؿ ٢ٍُ اإلنىاك باذباث أ١ ٚه أٞىاٙ َا١ نبء ئذباث اإلنىاك يٓو 
جٍُٗ بىـاؿ اٚـ٤ً ، وه٣ا ال بـ ٤ٞ اٚحهٍل نٛى ئٞكا٢يت ؿؼىٙ اٚـًى١ اٟٚإشٛت ٍَ اٚه٣اضل اٚىاٚبت ٚٛقٞـت 

ٍْ يٓلك أ١ ( أ١ اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ اٚهلا٠٧٢. واٚكاهل ٤ٞ ٢ظ اٟٚاؿة )0اٟٚاٚيت ن٣ـ جٓـًل اٚٓاغٍ ٚئلنىاك
اٚــًى١ اٟٚـىحعٓت األؿاء جـؼٜ ٍَ ظىاب اٚـًى١ اٚيت نٛى اٟٚـ٤ً وىاء أكا٢خ ظاٚت ، أٝ ٞإشٛت ، و٤ٞ ذ٠ َأ١ 

 اٚـًى١ جـؼٜ ظىت وأ١ كا٢خ ٞإشٛت .

 : اْاٞت اٚـنىي بؿٛب احلصل ٤ٞ ْبٜ اظـ اٚـائ٣ني
ً
 ذا٢يا

هٍ اٚٓػاء َال ي٤ٟٗ أ١ يحُٔ اٚـائ٣ى١ نٛى  الش٘ أ١ اجلهت اٚىظيـة اٚيت  جٟٛ٘ اٚطالظيت ٍَ احلك٠ باحلصل  
و اٚـنىي اٞاٝ  احلصل نٛى اٟٚـ٤ً ؿو١ اوحعطاٙ حك٠ ْػائٍ ظىت وئ١ وأَ األؼري نٛى فٚ٘ ، ٚقا ًصب َك
ٞخكٟت ٞحؽططت واٟٚخكٟت اٟٚحؽططت هٍ ٞخكٟت اٚبـاءة اٚكائ٤ ٍَ ؿائلتها ٞعٜ اْاٞت اٟٚـ٤ً ، كٟا ا٢ه 

 ٍَ وشىب جىَل هقا البـ ٤ٞ اْاٞت اٚـنىي بؿٛب احل 
ً
صل ٤ٞ ْبٜ اظـ اٚـائ٣ني وْـ كا١ ا٣ٚظ اٚٓا٢ى٢ٍ ضليعا

 ، وًصب أ١ يىح٣ـ ؾٛب احلصل ئٚى اوباب ٞهٓىٚت ؿَهخ 
ً
اٚشلؽ ، كٟا ًصب ا١ ًكى١ اٟٚـنى نٛيه ُٞٛىا

 
ً
اجه وانٟاٚه ًؽشى اٚـائ٣ى١ اؼُاءها أو جهليبها وأؼريا ،  اٚـائ٣ني ئٚى اخلىٍ ٤ٞ غيام اٞىاٙ اٟٚـ٤ً بحطَل

ًصب أ١ يطـك حك٠ اٟٚخكٟت بحىْيهه ، وباحلك٠ اٚٓػائٍ يحعىٙ انىاك اٟٚـ٤ً ٤ٞ اٞل واْو ئٚى ظاٚت ْا٢ى٢يت 
 . ٣ٞ3كٟت

ويحٟحو اٚٓاغٍ بىٛؿت جٓـًليت ٍَ احلك٠ باحلصل ج٣بين نٛى ٞا يحٟحو به ٤ٞ ظٔ ٍَ جٓـًل ٞا افا كا٢خ    
وافا ضـك احلك٠ بعصل اٟٚـ٤ً وشب شهله ال١ احلك٠ يهـ  االوباب اٚيت يىح٣ـ ئٌٚها ؾٛب احلصل ٞهٓىٚت جربكه ،

 به ، وْـ اٖحُى اٚٓا٢ى١ 
ً
ظصت نٛى اٚكاَت ، وٚقٚ٘ ي٣بًٍ ا١ ًعيـ فوو اٟٚطٛعت ٤ٞ ؿائ٣ني ويريه٠ نٟٛا



 

 اٚشٌبا٢ٍ ٞنهل  نٍٛ  كاق٠.ٝ.ؿ 

 نٟاك ٞلاؿ اٚهيىاوي ٝ.

 
 وٛؿت اٚٓاغٍ اٚحٓـًليت ٍَ حٟايت ج٣ُيق اٚهٓـ ) ٍَ اٚحشليو اٚهلاٍْ(
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اٟٚـ٢ٍ اٚهلاٍْ إلشهاك حك٠ احلصل بٓياٝ كاجب اٟٚخكٟت بحىصٌٜ احلك٠ بؿلئ اٚٓيـ ٍَ اٚىصٜ اٚهاٝ اٟٚهـ 
 ٍَ اٟٚخكٟت ٚٓ

ً
ؼ جىْيهه او باحلك٠ به كا١ احلك٠ ْابال يـ اشهاك االَاله . وافا ضـك حك٠ ٍَ ؿنىي احلصل بَل

 . 0ٚٛؿه٤ َيه باٚؿّل اٚٓا٢ى٢يت اٚهاؿيت ٤ٞ انرتاع واوحئ٣اٍ وجٌٟزي

 اذاك احلك٠ اٚٓػائٍ اخلاص باحلصل: اُٚلم اٚراٚز

 به ،جلتبخ نٛـى هـقا احلك٠ آذاكه ، ٣ٞها :ئفا جعٓٓخ شلوؽ احلك٠ باحلصل نٛى اٟٚـ٤ً اُٟٚٛي وضـك احلك٠ 

 / احلصن نٛى جٌٟو أٞىاٙ اٟٚـ٤ً : 
ً

وجشٟٜ احلصن نٛى جٌٟو أٞىاٙ اٟٚـ٤ً نـا ٞا ال ًصىم ظصنه ٟٚطٛعت أوال
 ظىت ا٢حهاء احلصل ، وئفا ضـك 

ً
جٌٟو اٚـائ٣ني ب٣اًء نٛى ْلاك يطـك ٚطاحله٠ ٤ٞ ؿائلة اٚح٣ُيق وًبٓى احلصن ْائٟا

ن اٞىاٙ اٟٚـ٤ً اٟٚعصىك وشب جهٌني ٤ٞ يشٍل نٛى اؿاكتها واوحًالٚها ظىت جح٠ جطُيحها حلىاب اٚٓلاك بعص
 . 9اٚـائ٣ني ويىٟى احلاكه اٚٓػائٍ

 /
ً
ئ١ أه٠ آذاك احلك٠ باحلصل هى ٣ٞو اٟٚـ٤ً ٤ٞ اٚحطٍل ٍَ أٞىاٚه ، فٚ٘ ٣ٞو اٟٚـ٤ً ٤ٞ اٚحطٍل اٟٚاٍٚ : ذا٢يا

غ ٟٚٛـ٤ً باٚحطٍل ٍَ أٞىاٚه أ١ هـٍ احلصـل هـى احلُاف نٛى ظٓىّ  ِٟ اٚـائ٣ني وهى أٞل ال يحعٓٔ ئفا و
وئ٢ٓاص ظٓىْه وهى ٞا يهين ئ٢ٓاص اٚػٟا١ اٚهاٝ حلٓىّ اٚـائ٣ني . وئ١ ا٣ٟٚو اٟٚٓطىؿ به ه٣ا هى جلتيب 
 

ً
حك٠ نٛى جطٍل اٟٚـ٤ً ًصهـٜ هـقا اٚحطٍل يري ٞإذل نٛى اٚػٟا١ اٚهاٝ حلٓىّ اٚـائ٣ني وهقا ٞا يؿلط وإاال

 هٛـٔ بـاحلك٠ اٚـقي جلتب نٛى اٚحطٍل اٚقي ًصليه اٟٚـ٤ً ٌَصهٛه يري ٞإذل نٛى ظٓىّ اٚـائ٣ني .يح

٤ٞ اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ اٚهلاٍْ ، بأ٢ه يرتتب نٛى فٚ٘ ا١ اٟٚـ٤ً ال يىحؿٌو بهـ  072وهقا ٞا٢طخ نٛيه اٟٚاؿة    
صىك ٣ٞق جاكيؾ احلك٠ باحلصل ا١ يٓل بـ٤ً ضـوك احلك٠ بعصله بٌو اٞىاٚه او هبحها او كه٣ها . كٟا ال يىحؿٌو اٟٚع 

شـيـ ٍَ فٞحه الظحٟاٙ ا١ يهٟـ بهقا االْلاك اٚى جهليب اٞىاٚه ٤ٞ ٞح٣اوٙ ايـي ؿائ٣يه ، وًصب ا١ يح٠ جهٌني 
ه ٢ُٓحه ؾىاٙ ٞـة احلصل ب٣اء نٛى ؾٛب يٓـٞه اٚى كئيي اٟٚخكٟت  ٢ُٓت ٟٚٛـ٤ً اٟٚعصىك ،و٤ٞ جٛٞن

 . 6اٟٚحؽططت

ويرتتب نٛى احلك٠ باحلصل أ١ ًعٜ كٜ ٞا ٍَ فٞت اٟٚـ٤ً ٤ٞ ؿًى١ ٞإشٛت وًؽط٠ ٤ٞ هقه اٚـًى١ ٞٓـاك    
اُٚائـة االجُاْيت او اٚٓا٢ى٢يت ن٤ اٟٚـة اٚيت وٓؿخ بىٓىؽ االشٜ ، وٚٛٓاغٍ وٛؿت جٓـًليت ٍَ ا١ ًبٍٓ 

 با٣ٚىبت اٚى اٚـ٤ً احلاٙ ن٣ـ جىاَل اٟٚـ٤ً  نٛى االشٜ او ا١ يٟـه با٣ٚىبت اٚى اٚـ٤ً اٟٚإشٜ او ا١ ي٣ٟغ ا
ً

شال
 ن٤ ؿ٤ً ٞىحعٔ االؿاء ، وًصب ا١ 

َ
ذالذت شلوؽ هٍ : ا١ يحٓـٝ اٟٚـ٤ً بؿٛب ابٓاء االشٜ او ٞـه او ٣ٞعه اشال

يٓو اٚؿٛب ٍَ ٞىاشهت فوي اٚشا١ ٤ٞ اٚـائ٣ني وه٠ اضعاب اٚـًى١ اٟٚإشٛت ، وا١ يىح٣ـ اٚؿٛب ئٚى ٞربكاث 
ٔ به وئ١ االوحصابت ٚؿٛبه جُٜٗ ٞطاحل اٟٚـ٤ً واٚـائ٣ني ٞهٓىٚت ج٣ٓو اٚٓاغٍ بأ ١ قلوٍ اٟٚـ٤ً جٓحػٍ اَٚل

 ويحٟحو اٚٓاغٍ بىٛؿت جٓـًل واوهت ٍَ هقا اٚشأ١
ً
 . 7ٞها

 ا٢حهاء احلصل: اُٚلم اٚلابو

ال ش٘ أ١ احلصل نٛى اٟٚـ٤ً اُٟٚٛي ٚيي ظاٚت ؿائٟت بٜ هٍ ظاٚت ٞإْحت ي٣ٟو ٌَها اٟٚـ٤ً ٤ٞ اٚحطٍل ٍَ   
اء، ٚقٚ٘ ال بـ ٚٛعصل أ١ ي٣حهٍ ويىحهيـ اٟٚـ٤ً اٚٓـكة نٛى اٚحطٍل ٍَ أٞىاٚه أٞ ىاٚه جعٓيٓا ٟٚطٛعت اًٚٞل

 بهـ وـاؿ ؿًى٢ه كاٞٛت ، أو بشكٜ ًصهٛها أْٜ ٤ٞ أٞىاٚه . وي٣حهٍ احلصل ٍَ احلاالث اٚحاٚيت:



 

 اٚشٌبا٢ٍ ٞنهل  نٍٛ  كاق٠.ٝ.ؿ 

 نٟاك ٞلاؿ اٚهيىاوي ٝ.

 
 وٛؿت اٚٓاغٍ اٚحٓـًليت ٍَ حٟايت ج٣ُيق اٚهٓـ ) ٍَ اٚحشليو اٚهلاٍْ(
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 ئ١ اٚؿلئ اٚؿبيهٍ ال٢حهاء احلصل هى اوحيُاء اٚـائ٣ني ظٓىْه٠ . -2

اك اُٚهٍٛ : أ١ أه٠ شلؽ يىح٣ـ نٛيه اٚٓاغٍ ٍَ ئيٓام احلصل نٛى اٟٚـ٤ً هى نصن أٞىاٙ مواٙ اإلنى  -0
األؼري ن٤ اٚىَاء باالٚزتاٞاث اٟٚرتتبت نٛيه، بٜ ي٤ٟٗ اٚٓىٙ أ١ هقا اٚشلؽ هى األواه ٍَ احلك٠ باحلصل ، 

بٓاء احلصل نٛى اٟٚـ٤ً وهقا اٚشلؽ با٣ٚىبت ٚٛخك٠ باحلصل شلؽ ابحـاء وبٓاء ئف يشرتؽ بٓاء ظاٚت اإلنىاك ٚ
، َافا ماٙ اإلنىاك اُٚهٍٛ ألي وبب كا١ أضبغ بٓاء احلصل نٛى اٟٚـ٤ً ؿو١ ٞىىى . وجحهـؿ األوباب اٚيت 
 بابلاء كٜ اٚـائ٣ني أو بهػه٠ ٚـًى٢ه٠ بعيز ًبٓى ٍَ فٞت اٟٚـ٤ً 

ً
جنوٙ بها ظاٚت اإلنىاك َٓـ جنوٙ ٞرال

 .8ؿًى١ ي٤ٟٗ ألٞىاٚه اٚىَاء

ٟٚا كا١ احلصل نٛى اٟٚـ٤ً اُٟٚٛي ظاٚت ٞإْحت ٞٓلكة ٟٚطٛعت اٚـائ٣ني : ٣ٞيت نٛى احلصلا٢ٓػاء َرتة م   -3
ي٣ٟو ٌَها اٟٚـ٤ً ٤ٞ اٚحطٍل ٍَ أٞىاٚه ، و٤ٗٚ هإالء اٚـائ٣ني ئفا ٠ٚ يىحًٛىا اُٚلضت اٚيت أنؿاه٠ 

ؼالٙ ذالد و٣ىاث  ئياها اٚٓا٢ى١ الجؽاف اإلشلاءاث اٚٓا٢ى٢يت بعٔ اٟٚـ٤ً أؿى هقا ئٚى غيام جٛ٘ اُٚلضت أي
. ٍَ ظني وغو اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ اٟٚطلي ٞـة دٟي و٣ىاث ٚٛـائ٣ني الْحػاء ٤ٞ9 جاكيؾ ضـوك احلك٠ باحلصل

، وئ١ ٞػٍ هقه اٟٚـة ؿو١ جطُيت اٚـائ٣ني ألٞىاٙ اٟٚـ٤ً واْحػاء ظٓىْه٠ ٣ٞها يهؿٍ 22ظٓىْه٠
 ٌَص

ً
و احلصل ئف ال يهٜٓ أ١ يىحٟل احلصل أبـا ب أ١ يىحهيـ اٟٚـ٤ً اٚٓـكة نٛى اٚحطٍل احلٔ ٚؤلؼري ٍَ َك

 ٍَ أٞىاٚه .

ئفا جعٓٓخ أظـى ظاالث ا٢حهاء احلصل وضـك حك٠ ْػائٍ با٢حهاء احلصل جلتبخ نٛى هقا و٤ٞ اٟٚالظل أ٢ه    
اجه ضعٌعت و٣ٞها احلك٠ آذاكه اٚٓا٢ى٢يت،  اوحهاؿة اٟٚـ٤ً ٚٛٓـكة نٛى اٚحطٍل ٍَ أٞىاٚه ظيز جطبغ جطَل

 نٛى اإل٢ُاّ  و٢اَقة ٍَ ظٔ ؿائ
ً
٣يه،  ويىرتؿ ظٓه ٍَ ئؿاكة أٞىاٚه واإلشلاٍ نٌٛها وهى ٞا ًصهٛه ْاؿكا

و احلصل ن٣ه ، وهقا يهين ا٢حُاء احلاشت ئٚى جؽطيظ ٢ُٓت ٚه  واالوحًالٙ ٚؤلٞىاٙ بٟصلؿ ظطىٚه نٛى ْلاك بَل
ْبٜ احلصل فٚ٘ أ١ وٓىؽ و٤ٟٚ يهٌٛه٠ ، كٟا ئ١ آشاٙ اٚـًى١ اٚيت وٓؿخ بىبب احلصل جهىؿ ئٚى ٞا كا٢خ نٛيه 

آشاٙ هقه اٚـًى١ كا١ بىبب اخلىٍ ٤ٞ َىاث اُٚلضت ٍَ اوحيُاء ظٓىْه٠ َافا ماٙ احلصل ماٙ ٞهه وبب 
 . 22وٓىؽ آشاٙ هقه اٚـًى١ وأضبغ ٤ٞ يري اٟٚىىى بٓائها

 ٣ٞو اٟٚـ٤ً اُٟٚٛي ٤ٞ اٚىُل: اٟٚؿٛب اٚرا٢ٍ

ا    ١ شؽظ ٤ٞ ًٞاؿكة ئْٛي٠ اٚـوٚت اٚطاؿك ٌَها اإلشلاء، يهـ ئشلاٌء وْيت, ُيطـكه ٣ُٞق اٚهـٙ يحٟرٜ بعٞل
كىويٛت إلشباكه نٛى ج٣ُيق اٚزتاٞاجه؛ ؼشيت َلاكه ٤ٞ اٚزتاٞه وجهليب أٞىاٚه ، وٚقا يهـ ٣ٞو اٟٚـ٤ً ٤ٞ اٚىُل 
٤ٞ اٚؿٛباث اٟٚىحهصٛت، كى٢ه ئشلاء جعُكٍ اًٚلع ٣ٞه اٟٚعاَكت نٛى ظٓىّ اٚـائ٤ اٟٚهـؿة باٚػيام 

، ونٛيه  20ٟٚـ٤ً بهـ اٚحطٍل ٍَ أٞىاٚه أو جهليبها ٚٛؽاكس؛ بهـٍ احليٛىٚت ؿو١ اٚح٣ُيق نٌٛهاؼشيت ًٞاؿكة ا
 و٣ح٣اوٙ هقا اٟٚؿٛب غ٤ٟ َلنٌني وكاالجٍ:

 شلوؽ ا٣ٟٚو ٤ٞ اٚىُل: اُٚلم األوٙ

 ن٤  
ً

 ، َػال
ً

 ٞعحٟال
ً
ئ١ ٣ٞهه  وٟٚا كا١ اظحٟاٙ جلىء اٟٚـ٤ً ٚٛىُل بًيه اٚحؽٛظ ٟٞا نٛيه ٤ٞ ؿًى١ ٞىحعٓه اٞلا

٤ٞ اٚىُل ْـ ُيٛعٔ به اٚٗرري ٤ٞ األغلاك اٟٚاؿيت واٟٚه٣ىيت ٍَ ظاٚت ٞا ئفا كيب باٚىُل، وىاٌء ٚٛحصاكة 
واالوحرٟاك واٚهالس واٚحهٛي٠ أو اٚىياظت ، َٓـ ْلك اٟٚشلم ٚٛـائ٤ احلٔ ٍَ اٚؿٛب ٤ٞ ٣ُٞق اٚهـٙ اضـاك ْلاك 

 ٚشلوؽ ٞهي٣ت:
ً
 ب٣ٟهه ٤ٞ اٚىُل وَٓا
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( ٤ٞ ْا٢ى١ اٚح٣ُيق بٓىٚه ) ئفا اذبخ اٚـائ٤ اظحٟاٙ َلاك اٟٚـ٤ً 32ٚـائ٤ هقا احلٔ ٤ٞ اٟٚاؿة ) واْل اٟٚشلم  
وؾٛب اؼق ُٖاٚه باٚـ٤ً، َا٣ُٟٚق اٚهـٙ افا اْح٣و بطعه االؿاء ا١ يٓلك اٚناٝ اٟٚـ٤ً بحٓـي٠ ُٖاٚت اٚـ٤ً ، َافا 

ؼ اٟٚـ٤ً جٓـي٠ اُٚٗاٚت َهٛى ٣ُٞق اٚهـٙ ا١ يٓلك ٣ٞو وُله (  .َك

 -ويحػغ ٤ٞ ا٣ٚظ اناله أ٢ه يشرتؽ ٣ٟٚو اٟٚـ٤ً ٤ٞ اٚىُل جىاَل اٚشلوؽ اٚحاٚيت:   

 أ١ يؿٛب اٚـائ٤ ٣ٞو ٞـي٣ه ٤ٞ اٚىُل. -2

أ١ يربخ اٚـائ٤ ضعه اؿناءه اٟٚحػ٤ٟ وُل اٟٚـ٤ً بٓطـ اُٚلاك ٤ٞ اٚـ٤ً، وال ي٣ٟو ٤ٞ فٚ٘ كٟا ٚى جبني بأ٢ه   -0
 ًلوٝ اٚىُل اٚى بٓطـ اٟٚهاجلت اٚؿبيت أو اٚـكاوت.

أ١ ال يػ٤ٟ ظٔ اٚـائ٤ بىويٛه اؼلي . ٚقٚ٘ َا١ اٟٚـ٤ً ال ي٣ٟو ٤ٞ اٚىُل افا كا٢خ اٞىاٙ ٞعصىمة بٟا   -3
ـ٤ً اٚـائ٤ أل١ اًٚلع ٤ٞ ٣ٞو اٟٚـ٤ً اٚىُل هى غٟا١ ظٔ اٚـائ٤ وْـ جعٓٔ بعصن اٞىاٙ يٍُٗ ٚىَاء ب

 .23اٟٚـ٤ً بٟا يٍُٗ ٚٛىَاء به

أ١ يٟح٣و اٟٚـ٤ً ن٤ جٓـي٠ اُٚٗاٚت اٚيت ْلكها ا٣ُٟٚق اٚهـٙ، وال يٛٝن اٟٚـ٤ً بحٓـيٟهٟا ئال ئفا اْح٣و  -0
اُٚلاك ٤ٞ اٚـ٤ً ، وٚٛـائ٤ أ١ يؿاٚب ب٣ٟو اٌُٜٚٗ بطعه اؿناءه اٚـائ٤ اٟٚحػ٤ٟ اظحٟاٙ وُل اٟٚـ٤ً بٓطـ 

ؼ فٚ٘ ًكى١ فٚ٘  ٤ٞ اٚىُل ئفا جىاَلت اٚشلوؽ اناله ، وْلاك ٣ُٞق اٚهـٙ ي٣ٟو اٟٚـ٤ً ٤ٞ اٚىُل أو ًَل
 . 20ْابٜ ٚٛحك٠ٛ أو اٚحٌٟزي

ِ باذباث فٚ٘ ، أ١ يٓـٝ أؿٚت اٚربىث نٛى فٚ٘وبقٚ٘ ٢صـ أ٢ه يحىشب نٛى اٚـائ٤ كى٢ه     
ّ
ٝ  اٟٚكٛ ـّ ٍَ ؾٛبه اٟٚٓ

ا به اٟٚىح٣ـاث اٟٚإيـة ٚؤلوباب اجلـّيت ، فٚ٘ أ٢ه يشرتؽ أ١ جحىاَل ٍَ ؾاٚب ا٣ٟٚو ٤ٞ 
ً

ٓ ٣ُٟٚق اٚهـٙ، َٞل
اٚىُل ضُت اٚـائ٤ أو اٟٚخكىٝ ٚه ، وٖقٚ٘ ضُت اٟٚـ٤ً أو اٟٚخكىٝ نٛيه ٍَ اٟٚؿٛىب ٣ٞو وُله ، بٟهىن أ١ 

ا ٚؿاٚب ٣ٞو ًكى١ ا٣ُٟٚق غـه هى اٚشؽظ اٚقي ّْلك احلك٠ أ
ً
٢ه اٟٚـ٤ً ، َافا ٠ٚ ي٤ٗ اٟٚؿٛىب ٣ٞو وُله ٞـي٣

ػه،   ويحهني َك
ً

 حلني ا٢حهاء ئشلاءاث اٚىُل، ال ًكى١ ؾٛب ٣ٞو اٚىُل ٞٓبىال
ً
وْلاك ٣ٞو اٚىُل ًكى١ ٞإْحا

ق اٚح٣ُيق، َافا جًريت اٚكلوٍ اٚيت ؿنخ إلضـاكه وْـٝ اٟٚـ٤ً اُٚٗاٚت اٟٚؿٛىبت، أو أقهل أٞىاال جٍُٗ ٚٛح٣ُي
 .نٌٛها، َا٢ه ًصىم ٚٓاغٍ اٚح٣ُيق اٚلشىم ن٤ ْلاكه ب٣ٟو وُل اٟٚـ٤ً

 وٛؿت اٚٓاغٍ اٚحٓـًليت ٍَ ْلاك ٣ٞو اٟٚـ٤ً ٤ٞ اٚىُل: اُٚلم اٚرا٢ٍ

ْلاك ا٣ٟٚو ٤ٞ اٚىُل يىلي ظىت ا٢ٓػاء اٚـ٤ً باٚىَاء أو اإلبلاء ئال ٍَ ظاٙ ئيـام اٟٚـ٤ً ؼنا٢ت ؿائلة أ١  االضٜ   
٤ٞ 

ً
اٟٚاٙ ٞىاو ٚٛـ٤ً وٞٛعٓاجه ًؽطظ ٚٛىَاء بعٔ اٚـائ٤ ٞىحطـك األٞل، االٞل اٚقي يٛٝن ؿائلة  اٚح٣ُيق ٞبًٛا

اٚح٣ُيق باجؽاف اإلشلاءاث اٚىاشبت و٣ٞها ايٓاٍ ْلاك ا٣ٟٚو ٤ٞ اٚىُل. جٓانىها ن٤ فٚ٘ ًلتب اٟٚىإوٚيت نٟا 
  ٚٛؿه٤ َيه ن٤ ؾلئ 29ًعـد ٤ٞ غلك

ً
٠ٛ ٤ٞ ْلاك ٣ُٞق اٚهـٙ اٞاٞه ؼالٙ اٚحك ، وًكى١ ْلاك ا٣ُٟٚق اٚهـٙ ْابال

ذالذت اياٝ، بهليػت يٓـٞها اٚيه، و٣ُٟٛٚق اٚهـٙ جأًيـ اٚٓلاك او جهـيٛه او ابؿاٚه ؼالٙ ذالذت اياٝ ٤ٞ جاكيؾ جٓـي٠ 
 .26اٚؿٛب اٚيه

 نٛى االوباب واٟٚربكاث   
ً
وٚٛٓاغٍ وٛؿت جٓـًليت ٍَ بيا١ ضعت اٚٓلاك اخلاص ب٣ٟو اٟٚـ٤ً ٤ٞ اٚىُل ب٣اءا

 ٍَ ْلاك ٣ُٞق اٚهـٙ ٚـى ٞخكٟت ا
ً
ٟٚٓـٞت ٍَ نليػت اٚـنىي ٍَ ظاٙ ْاٝ اخلط٠ اٟٚـ٤ً باٚؿه٤ جٌٟزيا
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ً
اوحئ٣اٍ ا٣ٟٚؿٓت ؼالٙ وبهت اياٝ، بهليػت يٓـٞها اٚى اٟٚخكٟت اٟٚؽحطت باٚؿه٤ . كٟا ا١ اٚؿه٤ جٌٟزيا

 .27ٓـٝ اٌٚها اٚؿه٤ ؼالٍ فٍَٚ٘ ْلاك ا٣ُٟٚق اٚهـٙ، ال ًىِْ اشلاءاث اٚح٣ُيق، ٞا ٠ٚ جٓلك اٟٚخكٟت اٟٚ

 احلصن نٛى أٞىاٙ اٟٚـ٤ً: اٟٚؿٛب اٚراٚز

أ١ احلصن يُرتع وشىؿ ؿ٤ً بٟبٌٛ ٤ٞ اٟٚاٙ ٚشؽظ ٞهني وهى اٚـائ٤ نٛـى شؽظ آؼل وهى اٟٚـ٤ً، و٠ٚ   
يح٤ٟٗ اٚـائ٤ ٤ٞ جعطٌٜ ؿي٣ه كغاء، َٛصأ ئٚى اٚح٣ُيق اجلربي نٛى ٟٞحٛكاث اٟٚـ٤ً بىاوؿت اٚىٛؿت اٚهاٞت ، 
 وؼيٟت با٣ٚىبت 

ً
وٚقا يهـ اٚح٣ُيق اجلربي آؼل ٞلاظٜ ئنٟاٙ ن٣طل اجلناء ٍَ اٚٓانـة اٚٓا٢ى٢يت، كى٢ه ًعـد آذاكا

. ونٛيه و٣ٓى٠ هقا اٟٚؿٛب نٛى أكبو 
ً
ٟٚٛـ٤ً، جطٜ ئٚى ظــ ٢نم ٞٛٗيت ٞاٚه، بٜ واٟٚىاه بىٟهحه أيػا

:
ً
 َلوم جبانا

 جهليِ احلصن نٛى أٞىاٙ اٟٚـ٤ً:اُٚلم األوٙ

ا َطٜ، وظصن اٚشٍء ظامه و٣ٞهه ن٤ يريه، وظصن اٚٓاغٍ نٛى اٟٚاٙ ٣ٞـو ضـاظبه  
ً

 : ظصن بي٣هٟا ظصن
ً

احلصن ًٚت
.أٞا اضؿالًظا َا١ ه٣إ ٤ٞ يقهب ٤ٞ اُٚٓه اٚٓا٢ى٢ٍ ئٚى جهليُه بأ٢ه " 28ٞـ٤ اٚحطٍل َيه ظىت ًإؿي ٞا نٛيه

اث ضاظبه َيه بًي  ٚحطَل
ً
، و٤ٗٚ 29ت اٟٚعاَكت نٛى ظٓىّ اٚـائ٤ احلاشن"وغو األٞىاٙ َـٍ ًــ اٚٓػاء جٓيـا

هقا اٚحهليِ يأؼق باُٟٚهىٝ اٚػٌٔ كى٢ه يشٟٜ َٓـ أظـ ٢ىنٍ احلصن وهى احلصن االظحياؾٍ ، وال يشٟٜ ا٣ٚىم 
 اآلؼل اٚقي يحٟرٜ باحلصن اٚح٣ُيقي.

ه اؼلو١ ٤ٞ اُٚٓه بأ٢ه "وويٛت ٚٓهل اٟٚـ٤ً نٛى اٚىَاء بٟٓحـػاها ًـح٠ اٚح٣ُيق    ، بىاوؿت اٚىٛؿت ونَل
اٚهاٞت نٛى أٞىاٙ اٟٚـ٤ً اٚيت ًصزي اٚٓا٢ى١ اٚح٣ُيق نٌٛهـا، ظيز جعحصن وجبام وجىـؿ ظٓىّ اٚـائ٤ ٤ٞ 

 . 02اْياٞها"

ا نٛى اظـ ٢ىنٍ احلصن وهى احلصـن اٚح٣ُيقي، وال يشٟٜ ا٣ٚىم اآلؼل ٤ٞ    
ً
و٣٣ٗٚا ٢صـ أ١ هقا اٚحهليِ يٓحطل أيػ

 ظحياؾٍ .احلصن واٚقي يحٟرٜ باحلصن اال

اث   ه اؼلو١ بشكٜ شاٜٞ ٣ٚىنٍ احلصن با٢ه " وغو ٞاٙ اٟٚـ٤ً جعخ يـ اٚىٛؿت اٚهاٞت ،أٞا ٚحٌٓيـ جطَل ونَل
ا ٚبيهه وئوحيُاء ؿ٤ً اٚـائ٤ ٤ٞ ْيٟحه" ـً  .02ضاظبه َيه بًيت اٟٚعاَكت نٛى ظٓىّ اٚـائ٤ احلاشن، أو جٟهي

نٛى أٞىاٙ اٟٚـ٤ً ،اشام اٟٚشلم ٚٛـائ٤ اٚٛصىء ئٌٚها  واحلصن بهقا اٟٚهىن وويٛت ٤ٞ ووائٜ اٚح٣ُيق اجلربي   
ًٚلع اٟٚعاَكت نٛى ظٓىْه ٍَ ظاٚت نـٝ ْياٝ اٟٚـ٤ً باٚح٣ُيق اٚلغائٍ، وٚٓـ ؼطظ ْا٢ى١ اٚح٣ُيق 

 ٠  ٣ٞه وهى اٚباب اٚلابو ٣ٞه. ٩١٩٢ٚهاٝ  ٤٤اٚهلاٍْ ْك
ً

 ٚٛعصن باًبا ٞىحٓال

ني أوٚهٟا اٚـائ٤ احلاشن وذا٢ٌهٟا اٟٚـ٤ً اٟٚعصىم  أ٢ه ج٣شأ ن٣ـ اٚح٣ُيق أواًوا واجلـًل باٚقٖل    كابؿت بني ؾَل
نٛيه . وَيٟا يحهٛٔ باٚؿٍل األوٙ اٚـائ٤ احلاشن يشرتؽ جىَل ضُت اٚـائ٤ ٍَ اٚشؽظ اٚقي يؿاٚب بىغو احلصن 
 يؿٛب احلصن بقاجه أو ٟٞرٛه 

ً
نٛى اٞـىاٙ اٟٚـ٤ً ٟٚا ٚه نٛيه ٤ٞ ؿ٤ً، ويىحىي ا١ ًكى١ اٚشؽظ ؾبيهيا

 ئفا جٓلك ب٣اء نٛى ؾٛب شـؽظ يٌـل ؿائ٤ 00ٓا٢ى٢ٍ ، أو ا١ ًكى١ شؽًطا انحباكياٚ
ً

. وبقٚ٘ ٢صـ أ١ احلصن ًكى١ باؾال
ا ئال بهـ ضـوك ْلاك احلصن ظىت وٚى اٖحىب هـقه اٚـطُت ؼالٙ اشلاءاث اٚح٣ُيق،  وٚهقه اٟٚىأٚت 

ً
أو ٠ٚ يطبغ ؿائ٣
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فاجه ، أل٢ه ْـ يحهلع ٟٚناحٟت اٚـائ٤ االوٙ، وٚقٚ٘ ًهٟه أهٟيحها با٣ٚىبت ألي ؿائ٤ آؼل ًعصـن نٛـى اٟٚاٙ 
 ئبؿـاٙ اشـلاءاث احلصن اٚىاْو ب٣اء نٛى ؾٛب اٚـائ٤ االوٙ، أل٢ه بابؿاٚها ًؽٛظ ٚٛعـاشن اٚرـا٢ٍ اٟٚاٙ اٟٚعصىم كٛه.

االؿاكة ،  أٞا با٣ٚىبت ٚؤلهٛيت اٚالٝم جىاَلها ٍَ ؾاٚب احلصن هى احلطىٙ نٛى احلٔ، َأ٢ه ًكى١ ٤ٞ انٟاٙ     
، ٚقٚ٘ يٍُٗ ا١ جحىاَل ٍَ ؾاٚب احلصن، افا كا١ هى اٚـائ٤، اهٛيت اؿاكة اٞىاٚه  وٚيي ٤ٞ انٟاٙ اٚحطٍل
كاٚٓاضل اٟٚأفو١ باٚحصاكة، أٞا افا كا١ ؾاٚب اٚح٣ُيق هى اٟٚـ٤ً، َال بـ ٤ٞ أ١ جحىاَل َيه اهٛيت اٚحطٍل ، أي 

 .03اكٟاٙ اٚرا٣ٞت نشلة ٤ٞ اٚهٟل

ٍَ اٟٚـ٤ً اٟٚعصىم نٛى ٞاٚه ، أ١ جعٓٔ َيه ضُت اٟٚـًى٢يت  ، يري أ١ ه٣اٚ٘ ظاالث ال ًصىم  ٍَ ظني يشرتؽ   
 ٌَها اٚح٣ُيق نٛى شؽظ وأ١ جعٓٓخ َيه ضُت اٟٚـًى٢يت ٣ٞها ٞا يٍٛ :

ظاٚت كى١ ٞاٙ اٟٚـ٤ً هى ٤ٞ االٞىاٙ ا٣ٟٟٚىم ظصنها بٟىشب اٚٓا٢ى١، كأٞىاٙ اٚـوٚت واٚٓؿام االشرتاٍٖ  -٩
ا ضعًٌعا ويريهـا ٤ٞ االٞىاٙواالٞىاٙ 

ً
 .00واالنيا١ اٟٚىْىَت وُْ

ظاٚت نـٝ شىام احلصن نٛى اٞىاٙ اٚـوٙ االش٣بٌـت واٟٟٚرٛـني اٚـبٛىٞاوـٌني االشا٢ب بىبب ٞا ٚٛـوٙ االش٣بيت  -٠
وٟٞرٌٛها اٚـبٛىٞاوني ٤ٞ ظطا٢ت ٞٓلكة ٚهـ٠ بٟٓحػى اٚٓا٢ى١ اٚـوٍٚ اٚهاٝ، وال جشرتؽ ٍَ اٟٚؿٛىب 

غـه اهٛيت ٞهي٣ت، ظيز ًصـىم اٚح٣ٌُـق غــ ٢اْظ االهٛيت أو نـيٟها، و٤ٗٚ يٛٝن ٚطعت االشلاءاث ٍَ  اٚح٣ُيق
 .09هقه احلاالث ا١ جىشه االوكاّ اٟٚحهٛٓت باٚح٣ُيق اٚى ٤ٞ يٟرٛه

واجلـًل باٚقٖل أ١ اٚح٣ُيق ال ًصلي نٛى اٟٚـ٤ً َعىب ، بٜ أ١ ه٣ـإ ظاالث ًصىم ٌَها اٚح٣ُيق نٛى يري اٟٚـ٤ً 
 ٣ٞها ٞايأجٍ

 حلٔ اٚححبو اٟٚٓلك ٚٛــائ٤ اٟٚـلته٤، َـأ١ اٚح٣ُيق ًصلي غـ احلائن اٚقي  -2
ً

ٍَ ظاٚت اٚح٣ُيق نٛى اٚهٓاك انٟاال
 ظىب اٟٚاؿة )ا٢حٓٛخ ئٚيه ٞٛٗيت فٚ٘ اٚهٓاك اٟٚلهى١ 

ً
 ٞـ٢ٍ( . ٩٠٢١ٞو أ٢ـه ٚيي ٞـي٣ا

٤ً وـىاه ) اٟٚاؿة -٠ ، وهقا احلك٠ ال يٓحطل نٛى ٩٠٢٢ٍَ ظاٚت اٚح٣ُيق غـ اٌُٜٚٗ اٚهيين اٚقي ًـله٤ نٓـاكه بــ
 غـ اٌُٜٚٗ اٚقي ًله٤ ٣ٞٓىٚه،

ً
٢صـ ا١ وٚقا  ظاٚت اٚح٣ُيق غـ اٌُٚٗـٜ اٚهيين اٚقي ًله٤ نٓاكه، بٜ يىلي أيػا

اٚحٌٟزي اٚهلاْيت فهبخ اٚـى ظٔ اٟٚلته٤ ٍَ اٚح٣ُيق نٛى اٟٚلهى١ وىاء كا١ اٚلاه٤ هى اٟٚـ٤ً، اٝ ٞخكٟت 
، اف ا٢ها ْػخ بأ١ ) ٟٚٛلته٤ بٌو اٟٚلهى١ ئفا ظٜ اشـٜ اٚــ٤ً وال ًصـىم جأؼري ٞهاٞٛت اٟٚنايـة 

ً
 ني٣يا

ً
كا١ ُٖيال

هـه اٚـى اٟٚخكٟت ، و٤ٗٚ ًصىم اشباك اٟٚلته٤ نٛى جٓـي٠ ُٖاٚت بأٞل واٚبٌو وٚى كا١ ٚٛلاه٤ او يٌـله انحـلاع َك
ا ٚٛـ٤ً افا كا١ اٚلاه٤ ْـ 06اٟٚخكٟت( ـً  بأ١ ) ٟٚٛلته٤ ؾٛب بٌو اٟٚلهى١ جىـي

ً
، كٟا ا٢ها ْػخ ٍَ ْلاك ٚها أيػا

 ٚـ٤ً اًٚري(
ً
 .07كه٤ ٞاٚه غٟا٢ا

 ٞعٜ احلصن: اُٚلم اٚرا٢ٍ

حلٓىْـه ظي٣ٟا ًؽاٍ ٤ٞ نـٝ ٞالءة اٟٚـ٤ً أو ٤ٞ اَالوه  األضٜ ا١ ٚكٜ ؿائ٤ ظٔ نٛى ٞاٙ ٞـي٣ه بعصنه ضـيا٢ت  
أو هلبه، ٚقٚ٘ ٖـا١ ٚٛــائ٤ أ١ يٍٛٓ احلصن نٛى كاَت أٞىاٙ اٟٚـ٤ً. وْـ يٓو احلصن نٛى اٟٚٛٗيت اُٟٚلمة ٟٚٛـ٤ً 
، جٛ٘ اٚطىكة اٚيت يىيؿل ٌَهـا ٞاٚ٘ واظـ نٛى شٍء ٞهني، َحبـو اٟٚٛٗيت ٍَ هقه اٚـطىكة ٞٗحٟٛـت 

ث واخلطائظ كى١ جٌٟو اٞىاٙ اٟٚـ٤ً جكى١ ْابٛت ٚٛعصن ٣ٞٓىٚت كا٢خ اٝ نٓاكيـت ، وظحـى االٞىاٙ اٚـىٛؿا
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 بحأٞني او كه٤ او باٞحيام ٚـائ٤ 
ً

اٟٚه٣ىيت ووىاء كا١ ٞاٙ اٟٚـ٤ً بيـه او جعخ يـ شؽظ ذاٚز وٚى كا١ اٟٚاٙ ٞرٓال
 باحلص

ً
ن ؿو١ وىاه، بٜ ا٢ها جػ٤ٟ ٚـه ظـٔ اٚحٓـٝ آؼل، ال١ هقه احلٓـىّ ال جصهٜ اٚـائ٤ اٚقي جهىؿ ٚه ٞؽحطا

 .08نٛى وائل اٚـائ٣ني ٍَ اوحيُاء ؿي٣ه ٤ٞ ذ٤ٟ اٚشٍء ا٣ُٟٚق نٛيه

 ويراك اٚحىاؤٙ َيٟا افا كا١ ه٣إ جلتيب ٞهني يحؿٛب اجبانه ن٣ـ احلصن نٛى اٞىاٙ اٟٚـ٤ً وبيهها؟

حؿٛب ٞلاناة جلتيب ٞهني ٍَ احلصن نٛى ٚؤلشابت نٛى هقا اٚحىاؤٙ يالظل ا١ ْـا٢ى١ اٚح٣ٌُـق اٚهلاٍْ ال ي  
( ٣ٞه ج٣ظ نٛى ا٢ه )افا كا٢خ اٞىاٙ اٟٚـ٤ً ٞحهـؿة ٌَعصن ٣ٞها ٞـا يُٗـٍ ٚىَاء ٤١اٞىاٙ اٟٚـ٤ً أل١ اٟٚـاؿة )

يحؿٛب ٞلاناة جلتيب ٞهني، ئف ا٢ها ال جصزي  ٩١٧٧اٚـ٤ً واٟٚطاكيِ(. اال ا١ ْـا٢ى١ جعـطٌٜ اٚــًى١ احلكىٞيت ٚى٣ت 
اٞىاٙ اٟٚـ٤ً يري ا٣ٟٚٓىٚت اال افا ٠ٚ ج٤ٗ ٚه اٞىاٙ ٣ٞٓىٚت او كا٢ـخ و٣ٗٚهـا ال جٍُٗ ٚٛىَاء باٚـ٤ً، احلصن نٛى 

و٤ٗٚ اٚح٣ُيق نٛى االٞىاٙ يري ا٣ٟٚٓىٚت يهـ ٤ٞ اؼحـطاص ٞـًلياث اٚح٣ُيق ظىت وٚى كا١ اٚـ٤ً ٤ٞ اٚـًى١ 
 .09احلكىٞيت

ا ألٖرث ٤ٞ  
ً
نيت  وْـ ًعـطٜ ا١ يٗـى١ اٚشٍء اٚىاظـ ٟٞٛىك شؽظ بعيز ًكى١ ٚكٜ ٣ٞه٠ احلٔ َـٍ ظـطت ٞك

ا ٤ٞ 
ً

، وؿو١ ا١ ًؽطظ ٚكٜ ٣ٞه٠ شنًءا ٞاؿًيا ُٞلم
ً

شائهت ج٣ىب اٚى اٚشٍء ٍَ ٞجٟىنت كا٣ٚطِ ٞـرال
 ٟٚٛاؿة )  اٚشٍء َحكى١ اٟٚٛٗيت ٍَ هقه

ً
( ٤ٞ اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ اٚهلاٍْ  ٩٢١٩احلاٚت ٞٛٗيت شائهت، َه٣ا وَٓا

ه ضعًٌعا أ٢ه ٚٛشلي٘ ٍَ اٚشٌىم  ا ٚها، جطٍل اٟٚالٕ، ويهحرب جطَل
ً
ا١ يحطٍل بعطحه اٚشائهت بانحبـاكه ٞاٚك

ا ٍَ ظٔ جٌٟو اٚشلكاء ؿو١ ظاشت اٚى ٞىآَحه٠، و٤ٞ ذ٠ ًعٔ ٚـائ٣يه ا١ ي٣ُقوا بـًى٢ه٠ نٛى هقه 
ً

و٢اَق
 نٛى ضـاظبها، وًعٜ اٟٚشرتي ٞعٜ ض

ً
اظب احلطت احلطت، ويٓحطل اٚح٣ُيق نٛى احلطت اٚشائهت َحبام شربا

ا ٞعٛه ٞو وائل اٚشلكاء ، أٞا اٚـائ٤ احلاشن َيىحىٍَ ؿي٣ه ٤ٞ ذ٣ٟها
ً
 . 32ويطبغ شليك

وجصـك اإلشاكة ه٣ا ا١ اٞىاٙ اٟٚـ٤ً ٚيي جٟيهها ْابٛت ٚٛعصن نٌٛها، اف ا١ اٟٚشلم ْـ ٣ٞو احلصن نٛى اٞىاٙ    
ٛى ناجٔ اٟٚـ٤ً ال١ فٚـ٘ ٞىأٚت ْا٢ى٢يت ٞهي٣ـت ٚهــة انحباكاث وال يٓو اذباث وشىؿ ا٣ٚظ اٟٚا٢و ٤ٞ احلصن ن

اٚه٠ٛ بها ٤ٞ شإو١ اٚٓاغٍ، اال ا٢ه جٓو نٛى اٟٚـ٤ً جبهت اذباث كى١ اٟٚاٙ اٟٚؿٛىب ظصنه ٤ٞ االٞىاٙ اٚيت 
٣ٞو اٟٚشلم اٚح٣ُيق نٌٛها ، وا١ ظاالث نـٝ شىام احلصن واكؿة ٍَ اٚٓا٢ى١ نٛى وـبٌٜ احلـطل، َٓــ ظـؿجها 

 ٠٤٩اٚح٣ُيق بىخ نشلة َٓلة، كٟا وكؿث هقه االٞىاٙ ٞو بهؼ االؼحالٍ ٍَ اٟٚاؿة )  ( ٤ٞ ْا٢ى١٠١اٟٚاؿة )
 ( ٤ٞ ْا٢ى١ اٟٚلاَهاث اٟٚـ٢يت .

 ا٢ىام احلصن: اُٚلم اٚراٚز

ي٣ٓى٠ احلصن جبًها ًٚٛايت اٟٚحىؼاة ٣ٞه نٛى ٢ىنني ٞؽحُٛني، يحٟرال١ بـاحلصن االظحياؾٍ واحلصن اٚح٣ُيقي،    
االٞل اٚقي يٓحػٍ جٓىي٠ هقا اُٚلم نٛى َٓلتني و٣ؽطظ االوٙ ٚٛعصن االظحياؾٍ وو٣ح٣اوٙ ٍَ اٚرا٢ٍ 

 احلصن اٚح٣ُيقي.

 : وٛؿت اٚٓاغٍ اٚحٓـًليت ٍَ احلك٠ باحلصن 
ً

 االظحياؾٍأوال

أ١ احلصن االظحياؾٍ هى جـبري وْائٍ ًهـٍ اٚى غـبـ اٚـشٍء اٟٚعصـىم ووغو يـ اٚٓػاء نٛيه و٣ٞو احلصىم    
 ٟٚٛٛٗيت، َافا جلتب االٚزتاٝ ٍَ فٞت شؽظ ٢شأ ظٔ اٚـائ٤ جصاه ٞـي٣ه وا٣ٗٞه 

ً
ا ٢ـاْال

ً
نٛيه ٞـ٤ اٚحـطٍل بـه جـطَل

، وٟٚا ٖـا١ ظٔ اٚـائ٤ ًبـو احلطىٙ نٛيه ن٤ ؾلئ اٚح٣ُيق اجلربي، واف
ً
ا ٠ٚ ي٠ٓ اٟٚـ٤ً بح٣ُيق اٚزتاٞه اؼحياكا
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نـي٠ اُٚائـة افا ٠ٚ يشٟٛه اٚٓا٢ى١ بػٟا١، َا١ اٚقٞت اٟٚاٚيت ٟٚٛـ٤ً أغعخ هٍ اٚػٟا١ اٚهاٝ حلٓىّ 
 حلٓىّ ؿائ٣يه، َا١ هقا اٚػٟا١ ال يكهل 

ً
أذله اال  اٚـائ٣ني، وافا كا١ اٚٓا٢ى١ ْـ انحرب جٌٟو اٞىاٙ اٟٚـ٤ً غٟا٢ا

ن٣ــ اٚشلوم ٍَ اجؽاف ئشلاءاث اٚح٣ُيق نٛى اٞىاٙ اٟٚـ٤ً، ٚقا َا١ ٞـطٛعت اٚــائ٣ني جٓحػٍ اٟٚعاَكت نٛى 
ويشرتؽ إليٓام احلصن ،  32اٞىاٙ اٟٚـ٤ً واالبٓاء نٛى فٞحه اٟٚاٚيت ٌٞٛئـت ٖـٍ جنيــ َلص ئوحيُائه٠ حلٓىْه٠

 االظحياؾٍ جىَل اٚشلوؽ اٚحاٚيت:

و ؾٛب ٤ٞ  -2 ْبٜ اٚـائ٤ جحػ٤ٟ ئيٓام احلصن االظحياؾٍ : فٚ٘ ال١ اٚٓػاء ال ي٣كل ٍَ أٞل اال افا ْـٝ بـه َك
و ئٚيه ، كٟا 33، وًصىم ؾٛب احلصن االظحياؾٍ ْبٜ اْاٞت اٚـنىي أو ب٣ُي نليـػحها ن٣ــ اْاٞحها30ؾٛب َك

احلصن ْبٜ اْاٞت اٚـنىي نٛى ًصىم ؾٛبه اذ٣اء اٚىري ٍَ اٚـنىي او بهـ ضـوك احلك٠ ٌَها ، َافا وْو ؾٛب 
ؾاٚبه ا١ يٓي٠ اٚـنىي ٚحأًيـ ظٓه باحلصن ؼالٙ ذٟا٢يت ٤ٞ جاكيؾ جبٌٌٛ اٟٚـ٤ً او اٚشؽظ اٟٚعصىم جعخ يـه بأٞل 
احلصن االظحياؾٍ ، واال ابؿٜ ب٣اء نٛى ؾٛب اٟٚعصىم جعخ يـه، وافا ٠ٚ ي٠ٓ ؾاٚب احلصن اٚـنىي بحأًيـ ظٓه 

بٌٛ اٟٚعصىم نٛى اٞىاٚه ًبؿٜ احلصن بهـ ٞػٍ ذالذت اشهل ويهحرب كا٢ه ٠ٚ ٍَ اٟٚـة اٟٚقكىكة ، أو ٠ٚ ً
 .30ي٤ٗ

، كأ١ ًكى١ بيـ اٚــائ٤ و٣ـ كوٍٟ -0
ً
ا  39أ١ يىح٣ـ احلصن اٚى ؿٌٜٚ  وىاء كا١ هقا اٚـٌٜٚ ٖحابيا

ً
او ناؿي او اوكاْ

قٚ٘ ، اٝ كا١ هقا اٚـٌٜٚ يري اؼلي جحػ٤ٟ االْلاك باٚٗحابت ، وٚٛٓاغٍ وٛؿت جٓـًليت ٍَ جٓـًل ٞـى ُٖايحها ٚ
 كأ١ جكى١ اٚـنىي ٟٞا يٟٗـ٤ اذباجهـا بشهىؿ ٌَصىم االوح٣اؿ اٚى اٚشهاؿة ٍَ ؾٛب احلصن

ً
 .36ٖحابيا

، وا١ ؾليٓت جهٌني  -3
ً
 افا كا١ ٞهي٣ا

ً
 وٞىحعٔ االؿاء ويري ٞٓيـ بشلؽ، وًكى١ ٞهٛىٞا

ً
ا١ اٚـ٤ً يٗـى١ ٞهٛىٞا

االٚزتاٝ ٢ٜٓ ظٔ نيين او اٚٓياٝ بهٟٜ او االٞح٣ام ن٤ نٟٜ، ووىاء كا١ اٚـ٤ً جؽحِٛ ظىب ٞـا افا ٖـا١ ٞعـٜ 
جهٌي٣ـه باإلشاكة اٚيه او اٚى ٞكا٢ه اخلاص ا١ كا١ ٞىشىًؿا وْخ اٚهٓـ او ببيا١ االوضاٍ ٞزية ٚه ٞو فٖل ٞٓـاكه 

 
ً

 ٟٚٛحهاْـ٤ً ، وئفا ٠ٚ يهني يهـ اٚهٓـ باؾال
ً
 .37ا١ كا١ ٤ٞ اٟٚٓـكاث، ويٍُٗ أ١ ًكى١ ٞهٛىٞا

0- .
ً
 ال جكى١ االٞىاٙ اٟٚؿٛىب ظصنها ٤ٞ االشياء اٚيت ال ًصىم ظصنها ْا٢ى٢ا

ا١ يٓـٝ ؾاٚب احلصن ُٖاٚت كوٟيت او جأٞي٣اث ٢ٓـيت ٞٓـاكها نشلة ٍَ اٟٚائـت ٤ٞ ْيٟت اٚـ٤ً اٟٚؿاٚب به  -9
 ٟٚا يرتتب نٛى احل 

ً
 ْيٟحه ا٣ٚىبت اٟٚقكىكة نٛى االْٜ ٚٛعصن نٛيه غٟا٢ا

ً
صن ٤ٞ غلك افا قهل ا١ او يػو نٓاكا

ؾاٚبـه يٌـل ٞعـٔ، وبا٣ٚىبت ٚٛـوائل اٚلوٟيت وشبه اٚلوٟيت َيٗحٍُ ٣ٞها جههـ اٚـائلة بأؿاء اٚـػلك واٟٚطاكيِ 
  .38افا قهل ا١ احلاشن يري ٞعٔ

وافا جعٓٓخ شلوؽ احلصن االظحياؾٍ ًكى١ ٚٛٓاغٍ وٛؿت جٓـًليت واوهت بشأ١ احلك٠ بايٓانه ، فٚ٘ أ٢ه ال   
ٟٚٛـنٍ )اٚـائ٤( ا١ ًعصن نٛى اٞـىاٙ اٟٚــنى نٛيه )اٟٚـ٤ً ( بىشه ناٝ ْبٜ ا١ ًعطٜ نٛى حك٠ ٍَ  ًصىم 

 ٚٛىَاء بـي٣ه.
ً
 ٞىاشهت اٟٚــنى نٌٛـه، نٛى ا١ جطبغ هقه االٞىاٙ غٟا٢ا

و احلصن افا ْاٝ اٚـائ٤ اٚـنىي ٍَ اٚىْخ اٟٚعـؿ وْلكت اٟٚخكٟت كؿ   كٟا ًكى١ ٚٛٓاغٍ وٛؿت جٓـًليت ٍَ َك
و احلصن اال افا اٖحىب احلك٠ اٚطاؿك بلؿ اٚــنىي ؿكشـت اٚبحـاث ، وٟٚٛعصىم  اٚـنىي، وال ي٣ُق اٚٓـلاك اٚطاؿك بَل
هه او ابؿاٚه ، أٞا افا اذبخ اٟٚـنٍ  نٛيه اٟٚؿاٚبت بحهىيؼ اٚػلك اٚقي حلٓه ٤ٞ جىٌْو احلصن ٍَ ظاٚـه َك

كى١ ٚؿاٚب احلصن ايـام حك٠ اٚحأًيـ اٚى ٞـًليت اٚح٣ُيق ؿنىاه ذبخ ظٓه ٍَ احلصن ، وجٓـػٍ اٟٚخكٟـت بحأًٌــ وً



 

 اٚشٌبا٢ٍ ٞنهل  نٍٛ  كاق٠.ٝ.ؿ 

 نٟاك ٞلاؿ اٚهيىاوي ٝ.
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ا٣ُٟٚق اٚهـٙ جعىٙ احلصن االظحياؾٍ اٚـى ظصن ج٣ُيقي وًبٌٛ اٟٚـ٤ً بٟقٖلة االؼباك باٚح٣ُيق،  ٚٛح٣ُيق، ويٓلك
 
ً
 ج٣ُيقا

ً
 ظصنا

ً
 .39َافا اٞح٣و ن٤ ؿَو اٚـ٤ً ؼـالٙ ٞهٛحها ْلك بٌو اٟٚعصىم كٟا ٚى كا١ ٞعصىما

 : وٛ
ً
 ؿت اٚٓاغٍ اٚحٓـًليت ٍَ احلصن اٚح٣ُيقيذا٢يا

يهـ وويٛت ٚٓهل اٟٚـ٤ً نٛى اٚىَاء، بٟٓحػاها يح٠ اٚح٣ُيق بىاوـؿت اٚىٛؿت اٚهاٞت نٛى اٞىاٙ اٟٚـ٤ً    
ا 

ً
اٚيت ًصزي اٚٓا٢ى١ اٚح٣ُيق نٌٛها ظيز جعصن وجبام وجىـؿ ظٓىّ اٚـائ٤ ٤ٞ اْياٞها، وا١ احلصن اٚح٣ُيقي وَٓ

اٞا ا١ يٓو نٛى االٞىاٙ ا٣ٟٚٓىٚـت، او نٛى ٞا ٟٚٛـ٤ً ٚـى اًٚري، او نٛى اٚلواجب ٚٓا٢ى١ اٚح٣ُيق ، 
 .02واٟٚؽططاث، او نٛى اٚهٓاك

وٚٓـ ؼطظ اٟٚشلم اٚهلاٍْ اُٚطٜ اٚراٚز ٤ٞ اٚباب اٚلابو ٤ٞ ْا٢ى١ اٚح٣ُيق ٚٛكالٝ ن٤ ظصن االٞىاٙ   
 جٌٟو اٟٚطاكيِ (، وظـؿ ٌَها اشلاءاث بيهها ، بأ١٢٢-٧٠ا٣ٟٚٓىٚت ٍَ اٟٚىاؿ )

ً
ه جبـأ بٓياٝ اٚـائ٤ بـَو ٞٓـٞا

ها ٍَ وبٌٜ احلصن واٚبٌو نٛى ا١ جعطٜ ٚه َيٟا بهـ ٤ٞ اٟٚـ٤ً ،  ٚيٓىٝ بهـ فٚ٘ ٣ُٞق 02اٚيت ي٣بًٍ ضَل
، ًكى١ ج٣ُيق ْلاك احلصن بعػىك  00اٚهـٙ أو ٤ٞ ي٣ٌبه ٤ٞ ٞىقٍُ ٞـًليحه بحُيق ْلاك ظصـن اٞـىاٙ اٚـ٤ً ا٣ٟٚٓىٚت

، وشـاهـ٤ًٞؽحاك اٟٚع
ً
 يـو١ َيه ش٣ي االٞىاٙ اٟٚعصىمة وا٢ىانها  ٛت أ١ كا١ ٞىشـىؿا

ً
، وي٣ك٠ ٞعػلا

ـت ؼبري ا١ وشـ غلوكة ٚقٚ٘ وبيا١ اٟٚكا١ اٚقي ظُكخ َيه وٖيُيت ظلاوحها،  وٞٓـاكها وْيٟحهـا بٟهَل
 
ً
ا َهٛيه ا١ وًىْو هى واحلاغلو١ نٛى فٚ٘ اٟٚعػل، ويٓـٞه اٚى ا٣ُٟٚق اٚهـٙ، وافا كا١ اٟٚعصىم شٌئ

ً
ا ذٟي٣

ي٣ٓٛه اٚى اٟٚـًليت وًىؿنه اٚى اٟٚعٜ اخلاص بعُل االٞا٢ـاث واال ٌَعُل ظىب ؾبيهحه وىاء أكا١ فٚ٘ بؽح٠ 
 .03ٞكا١ وشىؿه أو ب٣ٓٛه اٚـى ٞٗـا١ ي٣اوبه، أو بايـانه ٍَ يـ نـٙ او باْاٞت ظاكه نٛيه ٚٓاء اشـلة

ى اًٚري ، وجبـأ ئشلاءاث احلصن بحبٛيًه بٓلاك احلصن ويُه٠ با١ ال و٤ٞ اٟٚالظل أ٢ه ًصىم ٚٛـائ٤ ظصن ٞا ٟٚٛـ٤ً ٚـ  
يى٠ٛ االٞىاٙ اٟٚقكىكة الظـ وا٢ه اٟٚىإوٙ ن٣ها وٚيي ظٔ اٚحـطٍل بهـا اال بٓلاك ٤ٞ ا٣ُٟٚق اٚهـٙ، وٚه ا١ 

جىشه اٚيه ًبـي ٞا يشاء ٤ٞ بيا٢ـاث وانرتاغـاث وًـ٣ك٠، وجبٛيًه ، وافا ٢ٗل اًٚري وشىؿ ٞاٙ ٟٚٛـ٤ً ٚـيه َال 
 ٤ٞ اٚـوٚت ب٣ىبت ال جنيـ نٛى 00ٞىإوٚيت ٞباشلة

ً
 أو اشىكا

ً
. كٟا ًصىم ظصن كاجب وٞؽططاث كٜ ٞـ٤ يحٓاغى كاجبا

دٟي ٞا يحٓاغـاه ٞـ٤ كاجـب وٞؽططاث وبػ٣ٟها ٞؽططاث يالء اٟٚهيشت وظـؿث ْىانـ ْا٢ى١ اٟٚلاَهاث 
 بح٣ٌُـق ْلاك احلصن ن٣ـٞا جبًٛه هقه ا٣ٚىبت ، وًكى١ اٚشؽظ اٟٚىإوٙ ن٤ ضٍل اٚلاجب واٟٚؽط

ً
ا طاث ٞٛٞن

ٞـًليت اٚح٣ُيق باحلصن ونٛيه اشابحها ؼالٙ وبهت اياٝ ن٣ـ ج٣ُيق احلصن اٟٚؿٛىب وٞٓـاك اٚلاجب واٟٚؽططاث 
 .09ونٛيه ا١ ًؽربها بكٜ جبــٙ يؿلأ نٛى وقيُت اٟٚـ٤ً وكاجبه وٞؽططاجه

بٓياٝ ٣ُٞق اٚهـٙ بٟهاٞٛت وغو اٚيـ نٛى اٚهٓاك  وَيٟا يحهٛٔ بعصن اٚهٓاك َأ١ اشلاءاث ظصنه جحٟرٜ  
ا وي٣ك٠ ٞعػًلا يـو١ َيه كٜ ٞا يحهٛٔ باٚهٓاك ٞـ٤ 

ً
اٟٚعصـىم بعـػىك ؾاٚـب اٚح٣ُيق او ٤ٞ ي٣ىب ن٣ه ْا٢ى٢

ٞهٛىٞاث جُطيٛيت ، وٚه االوحها٢ت بكٜ فٚ٘ بؽبري او اٖرث وًىْو اٟٚعػل ا٣ُٟٚـق اٚهــٙ واخلبري وؾاٚب اٚح٣ُيق 
٣ىب ن٣ه ْا٢ى٢ا ، ٚقٚ٘ َا١ بٌو اٚهٓاك بـو١ اشلاء ٞهاٞٛت وغو اٚيـ او بهـ اشلائها بشكٜ ٞؽـاِٚ ًإؿي او ٤ٞ ي

، ونٛى ا٣ُٟٚق اٚهـٙ ا١ يشهل ؿائلة اٚحىصٌٜ اٚهٓاكي بىغو اشاكة احلصن نٛى 06اٚى ابؿاٙ اٟٚنايـة واالظاٚت
 وصٜ اٚهٓاك.
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و احلصن اٚح٣ُيقي ٞىت ٞا وشـث  وجحٟرٜ وٛؿت اٚٓاغٍ ٍَ احلصن اٚح٣ُيقي باٞكا٢يت    اضـاك حك٠ ْػائٍ بَل
ٞؽاُٚت ٚٛٓا٢ى١ او ؼؿأ ٍَ جؿبيٓه او أوباب وٞربكاث ٞٓبىٚت كٟا ٚى ْاٝ اٟٚـ٤ً بحىـيـ اٚـ٤ً ٚـائ٤ أو َيه 
 هقا ٤ٞ ٢اظيت. نيب ٍَ جأويٛه ، أو ئفا كا١ احلك٠ ْـ ضـك نٛى ؼالٍ ْىانـ االؼحطاص

ٞا بحهـًٜ ْلاك ٣ُٞق اٚهـٙ ٍَ ظاٙ ْاٝ اخلط٠ اٟٚـ٤ً بحٌٟزي ْلاك ٣ُٞق و٤ٞ ٢اظيت أؼلي ٚٛٓاغٍ وٛؿت أ 
اٚهـٙ أٞاٝ ٞخكٟت االوحئ٣اٍ، أو ًإيـه أو يٓػٍ بأبؿاٚه ، و٤ٞ االٞرٛت نٛى فٚ٘ ٞا ْػخ به ٞخكٟت 

( ٠ ٚـى اٚحـٌْٔ واٟٚـاوٚت وشـ أ١ اٚؿه٤  بأ٢ه " 0226( ٚهاٝ 027االوحئ٣اٍ ٍَ اٚلضاَت بٓلاك اْٟٚل
 وٚـى نؿِ ا٣ٚكل نٛى اٚٓلاك اٟٟٚزي وشـ أ٢ه يري ضعٌغ اٚحٌٟزي 

ً
ي واْو غ٤ٟ اٟٚـة اٚٓا٢ى٢يت ْلك ْبىٚه شكال

 02/0/0229وٞؽاِٚ ٚٛٓا٢ى١ فٚ٘ أ١ اُٚٗيٛت )و( ْـ ظػلت أٞاٝ ا٣ُٟٚق اٚهـٙ بٟىشب اٟٚعػل اٟٚإكػ ٍَ 
نكنت )ط( ٚٓاء ؾٛب اجلهت ( 22ٞٝ  0/22772وؾٛبخ وغو احلصن اٚح٣ُيقي نٛى اٚهٓاك اٚهائـ ٚها جىٛىٜ )

اٚـائ٣ت االجعاؿ اٚهاٝ ٚٛجٟهياث اُٚالظيت وباٚحاٍٚ َا٢ها أوٓؿخ ظٓها باحلٟايت اٟٚٓلكة ٚـاك اٚى٤ٗ ، ٟٞا 
ًكى١ ٞهه اٚٓلاك اٟٟٚزي اٟٚحػ٤ٟ ئًٚاء اإلشلاءاث اٚح٣ُيقيت بشأ١ ال و٣ـ ٚه ٤ٞ اٚٓا٢ى١ ، ٚقا ْلك ٢ٓػه وئناؿة 

كا١ ؾٛب اٟٚـ٤ً ٍَ اٚهليػت اخلاضت بحٌٟزي اٚٓلاك اٟٚقكىك هى وغو احلصن  اإلغباكة ئٚى ٞلشهها " ، ظيز
ه ٤ٞ اٚحٟى٘ بكى١ اٚـاك هٍ ؿاك و٤ٗ ال ًصىم بيهها ٚكى٢ه ْـ أوٓـ  اٚح٣ُيقي نٛى اٚـاك اٚهائـة ٚه ًعٞل

 .ًليت ن٣ـ جٌٟزيه ٚٛٓلاك ْلك ٢ٓػهظٓه بقٚ٘، ئال أ١ اٚٓاغٍ بىٛؿحه اٚحٓـ

 احلبي ٚٛػٟا١ احلٔ ٍَ: اٟٚؿٛب اٚلابو

احلٔ ٍَ احلبي هى وويٛت ٤ٞ ووائٜ اٚػٟا١ اٚيت جهـٍ ئٚى غٟا١ ج٣ُيق االٚزتاٞاث بشكٜ ناٝ و٣ٞها   
و٢ظ اٟٚشلم اٚهلاٍْ نٛى هقه اٚىويٛت ٤ٞ ووائٜ اٟٚعاَكت نٛى اٚػٟا١ اٚهاٝ ٍَ  ،االٚزتاٝ اٚهٓـي

:( ، وو٣ح٣اوٙ هقا اٟٚىغىم غ٤ٟ اكبو َلوم جبا080,082,082اٟٚىاؿ)
ً
 نا

 ؾبيهت احلٔ ٍَ احلبي ٚٛػٟا١:اُٚلم األوٙ

يُرتع هقا احلٔ وشىؿ شؽطني كٜ ٣ٞهٟا ؿائ٤ وٞـ٤ً ٚآلؼل ، واٚزتاٝ كٜ ٣ٞهٟا ٞرتتب نٛى اآلؼل وٞلتبـ به   
بعيز ًصىم ٚكٜ ٣ٞهٟا أ١ يٟح٣و ن٤ ج٣ُيق اٚزتاٞه ٞا ؿاٝ ٠ٚ يٓـٝ ؿائ٣ه نٛى اٚىَاء باالٚزتاٝ اٚقي يٓو نٛى 

 ٚٛىَاءناجٓه ، أو ٚ
ً
 كاَيا

ً
. ويٓىٝ احلٔ باحلبي نٛى انحباكاث ٤ٞ اٚهـاٚت وظى٤ ا٣ٚيت وا٣ٟٚؿٔ ٠07 يٓـٝ جأٞي٣ا

اٚٓا٢ى٢ٍ ، َٛيي ٤ٞ اٚهـٙ أ١ يٛزٝت شؽظ باٚىَاء بـ٤ً جلتب ٍَ فٞحه ؿو١ ا١ يٛٝن ٤ٞ يؿاٚبه باٚح٣ُيق 
يق اٚزتاٞه ويؿاٚب ؿائ٣ه بٟا جلتب باٚىَاء بٟا نٛيه ٤ٞ ؿ٤ً ٚه ، وٚيي ٤ٞ ظى٤ ا٣ٚيت ا١ يٟح٣و شؽظ ن٤ اٚح٣ُ

ٍَ فٞحه ٤ٞ اٚزتاٝ ٢عىه ، وٚيي ٤ٞ ا٣ٟٚؿٔ اٚٓا٢ى٢ٍ ا١ ًصرب شؽظ نٛى اٚىَاء باٚزتاٞه ٞاؿاٝ اٚـائ٤ ٠ٚ 
 .08يهلع اٚىَاء باٚزتاٝ اكتبـ باٚزتاٝ اٟٚـ٤ً و٢شأ ٣ٞاوبحه

ٕ احلٓىّ اٚهي٣يت ٍَ ٞٓىٞاجها أٞا ٤ٞ ظيز ؾبيهحه ٍَ اٚٓا٢ى١ اٚهلاٍْ َهى ٚيي بعٔ نيين أل٢ه ال يشاك    
االواويت، َهى ال ي٣ؿىي نٛى ظٔ اٚحٓـٝ ونٛى ظٔ اٚححبو اٚٛق٤ً يحٟحو بها اضعاب احلٓىّ اٚهي٣يت اٚحبهيت 
أل٢ه ال ًؽىٙ اٚـائ٤ ظٔ اٞحيام نٛى ٞا ظبي ، وال١ احلابي يُٓـ ظٓه ٍَ احلبي ئفا جؽٛى ن٤ ظيامة اٚهني 

ءاث اٚشهل اٚيت جؽػو ٚها ٖرري ٤ٞ احلٓىّ اٚهي٣يت ، أل١ اٚٓا٢ى١ ٠ٚ يُلع اٟٚعبىوت ، كٟا أ٢ه ال ًؽػو إلشلا
 باٚشٍء اٟٚعبىه ، واحلٔ 

ً
اشلاءاث ٚشهل ظٔ احلابي وهى ٚيي بعٔ شؽطٍ يرتتب ٍَ فٞت اٟٚـ٤ً ٞحهٛٓا
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 بهـٝ اٚح٣ُيق ًؽىٙ اٚـائ٤ ظٔ االٞح٣ام ن٤ اٚىَاء بٟا نٛيه ٤ٞ ؿ٤ً ظىت يىح
ً
ىٍَ ؿي٣ا أ٢ه ال يهـو ا١ ًكى١ ؿَها

ني وجعٓٔ اٚرتابـ بني اٚـي٣ني  .09ٚه جلتب ٍَ فٞحه ٞىت جىاَلت ضُحا اٚـائ٤ واٟٚـ٤ً ٍَ كٜ ٤ٞ اٚؿَل

 ؼطائظ احلٔ ٍَ احلبي ٚٛػٟا١: اُٚلم اٚرا٢ٍ

 يحٟزي احلٔ ٍَ احلبي باخلطائظ االجيت :

:
ً

ح٣ُيق اٚزتاٞه ، أو باورتؿاؿ نني أ٢ه ؿَو يربخ ٟٚٛـ٤ً ن٣ـ جىاَل شلوؽ ٞهي٣ت َيـَو به ٞؿاٚبت اٚـائ٤ ٚه ب أوال
و به ؿنىي اضٛيت.  ٍَ ظيامته ، وًؽىٙ ضاظبه االٞح٣ام ن٤ اٚىَاء َعىب وٚقٚ٘ ال يحطىك أ١ جَل

:
ً
أ٢ه ظٔ ال يٓبٜ اٚحصنئت َاحلابي أ١ ًعبي كٜ اٚشٍء ٍَ يـه ظىت يىحىٍَ ظٓه كٛه ، وال يٛٝن بحىٛي٠  ذا٢يا

 .92اوحىَاه شنء ٤ٞ اٚشٍء اٟٚعبىه كٟٓابٜ ٚٛصنء اٚقي

:
ً
أ٢ه ظٔ ي٣بًٍ أ١ يحعاشى ضاظبه اٚحهىِ ٍَ اوحهٟاٚه ، َافا كا١ اٚشٍء اٟٚعبىه ٖبري اٚٓيٟت  ذاٚرا

 ٚٛعطىٙ نٛى ظٓه وؾاٚبه 
ً
با٣ٚىبت ئٚى اٚـ٤ً اٚقي ظبي ٤ٞ اشٛه وكا١ باٞكا٢ه االٖحُاء بعبي شنء ٣ٞه غٟا٢ا
فا كا١ اٚشٍء يٓبٜ اٚحصنئت ٞاٚ٘ اٚهني بقٚ٘ َأبى ، اشرب نٛى جىٛي٠ ٞا ًنيـ نٛى اٚٓـك اٚقي يػ٤ٟ ظٓه ئ

 .92ؿو١ جِٛ يطٌبه وؿو١ غلك يٛعٔ باحلابي

و٤ٗٚ ٚيي ه٣إ ٞا ي٣ٟو ٤ٞ أ١ ًخك٠ اٚٓاغٍ بحىٛي٠ اٚشٍء كٛه ئفا كا١ اٚباٍْ ٤ٞ ظٓه و٠ٚ يىحىَه وهى   
 يٟرٜ اجلنء ٤ٞ االٚزتاٝ اٚقي ٠ٚ ي٣ُقه اٟٚـ٤ً ٌْٜٛ األهٟيت با٣ٚىبت ٚباٍْ االٚزتاٝ . 

 شلوؽ ٢شىء احلٔ ٍَ احلبي:اُٚلم اٚراٚز

( ٤ٞ اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ اٚهلاٍْ يحبني أ١ احلٔ ٍَ احلبي ي٣شأ  ٤ٞ082،082،080 ؼالٙ اوحٓلاء ٢طىص اٟٚىاؿ )
ن٣ـ جىاَل ذالذت شلوؽ ، أوٚها ذبىث ظٔ ٚٛعابي ٞىحعٔ االؿاء ٍَ فٞت ٞـي٣ه ، وذا٢ٌها وشىؿ اٚزتاٝ ٍَ فٞت 

باؽ بني ظٔ احلابي وبني اٚزتاٞه باإلؿاء. ونٛيه و٣ح٣اوٙ هقه اٚشلوؽ احلابي باؿاء شٍء ، وذاٚرها ْياٝ اكت
 كٟا يٍٛ :

ذبىث ظٔ ٚٛعابي ٍَ فٞت ٞـي٣ه جحىاَل َيه اوضاٍ ٞهي٣ت يشرتؽ ٍَ اٚـ٤ً اٚقي يربخ  اٚشلؽ االوٙ :
 حليامة اٚشٍء و٠ٚ يح٠ ج٣ُي

ً
 أو ٞهاضلا

ً
 ٞىحعٔ اإلؿاء جاٚيا

ً
 ٞعٓٓا

ً
 ٞـ٢يا

ً
 قه.ٚٛعابي أ١ ًكى١ ؿي٣ا

 اٚشلؽ اٚرا٢ٍ : وشىؿ اٚزتاٝ نٛى احلابي باؿاء شٍء ٟٞا يهين اٚحٓابٜ بني ؿي٣ني

البـ ٚٓياٝ احلٔ ٍَ احلبي ٤ٞ وشىؿ ٞعٜ ًلؿ نٛيه احلٔ ، ويٛزٝت احلابي باؿائه ٚحهٛٔ ظٔ اٟٚـ٤ً به ، وًكى١    
٤ باؿائه، َٓـ يحهٛٔ بهني ٍَ يـ احلابي أو ٍَ فٞحه، أٞا ٞعٜ احلٔ ٍَ احلبي وهى اٚـ٤ً اٚقي يٛزٝت اٚـائ

، واًٚاٚب ا١ ًلؿ احلٔ ٍَ احلبي نٛى شٍء ٞاؿي ًكى١ ٍَ يـ 
ً

 أو ٣ٞٓىال
ً
ٞهي٣ه باٚقاث وىاء كا٢خ نٓاكا

اٚـائ٤ ٖهني ًبيهها ٞاٚكها ويٛزٝت بحىٛيٟها، ئال أ١ ٚه ايٓاٍ ج٣ُيق اٚزتاٞه باٚحىٛي٠ ظىت يىحىٍَ ذ٣ٟها ، 
ووائل اٟٚرٛياث كأ١ ًعبي اٟٚشرتي اٚر٤ٟ ٍَ يـه ظىت يحى٠ٛ اٟٚاٙ وْـ يحهٛٔ بشٍء ٞهني با٣ٚىم كا٣ٚٓىؿ 
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 ن٤ نٟٜ كأ١ ًىِْ ٤ٞ جههـ بهـٝ ٣ٞو شاكه ٤ٞ 
ً
 ،وْـ ًكى١ اٟٚعٜ اٞح٣انا

ً
اٟٚبٌو ، وْـ ًكى١ ٞعٜ اٚـ٤ً نٟال

 .90اٟٚلوك ٍَ اكغه ج٣ُيق اٚزتاٞه َي٣ٟو اجلاك ٤ٞ اٟٚلوك ظىت يىحىٍَ ٞا جٓلك ٚه ٤ٞ جهىيؼ ناؿٙ

 ا١ جعبي اٟٚليؼ ظىت يىحىٍَ اشىكه ، وافا وال   
ً

 يحطىك أ١ ًلؿ احلبي نٛى االشؽاص َال ًصىم ٟٚىحشُى ٞرال
 كا١ ٞعٛه َال نربه ٚٓياٞه بٟطـك اٚـ٤ً ٖقٚ٘ َٓـ ي٣شأ اٚـ٤ً ن٤ نٓـ 

ً
كا١ احلٔ ٍَ احلبي ًلؿ نٛى كٜ ؿ٤ً أيا

اٚشٍء ب٣ُىه ، وأ٢ٟا ًعىمه نـٙ يحُٔ نٛيه وْـ ي٣شأ ن٤ ٞطاؿك االٚزتاٝ االؼلي، وًعىم أ١ ال ًعىم احلابي 
 احلابي واٟٚاٚ٘ ويشرتؽ ٍَ احلائن ٚٛشٍء ٍٖ يربخ ٚه احلٔ ٍَ ظبىه أكبهت شلوؽ:

 أ١ ال  جكى١ ظيامته ٚٛشٍء ٞصلؿ ظُل ٞاؿي جُحػيه واشباث وقيُحه .  -2

 أ١ يكٜ اٚشٍء ٍَ ظيامته َافا ؼلس ٤ٞ يـه باكاؿجه جهقك نٛيه اورتؿاؿه وظبىه.  -0

 باؿائه ٟٚـي٣ه ال١ جهٛٔ ظٔ اٟٚـ٤ً باٚشٍء شلؽ ٣ٚشىء احلٔ ٍَ احلبي.  -3
ً
ا  أ١ ًكى١ ٞٛزٞت

 أ١ ًكى١ اٚشٍء ْـ وضٜ ئٚى يـه ن٤ ؾّل ٞشلوم .  -0

 اٚشلؽ اٚراٚز: ْياٝ االكتباؽ بني ظٔ احلابي وبني اٚزتاٞه باإلؿاء

ٝ باؿائه ٟٚـي٣ه ، وا٢ٟا ي٣بًٍ أ١ ال يٍُٗ ٚٓياٝ احلٔ ٍَ احلبي وشىؿ ؿ٤ً ٍَ يـ اٚـائ٤ أو ٍَ فٞحه يٛزت   
، وًلي اُٚٓه اٚهلاٍْ ا١ نباكة )٢شأ بىبب اٚزتاٝ اٟٚـ٤ً( اٚيت جىظٍ با١ احلٔ 93يحعٓٔ االكتباؽ بني اٚـي٣ني

ت ٚٛصا٢بني نباكة ٠ٚ ًىَٔ اٟٚشلم اٚهلاٍْ ٍَ ضيايحها وجؽاِٚ ٍَ  ٍَ احلبي ْاضل نٛى اٚهٓىؿ اٟٚٛٞن
ا٢ه ٠ٚ يٓطـ بهقه اٚهباكة يري أ١ االٚزتاٝ اٚقي ٠ٚ ًىٍ اٚـائ٤ به ٢شأ ب٣ٟاوبت ٞه٣اها ٞا ْطـه اٟٚشلم واحلٔ 

 ٚه 
ً
 ٚٛعٔ ٍَ احلبي ، وأ٢ٟا يهـ جؿبيٓا

ً
اٚزتاٝ اٟٚـ٤ً واكتبـ به وٚقٚ٘ ال ًكى١ اٚـَو بهـٝ ج٣ُيق اٚهٓـ ٞلاؿَا

 .90ًلؿ ٍَ اٚهٓىؿ اٚحباؿٚيت اٚكاٞٛت

 ظٔ احلبي ٚٛػٟا١  وٛؿت اٚٓاغٍ اٚحٓـًليت ٍَ: اُٚلم اٚلابو

و ؿنىي ٤ٞ ْبٜ اٟٚـنٍ اٟٚـ٤ً جحػ٤ٟ      جرتتب ٍَ ظٔ احلبي ٚٛػٟا١ وٛؿت جٓـًليت ٚٛٓػاء ٍَ ظاٙ َك
اٞح٣ام اٚـائ٤ ن٤ جىٛي٠ اٚهني ، َه٣ا ْـ يٓػٍ باوحٟلاك ظٔ احلبي ظىت يىحىٍَ اٚـائ٤ كاٜٞ ظٓه ؿو١ 

ح٣ام ن٤ اٚلؿ أ١ اذل احلبي يٓحطل نٛى احليامة احلاشت اٚى حك٠ أو انقاك. ويالظل نٛى ظٔ احلابي ٍَ االٞ
 ٤ٞ احلابي ن٤ ظٓه ، 

ً
اٟٚاؿيت ٚٛهني ؿو١ ا١ جحأذل ٞٛٗيحها ، ٞا٠ٚ يح٣امٙ احلابي أٞاٝ اٚٓػاء َه٣ا يهـ فٚ٘ ٢نوال

أٞا افا اورتؿها اٟٚـ٤ً ن٣ىة او ؼٛىت انحرب فٚ٘ انحـاء نٛى احلٔ ٍَ احلبي وشام ٚٛعابي ٞؿاٚبت اٟٚـ٤ً 
 . 99ٙ ذالذني ًىٞا ٤ٞ وْخ نٟٛت بؽلوس اٚهني ٤ٞ يـه وْبٜ ا٢ٓػاء و٣ت ٤ٞ وْخ ؼلوشهابلؿها ؼال

كٟا ًكى١ ٟٚٛخكٟت وٛؿت جٓـًليت بشأ١ احلك٠ بًٛت وذٟلاث اٚشٍء اٟٚعبىه فٚ٘ أ١ ظٔ احلابي يٓحطل نٛى   
اوحهٟاٚها ، وًبٓى ظبىها َٓـ ، أٞا ٞٛٗيت اًٚٛت واٚرٟلاث َحإٙ ئٚى ٞاٚ٘ اٚهني اٚقي ال ًعٝل ئال ٤ٞ ظٔ 

 .96ٟٚٛاٚ٘ ظٔ اٚحطٍل ٌَها وجـؼٜ ٍَ اٚػٟا١ اٚهاٝ ٚٛـائ٣ني بشلؽ ا١ ال ًؽٜ اٚح٣ُيق نٌٛها بعٓه ٍَ احلبي
كٟا ٟٚٛخكٟت وٛؿت ٍَ جٓـًل ْيٟت ا٣ُٚٓاث واٟٚطلوَاث اٚيت بقٚها اخلِٛ اخلاص ًٚلع اٟٚعاَكت نٛى 

 .97ْيٟحها ٞٛٗيت اٚهني اٟٚعبىوت أو جٛ٘ ا٣ُٚٓاث اٚيت ماؿث ٤ٞ
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 حلطىٙ احلابي نٛى ظٔ جلتب ٚه ٍَ فٞت ٞاٚ٘ اٚشٍء اٟٚعبىه أو ٍَ   
ً
ٟٚا كا١ احلٔ ٍَ احلبي شلم غٟا٢ا

فٞت ٤ٞ ٚه احلٔ ٍَ اورتؿاؿ اٚهني اٟٚعبىوت افا ٠ٚ ي٤ٗ ٞاٚكا ٚها َهى اف١ ظٔ جابو ٚالٚزتاٝ اٟٚػٟى١ به 
ٔ احلابي باٚىَاء أو بٟا يهاؿٙ اٚىَاء ،وْـ وي٣ٓػٍ جبها ال٢ٓػاء ظٔ احلابي ٍَ فٞت اٟٚـ٤ً وي٣ٓػٍ ظ 

 .98ي٣ٓػٍ ؿو١ وَاء كا٢ٓػائه باإلبلاء او باوحعاٚت اٚح٣ُيق

وًكى١ ٚٛٓاغٍ وٛؿت جٓـًليت بشأ١ ا٢هاء ظٔ ظبي اٚهني ٚٛـائ٤ ٤ٞ نـٞه ٍَ ظاٙ ْاٝ اٟٚـ٤ً بحٓـي٠   
 

ً
 كاَيا ٚٛىَاء بٟا ٍَ فٞحه ٤ٞ ؿ٤ً ، وىاء كا١ اٚحأٞني شؽطيا

ً
 كاٚله٤ ، أي يحىٚى جأٞي٣ا

ً
كاُٚٗاٚت أو ني٣ا

اٚٓاغٍ ه٣ا جٓـًل ُٖايت ٞا ْـٞه اٚـائ٤ ٚحأٞني ظٔ احلابي ئفا ٠ٚ يٓح٣و االؼري بُٗايحه إل١ جٓليل ُٖايت اٚحأٞني 
 .99يهـ ٞىأٚت وْائو جؽػو ٚحٓـًل اٚٓاغٍ ن٣ـ اخلالٍ

اؼالٚه باٚزتاٞه باٟٚعاَكت نٛى وٖقٚ٘ ًكى١ ٚٛٓاغٍ وٛؿت ٍَ ا٢هاء ظٔ ظبي اٚهني ٚٛـائ٤ ٖقٚ٘ ٍَ ظاٙ 
اٚشٍء أو بهـٝ جٓـي٠ ظىاب ن٤ يٛحه فٚ٘ ال١ احلابي يٛزٝت باٟٚعاَكت نٛى اٚشٍء ٞعاَكت اٚلشٜ 
اٟٚهحاؿ أل٢ه اٚزتاٝ ببقٙ ن٣ايت ، َا١ ْطل ٍَ فٚ٘ َا٢ه ًكى١ ْـ اؼٜ باٚزتاٞه ، ون٣ـئق ًصىم ٟٚٛاٚ٘ ا١ ًعطٜ 

، وٖقٚ٘ احلاٙ ٍَ ظاٚت هالٕ اٚهني اٟٚعبىوت  62ىبب جٓطريهنٛى حك٠ ْػائٍ ًٚلع اوٓاؽ ظٔ احلابي ب
 ن٤ جهىيؼ اٟٚاٚ٘ ن٣ها

ً
 .      62بىبب احلابي اٚـائ٤، ون٣ـئق ًكى١ ٞىإوال

 اخلاجٟت 

 : ا٣ٚحائض
ً

 أوال

يحٟحو اٚٓاغٍ بىٛؿت جٓـًليت ٍَ احلك٠ باحلصل ج٣بين نٛى ٞا يحٟحو به ٤ٞ ظٔ ٍَ جٓـًل ٞا افا كا٢خ  -1
يىح٣ـ ئٌٚها ؾٛب احلصل ٞهٓىٚت جربكه ، وافا ضـك احلك٠ بعصل اٟٚـ٤ً وشب شهله ال١ االوباب اٚيت 

احلك٠ يهـ ظصت نٛى اٚكاَت ، واٖحُى اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ اٚهلاٍْ إلشهاك حك٠ احلصل بٓياٝ كاجب 
 اٟٚخكٟت بحىصٌٜ احلك٠ بؿلئ اٚٓيـ ٍَ اٚىصٜ اٚهاٝ اٟٚهـ ٍَ اٟٚخكٟت ٚٓيـ اشهاك االَاله.

أ٢ه يرتتب نٛى احلك٠ باحلصل أ١ ًعٜ كٜ ٞا ٍَ فٞت اٟٚـ٤ً ٤ٞ ؿًى١ ٞإشٛت وًؽط٠ ٤ٞ هقه  جبني ٣ٚا  -2
اٚـًى١ ٞٓـاك اُٚائـة االجُاْيت او اٚٓا٢ى٢يت ن٤ اٟٚـة اٚيت وٓؿخ بىٓىؽ االشٜ ، وٚٛٓاغٍ وٛؿت 

 جٓـًليت ٍَ ا١ ًبٍٓ اٟٚـ٤ً  نٛى االشٜ او ا١ يٟـه با٣ٚىبت اٚى اٚـ٤ً اٟٚإشٜ او ا١ ي٣ٟغ 
ً

اشال
 با٣ٚىبت اٚى اٚـ٤ً احلاٙ.

ا١ شؽظ ٤ٞ ًٞاؿكة ئْٛي٠  -3 ٣ٞو اٟٚـ٤ً ٤ٞ اٚىُل يهـ ئشلاٌء وْيت, ُيطـكه ٣ُٞق اٚهـٙ يحٟرٜ بعٞل
وٚٛٓاغٍ وٛؿت جٓـًليت ٍَ بيا١  اٚـوٚت اٚطاؿك ٌَها اإلشلاء، كىويٛت إلشباكه نٛى ج٣ُيق اٚزتاٞاجه؛

 نٛى االوباب واٟٚربكاث اٟٚٓـٞت ٍَ نليػت اٚـنىي ضعت اٚٓلاك اخلاص ب٣ٟو اٟٚـ٤ً ٤ٞ اٚىُل 
ً
ب٣اءا

 ٍَ ْلاك ٣ُٞق اٚهـٙ ٚـى ٞخكٟت اوحئ٣اٍ ا٣ٟٚؿٓت ؼالٙ 
ً
ٍَ ظاٙ ْاٝ اخلط٠ اٟٚـ٤ً باٚؿه٤ جٌٟزيا

 ٍَ ْلاك ا٣ُٟٚق كٟا  وبهت اياٝ، بهليػت يٓـٞها اٚى اٟٚخكٟت اٟٚؽحطت باٚؿه٤ .
ً
ا١ اٚؿه٤ جٌٟزيا

 ٚح٣ُيق، ٞا ٠ٚ جٓلك اٟٚخكٟت اٟٚٓـٝ اٌٚها اٚؿه٤ ؼالٍ فٚ٘.اٚهـٙ، ال ًىِْ اشلاءاث ا
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و احلصن افا ْاٝ اٚـائ٤ اٚـنىي ٍَ اٚىْخ وشـ٢ا ٤ٞ ؼالٙ اٚبعز أ٢ه  -4 ٚٛٓاغٍ وٛؿت جٓـًليت ٍَ َك
و احلصن اال افا اٖحىب احلك٠ اٚطاؿك بلؿ  اٟٚعـؿ وْلكت اٟٚخكٟت كؿ اٚـنىي، وال ي٣ُق اٚٓـلاك اٚطاؿك بَل

اٚبحـاث ، وٟٚٛعصىم نٛيه اٟٚؿاٚبت بحهىيؼ اٚػلك اٚقي حلٓه ٤ٞ جىٌْو احلصن ٍَ ظاٚـه  اٚــنىي ؿكشـت
هه او ابؿاٚه.  َك

و احلصن -5 أجػغ ٣ٚا أ١ وٛؿت اٚٓاغٍ ٍَ احلصن اٚح٣ُيقي جحٟرٜ باٞكا٢يت اضـاك حك٠ ْػائٍ بَل
ٞؽاُٚت ائ٤ أو َيه اٚح٣ُيقي ٞىت ٞا وشـث أوباب وٞربكاث ٞٓبىٚت كٟا ٚى ْاٝ اٟٚـ٤ً بحىـيـ اٚـ٤ً ٚـ

ٚٛٓا٢ى١ او ؼؿأ ٍَ جؿبيٓه او نيب ٍَ جأويٛه ، أو ئفا كا١ احلك٠ ْـ ضـك نٛى ؼالٍ ْىانـ 
 هقا ٤ٞ ٢اظيت. االؼحطاص

ًكى١ ٚٛٓاغٍ وٛؿت جٓـًليت بشأ١ ا٢هاء ظٔ ظبي اٚهني ٚٛـائ٤ ٤ٞ نـٞه ٍَ ظاٙ ْاٝ اٟٚـ٤ً  -6
 كاَيا ٚٛىَاء بٟا ٍَ فٞحه ٤ٞ ؿ٤ً ، 

ً
 كاٚله٤ ، بحٓـي٠ جأٞي٣ا

ً
 كاُٚٗاٚت أو ني٣ا

ً
وىاء كا١ اٚحأٞني شؽطيا

أي يحىٚى اٚٓاغٍ ه٣ا جٓـًل ُٖايت ٞا ْـٞه اٚـائ٤ ٚحأٞني ظٔ احلابي ئفا ٠ٚ يٓح٣و االؼري بُٗايحه إل١ 
 جٓليل ُٖايت اٚحأٞني يهـ ٞىأٚت وْائو جؽػو ٚحٓـًل اٚٓاغٍ ن٣ـ اخلالٍ.

 : اٚحىضياث 
ً
 ذا٢يا

ٍ ج٣كي٠ ٞىغىم ا٣ٟٚو ٤ٞ اٚىُل بشكٜ ٞىحٜٓ ٍَ اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ ٢ٓرتط نٛى اٟٚشلم اٚهلاْ -2
 وبيا١ ٞـى وٛؿت اٚٓاغٍ ٌَها بشكٜ ضليغ.

حه ن٤ ْانـة  -0 جهـًٜ ا٣ٚطىص اٟٚحهٛٓت بعٔ احلبي ٚٛػٟا١ وبيا١ ؾبيهحه بشكٜ ضليغ بعيز يح٠ جُْل
 اٚـَو بهـٝ اٚح٣ُيق .

جٓرتط نٛى اٟٚشلم اٚهلاٍْ بيا١ وٛؿت اٚٓاغٍ ب٣ظ ضليغ ن٣ـ ا٢هاء حلٔ ظبي اٚهني ٚٛـائ٤ ٍَ  -3
ظاٚت االؼالٙ باالٚزتاٝ بااٞعاَكت نٛى اٚشٍ اٟٚعبىوىجٓـًل احلـ االنٛى ٚٛحهىيؼ ٍَ ظاٙ هالٕ 

 اٚهني بيـ اٚـائ٤ . 

 اٚهىاٞش

                                                           
اؤه غيام ٞاٚه  072َٓـ ٢طخ اٟٚاؿة  (1) ٤ٞ اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ اٚهلاٍْ نٛى أ١ ) اٟٚـ٤ً اُٟٚٛي ًكى١ ؿي٣ه اٟٚىحعٔ االؿاء اميـ ٤ٞ ٞاٚه افا ؼاٍ يٞل

ْلاكه بـ٤ً أو ؼاَىا ا١ ًؽُيه أو ا١ ًصهٛه باو٠ يريه وكا١ ؼىَه٠ ٞب٣يا نٛى اوباب ٞهٓىٚت وكاشهىا اٟٚخكٟت ٍَ ظصله ن٤ اٚحطٍل ٍَ ٞاٚه وا
 ألؼل ظصلته اٟٚخكٟت (.

 .03،ص0226 ، االو٣ٗـكيت ، احلـيز اجلاٞهٍ اٟٚٗحب ،  اٚرا٢يت اٚؿبهت  ا٢ىك ؾٛبت، اٟٚؿىٙ ٍَ شلط اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ ، اجلنء اٚلابو واخلاٞي، (2)
 .90،ص0227 ، ؿ. أي٤ٟ وهـ وٛي٠، احكاٝ االٚزتاٝ ،ؿكاوت ٞٓاكنت ، ؿاك احلاَل ٣ٛٚشل واٚحىميو، شـة (3)

اؤه غيام  072َٓـ ٢طخ اٟٚاؿة  9 ٤ٞ اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ اٚهلاٍْ نٛى أ١ ) اٟٚـ٤ً اُٟٚٛي ًكى١ ؿي٣ه اٟٚىحعٔ االؿاء اميـ ٤ٞ ٞاٚه افا ؼاٍ يٞل
ه ٞاٚه أو ؼاَىا ا١ ًؽُيه أو ا١ ًصهٛه باو٠ يريه وكا١ ؼىَه٠ ٞب٣يا نٛى اوباب ٞهٓىٚت وكاشهىا اٟٚخكٟت ٍَ ظصله ن٤ اٚحطٍل ٍَ ٞاٚ

 واْلاكه بـ٤ً ألؼل ظصلته اٟٚخكٟت (.
 .03،ص0226 ، االو٣ٗـكيت ، احلـيز اجلاٞهٍ اٟٚٗحب ،  اٚرا٢يت اٚؿبهت  ا٢ىك ؾٛبت، اٟٚؿىٙ ٍَ شلط اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ ، اجلنء اٚلابو واخلاٞي، 6
 .90،ص0227 ، ؿ. أي٤ٟ وهـ وٛي٠، احكاٝ االٚزتاٝ ،ؿكاوت ٞٓاكنت ، ؿاك احلاَل ٣ٛٚشل واٚحىميو، شـة 7
اوي ، ا٣ٚكليت اٚهاٞت ٚالٚزتاٝ ، اٚٗحاب االوٙ ، ٞطاؿك االٚزتاٝ ، ؿاك ا٣ٚهػت اٚهلبيت ، اٚٓاهلة ، 8  .87،ص2982ؿ. جٌٟٜ اٚشْل
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 .03ص ،022 ، اٚٓاهلة ،  اٚٗحاب  ٚط٣انت  اٚهاج٘ ،  االٚزتاٝ احكاٝ ، اٚهلاٍْ اٟٚـ٢ٍ اٚٓا٢ى١ شلط ،  ظى٤ نٍٛ اٚق٢ى١ 2ؿ 9
 .03اٟٚـ٢ٍ اٚهلاٍْ ، ٞطـك وابٔ ، ص اٚٓا٢ى١ شلط ،  ظى٤ نٍٛ اٚق٢ى١ ؿ. 22
 .230-232،ص0229، اٚهاج٘ ٚط٣انت اٚٗحاب ، اٚٓاهلة ، 0ؿ.نبـ اٟٚصيـ احلٗي٠ واؼلو١ ، اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ وأحكاٝ االٚزتاٝ ، س 22
 نٛى اٞىاٚه اٟٚعصىم نٌٛها اال  072وْـ ٢طخ اٟٚاؿة  20

ً
 ئفا ْػخ اٚػلوكة بًري فٚ٘ (.٤ٞ اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ نٛى ) يٓاٝ اٟٚـ٤ً ٢ُىه ظاكوا

( ٤ٞ اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ  اٚهلاٍْ. وٍَ ظاٚت ْياٝ اٟٚـ٤ً باجالٍ او اؼُاء االٞىاٙ اٟٚعصىمة بٓطـ احليٛىٚت ٤ٞ ؿو١ جطُيحها َا٢ه 070اٟٚاؿة ) 23
 ٠  .2969ٚى٣ت  222يحهلع ٚهٓىبت ش٣ائيت اوح٣اؿا اٚى ْا٢ى١ اٚهٓىباث اٚهلاٍْ ْك

 ٟٚـ٢ٍ اٚهلاٍْ.( ٤ٞ اٚٓا٢ى١ ا073اٟٚاؿة ) 20
ي 29  .30ص ،2960 ، اٚٓاهلة ، اٚهاٟٚيت اٟٚؿبهت االٚزتاٞاث ، اٚرا٢ٍ اجلنء ، اٟٚـ٢ٍ اٚٓا٢ى١ شلط ،  ؿ. وٛيٟا١ ْٞل
 .0٩٠ؿ. نبـ اٟٚصيـ احلٗي٠ وآؼلو١ ، ٞطـك وابٔ ،ص 26
 ( ٤ٞ اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ اٟٚطلي.060اٟٚاؿة ) 27
( ٤ٞ اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ اٟٚطلي. ويالظل أ١ اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ 062جٓابٛها اٟٚاؿة ) ( ٤ٞ اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ اٚهلاٍْ ،078 -079ج٣كل اٟٚىاؿ ) 28

.063اٟٚطلي ٍَ اٟٚاؿة )
ً
 ( يىحٛٝن ٚهىؿة آشاٙ هقه اٚـًى١ ؾٛب اٟٚـ٤ً فٚ٘ وؼالَه ال جلشو آشاٙ هق اٚـًى١ جٛٓائيا

ني ويِ ، ْىانـ ج٣ُيق االحكاٝ واٚهٓىؿ اٚلوٟيت ، ؿاك ا٣ٚهػت اٚهلبيت ، اٚٓا 29  .09، ص2962هلة ، ؿ.ٞك
02 ( ٠  . 293،ص966، ْػاء ٞخكٟت جٌٟزي اٚهلاّ ، اٟٚصٛـ األوٙ ، اٚى٣ت  2963/ 0/ 0( ٍَ 963/ ٞىحهصٜ / 229ْلاك ٞخكٟت اٚحٌٟزي اْٟٚل
 ( ٤ٞ ْا٢ى١ اٚح٣ُيق اٚهلاٍْ.203_ 228ج٣كل اٟٚىاؿ ) 02
ن ،  اٚرا٣ٞت  اجلنء اٚىاؿه، اٚؿبهتؿ. احٟـ اٌٟٚٛصٍ ، اٟٚىوىنت اٚشاٞٛت ٍَ اٚحهٌٛٔ نٛى ْا٢ى١ اٟٚلاَهاث ،  00  ٚئلضـاكاث اٚٓىٍٞ  اٟٖٚل

  .90ص ،0222 ، اٚؿبو ٞكا١ فٖل بـو١ ، اٚٓا٢ى٢يت
 ( ٤ٞ ْا٢ى١ اٚح٣ُيق اٚهلاٍْ.202ج٣كل اٟٚاؿة ) 03
 ( ٤ٞ ْا٢ى١ اٚح٣ُيق اٚهلاٍْ.200ج٣كل اٟٚاؿة ) 00
 .٧، ص٠٢٢٧ؿاك ا٣ٚهػت اٚهلبيت، اٚٓاهلة، ؿ.ٞخٟىؿ ٞخٟىؿ اٚؿعا٢ٍ، ؿنىي اورتؿاؿ ا٣ٟٚٓىالث اٟٚعصـىم نٌٛهـا،  09
 ٩١٩١ؿ اٟٚصيـ اٚطُٟاوي وؿ.نكاشت ٞخٟـ نبـ اٚهاٙ، جاكيؾ ا٣ٚك٠ االشحٟانٌـت واٚٓا٢ى٢يت واٚٓا٢ى١ اٚلوٞا٢ٍ، ٞؿبهت احلىاؿد، بًـاؿ،  06

 .٩٩٠،ص
اء ٍَ اُٚٓه االوالٍٞ واٚٓا٢ى١ اٟٚٓاك١، ٞؿ 07  .٩٤، ص٩١١٤بهت ؿاك اٚحأٚيِ، ؿ.احٟـ نٍٛ اخلؿيب، احلصل نٛى اٟٚـ٤ً حلٔ اًٚٞل
08  ٠ ، احكاٝ ْا٢ى١ اٚح٣ُيق ْك  .٩٠٤،ص ٩١٩١، ٞٗحبت اٚى٣هىكي ٚٛٗحب اٚٓا٢ى٢يت، بًـاؿ، 2، ؽ٩١٩٢ٚـى٣ت  ٤٤ؿ.وهيـ ٞبإك
ـ٠  ١٠ي٣كل اٟٚاؿة ) 09 ا٢ى١ ( ٤ٞ ْ ٠٤٩، ووكؿث هقه االٞىاٙ ٞو بهؼ االؼحالٍ ٍَ اٟٚاؿة )  ٩١٩٢ٚـى٣ت  ٤٤( ٤ٞ ْا٢ى١ اٚح٣ُيق اٚهلاٍْ ْك

 ٠  .٩١١١ٚى٣ت  ٩٠اٟٚلاَهاث اٚهلاٍْ ْك
 .03،ص2960ؿ. نبـ اٚباوـ جٟيهٍ، ؾّل اٚح٣ُيق واشكاالجه، ؿاك اُٚٗل اٚهلبٍ، ٞـطل،  32
32  ٠ . ٣ٞشىك ٍَ ٞجٟىنت االحكاٝ اٚـوٚيت، اٚهـؿ اٚرا٢ٍ، اٚى٣ت  ٠٢\٤\٩١٧٧اٟٚـإكػ َـٍ  ٩١٧٧\، هٌئت ناٞت اوٚـى ٩٠ْلاك ٞخكٟت اٚحٌٟزي ْك

 ٩١٧٧اٚرا٣ٞت، 
30  ٠  ٤٠٠، ص٩١٤٩اٚهـؿ اٚراٚز، اٚى٣ت اٚىاؿوت نشلة،  \. ٣ٞشىك َـٍ ٞصٛـت اٚٓػاء  ١\٩\٩١٤٩اٟٚإكػ ٍَ  ٩١٤٩\ٞىصٜ\٠ا٢كل ْلاكها ْك
ٍ نبـ اُٚحاط، ْىانـ اٚح٣ُيق اجلربي، ؿاك ا٣ٚهػت اٚهلبٌـت، اٚٓـاهلة، 33  .69، ص٩١١١ؿ.نٞن
٠ 9اٟٚاؿة ) 30  .٩١٧٧ٚى٣ت  ٤١( ٞـ٤ ْـا٢ى١ جعـطٌٜ اٚــًى١ احلكىٞيت ْك
 .٩٠٩، ص٢٩١١١نيه ٢هي٠ شالال، احلصن االظحياؾٍ ، ؿكاوت ٞٓاكنـت بـني اُٚٓـه واالشحهاؿ وا٣ٚطىص اٚٓا٢ى٢يت، ٣ٞشىكاث احلٛبـٍ احلٓىٌْـت، بٌـلوث،  39
٠ ) ٠٠١اٟٚاؿة ) 36  .٩١١١( ٚهاٝ ٩٠( ٤ٞ ْا٢ى١ اٟٚلاَهاث اٟٚـ٢يت اٚهلاٍْ ْك
 ٍَ ظيامة ٣ٞٓـىٙ او نٓاك ا١ يؿٛب احلصن ( ٞـ٤ ْـا٢ى١ اٟٚل ٠٠٠اف ٢طخ اٟٚاؿة )  37

ً
 او ظٓا

ً
 ني٣يا

ً
اَهاث اٟٚـ٢يت نٛى ا١ )ٚكٜ ٤ٞ يـنٍ ظٓا

 االظحياؾٍ نٛى فاث ا٣ٟٚٓىٙ او اٚهٓاك ا٣ٟٚامم َيه وٚى كا١ ٍَ يـ اًٚري اخلاكس ن٤ احلصن(.
 ( ٤ٞ ْا٢ى١ اٟٚلاَهاث اٟٚـ٢يت اٚهلاٍْ.037اٟٚاؿة ) 38
ا ٚؤلوغام اٚٓا٢ى٢يت وٍَ ظـوؿ اؼحطاضه ٞا ج٠ نٛى يـيه اٚى٣ـاث اٚلوٟيت هٍ اٚيت يربخ  39

ً
ٌَها ٞىقِ ناٝ او شؽظ ٞكِٛ بؽـٞـت ناٞت ؾبٓ

ٌَصىم او ٞا اؿٚى بـه فوي اٚشأ١ بعػىكه ٞا٠ٚ يحبني جنوًلها باٚؿّل اٟٚٓلكة ْا٢ى٢ا، اٞا ٞا وكؿ نٛى ٚىا١ فوي اٚشأ١ ٤ٞ بيا٢اث او اْلاكاث 
 ألحكاٝ 

ً
٠ ) ( ٤ٞ ْا٢ى١ االذباث اٚهلا٠٠ٍْاٚٓا٢ى١. ج٣كل اٟٚاؿة ))اذباث نــٝ ضـعحها ؾبٓا  .٩١٧١( ٚهاٝ ٩٢٧ْك

 ( ٤ٞ ْا٢ى١ االذباث اٚهلاٍْ.2/ ٠٩اٟٚاؿة ) 02
، ٞطـك وابٔ، ص 02  .268ؿ.وهيـ ٞبإك

ء نٛى حك٠ وىاء وًصىم وغو احلصن االظحياؾٍ ب٣اء نٛى و٣ـ كوٍٟ ٣ٞك٠ ٤ٞ كاجب اٚهـٙ او ب٣ا( ٤ٞ ْا٢ى١ اٟٚلاَهاث اٟٚـ٢يت ، ٠٠٤اٟٚاؿة ) 00
، ٞطـك وابٔ، ص ظام ؿكشت اٚبحاث او ٠ٚ ًعنها، وٍَ هقه احلاٚت يهُى ؾاٚـب احلصن ٤ٞ جٓـي٠ اُٚٗاٚت او اٚحأٞي٣اث.  .272ي٣كل: ؿ.وهيـ ٞبإك

 ، ٞطـك وابٔ، ص 03
ً

 .٢9١نيه ٢هي٠ شالال
، اٟٚطـك اٚىابٔ، ص 00  .٩٧٢ؿ.وهيـ ٞبإك
 ( ٤ٞ ْا٢ى١ اٚح٣ُيق.١٠اٟٚاؿة ) 09
 ٤ٞ ْا٢ى١ اٚح٣ُيق.( ١٤اٟٚاؿة ) 06
 ( ٤ٞ ْا٢ى١ اٚح٣ُيق.١٧ٟٚاؿة )ا 07
ـت اٟٚؿٛـىب  جبٛيًها اٚى اٚشؽظ ٢ُىه وٚى كا١ ؼاكس ٞعٜ اْاٞحه او جى٠ٛ ٍَ ٞعٜ اْاٞحه اٚى موشه او ٤ٞ ًكى 08 ١ يح٠ اٚحبٌٌٛ بحـىٛي٠ اٚىْك

ا ٞهه ٤ٞ اْاكبه او اضهاكه او ٤ٟٞ يهٟٛى١ ٍَ ؼـٞحه ٤ٞ اٟٟٚزيي٤ وٖقٚ٘ ًصىم  ًٟ ت اٚى ٞىحؽـٞيه ٍَ ٞعٜ نٟٛهٞٓي  جىٛي٠ اٚىْك
٠ )٩٠اٟٚاؿة ) 09  .٩١١١( ٚهاٝ ٤٤( ٤ٞ ْا٢ى١ اٚح٣ُيق اٚهلاٍْ ْك
يبني ٍَ وًصىم ابٓاء اٚهٓاك اٟٚعصىم بعيامة شايٛه ظىت ا٢حهاء اٟٚنايـة اال افا احلٔ به غلًكا أو وبب ٢ًٓطا ٍَ ْيٟحه او اٞح٣و ن٤ نلغه ٚٛلا 92

لاك ٤ٞ ا٣ُٟٚق اٚهـٙ ٞو ٞلانـاة احٗـاٝ ْـا٢ى١ ج٣كـي٠ اًصـاك واٚىبب ٍَ هقه االشامة ًك٤ٟ ٍَ جهقك اٚحطٍل به شلائه ٌَصـىم ن٣ـئق جؽٛيحه بٓ
، ٞطـك وابٔ، ص واٚحٟٗـني ٞـ٤  اٚهٓاك اال٢حُام به ؼالٙ ٞـة احلصن.  .289ؿ. وهيـ ٞبإك



 

 اٚشٌبا٢ٍ ٞنهل  نٍٛ  كاق٠.ٝ.ؿ 

 نٟاك ٞلاؿ اٚهيىاوي ٝ.

 
 وٛؿت اٚٓاغٍ اٚحٓـًليت ٍَ حٟايت ج٣ُيق اٚهٓـ ) ٍَ اٚحشليو اٚهلاٍْ(

 

 

          
ن أَاّ  ٚٛـكاواث و اٚحكى٤ً اٟٚحؽطظ                           ٖٞل

 
  0202 أيٛىٙ -وبحٟرب، اٟٚصٛـ األوٙ ، اٚراٚزٞصٛت كؤيت أكاؿيٟيت ، اٚهـؿ 
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 نٌٛها ٞطؿٛغ "ظٔ االظحبا 92

ً
ه"، وفٚ٘ أل١ ُٚل احلبي يطٍل اٚـقه٤ ئٚى نٓىبت احلبي ٢حٓـ بهؼ اُٚٓهاء ٞطؿٛغ " احلٔ ٍَ احلبي" ُٞػال

اء، شلط اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ اٚىىكي، ٢كليـت االٚزتاٝ اٚهاٞت،  ٞؿبهت ؿاك  اٚيت ٢ظ نٌٛها ْا٢ى١ اٚهٓىباث. ي٣كل ٍَ فٚ٘: ؿ. ٞطؿُى اٚنْك
كٟا يؿٛٔ بهؼ  . 390- 387ظحباه َـٍ اٟٚـىاؿ ٞـ٤ .  وٚقا ٢صـ أ١ اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ األكؿ٢ٍ ٢كٟه جعخ ن٣ىا١ ظٔ اال279، ص2960احلياة، ؿٞشٔ 

 بؿليٓت اوحهٟاٙ هقا احلٔ. ا٢كل: ؿ. جىٌَٔ ظى٤ َلس وؿ. شالٙ نٍٛ اٚهـو
ً
ي، اُٚٓهاء نٛى احلٔ ٍَ احلـبي ٞـطؿٛغ " اٚــَو باحلبي" ٞحأذلا

 .699، ص0220ث ا٣ٚكليت اٚهاٞت ٚالٚزتاٝ، ٞـطاؿك االٚزتاٝ وأحكاٝ االٚزتاٝ، ٣ٞشىكاث ؿاك احلٛيب، بريو
ل ٞباشلة، ؿكاوت ٞٓاكنت، ٣ٞشىكاث احلٛىب احلٓىْيت،  90

ٌ
 .7، ص0227ؿ. وشـي ظاؾىٝ، ظٔ احلبي ٍَ اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ كىويٛت غٟا١ ي

 وًلي اُٚٓيه اٚٗبري اٚى٣هىكي أ١ احلٔ ٍَ احلبي ٚيي هى )) باحلٔ اٚهيين، وال باحلٔ اٚشؽطٍ. بٜ هى ظٔ اٟٚـ٤ً ٍَ أ١ يِٓ اٚىَاء بـي٣ه 93
ت ظ  ن٣ه، وهى بٟزٚن

ً
ىت يىحىٍَ اٚـ٤ً اٚقي ٚه ٍَ فٞت ؿائ٣ه، َهى ؿَو بهـٝ اٚح٣ُيق، يـؼٜ جعحه اٚـَو بهـٝ ج٣ُيق اٚهٓـ اٚقي يهـ َلنا

 ٍَ اٚىْخ فاجه ٚـائ٣ه، ٌَعبي اٚـ٤ً اٚـقي نٌٛـه ظحـى يىحىٍَ اٚـ٤ً 
ً
اٚقي غـٟا١ ؼـاص أنؿـاه اٚح٣ٓني اٟٚـ٢ٍ اجلـيـ ٚكٜ ؿائ٤ ًكى١ ٞـي٣ا

 .230، ص0226((.  ؿ.ٞخٟـىؿ شالٙ حٟنة، اٚحبىيـ ٍَ شلط اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ األكؿ٢ٍ، اجلنء اٚراٚز، آذاك احلٔ اٚشؽطٍ واالٚحـناٝ، نٟـا١ ٚه
٠ اُٟٚحىط، ْى٠ اٚـكاواث اٚٓا٢ى٢يت،  90

ٌ
ن اٚحهٛ  .90، ص 0226ؿ. مهري ظلس، ؿ. نٍٛ اجلاو٠، اٚهٓىؿ اٟٚىٟاة، ٣ٞشىكاث شاٞهت ؿٞشٔ، ٖٞل

بيب ش٣ب، ٖيُيت اوحهٟاٙ احلٔ ٍَ احلبي، بعز ٣ٞشىك ٍَ ٞصٛت اٚهٛىٝ اٚٓا٢ى٢يت واالْحـطاؿيت، اٚـى٣ت اٚهاشـلة، اٚهـؿ اٚرا٢ٍ ؿ. ٞخٟـ ٚ 99
 009، ص2968

ٍ، ٢كليت االٚزتاٝ ٍَ اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ اٟٚطلي، س 96  .82، ص2967، ٍَ أحٗـاٝ االٚحـناٝ، اٚٓاهلة 0ؿ.ٞخٟىؿ جٟاٙ اٚـ٤ً ٖم
٤ٞ اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ اٚهلاٍْ بأ٢ه ) ٚكٜ ٤ٞ اٚزتٝ باؿاء شٍء أ٤٢ يٟح٣و ن٤ اٚىَاء به  080شاكت اُٚٓلة االوٚى ٤ٞ اٟٚاؿة وئٚى هقا االكتباؽ ا 97

 ٞاؿاٝ اٚـائ٤ ٠ٚ ًىٍ باٚزتاٝ ٍَ فٞحه ٢شأ بىبب اٚزتاٝ اٟٚـ٤ً وكا١ ٞلتبؿا به(. 
 .202نبـ اٟٚصيـ احلٗي٠ واؼلو١، ٞطـك وابٔ ، ص2ؿ 98
 .2989اُٚحاط نبـ اٚباٍْ، ؿكوه ٍَ أحكاٝ االٚزتاٝ، ٞؿبهت شاٞهت اٚٓاهلة واٚٗحاب اجلـاٞهٍ، اٚٓاهلة  ؿ.نبـ 99
 .202ؿنبـ اٟٚصيـ احلٗي٠ واؼلو١، ٞطـك وابٔ ، ص 62
ٍ، ٞطـك وابٔ ، ص 62  .82ؿ.ٞخٟىؿ جٟاٙ اٚـ٤ً ٖم
،   20،اٚى٣ت اٚهاشلة، اٚهـؿ 0اٚلاَـ٤ً ٚٛعٓىّ، ٞصٛـ٢ىاٍ ظاٝم ؼاٚـ، ا٢ٓػاء احلٔ ٍَ احلبي ٚٛػٟا١ بؿلئ أضٍٛ، بعز ٣ٞشىك ٍَ ٞصٛت  60

 .009،ص 0229
٠ اُٟٚحىط 63

ٌ
ن شاٞهت اٚٓاهلة ٚٛحهٛ يت، اٌٚبٌو واإلًصاك واٚحأٞني، ٖٞل

ٌ
، ٞخٟـ ظىاٝ ٞخٟىؿ ٚؿٍُ، ٞخٟـ اٚىهيـ كشـي، أحٟـ ٞخٟـ ، نٓىؿ ٞـ٢

 .078، ص0222
 لاٍْ.٤ٞ اٚٓا٢ى١ اٟٚـ٢ٍ اٚه 083ج٣كل اُٚٓلة اٚرا٢يت ٤ٞ اٟٚاؿة  60
ٍ، ٞطـك وابٔ ، ص 69  .82ؿ.ٞخٟىؿ جٟاٙ اٚـ٤ً ٖم


