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جىْٖحٝالالحشلجىسيظالالسٞسلئطالاليٍٞسلجىَفز الالسلٍؼالالزٗيلٍْٖؿالالٜلٝإطالالضلىَفز الالسلئذ جيٞالالسل ؿالالٞيس لٗٝطؿالالحٗسلٍلالالحٝ ل

ٗجى٘كفٞسلجىخحّقسلجىطٜل ٗؿيصلجإلّظحّٞسلئىٚلجىٖحٗٝالسلجىََيال٘ زلذحىطفحطالسلٗجوسجٗجؼلٗجىطَالشللٗجىؼالقح لجىزٗقالٜل

ٗجىْسظٜلٗجىفحمسٜلٗجوؾطَحيٜ لرغٌلؿف٘جلٍْكْٞحشلجوّؿحسجشلجىَحجٝسلٗجىطقْٞس لذَحلٕٜل يظالسسلٍْرػالسليالِل ل

 اطاليٍٞسلجىَفز السلكالزٗرزل نزٝالسلٗضحرٝخٞالسللٝق ٍٔلجيحضٔلٍٗإطظ٘ٓ؛ْٖحؾٔ لٕنذجلٍْٗقطفسليِلٕ جٝسلٗقٞٔلٍٗ

ٕٜٗلكالزٗرٝسلىيْالحصلؾَٞفالح لٗىالٞضلىيَظاليَِٞلٗقال ٌٕ للٜلٗؾٔلجىسيظسحشلجىَحجٝسلٗجى٘كفٞس محخطٞحرلٍْٖؿٜل 

ٍالالِلٍْطيالال لجىخطالالحخلجىفالالحىَٜلىيقالالز ُلجىنالالزٌٝ؛ل َؼالالزٗيل جإلطالاليٍٞس لَٝطالال لخالالحرؼلججتالالززلجىالال ِٝلجإلطالاليٍٜلىنالالٜل

مولٍحلٝطكزكل ٜلججتززلجإلَٝحُلجألؿٞولذ٘ق جّٞسل لضفالحىٚٝكطلِلَٗٝضل
1

سلجىَفز السلٕالٜل اللل.لمَالحل ُلئطاليٍٞ

ّؿحسلجىفيَٜلجىكلحرٛلجىرؼزٛلٗجإلقحوشلجىسيظسٞسلجى٘كفٞسلذأػنحىٖحلجىَخطيسس لٗئيحجزلض٘ظٞفلجورضرحملذِٞلجإل

. ٜلجى٘ؾ٘جلٗجىكزمسلجىفيً٘لكَِلّحظٌلٍْٖؿٜلٍٗفز ٜلجْٜٝ لغٞزلٗكفٜ لٝظطكلزلجىغحتٞسلجإلىٖٞس
2
ل

ئُلٍؼزٗيلئطيٍٞسلجىَفز سلجىذٛلٗكعلىرْحضٔلجألطحطالٞسلجألٗىالٚلجىؼالٖٞ لئطالَحيٞولرجؾالٜلجىسالحرٗمٜ لرقَالٔل

  
3
ىٞضلئكح سليرحرجشلجْٝٞسلئىٚلٍرحقعلجىفيً٘لجإلّظحّٞسلٗجوؾطَحيٞسل ٗلجىطرٞفٞس ل الٜلئمالحرلٍالْٖؽلجىَقحرّالسلل

 ٗلجىَقحرذسلٍعلجىسنزلجٟخز لٗىنْٔلئيحجزلؿٞحغسلٍْٖؿٞسلٍٗفز ٞسلىيفيالً٘لٗم٘جّْٖٞالح؛ل َؼالزٗيلجإلطاليٍٞسلٝظالطْ ل

ئىٚلكحذنلٍْٖؿٜلميٜلٍٗفز ٜلٕ٘ل جىَْ٘ذؼ 
4
جىال  حيلجىَظالٞطززلييالٚلجىرالحقػِٞلجىَظاليَِٞ للجىذٛلٝطؿحٗسلقحىسل

ل.ٍْٗط لجىفؿشلجىكلحرٛ لٗقحوشلجىظيرٞسلجىخحتسسلٍِلجوقط٘ج لٗجىَط٘ؾظسلٍِلمول نزلٍخحىفل ٗلٍفحؿز

ئُلٍؼالزٗيلئطاليٍٞسلجىَفز السلٝخال٘فلٍ٘جؾٖالسلؾذرٝالسل الٜليَال لجىَالأسللجىكلالحرٛلجىفالحىَٜ لٗٝقال ًلّسظالالٔل

جىالذٛلضظالطَ لٍْالٔلجىكلالحرزلجىفحىَٞالسلجىَفحؿالززلضزمٞرطٖالحللجىسيظسٜلؿٜ لَٗٝحرصلجىْق  لجى٘ؾٔمْحظٌلٍفز ٜلٍْٖٗ

                                                           
1
جىطحرٝخ لٍْؼ٘رجشلجى جرلجىفحىَٞسلىينطحخلجإلطيٍٜلٗجىَفٖال لجىفالحىَٜل لٍعلٍخطنلٍقطزـلإلطيٍٞسلييٌلودخل إلى إضالوية الىعرفةْٝظز يَحجلجى ِٝلخيٞو لل-

 15ً:ل1992ل–ٕـل1412 لجىطرفسلجىػحىػسل9ىيسنزلجإلطيٍٜ لطيظيسلئطيٍٞسلجىَفز سل

2
ّٞالس لضقال ًلٕالذجلجىَؼالزٗيلولٝؿدل ُلضْظْٞحلجىقَٞسلجىَفز ٞسلٗجىكلحرٝسلىَؼزٗيلئطيٍٞسلجىَفز س لجإلػالحرزلئىالٚل ُلذفالقلجىنطحذالحشل جإلطاليٍٞس  لٗذكظالِلل-

جىَقحذالولٝزطالخلٍ٘مسالحلجىَفز ٜلٗجىْق ٛلذيغسلضرظٞطٞسلىيَفز سلجىك ٝػس لٗذْسضلٍَي٘ لذحىطفرثسلجألٝ ٝ٘ى٘ؾٞس لٝخطشهلٍ٘مسحلٕؿحتٞحلٍِلجىَفز سلجىَفحؿالزز لٗ الٜل

رلجىز حيٜ لجوططٞفحخلجىْقال ٛلىيطالزجظلٗجىَفز السلجىك ٝػالس لضرؿٞيٞحلٍِلٍفحرفلجىطزجظلٝغٞدل ٞٔلجىْق  لٍَحلٝظٜ لئىٚلٍؼزٗيلجألطيَسلذزٍطٔ.ل)ْٝظز:لير لجىؿرح

 ٕـ.لي جلخحؿحليِ:لئػنحىٞسل طيَسلجىفيً٘ لجىطَزمشلٗجىطكٞشل ٜلجىَفز س لميَسلجىطكزٝز.1424ً/2003 لرذٞعل23ٍؿيسلملحٝحلئطيٍٞسلٍفحؿزز لي جل

3
س  لٍْؼال٘رجشلجىَفٖال لجىفالحىٜلىيسنالزلجإلطاليٍٜ لطيظاليسلرطالحتولئطاليٍٞسلٝؼنولذكالعلجىؼالٖٞ لجىسالحرٗمٜلذفْال٘جُل ؿالٞحغسلجىفيالً٘لجوؾطَحيٞالسلؿالٞحغسلئطاليٍٞل-

ً لٝؼنولجألركٞسلجألطحطٞسلىركػْحل ٜل مزٗقسلجىسالحرٗمٜ لٗجىَْطيال لجألٗهلىَفحىؿطْالحلىيَ٘كال٘ي.لٗذكالعلجىؼالٖٞ لجىسالحرٗمٜل1989ٕـ/1409 لمرفسل5جىَفز سل

 ؿغٞزلجىكؿٌلىنْٔلجمٞ ل ٜليزكٔلٗميٜل ٜلضكيٞئ.

4
ْٞسلضـ٘رٝسلٝؿزجٕحليقولجإلّظحُلٍالِلمالٌلٕحتالولٍالِلجىفيمالحشلٗجىطسحؿالٞولٗجىكقالحت لٗجى٘مالحتع ل ٖال٘لٝظالطرف لذفلالٖحلٗٝظالطرقٜلجىالرفقلجٟخالز لجىَْ٘ذؼلٕ٘لذل-

زلذالِٞلذكظدلجوىطٖحلٍِلٗؾٖسلّظزٓ لغٌلٝالزذنلذْٖٞالحلْٗٝظالقٖحلضْظالٞقحلخحؿالح لقٞالعلضـالرفلقظالدلضـال٘رٓلٍطزجذطالس لٍَٗحغيالسل الٜلضزجذطٖالحلىيفيمالحشلجىَ٘ؾال٘ج

َ٘هلجى٘جمالالع.ل ٍالالحل جىَْالال٘ذؼلجىَفز الالٜ  ل ٖالال٘لجىَْالال٘ذؼلجىالالذٛلٝكالالحٗهل ُلٝـالالولئىالالٚلجىـالالٞجلجىنيٞالالسلٗجىْٖحتٞالالسلىي٘ؾالال٘جلجإلّظالالحّٜ؛لٗميَالالسل ميالالٜ لضسٞالال لجىؼالالليْحؿالالز

ٗجىفيَحّٞالسلجىؼالحٍيس للٗجىفًَ٘.لٗض ٗرلجىَْحذؼلجىَفز ٞسلق٘هلغيغسليْحؿزل طحطٞسلٕٜل لٗجىطرٞفسلٗجإلّظحُ.لْٝظز:لير لجىٕ٘حخلجىَظٞزٛ لجىفيَحّٞسلجىؿشتٞالس

 445 444ً لجىَؿي لجىػحّٜ:ل2002ٕـ/1423ٍطرفسلججرلجىؼزٗل لجىطرفسلجألٗىٚ ل



 

  

 

جومطـحجٝسلٗجوؾطَحيٞسلٗجىسنزٝس
5

.ل حىكلحرزلجىغزذٞس لٍْٗذلٍْطـفلجىقالزُلجىطحطالعليؼالز لجّطٖالصلٍالِلؿالٞحغسل

ِٞلجّطيمحلٍِل يظسسلجىفيً٘لجىطرٞفٞسلذخيسٞحشلٍْٖؿٞسلٍحجٝسل ٗلٗكالفٞسلجّطقحتٞالس لٍالعلجذطفالحجلذالل ٍْحٕؿٖحلجى٘كفٞس

 ٛلجىكلالحرزلجىغزذٞالس لذَْٖؿٖالحلجى٘كالفٜ لذالحىسزجٗصللَقال٘وشلجىيٕ٘ضٞالسلجىنْظالٞس لٍرؼالزز؛يِلجىسنزلجى ْٜٝلٗجى

 جىظالزجخلجألٝال ٝ٘ى٘ؾٜ ؛ل ٛل ُلجىطسحيالولٝكـالولذالِٞلجى٘ؾال٘جلٗقزمطالٔلركٜ لٍٗطؿحٗسزل جى ِٝلجىنحذخ  لٗجأل

ٞحضٔ لٗمالالذجليالِلٍْظٍ٘الالسلجىقالالٌٞ.لٕالالذجل الٜلئمالالحرلييمالالسلضسحييٞالسلذالالِٞلجإلّظالالحُلٗجىطرٞفالسلذَفالالشهليالالِلجىغٞالدلٍٗقطلالال

جىَْ٘ذؼ/جىَْٖؽلجىْقال ٛلٗجىطكيٞيالٜلجٍطال لئىالٚلجى رجطالحشلجوؾطَحيٞالسلٗجإلّظالحّٞسلٗجىػقح ٞالس لذال ي٘ٙلضفَالٌٞلجىَرالحجبل

جىفيَٞسلييٚلجىْظحًلجىنّٜ٘ لمَحلجّطٖٚلئىٚل ـولجى ِٝليِلجىفحىٌ لٗضؿشتسلجىظ٘جٕزلجىنّ٘ٞسلٗقزمطٖح ل طٌل ـول

جىفيً٘لجإلّظحّٞسلٗجوؾطَحيٞسلذ ي٘ٙل ُلٍـٞزلجإلّظحُلٍْٗشىسلجىقٌٞل ٜلقٞحضٔلٝطفحرفلٍعلجىفيً٘لجىطرٞفٞسليِل

جىزؤٝسلجىفيَٞسلىينُ٘؛لجىزؤٝسلجىفيَٞسلذَحلٕٜل طالي٘خلجمٞال لٗضؿزٝرالٜلٝالإجٛلئىالٚلجمطؼالحفل جىقال٘جِّٞلجىطرٞفٞالس ؛ل

َيقظسلٗ ال لػالزٗملٍْلالرطسلقٞعلضؿزٛلجىل  حىفيٌلٗ  لٕذٓلجىزؤٝسلمحُلٝفْٜلييٌلجىسٞشٝح لٗخحؿسلجىَٞنحّٞنح

.ٗؿحرٍس
6
لل

ٕذجلجىلٞ ل ٜلجىطـال٘ر لٗخحؿالسل الٜلٍؿالحهلجىفيالً٘لجإلّظالحّٞسلٗجوؾطَحيٞالس لؾالح لٍؼالزٗيل طاليَسللٗىطؿحٗس

ٖٝال فلٍؼالزٗيللجىفيً٘لجوؾطَحيٞسلٗجإلّظحّٞسلٍالِلخاليهلجمطؼالحفلؾالذٗرل سٍالسلٍٞػ٘جى٘ؾٞالحلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالس.لٗو

ٚلّقالال لجىَٞػ٘جٗى٘ؾٞالالحلجىغزذٞالالسل الالٜلجىفيالالً٘لجوؾطَحيٞالالسلٗقظالالد ل ٗلئذطالالحهل طالاليَسلجىفيالالً٘لجوؾطَحيٞالالسلٗجإلّظالالحّٞسلئىالال

جىَفز سلجىفيَٞسلجىَفحؿززلذؿ ىٞطٖحلٗؿٞزٗرضٖحلّٗظرٞطٖحلٗجقطَحىٞطٖح لٗىنِلذغزفلئيحجزلض٘ظٞفلٕذٓلجىَفز سل

ْٝٞالسلجىَظالطْ زل ٜلئمحرٕحلجىنّٜ٘لجىَزضرنلذحىغحٝسلجإلىٖٞسلغٞزلجىفرػٞسل ٜلجىخي لٗجىطنالِ٘ٝ لذَالحلٝؿفالولجىَفز السلجى 

.ييٚلجى٘قٜل طحطحلٍْٖؿٞالحل الٜل ٖالٌلجإلّظالحُلىْسظالٔلٗٗجمفالٔلٍٗـالٞزٓل الٜلئمالحرلرؤٝالسلض٘قٞ ٝالسلػالحٍيس
7
جىط٘قٞال لل

ل مامحرلٍذٕرٜلىٔلٗظٞسسلٍْٖؿٞالسلييالٚلٍظالط٘ٙلجىزؤٝالسلٗجىطـال٘رلجويطقالحجٛلٗييالٚلٍظالط٘ٙلجىطأطالٞضلجىَْٖؿالٜ

ل.ٗمذجلجىرْح لٗجىطغٞٞزلجىكلحرٛ

جىؼٖٞ لئطَحيٞولرجؾٜلجىسحرٗمٜل ٜلّقال لجىَْال٘ذؼلجىَٞػ٘جٗىال٘ؾٜلجىغزذالٜل الٜلٗطْق ًل ٜلٕذجلجىركعلٍؿٖ٘جل

جىفيً٘لجوؾطَحيٞس لٕٗنذجلٍؿٖ٘جل ذٜلجىقحطٌلقحؼلقَ  لٍِلخيهلؾ هلٗجخطيفلٗضْال٘يلٝظالفٚلئىالٚلضقال ٌٝلذال ٝول

ط٘قٞال   ل جىلٝطأطضليْ لٕذِٝلجىفيَِٞلييالٚلٍرال ئلٍٞػ٘جٗى٘ؾٜلئطيٍٜل ٜلجىفيً٘لجوؾطَحيٞس.لٕذجلجىَؿٖ٘جلجىذٛ

                                                           
5
 لٍْؼال٘رجشلٍزمالشلجرجطالحشل يظالسسلجىال ِٝلٗييالٌلأضةمىة فمطة ة العمةان العييعيةة سانٌطة ٌية لوٍهديةة الرةر ي الىعرفيةةْٝظز:لٍكَ ل ذ٘لجىقحطالٌلقالحؼلقَال  لل-

 33جىٖحجٛلىيطرحيسلٗجىْؼزلٗجىط٘سٝع:لجىنيًلجىؿ ٝ لذحىطفحُٗلٍعلججرل

6
 لمرفالالالسل3 لٍْؼالالال٘رجشلجىَفٖالالال لجىفالالالحىَٜلىيسنالالالزلجإلطالالاليٍٜ لطيظالالاليسلرطالالالحتولئطالالاليٍٞسلجىَفز الالالس لاألضةةةص انضةةةالوية لمعمةةةهْٝظالالالز:لٍكَالالال لٍفالالالِٞلؿالالال ٝقٜ لل-

 13ً:ل1989ٕـ/1409

7
 لٍْؼال٘رجشلٍزمالشلجرجطالحشل يظالسسلجىال ِٝل الٜلذغال جج لٗججرلسالىةٍهحإبطةمىالاخية الىعرفةة الناٌيةةس إضةالوية الىعرفةة ْٝظز:لٍكَ ل ذ٘لجىقحطٌلقحؼلقَال  لل-

 33ً:2004ٕـ/1425جىٖحجٛلىيطرحيسلٗجىْؼزلٗجىط٘سٝع لذٞزٗش لجىطرفسلجألٗىٚ ل



 

  

 

مْ٘جزلؿيرسلٗ طحطٞسلىرْح ليقولجألٍالس لٗض٘ؾٞالٔلجىركال٘ظلٗجى رجطالحشل الٜلجىفيالً٘لجوؾطَحيٞالسلٗجإلّظالحّٞس لٗئمحٍالسل

جىفَزجُ لٗجىطَنالِٞلىيـاليـلٗجىخٞالزلٗجإلؿاليـ لذَالحل ُلجىط٘قٞال لرؤٝالسليحٍالسلىيكقٞقالسلٗجى٘جمالعلٗجىفالحىٌلٗجىشٍالحُل

ٗجىَنحُلٗجىطحرٝخلٗجىَـٞز
8

 جى٘غقٚلذِٞلجإلطيًلٗجى٘ؾ٘جلمئلذَحل ٞٔلٍِٗل ٞٔ لٕٗ٘ لذْظزَٕح لجىزجذطسل
9
ٕٗ٘لل

لؾٕ٘زلجىخرززلجى ْٝٞس.

 تأريخ ال  رسقي لٍشأة العمان االخمى عية في الغرب: -1

ضـالالْٞفلجىفيالالً٘ل الالٜلجىغالالزخلخَظالالسل الالزٗيلٍفز ٞالالسلٕالالٜ:لييالالٌلجوؾطَالالحي لجىفيالالً٘لجوؾطَحيٞالالسل الالٜللضؼالالَو

ٗجىفيالً٘لجىظٞحطالٞس لٗييالٌلجومطـالحج لٗييالٌلجىطالحرٝخ.لٗٝطال جخولٍالعلٕالذٓلجىسالزٗيللٗجألّػزٗذ٘ى٘ؾٞحل)ييالٌلجإلّظالحُ  

 زيالالالحُلَٕالالالح:لييالالالٌلجىؿغزج ٞالالالح لٍؼالالالنيلجىؿغزج ٞالالالحلجوؾطَحيٞالالالس ل ٗلجإلّظالالالحّٞس ل ٗلجىظٞحطالالالٞس ل ٗلجومطـالالالحجٝس ل ٗل

ل.جىطحرٝخٞس ل ٗلجىػقح ٞس لٗييٌلجىْسض لٍؼنيلييٌلجىْسضلجوؾطَحيٜ

ٝطنُ٘لٍِلرٗج  لجىفيً٘لجىطرٞفٞسلٗجىفيً٘لجإلّظالحّٞس؛للRond-Pointٗم لضك٘ىصلجىؿغزج ٞحلئىٚلٍيطقٚلىيفيً٘ل

.ذولّظيصلٍْٖحلضيللجىطخــحشلجىَذم٘رزلطيسح
10
طالعل ٞسلذذجضٖحلٍْذلجىقالزُلجىطحٗذ  شلضظطقولذفقلجىكق٘هلجىَفزل

ٕٗالالٜلّطالالحؼلجىَخالالحفلجىفيَالالٜلجىالالذٛليز الالٔلجىغالالزخلخالاليهلجىقالالزِّٞلجىػالالحٍِليؼالالزلٗجىطحطالالعليؼالالز.ل سالالٜلٕالالذٓلليؼالالز 

جىَزقيسلمحُلجىفيَح لٍؼالغ٘ىِٞلذطأطالٞضلجىْال٘جزلجىـاليرسلىيػقح السلجىغزذٞالسلٗجىَظالٞكٞسلييالٚلجىخـال٘ؽلييالٚل طالحصل

جىسنالزلغٞالزلجىفيَالٜلجىالذٛلضطشيَالٔليقيٜ لٗضفٌَٞلٕذجلجىفَولٍِلخيهلٍنطظرحشلجىػ٘رزلجىسزّظٞس لٗضؿسٞالفلٍْالحذعل

ل.جىنْٞظس

ٗم لضؿيصلجىكزخلجىقحطٞسلك ل  نحرلجىنْٞظسل الٜلٍؿالحهلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالس لٗخحؿالسل َٞالحلٝطفيال لذفيَالٜلجىسياللل

ٗجىنُ٘لجىيذِٝلمحّحلٍكطنزِٝلٍِلمرولجىنْٞظسلٗجىنطحخلجىَق ص لٗمحّحلٍإمزِٝلذأ نحرلٍطفحركسلٍعلٍْٖؽلجىفيً٘ل
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ً.لٗٝكنالالٌلمطالالدل2010ٕالالـ/1431  لضزؾَالالسل لج.لجىظالالٞ ليَالالز لمرفالالسل"الماحيةةدس ومةة ويٍى عمةةى ال نةةر سال يةة ةْٝظالالز:لئطالالَحيٞولرجؾالالٜلجىسالالحرٗمٜ لمطالالحخلل-

ًلذفْالالال٘جُ:ل ّظزٝالالالسلجىخٞالالالز:لجىؿ٘جّالالالدلجىَٞطح ٞشٝقٞالالالسل1952٘ججشلجىسالالالحرٗمٜلّالالالحظٌلٍْٖؿالالالٜلٗجقالالال لٍْالالالذل مزٗقطالالالٔلىيالالال مط٘رجٓلٍالالالِلؾحٍفالالالسلئّالالال ٝحّحلطالالالْسلٍٗؿٖالالال

ؿٞالالسلسلٗجىَْٖٗجوذظالالطَ٘ى٘ؾٞسلىيقالالٌٞ لٗمطالالحخ:ل جألخالاليللجىَظالالٞكٞس:لضكيٞالالولضالالحرٝخٜلٍْٖٗؿالالٜلأل نحرٕالالحلجىََْٖٞالالس .لٕالالذجلجىْالالحظٌلٕالال٘لجىطأطالالٞضلىيَالال جخولجىَفز ٞالال

حلػخـالٞطٔلجىفيَٞالسلإلطيٍٞسلجىَفز سلٗضط٘ٝزلجىفقيٞسلجإلطيٍٞسلٗضْؼٞنليَيٞحشلجىطسنٞزلجإلطيٍٜلٍٗو لجى٘ؾال٘جلذحىقَٞالس.لمَالحل ُل ذكالحظلجىسالحرٗمٜلضطؿيالٚل ٖٞال

 ٞسلٗجىسزّظٞسلٗجإلّؿيٞشٝس.جىَ٘ط٘يٞس لٗضليفٔل ٜلجألجٝحُلٗجىسيظسسلٗضحرٝخلجأل نحرلٗجىكلحرجش لٗجٍطيمٔلجىَ ٕغلىْحؿٞسلغيظلىغحشليحىَٞس:لجىفزذ

9
 31ْٝظز:لئطَحيٞولرجؾٜلجىسحرٗمٜ ل جىط٘قٞ  لٍلحٍْٞٔلييٚلجىسنزلٗجىكٞحز  لٍزؾعلطحذ :لل-

10
طَحيٞالس لجىٖحٍؼالٞسلْٝظز:لٍحضٜلجٗؾحُلٗرٗذزشلذحٕز لجىطيمفلذِٞلجىفيً٘لجوؾطَحيٞسلٗجىفيً٘لجىرٞ٘ى٘ؾٞس لٍٗك٘رٝسلجىؿغزج ٞحل ٜ:لجوذطنحرل ٜلجىفيالً٘لجوؾل-

 279-265ً:ل1997ىخيمس لضزؾَس:لجى مط٘رلٍكَ٘جلجىذٗججٛ لججرلميصلىي رجطحشلٗجىطزؾَسلٗجىْؼز لجىطرفسلجألٗىٚ لج



 

  

 

ذطفَٞ لٍْشيلجىؼللجىفيَٜلضكطَصلمػٞزلٍِلٝقْٞٞحشلجىنْٞظالسل الٜلّظزضٖالحلئىالٚلجىنالُ٘ لجىطؿزٝرٞسلٍٗيقظحضٖح.لٗ

ل.مَحلضٖ ٍصل مزٗقحشلييَٞسلظيصلضإٍِلذـكسلجىَرحجبلجىنرزٙلٗجىزتٞظسلىينْٞظس

ٝقْٞالالحللPositivismٗجى٘كالفٞسللRationalismٗجىفقيّٞالسللEmpiricismمالولٕالذجل مظالدلجيالحزلجىطؿزٝرٞالسل

 مرز لٗمَ٘قحلئكح ٞحلٍٗػحذززل ٜلجخطرحرلجألػٞح  لٗر القل طالحىٞدلجوطالطْطحؼلجألخالزٙ لٗجويطَالحجلجىنيالٜلييالٚل

ذالوللِلٍقحٍٖحلىسحت زلجىفيً٘لجىطرٞفٞس ضلح ىصل جٗجرلجىسيظسسلٗضخيصليل ٍٞػ٘جٗى٘ؾٞحلجىفيً٘لجىطرٞفٞس.لٗػٞثحل ؼٞثح

ؼالرٔلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالسطفصلؾولجىفيً٘لئىٚلضأطٞضلذْح جضٖحلجىْظزٝالسلذَالحلٝ
11

لىالٚلٍالح لذالولضك٘ىالصلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالسلئ

 ؿالْحًلجىفقالول ٗلجىَفز الس  لٍٗالِلذْٖٞالحلجىطفَالٌٞ.لٗضالٌلل خ ل جألٗرؾحُّ٘لجىؿ ٝ ل طَحٓل زجّظٞضلذٞنُ٘ل ٜلمطحذٔ

ذحىسفولضزمٞدلؿ٘رزلجؾطَحيٞسلييالٚلغالزجرلجىـال٘رزلجىسٞشٝحتٞالسلىيفالحىٌلمَالحلضْؼالثٖحلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالس.لىنالِلجىفيالً٘ل

ؾطَحيٞسلظيصلغٞزلٍْلرطسلذحىق رلجىذٛلّيكظٔل الٜلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالس؛لذىاللل ُلظال٘جٕزلجىَؿطَالعلجىكالٜلجىفحمالولجو

ضخطيفليِلظ٘جٕزلجىَحجزلجىؿحٍ زلغٞزلجىكٞسلٗغٞزلجىفحميس لمَالحل ُلجىقال٘ٙلجىسحييالسل الٜلجىَؿطَالعلجىكالٜلولضخلالعل

ضطرٞال لٍالْٖؽلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالسلييالالٚل الٜلظزٗ ٖالحل ٗل الٜلمٞالحصلجضؿحٕٖالالحلى٘قال جشلَّطٞالسلذالِٞليْحؿالزٕح.لمَالالحل ُل

ئىالالٚل ىالالسلمرٞالالززلٍكنٍ٘الالسلجىكزمالالسللضـالال٘رٝح لٝكالال٘هلجىَؿطَالالع حيٞالالسلٝسقالال ٕحلقٞ٘ٝطٖالالحلجىَطؿالال جز لٗجىظالال٘جٕزلجوؾطَ

ٕٗذجلٍحلٝقكٌلجىفيً٘لجوؾطَحيٞسل ٜلٗظالحتفلمالذرزلٍالِلٍػالولجىطأطالٞضلىي ٗىالسلجىؼالَ٘ىٞسل الٜلل!ٍٗلر٘مسلذحألسرجر

 ذؼعلؿال٘رٕحلٗضنػٞالفلٗظحتسٖالح
12

َحهل جٗجشل فحىالسلٗيَيٞالسل الٜلجىقٞالحًلذفَيٞالحشلجىلالرنلجوؾطَالحيٜل الٜل لٗجطالطف

.جىَؿطَفحشلجىـْحيٞسلجىؿ ٝ ز
13
ل

ظصلمّ٘صٗذٕدل ٗغ
14
ئىٚل ُلجىفحىٌلمالحُلٝطَالزفل الٜلجىسطالزجشلجىظالحذقسلييالٚلجىطسنٞالزلجىفيَالٜلجىطؿزٝرالٜل الٜلل

ززلجىطالالٜلذالال  ل ٖٞالالحلظالالصلمّ٘الالصلػالالحٕ جلييالالٚلجىسطالالٗمالالحُلٍخحؿالالَحلىيفقالالو.لٗمالال لمالالحُل ٗغلٗقالالولجىَفطقالال جشلٗطالالذجؾطٖح 

جىغزخلٝإطضلٍفز طٔلييٚلجىفقولجىطؿزٝرٜ لٗمحُلٝطْرألذرزٗسليـزلؾ ٝال لطالٞطكزرل ٞالٔلجإلّظالحُلٍالِل جإلَٝالحُل
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 213لًلؽ2005 لخزٝفل12 لٍؿيسلجىطظحٍف لي جالعرالٌية الىعمرة سخعره  عمى ٌىا العمهْٝظز:لئىٞحصلذينح لل-

12
ضقال ٌٝلٗضكزٝالزلجليرال لجىٕ٘الحخلجىَظالٞزٛ لٍْؼال٘رجشلجىَفٖال لإشةن لية الم يةسس ٞالس لكالَِلمطالحخلْٝظز:ليحجهلقظِٞ لجىطكٞشل ٜلجىَ جرصلجوؾطَحيٞسلجىغزذل-

 570جىفحىَٜلىيسنزلجوطيٍٜلّٗقحذسلجىَْٖ طِٞ لجىَؿي لجىػحّٜ:ل

13
 531ؾعلطحذ :ل لٍزإشن لية الم يسلْٝظز:لٍكَ٘جلجىذٗججٛ لٍيٍفلجىطكٞشلٗجىَ٘ك٘يٞسل ٜلجىسنزلجوؾطَحيٜلجإلّظحّٜلجىغزذٜلٗجىخي ّٜٗ لكَِ:ل-

14
-1760 لٍإطضلجىَ رطسلجى٘كفٞس لٍٗإطضلييٌلجوؾطَحيلجىك ٝع لئكح سلئىٚلجىَسنالزلجوؾطَالحيٜلطالحُلطالَُٞ٘ل)1857-1798ٝفطرزل ٗغظصلمّ٘صل)ل-

جىَ رطسلجى٘كفٞسلذ رجطالسلجىظال٘جٕزلجىقحذيالسلىيَيقظالسلٗئمحٍالسلييمالحشلذْٖٞالحلضؼالرٔلجىقال٘جِّٞليالِلمزٝال لمظالدلٍفز السلجمٞقالسلٗٗجمفٞالس.لٍٗسٖالً٘لل .لٗضٖط1852ٌ

رٗذالحلؾالح لؼالأل الٜل ٗجىَفز سلجىفيَٞسليْ لجى٘كفِٞٞلٕٜلجىطٜلضظطْ لئىٚلجىَيقظسلٗجىطؿزذسلٗجىَقحرّسلٗمحجرزلييٚلجىطْرالإلذحألقال جظ.ل الحىطسنٞزلجى٘كالفٜلجىالذٛلّ

ىَٞطح ٞشٝقٞالسلييٚل ّقحفلضسنٞزلٍحلمرولجىقزُلجىطحطعليؼز؛لئذلٝز قلجى٘كفُٞ٘لجىَفز سلجىَظطْ زلئىٚل طالضلوٕ٘ضٞالسلجْٝٞالس لٗٝطكسظالُ٘لمالذىللييالٚلجىَفز السلج

ٜ:لجىيٕ٘ضٞالسلٗجىَٞطح ٞشٝقٞالسلجىَزضنشزلييٚلجىػقسل ٜلٍق رزلجىفقولييٚل ٖالٌلظال٘جٕزلجىنالُ٘.لٍٗالِلْٕالحلؾالح لضقظالٌٞل ٗؾظالصلمّ٘الصلذقالحُّ٘لجىَزجقالولجىالػيظ لٕٗال

خالحرؼلجىفقالول ٛللٗجى٘كفٞس؛ل حىفقولذْظزلمّ٘صلغٞزلمحجرلييٚلٍفز سلّسظٔلٍٗفز سلجىفحىٌلجىَكٞنلذٔ لٗييٞٔلجوقطنحًلئىٚلجىك٘جصلٗجىطؿزذس.ل حىَفز سلض٘ؾ 

طالطٖحلىيظال٘جٕزلجىؿحٍال ز.لٍالِلْٕالحلجيالحلمّ٘الصلئىالٚلٍالحلطالَحٓل ٜلجىفحىٌلجىخحرؾٜلجىَكظ٘ص لٕٗذجلضـ٘رلٝظطْ لئىٚلٍْٖؿٞسلجىفيً٘لجىرٞ٘ى٘ؾٞسلٗجىطرٞفٞالسل الٜلجرج

يٞسل الٜلجىسنالزل ذحىسٞشٝح لجوؾطَحيٞس  لٕٗ٘لجططؿحذسلىظزٗفلجىَؿطَعلجىـْحيٜلجىْحػةل ٜل زّظحلٗذزٝطحّح.لْٝظز:لٍكَ٘جلجىذٗججٛ لٍيٍفلجىطكٞشلٗجىَ٘ك٘

 531جوؾطَحيٜلجإلّظحّٜلجىغزذٜلٗجىخي ّٜٗ لكَِلئػنحىٞسلجىطكٞش لٍزؾعلطحذ :ل



 

  

 

جىظحذؼلٗجأل نحرلجىؿحسٍس .لٗجيحلمّ٘صلئىٚلضْظالٌٞلجىكٞالحزلذحيطَالحجلجىفيالٌلجىطؿزٝرالٜ لٗجرجطالسلجإلّظالحُلٗجىَؿطَالعل

ذولجيحلئىٚلجىطخيٜليِلجىْظالحًلجىيٕال٘ضٜلٗجىَٞطالح ٞشٝقٜ لٗؾفالولمَحلٝ رصلجىطدلجى٘ؾ٘جلجىسزجٛلجىَحجٛ.لٗذحىَقح

 ٍَٖطٔلئيحجزلذْح لّظحًليحًلىيطسنٞزلىطؿحٗسلٍحلطَحٓل قحىسلجىس٘كٚلجىفقيٞس لٗضفٌَٞلجىْظحًلجى٘كالفٜ
15
ٗضكزٝالزلل

جى ِٝلٗجألخيللٗجوؾطَحي.لٗذطفٌَٞلجىَْال٘ذؼلجى٘كالفٜ لطالططك٘هلجىفيالً٘لجإلّظالحّٞسلٗجوؾطَحيٞالس لذْظالزلمّ٘الص ل

ئىٚلييً٘لٝقْٞٞسلضخلعلىيَيقظسلٗجىطؿزذس لٗطٞطٌلمؼفلجىقال٘جِّٞلجىطالٜلضخلالعلىٖالحل الٜلؿالٞزٗرضٖحلٗضط٘رٕالح.ل

ٕٗذجلٍحلٝفْٜلجططرفحجلٍحلٝظَٞٔلجىسحرٗمٜل ذطلَِٞلجىَفٞحرٝسل ٜلٍسٖالً٘لجإلىالٔ ؛ل ٛل ُل لطالركحّٔلٕال٘لؿالحقدل

ٝـال رل ٞالٔلٍالِلقزمالحشلٗطالنْحشلٗ  فالحهلجألٍزلٗجىْٖٜلٗجىَ ذزلىنولٍحل الٜلجى٘ؾال٘ج لٗيْحٝطالٔلذالحىنُ٘لٗذنالولٍالحل

ٗققالالحت لولٝزمالالٚلئىٖٞالالحلجىؼالالل لٗ ُلجنضرالالحيلجإلّظالالحُلىَؼالالٞثطٔلٗئرججضالالٔلمالال رلجطالالططحيطٔلٕالال٘ل طالالحصلمَٞالالسلجىسفالالول

.جإلّظحّٜ
16
لل

ذٖذجلقحسشلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالسلٍٞػ٘جٗى٘ؾٞالحلجىكقٞقالسلجىطالٜل ؿالركصلٝقْٞالحلؿاليرح لٝؿالدل ُلَٝطال لجطالطفَحىٖحلئىالٚل

ٗمال لمالحُلٕالذجلجىط٘ؾالٔلجىفيَالٜلضفرٞالزجليالِلضكال٘وشل نزٝالسليَٞقالسل الٜلل.٘جٕزلجوؾطَحيٞالسجىفيمحشلجإلّظحّٞسلٗجىظال

َٖصل ٖٞحلي٘جٍولجىظيط٘ٝسلجىظٞحطٞسلجىطٜلجيطَ شلجىكنٌل ل طجىَؿطَفحشلجألٗرٗذٞسلٗخحؿسل ٜل زّظحلٗذزٝطحّٞح

 ل(L’Etat c’est Mois) جى ٗىالسلٕالٜل ّالح للجىسزجٛلجىَطي لجىالذٛلضيخـالٔلٍق٘ىالسلىال٘ٝضلجىزجذالعليؼالزلجىؼالٖٞزز:

ٍزضنشزلييٚلّظزٝسلجىك لجإلىٖٜلىيَي٘ك لٗمذجلطيطسلجىنْٞظسلجىَطكحىسسلٍعلجوططر جج لٍَحل غحرلغلرحل مرالزلكال ل

َٖصلجومطؼالح حشلجىفيَٞالس لخـ٘ؿالحلمالحُّ٘لجىؿحذذٞالسل الٜلجىفالحىٌلمولجىفقحت لجىَٞطح ٞشٝقٞالس.لمَالحل طالجىطسنٞزلجى ْٜٝلٗ

يطسسلجىفقيِّٞٞلييالٚلضؿالحٗسلجىقالٌٞلجىق َٝالسلٗجىطقيٞ ٝالس؛ل قال ل ٗقالصل ل ٜلضؼ ٝ لجىس(Newton)جىطرٞفٜلٍعلّٞ٘ضِل

جومطؼح حشلجىفيَٞسل ٜلٍؿحهلجىطرٞفسلئىٚلئٍنحّٞالسلجمطؼالحفلمال٘جِّٞلجىكنالٌلٗجىكٞالحزلجوؾطَحيٞالسلٗقزمٞالسلجىَؿطَالعل

ذحىَْٖؽلّسظٔلٗذحألجٗجشلّسظٖح
17

جىفيالً٘لل.لٕٗذجلٍحلر لٔلٍحمضل ٞرزلٗجىَ رطسلجألىَحّٞسلٍإم ِٝل ُلجىطفحٍولٍالع

جإلّظالالحّٞسلٝخطيالالفليْالالٔل الالٜلجىفيالالً٘لجىطرٞفٞالالس؛ل الالحىفيً٘لجوؾطَحيٞالالس لذْظالالزلجىَ رطالالسلجألىَحّٞالالس لضقالالً٘لييالالٚلجىطأٗٝالالول

ٗجىطسظٞزلٗجىط٘كٞف لٗىٞضلييٚلجى٘ؿ٘هلئىٚلمحُّ٘.لٗجىرحقعلجوؾطَحيٜ لذْظزل ٞرز لغٞزلٍطؿزجلٍِلي٘جمسٔل

.ٗ طثيطٔ
18
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 ل)يِ:لٍكَ لجٍكَ ل ٍشٝالحُ لٍالْٖؽل24ً:ل1952ٕـ/1371 لضزؾَسلٍكَ٘جلمحطٌ لٍنطرسلجألّؿي٘لجىَـزٝس لطْسلفمط ة أسغطت كاٌتْٝظز:لىٞسٜلذزٗه لل-

  45جىركعلجوؾطَحيٜلذِٞلجى٘كفٞسلٗجىَفٞحرٝس لٍزؾعلطحذ :ل

16
 34ٍزؾعلطحذ :لل الماحيدس وم ويٍى عمى ال نر سال ي ةْٝظز:لئطَحيٞولرجؾٜلجىسحرٗمٜ لل-

17
 ل530ْٝظز:لٍكَ٘جلجىالذٗججٛ لٍيٍالفلجىطكٞالشلٗجىَ٘كال٘يٞسل الٜلجىسنالزلجوؾطَالحيٜلجإلّظالحّٜلجىغزذالٜلٗجىخيال ّٜٗ لكالَِ:لئػالنحىٞسلجىطكٞالش لٍزؾالعلطالحذ :لل-

531 

18
ىيطرحيالسلٗجىْؼالزلٗجىط٘سٝالع لجىطرفالسلل لٍْؼ٘رجشلٍزمشلجرجطالحشل يظالسسلجىال ِٝل الٜلذغال ججلٗججرلجىٖالحجٛانضالن ساألٌثرسبالاخي ْٝظز: ذ٘لذنزل قَ لذحمحجر لل-

 35 34ٕـ:ل1425جألٗىٚ لذٞزٗشل
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ٞػ٘جٗى٘ؾٞحلجوططقزجتٞسلىيفيً٘لجىطرٞفٞسل ٜلجىغالزخ لذْظالزلجىسالحرٗمٜ لجىطزٝال لجى٘قٞال لجىَالإجٛلٗ ؿركصلجىَ

ٗذجشلطالَحشلغحذطالسلٗطالي٘كلئىٚلققحت لمحذيسلىيَيقظسلٗجىقٞحصلجىكظِٞٞ؛لققحت لٍْسـاليسليالِلجىالذجشلجىَيقظالس ل

َالسلىيرالزجِٕٞلئولئذجلمحّالصلٗمولػٜ لٍِلخيهلٕذجلجىَْٖؽلىٌلٝف لٍق طحلٗ ؿالرفلمالحذيلىيؼالل.لٗولمٞلغٞزلٍطغٞز 

ّحضؿسليِلضؿزذسلولض ققلئولذطؿزذسلّقٞق.لٗضفطرزلجىْظزٝسلٍِلخاليهلٕالذجلجىَالْٖؽل محّّ٘الحلمرٞفٞالح  لٝنطظالدل

ل.م٘ضٔلٍِلخيهلجىطؿحرخلٗجىَيقظحشلجىَطنزرز

ٗظلٍْٖؽلجىفيً٘لجىطرٞفٞسلذزؤٝطٔلجىغزذٞالسلٝؿفالولجىفيالٌلميالٔلمالحذيلىيطسظالٞز لٍالِلخاليهلجرجطالطٔل طالرحخلقال لئُ

جىظ٘جٕزلّٗطحتؿٖحلٗئخلحيٖحلىيَيقظسلٗجىقٞحص.لذذىللٗق ٓلَٝنِلجىظٞطززلييٚلجىنُ٘لٗض٘ؾٞالٔلظال٘جٕزٓ.لٗمال ل

ٍَالحلسمالٚلل ٍنِلجىطط٘رلجىٖحتول ٜلٍْحٕؽلجىفيً٘لجىطرٞفٞسلٍِلجططنؼحفلجىطرٞفسلٗجطالطغيىٖحلئىالٚل مـالٚلجىكال ٗج

ذول ؿرفلجىٞقِٞلرجطخحلذأُلٍحلضٌلضطرٞقٔلذحىْظرسللس  لجى٘قٞ لىطكقٞ لجىكٞحزلجىَػحىٞ فحىٞسلٕذجلجىَْٖؽلىٞـرفلجىطزٝ

 نيَٕحلَٝػالولجىطرٞفالس لٗذحىطالحىٜلٝيالشًلئخلالحيللقٔل َٞحلٝطفي لذحإلّظحُلٗجىَؿطَع؛ىيطرٞفسلٗظ٘جٕزٕحلَٝنِلضطرٞ

جإلّظحُلٗجىَؿطَعلىْسضل طحىٞدلجىفيً٘لجىطرٞفٞسلٗىْسضلجىق٘جِّٞلٍِل ؾولجىسٌٖلجىفيَٜلجألٍػالولىيظالحٕززلجإلّظالحّٞسل

َٝنالِلل جوؾطَحيٞس.ل َِلخاليهلضطرٞال لجىَالْٖؽلجىطكيٞيالٜلىيفيالً٘لجىطرٞفٞالسلييالٚلجىظالحٕززلجإلّظالحّٞسلٗجوؾطَحيٞالسٗ

ل.ذولٗض٘ؾٖٖٞحلئىٚلجىغحٝحشلجىَطـ٘رزلطيسحلضْظَٞحلٗضخطٞطحل جىطكنٌل َٖٞح
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َّال٘ذؼلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالسلٕال٘ل ُلؾَٞالعلجىكقالحت لجىَطفيقالسلذحىظالي٘كلجإلّظالحّٜلمحُلجىَأسللجألٗهلجىذٛلٗمعل ٞالٔل

ىٞظالالصلمحذيالالسلىيَيقظالالسلجىكظالالٞسلٗولضقرالالولجىقٞالالحصلجىنَالالٜ؛ل حىظالالحٕززلجإلّظالالحّٞسلٗجوؾطَحيٞالالس لذْظالالزلجىسالالحرٗمٜ لول

ـ.لٕٗالذجلضطنُ٘لٍِليْحؿزلمرٞفٞسلييٚلٗؾٔلجىقـ  لذولضْطَٜلئىٚلّظحًلٍخطيفلٕ٘لّظحًلجىقٌٞلٗجألخيللٗجىزٗ

ل.جىْظحًلىٞضلّطحؼلٍفحجىسل ٗلضزمٞدلمرٞفٜلٗىٞضلمحذيلىيططْطحؼلٍْٔ

ٗجىَأسللجىػحّٜلٕ٘ل ُلجىظحٕززلجإلّظحّٞسلٗجوؾطَحيٞالسلىٞظالصلٍطَحغيالسلييالٚلؿالفٞ لجىؿَحيالحشلجإلّظالحّٞسل الٜل

ألٗى٘ٝالحشلجىفحىٌ لذولضْك٘لٍْكٚلجىخـ٘ؿٞسلٗجىطَٞشلٗجوخالطيفلٍالِلخاليهليْحؿالزلجىال ِٝلٗجىػقح السلٗجىطقحىٞال لٗج

ججيالالٚلل جىؼخـالالٞسلٗجىؿَحيٞالالس.لٕالالذٓلجىفْحؿالالزلٝظالالطكٞولٗكالالعلضفزٝالالفلٍ٘قالال لٗػالالحٍولىٖالالح.لٗييالالٚلٕالالذجلجألطالالحص

جىرحقػُ٘لجوؾطَحيُٞ٘لجىغزذُٞ٘لجىـسسلجىفيَٞسلألذكحغٌٖلٗٗؿسٕ٘حلذحىكٞحجٝس؛ل ٛل ّٖحل ذكحظلٍ٘ك٘يٞسلضطسحجٙل

ٞالحشلضطكال ظليالِلّسظالٖح لذحيطرحرٕالحلٍفطل ت جألقنحًلٗجىطسـٞيشلجإلّظحّٞس لمَحل ُلي٘جمسٖحلٍظالطقيسليالِلجىكقالح

ّظالزلجىسالحرٗمٜ لغٞالزلٗجمفالٜلٗغٞالزلييَالٜ؛ل يالٞضلْٕالحكلئجرجكلّظالزٛلألٝالسلققٞقالسلجُٗلئجرجكلٕٗ٘لججيالح  ل الٜل



 

  

 

مرٞفطٖحلٗييمحضٖحلجىقَٞٞس.لمَحل ُلجىك ٝعليِلجىَؿطَعلجإلّظحّٜل ٜلجىرك٘ظلجوؾطَحيٞسلجىغزذٞالسلىالٞضلئولقال ٝػحل

ٝعليِلجى ِٝلٝفْٜلجىَظٞكٞس لٗجىك ٝعليِلجىقال٘جِّٞلجوؾطَحيٞالسلٗجومطـالحجٝسلىالٞضليِلجىَؿطَعلجىغزذٜ لٗجىك 

ئولٍَحرطحشليحٍسلىيَؿطَفحشلجىغزذٞس.لمَحل ُلجىفْحؿزلجىزٗقٞسلىٞضلٍَنْحليشىٖحليِلجألؿ٘هلجىطرٞفٞسلجىطالٜل

حصلجىنَالٜ.لٗمال لَٝنالِلئخلالحيٖحلألطالي٘خلييَالٜلمٞحطالٜلٗجقال ؛ل ٛلجىقٞاللجىغزذٞالس لمَالحلولضٖطٌلذٖحلجىَٞػ٘جٗى٘ؾٞالح

قزؽلٍْٖؽلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالسلييالٚلجطالطرفحجلجىفْحؿالزلجىزٗقٞالسل ٗلجىَزضرطالسلذْظالحًلجىقالٌٞلئٍالحلئّنالحرجلىٖالحل ٗلىفال ًل

ل. حت ضٖح لذْظزٓ ل ٗلىنّٖ٘حلىٞظصلذجشلؿيسلٗغٞقسلذحىفْحؿزلجىطرٞفٞس

جىظي٘كلجإلّظالحّٜلٗ الٜلٕٗنذجلرمشلٍْٖؽلجىفيً٘لجىطرٞفٞسلييٚلضكيٞولجىفْحؿزلجىطرٞفٞسلجىقحذيسلىيَيقظسل ٜل

ذالالالولل جىظالالحٕززلجوؾطَحيٞالالس؛ل ٛلضؿالالشٛ لجىظالالحٕززلجإلّظالالحّٞسلٗجوؾطَحيٞالالالس ل خالالزؼلذخيؿالالحشلّٗطالالحتؽلّحمـالالس

ٍٗؼٕ٘س.لٕذجلجىَأسللؾفولجىَٞػ٘جٗى٘ؾٞحلجىغزذٞس لذَْٖؽلجىفيً٘لجىطرٞفٞس لضركعليِلجألؿال٘هلجىَحجٝالسلىفْحؿالزل

َٞػ٘جٗى٘ؾٞحلئىٚلجىًٞ٘لٍِليْحؿزلضكيٞيٞسل فحىسلٗمحجرزلييٚلجىْظحًلجألخيمٜلٗجىقَٜٞلٗجىزٗقٜ لٍَحلقزًلٕذٓلجى

ل.جىطفزفلييٚلّظحًلجألخيللٗجىزٗـل ٗلييٚلجألمولجىطفحٍولٍفٔلمَفطٚلييَٜلٍ٘ؾ٘ج

ٕذجلجىخيول جٙلذحىرحقعلذَْٖؽلجىفيً٘لجىطرٞفٞسل الٜلجىظالحٕززلجإلّظالحّٞسلٗجوؾطَحيٞالسلئىالٚلجىظالق٘مل الٜلجىطكٞالشل

يٞحشلجىركع؛ل ق ل ٌٕٗلٍْٖؽلجىفيً٘لجىطرٞفٞسلجىرحقػِٞلذاٍنحّٞسلجىَيقظسلٗٗكعلجىؼخـٜلٗجىطأغٞزلجىذجضٜل ٜليَ

جىق٘جِّٞلذْالح لييالٚلم٘جيال لييَٞالسلٍ مقالسلٗيالِلمؼالفلٍ٘كال٘يٜلىيكقالحت لجىظالحٕززلجىَ رٗطالسلذفٞال ج ليالِلئؿال جرل

.جألقنحًلجىؼخـٞس
19
ل

جىظالي٘كلجإلّظالحّٜللٕٗذجلجىطـ٘رلجىَْٖؿٜلجألقحجٛلٝظقنلخـحتؾلجىظحٕززلجىطرٞفٞس لمَفطٚلؾحٍال  لييالٚ

ٗجىظ٘جٕزلجوؾطَحيٞس لٕٜٗلجىَسفَسلذحىكٞحزلٗجىَطأغززلذحخطٞحرجشلجىؼخؾلجىَيقعلٗضكٞشجضٔ لمَالحل ُلجىظالحٕززل

جوؾطَحيٞالالسلولضنؼالالفليالالِل طالالزجرٕحلىنالالولذحقالالع لٕٗالالٜل طالالزجرلغٞالالزلٍطْحٕٞالالس؛ل الالحىَ٘جمفلٗجىَؼالالحيزلٗجٍٟالالحهل

فٖالح.ل الاذجلمحّالصلجىكال٘جصلطاليرٞسل الٜلئجرجكلجألػالٞح لٗجىزغرحشلٗجألقنحًلولضطنؼالفلىرحقالعلٍيقالعلولٝطفالحمفلٍ

جىؿحٍالال ز لٗٝنالالُ٘لجإلجرجكليْالال ٕحلٍالالِلخالاليهلجىقالال٘جِّٞلجىـالالحرٍس ل الالاُلئجرجكليْحؿالالزلّظالالحًلجىقالالٌٞل الالٜلجىظالال٘جٕزل

 الٜلٗجمالعللجإلّظحّٞسلٗجوؾطَحيٞسلٝف ل ٜلجُٟلّسظٔلضقزٝزج لىطيللجىقٌٞ؛ل ٛل ُلجإلجرجكلٝكـوليْ ل َْٖحلىطيللجىقٌٞ
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 الٜللييٚلخيفلضـ٘رلجىؼٖٞ لجىسالحرٗمٜلجىالزج ق لذـالزجٍس لىططرٞال لٍالْٖؽلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالسل الٜلجرجطالسلجىظالحٕززلجإلّظالحّٞس لٝالزٙل ذال٘لجىقحطالٌلقالحؼلقَال  ل-

صلّٗسظحلٗيقي؛ل ٖ٘لجذِلجىَؿحهلجىنّٜ٘ لٗذحىطحىٜلَٝنالِل ُلضْظالكدلييٞالٔلٗييالٚل مالزٓلضـ٘رٓلألطيَسلجىفيً٘لجىطرٞفٞس ل ُلجإلّظحُلٍ٘ى٘جلمرٞفٜ لذ ّحلٗق٘ج

فز ٞسلىيقالز ُلج طزجمالحلؾالذرٝحلجإلجرجمٞسلٗطي٘مٞحضٔلجىْسظٞسلٗجوؾطَحيٞسلمح سلجىق٘جِّٞلٗجىْظزٝحشلجىَط٘ى زليِلجىفيً٘لجىطرٞفٞس لغٌلضسطزلل)جىْٖحٝحش لجىَْٖؿٞسلجىَ

سلىسيظسسلجىفيً٘لجىطرٞفٞسلجألخزٙ؛ل حألٗىٚلٕٜٗلجىَْٖؿٞسلجىَفز ٞسلجىقز ّٞسلضْطٖٜلذحىنُ٘لجىطرٞفٜلئىٚلٍسٖالً٘ل)جىخيال    ٜلقالِٞليِلجىْٖحٝحشلجىَْٖؿٞسلجىَفز ٞ

جإليؿالحسلولٍالِلسجٗٝالسللجىػحّٞسلٕٜٗلجىَْٖؿٞسلجىَفز ٞسلىسيظسسلجىفيً٘لجىطرٞفٞسلضْطٖٜلئىٚلٍسًٖ٘ل)جىطؼٞإ  لٗجىسالحرللذالِٞلجىَسٖالٍِ٘ٞل ُلجىخيال ل مرالزلٍالِلجىطؼالٞإ 

ٍسٖالً٘ل)جىطؼالٞإ لجوىٖٜل ٜلجىطزمٞدلجىَفق ل ٜلجىخي لٗجىطخيٞ لذَالحلٝطؿالحٗسلمال رجشلجىطرٞفالسلجىذجضٞالسل الٜلجىطؼالٞإ لٗىنالِلٍالِلسجٗٝالسلَْٕٞالسلٍسٖالً٘ل)جىخيال  لييالٚل

فز ٞالس ل طاليَسل يظالسسلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالسلّٗظفلم٘جّْٞٔلجىطرٞفٞسلذجضٖحلييَحلذأّٔلم لرمدلييٖٞحلجى٘ؾال٘ج.ل)ْٝظالز:لٍكَال ل ذال٘لجىقحطالٌلقالحؼلقَال  لٍْٖؿٞالسلجىقالز ُلجىَ

  لٕٗذجلٍحلطْزٙلضسـٞئل ٜلجىقظٌلجىػحّٜلٍِلٕذجلجىركع.135 134 121 120.ل119 ل115 ل114.لْٗٝظزل ٝلحلؿسكحش:ل112ٗجإلّظحّٞس لٍزؾعلطحذ :ل



 

  

 

ّٗكالِل الٜلخلالٌلرؿال ٕحلٍٗيقظطٖالحلٗ قالحلىَالحلل رجكلجىقٌٞلولٝطٌلئوليْ ٍحلضالإغزل ْٞالحلٗضػٞالزلي٘جمسْالحجىكٞحز.ل اج

ضططيرالالٔلمرٞفطٖالالح.لٗٝنالالحجلٝنالالُ٘لجإلجرجكلٍظالالطكٞي  لذْظالالزلجىسالالحرٗمٜ لٍالالحلىالالٌلٝكـالالولذىالالللجىطالالأغٞزل ٗلجإلغالالزج .ل

ضؿحٓلجىؼٜ لجىَيقالع لٗذْالح لييالٚل حىَيقظسلجىفيَٞسلىيظحٕززلجإلّظحّٞسلٗجوؾطَحيٞسلضطيرضلذحىطفحمفلجى٘ؾ جّٜل

ٕذجلجىطفحمفلٝطٌلجىطقزٝزلضؿحٓلجىكقحت لٍ٘ك٘يلجىَيقظسلٗجى رجطس.ل يٖذٓلجألطرحخلضطر ٙلذجضٞسلجإلّظحُلجىغزذالٜل

ٗجىطٜلٝقً٘لذٖحلل  ٜلجى رجطحشلجإلّظحّٞسلجىخحؿسلذحىزؾولجىغزذٜلٗمذجل ٜلجىطكيٞيشلجوؾطَحيٞسلىيَؿطَعلجىغزذٜ

.حىطحىٜلولضـيفلىيطفٌَٞلييٚلجىَظيَِٞلٗييٚلٍؿطَفحضٌٖذحقػُ٘لغزذُٞ٘ ل ٖٜلذ
20
ل

ٕٗالٌلغالحرمُ٘ل الٜلجىطكٞالش.لٕالذٓلل ٗجّطق لجىسحرٗمٜلجىرحقػِٞلجوؾطَحيِٞٞلجىغزذِٞٞلجىذِٝلٝال يُ٘لجىَ٘كال٘يٞس

لجىَ٘ك٘يٞسلجىطٜلىٌلضنِلئولقيَحلمَحل غرصلذىلل جٝيػٜ ل ٜل مزٗقطٔلق٘هل ييٌلجوؾطَحيلجىخحؽلذحىَفز الس ؛

 ق لمحّصلجى رجطحشلجوؾطَحيٞسلىيَؿطَفحشل جىر جتٞس لغٞزلجىغزذٞسلٍؿالزجلرؤٝالسلٍطكٞالشزلىيغالزخلضؿالحٓلجٟخالزِٝ.ل

ٗم لطفٚلجىرحقػُ٘لجىغزذُٞ٘لئىٚلضفٌَٞلّظزضٌٖلىيَؿطَفحشلجىر جتٞسلمكقحت لييَٞالسلٍٗ٘كال٘يٞس.لٕالذٓلجىْظزٝالحشل

ضكظالِٞلئجرجكلجألجٝالحُلٗجىكلالحرجشلٗجىػقح الحشللجىَطكٞشزلجىطٜلىٌلٝظحي ٕحلضط٘رل ييٌلجىقٌٞلجىسٍْْٞ٘ٞ٘ى٘ؾٜ ل ٜ

جىخحؿالالسلذحىؼالالف٘خلجألخالالزٙلٗ َٖٖالالحل الالٜلئمالالحرلٍالالِلجىطكٞالالشلجىَلالالحجلٗجىطفالالحمفلٍالالعلققحتقٖالالح.لٗىالالٌلٝنالالِلجىرالالحقػُ٘ل

جوؾطَالحيُٞ٘لجىغزذٞالُ٘لٝظالطسٞ ُٗ لذْظالزلجىسالحرٗمٜ لٍالالِل ذكالحظلجىَالإرخِٞلٗجىَخطـالِٞلذامحٍالسلجىَقحرّالحشلذالالِٞل

ٗذقالالٜلجىطالالحذعلجىطفََٞالالٜلجىَطكٞالالشلٕالال٘لجىظالالحت ل الالٜلجألذكالالحظلجإلّظالالحّٞسلٗجوؾطَحيٞالالسلجألجٝالالحُلٗجىػقح الالحشلجىَخطيسالالس.ل

ل.جىغزذٞس؛ل ؿح شلٍؼٕ٘سلٍْٗق٘ؿسلٍٗطفحىٞسلٗ حم زلىيزؤٝسلٗجإلقظحصلذحىظ٘جٕزلجىَ رٗطس

ّظالزلجىسالحرٗمٜ لٝططيالدلجىطفالحمفلٍالعلجىكقالحت  لمَالحل ُلضسٖالٌلم٘ضٖالحلجى ج فالسلٝفال لئُلجىركالعلجوؾطَالحيٜ ل الٜل

ٖحلٍٗنَيلكزٗرٝحلوططْطحؼلؿالكٞف؛ل َؼالحيزلجىؼالف٘خ لٍ٘كال٘يلجى رجطالس لٗ ٍحىٖالحلجىخحؿالسلولػزمحلإلجرجم

ل.ضظٖزلققٞقطٖحلئولىَيقعلٍطفحمفلٗؿحقدلٍ٘مفلئٝؿحذٜلضؿحٕٖح

 حىفيً٘لجوؾطَحيٞسلجىغزذٞسلئذُ لّحمـس لٗضطظٌلذحىظَسلجىغزذٞس لٗولَٝنِل ُلضنُ٘لَّ٘ذؼلذكعلىطحىدلييٌل

ّظالالزلجىسالالحرٗمٜ لضْطٖالالللٍزضنالالشجلقحطالالَحل الالٜلٍظالاليَح.ل حىَٞػ٘جٗى٘ؾٞالالحلجىغزذٞالالس ل الالٜللذيالالٔل ُلٝنالالُ٘ل غٞالالزلغزذالالٜ

جىَٞػ٘جٗى٘ؾٞحلجإلطيٍٞسلٕال٘لٍرال  ل ٗقال زلجىكقٞقالس ؛ل ٛل ُلجىكقٞقالسلػالنولٍالِل ػالنحهل لٗولَٝنالِل ـاليٖحليْالٔ.ل

تٜ.ل قَٞالسلجىكقٞقالسلٗجىكقٞقسلضؼالط لٍفْحٕالحلٗمَٞطٖالحلٍالِلئرججزل ؛ل ٖالذٓلجإلرججزلٕالٜلغحٝالسلجىكقٞقالسلٗغزكالٖحلجىْٖالح

ّظالزلإلّظالحّٞسلٗجوؾطَحيٞالسلولْٝسـالو ل الٜل امحٍسلٍْٖؽلٍفز الٜلى رجطالسلجىظالحٕززلجل ذَ ٙلضكقٞقٖحلىيقَٞس.لٗييٞٔ
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 243 ل224-222جىطؿزٝرٞسلجىَفحؿززل ٜ:لٍكَ ل ذ٘لجىقحطٌلقحؼلقَ  لٍْٖؿٞسلجىقز ُلجىَفز ٞس ل طيَسل يظسسلجىفيً٘لجىطرٞفٞسلجإلّظحّٞس لٍزؾعلطحذ :ل



 

  

 

جىسحرٗمٜ ليَحلٝؿدل ُلضنُ٘لييٞالٔلضيالللجىكقٞقالس؛ل حىركالعل الٜلجىظالحٕززلجإلّظالحّٞسلٗجوؾطَحيٞالسلوذال ل ُلٝطلالَِل

ل.ٍ٘مسحلئسج لجىغحٝحش

ػ٘جٗى٘ؾٜلجىغزذٜلذِٞلجىفيالً٘لجإلّظالحّٞسلٗجوؾطَحيٞالس لٗجطالطرف لجىطقَٞٞالحشلٍالِلجىفيالً٘لىق ل ـولجىَْ٘ذؼلجىَٞ

جوؾطَحيٞسلذلغنلٍِل ٝ ٝ٘ى٘ؾٞحل جىَ٘ك٘يٞسلجىفيَٞس  ل حّطٖٚلئىٚلضطٖٞزلٍطفَ لىيفيً٘لجوؾطَحيٞسلٍِلؾَٞعل

ِٝلجىَفحٝٞزلجىخحؿسلذالٔ لجيطرحرجشلجىقٌٞلجىؿٕ٘زٝس؛ل حططك٘ذشلجىكقحت لجى٘جمفٞسلىنولٍؿطَعلييٚلٍق رضٔل ٜلضن٘

 جى٘جمفٞالالس  للفٖحلٍ٘كالالعلجوخطرالالحر لذْالالح لييالالٚلٍرالال ئٗٗكالالل كـالالولجوطالالطقيهلجىالالذجضٜلجىقَٞالالٜلىيكقالالحت لجوؾطَحيٞالالس

 كـولجىط ٕ٘رلجألخيمٜلجىكطَٜلىيَؿطَع؛ل حىطسحقسلضظقنلذؿرزٝسلجىؿحذذٞسلٗٗ قالحلىقالحُّ٘لمرٞفالٜ لٗذحىطالحىٜل الاُل

ٝالطكنٌل الٜلجألخاليللجإلّظالحّٞسلمَالحلضالطكنٌلجىؿحذذٞالسل الٜلطالق٘ملجىطسحقالس.للٍْط لجىكحؾسلجىطرٞفٞسلجىَرحػزلٕ٘لجىذٛ

ٍْط لكٞ لؾ جلٝخطـزلجإلّظحُلئىالٚلٍظالط٘ٙلجألػالٞح لجىطرٞفٞالس لٗٝخطـالزلجىرْالح لجىنالّٜ٘لٗٝسزغالٔلٍالِلضنْ٘ٝالٔل

جىغالالحتٜ لغٞالالزلجىفرػالالٜ لمرٞالالصلىلّظالالحُ لئىالالٚلٍسٖالالً٘لضطؿالالٔل ٞالالٔلجىكزمالالسلذالاليلغحٝالالس.
21
ّؿالال لٍالالػيلجىطكالال٘هل الالٜلل ىالالذىلل

جططقيىٞسلجىكقحت لجوؾطَحيٞسليِلجىقٌٞ؛ل ظحٕززلجىركعلجىؿْظٜلجىَطكزرلٍالِللذكحظلجوؾطَحيٞسلذْح لييٚلٍر ئجأل

ل.جىقٌٞ لق٘هلجوّطرحٓليِلجىركعل ٜلجىشّحلمظحٕززلجؾطَحيٞسلٗ خيمٞسلػحذز لئىٚلضزمٞشلجىركعلييٚلٍ٘جّعلجىكَو

جىفيالً٘لجإلّظالحّٞسل الٜلّطالحللخالحرؼلجىفيالٌ؛لٍَالحلمَحل ُل ـولجىفيالً٘لجإلّظالحّٞسليالِلجىفيالً٘لجوؾطَحيٞالس لؾفالول

 يسالٚلجألذكالالحظلجإلّظالحّٞسلٍالالِلمالولجّلالالرحملييَالٜلٗضؼالال جلخالحؽلذحىَ٘كالال٘يٞس ل أّشىالصلجألذكالالحظلجإلّظالحّٞسلئىالالٚل

ٍَحلؾفيٖحليزكسلىٖؿَحشلٍذجٕدلجىْظرٞسلل ذحيطرحرٕحل ذكحغحلغٞزلٍ٘ك٘يٞسلٗذحىطحىٜل غٞزلييَٞس ل ٍزضرسلجّٞح

ٍالحل  ظال لمال٘زلٍطلالَْحضٖحلمحإلَٝالحُلٗجىفقٞال زلٗجألٍالولٗجىخٞالزلٗجى٘جؾالدلٗجىؿَالحه...ل الٜلٗجىطؼنٞللٗجىذجضٞالس لٕٗالذجل

لضقزٝزلملحٝحلجىكٞحزلٗجىطحرٝخ.

 دسر ال  رسقي في أضمىة العمان االخمى عية: -4

ؾح لٍؿٖ٘جلجىسحرٗمٜل ٜل طيَسلجىفيً٘لجوؾطَحيٞالسلييالٚلخيسٞالسلّق ٝالسلىَسنالزٛلجىك جغالسلٗجىطكال ٝعل الٜلجىفالحىٌل

ٗجإلطيٍٜ لخـ٘ؿحل ٜلجىرك٘ظلجوؾطَحيٞس؛ل أغيدلجىَؼحرٝعلجىركػٞسلجىك جغٞسل الٜلجىفيالً٘لجوؾطَحيٞالسلجىفزذٜل

غالالحخليْٖالالحلٍْطالال لجىطؿ ٝالال لجىؿالال ىٜلٍالالِلجىالال جخو لٗمغالالصلييٖٞالالحلجىطزؾَالالحشلٍالالِلجىخالالحرؼلٗجىطَالالحٕٜلٍالالعلجىْٖحٝالالحشل

ٗمذجلجىخرزجشلجىَْٖؿٞسلٗجى٘جمفٞسلىيسنزلجوؾطَحيٜلجىغزذٜل جىسيظسٞسلٗجىسنزٝس
22

.ل َؿٖ٘جلجىسحرٗمٜلٝطأطضلييٚل

ذ جٝحشلٍفز ٞسلٍْٖٗؿٞسلٕٜلٍِل ؿ٘هلضنْْ٘ٝحلجىػقح ٜلخحرؼلٍْط ل جىقطٞفسلجىَفز ٞس .ل ٍحلجىركعلجوؾطَالحيٜل
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 غيدلييٞٔلٌٕلجىطشِٝلذَ٘جؿسحشلجىغحىد لذطفرٞزلجذِلخي ُٗ لذولىٌلٝطسحيالولقطالٚلٍالعلل جىك جغٜل ٜلجىفحىٌلجىفزذٜ

جىذٛل لً 1073ٝ ٛلمَحلمحُلٍعل يطسسلجإلطيًلٗييَح لجوؾطَحي؛لمحذِلطْٞحل)شلجىَ٘رٗظلجىْق ٛلجىفيَٜلجىطؿ 

ً لجىذٛلٗكعلم٘جي لجىَ٘طٞقٚ لل950ٗق لذِٞلم٘جِّٞلجىفقولٗم٘جِّٞلجىطرٞفسلذحّظؿحًلٍعلجى٘قٜ لٗجىسحرجذٜل)ش

جىسنزلٗجإلؿاليـ.للٗجذِلخي ُٗلٍإطضل يظسسلييٌلجوؾطَحيلٗجىطحرٝخ لٗجذِلرػ لذَظحَٕحضٔلجىفقيٞسلجىطؿ ٝ ٝسل ٜ

ً لؿالحقدلمـالسل قالٜل1185ٌٍْٖٗلٍِلجمطؼفلجىفيمسلذِٞلجإلّظحُلٗجىرٞثسلٗجىطرٞفسلمالحذِلمسٞالولجألّ ىظالٜل)ش

ً لجىالالذٛل ـالالولٍزجقالالولجىططالال٘رلجىفقيالالٜ لٗغٞالالزٌٕلمػٞالالزلٍالالِلجىفيَالالح ل1139ذالالِلٝقظالالحُ  لٍٗالالْٖؽلجذالالِلذحؾالالسل)ش

ل حيولٍعلجىال٘قٜ ل الٜلذكال٘غٌٖلجىطؿزٝرٞالسلٗجىططرٞقٞالسٍَِلجططخ ٍ٘جل جىفقو ل ٜلضسل جىفقيِّٞٞلجىْق ِٝٞلجىطكيٞيِٞٞ

 الٜلجىطالد.لٕالذجلجىَؿٖال٘جلجىفيَالٜلجىَطنحٍالولغالحخليالِلل الٜلجىنَٞٞالح ل ٗل ٜلجىزٝحكٞحشل ٗلط٘ج ل ٜلجىرـزٝحشل ٗ

جىرك٘ظلجوؾطَحيٞسلجىَفحؿززلٗيِلٍْحٕؿْحلجىطزذ٘ٝسلجىَفحؿزز لٗضٌلجومطسالح لذطزؾَالسلّٖحٝالحشل ٗرٗذالحلجىسنزٝالسل

حليالالِلطالالٞحمٖحلجىؿالال ىٜلجىالالذٛلذقالالٜلٝكحٗرٕالالحلٗٝـالالحريٖحلٗٝز لالالٖحلٗٝطقريٖالالحلييالالٚلٍالال ٙل رذفالالسلٗجىسيظالالسٞسلٗ ـالاليٖ

.مزُٗ
23
َٗٝػولٍؿٖ٘جلجىسحرٗمٜلقحىسلّق ٝسلذِٞلجىَؼطغيِٞل ٜلجىفيً٘لجوؾطَحيٞس؛لمَحلٝفرزليِلقحىسلٍِلجىكالذرلل

فالحًلىٖالذجلجىَ٘مالفلجىْقال ٛلض يٌلٕذجلجىَال خولجىٝسل ٜلخيهلجىْظزٝحشلجىغزذٞس.لٗقٞحهلجقطَحهلضـ ٝزلجىطرفٞسلجىسنز

]ٍِلخيهلمؼالفلضكٞالشلجى رجطالحشلجىغزذٞالسلٗضكحٍيٖالحلييالٚلضالحرٝخلجىؼالف٘خلغٞالزللجىذٛلٝؿظ ٓلجىسحرٗمٜلٗ خزُٗ

جألٗرٗذٞسلٗييٚلضزجغٖح.لٗمؼفلٕذجلجىفٞدلٕ٘ل ٜلق لذجضٔلجّطَح لىألٍسلٗغقسل ٜلمظرٖحلٗم رضٖحلٗئرججضٖح
24
ذالولل 

زطحىطٖحل جىطحرٝخٞس ل ٜل ضك ٝعلجىفالحىٌلٗضَ ْٝالٔ لذنسالح زل ييالٚ لٍالعلئُلجألذكحظلجوؾطَحيٞسلجىغزذٞسلظيصلٗ ٞسلى

ئيحجزلئّطحؼلجىظٞطززلجىغزذٞس لٗضفٌَٞلَّ٘ذؾٖحلجىَفز ٜ لجىقحتٌلييٚل جإلّظحُلجومطـالحجٛ  ل جىخالحى   ل جىسفالحهل

ىَحلٝزٝ   ل محٕزلجىطرٞفس 
25

 ل الٜلجىفيالٌل.لمَحلضك٘ىصل طحىٞدلجىركعل ٜلجىفيً٘لجإلّظالحّٞسلٗجوؾطَحيٞالسلئىالٚليقحتال

ٗجألٝ ٝ٘ى٘ؾٞح
26

حٌٝ؛ل ق لظالولٍخيـالحلىَذٕرالٔلٖ.لٕٗذجلٍحلٝيكظٔلجىَطيعلييٚلضزجظلجىَسنزلجوؾطَحيٜلئٍٞولجٗرم

ذالولٗضيالرضلذيرالحصلجىكطَٞالسل الٜلٍ٘جؾٖالسللذٕحخلذحى٘كفٞسلئىٚل مـٚلق ٗجٕح جى٘كفٜ لٗمحُلٍإٍْحلذلزٗرزلجى
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يقحت ٝسل ٜلقزٗذٔلجىسنزٝسلٍفطرزجل ُلجى ِٝلٗرٝعلخـٍ٘ٔلٍِلجىَإٍِْٞلذحىَظٞكٞس لٗق٘هلجىفيٌلئىٚلئٝ ٝ٘ى٘ؾٞحل

ىيفيٌ.
27
لل

ٗرؤٝالسللٕٗال٘ليْال ٓلرؤٝالسلىيفالحىٌ لؾطَحيٞسلٍِلٍر ئل جىط٘قٞ   ْٗٝطي لٍؿٖ٘جلجىسحرٗمٜل ٜل طيَسلجىفيً٘لجو

يحٍسلىيكقٞقس لٕٗال٘لجألؿالولجىالذٛلضظالطَ لٍْالٔلجىكلالحرزلجإلطاليٍٞس لذفيٍٖ٘الح لٕ٘ٝطٖالح لٕٗال٘لٍرال  لجىطالحرٝخلٍٗرال  ل

ّظزلجىسحرٗمٜ لىٞضلٍؿزجلٍق٘ىسل خيمٞالس لذالولٕال٘ل  لجألخيل.ل حإلَٝحُلجإلطيٍٜ ل ٜلٍٗر  لجىغٞدلٍٗرلجىَفز س

ل ٍق٘ىسلٍفز ٞس؛ل ٛلٍسًٖ٘لٍزضرنلذحىَفز سلٗذـكسلجألخرحرلجىطٜلٝطأطضلييٖٞح.لٗٝطسزيلئىٚلغيغسلٍرحجبلٍفز ٞس

ٗجوّسطالحـلييالٚلجىال ىٞولجىؿ ٝال لٗييالٚلجىٞالوللٕٜٗ:لر قلمولٍحلولٝطَحػٚلٍعلجىكقٞقس لّٗسٜلجىطْحملحشلجىْٖحتٞالس 

جىَخحىسس؛ل حىط٘قٞ لئذُلٍ خولضـ٘رٛلكزٗرٛ لذْظزٓ ل ٜلجىرك٘ظلجوؾطَحيٞالسلجىَطفيقالسلذالحىسزجل ٗلجىؿَحيالس ل

 ٗلجإلّظحُلٗجىطرٞفس ل ٗجى ِٝلٗجىفيٌ.ل حىط٘قٞ لّحظٌلٍْٖؿٜلٗضـ٘رٛلىنالوليَيٞالحشلجىركالع.لٗجىط٘قٞال لٝفْالٜل ُل

 لٗخالحى لٍٗيالالللٕٗٗالحخلٗرسجل لٍٗظالالردلجألطالرحخ لٕٗال٘لٕالال فلمالولػالالٜ ل الٜلجى٘ؾالال٘جل لضفالحىٚلٍ٘ؾال٘جلٗٗجقالال

ٗغحٝطٔ.لمَحل ُلجىَفز سلجىَ٘ك٘يٞسليِلجىفحىٌلٕالٜلٍفز السلإلرججزل لٗضال ذٞزٓلٗقنَطالٔ.لمَالحل ُلقزمالحشلجىرؼالزل

جىالذٛل ٗقالٚلٗطنْحضٌٖلّٗ٘جٝحٌٕلٗمظرٌٖلّٗلحىٌٖلٝطقزرلذاذُل لٗ ٍزٓ؛ل ٛل ّٖحلض خولؾَٞفحل ٜلجىالَْنلجإلىٖالٜل

ذٔلطركحّٔ لٗجىذٛلٝطْشهل ٜلجىشٍحُلٗجىَنحُ؛ل حمطؼحفلٕذجلجىَْنلٝفْٜلض خولجىَظاليٌل الٜلئيالحجزلؿالٞحغسلجىشٍالحُل

ضـر٘لئىٞالٔلجىْشيالسللٗجىَنحُلئىٚلئيحجزلذْحتَٖح لٗىٞضلئىٚلجىٖزٗخلٍَْٖح لٗولئىٚلجىطخيؾلٍَْٖح لييٚلػحميسلٍح

 لجىشٍحُلٗجىَنحُلجوططؿحذسلإلرججزل لضفالحىٚل الٜلجىنالُ٘ ليرالحجزلجىْٖ ٗطٞسلٗجىر٘ذٝسلٍػي.ليْ ٕحلضـرفلئيحجزلذْح

ٗمحيس لٗىٞظصليَيٞسلغشٗلىيطرٞفسلٗولمٖزجلىٖح لييٚلػحميسلطي٘كلجإلّظحُلجىغزذٜلجىرزٍٗٞػ٘طالٜ لذالولٝـالرفل

ٕٜٗ:لئيحجزلجىق رزلييٚلمٖزلجىطرٞفس لل جألٍزليْ لجىَظيٌلضظخٞزجلٍَحلٝكـْٔلٍِل  حشلغيظل ٜلجىركعلٗجىنظد

.ٗجإلؿحذسلذغزٗرلجىق٘زلقحىسلّؿحقٔ ل ٗلجإلؿحذسلذحىٞأصلٗجإلقظحصلذحىفؿشلقحىسل ؼئ
28
لل

ٗٝيفلجىسحرٗمٜل ٝلحلييالٚل ُلجىفيالً٘لجوؾطَحيٞالسلٝؿالدل ُلضْطيال لٍالِلٍفطالٚل ُلجإلّظالحُلٝفالٞغل الٜلجىنالُ٘ل

ٕٗالٜللجإلّظالحُ  لييالٚلجألرفلٍالِلخاليهللجىذٛلٝكنَٔل لغٞرٞحلٗمَٞٞح؛ل حىرك٘ظلجوؾطَحيٞسلضركعل ٜلخي الس

خي سلجؾطَحيٞس لٗضطنسولذ رجططٖحلجىفيً٘لجىطٜلضظَٚل جىفيً٘لجىخحؿسلذحألٍالس .لٗٝالز قلجىسالحرٗمٜلجىطسزٝال لذالِٞل

جىفيالالً٘لجإلّظالالحّٞسلٗجىفيالالً٘لجوؾطَحيٞالالس لٗٝالال ي٘لئىالالٚلئيالالحجزلضـالالْٞفلؾ ٝالال لىيفيالالً٘لٝقالالً٘لييالالٚلجىطَٞٞالالشلذالالِٞلجىفيالالً٘ل

ٗضخطيفلجىفيً٘للجىخحؿسلذحألٍسلجىطٜلضطْحٗهلجإلّظحُلٗجىَؿطَع.لجىطرٞفٞسلجىطٜلض رصلجىطرٞفسلٗظ٘جٕزٕح لٗجىفيً٘

جىطرٞفٞالالسليالالِلجىفيالالً٘لجىخحؿالالسلذحألٍالالالسل الالٜلٍ٘كالال٘يلجى رجطالالس لٗٝكظٞالالحُلؾَٞفالالالحلذالالْسضلجألَٕٞالالسلٍالالِلجىْحقٞالالالسل
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جىَٞػ٘جٗى٘ؾٞسلجىخحؿالسلذحىَفز السلجإلّظالحّٞس؛ل ناليلجىفيَالِٞلٖٝال فلئىالٚلجمطؼالحفلجىالَْنلجإلىٖالٜلٗ َٖالٔ لطال٘ج ل الٜل

َحجٝالالسل)جىفيالالً٘لجىطرٞفٞالالس  ل ٗل الالٜلجىؼالالإُٗلجإلّظالالحّٞسل)جىفيالالً٘لجىخحؿالالسلذحألٍالالس/جىفيً٘لجوؾطَحيٞالالس ؛ل قالال لجألػالالٞح لجى

ضخطيالالفلجألطالالحىٞدلٗجىَسالالحٌٕٞلٗىنالالِلجألذكالالحظلطالال٘ج لمحّالالصلمرٞفٞالالسل ٗلجؾطَحيٞالالسلضخلالالعلىالالْسضلجىقالال٘جِّٞلإلغرالالحشل

ٗ ُلجىركالالعل الالٜلجىفيالالً٘للؿالالكطَٖح.لٕٗالالذجل ٍالالزلٝرالال ٗلؿالالفرحلمر٘ىالالٔليْالال لجيالالحزلٍالالْٖؽلجىفيالالً٘لجىطرٞفٞالالس لخـ٘ؿالالح

جوؾطَحيٞسلٝؿفيْحلّـط ًلٍِلجىْحقٞسلجىَْٖؿٞسلذأػٞح لضظَ٘ل ٘للجى٘ؾ٘جلجىَحجٛ لٗ ٍ٘رلضطفي لذحىطق٘ص لٗمذجل

ٍفزٗف لٍَحلٝـفدلئخلحئلىيركعلجىَْطقٜ لىنالِلجىسالحرٗمٜلٝقيالولٍالِل َٕٞالسللٗكعلضقزٝزجشليِلٍحفلغٞز

جىْقالول ٗلجىكال ٝعلمالحُلغحذطالحل ٗلمالحذيلىلغرالحشليالِلمزٝال للٕذٓلجألٍ٘رلٍإم جل ُلمولٍحلم ٍالٔلجإلطاليًليالِلمزٝال 

.جىفقولٗجىسٌٖلجإلّظحِّٞٞ
29
ل

ٗىالالالٞضلجىالالالَْنلجإلىٖالالالٜلجىالالالذٛلضركػالالالٔلجىفيالالالً٘لجىطرٞفٞالالالسل ٗلجوؾطَحيٞالالالسلٍؿالالالزجلٍفٞالالالحرلٝطَطالالالعلذؼالالالنيٞسلٍق طالالالسل

ذالالالولٕالالال٘لٍفطالالالٚلققٞقالالالٜلذَقطلالالالٚل ُل لطالالالركحّٔلمالالال لؾفالالالولجىكقٞقالالالسلل ىي٘ؾالالال٘جلٗولٝطـالالالولذحىكقٞقالالالسلجى٘جمفٞالالالس

طالالال٘ج لمحّالالالصلل ضَٞالالالولئىالالالٚلضؿظالالالٞ ٓ لٕٗالالال٘لّالالال٘يلٍالالالِلجى٘ؾالالال٘جلجىسطالالالزٛلجىالالالذٛلغزطالالالٔل ل الالالٜلجىطرٞفالالالسلجإلّظالالالحّٞس

 الالالزججل ٗلؾَحيالالالسل ٗل ٍالالالس؛ل حىركالالالالعلجوؾطَالالالحيٜلٕالالال٘لمؼالالالالفلىيالالالَْنلجإلىٖالالالٜل الالالالٜلجىؼالالالإُٗلجإلّظالالالحّٞس؛لمؼالالالالفل

جألخالالالزٙل الالالٜلضالالال جخولؾَٞالالالعلجىفَيٞالالالحشللخلئيحمطالالالٔل الالالٜلئضَالالالحًليَيٞالالالسلجىطؿظالالالٞ م٘ضالالالٔ لٗي٘جٍالالالولضكقٞقالالالٔ ل ٗل طالالالرح

جىخحؿالالالسلذحىكٞالالالحزلٗجألٍالالالالس.ل حىرحقالالالعلجوؾطَالالالحيٜلجإلطالالالاليٍٜلٝنالالالُ٘لّشجيالالالالحلئىالالالٚلجىْقالالال ؛ل ٛلّقالالالال لجىكقٞقالالالسل الالالالٜل

كالالال٘ لجىالالالَْنلجإلىٖالالالٜ لينالالالضلجىرحقالالالعلجوؾطَالالالحيٜ لؿالالالحقدلخيسٞالالالسلجىفيالالالً٘لجىطرٞفٞالالالس ل ٖالالال٘لولٝظالالالططٞعلجّطقالالالحجل

جٍالالالٔلجىـالالالحرًلذطـالالال٘ٝزلجألٕالالال جفلٗجىغحٝالالالحشلجىؿٕ٘زٝالالالسلىيَؿطَالالالع لٗىنْالالالٔلٝغالالالزلل الالالٜلّقالالال لجى٘طالالالحتولذظالالالردلجىطش

جألػالالٞح لٗىالالٞضلضأٝٞالال ٕح لٍالالعلئخالاليهلذٖالالذجلجوىطالالشجًل الالٜل مػالالزلٍالالِلٍْحطالالرس؛لذىالاللل ُلئّنالالحرلجىركالالعلجوؾطَالالحيٜل

 ٛلجىقالالالٌٞلجىْسفٞالالالسلٗجىػقح ٞالالالسلجىطالالالٜلل؛جىغزذالالالٜلىقَٞالالالسلجىفيمالالالحشلجىزٗقٞالالالسل الالالٜلجىَؿطَالالالعلٝفْالالالٜلجىػقالالالسل الالالٜلّقٞلالالالٖح

 ٞيطالالالشًلذالالالحىقٌٞلجإلطالالاليٍٞسلذؼالالالنولؿالالالزٝفلٍالالالِلل ٜٝإطظالالالٖحلجىَؿطَالالالعلىْسظالالالٔ.ل ٍالالالحلجىرحقالالالعلجوؾطَالالالحيٜلجإلطالالاليٍ

جُٗل طالالالفل ٗلخؿالالالو؛ل حىكقٞقالالالسليْالالال ٓلىٞظالالالصل مػالالالزلٍالالالِل ٖالالالٌلذمالالالٜلىيطرٞفالالالسلجىَطَػيالالالسل الالالٜلجىطقالالالحرٝزلٗجىطؿالالالحرخل

 جىفيَٞس ل ٗلضسٌٖلجى٘قٜلجإلىٖٜل ٜلجىقز ُلجىنزٌٝ لٗميَٕحلٍِلؿْعل .
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جإلّؼالالحتٞسلٝقطالزـلقالحؼلقَال ل الٜل طالاليَسلجىفيالً٘لجوؾطَحيٞالسلمزٝقالحل خالالزل الٜلجىالزذنلذالِٞلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالالسلٗجىفيالً٘لجإلّظالحّٞسلٍالِلخالاليهلضطرالعلٍزجقالولجىَفز السلل-

جرجطالسلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالسلٗ م٘جرٕحلجألمػزلضفقٞ جلٍِل ػنحهلجىظحٕزجشلجىطرٞفٞسلجىَطَحغيسلٗئىالٚلجىْالحضؽليرالزلجىطزمٞالدلجىَالحجٛلغالٌلئىالٚلٍالحٕ٘ل يقال ل؛ ٘كالعلٍالْٖؽل

ذالنلمالولٍرال ئلذفَ ل يظسٜلئطيٍٜلٝالطٌلذايالحجزلضـالْٞفلجىَفز السلٗ ال لٍالْٖؽلضطرٞقالٜلٍطفال جلجىَزجضالدلمرقالحلىطفال جلٍزجضالدلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالسلجىنّ٘ٞالسلّسظالٖح لٍالعلر

ىٖالٜلذحضؿالحٓلجىغحٝالس.ل ْٖالحلٍالػيلضالطٌلئيالحجزلؿالٞحغسلييالٌلمرٞفٜلذقحّّ٘ٔلجألخيمٜلجىذٛلْٝظؿٌلٍعلجى ِٝ؛لئذلضطؿالحٗسليْال ٕحلجىطرٞفالسلذجضٖالحلجىَحجٝالسلذقال٘زلجىطخيٞال لجإل

جإلمالحرلّسظالٔلضالطٌللجىْسضلذسزٗئلجىَخطيسسلى رجطسلجىَـحجرلجىنّ٘ٞسل ٜلضزمٞدلجىْسضلٍٗنٞسحضٖحلجىظي٘مٞس ل ْكق لمسشزلييَٞسلضطؿحٗسلجىظقفلجىزجِٕ لٗ ٜلٕالذج

وٍهديةةة الرةةر ي حىرفالال لجىغٞرالالٜل الالٜلضنْٖ٘ٝالالح.ل)ْٝظالالز:لٍكَالال ل ذالال٘لجىقحطالالٌلقالالحؼلقَالال  ل طالاليَسلجىفيالالً٘لجألخالالزٙ لٗٝطكقالال لىلّظالالحّٞسلجرضرحمٖالالحلجىَْٖؿالالٜلٗجىَفز الالٜلذ
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 :أضمىة العمان العييعية ساالخمى عية -1

ٝفطرزلقحؼلقَ لٍؿٖال٘جٓلألطاليَسلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالسلٗجوؾطَحيٞالسلٍطؿالحٗسجلىَزقيالسلجىْال ج لألطاليَسلجىفيالً٘لئىالٚل

ؾطَحيٞالسلٗ ال لجىَْٖؿٞالسلجىَفز ٞالسلٍزقيسلٗكعلجألطضلجىططرٞقٞسلىـٞحغسلٍْحٕؽلجىفيً٘لجىطرٞفٞسلٗجإلّظحّٞسلٗجو

جىقز ّٞس؛لَٗٝنِلضطرٞ لٕذجلجىَْٖؽل ٜلمولجىَؿحوشلٗجىطخــحش.لمَالحلقالزؽلقالحؼلقَال لييالٚلضؿالحٗسلجىؿال هل

جىذٛلولْٝطٖٜلق٘هلئٍنحّٞسلجىسـولذِٞلجىفيً٘لجإلّظحّٞسلٗجىفيً٘لجىطرٞفٞسلجىططرٞقٞس ل ٗلئٍنحّٞسلجىسـولذالِٞلجىال ِٝل

ذَْٖٞالالح.ل أمزٗقالالسلقالالحؼلقَالال لضالالز قلضؿشتالالسلجىظالال٘جٕزلجىنّ٘ٞالالسلٗقزمطٖالالح لذَالالحل ٖٞالالحلٗجىفيالالٌ ل ٗليَيٞالالحشلجىط٘ ٞالال ل

.جإلّظحُ
30
ٗضظطْ لٕذٓلجألمزٗقسلئىٚلٗق زلجىقز ُلجىفل٘ٝس لٍِلخيهلٍْط لييَٜلضكيٞيٜ لٍطؿحٗسجليَيٞالحشلل

 ٝال زلٍط٘ج قالسلٍالعلجوططقزج لجىَزضرطسلذحىفقيٞطِٞلجإلقٞحتٞسلٗجىػْحتٞسلجىَطقحذيس.لٗٝفطرزلقحؼلقَ ل مزٗقطٔلمالزج زلؾ

لخـحتؾلجىطزمٞدلجىقز ّٜلجىنّٜ٘.

ٗٝطنُ٘لجىرزّحٍؽلجىططرٞقٜلألمزٗقسلقحؼلقَ ل ٜل طيَسلجىفيً٘لجىطرٞفٞسلٗجوؾطَحيٞسلٍِلططسلٍرحجبلٕالٜ:ل

جىقز ّالٜ لٍٗرال  لجىفيمالسلذالِٞلٍْٖؿٞالسللٍْٖؿٞسلجىَفز سلجى٘ظٞسٞس لٗجىَفز ٞسلجى٘ظٞسٞالسليال٘فلجىْظالرٞسل الٜلجىَالْٖؽ

ىطؼالالٞإ لٍْٖٗؿٞالالسلجىخيالال لٗجىَفز الالسلجى٘ظٞسٞالالسلىيفيالالً٘؛ل ٛلجىـالالٞزٗرز لٗجىطزمٞالالدلجىطرٞفالالٜل الالٜلجىخيالال لٍْٖٗؿٞالالسلج

سل ٍػيالالسلييمطالالٔلذالالحىشٍِلٗجىـالالٞزٗرزلٗئّطالالحؼلجأل نالالحر لٗجىغحٝالالسلٗجىغحتٞالالسلجىنّ٘ٞالالسلجىَشجٗؾالالس.لٗمالال ًلقالالحؼلقَالال لغيغالال

لؾطَحيٜلئّظحّٜ لٗجىػحّٜلضحرٝخٜ لٗجىػحىعل ٜلييٌلجىْسض.ضطرٞقٞسلألمزٗقطٔ؛لٗجق لج

 ركظدلجىَر  لجألٗهلْٝطي لقحؼلقَ لٍِلي ًلجىسـولذِٞلٍْحٕؽلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالسلٍْٗالحٕؽلجىفيالً٘لجإلّظالحّٞسل

ؾطَحيٞس؛لذىلل ُلجىقالز ُلجىنالزٌٝلٝقالزرلمَالحلضقالزرل يظالسسلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالسل ُلجإلّظالحُلٍ٘ىال٘جلمرٞفالٜلىيَؿالحهلٗجو

جىْسظالالالٞسلٗجوؾطَحيٞالالالسلمح الالالسلجىقالالال٘جِّٞللجىنالالالّٜ٘؛لئذلَٝنالالالِل ُلضْظالالالكدلييٞالالالٔلٗييالالالٚل مالالالزٓلجإلجرجمٞالالالسلٗطالالالي٘محضٔ

ٗجىْظزٝحشلجىَط٘ى زليِلجىْٖحٝحشلجىَْٖؿٞالسلجىَفز ٞالسلىسيظالسسلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالس؛ل حىَْٖؿٞالسلجىقز ّٞالسلضْطٖالٜلذالحىنُ٘ل

جىطرٞفٜلئىٚلٍسًٖ٘ل)جىخي  ل ٜلقِٞلضْطٖٜل يظسسلجىفيً٘لجىطرٞفٞسلئىٚلٍسًٖ٘ل)جىطؼٞإ  لٗجىخي ل مرزلٗ ػالَولٍالِل

يالال لٍٖالالَِٞلييالالٚلجىطؼالالٞإ.ل قالالحُّ٘لجىطؼالالٞإلٝفطَالال لجىالالطكنٌل الالٜلجىطكالال٘وشلجإلٝكحتٞالالسل ٗلجىسٞشٝحتٞالالس؛لئذلجىطؼالالٞإ لذالالولجىخ

ٝخطيفلجىْحضؽلذحخطيفلجىَزمرحش لينضلمحُّ٘لجىخي لجىذٛلْٝققلضيللجىق٘جِّٞلذذجشلجى٘مالص؛لئذلَٝنالِل ُلضطكال جل

حؿالزلجىَطسحييالسلٗٝط٘قال لجىْالحضؽل فْال ٍحلضخطيالفلجىفْل!خـحتؾلجىَزمرحشلجىطرٞفٞالسلٗٝخطيالفلجىْالحضؽ لمَالحلمال لٝطكال 
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جىطرٞفٜ لٝق٘هلضفحىٚ:ل ٍٗحلٝظط٘ٛلجىركزجُلٕذجليذخل زجشلطحتجلػزجذٔ لٕٗذجلٍيفل ؾحؼلٍِٗلمولضأميُ٘لىكَحل

 .ل ٍالحل12مزٝحلٗضظطخزؾُ٘لقيٞسلضيرظّٖ٘حلٗضزٙلجىسيلل ٞٔلٍ٘جخزلىطرطغ٘جلٍِل لئلٗىفينٌلضؼنزُٗ .ل) الحمز/

طيالالفلجىْالالحضؽلجىطرٞفالالٜ ل ٞؼالالٞزلئىالالٚلذىالالللم٘ىالالٔلضفالالحىٚ:ل ٗ الالٜلجألرفلمطالالعليْالال ٍحلضط٘قالال لجىفْحؿالالزلجىَطسحييالالسلٗٝخ

ٍطؿحٗرجشلٗؾْالحشلٍالِل يْالحخلٗسريلّٗخٞالولؿالْ٘جُلٗغٞالزلؿالْ٘جُلىٞظالقٚلذَالح لٗجقال لّٗسلالولذفلالٖحلييالٚل

 .ل قحُّ٘لجىطؼٞإلجىذٛلضفطَ ٓل يظسسلجىفيً٘لجىطرٞفٞسلول4ذفقل ٜلجألمولئُل ٜلذىللٟٝحشلىقً٘لٝفقيُ٘. ل)جىزي /

ٕذٓلجى٘ق زل ٜلجىخـحتؾلجىطنْ٘ٝٞسلجألٗىٞالسلىيفْحؿالزلجىَطسحييالسلٗجىطْال٘يل الٜلجىْالحضؽ.ل قال٘زلجىطخيٞال  لئذُ لٝكطَول

 يظٌلٍِلٍسًٖ٘لجىطؼٞإلجىطرٞفٜ لٍٗسًٖ٘لجىخي ل مػزلغْٚلٗضْ٘ي.لٍٗظحٕزلجىكٞالحزل الٜلضفال جٕحلٗضْ٘يٖالحلٍط٘ىال زل

لَٝزلجىذِٝلمسزٗجل ُ ٌْ لى َٗ جىظَحٗجشلٗجألرفلمحّطحلرضقالحل سطقْحَٕالحلٗؾفيْالحللٍِلٍحجزلٗجق زلٕٜلجىَح ؛لمحهلضفحىٚ:ل  

ذولئُلٍسًٖ٘لجىخيال لٝ٘ىال لّحضؿالحلقٞالحلٍالِلٍٞالصلّٗحضؿالحلٍٞطالحلل  30قٜل  يلٝإٍُْ٘ .ل)جألّرٞح /لٍِلجىَح لمولػٜ 

ل ٍِلقٜ؛لمحهلضفحىٚ:ل ئُل ل حى لجىكدلٗجىْ٘ٙلٝخزؼلجىكٜلٍِلجىَٞالصلٍٗخالزؼلجىَٞالصلٍالِلجىكالٜلذىاللل ل الأّٚ 

 .ل ق٘جي لجىَفز السلجىططرٞقٞالس لئذُ لذالِٞلجىخيال لٗجىطؼالٞإلٍطكال زل الٜلجىسفالولجىنالّٜ٘ لىنَْٖالحل95ّفحً/ضإ نُ٘ .ل)جأل

ّكالِلٍطالحىرُ٘لذحطالطٞفحخلجىفيمالسلذالِٞلمال٘جِّٞلجىفيالً٘لجىطرٞفٞالسل الٜلجرجطالسلجىظالحٕززلل ٝسطزمحُل ٜلجىْٖحٝحش.لىالذىل

لظسسلجىفيً٘لجىطرٞفٞسلئىٚلّٖحٝحضٖحلجىَحجٝس.ٗىٞظصل َٖحلٍطيقحلَٝط لذسيل جإلّظحّٞسلجوؾطَحيٞسلٍِلجىْحقٞسلجى٘ظٞسٞس

ٗٝز قلقحؼلقَ لٍق٘ىسل)ّظرٞسلجىَفز س لجىخحؿسلذحىفيً٘لجىطرٞفٞسلٗضطرٞقحضٖحلجوؾطَحيٞسلٗجإلّظالحّٞس لألُل

َقحذالولٝفال٘فلجىق٘هلذحىْظرٞسلٝقيولٍِلمَٞسلجىقحُّ٘لجىفيَٜلجىطرٞفٜلٗض٘جذػٔ لمَالحلٝلالففلجوّطَالح لىيفيالٌ لٗ الٜلجى

ٕٗالالٜلذْظالالزلقالالحؼلقَالال  لولضخالالولذالالحىَسًٖ٘لجىط٘قٞالال ٛلئولقالالِٞلٝطفالالحىٚلجإلّظالالحُلذحىقالالحُّ٘للظٞسٞالالس  جىْظالالرٞسلخل)جى٘

جىالال٘ظٞسٜلجىطرٞفالالٜلييالالٚلٍسٖالالً٘ل)جىخيالال  .ليْالال ٕحلّفالالحىؽلجىظالالي٘كلجىَطفالالحىٜلٗولّالال ٍزلجىَفز الالسلٗجىَالالْٖؽلجىفيَالالٜل

لجى٘ظٞسٜ.

قَال  لذالِٞلمال رزل لجىَطيقالسلئُلجىق٘هلذحىَفز سل)جىْظالرٞس لىيفيالً٘لٝخيال لٕال٘زلٍفز ٞالسلٍْٖٗؿٞالس لذْظالزلقالحؼل

ٗمحُّ٘لجىظررٞسلجى٘ظٞسٜ؛ل ٞطٌلّسٜلجىظررٞسلٍطيقالحلذال ي٘ٙلجىطأطالٞضلىيَفز السل)جىط٘قٞ ٝالس .لٗضطكال٘هلجألطالرحخلئىالٚل

ٍؿزجل)مزجتِ  لضسطق لئىٚلجىزٗجذنلجىذجضٞسلذْٖٞح؛لمأُلضـرفلجىؼَضلٍؿزجلجوىسلييٚلجٍط ججلجىظولٗىٞظصلييسلىٔ ل

 ٛلل لذالولضطفالحرفلٍالعلؿالسطٔلجىْظالرٞس؛ولضطفحرفلٍعلجىفيٌلجىطرٞفٜلذـالسطٔلجى٘ظٞسٞالسٍعل ُل ٝحشلجىقز ُلجىنزٌٝل

ألّٖحلٗظٞسٞسلمَحلىٞظصلّظالرٞسلألّٖالحلل  يلضطك٘هلئىٚلٍطي ل ىَحلضطك٘هلجىظررٞسلئىٚلٍطي .ل ٍحلجىَفز ٞسلجى٘ظٞسٞس

ّظالحّٞسلمح السل ذفحجٕالحلٗجووضٖالحلمحٍيسلجىق٘ز.لٍِلْٕحلضنطظدلجىفيً٘لجىطرٞفٞسلٗضطرٞقحضٖحل ٜلجىفيً٘لجوؾطَحيٞالسلٗجإل

ضـرفل يظسسلجىفيً٘لجىطرٞفٞسلٍِلؿيدلجىَفز السلل جىَْٖؿٞسلٗجىَفز ٞسلجُٗلجىطسحفلييٖٞحلذَْط لجىْظرٞحش.ليْ ٕح

جىط٘قٞ ٝسلجىطٜلٝقزٕحلجىقز ُلجىنزٌٝل ٜلججتززلجىخي لجىنالّٜ٘ لذَالحلٝظالحي لجإلّظالحُلييالٚل ٖالٌل مػالزلىكقالحت لجىقالز ُل

ىَْؼألٗجىطنِ٘ٝلٗجىغحٝحش لٍِلخيهل)ٍالْٖؽلييَالٜلٗظٞسالٜ .لٗٝظالطرف لقالحؼلقَال ل الٜلّسظٔلٗمؼفلٍْٖؿٞطٔليِلج



 

   

 

ٕذٓلجىفَيٞسل)جىسٌٖلجىطأٍيٜ لجىَظطْ لييٚلٍرحجبلجىفقولجىسطزٛلمَحلضؿظ ٓلجىَفز سلجىطزجغٞس.ل طؿزٝ ل يظالسسلجىفيالً٘ل

تٞسلٗضك٘ٝيٖحلئىٚلٍفز سلٗظٞسٞالسلجىطرٞفٞسلٗضطرٞقحضٖحلجوؾطَحيٞسلٗجإلّظحّٞسلٍِلّٖحٝحضٖحلجىَحجٝسلٗجى٘كفٞسلجإلّطقح

ٗىالالٞضلجىخيالال لٕالال٘لجألطالالي٘خلجألّؿالالعلىطك ٝالال لئمحرٕالالحلجىَفز الالٜل الالٜلئمالالحرلجىزؤٝالالسلل ضْالالطؽلمالال٘جِّٞلّٗظزٝالالحشلجىطؼالالٞإ

لجىط٘قٞ ٝسلجىقز ّٞس.

ٗيَولقحؼلقَ لييٚلضأطٞضلَّ٘ذؾٔلجىَْٖؿٜلجىَفز ٜ لٗ  لٕذجلجىَْظ٘ر لٍِلخيهلجىطَٞٞشلذِٞلٍْٖؿٞالسل

ل.ٗجىفيمسلذَْٖٞحجىخي لٍْٖٗؿٞسلجىطؼٞإل

ٗضفنضل)ٍْٖؿٞسلجىخي   لذْظزلقحؼلقَ  لم رزل لجىَطيقسل ٜلجى٘ؾ٘ج لئول ّٖحلولضطؿحٗسل)ٍْٖؿٞسلجىطؼالٞإل

جى٘ظٞسٜ ؛ل َْٖؿٞسلجىخي لضفْالٜل فالول لطالركحّٔلٗضفالحىٚ ل الٜلجإلمالحرلجىنالّٜ٘لجىَٖالَِٞلييالٚلجإلمالحرلجألركالٜ.ل

ظالطكٞولئجرجمٖالحلٍالحلىالٌلضال ركلمح السل ذفالحجلٕالذٓلجىنّ٘ٞالسلٗضسحؿالٞيٖحل حىطخيٞ لجىنّٜ٘ليَيٞسلٍَط زلٍٗفقال زلٗؾ ىٞالسلٝ

ٗجّفنحطحضٖحل ٜلضؼنٞولظ٘جٕزلجألرف لٕٗ٘ل ٍزل ٘للمحمسلجإلّظحُ لٍٗكحٗىسلجإلقحمسلذٔلمئلٗجىظٞطززلييٞٔ ل

غٞالزلٝؿالحجىُ٘ل الٜل ٝالحشل لذلذحىفيٌل ٗلذغٞزٓ لٕ٘لمرزل ٜلجىـ ٗر لذطفرٞزلجىقز ُلجىنزٌٝ؛لمالحهلضفالحىٚ:ل ئُلجىالذِٝ

ئّالالٔلٕالال٘لجىظالالَٞعلجىرـالالٞز.لىخيالال لجىظالالَحٗجشلل طالاليطحُل ضالالحٌٕلئُل الالٜلؿالال ٗرٌٕلئولمرالالزلٍالالحلٕالالٌلذرحىغٞالالٔل حطالالطفذلذالالحه

ٗجألرفل مرزلٍِلخي لجىْحصلٗىنِل مػزلجىْحصلولٝفيَُ٘.لٍٗحلٝظط٘ٛلجأليَٚلٗجىرـالٞزلٗجىالذِٝل ٍْال٘جلٗيَيال٘جل

مالالسلٍْٖؿٞالالسلجىخيالال لذَْٖؿٞالالسلجىطؼالالٞإلييمالالسل .ل في58ل–ل56جىـالالحىكحشلٗولجىَظالالٜ لميالالٞيلٍالالحلٝالالذمزُٗ .ل)غالالح ز/

ضنحٍيٞس؛لئذلٍْٖؿٞسلجىطؼٞإلمحذيسلىيطك ٝ لورضرحمٖحلذحىفيً٘لجىطرٞفٞسلجى٘ظٞسٞالس لٍْٖٗؿٞالسلجىخيال لضكطٖ٘ٝالحلٗضَلالٜل

لذٖحلئىٚلّقطسلجىطيػٜ.

سلجىطؼالٞإ ل ٛلٍْٖؿٞالليً٘لجىطرٞفٞسلذَْٖؿٞطٖالحلجى٘ظٞسٞالس؛ٗذَحل ُلجىظحٕززلجوّظحّٞسلٕٜلجىْقطسلجىَفق زلذِٞلجىف

ٗذِٞلٍْٖؿٞسلجىخي  لم ًلقحؼلقَ لجؾطٖحججلضكيٞيٞحلىفيمسلجىْسضلذحىزٗـ لٗرذنلجىْسضلذحىنُ٘لجىطرٞفالٜلجىَطسحيالول

ذػْحتٞالسلؾ ىٞالالسل الالٜلطالال٘رزل)جىؼالالَض .لٗذكنالالٌلغْحتٞالالسلجىطنالالِ٘ٝلجىنالالّٜ٘لجىؿالال ىٜلٗ الالزلىٖالالحلٍظالالحقحشلجوخطٞالالحرل أىَٖٖالالحل

 ٖٜلجىطٜلضسـولجإلّظالحُليالِلجىَؿالحهلجىنالّٜ٘لل .ل ٍحلجىزٗـ ؿ٘رٕحلٗضق٘جٕحلذَ٘ؾدلجىطنِ٘ٝلجىطرٞفٜلٗجىطزمٞد

 ٗٝظأىّ٘لليِلجىزٗـلمالولجىالزٗـلٍالِل ٍالزلرذالٜلٍٗالحل ضٞالطٌلٍالِلجىفيالٌلئولجىطرٞفٜ لٕٜٗلٍِل ٍزل ؛لمحهلضفحىٚ:ل

ميٞي .لٗجىزٗـ لذْظزلقحؼلقَ  لىٞظصلٍـ رجلىطحمسلجىكٞحزلٗجى٘ؾ٘ج لٗولٝالإجٛلطاليرٖحلئىالٚلجىَال٘ش لذالولمـالزل

نزٌٝلذىللييٚلجىْسضلجىَنّ٘سلججخولجىْطحللجىطرٞفٜلجىنّٜ٘؛ل حىْسضلٕٜلجىطٜلضَ٘ش لٕٜٗلجىطٜلضخالزؼلجىقز ُلجى

ِٞلقحىسلجىَ٘ش لٕٜٗلجىطالٜلضؼالطزٙل الٜلقحىالسلجىَؿحٕال زلٗجىرٞفالسلجإلىٖٞالس؛لمالحهلضفالحىٚ:ل ئُل لجػالطزٙلٍالِلجىَالإٍْ

 ٖالالٜلٍالالِلخالالحرؼلل .ل ٍالالحلجىالالزٗـٕٗالالٜلٍظالالط٘جيلجىَؼالالحيزلٗجألقحطالالٞضلٗجىَ٘جمالالفل  7 ّسظالالٌٖلٗ ٍالال٘جىٌٖ .ل)جىط٘ذالالس/

لييالالٚلٍنّ٘الالحشلجىطرٞفالالس.لٗييٞالالٔ ل الالحىق٘ٙلجىْسظالالٞسلِل ٍالالزل لٖٝرٖالالحلىَالالِلٝزٝالال لٗضظالالَ٘جىْظالالٞؽلجىنالالّٜ٘لألّٖالالحلٍالال



 

   

 

ٗجإلجرجمٞس لٗ  لٕذجلجىَْظ٘ر لىٞظصلٍطفحىٞسلييٚلجىطنالِ٘ٝلجىَالحجٛلجىطرٞفالٜ لذالولٕالٜلّطالحؼلىيطالِٞلٗجىَالح  لٍَالحل

٘يحلىقالالال٘جِّٞلجىفيالالً٘لجىطرٞفٞالالالسلجى٘ظٞسٞالالس لٗجىَفز الالالسلجوؾطَحيٞالالالسلٝؿفالالولٕالالالذٓلجىقالال٘ٙلجىْسظالالالٞسلٗجإلجرجمٞالالسلٍ٘كالالال

ٗجإلّظحّٞس.لٕٗذجلجىنولٍطلَِل ٜلٍْٖؿٞسلجىخي لٍَحلٝسطفل  حمحلؾ ٝ زلٗرقرسلىَفز سلجإلّظحُلٗغقح طٔلٍقحرّسلٍعل

ل.ٗق زلخـحتؾلجإلّظحُلذكنٌلٗق زلخـحتؾلجىطزمٞد

ٞفٜلىلّظالحُلذالحىشٍِلٗجىـالٞزٗرزلٗئّطالحؼلجأل نالحر؛لٗٝطْحٗهلذزّحٍؽلقحؼلقَ لجىططرٞقٜلييمسلجىطزمٞدلجىطر

ْٝطيال لٍالِل قال جظلجىنالحتِلجإلّظالحّٜل الٜلجىَنالحُ لل  َْٖؿٞسلجىخي لجإلىٖٜلجىَطفحىٞسلولضؿفولخيال لجإلّظالحُل ؿحتٞالح

ٗقظد لذولَٝط ل ٜلجىشٍحُليرزلؿٞزٗرزلٍَط زلضْفنضلييٖٞحلم٘جِّٞلجىطؼٞإلجىال٘ظٞسٜ.ل الحىخي لجىسؿالحتٜ لذْظالزل

ٍسٖالالً٘لجىطسحيالالوليرالالزلجىكزمالالسلجىََطالال ز.ل حىـالالٞزٗرزل الالٜلجىطنالالِ٘ٝلٕالالٜلجىالالشٍِلٗجىكزمالالسلينالالضللقالالحؼلقَالال  لٝرطالالو

جىَسحٌٕٞلجىظنّ٘ٞس لجىط٘رجضٞسلٍػي لق٘هلخي لجإلّظحُ.لٗجىـٞزٗرزلجىقز ّٞسلٍزضرطسلذَْٖؽلجىخي لجإلىٖالٜلجألمرالزل

ل.ٍِلخي لجىْحص لٍِلط٘رزل)غح ز :ل ىخي لجىظَحٗجشلٗجألرفل مرزل57ىيظَحٗجشلٗجألرفلمَحلض٘ككٔل ٝسل

ٗضؼزـلط٘رزل)جوّسطحر لضف جلٍظط٘ٝحشلجىطنِ٘ٝلجإلّظحّٜليرزلجىشٍِلٗجىـٞزٗرزلٍِلجىخي لئىٚلجوطالط٘ج ل

ئىالالٚلجويطالال جه.لمَالالحلضؼالالٞزلجىَالالحجزلجىقز ّٞالالسلئىالالٚلضفالال جلجىـالال٘رلجىطالالٜلجطالالطَ شلٍالالِل ػالالنحهلٍخطيسالالسلينالالضلجى رجطالالحشل

ظال٘جكل فال ىلل الٜل ٛلؿال٘رزلٍالحلػالح لٍحلغزكلذزذللجىنزٌٝلجىالذٛلخيقاللل لجىطط٘رٝس؛لمحهلضفحىٚ:ل ٝحل ٖٝحلجإلّظحُ

 .لمَحل ـاليصلطال٘رزل)جألّرٞالح  لؿالٞزٗرزلجىخيال لجإلّظالحّٜلٍالِلخاليهلجىالزذنلذالِٞلجىكٞالحزل8-6)جوّسطحر/لرمرل .

ٜ لٗجىَح ؛لمحهلضفحىٚ:ل  ٗلىٌلٝزلجىذِٝلمسزٗجل ُلجىظَحٗجشلٗجألرفلمحّطحلرضقحل سطقْحَٕحلٗؾفيْحلٍِلجىَح لمولػال

 .لٗٝكالالحؾؽل لضفالالحىٚلجىنسالالحرلذالالحىسط  لمأؿالالولىيطنالالِ٘ٝ لجىََنالالِلئجرجكلضؿيٞحضالالٔل30قالالٜل  الاليلٝإٍْالالُ٘ .ل)جألّرٞالالح /

ذحىفِٞلجىَؿزجزلٍِلخيهلجّسيللجىكدلٗجىْ٘ٙ لمَحلضؼزـلذىالللطال٘رزلجألّفالحً؛لمالحهلضفالحىٚ:ل ئُل ل الحى لجىكالدل

ل أّٚلٝإ نُ٘ل حى لجإلؿالرحـلٗؾفالولجىيٞالولطالنْحلٗجىْ٘ٙلٝخزؼلجىكٜلٍِلجىَٞصلٍٗخزؼلجىَٞصلٍِلجىكٜلذىنٌل 

 .ل يكظالسلجوّساليللٕالٜلذ جٝالسليْـالزلجىالشٍِل96-95ٗجىؼَضلٗجىقَزلقظرحّحلذىللضق ٝزلجىفشٝشلجىفيٌٞ .ل)جألّفحً/

جىنّٜ٘لٗذ جٝسلجىكٞحزلٍِل ؿولجىَح لىٞظطَزلجىطؼنولكالَِل ؾالحهلسٍْٞالسلٍخطيسالس؛ل ؾالولّظالرٜلٗ ؾالولٍطيال ؛لمالحهل

 .لٗجىق رزلجإلىٖٞسل2قنٌلٍِلمِٞلغٌلملٚل ؾيلٗ ؾولٍظَٚليْ ٓلغٌل ّطٌلضَطزُٗ .ل)جألّفحً/ضفحىٚ:ل ٕ٘لجىذٛلخي

جىَطفحىٞسلضطؿيٚل ٜلجىؿَعلذِٞلجألؾيِٞلجىْظرٜلٗجىَطي .لٗذف لجىشٍِلٝ خول لضفحىٚلجىطحمسلجىكزجرٝالسل الٜل ؿالول

ٗرزلجىشٍحّٞس؛لمحهلضفحىٚ:ل ٗىقال لجىطنِ٘ٝلجىطْٜٞلٗجىَحتٜ.لمحمسلقزجرٝسلض٘قٜلذحىكزمس لٗجىكزمسلض٘قٜلذحىـٞز

ٗئذلمالحهلرذالللىيَيتنالسلئّالٜلل خيقْحلجإلّظحُلٍِلؿيـحهلٍِلقَالٍظُْ٘لٗجىؿحُلخيقْحلٍالِلمرالولٍالِلّالحرلجىظالًَ٘

-26 اذجلط٘ٝطٔلّٗسخصل ٞٔلٍِلرٗقٜل قفال٘جلىالٔلطالحؾ ِٝ .ل)جىكؿالز/لل خحى لذؼزجلٍِلؿيـحهلٍِلقَالٍظُْ٘
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جىرؼزلذحإلرظلجىطسظٞزٛلجىط٘جرغٜلجىَظطْ لييٚلجألطحمٞزلجىرحذيٞس؛لل.لٗٝزذنلقحؼلقَ ل نززل ُل جًلٕ٘ل ٗه

 الالآجً لذْظالالزلقالالحؼلقَالال  لٕالال٘ل ٗهلجىَـالالطسِٞلذالالحىْر٘زلّٗسالالخلجىالالزٗـلٗػالالزيسلجىالالشٗجؼلٍالالِلجىرؼالالز.لٕالالذجلجىطالالزجظل

جألطط٘رٛلٕ٘لجىذٛل يحل لذْظزلقحؼلقَ  لذْح لٗيٜلٍْٖؿٜليْ لمػٞزلٍِلجىَظيَِٞلٍٗالشؼلجىَفز السلجىقز ّٞالسل

ألٗىالِٞ.لٕٗالذجل ٍالزلّيَظالٔلٗجكالالكحل الٜلمػٞالزلٍالِلمطالدلجىطسظالٞز؛لٍالالِلٍػالولٍالحلّؿال ٓل الٜلمـالسلخيالال ل جًلذأطالحمٞزلج

جىَْقال٘هلمػٞالزلٍْٖالحليالالِلجإلؿالكحـلجألٗهلٗجىػالحّٜلٗجىػحىالعلٍالالِلطالسزلجىطنالِ٘ٝل الٜلجىطالال٘رجز؛لٍػالولمال٘ىٌٖل خيالال ل ل

كيٞيالٜلخالحرؼلجإلطالقحمحشلجإلّظحُلييٚلؿ٘رضٔ  لٍعل ُلجىقز ُلجىنزٌٝلٝظطزؾعلجىطحرٝخلجىرؼزٛلذطحذعلّقال ٛلٗض

جىذْٕٞسلجىطٜلضغزفلٍِلجىسنزلجألطط٘رٛ لٍَحلرطخلجوؿط جًلجىطالحرٝخٜلذالِٞلجىفيالٌلٗجىال ِٝ.ل قال لٍالضلجىطكزٝالفل

ملحٝحلجىخي لٗجىطنِ٘ٝلٍٗٞزجظلجىْرال٘جش؛لٍػالول يظالسسلجىقزذالحُ
32
ٗجىطالٜلضْالحٗهل ٖٞالحلقالحؼلقَال لٍلالَُ٘لجىفيمالسلل 

ى٘ظٞسٞسلٗجىطظخٞزلجىنّٜ٘ل ٜلئمحرلٍْٖؿٞسلجىخيال  لٍفطرالزجل ُل لجإلذزجَٕٞٞسلذحهلكَِلٍْٖؿٞسلييً٘لجىطرٞفسلج

ققٞقطٖالح لضفحىٚلىٌلٝأٍزلئذزجٌٕٞل)ييٞٔلجىظيً لذذذفلجذْٔ لٗئَّحل خذلئذالزجٌٕٞلذـال٘رزلجىزؤٝالحلجُٗل ُلٝطأٗىٖالحلئىالٚل

ىَفز السلجىقز ّٞالسل:ل  ُلٝحلئذزجٌٕٞلم لؿ مصلجىزؤٝح  لٕٗذجلخيول الٜلجىطفحٍالولجىَْٖؿالٜلٍالعلج فحضرٔل لضفحىٚلذق٘ىٔ

ذْظزلقحؼلقَ .ل ْسٜلجىطفيقحشلغٞزلجىَفز ٞالسلذالحىقز ُلٝ٘كالفل  الحللجىـالٞزٗرزل الٜلجىخيال  لمَالحلضظالحي ّحلٍْالحٕؽل

جىفيً٘لجىطرٞفٞسلجى٘ظٞسٞسلييٚلجىسٌٖلجىَْٖؿٜلىق٘جِّٞلجىطسحيولجإلّظحّٜلذحى٘ؾ٘جلجىنّٜ٘ لٍالِلخاليهلمؼالفلجىْالحضؽل

ٜلٗجىفقيالٜلٗجألخيمالٜلٗجىظالي٘مٜ لٍٗالِلْٕالحلضطكقال ل طاليَسلٕالذٓليِلٕذجلجىطسحيولييٚلٍظط٘ٙلجىطنالِ٘ٝلجوؾطَالحي

ٕٗال٘لىالٞضلجّفنحطالحلىَالحجزلجىنالُ٘ل قالنلٗىنالِللعلجىنُ٘ لمَحل ّٔلٍط٘ى ليِلجىنُ٘ جىفيً٘.ل حإلّظحُلٗق زلٍطسحييسلٍ

ىَرحجبلجىطخيٞ لّسظٖحلٗجىنحٍْسلذ ٗرٕحل ٜلييً٘لجىطرٞفسلجى٘ظٞسٞسلٗغْحٝحلجىذِٕلجإلّظحّٜ
33

ٞالدل.لٗذكنٌلٕالذجلجىطزم

ىطرٞفٞالسلجى٘ظٞسٞالسل الٜل جىظالررٞس  لٗجىط جخولجىط٘ىٞ ٛلذِٞلجىنُ٘لٗجإلّظحُلٝرالزرلقالحؼلقَال لجألخالذلذْطالحتؽلجىفيالً٘لج

 جىـٞزٗرز ٗ
34

 لٗض٘ظٞسٖحل ٜلجىفيً٘لجوؾطَحيٞسلٗجإلّظحّٞس لٕٗ٘ليِٞلٍحلضؼزقٔلط٘رزلجىطحرل.لٍٗالِلخاليهل

ٗجوؾطَحيٞسلَٝنِل ُلّ رص لذسفحىٞس ل ّسظْحلٗ  نحرّحللٕذجلجىَشؼلذِٞلجىفيً٘لجىطرٞفٞسلجى٘ظٞسٞسلٗجىفيً٘لجإلّظحّٞس

                                                           
31
وققسلٍِلذف لخي لجىرؼزٝسلٗضؼنٞولؿ٘رزلجإلّظحُ.ل ٗىق لخيقْالحمٌلغالٌلؿال٘رّحمٌلغالٌلميْالحللٝذٕدلقحؼلقَ ل ٜلٕذجلجىظٞحللئىٚل ُلجططخيفل جًلٕ٘لٍزقيسل-

  125 ل)ْٝظز:لٍكَ لئذ٘لجىقحطٌلقحؼلقَ  لٍْٖؿٞسلجىقز ُلجىَفز ٞس لؽل11ىيَيتنسلجطؿ ٗجلٟجً ل)جأليزجف/

32
جىَفز ٞسلجىقز ّٞالسلٍالعلئطالقحمحشلجىفقيٞالسلجألطالط٘رزلجىَزضرطالسلذالحإلرظللئكح سلئىٚل  يظسسلجىقزذحُ لجىطٜلؾظ لقحؼلقَ لٍِلخيهلمزج ضٖحلجىؿ ٝ ز لجىقطٞفسل-

ز ٞالسلٍطيقالس؛ل طْالحٗه:لجىرحذيٜلٗجىط٘رجز لضْحٗهلقحؼلقَ ل ٝلح لجرجطسلذفقلجىَسزججشلجىقز ّٞس لٍفطرزجل ُلجووشل ىسحظلجىقز ُلجىنزٌٝلٍظطخ ٍسلذ مالسلئىٖٞالسلٍف

.لمَحلضْحٗهلجىسزللذِٞلجىظ٘ زلٗجىف٘رز لٗذِٞلجىف٘رزلٗجىسزؼ لٗذِٞلجىَالضلٗجىيَالض ل28-19جأليزجف/ل جىػ٘خ لٗ جىيرحص لٗجىسزللذَْٖٞح لمَحلٗرجل ٜلط٘رز

 ٗذِٞلجىكؿحخلٗجىخَحر.ل

33
 134 لؽلوٍهدية الرر ي الىعرفيةْٝظز:لٍكَ ل ذ٘لجىقحطٌلقحؼلقَ  لل-

34
قَ  ل)جىؿفو ل ٜلجىقز ُلجىنزٌٝ لذحيطرحرٓلضك٘ول الٜلجىخيال .لٗٝظالطفَولقالحؼلقَال ل)جىـالٞزٗرزلجىغحترالس لضَٞٞالشجلىٖالحللضقحذولجىـٞزٗرز لجىطٜلٝظطخ ٍٖحلقحؼل-

س لىكظالسليِلجىـٞزٗرزلجىَحجٝسلٗجى٘كفٞسلجىطٜلضؿفولٍْٖحلٍؿزجلقزمسلىيطسحيولجىَحجٛلجىَطك٘هلذ ُٗلغحٝس.لٗىكظسلجىطك٘هل الٜلجىـالٞزٗرزلٕالٜلىكظالسلؾ ىٞال

ٜلئمحرلٍْٖؿٞسلجىخي لجىَظطك٘ذز.ل حىؿ ىٞسلٍِلٍْظ٘رلئطاليٍٜ لمَالحلٝق ٍالٔلقالحؼلقَال  لضخالحىفلؾ ىٞالسلجىَطيال لجىَػالحىٜلجىٖٞؿيالٜلٗمالذجلضسنٞللٗضزمٞدلٍفحؾٌل 

 ضِٞلؾ ىٞالسلجىَطي لجىَحجٛلجى٘كفٜ؛ل ٖٜلضظطخ ًلجىقلٞسلٍٗقحذيٖح لٗضفرزليِلىكظسلضسحيولضلرنلجضؿالحٓلجىـالٞزٗرزلٗجىططال٘رلّكال٘لغحتٞالس.ل الحىؿَعلذالِٞلجىقالزج

 لؽلوٍهديةة الرةر ي الىعرفيةةغحٝسلٗذجشلٍزجضدلضأىٞسٞسلٗض٘قٞ ٝسلٗئجٍحؾٞس؛ل ٛلؾ ىٞسلجىغٞدلٗجإلّظحُلٗجىطرٞفس.ل)ْٝظز:لٍكَ ل ذ٘لجىقحطالٌلقالحؼلقَال  لذجشل

232-234  



 

   

 

ٍٗزجقولَّّ٘حلٗضط٘رّح لٍِلخيهلَْٕٞسلجىخي لييٚلجىطؼٞإ.ل حألٍزلجإلىٖٜ لذْظزلقحؼلقَ  لمحُليرزلجىطالحرٝخل

ٍط جخيلٍالعلمال٘جِّٞلجىطؼالٞإ لذالولئُلجىطؼالٞإلٕال٘لٍظٖالزلجألٍالزلجوىٖالٜل الٜلجى٘جمالع لذحورضرالحملذالحىخي لجىَقال ر؛لمالحهل

 .ل حىق٘هلجإلىٖالٜلضالأضٜلذفال ٓل50-49:ل ئُلمولػٜ لخيقْحٓلذق رلٍٗحل ٍزّحلئولٗجق زلميَفلجىرـز .ل)جىقَز/ضفحىٚ

جإلرججزلجإلىٖٞالالسلكالالَِلمالال٘جِّٞلجى٘ؾالال٘جلٗقزمطالالٔلٗؿالالٞزٗرضٔ لٕٗالالذجلٍالالحلّؿالال ٓل الالٜلطالال٘ر:لجىْكالالو لٗٝالالض لٍٗالالزٌٝ ل

ٜلجىَظط٘يرسلٗجىَطؿالحٗسزلذالذجشلٗغح ز لٗجإلطزج ؛ل حىخي لٍطظيظوليرزلؿٞزٗرزلٍكنٍ٘سلذَْٖؿٞسلجىخي لجإلىٖ

جى٘مصلىَْٖؿٞسلجىطؼٞإلجىطرٞفٜلجى٘ظٞسٜ.لئُلجىخيسٞسلجىَفز ٞسلجىقز ّٞسلٕالٜلجىطالٜلضؿفالولجإلّظالحُلَٝٞالشلذالِٞل ـالول

جىظِْلجىَ٘ك٘يٞسلىكزمسلجىطحرٝخلٗجإلرججزلجإلىٖٞسلجىَطؼٞثسل ٜلٕالذٓلجىظالِْ.لٗٝقال ًلقالحؼلقَال  ل الٜلٕالذجلجإلمالحر ل

جىـّٖٞ٘ٞس لمَحلضؼزقٔلط٘رضحلجإلطزج لٗجىكؼز؛لٕٗ٘لضحرٝخلٝطسحيول ٞٔلجىقلالح لَّ٘ذؼلذْٜلئطزجتٞولٗجىظحٕززل

جإلىٖالٜلجىَطؼالالٜ ل الٜلقزمالالسلجىطالحرٝخلٍالالعلجىـالٞزٗرز.ل ٍالالحل ٖالالٌلجإلرججزلجإلىٖٞالسل الالٜلٍفالشهليالالِلجىطؼالٞإل الالٜلمالال٘جِّٞل

ٍالعلجىنالُ٘ل ٖ٘لئطقحملىيـٞزٗرزلٗىفيمسلجإلّظالحُلجىَ٘كال٘يٞسلٗجىفيَٞالسلٗجىَْٖؿٞالسلل جى٘ؾ٘جلٗجىكزمسلجى٘ظٞسٞس

ٍٗعلّسظٔ ليْ ٕحلٝـرفلجإلّظالحُليالحؾشجليالِلجمطؼالحفلجىنالُ٘لٗجىقال٘جِّٞلجىطرٞفٞالسلٗجوؾطَحيٞالس لٍٗفطاليلىقال٘جٓل

جإلجرجمٞسلٗجىْسظٞسلجىَظطَ زلٍِلجىْظالٞؽلجىطرٞفالٜلجىنالّٜ٘لجىَطكال٘هلٗجىَطكالزك.ليْال ٕحلٝسؼالولجإلّظالحُل الٜلئّؿالحسل

لجإلّظحُلٗجىَؿطَع.لقلحرزلييَٞسلض٘ظفلجىطحمس لٗضسٌٖلم٘جِّٞلجىَفز س لٗضط٘ر

ئُلٗكعلجىٞ لييٚلجىَسًٖ٘لجى٘ظٞسٜلىيفيً٘لجىطرٞفٞسلٗييمطٖحلذحإلّظحُ لٕ٘لضؿحٗسلىيسيظسحشلجىيٕ٘ضٞسلجىطالٜل

جِّٞلجىطؼالالٞإلجىالال٘ظٞسٜ لجطالالطيرصلجىطرٞفالالسلٗجإلّظالالحُ لمَالالحلغسيالالصليالالِلٍْٖؿٞالالسلجىخيالال لجىَظالالط٘يرسلٗجىَطؿالالحٗسزلىقالال٘

ىَْٖؿٞالالسلجىَفز ٞالسلجىقز ّٞالالسلضشٗجّالالحلذغحتٞالسلٍشجٗؾالالسل طحطالالٖحلجىخيالال لجىغحتٞالالسلجألقحجٝالسلجىظالالحذؾس.لئُلجلٗ خالذشلذَرالال ئ

ٗجىطؼٞإ؛لئذلجىظ٘جٕزلجىنّ٘ٞسلٍزضرطسلذ٘ؾ٘جلجإلّظحُلّسظٔ.لٗٝكنٌلجىغحتٞسلجىَشجٗؾسلٍقحذيسلضنالِ٘ٝلجىخيال لذالحىك ل

 مػالزٌٕلولٍـ جمحلىق٘ىٔلضفحىٚ:ل ٍٗحلخيقْحلجىظَحٗجشلٗجألرفلٍٗحلذَْٖٞحلويرِٞلٍٗحلخيقْحَٕحلئولذحىك لٗىنالِل

  لٗم٘ىالٔلضفالحىٚ:ل ٍٗالحلخيقْالحلجىظالَحٗجشلٗجألرفلٍٗالحلذَْٖٞالحلويرالِٞلىال٘ل رجّالحل ُل39ل–ل38ٝفيَُ٘ .ل)جى خحُ/

ّطخذلىٖ٘جلٍِلى ّحلئُلمْحل حييِٞلذولّقذفلذحىك لييٚلجىرحمول ٞ ٍغٔل اذجلٕ٘لسجٕ لٗىنٌلجى٘ٝولٍَحلضـالسُ٘لٗىالٔل

 .ل َرال  ل19ل–ل16رحجضالٔلٗولٝظطكظالزُٗ .ل)جألّرٞالح /ٍحل ٜلجىظَحٗجشلٗجألرفلٍٗالِليْال ٓلولٝظالطنرزُٗليالِلي

جىـٞزٗرزل ٜلئمحرلجىغحتٞسلجىَشجٗؾسلَْٝكْحل َٖحلٍخطيسحلىي٘ؾ٘ج.لٗضر  لجىـٞزٗرزلذ٘ق زلجىخـالحتؾلجإلّظالحّٞسل

 ٜلجىخي لغٌلجوططخيفلجىَلحجلىيـزجيلٗجىسظحجلٗطسللجى ٍح  لغٌلػزيسلجىشٗجؼلٗقزٍسلجألطَح  لٕٗذجلينضل

ٛلىيـٞزٗرزلجىذٛلجّطٖٚلذأؿالكحذٔلئىالٚلجىطط٘رٝالسلجىَحجٝالسلجىقحتَالسلييالٚلجىرقالح لىألؿاليفلٍٗسحكاليسلجىط٘ظٞفلجىَحج

لجأليزجللٗؿزجيلجىطرقحشل ٜلجىَؿطَع.

ئُلٍؼالالزٗيلئطالاليٍٞسلجىَفز الالس لذْظالالزلقالالحؼلقَالال  لٍطحىالالدلييالالٚلجىَظالالط٘ٙلجىسيظالالسٜلٗجىطكيٞيالالٜلٗجىَْٖؿالالٜل

ٍفز سلٗ خيمح لمَْٖؽلييَٜلٍطؿحٗسجلىيَقحرذحشللذط٘ظٞفلم٘جِّٞلجىـٞزٗرزلكَِلجضؿحٕحشلجىغحتٞسلجىَشجٗؾس 



 

   

 

جىَحجٝسلجىَك ٗجز.لٗٝطٌلكرنلٍق٘وشلجىَْٖؽلذحىزؾ٘يلئىٚلجىقز ُلجىنزٌٝلٗجططنؼحفلجووشلجىقلحٝحل الٜلغْحٝالحٓ؛ل

 رْحتٞسلجىقز ُلجىنزٌٝ لذْظزلقحؼلقَال  لذْحتٞالسلمّ٘ٞالسلٝيالشًلجمطؼالح ٖحلكالَِلٗقال زلجىنطالحخلجىَْٖؿٞالسلمَالحلضنطؼالفل

نّ٘ٞسلكَِلٗق ضٖحلجىفل٘ٝسلجىطرٞفٞس.لٗٝطٞفلجىطفحٍولٍالعلجىقالز ُلجىنالزٌٝ لٍالِلٕالذجلجىَْطيال  ل زؿالسلجىظ٘جٕزلجى

لىيط رٝدلجىفقيٜلٗجىطزذ٘ٛلٗجىَفحّحزلجىَفز ٞسلىسٌٖلجٟٝحشلٗمؼفلييمحضٖحلجىَْٖؿٞس.

  ِٝلَٕحلَٝنِلجرجطسلّظٌلجىقٌٞلٗجىػقح سلٗجىكلحرزل ٜل ٛلٍؿطَع لذحيطَحجلٍرل ٍِٗلخيهلجىغحتٞسلجىَشجٗؾس

 ؿالالٞزٗرزلجىخيالال لجىنالالّٜ٘لجىَطؼالالٜ   لٗ مٞالالحصلّظالالرسلَّالال٘لجىفقالالولجىَظالالطؿٞدلىيقالال٘جِّٞلجىنّ٘ٞالالسلٗمٞسٞالالسلجىطفالالحمٜل

ٍفٖح  لٍِلخيهلٕذجلَٝنِلرؿ لّقنلجوىطقح لٗجو طزجللذِٞلجىسفولجىرؼزٛلٗجىَرحجبلجىَظطَ زلٍِل يظالسسلجىفيالً٘ل

سلجىطٜلضَِٖٞلذٖحلجىغحتٞسلجىَشجٗؾسل ٜلٍْٖؿٞالسلجىخيال لٗ الٜلجى٘ظٞسٞسلٗجىق٘جِّٞلجىنّ٘ٞس.لمَحلٝطٌلجىنؼفليِلجىنٞسٞ

ٍْٖؿٞسلجىطؼٞإلييٚلطٞزلجىكزمسلجىطحرٝخٞس؛لجىغحتٞسلجىطٜلضفْٜلجىطشجًلجإلّظحُلذَرحجبلجىخيال لٗم رضالٔلييالٚلضَػيٖالحل

 ٞإجٛلئىٚلجوّٖٞحرليرزلؿٞزٗرزلٍكنٍ٘سلٗىٞضليرزلٍطي لجألٍزلجإلىٖالٜلل  ٜلقزمس.ل ٍحلٍـحجٍسلٕذٓلجىغحتٞس

َحلٝ يٜلجىيٕ٘ضُٞ٘.لٍِلْٕحلجيحلقحؼلقَ لئىٚل طيَسلٍْحٕؽلجرجطسلجىطحرٝخلذحى٘م٘فلييٚلٍقطلٞحشلجىكال ٗظلم

جىطالالحرٝخٜلجىالالذٛل قنَالالٔل لٗ الال لجىـالالٞزٗرز لٍطٞكالالحل زؿالالسلىقالال٘جِّٞلجىطؼالالٞإلٗىَسٖالالً٘لجىقالالحُّ٘لجىطرٞفالالٜلجىالال٘ظٞسٜل

ىطحرٝخ لٗ  لَّحتٞسلجىخي  لٝرطف لمػٞزج لذالولىيػطغحهل ٜلقزمسلجىطحرٝخ ل ٜلئمحرلَّحتٞسلجىخي .لئُلٍْٖؽلمزج زلج

ٝطْحمقلٍعلجىَقحرذسلجىيٕ٘ضٞسلجىطٜلضقً٘لييٚلجوططٞيخلجىذٛلٝيغٜلجإلّظحُلٗجىطرٞفسلٗم٘جِّٞلجىـٞزٗرز لٕٗ٘ل

ٍْٖؽلجوططٞيخلجىيٕ٘ضٜ لمَحلٝطْحمقلٍعلٍْٖؽلضأىٞٔلجىكزمسلجىطحرٝخٞسلٗ  لجىسيظسحشلجىَحجٝسلٗجى٘كفٞس.لىذىلل

جىسيظسحشلٗجىَْحٕؽلجى٘ظٞسٞس لذْظزلقحؼلقَال  ليالِلجىالطخيؾلٍالِلجوطالقحمحشلجألٝ ٝ٘ى٘ؾٞالسلجىطحرٝخٞالسلضفؿشلٕذٓل

ييالالٚلجىقالالز ُلجىنالالزٌٝ لٍٗالالِلغَالالسلجطالالطٞفحخ لٗ الالٜلئمالالحرلجىَْٖؿٞالالسلجىَفز ٞالالسلجىقز ّٞالالس لملالالحٝحلمز ّٞالالسلٍػالالولٝالالأؾ٘ؼل

ٍٗأؾ٘ؼ لٗ يالللّال٘ـ لٗ ٕالولجىنٖالف
35

ىَال ى٘وشلجىطحرٝخٞالسل ل الٜلئمالحرلقسالزلٍفز الٜ لضسطقال ٓ لمالحجرلييالٚلذكالعلج

ٗجىْسظٞسلٗجوؾطَحيٞسلجىغحٍلس؛ل ٖٜلٍسحضٞفل طحطٞسلىفحىٌلجىنُ٘لٗجإلّظحُلٗقزمسلجىطالحرٝخ لضططيالدليقاليلٍال رذحل

ٗذحقػحلٗمحجرجلييٚلجىْظزل ٜلجٟٝحشلٗذكعلجىظ٘جٕزلجىطرٞفٞسلٗضكيٞولٍلَّٖ٘ح.لمَحلٕال٘لمالحجرلييالٚلجىْظالزل الٜل

جىكزمسلجىنّ٘ٞسلٗ  لٍحلمزرضٔلطال٘رزل)جىؼالَض  لٗجىطالٜلضالز قلٍرال  لجىْسضلجىرؼزٝسلذَحلٕٜل رمٚلّطحؼلىي٘ؾ٘جلٗ

جوّفنحصلجىغزٝشٛلجىؼزمٜ لٗضق ًلجىْسضلذَحلٕٜلٗيٜل فحهلٍٗظالطقزلٍٗؿالحهلىيزؤٝالحلٗجألقاليًلٗجوخطٞالحر.ل اليل

 ٛلجىالْسض للٞشٝ٘ى٘ؾٞالسلٗجىظٞ٘طالٞ٘ى٘ؾٞس؛لئذلٕالٜ؛ٝنسٜ لى رجطسلجىْسض لجى٘مال٘فلييالٚلجىَزمرالحشلجىسٞشٝحتٞالسلٗجىس

ٚلٍالالحل الالٜلجىطزمٞالالدلجىنالالّٜ٘.لٍٗالالحلسجىالالصلجىكحؾالالسلٍحطالالسلئىالالٚلٍْٖؿٞالالسلجىقالالز ُلجىَفز ٞالالسلى رجطالالسلجىالالْسضلٗطالالرزل رمالال

 غ٘جرٕالالح لضنؼالالفلجىططالالحذ لذالالِٞلجىالالْسضل خيمٞالالحلٍالالعلٍرالالحجبلجى٘ؾالال٘جلجىنالالّٜ٘لٗم٘جّْٞالالٔ لمَالالحلٝؿظالال لضزمٞالالدلجىالالْسضل
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)ْٝظالز:لٍكَال ل ذال٘لل!ِم ًلقحؼلقَ لمزج جشلؾ ٝ زلىَلحٍِٞلملٞسلٝأؾ٘ؼلٍٗأؾ٘ؼ لٗ يللّ٘ـ لٗ ٕولجىنٖف لٍَالحلٝكطالحؼلئىالٚلّقالحعلٍفَال لذالِٞلجىَٖطَالٞل-

  156ل–ل152جىقحطٌلقحؼلقَ  لٍْٖؿٞسلجىقز ُلجىَفز ٞس لؽل



 

   

 

)ئّالالحلمالالولػالالٜ لخيقْالالحٓلذقالال ر .للٍْٖؿٞالالسلجىخيالال لجىطالالٜلضظالالط٘يدلٍْٖؿٞالالسلجىطؼالالٞإ.ل حىطقالال ٝزلجىقز ّالالٜلىيظالالحٕززلجىْسظالالٞس

 .لٝرزسٕحلٍزضرطسلذق٘جِّٞلجىفيً٘لجىطرٞفٞسلجى٘ظٞسٞس.لٍِلْٕحلضق ًلٍْٖؿٞسلجىقز ُلجىَفز ٞالسل زؿالحل49)جىقَز/ل ٝسل

مرٞززلٗ فحىسلى رجطسلضؼنولجىظ٘جٕزلجىْسظٞسل ٜلجىَؿطَعلٗجىطحرٝخلٗجىظي٘ك لٗرؿال لييمحضٖالحلذحىَرالحجبلجىنّ٘ٞالسل

ؾٞالحلٍالػيلييالٚلّسظالٞسلٍزٝلالسلٍظالنّ٘سلذحىـالزجيلضْالطؽلىْالحل)ّسظالٞسل زججّٞالس ل طال٘ لٍالِلىي٘ؾ٘ج؛ل طزمٞدلجىطنْ٘ى٘

جىسزججّٞالالسلجىقريٞالالس ل ٞطكالال٘هلجىَؿطَالالعلجىَطقالال ًلئىالالٚلقحىالالسلضسنالالللججخيالالٜلٝظالالطيدلجىقالالٌٞلجىزجذطالالسلىي٘قالال زل الالٜلجىَؿطَالالع ل

قالً٘لييالٚلمحيال زلٗٝإطضلىقٌٞل خيمٞالسلٍلالحجز.ليْال ٕحلضطكال٘هلجىػقح السلجىطنْ٘ى٘ؾٞالسلئىالٚليْحؿالزلضسنٞالللٗضكيٞالولض

جوططٖيكلغٞزلجىَك ٗج لٍَالحلٝالإجٛلئىالٚلجّسـالحهلجىالْسضليالِلٍرالحجبلجىنالُ٘لٗخحؿالسلٍؼالحيزلجىكالدلٗجوضـالحهل

ٗجىؿَحه لغٌلضخطولٍفحٝٞزلجىغحتٞسل ٜلجىْسضلٗضْكزفلض٘ؾٖحضٖح.ل فيٌلجىْسض لٍِلٍْظال٘رلئطاليٍٜ لٍطحىالدلجىٞالً٘ل

سلي ًلجىطؿحّضل ٜلضط٘رٕحلجىـْحيٜلٗجىطنْ٘ىال٘ؾٜلذحى٘م٘فلييٚلجألسٍسلجىْسظٞسل ٜلجىكلحرزلجىغزذٞسلٍِلسجٗٝ

ٍعلجىَرحجبلجىطرٞفٞسلىينُ٘ لىطق ٌٝلذ ٝولٍَي٘ لذحوّظؿحًلٗجألٍِلجىْسظِٞٞ.ل حوّكزجفلجىْسظٜلٕال٘لسريلىْقالٞقل

لمّٜ٘لٍِلججخولجىرْٞسلٝإجٛلئىٚلضسؿٞزٕح لٕٗ٘لٍحلذظططٔلٍق ٍسلط٘رزل)جىْكو .

ئُلجىْسض لذْظزلقحؼلقَ  لض٘ى شل ٜلجإلمحرلجىنّٜ٘لٗقزمطالٔلٗضكَالول الٜل ؿال٘هلضنْٖ٘ٝالحلذجمالززلضحرٝخٞالسل

ٕٜلٍِل ؾولجىطزمٞد لٕٜٗلجىطٜلضطكنٌل ٜلؿٞحغسلٍرحجبلجىفقولجىقريٞس لٍَحلٝك جلييمسلجإلّظحُلذالحى٘ؾ٘ج ٕٜٗل

ظالالالصلذالالالزذنٌلمالالالحى٘جلذيالالالٚ .لٍظالالالط٘جيلٍرالالالحجبل ؿالالالولجىَْؼالالالألٗجىطزمٞالالالد؛لمالالالحهلضفالالالحىٚ:ل ٗ ػالالالٖ ٌٕلييالالالٚل ّسظالالالٌٖل ى

 .ل فيٌلجىْسضلجإلطيٍٜلٍطحىالدلذطقال ٌٝلٍسٖالً٘ل فالحهلقال٘هلؿالٞزٗرزلجىَالحجزلئىالٚلجإلّطالحؼلجىْسظالٜل172)جأليزجف/

ىط٘كٞفلضنُ٘لجىالْسضلكالَِلئمالحرلمالّٜ٘لمَالحلم ٍطالٔلطال٘رزل)جىؼالَض ؛ل ٛلل ذحططػَحرلييً٘لجىرٞ٘ى٘ؾٞحلٗجىسٞشٝح 

ل.جىطسحيولذِٞلجىَزمرحشلجىنّ٘ٞس

 عرفة سوٍهدية الدىع بيً الرراءتيً وً وٍظار ح ج حىد:إضالوية الى -2

ٝقـ لقحؼلقَ لذَْٖؿٞسلجىؿَعلذِٞلجىقزج ضِٞلمزٝقالسلجىالزذنلذالِٞلٍْٖؿٞالسلجىخيال لٍْٖٗؿٞالسلجىطؼالٞإلجىال٘ظٞسٜل

جىك لجىطٜلخي للكَِلٍرحجبلجىغحٝحشلجى٘ؾ٘جٝسلجىنحٍْسل ٜلجى٘ؾ٘جلجىنّٜ٘لٗقزمطٔ لٗٝظَٖٞحلقحؼلقَ ل ذق٘جِّٞ

لٕٜٗلٍـ رلجىزؤٝسلجىَْٖؿٞسلىنولجىفيً٘.ل    لذٖحلجىخي

ئُلجىؿَالالعلذالالِٞلجىقالالزج ضِٞلٕالال٘لجىالالزذنلذالالِٞلجىقالالز ُلجىنالالزٌٝ لذَالالحلٕالال٘لٍكطالال٘ٙلجىالال٘يٜلجىَفالالحجهلىي٘ؾالال٘جلجىنالالّٜ٘ل

لٗقزمطٔ لٗذِٞلٍحلٝطَظٖزلذٔلٕذجلجى٘ؾ٘جلٍِلضؼٞإلٗضنِ٘ٝلٗجووش.

ق٘وضالٔلٗجىطرٞفالسلذكزمطٖالح.لٕٗالذجلٍالحل حىقز ُلٗجى٘ؾ٘جلجىَطؼٜ لٝطنالحٍيُلىنؼالفلمال٘جِّٞلجى٘ؾال٘ج؛لجىقالز ُلذَ

ضؼزقٔلط٘رزلجىفي ؛لئذلمحهلضفحىٚ:ل ئمز لذحطٌلرذللجىذٛلخي  لخي لجإلّظحُلٍِلييال لئمالز لٗرذالللجألمالزًلجىالذٛل



 

   

 

ىٖٞالسل الٜلجىخيال لجىَطيال .ل حإلّظالحُلٍطحىالدلذاذـالحرلجىقال رزلجإل .ل5-1ييٌلذحىقيٌلييٌلجإلّظحُلٍحلىٌلٝفيٌ .ل)جىفي /ل

ِٞلجىفيً٘لجى٘ظٞسٞسلجىطٜلٝطْحٗىٖحلجىفقالولذَ٘كال٘يٞس لٗٝـالولئىالٚلمال٘جِّٞلجىطؼالٞإلّٗظزٝحضالٔ.لٗجىقيٌلئػحرزلئىٚلم٘جّ

ل حىقزج ضحُلضْطيقحُلٍِلجىقز ُلٗجىنُ٘.

 ٍحلجومطـحرلييالٚلمالزج زلمال٘جِّٞلجىطؼالٞإلجىفيَالٜلجىال٘ظٞسٜلذَْٖؿٞالسلٍفز ٞالسلٗكالفٞس ل ْٞطٖالٜلذحإلّظالحُلئىالٚل

ٜلئىٚلجىط ٍٞزلجىذجضٜ لى٘ؾ٘جلضْالحمقل الٜل ؿالولجىطنالِ٘ٝلذالِٞلجىفي٘لجىكلحرٛلٗجىطغٞحُلٗضنزٝضلجىـزجيلجىَْطٖ

ٍْٖؿٞسلجىخي لٍْٖٗؿٞسلجىسنزلجى٘كفٜلّٗظقٔلجىكلحرٛ؛لمحهلضفحىٚ:ل ميلئُلجإلّظحُلىٞطغٚل ُلر ٓلجطالطغْٚ .ل

 .لٗٝك جلقحؼلقَ لىَْٖؿٞسلجىؿَعلذِٞلجىقزج ضِٞلٍظط٘ٝحشلغيغسلٕٜ:لٍظط٘ٙلجىطأىٞفلذطزٝقسلض٘ ٞقٞس ل6)جىفي /

ٕٗالٜلٍظالط٘ٝحشلٍطزجمرالسلىسٖالٌلييمالسللٙلجى  ٍؽلذزؤٝسل قحجٝس ٘ٙلجىط٘قٞ لذطزٝقسلٍْٖؿٞسليل٘ٝس لٍٗظطٍ٘ٗظط

لجىغٞدلذحى٘جمع.

 حىَظط٘ٙلجألٗهل) ٛلجىطأىٞف :لؿف٘جلٍِلجى٘جمعلئىٚلجىغٞد لٗجىَظط٘ٙلجىػحّٜل) ٛلجى ٍؽ :لضْشهلٍِلجىغٞدل

غٞالدلٗجى٘جمالع.لٗذَفْالٚل خالزل حىَظالط٘ٙلجألٗهلجّسطالحـلئىٚلجى٘جمع لٗجىَظالط٘ٙلجىػحىالعل) ٛلجىط٘قٞال  :لض٘طالنلذالِٞلجى

ّسظٜلٗيقيٜلييٚلٍحلٝظَٞٔلقحؼلقَ ل)ذفحىٌلجىَؼٞثسلجىَرحرمس 
36

 لٗجىَظالط٘ٙلجىػالحّٜلجّسطالحـلييالٚل)يالحىٌلجإلرججزل

جىَق طس 
37

 لٗجىَظط٘ٙلجىػحىعلجّسطحـلييالٚل)يالحىٌلجألٍالزلجىَْالشٓ 
38

.لٗٝؿظال لٕالذٓلجىَظالط٘ٝحشل الٜلجىقالز ُلجىنالزٌٝ ل

ٕ٘لجىقحربلىيَظط٘ٙلجألٗه؛ل ٛليحىٌلجىَؼٞثسلجىَرحرمس؛لئذلل لغيغسل ّرٞح ؛ل اذزجٌٕٞل)ييٞٔلجىظيً  ذْظزلقحؼلقَ 

جىظاليً لٕال٘لجىقالحربلٗؿولٍِلخيهلجىنُ٘ل)قزمطالٔلٗ  يمالٔ لػَظالحلٗمَالزجلٗم٘جمالد لئىالٚل .لٍٗ٘طالٚل)ييٞالٔل

ِلجىطؼالٞإلجىْظالرٞسل) خزمطٖالحلىطغالزلل ٛليحىٌلجإلرججزلجىَق طالس؛لئذلضطال٘رلٗيٞالٔلٍالِلجىطفيال لذقال٘جّٞلىيَظط٘ٙلجألٗه؛

 ٕيٖالالح لئىالالٚلرذالالنلجىطؼالالٞإلذالالارججزل ؛ل ٗئذل زمْالالحلذنالالٌلجىركالالزل أّؿْٞالالحمٌلٗ غزمْالالحل هل زيالالُ٘لٗ ّالالطٌلضْظالالزُٗ .ل

ل .50)جىرقزز/

ٕٗال٘لٍطيال لٍٖالَِٞلليٌ لٕ٘لجىقحربل ٜلجىَظط٘ٙلجىػحىالع؛ل ٛليالحىٌلجألٍالزلجىَْالشٓ ٍٗكَ ل)ؿيٚل لييٞٔلٗط

  َالِلجٕطال ٙل اَّالحلٖٝطال ٛلىْسظالٔلٍٗالِللييٚلجىفحىٌلٗييٚلجىفحىٌل ُلٝأضٜلئىٞٔ؛لئذل ٗجيصل ٜلجىفحىٌلطرولجإلٕطال ج .

ل .92كول قولئَّحل ّحلٍِلجىَْذرِٝ .ل)جىَْو/
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  179 لؽلوٍهدية الرر ي الىعرفيةجىَؼٞثسلجىَرحرمسلٕٜلجىطٜلملٚل لذٖحلجىنُ٘لٗقزمطٔلٍٗفطٞحضٔ.ل)ْٝظز:لٍكَ ل ذ٘لجىقحطٌلقحؼلقَ  لل-

37
 لوٍهديةة الرةر ي الىعرفيةةٍحّحلٍٗنحّحل ٜلقزمالسلجى٘ؾال٘ج.ل)ْٝظالز:لٍكَال ل ذال٘لجىقحطالٌلقالحؼلقَال  لجإلرججزلجىَق طسلٕٜلجىطٜلضطر ٙل ٜلجىفيمحشلجومطزجّٞسلسل-

  .179ؽل

38
ِلييالٚلجىفالحىٌلميالٔ لجألٍزلجىَْشٓلٕ٘لٍطي لجألٍزلجإلىٖٜلجىذٛلولٝظٖزلذجضٔلذق٘جِّٞليحىٌلجىطؼٞإلجىَرحركلٗولذحمطزجّٞسلجىسفولجإلرججٛلجىَق ص.لٍطيال لٍٖالَٞل-

  .180 لؽلوٍهدية الرر ي الىعرفيةٜلئىٞٔ.ل)ْٝظز:لٍكَ ل ذ٘لجىقحطٌلقحؼلقَ  لٗييٚلجىفحىٌل ُلٝأض



 

   

 

ٗٝإم لقحؼلقَ لٍِلخيهلضك ٝ لٍظط٘ٝحشلٍْٖؿٞسلجىؿَعلذالِٞلجىقالزج ضِٞ؛لٕٗالٜلجىطالأىٞفلٗجىط٘قٞال لٗجىال ٍؽ ل

جىطأىٞفلذِٞلجىقزج ضِٞلٕ٘لضأىٞفلذِٞلٍظحٕزلجىخي لٗظال٘جٕزلجىكزمالسلجىطالٜلؾفيٖالحل ل الٜلضيالللجىَظالحٕز لٍَالحلل ُ

ٝفطالالٜلجى٘ؾالال٘جلٍفْالالٚلئّظالالحّٞح.ليْالال ٕحلٝؼالالفزلجإلّظالالحُلذحوّطَالالح لىينالالُ٘؛لمالالحهلضفالالحىٚ:ل ٕالال٘لجىالالذٛلخيالال لىنالالٌلٍالالحل الالٜل

 .لغالٌلٝـالرفل29ييالٌٞ .ل)جىرقالزز/لٕٗال٘لذنالولػالٜ ل جألرفلؾَٞفحلغٌلجطط٘ٙلئىالٚلجىظالَح ل ظال٘جِٕلطالرعلطالَحٗجش

ىطظالخٞزلجىنالُ٘لٗكالرنلٍكط٘ٝحضالٔل الٜلئمالحرلغحتٞالسلجىكال .ل ٍالحلل ٍلَُ٘لييً٘لجىطؼالٞإلجىال٘ظٞسٜلٍلالَّ٘حلئّظالحّٞح

 ٖال٘لؾَالعلذالِٞلمالزجتِلجىشٍالحُلٗجىَنالحُلخالحرؼلٍْطال لجىـال  س لذالولمالولػالٜ لذقال ر؛لمالحهلل جىط٘قٞ لذِٞلجىقالزج ضِٞ

فزفلىٔلٍ٘طٚل)ييٞٔلجىظيً لٝ هلييٚلضالزجذنلجىظال٘جٕزلذفلالٖحلضفحىٚ:ل غٌلؾثصلييٚلم رٝحلٍ٘طٚ .ل نولٍحلض

جىرفقل ٜلجىْظ لجىنّٜ٘ لٗجضـحهلذىللٍرحػززلذارججزلئىٖٞسل ٜلؿٞحغسلجى٘ؾ٘جلٗقزمطٔ؛ل ٞظٖزلجىغٞدلجىَرحػزل

 ٛلقحمَٞالسل للٝؼال لجىركالز لٗٝسؿالزلجىَالح لٍالِلجىـالخز؛ٗىٞضل)جىَطي  ل ٜلجى٘ؾ٘ج لٗٝنيٌل لضفالحىٚلٍ٘طالٚ لٗ

ىَرحػزز.ل َْٖؿٞسلض٘قٞ لجىقزج ضِٞ ل الٜلمـالسلٍ٘طالٚ لضظالحي ّحلييالٚلئجرجكلجى٘ؾال٘جلجإلىٖالٜلذسفالولٍزتالٜلضفحىٚلج

ٍٗرحػزل ٜلجىنُ٘؛لئذلٝظٖزلٍينحلٍَْٖٗٞالحلٗؾرالحرجلٍْٗطقَالحلٗرقَحّالحلٗرقَٞالح لٗضأخالذلؿالسحضٔلٗ طالَحؤٓلجىكظالْٚل

َرحػالالز لئوليرالالزلجىط٘قٞالال لذالالِٞلٍالال جٕحل الالٜلجىططرٞالال لجىَرحػالالز.لٗولٝالالطٌلئجرجكلٕالالذجلجىَظالالط٘ٙلٍالالِلجىطالال خولجإلىٖالالٜلجى

جىقالزج ضِٞ لٍٗالِلخاليهلجىظالإجهليالِلغحتٞالسلجألقال جظلٗضزجذطٖالح؛ل ٛلجىطالزجذنلذالِٞلجىظال٘جٕزل الٜلجووضٖالحلجىَنحّٞالالسل

لٗجىشٍحّٞسلٗجىسفولجإلىٖٜلجإلرججٛلجىَق ص.

جىذٛلٝطْالشهلٗ ٍحلجى ٍؽلذِٞلجىقزج ضِٞل َْٖؿٞسلضظحي ّحلييٚل ٌٖلضؿيٜل لضفحىٚلذسفئلجىَطي لٗ ٍزٓلجىَْشٓل

ٍالالِلجىالالذجشلجإلىٖٞالالسلجىَْشٕالالسلىٞكطالال٘ٛلجى٘ؾالال٘جلٍٗالالحل ٞالالٔلٍالالِلٍظالالحٕزلجإلرججزلٍٗالالِلٍظالالحٕزلجىَؼالالٞثس.ل حىالال ٍؽلذالالِٞل

ىططؿيٚلٗضطنؼفلىٖالحلٍفالحّٜلطال٘رزلجإلخاليؽ؛ل ظال٘رزلل جىقزج ضِٞلٕ٘لؿف٘جلذحىْسضلئىٚلٍزقيسلجىط٘قٞ لجىَطي 

ٝنالِلىالٔلمسالإجل قال ج لٕالٜل ّؼال٘جزلجألرفلجىَكزٍالسل مولٕال٘ل ل قال ل لجىـالَ لىالٌلٝيال لٗىالٌلٝ٘ىال لٗىالٌلل:جإلخيؽ

.جىَخطـسلذذجشل لجىَْشٕس لٕٜٗل ّؼ٘جزلجىقز ُلٍٗ٘طٞقحٓلجىنّ٘ٞس
39
ل

 حىؿَعلذِٞلجىقزج ضِٞليرزلجىَظالط٘ٝحشلجىػيغالسلجىَالذم٘رزلجىطالٜلضؿظال لٍزجضالدلجىَفز السلجىنّ٘ٞالسلجىطالٜلٝكطٖ٘ٝالحل

يالحىٌلجألٍالزلٗيالحىٌلجإلرججزلٗيالحىٌلجىَؼالٞثسلإلجرجمٖالحلجىقز ُلجىنزٌٝلضكطحؼلئىٚلٍْحٕؽلٍفز ٞسلٗييً٘لٍطسزيسليالِل

لٗجىطسحيولٍفٖح.

ٗم ًلقحؼلقَ لٍ جرطسلٍْٖؿٞسلٍٗفز ٞسلىقـالسلئذالزجٌٕٞل)ييٞالٔلجىظاليً  لذحيطرالحرٓلجىَإطالضلجألٗهلىَْٖؿٞالسل

)جىؿَالالعلذالالِٞلجىقالالزج ضِٞ .لٗضْطيالال ليَيٞالالسلجىؿَالالعلذالالِٞلجىقالالزج ضِٞلٍالالِلّسالالٜلضـالال٘رِٝلٍغيالال٘مِٞلىينالالُ٘؛لجألٗهل
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ٗجىػحّٜل)ٍالحجٛ ؛ل الحألٗهلٝإىالٔلجىظال٘جٕزلجىطرٞفٞالس لٕالذجلجىطأىٞالٔلْٝطٖالٜلئىالٚلضأىٞالٔلجى٘ؾال٘جلجىنالّٜ٘ لذفال لل)ئقٞحتٜ  

لضظالطَ لٍـالحجرلضسنٞزٕالح.ل ٍالحلجىػالحّٜ؛قي٘هلجٟىٖسلجىطرٞفٞسلذفلٖحل ٜلجىرفق لٍِٗلْٕحلضطؼنولجىفقحت لجى٘غْٞالسلٗ

ح ٞالحلىقال٘ٙلٍالِلخالحرؼلجىطرٞفالس لغالٌلٝإىالفلذالِٞل ٛلجىطـ٘رلجىَحجٛ ل ْٞظزلئىٚلجىظ٘جٕزلجىطرٞفٞسل ٜلجططقيىٞطٖحلّ

ٕذٓلجىظ٘جٕزل ٜلئمحرلٗق زل)جى٘ؾ٘جلجىَحجٛ .لٍٗحلذِٞلٕالذِٝلجىطـال٘رِٝ لجإلقٞالحتٜلٗجىَالحجٛ لض٘ؾال لضـال٘رجشل

جّطقحتٞسلضلعل لطركحّٔلٗضفحىٚلخحرؼلجىنُ٘لٗخحرؼلجىشٍحُلٗجىَنحُ لٗمال ل يطالٚلجىنالُ٘لقزمطالٔلٗكالَْٖحل الٜل

جىطـ٘رلئىٚل)ضأىٞٔلجىطؼٞإ ل ٗل)ضؿظٞ لجإلىٔ  ل ٜلئمحرلضقحذولذِٞلجىنُ٘لٗجإلىٔ.ل ٖذٓللججخئ لٗمػٞزجلٍحلْٝطٖٜلٕذج

جىطـ٘رجشلميٖحلمحّصلضركعليِل ل ٜلجىَنحُلىطكقٞ لجوضـالحهلذالٔ لٗىطَ ٝال لَّالنلجىفيمالسلجإلّظالحّٞسلذالٔ.لٗضالأضٜل

ىنٌلٍالِل ّسظالنٌل سٗجؾالحللط٘رزلجىؼ٘رٙلىطق ًلؾ٘جذحل ٜلجىَ٘ك٘يلذق٘ىٔلضفحىٚ:ل  حمزلجىظَحٗجشلٗجألرفلؾفو

 .ل فيمالسلجإلّظالحُلذالحهل11ٕٗال٘لجىظالَٞعلجىرـالٞز .ل)جىؼال٘رٙ/ل ٍِٗلجألّفحًل سٗجؾحلٝذرؤمٌل ٞٔلىٞضلمَػئلػٜ 

ضطكق  لٍِلٕذجلجىَْطي  لٍِلييمسلجإلّظالحُلّسظالٔلذالحىنُ٘.لٕٗالذجلٕال٘لٍرطال  لجىركالعلجإلذزجَٕٞالٜلجىالذٛلجّطٖالٚلذَالحل

 ٝظَٞٔلقحؼلقَ ل) يظسسلجىقزذحُلجىفظَٞس
40

 لػنزجلهلييٚلضظخٞزٓلجىنالُ٘لٗظال٘جٕزٓلٗ فحىٞحضالٔلىلّظالحُلٗؾفيالٔل

ٍزمشجلىينُ٘.ل رذىللمالحُلئذالزجٌٕٞل)ييٞالٔلجىظاليً لٝإطالضلجىْظالززلجإلطاليٍٞسلىي٘ؾال٘جلجىْح ٞالسلىيؼالزكلٗجإلقٞحتٞالس ل

ثس لٗذىلل ٜلئمحرل)يحىٌلجىَؼٞثس .لٗمال لٗؿالولئذالزجٌٕٞل)ييٞالٔلجىظاليً لٍالِلخاليهلضسنٞالزٓلجىفقيالٜل الٜليالحىٌلجىَؼالٞ

ٗٗ  لضـ٘رٓلجىسطزٛلجىظيٌٞلٗٗ  لضـ٘رلٍنحّٜلئىٚلجمطؼحفلجىفيمسلذِٞل لٗجىنُ٘ لٗذالِٞلجإلّظالحُلٗجىنالُ٘؛ل

 حىزذنلذِٞل لٗجىنالُ٘لٕال٘لٍظالط٘ٙلٍالِلٍظالط٘ٝحشلجىؿَالعلذالِٞلجىقالزج ضِٞ ل ٛلئرطالح لؿالٞغسلجىفيمالسلذالِٞلجىغٞالدل

لٗجى٘جمعلمَحلضؼزقٔلط٘رزلجألّفحً.

ظيً لىيفقيٞسلجإلقٞحتٞسلٗجىطفي لذقال رزل لجىَطيقالسلٗجىََْٖٞالسلذحىطأٍالول الٜلٍينال٘شلئُلٍسحرمسلئذزجٌٕٞل)ييٞٔلجى

جىظَحٗجشلٗجألرفلٕ٘لٍ خول ٜلذجضٔ لذْظزلقحؼلقَ  لىيطفزفلييٚلجى٘ؾ٘جلّسظالٔلٗييالٚلٍـالٞزلجإلّظالحُل ٞالٔل

ذفالال ٕحلٝ٘ؾالالٔل .ل260ٗييالالٚلٍظالالطقرئ لذكػالالحليالالِلجىطَأّْٞالالسلجىْسظالالٞس؛لمالالحهلضفالالحىٚ:ل ٗىنالالِلىٞطَالالثِلميرالالٜ .ل)جىرقالالزز/

ئذزجٌٕٞلئىٚلر علجىق٘جي لٍِلجىرٞصلجىكزجًلٗجألذجُل ٜلجىْحصلذحىكؽ؛ل)ٗئذلذ٘ ّحلإلذزجٌٕٞلٍنحُلجىرٞصل ُلولضؼزكل

ذٜلػٞثحلٗمٖزلذٞطٜلىيطحتسِٞلٗجىقحتَِٞلٗجىزمعلجىظؿ٘جلٗ ذُل ٜلجىْالحصلذالحىكؽلٝالأض٘كلرؾالحولٗييالٚلمالولكالحٍزل

جّطٖٚلئذالزجٌٕٞل)ييٞالٔلجىظاليً لئىالٚلجىفقالولجىسطالزٛلجىظاليٌٞلجىالذٛل .لىق ل28ل–ل26ٝأضِٞلٍِلمول ؽليَٞ  .ل)جىكؽ/ل

ٝـئلذحهل حمزلجىظَحٗجشلٗجألرف لٗٗجكعلجىظِْلجىنّ٘ٞسل ٜلق ٗجلٍيقظسلجىك٘جصلجىطرٞفٞسلجىَرحػالزز؛لئىالٔل

ٝكق لجألٍِلىلّظحُل ٜلجىنُ٘لٗٝزسمٔلجىػَزجش.ل حمطؼفلئذالزجٌٕٞل)ييٞالٔلجىظاليً لذسطزضالٔلجىنالُ٘لٍنحّالحلٍظالخزجل

                                                           
40
ٞسلٗجىَظالٞكٞس لرجؾالعلم ًلقحؼلقَ لمزج زلؾ ٝ زلىقزذحُلئذزجٌٕٞ ل ٜلئمحرلضكيٞيٜلّق ٛلٍٗفز ٜلٍْٖؿٜ.لٗجيطرزل ُلجىخيالول الٜل َٖالٔ ل الٜلجىػقح السلجإلطاليٍل-

ل190 لؽلوٍهديةة الرةر ي الىعرفيةةئىٚلمزج جشلجإلطزجتيِٞٞلجىطٜلطكرصلجىـسحشلجى٘غْٞسلييٚلجىفيمسلذِٞل لٗجإلّظحُ.ل)ْٝظز:لٍكَ ل ذ٘لجىقحطٌلقحؼلقَ  ل
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ّظحُ لٍِٗلغَسلٝطٌلجىطسحيولجىَْلرنليرزلجىـٞزٗرزلٗجىطك٘هل ٜلئمحرلؾ ىٞسىل
41
جىغٞدلٗجإلّظحُلٗجىطرٞفٞالس.لل

ٗٝنُ٘لئذزجٌٕٞ لذذىل لم ل طضلىيؿَعلذِٞلجىقزج ضِٞلجىطٜل ـولٍظط٘ٝحضٖحلجىقز ُلجىنزٌٝلضأىٞسالحلٗض٘قٞال جلٗجٍؿالح ل

حُلٍِليي لجمز لٗرذللجألمزًلجىالذٛلييالٌلذالحىقيٌلمَحلٗرجل ٜلط٘رزلجىفي :ل جمز لذحطٌلرذللجىذٛلخي  لخي لجإلّظ

 .ل حومطـحرلييٚلجىقزج زلجألٗىٚلْٝطٖٜلذْحلئىالٚلضأىٞالٔلجى٘ؾال٘ج لٗٗقال زلجى٘ؾال٘جل5ل–ل1ييٌلجإلّظحُلٍحلىٌلٝفيٌ .ل)

جإلقٞحتٞس لٗجىيٕ٘ضٞسلجىطٜلضظالطيدلجإلّظالحُلٗمرٞفطالٔ لٗضغٞالدلجىفيمالسلذالِٞلجىنالُ٘لٗجإلّظالحُ.لٗئذجلجمطـالزّحلييالٚل

جىػحّٞس ل جىذٛلييالٌلذالحىقيٌ  لجّكـالزّحل الٜلمال٘جِّٞلجىطؼالٞإلجىال٘ظٞسٜلجُٗلٍْٖؿٞالسلجىخيال  ل كيالصلجىظالٞطززلجىقزج زل

ٍكولجىطظخٞز لٗقـولجوططغْح لجىظْٜلذق٘جِّٞلجىفيً٘لجى٘ظٞسٞس ل ٞطزطخلٍْطال لجىـالزجيلٗجىطغٞالحُلٗجىطْالحمقل

ىٖالح لٗٝخالزؼليالِلٍْٖؿٞالسلجىؿَالعلذالِٞللذِٞلجىظي٘كلجإلّظحّٜلٗجىق٘جِّٞلجىنّ٘ٞس ل ٞقعلجإلّظحُل ٜل سٍحشلولق ٗج

جىقزج ضِٞ؛لمحهلضفحىٚ:ل ميلئُلجإلّظحُلىٞطغٚل ُلر ٓلجططغْٚلئُلئىٚلرذللجىزؾفالٚل ر ٝالصلجىالذٛلْٖٝالٚليرال جلئذجل

 .لىق لجططزؾعلجىقز ُلجىنزٌٝلٍلالَُ٘لجىزطالحىسل12-6 ٗل ٍزلذحىطق٘ٙ .ل)جىفي /للؿيٚل ر ٝصلئُلمحُلييٚلجىٖ ٙ

لّٗق ج لٗخيـٖحلٍِلجىطشٝٞفلجإلطزجتٞيٜلجىذٛلٝؼ٘ٓلجىفيمسلذِٞل لٗجإلّظالحُ؛ل ٍٗالِلجىطأطٞظٞسلإلذزجٌٕٞ لضكيٞي

ل 130ٌلئولٍِلطسٔلّسظٔ ل)جىرقزز/ٝزغدليِلٍيسلئذزجٕٞ

ئُلجىركعلجوؾطَحيٜ لٍِلٍْظ٘رلئطيٍٜ لمَحلٗكعل طظالٔلجىسالحرٗمٜلٗمال٘رلٍسحَٕٞالٔلجىسيظالسٞسلٗجىطكيٞيٞالسل

 ذ٘لجىقحطٌلقحؼلقَ  لمحجرلييٚلر  لٕذٓلجىفيً٘لذأطي٘خلّق ٛلٍسٞ لّٗح ع لينضلٍٞػ٘جٗى٘ؾٞحلجىفيً٘لجوؾطَحيٞالسل

حٝالالحشلجىْسفٞالالسل طالال ٕ٘رشلمالال رجضٖحلجىطسظالالٞزٝسلجىغزذٞالالسلذخيسٞالالسلٍْٖؿٞالالسلجىفيالالً٘لجىطرٞفٞالالسلجىطالالٜلجرضْٖالالصلىي٘طالالحتولٗجىغ

ٗئٍنحّحضٖحلجىطكيٞيٞس.لئُلٍْٖؽلجىفيً٘لجوؾطَحيٞسلٍِلٍْظال٘رلئطاليٍٜلٗذفَال ل يظالسٜلٝفطرالزلٍَٖطالٔلضكقٞال لجىقَٞالسل

ييٚلٍ ٙلجىطحرٝخ لٍَحلٝلالسٜلجىـالسسلجإلّظالحّٞسلييالٚلٕالذٓلجىفيالً٘ لمَالحلٝفٞال لجىَػالولجألييالٚلجإلّظالحّٜلئىالٚلٍنحّالٔل

إلّظالالحُلذإٔالال جفلٗجكالالكسلٗغحٝالالحشلطالالحٍٞسلٍفزٗ الالس؛لٗىالالِلٝرقالالٚلجإلّظالالحُليْالال ٕح لذَالالحلضنزطالالٔلجىطرٞفالالٜل الالٜلقٞالالحزلج

ٍْٖؿٞالالسلجىفيالالً٘لجىطرٞفٞالالس ل ىف٘ذالالسل الالٜل ٝالالحجٛلمالال٘ٙلغحٍلالالس لذالالولٍفالالزٗفلجىٖالال فلٗجىغحٝالالسلٗجىَـالالٞز.ل َؼالالزٗيل

ًلئطالالاليٍٞسلجىَفز الالالس لٍالالالِلخالالاليهلجىفيالالالً٘لجوؾطَحيٞالالالس لٝظالالالططٞعلضؿالالالحٗسلضلالالالخٌلجىفقحتالالال لجإلٝ ٝ٘ى٘ؾٞالالالسل الالالٜلجىفيالالال٘

جوؾطَحيٞس؛لٕذٓلجىفقحت لجىطالٜلجخطشىالصلجىكقٞقالسلجوؾطَحيٞالسل الٜلؾ٘جّرٖالحلجىَحجٝالسلٗجوؾطَحيٞالس لّٗظالرصلجىظال٘جٕزل

جألخيمٞسلذجشلجىرف لجىَطي  لٍَحلقٞ لجىرف لجألخيمٜل ٜلجىرك٘ظلجوؾطَحيٞسلٗرطخلجىقٌٞلجىظالحت زلجىَرالزرلىي٘جمالعل

لٝسلجىَفحجٝسلىفَ لجإلّظحُلٗ طزضٔ.جوؾطَحيٜلٗجّكزج حضٔ لذولجىَرزرزلىيْشيحشلجإلىكحج
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وٍهديةة الرةر ي حتٜ.ل)ْٝظالز:لٍكَال ل ذال٘لجىقحطالٌلقالحؼلقَال  لضفْٜلجىؿ ىٞسل ٜلٍؼزٗيلقحؼلقَ  لؿٞزٗرزلذَطي لٝكطٖ٘ٝح لٕٗ٘لٍْٖؿٞسلجىخي لجإلىٖٜلجىغالل-
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ُلٗظٞسسلجىرحقعلجوؾطَالحيٜ لٍالِلٍْظال٘رلجىسالحرٗمٜلٗقالحؼلقَال  لىٞظالصل ٖالٌلجى٘كالعلجوؾطَالحيٜلٗضكيٞيالٔلئ

ٗقظد لٗىنِلضغٞٞزٓلٗضك٘ٝئلئىٚلٗكعلؾ ٝ لٝقً٘لييٚلٕ ٙلجى ِٝلٗض٘ؾٖٞٔلٗ يظالسطٔلجألخيمٞالسلجىَططحذقالسلٍالعل

٘غالالسل الالٜلجىخيالال ٍرالالحجبلجى٘ؾالال٘جلجىنالالّٜ٘لٗمالال٘جِّٞلجىكالال لجىَرػ
42

.ل الالحىرك٘ظلجوؾطَحيٞالالسلجىٞالالً٘ ل الالٜليحىَْالالحلجىفزذالالٜ ل

ىطنُ٘لٗظٞسطٖحلجىطسظالٞزٝسل مال٘ٙلٗمال رضٖحلجإلؿاليقٞسلل ٍحسجىصل ٜلقحؾسلئىٚلّقيشلضـ٘رٝسلٍٗفز ٞسلٍْٖٗؿٞس

 ّؿع؛ل حىَظيٌ ل ٜلجألخٞز لقزلٍظإٗه لٗجوىطشجًلجألخيمٜلٍظطكٞولجُٗلجىَظإٗىٞسلئْلٗجىكظالحخلييٞالٔ؛لمالحهل

ىٚ:ل ولٝظأهليَحلٝسفولٌٕٗلٝظأىُ٘  لٗمحهلطركحّٔ:ل طالطنطدلػالٖحجضٌٖلٗٝظالأىُ٘ .ل حىركالعلجوؾطَالحيٜل الٜلضفح

.جىْٖحٝسلقزٝسلٍٗظإٗىٞسلٗػٖحجز
43
ل

                                                           
42
 160 لٍكَ ل ذ٘لجىقحطٌلقحؼلقَ  لٍزؾعلطحذ :لوٍهدية الرر ي الىعرفيةس أضمىة فمط ة العمان العييعية سانٌط ٌيةْٝظز:لٍكَ ل ذ٘لجىقحطٌلقحؼلقَ  لل-

43
 50 لٍزؾعلطحذ :لعمى ال نر سال ي ةالماحيدس وم ويٍى ْٝظز:لئطَحيٞولرجؾٜلجىسحرٗمٜ لل-
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