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ِمننخاللننا المننخالطلننحة الحعرننخكشالحعالمرةننشال حطوننامةشىالمننخالط ننجتحصالي ننالالحعاننالةةالح ؿظ ننخي ال ح  ظاننخ  ال

 حعرةخو ال حعنةني ىال منخالطالم نلالحعةنج المنخالحطـخكنخصال ممننشال مالم ةنشالكةنؼنشىالطظزينالالمةنخكةطالؿةننةسال مان  لخصال

طؤصة ةش؛
1
طـةتالريخالحطشختسالاعالالضم تسالحعزلغاليخالأكنطالممنخمخالحعل نلالحعنمثةنالضن خالحعيرنرالحعةمنم ال حعؼ نخ  الال

حعالخ الع جح عالحعالمر ال حطوام الحع الخصمالمخالؿحشىال زلالحعزلغاليخالحطممخنةنخصالحع ظنجح مسال حع  مينشالع لنم ؽالمنخال

المخالؿحشالألمى.ال-اعالالكة  الحعةج الال-حألزمخصالحعظ النالةلحخالحطنرخنالحعالمر ال حطوام ال

مننخالمـننخ اليننخ ىالكننجالمـننخ الطلانن الحعةتحوننخصالال-ي جمننخالال-اعننالالأنيننخالني  ننرالال-أنضننخالال-ك ننخالطـننةتالحطشننختسال

نمفال حطوامةشالحعظ الطظض خالي ج الحع مآنال حعريشالحعيزجنشال حعة لال  جحيةالح ؿظحخ الحع ظالختفالي ةحخىال ضناالينخالحعالف

حعظلاننة الرخعظالخمننلالمننعالمـننخ الحعةتحوننخصالحع مآنةننشالاليننخالكننل الحعال جمةننشالنلننجال-  ننةاالال-حطوننام .الرةي ننخىالنحينن حفال

الحع الخصمسالك ـخ الِلاذىال انالكجالؿةالمال ةال  الحآلنالنةرل.

 الاٌّفٙووَٛرنن"ال ال- نن الكننلحالحع  ننخ الال- نن الكننلحالحط ننختىال حتطزخ ننخالمننعالمجضننجاالحعزلننغىالنظرننخ  :المننخ حالن اننةال

حووّدتادتٚرغ١ٍّوبد ؟ال اعننالالأ الكننةالونجفالطفرنناِلةفيخالاٌّعٕوٝ   حع انن  لةخىالُِ
2
اٌدراضووبدتترنشالمجضننجاال ي ننالالم خال

ِحّدتأثٛتاٌمبضُتحبطتحّد المخاللا الكظخرخصالكلالمخالاٌمرآ١ٔختاٌّعبطرحتٚضإايتإٌّٙظ
3
؟ِٚحّدتشحرٚرت

4
ال

                                                           
1
ىالرةي نخالنالنج ال2011 رةحننشالال2010مينلالأ حلنمالونيشالالىحعزالضالميحنخالاعنالالمنخال زنلال حنجتالحعؼنجتحصال ح نظةخضنخصالحعظن النالم حنخالحعالنخعطالحعالمرن ال حطونام النالج ال-

 حعزالضالحآللمالميحخالاعالالمخالرالةالحوظةلخ الحع ظخكمحصال ح كظـخؿخصالمعالو ج الأنظ شالوةخوةشال صالج الألمىىال حنةكختالأك حدال كمكخصال    سالألمى.
2
ملنة حصالالطـةتالحطشختسالاعالالأنالك  ظ ال)أ الحص اك (:الحع لة حصال حعظـ ةنخصىالننظطالطج ةةح نخالرنخعظجحز المنعالك  ظن الحع ةحنج ال حع الينال؛الا النلظ نلالكنلالمةحنج ال-

 ؿظ نخاال) كنلع المالةيشال ةالطمجنالك الحع ةحج الرلةال حطلىالرةي خالنلظ لالكلالماليالالطـ ةخصالمالةيشال ةالطمجنالك الحع اليالالرلنةال حطنل.ال ي جمنخىالنلظ نلىالكنلال النلىال ن الح

حخصىاليزختساليخالملة حص؛الػطالطح حظحفمحصاليزختساليخالطـ ةخص.الأمخالحع لة حصىال ي انةالرحنخىالكنلالط ن  ؿِّ جح حأل النخ الحعظن الطينظؾالال  الحعةنخال حعرةخوشال ح  ظاخ (ىاليةسالمف

مالرلننملال حضننقالي ننالالريةننشالحعةالننلالحعلننختؿ اليننخالطضننخ مالمـ جيننشالمننخالحعننة ح عالحعةحل ةننشال)حعزةجعجؿةننشىالحعرننةمجعجؿةشىالحعلننالجتنشىالحعنناالشننالجتنش...(ال حعظنن الطننئػ

حخطل.ال أمخالحعظـ ةخصىال ح الط  الحعظ ظحمحصالحعظ النظل رال ةحخىالأ الرجحو ظحخىالأ المخاللاعحخىالكلال اللىالوجح الي الالمرظجىالريةشالحع ـنخ الأ  الي نالالمرنظجىالريةنشال طجؿُّ

 حعل خد.
3
 تسالح رظةحثةشالرحخالػطالحعجو الال  الرجتطرج حن.ال أػيخ ال تحونظلال ن الحع مك نشالالمةا نشالرـ نمسالم محصالحعظ ال1941 عةالمل ةالأرجالحع خوطالكخؽالك ةال  النج  زمالال-

ىالططال ا لالررزذالنلخ لالحعرةخو الحع الختضالع يظخ الحعرةخو الطرمحكةطاليزج ىال عطالنم لالرالةكخالطال ة لالحعؼخنج ىال عنطالنلنمزالأننشال1963حعؼخنجنشالر ةنيشالي زمسالويشال

 نخمؾالحعظؼ ةفالحعلحط ال  الوزةلالطلاةلالحع الم ش.شحخ سالؿخمالةشىال حطـلالرالةكخالاعالالحع مظزخصال اعالالرم

ىال أونالحعلمكشالحعرج حنةشالحع مك ننشالع زينخ ال حعجكنةسال)كرنط(ال1995-1990ي لالمرظلختحًالي  ةخاًلع  الحةالحعالخع  الع ةممالحطوام ال  ال حشي خالحعالخص شالمخالرةخال

ىالكةنغالأوننال ن ال زنمكالممكن ال1997اعنالالحعالنخ الال1986ج حنالمينلالحعالنخ ال.ال حن  عاليخالحعرن1981ىالػطالحنظ لالرالةكخالاعالالحط خمشال  الرةم صالميلالحعالخ ال1999يخ ال

 ع ةتحوخصالحطوظمحطةـةشال) حتالحعةنيجنش(.ال ع ةالي لالرالةال ع الك رظلختالع مثةنالحطتطةم الأوةخسالأ جت  .

 مخالرةخالمئعةخطل:

 1974؛الويشالاألثعبتتاٌد١ٌٚختٌّعروختئررر٠ب 

 ٚ1979؛الويشالاٌطج١عخاٌعب١ٌّختاإلضال١ِختاٌضب١ٔخ:تعد١ٌختاٌغ١تتٚاإلٔطبْت 

 ً1980)  ال زالظةخ(؛الويشالالاٌطٛتاْ:تاٌّأزقتاٌزبر٠خٟتٚآفبقتاٌّطزمج 

 1991؛الويشالِٕٙغ١ختاٌمرآْتاٌّعرف١خ:تأضٍّختفٍطفختاٌعٍَٛتاٌطج١ع١ختٚاإلٔطب١ٔخ 

 2004؛الويشالئثطزٌّٛٛع١ختاٌّعرفختاٌى١ٔٛخ،تئضال١ِختاٌّعرفختٚإٌّٙظ 

  حع لخضمحص.الرخطضخ شالاعالالحعالةنةالمخالحعةتحوخصال حألرلخع

ال2004 نر زمالال20 ال  ةالطج  المل ةالأرجالحع خوطالكخؽالك ةالنج



 

  

 

 الرملالحلظاختىال  الطج ةةيخالحعيا ىالكلالحعم  خصال حألعةخ الحعظ النال ةحخالحعزخكغالمالينالالملنة حىالاٌّفَٙٛنفالةال 

عظجضنةقاليزختحطنلال ؿ  نلال زنلالأنالنج ةحنخاليزنمالطـ ةنخصال  الملخ عشالع لاج ال  الحعيحخنشالي الالملة حصالنرنظال  حخال

الناةشىالطظللالمض جنخالمالةيخالكرذالأكةحفالحعزخكغ.

 ىال حجالكلالم اج المخال تح الحوظال خ الأ الطج ةفالمةحج الملة .الكلالمةحج العلالماليالالمالةخ؛ال  ع الاٌّعٕٝأمخال 

الحع لظ ةش.الحع اليالىالكجالحعل النظـرةال  الحعجح عالمخاللا الطـ ةخصالحع ةخكةطال حللالحعرةخ خصالحعياةش

ت،تٌٍّٚعٕٝتعاللختثبٌزََّغٍِّٟ َحدِّ ُّ حعظ النج ةحنخالكنلالالاٌّفب١ُ٘.ال مخالكيخىالنظرخ  :المخالك الأكطالٌٍّفَٙٛتعاللختثبٌ

ع لظ نفالأرلخػح نخالي نالالمرنظجىالحعةتحونخصالالخمالةيالِعٕٝطي خ الالِٚحّدتشحرٚرالِحّدتأثٛتاٌمبضُتحبطتحّدمخال

ال الط  الحعةتحوخص؟الي   النظّزاِلخنلال  الِٕٙظحع مآنةشالحع الخصمس؟ال أ ُّ

حع خونطالكنخؽالك نةال مل نةالشنلم تالالكةطالحعظن النرنظال  حخالكنلالمنخالمل نةالأرن كةخالنرظ ةعالطلةنةالملظ فالحع ةنخ

نيننخالأمننخ الملننة حصالن مننخالمننخاللاعحننخال حننطالحعةتحوننخصالحع مآنةننشالخػح ننخىالنرننظ ةعالحع ننج الا حلننلالحعرننةخنالحعيانن الألرل

عظج ةةحخاليزمالطـ ةخصالناةشالط يلحخالمضن جنخالمالةينخىالحع الخصمس؛ال مخال ميخىالن ظ  الحع ةخكةطالحع لة سالمرز خىال االرةال

                                                                                                                                                                                              
النظمالع   نةالكج الكةخطلىالحعاليجحنالحطعمظم ن الحعظخع :ح

http://ar. wikipedia.org/wiki ؛/مل ة_أرج_حع خوط_كخؽ_ك ة  

ال م خ :المل ةالأرجالحع خوطالكخؽالك ة:الؿ ثةخصالمم  لالعرةمطلال..الر  ط:اليزةالحعال ن الكرةخالحعاخ  ىالرخع ج عالحعظخع :ال

http://www.sudanile.com/index.php/2008-  -  -  -  -      -    -  -  -  -  -        -    -  -  -  -  -  ؛ 

 اشال   سالحع يحؾىالرخع ج عالحعظخع :ال  ػطالم خ :الحعمحكلالكخؽالك ةال....النم  الع لشالمخالوةمطل

https://www.facebook.com/MhmdAbwAlqasmHajHmd2013شظيزمالال6غلضال ال15حوظمؿالضالمخالرةخال ؛. 
4
(ىالػنطال1953(ىال حعظال نةطالحطينةح  ال)ونيشال1949ىال كانلال ن ال ملنرالي نالالشنحخ سالحعظال نةطالح رظنةحث ال)ونيشال1938 عةالمل ةالشلم تال  ال ملرالررجتنشالويشالال-

(.ال رالةالينخمةخىالونخ مالاعنالالح طلنخ الحعرنج ةخط الضن خالرالؼنشال ارةنشالعةتحونشالحعحيةونشالحع ةنةنشال ن الحعالخصن شالمجونمجىال طلنمؽال1957 ةطالحعؼخنج ال)ويشالشحخ سالحعظال

ةِّخالرالةكخىالمالةةحاًل  الك ةشالحعحيةوشالحع ةنةشالرـخمالشال ملرالميلال1964رةتؿشال ر ج ال  الحعحيةوشالحع ةنةشاليخ ال عنالالؿخمالنشالِ ر نخال.الػطالأ  ةالا1968كظالالال1965.ال  ةاليف

  الحعحيةوشالحع ةنةشىالطلا المةمخنة الطمرشال أوخونخص.ال  ن الونيشالال1972ىال حعةكظجتح اليخ ال1969رؤنمعيةحاليخ ال حعظ الكالالميحخالي الالشحخ ط الحع خؿرظةماليخ ال

ةِّخالمةتوخاًل  الك ةشالحعحيةوشالحع ةنةشالرـخمالشال ملرالع خ سالمةمخنة الحعظمرشىالػطالأوظخ حالمرخيةحاًلريةنالحعـخمال1972  ش.ىاليف

ىال نن الك ننلالمةمخنةنن الحعظمرننشال حألوخوننخصال1973 ع ننةالح ظننظقىالرننخع جحزحسالمننعالي  ننلالحألكننخ ن  ىالممظزننخاًلكيةوننةخاًلحوظلننختنخاًلع  ختوننشالحع حيننشالكخوظلننخت ىالميننلالوننيشال

  حعحيةوش.ال  ةالوخكطال  الط ةنطالحعالةنةالمخالح وظلختحصالحعةيةشالعمؼةمالمخالحع يلآصالحعحخمشال  الوجتنخ.

 ىالطئللالك محؿعالكخمشالع ةمخنة الحعظمرشال حألوخوخص.علاليةسالكظذال  المـخ الحلظاخصل

؛ال  نةالونخية الحع ي نرالحعمنخضن الي نالالكنل الحعةتحونشىالرةي نخالي نلالرمنلال1967ىالرالةالحنظحنخ الكنمدال1970  ةالرةأال  ال تحوشالحعظي نلالحعلمةطىال كجال  الحنمعيةحالويشال

خصمس(الحعانخ تسالينخال حتالحألكنخع الع  زخينشال حعيلنمال ن ال ملنرىال حعظن الؿحةال مؼخرمسالطصةحتالحعالةنةالمخالحعمظذالحعظ ال فزاِلضالض خالو ر شال) تحوخصالاوامةشالمال

 نلكمالمخالرةيحخ:

 1990؛اليخ الاٌىزبةتٚاٌمرآْ،تلراءحتِعبطرح 

 1994؛اليخ الاٌدٌٚختٚاٌّغزّع 

 ْ1996ىالميظجمشالحع ةط؛اليخ الاإلضالَتٚاإل٠ّب 

 ِٟ2000خس ؛اليخ الحع زال–نشالحعظالة ال–حع جحمشالال–حطتعالال–:ال  لالحع مأسال حعجصةشالٔحٛتأطٛيتعد٠دحتٌٍفمٗتاإلضال 

 ال2008؛اليخ الرغف١فتِٕبثعتاإلر٘بة

 .2013غلضالال15؛الحوظمؿعال  الالhttp://www.shahrour.org/?page_id=2نظمالرظةاةلالحعرةمسالحعلحطةشالي الالحعاليجحنالحطعمظم ن الحعظخع :الح



 

  

 

ِمخالطجح فمالميحؾالي   المظمخملالحأل ؿل؛
5
ثِلال  طىالن مييخالحعيظمال  الحعرةخنالحعالخ الحعل الطيةتؽال ةلالأرلخعالكلالمخالال ِييةح

مل ةالأرجالحع خوطالكخؽالك ةال مل ةالشلم تالض خالمزلغالحعةتحوخصالحع مآنةشالحع الخصنمسالمنخاللنا الرنخدالح ؿظحنخ ال

الشال حعظـةنةالحعةني اللخصش.حعةني اليخم

ِحودتادتاٌزغد٠ودتاٌود٠ٕٟتٚرغ١ٍوبدتاٌّوٕٙظتاٌعٍّوٟتفوٟتاٌدراضوبدت علع ىالحوظ مالحلظةختنخالي الالحعزلغالكج ال

.اٌّفَٙٛتٚاٌّعٕٝىالطلضالييجحن:الاٌمرآ١ٔختاٌّعبطرح
6
ال

خكطالعةتحوشالحعياجكالحعةنيةشال)حع  ّةونش(ىالونجفالنفرنالوّحدتادانالطلةنةالحع ةخكةطال حع يخكؾالحعظ الوجفالطفالظ ةال

نالحع  ميشالع ظالخملالمعالحعظي نلالحعلمةطالمخالِؿحشىالالوزغ١ٍبد  ال ظقالرخدالحعظـةنةالحعةني ال) ميلالح ؿظحخ الحعةني (ال ع  ُّمف

 عةحطالحعالةنةالمخالطال ةةحصالحعالخعطالحع الةشال ملخكلالحعجح عالحعةنجم العنةىالحطنرنخنالحعالمرن ال حطونام الحع الخصنمالمنخال

الؿحشالألمى.

                                                           
5
ننفالحطشنختسالاعنالالأنالطالمننفالحع نيحؾىالنان ة الرظلةننةحصال حصالاشنمخعةخصالِينةسىال الن منخالحيظ خ كنخالك حنخال  النةةحنخالرخعمخمنلىالعمنخالن منخال مـحنخال ن الطالمالطـةتال-

كؼةنمحال ن الالحنطط منز النمجنالشخماالألكطالح طـخكخصال حعظلةنةحصالحعظ الطالة صال حلظ ةضالرظالة ال حلظافالحعزخكؼةخال حعةحتوةخ.ال   ال ع ىالوجفالنالنج الاعنالالممؿنعالم

ال.Madeleine GRAWITZىال رلخصشال  الك لالحعال ج الحطؿظ خيةش؛ال كجالكظخدال ميخكؾالي طالح ؿظ خا الع خ عةخالكمح ةظ الles méthodesمـخ الحع يخكؾال

الطف ةِّ الكمح ةظ الأترالشالمرظجنخصالمخالحعظالختنفالحع لظ ةشالكج الحع يحؾ:

لاعحنخالحلظانخكالمنخالاعنالالر نجقالحعل نخثرالحعظن النظخرالحنخال نؼزظحنخال نظل نرالميحنخ.الاننلىالطزالنخالعنلع ىال:الحع يحؾالرخيظزخت المـ جاالحعال  ةخصالحعةممنشالحعظ النرنالالالمنخالأٚال

تحكنلال مـ جيشالمخالحع جحيةالحع رظ  شاليخالأ الرلغال مض جناللخكىالنمم اللخصشالاعالالي  ةخصال أشمخ المخالحع لخك شال حط تحكىالطـالنلالحعجح نعالحعنل النيزإن الا 

الة المج فالحعال لالحعزلم الطـخ الحع جضجا .وحلالحع ظيخ  .ال حع  اج ال ؿحخصالنظمال  رةةشالطل

امنخال  نةاالأ الكؼةنمح.ال كمنلحالنةنمضالحع نيحؾال ن الكنل الالىطـنخ الحع جضنجا .ال غخعزنخالمنخالنمنجنال عن الحع ج نفالمضن محخالم  جوالخأ ال مج ةالخرخيظزخت التأنىال:الحع يحؾصب١ٔب

ن نشالنةرنحخال ن الشال حعم خ ال ح نظظخ ىال  الطنئػمالحع ينخكؾالك حنخالرخع محعلخعشال  محثرالم  جوشالعظاجتالحعزلغالأ الطيظة ل ىال انال رةتؿخصالمظةخ طشالمخالح ع ح ال حعة 

الرلالطلظ فالكرذال زةالظحخ.الممحكلالحعزلغال حطحخ ى

انالعطالن لالؿف َّحخ.ال نلنظمكالمنعالالى ر  ةحتالأ الرآلمالر ج فال  رة  ىالنرظ ةعالحعظؤػةمال  الرالضالممحكلالحعزلغالخملخ عشالطةرةمال  حطىالممطز الىالرخيظزخت :الحع يحؾصبٌضب

خكؾال  المجضجيحخالحعل النحةفال  زلالكلالش  الاعالالمل طالطةرةم ىالن مخالأنالنمجنالمظرالخالرةتؿخصالمظزخنيشىال أنالنؤللالمج اللالي الالمرظجىالمنخالحعال نرالر ةشالحع ي

الملظ فالؿةح .

الىالممطزطالر"ال مةةحنالمالةخ ال نجي ىالنضطال من شاللخصشالرلىالنال لالرحخال  الا ختالحعلخعشالحع ةت وش.خنظمنالح:الحع يحؾالرخيظزخت الطاجتراثعب

نالكرنذالمنخ عةخالكمح ةظن ال مـ جينخال المالظ حنحعظاخنةفالحألترالشىالن مخالاؿ خعحخال  الطالمنفالمجكةالكج الحع يحؾ.ال علع ىالن مخالحع ج الرؤنالحع ينخكؾال نالكل  خىالطمنجِّ

طظنةقالحلظةنختالمظيخو خالمخالحعال  ةخصالحع رظال  شالعز جقالكةفالأ المـ جينشالمنخالحألكنةحفىالؿ  نشالمنخالحع زنخ ةالحعظن الطجؿنلالكنلالرلنغالمنيظطىالؿ  نشالمنخالحع النخنةمالحعظن ال

 طالح ؿظ نخاال ر ةنشالحعظ يةخصال طيرة حخ.الانحخالطلملالر من شالمظةخ طشالحعظـمنةالأ الحعلرةشىال حعة شالأ الحعإ جضىالمل طالي لالطزالخالعحةف .الع   نةالكج الحع يخكؾال  الي

.ال)ونخ الي نختىالحوشتفوٟتاٌعٍوَٛتاالعزّبع١وخِٕوب٘ظتاٌعٍوَٛتاالعزّبع١وخ،تكاٌىزوبةتاٌضوبٟٔط:تِٕطوكتاٌج(.ال1993حعال ج الحأللمىىالأنظمالكظنخد:الكمح ةظن ىالمنخ عةخ.ال)

ال13-9 حعظؤعةفال حعيلمالرةملر(.الكالال(.ال ملر:الم زالشال مرةخ.ال)حع مك الحعالمر الع ظالمنذال حعظمؿ ش1مظمؿط(.ال) .ال

الحيخصالحع يخكؾ (.) طـةتالحطشختسالاعالالأنالكخ شالحع  خ عالحع لخ الاعةحخالأيا ىالك الم خ عالمؤلج سالمخالمـ جاالحعاةلخصالحع مجنشالع ةالالحأل  الحع اليجنالر"ال ن 

ال م خر شال ممنش الع  جضجا ىالحعل النظطالأ الطظطال تحوظل.ال انالحع يحؾىالانالصقالحعظالزةمىالرخلظاختى

:الحيظ خ حالي الالأرلخعالكلالمخالمل ةالأرجالحع خوطالكخؽالك ةال مل نةالشنلم تىالاعنالالأ الكنةالن منخالحيظزنختالميحـح نخال ن الحعزلنغال حعةتحونشىالضن خالال مخالكيخالنظرخ  

الحعةتحوخصالحع مآنةشالحع الخصمسىالمف خرح شال ِممنشالع  جضجيخصالحعظ النظزخكؼجنال ةحخالي الالكةالطالزةمالمخ عةخالكمح ةظ ؟

حع خونطالكنخؽالك نةال مل نةالشنلم تىالطل نةاالمالةينخال صنمنلخالي نالالم خر نشالأي خعح نخالحعةممننشالالحع الظ ةسالمخال نمفالمل نةالأرن حع يخكؾال رظالزةمالآلمىالكلالط ة العيخال

الع  جضجاالمـخ الحعزلغال  الحعةتحوخصالحع مآنةشالحع الخصمسالرلملالؿ  ال   ةرال ميحـ ؟

نخ؟ال- رلخصشالحع مآنالحعممنطالال-خصمسال حع جضجاالحعل الطالخعـلالحعةتحوخصالحع مآنةشالحع الال– حطلالال–ػطىالمخ حاليخالم خر شالوئح الحع يحؾال مح ةحمِّ  ِييةالحع ف
6
الينال ىالأ ال حع ةحنج ال  حنطالحع الينال ؛ال كنلحالحأللةنمالأكؼنمالِ  َّنشال-أنضنخالال–رلىال نف ِمخالال- نحنشالكنل الحأل تحنالرن"ال مفلنةِّ حصالحع ةحنج ال طـ ِّةنخصالحع ح يجح ألننلالنفالزِّنمالينخالالىيح

زظإالالمخالطج ةفالمةم حصال حع ةحج  ال  حع اليال ىالكخص ا كةخالملة نخالع ض جنالمجضجاالحعةج الحعةتحو .ال علع ىالن مخالحع ج الرؤنالحع الينالالعنةنالأكؼنمالمنخالحع ف

ظَّزِعىال  ال ملخ عشال حطالحع ةحنج   ر.الحثنرؤننشال من نشالمنخالحع ُّمال حطالحع ةحج ال  الكةال حطل.الانحخالؿةعةشال حصالأ ؿحةخالمالم ةةخالمظمخم ةخ:الحعجؿلالحأل  ىالن ؼ لالحع يحؾالحع ف

 حع اليالالحعل النف ِميفيخالأنالنحلالالي ةلالكيظةـشالمخالِلا ال  ححطالحع ةحج  .أمخالحعجؿلالحعؼخن ىال ة ؼ لال



 

  

 

يلنالالنظنم الالض خ كلحالحعرةخنىالنفؼةمالوئح الحع يحؾالض خالحعةتحوخصالحع مآنةشالحع الخصمسىال حعل النـ نعالرنةخالمح

الىالن مخالصةخغشالحعزالضالميحخالمخاللا الحألوج شالحعظخعةش:ئشىب١ٌختِزعدتحتاألٚعٗ آلمالميحـ ىال

اعالالأ الكةالن مخالح وظـخرشالع لظ فالكخؿةنخصال مظ  زنخصالحعجح نعالحع الخصنمىالمنخاللنا الحطشنمخعةخصالحعيظمننشال

نيِةَّنشالحطوننامةشالالُٔخجوختاٌفىوورتاٌزٕو٠ٛرٞتاٌّعبطوور حأل م كنخصالحعةممننشالحعظنن الطيظـحنخال ي نالالمرنظجىالحعةتحوننخصالحعةِّ

اليخمشىال حعةتحوخصالحع مآنةشالحع الخصمساللخصش؟

حع مآنةنشالحع الخصننمسالمنخاللنا الملظ ننفالمينخكؾالحعظل ةنلال حعظةمةنن ال حعي نةالحع الظ ننةسال منخالمنةىال فننةتسالحعةتحونخصال

ال حع  ز شالي الالحعياجكالحعظمحػةشال)حعةنيةش(الاؿ خ ال) ي الالتأوحخالحع مآن(ىالي الال ةخ سالممك شال ممنشالطيجنمنش؟

حع خوننطالكننخؽالك ننةال كظخرننخصالمل ننةالشننلم تىالضنن خالحعرننةخنالحعالننخ الالػننطالمننخالمج ننعالكننلالمننخالأرلننخعالمل ننةالأرنن 

ني الع ة ني اليخمنشال طةشنةخالرنخدالح ؿظحنخ الحعنةِّ تحوخصالحع مآنةشالحع الخصمسالمخالؿحشىال منةىال نةتطحخالي نالالحعظـةننةالحعنةِّ

اللخصشىالمخالؿحشالألمى؟

نيةَّنشالحألصنة شالالعملالمخالمل ةالأر الحع خوطالكخؽالك ةال مل ةالشلم ت ال-تغزشالؿخملشال  الينمضالحعيانجكالحعةِّ

رإةشال ظقالرنخدالحعظةمةنمال ة نخالعنطالنرن قالرنخعظةمةمالالةمة ال حعي ةيخكؾالحعظل ةلال حعظي الالملظ فالمال- ي الالتأوحخالحع مآنال

 ةلالأ الكجعلالميلال م ناليةنةسالمخالؿحشالأ عالىال زنلال نظقالرنخدالح ؿظحنخ الي نالالمانمحيةلالمنخاللنا الطةشنةخالحعظةمةنمال

ني ال  المـخ الحعةتحوخصالحع مآنةشالحع الخصمسالمخالؿحشالػخنةش. ال حعظرخإ ال حعل الكج الملة حصال طـ ةخصالحعظـةنةالحعةِّ

ِمنخالحلظنمحنالمرن  خصالحعال نلالحعالمرن الحع نئمخالرخعنةَّنخالحطونام ىال كنجالالرحةأالمل ةالأرجالحع خونطالكنخؽالك نةالكحملحى

نؼَّاال نخالحطونام المف ح خالع ظالخملالمنعالطفنمحعالحعنةِّ يحـح ةَّ المح نلخ  الطةمة المةخكة لال حعظرخإ الكج المزخ ثلىال عطالن زغالأنالكح

يخالأرلخػلال  ال شِّ ةح مح ِّ حشىال مف مـخ الحعةتحوخصالحع مآنةشالحع الخصمسالرمظخدال ةِّطالكج ال حعالخع ةشال  الناجصلالحألصة شال حع ف

ال(.اٌّحٛرتاألٚيحطوامةشالحعؼخنةش ال)

أمخالمل ةالشلم تىال  ةالكخ  الرة ت الحعظؤوةنالع يحؾالمظمخملالمعالكخؿةخطلالمخالحع ةخكةطالحألوخوةشالحع ئورشال  ال

رننطالحعةِمننم نخالحطوننام الالنظننم الع ننمح سالمظؤنةننشالمالخصننمسالعمظننخدالحع ننمآنالحعمننمنط.ال رخعظننخع ىالتح حعيّظحننم الكننج الحعننةِّ

ئِميجنالي الالم ختوظحخال  رالحعجح عالحع نجت عالينخالحعال نلالحعالمرن المينلاليانمال ِمكالحع ف رخع الظ ةحصال حعظ خعةةالحعظ الكح

منعالحعظي ننلالحعلمنةطالال-ك نخالن نج الال-حعظة نخالاعالالحعةج ؛ال علع ىالصخقالمل ةالشلم تالنِظخمخالمالم ةخالك نيحؾالع ظالخمنلال

ال(.اٌّحٛرتاٌضبٟٔ)



 

  

 

نةرلالع زلغالحعال   الحع ظال رالكج الحعمظخدالحع مآن الحعل الأن عنلال ال كةنخالالع ةالكمَّسالمل ةالأرجالحع خوطالكخؽالك ة

رخعرَّح شالأرةحىالألنالكلالرخكغالا ال نلظخؽالاعالالِيةَّسالكخ ةشالعظل لالملخنالالشي الالنزةلالمل ةال)ك(.ال عطالطمخالط  الحع من 

حعزلغىال  الوة خالا حالكخنالكنلحالحعزلنغالنلن المـنخ صال  نضالاعنالالحألمننالحع مننذالمنخالحع ـنخ صال حع ف ةَّونش الحعظن ال

عشالحعةتحونخصالنفم ضالحعظالخملالمالحخالرخعرئح ال حعظل ةلىال  خالرخع الرخعل ال حعظةمة الأ الحعي ة.ال مخالط  الحع ـخ صىالمرنؤ

ال.أ المخالأصزقالنفيالضالحعةج الراِل طالحع مآنالأ الحعةتحوخصالحع مآنةشالحع الخصمسالآنالحعممنط؛ حألرلخعالحع ظال  شالري الحع م

نة ـِ حع خونطالكنخؽالك نةىالنفلنخ  الحعنةلج ال ن الِغ نختالح كظلنخفالحع يحـن الع  نمآنالالحالأرنخمل نةال   الكلحالحط ختىالنح

حعمننمنطى
7
رنن لخالراليخصننمال أ  حصالمالم ةننشالع ننة خااليننال عةنيةننشالخالملننم يلالحعظـةنننة الي ننالالمرننظجىالحعةتحوننخصالحمف

نمِّلالالحطوامةشاليخمشى لح لنةِّ الأوخون المف  كجالحألممالحعل الؿال لىالنرظالةخال  ال ع الر خمجسالمةنخكة  ال عإنج الر ؼخرنشالمف

عِّةالرة ت الع يحؾالمالم  ال   ع ال وظيختسالحع ختةالأ الحعزخكغالي جمنخال ن المـنخ الحعةتحونخصالحع مآنةنشالحع الخصنمسال جح  مف

 زلالأنالن مفال نظيخ  الرخوظةخضشال  الِكظخرلالحع حنةِّطالكنج ال حعالخع ةنشالحطونامةشالحعؼخنةنش ىال(؛أٚال)
8
ملظ نفالاشنمخعةخصالال

حعجؿننج الحع ننخ  ال حعجح ننعالحعةننجم المننخالميظننجتالعإننشالكجنةننشالمظالخعةننشاليننخالحعزلننمىال كنن العإننشالحع ننمآنالرظيننجاال   طحننخال

 اك ال حع الم  ال حعنة ع ال حعزنةنال ال حلظافالملظجنخصالناجصحخالحعإيةشالرخعظّيجاالحع جضجي ال حع ةظ ال ح ص

ال(.صب١ٔب)

                                                           
7
حع خوطالكخؽالك ةالكجال مالم شالحعيخ طالحعم  الع ظجحكمالحع زةالةشال حعةممنشالحن ا خالمخالأنالعنةنحخالننخ طىال نخع يحؾالننمطزطالرمإننشالحعمؼنمسال ن الال خع يحؾالييةالمل ةالأر ال-

النظم:حالخالرالةالأنالرةأصالرخعمؼمسالػطالحع ظ خراصالحعؼيخثةش .حعجكةسىال حجالأكطالممك شالمي  ةشالطا حخالحعزلمنشالم

)نلننمالممكنن ال تحوننخصالىالرةننم ص:ال حتالحعحننخ  الى(1) الالىئثطووز١ٌّٛٛع١ختاٌّعرفووختاٌى١ٔٛووخ،تئضووال١ِختاٌّعرفووختٚاٌّووٕٙظ(.ال2004مل ننةالأرننجالحع خوننط.ال)الكننخؽالك ننة

 43ىالكال  رةشالحعةنخال ي طالحعما الحعـةنةالرزإةح (

  الطـخ زال ع الحعظاجتالحع ةظخ ة ن  ال كظالالحعاكجط الحعنل النفزالنةالحع ينخكؾالال- الملخعشالال-حطالظجحكمالحع زةالةشال حعةممنشىالوجفالنر  الع  رخعظخع ىال  الم شالحعيخ طالحعم

 َّنشالأ المخالنر ةلالمل ةالأرجالحع خوطالكخؽالك ةالربوامةشالحع الم ش.ال ي ةلىالملخ عشالحعجصج الاعالالميحـةشالأكؼمال اِلالىحعال  ةشاليخالحعةتحوخصال  المـخ الحطوامةخصالي جمخ

العةحطالحعجح عالحع جضجي الحيظ خ حالي الالحعجح عالحعيا .

 حعظن ال الط زنلالأشنمخ الؿ ثةنشالمنخالحع الم نشالحع خ ننشالأ الحعجضنالةشالأ الحعاكجطةنشىال  الالى حعيخ طالحعل جع الع منجنال ن ال كنةسالمظنخكم الحع ظمنخػمسال خع يحـةشىالا نىالك 

 ان خالطضعالحعلمكشالحعمجنةنشالك حنخىالمنخالالىمخال تح الحع زةالشال ي ج الحطنرخنىال ي ج الحع زةالشطـ ةالرةخالنظمحصالحع جحنةخالرظ ةةةالحوظلةحمحخال  المـخ صال  نالألمىىال

حعظـمنزةننشالالنةحننطالأنننلال تح الحع زةالننشال)حعإةننذ(ال مننخالنةحننطالأنننلاللننخكالرخطنرننخنال)ي ننطالحعننيةنال ح ؿظ ننخا(ال مننخالنةحننطالأنننلاللننخكالرخع زةالننشالحع خ نننشال)ي ننج الحع زةالننش

النظم:م تسالل رال طلةئالرظ جتنشالغخثةش .الحةعةشالحعإةذال حطنرخنال حع زةالشال ض خالصة حعظ زة ةش(ىالطضعال ع ال  الكلال حكةالمظلمكالرـ

)نلنمالممكن الالىرةنم ص:ال حتالحعحنخ  الى(1) الالىِٕٙغ١وختاٌمورآْتاٌّعرف١وخ،تأضوٍّختفٍطوفختاٌعٍوَٛتاٌطج١ع١وختٚاإلٔطوب١ٔخالى(2003)ىالكخؽالك نةىالمل نةالأرنجالحع خونط

 238-237كالالكالى تحوخصال  رةشالحعةنخال ي طالحعما الحعـةنةالرزإةح (
8
 رةم ص:ال حتالحعرخ  .الى(3) الالىٔطبْتٚاٌطج١عخاٌعب١ٌّختاإلضال١ِختاٌضب١ٔخ،تعد١ٌختاٌغ١تتٚاإلالى(2012)ىالكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خوطال-



 

  

 

١ٕ٠َّختكاإلضال١ِخطتٚئشىب١ٌختإٌّٙظ أٚال:تلبِعدحتاٌّفب١ُ٘تاٌدِّ
9
ت

حع خونطالكنخؽالك نةىال من نشاللخصنشال ن الحعظالخمنلالمنعالنانجكالحعنجك الحطعحن الحع ي عنشال مآننخالي نالالالع ل ةالأرن 

ي نالال نمح طةخالملظ ةظنةخىالنانالذالي نالالحع نختةالال-نظنم الال ن ال–توجعلالحألمةخالمل ةال)ك(.الط ن الحع من نشىالطالظ نةال

حعالخ  الحعـ عالرةيح خ.الطالظ ةالحع مح سالحأل عالالي نالالكجنةنشالحعنجك الحطعحن الرانةظلالمظالخعةنخال مةخت نخالع  زةالنشالحعزلنمنشال

 الحع مطز نننشالحتطزخ نننخال  ةنننةحالرنننخعجح عالشووورٚلتاٌوووٛعٟتاإلٔطوووبٟٔحألتضنننةشىالرةي نننخالطالظ نننةالحع نننمح سالحعؼخنةنننشالي نننالال 

حع جضجي .
10
ال

اٌغٍّووختاٌٛاع١ووختٌوودٜتلننة ىالمل ننةالأرننجالحع خوننطالكننخؽالك ننةىالشننم  الحعننجي الحطنرننخن العننةىالحع ننختةال نن ال  ن

 ىال ك المخالحعلم  الحع جضجيةشالعظل رالحع مح سالحعؼخنةش.ال  الكةخالاٌطّعتٚاٌجظرتٚاٌفإات اليخمشىال ك ال اإلٔطبْ

ِووٓتشوورٚلتاٌٛالووعتتأوجوور ىال كننجال ِووبت٠ّزوودتفووٟتاٌسِووبْتٚاٌّىووبْأنالحوننظةالخدالحع ننمح سالحأل عننالىالنز ننالالتكننةخال 

 الحع  ؼ ننشال نن الاي ننخ الحعرنن عال حعزاننمال حعةننئح ال نن الم خرننلال ينن الكننجن المظالننخع النلظننخؽالاعننالالشننم  الاٌّٛضووٛعٟ

حع يحـةشالييةالح وظة  الحعال   الأ الييةالح وظ مح الحعاِل   الي الالكةالوجح .
11
ال

ػاػةنشالال مظالالكخنال منرالحعرال الاعالالحعظج ةرالرةخال حعل نرالحطعحن ال حعةالنلالحعزلنم  ىالرلنملالؿنةع المنخاللنا 

 كنجالمنخال الن منخالال نمح طةخال ن المرنظجىالينخ المنخالحع يحـةنشىحعإةذال حطنرخنال حع زةالشىالكنخنالربممخنينخالأنالنل نرالحع

ن"ال  ِنمح سالكجنةنشال طل ة لالمخالعطالنيظنمالك نمح سالأ عنالال ن ال ضنةشال حعظال نرالر نةتسال الحع    نشال ن الحعلمكنشالحعمجنةنش ىالكح

كمال حصالحع الينالىال طلةننةالكنةفالكنرالع ل نر.ال نمح ساللخعانشالشخم شالآلػختالحع نةتسالحطعحةنشال صنةخطحخىال ل  حنخالع ظنجح

أ ال نمح سالرنخبالرجصنةلاللخع نخىال حعل نرالصنةشالال كيخالطؤط الحع مح سالرخو لالحع  ةس؛الع ةتسال ال  الكظخدالكجن المةظجف.

نظةم الرحخال  .
12
رالرةي خىالن مييخالحعيظمىالمخاللا الحع مح سالحعؼخنةشىال ن ال نمح سالر الةنشال ال عنةنالرخون لىال كن الطظال نال

أ الانحنخالال حصالحع اليالالرخعيرنزشالاعنالالحطنرنخن؛الأ الكم الحعظرلةمال طمجنخالحعظجحكمالراةشال كجنال الكمن خال ة خالل ر؛

 مح سال  اليخعطالحعاةخصالحعظ الطظـ الال  الحعل رىال يخعطالحعاةخصاليخعطالمجضجي ىال عنلع الؿنخ صالحع نمح سالكينخاليزنمال

 الم شالمجضجيةشال عةرضال حطةش .ِي طالمظال رالرخع  طىال حع  طالرخعيرزشالاعالالحطنرخنال) وةطاللختؿ (الع
13
ال

                                                           
9
حع خوطالكنخؽالك نةالالظجحص  الع ل ةالأر ي الالحع ج عالحعال2013غلضالال23كخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خوط.الاوامةشالحع الم شالحع ةخكةطال حع ضخنخالحعمجنةش.الحوظمؿعال  الال-

 .https://ar-ar.facebook.com/MhmdAbwAlqasmHajHmd/posts/246827592124582الي الالحعمحرطالحعظخع :
10
.الٔطوبْتٚاٌطج١عوخضوال١ِختاٌضب١ٔوخ،تعد١ٌوختاٌغ١وتتٚاإلاٌعب١ٌّوختاإلالى(2012)الىظمالرخوظةخضشىالحعـ عالرنةخالحع نمح طةخىالضن خ:الكنخؽالك نةىالمل نةالأرنجالحع خونطحنال-

 331-322ممؿعالوخررىالكالكال
11
 حع مؿعالحعرخرر.النةنالىئضال١ِختاٌّعرفختاٌّفب١ُ٘تٚاٌمضب٠بتاٌى١ٔٛخالىكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خوطال-

12
 322ىالممؿعالوخررىالكالٔطبْتٚاٌطج١عخال١ِختاٌضب١ٔخ،تعد١ٌختاٌغ١تتٚاإلاٌعب١ٌّختاإلضالى(2012)الىكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خوطال-

13
 323 ال322الكالكىالنةنالحع مؿعالأيا ال-



 

  

 

انالحعـ عالحعـةع الرةخالحع مح طةخىالنـذالأنالنمحي الحألممالحطعح الحع ممتال ن الونجتسالحعال نرىال ح نمأ ى
14
 حعنل الال

 الطرظ ةطالحعِلم شالحطعحةنشال ن الحعمنجنال حطنرنخنالا المنخاللاعنل.ال  نخالطـنخ زالحع نمح سالحأل عنالال  نالحعؼخنةنشالون طال ن ال

حعالـ ى
15
ةشال  نالحأل عالالو طال  الحع إةخن. مخالطـخ زالحع مح سالحعؼخنال

16
 رخعظخع ىال ؿذالحعـ عالؿةعةخالرةخالح ػيظةخىالال

ال.مخالأؿلال حطالميحـ ال مالم  ال مآن المظمخملالحأل ؿل

انالحع يحؾال حعـةع  
17
ِؿةالغنخمضال مال نةالع إخننشىالألننلالال-  النظمنخالال-حعل النظزيخ المل ةالأرجالحع خوطالكخؽالك ةالال

مَّ ىال االن زغالحع ختةالحعالخ  الرلافالحعزخكغالحع ظ مسالي نالالميحؾالنالظ ةالي الالِ  َّشالحع ةخكةطال  الرالةكخالحعة ـح  رة الحع ف

 ح لىالمخالعطالنرظالخالر خيةسال  عةشالطمطةعالرخع ةخكةطالمخال ضالةشالحع ظمح  خصالحع إجنشال حعزاغةشالا ال ضالةشالحعظج ةنفال

 خونطالكنخؽالحعالىالصالجرشالحعظالخملالمعالناجكالمل نةالأرن مةال-اعالالكةالمخالال-حعة ع الحع مطزطالرخع اليال.ال كيخىالنظضقال

ال.ك ةىال وة خالميحخالحع ظال  شالرةتحوشالملظ فالآنخصال وجتالحع مآنالحعممنط

غةمالأنال ع ىال النفؼيةيخالمخالحعزلغال  الأ رالتشةةىالر خالطل  لالكظخرخصالمل ةالأرجالحع خونطالكنخؽالك نةىالي نالالأونخسال

 النج ةنلال ن الأنالحعإ جضالحعل النمظيةحخالكجال ح عالانـنخر الع زلنغالأكؼنمال ن الاشنمخعةشالحع نيحؾالحع الم ن ال حعنة ع الحعنل

الملظ فالحعةتحوخصالحع مآنةشالحع الخصمس.

نالحع ننيحؾىال النالننة الأنالنمننجنال نن الكننةال حطننلالكننجالنةرننلالحطشننمخ الحعننل النالةننلالييننةالطالمضننيخالحع ننج الاالن مييننخالحآلن

اٌّوٕٙظتفوٟتحودتهاروٗت الش.الن نج المل نةالأرنجالحع خونطالكنخؽالك نة:عاالجرشالحعةحطالحع الم  ال حعة ع الع ياجكالحع مآنةن

 .٠عزجرتئشىبالتِٕٙغ١ب
18
 حطالحع يحؾىالممطز خالرخعظجصلالاعالال حطالحع مح سالحأل عالىالحن ا نخالال-كلحالال- رخعظخع ىالنـاللالال

مخالحوظةالخدالييخصمالحع مح سالحعؼخنةش.الماليالال ع ىالأنال حطالحع مآنالحعممنطىالان نخالننمطزطالر نيحؾالنفلةِةنلال الي نالالأونخسال

عأللنلالرنلال حيظ نخ  الي نالالأصنقالحلظمحيلالرلملال حط ىال ان خالي الالأوخسالحوظ ةح الكلالأصجعلالمخالحع مآنالحعمنمنط؛ال 

ال فم ِلىالنظجؿذالي ةيخالحعمؿجاالاعالالحعـ  شالحعجحيةشالعةىالحطنرخنالر خالك الو عال رامال  ئح .

اإلٔطووبْتٔفطووٗتٚعجوورتعٍّووختاٌووٛعٟت٘وو ٖتكِطٍووكطتفووٟتحوودتهارووٗتن ننج المل ننةالأرننجالحع خوننطالكننخؽالك ننةىالرننؤنال 

ٟتاٌمرآٔوٟتكِطٍوكتاٌوٛعٟطتاٌو ٞتِطزغ١تتثحىُتاٌزرو١وتتكاٌّطٍوكطتٌٍىوْٛتاٌو ٞت٠ٛاز٠وٗ،تِٚطوزّداتِوٓتاٌوٛح

                                                           
14
خالال- ترّ الحألحكمح .الحعّل اليح َّطالرِخع ح حط.اليح َّطالحطنرخنالمح رِّ الحعل اللح حر.اللح حرالحطنرخنالِمخاليح حر.الح مأال ح  (5-1عحطالنحال حط[.الوجتسالحعالح حرال)]ح مأالرِخوطالتح

15
 325 ال324خررىالكالكالىالممؿعالؤطبْتٚاٌطج١عخ١ِختاٌضب١ٔخ،تعد١ٌختاٌغ١تتٚاإلاٌعب١ٌّختاإلضالالى(2012)الىكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خوطال-

16
 327-325كالكالىالنةنالحع مؿعالأيا ال-

17
كن الؿةعةنشالال-طةمةمنخال طمكةزنخالال-ع ـةعةشىال كجالنئكةالرؤن:ال حعـةعةنشال ن المةحجمينخالال-  الحآلنالنةرلالال-نفال  المل ةالأرجالحع خوطالكخؽالك ةالمةحجمخالطةمةمةخال طمكةزةخالال-

مؼخعةننشال عةرننضالمخ نننشىالألنحننخالطننمطزطالعننةنيخالر ةحننج الميحـةننشالحعظلننةئالحعال  ةننشالحعج ةةةننشالغخثةننشىالملمجمننشال نن العلظظحننخالراننةم تسالغخثةننشال ط جنمنننشالغخثةننشىال  ةرننضال

 رحنلحالالىينخعطالحألمنم(ال-ينخعطالحطتح سالال-حع مطز شالر يحـةشالحعل رىال ك الؿةعةشال حصالممحطذىالطؤعةةةشال طجكةةنشال ا مخؿةشالطزالخالع محطذالحعالا شالمعال ال)يخعطالحع لةجشال

ِٕٙغ١وختاٌمورآْتاٌّعرف١وخ،تأضوٍّختفٍطوفختاٌعٍوَٛتالى(2003)الىأنظنم:الكنخؽالك نةىالمل نةالأرنجالحع خونطالىحعاةم تسال حعظ جتننش نل رالحع ةحج الحطوام الع ـةعةشال 

 235الكالىممؿعالوخررالىاٌطج١ع١ختٚاإلٔطب١ٔخ
18
 نةنالحع مؿعالحعرخرر.الىئضال١ِختاٌّعرفختاٌّفب١ُ٘تٚاٌمضب٠بتاٌى١ٔٛخالىكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خوطال-



 

  

 

 .٠عبتيتاٌٛعٛتتاٌىٟٛٔتٚحروزٗ.تفٕحٓتأِبَتِطٍمبدتصالصخ،تٟ٘تاٌمرآْتٚاإلٔطبْتٚاٌىْٛ،تٚفٛلُٙتئٌوٗتأزٌوٟ
19
ال

ؿننةعةخصالممطز ننشال ة ننخالرةيحننخالمننخاللننا الحعـ ننعالحعـننةع الرننةخالال  ننخصالحعؼاػننشىالن مننخالحوننظلمحؽالػنناع مننخالط نن الحع  

إةذال ؿةعةشالحطنرخنال ؿةعةشالحع زةالش.ال كلالكل الحعـةعةخصىالان خالطظةخيلال ة خالحع مح طةخ.الط  الحعـةعةخصالك :الؿةعةشالحع

ئلبرتوٟٛٔتٚاحد،تٚهٌهتعجرتأتاحتِعرف١خت٘وٟتكاٌغّوعتثو١ٓتاٌموراءر١ٓط،تلوراءحتأٌٚوٝتثوبحتٚثوبٌٛحٟترةيحخال  ال 

 .اإلٌٟٙتثظفختهللاتخبٌمبتٚلراءحتصب١ٔختِٛضٛع١ختثّع١ختهللاتٚثبٌمٍُ
20
ال

حعظنن الط ؼ حننخالكننلالمننخالؿةعةننشالحعإةننذال ؿةعةننشالحطنرننخنالػننطالؿةعةننشالالحعـننةعةخصالحعننؼاعزننخ الحعظةخيننلالرننةخالانالحتط

حع زةالشى
21
حع خوطالكخؽالك ةالميحـلالحع مك  ال ن الحعزلنغالضن خالحعةتحونخصالحع مآنةنشالالك المخالنلملالييةالمل ةالأر ال

 ييةالال-كخالحع الخصمس.ال ك ىالؿةعةخصىالطظرخمالالاعالال تؿشالطلمةلال خيةسالمخالحع ةخكةطالحعةنيةشالحعظ الطؼةمال  الرخ ةالأمم

اشمخعةشالحع ا  لخصال حعاليخصمالحعزيخثةشالرإةنشال ححنطالمجضنجي الع جح نعالال- مكحخالي الالحعـ  شالحعجحيةشالعةىالحطنرخنال

الحع خ  الحعل النالةشال ةل.

ىال ن الحع ـنخ الحعة رنة ال غةنم ىالكنجال م ةنخسالكنلالشن   ؛الSOCRATEانالحطنرخنىالك خالنم  ال  مخالوف مح ال

وخونخالرخع    نخصالحعؼاػنشال)حع نمآنال حطنرنخنال حعمنجن(ال ؿ  نشالحعنجي الغةمالأننلال ن الحعةتحونخصالحعةنيةنشال حع مطز نشالأ

حطنرخن ال)حعر عال حعزامال حعةئح (ال حعـنةعةخصالحعؼاػنشال)حعإةنذال حطنرنخنال حع زةالنش(ىالمنخالعزؼينخالنئكنةالنةننالحع  جعنشال

ىالكنجالمنخالط منزخىالعي ج الرؤنال حطنرخنالكجالنةرلالحع  ةخس ال  الكلالش  .ال رخعظخع ىالكنلحالحعمنلالحع خرنلالع ـنة ال حعنجي 

ف١ّساْت٘ اتإٌّٙظت٘وٛتِودٜتِوبت٠ٌٛودٖتِوٓت الحع خوطالكخؽالك ة:الجمشالحألوخوةشالع  يحؾالييةالمل ةالأر نلملالحع يظ

كلٕبعخطتٌدٜتاٌّزٍمٟترطبعدٖتعٍٝتشكتلر٠مٗت٘ٛتٔفطٗتثبرغبٖتاٌمراءحتاألٌٚٝ.تصُتثعدتهٌوهتفّوٓتشوبءتف١ٍمزٕوعت

 .ِٚٓتشبءتف١ٍرفض،تفبإلٔطبْتٔفطٗت٘ٛتاٌّم١بش
22
ال

 نالال ن الألنحنخالطزالىرنخع يحؾىالطز نالاليا نشالملنة  سال-حع نختةالأ الحعنّةحِتسالال-أناليا نشالحطنرنخنالالمخالطمغي الالحع 

حخالأػيخ الطالخم لالمعالملظ فالحعيانجكالكةة نخالكخننضال زةالظحنخ؛ال نبنالأغ نذالمنخالنظجحؿنةال ن الكة  الحع ض مىالا ال النفال ِي

حطةشالحع ةممال  نالايانحخىال النالين الوخكشالحعال ج الحعلةنؼشالمخالميخكؾالطال  ال عةاال جنخالي الالأنالاض ختالحع يخكؾال  ال 

نشال ـح يحح عمنلالمنخالنف نمأال نفنةتسىالرنلالانالحألمنمال الال-الانالصنقالحعظالزةنمال-ل جالم ختوخصالحعةممالأػيخ الحع مح سالمخالي  ةشالمح

النف مخالطحزةُّخالك ة ظلالا المخاللا الكخعظةخ:

                                                           
19
 نةنالحع مؿعالحعرخرر.الىئضال١ِختاٌّعرفختاٌّفب١ُ٘تٚاٌمضب٠بتاٌى١ٔٛخالىحع خوطكخؽالك ةىالمل ةالأرجالال-

20
 نةنالحع مؿعالأيا .ال-

21
  مخالن ةحخ.ال273كالالىممؿعالوخررالىاٌعب١ٌّختاإلضال١ِختاٌضب١ٔخ،تعد١ٌختاٌغ١تتٚاالئٔطبْتٚاٌطج١عخالى(2012)الىكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خوطال-

22
النةنالحع مؿعالحعرخرر.الىعرفختاٌّفب١ُ٘تٚاٌمضب٠بتاٌى١ٔٛخئضال١ِختاٌّالىكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خوطال-

 



 

  

 

كةطالحعظنن الىالطظال ننرالرةحننطالحعنني الحع  ننم  ال  نالييننخ ىال لننم ؽالحع ننختةالر ـ جيننشالمننخالحع ةننخاٌحبٌووختاألٌٚووٝ -

ع خال مأ .ال  الكل الحعلخعشىالنمجنالأمخ ال ين المرنظز خالع  نيحؾ؛الال-حعيا ال حعة ع الال-نالظزمكخالملة حصال ح لالحعلخكال

الي الالأوخسىالأنالحعةحطالحع ال خالييلىالكجال حطالع يحؾالمرظز خالراةشالط  خثةش.

علخعنشىالنمنجنالأمنخ الىالطظال رالرالة الحعةحطالرظخطخىال الع إشالحعي الحع  م  ال  الع ضخمةيل.ال  الكنل الحاٌحبٌختاٌضب١ٔخ -

رخعالمنىالن منخالاينانالطزين المنيحؾالالخىال المرظز يخال  المال يخىالرل مح سالحيظزخ ةشال يزؼةشالعطالطالظ ةال  الأوخوحخالميحـ

ىالمالةخىالعمخالنظةـشالية الحعةحطالحعيحخثةشالحعظ النلمؽالرحخالحع نختةىالطنة الي نالالينة ال ح نلالع  نيحؾالمنخالأوخونل.ال رخعظنخع 

ال خعةحطالكجالحع يحؾال زلالأنالنمجنالحع يحؾالكجالحعةحط.الألنالحعةحطىالن  الحع يحؾال عةنالحعالمن.

حن ا خالمخالحع مح طةخالحعظ الحيظ ةك خالمل ةالأرجالحع خوطالكخؽالك ةال  الطةاةلالميحـلال شنمكلالع  نختةىالنظضنقال

بتئٌوٝتلٛاعودتأخورٜتلٛاعدتِفب١ُ٘تِزىبٍِختِٚزراثطخ،ترفضوٟتووًتلبعودحتِٕٙوعيخالرؤنالحع مح سالحأل عالالطئونالعيخال 

ثدا٠ختِٓتاٌز١١ّستث١ٓتخظبئضتاٌعٛاٌُتاٌضالصختٌٍفعًتاإلٌٙوٟتِوٓتعوبٌُتاألِورتإٌّوسٖتئٌوٝتعوبٌُتاإلراتحتاٌّمدضوخت

 الاعالاليجحعطالألنمىالمنخالحعةالنلالحعزلنم المنخالمنةحللالحعرن جكال ن الحع ج نفالمنخالحعإةنذالٚئٌٝتعبٌُتاٌّش١ئختاٌّجبروخ

 خدالحع مآن ىالاعالاليا شال الرخطنرنخنىالاعنالاللانخث الحعظلنمنعالمؼاالاعالاللاخث الحعريشالحعيزجنشىالاعالالنجيةشالحعل

ٚطٛالتئٌٝتإٌٙظتاٌىبًِتٌّغزّعتئ٠ّبٟٔتِزىبًِتِبتثعدتاٌحمجختإٌج٠ٛختاٌشر٠فخت الحعالخث  ال يا شالحع ر طالرخآللم

 .ٚو١ف١ختاألتاءتاٌد٠ٕٟتثعد٘بتِٚٛاض١عتوض١رحتأخرٜ
23
ال

مح سالحعؼخنةنشىالميحنخؽال نمح سالحعجح نعالحع جضنجي ىالحن ا نخالرةي خىالن مييخالأنالنرظ ةالمخالحع مآنىالي الالمرظجىالحع ن

ئضووال١ِخت حعظنن ال ننةالطرننخيةنخالي ننالالوننزةلالحع ؼننخ الي ننالال حننطال الىمننخال خيننةسالحع ةننخكةطالحع جضننجيةشالع الننخعطالحع ننخ  

 .اٌّعرفخ
24
ا ال الالةالمال نةسالي نالالمرنظجىالحعةمنمالحعزلنم ىغةمالأنالكنل الحعل نجسىالط نمفالينةسالأونج شال اشنمخ صالِؿنال

 ـحلال حألمةشال حعلمجكالعظلخصمال ممنخال  يةيخىالألنال ع الوجفالن  ننالرخعظنةتنؾالكجننشال ممننخالن مييخالح وظرا الع

ال  يةيخالرخعظظخرع.

                                                           
23
 نةنالحع مؿعالحعرخرر.الىئضال١ِختاٌّعرفختاٌّفب١ُ٘تٚاٌمضب٠بتاٌى١ٔٛخالىكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خوطال-

24
حعنجي الحع النخ  الع جؿنج الالطرظ ةال حألو  ش ىال ميحـةنخال مالم ةنخالمنخالحعـ نعالرنةخالحع نمح طةخىال حعظن الطرنظيةالاعنالالحع نمآنال ن الم خرنلالحعمنجنىالرجصنفالحع نمآنالكنجال-

 كن الأون  شالألنالمانةتكخالحع نمآنالالىحعمجن ال كمكظلال)...( .ال رخعظخع ىال  خألو  شالميحؾالمالم  الملة ال  الم خرلالحع خ نشال حعجضالةشىال   الم خرلالحعاكجطةنشالأنضنخ

النظم:حرجصةلالحعجي الحع الخ  الع جؿج ال كمكظل .ال

ال251-250ىالكالكالممؿعالوخررالىاٌّعرف١خ،تأضٍّختفٍطفختاٌعٍَٛتاٌطج١ع١ختٚاإلٔطب١ٔخِٕٙغ١ختاٌمرآْتالى(2003)الىكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خوط

الىئثطوز١ٌّٛٛع١ختاٌّعرفوختاٌى١ٔٛوخ،تئضوال١ِختاٌّعرفوختٚاٌّوٕٙظالى(2004 ع الم شالشم  الاوامةشالحع الم شىالن مخالحعمؿجاالاعال:الكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خونط.ال)

 49-47ررىالكالكالممؿعالوخ



 

   

 

تصب١ٔب:تاٌعب١ٌّختاإلضال١ِختاٌضب١ٔختٚئشىب١ٌختاٌزع١ُّتإٌّٙغٟ

نالةالكظخدالأ الرخألكمىالمـ ةال حعالخع ةشالحطوامةشالحعؼخنةش ى
 

حع خونطالالتالاعةلالوخر خالمنخالأكنطالكظنذالمل نةالأرن حع لخ

ال-كخؽالك ةالحعظ الطالمضال ةلالاعالالميحـلالحعالخ المخاللا ال تحوشالمالخصمسالع  مآنالحعممنط.ال  الكنلحالحع ـ نةىالن نة العينخال

ياننختسال منم ال ميحـننلالمننخاللننا الطالخم نلالمننعالحعنني الحع مآنن المننخالرننخدالحع ننمح حصالال-مل نةالأرننجالحع خوننطالكنخؽالك ننةال

حعظ الوزرالحطشختسالاعةحخالعلظشالكةنؼيخالالعةخصالحعؼاعيحؾالمالخصمالنالظ ةالحعـةحع ظالة سالحعظ الأ  قال  الطـخ زكخال طزي الم

شال حألوخوةشالعملال حطالطالظزمالحع لة حصالحعمثةراليخالضم تسالحعظ الةةالطشمخعةشالحع يحؾالمخاللا الػ شالمخالحع ةخكةطالحعظ 

الي ةرالع ضخنخالحعظي نلالحعلمةطالمخالؿحشىال ع ضخنخالحعالخعطالحع جضجي المخالؿحشالألمى.

الخع ةشالحطوامةشالحعؼخنةشىال  نالأنالنؼةمالاشنمخعةشالحعظال نةطالحع يحـن الحعنل  عخالطةجطيخال مصشالحعلةنغاليخالمـ ةالحعال

:الؿةعةشالحعإةذال ؿةعةشالحطنرخنالػطالؿةعةشالحع زةالشالكلنم الأ عن الطظ  زنلال نم ضالط مكلالاشمخعةخصالحعـةعةخصالحعؼاع

ال.حعـ عالرةخالحع مح طةخالك خالوزرالأنالطالمضيخالاعالال ع ال  الحعي  شالحعرخر ش

حع خونطالالعةشالحع ؼنختسالؿنة المنخال نمفالمل نةالأرن ضنمالؿنلالييخصنمالحطشنمخ عظجضةقال ع الرـا ىالوجفالأوظل

كخؽالك ةالك خالأوم كخال  الحعالةنةالمخالملخضمحطلالرخعرج حنالأ اللختؿحخىال حع ؤلج ساليخالكظخدال حطوامةشالحعالخع ةنشال

حعؼخنةنش ىال  عن المنخال  نالن اننخنالأ الزننخ سىال ن الحعزةحنننشىالا ال ة نخالننمح الضنم تنخالع  نننةالمنخالحعظجضنةقالأ الحعظل ةننلال

ال حعي ة:

 أ  ً:الكةفالعيّ الطي  ال زلالل رشاليلمال منخًىال ي الالرةجشالتيجننشال زتحيةنشالطالظزنمالحألكؼنمالطل ةنخاًل ن الملنةطال

ياننمكخالحعلضننخت النةرننلىال ممكزننشالي ننالالي  ةننشالاكةخثةننشال  ز ةننشىالأنالنرننظالخ المـننة حاًل نن الياننمالحعال ننطال حعالخع ةننشال

طمشةةالط  الحأل جح ىال مةفالطلرذالنةنالحعياجكالالر ظإةمحطلالحعيجيةش؟ال ب حالكخنالحألممالمزمتحاًلراليخنشالاعحةشالحوظحة ض

ي الالأ ضخييخالحع الخصمس؟
25
ال

ػخنةننخً:الاناليخع ةننشالحعةننج الطظننةحللال ةحننخالكننلالطـننختدالحعلننالجدال عننةنالع الظ حننخالأ ننن اليا ننشالرظننختن الحعالننمدالأ ال

ل؟الحطوا الأ الحع ر  ةخال  الرخع إشالحعالمرةشالحعظ الأن  الرحخالحع مآنىال مةفالنال طالحعلخكالي الالحعملال نازقالملنجتحاًلعن

الىأال  ةنالمخالحألؿةىالأنالطظجحضعالحعالخع ةشالحطوامةشالحعؼخنةشال طلامالنةرحخال  الكنة  الحطكةنخ الحعالمرن ال حطونام 

مؼ حخالمؼلالح طـخكخصالحطصاكةشالحألفلمى؟
26
ال

  نخالرنخ الحعمظنذالالىػخعؼخً:الا حالكخنضال ة شالحع مآنالكمظخدالم  رال ملةطالر ضخنخالحعجؿج التحؿالنشالاعنالالطي عنلالحطعحن 

 كن الالىجتحسال حطنـةلال ك حخال ك المي  الرخيظمحفالحع مآنالنةرل؟ال ا حالكنخنال نةالأصنخرحخالحعظلمننفمؼلالحعظالىحأللمى

                                                           
25
 33 ال32الكالىالممؿعالوخررىالكاٌعب١ٌّختاإلضال١ِختاٌضب١ٔخ،تعد١ٌختاٌغ١تتٚاإلٔطبْتٚاٌطج١عخالى(2012)الىطكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خوال-

26
 33نةنالحع مؿعالأيا ىالكالال-



 

   

 

 كمالاعح ال   خ حالعطالنلةظحخال ال حلظ الرلةظلالحع مآنال  ط؟ال   خ حالن ظامالحعـ ةعالرةخالحع مح طةخالي الالحع نمآنال  ال

 الالأ لالط ةنم؟ن ظةالاعالالحعمظذالحعر خ نشالحألفلمى؟الأ العةرضالا يخ حصالحعالخع ةشالطرظةي ال ع الي
27
ال

تحرالخً:الي الالأ الأوخسال)ميحؾ(النظطال)حعـ عالرةخالحع مح طةخ(ال صج اًلاعالاللاصخصال)مالم ةش(المخاللا ال)ؿةعةشال

حعإةذال حطنرخنال حع زةالش(ىال ب حالكخنالحعظالخملالمعالؿة الحع زةالشالنرظيةالاعنالالنظمننخصالي  ةنشال ن الملظ نفالحع ـنخ صال

اعالالي ج النةرةشال حؿظ خيةشالطل ة ةنشىال مةنفالنمنجنالحعظالخمنلالمنعالحعظ زة ةشىال ا حالكخنالؿة الحطنرخنالنرظيةالكجالحآللمال

((26ؿةعةشالحعإةذال] حع مآنالن ج :ال)يخعطالحعإةذال االنظحمالي الالغةزلالأكةحال)
28

[ال نب حالكنخ  الحطنرنخنالمنعال عن ال حنطال

حعزالةالحعإةز الأ الؿةعةظلال بنالملخ عظلالعخالطمنجنالي  ةنشالط زة ةنشالك نخالكنجالشنؤنالحعال نج الحع الخصنمسالحع ظان شالرخع زةالنشال

حطنرخن.ال عحلحالنجصفالكلحالحعيجاالمخالحع لخ  صالرؤننلالمنخالضنم دالحعظنؤماصالأ الحعظنؤ ناصالحعال  ةنشالحع ـنم سالأ ال 

حع ةظخ ة ن ةشالمح خالرةحالي ةحخالمخالحوظلةح الأوخعةذالح وظ مح الأ الح وظيزخ الأ الكظالالح وظة   .
29
ال

رنؤنالؿنةعةخصالحعإةنذال حطنرنخنالالحيظ خ حالي الالمخالوزرىالمخالحطشمخعةخصالحعظ ال مكظحخالحألوج شالأيا ىالنظضقالعينخ

حع خونطالكنخؽالك نةىال كن المةنخكةطالاليحؾالحع الم ن الحعنة ع العنةىالمل نةالأرن  حع زةالشىالك الكـمالحع ح نشال  الرينخ الحع ن

ممك نشالنظجؿذالحعظ منالاعةحخالرملالطةاةلالمخالأؿلال حطالييخصمالاشمخعةشالحعظال ةطالحع يحـ الضن خالل نخدالحعالخع ةنشال

الحطوامةشالحعؼخنةش.

كةكخالاشمخعةشاللخصشالطيظؾاليخال زةالشالحعإةذال  الكةال حطنل.ال ك نخالنال نطىالرنؤنالحعإةنذالمنخالط مفالؿةعةشالحعإةذالعج

ِي طال الحعجحكنةالحألكنة.ال نانالذالي نالالحع نةتسالحعزلنمنشالمنخاللنا الؿ  نشالحعنجي الحطنرنخن الحعظن الطـ نعالرنةخالحعرن عال

ال حعزامال حعةئح ىالأنالنظجصلالاعالالحعملفاليخالك ة شالحعإةذ.

ن مالحع ظالنخع ىال نلنظ ال العجكنة الرخعملنفاليينلىالنالظزنمالمنخالملنة حصال حلحالحع منجنالحألوخون الحعنل الن  منلالحعرِّ

.ال رخعظنخع ىال نبنالحعين   الاعنالالحعجح نعالحألتضن الظالخعةنشالطعنلالمظالنخ حعاةشالحعمجنةشالع  مح سالحأل عالالحع ظال  نشالرخع إنشالحع 

مىال الحعل الن  ؽال ةلالحطنرخنالرةخالملظ فالييخصمالحعملفالحأللمىالي الالمرظجىالحع إخممسالحعةنةجنشالانالصقالحعظالزةن

ّمىالكج الك ة شال ن ميحخالأنالطظ خػلالريةنالحعةتؿشالمعالييامالحعإةذ.الألنالحع إخممسىالن مخالأنالطملفالك ة شالأممالمظلح

 ؿج  ىال ظفاةذالحعال  ةشال نظملفالحعلن  الحع زلنجعاليينلىال  نةال الطرنظ ةعالحع إنخممسالكلنفالحألمنمالرانةشالنحخثةنش؛ال

مالحعإةذىال الن مخالرظخطخالحعظجصلالاعالالك ة ظلالحعجؿج ياف  نشالا العةىالحعلخعرالحعالخعطالرملالش  ىالحع خ تالي الالكلالرةي خاليف

الش  .

                                                           
27
 33ممؿعالوخررىالكالالىٔطبْتٚاٌطج١عخضال١ِختاٌضب١ٔخ،تعد١ٌختاٌغ١تتٚاإلاٌعب١ٌّختاإلالى(2012)الىكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خوطال-

28
 26حعممنط:الوجتسالحعـخىالحآلنشالالالفحع ال-

29
ال34 ال33الكالىالممؿعالوخررىالكاٌعب١ٌّختاإلضال١ِختاٌضب١ٔخ،تعد١ٌختاٌغ١تتٚاالئٔطبْتٚاٌطج١عخالى(2012)الىكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خوطال-

ةالحعالخع ةشالحطوامةشالحعؼخنةش(.الحوظمؿعال حعظ الطيخ عظحخالؿةعةشالحعإةذال حطنرخنال حع زةالشال)مـ :الييخصمالحطشمخعةخصالحع ؼختسالى أنضخ:الكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خوط

ال:ي الالمج عالمل ةالأرجالحع خوطالكخؽالك ةالي الالحعمحرطالحعظخع ال2013غلضالال23  ال

 .الhttps://ar-ar.facebook.com/MhmdAbwAlqasmHajHmd/posts/253171671490174ال



 

   

 

طل رالؿةعةشالحعإةذى
30
طجطمحالعةىالحع ختةالحعل النلخ  ال حنطالمجضنجيخصالحعظي ننلالحعلمنةطىالعنةنال  نطالمنخالرنخدالال

حعـحلالرخعإةذىال عمخالأنضخالمخالؿخنذالاشمخعةشالحعظؤ ناصالحعظ الطظالنة اليينةالحعني الحعجحكنة.ال ط ننةالطال ةنةحاليينةمخالننظطال

ألنال عنن ىال ننةالن ننج الحع ننختةالاعننالالحعظلننمة ال نن الميحـةننشالالناصال حصالممؿالةننخصالمظالننة سال ملظ ةننشىطننؤ الح ن ننانالمننخ

ال الحعل النيظظطالناجكالحع مآنالحعممنط.االرطبقتإٌّٙغٟحعظجكةةال  

 أضجبةتإٌسٚي ال الالوزةلالحع ؼخ ىالكخنضال 
31
  الممك ظحخالحأل عالال  الِي نطالحعإةنذىالعمنخالرالنةالطانمفال ال ن الال

ل  لالرخعال لالي الالكلالرالضال ضخنخالحطنرخنالحع ر طال  الحعزةحنخصالحأل عالالعي   الحعجك ىالعطالطالةال  الكمطالحعإةذ؛الرنلال

كنة كخالحعةحنطالحعزلننم ال ي نالالتأونلالوننيشالحعمونج المل نةال)ك(ىال نن المالينالال أونزخدالحعينن    .ال رخعظنخع ىالطلجعننضال

الةعةشالحعإةذالمخاليخعطالحع ـحج الاعالاليخعطالحع ال ج .رالضالييخصمالؿ

أمخالؿةعةشالحطنرخنال ؿةعةشالحع زةالشىال ةظال  خنالرخع لةطالح ؿظ نخي ال حعرةخون ال حعؼ نخ  الحعنل النظز نجتال ةنلال منمال

حطنرخنالحع ر طال حع ئمخالرـةعةشالحعإةذالأوخوخ.ال ؤمخالؿةعةشالحطنرخنىال بنحخالطظال رالر ةتسالحطنرخنالي الالحونظلةح الي  نلال

مـنخ العظ نجتالممظرنزخطلال ن الالىالرخيظزنخت   المـختحسالحعظةخياصالحعظ الطي جالر لة لالحعلنخكال حعالنخ .الحعلنخك  مم ال

حطـنخ الحع نةتسالي نالالطل ةنلالممجنننخصالحعجؿنج الحع نخ  الحعنل النالننةشال ةنلال زةالنشالكةخطنل؛ال حعالننخ ىالمنخاللنا الطمةُّةِنلالمننعال

ةشالحع زةالشىالطظةحللالمعالحع لةطالحعالنخ الملظ فالحألنرخنالحعؼ خ ةشال ح ؿظ خيةشال حعلضختنشالعالام .ال  الكةخىالأنالؿةع

عإلنرخنالمخالحع جحنةخال حع جحيةالحعظن الطنيظطالحعيرنرالحعلنختؿ الع منجن.
32
 حطنرنخنال ن المؼنلالكنل الحعجضنالةشىالملظنخؽالال

ألكؼمالمخالميحخؽالعةيةمال من لالنلجالحعلم ؽالمخالرجػ شالح وظادالحعل ال ةالط ختولالحع زةالشال  جحنةيحخالي ةل.
33
ال

ةشال حعل الحعظ الطلخصمال ممنخال  يةينخىال ط  ننالرخعظنةتنؾالكجنظينخىالونجفال مظالالكختريخال ضالةشالحعـحلال حألم

 ؛اٌزعبًِتِعتاٌمرآْتٔفطٗتوّٕٙظتِعرفختِزىبٍِخ تمخاللا ت اٌىشفتعٓتإٌّٙظتاٌىٟٛٔتاٌمرآٟٔنرظ ةعال 
34
ال

 رخعظننخع ىالح نظاننختالعرننزةلالحعظـةنننةالحعننةني ىالحن ا ننخالمننخالملننم اال مننم الطيننجنم الاوننام ال كضننخت اليننخع  ىال

اإلضوال١ِختلة  الحعالمرةشالاعالالح نظاختالع الخع ةش؛ال ك المخالأو خكخالمل ةالأرجالحع خوطالكخؽالك ةالر لنم اال نظـخ زالحع

ال الحعظ الطةظقالآ خنالحع الم شالحعاِل  ةشالحعمجنةش.اٌعب١ٌّختاٌضب١ٔخ

                                                           
30
 237الكىالممؿعالوخررالىاٌطج١ع١ختٚاإلٔطب١ٔختِٕٙغ١ختاٌمرآْتاٌّعرف١خ،تأضٍّختفٍطفختاٌعٍَٛالى(2003)ىالكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خوطال-

31
 61 ال60الكالىالكممؿعالوخررالىٔطبْتٚاٌطج١عخضال١ِختاٌضب١ٔخ،تعد١ٌختاٌغ١تتٚاإلاٌعب١ٌّختاإلالى(2012)ىالكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خوطال-

32
 144كالالىأيا .النةنالحع مؿعالاٌعب١ٌّختاإلضال١ِختاٌضب١ٔخ،تعد١ٌختاٌغ١تتٚاإلٔطبْتٚاٌطج١عخىالكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خوطال-

33
الى(2012)ىالن  شالطجضةلةشالع جح عال كةةةخصالح وظادالحعظ الطالظمضالوزةلالحطنرخن:الكخؽالك نةىالمل نةالأرنجالحع خونطال14ظمال  ال ضةشالح وظادال ة خالنالخ  الحنال-

 48-42ىالنةنالحع مؿعالأيا ىالكالكالاٌعب١ٌّختاإلضال١ِختاٌضب١ٔخ،تعد١ٌختاٌغ١تتٚاإلٔطبْتٚاٌطج١عخ
34
 نةنالحع مؿعالحعرخرر.الىئضال١ِختاٌّعرفختاٌّفب١ُ٘تٚاٌمضب٠بتاٌى١ٔٛخالىحع خوطكخؽالك ةىالمل ةالأرجالال-



 

   

 

الإٌّٙغ١وخرخيظزنختالال:حع خونطالكنخؽالك نةالع  يحـةنشال حع نيحؾالمل نةالأرن الطالمننفال- ن الحأللةنمالال-ن مخالأنالنئكنةال

خالطختلٛا١ٔٓترحٌٛذتئٌٝتٔظر٠بدترحٌٛذتثدٚر٘بتئٌوٝتئلوبرتكجال الإٌّٙظ ؛الرةي خالٔزبطتاألفىبرلبْٔٛتِحدتتإل 

 .ِرععٟت١ٌٚصتِغرتتط١بغختِٛضٛع١ختٌٍزفى١ر
35
ال

حع خوننطالكننخؽالك ننةىالكننج الحع ننمح طةخالحع ظمننخم ظةخىالالمننخالوننزرىالرننؤنال حننطالملننة حصالمل ننةالأرنن النظضننقىالمننخالكننل

 ةال حطوامةشالحعالخع ةنشال  تحوخطلال مئعةخطلىال  الوة خالمـالنرظجؿذالحعظالخملالرملالك  ال ت نشالمعالملظ فالناجصل

لالما  لخطحخال مةخكة حخالحعظ الطف ؼِّلال خينةسالمزةثةنشالع ةحنطىال الن منخالحوظرنخغظحخالمنخالعنطالنمنخالحع نختةالالحعؼخنةش ى ألنالؿف

ر َّلخالرِنزالضالمينخكؾالحعال نج الحطنرنخنةشال ي نالالتأونحخالي نج الحع إنشالأ الي نطالحع رنخنةخص.ال خع ُّإنشالأونخ سالحعةححنطىاليخمشىالمف

لةِّ حطلالحع يحـةش. ال خع خالنحزحالحضالمخال ِممال حاالر ف

                                                           
35
 35 ال34الكالىالممؿعالوخررىالكِٕٙغ١ختاٌمرآْتاٌّعرف١خ،تأضٍّختفٍطفختاٌعٍَٛتاٌطج١ع١ختٚاإلٔطب١ٔخالى(2003)الىكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خوطال-



 

   

 

ني ال حع ننمطزطالأوخوننخالر ـننخ الحعةتحوننخصالحع مآنةننشال ننلالكظزننلال نن الحع ـننخ الحعننةِّ نالظ ننةالمل ننةالشننلم تال نن الطننؤعةفالؿف

شالمخالحع ةخكةطالحألوخوةشال زمح مَّ حشالطالمنةخالؿةنةحالرلرذال ح لالحعلخكالعحخالأ الرلرذالطج ةةخطحنخالحع الخصمسالي الالتف الح حع ف

حعياةشالحع لظ ةش.الحألممالحعنل الكنةحالر ل نةالشنلم تالاعنالالطؤونةنالمنيحؾالممؼنفالحع ةنخكةطالعةتحونشالحع نمآنالحعمنمنطالأ ال

الحعظي نلالحعلمةطالك خالنةضلالط  ةزل.

كرذالمل ةالشلم تىالحعظي نلالحعلمةط
36
يخصالحعظن الؿنخ صالاعنالالحعيزن ال  الحع  نخ الحأل  الكنجالمـ نجاالحع جضنجال

مل ةال)ك(ال كةخالي الالشملالآنخصال وجتىال كجالمخالرةخال  ظن الحع انلفالمنخالأ  الونجتسالحعةخطلنشالاعنالالآلنمالونجتسال

حعيخس؛الرةي خال  الحع  خ الحعؼخن ىال حجالآنخصالحألكمخ ال  طالأ المخالن خ الييحخالحعلمنالشىال مظخدالمجوالالكجالشنمنالشالمجونالال

اللح ُّلالمخال ِزلالحعيخس.ال أ كالالاعالالمل ةال)ك(المي ج خال المل ج خال ططَّال

 علع ىالناجقالشلم تالميحـخال  الا ختالطالخم لالمنعالحعظي ننلالحعلمنةطالكرنذالطالمنةنل.ال ن الحعج نضالحعنل الحتطؤنينخال

الك خ:الحع يحؾالحعالخ ال)أ  (ال حع يحؾالحعلخكال)ػخنةخ(.الط رةطالميحـلالاعالالصيةةخالمظمخم ةخ؛النلخ

تأٚال:تإٌّٙظتاٌعبَتفٟتاٌزعبًِتِعتاٌزٕس٠ًتاٌحى١ُ

يحؾاليينةالمل نةالشنلم تىالحع خعنذالحعنمثةنالعةحنطالي جمةنخصالحعيانجكالحعةنيةنشال حعاكجطةنشال ملظ نفالنفالظزمالحع 

نيةَّشالِ  رال مح سالمالخصمس.ال  الن منخالألنن  تحونشالأ الرلنغال ن الحع ـنخ الحعظمحػن الحع نمطزطالرخعنةنخالالشحعمظذالحعظمحػةشالحعةِّ

نطالأ رةنخصالحعةحنطال حع نمح سال حعظالخمنلالحعالنخ المنعال زةالنشالحعيانجكال  نم فال لخصشىالأنالنل جالمنخالمنيحؾالمالنةخالنفزحرِّ

الانظخؿحخال حألكةحفالحعظ الطمم الاعةحخ.

ظَّزنعال ن الحعظالخمنلالمنعالحعيانج كالكةة نخالكخننضالانالحع يحؾالحعالخ ىالكرذالمل ةالشلم تىالكجالحعيظنخ الحع الم ن الحع ف

 زةالظحخ؛ال  ع ىال  الملخ عشالعةح حخال ايخ سالطؤوةنالمالخن الؿةنةسال  رالحعجح عالحعـةنةالحعنل الطالخصنم .ال ن رنطالمل نةال

نيةَّنشال ي نالالتأونحخالحع نمآنال شلم تىالكلحالحعيظخ الحع الم  المنخاللنا الطالخم نلالحعللان المنعالحعيانجكالحعظمحػةنشالحعةِّ

الإجنخص.حعممنطىالاعالالػاػشالمرظجنخص:الان خنةخصىالأ عةخصىال ع

:ئ٠ّب١ٔووبد"ننال
37
ن اننةالشننلم تالرخطن خنةننخصىالكننلالحألشننةخ الحعظنن النلظجنحننخالحعنني الحع مآننن ال نننلكمكخالرخيظزختكننخالال

ناجصننخالان خنةننشىالنننظطالحعظرنن ةطالعحننخالمننخالعحننةفنالحع ننئمخالرخع  ننذال حعةننئح ال  نالحعلخؿننشالاعننالالحطلننخ ال عةننلالي  نن الي ةحننخال

                                                           
36
النظمالكج المةحج ال حعظي نلالحعلمةط :حال-

منخالحعالينجحنالحطعمظم نن الحعظنخرعالال2013غلنضالال23حونظمؿعالرظنختن الالىطالمنفالحع ا  لخصالحعجحت سال  الحعظي نلالحعلمةطال  رالحع نمح سالحع الخصنمسالىشلم تىالمل ة

 .http://www.shahrour.org/?page_id=12الع  ج عالحعمو  الع ل ةالشلم ت:
37
النظمالكج الييامال حطن خنةخص :حال-



 

   

 

 نالالأنحنخالنانجكال الطرنظةي الحعلـنشالي نالالعظانةن حخ.ال مالينالال عن ىالأننلالنـنذالألنةالحعيانجكالحعةنيةنشالحع مآنةنشالي

صة ةظحخىالرلالطةظمضالحعظر ةطالحع زي الي الالطي نلالكمةطالعةنالع زلمال ةتسالي الالمـختحطلال  الحعل رىالوجح المنخالكةنغال

الحعي الحع إج الأ المخالكةغال زةالشالحع ض جن.

حطونا ال أمخالحطنرخنال  المـختحطلالعظختنللالحع خ  ىال بننلال النرنظ ةعالونجىالحعظانةنرالرخعزالؼنشالحعةنيةنشالعمونج ال

رخيظزنختكطالمنئميةخالرمونخعظلالحعظجكةةننشالمنخالؿحنشىال رخيظزختكنخالحعلنرالحع زنةخالالى حعحخ نشالاعالالمخال يخالاعةلالكلالأطزخينل

حعل ال النلظخؽالاعالالأ نالالطزمنمالي   ال  المي   المخالؿحنشالألنمىىالحع حنطالحطن نخنالحع ظال نرالرخعظرن ةطالعالظ نشالحعمنجنال

ال.  ال  جحنةيل حع زةالشال حطنرخنالك خالنظـ الال ع ال  الحعجؿج الحع خ

انالحعاِل طالعطالنج اال  الكضخالحطنرخنالعةئكةالرلالحعجؿج الحعمةيجن البىالر ةتالمخال ضعالعم النرلمالعإلنرخنالكلالمخال

 الحعظ العةرضالوجىالمخالؿنخ صالرنلالنانجكالوٍّبدتهللا  الحعجؿج الحع خ  المخالأؿلاللةمظلال انختسالحع منرالعلاليزمال 

نالكال نطالحعةة ننخ ال حعمة ةنخ ال حعزةجعجؿةنخال حعـةجعجؿةنخال ي نطالحعظي نلالحعلمةط.العنلع ىال  نخال رنم ال ال  منمال ةنلالحطنرنخ

حعةضخ ال حعزرةمجعجؿةخال غةمكخالمخالحعال ج ىالعطالنمخال ؿج كخاليزؼةخىالر ةتالمخال ؿةصالعظ ننةالحطنرنخنالان خننخالرخعظي ننلال

ال. كجالمخالطظ  زلالحطن خنةخصالي جمخالكرذالمل ةالشلم تالحعالزغالر إظلال حعظلمة ال  المض جنلىالحعلمةطىاليجض

ِؿنةالا العةظؤمنلال عن الحعمنا الالحعلمةطىالكجالكا ال ىالحعظي نل   المين  الينخالحعمنلدال حعل نؤ.الأمنخالحطنرنخنىال  نخال ف

 ةال لالرؤ حمم ال نظـيذالنجحكةلال  نالحعيظمال  المةىالصلظحخالأ الصة حخ.الغةمالأنال ع ىالنؼةمالكةةظنشالحطنرنخنالحعنل ال

التغطالحعظر ةطالان خنخالر  زلال  ئح  .الىنةممالرال  ل

ك حطال ينخع حطىالحعجصنج الاعنالالك ة نشالحعني الحع مآنن ىالمظنالالحوظرن طالع ي ج نلالمنخالحألمنمالن مخالعملالحعزلمىالؿخ

رخع الم فال حعيح اليخالحع يمم.الغةمالأنال ع ىال رخعمغطالمخالحطن خنالغةمالحع لم  ىال الن مخالأنالنظنؤطالالعإلنرنخنالا ال

 تس.الن نج المخاللا الحعرةم تسالحع ميةشال ط جتحصالحعي الحع ظلمكالمنخالكةنغالحع لظنجىالرنخع جحزحسالمنعالط ن الحعرنةم

ئْتاٌزٕس٠ًتاٌحى١ُتِطٍكتفٟتهارٗ،تٔطجٟتٌمبرئٗتٚٔطج١زٗترزجعترطوٛرتٔظوُتاٌّعرفوختٚأتٚارٙوب،تمل ةالشلم ت:ال 

 .ٚ٘ اتِبتٔطٍكتع١ٍٗتصجبدتإٌضتفٟتهارٗتٚحروختاٌّحزٜٛتٌمبرئٗ...
38
 مؼ  خالطلةػيخاليخالحألممال حعيح ىالن مخالال

حعلةنغاليخالحعريشالحعيزجنشال حعموجعةش
39
  الم خ الحع ـظحةىالرةي خالحعؼخنةشال  الم نخ الحع الانج ال)منخالالكةغالنـةالحأل عالىال

الحعل ؤ(.ال علع ىالطةللالحعريخالرؤ حممكخال نجحكةحخالأنضخال  المـخ الحطن خنةخص.

                                                                                                                                                                                              
مخالحعاليجحنالحطعمظم ن الحعظنخرعالع  ج نعالال2013غلضالال23حعظي نلالحعلمةطال  رالحع مح سالحع الخصمس.الحوظمؿعالرظختن الشلم تىالمل ة.الحع يحؾالحع ظزعال  الحعظالخملالمعال

 .http://www.shahrour.org/?page_id=3حعمو  الع ل ةالشلم ت:ال
38
 حع يحؾالحع ظزعال  الحعظالخملالمعالحعظي نلالحعلمةطال  رالحع مح سالحع الخصمس.الممؿعالوخرر.الىشلم تىالمل ةال-

39
ال549ىالكال ملر:ال حتالحألكخع الى(1) الالىاٌىزبةتٚاٌمرآْ،تلراءحتِعبطرحالى(1990)ىالشلم تىالمل ةال-

ال أنضخىالرظةاةلال  الحع مؿعالحعـةنة:

 رةم ص:ال حتالحعرخ  .الى(1) الال،اٌطٕختاٌرض١ٌٛختٚاٌطٕختإٌج٠ٛخ،ترؤ٠ختعد٠دحالى(2012)الىشلم تىالمل ة



 

   

 

عايظ خ الرحخال طزيةحخال حعنة خاالال-طالي الحطن خنةخصىالراةشاليخمشىال ةخ الحعةنخالحطوام الي الالمر  خصال الطرظةي ال

خالمي  ةشالعإلن خنالحعظخ الرحخال طانةن حخ.ال نخبال حكنةىال حعيزن التونج ال الاعنالاليخمنشالةأنشال  ثلالي  ةشالأ الرمحكال-ييحخال

حعيننخسالرنناالحوننظؼيخ الأ الطلاننة .ال مننئ ىالط نن الحعموننخعشىالحعظَّرنن ةطالبالحعجحكننةالحألكننةىال حعظاننةنرالرننلال رم  خطننلىالػننطال

الشالحعالخع ةخالحع ئميةخ.حعظاةنرالعيزةلالمل ةال)ك(ىالرإةشالحعحةحنشال  الحعةحتالحعةنةخال حعـ ح ال  الحعةحتالحآللمسالعمخ 

ىالنمننجنالأمننخ الان ننخنالمجؿننلالعننمدالاٌّرحٍووختاألٌٚووٝانالحطن خنةننخصالرحننلحالحع اليننالىالكنن الطرنن ةطالػننطالطاننةنر.ال نن ال

ىالنمجنالأمخ الان خنالمجؿلالمخالتوج ال الاٌّرحٍختاٌضب١ٔخحعالخع ةخىال حع  ؼلال  الحطن خنالرخطوا ال رخع ر  ةخ.ال   ال

ذالحعظاةنرالرخعمونج الكيزن المنخال الاعنالالحعالنخع ةخ.ال رخعظنخع ىالنمنجنالاعالاليزخ  الحع ئميةخىال حعل ال النالي الوجىال  

ٕ٘ووبنتئ٠ّبٔووبْ:تاألٚي،تاإل٠ّووبْتثووبحتاٌٛاحوودتٚ٘ووٛتاإلضووالَتٚاٌّطووٍّْٛ،تأمننخ الان ننخنةخ؛الن ننج المل ننةالشننلم ت:ال 

ٚاٌضبٟٔتاإل٠ّبْتثبٌرضٛيتٚ٘ٛتاإل٠ّبْتٚاٌّإِْٕٛ،تٚاإلضالَت٠طجكتاإل٠ّبْتتائّب،ت٠ٚٛعودتأعورتعٍوٝتووًتٚاحودت

٠ٓتاٌٛح١دتاٌ ٞتاررضوبٖتهللاتٌعجوبتٖ،تٚ٘وٛتت٠وٓتاٌفطورح،تٚلودتِ ّٕٙبتك...ط.تٚثّبتأْتاإلضالَتعبَتئٔطبٟٔ،تفٙٛتاٌدِّ

ال .رراوُتِٓتٔٛػتحزٝتِحّدتكصط

:أ١ٌٚبد"ال
40
ن اةالرحخالمل ةالشلم تىالكلالمخالطجص يخالاعةلالمخالطالخم يخالمعالحعظي نلالحعلمةطالمخالمال جمنخصال  حنطالال

خالرةحنخصالع منرال جننلال النيظحن الا الرخنظحنخ الحطنرنخنال حعلةنخسالننج الط نج الحعرنخيش الاعالالكة  الحعةج ىال  ع الرخيظزختك

 ك الطلظالالرحخؿنالحأل عجنشالحع الم ةشال  الا ختالحع يحـةشالحعالخمش.ال علع ىالنز الالكلالمخالطجصلالاعةنلالحعةحنطالحعزلنم ال

خ البىال منخالحونظ خاالمخاللا الطالخم لالمعالحع مآنىالمـم الأ عةخصال الطم الالاعنالالحع الم نشالحعظخمنشال حعمخم نش؛الألنالحعم ن

 ىال نةالنانزقالشنمنمخالبال ن الثشىًتوبًِتِطٍوكتوّوبتأراتٖتطوبئغٗحعاِل طالرملالحع الختفالحعجحت سال  الحعظي نلالحعلمةطال 

الحع الم ش ال  ع ىالمخال الن مخالرظخطخالحعجصج الاعةلىالمخال ح الحعي الحع مآن الػخرضالرمةيجنظلال مظلمكال  الملظجح .

ال طالميلالكةفالنفالخملالحعزالضالميحطالرالضنحطالحآللنمىال عةظال  نجحال زنخثعالانال ىال ةالطمكالع يخسالطي ن لالحع لمطىالعةظ

عِّةال رالضحطالي الالحلظا حطال طالة كطىال ةلخ عجحالحعظالخنشال  الوةم تسالزميةشالطم الالاعالال  جكخطحطالحعةممنش.ال خعةممىالنفجح

الحعجي الرخعلحصالحع ةممسىال  الن مخالحعظةمةمال  ال  حطيخالا المخاللا المظالخ النةج يخال جسال كم شال ِي  خ.

نمىالكنجال ةتطنلالي نالال حنطالحعظي ننلال ةمِّ  مخال ميخالكنلع ىال نبنالحطؿخرنشالحعظختنلةنشالحعظن ال ضنعال الأمنخ الحطنرنخنالحع ف

ةحنخال حعلمةطالكؤ عةشال  ال منرالحكظ خ الحعةحطالمعالحنظحخ الحعلةخسال  يخ الحعزلمنشال  ةخ الحعرنخيش.ال حع نةتسالي نالالحعةحنطىالطف كِّ

 ظالنخع ىال ةـنة نالأنةرنحطال ن الم نخ الحع نختةالحعنل النزلنغالينخالحطن خنةخصالحعظ النرظر طالحعيخسالعحنخالرلمنطالمانةتكخالحع
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النظمالكج الييامال حأل عةخص :حال-

مخالحعاليجحنالحطعمظم ن الحعظخرعالع  ج نعالال2013غلضالال23حوظمؿعالرظختن الالىع ظزعال  الحعظالخملالمعالحعظي نلالحعلمةطال  رالحع مح سالحع الخصمسحع يحؾالحالىشلم تىالمل ة
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حعيـخسالمخاللا الطجو لالمخالرةخالأ عةخصالحعزةحنشال ان خنةخصالريظنخثؾالحعيحخننشال  نالأنالن ظ ن الحع نةتسال ن المـنختحسالحعني ال

الحع مآن الحعؼخرضالمخاللا الحع إش.

منخاللنا الم ختونشالكخمنلالال حلالربممخنالحع إنشالحع مآنةنشىالأنالطرنخيةالحعينخس/ال حع نختةالي نالال حنطالحعظي ننلالحعلمنةط

كمنظلال  الصيعالحع الخن ال حلظةختالحأل عةنخصالحعظن الطيخونزلال حعظرن ةطالرخع م ننخصالحعظن الطلخ زنلال  نرالمرنظجىالاتح طنلال

الحعةممنشال  ةتحطلالحعال  ةشالحع لة  س؟

:ٌغ٠ٛووبد"ننال
41
كننلحالحع موننلىالكننجالحعمظننخدالالنلخ ننذال الحعيننخساليننخال منننرالمننظم طالمموننلالاعننالالحعالننخع ةخ.ال كـننشال

الحع جكالالاعةلىال كجالحعظي نلالحعلمةط.

عإننشالمالةيننشالرخع زةالننشال عإننشالملننة سالرخعاننةخص.ال حعياننجكالي ننالالطالننة كخالال-كةة ننخالكننخنالال–نظضنن خالكننلالننن ال

ن جال حع ةحونشال حعؼزنخصال  حلظا حخىالطي رطالاعالال ر ةخ:العإشالمظالخعةنشالاعحةنشىال عإنشالأتضنةشالرلنمنش.الطظ ظنعالحأل عنالالرخعرُّ

خ ال حألزعةشىالرةي خالطظافالحعؼخنةشالرخعيرنزةشال حعلن ال حع مك ةنش.العإنشال الكن المنخالكظزنضالرنلالنانجكال حعاةنال حعم 

ظِزضالر إخصاليةنةسال مخالرةيحخالعإشالحع مآن. ظفذالحطنرخنال  ةالكف الحعظي نلالحعلمةط؛الأمخالكف

خصالعإنشال الانالحعظجكةةالنل لالكظالالحع إشالحعظ الميلحخال العالزخ  .ال نظـ الالح لظافالحعمخمخالرةخالحع إظنةخىال ن الػزن

ال  نالطالة كخالأ الطـ ثحخال طالة العإشالحطنرخنال حلظا حخ.

م خالوزرىالن منخالحع نج ىالحونظيظخؿخىالرنؤنالعإنشال الطز نالال حكنةسال الطظالنة الأ الطظـن أىالألنحنخالعإنشالمجكنةسال مظالخعةنشال

ظ ننلال ػخرظننشالغةننمالمظلجعننشىالرةي ننخالعإننشالحعزلننمالعإننشالنرننزةشالمظلجعننشال  الطم ننالالاعننالالعإننشالحعظي نننلالحعلمننةطالرؤوننخعةزلال ن

خصالحعظةم ال حعم خ الاعنالالعإنشال نةنخالطرن الالػ خ نش.ال  إنشالحطنرنخنالػ خ نشال حع الم ةشىالألنحخالطظلج الاعالالعإخصالطة ةالمالحخالِو ح

نج المالـ ةشىالأمخالعإشال ال ح الِكم شالعحخال   طحخال مالخنةحخال مةم حطحخالحعظ الوف ِّمصال  الكظنخدالم زنةخال  نرال نخنجنالعفإح

غ١ورتوبف١وختٌفٙوُتٔوضت ال-ك نخالن نج المل نةالشنلم تالال- نشالحع الـ ةنشالينخالعإنشالحعزلنمالحألتضنةش.ال خعؼ خالاعح المظالخ 

ال .ٌغٛٞ،تفّبتثبٌهتئهاتوبْتإٌضت٘ٛتاٌزٕس٠ًتاٌحى١ُ

اٌٍغختحبٍِختٌٍفىور،تٚرزطوٛرتِعوٗف.تفىوًتِوبت٠وراٖتاإلٔطوبْتأٚت٠حوبٚيتفّٙوٗ،تفٙوٛت٠طوجكتئٌوٝتفىورٖتعٍوٝت 

حعظةمةنمالحعظن النلنخ  الحطنرنخنالمنخاللاعحنخال ؛ال علع ىالنـةالطازمخال حث خالمنخالرنةخالحع إنشال ي  ةنشالشبوٍختفحبًِتٌغٛٞ
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النظمالكج الييامال حع إجنخص :حال-

مخالحعاليجحنالحطعمظم ن الحعظخرعالع  ج نعالال2013غلضالال23حوظمؿعالرظختن الالىحع يحؾالحع ظزعال  الحعظالخملالمعالحعظي نلالحعلمةطال  رالحع مح سالحع الخصمسالىشلم تىالمل ة
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ط ن الال-ك خالن ج المل ةالشلم تالال–رلىال ك الالعزرةطىحعظجحصلالمعالحعظي نلالحعلمةطالك إشالمظالخعةشاليخالحعةممالحعزلم الح

حع إشالحعظ النظـضاليخالط جتال طلملالمجحز العل رالحطنرخنال نلؤسالحعما الحطنرخن الميلال نةلشالحعم ف الحأل عال.
42
ال

مننخالرننخدالحع إجنننخصالحعظنن الحكظجحكننخالننن الحع ننمآنالحعمننمنطىالال-أنضننخالال-ذالحعيظننمالاعةننلالعةحننطالحعظي نننلالحعلمننةطىالنـنن

الرخيظزختكخالك  خصال الحعظ الطة الييةال ح حخالحعال ةرالرؤن:

*ال حعظي نلالحعلمةطالنلظج الأي الالمرظجىالمخالحعزاغشالحعظ ال الن مخالطـخ زكخالأ الحططةخنالر ؼ حخال  الأ ح الحع اليالال

ال طجصة لالاعالالحعرخمع.

ال  الحألعةخ ال   الحعظمحكةذ.الطاللخ المخالحعظمح ف*الحعظي نلالحعلمة

*الحعظي نلالحعلمةطاللخ المخالحعللجال حع إجال حع نخ سىال  خالحيظزم الحعيلخسالزحثةحال  الحعيلجىالعةنالزحثةحال ن الحعة عنشىال

منخالالخ  الن مخالكلفالك  شالمخالحعظي نلالحعلمةطال  نالأنالنلظلالحع اليالىال  الن مخالمنخالؿحنشالػخنةنشالط نةنطالأ الطنؤلةمالأنن

الخ لىال  نالأنالنةرةالحعيظطالحعلخملالع  اليالىال عةنالمـم الل لال  الؿ خعةشالحعلملالأ الحعج عالحع جوة  .ك  خطلال أعة

 خعة نشال ةنلال الط نلالينخالمؼة ظحنخال ن الحعمة ةنخ ال حعةة ننخ ال حع نذالالحعلمةطال  ةرال ن الطمحكةزنلال مالخنةنل؛ال*الحعظي نل

ال حعمنخضةخص.

الجنال نالالحعزيةشالرخعة عش.*الحعظي نلالحعلمةطالنلظج الي الاللةطالعإج الت ةعالنمرطالحعلملالرخع ض 

*الحعظي نلالحعلمةطىالنل لال  ال حطلالط جنمحالعإجنخالعطالنالم لالحعـخك ةجنال  العرخنحطال ز ل .
43
ال

أنالنؤللالرالةخالح يظزختال ة شال   عشالحعظي ننلالحعلمنةطالمينلال حنجت الاعنالالال-كرذالمل ةالشلم تالال- علع ىالنـذال

عال ج الحع رخنةخصال ي ج الحع إشال حعزاغنشالمنخالرنخدالحعةج .الن اةالرلع ىالحعيظمالاعالالناجكالحع مآنالمعالحعظ جتالحعحخثلال

الحع مح حصالحع الخصمسال  رالحع يخكؾالحعال  ةشالحعلةنؼشالعةحطالي ةرالآلنخصالحعظي نلالحعلمةط.

تصب١ٔب:تإٌّٙظتاٌخبصتكثطر٠مختاٌفِىرتٚاٌزّفى١رطتحٛيتتراضختٔظٛصتاٌزٕس٠ًتاٌحى١ُ

رالةمخالطلنةػيخال رةينخال من نشالحعظالخمنلالمنعالحعظي ننلالحعلمنةطاليزنمالمنيحؾالينخ ىالنلظنج الي نالالػاػنشالمرنظجنخصالمنخال

حألنظ شالحع الم ةشالحع لم شالعظؤوةنالمةخكة  الأ ع الغةمالنحخث اليينةالمل نةالشنلم تىالونجفالنيظ نلال ن الكنل الحعي  نشال

 ظال نرالرجح نعالحعني الحع مآنن الاعالالحعلةنغاليخالميحؾاللخكالمم نلالع  نيحؾالحعالنخ ىال كنجالحع نيحؾالحعةمنم الحعيظنم الحع
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  مخالرالةكخ.ال286كالالىممؿعالوخررالىاٌىزبةتٚاٌمرآْ،تلراءحتِعبطرحالى(1990)الىن مخال  ال ع ىالممحؿالشالشلم تىالمل ةال-

43
منخالحعالينجحنالحطعمظم نن الحعظنخرعالال2013غلنضالال23حونظمؿعالرظنختن الالىحع يحؾالحع ظزعال  الحعظالخملالمعالحعظي نلالحعلمةطال  رالحع نمح سالحع الخصنمسالىشلم تىالمل ةال-
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كنني الطمحػنن النرننظجؿذالحعةحننطالحعةمننم ال حعال  نن الع يظننمال نن المننةىالم خر ظننلالمننعالحعجح ننعالحع الننةشالر لظ ننفالكخؿةخطننلال

ال. مظ  زخطل

ي ننالالن ننخ الأوخوننةشىالن مننخالال-كرننذالمل ننةالشننلم تالال–نظال ننرالحع ننيحؾالحعلننخكالرننخع يحؾالحعةمننم الحعننل النالظ ننةال

الطجضةلحخال ة خالن  :

 .٠ّىٓتفُٙتأٞتٔضتٌغٛٞتئالتعٍٝتٔحٛت٠مزض١ٗتاٌعمًتال  -
44
 خعياجكالحع مظجرشال الن مخال ح حخالمنخالعنطالال

طمخال خر شالع  مح سالحع إجنشال حعةممنشىال كةخالنالمضحخالي الالحعةممىالان خالنالمضنحخال ن الحآلنالنةرنلالي نالالحمظلنخنالمنةىال

حعال نلالحعزلنم ىالونجح المنخاللنا الحعـخك نشالع  زج الي  ةخالمخال مفالحع ختة.ال ملال منمسىالطلظنخؽالعةح حنخالعإنشالن ز حنخال

الماةتكخالأ المخاللا المزظإخكخىال  ع المخالنل رالماليخكخالحع إج الحعل النةح لالكلال ممال ن ز لالكلالي ل.

أ ال الن منخالطانجتكخالال-م الا ال الن مخالعي الطمحػ الأصةلالحعلةنغاليخالأكنةحعال   نخثعالمةخت نشالع  النةشالحعةنج

عزمكيشالي ةحخال  ال ح حخالر لنة حصالحعةنج ىال بنينخالنلظنخؽالاعنالالكةغالطالظزمالمؼاالمخالحع رظ ز ةخصالحعظ ال الن مخالحال-رظخطخال

ني ىالحعضم تسالحع خر شالطناخ الحع اليالالاعالالحعال لالك ال  ةتسالحعال لالحعزلم العةح حخ.ال علع ىالنظ  ذالكلال حطالع ي الحعةِّ

الأ الت نضالطنخ المنخال نم ن   شح الِلافال ح لَّ لح فالنظ ز لال مم الحعزرةطالرملال  ؤنةيشال نةح لالرملالنفرمىاليجضالأنالنمجنالمح

الحعةممال حعال ل.ال رخعظخع ىالت ضالكلالمخالعةنال خراالع ةحطال حعي خشالحعةمم ىالمخالعطالنمخال خراالع ةحطال حعي خشالحع إج .

الت٠ّىٓترظد٠كتأٞتٔضتٌغٛٞتٔظراتٌظحختشىٍٗتٚررو١جٗتاٌٍغٛٞتأٚتٌغّوبيتطو١بغزٗتِٚزبٔوختأضوٍٛثٗت -

ةننذالحع إجنننشال حألوننخعةذالحعزاغةننشال.الأمننخالحعظمحكئالتعٍووٝتٔحووٛت٠مزضوو١ٗتفطوودقتإٌجووأتاإلٌٙووٟفتفووٟتاٌووٕضتاٌمرآٔووٟ

 حع لريخصالحعزةنالةشال أ  حصالحعمرطال ؿ نلالحعزةنخنىال ناالن منخالح يظنةح الرحنخالطصنزخقالصنةشالحطيـنخزالي نالالحع نمآنال

 العةحنطالحعيانجكالحع مآنةنشالٚالع١وختاٌزشور٠عتفوٟتآ٠وبدتاألحىوبَحعممنطىالر ةتالمخالنلظخؽالاعالالصةنالحعيزنؤالحع مآنن ال  

ي الالأكرخال ؿل.
45
ال

رةخالحعني ال مانةح ةظلىال ظالنج الاعنالالملة  ننشالحعةمنمالحطنرنخن الحع نمطزطالرؼيخثةنشالحعظانةنرالأ الالأمخالمرؤعشالحعمرط

 خع إشال  المالخنةحخىالن مخالأنالطزظإ الحعالشال حعل ة نشالك نخالن منخالأنالطرنظحةفالحعمنلدال حعظ ةةنر.الالىحعظملنذ.ال رخعظخع 

كرنذال ؿحنشالنظنمالال-مخالنظج فال خ يظمحفالراة ةظحخالأ عالالمخالطملنزحخىال كجالالى مخال حمضالعإشالحع مآنالغةمالانرخنةش

الي الالمةىالِصةنالحعيزؤالحطعح ال حللالملظ فالناجكالحعظي نلالحعلمةط.ال-مل ةالشلم تال

                                                           
44
 ممؿعالوخرر.الىزعال  الحعظالخملالمعالحعظي نلالحعلمةطال  رالحع مح سالحع الخصمسحع يحؾالحع ظىالشلم تىالمل ةال-

45
 ممؿعالوخرر.الىحع يحؾالحع ظزعال  الحعظالخملالمعالحعظي نلالحعلمةطال  رالحع مح سالحع الخصمسىالشلم تىالمل ةال-



 

   

 

.الأمننخالحعياننجكالحع إجنننشالالت٠ّىووٓتألٞتٔووضتٌغووٛٞتلرآٔووٟتأْت٠حزووٛٞتعٍووٝتٔجووأتلرآٔووٟتغ١وورتفِعمووٛيف -

ألنالكة حخالكجالمل الالحأللمىالغةمالحع مآنةشىال ة مخالأنالطلظج الي الالالزختالرلجح عاليخ نشال  ضخنخالغةمال حصالأك ةشى

منخالال-حعةمحقال  طىال رخعظخع الحعالزغالرال ج الحعيخسال ملخ تسال ممكطالرلنملالغةنمالننخ ع.الأمنخالحعني الحع مآنن ىال ةلظنج ال

ي ننالال ضننخنخال حصالأك ةننشالكزننمىىالطظلننةعاليننخالماننةمالحطنرننخنال كةةةننخصال اممخنةننخصالحعظالخمننلالمننعالحطنرننخنالال-ؿحننشال

نلال ملظ نفالي نال-مخالؿحشالألنمىالال- حع زةالشال حعلةجحنىالرةي خالنلظج ال وف ن الطلمن الينخالِونةحِمالحألنزةنخ ال حعمُّ الال حاح

حأل جح الحعرخر ةخىالِمخالكجح عالطظال رالرلةخطحطال مالةلحطال زلالمـةنتالحطونا .
46
االعإلنرنخنىالمنخالال  رخعظنخع ىال حنجالنفلنمِّ

كخنال مخالعطالنمخالمخالحعزةنحةخصال  الحعلةخسالحعةجمةشالعإلنرخنىالريةنالحع ةتالحعل النمطةعالرِلالأنضخالاعالالممخمخالحعالظ شال  ال

الحعمجنال حألتضال حع زةالشال رةخالري الؿيرلالمخالحعزلم.

خالحعيخسالمالم ظحخال  ح حخالر ةتالمخال النظالمضالحعظي نلالحعلمةطالعزةنحةخصالحألمجتال حألكةحعالحعظ الن مخالع إخعزةشالم

يح َّ .ال كلحىال عةلالي نالالل نجالحعيزنؤال نظالمضالألمجتال الن مخالع ال لالحعزلم الحوظةالخدالمالخنةحخالا المخاللا الحعجك الحع ف

الحع مآن الكرذالمل ةالشلم تالمخالحعالزغال حعللجال  الناجصلالحع إجنش.

ٌّعبٟٔتحطتترطٛرتِعوبر تالت٠ّىٓتفُٙتثعضتِعبٟٔتإٌضتاٌمرآٟٔتئالتِٓتخاليتاٌّشبروختفٟتطٕعتا -

عالالأ الك زشالحعالامالحعـخك  ال رخعضزطالحعمؿجاالاال؛ عةنالرخعالج سالضم تسالاعالالمخال زلال حجتالحطوا الاٌّغزّعبد،

ألننلال الن منخىال ن النظنم ىالكانمال ح ينخالع ظي ننلالحعلمنةطالرنلع الحطنظنخؽالالناجكالحعلالمالحعـخك  الكرذالشنلم ت؛

شالطختنلحخالحعل النرـلال  خثالحخال أكةحػحخال  رالحعلحكمسالحعةم ننشالحع الم  العظ  الحعل زشالرخعضزطىالرلالانالعملال ظمسالزمية

 حعـ خيةننشالع ةمننمالحعرننخثةال نن الط نن الحعل زننشالحعظختنلةننش؛ال رخعظننخع ىال الن مننخالطنرننخنالحعةننج الح كظمننخ الع لننالمالحعـننخك  ال

العظزةةخالك ج المخضةشالع رخثلالحعالامالحآلنةش.الى  ضخنخ 

 تىال ن الرينخ المرنظ ز حخالمنخاللنا ال ح حنخالع ضنخنخالحطىالرلرذالمل ةالشلمحع ـظ الخصالحعلةنؼشىالك الحعظ الطرالان

طٛرادتٔفطٙبتِحطوٛثختفوٟتفٟتطٕعتاٌّعبٟٔتحطتترطٛرتِعبرفٙب،تٌىٓت٘ ٖتاٌزحعلخضم؛ال رخعظخع الحع لختكشال 

ح١شتِّٙبتاِزددتٚارطعذ،تفط١غدتاإلٔطبْتأٔٙبتِٕطغّختِعتإٌضتاٌمرآٟٔ،تِظدلختٌٗ،تٚتائورحتفوٟتاٌزٕس٠ً،ت

 .فٍىٗ
47
ال

ٌٍغٛٞتإٌّطٛقتٌٍزٕس٠ًتاٌحى١ُتِوٓتخواليتو١ٕٛٔزوٗتاٌ ار١وختاٌّّضٍوختفوٟتصجوبدتٌغزوٗتالت٠ّىٓتفُٙتإٌضتا -

إٌظ١ختاٌزٟتالترخضعتالتٌٍظ١رٚرحتٚالتٌٍط١رٚرح،تٌٚىٓت٠ّىٓتفّٙٗتضّٓتحرو١ختاٌّحزٜٛتاٌزٟترض١رتاخزالفبت

ن ال ك ةخطلال ؿ ثةخطلالحطكخ شالرملالمالخن الحعي الحع مآال-رظخطخالال–رلىال الن مييخالالىفٟتاٌفُٙتثبخزال تاٌمراءتٚرعدتُ٘
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اٌىزوبةتٚاٌمورآْ،تلوراءحتالى(1990)الىي الالونزةلالحع ؼنخ ىال رلانجكالحع ان الحع مآنن ال مينلال ان الحألنزةنخ ال حعمونلىالن منخالممحؿالنش:الشنلم تىالمل نةال-

  مخالرالةكخ.ال675ممؿعالوخرر.الكالالىِعبطرح
47
 شلم تىالمل ة.الحع يحؾالحع ظزعال  الحعظالخملالمعالحعظي نلالحعلمةطال  رالحع مح سالحع الخصمس.الممؿعالوخرر.ال-



 

   

 

اإلحبلوختثوٗترودر٠غ١بتِوٓتخواليتاٌظو١رٚرحتاٌّعرف١وخت  العمخال  النةننالحآلنىالن منخال ح نلال  ل١بَتاٌطبعخا المعال 

 ىالكةخالنظطالحعظؤ نلالحعمخملال حعيحخث الع  مآنالنج الط ج الحعرخيش.إٌطج١ختاٌّزحروخ
48
ال

ينخالحعزلنمىال عمنخالغةنمالػخرنضال ن الالظنلالحعجؿج ننشالحع مطز نشالربعنلالمظالنخ  خعي الحع مآن الػخرنضال ن العإظنلال كةيجن

كمكةشالحع لظجىالمخاللا الؿةعةشالحعي الحعلم  المعالملظجىالحع ض جن.ال  ع ىال النظضقالا المخاللا الطالخملالكنلال

 حكةالِميَّخالك ختةالمفلظ فاليخالحآللمنخالمعالحعيَّ الحع مآن ىال ةةح لالكرذالمي   خطلال اكةحػةخطلىالرةي نخالنةح نلالحآللنمال

الظ النظزيخكخ.رلرذالميحـلال أنظ ظلالحع الم ةشالحع

لنمكال ن الؿنة المنعالحعني الحعؼخرنضالعإجننخىالرنلالانال عن ال مخالكيخىالنظضنقالح لنظافالحعنل النجعنة الحع لظنجىالحع ظ

حطالرلملالغةمالمزخشمال  ال ظقالرخدالحوظال خ الحع ي رالحعال انن الحع ظالنة الحأل ؿنلالكلنملالعظـنخ زالحعـة ىالكجالحعل النر

الحع ي رالحعيا ال حع إج الحعؼخرضال حع جكةال  النةنالحعج ض.

فُٙتوالَتهللاتاٌضبثذتثبٌٕضتاٌٍغٛٞتئالتِٓتخاليتفُٙتوالَتهللاتففٟتاٌٛعوٛتتاٌىوٟٛٔتٚاإلٔطوبٟٔتالت٠ّىٓت -

 .ثطٕٕٗتٚلٛا١ٕٔٗ
49
 نخع مآنالكنا ال الحع مظنجدالنانخالعإجننخالمنخاللنا ال كن الغةنمالممظنجدىالمين  الي نالالتونجعلالال

لزختىالمخاللا الأكةحعالمل ةالاعالالحع ر  ةخ.ال نضطال ع الحعما ىالك  خصالمجضجيةشالطظال رالرخعجصفال حعظل ةلال حط

   خثعالض خالحعجؿج الحعمجن الحعل الطمو لاليظ شالحعةضخ ال حعر خ ال حألتضال حع زةالشالمخالؿحشىال حطنرخن الحعل ال

الطمو لال زةالشالل  لالحعلحطةشالحع اجتسال  الأكرخالصجتسالمخالؿحشالألمى.

ف١ٗتِوبت٠وديتعٍوٝتشوجٙختتثًت٘ٛتٌٍعب١ٌّٓتوبفخ.ت١ٌٚصت،الت٠ّىٓتالزظبرتاٌزٕس٠ًتاٌحى١ُتعٍٝتشعتتِع١ٓ -

.النمةن الحعيظنمالاعنالاللخصنةظةلالحعزنختزطةخ:الحعنجك الك لخ نذالأٚتضالي،تألٔٗتأٔسيت٘ودٜتٌعبِوختإٌوبشتثوالتاضوزضٕبء

ع ال ننلال حعننجك الكل ننخدالصننخ ن.
50
 رخعظننخع ىال ننخع مآنىال النيننخ ضال نن المضنن جنلالمزننخ ةالحعال ننلال حع ي ننرالحعال  نن الال

ال اليخمش.حطنرخن ىال  النـخنذالحعل ة شالحعيظمنشالع ةممالحطنرخن

ع ةالأن  ال الحع مآنالعحةحنشالحعيخسالأؿ النةخ.ال  ن الحعحةحننشالأمنمالرخعمك نشال حعمأ نشال حعالةنجىالرةي نخال النلن الرحنل ال

حعحةحنشالملكزخال  نالآلمالأ الؿ خيشال  نالألمىىالرلالكن الع النخع ةخالأؿ النةخىالونجح الكنخنجحاليمرنخالأ اليـ نخ.ال نخع اليالال

ةتالمخالنالةالحع اليالالرخع ةعج الحعلر الحعل النلخ ذالحعجؿنةحنالرخع ةعج الحع إج ىالعةنالملة حالتثةرخال  الأممالحعحةحنشىالر 

                                                           
48
 ممؿعالوخرر.الىحع يحؾالحع ظزعال  الحعظالخملالمعالحعظي نلالحعلمةطال  رالحع مح سالحع الخصمسالىشلم تىالمل ةال-

49
 نةنالحع مؿعالأيا .ال-

50
  مخالرالةكخ.ال375الكالى.الممؿعالوخرراٌىزبةتٚاٌمرآْ،تلراءحتِعبطرحالى(1990)الىكج الطالمنفالحعجك ال أنجحيلىالأنظم:الشلم تىالمل ةال-



 

   

 

 .ال خبال الطلةالالييلالكمكنشال٘دٜتٌٍٕبشتٚرحّختٌٍعب١ٌّٓحعلمةطال الإلٔسايتاٌزٕس٠ً حعال لالمالخ.الانلالحع اليالالحعل ة  ال

 الررة شال  المال ةس.الانَّ خال ىالأن  الطلمة لالع ةخ سالل  لالنلجالحعةافالحعيحخث النج الط ج الحعرخيش
51
ال

.ال عن ىالأنالُٙتاٌوٕضتاٌمرآٔوٟتخوبرطتِجوبتمتاٌّعرفوختاإلٔطوب١ٔختكاٌّررجطوختثبٌٕظر٠وختاٌّبت٠وخطالت٠ّىٓتف -

حعال طالنظزعالحع ال ج ىال أنالحع ال جمخصالماةتكخاللختؿ المظال رالرلجحسالحطنرخنال مالظ ةحطنلال ون جكةخطلالأ المانةتكخال

الظزعالحعال ط.كةغالحع ال ج الكجالمخالنالىمظالخ المظال رالرخعجك ىال   الكل الحع مك شالنمجنالازح الصةخصالاعحةش

ر١١ّوستاألشو١بءتأ ال ال؛حعظ  نةطالمزنةاال ط ج الحع الم شالحطنرخنةشال  نرالحعني الحع مآنن الكرنذالمل نةالشنلم تالي نال

 ؛الضُتاألش١بءتثعضٙبتئٌٝتثعضتفوٟتٔطوكأ ال الأالحعظايةفالمخاللا الي  ةشالحعظر ةم؛ ؛ال مزةثعضٙبتعٓتثعض

عٕبطورتعالنخعطالحعلنختؿ .ال رخعظنخع ىال ن"ال حعنل المنخاللاعنلالنرنحلالي نالالحطنرنخنالحعظالخمنلالمنعالحالػطالمزةأالحعمنطال حعمةنف

اٌّعرفختاإلٔطب١ٔختثبٌعبٌُتاٌّٛضٛعٟت٘وٛتاٌّوبتحتٚاٌجعودتٚاٌّٛلوعتٚاٌحرووخ.تِٚوٓت٘و ٖتاٌعٕبطورتاألرثعوخترٕوزظت

 .اٌٛظ١فختٚاٌزطٛر
52
ال

.ال خعالنخعطالحع جضنجي الضن خالحعظي ننلالالت٠ّىٓتفُٙتٔظٛصتاٌزٕس٠ًتاٌحى١ُتئالتِٓتخاليتعد١ٌوختاٌضٕبئ١وبد -

عد١ٌوختأضبضو١خت٘وٟتاٌظورانتثو١ٓتاٌجٕوبءتٚاٌٙوالنتك...طتٚعد١ٌوختي نالال ال-كرنذالمل نةالشنلم تالال-حعلمةطىالن نج ال

 .اٌزٕبلضبدتك...ط،تٚعد١ٌختاألزٚاطتك...ط،تٚعد١ٌختاألضداتتك...ط
53
ال

 الأضوبشتاٌح١وبحتاإلٔطوب١ٔخأمخالؿةعةشالحعلمنشال حعالزج نش:ال نبنالحعلمننشالِضن يحخالطفالنةال ن النظنمالمل نةالشنلم تال 

 .خاٌم١ّختاٌع١ٍبتاٌّمدض  
54
حرظالةالحطنرخنالرحخاليخال ىالكخنضال إةخنخالي ةلال  الحعةنةخال حآللمس؛الالم  خأمخالحعالزج نشىال ال

الةيخالي الالحعةحطال ح ال  الحعلةخسالحآللمس.العظةرةمال  الحعلةخسالحعةنةجنشال ؿ ح  مظالالح ظمدالرحخالاعالال ىالكخنضالعلالمف

 ةنلالالاكةىاليزختحطلالحعظ ال يخةطالمخاللا ال ن مخالط لة الميحؾالمل ةالشلم تالكج الحعظالخملالمعالحعظي نلالحعلم

اعنالالأنالحعزةحننشالال– أننخالمنيحطالال–اعالالحألللالر"ال حعال لالحعمخشفالحعجحي  ىال كجالنئكةالر جعل:ال انالمخالنةيجالاعةلالحعزالضال

 رةالأنالطمجنالمخالحعةم الحطنرخنال مخالي  لىال اعالالأنال رنةالمنخال نمح سالػخنةنشالمالخصنمسالعمظنخدال الطالنخعالال ونيشالنزةنلال

مىالرالةننةحاليننخالنظننختحصالحأل عننةخىالمننعالحكظمحميننخالحعاننخ نالعحننطالؿ ةالننخىال اعننالالأنالحعال ننلالحعمننمنطالرالننةخالحعجح ننعالحعلخضنن

انال ؿةحال الاال ك خ.الأ ج الانالحع منرالاعنالالالىتكخد الض خنشالحعج جفال  ال ؿلالحعاليفال حطحعمخشفالحعجحي الكجال كة
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-149الكالىالممؿنعالونخررىالكاٌىزوبةتٚاٌمورآْ،تلوراءحتِعبطورحالى(1990)الىعةحطال ضةشالحطن ح ال حعظي نلالراةشال  ة شالنفمؿالالحعالج سالاعال:الشلم تىالمل ةال-

ال175-155ال؛ال رخعظخع ىالحعيظمال  المؼخعةخالمح ةخالعظجضةقالحعةمنالرةخالحطن ح ال حعظي نل.الرةي خىالنفيظمالرلاجكالحطن ح ال حعظي نلالع  مآنال ن الحعانةلخصالمنخ155

 مخالنةنالحع مؿعالحع لختالاعةلال  الكل الحطكخعشالرخعلحص.
52
 ممؿعالوخرر.الىمراءحتاٌّعبطرحإٌّٙظتاٌّزجعتفٟتاٌزعبًِتِعتاٌزٕس٠ًتاٌحى١ُتٚفكتاٌالىشلم تىالمل ةال-

53
 نةنالحع مؿعالأيا .ال-

54
 نةنالحع مؿعالأيا .ال-



 

   

 

أتىالأننشالكلحالك لال جنلال شخنىال حألملال ن الطل ةنرالم خصنةكخالمإ نجسالر جرخ ننشالمؼخعةنشال الأنممكنخىال منعال عن ال ال

 منرالألمىال ةحخالحعلاك. .
55
ال

ىالطـةتالحطشختسالاعالالأنال تحوشالملظ فالملة حصال طـ ةخصالحع يخكؾالحعال  ةشال  ال تحوشالحعياجكالحعةنيةنشالِخزبِب

ظ  زخصالحعجح عالحعةجم الحع الخصم؛ال  ع العرززةخالحػيةخ: الحألصة ش:الحع مآنالن ج ؿخىالنـذالأنالنحظِطالِ  رالمف

زححطالكج ال حع خيةسالحعالخمش الحع ظجحتػنشال:المخالأؿلالطالةقالوج الحعةحطالحعلخ أٚال - تالأ الحعظج ةفالحع يحـ الحع ف

يخالحألؿةح المخالحعر فالحعاخعقىال حعظ الط ج الرؤنال حع مآنالصخعقالعملالزمخنال ممخن ىالألنالحعظي نلالحعلمةطىالعطالنمنخال

شال  نالألمىىالرلالكخنالعملالحعالخع ةخىالرالةالمخالنر الكلالحعةنخنخصالحعرخر شالعل.  عِلالذالأ الأفمَّ

ننخعق العمننلالزمننخنال ممننخن؟ال مننخ حالنةةننةالماليننالالال–رخعةالننلالال–مفالحعرننئح الحعةننج :الكننلالحع ننمآنال رخعظننخع ىالنف نن  صح

خعِق ؟ال مخ حالن اةالر"ال حع مخن ال  حع مخن ال  الكلحالحع  خ ؟ ال صح

نالحعضم تسالحعةح الشالاعالالحعظلزغالرخعظي ننلالحعلمنةطالك نيحؾالع لةنخسالحعةنةجننشالرإةنشال حعةنافال ن الحعلةنخسال:الاصب١ٔب -

حعةج الحعظالخملالمعالحع مآنىالرخيظزخت النحـخالكجنةخالمظالخعةخىالر خالنةةةالحطؿخرشالحآلنةشال حعةخي شالعملالحآللمس ىالنحةِمضالي ةيخال

ك نخالونزرالحعنلكماليينةالمل نةالال-عةخالملخ عشالحعظج ةرالؿنةالعةجم المخالكخؿةخصالحطنرخنالحع الخصم؛الأ مظ  زخصالحعجح عالح

  .رةخالحع إشالحطعحةشالحعمجنةشال حعةحطالحعزلم الحع لة ال-حع خوطالكخؽالك ةالالأر 

ىالتغننطالغيخكننخال رخعظننخع ىالحعظرننخإ :الاعننالالأ الكننةالن مننخالع إننشالحعزلننمنشالحع لننة  سالحألعةننخ ال حعالزننختحصال حأل مننخت

  المـختحسالحع إشالحطعحةشالحع ظالخعةشالمخالكةغالحعةحطالحع جضجي ال حع خ  ىالمعالحعجي الرضم تسالحوظلضنختالالحع اليج 

رخاليةنخنال)تضن ال الحؽالحع مآنال  اليحةالحعل ةةشاليؼ خنالحعظم فالح ؿظ خيةشال حعرةخوةشالع اةإشالحعظ الططال ةحخالالم

الييل(ىال  ز لالحع من شالحعظ الأن  الرحخالحع مآنالي الالحعموج المل ةال)ص الال الي ةلال و ط(؟

نئح الحع نيحؾىالضن خالحعةتحونخصالحع مآنةنشالحع الخصنمسالمنخالرنخدالحعظـةننةال  علع ىالنظلالحعرئح الحع مكن  ىالرحالنةالوف

  النظمطح خالاعنالالحعجؿنج الحع ظالنخع ال ن الم خرنلالحعجؿنج الال-اعالالكةالمخالال- ةخالحعةني ىال]ك خال كظيخالمعالن ج ؿةخالمظمخم

الحع جضجي ىال ك خالمل ةالأرجالحع خوطالكخؽالك ةال مل ةالشلم ت[ىالكج:

اعننننالالأ الكننننةىالن مننننخالع جح ننننعالحع الخصننننمىالحع حلننننمالرؼننننجتحصالحعلمنننننشال حعممحمننننشال حعالةحعننننشال حطناننننخفال -

  المـخ الحعال ج الح ؿظ خيةشال حوظؼ ختكخال  المـنخ الال حعةن  مح ةشىالحوظ حخ الملظ فالحعةتحوخصال حألرلخعال حع يخكؾ

يخ ؟ الي ج الحع مآنالحعممنطالعةظقالرخدالح ؿظحخ الحعةني الرلملالِؿةِّ ال ح
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كالالص:الحعةنافالع ظجزننعال حعيلنمىالكرةم الى(6)ية الالىانرخنالى(األط١ٌٛختاإلضال١ِختاٌغٙبت٠ختكأٚتاٌفزٕختاٌىجرٜتاٌضب١ٔخالىىالشظيزم(2007)الىشلم تالمل ةال-
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أ الرظالزةمالآلم:الاعالالأ الكةىالن مخالط زةرالحع يحؾالحع ظمخملالع ظي نلالحعلمةطالك يظجمشالمالم ةشال مآنةشالكجنةشال -

نخ:الأزمش مَّ يفالحؿظ خي ال حوظزةح الوةخون المنخالؿحنشىالالي الال ح عاليمر المالخصمىال الن ح النالخن الحألمح ح ظاخ نشال يف

 مالم  المخالؿحشالألمى؟ال  رخ الألا  ال طل فال مم ال طؤلم

نزنشىال حعلخمنلالال ا حالكخنالحعةِّنخ ال حعمِّ ن ِّ حعل الأن  الي الالأمشالمل ةال)ك(ىال حعل الكجالكا ال الحع ظالنخع الينخالحعلَّ

حع ظرالشىالكجالِ نخالحطوا ال حع ر  ةخال ن الحعالنخع ةخالعل خداليخع  ىالنظـخ زالحعلة  الحعـإمح ةشالاعالالحعةرلشالحعمجنةشال

يخمشالراالحوظؼيخ ؛الأ النفؼةمال ع ىالحعظلجفالمخال  ةحنالحع خرعالحعحجننخط العإلنرنخنالحعالمرن الحع رن طال   يةظنلالحع مطز نشال

رخ مظةح الحعـإمح  المخاللا الحعل رخنال  اليخعطالمالخصمالطنظلمطال ةنلالملخعنذالحعالجع نشالحع ظجكلنشالحعظن ال الطالظنمفال ال

ال الحعج يةشال  الرخعحجنخصالحألم ةشالحعظ  ةةنش؟الرخعلة 

ؽالعانمحاالحأل ننخنال نم ِّ ةقال حعظّرخمقال حعلجحتىالأمنخ الحعل نخدالحع ف ظَِّرطالر فإشالحعاَّ نخالحع ل ة ىالحع ف كةفالن مخالع ةِّ

ةالعفإشالحعظ مفال حعلمدال حعاليفال حطتكخد؟ ِـّ ةالعِيةِرلال حةحمخالِض خاليخعطالحعةج الحعل النف  ـِ ال صةح الحعلضختحصىالأنالنح

ن طالحعالنخع ةةخىالحيظ نخ حالي نالالكة جعطالاعالالكضختسالحألمخال حعرِّ الح يفالحع ف محاال حعالف فالن مخالحعلم ؽالمخال  حمشالحعاِّ

ني الرنةخالملظ نفالحعلنالجدال ن ال ميحؾالعإج النم الالرخعالخع ةشالحطوامةشالاعالالممحطنذالحعظرنخمقالحطن نخن ال حعظالنخنشالحعنةِّ

الحعؼ خ خصال حعلضختحصال حألمطالحع الخصمس؟

 مآنةشالحع الخصمسال ن الميحـحنخالحع الم ن ىالحع إنج ال حعنة ع الحعالنخ ىالأنالطرنخيةنخالي نالال كلالربممخنالحعةتحوخصالحع

طيجنمالحعالخعطالحع جضجي ال حع خ  العإلنرخنالحعالمر ال حطوام ىال)  عن (الحيظ نخ حالي نالالأ منختال مزنخ تحصال أرلنخعال

تىالي نالالحع خوطالكخؽالك نةال  تحونخصالمل نةالشنلم ال ي انةشالمخال زةلالأرلخعالمل ةالأر ال  تحوخصال ممنشالطيجنمنش

الوزةلالحع ؼخ ال) الحعلام(؟

ا حالكخنضالحعيظمنشالي جمخىال طالزةماليخالحعل ة شىال حع يحؾالكنجالحع جؿنلالع   ختونشالحطنرنخنةشالحعحخ  نشىال  انةخغشال

ميحؾالمخىالنظجؿذالطج مالشم الأوخو ىال كجال ؿج النظمنشالمالةيشىال كلع العزةخنالنظمنشالمخىال الرةالمخالمنيحؾالميخونذال

مانال كننةسىال حعال  ةننشالحع الم ةننشالطننظطالمننخاللننا الحعظننؤػةمالحع ننخثطالرننةخالحعيظمنننشالعظ نن الحعيظمنننش.ال ننخع يحؾال حعيظمنننشالنلنن

ننظطالمنخالال–ي الالكةالطالزةنمالرإنجتسالحعن  ح  الال- حع يحؾال حعل ة شالحع جضجيةشىال عحلحال بنالط جتالحع يحؾال حعيظمنشىال

لا الطةخي ح خال حعل ة شالحع جضجيةش .
56
ال
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الى47-13المخالكالى(2حعالة الال-ال12)حع ـ ةالالىحعزاخثممـ شالاشمخعةشالحع يحؾال  الحعال ج الح نرخنةشىالحع يحؾالحعزيةج المؼخ .الالى(2008ىال)أن ج ىالحع  ح  ىالرإجتسال-

ال:ىالي الالحع ج عالحطعمظم ن الحعظخع 2013غلضالال13اوظمؿعالرظختن ال

https://www.uop.edu.jo/download/research/BasaerJournal/issua12%20(2)/13-48%20Bsaer.pdf. 



 

   

 

ي ننالاليننةسالم خترننخصىال كخمننلالػخنةننخالعالننةسالالمننخاللننا الحع   ننعالأيننا ىالنظرننخ  ال نن الا ننختالاشننمخع الميةننظقالأ  

حع خوطالكخؽالالرؤنالأرلخعال  تحوخصالكلالمخالمل ةالأر ن مخالحع ج الال- اعالالأ الكةالال- مضةخصالملظ ةشال مظيجيش:الكلال

الك ةال مل ةالشلم تىالطم الالاعالال تؿشالنظمنشالمالم ةشال  المـخ الحعةتحوخصالحع مآنةشالحع الخصمس؟

ـ جيننشالمننخالحعةمضننةخصالحع جضننجيةشال حطؿمحثةننشال كةة ننخالكخنننضالحطؿخرننشىال ننبنال عنن النرننظةي الحوظلضننختالم

ال– ريةشال  عةشالمجضجيةشالمال ةس الانلالالى حع يحـةشالعإلكخ شالحعلخم شالر جضجاالعلالرِيةحظخن:الريةشالعإجنشالمةخكة ةشالوح ش

أشنزلالمنخالنمنجنالرنلع الحعرَّنحلالحع ف ظحيِنع؛ال حنلالمنخالونزةلالميحـن العةح حنخال ن الا نختالمالم ن الال–  النظم الحع ظجحضنعال

ال ؿلال حعاليخصم؟نظم المظمخملالحأل



 

   

 

ت:اٌّراععتاٌّعزّدح

 :الئحختاٌىزت

  ملر:ال حتالحعةمم.الى(4) الالى.ال)يزةالحعازجتالشخكةخىالطمؿ ش(اٌظب٘رحتاٌمرآ١ٔخالى(1987)الىحرخالنز ىالمخع  -1

 رةم ص:ال حتالحعرخ  .الى(1) الالى.ال)كخشطالصخعقىالطمؿ ش(ِٓتاالعزٙبتتئٌٝتٔمدتاٌعمًتاإلضالِٟالى(1991)الىأتكجنىالمل ة -2

 رةم ص:ال حتالحع  ةالش.الى)كخشطالصخعقىالطمؿ ش(اللضب٠بتفٟتٔمدتاٌعمًتاٌد٠ٕٟ،تو١فتٔفُٙتاإلضالَتا١ٌَٛ؟الىص(الى) الىأتكجنىالمل ة -3

  ملر:ال حتالحألكخع .الى(1الى) الىعٍُتهللاتٚحر٠ختاإلٔطبْالى(1994)الىاوامزجع ىالوخمم -4

رةنم ص:الالى(1) الالى١ختٚاإلٔطب١ٔخِٕٙغ١ختاٌمرآْتاٌّعرف١خ،تأضٍّختفٍطفختاٌعٍَٛتاٌطج١عالى(2003)الىكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خوط -5

 )نلمالممك ال تحوخصال  رةشالحعةنخال ي طالحعما الحعـةنةالرزإةح (.الى حتالحعحخ  

رةنم ص:ال حتالالى(1) الالىئثطوز١ٌّٛٛع١ختاٌّعرفوختاٌى١ٔٛوخ،تئضوال١ِختاٌّعرفوختٚاٌّوٕٙظالى(2004)الىكخؽالك ةىالمل نةالأرنجالحع خونط -6

 ـةنةالرزإةح (.)نلمالممك ال تحوخصال  رةشالحعةنخال ي طالحعما الحعالىحعحخ  

رةنم ص:ال حتالالى(3ال )الىٔطوبْتٚاٌطج١عوخاٌضب١ٔوخ،تعد١ٌوختاٌغ١وتتٚاإلت١ِخاٌعب١ٌّوختاإلضوالالى(2012)الىكخؽالك ةىالمل ةالأرجالحع خونط -7

 حعرخ  .

 انمحن:ال حتال مح ة.الى(1ال )الىِدخًتئٌٝتِٕب٘ظتاٌّعرفختٌدٜتاإلضال١١ِٓالى (ال1426)الىحعلةةت ىالك خ  -8

ال ملر:ال حتالحألكخع .الى(1ال )الىٚاٌمرآْ،تلراءحتِعبطرحاٌىزبةتالى(1990)الىشلم تىالمل ة -9

ال ملر:ال حتالحألكخع .الى(1ال )الىاإلضالَتٚاإل٠ّبْ،تِٕظِٛختاٌم١ُالى(1996)الىشلم تىالمل ة -10

ال )الىاٌٍجوبشط-اٌزعدت٠وخ-اٌمٛاِوخ-اإلرس-ٔحٛتأطٛيتعد٠دحتٌٍفمٗتاإلضوالِٟ،تفموٗتاٌّورأحتكاٌٛطو١خالى(2000)الىشلم تىالمل ة -11

ال ملر:ال حتالحألكخع .الى(1

  ملر:ال حتالحألكخع .الى(1ال )الىرغف١فتِٕبثعتاإلر٘بةالى(2008)الىشلم تىالمل ة -12

الرةم ص:ال حتالحعرخ  .الى(1ال )الىاٌطٕختاٌرض١ٌٛختٚاٌطٕختإٌج٠ٛخ،ترؤ٠ختعد٠دحالى(2012)الىشلم تىالمل ة -13

 مئورشالحعال ختالحعؼ خ ةش.الى(1ال )الى)كةةتالمـةةىالطمؿ ش(الىت٠ٓتضدتاٌد٠ٓالى(2007)الىشمنالظ ىالي   -14

 حعةحتالحعزةضخ :الحع مك الحعؼ خ  الحعالمر .الى(2ال )الىاٌعًّتاٌد٠ٕٟتٚرغد٠دتاٌعمًالى(1997)الى لاليزةالحعمك خنى -15

الى(1ال )الىٔحٛتِٕٙغ١ختِعرف١ختلرآ١ٔخ،تِحوبٚالدتفوٟتث١وبْتلٛاعودتاٌّوٕٙظتاٌزٛح١ودٞتٌٍّعرفوخالى(2004)الىحعال جحن ىال لالؿخرم -16

 )نلمالممك ال تحوخصال  رةشالحعةنخال ي طالحعما الحعـةنةالرزإةح (.الىرةم ص:ال حتالحعحخ  

  ملر:ال حتالحألكخع .الى(1ال )الىهللاتِٚطأٌختاألضجبةتث١ٓتاٌفىرتاإلضالِٟتٚتفٍطفختِبٌجرأشالى(2005)الىحعمخكخث ىال خوط -17

)ونخ الي نختىالالىؿظ خيةنشىال)حعمظنخدالحعؼنخن (:المي نرالحعزلنغال ن الحعال نج الح ِٕب٘ظتاٌعٍَٛتاالعزّبع١وخالى(1993)الىكمح ةظ ىالمخ عةخ -18

 )حع مك الحعالمر الع ظالمنذال حعظمؿ شال حعظؤعةفال حعيلمالرةملر(.الى ملر:الم زالشال مرةخالى(1ال )الىمظمؿط(
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