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ئاماذة بة كؤنوسي دةستةي نوسةراني طؤظاري زانكؤي طةشةثيَداني مرؤيي ذمارة ( )51لة بةروارى
()7152/6/5دا ،وة لةبةرئةوةي لة ئيَستادا زانكؤكةمان طؤظاريَكي زانستيي نويَ دةردةكات بةناوي
(  ) UHD Journal Of Science and Technologyكة تايبةتة بة بآلوكردنةوةي تويَذينةوةكاني
بواري زانستيي ثوخت .برِيار درا كة بواري بآلوكردنةوةي تويَذينةوةكان لة طؤظارةكةماندا كورت بكريَتةوة تةنها
بؤ بواري زانستة مرؤظايةتيةكان.
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دةبيَت تويَذينةوةكة نويَ بيَت و طؤرِانكاري نويَي تيادا دةستنيشانكرابيَت.
دةبيَت تويَذينةوةكة لة هيض شويَنيَكي تردا بآلونةكرابيَتةوة ،و نابيَت لة هةمانكاتدا نيَردرابيَت بؤ بآلوكردنةوة لة طؤظاريَكي تر.
دةبيَت تويَذةرثابةندي مةرجة هونةرييةكاني طؤظارةكة بيَت بؤ شيَوةى نوسني ،ويَنة ،خشتة و  ...هتد.
ئةنداماني دةستةى طؤظار مايف ئةوةيان هةية كة تويَذينةوةيةك رِةت بكةنةوة ئةطةر:
 oثابةندي رِيَنماييةكان نةبيَت.
 oلةطةلَ سرتاتيذ و بؤضووني طؤظارةكة نةطوجنيَت.
 oئةطةر ثاش رِاويَذكردن لةطةلَ ثسثؤرِاني تايبةت دةركةوت كة تويَذينةوةكة لة ئاسـتيَكي نـ م دايـة ثـيَش نـاردني بـؤ ثسـثؤرِاني
هةلَسةنطاندن.
تويَذينةوةكة ثيَش بآلوكردنةوةى ئةنيَردريَت بؤ ( 7تا  ) 3ثسثؤرِي تايبةت لة بواري تويَذينةوةكةدا لة ناوةوة و دةرةوةى هةريَم بة
ثيَي ثيَويست بؤ هةلَسةنطاندن و دواى وةرطرتنـةوةى وةممـي ثسـثؤرِةكان ،لةنيـةن بـؤردي دةسـتةى نوسـةراني طؤظـارةوة برِيـاري
لةسةر دةدريَ بؤ هةنطاوةكاني تر.
تويَذينةوةكان بةزماني (كوردي/عةرةبي/ئينطلي ي) لة طؤظارةكةدا بآلودةكريَنةوة ،بة ثيَي ئـةو كلَيَشـةيةى لـة مالَثـةرِي طؤظارةكـةدا
دانراوة.
بيَجطة لةو تويَذينةوانةي كةلة ثسثؤرِي بةشي زماني ئينطلي ي كؤليَجةكانةوة ئةنوسريَن ،بؤ سـةرجةم ئـةو تويَذينةوانـةي كـة بـة
زمـــاني ئينطليـ ـ ي نوســـراون  ،ثيَويســـتة لةســـةر تويَـــذةر كـــة لةطـــةلَ تويَذينةوةكةيـــدا ثةرِةيـــةك هـــاوثيَض بكـــات بيســـة يَنيَت
هةلَسةنطيَنةريَكي زمانةواني شارةزا ثيَداضونةوةي زمانةواني بؤ تويَذينةوةكةي كردووة .
سةرجةم تويَذينةوةكان ثرؤسةي (دزيـ هـ ري  -االنتحـا الفكـري – ) Plagiarismيـان بـؤ ئـةجنام ئـةدريَت ،هـةر بؤيـة خـاوةني
تويَذينةوةكة خـؤي بةرثرسـيارة لـة نـاوةرؤكي تويَذينةوةكـةي و ئةجنامـةكاني ،بـؤ ئـةم مةبةسـتةش ثيَويسـتة تويَـذةر فـؤرميَكي
تايبةت ثرِدةكاتةوة كة لة مالَثةري طؤظارةكةدا بؤ ئةم مةبةستة دانراوة.
تويَذينةوةكة ئةبيَت بةشيَوةى ثةرِة (  )Hard Copyو ئةلكرتؤني ( )Soft-Copyبطاتة طؤظارةكة.
ثيَويستة تويَذةر ( ) 3كؤثي لة تويَذينةوةكةي ثيَشكةش بة طؤظـار بكـات ،دووانيـان بـة بـ َي نوسـي نـاو و ناونيشـاني تويَـذةر لةسـةر
تويَذينةوةكة ،وة كؤثي سيَيةميان ثيَويستة ناوي تويَذةر و زانياري تةواوي لةسةر بنوسريَت .وة ئةكريَت تويَذينةوةكان لة ريَطةى
ئيمـــةيلَ ( )journal@uhd.edu.iqبطةيةنريَنـــة طؤظـــار ،بةمـــةرجيَ تويَـــذةر ثيَشـــرت ثســـولَةي تيَ ـــوني بآلوكردنـــةوةي
تويَذينةوةكةي لة ذميَرياري وةرطرتبيَت.
تيَ ووي بآلوكردنةوة تويَذينةوة لة طؤظاردا برِي (  ) 511هةزار دينارة  ،ئةم برِة ثارةيةش بة دوو جار وةردةطرييَت  .سـةرةتا لةطـةلَ
تويَذينةوةكةدا برِي (  ) 511هةزار دينار وةردةطرييَت  ،وة ثاش ثةسـةندكردني تويَذينةوةكـة  ،بـرِي (  )11هـةزاري تـر لـة تويَـذةر
وةردةطرييَت .وةئةطةر تويَذينةوةكة ثةسةند نةكرا  ،ئةوا تويَذةر برِة ثارةي دووةم نادات.
نابيَت ذمارةي نثةرِةكاني هةر تويَذينةوةيةك لة ( ) 71نثـةرِة زيـاتر بيَـت ،ئةطـةر ذمـارةي نثـةرِةكاني تويَذينةوةيـةك لـةو ِريَذةيـة
زياتر بوو ،ئةوا بؤ هةر نثةرِةيةكي زياتر ،برِي ( )51هةزار دينار وةردةطرييَت.
تويَذينةوةكة بة قةبارةي ( )56بؤ ناونيشان ،قةبارة ( )51بؤ ناوةرؤك ،قةبارة ( )57بؤ ثةراويَ ةكان ،لة ذيَر ناونيشاندا ناو و ناونيشاني
تويَذةرةكان دةنوسريَت ،تويَذينةوة كوردييةكان و تويَذينةوة عةرةبييةكان بة فؤنيت ( )Traditionalئةبيَت و بة يةك سـتوون
(  ) One Columnئةنوســريَت لــة نثةرِةكــةدا ،بــؤ تويَذينــةوةكاني زمــاني ئينطلي ـ ي فؤرمــاتي  IEEEبــةكارديَت ،و بــة دوو
ستوون)  )Two Columnsئةنوسريَت.
ثةراويَ ةكان لة بةشي خوارةوةى هةرنثةرِةيةك دةنوسريَت بةشيَوةى ئؤتؤمـاتيكي لـة هـةر نثةرِةيـةكي نويَـدا ذمارةكـة لـة ( )5لـة
نيَوان دوو كةوانةدا دةست ثيَدةكاتةوة.
ليست سةرضاوةكان لة كؤتاييدا بةم شيَوةيةى نى خوارةوة دةنوسريَت:
بؤ تويَذينةوة :ناوي تويَذةرةكان "،ناونيشاني تويَذينةوة" ،ناوي طؤظار( ،سالَ) لةناو كةوانةدا ،بةرط (ذمارة) نثةرِة.
بؤ كتيَب :ناوي نوسةرةكان " ،ناوي كتيَبةكة" ،نيةني بآلوكةرةوة( ،سالَ) لةناو كةوانةدا ،نثةرِة.
دواى ثةسةندكردني تويَذينةوةكة ،مايف بآلكردنةوة بؤ طؤظارةكةية و خاوةني تويَذينةوةكة بؤى هةية تةنيا لةو كتيَبانةدا كة خـؤي
ضاثيان دةكات ئةجنامةكةى بآلو بكاتةوة ،بةمم بؤى نية ثيَشكةش بة نيةن تري بكات ،ضونكة طؤظارةكة ئةو مافةى هةية.
خاوةني تويَذينةوةكة لةطةلَ ثةسةندكردني تويَذينةوةكةى دةبيَ دوا كؤثي ضاككراوة بة ثيَي رِيَنمايي طؤظار ،بطةرِيَنيَتةوة بؤ طؤظار.
سةرجةم تويَذينةوةكان لة مالَثةري طوظار ( )www.juhd.uhd.edu.iqبآلو دةكريَنةوة بة سيستةم ( . ) DOI
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شروط النشر يف جملة جامعة التنمية البشرية


أن يكون البحث جديدا ،وأن حتدد فيه املسائل اجلديدة.



أن ال يكون البحث قد نشر يف أي مكان آخر ،وأن ال يكون مرسال ويف الوقت نفسه إىل جملة علمية أخرى لغرض النشر.



أن يلتزم الباحث بالشروط الفنية للمجلة فيما يتعلق بطريقة الكتابة والصور واجلداو  ...اخل.



حيق هليئة اجمللة رفض البحث يف حالة :



o

عدم التزامه بالتعليمات.

o

عدم انسجام البحث مع اسرتاتيجية اجمللة.

o

إذا تبني أن البحث ضعيف ودون املستوى املطلوب بعد التشاور مع أعضاء هيئة اجمللة ،وقبل إرساله للمقوّمني.

يرسل البحث قبل النشر إىل ( )3-2من أصحاب االختصاص (املقومني العلميني) يف جما البحث من داخل وخارج اإلقليم بغرض
التقويم ،وبعد معرفة رأي املقوّمني ،تقرر هيئة اجمللة اخلطوات الالحقة.



تنشر البحوث باللغات (الكردية والعربية واإلجنليزية) وفقاً الصيغة أو النموذج املوجود واملتاح على موقع اجمللة على شبكة
اإلنرتنت.



بالنسبة للبحوث املقدمة باللغة اإلجنليزية ( ما عدا البحوث اليت تقدم من ذوي إإلختصاص يف أقسام اللغة اإلجنليزية ) ،على
الباحث إرفاق ورقة مع حبثه يثبت فيها أنه متت مراجعة البحث لغوياً من قبل خمتص يف اللغة اإلجنليزية.



مجيع البحوث تكون خاضعة لعملية التأكد من السرقة الفكرية واالنتحا الفكري ( ،)Plagiarismلذلك فالباحث هو املسؤو
عن حمتوى ونتائج حبثه ،وهلذا الغرض على الباحث ملء االستمارة اخلاصة املوجودة يف موقع اجمللة على شبكة اإلنرتنت.



ترسل البحوث اىل اجمللة بالشكل الورقي (  ) Hard Copyوبالصيغة اإللكرتونية ( .) Soft Copy



على الباحث إرسا ( )3نسخ من البحث اىل اجمللة ،نسختان منه دون ذكر إسم وعنوان الباحث فيه ،و تذكر يف النسخة الثالثة،
املعلومات الكافية حو الباحث (اإلسم  /اللقب العلمي  /مكان العمل) ،وميكن إرسا البحث للمجلة عن طريق الربيد اإللكرتوني
( ، )journal@uhd.edu.iqبشرط أن إستيفاء الشروط املالية و إستالم الوصل اخلاص من مديرية احلسابات املتعلق بتكلفة
نشر البحث يف اجمللة.



تكلفة نشر البحوث يف اجمللة هي ( )051الف دينار  ،يتم إستالم هذا املبلغ بــ(قسط)ين ،يتم دفع مبلغ ( )011الف دينار مقدماً مع
تقديم البحث  ،وبعد قبو البحث للنشر ،يدفع الباحث مبلغ ( )51الف دينار ،ويف حالة عدم قبو البحث للنشر ،ال يدفع الباحث
القسط الثاني.



جيب األ يتجاوز عدد صفحات البحث عن ( )21صفحة ،ويف حالة جتاوز صفحات البحث هذه النسبة ،على الباحث أن يدفع ()01
اآلف دينار عراقي عن كل صفحة زائدة.



عنوان البحث يكتب حبجم ( ،)01ويكتب البحث حبجم ( )01واهلوامش حبجم ( ،)02ويكتب أسفل العنوان أمساء وعناوين الباحثني.
البحوث الكردية والعربية تكتب خبط ( )Traditionalو بعمود واحد ( )One Columnيف الصفحة الواحدة ،والبحوث
اإلجنليزية تكتب بتنسيق  IEEEو بعمودين إثنني ( )Two Columnsيف الصفحة الواحدة.



تكتب اهلوامش أسفل كل صفحة وبطريقة أوتوماتيكية وتبدأ اهلوامش يف كل صفحة بالرقم ( )0بني قوسني.



تكتب قائمة املصادر يف نهاية البحث ،على النحو التالي:



o

للبحوث :أمساء الباحثني" ،عنوان البحث" ،اسم اجمللة( ،السنة) ،رقم اجمللد (العدد) ،رقم الصفحة.

o

للكتب :أمساء املؤلفني" ،اسم الكتاب" ،دار النشر( ،السنة) ،رقم الصفحة.

بعد قبو البحث متتلك اجمللة حقوق النشر ،وحيق للباحث فقط نشر نتائج البحوث يف الكتب اليت يؤلفها هو شخصيا ،وال ميلك
حق إعطائها لشخص آخر.



على الباحث بعد قبو حبثه ،إرسا النسخة املعدلّة من حبثه للمجلة .



تنشر البحوث يف موقع اجمللة (  ) www.juhd.edu.iqبنظام ( .) DOI
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Requirements for publishing papers in the Journal of University of Human Development
 Papers should be up to date and present new trends.
 Papers should not have been published elsewhere, and should not be simultaneously sent to
any other journals for publishing.
 Papers should be in compliance with technical requirements of the journal with regard to
layout, use of pictures, figures, charts, etc.
 Editing staff members can refuse a research paper if:
o it is not in compliance with the guidelines;
o it does not meet the journal's strategies and views;
o it was apparent, after consulting experts and before sending it over to evaluation expert, that
the research is not at a standard level.
 Papers will be forwarded to (2 to 3) experts specialized in the research field inside and/or
outside Kurdistan region for evaluation. After receiving experts' responses, a decision will be
made by the editing staff of the journal for further progress.
 Research papers are published in Kurdish, Arabic, and English in compliance with the journal’s
guidelines.
 Except for papers written in English departments, all other research papers written in English
should be accompanied by a letter proving that the paper has been proofread by a
professional proofreader.
 All research papers undergo plagiarism check; therefore, the researcher is responsible for the
content and results of his/her paper. For this purpose, researchers should fill out a specific
form which is available on the journal’s website.
 A soft copy as well as a hard copy of the research paper should be submitted to the journal.
 The researcher should submit three copies, two of them should not have the name of the
researcher(s) and their contact details on them, but the third copy should have the name of
the researcher(s) and their contact details on it. The paper can be sent via email at
(journal@uhd.edu.iq), provided that the researcher has paid the publication fee.
 The publication fee is 150,000 IQD, which can be paid in two instalments. First, an amount of
100,000 IQD will be paid with the submission of the paper. Later, if the paper was accepted,
another amount of 50,000 IQD will be paid. However, if the paper was rejected, the second
instalment would not be paid.
 A research paper should not normally exceed 20 pages. In case it is longer, 10,000 IQD will be
charged for each page exceeding this limit.
 The research title should be written in font size (16), the content in (14), and footnotes in (12).
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املًــدص
٠ املباؾط١ٝ يف دصب االغتجُاضات األدٓب١ٝ ايتٓاؾػ٠ بايكسض١ً شات ايص١ُٗع املٝاضٛ َٔ امل١ٜ االغتجُاض١٦ٝتعس ايب
ٙط ٖصٜٛإ تطٚ ، ١ًٝاضز احملٛ امل٠ يف ظٌ ْسض١َٝاـسٚ ١ٝ اإلْتاد١ٌٜ االغتجُاضات يف ايكطاعات االقتصازُٜٛ يتٞنُصسض أغاغ
ٌ يف ظًٞ اإلْتاز احمل٠ازٜظٚ ٔاطًُٛ ي١ؿٝ املع٣ٛضؾع َػتٚ  ايؿكط يف اجملتُع١ص ْػبًٝتكٚ ١ػاِٖ باَتصاص ايبطايٜ ايكطاعات
.١َ املػتسا١ُٝٓ َٔ َؤؾطات ايت٤ متجٌ دعٖٙصٚ ،  اإلْتاز٠ع قاعسٛٓ ت١اغٝغ
٢ًضزغتإ يًتعطف عِٛ نًٝ يف اق١َ املػتسا١ٌُٝٓ َؤؾطات ايتًٝؼٚ ١ٜ االغتجُاض١٦ٝ ايب٢ًٗسف اي بشح اىل ايتعطف عٜٚ
ِ عسزا َٔ املكذلساتٜٗا ثِ تكسٝصٌ ايٛ مت ايتٟ َٔ االغتٓتادات ايص١ًُاختتِ ايبشح ظٚ ، ادٗٗاٛات اييت تٜايتشسٚ اقعٗاٚ
.ًِٝ يف االق١َ املػتسا١ُٝٓط يًتٝ َٓٗا يف ايتدط٠يالغتؿاز
Abstract:
The investment environment is one of the most important issues related to competitiveness in
attracting foreign direct investment as a main source of financing investments in the productive and
service sectors in light of the scarcity of domestic resources. The development of these sectors
contributes to job creation, reducing poverty in the society and raising the standard of living of
citizens. The policy of diversification of the production base remained a part of sustainable
development indicators.
The research aims to identify the investment environment and analyze the indicators of
sustainable development in the Kurdistan Region to learn about its reality and the challenges. The
research concluded with a number of conclusions reached and then presented a number of suggestions
to benefit from planning for sustainable development in the Kurdistan region.
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املكسَ:١
يكس ؾٗس اقً ِٝنٛزغتإ ايعطام يف ايٓصـ ايجاْ َٔ ٞايعكس املاضٚ ٞبسا ١ٜايعكس اؿاي ، ٞسطن ١تَُٓ ١ٜٛتصاعس٠
يهٓٗا تٛاد٘ ؼسٜات مج ، ١اش ٜعاْ ٞاقتصاز االقً ِٝسايٝا َٔ اظَات خاْك ، ١اضاؾ ١اىل َا ٜعاْ َٔ ٘ٝاختالالت ٖٝهً ١ٝغٛاَ ٤ا
ٜتعًل بايكطاعات االقتصاز ١ٜاؿك ٝك ١ٝأ ٚاملايٚ ، ١ٝضمبا ٜعٛز ايػبب يف شيو اىل غٝاب ايػٝاغ ١االقتصاز ١ٜايصشٝش ١بؿهٌ
خاص يف ايػٓٛات ايجالث ١االخرل. ٠يصا ْط ٣ضطٚض ٠اْتؿاٍ ايٛضع االقتصاز ٟيف االقً ِٝبؿهٌ خاص ؾُٝا ٜتعًل يف فاٍ تكسِٜ
اـسَات االغاغ ١ٝيًُٛاطٓني غٛا ٤عٔ ططٜل االغتجُاض احملً ٞأ ٚاالغتجُاض االدٓيب ٚ ،إ شيو ٜعتُس عً ٢تٗ ١٦ٝايب١٦ٝ
االغتجُاض ١ٜاملال ١ُ٥اييت تؿذع املػتجُط ٜٔيًسخ ٍٛاىل ايػاس ١االغتجُاض ١ٜيف االقً ، ِٝاالَط غٝػاِٖ يف تطٜٛط ايكطاعات
االقتصاز ١ٜاييت تًعب زٚضا ؾاعال يف اَتصاص ايبطايٚ ١تكًٝص ْػب ١ايؿكط يف اجملتُع ٚضؾع َػت ٣ٛاملعٝؿ ١يًُٛاطٔ ٚظٜاز٠
اإلْتاز احملً ٞيف ظٌ غٝاغ ١تٓٛع قاعس ٠اإلْتاز ٖٚ ،ص ٙمتجٌ دعَ َٔ ٤ؤؾطات ايتُٓ ١ٝاملػتساَ. ١
 -1أُٖ ١ٝايبشح ٜ :عاجل ايبشح اسس املٛاضٝع املُٗ ١خاص ١اشا عًُٓا إ اقتصاز االقًٜ ِٝعاْ ٞاي َٔ ّٛٝاختالالت
ٖٝهً ١ٝسكٝك ١ٝغٛا ٤تتعًل بكطاعات٘ اؿكٝك ١ٝا ٚاملاي ، ١ٝاالَط ايصٜ ٟػتسع ٞتٗ ١٦ٝب ١٦ٝاغتجُاض ١ٜداشب ١تػاِٖ يف َعاؾٖ ١صٙ
االختالالت ٚ ،تأت ٞأُٖ ١ٝايبشح اٜطا َٔ نٜ ْ٘ٛعاجل َٛضٛع ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١اييت اصبشت ٖادؼ مجٝع ايسٚ ، ٍٚشيو َٔ
ادٌ احملاؾع ١عً ٢بكاٗ٥ا سٝح اؽصت عس ٠ادطا٤ات ٚغٝاغات َٔ ؾأْٗا ايتُٗٝس يتشكٝل ايتُٓ ١ٝاملػتساَ. ١
َ -2ؿهً ١ايبشح :
تتُجٌ َؿهً ١ايبشح يف اْ٘ بايطغِ َٔ اؾٗٛز ايٛاضشٚ ١اؿجٝج َٔ ١قبٌ سه ١َٛاالقً ِٝيتٗ ١٦ٝب ١٦ٝاغتجُاضَ ١ٜال١ُ٥
تػاِٖ يف ؼكٝل تَُٓ ١ٝػتساَ ١اال اْٗا الظايت تعاَْ َٔ ٞعٛقات ٚؼسٜات تٛاس٘ َػرل ٠ايتُٓ ١ٝيف االقً. ِٝ
 -3ؾطض ١ٝايبشح ٜٓ :طًل ايبشح َٔ ؾطضَ ١ٝؿازٖا إ ايب ١٦ٝاالغتجُاض ١ٜيف اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام الظايت غرل
داشبٚ ١غرل َؿذع ١يالغتجُاضات االدٓبٚ ١ٝاحملًٚ ، ١ٝبايتاي ٞؾاْٗا مل تػاِٖ يف ؼكٝل اٖساف ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١بايؿهٌ املطًٛب
ٚؾل املؤؾطات املعتُس ٠يف ٖصا اجملاٍ .
ٖ -4سف ايبشح ٜٗ :سف ايبشح َٔ خالٍ مجع ٚؼً ٌٝاِٖ ايبٝاْات َٚكاضْتٗا اىل ايتعطف عً ٢طبٝع ١ايب١٦ٝ
االغتجُاضٚ ، ١ٜزضاغٚ ١اقع ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١عٔ ططٜل ؼسٜس ٚقٝاؽ اِٖ املؤؾطات االقتصازٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيًتعطف عً ٢أِٖ
ْكاط ايطعـ ٚاـًٌ ٚتكسَ ِٜكذلسات تػاِٖ يف ؼػني ايب ١٦ٝاالغتجُاضٚ ١ٜضؾع َػت ٣ٛايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١يف اقً ِٝنٛضزغتإ -
ايعطام .
ٖٝ -5هٌ ايبشح  :بػ ١ٝايتشكل َٔ ؾطض ١ٝايبشح ٚايتٛصٌ اىل اشلسف َٓ٘  ،ؾكس مت تكػ ُ٘ٝاىل ثالثَ ١باسح  :تٓاٍٚ
املبشح اال ٍٚاالطاض املؿاٖ ُٞٝيًب ١٦ٝاالغتجُاضٚ ١ٜايتُٓ ١ٝاملػتساَ ، ١يف سني نطؽ املبشح ايجاْ ٞيًتعطف عًٚ ٢اقع االغتجُاض
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يف اقً ِٝنٛضزغتإ  ،اَا املبشح ايجايح ؾكس خصص الغتعطاض َؤؾطات ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١يف االقًٚ . ِٝاخرلا مت ايتٛصٌ اىل
مجً َٔ ١االغتٓتادات ٚايتٛصٝات اييت ؽص ايبشح .

املبشح االٍٚ
االطاض املؿاٖ ُٞٝيًب ١٦ٝاالغتجُاضٚ ١ٜايتُٓ ١ٝاملػتساَ١
أٚال َ :ؿٗ ّٛايب ١٦ٝاالغتجُاض١ٜ
ٜؿرل َؿٗ ّٛب ١٦ٝاالغتجُاض اىل فُٛع ١ايعٛاٌَ اـاص ١مبٛقع قسز ٚاييت ؼسز ؾهٌ ايؿطص ٚاؿٛاؾع اييت متهٔ
ايؿطنات َٔ االغتجُاض عً ٢مَٓ ٛتر ٚخًل ؾطص ايعٌُ ٚتٛغٝع ْطام اعُاشلا ٚ .تعتدل ب ١٦ٝاالغتجُاض َٔ املؿاٖ ِٝاملطنب ١الْ٘
ٜتعًل ظٛاْب َتعسز ، ٠بعطٗا َتعًل مبس ٣تٛؾط َٓؿآت ايب ١٦ٝاالغاغٚ ، ١ٝايبعض االخط بايٓعِ ايكاْ ١ْٝٛا ٚاالٚضاع ايػٝاغ،١ٝ
ٚايجايح باملؤغػات ٚايطابع بايػٝاغات ،ؾٗصا املؿٗ ّٛاملطنب َٖ ٛؿٗ ّٛزٜٓاَٝه ٞزا ِ٥ايتطٛض ملالسك ١ايتػرلات ايػٝاغ١ٝ
ٚايتهٓٛيٛدٚ ١ٝايتٓعٚ . ١ُٝٝبؿ هٌ عاّ ميهٔ ازضاز َؿٗ" ّٛايب ١٦ٝاالغتجُاض ١ٜاملال " ١ُ٥ؼت عٓٛاْني نبرل ، ٜٔاسسُٖا َتعًل
مبس ٣اَهاْ ١ٝاؽاش ايكطاض االغتجُاضٜٚ ٟطتبط بهٌ َا ٜتعًل بؿهط ٠عسّ ايٝكني ٚ ،ايجاْٜ ٞتعًل بهٌ َا ميهٔ إٔ ٜؤثط عً ٢ايتهًؿ١
ٚايعا٥س ٜٚطتبط بؿهط ٠املداطط  (.بٔ سػني ) 55 ، 2009،
ٚتعطف ب ١٦ٝاالغتجُاض أٜطا بأْٗا عباض ٠عٔ ايكٛاْني ٚايػٝاغات ٚاملؤغػات االقتصاز ١ٜيف ا ٟبًس ٚاييت تػتٗسف
اغتكطاب املػتجُط ٜٔاىل شيو ايبًس  (.تٜٛر  ٚايعاًَ)128 ، 2012،ٞ
ٚنصيو تعطف باْٗا فُٛع ١ايكٛاْني ٚايػٝاغات ٚاملؤغػات االقتصازٚ ١ٜايػٝاغ ١ٝاييت تؤثط يف ثك ١املػتجُط ٚتكٓع٘
بتٛد ٘ٝاغتجُاضات٘ اىل بًس ز ٕٚآخط (.محع ٚ )27 ،2012،٠عطؾتٗااملؤغػ ١ايعطب ١ٝيطُإ االغتجُاض بأْٗا( ايب ١٦ٝاييت تتُٝع
بعسّ ٚدٛز عذع يف املٛاظْ ١ايعاَٜ ١كابً٘ عذع َكب ٍٛيف َٝعإ املسؾٛعات َٚعسالت بػٝط ١يًتطدِ ٚغعط ايصطف غرل َػاىل
ب٘ٚ ،ب ١٦ٝغٝاغَٚ ١ٝؤغػَ ١ٝػتكطٚ ٠ؾؿاؾ ١ميهٔ ايتٓبؤ بٗا الغطاض ايتدطٝط ايتذاضٚ ٟاملايٚ ٞاالغتجُاض ( ) ٟمحع،2012، ٠
)27
ا ٚاْٗا عباض ٠عٔ فٌُ االٚضاع امله ١ْٛيًُشٝط ايص ٟتتِ ؾ ٘ٝايعًُ١ٝاالغتجُاضٚ ، ١ٜتأثرل تًو االٚضاع غًبا ا ٚاهابا
عً ٢ؾطص لاح املؿطٚعات االغتجُاضٚ ، ١ٜبايتاي ٞعً ٢سطنات ٚاػاٖات االغتجُاضات ٚ ،تتُجٌ ٖص ٙاالٚضاع يف ايعطٚف
ايػٝاغٚ ١ٝاالقتصازٚ ١ٜاالدتُاعٚ١ٝاالَٓٚ ١ٝايكاْٚ ١ْٝٛايتٓعُٝات االزاض ،١ٜؾايٛضع ايعاّ ٚايػٝاغ ٞيًسٚيَٚ ١ا ٜتػِ ب٘ َٔ
اغتكطاضٚ ،تٓعُٝاتٗا االزاضَٚ ، ١ٜا تتُٝع ب٘ َٔ ؾاعًٚ ١ٝنؿاْٚ ٠٤عاَٗاايكاَْٚ ْٞٛسٚ ٣ضٛس٘ ٚاتػاق٘ ٚثبات٘ (.ظً،2005 ١ٜٛ
 ) 25سٝح ٜطبط ٖصا ايتعطٜـ َٓار االغتجُاض مبذٌُ ايعطٚف ايػٝاغٚ ١ٝاالقتصازٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايكاْ١ْٝٛاييت تؤثط يف
تٛدٗات ضأؽ املاٍ .
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ثاْٝاَ :كَٛات أٚعٓاصطايب ١٦ٝاالغتجُاض: ١ٜ
 : 1ايب ١٦ٝايػٝاغ: ١ٝ
سٝح ٜعتدل ايعٛاٌَ ايػٝاغ َٔ ١ٝانجط ايعٛاٌَ اييت تؤثط عً ٢ايكطاضات االغتجُاض ، ١ٜؾاملػتجُط زاُ٥ا ٜٓعط بعني
االعتباض يًُداطط غرل االقتصاز ١ٜاييت قس ٜتعطض شلا َجٌ ايتأَٚ ِٝاملصازضٚ ٠ايتسخٌ يف ؾؤ ، ْ٘ٚؾاؿٛاؾع ٚاملػطٜات االخط٣
َُٗا تهٔ عاي ١ٝالت هؿ ٞيهػب ثك ١املػتجُط يف بًس ٜعاْ َٔ ٞعسّ االَإ ٚ ،عً ٘ٝنًُا نإ ايٓعاّ ايػٝاغ ٞزمبكطاطٝا ٖٓٚاى
ؾؿاؾ ١ٝعاي ١ٝيًُعًَٛات ؾٗ ٛيصاحل ايب ١٦ٝاالغتجُاضٚ ١ٜايعهؼ يف ساي ١ايػًط ١ٜٛته ٕٛايب ١٦ٝطاضز ٠يالغتجُاض  (.محع،٠
) 28-27،2012
يصيو تؤثط ايب ١٦ٝايػٝاغ ١ٝيًس ٍٚاملطٝؿ ١يف تؿه ٌٝاملٓار االغتجُاض ٟبٗا  ،سٝح ٜؤز ٟضعـ االغتكطاض ايػٝاغٞ
اىل تعاٜس َعسالت ٖطٚب ضؤٚؽ االَٛاٍ احملً...... ١ٝاخلٚ .تتأثط ايب ١٦ٝايػٝاغ ١ٝيًسٚي ١بعس ٠عٛاٌَ َٔ اُٖٗا َا (: ًٜٞ
عاطـ)10 ، 2013،
 ايٓعاّ ايػٝاغَٚ ٞس ٣االيتعاّ بتطبٝل ايسميكطاط. ١ٝ تٛادس َٓعُات اجملتُع املسَْٚ ٞس ٣متتعٗا بايسميكطاط. ١ٝ تطٛض ٚع ٞاالسعاب ايػٝاغٚ ١ٝزضد ١اؿط ١ٜاييت تتُتع بٗا . ايتسا ٍٚايػًُ ٞيًػًطٚ ١زضد ١االغتكطاض ايػٝاغٚ ٞؾذل ٠بكا ٤اؿانِ يف ايػًط. ١ :2ايب ١٦ٝاالقتصاز: ١ٜ
ؾهًُا نإ ايٓعاّ االقتصاز ٟانجط سطٜٚ ١ٜعٌُ عً ٢تكً ٌٝاؿٛادع ٚايكٛٝز اَاّ سطن ١املاٍ ٚايتذاضٜٚ ٠عٌُ بآي١ٝ
ايػٛم نإ داشبا يالغتجُاض ٚايعهؼ صشٝح ٚ.نًُا ناْت ايػٝاغات االقتصازٚ ١ٜاضشَٚ ١طْٚ ١غرل َتطاضب ١يف االٖساف ،
ٚتعٌُ بايهؿاٚ ٠٤ايؿعايٚ ١ٝتتٓاغل َع ايتػرلات ٚايتشٛالت عًَ ٢ػت ٣ٛاالقتصاز ايكٚ َٞٛعًَ ٢ػت ٣ٛايتش ٍٛايعامل ، ٞناْت
داشب ١يالغتجُاضٚايعهؼ صشٝح  (.محع )28، 2012 ، ٠سٝح ٜتؿاعٌ ٖصا ايعٓصط َع ايعٓاصط االخطٜٚ ٣تُدض عٓٗا ايب١٦ٝ
االغتجُاض ١ٜيف ايس ٍٚاملطٝؿٜٚ . ١تؿهٌ املٓار االقتصاز َٔ ٟايعٓاصط ايتاي( : ١ٝعاطـ)10 ، 2013،
تٛؾطاملٛاضز ايطبٝع. ١ٝصالس ١ٝايبٓ ١ٝايتشت. ١ٝ اتػاع ايػٛم ايساخً ١ٝيًسٚيَ ١كذلْ ١بايك ٠ٛايؿطا ١ٝ٥اييت تتٛقـ عً ٢ايٓاتر احملًٚ ٞعسز ايػهإ ٚعساي ١تٛظٜعايجط ٠ٚبني اؾطاز اجملتُع .
نؿا ٠٤ايػٝاغات االقتصاز ( ١ٜاملايٚ ١ٝايٓكسٚ ١ٜايتذاضَٚ ) ١ٜسَ ٣طْٚتٗا ٚاغتػالشلا.13

البیئة االستثوبریة والتنویة الوستداهة في إقلین كوردستبى -الﻌراق

أ.د.أسﻌد حودي هحود هبهر  /أ.م .د .هحسي ابراهین أحود

زضد ١اؿُا ١ٜاييت تكسَٗا ايسٚي ١ملٓتذاتٗا احملً. ١ٝتٛؾط ايعُاي ١املاٖطَٚ ٠ػت ٣ٛاالدٛض ايػا٥س ٠يف ايسٚي. ١قسض ٠املؤغػات االْتاد ١ٝاحملًٚ ١ٝزضد ١املٓاؾػ ١بٗٓٝا .تطٛض غٛم املاٍ عً ٢ايصعٝس ايتؿطٜعٚ ٞايتٓع. ُٞٝ :3ايب ١٦ٝايكاْٚ ١ْٝٛايتٓع: ١ُٝٝ
ٜكصس مبؿٗ ّٛايب ١٦ٝايكاْ ١ْٝٛغٔ ايكٛاْني احملؿع ٠يالغتجُاض بؿهٌ عاّ ٚاالغتجُاض االدٓيب خصٛصا  َٔٚضُٔ تًو
ايكٛاْني قاْ ٕٛاالغتجُاض ؾطالعٔ فُٛع ١ايكٛاْني ٚايتؿطٜعات املهًُ( ١قاْ ٕٛايططا٥ب ٚقاْ ٕٛايهُاضى...اخل ) ،عٝح تتُتع
تًو ايكٛاْني باالغتكطاض ٚعسّ ايتطاضب ؾُٝا بٗٓٝا ست ٢ػصب االغتجُاض (محع ، )28، 2012، ٠ؾطال عٔ ضطٚضٚ ٠دٛز
ايكطا ٤ايعازٍ ْٚعاّ ايتشه ِٝايصٜ ٟتهؿٌ عػِ املٓاظعات ٚايصٜ ٟعتدل َٔ ايعٓاصط اشلاَ ١يف تٗ ١٦ٝايب ١٦ٝاالغتجُاض ، ١ٜنُا إ
يًُؤغػات ايكا ١ُ٥عً ٢تٓؿٝص ايكٛاْني زٚض نبرل يف دصب االغتجُاض االدٓيب املباؾط َٔ خالٍ ايتػٗٝالت ٚتٝػرل االدطا٤ات اٚ
ططز َٔ ٙخالٍ ايتعكٝسات ٚايبرلٚقطاطٚ١ٝط ٍٛاالدطا٤ات ( .عاطـ)9، 2013،
 : 4ايب ١٦ٝاالدتُاعٚ ١ٝايجكاؾ: ١ٝ
ٜعتدل ٖصا ايعاٌَ َٔ عٛاٌَ ايب ١٦ٝاالغتجُاض ١ٜيف نٌ َا ٜؤثط عً ٢ق ٠ٛايعٌُ غٛا َٔ ٤سٝح ايهِ ا ٚايهؿأَٚ ٠٤
ثِ ؾاْ٘ ٜته َٔ ٕٛايٓكاط االت( : ١ٝعاطـ)9 ، 2013،
زٚض ايٓكابات ايعُايَٚ ١ٝس ٣ؾعايٝتٗا .ايػٝاغ ١ايتعًَٚ ١ُٝٝسَ ٣ال ١ُ٥كطداتٗا َع استٝادات غٛم ايعٌُ .َعسٍ من ٛايػهإ ْٚػب ١ايك ٠ٛايعاًَ ١اىل امجاي ٞعسز ايػهإ .ايذلنٝب االدتُاعَٚ ٞا وت َٔ ٜ٘ٛتٛاؾل ا ٚتٓاؾط .ايٛع ٞايصشٚ ٞايب. ٞ٦َٝ-س ٣تؿاعٌ ايطأ ٟايعاّ ٚتطسٝب٘ باغتطاؾ ١االغتجُاضات االدٓب. ١ٝ
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ثايجا :املؤؾطات ايسٚي ١ٝيتكسٜط ب ١٦ٝاالغتجُاض
اعتُست عسز َٔ املؤغػات ٚاملٓعُات عً ٢تعٜٚس املػتجُطٚ ٜٔصاْع ٞايكطاض مبعًَٛات ضقُ ١ٝتػاعسِٖ يف اؽاش
ايكطاض َٔ ،خالٍ تٗ ١٦ٝعسز َٔ املؤؾطات اييت ميهٔ إ تػاعسِٖ يف َعطؾٚ ١ضع نٌ زٚي ١عً ٢اْؿطاز ٚ .اثبتت ايسضاغات
االسصا ١ٝ٥بإ ٖٓاى صً ١ق ١ٜٛبني تطتٝب ايسٚي ١ا ٚزضدت٘ يف ٖص ٙاملؤؾطات ٚبني َكساض َا هتصب٘ َٔ االغتجُاض االدٓيب َٔٚ .
بني ٖص ٙاملؤؾطات َا : ًٜٞ
َ -1ؤؾط اؿط ١ٜاالقتصازٜ : ١ٜصسض ٖصا املؤؾط َٔ َعٗس "ٖرلتاز" بايتعاَ ٕٚع صشٝؿٚ " ١اٍ غذلٜت دٛضْاٍ" َٓص
عاّ ٜٚ ، 1995ػتدسّ يكٝاؽ زضد ١ايتطٝٝل اييت متاضغٗا اؿه ١َٛعً ٢اؿط ١ٜاالقتصازٚ ١ٜشيو َٔ خالٍ تسخٌ اؿه ١َٛيف
االقتصاز ٚتأثرل شيو عً ٢اؿط١ٜاالقتصاز ١ٜالؾطاز اجملتُع ٜٚ .ػتٓس املؤؾط عً 10 ٢عٛاٌَ تؿٌُ ( ايػٝاغ ١ايتذاضٚ ١ٜغاص١
َعسٍ ايتعطٜؿ ١اؾُطنٚٚ ١ٝدٛز اؿٛادع غرل ايهُطنٚٚ، ١ٝضع االزاض ٠املاي ١ٝملٛاظْ ١ايسٚيٚ ١غاص ١اشلٝهٌ ايططٜيب يالؾطاز
ٚايؿطنات ٚ ،سذِ َػاُٖ ١ايكطاع ايعاّ يف االقتصاز ٚ ،ايػٝاغ ١ايٓكسٚ ١ٜغاصَ ١ؤؾط ايتطدِ ٚ ،تسؾل االغتجُاضات
اـاصٚ ١االغتجُاض االدٓيب املباؾطٚٚ،ضع ايكطاع املصطيف ٚايتَُٚ، ٌٜٛػت ٣ٛاالدٛض ٚاالغعاضٚ،سكٛم املًه ١ٝايؿهط١ٜ
ٚايتؿطٜعات ٚاالدطا٤ات االزاضٚ ١ٜايبرلٚقطاطٚ، ١ٝاْؿط ١ايػٛم ايػٛزاٚ .)٤متٓح ٖص ٙاملهْٛات اٚظاْا َتػاٚ ١ٜٚوتػب
املؤؾط بأخص َتٛغط ٖص ٙاملؤؾطات ايؿطع. ١ٝ
ٚشلصا املؤؾط زٚضٚ ٙاْعهاغ٘ يف ايصٛض ٠اييت تهْٗٛا ضداٍ االعُاٍ ٚاملػتجُط ٜٔعٔ ب ١٦ٝاالغتجُاض يف ايبًس يهٜ ْ٘ٛأخص
َؤَؤؾط غٗٛي ١ازا ٤االعُاٍ باالعتباض ايتطٛضات املتعًك ١باملعٛقات االزاضٚ ١ٜايبرلٚقطاطٚٚ١ٝدٛز عٛا٥ل ايتذاضَٚ٠س ٣غٝاز٠
ايكاْٚ ٕٛقٛاْني ايعُايٚ ١غرلٖا  (.ظ) 144-143، 2005 ،ٜٔ
َ - 2ؤؾط ايؿؿاؾ: ١ٝ
تصسض َٓعُ ١ايؿؿاؾ ١ٝايسٚي ١ٝغٜٓٛا َؤؾط ايؿؿاؾ ١ٝا ٚايٓعط ٠يًؿػاز َٓص عاّ1995يتعهؼ زضد ١ايتشػٔ يف
مماضغات االزاض ٠اؿهٚ ١َٝٛايؿطنات يػطض تععٜع ايؿؿاؾٚ ١ٝدٗٛز قاضب ١ايؿػاز .واٖ ٍٚصا املؤؾط عدل فُٛعَٔ ١
املػٛسات َٚصازض َعًَٛات َعتُس ٠ؼسٜس َس ٣تؿؿ ٞايؿػاز يف ايسٚيٚ ١زضد ١تاثرل ٙيف ب ١٦ٝاالغتجُاض نأسس املعٛقات
زاخًٗاٜ ،ػتٓس املؤؾط اىل َ 14ػشا َٝساْٝا تك ّٛب٘ َ 7ؤغػات زٚيَ ١ٝػتكً ١تطصس آضا ٤املػتجُط ٜٔاحملًٝني ٚاالداْب
ٚاملتعاًَني َع االزاضات اؿه ١َٝٛاملعٓٚ ١ٝاـدلاٚ ٤احملًًني س ٍٛاالدطا٤ات املتبعٚ ١زضد ١املعاْات اييت تعذلضِٗ يف تٓؿٝص
َؿاضٜعِٗ ٚ ،متعز آضا ِٖ٤سْ ٍٛعطتِٗ يف َس ٣تؿؿ ٞايؿػازٚايطؾٚ. ٠ٛتذلاٚح ق ١ُٝاملؤؾط بني ايصؿط ايصٜ ٟع ي زضد ١ؾػاز
عاي 10 ٚ ١ٝايصٜ ٟع ي زضد ١ؾؿاؾ ١ٝعاي (. ١ٝايؿطٜـ ٚملٝا) 87-86 ، 2003 ،٤
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َ -3ؤؾط غٗٛي ١ازا ٤االعُاٍ :
ٜصسض ٖصا املؤؾط غٜٓٛا َٔ ايبٓو ايسٚيَٚ ٞؤغػ ١ايتُ ٌٜٛايسٚيَٓ ١ٝص عاّ ٚ 2004شيو يكٝاؽ َس ٣تأثرل ايكٛاْني
ٚاالدطا٤ات اؿه ١َٝٛعً ٢االٚضاع االقتصازٜ .١ٜته ٕٛاملؤؾط َٔ َتٛغط عؿطَ ٠ؤؾطات ؾطع ١ٝته ٕٛمبذًُٗا قاعس ٠بٝاْات
ازا ٤االعُاٍ ٚتؿٌُ تًو املؤؾطات :بس ٤املؿط ٚع  ،ايتعاٌَ َع ايذلاخٝص ،تٛظٝـ ايعاًَني ،تػذ ٌٝاملًه، ١ٝاؿص ٍٛعً٢
ايكطٚض ،محا ١ٜاملػتجُط، ٜٔزؾع ايططا٥ب ،ايتذاض ٠عدل ٠اؿسٚز،تٓؿٝص ايعكٛز،اغالم أ ٚتصؿ ١ٝاملؿطٚع  (.ايؿطٜـ
ٚملٝا. ) 87، 2013،٤
 -4املؤؾط ايجالث ٞاملطنب يكٝاؽ ثط ٠ٚاالَِ يالقتصازات ايٓاٖط: ١
ٜصسض عٔ َؤغػ١ايؿؤ ٕٚاملاي ١ٝاييت اغػتٗا فُٛع ١صشٝؿ ١ايعامل االَطٜهٚٚ" ١ٝيس بٝٝدل"َٓص عاّ ٚ 1996بؿهٌ
ْصـ غٜٓٚ ٟٛػط ٞاملؤؾط 41زٚي َٔ ١االقتصازات ايٓاٖطَٗٓ ١ا اضبع ١ز ٍٚعطب . ١ٝسٝح ٜػتٓس املؤؾط املطنب اىل ثالث١
َؤؾطات ؾطع ١ٝتتطُٔ َ 63هْٛا ( :ٖٞٚبٛخاض).44، 2012 ، ٟ
أَ-ؤؾط ايب ١٦ٝاالقتصازٜٚ : ١ٜطِ ٖصا املؤؾط  21عٓصطا تػط ٞاملؤؾطات االقتصاز١ٜايطٝ٥ػَٚ ١ؤؾطات االْسَاز يف
االقتصازايعاملَٚ ٞؤؾطات ب ١٦ٝازا ٤االعُاٍ .
بَ -ؤؾط ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيًُعًَٛات ٜٚ :طِ ٖصا املؤؾط  21عٓصطا تػطَ ٞؤؾطات ايتعًٚ ِٝايبٓ ١ٝايتشت١ٝ
يًُعًَٛاتَٚ ١ٝؤؾطات اْتؿاض املعًَٛات. ١ٝ
زَ -ؤؾطات ايب ١٦ٝاالدتُاعٜٚ: ١ٝطِ ٖصا املؤؾط  21عٓصطا تػطَ ٞؤؾطات ايتُٓٚ ١ٝاالغتكطاض االدتُاع، ٞ
َؤؾطات ايصشٚ ١محا ١ٜايبٚ ١٦ٝايطبٝعٚ . ١متٓح ٖص ٙاملهْٛات اٚظاْا َتػاٜٚ ، ١ٜٚسٍ اضتؿاع٘ ايطصٝس املػذٌ عًَ ٢طنع َتكسّ
يف املؤؾط ٖٚصا ٜع ي ٚضعا اؾطٌ َٔ سٝح َؤؾطات ثط ٠ٚز ٍٚاالقتصازات ايٓاٖط. ١
ٜٚذلاٚح نٌ َؤؾط ؾطع ٞبني " " 100 – 0سٝح ايطصٝس االمجاي ٞيًُؤؾط املطنب ْٖ300 ٛكطٜٚ ، ١سٍ ضصٝس
(صؿط)عً ٢اغ ٤ٛازاٚ٤ضصٝس  100عً ٢اؾطٌ ازا. ٤
َ -5ؤؾط ايتُٓ ١ٝايبؿطٜ : ١ٜصسض ٖصا املؤؾط عٔ بطْاَر االَِ املتشس ٠االمنا ٞ٥بصؿ ١زٚض ١ٜغٜٓٛا َٓص عاّ 1990
ٜٚتِ استػاب ٖصا املؤؾط عً ٢اغاؽ َتٛغط ثالٍ َهْٛات  (: ٖٞٚبٔ سػني ) 71 ، 2009،
 ط ٍٛايعُط ٜٚكاؽ مبتٛغط ايعُط املتٛقع عٓس ايٛالزٜٚ ٠ذلاٚح بني  85 ٚ 25غٓ. ١ املعطؾٚ ١تكاؽ مبعسٍ ق ٛاالَ ١ٝبني ايبايػني ْٚػب االيتشام يف املطاسٌ ايتعً ١ُٝٝاملدتًؿٜٚ ١ذلاٚح بني % 0.%100ٚ
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 َػت ٣ٛاملعٝؿٜٚ ١كاؽ مبعسٍ ْصٝب ايؿطز َٔ ايٓاتر احملً ٞاالمجاي ٞاؿكٝكٜٚ ٞذلاٚح َا بني 100زٚالض ٚ 40000زٚالض .
ٜٚتِ تطتٝب ايس ٍٚيف ثالخ فُٛعات سػب ق ١ُٝاملؤؾط َ :ؤؾط تُٓ ١ٝبؿط ١ٜعاٍ  %80أ ٚأنجط َ ،ؤؾط تُٓ١ٝ
بؿطَ ١ٜتٛغط َٔ  %50اىل َ ، %79ؤؾط تُٓ ١ٝبؿطَٓ ١ٜدؿض أقٌ َٔ . %50
ضابعا َ :ؿٗ ّٛايتُٓ ١ٝاملػتساَ١
يكس اغتدسّ االؼاز ايسٚي ٞيًشؿاظ عً ٢ايب ١٦ٝعباض ٠ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١أَ ٍٚط ٠عاّ  1980يف االغذلاتٝذ ١ٝايعامل١ٝ
يًبكاٚ ، ٤قس ؾهًت االَِ املتشس ٠يف عاّ  1983ؾٓ ١عًُ ١ٝيًبٚ ١٦ٝايتُٓ )WCED( ١ٝبط٥اغ ١ضٜػٚ ١ظضا ٤ايٓطٜٚر
(دطٖٚاضمل بطْٚتالْس ) يسضاغَ ١ؿهالت ايبٚ ١٦ٝايتُٓ ١ٝاؿاز ٠ؾٛم نٛنب االضض ٚ ،يف عاّ  1987ظٗط تكطٜط بطْٚتالْس
بعٓٛإ َػتكبًٓا املؿذلى ٚ ،ؾ ٘ٝعسَ ٠بازئ يًتُٓ ١ٝاملػتساََٗٓ ١ا ( باْٛضٚ ٟاخط: ) 11 ،1995، ٕٚ
املٛاضز املتاس ١يٝػت ًَها يًذ ٌٝاؿاي ٞؾكط ٚيهٔ ًَها يالدٝاٍ املػتكبً ١ٝاٜطا . االٖتُاّ بايبٚ ١٦ٝاملٛاضز ايطبٝعٚ ١ٝاؿؿاظ عًٗٝا . ايٛعٚ ٞاملؿاضن ١ايؿعب ١ٝيف ناؾَ ١طاسٌ ايتُٓ. ١ٝٚبعس شيو عكست االَِ املتشس ٠عسَ ٠ؤمتطات تتعًل بايتُٓ ١ٝاملػتساَ ، ١ؾؿ ٞعاّ  1992اْعكس املؤمتط ايجاْ ٞيالَِ
املتشس ٠يف ضٜٛز ٟداْرل ( ٚايدلاظ ) ٌٜؼت اغِ َؤمتط االَِ املتشس ٠س ٍٛايبٚ ١٦ٝايتُٓٚ ، ١ٝاْعكس املؤمتط ايجايح يالَِ املتشس ٠يف
دٖٛا يٓػبٛضؽ ( دٓٛب اؾطٜكٝا ) يف غبتُدل  2002ؼت اغِ َؤمتط االَِ املتشس ٠س ٍٛايتُٓ ١ٝاملػتساَٚ ، ١نصيو اْعكس
َؤمتط االَِ املتشس ٠يًتُٓ ١ٝاملػتساَ ١ض ٜٛيف سعٜطإ ٚ ، 2012بصيو ظٗطت عس ٠تعاضٜـ يًتُٓ ١ٝاملػتساَ. ١ؾكس مت تعطٜؿٗا َٔ
قبٌ ايًذٓ ١ايعامل ١ٝيًبٚ ١٦ٝايتُٓ ١ٝباْٗا ايتُٓ ١ٝاييت تًيب سادات اؿاضط َٔ ز ٕٚاملػاؽ بكسض ٠االدٝاٍ املكبً ١عً ٢تًب ١ٝساداتِٗ
( ايبسٜع . ) 316 ، 2001 ،
نُا عطؾٗا االقتصاز ٟضٚبطت غٛي )Robert solow( ٛباْٗا عسّ االضطاض بايطاق ١االْتاد ١ٝيالدٝاٍ املكبً١
ٚاٜصاشلا اي ِٗٝبٓؿؼ ايٛضع ايصٚ ٟضث٘ اؾ ٌٝاؿايٚ ، ٞاؾاض غٛي ٛإ اؿسٜح عٔ االغتساَٜ ١ع ي االخص يف اؿػبإ يٝؼ
املٛاضز اييت ْػتًٗهٗا ايٚ ّٛٝتًو اييت ْٛضثٗا يالدٝاٍ ايكازَ ١ؾشػب  ،بٌ ٜٓبػ ٞتٛد ٘ٝاالٖتُاّ ايهايف اٜطا يٓٛع ١ٝايب ١٦ٝاييت
نًؿا يًُػتكبٌ ٖٚ ،ص ٙايب ١٦ٝتؿٌُ امجاي ٞايطاق ١االْتاد ١ٝيالقتصاز مبا يف شيو املصاْع ٚاملعسات ايتكٓ ١ٝايػا٥سٖٝٚ ٠هٌ املعطؾ١
( عبس ايكازض . ) 205 ، 2005 ،
ٚعطؾت ايتُٓ ١ٝاملػتساَ َٔ ١قبٌ ازٚاضز باضبط ()Edward Barbierباْٗا شيو ايٓؿاط االقتصاز ٟايصٜ ٟؤز ٟاىل
االضتؿاع بايطؾاٖ ١ٝاالدتُاعَ ١ٝع اندل قسض َٔ اؿطص عً ٢املٛاضز ايطبٝع ١ٝاملتاسٚ ١باقٌ قسض َٔ االضطاض ٚاالغا ٠٤بايب١٦ٝ
17

البیئة االستثوبریة والتنویة الوستداهة في إقلین كوردستبى -الﻌراق

أ.د.أسﻌد حودي هحود هبهر  /أ.م .د .هحسي ابراهین أحود

(عبساهلل  . )242 ، 1998 ،اَا َٓعُ ١ايْٛٝػه )Unesco( ٛؾذل ٣ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١إ نٌ د ٌٝهب إ ٜتُتع باملٛاضز
ايطبٝعٜٚ ١ٝذلنٗا صاؾ ١ٝغرل ًَٛث ١نُا دا٤ت اىل االضض ( ايكطٜـ ٖٓٚ . ) 35 ، 2010 ،اى َٔ ٜعطف ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١باْٗا
ايػع َٔ ٞادٌ اغتكطاض ايُٓ ٛايػهاْٚٚ ٞقـ تسؾل االؾطاز اىل املسٕ َٔ خالٍ تطٜٛط َػت ٣ٛاـسَات ايصشٚ ١ٝايتعً ١ُٝٝيف
االضٜاف ٚؼكٝل اندل قسض َٔ املؿاضن ١ايؿعب ١ٝيف ايتدطٝط يًتُٓ ( ١ٝعبساهلل . ) 244 ، 1998 ،
ٚيكس خطز َؤمتط َٓعُ ١ايعضاعٚ ١االغص ١ٜايعامل )FAO ( ١ٝبتعطٜـ اٚغع يًتُٓ ١ٝاملػتساَ ١باْٗا ازاض ٠قاعس ٠املٛاضز
ٚصْٗٛا ٚتٛد ٘ٝعًُ ١ٝايتػرل ايبٛٝيٛدٚ ٞاملؤغػ ٞعً ٢مٜ ٛطُٔ اؾباع اؿادات االْػاْ ١ٝيالدٝاٍ اؿاضطٚ ٠املكبً ١بصؿ١
َػتُط ٠يف نٌ ايكطاعات االقتصازٚ ١ٜال تؤز ٟاىل تسٖٛض ايبٚ ( ١٦ٝي. ) 37 ، 1990 ، ِٝ
ٚمما تكسّ ميهٔ ايك ٍٛإ ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ٖٞ ١ططٜك ١اغتػالٍ املٛاضز بايؿهٌ ايصٜ ٟطاع ٞسكٛم االدٝاٍ ايكازَ١
ؾٗٝاَ ،ع ضطٚض ٠إ ته ٕٛاالستٝادات االغاغ ١ٝيالْػإ يف املطنع اال ٍٚسٝح تتُجٌ االٚيٜٛات بتًب ١ٝاستٝادات ايؿطز َٔ
ايػصاٚ ٤ايػهٔ ٚايعٌُ ٚايتعًٚ ِٝاؿص ٍٛعً ٢اـسَات ايصشٚ ١ٝنٌ َا ٜتعًل عٝا ٠ايؿطز ؾطط عسّ سطَإ االدٝاٍ ايكازَ١
َٔ ٖص ٙاـسَات .
خامسا  :ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤسﺘﺩﺍﻤﺔ
تﻌﻜﺱ هﺫه الوﺅشراﺕ ودﻯ نجبﺡ الدول في تحﻘیق التنویة الوستداوة وهي تﻘیم بﺼورﺓ رئیسیة وﻀﻊ
الدول وى ﺨﻼل وﻌبییر رقویة یوﻜى حسببﻬب ووﻘبرنتﻬب وﻊ دول أﺨرﻯ وتسبهم في إﻋﻁبﺀ ﺼورﺓ واﻀحة ﻋى
ودﻯ التﻘدم أو التراجﻊ في تﻁبیق سیبسبﺕ ﻜل دولة في وجبالﺕ التنویة الوستداوة .وتتوحور وﺅشراﺕ التنویة
الوستداوة حول الﻘﻀبیب التي تﻀونتﻬب توﺼیبﺕ أجندﺓ الﻘرى الحبدي والﻌشریى التي حددتﻬب االهن الوتحد ﺓ.
ﻭﻓﻴﻤا ﻴﻠﻲ أهم مؤشرﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤسﺘدﺍمﺔ :
املؤؾطات االقتصاز: ١ٜ
تعهؼ املؤؾطات االقتصاز ١ٜاملػتساَ ١تأثرل ايػٝاغات االقتصاز ١ٜاملتبع ١عً ٢املٛاضز ايطبٝع َٔٚ ،١ٝأِٖ ٖصٙ
املؤؾطات( :غٝالٕ ٚآخط) 25-23، 2009، ٕٚ
ْ .1صٝب ايؿطز َٔ ايٓاتر احملً ٞاإلمجايٚ :ٞإ االُٖ ١ٝاالقتصاز ١ٜشلصا املؤؾط ته َٔ ٕٛخالٍ عهػ٘ َعسالت ايُٓٛ
االقتصازٚ ٟقٝاؽ َػت ٣ٛاالْتاز ايهًٚ ٞسذُ٘.
ْ .2ػب ١االغتجُاض (امجاي ٞته ٜٔٛضاؽ املاٍ ايجابت) اىل ايٓاتر احملً ٞاإلمجاي. ٞ
ْ .3ػب ١ايصازضات اىل ايٛاضزات ٚ :ايصٜ ٟبني قسض ٠ايبالز عً ٢االغتُطاض يف االغترلاز ٚ .تدلظ االُٖ ١ٝاؿ ١ٜٛٝشلصا
املؤؾط َٔ سكٝك ١اضتؿاع زضد ١اْؿتاح االقتصازٜات احملً ١ٝعً ٢االقتصاز ايعامل. ٞ
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 .4فُٛع املػاعس ٠اإلمنا ١ٝ٥اي طزل / ١ٝايٓاتر ايك َٞٛاالمجايٚ :ٞتؿٌُ املػاعسات اإلمنا ١ٝ٥ايطزل ١ٝناملٓح ٚايكطٚض اييت
ٜكسَٗا ايكطاع ايطزل ٞاىل بعض ايبًسإ بٗسف ايٓٗٛض بايتُٓ ٚ ١ٝاـسَات االدتُاع ١ٝبؿطٚط َايَٝ ١ٝػطٚ . ٠إ
إغذلاتٝذ ١ٝايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١ال تتطًب اعتُاز نبرل عً ٢املعْٛات ٚاملػاعس ٠اـاضد. ١ٝ
 .5امناط االْتاز ٚاالغتٗالى ٚ :تتُجٌ اِٖ َؤؾطات امناط االْتاز ٚاالغتٗالى باآلت (: ٞاشلٝيت ٚاملٗٓس) 26، 2008 ، ٟ
 اغتٗالى اـاَات ايطبٝعٚ: ١ٝتكاؽ مبس ٣نجاؾ ١اغتدساّ املٛازاـاّ يف االْتاز . اغتدساّ ايطاقٚ : ١تكاؽ َٔ خالٍ استػاب اغتٗالى ايطاق ١ايػٓ ٟٛيًؿطز . اْتاز ٚازاض ٠ايٓؿاٜات ٚ :تكاؽ بهُٝات اْتاز ايٓؿاٜات ايصٓاعٚ ١ٝاملٓعيٚ ، ١ٝاْتاز ايٓؿاٜات اـططٚ ٠املؿع، ١ٚاعاز ٠تسٜٚط ٖص ٙايٓؿاٜات .
 ايٓكٌ ٚاملٛاصالت ٚ :تكاؽ باملػاؾ ١اييت ٜكطعٗا ايؿطز غٜٓٛا َكاضْ ١بٓٛع املٛاصالت ( غٝاض ٠خاصَٛ ، ١اصالتعاَ ، ١طا٥طات ......،اخل) .
املؤؾطات االدتُاع: ١ٝ
تتُجٌ املؤؾطات االدتُاع ١ٝيًتُٓ ١ٝاملػتساَ ١باآلت (: :ٞاشلٝيت ٚاملٗٓس) 25-23 ، 2008 ، ٟ
أ -املػاٚات االدتُاعٚ : ١ٝقس مت اختٝاض َؤؾط ٜٔضٝ٥ػٝني يكٝاؽ املػاٚا ٠االدتُاعُٖٚ ١ٝا ْػب ١ايػهإ ؼت خط
ايؿكط َٚ ،كساض ايتؿاٚت بني اـُؼ االعًٚ ٢اـُؼ االؾكط َٔ ايػهإ ( اَ ٚؤؾط د ٝي ايكٝاغ ٞيتؿاٚت ايسخٌ ).
ب -ايصش ١االدتُاع : ١ٝإ اِٖ املؤؾطات يكٝاؽ ايصش ١ايعاَ : ٖٞ ١ايعُط املتٛقع عٓس ايٛالزَ ، ٠عسالت ٚؾٝات
االَٗات ٚاالطؿاٍ ٚ،ايطعا ١ٜايصش ١ٝاالٚي. ١ٝ
ز -ايتعً : ِٝإ اِٖ َؤؾطات ايتعًَ: ٖٞ ِٝعسٍ َعطؾ ١ايكطاٚ ٠٤ايهتابَٚ ، ١عسٍ االيتشام باملطاسٌ ايتعً١ُٝٝاملدتًؿ.١
ز -ايػهٔ  :سٝح ٜعس تٛؾرل ايػهٔ املال ِ٥يًُٛاطٔ َٔ اِٖ استٝادات ايتُٓ ١ٝاملػتساَٚ . ١تكاؽ ساي ١ايػهٔ يف
َؤؾطات ايتُٓ ١ٝاملػتساَ١عاز ٠مبؤؾط ٚاسس ْ ٖٛٚصٝب ايؿطز َٔ االَتاض املطبع ١يف االبٓ. ١ٝ
ٖـ  -االَٔ ٜٚ :كصس ب٘ االَٔ االدتُاعٚ ٞمحا ١ٜايٓاؽ َٔ اؾطاٜٚ . ِ٥تِ قٝاؽ االَٔ االدتُاع ٞعاز َٔ ٠خالٍ ْػب١
َطتهيب اؾطا ِ٥يف اجملتُع .
-ٚايػهإ  :تٛدس عالق ١عهػ ١ٝبني ايُٓ ٛايػهاْٚ ٞايتُٓ ١ٝاملػتساَٚ . ١املؤؾط املػتدسّ َٖ ٛعسٍ ايُٓ ٛايػهاْ.ٞ

19

البیئة االستثوبریة والتنویة الوستداهة في إقلین كوردستبى -الﻌراق

أ.د.أسﻌد حودي هحود هبهر  /أ.م .د .هحسي ابراهین أحود

املؤؾطات ايب: ١ٝ٦ٝ
تهتػب ٖص ٙاملؤؾطات اُٖ ١ٝخاص ١نْٗٛا ؼكل أٖساف ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١عٔ ططٜل َطاقب ١ايٛضع ايكاٚ ِ٥ضصس
ايتػرلات اييت ؼسخ عً ٢ايبٚ ١٦ٝاملٛاضز ايطبٝع ١ٝغٛا٤ناْت إهاب ١ٝأ ٚغًب،١ٝنُا أ ْٗا تكٝؼ َس ٣ؼكٝل االٖساف ٚ.أِٖ
املعاٜرلٖ( : ٞاالغهٛا ) 21، 2001،
 -1محاْٛ ١ٜعَٛ ١ٝاضز املٝا ٙايعصبٚ ١اَسازاتٗا ٚايصٜ ٟكٝؼ سذِ ٚمنط اغتدساّ املٝا َٔ ٙخالٍ :
أ -املٛاضز املتذسز /٠ايػهإ (ايٓصٝب ايػٓ ٟٛيًؿطز َٔ املٛاضز املا ١ٝ٥املتذسز ٠املتاس.) ١
ب -اغتدساّ املٝا /ٙاالستٝاطٝات املتذسزْ ( ٠ػب ١نُ ١ٝاملٝا ٙاملػتدسَ ١اىل فُٛع ايهُ ١ٝاملتذسز.) ٠
 -2ايٓٗٛض بايعضاعٚ ١ايتُٓ ١ٝايطٜؿ ١ٝاملػتساَ َٔ ١خالٍ :
أْ -صٝب ايؿطز َٔ األضاض ٞايعضاع. ١ٝ
بْ -صٝب ايؿطز َٔ األضاض ٞايصاؿ ١يًعضاعٚ ١األضاض ٞاملعضٚع ١بصٛض ٠زا. ١ُ٥
ز -نُ ١ٝاالزلس ٠املػتدسَ ١غٜٓٛا .
َ -3هاؾش ١اظاي ١ايػابات ٚايتصشط .
أ -ايتػرل يف َػاس ١ايػابات نٓػب َٔ ١املػاس ١ايهً ١ٝيًبًس .
بْ -ػب ١األضاض ٞاملتططض ٠بايتصشطاىل املػاس ١ايهً ١ٝيًبًس .
املؤؾطات املؤغػ: ١ٝ
ٚتتُجٌ ٖص ٙاملؤؾطات باآلت( : ٞاالغهٛا ) 21، 2001،
 -1اؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات ٚ :اييت ميهٔ قٝاغٗا َٔ خالٍ :
أ -عسز أدٗع ٠ايتًؿعٚ ٕٜٛايطاز ٜٛيهٌ ْ 0111ػُ .١ب -عسز ايصشـ اي ١َٝٛٝيهٌْ 0111ػُ .١ز -عسز
اؿٛاغٝب ايؿدص ١ٝيهٌ ْ 0111ػُ .١ز -عسز خطٛط اشلاتـ ايطٝ٥ػ ١ٝيهٌ ْ 0111ػُ -ٙ .١عسز املؿذلنني يف
االْذلْتَ /ػتدسَ ٞاالْذلْت يهٌ ْ 0111ػُ. (١
 -2ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٜٚ :كاؽ عٔ ططٜل :
أ -عسز ايعًُاٚ ٤املٗٓسغني ايعاًَني يف ايبشح ٚايتطٜٛط يهٌ ًَْ ٕٛٝػُ.١
ب -االْؿام عً ٢ايبشح ٚايتطٜٛط نٓػب َٔ ١ٜٛ٦َ ١ايٓاتر ايك َٞٛاإلمجاي.ٞ
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املؤؾطات ايػٝاغ: ١ٝ
 ٖٞٚتًو املؤؾطات املتعًك ١بكٝاؽ اؿهِ ايطاؾس ٚايصٜ ٟه ٕٛي٘ االثط ايبايؼ عً ٢ناؾ ١االبعاز االخط ٣االقتصاز١ٜ
ٚاالدتُاعٚ ١ٝايبٚ ١ٝ٦ٝاملؤغػٚ ، ١ٝاييت ميهٔ ايتعبرل عٓٗا باملػتٜٛات اييت ٚصًت ايٗٝا َبازٚ ٘٥آيٝات٘ املتُجً ١يف:
زضد ١ايؿؿاؾ ، ١ٝاملؿاضن ، ١املػا٤ي ، ١غٝاز ٠ايكاْ ،ٕٛاالغتكطاض ايػٝاغ ، ٞقاضب ١ايؿػاز  ،سط ١ٜاالعالّ ،
ايالَطنع ،١ٜإغتكالي ١ٝايػًط ١ايكطاٚ ١ٝ٥ايعٓا ١ٜعكٛم االْػإ( .ؾ) 75 ،2014- 2013، ًٞٝ
غازغا  :اٖساف ايتُٓ ١ٝاملػتساَ: ١
إ يًتُٓ ١ٝاملػتساَ ١اٖساؾا ؾاًَ ١تعٌُ عً ٢ؼكٝكٗا ٚ ،اييت ؼٌُ يف طٝاتٗا اٖساف ايتُٓ ١ٝاالقتصازٚ ١ٜاالدتُاع١ٝ
ٚايجكاؾٚ ١ٝايب ١ٝ٦ٝبؿهٌ َتساخٌ َٚتهاٌَ يف اطاض االغتساَٚ . ١يف اال َٔ ٍٚناْ ٕٛايجاْ ، 2016 ٞبسأ ضزلٝا ْؿاش اٖساف
ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١اٍ  17ـط ١ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١يعاّ  ، 2030اييت اعتُسٖا قاز ٠ايعامل يف ا 2015 ًٍٜٛيف قُ ١االَِ املتشس٠
املٓعكس ٠يف ْٜٛٛٝضىٚ .ؾُٝا  ًٜٞتًو االٖساف  (:االَِ املتشس) 47-12، 2016 ، ٠
 .1ايكطا ٤عً ٢ايؿكطظُٝع اؾهاي٘ يف نٌ َهإ .
 .2ايكطا ٤عً ٢اؾٛع ٚتٛؾرل االَٔ ايػصاٚ ٞ٥ايتػص ١ٜاحملػٓٚ ١تععٜع ايعضاع ١املػتساَ. ١
 .3ضُإ متتع اؾُٝع بامناط عٝـ صشٚ ١ٝبايطؾاٖ ١ٝيف مجٝع االعُاض .
 .4ضُإ ايتعً ِٝاؾٝس املٓصـ ٚايؿاٌَ يًذُٝع ٚتععٜع ؾطص ايتعًِ َس ٣اؿٝا ٠يًذُٝع .
 .5ؼكٝل املػاٚات بني اؾٓػني ٚمتهني مجٝع ايٓػاٚ ٤ايؿتٝات .
 .6ضُإ تٛؾرل املٝاٚ ٙخسَات ايصطف ايصش ٞيًذُٝع .
 .7ضُإ سص ٍٛاؾُٝع بتهًؿَٝ ١ػٛض ٠عً ٢خسَات ايطاق ١اؿسٜج ١املٛثٛقٚ ١املػتساَ. ١
 .8تععٜع ايُٓ ٛاالقتصاز ٟاملططز ٚايؿاٌَ يًذُٝع ٚاملػتساّ ٚ ،ايعُاي ١ايهاًَٚ ١املٓتذٚ ، ١تٛؾرل ايعٌُ ايال٥ل يًذُٝع .
 .9اقاَ ١بٓ ٢ؼت ١ٝقازض ٠عً ٢ايصُٛزٚ ،ؼؿٝعايتصٓٝع ايؿاٌَ يًذُٝع ٚاملػتساّٚ ،تؿذٝع االبتهاض .
 .10اؿس َٔ اْعساّ املػاٚا ٠زاخٌ ايبًسإ ٚؾُٝا بٗٓٝا .
 .11دعٌ املسٕ ٚاملػتٛطٓات ايبؿط ١ٜؾاًَ ١يًذُٝع ٚآَٓٚ ١قازض ٠عً ٢ايصُٛز َٚػتساَ. ١
 .12ضُإ ٚدٛز امناط اغتٗالى ٚاْتاز َػتساَ. ١
 .13اؽاش ادطا٤ات عادً ١يًتصس ٟيتػرل املٓار ٚآثاض. ٙ
 .14سؿغ ايبشاض ٚاحملٝطات ٚاملٛاضز ايبشطٚ ١ٜاغتدساَٗا عً ٢مَ ٛػتساّ يتشكٝل ايتُٓ ١ٝاملػتساَ. ١
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 .15محا ١ٜايٓعِ االٜهٛيٛد ١ٝايدلٚ ١ٜتطَُٗٝا ٚتععٜع اغتدساَٗا عً ٢مَ ٛػتساّ ٚ ،ازاض ٠ايػابات عً ٢مَ ٛػتساّ ،
َٚهاؾش ١ايتصشط ٚٚ ،قـ تسٖٛض االضاضٚ ٞعهؼ َػاضٚٚ ، ٙقـ ؾكسإ ايتٓٛع ايبٛٝيٛد. ٞ
 .16ايػالّ ٚايعسٍ ٚاملؤغػات .
 .17تععٜع ٚغا ٌ٥ايتٓؿٝص ٚتٓؿٝط ايؿطان ١ايعامل َٔ ١ٝادٌ ايتُٓ١ٝاملػتساَ. ١

املبشح ايجاْٞ
ٚاقع االغتجُاض يف اقً ِٝنٛضزغتإ
الدٌ ؼكٝل َعسالت عاي ١ٝيًُٓ ٛاالقتصاز ٟيف ايس ٍٚايٓآَٖ ١ٝاى غٝاغتإ البس َٔ مماضغتٗا يف إٓ ٚاسس  ،ايػٝاغ١
االٚىل تػتٗسف ظٜاز ٠اْتاد ١ٝاملٛاضز االقتصاز ١ٜاملػتدسَ ١ؾعال يف ايعًُٝات االْتاد ١ٝعٔ ططٜل اعاز ٠ؽصٝص ٖص ٙاملٛاضز
بؿهٌ أنجط نؿا َٔ ٠٤ايٓاس ١ٝاالقتصازَٚ ، ١ٜجٌ ٖص ٙايػٝاغ ١يٝػت عاد ١اىل اغتجُاضات َاي ١ٝأ ٚاَٛ ١ٜاضز اقتصاز ١ٜاضاؾ، ١ٝ
ؾاملػأي ١تكتصط عً ٢ضؾع َػت ٣ٛاالْتاد َٔ ١ٝاملٛاضز املػتدسَ ١يف عًُٝات االْتاز .
اَا ايػٝاغ ١ايجاْ ١ٝؾٗ ٞتطنع يف ايعٌُ عً ٢اضاؾ ١طاقات اْتاد ١ٝدسٜس ٠يكاعس ٠ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ٚشيو غًل طاقات
اْتاد ١ٝدسٜس ٠عٔ ططٜل ضذ اغتجُاضات ناؾ ١ٝيتشكٝل تطٛض غطٜع يف عًُ ١ٝايذلانِ ايطأزلاي ، ٞإ غٝاغ ١اعاز ٠تٛظٜع املٛاضز
االقتصاز ١ٜبني االْؿط ١املدتًؿ ٖٞ ١يف ايٛاقع عًُ ١ٝاصالح آلي ١ٝايٓعاّ االقتصازٚ ٟتطؾٝس يًكطاضات االقتصاز ١ٜمبا ٜؤَٔ ػٓب
ايطٝاع ٚايتبصٜط يف املٛاضز املتاس. ١اَا ايػٝاغ ١املػتٗسؾ ١يتٛغٝع قاعس ٠ايذلانِ ايطأزلاي ٞؾٗ ٞاييت شلا ايسٚض اؿاغِ يف ؼكٝل
َعسالت عاي ١ٝيًُٓ ٛاالقتصازَ ٟكاضْ ١بايػٝاغ ١االٚىل اييت البس إ تػتكط يف ايٓٗا ١ٜعٓس سسٚز َع . ١ٓٝيصيو ؾإ عًُ ١ٝايتُٓ١ٝ
االقتصاز ١ٜشلص ٙايس ٍٚصاضت تػتٓس اىل قاعس ٠ته ٜٔٛضأؽ املاٍ بعٜاز ٠االغتجُاضات يطُإ َعسالت عاي ١ٝيًُٓٛاالقتصاز( ٟ
قُس َاٖط ٚ ، ) 112 ، 2012 ،إ ٖص  ٙايػٝاغ ١يكٝت صسٚ ٣اغعا يف ػطب ١اقً ِٝنٛضزغتإ عً ٢صعٝس ايتطبٝل ايعًُ، ٞ
ٚغٓشا ٍٚعطض ٚاقع االغتجُاض يف اقً ِٝنٛضزغتإ َٔ خالٍ ايؿكطات اآلت: ١ٝ
-1

ايٓؿكات االغتجُاضٚ ١ٜايٓؿكات ايتؿػ.١ًٝٝ

ٜبني اؾس )1( ٍٚايتطٛض اؿاصٌ يف ايٓؿكات بؿكٗٝا ايتؿػٚ ًٞٝاالغتجُاض، ٟسٝح اتػُت ايٓؿكات االغتجُاض١ٜ
بايتعاٜس ايٛاضح ،اش تؿرل االضقاّ ايٛاضز ٠يف اؾس ٍٚاعال ٙاىل إ ايٓؿكات االغتجُاض ١ٜاظزازت َٔ (ًَٝ )420اض زٜٓاض عاّ
 2005اىل )ًَٝ (5343.8اضزٜٓاض عاّ  ،2013ا ٟمبعسٍ من ٛغَٓ ٟٛطنب َكساضَ % 37.8 ٙكاضْ ١مبعسٍ من ٛايٓؿكات
ايتؿػ ١ًٝٝايبايؼ  . % 27.9نُا اضتؿعت ْػبَ ١ػاُٖ ١ايٓؿكات االغتجُاض َٔ ١ٜامجاي ٞايٓؿكات َٔ  % 20.6عاّ  2005اىل
 % 31.5عاّ ٖٚ ، 2013صا َؤؾط ٚاضح ٜسٍ عً ٢ايتطٛض ايهبرل يف االغتجُاض يف اقً ِٝنٛضزغتإ ٚضمبا ٜعٛز ايػبب يف
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شيو اىل قاٚي ١سه ١َٛاالقً ِٝباالغتجُاض يف ايبٓ ١ٝايتشتٚ ، ١ٝشيو اَا باعاز ٠بٓا ٤ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝاملسَط ٠ؾعال أ ٚتطَُٗٝا أ ٚبٓا٤
َؿاضٜع دسٜس ٠ؽسّ عًُ ١ٝايبٓاٚ ٤ايتُٓ ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ ٚشيو باالغتؿاز َٔ ٠االٜطازات ايهبرل ٠اييت بسأت تتسؾل اىل
االقً َٔ ِٝخالٍ سص ١االقً َٔ ِٝاملٛاظْ ١االؼازٚ ١ٜايبايػ) %17 ( ١سٝح إ ٖص ٙاالٜطازات بسأت تعزاز غٓ ١بعس اخطَٓ ٣ص
عاّ  2005بػبب اضتؿاع االٜطازات ايعاَ ١يًشه ١َٛاالؼاز ١ٜايٓامج ١عٔ اْتاز ٚبٝع نُٝات نبرل َٔ ٠ايٓؿط ْتٝذ١
االغتجُاضات ايهبرل ٠يف سك ٍٛايٓؿط ايعطاق َٔ ١ٝخالٍ تٛقٝع عس ٠اتؿاقٝات َع ايؿطنات ايٓؿط ١ٝيف ٖصا اجملاٍ ٚ ،اضتؿاع اغعاض
ايٓؿط خالٍ اغًب غٓٛات املس ، 2013 – 2005 ٠ؾطال عٔ غٝاغ ١سه ١َٛاالقًٚ ِٝتٛدٗاتٗا ايساعُ ١يتؿذٝع االغتجُاض،
ٚػًٖ ٢صا املٛقـ بؿهٌ ٚاضح يف صسٚض قاْ ٕٛاالغتجُاض ضقِ ( )4يػٓ 2006 ١يف اقً ِٝنٛضزغتإ يُٝجٌ ظاٖطْٛ ٠ع ١ٝيف
ايػٝاغ ١االقتصاز ١ٜيالقً ِٝتػاِٖ يف تؿذٝع االغتجُاضات ٚتععظ َٔ َػرل ٠ايتُٓ ١ٝاالقتصاز ١ٜيف االقً. ِٝ
دس)1( ٍٚ
ايٓؿكات ايتؿػٚ ١ًٝٝايٓؿكات االغتجُاض ١ٜيف اقً ِٝنٛضزغتإ – ايعطام يًُسًَٝ ( 2013 – 2005 ٠اض زٜٓاض )
ْٛع ايٓؿكات

ايٓؿكات ايتؿػ١ًٝٝ

ايٓؿكات االغتجُاض١ٜ

امجاي ٞايٓؿكات

ْػب١

ايٓؿكات ْػب١

ايٓؿكات

ايتؿػ ١ًٝٝاىل االمجايٞ

االغتجُاض ١ٜاىل االمجايٞ

2005

1616.8

420.0

2036.8

%
79.4

%
20.6

2006

1902.9

420.0

2322.9

81.9

18.1

2007

5562.1

2285.6

7847.7

70.9

29.1

2008

6154.1

3387.3

9541.4

64.6

35.5

2009

5979.8

2303.4

8283.2

72.2

27.8

2010

7889.1

3543.1

11432.2

69.0

31.0

2011

9250.7

4700.6

13951.3

66.3

33.7

2012

10525.8

4720.0

15245.8

69.0

31.0

2013

11598.9

5343.8

16942.7

68.5

31.5

َعسٍ ايُٓ ٛاملطنب

% 27.9

ايػٓ١

% 37.4

% 30.3

2013 – 2005

املصسض:
 -1سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايتدطٝط ،خط ١ايتُٓ ١ٝاالغذلاتٝذ ١ٝالقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات  ، 2016 -2012اضب ، 2011 ، ٌٝص
. 29
 -2سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايتدطٝط ،خط ١ايتُٓ ١ٝالقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات  ،2019 -2015اضب ،2014 ، ٌٝص . 14
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 -3عسز املؿاضٜع اجملاظٚ ٠سذِ االغتجُاضات ؾٗٝا
تؿرل االضقاّ ايٛاضز ٠يف اؾس )2( ٍٚاىل إ عسز املؿاضٜع ٚسذِ ضاؽ املاٍ املػتجُط قس ؾٗسا تصبصبا خالٍ املس٠
 ، 2016 -2006سٝح نإ عسز املؿاضٜع اجملاظَ )2( ٠ؿطٚع ؾكط غٓٚ 2006 ١بٓػب َٔ )%0.26( ١امجاي ٞعسز املؿاضٜع
اجملاظٚ ٠عذِ ضاؽ املاٍ املػتجُط ( )438.308ايـ زٚالض ٚايص ٟؾهٌ ( َٔ )%0.93امجاي ٞضاؽ املاٍ املػتجُط خالٍ املس٠
اعالٖٚ . ٙصا ٜعٛز اىل عسّ غطٜإ قاْ ٕٛاالغتجُاض املطقِ ( )6يػٓ 2006١يف اقً ِٝنٛضزغتإ بعس ٚ ،إ ٖص ٜٔاملؿطٚعني قس
ادٝعا مبٛدب قاْ ٕٛاالغتجُاض املطبل يف سه ١َٛاالقً / ِٝازاض ٠ايػًُٝاْ ١ٝغابكا  .يصيو ٜالسغ َٓص غٓ 2007 ١اضتؿاعا يف
عسز املؿاضٜع اجملاظ ٠يٝبًؼ (َ )51ؿطٚعا ٚبٓػب َٔ )%6.65(١امجاي ٞعسز املؿاضٜع اجملاظ ٠يف االقًٚ ، ِٝعذِ ضأزلاٍ بًؼ (
 )3.814.820ايـ زٚالضٚايصٜ ٟؿهٌ ( َٔ )%8.12امجاي ٞضاؽ املاٍ املػتجُط يف االقًٚ ، ِٝمبعسٍ من ٛغٓ ٟٛبًؼ
( . )%770.35يهٓ٘ ٚإ اضتؿع عسز املؿاضٜع اىل(َ )63ؿطٚعا ٚبٓػب َٔ ) %8.21 ( ١امجاي ٞعسز املؿاضٜع غٓ)2008 ( ١
اال إ سذِ ضأؽ املاٍ املػتجُط انؿض اىل ( )2.030.836ايـ زٚالض يٝؿهٌ ( َٔ )%4.33امجاي ٞضاؽ املاٍ املػتجُط ،
ٚقس ٜعٛز ايػبب يف شيو اىل تأثرلاالظَ ١املاي ١ٝايعامل ١ٝاييت ظٗطت يف تًو ايػٓ ١عً ٢قطاضات املػتجُطٚ ٜٔععٚؾِٗ عٔ
االغتجُاض يف َؿاضٜع اغذلاتٝذ ١ٝنبرل ٠اؿذِ ٚاييت ؼتاز اىل ضؤٚؽ اَٛاٍ ضدُٚ ١ؾٗٝا زضد ١نبرل َٔ ٠املداطط ،٠مما زؾعِٗ
اىل االقتصاضعً ٢االغتجُاض يف َؿاضٜع صػرل ٚ . ٠بسأ االغتجُاض يف االقً ِٝباالضتؿاع عسزا  ٚسذُا يف غٓ)2010 ٚ2009( ١
يٝبًؼ (َ ) 102ؿطٚعا ٚبٓػب َٔ )%13.30( ١امجاي ٞعسز املؿاضٜع يف غٓٚ، 2010 ١مببًؼ ( )4.786.526ايـ زٚالض مما
ٜؿهٌ ( َٔ )%10.19امجاي ٞضاؽ املاٍ املػتجُط ٚمبعسٍ منٛغٓ . )%11.59( ٟٛأَا غٓ )2011( ١ؾكسؾٗست تطادعا يف
عًُ ١ٝاالغتجُاض سٝح بًؼ عسز املؿاضٜع االغتجُاضَ )78( ١ٜؿطٚعاؾكط ٚمببًؼ ()3.413.035ايـ زٚالض ٚبٓػب)%7.27( ١
َٔ امجاي ٞاالغتجُاضات اجملاظ ٠يف االقًٚ ، ِٝمبعسٍ من ٛغٓٚ )%-28.70( ٟٛقس ٜعٛز غبب شيو اىل تٛقـ ٖ ١٦ٝاالغتجُاض يف
اقً ِٝنٛضزغتإ عٔ َٓح اداظ ٠االغتجُاض اىل املػتجُط ٜٔملسَ ٠ع ١ٓٝيف تًو ايػٓ . ١ثِ عازت عًُ ١ٝاالغتجُاض بك ٠ٛسٝح
غذًت اعًَ ٢عسالت االغتجُاض َٔ سٝح عسزاملؿاضٜع اجملاظٚ ٠سذِ ضاؽ املاٍ املػتجُط يف ايػٓتني (، )2013ٚ2012
ٚايًتني تعتدلإ َٔ انجط ايػٓٛات اظزٖاضا ٚمنٛا يف االقًٚ ِٝشيو بػبب ايعالقات ايطبٝعٚ ١ٝاشلاز ١٥بني اؿه ١َٛاالؼاز١ٜ
ٚسه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ٚٚص َٔ)%17( ٍٛسص ١االقً ِٝبؿهٌ َػتُط َٔ املٛاظْ ١االؼازٚ ١ٜاييت ؾٗست طؿط ٠نبرل٠
ػاٚظت املاًَٝ ١٥اض زٚالض ٚالَ ٍٚط ٠يف تأضٜذ ايعطام ٚايٓامج ١عٔ االضتؿاع ايهبرل يف اغعاض ايٓؿط  .نٌ ٖص ٙاالغباب خًكت
دٛا َٔ ايتؿاؤٍ بايٓػب ١يًُػتجُطٚ ٜٔضداٍ االعُاٍ مما زؾعِٗ باػا ٙظٜازْ ٠ؿاطِٗ االغتجُاضٚ. ٟؾٗست ايػٓٛات 2014
 2016ٚ 2015ٚتطادعا نبرلا يف عًُٝات االغتجُاض  ،اش بًؼ َعسٍ ايُٓ ٛايػٓ ٟٛؿذِ االغتجُاضات (%-69.35
 )%-48.03ٚ %4.33ٚيتًو ايػٓٛات عً ٢ايتٛايٚ . ٞضمبا ٜعٛز ايػبب يف شيو اىل تٛتط ايعالقات ايػٝاغٚ ١ٝاالقتصاز١ٜ
بني اؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜسه ١َٛاالقًَٚ ِ ٝا تطتب عً َٔ ٘ٝقطع سص ١اقً ِٝنٛضزغتإ َٔ املٛاظْ ١ايعاَ ١ايؿٝسضاي ١ٝاؾاض١ٜ
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ٚاالغتجُاض ١ٜعسا عسز َٔ ايتشٜٛالت املايٚ ١ٝالؾٗط َعسٚزٚ ٠ؼ ٌٜٛدع َٔ ٤ايٓؿكات اؿانُ ١املتُجً ١بايسٚاٚ ٤اؿص١
ايتُ.١ٜٝٓٛ
اؾس)2( ٍٚ
عسز املؿاضٜع اجملاظٚ ٠سذِ ضأؽ املاٍ املػتجُطيف اقً ِٝنٛضزغتإ يًُس) 2016-2006( ٠
ايػٓٛات

عسز املؿاضٜع اجملاظ٠

ْػب١

عسزاملؿاضٜع سذِ

اجملاظ ٠اىل

ضأؽ

املاٍ َعسٍ ايُٓ ٛايػٟٓٛ

امجاي ٞاملػتجُط

عسزاملؿاضٜع

(ايـ زٚالض)

ْػب١

ضأؽ

املاٍ

املػتجُط اىل اؿذِ
ايهً ٞيالغتجُاض

2006

2

% 0.26

438.308

-

%0.93

2007

51

% 6.65

3.814.820

% 770.35

% 8.12

2008

63

% 8.21

2.030.836

% - 46.76

% 4.33

2009

73

% 9.52

4.289.230

% 111.21

% 9.14

2010

102

% 13.30

4.786.526

% 11.59

% 10.19

2011

78

% 10.17

3.413.035

% - 28.70

% 7.27

2012

128

% 16.69

6.017.142

% 76.30

% 12.82

2013

122

% 15.91

12.341.136

% 105.10

% 26.28

2014

79

% 10.30

3.782.239

%- 69.35

% 8.06

2015

34

% 4.43

3.945.865

% 4.33

% 8.40

2016

34

% 4.43

2.050.619

% - 48.03

% 4.37

امجاي ٞاملس٠

767

% 100

46.953.528

% 88.6

% 100

()2016-2006

املصسض  :اؾس َٔ ٍٚاعساز ايباسجني اغتٓازا اىل :اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام ١٦ٖٝ،االغتجُاض ،قػِ ايسضاغات ٚاملعًَٛاتَ ،سٜط ١ٜاملعًَٛات  ،قا١ُ٥
املؿاضٜع اجملاظ. ٠
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 -4ايذلنٝب ايكطاعٚ ٞاؾػطايف يالغتجُاض
ٚبايٓػب ١يتٛظٜع االغتجُاض َٔ سٝح سذِ ضأؽ املاٍ املػتجُط عً ٢ايكطاعات االقتصاز ١ٜيف االقً ، ِٝؾإْ٘ ٜالسغ َٔ
اؾس ) 3( ٍٚبإ ايكطاعات االضبع ١االٚىل ( ايصٓاعٚ ١االغهإ ٚايػٝاسٚ ١ايتذاض )٠تػتشٛش عًْ ٢ػب َٔ )%92.35( ١امجاىل
سذِ ضأؽ املاٍ املػتجُط يف اقً ِٝنٛضزغتإ خالٍ املسٚ ،2016 -2006 ٠إ بك ١ٝايكطاعات االقٓصاز ١ٜتػتشٛش عً٢
ايٓػب ١املتبكٚ ١ٝايبايػ ٖٞٚ )%7.65( ١تسٍ بٛضٛح عً ٢غٝاب ضؤ ١ٜاغذلاتٝذ ١ٝؿه ١َٛاالقً ِٝغصٛص تٛد ٘ٝاالغتجُاضات
مٛمجٝع ايكطاعات االقتصاز ١ٜبؿهٌ َتٛاظٕ ٚعسّ االقتصاضعً ٢قطاعات َعٚ ١ٓٝعًٚ ٢د٘ اـصٛص قطاع االغهإ ٚايكطاع
ايصٓاعٚ ٞإ نإ ايكطاع ايصٓاع ٞوتٌ املطتب ١االٚىل اال اْ٘ باؿكٝكٜ ١عتدل قطاعا َهُال يكطاع االغهإ بسي ٌٝإ اِٖ ٚاندل
املؿاضٜع ايصٓاع ٖٞ ١ٝتًو املؿاضٜع اييت ؽسّ بؿهٌ نبرل تأَني َػتًعَات قطاع االغهإ َجٌ َؿاضٜع ايػُٓت ٚاؿسٜس ٚ
املؿاضٜع االخط ٣اييت تؤَٔ َػتًعَات شيو ايكطاع .
ٜٚالسغ َٔ اؾس )3( ٍٚاٜطا بإٔ امجاي ٞضأؽ املاٍ املػتجُط يف اقً ِٝنٛضزغتإ ايبايؼ ( )46.953.528ايـ
زٚالض يًُس )2016-2006( ٠تٛظع بني ايكطاعات االقتصاز ١ٜبٓػب كتًؿ ، ١سٝح سع ٞايكطاع ايصٓاع ٞباعًْ ٢ػبٚ ١اييت
بًػت ( ًٜ٘ٝ ، )%37.18قطاع االغهإ باملطتب ١ايجاْٚ ١ٝمببًؼ ( )14.985.787ايـ زٚالض ٚايصٜ ٟؿهٌ (، ) 31.92%
ٜٚأت ٞقطاع ايػٝاس ١باملطتب ١ايجايجٚ ١بٓػب ًٜ٘ٝ ، )% 14.59 ( ١قطاع ايتذاض ٠باملطتب ١ايطابعٚ ١بٓػب ، )%8.66 ( ١ثِ قطاع
ايصش ١بٓػب ، )%1.90( ١بعس ٙقطاع ايبٓٛى بٓػب ، )%1.61( ١أَا ايكطاع ايعضاع ٞؾأْ٘ تطادع اىل املطنع ايػابع ٚبٓػب١
( )% 1.54بعس إ نإ وتٌ املطتب ١ايػازغ َٔ ١سٝح ْػب ١عسز املؿاضٜع ايعضاع ١ٝاجملاظ ٠اىل امجاي ٞعسز املؿاضٜع اجملاظ ٠يف
اقً ِٝنٛضزغتإ خالٍ املسٚ )2016-2006 ( ٠ايبايػٜٚ . )%3.91( ١ػتسٍ َٔ شيو بإٔ تًو املؿاضٜع ٚايبايػ ١عسزٖا
(َ )30ؿط ٚعا ٖ ٞاصال َؿاضٜع صػرلٚ ٠غرل اغذلاتٝذٚ ١ٝال تتٓاغب َع َتطًبات تُٓٚ ١ٝتطٜٛطٖصا ايكطاع اؿٚ ٟٛٝايصٟ
ميتًو مجٝع َكَٛات َٚػتًعَات ٖصا ايتطٛض ٚايص ٟالميهٔ ؼكٝل تُٓ ١ٝسكٝك ١ٝالقتصاز االقً ِٝز ٕٚتُٓ ١ٝايكطاع ايعضاع ٞملا
ميتًه٘ ٖصا ايكطاع َٔ تطابطات اَاَٚ ١ٝخًؿَ ١ٝع بك ١ٝايكطاعات االقتصاز ١ٜباالضاؾ ١اىل تٛؾرلاملٓتذات ايػصا ١ٝ٥يًُٛاطٓني .
ٚباالْتكاٍ اىل تٛظٜع ضؤٚؽ االَٛاٍ املػتجُط ٠عً ٢قاؾعات االقً ، ِٝؾاْ٘ ٜالسغ بإ قاؾع ١اضب ٌٝاستًت املطتب١
االٚىل ٚمببًؼ ( )26.130.948ايـ زٚالض ٚايصٜ ٟؿهٌ ْػب َٔ )%55.65( ١امجاي ٞضاؽ املاٍ املػتجُط يف االقً ِٝبعس إ
ناْت ْػبَ ١ػاُٖتٗا َٔ سٝح عسز املؿاضٜع االغتجُاض ١ٜاىل امجاي ٞعسز املؿاضٜع اجملاظ ٠يف االقًٚ )%44.20( ِٝايصٜ ٟؿرل
بٛضٛح اىل االختالٍ االقً ُٞٝاٜطا يف تٛظٜع االغتجُاضات  ،بسي ٌٝإ سص ١كاؾع ١زٖٛى قس تطادع بؿهٌ نبرل يتصٌ اىل
( )6.145.821ايـ زٚالضٚاييت تؿهٌ ْػبْ ٖٞٚ )%13.10 ( ١ػب ١قً ١ًٝدسا ٚال تتٓاغب َع سصتٗا ايٓػب َٔ ١ٝسٝح
عسزاملؿاضٜع االغتجُاضٚ ١ٜايبايػ )%27.9( ١نُا َٖٛ ٛضح يف اؾسٚ . )2( ٍٚاستًت قاؾع ١ايػًُٝاْ ١ٝاملطتب ١ايجاْ ١ٝسٝح
بًػت سصتٗا َٔ امجاي ٞضاؽ املاٍ املػتجُط( )14.676.758أيـ زٚالض ٚبٓػبٖٚ )%31.26( ١ص ٙايٓػبٚ ١إ اضتؿعت قًٝال
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َكاضْ ١بٓػبَ ١ػاُٖتٗا َٔ امجاي ٞعسز املؿاضٜع االغتجُاض ١ٜايبايػٚ ، )%27.9( ١ايصٜ ٟطدع اىل َؿاضٜع االزلٓت ٚاملكاَ ١يف
قاؾع ١ايػًُٝاْٚ ١ٝاييت تعتدل َٔ املؿاضٜع ايهبرل ٚ ٠ؼتاز اىل ضؤٚؽ اَٛاٍ نبرل . ٠االاْٗا ال تتٓاغب َع ايؿطص االغتجُاض١ٜ
ايهبرل ٠املتاسٚ ١ايٓامج ١عٔ املكَٛات ايطبٝعٚ ١ٝايبؿط ١ٜايهبرل ٠املتٛؾط ٠يف ٖص ٙاحملاؾع. ١
اؾس)3( ٍٚ
سذِ ضأؽ املاٍ املػتجُط يف ايكطاعات االقتصازٚ ١ٜتٛظٜعٗا سػب قاؾعات االقً ِٝيًُس ( )2016 -2006 ( ٠أيـ زٚالض)
ْػب ١ايكطاع اىل االقًِٝ

ايذلتٝب

ايكطاع

اضبٌٝ

ايػًُٝاْ١ٝ

زٖٛى

امجاي ٞاالقًِٝ

1

ايصٓاع١

5.945.346

9.281.552

2.230.882

37.18% 17.457.780

2

االغهإ

10.113.237

2.729.797

2.142.753

31.92% 14.985.787

3

ايػٝاس١

4.696.419

1.410.575

741.708

6.848.703

14.59%

4

ايتذاض٠

3.150.698

503.666

410.544

4.064.908

8.66%

5

ايصش١

732.051

106.411

55.418

893.881

1.90%

6

ايبٓٛى

753.702

-

-

753.703

1.61%

7

ايعضاع١

2261.29

15.085

448.643

725.019

1.54%

8

ايتعًِٝ

231.594

433.959

43.085

708.638

1.51%

9

االتصاالت

127.895

92.996

-

220.891

0.47%

10

ايٓكٌ

104.204

-

-

104.204

0.22%

11

ايطٜاض١

-

19.930

72.787

92.718

0.20%

12

اـسَات

2.191

82.787

-

84.978

0.18%

13

ايؿٔ

12.317

-

-

12.317

0.03%

امجاي ٞسذِ ضأؽ املاٍ املػتجُط

26.130.948

14.676.758

6.145.821

100% 46.953.528

ْػب ١احملاؾع ١اىل االقًِٝ

%55.65

%31.26

%13.10

%100

-
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املؿاضٜع اجملاظ. ٠
27

البیئة االستثوبریة والتنویة الوستداهة في إقلین كوردستبى -الﻌراق

أ.د.أسﻌد حودي هحود هبهر  /أ.م .د .هحسي ابراهین أحود

 -4االغتجُاض ٚدٓػ ١ٝاملػتجُط
ٜالسغ َٔ اؾس)4(ٍٚبإٔ (َ)690ؿطٚعا َٔ اصٌ امجاي ٞعسزاملؿاضٜع االغتجُاض ١ٜاجملاظ ٠ايبايػَ )767( ١ؿطٚعا
َٔ سص ١املػتجُطاحملًٚ ٞبٓػب ، )%89.96( ١ؾُٝا بًػت سص ١املػتجُط االدٓيب (َ )47ؿطٚعا ٚايصٜ ٟؿهٌ (َٔ )%6.13
امجاي ٞعسز املؿاضٜع اجملاظ ٠يف االقًَٚ . ِٝا تبك َٔ ٢املؿاضٜع االغتجُاضٚ ١ٜايبايػَ )30( ١ؿطٚعا ؾكط ٚبٓػب.)%3.91 ( ١
ؾهإ َٔ ْصٝب املػتجُط احملًٚ ٞاملػتجُط االدٓيب َؿذلنا ( االغتجُاض املؿذلى)  َٔٚ .سٝح سذِ ضأؽ املاٍ املػتجُط سػب
دٓػ ١ٝاملػتجُط  ،ؾإ سذِ االغتجُاضات احملً ١ٝبًؼ ( )36.815.887.0ايـ زٚالض ٚايص ٟؾهٌ ( َٔ )%78.41امجايٞ
سذِ ضأؽ املاٍ املػتجُطيف االقًٚ ِٝايبايؼ(  )46.953.527.8ايـ زٚالض ،بُٓٝا بًؼ سذِ ضاؽ املاٍ االدٓيب املػتجُط (
 )6.104.967.9أيـ زٚالض ٚ ،بٓػب َٔ )%13.0 ( ١امجاي ٞسذِ ضأؽ املاٍ املػتجُطيف االقًَٚ ، ِٝا تبك َٔ ٢امجاي ٞسذِ
ضأؽ املاٍ املػتجُط ؾهإ َٔ ْصٝب االغتجُاض املؿذلى ٚايص ٟبًؼ ( )4.032.672.9ايـ زٚالض ٚبٓػب.)%8.59( ١
َ َٔٚؤؾطات اؾس )4( ٍٚتتبني بإٔ سه ١َٛاالقً ِٝمل تتُهٔ َٔ ؼكٝل االٖساف املدططٚ ١اييت مت تؿطٜع قإْٛ
االغتجُاض ضقِ ( )4يػٓ َٔ 2006 ١ادًٗا ٚايص ٟتطُٔ فُٛع ١نبرل َٔ ٠االَتٝاظات ٚايتػٗٝالت املُٓٛس ١يًُػتجُط ٚعً٢
ٚد٘ اـصٛص املػتجُط االدٓيب ٚشيو الغتكطاب اندل عسز ممهٔ َٔ ايؿطنات ٚاملػتجُط ٜٔاالداْب يالغتؿازَٔ ٠
ايتهٓٛيٛدٝا ٚاـدلات ٚاملٗاضات اؿسٜج ١اييت ميتًهٗا املػتجُط ٜٔاالداْب ٚاييت ٜه ٕٛاالقً ِٝبأَؼ اؿاد ١ايٗٝا ٚشيو ملٛانب١
ايتطٛض اؿاصٌ يف ايعامل  ٤ٌَٚ ،ايؿذ ٠ٛايتهٓٛيٛد ١ٝاييت تؿصً٘ عٔ ايبًسإ املتكسَ. ١
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اؾس)4( ٍٚ
تٛظٜع املؿاضٜع االغتجُاض َٔ ١ٜسٝح ايعسز ٚسذِ ضاؽ املاٍ املػتجُط ٚسػب دٓػ ١ٝاملػتجُطعً ٢قاؾعات اقً ِٝنٛضزغتإ
ايعطام يًُس)2016-2006( ٠
االغتجُاض االمجايٞ
سذِ ضاؽ املاٍ
املػتجُط
احملاؾع١

اضبٌٝ

ايػًُٝاْ١ٝ

زٖٛى

ْٚػبتٗا

اىل امجاي ٞاالقًِٝ

االغتجُاض املؿذلى
عسز

سذِ ضاؽ املاٍ
ْٚػبتٗا

املؿاضٜع

املػتجُط

ْٚػبتٗا اىل

اىل امجاي ٞاالقًِٝ

االغتجُاض احملًٞ

االغتجُاض االدٓيب
عسز

سذِ ضاؽ املاٍ

عسز

املؿاضٜع

املػتجُط ْٚػبتٗا اىل

ْٚػبتٗا

ْٚػبتٗا

امجاي ٞاالقًِٝ

امجاي ٞاالقًِٝ

امجايٞ

اىل امجايٞ

االقًِٝ

االقًِٝ

املؿاضٜع
اىل

املاٍ

عسز املؿاضٜع

سذِ

ضاؽ

املػتجُط ْٚػبتٗا اىل

ْٚػبتٗا اىل

امجاي ٞاالقًِٝ

امجايٞ
االقًِٝ

26.130.948

339

918.066.5

21

64.731.346

35

20.481.535.1

292

100%

100%

3.51%

3.54%

18.11%

10.32%

78.38%

86.14%

55.65%

44.2%

22.77%

40%

77.50%

74.49%

55.63%

42.32%

14.676.758.5

214

42.470.571

9

930.682

2

12.175.504.2

203

100%

100%

16.83%

4.21%

0.21%

0.93%

82.96%

94.86%

%31.26

27.9%

61.26%

30%

0.50%

4.26%

33.07%

29.42%

6.145.821.1

214

644.035.1

9

1.342.938.4

10

4.158.847.6

195

100%

100%

10.48%

4.21%

21.85%

4.67%

67.67%

91.12%

%13.10

27.9%

15.97%

30%

22.00%

21.28%

11.30%

28.26%

846.953.527

767

4.032.672.9

30

6.104.967.9

47

36.815.887

690

100%

100%

8.59%

3.91%

13.00%

6.13%

78.41%

89.96%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

امجايٞ
االقًِٝ
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املبشح ايجايح
َؤؾطات ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١يف اقً ِٝنٛضزغتإ – ايعطام
ْتٝذ ١يتعاٜس االغتجُاضت يف اقً ِٝنٛضزغتإ بٓٛعٗٝا احملًٚ ٞاالدٓيب ملا ٜتُتع ب٘ االقً َٔ ِٝؾطص اغتجُاضَ ١ٜتٓٛع١
َسع ١َٛباالغتكطاض ايػٝاغٚ ٞاالَ ي ٚ ،يًذٗٛز ايهبرل ٠اييت بصيتٗا اؿهٚ ١َٛاييت تهًًت يف ؼكٝل الاظات َُٗ ١تتٛظع عً٢
املطتهعات االغاغ ١ٝملؿٗ ّٛايتُٓ ١ٝاملػتساَ ، ١يصا غٓشا ٍٚايتعطف عًٚ ٢اقع ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١يف اقً ِٝنٛضزغتإ َٔ خالٍ
اغتعطاض بعض املؤؾطات شات ايصً ١بصيو ٚعً ٢ايٓش ٛاالت: ٞ
-1

املؤؾطات االقتصاز١ٜ

يه ٞتتشكل ايتُٓ ١ٝاملػتساَٚ ١ؾل ايبعس االقتصاز ٟالبس َٔ ؼػني َػت ٣ٛاملعٝؿٚ ١ايطؾاٖ ١ٝاالقتصازٜٚ ، ١ٜعس ايٓاتر
احملً ٞاالمجايَٚ ٞتٛغط ْصٝب ايؿطز َٔ ايٓاتر احملً ٞاالمجاي َٔ ٞأِٖ املؤؾطات اييت تعهؼ َعسالت ايَُٓٚ ٛػت ٣ٛايطؾاٖ١ٝ
االقتصاز ١ٜال ٟبًس ٖٚ ،صا َاْطاٚ ٙاضشا يف اؾس )5( ٍٚبايٓػب ١القً ِٝنٛضزغتإ  .سٝح ْالسغ إ ايٓاتر احملً ٞاالمجايٞ
سكل ظٜازٚ ٠اضش ١خالٍ املس ، 2012 – 2004 ٠اش اظزازت ق ١ُٝايٓاتر احملً ٞاالمجاي ًَٕٛٝ 1665 َٔ ٞزٚالض غٓ١
 2004اىل  21730غٓ 2012 ١قككا َعسٍ من ٛغَٓ ٟٛطنب  % 37.8خالٍ املس ٠اعال ، ٙاال إ َعسالت ايُٓٛايػٓ١ٜٛ
يًٓاتر ا حملً ٞاالمجاي ٞتبآٜت َٔ غٓ ١اىل اخطٚ. ٣نصيو اؿاٍ ؾكس ؾٗس َتٛغط ْصٝب ايؿطز َٔ ايٓاتر احملً ٞاالمجايٞ
اضتؿاعا خالٍ املس ، 2012- 2004 ٠اش اضتؿع َٔ  465.1زٚالض عاّ  2004اىل  4051.3زٚالض عاّ  ، 2012اٟ
مبعسٍ من ٛغَٓ ٟٛطنب %34.4
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اؾس)5 ( ٍٚ
َتٛغط ْصٝب ايؿطز َٔ ايٓاتر احملً ٞاالمجاي ٞيف اقً ِٝنٛضزغتإ يًُس2012 – 2004 ٠
ايٓاتر احملً ٞاالمجايٞ

ايػٓ١

َعسٍ ايُٓٛايػٓ ٟٛيًٓاتر َتٛغط ْصٝب ايؿطز َٔ َعسٍ

ًَ ٕٛٝزٚالض

احملً%ٞ

ايٓاتر احملًٞ

ايُٓٛ

ايػٟٓٛ

ملتٛغط ْصٝب ايؿطز %

(زٚالض )
2004

1665

-

465.1

-

2005

2852

71.3

786.1

69.0

2006

5977

109.6

1618.6

105.9

2007

8071

35.o

2018.4

24.7

2008

17564

117.6

3516.2

74.2

2009

17773

1.2

3782.5

7.6

2010

19996

12.5

4072.6

7.7

2011

20792

4.0

4611.3

13.2

2012

21730

4.5

4958.7

7.5

َعسٍ ايُٓ ٛاملطنب

% 37.8

% 34.4

2012- 2004
املصسض َٔ:اعساز ايباسجني اغٓازا اىل -:
 -1سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايتدطٝط ،خط ١ايتُٓ ١ٝاالغذلاتٝذ ١ٝالقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات  ، 2016 -2012اضب.2011 ، ٌٝ
 -2سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايتدطٝط ،خط ١ايتُٓ ١ٝالقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات  ،2019 -2015اضب.2014 ، ٌٝ

ٚباملكابٌ اظزازت ٚتبآٜت املػاُٖات ايٓػبٚ ١ٝاملطًك ١يًكطاعات االقتصاز ١ٜيف تٛيٝس ايٓاتر احملً ٞاالمجاي ٞنُا يف
اؾس ،)6( ٍٚؾؿ ٞعاّ  2011بًػت ْػبَ ١ػاُٖ ١االزاض ٠ايعاَٚ ، % 14.91 ١قطاع ايٓكٌ ٚاالتصاالت ، %12.91
ٚاملاٍ ٚايتأَني ٚ ،%11.93ايبٓاٚ ٤ايتؿٝٝس ٚ ، %8.39ايعضاعٚ ١ايػابات ٚايصٝس ٚ ، %7.39ايصٓاع ١ايتش١ًٜٝٛ
. %4.08
نُا ْالسغ إ قَ ١ُٝػاُٖ ١قطاع ايٓكٌ ٚاالتصاالت يف ايٓاتر احملً ٞاالمجاي ٞاضتؿعت َٔ ًَٝ 1397اض زٜٓاضعاّ  2007اىل
ًَٝ3100.4اضزٜٓاض عاّ ٚ ، 2011إ ْػبَ ١ػاُٖ ١قطاع ايعضاعٚ ١ايػابات ٚايصٝس اضتؿعت اٜطا َٔ ًَٝ 606اض زٜٓاض عاّ
 2007اىل ًَٝ 1760.75اضزٜٓاض عاّ  ، 2011اَا قطاع ايصٓاع ١ايتش ١ًٜٝٛؾكس اصبشت قَ ١ُٝػاُٖت٘ يف ايٓاتر احملًٞ
االمجايًَٝ 979.66 ٞاض زٜٓاض عاّ  2011بعس إ ناْت ًَٝ 431اض زٜٓاض عاّ  ، 2007نصيو ؾٗس قطاع ايبٓاٚ ٤ايتؿٝٝس
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اضتؿاعا ًَشٛظا يف َػاُٖت٘ يف ايٓاتر احملً ٞاالمجاي ٞسٝح اضتؿعت َٔ ًَٝ 1056اض زٜٓاض عاّ  2007اىل ًَٝ 2015.2اض
زٜٓاض عاّ . 2011
اؾس)6( ٍٚ
ايٓاتر احملً ٞاالمجاي ٞسػب االْؿط ١االقتصاز ١ٜباالغعاض اؾاضًَٝ ( 2011 – 2007١ٜاض زٜٓاض )
ايػٓ١

2007

ْػب ١املػاُٖ2011 % ١

ْػب ١املػاُٖ١

ايٓؿاط
ايعضاعٚ ١ايػابات ٚايصٝس

606.735

3.93

1760.75

7.39

ايتعسٚ ٜٔاملكايع

74.688

0.48

124

0.51

االْٛاع االخط َٔ ٣ايتعسٜٔ

74.688

0.48

148

0.61

ايصٓاع ١ايتش١ًٜٝٛ

431.232

2.8

979.66

4.08

ايهٗطباٚ ٤املا٤

101.817

0.66

674.87

2.81

ايبٓاٚ ٤ايتؿٝٝس

1056.466

6.85

2015.2

8.39

ايٓكٌ ٚاالتصاالت

1391.524

9.0

3100.4

12.91

ػاض ٠اؾًُٚ ١املؿطز ٚايؿٓازم

1322.399

8.6

1840.43

7.66

املاٍ ٚايتاَني ٚخسَات ايعكاضات

2408.485

16.2

2865.28

11.93

ايبٓٛى ٚايتأَني

291.528

1.9

352.1

1.47

ًَه ١ٝزٚض ايػهٔ

2119.6

13.7

3033.6

12.64

خسَات ايتُٓ ١ٝاالدتُاع١ٝ

2758.818

17.9

3009.8

12.54

االزاض ٠ايعاَ١

2500.543

16.6

3579.36

14.91

اـسَات ايؿدص١ٝ

258.274

1.7

516.55

2.15

ايٓاتر احملً ٞاالمجايٞ

15394.17

% 100

24000

% 100

املصسض:سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايتدطٝط ،خط ١ايتُٓ ١ٝالقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات  ،2019 -2015اضب.2014 ، ٌٝ
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 -3املؤؾطات االدتُاع١ٝ
أ -ايػهإ َٚعسٍ ايبطاي١
تؿرل االضقاّ ايٛاضز ٠يف اؾس )7( ٍٚإ َععِ ايػهإ يف قاؾعات االقً َٔ ِٖ ِٝايؿ٦ات ايعُط١ٜ

( ، ) 65 – 15

اش دا٤ت قاؾع ١ايػًُٝاْ ١ٝيف املطتب ١االٚىل سح إ ؾ ١٦ايػهإ ( ) 64 -15بًػت  % 61.7يف سني بًػت ايٓػب% ١
 % 56.3 ٚ 58.6يف اضبٚ ٌٝزٖٛى عً ٢ايتٛايٚ . ٞمتجٌ ٖص ٙايؿ َٔ ١٦ايػهإ ايطاق ١ايهآَ ١يًُذتُع ٚايك ٣ٛايعاًَ ١املتاس١
يف االقتصاز ايص ٟضمبا ٜتػطب عسز َٓٗا بػبب ايبطاي ١مما ٜؤز ٟاىل ضؾع ْػب ١االعاي ١يف االقتصاز ٚ ،إ ٖص ٙاؿاي ١تعزاز نًُا
اظزاز َعسٍ من ٛايك ٣ٛايعاًََ ١كاضْ  ١مبعسٍ من ٛايػهإ ٚ ،إ اضتؿاع ٖص ٙايٓػبٜٛ ١يس ضػطا عً ٢االقتصاز ٚهعً٘ اَاّ ؼسٟ
ٜتُجٌ يف ضطٚض ٠تٛيٝس ؾطص عٌُ شلص ٙايعٜاز ٠أ ٚايعطض االضايف َٔ ق ٠ٛايعٌُ .
اؾس)7 ( ٍٚ
تٛظٜع ايػهإ عً ٢قاؾعات االقً ِٝسػب اؿطط ٚاايطٜـ ٚايؿ٦ات ايعُطَٚ ١ٜعسٍ ايبطاي١يػٓ2012 ١
املؤؾطات

اقٌ َٔ  65 -15 15غٓ ١انجط َٔ  65اؿطط
غٓ١

احملاؾع١

ايطٜـ

َعسٍ ايبطاي١

غٓ١

اضبٌٝ

37.6

58.6

3.57

73.4

26.6

7.5

ايػًُٝاْ١ٝ

33.4

61.7

4.9

78.8

21.2

8.1

زٖٛى

40.9

56.3

2.87

72.4

27.6

8.3

اقًِٝ

36.9

59.2

3.89

74.5

25.5

7.9

نٛضزغتإ
املصسض:سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايتدطٝط ،خط ١ايتُٓ ١ٝالقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات  ،2019 -2015اضب.2014 ، ٌٝص. 49

ٚتعس ايٓػب ١امل ١ٜٛ٦يػهإ املٓاطل اؿطط َٔ ١ٜانجط املؤؾطات اغتدساَا يكٝاؽ زضد ١ايتٛغع اؿططٜٚ ، ٟالسغ َٔ
بٝاْات اؾس )7( ٍٚإ ْػب ١غهإ اؿطط يف عُ ّٛقاؾعات االقًَ ِٝطتؿع ١سٝح بًػت

 ، % 74.5اال إ غهإ اؿطط يف

قاؾع ١ايػًُٝاْ ١ٝؾهٌ اعًْ ٢ػب % 78.8 ٖٞٚ ١يف سني ناْت ْػب ١غهإ ايطٜـ . %21.2
اَا بايٓػب ١ملعسالت ايبطاي ١ؾكس بًػت  % 7.9يف اقً ِٝنٛضزغتإ سٝح دا٤ت قاؾع ١زٖٛى باملطتب ١االٚىل ٚ % 8.3قاؾع١
ايػًُٝاْ ١ٝباملطتب ١ايجاْ ، % 8.1 ١ٝثِ قاؾع ١اضب ٌٝباملطسً ١ايجايجٚ ١بٓػبٚ ، % 7.5 ١ميجٌ ٖصا املعسٍ ْػب ١االؾداص ايعاطًني
عٔ ايعٌُ اىل فُٛع ايك ٣ٛايعاًَٚ ، ١إ اضتؿاع ٖصا املعسٍ غٝطٌ َصسضا يًكًل شيو الٕ َعسالت ايبطاي ١ايؿعً ١ٝاعً ٢بهجرل
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َٔ االضقاّ ايطزل، ١ٝؾطال عٔ إ َعسالت من ٛايػهإ َتعاٜسٚ ٠سٝح إ َععِ ايػهإ ِٖ َٔ ؾ ١٦غٔ ايعٌُ ٚإ ايك٣ٛ
ايعاًَ ١تتٓاَ ٢بػطع ١االَط ايصٜ ٟتطًب ٚضع غذلاتٝذٝات يًشس َٔ املعسالت املطتؿع ١يًبطاي. ١
ب-ايتعًِٝ
يًتعً ِٝزٚض اغاغ ٞيف بٓا ٤اجملتُع  ،سٝح ٜععظ ضؾس اغٛام اجملتُع بايك ٣ٛايعاًَ ١املؤًٖ ، ١اشاصبشت املعطؾ١
ٚاملٗاضات ٖ ٞايك ٣ٛاحملطن ١يف اجملتُع ٚاالقتصاز يف عامل غطٜع ايتػرل سٝح ٜعتُس لاح ا ٟبًس اي ّٛٝعً ٢نُْٛٚ ١ٝع ١ٝضأزلاشلا
َٔ ايعٓاصط ايبؿط ١ٜعاي ١ٝايتدصص َٚتُٝع ٠ايهؿا . ٠٤يصا غٛف ْتعطف عً ٢اػا ٙايتعً ِٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ َٔ خالٍ
املؤؾطات شات ايصً ١بايتُٓ ١ٝاملػتساََٗٓٚ. ١ا َعسٍ االيتشام بايتعًٜ ٚ ، ِٝكصس بٓػب ١امجاي ٞااليتشام ٖ ٛعسز ايطًب ١يف
املطاسٌ ايتعً ١ُٝٝيف غَٓ ١ع ١ٓٝبػض ايٓعط عٔ اعُاضِٖ اىل عسز اؾطاز ايؿ ١٦ايعُط ١ٜيف اجملتُع اييت ٜٓعط ايٗٝا عً ٢اْٗا ايؿ١٦
ايعُط ١ٜاملٓاغب ١يتًو املطسًٜ ، ١تِ سػاب ايتعً ِٝيف ٖصا املؤؾطَٔ خالٍ ْػب ١امجاي ٞااليتشام يف ايتعًٜٚ ، ِٝتِ استػاب
ْػب ١االيتشام يف ايتعًٚ ِٝؾل املعازي ١ايتاي ( ١ٝقُٛز . ) 7، 2015 ،
ْػب ١ايكٝس االمجاي ٞاملًتشكني يف ايتعً = ِٝعسز ايطالب املكٝس ٜٔيف ناؾَ ١طاح ايتعً/ 100× ِٝعسز ايػهإ يف غٔ
ناؾ ١املطاسٌ .
ٜٚعس َعسٍ االيتشام بايتعً َٔ ِٝاملؤؾطات املُٗ ١يبٝإ َػت ٣ٛعسز ايطًب ١املًتشكني يف املساضؽ ٚاؾاَعات  ،نُا ٜعس
َعسٍ االيتشام يف ايتعً ِٝاالبتسا َٔ ٞ٥أِٖ املؤؾطات يبٝإ َػت ٣ٛايتعً ، ِٝاَا االيتشام باملساضؽ ايجاْ ١ٜٛؾٗ ٛميجٌ ْػب١
ايطًب ١ايص ٜٔاغتطاعٛا تهُ ٌٝاملطسً ١االبتساٚ ١ٝ٥االيتشام باملساضؽ ايجاْٜٚ . ١ٜٛبني اؾسْ )8( ٍٚػب ١االيتشام باملساضؽ
االبتساٚ ١ٝ٥ايجاْ ١ٜٛبايٓػب ١يًعطام ٚالقً ِٝنٛضزغتإ .
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اؾس)8( ٍٚ
ْػب ١االيتشام باملساضؽ االبتساٚ ١ٝ٥ايجاْ ١ٜٛعًَ ٢ػت ٣ٛايعطام ٚاقً ِٝنٛضزغتإ يًُس2014 -2010 ٠
ايػٓ١

ايعطام

اقً ِٝنٛضزغتإ
ايتعً ِٝاالبتساٞ٥

ايتعً ِٝايجاْٟٛ

ايتعً ِٝاالبتساٞ٥

ايتعً ِٝايجاْٟٛ

2010

142

3104

106

5009

2011

143

3504

11101

5504

2012

14408

3907

104

5700

2013

14506

4304

8400

6003

2014

14603

5604

8300

5800

املصسض:
 -1ايبؿسض ، ٟعبساهلل سػني بابهط  ، 2015 ،اثط ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟاالغتجُاض االدٓيب املباؾط يف ايُٓ ٛاالقتصاز ٟيس ٍٚكتاض ٠خالٍ املس٠
َ 2012-1970ع اؾاض ٠خاص ١اىل اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام  ،اططٚس ١زنتٛضا ٙغرل َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتصاز  ،داَع ١صالح ايس. ٜٔص
148
-2قُٛز  ،صباح ؾٝشإ ٜٚاغني ط٘  ، 2015 ،زٚض ايتعً ِٝيف ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيف ايعطام يًؿذل ،2012 -1980 ٠عح َكسّ اىل املؤمتط ايعًُٞ
ايسٚي ٞايجاْ ٞيف داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط ، ١ٜايػًُٝاْ. ١ٝ

ٜالسغ َٔ االضقاّ ايٛاضز ٠يف اؾس )8( ٍٚإ ْػب ١املًتشكني يف املطسً ١االبتسا ١ٝ٥يف اقً ِٝنٛضزغتإ يف تعاٜس َػتُط
َٓص عاّ  2010إىل إ ٚصًت ٖص ٙايٓػب 14603 ١يف عاّ  ٖٞٚ ، 2014اؾطٌ ْػب االيتشام يف ايتعً ِٝاالبتسا ٞ٥يف اقًِٝ
نٛضزغتإ .اَا بايٓػب ١يًعطام ؾكس ناْت اؾطٌ ْػب االيتشام يف ايتعً ِٝاالبتسا ٞ٥عاّ  ،2011سٝح بًػت  11101إال اْٗا
بسأت باالنؿاض اىل إ ٚصًت إىل  83عاّ . 2014
ٚؾُٝا ىص ْػب االيتشام يف ايتعً ِٝايجاْ ٟٛؾَٗٓ ٞدؿط ١بايٓػب ١يالقً ِٝسٝح بًػت  3104عاّ ٖٚ 2010صا
َؤؾط يٛدٛز تػطب نبرل يف اعساز املًتشكني مما ٜسٍ إ ايتعًٜٛ ِٝاد٘ َؿانٌ يف ٖص ٙايػٓ ، ١اال إ ٖص ٙايٓػب ١بسأت بايعٜاز٠
اىل إ ٚصًت اىل  5604سٝح تعس ٖص ٙايٓػب ١دٝسَٚ ٠ؤؾط اهاب ٞيتطٜٛط ايتعً ِٝيف االقً. ِٝاَا بايٓػب ١يٓػب ١االيتشام
باملساضؽ ايجاْ ١ٜٛعًَ ٢ػت ٣ٛايعطام ؾكس ناْت اؾطٌ ْػب ١عاّ  2013سٝح بًػت  6003إال اْٗا انؿطت اىل  58عاّ
ْ ٖٞٚ ، 2014ػب ١دٝس ٠ا ٜطا ٚ ،ضمبا ٜعٛز ايػبب يف انؿاض االيتشام باملساضؽ االبتساٚ ١ٝ٥ايجاْ ١ٜٛعًَ ٢ػت ٣ٛايعطام عاّ
ٚ 2014ظٜازتٗا عًَ ٢ػت ٣ٛاقً ِٝنٛضزغتإ إىل ايعطٚف االَٓ ١ٝايصعب ١اييت َطت بٗا عسز َٔ احملاؾعات ْٚعٚح اعساز
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نبرل َٔ ٠غهاْٗا اىل اقً ِٝنٛضزغتإ  َٔٚ .املعطٚف إ ْػب االيتشام باملساضؽ اسس املؤؾطات املُٗ ١ايصٜ ٟطنع عًٗٝا زيٌٝ
ايتُٓ ١ٝايبؿط. ١ٜ
ٚيف ٖصا اؾاْب ْٛز االؾاض ٠اىل إ َععِ ايس ٍٚتػع ٢اىل ؼػني ٚتطٜٛط ايعٓصط ايبؿط َٔ ٟخالٍ ؼػني َؤؾطات
ايتُٓ ١ٝايبؿطٚ ١ٜظٜاز ٠االختٝاضات اَاّ ايٓاؽ ٚظٜاز ٠ؾطصتِٗ يف ايتعًٚ ِٝايعٓا ١ٜايطبٚ ١ٝظٜاز ٠ايسخٌ ٚظٜاز ٠ؾطص ايعٌُ ٚنًُا
ظاز االٖتُاّ بتًو املتطًبات نًُا اْعهؼ شيو عً ٢ظٜازَ ٠ػت ٣ٛاالْتاز ٚ،نإ القً ِٝنٛضزغتإ زٚضاً ٚاضشاً يف ايتُٓ١ٝ
ايبؿطٚ ، ١ٜيف عاّ  2014صسض ايتكطٜط ايٛط ي يًتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيف ايعطام ٚايص ٟتطُٔ استػاب زي ٌٝايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜايتكًٝسٟ
بابعاز ٙايجالث ١حملاؾعات ايعطام مجٝعا ٚبطُٓٗا قاؾعات اإلقً ،ِٝسٝح اظٗط ايتكطٜط تؿٛقا يف ق ِٝايسي ٌٝحملاؾعات االقًَ ِٝكاضْ١
مبشاؾعات ايعطام االخط ٣باغتجٓا ٤بػسازٚ ،اؾسٜ ) 9( ٍٚبني ق ِٝايسيٚ ٌٝأبعاز ٙيف اقً ِٝنٛضزغتإ ٚبعض احملاؾعات ايعطاق١ٝ
األخط.٣
اؾس)9( ٍٚ
زي ٌٝايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜايتكًٝسٚ ٟابعاز ٙيف نٛضزغتإ ٚبعض قاؾعات ايعطام األخط ٣يػٓ.2014 ١
زي ٌٝايتُٓ١ٝ
َؤؾط ايصش١
املٓطك١

َؤؾط ايتعًِٝ

ايبؿط ١ٜغرل

َؤؾط ايسخٌ

ايعُط

زيٌٝ

عسز

َتٛغط

َؤؾط

َؤؾط

زيٌٝ

ايسخٌ

زيٌٝ

املطتبط

ق١ُٝ

املتٛقع

ايعُط

غٓٛات

عسز

غٓٛات

املعسٍ

ايتعًِٝ

ايكَٞٛ

ايسخٌ

بايسخٌ

ايسيٌٝ

عٓس

املتٛقع

ايسضاغ١

غٓٛات

ايسضاغ١

املتٛقع يعسز

ايسضاغ١

ايٛالز٠

يًؿطز

غٓٛات
ايسضاغ١

إقًِٝ

0.737

71

0.798

7.8

13

0.598

0.740

0.680

22738

0.777

0.737

نٛضزغتإ
غًُٝاْ١ٝ

0.764

72

0.813

7.8

14

0.592

0.788

0.699

23825

0.784

0.754

اضبٌٝ

0.751

71

0.800

8.0

13

0.614

0.713

0.677

23521

0.782

0.736

زٖٛى

0.726

69

0.773

7.7

13

0.674

0.609

0.655

19780

0.757

0.711

بػساز

0.716

71

0.811

8.8

11

0.586

0.700

0.652

12738

0.694

0.727

َٝػإ

0.639

71

0.804

7.4

9

0.521

0.524

0.530

7216

0.613

0.653

املصسض  :ايتكطٜط ايٛط ي يًتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيف ايعطام 2014 ،ص .24
36

هجلة جبهﻌة التنویة البشریة  /الوجلد 3.الﻌدد 3.أة  :7102ص ص64-9
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

ٜٚالسغ َٔ اؾس ) 9( ٍٚبإ زي ٌٝايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜيف قاؾعات إقً ِٝنٛضزغتإ متٝعت قُٗٝا باألعًَ ٢كاضَْ ١ع بك١ٝ
قاؾعات ايعطام ٚنإ ايؿطم يف ق ١ُٝايسي ٌٝبني قاؾع ١ايػًُٝاْٚ ١ٝقاؾعَٝ ١ػإ اييت ؾهًت اٚطأ ق ١ُٝيًسيٖٞ ٌٝ
(ٖٚ ، ) 0.125صا ْاتر عٔ ايتؿاٚت يف ق ِٝابعاز ايسي ٌٝمجٝعا بني احملاؾعتني .نُا ٜٚؿرل اؾس ٍٚإىل ايتبا ٜٔيف ق ِٝايسيٌٝ
ٚابعاز ٙبني قاؾعات االقًٚ ِٝباالخص بني قاؾعيت ايػًُٝاْٚ ١ٝزٖٛى ٚؼسٜسا يف بعس زي ٌٝايسخٌ ايصٜ ٟعس ايػبب ايطٝ٥ػ ٞيف
ظٗٛض ٖص ٙايٓتا٥ر مما ٜتطًب االَط ايٛقٛف عً ٢املػببات َٚعاؾتٗا بني احملاؾعات عًَ ٢ػتٜٛات اإلقًٚ ، ِٝاإلقًٚ ِٝقاؾعات
ايعطام بؿهٌ عاّ .
-4

املؤؾطات ايب: ١ٝ٦ٝ

أ-

اغتدساَات املٝاٙ

َٔ املعطٚف إ املٝا َٔ ٙاي عٓاصط ايص ٟؼع ٢باُٖ ١ٝنبرل ٠يف عًُ ١ٝايتُٓ ، ١ٝنُا اْٗا َٔ ايعٓاصط املعطض ١يالغتٓعاف
ٚايتًٛخ َٔ ايتشسٜات ٚاملصاعب اييت تٛاد٘ َععِ ايسٚ ، ٍٚإ اقً ِٝنٛضزغتإ ٜعس َٔ املٓاطل ايػٓ ١ٝباملٛاضز املاٚ ١ٝ٥املٝاٙ
اؾٛؾ ١ٝايكطٜب َٔ ١غطح االضض  ،سٝح تتأيـ َصازض املٝا ٙيف االقً َٔ ِٝاالَطاض ٚايجًٛز ٚاملٝا ٙايػطشٚ ١ٝاؾٛؾ . ١ٝؾُٛاضز
املٝا ٙايػطش ١ٝتته َٔ ٕٛمجٝع ضٚاؾس ْٗط زدًٚ ١املتُجً ١باـابٛض ٚايعابني االعًٚ ٢االغؿٌ ٚايععٚ ِٝضٚاؾس غرلٚإ ( زٜاىل )
زاخٌ نٛضزغتإ ٚ ،تطتبط املٛاضز املا ١ٝ٥يف االقً ِٝبسضد ١نبرل ٠بهُ ١ٝاالَطاض ٚايجًٛز اييت تتػاقط يف اسٛاض االْٗاض ٚعً٢
َطتؿعات االقًٚ ِٝاملٓاطل اجملاٚضٚ ، ٠نصيو بػٝاغ ١تؿػ ٌٝايػسٚز ٚاـعاْات املكاَ ١يف نٌ َٔ تطنٝا ٚغٛضٜا االَط ايص ٟوعٌ
املٛاضز املا ١ٝ٥املتاس ١يف االقًَ ِٝتصبصب َٔ ١غٓ ١اىل اخط. ٣
نُا تعس املٝا ٙاؾٛؾ ١ٝاسس املصازض املُٗ ١اييت ٜعخط بٗا االقً ، ِٝسٝح تؿرل االضقاّ ايٛاضز ٠يف اؾس )10 ( ٍٚاىل إ
عسز االباض يف االقً ) 19448 ( ِٝب٦طا ٚ ،إ قاؾع ١ايػًُٝاْ ١ٝاستًت املطتب ١االٚىل سٝح ٜٛدس ؾٗٝا  َٔ % 69.6االباض
املٛدٛز ٠يف االقًٚ ، ِٝإ  َٔ % 79.7عسز االباض املٛدٛز ٠يف ٜػتدسّ الغطاض َٝا ٙايؿطب  % 18.3 ٚ ،يًعضاع، ١
ٚباق ٞاالباض َػتػٌ الغطاض ايصٓاعٚ ١ايبشٛخ ٚاالضؾاز .
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اؾس)10 ( ٍٚ
اعساز االباض َٛظع ١سػب احملاؾعات ْٛٚع االغتدساّ يػٓ2012 ١
احملاؾع١

االباض

االباض

االباض

االباض

املػعًُ ١ملٝا ٙاملػعًُ١

املػعًُ١

املػعًُ١

ايؿطب

يًعضاع١

يًصٓاع١

يًبشٛخ

اجملُٛع

ايٓػب% ١

ٚاالضؾاز
اضبٌٝ

2370

1800

85

55

4310

22.2

ايػًُٝاْ١ٝ

12022

1524

0

0

13546

69.6

زٖٛى

1122

235

235

0

1592

8.2

اجملُٛع

15514

3559

320

55

19448

100

ايٓػب% ١

79.7

18

1.7

0.3

100

املصسض:سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايتدطٝط ،خط ١ايتُٓ ١ٝالقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات  ،2019 -2015اضب.2014 ، ٌٝص49

ب-

َتٛغط ْصٝب ايؿطز َٔ االضاض ٞايصاؿ ١يًعضاع١

ميتًو االقًَ ِٝػاسات ٚاغع َٔ ١االضاض ٞايصاؿ ١يًعضاع ، ١اش بًػت َػاستٗا (  ) 6143176زٚمن َٛظع ١بٛاقع
(  ) 1206168( ، ) 1167997 ( ، ) 2505120زٚمن يهٌ َٔ قاؾع ١اضبٚ ٌٝايػًُٝاْٚ ١ٝزٖٛى عً ٢ايتٛايٚ ، ٞمتجٌ
االضاض ٞايعضاع ١ٝايسمي ١ٝاؾع ٤االندل َٔ َػاس ١االضاض ٞايصاؿ ١يًعضاع ، ١اش بًػت ٖص ٙايٓػب % 89.1 ١خالٍ غٓ١
ٚ ، 2012تؿرل االضقاّ ايٛاضز ٠يف اؾس ) 11 ( ٍٚاىل إ َتٛغط ْصٝب ايؿطز َٔ االضاض ٞايعضاع ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ بًؼ
( َ ) 3840.6ذلا َطبعا غٓٚ ، 2007 ١انؿض اىل ( َ ) 2863.3ذلا َطبعا غٓٚ ، 2012 ١نصيو اؿاٍ عًَ ٢ػت٣ٛ
احملاؾعات ؾكس انؿض َتٛغط ْصٝب ايؿطز َٔ االضاض ٞايصاؿ ١يًعضاع ١يف غَٓ 2012 ١كاضْ ١مبا ٖ ٛعً ٘ٝيف غٓ،2007 ١
ا ٟبؿهٌ عاّ ٜتذ٘ َتٛغط ْصٝب ايؿطز َٔ االضاض ٞايصاؿ ١يًعضاع ١بؿهٌ عاّ ٚنصيو اؿاٍ بايٓػب ١يالضاض ٞايسمي١ٝ
ٚاملط ١ٜٚاىل االنؿاض ٚ ،ضمبا ٜعٛز ايػبب يف شيو اىل عسّ ظٜاز ٠املػاسات ايصاؿ ١يًعضاع ١مبطٚض ايعَٔ ٜكابٌ شيو اضتؿاع
َعسٍ ايُٓ ٛايػهاْ ٞيف االقً ِٝؾطال عٔ ايعسـ ايعُطاْٚ ٞبٓا ٤فُعات غهٓ ١ٝنبرل ٠عً ٢سػاب االضاض ٞايعضاع. ١ٝ
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اؾس) 11 ( ٍٚ
َتٛغط ْصٝب ايؿطز َٔ االضاض ٞايصاؿ ١يًعضاع ١يف اقً ِٝنٛضزغتإ
يًػٓٛات 2012ٚ 2007
2007
احملاؾع١

2012

ْصٝب ايؿطز ْصٝب ايؿطز ْصٝب ايؿطز ْصٝب ايؿطز ْصٝب ايؿطز ْصٝب ايؿطز
َٔ االضاض َٔ ٞاالضاض َٔ ٞاالضاض َٔ ٞاالضاض َٔ ٞاالضاض َٔ ٞاالضاضٞ
ايصاؿ١

ايسمي١ٝ

يًعضاعَ( ١ذل (َذل َطبع )

املط١ٜٚ

ايصاؿ١

(َذل َطبع )

يًعضاعَ( ١ذل (َذل َطبع )

َطبع )

ايسمي١ٝ

املط١ٜٚ
(َذل َطبع )

َطبع )

اضبٌٝ

4350.5

4033.5

317.0

3243.4

3007.1

236.3

ايػًُٝاْ١ٝ

1738.6

1385.5

353.1

1296.2

1033.0

263.2

زٖٛى

3427.6

2795.1

632.5

2555.4

2083.8

471.6

االقًِٝ

3840.6

3422.0

418.6

2863.3

2551.2

312.1

املصسض  :اؾس َٔ ٍٚاعساز ايباسجني اغتٓازا اىل:
 -1سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايتدطٝط ،خط ١ايتُٓ ١ٝاالغذلاتٝذ ١ٝالقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات  ، 2016 -2012اضب.2011 ، ٌٝ
 -2سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايتدطٝط ،خط ١ايتُٓ ١ٝالقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات  ،2019 -2015اضب.2014 ، ٌٝ

-5

املؤؾطات املؤغػ١ٝ

أ-

ٚغا ٌ٥االتصاٍ االيهذل١ْٝٚ

متجٌ ٖص ٙاملؤؾطات َسَ ٣ؿاضن ١ايبًس يف عصط املعًَٛات الٕ االتصاٍ عدل ايؿبه ١ايعامل ١ٝيًُعًَٛات (االْذلْٝت )
تعس َعٗط َٔ َعاٖط ايتكسّ ايتك ي يًعصط،نُا تعس اسس املؤؾطات ايطٝ٥ػ ١يًتُٓ ١ٝاملػتساَٜٚ ، ١السغ َٔ اؾس ) 12 ( ٍٚإ
عسز َػتدسَ ٞاالْذلْٝت يف اقً ِٝنٛضزغتإ يهٌ ْ 100ػُ ١قس بًؼ  3.39غٓٚ ، 2009 ١اضتؿع يٝصٌ اىل  6.2غٓ١
ٚ ، 2013ضغِ ٖصا االضتؿاع ايٛاضح يف عسز َػتدسَ ٞاالْذلْٝت  ،اال إ ٖص ٙايٓػب ١تعس قً ١ًٝدسا باملكاضَْ ١ع املػت٣ٛ
ايعامل ، ٞنُا ْالسغ ايتبا ٜٔايٛاضح بني َػتدسَ ٞاالْذلْٝت يف قاؾعات االقً ، ِٝسٝح استًت قاؾع ١اضب ٌٝاملطتب ١االٚىل
ٚسصًت عً ٢اعًْ ٢ػب 7.9 ٖٞٚ ١غٓ . 2013 ١نا بًػت خطٛط اشلاتـ ايط٥ػ ٞيهٌ ْ 100ػُ 4.7 ١غٓ 2009 ١ثِ
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انؿطت اىل  4.03غٓٚ ، 2013 ١ضمبا ٜعٛز ايػبب يف انؿاض ٖص ٙايٓػب ١اىل ايعٜاز ٠ايهبرل ٠يف اعساز اشلٛاتـ ايٓكاي ١االَط
ايص ٟدعٌ ايبعض ٜؿطًٗا عً ٢اشلٛاتـ ايطٝ٥ػ ، ١ٝبٌ زؾعت اعساز نبرل َٔ ٠ايػهإ اىل االغتػٓا ٤عٔ اشلٛاتـ ايطٝ٥ػ. ١ٝ
اَا بايٓػب ١يًٗٛاتـ ايٓكاي ١ؾكس بًػت ايٓػب ١يهٌ ْ 100ػُ 42.9 ١غٓ 2009 ١نُتٛغط عًَ ٢ػت ٣ٛاالقً، ِٝ
ثِ اضتؿعت يتصٌ اىل  56.6غْٓ ٖٞٚ 2013 ١ػبَ ١كبٛي ١تهاز تهَ ٕٛكاضب ١يًُػت ٣ٛايعامل ، ٞنُا ْالسغ ايعٜاز٠
ايٛاضش ١يف اعسا املهاتب ايدلٜس ١ٜغٛا ٤نإ شيو عً ٢صعٝس احملاؾعات أ ٚعًَ ٢ػت ٣ٛاالقًٚ ، ِٝإ االػا ٙايعاّ شلصٙ
املؤؾطات ٜؤنس املؿاضن ١ايؿاعً ١القً ِٝنٛضزغتإ يف عصط املعًَٛات .
اؾس) 12 ( ٍٚ
ٚغا ٌ٥االتصاٍ االيهذلٚ ١ْٝٚايطٝ٥ػ ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓتني 2013ٚ 2009
2009

احملاؾع١

2013

َػتدسٚ

خطٛط

خطٛط

عسز

َػتدسٚ

خطٛط

خطٛط

عسز

االْذلْٝت

اشلاتـ

اشلاتـ

ايصٓازٜل

االْذلْٝت

اشلاتـ

اشلاتـ

ايصٓازٜل

ايدل١ٜ

يهٌ  100ايٓكاٍ يهٌ ايطٝ٥ػٞ

يهٌ  100ايٓكاٍ يهٌ ايطٝ٥ػٞ

ْػُ١

يهٌ

ْػُ١

ْ100ػُ١

اضبٌٝ

4.07

43.4

6.5

ايػًُٝاْ١ٝ

3.5

42.7

3.5

175

زٖٛى

2.6

42.5

2.8

123

4.5

اقًِٝ

3.39

42.9

4.7

530

6.2

ايدل١ٜ

100

يهٌ

ْػُ١

ْ100ػُ١

232

7.9

57.8

5.7

3780

6.2

57.0

4.7

560

55.0

1.7

745

56.6

4.03

4085

ْ100ػُ١

نٛضزغتإ
املصسض  :اؾس َٔ ٍٚاعساز ايباسجني اغتٓازا اىل:
 -1سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايتدطٝط ،خط ١ايتُٓ ١ٝاالغذلاتٝذ ١ٝالقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات  ، 2016 -2012اضب.2011 ، ٌٝ
 -2سه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايتدطٝط ،خط ١ايتُٓ ١ٝالقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات  ،2019 -2015اضب.2014 ، ٌٝ
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ب-ايبشح ٚايتطٜٛط
ٜعس ايبشح ٚايتطٜٛط َٔ ايعٛاٌَ احملسز ٠يًتُٓ ١ٝاملػتساَ ، ١سٝح إ اـدلات ٚاملعاضف تػاعس عً ٢ؼػني ايكسضات
ٚضؾع َػت ٣ٛاملعٝؿٚ ، ١الُٖٖ ١ٝصا املٛضٛع ٚيعسّ تٛؾط بٝاْات تتعًل باالْؿام عً ٢ايبشح ٚايتطٜٛط مت اعتُاز االْؿام عً٢
ايتعً ِٝملعاؾ ١املٛضٛع  ،ن ٕٛاإلْؿام عً ٢ايتعًٜ ِٝعس اغتجُاضا يف ايعٓصط ايبؿط ٟمما ٜػاِٖ يف ؼكٝل ايُٓٚ ٛايتطٛض يف
اجملتُع بؿهٌ عاّ ،اش ٜػاِٖ ايؿطز املتعًِ يف ظٜاز ٠االْتاز ٚؼكٝل اعً ٢اْتاد ١ٝممهٓ َٔ ١خالٍ بٓا ٤قاعس ٠اْتاد ١ٝبايتعً( ِٝ
بٛبطاْٚ ، ) 150 ، 1995 ، ١غايبا َا تكاؽ اُٖ ١ٝايتعً ِٝبكسض َا ٜطصس ي٘ نٓػبَٝ َٔ ١عاْ ١ٝايسٚي ١أ َٔ ٚايسخٌ ايك، َٞٛ
ٚنًُا اضتؿعت ٖص ٙايٓػب ١زٍ شيو عً ٢اٖتُاّ اؿه ١َٛبايتعًٚ ، ِٝيف املكابٌ يٝؼ َٔ ايططٚض ٟإ ته ٕٛظٜازٖ ٠ص ٙايٓػب١
َؤؾطا ؾٛز ٠ايتعً ِٝيف ٖصا ايبًس أ ٚشاى ؾكس ال تػتػٌ ٖص ٙاالَٛاٍ بايططم املالٜٛٚ . ١ُ٥ضح اؾس )13( ٍٚاالتؿام اؿهَٞٛ
عً ٢ايتعً ِٝنٓػب َٔ ١االْؿام اؿه َٞٛيف اقً ِٝنٛضزغتإ يًُس. 2014 – 2007 ٠
اؾس)13( ٍٚ
تطٛض االْؿام اؿه َٞٛعً ٢ايتعًْٚ ِٝػبت٘ اىل االْؿام اؿه َٞٛيف اقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛات ًَٝ( 2014 – 2007اضزٚالض)
ايػٓ١

االْؿام عًَ ٢عسٍ ايُٓ ٛاالْؿام

َعسٍ ايُٓ ٛايػْٓ ٟٛػب ١االْؿام عً ٢ايتعًِٝ

ايتعًِٝ

ايػٓ% ٟٛ

اؿهَٞٛ

%

َٔ االْؿام اؿهَٞٛ

2007

1001

-

6038

-

1509

2008

1028

2607

7075

2105

1606

2009

1037

700

6073

1302-

1704

2010

1042

306

8053

2607

1607

2011

1078

2503

11043

3400

1507

2012

2023

2502

12039

804

18006

2013

2034

409

13077

1101

1608

2014

2053

801

13098

105

18009

َعسٍ ايُٓ ٛايػٓ ٟٛاملطنب

1400

-

1108

-

-

املصسض :ايبؿسض ، ٟعبساهلل سػني بابهط  ، 2015 ،اثط ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟاالغتجُاض االدٓيب املباؾط يف ايُٓ ٛاالقتصاز ٟيس ٍٚكتاض٠
خالٍ املسَ 2012-1970 ٠ع اؾاض ٠خاص ١اىل اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام  ،اططٚس ١زنتٛضا ٙغرل َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتصاز  ،داَع ١صالح
ايس. ٜٔ
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ٜتطح يٓا َٔ خالٍ اؾس )13( ٍٚإ امجاي ٞاالْؿام اؿه َٞٛعً ٢ايتعً ِٝقس ؾٗس تطٛضا ًَشٛظا خالٍ املس٠
 ، 2014 -2007ؾبعس إ نإ ًَٝ 1001اضزٚال عاّ  2007اظزاز يٝصٌ اىل  2053عاّ  2014قككا َعٌ منٛغٟٓٛ
َطنب َكساض %14 ٙيًُس ٠اعالٚ ، ٙضمبا تعٛز ظٜاز ٠االْؿام عً ٢ايتعً ِٝاغاغا اىل اغتُطاض ايتٛغع ٚظٜاز ٠اعساز ايطًب١
املكبٛيني ؾ ٘ٝعً ٢ؾت ٢املػتٜٛات ٚاملطاسٌ ٚايعٜاز ٠يف عسز االبٓ ١ٝاملسضغ ١ٝالغتٝعابِٗ  .نُا ْالسغ ايتصبصب ايٛاضح يف َعسٍ
ايُٓ ٛايػٓ ٟٛيالْؿام عً ٢ايتعً ِٝسٝح بًؼ َتٛغط َعٌ ايُٓ ٛايػٓٚ ، %14.0 ٟٛنصيو ايتصبصب يف ق ١ُٝاالْؿام اؿهَٞٛ
االَط ايص ٟاْعهػت عًْ ٢ػب ١االْؿام عً ٢ايتعً َٔ ِٝاالْؿام اؿهٚ ، َٞٛضمبا ٜعٛز ايػبب يف شيو اىل عسّ اْتعاّ
االٜطازات ايػٓ ١ٜٛيالقًٚ ِٝعسّ سصٛي٘ عً ٢سصت٘ َٔ املٝعاْ ١ٝاالؼاز ١ٜبؿهٌ َٓتعِ خالٍ ايػٓٛات املصنٛض. ٠
االغتٓتادات ٚايتٛصٝات :
أٚال  :االغتٓتاداات
 -1عسّ ٚدٛز تٛاظٕ يف تٛظٜع االغتجُاضات عً ٢ايكطاعات االقتصاز ١ٜيف االقً ، ِٝسٝح نإ يًكطاع ايصٓاع ٞايٓصٝب
االندل ٚايبايؼ (  ٕ ) % 37.18ثِ قطاع االغهإ بٓػب ، ) % 31.92( ١ثِ ايكطاع ايػٝاس ٞبٓػب، )% 14.59 ( ١
ا ٟإ ايكطاعات ايجالث ١املصنٛض ٠اغتشٛشت عً َٔ )% 83.69 ( ٢امجاي ٞضأؽ املاٍ املػتجُط يف االقً ، ِٝبُٓٝا سص١
ايكطاع ايعضاع ٞناْت ( ٚ ) % 1.54ايباق ٞتٛظع عً ٢بك ١ٝايكطاعات االقتصازٚ ١ٜبٓػب. )%14.77( ١
 -2عسّ ؾاعً ١ٝقاْ ٕٛاالغتجُاض ضقِ ( )4يػٓ 2006 ١يف دصب االغتجُاض االدٓيب يف االقً ، ِٝسٝح مل تتذاٚظ ْػب١
ضأؽ املاٍ االدٓيب (  َٔ ) %13.0امجاي ٞضأؽ املاٍ املػتجُط بايطغِ َٔ ايتػٗٝالت ٚاالَتٝاظات املُٓٛس ١يًُػتجُط
االدٓيب يف ايكاْ ٕٛاملصنط يف اعال. ٙ
 -3بايطغِ َٔ اضتؿاع ْػب ١ايٓؿكات االغتجُاض ١ٜاىل امجاي ٞاالْؿام ايعاّ يف اقً ِٝنٛضزغتإ َٔ ( ) %20.61غٓ١
 2005اىل (  ) %%31.16غٓ ، 2013١اال إ ٖص ٙايٓػب ١قً ١ًٝدسا ٚتؿرل اىل ٚدٛز اختالٍ يف ٖٝهٌ االْؿام
ايعاّ يصاحل ايٓؿكات ايتؿػ ١ًٝٝعً ٢سػاب ايٓؿكات االغتجُاض. ١ٜ
 -4سكل ايٓاتر احملً ٞاالمجاي ٞيف اقً ِٝنٛضزغتإ تطٛضا ًَشٛظا خالٍ املسٚ ) 2013- 2004 ( ٠مبعسٍ من ٛغٟٓٛ
َطنب ( )% 37.8مما اْعهؼ عًَ ٢تٛغط ْصٝب ايؿطز َٔ ايٓاتر احملً ٞاالمجاي، ٞسٝح بًؼ َعسٍ ايُٓ ٛايػٟٓٛ
املطنب ) )%34.4املس ٠اعال. ٙ
ٜ -5ؿهٌ ايػهإ ايٓؿطني اقتصازٜا ٚايصٜ ٟته َٔ ٕٛايؿ ١٦ايعُط)65 -15( ١ٜغٓ ١سٛاي َٔ )% 59.2 ( ٞامجاي ٞعسز
غهإ االقً ِٝيػٓٚ 2012 ١اشا َا عًُٓا إ َعسٍ ايبطاي ١نإ (  ) % 7.9يف تًو ايػٓ ، ١ؾإ سٛاي)% 51.3( ٞ
َٔ ايػهإ ِٖ ٜؿهً ٕٛايك ٣ٛايعاًَ ١يف اقً ِٝنٛضزغتإ (ا ٟايعاًَني ؾعال ).
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ٜ -6ؿهٌ غهإ اؿطط سٛاي َٔ )% 74.5 ( ٞفُٛع غهإ االقً ، ِٝبُٓٝا تبًؼ ْػب ١غهإ ايطٜـ ( ، )% 25.5
 ٖٞٚتعتدل ْػب ١قً ١ًٝخاص ١اشا َا عًُٓا بإ ٖص ٙايٓػب ١مل تهٔ بػبب اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا املتطٛض ٠يف ايكطاع
ايعضاع ٞاملٛؾط ٠يعٓص ايعٌُ ٚامنا بػبب عٛاٌَ ايططز يف ايطٜـ ايهٛضزغتاْ ٞباالضاؾ ١اىل عٛاٌَ اؾصب يف املٓاطل
اؿطط ، ١ٜمما ٜؿرل بٛضٛح اىل ؽًـ ايكطاع ايعضاع ٞيف االقً ِٝبسي ٌٝإ ْػبَ ١ػاُٖ ١ايكطاع ايعضاع ٞيف ايٓاتر
احملً ٞاالمجاي ٞمل تتذاٚظ ( )% 7.39غٓ. 2011 ١
 -7بًؼ َتٛغط ْػب ١االيتشام باملساضؽ االبتسا )%144.3( ١ٝ٥يف االقً ِٝخالٍ املس ٖٞٚ ، 2014 – 2010 ٠تعس
ْػب ١دٝس ،٠بُٓٝا بًؼ َتٛغط ْػب ١االيتشام باملساضؽ ايجاْ ١ٜٛيٓؿؼ املسْ ٖٞٚ) %41.3( ٠ػبَٓ ١دؿط ١تسٍ عً٢
ٚدٛز ْػب ١نبرل َٔ ٠ايتػطب يف اعساز املًتشكني باملساضؽ ايجاْ. ١ٜٛ
 -8اظٗطت ق ِٝزي ٌٝايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜتؿٛقا ٚاضشا يالقًَ ِٝكاضْ ١مبشاؾعات ايعطام االخط ، ٣سٝح بًػت ق ١ُٝايسي( ٌٝ
 ) 0.750يػٓ ،2014 ١اال إ املالسغ إ ٖٓاى تؿاٚتا ٚاضشا بني قاؾعات االقً ِٝغصٛص ايتُٓ ١ٝايبؿط، ١ٜ
ٚخصٛصا بني قاؾعيت ايػًُٝاْٚ ١ٝزٖٛى سٝح ناْت يف زٖٛى (َ ) o.726كاضْ ١مبشاؾع ١ايػًُٝاْ ١ٝايبايػ١
(. ) 0.764
 -9انؿاض َتٛغط ْصٝب ايؿطز َٔ االضاض ٞايصاؿ ١يًعضاع ١يف اقً ِٝنٛضزغتإ بني غٓيت  ، 2012ٚ 2007سٝح
انؿض َٔ ( َ ) 33840.6ذل َطبع غٓ 2007 ١اىل (َ ) 2863.3ذل َطبع غٓٚ ،2012١شيو ببػبب ايُٓٛ
ايػهاْ ٞاىل داْب تٛغع املسٕ ا ٟايعسـ ايعُطاْ ٞعً ٢سػاب االضاض ٞايعضاع. ١ٝ
-10تٛغع اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج ١يف فاٍ االتصاالت َجٌ اشلاتـ ايٓكاٍ ٚؾبه ١االْذلْٝت يف اقً ِٝنٛضزغتإ ،
سٝح اضتؿع اغتدساّ اشلاتـ ايٓكاٍ َٔ ( ) 42.9يهٌ 100ؾدض عاّ  2009اىل ( ) 56.6يهٌ 100ؾدص عاّ
.2013
 -11تطٛض االْؿام اؿه َٞٛعً ٢ايتعً ، ِٝسٝح بًؼ َعسٍ ايُٓ ٛايػٓ ٟٛاملطنب يالْؿام عً ٢ايتعً ِٝيف اقً ِٝنٛزغتإ
() %14خالٍ املس ، 2014- 2007 ٠اال إ دع ٤نبرل َٔ ٖص ٙايٓػب ١ته ٕٛيالدٛض ٚيًطٚاتب ٚيٝؼ يالغتجُاض يف
فاٍ ايبشح ٚايتطٜٛط .
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ثاْٝا  :ايتٛصٝات
 -1ايعٌُ عً ٢ظٜاز ٠ؽصٝصات ايٛظاضات شات ايعالق ١مبؤؾطات ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١نايذلبٚ ١ٝايتعًٚ ِٝايصشٚ ١ايٓكٌ
ٚايبٚ ، ١٦ٝايعاّ ٖص ٙايٛظاضات عًٚ ٢ضع خطط يطؾع َؤؾطات ايتُٓ ١ٝاملػتساَ ١نال سػب ؽصصٗا  ،عً ٢إ تتِ
َتابع ١تٓؿٝص ٖص ٙاـطط ملعطؾَ ١س ٣لاسٗا يف ؼػني ٖص ٙاملؤؾطات .
 -2االٖتُاّ بدلاَر ايذلٜٚر ؾصب االغتجُاضات االدٓب َٔ ١ٝخالٍ قٝاّ ٖ ١٦ٝاالغتجُاض يف االقً ِٝباعساز خاضط ١اغتجُاض١ٜ
يهٌ قاؾع ١تٛضح َٔ ؾٗٝا اِٖ ايؿطص املتاس ١يالغتجُاض ٚتٛظٜعاتٗا ايكطاعٚ ١ٝاؾػطاؾ ١ٝبٗسف تعٜٚس املػتجُطٜٔ
مبعًَٛات زقٝك ١عٔ ايعطٚف االغتجُاض ١ٜيف االقً. ِٝ
 -3تٛغٝع املسٕ ايصٓاعٚ ١ٝايتهٓٛيٛدٚ ١ٝاملٓاطل اؿطٚ ٠تٛؾرل األضاض ٞايالظَ ١إلْؿا ٤املؿطٚعات ٚضُإ تٛصٌٝ
اـسَات املتٓٛع ١شلا ٚضبطٗا بٛغا ٌ٥االتصاٍ ٚايٓكٌ املتٓٛع .١ؾطال عٔ بٓا ٤قٛاعس بٝاْات َٚعًَٛات زقٝكٚ ١سسٜج١
ٚؾاًَ ١عٔ ايب ١٦ٝاالغتجُاض ١ٜبصؿ ١عاَٚ ١االغتجُاضات األدٓب ١ٝبصؿ ١خاصٚ ،١ضصس َػت ٣ٛايتسؾكات ٚاألضصس٠
ٚتطٛضٖا ٚتٛظٜعٗا ٚؾل ايس ٍٚايٛاضز َٓٗا ٚايؿطنات املػتجُطٚ ٠ايكطاعات ايٓاؾط ١ؾٗٝا ٚشيو طبكاً ملٓٗذَ ١ٝتهاًَ١
تطاع ٞاملعاٜرل ايعامل.١ٝ
-4هب االٖتُاّ بكطاع ايتعًٚ ِٝتٗ ١٦ٝناؾ ١املػتًعَات ايالظَ ١يًٓٗٛض ب٘ ٚ ،اعطا ٙ٤االٚي ١ٜٛضُٔ اٖتُاَات اؿه١َٛ
يتطٜٛط َٔ ٙادٌ اعساز املٛاضز ايبؿط ١ٜاملؤًٖ ١يكٝاز ٠املؤغػات املدتًؿٚ ١املػاُٖ ١يف تععٜع اؾٛاْب االقتصاز١ٜ
ٚاالدتُاع ,. ١ٝظٜاز ٠االْؿام عً ٢عً ٘ٝيتٛؾرل ايبٓ ٢ايتشت ١ٝايالظَٚ ١يػطض متهٔ ايطًب ١يالغتؿاز َٔ ٠ؾطص ايتُٓ ١ٝاييت
تتشكل يف االقًٚ ، ِٝملٌ يصيو َٔ زٚض نبرل يف ته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايبؿط ٟايصٜ ٟؤز ٟبسٚض ٙاىل ؼكٝل ايتُٓ ١ٝاملػتساَ. ١
 -5ايسع ٠ٛاىل صٝاغ ١ضؤ ١ٜدسٜس ٠الْعُ ١ايتعًٚ ِٝايتسضٜب يف االقً ، ِٝعٝح ٜتِ ضؾع َػتٜٛات املعطؾٚ ١ؼًٜٗٛا اىل
َٗاضات َ َٔ ٖٞٚهْٛات ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟبايؿهٌ ايص ٟميهٔ ايك ٣ٛايعاًَ َٔ ١تًب ١ٝاستٝادات غٛم ايعٌُ ٚ ،شيو
عٔ ططٜل ايتدطٝط يتطٜٛط ايتعًٚ ِٝاالضتكا ٤ب٘ ٚتٗ ١٦ٝقاعس ٠بٝاْات َٚعًَٛات تتػِ بايسقٚ ١ايتشسٜح املػتُط  ،ؾطال عٔ
َطادعْ ١عاّ االزاض٠
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اتجاهات النخبة الكوردية نحو الخطاب اإلعالمي العربي فضائية الجزيرة أنموذجا

املًدص
قد متٚ ،ٍٞ اشبطاب ايعسبٛ س١َٝاإلعالٚ ١ٝاألنادميٚ ١ٝاضٝ ايط١زات ايٓدبٛتصٚ ٤ آزا١ َعسف١ ايدزاضٙاضتٗدفت ٖر
قد ضعتٚ ،اضع ايٓطامٚ ٞتأثري عاملٚ ١اضعٚ ٠ َٔ غٗس١ٝ٥ ايفطاٙ ْظساً ملا تتُع بٗا ٖر،لٝذداً يًتطبٛ أمن٠سٜ ازبص١ٝ٥از فطاٝاخت
١ٜزدٛ ايه١ٝ ايكط١َعازبٚ  طسحٛزاتِٗ عبٛتفطري تصٚ ١ٜزدٛ ايه١ضط ايٓدبٚ  يف٠ ايكٓا١ٜی زٙ مجا٣ اٍی زصد َد١ايدزاض
قدٚ ،ًثاٛ َبش144 اَٗاٛ ق١ٜ عُد١ٓٝباضتدداّ عٚ ٕاٝ ااالضتب٠ل اضتُازٝ عرب تطبْٞداَٝٔ خالٍ اضتدداّ َٓٗر املطح امل
ايدزاضات اييتٚ  باملؤغسات١ْ َكاز١ٜزدٛ ايه١تٗا بني ايٓدبٜ مجاٖس٢ً فػًت يف اسبفاظ ع٠سٜ ازبص٠ إٔ قٓاٞ اي١صًت ايدزاضٛت
قد طسستٚ ،ثنيٛح املبشُٛ بػهٌ ؼبكل طٚ ٕاشٛ بت١ٜزدٛ ايه١ٝذيو ْظساً يعدّ طسح ايكطٚ ،١ٝات املاضٛٓت يف ايطٜأدس
ٚ ٟزدٕٛ دطساً بني ايػعبني ايهٛ يته١ٜزدٛ ايه١ بايًػْٞٚقع ايهرتَٛ ٚ أ٠ َٔ املكرتسات أُٖٗا فتح قٓا١عُٛ صب١ايدزاض
.ٞايعسب

،١ٝ ايعسب١ٜزدٛ ايعالقات ايه،١ٜزدٛ ايه١ ايٓدب،١ٜزدٛ ايه١ٝ ايكط،٠سٜ ازبص٠قٓا
Abstract
This study investigates the attitude of Kurdish political and academic elite toward the Arab
media discourse in particular Aljazeera TV Channel as the most Arab popular political TV. This
study also seeks to evaluate the popularity of Aljazeera according to the respondents' views and
analyzes their perceptions with the object of comprehending how this TV channel is in addressing
and showing the Kurdish issues. The survey method has been applied in this research was a
questionnaire to gather data from 144 respondents. With regard to dada analysis, indicators, and
research outcomes, this research finds that Aljazeera has lost its popularity because of not presenting
and highlighting the Kurdish issues at a level which is compatible with the respondents' ambitions.
To strike the balance and connect Kurdish people to the Arab world, this study recommends
introducing a TV channel or a website in Kurdish language by the Aljazeera media organisation
because the new generation tend not to understand and prefer the media contents in Arabic
language as many Kurdish media have started to fulfil their audience's needs and expectations.
Aljazeera, Kurdish Elites, Media Perception, Kurdish Issues, Arabs and Kurds relationships.
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املكدَ١
ميجٌِّ اإلعالّ أسد املهْٛات ايسٝ٥ط ١يتػه ٌٝايصٛز ٠ايرٖٓٚ ١ٝصٝاغ ١ايسأٚ ٟاالدباٖاات املدتًفا ١ياد ٣قااد ٠اياسأٟ
ٚازبُٗٛز بصف ١عاَ ،١ال ضُّٝا يف عصسْا اسباضسٚ ،خصٛصاً فُٝا ٜتعًّل بايسضاي ١املٛدّٗ َٔ ١ايفطاٝ٥ات ٚايكٓٛات ايتًفص١ْٜٝٛ
اييت تؤثس  -إىل سدّ بعٝد  -عً ٢ايسؤٚ ٣ايتصٛزات س ٍٛطبتًف ايكطاٜا ايطٝاضاٚ ١ٝاالدتُاعٝاٚ ١ايجكافٝاْٚ ،١ظاساً يًكاسب
ازبػسايف ٚايجكايف ٚايطٝاض ٞبني اجملتُعني ايعسبٚ ٞايهٛزد ٟفإٕ اشبطاب اإلعالَ ٞاملٛدّ٘ َٔ قبٌ ايطسفني أثس ٚال ٜاصاٍ ٜاؤثس
بصٛزَ ٠باغس( ٠أ ٚزمبا بصٛز ٠غري َباغس )٠يف ته ٜٔٛاالدباٚ ٙذب ٌٜٛايسأ ٟايعاّ إػباباً أ ٚضًباً.
َٓٚر ظٗٛز ٚضا ٌ٥اإلعالّ يف ٖر ٙاملٓطك ١فإٕ ايتأثريات اَتدت إىل اجملااالت ايجكافٝاٚ ١ايطٝاضاٚ ١ٝايدٜٝٓاٚ ١غريٖاا،
ٚغهًّت ايصشف ٚاإلذاعات ٚضبطات ايتًفص ٠عٛاٌَ َُطاعد ٠يتطٗٚ ٌٝصٚ ٍٛدٗات ْظس ايطسفني ناٌ َُٓٗاا إىل ارخاس،
ٚقد ناْت ايػًب ١يًدطاب ايعسبْ ٞظساً يعدّ ٚدٛد نٝإ يًهٛزدٚ ،بطبب عدّ َعسف ١ايعسب بايًػ ١ايهٛزد.١ٜ
ٚبعد االْفتاح اإلعالَٚ ٞايتطٛز اسباصٌ يف تهٓٛيٛدٝاا اإلعاالّ ٚاملتُجًا ١بايفطااٝ٥اتٚ ،ضاٗٛيٚ ١صا ٍٛاملطااَني
اإلعالَ ١ٝإىل َطاسات ٚاضع َٔ ١ازبُٗٛز ،فإٕ تأثريات ايعًُ ١ٝاإلعالَ ١ٝباتت يف اشٜاد َطاتُسٚ ،أضاُٗت يف فاتح غاٗ١ٝ
ايباسح يف صباٍ اإلعالّ نٜ ٞبشح يف نٓ٘ ٖر ٙايتأثريات َٚآالتٗا ٚآثازٖاٚ ،ادباٖات ازبُٗٛز ٚايٓدب ١عبٖٛا.
َٓٚر ظٗٛز ايفطاٝ٥ات ايعسب ١ٝفإٕ ايكاُ٥ني عً ٢أَس ٖر ٙايفطاٝ٥ات ساٚيٛا إٔ ٜعازبٛا ايكطاٜا املتعًّك ١باايهٛزد َأ
خالٍ األخباز ٚايتكازٜس ٚايرباَر ا شباصّٚ ١غريٖاٚ ،خاص ١بعد ظٗٛز ايهٛزد عً ٢اشبازطا ١ايطٝاضا ١ٝبػاهٌ أباسش يف ٖارٙ
املٓطكٚ ،١بايتشدٜد بعد االْتفاضا ١ايهٛزدٜا ١يف ايعاسام عااّ ٚ ،ّ1991تػاه ٌٝاإلداز ٠ايراتٝا ١ايايت تُطاُّ ٢ارٕ باإقًِٝ
نٛزدضتإ ايعسام (ٚ ،)1املتتبع ملطاَني املعازبات اإلعالًَٜ ١ٝشظ شٜاد ٠االٖتُاّ بايػإٔ ايهٛزد ٟنُاً ٚنٝفاً ،ضًباً ٚإػباباً.
ٚذباٖ ٍٚر ٙايدزاض ١إٔ تبشح آزا ٤ايٓدب ١ايطٝاضٚ ١ٝاألنادميٚ ١ٝاإلعالَٚٚ ١ٝدٗات ْظسِٖ س ٍٛاشبطاب ايعسبا،ٞ
ٚاختاز ايباسجإ فطا ١ٝ٥ازبصٜس ٠أمنٛذداً يًتطبٝلْ ،ظساً ملا تتُع ب٘ ٖر ٙايفطا َٔ ١ٝ٥غٗسٚ ٠اضعٚ ١تأثري عاملٚ ٞاضاع ايٓطاام،
سٝح مل ذبتٌ أ ٟدبسب ١إعالَ ١ٝيف ايعامل ايعسبَ ٞجًُا استًت٘ (غبه ١ازبصٜس )٠يف ايطاس ١ايطٝاضٚ ١ٝاإلعالَٚ ١ٝاألنادميٝاَ ١أ
_____________________________________________________________________________________________

(ٜ )1كدز عدد ضهإ إقً ِٝنٛزدضتإ بأنجس َٔ (ْ ًَٕٛٝ )5.2طُ ١يف ضبافظات اإلقً ِٝاألزبع( :أزبٚ ٌٝايطًُٝاْٚ ١ٝدٖٛى  ٚسًبذٚ .)١تػطٞ
ٖر ٙاملدٕ َطاس 40000 ١نًَٛٝرت َسبع ،أ ٟأنرب َٔ ٖٛيٓدا ٚأزبع َسات َطاس ١يبٓإٜٚ ،تُتع اإلقً ِٝجبػسافٝا َتٓٛع َٔ ،١ايطٗ ٍٛاسباز٠
ٚازباف ١إىل َٓاطل دبً ١ٝأنجس بسٚدَ ٠ع ايٓٝابٝع ايطبٝع ٚ ١ٝتطاقط ايجًٛز يف ايػتا.٤

ٜٚعرتف ايدضتٛز ايعساق ٞحبه ١َٛإقً ِٝنٛزدضتإ ٚبسملإ نٛزدضتإ ٚمجٝع املؤضطات ايسمس ١ٝاألخس ٣يف اإلقًٚ ،ِٝبايػهٌ ذات٘ ٜعرتف

بايبٝػُسن ١نك ٠ٛغسع ١ٝسبُا ١ٜسدٚد إقً ِٝنٛزدضتإٚ ،تعترب ايًػ ١ايهٛزد َٔ ١ٜأصٖٓ ٍٛد-ٚأٚزب َٔٚ ١ٝعا ١ً٥ايًػات اإلٜساَْ ١ٝجٌ ايفازض١ٝ
ٚايبػتٚ ،ٛؽبتًف عٔ ايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝهلا هلذتإ زٝ٥طٝتإ ُٖا ايطٛزاْٚ ١ٝايهسَاظب.١ٝ
َعًَٛات س ٍٛاقً ِٝنٛزدضتإ يف املٛقع ايسمس ٞسبه ١َٛاقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام.

()http://cabinet.gov.krd/p/page.aspx?l=14&s=050000&r=355&p=250&h=1
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َٓاقػات ٚدباذبات ٚسٛازاتٚ ،مل تؤثس أ ٟدبسب ١إعالََ ١ٝجًُا أثست "ازبصٜس "٠عً ٢املػٗد اإلعالَٚ ٞايطٝاضٚ ٞاالقتصادٟ
ٚاالدتُاعٚ ٞست ٢ايسٜاض ،ٞإىل سد صازت فٖ ٘ٝر ٙايتذسب ١اسبدٜج ١عً ٢اإلعالّ ايعسبا ٞزقُااً ال ُٜطاتٗإ با٘ يف اشبازطا١
ايطٝاض ١ٝايعسب ١ٝبٌ ٚايعامل ١ٝيف بعض األسٝإ.

َػهً ١ايدزاض١
ذباٖ ٍٚر ٙايدزاض ١ايٛص ٍٛإىل سكا٥ل ٚاضتٓتادات ددٜد ٠سا ٍٛاشبطااب اإلعالَا ٞايعسبا ٞاملٛدّا٘ إىل ايهاٛزد،
َٚعسف ١آزا ٤ايٓدبٚ ١تٛدّٗاتٗا عب ٛاشبطاب اإلعالَ ٞايعسب ٞاملتُجٌ يف فطا ١ٝ٥ازبصٜس ٠بٛصفٗا أمنٛذدااً هلارا اإلعاالّ ،نإٛ
ٖر ٙايفطا َٔ ١ٝ٥ايكٓٛات اإلعالَ ١ٝاملؤثس ٠يف ٖر ٙاملٓطكٚ .١تٓبع َػهًٖ ١ر ٙايدزاض - ١بسأ ٟايباسجني  َٔ -ساد ١املهتبا١
اإلعالَ ١ّٝإىل دزاضات عًُٚ ١ٝأنادمي ١ٝتهػف عٔ زؤ ٣ايٓدبٚ ١تصٛزاتٗا س ٍٛاإلعالّ ايعسبٚ ،ٞخاصّ ١تًاو اياسؤ ٣ايايت
تػهًّت عٔ ٖر ٙايفطا ١ٝ٥ذبدٜداً.
أُٖ ١ٝايدزاض١
تٓبع أُٖٖ ١ٝر ٙايدزاض َٔ ١نْٗٛا تتٓا:ٍٚ
 -1زؤ ٣ايٓدب ١ايهٛزدٚٚ ١ٜدٗات ْظسٖا دبا ٙاشبطاب اإلعالَ ٞايعسبٚ ،ٞاشبسٚز باضتٓتادات عًُ.١ٝ
 -2ازبصٜس ٠بٛصفٗا إسد ٣ايتذازب اإلعالَٝا ١ازبادٜس ٠بايدزاضاٚ ١ايايت اضاتطاعت إٔ تارتى تاأثريًا ًَشٛظاًا يف
َػاٖدٜٗا ٚيف َد ٠شَٓٚ ١ٝدٝص.٠
ٖ َٔٚ -3را املٓطًل فإٕ ٖر ٙايدزاض ١ميهٔ إٔ تطد فساغاً يف املهتب ١ايعًُ ١ّٝاألنادمي ١ٝيف ايعامل ايعسب.ٞ
دٚافع اختٝاز ايدزاض١
أَا دٚافع اختٝاز ٖرا ايبشح فتهُٔ فُٝا ٜأت:ٞ
 -1يًطسٚز ٠ايعًُ َٔٚ ١ٝأدٌ إغٓا ٤املهتب ١األنادمي ١ٝبايدزاضات ايعًُ ١ٝاييت تطًط ايطا ٤ٛعًا ٢ايتذسبا ١اإلعالَٝا١
يػبه ١ازبصٜس.٠
 -2ايسغب ١يف ايٛص ٍٛإىل سكا٥ل ٚاضتٓتادات عًُ ١ٝددٜد ٠سٖ ٍٛر ٙايتذسب ١اإلعالَ ١ٝاملتُّٝص.٠
 -3ألَُٖ ١ٝعسف ١آزا ٤ايٓدب ١يف إقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام س ٍٛاشبطاب اإلعالَ ٞايعسب.ٞ
تطاؤالت ايدزاضٚ ١فسٚضٗا
ذباٖ ٍٚر ٙايدزاض ١اإلداب ١عٔ ضؤايني ٚايتشكل َٔ فسضٝتني:
ايطؤايني:
 .1نٝف تٓظس ايٓدب ١ايهٛزد ١ٜإىل اشبطاب اإلعالَ ٞايعسباَٚ ،ٞاا ٖاٚ ٞدٗاات ْظسٖاا ٚتصاٛزاتٗا سا ٍٛفطاا١ٝ٥
ازبصٜس٠؟
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 .2إىل أَ ٟد ٣اضتطاعت ٖر ٙايفطا ١ٝ٥إٔ ذبافظ عً ٢تٛاشْٗا يف ايطسح اإلعالَٞ؟
ايفسضٝتإ:
 .1ال تٛدد عالق ١ازتباط ١ٝبني نجاف ١املتابع ١يإلعالّ ايعسبٚ ،ٞتػّٝس ايصٛز ٠ايرٖٓ ١ٝيد ٣املتابع ايهٛزد ٟس ٍٛايٛاقع
ايعسب.ٞ
 .2ال تٛدد عالق ١ازتباط ١ٝبني نجاف ١املتابع ١يإلعالّ ايعسب ٞيد ٣املتابع ايهاٛزدٚ ،ٟاالعتكااد باإٔ اإلعاالّ ايعسباٞ
ٜتٓا ٍٚايكط ١ٝايهٛزد ١ٜمبصداقٚ ١ٝتٛاشٕ.

َٓٗر ايدزاض١
تتعدّد َٓاٖر ايدزاض ١ايعًُ ١ٝاألنادميٚ ١ٝأضايٝبٗاٚ ،ميهٔ "يًباسح اضتدداّ أضًٛب ايبشٛخ األضاض ١ٝأ ٚايبشت ،١أٚ
ايبشٛخ ايتطبٝكٚ ١ٝفكاً ملٛضٛع٘ َٚػهً ١حبج٘"( َٔٚ ،)1بني املٓاٖر ايٛصف ١ٝاييت اضتددَٗا ايباسجإ نإ املٓٗر املطشٚ ،ٞ
ٖ"ٛاملٓٗر ايرٜٗ ٟدف إىل مجع ايبٝاْات  ٚاملعًَٛات املتعًك ١مبؤضطات إداز ١ٜأ ٚعًُ ١ٝأ ٚثكافٝا ١أ ٚادتُاعٝا ١أ ٚاقتصااد،١ٜ
بكصد ايتعسف عً ٢أْػطتٗا املدتًفٚ .)2("١اختاز ايباسجإ ع ١ٓٝعُد ١ٜباعتبازٖا َال ١ُ٥يدزاض ١ايٓدبٚ ،)3(١ذيو َٔ خاالٍ
تطبٝل اضتُاز ٠اضتبٝإ نأدا ٠زبُع بٝاْات َٔ ايٓدب ١ايهٛزدٜا ١قٛاَٗاا (َ )144بشٛثااًٚ ،يًتعاسف عًا ٢ادباٖاات ايٓدبا١
ايهٛزد ١ٜيف إقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام س ٍٛاإلعالّ ايعسبٚ ٞفطا" ١ٝ٥ازبصٜسٚ ."٠قد اختاز ايباسجإ أضًٛب املطح يف ايدزاض١
املٝداْ ١ٝاييت َسّت خبُظ َساسٌ:ٖٞٚ ،
 -1تصُ ِٝاالضتبٝإ.
 -2اختٝاز ايع.١ٓٝ
 -3تبٜٛب ايبٝاْات.
 -4اختٝاز ايصدم ٚايجبات
 -5ذبً ٌٝايبٝاْات ٚاإلدابات.
يف ايبد ٤قاّ ايباسجإ بتشدٜد اهلٝهٌ ايعاّ يصشٝف ١االضتبٝإ َٔ خالٍ تكط ِٝاملعًَٛات املطًٛبٚ ١تصآٝفٗا ٚتبٜٛبٗاا
بطسٜكَٓ ١طك ،١ٝحبٝح تبد ٚايصٛز ٠ايٓٗا ١ٝ٥يصشٝف ١االضتبٝإ عباز ٠عٔ صبُٛع َٔ ١ايٛسادات املتتايٝاٚ ١ايايت تتطأُّ ناٌ
ٚسدَٗٓ ٠ا ْكط ١أ ٚسكٝكَ ١ع.١ٓٝ
_____________________________________________________________________________________________

( )1زحبَ ٞصطف ٢عًٝإ ٚسطٔ أمحد املَٛين ،املهتبات ٚاملعًَٛات ٚايبشح ايعًُ ،ٞعامل ايهتب اسبدٜح ،عُإ ،2006 ،ص355

(َ )2صطف ٢محٝد ايطاٚ ٞ٥خري َٝالد أب ٛبهسَٓ ،اٖر ايبشح ايعًُٚ ٞتطبٝكاتٗا يف اإلعالّ ٚايعً ّٛايطٝاض ،١ٝداز ايٛفا ٤يدْٝا ايطباعٚ ١ايٓػس،

ايكاٖس ،2007 ،٠ص.106-105

)Coleman, Stephen, and Deen Freelon, eds. Handbook of Digital Politics. Edward Elgar (3

.106.Publishing, 2015, P, 287
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ٚبعد ذيو قاّ ايباسجإ بتشٚ ٌٜٛسدات االضتبٝإ إ ىل صبُٛعَ ١أ األضا ١ً٦املتتابعا ١ايايت تػاهٌ يف ايٓٗاٜا ١صاٛز٠
االضتبٝإٚ ،قد قطِّ ايباسجإ االضتُاز ٠إىل ثالث ١أقطاّ ،تطَُّٔ ايكطِ األ َ٘ٓ ٍٚأضَ ١ً٦تعًك ١باملعًَٛات ايعاَٚ ،١يف ايكطِ
ايجاْ ٞأض ١ً٦تتعًّل مبدَ ٣تابع ١املبشٛثني يًكٓٛات ايفطاٚ ١ٝ٥ادباٖاتِٗ س ٍٛاإلعالّ ايعسب ٞبصٛز ٠عاَ ،١أَّا ايكطاِ ايجاياح
فكد خُصّص يألض ١ً٦املتعًّك ١بآزا ٤ايٓدبٚ ١ادباٖاتٗا س ٍٛفطا ١ٝ٥ازبصٜسٚ ،٠يكٝاع اإلدابات املتعًّك ١بادبا ٙايٓدب ١عب ٛاإلعاالّ
ايعسبٚ ٞقٓا ٠ازبصٜس ٠اعتُد ايباسجإ َكٝاضاً ثالث ٞايتكدٜس بأضًٛب َكٝاع يٝهست ( ) Likert Scalايرٜ ٟطُح قٝاع غد٠
ادبا ٙايٓدب ١ايهٛزد ١ٜعبَٛ ٛضٛع ايدزاضٚ ،١قد قاّ ايباسجإ بتٛشٜع ( )200اضتبٝإٍ عً ٢غبب( َٔ ١اإلعالَاٝني ٚايطٝاضاٝني
ٚاملجكفني) يف ضبافظات اإلقً ِٝاألزبع( ١ايطًُٝاْ - ١ٝدٖٛى  -أزب - ٌٝسًبذٚ ،)١مت اضرتداع

(  )144اضتبٝاْاً.

ٚالختباز صدم االضتباْ ١اعتُاد ايباسجاإ طسٜكا ١ايصادم ايظااٖسٚ ،ٟذياو بعاسا االضاتباْ ١عًا ٢صبُٛعاَ ١أ
احملهُني( )1يتكدٜس َدَٓ ٣اضبتٗا ٚصالسٝتٗا ملٛضٛع ايبشحٚ ،قااّ ايباسجاإ بعادٖا باإدسا ٤ايتعادٜالت املطًٛبا ١سطاب
َالسظات احملهُنيٚ .قد صازت ايعبازات ( )37عباز ٠بعد إٔ ناْت ( )25عباز .٠نريو عٌُ ايباسجإ عًا ٢ايتأناد َأ
صالس ١ٝأض ١ً٦االضتبٝإٚ ،ذيو بتطبٝكٗا عً ٢عدد َٔ املبشٛثني بًؼ ( )25اضتباْٚ ،١ذياو بطسٜكا ١إعااد ٠ايتطبٝال بٗادف
ايتعسف عًَ ٢دٚ ٣ضٛح األضٚ ،١ً٦قد مت اضتبعاد بعض األضٚ ،١ً٦تػٝري بعطٗا ارخاس ،ستا ٢االْتٗاا ٤إىل ايصاٝػ ١ايٓٗاٝ٥ا١
يألض.١ً٦
ٚيتشكٝل ايفسضٝتني ،اعتُد ايباسجإ اضتدداّ َعاَاٌ ازتبااب بريضا ،)Pearson correlation( ٕٛإذ ٜعتارب َأ
أْطب املعاٌَ اإلسصا ١ٝ٥يًفسٚا اييت تتطِ بايعالقات االزتباط ،)2(١ٝسٝح مت ذيو بعد إدخاٍ ايبٝاْاات يربْااَر ()SPSS
اسبصَ ١اإلسصا ١ٝ٥يًعً ّٛاالدتُاع.١ٝ

_____________________________________________________________________________________________

()1احملهُ ِٖ ٕٛنٌ َٔ( :د.سه  ِٝعجُإ ،أضتاذ َطاعد يف داَع ١بٛيٝتهٓٝو ايطًُٝاْ ،١ٝدْ.صانت سطني ،أضتاذ َطاعد يف داَع١

ايطًُٝاْٚ ،١ٝد ُٖٔٝ.صبٝد ،أضتاذ َطاعد يف داَع ١ايطًُٝاْ.)١ٝ

).Sharma, J. K. Business statistics. Pearson Education India, 2012, P 454 (2
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اإلطاز ايٓظسٚ ٟاملفاٖ ُٞٝس ٍٛتأثري ٚضا ٌ٥اإلعالّ
ذبتٌ َٛضٛعات (ايتأثري ،ايصٛز ٠ايرٖٓ ،١ٝايػسع ،االدباٖات ،زدع ايصد ،٣تٛقعات ازبُٗٛز) َطااسات ٚاضاع ١يف
ايدزاضات ٚايبشٛخ املتعًّك ١مبطاَني ايسضاي ١اإلعالَٚ ١ٝارثاز املرتتب ١عً ٢ايتطٛز ايتهٓٛيٛد ٞاسباصٌ يف صباٍ اإلعالَّٓٚ ،ر
ظٗٛز ٚضا ٌ٥اإلعالّ ٚتطٛزٖا فإٕ ايدزاضات املٛانب ١يتطٛز ٚضا ٌ٥اإلعالّ ساٚيت إٔ ربسز باضتٓتادات عًُٝا ١أططّاست يف
غهٌ مناذز أْ ٚظسٜات إعالَ.١ٝ
ٚايدازع يًُصادز اإلعالَٚ ١ٝايدزاضات املتعًّك ١بٗرا ازباْب ميهٓ٘ إٔ ٜعد عػاسات ايٓظسٜاات املتعًكا ١مباد ٣تاأثري
ايٛضا ٌ٥اإلعالََٓ ١ٝر عصس ايطباعَ ١سٚزاً بظٗ ٛز اإلذاعٚ ١ايدعا ١ٜنأضًش ١فعاي ١يًرتٜٚر بعصس ايتًفصٚ ٕٜٛاإلعالّ ايسقُٞ
ٚاملًتُٝٝدٜا اييت غريت اشبازط ١اإلعالَٚ ،١ٝأْتذت َفاٖ َِٝددٜد ٠س ٍٛاإلعالَّٚ ،د ٣سذِ تأثرياتٖ٘ َٔٚ ،ر ٙايٓظسٜاات:
(ايتأثري املباغس ،ايتأثري احملدٚد ،االضتدداَات ٚاإلغباعاتٚ ،ضع األدٓد ،٠ايتأثري االْتكا ،ٞ٥املعاٜري ٚاألبعاد ايجكاف ،١ٝاالعتُاد
عًٚ ٢ضا ٌ٥اإلعالّ ،ايػسع ايجكايف ،دّٚاَ ١ايصُت ،فذ ٠ٛاملعسف ،١األطس ،ارثاز املٛسد ،٠ايبٓا ١ٝ٥ايٛظٝفٚ ١ٝغريٖا).
 َٔٚخالٍ دزاض ١ايعٓاصس املتعًّك ١بايعًُ ١ٝاإلعالَ ١ٝفإٕ عٓصس( ٟايتأثري ٚزدع ايصدٜ )٣اربُشإ نعٓصاسَُٗ ٜٔاني
ٜعتُد عًُٗٝا َُصُُِّ ٛايسضا ٌ٥اإلعالَٚ ،١ٝقد أخسدت ايدزاضات املتعًّك ١بٗر ٜٔايعٓصسْ ٜٔظسٜاات َتعادد ً٠ذباا ٍٚتفطاري
ايتأثريات اييت ترتنٗا ايسضاي ١اإلعالَٚ ،١ٝيف ايبدا ١ٜسصًت ايكٓاع ١يف إٔ ٖرا ايتأثري قَٚ ٟٛباغس إىل سدِّ ٚصف٘ بايسصاص١
َُِّا ٚيّد ْظس ١ٜايتأثري املباغس يف اإلعالّٚ ،اضتُست ٖر ِٙايكٓاع ١بٗرا ايتأثري ايكٚ ٟٛاملباغس يد ٣دازض ٞايعًُ ١ٝاإلعالَ ١ٝإىل
إٔ دا٤ت ْظسٜات أخس ٣فّٓدت داْباً نبرياً َٔ ٖر ٙايكٓاعاتٚ ،أٚددت ْظسٜاتِ ايتأثري احملدٚد ٚغري املباغسٚ ،ايتاأثري عًا٢
َساسٌ ٚغريٖاٚ ،يهٔ امل تفل عً َٔ ٘ٝقبٌ ازبُٝع إٔ اإلعالّ ٜؤثس يف َتابعٚ ،٘ٝيهٔ االختالف إمنا ٜه ٕٛيف ايهاِِّ ٚايهٝاف،
"ٚقادت ايبشٛخ ازبدٜد ٠إىل إعاد ٠ايٓظس يف اإلعالّ بػهٌ أعاد إىل ٚضا ٌ٥اإلعالّ بعطاً َٔ قٛتٗاٚ ،إٕ ناْات مل تصاٌ إىل
َا ناْت عً ٘ٝيف ظٌ ْظس ١ٜايسصاصٜٗ"ٚ ،)1("١تِ َٓظس ٚاالتصاٍ بٓٛعني َٔ تأثريات ٚضا ٌ٥اإلعالّ ُٖا :ايتاأثري املكصاٛد
ٚايتأثري غري املكصٛد ،فبعض ايتأثريات َجٌ قسا ٠٤ايصشٝف ١عًَ ٢طت ٣ٛاملعسف ١باملسغشني ايطٝاضٝني زمبا ٜهَ ٕٛكصاٛداً َأ
داْب ايكاُ٥ني باالتصاٍ ،بُٓٝا تأثريات أخسَ ٣جٌ تأثري ايعٓف ايتًفص ْٜٞٛعً ٢ايتٛدّ٘ عب ٛايطًٛى ايعٓٝف زمبا ٜها ٕٛتاأثرياً
غري َكصٛد"(.)2
ٚؼبا ٍٚايباسجإ غسح املفاٖ ِٝاملتعًّك ١بٗر ٙايدزاض َٔ ١خالٍ ْظسٜتني ُٖا ْظسٜتا (ايػاسع ايجكاايف ٚاالعتُااد عًا٢
ٚضا ٌ٥اإلعالّ) تًو ايٓظسٜتني ايًتإ تتعًّكإ إىل سدّ بعٝد بايعٓٛإ ايسٝ٥ظ يًدزاض .١سٝح ذبتٌّ ْظسٜا( ١ايػاسع) َطااسات

_____________________________________________________________________________________________

( )1سطين ضبُد ْصسْ ،ظسٜات اإلعالّ ،داز ايهتاب ازباَع ،ٞاإلَازات ،2015 ،ص.28

( )2املصدز ايطابل ،ص.28
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ٚاضع ً١يف ايهتابات اإلعالَٚ ،)1(١ٝميهٔ إٔ ته ٕٛأسد املداخٌ ايٓظس ١ٜهلر ٙايدزاضٚ ،١تكْ ّٛظس ١ٜايػسع أ( ٚايػسع ايجكايف)
عً ٢فسا زٝ٥ظ :ٖٛٚ ،إٔ األفساد ايرٜ ٜٔتعسّض ٕٛيٛضا ٌ٥اإلعالّ ٚخاص ١ايتًٝفص ٕٜٛبدزدا ١نجٝفا ١ؽبتًفا ٕٛيف إدزانٗاِ
يًٛاقع َٔ ذ ٟٚاملػاٖد ٠املٓدفط ،١سٝح ٜعتكد ٕٚإٔ َا ٜػاٖد ْ٘ٚأٜ ٚطُع ْ٘ٛأٜ ٚكسأٚ َٔ ْ٘ٚاقع ٚأساداخ ٚغدصاٝات
تهَ ٕٛطابك ١يٛاقع اسبٝاٚ ، ٠قد "مت تطٜٛس ْظس ١ٜايػسع يه ٞتػسح تأثريات َػاٖد ٠ايتًفص ٕٜٛعً ٢إدزاى ٚادباٖاات ٚقاِٝ
ايٓاعٚ ،قد دا٤ت ايٓظسْ ١ٜتٝذَ ١ػسٚع حبج ٞقاّ ب ١دٛزز دسٜٓس ٚشَالؤ ٙيف داَع ١بٓطًفاْٝا"(ٜٚ ،)2اس ٣أصاشاب ٖارٙ
ايٓظس ١ٜإٔ "اإلعالّ ي٘ ٚظا٥ف َتعدّدَٗٓٚ ٠ا ايٛظٝف ١ايجكافٚ ،١ٝتٓطًل ٖر ٙايٓظسٜاَ ١أ إٔ ازبُٗاٛز ٜتاأثس مباا تبجا٘ ٚضااٌ٥
اإلعالّ يًسأ ٟايعاّ سٝح تصٜد َٔ ثكافتِٗ َٚعازفِٗ َٚعًَٛاتِٗٚ ،خاص ١ازبُٗٛز املًتصال بٛضاا ٌ٥اإلعاالّ"(ٚ ،)3تاصداد
أُْٖ ١ٝظس ١ٜايػسع ايجكايف يف ٖر ٙايدزاض َٔ ١خالٍ تأنٝد ايٓظس ١ٜدٚز ايتًفص ٕٜٛيف تػه ٌٝايصاٛز ٠ايرٖٓٝا ١يًشطاازات
ٚايجكافات املدتًف ،١باعتباز إٔ ايٓظاَّ ايتًٝفص ْٜٞٛيهٌ دٚيٜ ١عهظ احملت ٣ٛايجكايف ٚاالقتصاد ٟايطٝاض ٞبٗا(.)4
ٚميهٔ طسح ْظس ١ٜاالعتُاد عًٚ ٢ضا ٌ٥اإلعالّ أٜطاً نُدخٌ ْظس ٟهلار ٙايدزاضاٚ ،١صااسب ايٓظسٜاٖ ١ا ٛايعاامل
اهلٛيٓدٖٛ ٟفطتٝد ،سٝح أضّظ ْظسٜت٘ نأمنٛذز ُٜطتددّ ملعسف ١نٝف ١ٝايتٛاصٌ بني ايجكافات َٔ س ٍٛايعاملٚ ،تتًدص ٖارٙ
ايٓظس ١ٜيف إٔ "َا ذبهِ ايعالق ١بني األفساد ٚاملؤضطات اإلعالَ ٖٛ ١ٝعالق ١االعتُاد ٚايتبادٍ َا بني ٚضا ٌ٥اإلعاالّ ٚايآظِ
االدتُاعٚ ١ٝازبُٗٛز ،إذ ٜعتُد ازبُٗٛز يف ايٛصا ٍٛإىل أٖادافِٗ عًاَ ٢صاادز املعًَٛاات املٓشادزَ ٠أ مجاع املعًَٛاات
َٚعازبتٗا"(ٚ ،)5تؤند ايٓظس ١ٜإٔ ٚضا ٌ٥اإلعالّ داُ٥اً ذبسص عً ٢إزضا ٤مجاٖريٖا(.)6
ْبر ٠س ٍٛفطا ١ٝ٥ازبصٜس٠
بدأت فطا ١ٝ٥ازبصٜس ٠بجٗا ألَ ٍٚس ٠يف ( )1996/11/1ملد )6( ٠ضاعات َٜٝٛاً ،نأ ٍٚقٓا ٠فطا ١ٝ٥عسبَ ١ٝتدصص١
باألخباز ٚايرباَر ايطٝاضٚ ،١ٝيف غباب عاّ  1999بدأت تبح عًَ ٢د )24( ٣ضاعَٜٝٛ ١ا(ٚ ،)7ازبصٜاس ٠ارٕ عبااز ٠عأ
غبه ١إعالَٚ ١ٝاضعَ ١ه َٔ ١ْٛايعدٜد َٔ ايكٓٛات ايفطاٚ ١ٝ٥بًػات َتعدّدٚ ٠صباالت طبتًف.١
_____________________________________________________________________________________________

(1) Moy, Patricia, and Michael Pfau. With malice toward all?: The media and public confidence
in democratic institutions. Greenwood Publishing Group, 2000، p,45.
(2) Dillard, James Price, and Michael Pfau. The persuasion handbook: Developments in theory
and practice. Sage Publications, 2002,p, 704.
( )3بطاّ عبدايسمحٔ املػاقبْ ،١ظسٜات اإلعالّ ،داز أضاَ ١يًٓػس  ٚايتٛشٜع ،عُإ ، 2014 ،ص.95
(4) Riman, Iman. Arabic Satellite Television and Australian Arabs: Participation and
Integration in Mainstream Society. Writescope Publishers, 2010, p,52..
(( )5املصدز ايطابل) ،ص.96
(6) Chadee, Derek, ed. Psychology of Fear, Crime, and the Media: International Perspectives.
Psychology Press, 2015.
( )7زسَ ِٝص ،ٟقٓا ٠ازبصٜسٚ ٠صساع ايفطاٝ٥ات ،ايداز ايدٚي ١ٝيًالضتجُازات ايجكاف ،١ٝايكاٖس ،2002 ،٠ص.13 – 12
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ٚقد غري بح ازبصٜس ٠زبُٝع أعبا ٤ايٛطٔ ايعسبٚ ٞايػسم األٚضط اشبسٜط ١ايتًفص ١ْٜٝٛيًُٓطك ،١فكبٌ ازبصٜس ،٠مل ٜتُهٔ
نجري َٔ املٛاطٓني يف ٖر ٙاملٓطكَ َٔ ١ػاٖد ٠قٓٛات تًفص ٕٜٛغري ايكٓٛات ايسمس ١ٝيف بًداِْٗ ٚاييت تبح بايدزد ١األٚىل أخباز
ايٓظاّ اسبانِ باإلضاف ١إىل خطٛعٗا يسقاب ١ايدٚيٚ ،١قدَّت ازبصٜسَ ٠طت ٣ٛسس َٔ ١ٜايتعبري يف ايتًفص ٕٜٛنإ غاري َعاسٚف
يف نجري َٔ ٖر ٙايبًدإٚ ،عسضت ٚدٗات ْظس َجري ٠يًذدٍ بػإٔ ايعدٜد َٔ اسبهَٛات يف د ٍٚايٛطٔ ايعسباٚ ،)1(ٞبعاد
َسٚز عد ٠أغٗس عً ٢بدا ١ٜإزضاٍ ازبصٜس ،٠أثازت ضٝاضتٗا اإلعالَٚ ١ٝبساصبٗا اسبٛاز ١ٜاضتٓهاز ايعدٜد َأ اياد ٍٚايعسبٝا،١
ٚاملٓظُات اسبهٚ ١َٝٛايػعبٚ ،١ٝتكدَت ٖر ٙايدٚ ٍٚاملؤضطات بعد ٠استذادات زمس ١ٝإىل ٚشاز ٠اشبازد ١ٝايكطسَ ،١ٜعتارب٠
إٔ َا تبج٘ ازبصٜس ٠مبجاب ١ذبسٜض اضتفصاشٚ ،ٟخسم ملٛاثٝل ايػسف اإلعالَ.)2(ٞ
طٖٛا فإٕ ازبصٜس ٠تٗدف إىل ذبكٝل أزبع ١أٖداف :تكد ِٜأمناٛذز إعالَاٚ ،ٞإػبااد اإلعاالّ ايطٝاضاٞ
ٚنُا ٜسَ ٣ؤضِّ ُ
املطتكٌٚ ،االزتكا ٤باإلعالّ ايعسبَٓٚ ،ٞافط ١ايكٓٛات ايػسبٚ ،)3(١ٝبسأ ٟايكاُ٥ني عًٖ ٢ر ٙايػبه ١فإْٗا "تطع ٢يٓػس ايٛعٞ
ايعاّ بايكطاٜا اييت تِٗ ازبُٗٛزٚ ،تطُح إىل إٔ ته ٕٛدطساً بني ايػعٛب ٚايجكافات بٗدف تعصٜص سال اإلْطاإ يف املعسفا،١
ٚق ِٝايتطاَح ٚايدميكساطٚ ،١ٝاسرتاّ اسبسٜات ٚسكٛم اإلْطإ"(َٚ ،)4ا ػبعٌ ازبصٜس ٠طبتًفُٜٚ ١عطٗٝا قادزتٗا ايتٓافطاٖ ١ٝاٛ
َٓظٛزٖا يًػؤ ٕٚاشبازدٚ ،١ٝسسٜتٗا يف ايعٌَُٛٚ ،ازدٖا املاي ١ٝاهلاً٥ا ،١نُاا ٜاسٖ ٣ااى َااًٜظ ناتاب ٚصاشفَ ٞطاتكٌ
َتدصص يف غؤ ٕٚايػسم األٚضط.
ٚازبصٜس ٠بسأ ٟبعض احملًًني ذبا ٍٚإٔ تهاَٛ ٕٛضاٛعٚ ،١ٝال تطاع ٢إىل إٔ تها ٕٛضباٜاد ،٠ألْا٘ ال سٝااد يف ايعُاٌ
اإلعالَ ،ٞمث ١قطاٜا ٚايتصاَات نرب ٣فُجالً ال سٝاد يف ازبساٚ ،ِ٥اضتطاعت ازبصٜس ٠إٔ تػري إْتاز َجٌ ٖارا املفٗا ،ّٛفٗٓااى
َٛضٛعٖٓٚ ١ٝاى َٗٓ ١ٝيهٔ ال سٝاد بني اجملسّ ٚايطش.)5(١ٝ
ٚتتُّٝص ازبصٜس ٠بعدْ ٠كابَٗٓ ،ا (:)6
_____________________________________________________________________________________________

()1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%
 /قٓا ٠ازبصٜسٜٚ / ٠هٝبٝدٜا  -املٛضٛع ١اسبسAC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9 ٠

( )2فٝصٌ بٔ داضِ بٔ ضبُد األمحد آٍ ثإ ،إداز ٠ازبٛد ٠ايػاًَ ١يف املؤضطات اإلعالَ – ١ٝبايتطبٝل عً ٢قٓا ٠ازبصٜس ٠ايفطا ،١ٝ٥داز املعسف،١

بريٚت ،ايطبع ١األٚىل ،2008 ،ص .476

( )3فٝصٌ بٔ داضِ بٔ ضبُد األمحد آٍ ثإ ،إداز ٠ازبٛد ٠ايػاًَ ١يف املؤضطات اإلعالَ – ١ٝبايتطبٝل عً ٢قٓا ٠ازبصٜس ٠ايفطاَ( ١ٝ٥صدز

ضابل) ص.450 – 438

( http://www.aljazeera.net G/portal/pages/277dacb6-0a20-4c1c-b600-7d1c3155e7dc )4غبه ١ازبصٜس٠

اإلعالَ ..١ٝايسؤٚ ١ٜاملُٗ.١

( )5عً ٞايظفريَ ،ٟصداق ١ٝاإلعالّ ايعسب ،ٞعٔ نتاب اإلعالّ َٚطري ٠اإلصالح يف األقطاز ايعسب ،١ٝاملٓظُ ١ايعسب ١ٝملهافش ١ايفطاد،2010 ،

ص.86

( )6عبدايسشام ضبُد ايدي ،ُٞٝاإلعالّ ايعسب ،ٞضػٛطات اسباضس ٚذبدٜات املطتكبٌ ،داز املطري ٠يًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ ،2011 ،ص.135
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َٛ .1انب ١األسداخ ْٚكٌ األخباز َٔ َٛاقعٗا عرب غبهَ ١ساضًٗٝا.
 .2بٓا ٤دطٛز ايتٛاصٌ َع املػاٖد ايعسب.ٞ
 .3ايطع ٞإىل ذبسٜس اإلعالّ ايعسب َٔ ٞضًط ١ايسقابٚ ١ضٝاض ١إعالّ ايدٚي.١
 .4ايكطا ٤عً ٢استهاز املعًَٛات َٔ ايفطاٝ٥ات األدٓب.١ٝ
 .5نطس سادص اشبٛف يف دبسب ١إعالَٚ ١ٝطَٓ ١ٝؤثس ٠عًَ ٢طت ٣ٛايعامل.
 .6ألَ ٍٚس ٠ذبدثت عٔ املُٓٛعات يف ايعامل ايعسب.ٞ
 .7ألَ ٍٚس ٠أظٗس االدبا ٙاملعانظ ٚدٗات ايٓظس.
 .8ايبعد عٔ األخباز ايتػسٜفَٚ ١ٝدح ايطًط.١
 .9االضتفاد َٔ ٠ايطاقات اإلعالَ ١ٝيف ايعامل ايعسب.ٞ
ٚ .10دٛد املساضًني ٚاملهاتب يف َعظِ ايد ٍٚايعسب.١ٝ
 .11االٖتُاّ بايتٛضع ٚفتح َسانص ٚقٓٛات ددٜد.٠
 .12ضببت ازبصٜس ٠بطشب ايطفساٚ ٤غًل املهاتب ٚغريٖا َٔ ايتػٓذات ايطٝاض.١ٝ
 .13ضاْدت ازبصٜس ٠ايجٛزات ايعسب ١ٝبٌ زمبا صٓعتٗا.
ٚنُا ٜس ٣فًٝٝب ضتٝب فإْ٘ "إذا أزدْا إٔ ْفِٗ تأثري ازبصٜس ٠فال ٜٓبػ ٞإٔ ْٓظاس إىل ايكٓاا ٠مبٓظااز صااْع ٞايطٝاضا١
ايػسبٝني اير ٜٔال ٜس ٕٚفٗٝا إال َصدزاً يًطذٝر اسباقدٚ ،إمنا مبٓظاز مجٗٛزٖا ايعسب ٞايارٜٓ ٟظاس إيٗٝاا باعتبازٖاا تهجٝفاا يف
ايٛقت ذات٘ يطدطِٗ ٚيتطًعاتِٗ املػرتن.)1("١

_____________________________________________________________________________________________

( )1فًٝٝب ضٝب ،تأثري ازبصٜس ،٠نٝف ٜعٝد اإلعالّ ايعامل ٞازبدٜد تػه ٌٝايطٝاض ١ايدٚي ،١ٝتسمج :١عصايد ٜٔعبداملٛىل ،ايداز ايعسب ١ٝيًعًّٛ

ْاغس ،ٕٚايدٚس ،2011 ،١ص.28
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ْتا٥ر ايدزاضٚ ١ذبً ٌٝايبٝاْات
بعد تٛشٜع االضتبٝإ عً ٢املبشٛثني ٚاضرتداع٘ ،دا٤ت اإلدابات نارت:ٞ
 -1تٛشٜع ع ١ٓٝأفساد ايدزاضٚ ١فكاً يًُتػريات ايدميٛغساف:١ٝ
ازبد ٍٚزقِ ( :) 1املتػريات ايدميٛغساف ١ٝألفساد ايع١ٓٝ
املتػريات ايدميٛغساف١ٝ

ايتهاااسازات
(ى)

ازبٓظ

ايعُس١ٜ

ذنس

126

87.5

أْج٢

18

12.5

2

144

100

30-20

11

7.63

4

40-31

48

33.33

2

50-41

67

46.52

1

 50فأنجس

18

12.5

3

144

100

دبً ّٛأ ٚبهايٛزٜٛع

86

59.72

1

َادطتري

33

22.91

2

دنتٛزاٙ

25

17.36

3

144

100

56

38.88

اجملُٛع
املطاات٣ٛ
ايعًُٞ
اجملُٛع
صبااااااٍ
ايعٌُ

()%
1

اجملُٛع
املسسًااا١

ايٓطااب ١املٜٛ٦اا١

املستب١

اجملاااااٍ ايطٝاضاااا ٞأٚ

1

اسبهَٞٛ
اجملاااااٍ اإلعالَاااا ٞأٚ

52

36.11

2

ايجكايف
اجملااااٍ األناااادمي ٞأٚ

36

25

3

ايعًُٞ
اجملُٛع

144

100
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َٔ خالٍ ازبد ٍٚزقِ (ٚ ) 1ايبٝاْات ايٛازد ٠يف املتػريات ايدميٛغساف ١ٝفإٕ ْطب ١نبري َٔ ٠أفساد ايعٓٝا ١ايايت بًػات
( َٔ ِٖ )%87.5ف ١٦ايرنٛز ،بُٓٝا ٜػهٌ ( )% 12.5ف ١٦اإلْاخٖٚ ،را ٜفطس غًب ١دٓظ ايارنٛز عًا ٢ايٓدبا ١يف إقًاِٝ
نٛزدضتإ ايعسامٚ ،بايٓطب ١يًُسسً ١ايعُس ١ٜفإٕ ايف ١٦ايعُس )50-40( ١ٜتأت ٞيف أعً ٢ايكا ١ُ٥بٓطبٚ )%46.52( ١بعدٖا
ايف ١٦ايعُس )40-30( ١ٜيف املستب ١ايجاْ ١ٝبٓطب َٔٚ )%33.33( ١ثِ أعُاز ( 50فأنجس) يف املستب ١ايجايج ١بٓطبٚ )12.5( ١يف
املستب ١األخري ٠ايف ١٦ايعُس )30-20( ١ٜضٓ ١بٓطبٚ .)%7.63( ١املطت ٣ٛايعًُ ٞألفساد ايع ١ٓٝتٛشعت َا بني ()%59.72
سباًَ ٞايدبًٚ ّٛايبهايٛزٜٛع  )%22.71(ٚسباًَ ٞغٗاد ٠املادطتري  )%17.36(ٚسباًَ ٞايدنتٛزاٚ .ٙبايٓطب ١جملاٍ ايعٌُ
فإٕ ايعاًَني يف اجملايني ايطٝاضٚ ٞاسبه َٞٛأتٛا باملستب ١األٚىل ٚبٓطب ،)%38.88( ١بُٓٝا ٜأت ٞايعاًَ ٕٛيف اجملاايني اإلعالَاٞ
ٚايجكايف بٓطبٚ )%36.11( ١ايعاًَ ٕٛيف اجملاٍ األنادميٚ ٢ايعًُ ٞيف املستب ١األخري ٠بٓطب.)%25( ١
 -2تٛشٜع املبشٛثني طبكًا ملدَ ٣تابع ١ايكٓٛات ايفطا:١ٝ٥
ازبد ٍٚزقِ (َ :)2دَ ٣تابع ١ايكٓٛات ايفطا١ٝ٥
َد ٣املتابع١

ى

%

املستب١

ْعِ

142

98.61

1

ال

2

1.38

2

اجملُٛع

144

100

ازبد ٍٚزقِ (ٜٛ ) 2ضح إٔ ايػايب ١ٝايعظُ َٔ ٢أفساد ايع ١ٓٝاييت بًػت (ٜ )%98.61تابع ٕٛايكٓٛات ايفطا ،١ٝ٥بُٓٝاا
ْطبٚ )%1.38( ١بتهساز ( ) 2فكط ال ٜتابع ٕٛايكٓٛات ايفطاٚ ،١ٝ٥يعٌ اْتػاز األْرتْت قد أثس عًٖ ٢ر ٙايٓطب َٔ ١ايٓدب ١يف
إقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام مما أثس عًَ ٢تابع ١ايكٓٛات ايفطا.١ٝ٥
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 -3تٛشٜع املبشٛثني طبكًا ملعدٍ َدَ ٠تابع ١ايكٓٛات ايفطا١ٝ٥
ازبد ٍٚزقِ (َ :)3عدٍ املتابع١
َعدٍ املتابع١

ى

%

املستب١

أقٌ َٔ ضاع١

10

7.04

5

ضاعٚ ١اسد٠

26

18.30

3

ضاعتإ

48

33.80

1

ثالخ ضاعات

31

21.83

2

أزبع ضاعات

12

8.45

4

مخظ ضاعات

8

5.63

6

ضت ضاعات فأنجس

7

4.92

7

اجملُٛع

142

100

َٔ خالٍ ازبد ٍٚزقِ (ٚ )3ايبٝاْات ايٛازد ٠فإٕ َعظِ أفساد ايعٜ ١ٓٝتابع ٕٛايكٓٛات ايفطا ١ٝ٥ملاد ٠ضااعتني ٚبٓطاب١
( َٔٚ )%33.80ثِ ٚباملستب ١ايجاْ ١ٝبٓطب )%21.83( ١ملد ٠ثالخ ضاعاتٚ ،ملد ٠أزبع ضاعات بٓطابٚ )%8.45( ١باملستبا١
اشباَطٚ ١بٓطبٜ )%7.04( ١تابع ٕٛايكٓٛات ايفطا ١ٝ٥ملد ٠أقٌ َٔ ضاعٚ ١مخظ ضااعات ٚضات ضااعات يف املستبا ١األخاري٠
ٚبٓطب ( .)%4.92 ٚ %5.63نُا تػري بٝاْات ازبد ٍٚزقِ ( ) 3إىل إٔ َعدٍ ْطب ١املتابع ١بني ايٓدبا ١ايهٛزدٜا ١عايٝا،١
ٚتتفل ذيو َع بٝاْات ازبد ٍٚزقِ ( ) 3بإٔ ايفطاٝ٥ات ذبتٌ املستبا ١األٚىل َأ باني ايٛضاا ٌ٥األخاسٚ ،٣أنجاس َأ ْصاف
املبشٛثني ٜعتُد ٕٚعً ٢ايفطاٝ٥ات إلَدادِٖ باملعًَٛات.
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 -4تٛشٜع املبشٛثني طبكاً ملتابعْٛ ١ع ١ٝايكٓٛات ايفطا١ٝ٥
ازبد ٍٚزقِ (ْٛ :)4ع ١ٝاملتابع١
ْٛع ١ٝايكٓٛات ايفطا١ٝ٥

ى

%

املستب١

ايفٓ١ٝ

8

5.63

3

ايسٜاض١ٝ

13

9.15

2

اإلخبازٚ ١ٜايطٝاض١ٝ

108

76.05

1

ايد١ٜٝٓ

3

2.11

6

ايٛثا٥ك١ٝ

6

4.22

4

ايرتف١ٝٗٝ

4

2.81

5

اجملُٛع

142

100

ازبد ٍٚزقِ (ٜٛ )4ضح إٔ َعظِ أفساد ايعٚ ١ٓٝبٓطبٜ )%76.05( ١تابع ٕٛايكٓٛات اإلخبازٚ ١ٜايطٝاضْ ٖٞٚ ،١ٝتٝذ١
طبٝع ١ٝسٝح إٕ َعظِ أفساد ايع َٔ ِٖ ١ٓٝايٓدبٚ ،١تتفل ٖر ٙايٓتٝذَ ١ع دزاض، )Omar Bali, 2016 ( ١سٝح أغاز يف
دزاضت٘ إىل إٔ ٖٓاى عالق ١بني نجافَ ١تابع ١يًكٓٛات اإلخبازٚ ١ٜعدّ االضتكساز ايطٝاضا ٞايارٜ ٟػاٗد ٙاإلقًاٚ .)1(ِٝتاأتٞ
ايكٓٛات ايسٜاض ١ٝيف املستب ١ايجاْ ١ٝبٓطب َٔٚ )%9.15( ١ثِ ايكٓٛات ايفٓ ١ٝبٓطب َٔٚ )%5.63( ١ثِ تأت ٞايكٓٛات ايٛثا٥كٝا١
بٓطب )%4.22( ١يف املستب ١ايسابع َٔٚ ،١ثِ ايكٓٛات ايرتف ١ٝٗٝبٓطبٚ )%2.81( ١أخرياً ايكٓٛات ايد ١ٜٝٓبٓطب.)%2.81( ١

_____________________________________________________________________________________________

(1) Omar Bali, Ahmed. Political Communication and the media in Kurdistan, Germany,
Lambert Academic Publication, 2016, P, 270.
60

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 3.اب  :7102ص ص22-72
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

 -5تٛشٜع املبشٛثني ملتابع ١ايكٓٛات املفطً١
ازبد ٍٚزقِ ( :) 5أِٖ ايكٓٛات املفطً١
ايكٓٛات

ى

%

املستب١

ايفسْط24 ١ٝ

5

3.52

5

ايعسب١ٝ

36

25.35

2

ايػسق١ٝ

10

7.04

4

ازبصٜس٠

71

50

1

 BBCايعسب١ٝ

11

7.74

3

املٓاز
Sky news
ايٓ ٌٝاإلخباز١ٜ
ايعساق١ٝ
اسبس٠

3

2.11

6

زٚضٝا ايّٛٝ

3

2.11

َ 6هسز

ايعامل
 TRTايعسب١ٝ

3

2.11

َ 6هسز

ايبػداد١ٜ
ايطَٛس١ٜ
املطتكً١
اجملُٛع

142

100

َٔ خالٍ ٖرا ازبدٜ ٍٚتطح إٔ ْصف أفساد ايعٚ ١ٓٝبٓطبٜ )%50( ١تابع ٕٛباملستب ١األٚىل فطا ١ٝ٥ازبصٜاسَٚ ٠أ ثاِ
قٓا ٠ايعسب ١ٝبٓطبٚ )%25.35( ١يف املستب ١ايجايجٚ ١بٓطب )%7.74( ١تأت ٞفطاا BBC ١ٝ٥ايعسبٝاٚ ١قٓاٛات (ايػاسق24ٚ ١ٝ
ايفسْطٚ ١ٝاسبسٚ ٠زٚضٝا اي TRT ٚ ّٛٝايعسب )١ٝعً ٢ايتاٛاي ٞبٓطاب ( .)2.11 ٚ %3.52 ٚ %7.04يف ساني مل ذبصاٌ
قٓٛات (ايعساقٚ ١ٝاملٓاز ٚايطَٛسٚ ١ٜاملطتكًٚ ١ايبػدادٚ ١ٜايٓ ٌٝاإلخباز )Sky newsٚ ١ٜعً ٢أْ ٟطب َػاٖد.٠
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 -6تٛشٜع املبشٛثني طبكًا ألٚيٜٛاتِٗ ملٛاضٝع ايكٓٛات ايفطا١ٝ٥
ازبد ٍٚزقِ ( :)6أٚي ١ٜٛاملتابع١
َٛاضٝع ايكٓٛات ايفطا١ٝ٥

ى

%

املستب١

ايطٝاض١ٝ

102

71.83

1

ايفٓ١ٝ

14

9.85

2

ايسٜاض١ٝ

8

5.63

4

ايد١ٜٝٓ

4

2.81

6

ايفهس١ٜ

9

6.33

3

ايجكاف١ٝ

5

3.52

5

اجملُٛع

142

100

ازبد ٍٚزقِ (ٜٛ )6ضح إٔ املٛاضٝع ايطٝاض ١ٝتأت ٞباملستب ١األٚىل َٔ سٝح املتابع ١بٓطب َٔٚ )%71.83( ١ثِ بٓطب١
( )%9.85تأت ٞاملٛاضٝع ايفٓٚ ،١ٝباملستب ١ايجايجٚ ١بٓطب )%6.33( ١املٛاضٝع ايفهسٚ ١ٜبٓطب )%5.63( ١املٛاضاٝع ايسٜاضا١ٝ
 )%3.52(ٚاملٛاضٝع ايجكاف.١ٝ
 -7تٛشٜع املبشٛثني ملتابع ١اإلعالّ ايعسب ٞيًٛضا ٌ٥اإلعالَ ١ٝاملفطً ١هلِ
ازبد ٍٚزقِ ( :) 7ايٛضا ٌ٥اإلعالَ ١ٝاملفطً ١يد ٣أفساد ايع١ٓٝ
ايٛضا ٌ٥اإلعالَ١ٝ

ى

%

املستب١

اإلذاعات

10

7.04

3

ايفطاٝ٥ات

83

58.45

1

ايصشف

3

2.11

4

األْرتْت

45

31.69

2

اجملالت

1

0.70

5

اجملُٛع

142

100

َٔ خالٍ ازبد ٍٚأعال ٙفإٕ ْطب َٔ )% 58.45( ١أفساد ايعَ َٔ ِٖ ١ٓٝتاابع ٞايكٓاٛات ايفطااَٚ ،١ٝ٥أ ثاِ ْطاب١
(َ َٔ َِٗٓ )% 31.69تابع ٞاألْرتْتٖٚ ،ر ٙايبٝاْات تؤندٖا َعظِ ايدزاضات ٚاضتطالعات ايسأ ٟس ٍٛأٚي ١ٜٛاملػااٖد٠
بني ايكٓٛات ايفطاٚ ١ٝ٥األْرتْت ،تأت ٞاإلذاعات باملستب ١ايجايج َٔ ١سٝح املتابع ١بٓطبٚ )%7.04( ١ايصشف ٚاجملالت باملساتب
األخري ٠بٓطب (َ ٖٛٚ )%0.70 ٚ %2.11ؤغس عً ٢تسادع ايصشاف ١ايٛزق.١ٝ
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 -8األثس اير ٟتسن٘ اإلعالّ ايعسب ٞعً ٢املبشٛثني
ازبد ٍٚزقِ ( :) 8األثس اير ٟتسن٘ اإلعالّ ايعسبٞ
َٛافل

ايعباز٠

ضباٜد

ى

اإلعالّ ايعسب ٞتسى أثاساً إػبابٝاا عًا٢

29

%
20.6

ى
39

غري َٛافل
%

ى

27.7

%
51.8

73

تصٛزات املٛاطٓني يف إقً ِٝنٛزدضتإ ساٍٛ
ايعامل ايعسب.ٞ
ٜتطح َٔ ازبد ٍٚزقِ (ٚ ) 8ايبٝاْات ايٛازد ٠إٔ ْطب ١نبري َٔ ٠أفساد ايعٚ ١ٓٝاييت بًػت ( )%51.85ال ٜتفك ٕٛيف
ن ٕٛاإلعالّ ايعسب ٞقد تسى أثساً إػبابٝاً عً ٢تصٛزات املٛاطٓني يف إقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام س ٍٛايعامل ايعسب ،ٞيف سني اختاز
( )%27.75اسبٝاد عٓد اإلداب ١عٔ ٖرا ايطؤاٍٚ ،أداب ( َِٗٓ )%20.6با(َٛافل).
 -9اإلعالّ ايعسبٚ ٞتػٝري ايصٛز ٠ايرٖٓ١ٝ
ازبد ٍٚزقِ ( :) 9اإلعالّ ايعسبٚ ٞتػٝري ايصٛز ٠ايرٖٓ١ٝ
ايعباز٠
اضتطاع اإلعالّ ايعسب ٞتػٝري

َٛافل

غري َٛافل

ضباٜد

ى

%

ى

%

ى

%

33

23

45

32

63

45

ايصٛز ٠ايرٖٓ ١ٝعٓد ٟس ٍٛايٛاقاع
ايعسب ٞإػباباً.
ٌٖ اضتطاع اإلعالّ تػٝري ايصٛز ٠ايرٖٓ ١ٝيد ٣ايػازع ايهٛزدٟ؟ أداب سٛايْ ٞصف أفساد ايعٓٝا ١بٓطاب)%45( ١
با(غري َٛافل) عٔ ٖرا ايطؤاٍْ ٖٞٚ ،تٝذَ ١ستفعَٚ ١ؤغس عً ٢عادّ اضاتطاعٖ ١ارا اإلعاالّ يًكٝااّ بادٚزٚ ٙايتاأثري عًا٢
تصٛزات املٛاطٓني يف إقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام ،يف سني اختاز ( َِٗٓ )%32اسبٝاد  )%23(ٚاملٛافك ١عًٖ ٢را ايطسح.
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 -10متتع اإلعالّ ايعسب ٞباملصداقٚ ١ٝايتٛاشٕ
ازبد ٍٚزقِ ( :) 10متتع اإلعالّ ايعسب ٞباملصداق١ٝ
َٛافل

ايعباز٠
ال ٜتُتااع اإلعااالّ ايعسبااٞ

غري َٛافل

ضباٜد

ى

%

ى

%

ى

%

89

64

28

20

23

16

باملصداقٚ ١ٝايتٛاشإ يف تٓاٚي٘ يًػإٔ
ايهٛزد.ٟ
مي ٌٝأفساد ايع ١ٓٝإىل عدّ ايجك ١مبصداق ١ٝاإلعالّ ايعسبٚ ٞتٛاشْ٘ يف فُٝا ٜتعًّل بايػإٔ ايهٛزد ،ٟسٝح اختاز ()%64
َِٓٗ (َٛافل) عًٖ ٢ر ٙايعباز ،٠يف سني اختاز ( )%20بد( ٌٜاسبٝاد) ،بُٓٝا ال ٜٛافل ْطب )%16( ١فكط عًٖ ٢ر ٙايعباز.٠
 -11تٛشٜع املبشٛثني ملدَ ٣تابع ١قٓا ٠ازبصٜس٠
ازبد ٍٚزقِ (َ :)11تابع ١ازبصٜس٠
َد ٣املتابع١

ايتهسازات

ايٓطب ١امل)%( ١ٜٛ٦

ْعِ

116

82

ال

26

18

اجملُٛع

142

100

ازبد ٍٚأعالٜٛ ٙضح إٔ ْطب ١نبري َٔ )% 82( ٠أفساد ايعٜ ١ٓٝتابع ٕٛفطا ١ٝ٥ازبصٜاس ،٠بُٓٝاا ال ٜتاابع (َ )%18أ
أفساد ايع ١ٓٝفطا ١ٝ٥ازبصٜسٚ ،٠يعٌ عا٥ل ايًػاٚ ١ظٗاٛز فطااٝ٥ات نٛزدٜآَ ١افطا ١يًكٓاٛات اإلخبازٜا ١ايعسبٝا ،١إضااف ١إىل
ايتصٛزات ايطًب ١ٝس ٍٛخطاب ازبصٜس ٠عٛاٌَ َطاعد ٠يف ٚدٛد ٖر ٙايٓطب ١اييت ال تتابع ازبصٜس ٠بني ايٓدب ١ايهٛزد.١ٜ
 -12ازبصٜسٚ ٠اْتُاؤٖا إىل ادبا ٙضٝاضَ ٞعّٔٝ
ازبد ٍٚزقِ ( :) 12ادبا ٙازبصٜسَ ٚ ٠د ٣سٝادٜتٗا
ايعباز٠
تعترب "ازبصٜس "٠قٓاا ٠غاري

َٛافل

غري َٛافل

ضباٜد

ى

%

ى

%

ى

%

72

60

27

23

20

17

سٝادٚ ١ٜتٓتُ ٞإىل ادباا ٙضٝاضاٞ
َعني.
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ازبد ٍٚزقِ (ٜٛ )12ضح إٔ ْطب َٔ )% 60( ١أفساد ايع ١ٓٝأدابٛا باملٛافك ١يف ن ٕٛقٓا ٠ازبصٜس ٠قٓا ٠غري سٝادٜا١
ٚتٓتُ ٞإىل ادبا ٙضٝاضَ ٞع ،ّٔٝيف سني اختاز ( َِٗٓ )%23اسبٝاد ،بُٓٝا ال ٜٛافال ( )17فكاط َأ أفاساد ايعٓٝا ١عًاٖ ٢ارا
ايطسح.
 -13ازبصٜسٚ ٠شٜاد ٠ايٛع ٞايطٝاضٞ
ازبد ٍٚزقِ (َ :) 13طاُٖ ١ازبصٜس ٠يف شٜاد ٠ايٛع ٞايطٝاض ٞيد ٣أفساد ايع١ٓٝ
ايعباز٠
ضاااعدت ازبصٜااس ٠عًاا٢

َٛافل

غري َٛافل

ضباٜد

ى

%

ى

%

ى

%

101

84

16

11

6

5

شٜاد ٠ايٛع ٞايطٝاض ٞيد.ٟ
َٔ خالٍ ٖرا ازبدٜ ٍٚتب ّٔٝإٔ ازبصٜس ٠اضتطاعت إٔ تصٜد َٔ ايٛع ٞايطٝاض ٞياد ٣أفاساد ايعٓٝا ،١سٝاح أدااب
( َِٗٓ )%84باملٛافك ١عًَ ٢طاعد ٠ازبصٜس ٠عً ٢شٜاد ٠ايٛع ٞايطٝاض ،ٞيف سني اختاز ( )%11اسبٝاد عٓد اإلداب ١عأ ٖارا
ايطؤاٍٚ ،مل ٜٛافل ( )%5فكط عًٖ ٢را ايتعبري.
 -14ازبصٜسٚ ٠تػذٝع ايجٛزات يف ايعامل ايعسبٞ
ازبد ٍٚزقِ ( :) 14ازبصٜسٚ ٠ثٛزات ايعامل ايعسبٞ
ايعباز٠
"ازبصٜس "٠ناْت عاَالً َُٗاا

َٛافل

غري َٛافل

ضباٜد

ى

%

ى

%

ى

%

112

93

6

5

2

2

يتػذٝع ايجٛزات يف ايعامل ايعسب.ٞ
بسأَ ٟعظِ أفساد ايع ١ٓٝاييت بًػت ( )% 93فإٕ ازبصٜس ٠ناْت عاَالً َُٗاً يتػذٝع ايجٛزات يف ايعامل ايعسب ٞأَ ٚا
مس ٞبا(ايسبٝع ايعسب )ٞبُٓٝا اختاز ( َٔ )%5أفساد ايع ١ٓٝاسبٝاد ٚاختاز ( )%2بد( ٌٜغري َٛافل) عًٖ ٢ر ٙايعباز.٠
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 -15تفط ٌٝازبصٜس ٠عً ٢ايكٓٛات األخس٣
ازبد ٍٚزقِ ( :) 15تفطَ ٌٝػاٖد ٠ايع ١ٓٝيد ٣أفساد ايع١ٓٝ
ايعباز٠

َٛافل

تعترب"ازبصٜس َٔ "٠ايكٓٛات ايايت أفطاًٗا

85

ضباٜد
72

غري َٛافل
13

16

15

18

يًُػاٖد ٠عً ٢بك ١ٝايكٓٛات األخس.٣
ازبد ٍٚزقِ (ٜٛ ) 15ضح إٔ أفساد ايعٜ ١ٓٝعترب ٕٚازبصٜس ٠قٓاَ ٠فطً ١يًُػاٖد ،٠سٝح اختاز ( َِٗٓ )%72بدٌٜ
(َٛافل) عًٖ ٢ر ٙايعباز ،٠يف سني اختاز ْطب )%13( ١اسبٝادٚ ،اختاز ْطب )%15( ١عدّ املٛافك.١
 -16ايُٓط ازبدٜد َٔ ايكٓٛات اإلخباز ١ٜتكًٝد يًذصٜس٠
ازبد ٍٚزقِ ( :) 16ايُٓط ازبدٜد يًكٓٛات اإلخباز ٖٛ ١ٜتكًٝد ازبصٜس٠
َٛافل

ايعباز٠

غااااري

ضباٜد
َٛافل

(
ى)
ٜعترب ايُٓط ازبدٜد َٔ ايكٓٛات اإلخباز١ٜ
ايعسب ١ٝتكًٝداً يتذسب" ١ازبصٜس."٠

(
)%

9
1

(

ى)
7

6

(
)%

2

1

امل

تٛضاااااط عبااااساف
(اسبطابٞ

(
ى)

اال
املعٝازٟ

)%
7

1
8

6

1

.2

0
.57

ٜسْ ٣طب َٔ )% 76( ١أفساد ايع ١ٓٝإٔ ايُٓط ازبدٜد َٔ ايكٓاٛات اإلخبازٜا ١ايعسبٝا ١قًّادت األضاًٛب اإلعالَاٞ
يًذصٜس ،٠يف سني اختاز ْطب َِٗٓ )%18( ١اسبٝاد  )%6(ٚبد( ٌٜغري َٛافل).
 -17ازبصٜسٚ ٠ايكٝاّ بٛظٝف ١املساقبٚ ١ايٓكد يألْظُ ١ايعسب١ٝ
ازبد ٍٚزقِ ( :)17ازبصٜسٚ ٠اي كٝاّ بٛظٝف ١ايٓكد ٚاملساقب١
ايعباز٠
اضااتطاعت "ازبصٜااس "٠إٔ تكااّٛ

َٛافل

غري َٛافل

ضباٜد

ى

%

ى

%

ى

5

91

77

17

14

11

9

بٛظٝف ١املساقب ٚ ١ايٓكد يألْظُ ١ايعسب. ١ٝ
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َٔ خالٍ ازبد ٍٚزقِ ( )17فإٕ ْطب ١نبري َٔ ٠أفساد ايع ١ٓٝبٓطبٜ )%77( ١س ٕٚإٔ ازبصٜس ٠قاَت بٛظٝف ١املساقب١
ْٚكد األْظُ ١ايعسبٚ ،١ٝاختاز ْطب َِٗٓ )%14( ١بد( ٌٜاسبٝاد)  )%9(ٚبد( ٌٜغري َٛافل) عًٖ ٢ر ٙايعباز.٠
 -18تأثري ازبصٜس ٠عً ٢منط ايتػط ١ٝيف ايفطاٝ٥ات ايهٛزد ١ٜاإلخباز١ٜ
ازبد ٍٚزقِ ( :) 18تأثري ازبصٜس ٠عً ٢منط ايتػط ١ٝيف إقً ِٝنٛزدضتإ
َٛافل

ايعباز٠
أثس األضًٛب اإلعالَ" ٞيًذصٜس "٠عً٢

غري َٛافل

ضباٜد

ى

%

ى

%

ى

%

92

77

19

16

8

8

منط ايتػط ١ٝيف ايفطاٝ٥ات ايهٛزد ١ٜاإلخبازٜا١
يف إقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام.
س ٍٛتأثري اشبطاب اإلعالَ ٞيًذصٜس ٠عً ٢منط ايتػط ١ٝيف اإلعالّ ايهٛزد ،ٟفإٕ ( َٔ )%77أفساد ايع ١ٓٝاختازٚا
اإلداب ١با(َٛافل)  َِٗٓ )%16(ٚاختازٚا (اسبٝاد) يف سني إٔ إدابات (غري َٛافل) دا٤ت بٓطب.)%8( ١
 -19متتع األخباز ٚايرباَر ايطٝاض ١ٝايصادز"َٔ ٠ازبصٜس "٠باملصداق١ٝ
ازبد ٍٚزقِ ( :) 19املصداق ١ٝيف األخباز ٚايرباَر ايطٝاض ١ٝيف ازبصٜس٠
ايعباز٠

َٛافل
ى

ال تتُتع األخباز ٚايرباَر ايطٝاضا١ٝ

16

ضباٜد
%
14

غري َٛافل

ى

%

ى

%

44

37

58

49

ايصادزَٔ ٠
"ازبصٜس "٠باملصداق.١ٝ
َٔ خالٍ ايبٝاْات ايٛزاد ٠يف عباز ٠عدّ متتع األخباز ٚايرباَر ايطٝاض ١ٝباملصاداق ،١ٝفاإٕ ْطاب )%14( ١اختاازٚا
اإلداب ١با(َٛافل) يف سني اختاز ( َِٗٓ )%37اإلداب ١با(اسبٝاد) ،بُٓٝا ٜاس ٣قساباْ ١صاف أفاساد ايعٓٝاْٚ ١طاب )%49( ١إٔ
ازبصٜس ٠تتُتع باملصداق.١ٝ

67

أ.م.د.يحيى عمر ريشاوي  /د .أحمد حمە غريب عمربلي

اتجاهات النخبة الكوردية نحو الخطاب اإلعالمي العربي فضائية الجزيرة أنموذجا

 -20تعاٌَ ازبصٜس ٠مبٛضٛعَ ١ٝع ايكط ١ٝايهٛزد١ٜ
ازبد ٍٚزقِ ( :) 20تعاٌَ ازبصٜسَ ٠ع ايكط ١ٝايهٛزد١ٜ
َٛافل

ايعباز٠

ضباٜد

ى
مل تتعاَااٌ "ازبصٜااس "٠مبٛضااٛعَ ١ٝااع

44

ايكط ١ٝايهٛزدَٚ ١ٜطايب ايػعب ايهٛزد.ٟ

غري َٛافل

%

ى

%

ى

%

37

48

41

26

22

َٔ خالٍ ازبد ٍٚأعال ٙفإٕ ْطبٜٛ )% 37( ١افك ٕٛعً ٢إٔ ازبصٜاس ٠مل تتعاَاٌ مبٛضاٛعَ ١ٝاع ايكطا ١ٝايهٛزدٜا١
َٚطايب ايػعب ايهٛزد ،ٟبُٓٝا اختاز ( َِٗٓ )%41اسبٝاد ،يف سني أداب َِٓٗ بٓطب )%22( ١با(غري َٛافال) عًاٖ ٢ارٙ
ايعباز.٠
ْ -21كٌ أسداخ ايعسام بأَاَْٚ ١صداق.١ٝ
ازبد ٍٚزقِ (ْ :) 21كٌ أسداخ ايعسام بأَاْ١
َٛافل

ايعباز٠
اضاااتطاعت "ازبصٜاااس "٠إٔ تٓكاااٌ

غري َٛافل

ضباٜد

ى

%

ى

%

ى

%

37

31

49

42

32

27

األسداخ يف ايعسام بأَاَْ ٚ ١صداق.١ٝ
ٌٖ ْكًت ازبصٜس ٠أسداخ ايعسام بأَاَْٚ ١صداق١ٝ؟ َٔ خالٍ ايٓطب ايٛازد ٠فإٕ ْطبَ )%31( ١أ أفاساد ايعٓٝا١
أدابٛا با(َٛافل) عًٖ ٢ر ٙايعباز ،٠يف سني اختاز ( )%42اسبٝاد ،يف سني أداب َِٓٗ بٓطب )%27( ١با(غري َٛافل).
َ -22ساعا ٠ازبصٜس ٠يطٝاض ١اسبه ١َٛايكطس.١ٜ
ازبد ٍٚزقِ (َ :) 22ساعا ٠ضٝاض ١اسبه ١َٛايكطس١ٜ
ايعباز٠

تساعااا" ٞازبصٜاااس "٠ضٝاضااا١

َٛافل

غري َٛافل

ضباٜد

ى

%

ى

%

ى

%

75

65

32

27

9

8

اسبه ١َٛايكطس ١ٜيف املٓطكٚ ١تسٚز هلا.
68

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 3.اب  :7102ص ص22-72
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

ازبد ٍٚزقِ (ٜٛ )22ضح إٔ ( َٔ )% 65أفساد ايعٜ ١ٓٝؤٜد ٕٚفهس ٠إٔ ازبصٜس ٠تؤٜد ضٝاضات اسبه ١َٛايكطس ١ٜيف
املٓطكٚ ١تسٚز هلا ،يف سني إٔ ( َٔ )%27أفساد ايع ١ٓٝأدابٛا با(اسبٝاد)ٚ ،اختاز ( )%8فكط بد( ٌٜغري َٛافل).
 -23ازبصٜسٚ ٠إثاز ٠ايكالقٌ يف املٓطك١
ازبد ٍٚزقِ ( :)23إثاز ٠ايكالقٌ يف املٓطك١
َٛافل

ايعباز٠
بااساَر "ازبصٜااس "٠ضاااعدت عًاا ٢إثاااز٠

غري َٛافل

ضباٜد

ى

%

ى

%

ى

%

28

24

43

36

47

40

ايكالقٌ يف املٓطكٚ ١أثست عً ٢ايٓطٝر االدتُاعٞ
ضًباً.
ٜتطح َٔ ازباد ٍٚزقاِ ( )23إٔ أفاساد ايعٓٝآَ ١كطاُ ٕٛبٓطاب )%24( ١يإلدابا ١باا(َٛافل)  )%36(ٚباسبٝااد
 )%40(ٚأدابٛا با(غري َٛافل) عًٖ ٢ر ٙايعباز.٠
َ -24طاعد ٠ازبصٜس ٠يف إثسا ٤ايتدصص
ازبد ٍٚزقِ (َ :) 24طاُٖ ١ازبصٜس ٠يف إثسا ٤ربصص أفساد ايع١ٓٝ
ايعباز٠

َٛافل

ضاااعدت ازبصٜااس ٠عًاا ٢إثااسا٤

76

ضباٜد
64

26

غري َٛافل
22

ى

%

16

14

َعًَٛاتو يف ربصصو ٚصباٍ عًُو.
ازبد ٍٚزقِ (ٜٛ )24ضح إٔ ٖر ٙايكٓاَ ٖٞ ٠صدز إلغٓا ٤ربصص أفاساد ايعٓٝاٚ ١صبااٍ عًُاِٗ ،سٝاح إٔ ْطاب١
(َٛ َِٗٓ )%64افك ٕٛعًٖ ٢ر ٙايعبازْٚ ،٠طب )%22( ١اختازٚا (اسبٝاد) ْٚطب )%14( ١أدابٛا با(غري َٛافل).
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 -25ايتصاّ ازبصٜس ٠مبٛاثٝل ايػسف اإلعالَ.ٞ
ازبد ٍٚزقِ ( :) 25االيتصاّ مبٛاثٝل ايػسف اإلعالَٞ
َٛافل

ايعباز٠
ال تًتصّ "ازبصٜاس "٠مبٛاثٝال ايػاسف

غري َٛافل

ضباٜد

ى

%

ى

%

ى

%

10

9

40

34

67

57

ٚأخالقٝات ايعٌُ اإلعالَ.ٞ
ْطب ١نبري َٔ ٠أفساد ايع ١ٓٝيٝطت َع ٚدٗ ١ايٓظس ايكا ١ً٥بإٔ ازبصٜس ٠غري ًَتصَ ١مبٛاثٝل ايػسف ٚأخالقٝات ايعٌُ
اإلعالَ ٞبٓطب )%57( ١بُٓٝا اختاز ( َِٗٓ )%34اسبٝاد  )%9(ٚاختازٚا (َٛافل) عًٖ ٢ر ٙايعبازْ ٖٞٚ ٠طب ١ض.١ًٝ٦
 -26ازبصٜسٚ ٠شٜاد ٠ايٓفٛذ ايطٝاض ٞيدٚي ١قطس.
ازبد ٍٚزقِ ( :) 26شٜاد ٠ايٓفٛذ ايطٝاض ٞيدٚي ١قطس
ايعباز٠
اضتطاعت "ازبصٜاس "٠إٔ تصٜاد

َٛافل

غري َٛافل

ضباٜد

ى

%

ى

%

ى

%

77

66

28

24

11

10

َٔ ايٓفٛذ ايطٝاض ٞيدٚي ١قطس.
َٔ خالٍ ازبد ٍٚزقِ (ٚ )26اإلدابات ٚايبٝاْات ايٛازد ،٠فإٕ ْطب )%66( ١تؤٜد فهاس ٠إٔ ازبصٜاس ٠شادت َأ
ايٓفٛذ ايطٝاض ٞيدٚي ١قطس ،يف سني اختاز ( )%24اسبٝاد  )%10(ٚأدابٛا با(َٛافل).
 -27تطاؤٍ تأثري قٓا ٠ازبصٜس٠
ازبد ٍٚزقِ ( :) 27ظٗٛز قٓٛات أخسٚ ٣تأثريٖا عً ٢ازبصٜس٠
ايعباز٠

َٛافل

ظٗٛز قٓٛات إخباز ١ٜعسب ١ٝأخاس٣

73

غري َٛافل

ضباٜد
(
ى)
62

(
)%

15

(

()%

ى)
13

30

25

قًًت َٔ تأثري "ازبصٜس "٠عً ٢املػاٖد.ٜٔ
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ٜسْ ٣طب ١نبري َٔ ٠أفساد ايع )%62( ١ٓٝإٔ ظٗٛز قٓٛات إخباز ١ٜعسب ١ٝأخس ٣قًًت َأ تاأثري ازبصٜاسٚ ،٠اختااز
( )%13اسبٝاد  )%25(ٚال ٜٛافك ٕٛعًٖ ٢ر ٙايعباز.٠
 -28غًب ١اشبطاب اإلضالَ ٞعً ٢ازبصٜس٠
ازبد ٍٚزقِ ( :) 28غًب ١اشبطاب اإلضالَٞ
ايعباز٠
ٜػًب عً ٢اشبطاب اإلعالَٞ

َٛافل

غري َٛافل

ضباٜد

ى

%

ى

%

ى

%

65

56

31

26

21

18

"يًذصٜس "٠االدباٚ ٙايتٝاز اإلضالَ.ٞ
َٔ خالٍ ايبٝاْات ايٛازد ٠يف ازبد ٍٚزقِ ( )28فإٕ أنجس َٔ ْصف أفساد ايع ١ٓٝبٓطب )%56( ١أدابٛا باا(َٛافل)
ْ ٖٞٚطب ١نبري ٠عً ٢غًب ١اشبطاب اإلضالَ ٞعً ٢اشبطاب اإلعالَ ٞيًذصٜس ،٠يف سني إٔ ْطابَ )%26( ١أ أفاساد ايعٓٝا١
اختازٚا (اسبٝاد)ْٚ ،طب )%18( ١عدّ املٛافك ١عًٖ ٢ر ٙايعباز.٠
 -29شٜادَ ٠طاس ١سس ١ٜايسأٚ ٟايتعبري
ازبد ٍٚزقِ ( :) 29ازبصٜسٚ ٠سس ١ٜايسأٚ ٟايتعبري
ايعباز٠
أضُٗت "ازبصٜس "٠يف شٜاادَ ٠طااس١

َٛافل

غري َٛافل

ضباٜد

ى

%

ى

%

ى

%

98

84

15

13

4

4

سس ١ٜايسأٚ ٟايتعبري يف ايعامل ايعسب.ٞ
ْطب ١نبري َٔ ٠أفساد ايع ١ٓٝبٓطب )%84( ١تس ٣إٔ قٓا ٠ازبصٜس ٠أضُٗت يف شٜادَ ٠طاس ١سس ١ٜايسأٚ ٟايتعبريٖٞٚ ،
ْطب ١نبري ،٠يف سني اختاز َِٓٗ بٓطب )%13( ١بد( ٌٜاسبٝاد) ْٚطب )%4( ١فكط أدابت با(غري َٛافل).
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 -30ازبصٜسٚ ٠عا٥ل ايًػ١
ازبد ٍٚزقِ ( :)30ازبصٜسٚ ٠عا٥ل ايًػ ١ايعسب ١ٝيًُٛاطٓني يف إقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام
َٛافل

ايعباز٠
عدّ طباطبا ١ازبصٜاس ٠املاٛاطٓني بايًػا١

غري َٛافل

ضباٜد

ى

%

ى

%

ى

%

86

73

13

11

19

16

ايهٛزد ١ٜعا٥ل أَاّ اْتػاز ايكٓا ٠بصٛز ٠أنارب
يف إقً ِٝنٛزدضتإ.
ٜسَ ٣عظِ أفساد ايعٚ ١ٓٝبٓطب )% 73( ١إٔ عدّ طباطب ١ازبصٜس ٠املٛاطٓني بايًػ ١ايهٛزد ١ٜعا٥ل أَااّ اْتػااز ايكٓاا٠
ٚتأثريٖا بصٛز ٠أنرب ،يف سني اختاز ( )%11اسبٝاد يف اإلداب ١عًٖ ٢ر ٙايعبازٚ ،٠اختاز ( )%16اإلداب ١با(غري َٛافل).
 -31سٝاش ٠ازبصٜس ٠عً ٢ثك ١املٛاطٔ ايهٛزدَٚ ٟػاٖدت٘
ازبد ٍٚزقِ ( :) 31سٝاش ٠ازبصٜس ٠عً ٢ثك ١املػاٖد ايهٛزدٟ
ايعباز٠
اضاتطاعت ازبصٜاس ٠إٔ تفاٛش

َٛافل

غري َٛافل

ضباٜد

ى

%

ى

%

38

32

48

41

%
27

32

بجك ١املػاٖد ٚاملٛاطٔ ايهٛزد.ٟ
ٜسْ ٣طب َٔ )% 32( ١أفساد ايع ١ٓٝفكط إٔ ازبصٜس ٠قد ساشت عً ٢ثك ١املاٛاطٔ ايهاٛزد ،ٟبُٓٝاا اختااز ()%41
َِٓٗ اسبٝاد سٖ ٍٛر ٙايفكس ،٠بُٓٝا اختاز ( )%27اإلداب ١با(غري َٛافل).
 -32ازبصٜسٚ ٠عدّ إعطاَ ٤طاس ١ناف ١ٝيًػإٔ ايهٛزدٟ
ازبد ٍٚزقِ ( :) 32عدّ إعطاَ ٤طاس ١ناف ١ٝيًػإٔ ايهٛزدٟ
ايعباز٠
مل تطتطع ازبصٜس ٠إعطااَ ٤طااس ١نافٝا١

َٛافل

غري َٛافل

ضباٜد

ى

%

ى

%

ى

%

75

65

27

23

14

12

يًػإٔ ايهٛزد ٟيف بساصبٗا ٚتكازٜسٖا اإلخباز.١ٜ
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َٔ خالٍ ازبد ٍٚزقِ (ٜ )32تطح إٔ ْطب َٔ )%65( ١أفساد ايع ١ٓٝتس ٣إٔ ازبصٜس ٠مل تعطِ َطاس ١نافٝا ١يًػاإٔ
ايهٛزدْ ٖٞٚ ،ٟطب ١نبري ،٠بُٓٝا اختاز ( )%23اسبٝادْٚ ،طب )%12( ١أدابت با(غري َٛافل) عًٖ ٢ر ٙايعباز.٠
 -33متتع َكدَ ٞايرباَر باملٛضٛع ١ٝيف َعازب ١ايػإٔ ايهٛزدٟ
ازبد ٍٚزقِ ( :) 33متتع َكدَ ٞايرباَر باملٛضٛع١ٝ
َٛافل

ايعباز٠
ٜتُتااع َكاادَ ٛاياارباَر يف

غري َٛافل

ضباٜد

ى

%

ى

%

ى

%

31

27

58

50

27

23

ازبصٜاااس ٠باملٛضاااٛع ١ٝيف املعازبااا١
اإلعالَٝااااٚ ١ايطٝاضاااا ١ٝيًػااااإٔ
ايهٛزد.ٟ
ازبد ٍٚأعالٚ ٙايبٝاْات ايٛازدٜٛ ٠ضشإ إٔ ْطب )% 27( ١فكط َٔ أفساد ايع ١ٓٝتٛافل عً ٢إٔ َكدَ ٞايارباَر يف
ازبصٜسٜ ٠تعاًَ ٕٛمبٛضٛع ١ٝيف املعازب ١ايطٝاضٚ ١ٝاإلعالََ ١ٝع ايكط ١ٝايهٛزد ،١ٜيف سني نإ اسبٝاد دٛاب ( َٔ )%50أفساد
ايعٚ ،١ٓٝأداب ( )%23با(غري َٛافل).
َ -34ػاٖد ٠ازبصٜسٚ ٠االضتػٓا ٤عٔ َػاٖد ٠قٓٛات أخس٣
ازبد ٍٚزقِ (َ :) 34ػاٖد ٠ازبصٜسٚ ٠االضتػٓا ٤عٔ َػاٖد ٠قٓٛات أخس٣
َٛافل

ايعباز٠
َػاٖد ٠ازبصٜس ٠أغٓاْ ٞعٔ

غري َٛافل

ضباٜد

ى

%

ى

%

ى

%

28

24

22

18

68

58

َػاٖد ٠قٓٛات إخباز ١ٜأخس.٣
ال ٜتفل َعظِ أفساد ايع ١ٓٝيف اضتػٓا ِٗ٥عٔ َػاٖد ٠قٓٛات أخس ،٣سٝح إٔ ْطب َِٗٓ )%58( ١اختازت اإلداب١
با(غري َٛافل) ْٚطب )%18( ١اختازت اسبٝادٚ ،باملٛافك ١أداب ْطب َٔ )%28( ١أفساد ايع.١ٓٝ
ْتا٥ر ايفسضٝتني

نجافَ ١تابع ١اإلعالّ
ايعسبٞ

ٚتػري ايصٛز ٠ايرٖٓ ١ٝسا ٍٛايٛاقاع

P

R

.819

-.019

ايعسبٞ
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ٚاالعتكاد بإٔ االعالّ ايعسبٜ ٞتٓاٍٚ

.357

.078

ايكط ١ٝايهٛزد ١ٜمبصداقٚ ١ٝتٛاشٕ
ْتٝذ ١ايفسض ١ٝاألٚىل:
ال تٛدد عالق ١ازتباط ١ٝداي ١إسصاٝ٥اً بني نجافَ ١تابع ١اإلعالّ ايعسب ٞيد ٣املتابع ايهٛزدٚ ،ٟتػري ايصٛز ٠ايرٖٓٝا١
س ٍٛايٛاقع ايعسب ،ٞسٝح بًػت قَ ١ُٝطتَ ٣ٛعَٓٚ ).819( ١ٜٛعاٌَ بريض.)-019( ٕٛ
ْتٝذ ١ايفسض ١ٝايجاْ:١ٝ
ال تٛدد عالق ١داي ١إسصاٝ٥اً بني بني نجافَ ١تابع ١اإلعالّ ايعسب ٞياد ٣املتاابع ايهاٛزدٚ ،ٟاالعتكااد باإٔ اإلعاالّ
ايعسبٜ ٞتٓا ٍٚايكط ١ٝايهٛزد ١ٜمبصداقٚ ١ٝتٛاشٕ؛ سٝح بًػت قَ ١ُٝطتَ ٣ٛعَٓٚ ).357( ١ٜٛعاٌَ بريض.)0.78( ٕٛ

اشبامت١
َٔ خالٍ ٖر ٙايدزاض ١فإٕ ايباسجني قد تٛصال إىل ايٓتا٥ر ارت:١ٝ
ْ .1صف أفساد ايعٜ ١ٓٝتابع ٕٛباملستب ١األٚىل فطا ١ٝ٥ازبصٜس َٔٚ ٠ثِ قٓا ٠ايعسبٚ ١ٝيف املستب ١ايجايج ١تأت ٞفطا.BBC ١ٝ٥
 .2تأت ٞباملستب ١األٚىل املٛاضٝع ايطٝاض َٔ ١ٝسٝح املتابع َٔٚ ١ثاِ تاأت ٞاملٛاضاٝع ايفٓٝاٚ ،١باملستبا ١ايجايجا ١املٛاضاٝع
ايفهس.١ٜ
ْ .3طب ١نبري َٔ ٠أفساد ايع ١ٓٝتفطٌ َتابع ١ايكٓٛات ايفطا َٔٚ ،١ٝ٥ثِ ٜأت ٞاألْرتْت باملستب ١ايجاْ.١ٝ
ْ .4طب ١نبري َٔ ٠أفساد ايع ١ٓٝال تتفل يف ن ٕٛاإلعالّ ايعسب ٞقد تسى أثساً إػبابٝااً عًا ٢تصاٛزات املاٛاطٓني يف إقًاِٝ
نٛزدضتإ ايعسام س ٍٛايعامل ايعسب.ٞ
ْ .5صف أفساد ايعٜ ١ٓٝس ٕٚإٔ اإلعالّ ايعسب ٞمل ٜكدز عً ٢تػٝري تصٛزات املٛاطٓني يف إقً ِٝنٛزدضتإ ايعاسام ساٍٛ
ايٛاقع ايعسب.ٞ
 .6مي ٌٝأفساد ايع ١ٓٝإىل عدّ ايجك ١مبصداق ١ٝاإلعالّ ايعسبٚ ٞتٛاشْ٘ فُٝا ٜتعًّل بايػإٔ ايهٛزد.ٟ
َ .7عظِ أفساد ايعٜ ١ٓٝس ٕٚإٔ قٓا ٠ازبصٜس ٠غري سٝادٚ ١ٜتٓتُ ٞإىل ادبا ٙضٝاضَ ٞعني.
 .8اضتطاعت ازبصٜس ٠إٔ تصٜد َٔ ايٛع ٞايطٝاض ٞيد ٣أفساد ايع.١ٓٝ
َ .9عظِ أفساد ايعٜ ١ٓٝس ٕٚإٔ ازبصٜس ٠نإ عاَالً َُٗاً يف تػذٝع ايجٛزات يف ايعامل ايعسب.ٞ
ْ .10طب ١نبري َٔ ٠أفساد ايع ١ٓٝتس ٣إٔ ازبصٜس ٠قاَت بٛظٝف ١املساقبْٚ ١كد األْظُ ١ايعسب.١ٝ
َ .11عظِ أفساد ايعٜ ١ٓٝؤٜد ٕٚفهس ٠إٔ ازبصٜس ٠تؤٜد ضٝاضات اسبه ١َٛايكطس ١ٜيف املٓطكٚ ١تسٚز هلا.
ٖ .12ر ٙايكٓاَ ٠صدز إلغٓا ٤ربصص أفساد ايع ١ٓٝيف صباٍ عًُِٗ.
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ْ .13طب ١نبري َٔ ٠أفساد ايع ١ٓٝيٝطت َع ٚدٗ ١ايٓظس ايكا ١ً٥بإٔ ازبصٜس ٠غري ًَتصَ ١مبٛاثٝال ايػاسف ٚأخالقٝاات
ايعٌُ اإلعالَ.ٞ
ْ .14طب ١نبري َٔ ٠أفساد ايع ١ٓٝتس ٣إٔ ظٗٛز قٓٛات إخباز ١ٜعسب ١ٝأخس ٣قًًت َٔ تأثري ازبصٜس.٠
 .15أنجس َٔ ْصف أفساد ايعٜ ١ٓٝس ٕٚإٔ االدبا ٙاإلضالَٜ ٞػًب عً ٢اشبطاب اإلعالَ ٞيًذصٜس.٠
ْ .16طب ١نبري َٔ ٠أفساد ايع ١ٓٝتس ٣إٔ قٓا ٠ازبصٜس ٠أضُٗت يف شٜادَ ٠طاس ١سس ١ٜايسأٚ ٟايتعبري.
ٜ .17سَ ٣عظِ أ فساد ايع ١ٓٝإٔ عدّ طباطب ١ازبصٜس ٠املٛاطٓني بايًػ ١ايهٛزد ١ٜعا٥ل أَاّ اْتػاز ايكٓاٚ ٠تأثريٖاا بصاٛز٠
أنرب.
ْ .18طب ١نبري َٔ ٠أفساد ايع ١ٓٝتس ٣إٔ ازبصٜس ٠مل تعطِ َطاس ١ناف ١ٝيًػإٔ ايهٛزد.ٟ
 .19ال تٛدد عالق ١ازتباط ١ٝداي ١إسصاٝ٥اً بني نجافَ ١تابع ١اإلعاالّ ايعسبا ٞياد ٣املتاابع ايهاٛزدٚ ،ٟتػاري ايصاٛز٠
ايرٖٓ ١ٝس ٍٛايٛاقع ايعسب.ٞ
 .20ال تٛدد عالق ١داي ١إسصاٝ٥اً بني نجافَ ١تابع ١اإلعالّ ايعسب ٞيد ٣املتابع ايهٛزدٚ ،ٟاالعتكاد بإٔ اإلعالّ ايعسبٞ
ٜتٓا ٍٚايكط ١ٝايهٛزد ١ٜمبصداقٚ ١ٝتٛاشٕ.
ايتٛصٝات
ٜٛص ٞايباسجإ بايتاي:ٞ
 -1ضسٚز ٠دزاض ١ضاٜهٛيٛد ١ٝاملٛاطٔ ايهٛزد َٔ ٟأدٌ تٛد ٘ٝخطاب إعالَ ٞقسٜب َٔ تطًعات ايػعب ايهاٛزدٟ
ٚٚاقع٘.
 -2إعطاَ ٤طاس ١أنرب َٔ قبٌ اإلعالّ ايعسب ٞيًػإٔ ايهٛزد.ٟ
 -3ايكٝاّ بدزاضات أخس ٣س ٍٛايٛاقع ايتازؽبٚ ٞايطٝاضٚ ٞاإلعالَ ٞيًػعب ايهٛزد َٔ ٟقبٌ ايدزاضني ٚاألنادميٝني
ايعسب.
 -4تبادٍ ايصٜازات ايجكاف ١ٝبني اإلعالَٝني ٚاملجكفني ايهٛزد ٚايعسب ٚبني املؤضطات اإلعالَ ١ٝايعسبٚ ١ٝايهٛزد.١ٜ
 -5عكد َؤمتسات ٚٚزغات عٌُ يف إقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام ٚيف ايد ٍٚايعسب ١ٝس ٍٛايكطاٜا املتعًك ١بايػإٔ ايهٛزد،ٟ
ٚاضتطاف ١باسجني ٚإعالَٝني.
 -6إٔ تك ّٛازبصٜس ٠بفتح قٓا ٠خاص ١بايًػ ١ايهٛزد ،١ٜست ٢تٛصٌ زضايتٗا إىل َطاس ١أنرب َٔ ايػازع ايهٛزد.ٟ
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ايػري ٠ايعًُ:)CV ( ١ٝ
ا٫غِ :ز.عبسايٖٛاب عبساهلل اؾطٚغتاَْٛ ،ٞايٝس  1949:ايػًُٝاْ ، ١ٝسكٌ عً ٢ؾٗاز ٠املادػتري غٓ: ١
 ٚ ، ّ 1999عً ٢ؾٗاز ٠ايسنتٛضا ٙغٓ َٔ ، ّ 2003 : ١اؾاَع ١املػتٓكط ، ١ٜأخص يكب ا٭غتاش املػاعس غٓ١
ٚ ، ّ2011ؾاضى ايعسٜس َٔ امل٪متطات ْٚ ،ؿط عٛخ أنازميَ ٚ ١ٝكا٫ت عسٜس ٠يف اجمل٬ت ايعًُٚ ١ٝاؾطا٥س  ٖٛٚ ،اٯٕ
َسضؽ ا٭زب املكاضٕ يف اؾاَع ١ايػًُٝاْ ، ١ٝقػِ ايًػ ١ايعطب.١ٝ

* ايبشح َػتٌ َٔ ضغاي ١املادػتري يًباسح ايجاْٞ
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املًدل
ٌاقٛ يف ؾٟٛ ايٓب٤إْكػاّ مجٌ ايسعاٚ ،٢ٓـ املعٝتهجٚ ،ا٭هاظٚ ٓ بايككطٟٛ ايٓب٤ إتِّػاّ ايسٗعا٢ً ع١زيًٖت ايسضاغ
١ٔ نإ اإلهاظ مس٦يٚ ،ٟٛ ايٓب٤عات ايسعاٝممٚ  َٔ أِٖ مساتٖٛٚ .تٗاٝيٛمشٚ ٟٛ ايٓب٤ يف ايسعا٠اضزٛ ايْٞعُل املعاٚ ،١َٜٚتػا
. ٠ٓ أنجط َٔ َط٤ ايسعا٠شيو يًتُهٔ َٔ إعازٚ ،٣ ايهرب٠ٛاؿعٚ ٢ؾٚ٘ املهإ ا٭ٝ ؾ٤ ؾإٕ يًسعا،١ٍ ايػايبٛح ايطغٜاساز
؛ًُٞٝغًِ أسسُٖا تعٚ ً٘ٝ اهلل ع٢ًٍ قٛ ايطغ١ٝ أزع٢ً ع١ٜ باز١ َٔ اإلهاظ مس٬ني دعٝػٝ٥ إٔ ٖٓاى غببني ضٚبسٜٚ
ٕغًِ ناٚ ً٘ٝ اهلل ع٢ًٍ قٛ ؾايطغ،ّ َٔ اـًـ اىل ايػًـ٬ اْتكاٍ ايه١غطعٚ ،اؿؿغٚ ًِح إٕ اإلهاظ أْػب يًتعٝس
اسسٚ ٤ٞمجعٗا يف ؾٚ يَِِّ ؾتاتٗاٚ ع ايٓؿؼُٝكسض عٔ ػٜ ٤ ٭ٕ ايسعاٞ ْؿػْٞايػبب ايجاٚ .٘أَتٚ ِ٘ أقشابًٝس تعٜطٜ َّعًُِّا
٢ًؾط عٛ يف ايت٠ٛقٚ ،ٗاٝإْسَاز ايٓؿؼ ؾٚ ،٠ع ايؿهطٕٝ عٔ تطنٛهٜ اّ إٔ اإلهاظ إمناٝغ٬َٔ املػًِ ب٘ بٚ ،٘ بٛ املسعٖٛٚ
. بٗا١اإلساطٚ سكطٖا
Abstract
When adding du'aa 'to du'aa' or praying to the Prophet (peace and blessings of Allaah be
upon him), it includes all that has been proven to the Prophet (peace and blessings of Allaah be
upon him), which includes the definition of du'aa 'from the unification of Allaah and praising him
or what was in it. The minimum of the life needs of the father.
The sound analysis in this study of the noble prophetic teachings - including the sounds and
rhythms - revealed the aesthetic aspects in them, in addition to the detection of the emotional
emotions and emotions that govern the creator, which leads to the selection of sounds and rhythms
of particular, and it is not hidden that the sound material is the appearance The emotional emotion,
and that this emotion by nature is the reason for the diversification of the voice by the output of the
range or softness or intensity, the prophetic claim enjoys a sound of the sound of the error of the
ears of the titans of high literature high, stems from the rhetoric of the order of the word,
arrangement corresponds to vibration and emotions during prayer and ripples It is apparent that this
is due to several things, the most important of which is that the sanctuary is higher than that in
which he resorts to the representation of a detector or a certain representation. The person who is
called -sabhanh- knows the need of the da'i and the imam of himself, and the nearest And to hear
what he calls his senses, including that photography is used for the purposes of illustration or
confirmation or adornment or otherwise, and these purposes is not suitable for the place of prayer,
and the majesty of the invited and the fear of the Da'i. However, the few times that photography
appears in the Prophetic Prophets, it is used as a distinctive method of expression and its facets of
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meanings, through which the meanings are expressed through various artistic means (metaphor,
metaphor and metaphor), which are the most important elements of the image In the texts of the
Prophet's Supplication. Finally, we say that the prophetic supplications fall within the method of
easy abstinence, in which the truth of my saying and my heart is true, and my verbal creativity is a
moral style. There is no stuffing in the saying, and I have no meanings, and no infringement in the
request.

املكسَ١
إٕٓ ا٭زع ١ٝايٓبْ ١ٜٛل أزب ٞضامٕ بًؼ ايصض َٔ ٠ٚايبٝإ ٚاؾُاٍٜ ٫ٚ ،طتؿع ؾٛق٘ يف فاٍ ا٭زب ايطؾٝع إ ٫نتاب
اهللٚ ،قس سٛت أزعٝت٘ ايؿطٜؿ ،١قٓٛف ايب٬غٚ ،١أيٛإ اؾُاٍ ٚايؿكاسٚ ،١ناْت َٔ أبطظ َعاٖط ععُت٘ٚ ،أبطظ زٌ٥٫
ْبٛت٘ٚ ،عبٖطت أزمٖ تعبريٕ عٔ مسْ ِّٛؿػ٘ ،قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِٚ ،أباْت عٔ املٓبع ايعصب ايصٚ .َ٘ٓ ٌْٗ ٟنإ أغًٛب ايتعبري
عٓس ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ شا طابع خام ْٚهٗ ١ممٝع ،٠ؾعَِٔ عَأ٥ؿَ َ١ضن ٞاهلل عٓٗا ،قَايَتِ " :نَإَ َضغُ ٍُٛاهللٔ قًَٖ ٢اهللُ
ػ ُطزُ َغ ِطزَنُِِ َٖصَاَٜ ،تَهًَُِٖ بٔهًََإّ ٜبَ ُُِّ٘ٓٝؾَكًِّاَٜ ،شِؿَعُُ٘ َِٔ َغُٔعَُ٘ "ٚ ،قس أؾطز ايكسَاَ ٤كٓؿات خاق ١ظُع
عًَََٚ ِٔ٘ٝغًََِٖ يَا َِ ٜ
ٚإسكاَ ٤ا ثبت ْػبت٘ اىل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل َٔ تًو ا٭شناض ٚا٭زع ١ٝايؿطٜؿ َٔٚ ،١أؾٗط تًو املكٓؿات ، :ايسعا ٤حملُس
بٔ ؾه ٌٝايهيب (املتٛؾٖ195 :٢ـ) ٚ،عٌُ ايٚ ّٛٝايً ١ًٝ٭ب ٞعبس ايطمحٔ أمحس بٔ ؾعٝب اـطاغاْ ،ٞايٓػا( ٞ٥املتٛؾ:٢
ٖ303ـ)ٚ،ايسعا ٤٭ب ٞايكاغِ ايطرباْ( ٞاملتٛؾٖ360 :٢ـ) ٚؾإٔ ايسعا ٤يًدطاب( ٞاملتٛؾٖ388 :٢ـ)ٚ ،ايرتغٝب يف ايسعا٤
يعبس ايػين املكسغ(ٞاملتٛؾٖ600 :٢ـ)ٚ ،ا٭ضبعني يف ؾهٌ ايسعاٚ ٤ايساعني يعَ ًٔ ٓٞبٔ املُؿَهٌٖٔ املَكِ ٔس ٔغ( ٗٞاملتٛؾٖ611 :٢ـ) ،اَا
ْطام ايبشح املٛغ ّٛاغًٛب ١ٝايسعا ٤ايٓب ٟٛيف املػت ٣ٛايكٛت ٞنا٫ت: ٞ
* ايتُٗٝس  -:ايسعا ٤يػ ٚ ١اقط٬سا
اُٖ ١ٝايسضاغات ايكٛت١ٝ
* املطًب ا : ٍٚ٫ا٫غتعُاٍ ايكٛت ٞيف ا٫زع ١ٝايٓب١ٜٛ
* املطًب ايجاْ : ٞاملَ٬ح ايكٛت: ١ٝ
* املطًب ايجايح  :ا٫قٛات يف غٝام ايرتانٝب :
* اـامت١
* املكازض ٚاملطادع
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أغًٛب ١ٝايسعا ٤ايٓب ٟٛيف املػت ٣ٛايكٛتٞ
* ايسعا ٤يػ ٚ ١اقط٬سا :
 ايسعا ٤يػ: ١ٜك ٍٛاؾٖٛط:ٟ
"ايسٗعا:ُ٤اي ٖطغِبَ ُ١إٔيَ ٢ايًٖ٘ٔ تَعَايَ ٢ؾَُٝا عِٓسَ َٔٔ ٙاـ ِٝطٔ ٚا٫بِتٔٗاٍ إٔيَ ِٔ٘ٝبايػَٗ٪أٍ"(ٜٚ .)1ك ٍٛابٔ ؾاضؽ يف َاز( ٠زع:)ٛ
" ٖٛٚإٔ مت ٌٝايؿٖ َ٤ٞإيٝو بكٛتٕ ٚنٜ ّٕ٬هَٓ ٕٛو"(.)2أَا عٓس قاسب (احملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ) ؾإٕٖ ايسٗعا" :ٖٛ َ٤اي ٖطغِبَ١
إٔيَ ٢اهلل عع َٚدٌ" (ٚ.)3يف تاز ايعطٚؽ ٚ" :ايسٗعا :ُ٤ايعٔبازَٚ ُ٠ا٫غِتٔػاثَٜٚ.)4("ُ١ط ٣ابٔ غٝس ٙإٔ ايسعا":ٖٛ ٤طًََب ايطٓايب
يًِؿٔعٌِ َٔ غَريَٚ ٙقس َز َعِٛت" (.)5
 َٔٚتعاضٜـ احملِسَثني يًسعا٤؛ ٚضز يفَ(:عذِ املكطًشات ٚا٭يؿاظ ايؿكٗ )١ٝبإٔ َعٓ ٢ايسعا ٤يف ايًػ" :ٖٛ ١إٔ متٌٝ
ايؿ ٤ٞإيٝو بكٛت ٚنٜ ّ٬هَٓ ٕٛوٚ ،أٜها :ايطًبٜٚ ،ه ٕٛبطؾع ايكٛت ٚخؿه٘ .نُا ٜكاٍ :زعٛت٘ َٔ بعٝسٚ ،زعٛت
اهلل يف ْؿػٚ ،ٞاؾُع :أزع.)6( "١ٝ
 ايسعا ٤اقط٬ساّ :قاٍ اـطاب ٖٛ" :ٞاغتسعا ٤ايعبس ضب٘ -ايعٓاٚ ،-١ٜاغتُساز ٙإٜا ٙاملعٚ ،١ْٛسكٝكت٘ إظٗاض ا٫ؾتكاض إيٚ ،٘ٝايتربَٔ ٩
اؿٚ ٍٛايك.)7(" ٠ٛ
ٚعُطِّف ايسعا ٤نصيو بأْ٘" :إظٗاض غا ١ٜايتصيٌ ٚا٫ؾتكاض إي٣ايًٖ٘ٚ ،ا٫غتهاْ ١ي٘ (.)8
ٚقاٍ ؾٝذ اإلغ ّ٬ابٔ ت" :١ُٝٝزعا ٤املػأي ٖٛ :١طًب َا ٜٓؿع ايساعٚ ،ٞطًب نؿـ َا ٜهطٚ ٙزؾع٘" (َِٗٓٚ .)9
َٔ ٜعطف ايسعا ٤بكٛي٘" :طًب ايؿعٌ َٔ ا٭زْ ٢إىل ا٭عً ،٢ؾايسعاْٛ ٤ع َٔ ايػ٪اٍ" (.)1
_____________________________________________________________________________________________

( )1ايكشاح ،ط ، 4ابْ ٛكط ايؿاضاب ، ٞت.امحس عبسايػؿٛض  ،بريٚت  ،زاض ايعًِ يًُٜ٬ني .2337/6 ، 1987 ،

(َ )2عذِ َكاٜؼ ايًػ ،١ت.عبسايػٖ ّ٬اض ، ٕٚبريٚت  ،زاض ايؿهط .279/2 ، 1979 ،

( )3أب ٛاؿػٔ عً ٞبٔ إمساع ٌٝبٔ غٝس ٙاملطغ ،ٞؼكٝل :عبس اؿُٝسٖٓسا ،ٟٚزاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت ،ط. 326-325/2 ،ّ 2000 ،1
( )4تاز ايعطٚؽ يًعبٝس. 47/38 ،ٟ

( )5املدكل ،ؼكٝل :خً ٌٝإبطاِٖ دؿاٍ ،زاض إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب ،ٞبريٚت ،طٖ1417 ،1ـ . 58-57/4 ،ّ1996

(َ )6عذِ املكطًشات ٚا٭ يؿاظ ايؿكٗ ،١ٝز.قُٛزعبس ايطمحٔ عبس املٓعِ ،داَع ١ا٭ظٖط ،زاض ايؿه. 81/2 ، ّ1999 ،١ًٝ

( )7ؾإٔ ايسعا،٤ؼكٝل :أمحس ٜٛغـ ايسٓقام ،زاض ايجكاؾ ١ايعطب ،١ٝط ،ّ 1992 ،3م.4

(ٜٓ )8عط :ؾتح ايباض ٟؾطح قشٝح ايبداض ،ٟأمحس بٔ عً ٞبٔ سذط ايعػك ْٞ٬ايؿاؾع ،ٞزاض املعطؾ ،١بريٚتْٚ ،95 /11 ،1379 ،ػب٘
يًطٝيب.

( )9فُٛع ايؿتا ،٣ٚتك ٞايس ٜٔأب ٛايعباؽ أمحس بٔ عبس اؿً ِٝبٔ ت ١ُٝٝاؿطاْ ،ٞؼكٝل :عبس ايطمحٔ بٔ قُس بٔ قاغِ ،فُع املًو ؾٗس يطباع١
املكشـ ايؿطٜـ ،املس ١ٜٓايٓب ،١ٜٛاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ،١ٜط.10/15 ،ّ1995 ،1
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 َٔٚأسػٔ َا ق ٌٝيف تؿكَ ٌٝعٓ ٢ايسعاَ ٖٛ ٤ا أٚضز ٙأب ٛإغشل ايعداز سٝح ٜكَٚ" : ٍٛعٓ ٢ايسعا ٔ٤ئًٖ٘ٔ ععٖ ٚدٌٖ
عً ٢ث٬ث ١أنطب:ؾهطب َٓٗا تٛسٝسٚ ٙايجٓا ُ٤عً ٘ٝنكٛيوٜ :ا اهلل  ٫إي٘ إ ٫أْتٚ ،قَٛيو :ضَبَٖٓا يَو اؿَُِسُ ،ؾكس زعٛتَ٘
بكٛيو ضبٓا ،ثِ أتٝت بايجٓاٚ ٔ٤ايتٛسٝس  ،....ؾٗصا نطب َٔ ايسعاٚ ،ٔ٤نطب ثإٕ َٖ ٛػِأي ١اهلل ايعؿٚ َٛايطمحَٚ ،١ا ٜكطب َٓ٘
نكٛيو  :ايًِٗ اغؿط يٓاٚ ،نطب ثايح َٖ ٛػأيت٘ َٔ ايسْٝا نكٛيو :ايًِٗ اضظقين َايّا ٚٚيساّ َٚا أؾب٘ شيوٚ.إمنا مسٖ ٞصا
أمج ُع زعا ٤٭ٕ ائإْػإ ٜكسض يف ٖص ٙا٭ؾٝا ٔ٤بكٛي٘ ٜا ايًٖٜ٘ٚ ،ا ضبَٜٚ ،ا سَ ،ٞؾهصيو مس ٞزعا.)2("ُ٤
* اُٖ ١ٝايسضاغات ايكٛت: ١ٝ
تكع ايسضاغ ١ايكٛت ١ٝيف قُ ِٝزضاغ ١ايٓكٛم ا٭زب ،١ٝؾٗ ٞتُعسٗ احملٛضا٭ ٍٚيًسخ ٍٛاىل ايٓل ا٭زب ،ٞ٭ٕ ايكٛت
ٖ ٛايٛسس ٠ا٭غاغ ١ٝيًػ ١اييت ٜتؿهٌٓ َٓٗا ايٓل ا٭زب ٞ٭ٕٓ ايكٛت أقػط ٚسس ٠يف ايًػٚ )3(.١نصيو ٭ٕٓ ايتشً ٌٝايكٛتٞ
هلص ٙايٓكٛم – مبا ؾٗٝا َٔ أقٛات  ٚإٜكاعات – ٜػاعس نجرياّ يف ايهؿـ عٔ اؾٛاْب اؾُاي ١ٝؾٗٝا ،باإلناؾ ١اىل َا ؾ٘ٝ
َٔ نؿـ يْ٬ؿعا٫ت ايٓؿػٚ ١ٝيًعٛاطـ اييت ؼهِ َبسعٗاٚ ،اييت تسؾع٘ اىل اختٝاض أقٛات ٚإٜكاعات بعٗٓٝاٚ " ،يٝؼ ىؿ٢
إٔٓ َازٓ ٠ايكٛت َٖ ٞعٗط اْ٫ؿعاٍ ايٓؿػٚ ،ٞإٓ ٖصا اْ٫ؿعاٍ بطبٝعت٘ إمنا ٖ ٛغبب يف تٜٓٛع ايكٛت مبا ُٜدطدُ٘ ؾَ ٘ٝسٓاّ أٚ
يٓٝاّ أ ٚؾسٓٚ . )4( " ٠ملا نإ ايعٌُ ا٭زبْ َٔ ٞػٝر َتهاٌَ َٔ ا٭قٛاتْٚ ،عاّ َٔ ايرتانٝب (ايٓشَٚ ،)ٛا ٜٓؿأ َٔ
ز٫٫ت غٝاق ١ٝتتذاٚظ يف نجري َٔ ا٭سٝإ ايس٫٫ت املعذُ ،١ٝؾتُؿهٌِّ يػ ١ا٭زب املتُٝعٜٚ " ٠ه ٕٛا٭زا ٤ايكٛت ٞعٓكطاّ يف
ايتشً ،ٌٝعٓس ايتشًٜٝٛني* يف َػعاِٖ يهبط ايع٬ق ١بني ظاٖط ايًؿغ َٚهُ ٕٛايككس " ( .)5يكس متٓٝعت ايسضاغات ا٭زب١ٝ
اؿسٜج ١عاَٚ ١ا٭غًٛب ١ٝبؿهٌ خام باٖتُاَٗا باؾاْب ايكٛتٚ ٞق ّ٫ٛاىل (املعٓ ٢ايكٛت)ٞ؛ ملا يك ٘ٝعًِ ا٭قٛات َٔ عٓا١ٜ
ٚزضاغ ١يف ن ٤ٛعًِ ايًػ ١اؿسٜح ،ؾايسضاغات ا٭غًٛب ١ٝتٗتِ باملػت ٣ٛايكٛت ٞيف ؾتَٓ ٢اسْ ٞػٝر ايعٌُ ا٭زبٞ
َٚهْٛات٘ ،ؾا٭غًٛب ١ٝايكٛت ١ٝتعاجل ايتهٜٓٛات ايكٛتٚ ١ٝؾل خكا٥كٗا املدطدٚ ١ٝايؿٝعٜاٚ ١ٝ٥ايتٛظٜعٜٓٚ ،١ٝسضز ؼت ٖصٙ
ايتعبري ١ٜايكٛت ١ٝعسز َٔ ايعٛاٖط؛ تبسأ َٔ اغتػ ٍ٬ايع٬ق ١ايطبٝع ١ٝبني ايكٛت ٚاملعٓ ٢يف ظاٖط ٠احملانا ٠ايكٛت١ٝ

(َ )1عذِ املكطًشات ٚا٭يؿاظ ايؿكٗ ،١ٝز.قُٛز عبس ايطمحٔ عبس املٓعِ. 81/2 ،

(َ )2عاْ ٞايكطإٓ ٚإعطاب٘،ؼكٝل :عبس اؾً ٌٝعبس ٙؾًيب ،عامل ايهتب ،بريٚت ،ط. 255/1 ،ّ 1988 ،1
(ٜٓ) 3عط:ايًٗذات ايعطبٚ ١ٝايكطا٤ات ايكطآْ ،١ٝزضاغ ١يف ايبشط احملٝط ،قُس خإ ،زاض ايؿذط يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،املػطب ،ّ2002 ،م* . 65
ايتش ِٖ:ًٕٜٛٝٛأتباع َٓٗر يف ايًػٜٗ ١تِ ب اؾاْب ايتشًٚ ًٞٝايتؿػريٜبسيّا َٔ اؾاْب ايٛقؿ ،ٞيف قاٚي ١دس ١ٜيتكس ِٜقٛضٚ ٠انش ١مشٛي ١ٝعٔ

بٓ ١ٝايًػَٝٚ ١عاتٗا اإلْػاْٚ ،١ٝع٬قتٗا بايعكٌ ٚايؿهط اإلْػآْٜ .ٞعط :املٓٗر ايتٛيٝس ٟايتش ًٜٞٛعٓس تؿَٛػه ،ٞإعساز :ظنطٜا ناٌَ ضادح

َكسازَٓ ،ٟتسٜات ايًػات اؿ › ١ٝقػِ ايًػ ١ايعطب. www.alajyalmakers.com،١ٝ

()4إعذاظ ايكطإٓ  ٚايب٬غ ١ايٓبَ ،١ٜٛكطؿ ٢قازم ايطاؾع ،ٞزاض املٓاض ،ايكاٖط ،٠ط ،ّ1997 ،1م. 169

(ْ )5عط ١ٜايٓش ٛايعطب ٞيف نَٓ ٤ٛاٖر ايٓعط ايًػ ٟٛاؿسٜحْٗ ،از املٛغ ،٢زاض ايبؿري ،عُإ ،ط ،ّ1987 ،2م. 80
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()1

(ا٭َْٛاتٛبٝا) ٚتٓتٗ ٞاىل ز٫ي ١املعٓ ٢ايكٛت. ٞ

ٚعً ٢ايطغِ َٔ إٔٓ ايسضاغ ١ايكٛت ١ٝتأخص سٓٝعاّ ٖاَاّ يف ا٭غًٛب ١ٝإ ٫إٔٓ

ٖٓاى قعٛبات قس تٛاد٘ ايساضؽ ا٭غًٛب ،ٞؾُٔ بني ٖص ٙايكعٛبات إٓ ْتا٥ر ٖصا اؿٓٝع َٔ ايسضاغَ ١ا ظايت ؼ ّٛسٛي٘
ايؿهٛى،إش ٫ميهٔ ٭ ٟٓباسح إِٔ هعّ قطعاّ إٖٔ ايٓتا٥ر اييت تٛقٌ إيٗٝا قشٝشَٚ ١تهاًَ ،١نُا تبك ٢ايتؿػريات اييت
تػتعٌُ يف ٖصا اؿٓٝع تعتُس عً ٢فُٛع َٔ ١ايعً ّٛايًػ ١ٜٛاييت ػعٌ َٓٗا أنجط إقٓاعاّ إش تٓش ٛبٗصا ايؿهٌ َٓش ّ٢عًُٝاّ
خاق  ١إشا إعتُست ططٜك ١اإلسكاٚ ٤نصا ايٓتا٥ر املٓطك ١ٝاييت تٛقٌ إيٗٝا عًُا ٤ايًػ ١بايٓعط ايساٚ ِ٥املُاضغ ١ايٓكس ١ٜيف
ْكٛقٗا  .ؾه ّ٬عٔ أ ٕٓ ٖص ٙاملكاضب ١تُطبٖل عًْ ٢كٛم تتُٓٝع بإغتعُاٍ خام يًٓػ ١بٛظا٥ؿٗا املتٓٛع ١خاق ١اؾُاي ،١ٝشيو إٔٓ
ؾعط ١ٜايٓل ا٭زب ٞتعٗط يف ايٛظٝؿ ١اؾُاي ١ٝيًٓػ ١اييت تهػبٗا خكا٥ل أزب ١ٝتهَٛ ٕٛنٛع ايسضؽ ا٭زب ٞعَُٛاّ
ٚا٭غًٛب ٞخكٛقاّ َُٗٚ.ا تٓٓٛعت ايططم ؾإٕٓ ايسضاغ ١ايكٛت ١ٝقاضت ؼتٌٗ َهاْاّ َطَٛقاّ يف املكاضبات ايؿعط ١ٜغٛا٤
أناْت ا٭قٛات َهتٛب ١عً ٢قؿش ١تُط ٣بايعني أ ٚناْت َتعًك ١مبا ٜٓتذ٘ َتهًِ َٔ ا٭قٛات أثٓا ٤تًؿٓع٘ٔٚ ،ايٓٛعإ َعاّ –
املٛاز ايكٛت ١ٝأ ٚايهتابٜ – ١ٝػتجُطإ يف زضاغ ١اـطاب ايؿعط،ٟؾإشا َا أُغتعًُت نٝؿ ١ٝايٓطل با٭قٛات ؾٗصا َا ُٜػُٓ٢
با٭غًٛب ١ٝايكٛتٚ )2(. ١ٝتٓسضز نُٔ ٖصا املبشح ث٬ثَ ١طايب ضٝ٥ػ:١ٝ

املطًب ا٭ :ٍٚا٫غتعُاٍ ايكٛت ٞيف ا٭زع ١ٝايٓب١ٜٛ
تتُشٛض ايسضاغ ١ا٭غًٛب ١ٝيف املػت ٣ٛايكٛت ٞس ٍٛداْبني ضٝ٥ػٝني

(:)3

ا٭ :ٍٚامله ٕٛايكٛتٜٚ ،ٞؿٌُ ا٭قٛات – ايكٛاَت ٚايكٛا٥ت – طبٝعتٗا ٚخكا٥كٗا ٚمساتٗاٚ،كاضدٗا،غٛا٤
اؿطٚف ايكٛاَت أ ٚاؿطنات بٓٛعٗٝا ايككريٚ ٠ايط ،١ًٜٛسٝح إٕٓ "َساض ايبشح يف عًِ ا٭قٛات :أقٛات ايًػ ١يف
غٝاقاتٗاٜٚ ،بشح عٔ طبٝعتٗا ٚٚظٝؿتٗا ،أٖ ٞأقٛات غانٓ ١أّ سطنات استهان ١ٝأّ سٓذط ١ٜفٗٛض ٠أّ َُٗٛغ.)4( " ١
ايجاْ :ٞايتؿهٌ ايكٛتٜٚ ،ٞته َٔ ٕٛاملكاطعَٚ ،ا ٜتعًل بٗا ،نايٓربٚ ،ايتٓػٚ ،ِٝايػذعٚ ،سهِ ايٛقـٚ ،اؿصف،
ٚاإلبساٍٚ ،اإلزغاّٚ ،أثطٖا يف ايتؿهٌ ايكٛت ،ٞؾٗ " ٞاملَ٬ح ايكٛت ١ٝاييت تكاسب ايرتنٝب ايًػ ٟٛنًٓ٘ نايٓرب ٚايتٓػِٝ
ٚايط( ٍٛاملس) ٚايػهت (ايٛقـ) " (.)5

_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عط :زضاغ ١أغًٛب ١ٝيف غٛض ٠ايهٗـَ ،طٚإ قُس غعٝس عبس ايطمحٔ ،ضغايَ ١ادػتري َكسَ ١اىل نً ١ٝايسضاغات ايعًٝا يف داَع ١ايٓذاح
ايٛطْٓ ،١ٝابًؼ ،ؾًػطني. 6-5 : ّ2006 ،

(ٜٓ)2عط :ؼً ٌٝاـطاب ايؿعط – ٟإغرتاتٝذ ١ٝايتٓام  ،قُس َؿتاح ،املطنع ايجكايف ايعطب ،ٞايساض ايبٝها ،٤املػطب ،ط. 32 :ّ1986 ،2

(ٜٓ)3عط :زضاغ ١أغًٛب ١ٝيف غٛض ٠ايهٗـَ ،طٚإ قُس غعٝس عبس ايطمحٔ . 7-6 :

(ٚ َٔ)4ظا٥ـ ايكٛت ايًػ ،ٟٛأمحس نؿوَ ،طبع ١املس ،١ٜٓزاض ايػ ،ّ٬ط. 7 : ّ1983 ،3
()5املكسض ْؿػ٘ ٚايكؿشْ ١ؿػٗا .
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ٜهطًع ايكٛت يف ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ ١بسٚض ٖاّ يف إنػاب املعٓ ٢نجاؾٚ ١ز٫٫ت ػعٌ َٔ ايسعا ٤أنجط تأثرياّ
ٚأٚقع يف ايٓؿؼ ٚأؾس دصباّ يًُتًك ٞايص ٖٛ ٟيف ا٭قٌ َتؿٛم َٚتًٗـ يتًك ٞنٌٓ َا ٜكسض عٔ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ٚ .ضغِ اْتُا ٤اؿسٜح ايٓب َٔٚ – ٟٛنُٓٗا ا٭زع ١ٝايٓب -١ٜٛاىل ايٓجط ا٭زبٚ ،ٞؾه ّ٬عً ٢ايعٛاٖط ايكٛت ١ٝاييت
ضقستٗا ايب٬غ ١ايعطب ١ٝايكسمي ١ناؾٓاؽ ٚايػذع ٚغريٖا َٔ املكطًشات ايب٬غ ١ٝايعطب١ٝ؛ ؾإٕٓ ٖٓاى ظٛاٖط أغًٛب ١ٝأخط٣
خاق ١با٭زع ١ٝايٓب ٖٞٚ،١ٜٛاغتعُاٍ خام يًكٛت عٝح ٜهتػب ايٓل نؿا ٠٤نبري ٠يف تهجٝـ املعٖٓٚ .٢صا ٜ٫عين إٔ
ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛاغتعُاٍ خام أ ٚؾٔ كتًـ َػاٜط عٔ ايٓجط ايعطب ،ٞبٌ ْٖ ٛل َٔ قُ ِٝا٭زب ايعطب. ٞ
نُا ٜٚػتعٌُ ايكٛت يف ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛاغتعُاَ ّ٫تٓٛعاّ عػب ايػٝام ْٛٚع ١ٝايسعاَٚ ٤هاْ٘ ٚظَاْ٘ ٚاؿاد١
املطًٛب َٔ ١ايسعا ،٤ؾُج ّ٬ظاٖط ٠ايتهطاض ٖ ٞظاٖط ٠قػٛغ ١يف ا٭زع ١ٝايٓب – ١ٜٛنُا ٖ ٞأٜهاّ يف أسازٜج٘ عاََ – ١ع
اخت٬ف ايػطض يف اؿايتني،ؾؿ ٞسني إٔ ايتهطاض يف عُ ّٛأسازٜح ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٖ ٛبػطض إؾٗاّ املتًك ،ٞإ٫
أْ٘ يف أزعٝت٘ ايؿطٜؿ ٖٛ ١بػطض ايتأنٝس عً ٢ايطًب ٚاإلؿاح عً ٢ايطب يكب ٍٛزعاٚ ٘٥اغتذاب ١طًب٘ ،ؾعَٔٔ ابِٔٔ َػِعُٛزٕ،
قَاٍَ " :نَإَ َضغُ ٍُٛاهللٔ قًَٖ ٢اهللُ عًَََٚ ِٔ٘ٝغًََِٖ ُٜعِذٔبُُ٘ إَِٔ ِ َٜسعُ َٛثًََاثّاََٜٚ ،ػِتَػِ ٔؿطَ ثًََاثّا" (.)1أْ ٚط ٣يف بعض ا٭زع ١ٝا٭خط٣
إغتعُا ّ٫يبعض اإلَهاْٝات اييت تتٝشٗا ايًػ ١يعطض اؿادٚ ١املطًب ناًَ ١نشاي ١ا٫ؾتكام ايٛانش ١يف زعا ٘٥قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ايص ٟنإ ٜٛق ٞب٘ أقشاب٘ ٚايصٜ ٟط ٜ٘ٚيٓا أب ٛبهط ايكسٜل سٝح ٜكَ :ٍٛغُٔعِتُ َضغُ ٍَٛاهللٔ قًَٖ ٢اهللُ عًَََٚ ِٔ٘ٝغًََِٖ
عَاَّ اِيَأ َٖٜ ٍٔٚكُ " :ٍُ ٛغًَُٛا اهللَ ايِعَ ِؿَٚ َٛايِعَاؾَٔٚ َ١َٝاِيُُعَاؾَاَ ،َ٠ؾإُْٖٔ٘ ََا أُٔٚت َٞعَبِسْ بَعِسَ ٔ َٜكنيٕ خَ ِٝطّا َِٔٔ َُعَاؾَا .)2(" ٕ٠ؾايهًُات( :ايعؿٛ
ٚايعاؾٚ ١ٝاملعاؾا،)٠نًٓٗا تٓتُ ٞملكسض ٚاسس ٚقس تٖٛؾطَت بؿهٌ اإلؾتكام ايص ٟهُعٗا َٔ سٝح ايؿهٌ ٚاملكسض يٝسٍٖ عً٢
تكاضبٗا َٔ سٝح املعٓ َٔٚ ،٢ثِٓ ٜػٌٗ عً ٢املتًك ٞؾِٗ املعٓ ٢بٝػط .
ٖصا ايتكاضب َٔ سٝح املكسض تػاْس ٙظٛاٖط قٛت ١ٝأخط ٖٞٚ ٣اييت ٜت ِٖٛايػاَع اْٗا َٔ َكسض ٚاسس إ ٫إٔٓ
اؿكٝك ١يٝػت نصيو ٖٚصا َا ُٜش ٔسخُ يس ٣املتًك ٞاٖتُاَاّ هعً٘ ٜطنِّع أنجط عً ٢املعٓ ٢املطاز ٚنإٔٓ ٖصا اإلٜٗاّ ٜٛدِّٗ٘ اىل
املعٓ ٢تٛدٗٝاّ ،نُا يف زعا ٘٥قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ بعس ايك ..." : ٠٬ايًُِٖٖٗ ََ َ٫أْعَ ٔيَُا َأعِطَِٝتََُ َ٫َٚ ،عِ ٔطٔ َ٢يَُا ََٓعِتَ "...
(.)3
ؾبني (َاْع َ ٚعطٚ )ٞبني (أعطٝت َٓٚعت) إٜٗاّ بايتكاضب ايكٛتَ ٞع َا ؾٗٝا َٔ تٛاظ ٟتطنٝيب َ ٖٛٚا هصب إْتباٙ
املتًك. ٞيكس اغتؿازت ايسضاغات ايًػ َٔ ١ٜٛايب٬غ ١بٌ إعتربت نجرياّ َٔ َؿاُٖٗٝا َؿاٖ ِٝإدطا ١ٝ٥تُكسِّّ ايع ٕٛايهبري ملطبِّل
عًِ ا٭غًٛب؛ ٜػتعًُٗا نٜ ٞهؿـ عٔ خكا٥ل ا٭غًٛب يف ايٓل ا٭زبٚ.ٞقس ٚدسْا ايص ٜٔزضغٛا ا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ
_____________________________________________________________________________________________

(َ)1ػٓس اإلَاّ أمحس ،ضقِ اؿسٜحٚ ،312/6 ،3769 :قاٍ قكك :ٙٛإغٓاز ٙقشٝح .

( )2ايػٓٔ ايهرب ،٣أب ٛعبس ايطمحٔ أمحس بٔ ؾعٝب بٔ عً ٞاـطاغاْ ،ٞايٓػا ،ٞ٥سكك٘ ٚخطز أسازٜج٘ :سػٔ عبس املٓعِ ؾًيب ،أؾطف عً:٘ٝ
ؾعٝب ا٭ضْاٚ٩ط٪َ ،غػ ١ايطغاي ،١بريٚت ،ط ،ّ 2001 ،1سسٜح ضقِ. 325/9 ،10651 :

()3قشٝح ايبداض ،ٟضقِ اؿسٜح . 169/1 ،844:
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ٜطًك ٕٛعًٗٝا ٚقـ ايؿكاس ٤٫٪ٖ َٔٚ ،١اؾاسغ سٝح ٜك ٍٛيف َعطض ٚقؿ٘ ٭غًٛب ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف
أسازٜج٘ ايؿطٜؿ ٖٛ" :١ايه ّ٬ايص ٟقٌٖ عسز سطٚؾ٘ ٚنُجطَ عسزُ َعاْٚ ٘ٝدٌَٖ عٔ ايكٓعْٚ ١عٖ َٙعٔ ايتهًـٚ ....قس عاب
ايتؿسٜل ٚداْب أقشاب ايتعكٝس ٚاغتعٌُ املبػٛط يف َٛنع ايبػط ٚاملككٛض يف َٛنع ايككط ٖٚذط ايػطٜب ايٛسؿٞ
ُػطَ بايتٛؾٝل
ٚضغب عٔ اهلذني ايػٛق ٞؾًِ ٜٓطل ا ٫عٔ َرياخ سهُٚ ١مل ٜتهًِ ا ٫به ّ٬قس سُـٖ بايعكُٚ ١ؾُِّٝسَ بايتأٜٝس ِّ ٜٚ
" (ٚ .)1بعس إِٔ ٜكـ تأثري أغًٛب٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢ايػاَع ٜك " :ٍٛثِ مل ٜػُع ايٓاؽ به ّ٬قط أعِ ْؿعا ٫ٚ
أقسم يؿعا  ٫ٚأعسٍ ٚظْا  ٫ٚأمجٌ َصٖبا  ٫ٚأنطّ َطًبا  ٫ٚأسػٔ َٛقعا  ٫ٚأغٌٗ كطدا  ٫ٚأؾكح عٔ َعٓا ٫ٚ ٙأبني
يف ؾشٛا َٔ ٙن .)2( " َ٘٬يكس عطض اؾاسغ يف َعطض ٚقؿ٘ يه ّ٬ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عسٓ ٠خكا٥ل أغًٛب١ٝ
تُُٓٝع اؿسٜح ايٓب ٟٛايؿطٜـ ،خاق ١يف ايعباضات ا٭خري ٠عٓسَا شنط ايؿكاسٚ ١املدطز ٚاإلباَْ ٖٞٚ ١ؿاٖ ِٝهلا ع٬ق١
َباؾط ٠باؾاْب ايكٛت ٞايصْٛ ٟزٗ ؼسٜسٚ ٙتكٓٝؿ٘ إْؿا٤اهلل ٚؾل َا ؼسٓز ٙاإلَهاْات املٓٗذ١ٝ

املطًب ايجاْ :ٞاملَ٬ح ايكٛت: ١ٝ
 ا٫قٛات املؿطز: ٠إٕٓ َٔ املػًِٖ ب٘ إٔٓ ايكٛت  ٫وٌُ يف شات٘ َعٓ ّ٢إ ٫إٖٔ اغتعُاي٘ يف ؾهٌ َعني ٚبٓػب َعُٜ ١ٖٓٝكَٓٝط ُٙشا ز٫٫ت
ؽسّ املعٓٚ ٢تُهجِّؿُُ٘؛ يصا ؾسضاغ ١ايكٛت املؿطز يف ايرتنٝب – غٛا ٤أنإ ايرتنٝب بػٝطاّ أَ ٚعكساّ – ىهع هلصا ا٫عتباض.
"ٚايسضاغ ١ايؿ ١ُْٝٝٛتعس أغاغاّ َٔ أغؼ ايسضاغ ١ا٭زب ١ٝعاَٚ ١ا٭غًٛب ١ٝاؾسٜس ٠عًٚ ٢د٘ اـكٛم ،ؾايبٓا ٤ايكٛتٜ ٞعٗط
يف بعض دٛاْب ايٓل ا٭زب َٔ ٞخ ٍ٬املَ٬ح ايكٛت ١ٝاييت تربظ بؿهٌ ًٜؿت ايٓعط إيٗٝا....إٕٓ طبٝع ١ا٭قٛات املؿطز٠
كاضدٗا ٚقؿاتٗا  َٔ :دٗط ُٖٚؼ ٚتؿدٚ ِٝتطقٝل ٚاستهاى ٚاْؿذاض ،تؿهٌ ٖص ٙايػُات املطسً ١ا٭ٚىل يًسضاغات
ايكٛت ١ٝاييت ٜأخص بٗا ايساضؽ ا٭زب( ٞايًػاْٚ ،)ٞخاق ١ايسضاغ ١ا٭غًٛب ١ٝاؿسٜج.)3(" . ١
ؾًهٌِّ قٛت َٔ ا٭قٛات مسات خاق ١ب٘ متٓٝعٚ ،ٙقس ٜؿرتى َع غري ٙيف بعض ٖص ٙايػُات ،ؾتؿهٌ ي٘ ََ٬ح
َٛسٚ ١ٝمسات قٚ ٠ٓٛؾسٓ ٠أٚيٚ ١ْٛٝغٗٛي ،١ؾاغتدساَٗا يف ايٓل ا٭زبٜ ٞعط٪َ ٞؾطاّ ٜٛقٌ اىل إزضاى مجايٝات ؾٓ ١ٝأغًٛب١ٝ
ٚاملتع ١ايؿٓ ١ٝبٗا َٔ خ ٍ٬اْػذاّ ايكٛت َع املعٓٚ ٢ايػٝام ايعاّ يف تؿاعٌ ْؿط،ايص ٟميجٌِّ ضنٓاّ َٔ أضنإ ايؿهٌ يًعٌُ

_____________________________________________________________________________________________

()1ايبٝإ ٚايتبني ،اؾاسغ.221/1 ،

()2املكسض ْؿػ٘. 221/1 ،

()3زضاغ ١أغًٛب ١ٝيف غٛض ٠ايهٗـَ ،طٚإ قُس غعٝس عبس ايطمحٔ . 7:
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ا٭زب " ٞؾاْ٫ػذاّ ٖ ٛإِٔ ٜه ٕٛايهَ ّ٬تشسِّضاّ ناملا ٤املٓػذِٜٚ ،هاز يػٗٛي ١تطنٝب٘ ٚعصٚب ١أيؿاظ٘ إِٔ ٜػ ٌٝضٔقٖ.)1( " ّ١
 ٬قُٝت٘ ن.)2( " ١ًٝ٦
 ٬نّ ٝ٦
إ ٫إٔٓ ا٭قٛات املؿطز ٠عسِّ شاتٗا  ٫لس هلا نبري أثط " ؾإشا ْعطْا إيٗٝا ٚسسٖا مل لس إ ٫عُ ّ

 ا٭قٛات اؾٗطٚ ١ٜاهلُػ:١ٝا٭قٛات اجملٗٛض ٖٞ ٠اييت تػبب ب" اٖتعاظ ايٛتط ٜٔايكٛتٝني اٖتعاظاّ َٓتعُاّ وسخ قٛتاّ َٛغٝكٝاّ " ( .)3إشٕ ٖٛ
اضتؿاع يف ق ٠ٛايكٛت ٚؾست٘ ،ؾؿٗٝا َٔ مسات ايكٚ ٠ٛطبٝع ١ايتأثري َا يٝؼ يف غري َٔ ٙا٭قٛات ( ٖٞٚ .ب ،ز ،ز ،ش ،ض،
ظ ،ض ،ظ ،ع ،ؽ) ٕ ،ّ ،ٍ ،

()4

ٚ .تربظ ا٭قٛات اؾٗط ١ٜيف ا٭زع ١ٝاييت ؾٗٝا اغتعاش ٠باهلل َٔ ايؿط ٚايعصاب بأؾهاي٘

ٚأيٛاْ٘،ؾعَِٔ أَبُٖٔ ٞطَِٜطََ َ٠ضنٔ َٞايًُٖ٘ عَُِٓ٘ قَاٍَ نَإَ َضغُ ٍُٛايًٖ٘ٔ قًَٖ ٢ايًُٖ٘ عًَََٚ ِٔ٘ٝغًََِٖ ِ َٜسعُ ":ٛايًُِٖٖٗ إَِّْٔ ٞأعُٛشُ ٔبوَ َِٔٔ عَصَابٔ ايِكَبِطٔ
 ََِٔٔٚعَصَابٔ ايٖٓاضٔ  ََِٔٔٚؾٔ ِتَٓ ٔ١اِيَُشَِٝا َٚاِي ََُُاتٔ  ََِٔٔٚؾٔتَِٓ ٔ١اِي َُػٔٝحٔ اي ٖسدٖأٍ" ( .)5ؾُذُٛع سطٚف ٖصا ايسعا )82( ٤سطؾاَّٗٓ ،ا
( )45سطؾاّ ؼٌُ أقٛات دٗطٚ ١ٜنُا ( ،)9 :ٍ( ،)10 :ٕ( ،)10 :ّ( : ًٜٞب( ،)4 :ع( ،)3 :ز( ،)2 :ز( ،)2 :ش:
( ،)2ض .) 2 :أ ٟأنجط َٔ ْكـ سطٚؾٗا ،مما ُٜهؿ ٞدٓٛاّ َٔ ايكٚ ٠ٛايطٖب ١عً ٢غٝاقٗا َٚهُْٗٛا عٝح تعهؼ سكٝك ١ايؿط
ٚايعصاب املػتعاش َٓٗا َتذػس ٠يف نًُات َجٌ ( أعٛش ،عصاب ،ايكرب ،ايٓاض) ،إناؾ ١اىل َا تٛس ٞب٘ نًُ( ١ايًِٖٓٗ) َٔ
اغتؿعاض ععُٚ ١ق ٠ٛاملػتعاش ب٘ غــبشاْ٘ ٚتعاىل عٔ ططٜل تهطاض اؿطؾني اؾٗطٜني (ٍ) ث٬ثَ ١طات َ )ّ(ٚطتني يف نًُ١
ٚاسس . ٠أ ٚنسعا ٘٥قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عٓسَا نإ ىطز َٔ ايبٝت – ؾُٝا تط ٜ٘ٚيٓا أّ غًُ -١أْٓ٘ نإ ٜك " :ٍٛايًِٖٓٗ إِّْٞ
أعٛشُ بوَ إِٔ َأنٌٖٔ أُ ٚأنٌَٖ أ ٚأَ ٔظٍٖ أ ٚأُ َظٍٖ أ ٚأَظًَِ أ ٚأُظًََِ أ ٚأَدٌََٗ أُٜ ٚذٌََٗ عً .)6( " ٖٞؾُذُٛع سطٚف ٖصا ايسعا٤
( )69سطؾاَّٗٓ ،ا ( )35سطؾّا ؼٌُ أقٛاتاّ دٗطٚ ،١ٜنُا ٜأت( ،)3 :ٕ( ،)4 :ّ( ،)16 :ٍ( : ٞع( ،)2:ض( ،)2 :ظ،)2 :
(ظ( ،)2 :ز( ،)2 :ظ( ،)2 :ش(،)1 :ب . )1 :مما ٜعطٚ ٞقعاّ قٜٓٛاّ َ٪ثِّطاّ ٚيَت ِهؿٔـَ أبعاز املداطط اييت ميهٔ إٔ ٜكع ؾٗٝا
اإلْػإ عٓس خطٚد٘ َٔ املٓعٍ ٚيتًؿت اْ٫تبا ٙإي ٘ٝقا ّ٫ٚا٫غتعاش ٠بطبِّ ايعباز َٔ ؾطِّ ايعباز،ؾاـطٛض ٠عٓس اـطٚز َٔ
املٓعٍ ٚا٫خت٬ط بايٓاؽ ٚايتعاٌَ َعِٗ تهُٔ يف إِٔ تُػبِّبَ أْت بٓؿػو يف ظَئٌَ ايٓاؽ أ ٚإن٬هلِ أ ٚظًُِٗ أ ٚإٔ ػٌٗ
عً ،ِٗٝأ ٚإٔ ٜكَٛٛا ِٖ بصيو َعو ،ؾهٌ نًُ ١يف ٖصا ايسعا ٤ايؿطٜـ َؿش ١ْٛبأقٛات دٗط ١ٜؾسٜسٚ ٠قٚ ١ٜٛيهٓٗا يف
خط َتٛاظٕ َٓٚػذِٕ َع املعٓ ٢مما ٜعٜس تأثري ٚقعٗا يف ايٓؿؼٚ.مما ٬ُٜسغ أٜهاّ يف ايسعا ٤ايؿطٜـ تكاضب ا٭قٛات ( ايعاٟ
ٚايهاز ٚايعا )٤مما ٜٛس ٞبإٔ تًو ايؿطٚض َٔ (ايعيٌ ٚايهٚ ٍ٬ايعًِ) َٖ ٞتكاضب َٔ ١بعهٗا أٜهاّ غٛا ٤نإ َٔ داْبٓا أٚ
_____________________________________________________________________________________________

( )1اإلتكإ يف عً ّٛايكطإٓ ،د ٍ٬ايس ٜٔايػٛٝط ،ٞؼكٝل :قُس أب ٛايؿهٌ إبطاٖ ،ِٝاهل ١٦ٝاملكط ١ٜايعاَ ١يًهتاب ،ط. 261 :ّ1974 ،1

()2ايٓكس ا٭زب ٞأقٛي٘ َٓٚاٖذ٘ ،غٝس قطب ،زاض ايؿهط ايعطب ،ٞبريٚت. 48 :

()3ا٭قٛات ايًػ ،١ٜٛز .إبطاٖ ِٝأْٝؼَ ،هتب ١ا٫لً ٛاملكط ،١ٜط. 20 :5،1979

()4املكسض ْؿػ٘. 23 :

()5قشٝح ايبداض ،ٟضقِ . 166/1 ،832:

()6ايهًِ ايطٝب ،ؾٝذ اإلغ ّ٬ابٔ ت ،١ُٝٝؼكٝل :قُس ْاقط ايس ٜٔا٭يباْ ،ٞاملهتب اإلغ ،َٞ٬بريٚت ،ط ،ّ1977 ،3ضقِ.90/1 ،60:
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َٔ داْب غريْا َٔٚ ،داْب آخط ي٘ ٚقع قٛتٜ ٞؿهٌ إٜكاعاّ ناغطاّ َ٪ثِّطاّ يًٝك ٞبع٬ي٘ عً ٢ايٓؿؼ اييت ٚقعت يف آثاّ
ايعيٌ ٚايهٚ ٍ٬ايعًِ ٚاؾٌٗ أعاشْا اهلل َٓٗا .
أَا ايكٛت املُٗٛؽ ف"ٖ ٛايصٜٗ ٫ ٟتع َع٘ ايٛتطإ ايكٛتٝإ ُٜ ٫ٚػُع هلُا ضْني سني ايٓطل بُٗا"(( :ٖٞٚ،)1ت،
خ ،ح ،ر ،ؽ ،ف ،م ،ط ،ف ،م ،ى ٖٞٚ". )2( ) ٙ ،أقٛات تتػِ بايً ١ْٛٝيف طبٝعت٘ ٚتهٚ ،ٜ٘ٓٛؾٗٝا بعض ََ٬ح اؿعٕ
أسٝاْاّ ،عً ٢ايعهؼ َٔ اؾٗط،١ٜؾ  ٬إٖتعاظ َع٘ يٮٚتاض ايكٛت َٔٚ .١ٝطبٝع ١ايكٛت املُٗٛؽ أٜهاّ أْٗا تُؿهٌُِّ عٓكط ضاس١
ٚتكطٜب؛ ٚنإٔٓ املتهًِ ٜطٜس إِٔ ٜكطب ايػاَع َٓ٘ ستُٜٗ ٢ؼ يف أُشْ٘"(ٚ ،)3ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ نإ يف أثٓا٤
زعآَٚ ٘٥ادات٘ يطبِّ٘ ٚتهطٗع٘ إي َٔ ٘ٝأقطب سا٫ت٘ قطباّ ٚإتكا ّ٫غايك٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل ،ؾؿس ٚضز يف زعا ٘٥قًَٖ ٢ايًُٖ٘ عًََِٔ٘ٝ
شعَِٕ َغًِّٗا ٔإشَا ؾِٔ٦تَ" (.)4
َٚغًََِٖ " :ايًُِٖٖٗ يَا َغٌَِٗ إٔيٖا ََا دَعًَِتَ ُ٘ غًَِّٗاَٚ ،أَِْتَ تَذِعٌَُ ايِ َ
ؾتهطاض نًُ( ١غٌٗ) ث٬خ َطات يف ٖص ٙايهًُات ايكً ١ًٝبكٛتٗٝا املُٗٛغني (ايػني) ( ٚاهلاَ )٤ع َا ؼُْٗ٬ا َٔ
عٓاقط ايػٗٛيٚ ١ايٝػطٚايػ٬غٚ ١ايًني سٝح تت٬ق ٢املعاْ ٞاملطوٚ ١احملبب ١يًٓؿؼ ٚتتٛاؾل َع ا٭قٛات املُٗٛغ ١ايً١ٓٝ
ايطقٝك ،١ؾهٌٗ شيو تعهؼ املطاز ٚاملطًٛب َٔ ايسعا ٖٛٚ ٤طًب ايتػٗ َٔ ٌٝضب ايعبازٚ ،نصيو ؾإٕ تهطاض قٛت (ايتا)٤
املُٗٛؽ أضبع َطات يف ٖصا ايسعا ٤ايككري ٚ -يف نٌٓ َطَٓٗٓ ٕ٠ا ناْت مبشٌ ايهُري املداطب ٚاييت تطدع اىل اهلل غبشاْ٘
ؿعِٕٔ غٜٗ٫ ّ٬كسض
ٚتعاىل  -تعط ٞاإلْطباع بإٔٓ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ نإ َٛقٓاّ بإٔٓ تػٗ ٌٝا٭َٛض ايكعبٚ ١دعٌ ا َ
عً ٘ٝإ ٫اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يصيو ٜٛنٌ ا٭َط إيُٜٗٚ ٘ٝؼ عادت٘ ٚطًب٘ ي٘ ٚسس ،ٙؾتهطاض ا٭قٛات نًٓٗا شات َػع ٣يف
ايسعاٚ ٤دا٤ت نًٗٗا َٓػذَُٚ ١تذاْػَ ١ع املكاّ ٚايطًب .

أقٛات املس ٚايًني:عُين احملسث َٔ ٕٛايًػٜٛني بايبشح يف (املَسِ) ٚأقٛات ايًني ٚنبطٗا ٭ُْٗ٬سعٛا أُٖٖ ١ٝص ٙا٭قٛات يف نٌ يػَٔ ١
ايًػات املدتًؿ ،١ؾٗ ٞأقٌ ايهٚ ّ٬ؾٛٝعَ٘ٚ ،أَ ٟٗأمطاف عٔ أق ٍٛايٓطل بٗا ٜبعس املتهًِ عٔ ايططٜك ١ايٓطك ١ٝاملأيٛؾ ١بني
أٌٖ ٖص ٔٙايًػٚ . ١قس أؾاض ابٔ دين اىل شيو يف نتاب٘ ( غط قٓاع ١اإلعطاب) ؾكاٍ" :اعًَِِِ إٖٔ اؿطنات أبعاض ؿطٚف املس

_____________________________________________________________________________________________

()1ا٭قٛات ايًػ ،١ٜٛإبطاٖ ِٝأْٝؼ.20 :

( )2إعتُس ايباسح تطتٝب احملسثني َجٌ :إبطاٖ ِٝأْٝؼ ،ا٭قٛات ايًػ،١ٜٛمٚ ،24نُاٍ بؿط ،عًِ ا٭قٛات ،زاض غطٜب يًطباعٚ ١ايٓؿط،
ايكاٖط( ،٠ز،ط) ٖٛٚ ،174 :ّ2000 ،تكػ ِٝكايـ ملا إعتُس ٙأب ٞايؿتح عجُإ بٔ دين يف غط قٓاع ١اإلعطاب ،ؼكٝل ز .سػٔ ٖٓسا،ٟٚ

زاض ايكًِ ،زَؿل ،ط ،69-68/1 ،ّ1993 ،2سٝح ضتب ا٭قٛات املُٗٛغ ١نُا  ٙ( :ًٜٞح ر ى ف م ت ؽ خ ف).

()3زضاغ ١أغًٛب ١ٝيف غٛض ٠ايهٗـَ ،طٚإ قُس غعٝس عبس ايطمحٔ. 60 :

()4قشٝح ابٔ سبإ ،ضقِٚ ،255/3 ،974 :قاٍ قكك٘ ؾعٝب أضْٚ٪ط :إغٓاز ٙقشٝح .
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()1

ٜٚ" .هاز ٜتؿل عًُا ٤ايًػ ١احملسثٚ ٕٛعًُا ٤ايعطب ١ٝايكساَ ٢يف ؼسٜس َكطًح ٖصٙ

ايطا٥ؿ َٔ ١ا٭قٛاتٚ ،إٕ اختًؿٛا يف تػُٝتٗا ؾايص ٟعٓا ٙايكساَ ٢بأقٛات ايًني ٖ ٛأقٛات املس ا ٚاؿطنات ايط.)2( "١ًٜٛ
ٜٚػُ ٞايسنتٛض إبطاٖ ِٝأْٝؼ ا٭ق ٛات ايكا٥ت ( ١أقٛات ايًٓني) ؾكاٍ "ٚأقٛات ايًني يف ايًػ ١ايعطبَ ٖٞ ١ٝا
أقطًح ايكسَا ٤عً ٘ٝباؿطنات َٔ ؾتشٚ ،١نػطٚ ،٠نُٚ ١نصيو َامس ٙٛبأيـ املسٜٚ ،ا ٤املسٚٚ ،ا ٚاملس" (،)3إش أطًل
َكطًح أقٛات ايًني عً ٢اؿطنات ايككريٚ ٠عً ٢اؿطنات ايط.١ًٜٛأَا ايسنتٛض ضَهإ عبس ايٖتٓٛاب ؾكس أطًل عًٖ ٢صٔٙ
ا٭قٛات َكطًح ا٭قٛات املتشطن ١ؾكاٍٚ " :ا٭قٛات املتشطن ١يف ايعطب ١ٝايؿكشَ ٢اغُٓا ٙما ٠ايعطب باؿطنات ٖٞٚ
ايؿتشٚ ١ايهُٚ ١ايهػطٚ ،٠نصيو سطٚف املس ٚايًٓني نا٭يـ يف قاٍٚ ،ايٛا ٚيف ٜسعٚ ،ٛايٝا ٤يف ايكان.)4("ٞ
إٕ أقٛات املس ٖ َٔ ٞايعٛاٖط اييت تُ٬سغ يف ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛايؿطٜؿٚ ١ط ٍٛشيو املس سػب امله ٕٛايكٛت ٞاَ ٚا
ٜؿهً٘ ايرتنٝب (ايتؿهٌ ايكٛتٚ ،)ٞأثط شيو يف املعَٓٚ ٢ػاُٖت٘ يف تٛق ً٘ٝيًػاَع  .ؾعاٖط ٠املس يف ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛنُا
يف ايكطإٓ ايهطٚ ِٜنُا يف غريٖا  ٫ؽً َٔ ٛأغطاض َعٓٚ ١ٜٛتكٜٛط ١ٜؾٓ َٔٚ ، ١ٝا٭َجً ١ايباضظ ٠س ٍٛظاٖط ٠املس يف ا٭زع١ٝ
ٚا٭شناض ايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ ١قٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ " :نًُتإٔ خؿٝؿتإٔ عً ٢ايًػإٔ ،ثكًٝتإٔ يف املٝعإٔ ،سبٝبتإٔ اىل ايطٓمحٔٔ،
غبشإَ اهلل ايعع ،ِٝغبشإَ اهللٔ ٚعُس .)5( "ٔٙؾامل٬سغ يف ٖصا اؿسٜح ايؿطٜـ إٖٔ املسٖ املٛغٝك ٓٞاهلاز ٨املُعٚز بهجري َٔ
ايتؿاٚ ٍ٩ايػعاز٠؛ ٖ ٛقطٜب ايؿب٘ مبا لس َٔ ٙأقٛات املسِّ يف ؾٛاقٌ (غٛض ٠ايطمحٔ) .ؾً ٛأْٓا قطأْا غٛض ٠ايطمحٔ؛ يٛدسْا
ؾٛاقًٗا تٓتٗ ٞعطؾني ُٖا يف ايػايب ا٭يـ ٚايٓٚ ،ٕٛا٭يـ قٛت ينيَٚ ،سٗ ٙي٘ ز٫يت٘ اهلازٚ .١٥ايٓ ٕٛسطف َتٛغط اؾطؽ
 ٫بايؿسٜس  ٫ٚبايطخ ٖٛٚ ،ٛؾب ْ٘ٝبأقٛات ايًني(ٚ،)6ي ٛأْٓا أَعٓا ايٓعط يف اؿسٜح ثاْ ،١ٝيٛدسْا أْ٘ وت ٟٛعًَ ٢ا ٜػُ٢
بايؿاقً ١ايساخً ٖٞٚ ،١ٝتهطاض يؿغ ايؿاقً ١أ ٚايػذع ١يف سؿ ٛايٓل(ٖٚ ،)7صا َا سكٌ يف اؿسٜح ،سٝح تهطضت
ا٭يؿاظ" :نًُتإٔ ،خؿٝؿتإٔ ،ثكًٝتإٔ ،سبٝبتإٔ" با٫ناؾ ١اىل أيؿاظ ايػذع يف اؿسٜح( :ايًػإ ،املٝعإ ،ايطمحٔ)ٚ ،بصيو
ٜه ٕٛفُٛعٗا يف اؿسٜح غبع ١أيؿاظٖٚ ،ص ٙإسكا ١ٝ٥نبري ٠دساّ بايٓػب ١ؿسٜح ٜ ٫تذاٚظ ايػطط ،ٜٔؾهٌ شيو دا ٤متٗٝساّ
ٚتؿٜٛكاّ هلاتني ايهًُتني ،ايًتني تٓتعط ايػُع اغتكباهلُا بهٌ غبطٚ ٕ١غطٚض؛ ملا ؼُ َٔ ْ٘ٔ٬أد ٕط ٚثٛاب.
_____________________________________________________________________________________________

()1غط قٓاع ١اإلعطاب ،أب ٞايؿتح عجُإ بٔ دين ،ؼكٝل :ز .سػٔ ٖٓسا ،ٟٚزاض ايكًِ – زَؿل ،ط. 17/1 ،ّ1985 ،1
()2

ٜٓعط :املكطًح ايكٛت ٞعٓس عًُا ٤ايعطب ١ٝايكسَا ٤يف ن ٤ٛعًِ ايًػ ١املعاقط ،ز .عبس ايكازض َطع ٞخً ،ٌٝداَع٪َ ١ت ،١عُاز ٠ايبشح

ايعًُٚ ٞايسضاغات ايعًٝا ،عُإ ،ط ،ّ1993 ،1م. 126
( )3ا٫قٛات ايًػ :١ٜٛايسنتٛض ابطاٖ ِٝأْٝؼ ،م. 29

( )4املسخٌ إىل عًِ ايًػَٓٚ ١اٖر ايبشح ايًػ ،ٟٛضَهإ عبس ايتٛابَ ،هتب ١اـال ٞبايكاٖط ،٠ط ،ّ1997 ،3م. 42

( )5قشٝح ايبداض.114/4 :ٟ

(ٜٓ )6عط :ايًٗذات ايعطب.105 :١ٝ
()7

ٜٓعط :زٜط امل٬ى زضاغْ ١كس ١ٜيًعٛاٖط ايؿٓ ١ٝيف ايؿعط ايعطاق ٞاملعاقط ،قػٔ اطُٝـ ،ط ،2زاض ايؿ ٕٚ٪ايجكاؾ ١ٝايعاَ – ١ايعطام ،بػساز،

.307 :ّ1986
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ٜٚط ٣ايسنتٛض قػٔ أطُٝـ إٔ "سطٚف املس ،تهػب املكطع إشا ؾاعت ؾٛٝعاّ ٚانشاّْٛ ،عاّ َٔ ايبط ٤املٛغٝك،ٞ
أَ ٚا ميهٔ إٔ ٜٛقـ بايرتاخ ،ٞنُا إٔ إْعساَٗا ،أ ٚقًٖٔتَٗاٜ ،ػُِٗ يف إخؿا ٤منط َٔ املٛغٝك ٢ا٭قطب اىل ايػطع،)1( "١
َٚجاٍ َا ىً َٔ ٛسطٚف املس قٛيُ٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  ّٜٛا٭سعاب ٫" :إي٘ إ ٫اهلل ٚسس ،ٙأعع دُِٓسَْٚ ،ُٙكطَ عبسَٚ ،ُٙغًبَ
ا٭سعابَ ٚسسَ ،ُٙؾ ٬ؾ َ٤ٞبعسَ،)2( "ُٙؾذ ٓٛاْتكاض املػًُني ٚغبطتِٗٚ ،إلاظ اهلل ٚعس ٙبٗعمي ١ا٭سعاب ِ٥٬َ ،يككط ايعباضات
يف اؿسٜح ايؿطٜـ ،ؾهأْٗا قؿعات أٚ ٚثبات ن ١َٝ٬غطٜعٚ ،١نُا إٔ ايعطـ عطف ايٛا ٚيف اؾٌُ تسٍٓ عً ٢ايعطـ زٕٚ
تطارٕ ،بٝاْاّ يًػطعٚ،)3( ١خً ٛاؿسٜح َٔ سطٚف املس ،غاعس عً ٢ايعٜاز ٠يف اـؿٚ ١ايٓكً ١يف ايه.ّ٬

املطًب ايجايح :ا٭قٛات يف غٝام ايرتنٝب
ْٚككس ب٘ املَ٬ح ايكٛت ١ٝاييت تكاسب ايرتنٝب ايًػ ٟٛنًٓٗٛأثطٖا يف ايتؿهٌ ايكٛت ٞنايٓرب ٚايتٓػٚ ،ِٝايػذع،
ٚسهِ ايٛقـٚ ،اإلبساٍٚ ،اإلزغاّٚ ،مٔ ُْطنِّع يف ٖصا املطًب عًًَُ ٢شني ؾكط يف ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ ١٭ُْٗا ا٭نجط
بطٚظّا ؾٗٝا ُٖٚا (ايتٓػٚ ِٝايػذع).

أ :ّ٫ٚايتٓػ: ِٝ
ايتٓػ" :ٖٛ ِٝاضتؿاعُ ايكٛت ٚانؿانُ٘ أثٓا ٤ايه ،)4( "ّ٬أ ٖٛ" ٚتػٝريات تٓتاب قٛت املتهًِ َٔ قعٛز ٖٚبٛط
يبٝإ َؿاعط ايؿطحٚ،ايػهبٛاإلثباتٚ ،ايتٗهِ ٚاإلغتٗعاٚ ،٤اإلغتػطاب" (. )5
"ٚتعس ايتٓػ َٔ ِٝايعٛاٖط ايكٛت ١ٝاييت تٗتِ بٗا ايسضاغات ا٭غًٛب ١ٝاؿسٜج ١ملا ٜرتن٘ َٔ أثط يف ايٓل ا٭زبٚ ٞعً٢
َدُُٗ٘ أ ٚتُػٓٝط ٙاىل َعاْ ٞأخط ،٣إش ميجٌ ايتٓػ ِٝعٓكطاّ َٔ عٓاقط ايتشٜٚ " ، )6("ٌٜٛطتبط إضتباطاّ أغاغٝاّ بايتػريات
املعٓ٢؛ ؾُتِّ ٛ
اييت تططأ عً ٢تطزز ايٓػُ ١ا٭غاؽ أثٓا ٤ايهٚ.)7( "ّ٬قس تٛقٌ ايباسح مسري ابطاٖ َٔ – ِٝخ ٍ٬اغتكطا ٔ٘٥يًُعادِ ايعطب١ٝ
– اىل إٔ ايتٓػ ِٝيػ ّ١تتذاشبُ٘ َؿطزات (ث٬خ) (ْػُٚ ،١دطؽٚ ،ؿٔ) ثِ قاٍٖٚ" :صا َا ْطنٔ اي َٔٚ.)8( "٘ٝايباسجني َٔ

_____________________________________________________________________________________________

( )1زٜط امل٬ى.307 :

( )2قشٝح ايبداض.33/3 :ٟ

(ٜٓ )3عط :ايتؿػري ايبٝاْ ٞيًكطإٓ ايهط :ِٜايسنتٛض ٠عا٥ؿ ١عبس ايطمحٔ ،ايطبع ١ايجاْ ،١ٝزاض املعاضف مبكط ،ّ1966 ،م. 141

(َٓ )4اٖر ايبشح يف ايًػ :١ايسنتٛض متاّ سػإ( ،ز.ط)َ ،هتب ١ا٫لً ٛاملكط.164:ّ1955 ،١ٜ

( )5املكسض ْؿػ٘ٚ ،ايكؿشْ ١ؿػٗا.

()6زضاغ ١أغًٛب ١ٝيف غٛض ٠ايهٗـَ ،طٚإ قُس غعٝس عبس ايطمحٔ . 44:

( )7زضاغ ١ايػُع ٚايه ،ّ٬غعس َكًٛح ،عامل ايهتب ،ايكاٖط. 253:ّ1980 ،٠

(ٜٓ )8عط :ايتٓػ ِٝايًػ ٟٛيف ايكطإٓ ايهط( ،ِٜز.ط) ،زاض ايهٝا ٤يًٓؿط ٚايتٛظٜع عُإ – ا٫ضزٕ. 25 :ّ2000 ،
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ٜكػُ٘ اىل "ْػِٕ ٚتٓػ ،"ِٝؾأَٓا ايتٓػ ِٝؾكس َطٓٚ ،أَٓا ايٓػِ " ؾٗ ٛا٭ؾهاٍ املدتًؿ ١يسضدات ا٭مناط ايتٓػ،)1(" ١ُٝٝأٖٛ" ٚ
ادتُاع ا٭قٛات ايًػ ١ٜٛؼت تٓع ِٝاإلٜكاع يف متٛزٕ ٜعًٜٗٚ ٛبطًٜٚ ،ني ٜٚؿتسَ ،تُ٥٬اّ َع متٛز ايؿهطٚ ٠اإلْؿعاٍ"
(ٚ.)2قس َٖٝع عًُا ٤ايًػ ١بني ث٬ث ١أْٛاع َٔ ايتٓػ:ٖٞٚ ِٝ
أ:ّ٫ٚايتٓػ ِٝايكاعس ٖٛٚ :تسضز اضتؿاع زضد ١ايكٛت َٔ أغؿٌ اىل أعً ٢ست ٢املكطع ا٫خريٚ ،غايباّ َا ٜطتبط
باإلغتؿٗاّ َجٌَ :ا إمسو؟
ثاْٝاّ:ايتٓػ ِٝاهلابط ٖٛٚ :تسضز ْع ٍٚزضد ١ايكٛت َٔ أعً ٢اىل أغؿٌ ست ٢املكطع ا٭خريٚ ،غايباّ َا ُٜػتعٌُ ٖصا
ايتٓػ ِٝيف ايتكطٜط ،يٝسٍ عً ٢اْتٗا ٤اؾًَُ ١جٌ :قابًت عُو يف ايػٝاض.٠
ثايجاّ:اي تٓػ ِٝاملػت ٖٛٚ :ٟٛإغتٛا ٤زضد ١ايكٛت يف ٚقٛف املتهًِ قبٌ متاّ املعٓ٢؛ نايٛقٛف عً ٢ايبكطٚ ،ايكُط ،يف
قٛي٘ تعاىلَ { :ؾٔإشَا بَطٔمَ ايِبَ َ
ؼ َٚايِ َك َُطُ * َٜكُ ٍُٛاِيإِْٔػَإُ َٔ٦َ ِٜٛصٕ أَ َِٜٔاِيَُ َؿطٗ *(.)4( })3
ؿُِ ُ
كطُ * ََ ٚخػَـَ ايِ َك َُطُ * َُ ٚدُٔعَ اي ٖ
 َٔٚايتٓػَ ِٝا أمستُ٘ – ْاظى امل٥٬ه( – ١بايتٓاغِ ايكٛت ٖٛٚ" : )ٞإسػاؽ ايؿاعط باؿطٚف إسػاغاّ خاقاّ ،عٝح
تأت ٞيف ؾعطَ ٙتٓاغكَ ١تذاٚبٚ .)5( "١يتٛنٝح شيو ْٓعط يف ق ٍٛعً ٞقُٛز ط٘ املٗٓسؽ:
أْا ايص ٟقسغت أسعاُْ٘

ايؿاعطُ ايؿان ٞؾكا ٤ايبؿط

()6

ؾإُْ٘ يف ايؿطط ايجاْ َٔ ٞايبٝت ٜٛضز أضبع نًُات ٜػًبُ عًٗٝا مجٝعاّ سطف "ايؿٛٓٝوؼُ ايكاض ٨املطٖـ إٔ هلصا
(.)7

اؿطف تأثرياّ خؿٝاّ ٭ُْ٘ ميٓحُ ايبٝت َٛغٝك ٢نٝ٦ب ١نأْٗا ؾه ٣ٛإْػاْ ١ٝضتٝب١

َٚا شٖبت إيْ ٘ٝاظى امل٥٬ه ٖٛ ،١ظاٖط٠

باضظ ٠يف ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ ١ؾاإلٜكاعات يف ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ" ١شاتُ أيٛإ ؽتًـُ باخت٬ف ايػطض ....،ؾؿ ٞايسعا٤
قبٌ ايٓ ّٛلس ايًشٔ اهلاز ٨اـؿٝـٚ ،يف ايسعا ٤عٓس اؿطب لس ايًشٔ اؿُاغ ٞايعٓٝـ" ( .)8ؾًْ ٛعطْا اىل ايسعا ٤ايٓبٟٛ
نأِ ُٚنَُ٤ٛىَ ئًكًَٖا ٔ٠ثُِٖ انِطَذٔعِ عًََ ٢ؾٔكِّوَ
ايؿطٜـ ايصٜٛ ٟق ٞب٘ َٔ ٜأ ٟٚاىل ؾطاؾ٘ يهٜٓ ٞأّ" :إشَا أَتَِٝتَ َهِذَعَوَ ؾََت َٖ ٛ
ذأَ َٚيَا َِٓذَا َِٔٓوَ
ذ ِأتُ َظ ِٗطٔ ٟإٔيَ ِٝوَ َضغِبََ َٚ ّ١ضِٖبَ ّ١إٔيَ ِٝوَ يَا ًَِ َ
اِيأَِ َُٜٔٔثُِٖ قٌُِ ايًُِٖٖٗ أَغِ ًَُِتُ َِ ٚدٗٔ ٞإٔيَ ِٝوَ ََ ٚؾ ٖٛنِتُ أَ َِطٔ ٟإٔيَ ِٝوَ َٚأَيِ َ
ت َِٔٔ يًََِٝتٔوَ َؾأَِْتَ عًََ ٢ايِؿٔ ِططََٚ ٔ٠ادِعَ ًُِٖٗٔ آ ٔخطَ ََا
إٔيٖا إٔيَِٝوَ ايًُِٖٖٗ آ َِٓتُ ٔبهٔتَابٔوَ ايٖصٔ ٟأَِْعَيِتَ َٚبَٔٓبِّٔٝوَ ايٖصٔ ٟأَ ِضغًَِتَ َؾإِٕٔ َُ ٖ

_____________________________________________________________________________________________

()1يتٓػ ِٝيف ايكطإٓ ايهط ،ِٜمسري إبطاٖ.119 :ِٝ

( )2ايؿعط اؾاًَٖٗٓ ٞر يف زضاغت٘ ٚتكٛمي٘ ،قُس ايٓ ،ٜٞٗٛايساض ايك ١َٝٛيًطباعٚ ١ايٓؿطَ ،كط ،ايكاٖط.40/1 ،٠
( )3ايكٝاَ.10-7 ١

(ٜٓ )4عط :عًِ ايس٫يٚ ١املعذِ ايعطب،ٞعبس ايكازض اب ٛضٜؿٚ ،١آخط،ٕٚط ،1زاض ايؿهط يًٓؿط ٚايتٛظٜع عُإ – ا٫ضزٕ. 40 :ّ1989 ،

( )5ايكَٛعٚ ١ايؿطؾ ١اؿُطا – ٤زضاغْ ١كس ١ٜيف ؾعط عً ٞقُٛز طْ٘ :اظى امل٥٬ه ،١ط ،2زاض ايعًِ يًُٜ٬ني بريٚت – يبٓإ. 148 :ّ1979 ،

( )6زٜٛإ عً ٞقُٛز ط٘ املٗٓسؽ ،زاض ايعٛز ،٠بريٚت.58 :ّ1982 ،

(ٜٓ )7عط :ايكَٛعٚ ١ايؿطؾ ١اؿُطا.148 :٤

( )8اؿسٜح ايٓبَ ٟٛكطًش٘ ب٬غت٘ نتب٘ ،قُس ايكباؽ ،ؼكٝل :قُس ْاقط ايس ٜٔا٭يباْ،ٞاملهتب اإلغ ،َٞ٬ط.95 :ّ1981 ،4
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تََتهًَُِٖ بٔ٘ٔ"( ،)1يٛدسْا إٔ َا شٖبت ايْ ٘ٝاظى امل٥٬ه ،١قًُ٘ يف ٖصا اؿسٜح"ٚ ،غببُ ٖص ٔٙاملٛغٝك ٢ايػاسط ٠يف اؾٌُ ٖٓا،
ٜعٛز اىل :اْ٫ػذاّ يف إٜكاع ايهًُاتٚ ،اىل ٖصا ايتآيـ املسٖـ بني كاضز سطٚف ايهًُات ،ؾأْت  ٫تط ٣اظزساَاّ عطفٕ
ثك ٌٝيف اؿسٜح ٫ٚ ،إْتكاَ ّ٫ؿاد٦اّ َٔ إٜكاع… ؾإْٗا تتٓاغب ٚد ٓٛايٓ ّٛاهلاز ٨ايص ُ٧ٜٝٗ ٟاؾ ٖٛاملأْٛؽ املأَ ،ٕٛايصٜ ٟؿعط
قاسبُ٘ بايطُأْ١ٓٝ؛ ٭ْ٘ ٜػًِ ْؿػُ٘ اىل اهلل ٚ٭ْ٘ ٜتٛد٘ ًٜٚذأ ايَ …٘ٝا أؾب٘ ٖصا اؿسٜح بايًشٔ اؿً ٛايصٜ ٟطٜحُ
ا٫عكابٚ ،ميٗس يًٓ. )2( "…ّٛأنـ اىل شيو تطزٜس نًُ( ١إيٝو) اييت ٖ ٞمبجاب ١قؿٌ  ٜٞٗٓاؾًُٚ ،١نصيو ؾإٕٓ ايسعا ٤ختَِ
()3

مبداطب ١اهلل غبشاْ٘ بكٝػ ١املؿطزٚ ،بأؾعاٍ تٓتٗ ٞبايتا ٤املُٗٛغ ١اييت ت ِ٥٬د ٛاإلغرتغاٍ يف ايٓ.ّٛ

ٚقطٜب َٔ ٖصا ،قٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ" :غٝسُ ا٫غتػؿاض إٔ تك :ٍٛايًِٗ أْت ضب ٫ ٞإي٘ إ ٫أْتَ ،خًكتين ٚأْا
عبسُىَٚ ،أْا عً ٢عٗسىَ ٚٚعسىَ َا اغتطعتُ ،أعٛشُ بوَ َٔ ؾطٓ َا قٓعتُ ،أب ُ٤ٛيو بٓعُتوَ عًٚ ،ٖ٢أب ُ٤ٛيوَ بصْيب ،ؾاُْ٘ ٫
ٜػؿطُ ايصْٛبَ إ ٓ٫أْتَ" ( .)4ؾً ٛأَعٓا ايٓعط يف َنت اؿسٜح ايؿطٜـ يٛدسْا إٔ أسطؾاّ تهطضت انجط َٔ َط ٠ؾٖٚ ،٘ٝصا ايتهطاض
مل ٜكسض َٔ ؾدل  ٫وػٔ ايًػ ،١بٌ ٖ ٛقازض َٔ ؾدل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ايص ٖٛ ٟأؾكح َٔ ْطل بايهاز،
ٚنإ قس أٚت ٞدٛاَع ايهًِ ،ؾاْ٘ أزض ٣غؿاٜا ايًػٚ ١اغطاضٖا ؾ ٬بس إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايتهطاضُ شا قً ١باملعٓ .٢ؾآْا لس (سطف
ايهاف تهطض (َ )7طات)(ٚ ،سطف ايتا ٤تهطض (َ )8طات)(ٚ ،سطف ايبا ٤تهطض(َ )9طات) ،با٫ناؾ ١اىل ا٭سطف اييت
تهطضت بعسز أقٌ ،إ ٫إٖٔ ا٭سطف ايج٬ث ١ا٭ٚىل باضظ ٠يف اؿسٜحٖٚ.ص ٙا٭سطف ايج٬ث َٔ ١ا٭سطف اإلْؿذاض ١ٜبإقط٬ح
()5

احملسثني َٔٚ ،ايؿسٜس ٠باقط٬ح ايكسَا.٤

 "ٚإٕٖ تٓاٚب ا٭قٛات اجملٗٛض ٠يف املكاطعٚ ،اغتُطاض ط ٍٛاْ٫ؿذاض يف

ا٭قٛات ٜٓػل ايتٓػٜٚ ،ِٝػاعس عً ٢تساخً٘ َع ايكٝػ ١اجملٗٛضٜٚ ،٠عط ٞبٝت ايككٝسٚ ٠دٛز ٙايؿعً …ٞؾاغتُطاض اؾٗط
اؿكٝكَ ٞا ٖ ٛإ ٫اغتُطاض ي ًٛظٝؿ ١ايساخً ١ٝيًُكاطع ٖٛٚ ،اؾػط ايصٜ ٟطبط ط ٍٛاملكاطعٖٚ ،صا ٜ ٫عين إٔ ايؿعطا٫ ٤
ٜٗتُ ٕٛبا٭قٛات املُٗٛغٚ ١يهٔ ايكٝؼ اجملٗٛض ٠تؿهٌ ايكُِ اؿكٝك ،١ٝنُا تؿهٌ تٛقعات ايٓػِ…" ( ٫ٚ .)6ؾو إٔ
ا٭غتػؿاض ْٖ ٛساَ ١عً ٢اقرتاف املعكٚ ،١ٝضدٛع اىل اهلل ،بعسَا نإ اإلْػإ غاؾٖٝ٫ٚ ّ٬اّ ،ؾتهٖ ٕٛص ٙا٭سطف ايؿسٜس٠
اإلْؿذاض ،١ٜؾب ْ١ٗٝبكؿاض ٠إْصاضٕ تكطعُ مسع املككِّط ،ػعًُ٘ ٜكش ّْٛ َٔ ٢ايػؿً ١ايص ٟنإ ؾ٘ٝ؛ يٝسخٌ يف اَ٫إ ٚايطاس١
ايص ٟوسثُٗا اإلغتػؿاض ٚايتٛبٚ ١اإلْابٚ .١اهلل اعًِ.

_____________________________________________________________________________________________

( )1قشٝح ايبداض ،ٟضقِ.59/1 ،248 :

( )2اؿسٜح ايٓبَ ،ٟٛكطًش٘ ب٬غت٘ نتب٘ ،ز.قُس ايكباؽ. 92 :

(ٜٓ )3عط :اؿسٜح ايٓبَ ،ٟٛكطًش٘ ب٬غت٘ نتب٘ ،ز .قُس ايكباؽ ،م. 92

( )4قشٝح ايبداض.98/4 :ٟ

(ٜٓ )5عط :ا٫قٛات ايًػ ،١ٜٛابطاٖ ِٝأْٝؼ.23 :

( )6ايرتنٝب ايكٛت ٞيف قكٝس – ٠أْؿٛز ٠املطط – ز .قاغِ ايربغ ،ِٝفً ١اؾام عطب ١ٝايعسز  5غٓ ،1993 ١م.114
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إٕٖ ايًػ ١ايعطب ١ٝيف ا٭قٌ ٖ ٞيػ ١اٜكاعٚ ،قس بُٓٝت َؿطزاتٗا عً ٢أٚظإ ٚاؾتكاقات ََ ٚغَُتٗا بٗص ٙايػَُٔٚ)1( .١
ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛاييت ؼسخُ سطٚؾٗا ْػُاّ ٚإٜكاعاّ ٜٓبعح َٔ بني ا٫يؿاظ ،تًب ١ٝضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عٓس اإلسطاّ" :
يبٝو ايًِٓٗ يبٝو ،يبٝو  ٫ؾطى يو يبٝو ،إٕ اؿُسَ ٚايٓعُ َ١يو ٚاملًو ٫ ،ؾطٜو يو " ( .)2ؾًْ ٛعطْا اىل ايسعا ٤ايػابل،
يٛدسْا ؾ ٘ٝمجٗط  َٔ ّ٠ايهاؾات ،قس غٝططت غٝطط ٠ناًَ ّ١عً ٢فطٜات ايسعا٤؛ ٚشيو بتهطاضٖا (َ )10طات ،ست ٢نأْٓا ٫
ْػُع غ ٣ٛقٛت ايهاف ٜكطعُ مسعٓا طٛاٍ قطا٤تٓا يًشسٜحْٓ ٫ٚ ،ػ ٢إٔ ايهاف َٔ ا٭سطف املُٗٛغ ١اْ٫ؿذاض،١ٜ

()3

سٝح "ًٜعبُ تهطاض اؿطٚف زٚضاّ ععُٝاّ يف املٛغٝك ٢ايًؿع ،١ٝؾكس تؿرتى ايهًُات يف سطف ٚاسس أ ٚانجطٜٚ ،ه ٕٛهلصا
ا٫ؾرتاى ؾا٥سَٛ ٠غٝك ١ٝععٚ ،١ُٝقْ ١ُٝػُ ١ٝدً ١ًٝت٪ز ٟاىل ظٜاز ٠ضبط ا٭زا ٤باملهُ ٕٛايؿعط ،)4( "ٟاييت ؼسخ زٜٚاّ عٓس
ايٓطل بٗاٚ ،يعٌ ٖص ٙايؿس ٠يف تطزٜس ٖصا اؿطف َٓاغب يصيو ايتذُع ايػؿري َٔ ايٓاؽ يف اؿرٜ ِٖٚ ،طززٖ ٕٚصٙ
ايهًُات.
ٚهعٌ ايسنتٛض فٝس عبس اؿُٝس مجايٖ ١ٝص ٙايٓػُات – املرتتب َٔ ١دطا ٤تطزٜس اؿطٚف ٚتَٗ٩٬ا – َطتبط ّ١عايٕ١
ْؿػ ١ٝيف اإلْػإ سٝح أْٗا تطتاح ايٗٝا ،بكٛي٘" :إٕ ؾطؽ ايًؿعٚٚ ،١قع تأيٝـ أقٛات سطٚؾٗا ٚسطناتٗا عً ٢ا٭شٕ ،زٚضاّ
ٖاَاّ يف إثا ض ٠اإلْؿعاٍ املٓاغب ،ؾاٜ٫كاع ايساخً ٞيٮيؿاظٚ ،اؾ ٛاملٛغٝك ٞايص ٟوسثُ٘ عٓس ايٓطل بٗاٜ ،عترب َٔ أِٖ املٓبٗات
املجري ٠يإلْؿعا٫ت اـاق ١املٓاغب ،١نُا إٔ ي٘ اواْ ّ٤ؿػٝاّ يس ٣ك ١ًٝاملتًكٚ ٞاملتهًِ عً ٢ايػٛا .)5( "٤بك ٞإٔ ْؿريُ اىل ايتكٓ١ٝ
ٚزٚضٖا يف إعطا ٤ايٓل ا٭زب ٞتٓػُٝاّ ٚسُػٓاّ ٜعٛز باؾُاي ١ٝايٜ ،٘ٝك ٍٛز .فٝس عبس اؿُٝسٚ" :ملا نإ اتؿام ايؿاظ ايؿكطات
املػذٛع ١يف ايٛظٕ اٜ٫كاع٫ ،ٞغُٝا ا٭خريَٗٓ ٠اَ ،ع اتؿاقٗا عً ٢اؿطف ا٭خريٜ ،تٝحُ يًه ّ٬ضنٝعْ ٠ػُ ،١ٝتتهطض َٔ
ٚقت ٯخط ،ؾتشسخ تٛاظْاّ َٛغٝكٝاّ ؾْ ٖٛٚ ،٘ٝؿؼ َا تؿعًُ٘ ايكٛايف يف ايؿعط" (ٚ .)6يًػذع ١أ ٚايكاؾ ١ٝزٚضْ نبريْ – يف إبطاظ
اؾاْب ايٓػُ ٞيف ايٓل ا٭زب،ٞ

()7

ٚنصيو هلُا اضتباط بايس٫ي ١نُا اغًؿٓاٚ ،٭دٌ ايتجبت َٔ شيو ْأخص بعض ا٭سازٜح

_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عطَٛ :غٝك٣ا٫ؿإ ايها٥ع ،١ز.قُس ٖٝجِ غع ،٠فً ١داَع ١زَؿل،اجملًس،17ايعسز ايجاْ ،ّ2001 ٞم.209

( )2قشٝح ايبداض.269/1 :ٟ
()3

ٜٓعط :دطؽ ا٫يؿاظ ٚز٫يتٗا يف ايبشح ايب٬غٚ ٞايٓكس ٟعٓس ايعطب ،زَ .اٖط َٗس( ،ٍ٬ٖ ٟز.ط) ،زاض ايطؾٝس يًٓؿط – بػساز،ّ1980 ،

()4

أب ٛؾطاؽ اؿُساْ – ٞاملٛقـ ٚايتؿه ٌٝاؾُاي ،ٞايكان ٞايٓعُإ ،زاض ايجكاؾ ١يًٓؿط ،ايكاٖط ،ّ1982 ،٠مْ ،501ك ّ٬عٔ :فً ١فُع

()5

ا٫غؼ ايٓؿػ٫ ١ٝغايٝب ايب٬غ ١ايعطب ،١ٝطٚ ،1ظاض ٠اٚ٫قاف ٚايؿ ٕٚ٪ايس ١ٜٝٓايعطاق – ١ٝامل٪غػ ١اؾاَع ١ٝيًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع،

م. 136

ايًػ ١ايعطب ١ٝا٫ضزْ ،ٞايعسز ( ،)58غٓ ،ّ2000 ١م.125

بريٚت ،يبٓإ.41 :ّ1984 ،

( )6ا٫غؼ ايٓؿػ٫ ١ٝغايٝب ايب٬غ ١ايعطب. 63 : ١ٝ

(ٜٓ )7عط :دطؽ ا٫يؿاظ ٚز٫يتٗا يف ايبشح ايب٬غ ،ٞزَ .اٖط َٗس.233 :ٍ٬ٖ ٟ
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ايؿطٜؿَ ١جا ّ٫عً ٢شيو :قٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ،عٓسَا زعا  ّٜٛا٭سعاب عً ٢املؿطنني ؾكاٍ" :ايًُِٖٖٗ َُ ِٓ ٔعٍَ اِيهٔتَابٔ
شػَابٔ ايًُِٖٖٗ اِٖعِّٔ اِيأَ ِسعَابَ ايًُِٖٖٗ ا ِٖعَُِٔٗ ِِ َٚظَيِعِٔيُِِٗ"(.)1
َغطٜٔعَ ايِ ٔ
()2

ؾإٕٖ يٓػُ ١سطف (ايبا )٤شات ايكٛت ايؿسٜس اجملٗٛض

تَ٩٬اّ ٚت٬محاّ َع ايٛقت ايص ٟق ٌٝؾ ٘ٝاؿسٜحَٚ ،ع

َسيٛي٘ ،ؾًكس بسأ ايطغ ٍٛايهط ِٜسسٜج٘ بايتططم – ٚبهٌ ثك – ٕ١اىل ايكؿات اإلهل ١ٝاييت تؿٛم ٖعمي ١ا٭سعاب( ٖٞٚ ،إْعاٍ
ايهتابٚ ،ايػطع ١يف سػاب اـًل) ؾًٝؼ بايبعٝس إٔ ٜٗعّ ا٭سعابٜٓٚ ،كط املػًُني .إشٕ ؾايطغ ٍٛا٭نطّ يف ساي ١سطب
ٚؾس ٕٚ ٠بأؽٚ ،سطف ايبا ٤سطف اْؿذاض ٟؾسْ ٜس فٗٛض ،ؾٝا هلا َٔ َعازيَ ١تٛاظ ١ٜا٭ططاف.
أَا ؾُٝا ٜػُ ٢بسعا ٤ايهطب " يَا إٔيََ٘ إٔيٖا ايًُٖ٘ ايِعَعٔ ُِٝايِشًَٔ ُِٝيَا إٔيََ٘ إٔيٖا ايًُٖ٘ َضبٗ ايِ َعطِفٔ ايِعَعٔ ِٔٝيَا إٔيََ٘ إٔيٖا ايًُٖ٘ ضَبٗ
ػ ََُٛاتٔ َ َٚضبٗ اِيأَضِضٔ َ َٚضبٗ ايِ َعطِفٔ اِي َهطٔ.)3(" ِٜٔؾامل٬سغ ٖٓا أْٓا ْ ٫ؿعط بصيو املٛغٝك ٢ايؿسٜس ،٠ايصٚ ٟدسْا ٙيف
اي ٖ
اؿسٜجني ايػابكنيٚ ،شيو  ٕ٫ايػذع ١اييت اْتٗت بٗا اؾٌُ ٖ( ٞايٝاٚ ٤امل َٔٚ ،)ِٝاملعً ّٛإٔ "ايٚ ّ٬ايٓٚ ٕٛاملَٔ "ِٝ
()4

ا٭قٛات املا٥ع ١اييت  ٖٞ ٫بايؿسٜس ٫ٚ ٠ايطخ،٠ٛ

ٚشات ٚؾٝذ ١ؾُٝا بٗٓٝاٚ ،يف اإلغتعُاٍ ٚيف ايكؿات ايكٛت ،١ٝنُا

قاٍ ابطاٖ ِٝأْٝؼ ٖٞ" :أنجط ا٭قٛات ؾٛٝعاّ يف ايًػات ايػاَ ،١ٝنُا أْٗا َٔ ا٭قٛات املتٛغط ١ايؿب ١ٗٝبأقٛات ايًني"
(ٖٚ .)5ص ٙايكؿات دعًت ايػذعات َ ١ُ٥٬ؾ ٛايسعا ٤ايؿطٜـٚ ،طابع٘ اهلاز ،٨نُا دا ٤يف َكسَ ١اؿسٜح إٔ ايطغٍٛ
ايهط ِٜنإ ٜطزز ايسعا ٤يف ساي ١ايهطب َٔٚ ،املعً ّٛإٔ اْ٫ػإ يف ساي ١ايهطب ٜػتػًِ يًكهاٚ ٤ايكسض ايص ٟنتبُٗا اهلل
ي٘ ،ؾًعٌ ٖص ٙاْ٫ػٝابٚ ١ٝاهلس ٤ٚايًص ٜٔتًُػٓاُٖا َٔ تطزٜس سطيف (ايٝاٚ ٤امل )ِٝيف غذعات اؿسٜحَ ١ُ٥٬َ ،ع اإلٜكاع
ايعاّ يس٫ي ١ايعباضات ،ع ّ٠ٚ٬عً ٢تهطاض " ٫إي٘ إ ٫اهلل" ث٬خ َطات ،ايص ٟتؿعط ايٓؿؼ بايطاس ١عٓس مساعٗا ٖٞٚ ،يف قؿٌ
قعٕ.

ثاْٝاّ :ايػذع :
يػ(:َ١غَذَعَ) "غذع ايطدٌُ -:إشا ْطلَ به ّٕ٬يُ٘ ؾٛاقٌُ نكٛايف ايؿعطٔ َٔ غري ٚظٕٕٜٚ ....،ػذعُ غذعاّ ؾٗ ٛغادعْ
ٚغذاعْٚ ،غذاعٚ .ْ١اؿُاَ ُ١تػذعُ غذعاّ :إشا زعتِ  ٖٞٚ .غذٛعْ ٚغادعٚ .ْ١محاّْ غذعْٚ ،غٛادعْ"("ٚ ،)6ايػذعِ:
ايه ُّ٬املكؿٚ ،٢اؾُعُ اغذاعْ ٚأغادٝعُ"(.)7
_____________________________________________________________________________________________

( )1قشٝح ايبداض ،ٟضقِ. 44/4 ،2933 :

( )2ا٫قٛات ايًػ ،١ٜٛإبطاٖ ِٝأْٝؼ.45 :

( )3قشٝح ايبداض ،ٟضقِ. 75/8 ،6346 :

(ٜٓ )4عط :ا٭قٛات ايًػ ،١ٜٛإبطاٖ ِٝأْٝؼ ،م.24

( )5يف ايًٗذات ايعطبَ ،١ٝهتب ١ا٭لً ٛاملكطَ ،١ٜطبع ١أبٓاٖٚ ٤ب ١سػإ ،ايكاٖط ،٠ط.105 :ّ2003 ،3
( )6نتاب ايعني ،اـً.244/1 :ٌٝ

( )7ايكشاح تاز ايًػٚ ١قشاح ايعطب ،١ٝاؾٖٛط.1228/3 :ٟ
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إقط٬ساُّٜ :عطِّف ايب٬غ ٕٛٝايػذع بكٛهلِ ٖٛ :تٛاط ٪ايؿاقًتني َٔ ايٓجط عً ٢سطف ٚاسسٖٓٚ )1(.اى َٔ شٖب اىل
أَْ٘ٛ" :ا ٠٫ايه ّ٬املٓجٛض عً ٢ضٚ ٟٚاسس .ؾتذ ُ٤ٞايهًُتإ يف آخط ايؿكطتني عً ٢سطفٕ َعني ،يٝهتػب ايٓجطُ نطباّ َٔ
املٛغٝكٚ ٢ايتٓػٚ ،ِٝيٝذاض ٟعاطؿ ١قاٜٚ ،ًٔ٘٥جري ْؿؼ غاَع٘ٔ" ( .)2أ" ٖٛ ٚاتؿام ايؿاقًتني يف اؿطف ا٫خري" ( .)3إ ٫إٔ
ٖٓاى تعطٜؿاّ يًسنتٛض َٓري غًطإ إغتدًكَُ٘ َٔ بني مجً َٔ ١ايتعطٜؿات ،ؾٜٗ ٛط ٣ايػذعٚ" :قؿاّ ٜ٫كاع َرتزز يف نًُتني
غري زاخًٝتني يف تطنٝب مجًٚ ،١قس ؼت ٟٛاؾًُ ١يف غٝاقٗا عً ٢نًُتني َتؿكتني يف آخط سطف ؾٗٝاٚ ،يهُٓٗا ٪ٜ ٫شْإ
باْتٗاَ ٤عٜٓ ٫ٚ ،٢ؿك ٕ٬بني ؾطط ٜٔيف ايه ٫ٚ ّ٬وػٔ ايٛقٛف عٓسُٖاٖ ،اتإ ايهًُتإ ٜعتربإ "غذعاّ" (.)4ؾكس أنس
ٖصا ايتعطٜـ عً ٢بٓ ١ٝايػذعَٚ ،ت ٢ول يٓا إٔ ْطًل عً ٢ايًؿعتني املتؿكتني يف اؿطف ا٭خري (غذعا)َٚ ،ت ٫ ٢ولٖٚ ،صا
َا مل لس ٙيف ايتعطٜؿات ايػابك .١ع ٠ٚ٬عً ٢تأنٝس ٙعً ٢اؾاْب اٜ٫كاع ٞعٔ ططٜل ايرتزز بني ايهًُتني املػذٛعتني.
َٚكطًحُ "ايػذع" َكطًح قسٚ ،ِٜايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ مل  ٜ٘ٓعٔ ايػذع ٚإُْٓا ْٗ ٢عٔ ايتؿب٘ بأغذاع ايهٗإ
ٚايعطاؾني ٭ِْٗ ٜػتعًُ ٕٛؾٗٝا أيؿاظاّ غاَهَ ١بُٗ ١ستٚ٪ٜ ٢هلا ايػاَع ٕٛسػب اؾٗاَِٗ ،نُا ناْٛا ٜهجط ٕٚؾٗٝا َٔ
اؿًـ بايهٛانب ٚايٓذٚ ّٛايطٜاحٜٚ ،عٓ ٕٛبتذُ ٌٝايكٝاغ ١ستٜ ٢بًػٛا َا ٜطٜس َٔ ٕٚايتأثري يف ْؿٛؽ ايٛثٓٝنيٚ،ناْت
تطػ ٢عً ٢أغذاعِٗ ايكٓعٚ ١ايتهًـٜ ،ك ٍٛأسسُ ايهٗإٚ" :ا٫ضض ٚايػُاٚ ،٤ايعكابايككعاٚ ،)5(٤اقع ّ١ببكعا ،٤يكس ْؿط اجملسُ
بين ايعؿطا ،٤يًُذس ٚايػٓا .)6(" ٤ؾٗصا ْٖٛ ٛعايػذع املٓٗ ٞعٓ٘ يف سسٜح ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ " :إُْٓا ٖصا َٔ
إخٛإ ايهٗإ "(.)7
ؾايػذعَُٓ" :ػذِْ َع ؾكاس ١غٝسْا ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٖٛٚ ،ايصْ ٟع ٢عً ٢املتؿسقني املتؿٗٝكنيٚ ،نإ
ٜهط ُٙايتهًـ يف نٌ ؾ ٫ ،ّ٤ٞعذب إٔ ٜهَ ٕٛا دا َٔ ٤أغًٛب ايبسٜع يف ن َ٘٬ايؿطٜـ َٓػذُاّ َع ٖص ٙاملباز،٨
َطبٛعاّ غري َكٓٛعٚ .)8( "...نٌ َا دا َٔ ٤ن ّ٬ا يٓيب َػذٛعاّ ،نإ ٜكسضُ َٓ٘ بػري قكسٕ اي٘ٝ؛ ٚ٭دٌ ٖصا ه ٤ٞيف غا١ٜ
اْ٫ػذاّ" )9(.ؾػذع٘(عً ٘ٝايػ َٔ )ّ٬ايػذع احملُٛز؛ ٭ُْ٘ دا ٤باْػذاّ ٚاتؿام عًَ ٢كته ٢ايػذٚ ،١ٝنصيو ٚقع َٓ٘ يف
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ)1عط :ؾطٚح ايتًدٝل ،غعس ايتؿتاظاْ ،ٞزاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت.447/4 ،

( )2غذع أّ ؾٛاقٌ ،ز .امحس اؿٛيف ،فً ١فُع ايًػ ١ايعطب ١ٝبايكاٖط ،٠ايعسز .114 :ّ1971 ،27

(ٜٓ )3عط :املكسض ْؿػٜ٘ٓٚ . 138 :عطَ :عذِ ايب٬غ ١ايعطب :١ٝز .بس ٟٚطبٓآَْ ،١ؿٛضات داَع ١ططابًؼ ،ط. 333 :ّ1975 ،1

( )4ايبسٜع تأقٚ ٌٝػسٜس( ،ز.ط).41 :ّ1986 ،

( )5قكعاْ :٤عاَ ١يف ٚغط ضأغٗا بٝاض عً ٢أ ١ٜسا٫تٗا ناْت ،يػإ ايعطب.202/8 :
( )6ايبٝإ ٚايتبٝني ،اؾاسغ.289/1 :

()7قشٝح ايبداض. 19/4 ،ٟ

( )8ايب٬غ ١ؾْٓٗٛا ٚاؾٓاْٗا عًِ ايبٝإ ٚايبسٜع :ز .ؾهٌ سػٔ عباؽ ،زاض ايؿطقإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع عُإ – ا٫ضزٕ ،ط.319/2،ّ1987 ،1

(ٜٓ )9عط :ؾتح ايباض ٟؾطح قشٝح ايبداض.167/11 :ٟ
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أزع ١ٝنجري َٔ ٠غري قكسٕ يصيو ٫ٚ ،اعتُاز اىل ٚقٛع٘ َٛظْٚاّ َكؿٚ .)1( "…٢إٕ أْت تتبعتُ٘ َٔ أزع ١ٝايٓيب عً ٘ٝايك٠٬
ٚايػ ّ٬تجل نٌ ايجك ١بٛدٛزى ي٘ عً ٢ايكؿ ٔ١اييت قسَتٚ ،شيو نسعا ٘٥قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ":ايًُِٖٗ إَِّْٔ ٞأعُٛشُ ٔبوَ َِٔٔ
عًِِٕٔ يَا َِٜٓؿَعُ ََِٔٔٚ ،قًَِبٕ يَا َٜدِؿَعُِ َْ ََِٔٔٚ ،ؿؼٕ يَا َتؿِبَعَُ ََِٔٔٚ ،ز ِع ٕ٠َٛيَا ُٜػِتَذَابُ َيَٗا "(ٚ . )2نسعا ٘٥قًَٖ ٢ايًُٖ٘ عًَََٚ ِٔ٘ٝغًََِٖ" :
ٔبػِِٔ ايًُٖ٘ٔ ،تطِبَ ُ١أَ ِضنَٔٓأ ،بطٜٔكَ ٔ١بَعِهَٔٓاُٜ ،ؿِؿَ ٢غَكَُُٔٓٝأ ،بٔإشِٕٔ ضَبَِّٓا "( .)3أ ٚنكٛي٘ قًَٖ ٢ايًُٖ٘ عًَََٚ ِٔ٘ٝغًََِٖ ٜ ٖٛٚتعٛش ََِٔٔ " :دِٗسٔ
ايِبًََا َٔٚ ٤زَضَىٔ ايؿٖكَا َٔٚ ٤غُ ٔ٤ٛايِكَهَا َٔ َٚ ٤ؾَُاتَ ٔ١اِيَأعِسَا".)4( "ٔ٤ؾأْت  ٫ػسُ يف مجٝع َا شنطت يؿعاّ ادتًب َٔ أدٌ ايػذع ،تطى َا
ٖ ٛأسل باملعٓٚ ،َ٘ٓ ٢أبط ب٘ٚ ،اٖس ٣اىل َصٖب٘…" (٬ُٜٚ )5سغ إٖٔ َٔ مسات ايػذع يف ٖص ٙا٭زع ١ٝايؿطٜؿ ١أْٗا َتػا١ٜٚ
ايكطا( ٔ٥أ ٟن ٕٛايكػُني َتػاٜٚني)ٚ ،تُعس ٖص ٙايػُ ١عٓس أقشاب قٓع ١ايه َٔ ّ٬أِٖ أضنإ ايػذع  ، )6(.ؾاشا ْعطْا
اىل ا٭سازٜح ايػابكٚ ،١دسْا املػاٚا ٠بني قطا ٔ٥ايػذع دًٚٚ ١ٝانش ،١نُا ٖ ٞبني( :دٗسٚ ،زضىٚ ،غٚ ،٤ٛمشات٘) ٚبني
(ايبٚ ،٤٬ايؿكاٚ ٤ايكهاٚ ٤ا٫عساٚ ،)٤يف اؿسٜح ا٭ْ ٍٚط ٣تًو املػاٚا ٠بني ( :عًِٚ ،قًبْٚ ،ؿؼ) ٚبني ( ٜٓ ٫ؿع٫ٚ ،
ىؿع ٫ٚ ،تؿبع) .
"ٚا٭قٌ يف ايػذع امنا ٖ ٛا٫عتساٍ يف َكاطع ايهٚ ،ّ٬ا٫عتساٍ َطًٛب يف مجٝع ا٭ؾٝاٚ ،٤ايٓؿؼُ مت ٌُٝاي ٘ٝبايطبع،
َٚع ٖصا ؾًٝؼ ايٛقٛف يف ايػذع عٓس اإلعتساٍ ؾكط… بٌ ٜٓبػ ٞإٔ ته ٕٛا٫يؿاظ املػذٛع ١سً ّ٠ٛساز ،ّ٠طٓاْ ّ١ضْاْ٫ ،١
غج ٫ٚ ّ١باضز .)7( "…٠بعسَ ٖص ٙاملعاٜا ايطؾٝع ١يًػذع ايٓب ٟٛايؿطٜـٜ ،كحُ إٔ ْك ٍَٛؾ ٘ٝق ٍٛز .أمحس ابطاَٖٛ ِٝغ:٢
"إُْ٘… ٪ٜثط يف ايٓؿٛؽ تأث ري ايػشطًٜٚ ،عبُ با٫ؾٗاّ يعب ايطٜح باهلؿ ،ِٝملا وسثُ٘ َٔ ايٓػُ ٔ١امل٪ثطٚ ،٠املٛغٝك ٢ايك ١ٜٛاييت
تططبُ هلا ا٭شُٕٚ ،تٗـ هلا ايٓؿٛؽُ ،ؾتكبٌُ عً ٢ايػُاع َٔ غري إٔ ٜساخًٗا ًٌَْ ،ا ٚىايطٗا ؾتٛضْ ،ؾٝتُهٔ املعٓ ٢يف
ا٫شٖإٜٚ ،كط يف ا٫ؾهاضٜٚ ،ععُ يس ٣ايعكٚ ،ٍٛنإ نٌ أٚي٦و مما ٜتٛخا ُٙايبًػاٜٚ ،٤ككس ُٙش ٚٚايبٝإ ٚايًػٔ…" (ٚ.)8مل
ٜكتكط اَ٫طُ عًٚ ٢ضٚز ايػذع يف اؿسٜح ايٓب ٟٛايؿطٜـ بػُٚ ٙٛمجايٝت٘ ؾشػب ،بٌ تعسا ٙاىل إٔ ايٓيب (عً ٘ٝايػ)ّ٬
تطى يف بعض ا٫سٝإ املأيٛف ٭دٌ ايػذع َٔٚ ،شيو قٛي٘ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًَِ" :أعُٛشُ ٔبهَ ًَُٔاتٔ ايًٖ٘ٔ ايتٖاَٖ َِٔٔ ٔ١نٌُِّ ؾَِٝطَإٕ
_____________________________________________________________________________________________

( )1عُس ٠ايكاض ٟؾطح قشٝح ايبداض ،ٟبسض ايس ٜٔقُس بٔ أمحس ايعٝين ،نبط٘ :عبساهلل قُٛز قُس عُط ،زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت ،ط،1

.187/17،ّ2001

( )2قشٝح َػًِ ،ضقِ.2088/4 ،2722:

()3قشٝح ايبداض ،ٟضقِ. 133/7 ،5745 :
()4قشٝح ايبداض ،ٟضقِ. 126/8 ،6616:

( )5أغطاض ايب٬غ،١عبس ايكاٖط اؾطداْ ،ٞتعًٝل :امحس َكطؿ ٢املطاغ ٞبوَ ،طبع ١ا٫غتكاَ ،١ايكاٖط ،٠ط.18:ّ1948 ،1

()6

ٜٓعط :إسهاّ قٓع ١ايه :ّ٬أب ٛايكاغِ قُس بٔ عبس ايػؿٛض ايه٬ع ،ٞؼكٝل :قُس ضنٛإ ايسا( ،١ٜز.ط) ،زاض ايجكاؾ ١بريٚت ،يبٓإ،

 ،ّ1966م. 240

( )7ايب٬غ ١ؾْٓٗٛا ٚاؾٓاْٗا ،ز.ؾهٌ سػٔ عباؽ. 306/2 ،

( )8ايكبؼ ايبسٜع يف ايًػ ١ايعطب( ،١ٝز.ط) ،زاض ايهاتب ايعطب ٞيًطباعٚ ١ايٓؿط ،ايكاٖط.497 :ّ1969 ،٠
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ََٖٚاَٖ ََِٔٔٚ ٕ١نٌُِّ عَ ِٕٔٝيَاَٖ)1( " ٕ١؛ ٭ٕ ا٫قٌ ؾٗٝا َٔ "أمل" ؾٗٚ.)2( "ًَِْ" ٛضمبا غري ايهًُ ١عٔ ٚدٗٗا يًُٛاظْ ١بني ا٫يؿاظ،
ٚاتباع ايهًُ ١أخٛاتٗا .نكٛي٘" :إضدعَٔ َأظٚضاتٕ ،غريَ َأدٛضاتٕ"(ٚ،)3إُْٓا أضاز "َٛظٚضات َٔ ايٛظض .ؾكاٍ َأظٚضات ،ملهإ
َأدٛضات قكساّ يًتٛاظٕ ٚقش ١ايتػذٝع عً ٢ؾطط ايربا َٔ ٠٤ايتهًـ ٚاـً َٔ ٛايتعػـ"(ٚ .)4يهٔ عً ٢ايطغِ َٔ ٖصا
ايػُٖٚ ،ٓٛص ٙايطؾع ١اييت ملػٓاُٖا يف ا٫سازٜح ايٓب َٔ٪ٜ" ١ٜٛنٌٗ َٔ قطأ يف ايكطإٓ ايهطٚ ،ِٜيف اؿسٜح ايؿطٜـ ،إٔ بُٗٓٝا
َٔ ايؿطٚم ايكسض ايهبري ٫ٚ ،غُٝا يف اـكا٥ل ا٫غًٛبٚ ١ٝايتعبريٚ ١ٜايؿٓٚ.١ٝإٔ ايكطإٓ ىتًـ يف ٖصا املػت ٣ٛعٔ اؿسٜح،
ٚإٔ قاٖ ٌ٥صا غري قا ٌ٥شاى" (.)5
ٖٓ َٔٚا ْ٬سغ بإٖٔ "ايطْ ١املٛغٝك ١ٝاييت تٓػابُ َٔ اٯٜات ؽتًـ اخت٬ؾاّ دصضٜاّ عٔ َٛغٝكْ ٢ل اؿسٜح .إش إٔ
ػع ١٥ايؿهط ٠ايٛاسس ٠اىل أدعاٚ ،٤ايتٛاظٕ بني ايؿكطاتٚ ،اْ٫ػٝاب ايػٌٗ ايطقٝل يف ايرتانٝبٚ ،اـتِ بؿٛاقٌ ؼٌُُ َٔ
اي ٛقع املٛغٝكٚ ٞا٫ضتباط ايعه ٟٛبايؿهط ٠املػتشسخ عٓٗاٚ ،اْػذاّ ايهُا٥طٚ ،سصف املؿع ٍٛاَ ٚتعًل ا٫ؾعاٍٚ ،ايتٓهري
يف َٛنع ايتٓهريٚ ،ايتعطٜـ يف َٛطٔ ايتعطٜـٚ ،ايتكس ِٜيف املٛطٔ املٓاغبٚ ،ايتأخري سني ؼػُٔ ا٭خريٚ ،ايع ١ٜٓايًؿع١ٝ
ٚاملعٓ ١ٜٛبعض مسات اٯٜات .أَا اؿسٜح – عًَ ٢ا ؾ َٔ ٘ٝمجاٍ تعبري – ؾًِ ٜبًؼِ ا ٫بعض َػت ٣ٛايؿٔ ايتعبري ٟيف ايكطإٓ"
(.)6

_____________________________________________________________________________________________

( )1قشٝح ايبداض.239/2 :ٟ

(ٜٓ )2عط:نتاب ايكٓاعتني :أب ٍ٬ٖ ٛاؿػٔ بٔ عبس اهلل بٔ غٌٗ ايعػهط ،ٟؼكٝل :عً ٞقُس ايبذاٚ ٟٚقُس أب ٛايؿهٌ ابطاٖ ،ِٝزاض اسٝا٤
ايهتب ايعطب ،١ٝط.261 :ّ1952 ،1

()3

غٓٔ ابٔ َاد ،١اؿاؾغ اب ٛعبس اهلل قُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚين ،ؼكٝل :قُس ؾ٪از عبس ايباق( ،ٞز.ط) ،زاض ايهتب ايعًُ ١ٝبريٚت – يبٓإ،

(ز.ت).503/1 .

( )4نتاب ايكٓاعتني :أب ٍ٬ٖ ٛايعػهط ،ٟمٜٓٚ ، 261عط :مثطات ا٭ٚضام يف احملانطات :تك ٞايس ٜٔعً ٞبٔ قُس بٔ سذ ١اؿُ ،ٟٛؾطح:
ايسنتٛض َؿٝس قُس قُٝش ،١زاض ايهتب ايعًُ ١ٝبريٚت ،يبٓإ ،ط. 281 :ّ1983 ،1

( )5أزب اؿسٜح ايٓب :ٟٛايسنتٛض بهط ٟايؿٝذ اَني ،زاض ايؿطٚم ،ايكاٖط ،٠ط ،ّ1979 ،4م.11
( )6املكسض ْؿػ٘ ،م.116
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اـامت١
عٓس إناؾ ١ا٭زع ١ٝاىل ايٓب ١ٜٛأ ٚايسعا ٤اىل ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾإْٗا تؿٌُ نٌٓ َا ثبت ْػبت٘ اىل ايطغٍٛ
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ مما ٜؿًُ٘ تعطٜـ ايسعا َٔ ٤تٛسٝس اهلل ٚايجٓا ٔ٤عً ٘ٝأَ ٚا نإ ؾٗٝا طًب َ ٚػِأي ١اهلل ايعؿٚ َٛايطمح ،١أٚ
َا نإ َػأيت٘ َٔ ايسْٝا مما وتاد٘ ايبس َٔ أَٛض ٙاؿٝات. ١ٝ
إٕٓ ايتشً ٌٝايكٛت ٞيف ٖص ٙايسضاغ ١يٮزع ١ٝايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ– ١مبا ؾٗٝا َٔ أقٛات ٚإٜكاعات -نؿـ عٔ اؾٛاْب
اؾُاي ١ٝؾٗٝا ،باإلناؾ ١اىل َا ؾٗٝا َٔ نؿـ يْ٬ؿعا٫ت ايٓؿػٚ ١ٝيًعٛاطـ اييت ؼهِ َبسعٗاٚ ،اييت تسؾع٘ اىل إختٝاض
أقٛات ٚإٜكاعات بعٗٓٝاٚ ،يٝؼ ىؿ ٢إٔٓ َازٓ ٠ايكٛت َٖ ٞعٗط اإلْؿعاٍ ايٓؿػٚ ،ٞإٓ ٖصا اْ٫ؿعاٍ بطبٝعت٘ إمنا ٖ ٛغبب يف
تٜٓٛع ايكٛت مبا ُٜدطدُ٘ ؾَ ٘ٝسٓاّ أ ٚيٓٝاّ أ ٚؾسٓ ،٠ؾايسعا ٤ايٓبٜ ٟٛتُتع ظطؽ قٛت ٞأخٓاش ٫ؽط ٘٦أمساع املتصٚقني يٮزب
ايعاي ٞايطؾٝعٜٓ ،بع َٔ ب٬غ ١ايرتتٝب ايهًُ ،ٞتطتٝباّ ٜتٛاؾل ٚإٖتعاظ املؿاعط أثٓا ٤ايسعاٚ ٤متٛدات ايٓؿؼ باإلميإ سني
ايتهطع ٚاإلبتٗاٍ .قً ١ايكٛض ايتؿبٚ ١ٝٗٝاجملاظ ١ٜيف ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛايؿطٜؿٜٚ ،١بس ٚإٔٓ َ َطزٖ شيو اىل عس ٠أَٛض أُٖٓٗا :إٔ
املكاّ أمس َٔ ٢إٔ ًُٜذأ ؾ ٘ٝاىل تكٜٛط ناؾـ أ ٚمتج٪َ ٌٝنس ،ؾاملسع– ٛغبشاْ٘ -أعًِ عاد ١ايساعَٚ ٞطًٛب٘ َٔ ْؿػ٘،
ٚأقطب إيٚ،٘ٝأمسع ملا ٜسع ٛب٘ َٔ سٛاغَ٘ٗٓٚ ،ا إٔٓ ايتكٜٛط ُٜػتعٌُ ٭غطاض ايتٛنٝح أ ٚايتٛنٝس أ ٚايتع ٜٔأ ٚخ٬ف
شيوٖٚ ،ص ٙا٭غطاض يٝػت مما ٜٓاغب َكاّ ايسعاٚ ،٤د ٍ٬املسعٚ ٛخؿ ١ٝايساع .ٞإ ٫أْٓ٘ ٚضغِ شيو ؾإ ٖٕ املطٓات ايكً١ًٝ
اييت تعٗط ؾٗٝا ايتكٜٛط يف ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ ١ؾإْٓ٘ ُٜػتعٌُ نأغًٛب ممٖٝع َٔ أغايٝب ايتعبري ٚٚدٗاّ َٔ أٚد٘ ايس٫ي،١
تطتػِ َٔ خ٬هلا املعاْ ٞعرب ٚغا ٌ٥ؾَٓ ١ٝتعسز ٠أبطظٖا (ايتؿبٚ ٘ٝا٫غتعاض ٚ ٠ايهٓا)١ٜ؛ اييت ٖ َٔ ٞأبطظ ايعٓاقط امله١ْٛ
يًكٛض ٠يف ْكٛم ايسٗعا ٤ايٓب ٟٛايؿطٜـٚ .أخرياّ ْك ٍٛإٕٓ ا٭زع ١ٝايٓب ١ٜٛتٓسضز نُٔ أغًٛب ايػٌٗ املُتٓعٚ ،ؾٗٝا
قٔسِمْ قٛيٚ ٌّٞقًيبٌّٚ ،إبساع يؿع ٌّٞأغًٛبَ ٗٞعٓ ،ٟٗٛؾ ٬سؿ ٛيف ايك٫ٚ ،ٍٛتسْ ٞيف املعاْ ٫ٚ ،ٞتعس ٟيف ايطًبٚ ،إمنا ايطٗط
ٚايػَُ ٛعٗط ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قٚ ٫ّ ٛقًبّا ٚقايباّ .
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املكازض
 -1أب ٛؾطاؽ اؿُساْ – ٞاملٛقـ ٚايتؿه ٌٝاؾُاي ،ٞايكان ٞايٓعُإ ،زاض ايجكاؾ ١يًٓؿط ،ايكاٖط. ّ1982 ،٠
 -2اإلتكإ يف عً ّٛايكطإٓ،د ٍ٬ايس ٜٔايػٛٝط ،ٞؼكٝل :قُس أب ٛايؿهٌ إبطاٖ،ِٝاهل ١٦ٝاملكط ١ٜايعاَ ١يًهتاب ،ط،1
.ّ1974
 -3إسهاّ قٓع ١ايه ،ّ٬أب ٛايكاغِ قُس بٔ عبس ايػؿٛض ايه٬ع ،ٞؼكٝل :قُس ضنٛإ ايسا ،١ٜزاض ايجكاؾ ١بريٚت ،يبٓإ،
.ّ1966
 -4أزب اؿسٜح ايٓب،ٟٛز .بهط ٟايؿٝذ اَني ،ط ،4زاض ايؿطٚم ،ايكاٖط.ّ1979 ،٠
 -5أغطاض ايب٬غ ،١عبس ايكاٖط اؾطداْ ،ٞتعًٝل :امحس َكطؿ ٢املطاغ ٞبو ،طَ ،1طبع ١ا٫غتكاَ ،١ايكاٖط.ّ1948 ،٠
 -6ا٭غؼ ايٓؿػ٫ ١ٝغايٝب ايب٬غ ١ايعطب ،١ٝز.فٝس عبساؿُٝس ْاد ،ٞامل٪غػ ١اؾاَع ١ٝيًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع،
بريٚت ،يبٓإ ،ط.ّ1984 ،1
 -7ا٭قٛات ايًػ ،١ٜٛز .إبطاٖ ِٝأْٝؼَ ،هتب ١ا٫لً ٛاملكط،١ٜايكاٖط،٠ط.ّ1979 ،5
 -8إعذاظ ايكطإٓ  ٚايب٬غ ١ايٓبَ ،١ٜٛكطؿ ٢قازم ايطاؾع ،ٞزاض املٓاض ،ايكاٖط، ٠ط. ّ1997 ، 1
 -9اإلعذاظ ايًػ ٟٛيف ايكك ١ايكطآَْ ،١ٝكطؿ ٢قُٛز ايػٝس٪َ ،غػ ١ؾباب اؾاَع ،١ا٭غهٓسض ،١ٜط.ّ1،1981
 -10ايب٬غ ١ؾْٓٗٛا ٚاؾٓاْٗا (عًِ ايبٝإ ٚايبسٜع) :ز .ؾهٌ سػٔ عباؽ ،زاض ايؿطقإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،عُإ ،ا٫ضزٕ ،ط،1
.ّ1987
 -11ايبٝإ ٚايتبني،٭ب ٞعجُإ عُط ٚبٔ عطبٔ قبٛب اؾاسغ ،ؼكٝل :ؾٛظ ٟعط،ٟٛزاض قعب ،بريٚت،
يبٓإ،ط. ّ1،1968
 -12تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ ،أب ٛايؿٝض َطته ٢قُٓس بٔ قُٓس بٔ عبس ايطظٓام اؿػٝين ايعٖبٝس ،ٟؼكٝل :فُٛع١
َٔ احملككني ،زاض اهلسا،١ٜطٗطإ،ط.47/38 ،1
 -13ؼً ٌٝاـطاب ايؿعط – ٟإغرتاتٝذ ١ٝايتٓام  ، -قُس َؿتاح  ،املطنع ايجكايف ايعطب ، ٞايساض ايبٝها ،٤املػطب،
ط.ّ2،1986
 -14ايتؿػري ايبٝاْ ٞيًكطإٓ ايهط،ِٜز.عا٥ؿ ١عبس ايطمحٔ ،ط ،2زاض املعاضف مبكط.ّ1966 ،
 -15ايتٓػ ِٝايًػ ٟٛيف ايكطإٓ ايهط ،ِٜمسري ابطاٖٚ ِٝسٝس ايععا ،ٟٚزاض ايهٝا ٤يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،عُإ ،ا٫ضزٕ.ّ2000 ،
 -16دطؽ ا٫يؿاظ ٚز٫يتٗا يف ايبشح ايب٬غٚ ٞايٓكس ٟعٓس ايعطب ،زَ .اٖط َٗس ،ٍ٬ٖ ٟزاض ايطؾٝس يًٓؿط ،بػساز،
.ّ1980
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 -17اؿسٜح ايٓبَ :ٟٛكطًش٘ ب٬غت٘ نتب٘ ،قُس ايكباؽ ،ؼكٝل :قُس ْاقط ايس ٜٔا٭يباْ،ٞاملهتب اإلغ ،َٞ٬بريٚت،
ط.ّ4،1981
 -18زٜط امل٬ى زضاغْ ١كس ١ٜيًعٛاٖط ايؿٓ ١ٝيف ايؿعط ايعطاق ٞاملعاقط ،ز .قػٔ أطُٝـ ،زاض ايؿ ٕٚ٪ايجكاؾ ١ٝايعاَ،١
بػساز ،ا٫ععُ ،١ٝط.ّ1986 ،2
 -19زٜٛإ عً ٞقُٛز ط٘ املٗٓسؽ ،زاض ايعٛز ،٠بريٚت.ّ1982،
 -20غط قٓاع ١اإلعطاب ،أب ٞايؿتح عجُإ بٔ دين ،ؼكٝل ز .سػٔ ٖٓسا ،ٟٚط ،2زاض ايكًِ ،زَؿلٖ1413 ،ـ -
.1993
 -21ايػٓٔ ايهرب ،٣أب ٛعبس ايطمحٔ أمحس بٔ ؾعٝب بٔ عً ٞاـطاغاْ ٞايٓػا ، ٞ٥سكك٘ ٚخطز أسازٜج٘ :سػٔ عبس املٓعِ
ؾًيب،أؾطف عً :٘ٝؾعٝب ا٭ضْاٚ٩ط٪َ ،غػ ١ايطغاي ،١بريٚت.ّ 2001 ،
 -22ؾإٔ ايسعا ،٤أب ٛغًُٝإ محس بٔ قُس بٔ إبطاٖ ِٝبٔ اـطاب ايبػيت املعطٚف باـطاب ،ٞؼكٝل :أمحس ٜٛغـ ايسٓقام،
زاض ايجكاؾ ١ايعطب ،١ٝط.ّ 1992 ،3
 -23ايؿعط اؾاًَٖٗٓ ٞر يف زضاغت٘ ٚتكٛمي٘ ،قُس ايٓ ،ٜٞٗٛايساض ايك ١َٝٛيًطباعٚ ١ايٓؿطَ ،كط ،ايكاٖط ، ٠ز .ت.
 -24ؾطٚح ايتًدٝل ،غعس ايس ٜٔايتؿتاظاْ،ٞاؾع( ُ٤ا٭ٚ ٍُٚايجاْٚ ٞايجايحُ) َٔ تكٜٛطٔ زاضٔ ايهتبٔ ايعًُٚ،ٔ١ٝاؾع( ُ٤ايطابعُ)
َٔ تكٜٛطٔ زاضٔ اهلاز ، ٟبريٚت.
 -25ايكبؼ ايبسٜع يف ايًػ ١ايعطب :١ٝايسن تٛض امحس ابطاَٖٛ ِٝغ( ،٢ز.ط) ،زاض ايهاتب ايعطب ٞيًطباعٚ ١ايٓؿط ،ايكاٖط،٠
.ّ1969
 -26ايكشاح تاز ايًػٚ ١قشاح ايعطب ،١ٝأبْ ٛكط إمساع ٌٝبٔ محاز اؾٖٛط ٟايؿاضاب ،ٞؼكٝل :أمحس عبس ايػؿٛض عطاض ،زاض
ايعًِ يًُٜ٬ني ،بريٚت  ،ط. ّ1987 ،4
 -27قشٝح ابٔ سبإ برتتٝب ا بٔ بًبإ ،أب ٛسامت قُس بٔ سبإ بٔ أمحس بٔ سبإ بٔ َعاش بٔ َعِبسَ ايتُ ُٞٝايساضَ،ٞ
ؼكٝل :ؾعٝب ا٭ضْٚ٪ط٪َ ،غػ ١ايطغاي ، ١بريٚت،ط.ّ1993 ،2
 -28قشٝح أب ٞعبساهلل ايبداض ٟبؿطح ايهطَاْ ،ٞزاض إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب ،ٞبريٚت،يبٓإ،ط.ّ2،1981
 -29ايكَٛعٚ ١ايؿطؾ ١اؿُطا – ٤زضاغْ ١كس ١ٜيف ؾعط عً ٞقُٛز طْ٘ ،اظى امل٥٬ه ،١زاض ايعًِ يًُٜ٬ني ،بريٚت ،ط،2
.ّ1979
 -30عًِ ايس٫يٚ ١املعذِ ايعطب ،ٞز.عبس ايكازض اب ٛؾطٜؿٚ ،١سػني ٫يفٚ ،ز .زاٚز غطاؾا ،زاض ايؿهط يًٓؿط ٚايتٛظٜع
عُإ  ،ا٫ضزٕ ،ط.ّ1989 ،1
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 -31ؾتح ايباض ٟؾطح قشٝح ايبداض ،ٟأمحس بٔ عً ٞبٔ سذط أب ٛايؿهٌ ايعػك ْٞ٬ايؿاؾع ،ٞزاض املعطؾ ،١بريٚت،
.ٙ1379
 -32يف ايًٗذات ايعطب ،١ٝابطاٖ ِٝأْٝؼَ ،هتب ١ا٭لً ٛاملكطَ،١ٜطبع ١أبٓاٖٚ ٤ب ١سػإ،ايكاٖط،٠ط.ّ2003 ،3
 -33نتاب ايكٓاعتني ،أب ٍ٬ٖ ٛاؿػٔ بٔ عبس اهلل بٔ غٌٗ ايعػهط ،ٟؼكٝل :عً ٞقُس ايبذاٚ ٟٚقُس أب ٛايؿهٌ
ابطاٖ ،ِٝزاض اسٝا ٤ايهتب ايعطبَ،١ٝكط.ّ1952 ،
 -34ايهًِ ايطٝب ،تك ٞايس ٜٔأب ٛايعباؽ أمحس بٔ عبس اؿً ِٝبٔ ت ١ُٝٝاؿطاْ ، ٞؼكٝل :قُس ْاقط ايس ٜٔا٭يباْ ، ٞاملهتب
اإلغ ،َٞ٬بريٚت ،ط. ّ1977 ،3
 -35ايًٗذات ايعطبٚ ١ٝايكطا٤ات ايكطآْ ،١ٝزضاغ ١يف ايبشط احملٝط  ،قُس خإ،زاض ايؿذط يًٓؿط ٚايتٛظٜع،املػطب،
.ّ2002
 -36فُٛع ايؿتا ،٣ٚتك ٞايس ٜٔأب ٛايعباؽ أمحس بٔ عبس اؿً ِٝبٔ ت ١ُٝٝاؿطاْ ،ٞؼكٝل :عبس ايطمحٔ بٔ قُس بٔ قاغِ،
فُع املًو ؾٗس يطباع ١املكشـ ايؿطٜـ ،املس ١ٜٓايٓب ،١ٜٛاملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ، ١ٜط. ّ1995 ،1/
 -37املدكل ،أب ٛاؿػٔ عً ٞبٔ إمساع ٌٝبٔ غٝس ٙاملطغ ،ٞؼكٝل :خً ٌٝإبطاِٖ دؿاٍ ،زاض إسٝا ٤ايرتاخ ايعطب ،ٞبريٚت،
ط.ّ1،1996
 -38املسخٌ إىل عًِ ايًػَٓٚ ١اٖر ايبشح ايًػ ،ٟٛضَهإ عبس ايتٛابَ ،هتب ١اـال ٞبايكاٖط ،٠ط.ّ3،1997
 -39املكطًح ايكٛت ٞعٓس عًُا ٤ايعطب ١ٝايكسَا ٤يف ن ٤ٛعًِ ايًػ ١املعاقط ،ز .عبس ايكازض َطع ٞخً ،ٌٝداَع٪َ ١ت،١
عُاز ٠ايبشح ايعًُٚ ٞايسضاغات ايعًٝا ،عُإ ،ط.ّ1993 ،1
َ -40عاْ ٞايكطإٓ ٚإعطاب٘ ،أب ٛإغشام إبطاٖ ِٝبٔ ايػط ٟبٔ غٗ٬يعداز ،ؼكٝل :عبس اؾً ٌٝعبس ٙؾًيب ،عامل ايهتب،
بريٚت ،ط.ّ1988 ،1
َ -41عذِ املكطًشات ٚا٭يؿاظ ايؿكٗ ،١ٝز.قُٛزعبس ايطمحٔ عبس املٓعِ ، ،داَع ١ا٭ظٖط ،زاض ايؿه.ّ1999 ،١ًٝ
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ايطرل ٠ايعًُ:)CV ( ١ٝ
أْا ٖاغِ عُسأمحد زٝ٥ظ ايًذٓ ١ايعًُٚ ١ٝعك ٛفًظ اؾاَع ١يف داَع ١سًبذٚ ١قاقس يف داَع ١ايتُٓ ١ٝايبػس ١ٜيف
نسدضتإ ايعسام،ساؾٌ عً ٢ايدنتٛزا ٙايعكٛد املؿسؾ-١ٝدزاضَ ١كازَْ ١كاؾد َٔ -١ٜداَع ١ايطًُٝاْ ١ٝيف عاّ .ّ2014
يكد أنًُت غٗاد ٠ايبهايٛزٜٛع يف ايدزاضات اٱض َٔ ١َٝ٬داَع ١ايطًُٝاْ ١ٝعاّ ٚ،ّ1998تعٓٝت نُعٝد يف
داَع ١ؾ٬ح ايد،ٜٔثِ سؿًت عًَ(٢ادطترل ضٓ)ّ2007 ١يف ْؿظ اؾاَعٚ ١يف اختؿاف ايؿك٘ املكازٕٚ،أؾبشت َٔ
أعكا١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يف قطِ ايكاْ ٕٛبؿانًيت ايكاْ ٕٛيف داَع ١ضٛزإ ضٓٚ،ّ2008 ١اٯٕ أدزع يف داَع ١سًبذ ١نتدزٜطٞ
يف قطِ ايكاْ.ٕٛ
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ًَدـ
ٖرا ايبشح ٜٗدف يتكد ِٜز ١ٜ٩أضاضٚ ١ٝاقشَٚ ١باد ٤ٟعًُٚ ١ٝضبٌ َٚعامل إزغاد ١َُٗ ١ٜيكسٚز ٠ايتشَٔ ٍٛ
املؿسف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف اٱض َٞ٬يف ٚقتٓا اؿاقسٚ،ذيو بطبب َاْسا ٙاي َٔ ّٛٝاملعاَ٬ت املؿسؾ ١ٝاحملسََ ١جٌ ايسبا
ٚايػؼ ٚأخر ايؿٛا٥د ٚتعط ٌٝاملعاَ٬ت اؾا٥ص ٠غسعا ٚاييت عُت ايد ٍٚاٱض َٔٚ،١َٝ٬أبسش ايتطٛزات اييت ٜػٗدٖا ٖرا
ايكطاع ٖ ٞايتش َٔ ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف اٱضٚ َٞ٬ؾل أسهاّ ايػسٜع ١اٱض ٫ ،١َٝ٬ضُٝا يف ظٌ ا٭شَ ١املاي١ٝ
ايعاملٜٚ،١ٝأتٖ ٞرا ايبشح يٝػط ٞداْبا َُٗا يف ٖرا اؾاْب ًٜٚك ٞايك ٤ٛعًَٛ ٢قٛع ايتشٚ ٍٛدٚاؾع٘ ٚأضباب٘ عٔ طسٜل
اؾاْب ايتٓعرلٚ ٟايؿكٗ َٔٚ،ٞثِ بٝإ املبٓ ٚ ٢ا٭ضظ ايؿهس ١ٜايػسع ١ٝهلرا ايتشٚ ٍٛايتػٝرل بأضًٛب عًُٚٚ ٞاقع ٞاعتُادا
عً ٢ايٓؿٛف ايػسعٚ ١ٝايكٛاعد ايعاَ ١يف ايػسٜع ١اٱض.١َٝ٬
ٚزنصْا يف ٖرا ايبشح بتُعٔ عًَ ٢طأي ١ايبٓاٚ ٤ايتهٝٝـ ايػسعٚ ٞؼدٜد أضاضٝات َٚبٓ ٢ؾهس ٠ايتهٝٝـ بايٓطب١
يتش ٍٛاملؿازف َٔ ايتكًٝد ١ٜإىل اٱضٚ،١َٝ٬قد قطِ ايبشح إىل َكدََٚ ١بشجني ٚخامت ،١ؾؿ ٞاملبشح ا٭ ٍٚبني ايباسح
َؿٗ ّٛاملؿطًشات ايسٝ٥ط ١يًُٛقٛع ٚأضباب ٚدٚاؾع ايتش ٍٛاملؿسيف ايداخًٚ ١ٝاـازد،١ٝأَا يف املبشح ايجاْ ٞؾٝتٓاٍٚ
اجملاٍ ايتطبٝكٚ ٞا٭ضاع ٚاملبٓ ٢ايؿهس ٟملطأي ١ايتش ٚ ٍٛتهٝٝؿ٘ ايػسع ٞملٛقٛع ايتش ٍٛاملؿسيف َٔ ايتكًٝد ٟإىل اٱضَٞ٬
ٚتأؾ ً٘ٝعً ٢أضاع ايٓؿٛف ٚايتطبٝكات ايؿكٗٚ ١ٝايػسع ١ٝعً ٢ذيوٚ،تٛؾًٓا يف ايٓٗا ١ٜإىل فُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر املَُٗٗٓ ١ا:
إٕ ؼ ٍٛاملؿازف ايتكًٝد ١ٜيًُؿسؾ ١ٝاٱض ١َٝ٬أَس ٚادب غسعا٫ٚ،بد ٭ؾشاب ٖر ٙاملؿازف ايسدٛع إىل اؿل ٚايتٛبٚ ١اٱق٬ع عٔ
املعاَ٬ت ٚايٓػاطا ت  ٚايعًُٝات احملسَ ١بػت ٢أْٛاعٗا ٚأدٓاضٗاٚ،إٔ ٖرا ايتشٜ ٍٛطاِٖ بػهٌ ؾعاٍ ٚنبرل يف تطٜٛس ؾٝؼ ٚأضايٝب ايعكٛد
ٚاـدَات املؿسؾ ١ٝاٱضٚ ١َٝ٬اضتكطاب ا٭َٛاٍ ٚتػػًٗٝا،ثِ إٕ ايٓاع عاد ١إىل ايتعاٌَ َع ايبٓٛىٚ،يهٓ٘ ٫جيٛش ايتعاٌَ َع ايبٓٛى
ايتكًٝد ١ٜملاؾٗٝا َٔ املعاَ٬ت ٚايٓػاطات احملسَٖٚ، ١را َا أٚقع ايٓاع يف سادَٚ ١ػك ،١يرا ٫بد َٔ ايتػٝرل ٚايتبدٌٜ
ٚايتش ٍٛيف أضاضٝات َٚبادٖ ٤٣ر ٙايبٓٛى ٚؼًٜٗٛا إىل بٓٛى إضٖٚ،١َٝ٬را َاتكتك ٘ٝساد ١ايٓاع،ستٜ٫ ٢كعٛا يف اؿساّ
عٓد َعاَ٬تِٗ َع ٖر ٙايبٓٛى.
Abstract
This research aims to statement a number of contemporary issues related to the banks in the
financial and banking sector, such as Riba, fraud and taking benefits and disrupt transactions lawful,
as well as showing the most significant developments in this sector, such as transition from
traditional bank to the Islamic bank - especially under the global financial crisis - and the disclosure
of the reasons for the motives of the transition Theoretically and jurisprudence based on religious
texts and the general rules of Islamic law, and the research focused in depth the issue of adaptation
and select basics of the idea of adaptation for the transformation of conventional banks to Islamic.
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The research is divided into two sections and conclusion, first topic for statement the
concept of the basic terminology of the subject, also the causes and motives of banking
transformation, and the second in the applied field and the intellectual bases of the issue of
transformation and legitimacy which was establish on the basis of texts and applications
jurisprudential legitimacy, and the conclusion include the search results.

املكدَ:١
اؿُد هلل ٚايؿٚ ٠٬ايط ّ٬عً ٢خرل خًك٘ قُد ٚعً ٢آي٘ ٚؾشب٘ ٚضًِ أَا بعد:
اٱض ّ٬د ٜٔعاملٚ ٞغسٜعت٘ خامت ١ايػسا٥ع ٚايسضاْٚ ٌ٥ب ٘ٝخامت ا٭ْبٝا ٤يرا نإ ٫بد إٔ تهٖ ٕٛر ٙايسضاي ١خايد٠
َد ٣اؿٝاٚ ٠ؾاؿ ١يٲْطاْ ١ٝنًٗا ٚيف نٌ شَإ َٚهإٖٚ،را َاجيعًٗا بطبٝعتٗا تٓعِ سٝا ٠اٱْطإ ٚتكع َٓٗذا ٜكبط
تؿسؾات٘ يف مجٝع ْٛاسٚ،٘ٝخاؾَ ١اٜتعًل با٭َٛزاملايٚ ١ٝاملعاَ٬ت املعاؾس٠
ٚإٕ املطتذدات ٚاملطتشدثات ايؿكٗ ١ٝاملعاؾسٚ ٠خاؾَ ١ا ٜتعًل باملؿسف َٔ املطا ٌ٥ايعٜٛؿٚ ١ايػا٥ه،١ؾا٭سداخ
 ٚايٛقا٥ع ؼدخ ٚػدد يف اجملتُعات ٚا٭ؾساد يف ؾٛزغرلَتٓاٖٚ ١ٝعًٚ ٢د ٙٛغت ٢عٝح ٫تكـ عٓد سد َعنيٚ،اييت تصٜد
ؾعٛب ١يف إجياد سً ٍٛؾكٗ ١ٝهلا،٭ٕ ٖر ٙايٓٛاشٍ ايؿكٗ ١ٝاؿدٜج ١تطسم أبٛابا ؾكٗ ١ٝمل تطسم َٔ قبٌ٫ٚ،غو إٔ تؿِٗ ايٛاقع
ٚايعؿس  ٚايٓٛاشٍ َٚعسؾ ١سكٝكتٗا َٚاٖٝتٗا نُا ٖ ٞباٱغازات  ٚايعَ٬ات ٚايكسا ٔ٥ايػسعٚ ١ٝض ١ًٝيٲساط ١بٗرا ايٛاقع
عًُٝا ٚأنادميٝا ٜطُ ٢يف ٖرا ايعؿسبايتهٝٝـ ايػسع،ٞيرا حيتاز إىل دزاضَ ١طتؿٝكٚ ١عح عُٝل ٚٚايف يًٛؾ ٍٛإىل تهٝٝـ
ؾكٗ ٚ ٞتأؾ ٌٝغسع ٞهلر ٙايٛقا٥ع ٚاملطتذدات ٚخاؾ ١مباٖ ١ٝايتش ٍٛاملؿسيف املعاؾس .
ؾإذا ْعسْا إىل املؿازف ايتكًٝدَٚ ١ٜعاَ٬تٗا ْٚػاطاتٗا لد أْٗا يف نجرل َٔ عًُٝاتٗا تتدر أغها ٫كتًؿ ١د ٕٚايٓعس
إىل َدَٛ ٣اؾكٖ ١ر ٙايعًُٝات َع ْؿٛف ايػسٜع ١اٱضٖٚ ،١َٝ٬ر ٙهلا أثس ٚاقض يف تُٓ ٚ ١ٝتطٛز ٖر ٙايبٓٛى ٚخاؾ ١يف
اجملتُعات اٱضٚ،١َٝ٬يهٔ لد أض ١ً٦نجرل ٠تسد س ٍٛنٝؿ ١ٝايتشَٚ ٍٛدَ ٣ػسٚعٖ ١ٝرا ايتشَ َٔ ٍٛؿسف تكًٝد ٟإىل
َؿسف إضَٞ٬
أضباب اختٝاز املٛقٛع :باٱقاؾ ١إىل َاضبل ٖٓاى أضباب ٚدٚاؾع دعت ٫ختٝاز ٖر ايبشح بٗرا ايعٓٛإ َٓٗا:َ-1ا ْػٗد ٙاي ّٛٝيف فاٍ ا٫قتؿاد اٱض٫ٚ َٞ٬ضُٝا ايتعاٌَ َع املؿازف ٚاييت تعد يف عؿسْا ايكًب ايٓابض
يًشسن ١ا٫قتؿاد ١ٜيًُذتُعات.
٫ -2بد َٔ ٚدٛد ٚض ١ًٝأٚطسٜك ١ٱبتعاد ايٓاع عٔ ايتعاٌَ بايسبا ٚأخر ايؿا٥د ٠ايسب ١ٜٛيف املؿازف ٖٚرا ٜ٫تشكل
إ ٫عٔ طسٜكني:إَا بإْػاَ ٤ؿازف إض ١َٝ٬ددٜدٖٚ ٠را ٚسد ٙقد ًٜ٫بـ ٞسادات املطًِ ٭ٕ باملكابٌ ٖٓاى َؿازف
تكًٝدٚ،١ٜإمنا ٜٓبػ ٞؼ ٌٜٛاملؿازف ايكًٝد ١ٜإىل املؿازف اٱضٚ ١َٝ٬تػٝرلَٓٗذٗا َٚبادٗ٥ا ستٜ ٢تٛاؾل َع ا٭سهاّ ايػسع١ٝ
ٚذيو بدعٛتِٗ بايسدٛع إىل اؿل ٚايتُطو مبباد ٤ٟاملؿسف اٱض. َٞ٬
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 -3اؿاد ١إىل بٝإ ايبٓاٚ ٤ايتهٝٝـ ايػسع ٞيتش ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف اٱض َٞ٬نٜ ٞؿض ؼٛي٘ ٜٚهٕٛ
مبكتك ٢أسهاّ ايػسٜع ١اٱضٚ١َٝ٬عً ٢أضاع ٚتؿهرل بٓا ٤ؾشٝض،ستٜ ٢تُهٔ ايعُ ٌٝايتعاٌَ َع املؿسف بعد ايتشٍٛ
بؿٛز ٠ؾشٝش.١
َ-4ػانٌ ايعُ ٤٬املطًُني َع املؿازف ايتكًٝدٚ ١ٜخدَاتٗا ْٚػاطاتٗاَٚ ،عاؾٖ ١ر ٙايكك ١ٝا٫قتؿاد ١ٜاملُٗ١
تهُٔ يف دعٖ ٠ٛر ٙاملؿازف يتػٝرل ٚؼَ ٌٜٛطازٖا إىل َؿسف إضٚ َٞ٬ذيو عطب ايبٓاٚ ٤ايتهٝٝـ ايرْ ٟسٜد عج٘
ٚدزاضت٘.
ٖدف ايبشحٖٓ:اى اعتبازات تٓبع عٓٗا أُٖٖٚ ١ٝدف ٖرا ايبشح َٓٗا: -1بٝإ َؿٗ ّٛايتش ٍٛاملؿسيف َٔ ايتكًٝد ١ٜإىل اٱضٚ ١َٝ٬أضباب٘ ٚدٚاؾع٘ ايداخًٚ ١ٝاـازد.١ٝ
 -2بٝإ املبٓٚ ٢ا٭ضاع ايؿهس ٟملطأي ١ايتشٚ ٍٛتٛقٝض ايسأ ٟايػسع ٞيف ايتش َٔٚ ٍٛأ ٜٔميهٔ إٔ ْأخر ايتأؾٌٝ
ايػسع ٞهلر ٙايككٚ، ١ٝايجُس ٠ايػسع ١ٝاملسدَٗٓ ٠ٛاٚ ،بٝإ أؾ ٍٛا٭َٛاٍ اييت انتطبٗا قبٌ ايتش.ٍٛ
 -3بٝإ ايتهٝٝـ ايػسع ٞيتش ٍٛاملؿسف ايتكًٝدٖٚ ٟرا َٔ ايككاٜا املُٗٚ ١املتعًك ١باملؿسف ٚأؾشاب٘ بعد ايتٛب١
ٚايسدٛع إىل اؿل ٚايتعاٌَ بؿٛز ٠غسعٚ ١ٝعدّ أخر ايؿٛا٥د.
إغهاي ١ٝايبشح :تتًدـ إغهاي ١ٝايبشح يف :َ -1ااملكؿٛد مبؿٗ ّٛايتش ٍٛبايٓطب ١يًُؿازف ايتكًٝد ٌٖٚ ١ٜي٘ أضباب ٚدٚاؾع أّ تتش ٍٛنٝؿُا تػاَٚ ٤ت٢
تػا،٤٭ٕ قك ١ٝايتش ٫ ٍٛميهٔ إٔ ؼدخ بني عػٚ ١ٝقشاٖا،٭ٕ ٖٓاى ايعدٜد َٔ املتػرلات ٚايدٚاؾع ت٪ثس يف ٚاقع ايتش.ٍٛ
 -2إخكاع املؿازف ايتكًٝد ١ٜبعد ايتش ٍٛيكٛابط ايػسٜع ١اٱض ١َٝ٬عٝح ٫ؽايـ ايٓؿٛف ايػسعٖٚ ،١ٝرا
َاٜطتدع ٞقسٚز ٠تٛقٝض املبٓٚ ٢ا٭ضاع ايؿهس ٟملطأي ١ايتش ٍٛبؿٛز ٠عاَ.١
 -3قسٚز ٠ؼدٜد ايٛؾـ ايػسع ٞملطأي ١ايتش ٍٛاملؿسيف َٔ ايتكًٝد ٟإىل اٱض، َٞ٬٭ٕ ٖر ٙاملطأي ١املعسٚق١
ددٜدَٚ ٠طتشدث٫ٚ ،١بد َٔ تهٝٝؿٗا تهٝٝؿا غسعٝا ٚاقعٝا َكاؾدٜا ستٜ ٢ٴتُهٓٔ َٔ إجياد سهِ غسع ٞهلا.
ٚ -4دٛد ثػس ٠عًُ ١ٝيف نٝؿ ١ٝا٫دتٗاد ايؿكٗ ٞهلر ٙايككٚ ١ٝذيو يعدّ ٚدٛد سهِ غسع ٞخاف ضابل هلا ،سطب
اط٬ع ايباسحٖٚ،را ايبشح قاٚي ١غسع ١ٝيطد تًو ايجػس ٠اييت غؿٌ عٓٗا ايبعض.
ؾسق ١ٝايبشح:يٲداب ١عً ٢اٱغهايٝات ايٛازد ٠أع٫ ٙ٬بد َٔ ٚقع فُٛع َٔ ١ايؿسقٝات َٓٗا:ٜٛ-1دد اخت٬ف دٖٛس ٟبني املؿسف ايتكًٝدٚ ٟاملؿسف اٱض َٔ َٞ٬سٝح ايعكٛد ٚايٓػاطات ٚاـدَات يرا
٫بد َٔ ٚقع َٓٗر ٚزٜ٩ا ٚاقش ١س ٍٛايتش.ٍٛ
-2زغب ١ايعُ ٤٬يف اؿؿ ٍٛعًَٓ ٢تذات ددٜدٚ ٠غسعٖٚ ١ٝرا َا ٜدؾع أؾشاب ايبٓٛى ايتكًد ١ٜإىل ايتشٍٛ
ٚتػط ١ٝطًب ٚزغبات ايعُٚ ٤٬تكد ِٜاملٓتذات ايػسع ١ٝهلِ.
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ٖٓ -3اى دٚاؾع عدٜد ٠يًتش َٔ ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل اٱضَٗٓ َٞ٬ا اٱميإ ٚايتطٜٛل ٚايسبض.
 َٓٗر ايبشح:يف ٖر ٙايدزاض ١اتبع ايباسح املٓٗر ايتشًٚ ًٞٝا٫ضتتكسا ٞ٥ايتطبٝك ٞايرٜ ٟك ّٛعً ٢بٝإ أُٖ١ٝايٓؿٛف ٚغسسٗا ٚاضتكسا ٤ا٭ديَٗٓ ١ا ثِ ايتأؾ ٌٝايػسع ٞيًٛاقعٚ ١تطبٝكٗا عً ٢ايتش ٍٛاملؿسيف  َٔٚثِ بٝإ آزا ٤ايؿكٗا٤
ٚخاؾ ١املراٖب ا٭زبعٚ ١أقٛاٍ املعاؾس ٜٔيف املطأيٚ ١تكٛميٗا ٚايتعًٝل عًٗٝا ٚؼً ٌٝقتٛاٖا  ٚبٝإ املٓاط ٚايسادض َٓٗا.
 ايدزاضات ايطابك :١بايٓعس إىل سداث ١املٛقٛع ؾإٕ ايدزاضات اييت تعاجل ٖرا املٛقٛع قً ١ًٝدداٜ٫ٚ،صاٍ ٖرااملٛقٛع قٝد ايدزاضٚ ١ايبشح ٚحيتاز إىل َصٜد َٔ ايدزاضات ايعًُٚ ١ٝخاؾ َٔ ١قبٌ أٌٖ ا٫ختؿافَٚ،ع ٖرا ٖٓاى دٗٛد
ق٫ ١ُٝميهٔ ا٫ضتػٓا ٤عٓٗا َٔ قبٌ بعض ايعًُا ٤ا٭دٚ ٤٬نريو امل٪متسات ايعًَُٗٓ ١ٝا(:ؼ ٍٛاملؿسف ايسب ٟٛإىل َؿسف
إضَ ٚ َٞ٬كتكٝات٘) د.ضعٛد ايسبٝع(ٚ،١ؼ ٍٛاملؿازف ايتكًٝد ١ٜيًعٌُ ٚؾل اسهاّ ايػسٜع ١اٱضٜ )١َٝ٬صٕ خًـ ضامل
ايعطٝات ٚ،عٛخ امل٪متسايطٓ ٟٛايجايح ٚايعػس ٕٚبعٓٛإ ا٫قتؿاد اٱض:َٞ٬اؿاد ١إىل ايتطبٝل ٚقسٚزات ايتش،ٍٛنً١ٝ
ايكاْ -ٕٛداَع ١اٱَازات ايعسب ١ٝاملتشد.ّ2015 ،٠
خط ١ايبشح َٔٚ:أدٌ ايٛؾ ٍٛإىل ٖدف ايبشح ؾكد مت تكط ِٝايبشح إىل َكدََٚ ١بشجني ٚخامت،١ؾؿ ٞاملبشحا٭ ٍٚبني ايباسح َؿٗ ّٛاملؿطًشات ايسٝ٥ط ١يًُٛقٛع ٚأضباب ٚدٚاؾع ايتش ٍٛاملؿسيفٚ،قطِ عًَ ٢طًبني:ؾؿ ٞاملطًب
ا٭ ٍٚتعسٜـ ٚبٝإ يٮيؿاظ ٚاملؿطًشات املتعًك ١باملٛقٛعٜٚ،تشدخ يف املطًب ايجاْ ٞعٔ ايدٚاؾع ٚأضباب ايتش ٍٛايداخً١ٝ
ٚاـازد، ١ٝأَا يف املبشح ايجاْ ٞؾٝتٓا ٍٚاجملاٍ ايتطبٝكٚ ٞا٭ضاع ٚاملبٓ ٢ايؿهس ٟملطأي ١ايتشٚ ٍٛتهٝٝؿ٘ ايػسعٚ،ٞقطِ عً٢
َطًبني:ا٭ ٍٚخاف با٭ضاع ٚاملبٓ ٢ايؿهس ٟملطأي١ايتشٚ،ٍٛيف املطًب ايجاْ:ٞايتهٝٝـ ايػسع ٞملٛقٛع ايتش ٍٛاملؿسيف َٔ
ايتكًٝد ٟإىل اٱضٚ َٞ٬تأؾًٗٝا عً ٢أضاع ايٓؿٛف ٚايتطبٝكات ايؿكٗٚ ١ٝايػسع ١ٝعً ٢ذيو.
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املبشح ا٭ٍٚ
ايتعسٜـ بتش ٍٛاملؿازف ايتكًٝد ١ٜإىل املؿازف اٱض١َٝ٬
(ا٭ضباب ٚايدٚاؾع )
املطًب ا٭:ٍٚايتعسٜـ باملؿاٖ ِٝايسٝ٥ط١
أ :٫ٚايبٓا ٤ايػسع ٞيػٚ ١اؾط٬سا:
ايبٓا ٤ايػسع ٞنًَُ ١سنب ١تته َٔ ٕٛنًُتني ُٖا(ايبٓا(ٚ)٤ايػسعْ،)ٞتشدخ أ ٫ٚعٔ املعٓ ٢ايًػ ٟٛيًبٓا٤
ايػسع،ٞثِ عٔ املعٓ ٢اٱؾط٬س ٞثاْ:١ٝ
أ-ايبٓاٚ:٤ايبينْ:كٝض اهلدّ،بٓاٜ ٙبٓ ٘ٝبٓٝاّ ٚبٓا٤ٶ،مجع٘ أبٓٚ،١ٝبٓ ٢ايػٚ ٤ٞبٓاٚ ٤بٓٝاْا أقاّ دداز ٚ ٙمٜ ٙٛكاٍ بٓ٢
ايطؿ ٚ،١ٓٝاضتعٌُ فاشا يف َعإ نجرل ٠تدٚزس ٍٛايتأضٝظ ٚايتُٓٚ،)1( ١ٝايبٓاٚ ٤قع غ ٤ٞعً ٢غ ٤ٞعً ٢ؾؿٜ ١ساد بٗا
ايجبٛت(ٖٚ،)2را املؿطًض ي٘ ؾً ١بايتهٝٝـ يف أُْٗا ٜد ٕ٫عً ٢ساٍ ايػٚ ٤ٞؾؿت٘ ٚتأضٝظ ٚقع ددٜد.
ب-ايػسع يػ:١ايػني ٚايساٚ ٤ايعني أؾٌٷ ٚاسدٷٜ ٖٛٚ،أت ٞعً ٢عدَ ٠عإ َٓٗا:ايسؾع ٚايبٝإ ٚا٫ظٗاز ٚ ،ايػٳسٜعٳ:ُ١
(.)3

ػ ٳسعٳ ُ١املا٤ٹَٛ ٖٛٚ ،زدٴ ايػازب١ٹ ٚ،ايػسٜعَ ١ا غسع اهلل يًعباد َٔ أَس ايدٜٔ
ٳَ ٵ
ز -ايبٓا ٤ايػسع ٞاؾط٬سا:

ٖ ٛؼسٜس املطأي ١املطتذدٚ ٠ؼدٜد طبٝعتٗا ٚسكٝكتٗا ٚبٝإ َد ٣اْتُاٗ٥ا إىل أؾٌ غسعَ ٞعتدل ٚزدٖا إي ٘ٝبتدؿٝـ ايٛؾـ
()4

ايػسع ٞيًٛاقع ١ايعًُ ١ٝاملطتذد ٠اييت مل ٜطبل ؾٗٝا ْـ.

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ-1عس:ايؿساٖٝد،ٟأبٛعبدايسمحٔ اـً ٌٝبٔ أمحد،تٖ175-ـ:نتاب ايعني،تَٗ:د ٣املدصٚ َٞٚد.إبساٖ ِٝايطاَسا ،ٞ٥داز َٚهتبٍ٬ٖ ١
ٚ ،382/8:ابٔ ؾازع،أب ٞاؿطني أمحدَ:عذِ َكاٜٝظ ايًػ،١ت:عبدايط ّ٬قُد ٖاز ،ٕٚدازاؾ -ٌٝبرلٚت ،طّ1979/2
ٚ،302/1:ايؿرلٚشآباد،٣

فدايدٜٔ

أبٛ

طاٖسقُدبٔ

ٜعكٛب،تٖ817،ـ:ايكاَٛع

احملٝط،تَ:هتب

ؼكٝل

ايذلاخ

يف

َ٪ضط١ايسضاي،١بإغساف:قُد ْع ِٝايعسقطٴٛض٪َ ، ٞضط ١ايسضاي– ١برلٚت،طَٚ،1264:ّ2005/8ؿطؿ،٢إبساٖ ٚ ِٝآخس:ٕٚاملعذِ ايٛضٝط،

ت :فُع ايًػ ١ايعسب،١ٝداز ايدع.479/1:٠ٛ

 -2ايهؿ،ٟٛأبٛايبكا ٤أٜٛب َٛض ٢اؿطٝين،تٖ1094-ـ:ايهًٝات َعذِ يف املؿطًشات ٚايؿسٚم ايًػ،١ٜٛت :عدْإ ايدزٜٚؼ ٚقُد

املؿس٪َ ،ٟضط ١ايسضاي-١برلٚت،ّ1998 ،د.ط.241:

-3اؾٖٛس،ٟإزلاع ٌٝبٔ محاد:ايؿشاح تاز ايًػٚ ١ؾشاح ايعسب،١ٝت :أمحد عبد ايػؿٛزعطاز،دازايعًِ يًُٜ٬ني -برلٚت،ط /4

ٚ ،1236/3:ّ1987ابٔ ؾازع:املؿدز ايطابلٚ ،262/3 :ايهؿ:ٟٛاملؿدز ايطابل.524:

 -4اضتؿاد ايباسح يتعسٜـ ايبٓا ٤ايػسع َٔ ٞفُٛع َٔ ١ايتعسٜؿات ايٛازد ٠يف بعض ايهتب املعاؾسَٗٓ ٠ا:قًعذ ،ٞقُد زٚاع -قٓٝيب،ساَد

ؾادم:

َعذِ يػ ١ايؿكٗا،٤دازايٓؿا٥ظ-ا٭زدٕ،طٚ،143:ّ1988 /2غبرل،قُد عجُإ ايتهٝٝـ ايؿكٗ ٞيًٛقا٥ع املطتذدٚ ٠تطبٝكات٘ ايؿكٗ،١ٝ

دازايكًِ-دَػل،ط.30-27:ّ2014/2
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ثاْٝا:ايتش ٍٛيف ايًػٚ ١ا٫ؾط٬ح:قبٌ تعسٜـ ايتش ٍٛاملؿسيف ٫بد َٔ ايتعسف عًَ ٢ؿٗ ّٛايتش:ٍٛ
أ-ايتش ٍٛيػ:١تأتٖ ٞر ٙايهًُ ١مبعإ عدَٗٓ ٠ا:ايتٓكٌ َٔ َٛقعٕ إىل َٛقع،أ ٚايتػرلَٔ ساٍ إىل ساٍ ،أ ٚشاٍ إىل
غرل :ٙؼ ٍٛعٓ٘(ٚ،)1دا ٤يف"َكاٜظ ايًػ"١يف َعٓ ٢نًُ(١سٚ(:)ٍٛساٍ ايػدـ حي ٍٛإذا ؼسىٚ،نريو نٌ َتش ٍٛعٔ
سايًَٚ،)2()١دـ ايك ٍٛأْ٘ يػ ١تعين ايتٓكٌ ٚايتػرل ٚاٱشايٚ ١طًب ايبد.ٌٜ
ب-اؾط٬ساٖٛ :اْ٫تكاٍ َٔ ٚقع ؾاضد غسعاّ إىل ٚقع ؾاحل غسعا.

()3

ز -ايتش ٍٛاملؿسيف :اضتبداٍ أ ٚتػٝرل املعاَ٬ت ا٫قتؿاد ١ٜاييت ؽايـ أسهاّ ايػسٜع ١اٱض ١َٝ٬مبا ٜٛاؾكٗا َٔ
()4

دٗٚ ،١ابتهاز املعاَ٬ت ا٫قتؿاد ١ٜاييت ؼكل أٖداف ا٫قتؿاد اٱض َٔ َٞ٬دٗ ١أخس.٣

ٚاملكؿٛد بايتشٖٓ ٍٛا يف ايبشح ٖ:ٛاْ٫تكاٍ ٚايتػٝرل َٔ ساي(١املؿسؾ ١ٝايتكًٝد)١ٜاملٛؾٛف يف ايػسع باؿساّ ٚاملبٓ١ٝ
عً ٢ايسبا ٚايؿا٥د ٠املؿسؾ ١ٝاحملعٛز ٠غسعاّ إىل(املؿسؾ ١ٝاٱض)١َٝ٬املباس ١غسعاّ ٚ ،ذيو بتطبٝل ٚٚقع ايعكٛد ٚاملعاَ٬ت
ٚا٭ْػط ١املطابك ١يًػسٜعٚ ١أسهاَٗا بد ٫عٔ املعاَ٬ت  ٚاـدَات املؿسؾ ١ٝايتكًٝد ١ٜاحملعٛز،٠عٝح تؿبض مجٝع أْػط١
َٚعاَ٬ت املؿسف ٚعكٛد ٙؽكع ملبادٚ ٤٣قٛابط ايػسٜع ١اٱضٚ ١َٝ٬أسهاَٗا.
ثايجا :تعسٜـ املؿسف ايتكًٝدٖٓ:ٟاى تعسٜؿات عدٜد ٠هلر ٙامل٪ضط ١املايَٗٓ ١ٝا:
٪َ ٖٛ-1ضطَ ١ايٚ ١ٝظٝؿتٗا ايسٝ٥ط ١ػُٝع ا٭َٛاٍ َٔ أؾشابٗا يف غهٌ ٚدا٥ع دازٚ،١ٜقسٚض بؿا٥د ٠قدد٠
ابتد ا٤ٶ،ثِ إعاد ٠إقساقٗا ملٔ ٜطًبٗا بؿا٥د ٠أندلٜٚ،سبض املؿسف ايؿسم بني ايؿا٥دتني،نُا ٜكدّ اـدَات املؿسؾ ١ٝاملستبط١
()5

بعًُٝيت ا٫قذلاض ٚاٱقساض.

َٓ ٖٛ-2ػأَ ٠اي ١ٝتتادس بايٓكٛد ٚهلا غسض زٝ٥ط ٖٛ ٞايعٌُ نٛضٝط بني زٚ٩ع ا٭َٛاٍ اييت تطع ٢يًبشح عٔ
()6

فا٫ت ا٫ضتجُاز ٚبني ا٫ضتجُاز ايرٜ ٟطع ٢يًبشح عٔ زٚ٩ع ا٭َٛاٍ.

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ -1عس:ايؿساٖٝد:ٟاملؿدزايطابل ٚ،298/3:اؾٖٛس:ٟاملؿدزايطابلٚ،1680/4:ابٔ ؾازع:املؿدزايطابل 121/2:

 -2ابٔ ؾازع:املؿدز ْؿط٘.

 -3ايسبٝع،١ضعٛد قُد :ؼ ٍٛاملؿسف ايسب ٟٛإىل َؿسف إضَٚ َٞ٬كتكٝات٘،زضايَ ١كدَ ١يٓ ٌٝدزد ١املادطترل غرلَٓػٛز، ٠داَع ١أّ
ايكس -٣ايطعٛد، ١ٜع .4 /1: ّ1989

 -4بعداؽ،عبدايهس:ِٜاملتطًبات ا٫قتؿادٚ١ٜا٫دتُاع ١ٝيًتش ٍٛم ٛا٫قتؿاد اٱض،َٞ٬عح َٓػٛزيف امل٪متسايطٓ ٟٛايجايح ٚايعػس،ٕٚنً١ٝ

ايكاْ -ٕٛداَع ١اٱَازات ايعسب ١ٝاملتشد ٠يف.142-141: ّ2015/10 /7-6

َ -5ؿطؿ،٢ابساٖ ِٝقُد  ،تك ِٝٝظاٖس ٠ؼ ٍٛايبٓٛى ايتكًٝد ١ٜيًُؿسؾ ١ٝاٱض،١َٝ٬دزاض ١تطبٝك ١ٝعٔ ػسب ١بعض ايبٓٛى ايطعٛد،١ٜزضاي١
َادطترل ؾ ٢ا٫قتؿاد ا٫ض ،٢َ٬اؾاَع ١اَ٫سٜه ١ٝاملؿتٛس- ١قطِ ا٫قتؿاد ا٫ضَ ،َٞ٬هتب ايكاٖس.20:ّ2006 ،٠
Waseem ahmed,Islamic banking in the UK:Challenges and Opportunities,Kingston Business -6
Business School ,London ,2009: 34.
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 ٖٛ-3تًو املؿازف ايتذاز ١ٜاييت تتعاٌَ بٓعاّ ايؿا٥د ٠ؾُٝا تتًك َٔ ٢قسٚض باضِ ٚدا٥عٚ،ؾُٝا تكدّ َٔ قسٚض
اضتجُاز ١ٜيعُٗ٥٬اٖٚ)1(.را ايتعسٜـ ٖٛاملدتازاملٓطذِ َع ٚاقع ْٚػاطات ايبٓٛى ايتكًٝد.١ٜ
زابعا :تعسٜـ املؿسف اٱض :َٞ٬قد نجستعسٜؿ٘ ٚيهٔ أغًب ٖر ٙايتعسٜؿات تتؿل عً ٢إٔ ٖر ٙامل٪ضط ١تك ّٛعً٢
أضظ إضٚ ١َٝ٬غرل زب ١ٜٛيف عكٛدٖا ْٚػاطاتٗاٖ َٔٚ،ر ٙايتعسٜؿات:
 ٖٞ-1املؿازف اييت تًتصّ بتطبٝل ايػسٜع ١اٱض ١َٝ٬يف عَُ ّٛعاَ٬تٗا املؿسؾ ٚ ١ٝا٫ضتجُاز َٔ ١ٜخ ٍ٬تطبٝل
َؿٗ ّٛايٛضاط ١املاي ١ٝايكا ١ُ٥عًَ ٢بدأ املػازن ١يف ايسبض ٚاـطاز َٔ ٠خ ٍ٬إطاز ايٛناي ١بٓٛعٗٝا ايعاَٚ ١اـاؾ١

)2(.

ٖٛ-2املؿسف ايرًٜ ٟتصّ بتطبٝل أسهاّ ايػسٜع١اٱض ١َٝ٬يف مجٝع َعاَ٬ت٘ املؿسؾٚ ١ٝايتُ ٚ ١ًٜٝٛاٱضتجُازَٔ،١ٜ
()3

خ ٍ٬تطبٝل َؿٗ ّٛايٛضاط ١املاي ١ٝايكا ِ٥عًَ ٢بدأ املػازن ١يف ايسبض ٚاـطاز.٠

٪َ-3ضطَ ١ايَ ١ٝؿسؾٚ ١ٝضٝط،١تًتصّ يف مجٝع َعاَ٬تٗا ْٚػاطٗا ا٫ضتجُازٚ ٟإدازتٗا ؾُٝع أعُاهلا بايػسٜع١
()4

اٱضَ ٚ ١َٝ٬كاؾدٖاٚ،تٗدف إىل ؼكٝل ايسبض ٚايعٌُ عً ٢ايتُٓ ١ٝا٫قتؿادٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝيٮؾساد ٚامل٪ضطات.

املطًب ايجاْ :ٞأضباب ايتشٚ ٍٛدٚاؾع٘
َٔ املعً ّٛإٔ أ ٟاْتكاٍ أ ٚؼ َٔ ٍٛض ٤ٞإىل دٝد  َٔٚؾاضد إىل ؾاحل ٫بد إٔ ٜهْٛ ٕٛعٝاٚنٝؿٝا ٜٚتعًل مباٖ١ٝ
املٛقٛع ْ ٚعاَ٘ ايػسعٚ ٞهلرا ايتش ٍٛايٓٛعٚ ٞايهٝؿ ٞيًُؿسف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف اٱض َٞ٬عد ٠دٚاؾع َٚدلزات
تتٓٛع ٚتتعدد عطب أُٖٝتٗا َٓٗا:
ايؿسع ا٭: ٍٚ
ا٭ضباب ٚايدٚاؾع ايداخً ١ٝأ ٚايرات:١ٝ
ٖٓاى أضباب ذات ١ٝتدؾع باملؿازف ايتكًٝد ١ٜاؽاذ ايكساز اؿاضِ بايتش ٍٛم ٛاملؿازف اٱضٚ ١َٝ٬ايتدًـ َٔ
اـدَات  ٚا٭ْػطٚ ١املعاَ٬ت ايسبٖٚ ١ٜٛر ٙايدٚاؾع إَا غسع ١ٝأٚاقتؿاد ١ٜأ ٚأخسَٗٓ، ٣ا:

_____________________________________________________________________________________________

 -1ايصزقاَ،ؿطؿ ٢أمحد:املؿازف َعاَ٬تٗا ٚدا٥عٗا ؾٛا٥دٖا،فً ١اجملُع ايؿكٗ ٞا٫ض-َٞ٬فً ١دٚزب ١قهُٜٓ –١ؿدزٖا اجملُع ايؿكٗ ٞا٫ضَٞ٬
بسابط ١ايعامل اٱضَ-َٞ٬ه ١املهسَ ،١ع / 1ع،1ط.151 :ّ2003/5

 -2خسٜٛؽ،سطين عً:٢دٚزاملؿازف اٱض ١َٝ٬يف اؿد َٔ تداعٝات ا٭شَ١املاي ١ٝايعامل(١ٝدي ٌٝاملؿازف اٱض ١َٝ٬ا٭زدْٚ،)١ٝزق ١عٌُ َكدَ ١إىل
امل٪متسايعًُ ٞايدٚي ٞايسابع،نً١ٝاٱقتؿاد ٚايعً ّٛاٱداز-١ٜداَع ١ايهٜٛت.16:ّ2010،

-3قُد ايبًتاد:ٞاملؿازف اٱض ١َٝ٬ايٓعس-١ٜايتطبٝل-ايتشدٜاتَ،هتب ١ايػسٚم ايدٚي-١ٝايكاٖس،٠ط20-19:ّ2012/1

ٜٓ-4عس:أمحد ضًُٝإ خؿا :١ْٚاملؿازف اٱضَ ١َٝ٬كسزات ؾٓ ١باشٍ–ؼدٜات ايعٛمل -١اضذلاتٝذَٛ ١ٝادٗتٗا ،عامل ايهتب اؿدٜح ٚددازا
يًهتاب ايعامل-ٞا٭زدٕ،طٚ61:ّ2008/1عبدايسمحٔ ٜطس ٟأمحد:دٚزاملؿازف اٱض ١َٝ٬يف تعب ١٦املٛازد املاي ١ٝيًتُٓ،١ٝعح َكدّ يف ْد ٠ٚايبٓٛى
اٱضٚ ١َٝ٬دٚزٖا يف تُٓ ١ٝاقتؿادٜات املػسب ايعسب-ٞايبٓو اٱض َٞ٬يًتُٓ.129 :ّ1990ْٜٛٝٛ22-18،١ٝ
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 -1ايداؾع ايدٜين(ايػسع:)ٞإٕ اير ٟميٝص ب٘ املطًِ عٔ غرل ٖٛ ٙعكٝدت٘ ٚإمياْ٘ ٚايتصاَ٘ بأٚاَس ٚأسهاّ د ٜ٘ٓا٫ضَٞ٬
اؿٓٝـَ ٖٛٚ ،ؿدز دٚاؾع٘ ٚبٛاعج٘ يف ايعٝؼ َٚعاَ٬تْ٘ٚ،ؿٛف ايػسٜع ١نجرل ٠تدٍ عً ٢اؿح اهلد ٚ ٣ادتٓاب اؿساّ
ٚايؿٛاسؼ  ٚايؿطاد ٚايك ٍ٬يف نٌ ْٛاس ٞاؿٝاَٗٓ ٠ا قٛي٘ تعاىلطقٌُٵ إٔٻُْٳا ٳسسٻّٳ زِّٳبٞٳ ايِؿَٛٳا ٹسؼٳ َٳا َظ ٳٗسٳ َٹ ٵٓٗٳا ٚٳَٳا بٳطَٔٳ
ٳصٍٵ بٹ٘ٹ ضٴًِطَاْٶا ٚٳإَٔٵ تٳكُٛيُٛا عٳًَ ٢ايًٖ٘ٹ َٳا يَا تٳعٵ ًَُٴٕٛٳصضٛز٠ا٭عسافٚ،33:قٛي٘
ػسٔنُٛا بٹايًٖ٘ٹ َٳايَِٵ ٜٴٓ ِّ
ٚٳاِيإٔثٵِٳ ٚٳايِبٳ ٵػٞٳ بٹػٳ ٵٝسٔ ايِشٳلِّ ٚٳإَٔٵ ٴت ٵ
طايٖرٹٜٔٳ ٳٜأِنًُُٕٛٳ ايسِّبٳا يَاٜٳكَُٛٴٕٛٳ إٔيٖا َنُٳا ٜٳكُّٛٴ ايٖرٹٜ ٟٳتٳدٳبٻطُ٘ٴ ايػٻٝٵطَإٴ َٹٔٳ اِيُٳظِّ ذٳٹيوَ ٹبأَْٻٗٴِٵ قَايُٛا إٔٻُْٳا ايِبٳٝٵعٴ َٹجٵٌٴ ايسِّبٳا ٚٳَأسٳٌٻ ايًٖ٘ٴ
ايِبٳٝٵعٳ ٳ ٚٳسسٻّٳ ايسِّبٳا َؾُٳٔٵ دٳا٤ٳٙٴ َٳ ٵٛعٹعََ ْ١ٹٔٵ زٳبِّ٘ٹ ؾَاْٵٳتٗٳ ٢ؾًََ٘ٴ َٳا ضٳًَـٳ ٚٳأَ ٵَسٴٙٴ إٔيَ ٢ايًٖ٘ٹ ٚٳَٳٔٵ عٳادٳ َؾأُٚيَٹ٦وَ َأؾٵشٳابٴ ايٓٻازٔ ٖٴِٵ ؾٹٗٝٳا
خٳايٹدٴٕٚٳصضٛز ٠ايبكس ،275:٠يرا ٜعتدلايٛاشع ايدٜين ٚا٫عتكاد بتطبٝل غسٜع ١اهلل ٚايتٛب ١إىل اهلل ٚاٱميإ عسَ ١ايسبا  ٚايؿٛا٥د
املؿسؾ ٚ ١ٝايتدًـ َٔ املعاَ٬ت ٚاـدَات احملسٸَ َٔ ١أِٖ ايدٚاؾع يًتشٚ ٍٛايعٌُ ٚؾل َباد ٤ٟايػسٜعٚ،١ذيو إدزانا
يكٛي٘ تعاىل قَايُٛا إٔٻُْٳا ايِبٳٝٵعٴ َٹجٵٌٴ ايسِّبٳا ٚٳَأسٳٌٻ ايًٖ٘ٴ ايِبٳٝٵعٳ ٳ ٚٳسسٻّٳ ايسِّبٳاصٚ،خٛؾا َٔ غكب اهلل تعاىل َٔ قٛي٘ط َؾإٕٔٵ يَِٵ تٳؿِعٳًُٛا َؾ ِأذٳْٴٛا
ش ٵسبٺ َٹٔٳ ايًٖ٘ٹ ٚٳ ٳزضٴٛيٹ٘ٹ ٚٳإٕٔٵ تٴبٵتٴِٵ ؾَ ًَهُِٵ زٴ٤ٴٚعٴ أََٵٛٳاٹيهُِٵ يَا تٳعًِٹُٴٕٛٳ ٚٳيَا تٴعِ ًَُٴٕٛٳصضٛز ٠ايبكسٚ،279:٠نإ َٔ املٓطكٚ ٞايطبٝعٞ
بٹ ٳ
إٔ ته ٕٛزغب١املؿسف ايتكًٝدٚ ٟايكاُ٥ني عً َٔ-٘ٝاملطًُني ٚاملتُطهني بد-ِٜٗٓايسدٛع إىل أسهاّ دٚ ِٜٗٓتٛاؾل
َعاَ٬تِٗ املؿسؾَ ١ٝع ٖر ٙا٭سهاّ أٚعدّ ايتعازض ؾُٝا بُٗٓٝا.

()1

 -2ايداؾع ا٫قتؿادٖٛٚ : ٟايطع ٢م ٛتعع ِٝا٭زباح:
ايطٝاض ١ا٫قتؿادٚ ١ٜايطع ٞم ٛايُٓٚ ٛنطب ا٭زباح اهلاٚ ١ً٥تععُٗٝا ٚتٛضٝع زقع ١ايتٓاؾظ هلا أثس نبرل يف ايتشٍٛ
َٔ َؿسف تكًٝد ٟإىل َؿسف إض َٞ٬ن ْ٘ٛاقتؿادا ؾًبا سكٝكٝا زعٝاٖٚ،را ايداؾع ٜعتدل َٔ ا٭ٖداف ا٭ضاض ١ٝيد٣
املؿسف ايتكًٝدٜٗٚ ٟدف إيٗٝا َٔٚ،ايطبٝع ٞإٔ ًٜذأ ٖرا ايٓٛع َٔ املؿسف إىل ا٫ضتؿاد ٠قدزاملطتطاع َٔ ٖرا
املؿدزايسابض ٚاملطتؿٝدٚ ،يهٔ َع ٖرا ْس ٣إٔ امل٪ضطات املؿسؾ ١ٝايتكًٝد ١ٜتتعاٌَ بعكٛد  ٚخدَات أغًبٗا ٜتعازض َع
أسهاّ ايػسٜع َٔ ١أخر ايؿٛا٥د ٚايسبا  ٚبٝع ا٭ٚزام املاي ١ٝاملتكُٓ ١ايسبا ٚغرلٖاٚ،قد تهٖ ٕٛر ٙامل٪ضطات خاي َٔ ١ٝايعكٛد
ٚاملعاَ٬ت ا يػسعَ ١ٝجٌ املكازب ٚ ١ا٫ضتؿٓاع ٚايطًِ ٚاملطاقاٚ ٠غرلٖا ،مما جيعٌ َٔ ايؿسد املطًِ يف اجملتُع ٜ٫تعاٌَ َع
ٖر ٙامل٪ضطات ٚخاؾ ١يف ايد ٍٚاٱضٖٚ،١َٝ٬را َا أد ٣باملؿسف ايتكًٝد ٟإىل ايتؿهرل بأضًُ ١املؿسف يتعع ِٝأزباس٘

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ-1عس:ضعٛد قُد عبداهلل ايسبٝع:١ؼ ٍٛاملؿسف ايسب ٟٛإىل َؿسف إضَٚ َٞ٬كتكٝات٘،زضايَ ١ادطترل يف ا٫قتؿاد اٱض،َٞ٬داَع ١أّ ايكس٣

َه ١املهسَ،١نً ١ٝايػسٜعٚ١ايدزاضات اٱض-١َٝ٬قطِ ا٫قتؿاد اٱض،َٞ٬ضٓٚ،12-10/1:ّ1989١عبدايهس ِٜبعداؽ:املتطًبات
ا٫قتؿادٚ١ٜا٫دتُاع ١ٝيًتش ٍٛم ٛا٫قتؿاد اٱض ،َٞ٬امل٪متس ايطٓ ٟٛايجايح ٚايعػس ٕٚبعٓٛإ ا٫قتؿاد اٱض :َٞ٬اؿاد ١إىل ايتطبٝل

ٚقسٚزات ايتش،ٍٛنً ١ٝايكاْ-ٕٛداَع ١اٱَازات ايعسب ١ٝاملتشدٚ،146-145: ّ2015،٠أمحد عبدايسس ِٝآٍ قُٛد ٚأمحد ؾاحل
املسشٚق:ٞؼ ٍٛايبٓو ايتكًٝد ٟإىل إض–َٞ٬ايٓعسٚ ١ٜخطٛات ايتطبٝل ،امل٪متسايطٓ ٟٛايجايح ٚايعػس ٕٚبعٓٛإ ا٫قتؿاد اٱض:َٞ٬اؿاد ١إىل

ايتطبٝل ٚقسٚزات ايتش،ٍٛنً ١ٝايكاْ– ٕٛداَع ١اٱَازات ايعسب ١ٝاملتشد.66:ّ2015 ،٠
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ٚتًب ١ٝساد ١ايعُ ٤٬يف اجملتُعٖٚ ،را ٜدخٌ قُٔ املٓاؾط ١يف درب ايعُ ٤٬ايرٜ ٜٔطع ٕٛيًهطب ٚايعٝؼ اؿ ٍ٬يف اجملاٍ
()1

املؿسيف املتٛاؾل َع ايػسٜع ١اٱضٜٚ ،١َٝ٬سؾك ٕٛايعٌُ املؿسيف املدايـ ٭سهاّ ايػسٜع ١اير ٖٛ ٟايسبا أخرا ٚعطا٤ٶ.
ايؿسع ايجاْ: ٞا٭ضباب ٚايدٚاؾع اـازد:١ٝ

باٱقاؾ ١إىل ايدٚاؾع ايداخًٖٓ ١ٝاى دٚاؾع خازد ١ٝقد ت٪ثسعً ٢اؽاذ قساز ايتش َٔ ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل
اٱضَٗٓ َٞ٬ا (:)2
-1ايتأثرل عً ٢قسازات املؿسف ايتكًٝدٚ ٟتػٝرل ْعاَ٘ ا٭ضاضٚ ٞذيو َٔ خ ٍ٬ايػسانَ ١ع أسداملؿازف اٱض١َٝ٬
ٚذيو بػسا ٤سؿ ١أْ ٚؿـ أضِٗ املؿسف ايتكًٝد،ٟؾُٔ ٖرا املٓطًل ميهٔ ؼ ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل اٱضٚ َٞ٬مبٛاؾك١
اؾُع ١ٝايعُ..١َٝٛ
 -2غسا ٤املؿسف ايتكًٝد َٔ ٟقبٌ دٗ ١خازدٖٚ ١ٝر ٙاؾٗ ١تًتصّ بأٚاَس ايػسٜع ١اٱضْٛٚ ١َٝ٬اٖٗٝاٚ ،عً ٢إٔ
ٜٓـ ايطسؾإ عٓد ايعكد يف ْعاَ٘ ا٭ضاض ٞا٫يتصاّ بأسهاّ ايػسٜع ١اٱضٚ ١َٝ٬ذيو بتشس ِٜايؿا٥د ٠أخراّ  ٚعطا٤ٶ ٚعدّ
اٱقساض ٚا٫قذلاض بايؿا٥دٚ ٠غرل ذيو.
 -3إٔ تدخٌ املؿسف اٱض َٞ٬يف غسانَ ١ع َؿسف تكًٝدٚ ٟيهٔ د ٕٚاغذلاط ايعٌُ ٚؾل أسهاّ ايػسٜع١
اٱض ١َٝ٬يف ايعكد ،يهٔ َع َسٚز ايصَٔ ٚايٓذاسات اييت ؼككٗا ٚبعد إٔ ته ٕٛهلر ٙايػسان ١ؾد ٣يف ايٛضط ا٫قتؿادٟ
ٚثكٌ َايَ ٚ ٞعٓٚ ٟٛايتطٛز املطتُس ٚايُٓ ٛس٦ٓٝر خيرل ايكا ُٕٛ٥عًٖ ٢را املؿسف بني ايتدً ٞعٔ ايػسنا ٤اؾدد،أ ٚؼٍٛ
املؿسف إىل املؿسف اٱضٚ َٞ٬ا٫يتصاّ بأسهاّ ايػسٜع ١اٱض ١َٝ٬يف عكٛدٖا ٚخدَاتٗا ٚؼس ِٜايؿا٥د ٠أخرا ٚعطا٤ٶ.
-4قد ٜه ٕٛإدسا ٤ايتش َٔ ٍٛقبٌ ايطًط١ايعًٝا(ايدٚيٖٚ:)١را ٜه ٕٛبعد قساز ٚمتطو ايدٚي ١بتطبٝل أسهاّ
ايػسٜع١اٱضٚ ١َٝ٬اؾداز قٛاْني ًَصََ ١تعًك ١بٗرا ايػسض يف ناؾ ١غْٗٚ٪ا َٗٓٚا َا ٜتعًل باملعاَ٬ت املايٚ ١ٝاملؿسؾٚ،١ٝاؽاذ
قساز نٗرا ٜذلتب عً ٘ٝا٫يتصاّ با٭ٚاَسٚايٓٛاٖ ٞايؿادز َٔ ٠قبٌ ايدٚي،١س٦ٓٝر حيسّ ايتعاٌَ بايسبا ٚايؿا٥دٚ ٠ميٓع اْعكاد
ايعكٛد غرل ايػسع َٔ ١ٝقبٌ املؿازفٚ،ايتٛقـ عٔ ممازض ١أ ٟأعُاٍ كايؿ ١يًػسٜعٖ،١را بايٓتٝذ٪ٜ ١د ٟإىل تطبٝل ايتشٍٛ
املؿسيف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف اٱضٜٚ ،َٞ٬ه ٕٛايتش ٍٛس٦ٓٝر بطسٜك ١إدبازَٚ ،١ٜجاٍ ذيو َا سدخ يف نٌ َٔ دٚي١
()3

بانطتإ  ٚايطٛدإ.

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ-1عس:ايعطٝاتٜ،صٕ خًـ ضامل:ؼ ٍٛاملؿازف ايتكًٝد ١ٜيًعٌُ ٚؾل اسهاّ ايػسٜع١اٱض،١َٝ٬أطسٚس ١دنتٛزا ٙغرل َٓػٛز،٠نً ١ٝايعً ّٛاملايٚ ١ٝ
املؿسؾ - ١ٝا٭نادمي ١ٝايعسب ١ٝيًعً ّٛاملايٚ ١ٝاملؿسؾْٚ ، 47: ّ2007،١ٝاٜـ بٔ مجعإ اؾسٜدإ ؼ ٍٛاملؿازف ايتكًٝد ١ٜيًعٌُ ٚؾل أسهاّ
ايػسٜع١

اٱض"١َٝ٬دزاض١

تٓعرل١ٜ

تطبٝك،١ٝفً١

ايػسٜع١

ٚايكإْٛ

عبدايسس:ِٝاملؿدزايطابلٚ ،67:عبدايهس ِٜبعداؽ:املؿدز ايطابل146:

ٚايدزاضات

اٱض،١َٝ٬ايعدد()23ؾدلاٜسٚ،154:ّ2014أمحد

ٜٓ-2عس:ؾاحل ناٌَ:قاقسات يف ا٫قتؿاد اٱضٚ َٞ٬ا٭ضٛام املايَٓ،١ٝاز يًطباعٚ١ايٓػس-دَػل ،ط.381-379: ّ2003/1

ٜٓ -3عس:عبداؿُٝد ايبعً:ٞم ٛإيػا ٤ايؿا٥د َٔ ٠ايٓعاّ ا٫قتؿادٚ ٟايكاْ ،ْٞٛيًذٓ ١ا٫ضتػاز ١ٜايعًٝا،ايدٜٛإ ا٭َرل - ٟايهٜٛت.75:
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إقاؾ ١إىل ٖرَ ٙا يًٓعاّ ايسبٚ ٟٛايؿا٥د ٠يًبٓٛى ايتكًٝد َٔ ١ٜآثاز اقتؿادٚ ١ٜادتُاعْٚ ١ٝؿط ١ٝض ١٦ٝناْتػاز ايبطاي١
ٚايتكدِ ٚظٗٛز ايطبك ١ٝبني ؾ٦ات اجملتُع ٚػُع ا٭َٛاٍ يف ٜد فُٛع ١قدد َٔ ٠ا٭غٓٝاٚ ٤غرلذيو.

املبشح ايجاْٞ
ايبٓاٚ ٤ا٭ضاع ايؿهس ٟملطأي ١ايتشٚ ٍٛتهٝٝؿ٘ ايػسعٞ
املطًب ا٭:ٍٚأضاع ؾهس ٠ايبٓا ٤ايػسع ٞيًتشٍٛ
يْ ٛعسْا إىل ايٓؿٛف ايػسع ١ٝيٓس ٣أْٗا ت٪ند ٚؼح عً ٢ا٫يتصاّ ٚايتُطو با٭سهاّ ايػسعٚ ١ٝعدّ ايتعاٌَ
أٚممازض ١ا٭عُاٍ املدايؿ ١هلاٚ،أْ٘ يٝطت َٔ ؾؿات امل َٔ٪كايؿ ١ايٓؿٛف ايػسع َٔ ١ٝايهتاب ٚايطٓ ١أٜٚك ٍٛأ ٚخيتاز أٚ
ٜس ٣غرلٖاٖٚ ،ر ٙدع ٠ٛإىل أؾشاب ايعك ٍٛيف املؿازف ايتكًٝد ١ٜستٜ ٢سدعٛا إىل اؿل ٜٓ ٚتٗٛا عًَ ٢اِٖ عً َٔ ٘ٝايتعاٌَ
بايسبا اؿساّ،٭ٕ ايتشٚ ٍٛايتػٝرل إىل املؿسف اٱضٚ َٞ٬ادب غسعٚ،ٞعً ٢أؾشاب املؿازف ايتٛبٚ ١اٱق٬ع عٔ أخر
ايؿٛا٥د ٚايتُطو باملؿسف ايتكًٝد ٟبٌ ٫بد َٔ ؾِٗ ٚإدزاى ٖر ٙايٓؿٛف ايػسع ١ٝنُا ٖٚ ٞاتباعٗا نُا أَسِٖ اهلل
ضبشاْ٘ ٚإ ٫ؾايعاقب ١أغد ٚأندل إٕ مل ٜٓذٛا بأْؿطِٗ ٚأَٛاهلِٚ،ايٓؿٛف ايداي ١عً ٢ذيو نجرلَٗٓ ٠ا:
-1قٛي٘ تعاىلطٚٳَٳا نَإٳ ٹي ٴُ٪ٵَٹٕٔ ٚٳيَا ٴَ٪ٵَٹٓٳ١ٺ إٔذٳا قَكٳ ٢ايًٖ٘ٴ ٚٳ ٳزضٴٛيُ٘ٴ أََٵسٶا إَٔٵ ٳٜهُٕٛٳ َيٗٴِٴ ايِدٹٝٳسٳَ ُ٠ٹٔٵ أَ ٵَ ٔسٖٹِٵ ٚٳَٳٔٵ ٜٳعٵـٔ ايًٖ٘ٳ
ٚٳ ٳزضٴٛيَ٘ٴ ؾَكَدٵ قٳٌٻ قٳًَايّا َٴبٹٓٝٶاصضٛز ٠ا٭سصابٜ،36:ك ٍٛابٔ نجرل(اٯ ١ٜعاَ ١يف مجٝع ا٭َٛزٚ،ذيو أْ٘ إذا سهِ اهلل ٚزضٛي٘
بػ،٤ٞؾًٝظ ٭سد كايؿت٘ ٫ٚاختٝاز٭سد ٖآٖا٫ٚ،زأ ٫ٚ ٟق)ٍٛ

(.)1

ذسٳ بٳٝٵٳٓٗٴِٵ ثٴِٻ يَا ٜٳذٹدٴٚا ؾٹ ٞأَْٵ ُؿطٹِٗٔٵ ٳس ٳسدٶا ٹَُٻا قَكٳٝٵتٳ
ٳهُٴٛىَ ؾٹُٝٳا غٳ ٳ
-2قٛي٘ تعاىل:ط ؾًََا ٚٳزِّٳبوَ يَا ٴ٪ٜٵَٹٓٴٕٛٳ سٳتٻٜ ٢ٴش ِّ
ٚٳٴٜط ِّٳًُٴٛا تٳطٵًٹُٝٶاصضٛز ٠ايٓطاٜ،65:٤ك ٍٛايػٓكٝط(:ٞأْ٘  َٔ٪ٜ ٫أسد ست ٢حيهِ زضٛي٘ يف مجٝع ا٭َٛز ،ثِ ٜٓكاد ملا سهِ
ب٘ ظاٖسا ٚباطٓا ٜٚطًُ٘ تطًُٝا نًٝا َٔ غرلمماْعَ ٫ٚ ١داؾعَٓ٫ٚ ١اشعٚ،)2()١يف ٖرا املعٜٓ ٢ك ٍٛؾاسب تؿطرلاملٓاز( :ايجاْ:١ٝ
ٚ...املعٓ:٢ثِ ترعٔ ْؿٛضِٗ يككا٥و ٚسهُو ؾُٝا غذسب ِٗٓٝعٝح ٜ٫ه ٕٛؾٗٝا قٝل  ٫ٚاَتعاض َٔ قبٛي٘ ٚايعٌُ
ب٘ٚ ....،امل َٔ٪ايهاٌَ اٱميإ ٜٓػسح ؾدز ٙؿهِ ايسض َٔ ٍٛأ ١ًٖٚ ٍٚيعًُ٘ أْ٘ اؿل،......،ايجايج : ١قٛي٘ تعاىلٜٚ :طًُٛا
تطًُٝا ايتطًٖٓ ِٝا :اْ٫كٝاد بايؿعٌَٚ ،ا نٌ َٔ ٜعتكد سك ١ٝاؿهِ ٫ٚجيد يف ْؿط٘ قٝكا َٓ٘ ٜٓكاد ي٘ بايؿعٌ ٜٓٚؿرٙ
()3

طٛعاٚ،إٕ مل خيؼ يف تسى ايعٌُ ب٘ َ٪اخر ٠يف ايدْٝا).

_____________________________________________________________________________________________

-1ابٔ نجرل،ازلاع ٌٝبٔ عُس:تؿطرلايكسإٓ ايعع،ِٝت:ضاَ ٞبٔ قُد ض،١َ٬دازطٝب ١يًٓػس،طٜٓ ٚ،432/ 6:ّ1999/2عس :ايكازل،ٞقُد مجاٍ
ايد:ٜٔقاضٔ ايتأ،ٌٜٚت:قُد باضٌ،دازايهتب ايعًُ–١ٝبرلٚت،طٖ1418 /1ـ .230/ 2:

-2ايػٓكٝط،ٞقُدا٭َني بٔ قُد :أقٛا ٤ايبٝإ يف إٜكاح ايكسإٓ بايكسإٓ،دازايؿهس -برلٚت.246/11 : ّ1995،

-3زقا،قُد زغٝد بٔ عً:ٞتؿطرلايكسإٓ اؿه(ِٝتؿطرلاملٓاز)،اهل ١٦ٝاملؿس ١ٜايعاَ ١يًهتاب.193-192/5:ّ1990،
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لد إٔ ٖر ٙاٯَٚ ١ٜاٚزد يف تؿطرلٖا تدٍ عً ٢إٔ اٱميإ ٜطتًصّ ايعٌُ،يرا ٫بد َٔ تطابل ايعٌُ َع ا٭ٚاَس
ٚايٓٛاٖٚ،ٞإٔ ٫إميإ ملٔ مل ٜطًِ أعُاي٘ ٚغ ْ٘ٚ٪٭ٚاَسايسضٜٓٚ ٍٛؿاع هلا د ٕٚايػعٛز بأدْ ٢سسزْٚ،س ٣إٔ ابٔ ت١ُٝٝ
يف تؿطرل ٙيٰٜ ١ٜؿسح بإْٔ (:ؿ ٢اٱميإ ست ٢تٛدد ٖر ٙايػا ١ٜدٍ عً ٢إٔ ٖر ٙايػا ١ٜؾسض عً ٢ايٓاع)(،)1نٌ ٖرا ٜدٍ
()2

عً ٢إٔ اٱميإ ٜطتًصّ ايعٌُ مبًصٚ،َ٘ٚتسى ايعٌُ مبًص َ٘ٚدٍ عً ٢اْتؿا ٤اي٬شّ  ٖٛٚاٱميإ.

 -3قٛي٘ تعاىلطايٖرٹٜٔٳ ٳٜأِنًُُٕٛٳ ايسِّبٳا يَا ٜٳكَُٛٴٕٛٳ إٔيٖا َنُٳا ٜٳكُّٛٴ ايٖرٹٜ ٟٳتٳدٳبٻطُ٘ٴ ايػٻٝٵطَإٴ َٹٔٳ اِيُٳظِّ ذٳٹيوَ ٹبأَٻْٗٴِٵ قَايُٛا إٔٻُْٳا
ايِبٳٝٵعٴ َٹجٵٌٴ ايسِّبٳا ٚٳَأسٳٌٻ ايًٖ٘ٴ ايِبٳٝٵعٳ ٳ ٚٳسسٻّٳ ايسِّبٳا َؾُٳٔٵ دٳا٤ٳٙٴ ٳَ ٵٛعٹعََ ْ١ٹٔٵ زٳبِّ٘ٹ ؾَاْٵٳتٗٳ ٢ؾًََ٘ٴ َٳا ضٳًَـٳ ٚٳأََٵسٴٙٴ إٔيَ ٢ايًٖ٘ٹ ٚٳَٳٔٵ عٳادٳ َؾأُٚيَٹ٦وَ
أَؾٵشٳابٴ ايٓٻازٔ ٖٴِٵ ؾٹٗٝٳا خٳايٹدٴٕٚٳصضٛز ٠ايبكس ،275:٠يف اٯ :١ٜد٫يٚ ١اقشٚ ١ؾسحي ١عً ٢ؼس ِٜايسبا ٚاملعاًَ ١ب٘ ٚملا ؾَٔ ٘ٝ
ايعًِ ٚايكسز يًعباد ٚتعد عً ٢اٯخسٚ ٜٔأنٌ أَٛاهلِ بػرل سلٚ،بني عاقب ١أنً ١ايسبا َٚؿرلِٖ ٚضَ ٤ٛآهلِ ٚغد٠
َٓكًبِٗٚ،أِْٗ ٜ٫ك َٕٛٛإ ٫نايرَ ٟط٘ ايػٝطإ باؾٓ ٕٛؾٝك َٔ َٕٛٛقبٛزِٖ سٝاز ٣ضهازٚ،٣نريو ٪ٜخر َٔ َعٓ ٢اٯ١ٜ
()3

إٔ اهلل ٪ٜ ٫اخر اٱْطإ بؿعٌ أَس إ ٫بعد إٔ حيسَ٘ عً.٘ٝ

-4عٔ أبٖ ٞسٜس ٠قاٍ:قاٍ ايٓبـٜ٫{  ٞصْ ٞايصاْ ٞسني ٜصْٜ ٫ٚ،َٔ٪َ ٖٛٚ ٞػسب اـُس سني ٜػسب ٖٛٚ
َٜ ٫ٚ،َٔ٪طسم سني ٜطسم ٖ،)4(}...،َٔ٪َ ٖٛٚرا اؿدٜح دي ٌٝعً ٢إٔ َٔ ؾعٌ نٗر ٙا٭ؾعاٍ ٜٓصع َٓ٘ اٱميإ ؾ٬
حيتطب َٔ املَٓ٪ني ٜٚبك ٢يف ايعًُ ١ستٜ ٢سدع،ؾإٕ زدع ٚتاب عٔ ؾعًت٘ ٜعٛد إىل اٱميإ(ٜ ،)5ك ٍٛابٔ عباع  يف ٖرا
ايباب  (:نُا إٔ اٱْطإ ٜػُض ع ٘ٝٓٝؾٜ٬س ٣غ٦ٝٶاٚ،إٕ مل ٜهٔ أعُ،٢ؾهريو ايكًب مبا ٜػػا َٔ ٙزٳٜٵٔ ايرْٛب ٜ ٫بؿس
اؿل ٚإٕ مل ٜهٔ أعُ ٢نعُ ٢ايهاؾس)

()6

َا ضبل نإ عباز ٠عٔ أضطظ َٚباد ٤٣غسعَ ١ٝأخٛذ َٔ ٠ايٓؿٛف ايهسميٚ ١ايطٓ ١ايٓب ١ٜٛايػسٜؿ ١يبٓا ٤ايتؿهرل
ايػسعٚ ٞايتٓعرل ايؿكٗ ٞملطأي ١ايتش َٔ ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف اٱض.َٞ٬

_____________________________________________________________________________________________

-1ابٔ ت ،١ُٝٝأمحد بٔ عبداؿً :ِٝفُٛع ايؿتا ، ٣ٚت :أْٛز ايباش ٚعاَس اؾصاز ،دازايٛؾا ، ٤ط.37/7: ّ2005/3

 -2ايسبٝع ،١ضعٛد قُد:املؿدز ايطابل.7-6/1:

ٜٓ-3عس:ايػٓكٝط ،ٞاملؿدز ايطابل ٚ،159/1:ايطعد،ٟعبد ايسمحٔ بٔ ْاؾس :تٝطرل ايهس ِٜايسمحٔ يف تؿطرل ن ّ٬املٓإ ،ت :عبد ايسمحٔ بٔ
َع ٬ايًٛحيل٪َ ،ضط ١ايسضاي ،١ط.116: ّ 2000/1

-4زٚا ٙايبداز ٟيف ؾشٝش٘ :ايبداز :ٟقُد بٔ إزلاع ،ٌٝاؾاَع املطٓد ايؿشٝض املدتؿس َٔ أَٛز زض ٍٛاهلل ٚ ضٓٓ٘ ٚأٜاَ٘ ،ت:قُد شٖرل
بٔ ْاؾس،داز طٛم ايٓذا،٠طٖ1422/1ـ،نتاب املعامل ٚايػؿب،باب ايٓٗب ٢بػرل إذٕ ؾاسب٘ ،ز(.136/3:)2475

ٜٓ-5عس:ابٔ بطاٍ،أب ٛاؿطٔ عً ٞبٔ خًـ:غسح ؾشٝض ايبداز،٣ت:أبٛمتٜ ِٝاضسبٔ إبساَٖ،ِٝهتب١ايسغد -ايطعٛد،١ٜ

طٚ، 393-390/8:ّ2003/2ابٔ ت،١ُٝٝأمحد بٔ عبداؿً:ِٝاٱميإ،ت:قُد ْاؾسايد ٜٔا٭يباْ ،ٞاملهتب اٱض -َٞ٬ا٭زدٕ،
ط.30:ّ1996/5

 -6ابٔ ت،١ُٝٝاٱميإ .30:
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َطأيْ : ١عس ٠عًُا ٤ا٫قتؿاد ا٫ض َٞ٬س ٍٛايتش:ٍٛ
قبٌ إٔ ْدخٌ يف َٛقٛع ايتهٝٝـ ايػسع ٞيعًُ ١ٝايتش٫ ٍٛبد َٔ بٝإ  ٚأخر آزا ٤بعض ايعًُاٚ ٤ايباسجني يف
ا٫قتؿاد اٱض،َٞ٬عٝح إذا ْعسْا إىل ضاس ١ايعٌُ ا٫قتؿاد ٟايٚ ّٛٝخاؾ ١ا٫قتؿاد ا٫ضْ َٞ٬س ٣تطٛزات ٖا ١ً٥يف
اجملاٍ ٚايكطاع املايٚ ٞاملؿسيف ٫ضُٝا يف ظٌ ا٭شَ ١املاي ١ٝايعامل ١ٝسٝح أدت ٖر ٙا٭شَ ١باخذلام ٚاْٗٝاز ايعدٜد َٔ املؿازف
ايتكًٝد ١ٜبعهظ املؿازف اٱض ١َٝ٬اييت ناْت أثسٖا عًٖ ٢ر ٙاملؿازف قًٖٚ ١ًٝرا ٜسدع إىل عد ٠أضباب َٓٗا:
َساعا ٠ايد ٜٔاٱضَٗٓ َٞ٬ر ايػُٛي ١ٝيف ناؾ ١دٛاْب اؿٝا ٠اْ٫طاْ ١ٝاملادٚ ١ٜايسٚس ١ٝيف إطاز تٛاشٕ بُٗٓٝا يٝؿًض
تطبٝك٘ يف نٌ شَإ َٚهإ َٔٚ،داْب آخس َس ١ْٚايد ٜٔاٱض َٞ٬يف ايتطبٝل َٔ سٝح ايٛضاٚ ٌ٥ا٭دٚات ٚا٭ضايٝب
ايتطبٝك ١ٝيف نٌ ظسٚف ٚيف نٌ َسسً.١
ٚناْت ٖر ٙايطُات املتُٝص ٠يًُؿازف اٱضَ ١َٝ٬ؿدز قٚ ٠ٛلاح هلا ٚغذع ايبٓٛى ايتكًٝد ١ٜيًتؿهس يف َطأي١
ايتش ٍٛم ٛايؿرلؾ ١اٱضٚ ١َٝ٬ايعٌُ ٚؾل َبادٚ ٤ٟأضظ ايػسٜع ١اٱض َٔ ١َٝ٬داْب  َٔٚداْب آخس نإ ٖرا ايتشٍٛ
َؿدز إثسا ٤ؾهس ٟيًؿرلؾ ١اٱضٚ ١َٝ٬أد ٣إىل ابتهاز ايعدٜد َٔ املٓتذات املؿسؾ ١ٝاؾدٜد ٠اييت مل تهٔ َٛدٛد َٔ ٠قبٌ
ٚنإ ٖرا ٜسدع إىل اـدلٚ ٠املٗاز ٠اٱدازٚ ١ٜايؿٓٚ ١ٝايتطٜٛك ١ٝيًُؿازف ايتكًٝد ١ٜايعسٜكٚ ١نريو ايكدز ٠املايْ٫ ١ٝتاز
()1

ٚتطٜٛس املٓتذات ٚاـدَات املتٛاؾكَ ١ع ايػسٜع ١اٱض. ١َٝ٬

َٔ ٖرا املٓطًل ْس ٣إٔ َٛقٛع-ايتش ٍٛاملؿسيف -ؾاز قٌ دداٍ ْٚكاؽ بني عًُا ٤ا٫قتؿاد ا٫ضٚ َٞ٬خاؾ١
املدتؿ َِٗٓ ٕٛيف فاٍ ايؿرلؾ ١اٱضٚ،١َٝ٬نإ ٖرا ايٓكاؽ ٜؿدز عٔ َٓٗذٚ ١ٝإخ٬ف ٚؾدم َع املٓٗر اٱض َٞ٬ؾهٌ
ٚاسد َِٓٗ ٜسٜد ع٬ز ا٭شَ ١أ ٚاملطأي ١يف إطاز غسع ٞؾشٝض ست٫ ٢خيسز عٔ َطاز ٙايؿشٝض ايرٚ ٟقع٘ ايػسٜع١
اٱضٚ ،١َٝ٬إٔ ٜه ٕٛاؿٌ يف إطاز غسع ٞثابت ٜ٫ؿطدّ َع ايجٛابت ايد.١ٜٝٓ
ْس ٣إٔ فٌُ َ٪ضطات ٚعًُاٚ ٤باسجٛا ا٫قتؿاد اٱضٜ َٞ٬س ٣قسٚز ٠سٌ ٖر ٙاملػهًَٓ َٔ ١عٛز َكاؾدٜ ٟتؿل
َع دٖٛس ٚزٚح ايد ٜٔاٱض َٞ٬ايطُضٚ،ذيو بكسٚزٚٚ ٠دٛب ايك ٍٛظٛاش ايتش َٔ ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف
اٱض َٞ٬ضٛا ٤أنإ ؼ ٫ٛنًٝا أّ دصٝ٥ا أ ٚتدزجيٝا أ ٚناََٚ ٬باغسا،٭ٕ ٖرا ٖ ٛاملسٚ ١ْٚايطُاسٚ ١ايتٝطرل ٚعدّ ايتعطرل
اير ٟدا ٤ب٘ ايد ٜٔاٱض َٔٚ ،َٞ٬اير ٜٔقايٛا ظٛاش ايتش ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف اٱض: َٞ٬

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ-1عس:ايبدز،عبداهلل عبدايسمحٔ،ؼ ٍٛامل٪ضطات املاي ١ٝمٛا٫قتؿاد اٱضٚ َٞ٬ؾل املتطًبات ايؿكٗ ١ٝايػسع ١ٝعح َٓػٛز يف امل٪متس ايطٟٓٛ
ايجايح ٚايعػس ٕٚبعٓٛإ ا٫قتؿاد اٱض:َٞ٬اؿاد ١إىل ايتطبٝل ٚقسٚزات ايتش،ٍٛنً ١ٝايكاْ-ٕٛداَع١اٱَازات ايعسب ١ٝاملتشدّ2015،٠

 ٚ،104-103:ايٜٓٛسإ،ثاَس عً،ٞظاٖس ٠ؼ ٍٛاملؿ ازف ايتكًٝد ١ٜيًعٌُ املؿسيف اٱض،َٞ٬اٯثاز ٚاملػه٬ت،عح َٓػٛز يف امل٪متسايطٟٓٛ

ايجايح ٚايعػس ٕٚبعٓٛإ ا٫قتؿاد اٱض :َٞ٬اؿاد ١إىل ايتطبٝل ٚقسٚزات ايتش،ٍٛنً ١ٝايكاْ-ٕٛداَع ١اٱَازات ايعسب١ٝ

املتشد.48:ّ2015،٠
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 ١٦ٖٝ -1احملاضبٚ ١املسادع ١يًُ٪ضطات املاي ١ٝاٱضٚ :١َٝ٬قعت ٖر ٙاهل ١٦ٝفُٛع َٔ ١املعاٜرل ايػسع ١ٝيهٝؿ ١ٝإدسا٤
ايتش ٚ ٍٛبٝإ اٯيٝات ٚاملعاؾات ايٛادب َساعاتٗا يٝتش ٍٛايبٓو ايتكًٝد ٟإىل َؿسف إضَ،َٞ٬اْؿٜ٘ٗ (:دف ٖرا املعٝاز
إىل بٝإ اٱدسا٤ات ٚاٯيٝات ٚاملعاؾات ايٛادب َساعاتٗا يٝتش ٍٛايبٓو ايتكًٝد ٟإىل َؿسف إضًٜ َٞ٬تصّ بأسهاّ َٚباد٨
ايػسٜع ١اٱضٚ ١َٝ٬حيكل أٖداف ٚٚظا٥ـ ايعٌُ املؿسيف اٱض َٞ٬غؿا٥ؿ٘ َٔ سٝح ايتصاَ٘ ٚٚظا٥ؿ٘ ٚع٬قات٘ ،نُا
()1

ٜتكُٔ اٱغاز ٠إىل أِٖ أْػط ١ايعٌُ املؿسيف اٱض َٞ٬اييت متجٌ بدا ٌ٥يًتطبٝكات يًبٓو ايتكًٝد ٟقبٌ ايتش.ٍٛ

ْٚ -2س ٣إٔ ايدنتٛزعً ٞايكسداغٜٛ ٞؾٚ ٞحيح املؿازف ايتكًٝد ١ٜبتشَ ٌٜٛؿازؾٗا إىل َؿازف إض ١َٝ٬سٝح
ٜٛؾ ٞبٓو ايدٚس ١بتش ٌٜٛا٭خرل إىل بٓو إض َٞ٬بايهاٌَ ٚ،يف دٛاب ض٪اٍ س ٍٛايتشٚ ٍٛلاح ػسب ١ايبٓٛى اٱض١َٝ٬
ٚأثسٖا عً ٢ؼ ٍٛاملؿازف ايتكًٝد ١ٜإىل املؿازف اٱضٜ ١َٝ٬ك:ٍٛ
((ْعِ ٖرا ايتش ٍٛمبجاب ١ا٫عذلاف بٓذاح ايتذسب ١ا٫ض ١َٝ٬يف ا٫قتؿاد ا٫ض،َٞ٬٭ٕ ٖر ٙايبٓٛى أَاَٗا ؾسؾٗا
اييت تعتدل أنجس ضٗٛيَٚ ،١ع ذيو ٜكسز فًظ إدازتٗا ؼًٜٗٛا إىل بٓٛى إض ،١َٝ٬ؾٗرا دي ٌٝعً ٢ؾدم ْٝات ٖر ٙاجملايظ،
ٚأِْٗ َأدٛز ٕٚأَاّ اهلل تعاىل بٌ آٌَ إٔ ٜدخًٛا يف ق ٍٛايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ َٔٚ ( :ضٔ يف ا٫ض ّ٬ضٓ ١سطٓ١
ؾً٘ أدسٖاٚ ،أدس َٔ عًٌُ بٗا إىل  ّٜٛايكٝاَٚ ) ١يف اؿدٜح ايٓب ٟٛايػسٜـ( :طٛب ٢ملٔ دعً٘ اهلل َؿتاساّ يًدرل َٚػ٬قاّ
()2

يًػس))) .

ٜ -3ك ٍٛايدنتٛز عبدايهس ِٜيبعداؽ يف عج٘(املتطًبات ا٫قتؿادٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝيًتش ٍٛم ٛا٫قتؿاد اٱض)َٞ٬
َاْؿ٘(مٔ ْ٫دع ٞبإٔ ايتش ٍٛم ٛا٫قتؿاد اٱض َٞ٬ضٝتِ مبذسد عكد َ٪متس أ ٚاؽاذ قساز أْ ٚػس نتاب أ ٚإيكا ٤قاقس٠
 ....اخلٚ ،يهٔ يف ْؿظ ايٛقت ْك ٍٛإٕ نٌ ٖرا أ ٚبعك٘ ٖ ٛخط ٠ٛيف ايطسٜل ايؿشٝضَ،طرل ٠ا٭َِ ٫تكاع بايطٓٛات
ٚايعكٛدٜٚ ،هؿ ٞإٔ ْدغٔ اْط٬م املػسٚع ٚعً ٢ا٭دٝاٍ اي٬سك ١ايكٝاّ بٛادبٗا َٛٚاؾً ١املػسٚع ).

()3

ٜ -4ك ٍٛايدنتٛز:عبداهلل عبدايسمحٔ ايبدز يف عج٘ (:ؼ ٍٛامل٪ضطات املاي ١ٝمٛا٫قتؿاد اٱضٚ َٞ٬ؾل املتطًبات
ايؿكٗ ٞايػسعَ )١ٝاْؿ٘(:إٔ ْؿٛف ايػسع دا ٤ساث ١عً ٢ايتش ٍٛعٔ احملسّ َٔٚ،ذيو ايتش ٍٛؼ ٍٛامل٪ضطات املاي١ٝ
()4

ايتكًٝد ١ٜم ٛا٫قتؿاد ا٫ض َٞ٬املٛاؾل ٭سهاّ ايػسٜع ١اٱض.)١َٝ٬

ٜ-5تشدخ ايدنتٛزعُاز أمحد عبداهلل عٔ نٝؿ ١ٝايتشٖٚ ٍٛرا ق ٍٛؾسٜض يف دٛاش ايتشٚ ٍٛيهٔ ايتش ٍٛاملكؿٛد
عٓد ٖٛ ٙايتش ٍٛايػاٌَٚ ،أغاز إىل ذيو بكٛي٘ ( :إٕ ايتش ٍٛايرْ ٟعٓ ٘ٝيف فاٍ املؿازف ٖ ٛايتش ٍٛايػاٌَ،ايرٜ ٟػٌُ
ايتش ٍٛيف ايؿٝؼ ٚا٭ضايٝب املعتُد ٠يف كتًـ أْػط ١املؿسفٚ،يف كتًـ أْٛاع ايعكٛد..ايتش ٍٛيف ا٭ضايٝب
_____________________________________________________________________________________________

 ١٦ٖٝ -1احملاضبٚ ١املسادع ١يًُ٪ضطات املاي ١ٝاٱض ،١َٝ٬املعٝاز ايػسع،ٞاملعٝاز ايػسع،)6( ٞدازاملُٝإ-ايسٜاض.151:

َٛ -2قع ايدنتٛز عً ٞق ٞايد ٜٔايكسداغ . www.qaradaghi.com:ٞتأزٜذ ايصٜاز.2017/7/7 ٠
 -3بعداؽ،عبدايهس :ِٜاملؿدز ايطابل .163:

 -4ايبدز،عبداهلل عبدايسمحٔ،املؿدز ايطابل.132:
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احملاضب..١ٝايتش ٍٛيف اؾاْب اٱدازٚ ٟايتٓعٚ،)1()ُٞٝعً ٢زأ ٟايدنتٛز إٔ ٖرا ايتشٜ ٍٛتطًب أَسَُٗ ٜٔني ُٖا(:ا٭ٍٚ
ايتدزز يف تطبٝل أسهاّ ايػسٜع ١اٱضٚ ١َٝ٬تٓؿٝرٖاٚ،ايجاْ:ٞتٛؾرل ايبد ٌٜاؿ ٍ٬يهٌ َاٖ ٛقسّ َٔ أْػط ١املؿسف ٚيف ناؾ١
()2

اجملا٫ت).

ٚنإ ٖرا آزا ٤بعض ايعًُاٚ ٤ايباسجني املٗتُني با٭َٛز املاي ١ٝاٱضٚ ١َٝ٬املؿسؾ ١ٝيف َطأي ١ايتشٚ،ٍٛناْت ٖرٙ
اٯزا ٤تتبٓ ٢ؾهس ٠ايتش ٍٛاملؿسيف ٚخاؾ ١يف عؿسْا اؿاقس.

املطًب ايجاْ:ٞايتهٝٝـ ايػسع ٞيًتشٍٛ
أ -٫ٚايتهٝٝـ ايػسع ٞيف ايًػٚ ١ا٫ؾط٬ح:
قب ٌ ايتشدخ عٔ ايتهٝٝـ ايػسع٫ ٞبد َٔ تعسٜـ ٖرا املؿطًض َٔ سٝح ايًػٚ ١ا٫ؾط٬ح ستٜ ٢ؿِٗ ؾُٗا دقٝكا
ٜٛاؾل َع َاْسَ ٞإي ٘ٝيف ٖراايبشح ثِ ْك ّٛبايتهٝٝـ ايػسع ٞيًٛاقع ١اؾدٜد ٠بٓا ٤عً ٢ايٓؿٛف ٚا٭سادٜح ٚايكٛاعد
ايعاَ ١يف ايػسٜع ١اٱض:١َٝ٬
ايتهٝٝـ ايػسع ٞنًَُ ١سنب ١تته َٔ ٕٛنًُتني ُٖا(ايتهٝٝـ)(ٚايػسعْ،)3()ٞتشدخ أ ٫ٚعٔ املعٓ ٢ايًػٟٛ
يًتهٝٝـ ايػسع ٞثِ عٔ املعٓ ٢اٱؾط٬س ٞثاْ:١ٝ
ايتهٝٝـ يػَ:١أخٛذ َٔ(نٝٻـ)،ناف ايػٜ ٤ٞهٝؿ٘ تهٝٝؿاٖٛٚ،اٱْكاف ٚا٭خر َٔ ا٭طساف  ٖٛٚيف ا٭ؾٌ ٜدٍعً ٢ايكطع ٜ ،كاٍ:نٝٻـ ا٭َد ِٜأ ٟقطٖ ع٘ َ٘ٓٚ،ايهٝؿ ٖٞٚ١ايكطع َٔ ١ايكُاؽٜٚ،كاٍ يًدسق ١اييت ٜٴسقع بٗا ذ ٌٜايكُٝـ
ايكُدٸاّ:نٝؿ ،)4(١أَا يؿغ ايتهٝٝـ ٚايرٜ ٟأت ٞمبعَٓ ٢ا ٜدٍ عً ٢ساٍ ايػٚ ٤ٞؾؿت٘ ؾٗ ٛقٝاع ٫زلاع ؾٚ ،٘ٝأَا قٛهلِ ٖرا
ؾُٳعٹٚ ،)5(ٞقاٍ ابٔ ضٝد:ٙنٝٻـ ايػ ٤ٞؾٗ ٛنَٛ ّ٬يٖد(.)6
غٜ٫ ٤ٞهٝٸـ ؾٗ ٛنَٛ ّ٬يٖد ٳٖهَرٳا ٜٳكُ ٍٛاِيَأ ٵ
ايتهٝٝـ ايػسع ٞاؾط٬سا:ميهٔ تعسٜـ ٖرا ايًؿغ بٓا ٤عً ٢اْطذاَ٘ َع َٛقٛع ايبشح،٭ٕ ي٘ تعازٜـ نجرل٠ٚنٌ ٜعسؾ٘ سطب َٓٗذ٘ ٚطسٜكت٘ ٚاتؿاق٘ َع فاٍ عج٘:

_____________________________________________________________________________________________

 -1عبداهلل،عُاز أمحد،أثس ايتش ٍٛاملؿسيف يف ايعكٛد ايسب،١ٜٛدازنٓٛش إغبًٝٝا-املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد،١ٜط.609: ّ2009/1
 -2عبداهلل،عُاز أمحد،املؿدز ْؿط٘.

 -3بٓٝا ضابكا تعسٜـ َؿطًض ايػسٜع ١عٓد تعسٜؿٓا ملؿطًض ايبٓا ٤ايػسع.ٞ
ٜٓ-4عس:ابٔ َٓعٛز،قُدبٔ َهسّ:يطإ ايعسب،دازؾادز-برلٚت،طٖ1414/3ـٚ،313-312/9:ايؿرلٚشآباد ،٣املؿدز ايطابل،852:

ٚقًعذ ،ٞقُد زٚاع ٚآخسَ،ٕٚعذِ يػ ١ايؿكٗا.143:٤

-5ابٔ دزٜد،أبٛبهس قُد بٔ اؿطٔ :مجٗس ٠ايًػ، ١ت:زَصَٓ ٟرل بعًبه،ٞداز ايعًِ يًُٜ٬ني -برلٚت،ط970/2: ّ1987/1

-6ابٔ ضٝد،ٙعً ٞبٔ إزلاع:ٌٝاحملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ،ت:عبداؿُٝد ٖٓدا،ٟٚدازايهتب ايعًُ-١ٝبرلٚت،ط.115/7: ّ2000/ 1
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ٖ ٛايتؿٛز ايهاٌَ يًٛاقع ١ايعًُ ١ٝاملطتذدٚ ٠ؼدٜد طبٝعتٗا ٚسكٝكتٗا ٚزدٖا إىل أؾٛهلا ايػسع ١ٝبتدؿٝـ ٚؾؿٗا
ايػسعٚ ٞبكؿد إعطا ٤تًو ا٭ٚؾاف يًٛاقع ١ايعًُ ١ٝاملطتذد ٠عٓد ؼكل ا٭ٚؾاف بني ا٭ؾٌ ٚايٛاقع ١املطتذد ٠يف
()1

اؿكٝك.١

ثاْٝا :ايتهٝٝـ ايػسع ٞيعًُ ١ٝايتشٍٛ
بعد إٔ اضتعسقٓا يف املطًب ا٭ ٍٚايٓؿٛف ايداي ١عً ٢ؼس ِٜايتعاٌَ بايسبا ٚاملعاَ٬ت ٚايعكٛد احملسَٚ ١ا٫يتصاّ
بايهتاب  ٚايطٓ ١يف مجٝع اجملا٫ت ٚبٝإ أضاع ؾهس ٠ايتش،ٍٛضٓك ّٛؾُٝا  ًٜٞباضتعساض احملا٫ٚت ايؿكٗ ١ٝيتهٝٝـ ايتشٍٛ
املؿسيف ٚنريو َا ٜتعًل مبعاَ٬تٗا ايطابك٫ٚ ،١بد َٔ اٱغاز ٠إىل إٔ َطأي ١ايتشٚ ٍٛست ٢املؿازف اٱض َٔ ١َٝ٬ا٭َٛز
املعاؾسَ ٚ ٠تُٝص ٠عداثتٗا ٚقًَ ٬ٝالد سهُا ؾكٗٝاخاؾا يًعكٛد ٚاملعاَ٬ت املؿسؾ ١ٝيف ايهتب ايكدميٖٚ ١را َاٜؿعب ايٓعس
ؾٗٝا ٚمتاز إىل تسٜح ٚدقٚ ١ؾِٗ عُٝل ٚؾشٝض ستٜ ٢تبني اؿهِ ايػسع ٞهلر ٙاملطأي ١ايػا٥ه ٚ ١املعكد، ٠يرا ٫بد َٔ
دٛاب نٝؿ ١ٝايتعاَ ٌ َع زأع املاٍ املؿسف ٚايعكٛد املدلَ ١قبٌ ايتش ٌٖٚ،ٍٛميهٔ ايتعاٌَ َع أَٛاٍ ٚعكٛد املؿسف
نايتعاٌَ َع ا٭َٛاٍ ايسب ١ٜٛبعد ايتٛب َٔ ١ايسبا َٔ بكا ٤زأع املاٍ نُا قاٍ ضبشاْ٘:ط ٚٳإٕٔٵ تٴبٵتٴِٵ ؾَ ًَهُِٵ زٴ٤ٴٚعٴ أَ ٵَٛٳاٹيهُِٵ يَا
تٳعِ ٹًُٴٕٛٳ ٚٳيَا تٴعِ ًَُٴٕٛٳصأّ ٫بد يًُؿسف َٔ تؿؿ ١ٝا٭َٛاٍ ٚايعكٛد أٚإعطا ٤أَٛاٍ املؿسف يًُ٪ضطات اـرلٚ ١ٜؾطذ
ايعكٛد أ ٚايك ٍٛباضتُساز ١ٜاملُازضات ٚايٓػاطات ٚاملعاَ٬ت احملسَ ١يهٜ ٫ ٞتعسض إىل اْٗٝاز َاي.ٞ
يف قَ ٤ٛا ضبل ْك ٍٛإٔ ا٭ؾٌ ٚايرٜ ٟتٛاؾل َع ْؿٛف ايهتاب ٚايطٓ ١ايٓبٚ ١ٜٛؾِٗ ايؿكٗاٖٛ ٤ايتٛقـ عٔ
ايٓػاطات احملسَٚ ١عدّ ممازض ١املعاَ٬ت ٚايعكٛد ايسب ١ٜٛبعد ايتشٖٚ ،ٍٛرا َا تكتك ٘ٝزٚح َٚكاؾد ايػسٜع ١اٱض ١َٝ٬٭ٕ
اؿساّ يف ايػسٜع ١سساّ٫ٚ ،بد يًُؿسف بعد ايتش ٍٛاٱق٬ع  ٚايتٛقـ عٔ ايٓػاطات ٚايعًُٝات احملسَٚ ،١يهٔ ٫بد َٔ
ٚقع تؿٛز َ ِ٥٬يًٛاقع اير ٟانتطب٘  ٚا٫يتصاَات املاي ١ٝيًُؿسف قبٌ ايتشٚ ،ٍٛنريو ٫بد َٔ ايتهٝٝـ ايػسعٞ
يًتشٚ ٍٛايٛاقع املاي ٞيًُؿسف ؾُٔ ٖرا املٓعٛز ميهٔ ايك:ٍٛ
-1ايتٛب ١ايؿشٝش ١اييت ػب َا قبًٗا َٔ ايرْٛب:ؾاملؿسف نػدؿَ ١ٝعٓ ١ٜٛبعد ايتش ٫ ٍٛبدهلا َٔ
ايتٛب١ايؿشٝش ١يكٛي٘ تعاىلطإٔيٖا ايٖرٹٜٔٳ تٳابٴٛا ٚٳأَؾٵًَشٴٛا ٚٳبٳٝٻٓٴٛا َؾأُٚيَٹ٦وَ أَتٴٛبٴ عٳًَٝٵِٗٔٵ ٚٳأَْٳا ايٻتٛٻابٴ اي ٻسسٹِٝٴصضٛز ٠ايبكس٠

ٳدٍٴ ايًٖ٘ٴ ضٳ٦ِّٝٳاٹتِٗٔٵ ٳسطٳٓٳاتٺ ٚٳنَإٳ ايًٖ٘ٴ غَؿُٛزٶا ٳزسٹُٝٶا
ٚ،160:قٛي٘ ضبشاْ٘:ط إٔيٖا َٳٔٵ تٳابٳ ٚٳآَٳٔٳ ٳ ٚٳعُٹٌٳ ٳعُٳًّا ؾٳايٹشٶا َؾأُٚيَٹ٦وَ ٜٴب ِّ
(ٚ )70ٳَٳٔٵ تٳابٳ ٳ ٚٳعُٹٌٳ ؾٳايٹشٶا ؾَإْٔٻ٘ٴ ٜٳتٴٛبٴ إٔيَ ٢ايًٖ٘ٹ َٳتٳابٶاصضٛز ٠ايؿسقإٚ،71-70:قٛي٘ ضبشاْ٘ط ٳٖٚٴٛٳ اٖيرٹٜ ٟٳكِبٳٌٴ ايٻتٛٵبٳ َ١عٳٔٵ عٹبٳادٹٙٹ
ٚٳٜٳعٵؿُ ٛعٳٔٔ ايطٻ٦ِّٝٳاتٹ ٚٳٜٳعٵًَِٴ َٳا تٳؿِعٳًُٕٛٳصضٛز٠ايػٛز،25:٣يف ٖر ٙاٯٜات ايهسميات د٫٫ت ٚاقش ١عً ٢أُٖ ١ٝايتٛبٚ ١ايتٛقـ
عٔ ممازض ١ا٭عُاٍ احملسَٚ ١إٔ ٜؿًشٛا َاأؾطد ٙٚقبٌ ايتٛبٚ ١أْٗا ٜ ٫هؿ ٞبذلى ايكبٝض ؾكط بٌ ٫بد َٔ ؼكٝٝل ا٭عُاٍ
_____________________________________________________________________________________________

 -1اضتؿاد ايباسح يف تعسٜؿ٘ يًتهٝٝـ ايػسع َٔ ٞفُٛع َٔ ١ايتعسٜؿات ايٛازد ٠يف بعض ايهتب َٓٗا :غبرل،قُد عجُإ ،ايتهٝٝـ ايؿكٗٞ
يًٛقا٥ع املطتذدٚ٠تطبٝكات٘ ايؿكٗٚ،30:١ٝايكشطاَْ،ٞطؿس بٔ عً:ٞايتهٝٝـ ايؿكٗ ٞيٮعُاٍ املؿسؾَ ١ٝؿٗٚ،َ٘ٛأُٖٝت٘ ٚقٛابط٘،عح َكدّ إىل
َ٪متس املؿازف اٱض ١َٝ٬بني ايٛاقع ٚاملأَ-ٍٛدا٥س ٠ايػ ٕٚ٪اٱض ٚ ١َٝ٬ايعٌُ اـرل ٟبدب.17-12:ّ2009،ٞ
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ايؿاؿٜٚ ،١ك ٍٛابٔ عاغٛز(:إٔ غسط نٌ تٛب ١إٔ ٜتدازى ايتا٥ب َا ميهٔ تدازن٘ مما أقاع٘ بؿعً٘ اير ٟتاب عٓ٘)(ٚ،)1ايتٛب١
عٔ املعاؾٚ ٞايرْٛب ٚؾعٌ ايطاعات ته ٕٛضببا يتبد ٌٜض٦ٝاتِٗ سطٓاتٜ ،ك ٍٛايػٝذ ايطعد ٟيف تؿطرل ٙيٰ (١ٜتتبدٍ
أؾعاهلِ ٚأقٛاهلِ اييت ناْت َطتعد ٠يعٌُ ايط٦ٝات تتبدٍ سطٓات،ؾٝتبدٍ غسنِٗ إمياْا َٚعؿٝتِٗ طاعٚ ١تتبدٍ ْؿظ
ايط٦ٝات اييت عًُٖٛا ثِ أسدثٛا عٔ نٌ ذْب َٓٗا تٛبٚ ١إْابٚ ١طاع ١تبدٍ سطٓات نُاٖ ٛظاٖساٯٚ،)2()١ٜايتٛب ١إٕ ناْت
ؾشٝش ١داشَ ١ؾإْٗا ػب َاقبًٗا يكٛي٘ ({:)أَا عًُت إٔ اٱضٜٗ ّ٬دّ َا نإ قبً٘ ٚإٔ اهلذس ٠تٗدّ َا نإ قبًٗا ٚإٔ
اؿر ٜٗدّ َا نإ قبً٘}(ٚ )3قٛي٘( {:)ايتا٥ب َٔ ايرْب نُٔ  ٫ذْب ي٘ }(،)4ؾايتٛب ١ايؿشٝش ١متش ٛنٌ ايتبعات اييت
عً ٢املطاُٖني ٚامل٪ضطني يًُؿسف ايسب ٟٛيف ايدْٝا ٚا٫خسٖٚ-٠را َا ٜتعًل عكٛم اهلل ،أَا سكٛم ايعُٚ ٤٬املٛدعني
ٚغرلِٖ ؾإْ٘ ٫بد َٔ إبسا ٤ايرَٚ ١إزداع اؿكٛم إيٖٚ ،-ِٗٝرا َٔ يطـ اهلل بعباد ٙإذ دعٌ باب ايتٛبَ ١ؿتٛسا،نُا أغساِٖ
بايسدٛع إي ٘ٝيف أضسع ٚقت َٔ قبٌ إٔ ٜدزنِٗ املٛت ظعٌ ايتٛب ١ايؿشٝش ١ػب َاقبًٗا(َٚ،)5ا ضبل ذنس ٙدي ٌٝعً ٢دٛاش
ايتش َٔ ٍٛسايٚ ١ؾؿٗا ايػسع بايتشس ِٜإىل ٚاقع َباح بعد ايتٛب.١
 -2ا٫ستؿاظ بسأع املاٍ:إٕ املؿسف بعد ايتشٚ ٍٛقساز ايعٌُ ٚؾل أسهاّ ايػسٜع ١اٱض ،١َٝ٬ؾإْ٘ ٜعد مبٓصي ١ايتا٥ب
َٔ ايرْب ٚا٫ض ّ٬جيب َاقبً٘ َٚا نإ بٝد َٔ ٙا٭َٛاٍ قبٌ ايتشٚ ٍٛنإ َٔ زأع َاي٘ تدخٌ ؼت ًَه٘ اـاف ٚتبك٢
ؼت تؿسؾ٘ ٚحيتؿغ بٗرا املاٍ بدي ٌٝقٛي٘ تعاىل:ط ٚٳإٕٔٵ تٴبٵتٴِٵ ؾًََهُِٵ زٴ٤ٴٚعٴ أَ ٵَٛٳايٹهُِٵ يَا تٳعِ ٹًُٴٕٛٳ ٚٳيَا تٴعِ ًَُٴٕٛٳص ٖٚرا قٝاضا عً٢
َطأي ١ايسبا ٚايتعاٌَ بٜ٘ ،ك ٍٛابٔ ت ١ُٝٝيف تؿطرل ٙيٰ ١ٜاملرنٛز(٠أَساهلل تعاىل بسد َا بك َٔ ٞايسبا يف ايرَِ ٚمل ٜأَس بسد َا
قبك ٙٛقبٌ اٱضٚ ّ٬دعٌ هلِ َع َا قبك ٙٛقبٌ اٱض ّ٬زٚ٤ع ا٭َٛاٍ ؾعًِ إٔ املكبٛض بٗرا ايعكد قبٌ اٱض ّ٬ميًه٘
ؾاسب٘)(ٚ، )6إْٓا ْس ٣أْ٘ ضبشاْ٘ قد أْصٍ آٜات عدٜد ٠يف َٛقٛع ايسبا ٚنٝؿ ١ٝايتعاٌَ با٭َٛاٍ ايسب ١ٜٛضٛا ٤زأع َاهلا أّ
ايصٜادات اييت تأت ٞبعد ايتعاٌَ،ؾشح ضبشاْ٘ عً ٢ايتٛبٚ ١اٱق٬ع عٔ ايسبا ٜك ٍٛايػٓكٝط ٞيف تؿطرل ٙيٰ ( :١ٜأ:ٟتسى
املعاًَ ١بايسبا ; خٛؾا َٔ اهلل تعاىل ٚاَتجا ٫٭َس ٙؾً٘ َا ضًـ أَ:ٟا َك ٢قبٌ ْص ٍٚايتشس َٔ ِٜأَٛاٍ ايسبا٪ٜٚ،خر َٔ ٖرٙ
اٯ ١ٜايهسمي ١إٔ اهلل ٪ٜ٫اخر اٱْطإ بؿعٌ أَس إ ٫بعد إٔ حيسَ٘ عًٚ،٘ٝقد أٚقض ٖرا املعٓ ٢يف آٜات نجرل،٠ؾكد قاٍ يف ايرٜٔ
_____________________________________________________________________________________________

-1ابٔ عاغٛز،قُد ايطاٖس:ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس٪َ،ضط ١ايتازٜذ ايعسب-ٞبرلٚت،طٜٓٚ،71/2 :ّ2000/1عس :ايطعد ،ٟعبد ايسمحٔ بٔ
ْاؾس.77:

 -2ايطعد، ٟعبد ايسمحٔ بٔ ْاؾس.587/

 -3زٚاَ ٙطًِ يف ؾشٝشَ٘:طًِ بٔ اؿذاز أب ٛاؿطٔ:املطٓد ايؿشٝض املدتؿس بٓكٌ ايعدٍ عٔ ايعدٍ إىل زض ٍٛاهلل(،)ت :قُد ؾ٪اد

عبد ايباق،ٞداز إسٝا ٤ايذلاخ ايعسب-ٞبرلٚت،نتاب اٱميإ،باب ن ٕٛاٱضٜٗ ّ٬دّ َا قبً٘ ٚنرا اهلذسٚ ٠اؿر.112/1:)192(،
 -4زٚا ٙابٔ َاد٘ يف ضٓٓ٘ :ابٔ َاد٘ ،قُد بٔ ٜصٜد ايكصٜٚين،ضٓٔ ابٔ َاد٘،داز ايؿهس-برلٚت،ت:قُد ؾ٪اد عبد ايباقٚ ،ٞا٭سادٜح َر١ًٜ

بأسهاّ ا٭يباْ ٞعًٗٝا،نتاب ايصٖد،باب ذنسايتٛب،١ز(،1419/2:)4250قاٍ ا٭يباْ:ٞسدٜح سطٔ.
 -5ايسبٝع ،١ضعٛد قُد 81-80/1:
 -6ابٔ ت،١ُٝٝفُٛع ايؿتا.412/29:٣ٚ
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ناْٛا ٜػسب ٕٛاـُسٜ ٚ،أنًَ ٕٛاٍ املٝطس قبٌ ْص ٍٚايتشس ِٜطيَ ٵٝظٳ عٳًَ ٢ايٖرٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا ٳ ٚٳعُٹًُٛا ايؿٻايٹشٳاتٹ دٴٓٳاحٷ ؾٹُٝٳا طَ ٹعُٴٛا
شطٹٹٓنيٳصضٛز ٠املا٥د.)1()93: ٠
ٔإذٳا َٳا اتٻكَٛٵا ٚٳآَٳٓٴٛا ٳٚعٳُٹًُٛا ايؿٻايٹشٳاتٹ ثٴِٻ اتٻ َكٛٵا ٚٳآَٳٓٴٛا ثٴِٻ اتٻ َكٛٵا ٚٳَأ ٵسطٳٓٴٛا ٚٳايًٖ٘ٴ ٜٴشٹبټ ايُِٴ ٵ
بٓا ٤عًَ ٢اضبل ْك:ٍٛنُا أْ٘ جيٛش بكا ٤زأع املاٍ بعد ايتٛب ١يف ا٭َٛاٍ ايسبٚ ١ٜٛايبدأ ٚايتعاٌَ َٔ ددٜد يف
املعاَ٬ت املايٚ ١ٝايتش َٔ ٍٛساي ١ناْت قسَ ١إىل اٱباس ١نرا املؿسف ؾإْ٘ جيٛش ي٘ ايتش َٔ ٍٛساي ١ناْت قسَ ١ضابكا إىل
اٱباسٚ ١ايبد َٔ ٤ددٜد ٚعً ٢أضاع غسع ٞعٝح ٜهَ ٕٛعاَ٬ت٘ ٚعًُٝات٘ ْٚػاطات٘ َٛاؾكَ ١ع ايٓؿٛف َٔ ايهتاب
ٚايطٓٚ ١نريو َكاؾد ايػسٜع ١اٱض.١َٝ٬
 -3ايتٛقـ ٚاْ٫تٗا َٔ ٤ايتعاَ٬ت ايسب ١ٜٛاحملسَ ١بعد املٛععْ:١س ٣إٔ اهلل ضبشاْ٘ أْصٍ آٜاتا ٚأسهاَا قهُ ١ؾٗٝا
أٚاَس ْٛ ٚاٖ ٞيعباد ٙيٝهْٛٛا عً ٢بٚ ١ٓٝبؿرل َٔ ٠أَسِٖ ٜ٫ٚتٗاْٛٚا أٜٓٚشسؾٛا عٔ ايد ٜٔايك ،ِٜٛؾاهلل ضبشاْ٘ أزغد عبادٙ
ٚٚععِٗ يؿعٌ اـرل ٚاْ٫تٗاٚ ٤ايتٛقـ عٔ ؾعٌ ايػس،ؾإذا ْعسْا إىل ؼس ِٜايسبا ْس ٣أْ٘ ضبشاْ٘ ٚععِٗ يف آٜات ي٬ق٬ع
ٚاْ٫تٗا َٔ ٤ايسبا َٓٗا قٛي٘ تعاىل:ط ٚٳَأسٳٌٻ ايًٖ٘ٴ ايِبٳٝٵعٳ ٳ ٚٳسسٻّٳ ايسِّبٳا َؾُٳٔٵ دٳا٤ٳٙٴ ٳَ ٵٛعٹعََ ْ١ٹٔٵ زٳبِّ٘ٹ ؾَاْٵتٳٗٳ ٢ؾًََ٘ٴ َٳا ضٳًَـٳ ٚٳأََٵسٴٙٴ إٔيَ ٢ايًٖ٘ٹ
ٚٳَٳٔٵ عٳادٳ َؾأُٚيَٹ٦وَ َأؾٵشٳابٴ ايٓٻازٔ ٖٴِٵ ؾٹٗٝٳا خٳايٹدٴٕٚٳص ٖرا يف سل َٔ أنٌ ايسبا ٚتاب بعداملٛعع ١اٱهلٚ١ٝزدع عٔ أنٌ ا٭َٛاٍ
احملسَٚ،١يف تؿطرل ٙيٰٜ ١ٜك ٍٛابٔ نجرل(:أ َٔ:ٟبًػ٘ ْٗ ٞاهلل عٔ ايسبا ؾاْتٗ ٢ساٍ ٚؾ ٍٛايػسع إي.٘ٝؾً٘ َا ضًـ َٔ
املعاًَ ،)2()١ؾٗر ٙاٯ ١ٜدي ٌٝعً ٢ؼس ِٜايسبا ٚاْ٫تٗا َ٘ٓ ٤بعد املٛعع ١بايترنرل  ٚاْ٫راز ٚايتدٜٛـ اير ٟذنسِٖ ب٘ يف آٟ
ايكسإٓٚ،نريو ؾ ٘ٝثٓا ٤ملٔ ازتدع عٔ ايتعاٌَ بايسبا ٚابتعد عٓ٘ ٚ ٚعٝد ملٔ خايـ ايٓـ ٚتعاٌَ بايسباٜٚ،ك ٍٛايطدل ٟيف قٛي٘
تعاىل((ؾً٘ َاضًـ))َ( :ا أنٌ ٚأخر ؾُك ٢قبٌ ف ٤ٞاملٛععٚ ١ايتشس َٔ ِٜزب٘ يف ذيو)(ٖٚ ،)3را املعٓ ٢ثابت ملٔ أزاد إٔ
ٜتٛب َٔ ا٭عُاٍ ايسب ١ٜٛضٛا ٤أنإ ؾسدا أ ٚمجاع ١أ٪َٚضط ١أٚدٚيٖٚ،١را ٜػٌُ نريو ايبٓٛى ايسب ١ٜٛإذا َا أزادٚا
ايتش ٍٛإىل ايبٓٛى اٱضٚ ١َٝ٬ا٫ق٬ع عٔ ايسبا ٚايؿٛا٥د غرلايػسع،١ٝ٭ٕ بعد ايتش ٫ ٍٛتباع ١عًٖٚ ِٗٝرا ايك ٍٛنريو دا٤
ب٘ ايكسطيب يف تؿطرل ٙيكٛي٘ تعاىلطؾً٘ َاضًـص(:أ َٔ ٟأَس ايسبا  ٫تباع ١عً َ٘ٓ ٘ٝيف ايدْٝا ٫ٚيف اٯخسٖٚ، )4()٠را ا٫ػاٙ
ضا٥د عٓد ايعًُا ٤يسغب ١ايٓاع يف ايتٛبٚ ١ايسدٛع إىل ؼه ِٝغسع اهلل ٚتطبٝل َكاؾد ايػسٜع ١يف سؿغ ا٭َٛاٍ ٚعدّ
تهدٜطٗا بني أٜد ٟبعض ا٭غٓٝا ٤ايرٜ ٜٔأنً ٕٛايسباٚ،يف ٖرا ٜك ٍٛابٔ ت(:١ُٝٝؾإْ٘-ايسبا ٜ -كس باحملاٜٚر قسزٶا ععُٝٶا
ظاٖسٶا ٖٚرا فسب ٚايػين ٜأنٌ أَٛاٍ ايٓاع بايباطٌ ٭ٕ َاي٘ زٳبٳا َٔ غرلْؿع سؿٌ يًدًل ٚهلرا دعٌ اهلل ايسبا قد

_____________________________________________________________________________________________

 -1ايػٓكٝط ،ٞاملؿدز ايطابلٜٓٚ،159/1:عس:ايػٛناْ ،ٞقُد بٔ عً :ٞؾتض ايكدٜس اؾاَع بني ؾين ايسٚاٚ ١ٜايدزا َٔ ١ٜعًِ ايتؿطرلداز ابٔ
نجرل ،دازايهًِ ايطٝب  -دَػل ،برلٚت،طٖ1414/1ـ.339/1:
-2ابٔ نجرل،املؿدز ايطابل.709/1:
-3ايطدل ،ٟقُد بٔ دسٜس:داَع ايبٝإ عٔ تأ ٌٜٚآ ٟايكسإٓ،ت :د.عبد اهلل بٔ عبد احملطٔ ايذلن ،ٞبايتعاَ ٕٚع َسنص ايبشٛخ  ٚايدزاضات
اٱض ١َٝ٬بداز ٖذسد.عبد ايطٓد سطٔ مياَ،١داز ٖذس ،ط.44/5:ّ 2001/1
-4ايكسطيب،قُد بٔ أمحد:اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ،تٖ:ػاّ زلرلايبداز،ٟدازعامل ايهتب-ايسٜاض.361/3:ّ 2003،
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ايؿدقات)(ٚ، )1يرا ؾإٔ ايتشَٗٓ ٍٛر ٚاقعٚ ٞؾشٝض ٚضً ِٝٱبعاد ايعباد عٔ ايٛقٛع يف اؿساّ ٚنرا امل٪ضطات املاي١ٝ
با٭خـ،ستٚ ٢ي ٛنإ ؾاسب امل٪ضطَ ١طًُا ٚيهٔ نإ َسابٝا ٜدخٌ قُٔ زمح ١اهلل ٚعؿٚ،ٙٛيف ٖرا املعٓٚ ٢املٓٗر ٜكٍٛ
ابٔ ت ١ُٝٝيف تؿطرل ٙيٰ ٚ(:١ٜايكسإٓ ٜدٍ عًٖ ٢را بكٛي٘ طؾَُٳٔٵ دٳا٤ٳٙٴ ٳَ ٵٛعٹعََ ْ١ٹٔٵ زٳبِّ٘ٹ ؾَاْٵٳتٗٳ ٢ؾًََ٘ٴ َٳا ضٳًَـٳصٖرا عاّ يف نٌ
َٔ داَٛ ٙ٤عع َٔ ١زب٘ ؾكد دعٌ اهلل ي٘ َا ضًـ ٜٚدٍ عً ٢إٔ ذيو ثابت يف سل املطًِ َا بعد ٖراطٜٳاأَټٜٗٳا ايٖرٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا
اتٻكُٛا ايًٖ٘ٳ ٳٚذٳزٴٚا َٳا بٳ ٹكٞٳ َٹٔٳ ايسِّبٳاصؾأَسِٖ بذلى َا بكٚ ٞمل ٜأَسِٖ بسٳدِّ َا قبك ٙٛؾدٍ عً ٢أْ٘ هلِ َع قٛي٘ طؾًََ٘ٴ َٳا ضٳًَـٳ
ٚٳأَ ٵَسٴٙٴ إٔيَ ٢ايًٖ٘ٹص ٚاهلل ٜكبٌ ايتٛب ١عٔ عباد.)2()ٙ
ٚبٓا ٤عًْ:٘ٝك ٍٛإٔ ايتش ٍٛاْتٗاٚ ٤تٛقـ عٔ ايتعاَ٬ت ايسب َٔ ١ٜٛقبٌ املؿازف ايتكًٝدٚ ١ٜايسدٛع إىل َباد٤ٟ
ٚأضظ ايػسٜع ١اٱضَٚ ١َٝ٬بدأ سؿغ املاٍ ٚتطبٝل املكاؾد ايػسعَٚ ١ٝساَٗٝا.
 -4قاعد( :٠اؿاد ١تٓصٍ َٓصي ١ايكسٚز ٠عاَ ١ناْت أ ٚخاؾ: )3()١
قبٌ إٔ ْبني َعٓ ٢ايكاعد٫ ٠بد َٔ إٔ ْٛقض َساد اؿادٖٓ ١ا،ؾكد نإ يًعًُا ٤يف َعٓ ٢اؿاد ١أقٛاٍ ٚآزا ٤عد٠
ٚيهٔ َتكازب ١املعٓٚ ٢املساد ؾُٔ ٖر ٙا٭قٛاٍ:
 ق ٍٛايػاطيب يف َعٓ ٢اؿاد:١بأْٗا َؿتكس إيٗٝا َٔ سٝح ايتٛضعٚ ١زؾع ايكٝل امل٪د ٟيف ايػايب إىل اؿسز ٚاملػك١()4

اي٬سك ١بؿٛت املطًٛب،ؾإذا مل تساع دخٌ عً ٢املهًؿني -عً ٢اؾًُ -١اؿسز ٚاملػك.١
-

ٚعٓد ايبٛزْ ٖٞ:ٛبًٛؽ اٱْطإ سداّ ي ٛمل جيد َا ٜأنً٘ مل ًٜٗو غرلأْ٘ ٜه ٕٛيف دٗد َٚػك،١ؾٗرا ٜ٫بٝض اؿساّ،
ٚيهٓ٘ ٜطٛؽ اـسٚز عً ٢بعض ايكٛاعد ايعاَٜٚ ١بٝض ايؿطس يف ايؿ.ّٛ

-

()5

ٚعٓد ايصس ٖٞ:ًٞٝاؿاي ١اييت تطتدع ٞتٝطرلاّ أ ٚتطٗ ّ٬ٝ٭دٌ اؿؿ ٍٛعً ٢املكؿٛد،ؾٗ ٞد ٕٚايكسٚزٚ ، ٠إٕ
()6

اؿهِ ايجابت ٭دًٗا َطتُس.

_____________________________________________________________________________________________

-1ابٔ ت،١ُٝٝأمحد بٔ عبد اؿً:ِٝتؿطرلآٜات أغهًت عً ٢نجرل َٔ ايعًُا٤ستٜٛ٫ ٢دد يف طا٥ؿ َٔ ١نتب ايتؿطرل ؾٗٝا ايك ٍٛايؿٛاب بٌ
ٜٛ٫دد ؾٗٝا إَ ٫اٖ ٛخطأ،ت:عبدايعصٜصبٔ قُد اـًٝؿَ،١هتب١ايسغد-ايسٜاض،ط598/2: ّ1996/1
-2ابٔ ت،١ُٝٝتؿطرل آٜات أغهًت عً ٢نجرل َٔ ايعًُا،٤املؿدز ايطابل.586/2:

-3اؾٜٛين،عبداملًو بٔ عبداهلل:غٝاخ ا٭َِ يف ايتٝاخ ايعًِ،ت:عبدايعع ِٝايدٜبَ،هتب ١إَاّ اؿسَني،طٖ1401/2ـٚ،479- 478:ابٔ

ل ،ِٝش ٜٔايعابد ٜٔبٔ إبساٖ ِٝاؿٓ ؿ،ٞا٭غباٚ ٙايٓعا٥سعًَ ٢رٖب أب ٞسٓٝؿ ١ايٓعُإ،خسز أسادٜج٘:شنسٜا عُرلات ،دازايهتب ايعًُ-١ٝبرلٚت
،طٚ ،78: ّ1999/1ايطٛٝط،ٞد ٍ٬ايد ٜٔعبدايسمحٔ:ا٭غباٚ ٙايٓعا٥س ،داز ايهتب ايعًُ -١ٝبرلٚت ،طٚ، 88:ّ1990/1املاد)32( ٠يف فً١

ا٭سهاّ ايعدي ،١ٝؾَٓ ١ه َٔ ١ْٛعد ٠عًُاٚ ٤ؾكٗا ٤يف اـ٬ؾ ١ايعجُاْ،١ٝت:لٝب ٖٛاٜٚينْٛ،ز قُد،نازخاْ٘ ػازتٹ نتب،آزاّ باؽ-نساتػٞ

.19:

-4ايػاطبـ،ٞإبساٖ ِٝبٔ َٛض:٢املٛاؾكات يف أؾ ٍٛايؿك٘،ت:أبٛعبٝدَ ٠ػٗٛزبٔ سطٔ،دازابٔ عؿإ،ط21/2:ّ1997/1
-5ايبٛزْ،ٛقُد ؾدق ٞبٔ أمحد،ايٛدٝص يف إٜكاح قٛاعد ايؿك٘ ايهً٪َ،١ٝضط ١ايسضاي-١برلٚت،ط.242: ّ 1996/4

 -6ايصس، ًٞٝقُد َؿطؿ:٢ايكٛاعد ايؿكٗٚ ١ٝتطبٝكاتٗا يف املراٖب ا٭زبع،١دازايؿهس-دَػل،ط.288/1:ّ2006/1
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ٖر ٙاملعاْٚ ٞغرلٖا مما ق ٌٝيف بٝإ املساد َٔ اؿاد ١نًٗا دي ٌٝعً ٢ايتٝطرل ٚايتدؿٝـ ْٚؿ ٞاؿسز ٚايكٝل عً٢
ايعباد ٚ٭ٕ ٖرا َٔ ممٝصات ايتػسٜع اٱضٚ،َٞ٬إٕ اهلل ٜ٫هًـ اٱْطإ مبا ٜ٫طٝل بٌ بايعهظ َٔ ذيو ٜهًؿِٗ مبا ٜطٝكٕٛ
ٚيف سدٚد طاقتِٗ اْ٫طاْٜٝٚ ١ٝطسهلِ طسم ايتعاٌَ ٚضبٌ ايعٝؼ ٚاؿٝاٜ٫ٚ ،٠سٜد ضبشاْ٘ بأسهاَ٘ ٚأٚاَس ٙايتكٝٝل
ٚايتػدٜد ٚايتعٓت ٖٚرا يطـ ٚزمح ١بايعبادٜ،ك ٍٛايػاطبـ ٞيف ٖر ٙاملطأيْ-١ؿ ٞاؿسز ٚايكٝل ٚاؿاد(-١إٕ ا٭دي ١عً٢
زؾع اؿسز يف ٖر ٙا٭َ ١بًػت َبًؼ ايكطع;نكٛي٘ تعاىل طَٚادعٌ عًٝهِ يف ايد َٔ ٜٔسسزص ضٛز٠اؿرٚ،78:ضا٥سَا ٜدٍ
عًٖ ٢را املعٓ ;٢نكٛي٘ :طٜسٜد اهلل بهِ ايٝطس ٜ٫ٚسٜد بهِ ايعطسص ايبكس185:٠طٜسٜداهلل إٔ خيؿـ عٓهِ ٚخًل اٱْطإ
قعٝؿاص ايٓطا،28:٤طَا نإ عً ٢ايٓبـ َٔ ٞسسز ؾُٝا ؾسض اهلل ي٘صا٭سصاب،38:طٜٚكع عِٓٗ إؾسِٖ ٚا٭غ ٍ٬اييت
()1

ناْت عًِٗٝص ا٭عسافٚ، 157:قد زلٖ ٞرا ايد"ٜٔاؿٓٝؿ ١ٝايطُش "١ملا ؾ َٔ ٘ٝايتطٗٚ ٌٝايتٝطرل).

يرا ْس ٣إٔ ٖر ٙايكاعد َٔ ٠ايكٛاعد املتعًك ١ببعض ايسخـ ايػسعٚ ١ٝاييت َٓشٗا اهلل يعباد ٙزمح ١بِٗ ٚتٝطرلا
٫ستٝاداتِٗ ٚغ ِْٗٚ٪ايدٚ ١ٜٝٓايدْ ١ٜٛٝيف ايعبادات ٚاملعاَ٬ت ٚايعكٛد ٚغرل ذيو.
املعٓ ٢ا٫مجاي ٞيًكاعد: ٠
ٜكؿد باؿاد ١ايعاَ(-١إٔ ٜه ٕٛا٫ستٝاز غاَ ٬ؾُٝع ايٓاع)ٚ-اـاؾ(-١إٔ ٜه ٕٛا٫ستٝاز غرل غاٌَ بٌ ٜتعًل
مبذُٛع ١أ ٚطا٥ؿ ١نأٌٖ بًد أ ٚسسؾ ١أ ٚؾٓعٖٓ)2(-)١ا َا نإ د ٕٚايكسٚز ٠إ ٫أْٗا تٓصٍ َٓصي ١ايكسٚز ٠ؾتعط ٢سهُٗا
َٔ سٝح إباس ١احملعٛز تٝطرلا عً ٢ايعباد يف غ ٕٚ٪د ٚ ِٜٗٓدْٝاِٖ َٚعادِٖ َ ٚعاغِٗ ٚ٭دٌ اؿؿ ٍٛعً ٢املكؿٛد،
ٖٚر ٙاؿاد ١تطتدع ٞتٝطرلا ٚتٛضعاّ ٚتطٗٚ ّ٬ٝعدّ قبطٗا  ٚاعتبازٖا ٚزعاٜتٗا ػعٌ سٝاَٚ ٠عٝػ ١اْ٫طإ عطرلٚ ٠قٝك١
َٚػك،١ؾإذا ؼككت اؿادٚ ١أؾبشت ٚاقعًَُٛٚ ١ض٪َ ٚ ١ثس ٠عً ٢اؿٝاٚ ٠ايٛاقع املعٝػ ٞيْ٬طإ ٚمل ميهٔ ؼكٝل املكاؾد
ايػسع ١ٝإ ٫بٗا،ؾؿٖ ٞر ٙاؿاي ١تأخر َٓصي ١ايكسٚز ٠يف إباس ١احملعٛز ٚدٛاش تسى ايٛادبٖ َٔٚ،ر ٙاؾٗٚ ١املٓعٛز-أ ٟيف
ايتأثرلعً ٢تػٝرل اؿهِ-تتؿل َع ايكسٚز ٠يف إباس ١احملعٛز ٚدٛاش تسى ايٛادب(ٜٚ،)3ك ٍٛايصزقا(:إٔ ايتطٗ٬ٝت ايتػسٜع١ٝ
_____________________________________________________________________________________________

-1ايػاطبـ،ٞاملؿدز ايطابل.521-520/1:
ٜٓ-2عس:ايصزقاَ،ؿطؿ: ٢املدخٌ ايؿكٗ ٞايعاّ،دازايكًِ  -دَػل،ط.1005/2:ّ1998/1

 ايكسٚز:٠هلرا املؿطًض تعسٜؿات عدٜدٚ ٠يهٔ َتكازب ١املعَٓٗٓ ٢ا ٖٞ:اؿاي ١املًذ ١٦إىل َا ٫بدٻ َٓ٘ٚ،ايكسٚز ٠أغدټ دزدات اؿاد١

يٲْطإٜٚ،ذلتب عً ٢عؿٝاْٗا خطس،ندػ ١ٝاهل٬ى دٛعاّ ٚ،اٱنسا ٙاملًذٚ ،٧احملتاز إذا مل ٜؿٌ إىل سادت٘ ًٜٗ ٫وٜ ٫ٚ،ؿكد عكٛاّ َٔ
أعكاٚ،٘٥يهٓ٘ ٜه ٕٛبطبب ؾكدٖا يف دٗد َٚػك ١غدٜد .٠ايصس:ًٞٝاملؿدز ايطابل .288/1:

أ ٖٞ ٚبًٛؽ اْ٫طإ سدا ي ٛمل جيد َا حيتاد٘ َٔ طعاّ أ ٚغساب أ ٚيباع أَ ٚطهٔ أ ٚدٚاًٖ -٤و أ ٚقازبٖٚ .ر ٙاملستب ١تبٝض نجرلا َٔ

احملسَات .ايبٛزْ،ٛقُد ؾدقَٛ:ٞضٛع ١ايكٛاعد ايؿكٗ٪َ،١ٝضط ١ايسضاي-١برلٚت ،ط.68/3:ّ2003/1

 ٖٞٚبًٛؽ اٱْطإ سداّ إذا مل ٜتٓا ٍٚاملُٓٛع عٓ٘ ًٖو أ ٚقازب ٫ٚميهٔ ا٫ضتػٓا ٤عٓٗاٖٚ،را ٜبٝض تٓا ٍٚاؿساّ .ايبٛزْ:ٛاملؿدز ايطابل

.242:

ٜٓ-3عس:غبرل،قُد عجُإ:ايكٛاعد ايهًٚ ١ٝايكٛابط ايؿكٗ ١ٝيف ايػسٜع١اٱض،١َٝ٬دازايٓؿا٥ظ-ا٭زدٕ،ط ٚ ،216: ّ2007/2غشات،١
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ا٫ضتجٓا٫ ١ٝ٥تكتؿسعً ٢سا٫ت ايكسٚزات املًذ،١٦بٌ سادات اؾُاع ١مما د ٕٚايكسٚز ٠تٛدب ايتطٗ٬ٝت ا٫ضتجٓا١ٝ٥
أٜكا،نُا ٜتكض َٔ ايتؿازٜع ايتاي ٚ)١ٝذنس ايصزقا بعض ا٫ضتجٓا٤ات يف عكد ايبٝع ٚاملعاَ٬ت املايَٗٓ ١ٝا :ايطًِ ٚبٝع ايجُاز
قبٌ ايبدْ ٚ ٚص ٍٚاؿُاّ ،ؾكاٍ(ؾذلخٝـ ايػسٜع ١يف ايطًَِ،ع أْ٘ بٝع املعد ّٚايرَٓ ٟع٘ ايٓـ ايعاّ،إمنا ْٖ ٛعس ؿاد١
نجرلَٔ ايٓاع إىل بٝع َٓتٛداتِٗ ٚاضت٬ف أمثاْٗا قبٌ إْتادٗا ي٬ضتعاْ ١عً ٢اٱْتازٚ،يرا اغذلط ؾ ٘ٝتعذ ٌٝايجُٔ)ٚيف َٛقع
آخس ٜكٚ(ٍٛدٛشٚا بٝع ايٛؾا ٤اضتجٓا َٔ ٤ايكٛاعد يًشاد ١أٜكا)(.)1
ْٚس ٣إٔ َطأي -١ساد ١ايٓاع-أؾٌ يف تػسٜع ا٭سهاّ ٖٚرا ٜتؿل َع َا دا ٤يف َٚػصَ ٚ ٣كاؾد ايػسٜع١
اٱضٜٚ ١َٝ٬ك ٍٛايطسخط ٞيف املبطٛط(:ساد ١ايٓاع أؾٌ يف غسع ايعكٛد ؾٝػسع عًٚ ٢د٘ تستؿع ب٘ اؿادٜٚ ١هَٛ ٕٛاؾكا
٭ؾ ٍٛايػسع)(.)2
ٚبٓا ٤عًَ ٢اضبلْ :كٖٓ ٍٛا تطتدع ٞاؿاد-١ساد ١ايٓاع-إىل ؼ ٌٜٛاملؿازف ايتكًٝد ١ٜإىل املؿازف اٱض١َٝ٬
ٚذيو ـسٚز ايٓاع َٔ املأشم ٚا٭ شَ ١املايٚ ١ٝايػسعٚ ١ٝاٱداز ١ٜاييت ٚقع ؾٗٝا ايٓاع َٗٓٚا نٝؿ ١ٝايتعاٌَ  ٚإْػا ٤ايعكٛد َع
ايبٓٛى ايتكًٝد َٔ ١ٜدٗ َٔٚ ١دٗ ١أخس ٣ايتػٝرليف ايتعاَ٬ت ٚايٓػاطات  ٚاملعاَ٬ت املؿسؾ َٔ ١ٝساي ١ايتشس ِٜإىل ايسدٛع
إىل اؿَٛٚ ٍ٬اؾك ١ايٓؿٛف َٚكاؾد ايػسٜع ١اٱض.١َٝ٬
َطتٓد ايكاعد: ٠
ا٭دي ١ايٓعسٚ ١ٜايػٛاٖد ايعًُٚ ١ٝايتطبٝك ١ٝعًٖ ٢ر ٙايكاعد ٠نجرل،٠ضٛا ٤ناْت َٔ ايهتاب أ ٚايطٓ ١أٚغرلُٖا َٔ
ٖر ٙا٭دي:١
ٖٓ-1اى أدي ١نجرل ٠يف ايهتاب تتشدخ عٔ إٔ َاؼدث٘ اؿاد َٔ ١غدٚ ٠سسز ٚعطس ٚقٝل خ٬ف ملكاؾد
ايتػسٜع َٚػصاٖاٚ،يريو جيب دؾع َانإ نريو عٓد اؿاد ١املاضٖ َٔٚ،١ر ٙا٭دي:١
 قٛي٘ تعاىلطَٳا ٴٜسٜٔدٴ ايًٖ٘ٴ يٹٝٳذٵعٳٌٳ عٳًَٝٵهُِٵ َٹٔٵ ٳسسٳزٕ ٚٳَيهٹٔٵ ٜٴسٜٔدٴ يٹٝٴطَِّٗسٳنُِٵ ٚٳيٹٝٴتٹِٻ ْٹ ٵعُٳتٳ٘ٴ عٳًَ ٵٝهُِٵ يَعٳًٖهُِٵػ ُهسٴٕٚٳصضٛز٠املا٥دَٗٓٚ،6:٠ا قٛي٘ تعاىل:ط ٚٳَٳا دٳعٳٌٳ عٳًَ ٵٝهُِٵ ؾٹ ٞايدَِّ ٜٔٔٹٔٵ ٳسسٳزٕص ضٛز٠اؿر َٗٓٚ،78ا قٛي٘ تعاىل:ط ٴٜسٜٔدٴ ايًٖ٘ٴ
ٳت ٵ
طسٳص ضٛز ٠ايبكس.185:٠
طسٳ ٚٳيَا ٴٜسٜٔدٴ ٹبهُِٴ ايِ ٴع ٵ
ٹبهُِٴ ايِٴ ٝٵ

يف ٖر ٙايٓؿٛف ٚغرلٖا إزغاد ٚسح عًَ ٢ساعا ٠أسٛاٍ أؾشاب ا٭عراز ٚاملػكٚ ١اؿسز ٚعدّ تٓؿٝر ا٭ؾٌ ايعاّ
عً ِٗٝبايٛدٛب أ ٚايتشسٚ ِٜايعد ٍٚعٓٗا ٚتٓؿٝر ا٫ضتجٓا٤ات ايػسعٖٚ ١ٝر ٖٞ ٙؼكٝل املكاؾد ايػسع َٔ ١ٝايٝطس

سطني:ايكٛاعد ايؿكٗٚ ١ٝايكٛابط ايػسع ١ٝيًُعاَ٬ت املاي ١ٝاملعاؾس،٠عح َٓػٛزيف َٛقع دازاملػٛز، www.darelmashora.com ، ٠

،تأزٜذ ايصٜاز.19:ّ2016/9/18 ٠

 -1ايصزقا :املؿدزايطابل.1006-1005/2:

 -2ايطسخط ،ٞقُد بٔ أمحد:املبطٛط ،داز املعسؾ -١برلٚت.75 /15:ّ1993،
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ٚايتطٗٚ ٌٝدؾع ايعطس ٚايكٝل ٚاملػك،١يرا ميهٔ ايك ٍٛبإٔ َععِ ايٓؿٛف تؿًض إٔ ته ٕٛدي ٬ٝعً ٢سذ ١ٝاؿاد١
َٚطتٓدا يًكاعد.٠
 -2ا٭دي َٔ ١ايطَٓٗٓ:١ا -:
أَ -ا زٚا ٙقتاد ٠إٔ أْطا  سدثِٗ  { :إٔ ايٓبـ  ٞزخـ يعبد ايسمحٔ بٔ عٛفٚ،ايصبرل يف قُٝـ َٔ
()1

سسٜس َٔ ،سه ١ناْت بُٗا}.

اؿدٜح دي ٌٝعً ٢إٔ يبظ اؿسٜس َع أْ٘ سساّ بايٓـ يًسداٍ ٚيهٔ ايٓبـٞأباس٘ ٚزخـ بًبط٘ يًسداٍ ٚ ،ضٓد
ٖر ٙاٱباس ٖٞ ١يًشادٚ ١يًهٌْٚ،س ٣إٔ عص بٔ عبدايطٜ ّ٬ك ٍٛيف ضٝام ن َ٘٬عٔ(قاعد َٔ ٠املطتجٓٝات َٔ ايكٛاعد
ايػسع )١ٝإٔ(يبظ ايرٖب ٚايتشً ٞب٘ قسّ عً ٢ايسداٍ إ ٫يكسٚزٚ ٠سادَ ١اضٚ ،١نريو ايؿك ١إ ٫اـامت ٚآ٫ت
()2

اؿسبٚ،نريو اؿسٜس  ٫جيٛش يًسداٍ إ ٫يكسٚز ٠أ ٚسادَ ١اض.)١

بَ-ازٚا ٙابٔ عباععٔ ايٓبـٞأْ٘ قاٍ{:إٕ اهلل سسٻّ َه،١ؾًِ ؼٌ ٭سد قبً٫ٚ،ٞؼٌ ٭سد بعدٚ ،ٟإمنا أسًت
ي ٞضاعْٗ َٔ ١ازٜ ٫،ٴدتً ٢خٳٖ٬اٜ ٫ٚ،عكد غذسٖآٜ ٫ٚ،ؿسؾٝدٖا ٫ٚ،تًتكط يكطتٗا،إ ٫ملعسف»ٚ،قاٍ ايعباعٜ:ا زضٍٛ
()3

اهلل،إ ٫اٱذخس ،يؿاغتٓا ٚقبٛزْا؟ ؾكاٍ « :إ ٫اٱذخس»}.

ٚد٘ ا٫ضتد َٔ ٍ٫اؿدٜح:ؼسَ ِٜهٚ ١ذيو يٓٗ ٞايٓبـ ٞعٔ أغٝا٫ ٤ػٛش ؾعًٗا يف َهْٝٗ ١ا عاَا ،٭ْٗا َٔ
احملعٛزات ايػسعٚ،١ٝيهٔ ايٓبـ ٞأباح هلِ اٱذخس بعد إٔ غه ٢ايعباع يف سادتِٗ إيٚ،٘ٝيف ذيو ٜك ٍٛد.قُد
ايؿسؾٛز(:يف ٖرا اؿدٜح  ٢ٜٗٓزض ٍٛاهلل ْٗٝاّ عاَاّ عٔ أخر غ ٤ٞمما ٜٓبت يف اؿسّ ،ثِ ٜطتجٓ ٢اٱذخس ؿاد ١ايٓاع إي٘ٝ
ٚعدّ اضتػٓا ِٗ٥عٓ٘)(ٖ َٔٚ،)4را ٜتبني إٔ ٖٓاط اضتجٓا٤ات َٔ ايكاعد ٠ايعاَ ١احملعٛزٚ ٠ذيو ؿاد ١ايعاَٜٚ ١كٍٛ
ايدنتٛزعبدا٫ي٘ ايعسؾر(:إٔ احملعٛزات  ٫ػٛش إ ٫يف ايكسٚزاتٚ،اضتدداّ اٱذخس يٝظ َٔ ايكسٚزاتٚ ،يهٓ٘ َٔ
اؿادٝاتَٚ ،ع ذيو أباس٘ ايٓبـ ٞهلِ)(.)5
ز-عٔ أب ٞضعٝد اـدز ٟعٔ ايٓبـ ٞقٛي٘{:إٜانِ ٚاؾًٛع عً ٢ايطسقات،ؾكايٛاَ:ايٓا بد،إمنا ٖ ٞفايطٓا ْتشدخ
ؾٗٝا ،قاٍ «:ؾإذا أبٝتِ إ ٫اجملايظ،ؾأعطٛا ايطسٜل سكٗا»،قايٛاَٚ:اسل ايطسٜل؟قاٍ«:غض ايبؿسٚ،نـ ا٭ذٚ،٣زد
_____________________________________________________________________________________________

-1زٚا ٙايبداز ٟيف ؾشٝش٘ نتاب اؾٗاد ٚايطرل،باب اؿسٜس يف اؿسب،ز(.42/4:)2919
 -2عصايد ٜٔبٔ عبدايط:ّ٬قٛاعد ا٭سهاّ يف َؿاحل ا٭ْاّ،ت :ط٘ عبدايسٚ٩ف ضعدَ،هتب ١ايهًٝات ا٭شٖس-١ٜايكاٖسّ 1991،٠

.167/2:

 -3زٚا ٙايبداز ٟيف ؾشٝش٘،نتاب دصا ٤ايؿٝد،باب ٜٓ ٫ؿس ؾٝد اؿسّ ،ز(.14/3:)1833

 -4ايؿسؾٛز،قُد عبدايًطٝـ ؾاحلْ:عس ١ٜا٫ضتشطإ يف ايتػسٜع اٱضٚ َٞ٬ؾًتٗا باملؿًش ١املسضً،١دازدَػل ،ط.43:ّ1987/1
 -5عبدا٫ي٘ ايعسؾر َ:كاي ١بعٓٛإ اؿاد ١تٴٳٓصٻٍ َٓصي ١ايكسٚز ،٠عاَ ّ١ناْت أ ٚخاؾَٛ ١دٛد ٠يف ؾشٝؿ ١ايسضاي ١املًشل ا٭ضبٛع ٞيؿشٝؿ١

املد،١ٜٓيف  ،http://www.al-madina.com/node/ risala،2013/3/29تأزٜذ ايصٜاز.2016/9/15 ٠
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ايطٚ،ّ٬أَس باملعسٚف  ْٞٗٚ ،عٔ املٓهس»}(،)1يف ايبدا ٢ْٗ ١ٜايٓبـٞعٔ اؾًٛع يف ايطسقات  ٚيهٔ عٓدَا دعت ساد١
ايٓاع إىل اؾًٛع ؾٗٝا أباح هلِ ايٓبـٚ ٞأزغدِٖ إىل نٝؿ ١ٝاؾًٛع يف ايطسقات  ٚإعطا ٤سكٗاٜ ٚ ،ك ٍٛايػسب(:ٞؾكد ْٗ٢
عً ٘ٝايؿٸٚ ٠٬ايطٸ ّ٬ايٓٸاع إٔ جيًطٛا يف ايطٓسقات ،غرل أْٸ٘ ملآ أظٗسٚا ي٘ سادتِٗ إيٗٝا ،ملكاؾد ؾشٝشٜ ١ذلدٸْٗٛا ،أباح هلِ
َا استادٛا إيَٗٓ ٘ٝا ٚأزغدِٖ إىل ػٓٸب َؿاضدٖا)(.)2
ٖر ٙايُٓاذز ايػت َٔ ٢ا٭دي ١ايعًُ ١ٝايتطبٝكٚ ١ٝغرلٖا نجرل ٠ؾٗٝا د٫يٚ ١اقش ١عً ٢ق ٠ٛأثس اؿاد ١يف تػٝرل ا٭سهاّ
َٔ املُٓٛع إىل اؾٛاشٚ،ؾٗٝا بٝإ َٔ إٔ ضبشاْ٘ زاع ٢ساد ١ايعباد ٚتعاٌَ َعٗا نتعاًَ٘ َع ايكسٚزٖٚ ،٠را املطًو  -ايٓعس
إىل َؿاحل ايعباد-ؾ ٘ٝإغاز ٠إىل إٔ ٖر ٙا٫ضتجٓا٤ات ٚزعا ١ٜايػسٜع ١هلا َؿتٛح ٚأْ٘ بام َا بك ٞتطبٝل آ٭سهاّ ايػسعٚ ١ٝأْ٘
ٜتذدد بتذدد ساد ١ايٓاعٖٚ ،ر ٙاؿاد ١ايػسع ١ٝدعت  ٚدعًت َٔ د ٌٝايؿشاب ١تٓصًٜٗا ٚزعاٜتٗا ؾُج:٬اٱَاّ عُس قاّ
بٛقع اـساز ٚتد ٜٔٚايدٚاٚ ٜٔٚاؽاذ ايطذٚ ٕٛغرلذيوٚ،إىل عؿسْا ٖرا تطبل ٚتعٌُ بٗا ٖٚرا َٔ زلاس ١ايػسٜع١
اٱض.١َٝ٬
ٚعًٖ ٢را ؾإْ٘ ميهٔ ايك َٔ-:ٍٛايٓعس ٠ا٭ٚىل-إٔ َػسٚع ١ٝا٭سهاّ املاي ١ٝايتطبٝكٚ ١ٝخاؾ ١املعاؾسَٓ ٠بجكَٔ ١
ساد ١ايٓاع إيٗٝا يف ايتعاٌَٚ،يف ٖرا ٜك ٍٛابٔ تٚ(:١ُٝٝا٭ؾٌ...أْ٘ ٫حيسّ عً ٢ايٓاع َٔ املعاَ٬ت اييت حيتاد ٕٛإيٗٝا إ٫
َادٍ ايهتاب ٚايطٓ ١عً ٢ؼسمي٘)(ٖٚ،)3ر ٙاملػسٚع ١ٝاضتجٓا َٔ ٤ايكٛاعد ايعاَٚ ١كايؿ ١يًكٝاع إ ٫أْ٘ َٛاؾل ملا دا٤يف َكاؾد
ايػسٜع َٔ ١سؿغ املاٍ ٚتداٚي٘ ٚتسٚجي٘ٚ،يف َٛقع آخس ٜك ٍٛابٔ تٚ(:١ُٝٝجيٛش يًشادَ ١ا  ٫جيٛش بدْٗٚا نُا داش بٝع
ايعساٜا بايتُس...نإ ايٓبـ ٞقد أزخـ يف ايعساٜا اضتجٓا َٔ ٤املصابٓ ١يًشادٚ،)4()....١نريو دا ٤يف املٛضٛع ١ايؿكٗ١ٝ
ايهٜٛتٚ(:١ٝبٝع اؾصاف اضتجين َٔ ا٭ؾٌ ؿاد ١ايٓاع ٚاقطسازِٖ إي،٘ٝمبا ٜكتك ٞايتطٗ ٌٝيف ايتعاٌَ)(ٚ)5قاٍ
ايدضٛق(:ٞا٭ؾٌ -يف بٝع اؾصافَٓ -ع٘ٚ ،يهٓ٘ خؿـ ؾُٝا غل عًُ٘ َٔ املعدٚد ،أ ٚقٌ دًٗ٘ يف املهٚ ٌٝاملٛش.)6()ٕٚ
ٚيف َٛقع آخس ٜك ٍٛابٔ تٚ(:١ُٝٝيٝظ يف أؾ ٍٛايػسع َا  ٢ٜٗٓعٔ بٝع نٌ َعد;ّٚبٌ املعد ّٚاير ٟحيتاز إىل بٝع٘
َ ٖٛٚعسٚف يف ايعاد : ٠جيٛش بٝع٘ نُا جيٛش بٝع ايجُس ٠بعد بد ٚؾ٬سٗا ; ؾإٕ ذيو ٜؿض عٓد مجٗٛز ايعًُا . ٤نُا ديت
()7

عً ٘ٝايطَٓ ١ع إٔ ا٭دصا ٤اييت ؽًل بعد َعدٚ ١َٚقد دخًت يف ايعكدٚ .نريو جيٛش بٝع املكاثٚ ٞغرلٖا عًٖ ٢را ايك.)ٍٛ

_____________________________________________________________________________________________

 -1زٚا ٙايبداز ٟيف ؾشٝش٘:نتاب املعامل ٚايػؿب،باب أؾٓ ١ٝايدٚز ٚاؾًٛع ؾٗٝا ٚاؾًٛع عً ٢ايؿعدات ز(.132/3:)2465

 -2ايػسب،ٞؾدلَ:ٟكاي ١بعٓٛإ اؿاد ١تٓصٸٍ َٓصي ١ايكٸسٚز ،٠يف َٛقع http://atscmsaken.forumactif.com
اؾُع ١ٝايتْٛط ١ٝيًعً ّٛايػسع ١ٝتأزٜذ ايصٜاز.ّ2016/9/20 :٠

-3ابٔ ت:١ُٝٝفُٛع ايؿتا.386/28:٣ٚ

-4ابٔ ت:ُ٘ٝٝفُٛع ايؿتا.480،483/29:٣ٚ

-5املٛضٛع ١ايؿكٗ ١ٝايهٜٛتٚ:١ٝشاز ٠ا٭ٚقاف ٚايػ ٕٚ٪اٱض-١َٝ٬ايهٜٛت،دازايط٬ضٌ-ايهٜٛت ،طٖ1427/2ـ73/9:
-6ايدضٛق،ٞقُدبٔ أمحد بٔ عسؾ:١ساغ ١ٝايدضٛق ٞعً ٢ايػسح ايهبرل،ت:قُدعًٝؼ،دازايؿهس -برلٚت.20/3:

-7ابٔ ت:ُ٘ٝٝفُٛع ايؿتا.200/30:٣ٚ
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ٚيف قَ ٤ٛا ضبل ْك ٍٛإٔ ايٓاع يف عؿسْا عاد– ١إٕ مل ٜهٔ بأَظ اؿاد-١إىل ايتعاٌَ َع ايبٓٛى يف ْػاطاتِٗ
َٚعاَ٬تِٗ ٚعكٛدِٖٚٚ،دٛد ايبٓٛى ٚايتعاٌَ َعٗا ساد ١تٓصٍ َٓصي ١ايكسٚزٚ،٠يهٓ٘ ٫جيٛش ايتعاٌَ َع ايبٓٛى ايتكًٝد ١ٜملا
ؾٗٝا َٔ املعاَ٬ت  ٚايٓػاطات احملسَٖٚ، ١را َا أٚقع ايٓاع يف أشَٚ ١سادَٚ ١ػك ١ست ٢يف إٜداع أَٛاهلِ ٭ٕ ايبٓٛى
ايتكًٝد ١ٜتأخر ايؿٛا٥د ٚتعطٗٝا ٭ؾشاب ايٛدا٥ع،يرا ٫بد َٔ ايتػٝرل ٚايتبدٚ ٌٜايتش ٍٛيف أضاضٝات َ ٚبادٖ ٤٣ر ٙايبٓٛى
ٚؼًٜٗٛا إىل بٓٛى إضٚ،١َٝ٬نريو ٫بد هلرا املؿسف بعد ايتش ٍٛاٱق٬ع ٚايتٛقـ عٔ ايٓػاطات  ٚايعًُٝات احملسَٖٚ ،١را
َاتكت ك ٘ٝساد ١ايٓاع ،٭ٕ ايٓاع عاد ١إىل بٓٛى إض ١َٝ٬مبؿاٖٚ ِٝأضظ غسعٚ ١ٝبتطبٝكات َكاؾد ١ٜتًيب سادات ايٓاع يف
ايطٛم ستٜ٫ ٢كعٛا يف اؿساّ عٓد َعاَ٬تِٗ َع ٖر ٙايبٓٛى.

اـامتٚ ١ايٓتا٥ر:
تٓاٖ ٍٚرا ايبشح َطاٚ ٌ٥قاٚز كتًؿٚ،١يكد خًـ إىل مجًَ ١تٛاقع َٔ ١ايٓتا٥ر،ميهٔ تًدٝؿٗا يف ايٓكاط اٯت:١ٝ
-1إٕ ايتش َٔ ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف اٱض:ٖٛ َٞ٬اْ٫تكاٍ ٚايتػٝرل َٔ ساي ١املؿسؾ ١ٝايتكًٝد١ٜ
املٛؾٛف يف ايػسع باؿساّ ٚاملبٓ ١ٝعً ٢ايسبا ٚايؿا٥د ٠املؿسؾ ١ٝاحملعٛز ٠غسعاّ إىل املؿسؾ ١ٝاٱض ١َٝ٬املباس ١غسعاّٚ،ذيو
بتطبٝل ٚٚقع ايعكٛد ٚاملعاَ٬ت  ٚا٭ْػط ١املطابك ١يًػسٜعٚ ١أسهاَٗا بد ٫عٔ املعاَ٬ت ٚاـدَات املؿسؾ ١ٝايتكًٝد١ٜ
احملعٛز ،٠عٝح تؿبض مجٝع أْػطَ ٚ ١عاَ٬ت املؿسف  ٚعكٛد ٙؽكع ملبادٚ٤٣قٛابط ايػسٜع ١اٱضٚ ١َٝ٬أسهاَٗا.
ٖٓ-2اى دٗات زٝ٥طٚ ١ٝأضباب ذات ١ٝؾعاي ١تدؾع باملؿازف ايتكًٝد ١ٜإؽاذ ايكساز اؿاضِ بايتش ٍٛم ٛاملؿازف
اٱض ٚ ١َٝ٬ايتدًـ َٔ اـدَات ٚا٭ْػطٚ ١املعاَ٬ت ايسبٖٚ ١ٜٛر ٙايدٚاؾع إَا غسع ١ٝأ ٚاقتؿاد ١ٜأٖٚ،...ٚر ٙاؾٗ ١ايداخً١ٝ
ٜته َٔ ٕٛايداؾع ٚايٛاشع ايدٜين ٚايداؾع ا٫قتؿادٖٛٚ :ٟايطع ٢م ٛتعع ِٝاٱزباح.
ٖٓ -3اى دٗات أخس ٣خازد ١ٝتعد ضببا َٔ أضباب ٚدٚاؾع ايتشٚ ٍٛهلا تأثرل ٚاقض يف اؽاذ ايكساز ايؿا٥ب بايتش ٍٛم ٛاملؿسف
اٱضٜٚ ،َٞ٬تُشٛز ذيو َٔ خ ٍ٬ايػسانَ ١ع أسد املؿازف اٱض ١َٝ٬أٚغسا ٤املؿسف ايتكًٝد َٔ ٟقبٌ دٗ ١خازد ١ٝأ ٚإٔ تدخٌ املؿسف
اٱض َٞ٬يف غسانَ ١ع َؿسف تكًٝد ٟأ ٚقد ته ٕٛإدسا ٤ايتش َٔ ٍٛقبٌ ايطًط ١ايعًٝا( ايدٚيٖٚ:) ١را ته ٕٛبعد قساز ٚمتطو ايدٚي ١بتطبٝل
أسهاّ ايػسٜع ١اٱض.١َٝ٬
 -4إٕ ؼ ٍٛاملؿازف ايتكًٝد ١ٜيًُؿسؾ ١ٝاٱض ١َٝ٬أَس ٚادب غسعا٫ٚ،بد ٭ؾشاب ٖر ٙاملؿازف ايسدٛع إىل اؿل ٚايتٛب١
ٚاٱق٬ع عٔ املعاَ٬ت ٚايٓػاطا ت ٚايعًُٝات احملسَ ١بػت ٢أْٛاعٗا ٚأدٓاضٗاٚ،إٔ ٖرا ايتشٜ ٍٛطاِٖ بػهٌ ؾعاٍ ٚنبرل يف تطٜٛس ؾٝؼ
ٚأضايٝب ايعكٛد ٚاـدَات املؿسؾ ١ٝاٱضٚ ١َٝ٬اضتكطاب ا٭َٛاٍ ٚتػػًٗٝا.
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ٖٓ -5اى أضاضٝات َٚباد ٤٣غسعَ ١ٝأخٛذ َٔ ٠ايٓؿٛف ايهسميٚ ١ايطٓ ١ايٓب ١ٜٛايػسٜؿ ١يبٓا ٤ايتؿهرل ايػسعٞ
ٚايتٓعرلايؿكٗ ٞملطأي ١ايتش َٔ ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف اٱضٚ،َٞ٬يبٓا ٤ؾهسَٚ ٠كؿد ايتش ٍٛعٓد َٔ ي٘ اٱزاد٠
ٚأزاد ايتش ٚ ٍٛاٱق٬ع عٔ ايتعاٌَ باحملسَات.
-6جيٛش بكا ٤زأع املاٍ بعد ايتٛب١يف ا٭َٛاٍ ايسبٚ ١ٜٛايبدأ ٚايتعاٌَ َٔ ددٜد يف املعاَ٬ت املايٚ ١ٝايتش َٔ ٍٛساي١
ناْت قسَ ١إىل اٱباس ١نرا املؿسف ؾإْ٘ جيٛش ي٘ ايتش َٔ ٍٛساي ١ناْت قسَ ١ضابكا إىل اٱباسٚ ١ايبد َٔ ٤ددٜد ٚعً٢
أضاع غسع ٞعٝح تهَ ٕٛعاَ٬ت٘ ٚعًُٝات٘ ْٚػاطات٘ َٛاؾكَ ١ع ايٓؿٛف َٔ ايهتاب ٚايطٓٚ ١نريو َكاؾد ايػسٜع١
اٱض.١َٝ٬
-7إٕ ايٓاع عاد ١إىل ايتعاٌَ َع ايبٓٛىٚ،ايتعاٌَ َعٗا أؾبشت سادَ ١اض ٖٞٚ ١تٓصٍ َٓصي ١ايكسٚزٚ ،٠يهٓ٘ ٫
جيٛش ايتعاٌَ َع ايبٓٛى ايتكًٝد ١ٜملا ؾٗٝا َٔ املعاَ٬ت ٚايٓػاطات احملسَٖٚ، ١را َا أٚقع ايٓاع يف سادَٚ ١ػك ١ست ٢يف
إٜداع أَٛاهلِ ٭ٕ ايبٓٛى ايتكًٝد ١ٜتأخر ايؿٛا٥د ٚتعطٗٝا ٭ؾشاب ايٛدا٥ع ،يرا ٫بد َٔ ايتػٝرل ٚايتبدٚ ٌٜايتش ٍٛيف
أضاضٝات َٚبادٖ ٤٣ر ٙايبٓٛى ٚؼًٜٗٛا إىل بٓٛى إضٖٚ،١َٝ٬را َاتكتك ٘ٝساد ١ايٓاع ،٭ٕ ايٓاع عاد ١إىل بٓٛى إض١َٝ٬
مبؿاٖٚ ِٝأضظ غسع ٚ ١ٝبتطبٝكات َكاؾد ١ٜتًيب سادات ايٓاع يف ايطٛم ستٜ٫ ٢كعٛا يف اؿساّ عٓد َعاَ٬تِٗ َع ٖرٙ
ايبٓٛى.
-9ؼدٜدايٛؾـ ايػسع ٞملطأي ١ايتش ٍٛاملؿسيف َٔ ايتكًٝد ٟإىل اٱض٫ٚ،َٞ٬بد َٔ تهٝٝؿٗا تهٝٝؿا غسعٝا ٚاقعٝا
َكاؾدٜا ستٜ ٢تُهٔ َٔ إجياد سهِ غسع ٞهلاٜ ٚ،تُهٔ ايعُ ٌٝايتعاٌَ َع املؿسف بعد ايتش ٍٛبؿٛز ٠ؾشٝشٚ ١غسع.١ٝ
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املؿادز ٚاملسادع:
 بعد ايكسإٓ ايهس. ِٜأ :٫ٚايهتب:
 -1إبٔ بطاٍ ،أب ٛاؿطٔ عً ٞبٔ خًـ:غسح ؾشٝض ايبداز،٣ت:أبٛمتٜ ِٝاضس بٔ إبساَٖ،ِٝهتب ١ايسغد -ايطعٛد،١ٜ
ط. ّ2003/2
 -2ابٔ ت،١ُٝٝأمحد بٔ عبداؿً:ِٝاٱميإ،ت :قُد ْاؾسايد ٜٔا٭يباْ ،ٞاملهتب اٱض -َٞ٬ا٭زدٕ،ط.ّ1996 /5
 -3ابٔ ت،١ُٝٝأمحد بٔ عبداؿً:ِٝتؿطرلآٜات أغهًت عً ٢نجرل َٔ ايعًُا ٤ستٜٛ ٫ ٢دد يف طا٥ؿ َٔ ١نتب ايتؿطرل ؾٗٝا
ايك ٍٛايؿٛاب بٌ ٜٛ٫دد ؾٗٝا إَ ٫اٖ ٛخطأ،ت:عبدايعصٜصبٔ قُداـًٝؿَ،١هتب ١ايسغد-ايسٜاض ،ط.ّ1996/1
 -4ابٔ ت ،١ُٝٝأمحد بٔ عبداؿً :ِٝفُٛع ايؿتا ، ٣ٚت :أْٛز ايباش ٚعاَس اؾصاز ،دازايٛؾا ، ٤ط. ّ2005/3
 -5ابٔ دزٜد،أب ٛبهسقُد بٔ اؿطٔ:مجٗس ٠ايًػ،١ت:زَصَٓ ٟرل بعًبه،ٞدازايعًِ يًُٜ٬ني -برلٚت،ط.ّ 1987/ 1
 -6ابٔ ضٝد،ٙأب ٛاؿطني عً ٞبٔ إزلاع:ٌٝاحملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ،ت:عبد اؿُٝدٖٓدا،ٟٚدازايهتب ايعًُ -١ٝبرلٚت،
ط.ّ2000/1
 -7ابٔ عاغٛز،قُد ايطاٖس بٔ قُد:ايتشسٜسٚايتٜٓٛس٪َ،ضط ١ايتازٜذ ايعسب -ٞبرلٚت،ط.ّ2000/1
 -8ابٔ ؾازع،أب ٞاؿطني أمحدَ :عذِ َكاٜٝظ ايًػ،١ت:عبدايط ّ٬قُد ٖاز،ٕٚدازاؾ -ٌٝبرلٚت ،ط.ّ1979/2
 -9ابٔ نجرل،ازلاع ٌٝبٔ عُس:تؿطرلايكسإٓ ايعع،ِٝت :ضاَ ٞبٔ قُد ض،١َ٬دازطٝب ١يًٓػس ،ط.ّ1999/2
 -11ابٔ َاد٘ ،قُد بٔ ٜصٜد ايكصٜٚين ،ضٓٔ ابٔ َاد٘، ،ت:قُد ؾ٪اد عبد ايباق،ٞداز ايؿهس -برلٚت.
 -11ابٔ َٓعٛز ،قُد بٔ َهسّ:يطإ ايعسب ،داز ؾادز -برلٚت،طٖ1414 /3ـ.
 -12ابٔ ل،ِٝش ٜٔايعابد ٜٔبٔ إبساٖ ِٝاؿٓؿ،ٞا٭غباٚ ٙايٓعا٥س عًَ ٢رٖب أب ٞسٓٝؿ ١ايٓعُإ ،خسز أسادٜج٘:شنسٜا
عُرلات ،دازايهتب ايعًُ - ١ٝبرلٚت،ط.ّ1999/1
 -13ايبداز،ٟقُد بٔ إزلاع، ٌٝاؾاَع املطٓد ايؿشٝض املدتؿسَٔ أَٛز زض ٍٛاهلل ٚ ضٓٓ٘ ٚأٜاَ٘،ت:قُد شٖرل بٔ
ْاؾس،دازطٛم ايٓذا ،٠طٖ1422/1ـ.
 -14ايبعً ،ٞعبد اؿُٝد:م ٛإيػا ٤ايؿا٥د َٔ ٠ايٓعاّ ا٫قتؿادٚ ٟايكاْ ،ْٞٛايًذٓ ١ا٫ضتػاز ١ٜايعًٝا ،ايدٜٛإ ا٭َرل-ٟ
ايهٜٛت.
 -15ايبًتاد،ٞقُد:املؿازف اٱض ١َٝ٬ايٓعس،١ٜايتطبٝل،ايتشدٜاتَ،هتب ١ايػسٚم ايدٚي-١ٝايكاٖس ،٠ط.ّ 2012/ 1
 -16ايبٛزْ،ٛقُد ؾدق ٞبٔ أمحد،ايٛدٝصيف إٜكاح قٛاعد ايؿك٘ ايهً٪َ،١ٝضط ١ايسضاي -١برلٚت،طّ1996/4
 ايبٛزْ،ٛقُد ؾدقَٛ:ٞضٛع ١ايكٛاعد ايؿكٗ٪َ،١ٝضط ١ايسضاي-١برلٚت،ط.ّ2003/1126
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 -17اؾٖٛس،ٟإزلاع ٌٝبٔ محاد،ت:ايؿشاح تاز ايًػٚ١ؾشاح ايعسب،١ٝت:أمحد عبد ايػؿٛزعطاز،دازايعًِ يًُٜ٬ني-
برلٚت ،ط.ّ1987/4
 -18اؾٜٛين،عبداملًو بٔ عبداهلل:غٝاخ ا٭َِ يف ايتٝاخ ايعًِ،ت:عبدايعع ِٝايدٜبَ،هتب١إَاّ اؿسَني،طٖ1401/2ـ
 -19خؿا،١ْٚأمحد ضًُٝإ:املؿازف اٱضَ ١َٝ٬كسزات ؾٓ ١باشٍ-ؼدٜات ايعٛمل-١اضذلاتٝذَٛ ١ٝادٗتٗا،عامل ايهتب
اؿدٜح ٚددازا يًهتاب ايعامل-ٞا٭زدٕ،ط.ّ2008/1
 -21ايدضٛق،ٞقُد بٔ أمحد بٔ عسؾ:١ساغ ١ٝايدضٛق ٞعً ٢ايػسح ايهبرل،ت:قُدعًٝؼ،داز ايؿهس -برلٚت.
 -21زقا ،قُد زغٝد بٔ عً:ٞتؿطرل ايكسإٓ اؿه( ِٝتؿطرل املٓاز)،اهل ١٦ٝاملؿس ١ٜايعاَ ١يًهتاب.ّ1990،
 -22ايصس، ًٞٝقُد َؿطؿ:٢ايكٛاعد ايؿكٗٚ ١ٝتطبٝكاتٗا يف املراٖب ا٭زبع،١دازايؿهس-دَػل،ط.ّ2006/1
 -23ايصزقاَ،ؿطؿ: ٢املدخٌ ايؿكٗ ٞايعاّ،دازايكًِ  -دَػل،ط.ّ1998/1
 -24ايطسخط ،ٞقُد بٔ أمحد:املبطٛط ،داز املعسؾ -١برلٚت.ّ1993،
 -25ايطعد،ٟعبد ايسمحٔ بٔ ْاؾس:تٝطرل ايهس ِٜايسمحٔ يف تؿطرل ن ّ٬املٓإ،ت:عبد ايسمحٔ بٔ َع ٬ايًٛحيل٪َ ،ضط١
ايسضاي ،١ط. ّ 2000/1
 -26ايطٛٝط،ٞد ٍ٬ايد ٜٔعبدايسمحٔ:ا٭غباٚ ٙايٓعا٥س،دازايهتب ايعًُ -١ٝبرلٚت ،ط.ّ1990/1
 -27ايػاطيب ،إبساٖ ِٝبٔ َٛض:٢املٛاؾكات يف أؾ ٍٛايؿك٘،ت :أبٛعبٝدَ ٠ػٗٛزبٔ سطٔ آٍ ضًُإ،دازابٔ عؿإ،
ط.ّ1997/1
 -28غبرل،قُدعجُإ:ايكٛاعد ايهًٚ ١ٝايكٛابط ايؿكٗ ١ٝيف ايػسٜع ١اٱض،١َٝ٬دازايٓؿا٥ظ -ا٭زدٕ،ط .ّ2007/ 2
 غبرل،قُد عجُإ:ايتهٝٝـ ايؿكٗ ٞيًٛقا٥ع املطتذدٚ ٠تطبٝكات٘ ايؿكٗ،١ٝداز ايكًِ  -دَػل،ط.ّ2104/2 -29ايػٓكٝط،ٞقُد ا٭َني بٔ قُد املدتاز:أقٛا ٤ايبٝإ يف إٜكاح ايكسإٓ بايكسإٓ،دازايؿهس -برلٚت .ّ1995 ،
 -31ايػٛناْ،ٞقُد بٔ عً:ٞؾتض ايكدٜس اؾاَع بني ؾين ايسٚاٚ ١ٜايدزا َٔ ١ٜعًِ ايتؿطرل ،داز ابٔ نجرل ،داز ايهًِ ايطٝب
 دَػل ،برلٚت ،طٖ1414/1ـ. -31ايطدل،ٟقُد بٔ دسٜس:داَع ايبٝإ عٔ تأ ٌٜٚآ ٟايكسإٓ،ت:د.عبد اهلل بٔ عبد احملطٔ ايذلن،ٞبايتعاَ ٕٚع َسنص
ايبشٛخ ٚايدزاضات اٱض ١َٝ٬بداز ٖذسد.عبد ايطٓد سطٔ مياَ،١داز ٖذس ،ط.ّ2001/1
 -32عبدايط، ّ٬عصايد:ٜٔقٛاعد ا٭سهاّ يف َؿاحل ا٭ْاّ،ت:ط٘ عبدايسٚ٩ف ضعدَ،هتب ١ايهًٝات ا٭شٖس -١ٜايكاٖس،١ٜ
.ّ1991
 -33عبداهلل ،عُاز أمحد،أثس ايتش ٍٛاملؿسيف يف ايعكٛد ايسب،١ٜٛدازنٓٛش إغبًٝٝا-املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد،١ٜط.ّ2009/1
 -34ايؿساٖٝد،ٟأبٛعبدايسمحٔ اـً ٌٝبٔ أمحد:نتاب ايعني،ت :دَٗ.د ٣املدصٚ َٞٚد.إبساٖ ِٝايطاَسا،ٞ٥داز َ ٚهتب١
ٖ،ٍ٬د.ط.ع.
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 -35ايؿسؾٛز،قُد عبدايًطٝـ ؾاحلْ:عس ١ٜا٫ضتشطإ يف ايتػسٜع اٱضٚ َٞ٬ؾًتٗا باملؿًش ١املسضً ،١داز دَػل،
ط.ّ1987/1
 -36ايؿرلٚشآباد،٣فد ايد ٜٔأب ٛطاٖس قُد بٔ ٜعكٛب،تٖ817،ـ :ايكاَٛع احملٝط ،تَ :هتب ؼكٝل ايذلاخ يف َ٪ضط١
ايسضاي،١بإغساف :قُد ْع ِٝايعسقطٴٛض٪َ،ٞضط ١ايسضاي– ١برلٚت،ط.ّ2005/8
 -37ايكازل،ٞقُد مجاٍ ايد:ٜٔقاضٔ ايتأ،ٌٜٚت:قُد باضٌ ع ٕٛٝايطٛد،دازايهتب ايعًُ-١ٝبرلٚت،طٖ1418 /1ـ
 -38ايكسطيب،قُد بٔ أمحد:اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ،تٖ:ػاّ زلرلايبداز،ٟدازعامل ايهتب-ايسٜاضّ2003 ،
 -39قًعذ،ٞقُد زٚاع -قٓٝيب،ساَد ؾادمَ:عذِ يػ ١ايؿكٗا،٤دازايٓؿا٥ظ -ا٭زدٕ،ط.ّ1988 /2
 -41ناٌَ،ؾاحل:قاقسات يف ا٫قتؿاد اٱضٚ َٞ٬ا٭ضٛام املايَٓ،١ٝاز يًطباع - ١دَػل ،ط.ّ2003/1
 -41ايهؿ،ٟٛأبٛايبكا ٤أٜٛب َٛض ٢اؿطٝين:ايهًٝات َعذِ يف املؿطًشات ٚايؿسٚم ايًػ،١ٜٛت:عدْإ ايدزٜٚؼ  ٚقُد
املؿس٪َ،ٟضط ١ايسضاي-١برلٚت،ّ1998 ،د.ط.
 -42فً ١ا٭سهاّ ايعدي ،١ٝؾَٓ ١ه َٔ ١ْٛعد ٠عًُاٚ ٤ؾكٗا ٤يف اـ٬ؾ ١ايعجُاْ ،١ٝت :لٝب ٖٛاٜٚينْٛ،ز قُد ،نازخاْ٘
ػازتٹ نتب ،آزاّ باؽ-نساتػ. ٞ
َ -43طًِ بٔ اؿذاز أب ٛاؿطٔ ايٓٝطابٛز:املطٓد ايؿشٝض املدتؿس بٓكٌ ايعدٍ عٔ ايعدٍ إىل زض ٍٛاهلل(،)ت :قُد
ؾ٪اد عبد ايباق،ٞداز إسٝا ٤ايذلاخ ايعسب – ٞبرلٚت.
َ -44ؿطؿ ،٢إبساٖٚ ِٝآخس: ٕٚاملعذِ ايٛضٝط ،ت :فُع ايًػ ١ايعسب،١ٝداز ايدع.٠ٛ
 -45املٛضٛع ١ايؿكٗ ١ٝايهٜٛتٚ:١ٝشاز ٠ا٭ٚقاف ٚايػ ٕٚ٪اٱض، ١َٝ٬دازايط٬ضٌ-ايهٜٛت،طٖ1427/2ـ .73/9:
46- Waseem ahmed,Islamic banking in the UK:Challenges and Opportunities,Kingston
Business School ,London ,2009.

ثاْٝا :ايبشٛخ ٚايسضاٚ ٌ٥ا٭طازٜض اؾاَع:١ٝ
 .1أمحد ،عبدايسمحٔ ٜطس:ٟدٚزاملؿازف اٱض ١َٝ٬يف تعب ١٦املٛازد املاي ١ٝيًتُٓ،١ٝعح َكدّ يف ْد ٠ٚايبٓٛى اٱض١َٝ٬
ٚدٚزٖا يف تُٓ ١ٝاقتؿادٜات املػسب ايعسب -ٞايبٓو اٱض َٞ٬يًتُٓ.ّ1990ْٜٛٝٛ 22-18،١ٝ
 .2ايبدز،عبداهلل عبدايسمحٔ،ؼ ٍٛامل٪ضطات املاي ١ٝمٛا٫قتؿاد اٱضٚ َٞ٬ؾل املتطًبات ايؿكٗ ١ٝايػسع ١ٝعح َٓػٛز
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ايكاْ-ٕٛداَع ١اٱَازات ايعسب١ٝاملتشد،٠يف.ّ2015/10/7-6
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ايتطبٝل ،امل٪متسايطٓ ٟٛايجايح ٚايعػس ٕٚبعٓٛإ ا٫قتؿاد اٱض:َٞ٬اؿاد ١إىل ايتطبٝل ٚقسٚزات ايتش،ٍٛنً١ٝ

ايكاْ– ٕٛداَع ١اٱَازات ايعسب ١ٝاملتشد.ّ2015 ،٠
.11

َؿطؿَ،٢ؿطؿ ٢ابساٖ ِٝقُد:تك ِٝٝظاٖس ٠ؼ ٍٛايبٓٛى ايتكًٝد ١ٜيًُؿسؾ ١ٝاٱض،١َٝ٬دزاض ١تطبٝك ١ٝعٔ
ػسب ١بعض ايبٓٛى ايطعٛد،١ٜزضايَ ١ادطترل ؾ ٢ا٫قتؿاد ا٫ض ،٢َ٬اؾاَع ١اَ٫سٜه ١ٝاملؿتٛس- ١قطِ ا٫قتؿاد

ا٫ضَ ،َٞ٬هتب ايكاٖس.ّ2006 ،٠
.12
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ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓاٚ ٤ايؿهً ١ٝف٘ٝ
يف ظٌ ايتطٛضات ايعُطاْ١ٝ

The right of easement to prevent others from raising their
buildings in shade of urban developments
ا.ّ.ز .غاَإ فٛظ ٟعُط
Dr.saman fawzi Omer
نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايػٝاغ / ١جاَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط١ٜ
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املًدص ايػرل ٠ايعًُ ١ٝيًباذث( CV):
ذاصٌ عً ٢ؾٗاز ٠املاجػترل ٚايسنتٛضا ٙيف ايكاْ ٕٛاملسْٚ ٞي٘ عؿط َ٪يفات يف ايكاْ، ٕٛنُا ٚاؾطف عً ٢عسز َٔ ايطغاٌ٥
املاجػترل ْٚاقـ عسز أندل َٓٗاٚ،ي٘ أنثط َٔ مخؼ عؿط غٓ ١خسَ ١تسضٜؼ يف نًٝات ايكاْٚ ٕٛا٫ع ّ٬يف َطذًيت
ايبهايطٜٛؽ ٚاملاجػترل .نُا ٚنإ ْا٥باً يف فًؼ ايٓٛاب ايعطاق ٞيف زٚضت٘ ايثاْ.١ٝ

املًدص
ٜتٓاٖ ٍٚصا ايبرث (ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓاٚ ٤ايؿهً ١ٝف ٘ٝيف ظٌ ايتطٛضات ايعُطاْ)١ٝذٝث نُا َٖ ٛعًّٛ
اظزاز يف َٜٓٛا اؿاضط املؿاضٜع ايػهٓ ١ٝايصٜ ٟه ٕٛايسٚض فٗٝا َٛذس ٠ايتصُٚ ِٝا٫ضتفاا ٖٚاصا َاا ٜعطا ٞةايٝا١

َع ١ٓٝيًُرًٚ ١املسٕ ٪ٜٚز ٟاىل اقباٍ ايٓاؽ انثط يؿطاَ ٤ثٌ ٖص ٙايسٚض ٚاملٓاظٍ اييت تتُٝاع بااملٓعط ٚاَهاْٝا ١ضٜ٩ا١
ايبعٝسٚ.يهٔ قس ٜك ّٛصاذب اذس ٣ايسٚض بتعً ١ٝعكاض ٙعٔ ططٜل اجطا ٤تعس٬ٜت فٗٝا أ ٚبٛاغط ١بٓا ٤طاابل اضاايف
عًٗٝا ٖٚصا ٪ٜز ٟبايتانٝس اىل ا٫ضطاض باصراب املٓاظٍ ا٫خطٚ ٣وحب ضٜ٩اتِٗ أٜ ٚا ٪ط غاًباً عًا ٢املٓعاط ايعااّ

يًُرًٚ ١املؿطٚ.. ٚايػ٪اٍ ايص ٟما ٍٚا٫جاب ١عًٗٝا يف ٖصا ايبرث ٖٜ ٌٖ:ٛػتطٝع اصراب اياسٚض ا٫خاط ٣إ
ميٓعٛا تعً ١ٝايسٚض يف ٖص ٙاملؿاضٜع ايػهٓ ١ٝ؟ ي٬جاب ١عً ٢ايػ٪اٍ اعْ ٙ٬تعُل يف ٖصا ايبرث عأ ذال ا٫ضتفاام

ايصٜ ٟعٓطف باْ٘ ذل عٝين اصً ٞوس َٔ َٓفع ١عكاض ملصًر ١عكاض اخط ميًه٘ َايو اخط،اش ٖ ٛنفَ ْٛ ١ًٝاا عُاٜا١
ذل ايسٚض ا٫خط ٣بعسّ ايػُاح بتعً ١ٝا٫بٓ ١ٝيف َثٌ ٖص ٙاملؿاضٜع بصٛض ٠عاَ ١أ ٚأذٝاْاً ذتا ٢باب بٓاا ٜٔ٤اخاطٜٔ
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خاضد َثٌ ٖص ٙاملؿاضٜع ايػهٓ.١ٝشيو  ٕ٫ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقْ ٞص بصٛض ٠صطو ١عًٖ ٢صا اَ٫ط ٚاعتدل ٙتطبٝكااً
َٔ تطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام َازاّ ٖٓايو اتفام بصٛض ٠ا ٚباخط ٣عً ٢عسّ ايتعً ١ٝأ ٚايتعاسٚ .ٌٜيهأ ٜعذلٜٓاا ٖٓاا

َؿهً ١عسّ تػحٖ ٌٝصا اؿل يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاضٚ ٟايٝا ١اهااز كاطد اص ٙا٫ؾاهاي .١ٝفهاٌ ٖاص ٙا٫غا١ً٦

ٚا٫ؾهايٝات ٚغرلٖا ذاٚيٓا ا٫جاب ١عًٗٝا يف ٖصا ايبرث ٚ.يف ْٗاٜتٗا عطضٓا فُٛع َٔ ١ا٫غتٓتاجات نُاا ٚقاسَٓا

عسز َٔ املكذلذات بٗسف تٓع ِٝازم صا اؿل ٚاذكام ايعساي ١يف اجملتُع.

ثوختة
خةخانةة ويةلوتةا تتايةذا هةةريَش س يةهاية ث َت ةلةوتهة
ئةم تويَزيهةوةية هة( مايف استفاق بة بةسصنةكشدنةةوة خةانو وباه
ختَتةوة،وةن ئايلشاية هةس رطاس ئةمش دا ئةو ثش رة نت تةجتَتانة صياد كةشووة كةة خانوةكةاى تتايةذا
ئاوةدانتةكاى)دةكؤه
يةماى يتَوةو بةسص يةية كة ئةمةش سوخساسيَلة جواى دةبةخ تَتة طةسةن وياسةكة ودةبتَتة يؤي صياتش فش ية ئةو جؤسة
خام دةيةةَ خةاوةنة يةةكتَلتاى خانوةكةة بةسصبلاتةةوة
خانوانة كة بةجوانة دميةى ودوس مةودا بتةه دةنارةشيهةوةةبةه
هةسيَطا طؤسانلاس تتايذا ياى هةسيَطا دسورتلشدنة قاتتَلة ديلة،ئةمةش دةبتَتة يؤ صياى طةيانذى بةخاوةى خانوةكانة
ديلة وسيَطاطشتو هة مةودا بتهتهتةاى يةاى نايةشيهلشدنة سوخسةاس طةةسةؤ وثش رةكةةةبؤيةة ثشرةتاس رةةسةكة كةة
خامة بذةيهةوة ئةوةية:ئايا خاوةى خانوةكانة ديلة دةتوانو سيَطةابطشى هةة بةسصكشدنةةوة
دةمانةوةيَت هةم تويَزيهةوةيةدا وةه
خانوةكانة نتَو ئةو ثش رة نت تةجتَتانة؟
خذةبتهةوة هة مايف استفاق كةثتَهارة دةكشيَت بةوة مافتَلة
خامذانةوة ئةو ثشرتاسة رةسةوة هةم تويَزيهةوةيةدا قوه
بؤ وةه
خة ية كة هةبةسرةوةنذ خانوبةسةيةن كةمذةكاتةوة بؤ بةسرةوةنذ خانوبةسةكة ديلةة كةرةتَلة ديلةة ،بةةو
ع ةيهة ئةرو
ثتَتة ئةم مافة صامهة ثاسارةتهة مةايف خانوةكةانة ديلةيةة بةؤ سيَطةاطشتو هةبةسصكشدنةةوة بتهاكةانة ئةةم جةؤسة ثش رانةة
بةيتَواصيَلة ط تة ياى هة نتَواى دووخانو وبتها ديلة دةسةوة ئةم جؤسة ثش رةنت تةجتَتانة بةيتَواصيَلة تايبةاةضونلة
يارا ياسرتانة عرياقي سارتةوخؤ بارة ئةم بابةتة كشدوةو دايهاوة بة ثشاكتتلتَم هة ثشاكتتلةكانة مةايف استفةاق مةادام
خام هتَةشةدا كتَ ةة
بةجؤسيم هة جؤسةكاى سيَللةوتهتَم يةية هةرةس بةسصنةكشدنةوة وطؤسانلةاس نةةكشدى تتايانةذاة بةةه
تؤماسنةكشدنة ئةم مافة هة فةسمانطة تؤماس خانوبةسة و د صيهةوة سيَطاضاسةيةن بؤ ئةةو كتَ ةةية بةةس ك اى دةطشيَةتة
خامذانةوة دساوة هةةم تويَزيهةوةيةدا،هةكؤتاي ةذا ضةةنذ دةسئةةَامتَل اى
خة وةه
يةموو ئةو ثشرتاسو كتَ انةو صياتشيش يةوه
خس تؤتةسو ويةسوةيا ضةنذيو ث َت هتاصي اى كشدوة بؤ باية سيَلسسةتهة ئةةم مافةة هةةثتَهاو بةةديًتَهانة دادثةةسوةس هةة
خطاداة
كؤمةه
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Abstract
This research focuses on the right of easement to prevent others from raising their buildings in
shade of urban developments. Nowadays, the residential projects have been increased, where the
buildings and houses are unified in terms of design and height. This uniformity provides a certain
aesthetic to residential areas and cities, and makes people to have more interest in purchasing such
those houses and apartments. However, an owner of a house may want to build an additional floor
or doing some modification in his/her real estate, which cause torts to the other owners in the
residential projects. In this case, the damages can be seen in the negative effect of this act on the
general outlook towards the area and project. Hence, the question that we want to answer it in this
research is whether the owners of real estate in those residential projects can prevent such those acts
or not?
Moreover, this research indicates to the right of easement as an original part of rights in rem,
which restricts the utility of a real estate in favor of another estate owned by another person.
Accordingly, the right of easement is a sort of guarantee to protect the owners for not allowing the
others to build additional floors and modifications in the modern residential projects. The Iraqi
Civil Law provides on that matter considering it as an implementation of the right of easement, as
long as an agreement exists expressly or impliedly on preventing modification. Nonetheless, there
may be a problem when this right is not registered in Real Estate Registration Office, and finding
out an appropriate resolution for this problem.
All of the above questions and problematic issues will be discussed and answered in this research.
Finally, we have provided some recommendations with a view to regulate accurate provisions
regarding to this right, and a achieving justice in society.

:١َاملكس

ْٕٛ يف ايكاا٫ ِغا٫ باٙاتِ شناطٜ اث مٝ ذ،ْٕٛ يف فااٍ ايكاا١ع٥ات غرل ايؿااُٝ َٔ ايتػ٤ ايبٓا١ًٝضتفام بعسّ تع٫ذل ا

اطزٜ  بٌ م.ٞ ايعطاقْٕٞ املسْٛ َؿط ايكا٢ً ا طا ع٢اْب ايتٛعتدلإ َٔ اِٖ ايكٜ ٜٔ ايًص١ٝذهاّ ايعسي٫ ا١ً يف ف٫ٚ ٞايفطْػ

ٜٔ ايًصٟاملصطٚ ٕٞ ايعطاقْٛ بعهؼ ايكا.ْٞايًبٓاٚ ٟضٕٛ ايػْٛ ٕ نايكا٫ ا٢ ذت١ٍٝ ايعطبٚ يبعض ايس١ْٝاْب املسٛ يف ايكٙشنط

.ضتفام٫م اٛكات ذكٝغِ ضُٔ تطب٫ باٙشنطٚ ٘ٝاؾاضا اي
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ٚاي َٔٚ ّٛٝخ ٍ٬اظزٜاز املؿاضٜع ايػهٓ ١ٝاملٛذس ٠ايططاظ ٚا٫ضتفا ٜ ،فذلض اظزٜااز املؿاانٌ باب اصاراب ايعكااضات
اجملاٚض ٠ا ٚايكطٜب َٔ ١بعض ،بػبب قٝاّ اذسُٖا بتعً ١ٝعكاض ٙمما  ٪ٜط غًبا يف ض ١ٜ٩ايعكاض ا٫خط َٓٚعط اؿ ٞبانًُاَ٘ٚ ،ااشا
ٜه ٕٛاؿاٍ اشا نإ ٖصا اؿل م ٜهٔ َػح ٬يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاض ٟضغِ ٚضٚز ٙيف عكس ؾطا ٤ايعكاض بصٛض ٠أ ٚبأخط.٣

َؿهً ١ايبرث:

تسٚض َؿهًٖ ١صا ايبرث ذ ٍٛبٝإ َفٗ ّٛذل ا٫ضتف ام بعسّ تعً ١ٝايبٓاَٚ، ٤طُٚ ْ٘ٛخصا٥صا٘ َٛٚقعا٘ ضأُ اْاٛا

ذكٛم اضتفاقات اخط ،٣شيو  ٕ٫املؿط ايعطاق ٞم ىصص بصٛضَ ٠باؾطٚ ٚ ٠اضر ١صا اؿل غَ ٣ٛازٚ ٠اذس. ٠يف ذاب

ٚيف ظٌ ايتطٛضات ايعُطاْ ١ٝيف املسٕ ٚاظزٜاز املؿاضٜع ايػهٓ ١ٝشات ططاظ  ٚاضتفا ٚاذس ٚبٝع ايعكااض ؼا ت اْ٫ؿاا ٤فٗٝاا،
تعزاز املؿانٌ بػبب تعً ١ٝأذس ا ٚبعض َٔ ٖص ٙايعكاضات َٔ قبٌ اصرابٗا َٚؿاذلٜٗا َاا ٜا ٪ط شياو غاًبا يف ايعكااضات
ا٫خط َٔ ٣ذٝث ايطٚ ١ٜ٩املٓعط ،فٌٗ ميهٔ َٓع ةٛح صاذب اذس ايعكااضات َأ تعًٝا ١عكااض ٙيف َثاٌ ٖاص ٙاملؿااضٜع اٚ

خاضجٗا يف احمل٬ت ا٫عتٝاز ١ٜب ا٫عتُاز عً ٢ذل ا٫ضتفام بعسّ تعًٝا ١ايبٓااَٚ ٤اس ٣ضاطٚض ٠تػاحٖ ٌٝاصا اؿال يف زا٥اط٠
ايتػح ٌٝايعكاض ٟيهْ ٞكط بٛجٛز ٙقاًْْٛا ٚمُ ٘ٝبٛاغط ١احملانِ.

أُٖ ١ٝايبرث:

تهُٔ اُٖٖ ١ٝصا ايبرث يف اْ٘ ٜتٓاَٛ ٍٚضٛعا ذٜٛٝا يف اجملتُع م ٜػًط عً ٘ٝايط ٤ٛنثرلا َٔ قبٌ ايباذثب ا ٖٛٚ ٫ذل

ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓاٚ ٤ايؿهً ١ٝف ٘ٝيف ظٌ ايتطٛضات ايعُطاْ ،١ٝذٝث بعس انثط َٔ  65غَٓ ١أ ٚضاع ايكااْ ٕٛاملاسْٞ

ايعطاقٚ ٞانثط َٔ  45غٓٚ َٔ ١ضع قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟوتاد َٛض ٛذكٛم ا٫ضتفام اىل اعاز ٠ايٓعط فٝا٘ ٚايبراث

ذ ٍٛاِٖ اؾهايٝات٘ َع ايتطٛضات ا٫جتُاع ..١ٝاش نُا َٖ ٛعً ّٛإ ايكاْ ٕٛاْعهاؽ يًٛاقع ا٫جتُاعٜ ٞتغرل بتغرل اجملتُع.

فُث ٬ضغِ إ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاؾاض اىل ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓاٚ ٤خصص َازٚ ٠اذس ٠ي٘ ،ا ٫اْ٘ ْاازضا َاا ٜٛجاس يف

شيو اؿب تطبٝكات صا اؿل يكً ١املؿاضٜع ايػهٓ ١ٝاملٛذس ٠ايططاظ ٚا٫ضتفا َكاضْ ١ببعض اخط َٔ ا٫ضتفاقات نرل املطٚض
ٚذل اجملط ٚ ٣املػٚ ..ٌٝيهٔ ايٚ ّٛٝبػبب اظزٜاز َثٌ ٖص ٙاملؿاضٜع اصبر ت ا٫ذهاّ ايكاْ ١ْٝٛايكسميا ٫ ١تا٪ز ٟاىل ياٜا١
ذكٛم املؿذلٜٛ ٫ٚ ٜٔجس يف قاْ ٕٛيا ١ٜاملػتًٗو َا ٜهٌُ ٖصا ايٓكصٖٓ َٔٚ .ا تعٗط اُٖٝاٖ ١اصا ايبراث اياصٜ ٟتٓااٍٚ

َٛضٛعا َُٗؿا َٔ قبٌ ايباذثب يسضج ١إ بعض املػتًٗهب يف تًو املؿاضٜع ايػهٜٓ ٫ ١ٝعطف ٕٛبٛجٛز ٖصا اؿال اِ ٚإ

باغتطاعتِٗ اذٝاًْا عسّ ايػُاح بتعً ١ٝا٫بٓ ١ٝا٫خط ٣احملٝط ١بعكاضاتِٗ.
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أٖساف ايبرث:

تهُٔ أِٖ اٖساف ٖصا ايبرث يف ايٓكاط ا٫ت:١ٝ

 -1تػًٝط ايط ٤ٛعً ٢ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤يف ايكاْ ٕٛايعطاقَٚ ٞكاضْتٗا َع ٖصا اؿل يف قاٛاْب ز ٍٚاخاط،٣

ملعطف ١أٚج٘ ايٓكص ٚايغُٛض فٗٝا.

َ -2عطف ٌٖ ١إ ا٫ذهاّ ايكاْ ١ْٝٛاؿاي ١ٝنف ١ًٝبتركٝل ايعسايٚ ١يا ١ٜاطاطاف ايع٬قا ١ايكاْْٝٛا ١يف َٜٓٛاا اؿااي ٞايايت

اظزازت فٗٝا املؿاضٜع ايػهٓ ١ٝاملٛذس ٠ايططاظ ٚا٫ضتفا ٚؼ ت تػُٝات كتًف ١ناملس ١ٜٓاٜ٫طايٚ ١ٝايكط ١ٜاْ٫هًٝعٚ ١ٜايػّ٬

غٝيت...اخل ،ذٝث -نُا َٖ ٛعً -ّٛبػبب بعض املٛاصفات يف تًو املؿاضٜع ٜكاسّ ايابعض اىل ؾاطا ٤املٓااظٍ فٗٝاا ،فٗاٌ
ٜػتطٝع اصراب ٖص ٙايعكاضات إ ٜسعٛا بتُتعِٗ عل ا٫ضتفام يف عسّ ايػُاح بتعً ١ٝاملٓاظٍ ا٫خطٚ ،٣خصٛصااً اشا ناإ
أَ٫ط قس مت ت ا٫ؾاض ٠اي ٘ٝبصٛضَ ٠باؾط ٠ا ٚغرل َباؾط ٠يف عكس ؾطا ٤تًو ايعكاضات ايػهٓ.١ٝ

َ -3عطف ٌٖ ١إ ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤ته ٕٛي٘ أ ١ٜق ١ُٝقاْ ١ْٝٛاشا م ٜهٔ َػح ٬يف زا٥ط ٠ايتػاح ٌٝايعكااضٟ

ٚشيو يف غٝاب ٚجٛز ْص يف ايكاْ ٕٛاملسًْٜ ٞعّ تػحًٗٝا ٚ ٚجٛز اذهاّ كتًف ١يف قااْ ٕٛايتػاح ٌٝايعكااض ٟذاٖ ٍٛاصا
اَ٫ط؟ فاشا م ٜهٔ ٖصا اؿل َػح ٬يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاض ،ٟفٌٗ ميهأ ا باتا٘ اَااّ ايكطاا ٤با٫زيا ١ايثبٛتٝا ١املدتًفا،١

ٚبايتاي ٞهعٌ َٔ قطاض احملهُ ١ذح ١يتػحٖ ٌٝصا اؿل يف ايػح٬ت ايعكاض ١ٜايطزل.١ٝ

صعٛبات ايبرث:

ابطظ َا ٚاجٗٓا َٔ ايصعٛبات عٓس نتاب ١عثٓا ٖصا ٜهُٔ يف ايٓكاط ا٫ت:١ٝ

-1م لس َ٪يفاً ا ٚعثاً ا ٚذتَ ٢كايَ ١ػتكً ١ذَٛ ٍٛضٛعٓا ٖصا (ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓاٚ )٤خصٛصا فُٝاا ٜتعًال

با٫ؾهايٝات املتعًك ١بتػحٖ ٌٝصا اؿل يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاض َٔ ٟعسَ٘ .صرٝس إ بعض امل٪يفب ايهباض اَثاٍ ايسنتٛض

عبسايطظم ايػٓٗٛضٚ ٟايسنتٛض عبساملٓعِ فطد صسٚ ٙغرلُٖا قس نتبٛا عس ٠صفرات عٓ٘ يف َ٪يفااتِٗ ايكُٝا ،١ا ٫إ ٖاصٙ

ايصفرات م ٜهٔ ٜط ٟٚع طؿٓا يًبرث ذٖ ٍٛصا ايتطبٝل َٔ تطبٝكات ذال ا٫ضتفاام ٚم ٜهأ هٝاب عُاا ناإ ها ٍٛيف

خاططْا َٔ ا٫غ ١ً٦ذ ٛا.

 -2قً ١ايكطاضات ايكطا ١ٝ٥املتعًك ١مبٛض ٛعثٓا ٚخصٛصا يف ايعطام ،صرٝس إ ٖٓاياو قاطاضات ناثرل ٠ذا ٍٛبعاض

ايتطبٝكات ا٫غاغ ١ٝؿل ا٫ضتفام نرل املطٚض ٚذل اجملطٚ ٣ذل املػ ٌٝا ٫آْا م لس اْ ٫سضْ ٠ازض َٔ ٠ايكاطاضات ايكطاا١ٝ٥
املتعًك ١عل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓاٚ .٤قس ٜبسٖ ٚصا بػبب عسّ ةع ايكطاضات ايتُٝٝع ١ٜبؿهٌ َٓعِ يف ايعاطام ا ٚبػابب

ايفِٗ اـاطَ َٔ ٧ػأي ١ايؿهً ١ٝيف ٖصا اؿل .مما از ٣بايبعض اىل عسّ املطايب ١عكِٗ يف ذااٍ اشا ناإ ٖاصا اؿال م ٜهأ

َػح ٬يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاض.ٟ
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َٓٗح ١ٝايبرث:

بٗسف ؼكٝل اٖ٫ساف املطج ٠ٛيف عثٓا ٖصا اغتدسَٓا املٓٗخ ايترًٚ )Analytical method( ًٞٝشيو يترً ٌٝاملاٛاز

ايكاْ ١ْٝٛيف ايكاْ ٕٛاملسْٚ ٞقاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاضٚ ،ٟبٝإ اٚج٘ ايٓكص ٚايغُٛض فٗٝاا َٚاسَ٤٬َ ٣تٗاا َاع املػاتحسات

اؾسٜس ٠يف ظٌ ايتطٛضات ا٫جتُاعٚ ١ٝايعُطاْ.١ٝ

نُا اغتدسَٓا عٓس اؿاج ١املٓٗخ املكاضٕ ( )Comparative methodأٜطاً ملكاضْ ١بعض اذهااّ يف ايكااْ ٕٛاملاسْٞ

ايعطاقَ ٞع قٛاْب بعض ايس ٍٚا٫خط ٣نايفطْػا ٚاملصط ٚغرلٖا يبٝإ أٚج٘ ايٓكص ٚايك ٠ٛيف ايكااْ ٕٛايعطاقا ٞفُٝاا ٜتعًال

مبٛض ٛعثٓا.

ٖٝهً ١ٝايبرث:

بٗسف ؼكٝل اٖ٫ساف املطج َٔ ٠ٛعثٓا ٖصا فكس قػُٓا ٙاىل َبرثب ،يف املبرث ا ٍٚ٫تٓاٚيٓا ذكاٛم ا٫ضتفاام بصاٛض٠

عاَ ١متٗٝساً ملعطفَٛ ١قع اؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤فٗٝا ٚشيو َٔ خَ ٍ٬طًبب ،يف ا ٍٚ٫مت ايتططم اىل َاٖٝا ١ذكاٛم ا٫ضتفاام
ٚيف املطًب ايثاْ ٞعثٓا يف اْٛا ذكٛم ا٫ضتفام َٛٚقع اؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤فٗٝا .اَا يف املبرث ايثاْ ٞفتططقٓا ملاٖ ١ٝاؿال

بعسّ تعً ١ٝايبٓاٚ ٤ايؿهً ١ٝفٚ ٘ٝشيو َٔ خَ ٍ٬طًبب اٜطا ،فف ٞاٚ ٍٚ٫قفٓا عٓس َاٖٚ ١ٝخصا٥ص اؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓاا،٤
اَا يف املطًب ايثاْ ٞفطنعْا عً ٢ايؿهً ١ٝيف ايتصطفات ايعكاض ١ٜبصٛض ٠عاَٚ ١ايؿهً ١ٝيف اؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓاٚ ٤اؾاها٫تٗا

بصٛض ٠خاص.١

ٚقس اْٗٓٝا عثٓا غامتٜ ١تطُٔ اِٖ َا اغتٓتحٓا َٔ ٙخ ٍ٬عثٓا  ٚبعض َا اقذلذٓا ٙؿُاٜاٖ ١اصا اؿال َأ خا ٍ٬تعاسٌٜ

ايكٛاْب ايعطاقٚ ١ٝتٛج ٘ٝايكطا ٤م ٛايتفػرل املتطٛض يًٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛذفاظاً ؿكٛم املؿذل ٜٔيًعكاضات يف املؿاضٜع ايػهٓ١ٝ

اؿسٜث ١ايص ِٖ ٜٔعاز ٠ايططف ايطعٝف يف ايع٬ق ١ايكاْ.١ْٝٛ

املبرث اٍٚ٫
َاٖ ١ٝذكٛم ا٫ضتفام َٛٚقع اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓا ٤ضُٔ اْٛاعٗا

اؾاض ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞاؾاض ٠غطٜع ١اىل ذل يف عسّ تعً ١ٝايبٓا ٤ايصَٛ ٖٛ ٟض ٛعثٓاٚ ،شيو ضُٔ َاازٚ ٠اذاس٠

 ٖٞٚاملاز )1274( ٠يف ايفصٌ ايثايث املدصص ؿكٛم ا٫ضتفام .يف ذب اؾاض اىل بعض اخط َٔ تطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام1
يف عسَٛ ٠اضع ٚخصص ا َٛاز َتعسز.٠

يصا َٔ ايططٚض ٟإ ْبرث ا ٫ٚعٔ ايعا ١ً٥ايكاْ ١ْٝٛملٛض ٛعثٓا ذت ٢منٗس ايططٜل ٚبا٫غتٓاز اىل طاطم تفػارل كتًفا١

٫هاز  ٚعث ا٫ذهاّ ايكاْ ١ْٝٛاييت تٓطبل عًٗٝاٚ .يتركٝل ٖصا ايغطض غٛف ْكػِ ٖصا املبرث اىل َطًبب ،نصاص اٍٚ٫
يبٝإ َاٖ ١ٝذكٛم ا٫ضتفام ٚنصص ايثاْ ٞيبرث َٛقع اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓا ٤ضُٔ اْٛا ٖص ٙاؿكٛم.
_____________________________________________________________________________________________

َ1ثٌ ذل املطٚض ٚذل اجملطٚ ٣ذل املػٌٝ
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املطًب اَ :ٍٚ٫اٖ ١ٝذكٛم ا٫ضتفام

اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓا ٖٛ ٤تطبٝل َٔ تطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام يصيو تطبط بُٗٓٝا ع٬قا ١ايعُا ّٛباـصاٛص نُاا ٖاٛ

اؿاٍ يف ع٬ق ١ايبٝع بايعكس .يصيو غٛف ما ٍٚيف ٖاصا املطًاب إ ْكاف قًا ٬ٝعٓاس َعٓا ٢ذكاٛم ا٫ضتفاام ٚبٝاإ اٖاِ

خصا٥صٗا املُٝع ٠عٔ اؿكٛم ا٫خط ٣متٗٝسا ٫غتٓباط َعٓٚ ٢خصا٥ص اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓااَٚ .٤أ اجاٌ شياو غاٛف
ْكػِ ٖصا املطًب اىل فطعب ا ٓب ،نصاص ا ٍٚ٫يتعطٜاف ذكاٛم ا٫ضتفاام يغاٚ ١اصاط٬ذا ٚنصاص ايثااْ ٞيبٝاإ اٖاِ

اـصا٥ص املُٝع ٠ا.

ايفط ا :ٍٚ٫تعطٜف ذكٛم ا٫ضتفام

يغ ١تات ٞنًُ( ١اضتفَل) مبعٓ ٢اتهأ َٚطتُ َفاً أَْ ٟتهاًٜ،كاٍ قس اُضتّفَل اشا اتهأ عًَٔ ٢طفَكاٚ ،ٕ١املٔطفُال َأ ا٭َاط َاا اضتفكُا ت

ٚاْتفع ت ب٘ٚ،املٔطفَل ٚاملٔطفٔك٘ َٔ اْ٫ػإ ٚايساب ١أعً ٢ايصضا ٚأغفٌ ايعطسٚ .املٔطفكاُ٘ بايهػاط ٚاملٔطفالُ أ ٟاملتهاأ ٚاملداس٠

ٚبات فَ ٕ٬طتَفٔكاً أَ ٟته٦اً عًَٔ ٢طفََل ٜسٚ .1 ٙتات ٞنًُ( ١اضتفل) مبعٓ ٢اْ٫تفا ٚا٫عاْ ١اٜطاا ،فُطافال اياب٬ز ٜعاين َاا

ٜٓتفع ب٘ ايػهإ عَُٛا َ٘ٓٚ .2قٛي٘ تعاىل :ش ٧ٜٝٗٚيهِ َٔ أَطنِ َطفكااز3اٜ ٟػاٌٗ عًاٝهِ اَاطنِ ٜٚااتٝهِ بايٝػاط
ٚايطفل ٚايًطفٚ ،قٛي٘ غبراْ٘ ٚتعاىل :شٚذػٓ ت َطتفكاز4ا ٟذػٓ ت ايساض (اؾٓ ،)١زاض ضفكا ِٗ٥اْ٫بٝاٚ ٤ايصاؿ.5ٕٛ

اَا اصط٬ذاً فكس تبٓ ت اغًب ايتؿطٜعات املسْ ١ٝتعطٜف ذكٛم ا٫ضتفام مبعإ َٚصطًرات َتكاضبَ ،١ػتفاز َٔ ٠ايكإْٛ

املسْ ٞايفطْػٚ ٞاملطؾس اؿرلإ .فكس ْص ت املاز َٔ )637( ٠ايكاْ ٕٛايفطْػ ٞباْا٘ "عابٜ ٤فاطض عًا ٢عكااض ٫غاتعُاٍ

َٓٚفع ١عكاض ميًه٘ ؾدص اخط" .6اَا املطؾس اؿرلإ فكس عطف ا٫ضتفام يف املاز َ٘ٓ )37( ٠بكٛي٘ ذل َكطض عً ٢عكاض ملٓفع١

عكاض يؿدص اخطٚ .7قس عطفٗا ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاملصط ٟباْ٘( :ذل وس َا ٔ َٓفعا ١عكااض يفا٥اس ٠عكااض غارل ٙميًها٘ ؾادص

اخط . 8)...اَا املؿط ايعطاق ٞفكس عطف ذل ا٫ضتفام بكٛي٘( :ا٫ضتفام ذل وس َٔ َٓفع ١عكاض يفا٥اس ٠عكااض ميًها٘ َاياو

اخط) .9يف ذب نإ املؿط ا٫ضزَْ ٞغاٜطا ٭نثط ١ٜايتؿطٜعات ايعطب ١ٝبتػُٖ ١ٝصا اؿل ذٝث اطًل عً ٘ٝاغِ اؿل اجملطز اٚ
_____________________________________________________________________________________________

1ابٔ َٓعٛض،يػإ ايعطب،زاض صازض يًطباعٚ ١ايٓؿط،اجملًس ايػازؽ،ايطبع ١ايثايث،١برلٚت،2004نًُ ١ضفل ص195

 2املٓحس يف ايًغٚ ١ا٫ع ،ّ٬ايطبع ١ايطابعٚ ١ايعؿط ،ٕٚزاض ايؿطٚم-برلٚتَ ،1986 ،از ٠ضفل ،ص.273-272

3غٛض ٠ايهٗف16 :

4غٛض ٠ايهٗف13 :

 5اب ٛطاٖط قُس بٔ ٜعكٛب ايفرلٚظآباز ٟايؿافع ،ٞايكطإ ايهطٚ ِٜبٗاَؿ٘ تٜٓٛط املكباؽ َٔ تفػرل ابٔ عباؽ ،زاض ا٫ؾطام يًطباعٚ ١ايٓؿاط،

ايطبع ١اٚ٫ىل ،يبٓإ  ،1988ص.297-295

6ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايفطْػ ٞبايعطب -١ٝزايٛظ ،جاَع ١ايكسٜؼ ٜٛغف ،برلٚت  ،2009ص.686

 7قُس قسض ٟباؾاَ ،طؾس اؿرلإ اىل َعطف ١اذٛاٍ اْ٫ػإ يف املعاَ٬ت ايؿطعَٓ ،١ٝؿٛضات اؿًيب اؿكٛق ،١ٝايطبعا ١اٚ٫ىل ،يبٓاإ ،2012

ص.21

8املاز َٔ )1015( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاملصط ٟايطقِ  131يػٓ.1941 ١

9املاز َٔ )1271( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞايطقِ  40يػٓ.1951 ١
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ا.م.د .سامان فوزي عمر

اؿكٛم اجملطزٚ ٠عطف٘ باْ٘ (اؿل اجملطز ٖ ٛاضتفام عً ٢عكاض ملٓفع ١عكاض ممًٛى ٫خط)ٚ .1يهٔ اٚغع َٔ نٌ ٖاص ٙايتعااضٜف

ٖ ٛتعطٜف املؿط ايًبٓاْ ٞايص ٟاضاز إ ٜٛضس َطُٖ ٕٛصا اؿل بكٛي٘( :ا٫ضتفام ٖ ٛتهًٝاف َفاطٚض عًا ٢عكااض َعاب

ملٓفع ١عكاض َعب جاض يف ًَه ١ٝؾدص غرل َايو ايعكاض اٜٚ .ٍٚ٫كٖ ّٛصا ايتهًٝف اَا بتدٜٛاٌ ؾادص اخاط ذال َباؾاط٠
اعُاٍ تصطف ١ٝيف ايعكاض املفطٚض عً ٘ٝايتهًٝفٚ ،اَا عطَإ صاذب شيو ايعكاض َٔ اغتعُاٍ بعض ذكٛق٘).2

ٜعٗط َٔ نٌ احملا٫ٚت ايتؿطٜع ١ٝيتعطٜف ذل ا٫ضتفام إ انثطٜتٗا اغتدسَ ت عباضات عاَاَٚ ١اٛجعٚ ٠م ٜكذلباٛا َأ

َطُْٗٛا نُا فعًٛا شيو عٓس تعطٜفِٗ ؿل املًه- ١ٝذٝث اؾاضٚا اىل إ َطُ ٕٛذل املًه ١ٝعباض ٠عٔ اغتعُاٍ ٚاغاتغٍ٬

ٚايتصطف -شيو ٭ٕ َطُ ٕٛذكٛم ا٫ضتفام  ٫وسز ذصطاً بٌ تانٝساً ملا جا ٤يف تعطٜف املؿط ايًبٓاْ ٞؿل ا٫ضتفام قاس
ٜه ٕٛعُ ٬اهابٝا ٜك ّٛب٘ َايو ايعكاض املطتفل يف ايعكاض املطتفل ب٘ نُا يف ذل ا٫ضتفام بااملطٚضٚ ،قاس ٜها ٕٛتهًٝفااً غاًبٝاً
باَتٓا َايو ايعكاض املطتفل ب٘ عٔ ايكٝاّ با٫عُاٍ نإ ول ي٘ إ ٜك ّٛب٘ يٖ ٫ٛصا ايتهًٝف ،نُاا يف ا٫ضتفاام بعاسّ تعًٝا١

ايبٓا ٤اىل َا هاٚظ اضتفاعا َعٓٝا.3

ٚاعتُازًا عً ٢املاز ٠املُ ٓعطَف ١ؿل ا٫ضتفام ٚايٓصٛص ا٫خط ٣املتعًك ١ب٘ ٜط ٣بعض ايفكٗا 4٤باْ٘ ٜكتط ٞفَ ٘ٝا :ًٜٞ

ٚ-1جٛز عكاض ،ٜٔاذسُٖا ٜػُ ٢بايعكاض املطتفل ايص ٟتعٛز عً ٘ٝايفا٥س َٔ ٠ذل ا٫ضتفامٚ ،ا٫خط ٜػُ ٢بايعكاض املطتفل

ب٘ ٚايصٜٓ ٟؿأ عً ٘ٝذل ا٫ضتفام فٓٝتكص َٔ َٓفعت٘ ملصًر ١ايعكاض املطتفل.

ٚ-2جٛز عبٜ ٤ثكٌ اذس ايعكاض ٜٔا ٚوس َٔ َٓفعتٗا ملصًر ١عكاض اخط ٚيٝؼ ملصًر ١ؾدص َعبٚ .يف ٖصا ىتًف ذل

ا٫ضتفام عٔ ذل اْ٫تفا ايصٜ ٟتكطض ايثاْ ٞملصًر ١ؾدص َعب ٚيٝؼ يفا٥س ٠عكاض ٚبايتايٜٓ ٞتٗ ٞذتُا مبٛت املٓتفع.

-3هب إ ٜه ٕٛايعكاضإ ممًٛنب يؿدصب كتًفب ٚيٝؼ يؿدص ٚاذسٚ ،ا ٫فاإ ٖاصا ايؿادص  ٫وتااد اىل ذال

ا٫ضتفام  ْ٘٫مياضؽ ذل املًه ١ٝعً ٢ايعكاض.ٜٔ

-4هب إ ٜ ٫ه ٕٛايتهًٝف كايفا يًٓعاّ ايعاّ .اش يهْ ٞه ٕٛاَاّ ذكٛم ا٫ضتفام عٝث وُ ٘ٝايكاْ ٕٛهب إ ٜهإٛ

ايتهًٝف ايصٜ ٟتطُٓ٘ َؿطٚعا ،غٛا ٤نإ ايتهًٝف ٖ ٛقٝاّ َايو ايعكاض املطتفل بعٌُ َعب ا ٚاَتٓا َايو ايعكاض املطتفل ب٘
عٔ ايكٝاّ بعٌُ َعب ،فف ٞنًتا اؿايتب هب إ ٜ ٫ه ٕٛشيو ايتهًٝاف كايفاا يًٓعااّ ايعااّ .فُاث ٫ ٬هاٛظ تطتٝاب ذال

ا٫ضتفام باملطٚض يتػٗ ٌٝتٗطٜب ايبطا٥ع ا ٫ ٚهٛظ تطتٝب ذل اضتفام بايط ١ٜٚا ٚاملطٌ عً ٢غطف ْ ّٛاؾرلإ .فكاس جاا ٤يف
املاز َٔ )84( ٠قاْ ٕٛاملًه ١ٝايعكاض ١ٜايًبٓاْ ٞيػٓ 1930١باْ٘ (هٛظ ٫صراب ايعكااضات إ واس ٛا عًٗٝاا ا ٚملٓفعتٗاا َاا
ؾاٚ٤ا َٔ ا٫ضتفاقات ؾطط ا ٫تفطض عً ٞؾدص ا ٚملٓفع ١ؾدص بٌ عً ٢اضض ا ٚملٓفع ١اضض ٚا ٫ؽايف ايٓعاّ ايعاّ)

_____________________________________________________________________________________________

1املاز َٔ )1271( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞا٫ضزْ ٞايطقِ  43يػٓ.1976 ١

2املاز َٔ )56( ٠قاْ ٕٛاملًه ١ٝايعك اض ١ٜايًبٓاْٚ ٞقس اخص املؿط ايػٛضٖ ٟصا ايتعطٜف بؿهٌ ذطيف يف املاز َٔ )960( ٠ايكاْ ٕٛاملاسْ ٞيعااّ
.1949

 3ايسنتٛض عبساملٓعِ فطد ايصس ،ٙاؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صً -١ٝزضاغ ١يف ايكاْ ٕٛايًبٓاْٚ ٞايكاْ ٕٛاملصط ،ٟزاض ايٓٗط ١ايعطبَ ،١ٝصاط باس ٕٚغآ١

ايطبع ،ص963

4ايسنتٛض غين ذػ ٕٛط٘ ٚقُس ط٘ ايؿرل ،اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صً -١ٝايكػِ اٚ ،ٍٚ٫ظاض ٠ايتعً ِٝايعاايٚ ٞايبراث ايعًُا ،ٞبغاساز ،1982

صٚ . 322،327نصيو ايسنتٛض غعٝس عبسايهط ِٜاملباضى ،ؾطح ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق-ٞاؿكاٛم ايعٝٓٝا ١ا٫صاً-١ٝزاض اؿطٜا ١يًطباع،١ايطبعا١
اٚ٫ىل ،بغساز،1997ص297
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ٚضغِ إ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞم ٜٓص عًٖ ٢صا ايؿطط ضُٔ اذهاّ ذكٛم ا٫ضتفام ا ٫إ ٖصا ٜ ٫عين باْ٘ هٛظ كايف١

ايٓعاّ ايعاّ عٓس تطتٝب َثٌ ٖص ٙاؿكٛم  ْ٘٫اْصاى ميهٔ ابطاي٘ ببط ٕ٬ضنين احملٌ ٚايػب يف ايتصطف املٓؿ ٧ي٘.

ايفط ايثاْ /ٞخصا٥ص ذكٛم ا٫ضتفام

تتُٝع ذكٛم ا٫ضتفام ٖصا ببعض اـصا٥ص ميٝعٖا عٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫خطٚ ٣خصٛصاً اشا َا ْعطْا اىل ٖص ٙاـصاا٥ص

نٛذسٚ ٠اذسٚ ٠يٝؼ بصٛض ٠اْتكاٚ ،١ٝ٥اِٖ ٖص ٙاـصا٥ص ٖ:ٞ
-1اْ٘ ذل عٝين عكاض.ٟ

ذل ا٫ضتفام ذل عٝين فٗ ٛغًطَ ١باؾط ٠يًؿدص ميهٔ إ وتخ ب٘ عً ٢ايهاف ٖٛٚ ،١ذل عكااض ٟاٜطاا اغا ٠ٛبابعض

اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫خط ٣نرل ايتصطف ٚاملػاطرٚ ١ايػهٓٚ ٢بايتاي ٫ ٞميهٔ إ ٜكع ا ٫عً ٢ايعكاض نُا ٜعٗط شيو بصاٛض٠

ٚاضر َٔ ١تعطٜف٘.

-2اْ٘ ذل َكطض عً ٢ايعكاض ملصًر ١عكاض اخط.

إ ذل ا٫ضتفام يصٝل ايصً ١بايعكاض ٚيٝؼ مبٔ ميًه٘ ،فعًٖ ٢صا ْص ت املازَ )686( ٠أ ايكااْ ٕٛايفطْػا ٞباْا٘ (وال

يًُايهب إ ٜٓؿٚ٪ا عً ٢عكاضاتِٗ ا ٚيصاؿٗا ا٫ضتفاقات اييت ٜطتْٗ٪ا ،يهٔ ؾطط ا ٫تفطض اـسَات املٓؿأ ٠عً ٢ايؿدص
ا ٚيصاؿ٘ ،يهٔ فكط عً ٢عكاض  ٚيصاحل عكاض اخطٚ .)...بٗص ٙاـاص ١ٝىتًف ٖصا اؿل عأ ذال املٓفعا ١اياصٖ ٟاَ ٛكاطض

ملصًر ١ؾدص صاذب٘.

-3اْ٘ ٜؿٌُ فُٛع ١غرل قصٛض َٔ ٠اؿكٛم.

ضغِ إ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝتتُٝع بإ اْٛاعٗا قصٛض ٠يف ايكاْٖٚ ٕٛصا غ٬ف اؿكٛم ايؿدص ،١ٝا ٫إ اؿكٛم ايايت تاسخٌ

ضُٔ اْٛا ذكٛم ا٫ضتفام غرل قصٛض ٠يف ايكاْٚ 1ٕٛبايتايٜ ٞؿٌُ فُٛعَ ١تٓٛعاَ ١أ اؿكاٛم ،نرال املاطٚض ٚاجملاط٣
ٚاملػٚ ٌٝعسّ ايتعًٚ ١ٝعسّ اْؿا ٤ايبٓا ٤اَ ْٛ ٚعب َٔ ايبٓا ٤ا ٚذل اغتدساّ غطس ايغرل ...اخل ٚ .اصا ايػابب اغاتدسّ

املؿط ايعطاق ٞعباض ٠ذكٛم ا٫ضتفام بس َٔ ٫ذل ا٫ضتفام.
-4اْ٘ ذل تابع.

إ ا٫ضتفام ذل تابع يًعكاض عٝث ٜٓتكٌ َع ايعكاض احملٌُ ب٘ ا ٚايعكاض املكطض يفا٥ست٘ بصٛض ٠تبعٚ ،١ٝبايتاي ٫ ٞميهٔ فصاً٘

عٔ ايعكاض ا ٚايتصطف ف ٘ٝبايبٝع ا ٚايطٖٔ ا ٚذحعَ ٙػتك ٬عٔ ايعكاض ايصًٜ ٟرك٘ .ا ٚبعبااض ٠اخاط ٣إ ا ٟتصاطف عًا٢

_____________________________________________________________________________________________

 1ضغِ إ اؿٓف ١ٝشٖبٛا اىل إ ذكٛم ا٫ضتفام قصٛض ٠با(ذل ايؿطب ٚاجملطٚ ٣املػٚ ٌٝاملطٚض ٚايتعًٚ ٞاؾٛاض) ٚقس اؾاض قُس قسض ٟباؾا يف

َطؾس اـرلإ اىل اضبع ١اْٛا فكط َٔ ذكٛم ا٫ضتفام ( ٖٞٚذل ايؿطب ٚاملػٚ ٌٝاجملطٚ ٣املطٚض) ا ٫إ ايبعض ا٫خط َأ املاصاٖب ناملايهٝا١

قايٛا بعسّ قصٛضٜتٗا باْٛا قسز ٠بٌ اجاظٚا اْؿا ٤ذكٛم اضتفام اتفاق ١ٝاخط ٣بايعكس.

٫ذغ :ز.عبسايطظام ايػٓٗٛضَ ،ٟصازض اؿل يف ايفك٘ ا٫غ ،َٞ٬اجملُع ايعًُ ٞايعطب ٞا٫غ ،َٞ٬يبٓإ ،ز ٕٚغآ ١ايطباع ،صٚ ،34ناصيو

قُس قسض ٟباؾا ،املصسض ايػابل ،ص.24-21
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ايعكاض امل دس ّٚنايبٝع ا ٚا ب ١ا ٚايطٖٔ ا ٚبذلتٝب ذكٛم اْ٫تفا ا ٚايػهٓ ٢عًٗٝا ٜؿًُٗا ذكٛم ا٫ضتفام اٜطًا ذتاَ ٢أ

غرل شنط شيو.1

-5اْ٘ ذل ٜ ٫كبٌ ايتحع١٥

إ ا٫ضتفام ٜتكطض ملٓفع ١عكاض بأنًُ٘ عً ٢عكاض بأنًُ٘ ٚعً٫ ٘ٝهٛظ اْؿا ٙ٩عً ٢ذص ١ؾا٥ع ١يف عكاض َؿذلى  ٫ٚملٓفعا١

ذص ١ؾا٥ع ١يف عكاض َؿذلى .فاشا نإ عكاض املطتفل َؿذلنا فاإ تٓااظٍ اذاس ايؿاطنا ٤عأ ذكا٘ يف ا٫ضتفاام ٜ ٫ا ٪ط يف

اغتُطاضٖ ١ٜصا اؿل ملٓفع ١نٌ ايعكاض يباق ٞايؿطناٖ .2٤صا َٔ جاْب  َٔٚجاْب اخط إ عسّ قابً ١ٝذل ا٫ضتفام يًتحع٥ا١

ٜعين اْ٘ اشا جع ٨ايعكاض املطتفل فإ ذل ا٫ضتفام ٜبكَ ٢ػتركا يهٌ جع َ٘ٓ ٤بؿطط إ ٜ ٫عٜس شيو يف عب ٤ايٛاقاع عًا٢
ايعكاض املطتفل ب٘ :نُا اْ٘ اشا جُع ِ٣ايعكاض املطتفل ب٘ فإ ا٫ضتفام ٜعٌ ٚاقعا عً ٢نٌ جع َ٘ٓ ٤ا ٫اشا نإ ذل ا٫ضتفام يٝؼ

َػتعُ ٬يف ايٛاقع عً ٢بعض ٖص ٙا٫جعا ٫ٚ ٤ممهٓا إ ٜػتعٌُ عًٗٝا ،ذٝث هٛظ يصاذب نٌ جاعَٗٓ ٤اا يف ٖاص ٙاؿايا١

املطايب ١بعٚاٍ ٖصا اؿل عٔ اؾع ٤ايص ٟىص٘.3
-6اْ٘ ذل ش ٚتٓع ِٝخاص

إ ذكٛم املطٚض  ٚاجملط ٚ ٣املػ َٔ ٌٝابطظ صاٛض ذكاٛم ا٫ضتفاام ايايت تٓاا ٍٚاملؿاط اذهاَٗاا باغاٗاب يف ايكػاِ

املدصص يًركٛم ايع ١ٝٓٝاصً ١ٝاملتفطع ١عٔ ذل املًهَٛ( ١ٝاز ٚ ،)1284-1271يهٔ املؿط تٓاٖ ٍٚص ٙاؿكٛم ٚبٓفؼ
ا٫زلا ٤يف َٛضع اخط َٔ ايكاْ ٕٛاملسْٚ ٞشيو عٓس ن َ٘٬عٔ ْطام ذل املًهٚ ١ٝايكٝاٛز ايكاْْٝٛا ١ايايت تاطز عًٗٝاا (َاٛاز

ٚ ...) 1059 -1052ايػبب يف شيو ٜطجع اىل إ املؿط م ٜس اْؿاٖ ٤ص ٙاؿكٛم املصنٛض٫ ٠ضاز ٠ا٫ططاف فكط ،باٌ
اعتدلٖا نكٛٝز قاْ ١ْٝٛأٜطًا عً ٢ص٬ذٝات املايو عًًَ ٢ه٘ اشا َا تٛافط فٗٝا بعض ؾطٚط َع .١ٓٝفأشا اضاز ا٫ؾداص تعسٌٜ

ٖص ٙايؿطٚط ٚاْؿاٖ ٤ص ٙاؿكٛم ٫غباب ٚبؿطٚط كتًف ١عُا َٖ ٛكطض يف ايكاْ ٕٛضُٔ أذهاّ قٛٝز املًه ١ٝاْاصاى تػاُ٢

عكٛم ا٫ضتفام .فُثٜ ٬ؿذلط ؿل اجملط ٣نأذس قٛٝز عً ٢املًه ١ٝإ ٜ ٫هٖٓ ٕٛايو َا ٤يًعضاع ١يف ا٫ضض اييت ْطٜس اجطا٤
املا ٤ايٗٝا ،اَا اشا ٚجس يف ا٫ضض َٝاٚ ٙيهٔ م ٜهٔ ٜهف ٞيًعضاع ١ففٖ ٞص ٙاؿايٜ ٫ ١ػاتفٝس صااذب ا٫ضض ايبعٝاس ٠عأ

َصسض املٝا َٔ ٙذل اجملط ٣نكٝس عً ٢املًهَ( 4١ٝاز )1058 ٠بٌ ٜػتطٝع اجطا ٤املٝا ٙاىل اضض٘ با٫تفام َع صاذب ا٫ضض
املتصً ١مبٛضز املٝاٚ ٙبايتايٜ ٞسخٌ املٛض ٛضُٔ ذكٛم ا٫ضتفام نرل عٝين َػتكٌ عٔ املًُه .١ٝاضاف ١اىل ٖصا ا٫خات٬ف
فإ ايكٛٝز املصنٛض( ٠ذل املطٚض ٚاجملطٚ ٣املػ )ٌٝعً ٢ذل املًهٜ ٫ ١ٝػاكط بعاسّ ا٫غاتعُاٍ  ٫ٚتهػاب بايتكاازّ ٖٚاصا
غ٬ف ٖص ٙاؿكٛم ضُٔ تطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام مبعٓا ٙايسقٝل نركٛم ع ١ٝٓٝاصًَ ١ٝتفطع ١عٔ ذل املًه.5١ٝ

_____________________________________________________________________________________________

1ازٜب اغتاْبٛيٚ ٞاحملاَ ٞؾفٝل طعُ ،١ايتكٓب املسْ ٞايػٛض - ٟاؾع ٤ايثأَ ،املهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛايطبع ١ايثاْ ،١ٝزَؿل ، 1977 ،ص7959

 2ايسنتٛض عًٖ ٞاز ٟايعبٝس ،ٟايٛجٝع يف ؾطح ايكاْ ٕٛاملسْ -ٞاؿكٛم ايع ،١ٝٓٝزاض ايثكاف ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،ايطبعا ١اٚ٫ىل ،ا٫ضزْا،2008 ٞ

ص.226

٫3ذغ املازتب ( َٔ )1280-1279ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق.ٞ

4ايسنتٛض غين ذػ ٕٛط٘ ٚقُس ط٘ ايبؿرل ،املصسض ايػابل ،ص86-85

٫ 5ذغ يف ايتُٝٝع بب ذل اجملطٚ ٣املػٚ ٌٝاملطٚض نركٛم ا٫ضتفام ا ٚنكٛٝز قاْ ١ْٝٛعًٖ ٢ص ٙاملًه ١ٝايسنتٛض عباٛز عباسايًطٝف ايبًاسا،ٟٚ

زضاغ ١يف اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صًَ ،١ٝطبع ١املعاضف ،بغساز  ،1975ص274-273
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بك ٞإ ْك ٍٛإ بعض ايفكٗاٜ ٤طٝف ٕٛخاص ١ٝاخط ٣ضُٔ خصا٥ص ذكٛم ا٫ضتفام ا ٖٞٚ ٫اْٗا ذل زا ،ِ٥باعتباض اْ٘

جع َٔ ْ٤ذل املًه ١ٝعً ٢ايعك اضٚ ،ملا نإ ا٫خرل ذكا زاُ٥ا فإ َا َٖ ٛتفط عٓ٘ ٜه ٕٛزاُ٥ا اٜطااًٚ ،يهأ ٜطاٝف ٕٛعًا٢
نٜٚ َِٗ٬كٛي ٕٛإ ٖص ٙايصف ١يٝػ ت َٔ َػتًعَات ذل ا٫ضتفام بٌ َٔ طبٝعت٘ ٚبايتاي ٞهٛظ يصيو ؼسٜاس ٙبٛقا ت َعاب

مبٛجب اتفام خاص 1أ ٟإ صف ١ايسمي ١َٛيف ذل املًه ١ٝؽتًف عٔ ايسمي ١َٛيف ذل ا٫ضتفام .أ ٫آْا َع تكسٜطْا صا ايطاٟ
ٚيهٔ ْ ٫تفل َع٘ ْٚط ٣اْ٘  ٫ميهٔ تؿبٖ ٘ٝص ٙاؿكٛم عل املًه َٔ ١ٝذٝث صف ١ايسميٚ ١َٛشياو يػاببب :اُ ٚاا :اْا٘ اشا
نإ َٔ ايصٛاب تٛصٝف املًه ١ٝباْٗا ذل زاٚ ِ٥شيو يعسّ اَهإ تٛقٝتٗا مبسَ ٠ع ،١ٓٝا ٫اْا٘ َأ غارل ايصاٛاب تٛصاٝف

ذكٛم ا٫ضتفام بٗص ٙايصفْٗ٫ ١ا ميهٔ تٛقٝتٗا مبسَ ٠ع ٚ .١ٓٝاُْٗٝا :إ ذل املًهٜ ٫ ١ٝػاكط بعاسّ ا٫غاتعُاٍ اَاا ذكاٛم
ا٫ضتفام فإ انثط تطبٝكاتٗا ٚخصٛصا ا٫ضتفاقات ايعاٖطَ ٠ثٌ ذل املطٚض ٚاجملطٚ ٣املػ ...ٌٝاخل تػكط بعسّ ا٫غتعُاٍ.2

املطًب ايثاْ :ٞاْٛا ذكٛم ا٫ضتفام َٛٚقع اؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤فٗٝا

ْعطاً يعسّ ؼسٜس َطُ ٕٛذكٛم ا٫ضتفام بصٛض ٠قسز ٠يف انثط ١ٜايتؿطٜعات بصٛض ٠عاََٗٓٚ ١ا ايتؿطٜع ايعطاقا ،ٞفكاس

زأب ايفكٗاٚ ٤با٫عتُاز عً ٢ايكاْ ٕٛايفطْػ ٞعً ٢تكػٖ ِٝص ٙاؿكٛم بعس ٠تكػُٝات نتكػُٗٝا اىل ذكٛم اضتفام املػتُط٠
ٚغرل املػتُط ٠أ ٚتكػُٗٝا اىل ذكٛم ا٫ضتفام ايػًبٚ ١ٝا٫هاب ١ٝأ ٚذت ٢تكػاُٗٝا اىل ذكاٛف ا٫ضتفاام ايكاْْٝٛاٚ ١ذكاٛم

ا٫ضتفام بفعٌ اْ٫ػإ . 3ا ٟتًو اييت ٜ ٫ه ٕٛايكاَْ ٖٛ ٕٛصسضٖا املباؾط ،بٌ ٜه ٕٛا َصازض اخاط ٣نايعكاس ٚايتكاازّ

ٚغرلٖا.4

ٚيهٔ مٔ ْػرل عًْٗ ٢خ املؿط ايعطاق ٞذٝث شنط فكط ذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖط ٠يف َكابٌ ذكٛم ا٫ضتفام اـف ،١ٝيصا

غٛف ْكػِ ٖص ٙاؿكٛم اىل قػُب ضٝ٥ػب :ذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖطٚ ٠ذكٛم ا٫ضتفام غرل ايعاٖطْٚ ،٠ؿرل خُ ٬ا ٚعٓاس

ايططٚض ٠اىل ايتكػُٝات ايفكٗ ١ٝا٫خط ٣ص ٙاؿكٛم.

_____________________________________________________________________________________________

 1ايسنتٛض ْب ٌٝابطاٖ ِٝغعس ،اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صً ١ٝيف ايكاْ ٕٛاملصطٚ ٟايًبٓاْ -ٞزضاغَ ١كاضَْٓ ،١ؿٛضات اؿًيب اؿكٛقٝا ،١يبٓاإ ،2003
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2تٓص املاز َٔ )1282( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞباْ٘ (ٜٓكط ٞذل ا٫ضتفام بعسّ اغتعُاي٘ مخؼ عؿط ٠غٓ،)...١

 3تأ طاً بايكاْ ٕٛايفطْػ ،ٞأخص أٜطا املؿط ايػٛض ٟيف املاز َٔ 961 ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞبتكػ ِٝا٫ضتفام اىل اضتفاقاات قاْْٝٛاٚ ١املتٛياس ٠بفعاٌ

اْ٫ػإٜٚ .كصس بصيو تًو اييت ٜ ٫ه ٕٛايكاَْ ٖٛ ٕٛصسضٖا املباؾط بكسض َا ٜه ٕٛعكساً ا ٚتكازَاً ا ٚأَ ١ٜصازض اخطٚ ٣اييت ٜػاُ ٢ا٫ضتفاام
مبعٓا ٙايسقٝل .عًُا إ ايفكٗا ٤اؾسز ٖحطٚا ٖصا ايتكػ ِٝا٫خرل ؿكٛم ا٫ضتفام  ٕ٫ا٫ضتفاقات ايكاْ ١ْٝٛتعتدل قٛٝزا قاْ ١ْٝٛعًا ٢ذال املًهٝا،١

ٚيٝؼ ْ َٔ ٛاْٛا اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صً .١ٝيصيو ٜفطً ٕٛعسّ اصباغ تػُ ١ٝا٫ضتفام عًَ ٢ثٌ ٖص ٙايكٛٝز ايكاْ ١ْٝٛعً ٢ذل املًه.١ٝ
٫ذغ :ايسنتٛض ضَطإ اب ٛايػعٛز ،ايٛجٝع يف اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صًَٓ ،١ٝؿٛضات اؿًيب اؿكٛق ،١ٝايًبٓإ 478-475 ،2002

 4ضغِ إ نثرلا َٔ ايفكٗاٜ٪ٜ ٫ ٤سَ ٕٚثٌ ٖصا ايتكػ ِٝؿكٛم ا٫ضتفام اىل ايكاْٚ ١ْٝٛاي ٬قا ْ ١ْٝٛا ٚا٫تفاق ،١ٝباعتبااض إ اٜ ٍٚ٫عتادل قٝاٛزا
قاْٚ ١ْٝٛيٝػ ت ذكٛقا ع ١ٝٓٝاصً ،١ٝا ٫إ ايبعض ا٫خط َٔ ايفكٗاٜ٪ٜ ٤سٖ ٕٚصا ايتكػٜٚ ِٝاخص ٕٚبٗا َِٗٓٚ ،املطذَ ّٛصاطف ٢فٝاس يف نتابا٘

ايك :َِٝؾطح قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ،ٟاؾع ٤ايثايث ،ايعاتو يصٓاع ١ايهتاب ،بس ٕٚغٓ ١ايطبع ،ايكاٖط ، ٠ص.127-126
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ايفط ا٭ :ٍٚذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖط٠

ضغِ إ املؿط ايعطاق ٞاؾاض يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاىل ذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖط ٠يف عسَٛ ٠اضع 1ا ٫اْ٘ م ٜبب املكصٛز بصيو

ٖٚصا غ٬ف املؿط ايفطْػ ٞذٝث ٚقف عٓس ؼسٜس َعٓ ٢ا٫ضتفاقات ايعاٖطٚ ٠غرل ايعاٖط ،٠بكٛي٘( :ته ٕٛا٫ضتفاقاات اَاا

ظا ٖطٚ ٠اَا غرل ظاٖط ،٠ا٫ضتفاقات ايعاٖط ٖٞ ٠اييت تعٗط بٛاغطَٓ ١ؿآت خاضج ١ٝنايباب أ ٚايٓافص ٠أ ٚقٓا ٠جط املٝاا .ٙأَاا
ا٫ضتفاقات غرل ايعاٖط ٠فًٝؼ يٛجٛزٖا ع ١َ٬خاضج ،١ٝنُٓع ايبٓا ٤عً ٢عكاض آَ ٚع ضفع ايبٓا ٤ظٜاز ٠عً ٢اضتفا َعب).2

ٖٚصا ٜعين إ ذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖطٜ ٠ه ٕٛظاٖطاً يًعب بٛجٛز َعاٖط خاضج ١ٝا ٚاعُاٍ ظاٖط ٠تاسٍ عًٝا٘ .ناايططم

ٚاملُطات ٚايكٓٛات ٚا٫بٛاب ٚايٓٛافص  ...اخل.

ٚقس شنط املؿط ايعطاق ٞبعض اْٛا ذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖط ٠عً ٢غب ٌٝاملثاٍ،فاصنط ذال املاطٚض ٚذال اجملاطٚ ٣ذال

املػ ٌٝعٓسَا ْص عً ٢أْ٘ ميهٔ ا٫ذتحاد بايتكازّ يف ذل املطٚض ٚذل اجملطٚ ٣ذال املػاٚ ٌٝغرلٖاا َأ ذكاٛم ا٫ضتفاام

ايعاٖط.3٠

يهٔ ٚنُا ٜعٗط َٔ َفٗ ّٛاملاز ٠املصنٛض ٠اع ٙ٬فإ ٖص ٙاْٛ٫ا ايث َٔ ١ ٬ذكٛم ا٫ضتفام جاا٤ت عًا ٢غاب ٌٝاملثااٍ

ٚيٝؼ اؿصط ،ذٝث ميهٔ َٔ ايٓاذ ١ٝايعًُٚ ١ٝجاٛز اْاٛا اخاطَ ٣أ ذكاٛم ا٫ضتفاام ايعااٖط ٠نرال املطاٌ ٚاملطعا٢

ٚايؿطب ...اخل ٚشيو ذػب ذاج ١ايٓاؽ ٚاتفاقِٗ.

َٚا ميٝع ٖص ٙاؿكٛم ي٬ضتفاقات ايعاٖط ٠اْ٘ نُا ميهٔ إٔ ٜػكط بايتكازّ ،ميهٔ إٔ وتخ بايتكازّ اٜطااً 4نُاا ميهأ إ

ٜهػب بتدصٝص َٔ املايو ا٫صً ،5ٞبعهؼ ذكٛم ا٫ضتفاقات غرل ايعاٖطٚ ٠اييت  ٫ميهٔ ا٫ذتحاد بايتكاازّ مٖٛاا ٫ٚ
ميهٔ أٜطاً إ ٜهػب بتدصٝص َٔ املايو ا٫صً َٔٚ.ٞاؾسٜط با٫ؾاض ٠ا ٫آْا ْ ٫ػطز ٖٓا عٔ َسٚ ٠ؾطٚط ٖاصا ايتكاازّ

ايص ٟقس ٜبعسْا عٔ َٛض ٛعثٓاٚ ،يهٔ َا ْكف عٓس ٖٛ ٙإ بعض ذكٛم ا٫ضتفام ميهٔ إ ٜه ٕٛظاٖطا يف ذايٚ ١خفّٝااً يف
اخط ،٣فُث ٬ذل اجملط ٣ايصٜ ٟػتعٌُ بٛاغط ١اْابٝب َٛضٛع ١عً ٢غطس ا٫ضض ٜه ٕٛظااٖطا ،يف ذاب إ اْ٫ابٝاب اشا

زفٓ ت يف ا٫ضض فإ شيو هعً٘ غرل ظاٖطٚ ،عً ٢نٌ ذاٍ فإ َعطفَ ١ا اشا نإ ا٫ضتفام ظاٖطاً ا ٚغرل ظاٖط َػأيٚ ١قاا٥ع

ٜػتكٌ يف تكسٜطٖا قاض ٞاملٛض.6 ٛ

_____________________________________________________________________________________________

٫1ذغ َٛاز ( َٔ )1272 ،1271ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق.ٞ
2املاز َٔ 689 ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٞ

3ايفكط َٔ 2 ٠املاز َٔ 1272 ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٞ

٫4ذغ املٛاز ( َٔ )1272،1282 ،1158ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٚ.ٞاملاز َٔ)2/1016(٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاملصط .ٟضغِ إ ايكااْ ٕٛايعطاقاٞ

ٜػتدسّ عباض(٠ا٫ذتحاد بايتكازّ)بس َٔ ٫عباض(٠ايهػب بايتكازّ)ق ٞايكاْ ٕٛاملصط،ٟشيو  ٕ٫ايتكازّ يف ايكاْ ٕٛايعطاقَ ٞاْع َٔ زلا ايسع٣ٛ

ٚيٝؼ َهػباً يًرل.

ْ5ص ت املاز 1273 ٠عً ٢اْؿا ٤ا٫ضتفاقات ايعاٖط ٠بتدصٝص َٔ املايو ا٫صً ٞباْ٘ (-1ا٫تفاقات ايعااٖط ٠هاٛظ تطتٝبٗاا بتدصاٝص َأ

املايو ا٫صًٜٚ-2 ٞهٖٓ ٕٛايو...اخل)

6ايسنتٛض قُس ناٌَ َطغ ٞباؾا ،ؾطح ايكاْ ٕٛاملسْ -ٞاؿكاٛم ايعٝٓٝا ١ا٫صاً -١ٝاؾاع ٤ايثاآَْ ،ٞؿاأ ٠املعااضف با٫غاهٓسض،2005 ،١ٜ
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ايفط ايثاْ :ٞذكٛم ا٫ضتفام غرل ايعاٖط٠

بعهؼ ذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖط ٠م ٜٓص ايكاْ ٕٛايعطاق ٞبصٛض ٠صطو ١اىل اغِ ٖصا ايٓ َٔ ٛذكاٛم ا٫ضتفاامٚ ،يهأ

ميهٔ إ ْػتٓبطٗا عاز ٠بٛاغطَ ١فٗ ّٛاملدايف ١ملا ْص عً ٘ٝايكاْ َٔ ٕٛذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖط ،٠اضاف ١يصيو إ املؿط قس

اؾاض ا ىل بعض اَ٫ثً ١ضُٔ اذهاّ ذكٛم ا٫ضتفام نرل َٓع صاذب ايعكاض يف ايبٓا ٤عً ٢عكاض ٙنٝاف ٜؿاا ٤ا ٚذال َٓاع
صاذب ايعكاض َٔ فاٚظ ٠ذس َعب يف ا٫ضتفا بايبٓا ٤ا ٚيف َػاذتٖ٘ٚ ،ص ٙاَ٫ثً ١املؿاض ٠ايٗٝا َٔ املؿط ايعطاقاٜ ٞعتدلٖاا

اغًب ايفكٗا ٤ضُٔ اْٛا ذكٛم ا٫ضتفام غرل ايعاٖطٚ ،1٠ايػبب يف شيو ٖ ٛإ ٖص ٙاَ٫ثً ١بصٛض ٠عاَ ٫ ١تاسٍ عًٗٝاا
َعاٖط ا ٚاعُاٍ خاضج ١ٝعٝث ميهٔ َ٬ذعتٗا اَ ٚؿاٖستٗا بايعب ،يصيو زل ٝت بغرل ايعاٖط ٠ا ٚاـف ،١ٝبٌ ٜكتصط ا ط ٙعً٢

ايعاّ صاذب ايعكاض املطتفل ب٘ باَ٫تٓا عٔ ايكٝاّ ببعض ا٫عُاٍ اييت ميًو اص ٬ايكٝاّ بٗا ياَ ٫ٛثاٌ ٖاصا ايتهًٝاف عًا٢

عكاض .ٙيصيو ٜط ٣بعض ايفكٗا 2٤إ َا ٜػُ ٢با٫ضتفاقات ايػًب ١ٝتٓتُ ٞةٝعٗاا اىل ٖاص ٙايف٦اَ ١أ ا٫ضتفاقاات نْٗٛاا ٫
تؿهٌ غ ٣ٛايتعاّ غًيب عً ٢عاتل صاذب ايعكاض املطتفل ب٘ َتُث ٬باَتٓاع٘ عٔ َباؾط ٠بعاض ايتصاطفات املازٜا ١يف ًَها٘.

ع ًُا إ تطبٝكات ٖصا ايٓ َٔ ٛذكٛم ا٫ضتفام غرل ظاٖط ٠غرل قصٛض ٠اٜطا يف ايكاْٚ ٕٛميهٔ إ لس ا اَثً ١اخط ٣نثرل٠

يف اؿٝا ٠ايعًُٚ ١ٝيهٔ ابطظٖا ٖ ٞتًو اييت شنطٖا املؿط يف املاز َٔ )1274( ٠ايكاْ ٕٛاملسْٚ ٞفٗٝا ذال ا٫ضتفاام بعاسّ

تعً ١ٝايبٓا ٤ايصَٛ ٖٛ ٟض ٛعثٓا.

بك ٞإ ْك ٍٛاْ٘ اشا نإ ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓاٜ ٤ه ٕٛعاز َٔ ْٛ ٠اْٛا اضتفاقات غرل ظاٖط ٠اشا نإ شيو بب

عكاض ٜٔا ٓب ،ذٝث ٜ ٫ه ٕٛظاٖطا يًعٝإ ٜ ٫ٚعًِ ايٓاؽ ب٘ عاز .٠أ ٫إ ٖاصا اَ٫اط ىتًاف ْٛعاًا َاا بايٓػاب ١يًُؿااضٜع

ايػهٓ ١ٝشات تصاََٛ ِٝذس ٠ذٝث ٜه ٕٛظاٖطا يًٓاؽ ٚجٛز ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤يف املٓاظٍ ٚايسٚض ايٛاقع ١ضُٔ

ٖص ٙاملؿاضٜع َا م ٜثب ت عهؼ شيو.

ٚاَ٫ط ْفػ٘ ؿل اجملط ٣ذٝث ٜه ٕٛغايبا َٔ ا٫ضتفاقات ايعاٖطٚ ٠يهٔ ميهٔ إ ٜعتادل غارل ايعااٖط ٠اشا جاط ٟاملاا ٤يف

اْابٝب َسف ١ْٛيف ا٫ضض.

يصيو نايف َع َٔ ٜط 3٣إ ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓاٜ ٤هَ ٕٛأ ا٫ضتفاقاات غارل ايعااٖط ٠زاُ٥اا ٚخصٛصااً إ

املؿط قس غه ت عٔ ٖصا اَ٫ط ٚم ٜعتدل ٙبصٛضٚ ٠اضر ١ضُٔ تطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام غرل ايعاٖط .٠بٌ ْتفل َع َٔ ٜط٣
إ َػأيَ ١ا اشا نإ ا٫ضتفام ظاٖطاً ا ٚخفٝاً َٔ َػا ٌ٥ايٛقا٥ع ٜػتكٌ يف تكسٜطٖا قاض ٞاملٛض.4 ٛ

فأشا اْتٗٓٝا َٔ ٖصا ا٭َط ،اْصيو ْتػا ٌ٥أ ٫ميهٔ إٔ ْتٛقع إ ٜه ٕٛأذس َصازض ذل ا٫ضتفاام بعاسّ تعًٝا ١ايبٓااٖ ٤اٛ

بتدصٝص َٔ املايو ا٫صً،ٞشيو  ٕ٫املؿط أنس بإٔ ذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖط ٖٞ ٠فكط اييت هاٛظ تطتٝبٗاا بٓدصاٝص َأ

املايو ا٫صًٜٚ،ٞه ٕٛشيو اشا تبب بأ ٟططٜك َٔ ١ططم ا ٫بات إ َايو عكاضَٓ ٜٔفصًب قس اقااّ بُٗٓٝاا بٓاا ٤ا ٚعَ٬ا١
ظاٖط ٠اخط ،٣فاْؿأ بصيو ع٬ق ١تبع ١ٝبُٗٓٝا َٔ ؾأُْٗا إ تسٍ عًٚ ٢جٛز اضتفام يا ٛإ ايعكااض ٜٔناْاا ممًاٛنب ملاايهب

_____________________________________________________________________________________________

1اؾاض املؿط ايعطاق ٞاىل ٖصا ايٓ َٔ ٛذكٛم ا٫ضتفام يف املاز َٔ 1274 ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ،ٞغٛف ْفصٌ ايه ّ٬فٗٝا ٫ذكاً.

 2ايسنتٛض قص ٞغًُإ ،اؿكٛم ايع ،١ٝٓٝايطبع ١اٚ٫ىلَٓ ،ؿٛضات جاَع ١جٗٝإ اـاص ١يف اضب ،ٌٝاضب ،2012 ٌٝص.149

 3ايسنتٛض تٛفٝل ذػٔ فطد ،اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صً ،١ٝايساض اؾاَع ١ٝيًطباعٚ ١ايٓؿط ،ا٫غهٓسض ،١ٜبس ٕٚغٓ ١ايطبع ،ص325-324
4ايسنتٛض غين ذػ ٕٛط٘ ٚقُس ط٘ ايبؿرل ،املصسض ايػابل ،ص325
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كتًفبٚ ،يف ٖص ٙاؿاي ١اشا اْتكٌ ايعكاضإ اىل أٜس٬َ ٟى كتًفب ز ٕٚتغٝرل يف ذايتُٗا ،أٜ ٫عس ا٫ضتفام َطتباً بب ايعكااضٜٔ

ُا ٚعًُٗٝا َا م ٜهٔ ِ ؾطط صطٜس ىايف شيو؟ٚ ..1نصيو ْتػا ٌ٥اشا نإ ٖصا املصسض ىص َايو عكاض ٜٔفًُااشا ٫

ىص َايو عس ٠عكاضات يف إ ٚاذس؟ أيٝؼ عباض( ٠أ ٚع ١َ٬ظاٖط ٠اخط)٣يف ْص املاز ٠اعٜٓ ٙ٬طبال عًاٚ ٢ذاس ٠ايؿاهٌ
ٚايتصاَ ِٝيف تًو املؿاضٜع ايػهٓ،١ٝمما ٜعٗط يًؿدص املعتاز ٚجٛز ع٬ق ١تبع ١ٝباب ٖاص ٙايعكاضات؟فٗاص ٙا٫غا ١ً٦جاسٜط٠

بايططح ٚميهٔ إ ٜتعُل فٗٝا َػتكب ٬اؾداص اخط ٜٔغٛا٤اً نإ شيو بايطفض أ ٚايتأٜٝس.

املبرث ايثاْٞ
َاٖ ١ٝاؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓاٚ ٤ايؿهً ١ٝف٘ٝ

بعس إ عثٓا يف ذل ا٫ضتفام بصٛض ٠عاَ َٔ ١ذٝث َاٖٝت٘ ٚاْٛاع٘ٚ ،بعس إ عطفٓا بإ أذاس تطبٝكاات ذكاٛم ا٫ضتفاام

ٚايص ٟغايباً ٜه ٕٛغرل ظاٖط عباض ٠عٔ اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓاْ .٤أتْٚ ٞتعُل يف شيو اؿل ْ٘٫ ،تعزاز اُٖٖ ١ٝصا املٛضاٛ

َٜٛا بعس ٚ ّٜٛخصٛصا يف ظٌ اٖ٫تُاّ ظُاي ١ٝاملسٕ ٚاحمل٬ت ٚيهثط ٠املؿاضٜع ايػهٓ ١ٝشات اعساز ٖا َٔ ١ً٥ايسٚض ٚاملٓاظٍ
املٛذس َٔ ٠ذٝث ايتصُٚ ِٝاملعٗط اـاضج ،ٞاضاف ١اىل ا٫تفاقٝات ايثٓا ١ٝ٥املٓؿ ١٦صا اؿل ،نإ ٜبٝع صاذب ايعكاض ٜٔأذاس

عكاض ٙاجملاٚض ٠يًعكاض ايصٜ ٖٛ ٟػهٔ ف.٘ٝ

يصيو غٛف ْكػِ ٖصا املبرث اىل َطًببْ ،برث يف ا ٍٚ٫عٔ َاٖ ١ٝاؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤يف ض ٤ٛايٓصٛص ايتؿطٜع١ٝ

ٚايكطاضات ايكطاٚ ١ٝ٥مسز خصا٥ص٘ اٜطاً ِ َٔٚ .يف املطًب ايثاْْ ٞتٓاَ ٍٚس ٣تأ رل ايؿهً ١ٝيف اْؿاٖ ٤صا اؿل ،شيو ٕ٫

اْؿاٖ ٤صا اؿل ٜعين اْؿا ٤ذل عٝين عً ٢ايعكاض ٚٚفكا يًكٛاعس ايعاَ ١فإ ا ٟتصطف َٔ ٖصا ايكب ٌٝوتااد اىل ايتػاح ٌٝيف
زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاض ٟا ٫إ شيو قس هاْب ايعساي ١يف بعض ا٫ذٛاٍ.

املطًب ا :ٍٚ٫يف َعٓ ٢اؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓا٤

يف ٖصا املطًب  َٔٚخ ٍ٬فطعب كتًفب غٛف ْٛضٓس املكصٛز باؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓاٚ ٤شيو َٔ خ ٍ٬تعطٜفا٘ ٚبٝاإ
خصا٥ص٘ املُٝع ٠عٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫خط ٣بصٛض ٠عاَٚ ١اؿكٛم ايع ١ٝٓٝاملٓط ١ٜٛضُٔ تطبٝكات ذكاٛم ا٫ضتفاام بصاٛض٠

خاص.١

ايفط ا :ٍٚ٫تعطٜف اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓا٤

نُا َٖ ٛعً ّٛإ اذس اْٛا اؿكٛم ايع ٖٛ ١ٝٓٝذل ا٫ضتفام ا ٚنُا ٜػُ ٘ٝايكاْ 2ٕٛذكٛم ا٫ضتفام ،شيو ٜ ْ٘٫تطُٔ

فُٛع ١غرل قصٛض َٔ ٠اؿكٛم شات طبٝع ١ا٫ضتفام نرل املطٚض ٚذل املػٚ ٌٝذل اجملطٚ ٣ذال املطاٌ ...اخلٚ .إ اؿال
_____________________________________________________________________________________________

ْ1ص املاز َٔ )1273(٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق.ٞ

2تٓص املاز َٔ )68( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞباْ٘-1( :اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صً ٖٞ ١ٝذل املًهٚ ١ٝذل ايتصاطف ٚذال ايعكاط ٚذكاٛم املٓفعا١

ٚا٫غتعُاٍ ٚايػهٓٚ ٢املػاطرٚ ١ذكٛم ا٫ضتفام ٚذل ايٛقف ٚذل ا٫جاض ٠ايطٚ-2 .١ًٜٛاؿكٛم ايع ١ٝٓٝايتبع ٖٞ ١ٝذل ايطٖٔ ايتاأَٝين ٚذال

ايطٖٔ اؿٝاظٚ ٟذكٛم اَ٫تٝاظ).
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ايصَٛ ٖٛ ٟض ٛعثٓا ٖ ٛتطبٝل َٔ تطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام ضغِ إ بعض ايكٛاْب املسْٝا ١نايكااْ ٕٛايفطْػاٚ ٞايًبٓااْٞ
ٚايػٛض ٟم ٜػُ٘ بصٛض ٠خاص ١نُا فعً٘ بعض اخط َٔ ايكٛاْب املسْ ١ٝنايعطاقٚ ٞاملصط ٟذٝث شنطت٘ با٫غِ ٚيهأ زٕٚ

تصٓٝف٘ ضُٔ أذس تكػُٝات ذكٛم ا٫ضتفام نتكػُٗٝا اىل ا٫ضتفاقات ايعاٖط ٠ا ٚغرل ايعاٖط.٠

 ٕ٫ٚانثط ١ٜاملصازض اييت تٓاٚي ت َٛض ٛذكٛم ا٫ضتفام م تكف عًَٛ ٢ض ٛاؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤مبا ٜػترك٘ ،بٌ َط

عًٗٝا َطٚض ايهطآّْ٫ٚ ،ا م لس يف ٓاٜا ٖص ٙاملصازض ا ٟتعطٜف ملٛضٛعٓا ٖصا يصا ْط َٔ ٣ايططٚض ٟإ ْك ّٛبتعطٜف٘ ٚشيو

با٫غتٓاز اىل ايٓصٛص ايتؿطٜع ١ٝاملتعًك ١ب٘ .فُثْ ٬ص ت املاز َٔ )1274( ٠ايكاْ ٕٛاملاسْ ٞايعطاقا ٞباْا٘-1( :اشا فطضا ت
قٛٝز َع ١ٓٝؼس َٔ ذل صاذب ايعكاض يف ايبٓا ٤عً ٘ٝنٝف ؾا ٤ناإٔ ميٓاع َأ فااٚظ ٠ذاس َعاب يف ا٫ضتفاا بايبٓاا ٤ا ٚيف

َػاذت٘ ،فإ ٖص ٙايكٛٝز ته ٕٛذكٛم اضتفام عًٖ ٢صا ايعكاض يفا٥س ٠ايعكاضات اييت فطض ت ملصًرتٗا ٖص ٙايكٛٝز َا م ٜهأ

ٖٓايو اتفام ٜكط ٞبغرلٚ -2 .ٙنٌ ضطض ٜٓؿأ عٔ كايفٖ ١ص ٙايكٝاٛز ػاٛظ املطايبا ١باصا٬ذ٘ عٓٝاًا ا ٫اشا تابب إ اؿهاِ

بايتعٜٛض جعا ٤عازٍ ف ٘ٝايهفاٖٚ .)١ٜص ٙاملازٜ ٠هاز ٜهْ ٕٛك ٬ذطفٝا عٔ املاز َٔ )1018( ٠ايكااْ ٕٛاملاسْ ٞاملصاط ،ٟا٫

آْا  ٫لس َا ميا ٌ ٖص ٙاملاز ٫ ٠يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايفطْػ ٫ٚ ٞيف ايكاْ ٕٛايًبٓاْٚ ٞايػٛضٚ ،ٟيهأ ايتهًٝاف اياصْ ٟصا ت
عً ٘ٝتًو املاز ٠يف ايكاْ ٕٛايعطاقٜ ٞتفل َع ايكٛاعس ايعاَ ١ؿكٛم ا٫ضتفام يف قٛاْب تًاو اياس ٍٚايايت م تآص عًا ٢ذال

ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓاٚ .٤بٗصا ايطأ ٟأخص ب٘ ايكطا ٤ايفطْػ ٞذٝث اعتدل ايؿطٚط املتعًك ١بعاسّ تعًٝا ١ايبٓاا٫ ٤نثاط َأ

اضتفا َعب َٓؿ٦اً ؿكٛم ا٫ضتفام ْٗ٫ا تفطض تهايٝف عً ٢ايعكاض ملصًر ١عكاض ا ٚعكاضات اخطٚ .1٣باَ٫عإ يف َطُٕٛ
املاز 1274 ٠اعْ ٙ٬ػتطٝع إ ْعطف اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓا ٤بأْ٘ (:اؿل ايص ٟتهًف عكاضاً عب ٤عسّ ا٫ضتفا عأ ذاس
َعب ملصًر ١عكاض ا ٚعكاضات اخط.2 )٣

ٚنُا ٜعٗط َٔ ايتعطٜف فاْ٘ ٜ ٫ؿذلط ؿل ا٫ضتفام يف عسّ تعً ١ٝايبٓا ٤إ ٜه ٕٛن ٬ايعكاض( ٜٔايعكااض املطتفال ٚايعكااض

املطتفل ب٘) فاٚضاً ي٬خط بٌ هٛظ ملايه ٞعكاض ٜٔإ ٜتفكا إ ٜ ٫بين اذسُٖا طابكا عًٜٛا وحب ايٓعاض ٠عٔ ايعكاض ا٫خط ٚياٛ

نإ بب ايعكاض ٜٔططٜل اَ ٚطٌ .3بٌ إ ايتطبٝكات ايباضظ ٠صا ايَٓ ٛأ ذال ا٫ضتفاام نُاا يف املؿااضٜع ايػاهٓ ١ٝشات
تصاََٛ ِٝذس ،٠إ تعً ١ٝاذس ايعكاض ٪ٜ ٫ ٜٔط غًبا يف ايعكاض ايصٜ ٟكع خًف٘ فكط بٌ  ٪ٜط غًبا يف ةاي ١ٝاملؿط ٚايص ٟعً٢
اغاغ٘ قس ٜؿذل ٟايؿدص ايعكاض فٚ ٘ٝنصيو  ٪ٜط غًبا يف ايعكاضات اجملاٚض ٠ا ٚايعكاضات اييت تكع خًفٗا فٝرحاب عًُٗٝاا

ايطٚ ١ٜ٩املٓعط ،ز ٕٚإ ٜه ٕٛايعكاض املهًف بعسّ ايتعًَ ١ٝت٬صك ١ا.

ٚيهٔ ٜبكٖٓ ٢اى غ٪اٍ ذ ٍٛصر ١ايؿطط بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤اشا م ٜهٔ صا ايؿطط ا ١ٜفا٥س ٠يًعكاض ا ٚايعكاضات ا٫خط٣

ٜ ٫ٚ ٬ا٪ز ٟاىل اْؿاا ٤ذال
اييت قطض ٖصا ايتهًٝف ا؟! ي٬جاب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ْٜ٪س َٔ ٜط 4٣بإ ٖصا ايؿطط ٜعتدل بااط ً

_____________________________________________________________________________________________

1ايسنتٛض عبساملٓعِ فطد ايصس ،ٙاملصسض ايػابل ،ص945

2نُا ْػتطٝع إ ْعطف اؿل يف عسّ تع ً ١ٝايبٓا ٤بؿهٌ اخط باْ٘( :غًطَ ١باؾط ٠يصاذب ايعكاض يف عسّ ايػاُاح بتعًٝا ١عكااض ا ٚعكااضات

اخط َٔ ٣اؿس املتفل عً.)٘ٝ

 3احملاَ ٞؾفٝل طعُ ٚ ١ازٜب اغتاْبٛي ،ٞاملصسض ايػابل ،غٛضٜا  ،1997صٚ 7954نصيو ايسنتٛض ق ٞٝايس ٜٔازلاع ٌٝعًِ ايس ،ٜٔاذٛاٍ

ايكاْ ٕٛاملسْ -ٞاؿك ٛم ايع( ١ٝٓٝا٫صًٚ ١ٝايتبع )١ٝزاض اؾبٌ يًطباع ،١بسَ ٕٚهإ ٚغٓ ١ايطبع .ص279
 4احملاَ ٞؾفٝل طعُٚ ١ازٜب اغتاْبٛي ،ٞاملصسض ايػابل ،ص7955
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ا٫ضتفام ٜ ْ٘٫فذلض ْ٫ؿاَ ٤ثٌ ٖصا اؿل إ ٜػتفٝس عكاض َٔ ايعب ٤ايٛاقع عً ٢ايعكاض ا٫خطٚ.زيًٓٝا عً ٢صرٖ ١صا ايطأٟ

ُٖ٥٬َ ٛتٗا َع َفٗ ّٛاملاز َٔ 131 ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق.1ٞ

ايفط ايثاْ :ٞخصا٥ص اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓا٤

يف ٖصا ايفط غٛف ما ٍٚإ ْعطض اِٖ اـصا٥ص اييت ٜتُٝع بٗا اؿال يف عاسّ تعًٝا ١ايبٓااٚ ،٤شياو با٫عتُااز عًا٢

ا٫ذهاّ ايعاَ ١ؿكٛم ا٫ضتفام  ٚا٫ذهاّ اـاص ١يًرل يف عسّ تعً ١ٝايبٓا ٤ايٛاضز ٠ضُٔ اغطط املاازَ 1274 ٠أ ايكاإْٛ
املسْ ٖٞٚ ،ٞنا٫ت:ٞ

-1اْ٘ ذل َٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝايعكاض١ٜ

يف ايػابل ٚقبٌ إ ٜٓص املؿط ايعطاقٚ ٞاملصط ٟعًٖ ٢صا اؿل ضُٔ تطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام ،ناإ َٛقاف ايكطاا٤

ٚايفكٜ٘ 2صٖب اىل إ اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓاُٜ ٤هٝف عً ٢اْ٘ ذل َٔ اؿكٛم ايؿدص ١ٝعً ٢عاتل صاذب ايعكااض اـاازّ،
ٚنإ يتبين ٖصا ايتهٝف عسْ ٠تا٥خ َٔ اُٖٗا ا :٫ٚإ ايططف ايصٚ ٟضع ٖصا ايؿطط بعسّ تعًٝا ١ايبٓااٖ ٤اٚ ٛذاس ٙاياصٟ

ٜػتطٝع املطايب ١بٗص ٙا٫يتعاَات ٚيٝؼ َؿذلٜا اخط يًعكاض املدسَ ّٚا م ٜٓكٌ ٖص ٙاؿكاٛم ايٝا٘ أَ ٟأ ايػاًف اىل اـًاف
اـاص .اْٝا :إ ايصٚ ٟضع ٖصا ايؿطط ملصًرْ ١فػ٘ ٜ ٫ػتطٝع إ ٜطايب بتٓفٝص ٖصا ا٫يتعاّ ا َٔ ٫املؿذلَ َ٘ٓ ٟباؾط،٠

فٗ ٛايص ٟاضتبط َع٘ بايعكس َا م ٜٓكٌ ا٫يتعاّ اىل َؿذل اخط يًعكاض اـازّٚ ،يف ٖص ٙاؿاياٚ ١مبٛجاب ا٫ذهااّ ايعاَا ١يٓكاٌ
اؿكٛم ٚا٫يتعاَات َٔ ايػًف اىل اـًف اـاص هب إ ٜه ٕٛاملؿذل ٟا٫خرل عاملا مبثٌ ٖاص ٙا٫يتعاَاات .3ايثاا :اضااف١
يًٓكطتب ايػابكتب فإ نإ ايبا٥ع ٖ ٛصاذب َؿط ٚغهين فاْ٘ ٚيه ٖٛ ْ٘ٛايساٜ ٔ٥ػتطٝع إ ًٜعّ َؿذلٜا زَ ٕٚؿذل ٚيا٘

إ ٜتفل َع بعض املؿذل ٜٔعًَ ٢ا ىايفٗا.4

_____________________________________________________________________________________________
1

تٓص املاز131٠بأْ٘-1 :هٛظ إ ٜكذلٕ ايعكس بؿطط ٪ٜنس َكتطا ٙأ ُ٘٥٬ٜ ٚأٜ ٚه ٕٛجاضٜاً ب٘ ايعطف ٚايعاز-2 .٠نُا هٛظ إٔ ٜكذلٕ

بؿطط ْفع ٭ذس ايعاقس ٜٔأ ٚيًغرل اشا م ٜهٔ ممٓٛعا قاْْٛاً أ ٚكايفاً يًٓعاّ ايعاّ أ ٚي٬زاب ٚا ٫يغا ايؿطط ٚصس ايعكس َا م ٜهٔ ايؿطط ٖٛ

ايسافع اىل ايتعاقس فٝبطٌ ايعكس اٜطاً.

٫2ذغ يف ٖص ٙا٫ضا ٤ايسنتٛض ٠ذػٓ ١ٝذػب ذػٔ ،ذكٛم ا٫ضتفام ٚتطبٝكاتٗا املعاصط -٠زضاغَ ١كاضْ ١بب ايكاْ ٕٛاملسْٚ ٞايفك٘ ا٫غ،َٞ٬

زاض ايٓٗط ١ايعطب ١ٝيًٓؿط ٚايتٛظٜع ،ايكاٖط ،2016 ٠ص225

3تٓص ايفكط َٔ )2( ٠املاز َٔ )142( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞباْ٘ (اشا أْؿأ ايعكس ايتعاَات ٚذكٛقا ؾدص ١ٝتتصٌ بؿ ٤ٞاْتكٌ بعس شيو اىل

خًف خاص ،فإ ٖص ٙا٫يتعاَات ٚاؿكٛم تٓتكٌ اىل ٖصا اـًف يف ايٛق ت ايصٜٓ ٟتكٌ ف ٘ٝايؿ ٤ٞاشا ناْ ت َٔ َػتًعَات٘ ٚنإ اـًاف اـااص

ٜعًِ بٗا ٚق ت اْتكاٍ ايؿ ٤ٞاي.)٘ٝ

 4ايسنتٛض عبسايطظام ايس ايػٓٗٛض ،ٟايٛغٝط يف ؾطح ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاؾسٜس ،اؾع ٤ايتاغع ،اجملًاس  ،9اغاباب نػاب املًهٝآَ ،١ؿاٛضات

اؿًيب اؿكٛق ،١ٝايطبع ١ايثايث ،١يبٓإ  ،2009ص1328
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ٚيهٔ ٚبعس إ قط ت بعض احملانِ بعهؼ َا تكسّ ٚشٖب ت اىل إ َثاٌ ٖاصا اؿال ٜعتادل عٝٓٝااٚ 1شياو باعتبااض ٙاذاس

تطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام ٚي ٛم ٜصنط ازل٘ نُا ٖ ٛاؿاٍ يف ايكاْ ٕٛايفطْػٚ ٞبعض ايكٛاْب ا٫خطٚ .٣بعاس إ ْاص عًٝا٘

املؿط ايعطاقٚ ٞاملصط ٟضُٔ ْصٛص ذكٛم ا٫ضتفام بصٛضٚ ٠اضر ،١فًِ ٜبل ؾو ذ ٍٛطبٝعٖ ١اصا اؿال باعتبااضَ ٙأ
اؿكٛم ايع.١ٝٓٝ

ٜٚذلتب عً ٢ع ١ٝٓٝاؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓاْ ٤تا٥خ ََُٗٗٓ ١ا:

ا :٫ٚيف ذاي ١املؿط ٚايػهين إ نٌ زٚض تصبس مبٛجبٗا َطتفكا بٗا ملٓفع ١غا٥ط ايسٚض ؼكٝكا يًغطض املٓؿٛز  ٖٛٚتؿٝٝس

زٚض شات ْعاّ خاص تتٛافط فٗٝا اغباب ايطاذٚ ١ا سٜ ٚ ٤ٚتهَٗٓ ٕٛا ذ ٞممتاظ ٜطٝب املكاّ فٖٚ .2٘ٝصا ٜعين إ نٌ َؿذل،
ٚقس اؾذلط ٖصا ا٫ضتفام ملصًر ١عكاضٜ ٙػتطٝع إ ٜطايب اَ ٟؿذل اخط بتٓفٝص ٖص ٙا٫ضتفاقات  ٫ٚوتهط ايبا٥ع ٚذس ٙذل

املطا يب ١بتٓفٝصٖا .اْٝاٖ ٕ٫ :صا اؿل ٖ ٛذل عٝين عً ٢ايعكاض فاْ٘  ٫هٛظ يصاذب املؿط ٚأ ٚايبا٥ع إ  ٪ُٜط َؿاذلٜا عًا٢
َؿذل اخط ،فٝعف َٔ ٘ٝايؿطٚط املكطض ٠ا َٔ ٚبعطٗا .ايثا :إ ٖصا اؿل هب تػح ً٘ٝيف زا٥ط ٠ايتػاح ٌٝايعكااض ٟضغاِ إ

ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞم ٜٓص عً ٢شيو صطاذ.١
-2اْ٘ ذل َٔ ذكٛم ا٫ضتفام

ٜٚذلتب عًٖ ٢ص ٙاـصٝص ١إ اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓاٜ ٤تعًل بايعكاض ٚيٝؼ بصاذب ايعكاضٚ .بٗصا ٜٓتكٌ َع ايعكاض يف اٟ

ٜس ٜه ،ٕٛفٝػتطٝع اَ ٟايو يًعكاض َُٗا تعاقب املؿذل ٕٚإ ٜطاياب بتٓفٝاصٚ .ٙاَ٫اط ناصيو بايٓػاب ١اىل ايعكااض اـاازّ،

فا٫ضتفام ٚاضز عًٚ ٘ٝايص ٟوس َٔ َٓفعت٘ ٜبكَ ٢ا بكٖ ٞصا اؿل ٜٓٚتكٌ َع اْتكاي٘ َٔ َايو اىل َايوٖ .3صا عسا عٔ غطٜإ

بعض اخط َٔ اذهاّ ذكٛم ا٫ضتفام عًٗٝا ٚخصٛصا تًو املتعًك ١باْكطاٖ ٤ص ٙاؿكٛم.

ٖٓٚا قس ْٛاج٘ غ٪اٍ َفاز ٙا ٫ميهٔ اعتباض ٖصا اؿل تطبٝل َٔ تطبٝكات ايكٛٝز ايكاْ ١ْٝٛأ ٚؾاطط املٓاع َأ ايتصاطف؟

ي٬جاب ١عًٖ ٢صا ايػ٪اٍ ْك :ٍٛن ٕ٫ ٬ايكااْ ٕٛايعطاقاْ ٞاص بصاٛضٚ ٠اضار ١عًاٖ ٢اصا اؿال ضأُ اذهااّ ذكاٛم

ا٫ضتفامٚ.يهٔ قس ميهٔ ا٫غتفاز َٔ ٠ايكٛٝز ايكاْ ١ْٝٛنُٓع اضطاض اؾٛاض(املاز َٔ 1051٠ايكاْ ٕٛاملسْ )ٞأ ٚا٫غتفازَ ٠أ

اذهاّ ايتعػف يف اغتعُاٍ اؿل (املاز َٔ 7٠ايكاْ ٕٛاملسْ )ٞأ ٚذت ٢ا٫غتفاز َٔ ٠ؾطط املٓع َٔ ايتصطف ٚشياو يف بعاض
اؿا٫ت ملٓع ايغرل يف تعً ١ٝعكاضٚ،ٙيهٔ اْصاى ٜسخٌ املٛض ٛضُٔ اذهاّ اخطٚ ٣قس وتااد اىل ؾاطٚط كتًفاٚ،١بايتاي٫ ٞ

ٜعتدل ٖصا اؿل َٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝاملٓصٛص ١يف ايكاْ ٕٛعً ٢غب ٌٝاؿصط ٚىطد َٔ ْطام عثٓا.
-3إ ايتصطف ايكاْ ٖٛ ْٞٛاملصسض ايطٝ٥ػ ٞصا اؿل

_____________________________________________________________________________________________

 1اغتٓ٦اف َصط  8اٜاض  1928احملاَا 8 ٠ضقِ  497ص 814املؿاض اي ٘ٝعٓس ايسنتٛض عبسايطظام أيس ايػٓٗٛض،ٟايٛغٝط،املصاسض ايػاابل
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ا.م.د .سامان فوزي عمر

ضغِ إ اغًب ١ٝتطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام تٓؿأ بططم كتًف ١نايتكازّ ٚايكاْٚ 1ٕٛؽصٝص َٔ املاياو ا٫صاً ٞاضااف ١اىل

ايتصطف ايكاْ .ْٞٛا ٫إ اؿل يف عسّ تعً ١ٝايبٓا ٤م ٜٓص ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٚ ٞاملصط ٟباْؿاا ٘٥ا ٫عأ ططٜال ايتصاطف
ايكاْ.ْٞٛضغِ آْا قًٓا يف ايػابل باْ٘ َٔ املُهٔ تٛقع اْؿا ٘٥بتدصٝص َٔ املايو ا٫صً ٞاشا نإ ٖاصا اؿال ظااٖطاًٚ،يهٔ

ٜبك ٢ضآٜا ٖصا فطز ضأ ٟؾدص ٞقس ىايف٘ ا٫خط.ٜٔ

ٚايتصطف ايكاْ ْٞٛنُا َٖ ٛعً ٖٛ ّٛتٛج ٘ٝا٫ضاز ٠م ٛاذساث ا ط قاْ ْٞٛنإ ٜهٖ ٕٛصا ا ٫ط ٖ ٛاْؿا ٤اؿل يف عاسّ

تعً ١ٝايبٓا ٤غٛا ٤نإ شيو باضازٚ ٠اذس ٠نايٛص ،١ٝا ٚباضازتب َتٛافكتب نايعكس.
-4اْ٘ ٜفطض عاز ٠ايتعاَا غًبٝا عً ٢عاتل صاذب ايعكاض املطتفل ب٘

إ ايتعاّ صاذب ايعكاض املطتفل ب٘ (اـازّ) ٖ ٛايتعاّ غًيب زاُ٥اً ٚشيو باَتٓاع٘ عٔ تعً ١ٝبٓا ٘٥ايص ٟنإ وال يا٘ شياو

يٚ ٫ٛجٛز ٖصا اؿلَٚ .ثٌ ٖصا ا٫يتعاّ ٖ ٛايتعاّ َػتُط عاز ٠أٜ ٟه ٕٛاغتعُاي٘ َتٛاص ٬ز ٕٚتسخٌ ذاايَٚ ٞتهاطض َأ
فعٌ اْ٫ػإ ٚبايتايٜ ٫ ٞػكط ٖصا اؿل بعسّ اغتعُاي٘ اغ ٠ٛببعض اضتفاقات اخط ٣نرل املطٚض ا ٚذت ٢ذل اجملاط ٣اياصٟ

وتاد اىل تسخٌ فعٌ اْ٫ػإ ملطٚ ٠اذس ٠عً ٢ا٫قٌ ٚبايتايٜ ٞػكط بعسّ اغتعُاي٘ ملس )15( ٠غٓ ١اٜطا.2

املطًب ايثاْ :ٞايؿهً ١ٝيف ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓا٤

ْص ايكاْ ٕٛعً ٢اْؿا ٤ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايعكاض عٔ ططٜل ايتصطف ايكاْ ،ْٞٛيهٔ ٖ ٕ٫صا ايتصطف ايكاْٜ ْٞٛكع

عً ٢ايعكاض ٪ٜٚز ٟاىل اْؿا ٤ذكٛم ع ١ٝٓٝعكاض ١ٜفإ قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاضٜ ٟؿذلط تػح ً٘ٝيف زا٥اط ٠ايتػاح ٌٝايعكااضٟ

َثٌ ناف ١ايتصطفات ايع ١ٝٓٝايعكاضٖٚ ،١ٜصا َا ٜطعٓا اَاّ ةً َٔ ١ا٫ؾهايٝات ايكاْٚ ١ْٝٛخصٛصا فُٝا ٜتعًل بكَ ١ُٝثٌ ٖاصا

ايتصطف ايكاْ ْٞٛاملكطض يًرل بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤اشا م تتٛافط ف ٘ٝايؿهً 3١ٝاملطًٛب ١يف ايكاْ.ٕٛ

غٛف ْتعُل يف ٖصا املٛض ٛبتدصٝص ايفطعب ايتايٝب ي٘ ،بساٚ ١ٜيف ايفط اْ ٍٚ٫برث عٔ َسَٚ ٣غع ٣ايؿاهً ١ٝيف

ايتصطفات ايعكاض ١ٜبصٛض ٠عاَٚ ١اؿهُ ١اييت اغتٛجب ت شيوٚ ،بعس شياو ٚيف ايفاط ايثااْ ٞغاٛف ْطناع بهَٓ٬اا ذاٍٛ

ايؿهً ١ٝيف اؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓاَٚ ٤ا ٜٛاجٗٓا َٔ املؿانٌ بٗصا اـصٛص.

_____________________________________________________________________________________________

 1غبل إ قًٓا إ املؿط ايعطاق ٞاعتدل ذكٛم ا٫ضتفام املٓؿ ١٦بٓصٛص ايكاْ ٕٛقٛٝزا قاْ ١ْٝٛعً ٢ذل املًه ١ٝيصيو ْعِ اذهاّ تًو اْٛ٫ا

َٔ ذكٛم ا٫ضتفام ضُٔ اذهاّ املًهَٛ( ١ٝاز ٚ )1059-1052يٝؼ ضُٔ اذهاّ ذكٛم ا٫ضتفام نرل َٔ اؿكٛم املتفطع ١عٔ ذل املًه،١ٝ
ٖٚصا غ٬ف املؿط ايفطْػٚ ٞايػٛض ٟاٜطا٫ .ذغ املٛاز ( َٔ )685-681ايكاْ ٕٛايفطْػٚ ٞاملاز َٔ )961( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايػٛض.ٟ
2تٓص ايفكط َٔ )1( ٠املاز َٔ ) 1282( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞباْ٘ (ٜٓكط ٞذل ا٫ضتفام بعسّ اغتعُاي٘ مخؼ عؿط ٠غٓ.)...١

3ضغِ إ ايؿهٌ بصٛض ٠عاَ ١تعين املعٗط اـاضج ٞيًعٌُ ايكاْ ،ْٞٛا ٟايتعبرل املاز ٟعٔ اضازٜ َٔ ٠ؿاضى يف ؼطرل ايعٌُ ايكااْٚ ْٞٛابطاَا٘

شيو ٕ٫ .ا٫ضاز ٖٞ ٠جٖٛط ٚايؿهٌ ٖ ٛاخطاد ٖص ٙا٫ضاز ٠اىل اـاضد ،ا ٚنُا ٜك ٍٛايع ١َ٬اٜٗطْخ يف ٖصا ايصسز (ٜٛ ٫جس عٌُ اضازَ ٟأ

غرل ؾ هٌ) ٚقس ٜهٖ ٕٛصا ايؿهٌ ي٬ع ٕ٬عٔ ايعٌُ ايكاْ ْٞٛا ٫ ٚبات٘ اْ٫ ٚعكاز ،ٙا ٫آْا ْ ٫كصس بايؿهٌ ٖٓاا غا ٣ٛتػاح ٌٝايتصاطف يف
زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاض.ٟ

يًتعُل يف َعٓٚ ٢زٚض ايؿهٌ يف ايتصطفات ايكآْٜ ،١ْٝٛعط ايسنتٛض قُس عً ٞعبس ،ٙزٚض ايؿهٌ يف ايعكٛز -زضاغَ ١كاضَْٓ -١ؿٛضات ظٜأ
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ايفط اَ :ٍٚ٫سَٚ ٣غع ٣ايؿهً ١ٝيف ايتصطفات ايعكاض ١ٜبصٛض ٠عاَ١

نُا َٖ ٛعً ّٛإ ا٫صٌ إ ٜه ٕٛي٬ضاز ٠زٚض اغاغ ٞيف ايتصطفات ايكاْ ١ْٝٛغٛا ٤نإ ٖصا ايتصطف ْ٫ؿا ٤اْ ٚكٌ اٚ

تعس ٌٜا ٚاْٗا ٤ذكٛم ع ١ٝٓٝا ٚؾدص ،١ٝبغض ايٓعط فُٝا اشا ناْ ت ٖص ٙا٫ضاز ٖٞ ٠اضازَٓ ٠فطز ٠يؿدص ٚاذاس نايٛصا١ٝ

ٚا٫قطاض ٚايتٓاظٍ ا ٚاضازتب َتٛافكتب عًٖ ٢صا ايتصطف ايكاَْ ..ْٞٛازاَ ت ٖص ٙا٫ضاز ٠صرٝرٜ ٫ٚ ١ؿٛب باق ٞا٫ضناإ

ا٫خط ٣صا ايتصطف -ناحملٌ ا ٚايػبب -أَ ١ٜؿانٌ قاْ.١ْٝٛ

ٚيهٔ بايٓػب ١يًتصطفات ايكاْ ١ْٝٛايٛاقع ١عً ٢ايعكاض ٚبعض َٓك٫ٛت َع ،١ٓٝفإ اَ٫ط ىتًف ذٝث وتااد ايتصاطف اىل

ضنٔ اخط  ٖٛٚايؿهً ١ٝا ٟايتػح ٌٝيف زا٥ط ٠كتص ١يهٜٓ ٞتخ ا اض ٙايكاْ.١ْٝٛ

عًُا إ ايكا ْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞاغ ٠ٛبايكاْ ٕٛاملسْ ٞاملصطٚ ٟايػٛضٚ ٟعسز اخط َٔ ايبًسإ م ٜعتدل ايتػاح ٌٝضنٓاا يف

اْعكاز ناف ١ايتصطفات ايعكاض ١ٜبٌ اعتدل شيو بايٓػب ١يبعض ايتصطفات ايعكاض ١ٜنايبٝعٚ 1ا٫فطاغٚ 2ايطٖٔ ايتأَٝينٚ ،3يهٔ

تطى أَط بعض اخط َٔ ايتصطفات ايكاْ ١ْٝٛعً ٢ايعكاض ناملػاطرٚ ١ا٫ضتفامٚ .يهأ بصاسٚض قااْ ٕٛايتػاح ٌٝايعكااض ٟيف
ايعطام م ٜبل ٖصا ايتُٝٝع يف ا٫ؾذلاط يبعض اْٛ٫ا َٔ ايتصطفات ايعكاض ١ٜز ٕٚبعض اخط ٚاضزاً عٓسَا ْص ت ايفكط ٠ايثاْ١ٝ

َٔ املاز َ٘ٓ 3 ٠باْٜ٘ٓ ٫( :عكس ايتصطف ايعكاض ٟا ٫بايتػح ٌٝيف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاضٚ )ٟقس اٚضر ت ايفكاط ٠اٚ٫ىل َأ
ْفؼ املاز ٠اع ٙ٬املكصٛز بايتصطف ايعكاض ٟباْ٘ ٖٛ( :نٌ تصطف َٔ ؾأْ٘ اْؿا ٤ذل َٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صًٚ ١ٝايتبع ١ٝاٚ

ْكً٘ ا ٚتغٝرل ٙا ٚظٚاي٘ ٚنٌ تصطف َكطض ؿل َٔ اؿكٛم املصنٛضٖٚ .4)٠صا َا ْص عً ٘ٝقاْ ٕٛايؿاٗط ايعكااض ٟيف بعاض

ايبًسإ ناملصطٖٚ . 5صا ٜعين إ فطز اضاز ٠ططف ا ٚططيف ايع٬ق ١ايكاْٜ ٫ ١ْٝٛعتدل تصطفا عكاضٜا َعتدلا ا ٫بعس تػاحًٗٝا يف
ايتػح ٌٝايعكاضٜ ٫ٚ ..ٟه ٕٛيًتصطفات غرل املػحً َٔ ١ا ٫اط غا ٣ٛا٫يتعاَاات ايؿدصا ١ٝباب ش ٟٚايؿاإٔ) .6ا ٫إ

املؿط ايعطاقٚ ٞفُٝا ٜتعًل بب ٝع ايعكاض خاضد زا٥ط ٠ايطاب ٛاجاظ فُٝا بعس متًو املتعٗس ي٘ يًعكااض أ ٟتػاح ً٘ٝبازلا٘ ٚشياو
بكطاض َٔ احملهُٚ ١ذت ٢اشا ْهٌ صاذب ايعكاض(ايبا٥ع)عٔ تعٗس،ٙاشا ب ت إ املتعٗس ي٘ قس غهٔ ايعكاض قٌ ايتعٗس ا ٚاذسث

ابٓ ١ٝآَ ٚؿات فٗٝا بسَ ٕٚعاضض ١ؼطٜط َٔ ١ٜاملتعٗسٖٚ.7صا زي ٌٝعً ٢إ ايؿهً ١ٝاملٛجٛز ٠يف قااْ ٕٛايتػاح ٌٝايعكااضٟ
ذت ٢فُٝا ٜتعًل ببٝع ايعكاض ناْ ت ت٪ز ٟاىل اجراف ايعسايٚ ١ؽايف ايعكٌ ٚاملٓطل ،يصيو تسخٌ املؿط بتعسًٜٗا يف غبعٓٝات

ٚمثآْٝات ايكطٕ املاض.ٞ

_____________________________________________________________________________________________

٫1ذغ املاز َٔ )508( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٞ

٫2ذغ املاز َٔ )1203( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٞ

٫3ذغ املاز َٔ )1286( ٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاقٞ

٫4ذغ املاز ٠ايثايث َٔ ١قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟضقِ  43يػٓ1971 ١

٫5ذغ املاز َٔ )9(٠قاْ ٕٛتٓع ِٝايؿٗط ايعكاض ٟاملصط ٟضقِ  114يػٓ1948١

َ6صطف ٢فٝس ،ؾطح قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض-ٟاؾع ٤ا،ٍٚ٫ايطبع ١ايثاْ،١ٝايعاتو يصٓاع ١ايهتاب،ايكاٖط ،2008٠ص44

٫7ذغ قطاض ضقِ  1198يػٓٚ 1977١املعسٍ بكطاض ضقِ  1426يػٓ 1983١جملًؼ قٝاز ٠ايثٛض ٠املٓرً ١يف ايعطامٚ.نصيو ٫ذغ:ايسنتٛض

غعٝس َباضى ٚايهتٛض ط٘ امل ٬ذٜٛـ ٚايسنتٛض صاذب عبٝس ايفت،ٟٚ٬املٛجع يف عكٛز املػُا(٠ايبٝع-ا٫هااض-املكاٚيَٓ)١ؿاٛضات نًٝا ١ايكاإْٛ

ظاَع ١بغساز ،زاض اؿهُ ١يًطباعٚ ١ايٓؿط ،بغساز،1993ص94
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ٚاؿهُ َٔ ١اؾذلاط ايؿهً ١ٝيف ايتصطفات ايٛاضز ٠عً ٢ايعكاض ٖ ٞبايسضج ١اٚ٫ىل ؿُا ١ٜاصراب ايعكاس بصاٛض ٠عاَا١

ٚصاذب ايعكاض بصٛض ٠خاصٚ ١شيو بتبصرلِٖ باُٖ ١ٝايعكس املطاز ابطاَ٘ ٚخطٛضت٘ ٚاعطاُٗ٥اا اجملااٍ يًاتفهرل يف ْتاا٥خ َاا

غٝكسَ ٕٛعًٚ ٘ٝبايتاي ٞعسّ ايتػط فٚ .1٘ٝنصيو يا ١ٜيًغرل ايصٜ ٜٔتعاًَ ٕٛفُٝا بعاس َاع اصاراب اؿكاٛم عًاٖ ٢اصٙ

ا يعكاضات ٜٚهتػب ٕٛذكٛقا عً ٢عكاضاتِٖٗ .صا عسا عٔ اْ٘ ٚغ ١ًٝنتابٝا ١ي ٬باات عٓاس ايٓاعا ٚاٜطاا ٫بعااز َثاٌ ٖاصٙ

ايتصطفات ٚايعكاضات َٔ ؾبٗ ١ايتصٓٝع ا ٚايتعٜٚط ٚايصٛض.١ٜ
ٚيهٔ َؿط قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟعٓس تٓع ُ٘ٝيتػح ٌٝنٌ ذل َٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝتطاجع عٔ َطًك ١ٝاملاز 3 ٠اعاٙ٬
ٚاجاظ ا بات بعض ذكٛم ع ١ٝٓٝنركٛم ا٫ضتفام عٔ ططٜل احملانِٖٚ ،صا َا غٛف ْفصٌ ف ٘ٝايك ٍٛيف ايفط اي٬ذل.

ايفط ايثاْ :ٞاؾهاي ١ٝايؿهً ١ٝيف اؿل بعسّ تعً ١ٝايبٓا٤

إ ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق- ٞنُا قًٓا غابكا -م ٜٓعط اىل ةٝع اؿكٛم ايع ١ٝٓٝايٛاضز ٠عً ٢ايعكاض بٓعطٚ ٠اذسَ ٠أ ذٝاث
ضطٚض ٠تػحًٗٝا يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاض .ٟفف ٞذب اعتدل تػح ٌٝعكس بٝع ايعكاض يف ايسا٥ط ٠املدتص ١ضنٓا َٔ اضنإ عكس
بٝع ايعكاض ٚبعهػ٘ ٜٓ ٫عكس ايعكس . 2خفف َٔ تانٝس ٙعً ٢ايتػح ٌٝبايٓػب ١يعكس املػاطر ١فكاٍ فكط باْ٘ هب تػح ً٘ٝيف
زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاضٖٚ ، 3ٟصا َاا از ٣اىل اخات٬ف ايكطاا ٤يف اعتبااض ايتػاح ٌٝضنٓاا يْ٬عكااز ا ٚضنٓاًا  ٫باات عكاس
املػاطر.4١
ٚيهٔ عٓس تٓاٚي٘ ؿكٛم ا٫ضتفام م ٜأت باْ ٟص غصٛص تػحٖ ٌٝص ٙاؿكاٛم يف ايػاحٌ ايعكااض ٟنُاا فعاٌ شياو
بايٓػب ١يبعض اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫خط ٣ايػابك ١ايصنطْٚ .فؼ اَ٫ط بايٓػب ١يًُؿط املصط ٟعٓس ٚضع٘ يًكاْ ٕٛاملسْ ٞذٝاث

م ٜٓص عً ٢اْ ٟص غصٛص ضطٚض ٠تػح ٌٝذكٛم ا٫ضتفام ٫عتباضَٛ ٙجٛزاً.

_____________________________________________________________________________________________

1ايسنتٛض عصُ ت عبساجملٝس بهط ،ايٓعط ١ٜايعاَ ١ي٬يتعاَات -اؾع ٤آَ -ٍٚ٫ؿٛضات جاَع ١جٗٝإ اـاص -١اضب ،ٌٝايطبع ١اٚ٫ىل،2011 ،

ص79-78
2تٓص املاز 508 ٠باْ٘( :بٝع ايعكاض ٜٓ ٫عكس ا ٫اشا غحٌ يف ايسا٥ط ٠املدتصٚ ١اغتٛف ٢ايؿهٌ ايصْ ٟص عً ٘ٝايكاْ.)ٕٛ

3تٓص املاز )2/1266( ٠باْ٘ٚ( :ذل املػاطر ١هب تػح ً٘ٝيف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاض.)ٟ

4فف ٞذب جا ٤يف قطاض حملهُ ١ايتُٝٝع ٫قً ِٝنطزغتإ ايعطام املطقِ  58يف  2010/1/24بإ تػح ٌٝعكس املػاطرٖ ١ا ٛيًتٝ ٛال ٚياٝؼ

ضنٓا يف ايعكس ،ا ٫إ ٖٓايو قطاضات اخط ٣يٓفؼ احملهُ ١نايكطاض املطقِ  45يف ٜ 2015/2/16صٖب اىل إ ايتػح ٌٝضنٔ يف عكس املػااطر١
ٜٓ ٫عكس بس.ْ٘ٚ

٫ذغ :ايكاض ٞن ْٞ٬ٝغٝس ايس ،ناٌَ املباز ٨ايكاْ ١ْٝٛيف قطا ٤قهُ ١ايتُٝٝع ٫قً ِٝنٛضزغتإ -ايعطام يًػٓٛات  2011-1993قػِ

ايكاْ ٕٛاملسْ ،ٞايطبع ١اٚ٫ىلَ ،طبع ١ذاد ٖاؾِ ،اضب ،2012 ٌٝصْٚ .373،374فؼ ا٫خت٬ف ْاطا ٙيف قاطاضات قهُا ١ايتُٝٝاع ايفطْػا١ٝ
اٜعاً٫،ذغ:ظنطٜا ْٜٛؼ ايس ٚاذػإ ؾانط عبساهلل،عكس املػاطرٚ ١ايؿهً ١ٝف ٘ٝيف ايكٛاْب املسْٚ ١ٝايتحاض ١ٜايعطاق ،١ٝعث َٓؿٛض يف فً ١جاَع١

تهط ٜت يًعً ّٛايكاْٚ ١ْٝٛايػٝاغ ،١ٝايعسز  4يػٓ ،2009 ١ص.19-16
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ٚايػبب يف شيو باعتكازْا ٜ ٫عٛز اىل تغافٌ املؿط ايعطاق ٞيف ٖصا اَ٫ط نُا ٜط ٣ايبعض ،1بٌ إ ٖاصا ا٫ػاا ٙبطأٜٓاا

املتٛاضع نإ َكصٛزا َٔ قبٌ املؿط ايعطاقٚ ٞاملصط ٟيتَٓ ٛطُ ٕٛتطبٝكات ذكٛم ا٫ضتفام ٚيتَٓ ٛصازض اْؿاٖ ٤اصٙ
ا٫ضتفاقات نايتكازّ ٚايٛصٚ ١ٝايتدصٝص َٔ املايو ا٫صًٖ ،ٞصا عسا عٔ ايعكس .فاشا اعتدلْا ايتػاح ٌٝضنٓاا ْ٫ؿاا ٤ذال

ا٫ضتفام اشا نإ َصسض ٙعباض ٠عٔ ايعكس ،فُٔ ايصعب إ ْكا ٍ ٛشياو اشا ناإ َصاسض ا٫ضتفاام ٖا ٛايتكاازّ ٚايٛصا١ٝ

ٚايتدصٝص َٔ املايو ا٫صً.ٞ

يصيو ٜط ٣ايبعض إ ذكٛم ا٫ضتفام  ٫تػحٌ نًٗا ا ٫ ٚتػحٌ َٓٗا ا ٫اؿكٛم املذلتب ١مبٛجب ايعكس بب ا٫ذٝا ،٤ف٬

تػحٌ ذكٛم ا٫ضتفام ايٓاؾ ١٦عٔ ايٛص ١ٝا ٚاييت انتػبٗا اصرابٗا أ ٚاذتخ مٖٛا بايتكازّٚ .2ايبعض ا٫خط ٜكػِ ذكاٛم
ا٫ضتفام َٔ ذٝث ايططٚض ٠تػحًٗٝا (ؾٗطٖا) يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاضٚ ٟخصٛصاً يف ايكاْ ٕٛايػٛض ٟاىل ذكاٛم ٚاجبا١

ايتػحَٗٓٚ( ٌٝا تًو املهتػب ١بايتصطف ايكاْٚ )ْٞٛذكٛم ا٫ضتفام َعفا َٔ ٠ايتػح( ٌٝنركٛم اضتفاام طبٝعٝاٚ ١قاْْٝٛا)١

ٚذكٛم ا٫ضتفام املػترب ١ايتػح( ٌٝنرل املطٚض).3

ٚيهٔ قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟيف ايعطام ايص ٟنإ ٜفذلض إ ٜه ٕٛقاْْٛا ؾهًٝا ،غرل َٔ بعض اذهاّ ايكاْ ٕٛاملاسْ،ٞ

ٚاضاف نثرلا َٔ ا٫ذهاّ املٛضٛع ١ٝايٗٝا َٔٚ .بٗٓٝا عاسّ اْعكااز ايتصاطفات ايعكاضٜا ١ا ٫بايتػاح ٌٝيف زا٥اط ٠ايتػاحٌٝ

ايعكاضٚ .4ٟيهٔ ضجع َٔ ذسٖ ١ٜصا اؿهِ ْٚص بؿهٌ اخط عً ٢تػح ٌٝذكٛم ا٫ضتفام بكٛي٘( :تػحٌ ذكٛم ا٫ضتفاام
بب ايعكاضات املػحً ١نرل املطٚض ٚذل اجملطٚ ٣ذل املػ ٌٝايٓاؾ ١٦بايعكاس ا ٚايٛصا ١ٝا ٚبتدصاٝص املاياو ا٫صاً ٞنُاا

تػحٌ مبٛجب ذهِ قطا ٞ٥ذا٥ع زضج ١ايبتات ا ٚقطاض قاْ ْٞٛي٘ ق ٠ٛاؿهِ).5

ٚباَ٫عإ اىل ْصٛص تػح ٌٝايتصطفات ايعكاض ١ٜبصاٛض ٠عاَاٚ ١ذكاٛم ا٫ضتفاام بصاٛض ٠خاصا ١يف قااْ ٕٛايتػاحٌٝ

ايعكاضَٚ ٟكاضْتٗا بايكاْ ٕٛاملسْْ ٞػتٓتخ َا ٜات:ٞ

 -1ضغِ إ قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاضْ ٟص يف بساٜت٘ عً ٢إ ايتصطفات ايعكاضٜٓ ٫ ١ٜعكس ا ٫بايتػح ٌٝيف زا٥ط ٠ايتػاحٌٝ

ايعكاض ،ٟات ٢بعس شيو ٚفصٌ يف نٝف ١ٝتػح ٌٝنٌ ْاَ ٛأ اْاٛا ايتصاطفات ايعكاضٜاَ ١أ ايبٝاع ٚاملػااطرٚ ١اياطٖٔ

ٚا٫ضتفام ...اخل ٚبأذهاّ كتًف ١بعض ايؿ .٤ٞفف ٞذب انست املاز َٔ 203 ٠ايكاَْ ٕٛطُ ٕٛاملاز َ٘ٓ 3 ٠عًا ٢إ عكاس

بٝع ايعكاض ٜٓ ٫عكس ا ٫بايتػح ٌٝيف ايػحٌ ايعكاض ،ٟأ ٚمبعٓ ٢اخط إ ا ٟبٝع يًعكاض خاضد زا٥ط ٠ايتػاح ٌٝايعكااضٜ ٟعتادل

_____________________________________________________________________________________________

1فُثٜ ً٬ط ٣ا٫غتاش َصطف ٢فٝس إ قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟانٌُ ايآكص املٛجاٛز يف ايكااْ ٕٛاملاسْ ٞبصاسز اعتبااض ايتػاح ٌٝضنٓاًا يف

ايتصطفات ايكاْ ١ْٝٛايٛاضز ٠عً ٢ايعكاض ٚبعهػ٘ ٜعتدل ايتصطف باط٫.ً٬ذغ َ٪يفا٘ ايك:ِٝؾاطح قااْ ٕٛايتػاح ٌٝايعكااض-ٟاؾع٤ا،ٍٚ٫املصاسض

ايػابل،ص43

2ايسنتٛض ٠ذػٓ ١ٝذػب ذػٔ ،املصسض ايػابل ،صٚ . 55نُا اٚضرٓا ٙغابكاً فإ املؿط ايعطاقٜ ٞػتدسّ عباض ٠ا٫ذتحاد بايتكاازّ باس٫

َٔ ايهػب بايتكازّ،يه ٕٛايتكازّ َاْع َٔ زلا ايسعٚ ٣ٛيٝؼ َهػب يًرل نُا ٜٓص ايكاْ ٕٛاملسْ ٞاملصط.ٟ

3ايسنتٛض قُس ٚذٝسايس ٜٔغٛاض ،ؾطح ايكاْ ٕٛاملاسْ -ٞاؿكاٛم ايعٝٓٝا ١ا٫صآًَ -١ٝؿاٛضات جاَعا ١زَؿال ،ايطبعا ١ايػاابع،1997 ١

ص831-830

٫4ذغ املاز َٔ )3( ٠قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟاملطقِ  43يػٓ1971 ١

٫5ذغ:املاز َٔ )239(٠قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟيعاّ1971

151

حق االرتفاق بعدم تعلية البناء والشكلية فيه …..

ا.م.د .سامان فوزي عمر

باط .٬فإ َؿط قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟخفف َٔ ٖص ٙاؿس ١ٜيف ذهِ ايفطضٚ ١ٝم ٜٓص بإٔ ذل ا٫ضتفام اشا م ٜػحٌ يف

زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاضٜ ٟعتدل باط.٬

ٚذػٓا فعٌ َؿط قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكااض ٟيف شياو َ ٕ٫طاُ ٕٛذكاٛم ا٫ضتفاام غارل قصاٛض ٠يف ايكااْ ٕٛاملاسْٞ

ٚتطبٝكاتٗا غرل قسٚز ،٠يصيو قس ٪ٜز ٟاتٝإ َثٌ ٖصا ايٓص بعسّ ا٫عتاساز ي٬ضتفاقاات غارل املػاحً ١يف زا٥اط ٠ايتػاحٌٝ

ايعكاض ،ٟاىل ضٝا ذكٛم ا٫ؾداص بػبب ايؿهً ١ٝاملتؿسز.٠
-2إ املاز َٔ 239 ٠قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاضْ ٟص عً ٢إ ذكٛم ا٫ضتفام عسا تػحًٗٝا مبٛجب ايعكس ٚشيو با٫غتٓاز
اىل اقطاض َايه ٞايعكاض ٜٔاملطتفل ٚاملطتفل ب٘ اَاّ املٛظف املدتص بعس بٝإ اؿال بصاٛضٚ ٠اضار ١يف ذكاٌ اـااص بػاحٌ
ايعكاض ،ٜٔفاْ٘ ميهٔ تػح ً٘ٝاٜطا با٫غتٓاز اىل ايٛصٚ ١ٝنصيو با٫غتٓاز اىل ؽصٝص َٔ املاياو ا٫صاً ٞباٌ اٜطاا تػاحٌ
با٫غتٓاز اىل ذهِ قطا ٞ٥ذا٥ع زضج ١ايبتات ا ٚقطاض قاْ ْٞٛي٘ ق ٠ٛايكاْ.ٕٛ
-3يف خاضد اذهاّ ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايعكاض َٔ ايصعب يصااذب اياساض يف املؿااضٜع ايػاهٓ ١ٝاملٛذاس ٠ايؿاهٌ
ٚا٫ضتفااام ياٜاا ١ذكٛقاا٘ املؿااطٚع ١يف ايطٜ٩ااٚ ١املٓعااط ايااصٚ ٟعااس بٗاْ٫،اا٘ ٜ ٫ػااتطٝع عااازَ ٠اأ ا٫ذتُااا ٤باذهاااّ
ا٫غا(٠٤ايتعػف)يف اغتعُاٍ اؿل ٚهدل املكابٌ بعسّ تعً ١ٝبٓاَ ،ٙ٤ازاّ يف ايتعًَ ١ٝصًرَ ١ؿاطٚع ١يصااذب٘ ٜ ٫ٚكصاس بٗاا
ا٫ضطاض بايغرل أ ٚاىل ؼكٝل َصاحل قً ١ًٝاَ ١ُٖٝ٫كاضَْ ١ع َا ٜصٝب ايغرل َٔ ايططض بػببٗا.1يصيو َٔ ا٫ذػٔ اهاز ذاٌ
صا اَ٫ط ضُٔ اذهاّ ذكٛم ا٫ضتفام.
 -4باعتكازْا إ اْؿا ٤ذكٛم ا٫ضتفام خاضد زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاضٜ ٫ ٟه ٕٛباطٚ ً٬يهٔ ٜ ٫ه ٕٛاؿل َعتدلا  ٫فُٝاا
بب ططف ٫ٚ ٘ٝبايٓػب ١يًغرل.2ا ٫اشا اغتطا صاذب٘ َٔ ا بات ذك٘ اَاّ احملهُ ،١اْصاى فإ اؿهِ ايصازض بٗاصا اـصاٛص
ٜه ٕٛذح ٫ ١بات ذكٛم ا٫ضتفام يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاضٚ .ٟإ ا ٟن ّ٬اخط غ٬ف شيو ٪ٜز ٟاىل اٖساض اؿكٛم ٫ٚ
ٜٓػحِ َع ايعكٌ ٚاملٓطل ،فُا ٖ ٛتكصرل َٔ ٜؿذل ٟزٚضاً قٝس ايبٓا ٤يف اذس املؿاضٜع ايػاهٓ ١ٝاملٛذاس ٠ايؿاهٌ ٚا٫ضتفاا
بسافع إ املٓاظٍ احملٝط ١ب٘  ٫تعًٖٛا انثط مما َٖ ٛكطض ٚبايتايٜ ٞػتُتع باملٓعط ٚايط ١ٜ٩نُا َٖٓ ٛصٛص يف عكس ؾطا ٤ايعكااض
ٚيف ا٫عْ٬ات اـاص ١بصيوٚ ،يهٔ عٓسَا وب ٚق ت تػح ٌٝاملٓاظٍ باغِ اصرابٗا ُٜٗاٌ ٖاصا اؿال ٜ ٫ٚاتِ تػاح ً٘ٝيف
غحٌ ايعكاض يس ٣زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاضٜٚ ٟتٗطب صاذب املؿط ٚايص ٖٛ ٟبا٥ع ٚباْ ٞيتًو ايعكاضات ايػهٓ َٔ ،١ٝاقطاضٙ
ٚا٫يتعاّ بتػح ً٘ٝيًُؿذل.ٟ
ففٖ ٞص ٙاؿاي ١اعْ ٙ٬عتكس إ املؿذلٜ ٟه َٔ ٕٛذك٘ إ ٜطايب ايكطا ٤بايتٓفٝص ايعٝين ٚتػحٖ ٌٝصا اؿال يا٘ يف زا٥اط٠
ايتػح ٌٝايعكاض ٟاٜ ٚطايب بايتٓفٝص مبكاب ٌ (ايتعٜٛض) ا ٚذت ٢املطايب ١بفػذ ايعكس يعسّ تػاً ِٝعكااض َطابكاا يًُٛاصافات
املعًٓ ١عٓٗا َع ايتعٜٛض اشا نإ ي٘ َكتط ٕ٫ ،3٢ذل ا٫ضتفام ٖصا ٜه ٕٛمبثاب ١صفَٛ َٔ ١اصفات ايعكاض.

_____________________________________________________________________________________________

٫1ذغ املاز َٔ)7(٠ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق.ٞ
2جا ٤يف قطاض حملهُ ١ايٓكض املصط ١ٜيف عاّ  2001باْ٘( :ملا نإ ذل ا٫ضتفام َٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝا٫صً ١ٝاملتفطع ١عٔ املًه ،١ٝفاْ٘ غٛا ٤نإ
ايتصطف ايكاْ ْٞٛاملٓؿ ٧صا اؿل عكس َعاٚض ١ا ٚعكس َٔ عكٛز ايتدل فاْ٘ ٜتعب تػحٚ ،ً٘ٝاشا نإ م ٜػحٌ فاْ٘ ٜٓ ٫ؿ ٧اؿل  ٫فُٝا ططف،٘ٝ
 ٫ٚبايٓػب ١يًغرل)٫.ذغ :احملاَ ٞؾطٜف ايطبار ايسفع بايتكازّ يف املٛاز املسْٚ ١ٝاؾٓا -١ٝ٥يف ض ٤ٛايكطاٚ ٤ايفك٘ -ا ٚاـرل يًطبعٚ ١ايتحًٝسَ ،صط
 2011ص.356
ٛ ٜ3غف غعس ٕٚقُس ُٛز املعُٛض ،ٟيا ١ٜاملؿذل ٟيف عكس بٝع عكااض ؼا ت اْ٫ؿاآَ ،٤ؿاٛضات اؿًايب اؿكٛقٝا ،١ايطبعا ١اٚ٫ىل ،يبٓاإ
 ،2016ص.133
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ٖٚصا َا ٜفطض٘ قاْ ٕٛا ٫بات ايعطاق ٞعٓسَا ٜٓص يف َازت٘ ايثايث ١باْ٘( :ايعاّ ايكاضا ٞباتباا ايتفػارل املتطاٛض يًكاإْٛ
َٚطاعا ٠اؿهُ َٔ ١ايتؿطٜع عٓس تطبٝك٘)ٚ 1املكصٛضز بايتفػرل املتطٛض يًكاْ ٖٛ ٕٛإ ٜفػط ايكاض ٞايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛعٝث
ٜٛاَ ِ٥طُْٗٛا مبا ٜططأ َٔ تغٝرلات عً ٢اجملتُع ،ا ١َ٤٬َ ٟايٓص ايكاْٚ ْٞٛظطٚف اجملتُع اؾسٜسٚ ،بصيو ميهٔ إ ٜهإٛ
يًٓص ايكاَْ ْٞٛطُ ٕٛاٚغع مما ٖ ٛيف شٖٔ املؿط عٓس ٚضع ايكاْ ٕ٫ ٕٛايكاْ ٕٛنا ٔ٥ذٜٚ ُٜٛٓ ٞتطٛض يف ايب ١٦ٝاييت ٜٓؿأ
َٓٗا ٚأنثط َط َٔ ١ْٚإ ٜعٝـ يف ْصٛص جاَسَ ٠ازاَ ت اؿٝا ٠يف تطٛض َػتُطٖٚ ،صا ٜعين إ ايكاض ٞهب إ ٜبرث عأ
اؿهُ ١يف ايكاْ ٕٛاييت ٖ ٞايك ٠ٛاؿ ١ٝاحملطن ١اييت تبعث يف ايٓص اؿٝاَ ٠ازاّ ايٓص ْافصاٚ ،بايتايٜ ٞػتطٝع ايٓص إ ٜهتػب
َع ايعَٔ َعٓ ٢جسٜسا أٜٓ ٚطبل عً ٢ذا٫ت جسٜس ،2٠ز ٕٚإ ٪ٜز ٟشيو اىل اـطٚد َٔ ايٓص ٚػاٚظ.ٙ

اـامت:١

بعس إ اْتٗٓٝا َٔ نتاب ١عثٓا ٖصا ْػتعطض ٖٓا اِٖ َا اغتٓتحٓا ، ٙنُا ٚغٓكسّ بعض املكذلذات يتطٜٛط املٛضٚ ٛياٜا١

ذكٛم ا٫ؾداص بؿهٌ افطٌ ٚاعسٍٚ .ناآلت:ٞ
ا :٫ٚا٫غتٓتاجات

 -1ضغِ إ ايكاْ ٕٛايفطْػ ٞايص ٖٛ ٟاذس املصازض ايطٝ٥ػ ١يًكاْ ٕٛاملسْ ٞايعطاق ٞقس قػِ ذكٛم ا٫ضتفام بعس ٠اْاٛا

َٔ ايتكػُٝات ،ا ٫إ املؿط ايعطاق ٞاٌُٖ نٌ ٖص ٙايتكػُٝات ٚم ٜأخص ا ٫بتكػٚ ِٝاذس ٚيهٔ بؿاهٌ ْااقص اٖٚ ٫اٛ

ذكٛم ا٫ضتفام ايعاٖطٚ ٠غرل ايعاٖط ٠ضغِ عسّ شنط ٙيعباض ٠ا٫ضتفاقات غرل ايعاٖطَٚ ٠ا ٜسخٌ ضُٓٗا بؿهٌ ٚاضس.

-2إ فكٗا ٤ايؿطٜع ١ا٫غ ١َٝ٬كتًف ٕٛفُٝا ب ِٗٓٝفُٝا اشا نإ اْٛا ذكٛم ا٫ضتفام عبااض ٠عأ ذال املاطٚض ٚاجملاط٣

ٚاملػٚ ٌٝايؿطب فكط .أ ٚإ ٖص ٙاْٛ٫ا ا٫ضبعَ ١ا ٖ ٞا ٫تطبٝكات ا اش ميهٔ اهاز اْٛا اخط ٣ؿكٛم ا٫ضتفام نااؿل

بعسّ ايتعً ١ٝا ٚعسّ ايبٓا.٤

 -3إ املؿط ايعطاقٚ ٞبتأ رل َصازض ٙايتاضى( ١ٝايكاْ ٕٛايفطْػٚ ٞايؿطٜع ١ا٫غ )١َٝ٬اٖتِ انثط باضتفاقات ظاٖطْٚ ٠عِ

اذهاَٗا بؿهٌ َػتفٝض ،بعهؼ ا٫ضتفاقات غرل ايعاٖط.٠

 -4إ ذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤م ٜطز بصٛضَ ٠باؾط ٫ ٠يف ايكااْ ٕٛايفطْػا ٫ٚ ٞيف ايؿاطٜع ١ا٫غاٚ ،١َٝ٬يهأ

املؿط ايعطاق ٞقس ْص عًٗٝا ضُٔ اذهاّ ذكٛم ا٫ضتفام با٫عتُاز عً ٢ايكاطاضات ايكطاا ١ٝ٥ايصاازض ٠يف فطْػاا َٚصاط

ٚبعض ايبًسإ ا٫خط.٣

 -5إ املؿط ايعطاق ٞم ٜٓعط بٓعطٚ ٠اذس ٠يهٌ اْٛا اؿكٛم ايع ١ٝٓٝفُٝا ٜتعًل بططٚض ٠تػحًُٗٝا يف زا٥ط ٠ايتػاحٌٝ

ايعكاض ،ٟفف ٞذب ْص بإ عسّ تػح ٌٝعكس بٝع ايعكاض ٜعتدل باط ٬باعتباض ايتػح ٌٝضنٓا يف ايعكس ،ا ٫اْ٘ م ٜٓص عًٖ ٢صا

اؿهِ فُٝا ٜتعًل عكٛم ا٫ضتفام ٚفُٝا ٜتعًل ببعض اخط َٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝنرل املػاطر .١فُثْ ً٬ص باْ٘ هب اتػحٌٝ

عكس املػاطرٚ، ١يهٔ ز ٕٚإ ٜٓص عً ٢اْ٘ ٜعتدل باط ٬اشا م ٜػحٌ املػاطر ١يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاض.ٟأَا فُٝا ٜتعًل عل
_____________________________________________________________________________________________

1قاْ ٕٛا ٫بات ضقِ  107يػٓٚ 1979 ١تعس٬ٜت٘.

 2ايكاض ٞضٝا ٤ؾ ٝت اـطاب ،فٔ ايكطاَ ،٤عٗس ايبرٛث ٚايسضاغات ايعطب ،١ٝبغاساز ٚ 65 ،1984ناصيو ايكاضا ٞعاٛاز ذػاب ٜاغاب

ايعبٝس ،ٟايعاّ ايكاض ٞبايتفػرل املتطٛض يًكاَْ ،ٕٛهتب ١ايػٓٗٛض ،ٟايطبع ١اٚ٫ىل ،ايعطام  ،2016ص.99-98
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ا٫ضتفام فًِ ٜٓص ذت ٢عً ٢ضطٚض ٠تػحًٗٝا  ..اىل إ صسض قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟيعاّ ٚ 1971ؾسز َأ ايؿاهً ١ٝيف
ايتصطفات ايعكاضٚ ١ٜيهٔ باذهاّ كتًف ١اٜطا.

 -6باظزٜاز املؿاضٜع ايػهٓ ١ٝشات عؿطات ٦َٚات َٔ املٓااظٍ ٚاياسٚض املػاتكً ،١املٛذاس ٠ا٫ضتفاا ٚاذٝاْاا ايتصاُِٝ

اـاضج ٞاٜطا ،تعزاز امل ؿانٌ ايكاْ ١ْٝٛعٓس قٝاّ اصراب اذس ايعكاضات بتعً ١ٝعكاض ٙمما ٪ٜز ٟاىل ا٫ضطاض ببعض ايعكااضات
ا٫خط ٣بػبب ذحب ايط ١ٜ٩ا ٚاملٓعط َٓٗاٖٚ ،صا َا ٜػتسع ٞايبرث بصٛض ٠اعُل عٔ َٛض ٛذل ا٫ضتفام بتعً ١ٝايعكااض

ْٚطاق٘ ٚا بات٘ اٜطا.خصٛصاً آْا ْ ٫ػتطٝع إ منٓع ٖص ٙايتعً ١ٝباذهاّ ايتعػف يف اغتعُاٍ اؿال  ٫ٚبايتعًُٝاات ا٫زاضٜا١

ذ ٍٛاؿس ا٫عً ٢املػُٛح باضتفا ايبٓاٜات.

اْٝا :املكذلذات

 -1اعاز ٠ايٓعط يف قاْ ٕٛايتػح ٌٝايعكاض ٟمبا ٪ٜز ٟاىل ايتعاٌَ بصٛضٚ ٠اضرَ ١ع نٌ ذل َٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝبصاٛض٠

َٓفطزٚ ٠كتًفٚ ١مبا ٜفطض خصٛص ٖ ١ٝص ٙاؿكٛمٚ .اٖ٫تُاّ باملٓطل ٚايعساي ١عً ٢ذػاب ايتدفٝف َٔ ايؿاهً ١ٝايؿاسٜس٠

غرل ايعازيٚ ،١مبا ٪ٜز ٟاىل يا ١ٜذكٛم ا٫ؾداص َٔ ايطٝا .

ْٓ -2اؾس املؿط ايعطاق ٞعٓس اعاز ٠ايٓعط يف ايكاْ ٕٛاملسْ ٞتٓع ِٝذكٛم ا٫ضتفام بصٛض ٠أزم ٚمبا ٜٛاناب ايتطاٛضات

ا٫جتُاعٚ ١ٝا٫قتصازٚ ١ٜايعُطاْ ١ٝاييت ذً ت خ ٍ٬أنثاط َأ() 65عااّ َأ ٚضاع ٖاصا ايكاْٚ.ٕٛعاسّ اقتصااض اٖ٫تُااّ

بتطبٝكات ٖص ٙاؿكٛم يف فاٍ ا٫ضاضٚ ٞا٫ضاض ٞايعضاع ١ٝفكط،بٌ اٜطاً اٖ٫تُاّ بتطبٝكاتٗا يف فاٍ ا٫بٓٚ ١ٝاملٓؿات ناؿل

بعسّ تعً ١ٝايبٓا.٤

-3ؿب تعس ٌٜايكٛاْب ايعطا ق ١ٝاملتعًك ١عل ا٫ضتفام يف عسّ تعً ١ٝايبٓآْ ،٤اؾس َٔ ايكطا ٤اظايا ١ايغُاٛض املٛجاٛز ٠يف

ايتؿطٜعات ايعطاق ١ٝاؿاي ١ٝبصسز تػح ٌٝذل ا٫ضتفام بعسّ تعً ١ٝايبٓا ٤يف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكااضٚ ٟاعتبااض ٖاصا ايتػاحٌٝ

ؾططا ؿُاٜت٘ ٚيٝؼ ضنٓا يٛجٛزٚ ٙخصٛصا فُٝا بب املتعاقسٚ .ٜٔبايتاي ٞايػُاح ملؿذل ٟايعكاضات َٔ ا بات ٖصا اؿل اَااّ
ايكطاٚ ٤اعتباض ذهِ ايكطا ٤ذح ١يًتػح ٌٝيف زا٥ط ٠ايتػح ٌٝايعكاضٖٚ ،ٟصا ٖ ٛبطأٜٓا ايتفػرل املتطٛض يًكااْٚ ،ٕٛبعهػا٘

غٛف ٪ٜز ٟاىل ضٝا ذكٛم املؿذل ٟايص ٖٛ ٟعاز ٠ايططف ايطعٝف ٚخصٛصا عٓسَا ٜه ٕٛايبا٥ع ٖا ٛصااذب َؿاطٚ

غهين امله ٕٛيعؿطات ا٦َ ٚات َٔ املٓاظٍ.

ْ -4كذلح عً ٢املؿط ايعطاق ٞا٫غطا يف اصساض قاْ ٕٛخاص ببٝع ايعكاض ؼ ت اْ٫ؿا ٤ا ٚتعاسٚ ٌٜاضااف ١بعاض َاٛاز

ايكاْ ٕٛاملسْ ٞمبا ٜٛفط اؿُا ١ٜايهاف ١ٝيًُػتًٗهب َٔ طُٛح ٚاذتٝاٍ بعض املػتثُطٚ ٜٔشيو اغ ٠ٛببعض ايس ٍٚا٫خاط.٣

ٚعسّ تطى ٖصا ايتصطف ايكاْ ْٞٛاملتعاٜس َٜٛا بعس  ّٜٛي٬ذهاّ ايعاَ ١يًكاْ ٕٛاملسْ ٞا ٚذت٫ ٢ذهاّ قاْ ٕٛياٜا ١املػاتًٗو

املٗسض ٠بعض ايؿ ٤ٞؿكٛم املؿذل ٜٔا ٚاملػتًٗهب.
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ا :٫ٚايهتب

املصازض

-1ايكطإ ايهطِٜ

-2اب ٛطاٖط قُس بٔ ٜعكٛب ايفرلٚظاباز ٟايؿافع ،ٞايكطإ ايهطٚ ،ِٜبٗاَؿ٘ -تٜٓٛط املكباؽ َٔ تفػرل ابٔ عبااؽ ،زاض

ا٫ؾطام يًطباعٚ ١ايٓؿط ،ايطبع ١اٚ٫ىل ،يبٓإ .1998

 -3ازٜب اغتاْبٛيٚ ٞاحملاَ ٞؾفٝل طعُ ،١ايتكٓب املسْ ٞايػٛض ،ٟاؾع ٤ايثأَ ،املهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛايطبعا ١ايثاْٝا ،١زَؿال
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املًــدص
ضزغتإ ايعطامِٛ نًٝ القتصاز إق١ػٝ٥ايط

َاٛز بعض املكٛذٚ َٔ ِ َفازٖا اْ٘ بايطغ١ُ٥ قا١ًٓطًل ايبخث َٔ َؿهٜ

 يصا، ١ٝ اذٓبٚ أ١ًٝا ناْت ق٤اٛا يف االغتثُاضا غٝكٝحكٚ ًاضخاٚ  اال إٔ ٖٓاى ْكصا،١ٝاملايٚ ١ٜايبؿطٚ ١ٝعٝاضز ايطبٛ بامل١ًاملتُثٚ
َٔٚ . ٟاالقتصازٚ األَينٚ ٞاغٝ تطتبط اىل حس نبري باالغتكطاض ايػ١ذاشبٚ ١ َؿجع١ٜ اغتثُاض١٦ٝ ـًل ب١ َاغ١فإ ٖٓاى حاذ
ٍاَٛؽ األٚاْب ذص ضؤٛس ذٜنصيو ؼسٚ ضزغتإ ايعطامِٛ نًٝ يف اق١ٜ االغتثُاض١٦ٌٝ ايبًٝٗسف ايبخث إىل ؼٜ ٖصا املٓطًل
اقعٌٛ املكاضٕ يًٝايتخٚ ٞصفٌٛ ايًٝ ايتخ٢ًعتُس ايبخث عٜ ، ل ٖصا اهلسفٝ َٔ اذٌ ؼك. ١ٜ يًكطاعا االقتصاز١ٝاألذٓبٚ ١ًٝاحمل
ٗاٝصٌ ايٛ ت٢ج ايت٥َٔ اِٖ ايٓتاٚ . َاًٛاملعٚ اْاٝفط َٔ ايبٛضزغتإ ايعطام باالغتٓاز اىل َا َتِٛ نًٝ يف اق١ٜ االغتثُاض١٦ٝايب
ٍ يف فا١ٜاالقتصازٚ ١ٜاالزاض

الٜؼتاج إىل ايهثري َٔ ايتعسٚ ١فٝضزغتإ ايعطام ضعِٛ نًٝ يف اق١ٜ االغتثُاض١٦ٝايبخث إٔ ايب

 يتبينَٞٛ ايتسخٌ اؿه٠ضَٚٔ أُٖٗا ضط
ذٓبا

ِ عسز َٔ املكرتحاٜ ثِ تكس.١ٝاالذٓبٚ ١ًٝاحمل

االغتثُاضا

خًل عٓاصط ذص

 يًكطا اـا١ٜٛيٚاالٚ ضٚ ايس٤ َٔ خالٍ اعطا١ٜ االغتثُاض١٦ٝ يًب١َٝا األغاغٛ ؽص املك١َٓاغبٚ ١اضخٚ اٝجٝاغرتات

ًِٝ ايكطاعا يف اق١ٝصٛخصٚ ،١ٗٔ َٔ ذٜٕ االغتثُاض يصاحل املػتثُطْٛال يف قاٜ بعض ايتعس٤اذطاٚ ،ّاىل ذٓب ايكطا ايعا
. ٣ اخط١ٗضزغتإ َٔ ذٛن
- ٕضزغتاِٛ نًٝ اق،١ًًٝٝ ؼ١ زضاغ،١ٝاالذٓبٚ ١ًٝ االغتثُاضا احمل، َا ذصٛ َك،١ٜ االغتثُاض١٦ٝ ايب:١ٝايهًُا املفتاح
. ايعطام
Abstract:
It kicks off search of a problem that it is in spite of the presence of some ingredients key to the
economy of the Kurdistan Region of Iraq and of the natural, human and financial resources, but there
is a lack clear and real investments, whether it is domestic or foreign, so there is an urgent need to
create and that are related to encouraging and attractive investment environment largely political,
security and economic stability. From this point of research is to analyze the investment environment
in the Kurdistan region of Iraq, as well as determine aspects of attracting domestic and foreign funds
and economic sectors of the capital. To achieve this goal, the research on descriptive analysis and
comparative analysis of the reality of the investment environment in the Kurdistan region of Iraq on
the basis of the available data and information support. The most important findings of the research
that the investment environment in the Kurdistan region of Iraq weak and need a lot of administrative
and economic changes in the area of creation of elements to attract local and foreign investment. And
then propose a number of proposals from the most important need for government intervention to
adopt a clear and appropriate strategies concerning the basic components of the investment
environment by giving role and priority to the private sector alongside the public sector, and make
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البیئة االستثوبریة في إقلین كوردستبى العزاق وأثزهب في جذة االستثوبرات

some adjustments in the investment law for the benefit of investors on the one hand, and the
specificity of the sectors in the Kurdistan Region of On the other hand.

املكسَ:١

إ االغتثُاض ٚايب ١٦ٝاالغتثُاض َٔ ١ٜاملكَٛا

االغاغ ١ٝيف زعِ االقتصاز احملًٚ ٞايكٚ َٞٛؼكٝل ايتُٓ ١ٝاالقتصاز١ٜ

املػتساَ .١اش تعس ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜأحس أنثط ايكضاٜا االقتصاز ١ٜايهً ١ٝؾص
عً ٢حجِ تسفكا

االغتثُاضا

االغتثُاضا

حٝث تعتُس زضذ ١تطٛض أ ٟبًس

احملًٚ ١ٝاألذٓب ١ٝايٛافسٚ ٠عً ٢نفا ٠٤االغتثُاض .يصيو تػع ٢ايعسٜس َٔ ايس ٍٚإىل ذص

االغتثُاضا األذٓب َٔ ١ٝخالٍ خًل ب ١٦ٝاغتثُاضَٓ ١ٜاغبٚ ١ذصابٚ ١اييت بسٚضٖا تػِٗ بؿهٌ ٚاضح يف من ٛاالغتثُاض ٚاتػاع٘،
ٖ َٔٚصا املٓطًل ٚذٗت حه ١َٛإقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام اٖتُاَٗا م ٛإعُاض ٚتُٓ ١ٝاإلقً ِٝمبا ٜتٓاغب ٚاملصازض املتٛفط٠
ٚاالَهاْا املتاح ١فٚ ٘ٝاتبا غٝاغَ ١ع ١ٓٝؾص االغتثُاض اىل االقًٚ ِٝتؿجٝع املػتثُط ٜٔاحملًٝني عً ٢االغتثُاض زاخٌ االقًِٝ
بسالً َٔ ْكٌ ضؤٚؽ اَٛاهلِ اىل ايس ٍٚاجملاٚضٚ .٠ناْت ٖص ٙايػٝاغا َتٓٛعٚ ١تطنع يف قاٚال ـًل ب ١٦ٝاغتثُاضَ ١ٜال١ُ٥
ؾص

االغتثُاضا

كتًف اجملاال
اصخا

االذٓبٚ ١ٝعً ٢االخص املػتثُط َٔ ٜٔز ٍٚاؾٛاضٚ .يغطض ؼكٝل ٖص ٙايػٝاغ ١اؽص

ٚعً ٢االخص يف اجملاٍ ايتؿطٜع َٔ ٞخالٍ اصساض ايكطاضا

ضؤٚؽ االَٛاٍ ٚالغُٝا ايكطا اـا

ٚاظاي ١املعٛقا

عس ٠خطٛا

ايتؿطٜع ١ٝبٗسف تٛفري َٓار َالٚ ِ٥ذاش

يف
اَاّ

اَاّ ٖص ٙاالغتثُاضا ٚ ،فػح اجملاٍ اَاّ تٛظٝف ضؤٚؽ

االَٛاٍ ايٛطٓٚ ١ٝاالذٓب ١ٝيتٓفٝص َؿاضٜع اغتثُاض ١ٜبؿهٌ ٜػاِٖ يف عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاالقتصازٚ ١ٜايعُطإ ٚمبا وكل يف ايٓٗا ١ٜمنٛ
ٚاظزٖاض االقً ِٝيف ن اف ١اجملاال
االقتصازٚ ١ٜاالٖتُاّ بايكطا اـا

اخصاً بٓعط االعتباض االػاٖا

ايسٚي ١ٝاؾسٜس ٠يف ٖصا اجملاٍ َٔ خالٍ تبين غٝاغا

اؿط١ٜ

َٓٚخ٘ زٚضاً أنرب يف ايعًُ ١ٝاالقتصازٚ ١ٜعً ٢االخص يف ظٌ ايٛاقع ايػٝاغٚ ٞاالقتصازٟ

اؾسٜس يف ايعطام ٚايتٛذ٘ ايعاّ م ٛايسميكطاطٚ ١ٝاؿطٚ ١ٜاالْفتاح .يصا فإ ٖصا ايبخث ٜػع ٢يبٝإ زٚض ٚاُٖ ١ٝايب ١٦ٝاالغتثُاض١ٜ
يف ذص االغتثُاضا احملًٚ ١ٝاالذٓب ١ٝيف االقً. ِٝ

أُٖ ١ٝايبخث:

تطتبط أُٖ ١ٝايبخث بايسٚض ايص ٟميهٔ إٕ تؤز ٜ٘ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف تؿجٝع االغتثُاضا احملًٚ ١ٝذص االغتثُاضا

األذٓب ،١ٝيسعِ عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاالقتصاز ١ٜيف اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام.

َؿهً ١ايبخث:

بايطغِ َٔ ٚذٛز بعض املكَٛا ايطٝ٥ػ ١القتصاز إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام ٚاملتُثً ١باملٛاضز ايطبٝعٚ ١ٝايبؿطٚ ١ٜاملاي،١ٝ

اال إٔ اقتصاز اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام ٜعاْ َٔ ٞعسّ تٛفط ايب ١٦ٝاملٓاغب ١يتؿجٝع ٚذص ايٓؿاط االغتثُاض ٟاحملًٚ ٞاألذٓيب ،
ٚشيو بػبب فُٛع َٔ ١ايعٛاٌَ ايصاتٚ ١ٝاملٛضٛعَٗٓ ١ٝا (عسّ تٛفط ايبٓ ٢ايتخت ١ٝاملال ،١ُ٥ضعف ايكسضا ايتٓافػ ، ١ٝانفاض
حجِ ايعا٥س ٚ،عسّ االغتكطاض ايػٝاغ ، ٞضعف فاعً ١ٝايكٛاْني اـاص ١عُا ١ٜاملػتثُط ، ٜٔايفػاز اإلزاضٚ ٟاملاي. ) ٞ
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فطض ١ٝايبخث:

ٜٓطًل ايبخث َٔ فطض ١ٝاغاغَ ١ٝفازٖا( إ تٛفري ب ١٦ٝاغتثُاضَٓ ١ٜاغبٚ ١ؼسٜس ايفط

االغتثُاضٜ ١ٜعس عاٌَ ذص

يالغتثُاا احملًٚ ١ٝاالذٓب ١ٝيف إقً ِٝنٛضزغتإ) .

ٖسف ايبخث:

ٜٗسف ايبخث إىل ايٓكاط االت: ١ٝ
 .1ايتعطف عًٚ ٢اقع ايب ١٦ٝاالغتثُاضَٚ ١ٜكَٛاتٗا االغاغ ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام.
 .2ؼسٜس عٛاٌَ اؾص
فعاٍ يف ؼسٜس ايفط

ٚايططز يف ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطامٚ ،ابسا ٤بعض املكرتحا

اييت تػاِٖ بؿهٌ

االغتثُاض ١ٜاملٓاغبٚ ١بايتاي ٞتؿجٝع ٚذص ضؤٚؽ األَٛاٍ احملًٚ ١ٝاألذٓب ١ٝيالغتثُاض يف االقً. ِٝ

ْطام ايبخث

ٜتخسز ْطام ايبخث مبا -:ًٜٞ
ايبعس املهاْ : ٞاقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام

ايبعس ايعَاْٜ : ٞغط ٞاملس ٠املُتس ٠بني ( .)2016-2006

َٓٗج ايبخث ٚأغايٝب مجع املعًَٛا :
ٜعتُس ايبخث عً ٢أغً ٛايتخً ٌٝايٛصف ٞيٛاقع ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف اقً ِٝنٛضزغتإ يف ضَ ٤ٛا َتٛافط َٔ ايبٝاْا
ٚاملعًَٛا

ٚ ،فُٝا ٜتعًل باؾاْب ايٓعط َٔ ٟايبخث فكس مت االعتُاز عً ٢ايبخٛث ٚايطغا ٌ٥اؾاَع ، ١ٝايهتب ٚايسٚضٜا ،

ٚاؿص ٍٛعً ٢املصازض املتدصص ١اييت تعهؼ ذٖٛط َٚنت املعًَٛا اـاص ١مبٛض ٛايبخث ،يف حني مت اؿص ٍٛعً ٢ايبٝاْا
ايعًُ ١ٝيًبخث َٔ ايتكاضٜط اؿهٚٚ ١َٝٛظاض ٠ايتدطٝط  ١٦ٖٝٚاالحصا ١٦ٖٝٚ ٤االغتثُاض يف إقً ِٝنٛضزغتإ .

ٖٝهٌ ايبخث

َٔ اذٌ ايٛص ٍٛاىل ٖسف ايبخث فكس مت تكػ ِٝايبخث اىل َبخثني ضٝ٥ػني  ،حٝث ٜتٓا ٍٚاال ٍٚاؾاْب ايٓعطٟ

يًبخث ٚ ،ايثاْ ٞاؾاْب ايتطبٝك ٞا ٚايعًُ ، ٞباالضاف ١اىل فُٛع َٔ ١االغتٓتاذا ٚاملكرتحا اييت تٛصٌ ايٗٝا ايبخث .
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املبخث االٍٚ
ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام
أٚالً -:ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف إقً ِٝنٛضزغتإ ٚعٓاصط.ٙ
 -1ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف إقً ِٝنٛضزغتإ
تعطف ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜباْٗا فُٛع َٔ ١ايكٛاْني ٚايػٝاغا

ٚاملؤغػا

االقتصازٚ ١ٜايػٝاغ ١ٝاييت تؤثط يف ثك١

املػتثُط ٚتكٓع٘ بتٛذ  ٘ٝاغتثُاضات٘ اىل بًس َعني ز ٕٚايبًسإ االخط( ٣املؤغػ ١ايعطب ١ٝيضُإ االغتثُاض. )14 ،2004 ،نُا
ٜٓٚصطف تعبري ب ١٦ٝاالغتثُاض اٜضا إىل فٌُ األٚضا ٚايعطٚف املؤثط ٠يف اػاٖا ضأؽ املاٍ ٚتٛطٓ٘ ،تعس ب ١٦ٝآَ ٚار إقًِٝ
نٛضزغتإ/ايعطام ب ١٦ٝأَٓ ٚاخاً َالُ٥اً َٚتُٝعاً ؾص ايعسٜس َٔ املػتثُط ٜٔاالذاْب يًكٝاّ بعًُٝا االغتثُاض زاخٌ اإلقً،ِٝ
ْعطاً ملا تتُتع ب٘ ٖص ٙايب َٔ ١٦ٝاالغتكطاض ايػٝاغٚ ٞاالَين اىل حس نبري ٚتٛفط ايعسٜس َٔ ايثطٚا ايطبٝعٚ ١ٝغٗٛي ١االذطا٤ا
االزاضٚ ١ٜايتؿطٜعا ايكاْ ١ْٝٛاييت تهفٌ تػٗ ٌٝعًُٝا االغتثُاض ،فضالً عٔ ٚذٛز َعازٕ طبٝعَ ١ٝتعسز ٠تؿتٌُ عً ٢اـاَا
ايفًع ١ٜغري املػتثُط ٠ؿس اآلٕٚ ،اـاَا ايالفًع ١ٜاملػتثُط ٠ذعٝ٥اً ،ناملطَط ٚأحجاض اؾبؼ َٛٚاز اخط ٣عسٜس ٠غري َػتثُط. ٠
 -2عٓاصط ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف إقً ِٝنٛضزغتإ.
تته ٕٛايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام َٔ ايعٓاصط أ ٚاملكَٛا ايتاي-: ١ٝ
أ -املٛقع اؾغطايف :
ٜتُٝع إقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام مبٛقع٘ االغرتاتٝج ٞاملِٗ حٝث وتٌ اؾع ٤ايؿُايٚ ٞايؿُاٍ ايؿطق َٔ ٞايعطامٚ ،هاٚض
بصيو نالً َٔ غٛضٜا ٚتطنٝا ٚاٜطإ ،مما ذعٌ مثَٓ ١افص بني االقًٚ ِٝتًو ايس ،ٍٚحٝث تػاِٖ ٖص ٙاملٓافص يف تٓؿٝط حطنيت
ايتجاضٚ ٠ايػٝاحٚ ١ايٓكٌ بٗٓٝا يف ظٌ ايعطٚف ايطبٝع ،١ٝنُا ٜطتبط اإلقً ِٝمبخافعا ايعطام بؿبها ٚاغع َٔ ١ايططم ايرب،١ٜ
مما غاعس عً ٢ظٜاز ٠حطن ١ايتبازٍ ايتجاضٚ ٟاالقتصازٚ ٟايثكايف ٚاالذتُاعَ ٞعٗا (عبس اهلل.)90 :2005 ،
 ايٓعاّ ايػٝاغ: ٞإ ايتطٛضا

ايػٝاغ ١ٝاييت ٜؿٗسٖا ايبًس َٔ أٚضا زاخً ١ٝهلا أثطٖا املباؾط يف عًُ ١ٝذص

(املؤغػ ١ايعطب ١ٝيضُإ االغتثُاض ٚ )11 ،2005 ،تتُثٌ يف فٌُ اؿطٚ
اغتٝاٍ ٚتفجري ٚاضططابا

متثٌ مبجُٛعٗا عٛاٌَ طاضزٚ ٠شا

ٚاالْكالبا

ٚايتٛتطا

االغتثُاض أ ٚططز، ٙ
ايساخً َٔ ١ٝعًُٝا

أثط غًيب يف ايب ١٦ٝاالغتثُاضٚ ، ١ٜنصيو عًُٝا

االْتدا

ٚاملؿاضن ١ايػٝاغٚ ١ٝأٚضا ايػالّ ٚاملٛاثٝل ٚعًُٝا اإلصالح ايػٝاغٚ ٞاالذتُاعٚ ٞاؿفاظ عً ٢حكٛم اإلْػإ نٌ شيو
ٚغريٜ ٙه ٕٛي٘ اثط اهاب ٞيف ؼػني ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف ايبًس املعنيٚ .ميثٌ االغتكطاض ايػٝاغٚ ٞايصٜ ٟعين حاي َٔ ١اهلس٤ٚ
ٚعسّ ايتصبص يف ايكطاضا ايػٝاغٚ ١ٝنصيو َس ٣اغتكطاض ايٓعاّ ايػٝاغ ٞيًبًس ٚق ٠ٛاملعاضض ١ايٛطٓٚ ١ٝطبٝعتٗا إٕ ٚذس
ٚأخريا ايعطٚف اإلقًٚ ١ُٝٝايعامل ١ٝشا ايتأثري يف فٌُ األحساث يف ايبًس املضٝف ٚإٔ أ ٟبًس ئ ٜتُهٔ عً ٢اإلطالم َٔ ايفٛظ
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بثك ١املػتثُط ٜٔاألذاْب إال إشا اتػِ ْعاَ٘ ايػٝاغ ٞباالغتكطاض حاضطاً َٚػتكبالً(ببالٚ ٟٚاخط ،)25 ،2005 ، ٕٚألٕ
املػتثُط األذٓيب ٜكسّ عً ٢االغتثُاض يف حاي ١تٛافط االغتكطاض ايػٝاغ ، ٞملا ٜٛفط ٙشيو االغتكطاض َٔ ضُإ بؿإٔ ضأمساي٘ ايصٟ
ٜٛظف٘ َٚػتكبٌ أضباح٘ ٚعسّ خٛف٘ َٔ أ ٟحاي ١اغتثٓا ١ٝ٥غٝاغَ ١ٝؤثطٚ ، ٠عً ٢ايعهؼ َٔ شيو فإ عسّ االغتكطاض ايػٝاغٞ
أٚ ٚذٛز املداطط ايػٝاغ ١ٝاييت تعطف بأْٗا حسٚث تغري يف غٝاغ ١ايسٚي ١املضٝف َٔ ١ؾأْ٘ إٔ ٜؤثط عً ٢أزا ٤ايؿطن ١األذٓب١ٝ
املعٓ ، ١ٝإش إٕ ايعالق ١عهػ ١ٝبني حجِ املداطط ايػٝاغٚ ١ٝذاشب ١ٝايبًس يالغتثُاضا األذٓبٚ ،١ٝفُٝا ٜتعًل بإقً ِٝنٛضزغتإ
ففٚ ٘ٝذٗا ْعط كتًف ، ١حٝث الٜعاٍ ٖٓاى ػاشبا غٝاغٚ ١ٝتكاطعا بني كتًف اططاف االقً ِٝفُٝا ٜتعًل بايٓعاّ ايػٝاغٞ
يف االقًٚ ِٝنصيو فإٕ طبٝع ١ايعالق ١بني االقًٚ ِٝاؿه ١َٛايفٝسضاي ١ٝعالقا

غري َػتكطَٚ ٠تصبصب ١بني اؿني ٚاالخط ٚ ،إ

ايٓعاّ ايفٝسضاي ٞالٜعاٍ غري َطبل مما ٜؤثط غًبا عً ٢ثك ١املػتثُط االذٓيب.
ج -ايٓعاّ االقتصاز: ٟ
تتُثٌ ايب ١٦ٝاالقتصاز ١ٜيف َا وكك٘ ايبًس َٔ َعسٍ من ٛحكٝك ، ٞإش ٜعهؼ َعسٍ ايُٓ ٛاؿكٝكَ ٞػت ٣ٛايتطٛض
االقتصاز َٔ ٟذٗٚ ١ايطاق ١اإلْتاذ ١ٝاحملً َٔ ١ٝذٗ ١ثاْٚ ، ١ٝمبا ٜٓط ٟٛعً ٘ٝشيو َٔ إَهاْا عً ٢ؼكٝل ايرتانِ ايطأمساي، ٞ
َٚا ٜؤز ٟإيٖ ٘ٝصا ايرتانِ َٔ ؼكٝل تكسّ َػتُط يف َػت ٣ٛاإلْتاج ٚاإلْتاذ ، ١ٝإش هػس ايُٓ ٛاالقتصاز ٟإحس ٣ايطنا٥ع
األغاغ ١ٝيعًَُ ١ٝتعسز ٠األبعاز  ٖٞ ،عًُ ١ٝايتخسٜث اييت تطَ ٞإىل إحساث ؼ ٍٛذصض ٟيف طبٝع ١اجملتُع َٔ فتُع َتدًف إىل
فتُع َتطٛض(،املؤغػ ١ايعطب ١ٝيضُإ االغتثُاض  )5 ،2006 ،فضال عٔ شيو ٜعس ايُٓ ٛاالقتصاز ٟأحس أِٖ املؤؾطا اييت
ٜػتدسَٗا املػتثُط ٕٚيف اؽاش قطاضِٖ االغتثُاض ، ٟفاألزا ٤ايضعٝف يًُٓ ٛاالقتصاز ٟأ ٚالقتصاز ايبًس غايباً َا و ٍٛزٕٚ
تٛغٝع قاعس ٠االغتثُاض ٚايعهؼ صخٝح  .إش نًُا نإ ايٓعاّ االقتصازَ ٟتجٗاً م ٛاؿط ١ٜاالقتصاز ١ٜنًُا نإ ذاشباً
يالغتثُاض ٚإقً ِٝنٛضزغتإ ؾط يف تٓفٝص غٝاغ ١ايتخطٜط االقتصازَٓ ٟص عاّ  .1992يصيو ٜػع ٢ؾص
االغتثُاضا

ٚاملػتثُط ٜٔاىل االقً ِٝحت ٢تػتطٝع َٔ خالهلا ذص

املعٜس َٔ

ضؤٚؽ االَٛاٍ اىل االقًٚ ِٝؼكٝل ايتُٓ ١ٝاالقتصاز، ١ٜ

حٝث تٛذس يف االقً ِٝبٓ ٢اضتهاظَٚ ١ٜاز ١ٜالبأؽ بٗا ،بس٤اً َٔ ؾبه ١ايططم اـاضذ ١ٝاييت تطبط املٓطك ١باؿسٚز ايسٚيَ ١ٝع نٌ
ال عٔ املسٕ ايعطاق ١ٝاالخطٚ .٣نصيو ٚذٛز مثاْٚ ١ٝعؿط ٕٚذاَع ١فٗٝا ،حٝث تتدطج َٓٗا َ٦ا
َٔ اٜطإ ٚتطنٝا ٚغٛضٜا ،فض ً
ايهٛازض يف كتًف االختصاصا

ايطبٚ ١ٝاهلٓسغٚ ١ٝيف ايعً ّٛايتطبٝكٚ ١ٝاالْػاْ .١ٝفضالً عٔ ٚذٛز خسَا

صخ ١ٝحسٜث،١

ٚغريٖا َٔ ايبٓ ٢االضتهاظ ١ٜاملاز ١ٜاالخطٚ ٣االذتُاع( ١ٝدمس .)111 :2002 ،نُا إ غٝاغاتٗا االقتصاز ١ٜقا ١ُ٥عً ٢اتبا
َٓٗج االقتصاز اؿط ٚضفع ناف ١ايعكبا ٚاملعٛقا أَاّ االغتثُاض مبا يف شيو تػٗ ٌٝاالذطا٤ا االزاضٚ ١ٜاالعفا٤ا ايضطٜب١ٝ
ٚايهُطن.١ٝ
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ز -ايٓعاّ ايب: ٞ٦ٝ
ٜٚكصس ب٘ فُٛع ١ايكٚ ِٝاملبازئ ٚايعازا

ٚايتكايٝس ،فهًُا ناْت ٖص ٙاملهْٛا

اهاب ١ٝنًُا ناْت َؿجعٚ ١ذاشب١

يالغتثُاضٚ .غهإ إقً ِٝنٛضزغتإ َؿٗٛز هلِ بايكٚ ِٝايعازا ايهطميٚ ١احرتاّ أ ٟؾدص ٜكسّ خسَ ١ذً ١ًٝهلِ غٛا٤اً نإ
َٔ ٜكسّ اـسَ ١زاخٌ اإلقً ِٝأ ٚخاضذ٘.
ٖـ -ايٓعاّ املؤغػ: ٞ
ٜٚتضُٔ ٖصا ايٓعاّ َا -:ًٜٞ
 ايٓعاّ االزاضٚ ٟاالذٗع ٠ايكا ١ُ٥عً ٢ازاض ٠االغتثُاض:نًُا نإ ايٓعاّ االزاضٜ ٟتُٝع بػٗٛي ١االذطا٤ا

ٚايٛضٛح ٚايهفاٚ ٠٤عسّ ايطن ٕٛاىل ايتعكٝسا املهتب ١ٝنًُا نإ ذاشباً

يالغتثُاضٜٚ .فضٌ إ ٜتِ تطبٝل َبسأ ال َطنع ١ٜازاض ٠االغتثُاضٚ .قس آثاض قاْ ٕٛتؿجٝع االغتثُاض يف اقً ِٝنٛضزغتإ ،ضقِ
( )4يػٓ ، 2006 ١اىل َٓح ايػًط ١يطٝ٥ؼ ٖ ١٦ٝاالغتثُاض يف ناف ١االَٛض املتعًك ١باالغتثُاض ،نُا َٓح املػتثُط االذٓيب
ضُاْا ٚاعفا٤ا عسٜس َٔ ٠أُٖٗا -:
ٜ -1عف ٢املؿط ٚنًٝاً أ ٚذعٝ٥اً َٔ ايضطا٥ب ٚايطغ ّٛاييت تفطض بكاْ ٕٛملس ٠ال تتجاٚظ ( )5غٓٛا ٚشيو اعتباضاً َٔ تاضٜذ
بس ٤املؿط ٚبتكس ِٜاـسَا أ ٚتاضٜذ االْتاج ايفعً ٞيًُؿاضٜع ايصٓاع.١ٝ
 -2ؽصٝص االضض ايالظَ ١يًُؿط ٚفاْاً أ ٚبايػعط ايتؿجٝعٚ ٞبايتٓػٝل َع اؾٗا املع.١ٓٝ
 -3اشا نإ املؿط ٚاغرتاتٝجٝاً هٛظ إعفا َٔ ٙ٤ضطٜب ١اضباح االعُاٍ ملس ٠ال تكٌ عٔ ( )5غٓٛا أ ٚانثط ٚتبسأ َٔ َعاٚي١
ايٓؿاط (بس ٤االْتاج).
 ْعاّ املعًَٛا االغتثُاض:١ٜنًُا تٛافط املعًَٛا ايهافٚ ١ٝايالظَ ١عٔ ايفط

االغتثُاض ١ٜيًُػتثُط ٜٔنًُا از ٣شيو اىل ذص املعٜس َٔ املػتثُط ٜٔاىل

االقً.ِٝ
 قٛاْني االغتثُاض:ٜٚتضُٔ ايكاْ ٕٛاالغاغ ٞيالغتثُاض فضالً عٔ ايكٛاْني االخط ٣املهًُ ١ي٘ ٚاملتعًك ١بايٓكس االذٓيب ٚايضطا٥ب ٚغريٖا .حٝث
اْ٘ نًُا متٝع ٖص ٙايكٛاْني بايٛضٛح ٚاملطٚ ١ْٚعسّ ايتضاض فُٝا بٗٓٝا ٚعسّ املصازضٚ ٠حط ١ٜؼ ٌٜٛاالضباح يًداضج ٚخطٚج
ٚزخ ٍٛضأؽ املاٍ املػتثُط ٚغريٖا َٔ اؿٛافع ،نًُا نإ شيو ذاشباً يالغتثُاض (ايػاَطا.)79 ،2006 ، ٞ٥
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 -ٚايػٝاغا االقتصاز: ١ٜ
نًُا ناْت ايػٝاغا

االقتصاز ١ٜيف ايبًس َطَْٚ ١تٛاَ ١ُ٥ع املتغريا

ايعامل ،١ٝنًُا ناْت انثط ذاشب ١ٝيالغتثُاض

ٚاملػتثُطٚ ،ٜٔايػٝاغا االقتصاز ١ٜؿه ١َٛإقً ِٝنٛضزغتإ انثط َطَٚ ١ْٚالَ ً١َ٤ع املتغريا ايعاملٖٚ ١ٝصا َا غاعس أ ٚؾجع
عً ٢ذص املعٜس َٔ املػتثُط ٜٔايٗٝاٖٚ .ص ٙايػٝاغا تتضُٔ َا ( ًٜٞاضؾٝح -:)18 ،2010 ،
 -1ايػٝاغا املاي: ١ٝ
نًُا ناْت ايػٝاغا ايضط ٜب ١ٝؼٌُ االعفا٤ا ايضطٜبٚ ١ٝاؾُطن ١ٝاملٓاغبٚ ،١نًُا نإ االتفام ايعاّ ٜتج٘ م ٛتك ١ٜٛايبٓ١ٝ
ايتخت ،١ٝنًُا ناْت ايػٝاغا املاي ١ٝانثط ذاشب ١ٝيالغتثُاض ٚايعهؼ صخٝح اٜضاً.
 -2ايػٝاغا ايٓكس: ١ٜ
نًُا ناْت ايػٝاغا ايٓكس ١ٜتٛغعَٚ ١ٝتٛافكَ ١ع ايتغري يف حجِ ايٓؿاط االقتصاز ٟاملطًٚ ٛتتػِ باالغتكطاض ،نًُا ناْت
انثط ذاشب ١ٝيالغتثُاض.
-ٟاملٛاضز ايطبٝعٚ ١ٝايبؿط:١ٜ
ٜعس تٛفط املٛاضز ايطبٝعٚ ١ٝايبؿط ١ٜأحس ايعٓاصط املُٗ ١امله ١ْٛيب ١٦ٝاالغتثُاض اييت تؿهٌ عٓاصط ذص

يالغتثُاض

ٚباألخص االغتثُاض األذٓيب املباؾط،إش ٜطتبط االغتثُاض األذٓيب املباؾط ططزٜا َع ٚفط ٠املٛاضز ايطبٝع ١ٝيف ايبًسإ املضٝفٚ ١شيو
َٔ أذٌ ؽفٝض تهًف ١اإلْتاج إىل أقٌ َا ميهٔ يغطض ظٜاز ٠األضباح ،فضال عٔ شيو فإ تٛافط املٛاضز ايبؿطٚ ١ٜاألٜس ٟايعاًَ١
ايطخٝص ١تؿهٌ زافعا يالغتثُاض الٕ انفاض تهايٝف اإلْتاج ٜؤز ٟإىل زعِ ايكسض ٠ايتٓافػ ١ٝيًؿطنا األذٓب ١ٝالغُٝا تهايٝف
عٓصط ايعٌُ يصيو تػع ٢تًو ايؿطنا
شيو يف ايعسٜس َٔ ايصٓاعا

إىل تأغٝؼ املصاْع يف ايس ٍٚايٓاَ ١ٝيالغتفاز َٔ ٠انفاض َعسال

األذٛض ٚوسث

اييت ؼتاج إىل أٜس عاًَ ١نثريٚ ٠ال ؼتاج إىل تسضٜب عايَ ٞثٌ صٓاع ١املٓػٛذا

ٚاملالبؼ

(اضؾٝح ٚ .) 23 ،2006 ،فُٝا ٜتعًل بإقً ِٝنٛضزغتإ َصازض ضخٝص ١يالٜس ٟايعاًَ ١بهاف ١اْٛاعٗا مبا يف شيو ايهٛازض
اهلٓسغٚ ١ٝاالزاضٚ ١ٜاحملاغبٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜايعاي .١ٝاضاف ١اىل ٚذٛز َطانع َٚهاتب ٖٓسغ ١ٝاغتؿاضَ ١ٜتطٛضٚ ٠شا خرب ٠ذٝس٠
يف فاٍ تٓف ٝص االعُاٍ االْؿاٚ ١ٝ٥اهلٓسغٚ .١ٝتتٛظ ٖص ٙاملطانع بني اؾاَعا ٚايٛظاضا اؿه ١َٝٛا ٚيف ايكطا اـا ٚ .قس
قسض اجملُ ٛايهً ٞيك ٠ٛايعٌُ يف اإلقً ِٝبكطاع ٘ٝايعاّ ٚاـا

حٛاي 280,000 ٞعاٌَ عاّ ٚ ،2007ناْت ْػب ١ايتؿغٌٝ

يًك ٣ٛايعاًَ ١يف ايكطا ايعاّ تؿهٌ  َٔ %38فُ ٛايك ٣ٛايعاًَ ١عاّ  2007نٓتٝج ١طبٝع ١ٝيتغري ٚاقع ايتؿغ ٌٝيف اإلقًِٝ
ؾهال َٚضُْٛا بعس عاّ  2003إش ناْت ايٓػب ١األنرب َٔ ايك ٣ٛايعاًَ ١يف ايكطا ايعاّ يف حني بعس عاّ  2003اغتخٛش
ايكطا اـا

عً ٢ايٓػب ١األنرب ٚاييت اظزاز اىل  %52.3عاّ ٚ(2007ظاض ٠ايتدطٝط ٚ .)43 ،2011 ،اصبخت ايٓػب١

 %54.6يف ْٗا ١ٜعاّ ْ 2016تٝج ١االظَٚ ١تٛذ٘ ايك ٣ٛايعاًَ ١اىل ايكطا اـا  ،فُٝا ىص املٛاضز ايطبٝع ١ٝتتٛافط يف اإلقًِٝ
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َصازض ايطاقٚ ١يف َكسَتٗا ايٓفط ٚايغاظ ايطبٝع ٞإش ٜبًغ احتٝاط ٞايٓفط املؤنس يف اإلقًًَٝ 45 ِٝاض بطَ ،ٌٝيف حني ٜبًغ
احتٝاط ٞايغاظ املؤنس 3تطَ ًٕٜٛٝرت َهعب .
ثاْٝاً -:ايفط

االغتثُاض ١ٜيف إقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام.

ْتٝج ١يعطٚف اؿط

اييت َط بٗا ايعطام خالٍ ايعكٛز ايػابكٚ ١حاي ١عسّ االغتكطاض ،مما ذعٌ ايكطاعا

تعاْْ َٔ ٞكص ؾسٜس يف االغتثُاضا

االقتصاز١ٜ

ٚبكا ٤أنثط ١ٜاملٛاضز ايطبٝع ١ٝنآَٚ ١غري َػتغً ،١فضالً عٔ تسٖٛض ٚضع املؤغػا

ايصخٚ ١ٝايتعً ١ُٝٝبهافَ ١طاحًٗا ضغِ ظٜاز ٠اؿاذ ١ايكا ١ُ٥عٔ ظٜاز ٠ايػهإ ٚاضتفا َػتٜٛا املعٝؿٚ ١خصٛصاً بعس غكٛط
ايٓعاّ ايػابل ٚضفع اؿعط ايسٚي ٞعً ٢ايعطامٚ .بفعٌ تٛفط االَإ ٚاالغتكطاض يف اقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام ٚايػٝاغ ١االقتصاز١ٜ
ؿه ١َٛاالقً ،ِٝفٗٓاى حطن ١عُطإ ٚاغع ١بسأ يف االقً ِٝحت ٢بسا 2014 ١ٜمما ضفع ايطًب عًَٓ ٢تجا ناف ١ايكطاعا
االقتصاز ١ٜاييت تٗ ٤ٞناف ١ايعطٚف الغتٝعا االغتثُاضا اؾسٜسٚ ،٠تٗ ٤ٞفطص ١اؾس ٣ٚاالقتصاز ١ٜهلا (أب ٛبهط ،2005 ،
ٚ )8-7بعسٖا انفضت ٖص ٙاؿطن ١حتْٗ ٢ا ١ٜعاّ ْ 2016تٝج ١االظَ ١املايٚ ١ٝاؿط
ايفط

عً ٢زاعـٚ .فُٝا  ًٜٞبعض ٖصٙ

االغتثُاض ١ٜاملتاح ١يف إقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام ٚحػب ايكطاعا االقتصاز.١ٜ

 -1ايكطا ايصٓاعٞ
عً ٢ايطغِ َٔ ؼطض إقً ِٝنٛضزغتإ َٓص اْتفاض ١ُٖٓٝ َٔ 1991 ١االزاض ٠املطنع ١ٜيًخه ١َٛايعطاق ، ١ٝإال إٔ منٛ
ٚتطٛض ٖصا ايكطا (ال ٜعاٍ) َازٜاً ٚتهٓٛيٛذٝاً َطْٖٛاً بايٛضع ايػٝاغ ٞيف ايعطام بؿهٌ عاّ ٚإقً ِٝنٛضزغتإ بؿهٌ خا .
ايكسضا

اش إ ايطاق ١االغتٝعاب ١ٝيًكطا الَتصا
ٚاالزاض ٠اؾٝس .٠اش ٖٓايو ايعسٜس َٔ ايفط
قًٝني أ ٚأذاْب اغتغالٍ ٖص ٙايفط

املازٚ ١ٜايبؿط ١ٜنبري ٠ذساً ٚيهٔ ٜٓكص٘ ايتهٓٛيٛذٝا ٚضأؽ املاٍ ٚاـرب٠

االغتثُاض ١ٜغري املػتغً ١يف ٖصا ايكطا  ،يصيو فعً ٢املػتثُط ٜٔغٛا٤اً ناْٛا

عٔ ططٜل تٛفري ضأؽ املاٍ ايالظّ ٚاملعسا ٚايتهٓٛيٛذٝا ايالظَ ١يًكٝاّ بتٓفٝص ٖص ٙايفط

أ ٚاملؿاضٜع (طايب ٜ .) 266 ، 2005 ،عترب ايكطا ايصٓاع ٞاي َٔ ّٛٝايكطاعا ايطٝ٥ػٚ ١املُٗ ١يف االقتصاز ايٛطين ال ٟبًس
يف ايعامل ،إش ٜؤنس ايباحث ٕٛيف ايتُٓ ١ٝاالقتصازٚ ١ٜاالذتُاع ١ٝعً ٢أُٖٖ ١ٝصا ايكطا ٚضطٚض ٠إعطاَ ٘٥طنع ايصساض ٠يف
إٖتُا َا

ايس ٍٚايٓاَ، ١ٝإشا َا أضاز

إٔ تطٛض بٓٝتٗا االقتصاز ،١ٜبٌ ٜٚصٖب ايبعض َِٓٗ اىل إ ذٖٛط عًُ ١ٝايتُٓ١ٝ

االقتصاز ١ٜامنا تهُٔ يف تطٜٛط ايكطا ايصٓاع ٞايصٜ ٟعترب اؿجط االغاؽ يف ٖص ٙايعًُٖ َٔٚ .١ٝصا املٓطًل فكس أٚيت ايهثري
َٔ ايس ٍٚأُٖ ١ٝاغتثٓا ١ٝ٥يكطا ايصٓاع ١حت ٢ذعٌ ٖصا ايكطا يف َكسَ ١ايكطاعا

االقتصازٚ ١ٜقس أز ٣شيو اىل زفع

عجال ايتطٛض االقتصاز ٟيف تًو ايس ٍٚألٕ تػري غطٛا غطٜع ١م ٛآفام ايتطٛض ٚايتكسّ(طايب  .)267 ، 2005 ،يصا
تػع ٢ايهثري َٔ ز ٍٚايعامل ايثايث اىل تصٓٝع اقتصازٖا الْٗا بعًُٗا ٖصا ؼطض غٝاغتٗا َٔ ايتدًف ٚايتبع ،١ٝفاالقتصاز ايعضاعٞ
ٚحس ٙال ميهٔ االعتُاز عً ٘ٝنًٝاً يف بٓا ٤ايك ٠ٛايصات ،١ٝالٕ ايعٜاز ٠يف عسز غهإ ايعامل ٚخاص ١يف ايس ٍٚايٓاَ ١ٝتهتػح يف
تٝاضٖا َععِ إ مل ٜهٔ نٌ قسضا ٚاَهاْا ايس ٍٚايعضاع. ١ٝ
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 -2قطا ايبٓٛى ٚايتأَني
نإ قطا ايبٓٛى َٔ انثط ايكطاعا املتضطض ٠ذطا ٤اؿط  ،اش تٛقفت ايعسٜس َٔ ايبٓٛى عٔ مماضغ ١أْؿطتٗا االعتٝاز،١ٜ
بػبب عسّ فاعً ١ٝايبٓو املطنع ٟايعطاقٚ ٞعسّ قسضتٗا عً ٢مماضغ ١زٚضٚ ،ٙنصيو اْػخا

االزاض ٠اؿه ١َٝٛعٔ إقًِٝ

نٛضزغتإ ٚقطع عالق ١ايبٓٛى بايبٓو املطنع ٟايعطاقٚ . ٞاؾسٜط بايصنط إ ايبٓٛى ٚؾطنا ايتأَني ناْت حه)% 100( ١َٝٛ
غابكاً ،يصيو فاْ٘ ٚبعس تغري ايٓعاّ ايػٝاغٚ ٞاتبا ْٗج اقتصاز ايػٛم يف ايعطام ٚاإلقً ،ِٝفإ ايفطصَٝٗ ١أ ٠خصٛصاً يف
اإلقً ِٝإلْؿا ٤بٓٛى اًٖ ١ٝأ ٚفط ٚيبٓٛى اذٓبٚ ١ٝإ نافَ ١ػتًعَا

يف ايبٓٛى َٛذٛز ٠بػبب(عً،ٞ

لاح االغتثُاضا

-:)5 ،2012
ظٜاز ٠ايٓؿاط االقتصازٚ ٟايعالقا

االقتصاز ١ٜاـاضذٚٚ ١ٝذٛز َصاضف ا ٚبٓٛى يًكٝاّ بتكس ِٜاـسَا

ٚايتػٗٝال

املصطف.١ٝ
ٚذٛز ايعسٜس َٔ أفطاز اؾاي ١ٝايعطاقٚ ١ٝايهٛضزٚ ١ٜايتجاض ٚضذاٍ االعُاٍ ايهٛضز يف اـاضج ٚايطًب عً ٢اـسَا
املصطف ١ٝاييت تضُٔ ؼٜٛالتِٗ ٚاغتثُاضاتِٗ ٚازخاضاتِٗ اىل ايساخٌ ٚبايعهؼ ٚبايعًُ ١ايصعب.١
جٚ -ذٛز َػتثُط ٜٔقًٝني وتاذ ٕٛاىل اغتثُاضا

ٚتػَٗٗ ٌٝاّ ٚخًل ايعالقَ ١ع ايؿطنا

ٚضذاٍ االعُاٍ َٚصازض

يًتخ ٌٜٛيف اـاضج.
زٚ -ذٛز االطاض ايكاْ ْٞٛاش إ قاْ ٕٛايبٓو املطنعٜ ٟؿجع اْؿا ٤ايبٓٛى ٚاملصاضف االًٖ.١ٝ
َا ق ٌٝعٔ املصاضف ٜٓطبل عً ٢ايتأَني اش إ ايٓؿاط ايتأَٝين ؾب٘ َعس ّٚيالغبا ايػابكٚ ١يه ٕٛؾطنا ايتأَني حاهلا
حاٍ ايبٓٛى ،ناْت حهٚ ١َٝٛؽضع يٓفؼ ايكٛاْني ٚايضٛابط ايػابك ،١الٕ تٛفري االَٔ ٚاالغتكطاض يف إقً ِٝنٛضزغتإ ٚظٜاز٠
ايٓؿاط االقتصازٚ ٟاضتفا املػت ٣ٛاملعٝؿ ٞيًُٛاطٓني َٔ ايعٛاٌَ االضاف ١ٝيتٛفري اؾس ٣ٚاالقتصازٚ ١ٜضُإ االغتثُاضا يف
ٖصا اجملاٍ ،فضالً عٔ ٚذٛز ايبٓٛى بصٛض ٠عاَٚ ١ايبٓٛى االًٖ ١ٝبصٛض ٠خاصٚ ،١ضذاٍ االعُاٍ ٚايؿطنا االًٖ ،١ٝاييت ميهٔ
إ ته ٕٛتػٗٝال اضاف ١ٝيف ٖصا ايكطا (نُاٍ .)64-63 ،2014 ،
 -3ايكطا ايعضاعٞ
ترتنع فط

االغتثُاض يف ايكطا ايعضاع ٞيف اقً ِٝنٛضزغتإ بؿهٌ أغاؽ عً ٢حٌ َؿهً ١ايسخٌ ايعضاع ٞاملٓدفض.

اش إ ٖصا املػت َٔ ٣ٛايسخٌ ال ٜتٓاغب أ ٚال ٜضُٔ عب ٤املعٝؿ ،١ايصٜ ٟهٚ ٕٛاقعاً غري ذاش يبكا ٤ايفالح يف االضٜاف بٌ
عً ٢ايعهؼ ٜضغط عً ٘ٝباػا ٙتطى االضض ٚايتٛذ٘ م ٛاؿضط ،خاصٚ ١إ ايب ١٦ٝايطٜف ١ٝتتُٝع بانفاض َػت ٣ٛاـسَا اٜضاً.
يصا فإ أ ٟؼػٔ حكٝك ٞيف َػت ٣ٛايسخٌ ايعضاع ٞال ٜتِ اال َٔ خالٍ ؼػني َػتْٛ ٣ٛع ١ٝايعٌُ ايعضاع َٔ ٞذٗٚ ١ازخاٍ
ايته ٓٛيٛذٝا ايعضاع ١ٝيف عٌُ ايفالح ،ايعاَالٕ ايًصإ ٜضُٓإ ظٜاز ٠اْتاذ ١ٝايفالح عًْ ٢فؼ ايطقع َٔ ١االضض
.) 27 - 25 :1994إ ايتخطى باػا ٙتفع ٌٝايكطا ايعضاعٜ ،ٞتطًب ؼسٜس اٚيٜٛا

(ادمس،

االغتثُاض يف ٖصا ايكطا يف اطاض
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ايتخطى م ٛتفعَ ٌٝا َٖٛ ٛذٛز َٔ املسخال

م.ادریس رهضبى حجي

املازٚ ١ٜاملايٚ ١ٝايطبٝعٚ ١ٝايبؿطٚ ١ٜايتهٓٛيٛذٚٚ ،١ٝضعٗا يف أطط ظََٓ ١ٝال١ُ٥

َٚتٓاغبَ ١ع ؼطٜو ٖص ٙاملسخال  ،باعتباض إ ايكطا ايعضاع ٖٛ ٞقطا َِٗ ٚح ٟٛٝيف إقً ِٝنٛضزغتإ ٚخاص ١بعسَا
اْسفت اقتصازَ ٙع اقتصازا
ٖ(ٞزذً،١فٝؿدابٛض،ايعا

ايعامل ٚايس ٍٚاالقًْٚ .١ُٝٝتٝج ١يتٛافط ايعسٜس َٔ َصازض املٝا ٙاملتُثً ١غُػ ١أْٗاض

األعً،٢ايعا

األغفٌ،غريٚإ) ٚاؾسا ٍٚايساٚ ١ُ٥املٝا ٙاؾٛف ١ٝفضال عٔ األَطاض،فاْ٘ تتٛافط

َػاحا ٚاغع َٔ ١االضاض ٞايصاؿ ١يًعضاع ١يف اإلقً ِٝحٝث ٜبًغ فُ ٛاملػاحا اإلمجاي ١ٝايصاؿ ١يًعضاع ١املطٚ ١ٜٚايسا١ُٝ٥
أنثط َٔ(ٖ)1,219,821هتاض تؿهٌ حٛاي َٔ%34.96 ٞإمجايَ ٞػاح ١اإلقًٚ ِٝاملتبك ٞايبايغ  %65.04تعس أضاض ٞغري
صاؿ ١يًعضاعٚ،١ؼتٌ ظضاع ١احملاص ٌٝاؿكًَ ١ٝػاح ١نبري َٔ ٠اإلضاض ٞايعضاع ١ٝحٝث قسض

املػاح ١عسٚز()720,266

ٖهتاض َٓٗا  %52.8يف قافع ١اضب %24.7 ٚ ٌٝيف قافط ١زٖٛى %22.5 ٚيف قافع ١ايػًُٝاْ .١ٝنُا ؾهًت َػاح١
األضاض ٞاملعضٚع ١باؿٓط ١أعً ٢املػاحا

بٓػب َٔ%50.7 ١فُ ٛاألضاض ٞاملعضٚع ١باحملاص ٌٝاؿكً ،١ٝثِ ايؿعري بٓػب١

ٜٚ،%48بًغ إمجاي ٞأعساز ايثط ٠ٚاؿٛٝاْ ١ٝيف اإلقً ِٝيعاّ  2006حٛاي ًَٕٛٝ )3.8(ٞضأؽ ؾهًت األغٓاّ ْػبَٗٓ)%57(١ا يف
حني ؾهًت املاعع ْػبَٗٓ)%33(١اٚ ،األبكاض(،)%10نُا ٜٛذس يف اإلقً ِٝفُٛع َٔ ١حك ٍٛتػُني املاؾ ١ٝإش ٜبًغ عسزٖا
حػب إحصاٝ٥ا عاّ )50(2016حكال(ٚظاض ٠ايعضاع .)16-15 ،2016 ، ١بؿهٌ عاّ فإ اقتصاز إقً ِٝنٛضزغتإ ٜعاْٞ
َٔ ْفؼ املؿانٌ اييت ٜعاْٗٝا االقتصاز ايعطاق ٞنهٌ .ٖٞٚ
أ-غٝا

ازٚا

ايػٝاغ ١االقتصاز ١ٜاملٓاغب ١اييت تٛفط ايتٓاغل بني زٚض ايكطا اـا

ٚؼسٜس أٚيٜٛا

ايتُٓٚ ١ٝفاالتٗا عً٢

ؾهٌ خط ١قابً ١يًتٓفٝص َٚطتبط ١ظس ٍٚظَين.
 ضعف اإلَهاْٝا ايبؿط ١ٜاملتهاًَ َٔ ١حٝث ايٓٛعٚ ١ٝاـربٚ ٠ضعف ايهفا ٠٤اإلزاض ١ٜاملٓاغب ١الحتٝاذا ايتُٓٚ ١ٝايتطٛضاالقتصاز.ٟ
 -4ايكطا ايػٝاحٞ
إ ٖصا ايكطا ال ٜٓكص٘ ؾطٚط َٚػتًعَا ايػٝاح ١املُتاظَٓ ٠اخٝاً ٚطبٝعٝاً َكاضْ ١بايؿطٚط ٚاملػتًعَا ايػٝاح ١ٝيف
االقطاض ايػٝاح ١ٝاملتطٛضٚ ٠املتكسَٚ ١يهٔ تٓكص٘ ايبٓ ٢ايتخت ١ٝاالغاغ َٔ ١ٝازاضٚ ٠ططم ٚخرب ٠غٝاح ١ٝيهٜ ٞتخٖ ٍٛصا ايكطا
اىل قطا صٓاع ١ايػٝاح ١عٔ ططٜل ايكٝاّ بايعسٜس َٔ االغتثُاضا يف ناف ١فاال ٖصا ايكطا .
 -5ايكطا ايتجاضٟ
إٕ َطانع احملافعا

يف اإلقً ٖٞ ِٝيف ايٛقت ْفػ٘ َطانع ػاض ،١َُٗ ١ٜفُٓص عاّ  ،1991اصبخت ٖص ٙاملسٕ َطانع

ػاض ١ٜبػبب اْفتاح االقً ِٝعً ٢ز ٍٚاؾٛاض ،بٌ يعُ ّٛايعطامٚ ،ظٗط ؾطنا ػاض ١ٜعسٜس ٠تعٌُ يف االْؿط ١املدتًف ،١نُا
إ ايتػٗٝال

ايهُطن ١ٝاملُٓٛح ١تػاعس عً ٢االغتثُاض يف ٖصا ايكطا َٔ خالٍ ايسخ ٍٛيف ؾطانَ ١ع ايؿطنا

يتطٜٛط ٖصا ايكطا ٚتًب ١ٝحاذ ١ايػٛم ايهبري اىل (ٚغا٥ط ايٓكٌ ،املهاٚ ٔ٥االال

اؿسٜثَٛ ،١از ايبٓاَ ،٤ػتًعَا

احملً١ٝ
االْتاج
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ايصٓاعٚ ٞايعضاع ،ٞاملعاٌَ مبدتًف اْٛاعٗا ،حٝث إ ْؿاط ايٓػب ١ايععُ ٢يًؿطنا ايتجاض ١ٜاحملً ١ٝتٓخصط يف اغترياز ايػًع
االغتٗالن ١ٝاملٓعيٚ ١ٝاملٛاز ايهٗطباٚ ١ٝ٥االْؿا )١ٝ٥يف ايٛقت اؿاضط(ععٜع.)97-96 :1999 ،
باالضاف ١اىل َا تكسّ فٗٓايو فط

اغتثُاض ١ٜاخط ٣يف بعض ايكطاعا

( احملً ٞأ ٚاالذٓيب) إ ٜٛذ٘ اغتثُاضات٘ بإػاٖٗا َٔٚ ،اِٖ ٖص ٙايفط

يف اقً ِٝنٛضزغتإ ٚاييت ٜػتطٝع املػتثُط

(ايٓكٌ ٚاملٛاصال  ،ايهٗطبا ،٤االغهإ ٚاالبٓ ١ٝاـسَ،١ٝ

ايتعًٚ ِٝايتأٖ ٌٝايبؿط ،ٟايصخٚ ١غريٖا َٔ اجملاال االخط.)٣
ثايثاًَ:عٛقا االغتثُاض يف إقً ِٝنٛضزغتإٖٓ :اى ايعسٜس َٔ املعٛقا اييت تعٝل االغتثُاض يف االقًَٗٓ ِٝا (حبٝب ٚعبسايغين ،
-:)8-6 ،2007
 -1غٝا ايٓتػٝل بني اؿه ١َٛايفٝسضاي(١ٝاالؼازٚ)١ٜحه ١َٛاإلقًٚٚ ِٝذٛز قضاٜا َٚؿانٌ عايك ١بني ايططفني َثٌ قض ١ٝايعكٛز
ايٓفط ١ٝاييت أبطَتٗا حه ١َٛاإلقًٚ ِٝمل تٛافل عًٗٝا اؿه ١َٛاملطنعٚ ١ٜقضاٜا اخط ٣غٛا٤ا املٛاظْ ١ا ٚايبٝؿُطنٚ ١غريٖا .
-2اضتباط ايعطام َع إٜطإ عسٚز طٛهلا  1458نِ َٚع اإلقً 500 ِٝنِٚ،نصيو َع تطنٝا ٚغٛضٜا ٚإ أ ٟتٗسٜس تتعطض
ي٘ نٌ َٔ إٜطإ ٚتطنٝا ٚغٛضٜا ٚايعطام غٛف ٜؤثط بصٛض ٠غري َباؾط ٠عً ٢أَ ٚاغتكطاض اإلقًٚ ،ِٝخاص ١اؿط

عً٢

زاعـ ،مما ٜسفع شيو املػتثُط ٜٔإىل اؿصض ٚاالعتكاز إٔ ضؤٚؽ أَٛاهلِ غتتعطض يًدطط يف ٖص ٙاؿاي.١
 -3أخص

ظاٖط ٠ايبطاي ١بعس عاّ  2003باالضتفا ٚتٓٛعت اػاٖاتٗا ٚتعسز

أغبابٗا عٝث ػاشبت أغبا

ظطٚف اؿاضط يف ضفع َعسٍ ايبطاي ١يٝصٌ إىل  %14يعُ ّٛاإلقً ِٝيف عاّ َ ،2016ع تبا ٜٔاحملافعا

املاضَ ٞع

يف َعسال

ايبطاي١

حٝث ٜطتفع املعسٍ يف قافع ١زٖٛى ،%14.4بُٓٝا ميثٌ ٖصا املعسٍ يف أضبٚ،%13.45 ٌٝيف ايػًُٝاْ ١٦ٖٝ( %13.14 ١ٝاحصا٤
اقً ِٝنٛضزغتإ .)3 ،2016،
َ -4ؿانٌ ايطاقٚ ١املٝا،ٙميثٌ اضتفا تهايٝف ايطاقٚ ١صعٛب ١اؿص ٍٛعً ٢املٝا ٙعا٥كا نبريأ أَاّ ايصٓاعا

االغتدطاذ ١ٝمما

ٜؤز ٟإىل اضتفا ته ايٝف اإلْتاج،نُا ميثٌ عب٦ا نبريا عً ٢املػتثُط ٜٔايصًٜ ٜٔجأ ٕٚٚإىل ؾطاَٛ ٤يسا ايطاق ١ملؿاضٜعِٗ األَط
ايصٜ ٟؤز ٟإىل انفاض اؿافع عً ٢االغتثُاض يف ٖص ٙاملٛاضز .
ٜ -5عتُس اقتصاز نٛضزغتإ عًَٛ ٢اضز حه ١َٛاإلقً ِٝيف ايتُٓ ١ٝاالقتصازٚ ١ٜاالذتُاعٚ ١ٝايثكافَ ١ٝع ضعف نبري يف املبازض٠
ايؿدصٚ ١ٝايكطا اـا

ٚاالغتثُاضا احملً ١ٝيف عًُ ١ٝايتُٓ ،١ٝبايطغِ َٔ قٝاّ ايكطا اـا

بابطاظ ذع َٔ ٤زٚضٖا يف ٖصا

اجملاٍ .اال إ ايتخسٖٓ ٟا ٜربظ يف تًو ايػٝاغ ١االقتصاز ١ٜايغري ٚاضخ ١اييت ٜٓتٗجٗا اؿه ٖٞ ٌٖ، ١َٛايػٝاغ ١املطنع ١ٜاّ
غٝاغ ١االقتصاز اؿط ٚاملبازضٚ ٠ايسعِ اؿهٚ َٞٛاجملتُع ٞهلُا.
-6غٝا

غاغٚ ١ٝاضخٚ ١صطو ١يالغتثُاض ايعكالْ ٞيًُٛاضز االقتصاز ١ٜاملتٛفط ٠يف االقًٚ ِٝالغُٝا املٛاضز املاٚ ١ٝ٥ايػٝاح١

ٚاملٛاضز اـاّ األخط.٣
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 -7تسَْ ٞػت ٣ٛايبٓ ١ٝايتختٚ ١ٝاْتٗا ٤ايعُط ايعَين املفرتض يبعضٗا ٚاملتُثً ١بكسّ احملطا ايهٗطباٚ ١ٝ٥تسٖٛض َػت ٣ٛايططم
ايساخًٚ ١ٝايسٚيٚ ١ٝاالفتكاض إىل خطٛط ايػهو اؿسٜسٚ ١ٜغٝا أْعُ ١ايصطف ايصخ.ٞ
-8ؽًف اـسَا املايٚ ١ٝاملصطفٚ ،١ٝؽًف ايٓعاّ ايضطٜيبٚ ،ايفٛض ٢يف اغتٝفا ٤ايطغ ّٛايهُطنٚ ١ٝضغ ّٛايرتاْعٜت.

املبخث ايثاْٞ
املالَح ايطٝ٥ػ ١إلقتصاز إقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام

أٚال:املٛاضز ايبؿط ١ٜيف إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام

ٜتأيف اإلقً َٔ ِٝاضبع قافعا ٖ ٞاضبٚ ٌٝايػًُٝاْٚ ١ٝزٖٛى ٚحًبجٚ، ١قس ؾٗس من ٛايػهإ يف اإلقً ِٝبصٛضت٘ املطًك١
تطٛضا غطٜعا َٚتٛاصال،إش تؿري ايبٝاْا

اإلحصا ١ٝ٥إىل إٕ عسز غهإ اإلقً ِٝقس اضتفع َٔ حٛايْ ًَٕٛٝ )3,9(ٞػُ ١عاّ

 2003إىل(ْ ًَٕٛٝ)4,38ػُ ١عاّ ٚ 2008بٓػب ١ظٜازٚ %12 ٠اىل(ْ ًَٕٛٝ )4,7ػُ ١عاّٚ 2009بٓػب ١ظٜاز %7 ٠عٔ
عاّ %20ٚ 2008عٔ غٓٚ ،2003 ١اضتفع ٖصا ايعسز اىل (ْ ًَٕٛٝ )5,765,043ػُ ١يف ْٗا ١ٜعاّ  ١٦ٖٝ( 2016احصا٤
االقًٖٚ .)3-1 ،2016 ، ِٝص ٙايعٜاز ٠ايػهاْ ١ٝاملطًكْ ٖٞ ١تٝج ١طبٝع ١ٝالضتفا َتٛغط َعسٍ ايُٓ ٛايػهاْ ٞايص ٟبًغ
حملافع ١أضبٚ %3,2 ٌٝايػًُٝاْٚ %3,1 ١ٝزٖٛى ٚ %2,6مبعسٍ من ٛغٓ ٟٛإمجاي ٞيػهإ اإلقًٚ،%3 ِٝتؤنس إحصا٤ا
ايػهإ إٔ ْػب ١ايػهإ يف ايف ١٦ايعُط(١ٜاقٌ َٔ غٓ 14-١غٓٚ )١صًت إىل  %38.1عاّ  2006نُعسٍ عاّ يإلقً،ِٝ
ٚبٛاقع  %38.4يف قافع ١أضب %42.5 ٚ ٌٝيف قافع ١زٖٛى  %.33.4ٚيف قافط ١ايػًُٝاْ ،١ٝبُٓٝا ال تتجاٚظ ٖس ٠ايٓػب١
 % 19,6يف ايبًسإ شا ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜاملطتفع ،١اش إ اضتفاعٗا ٜؿهٌ عب٦ا عً ٢املٛاظْ ١ملا تتطًب٘ َٔ ظٜاز ٠يف ايٓفكا عً٢
ايتعًٚ ِٝايصخٚ ١ضغطاَ عً ٢املٛاضز االقتصاز ١ٜيتغطَ ١ٝتطًبا

ٖص ٙايف ١٦االغتٗالن ١ٝاييت ٖ ٞخاضج حسٚز ايٓؿاط

االقتصازٖ .ٟصا االػا ٙايسميٛغطايف از ٣اىل اتػا قاعس ٠اهلطّ ايػهاْٚ ٞتؿ ٖ٘ٛفاضف ٢عً ٘ٝصف ١اهلطّ ايفيت ش ٟاؿ١ٜٛٝ
االقتصاز ١ٜايعاي ،١ٝأَا ف ١٦ايػهإ يف غٔ ايعٌُ( 64-15غٓ )١فكس اضتفعت ْػبتِٗ بؿهٌ تسضه %56.7 َٔ ٞعاّ 2003
اىل  %57.9عاّ  2006ثِ اىل  %58.2عاّ  2008ثِ اىل  %68.4عاّ ٚ 2013بعسٖا تسضذت باالنفاض َٔ بسا ١ٜعاّ
 2014حتْٗ ٢ا ١ٜعاّ ْ 2016تٝج ١االظَ ١االقتصازٚ ١ٜاملاي ،١ٝيف حني انفضت ْػب ١ايػهإ يًف ١٦ايعُط 65( ١ٜغٓ ١فانثط)
َٔ  %4.4عاّ  2003اىل  %4عاّ ٚ 2006اىل  %3.9عاّ ٚ 2008اىل اقٌ َٔ ٖص ٙايٓػب ١يف ايػٓٛا

َٔ  2009اىل

ْٗا ١ٜعاّ ْ 2016تٝج ١الضتفا االُٖ ١ٝايٓػب ١ٝيًف ١٦ايعُط ١ٜاألٚىل( ٚظاض ٠ايتدطٝط ٖٚ .)39 ،2011 ،صا َاميهٔ تٛضٝخ٘
يف اؾس ٍٚايتاي. ٞ
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اؾس ٍٚضقِ ()1
تٛظٜع غهإ قافعا االقً ِٝحػب ايف٦ا ايعُط ١ٜيًُس)2016-2006( ٠
الفئات العىرية %

الفئات العىرية %

الفئات العىرية %

احملافظة

اقن وو  14-سهة

15سهة اىل  64سهة

سهة فأكثر 65

أربين

38.43

57.77

3.79

السميىانية

33.41

61.72

4.87

دهوك

42.67

54.05

3.28

املعده العام

38.17

57.84

3.98

املصسض :حه ١َٛإقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايتدطٝط ،خط ١ايتُٓ ١ٝايؿاًَ ١إلقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛا ، ،2016-2012أضبٌٝ

اشاض 39 ،2011

ثاْٝا:ايٓاتج احملً ٞاإلمجايٞ

ٜعطف ايٓاتج احملً ٞاالمجاي ٞباْ٘ فُٛع َٔ ١ايػًع ٚاـسَا اييت ٜتِ اْتاذٗا عً ٢االضض احملً َٔ ١ٝقبٌ عٓاصط االْتاج

املػتدسَ ١يف كتًف ايكطاعا االقتصازٜٚ .١ٜعس َٔ اِٖ املؤؾطا االغاغ ١ٝاييت تػتدسّ باالضاف ١اىل َؤؾطا اخط ٣يطغِ
ايػٝاغا

االقتصازٚ ١ٜاذطا ٤املكاضْا

ايسٚيٚ ١ٝاحملً ١ٝنُا إ منٚ ٛتطٛض ايٓاتج احملً ٞاالمجاي ٞناػا ٙعاّ ٜعرب عٔ ايهفا٠٤

االقتصازٚ ١ٜتطٛض املػت ٣ٛاملعٝؿ َٔٚ ٞثِ نُكٝاؽ يًطفاٖ( ١ٝايساٖطٚ .)123: 2000 ،ٟقس ؾٗس ايٓاتج احملً ٞاإلمجايٞ
إلقً ِٝنٛضزغتإ اضتفاعا َػتُطا بعس تغري ايٓعاّ ايػٝاغ ٞيف ايعطام ا ٟيف عاّ ٚ 2004حت ٢عاّ  ، 2013اال اْ٘ غطعإ َا
انض ٖصا ايٓاتج يف بسا ١ٜغٓ 2014 ١حتْٗ ٢اْ ، 2016 ١ٜتٝج ١االظَ ١املاي ١ٝاييت تعطض هلا االقًٚ ِٝنصيو اؿط

عً٢

تٓع ِٝزاعـ ٚميهٔ َالحع ١شيو َٔ خالٍ اؾس ٍٚضقِ(:)2

171

م.ادریس رهضبى حجي

البیئة االستثوبریة في إقلین كوردستبى العزاق وأثزهب في جذة االستثوبرات

اؾس ٍٚضقِ ()2

ايٓاتج احملً ٞاإلمجاي ٞإلقً ِٝنٛضزغتإ َٚتٛغط ْصٝب ايفطز َٓ٘ باألغعاض اؾاض ١ٜخالٍ املس)2008_2004(٠
السنة

الناتج المحمي اإلجمالي(مميار

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحمي

2004

249845

624425

2006

498741

771952

2005

779646

9665550

2006

886442

9865561

2007

2462646

4664842

دينار)

اإلجمالي(مائة الف دينار)

املصسض:حه ١َٛإقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايتدطٝط،خط ١ايتُٓ ١ٝايؿاًَ ١إلقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛا ( ،)2016-2012أضب،ٌٝ
اشاض . 22 ،2011
تٛضح ايبٝاْا

إٔ ايٓاتج احملً ٞاإلمجاي ٞباألغعاض اؾاض ١ٜقس اضتفع َٔ(ًَٝ )2419.4اض زٜٓاض عاّ 2004

إىل(ًَٝ )9947.2اض زٜٓاض عاّ  2007ثِ اظزاز إىل(ًَٝ )24725.7اض زٜٓاض عاّ  2008باألغعاض اؾاضٚ ١ٜبٓػب ١ظٜاز٠
إمجاي ١ٝقسضٖا(ٚ )%102مبعسٍ منَ ٛطنب قسض )%68.9(ٙيًُسٚ،)2008-2004(٠قس اْعهؼ ٖصا االضتفا بؿهٌ ًَخٛظ
عًَ ٢تٛغط ْصٝب ايفطز َٓ٘ حٝث اضتفع َٔ( )524426زٜٓاض عاّ  2004إىل()4754942عاّ ٚ ،2008تعع ٣أغبا
ٖصا االضتفا يف ايٓاتج احملً ٞاإلمجاي ٞإىل اضتفا حجِ املٛاظْ ١املاي ١ٝيإلقًْ ِٝتٝج ١الضتفا اغعاض ايٓفط ٚايهُٝا املصسضَ٘ٓ ٠
َٔ قبٌ اؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜحص ٍٛاالقً ِٝعً ٢حصت٘ ايبايغ َٔ )%17( ١املٛاظْ ١ايفٝسضايٚ ١ٝاغتُط ٖصا االضتفا يف ايٓاتج
احملً ٞحتْٗ ٢ا ١ٜعاّ ْ 2013تٝج ١الضتفا اغعاض ايٓفط ٚظٜاز ٠اتاح ١فط

ايعٌُ زاخٌ االقًْ ِٝتٝج ١يعٜاز ٠االغتثُاضا ف٘ٝ

ٚيهٔ غطعإ َا انفض ٖصا ايٓاتج َٔ بسا ١ٜعاّ  2014حتْٗ ٢ا ١ٜعاّ  2016الْكطا املٛاظْ ١املاي ١ٝيالقً َٔ ِٝاؿه١َٛ
املطنعٚ ١ٜنصيو انفاض اغعاض ايٓفط عاملٝا ،أَا فُٝا ٜتعًل بايٓاتج احملً ٞاالمجاي ٞبعس عاّ  2009فإْ٘ التٛذس أضقاَا َعَٔ ١ٓٝ
قبٌ حه ١َٛاالقً. ِٝ
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ثايثاٚ :اقع االغتثُاض احملًٚ ٞاإلذٓيب يف اإلقًِٝ
تؿري االحصاٝ٥ا ايصازض ٠عٔ ٖ ١٦ٝاالغتثُاض يف حه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام إٕ ضأؽ املاٍ املػتثُط يف اإلقً ِٝعاّ
 2006بًغ  ًَٕٛٝ 438308زٚالض  ،اضتفع بؿهٌ ًَخٛظ إىل  ًَٕٛٝ 3814820زٚالض عاّ  2007بٓػب ١ظٜاز٠
،%78.6ثِ انفض ٖصا املػت ٣ٛقًٝال عاّ  2008حٝث ٚصٌ اىل  ًَٕٛٝ 2030837زٚالض ضغِ األظَ ١املايٚ ١ٝاالقتصاز١ٜ
اييت اذتاحت ز ٍٚايعامل َٚا صاحبٗا َٔ امػاض عًُٝا

االغتثُاض اـاضذ ٞبػبب األٚضا املايٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜيًسٍٚ

ٚايؿطنا ٚ ،يهٔ غطعإ َا عاٚز اإلقً ِٝقسضت٘ عً ٢اغتكطا االغتثُاضا  ،فكس اضتفع إمجاي ٞتًو االغتثُاضا عاّ 2009
إىل ًَٕٛٝ 4289230زٚالض بٓػب ١ظٜاز %2.8٠عٔ غٓ%80.8ٚ2007 ١عٔ غٓٚ ، 2006 ١اضتفع بؿهٌ ًَخٛظ إىل
 ًَٕٛٝ 12341136زٚالض عاّ  2013بٓػب ١ظٜاز،%26.28 ٠ثِ انفض حجِ االغتثُاضا

بؿهٌ نبري يٝصٌ اىل

 ًَٕٛٝ 2050619زٚالض ٚبٓػب % 60 ١يف ْٗا ١ٜعاّ ٚ ، 2016شيو بػبب تأثري خطط األظَ ١املاي ١ٝايٓامج ١عٔ انفاض
حجِ االٜطازا ايعاَ ١يًسٚيْ ١تٝج ١اْٗٝاض اغعاض ايٓفط يف غٛم ايٓفط ايسٚيٚ ١ٝنصيو بػبب اؿط ضس االضٖا ٚايسفا
عٔ َهتػبا

ؾعب نٛضزغتإ ،نٌ شيو أز ٣اىل تطاذع االغتثُاضا

احملًٚ ١ٝاالذٓب ١ٝن ٕٛايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف ايعطام

ٚاالقً ِٝأصبخت غري ذاشب ١يالغتثُاضٚ.اؾس ٍٚضقِ (ٜٛ )3ضح إمجاي ٞضأؽ املاٍ املػتثُط احملًٚ ٞاالذٓيب يف إقً ِٝنٛضزغتإ
ايعطام .
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اؾس ٍٚضقِ ()3
إمجاي ٞضأؽ املاٍ املػتثُط(احملًٚ ٞاالذٓيب) يف إقً ِٝنٛضزغتإ يًُس ًَٕٛٝ )2016-2006( ٠زٚالض
السهوات

رأس املاه املستثىر بالدوالر االوريكي

الهسبة اىل امجالي
االستثىار

2006

438308

% 39.0

2007

3814820

% 29.8

2008

2030836

% 3900

2009

4289230

% .9.3

2010

4786526

% .39..

2011

3413035

% 7987

2012

6017142

% .8928

2013

12341136

% 82982

2014

3782293

% 2932

2015

3945865

% 2933

2016

2050619

%3907

اجملىوع

46953528

% .33

املصسض ١٦ٖٝ :االغتثُاض يف إقً ِٝنٛضزغتإ َتٛفط عً ٢املٛقع االيهرتْٞٚ
www.kurdistan investment.org
إٔ َتطًبا

تٛغٝع عًُ ١ٝاالغتثُاض ٚضفع ْػبَ ١ػاُٖت٘ يف ايتُٓ ١ٝاالقتصاز ١ٜتتطًب تفعْ ٌٝؿاطا

الغُٝا يف فاٍ ضغِ اـاضط ١االغتثُاض ١ٜيإلقًَٚ،ِٝا ٜتبع شيو َٔ اإلعالٕ عٔ ايفط
االيهرت ١ْٝٚيًٗٚ ١٦ٝاملٛقع ايطمس ٞيًخهٚ،١َٛايعٌُ عً ٢ايتعاَ ٕٚع اؾٗا
اغتكطا

ٚذص

االغتثُاضا

اـاضذٚ ١ٝتؿجٝع االغتثُاضا

شا

ٖ ١٦ٝاالغتثُاض

االغتثُاض ١ٜيف ٚغا ٌ٥اإلعالّ ٚاملٛاقع
ايصً ١يف ايرتٜٚج يتًو ايفط

احملًٚ ١ٝضُإ َػاُٖتٗا ايفعً ١ٝيف عًُٝا

يتأَني

تُٓ ١ٝاإلقًِٝ
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اقتصازٜا ٚاذتُاعٝا،نُا إٔ َٔ املِٗ إٔ ٜصاحب نٌ شيو تبػٝط ٚتػٗ ٌٝاإلذطا٤
ٚعًٚ ٢فل أغًٛ

ايٓافص ٠ايٛاحسٚ،٠قس لح اإلقًْ ِٝػبٝا يف تٓؿٝط االغتثُاضا

االغتثُاض اإلذٓيب ؾهٌ ْػب َٔ %13.6١أمجاي ٞاالغتثُاضا

ايػطٜع ١يًُػتثُطٜٔ

ٚتكس ِٜاـسَا

احملًٚ ١ٝاألذٓب .١ٝإش تؿري ايبٝاتا

إىل إٔ

املػجً ١يف يًُس 2016-2006 ٠مببًغ أمجاي ٞقسضٙ

 ًَٕٛٝ 46953527773زٚالض،يف حني ناْت ْػبَ ١ػاُٖ ١االغتثُاضا احملً َٔ%78.41 ١ٝإمجاي ٞاالغتثُاضا يف ايفرت٠
املؿرتن ١فكس بًغت

ْفػٗا ٚايبايغ ًَٕٛٝ 36815886١زٚالض(ٖ ١٦ٝاالغتثُاض يف االقً،)73 ،2016، ِٝأَا االغتثُاضا

ْػبتٗا  َٔ %9إمجاي ٞاالغتثُاضا ٚمبًٝغ  ًَٕٛٝ 4032672زٚالض نُا تٛظعت االغتثُاضا األذٓبٚ ١ٝاحملً ١ٝعً ٢قافعا
اإلقً ِٝايثالث ١نُا ٜٛضخٗا اؾس ٍٚضقِ (.)4
اؾس ٍٚضقِ ()4
ق ١ُٝاالغتثُاض حػب ذٓػ ١ٝاملػتثُط خالٍ املس ًَٕٛٝ )2016-2006( ٠زٚالض
جنسية المستثمر

اربيل

السميمانية

دهوك

المجموع

النسبة إلى اجمالي

االجهيب

03

8

.3

37

.093%

املشرتك

.8

.

.

03

293. %

الوطين

8.8

830

..3

2.3

7293. %

االستثمار()%

.33 %
727
8.3
8.3
00.
اجملىوع
املصسض ١٦ٖٝ :االغتثُاض يف إقً ِٝنٛضزغتإ،قا ١ُ٥املؿاضٜع يف اجملاظ ٠يف إقً ِٝنٛضزغتإ،أضب69 ،2016،ٌٝ
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ايؿهٌ ضقِ ()1
ق ١ُٝاالغتثُاض حػب ذٓػ ١ٝاملػتثُط ٚحػب احملافعا يف إقً ِٝنٛضزغتإ خالٍ املس)2016-2006( ٠
ٜتضح َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )1إٔ قافع ١أضب ٌٝحصًت عً ٢أعًْ ٢ػب َٔ ١االغتثُاضا

احملًٚ ١ٝاإلذٓب١ٝ

ٚبًغت(،)%56تًتٗا قافع ١ايػًُٝاْ ١ٝبٓػب)%26.7(١ثِ قافع ١زٖٛى بأقٌ ْػبٚ ١بًغت(ٖٚ،)%17.3صا ٜسٍ عً ٢عسّ عساي١
تٛظٜع االغتثُاضا بني احملافعا ايثالث ٚبايتاي ٞفإ املٓافع َٔ ٖص ٙاالغتثُاضا تطنع بؿهٌ أنرب يف قافع ١أضب،ٌٝغري إٔ
َا هب اإلؾاض  ٠إيٖٓ ٘ٝا ٖ ٛإٔ َبايغ االغتثُاض اإلذٓيب املباؾط اييت تٓؿطٖا ٖ ١٦ٝاغتثُاض إقً ِٝنٛضزغتإ تؿٌُ املؿاضٜع اجملاظ٠
أ ٟأْٗا ال متثٌ تسفكا فعً ،١٣فإحصاٝ٥ا اهل ١٦ٝال متٝع بني َا َٖٓ ٛجع فعال ٚبني َاٖ ٛقٝس االلاظ أ ٚمل تتِ املباؾط ٠ب٘ فعًٝا،
ٖٚصا َاهعٌ َٔ ايب ٝاْا تعط ٞصٛضَ ٠ضًًٚ ١غري ٚاقع ١ٝعٔ تسفكا االغتثُاض اإلذٓيب املباؾط،إش إٔ تكاضٜط االغتثُاض ايعاملٞ
تؿري غايبا إىل ايتسفكا

ايفعً ١ٝيًبًس َ ٖٛٚا ٜػٌٗ َٔ إَهاْ ١ٝاملكاضْ ١بني ايس،ٍٚأَا يف حاي ١بٝاْا

ٖ ١٦ٝاغتثُاض إقًِٝ

نٛضزغتإ فاْ٘ َٔ ايصعب حصط ايتسفكا اي فعً ١ٝايػٓ ١ٜٛيإلقًٚ ِٝبايتاي ٞإَهاْ ١ٝإذطا ٤املكاضْا َع إقاي ِٝأ ٚز ٍٚأخط٣
أ ٚتٛظٜع االغتثُاضا عً ٢ايكطاعا االقتصازٚ ١ٜاؾس ٍٚضقِ(ٜٛ )5ضح ضأؽ املاٍ املػتثُط حػب ايكطاعا االقتصاز ١ٜيف
إقً ِٝنٛضزغتإ يًُس. 2016-2006 ٠
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اؾس ٍٚضقِ ()5
ضأؽ املاٍ املػتثُط حػب ايكطاعا االقتصاز ١ٜيف إقً ِٝنٛضزغتإ يًُس)2016 -2006( ٠
نسبة رأس المال المستثمر في القطاع إلى إجمالي

القطاعات

رأس المال(مميون دوالر)

االتصاالت

2270070.2

74.0

اإلسكان

9.00800027.

29402

البنوك

082072..9

94.9

التجاري

.7..070892

04..

التعميم

070.20080

9489

الخدمات

0.000098

7490

الرياضي

02090.98

7427

الزراعي

028790...

948.

السياحي

.0.0072008

9.480

الصحي

002009920

9407

الصناعي

90.80007799

20490

الفني

92290..0

7472

النقل

97.27.777

7422

المجموع

..082820002

977

االستثمار()%

املصسض ١٦ٖٝ:االغتثُاض يف إقً ِٝنٛضزغتإ،قا ١ُ٥املؿاضٜع االغتثُاض ١ٜاجملاظ ٠يف اإلقً، ِٝأضب،2016،ٌٝ
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Sales

0%

2%
1%

0%

0%

1%

1st Qtr
2nd Qtr

0%

8%

2%

1%

3rd Qtr

34%

4th Qtr

8%

5th Qtr
6th Qtr
14%
7th Qtr
8th Qtr
9th Qtr

29%

10th Qtr

ايؿهٌ ضقِ ()2
ٜٛضح االغتثُاض حػب ايكطاعا ٚق ١ُٝضأؽ املاٍ املػتثُط يف االقً ِٝيًُس)2016 -2006( ٠
ٜٛضح َٔ ايؿهٌ ضقِ ( )2إٔ ايكطا

ايصٓاع ٞحصٌ عً ٢أعًْ ٢ػب َٔ ١االغتثُاضا

 ٖٞٚتكرت

َٔ

ايٓصف(،)%37.18تال ٙقطا اإلغهإ بٓػب)%31.92(١ثِ قطا اايػٝاح ١بٓػبًٜٗٝ )%16(١ا ايكطا ايتجاض ٟبٓػب)%9( ١
ٚاألضقاّ املصنٛض ٠تعٗط إٔ ضؤٚؽ األَٛاٍ املػتثُط يٝػت مبػت ٣ٛايطُٛح،خصٛصا يف فاٍ ايبٓ ١ٝايتختٚ ١ٝاملؿاضٜع االقتصاز١ٜ
اؿٚ،١ٜٛٝالغُٝا ايكطا ايتعًٚ ُٞٝايصخ ٞايص ٟبًغت حصتُٗا ( َٔ )%2إمجاي ٞاالغتثُاضا ٚايكطا ايعضاع ٞبؿك ٘ٝاؿٛٝاْٞ
ٚايٓبات ٞبًغت حصت٘ فكط( َٔ)%2إمجاي ٞاالغتثُاضا ،نُا إٔ ايكطاعني ايػٝاحٚ ٞايتجاض ٟمل تتج٘ إيُٗٝا ايهثري َٔ
االغتثُاضا ضغِ أُْٗا َٔ ايكطاعا
اييت ؽتًف عٔ حػابا

اؿ ١ٜٛٝشا ايعا٥س اجملعٜٚ،ٟعٛز ايػبب يف شيو إىل إ يًُػتثُط ٜٔحػاباتِٗ اـاص١

ايساع ٞيالغتثُاض،أُٖٗا ايٓتا٥ج ايٓٗا ١ٝ٥يًجس ٣ٚاالقتصاز ١ٜيًُؿط ،فرت ٠اغرتزاز ضأؽ املاٍْ،ػب١

ايطبح املتٛقح،فضال ع ٔ َؤؾطا َٚؤثطا أخط ٣ضطٚضَ،١ٜثٌ ايكطا ايصٜ ٟػتثُط ف،٘ٝق ٠ٛايبٓ ١ٝايتخت،١ٝاالغتكطاض ايػٝاغٞ
ٚايطُاْ،١ٓٝطبٝعٚ ١غًٛى ٚاختٝاض َهإ ايتٛاذسَٚ،س ٣تٛافل ؾطٚط االغتثُاضا َع تٛقعات٘ أ ٚزضاغت٘ َع عٛاٌَ أخط ٣وسزٙ
ْ ٛاالغتثُاضٚ .فُٝا ؽص اػاٖا

تسفل االغتثُاضا

األذٓب ١ٝفإ اؾسٜٛ )6(ٍٚضح إٔ بعض ايس ٍٚايعطبَٗٓ ١ٝا االَاا

ايعطبٚ ١ٝيبٓإ باالضاف ١اىل زٚي ١اؾٛاض تطنٝا نإ هلِ ايٓصٝب األنرب َٔ ٖص ٙاالغتثُاضا ٚنُا :ًٜٞ
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اؾس ٍٚضقِ ()6
االغتثُاض األذٓيب حػب زٚي ١املػتثُط يف إقً ِٝنٛزغتإ يًُس)2016 -2006( ٠
رأس المال المسثتمر

نسبة االستثمار إلى مجموع

نسبة االستثمار إلى

الدولة

بالدوالر

االسثتمار األجنبية

إجمالي االستثمارات

األردن

7000000

0420

0402

السويد

91600000

0422

0401

الكويت

90660000

0496

0402

ألمانيا

70066692

9419

0496

أمريكا

996722826

9480

0426

بريطانيا

206620000

1416

0444

تركيا

9096972610

95451

2495

فرنسا/لبنان

6072206

0492

0402

لبنان

9095279869

95456

2495

مصر

960000000

2445

0412

نيوزلندا

918178760

2427

0410

االمارات

1194295000

64428

6405

ايران

26440702

0442

0406

روسيا

2706560

0406

0409

جورجيا

500000

0409

0400

سوريا

7100000

0494

0402

المجموع

1189818451195

900

91400

اإلقميم

املصسض ١٦ٖٝ:االغتثُاض يف إقً ِٝنٛضزغتإ،قا ١ُ٥املؿاضٜع اجملاظ ٠يف إقً ِٝنٛضزغتإ،أضب.72-71 ،2016ٌٝ
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ايؿهٌ ضقِ ()3
ٜٛضح االغتثُاض األذٓيب حػب زٚي ١االغتثُاض يف إقً ِٝنٛضزغتإ يًُس)2016-2006( ٠
ٜٛضح ايؿهٌ ضقِ ( )3إ زٚي ١االَاضا
ضغِ اغتثُاضٖا يف ثالثَ ١ؿاضٜع فكط ٚذا٤

ايعطب ١ٝاملتخس ٠قس احتًت املطتب ١األٚىل َٔ بني ايس ٍٚاملػتثُط ٠يف اإلقًِٝ
يبٓإ باملطتب ١ايثاْٚ ،١ٝتطنٝا باملطتب ١ايثايثٚ ،١بعسٖا ايس ٍٚاالخط َٔ ٣حٝث

املؿاضن ١يف االغتثُاض ٚاملؿاضٜع االغتثُاض ١ٜيف االقًٖٓ َٔ ، ِٝا ْػتٓتج إٔ ايس ٍٚايكطٜب ١ذغطافٝا َٔ اإلقً ِٝنإ هلا ايٓػب١
األنرب ا ٚحص ١االغس َٔ فُ ٛاالغتثُاضا ايكا ١ُ٥يف االقً ِٝخالٍ املس.)2016-2006( ٠
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االغتٓتاذا ٚاملكرتحا
اٚالً :االغتٓتاذا
 .1يكس َط االقتصاز ايعطاق ٞبصعٛبا

بايغَٚ ١عكس ٠اَتعذت فٗٝا عٛاٌَ غٝاغٚ ١ٝاقتصاز ١ٜاْعهػت بؿهٌ غًيب عً ٢أزا٤

اقتصاز إقً ِٝنٛضزغتإ مما إىل ظٜاز ٠حس ٠االختالال اهلٝهًٚ ١ٝتأضذح َػاُٖا ايكطاعا امله ١ْٛي٘.
 .2غاِٖ االغتثُاض اـا

بٓػب ١انرب َٔ االغتثُاض اؿه َٞٛمما ٜؤؾط بٛضٛح ضعف ايػٝاغا اؿه ١َٝٛيف ٖصا االػا.ٙ

 .3ذا ٤تٛظٜع االغتثُاضا بني ايكطاعا املدتًف ١غري َتٛاظْا مما خًل من ٛغري َتٛاظٕ يًكطاعا املدتًف ١أٜضا ٚ،ناْت االُٖ١ٝ
ايٓػب ١ٝيًكطاعا كتًف ١حٝث احتٌ ايكطا ايصٓاع ٞاملطتب ١االٚىل بٓػبٜٚ )% 37.18( ١أت ٞبعسٖا قطا االغهإ باملطتب١
ايثاْ ١ٝبٓػب َٔ )% 31.92( ١بني ايكطاعا االقتصاز َٔ ١ٜحٝث ضاؽ املاٍ املػتثُط . .
 .4اغتخٛش قافع ١اضب ٌٝعً ٢انثط َٔ ْصف عسز املؿاضٜع االغتثُاض ١ٜاملطخص َٔ ١بني فُ ٛاملؿاضٜع االغتثُاضٚ ، ١ٜتأتٞ
بعسٖا قافع ١ايػًُٝاْ ، ١ٝيف حني مل تػتخٛش قافع ١زٖٛى اال عً ٢ايكًٖ َٔ ٌٝص ٙاملؿاضٜع .
ٜ .5عس االغتثُاض بهاف ١أؾهاي٘ أزا َِٗ ٠يف خًل ايرتانِ ايطأمسايٚ ٞؼكٝل فا٥ض اقتصاز ٟميهٔ َٔ خالي٘ َعاؾ ١االختالال
اييت ٜعاَْٗٓ ٞا اقتصاز إقًَ ِٝعني أ ٚبًس َعني ٜٚ ،ػاِٖ يف تفعٚ ٌٝتٓؿٝط ٚؼفٝع ايكطاعا

االقتصاز ١ٜاملدتًفٚ ١بايتايٞ

ظٜاز ٠ايٓاتج احملً ٞاإلمجاي َٔ ٞخالٍ ظٜاز ٠املػاُٖا ايٓػب ١ٝيًكطاعا امله ١ْٛي٘.
ثاْٝاً :املكرتحا
 .1إغتهُاالً يًُتطًبا املٓٗجٚ ١ٝتأغٝػًا عًَ ٢ا مت ايتٛصٌ إي َٔ ٘ٝاغتٓتاذا ٚذسْا َٔ املفٝس تكس ِٜاملكرتحا اآلت-:١ٝ
 .2تفعٚ ٌٝظٜاز ٠زٚض ٖ٦ٝا االغتثُاض يف ناف ١احملافعا يف خسَ ١املػتثُط َٔ خالٍ ٚذٛز ْعِ َٛحس ٠هط َٔ ٟخالهلا تكسِٜ
اـسَ ١يهاف ١املػتثُط ٜٔيف احملافعا املدتًفَ ١ع ضطٚض ٠تٛفري ايهٛازض املؤًٖ ١إلزا ٤اـسَ ١يتًو اهل٦ٝا .
 .3ضطٚضٚ ٠ضٛح االطاض ايتؿطٜع ٞاؿانِ يالغتثُاض اَاّ املػتثُط ،ٜٔمما ٜػاِٖ يف خًل ْ َٔ ٛاالَٔ يس ٣املػتثُطٜٔ
املطتكبنيٚ ،ضُإ ايعساي ١يف املٓاظعا املتعًك ١باالغتثُاض.
 .4تَٗٓ ١٦ٝاخا

غٝاغٚ ١ٝقاْ ١ْٝٛؾفافَٚ ١ال ١ُ٥ؾص

االغتثُاضا

األذٓبٚ ١ٝاحملً ١ٝيف اإلقًٚ ، ِٝتطغٝذ ب ١٦ٝآَٓ١

يالغتثُاضا احملًٚ ١ٝاالذٓب ١ٝيه ٞتًعب زٚضاً َُٗاً يف ضغِ املٓار االقتصاز ٟبؿهٌ عاّ ٚاالغتثُاض ٟبؿهٌ خا .
 .5ضطٚض ٠تٛظٝف كتًف ايػٝاغا االقتصاز(١ٜاملايٚ ١ٝايتجاضٚ ١ٜايٓكس )١ٜبإػا ٙتؿجٝع ذص االغتثُاضا االذٓب ١ٝاييت ؽسّ
ايتُٓ ١ٝاؿكٝك ١ٝيف اإلقً.ِٝ
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 .6ضطٚضٚ ٠ضع قٛا ِ٥تٛضح تطتٝب االٚيٜٛا يًُجاال االغتثُاض ١ٜاييت وتاج ايٗٝا االقتصاز َ ٖٛٚا ٜتضُٔ ؼسٜس االُٖ١ٝ
ايٓػب ١ٝيًُؿطٚعا

املدتًفٚ ، ١تطنٝع اؾٗٛز اؾاشب ١يالغتثُاض االذٓيب ٚظٜاز ٠االغتثُاض احملً ٞيف اجملاال

شا

االٚي١ٜٛ

يف ٖصا ايػٝام.
 .7ظٜاز ٠االٖتُاّ برباَج ايرتٜٚج ؾص

االغتثُاضا

االذٓب َٔ ١ٝخالٍ ٚضع خطٜط ١اغتثُاض ١ٜتٛضح فٗٝا أِٖ ايفط

االغتثُاض ١ٜاملٛذٛزٚ ٠تٛظٜعٗا ايكطاعٚ ٞاؾغطايف بٗسف تعٜٚس املػتثُط ٜٔمبعًَٛا زقٝكَٛٚ ١ثك ١عٔ ايعطٚف االغتثُاض١ٜ
يف اإلقًٚ ،ِٝضطٚض ٠إضفا ٤صف ١االغتُطاض ١ٜعًٖ ٢ص ٙايرباَج َٔ خالٍ تٛفري ايسعِ املايٚ ٞايبؿط ٟهلا ،يتعطٜف تًو
ايفط

قًًٝا ٚإقًُٝٝاً ٚزٚيٝاً.

قا ١ُ٥املصازض
ايتكاضٜط ٚايٓؿطا ايطمس: ١ٝ
حه ١َٛإقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايعضاعٚ ١املٛاضز املا ١ٝ٥ؿه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ  ،املسٜط ١ٜايعاَ ١يًتدطٝط  ،2016 ،اضب، ٌٝ
بٝاْا غري َٓؿٛض. ٠
حه ١َٛإقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايتدطٝط،خط ١ايتُٓ ١ٝايؿاًَ ١إلقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛا ، ،2016-2012،أضب،ٌٝاشاض
.2011
املؤغػ ١ايعطب ١ٝيضُإ االغتثُاضَٓ،)2004(،ار االغتثُاض يف ايس ٍٚايعطب ،2004 ١ٝايهٜٛت،ايهٜٛت.
املؤغػ ١ايعطب ١ٝيضُإ االغتثُاضَٓ ،)2006(،ار االغتثُاض يف ايس ٍٚايعطب .(2006) ١ٝايهٜٛت،ايهٜٛت.
املؤغػ ١ايعطب ١ٝيضُإ االغتثُاضَٓ،)2005(،ار االغتثُاض يف ايس ٍٚايعطب ،2005 ١ٝايهٜٛت،ايهٜٛت.
ٖ ١٦ٝاالغتثُاض يف إقً ِٝنٛضزغتإ،قا ١ُ٥املؿاضٜع اجملاظ ٠يف إقً ِٝنٛضزغتإ،أضب2011،ٌٝ
حه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايتدطٝط  ١٦ٖٝ ،احصا ٤االقً ، ِٝقػِ ايػهإ ٚايك ٣ٛايعاًَ.2016 ،١
ايطغاٚ ٌ٥األطاضٜح اؾاَع:١ٝ
-1ادمس ،قػٔ إبطاٖٚ ،)1994( ،ِٝاقع ايكطا ايعضاع ٞيف إقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام ٚغبٌ تُٓٝت٘ خالٍ املس(1993 – ٠
) ،1974ضغايَ ١اذػتري غري َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتصاز ،ذاَع ١صالح ايس/ٜٔأضب.ٌٝ
-2دمسْٛ ،ظاز دمس ،) 2002( ،اهلٝانٌ اإلضتهاظَٚ ١ٜصازض متًٜٗٛا َع إؾاض ٠خاص ١إلقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام ،زضاغ ١ؼً١ًٝٝ
يًفرت ،(2000 – 1985) ٠ضغايَ ١اذػتري غري َٓؿٛض ،٠نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتصاز ،ذاَع ١صالح ايس/ٜٔأضب.ٌٝ
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-3اضؾٝح ،خٛيَٓ ، 2006، ١ار االغتثُاض يف ايعطام،أططٚط ١زنتٛاض ٙغري َٓؿٛض ،٠نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتصاز  ،ذاَع ١ايبصط.٠
 -4عبساهلل ،إزضٜؼ غًُٝإ ،)2005( ،ايعٛاٌَ املؤثط ٠يف تطٜٛط ايػٝاح ١مبخافع ١أضبٚ ٌٝؼًًٗٝا زضاغَٝ ١ساْ ١ٝيًُس٠
( ،)2005-2004ضغايَ ١اذػتري غري َٓؿٛض، ٠نً ١ٝاإلزاضٚ ٠االقتصاز ،ذاَع ١صالح ايس/ٜٔأضب.ٌٝ
 -5ععٜع ،نٛيسضإ عبس ايطحٚ ،)1999( ،ِٝاقع ايٓؿاط ايتجاض ٟيف إقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام ،زضاغ ١ؼً ١ًٝٝيًفرت٠
( ،)1998-1993ضغايَ ١اذػتري غري َٓؿٛض ،٠نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتصاز ،ذاَع ١زٖٛى.
ج -ايبخٛث ٚايسٚضٜا :
 -1أب ٛبهط ،صالح ايس ٜٔعثُإ ،) 2005( ،ايفط

االغتثُاض ١ٜيف إقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام ،زي ٌٝغطف ١ػاضٚ ٠صٓاع١

أضبَ ،ٌٝطبع ١اؿاج ٖاؾِ ،أضب. ٌٝ
 -2ايبٝال ، ٟٚحاظّ ٚاخط،)2005( ٕٚاملؤغػا

املاي ١ٝايعطبٚ ١ٝمت ٌٜٛايتُٓٚ ١ٝاالغتثُاض يف ايٛطٔ ايعطب،ٞزضاغَ ١عس٠

يًُجًؼ االقتصازٚ ٟاالذتُاع ٞيف ذاَع ١ايس ٍٚايعطب(،١ٝصٓسٚم ايٓكس ايعطب ،ٞأب ٛظيب).
 -3ايػاَطا ، ٞ٥زضٜس قُٛز (،)2006االغتثُاض األذٓيب املٛقا

ٚايضُاْا

ايكاَْ ،١ْٝٛطنع زضاغا

ايٛحس ٠ايعطب،١ٝ

بري. ٚ
 -4حبٝب ٚعبسايغين  ،ناظِ  ٚز.ذعفط (َ،)2007ؿط ٚح ٍٛاـطعط األغاغ ١ٝإلغرتاتٝج ١ٝايتُٓ ١ٝيف إقً ِٝنٛضزغتإ
ايعطام،اؿٛاض املتُسٕ،ايعسز .2007/9/6 ،2030
 -5ايساٖط،ٟعبس ايٖٛا

َطط("،)2000تٛفري ايغصا ٤يًؿعب ايعطاق َٔ ٞاالْتاج ايعضاع ٞايعطاق،ٞفً١بغساز يًعًّٛ

االقتصازٚ ١ٜاالزاض،١ٜايعسز ايثايث.
َ -6صباح نُاٍ ( ،)2014ايتأَني يف نطزغتإ ايعطام :زضاغا ْكسَ( ١ٜهتب ١ايتأَني ايعطاق ،ٞطبع ١إيهرت. ١ْٝٚ
 -7عً ،ٞمجإ حػٔ( ،)2012االصالح املصطيف اؿه.َٞٛايٛاقع.االفل ،عث َكسّ اىل ٚضؾ ١ايعٌُ املٓعكس بتاضٜذ -5-26
 2012ؼت ؾعاض ايكطا املصطيف ٚغٝاغ ١االصالح يف ايكطا اؿهٚ َٞٛاـا  ،املعٗس ايعطب ٞيالصالح االقتصاز ،ٟبغساز،
ايعطام.
ز -ايهتب :
طايب ،ذعا تٛفٝل ،) 2005( ،املكَٛا

اؾٜٛٛٝيتٝه ١ٝيالَٔ ايك َٞٛيف إقً ِٝنٛضزغتإَ ،طنع نٛضزغتإ يًسضاغا

االغرتاتٝج ،١ٝايػًُٝاْ، ١ٝايعطام.
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ايؿبو أقًِٗ ٚعكٝستِٗ ٚأَانِٓٗ
The Shabaks are their origin, religion, places
ّ.ز .نُاٍ طاٖط ضؾٝس بطظلٞ
Dr. KAM AL TAHER RASHID

داَع ١غٛضإ /ؾانًيت آزاب /قػِ ايتاضٜذ
E-Mail: kamalbarznji1959@gmail.com
E-Mail: kamalbarznji1959@yahoo.com
اغيًدل ايػرل ٠ايعًُ ١ٝيًباسح ( :)CV
نُاٍ طاٖط ضؾٝس – 1959 :بػساز ،بهايٛضٜٛؽ داَع ١بػساز َ ،1982ادػترل ؼي داَع ١ايس ٍٚايعطب،2006 ١ٝ
زنتٛضا ٙداَعَ ١االٜا سيايٝعٜا ،باإلناؾ ١شلصا ايبشح ْؿطت أضبع ١عٛخ ؼي َايٝعٜاٚ ،يَ ٞػاُٖات ؼي تططيٚ ١إؾطاف بعض
اآلثاضٚ ،سهٛض ؼي ْسٚات َٚؤشيطات ؼي نٛضزغتإ َٚايٝعٜاٚ ،ؾاضنت ؼي أعُاٍ تطبْٚ ١ٜٛؿاطات ثكاؾ ١ٝعسٜسٚ ٠عكس
غُٓٝٝاضات عس.٠

ًَدل
نٛضزغتإ َٛطٔ بطبٝعت٘ َه َٔ ٕٛفاَٝع أثٓٚ ،١ٝزٜاْات َٚصاٖب كتًؿ ،١ؾكبٌ اإلغالّ ناْت األَ ١ايهٛضز١ٜ
تس ٜٔبسٜاْات ايعكٛض اييت َطت بٗا َٗٓٚا ايعضزؾت ١ٝاييت اْتؿطت ؼي سلاٍ ؾطم نٛضزغتإ إْطالقاً َٔ َس ١ٜٓأٚض١َٝٚ
(ٚضَ )WORMEA -٢بآشضباجيإ ايػطب َ ١ٝػكط ضأؽ (ظضزؾت)ْ ،اؾط ٖصا ايسٜٚ ،ٜٔعتكس َعتٓك ٙٛبإٔ األخرل نإ ْبٝاً
َطغالً ،سٝح تٛغعت ايسٜاْ ١ايعضزؾت ١ٝيتكٌ إزي سلاٍ بالز ايكري ٚشيو قب ٌٝغبع ١قط ٕٚقبٌ َٝالز عٝػ ٢عً ٘ٝايػالّ،
ٚقس سطؾت ؾُٝا بعس إزي اجملٛغَٚ ،١ٝا إٔ اْتؿطت اغيػٝش ١ٝؾاعتٓل ايهجرل َٔ ايهٛضز ٖصا ايس ٜٔإزي اؿهٛض اإلغالَٚ ٞزخٌ
ايػايب ١ٝايععُ َِٗٓ ٢ايس ٜٔاؾسٜس قًشاً ال عٓٚ ،٠ٛإٕ سسثت قتاٍ ٖٓا آٖ ٚاى بري ايػاغاْٝري ٚايؿاؼري اغيػًُري ،سٝح
ناْٛا سهاّ اغيٓطك ١بطبٝع ١اؿاٍ يصا ؾإٕ غٛاز اجملتُع غٝتٛضط ؾ ٘ٝؾاؤٚا اّ أبٛا بطبٝع ١اؿاٍ ،غُٝا ؼي بساَ ١ٜعطن ١دًٛال٤
 GOLALAإال إٔ ايهٛضز إعتٓكٛا ايس ٜٔاإلغالَ ٞضٜٚساً ضٜٚساٚ ،أقبشٛا ايػٓس األغاؽ ؼي سػِ تًو اغيعطنٚ ،١تبعاً
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اً َٔ ٖصا ايكطاع٤ضزغتإ دعٛ نإ ن،غاغاتٗاٚ ايتكسعات بري َصاٖبٗاٚ ض اإلْؿكاقاتٛٗظٚ َٞات ايعامل اإلغالٜجملط
اغاً بريٝ ق٠ غرل نبرل١بٓػبٚ ،ريٜٛطات ايكؿٛنإ شيو ؼت نػٚ ،)١عٝضز (ايؿٛظٗط بري ايهٚ  شاىٌٚ إزي ٖصا أٜايتُاٚ
٤ عٔ ٖؤال١انشٚ ٠ضٛ ق٤عجٓا جياٖس َٔ أدٌ إعطاٚ ،ايؿبوٚ ١ٝ٥ضزغتإ ايهاناٛـ ؼي ن٥اٛ ايطَٙٔ ٖصٚ ،ايؿطؽٚ ايعطب

.ٓػذِ َع سذِ ٖصا ايبشحٜ َاٚ ؾك ًال قسض اغيػتطاعٚ ًٌ بؿأِْٗ أقالَٝا قٚ ،ِٗبعض عازاتٚ ِٖأَانٔ اْتؿاضٚ ِٗستٝعكٚ
Abstract

Kurdistan is home Created by nature of ethnic groups, religions and doctrines of
different, before Islam was the Kurdish nation religions,

Zoroastrianism spread in the

northeast of Kurdistan from the city of Orumiyeh ( WORMEA) in wests of Adhirbaijan ,
hometown of (Zoroaster), the mostly of kurds converted to this religion, His audiences,
whose converted to his relegion, theyr believed that was a prophet transmitter, where the
Zoroastrianism

religons expanded to reach the north of China, and ahead of seven

centuries before the birth of Jesus peace upon them, but has been misrepresented, later to
Parsee, and that the spread of Christianity, then transferted many of Kurds to new
religions,namely to been a Muslims while the Islam army presence and entered the vast
majority of them a new religion, not by forces, but occurred a fight here or there between
the Sassanids and Muslim conquerors, and they were the rulers of the region, of course, so
the darkening community involve, where they want it or not, especially at the beginning
of the battle of Jalawla GOLALA but the Kurds have joined as a shols to the Islamic army
and became the basis in the decisively the battle, depending on the course of the Islamic
world and the emergence of splits and cracks between the doctrines and politicals . The
Kurdistan was part of this conflicts and bobbing to this or that emerged, between the Kurds
a(Shiites), and that was under the pressure of the ironies Safavids, the rate is a great analogy
between the Arabs and the Persians , and this (kakai) and (Shabak Shiite), communities in
Kurdistan, they've been struggling in order to give a clear picture of them and their faith
and places of their spreading and some of their habits, and what was originally, by a suitable
ranges, about them and was told as much as possible with the size range of this article.
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اغيكسَ١
ايؿبو  ِٖٚطا٥ؿ ١ز َٔ ١ٜٝٓطٛا٥ـ نٛضزغتإ اغيدتًؿٚ ،١تػهٔ ايعسٜس َٔ ايكطٚ ٣ايبًسات ؼي َٓااطل كتًؿاَ ١أ
نٛضزغتإ ٚخاقا ١ؼي ايكػُ ٞاؾٓٛبٚ ٞايؿطقَٗٓ ٞا ؼي (ايعطام ٚاٜطإ)ٚ ،تعٝـ غايبٝتِٗ ؼي َٓاطل ْ ٣ٛٓٝأططاف اغيٛقٌ،
تتشسخ ٖص ٙايطا٥ؿ ١ايًػا ١ايهٛضزٜا( ١ايًٗذ ١ايبادالْ ٖٞٚ ،)١ٝدع َٔ ٤ايهٛضاْ(GORANI) ١ٝإسس ٣ايًٗذات ايطٝ٥ػ١ٝ
ؼي ايًػ ١ايهٛضز ،١ٜإال إٔ يػتِٗ ٖص ٙاَتعدت ٚتأثطت بايًػات اياُذاٚض َٔ ٠ايعطبٚ ١ٝايؿاضغٚ ١ٝايذلن. ١ٝ
ٚاعذلف ايسغتٛض ايعطاق ٞؼي ايعٗس اغيًه ٞبِٗ نإسس ٣ايطٛا٥ـ اغيٛدٛز ٠ؼي اغيًُها ١ايعطاقٝا ،١يهأ ْعااّ ساعب
ايبعح عٌُ عً ٢تعطٜبِٗ ٚتٗذرلِٖ َٔ َٓاطكِٗ إزي فُعات قػط ١ٜؼي باظٜإ قطب ايػًُٝاْٚ ١ٝغرلٖا َٔ اغيسٕٚ ،نإ ٖصا
نُٔ تهًُ ١عًُ ١ٝايتػٝرل ايسضيٛغطاؼي ؼي نٛضزغتإ /ايعطامٚ ،قس قا ّٚايؿبو عًُ ١ٝايتعطٜب اييت ؾطنت عً ِٗٝؼي تعاساز
 ّ 1977باعتباضِٖ عطباًٚ ،قس أقط ؾ ٘ٝبعطٚب ١نٌ َٔ ٜعٝـ خاضز َٓطك ١اؿهِ اياصات ٞيهٛضزغاتإ ٚايايت ساسزٖا ايٓعااّ
ايػابل ؼي ْكـ أضان ٞنٛضزغتإ ؾكط ٚاعتدل ايكاطاض ،ايهاٛضز ٚايذلنُاإ ٚاغيػاٝشٝري ٚاألقًٝاات األخاط ٣ايعا٥ؿاري ؼي
قاؾعات نطنٛى َٛٚقٌ ٚزٜازي ؾهالً عُٔ ٜعٝؿ ٕٛؼي زاخٌ بػساز ٚاحملاؾعات ايعطاق ١ٝاألخط ٣عطباً.
إخذلْا ٖصا اغيٛنٛع ألُٖٝت٘ٚ ،سيا إٔ ٖٓاى زضاغات بؿأْ٘ إال أْ٘ ٚعػب تكٛضْا َا ظاٍ ٜهتٓؿ٘ ايػُٛض ٚحيتاز إزي
اغيعٜس ؾهالً عٔ عجٓا اغيتٛانعٚ ،قس بصيٓا َا ؼي ٚغعٓا يًٛق ٍٛإزي بعض اؿكا٥ل ايتاضخي ١ٝأنازضيٝاً َٓػذُاً َع َٓٗر ايبشاح
ايتاضخي ٞاإلغتٓباطٚ ،ٞقس مت تكػ ِٝايبشح إزي أعاخ َٚطايب بػ ١ٝايتػٗ ٌٝؼي َساٚيت٘ يس ٣قطاٚ ٘٥سػب ؾطٚط َٚتطًبات
اجملً ١اغيعٓ ١ٝاييت بكسز ْؿطٚ ٙاهلل ٚي ٞايتٛؾٝل.

اغيبشح االٍٚ
ايؿبو ،عطقاً َٚصٖباً ٚقبا٥الً َٓٚؿأ

تعطض ايؿبو إزي تٗذرل ٚتعطٜب بري غٓٛات ٚ ،ّ1989-1988أبعس ايهجرل َِٓٗ إزي فُعات قػط ١ٜخاضز

َٓاطكِٗ بعس إٔ اعتدلٚا عطباً نُٔ تعساز  1977ايػايـ ايصنطٚ ،س ٍٛأعسازِٖ; شنط ضؾٝسخ ٕٛٝؼي نتاب٘ ( األزٜإ

ٚاغيصاٖب بايعطام) ٚبٓا ٤عً ٢تكسٜطات بطٜطاْ ١ٝيػٓ ،ّ1925 ١اييت سسزتٗا بعؿط ٠أالف ْػُ ١بُٓٝا سسزِٖ إسكا٤

َ 1947ع اإلٜعزٜري بجالثٚ ١ثالثري ايؿاً ٚؾكًٛا عٔ ايهٛضز ،إال أْ٘ مل ٜصنط ايؿبو باإلغِ ؼي تعساز  ،1936عً ٢اعتباض
نَ ِْٗٛػًُريٚ ،ؼي إسكا 1977 ٤أقبشٛا مثاْٚ ١ٝعيػري ايؿاًٜٚ ،كسض عسز ايؿبو سايٝاً ز ٕٚتكسٜطات ضزل ١ٝعٛاي٦َ ٞيت

ايـ ْػُٚ ،1١غايب ١ٝايؿبو تػهٔ َٓاطل

أقه ١ٝاغيٛقٌ ٚاؿُساْٚ ١ٝتًهٝـ ٚؾٝدإ َٚسٕ بػساز ٚأضب ،ٌٝيهٔ ايهجرل

َِٓٗ غاز ضٚا غهٓاِٖ َتٛدٗري إزي بًسإ عطبٚ ١ٝأٚضٚب ١ٝبعس ايػع ٚاألَطٜه ٞيًعطام ٚ ،ّ2003قس تعطض ايؿبو إزي
_____________________________________________________________________________________________
1
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ظيالت إباز ٠طياع َٔ ١ٝقبٌ اؾُاعات ايػٓ ١ٝاألقٛي ١ٝاغيتططؾ ١ؼي اغيٓطك ١غُٝا بعس أسساخ سعٜطإ ٚ 2014غكٛط اغيٛقٌ

بٝس َػًش( ٞزاعـ)ٚ ،ايتذأ إثطٖا أعساز غؿرل ٠إزي َٓاطل نٛضزغتإ ٖطباً َٔ بطـ زاعـ َٔ قتٌ ضداشلِ ٚغيب ْػاٚ ِ٥

أٚالزِٖ ْتٝذ ١شيو .1

اغيطًب األٍٚ
آضا ٤سَ ٍٛاٖ ١ٝايؿبو

ٜعتدل ايبعض ايؿبو َٔ ايؿٝع ،١يهٔ َعتكساتٗا َعجي َٔ ١اغيعتكسات (ايكعيباؾٚ١ٝاإلٜعز )١ٜنصيو ْعطاً يعٜاضتِٗ

يًشػٝٓٝات ايؿٝعٚ ١ٝاألنطس ١اإلٜعز ١ٜؼي اليـ سيٓطك ١ؾٝدإ ٚ ،2تهاٜا ايططم ايكٛؾٚ ،١ٝتتٛظع عؿا٥طٖا بري َٓاطل
نطنٛى ٚأضبٚ ٌٝزٜازي ٚخاق( ١خاْكري) باإلناؾ ١إزي اغيٛقٌ.
_____________________________________________________________________________________________
1

2

َعًَٛات َٔ ايسنتٛض سػٔ ايؿبه ، ٞداَع ١غٛضإَ 2016/6/6 ،كابً١

ؾدك.١ٝ

اإلظز :ِٖ ١ٜاإلظز ٕٜٛٝأ ٟاإلشلٜٚ ،ٕٛٝٝعتكس ايبعض أْٗا َؿتك َٔ ١نًُٜ( ١عزإ  (Yazdanايؿاضغ ،١ٝاييت تعين ايصات ايعًٝاٜٚ ،ط ٣بعض

ايباسجري اآلخط ٜٔإٔ أقٌ ايتػَُ ١ٝؿتل َٔ نًُٜ( ١عز) َ ٖٞٚكاطع ١ؼي دٓٛب إٜطإ ٜؿذلض إٔ ايٝعٜسٜري ظٗطٚا ؾٗٝا ،نُا أْتػبت ايتػُ ١ٝإزي

ٜعٜس بٔ َعا ١ٜٚضسيا َٔ باب اإلستُا ٤ؼت اغِ اـًٝؿٚ ،١تعٛز دصٚض ٖص ٙايطا٥ؿ ١ايس ١ٜٝٓإزي ايسٜاْ ١ايعضازؾتٚ ١ٝاييت تؤَٔ بكٛتري َتٓاقهتري ُٖٚا

(أٖطضئ ٚآٖٛضا َعزا) ،ؾأْٗا ؾإٔ اإلغالّ بري ايطظئ ٚايؿٝطإٚ ،ايعضازؾت ١ٝتكط باغيػاٚا ٠بري اؾٓػري ٚشلا ؾها ٌ٥أخط ٣قبٌ ايتشطٜـ ،يصا

ٖ ٞقط دسٍ بري ايعًُا ٤عً ٢نْٗٛا زلا ١ٜٚأّ ٚنع١ٝ؟َٚ ،طدع اؾسٍ ٜعٛز إزي غطاب ١اغيعتكسات ايسٚ ١ٜٝٓطكٛغٗا يسٚ.ِٜٗشلصا مل ٜتؿل ايباسجٕٛ

ؼي أقٌ تػُٖ ١ٝص ٙايسٜاَْٚ ١بازٗ٥ا األغاغ ،١ٝنُا إٔ ايكطإٓ ايهط ِٜمل ٜصنطٖا بٓل قطٜح ناألزٜإ ايػُا ١ٜٚاألخط ،٣ضغِ إٔ ٖٓاى َٔ ٜعتكس

بأْٗا ناْت زلا ١ٜٚقبٌ ايتشطٜـ بٓا ٤عً ٢اآلٜات ايهطضيٚ(١يكس بعجٓا يهٌ أَ ١ضغٛالً :ايٓشٌ(ٚ )36يهٌ َٓهِ دعًٓا ؾطعَٗٓٚ ١اداً :اغيا٥س)48 ٠
َٚ ( ٚا نٓا َعصبري ستْ ٢بعح ضغٛالً :اإلغطاٚ ،) 15 ٤يصيو ؾإٕ ايهٛضز ٜعتكس ٕٚبٓب ٠ٛظضزؾت ايػُاٚ ١ٜٚايص ٟسطف إزي اجملٛغٚ ١ٝعباز٠
ايٓرلإٚ ،بك ٞأتباعِٗ إزي َابعس اإلغالّ  َِٗٓٚاإلظز.ٕٜٛٝ

ٚتتبٓ ٢اإلظز ١ٜايكاعس ٠األغاغ ١ٝيًسٜاْ ١اغياْْ ١ٜٛػب ١إزي( َاْ ٞبٔ ؾاتو  ٖٞٚ )ّ215اظزٚاد ١ٝايك ٠ٛايعًٝا (إي٘ اـرل ٚإي٘ ايؿط)نُا إٔ

أتباعٗا ٜؤَٓ ٕٛبٛدٛز قشٝؿ ١زلا ١ٜٚباغِ (:آؾٝػتا ٚ ) Aveastaبايًػ ١ايبًٗ ١ٜٛايهٛضز ١ٜايكسضيٚ ،١سطؾت ايسٜاْ َٔ ١قبٌ أناغط ٠ايػاغإ،
يصا ٚضزت تػُٝتٗا باجملٛغٚ ١ٝاؾتٗطت بٗا ؾُٝا بعس ،ثِ تػرلت ؾعا٥طٖا ٚاؽصت ايٓرلإ قسغٚ ١ٝتعبساً َٔ قبٌ اجملٛؽ ٚاغتُطت عًٗٝا إزي ايؿتح
اإلغالَ.ٞ
ٜٚعتكس ٖؤال ٤بٛدٛز اغيكشـ األغٛز اغيٓعٍ َٔ ايػُا ٤قبٌ مثاْ ١ٝآالف غٓ ٖٞٚ ،١بايًػ ١ايهٛضزٚ ١ٜتػُ( ٢ب٘ ضتٚٛنا ض ٙف) ،نُا اغتأثطٚا
باغياْٚ ١ٝؾعا٥طٖا ،يهٔ ايبعض ٜػُ ِْٗٛبعبس ٠ايؿٝطإٚ ،اإلظز ٕٜٛٝأْؿػِٗ ٜطؾهٜٓٚ ٕٛهط ٕٚشيوٜٚ ،سع ٕٛبٛدٛز ًَو ايطاٚٚؽ ٚضَع،ٙ
نُا ٜتعبس ٕٚيًؿٝذ عس ٟبٔ َػاؾط ٖ 1162 -ّ1073ذط ٖٛٚ ،١ٜضَعِٖ ٜٚػُ( ْ٘ٛآز ٖ٘ ٟناض :ٖٛٚ ،)ٟايؿٝذ ؾطف ايس ٜٔبٔ َػاؾط
َٔ َٛايٝس بعًبو ؼي ايؿاّٚ ،نإ ضدالً َتكٝاً ٚقاؿاً بري ايهٛضز ،تًك ٢عً َ٘ٛؼي بػساز ثِ تٛد٘ إزي ٖهاض ٟبؿُاٍ نٛضزغتإ سٝح ْؿط تعايُ٘ٝ
ؾٗٝا ٚايتـ ايٓاؽ سٛي٘ٚ ،نإ عًَ ٢عطؾ َٔ ١ضداٍ ايسٚ ٜٔعًُا ٤عكطٚ ،ٙأيـ زٜٛاْاً ؾعطٜاً ٜطزز ٙاإلظز ٕٜٛٝؼي ايتعاظٚ ٟاألعٝاز ٚاغيٓاغبات
ٚبايًػ ١ايهٛضزٚٚ ،١ٜؾل ايذلتٝب اشلذا ٞ٥ؼي قٛاؾٜٚ ،٘ٝػُ ٘ٝبعض ايهتاب بعس ٟبايهِ أ ٚايؿتح أٖ ٚاز ٟايص ٟطٛض ٖص ٙايسٜاْ ١ست ٢غًب
عًٗٝا ايطابع اإلغالََٚ ٞعاضٜ ٙكع ؼي َعبس (اليـ) ؼي ؾٝدإ قطب اغيٛقٌٚ ،جيتُع ؾٗٝا اإلظز َٔ ٕٜٛٝؾت ٢أضدا ٤ايعامل غُٝا َٔ ضٚغٝا ٚأغياْٝا
ٚيبٓإ ؾهالً عٔ َسٕ نٛضزغتإ اغيدتًؿٚ ١ؼي َٓاغباتِٗ َٚطاغ ُِٗٝايػٓ ١ٜٛغُٝا ؼي عٝس (طيا ) ،نُا نإ ٜسع ٛيكالح ٜعٜس بٔ َعاٜٚ ،١ٜٚعٝـ
َععِ ٖؤال ٤ؼي دبٌ غٓذاض ٚايؿٝدإ ،نُا تٛدس شلا أقًٝات ؼي إٜطإ ٚتطنٝا ٚغٛضٜا ٚاٚضٚبا.
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ٚؼي اؾاْب اإلٜطاْ ٞتتٛادس ايطا٥ؿ ١ؼي نطَاؾإ بهٛضزغتإ ايؿطق ١ٝغطب إٜطإٖ َٔٚ ،ص ٙايعؿا٥ط (بادالٕ ،ظضاض،٣

زاٚٚز ،ٟظْهٓ٘ ،ضٚظبٝاْ ٖٞٚ )ٞعؿا٥ط َعطٚؾ ١ؼي نٛضزغتإ.

1

اَا َٔ سٝح اْتُا ِٗ٥ايعطقٜ ٞهاز ٜتؿل ايباسج ٕٛعً ٢أِْٗ َٔ أق ٍٛنٛضزٜٚ ،١ٜصٖب ايهاتب ضؾٝس خ ٕٛٝؼي

َكاٍ ْؿط ٙؼي دطٜس ٠ايؿطم األٚغط بعٓٛإ ( :ايؿبو َعطن ١اشل )١ٜٛإزي ٖصا اإلعتكاز ،يهٓ٘ ٜك ٍٛإِْٗ تأثطٚا سئ سٛشلِ

َٔ َصاٖب ٚزٜاْاتٚ ،ست ٢يػتِٗٚ ،غٌٗ ْٜ ٣ٛٓٝعتدل ايبؤض ٠األغاغ ١ٝغيٛطٔ ايؿبو ٚاإلٜعزٚ ١ٜايػطٜإ ٚايذلنُإ
باإلناؾ ١إزي ايهٛضز ٚايعطبٜٚ ،تُطنع ٖؤال ٤ؼي أقه( ١ٝاؿُساْ ٚ ١ٝايؿٝدإ  ٚتًهٝـ)  ٖٛٚايٛطٔ ايتاضخي ٞغيػٝشٞ

ايعطام َٓص ايعٗس اآلؾٛض.ٟ

2

ٚتعتدل ٖصَٓ ٙطكَ ١تٓاظع ١بري سهَٛيت ايعطام ٚإقً ِٝنٛضزغتإ عػب اغياز َٔ 140 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞايسا ِ٥يػٓ١

 ،ّ 2005نُا ظٗطت زعٛات َٔ قبٌ بعض ايػاغ ١بإقآََ ١طك ١سهِ شات ٞأ ٚقاؾع ١خاق ١باألقًٝات ؼي غٌٗ ْ٣ٛٓٝ

 ٚشيو بعس تعطنِٗ ؿُالت قُع ٚإباز َٔ ٠قبٌ اغيتططؾري ،إال إٕ قاؾغ اغيٛقٌ (أث ٌٝايٓذٝؿ )ٞضؾض ايعطض ؼي س٘ٓٝ

3،

يإلظزٜري ٚايهانا ١ٝ٥اْعط :عباؽ ايععا ،ٟٚايهانا ١ٝ٥ؼي ايتاضٜذ ،ؾطن ١ايتذاضٚ ٠ايطباع ١احملسٚز ،٠بػساز ،ّ1924 ،م.4
 :ٚا يسٜاْ ١اإلظزَ ،١ٜكسض ْٝت :ؾطٜس ٕٚت ،ًًٛٝايٝعٜس ١ٜعبس ٠ايؿٝطإ ،أغاطرل ٚسكا٥ل َعٜؿَ ،١كسض ْٝت:
\http://www.bahzani.net/book/EzidiC:\Users\sava\Downloads\238-http:\www.bahzani.net
ٚاْعط  :اإلْػهًٛبٝسٜا ايعاَ ،١ز ،1مٚ ،17ز ،3مٚ .1886اْعط :اغيتٛي ،ٞقػٔ قُس ،نطز ايعطام ،م.44-42-
اْعطَٓ :صض عبس اجملٝس ايبسض ،ٟدػطاؾ ١ٝاألقًٝات ايس ١ٜٝٓؼي ايعطام ،ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ،٠نً ١ٝاآلزاب ،داَع ١بػساز،
،ّ1975م.68
اْعط :ؾانط خكباى ،ايعطام ايؿُاي ،ٞايٓاؾط :زاض اغيالٜري ،برلٚت ،ّ1983 ،م.289
اْعط :عبس ايط ظام اؿػين ،عبس ٠ايؿٝطإ ؼي ايعطامَ ،طبع ١ايعطؾإ ،قٝسا ،يبٓإ ،ّ1931 ،م.27-26
ٚاْعط :قسٜل ايسًَٛد ،ٞايٝعٜسَ ،١ٜطبع ١اإلؼاز ،اغيٛقٌ ،ّ1949 ،مٚٚ .170ضز ؼي زا٥ط ٠اغيعاضف اإلغالَ:١ٝ
(حيتٌُ ٕ ٜه ٕٛإٜعزَ ٟؿتكاً َٔ نًُ ١إٜعز اييت ٖٜ ٞعتا ؼي اآلؾٝػتا ٜٚعز ؼي ايبًٗ ،)....١ٜٛاْعط:
ٚThe encyclopedia of Islam.IV ,London,1934,p1164.نصا ٜطز ايععاَ ٟٚعاعِ ٚتعطٜب ايٝعٜسٜٚ ١ٜعسٖا خطاؾ ،١اْعط:
ايععا ،ٟٚعباؽ ،تاضٜذ اإلٜعزٚ ١ٜأقٌ عكٝستِٗ ،بػساز  ،1935م.3
َ 1اضى غاٜهؼ ،ايكبا ٌ٥ايهٛضز ١ٜؼي اإلَدلاطٛض ١ٜايعجُاْ ،١ٝفً ١اغيعٗس اغيًه ٞيإلْذلبٛيٛدٝا عاّ  ،1980م .488-451
2

Leo, Leonard (2010). International Religious Freedom(2010); Annual Report to congress.
DIAN puplishing , p.69.
3أث ٌٝايٓذٝؿ : ٞال ْؤٜس إقاَ ١قاؾعَ ١ػٝش ،١ٝؾبه ١اي ّٛٝيألخباض  ،2011/12/8اطًع عً ٘ٝبتاٜذ . 2011 /9 / 11
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نُا ٜٛدس ايؿبو ظُاعات قػرل ٠ؼي َس ١ٜٓبططًٚ ١طيٝع قط ٣بعؿٝك17ٚ ١قط ١ٜعطبٚ ١ٝقط ١ٜتطنُاْ ،1١ٝنُا ٜػهٔ ايؿبو

ؼي َس ١ٜٓنطًَٝؼ بػٌٗ ْ.٣ٛٓٝ

2

ٜٚؤنس ْكطت َطزإ ؼي َكايٜ٘( ،ػهٔ ايؿبو ؼي سٛاي 72 ٞقطٚ ١ٜبًس ٠ؼي غٌٗ ْٚ ،٣ٛٓٝقس عطف ايؿبو نُٔ

أقسّ ايطٚاٜات ايتاضخي ١ٝؼي أٚاخط ايعٗس ايعباغ ،ٞنُا أؾاضت إيٗٝا ايٛثا٥ل ايعجُاْ ١ٝعً ٢أِْٗ طياعَ ١ػتكًَٓ ١ص ايكطٕ

ايػازؽ عؿط اغيٝالز ،ٟنُا ٚضز شنطِٖ ؼي زا٥ط ٠اغيعاضف ايدلٜطاْٚ ١ٝاإلغالَ.١ٝ

ٚأِٖ قطاِٖ( :زضاٜٚـ ،قط ٙتب٘ ،بادطبٛؽ ،باظٚا ،ٜ٘طٛبطم ،ظٜاض ،٠خعْبتَ٘ٓ ،اض ٠ؾبو ،طرلا ،ٙٚعً ٞضؾٝس ،طٛبعا،ٙٚ

ٚنٛضغطٜبإ ،ندلي ،ٞباؾبٝؿ٘ ،تٝؼ خطابٜٓ ،هٝذ٘ ،خطاب٘ ،غًطإ ،بسْ ،١باغدط ،ٙؾٝذ أَرل ،بعٜٛعٚ ،٠غرلٖاِٖٚ ،

ٜتهًُ ٕٛايًػ ١ايهٛضز.) 3.١ٜ

ٚغكٛم أقًِٗ ؾٗٓاى آضا ٤نجرل ٠سَ ٍٛا شٖب إي ٘ٝايباسج ،ٕٛيهٔ ايطأ ٟاألق ٣ٛب ٖٛ ِٗٓٝإْتػابِٗ إزي ايك١َٝٛ

ايهٛض زٖٓٚ ،١ٜاى آضا ٤نجرل ٠بؿإٔ شيو ،ؾرل ٣ايسنتٛض اؾًيب ؼي ضغايت٘ اغيؿٗٛض ٠ؼي نتاب٘ ايعطام ،ايكؿشَ َ٘ٓ 8 ١ا :ًٜٞ
(إٕ ايؿبو داؤا َٔ إٜطإ ٚإٔ يػاِْٗ خًٝط بري ايؿاضغٚ ١ٝايهٛضزٚ ١ٜايعطبٚ ١ٝايكً َٔ ٌٝايذلنٚ ١ٝإٔ شلذتِٗ أقطب إزي

يػإ ايبًٛف).

ٜٚصٖب ايهاتب ايهٛضز( ٟؾاخٛإ) أٜهاً ،إزي إٔ أقٌ ايؿبو َٔ ايهٛضز ،ؾٝك ٍٛبٗصا ايكسز( :إٔ ايؿبو ٚؾل أزي١

ٚبطاٖري عًُ ١ٝتاضخي ١ٝال تكبٌ ايؿو ِٖ ،نٛضز ٚشلذتِٗ ايبادالْ ١ٝتٓتُ ٞإزي ايًٗذ ١ايهٛضاْٖٚ ١ٝص ٙبسٚضٖا ٖ ٞإسس٣
ايًٗذات ايهٛضز ١ٜاألضبع).

4

نُا ٜط ٣ايسنتٛض ؾؤاز ظي٘ خٛضؾٝس ،سيا إٔ ايؿبو َبعجط ٕٚساشلِ ساٍ ايًٗذ ١ايبادالْ ٖٞٚ ١ٝشلذ ١نٛضز با ٙٚقُٛز

ايتابع ١ـاْكري َٓٚاطل قٛض ٙتٖٛ ٚٛضٚ ٜٔؾٝدإ ؼي ْاس ١ٝاغيٝسإ ،ظٖاٚ ٚايؿبو ؼي سلاٍ ؾطق ٞاغيٛقٌٚ ،قػِ َٔ غهإ

َكاطع ١بابالٚ ٟٚعًٝاٚ ،ٙٚيهٔ نُا ٜك ٍٛايسنتٛض ؾؤاز :بأِْٗ أ- ٟايؿبوٜ -تهًُ ٕٛشلذٚ ١اسس ٠ؼي طيٝع َٓاطكِٗ .5

ٚإٕ ايًٗذ ١ايؿبه ٖٞ ١ٝشلذ ١بادالٕ اغيتؿطع َٔ ١ايًٗذ ١ايهٛضاْٚ ١ٝبايتاي ٞؾايًٗذ ١اشلٛضاَاْ ٖٞ ١ٝسؿٝس ٠ايًٗذ ١اغيٝس ١ٜأٟ

يػ ١آؾٝػتا ٚنصيو بايٓػب ١يًؿبو.6

_____________________________________________________________________________________________

ٜٚ 1هٝبٝسٜا اغيٛغٛع ١اؿط ،٠أخط تعس ٌٜشلص ٙايكؿش ١نإ  /15 ّٜٛانتٛبط 7101ى ايػاع.44ٚ22 :١

Committee,House of communskForeigen Affairs(2006) Human Rights annual report 2005:

2

ٚ first report of session 2005,6. LONDON: Stationery office. P-115اْعط :سبٝب سْٓٛا ،تاضٜذ نطًَٝؼ ،ط،2
ٚ .ّ2010اْعط :ؼكٝكات بًساْ ،١ٝبًس ٠نطًَٝؼ ،بُٗإ غًُٝإ َيت ٚ .اْعط:
Wiliamshurt. David: The acclesiastical organization of the East. 1318-1913. Corpus
ScriptorumChistianorum. Orientalium, Vol 582- subsldia 104, Lenvenpetrters P.234-236, 2000.
 3ايؿبو ،ؾا ٙبو ،دصٚض تاضخي– ١ٝزٜاْ -١يػ ،١اإلؼاز ايٛطين ايهٛضزغتاْ ،ٞايكػِ ايجكاؼي ،ايػًُٝاْ ،2001 ،١ٝم.36-34

4

ؾاخ٘ ٚإ – عح َٓؿٛض ؼي فً ١غ٘ ض ًٖسإ – ضقِ ايعسز فٗ - ٍٛأضب ، 1955 ٌٝايكؿش.114 – 103 ١

 :ٚظٖرل ناظِ عبٛز ،حملات عٔ ايؿبو ،زاض ايطاؾس ،يٓسٕ ،2000م.71-70

 5ؾؤاز ظي١خٛضؾٝس ،ايًػ ١ايهطز(١ٜايتٛظٜع اؾػطاؼي ؼي شلذاتٗا)َ ،طبعٚ ١غاّ-بػساز ،م.44

 6اجملُع ايعًُ ٞايعطاقَ ،ٞر ،2ز ،1974 ،2بػساز ،قُس أَري ٖٛضاَاْ(،ٞتەماشاکردین سەرپێیی زاری سۆراین و زاری هەورامی) ،م .124
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ٚال ض ٜب ؼي إْتُا ِٗ٥اإلغالَٚ ٞتكطبِٗ َٔ ايكٛؾ ،١ٝيصا ْط ٣بإٔ ضدٌ ايس ٜٔعٓسِٖ ٜػُ ٢ب(اغيطٜس) نُا ٖٞ

اؿاٍ ؼي ايططٜك ١ايكٛؾٚ ،١ٝإٕ ضدٌ ايسٜ ٜٔطتبط ضٚسٝاً بؿدل أعًَ َ٘ٓ ٢طتب ١زٜ ١ٜٝٓػُ( ٢اغيطؾس) ٜ ٖٛٚطتبط سيطدع

أعًٜ ٢ػُ( ٢برل) بايهٛضزٚ ١ٜتعين ايؿٝذ ؼي ايعطبٚ ،١ٝأقسؽ ايهتب ايس ١ٜٝٓعٓس ايؿبو ٖ ٛنتاب (بٜٛٛضى) أ ٟاألزٚاض أٚ

اغيٓاقب ٖٛٚ ،نتاب كطٛط بايًػ ١ايذلن.١ٝ

ٚأندل نتاب أيـ عٔ ايؿبو ٖ ٛنتاب (اغِ ايؿبو) َٔ  500قؿش َٔٚ ١تأيٝـ( :أظيس خإ قُٛز ايكطاف)،

سٝح عح ؾ ٘ٝدٛاْب َُٗ َٔ ١ايطا٥ؿ ١ايؿبهَٚ ١ٝعتكساتٗا ٚأَانٔ عبازاتٗا خاق ١قط ( ١ٜتٝؼ خطاب)ٚ ،ؾٗٝا نطٜح اإلَاّ

ايطنا عً ٘ٝايػالّٖٓٚ ،اى َؤاخصات ٚإْتكازات نجرل ٠عً ٘ٝغُٝا ؾُٝا ٜتعًل بعطقِٗ ٚقاٚي ١إبعازِٖ عٔ ايهٛضز.

ٜٚك ٍٛايكطاف( :بإٔ ايؿبو أٌٖ ععٚ ٠ؾطف ٚإٕ ايبٓت عٓسِٖ إشا ٚقعت ؼي سب اسس َٔ ايؿبو ٚعًِ بصيو

َٔ قبًِٗ ،ؾإِْٗ غُٓٝعْٗٛا َٔ اـطٚز َٔ ايبٝت ط ٍٛعُطٖا ٚال ٜتعٚدٗا اسس).

1

اغيطًب ايجاْٞ
إػاٖات س ٍٛاْتػاب ايؿبو ايعطقٚ ٞبطاٖٗٓٝا
اإلػا ٙاأل:ٍٚ

ٜعتكس ٕٚسيذ َٔ ِٗ٦ٝاغيؿطم ايؿاضغَٓ ٞص ايكسّٚ ،ق ٌٝقبٌ َٝالز اغيػٝح عً ٘ٝايػالّ بعؿط ٠قطٚ ،ٕٚقسَٛا اغيٓطك١

َٔ سلاٍ عط قع ٜٔٚنُٔ ْعٚح طياعات نجرل ٠اييت تؿطقت إزي فُٛعتري :أٚالٖا اْتؿطت غطباً م ٛأٚضٚبا ٚايكػِ اآلخط

ْعست م ٛسلاٍ اشلٓس ٚاْكػُت بسٚضٖا إزي قػُري :قػِ ْعٍ َٔ ٖهب ١آضٜإ اييت تهْٛت َٓٗا ايؿعٛب اآلض( ١ٜايبًٛف
ٚايهٛضز ٚايؿطؽ ٚايؿبو ٚايطادٝو ٚاألظبو)ٚ ،نُٔ ٖؤال ٤اغتكط ايؿبو ؼي غٌٗ ْ ،٣ٛٓٝنُا ٜعٝس ٖؤال ٤أقٌ ايؿبو

إزي األق ٍٛايؿاضغٚ ١ٝايبًٛؾ ١ٝغيا عًٗٝا اؿاٍ ؼي يػتِٗ اغيُعٚد َٔ ١ايبًٛؾٚ ١ٝايؿاضغٚ ،١ٝنُٔ ٖصا اإلػاٜ َٔ ٙعتكس

بإضداع أقٌ ٖؤال ٤إزي اغيٝسٜري ايص ٜٔاغتٛيٛا عً ٢اإلَدلاطٛض ١ٜاآلؾٛض 612 ١ٜمٚ ،ّ.بٗصا ايكسز ٜك ٍٛإبٔ األثرل اؾعضٟ
ؼي نتاب٘ ايهاٌَ ؼي ايتاضٜذٚ( :عٓسَا اغتٛزي ايػاغاْ ٕٛٝٝعً ٢ايبالز بعس تكٜٛض أضنإ ايسٚي ١اآلؾٛضٚ ١ٜاَتًهٛا ٚأعازٚا

تعُرل اؿكٔ ايكبٛض( ٟقًع ١اغيٛقٌ) ،أغهٓٛا ؾ ٘ٝدٓٛزِٖ ٚؾٝسٚا س ٍٛايكطٚ ٣ايسٚض اييت غهٓٗا ؾالسٚ ِٖٛقٓاعِٗ

ايؿطؽ ٚايًٛض ٚايهٛضز ٚبعض ايٓكاض.)٣

2

 َٔٚأقشاب ٖصا اإلػا ٙاٜهاً ،باغٌ ْٝهتري ٜٚكْ ( :ٍٛعح ايؿطؽ عاّ  ،ّ714م ٛاؾٓٛب َٚس اغيٝسٕٜٛٝ

غ ًطاِْٗ عً ٢اغيٓطك ١نًٗا إزي إٔ أت ٢اغياْ ٕٛٝٝاغيطبٛع ٕٛبايطابع اإلٜطاْ ٞثِ ايػٝت َٔ ِٖٚ ٕٛٝٝأقٌ إٜطاْ ٞعتٚ ،عٓس
اْٗٝاض ػيًه ١آؾٛض ٚغكٛط ْ ٣ٛٓٝعاّ  612م.ّ.سكٌ ؾطاؽ نبرل ؼي اغيٓطك ١مل ضيًؤ ٙغٚ ٣ٛق ٍٛقبا ٌ٥إٜطاْ ١ٝدسٜس٠

اغتٛطٓت ؾطق ٞزدً.)١

3

_____________________________________________________________________________________________
1

أظيس ساَس ايكطاف ،ايؿبوَ ،طبع ١اغيعاضف ،بػساز ،ّ 1954 ،م .11-8-7-2

 2ابٔ األثرل ،ايهاٌَ ؼي ايتاضٜذ ،ز ،2ايطبع ١األظٖط ،١ٜايكاٖطٖ 1301 ،٠ذط ،١ٜم :ٚ .258ايكطاف ،ّ ،ٕ ،م.11-2

 3باغْٝ ٌٝهتري ،األنطازَ ،ػتالً َٔ َٓؿٛضات فً ،1993 )ASO( ١تططي ١قاحل بطٚاض :ٚ .ٟايؿبو اقًِٗ ،يػتِٗ ،زٜاْتِٗٚ ،أعسازِٖ،
ْكطت َطزإ ،دٓٝـ ،آخط تعس/4 ٌٜى.ّ2010/1
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اَا ايكؼ (غًُٝإ ايكا٥ؼ) ٜعتكس سيا :ًٜٞ

( إِْٗ داؤا َٔ ايؿطم ٚاغتٛطٓٛا ٖص ٙاغيٓطكَ ١جًِٗ نُجٌ إخٛاِْٗ ايعطب ٚاألنطاز ايص ٜٔغهٓٛا اغيٛقٌ ؼي ؾذلات

كتًؿ.)١

1

نُا ٜٓػبٗا ايبعض إزي قب( ١ًٝؾباْهاض ٙأ ٚؾٛاْهاضٚ )ٙناْٛا عًَ ٢صٖب اإلزلاعٚ ١ًٝٝتػًبت أٜاّ ايػالدك ١عً٢

األتابه ١بعس إْٗٝاض ايسٚي ١ايػًذٛقٚ ،١ٝاغتٛيت ايكب ١ًٝعً ٢ايكػِ ايؿطق َٔ ٞإقً ِٝؾاضؽ ؾٓػب ايؿبو إي.ِٗٝ

2

اإلػا ٙايجاْ:ٞ

ٖؤالٜ ٤عٝس ايؿبو إزي ايعٓكط ايذلنٚ ٞإِْٗ قسَٛا َٔ ايؿُاٍ ايذلن ٞؼي عٗس ايػًطإ طػطٍ بو ايػًذٛق ٞغٓ١

ٖ 447ذط ١ٜإلغاث ١اـًٝؿ ١ايكا ِ٥بأَط اهلل ايعباغٚ ٞايكها ٤عً ٢غًطإ ايسٚي ١ايبٚ ١ٜٝٗٛغهٓٛا قطَٛ ٣قٌٖ َٔٚ ،ؤال٤
ايهتاب (َكطؿ ٢ناٌَ ايؿبٝيب)ٜٚ ،ػتسٍ ببعض ايتكايٝس اغيكطب ١إزي ايذلى َٗٓٚا :إطالم ايؿٛاضب ايهبرلٚ ٠تبٓ ِٗٝاألغًٛب
اغيعُاض ٟايػًذٛق ٞؼي بٓاَ ٤ؿاٖسِٖ اغيكسغَٗٓٚ ١ا َعاض (اإلَاّ ظ ٜٔايعابس )ٜٔعً ٘ٝايػالّ ؼي قط( ١ٜعً ٞضف)ٚ ،يػ١

نتابِٗ ايسٜين بايًػ ١ايذلن.١ٝ

3

ٚيهٔ ٖص ٙاؿذر يٝػت َطًك ،١ؾاؿهاض ٠اإلغالَ ١ٝؼي ؾت ٢أضدا ٤ايعامل اإلغالَ ٞتتؿاب٘ ؾُٝا بٗٓٝاٚ ،نصيو

ايتكايٝس اإلدتُاعٚ ١ٝاغتعُاٍ ايًػ ١ؾاغيػًُ ٕٛنًِٗ ٜػتدسَ ٕٛايًػ ١ايعطب ١ٝؼي اجملاٍ ايسٜين ضغِ ن ٕٛغايبٝتِٗ يٝػٛا عطباً.

اإلػا ٙايجايح:

ٖ ٚؤالٜ ٤طدع ايؿبو إزي ايعٓكط ايهٛضز ٟسكطاًٚ ،قس غهٓٛا اغيٛقٌ َٓص ايكسّ عً ٢سس قٛشلِ( :َِٗٓٚ ،أظيس ؾٛنت)
ايصٜ ٟك( :ٍٛإِْٗ َٔ بٓاَ ٠س ١ٜٓاغيٛقٌ ايكسَاٚ ٤إٕ (ْٛازؾرلايهٛضز ٟاغيٝس ٖٛ )ٟايص ٟؾٝس قًع ١سك ١ٓٝؼي ايهؿ ١ايػطب١ٝ

يٓٗط زدً ١قبٌ قس ّٚاألؾٛضٜري إزي اغيٓطك ١غُػ ١قط ٕٚؼي األقٌ.

4

ٜٚك ٍٛاغيؤضر األغياْ(ٞؾٖ ٕٛاَط) :ّ1774

(إٕ غهإ َس ١ٜٓاغيٛقٌ ٜتهًُ ٕٛايهٛضزٚ ١ٜأِْٗ أنطاز عال ٠ٚعً ٢نٜ ِْٗٛتهًُ ٕٛايعطبٚ ١ٝايؿاضغٚ ١ٝايذلن،)١ٝ

نُا ٚقـ ابٔ سٛقٌ َس ١ٜٓاغيٛقٌ بإٔ أغًب غهاْٗا َٔ األنطاز) .

5

ٜٚؤٜس ٙؼي شيو اغيؤضر ايؿٗرل (يػذلاْر) ٜٚك( :ٍٛإٕ أٌٖ اغيٛقٌ أنطاز ٚأِْٗ ناْٛا نصيو بكٛض ٠عاَ ١ؼي ايكطٕ

ايطابع).

1

_____________________________________________________________________________________________
1

َطزإ ،اغيكسض ايػابلَ ،كسض ْٝت :ايؿبو أقًِٗ4 ....ى  :ٚ .2010اغيٛقً ،ٞغًُٝإ ايكا٥ؼ ،تاضٜذ اغيٛقٌ ،ز ،1اغيطبع ١ايػًؿ،١ٝ

َكط  ،1923م.55

ْ2كطت َطزإْ ،ؿؼ اغيكسض .2010

3ناٌَ َكطؿ ٢ايؿٝيب ،ايططٜك ١ايكؿٚ ١ٜٛضٚاغبٗا ؼي ايعطام اغيعاقطَ ،هتب ١ايٓٗه ،١بػساز  - .1966ناٌَ َكطؿ ٢ايؿٝيب ،ايؿهط ايؿٝعٞ

ٚايٓععات ايكٛؾ ١ٝستَ ٢طًع ايكطٕ ايجاْ ٞعؿط اشلذطَ ،ٟهتب ١ايٓٗه ،١بػساز  1966م .46-45
4

5

أظيس ؾٛنت ،ايؿبو ايهٛضز اغيٓػٚ ،ٕٛٝظاض ٠ايجكاؾ ١باقً ِٝنطزغتإ ،ايػًُٝاْ ، 2004 ،١ٝم .80-48

ْكالً عٔ أظيس ؾٛنت ،ايؿبو ايهٛضز اغيٓػ ،ٕٛٝٝم :54ؾٖ ٕٛاَط ،تاضٜذ ايسٚي ١ايعجُاْ ،١ٝاجملًس ايطابع ،مَ :ٚ .28كسض ْٝت غابل.

ٚؾٖ ٕٛاَط ٖٜٛ :ٛظف ؾٖ ٕٛاَط بٛضنؿتاٍ(ْٛ23-1774 ْٜٛٝٛؾُدل َ) 1856ػتؿطم صيػا ٟٚي٘ ايعسٜس َٔ اآلثاض األزب ،١ٝايتشل بايػًو

ايسبًَٛاغٚ ٞعري ؼي ايػؿاض ٠ايُٓػا ١ٜٚؼي اغتٓبٚ ،1799 ٍٛظاض َس ١ٜٓاغيٛقٌ َطاضاً.2017-7-27 www.marefa.org..
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ٚشٖب إزي شيو اايطساي١اإلٜطاي ٞايؿٗرل (َاضن ٛبٛيٚ )ٛايصَ ٟط باغيٛقٌ ٜٚ ،ّ1280ك( :ٍٛاشا خطز اغيط ٤خاضز أغٛاض

اغيٛقٌ تٛدس قبا ٌ٥ق ١ٜٛاغيطاؽ تعٝـ ؼي ساي ١ايبساٚ ٠ٚعً ٢ايػًب ٚايطع ٞتػُ ٢ايهٛضز).

2

اإلػا ٙايطابع:

ٖٚصا اإلػا ٙضيعد ٕٛأقٌ ايؿبو َع أعطام كتًؿٚ ١عً ٢أِْٗ َٔ أقَ ٍٛتعسز:َِٗٓٚ ٠

ايباسح ايؿٗرل(َهٓع 1958 ،)ٟسٝح ٜك ٍٛعٔ ايؿبو َاٚ( :ًٜٞيعٌ انجط َاٜسٍ عً ٢األق ٍٛاغيتعسز ٠اييت امسض َٓٗا

ايؿبو ٖ ٛتػُٝتِٗ) ،ؼي إؾاض َ٘ٓ ٠إزي ايؿباى أ ٟتعين اغيعز ٚاإلختالط ؼي ايًػ ١ايعطبٚ ،١ٝيًهاتب ظٖرل ناظِ عبٛز

ايػايـ ايصنط ْؿؼ ايتكٛض ٜٚعٝسِٖ إزي قٝػ ١ايتػُ َٔ ١ٝايؿبو ٚايؿباى  ٖٛٚاـًط ٚايتساخٌ ؼي يػ ١ايعطب.

3

ٚيهٔ ي ٛناْت ايهًَُ ١ؿتك َٔ١ايعطب ١ٝيهإ ؾٗٝا ؾ٦ٝاً َػُٛعاً يإلقٓاع ،إال إٔ اإلغِ ٖصا خيل قَٛاً آضٜاً ٚيٝؼ

غاَٝاًٚ ،ال ٜكح إطالم ايكطع ١ٝعً ٢تؿاب٘ بري يػات َا ،س ٍٛنًُٚ ١تػَُ ١ٝا ،ألٕ اإلؾتكام ٜه ٕٛنُٔ يػ ١اغيػُ ٢ال
عً ٢يػ ١أخط ٣سيٓآ ٣عٓٗاٚ ،يطسيا نًُ ١تطًل ؼي يػَ ١ا سيعَٓ ٢عري ،ؾُٝا تطًل يًؿعْ ١ؿػٗا ؼي يػ ١أخطٚ ٣يهٔ سيعَٓ ٢ػاٜط

يألٚزي ،عً ٢غب ٌٝاغيجاٍ نًَُ ١هإ ؼي ايعطب ١ٝتعين اغيٛقع بُٓٝا ؼي يػ ١بٗاغا اغيايٝع ١ٜتعين األنٌ ،ؾٌٗ ٜعين أْٗا عطب ١ٝاألقٌ

يؿب٘ ؼي ايًؿغ؟ طبعاً ال ،ست ٢ي ٛتؿابٗت اغيؿطزَٚ ،٠جاٍ آخط :نًُ( ١ق٘) ؼي ايًػ ١ايعطب ١ٝتعين أغهت أ ٚاقُتٚ ،يهٔ
ْؿؼ اغيؿطزٜ ٠طًكٗا بعض ايهٛضز عً ٢سٛٝإ (ايهًب) ؾُٝا تطًك٘ شلذ ١نٛضز ١ٜأخط ٣عً ٢ايعسز َ ،١٦ؾٌٗ ايهًَُ ١ؿتك١

َٚػتً َٔ ١ايًػ ١ايعطب ١ٝأ ٚايعهؼ؟ ال ٖصا يٝؼ قشٝشاً ؼي َطابك ١اغيؿطزات ٚاؿهِ عًٗٝا ٚإضداعٗا إزي يػات أخطٚ ،٣ال
ؾو بإٔ ٖٓاى استهانات يػ ١ٜٛبري األقٛاّ ٚتأثط نًٗا ؾُٝا بٗٓٝا بؿهٌ ْػيب ،أَا إْتػاب طا٥ؿ ١ايؿبو إزي ايعٓكط ايعطبٞ

يه ٕٛتػُٝتِٗ تعين ؾ٦ٝاً ؼي ايًػ ١ايعطب ١ٝبكٓاعتٓا التسخٌ ؼي باب اغيكساقٚ ١ٝال ٜكبًٗا اغيٓطلٚ ،األِٖ َٔ ٖصا ٖ ٛإعتباض
ايؿبو أْؿػِٗ بأِْٗ نٛضز ٚأِْٗ ٜعٝؿ ٕٛؼي ايٛغط ايهٛضزٚ ٟؼي َٓاطل َتؿطق َٔ ١نٛضزغتإٚ ،يٝؼ ٖٓاى زيٝالً يػٜٛاً
ٜػاْس إضداع يؿع ١ايؿبو إزي ايؿباى اغيٛدٛز ؼي ايًػ ١ايعطب ١ٝنُا ٚضز ؼي نتاب يػإ ايعطب ،ؾٗص ٙتٛقعات ال ٜالّ عًٗٝا
قاسب٘ ،بػبب ايتؿاب٘ ايًؿع ،ٞيهٔ اغيػُ ٢ؾ ٤ٞآخط ،ألٕ ايؿبو أقسّ َٔ اغيػٝح عً ٘ٝايػالّٚ ،ايعطب مل ٜهْٛٛا ؼي

اغيٓطك ١بٌ نإ ف ِٗ٦ٝبعس ايؿتٛسات اإلغالَ ١ٝؼي ايػٓ ١ايػازغ ١عؿط ٠يًٗذطٚ ،٠ال ؾو إٕ َععِ غهإ نٛاس ٞاغيٛقٌ
ناْٛا نٛضزاً ست ٢ايكطٕ ايجايح عؿط اغيٝالز ،ٟنُا ناْٛا قبٌ شيو سػب ايهاتب أظيس ؾٛنت ست ٢غَٓٝ 520 ١الز،١ٜ
ٜٚػتسٍ باغيؤضر ايباليصض ٟؼي نتاب٘ (ؾتٛح ايبًسإ) ٚأٚضز نالَ٘ بكٛي٘:4

( ٚزي عُط بٔ اـطاب عتب ١بٔ ؾطقس ايػًُ ٞاغيٛقٌ غٓ ،ٙ20 ١ؾكاتً٘ أٌٖ ْ ٣ٛٓٝاألنطاز .......ثِ ؾتح قطاٙ

ايهطزٚ ١ٜاٌٖ باٖعضٚ ٟباععضٚ ٟسٝتٚ ٕٛاؿٓاْٚ ١اغيعًٚ ١زاَرل ٚطيٝع َعاقٌ األنطاز) ٜٚػأٍ ايهاتب ٚ :إال ؾًُاشا مل ٜكٌ
1

ْكالً عٔ نتاب ايؿبو ايهٛضز اغيٓػ ،ٕٛٝٝم :55يػذلاْر ،بًسإ اـالؾ ١ايؿطق ،١ٝمَ :ٚ .88كسض ْٝت َ 2008 -8-19عاْا٠

ايؿبوٜٓٚ.عط https:ar.wikepedia.org :اغيٛقٌ .2017-7-27

 2ضسالت َاضن ٛبٛي ،ٛز ،1ايؿكٌ ايػازؽ،اشلاَـ  ، 5تططيٗا إزي اإللًٝعٚ :١ٜيَ ِٝاضغسٕٚ ،تططيٗا إزي ايعطب :١ٝؾٝذ اغيذلطيري عبس ايععٜع

داٜٚس ،طَ ،2طابع اشل ١٦ٝايعاَ ١يًهتاب ،ايكاٖط -1995 ،٠ايطبع ١ايجاْ ،2002١ٝقل.196 ،57-56
3

ظٖرل ناظِ عبٛز ،حملات عٔ ايؿبو ،زاض ايطاؾس ،يٓسٕ ، 2000 ،م  ٚ.71-70س ٍٛيػ ١ايؿبو  :ظٖرل ،ايؿبو ؼي ايعطام ،زاض

غٓإ ،2006 ،م.151

 4اظيس ؾٛنت ،اغيكسض ايػابل :ٚ .56-55 ،ايبالشض ،ٟؾتٛح ايبًسإَ ،هتب ١ايٓٗه ١اغيكط ،١ٜايكاٖط ،1956 ،٠م.407
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(ايبالشض ٖٛٚ )ٟاغيؤضر اإلغالَ ... ٞؾكاتً٘ أٌٖ ْ ٣ٛٓٝايعطب؟ ٚجيٝب بٓؿػ٘ قا٥الً :ألْ٘ ببػاط ١اّ ٜهٔ ٜػهٔ اغيٛقٌ

عطبٚ ٞاسس.....إخل.

ٚإٕ يؿع ١ايؿبو تطًل ؼي ايًػ ١ايهٛضزٚ ١ٜغرلٖا َٔ ايًػات احملٝط ١عًَ ٢سيٛالت أخط ٣ال متاز إزي اـٛض

ؾٗٝا بايتؿكَ ٌٝجٌ (ؾ٘  ٙٚى) ايهٛضزٚ ١ٜاغيٓػبٛب إزي ؾٛاْهاضٚ ٙؾباْهاض ٙايعؿرل ٠ايهٛضز ١ٜايؿٗرلٚ ٠غرلٖا ألٕ َكايٓا

ٖٓا الٜتػع غيجٌ ٖصا اإلطٓاب.

1

اغيطًب ايجايح
أِٖ َعتكسات ايؿبو

ٚنُا َط غابكاً ؾإٕ أقسؽ نتاب يس ٖٛ ِٜٗاغيدطٛط ايذلن ٞايًػ ١باغِ (بٜٛٛضم ،األٚاَط) ٚبايعطب ١ٝتعين َا تتؿهٌ

ب٘ ٖٛٚ ،سٛاض بري ايؿٝذ قسض ايسٚ ٜٔايؿٝذ قؿ ٞايس ٜٔؼي آزاب ايططٜك ١ايكعيباؾ ١ٝأ( ٟش ٟٚايطؤٚؽ اؿُط) ْػب ١إزي

قًٓػ ٠ٛظيطاٜ ٤طتسْٗٚا عً ٢ايطأؽ ،ؾعطؾٛا بصيو َٔ ِٖٚ ،غال ٠ايؿٝع ١اغيٓتؿط ٠ؼي آشضباجيإ ٚتطنٝا ،نُا يس ِٜٗنتاب
َكسؽ أخط ٜػُ( ٢نٛيب٘ ْس ا ٚنٛيب٘ ْو ٖٞٚ ) golbangنًُ ١نٛضزَ ١ٜطنب (َٔ ١ن ) ٍٛايعٖط(ٚ ٠ب٘ ْس) ا( ٚب٘ ْو) بعٓ٢

غًػًَ ١طبٛط ١نايكالزٚ ،٠ايكٛت ٖ BANGصا ٜػتعٌُ َع َؿطات نجرل ٠عً ٢سس غٛا ٤ؼي ايًػتري ايؿاضغٚ ١ٝايهٛضز.١ٜ
ٚايهتاب عباض ٠عٔ فُٛع ١قكا٥س َٓؿٛز ٠بايًػ ١ايذلنُاْ( ١ٝاؾؿها )١ٝ٥ؼي َسح آٍ ايبٝت ،نُا يس ِٜٗأشناض ٚأٚضاز نجرل٠

َبٓ ١ٝعً ٢األعساز :ٖٞٚ

ايجالث( :ِٖٚ ١اهلل  ،قُس ،عً.)ٞ

ٚاـُػ( :ِٖٚ ١ايطغ ٍٛقُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِٚ ،عًٚ ٞؾاطُٚ ١سػٔ ٚسػري ضن ٞاهلل عِٓٗ).

ٚايػبع( :ِٖٚ ١أقشاب ايهٗـ عً ِٗٝايػالّ) ٖٞٚ ،اغيطاتب ٚايسضدات عٓس أٌٖ ايططٜك ١ايكٛؾ:١ٝ
اغيٓتػب ،اغيطٜس ،ايسضٜٚـ ،اغيطؾس ،ايبرل ،ايبابا ،ايكًٓسض ،ايطْس ،ايكطب).

ٚاإلثٓا عؿط ٜٚطَع إزي( :األ ١ُ٥اإلثين عؿط  :ِٖٚاإلَاّ عً ٞاغيطتهٚ ٢اؿػٔ اجملتبٚ ،٢اؿػري ؾٗٝس نطبالٚ ٤عً ٞبٔ
اؿػري ،ظ ٜٔايعابس ٜٔاغيعطٚف بايػذازٚ ،قُس ايباقطٚ ،دعؿط ايكازمَٛٚ ،غ ٢ايهاظِٚ ،عً ٞايتك ٞاشلازٚ ،ٟسػٔ

ايعػهطٚ ،ٟقُس اغيٗس.)ٟ

ٚاألضبع ١عؿط باإلناؾ ١إزي اال ١ُ٥اإلثين عؿط ٜهاف :اغِ ايطغ ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚؾاطُ ١ايعٖطا ٤ضنٛإ اهلل عًٗٝا.

ٚاألضبع :ِٖٚ ٕٛاألبساٍ أ ٚايٛاقًٖٚ ٕٛؤال ٤ضداٍ ايػٝب الٜط ٕٚبهِ ايٝا ِٖٚ ،٤ضداٍ اهلل ٚدٓسٚ ٙإٔ اهلل قس َٓشِٗ

ايكٚ ٠ٛايكسض ٠عً ٢سؿغ ْعاّ ايسْٝا ٚإغاث ١اغيًٗٛف َٚعا ١ْٚاغيعً.ّٛ

2

 َٔٚتكايٝسِٖ ايس:١ٜٝٓ

ايطؿٌ ايؿبه ٞاغيٛيٛز سسٜجاً ،جيب إٔ ٜباضن٘ (بابا) باـرلٜٚ ،كطأ عً( ٘ٝنًبٓس) ،نُا إٔ ايعطٚؽ جيب إٔ ٜباضنٗا

(بابا) نصيو ٖٛٚ ،ايصٜ ٟتٛزي ايعكس ٚحيهط األؾطاح ؼي بٝت ايعطٚؽ سٝح تهطب ايسؾٛف ٜٚسبو اجملتُع( ٕٛايطقكات

اؾٛبٚ ١ٝايسبه ١ايهٛضز )١ٜؼي سًكات زا٥ط ،١ٜنُا حيطّ طالم ايعٚد ١إزي ْٗا ١ٜايعُط ٚي ٛأقٝبت بأَطاض عهاٍ ،ؾايعٚز
_____________________________________________________________________________________________
1

سػٔ ايؿبه ،ٞاغيكابً ١ايػابك.2016-6-6 ،١

 2أظيس خإ ساَس ايكطاف ،ايؿبو ،مْ :ٚ .58-50كطت َطزإ ،اغيكسض ايػابلَ ،كسض ْٝت.2010
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ٜهٚ ٕٛؾٝاً َٚالظَاً ظٚدت٘ ست ٢اغيٛتٜٚ ،تٛزي (بابا) نصيو َطاغ ِٝايٛؾاٚ ٠حيهط ؼي زاض ايؿبهٜٚ ٞك ّٛبػػً٘ ٖ ٛأَٔ ٚ
ٜٛٓب عٓ٘ َٔ نإ َتكٝاً ،ثِ ٜهؿٔ اغيٝت ٜٚسؾٔ عً ٢عاز ٠اغيػًُريٜٚ ،ك ّٛأٌٖ اغيتٛؾ ٢بعس شيو بتٛظٜع ايطعاّ عً ٢اغيعتاظٜٔ
قسق ،١نُا ال جيٛظ يًؿبه ٞإٔ ٜتعٚز َٔ غرل ايؿبهٚ ٞايؿبه ١ٝال تتعٚز إال بايؿبه ٞيكسغْ ١ٝػبٗا ٚأقالبٗا ايطاٖط٠

ٚجيب إٔ ٜه ٕٛنالُٖا عًٜٛاً ْػباًٚ ،عٓس ايتُطٜض نعاز ٠اغيػًُري ٜأخصَ ٕٚطناِٖ إزي ايهطا٥ح ٚاغيعاضات ايس ١ٜٝٓايكاؿ١

نكبٛض األٚيٝاَ ٤جالً.1.

 َٔٚأِٖ عازاتِٗ نُا ٖ ٞاؿاٍ ؼي ايؿٝع ١ؾإِْٗ ٜتٛغً ٕٛباإلَاّ اغيطتهٚ ٢األ ١ُ٥اإلثين عؿط ٚاألعساز اغيصنٛض٠

غًؿاًٚ ،إٕ تػُٝاتِٗ تٓطًل َٔ أزلا ٤األ ١ُ٥األطٗاض ٜٚعتكس ٕٚبإٔ ايؿتٚ ٢ايؿتا ٠اغيػُ ٢بأسس أزلا ٤آٍ ايبٝت بطن ١ؼي ايساض
ٚضظي ١شلِ ٜٚسؾع اهلل بتًو األزلا ٤ايػ ٤ٛعِٓٗ ٜٚبعسِٖ اغيهط ٙٚيصا ؾإٕ أنجط أزلا( ِٗ٥سػٔ ٚسػري ٚدعؿط ٚقازم ٚسٝسض

َٗٚسٚ ٟخسجيٚ ١ؾاطُٚ ١ظٜٓب ٚنًج.. ّٛاخل) .نُا شلِ أعالّ غٛز تطؾطف عً ٢بٛٝتِٗ خاق ١ؼي ؾٗط قطّٚٚ ،دٛز نؿٛف

َٔ ايدلْٚع ٚاؿسٜس جيٛي ٕٛبٗا ؼي ايهٝاع ؼي أٜاّ َعسٚز ٠ؾٝكبًٗا ايؿبو ٜٚتدلن ٕٛبٗا ٜٚػُ ٢ايهـ بهـ عباؽ  ٖٛٚأبٛ
ايؿهٌ ايعباؽ ايؿٗٝس ساٌَ ضا ١ٜاإلَاّ اؿػري ؼي ٚاقع ١نطبال.٤

2

ٜٚعتكس ايهاتب (ٚزٜع دٜٛس )٠بإٔ ايهاناٝ٥ري ضسيا ٜه ْٕٛٛدع٤اً َٔ أٌٖ اؿل  ِٖٚؾ ١٦ؾٝعَ ١ٝتططؾٜ ١عتكسٕٚ

بأي ١ٖٝٛعًٜٚ ٞطًل عً ِٗٝنصيو اغِ (عً ٞايًٗ )ٞسٝح ٜطتهع إضياِْٗ عً ٢خًٛز ايصات ايبؿطٚ ،١ٜإٔ ٖٓاى غبع ١أْبٝا٤
أٚشلِ (خْٛسناض) خايل ٖصا ايعامل ايص ٟنإ َػذْٛاً ؼي يؤيؤ ،٠أَا ثاْ ِٗٝؾٗ( ٛعًٚ ،)ٞأِٖ غًطإ يس ٖٛ ِٜٗايػًطإ

(إغشام) أ ٚاغيتذػس ايطابع ٚايص ٟؾهٌ ْكط ١اضتهاظ َصٖب (أٌٖ اؿل).

3

ٖٚص ٙايعكٝس ٠تٓتؿط بري ايطسٌ َٔ غهإ إٜطإ ؼي َٓطك ١نٛضإ  goranبًٛضضغتإٚ ،آشضباجيإ َا ٚضا ٤ايكٛقاظ

َٚاظْسضإ ٚخطاغإ ٚطٗطإ ٚغرلٖا باإلناؾ ١إزي َٓاطل نطنٛى ٚايػًُٝاْٚ ١ٝاغيٛقٌ سٝح ٜعطؾ ٕٛبايهانا.١ٝ٥

4

ٚايهانا ١ٝ٥بايًػ ١ايهٛضز ١ٜتعين األخَ:ٖٞٚ ،١ٝأخٛش َٔ ٠نًُ( ١نانا) ايهٛضز ١ٜسيعٓ ٢األر ايهبرلٖٚ ،ؤال ٤طا٥ؿ ١ز١ٜٝٓ

ٚإسس ٣ايؿطم اغيعطٚؾ ١ؼي ؾطم ٚدٓٛب نٛضزغتإ ٖٞٚ ،ططٜك ١قٛؾ ١ٝأغػٗا ايػًطإ إغشام ؾا ٙغٖٛاى أ ٚنشاى ؼي
ايكطٕ ايطابع عؿط يًُٝالز ؼي َٓطكٖٛ ١ضاَإ ايٛعط ٠بري ايعطام ٚإٜطإٚ ،قس عٌُ ايػًطإ عًٚ ٢نع ايططٜك ١اإلغالَ ١ٝؼي
ْؿط زعٛت٘ نُا نإ غا٥ساً بري اجملتُع اإلغالَٜٚ ،ٞؤنس بأْ٘ ٚنع ايططٜك ١إلٜكاٍ اإلْػإ إزي شض ٣اؿٝا ٠ايػعٝسْٚ ٠ؿط
ايؿهاٚ ٌ٥بح ايعسايٚ ١ايطُأْ ١ٓٝبري ايٓاؽ ،نُا ٜطؾسِٖ إزي ايتعبس اؿكٝكَٚ ٞعطؾ ١اهلل ،نُا ٚنع يصيو ؾعا٥ط ٚأشناض
ٚأزعْٚ ١ٝؿطٖا بايًػ ١ايهٛضزٚ ١ٜبًٗذَ( ١اد ) Machowٛايهٛضاْ ١ٝاشلٛضاَاْ ١ٝبري غهإ (ٖ٘ ٚضاَإ شلٚ ٕٛغ٘ خت) ٚأيـ
_____________________________________________________________________________________________
1

ايهتٛض سػٔ ايؿبه ٞاغيكابً ١ايػابك.2016١

3

ٚزٜع دٛز ٠اؿطن ١ايك ١َٝٛايهطزْ ،١ٜؿأتٗا ٚتطٛضٖا ،ط ،2ايٓاؾط :زاض آضاؽ يًطباعٚ ١ايٓؿط ،أضب ،ٌٝنٛضزغتإ ايعطام ،زاض ايؿاضاب،ٞ

4

فَٛٓٝ ،ضغه( ،ٞأٌٖ اؿل)ٜٓ ،عطؼي :اغيٛغٛع ١اإلغالَ ،١ٝط ،1م :ٚ .206-63ؾالزضيرل إٜؿاْ :ٕٛاحملطض (عابس ٚاؿكٝك ١ؼي نٛضزغتإ)،

2

ايسنتٛض سػٔ ايؿبهٚ .ّ.ٕ ،ٞايسنتٛض آظاز زي ،ٛقػِ اؾػطاؾٝا-داَع ١غٛضإْ :ٚ .2016كطت َطزإَ ،كسض ْٝت غابل.2010

برلٚت ،يبٓإ ،ّ2013 ،م.75-74

ْكٛم (اًٖ ٢سل) ،غًػً ١اؾُع ١ٝاإلزلاع ،١ًٝٝضقِ ( 7باإللًٝعَ ،١ٜطدع ٚ .)110اْعط :إزَْٛؼ ،نطز ٚتطى ٚعطب ،م.201-182
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شلا نتاباً ٚؾل قاؾ ١ٝاألقابع ٚزلا( ٙغ٘ ض  ٘٥لاّ) اإلغتٓتازٚ ،شنط ؼي نتاب٘ أغؼ ايؿًػؿٚ ١اؿهُٚ ١ايتٓذَٚ ِٝعطؾ ١تاضٜذ
األزٜإ ؼي ايعامل .

1

ٜٚعتكس ٕٚبايؿٝطإ ناعتكاز اإلظز ،١ٜؾِٗ ٜكسغٜٚ ْ٘ٛتذٓب ٕٛشنط ٙبػٜٚ 2،٤ٛكسغ ٕٛاإلَاّ عً( ٞنطّ اهلل
ٚدٗ٘) ،تكسٜػاً ععُٝاً ،نُا ٜٓػب ٕٛنتاب (بٝإ ،) Bayanإيٜٚ ٘ٝؿهً ْ٘ٛعً ٢ايكطإٜٓٚ ،عتكس ٕٚبإٔ قُساً (قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ) قس تًك ٢تعً َٔ ُ٘ٝاإلَاّ عً ٞبٔ أب ٞطايب.

3

َٛٚاقع غهٓاِٖ ٚاغع ١بري َسٕ اغيٛقٌ ٚزٜازي ٚنطنٛى ٚايػًُٝاْٚ ،١ٝنٛضزغتإ ناْت زَٚا ً ٚال ٜعاٍ بًس ايتعسز١ٜ
ايسٚ ١ٜٝٓاألثٓ. ١ٝ

بُٓٝا تٓؿ ٞايهاناٖ ١ٝ٥ص ٙاإلعتكازات اغيٓػٛب ١إيٜٚ ،ِٗٝعتدل ٕٚأْؿػِٗ َػًُري نػا٥ط اغيصاٖب األخط ِٖٚ ٣قػٛب ٕٛعً٢

ايؿٝعٚ ١تطتبطِٗ بايؿبو اضتباطًا ٚثٝكاً.

ٚال عالق ١يًؿبو ٚايهانا ١ٝ٥بايكعيباف ايذلى ،ست ٢ي ٛناْت األزع ١ٝبًػ ١تطن ١ٝالٜعين ٖصا أِْٗ تطناً نُا ٜسع ٞايبعض
َطًكاً ،ن ِْٗٛال ٜؿُٗ ٕٛايذلنٚ ١ٝنتاب ايكعيباف َهتٛب ١بًػ ١تطنَ ١ٝػٛي ١ٝقعبٚ ١ازل٘ (بٜٛط )ٕٚا ٟتؿهًٛاٚ ،قس نإ

قعيباف َتأيؿري َٔ غبع قبا ٌ٥تطنُاْ ،١ٝؾاًَ ٛأٚغتادً ،ٛتًه ،ٛض ،ًَٛٚبٝات ،أؾؿاض قاداضٚ ،قبا ٌ٥أخطٜٚ ،) ٣ك ٍٛاألَرل
ؾطؾدإ ايبسيٝػ ٞؼي نتاب٘ ايؿطؾٓاَ( :١إٔ أَطا ٤ايبٝات ناْٛا قٛازاً أ ٚسهاَاً ؼي ايسٚي ١ايكؿ ،١ٜٛسٝح إٔ أسس أَطاِٗ٥

اغيسع( ٛآغٛض يٛبو ايبٝات )ٞنإ سانُاً عًُٖ ٢سإ ؼي عٗس ايؿا ٙعباؽ).4

_____________________________________________________________________________________________

1يًهانا : ١ٝ٥عباؽ ايععا ،ٟٚايهانا ١ٝ٥ؼي ايتاضٜذ ،ؾطن ١ايتذاضٚ ٠ايطباع ١احملسٚز ،٠بػساز ،ّ1924 ،م.4

The enceclopedia of Islam, London, iv, 1934,p 174- pp228-239 :ٚ
ٚاْعط ، :ايساض ايعطب ١ٝيًُٛغٛعات ،برلٚت ،2001م :ٚ .44ضأؾت قالح ايس ،ٜٔايهانا ،١ٝ٥تاضٜذ اإلناؾ/16 ١ؾٛاٍ ٖ1428/ذط،١ٜ
َكسض ْٝت:
http://www.alsoufia.com/main/2321-1ايكٛؾ– ١ٝايهانا١ٝ٥

2اْعط :أنطّ ظ :ٌٜٓغهإ يٛا ٤زٜازي ،ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ،٠داَع ١بػساز ،ّ1968 ،م.279
3اْعط :أنطّ ظ :ٌٜٓغهإ زٜازي ،م.279
4

االَرل ؾطف خإ ايبسيٝػ ،ٞؾطؾٓاَ ،١تططي :١قُس طي ٌٝاغيال أظيس ايطٚظبٝاْ ،ٞط 3ايٓاؾط :زاض اغيس ٣يًجكاؾٚ ١ايٓؿط ،برلٚت،2007 ،
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اغيطًب ايطابع
َعاضات ايؿبو األغاغ١ٝ

:ًٜٞ

سيا إٔ ٖص ٙايطا٥ؿَ ١ػًُٚ ١ػيا ال ٜكبٌ ايؿو ؼي إغالَِٗٚ ٖٛ ،دٛز طيٝع َعاضاتٗا ؼي ايعطام  ٖٞٚإغالَ ١ٝعت ١نُا

-1قدط ٠اإلَاّ عً ٞؼي قط ١ٜباغدطا ٖٞٚ ،قدط ٠غيػاَ ٤طبٛع عًٗٝا نـ اْػإٜٚ ،عتكس ٕٚبإٔ عًٝاً قس أٚقـ ايكدط٠
ن ٞال تػكط عً ٘ٝسري قالت٘ ؼتٗا ٚال أغاؽ شلا َٔ ايكش.١

َ -2كاّ اإلَاّ ايعباؽ ٖٛٚ ،عباؽ بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايب اغيًكب (أب ٛايؿهٌ) ٚؾكٝل اإلَاّ اؿػري َٔ أبٚ ،٘ٝاَ٘ ؾاطَُٔ ١

بين أغسٚ ،يكب بكُط بين ٖاؾِ ؾُاي٘ ٚسػٔ قاَت٘ اغتؿٗس  ّٜٛايعاؾط َٔ قطّ غٓ 61 ١يًٗذط ٠ؼي ؾادع ١نطبالٚ ،٤زؾٔ

ؼي نطبال.٤

َٛ -3قع قطب ْٗط اـاظض قطب قط ١ٜعُط قاظ ،٢سٝح ٜططي ٕٛقدل عبٝساهلل بٔ ظٜاز ،سري قسّ اإلَاّ اؿػري بٔ عًٚ ٞتػبب
بكتً٘ ٚعسز َٔ اقشاب٘ٚ ،غب ٢عٝاي٘ ٚآٍ بٝت٘ ٚظيٌ ضؤٚغِٗ عً ٢ايطَاح ٚغرلٖا بكاؾً ١إزي ايؿاّ ،نُا أَط بكتٌ َػًِ بٔ

عكٚ ،ٌٝبعس إٔ طًب اغيدتاض بٔ أب ٞعبساهلل ايجكؿ ٞايجأض يًشػري ٚغرل إبطاٖ ِٝغيالسك ١عبٝساهلل ايصٖ ٟطب خٛؾاً َٔ ايًشام
ب٘ ،يهٔ (إبطاٖ ِٝاألؾذل) ؿل ب٘ قطب ْٗط اـاظض األغؿٌ ٚقتً٘ ؾط قتً ١ثأضًا غيكتٌ اؿػري ٚأقشاب٘ ؼي ٚاقع ١نطبال.1٤

َ-4كاّ اإلَاّ عً ٞبٔ اؿػٔ (ظ ٜٔايعابسٚ )ٜٔاغيًكب بايػذازٖ95-38 ،ذط ٖٛٚ ،١ٜاإلَاّ ايطابع عٓس اإلَاَ ،١ٝأغطٙ
عبٝساهلل بٔ ظٜاز عًٝالً ؼي ٚاقع ١نطبال ٤بعس َكتٌ اإلَاّ اؿػري ضنٛإ اهلل عًٚ ،ِٗٝأضغً٘ نُٔ ايػباٜا إزي اغيسَٚ ١ٜٓات

ؾٗٝا ثِ زؾٔ ؼي ايبكٝعَٚ ،كاَ٘ ؼي قط( ١ٜعً ٞض ٙف) ،قطب اغيٛقٌ ٜٚطتاز ٙايؿبو عُاؽ ؾسٜس.

َ -5كاّ اإلَاّ عً ٞبٔ َٛغ ٢ايطنا(أب ٛاؿػٔ)ٜٚ ،كع ؼي قط( ١ٜتٝؼ خطاب) باغيٛقٌ ٖٛٚ ،اإلَاّ ايجاْ ٞيس ٣ايؿٝع١
اإلَاَٖ 148ٞذطٚ ،١ٜتٛؼي َػَُٛاً ،سيس ١ٜٓطٛؽ سيؿٗس ٖ 203ذطٚ ،١ٜقس عٗس إي ٘ٝاغيأَ ٕٛباـالؾ ١بعسٚ ٙظٚد٘ إبٓت٘

ٚنطب ازلٗا عً ٢ايسٜٓاض.2

ٚبكسز إعتكاز ايؿبو ؾكس نتب ٚأيـ ايهجرل سٛشلِ ضغِ ؾش ١تًو اغيكازض اييت اؽصت اؿٝاز ٚاألنازضي ١ٝؼي

نتابتٗا ،ؾٓطَ ٣جالً َا نتب٘ (أظيس ساَس ايكطاف) ،ايص ٟاْتكس( ٙضؾٝس اـ ،)ٕٛٝبػبب اعتُاز ٙعً ٢ضٚاٜات ؾؿٗ ١ٝيؿدل

ٚاسس ٚازل٘ إبطاٖٚ ِٝازع ٢ي٘ بأْ ٘ ؾبهٜٚ ٞعطف نٌ أغطاض عكٝستِٗ ،يهٓ٘ بسا غرل شيو ٚاختًل ايهجرل َٔ اغيػاٌ٥
ٚاإلمطاؾات ٚاـطاؾات ْٚػبٗا يًؿبو ٜ ِٖٚطؾهْٗٛا طيًٚ ١تؿكٝالً نُا غٝأت ٞؼي خهِ َكايٓا ،نُا مل ًٜل اغتذاب١
أقشاب األقالّ ٚاألؾهاض اؿط ٠ايٓع ،١ٜٗنُا ٜٓتكس (عبس اغيٓعِ ايػالَ َٔ ،)ٞقبٌ ايؿبو أْؿػِٗ قبٌ اآلخط ٜٔألْ٘ شٖب إزي
أبعس ػيا شٖب إي ٘ٝايكطاف ؼي شياز ٜ٘عً ٢سل ايؿبو ٚاإلغتٗاْ ١سيعتكساتِٗ ٚسبو غرل اؿكا٥ل عٔ َعتكساتِٗ ٚإتٗاّ ايؿبو

بػال ٠ايؿٝعٚ ١اغيٓشطؾري عٔ اإلغالّٚ ،قس أغا ٤إي ِٗٝاٜهاً ؼي نتابات٘ (َكطؿ ٢ناٌَ ايؿبٝيب)ٚ ،إٕ أنجط َا نتب عِٓٗ نإ
َٔ قبٌ أداْب ٚغرل أٌٖ ايؿبو ايص ِٖ ٜٔأزض ٣بأْؿػِٗ ٚعكٝستِٗ ٚنُا ق( ٌٝأٌٖ َه ١أزض ٣بؿعابٗا)ٚ ،مل ٜعتُس ٖؤال٤

_____________________________________________________________________________________________

 1ضؾٝس خ :ٕٛٝاألزٜإ ٚاغيصاٖب بايعطام ،طَٓ ،1ؿٛضات اؾٌُ ،يبٓإ ،دعٜطْٝ ٠تْ :ٚ .2014-10-3 :كطت َطزإ :اغيكسض ايػابل،

َ :ٚكسض ْٝت( :ايؿبو َصٖب حيتهٓ٘ ايكَٝٛات اغيتآخٜٚ ،)١ٝهٝبٝسٜا.
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عً ٢ايبشح اغيٝساْٚ ٞايتعاٜـ َعِٗ يًٛق ٍٛإزي سكٝك ١عكٝستِٗ ٖٚا أِْٗ ٜٓؿ ٕٛنٌ تًو اييت أيؿكت عل عكا٥سِٖ ،ؾٝكٍٛ

ايهاتب ٚايكان ٞظٖرل ناظِ عبٛز :بإٔ ايؿبو ظًُٛا نجرلاً بػبب عسّ سٝاز ١ٜاآلضا ٤سٛشلِ ٚتؿ ٜ٘ٛزلعتِٗ بٌ ايطعٔ ؼي
أقٛشلِ ،نُا ؼي عكط قساّ نإ ضيٓع ْؿط ٚنتاب ١أ ٟؾ ٧عكِٗ ٖٚص ٙاغيػا َٔ ٌ٥اـكٛقٝات ايػٝاغٚ ١ٝاغيصٖبٚ ١ٝتػطٗٝا

َآضب عٓكطٚ ١ٜغرل ٚاقع ١ٝعَُٛاً ،نُا ٜك :ٍٛإٔ ايؿبو َتُػه ٕٛبأغؼ اإلغالّ ٚبهٌ َصاٖب٘.

1

ٜٚعتدل نتاب٘ ٖصا أنجط اعتُازاً َٔ غرل ٙألٕ قاسب٘ داٖس ؼي دٛالت َٝساْ ١ٝؼي تػعٓٝات ايكطٕ اغيانٚ ٞؼي َٓاطل

ايؿبو ٚقطاِٖ بطغِ ْٛع َٔ ايتعت ِٝاإلعالَ ٞعً ٢اغيٓطك ١يهٓ٘ بؿذاعت٘ ٚتؿاْ ٘ٝاغيٗين شيهٔ َٔ إٔ ٜؤز ٟؾ٦ٝاً َعكٛالً عٔ

ا يؿبو َٚا ِٖ ؾٚ ،٘ٝقس طيع سكا٥ل مل تهٔ َعطٚؾ ١عِٓٗ غابكاً ،إال إٔ ايكها ٤ايعطاقٚ ٞاشل ١٦ٝاإلعالَ ١ٝاحملاؾع ١غيكًش١
ايٓعاّ ايبا٥س سايٛا زْ ٕٚؿط ايهتاب نُا ٖ ،ٛؾٝكَ ٍٛؤيؿ٘:2

(ؾكسْا دطا ٤شيو بايٓتٝذ ١ؾكالً َُٗاً َٔ ؾك ٍٛايهتاب)ٚ ،نإ كتكاً بأقٌ عطقِٗ ٚز ،ِٜٗٓؼي ايٛقت ايص ٟاستػبِٗ

ايٓعاّ عطباً ؼي إسكاٝ٥ات٘ ٚمل ٜهٔ ٜكبٌ سيا ٚضز ؼي ايهتاب اغيككٛز ٚايص ٟأددلٚا قاسب٘ عصف نٌ َا ٜؿو ؼي عطٚبتِٗ.

أال أْ٘ ؼي تًو األثٓاٚ ٤ؼي عاّ  ،ّ2000بازض زاض ايطاؾس يًٓؿط ٚايتٛظٜع بإقساض نتاب حيٌُ اغِ ( حملات عٔ ايؿبو) ؼي

يٓسٕ يتؿٓٝس َعاعِ اؿه ١َٛايعطاق ١ٝبعطٚب ١اجملتُع ايؿبهٚٚ ،ٞقًت ْػداً َٓٗا إزي زاخٌ اغيٛقٌ غطاً ٚسكٌ ايؿبو عً٢
َػتٓتػداتٗا بأٚ ١ٜغ ١ًٝغط.١ٜ

_____________________________________________________________________________________________
1
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الشبك أصلهم وعقيدتهم و أماكنهم

اغيبشح ايجاْٞ
َا نتب عٔ ايؿبو ٚاختالف ايهتاب بؿأِْٗ

ٚنتب عٔ ايؿبو َٔ قبٌ نجرل ٜٔأَجاٍ ضؾٝس اـٚ ٕٛٝضؾٝس بٓسض ٚأظيس ؾٛنت ٚغرلِٖٚ ،قػِ َٔ ٖؤالَٔ ٤

أق ٍٛؾبه(ٚ ١ٝأظيس ؾٛنت أسس) ،ايؿبو ايص ٟزل ٢نتاب٘ ( ايؿبو ايهٛضز اغيٓػ )ٕٛٝٝغٓ ،ّ2004 ١سٝح طبع ؼي ٚظاض٠

ايجكاؾ ١ؼي إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطامٚ ،مل ٜط اغيؤيـ َكتطـ مثاض ٙسٝح ٚاؾت٘ اغيٓ ١ٝقبٌ طبع٘.

1

اغيطًب األٍٚ
َعاْا ٠ايؿبو ٚأسٛاشلِ اإلدتُاع١ٝ

ٚقس تعطض ايؿبو طٛاٍ عؿطات ايعكٛز إزي أبؿع أْٛاع ايكُع ٚاإلنطٗاز ٚاإلبتعاز عٔ َػايو اإلزاض ٠ؼي َؤغػات

ايسٚي ١ست ٢ؼي َٓاطكِٗ ٚجملطز ن َٔ ِْٗٛايؿبو ٚن ِْٗٛنٛضزاً ،ؾهالًعٔ تٗذرلِٖ ٚتعطٜبِٗ ٚؽطٜب قطاِٖ َٚػانِٓٗ

ٚإعساّ ايهجرل َٔ أبٓا.ِٗ٥

2

ٚإٔ ايؿبو ٚإٕ ِٖ ؼي ٖص ٙاألسٛاٍ ايػٚ ١٦ٝايكعب ،١يهِٓٗ ساظٚا ضنا َٔ ٤سٛشلِ ٚٚقؿِٗ درلاِْٗ ايعطب ٚايذلنُإ

ٚاآلؾٛض َٔ غهإ اغيٛقٌ ،بأِْٗ أْاؽ َتدًكًَٚ ٕٛتعََٚ ٕٛتػُ ٕٛبايكسم ٚاألَاْٚ ١اإلخالم ٚإٔ أقشاب ضؤٚؽ

األَٛاٍ ؼي اغيٛقٌ نإ اعتُازِٖ األ ٍٚعً ٢ايؿبو ؼي تٝػرل أَٛضِٖ اغيايَٚ ١ٝعِٗ اغيػٝش ،ٕٛٝٝنُا ٜتكـ ايؿبو بهطّ

ايهٝاؾٚ ١ايطٝبٚ ١ايبػاط.3١

ٚمل تٗتِ اؿهَٛات ايعطاق ١ٝبذلب ١ٝأٚالزِٖ ٚتأٖ ٌٝأطؿاشلِ ؾهاْت َٓاطكِٗ تؿتكط إزي اغيساضؽ يتتٓعِ أدٝاشلِ بػالح

ايعًِ ٚاغيعطؾ ١ست ٢اآل ١ْٚاألخرل ٠ظٗطت َِٓٗ ْاؽ َجكؿٚ ٕٛباضعٚ ٕٛػيتٗٓ ٕٛؼي ايطب ٚاشلٓسغٚ ١ايتسضٜؼ ٚغرلٖا ٚؼي

فاالت ؾتٚ ٢قس زضؽ ايهجرل َِٓٗ إَا ؼي نٛضزغتإ أ ٚؼي خاضز ايعطام ٚقً َِٗٓ ١اغتطاع إٔ ٜهٌُ زضاغت٘ ؼي زاخٌ
اغيٛقٌ ٚاغيسٕ يعطاق ،١ٝنُا إٔ زلاتِٗ اـًك ١ٝأنػبتِٗ ثك ١اجملتُع ؾكًُا ٜؿاض إزي ايؿبه ٞبأْ٘ أغا ٤أٚؾعٌ َا الحيُس عً٘ٝ

ضغِ ن ِْٗٛأقشاب أبسإ ٚأقٜٛاٚ ٤أقشا ٤سٝح ٜتُٝع ٕٚعٔ غرلِٖ َٔ األَِ اجملاٚض ٠ػئ سٛشلِ ،األَط ايص ٟأقبح ٚباالً
عً ٢ايتؿهٝو بأقٛشلِ اآلضٜٚ ،١ٜطدع ِْٗٛايبعض إزي غرل سكٝكْ ١ػبِٗ َٔ ايذلى ٚايعطب  ًِٖٚدطا ضغِ ٚدٛز بعض

األغط ايعطبٚ ١ٝايذلنُاْ ١ٝب ِٗٓٝبال ؾو ٖٚصا َا عُل ايطٜب ٚايطعٔ ؼي نٛضزٜتِٗ.

4

ٚيهٌ ضأٚ ٜ٘سذت٘ ٚإٕ مل تهٔ َكٓع ١عًُٝاً ٚتاضخيٝاً ،ألٕ األغاؽ ؼي إظٗاض تًو اؿكٝك ٖٛ ١ايؿبو أْؿػِٗ ايصٜٔ

قاَٛٚا ايتعطٜب ٚايتػطٜب يعؿطات ايػٓري يإلستؿاظ بٜٗٛتِٗ ايهٛضزٖٚ ١ٜصا ٖ ٛايسي ٌٝاألقٓع ؼي أقًِٗ ايعطقٚ ،ٞإٕ
_____________________________________________________________________________________________
1

2
3

ظٖرل ناظِ َٚالسعات٘ :ايػٜٛسَ ،كسض ْٝت .2005
ظٖرل ناظِ ،ايؿبو ،اغيكسض ايػابل ،م. 1

ز .سػٔ ؾبه ،ٞاغيكابً ١ايؿدك ١ٝايػابك :ٚ .١ايسنتٛض قاحل ؾبٝب قُس ايسي ،ُٞٝايؿبو ؼي ايعطام ،ط ،1ايطاؾس ،ٜٔيبٓإ،2010 ،

م.105-101
4
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نجرل َٔ ٜٔاغيؤيؿري ٚايباسجري س ٍٛايؿبو َع ٖصا ايطأ ٟبٌ ٜٚكٓٝاً َِٓٗ ( َِٗٓٚايهاتب ؾاخٛإ ٚاـٚ ٕٛٝأظيس ؾٛنت
ٚظٖرل ناظِ ٚإزلاع ٌٝغًطإ ٚايٝاغطٚ ٟايععاٚ ٟٚنجرلٚ ،)ٕٚإٕ عاضنِٗ بعض آخط ٕٚى(أزٖاّ عبس ايععٜع َ ٚطزإ)
ُٖٚا َٔ ايذلنُإ ٜطٜس ٕٚاضداعِٗ إزي ايذلنُإ بُٓٝا ايؿبو أْؿػِٗ أ ٚغايبٝتِٗ ايػاسكٜ ١ؿتدط ٕٚبعطقِٗ اآلضٟ

ايهٛضز....ٟؾُا اإلؾهاٍ بعس شيو؟.

ٚضيتٗٔ ايؿبو زدٔ اؿٛٝاْات ٚاغيٛاؾٚ ٞايعضاع ١ؼي َٓاطكِٗ غُٝا ايدل َٔ ايكُح ٚايؿعرل ،سٝح ٜعتُس ٕٚعً٢

األَطاض ؼي غكٗٝا(ايسٚ ،)ِٜبعض اـهط ٚايؿٛان٘ عًَٝ ٢ا ٙاألْٗاض ،ؾُٝا تٓؿػٌ ْػا ِٗ٥بإسهاض َٓتٛدات اؿًٝب َٔ

اؿٛٝاْات اغيسدٜٓٓٚ ١كًٗا ايطداٍ إزي أغٛام اغيٛقٌ يكطؾٗا.

أَا غكٛم اغيٛقٌ ٚتٓٛعٗا ايسٜين ،ؾإٕ أطيٌ َا ٚقؿٗا ٖ ٛايهاتب ضؾٝس اـ ٕٛٝؼي َكسَ ١ؾٝك ١يهتاب ظٖرل ناظِ

عبٛز(ايؿبو ؼي ايعطام) ٚأغطز ؾٗٝا َا:ًٜٞ

(َط ايهجرل ٕٚبٓٛاس ٞاغيٛقٌَٛ َٔ ،ظؿري ٚضسايٚ ١باسجري عٔ َعاف ،يهٔ ايكًٖ َٔ ١ؤال ٤يؿت اْتباِٖ َا ؼي تًو

ايٓٛاس َٔ ٞتٓٛع زٜين َٚصٖيب ٚعكا٥س ،ٟست ٢حيل ايك ٍٛإٔ اغيٛقٌ َاظاٍ َتشؿاً يًعكا٥س ٚاغيصاٖب ،أضض قكٛض ٠بري

اؾبٌ ٚاؾعٜطٚ ،٠خيذلقٗا زدًٚ ،١زاغتٗا عدل ايكط ٕٚايطٛاٍ سٛاؾط خ ٌٝأقٛاّ َٔ كتًـ اغيًٌ ٚايٓشٌ ،ؾالبس إٔ تبك ٢بك١ٝ

َٔ تًو اآلثاضْ ،اٖٝو عٔ ايعطام َٚا ؾ َٔ ٘ٝطري ٜكًح يهٌ ًََٚ ١صٖب،

ؾعً ٢أضن٘ اغتهٌُ ايٛٗٝز َكاالت زٚ ،ِٜٗٓقبٌ اَتساز اغيػٝش ١ٝإي ٞايػطب استهٓتٗا دباٍ سسٜاب (أضبٚ )ٌٝاغيٛقٌ ،ست٢
أقبشت اغيساَ ٔ٥كطاً يًهٓٝػ ١ايؿطقٚٚ ،١ٝقٌ ظًٗا ايٛاضف ست ٢اشلٓس ٚايكري َٓٚػٛيٝاٚ ،عً ٢تًو األضض شياظز اغيٓسإٛٝ٥
َع ايػَٛطٜري ٚايبابًٝري ،يتعٗط قك ١اـًل ٚقك ١ؾٝطاْ ١ايعؿل يًٝٝح (ي )٢ًٝؼي نتبِٗ ،نإ شيو َٔ قبٌ اؿع ٠ٛبذلطي١

األضقاّ ايط ١ٝٓٝإزي يػات أخطٚ ،٣إٕ زٍ ٖصا عً ٢ؾ ٤ٞؾٝسٍ عً ٢عطاق ١تًو ايسٜاْ ١بايعطام ٚقًتٗا ايؿؿاٖ ١ٝعهاضات٘

ايكسضي.)١

1

ٚبكسز ايكطاف ٜك ٍٛاـَ ٕٛٝا بً:ٞ

( أَا ساَس ايكطاف ؾال ٜٓػ ٢ي٘ بٝتإ َٔ ايؿعط ـل ؾُٗٝا ايتػاَح ايسٜين ٚاغيصٖيب ايعطاق ،ٞقاشلُا أ ٚأْؿسُٖا

يػرل ٙايعاّ  ،ّ 1928عٓسَا نطّ اغيجكؿ ٕٛايعطاق ،ٕٛٝبععاَ ١ايؿاعط اغيتؿًػـ طي ٌٝقسق ٞايعٖا(ٟٚت  ،)1936ظًَِٗٝ
ٚأغتاشِٖ األب أْػتاْؼ ايهطًَ ٞت  .)1947قاٍ:

ٚعؿٓا ٚعاؾت ؼي ايسٖٛض بالزْا

ٚغٛف ٜعٝـ ايؿعب ؼي ٚسس ٠ي٘

2

دٛاَعآا ؾا ٞدٓبٗٔ ايهٓا٥اؼ

عُاآَا ؾا ٞدٓبٗأ ايكالْاؼ

ٜٚػتططز اـ ٕٛٝؼي سكٝك ١ايؿبو سػبُا شنطٖا ظٖرل ناظَِٚ ،ؤٜساً إٜا ٙؼي ايطز عً ٢ايكطاف بؿإٔ َاشنط ٙسٍٛ

ال ْٚكالً عٔ عبٛز:
َا زلع٘ عٔ اقٌ ايؿبو ايعا٥س إزي ؾدل َٓشطف نإ ازل٘ إبطاٖ ،ِٝقاً ٥

_____________________________________________________________________________________________
1

ظٖرلَ ،كسَ ١حملات عٔ ايؿبو  ،م.4-6

ْ 2كالً عٔ ظٖرل ،م.1
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(عَُٛاً ،ايؿبو طياع ١عطاق ١ٝشلا ٚدٛزٚ ،يٝؼ ٖٓاى َاٜسٍ عًٚ ٢دٛز ق َٞٛقطف ،أ ٚمً ٞقطف أٜهاً ،ؾً ٛأؾطْا شلِ

بايك ١ َٝٛيكًٓا أ ٟيػٜ ١تهًُٕٛ؟ ٚقس أداب اغيؤيـ أْٗا شلذ َٔ ١ايًٗذات ايهطزٚ !١ٜإٕ قًٓا أِْٗ مً ١ز ١ٜٝٓؾأ ٟزٜاْ١
خيكٕٛ؟ نصيو أداب اغيؤيـ :ب ِٗٓٝايؿٝعٚ ١ايػَُّٓٚ ،١بايتاي ٞأِْٗ َػًُٚ ،ٕٛإٔ ؾٝعٝتِٗ عً ٢اغيصٖب اإلَاَ ،ٞنُا ٖٛ

ساٍ أٌٖ ايعطامٚ ،غُٓتِٗ ايؿاؾع ١ٝنُا ٖ ٛساٍ ايهُطز َٔ أٌٖ ايعطام أٜهاً).
س ٍٛايؿبوٜ ،ك ٍٛايباسح ايسنتٛض ضؾٝس اـ:ٕٛٝ

(شيتاظ اغيٓطك ١اغيُتس ٠س ٍٛاغيٛقٌ ٚنطنٛى بتٓٛع عطقَٚ ٞصٖيب ،ؾؿٗٝا ايعطب ٚاألنطاز ٚايهًساْٚ ٕٛٝاآلؾٛضٕٜٛ
ٚايػطٜااإ ٚايٝعٜسٚ ٕٜٛايٛٗٝز ٚاغيصاٖب اإلغالَٚ ١ٝايكٛؾٚ ١ٝأٌٖ ايتهاٜا ٚايعٚاٜا ٚبكاٜا َٔ ايعضازؾتٚ ١ٝايسٜاْ ١ايؿُػ،١ٝ
ٚقس أزٖ ٣صا ايتذاٚض ٚاالختالط إيْ ٞؿ ٤ٛؾطم َٚصاٖب شيتعز ؾٗٝا نٌ اغيؤثطات ايسٚ ١ٜٝٓايعطقٜٓٚ ،١ٝػب ايؿبه ٕٛٝإزي

قب ١ًٝايؿبو ايهطزٚ ،١ٜقس ناْت ايسٚي ١تعتدلِٖ َٔ ايٝعٜسٜري ٚايكشٝح أِْٗ يٝػٛا نصيوٜٓٚ ،ػب ٕٛإزي ايكعيباف

ٚايذلنُإ ٚاغيطدح أِْٗ َٔ األنطاز يػْٚ ١ػباًٚ ،بعهِٗ غٓ ١ؾاؾعٝاٚ ،ٕٛبعهِٗ ؾٝع ١اثٓا عؿطٚ ،ٕٜٛٝضسيا نإ غًٛنِٗ

ايػط ٟؼي ٚغط غين َٖ ٛسعا ٠يًعٔ بأِْٗ َٔ غال ٠ايؿٝع ١ايباطٓٝري).

1

ٚأٚضز (األغتاش ايهاتب ع ْٞٛايساٚٚز ،)ٟعٔ إْتػًبِٗ يًهٛضز ،سٝح شنط ؼي َكاي ١ي٘ بعٓٛإ ايسٜاْات ٚاغيصاٖب

بايعطام ٚنطٚض ٠اسذلاّ ايؿعا٥ط ايس:١ٜٝٓ

( نتب ايهجرل عٔ األق ٍٛايعطق ١ٝيًؿبو ؾُِٓٗ َٔ اعتدلِٖ أتطاناً ،نُا ساٚيت األْعُ ١ايعطاق ١ٝاغيتعاقب ١إضداع ْػبِٗ

إزي ايعطب ،بُٓٝا اؿكٝك ٖٞ ١إٔ ايؿبو َا ِٖ إال عؿا٥ط نٛضزٜٚ ١ٜتهًُ ٕٛايًٗذ ١ايبادالْ ١ٝايهٛضز ١ٜاييت ٖ ٞؾطع َٔ

شلذ ١نٛضإٚ...........إٕ ايؿبو ٜٓتُ ٕٛعطقٝاً إزي ايهطز ٚيػطض إثبات نطزٜتِٗ ٜتِ اإلغتٓاز إزي عؿرل ٠بادالٕ ٖٞٚ

عؿرل ٠نطز ١ٜنبرلٜٓٚ ٠تؿط أبٓاٗ٥ا ؼي ثالخ قاؾعات عطاق ٖٞ ١ٝاغيٛقٌ ٚزٜإزي ٚنطنٛىٚ ،تٓتؿط نُٔ ثالخ زٖٞ ٍٚ
تطنٝا ٚايعطام ٚإٜطإٚ ،نُا ٜس ٜٔأبٓاٗ٥ا باغيصٖاب ايهانا ٞ٥ؾإِْٗ ٜؿذلنَ ٕٛع ايؿبو ايصٜٓ ٜٔتػب ايعسٜس َٔ أبٓا٤

عؿرل ٠ايبادالٕ إي ِٗٝؼي ايًػ ١ايهطز ٖٞٚ ،١ٜشلذ ١اغياداا ٛايهٛضاْ ، macho١ٝباإلناؾ ١إزي ايتعاّ عسز َٔ أبٓاٖ ٤ص ٙايعؿرل٠
باغيصٖب اؾعؿط.ٟ

2

_____________________________________________________________________________________________

 1األزٜإ ٚاغيصاٖب بايعطام ،اغيكسَ ،١زاض اؾٌُ نٛيْٝٛا  /اغياْٝا ،2003 ،م :ٚ .2-1ايؿبو ايهٛضز اغيٓػ ،ٕٛٝٝأظيس ؾبوَ ،طبعٚ ١ظاض٠

ايجكاؾ ،١ايػًُٝاْ.2004 ،١ٝ

 2ايسٜاْات ٚاغيصاٖب بايعطام ٚنطٚض ٠اسذلاّ ايؿعا٥ط ايس ١ٜٝٓاغيٓؿٛض ٠ؼي قؿش ( ١ععاْ ) ٞعً ٢اإلْذلْٝت:
http://bahzani.org/Maqalat%20ordner/M43.html
200

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 3.آب  :7102ص ص 708-081
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

ٚايباسح ايعطاق ٞضؾٝس ايبٓسض ٜك:ٍٛ

(ٜؿتدط ايؿبه ٕٛٝبهٛضزٜتِٗٚ ،قس قاَٛٚا قاٚالت نجرل ٠ساٚيتٗا ايػًطات ؼي اعتباضِٖ عطباً ،نتٗذرل قػِ َٔ

ايعا٥الت ايؿبه ١ٝغٓ 1975 ١ثِ تٗذرل قط ٣بهاًَٗا إزي فُعات قػط ١ٜيػطض تعطٜبِٗ .) 1989-1988

1

ٚعؿرل ٠بادالٕ نُا ٚضز ؼي فً ١اجملُع ايعًُ ٞايعطاق( :ٞعؿرل ٠نبرل ٠تتكازلٗا باالناؾ ١إزي األضان ٞايهطز ١ٜايٛاقع ١ؼي

ايعطام ،زٚييت إٜطإ ٚتطنٝاٚ ،ؼي ايعطام ٜٓتؿط ٕٚؼي احملاؾعات ايجالخ ،زٜإيٚ ٞايتأَ ،٣ْٛٓٝٚ ِٝتؿذلى ٖص ٙايعؿرلَ ٠ع

ايعْهٓٚ ١ايهاناٚ ١ٝ٥ايؿباااو (ايص ٖٛ ٟؾطع َٔ بادالٕ) ،ؼي يػٚ ١اسس ،٠ايًػ ١ايهطز ،١ٜشلذَ ١اد ٛايهٛضاْ ١ٝاييت شلا
قٛاعسٖا اـاق.)١

2

ٚؼي نتاب عؿا٥ط ايعطام يعباؽ ايععا ،ٟٚاؾع ٤ايجاْٜٛ ٞضز ايععا ٟٚإٕ قب ١ًٝايبادالٕ ِٖ َٔ األنطاز َٛٚطِٓٗ قطب

ْٗطزٜازي.

ٜٚصنط إٔ ايبادالٕ َٔ َٓطك ١ظٖا ٚؼي نطزغتإ إٜطإ قطب َٓطك ١خاْكريْٚ ،عسٛا إزي نطزغتإ تطنٝاٚ ،بٓتٝذ ١ايٓعاعات
ايعؿا٥طْ ١ٜعسٛا إزي نطزغتإ ايعطام ،سٝح اغتكطٚا ؼي اغيٓاطل ايكطٜب َٔ ١اغيٛقٌ ٚؼي اغيٓاطل ايكطٜب َٔ ١خاْكريٚ ،طيٝع

أؾطاز ٖص ٙايعؿرلَ ٠ػًُ ٕٛايػايب َٔ َِٗٓ ١ٝايؿٝعٚ ،١باألناؾ ١إزي ٖص ٙايعؿرل ٠ؾإٕ َٔ بري ايعؿا٥ط ايهطز ١ٜاييت تؿتبو َع

ايؿبو ،قػِ َٔ عؿرل ٠ايساٚٚزٚ ٟعؿرل ٠ؾٝذ بعٜين ٚايعْهٓٚ ١ضٚظ بٝاْٚ ٞعؿرل ٠ايؿهاى ٚايًو ٚايبدتٝاضٚ ٟايعاظا
ٚايعضاض. ٟ

3

نُا نتب ايباسح ضؾٝس ايبٓسض َكاالً ؼي دطٜس ٠اؿٝاٜ ،٠ؤنس ؾ-: ٘ٝإ ايؿبو أنطاز عطاقٜٚ ٕٛٝك:ٍٛ

(ٜذلزز اغِ ايؿبو نجرلاًَ ،ط ٠نته ٜٔٛق َٞٛعطاقٚ ،ٞأخط ٣تطن ٞأ ٚؾاضغَٚ ،ٞط ٠زٜاَْ ١ػتكً ١شلا دصٚضٖا

ايعضازؾت ١ٝأ ٚاإلٜعٜسٚ،١ٜايػايب ٜعس َٔ ٙايػال ٠ايعً ٞايًٗ َٔ ،١ٝز ٕٚإٔ ًٜتؿتٛا إزي اْكػاّ ايؿبو اغيصٖيب ايؿٝعٚ ٞايػين

نباق ٞايؿعٛب ٚايكبا ٌ٥اإلغالَ.)١ٝ

4

ٚؼي َكاٍ ْؿااط ناتب حيٌُ اغِ (ؾبه)ٞسٝح ٜؤنس ؾ ٘ٝإٔ ايؿبو أنطاز ؾٝك: ٍٛ
( ضسيا ٜه ٕٛأقٌ ايؿبو غرل َتؿل عًٚ ،٘ٝيهِٓٗ بايتأنٝس أنطاز ألغباب نجرل ٠عً ٢ضأغٗا ؾعٛضِٖ ايكَٞٛ

ٚايًػ ١اييت ٜتشسخ بٗا ايؿبو ٚالتكٌ َؿطزاتٗا عٔ  َٔ %70اغيؿطزات اييت ٜٓطكٗا أنطاز سلاٍ ؾطق ٞايعطام إٕ مل ْكٌ أنجط
َٔ شيوٚ ،ايؿبه ٞبإَهاْ٘ ايتؿاِٖ بؿهٌ غٌٗ َع أنطاز َٓطكٖٛ ١ضَإ عً ٢غب ٌٝاغيجاٍ ،إناؾ ١إزي إٔ ايؿبو حيتؿعٕٛ
ببعض ايهًُات ايهطز ١ٜايكسضي ١اييت الٜعطؾٗا إال َٔ ٜكطأ تاضٜذ ايهطز ،ست ٢إٔ نجرلاً َٔ ايهطز ٜعتدل ٕٚيػ ١ايؿبو ٖٞ

ايهطز ١ٜايكسضي ١اييت اَتعدت بايذلنٚ ١ٝايعطبٚ ١ٝايؿاضغ ،١ٝؾاؾتكطت إزي ايكطف ٚايٓش ٛإناؾ ١إزي إٔ ايؿبو مل ٜػتعًُٛا
_____________________________________________________________________________________________
1

ضؾٝس ايبٓسض :ايؿبو أنطاز عطاق ،ٕٛٝزضاغَٓ ١ؿٛض ٠ظطٜس ٠اؿٝا ٠ايًبٓاْ ١ٝبتاضٜذ  29آب  ،ّ1999م .14

3

ايهانا ١ٝ٥ؼي ايتاضٜذ ،بػساز ،ّ1949 ،م.95

 2فً ١اجملُع ايعًُ ٞايعطاق( ،ٞاشل ١٦ٝايهطز ،)١ٜاجملًس  23يػٓ ،1992 ١بػساز ،م.24

4

تاضٜذ  29اب  ،ّ1999يبٓإ ،م.14
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يػتِٗ ؼي ايهتاب ١ألغباب غٝاغ ،١ٝأَا اغيؿطزات ايعطب ١ٝؾٝعٛز سهٛضٖا ؼي يػ ١ايؿبو يػببري ضٝ٥ػٝري ،األ ٍٚنَ ِْٗٛػًُٕٛ
عً ِٗٝتال ٠ٚايكطإٓٚ ،ايجاْ ٞالختالطِٗ عس ٠قط ٕٚبايعطب ،أَا اغيؿطزات ايذلن ،١ٝؾايؿبو نايعطب ؼي بالز ايؿاّ ٚايعطام

َٚكط ٚغرلٖا انتػبٖٛا إبإ اؿهِ ايعجُاْ ٞإناؾ ١إزي إٔ بعهاً َٔ ايؿبو نإ ٜعتٓل اغيصٖب ايبهتاؾ ٖٛٚ ،ٞتطن ٞاغيٓبع،

نُا غٝأت ٞشنط ،ٙأَا بعض اغيؿطزات ايؿاضغ ،١ٝؾإناؾ ١إزي ن ٕٛايًػتري ايهطزٚ ١ٜايؿاضغ ١ٝشلا أقَ ٍٛؿذلن ،١ؾإٕ قػُاً َٓٗا

ضسيا ٜعٛز إزي اؾٛاض ايكس ِٜبري عؿا٥ط ايؿبو ٚايؿطؽ).

1

اغيطًب ايجاْٞ
قاٚالت إلبعاز ايؿبو عٔ نٛضزٜتِٗ ٚضزٚز َعانػ١

ٖٓاى آضا ٤تطٜس تؿ ٜ٘ٛأقٌ ايؿبوٚ ،ناْت ٚضاٖ٤ا غٝاغ ١اغتعُاض ،١ٜنُا ٜبسٚ ٚانشاً ،ؾكس ساٚيٛا نصيو تؿٜ٘ٛ

ايسٜاْ ١عٓس ايؿبو بٗسف إبعازِٖ عٔ درلاِْٗ َٔ ايعؿا٥ط ايهطز ١ٜاغيػًُٚ ١بايتاي ٞإبعازِٖ عٔ ايهٛضز.

ٚبكسز ن ٕٛايؿبو َٔ عؿرل ٠بادالٕ ،ؾكس شنط ؾؤاز ظي٘ خٛضؾٝس ؼي َكاي ١ؼي فً ١اجملُع ايعًُ ٞايهطز – ٟايعسز 3-2

غٓ:1975 ١

(إٔ ايػًطإ َطاز ايطابع ططز ايهًٗط َٔ ظٖاٚ ٚغًِ أضان ِٗٝإزي ايبادالٕ ايص ٜٔدًبِٗ َٔ اغيٛقٌ).

2

ٜٚعتكس ايهاتب ؾاخٛإ عً ٢إٔ ٚدٛز ايؿبو ٚايكاضيٚ ١ٝايهٛضإ ( ايعؿرل ) ٠ؼي َٓطك ١اغيٛقٌ ٚايص ٜٔايتؿٛا س ٍٛاألَرل

ايًط ( ٟؾاٚبطز ) ٟبعس ٖعضيت٘ عًٜ ٢س ؾا ٙعباؽ ايكؿ ،ٟٛثِ عٛزت٘ يًكتاٍ بعس شيوٚ ،اْسساضٖٚ ٙعضيت٘ ثاْ ،١ٝؾًذ ١٥ٛإزي

ايسٚي ١ايعجُاْ ١ٝسػبُا شنط ٙايعالَ ١قُس أَري ظنااا ٞؼي نتاب٘ تاضٜذ ايسٚ ٍٚاألَاضات ايهطز ١ٜؼي ايعكط اإلغالَٜ ،ٞعين
ؾ ٤ٛأتباع٘ أ ٟايهٛضإ إزي ايسٚي ١ايعجُاْٚ ١ٝنإ شيو بري عاَٚ .) ّ 1620 – 1600 ( ٞإٔ اختٝاضِٖ غيٓطك ١اغيٛقٌ ٖٞ

قاٚي َِٗٓ ١نُا ٜبس ٚيالبتعاز قسض األَهإ عٔ ْؿٛش غًط ١ايسٚي ١ايعجُاْ َٔ ١ٝتٛظٜعِٗ بؿهٌ طٛم سَ ٍٛسٜٓااا١
اغيٛقاااٌ ( ايؿبو َٔ ْٗط اـٛقط إزي ْٗط اـاظض ٚايهٛضإ (ايعؿرلْٗ َٔ )٠ط اـاظض دٗ ١دبٌ َكًٛب إزي ايعاب ايهبرل

ٚايكاضي ١ٝؾطم ايؿبو ٚإزي اؾٓٛب َٔ ايهٛضإ ػعٌ َِٓٗ غااساً أَاّ ٖذُات ايسٚي ١ايكؿ ١ٜٛيه ِْٗٛأعسا ٤شلاٚ ،بإعتباض

إٔ عؿا٥ط ايًط ٖ ٞنٛضزٚ ١ٜتتشسخ بايًػ ١ايهٛضزٚ ١ٜتعٛز دصٚضٖا نصيو إزي يػ( ١آؾٝػتا) أقسّ ايهتب ايسٚ ١ٜٝٓاغيٓػٛب١

إزي ايسٜاْ ١ايعضازؾت َٔ ٖٞٚ ،١ٝايًػات اشلٓس ٚإٜطاْ ١ٝاغيتؿطع َٔ ١عا ١ً٥ايًػات اشلٓس ٚأٚضب.3 ،١ٝ

ٚخيًل ايهاتب إزي تكطٜب يػ ٟٛطي ٌٝتكاضب ظطٚف اغيهإ ٚايعَإ بري ايًٗذ ١ايؿبه ١ٝباعتباضٖا نٛضزٚ ١ٜايًٗذ١

ايػٛضاْٚ .١ٝخيًل ايهاتب اغيصنٛض إزي َا: ًٜٞ

( ؾايؿبو ٚنُا دا ٤ؼي َذي ايبشح ٚبأزيٚ ١بطاٖري عًُ ١ٝتاضخي ١ٝشلذتِٗ شلذ ١بادالْ ١ٝتٓتُ ٞإزي ايًٗذ ١ايهٛضاْٖٚ ١ٝصٙ
_____________________________________________________________________________________________
1

2

ؾبه ،ٞفً ١ايجكاؾ ١اؾسٜس ،٠ايعسز  12بتاضٜذ  ،ّ 1993/3/30ايكؿش.144 – 142 :١
ؾؤاز ظي٘ خٛضؾٝس ،فً ١اجملُع ايعًُ ٞايهٛضز ،ٟايعسز  ، 3-2غٓ.ّ1975 ١

 3ؾؤاز ظي٘ خٛضؾٝس ،ايًػ ١ايهٛضزَ ،١ٜطبع ١ايٛغاّ ،بػساز ،1983 ،م :ٚ .9أظيس ؾبو ،اغيكسض ايػابل ،م.130-125
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بسٚضٖااااا ٖ ٞإسس ٣ايًٗذات ايهطز ١ٜاألضبعٜٚ ،عين ٖصا ٚسيا الٜطتك ٢اي ٘ٝايؿو إٔ ايؿبو ِٖ نطز ٚإٔ شلذتِٗ تٓتُٞ

إزي ايًػ ١ايهٛضز( ١ٜاألّ).

1

ٚبكسز إضداع تػُٝتِٗ إزي ق ٍٛايعطب( ،ؾًًهاتب ،سػٔ ْٜٛؼ أٜٛب ) ضأٜاً َػاٜطاً سَ ٍٛا أٚضز ٙايهتاب ايعطب

َػتٓس ٜٔإزي ايجعاييب ٚغرل ٙبإٔ ايؿبو َٔ ايؿباى ايعطبٜٚ ٞطز عًَ ٢عاعِ قاسب يػإ ايعطب سيا :ًٜٞ

(ٚأَا قٛي٘ إٔ ايؿبو دا٤ت َٔ ؾبهت اقابع ٞبعهٗا ببعض ؾاؾتبهت ٚؾبهتٗا عً ٢ايتهجرل ٚايؿبو اـًط

ٚايتساخٌ ٖٚصا ايهالّ نعٝـ ٚال ٜؤخص عً ٢أق ٍٛاألقٛاّ ٚايؿعٛب ٚاألَِ .ؾِٗ ٖهصا ازلِٗ نُا ايبًٛف بًٛف ٚايؿطؽ
ؾطؽ ٚاألضَٔ أضَٔ ٖٚهصا ؾًهٌ ق ّٛتػُٝتِٗ).

2

ٚايهاتب ايؿبه ،ٞسػٔ عهً َٔ ٖٛٚ ١أبٓا ٤ايؿبو ؼي َكاي ١ي٘ َٓؿٛض ٠عً ٢قؿش ( ١ععاْ ) ٞؼي اإلْذلْٝت:

(أ ٕ دٌ ايؿبو ِٖ أقطب َٔ ايٓاس ١ٝايعطقٚ ١ٝايًػ ١ٜٛإزي ايهٛضز َٓ٘ إزي ايكَٝٛات األخط ٣اجملاٚض ،٠نُٔ َٓع ١َٛايتٛظٜع

ايعطقٚ ٞايك َٞٛؼي اغيٓطك ١اييت ٜكطٓٗا ايؿبو ٚاييت ٜطًل عًٗٝا ايؿبو اغِ ( ؾبهػتإ) أ ٚأضض ايؿبو ٖٞٚ ،سلاٍ ؾطم

ايعطام أ ٚدٓااٛب ؾاطم نٛضزغتإ ايهدل.)٣

3

ٜٚؤٜس ٖصا األػا ٙايػٝس (سػٔ ْاقط بادالٕ) ،ؼي َكاي ١ي٘ َٓؿٛض ٠عً ٢قؿشاا ١ععاْ ٞبعٓٛإ ( ن ٕٛايؿبو

أقشاح) الحيتاز إزي بطٖإ:

(نُتب ايهجرل عٔ أقٌ ايؿبو َٓٚبع يػتِٗ ٚأ ٜٔتٛز ٟدصٚض ؾذطتِٗٚ ،سيا إٔ أنجط ٖؤال ٤ايص ٜٔنتبٛا عٔ ايؿبو

ناْٛا إَا َؿبعري غًؿاً بايؿهط اإلغتعالٚ ،ٞ٥مل ٜطٚا ؼي ٖص ٙاجملٛع ١غَ ٣ٛاز ٠يًتٓسض ٚاإلغتدؿاف نُا ٖ ٛاؿاٍ عٓس

عبساغيٓعِ ايػالَ ،ٞايص ٟعاف ؼي ؾذل ٠اـُػٓٝات بري قطٜيت أٚضط ١خطاب ٚايؿانًَ ١ٝعًُاً ٚأؾٓسٜاً......يهٓ٘ مل ٜتدٌ عٔ
َٓٗر ايتشكرل ٚاإلغتدؿاف بتًو اجملُٛع ١ايعطٜك ١بهٛضزٜتٗا ٚاييت ٚدست ْؿػٗا بؿعٌ عٛاٌَ اؾػطاؾٝا بعٝس ٠عٔ َٓاٌٖ

األقٌ َٚععٚي ١عٔ ثكاؾ ١ق ١َٝٛاألّ ؼي سٛانط نٛضزغتإ َجٌ ايػًُٝاْٚ ١ٝأضبٚ ٌٝزٖٛىٚ ،سٝح إٔ اؾبٌ نإ زاُ٥ا
ايكسٜل ايٛؼي يًهٛضز عًَ ٢س ٣ايعكٛض ٚاألظَإ ،ؾإٕ ٚدٛز ايؿبو ؼي اغيٓاطل ايػًٗ ١ٝؾطم ٚدٓٛب ؾطم زدً،٣ْٛٓٝ ١

ٚإستهانِٗ بايعطب ٚايذلنُإ ٚأخرلا ٚيٝؼ آخطاً ،غٝاغ ١ايكٗط ٚايتطٗرل ايعطق ٞاييت َاضغتٗا اؿهَٛات اغيتعاقب ١عً٢
تًو ا يؿ ١٦ايهطز ١ٜاألق ،١ًٝدعٌ ست ٢ايبعض َٔ أبٓا ٤ايؿبو أْؿػِٗ ؼي زٚاَٚ ،١نٝاع ٚعح عٔ ٖ ،١ٜٛؾذل ٣ايؿبهٞ
ٜػأٍ ْؿػٜ٘ ،اتط َٔ ٣أن ٕٛ؟ ٌٖ أْا عطب ٞنُا ساٚيت ايسعا ١ٜايبعج ١ٝإٜٗاّ قطاعات ٚاغع َٔ ١أبٓا ٤ايؿبو بأِْٗ ،أسؿاز

سامت ايطاٚ ٞ٥إٔ أقٛشلِ ضيتس إزي عسْإ ٚقشطإ َ ،جًُا ساٚيٛا إقٓاع ايٝعٜس ١ٜبأِْٗ أسؿاز ٜعٜس بٔ َعا ١ٜٚايكطٜؿ........ٞ

ؾٓشٔ ايؿبو جيب عًٓٝا إٔ ْتدًل َٔ ساي ١ايهٝاع ٚساي ١ايالٖ ،١ٜٛعًٓٝا إٔ لس َكرلْا َٚػتكبٌ أٚالزْا ٚأسؿازْا اي،ّٛٝ

ألٕ اغيٓعطؿات ايتاضخي ١ٝالتتهطض َٜٝٛاً ٚعًٓٝا َٔ اآلٕ إٔ لس َػتكبًٓا َٚػتكبٌ أطؿايٓا ن ٞالٜعاْٛا َجًُا عآْٝا ٚ ...إْين
أْعط إزي اي ّٛٝايص ٟأض ٣ؾ ٘ٝأٚالزٚ ٟأسؿازٜ ٟكٛي ٕٛبهٌ ؾدط عٓسَا ٜػأشلِ غا ٌ٥عٔ أقًِٗ  . . .أْا نٛضز ٟؾبهٞ
_____________________________________________________________________________________________
1

2

عح َٓؿٛض ؼي فً ١غ٘ ض ًٖسإ ،أضب ،ّ 1955 ٌٝايكؿش.138 ١
ْكالً عٔ ظٖرل ناظِ عبٛز ،ايؿبو ،م.6

 3سػٔ عهًَ ،١كايَٓ ١ؿٛض ٠عً ٢قؿش ( ١ععاْ ) ٞبعٓٛإ إؾهايٝات اإلْتُا ٤يس ٣ايؿبو:
www.bahzani.org/arb/showthread.php
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َجًُا ٜكٛشلا ايهٛضز ٟايؿ ...ًٞٝأ ٚايهٛضز ٟايبٗسٜٓاْ ٞأ ٚايػٛضاْ ٞأ ٚاإلظز....ٟال ٚقت يًبشح ٚاغيٗاتطات عٔ أقٌ
ايؿبو ؾإشا ناْت ايًػٚ ٖٞ ١اسس َٔ ٠أِٖ ايعٓاقط اييت ؼسز اإلْتُا ٤ايك َٞٛجملُٛع ١بؿط ،١ٜؾايًٗذ ١ايؿبه ٖٞ ١ٝشلذ١

نٛضز ٖٞٚ ١ٜتكذلب َٔ ايًٗذ ١اشلٛاضَٚ ١ٝشلذ ١أٌٖ خاْكري أنجط َٔ ٚ ، %90ايطؿٌ ايؿبه ٞقازض عً ٢إغتٝعاب اغيٓاٖر ؼي

بسا ١ٜغين زضاغت٘ بايًػ ١ايهٛضزَ ًَٕٛٝ ١ٜط ٠أنجط َٔ أ ١ٜيػ ١أخطٖٓ ..،٣ا أضدع بصانطت..... ٞإزي أضبع ١عكٛز خًت عٓسَا
نٓت ؼي اـاَؼ االبتسا ٞ٥ؼي إسس ٣قط ٣ايؿبو ٚنإ َعٓا ؼي ايكـ تًُٝص عطبٚ ٞاسس ٖٛٚ ،ايٛسٝس اغتطاع إٔ جيُع

نًُ ١ظياض بططٜك ١قشٝشٚ ،١أتصنط شياَاً نُا نٓا ْعاَْ َٔ ٞؿهً ١ايًػ ١ايعطب ١ٝعٓسَا نٓا ؼي ايجاْ . . . ١ٜٛألْٗا ناْت يػ١

غطٜب ١عٔ يػ ١أَٗاتٓا العالق ١شلا بًػ ١ايبٝت ٚايتدايط ببٓٓٝا).1

ٚيهٔ ٖصا ال ٜٓؿَ ٞطًكاً ٚدٛز أُغط َٔ أق ٍٛعطبٚ ١ٝتطنُاْ ،١ٝاغتٛطٓت ؼي َٓاطل ايؿبو ٚأقبشت ايًػ١

ايؿبه ١ٝيػ ١ايتداطب بْٚ ِٗٓٝػتطٝع ايك ٍٛبأِْٗ شابٛا ؼي قٝطِٗ ايؿبه ٞبايطغِ َٔ اغتُطاضِٖ ؼي اغتعُاٍ يػتِٗ األقً١ٝ
غٛا ٤عطب ١ٝناْت أ ٚتطنُاْ ١ٝؾٗٓاى َجال ً أغط ؼي قط( ١ٜعُطنإ) عً ٢غب ٌٝاغيجاٍ ال اؿكط ٜٓتُ ٕٛإزي عؿرل ٠ايبٝات

ايذلنُآْٖٚ ١ٝاى عٛا ٌ٥تطدع أقٛشلا إزي قبا ٌ٥ط ٞأ ٚايسي( ِٝاؾطٜػات) ٚيهِٓٗ ٜعتدل ٕٚأْؿػِٗ ؾبها ً ٜٚعتع ٕٚبصيو.

ٚقس ؾابت اغًب ايسضاغات ايػهاْ ١ٝاؿسٜج ١عٔ ايؿبو بعض اإلبٗاّ ٚايػُٛض ؾأخص ايباسج ٕٛاألداْب :َِٗٓٚ

( َػذل ضٜر) سٝح شنط ،إٔ غهإ ايكط ٣ايٛاقع ١عً ٢ططٜل أضب ،ٌٝاغيٛقٌٚ ،اييت َط بٗا غٓ ِٖ 1836 ١ضٚظبٝإ ٚبادالٕ
شٚات األقٌ ايهٛضزٚ ،ٟإ ناْت ٖاتإ ايعؿرلتإ ٚثٝكيت ايكً ١بايؿبوٚ ،يهٓ٘ مل ٜصنط أ ٟؾ ٤ٞعٔ شلذتِٗ احملً ١ٝأٚ

َعتكساتِٗ ايس.2١ٜٝٓ

ٚشناااط باسح آخط ٖ ( ٛاٚغذي ٖٓط ٟالٜاضز ٚ )3ايص ٟأَه ٢ؾذل ٠ط ١ًٜٛؼي تٓكٝبات ؼي َٓطك ١ايؿبو ،شنط :أِْٗ

ٜٓشسض َٔ ٕٚغال الت نٛضز ١ٜعاؾت ؼي إٜطإٚ ،شيهٔ باسح آخط َٔ إسكا ٤عيػُا ١٥عا ١ً٥ؾبه ١ٝنُٔ ايكبا ٌ٥ايكاطٓ١
ؼي أضدا ٤اإلَدلاطٛض ١ٜايعجُاْٚ ،١ٝشنط إٔ َِٓٗ َٔ ايتعّ اغيصٖب ايؿٝع ٞؼي ايعباز ،٠بُٓٝا أعتٓل آخط ٕٚاغيصٖب ايػين،

ٚشٖب آخط ٕٚإلعتٓام ايسٜاْ ١ايبابٚ ،١ٝنصيو قػِ َِٓٗ أزل ٢يٓؿػ٘ ْبٝاً دسٜساً  ٖٛٚايبرلٚ ،يهٔ ايبرل ؼي اؿكٝك ٖٛ ١يكب
ألعًَ ٢طدع زٜين يسٚ ،ِٜٗؼي طيٝع األسٛاٍ اعتدل طيٝع ٖؤال ٤ايباسج ٕٛايؿبو ٚدرلاِْٗ األقطب ٕٛايبادالٕ ،اعتدلِٖٚ

نٛضزاًباألقٌ..

_____________________________________________________________________________________________
1

ايػٝس سػٔ ْاقط بادالَٕ ،كايَٓ ١ؿٛض ٠عً ٢قؿشاا ١ععاْ ٞبعٓٛإ ( ن ٕٛايؿبو أقشاح الحيتاز إزي بطٖإ) ؼي اإلْذلْٝت:

http://bahzani.org/NA%20Ordner/n100n.htm
2

ضسً ١ضٜر ،تايٝـ :نًٛزٜٛؽ دُٝؼ ضٜر ،تططي ١ايًٛا :٤بٗا٤ايسْٛ ٜٔض ،ٟط ،1ايساض ايعطب ١ٝيًُٛغٛعات ،برلٚت ،يبٓإ-ّ2008 ،

 ،ٙ1429م

. 334-307

 3سٝات٘ ، 1894-1817 :ضسايَٚ ١ػتهؿـ ٚغٝاغ ٞبطٜطاْ ،ٞاٖتِ بآثاض ْٚ ٣ٛٓٝصيطٚز ٚاؾتٗط بصيوٚ ،عاف ؼي اغيٛقٌ يطزح َٔ ايعَٔ،

ٚبعس عٛزت٘ يدلٜطاْ ٞأيـ نتاباً س ٍٛتكايٝس ٚعازات غهاْٗا َٔ اإلظزٜري ٚاآلؾٛض ٚايهًسإ ٚغرلَِٖ ،عًَٛات َٔ ايسنت ٛسػٔ ايؿبه،ٞ
 2014-11-16داَع ١غٛضإَ :ٚ .كسض ْٝت:

أٚغذي ٖٓط ٟالٜاضز. https://ar.wikipedia.org.2017-7-31 ،
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ْٚتٝذ ١نٌ ايتػٝرلات اإلدتُاعٚ ١ٝاإلقتكازٚ ١ٜايػٝاغ ١ٝاييت ٖبت عً ٢ايعطام ؼي عٗس ايبعجٝري ٚتعطنِٗ غيٓاطل

ايؿبو ٚػطٜسٖا ٚتٗسضي٘ يكطاِٖ ،ؾكس اْٗاض ْعاّ اغيطدعٝات يس ٣ايؿبوٚ ،تساخٌ ْػٝذِٗ اإلدتُاعَ ٞع قٝطِٗ اؾسٜس،

ٚعيست يس ِٜٗدص ٠ٚاغيطدع ١ٝايسٚ ١ٜٝٓاإلعتُاز عً ٢اغيطاتب اغيدتًؿ َٔ ١ضداٍ ايسَٓٚ ،ٜٔص ايػبعٓٝات ٚدس ايؿبو أْؿػِٗ
سذط ايطس ٢ؼي ايٓعاع بري ايكَٝٛتري ايعطبٚ ١ٝايهٛضز ،١ٜػيجًري عه ١َٛايبعح ٚبري اؿطن ١ايهٛضز ١ٜبععاََ ١ال َكطؿ٢

ايدلظاْٚ ،ٞيهِٓٗ مل ٜٓشاظٚا بؿهٌ طياع ٞأل َٔ ٟايططؾريٚ ،قس ساٚيت اؿه ١َٛايعطاق ١ٝإقٓاعِٗ بأِْٗ عطباً ٚيٝػٛا أنطاز

اً ٚيهٔ ؼي ْٗا ١ٜاغي طاف تٛيست ايكٓاع ١يس ٣اؿه ١َٛبإٔ َػعاٖا يهِ ايؿبو مل ٜهًٌ بايٓذاحٚ ،ؼي ْٗا ١ٜقٝـ 1988

أَطت بتؿطٜؼ قط ٣ايؿبو َٔ غهاْٗا ٖٚسّ َٓاظشلِ ٚتطسٚ ،ًِٗٝنإ ايػبب اؿكٝك ٞيصيو ٖ ٛإعالٕ ايؿبو أِْٗ نٛضز

ٚيٝػٛا عطباً.

1

ٚبٗص ٙايططٜك ١سا ٍٚإسكا ٤عاّ  1987إدباض غهإ سلاٍ ايعطام عً ٢اإليتشام بايكـ ايٛطين َٔ خالٍ

تكٜٛتِٗ عً ٢ن ِْٗٛعطباً ،أ ٚؼي ساي ١ايهٛضز ايكاطٓري ؼي َٓاطل تتػًٌ إيٗٝا اغيعاضن ١ايهٛضز ( ١ٜايبٝؿُطن)peashmarga ١

يإلْتكاٍ إزي فُعات غهٓ ١ٝؼت غًط ١اؿه ١َٛاغيطنعٚ ،١ٜايهجرل َٔ ٜٔايص ٜٔاعتدلتِٗ اؿه ١َٛعطباًٚ ،اعتدلٚا ِٖ أْؿػِٗ

نٛضزاً نإ عً ِٗٝإٔ ٜذلنٛا قطاِٖ ٚايص ٜٔعاؾٛا ؼي َٓاطل ػتاسٗا اغيعاضن ١ايهطز ١ٜبري اؿري ٚاآلخط ٚؾؿًٛا ؼي تػذٌٝ
أْؿػِٗ خالٍ اإلسكا ٤ؾكسٚا دٓػٝتِٗ ايعطاقٚ ١ٝمت اعتباضِٖ َتدًؿري عٔ أزا ٤اـسَ ١ايعػهطٚ ،١ٜناْٛا ٖسؾاً أغاغٝاً ؼي

عًُ ١ٝاألْؿاٍ شا٥ع ١ايكٝت ايص ٟأبٝس ؾٗٝا انجٍط َٔ َٚ ١٦اثٓري ٚمثاْري أيـ إْػإ نٛضزٚ ٟقدلٚا أسٝا ٤خالٍ عيػَ ١طاسٌ
َٓص  1983إزي ْٗا.1988 ١ٜ
ٚأزْا ٙاسس ٣اغيكازض اييت تعذلف بٛدٛب إٜكاع ايعكاب ايكاْ ْٞٛعل َٔ ٜطؾض ايتعطٜب َٔ ايؿبوٚ ،اغيكسض ايص ٟمت َٓ٘

اإلطالع عًَ ٢اسكٌ يًؿبو غٜٓ 1988 ١عٛز إزي َكٓـ ٚثا٥ك ٞقازض عٔ َسٜط ١ٜأَٔ أضب ٌٝيؿطٚع زٚا٥ط األَٔ ايتابع١

شلا ٚاغيؤضر ؼيٚ 1988/8/1قس قسض خالٍ أسساخ ضبٝع ٚ 1991ايٛثٝك ١اييت ؼٌُ ايطقِ اإلؾاض ٟؽ  .ز .ؽ.ؽ
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1

اغيكسض ايػابلَ /كابًَ ١ع سػٔ ايؿبه ٞبتاضٜذ 2014 /11/ 16

َ 2كازض آغاٜٝـ نٛضزغتإًَ ،ـ ايٛثا٥ل اـاق ١ظطا ِ٥ايبعجٝري ؼي نٛضزغتإ ،ايٛثٝك ١نُا :ًٜٞمت إعالَٓا سيا ٜأت: ٞ
(ٖٓاى عٓاقط َٔ ايؿبو ايص ٜٔايتشكٛا بأؾٛاز ايسؾاع ايٛطين ٚايص ٜٔغرلٚا قَٝٛتِٗ َٔ ايعطب ١ٝإزي ايهطز. )١ٜ

أَط ايطؾٝل اغيٓانٌ عً ٞسػٔ اجملٝس أَري غط َهتب تٓع ِٝايؿُاٍ تسَرل َٓاظشلِ ٚتطس ًِٗٝإزي اجملُعات ايػهٓ ١ٝؼي قاؾعتٓا ٚقطعاً غٛف ئ ٜتِ

تعٜٛهِٗ بأ ٟؾهٌ َٔ األؾهاٍ .

يًتؿهٌ باالطالع ٚاؽاش َاًٜعّ ٚإعالَٓا .

ايتٛقٝع

عكٝس األَٔ
َسٜط أَٔ أضب.ٌٝ
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الشبك أصلهم وعقيدتهم و أماكنهم

ٚمل ٜهٔ تطس ٌٝايؿبو دع٤اً أ ٚاَتسازاً يعًُ ١ٝاألْؿاٍ اؿكٝك ١ٝؾشػبٚ ،إصيا نإ اغيطسً ١ايٓٗا ١ٝ٥ؼي بطْاَر

تعطٜب ناٌَ يًُٓطك ١ايؿُايٚ ١ٝايص ٟتبٓت٘ اؿه ١َٛايعطاقَٓ ١ٝص غٓ ،1975 ١بعس اْٗٝاض ايجٛض ٠ايهٛضز ١ٜإثط إبطاّ إتؿاق١ٝ
اؾعا٥ط بري ؾا ٙإٜاطإ قُس ضنا بًٗٚ ٟٛقساّ سػري ْا٥ب ايطٝ٥ؼ ايعطاق ٞآْصاىٚ ،قطع نٌ اإلَسازات عٔ ايجٛض٠

ٚسكاضٖا عػهطٜاً َٔ طيٝع اؾٗات تطنٝاا ٚاٜطإ ٚايعطام.

ٚال ْٓػ ٢بإٔ ايكطاف قس شنط ايهجرل َٔ اغيعتكسات اغيؿٚ ١ٖٛاييت ْكًٗا َٔ ؾدل ٜسع ٢ابطاٖ ِٝباؾا عً ٢أْ٘ نإ ؾبهٝاً
ٖٚصا يٝؼ قشٝشاً بٌ ضز َٔ داْب نتاب نجرل َٔٚ ٜٔايؿبو أْؿػِٗ ٜٚطز ايهاتب ظٖرل ناظِ ؼي نتاب٘ ايؿبو ،عً٢

تًو اغيعاعِ سيا :ًٜٞ

(استؿاظ ايؿبو بعالقات طٝبَ ١ع األٜعٜس ١ٜالٜعين اْسَادِٗ زٜٝٓاً أٚ ٚدٛز قٛاغِ َؿذلن ١ؼي زٜاْتُٗٝا بايٓعط

يالختالف ايسٜين ايؿاغع ب ،ِٗٓٝإش إ ايؿبو َػًُ ٕٛبُٓٝا ٜس ٜٔأتباع اغيصٖب اإلٜعٜس ٟبسٜاْ ١اإلٜعٜس ١ٜاييت ؽتًـ شياَاً

عٔ اإلغالّ ،غرل إٔ اإلْػذاّ االدتُاعٚ ٞايتكاضب ايعؿا٥طٚ ٟايتُٗٝـ ٚايعًِ ايص ٟيك ٘ٝنٌ َُٓٗا عًٜ ٢س ايػًطات
اؿانُ ١دعٌ ايتكاضب ٚاإلْػذاّ بُٗٓٝا ٜتكٛض ٙعسزاً َٔ ايهتاب اْسَاداً زٜٝٓاٚ ،بٗصا ؽتًط عً ِٗٝاألَٛضٚ ،مل ٜجبت َطًكاً

إٔ ايؿبو حيذ ٕٛاغيٓاطل اغيكسغ ١يس ٣اإلٜعٜس ،١ٜعًُاً بإٔ األٜعٜس ١ٜيٝؼ شلا َهإ َكسؽ غٚ ٣ٛاز ٟاليـ اغيسؾ ٕٛؾ٘ٝ

ايؿٝذ عس ٟبٔ َػاؾطٚ ،الٜعكٌ إٔ ٜك ّٛايؿبه ٞاغيػًِ بأزا ٤ؾطا٥ض اؿر إزي غرل َه ١اغيهطَ ،١نُا إٔ َعًَٛات خاط١٦
أٚضزٖا ايباسح ٚغبل إٔ أٚضزٖا عسز َٔ اغيػطنري ايصٜ ٜٔتُٗ ٕٛايؿبو بإبساٍ اؿر إزي َه ١باؿر إزي ايعتبات اغيكسغاا١

ٚقبٛض األٖٚ ،١ُ٥ص ٙايؿط ١ٜأٜهاً ال أغاؽ شلا َٔ ايكش ١نُا شنطْا غابكاً ،سٝح إٔ اتباع اغيصٖب اؾعؿطٜ ٟعٚض ٕٚايعتبات

اغيكسغ ١ؼي ايٓذاـ ٚنطبالٚ ٤ايهاظُٚ ١ٝغاَطاٚ ٤قِ ،يعٜاض ٠قبٛض األٚيٝاٚ ٤األ َٔ ١ُ٥آٍ بٝت ضغ ٍٛاهلل (م) أغ ٠ٛبهٌ

اؾعؿطٚ ،١ٜالًٜػ ٞإيتعاَِٗ نُػًُري ؾطض اؿر إزي َهَ ١طًكاً َُٗا تعسزت َطات ايعٜاض ٠بإعتباض إٔ اؿر إزي َهَٔ ١

األغؼ اييت ٜك ّٛعًٗٝا اإلغالّ .

1

اغيطًب ايجايح
أقاي ١ايؿبو ٚأقسَٝتِٗ ؼي َٓطك٣ْٛٓٝ ١

ٜٚك ٍٛايهاتب أظيس ؾٛناات ؼي نتاب٘ ( ايؿبو ايهٛضز اغيٓػ ) ٕٛٝعٔ أقٌ ايؿبو:

َٔ إٔ أ َٔ ٍٚاغتٛطٔ أضض ْ ِٖ ٣ٛٓٝايهٛضز األٚاٚ ،ٌ٥يهٔ ْعطاً غيا ناْت ٖص ٙاألضض تتُتع ب٘ َٔ إغطا٤ات،

ؾكس تعطنت يػعٚات ٚظسـ أقٛاّ ٚأَِ أخطٚ ،٣إشا نإ اغيٛاطٔ نطزًٜا ٚاَتسازاً طبٝعًٝا ألضض نٛضزغتإ ٚأًٖٗا ؾُا ٜهٕٛ

ايؿبو غ ٣ٛإٔ ٜهْٛٛا نٛضزاً ؟؟ ٚإشا نإ ايؿبو مل ٜعطؾِٗ اغيؤضخ ٕٛبٗصا االغِ إال َتأخطاً  ،ؼي أٚا ٌ٥ايكطٕ ايعؿط ٜٔأٚ
أٚاخط ايكطٕ ايتاغع عؿط ،ؾهٝـ ضيهٔ ايكب ٍٛبعطٚبتِٗ أ ٚتطنٝتِٗ أ ٚأ ١ٜتػُ ١ٝأخط ،٣ظٔ ايبعض ظٓاً ٚاؾذلاناً أ ٚاؾذلا٤اً

أْٗا تسٍ عً ِٗٝ؟ أؾًااااٝؼ غطٜباً إٔ ْكطأ ؼي َكسض تاضخي ٞإٔ ازلِٗ (ؾٛى) بايٛاٚ ٚيٝؼ بايبا ٤زٚصيا اإلؾاض ٠إزي َكسض

آخط؟ يكس ٚضز ؼي نتاب ( َػا يو األبكاض ؼي ػيايو األَكاض يؿٗاب ايس ٜٔأظيس بٔ حي ٢ٝؾهٌ اهلل ايعُط ،ٟم ) 90

َاْك٘  :ايؿٛى ٖٚ ،ؤال ٤ايؿبو سهُِٗ ؾٓهاضٚ ٙؾٛاْهاضَٚ ٙاٜبعس بعهِٗ عٔ بعض ؼي َٛاظْ ١ايعك ،ٍٛإال أْ٘ ال حيًٕٛ
_____________________________________________________________________________________________

 1ظٖرل ناظِ :حملات عٔ ايؿبو ،اغيكسض ايػابل ،م.71-70
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ب َٔ ِٗٓٝزَا ٤تطٌَٛٚ ،اثٝل ب ِٗٓٝؼٌٚ ،ؾ ِٗٝنطّ ٚزلاح ،تككسٖا ايؿكطاٚ ٤تٓعٍ ؼي نٝاؾتِٗ ٚقطاِٖ ٚشلِ ؾٗٝا ٚشلا سػٔ

ايعٔ)  .ؾهٝـ تعسزت األزلاٚ ٤ايكٚ ّٛاسس ؟.1

نُا ٜؤنس ايباسح بإٔ نٛضز ١ٜايؿبو ٚايبادالٕ تأنست َٓص بساٜات ايكطٕ ايعؿط ٜٔؼي َكازض نجرلٚ ،٠إٔ ٖصٙ

األدٝاٍ ايجالث ١ايكايٚ ١ٝايبادٛضإ ٚايؿبو (ؼي اغيٛقٌ) ٚإٕ تبآٜت أزٜاْٗا ٚاختًؿت َصاٖبٗا إال إٔ ب ِٗٓٝداَعٚ ١اسس٠

ػُع أقشابٗا ٚتاخص ضقابِٗ ٚتػٛقِٗ طيٝعا إزي عٓكط ٚاسس  ٖٛٚايعٓكط ايهٛضز ٟؼي األقٌ ٚعً ٢األغًب ٚإ نإ بِٗٓٝ

ايعسٜس َٔ ايؿطؽ .

ٖٚص ٙايطابطَ ٖٞ ١الَح ايٛد٘ ٚتكاطٝع٘ ،ؾإْو تط ٣ايبادٛضإ (ايبادالٕ) ٚايكاي ١ٝايهاناٚ )١ٝ٥ايؿبااااو نايهٛضز،

َؿتٛي ٞاـًل ،ؾسٜس ايعهٌ ،طٛاٍ ايٓذاز ،يطٝؿ ٞاألططاف ،زلط ايبؿط ،٠ؾت ٢األْٛفٜ ،ػًب عً ٢ع ِْٗٛٝايسبػ ( ١ي ٕٛبري
ايػٛاز ٚاؿُطٚ ) ٠عً ٢ؾعٛضِٖ ايػٛاز ،أغٓاِْٗ بٝها ،٤بطاقَ ١تٓاغكَ ،١تهآَٚ ١أؾٛاِٖٗ ٚاغعٚ ١قسٚضِٖ ضسبٚ ١غرل

شيو َٔ ايؿك ٍٛاغيُٝعٚ ٠ايعٓذٗ ١ٝعًْٛ ٢ع التط ٣إال ؼي ايهٛضز.

2

ٚنتب اغيطس ّٛأظيس ؾٛنت نتاب٘ (ايهٛضز اغيٓػٚ )ٕٛٝايص ٟتهُٔ ٚدْٗ ١عط دسٜط ٠باالٖتُاّ ،سٝح أْهط تػُ١ٝ

ايؿبو بٗصا االغِ ؼي َكسَ ١نتاب٘ٚ ،اعتدلٖا ٚغٚ َٔ ١ًٝغا ٌ٥ايتعطٜب ٚايتصٜٚب ايكٚ ،َٞٛإٔ ايتػُ ١ٝنُا ٜك ٍٛيؿع١

عطبَ ١ٝؿتك َٔ ١تكطٜـ َاز ٠ؾبو ٜتؿابو سيعٓ ٢خًط ٚاختًط  ٖٞٚتػَُ ١ٝتأخطٚ ٠ضز ؾ:٘ٝ
(ايؿبو ِٖ ب ٓا ٠اغيٛقٌ ايكسَا ٚ ،٤ضسيا ناْٛا أ َٔ ٍٚبٖٓ ٢ص ٙاغيس ١ٜٓايهٛضزٚ ١ٜزلٖٛا قسضيا (قًعْٛ ١از ؾرل)ٚ ،

ايعسٜس َٔ اغيكازض ايتاضخي ١ٝايطق ٚ ١ٓٝاغيعتُس ٠ستَٜٓٛ ٢ا ٖصاٜ ،ؿرل إزي إٔ ْٛاز ؾرل ايهٛضز ٟاغيٝس ٖٛ ٟايص ٟؾٝس قًع١

سك ١ٓٝعً ٢ايهؿ ١ايػطب ١ٝيٓٗط زدً ١قبٌ قس ّٚاآلؾٛضٜري إزي اغيٓطك ١بٓش ٛعيػ ١قط ٕٚعً ٢األقٌ ،يته ٕٛقط ١تتٛقـ ؾٗٝا

ايكٛاؾٌ ايتذاض ١ٜايكازَ َٔ ١ايؿطم عدل ايططٜل ايتذاض ٟايكس ِٜايص ٟنإ ٜػُ ٢بططٜل (سطٜط) أ( ٚططٜل ايكطاض) ٚ

بايهٛضز ٚ ،)Reagay qatar ( ١ٜنإ ٖصا ايططٜل ٜطبط ايؿطم بايػطب عً ٢غٛاسٌ ايبشط األبٝض اغيتٛغط سٝح تطبط َس١ٜٓ
اغيٛقٌ عًب  ٚغٛاسٌ ايبشط ؼي يبٓإ ٚؾًػطري َٔ دٗ ،١سًب  ،ايالشق ٚ ١ٝباْٝاؽ َٔ دٗ ١أخط ،٣تتدص اغيػاض ايكسِٜ
ْؿػ٘ ،أ ٟططٜل ايكطاض ٚ ،بٗص ٙاغيٓاغب ١ؾإٕ نًُ( ١قطاض) َؿتك ١أقالً َٔ ايًػ ١ايهٛضز ١ٜاييت تًؿغ ايهًُ( ١ق٘ تاض)  ٚاييت

ال أ ٚتعين ايطتٌ ،غٛا ٤نإ َٔ ايسٚاب أ ٚايعطبات ْؿػ٘ أٜهاً ٚقس إزع ٢ايهجرل َٔ ٕٚاغيؤضخري  ٚايهتاب
تعين ايػرل ضت ً
ايص ٜٔتعطنٛا يًؿبو  ٚأقًِٗ بإٔ أسساً مل ٜكطع بأقًِٗ ٚ ،غبب شيو ٜعٛز إزي أَط:ٜٔ

أٚالً :أِْٗ مل ٜهْٛٛا عً ٢عًِ بًػتِٗ  ٚتاضٜذ ٚدٛزِٖ ؼي اغيٓطك. ١
ثاْٝاً :أِْٗ مل ضيػهٛا باغيؿتاح ايصٜ ٟؿتح شلِ َػايٝل أقٛشلِ َٛ ٖٛٚطِٓٗ  ٚسطن ١األقٛاّ عً ٢أضض ٖصا اغيٛطٔ عدل ايتاضٜذ

_____________________________________________________________________________________________
1

اظيس ؾٛنت ،ايؿبو ،اغيكسض ايػابل ،قل.60-59 ،54-48

 2أظيس ؾٛنت ،اغيكسض ايػابل ،م.168-166
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أ ٚإٔ بعهِٗ تعُس تؿ ٜ٘ٛأقٛشلِ يػطض ؼي ْؿٛغِٗ  ٚايكؿع عً ٢سكا٥ل ايتاضٜذ ٚٚقا٥ع٘) ٖ ٚصا تؤنس ٙنصيو اغيٛغٛع١

ايدلٜطاْ ،١ٝؼت َاز ٠ايؿبو طا٥ؿ ١إغالَ ١ٝنٛضز ١ٜاألقٌ تكطٔ ٚال ١ٜاغيٛقٌ.

1

ٚؼي ضز اغيطس ّٛأظيس ؾٛنت ضزاً عًَ ٢عاعِ (أظيس ساَس ايكطاف  ٚعباؽ ايععا ٚ ٟٚثاَط عبس اؿػري ايعاَطٚ ٟ

غرلِٖ) ٜك:ٍٛ

(ٌٖ بكَ ٞا ٜسع ٛإزي اإلؾذلا ٤عً ٢ايؿبو  ٚاإلزعا ٤بأِْٗ عطب أ ٚتطى؟ ٚقس ناْت ناؾ ١اغيكازض اييت أؾااطْا إيٗٝاٚ ،

اقتبػٓا َٓٗا ْكٛقاً َٓ ،ؿٛض ٠ؼي ظَإ ازعاٚ ِٗ٥اؾذلاِٗ٥؟ ٖ ٚصا ٜؤنس بال ضٜب إٔ زٚاؾع ٖؤال ٚ ٤غٛاِٖ ،ناْت إَا ْابع١

عٔ سكس زؾري أَ ٚػطن ٚ ،١اشلسف ٚانح ٖٛ ٚ..تأدٝر ايكطاع ايك ٚ َٞٛتدلٜط ايتعطٜب  ٚاإلستالٍ  ٚاإلغتالب).

2

أَا اغيؤضر  ٚنابط االغتدباضات ايدلٜطاْ( ٞاغيٝذطغ )ٕٛؼي نتاب٘ أ ٚتكطٜط ٙاغيٛغع ؼت عٓٛإ:

“Notes on the tribes of southern kurdistan between the grater zab and dialah, June, 1919. Mager, E. soane ".

َالسعات عٔ قبا ٌ٥نٛضزغتإ اؾٓٛب ١ٝبري ايعاب األععِ  ٚزٜايٜ ٞكَ ٍٛاْك٘:

(َؤغؼ ٖص ٙاألغط ٠ايبادالْ( ٖٛ ١ٝعبساٍ بو ايبادالْ َٔ )ٞأٖاي ٞزٜاضبهطٜٓ ٚ ،شسض أقالً َٔ إسس ٣ايعؿا٥ط

ايهطَال ١ٝاغيك ١ُٝقطب تًو اغيس ٚ .١ٜٓؼي ايعاّ  ّ1630ضسٌ عبساٍ بو ايبادالْ ٞإزي َٓطك" ١ظٖا ٚا ٚظٖاب بايؿاضغٚ ،١ٝ

اغتٛزي عًٗٝا  ٚؾطض عًٗٝا غًطاْ٘ عً ٢غهاْٗا ايٓاطكري بايًػ ١ايبًٗ ١ٜٛأ ٚباألسط ٣ايًػ ١ايهًٗط ١ٜغرل ايٛانش ١اغيعامل.
ٚيهٔ ٖص ٙاألغط ٠أنططت يًطس ٌٝعٔ َٓطك( ١ظٖا )ٚبعس إٔ خػطت أخط َعاضنٗا َع (قُس عًَ ٢رلظا)  ٚشيو ؼي ايكطٕ

ايتاغع عؿط سٝح مت تٛقٝع َعاٖس ٠أضنط ّٚاألٚزي ؼي  ٚ 1847/5/31أعٝست اغيٓطك ١سيٛدبٗا إزي إٜطإ).

3

عً ٢إٔ اغيذلدِ (ؾؤاز ظي٘ خٛضؾٝس) ٜعًل عً ٢شيو ؼي ٖاَؿ٘ ؾٝك( :ٍٛقبٌ تٛقٝع َعاٖس ٠ظٖا( ٚظٖاب) عاّ  1639بري

ايسٚيتري ايعجُاْ ٚ ١ٝايكؿ ،١ٜٛناْت اغيٓطك ١اييت ٜكطٓٗا ايهٛضإ اي ،ّٛٝسيا ؾٗٝا َٓطك ١ظٖا( ٚظٖاب)  ٚتالٍ (نطْس ٚ

باٚاْٝر)  ٚاألضا ن ٞاغيُتس ٠ؾطق ٞظٖا ٚبطَتٗاَٛ ،طٓاً يًهًٗط َٔ ايهٛضز إال إٔ ايهًٗط دطزٚا َٔ أضان ِٗٝبعس ٚقٍٛ
عبساٍ بو ايبادالْ ٞإيٗٝا عاّ  ّ 1630قازَاً َٔ اغيٓاطل ايؿُاي ٚ ١ٝاخهاع٘ غهاْٗا ألغطت٘  ٚايص ٟأطًل عً ِٗٝيكب
(نٛضإ)  ٚغًِ ايػًطإ ايعجُاَْ ٞطاز ايطابع باؾًل ظٖا ٚبعس إٔ اْتعع٘ َٔ ايكؿٜٛري سيٛدب تًو اغيعاٖس ،٠يباؾٛات
ايبادالٕ بكٝاز ٠عبساٍ بو ايبادالْ ٚ ٞأقبح ايباؾًل ضيتس َٔ دباٍ ٖٛضاَإ سلاالً  ٚست ٢تالٍ نطْس ؾطقاً ،نُا إٔ ظعِٝ

ايبادالٕ ٖصا ٜعتدل َؤغؼ َس ١ٜٓظٖأ ٚاؿاي ٚ ،١ٝبك ٞباؾٛات ايبادالٕ ٜسٜطٖ ٕٚصا ايباؾًل ستٚ ٢ثٛب ايكاداضٜري عً٢

ايػًط ١ؼي ؾاضؽ ؾتُهٓٛا َٔ اظاس ١اخط باؾا بادالْ َٔ ٞسهِ ظٖا ٚؼي عاّ  1806بعس إٔ عٛٓٝا (قُااس عًَ ٞرلظا)

_____________________________________________________________________________________________
1

يطز ايهاتب عً ٢اإلزعا٤آت ضادع أظيس ؾٛنت ،ايؿكٌ األ ٍٚايتاضٜذ ٚخٝاْ ١اغيؤضخري ،قل.29-13

ٚاْعط :اغيٛغٛع ١ايدلٜطاَْ ،١ٝاز ٠ايؿبو طا٥ؿ ١إغالَ ١ٝنٛضز ١ٜاألقٌ تكطٔ ٚال ١ٜاغيٛقٌ:
shabek:islamic Section ofkurdish orrigin live mosul state
2
3

.41

ايؿبو ايهٛضز اغيٓػ ،ٕٛٝٝقل .29-13
إ ٟبَٝ ٞذط غَ ،ٕٛالسعات عٔ قبا ٌ٥نٛضزغتإ اؾٓٛب(١ٝتططيٗا إزي ايهٛضز :١ٜلات ٞسػٔ)َ،طبع ١ؾؿإ-غًُٝاْ ،2007١ٝم-37
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سانُاً عً ٢نطَٓؿا ،ٙؾسخًت األغط ٠ايبادالْ ١ٝؼي َعاضى طاسَٓ ١ع اؿهاّ اؾسز ست ٢انططت يًطس ٌٝعٔ اغيٓطكاا ١بعس

إٔ خػطت آخطَعاضنٗا.

1

ٚنإ أظيس ساَس ايكطاف قس بصٍ دٗساً ؼي غب ٌٝاإلطالع عً ٢نتاب يًؿبو ازل٘ (اغيٓاقب) ٚاغتطاع اؿك ٍٛعً٢

ْػدااا ،َ٘ٓ ١سٝح ٜبسأ ايهتاب سيا : ًٜٞ

ايععٜع).2

(ٖصا نتاب َٓاقب ؾطٜـ قطب ايعاضؾري سهطت ؾٝذ قؿ ٞقسؽ غطٙ

ٜٚك ٍٛايكطاف عٔ ايهتاب بأْ٘ ،عباض ٠عٔ سٛاض بري ايؿٝذ قسض ايسٚ ٜٔبري ايؿٝذ قؿ ٞايس ٜٔس ٍٛآزاب

ايططٜكاا ١ايكٛؾٝااٜٚ ،١تهُٔ اؿٛاض ٚقؿاً عاَاً يكؿات اغيطؾس ٚغًٛى ايطايبٚ ،تؿػرل َٔ التكبٌ قالت٘ٚ ،ؾطح غيعٓ٢
ايػذٛز هللٚٚ ،ادباات ايطاايبٚ ،خهٛع٘ ألغتاش ٙاغيطؾس ٚإطاعت٘ ي٘ ٚزضدات األٚيٝاٚ ٤قؿاتِٗٚ ،ػٓب كايط ١أعسا٤
ايططٜك ١ايكٛؾٚ ١ٝنٝؿ ١ٝاحملب ١بري ايطالب أْؿػِٗٚ ،نتِ ايعكٝس ٠عٔ َٓهطٖا أَ ٚعازٜٗا أ ٚعٔ اغيٓاؾكريٚ ،نٝؿ ١ٝتعاٌَ

ايطايب َع أ ؾطاز أغطت٘ٚ ،تؿػرلاً طيٝالً غيعٓ ٢األَاْ ١اييت عطنٗا ايًاااااا٘ غبشاْ٘ ٚتعازي عً ٢ايػُاٚات ٚاألضض ؾأبري إٔ
حيًُٓٗا ؾشًُٗا اإلْػإٚ ،بعس شيو ؾطح َؿكٌ يػًٛى ايطايب َٚعٓ ٢اغيطٚ ٠٤ٚقباااااا ١األٚيٝاٚ ٤عالق ١ايتهاٌَ يس٣

ايطايبَٚ ،كاَات ايطالبٚ ،بعس شيو ٜتبع عح خام ؼي ؾطٚط اـالؾٚ ١خاقٝتٗا َٚعٓاٖاَٚ ،كااّ ايٛقاٚ ١ٜتٛدَ ٘ٝعٓ٢
ايٛسسٚ ٠اـسَٚ ١اإلضازٚ ٠األَاْٚ ١ايػالَٚ ١ايسٚيٚ ١ايػعازٚ ٠ايػداٚ ٤ايػرلٚ ٠ايعدلٚ ٠اؿطَٚ ١ايكشٚ ١اغيطٚ ٠٤ٚايؿؿك١

ٚاإلقطاض ٚاإلٜجاض ٚايتٛيٚ ٞايتدلٚ ،ٟقس خًل ايهاتب إزي نَ ٕٛؤيـ نتاب ( اغيٓاقب ) ٖ ٛأسس اغيطؾس َٔ ٜٔنباض ايططٜك١
ايكعيباؾٚ ،١ٝأْ٘ نإ َعاقطاً يًؿٝذ قسض ايس َٔٚ ٜٔتالَصتاااا٘ َٚطٜس ،ٜ٘نُا أْ٘ مل ٜػتطع َعطؾَ ١ا إشا نإ نتاب ايدلر

أ ٚايبٜٛٛضٚمْ ٖٛ ،ؿؼ نتاب اغيٓاقب ،أّ اغيٓاقب ٖ ٛغرل نتاب ايدلر .

3

ؾُٝا نتب ايهاتب ؾاخٛإ عٔ زٜاْ ١ايؿبو ٚقاٚي ١تؿٚ ِٜٗٗٛإبعازِٖ بأ ١ٜططٜك ١عٔ ايهٛضز ألغطاض َعطٚؾٜٚ ١ك ٍٛؼي

َكاي٘ ايػابل ٚايصْ ٟؿط ؼي فً( ١غ٘ ض ًٖسإ) زضاغ ١تاضخيٚ ١ٝيػ ١ٜٛعِٓٗ:

(ٚإٕ ناْت ايسٜاْ ١ال تؤثط عً ٢اإلْتُا ٤ايك َٞٛيًؿطزٚ ،يهٔ ضغِ شيو سا ٍٚأعسا ٤ايهٛضز عٔ ططٜكٗا ٚبؿت٢

ايٛغا ٌ٥األخط ٣تؿتٝت ايهٛضز ،بػ ١ٝؼكٝل أٖساف ٜتهًُ ٕٛؾُٝا ب ِٗٓٝايذلنُاْٜٚ ،١ٝتهًُ ٕٛايؿبهٚ ١ٝايعطب ١ٝخاضز

بٛٝتِٖٗٚ ،هصا ِٖ ؼي َٓسي ،ٞسٝح ٜصنط قُس طي ٌٝضٚظ بٝاْ ٞؼي اجملًس ايػابع (فً ١اجملُع ايعًُ ٞايعطاق ،) ٞاشل١٦ٝ

ايهٛضز:4 ١ٜ

_____________________________________________________________________________________________

 1اْعط:

.soan, E.E., short antology of guran poetry, J.R.A.S. January, 1921, part 1, P. 58 -1
58-86-2

P.

1,

part,

X1

Vd

1948,

B.S.O.A.S.

Guran),

V(The

.Minorsky,

.soan, E.E., (Report on the sulaimania.) District of: kurdistan, calcutta, 1918, P. 73-3
 2ؾٛنت ،اغيكسض ايػابل ،قل.29-13

3

أظيس ساَس ايكطاف ،ايؿبو ،اغيكسض ايػابل ،م.8

 4ؾاخٛإ ،اغيكسض ايػابل ،قل.114-103
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(إٔ ايبٝات ٜتهًُ ٕٛؾُٝا ب ِٗٓٝايًػ ١ايذلن ١ٝاغيػٛيٚ ،١ٝؼي َابري األٖاي ٞايًػتري ايهطزٚ ١ٜايعطب ،١ٝثِ إٔ نتاب

ايكعيباف َهتٛب بًػ ١تطن ١ٝقعبٜ ١ػُ( :٢بٜٛط )ٕٚأ ٟتؿهًٛا ،يٝؼ سيكسٚض ايؿبو قطا٤ت٘ أ ٚؾِٗ قتٛا ٙيه ِْٗٛالٜتكٕٓٛ

ايًػ ١ايذلن.)١ٝ

1

ؾايكعيباؾ ١ٝال ٚد ٛز شلا بري ايؿبوٚ ،إصيا ٖٓاى قطٜتإ ؼي َٓطك ١ايؿبو ُٖا ( تٝؼ خطاب نبرل ٚتٝؼ خطاب قػرل )
تػهٓٗا ايكعيباؾ َٔ ١ٝعؿرل ٠ايبٝات ايذلنُاْٜ ِٖٚ ،١ٝتكٓ ٕٛايًٗذ ١ايؿبه ،١ٝنُا ال عالق ١بري ايكاضيٚ ١ٝايؿبو نصيو،

ضغِ ٚدٛزُٖا ؼي َٓطكٚ ١اسسٚ ٠تكاضب شلذتُٗا ألُْٗا ٜٓتُٝإ إزي ايًٗذ ١ايهٛضز ١ٜايهٛضاْٚ ،١ٝقشٝح إٔ عالق ١ايؿبو
بايكاضي ١ٝدٝسٜٚ ،٠ػٛزٖا تؿاِٖ ٚاسذلاّٚ ،يهٔ الضيت ايؿبو بأ ١ٜقً ١إزي ايسٜاْ ١أ ٚاغيصٖب ايكاضي ،ٞسٝح الٚدٛز

يًُكاٖط ٠بُٗٓٝا ،ضغِ اؾٛاض ايطٚ ٌٜٛايطٚابط اؾٝس ،٠ثِ أِْٗ ال ٜؿذلن( ٕٛأ ٟايؿبو) َع ايكاضي ١ٝؼي ايػهٔ إال ؼي قط١ٜ

ٚاسس ٠ؾكط ٖ ٞقط ١ٜندليٜٚ ،ٞػتسٍ ايهاتب ظٖرل ناظِ عبٛز ؼي ًَدل نتاب٘ عٔ ايؿبو سيا ٜٚ ًٜٞك:ٍٛ

(إٔ ايؿبو يٝػٛا بكاضيٚ ١ٝالِٖ قعيباف ٚإصيا زٜاْتِٗ نسٜاْ ١بك ١ٝاغيػًُري ،إغالَٝااا ١سيصٖبٗٝا ايػين ٚايؿٝع ،ٞؾأَا

ايػٓ ١ؾِٗ ٜػهٓ ٕٛقطٜ ٣اضضي٘ ،عُط قاظ ،ٞخطغٝباز ،ؾانً ،١ٝناْ ،ْ٘ٛزلاق ،١ٝخٜٛتً ،١اٚضط ١خطاب ،بعٜٛع ،ٙزٜطى ،ابٛ
دطبٛع٘ ِٖٚ ،انجط ١ٜؼي قط ٣باظٚاٜا ،نٛنذً ،ٞتًٝاضٚ ،ٙطٛبعاٚ ،٠ٚنصيو ٜٛدس بعض ايػٓ ١ؼي باق ٞايكط ٣ايؿبه،١ٝ

ٚأنجط ١ٜغهإ ايكط ٣ايػٓ َٔ ِٖ ١ٝعؿرل ٠ايبادالٕٜٚ ،ػهٔ ؾٗٝا أٜها قػِ َٔ غهإ اغيٓطك ١األقًٝريٚ ،عٛاْ ٌ٥عست
إيٗٝا عؿا٥ط نطز ١ٜفاٚض ٠ألغباب َع ١ٓٝخاق ١بٗا ،ؾأْكٗطت َع ايؿبوٖ َٔٚ ،ص ٙايعؿا٥ط نٝع ،ظْهٓ ،١زاٚز ،١ٜظٜسى،

ضٚظ بٝاْٚ ،١ٝقػِ َٔ عؿا٥ط اإلٜعٜس( ١ٜايساغٓ )١ٝاييت اغتػًُت أثٓاٖ ٤ذ( ّٛاألَرل قُس بٔ َكطؿ )٢أَرل أَاض ٠غٛضإ

اغيعطٚف ب ( باؾا  ٣ن٘ ٚض )ٙأ ٚاألَرل ايهبرلٚ ،بعض ايعٛا ٌ٥ايسٚغهٚ ١ٝاألٚضَاضٚ ٜ٘ايدلٜؿهاْٚ ٘ٝبعض ايعٛأَ ٌ٥

ايعؿا٥ط ايعطبٚ ١ٝاييت الٜتذاٚظ عسزٖا اـُػ ٕٛعاٚ ،١ً٥اغيصٖب ايػين عٓس ايؿبو َٖ ٛصٖب اإلَاّ ايؿاؾع ٞنُا ؼي

ايعؿا٥ط ايهطزَ ١ٜع تأثرل دع ٞ٥يًُصٖب اؿٓؿ ٞاغيصٖب ايػا٥س ؼي َس ١ٜٓاغيٛقٌ.

أَا اغيصٖب ايؿٝع ٞؾٗ ٛاغيصٖب اإلثٓ ٢عؿط ٟنباق ٞايؿٝع ١ؼي ايعطام ،ؾِٗ ٜكسغَ ٕٛعاضات األ ١ُ٥ؼي نطبال٤

ٚايٓذـٜٚ ،عٚضْٗٚا ؼي َٓاغباتِٗ ايسٚ ،١ٜٝٓقس ناْٛا إزي ٚقت قطٜب ٜك ُٕٛٝايؿعا٥ط اؿػ ١ٝٓٝؼي احملطّ ( قبٌ َٓعٗا َٔ قبٌ

اؿه ١َٛايعطاق ١ٝايبا٥س ،) ٠نُا إٔ حملطّ سطَ ١خاق ١عٓسِٖ).

2
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اغيبشح ايجايح
ايتكايٝس اإلدتُاع ١ٝيًؿبو ٚعازات ؽكِٗ
اغيطًب األٍٚ
ايعٚاز ٚايطالم ٚبٓا ٤األغطٚ ٠عالقاتِٗ

ؾٓٝسض سسٚخ ساالت ايطالم بري ايؿبو ٚإٕ ٚدس يػبب ،ؾايؿبهَ ٞػًِ ٜٛقع ايطالم يؿعاً نُا ٜٛقع٘ غرلَٔ ٙ

اغيػًُريٚ ،سكٛم اغيطأ ٠ايؿبهَٓ ١ٝكٛم عًٗٝا ؼي عكس ايعٚاز نُا يػرلٖا َٔ سكٛم ايكسام اغيكسّ ٚاغيؤخط اغيٓكٛم

عًٗٝا ؼي ايعكسٜ ،تِ تطبٝل األسهاّ ايعاَ ١يًطالم ايؿطعَٗٓ ١ٝا ٚايكاْ ١ْٝٛعًٗٝاٚ ،قًُا حيسخ ايتعسز ايعٚد ٞيس ٣ايؿبهٞ

سيعٓ ٢ايكً َٔ َِٗٓ ٌٝطيع أنجط َٔ ظٚدٚ ١اسس ٠ؼي اجملتُع ايؿبه ،ٞبايطغِ َٔ ن ٕٛاجملتُعات ايعضاعٚ ١ٝايطٜؿٝااا ١ػٓح إزي

ٖصا األغًٛب نٛغٚ َٔ ١ًٝغا ٌ٥ظٜاز ٠اإلْتاز .1

َٚا ًٜؿت اإلْتبا ،ٙقه ١ٝأخط ٖٞٚ ٣قً ١دٓٛح ايؿتٝات ايؿبهٝات ضغِ سٝا ٠ايؿكط ٚاؿطَإ اييت تعٝؿٗا نُٔ ٖصا

اجملتُعٜٓٚ ،سض إٔ ػس َٔ تؿص عٔ ايططٜل ايػ ٟٛؼي سٝا ٠األغط ٠ايعطاق ١ٝايطٜؿٚ ،١ٝإٔ ٚدست ؾػتذس َٔ ٜػاضع إلدتجاخ

ٖصا ايعٓكط ،ايصٜ ٟعتدل ٙايؿبه ٞعاضاً نبرلاً ؼهُ٘ األعطاف ٚايك ِٝاييت تٛاضثٗا اجملتُع دٝالً بعس د ،ٌٝيصا ؾإٕ قهاٜا

ايؿطف ٚغػٌ ايعاض يس ٣ايؿبو ؾشٝش ١دساً ،ؾِٗ باإلناؾ ١إزي نَ ِْٗٛػاغيري َٚبتعس ٜٔعٔ اغيؿانٌ ٜؿػًِٗ عًُِٗ

ٚإْتادِٗ ايعضاعٚ ٞاؿٛٝاْٜٚ ٞػًب عً ِٗٝايطابع ايعًُٜٚ ،ٞبس ٚإٔ صيط اؿٝا ٠اإلدتُاع ١ٝاييت ٜعٝؿٗا ايؿبو ٜػاِٖ ؼي ْؿط

ق ِٝايؿهٚ ١ًٝاإليتعاّ ؼي ْؿٛؽ ايؿباب.

ٚتتعٚز ايؿتٝات ٚايؿبإ ايؿبو َٓص أعُاض قػرل ،٠إش جيس األٌٖ إٔ ضبط ايؿاب بعٚد ١جيعً٘ َػتكطاً ْؿػٝاً

أٚالً ٚ ،ستٜ ٢ؿعط سيػؤٚيٝتا٘ عٔ سٝات٘ األغط ١ٜثاْٝاًٚ ،يعٜاز ٠خدلت٘ ٚػطبت٘ ست ٢ضيهٓ٘ اإلعتُاز عًْ ٢ؿػ٘ شاتٝاً ثايجاً ،إناؾ١
إزي ساد ١ايؿبه ٞإزي تٛغٝع أعساز عاً٥ت٘ يًػٝطط ٠عً ٢أعُاي٘ ايعضاعٚ ١ٝتطب ١ٝاؿٛٝاْات ٚعًُٝات ايتػٜٛل يًُٓتذات

ايعضاعٚ ١ٝاؿٛٝاْ ،١ٝػيا ٜتطًب َع٘ ٚدٛز أعساز َٔ اغيػاُٖااااااري َٔ أؾطاز ايعاٚ ،١ً٥تؿهٌ اؾٛاَع َهاْاً يإلدتُاع
ٚاي تالق ٞبري ايٓاؽ ؼي اغيٓاغبات ايسٚ ١ٜٝٓؼي قال ٠اؾُع ،١نُا ته ٕٛبٛٝت ايؿٛٝر ٚضداٍ اجملتُاع اغيتُٝعَ ٜٔهاْاً آخط
ػتُع ب٘ ضداٍ ايكط ١ٜيًتساضؽ ؼي َؿانٌ ايكطٚ ١ٜأٚناع ايٓاؽ ،أ ٚإلغتكباٍ أسس ايهٛٝف أ ٚغيٓاغب١زٜٝٓا١أٚادتُاع١ٝعاَ١

.2

ٚيٝؼ أنجط ؾطساً َ ٔ اغتكباٍ ايؿبه ٞيٛيٝس ٙشنطا ً نإ أّ أْجٚ ،٢غايباُ َا ٜك ّٛايؿبه ٞباغتسعا ٤ضدٌ ايس ٜٔأ ٚدس

ايطؿٌ يٝهباط بايؿٗاز ٠ؼي أشْ٘ ٜٚسع ٛي٘ باؿٝا ٠اغيسٜسٚ ٠ايكشٚ ١ايعاؾٚ ١ٝاإلغتكاَٚ ١اإليتعاّ ،أش بعس إٔ ٜتبري اؿٌُ عً٢

اغيطأ ٠تتٛد٘ ايعا ١ً٥إزي ؾااطاٚ ٤ؼهرل َالبؼ يًطؿٌ ايكازّ ْٚػر اغيالبؼ ايكٛؾٚ ،١ٝؼي اغيٛعس احملسز يًٛالز ٠ؼهط ايكابً١
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اغيأش ١ْٚيًُػاعس ٠ؼي تٛيٝس اغيطأٚ ،٠بع س إٔ تتِ ايٛالزٚ ٠تتِ إدطا ٤اغيطاغِ ايعطؾ ١ٝاييت تك ّٛبٗا اجملتُعات ايطٜؿ ١ٝاغيػًُ ١ؼي

ايعطام ،سٝح ٜتِ اإلستؿا ٤باغيٛيٛز ٚاإلعتٓا ٤باألّ  َٔٚثِ ادطا ٤ايتدلٜهات ٚايٛالٚ ،ِ٥إظٗاض َعامل ايؿطس ١يًكازّ اؾسٜسٜ ،تِ
ايطؿٌ

تػُ١ٝ

ٚغايباً

َاٜهٕٛ

َتؿابٗاً

َع

أسس

أزلا٤

األٚيٝا٤

ٚاألْبٝاا٤

تُٓٝاً

نُا

اغًؿٓا.

1

ٚاجملتُع ايؿبه ٞنأ ٟفتُع ضٜؿ ٞعؿا٥ط ٟتكٝس ٙأعطاف ٚقٛٝز إدتُاع ،١ٝسٝح تكع اغيُٗ ١األغاغ ١ٝؼي ايعٚاز عً٢

ايٓػا ،٤ؾٝهؿا ـ ايؿاب ضغبت٘ ألسسْ ٣ػا ٤ايعاٚ ١ً٥اييت تًح عً ٢ايؿاب إلختٝاض ؾطٜه ١سٝات٘ٚ ،اييت تتٛزي بسٚضٖا َؿاؼ١
أٚيٝا ٤األَط ٚاإلتكاٍ بايؿتا ا ٠اغيطًٛب ١أ ٚبأًٖٗا َبسٝ٥اًٚ ،ؼي ساٍ تطابل ايطغبٚ ١اغيٛاؾكٚ ١اإلتؿامٜ ،كاض إزي تؿهٚ ٌٝؾس َٔ
ايٛدٗاٚ ٤أٌٖ ايعٚز ـطب ١ايؿتا َٔ ٠أًٖٗا أَاّ ايٓاؽٚ ،بعس إشياّ َطاغ ِٝاـطبٜ ،١تِ اإلتؿام عً ٢اغيٗط ٜٚه ٕٛتبعاً يٛنع

ايعاً٥تري اغيازٚ ٟاإلدتُاعٚ ،ٞبعس ٖصا اإلتؿام ٜكاض إزي تكسْٝ( ِٜؿإ) َ ٖٞٚؿطز ٠نٛضز ١ٜسيعٓ ٢ايتدكٝل ٚايتشسٜس،

ٜتدًٌ شيو سؿٌ ٜك اّ ؼي زاض ايؿتا ٠غايباً َاٜه ٕٛيًطداٍ ٚايٓػاٚ ،٤غايباً َاٜه ٕٛيًػاز ٠ايسٚض اغيِٗ ٚاألغاغ ٞؼي قبٍٛ
أٌٖ ايؿتاٚ ٠داٖ ١ايػٝس أ ٚضدٌ ايسٚ ٜٔتهط ِٜسهٛض ٙؼي اغيٛاؾك ١عً ٢عًُ ١ٝايعٚاز ،نااُا ٜتِ تطن ١ٝأبٓا ٤ايعِ ٚأبٓا٤

اـاٍ ٚاؿك ٍٛعً ٢ضناِٖ ٚقبٛشلِ بٗصا ايعٚاز سطقاً عً ٢عسّ إٜكاع خالؾات ٚؾطٚر بري األقاضب نُااااا ٖ ٛايعطف
ايػا٥س بري عؿا٥ط ايعطام بهٌ قَٝٛاتٗا ،بعس نٌ ٖصا حيسز َٛعساً يًعٚازٜ ،ك ّٛخالٍ ايؿذل ٠اييت تػبل ايعٚاز ،ايعٚز

بتٗ ١٦ٝناؾاَ ١ػتًعَات بٝت ايعٚد ٖٛٚ ،١ٝعازَ ٠اٜه ٕٛغطؾَ ١ػتكً ١نُٔ زاض األٌٖ.

ٚجيٓح ايؿبو بؿهٌ عاّ إزي ايبػاط ١ؼي إختٝاض أثاااخ زاض ايعٚد ،١ٝبايٓعط يًشٝا ٠اغيؿذلن ١اييت غتشٝاٖا ايعٚد١

غايباً َع أٌٖ ظٚدٗاٚ ،بعس إٔ ٜتِ قطا ٠٤ايؿاؼٚ ١إدطاَ ٤طاغ ِٝايعكس عهٛض ايعاقس ايسٜين ٚغايباً َاٜه َٔ ٕٛايػاز ٠أٚ

ايؿٛٝر َٔ ضداٍ اي س ٜٔاغيعتُس ٜٔؼي اغيٓطكٚ ،١عهٛض عسز َٔ ايؿٗٛز َٔ أٌٖ ايكط ،١ٜجيط ٟاغيأشَ ٕٚطاغ ِٝعكس ايعٚاز
ايؿطع ٞعهٛض أًٖ ٞايعٚز ٚايعٚد ،١ثِ ًٜعّ ايعٚدري سيطادعاااا ١احملهُ ١اغيدتك( ١قهُ ١األسٛاٍ ايؿدكٚ ١ٝغايباً

َاته ٕٛاييت تتبعٗا َٓطك ١غهٔ ايعٚدري) إلغتشكاٍ عكس ايعٚاز ايطزلٚ ٞايكاْ ،ْٞٛطبكاً يًؿطٜع ١اإلغالَٖٚ ١ٝصا زيٌٝ
ضزع غئ ٜتُٗ ِْٗٛبػرل شيوٚ ،غايباً َا ٜؿذل ٟايعٚز يًعٚد ١قطعاً َٔ اغيدؿالت ايصٖب ١ٝتعتدل َٔ نُٔ َبًؼ اغيٗط اغيعذٌ

يًعٚدٚ ،١ته ٕٛق ١ُٝاغيدؿالت ايصٖب ١ٝتبعاً يًعطٚف اغياز ١ٜيعا ١ً٥ايعٚزٚ ،تتشٌُ اغيطأ ٠ايؿبه ١ٝباإلناؾ ١إزي إضناع
ٚتطب ١ٝاألطؿاٍ ،ؾإٕ عًٗٝا ٚادبات ايبٝت ٚتٗ ١٦ٝايطعاّ ٚاغتكباٍ ايهٛٝف ،سٝح اؾتٗط اجملتُع ايؿبه ٞايهٛضز ٟبهطَ٘
ٚطٝب ١ايٓؿؼ اييت تتُتع بٗا ايٓػاٚ ٤ايطداٍ ،باإلناؾ ١إزي تَٗ ١٦ٝؿتكات اؿًٝب َٔ أدبإ ٚقؿطٚ ١يدي ضا٥ب ٚسًٝب

ٚتٛظٜعٗا عًٚ ٢ن ال ٤ايبٝع َٔ قبٌ ايطداٍ نُا غًـ ،سٝح ٜتِ ايهذ َٜٝٛاً شلص ٙاغيٓاؾص ،نُا ٜتِ بٝع اؿٛٝاْات َٔ ايػِٓ
ٚايبكط ٚاغياععٚ ،اييت ٜطعاٖا األٚالز َٔ ايبٓري ٚايبٓات ؼي اغيطاع ٞاغيدكك ١شلا ،سٝح ٜتِ االغتؿاز َٔ ٠اغيعاضع اـاقٚ ،١

تؿهٌ تًو ايبٛٝع ػاضَ ٠طعَٓٚ ١تذ ،١سٝح اؾتٗط ايؿبو ؼي اغيٓطك ١بطبط اؿٛٝاْاتٚ ،لح ايؿبو ؼي ططم تطبٝتٗا

ٚتهجرلٖا ،نُا ضيتٗٔ ايؿبو ايعضاع ١خكٛقاً ايدل َٔ ايكُح ٚايؿعرلٜ ِٖٚ ،عتُس ٕٚؼي شيو عً ٢األَطاض ٚايػك ٞبٛاغط١
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ايس ِٜؼي أغًب َٓاطكِٗ ،بُٓٝا ٜتِ اإلعتُاز ؼي بعض اغيٓاطل عً ٢ايػكْٗ َٔ ٞط زدً ١يكطب األضان ،َ٘ٓ ٞنُا ٜك ّٛاجملتُع

ايؿبه ٞبتػٜٛل اـهطٚات ايطاظد ١إي ٞاغيسٕ ايكطٜبٚ ١خكٛقًا غٛم َس ١ٜٓاغيٛقٌ.

1

ٚخالق ١ايبشح ؾإٔ اغيػًِ ايؿبه ٞاي ّٛٝالخيتًـ ؼي ايتعاَات٘ ايس ١ٜٝٓعٔ أَ ٟػًِ آخط ٚ ،أْ٘ ؼي ايتعاَات٘ اغيصٖب١ٝ

الخيتًـ َع أًَ ٟتعّ بأَ ٟصٖب َٔ اغيصاٖب اإلغالَٚ ،١ٝبايطغِ َٔ اإلؾذلا٤ات ٚاألقا ٌٜٚاييت أضازت اؿط َٔ عكٝستِٗ،
ؾكس با٥ت بايؿؿٌ ٚثبت بطالْٗا ٚاْهؿاف قكسٖا ايػٚ ،٤ٞأغطانٗا ايػٝاغٚ ،١ٝأثبت اجملتُع ايؿبه ٞاي ّٛٝأْ٘ فتُع دسٜط
باإلسذلاّ ٚايتكسٜطًٜٚ ،تعّ بأعطاف ٚتكايٝس ػيا ًٜتعّ ب٘ اجملتُع ايعطاق ٞعاَٚ ١ايهٛضزغتاْ ٞخاقٚ ،١الظٜااؼ ٚالامطاف ؼي
عكا٥سِٖٚ ،إٔ اغيان ٞايصٜ ٟتعهع عً ٘ٝبعض اغيػطنري ػئ ٜػع ٕٛيإلغا ٠٤إزي ٖصا اجملتُع اؾُ ،ٌٝاْكه ٢زٚضٚ ٙال أثط

يطدع٘ أ ٚبكا ٤يتاضخي٘ ايكس ِٜبٚ ،ِٗٓٝعهِ ايتُاظز األثين ٚاغيصٖيب بري ايؿبو ؾُٔ ايطبٝع ٞإٔ تكسض أقٛات َٔ ٖٓا أٚ
ٖٓاى تسع ٞباإلمٝاظ يعٓكط غرل نٛضز ٟأ ٚست ٢بعٓكط كتًـ ،ؾكس ٜهٖ ٕٛصا َٔ أق ٍٛغرل نٛضز ١ٜشياظدت َع نٛضز
ايؿبو ٜٚسع ٞاإلغتكالي ١ٝؼي اإلْتُا ٤ايكٚ ،َٞٛضسيا ٜهاا ٕٛتطنُاْ ٞاألقٌ أ ٚعطب ٞايٓػٌ ٚقس تعاٜـ َع ايؿبو ؼي

ظطٚف خاقٚ ١اْكٗطت َعِٗٚ ،يهِٓٗ ٜعتدل َٔ ٕٚايكً ١ايٓازض ٠بري ايؿبو َٔ ٜسع ٞعسّ نٛضزٜتٖ٘ٚ ،صا َاشٖب إي٘ٝ

ؾاخٛإ ٚظٖرل ٚغرلِٖ.

اغيطًب ايجاْٞ
بعض خكا ٌ٥ايؿبو

ٜ َٔٚتعاٜـ َع اجملتُع ايؿبهٜ ٞؿعط بأقاي ١ايكٚ ِٝاألعطاف اؾُ ١ًٝاييت ٜتُػو بٗا ٖصا اجملتُعٜٚ ،سضى ايتشٍٛ

اإلْػاْ ٞايص ٟططأ عً ٘ٝؼي َػهٓ٘ ًَٚبػ٘ ٚططٜك ١سٝات٘ٚ ،غٝطًع عً ٢ايهؿا٤ات ٚايطاقات ايعًُ َٔ ١ٝأبٓا ٤ايؿبو،
بايطغِ َٔ ايتُٗٝـ ٚاإلُٖاٍ ٚاإلقكا ٤ايصَ ٟاضغت٘ ايػًطات اغيتعاقب ١عً ٢سهِ ايعطام عًٜ َٔ ،ِٗٝكذلب َٔ اجملتُع

ايؿبهٜ ٞؿعط بؿساس ١ايعًِ ٚاغيطاض ٠اييت خًؿتٗا األْعُ ١ايؿٛؾٚ ١ٝٓٝايطا٥ؿٚ ١ٝاغيتعكب ١اييت قازت ايعطام إزي ايتسٖٛض اغيطٜع،
ٜ َٔٚبشح ؼي ايكطٚ ٣األسٝا ٤ايؿبهٜ ١ٝؿعط سيطاض ٠اؿٝا ٠ايبا٥ػ ١اييت تطنتٗا ايػًطات ايػابك ١ؼي َٓاطكِٗٚ ،مل تعٍ بعض

ايعٛا ٌ٥ايؿبهٝا ١ؼتؿغ بهتاب اغيٓاقب (بٜٛط ٕٚأ ٚايبٜٛطٚم ) ٚتطزز َاٚضز ؾ َٔ ٘ٝأشناض ٚقكا٥س ؼي َسٜح ايطغٚ ٍٛآٍ

ايبٝت ،باإلناؾ ١إزي األزعٚ ١ٝايتٛغالت إزي اهلل تعازي اييت ٚضزت ؾ ٘ٝؼي َٓاغبات عسٜسٚ ،٠خكٛقاً َٓٗا اغيٓاغبات ايس.١ٜٝٓ

2

إال إٔ بعض ضداٍ ايس ٜٔقسضياً أَعٔ ؼي تهً ٌٝايؿبو ْٚؿط ايتعاٜٚص ٚايؿعٛش ٠ب ِٗٓٝنأ ٟفتُع َتدًـ ٜػٌٗ

بح اـطاؾات ؾٗٝاٚ ،مت اغتػالشلِ أغٛأ اغتػالٍ ،إش تؿهًت طبكٖ َٔ ١ؤال ٤ز ٕٚعٌُٚ ،ناْت ٖص ٙايطبك َٔ ١ؾٛٝر

ٚضداٍ ايسَٚ ٜٔعا ِْٗٝٚتعٝـ عً ٢سػاب ايؿبو َٚل زَا ِٗ٥ؼت غطا ٤ايكسقٚ ١اـُػٚ ،١ٝنإ ٖؤالًٜ ٤ك ٕٛنٌ

ايتبذٚ ٌٝاإلسذلاّ ٚاغيػاعس َٔ ٠أبٓا ٤ايؿبو ،بايٓعط يًُهاْ ١اغيتُٝعٚ ٠اإلسذلاّ ايصٜ ٟهٓ٘ ايؿبه ٞيطدٌ ايس ٜٔؼي اجملتُع

ايؿبه ،ٞإش العٌُ يس ِٜٗغرل األعتُاز عً ٢ايعطاٜا ٚايكسقات ٚايٓصٚض اييت ٜػًُٗا شلِ أبٓا ٤ايؿبو َٔ ايؿالسري ٚايهػب١
_____________________________________________________________________________________________
1

ايؿبو ايهٛضز اغيٓػ ،ٕٛٝٝاغيكسض ايػابل ،قل َ :ٚ .176-172كابالت غابكَ ١ع أؾدام َتٓٛض َٔ ٜٔايؿبوٚ ،ؼي تٛاضٜذ َتعسز،٠

 َِٗٓٚايسنتٛض سػٔ ايؿبهٚ ،16-2-6-6 ٞاألغتاش ايْٛسْٝ ٟػإ ٚ ،2014ايسنتٛض ايسي ٛآخط َكابًَ ١ع٘ سعٜطإ . 2016
2

ظٖرل ناظِ عبٛز ،اغيكسض ايػابل ،م.78

ٚاْعط :أظيس ؾٛنت ،اغيكسض ايػابل ،م.168-166
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ايؿكطاٚ ،٤بك ٞضداٍ ايس ٜٔتٗهِ دٗٛزِٖٜٚ ،ػاي ٕٛؼي اْػالقِٗ ٚؽٜٛؿِٗ ٚإطالم ايؿتا ٣ٚؼي ايتشطٚ ِٜايتشًٚ ٌٝؾل

َؿ٦ٝتِٗ ٚضغباتِٗ َٚكاؿِٗ ،ست ٢تٛنشت ايكٛضٚ ٠عاز ايؿبو َطتبطري سيطادعِٗ ايس ١ٜٝٓاألقْٚ ،١ًٝؿأ َِٓٗ اغيتعًُٕٛ

ٚاغيتٓٛض ٚ ٕٚاغيجكؿ َٔ ٕٛأبٓاٚ ،ِٗ٥ايص ٜٔاغتطاعٛا ْبص نٌ َاضيت يًؿبٗات بكً ،١نُا غاُٖت ايعٓاقط ايس ١ٜٝٓاغيتطٛضَٔ ٠
أبٓا ٤ايؿبو أ َٔ ٚاغيطدعٝات ايس ١ٜٝٓؼي عًُ ١ٝايتٜٓٛط ٚاإلضؾاز ٚاغيٛاعغ ٚايتجكٝـ سيا خيسّ ايسٜٚ ٜٔجبت زعاُ٥ا٘ ؼي اجملتُع

ايؿبهٚ ،ٞبطظ دَ ٌٝتٓٛض َٚتعًِ َٔ ا يؿبو ػيا جيعٌ اغيطٜ ٤ؿتدط بكابًٝتِٗ ٚقسضتِٗ عًْ ٢ؿط اغيعطؾٚ ١ايجكاؾٚ ١قٝاز ٠تػٝرل
اجملتُع ايؿبه ٞباإلناؾ ١إزي بطٚظ د َٔ ٌٝضداٍ ايس ٜٔاجملاٖس ٜٔايصٜ ٜٔؿُٗ ٕٛايس ٜٔيٝؼ باإلْػالم ٚايتعكب ٚايتططف،

ٚإصيا بايػًٛى اإلْػاْ ٞاغيًتعّ ٚاغيعتسٍٚ ،بايتاي ٞخسَ ١اجملتُع ايؿبه ٞايص ٟبطظ َتُػهاً يٝؼ ؾكط بسٜاْت٘ َٚصاٖب٘ٚ ،إصيا
بكٚ ُ٘ٝأعطاؾ٘ ٚتكايٝس ٙاغيٓػذَُ ١ع ق ِٝاجملتُع اإلغالَ.ٞ

1

اـاشياااٚ ١اإلغتٓتاااااااز:

ضنع ايبشح عً ٢نٝؿ ١ٝبطٚظ ايؿبو ؼي نٛضزغتإ غُٝا ؼي اؾاْب ايؿطق َٔ ٞايبالزٖٚ ،ذطتِٗ إزي َٛاطٔ دسٜس٠

ؼي ا ؾع ٤اآلخط َٔ نٛضزغتإ ٚشيطنعِٖ ؼي َٛاطِٓٗ اؿاي ،١ٝثِ تططم ايبشح إزي َٛنٛع اْتػاب ايؿبو إزي ايعطم اغيعري
أ ٚايطادح بري ايباسجري ؼي ٖصا اجملاٍ ٚشنطْا اـالؾات ايكا ١ُ٥سٛشلا ٚعسّ ايتطابل ؼي اآلضا ٤سٛشلَِ ،ع إَهاْ ١ٝايذلدٝح إزي

اؾاْب األنجط َٓطكٝاً َٔ سٝح ا يًػٚ ١ايػُات ٚايطبا٥ع ٚايتكايٝس ٚايػشٓات َٚا ؾاب٘ شيوَ ،عتُس ٜٔؾهالً عٔ اغيكازض
ايباسج ١عِٓٗ إزي آضا ٤بعض َٔ أبٓا ٤ايؿبو َٚجكؿٚ ِٗٝنتبتِٗ ،إزي أِْٗ نٛضز  َٔٚايعطم اآلض ٟايص ٟاغتٛطٔ نٛضزغتإ

َٓص ؾذط ايتاضٜذ ٚست ٢ؼي عٗس َا قبٌ ايسٚي ١اغيٝسَٝ(١ٜس ٟباضخ  )MidiParthاييت أطاست باألؾٛضٜري ايسخال ٤إزي

نٛضزغتإٚ ،اغتٛيٛا عً 612 ٣ْٛٓٝ ٢مَ ،ّ.طنع طا٥ؿ ١ايؿبو اؿايٚ ،ٞناْت ٖٓاى آضاَ ٤تبا َٔ ١ٜٓقبٌ ايباسجري بؿإٔ
َٓػٛبٝتِٗ إزي ايهٛضز أ ٚايذلى أ ٚايعطبٚ ،ضغِ ٚدٛز بعض األغط ايعطبٚ ١ٝايذلنُاْ ١ٝبٗٓٝا ،إال إٔ ايهـ ايطادح ٖٛ

يكاحل نٛضزٜتِٗ ؼي ايٓٗا ،١ٜنُا است ٣ٛايبشح عً ٢عسّ قش ١اإلختالقات عل عكٝستِٗ اييت تاض ٠تٛقـ بأْٗا َؿطن١

ٚأخطَٓ ٣شطؾَٚ ١طتس ًِٖٚ ٠دطاٚ ،بٓا ٤عً ٢أقٛاٍ َٚؤيؿات ايؿبو أْؿػِٗ ٚعسز نبرل َٔ اغيؤيؿري َٔ غرل ايؿبو نٛضزاً

ٚعطباً ٚأداْباًٚ ،ؼي اـتاّ ٜٛز ايباسح إٔ ٜػتُٝح ايعصض َٔ ٚدٛز ايؿٛا٥ب ٚايٓٛاقل ؼي عج٘ سٝح ال نُاٍ إال هللَٚ ،ا

اتػع ؼي ٖصا ايبشح اغيتٛانعٚ ،اهلل ال ٜهٝع أدط احملػٓري ٚب٘ ايتٛؾٝل.

_____________________________________________________________________________________________
1

َكابًَ ١ع ايسنتٛض آظاز زي ٛظاَع ١غٛضإ ،بتاضٜذ آشاض .2016
214

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 3.آب  :7102ص ص 708-081
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

َكازض
أٚالً :ايكطإٓ ايهطِٜ
ثاْٝاً :اغيكازض األغاغ:١ٝ

 -1االَرل ؾطف خإ ايبسيٝػ ،ٞؾطؾٓاَ ،١تططي :١قُس طي ٌٝاغيال أظيس ايطٚظبٝاْ ،ٞط 3ايٓاؾط :زاض اغيس ٣يًجكاؾ١
ٚايٓؿط ،برلٚت.2007 ،
-2اإلْػهًٛبٝسٜا ايعاَ(١بايًػ ١ايهٛضزٜ ،)١ٜاغري قابط قاحل ،زٚ ،1ز ،3طَ ،2طبع ١غ٘ ضز ،ّ ٙنٛضزغتإ،

غًُٝاْ.2009 ٞ
-3أظيس خإ ساَس ايكطاف ،ايؿبوَ ،طبع ١اغيعاضف ،بػساز. ّ 1954 ،
-4أظيس ؾٛنت ،ايؿبو ايهٛضز اغيٓػٚ ،ٕٛٝظاض ٠ايجكاؾ ١باقً ِٝنطزغتإ ،ايػًُٝاْ. 2004 ،١ٝ
-5أنطّ ظ ،ٌٜٓغهإ يٛا ٤زٜازي ،ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ،٠داَع ١بػساز. ّ1968 ،
-6األزٜإ ٚاغيصاٖب بايعطام ،ايسْتٛض ضؾٝس خ ،ٕٛٝاغيكسَ ،١زاض اؾٌُ نٛيْٝٛا  /اغياْٝا.2003 ،
-7إ ٟبَٝ ٞذطغَ ،ٕٛالسعات عٔ قبا ٌ٥نٛضزغتإ اؾٓٛب( ،١ٝايذلطي ١ايهٛضزَ ،)١ٜطبع ١ؾؿإ،
ايػًُٝاْ.ّ 2007،١ٝ
 -8ايبالشض ،ٟؾتٛح ايبًسإَ ،هتب ١ايٓٗه ١اغيكط ،١ٜايكاٖط.1956 ،٠

-9باغْٝ ٌٝهتري ،األنطازَ ،ػتالً َٔ َٓؿٛضات فً ،1993 )ASO( ١تططي ١قاحل بطٚاض.ٟ
-10بططؽ ايبػتاْ ، ٞقٝط احملٝطَ ،هتب ١يبٓإ .1977
ٚ -11زٜع دٛز ٠اؿطن ١ايك ١َٝٛايهطزْ ،١ٜؿأتٗا ٚتطٛضٖا ،ط ،2ايٓاؾط :زاض آضاؽ يًطباعٚ ١ايٓؿط ،أضب،ٌٝ
نٛضزغتإ ايعطام ،زاض ايؿاضاب ،ٞبرلٚت ،يبٓإ. ّ2013 ،
-12ظٖرل ناظِ عبٛز ،حملات عٔ ايؿبو ،زاض ايطاؾس ،يٓسٕ. 2000 ،
-13سػٔ ايعُط ،ٟايًكايلَ ،طبع ١داَع ١اغيٛقٌ .1985
-14سبٝب سْٓٛا ،تاضٜذ نطًَٝؼ ،ؼكٝكات بًساْ ،١ٝبًس ٠نطًَٝؼ ،بُٗإ غًُٝإ َيت ،ط ،2ز،ت.ّ2010 ،
-15ناٌَ َكطؿ ٢ايؿٝيب ،ايططٜك ١ايكؿٚ ١ٜٛضٚاغبٗا ؼي ايعطام اغيعاقطَ ،هتب ١ايٓٗه ،١بػساز .1966
 -16ناٌَ َكطؿ ٢ايؿٝيب ،ايؿهط ايؿٝعٚ ٞايٓععات ايكٛؾ ١ٝستَ ٢طًع ايكطٕ ايجاْ ٞعؿط اشلذطَ ،ٟهتب١
ايٓٗه ،١بػساز .1966
َ-17اضى غاٜهؼ ،ايكبا ٌ٥ايهٛضز ١ٜؼي اإلَدلاطٛض ١ٜايعجُاْ ،١ٝفً ١اغيعٗس اغيًه ٞيإلْذلبٛيٛدٝا عاّ .1980
 -18قػٔ قُس اغيتٛي ،ٞنطز ايعطام ،ايساض ايعطب ١ٝيًُٛغٛعات ،ط ،1برلٚتٖ1422-ّ2001 ،ذط.١ٜ
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َٝ-19ؿ ٌٝيٝعٜطى ،ايؿبو ،اغيتػرلات ايك ١َٝٛؼي نطزغتإ ايعطام ،زضاغ ١غهاْ ١ٝخالٍ األعٛاّ -1996
 1998تططي ١ايسنتٛض أزلاع ٌٝغًطإ ،ز،ت ،زط،زؽ.
-20غ ٞد ٞازَْٛع – نطز ٚعطب ٚتطى غٝاغٚ ١ضسالت ٚعٛخ عٔ ايؿُاٍ ايؿطق َٔ ٞايعطام – 1919
 ،1925تططي ١دطدٝؼ ؾتح اهلل َ ،طبع ١ايتاضيؼ بػساز  ّ ،ّ1971ؽ ضقِ .2
-21غعٝس ايس ٜٙٛد ،ٞتاضٜذ اغيٛقٌ ،اؾع ٤األَ ،ٍٚطبع ١زاض ايهتب يًطباعٚ ١ايٓؿط ،اغيٛقٌ .1982
-22غتٝؿٔ ُٖػً ٞيْٛهطٜو ،ايعطام اؿسٜح  ، 1950-1900تططي :١دعؿط اـٝاط.
-23عباؽ ايععا ،ٟٚايهانا ١ٝ٥ؼي ايتاضٜذ ،ؾطن ١ايتذاضٚ ٠ايطباع ١احملسٚز ،٠بػساز ،ط.ّ1924 ،1
 -24عباؽ ايععا ،ٟٚتاضٜذ ايعطام بري استاليري ،اؾع ٤ايجايحَ ،طبع ١ايتؿٝض األًٖ ،١ٝبػساز .1939
-25عباؽ ايععا ،ٟٚتاضٜذ ايٝعٜسَ ،١ٜطبعٚ ١اقٌ ،بػساز.ّ1935
-26عباؽ ايععا ،ٟٚايهانا ١ٝ٥ؼي ايتاضٜذ ،بػساز ،ط.ّ1949 ،2
-27عبس ايط ظام اؿػين ،عبس ٠ايؿٝطإ ؼي ايعطامَ ،طبع ١ايعطؾإ ،قٝسا ،يبٓإ.ّ1931 ،
-28عً ٞايٛضز ،ٟحملات ادتُاع َٔ ١ٝتاضٜذ ايعطام اؿسٜح ،اؾع ٤األَ ،ٍٚطبع ١اإلضؾاز ،بػساز.1969 ،
-29عبس ايطظئ قُس بٔ خًسَ ،ٕٚكسَ ١ابٔ خًس ،ٕٚايطبع ١األٚزي ،برلٚت زاض ايكًِ.1978 ،
-30ؾؤاز ظي٘ خٛضؾٝس ،فً ١اجملُع ايعًُ ٞايهٛضز ،ٟايعسز  ، 3-2غٓ.ّ1975 ١
-31ؾالزضيرل إٜؿاْ ،ٕٛاحملطض (عابس ٚاؿكٝك ١ؼي نٛضزغتإ)ْ ،كٛم (اًٖ ٢سل) ،غًػً ١اؾُع ١ٝاإلزلاع ،١ًٝٝضقِ
( 7باإللًٝعَ ،١ٜطدع .)110
-32ف َٛٓٝ ، -ضغه( ،ٞأٌٖ اؿل)ٜٓ ،عطؼي :اغيٛغٛع ١اإلغالَ ،١ٝط.1
-33قسٜل ايسًَٛد ،ٞايٝعٜسَ ،١ٜطبع ١اإلؼاز ،اغيٛقٌ.ّ1949 ،
-34ايكؼ غًُٝإ ايكا٥ؼ  ،تاضٜذ اغيٛقٌ ،اؾع ٤األ ،ٍٚايكاٖط.1927 ٠
-35ضسالت َاضن ٛبٛي ،ٛز ،1ايؿكٌ ايػازؽ،اشلاَـ  ،5تططيٗا إزي اإللًٝعٚ :١ٜيَ ِٝاضغسٕٚ ،تططيٗا إزي
ايعطب :١ٝؾٝذ اغيذلطيري عبس ايععٜع داٜٚس ،طَ ،2طابع اشل ١٦ٝايعاَ ١يًهتاب ،ايكاٖط -1995 ،٠ايطبع١
ايجاْ.2002١ٝ
-36ضسً ١ضٜر ،تايٝـ :نًٛزٜٛؽ دُٝؼ ضٜر ،تططي ١ايًٛا :٤بٗا٤ايسْٛ ٜٔض ،ٟط ،1ايساض ايعطب ١ٝيًُٛغٛعات،
برلٚت ،يبٓإٖ1429-ّ2008 ،ذط.١ٜ
-37ايسنتٛض ضؾٝس اـ ،ٕٛٝاألزٜإ ٚاغيصاٖب بايعطام ،اغيكسَ ،١زاض اؾٌُ نٛيْٝٛا  /اغياْٝا.2003 ،
-38ضؾٝس ايبٓسض ،ايؿبو أنطاز عطاق ،ٕٛٝزضاغَٓ ١ؿٛض ٠ظطٜس ٠اؿٝا ٠ايًبٓاْ ١ٝبتاضٜذ  29آب .ّ1999
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-39ؾانط خكباى ،ايعطام ايؿُاي ،ٞايٓاؾط :زاض اغيالٜري ،برلٚت.ّ1983 ،
-40ؾاخ٘ ٚإ ،عح َٓؿٛض ؼي فً ١غ٘ ض ًٖسإ ،ضقِ ايعسز فٗ ،ٍٛأضب.1995 ٌٝ
-41ثاَط عبس اؿػٔ ايعاَطَٛ ،ٟغٛع ١ايعؿا٥ط ايعطاق / ١ٝز  ، 7ايطبع ١األٚزي ،زاض ايؿؤ ٕٚايجكاؾ ١ٝبػساز
.1994
ثاْٝاً :اغيكازض باإللًٝع:١ٜ

-42اغيٛغٛع ١ايدلٜطاَْ ،١ٝاز ٠ايؿبو طا٥ؿ ١إغالَ ١ٝنٛضز ١ٜاألقٌ تكطٔ ٚال ١ٜاغيٛقٌ.
43-Shabek:islamic Section of kurdish origin live mosul stat soan, E.E., short antology of guran poetry,
J.R.A.S. January, 1921, part 1 .
44-Minorsky, V(The Guran), B.S.O.A.S. 1948, Vd X1 part, 1 .
45- Soan, E.E., (Report on the sulaimania.) District of: kurdistan, calcutta, 1918.
46-Committee,House of communskForeigen Affairs(2006) Human Rights annual report 2005 Report of
session 2005,6. LONDON: Stationery office first.
47-Wiliamshurt. David: The acclesiastical organization of the East. 1318-1913. Corpus
ScriptorumChistianorum. Orientalium, Vol 582- subsldia 104, Lenvenpetrters2000.

ايطغا ٌ٥ايػرل َٓؿٛض:٠

َٓ -48صض عبس اجملٝس ايبسض ،ٟدػطاؾ ١ٝاألقًٝات ايس ١ٜٝٓؼي ايعطام ،ضغايَ ١ادػترل غرل َٓؿٛض ،٠نً ١ٝاآلزاب،
داَع ١بػساز.ّ1975 ،

اجملالت ٚاؾطا٥س:

-49ايػٝس قاؼي ايٝاغط ،ٟزضاغ ١عً ٢سًكتري َٓؿٛض ٠ؼي قشٝؿ ١اغيس ٣ايعطاق ،١ٝايعسز  7-453بتاضٜذ 3 -2
 /أب .2005 /

 -50عبس اغيٓعِ ايػالَ ،ٞبكاٜا ايؿطم ايباطٓ ١ٝؼي اغيٛقٌَ ،كاٍ َٓؿٛض ؼي فً ١اجملً ١اغيٛقً ،١ٝايعسز  22ؼي /16آب
.1939 /
-51فً ١اجملُع ايعًُ ٞايعطاق( ،ٞاشل ١٦ٝايهطز ،)١ٜاجملًس  24 ٚ 23يػٓ ،1992 ١بػساز.
-52ضؾٝس ايبٓسض  ،ايؿبو أنطاز عطاق ،ٕٛٝزضاغَٓ ١ؿٛض ٠ظطٜس ٠اؿٝا ٠ايًبٓاْ ١ٝبتاضٜذ  29آب.ّ1999
-53ايػٝس سلؼ ايس ٜٔايػٝس عباؽَ ،كاٍ س ٍٛايؿبو َٓؿٛض ؼي فً ١قاضز آؾًل ايذلنُاْ ،١ٝايعسز  ، 12ايػٓ١
ايجايج ١عؿط.1974 ،
-54ؾبه ،ٞفً ١ايجكاؾ ١اؾسٜس ،٠ايعسز  12بتاضٜذ .ّ 1993/3/30
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ؾبه ١اإلْذلْٝت:

ْكطت َطزإ ،ايؿبو َصٖب حيتهٔ ايكَٝٛات اغيتآخ ١ٝؼي ايعطام ،عح َٓؿٛض عً ٢اإلْذلْٝت:
www.shiachat.com/forum/lofiversion/index.php
ايؿبو أقًِٗ ،يػتِٗ ،زٜاْتِٗٚ ،أعسازِْٖ ،كطت َطزإ ،دٓٝـ ،آخط تعس/4 ٌٜىّ2010/1

ْكطت َطزإ ،دٓٝـ ،ايؿبو اقًِٗ ٚزٜاْتِٗ  ،يػتِٗ ٚأعسازِٖ /4 ،ناْ ٕٛاألwww.cese.iqLKkitabat :2010 /ٍٚ

ايسٜاْ ١اإلظزَ ،١ٜكسض ْٝت :ؾطٜس ٕٚت ،ًًٛٝايٝعٜس ١ٜعبس ٠ايؿٝطإ ،أغاطرل ٚسكا٥ل َعٜؿَ ،١كسض ْٝت:
\http://www.bahzani.net/book/Ezidi C:\Users\sava\Downloads\238-http:\www.bahzani.net
. Leo, Leonard (2010). International Religious Freedom(2010); Annual Report to congress. DIAN puplishing ,
أث ٌٝايٓذٝؿ : ٞال ْؤٜس إقاَ ١قاؾعَ ١ػٝش ، ١ٝؾبه ١اي ّٛٝيألخباض  ،2011/12/8اطًع عً ٘ٝبتاٜذ . 2011 /9 / 11
ٜٚهٝبٝسٜا اغيٛغٛع ١اؿط ،٠أخط تعس ٌٜشلص ٙايكؿش ١نإ  /15 ّٜٛانتٛبط 7101ى ايػاع.44ٚ22 :١

باغْٝ ٌٝهتري ،األنطازَ ،ػتالً َٔ َكاٍ ايؿبو أقًِٗ ،يػتِٗ ،زٜاْتِٗٚ ،أعسازِْٖ ،كطت َطزإ ،دٓٝـ ،آخط تعسٌٜ

/4ى.ّ2010/1

ضأؾت قالح ايس ،ٜٔايهانا ،١ٝ٥تاضٜذ اإلناؾ/16 ١ؾٛاٍ ٖ1428/ذطَ ،١ٜكسض ْٝت:
ttp://www.alsoufia.com/main/2321-1
ايكٛؾ– ١ٝايهانا ١ٝ٥أزٖاّ عبس ايععٜع ايٛي ،ٞزضاغَٓ ١ؿٛض ٠ؼي قشٝؿ ١تطنُإ ايعطام االيهذل ١ْٝٚعً ٢األْذلْٝت،
ٚايسضاغَٓ ١ؿٛض ٠اٜهاً ظطٜس ٠ايعَإ بتاضٜذ .2003/6/25
ع ْٞٛايساٚٚزز ،ٟايسٜاْات ٚاغيصاٖب بايعطام ٚنطٚض ٠اسذلاّ ايؿعا٥ط ايس ١ٜٝٓاغيٓؿٛض ٠ؼي قؿش ( ١ععاْ ) ٞعً ٢اإلْذلْٝت:
http://bahzani.org/Maqalat%20ordner/M43.html
ز .ضؾٝس اـَ ،ٕٛٝكايَٓ ١ؿٛض ٠ؼي قؿش ١ؼت اجملٗط باألْذلْٝت ،بعٓٛإ ايؿطان ١بايٛطٔ ،أزٜإ َٚصاٖب ايعطام.

سػٔ عهًَ ،١كايَٓ ١ؿٛض ٠عً ٢قؿش ( ١ععاْ ) ٞبعٓٛإ إؾهايٝات اإلْتُا ٤يس ٣ايؿبو:
www.bahzani.org/arb/showthread.php
ايػٝس سػٔ ْاقط بادالَٕ ،كايَٓ ١ؿٛض ٠عً ٢قؿشاا ١ععاْ ٞبعٓٛإ ( ن ٕٛايؿبو أقشاح الحيتاز إزي بطٖإ) ؼي

اإلْذلْٝتhttp://bahzani.org/NA%20Ordner/n100n.htm :
اغيكابالت ايؿدك:١ٝ

َ كابً ١ؾدكَ ١ٝع األغتاش سػٔ ايؿبه ٞظاَع ١غٛضإ -نٛضزغتإ بتاضٜذ  16آب .2016

َ كابًَ ١ع األغتاش ايكشؿ ٞايسنتٛض آظاز زي ،ٛضٝ٥ؼ قػِ اؾػطاؾٝا ،آزاب ،داَع ١غٛضإ ،آشاض.2016
َ كابً ١ؾدك ١ٝغابكَٚ .١كابً ١أخطَ ٣ع األغتاش اؾاَع ٞايهانا ٞ٥خًْٚ ٌٝس ،ٟظاَع ١غٛضإ ،ؼي ْٝػإ .2016
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تأثري ايًػ ١ايعشب ١ٝيف ايًػ ١ايهٛسد١ٜ
نتاب (دٚٚسػت٘) امنٛردا
يًعالَ ١املال عبذايهشَ ِٜذسغ
)The Influence of Arabic on the Kurdish Language Book (DOO Rashta
Model
ّ.ّ.عبذاهلل ادِٖ ْـشايذٜٔ
داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؼش – ١ٜنً ١ٝايًػات
Assist Lecturer: Abduallah Adham Nasrualldeen
University of Human Development /College of Language
( ORCID):0000-0003-0987-7928
E-mail: abdoallah.nasralldeen@uhd.edu.iq
املًخف ايظري ٠ايعًُ ١ٝيًباسح ( :)CV
االطِ :عبذاهلل أدِٖ ْـشايذٜٔ

ايؼٗادَ :٠ادظتري يف ايًػ ١ايعشب – ١ٝيػ.١

ايًػات:ايهشد :١ٜممتاص .ايعشب:١ٝممتاصصايرتن:١ٝدٝذ دذا.االْهًٝض :١ٜدٝذ
ايبشٛخ املٓؼٛس:٠
ذتَُْٝش.١ََّٜ
.1ارتـا٥ف ايـٛتٚ ١ٝايًٗذ ١ٝيًػ ١ا ِ
.2املؼانٌ اييت تٛاد٘ ايطًب ١ايهٛسد يف تعًُِٗ ايًػ ١ايعشب( ١ٝداَعتا ايتُٓ ١ٝايبؼشٚ ١ٜايظًُٝاْ )١ٝامنٛردا.
ٚ.3اقع اطتعُاٍ ايًػ ١ايعشب ١ٝيف إقً ِٝنٛسدطتإ (َٔ ٚدْٗ ١عش األطاتز ٠ادتاَعٝني)
املؤمتشات:
.1املؤمتش ايذٚي ٞايجاْٚ ٞايشابع دتاَع ١ايتُٓ ١ٝايبؼش.١ٜ
.2املؤمتش ايذٚي ٞايظادغ يًػ ١ايعشب ١ٝيف دٚي ١اإلَاسات – دب.ٞ
.3املؤمتش األ ٍٚملٓظكَٓ ٞعُ ١ايٓذاح يف عامل َتػري يف تشنٝا – اططٓب.ٍٛ
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املًخف
ايتةأثشٚ س ٖةزا ايتةأثريٛؿةٚ ١ةٝ بايعشب١ةٜ تأثش ايهُشد٣َذٚ ١ٜ ايهُشد١ يف ايًػ١ٝ ايعشب١ تأثري ايًػ١ٍ ٖزا ايبشح دساطٚتٓاٜ

شدةع طةبٜٚ ،ِٜ ايكةشنٕ ايهةش١ قذ تأثشت بؼهٌ نبري بًػ١ٝ بػري ايعشب١ ايٓاطك١َٝب اإلطالّٛ إٔ ايؼعًٛ ؾُٔ املع،ٟٛايًػ

،١ةٝ ايعشب١ بايًػ١ٜ ايهُشد١ إىل نؼـ أػهاٍ تأثش ايًػ١ ايذساطٙح تٗذف ٖزٝ س،ِّ اإلطالٝ إىل ؾِٗ تعاي٠ شتتـش٠سٛريو بـ

:١س ثالثَٛتُجٌ بأٜ ايتأثشٚ ٖزا ايتأثريٚ ،١ٜ ايهُشد١ يف ايًػ١ٝس اطتعُاٍ ايهًُات ايعشبٛؿٚ

.اتٗاٛ إبذاٍ يف أؿٚتٗا أٝٓري يف بٕٝ تػٚ بأيؿاظٗا د١ٜ ايهُشد١ يف ايًػ١ٝ ايعشب١ تأثري ايًػ.1
ش٥ إىل ايلُا١ٝ ايعشب١ًُ إطٓاد ايه:اعذْٛكـذ بايكٚ ،١ٜ ايهُشد١اعذ ايًػٛذ نًُاتٗا بكٝٝ َع تك١ٜ ايهُشد١ تأثريٖا يف ايًػ.2
.١ٜ ايهُشد١ يف ايًػْٞ باملعا١اعذ ارتاؿٛغريٖا َٔ ايكٚ ّاالطتؿٗاٚ ٞاعذ ايٓؿٛاطتعُاهلا سظ قٚ ،١ٜايهُشد

١ يًػةٟٛ تٓاطة س االطةتعُا ٍَ ايًػة٣ات أىةشٛ بأؿة١ةٝ ايعشب١ًُات ايهٛ بإبذاٍ بعض أؿ١ٜ ايهُشد١ تأثريٖا يف ايًػ.3
. احتاد املخشزٚ ٖزا اإلبذاٍ بظب قشب أ١ًنإ عٚ ،١ٜايهُشد

١ةٜ ايهُشد١ يًػةٟٛات تٓاطة س االطةتعُاٍَ ايًػةٛ بأؿة١ٝ ايعشب١ًُات ايهٛ بإبذاٍ بعض أؿ١ٜ ايهُشد١ تأثريٖا يف ايًػ.4
.تٛ ايـ١بظب ؿؿ
Abstract
This paper studies the influence of the Arabic language on the Kurdish language, to what extent
the Kurdish language is influenced by the Arabic language and the forms of this linguistic influence.
It is well-known that the non-Arabic speaking Islamic peoples were much influenced by the
language of the Holy Quran. This is so because they need to understand the teachings of Islam. The
aim of the present study is to reveal the forms in which the Kurdish language is influenced by the
Arabic language and the forms in which Arabic words are used in the Kurdish language. This
influence is manifested in three issues:
1. The influence of Arabic on the Kurdish language by vocabularies which have retained their
Arabic morphological and phonological structure.
2. Its influence on the Kurdish language by vocabularies which obey the grammar of the
Kurdish language, i.e. they are attached to Kurdish pronouns and used in the negative and
interrogative according to the rules of the Kurdish language.
3. Its influence on the Kurdish language by replacing some sounds in the Arabic words by
other sounds consistent with the linguistic use of the Kurdish language. The reason behind
that is the proximity or the sameness of the place of articulation.
4. Its influence on the Kurdish language by replacing some sounds in the Arabic words by
other sounds consistent with the linguistic use of the Kurdish language due to the features of
the sound.
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املكذَ١
بظِ اهلل ٚايـالٚ ٠ايظالّ عً ٢طٝذْا ستُذ ٚعً ٢ني٘ ٚؿشب٘ أمجعني:
ؾإٕ ايًػ ١ايعشب ٖٞ ١ٝيػ ١ايكشنٕ ايهش ِٜباملشتب ١األٚىل ٖٚةٜ ٛعةا ايةذ ٜٔاإلطةالَٚ ،ٞقةذ نةإ اإلطةالّ َٜٛةا َةا
اَرباطٛس ١ٜنرب ٣يػتسٗا األطاط ٖٞ ُ١ٝايعشب ،ُ١ٝسٝح دىًتْ بًذإ ٚأقٛاّ نجري ٠باإلطالّ ٚاعتٓك ٙٛبهٌ سٚح ٚدأؾ ٚبةذوٚا
ٜتعًَُ ٕٛا عً َٔ ِٗٝتعايٚ َِٝؾشا٥ضَ ٚطٍٓٔ جي تطبٝكٗاَ ،ا أد ٣ريو بِٗ إىل إٔ ٜتعًُٛا ايكشنٕ ايهةشٜٚ ِٜذسطةٛا يػتة٘
يهٜ ٞأىزٚا َٓ٘ تعاي ِٝايذ ٜٔاإلطالَٚ ،ٞناْت ايًػ ١ايعشب ٖٞ ١ٝايًػ ١ايٛسٝةذ ٠ايةيت تةشبل ايةذ ٜٔاإلطةالَٚ ٞتٛؿةً٘ إىل
األقٛاّ األدٓب ١ٝمما يؿت أْعاس غري ايعشب َٔ ايكَٝٛات األىش ٣إٔ ٜذسطةٖٛا ٜٚتعًُٖٛةا ،ؾةأد ٣ريةو إىل اطةتعُاٍ ٖةزٙ
ايكَٝٛات يًهًُات ايعشب ١ٝيف سٝاتِٗ ايٚ ،١َٝٛٝال طُٝا يف األَةٛس املتعًكة ١بايةذ ٜٔثةِ تطةٛست ؿةٛس ٖةزا االطةتعُاٍ إىل
اطتعُاٍ ايهًُات ايعشب ١ٝيف املظا ٌ٥االدتُاعٚ ١ٝاالقتـادٖٚ ،١ٜهزا ؾإٕ َبايػ ١ايتأثش بايًػ ١ايعشب ١ٝأدت باألقٛاّ ايذاىً ١يف
ايذ ٜٔاإلطالَ ٞإىل تعُذ اطتعُاٍ نًُاتٗا نُا حتذخ يف ايعـش اذتذٜح َع ايًػ ١االصتًٝض ١ٜؾشتة ٢ايعةشب أْؿظةِٗ بةذوٚا
ٜظتعًُ ٕٛايهًُات االصتًٝض ١ٜأثٓا ٤حتذثِٗ بايًػ ١ايعشب ١ٝيف ايٛقت اذتاكش ْعشا يك ٠ٛتأثشِٖ بٗز ٙايًػ.١
ٚقذ نإ ايظب األق ٣ٛايز ٟيؿت ْعش ايباسح يذساط ١تأثري ايًػ ١ايعشب ١ٝيف ايًػ ١ايهُشدٜة ١نْٛة٘ أسةذ أطةاتز٠
ايًػ ١ايعشب ١ٝيف نُشدطتإ ايعشامٜ ٖٛٚ ،عٌُ يف زتاٍ تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا ،ؾلال عٔ اتكاْ٘ يًػتني َعةاٚ ،بٗةزا
ؾكذ السغ ايباسح أْ٘ مث ١نًُات نجري ٠يًػ ١ايعشب ١ٝتسظتعٌُ كُٔ ايًػ ١ايهُشد ،١ٜمما نثةش يف ْؿظة٘ إٔ ٜهؼةـ ؿةٛس ٖةزا
االطتعُاٍ ايًػ ٟٛؾٛقعتْ ٜذ ٙعً ٢نتاب (دوو رِشتة ) يًذنتٛس عبذايهشَ ِٜذسغ(سمح٘ اهلل) ٖٛٚ ،قةاَٛغ نُةشد َّٟعشبة،َّٞ
ٜٚطًل عً ٘ٝبايًػ ١ايعشب( ١ٝاملٓذذ) ،سٝح أيؿ٘ ايهات عً ٢ػهٌ أبٝات تعًٚ ،١ُٝٝبعذ قةشا ٠٤أبٝاتٗةا سـةٌ ايباسةح عًة٢
نًُات عشب ١ٝنجري ٠تظتعٌُ يف ايًػ ١ايهُشد ١ٜيًُعاْْ ٞؿظٗا ،يهٔ ؿٛس اطتعُاهلا ختتًـٚ ،عًٖ ٢زا األطةاغ قةاّ بتكظةِٝ
ايبشح إىل َا ٜأت:ٞ
املبشح األ :ٍٚايتأثري املعذُ( ٞايًػ ٖٛٚ :)ٟٛعًَ ٢طًبني:
املطً األ :ٍٚؿُٛد ايبٓ ١ٝاملعذُ( ١ٝايًػ.)١ٜٛ
املطً ايجاْ :ٞاإلكاؾ ١إىل ايبٓ ١ٝاملعذُ ( ١ٝايًػ.)١ٜٛ
املبشح ايجاْ :ٞايتأثري املعذَُ ٞع إبذاٍٍ ألؿٛاتِ بعض ايهًُات ٖٛٚ :عًَ ٢طًبني أٜلا:
املطً األ :ٍٚاإلبذاٍ ايـٛت ٞبظب املخشز.
املطً ايجاْ :ٞاإلبذاٍ ايـٛت ٞبظب ؿؿ ١ايـٛت.
ٖ ًٜٞٚز ٜٔاملبشجني ىامتٚ ١اطتٓتادات رنش ؾٗٝا ايباسح أِٖ األَٛس اييت تٛؿٌََّ إيٗٝا َٔ ىالٍ دساطت٘ ٖز.ٙ
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ٚيف ايٓٗاْ ١ٜشد ٛإٔ ٜهٖ ٕٛزا ايبشح قذ نؼـ داْبا َُٗا َا بني ايًػتني (ايعشبٚ ١ٝايهُشدٚ )١ٜأكةاف يًبشةٛخ اإلْظةاْ١ٝ
دساط ١د ذٜذ ٠تٓاٚيت داْ ايتأثري ٚايتأثش يه ٞسٜظَطَّش َع ايبشٛخ األىش ٣اييت تعٌُ بٗزا االىتـاق ٖٛٚ ،بشأٜٓا دساطة١
دذٜذ ٠بني ايعشبٚ ١ٝايهُشد ١ٜمل تسظبل بذساطات أىش ٣بني ٖاتني ايًػتني ايكشٜبتني دٜٝٓا ٚدػشاؾٝا ٚادتُاعٝا ٚاقتـادٜا.

املبشح األٍٚ
ايتأثري املعذُ( ٞايًػ)ٟٛ
ٜسكـذ بٗزا املبشح ايتؼاب٘ ايًػ ٟٛاملعذُ ٞيف رات ايهًُات أ :ٟاطتعُاٍ ايهًُ ١ايعشب ١ٝيف ايًػ ١ايهُشد ١ٜبعٗٓٝا.

املطً األ :ٍٚؿُٛد ايبٓ ١ٝاملعذُ( ١ٝايًػ:)١ٜٛ
مث ١نًُات عشب ١ٝنجري ٠تسظتعٌُ يف ايًػ ١ايهُشد ١ٜبعٗٓٝا َٔ د ٕٚتػٝري يف بٓٝتٗةا ٚدةزسٖا ايًػةٚ ،ٟٛال ٜةشاد بٗةا
طشٜك ١ايهتاب ،١إر إََّٕ ايًػ ١ايهُشد ١ٜهلا ممٝضات ىاؿ ١يف نتاب ١اذتشٚف ٚايهًُات ،ؾٗ ٞختتًـ عةٔ ايًػة ١ايعشبٝة ١يف س ٗةا
ايهتاب ٞبٌ ٖ ٞأػب٘ بايهتاب ١ايعشٚك ،١ٝؾٓشٜذ بتًو ايهًُات َٔ سٝح ادتزس ايًػ ٟٛبعٝذا عٔ طشٜك ١نتابتٗا بٌ ايهًُ ١نُا
ٖ ٞبعٗٓٝا َٚعٓاٖا د ٕٚتػٝري يف أؿٛاتٗا ٚد ٕٚإذتام بٗا َٔ ايهُشد.١ٜ
ٚإيٝو قا َٔ ١ُ٥ايهًُات اييت اُطتعًُتْ يف ايًػ ١ايهُشد ١ٜيًُعاْْ ٞؿظٗا يف ايًػ ١ايعشب:1١ٝ
ايهًُ ١يف ايًػ ١ايعشب١ٝ

ايهًُ ١يف ايًػ ١ايهُشد١ٜ

ْؿع

نة فض

بؼش

بة شة ر

ؾهش

فيلر

يكًل

لة قلة ق

ٜعا

ية عنى

غري

غة ير

ٖٚهزا ؾكذ ٚدذت نًُات نجريٖ َٔ ٠زا ايٓٛع تظتعٌُ يف ايًػ ١ايهُشد ١ٜبعٗٓٝا د ٕٚتػةٝري يف دةزسٖا َٚعاْٗٝةا،
ٚسا ٍٚايباسح إٔ ٜٛسد بعلا َٓٗا عً ٢طب ٌٝاملجاٍ َٔ أدٌ دساطتٗا ٚايٓعش يف سكٝكٖ ١زا ايتأثري ٚايتأثش.

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ .0عش :د ٚٚسػت٘ يًذنتٛس عبذايهشَ ِٜذسغ2،59،52 :
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ؾً ٛأىزْا نًُْ( ١ؿع) اييت تهت بايًػ ١ايهُشد( ١ٜنةفض) يٛدذْاٖا ْٖ ٞؿظٗا اييت تظتعٌُ يف ايًػ ١ايعشب١ٝ
ٚيًُعٓ ٢راتَ٘ ،ع ٚدٛد يؿع ١ىايـ ١بايًػ ١ايهُشد ١ٜملعْٓ( ٢ؿع) ( ٖٞٚهاوشيَوة) يهِٓٗ اطتعًُٛا ايهًُ ١ايعشبٚ ١ٝبهجش٠
ٚيَٓٛٝا ٖزا ،بٌ إٕ اطتعُاٍ ايهًُ ١ايهُشد( ١ٜهاوشيَوة) ال تهاد تظتعٌُ إال عً ٢يظإ ايطبك ١املجكؿ ١أ ٚايعًُ ١ٝؾكل ،أَا
باق ٞاجملتُع ايعاّ ؾِٗ ٜظتعًُ ٕٛايهًُ ١ايعشب ١ٝيًتعبري عٔ َعٓ ٢ايٓؿع.
ٖٚزا ديٚ ٌٝاكح عً ٢تأثري ايًػ ١ايعشب ١ٝيف ايًػ ١ايهُشدٚ ،١ٜيشمبا تسعض ٣طب ريو إىل طب ْذسٚ ٠دٛد ايكةاَٛغ
ايهُشد ،ٟؾًْ ٛعشْا بعٝذا يف تاسٜخ ايًػ ١ايهُشدٚ ،١ٜدذْاٖا يػ ً١مل متًو اٖتُاَا باسصا َٔ ايًػٜٛني ايهُةشد بةٌ اْٗايةت دٗةٛد
عًُا ٤ايهُشد َٔ قبٌس جتا ٙايًػ ١ايعشبٜٚ ،١ٝهؿ ٞإٔ ْزنش َِٓٗ ابٔ ٖؼاّ ٚابٔ اذتاد ٚغريِٖ َٔ عًُا ٤ايًػة ،١ؾكةذ نةإ
عذّ االٖتُاّ بايًػ ١ايهُشد ١ٜإسذ ٣أِٖ املؼانٌ اييت ٚادٗتٗا يف تاسخيٗا ايًػ ٟٛمما أد ٣بٗا اذتاٍ إىل إٔ تتأثش بًػات درياْٗا
َٔ ايٓاس ١ٝادتػشاؾٚ ١ٝال طُٝا يف ايعشام ،ؾلال عٔ االىتالط االدتُاع ٞبني ايهشد ٚايعشب ؾكذ أد ٣ريو بِٗ اىل ايتةضاٚز
ٚاملـاٖشٚ ٠ايعٌُ بٚ ِٗٓٝبني ايعشب ،ؾاالىتالط ٚاالستهاى املباػش بني ايًػات تؤد ٟإىل اْتكاٍ َؿشدات يػ ١إىل يػ ١أىش،٣
ٚال طُٝا َٔ ايعشب ١ٝاملتظًط ١إىل غريٖا يف ٚقتٗا ،ؾكذ اْتكًت َؿشداتٗا إىل ايًػات ايعامل ١ٝاألىش ٣نةة (االطةباْٚ ١ٝاالٜطايٝة١
ٚايْٛٝاْٚ ١ٝاالصتًٝضٚ ١ٜايؿاسط ، 1 )...١ٝؾهٝـ بايًػ ١ايهُشد ٖٞٚ ١ٜاألقشب دػشاؾٝةا اىل ايًػة ١ايعشبٝة ١ؾاالستهةاى ٚايتعةاٜؽ
إسذ ٣أِٖ األطباب اييت تؤد ٟاىل ايتالقح ايًػ ٟٛبني ايًػات.
ٖٚهزا ؾإََّٕ األَش بايٓظب ١يًهًُات املزنٛس ٠نْؿا ٚغريٖاَٗٓ ،ا َا دىًت إىل ايهُشد ١ٜألطباب د ٖٞٚ ١ٜٝٓنجريٚ ٠ال
خيؿ ٢عً ٢أسذ إٔ ايهُشد اعتٓكٛا ايذ ٜٔاالطالَ ٞبذ ٕٚسشب بٌ بهٌ إسادتِٗ ممةا دؾعٗةِ إىل ايتٛغةٌ يف ايةذ ٜٔاالطةالَٞ
ؾأسبٚ ٙٛقشوٚا ايكشنٕ ايهشٚ ِٜاْؼػًٛا بذساطت٘ َٔ ؾك٘ ٚسذٜح ٖٚزا دؾعِٗ إىل دساط ١عً ّٛاآلي َٔ ١أدةٌ ؾٗةِ ايكةشنٕ
ايهش ِٜبعذ ستاٚيٚ ١دٗذ َِٓٗ إىل تعًِ ايًػ ١ايعشبٚ ،١ٝإٕ ايذ ٜٔاالطالَٜ ٞتطً َٔ َعتٓك ٘ٝقشا ٠٤ايكشنٕ ايهشٚ ِٜاالْـات
إيٚ ٘ٝتذبشٖٚ ،ٙهزا ايكٝاّ بأدا ٤ايؼعا٥ش ايذٚ ١ٜٝٓايؿشا٥ض ،ؾايـال ٠حتتِ عً ٢املـً ٞسؿغ قـاس ايظٛس عًة ٢األقةٌٚ ،نةٌ
ٖزَ ٙكرتٕ بتعًِ ايًػ ١ايعشبٚ ١ٝاطتعُاٍ أيؿاظٗا.
ؾأؿبشت ايًػ ١احملً ٖٞ ١ٝايًػ ١املتذاٚي ١بني ايٓاغ يف سٝاتِٗ اي( ١َٝٛٝايظٛم ،ايبٝت)ٚ ،أَا ايًػ ١ايعشب ١ٝؾأؿةبشت
يػ ١ايعبادٚ ٠ايذساط ١يف املذاسغ بؼهٌ عاّٚ ،يف املذاسغ ايؼشعٚ ١ٝايذ ١ٜٝٓبؼةهٌ ىةاق ،اىل إٔ تطةٛست ايًػة ١ايهُشدٜة١
ٚاطتؿاقت َٔ طباتٗا ٚأؿبشت اآلٕ تذسغ يف املذاسطٔ ٖٚزا ال ٜعا إٔ ايًػ ١ايعشب ١ٝأؿبشت دساطتٗا ك ١ًٝ٦مما طةبل بةٌ
تهاد تذىٌ يف نٌ طٝات سٝاتِٗ.2

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ.1عش َٔ :أطشاس ايعشب ،١ٝايذنتٛس إبشاٖ ِٝأْٝع.117 :1978
ٜٓ .2عشٚ :اقع ايتعش ٜيف ايذ ٍٚايعشب _ ١ٝنشدطتإ ايعشام امنٛردا ،عباغ عً ٞطًُٝإ.4 :
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املطً ايجاْ :ٞاإلكاؾ ١إىل ايبٓ ١ٝاملعذُ( ١ٝايًػ:)١ٜٛ
ٜكـذ ايباسح بٗزا ااملطً إكاؾ ١بٓ ١ٝيػ ١ٜٛنُشد ١ٜإىل ايبٓ ١ٝايعشب ١ٝايذاىًة ١يف ايًػة ١ايهُشدٜةَ ١جةٌ :خةب ةردار،
أ(ٟىرب  +داس)ٖٚ ،ز ٙنجريا َا حتذخ َع ايًػات األىشٚ ،٣ال طُٝا َع ايًػ ١ايعشب ،١ٝؾإْٗا نجريا َا َا تلٝـ أ ٚتعذٍ َٔ
ايهًُ ١ايذاىً ١إيٗٝا َٔ أدٌ إٔ جتشٜٗا عً ٢بِٓ ٢يػتٗاٖٚ ،زا ٚساسد َع ايًػ ١ايهُشدٖٚ ١ٜة ٞعةادَ ٠ةا حتةذخ َةع األؾعةاٍ
ٚاأل اٚ ٤ايـؿات سني إطٓادٖا اىل ايؿاعًٚ ١ٝاملؿعٛي ١ٝأ ٚعٓذ مجع ايهًُات أْ ٚؿٗٝا يف ايًػ ١ايهشد.١ٜ
ٚإ ََّٕ ٖز ٙاإلكاؾات اىل ايهًُ ١ايعشب ١ٝقذ ته ٕٛيف َكذَ ١ايهًُة ١أ ٚيف نىشٖةا ،ممةا جتعةٌ ايبٓٝة ١ايًػٜٛة ١املتةأثش٠
ايذاىً َٔ ١ايًػ ١ايعشب ١ٝال حتاؾغ عًْ ٢ؿظٗا نُا ٖ ٞيف ايعشب ،١ٝبٌ تلاف إيٗٝا نًُ ١أ ٚعالَ َٔ ١ايًػة ١ايهُشدٜة ١يهةٞ
حتكل داليتٗا ايـشٝش ١بايًػ ١ايهُشدٖٚ ،١ٜز ٙاالكاؾات عباس ٠عٔ قٛاعذ بٓ ١ٜٛٝيف أنجةش األسٝةإ ،ؾُةجال إٕ ايًػة ١ايهُشدٜة١
تظتخذّ يًُتهًِ سشف (امل )ِٝؾٝكٛي ٕٛيف َجٌ :أْا ناط – كاشبهٚ ،يًُخاط (ايٝا :)٤كاشبى ،بذال َٔ :أْت ناطة ،
ٚيًػا( ٥اهلا :)٤كاشبة بذال َٔ ٖٛ :ناط  ،ؾًْ ٛعشْا إىل نًُ( ١ناط ) يف املشات ايجالخ ٚدذْاٖا أْٗةا بةذ ٕٚاإلكةاؾ١
ايًػ ١ٜٛايهُشد ١ٜقذ ساؾعت عً ٢أؿًٗا ايًػ َٔ ٟٛايعشب ،١ٝيهٓٗا مل تتُهٔ إٔ تؤدَ ٟعاْ ٞاملةتهًِ ٚاملخاطة ٚايػا٥ة إال
بعذ اإلكاؾ ١ايهُشدٚ ،١ٜميهٔ إٔ ْظُٖ ٞزا ايٓٛع َٔ اإلكاؾات بكٛاعذ اإلطٓاد.
ٖٚز ٙمجً َٔ ١ايهًُات اييت طٓشا ٍٚإٔ ْكـ عًٗٝا يف بٝإ َا دشَ ٣عٗا َٔ اإلكاؾ ١ايهُشدٜةَ ١ةع اذتؿةاظ عًة٢
األؿاي ١ايعشب:1١ٝ
ايهًُ ١يف ايًػ ١ايعشب١ٝ

الللنة يف اللػة اللُردية

ىرب

خةبةردار

دباؽ ،صسع

دةباغ كة ر ،زة رع كة ر

ػل

ليَو شة ق

عٝ

عة يب كةر

ػشاب

شةراب فروَش

غري أَني

نا ئة مني

ٚمث ١نًُات نجريٖ َٔ ٠زا ايباب مل أرنش املهشسٚ ٠املتؼابَٗٗٓ ١ا َٔ باب االىتـاس ؾكل.
ٚاآلٕ طٓشا ٍٚإٔ ْهؼـ عٔ اإلكاؾ ١ايهُشد ١ٜاييت دىًةت ايهًُة ١ايعشبٝةٚ ١ىايطتٗةا َةٔ أدةٌ تأدٜة ١ايٛظٝؿة١
ايًػٚ ،١ٜٛإرا طسًٓ٦ا َا طب ايتؿـ ٌٝيف ايٛقٛف عً ٢ايهًُات املزنٛس ٠أعالٙ؟ قًٓا :إٕ نٌ إكاؾ ١إىل ايهًُ ١ايعشبٝةٖ ١ةٞ
عباس ٠عٔ قاعذ ٠يػ ١ٜٛيًػ ١ايهُشد ١ٜنْ ٞؼري إىل عُل ٖز ايًػٚ ١أْٗا ال ختً َٔ ٛقٛاعةذ ىاؿة ١بٗةا ؾًة ٛأىةزْا ايهًُة:١
_____________________________________________________________________________________________
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خة بة ردار ،صتذ إٔ األؿٌ ايًػ ٟٛاييت تأثشت بٗا ايًػ ١ايهُشدَ ٖٛ ١ٜاد ٠يػ ١ٜٛعشبَ ٖٛٚ ١ٝا ميجٌ تأثري ايًػ ١ايعشب ١ٝيف ايًػة١
ايهُشد ،١ٜؾهًُ( ١خة بة ردار) دا٤ت َٔ نًُ( ١ىرب  +داس) ؾادتض ٤األ ٍٚعشب ٞىةايفٚ ،ايجةاْ ٞنُةشد ،ٟدةاَ ٤ةٔ أدةٌ
ايذالي ١عًَ ٢عَٓٓ( ٢تبِ٘)ٖٚ ،ز ٙقاعذ ٠يػ ١ٜٛنُشد ١ٜيف ايذالي ١عً ٢ايؿاعً.١ٝ
ٚايذالي ١عً ٢ايؿاعً ١ٝيف ايًػ ١ايهُشد ١ٜتأت َٔ ٞقٛاعذ أىش ٣غري (دار ،ودة ر) نُا يف ادتذ ٍٚأعةال ،ٙؾٗة ٞتةأتٞ
أسٝاْا بإكاؾ( ١بة) يف بذا ١ٜايهًَُ ١جٌ( بةغرية ت ،وبةخة بة ر) ٚاألؿٌ ايًػ ٟٛيًهًُتني عشب( َٔ ١ٝغريٚ ،٠ىرب) يهٔ (بة)
ٖٓا دا ٤يًذالي ١عً ٢ايؿاعًَ ١ٝكََّٝذا مبعٓ( ٢ر ،ٚؿاس ) ؾايهًُ ١األٚىل مبعٓ :٢ر ٚغريٚ ،٠ايجاْ :١ٝر ٚىرب ٖٞٚ ،دالي ١صا٥ةذ٠
َٚػاٜش ٠يف ايؿاعً ١ٝعٔ األٚىل ،أ :ٟإكاؾ( ١دار  ،ودة ر) يف ْٗا ١ٜايهًُٚ ،١نال األَشٚ ٜٔاكشني يف ايعشب.١ٝ
أَا ايهًُتإ (دهة باغ كة ر ،وزةرع كة ر) ؾاألؿٌ ايًػ ٟٛهلُا يف ايًػ ١ايعشب( ١ٝدباؽٚ ،صاسع) ٚإٕ داليةٖ ١ةاتني
ايهًُتني يف ايًػ ١ايعشب ١ٝتعا (اطِ ايؿاعٌ) ،بُٓٝا ال تعط ٞريو املعٓ ٢يف ايًػ ١ايهُشد ١ٜست ٢بعذ دىٛهلا إيٗٝا َٔ ايعشب ١ٝإال
بكاعذ( ٠كة ر) يف ْٗا ١ٜايهًُ(ٚ ،١كة ر) متٝض ايؿاعً ١ٝعٔ طابكٗٝا يف (خة بة ردار ،وبة غرية ت) يف أْٗا ؿٝػ ١يًذالي ١عًة٢
املٗٓ ،١أ :ٟأْٗا ؾلال عٔ دعًٗا ايهًُ ١ايعشب ١ٝتذٍ عً ٢ايؿاعً ،١ٝؾإْٗا دعًتٗا َٗٓ ١ثابت ١يـاسبٗا ٚيٝع زتشد ٚؿـ هلا.
ْٚظتٓتر َٔ اإلكاؾات ايظابك ١إٔ نال َٓٗا دا٤ت يًذالي ١عً ٢ايؿاعًَ ١ٝع َعٓ ٢صا٥ذ عً ٢املعٓ ٢األ ،ٍٚؾة (دار،
ودة ر ) يف ْٗا ١ٜايهًُ ١صادتا عًَ ٢عٓ ٢ايؿاعًَ ١ٝعٓ ٢ايٛؿؿ ١ٝيالطِ ،أ :ٟإٕ ايؿاعً ١ٝأؿةبشت ؿةؿ ١ثابتة ١تؼةب٘ ايـةؿ١
املؼبٗ ١يف ايًػ ١ايعشبٚ ،١ٝايجاْ( ١ٝبة ) دا٤ت يًذالي ١عً ٢ايؿاعً ١ٝايذاي ١عً ٢اذتذٚخ ٚايتذذد يف ايعشبٝةٚ ،١ايجايجة( ١ك ة ر)
أكاؾت َعٓ ٢املٗٓ ١يًؼٚ ،٤ٞنٌ ٖز ٙبعذ ايذالي ١األٚىل أ :ٟايؿاعً.١ٝ
 َٔٚاألَجً ١عً ٢اإلكاؾ ١ايًػ ١ٜٛايهشد ١ٜيف َكذَ ١ايهًُ ١ايعشب( :١ٝليَو شة ق) ،ؾٗ ٞتعا يف ايعشبَ( ١ٝةٔ أؿةاب٘
ػل يف ػؿت ٘ٝأ ٚإسذاُٖا)ٚ ،إراَا أسدْا ايشدٛع إىل األؿٌ ايًػ ٟٛيًهًُٚ ١دذْاٖا َتأيؿ َٔ ١دض ٤نُشدٚ ٟأىةش ٣عشبة،ٞ
ُٖٚا( :ليَو ) ايهُشد ١ٜأ :ٟايؼَؿ(ٚ ،١ػل) ايعشب ١ٝاملعشٚؾُٖٚ ،١ا أؿالٕ يػٜٛإ َٔ يػتني َػاٜشتني ادتُعتا يًذالي ١عًَ ٢عٓة٢
َعني َ ٖٛٚا رنشْا ٙنْؿاٚ ،ايًػ ١ايهُشد ١ٜنجريا َا تعتُذ عًَ ٢جٌ ٖز ٙايرتان ٝاملُذةضََّأ ٠يًذالية ١عًةَ ٢عٓةَ ٢عةني ،ؾإْٗةا
يٝظت نايعشب ١ٝغٓ ١ٝباأليؿاظ بٌ إرا َا أسادت إٔ تذٍ عًَ ٢عإٍ َػاٜش ،٠ؾإْٗا تك ّٛبادتُع بني دضأ ٜٔقشٜبني باملعٓ ٢الػتكام
ٚتٛيٝذ َعٓ ٢نىش ،ؾُجال نًُ( ١رِىَ) يف ايًػ ١ايهُشد ١ٜتعا( :طشٜل)(ٚ ،طرتن) تعا( :املظو) ،ؾإراَا أسادت إٔ ختًل َعٓة٢
نىش يًذالي ١عًَ ٢عٓ ٢دذٜذ قشَُٗٓ ٜا نُعٓ ٢االعرتاض ،مجعت بُٗٓٝا ٚقايت( :رِىَ طرتن) ؾأؿةبشت اآلٕ تةذٍ عًة٢
َعٓ ٢دذٜذ  ٖٛٚاالعرتاضٚ ،يهََّٔ ٖزا األَش يٝع اعتباطٝا بٌ إٕ ايًػ ١ايهُشد ١ٜتٓعش إىل نًُتني ٚتتأٌَ يف أؿًُٗا ٚتتؿةاِٖ
ادتُع بُٗٓٝا َٔ سٝح ايكشب ٚاإلَهإ بادتُع بُٗٓٝا يتٛيٝذ َعٓ ٢نىش.
ٚمث ١قٛاعذ أىش ٣ىاؿ ١بايًػ ١ايهُشد ١ٜتسذش ٣عً ٢بٓ ١ٝايهًُات ايذاىً َٔ ١ايعشب ١ٝإيٗٝا َجٌ قٛاعذ ايٓؿ ،ٞؾايٓؿٞ
يف ايًػ ١ايهُشدٜ ١ٜه ٕٛبأدا( ٠نا) بإكاؾتٗا يف بذا ١ٜايهًُ ١ايهُشدٚ ١ٜنةزيو ايهًُة ١ايعشبٝة ١ايذاىًة ١اىل ايهُشدٜة ،١ؾعٓةذَا
دىًت نًُ( ١أَني) إىل ايهُشدٚ ١ٜأسادت ايًػ ١ايهشدَٗٓ ١ٜا ايٓؿ ٞؾإْٗا مل تًذأ إىل اطتعُاٍ أدا ٠ايٓؿ ٞيف ايعشبٝةٖٚ ١ة( ٞال،
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ٚيٝع) بٌ إْٗا متًو أدا ٠ىاؿ ١بٗا يف ايٓؿ( ٖٞٚ ٞنا) ؾكايت( :نا أمني) ،أ :ٟيٝع أَٓٝاٚ ،تهت بايهتابة ١ايهُشدٜة( ١ن ا ئ ة
مني)ٚ ،نزيو ٜكٛي( :ٕٛنا رِازى) أ :ٟيٝع ساكٝا.
ْٚظتخًف مما طبل اىل إٔ ايهًُات ايعشب ١ٝقذ ٚدذت هلا َهاْا ٚاطعا يف ايًػ ١ايهُشدٜة ،١يهٓٗةا نةجريا َةا قَُِّٝة َذتْ
بكٛاعذ ايًػ ١ايهُشدٖٚ ،١ٜزٖايكٛاعذ إٕ ديت ديت عً ٢ن ٕٛايًػ ١ايهُشد َٔ ١ٜايًػات املتـشؾ ١املشْ ١ايكابً ١يًتةأثش ٚايتةأثري
َٝ َٔ ٖٞٚضات ايًػات املتـشؾ ،١ؾٗ ٞساؾعت عً ٢قٛتٗا يف قٛاعذٖا ايًػ ١ٜٛنايًػةات األىةشَ ٣جةٌ ايعشبٝة ١ايةيت إرا َةا
أسادت إٔ تظتكشض نًُ َٔ ١يػ ١أىش ٣ؾإْٗا أدشتٗا عً ٢طب ٌٝقٛاعذٖا ٚبٓاٖا ارتاؿٖٚ ،١هزا ؾعًت ايًػ ١ايهُشد ،١ٜؾًةٛال
ٖز ٙايكٛاعذ يَُا ديت ايهًُات ايذاىً َٔ ١ايعشب ١ٝاىل ايهشد ١ٜعًَ ٢عاْٗٝا املشاد ٠يف ايهشد.١ٜ

املبشح ايجاْٞ
ض ايهًُات
ايتأثري املعذَُ ٞع إبذاٍٍ ألؿٛاتِ بع ِ
طٓتطشم يف ٖزا املبشح إىل َظأي ١اإلبذاٍ ايـٛت ٞيبعض ايهًُات ايذاىً ١اىل ايًػ ١ايهُشد َٔ ١ٜايًػ ١ايعشب ١ٝيهٓٗا
تعشكت يف بعض أؿٛاتٗا إىل إبذاٍ ؿٛت ٞبظب شتشز أ ٚؿؿ ١ايـٛتٜٓٚ ،كظِ ٖزا اإلبذاٍ كُٔ ٖزا املبشح عً ٢ثالث١
َطاي :

املطً األ :ٍٚاإلبذاٍ ايـٛت ٞبظب املخشز:
أٚال :اإلبذاٍ بظب قشب املخشز :طٓٛسد يف ٖزا املطً ايهًُات اييت أؿٝبتْ بعضس أؿٛاتِٗا بإبذاٍٍ بظةب قةشب شتةشز
ايـٛتني َٔ بعلُٗا ايبعضٚ ،إٕ املعٝاس ايز ٟاعتُذْا عً ٘ٝيف ؾشص ٖز ٙايهًُات ٚدساطةتٗا حتةت ٖةزا املطًة دةا ٤عًة٢
أطاغ أْٓا ٚدذْا ايـٛتني املُبذَيني َهإ بعلُٗا َظتعُالٕ يف ايًػ ١ايهُشد ١ٜد ٕٚؿعٛب ١أ ٚن ٕٛأسةذُٖا غةري َٛدةٛد يف
ايًػ ١ايهُشد ،١ٜبٌ إٕ ايـٛتني كُٔ األؿٛات ايهُشدٜٚ ١ٜظتعُالٕ بهجش ٠ؾٗٝا يزيو سهُٓا عً ٢إٔ اإلبذاٍ ادتاس ٟبُٗٓٝا
دا َٔ ٤باب قشب املخشز ال َٔ باب ن ٕٛأسذ ايـٛتني يٝع َٔ أؿٛات ايًػ ١ايهُشد َٔٚ ،١ٜأدٌ ريو اختةزْاَ ٙعٝةاسا يف
دساطتٓا ٚتظُٝتٓا ٖزا املطً بٗزا االطِ.
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ٚإيٝو ايهًُات اآلت ١ٝاييت سذخ ؾٗٝا إبذاٍ ؿٛت ٞبظب قشب املخشز بعذ دىٛهلا َٔ ايعشب ١ٝإىل ايهُشد:1١ٜ
ايهًُ ١يف ايًػ ١ايعشب١ٝ

ايهًُ ١يف ايًػ ١ايهُشد١ٜ

ساط١

هةشة

سالز

هة الج

ىٛخ

قؤخ

ٖز ٙبعض ايهًُات اييت سـًٓا عًٗٝا َٔ ىالٍ قشا٤تٓا يهتاب (د ٚٚسػت٘) يهٓو ي ٛحبجةت عةٔ نًُةات أىةش٣
يٛدذت عً ٢ػانًتٗا نجري،٠إال أْٓا اطتٛؾٓٝا بزنش َا طبل يف ادتذ ٍٚيه ٕٛدساطتٓا دا٤ت يف إطاس ايهتاب املزنٛس.
ؾً ٛأَعٓا ايٓعش َا يف ادتذ َٔ ٍٚايهًُات أعالَٚ ٙا دش ٣ألؿٛاتٗا َٔ إبذاٍ ٚدذْاٖا إٔ األؿٛات املبذية ١ؾٗٝةا
ناْت َٔ باب قشب املخشز َع اطتعُاٍ ايـٛت املبذٍ َٓ٘ يف ايًػ ١ايهُشد ،١ٜيهٔ اإلبذاٍ دش ٣بني ايـةٛتني ساهلةا سةاٍ
ايًػ ١ايعشب ١ٝعٓذَا تتبادٍ األؿٛات يف نًُاتٗا ؾُٝا بٗٓٝا بظب قشب املخشزٚ ،إيٝو بٝإ ريو:
.1هة شة ،هة الج :صتذ إٔ ؿٛت اهلا ٤يف ٖاتني ايهًُتني أبذٍ َٔ ؿٛت اذتا ٤يكشب شتشدُٗا َٔ بعلةُٗا ،إر إٕ شتةشز
ايـٛتني أ :ٟاهلاٚ ٤اذتاَ َٔ ،٤ظاسٚ ١اسذُٖٚ ٠ا َٔ أؿٛات اذتًل ،ؾاهلا ٤خيشز َٔ أدْ ٢اذتًل َٔ اذتٓذش،2٠
ٚاذتا َٔ ٤ؾٛق٘ َٔ ٚطل اذتًل ،3عًُا إٔ ؿٛت اذتاٜ ٤ظتعٌُ يف ايًػ ١ايهُشد ١ٜبؼهٌ طا٥ؼ دَ ٕٚؼهً ١يف ؿعٛبْ ١طكٗةا
ؾٜٗ ٛظتعٌُ يف نًُات نشد ١ٜحبتَ ١جٌ :س٘ ٚاْ٘  ٙٚأ :ٟاالطرتاس :ٚ ،١س٘ ٚت ،أ :ٟايشقِ طبع :ٚ ،١سة٘ ػةاسد ، ٙأ:ٟ
َهإ يالىتبا ٤أ ٚاملًذأٖٚ ،زا دي ٌٝعً ٢ؿشَ ١عٝاسْا ن ٕٛاإلبذاٍ بني ايـٛتني دش َٔ ٣باب قةشب املخةشز ال ألطةباب
ؿٛت َٔ ١ٝباب ٚدٛد ٚعذّ ٚدٛد أسذ ايـٛتني يف ايًػ ١ايهشدٚ ،١ٜسمبا دا ٤ريو اإلبذاٍ َٔ باب نجةش ٠اطةتعُاٍ ؿةٛت
اهلا ٤يف ايًػ ١ايهشدٚ ١ٜن ٕٛاهلا ٤أقٌ كػطا عً ٢املخشز َٔ اذتاٖٚ ،٤ز ٙايعاٖشَ ٠عشٚؾ ١يذ ٣ايًػ ١ايهشد ١ٜايةيت طةٓتطشم
عًٗٝا يف َطً االبذاٍ بظب ؿؿ ١ايـٛت ،ؾإْٗا تبتعذ عٔ اطتعُاٍ األؿٛات اييت تًك ٢ؾٗٝا كػطا عً ٢املخةشز نايطةا٤
ٚايـاد ٚغريٖا ٚتبذهلا بػريٖا بايتاٚ ٤ايظني.
.2قوَخ  :إٕ أؿٌ ايهًُ ١يف ايعشب :١ٝىٛخَٚ ،عٓاٖا :ايؿانٗ ١املعشٚؾ ١يف ايًػتني ايعشبٚ ١ٝايهشدٜةٚ ،١إرا ْعشْةا إىل اطةتعُاٍ
ايـٛتني أ( :ٟايكاف ٚارتا )٤يف ايًػ ١ايهشدٚ ١ٜدذْاٚ ٙاسداً د ٕٚأ ٟعا٥ل ،ؾِٗ ٜكٛي :ٕٛقةرة بوون ،أ :ٟايتعةٜٛض ،وش ة
رقال ،أ :ٟاالْؼػاٍ ،وخةشوو ،أ :ٟأب ٛايضٚز ،وخورما  ،أ :ٟايتُش) ؾاطتعُاٍ ايـةٛتني عًة ٢سةذ طةٛا ٤طةا٥ؼ يف ايًػة١
_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ .عش :د ٚٚسػت٘1 .37 ،69 ،31ٚ24 :
ٜٓ .عش:املذىٌ اىل عًِ ايًػَٓٚ ١اٖر ايبشح ايًػ ،ٟٛسَلإ عبذايتٛاب.31-30 :

7

ٜٓ .عش :األؿٛات ايًػ3 76-75 :١ٜٛ
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ايهشدٚ ،١ٜإمنا دا ٤اإلبذاٍ بني ايـٛتني َٔ باب قشب املخشدني ،ؾُخشز ارتا َٔ ٤أدْ ٢اذتًل َٔ ايطبلٚ 1شتشز ايكاف ؾٛق٘
قًٝال َٔ ايًٗا.2٠
ثاْٝا :اإلبذاٍ ايـٛت ٞبظب احتاد املخشز:
.1تةزبيح :إََّٕ األؿٌ ايًػ ٟٛهلز ٙايهًُ ١يف ايعشب :ٖٛ ١ٝتظبٝحَ ٖٛٚ ،أىٛر َٔ ادتزس ايعشب :ٞطبََّح ٜظبَِّح تظبٝشاٚ ،ايًػة١
ايهشد ١ٜتظتعٌُ ٖز ٙايهًُ ١اط َِ ني ١يًتظبٝح ال مبعٓ ٢املـةذس ،ؾايعشبٝة ١إرا أسادت إٔ تظةتعٌُ اطةِ اآليةَ ١ةٔ املـةذس:
تظبٝح ،قايتَِ :ظبَح ،أَِ ٚظبش ،١نُا تك َِ :ٍٛكبَض َِٚكف َِٚهَٓظٚ ١غريٖا ،ؾأل ا ٤اآلي ١أٚصإ ىاؿة ١يف ايًػة ١ايعشبٝة١
َِ( ٖٞٚؿْعٌََِٚ ،ؿْعًَِٚ ،١ؿْعاٍ) 3أَا ايًػ ١ايهشد ١ٜؾكذ أىزت املـذس ايعشبٚ ٞاطتعًُتْٗا مبعٓ ٢ني ١يًتظبٝح ،يهََّٔ املعٓ ٢ايعاّ
يًهًَُ ١ؼرتن ١بني ايعشبٚ ١ٝايهشد ٖٛٚ ١ٜايتظبٝحٚ ،قذ قاَت ايًػ ١ايهشد ١ٜبإبذاٍ ؿٛت ايضا َٔ ٟؿٛت ايظةنيٚ ،نةال
ايـٛتني طا٥ػني يف االطتعُاٍ ايهشد ،ٟؾِٗ نجريا َا ٜبذي ٕٛؿٛت ايظني َٔ ؿٛت ايـاد ايعشب ١ٝارتايـٚ ،١ؿٛت ايظني
ٜهاد ٜه َٔ ٕٛأؿ ٍٛأؿٛات ايًػ ١ايهشدٚ ١ٜإال يَُا أبذيتْ٘ َٔ ايـاد ،ؾايـٛتإ (ايضاٚ ٟايظني) َةٔ األؿةٛات املظةتعًُ١
بهجش ٠يف ايًػ ١ايهشد ،١ٜيهٔ اإلبذاٍ دا ٤بُٗٓٝا َٔ باب احتاد املخشز ،ؾُخشز ٖز ٜٔايـٛتني ٚاسةذ ٖٚة ٛطةشف ايًظةإ
بايلػل عً ٢أؿ ٍٛايجٓاٜا ايعًٝا، 4ؾهإ إدسادٓا إٜاُٖا كُٔ َطًة احتةادز املخةشز نة ٕٛايـةٛتني ٜظةتعُالٕ يف ايًػة١
ايهشد ١ٜعًٚ ٢د٘ طٛا ٤نُا ٚكشٓا ريو ؾُٝا طبل.
.2بارووت  :األؿٌ ايًػ ٟٛهلز ٙايهًُ ١يف ايًػ ١ايعشب :ٖٛ ١ٝايباسٚٚدٚ ،عٓذَا اْتكًت اىل ايًػ ١ايهشد ١ٜأُبذٍ ؿٛت ايتأَ ٤
ؿٛت ايذاٍ بظب احتاد شتشدُٗا ،إر إٕ شتشز ايـٛتني ٚاسذ َٔ طشف ايًظإ َع َا حيار َٔ ٜ٘أؿ ٍٛايجٓاٜا ايعًٝا ،ؾُٗا
يجََّٜٛإ يظاََّْٝإٚ ،5بظب ٖزا االحتاد املخشد ٞصاح ايًظإ َٔ ايذاٍ اىل ايتاٚ ،٤ميهٔ إٔ ٜه ٕٛيـةؿ ١ؿةٛت ايتةا ٤عالقة١
صا٥ذ ٠يف ٖزا اإلبذاٍ بني ايـٛتني ،ؾايٛقٛف عً ٢ايتا ٤يف ْٗا ١ٜايهًُ ١أطٌٗ ٚأىـ َٔ ايٓطل بايذاٍ يه ٕٛايةذاٍ ػةذٜذ
زتٗٛس ٚايتا ٤ػذٜذ َُٗٛغ ،6إر إٕ يًذاٍ اٖتضاص ٚاكح ٜـاسب٘ أثٓاْ ٤طك٘ ؾٗ ٛأثكٌ َٔ ايتا.٤
يهٔ ٖزا ال ميٓع اطتعُاٍ ؿٛت ايذاٍ يف ايًػ ١ايهشد ١ٜؾِٗ ٜكٛي :ٕٛداخصنت ،أ :ٟاالغةالم ،ودةرض وون ،أ :ٟارتةشٚز،
ودةرطا  ،أ :ٟايباب)ٚ ،إرا ناْت اذتذ ١يف إبذاٍ ايتا َٔ ٤ايذاٍ يف ْٗا ١ٜايهًُ ١ؾكل د ٕٚبذاٜتٗا ،ؾًُارا مل ٜبذيٛا ايذاٍ يف
ْٗا ١ٜنًُ( ١كوَد ) املٓتكً ١اىل ايهشد َٔ ١ٜاالصتًٝض ،١ٜؾاملظأيَ ١ظأي ١شتشدٖٚ ١ٝزا ٚاسد يف ػإٔ ايًػات ٚال طُٝا ايعشب.١ٝ
_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ .1عش :األؿٛات ايًػٚ ،75 :١ٜٛاألؿٛات ايعشب176 :١ٝ
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ٜٓ .4عش :األؿٛات ايًػ.68 :١ٜٛ
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.3بسمار :سذخ يف ٖز ٙايهًُ ١إبذاالٕ ُٖٚا :إبذاٍ ايبا َٔ ٤املٚ ،ِٝإبذاٍ ايضا َٔ ٟايظنيٚ ،نال اإلبذايني َٔ بةاب احتةاد
املخشز ،إر إٕ أؿٌ ايهًُ ١يف ايًػ ١ايعشبَ( ١ٝظُاس)ٚ ،شتشز ايباٚ ٤املَ َٔ ِٝهإ ٚاسذ َ ٖٛٚا بني ايؼةؿتني 1إال إٔ ايبةا٤
حيذخ عٓذ ايلػل بإطبام ايؼؿتنيٚ ،امل ِٝحيذخ بإطبام أىـ مما طبل ،ؾعٓذَا اطتعًُت ايهًُ ١يف ايًػ ١ايهشدٜة ١أؿةبشت
(بسمار) ،ؾأُبذٍ املِٝس باٚ ،ً٤ايظنيس صاٜاً الحتاد شتاسز ٖز ٙاألؿٛات ،ؾهإ إٔ صاٍ ايًظإ اىل اطتعُاٍ ايـٛت ايجاْ ٞبذال َٔ
األٚ ،ٍٚسمبا ٜه ٕٛطب ريو االبذاٍ َٔ باب قـذ اطتعُاٍ األؿٛات اجملٗٛس ٠يف َجٌ ٖز ٙايهًُٚ ١ػانًتٗا َٔ ايهًُات
اييت تتعًل باملٗٔ ٚاألعُاٍ ايٝذ ١ٜٚيهٖ ٕٛز ٙاملٗٔ ٚاألعُاٍ تؿتكش اىل أؿٛات زتٗٛسٚ ٠ق ١ٜٛتتُجٌ باالٖتضاص أثٓةاْ ٤طكٗةا،
ٚسمبا ٜه َٔ ٕٛباب ستاٚي ١تػٝري ايبٓ ١ٝايعشب ١ٝؾكل د ٕٚغريٖٚ ٙزا ٚاسد يف أَش ايًػاتٜٚ ،عضص ٖزا ايشأ ٟنٖ ٕٛزا اإلبةذاٍ
بني يػتني َػاٜشتني ال بني هلذتني يًػٚ ١اسذ ،٠ؾذساط ١أؿٛات ايًٗذات كُٔ ايًػ ١ايٛاسذ ٠ميهٔ تؿظريٖا بايـؿات أنجش َٔ
املخاسزٚ ،دساط ١ايتبادالت ايـٛت ١ٝبني يػتني َػاٜشتني عادَ ٠ا تأت َٔ ٞباب ستاٚي ١تػ ٝٝايبٓ ١ٝاألؿًَ ١ٝةٔ ايًػة ١املٓكٛية١
َٓٗا اىل ايًػ ١املٓكٛي ١إيٗٝا.

املطً ايجاْ :ٞاإلبذاٍ ايـٛت ٞبظب ؿؿ ١ايـٛت
طٓذسغ يف ٖزا املبشح اإلبذاٍ ادتاس ٟبني األؿٛات بظب ؿؿاتٗا بعذ اْتكاهلا َٔ ايعشب ١ٝاىل ايهُشدٚ ،١ٜطته ٕٛدساطتٓا يف
ٖزا املطً يًهًُات اآلت:١ٝ
.1إبذاٍ ايضا َٔ ٟايزاٍَ :جٌ :زات ،زةوق :إٕ األؿٌ ايًػ ٟٛهلاتني ايهًُتني يف ايًػة ١ايعشبٝةٖ ١ة :ٛراتٚ ،رٚمُٖٚ ،ةا
نًُتإ َعشٚؾتا املعٓٚ ،٢إٕ اإلبذاٍ ايز ٟدش ٣يف أؿٛاتُٗا سُٓٝا اْتكًتا اىل ايًػ ١ايهشدٜةٖ ١ة ٛإبةذاٍ ؿةٛت ايةضاَ ٟةٔ
ايزاٍ ٚيه ٕٛايباسح ٜعٌُ يف زتاٍ تعً ِٝايًػ ١ايعشب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا ٚال طُٝا اي ُهشْد ،ؾإََّْ٘ نجريا َا ٜـةادف َجةٌ ٖةزا
اإلبذاٍ عً ٢يظاِْٗ ،بٌ إََّٕ ريو ال ٜتُجٌ عٓذ بعلِٗ يف ايٓطل ؾكلٚ ،إمنا ٜتعذ ٣ريو اىل ايهتاب ١أٜلا أ :ٟإبذاٍ ايةضاٟ
َٔ ايزاٍ ْطكا ٚنتابٖٚ ،١زا نجريا َا صتذ ٙعٓذ املتعًُني ادتذد يًػ ١ايعشب َٔ ١ٝايكَٝٛةات األىةشٚ ٣عًة ٢سأطةِٗ َتعًُةٞ
ايك ١َٝٛايهشد ،١ٜؾِٗ ٜٓطك ٕٛنٌ راٍٍ صاٜا ،ؾٝكٛي ٕٛيف َجٌ :إراً – إزةنٚ ،يفٖ :زا – هةزاٚ ،يف رٖة َ -زةهةبٖٚ ،هةزا
بٓطل ايزاٍ صاٜا.
ْٚظتٓتر َٔ ٖزا إٔ إبذاٍ ايضا َٔ ٟايزاٍ عٓذ غري ايعشب أَش دً ٞعٓذ تعًُِٗ ايًػ ١ايعشبٚ ،١ٝبٗزا ٜهٖ ٕٛزا اإلبذاٍ
ظاٖش ً٠ؿٛت ً١ٝعً ٢يظإ غري ايعشب ن ٕٛؿٛت ايزاٍ أقشب إىل األؿٛات اييت تهاد ته ٕٛىاؿ ١بايًػ ١ايعشب ١ٝساهلا ساٍ
(ايطا ٚ ،٤ايـادٚ ،ايلادٚ ،ايعا )٤ؾإََّٕ ٖز ٙاألؿٛات األسبع ١تٓشـش اطتعُاهلا يف ايًػ ١ايعشبٚ ،١ٝطب ريو نْٗٛا أؿةٛاتا

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ .1عش :دساط ١ايـٛت ايًػ ،ٟٛأمحذ شتتاس عُش9،9 :
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زتٗٛسٚ ٠تتُٝض بـؿ ١اإلطبام ٚاالطتعالٖٚ ،1٤ز ٙايـؿات ايجالخ تهجش دٚساْٗا عً ٢يظإ ايعةشب الضتةذاس أؾـةشِٗ َةٔ
ايبذٚ ٚدضٜش ٠ايعشبَٚ ،عشٚف يذ ٣ايًػٜٛني إٔ ؿةؿات ادتٗةش ٚاالطةتعالٚ ٤ايؼةذَ ٠ةٔ ايـةؿات املُشََّببَة ١يةذ ٣ايبةذٚ
الؾتكاسِٖ إيٗٝا يف قطع املظاؾات ايطٚ ١ًٜٛايٛاطع ١أنجةش َةٔ ايـةؿات ايةيت تهةَٛ ٕٛدةٛد ٠يةذ ٣أٖةٌ اذتلةش نةاهلُع
ٚاالطتؿايٚ ١غريٖا َٔ ايـؿات ارتؿٝؿ.١
ؾايزاٍ ٜٓتُ ٞإىل ؿؿ ١ادتٗش ٜٚشاؾك٘ اٖتضاص ٚػذ ٠يف ْطك٘ ،يهََّٔ ٖزا ايظب غري ناف ألْٕ ْك :ٍٛإٕ اي ُهشْد أبذيٛا َةٔ
ايزاٍ صاٜا بظب ؿؿ ١اهلُع ؾكل ،بٌ إٕ ايزاٍ غري َظتعٌُ عٓذِٖ أؿال ٚعذّ اطتعُاهلا ي٘ بظب ن ٕٛايزاٍ َٔ شتشز
ايعا ٤ارتايـ ١يًعشب ،١ٝؾٝه ٕٛريو ٖ ٛايز ٟدعاِٖ اىل اىتٝاس ؿٛت نىش أىـ ؿؿٚ َ٘ٓ ١أبعذ َٔ ايعا ،٤ؾاطتعًُٛا ايضاٟ
ايكشٜب َٔ ١ايزاٍ نُا إٔ بُٗٓٝا عالق ١اضتذاس ١ٜأ :ٟميهٔ إٔ ٜٓشذس ايًظإ َٔ ايزاٍ إىل ايضا ٟبـٛس ٠طبٝع ١ٝأنجش َٓ٘ إىل
ؿٛت نىش ،ي ٛأْعُٓا ايٓعش يف ريو.
.2إبذاٍ ايضا َٔ ٟايعاٚ ٤ايلاد:
ال خيؿ ٢عً ٢املؼتػٌ يف ايًػات إٔ ايًػ ١ايعشبَ ١ٝؼٗٛس ٠بًػ( ١ايلاد)ٚ ،يٝع ٖزا ايـٛت ٚسةذ ٙبةٌ األؿةٛات ايةيت
تتُٝض بـؿ ١اإلطبام ،ؾاألؿٛات( :ض ،ظ ،ط ،ق) ،نًٗا َٔ كُٔ األؿٛات اييت ختةتف بٗةا ايًػة ُ١ايعشبٝةٚ ،ُ١إََّٕ أ ََّٟيػة١
أىش ٣إرا َا ساٚيت اطتعُاٍ نًُ ١عشب ١ٝؾٗٝا ٖز ٙاألؿٛات نايهشدٚ ١ٜايرتنٝةٚ ١ايؿاسطة ،١ٝؾإْٗةا حتةا ٍٚايةتخًف َٓٗةا
ٚايعذ ٍٚإىل أؿٛات أىـ َٓٗا يهْٗٛا َٔ ىٛاق ايعشب ١ٝبظب ؿؿاتٗا :ادتٗش ٚاإلطبام ٚايؼذ.٠
ٖٚهزا ؾعٓذَا تأثشت ايًػ ١ايهشد ١ٜبايًػ ١ايعشب َٔ ١ٝىالٍ اطتعُاهلا يبعض نًُاتٗا اييت تتلُٔ ؿةٛت ٞايعةاٚ ٤ايلةاد
ؾإْٗا اكطشت إىل إبذاهلُا َٔ ايضا ٟيـعٛب ١ايٓ طل بٗا نْٗٛا تتُٝض بايـؿات ايظابكٚ ١اىتـاؿٗا بايًػة ١ايعشبٝةٚ ،١بةزيو
اطتعًُت ايهشد ١ٜؿٛت ايضا ٟبذال َُٓٗا ن ْ٘ٛأىـ يف ايٓطل َٔ طابك ٘ٝأٚالٚ ،أقشب َُٓٗا ثاْٝا ألْٓةا ْؼةعش إٔ ْطةل
ايضا ٟبذال َٔ ايعاٚ ٤ايلاد ٜأت َٔ ٞباب تؼشسَّبُٗا يف ايٓطل ،ؾعٓذَا تتؼشب ٖز ٙاألؿٛات تٓتكٌ صاٜاٖٚ ،ةزا ٖة ٛايظةب
ايز ٟدعا ايهشد اىل إٔ ٜعذيٛا َُٓٗا إىل ايضاٚ ،ٟمبا أْٓا منتًو ايًػتني ْٚتكُٓٗا ال بٌ ْتعاٜؼُٗا ؾإْٓا ْؼعش بٗزا ايتؼشب.
ٚيف ايٓٗا ١ٜميهٔ ايك ٍٛإٕ َظأي ١ؿعٛب ١ايٓطل يذ ٣ايؼخف ايهشد ٖٞ ٟاييت دعًت٘ إٔ ٜٓتكٌ إىل اطتعُاٍ ؿٛت نىش
أىـ َُٓٗا ٚأػب٘ بُٗا يف ؿؿ ١االٖتضاص يف ايٛقت ْؿظ٘  ٖٛٚايضاٚ ،ٟإال ملارا مل تعذٍ ايًػة ١ايهشدٜة ١إىل اطةتعُاٍ ؿةٛت
نىش غري ايضاَٚ ٟا أنجش األؿٛات ايظًٗٚ ١ارتؿٝؿٖ ،١هزا ٜبذ ٚيًباسح ،ؾلال عٔ ستاٚي ١جتٓة اطةتعُاٍ أؿةٛت ىاؿة١
تتُٝض بٗا ايًػ ١ايعشب ١ٝعٔ غريٖا َٔ ايًػاتٚ .اهلل أعًِٖٚ .ز ٙقا ١ُ٥يبعض ايهًُات ايةيت ٚسدت يف نتةاب ( دوو رِش تة)،
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ٚايز ٟسـٌ بٗا إبذاٍ بني ايضاٚ ٟايعاٚ ٤ايلادٜٚ ،بذَٗٓ ٚا تأثري ايعشب ١ٝباسصا يف ايًػة ١ايهشدٜةٚ ١تةأثش ايجاْٝة ١بٗةا ،يهةٔ
بكٛاعذ اإلبذاٍ ارتاؿ ١بايًػ ١ايهشد.1١ٜ
ايهًُ ١يف ايًػ ١ايعشب١ٝ

ايهًُ ١يف ايًػ ١ايهٛسد١ٜ

قعا٤

قة زا

َلبٛط

مة زبووت

سلش٠

حةزرةت

ؾشض

فةرز

كشس

زةرةر

.3إبذاٍ ايتا َٔ ٤ايطا:٤
إََّٕ ٖزا اإلبذاٍ ادتاس ٟبني ٖز ٜٔايـٛتني ال خيتًـ نجريا عٔ اإلبذاٍ ايز ٟطبك٘ بني ايضاٚ ٟايعةاٚ ٤ايلةاد َعةا،
ؾايطا َٔ ٤كُٔ أؿٛات اإلطبام اييت أػشْا إيٗٝا طابكا عً ٢أْٗا تهاد تٓشـش اطتعُاهلا بايًػ ١ايعشبٝة ،١ؾاطةتعُاٍ ايطةا ٤يف
ذتَُْٝش ٖٞٚ ١ََّٜيػ ١ق َٔ ّٛأقٛاّ بالد اي ُٔٝتبذي٘ َٔ ؿٛت
ايعشب ١ٝأسدح ست ٢بني بعض هلذاتٗا ،ؾ عً ٢طب ٌٝاملجاٍ :إََّٕ ايًػ ١ا ِ
نىش ٚتشدح اطتعُاهلا ن ٕٛايطا ٤تتٓاط َع طبٝعتِٗ ايبذ ،١ٜٚؾِٗ ٜبذي َٔ ٕٛايذاٍ اجملٗٛس ٠طا ٤أدٗش َٓة٘ ،ؾٝكٛية ٕٛيف
َجٌَ :ا أبعذَ داسى – َا أبعل طاسىٖٚ ،زا ٜؼري إىل إٔ ايعشبٚ ١ٝبعض هلذاتٗا تظتعٌُ ٖز ٙاألؿٛات نةجريا يتٓاطةبٗا َةع
طبٝعَ ١تهًُٗٝا ادتػشاؾ َٔٚ ،١ٝأدٌ ٖزا ساٚيت ايًػ ١ايهشد ١ٜإٔ تبذٍ ؿٛتا نىش َٓ٘ سُٓٝا اطتعًُت نًُ( ١ىل) ؾكايت:
خة ت  ،بإبذاٍ ايطا ٤تا ً٤يه ٕٛايتا ٤أىـ ٚأطٌٗ يف ايٓطل َٔ ايطا ،٤ؾايتا ٤ميتًو ؿؿ ١اهلُعٚ ،ايطا ٤ميتًو ؿؿ ١ادتٗةش،
ؾلال عٔ اىتـاؿ٘ بايعشب ،١ٝبٌ تتُٝض ايًػ ١ايعشب ١ٝب٘ ٖٛٚ ،ثك ٌٝعً ٢يظإ ايهشد ست ٢أََّْٗةِ ٜـةادؾ ٕٛاملؼةهً ١ايظةابك١
ْؿظٗا ٖٞٚ ،عذّ قذسْ ٠طل يظاِْٗ بايطا ٤عٓذ تعًُِٗ ايًػ ١ايعشب ١ٝؾٝبذي َ٘ٓ ٕٛتا َٔ ٤شتشد٘ بـؿ ١أىـ ٚأطٌٗ يتٓاط
ٖز ٙايـؿَ ١ع طبٝعتِٗ املتُجً ١باذتلش ١ٜألِْٗ ٜظهٓ ٕٛاألساك ٞادتبً ١ٝايلٝك ١عً ٢عهع أغً ايعشب ايزٜ ٜٔظةهٕٓٛ
األساك ٞاملٓبظطٚ ١ايـشاس ٟايٛاطعٖٚ ،١زا ادتذٜ ٍٚزنش بعض ايهًُات اييت دشت ؾٗٝا إبذاٍ ايتا َٔ ٤ايطا:2٤
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ايهًُ ١يف ايًػ ١ايعشب١ٝ

ايهًُ ١يف ايًػ ١ايهٛسد١ٜ

ىل

خة ت

ططٌ

شةتل

طؼت

تةشت

طاعٕٛ

تاعوون

طالم

تةالق

.4إبذاٍ ايظني َٔ ايـاد:
إٕ ٖزا ايٓٛع َٔ اإلبذاٍ ٜؼب٘ اإلبذاٍ بني ايزاٍ ٚايضا ٟؾُٝا طبل ،ؾهُا إٔ ايهُشد ٟعٓذ تعًَُُّ٘ ايًػ ١ايعشبٜ ١ٝضٜح
يظاْ٘ َٔ اطتعُاٍ ؿٛت ايزاٍ اىل ايضا ٟؾهزيو ٜضٜح يظاْ٘ َٔ اطتعُاٍ ايـاد اىل ايظنيٚ ،ن ٕٛايباسح ٜسذسَِّغس يف إقًِٝ
نُشدطتإ ،ؾإْ٘ جيذ ايطًبٜ ١عاْ ٕٛنجريا َٔ ْطل ايـاد طٓٝا ست ٢يف اطتعُاٍ ايهًُات ايعشب ١ٝارتايـة ١ايةيت ال تؼةاسى بٗةا
غريٖاٚ ،قذ ٜظتُش ٖزا األَش َع ايطًب ١يف قظِ ايًػ ١ايعشب ١ٝست ٢ايظٓ ١ايشابع ١إىل َا بعذ ايتخشز ،ؾٝكٛي ٕٛيف َجٌْ :ـري –
نصريٚ ،يف :بـري – بصريٚ ،ايؼ ٤ٞاملًؿت يًٓعش يف أَش ٖزا اإل بذاٍٚ ،نزيو إبذاٍ ايضا َٔ ٟايزاٍ أِْٗ ٜبذي ٕٛريو َةٔ
د ٕٚػعٛس بٌ ٜػشق ٕٛيف إبذاي٘ أٜ :ٟه ٕٛاإلبذاٍ بني ايـٛتني طبْعٝا ال تـٓعٝآٖ َٔٚ ،ا ْكة :ٍٛإََّٕ االْتكةاٍ َةٔ ؿةٛت
ايـاد اىل ايظني دا ٤بظب االْتكاٍ َٔ ؿٛت ًََ ٤ٞطبل إىل ؿٛت ىؿٝـ أطٌٗ َٔ املخشز ْؿظ٘ ،ؾلال عةٔ إٔ ايظةني
حيٌُ ؿؿري ايـادٖٚ ،زا َا ٜظتٓتذ٘ ايباسح َٔ ىالٍ اتكاْ٘ يًػتني ايعشبٚ ١ٝايهشدٚ ،١ٜىربت٘ يف زتةاٍ تعًة ِٝايًػة ١ايعشبٝة١
ؼهٌِ:ٖٛٚ ،
يًٓاطكني بػريٖاٚ ،إال ؾإْ٘ ٜبك ٢يف ايزٖٔ طؤاٍ سَ ْ
ملارا مل تعذٍ ايًػ ١ايهشد ١ٜاىل اطتعُاٍ ؿٛت نىش غري ايظني ؟!...
ؾإٕ ي عاٖش ٠االضتذاس ايز ٟتٛؿٌ إي ٘ٝايباسح أثش نبري يف إبذاٍ ايظني َٔ ايـاد نُا دةش ٣بةني ايةزاٍ ٚايةضا،ٟ
ؾايًظإ ٜٓشذس بؼهٌ طبٝع ٞإىل ايظني بذال َٔ ايـاد ،ؾلال عٔ ؿؿ ١ايظني  ٖٞٚاالطتؿايٚ ،١ؿؿ ١ايـاد  ٖٞٚاالطتعال.٤
ٚإيٝو قا َٔ ١ُ٥ايهًُات اييت دىًت إىل ايًػ ١ايهشد َٔ ١ٜايًػ ١ايعشب ١ٝيهٓٗا أبذيتْ نٌ ؿاد ؾٗٝا طٓٝا:1
ايهًُ ١يف ايًػ ١ايعشب١ٝ

ايهًُ ١يف ايًػ ١ايهشد١ٜ

ؿابٕٛ

شابوون

ؿٓذٚم

شنذووق

ؿرب

شةبر
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.5إبذاٍ ايـٛت (خ) َٔ ايبا:٤
إٕ ايٓاظش يف عُ ّٛهلذات ايًػ ١ايعشب ١ٝايؿـش ٢ال جيذ عً ٢يظةإ ْاطكٗٝةا أْٗةِ ٜظةتعًُ ٕٛؿةٛت (خ) ،ايةيت
تكابًٗا بايًػ ١االصتًٝض َٔ ٖٛٚ ،)P( ١ٜاألؿٛات ايز ٟال ميت بـً ١بايًػ ١ايعشب ١ٝبٌ ٖ ٛؿٛت ٜؼتٗش بٗةا ايًػة ١االصتًٝضٜة١
بهجشٚ ،٠سمبا ايًػات األدٓب ١ٝااألىش ٖٛٚ ،٣ؿٛت َؼٗٛس يف ايًػ ١ايهشد ١ٜبهجش ٠ؾٝكٛي :ٕٛث١سٜ ،٣عاَ :الى ،وثاشةوان،
ٜعا :اذتاسغٚ ،غريٖا نًُ ات نجريٚ ،٠مبا إٔ ٖزا ايـٛت َظتعٌُ بهجش ٠يف ايًػ ١ايهشدٜ ٖٛٚ ،١ٜهةاد ٜهةَ ٕٛةٔ أؿةٍٛ
أؿٛاتٗا ،ألْ٘ ٜكابٌ ايبا ٤ايعشب ١ٝيف ايتٛؿٝـٖٚ ،زا ٜعا أْ٘ َٔ أؿ ٍٛأؿٛات يػتٗا ،ؾًِ ٜهٔ غشٜبا َٔ إٔ ٜعذيٛا َٔ ايبا٤
ايعشب ١ٝارتاؿ ١اىل (خ) ْعشا يًتكاسب املٛدٛد بني ْطل ايـٛتني َٔ سٝح املخشز ٚايـؿ ١تكشٜبا ،إر إََّٕ شتشدٗا ٚاسذ ٖٚةٛ
َا بني ايؼؿتني َع ايلػل عًُٗٝا إال إٔ ايلػل بايـٛت (خ)  ،أق َٔ ٣ٛايبا ٤ايعشب.١ٝ
ٖٚزا َا دعٌ ايًػ ١ايهشد ١ٜتٓتكٌ َٔ ايبا ٤ايعشب ١ٝاىل ؿٛت أقشب َٓ٘ ؿةؿٚ ١شتشدةا ؾلةال عةٔ نة( ٕٛخ) َةٔ
أؿ ٍٛأؿٛاتٗا ،ؾٝكٛي ٕٛيف :باقال – ٤ثاقال.
ْٚظتٓتر مما طبل إٔ ايًػ ١ايهشد ١ٜعٓذَا تتأثش بايًػ ١ايعشب ١ٝيف اطتعُاٍ نًُاتٗا حتا ٍٚيف األغً إٔ جتشٜٗةا عًة٢
أؿ ٍٛقٛاعٗا ارتاؿ ١نُا أػشْا إيٗٝا يف املبشح األٚ ،ٍٚتظع ٢إىل إبذاٍ ؿةٛت تؼةب٘ ايـةٛت ايعشبة ٞؿةؿٖٚ ،١ةزا َةا
أدسنٓا ٙيف املبشح ايجاْ.ٞ
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ارتامتٚ ١االطتٓتادات
يكذ تٛؿٌ ايباسح َٔ ىالٍ دساطت٘ هلزا ايبشح إىل األَٛس اآلت:١ٝ
. 1إٕ ايًػ ١ايهشد ١ٜعاػت بني طٝات ايًػ ١ايعشبٚ ١ٝتؼبََّعت َٔ نًُاتٗا بظب اعتٓام ايك ١َٝٛايهشدٜة ١يًةذ ٜٔاإلطةالَ،ٞ
ٚٚؾش ٠املٓاٖر ايذساط ١ٝايعشبٚ ،١ٝسس ًِٗٝاىل املٓاطل ايعشب ،١ٝؾاجملاَٚس ٠ؾاملـاٖشٚ ٠غري ريو.
. 2إٕ ْذس ٠أ ٚعذّ ٚدٛد َعادِ نشدَ ١ٜظبك ١يًبشح عٔ املعاْ ٞادتذٜذ ٠أدت بايًػة ١ايهشدٜة ١إىل إٔ تًةتكل هلةز ٙاملعةاْٞ
نًُات تسعرب عٔ املعاْ ٞاملطًٛب َٔ ١أقشب يػ ١هلا  ٖٞٚايًػ ١ايعشب.١ٝ
.3إٕ ايًػ ١ايهشد ١ٜهلا قٛاعذ ىاؿ ١ألدا  ٤املعاْ ٞاملختًؿ ١ساهلا ساٍ ايًػات األىشٚ ،٣بزيو أدةشت نةجريا َةٔ ايهًُةات
ايعشب ١ٝايذى ١ًٝإيٗٝا ْٚعُتٗا سظ ٖز ٙايكٛاعذ ارتاؿ ١بٗا.
. 4إٕ يًػ ١ايهٛسد ١ٜطشٜك ١نتاب ١ٝىاؿ ١بٗا يف تأيٝـ ايهًُات تؼب٘ ايهتاب ١ايعشٚك ١ٝيًؼعش ايعشب ٞتكشٜبا.
.5إْٗا تتأثش بايهًُات ايعشبٚ ١ٝتظتعًُٗا بعٗٓٝا د ٕٚتػٝري يف بٓٝتٗا املعذُ ١ٝتاسٚ ،٠تاس ٠أىش ٣جتشٜٗا عً ٢سظة قٛاعةذٖا
ايـشؾٚ ١ٝايـٛت.١ٝ
. 6إْٗا حتا ٍٚإٔ تبذٍ ؿٛتا َٔ ؿٛت نىش قشٜبا َٓ٘ يف املخشز أَ ٚتشذا َع٘ٚ ،نزيو ؿؿ ١أقشب َٔ ؿؿ ١ايـٛت املبذٍ
َٓ٘.

املـادس
 .1األؿٛات ايعشبًَٛ ،١ٝى عبذايضٖش ٠عٝذإ ،د.ّ.ط.
.2األؿٛات ايًػ ١ٜٛايذنتٛس ابشاٖ ِٝأْٝعَ ،طبعْٗ ١لَ ١ـش.
 . 3أطًع أؿٛات ايًػ ١ايعشبٚ ،١ٝؾا ٤ايب ،٘ٝاهل ١٦ٝاملـش ١ٜايعاَ ١يًهتاب.
 .4ىالؿ ١تاسٜخ ايهٛسد ٚنٛسدطتإ ،ستُذ أَني صن ،ٞداس ايؼؤ ٕٚايجكاؾ-١ٝايعشام -بػذاد.
 .5دساط ١ايـٛت ايًػ ،ٟٛأمحذ شتتاس عُش ،عامل ايهت  ،ايكاٖشَ_٠ـش،ط.2006 ،4
 .6ايـشف ايهايف ،أمئ عبذايػا ،داس ايهت ايعًُ-١ٝبريٚت،ط.1
 . 7يظإ ايعشب ،ابٔ َٓعٛس ،داس املعاسف ،حتكٝل :عبذاهلل عً ٞايهبري ٚستُذ أمحذ سظ اهلل ٖٚاػِ ستُذ ايؼاري.ٞ
 َٔ .8أطشاس ايعشب ،١ٝايذنتٛس إبشاٖ ِٝأْٝع ،ايكاٖشَ ،٠هتب ١االصتً ٛاملـش.١ٜ
 .9املذىٌ اىل عًِ ايًػَٓٚ ١اٖر ايبشح ايًػ ،ٟٛسَلإ عبذايتٛابَ،هتب ١ارتاصتَ-ٞـش
ٚ .10اقع ايتعش ٜيف ايذ ٍٚايعشب _ ١ٝنشدطتإ ايعشام امنٛردا ،عباغ عً ٞطًُٝإ ،حبح َكذّ يف داَع ١ؿالح ايذ– ٜٔ
أسب.)2013/1/30( ٌٝ
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السرية العلمية ( :)CV
مدرسة يف قسم القانون جبامعة التنمية البشرية يف إقليم كوردستان العراق ،حاصلة على شهادة دكتوراه الفلسفة يف
العلوم السياسية من جامعة النيلني باخلرطوم ،رئيسة قسم العلوم السياسية ملدة اربع سنوات ،رئيسة حترير جملة ثقافية فصلية
بعنوان (ئايندةسازي) ،صدر هلا كتاب بعنوان (أثر التعددية اإلثنية على الوحدة الوطنية يف العراق).

امللخص
ظهر مصطلح (الكوتا) ألول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية يف عهد الرئيس جون كينيدي يف عام  ،1961بهدف
فرض العدالة واملساواة بني اجلميع ،حيث كانت سياسة التمييز العنصري منتشرة يف البالد ،وقد أصبح من املصطلحات املتداولة
دوليا بعد إقراره بنسبة  ، %30يف املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة الذي عقد يف بكني عام  ،1995وميكن تطبيقه يف جماالت
متعددة بهدف تفعيل مشاركة املرأة وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق املساواة ،ففي اجملال السياسي يطبق نظام (الكوتا النسوية) من
قبل احلكومات واألحزاب السياسية بهدف متكينها سياسيا باعتبار أنها عانت من عدم تكافؤ الفرص يف هذا اجملال.
يتناول هذا البحث (الكوتا النسوية) من منظور األحزاب الكوردستانية من حيث إقراره وكيفية تطبيقه باإلعتماد على
املعلومات والنسب واإلحصاءات اليت حتلل لل من لالل مطلبني ،األول يتناول اإلطار املفاهيمي لنظام الكوتا النسوية ،ويتناول
املطلب الثاني أثر تطبيق نظام الكوتا النسوية دالل األحزاب الكردستانية على تفعيل دور املرأة.
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Abstract
The term "quota" was first introduced in the United States of America under President John F.
Kennedy in 1961, with the aim of imposing justice and equality among all. The policy of racial
discrimination was widespread in the country. It became an internationally accepted term after it was
adopted by 30% The Fourth World Conference on Women, held in Beijing in 1995, can be applied
in various fields in order to promote women's participation and opportunities for equality. In the
political sphere, the quota system is applied by governments and political parties to enable them
politically as they have suffered from unequal opportunities In this area to.
This paper deals with women's quota in the perspective of the Kurdish parties in terms of its
adoption and how to apply it based on the information, ratios and statistics that analyze this through
two demands. The first deals with the conceptual framework of the quota system. The second
.concerns the effect of applying the quota system within Kurdish parties to activate the role woman.

املقدمة
يعد نظام الكوتا النسوية ،من املواضيع اليت تلقى إهتماما واضحا ،لدى األوساط السياسية والقانونية ،واملدافعني عن
حقوق اإلنسان بشكل عام ،وحقوق املرأة بشكل لاص ،وقد أصبح من املصطلحات املتداولة دوليا بعد إقراره بنسبة  ،%30يف
املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة الذي عقد يف بكني عام  ،1995وهو نظام لاص ،يتم بشكل من اشكال التمييز االجيابي ،ولل
بتخصيص حصة أو نسبة معينة ،ملشاركة املرأة يف املؤسسات السياسية للدولة ،للمساهمة يف جتاوز الصعوبات اليت تعيق
مشاركتها السياسية مقارنة بأقرانها الرجال ،باعتبار أنها عانت من التهميش وعدم تكافؤ الفرص ،مما يؤدي يف النهاية اىل حتقيق
املساواة.
وقد أقر الدستور العراقي لعام  2005الكوتا النسوية يف املادة ( )49الفقرة ( )4اليت تنص على أنه (يستهدف قانون
اإلنتخابات حتقيق نسبة متثيل للنساء ال تقل عن الربع من عدد أعضاء جملس النواب) كما ومت إقرار هذا النظام من قبل بعض
األحزاب الكوردستانية ايضا ،كتدبري اجيابي لرفع التمييز الذي حصل يف املاضي للمرأة وتهيئة الفرص واآلليات املناسبة لتفعيل
مشاركتها ومتكينها سياسياً ،لذل

من املهم دراسة نشأة وتطور هذا النظام ،ودراسة جتربة األحزاب الكوردستانية حول إقرار

وتطبيق هذا النظام كنمولج واقعي وحي.
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إشكالية البحث:
حياول البحث اإلجابة على تساؤلني إثنني هما ،هل أن نظام الكوتا النسوية ،يعد من اآلليات اليت تساهم بشكل فعلي
وحقيقي يف زيادة مشاركة املرأة يف اجملال السياسي ،يف مؤسسات الدولة واألحزاب السياسية ،وبالتالي حيفزها ألداء ادوار خمتلفة
دالل اجملتمع؟
هل أن إقرار نظام الكوتا النسوية دالل اإلحزاب الكوردستانية كفيل بتفعيل دور املرأة أم أن كيفية تعاطي هذه
األحزاب مع هذا النظام من حيث تطبيقه هو الذي يؤدي اىل حتقيق هذا اهلدف؟

اهلدف من البحث:
يهدف هذ ا البحث اىل القاء الضوء على العالقة بني نشأة مفهوم التمييز اإلجيابي ونظام الكوتا ،حيث نشأ هذا املفهوم،
كنتيجة حتمية للتمييز السليب والتهميش الذي عانت منه بعض الفئات يف كافة اجملاالت السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية،
فكان إقرار نظام الكوتا بشكل قانوني من قبل احلكومات ،من أجل تعويض هذه الفئات املهمشة.
على هذا األساس يهدف البحث اىل الرتكيز على الكوتا النسوية ونشأته ومراحل تطوره وأنواعه ،ومنالج تطبيقه من
قبل حكومات ودول خمتلفة.
كما ويهدف اىل بيان العوامل اليت ساهمت يف إقرار نظام الكوتا النسوية من قبل األحزاب الكوردستانية ،منها تفعيل
دور املرأة دالل هذه األسباب ،حيث أن هناك العديد من احملددات اليت تعيق مشاركة املرأة السياسية وفاعلية دورها.

منهجية البحث:
يعتمد البحث بالدرجة األساس على املنهج الوصفي ( البحث اإلحصائي) ولل من لالل مجع املعلومات واإلحصاءات
حول نظام ا لكوتا النسوية وكيفية نشأته وإقراره وتطبيقه من قبل احلكومات يف دول العامل ،ودراسة جتارب مخسة من األحزاب
الكوردستانية الرئيسة الفائزة مبقاعد برملانية يف انتخابات برملان كوردستان األلرية عام  ،2013وهي احلزب الدميقراطي
الكوردستاني ،اإلحتاد الوطين الكوردستاني ،حركة التغيري ،اإلحتاد اإلسالمي الكوردستاني ،اجلماعة اإلسالمية يف كوردستان،
وكيفية إقرار نظام الكوتا النسوية يف األنظمة الداللية هلذه األحزاب ،وكيفية تطبيق هذا النظام على ارض الواقع.

فرضية البحث:
أن إقرار نظام الكوتا النسوية يف األنظمة الداللية لألحزاب الكردستانية ،يعد من التدابري اإلجيابية اليت تساهم يف رفع
التهميش عن املرأة ،ويهيء الفرص املناسبة لزيادة تفعيل دور املرأة ومتكينها سياسيا.
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هيكلية البحث:
يتألف البحث من مبحثان ،املبحث األول يتناول اإلطار املفاهيمي للموضوع من لالل ثالثة مطالب ،املطلب األول
يتناول مفهوم التمييز اإلجيابي وتطوره ،بينما املطلب الثاني يتناول مفهوم الكوتا والكوتا النسوية ،ويتناول املبحث الثالث منالج
تطبيقه يف دول العامل ،واملبحث الثاني حيمل عنوان أثر تطبيق نظام الكوتا النسوية دالل األحزاب الكردستانية على تفعيل دور
املرأة ،ويتناول مطلبني أساسيني ،املطلب األول يتناول حمددات مشاركة املرأة يف األحزاب الكوردستانية ،ويتناول املطلب الثاني،
تفعيل دور املرأة دالل األحزاب الكوردستانية بعد إقرار نظام الكوتا.
ثم استخلصت الباحثة أهم النتائج اليت توصلت اليها يف اخلامتة.

املبحث األول
اإلطار املفاهيمي لنظام الكوتا النسوية
املطلب األول :مفهوم التمييز اإلجيابي وتطوره.
يعد التمييز شكال من أشكال اإلعتداء على حقوق اإلنسان ،كونه حيرم أشخاصاً أو مجاعات من التمتع الكامل
حبقوقهم بسبب جنسهم ،أو هويتهم ،أو ما يعتنقون به من معتقدات أو أفكار( ،)1فالتمييز يعين معاملة اإلنسان بقيم دونية ،تقلل
من قيمته إستناداً إىل أنه ينتمي اىل جمموعة دينية ،أو أقلية معينة ،أو فئة إجتماعية حمددة ،وهو متييز الصفات وااللتالفات بني
األشخاص ،وجعل اخليارات بني الناس استنادا إىل تل الصفات الشخصية ،وبالتالي فان التمييز هو يف أساسه يتعارض مع مفهوم
املساواة(.)2
ويرتكز مبدأ املساواة ،اليت ركزت عليها منظومة حقوق اإلنسان يف األساس ،على مبدأ املساواة أمام القانون واحلماية
ضد التمييز ،وقد برزت فكرة املطالبة باملساواة أمام القانون يف القرن الثامن عشر ،إال أن مبدأ احلماية ضد التمييز ،تطور يف
القرنني التاسع عشر والعشرين( ، )3وعزز لل

ما نصت عليه اإلتفاقيات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان ،فقد ورد يف اإلعالن

العاملي حلقوق اإلنسان ( ) 1948ما يؤكد مبدأ (عدم جواز التمييز ،ويعلن أن مجيع الناس يولدون أحرارا ومتساوون يف الكرامة

_____________________________________________________________________________________________

( )1غادة نري لبيب احسان ،التدابري اإلجيابية يف القانون الدولي العام ،رسالة ماجستري مقدمة اىل جامعة الشررق األوسر  ،األردن ،2014 ،ص ،20
منشور على موقع اجلامعة ومتاح على الراب https://www.meu.edu.jo/uploads/1/587ddedee15ca_1.pdf :

( )2هاجر اهلشتريي ،مشروعية التمييز اإلجيابي ،حبث منشور على موقع مكتب األستال حممود داوود يعقروب للمحامراة واإلستشرارات والدراسرات
القانونية ومتاح على الراب )http://maitremahmoudyacoub.blogspot.com :

( )3هاجر اهلشتريي ،املصدر نفسه.
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واحلقوق ،و أن لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق واحلريات الواردة يف اإلعالن املذكور ،دون أي متييز ،مبا يف لل التمييز
القائم على اجلنس)

()1

وقد لكر يف العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف املادة  ،27أن مجيع األفراد هلم حق التمتع باملساواة
امام القانون ،والت متع باحلماية القانونية على قدم املساواة ،كما حظرت هذه املادة ،أي نوع من أنواع التمييز مبقتضى القانون،
وكفلت جلميع األفراد محاية واحدة وفعالة ،ضد التمييز القائم على أساس العرق ،او اللون ،أو اجلنس ،أو اللغة ،أو الدين ،او
الرأي السياسي ،أو غري السياسي ،أو األصل القومي ،أو اإلجتماعي ،أو الثروة ،أو النسب ،أو غري لل من األسباب(.)2
وتنادى املادة ( )7من هذا العهد باملساواة بني الرجل واملرأة يف اجملال السياسي ،مبا يف لل حق التصويت واإلنتخاب،
واملساواة يف شغل الوظائف يف مجيع مستويات السلطة ،وكذل احلق يف صياغة سياسات احلكومة ،واملشاركة يف مجيع املنظمات
التطوعية العاملة يف اجملال السياسي(.)3
وقد ورد تعريف التمييز ،يف املادة األوىل من االتفاقية الدولية اخلاصة بالقضاء على مجيع صور التمييز العنصري اليت
تنص على أن ":أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل ،يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين،
ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف حبقوق اإلنسان ،واحلريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها ،على قدم
املساواة ،يف امليدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف ،أو يف أي ميدان آلر من ميادين احلياة العامة"(.)4
إال أن االتفاقية استدركت واستثنت يف املادة ) )4-1من مفهوم التمييز أنه ":ال تعترب من قبيل التمييز العنصري ،أية
تدابري لاصة يكون الغرض الوحيد من اختالها ،تأمني التقدم الكايف لبعض اجلماعات العرقية ،أو اإلثنية احملتاجة ،أو لبعض األفراد
احملتا جني إىل احلماية ،اليت قد تكون الزمة لتل اجلماعات وهؤالء األفراد ،لتضمن هلا وهلم املساواة يف التمتع حبقوق اإلنسان،

_____________________________________________________________________________________________

( )1أنظرررر نرررص اإلعرررالن العررراملي حلقررروق اإلنسررران  ،منشرررور علرررى املوقرررع الررررري لألمرررم املتحررردة ومتررراح علرررى الرررراب :
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
( )2نص العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،مبوجب قرار  2200ألف (د )21-املؤرخ يف 16
كانون/ديسرررمرب ، 1966منشرررور علرررى موقرررع مكتبرررة حقررروق اإلنسررران التابعرررة جلامعرررة منيسررروتا ومتررراح علرررى الرررراب :
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
( )3أنظر نص العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام  ، 1966املصدر نفسه ،وانظر كذل  :عواطف عبد املاجد ،رؤية تأصيلية إلتفاقيرة
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،مركز دراسات املرأة ،السودان( ،د.ت) ،ص (.)35-34

( )4أنظر نص اتفاقية القضاء على مجيع أش كال التمييز ضد املرأة الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة حتت قرار  180/34يف  18كانون األول،

ديسررررمرب ، 1979 ،منشررررور علررررى موقررررع مكتبررررة حقرررروق اإلنسرررران التابعررررة جلامعررررة منيسرررروتا ومترررراح علررررى الررررراب :
.http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.html
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التمییز اإلیجابي (الكوتا النسویة).....

واحلريات األساسية أو ممارستها ،شرط عدم تأدية تل التدابري ،كنتيجة لذل  ،إىل إدامة قيام حقوق منفصلة ،ختتلف بالتالف
اجلماعات العرقية ،وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ األهداف اليت اختذت من أجلها"(.)1
وعلى هذا األساس ميكن اإلشارة اىل نوعني من التمييز:
األول :متييز ممنوع أو حمظور ،ميكن تسميته التمييز السليب.
والثاني :متييز مباح أو مقبول ،ميكن تسميته بالتمييز االجيابي.)2(.
عليه ميكن تعريف التمييز اإلجيابي بأنه متييز لفئة معينه من فئات اجملتمع ،ختتلف عن باقي فئاته يف العرق ،أو الدين ،أو
اجلنس ،او املقدرات الذاتية (لوى االحتياجات اخلاصة) ،أو ....اخل ،من لالل اختال مجله من اإلجراءات التفضيلية ،اليت تعطى
أفراد هذه الفئة االولوية ،يف اجملاالت املختلفة للحياة العامة ،كالتعليم والتوظيف والتمثيل التشريعي ،بهدف إلغاء التمييز الذي
مورس ضدها يف السابق ،وحتقيق املساواة بينها وبني باقي فئات اجملتمع ،من لالل منحها حقوقها اليت سلبت منها يف املاضي،
وبناءا على هذا التعريف فان مفهوم التمييز االجيابي يتناقض مع مفهوم التمييز السليب ،ولكنه يتسق مع مفهوم املساواة(.)3
وقد مت ادراج مفهوم التمييز االجيابي يف العديد من االتفاقيات واملواثيق الدولية ،حيث نصت االتفاقية الدولية للقضاء
على مجيع أشكال التمييز العنصري (يف املادة  )2.2على أن سياسات التمييز اإلجيابي قد يكون متطلباً على الدول اليت وقعت
على االتفاقية ،من أجل تصحيح التمييز املنهجي (.)4
وجتدر اإلشارة اىل أن مصطلح "التمييز اإلجيابي" ظهر ألول مرة يف الواليات املتحدة يف عهد الرئيس جون كينيدي يف
عام  ، 1961عندما وقّع أمراً رئاسياً يقضي باختال إجراءات متنع التمييز يف التوظيف والتعليم ضدّ األقليات على أساس العرق أو
اجلنس أو القومية أو لون البشرة ،وكان بذل

يهدف إىل فرض العدالة واملساواة بني اجلميع ،حيث كانت سياسة التمييز

العنصري منتشرة يف البالد  ،وقد مُنع السود لصوصاً من دلول جامعات أمريكية ومدارس التزمت بنظام التمييز العنصري ،فإىل
عام  ، 1965مل تتعدّ نسبة األمريكيني من أصول أفريقية يف اجلامعات األمريكية يف دراسات الربكالوريوس  ،%5ويف عام
 ،1965وقّع الرئيس ليندون جونسون أمراً رئاسياً يقضي باعتماد املؤسسات احلكومية وتل

املتعاقدة معها ،سياسات تشجّع

_____________________________________________________________________________________________

( )1اإلتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام  ،1979املصدر نفسه.

( )2هاجر اهلشتريي  ،مصدر سابق.

( )3نقال عن :د .صربي حممرد لليرل ،مفهروم التمييرز اإلجيرابي ،مقرال منشرور علرى موقرع الردكتور صرربي حممرد لليرل ومتراح علرى الرراب :
.https://drsabrikhalil.wordpress.com

( )4أنظر نص اإلتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام  ،1979مصدر سابق ،وانظر كذل  :هاجر اهلشتريي ،مصدر سابق.
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على رفع نسبة األقليات يف توظيفاتها ،يف حماولة لضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد األقليات ودعمهم ( .)1فتم تطبيق نظام
حصص نسبية (كوتا) لكي يتم الزام اجلهات املعنية بتخصيص نسبة معينة من الطالب املقبولني فيها ،والذين ينتمون إىل أقليات
اثنية ،فطالبت به مجاعات ألرى مثل احلركة النسائية ،وانتشرت يف البلدان اليت كانت تشعر فيها األقليات بأنها حمرومة من
احلقوق.

()2

املطلب الثاني :مفهوم (الكوتا) و (الكوتا النسوية)
يقصد بالكوتا بشكل عام أي تدبري جيري مبوجبه ختصيص عدد من املقاعد أو الوظائف يف جمموعة أو هيئة أو مؤسسة ما
إىل فئة معينة ،كاألقليات العرقية أو اإلثنية أو أن يتم اعتماد صيغة توزيع املقاعد التمثيلية بني خمتلف اجملموعات ،ويتم اعتماد
نظام الكوتا أو احلصص عموماً كتدبري إجيابي لتصحيح للل يف التمثيل واملساواة بن خمتلف الفئات اجملتمعية(.)3
ويعرفه آلرون بأنه نظام حصص خيصص لفئات معينة تعاني من التهميش القائم على الدين أو العرق أو اجلنس...اخل،
ولل لضمان مشاركتها ومتثيلها يف احلياة العامة وجماالت صنع القرار(.)4
والكوتا هو ختصيص حصة جملموعة او فئة معينة ،لضمان متثيلها فى مؤسسة ما ،وهو وسيلة لزيادة متثيل
املستضعفني ،أو الذين يتم التمييز اجملتمعي ضدهم ،ويستخدم الكوتا من أجل حتقيق العدالة والسالم االجتماعي ،ولتخطىي
الغنب التارخيي ،والتمييز وهضم حقوقهم السباب ثقافية وجمتمعية( .)5
يتبني من التعريفات اليت أوردناها آنفا أن نظام الكوتا هو ختصيص حصص معينة ميكن تطبيقه لضمان متثيل أكثر من فئة
إجتماعية واحدة  -إلا توافرت فيها شروط التهميش واحلرمان من احلقوق ،وتعرضت للغنب اإلجتماعي – ويف أغلب مؤسسات
الدولة احلكومية ،كاملؤسسة التشريعية والتنفيذية ،وكذل املؤسسات غري احلكومية أيضاً ،كاألحزاب السياسية ،ويف املؤسسات
اإلدارية التابعة للحكومة ،أو التابعة للشركات (القطاع اخلاص والعام) ،بهدف حتقيق العدالة واملساواة اإلجتماعية والسياسية،
وتوفري فرص مناسبة لتمثيل هذه الفئات من أجل النهوض بدورها ومتكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
وقد احتكر الرجل العمل السياسي يف معظم اجملتمعات ،وظل الرجل هو املسيطر يف جمتمع لكوري وضع هو نفسه
قوانينه وأسسه ،ومل تكن املرأة تتمتع حبق اإلنتخاب يف معظم الدول حتى عهد قريب ،وأول مرة رح للمرأة املشاركة يف االقرتاع
_____________________________________________________________________________________________

( )1ابتسام عازم ،التمييز اإلجيابي يف الواليات املتحدة األمريكية ،مقال منشور يف  20يوليو  2016على موقع صحيفة العربي اجلديرد ومتراح علرى
الراب .)https://www.alaraby.co.uk :

( )2مريم هتهات ،نظام الكوتا واملشاركة السياسية للمرأة اجلزائرية يف اجمللس الشعيب الوطين ،رسالة بكالوريوس مقدمة اىل قسرم العلروم السياسرية،

كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح – ورقلة ،اجلزائر ،2013 ،ص  ،25منشور على موقرع اجلامعرة الررري ومتراح علرى

الراب https://bu.univ-ouargla.dz/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=48636 :

( )3برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،الكوتا النسائية يف اإلنتخابات اللبنانية ،مشروع دعم اإلنتخابات اللبنانية ،2015 ،ص.2

( )4نقال عن :تعزيز القيادة النسوية يف األحزاب ،منتدى التنمية السياسية ،اليمن ،2009 ،ص .122

( )5ب .بلقيس بدري ،ود .سامية النقر ،الكوتة وانعكاساتها على املشاركة السياسية للمرأة السودانية ،اخلرطوم ،2013 ،ص.8
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األمريكية) ( ،)1وتوالت الواليات األلرى يف منح املرأة حق اإلقرتاع حتى مت تثبيته

بصفة نهائية أثناء التعديل الدستوري عام  ، 1920ويف أوربا بقيت اجملالس الربملانية حتى أوالر القرن التاسع عشر حكرا
للرجال وألسباب خمتلفة ،منها أن السياسة معركة ،وال مكان للمرأة فيها ،والنساء ال تفهمن املشاكل السياسية (.)2
ومن البلدان الرائدة يف منح املرأة حق اإلقرتاع ،نيوزيلندا اليت منحت املرأة هذا احلق عام  ،1893ثم تبعتها اسرتاليا
عام  ،1901والنرويج عام  ،1906والدامنارك وايسلندا عام  ،)3(1915ويف عام  1918منحت املرأة يف إجنلرتا ممن هي يف
سن الثالثني فما فوق حق املشاركة يف االقرتاع العام ،ويف عام  1928منحت حق االقرتاع يف نفس سن الرجال .ويف روسيا عام
 ، 1918ويف أملانيا عام  1919ويف السويد وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا عام  ، 1921ويف أسبانيا  ،1931أما فرنسا فكان يف
عام  ،)4(1945ويف اليابان عام  ، 1946وتعترب سويسرا آلر الدول األوربية اليت أزالت التمييز بسبب اجلنس يف اإلقرتاع العام
وكان لل يف عام .)5 (1971
أما بالنسبة للدول العربية فلم حتصل املراة على حق املشاركة يف اإلقرتاع العام اإل يف وقت متألر ،ويعود لل اىل أنها
كانت حتت اإلحتالل وتعاني من التخلف بكل أبعاده اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية ،ويعترب لبنان أول البلدان العربية اليت
متنح املرأة حق التصويت يف اإلقرتاع العام عام  ،1926تليها سوريا عام  ،1949والسودان عام  ،1953واألردن عام
 ،1955ومصر عام  ،1956وتونس عام  ،1959وموريتانيا عام  ،1961واجلزائر عام  ،1962واملغرب عام  ،1963ويف
العراق عام  ،1967ويف جيبوتي عام  ،1986ويف عمان  ،1994ويف الكويت .)6(2005
ومن أهم العوامل اليت ساهمت يف بروز مصطلح (الكوتا النسوية) ،وتداوله دوليا ،هي
أوال :حمدودية دور املرأة يف احلياة العامة والسياسية ،فعلى الرغم من أن غالبية البلدان يف العامل قد أقرت حبقوقها
السياسية كنالبة ومرشحة يف دساتريها ،اإل أن نسبة متثيلها يف مؤسسات الدولة الررية كانت قليلة جداً مقارنة بكونها متثل
نصف اجملتمع ،فبالنسبة لتمثيلها يف اجملالس التشريعية ،تشري تقارير إحتاد الربملانات الدولي ،واليت تشارك فيها ( )193دولة ،أن
نسبة مشاركتها يف الربملان اىل عام  1992كانت اقل من  ، %10ونالحظ وحسب هذه التقارير زيادة واضحة ومطردة يف
_____________________________________________________________________________________________

( )1نقالً عن :حممد كنوش الشرعة ونرمني يوسف غوامنة ،الكوتا النسائية يف النظام اإلنتخابي األردني من وجهة نظر املرأة األردنية ،حبرث منشرور يف
جملة أحباث الريموك (سلسلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية) اجمللد  ،27العدد (1ج) ،تصدر عن جامعة الريموك ،إربد ،األردن ،ص . 13

( )2د.عصام نعمة إراعيل ،النظم اإلنتخابية ،مكتبة زين احلقوقية واألدبية  ،بريوت ،ط ،2011 ،2ص . 40

( )3د .عبد السالم ابراهيم بغدادي ،مصدر سابق ،ص. 68

( )4حممد كنوش الشرعة ونرمني يوسف غوامنة ،مصدر سابق ،ص . 13

( )5د .عصام نعمة إراعيل ،مصدر سابق ،ص (. )41-40

( )6للمزيد ينظر :د .عبد السالم ابراهيم بغدادي ،مصدر سابق ،ص(. )88-84
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هذه النسبة إىل أن وصلت اىل ( )%19،88يف عام  ،2013وتأتي رواندا يف طليعة الدول بالنسبة لتمثيل املرأة يف الربملان
( )%48،8تليها السويد حوالي )  )%45وال خيفى أن لتبين نظام الكوتا من قبل هذه الدول دور واضح يف هذه الزيادة يف نسبة
مشاركة املرأة يف برملاناتها.
وعلى النقيض من لل

توجد بعض الدول ومنها دول عربية المتثل املرأة يف جمالسها التشريعية ،كاإلمارات وقطر

والسعودية.
ثانيا :اإلتفاقيات واملؤمترات الدولية اليت نادت بضرورة مساواة املرأة والرجل يف احلقوق السياسية.
فقد جاءت يف املادة ( )25من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية:
( يتمتع كل مواطن باحلقوق والفرص التالية من دون أي وجه من وجوه التمييز املذكورة يف املادة ( )2ومن دون قيود منافية
للعقل:
أ .أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة ،إما مباشرة أو بواسطة ممثلني خمتارين حبرية.
ب .أن ينتخب وينتخب يف انتخابات نزيهة جتري دوريا باإلقرتاع العام ،على قدم املساواة بني النالبني وبالتصويت السري،
وتضمن التعبري احلر عن إرادة النالبني.
ت .أن تتاح له ،على قدم املساواة مع سواه عموما ،فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده)

()1

كما أن اتفاقية حقوق املرأة السياسية لعام  ،1953كانت قد اشرتطت (أن تتمتع املرأة باحلقوق السياسية كافة اليت
يتمتع بها الرجل ،مبا يف لل حق اإلقرتاع يف العمليات اإلنتخابية كلها ،وحق الرتشح وتولي املناصب الررية) ()2وقد عزز إقرار
نظام (الكوتا النسوية) من قبل العديد من الدول ،وهذا ما أكدت عليه العديد من اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية على ضرورة
اختال التدابري اإلجيابية لتحقيق املساواة بني املرأة والرجل.
حيث أوضحت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم ( )28الصادر يف عام  2000بشأن املادة الثالثة من
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فيما يتعلق باملساواة بني الرجال والنساء بأنه " ينبغي أن ال تكتفي الدولة الطرف
املعنية ،بإعتماد تدابري للحما ية فحسب ،بل أن تتخذ تدابري إجيابية يف مجيع اجملاالت ،لتحقيق هدف متكني املرأة من التمتع حبقوقها
على حنو فعال وعلى أساس املساواة "(الفقرة  ،)3كما أشارت اللجنة يف تعليقها املذكور إعاله إىل أن املادتني الثانية أو الثالثة من
العهد الدولي " ختوالن الدول األطراف بإختال اخلطوات الالزمة للحظر من التمييز على أساس اجلنس للحد من التصرفات
واملمارسات التمييزية يف القطاعني العام واخلاص على حد سواء " (.)3
_____________________________________________________________________________________________

( )1العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،مصدر سابق.

( )2نقالً عن :د .عبد السالم بغدادي ،مصدر سابق ،ص.70

( )3نقالً عن :غادة نري لبيب احسان  ،مصدر سابق.
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كما ورد يف املادة ( )3من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام  ،1979أن على الدول املوقعة
على اإلتفاقي ة (اختال مجيع التدابري املناسبة ،مبا يف لل

التشريعي منها ،لتغيري أو إبطال القائم من القوانني واألنظمة واألعراف

واملمارسات اليت تشكل متييزا ضد املرأة) مبا يف لل اجملال السياسي(.)1
ونتيجة هلذه هذه اجلهود الدولية ،مت إقرار حصص (كوتا) ملشاركة املرأة يف املؤسسات السياسية للدولة بنسبة ،%30
يف املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة الذي عقد يف بكني عام  .)2(1995ودعا قرار اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي التابع لألمم
املتحدة رقم )  15لعام( ،) 1990إىل مشاركة املرأة يف هياكل السلطة ،ويف مواقع صنع القرار بنسبة  30باملئة ،والعمل
على تعبئة اجملتمع رجاالً ونساءاً وتوعيتة بالقيام بتغري املواقف اجملتمعية السلبية املتحيزة ضد املرأة ودورها يف صنع القرار
وتبين آليات وإجرءات متكنها من إجناز لل  ،ويف مقدمتها نظام الكوتا النسائية) (.)3
وهكذا كان البد على الدول املوقعة على هذه اإلتفاقيات واملشاركة يف هذه املؤمترات اقرار نظام الكوتا النسائية كتدبري
اجيابي لرفع التمييز عنها ،واتاحة الفرص أمامها للمشاركة يف مؤسسات الدولة السياسية.
وتعد النرويج من أوائل الدول اليت أقرت نظام الكوتا النسوية وطبقتها يف القوائم اإلنتخابية لألحزاب يف سبعينيات
القرن املاضي ،ويف املانيا عمل حزب اخلضر بالكوتا النسوية عام  ،1980واإلشرتاكيون الدميقراطيون عام  ،1988واحلزب
الدميقراطي املسيحي عام  ،1996ويف السويد قدم حزب اليسار الكوتا احلزبية عام  ،1990واحلزب الدميقراطي املسيحي عام
 ،1993ولصصت فرنسا نسبة  %50من القوائم احلزبية للنساء ،واألرجنتني ألذت بنظام الكوتا النسوية عام 1991
بتخصيص نسبة  %30للمرأة ،ويف أوغندا خيصص مقعد واحد من بني املقاعد املخصصة لكل مقاطعة ،والبالغ عددها 39
مقاطعة للمرأة ،وختصص تنزانيا  %20من مقاعد الربملان ،و %25من مقاعد اجملالس احمللية للمرأة( ،)4ويف السودان فقد مت
ختصيص  %25من مقاعد الربملان للمرأة( .)5
ويف العراق مت ختصيص  %25من مقاعد جملس النواب للمرأة حسب دستور عام  2005النافذ يف املادة ( )49الفقرة
(.)6()4
_____________________________________________________________________________________________

( )1اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام  ،1979مصدر سابق.

( )2د .عبد السالم إبراهيم بغدادي ،مصدر سابق ،ص (.)78-77
( )3نقال عن :غادة نري لبيب احسان ،مصدر سابق.

( )4د .عبد السالم إبراهيم بغدادي ،مصدر سابق ،ص (.)95-93

( )5فريدة إبراهيم حسني ،اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة –اإلتفاقية ودستور وقوانني السودان ،الندوة العلمية الفقهية ،اخلرطروم،
د .ت ،ص .5

( )6أنظر الدستور العراقي لعام  ، 2005وأنظر :عابد لالد رسول ،احلقوق السياسية يف الدساتري العراقية ،مصدر سابق ،ص .357
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استنادا اىل ما سبق لكره ميكن تعريف (الكوتا النسوية) على أنه نظام لاص ،يتم بشكل من اشكال التدلل االجيابي،
لزيادة حصص املرأة ملساعدتها على جتاوز الصعوبات اليت تعيق مشاركتها السياسية مقارنة بأقرانها الرجال.)1(.
أما الكوتا أو احلصص النسائية يف اإلنتخابات ،فهي إحدى التدابري اخلاصة واملؤقتة ،اليت تهدف اىل تعزيز املساواة بني
اجلنسني ،وزيادة املشاركة السياسية للمرأة ومتثيلها يف اهليئات املنتخبة ،وهي عبارة عن سياسات عامة وإجراءات قانونية وتنظيمية
تعتمدها الدول إلزالة العوائق البنيوية أمام مشاركة النساء يف احلياة السياسية(.)2
جتدر اإلشارة اىل أن اإلجراءات اإلجيابية ،ومن ضمنها نظام الكوتا ،اليت اقرتها املواثيق الدولية لرفع املشاركة والتمثيل
السياسي للمرأة ،هي إجراءات مؤقتة تتخذها الدول إلزالة التهميش وتفعيل دور املرأة يف مجيع مستويات صنع القرار( ،)3أي
متى ما حتققت املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة يف تقلد الوظائف العامة واملشاركة يف مؤسسات الدولة ،لن تعود هناك حاجة اىل
بقاء النصوص والقوانني اليت تقر بنظام الكوتا النسوية.

املطلب الثالث :أنواع الكوتا ومنالج تطبيقه يف دول العامل
هناك انواع متعددة من الكوتا املنتشرة يف دول العامل ،فهناك الكوتا املغلقة اليت تعين أن للمرأة احلق يف الرتشيح على
مقاعد خمصصة حصرا هلا ،وهناك الكوتا املفتوحة واليت تعين أن املرشحات ميكنهن اإللتيار بني الرتشيح للتنافس على مقاعد
الكوتا احملددة أو لارجها ملنافسة املرشحني الرجال( ،)4وميكن التمييز بني أنواع خمتلفة من نظم الكوتا وهي( : )5
 .1الكوتا الدستورية :هي اليت ينص عليها الدستور بشكل مباشر.
 .2الكوتا القانونية :هي اليت ينص عليها قانون اإلنتخاب أو قانون األحزاب ،وتستند هذه القوانني اىل نصوص تشريعية،
تلزم األحزاب السياسية بتطبيقها ،وتعد هذه األحزاب خمالفة للقانون إلا رفضت اإللتزام بها ،وتسل عليها عقوبات
حمددة سلفاً.
 .3الكوتا الطوعية :هي اليت تتبناها األحزاب السياسية طوعا ،وتقوم بإقرارها يف انظمتها الداللية لغرضني ،أوال :لضمان
ترشيح عدد حمدد أو نسبة حمددة من النساء يف قوائم احلزب ،ثانيا :لضمان تبوء عدد حمدد أو نسبة حمددة من النساء
املناصب القيادية دالل احلزب.

_____________________________________________________________________________________________

( )1مريم هتهات ،مصدر سابق ،ص .25

( )2الكوتا النسائية يف اإلنتخابات اللبنانية ،مصدر سابق ،ص.2

( )3تعزيز القيادة النسوية يف األحزاب ،مصدر سابق ،ص .122

( )4حممد كنوش الشرعة ونرمني يوسف غوامنة ،مصدر سابق ،ص . 14
( )5نقالً عن :عصام بن الشيخ ،متكني املرأة املغاربية يف ظل النظم اإلنتخابية املعتمدة الفرص والقيود ،حبث منشور يف جملة دفاتر السياسرة والقرانون،
عدد لاص ،عمان ،2011 ،ص . 8
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يدور جدل حول تطبيق نظام الكوتا ،فهناك املعارضون يقابلهم املؤيدون ،حيث يرى املعارضون أن إقرار مبدأ ختصيص
مقاعد للمرأة "الكوتا“ يناقض مبدأ املساواة بني املواطنني ،وأن املشاركة السياسية للمرأة جيب أن متر عرب نوافذ ألرى غري
"الكوتا“ ،ألن املرأ ة ليست أقلية ،وهي أكرب من أن حتجَّم يف التمثيل احملدد سلفا ،فيما لديها الفرصة للمشاركة والصمود عرب
املنافسة احلرة( ، )1ويرى آلرون (أن نظام الكوتا يقر بدونية املرأة ،ونقص قدراتها وتفوق الرجل عليها ،وعجزها للوصول لاتيا
وبالتالي سيؤدي اىل ضعف ثقتها بنفسها ،وستظهر أنها أدنى من الرجال ،وغري متساوية معهم ،وسيكون هلا مكانا يف الربملان
بواسطة القانون وليس بواسطة التيار الشعب) ( ،)2و (هناك من يرى أن نظام الكوتا غري دميقراطي ألّنه يفرض على النالبني
ليارات ضيقة ،وال يرتك هلم ليارات عديدة لاللتيار بني النالبني ،كما أن نظام الكوتا ميكن أن يضر بتكافؤ الفرص أمام
اجلميع ألّنه يعطي أفضلية للمرأة) ( ،)3لذل

من األوىل تنظيم استفتاء شعيب حول نظام الكوتا ليقول الشعب كلمته( .)4وقد

يؤدي تطبيق نظام الكوتا اىل وصول نساء غري كفوءات أو ليس لديهن اخلربة السياسية واإلدارية الكافية ،اىل مواقع صنع القرار
السياسي ،مما يؤثر سلباً على أداء املؤسسات املعنية.
ومن جانب ألر يرى املؤيدون أن نظام الكوتا يفتح اجملال أمام دلول املرأة الربملان واملشاركة يف العملية السياسية ،وقد
أثبتت الدراسات يف هذا اجملال أن املرأة متيل اىل اإلجتاهات اليمينية ،وأن رأيها أكثر واقعية وقائم على فهم املشاكل اليومية( ،)5
وهذا يعين أن وجود املرأة يف الربملان يساعد يف إدارة األزمات وحل الصراعات بدال من تعقيدها( ،)6ويرى آلرون أن نظام
الكوتا حيقق مشولية التمثيل جلميع شرائح اجملتمع ،فعلى الرغم من أن اإلنتخابات جيب أن تكون آلية لتمكني كافة فئات اجملتمع،
اال إن النظم اإلنتخابية ال تضمن حتقيق لل  ،مما يعين حرمان متثيل بعضاً من هذه الفئات ومنها املرأة ،لذل فإن تبين اآلليات
املناسب ة ملعاجلة األمر تعترب ضرورية وألن املعوقات ال تزال كبرية أمام املرأة للوصول اىل مواقع صنع القرار ،فإن إتاحة الفرصة
للمرأة للوصول اىل هذه املواقع يتيح هلا اجملال إلثبات قدراتها وكفاءتها وبالتالي إمكانية وصوهلا اليها الحقا بدون الكوتا(،)7
وكذل فإن وصول عدد كبري من النساء اىل الربملان من لالل تطبيق نظام الكوتا يساعد على ختفيف الضغوطات على املرأة يف
حالة التمثيل الفردي او الضئيل ،ويدعم قبول الرجل لوجود املرأة ومشاركتها السياسية(.)8
_____________________________________________________________________________________________

( )1رميا كتانة ،املرأة واإلنتخابات احمللية ،منشورات مركز مفتاح للدراسات ،القدس ،2006 ،ص . 29

( )2حممد كنوش الشرعة ونرمني يوسف غوامنة ،مصدر سابق ،ص. 15

( )3عصام بن الشيخ ،مصدر سابق ،ص. 9

( )4رميا كتانة ،املرأة واإلنتخابات احمللية ،مصدر سابق ،ص . 29

( )5د .سعاد الشرقاوي ،النظم السياسية يف العامل املعاصر ،القاهرة ،2007 ،ص. 146

( )6حممد كنوش الشرعة ونرمني يوسف غوامنة ،مصدر سابق ،ص.15
( )7د .عبد السالم إبراهيم بغدادي ،مصدر سابق ،ص .103

( )8عصام بن الشيخ ،مصدر سابق ،ص. 8
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املبحث الثاني
أثر تطبيق نظام (الكوتا) دالل األحزاب الكوردستانية على تفعيل دور املرأة
املطلب األول :حمددات مشاركة املرأة يف األحزاب الكردستانية.
مل ختلو صفوف األحزاب الكوردستانية ،من النساء املناضالت والالتي شاركن يف الدفاع عن حقوق الكورد املغتصبة من
قبل األنظمة العراقية املتعاقبة بشكل مباشر أو غري مباشر ،من لالل محل السالح تارة ،ومن لالل تقديم الدعم املادي واملعنوي
اىل (البيشمركة) تارة ألرى يف املناطق (القرى واألرياف) اليت كانت لاضعة لسيطرة هذه األحزاب ،أما يف املناطق اليت كانت
لاضعة لسيطرة احلكومة (املدن) فقد كانت ناشطة قوية يف اخلاليا التنظيمية السرية( ،)1ولكن يبدو ان طبيعة الصراع بني
األطراف املتنازعة الذي طغى عليه الطابع العسكري أكثر من الطابع السياسي حال دون بروز اراء نسائية بني قيادات وكوادر
األحزاب  ،باإلضافة اىل الطبيعة احملافظة والعشائرية واملنعزلة للمجتمع الكوردي آنذاك حال دون متكن النساء من تقلد املناصب
القيادية او القيام بدور فاعل دالل األحزاب.
وبعد التطورات السياسية اليت حدثت يف العراق ،أبان حرب اخلليج الثانية عام  ،1991منها حظر الطريان اجلوي على
إقليم كوردستان –او ما كان يسمى آنذاك بشمال العراق -وإعالنها منطقة آمنة ،بفعل قرار رقم ( )788الصادر عن جملس
األمن يف /5نيسان ، )2(1991/وحصول الكورد على استقالل اداري ،ظهرت احزاب متعددة يف الساحة الكوردستانية بعد
صدور قانون األحزاب واجلمعيات السياسية رقم ( )17لسنة  ،1993وبذل

انضمت اعدادا كبرية من النساء اىل هذه

األحزاب.
ميكن القول أن املرأة كانت وال تزال تشكل جزءاً أساسياً من تكوين األحزاب الكوردستانية ومن تنظيماتها ،ولكن مع لل
يبقى دورها حمدوداً ،وال يتجاوز تأثريها على املستويات التنظيمية الدنيا هلذه األحزاب( ،)3وما يدعم رأينا هو وصول عدد حمدود
_____________________________________________________________________________________________

( )1من تل املناضالت نذكر :منرية صاحل ،شومن جنم الدين ،ألرت عبد احلكيم ،لامن حممد أمحد ،جيمةن حسن شابان ،كةالويز عبدول رمحران ،لرامن
جالل سعيد ،بروين عباس حممد ،ليلى علي برزجني ،كافية حممود رسول ،دلدار عبد اجمليد ،عائشة عبد احلكيم حممد ،عدلة جرالل جنرم الرديم،
ئافتاو فرج سليمان ،ئاسكولي مال رسول ،سعادة عبد اجمليد سلطان ،آمينة حممد مراد ،قمرية أمحد.....،اخل ،أنظر :رِوولروش علري ،ميَرذووي

تيَكؤشاني ميَينةي كورد لة مةلةكيةتةوة تا دواي رِاثةرين ،مؤسسة سردم ،السليمانية. 2015 ،

( )2د .شورش حسن عمر ،لصائص النظام الفدرالي يف العراق ،مركز كردستان للدراسات اإلسرتاتيجية ،السليمانية ،2009 ،ص .74
( )3حيث تشري السيدة (بيكةرد تالباني) القيادية يف حزب اإلحتاد الوطين الكوردستاني ،وعضوة يف برملان كوردستان العراق -يف مقابلة أجريناها معها

يف  -2014/3/14أن املرأة متثل نسبة كبرية من تنظيمات احلزب ،وتقوم باداء دورها وبفعالية ويف كثري من املناسبات أكثر من الرجل ،اال أن
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جداً من النساء اىل املواقع القيادية ،وبالتالي ظهورها كشخصية سياسية متارس دورها بفعالية دالل ولارج احلزب ،والبد أن
هناك العديد من احملددات اليت تعيق دورها وتعمل على عدم تقدمها دالل األحزاب السياسية ،ومن أهمها:
أوال :األعراف والتقاليد السائدة يف اجملتمع ،حيث أن السائد يف الوعي اإلجتماعي ،أن العمل السياسي هو ميدان للرجل دون
املرأة ،وأن املكان املناسب للمرأة هو املنزل ،ووظيفتها األساسية هي تربية األطفال ،لذل

فان التنشئة اإلجتماعية ال تدعم

لوض املرأة غمار السياسة ،وترتبى الفتاة على القيم واملباديء اليت تعلمها كيف تصبح زوجة وأماً ،ويتم تلقينها على جتنب
السياسة باعتبار أنها مل ختلق لذل ( .)1وهذا بدوره خيلف جمموعة من النتائج:
 -1عدم ثقة املرأة بنفسها ،وأ نها تستطيع منافسة الرجل يف العمل السياسي وتتفوق عليه ،أضف اىل لل أن اجملتمع أيضاً
ال يثق بقدراتها يف هذا اجملال ،ويرونها ال متتل املؤهالت واإلمكانات اليت جتعل منها قادرة على لوض غمار السياسة
او تسنم املناصب القيادية( ،)2ويالحظ أثناء اإلنتخابات أن غالبية النساء ال تصوتن للمرأة عندما ترتشح للربملان.
 -2عدم وجود رغبة حقيقية لدى غالبية النساء ملمارسة العمل السياسي واحلزبي ،حيث جندها متيل اىل ممارسة وظائف
ألرى يف اجملتمع الا إلتارت أو اضطرت أن تعمل ،كالتعليم ،والتمريض ،والتطبيب ،و....اخل ،والعمل السياسي يأتي
يف آلر القائمة(.)3
 -3عدم متتعها باحلرية اليت متكنها من اإلنضمام اىل حزب سياسي ،حتى إلا امتلكت الرغبة احلقيقية لذل  ،فباإلضافة اىل
أ نها ال تشجع على لل

بشكل عام من قبل اجملتمع ،قد متنع من قبل أهلها وأسرتها أو زوجها على ممارسة العمل

السياسي(.)4
 -4قد تنسحب املرأة من العمل السياسي لوفاً على رعتها ،ألن من اإلعتقادات السلبية السائدة يف اجملتمع أن العمل
السياسي ال تتوافر فيه القيم األلالقية ،لذل قد تتعرض املرأة يف امليدان السياسي للتحرش اجلنسي.
 -5تتعرض املرأة لضغوطات كبرية ،حيث يكون عليها التوازن بني العمل السياسي وإدارة البيت ،من لالل إثبات نفسها
كسياسية كفوءة ،ومدبرة منزل حمرتفة ،ولل

لوفا من تعرضها إلنتقادات احمليطني بها ،أو ارغامها على ترك العمل

السياسي(.)1
األكثرية منهن ال تتعد مسؤولة الصف ،أو عضوة جلنة – وهذه تعترب املراحل البدائية يف سلم الدرجات واملناصب احلزبية دالل اإلحتاد الروطين
الكوردستاني -أما املناصب القيادية العليا فان نسبة تواجدها قليلة جدا مقارنة بالرجل (سوف نشري اىل لل يف املطلب القادم) .
( )1مقابلة أجرتها الباحثة مع السيدة (نا س توفيق) القيادية يف اإلحتراد اإلسرالمي الكوردسرتاني وعضروة سرابقة يف برملران كوردسرتان ،وللر يف
.2014/3/9

( )2مقابلة أجرتها الباحثة مع السيدة (أفني هروري) القيادية يف احلزب الدميقراطي الكوردستاني ،ولل يف . 2014/3/29

( )3مقابلة أجرتها الباحثة مع السيدة (سركول ق رداغي) القيادية السابقة يف اجلماعة اإلسالمية يف كوردستان العراق ،ولل يف . 2014/3/11

( )4مقابلة أجرتها الباحثة مع الدكتورة (فيان سليمان) القيادية يف احلزب الدميقراطي الكوردستاني ،ولل يف . 2014/4/13
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ثانيا :هناك جمموعة ألرى من احملددات تفرزها البيئة واألجواء السائدة دالل األحزاب السياسية لاتها ،واليت تفرض قيودا
ألرى تؤثر على أداء وفعالية املرأة نذكر منها:
 -1التقليل من امكانات وقدرات املرأة من قبل قيادات احلزب السياسي ،وبالتالي عدم اإلكرتاث آلرائهن السياسية ،وتلبية
متطلباتهن أو توفري ما يلزمهن مادياً ومعنوياً ومبا يساعد على فاعليتها دالل احلزب .لذل جند من النادر أن تضم الوفود
احلزبية إمرأة ،ولاصة تل املتعلقة باملفاوضات أو مناقشة القضايا املصريية.
 -2عدم وجود رغبة وقناعة حقيقية من قبل قيادات احلزب يف إسناد ادوار قيادية للمرأة دالل احلزب(.)2
 -3املرأة ال تدعم مثيالتها من النساء من أجل تسنم املناصب القيادية دالل احلزب ،بل تدعم الرجل مقابل لل .
 -4الشروط اليت تفرض على النساء من أجل تسنم املناصب القيادية ،تكون قاسية جداً ،مقارنة بالشروط اليت تفرض على
الرجل ،حيث يكون املطلوب من املرأة القيادية أن تتوافر فيها صفات لارقة ،يف حني ال توجد مساواة بني الرجل واملرأة يف
حتديد هذه الشروط ،لذل جند قلة من النساء من يدعمها احلزب ويرشحها للمناصب القيادية والتشريعية واإلدارية دالل
ولارج احلزب(.)3
 -5ميتل الرجل السلطة والنفول واملال ،لذل فإن بامكانه السيطرة على املناصب القيادية دالل احلزب ،ولاصة إلا كان
مدعوماً من الناحية القبلية والعشائرية.
 -6عدم وجود مساواة بني الرجل واملرأة يف توفري فرص التقدم والتنمية واكتساب املهارات القيادية واإلدارية واخلربات
كالدورات التطويرية ،حيث يكون للرجل حصة األسد يف هذا اجملال.
 -7قد يدعم الرجل املرأة دالل احلزب ،ولكن عندما يأتي احلديث عن املناصب القيادية فأن العقلية الذكورية املسيطرة
على العقل الالواعي للرجل تأبى أن تنظر للمرأة كمنافسة حقيقية له(.)4
 -8عدم وجود سياسات جادة من قبل غالبية األحزاب لتأهيل املرأة ،ولذل يتعاملون معها بسطحية ،وال يريدون هلا إال أن
تكون زينة يف احملافل السياسية واإلجتماعية.
ثالثا :وهناك أسباب لاتية تتعلق باملرأة نفسها حتدد دورها وتضع العوائق أمام تطورها دالل األحزاب السياسية ،منها:
 -1ال تنخرط املرأة بالشكل املطلوب يف العمل السياسي ،وال تستطيع مواكبة األحداث والتطورات بشكل مستمر ،فقد
تنقطع عن العمل السياسي بسبب ظروف احلمل والوالدة وأعباء البيت واألوالد ،وكذل فان حمافل الرجال تعترب بيئة
( )1مقابلة السيدة (ناس توفيق) ،مصدر سابق .
( )2مقابلة السيدة (أفني هروري) ،مصدر سابق .

( )3مقابلة السيدة بيكةرد طالباني ،مصدر سابق.

( )4مقابلة السيدة ناس توفيق ،مصدر سابق.
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مساعدة لتبادل ومناقشة اآلراء واألفكار أكثر من حمافل النساء حيث تكون مناقشة القضايا السياسية يف آلر جداول
األعمال(.)1
 -2ال تتحمل املرأة الفشل أثناء املنافسة على املناصب القيادية ،لذل

ترتاجع بسرعة ،او تنسحب من العملية السياسية

نهائيا ،كرد فعل على عدم متكنها من إحراز الفوز(.)2
 -3إن معدالت الفقر والبطالة وتدني مستويات التعليم هي أكثر ارتفاعا بني النساء قياساً بالرجال ،وهذا بال ش

يعيق

اخنراط املرأة يف العمل السياسي.
 -4املرأة يف اجملتمعات الشرقية ،تتسم بتدني املستوى التعليمي والثقايف واملعريف ،وهبوط مستوى املهارة الفنية والتقنية
 -5نادراً ما تبادر املرأة لنيل حقوقها ،وامنا تعتمد على مبادرات اآللرين ،وتنتظر ما سيعطى هلا ،وتعتمد على أساليب
التوكل والتوسل والتبعية يف نيل حقوقها الشرعية والدستورية

()3

املطلب الثاني :تفعيل دور املرأة دالل األحزاب الكردستانية بعد إقرار نظام (الكوتا النسوية)
سوف نتناول لدراسة هذا املطلب ،مخسة أحزاب سياسية ،كانت هي الفائزة بنسب متفاوتة يف انتخابات الربملان
الكوردستاني األلرية ،اليت أجريت يف  ، 2013/9/ 21وهذه األحزاب هي:

أوال :احلزب الدميقراطي الكوردستاني:
تأسس احلزب الدميقراطي الكوردستاني يف  16آب عام ( )1946بقيادة املال مصطفى البارزاني(.)4
تبلغ نسبة تواجد املرأة ضمن تنظيمات احلزب ( ،)5 ()%30-25ومت إقرار نظام الكوتا النسوية يف املؤمتر الثالث عشر
للحزب ،املنعقد يف ( ،)2010/12/11حيث تشري املادة ( )17املتعلقة باجمللس القيادي ،الفقرة ( )2من النظام الداللي (تكون
حصة –كوتا -العضوات فيه بنسبة ال تقل عن  ،)6()%10حيث ساهم يف زيادة املقاعد اليت تشغلها املرأة يف اجمللس القيادي

_____________________________________________________________________________________________

( )1مقابلة السيدة أفني هروري ،مصدر سابق.
( )2مقابلة السيدة سركول قرداغي ،مصدر سابق.

( )3د .عبد السالم إبراهيم بغدادي ،مصدر سابق ،ص .59-55

( )4للمزيد أنظر :نبذة عن احلزب الدميقراطي الكوردسرتاني ،مقرال منشرور علرى موقرع احلرزب الردميقراطي الكوردسرتاني ومتراح علرى الرراب :
.http://www.kdp.info/p/p.aspx?p=23&l=14&s=010000&r=390

( )5مقابلة السيدة أفني هروري ،مصدر سابق.

( )6املنهاج والنظام الداللي للحزب الدميقراطي الكوردستاني ،املقرر يف املؤمتر الثالث عشر ،املنعقد يف  ،2010/12/11ص .104
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للحزب ،البالغ عددها ( ) 51مقعدا ،بواقع مقعد واحد فق قبل إقرار نظام الكوتا النسوية ،اىل ( )6مقاعد ،بعد إقرار هذا
النظام(.)1
يعد نظام الكوتا النسوية الذي اقره احلزب يف املؤمتر املذكور آنفا ،من اخلطوات اإلجيابية حنو عزمه على زيادة وتفعيل
دور املرأة ،وتداركا من قبله على التهميش واحلرمان الذي عانت منه املراة ،ولاصة وقد أقر يف املادة ( )216من النظام
الداللي للحزب (توفري املناخ املالئم ملشاركة املرأة يف العمل السياسي وقيادة اجملتمع) ( )2إال انها تظل لطوة تفتقر اىل املساواة،
لسببني:
 -1إن هذه النسبة املخصصة ( )%10قليلة مقارنة بنسبة تواجد املرأة دالل احلزب (.)%30-25
 -2اقتصار هذه النسبة على (اجمللس القيادي) فق دون غريه من أجهزة وهيئات ومكاتب احلزب وهي متعددة ،وهذا
بالتالي سوف ينتج عنه غياب املرأة عن هذه املؤسسات ،ويتناقض مع نص املادة ( )217من النظام الداللي للحزب
الذي ينص على (استمرار تطبيق نظام الكوتا للمرأة فيما خيص املواقع القيادية للحزب واحلكومة يف هذه املرحلة).

ثانيا :اإلحتاد الوطين الكوردستاني:
تأسس اإلحتاد الوطين الكوردستاني يف  ،1975/6/1من قبل جمموعة من املنشقني عن احلزب الدميقراطي
الكوردستاني ،ومن ابرزهم جالل الطالباني ،فؤاد معصوم ،عبد الرزاق مريزا ،نوشريوان مصطفى ،كمال فؤاد ،عمر شيخ
موس(.)3
تبلغ نسبة تواجد املراة ضمن تنظيمات احلزب %26ر مت اقرار نظام الكوتا النسوية يف املؤمتر الثالث للحزب ،املنعقد يف
 ،2010/6/1حيث تشري املادة ( )4من املنهاج والنظام الداللي للحزب (جيب ان ال تقل نسبة النساء يف اهليئات احلزبية عن
 %20ابتداء من (الكوميتات – اللجان) ووصوال اىل اللجنة القيادية) (.)4
وعلى الرغم من الدور الفاعل للمرأة دالل صفوف احلزب اال ان املناصب اليت تقلدتها قبل اقرار نظام الكوتا النسوية،
مل تتعدى مسؤولية الصف – آلر الدرجات يف السلم التنظيمي -او عضوية الكوميتة (اللجنة) ،واستنادا اىل تطبيق نظام الكوتا

_____________________________________________________________________________________________

( )1مقابلة السيدة أفني هروري ،مصدر سابق.

( )2املنهاج والنظام الداللي للحزب الدميقراطي الكوردستاني ،مصدر سابق ،ص .57

( )3مقابلة مع السيد عادل مراد حتت عنوان (اإلحتاد الوطين الكوردستاني  ..التأسيس  ..البدايات والنهوض ،يف  ،2014/6/3من قبل املوقع الرري
لإلحتاد الوطين الكوردستاني على الراب .www.pukmedia.com :

( )4املنهاج والنظام الداللي لإلحتاد الوطين الكوردستاني ،املقرر يف املؤمتر الثالث ،املنعقد يف .2010/6/1
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يف اللجنة القيادية فان من بني ( )45عضوا و( )5اعضاء احتياط ،توجد ( )9نساء يف اللجنة القيادية ،وهذه بال ش

سابقة

بالنسبة للحزب النه انعدم تواجد املرأة يف اي من املوسسات القيادية قبل املؤمتر الثالث للحزب.
جدير بالذكر ان إقرار نظام الكوتا النسوية يف اإلحتاد الوطين الكوردستاني تعد لطوة اجيابية حنو تفعيل دور املرأة
وتقلدها للمناصب القيادية ،اال إن تطبيق هذا النظام مل يكن كما هو مقرر ،حيث جند يف النظام الداللي للحزب وأثناء احلديث
عن مؤسسات وهيئات احلزب بالتدريج ابتداء باملؤمتر وإنتهاء باللجنة (الكوميتة) أنه مت حتديد حصة حمددة (كوتا) للمرأة بنسبة
ترتاوح بني  ، %25-20ما عدى املكتب السياسي ،حيث مل يتم لكر كوتا النساء أثناء احلديث عن تكوينه( ،)1اإل إنه مل يتم
تطبيق نظام الكوتا النسوية اال يف اللجنة القيادية( ،)2واجمللس املركزي ،أي إنها مل تطبق يف مؤسسات احلزب األلرى ،وهذا يعين
غياب املرأة عن هذه املؤسسات.

ثالثا :حركة التغيري
تأسست حركة التغيري عام  2009بقيادة السياسي نوشريوان مصطفى ،خيتلف تكوين حركة التغيري عن األحزاب
()3

السياسية التقليدية ،حيث ميكن وصفه بأنه تنظيم سياسي لو شخصية معنوية ،يتألف من جتمع طوعي للمواطنني

املؤيدين

للربنامج السياسي واملنهاج الداللي للحركة أو ما يسمى بالتوجيهات األساسية( ،)4ومل يتم حتديد نسبة تواجد املرأة دالل
احلزب(  )5اىل اآلن.
مل يتم إقرار نظام الكوتا النسوية ضمن التوجيهات األساسية حلركة التغيري (املنهاج الداللي) املصادق عليها يف مؤمتر
احلركة األول يف  ،2013 /12/26وإمنا مت إقرار وجوب تواجد ممثلة النساء يف بعض اجملالس املؤلفة هليكلية احلزب وليس
مجيعها ،وهي جملس احللقة ،وجملس القضاء ،وجملس الدولة ،وأثناء مقارنة متثيل النساء يف هذه املؤسسات واليت ال تتجاوز عضوة
واحدة ،جند ان معدل تواجدها يف هذه املؤسسات أقل من  ،%10أما اجملالس اليت ال يشرتط يف تكوينها وجود العنصر النسائي،
فهي جملس الشبكة ،واجمللس العام .أما مشاركة املرأة يف اجمللس الوطين املؤلف من ( )45مقعدا ،والذي يعترب أعلى سلطة يف
احلركة ،فقد جاء يف التوجيه األساسي رقم ( )5لتشكيل اجمللس الوطين ،املادة التاسعة أن (ممثلية النساء يف اجمللس الوطين تتألف
_____________________________________________________________________________________________

( )1مل يتم ختصيص حصة للنساء (الكوتا النسوية) يف املكتب السياسي لإلحتاد الوطين الكوردستاني البالغ عدد مقاعده  11مقعدا ،اإل أن هناك إمررأة
تشغل مقعدا فيه ،وهي السيدة هريو إبراهيم أمحد.
( )2مقابلة السيدة بيكةرد طالباني ،مصدر سابق.

( )3يستخدم مصطلح النشطاء بدال من املنتمني يف أدبيات احلركة.

( )4أنظر :التوجيهات األساسية حلركة التغيري ،على الراب  ، www.gorran.net :وكذل أنظر :من حنن ،مقال منشور على موقع حركة التغريري
ومتاح على الراب .whttp://gorran.net/ar/Content.aspx?LinkID=125&Action=2 :

( )5مقابلة أجرتها الباحثة مع السيدة ( جيمةن حممد رشيد شريف) العضوة السابقة للمجلس الوطين حلركة التغيري يف .2014 /3/29
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من مخسة أعضاء) ( ،)1إال انه ال توجد سوى  3عضوات يف اجمللس الوطين ،أي ما يقارب  %6.6من تكوين اجمللس( .)2وهذا
يدل على أن احلركة ليس لديها رؤية واضحة حول دور املرأة وضرورة اختال اآلليات الالزمة لتمكينها سياسيا وتفعيل دورها
بشكل أكرب ضمن مؤسسات احلركة.

رابعا :اإلحتاد اإلسالمي الكوردستاني:
تأسس اإلحتاد اإلسالمي الكوردستاني عام  1994بقيادة صالح الدين حممد بهاء الدين وجمموعة من اإلسالميني
املعتدلني ،استفاد اإلحتاد اإلسالمي من أجواء اإلنفتاح الفكري واحلرية السياسة ،يف بداية نشأته يف إقليم كوردستان ،لذل اعطى
اجملال إلنضمام املرأة اىل صفوفه ،وكانت اللجنة التأسيسية املكونة من ( )50عضوا تضم ( )2من النساء(.)3
وألن تنظيم األلوات كان مستقال عن تنظيم األلوة ،فكان البد هلذا التنظيم ان يدار من قبل كوادر نسائية( ،)4وبذل
استطاعت املرأة يف اإلحتاد اإلسالمي ان تتسنم املناصب القيادية يف وقت مبكر(  ،)5ومع لل

مل يكن تواجد املرأة يف املناصب

القيادية متناسبا مع نسبتها التنظيمية اي حجمها يف تنظيم احلزب ،لذل فإن إقرار نظام الكوتا النسوية يف مؤمتر احلزب السادس
املنعقد يف  ،2012/5/1وبنسبة بلغت ( )%25قد ساهم يف زيادة حضورها يف مواقع صنع القرار دالل اإلحتاد اإلسالمي،
حيث بلغت مشاركة األلوات قبل إقرار هذا النظام يف اهليئة القيادية بواقع ( )3عضوات من جمموع  35عضوا ،ويف املكتب
السياسي عضوة واحدة من جمموع  12عضوا ،وبعد تطبيق نظام الكوتا النسوية ارتفع العدد اىل  9عضوات من جمموع 35
عضوا يف اهليئة القيادية ،و 3عضوات من جمموع  12عضوا يف املكتب السياسي(.)6
تبلغ نسبة األلوات  %48من اجملموع الكلي للتنظيم( ،)7وهذا يعين انها تشكل ما يقارب نصف تنظيم احلزب ،لذل
فان ختصيص نسبة  %25ال يزال ال يتناسب مع حجمها وثقلها التنظيمي ،باإلضافة اىل ان نظام الكوتا النسوية مل يطبق يف كافة
مؤسسات احلزب كما هو مقرر ،وهذا مناقض لنص املادة السادسة ،الفقرة الثانية من النظام الداللي ،الذي يؤكد على ( ضمان
_____________________________________________________________________________________________

( )1التوجيهات األساسية حلركة التغيري ،مصدر سابق.

( )2مقابلة السيدة (جيمةن حممد رشيد شريف)  ،مصدر سابق.

( )3صربية غفار أمني ،نظرة اإلسالم واحلركة اإلسالمية ملشاركة املرأة يف قضايا األمة ،حبث غري منشور ،ص.10

( )4مقابلة أجرتها الباحثة مع السيدة (بيان أمحد) عضوة اجمللس القيادي يف اإلحتاد اإلسالمي الكوردستاني وعضوة سابقة يف برملان إقليم كوردسرتان،
ولل يف . 2014 /4/15

( )5من املباديء العامة اليت نص عليها منهاج احلزب (املشاركة الفعالة للمرأة ،جنبا اىل جنب الرجل ،يف العمرل السياسري ،واإلصرالح اإلجتمراعي،
وترسيخ دورها التكاملي يف كافة ميادين احلياة) ،أنظر :املنهاج والنظام الداللي لإلحتاد اإلسالمي الكوردستاني ،املقرر يف املرؤمتلر السرادس ،يف

 ،2012/5/1ص.2

( )6مقابلة السيدة بيان أمحد ،مصدر سابق.

( )7صربية غفار أمني ،مصدر سابق ،ص.20
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وجود األلوات يف كافة مؤسسات ومكاتب وأجهزة احلزب ،بشرط أن ال تقل نسبتهم عن  ،%25يف كل تل

املراكز اليت

يتواجدن فيها ،حسب الضواب املعمول بها) ( ،)1مما يعين أن هناك العديد من مؤسسات احلزب اليت ينعدم فيها العنصر النسوي.

لامسا :اجلماعة اإلسالمية الكوردستانية
تاسست اجلماعة اإلسالمية يف  ،2001/5/31بقيادة املال علي بابري ،بعد انشقاقه وجمموعة ألرى من القيادات ،عن (حركة
الوحدة اإلسالمية يف كوردستان) اليت كانت عبارة عن إندماج احلركة اإلسالمية وحركة النهضة اإلسالمية(.)2
تشكل املرأة  %28من تنظيمات احلزب( ،)3مت إقرار نظام الكوتا يف املؤمتر الثاني للحزب املنعقد يف  ،2010حيث لكر يف املادة
( )24الفقرة ( )5من النظام الداللي للجماعة اإلسالمية ،أن (أية مؤسسة تشكل باالنتخابات جيب أن يكون ( )%10من أعضائها من
األلوات على األقل) ( ،)4وكذل اشرتط يف تشكيل جملس قيادة اجلماعة (أن تكون نسبة الكوتا لأللوات  %10من املرشحني)(  ،)5إال إن
نظام الكوتا النسوية مل يطبق كما هو مقرر ،حيث بلغت نسبة مشاركة األلوات يف هذا اجمللس  ،%3.2بواقع عضوة واحدة من جمموع
 31عضوا( ،)6وانعدم وجود األلوات يف مؤسسات احلزب األلرى.
ولكن بعد املؤمتر الثالث إزدادت هذه النسبة اىل  %25ملشاركة األلوات يف املؤمتر ،واملراكز واملؤسسات ،أما يف جملس القيادة
فقد بقيت النسبة  ،)7(%10وهذا ما تنص عليه الفقرة ( )20من املادة ( )25من النظام الداللي ( ملشاركة األلوات ،يكون نظام الكوتا
بالنسب التالية:
أ -جمللس القيادة ،النسبة .%10
ب -للمؤمتر والكونفرانس العام ،النسبة .%25
ت -للمراكز واملؤسسات ،النسبة .)1(%25
_____________________________________________________________________________________________

( )1املنهاج والنظام الداللي لإلحتاد اإلسالمي الكوردستاني ،ص.7

( )2اجلماعة اإلسالمية يف كردستان العراق ،مقال منشور على موقع اجلزيرة نت على الراب .www.aljazeera.net :

( )3مقابلة السيدة سركول قرداغي ،مصدر سابق.

( )4النظام الداللي للجماعة اإلسالمية الكردستانية ،املصدق عليه يف املؤمتر الثاني ،2010 ،ص.71
( )5يعترب جملس القيادة أعلى سلطة إلصدار القرارات يف اطار النظام الداللي ومقررات املؤمتر ،انظر :النظام الداللي للجماعة اإلسالمية الكردستانية،
ص.51

( )6مقابلة السيدة سركول قرداغي ،مصدر سابق.

( )7حيث تشري السيدة (ئافان  )...عضوة اجمللس ال سياسي يف اجلماعة اإلسالمية ،يف مقابلة أجريناها معها يف  ،2017/1/3أن املشاركني يف املؤمتر مل
يصوتوا على نسبة  %25املقرتحة من قبل األلوات ،لعدم قناعتهم بضرورة تواجد األلوات بهذا احلجم يف اجمللس القيادي.
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جدير بالذكر أن هذا النظام طبق يف كافة املؤسسات املذكورة وكما هو مقرر ،وأزدادت املقاعد اليت تشغلها األلوات يف اجمللس
القيادي اىل ( )4مقاعد من جمموع  37مقعدا ،وكذل أصبح لأللوات حضور فاعل يف كافة املراكز ومؤسسات اجلماعة ،بل وأيضا يف
املؤسسات القيادية األلرى اليت ال يشملها نظام الكوتا النسوية ،وهي اجمللس السياسي ،وجملس املراقبة واملسائلة ،وجملس الدعوة
واإلدارة( ،)2وهذا يدل على أن اجلماعة اإلسالمية ختطو لطوات اجيابية حنو تفعيل دور املرأة ومتكينها من الناحية السياسية.

اخلامتة واإلستنتاج
بعد اإلنتهاء من هذه الدراسة توصلنا اىل مجلة من النتائج واإلستنتاجات ميكن إبراز أهمها مبا يلي:
-1

تعترب حمدودية دور املرأة يف احلياة السياسية ،من العوامل اليت ساهمت يف بروز مصطلح (الكوتا النسوية) وتداوله دوليا،

فعلى الرغم من أن غالبية البلدان يف العامل قد أقرت حبقوقها السياسية كنالبة ومرشحة يف دساتريها ،اإل إن نسبة متثيلها يف
مؤسسات الدولة الررية كان قليال جدا مقارنة بكونها متثل نصف اجملتمع ،فبالنسبة لتمثيلها يف اجملالس التشريعية ،تشري تقارير
احتاد الربملانات الدولي ،واليت تشارك فيها ( )193دولة ،أن نسبة مشاركتها يف الربملان اىل عام  1992كانت اقل من ، %10
وتزداد هذه النسبة اىل أن تبلغ  %19،88يف عام  ،2013بسبب تطبيق نظام الكوتا النسوية من قبل هذه الدول.
-2

ساهمت اإلتفاقيات واملؤمترات الدولية يف حتفيز الدول على إقرار نظام الكوتا النسوية ،كتدبري اجيابي ،لتحقيق هدف

متكني املرأة من التمتع حبقوقها السياسية ،ووصوهلا اىل مواقع صنع القرار ،واتاحة الفرصة أمامها للمشاركة يف مؤسسات الدولة
السياسية ،منها العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام  ،1966واتفاقية حقوق املرأة السياسية لعام ،1953
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
-3

إن إقرار نظام الكوتا هي إجراءات مؤقتة تتخذها الدول إلزالة التهميش وتفعيل دور املرأة يف مجيع مستويات صنع القرار

أي متى ما حتققت املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة يف تقلد الوظائف العامة واملشاركة يف مؤسسات الدولة ،لن تعود هناك
حاجة اىل بقاء النصوص والقوانني اليت تقر بنظام الكوتا النسوية.
-4

املرأة كانت وال تزال جزءا أساسيا من تكوين األحزاب الكردستانية ومن تنظيماتها ،ولكن هناك العديد من احملددات

اليت تعيق دورها ووصوهلا اىل املواقع القيادية ،منها موضوعية تتعلق باألعراف والتقاليد السائدة يف اجملتمع ،حيث أن السائد يف
الوعي اإلجتماعي ،أن العمل السياسي هو ميدان للرجل دون املرأة ،باإلضافة اىل جمموعة ألرى من احملددات تفرزها البيئة
واألجواء السائدة دالل األحزاب السياسية لاتها ،واليت تفرض قيودا ألرى تؤثر على أداء وفعالية املرأة ،منها التقليل من
امكانات وقدرات املرأة من قبل قيادات احلزب السياسي ،وبالتالي عدم اإلكرتاث آلرائهن السياسية .وهناك حمددات لاتية تتعلق

( )1النظام الداللي للجماعة اإلسالمية الكردستانية املصدق عليه يف املؤمتر الثالث  ،2015ص .19

( )2مقابلة السيدة (ئافان رحمد) مصدر سابق.
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باملرأة نفسها ،حيث أنها ال تنخرط بالشكل املطلوب يف العمل السياسي ،وال تستطيع مواكبة األحداث والتطورات بشكل
مستمر.
مت إقرار نظام الكوتا النسوية يف األنظمة الداللية لكافة األحزاب السياسية اليت قمنا بدراستها -ما عدا حركة التغيري -وبنسب
متفاوتة ،وقد ساهمت يف تفعيل دور املرأة بشكل اجيابي ووصوهلا اىل مواقع صنع القرار دالل هذه األحزاب ،اال إن ما يؤلذ
عليه أن هذا النظام ال يطبق كما هو مقرر ويف كافة املؤسسات املكونة للحزب ،وهذا يعود اىل عدم قناعة قيادات وكوادر هذه
األحزاب بضرورة تواجد املرأة بفاعلية يف كافة مؤسسات احلزب ،وايضا اىل عدم وجود رؤية واضحة هلذه األحزاب حول أهمية
دورها دالل األحزاب السياسية.

املصادر
أوال :الكتب:
.1

بلقيس بدري ،و سامية النقر ،الكوتة وانعكاساتها على املشاركة السياسية للمرأة السودانية ،اخلرطوم.2013 ،

.2

تعزيز القيادة النسوية يف األحزاب ،منتدى التنمية السياسية ،اليمن.2009 ،

.3

رِوولوش علي ،ميَذووي تيَكؤشاني ميَينةي كورد لة مةلةكيةتةوة تا دواي رِاثةرين ،مؤسسة سردم ،السليمانية. 2015 ،

.4

رميا كتانة ،املرأة واإلنتخابات احمللية ،منشورات مركز مفتاح للدراسات ،القدس.2006 ،

.5

س عاد الشرقاوي ،النظم السياسية يف العامل املعاصر ،القاهرة.2007 ،

.6

شورش حسن عمر ،لصائص النظام الفدرالي يف العراق ،مركز كردستان للدراسات اإلسرتاتيجية ،السليمانية.2009 ،

.7

عابد لالد رسول ،احلقوق السياسية يف الدساتري العراقية ،مركز كردستان للدراسات اإلسرتاتيجية ،السليمانية.2012 ،

.8

عبد السالم ابراهيم بغدادي ،املرأة والدور السياسي ،مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان ،عمان.2010 ،

.9

عصام نعمة إراعيل ،النظم اإلنتخابية ،مكتبة زين احلقوقية واألدبية ش .م .م ،بريوت ،ط.2011 ،2

.10

عواطف عبد املاجد ،رؤية تأصيلية إلتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،مركز دراسات املرأة ،السودان( ،د.ت).

.11

فريدة إبراهيم حسني ،اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة –اإلتفاقية ودستور وقوانني السرودان ،النردوة العلميرة

.12

الفقهية ،اخلرطوم ،د .ت.

الكوتا النسائية يف اإلنتخابات اللبنانية ،برنامج األم م املتحدة اإلمنائي ،مشروع دعم اإلنتخابات اللبنانية.2015 ،

ثانيا :البحوث:

.13

صربية غفار أمني ،نظرة اإلسالم واحلركة اإلسالمية ملشاركة املرأة يف قضايا األمة ،حبث غري منشور.

.14

عصام بن الشيخ ،متكني املرأة املغاربية يف ظل النظم اإلنتخابية املعتمدة الفرص والقيرود ،حبرث منشرور يف جملرة دفراتر السياسرة
والقانون ،عدد لاص ،عمان.2011 ،

.15

حممد كنوش الشرعة ونرمني يوسف غوامنة ،الكوتا النسائية يف النظام اإلنتخابي األردني مرن وجهرة نظرر املررأة األردنيرة ،حبرث
منشور يف جملة أحباث الريموك (سلسلة العوم اإلنسانية واإلجتماعية) اجمللد  ،27العدد (1ج) ،تصدر عن جامعة الربموك ،إربرد،
األردن.
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املًدـ
ٍٚتٓاٜ دُٝٗ ايتٞ ؾؿ،ٞي٫ز ايدٛتعًل بايتطٜ ١ي٫قُٔ عًِ ايدٚ ، ١ي٫عًِ ايدٚ حٜ اؿد١ إىل عًِ ايًػُٞٓتٜ ايبشح
ُٔ املؿطًشات ق٢ًرلات اييت سؿًت قؿدا عٝتعًل ب٘ َجٌ ايتػٜ َاٚ عٛقٛز املٚقاٚ إ ايبشحٛٓايباسح بػهٌ كتؿس ع
رلٝ تػ٢ًا عًٛٔ اغتػٜز) ايرٚز قُد غشسٛ ايدنتٖٛٚ(ذدني ٭سد ايباسجنيٛأخر منٚ ، املعاؾسَٞ٬ ايؿهس اٱض٠س٥دا
َِٔ ثٚ .ٍٚ ايكطِ ا٭،ِٝ ايك١َٛاٱميإ َٓعٚ ّ٬ اٱض:٘ يف نتاب،٠ املعاؾس٠٤عِٗ يف ايكساِٚ قُٔ َػسٖٝاملؿاٚ املؿطًشات
. إىل َٓٗر ايبشح٠اٱغاز
َِٔ ثٚ ّ٘ بعسض أديٓتٛكٜٚ زٚ غشس٣ يد،املطًُنيٚ ّ٬ٍ ايباسح َؿطًض اٱضٚتٓاٜ ٍٚيف املبشح ا٭ٚ بعد ذيو
َِٔ ثٚ َعامجٗاٚ ١ إىل ايًػ٠دٛاب بايعٛايؿٚ ح اـطأٝٗا َٔ سًَٝٔ ثِ اؿهِ عٚ ميٗاّٛ بتكٛكٜٚ ١ تًو ا٭دي٢ًعكب عٜ
ٕ َؿطًض اٱمياٖٛ ٟ اير،ْٞطبل املٓٗر ْؿط٘ يف املبشح ايجاٜٚ ،رنسٖاٜ َا ملٚ زٚٗا غشسًٝ اييت اعتُد ع١ْٝ ايكسآ١ا٭دي
.ر٥ بايٓتا١َٔ ثِ خامتٚ ،َٓني٪املٚ
Abstract
The meaning of the ‘Islamic term’ and its change in contemporary Islamic thought: an
evaluation study.
This research is within the field of modern linguistics and semantics and within the semantics,
it is related to semantic evolution. In the introduction, I briefly discuss the title of the research and
the themes of the topic and other related issues, such as the changes that have been deliberately
taken on the terminology within the circle of contemporary Islamic thought. The research takes
two samples of one of the researchers (Dr. Muhammad Shahrour) who has worked to change the
terminology and concepts within his contemporary reading project in his book: Islam and faithValue System- first part. After that, I refer to the research methodology. The first section deals with
the terms of Islam and Muslims in Shahrour’s understanding. This will be done through the
presentation of his evidence which is followed by my evaluation and assessment for it. And then by
returning to the language and its lexicons as well as the Koranic evidence on which Shahrour relied
upon, the research examines his evidence and understanding and then judge them to point out
whether Shahrour’s interpretation is right or wrong. The same approach is applied in the second
section which is about the terms of faith and believers. Finally, the findings and results of the
research will be presented in the conclusion.
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داللة المصطلح اإلسالمي وتغييرها في الفكر اإلسالمي المعاصر ،دراسة تقويمية

م.م .فاتح محمد سليمان

املكدَ١
املؿطًض ٖ "ٛيؿغ كؿٛف ملؿَٗ ّٛعني ٜٓؿسف إي ٘ٝايرٖٔ تبعا ملعٓا ٙاملتعازف عً ٘ٝيف فاي٘"ٚ ،1إٕ
إقاؾ(١اٱض )َٞ٬إي ٘ٝتعين ا٫ضتك٬ي ١ٝيف ايؿهس ٚايس ١ٜ٩املتعًل باٱض ّ٬نُسدع .١ٝأَا ايؿهس اٱض َٞ٬ؾإْ٘ ٜػٌُ":نٌ َا
أْتذ٘ ؾهس املطًُني َٓر َبعح ايسض-ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ -إىل اي ّٛٝيف املعازف ايه ١ْٝٛاملتؿً ١باهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل،
ٚايعامل ٚاٱْطإٚ ،ايرٜ ٟعدل عٔ ادتٗادات ايعكٌ اٱْطاْ ٞيتؿطرل تًو املعازف ايعاَ ١يف إطاز املباد ٨اٱض ١َٝ٬عكٝد٠
ٚغسٜعٚ ١ضًٛناّ" ،2ؾإطاز ايؿهس اٱض ٖٛ َٞ٬اؾٗد ايعكًٚ ٞاؿؿ ١ًٝايؿهسٚ ١ٜا٫دتٗاد ٚا٫ضتٓباطٚ ،ؾل بعض ايكٛابط ٚاملٓٗذ١ٝ
اييت وتادٗا نٌ َٔ ٜتؿد ٣شلرا ايؿهس...
يكد ازتبط ايؿهس اٱض َٞ٬املعاؾس بايدٚي ١ايعسب ١ٝايكطسٚ ١ٜعؿسٖاٚٚ ،اد٘ ايؿهس اٱض َٞ٬املعاؾس َسسًَ ١ا بعد ا٫ضتعُاز أٚ
ا٫ضتعُاز غرل املباغس ،إىل غرل ذيو َٔ َؿازقات أخس٫ٚ .3٣ضُٝا بعد ظٗٛز ؾٝشات ٚقا٫ٚت ٱعادتٗا ٚتػهًت ٚتبًٛزت بعد
ذيو أؾهاز ددٜد ٠يف ايطاس ١اٱض ١َٝ٬اختًؿت يف نجرل َٔ خؿا٥ؿٗا عٔ ضابكاتٗاَٚ ،ست مبساسٌ ،يهٔ ٜبد ٚإٔ ايػٓ ٢اير ٟسؿٌ
يف ايؿهس اٱض َٞ٬املعاؾس ٜكع يف ايٓؿـ ايجاْ َٔ ٞايكسٕ ايعػس٫ٚ ،ٜٔضُٝا بعد ضبعٝٓٝات ايكسٕ ايعػسٚ ٜٔإىل اٯٕ.4
ٚمبا أْٓا بؿدد د٫ي ١املؿطًض اٱضٚ ٞ َ٬تػٝرلٖا ،ؾٗرا ٜعين إٔٸ ٖٓاى ؾسق ١ٝايٓٝٸ ١املطبك ١يًتػٝرل املكؿٛد يف َكُ ٕٛتًو
املؿطًشات اييت ٜتابعٗا ايباسح يف ايؿهس اٱض َٞ٬املعاؾسٚ ،ذيو ٭ٕٸ ايتػرل ٚايتطٛز ايد٫ي ٞايرٜ ٟطسأ عً ٢بٓ ١ٝايًػٚ ،١ايعٛاٌَ
اييت ت٪د ٟإي ٘ٝنجرلٚ ٠كتًؿ ،١ؾُٓٗا عٛاٌَ َكؿٛدَ ٠تعُد ،٠نكٝاّ اجملاَع ايًػٚ ١ٜٛاشل٦ٝات ايعًُٚ ١ٝاملٗس َٔ ٠أؾشاب
اـدل ٠بٛقع َؿطًشات ددٜد ٠يًشادٚ ١خًع د٫٫ت عً ٢ا٭يؿاظ اييت تتطًبٗا اؿٝا ٠املتبدي ١ا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتؿاد١ٜ
ٚايطٝاض ...١ٝأَا ايعٛاٌَ ا٭خس ٣غرل املكؿٛد ٫ٚ ٠ايػعٛز ١ٜاييت تتِ ب ٬تعُد أ ٚقؿد ٚتطرل ببطٚ ٤تدزز يف أغًب
ا٭سٛاٍ ،ؾهجرلاّ َا ؼدخ َٔ تًكاْ ٤ؿطٗا ٫ٚ ،ودخ ٖرا إ ٫إذا تٛاؾست عٛاٌَ َٛقٛعٚ ١ٝأخس ٣ذات ١ٝتدؾع ايعٓاؾس

_____________________________________________________________________________________________
1

مَٗٓ ٛر يتٓع ِٝاملؿطًض ايػسعٖ ، ٞاْ ٞق ٞايد ٜٔعط ،١ٝايكاٖسَ ،٠ؿس ،املعٗد ايعامل ٞيًؿهس اٱض ،َٞ٬طٖ1417 ،1ـ،ّ1997/

ف.17

 2ايؿهس اٱض َٞ٬تكٛمي٘ ٚػدٜد ،ٙقطٔ عبد اؿُٝد ،بػداد ،ايعسام ،داز َهتب ١ا٭ْباز ،ط ٖ1408، 1ـ ،ّ1987/ف.7

http://www.rasid.com/artc.php?id=15128 3شن ٞامل٬ٝد يـ$ايبؿا٥س #اؾصا٥س :١ٜقكاٜا ايتذدٜد اٱضَٚ ،َٞ٬طتكبٌ ايع٬ق١

بني اٱضٚ ّ٬ايػسب ،غبه ١زاؾد اٱخباز $ - ١ٜأدس ٣اؿٛاز :ايدنتٛز َٛيٛد عٛميس َٔ ؾشٝؿ$ ١ايبؿا٥س #اؾصا٥سّ2007 / 2 / 23 - # ١ٜ
  ،1:44باختؿاز.4

َعذِ َؿطًشات ايؿهس اٱض َٞ٬املعاؾس د٫٫تٗا ٚتطٛزٖا ،ؾاتض قُد ضًُٝإ ،داز ايهتب ايعًُ ،١ٝبرلٚت ،يبٓإ ،ط،ّ2012 ،1

ف.124-123
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ايًػ ١ٜٛإىل تػٝرل د٫٫تٗاٚ ،1يف ٖر ٙايدزاضٜ ١ػاز إىل تػٝرل َكؿٛد َٔ قبٌ أسد ايباسجني يف ايؿهس اٱض َٞ٬املعاؾس ٚايكسا ٠٤املعاؾس٠
عطب تٛؾٝؿ٘  ٖٛٚقُد غشسٚزٚ .2زٸد عً ٘ٝايعًُا ٤عً ٢بعض َا نتب ٫ٚضُٝا نتاب٘ ا٭ٚ ،3ٍٚاملؿطًشات اييت ٜتٓاٚشلا ايباسح
عباز ٠عٔ َؿطًش ٞاٱضٚ ّ٬اٱميإ َٚا ٜتابعُٗا َٔ املطًُني ٚاملَٓ٪ني ،يف نتاب٘  :اٱضٚ ّ٬اٱميإ – َٓع ١َٛايك .4ِٝدٕٚ
ايتطسم إىل تؿاؾ ٌٝؾسع ١ٝذنسٖا امل٪يـ .ا٭ٚيٖٓ ١ٜٛا يًد٫يٚ ١تػٝرلٖا ،ؾبٗرا ٜه ٕٛايبشح ذا غكني ،غل يػ ٟٛد٫يٚ ٞآخس
ؾهس ٟيف املؿطًشات اٱضٚ ،١َٝ٬شلرا ٜتِ ايتأنٝد ؾ ٘ٝعًَٗٓ ٢ذ ١ٝايهاتب يف ايتعاٌَ َع ا٭يؿاظ ٚاملؿطًشات اٱض.5١َٝ٬

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ 1عس :عًِ ايًػ ،١عً ٞعبد ايٛاسد ٚايف ،ايكاٖسَ ،٠ؿس ،داز ايٓٗك ،١ط ،7ف ٚ ،316-314د٫ي ١ا٭يؿاظ ،إبساٖ ِٝأْٝظ ،ايكاٖسَ ،٠ؿسَ ،هتب١

ا٭لً ٛاملؿس ،١ٜد:ط ،ّ2004 ،فٚ ،103عًِ ايًػ ،١قُٛد ايطعسإ ،برلٚت ،يبٓإ ،داز ايٓٗك ١ايعسب ،١ٝد:ط ،ف ٚ ،280ايتطٛز ايًػَ ٟٛعاٖسٙ

ٚعًً٘ ٚقٛاْ ،٘ٓٝزَكإ عبد ايتٛاب ،ايكاٖس ،٠امل٪ضط ١ايطعٛد ١ٜيف َؿسَ ،طبع ١املدْ ،ٞط ،1ف.66
2

قُد دٜب غشـسٚزَٛ َٔ ،ايٝد دَػل – ٚ ،1938ايدنتٛزا ٙعاّ  1972يف اشلٓدض ١املدْ – ١ٝاختؿاف َٝهاْٝو تسبٚ ١أضاضات،عني

َدزضاّ يف نً ١ٝاشلٓدض ١املدْ – ١ٝداَع ١دَػل عاّ  1972ملادَٝ ٠هاْٝو ايذلب ،١بدأ يف دزاض ١ايتٓص ٌٜاؿه ٖٛٚ ِٝيف إٜسيٓدا بعد سسب ،1967
ٚذيو يف عاّ ٚ ،1970اضتُس بايدزاض ١ست ٢عاّ  ،1990سٝح أؾدز عددا َٔ ايهتب َٓٗا :ايهتاب ٚايكسإٓ – قساَ ٠٤عاؾسٚ ،٠ايدٚي١
ٚاجملتُعٚ ،اٱضٚ ّ٬اٱميإ – َٓع ١َٛايك ،ِٝم ٛأؾ ٍٛددٜد ٠يًؿك٘ اٱض – َٞ٬ؾك٘ املسأ ، ٠ػؿٝـ َٓابع اٱزٖابٚ ،ايكؿـ ايكسآْٚ ، ٞايطٓ١
ايسضٛيٚ ١ٝايطٓ ١ايٓب – ١ٜٛز ١ٜ٩ددٜدٚ ،٠ايدٚ ٜٔايطًط – ١قساَ ٠٤عاؾس ٠يًشانَُ ،١ٝع بسٚش يف ايكٓٛات ايؿكاَٚ ،١ٝ٥ػازن٪َ ١متسات،
ايرات١ٝ

ٚتؿؿ٬ٝت

أخس،٣

ٜٓعس:

َٛقع٘

ايسزلٞ

عً٢

اٱْذلْٝت

ٚشٜازات ملسانص عجٚ ١ٝداَعات  .يًطرل٠
http://www.shahrour.org/?page_id=2
 َٔ 3ذيو :ايكسا ٠٤املعاؾس ٠يًدنتٛز غشسٚز – فسد تٓذ / ِٝنرب املٓذُٚ ٕٛي ٛؾدقٛا ،ضً ِٝاؾابٚ ،ٞايكسا ٠٤املعاؾس ٠يًكسإٓ يف املٝصإ -

أمحد عُسإٚ ،تٗاؾت ايكسا ٠٤املعاؾس - ٠دَٓ .رل ايػٛافٚ ،تٗاؾت ايدزاضات املعاؾس ٠يف ايدٚيٚ ١اجملتُع  -دَٓ .رل ايػٛاف ٚ ،بٝك ١ايدٜو -
ْكد يػ ٟٛيهتاب "ايهتاب ٚايكسإٓ" ٜٛ -ضـ ايؿٝدا ٚ ،ٟٚايكسإٓ ٚأٖٚاّ ايكسآ ٠املعاؾسٚ ،٠اٱغهاي ١ٝاملٓٗذ ١ٝيف ايهتاب ٚايكسإٓ – دزاض١
ْكدَ ،١ٜاٖس املٓذدٚ ،ايؿسقإ ٚايكسإٓ – قسا ٠٤إضَ ١َٝ٬عاؾس ٠قُٔ ايجٛابت ايعًُٚ ١ٝايكٛابط املٓٗذ ،١ٝايػٝذ خايد عبد ايسمحٔ ايعوٚ ،قسا٠٤

عًُ ١ٝيًكسا٤ات املعاؾس ،٠ايدنتٛز غٛق ٞأب ٛخًٚ ،ٌٝا٭ضظ اـاضس ٠يًكسا ٠٤املعاؾس ،٠املٗٓدع َأَ ٕٛاؾٛهاتٚ ،ٞايتشسٜـ املعاؾس يف ايد،ٜٔ

عبدايسمحٔ سطٔ سبٓه ١املٝداْ ،ٞاملازنطٚ ١َٝ٬ايكسإٓ ،قُد ؾٝاح املعسٸاٚ ،ٟٚفُٛع َٔ ١ايباسجني ،بٓا ٤املؿاٖ ،ِٝايعبح باملؿاٖ :ِٝدزاض١

ْكد ١ٜيف ايهتاب ٚايكسإٓ  ،ايطٝد عُسٚ ،غرلٖا َٔ ايهتب.

 ٖٛٚ 4ايهتاب ايجايح يًُ٪يـٚ ،مل ٜتٓاٚي٘ بايدٸزاض– ١عطب اط٬ع ايباسح ستٖ ٢ر ٙايًشع -١بهتاب َطتكٌ غرل :ايسد ايكسآْ ٞعً ٢أٖٚاّ

د.قُد غشسٚز يف نتاب٘ “اٱضٚ ّ٬اٱميإ” يًدنتٛز قُد غٝداْ ،ٞداز قتٝب ،١دَػل ،ضٛزٜ ،1998 ١ٜبدأ امل٪يـ نتاب٘ :اٱضٚ ّ٬اٱميإ -
َٓع ١َٛايك ،ِٝبتٛط ٖٞ ١٦مبجاب ١متٗٝد ٚدصَ ٤تعًل بايكطِ ا٭ َٔٚ ،ٍٚثِ ٜبدأ بايكطِ ا٭ ٍٚاملته َٔ ٕٛعٓا : ٜٔٚاٱضٚ ّ٬اٱميإٚ ،اٱضّ٬

ٚاملطًُني ٚ ،اٱدساّ ٚاجملسَنيٚ ،اٱميإ ٚاملَٓ٪ني ،اٱسطإ ٚايعٌُ ايؿاحلٚ ،عٓا ٜٔٚؾسع ١ٝأخسٚ ٣ىتِ ٖرا ايكطِ بـ(أزنإ اٱضٚ ،ّ٬أزنإ

اٱميإ) .أَا ايكطِ ايجآَْ :ٞع ١َٛايك ،ِٝؾتٓدزز ؼت٘ ؾؿ ٚ ٍٛعٓا ٜٔٚؾسع ،١ٝؾايؿؿ ٍٛعباز ٠عٔ :ايعباد ٚايعبٝد ،ايػٗادٚ ٠ايػٗٝدٚ ،ا٭بٜٔٛ
ٚايٛايدٚ ،ٜٔايرْب ٚايطٚ ،١٦ٝق ٍٛيف اٱضٚ ّ٬ايطٝاضَٛٚ ،١قاعات ؾسع ١ٝؽدّ ايؿهس ٠ايسٝ٥طٜٓ .١عس :اٱضٚ ّ٬اٱميإ َٓعُ ١ايك ،ِٝقُد

غشسٚز ،ا٭ٖاي ٞيًطباع ١يًٓػس ،دَػل ،ط.1996 ،1
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ٚقٛز عٌُ غشسٚز ٖ ٛايتأنٝد عً ٢تػٝرل ا٭يؿاظ ٚاملؿطًشات ٚاملؿاٖٚ ِٝاخذلاقٗا  َٔٚثِ ؾٝاغتٗا بؿٛز ٠ت٥٬ـِ
َٓٗذ٘ ٚقسا٤ت٘ املعاؾس ،٠ؾٜٗ ٛس ٣إٔ يف َعٓ ٢قسا٤ت٘ ٚقتٛاٖا املعاؾس ،٠مت اخذلام نجرل مما ٜطُ ٢بايجٛابت ...ؾأ ٟػدٜد ٫
ٜطُ ٢ػدٜداّ إ ٫إذا اخذلم ا٭ؾٜٚ .1...ٍٛس ٣إٔٸ ايتٓص ٌٜاؿه ِٝخاٍ َٔ ايذلادف ،2يف ا٭يؿاظ ٚيف ايذلنٝب...
ٚاملٓٗر ايٓر ٟاتبع٘ ايباسح ٖ ٛاملٓٗر ايٛؾؿ ٞايتشً ًٞٝايٓكد ٟيعسض أؾهاز غشسٚز  َٔٚثِ ؼً ٌٝأديت٘ اييت اعتُدٖا
يف إثبات قٓاعات٘ ٚزٜ٩ت٘ املعاؾس َٔٚ ،٠ثِ اؿهِ عًَ ٢ا تٛؾٌ إي ٘ٝغشسٚز اعتُادّا عًـ ٢ا٭ديٓـ ١ايًػٜٛـٚ ١ايكسآْٝـ ١ايـيت
عدٸُٖا غشسٚز َٔ ؾًب َٓٗذ٘ يف قسا٤ت٘ املعاؾس.٠
ٚايدِّزاض ١تته َٔ ٕٛمتٗٝد ٚث٬ثَ ١باسح ،ناٯت:ٞ
املبشح ا٭َ :ٍٚؿطًض اٱضٚ ّ٬املطًُني ،عسض ٚتكِٜٛ
املبشح ايجاَْ :ٞؿطًض اٱميإ ٚاملَٓ٪ني ،عسض ٚتكِٜٛ
 َٔٚثِ خامت ١تتكُٔ ايٓتا٥ر ،أزد ٛإٔ أن ٕٛقد ٚؾكت يف ايكٝاّ بٗرا ايبشح ايعًُٚ ،ٞأٚاؾل ايؿٛاب ؾُٝا أقٛي٘ ٚأز.٣

_____________________________________________________________________________________________
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املٓٗر ايًػ ٟٛاير ٟتبٓا ٙامل٪يـ عطب َكدَ ١نتب٘ ايدنتٛز دعؿس دى ايباب يهتاب٘ :ايهتاب ٚايكسإٓ ٖ : ٛاملٓٗر ايتأزى ٞايعًُ ٞيف

ايدزاض ١ايًػ ،١ٜٛاير ٟطسست٘ يد ٣دزاضيت اـؿا٥ـ ايبٓ ١ٜٛيًعسب ،١ٝيف ق ٤ٛايدزاضات ايًطاْ ١ٝاؿدٜج .١يكد اضتٓبطت أضظ ذيو املٓٗر َٔ
اػاَ ٙدزض ١أب ٞعً ٞايؿازض ٞايًػٚ.١ٜٛبًٛز ابٔ دين يف “اـؿا٥ـ” ٚاٱَاّ اؾسداْ ٞيف “د ٌ٥٫اٱعذاش” اػاَ ٙدزض ١أب ٞعً ٞايؿازض ٞايًػ١ٜٛ
يف ْعسٜتني َتتاَتنيٜٓ .عس :ايهتاب ٚايكسإٓ قساَ ٠٤عاؾس ،٠قُد غشسٚز ،غسنَ ١طبٛعات ،برلٚت ،يبٓإ ،ط ،8ف.2
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املبشح ا٭ٍٚ
َؿطًض اٱضٚ ّ٬املطًُني ،عسض ٚتكِٜٛ
سني تطايع نتاب٘ (اٱضٚ ّ٬اٱميإ َٓع ١َٛايكٚ )ِٝنريو نتب٘ ا٭خس٫ٚ ٣ضٝٸُا( ايهتاب ٚايكسإٓ) ػد
َؿطًشات نجرل ٠اضتعًُٗا ٭َ ٍٚسٚ ٠ؾل َكاَني ددٜدٚ ٠قدث ،١ؾكد ؼدٸخ ايهتاب ٚاملؿهس ٕٚعٔ نتب٘ َٗٓٚذ٘ ٚنتبٛا
زدٚداّ نُا ذنسْا ،أَٸا عٔ َٓٗذ٘ َع املؿطًشات ٚإعاد ٠ؾٝاغتٗا ؾكد ٚدِّٗت إيٗٝا اْتكادات نجرل ٠أٜكاّ َٔٚ 1ايجابت إٔ
غشسٚز نُا قاٍ ٜطتٗدف تػٝرل املؿاٖ ِٝاٱض َٔ ١َٝ٬اؾرٚز ٜٚك ّٛباخذلام نجرل ملا ٜطُ ٢بايجٛابت يف ايؿهس اٱض،َٞ٬
٫ٚضٝٸُا(أؾ ٍٛايؿك٘) اييت مت ٚقعٗا يف ايكس ٕٚاشلذس ١ٜا٭ٚىل ( ٖٞٚبسأ٫ )ٜ٘ؼٌُ أ ٟقدض َٔٚ ،١ٝد ٕٚاخذلام ٖرٙ
ا٭ؾٜ ٫ ٍٛتُهٔ ٫ٚميهٔ َٔ ػدٜد أ ٟؾك٘ٚ .2قد قاّ بؿٝاغ ١تعسٜؿات ددٜد ٠يهجرل َٔ املؿاٖٚ ِٝاملؿطًشات اييت شلا
تعسٜـ قد ِٜيف ايذلاخ اٱض َٔ َٞ٬ذيو عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ :ايكسإٓ ،ايؿسقإ ،اؿدٜح ،ايرنٹس ،اٯٜات احملهُات ،اٯٜات
املتػابٗات ،ايهتاب املبني ،ايسمحٔ ،اٱَاّ املبني ،ايعسؽ ،ايهسض ،ٞايككا ،٤ايكدز ،اؿساّ ،ايَٓٗٛ ،ٞاقع ايٓذ ،ّٛايٛايد،
ايٛايد ،٠ا٭ب ،ا٭ّ ،ايبػس ،اٱْطإٚ ...غرلٖا َٔ 3املؿطًشات يف نتب٘ املدتًؿ.١
اٱض ّ٬ؾطسٚ ...٠تتٛاؾل َتطًبات٘ بػهٌ طبٝعَ ٞع َ ٍٛٝاـًل ،يهٔ اٱميإ تهًٝـٚ ،قد ايؿطس ٠اْ٫طاْ ١ٝمتاَاّ
ٜٚطتػٗد بايصناٚ ٠اْ٫ؿام ٚايؿٚ ّٛايكتاٍٚ .4اٱض ٖٛ" ّ٬ايتطً ِٝبٛدٛداهللٚ ،باي ّٛٝاٯخس ،ؾإذا اقذلٕ ٖرا ايتطًِٝ
با٫سطإ ٚايعٌُ ايؿاحل ،نإ ؾاسب٘ َطًُاّ  ،ضٛا٤ٶ أنإ َٔ أتباع قُد(اير ٜٔآَٓٛا) ،أ َٔ ٚأتباع َٛض(٢ايرٖ ٜٔادٚا)،
أ َٔ ٚأْؿاز عٝط(٢ايٓؿاز ،)٣أ َٔ ٚأ ١ًَ ١ٜأخس ٣غرل ٖر ٙاملًٌ ايج٬خ ناجملٛضٚ ١ٝايػٝؿٚ ١ٝايبٛذ(١ٜايؿاب٦ني).5"...
ٚإٕ"اٱض ّ٬أعِ َٔ ا٫ميإٚ ...أَا ا٫ميإ ؾداف بأتباع قُد(ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ)ٚ ...إٔ أزنإ اٱض ٖٞ ّ٬ا٫ميإ
باهلل ٚاي ّٛٝاٯخس ٚايعٌُ ايؿاحل(ا٭خ٬م ٚاملعاَ٬ت)ٚ ،إٔ أزنإ ا٫ميإ ٖ ٞايتؿدٜل بايسضٌ ٚايسضا٫ت ٚايػعا٥س
ٚايػٛزٚ ٣ايكتاٍ".6

_____________________________________________________________________________________________
1

ٜٓعس :فُٛع َٔ ١ايباسجني(ٖ1429ـ :)ّ 2008/بٓا ٤املؿاٖ ،ِٝايعبح باملؿاٖ :ِٝدزاضْ ١كد ١ٜيف ايهتاب ٚايكسإٓ  ،ايطٝد عُس ،ايكاٖس،٠

َؿس ،املعٗد ايعامل ٞيًؿهس اٱض-َٞ٬داز ايط ،ّ٬ز ،1ط ،1ف.576-555
 2املٓٗر املتبع يف ايتعاٌَ َع ايتٓص ٌٜاؿهٚ ِٝؾل ايكسا ٠٤املعاؾس ٠يف

املٛقع ايسزل ٞحملُد غشسٚزhttp://shahrour.org/?page_id=12

 3شلر ٙاملؿطًشات ٚغرلٖا ٜٓعسhttp://www.shahrour.org/?page_id=12:
 4اٱضٚ ّ٬اٱميإ ،ف.37-36

 5املؿدز ْؿط٘ ،ف .38بني قٛضني َٔ عٌُ امل٪يـ!

6

املؿدز ْؿط٘ ،ف.55
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ؾُٔ آَٔ باهلل ٚاي ّٛٝاٯخس ٚعٌُ ؾاؿاّ ٚإٕ مل  َٔ٪ٜمبشُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ؾكد سؿٌ عً ٢ترنس ٠ايدخٍٛ
يف(اٱض ،)ّ٬اير ٟازتكا ٙاهلل إٔ ٜه ٕٛدٜٓاّ ي٘ ،ؾُِٓٗ أتباع قُد  َِٗٓٚاتباع َٛضٚ ٢عٝطٚ ٢ايؿاب ،ٕٛ٦ؾاملطًُِٖ ٕٛ
َععِ أٌٖ ا٭زض ،أَا امل َٕٛٓ٪ؾِٗ أتباع قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ايرٜ ٜٔػهً َٔ%20 ٕٛضهإ ا٭زضٖ .1...را
ًَدـ ؾهس ٠اٱضٚ ّ٬اٱميإ يد ٣غشسٚز ،أَا تٛقٝض ذيو ؾٗ ٛناٯت:ٞ
ٜك ٍٛغشسٚز يف بدا ١ٜايكطِ ا٭ :ٍٚاٱضٚ ّ٬اٱميإ ":مث ١ايعدٜد َـٔ آٜـات ايتٓصٜـٌ اؿهـ ،ِٝػـدْا ؾٗٝـا أَـاّ
َؿطًشات ٖ :ٞاٱض / ّ٬املطًُٚ ،ٕٛاٱميإ  /املٚ ،َٕٛٓ٪ايتكـ / ٣ٛاملتكـ ،ٕٛتكابًـٗا يف داْـب آخـس َؿـطًشات ٖـ:ٞ
اٱ دساّ  /اجملسَٚ ،ٕٛايهؿاز  /ايهاؾسٚ ،ٕٚايػسى  /املػسنْٚ ،ٕٛؿتض املعادِ ٚايتؿاضرل ٚنتب ا٭ؾ ،ٍٛؾتذدْا أَاّ خًـط
ٚاقض بني ايػسى ٚايهؿس ٚاٱدساّٚ ،أَاّ ثٓا ١ٝ٥غا ٫ ١ُ٥تؿسم بني املطـًِ ٚاملـٚ ،َٔ٪اٱضـٚ ّ٬اٱميـإٚ ،ػعـٌ املطـًُني
ََٓ٪ني ٚاملَٓ٪ني َطًُني ٚاؾُٝع أتباع قُد (ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ)".2
ي ٛعجت عٔ ايهتب ايعكد ١ٜاملعٓٝٸ ١بٗر ٙاملؿطًشات يتذد ايتُاٜص ٚاٱخت٬ف َع اهاد املعاْ ٞاملػذلن ١بُٗٓٝا،
َٚساعا ٠ايطٝام َٔ د ٕٚايكطع يف ايتٛؾٌ إىل املعٓ ٢ايٓٗا ،ٞ٥يهٔ ؾاسب ايؿكس ٠ايطابكٜ ١دٸع ٞأْٸ٘ ؾسٸم بني ٖرٙ
املؿطًشات إذ ػاٚش ايطابكني يف عدّ اـًط ٚتبٝإ املكؿٛد َٓٗاٚ ،ايٛؾ ٍٛإىل ْتا٥ر كتًؿَٚ ١عإٕ َػاٜس ٠غرل َطتػسب ١بٌ
ٖ ٛطبٝعٚ ،ٞاي٬طبٝع ٖٛ ٞاٱؾساز عًَ ٢عاْٜ ٫ ٞكبً٘ ايطٝام ٚإٕ قبًٗا يف َهإ قد تهَ ٕٛسؾٛق ١يف ضٝام آخسٖٚ ،را َا
ْؿشؿ٘ ْٚك ّٛبإقؿاٚ ٘٥دزاضت٘ ،يٓعسف َدَ ٣ؿداقٝت٘ ،ؾٌٗ ٖر ٙثٓاٝ٥ات تؿشض باملعٓ ٢اير ٟذنس ٙامل٪يـ أٖٓ ٚاى
ٚدٗات ْعس أخس!٣
اٱضٚ ّ٬املطًُٚ ٕٛقسا ٠٤يف ايكسإٓ ايهسِٜ
ٜك ٍٛغشسٚز يف ٖر ٙايٓكط َٔ ١اٱمياْٝات :إٕ اٱميإ باهلل ٚاي ّٛٝاٯخس ٖ ٛترنس ٠ايدخ ٍٛإىل اٱضٚ ،ّ٬اٱضـّ٬
ٜك ّٛعًٖ ٢ر ٙا ُملطٳًُٖٚ ،١ايعٌُ ايؿاحل ٖ ٛايطًٛى ايعاّ يًُطًِٚ ،نٌ ق ١ُٝإْطاْ ١ٝعًٝا يٝطت ٚقؿـّا عًـ ٢أتبـاع ايسضـاي١
احملُد َٔ ٖٞ ١ٜاٱضَ ّ٬جٌ بس ايٛايدٚ ٜٔايؿدم ٚعدّ قتٌ ايٓؿظ ٚعدّ ايػؼ ٚا٭َاْ ..١إخلٚ .مبا إٔ ايعُـٌ ايؿـاحل َـٔ
اٱض ،ّ٬ؾأبدع َا غ٦ت ،ؾًو أدس أْت  َٔٚاتبعوٚ .زأع اٱض ٖٛ ّ٬غٗاد ٠إٔ  ٫إي٘ إ ٫اهلل غٗاد ٠غاٖد (قٌُٵ إٔٻُْٳا ٜٴٛسٳ٢
إَٔيٞٻ أَٻُْٳا إَٔي ٴٗهُِٵ إٔيَ٘ٷ ٚٳاسٹدٷ َؾٗٳٌٵ أَْتٴِ ټَطٵ ٹًُٴٕٛٳ) ا٭ْبٝا .108 : ٤أَا غٗاد ٠إٔ قُداّ زض ٍٛاهلل ؾٗ ٞزأع اٱميإٚ ،اٱميإ بٗـا
تؿدٜكاّٚ .أتباع٘ ٖ ِ املطًُ ٕٛاملٚ ،َٕٛٓ٪نٌ عٌُ ٖٚ ٛقـٷ عً ٢أتباع ايسضاي ١احملُدٜ ٫ٚ ١ٜك ّٛب٘ غرلِٖ َٖ ٛـٔ اٱميـإ،
َجٌ ايؿًٛات اـُظ ٚؾ ّٛزَكإ ْٚؿاب ايصناٚ ٠ؾ ٠٬اؾٓاش ،٠إذ إٕٸ ٖر ٙايػعا٥س ٖ َٔ ٞأزنإ اٱميإ ٚيٝطـت َـٔ
أزنإ اٱض ...ّ٬يرا ْس ٣إٔ ٖٓاى إمياْني :ا٭ ،ٍٚاٱميإ باهلل ايٛاسد  ٖٛٚاٱضـٚ ّ٬املطـًُٚ ،ٕٛايجـاْ ٞاٱميـإ بايسضـٍٛ
_____________________________________________________________________________________________
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(ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) (ٜٳا أَټٜٗٳا ايٻٓٹبٞټ ٳسطٵٴبوَ ايًٓ٘ٴ ٚٳَٳٔٔ اتٻبٳ ٳعوَ َٹٔٳ اِي ٴُ٪ٵَٹٹٓنيٳ) ا٭ْؿاٍ  ٖٛٚ ،64 :اٱميإ ٚاملٚ ،َٕٛٓ٪اٱضّ٬
ٜطبل اٱميإ داُ٥اّٜٛٚ ،دد أدس عً ٢نٌ ٚاسد َُٓٗاٜ( :ٳا َأټٜٗٳا اٖيرٹ ٜٳٔ آ ٳَٓٴٛا اٻتكُـٛا ايًٖـ ٳ٘ ٚٳآ ٹَٓٴـٛا ٹب ٳسضٴـٛٹي ٹ٘ ٜٴـ ٵ٪ٹت ُه ٵِ ٹن ِؿًَـ ٵَ ٔٔ ٝٹـٔ
ٻز ٵسُٳتٹ٘ٹ) اؿدٜد  .28 :ايهؿٌ ا٭ ٍٚعً ٢اٱضٚ ّ٬ايهؿٌ ايجاْ ٞعً ٢اٱميإٚ .مبا إٔ اٱض ّ٬عاّ إْطاْ ،ٞؾٗ ٛايد ٜٔايٛسٝد
اير ٟازتكا ٙاهلل يعباد ٖٛٚ ،ٙد ٜٔايؿطسٚ ،٠قد تسانِ َٔ ْٛح ست ٢قُد (ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) .أَا أزنإ اٱميإ ؾٗ ٞقد
ايؿطس ٠متاَاّ نؿ ّٛزَكإ ٚايؿًٛات اـُظ ٫ٚ .ميهٔ يٲْطإ إٔ ٜك ّٛبٗا إ ٫إذا أَس ٙأسد بٗا ٖٚـدا ٙإيٗٝـا ،يـرا قـاٍ
تعاىل عٔ اٱضٚ ّ٬اٱميإ( :ٳُٜٴٓټٕٛٳ عٳًَ ٵٝوَ إَٔٵ َأضٵ ًَُٴ ٛا قٌُ يٖا ٳتُٴٓټٛا عٳ ًَٞٻ ٔإضٵًَا ٳَهُِ بٳٌٔ ايًٖ٘ٴ ٳُٜٴٔټ عٳًَ ٵٝهُِٵ إَٔٵ ٖٳدٳانُِٵ يٹ ًِإٔميٳإٔ إٕٔ نُٓتٴِٵ
ؾٳا ٹد ٹقنيٳ) اؿذسات  . 17 :يرا ؾإٕ أِٖ إؾ٬ح ثكايف مٔ عاد ١إي ٖٛ ٘ٝتؿشٝض أزنإ اٱضٚ ّ٬أزنإ اٱميإ ،إذ مت ٚقـع
أزنإ اٱميإ عً ٢أْٗا أزنإ اٱض ،ّ٬مما أٚقعٓا يف أشَ ١ثكاؾٚ ١ٝأخ٬ق ١ٝنبرل ٠دداّ ،إذ إٕٸ ا٭خ٬م ٚايك ِٝايعًٝا أؾ ّ٬غـرل
َٛدٛد ٠يف أزنإ اٱض ّ٬املصع ،١َٛؾاٱض ّ٬ؾطسٚ ٠اٱميإ تهًٝـٚ .1ا٭زنإ املصع ١َٛيٲضٖٓ ّ٬ـا يـد ٣غـشسٚز ٖـ:ٞ
ايػٗادتإ ٚايؿٚ ٠٬ايصناٚ ٠ايؿٚ ّٛاؿر.
ؼت عٓٛإ(اٱضٚ ّ٬املطًُٜ ،)ٕٛعٛد ايهاتب إىل ايتٓص ٌٜاؿه ،2ِٝيهٜ ٞك: ٍٛمٔ َتؿك ٕٛعً ٢أْ٘ ؾادم خاٍ
َٔ اؿػٖٚ ،ٛرا مما  ٫خ٬ف ؾ ٘ٝبني املَٓ٪ني ب٘ ،ثِ ٜرنس آٜات يهٜ ٞعكب عًٗٝا ٱثبات َا ذنس َٔ ٙثٓاٝ٥ات ٚقع ؾٗٝا
اـًطٚ ،اٯٜات ٖ(- :ٞإٕ املطًُني ٚاملطًُات ٚاملَٓ٪ني ٚاملَٓ٪ات  ) ...ا٭سصاب (ٚ ،35عط ٢زب٘ إٕ طًكهٔ إٔ ٜبدي٘
أشٚاداّ خرلاّ َٓهٔ َطًُات ََٓ٪ات قاْتات تا٥بات )…ايتشس( ،5 ِٜقايت ا٭عساب آَٓاّ قٌ مل تَٛٓ٪ا ٚيهٔ قٛيٛا أضًُٓا
ٚملا ٜدخٌ اٱميإ يف قًٛبهِ  ) ...اؿذسات  .14ثِ ٜعكب بكٛيْ٘ٚ(:ؿِٗ َٔ اٯٜات أَس :ٜٔا٭ ٍٚإٔ املطًُني ٚاملطًُات
غٚ ٤ٞاملَٓ٪ني ٚاملَٓ٪ات غ ٤ٞآخسٚ ،ايجاْ ٞإٔ اٱضٜ ّ٬تكدّ داُ٥اّ عً ٢اٱميإ ٜٚطبك٘) ٫ .3إغهاٍ يف إٔ َعٓ ٢املطًِ
ٚامل َٔ٪كتًؿإ َٔ سٝح اؾرز ايًػٚ ٟٛايد٫يٚ ،١نريو عطب ايطٝامٚ ،يهٔ ٌٖ ٜؿٌ ٖرا اٱخت٬ف إىل اؿد ايٓرٟ
أٚؾً٘ إي ٘ٝغشسٚز؟!  ٌٖٚميهٔ يػشسٚز إٔ ٜجبت يٓا-نُا وا ٍٚإثبات إٔ املطًِ ٚامل َٔ٪بعٝدإ نٌ ٖرا ايبعد َٔ
بعكُٗا ايبعض -إىل أُٜٗا ٜٓتَُ ٞا تبك َٔ ٢اٯ ١ٜيف ضٛز ٠ا٭سصابٚ(:ٳايِكَاْٹٹتنيٳ ٚٳايِكَاْٹتٳاتٹ ٚٳايؿٻا ٹد ٹقنيٳ ٚٳايؿٻا ٹدقَاتٹ ٚٳايؿٻابٹسٜٔٔٳ
ٳدقَاتٹ ٚٳايؿٻاٹ ٥ٹُنيٳ ٚٳايؿٻاٹُ٥ٳاتٹ ٚٳايِشٳاؾٹ ٹعنيٳ ُؾسٴ ٚٳدٗٴِٵ ٚٳايِشٳاؾٹعَاتٹ
ٳد ٹقنيٳ ٚٳاِيُٴتٳؿ ِّ
ٚٳايؿٻاٹبسٳاتٹ ٚٳايِدٳاغٹ ٹعنيٳ ٚٳايِدٳاغٹعٳاتٹ ٚٳاِيُٴتٳؿ ِّ
ٚٳايرٻا ٹنسٜٔٔٳ ايًٖ٘ٳ نَجٹرلاّ ٚٳايرٻا ٹنسٳاتٹ َأعٳدٻ ايًٖ٘ٴ يَٗٴِٵ َٳػٵ ٹؿسٳٚ ّ٠ٳَأدٵساّ عٳعٹُٝاّ) إىل املَٓ٪ني أّ املطًُني؟! ٚعً ٢أ ٟأضاع؟ ؾٗرٙ
ايتٛؾٝؿات أٚؾاف ناملطًُني ٚاملَٓ٪ني ...أ ٚأ ٸٕ ٖر ٙاٱخت٬ؾات خازز عٔ َٓٗذ٘؟!

_____________________________________________________________________________________________
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اٱضٜ ّ٬طبل اٱميإ داُ٥ا!
مبا إٔ غشسٚز وطب اؿطاب يًذلتٝب ٚا٭ضبك َٔ ١ٝسٝح ايًؿغ يف اٯٜات ،ؾُٔ سكٓا إٔ ْكع ايٓكاط عً٢
اؿسٚف ؾُٝا ىايـ زأ ٜ٘يف ٖرا اجملاٍ ،ؾُٔ ذيو قٛي٘ ٚ(:ايجاْ ٞإٔ اٱضٜ ّ٬تكدّ داُ٥اّ عً ٢اٱميإ ٜٚطبك٘) ،ؾٗرا وتاز
إىل تؿشـ ٚاختباز ٚ ،ؾ ٘ٝتعُٚ ِٝإط٬م ٜتذاٚش اٯٜات املرنٛز ،٠ؾُجٜ ٬ك ٍٛاهلل تعاىلٜ (:ٳا أَټٜٗٳا ايٖرٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا اتٻكُٛا ايًٖ٘ٳ سٳلٻ
تٴكَاتٹ٘ٹ ٚٳ ٫ٳتُٴٛتٴٔٻ إٔٚ ٖ٫ٳأَْٵتٴِٵ ٴَطٵ ٹًُٴٕٛٳ) ايبكسٖٓ .102:٠ا تكدّ اٱميإ عً ٢اٱضٚ ،ّ٬طًب َٔ ايٓر ٜٔآَٓٛا إٔ  ٫ميٛتٛا إِٖٚ ٫
َطًُ !ٕٛؾٌٗ تكدّ اٱميإ عً ٢اٱض ّ٬أّ ٫؟! ٚإذا نإ نٌ ََ َٔ٪طًُا ٚاٱميإ ٜتكُٔ اٱضٚ ّ٬وت ٜ٘ٛؾًُاذا ٖرا
ايطًب؟! ٚنُا يف قٛي٘ تعاىل (:ٳٚقَاٍٳ َٴٛضٳٜ ٢ٳا َقٛٵّٔ إٕٔٵ نُٓٵتٴِٵ آَٳٓٵتٴِٵ بٹايًٖ٘ٹ ؾَعٳًَٝٵ٘ٹ ٳتٛٳ ٖنًُٛا إٕٔٵ نُٓٵتٴِٵ ٴَطٵ ٹً ٹُنيٳ ) ايبكس ،84:٠ؾٗٓا
ضبل اٱميإ اٱضٚ ،ّ٬ايتٛنٌ َٔ ؾؿات املطًُني ،ؾهٝـ أضٓد ٙإىل املَٓ٪ني َٔ أؾشاب َٛض٢؟!!  َٔ ِٖ ٌٖٚأتباع قُد
ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ؟! أّ ٜسقع ٖرا اـًٌ ايتؿٛز ٟبإهاد َؿٗ ّٛاٱمياْني؟! ٚنريو قٛي٘ تعاىلٚ (:ٳَٳا أَْٵتٳ ٹبٗٳادٹ ٟايِ ٴع ٵُ ٔٞعٳٔٵ
طُٹعٴ ٔإَ ٖ٫ٳٔٵ ٴ٪ٜٵَٹٔٴ بٹآٜٳاتٹٓٳا َؾٗٴِٵ ٴَطٵ ٹًُٴٕٛٳ) ايٌُٓ .81:ؾاٱميإ ضبل اٱضٚ ،ّ٬ميهٔ ايٓٸعس إىل ٖر ٙاٯ ١ٜاييت
قٳ٬يَتٹِٗٔٵ إٕٔٵ ٴت ٵ
ذنسٖا غشسٚز يف َٛقع ا٫خت٬ف بُٗٓٝا ٚقد ضبل ؾ ِٗٝاٱميإ اٱضٜ ، ّ٬ك ٍٛاهلل تعاىلَ ( :ؾَأ ٵخ ٳسدٵٓٳا َٳٔٵ نَإٳ ؾٹٗٝٳا َٹ ٵٔ
اِي ٴُ٪ٵَٹٓٹنيٳَ ،ؾُٳا ٳٚدٳدٵْٳا ؾٹٗٝٳا غَ ٵٝسٳ بٳٝٵتٺ َٹٔٵ اِي ٴُطٵ ٹً ٹُنيٳ) ايرازٜات  ،36-35ؾُع ضبل يؿغ(املَٓ٪ني) عً(٢املطًُني) أيٝظ َٔ
سكٓا إٔ ْطأٍ ْٚطتؿطس ،ؾٌٗ(املٖٓ )َٕٛٓ٪ا َٔ أتباع قُد أّ َٔ أتباع ْيب آخس؟! ٚاؾٛاب ٚاقض ٚكايـ ملا تبٓا ٙغشسٚز،
ؾإط٬م ايكٚ ٍٛتعُ ُ٘ٝعً ٢إٔ اٱضٜ ّ٬طبل اٱميإ خطأ ؾادح ًٜٝ ٫ل بباسح َجًٜ٘ٚ .كع طسٚسات٘ ا٭خسٚ ٣قطعٝات٘ ؼت
ايػو ٚايتطاَٚ !ٍ٩ع تكد ِٜاٱميإ عً ٢اٱضٖٓ ّ٬اى َا ٜدٍ ايذلابط بني املعٓٝني نُايف ق ٍٛاهلل تعاىل (:اٖيرٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا بٹآٜٳاتٹٓٳا
ٚٳنَاْٴٛا َٴطٵ ٹً ٹُنيٳ ) ،ايصخسف .69ؾٗٓا ايتطً َٔ ِٝؾؿات ايٓر ٜٔآَٓٛا ٚيٝظ َعٓا ٙأْٸ٘ أضًِ ثِ آَٔ ٚاتبع ًَ ١قُد (ؾً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ)! ؾٌٗ نٌ َٔ آَٔ مبشُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ نإ َطًُاّ َٔ قبٌ؟! أيٝطٛا َػسنني  َٔٚعبد ٠ا٭ؾٓاّ؟!
أديٚ ١إثباتات
ٜأت ٞامل٪يـ ببعض اٯٜات ا٭خس ٣يتعكٝد ْعسٜت٘ يف اٱض َٔ ،ّ٬ذيو قٛي٘ تعاىل عٔ اؾٔ ٚ(:أْا َٓا املطًُٕٛ
َٓٚا ايكاضط ٕٛؾُٔ أضًِ ؾأٚي٦و ؼسٚا زغداّ) اؾٔ ٚ ،14عٔ إبساٖٜ ِٝكَ (:ٍٛا نإ إبساٖٜٛٗ ِٝدٜاّ ْ ٫ٚؿساْٝاّ ٚيهٔ
نإ سٓٝؿاّ َطًُا …( آٍ عُسإ ٚ ،67عٔ ٜعكٛب ٜكٚٚ) :ٍٛؾ ٢بٗا إبساٖ ِٝبٜٓٚ ٘ٝعكٛب ٜا بين إٕ اهلل اؾطؿ ٢يهِ
ايد ٜٔؾ ٬متٛتٔ إٚ ٫أْتِ َطًُ )ٕٛايبكسٚ ،:132 ٠غرلٖا َٔ اٯٜات.1
ثِ ٜعكب بكٛيْ٘ٚ":ؿِٗ َٔ اٯٜات يف تطًطًٗا أع ،ٙ٬إٔ اؾٔ ٚإبساٖٜٚ ِٝعكٛب ٚا٭ضباط ٜٛٚضـ ٚضشس٠
ؾسعٚ ٕٛاؿٛازْٛٚ ٕٜٛساّ ٚيٛطاّ ،ناْٛا َٔ املطًُنيٚ ،إٔ ؾسع ٕٛسني أدزن٘ ايػسم ْاد ٣بأْ٘ َِٓٗ ٤٫٪ٖٚ ،مجٝعاّ مل ٜهْٛٛا
_____________________________________________________________________________________________

 1اٱضٚ ّ٬اٱميإ ،فَ32ع إقاؾات يتٓطٝل ٚتسابط ايه.ّ٬
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َٔ أتباع قُد (ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) ،ؾاؿٛاز َٔ ٕٜٛأتباع عٝط( ٢عً ٘ٝايطٚ )ّ٬ضشس ٠ؾسع َٔ ٕٛأتباع َٛض( ٢عً٘ٝ
ايطْٚ ،)ّ٬ؿِٗ َٔ ٖرا نً٘ إٔ اٱض ّ٬غٚ ٤ٞاٱميإ غ ٤ٞآخسٚ ،إٔ اٱضَ ّ٬تكدّ عً ٢اٱميإ ضابل ي٘ٚ ،إٔ املطًُني
يٝطٛا أتباع قُد (ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) سؿساّْٚ ،ؿٌ أخرلاّ إىل ايط٪اٍ ايهبرل :إٕ ناْت ايػٗاد ٠بسضاي ١قُد (ؾً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ)ٚ ،ايػعا٥س َٔ أزنإ اٱض ،ّ٬ؾهٝـ ٜؿض إض ّ٬ؾسع ٖٛٚ ٕٛمل ًٜتل إ ٫مبٛض( ٢عً ٘ٝايطٚ ،)ّ٬إضّ٬
اؿٛازٜني  ِٖٚمل ٜعسؾٛا ض ٣ٛاملطٝض عٝط ٢بٔ َسٚ ،ِٜإض ّ٬غرلِٖ ممٔ أثبت ايتٓص ٌٜاؿه ِٝإض َِٗ٬ؾُٝا ذنسْا َٔ
آٜات ِٖٚ ،مجٝعاّ مل ٜطُعٛا بايسض ٍٛا٭ععِٚ ،مل ٜؿَٛٛا زَكإٚ ،مل وذٛا ايبٝت؟".1
اٱغهاٍ ايهبرل عٓد غشسٚز ٖ ٛأْٸ٘ ٜبين تؿٛزات٘ بٓؿط٘ ٚ َٔٚدْٗ ١عس ٙثِ وانِ اٯخس بٓا٤ٶ عً ٢تؿٛزات٘ ٖ،ٛ
ٜٚبين أضً٦ت٘ ٚاضتؿطازات٘ عً ٢أضاضٗا! ؾُجٖٓ ٬ا مل ٜكٌ أسدٷ إٔ ا٭ْبٝا ٤ايطابكني ٚأتباعِٗ يهَ ِْٗٛطًُني أِْٗ َٔ أتباع
قُد( ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ)ٚ ،ذيو ٭ِْٗ ضابك ٕٛعً ٢زضاي ١ايٓيب قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِٚ ،إثازَ ٠جٌ ٖرا ايط٪اٍ يٝظ
يف قً٘ ،ؾِٗ َطًُ ٛشَاِْٗٚ ،يهٌ َِٓٗ غسعَٗٓٚ ١از ٜتؿل ٚىتًـ عُٸٔ ضبكِٗ أَ ٚع َٔ دا ٤بعدِٖ َٔٚ ،ثِ ؾٜ ٬عين
إٔ اٱتؿام يف اٱضِ ايتطابل يف نٌ دٛاْب٘ ،عدا إٔٸ يؿغ(:أضًِ) (ٚاٱض )ّ٬قد دا ٤مبعٓ : ٢اـكٛع ٚاْ٫كٝاد ٚايتطًِٝ
ٚإخ٬ف ايد ٜٔهلل ،ؾِٗ َطًُ ٕٛبٗرا املعٓٚ ،٢يٝظ باملعٓ ٢ايرٜ ٟسٜد غشسٚز إٔ ٜطسس٘ عً ٢أْٸ٘ املعٓ ٢ايسادض أ ٚايؿشٝض
سؿساّ .ست ٢إٕ غشسٚز سني اضتػٗد باٯ(:١ٜإٕ املطًُني ٚاملطًُات ٚاملَٓ٪ني ٚاملَٓ٪ات  ) ...ا٭سصاب  ،35عً ٢أضاع
ايتؿسٜل بني اٱضٚ ّ٬اٱميإ ٚاملطًِ ٚامل َٔ٪يهٓ٘ مل ٜتطسم إىل َعٓ( :٢املطًُني ٚاملطًُات) باملعٓ ٢ايطابل اير ٟذنست٘ َع
أْٸ٘ ٖ ٛايسادض ،ايرٜ ٟطتٓبط َٔ اٯ ١ٜبديٚ ٌٝدٛد َٛاؾؿات أخس ٣تٓطبل عً ٢املطًِ ٚاملٜ ٫ٚ َٔ٪عين ايتػاٜس ٚايؿؿاّ
ايػشسٚز : ٟاْعس متاّ اٯ ١ٜاير ٟمل وبر غشسٚز امتاَٗا ٭ْ٘ يٝظ يف ؾاحل ْعسٜتٜ٘ ،ك ٍٛاهلل تعاىل( :إٕٔٻ اِي ٴُطٵ ٹًُٹنيٳ
ٚٳاِي ٴُطٵ ٹًُٳاتٹ ٚٳاِي ٴُ٪ٵَٹٹٓنيٳ ٚٳاِي ٴُ٪ٵَٹٓٳاتٹ ٚٳايِكَاْٹٹتنيٳ ٚٳايِكَاْٹتٳاتٹ ٚٳايؿٻا ٹد ٹقنيٳ ٚٳايؿٻا ٹدقَاتٹ ٚٳايؿٻابٹسٜٔٔٳ ٚٳايؿٻاٹبسٳاتٹ  )...ا٭سصاب،35 :
ٳدقَاتٹ ٳزضٴٍٛٳ
ٳد ٹقنيٳ ٚٳاِيُٴؿ ِّ
َٚعٓ :٢املطًُني ٚاملطًُات ":إٕٔٻ اِيُٴتٳرٳيِّ ٹًنيٳ يٹًٖ٘ٹ بٹايطٖاعٳ١ٹ ٚٳاِيُٴتٳرٳيًَِّاتٹ" ٚاملَٓ٪ني ٚاملَٓ٪ات:أ"ٟاِيُٴؿ ِّ
ايًٖ٘ٹ ؾٳًٖ ٢اهللُ ٳعًَٝٵ٘ٹ ٳٚضٳًِٖٳ ؾٹُٝٳا أَتٳاٖٴِٵ بٹ٘ٹ َٹٔٵ عٹٓٵدٹ ايًٖ٘ٹٖ.2 "...هرا ايؿؿات ا٭خسٚ ،٣املتعًك ١بأٚؾاف امل َٔ٪ايٓر ٟؾدٸم
ٚآَٔ ٚخكع يطاع ١اهلل ٚأٚاَس .ٙايتُاٜص بني اٱميإ ٚاٱضٚ ّ٬تعًل اٱض ّ٬مبا قبٌ إزضاٍ ايٓيب قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ
سؿسّا ٚإىل ٖرا اؿد  ٫تطٓد ٙا٭دي ١ايٛاقشَٓٚ ١طٛقٗاَ .ع اٱقساز بإٔٸ اٱض ّ٬د ٜٔا٭ْبٝا ٤عً ِٗٝايط.ّ٬

_____________________________________________________________________________________________

 1اٱضٚ ّ٬اٱميإ ،ف.33-32

 2داَع ايبٝإ عٔ تأ ٌٜٚآ ٟايكسإٓ ،قُد بٔ دسٜس ايطدل ،ٟت :عبداهلل بٔ عبداحملطٔ ايذلن ،ٞداز ٖذس يًطباعٚ ١ايٓػس ،طٖ1422 ،1ـ-
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أزنإ اٱضّ٬
ثِ ٜؿدز سهُا ٜٚعكب بكٛي٘":يكد أقاَت نتب ا٭ؾٚ ٍٛا٭دبٝات اٱض ١َٝ٬أزناْاّ يٲض َٔ ّ٬عٓدٖا ،سؿستٗا
يف مخط ٖٞ ،١ايتٛسٝد ٚايتؿدٜل بسضاي ١قُد (ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) ٚايػعا٥سَ ،طتبعد ٠ايعٌُ ايؿاحل ٚاٱسطإ ٚا٭خ٬م
َٔ ٖر ٙا٭زنإ .1 "!!...بٓعس ٠أٚيْ ١ٝس ٣إٔ غشسٚز ٜ٫ؿسم ،أٜ٫ ٚسٜد إٔ ٜؿسم ،بني أزنإ اٱضَٚ ّ٬ا ٜعد َٔ اٱض،ّ٬
ؾهتب ايذلاخ ترنس ايدعا ِ٥اـُظ نأزنإ يٲض ٫ ّ٬نهٌ اٱضٚ ،ّ٬ايعٌُ ايؿاحل ٚاٱسطإ ٚا٭خ٬م دصٜ ٫ ٤تذصأ
َٔ اٱضٚ ّ٬مثس ٠يٲميإ ،ؾهٝـ ٜطتبعد ذيو!! ٚنٖ ٕٛر ٙاـُظ زنٓا َٔ أزنإ اٱضَ -ّ٬ع خ٬ف يف إقاؾات أخس٣
إيٗٝاٜ٫ -عين اضتبعاد ٖر ٙايج٬ث ١ٝايػشسٚز ١ٜعٔ اٱض ّ٬باملعٓ ٢املعٗٛد يف نتب ايذلاخ ،يهٓ٘ ٜ ٫عد ٙزنٓا بٌ دص٤اّ ...
يهٔ غشسٚز ٜ ٫سٜد إٔ ٜؿشض ايؿِٗ املعٗٛد إٕ نإ ؾ ٘ٝخًٌٷ بٌ ٜسٜد إٔ ٜؿٌ إىل ْتٝذ ١أخسٜٚ ٣رٖب بعٝداّٖٚ ،را
اشلدف ٖ ٛتعسٜـ َػاٜس يٲض ّ٬عٝح ٜتٛضع ستٜ ٢ػٌُ ا٭دٜإ ٚاملًٌ املعاؾس ٠ناؾ ،١عٝح ٜ ٫بك ٢ؾكٌ ٜرنس يف ٚدٛد
اٱض ّ٬احملُدٚ ٟباملعٓ ٢املتعازف عً ٘ٝاٯٕ إَ ٫ع ؾازم بطٝط ٚمتاٜص ٜ٫ؿٌ إىل دزد ١زاق ١ٝنٜ ٞبرٍ اٱْطإ نٌ طاقات٘
يٝؿٌ إيٗٝا ٜٚكتٓع بٗا ،بٌ ٖ ٛتهًٝـ َػاٜس يؿطس ٠اٱْطإ نُا ضٓس.٣
ٜس ٣غشسٚز إٔ ايؿٚ ٠٬ايؿٚ ّٛايصنا ٠ؽـٸ أتباع قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚ ،يٓا إٔ ْطتؿطس :أمل تهٔ ٖرٙ
ايػعا٥س َٛدٛد ٠عٓد املطًُني ايطابكني َٔ أتباع ايدٜاْات ايطُا ١ٜٚا٭خس٣؟  ٌٖٚؾشٝض إٔ ٖر ٙايػعا٥س كؿؿ١
يًَُٓ٪ني أتباع قُد(ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) ،عطب تعبرل غشسٚز ،ؾايًٓل إذٕ ْ:عس ٠عً ٢ايتٓص ٌٜاؿه ِٝعً ٢سد تعبرل ٙيٓس
ٌٖ ٖر ٙايػعا٥س َٔ ممٝصات املَٓ٪ني ٚيٝظ املطًُني!! ٖٓ ٌٖٚاى َٔ ْؿٛف تدٍ عً ٢ؾشْ ١عست٘ ٖرٙ؟!
اٱضٚ ّ٬ايدٜاْات ا٭خس ٣ايطُاٚ ١ٜٚزضا٫ت ا٭ْبٝاَ ٤ؿدزِٖ ٚاسد ؾاهلل عص ٚدٌ ،ؾُٔ ايطبٝع ٞإٔ ٜهٖٓ ٕٛاى
غعا٥س ٚعبادات َػذلنَٗٓٚ ١ا ايؿٚ ٠٬ايصناٚ ٠ايؿٚ ّٛست ٢اؿر ،ؾًٝظ تًو ايػعا٥س َٔ ممٝصات ٚخؿا٥ـ املَٓ٪ني َٔ
أتباع قُد(ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) نُا ٜدع ٞغشسٚزٚ ،ايكسإٓ دا ٤يتؿدٜل ايسضا٫ت ايطابكٚ ،١امتاّ زضاي ١ايطُاَ .٤ع
ذيو ؾإٕ غشسٚز ْط ٞأ ٚتٓاض ٢إٔ ٖر ٙايػعا٥س ايتعبدَٛ ١ٜدٛد ٠عٓد ا٭دٜإ ا٭خسٚ ٣إٕ اختًؿت ايهٝؿٝات ٚايكسإٓ
غاٖد عً ٢ذيو ْٚاطل بٛقٛح  :ؾايؿ ٠٬ناْت َٛدٛد ٠عٓد إبساٖ (:ِٝزٳبٻٓٳا إَِّْٔ ٞأ ٵضهَٓٵتٴ َٹٔٵ ذٴزِّٜٻتٹ ٞٹبٛٳادٺ غَ ٵٝسٔ ذٹ ٟشٳزٵعٕ عٹٓٵدٳ
ؿسٳ بٴٝٴٛتٶا
بٳٝٵٹتوَ اِيُٴشٳسٻّٔ زٳبٻٓٳا يٹٝٴكٹُٝٴٛا ايؿٻًَا ) َ٠إبساَٖٛٚ :37: ِٝضٖٚ ٢ازٚ ( :ٕٚٳَأ ٵٚسٳٝٵٓٳا إٔيََ ٢ٴٛضٳٚ ٢ٳَأخٹ٘ٝٹ إَٔٵ تٳٳبٛٻآ يٹ َكٛٵ ٹَ ُهُٳا ٹبُٹ ٵ
ٚٳادٵعٳًُٛا بٴٝٴٛتٳهُِٵ قٹبٵًَٚ ّ١ٳَأقٹُٝٴٛا ايؿٻًَاٚ َ٠ٳبٳػِّسٔ اِي ٴُ٪ٵَٹٹٓنيٳ ) ْٜٛظ ٚ ،87 :شنسٜا ( :ؾَٓٳادٳتٵ٘ٴ ايُِٳًَاٹ٥هَ ُ١ٳ ٚٴٖٛٳ قَا٥ٹِٷ ٜٴؿٳًِّ ٞؾٹٞ
ت سٳٸٝاّ) َس ،31:ِٜؾكد
شسٳابٹ) آٍ عُسإٚ ،39 :عٝط (:٢ٳٚدٳعٳًَٓٹَ ٞٴبٳازٳناّ أَٜٵٔٳ َٳا نُٓتٴ ٚٳَأ ٵٚؾٳاْٹ ٞبٹايؿٻ ٬ٹٚ ٠ٳايصٻنَا٠ٹ َٳا دٴَٵ ٴ
اِيُٹ ٵ
أٚؾا ٙاهلل بايؿٚ ٠٬ايصناٜٛٚ ،٠ؾـ بعكِٗ اٯخس بكٛي٘ ٚ (:ٳدٳعٳًِٓٳاٖٴِٵ أَٹُ٥ٻ ّ١ٳٜٗٵدٴٕٚٳ ٹبأََٵسْٔٳا ٚٳَأ ٵٚسٳٝٵٓٳا إٔيَ ٵِٔٗٝٵ ؾٹعٵٌٳ ايِدٳ ٵٝسٳاتٹ ٚٳٔإقَاَٳ١ٹ
_____________________________________________________________________________________________

 1اٱضٚ ّ٬اٱميإ ،ف.33
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ايؿٻ ٬ٹٚ ٠ٳإٜٔتٳا٤ٳ ايصٻنَا ٹٚ ٠ٳنَاْٴٛا يَٓٳا عٳابٹدٹٜٔٳ) ا٭ْبٝا ،:73٤ؾإقاَ ١ايؿٚ ٠٬ايصناٚ ٠ايعبادات بؿٛز ٠عاَ ١دصٚ َٔ ٤س ٞاهلل إي.ِٗٝ
مل ٜٓؿو عٔ إض ّ٬ايطابل ٚاي٬سل.
ٚايؿٝاّ َهتٛب عً ٢اير ٜٔضبكٛا َٔ املًٌ ا٭خسٜ(:٣ٳا َأټٜٗٳا ايٖرٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا نُتٹبٳ عٳًَ ٵٝهُِٵ ايؿِّٝٳاّٴ نَُٳا نُتٹبٳ عٳًَ ٢ايٖرٹٜٔٳ
َٹٔٵ قَبٵ ٹًهُِٵ يَعٳًٖهُِٵ تٳتٻكُٕٛٳ ) ايبكس ،183:٠ؾإدعا ٤ازتباط ٖر ٙايػعا٥س باملَٓ٪ني َٔ أتباع قُد(ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) ادعا٤
باطٌ ٫تطٓد ٙا٭دي ٫ٚ ١تأزٜذ ا٭دٜإ ٚ ٫ٚاقعِٗ اؿاي.ٞ
اٱميإ مبشُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚاتباع زضايت٘
ؾبشطب َا زآ ٙغشسٚز ؾإٕ إميإ أٌٖ ايهتاب باٱض ّ٬احملُد ٟيٝظ ٚادباّ عًٚ ،ِٗٝإمنا شٜاد ٠أدسٚ ،إٔٸ أقٌ َا
ٜكبً٘ اهلل ٖ ٛاٱض ّ٬باملعٓ ٢ايػشسٚز ٟ٭ٕ تعسٜؿ٘ بأِْٗ َطًُٜ ٕٛعٓ ٢أْٸِٗ ْادٚ ٕٛإٕ مل َٛٓ٪ٜا بسضاي ١ايسضٚ ٍٛخامت
ا٭دٜإ ،ؾٌٗ ٖرا املٓطل ٜطابل ايكسإٓ َٓٚطٛق٘؟! ؾًٓذعٌ ايكسإٓ سهُا بٓٓٝا ٚبَ ،٘ٓٝاداّ أْٸ٘ ٜدع ٞايعٛد ٠إىل ايتٓصٌٜ
اؿهٚ ،ِٝيًباسح اؿل يف إٔ ٜطأٍ  :إذا نإ اتباع قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ يٝظ ٚادباّ ؾًُاذا ٜدع ٛايكسإٓ ايهسِٜ
ايٓؿاز ٣إىل اٱميإ باهلل ٚبايسضٌ ٚقُِٓٗ قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِٚ ،ملاذا ٜطًب َِٓٗ تسى ايتجًٝح ٚاٱعتكاد باهلل ايٛاسد
ا٭سد ٚعبادت٘ اـايؿ ،١نُا ٜك ٍٛتعاىلٜ (:ٳا َأٖٵٌٳ اِيهٹتٳابٹ  ٫تٳػٵًُٛا ؾٹ ٞدٹٜٹٓهُِٵ ٚٳ ٫تٳكُٛيُٛا عٳًَ ٢ايًٖ٘ٹ إٔ ٖ٫ايِشٳلٻ إٔٻُْٳا اِي ٳُطٹٝضٴ
عٹٝطٳ ٢ابٵٔٴ ٳَسٵٜٳِٳ ٳزضٴٍٛٴ ايًٖ٘ٹ ٚٳنَ ٹًُٳتٴ٘ٴ أَيِكَاٖٳا إٔيَ ٢ٳَسٵٜٳِٳ ٚٳزٴٚحٷ َٹٓٵ٘ٴ ؾَآَٹٓٴٛا بٹايًٖ٘ٹ ٚٳ ٴزضٴًٹ٘ٹ ٚٳ ٫تٳكُٛيُٛا ثٳ٬ثٳ ْ١اْٳتٗٴٛا خٳٝٵساّ َيهُِٵ إْٔٻُٳا ايًٖ٘ٴ
طُٳٛٳاتٹ ٚٳَٳا ؾٹ ٞا٭َ ٵزضٔ ٚٳنَؿَ ٢بٹايًٖ٘ٹ ٚٳنٹ)ّ٬ٝايٓطا ،171:٤ؾٌٗ ٖرا وتاز إىل
إٔيَ٘ٷ ٚٳاسٹ ٷد ضٴبٵشٳاْٳ٘ٴ إَٔٵ ٳٜهُٕٛٳ يَ٘ٴ ٚٳيَدٷ يَ٘ٴ َٳا ؾٹ ٞاي ٻ
تعًٝل ٚتعكٝب ٚتعُل ستْ ٢ؿِٗ َعٓاٙ؟! ٖٚرا َا أند ٙايكسإٓ يف آٜات عدٜدٚ ٠أقاف إي ٘ٝأزنإ أخسَ ٣جٌ :اٱميإ بايّٛٝ
اٯخس ٚاٱميإ بايهتب ايطُاٚ ١ٜٚايكسإٓ َٓٗا نُا يف قٛي٘ تعاىلٜ( :ٳا أَټٜٗٳا ايٖرٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا آَٹٓٴٛا بٹايًٖ ٹ٘ ٚٳ ٳزضٴٛيٹ ٹ٘ ٚٳاِيهٹتٳابٹ ايٖرٹ ٟٳْصٻٍٳ
عٳًَ ٢ٳزضٴٛيٹ٘ٹ ٚٳاِيهٹتٳابٹ ايٖرٹ ٟأَْصٳٍٳ َٹٔٵ قَبٵٌٴ ٚٳَٳٔٵ ٳٜهِؿُسٵ بٹايًٖ٘ٹ ٚٳَٳ٥٬ٹهَتٹ٘ٹ ٚٳنُتٴبٹ ٹ٘ ٚٳ ٴزضٴًٹ٘ٹ ٚٳايِٳٛٝٵّٔ اٯ ٹخسٔ ؾَكَدٵ قٳٌٻ قٳ ّ٫٬بٳعٹٝداّ) ايٓطا:٤
 ٌٖٚ ،136ايٓر ٟمل  َٔ٪ٜبايسضٌ ٚايهتب ٜعدټ َطًُاّ ٚداخ ّ٬يف اٱضّ٬؟ َع إٔٸ اٯ ١ٜؾسو ١يف إٔٸ َٔ مل  َٔ٪ٜبٹايًٖ٘ٹ
ٚٳَٳ٬ٹ٥هَتٹ٘ٹ ٚٳنُتٴبٹ٘ٹ ٚٳزٴضٴًٹ٘ٹ ٚٳايِٳٛٝٵّٔ اٯ ٹخسٔ ؾَكَدٵ قٳٌٻ قٳ ّ٫٬بٳعٹٝداّ ،أيٝظ ايكسإٓ َٔ ايهتب ٚقُد َٔ ايسضٌ ٚاٱميإ بُٗا قُٔ
اٱميإ املطايب ب٘ يف اٯ ٍٚ٪ٜ ٫ٚ ١ٜبػ ٤ٞآخس.
ؾٓشٔ  ٫متر با٭سادٜح ٭ٕ ا٭سادٜح يف أسطٔ أسٛاشلا عٓد٫ ٙتتذاٚش عباز(:٠إٕ ؾض!!) ايػه ،ٞؾًٓتأٌَ
آٜات قهُات أخس ٣يف اجملاٍ ْؿط٘ (:ؾَ ًَُٻا دٳا٤ٳٖٴِٴ ايِشٳلټ َٹٔٵ عٹٓدٹْٳا قَايُٛا َيٛٵ ٫أُٚتٹٞٳ َٹجٵٌٳ َٳا أُٚتٹٞٳ َٴٛضٳ ٢أَٚٳيَِٵ ٳٜهِ ُؿسٴٚا ٹبُٳا أُٚتٹٞٳ
َٴٛضٳَ ٢ٹٔ قَبٵٌٴ قَايُٛا ضٹشٵسٳإٔ تٳعَا ٳٖسٳا ٳٚقَايُٛا إْٔٻا ٹبهٌُ نَا ٹؾسٴٕٚٳ ( )48قٌُٵ َؾأِتٴٛا بٹهٹتٳابٺ َِّٔٵ عٹٓدٹ ايًٖ٘ٹ ٖٴٛٳ َأٖٵدٳَ ٣ٹ ٵٓ ٴُٗٳا أَتٻبٹعٵ٘ٴ إٕٔ
نُٓتٴِٵ ؾٳا ٹدقٹنيٳ (َ ) 49ؾإٕٔ يِٖٵ ٳٜطٵتٳذٹٝبٴٛا َيوَ ؾَاعٵًَِٵ أَٻُْٳا ٜٳتٻبٹعٴٕٛٳ َأٖٵٛٳاٖ٤ٴِٵ ٚٳَٳٔٵ َأقٳٌټ ٹَُٻٔٔ اتٻبٳعٳ ٳٖٛٳاٙٴ بٹػٳ ٵٝسٔ ٖٴدٶَِّٔ ٣ٳ ايًٖ٘ٹ إٕٔٻ ايًٖ٘ٳ ٫
ٜٳٗٵدٹ ٟايِكَٛٵّٳ ايعٖاٹي ٹُنيٳ ) .50-48
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ؾبشطب َٓطٛم اٯ ١ٜؾإٕ بعض أٌٖ ايهتاب مل َٛٓ٪ٜا بسضاي ١ايٓيب ٚطايبٛا ايسض ٍٛباملعذصاتٚ ،اهلل تعاىل طايبِٗ
بإٔ َٛٓ٪ٜا بايسضٚ ٍٛيف عدّ اٱميإ ب٘ َع ٚدٛد ا٭دي ١ؾِٗ اتباع ا٭ٖٛاٜ ٫ٚ ٤طتشك ٕٛاشلداٜ٫ٚ ، ١ٜعدَ ٕٚطًُني ٚمل
ىكعٛا ٭ٚاَس اهلل عطب َا َٖٛ ٛدٛد يف ايسضاي ١ا٭خرل ِٖٚ ،٠يف عداد ايعاملني.
ٚإذا ؾسٸم أٌٖ ايهتاب ٚغرلِٖ َٔ املطًُني (عطب ْعس غشسٚز) بني ايسضٌٚ ،مل َٛٓ٪ٜا بايكسإٓ  َٔ ٖٛٚنتب اهلل
تعاىل ،ؾٌٗ ٜعد ٕٚبعد ذيو ََٓ٪ني أَ ٚطًُني ْادني؟! ٌٖ ٖرا َا ٪ٜند ٙايكسإٓ ِّٜ٪ٜٚد ٙ؟! ؾإٕ نإ ٖرا كايـ يًكسإٓ
ؾُاذا ٜؿعٌ غشسٚز ٜ ٌٖٚعذلف غطأ ٙأّ ٜتُاد ٣ؾُٝا زآٜ ٫ٚ ٙطُع اٯخس نُا ٖ ٛدٜدْ٘ يف عدّ اٱيتؿات إىل َٔ ْكدْ ٙكداّ
عًُٝاّ!!
ؾًٓٓعس ق ٍٛاهلل تعاىل يف نتاب٘ ":قٌٵ آَٳٓٻا بٹايًٖ٘ٹ ٚٳَٳا أُْ ٔصٍٳ عٳًَٝٵٓٳا ٚٳَٳا أُْ ٔصٍٳ عٳًَ ٢إٔٵبسٳاٖٹِٝٳ ٚٳٔإ ٵضُٳاعٹٌٝٳ ٚٳٔإضٵشٳامٳ ٚٳٜٳعٵكُٛبٳ
ٚٳا َ٭ضٵبٳاطٹ ٚٳَٳا أُٚتٹٞٳ َٴٛضٳ ٢ٳٚعٹٝطٳٚ ٢ٳايٓٻٹبٝټٕٛٳ َٹٔ زِّٻبِٗٔٵ ْ َ٫ٴؿَسِّمٴ بٳٝٵٔٳ َأسٳدٺ َِّ ٵٓٗٴِٵ ٚٳْٳشٵٔٴ يَ٘ٴ ٴَطٵ ٹًُٴٕٛٳ (ٚ )84ٳَٳٔ ٜٳبٵتٳؼٔ غَ ٵٝسٳ اٱضّ٬
دٹٜٓٶا ؾًََٔ ٜٴكِبٳٌٳ َٹٓٵ٘ٴ ٳٖٚٴٛٳ ؾٹ ٞاٯ ٹخسٳ٠ٹ َٹٔٳ ايِدٳا ٹضسٜٔٔٳ ( )85ضٛز ٠آٍ عُسإَ ، 85-84 :ع إٔٸ اٯَٛ ١ٜدٗ ١إىل املَٓ٪ني َٔ
أتباع ايٓيب ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ يهٔ يًكاز ٤ٟإٔ ٜطأٍ :أيٝظ ايسض ٍٛأسد أْبٝا ٤اهلل ٚقسآْ٘ (تٓص ًٜ٘اؿه)ِٝأسد نتب٘  ،ؾٗٓا
ذنس إٔ َٔ آَٔ مبا أْصٍ عً ٢ايسضٚ ٍٛايسضٌ ايهساّ ؾكد أضًِ هللٚ ،بعد ذيو َباغسٜ ٠كٚ (:ٍٛٳَٳٔ ٜٳبٵتٳؼٔ غَ ٵٝسٳ اٱض ّ٬دٹٜٓٶا
ؾًََٔ ٜٴكِبٳٌٳ َٹٓٵ٘ٴ ٳ ٚٴٖٛٳ ؾٹ ٞاٯ ٹخسٳ٠ٹ َٹٔٳ ايِدٳا ٹضسٔ ،)ٜٔأٖرا اٱض ّ٬إض ّ٬مبعٓا ٙايعاّ أّ إض ّ٬قُد(ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ)؟! ٫غو
ٖ ٛاٱض ّ٬باملعٓ ٢اـاف ايٓر ٟأْصٍ عً ٢أضاض٘ ايكسإٓ ٚنإ سانُاّ عً ٢ايسضا٫ت ا٭خس ٣يتكُٓ٘ اٱميإ بايكسإٓ.
إذٕ ؾاٱض ّ٬بٓطدت٘ ا٭خرلٚ ٠نُاي٘ ايتػسٜع ٞعباز ٠عٔ ايرْ ٟصٍ عً ٢قُد(ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ)ٚ ،عً ٢أٌٖ
ايهتاب ٚغرلِٖ ٚاٱميإ ب٘ عطب املٓطل ٚاملٓطٛم ايكسآْ ،ٞتأًَٛا ق ٍٛاهلل تعاىل َ (:ؾإٕٔٵ سٳادټٛىَ ؾَكٌُٵ َأضٵ ًَُٵتٴ ٳ ٚٵد ٔٗٞٳ يٹًٖ٘ٹ ٚٳَٳٔٔ
اتٻبٳعٳٔٔ ٳٚقٌُ يًِّٖرٹٜٔٳ أُٚتٴٛاِ اِيهٹتٳابٳ ٚٳا٭َُِِّّٝنيٳ أََأضٵ ًَُٵتٴِٵ َؾإٕٔٵ أَضٵ ًَُٴٛاِ ؾَكَدٹ اٖٵتٳ ٳدٚٵا ٚٻإٕٔ تٳٛٳٖيٛٵا َؾإٔٻُْٳا عٳًَ ٵٝوَ ايِبٳ٬ؽٴ ٚٳايًٖ٘ٴ بٳؿٹرلٷ بٹايِعٹبٳادٹ
( ،)20آٍ عُسإٜ ، 20 :طًب اهلل َٔ ايسض ٍٛإٔ ٜدع ٛإي ٘ٝأٌٖ ايهتاب ٚا٭َٝني ٫تباع اٱض ّ٬ايرٜ ٟتُجٌ يف اتباع٘
يهٜ ٞهْٛٛا َٔ املٗتدٚ ،ٜٔيف ساي ١عدّ اٱضتذاب ١ؾُا عً ٢ايسضٖٓٚ-ٍٛا قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ -إ ٫ايب٬ؽ ٖٚر ٙاٯ١ٜ
ٚاقش ١يف ٚدٛب اتباع زض ٍٛاـامت ٚاٱض ّ٬احملُدٚ .ٟاٯٜات يف ٖرا ايؿدد نجرلَٗٓ ٠ا أٜكاّ قٛي٘ تعاىلٜ( :ٳا َأٖٵٌٳ ايِهٹتٳابٹ
قَدٵ دٳا٤نُِٵ ٳزضٴٛيُٓٳا ٜٴبٳِّٔٝٴ َيهُِٵ عٳًَ ٢ؾَتٵسٳ٠ٺ َِّٔٳ اي ټسضٴٌٔ إَٔ تٳكُٛيُٛاِ َٳا دٳاْ٤ٳا َٹٔ ٳبػٹرلٕ ٳْ َ٫ٚٳرٹٜسٕ ؾَكَدٵ دٳا٤نُِ ٳبػٹرلٷ ٚٳْٳرٹٜسٷ ٚٳايًٓ٘ٴ عٳًَ٢
ٚ٬ٳٹت٘ٹ أُٚٵيَٹ٦وَ ٴ٪ٜٵَٹٓٴٕٛٳ بٹ٘ٹ ٚٳَٔ ٳٜهِؿُسٵ بٹ٘ٹ َؾُأٚٵيَٹ٦وَ ٖٴِٴ
نٌُِّ ٳغٞٵ٤ٺ قَدٹٜسٷ( املا٥د ( ،199 :٠ايٖرٹٜٔٳ آتٳٝٵٓٳاٖٴِٴ اِيهٹتٳابٳ ٜٳتٵًُْٛٳ٘ٴ سٳلٻ تٹ َ
ايِدٳا ٹضسٴٕٚٳ( ايبكس ،121 :٠ؾ ٬عرز ملٔ عسف َِٓٗ سكٝك ١زضايت٘ إ ٫إٔ ٜتبع٘ٚ ،خ٬ف ذيو عدّ اؿذ ١عٓد اهلل ٚاـطسإ
يف اٯخسٖ .٠را خ ١َُٗ ٬أَ ١ايٛضط ٚاييت ٖ :ٞايػٗاد ٠عً ٢ايٓاع مجٝعاّٚ( :ٳنَرٳٹيوَ دٳعٳًِٓٳانُِٵ أَُٻ ّ١ٳٚضٳطاّ يٹٳتهُْٛٴٛا غٴٗٳدٳا٤ٳ
عٳًَ ٢ايٓٻاعٔ ٚٳٳٜهُٕٛٳ اي ٻسضٴ ٛٴٍ عٳًَ ٵٝهُ ٵِ ٳغٗٔٝداّ ) ايبكس.143:٠
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اٱضٚ ّ٬ايؿطس٠
ٜرنس غشسٚز إٔ اٱض ّ٬دیٕ ايؿطسٖٚ ،٠را يٝظ قٌ اـ٬ف يهٔ غشسٚز ٜعط ٘ٝبعداّ آخس سسٻؾ٘ عٔ َكُ،ْ٘ٛ
ٚأعطاَ ٙكُْٛاّ ددٜداّ ابتعد ب٘ عٔ قت ٣ٛا٭ديٚ ،١أسٝاْاّ عٔ َٓطٛقٗا ،ؾٜٗ ٛس ٣إٔ أزنإ اٱض ّ٬املعسٚؾ ١ؼسٜـ خطرل
ٜٓاقض ايتٓص ٌٜاؿهٚ ،ِٝإٔٸ ايد ٜٔعٓد اهلل ٖ ٛاٱض ّ٬ايٓرٜ ٫ ٟكبٌ غرلٚ( ٙيهٔ ٚؾل تؿٛز ٙاـاف)ٚ ،باعتباز إٔٸ ايدٜٔ
اٱض ٞ َ٬عٓداهلل د ٜٔايؿطس ٠اٱْطاْ ١ٝاييت ؾطس ضبشاْ٘ اـًل عً ،٘ٝثِ ٜطتػٗد بكٛي٘ تعاىل ):ؾأقِ ٚدٗو يًد ٜٔسٓٝؿاّ
ؾطست ا هلل اييت ؾطس ايٓاع عًٗٝا  ٫تبد ٌٜـًل اهلل ذيو ايد ٜٔايكٚ ِٝيهٔ أنجس ايٓاع ٜ ٫عًُ )ٕٛايسٜٚ ،30 :ّٚعكب
بكٛي٘ ٫ :بد إٔ ته ٕٛأزنإ ٖرا اٱض ،ّ٬عطب اٯ ١ٜايطابك ،١ؾطسَ ١ٜكبٛي ،١تتٛاؾل بػهٌ طبٝعَ ٞع َ ٍٛٝاـًل ،ثِ
ٜطتؿطس قا :ّ٬٥ؾٌٗ ايػعا٥س (إقاَ ١ايؿ – ٠٬ايؿ – ّٛسر ايبٝت – ايصنا )٠اييت اؾذلقٛا أْٗا َٔ أزنإ اٱض ،ّ٬ؾطس١ٜ؟
تتذ٘ إيٗٝا ايٓؿٛع ٚا٭زٚاح ٚايعكَ ٍٛدؾٛع ١بؿطس ٠اـًل؟ ٚمبا إٔٸ تعسٜـ ايؿطس ٠عٓد ٍَٛٝ ٙاـًل ٚعدّ سؿ ٍٛايتهًٝـ
ٚايتعب ؾُٔ ايطبٝع ٞإٔ ٜه ٕٛايؿٚ ٠٬ايؿٚ ّٛايصناٚ ٠اؿر خازد ١عٔ اٱض ّ٬سطب تؿٛز ،ٙؾٜٗ ٛعًٌ ٜٚرنس َج: ّ٬
إٔٸ أخر ايصنا ٠قد ايؿطس ٠اٱْطاْ ١ٝمتاَاّ!! ؾايصنا ٠إخساز يًُاٍ ٚإْؿام ي٘ ،بُٓٝا دبٌ اهلل خًك٘ عً ٢نٓص املاٍ ٚسب٘ ،نذص٤
َٔ أدصا ٤غسٜص ٠سب ايبكاٜ ،٤ك ٍٛتعاىلٚ (:ؼب ٕٛاملاٍ سباّ مجاّ)ايؿذسٚ ،20 :ايؿٜ ّٛتعازض َع ايؿطسَٚ ،٠ع غسٜص ٠سب
ايبكا ،٤ؾايكتاٍ قد ايؿطسٚ ،٠باختؿاز ،ايػعا٥س نًٗا قد ايؿطسٜٚ . ٠س ٣أْٗا ي ٛناْت َٔ ايؿطس ٠ملا أْصشلا تعاىل يف قهِ
نتاب٘ٚ ،نًـ املَٓ٪ني بٗا تهًٝؿاّٚ ،يذلى اـًل ٪ٜدْٗٚا بؿطستِٗ د ٕٚأَس َٓ٘.1 ...
ْط ٞغشسٚز إٔ ا٭عُاٍ ايؿاؿ ١اييت ذنسٖا ٖ ٛيف ايسنٔ ايجايح َٔ اٱض ّ٬قد ٚزد اؿح ٚأسٝاْا ا٭َس بٗا يف
ايكسإٓ ايهسَ ِٜع أْٗا َٔ ايؿطس ٠عٓدٚ !!ٙبٗرا املٓطل وا ٍٚغشسٚز دسض َصاعِ ٚاقع ٞأزنإ اٱض ّ٬اـُطٚ ،١عً٢
تٓب ٘ٝايكاً٥ني بٗا إىل كايؿ ١ذيو يًتٓص ٌٜاؿه ِٝعطب تعبرلٚ ،ٙنُا قًٓا ٖٜ ٛجرل غهٛناّ ثِ ٜجبت قكاٜا  َٔٚثِ ٜسد عً٢
ايػرل  ِٖٜٛٚبإٔٸ أديت٘ أقٓع يٰخسًٜٚ ،بظ اؿل بايباطٌ ٜٚعٗس باطً٘ يف ثٛب أديت٘ وطب٘ ايكُإٓ َا٤ٶ...
ؾًٓكـ َٛقؿاّ ٖٓا ،مٔ نػرلْا ْعذلف ْٚكس إٔ اٱض ّ٬ند ٜٔا٭ْبٝا ٤ايطابكني ٚخامت ايٓبٝني د ٜٔايؿطسٜٚ ،٠كبً٘
ايعكٌ ايطًٚ ِٝتطُ ٔ٦ب٘ ايكًٛب ايؿاؾٚ ،١ٝيهٔ َٔ قاٍ إٔ َعٓ ٢ايؿطس ٖٞ ٠عدّ ٚدٛد ايتهًٝـ ٚايتعب أٜاّ نإ؟  ٚيٓا إٔ
ْطأٍ إذا نإ اٱض ّ٬دٜٓاّ ؾطسٜاّ ٖٚر ٙا٭زنإ يٝطت َٔ ايؿطس ٠بصعُٜ٘ٚ ،عذلف إٔ ا٭ْبٝا ٤ايطابكني ٚتعائَ ُِٗٝ
اٱض ٖٛٚ،ّ٬ايؿطسٚ"،٠مٔ ْٛاؾك٘ يف ذيو" ٚمبا إٔ غشسٚز ٜك ٍٛإٕ ايؿٚ ٠٬ايصناٚ ٠ايؿ ّٛقد ايؿطس ٠ؾٗرا ٜعين إٔ
ٚدٛد ٙيف ا٭دٜإ ايطابك ١غرل َدلز  ٫ٚهٛش ٚدٛدٖا ٭ْٗا ؽايـ ايؿطس٠؟!! ؾًٓا إٔ ْطأٍ ؾًِ ايؿٚ ٠٬ايصناٚ ٠ايؿّٛ
ٚايعبادات ا٭خسَٛ ٣دٛد ٠عٓدِٖ نُا ذنسْا َٔ قبٌ؟! أيٝطت ٖر ٙايػعا٥س قد ايؿطس ٠نُا ٜك ٍٛغشسٚزٚ ،ا٭َِ
ايطابك ١أَِ َطًُ ١عطب املٓطٛم ايكسآْٞ؟! أٜ ٫عد ذيو كايؿاّ يًؿطس َٔٚ ٠ثِ يٲض ّ٬باملعٓ ٢ايػشسٚزٟ؟! ؾهٝـ ٜؿطس
_____________________________________________________________________________________________

 1اٱضٚ ّ٬اٱميإ ،ف37-35بتؿسف.
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ذيو ٜٚدلزٙ؟! أّ إٔ ٖرا تٓاقكاّ ٜتذاٚشُِّٜٗٚ ٙػ٘ بطٗٛي ١نُا ٖ ٛدٜدْ٘ يف َٛاقع أخس٫ٚ ٣ضٝٸُا إذا نإ قد َػسٚع٘
ٚزٜ٩ت٘ اييت ٜسٜد اثباتُٗا! أيٝظ َٔ املطتشطٔ ٚا٭ؾكٌ يػشسٚز إٔ ٜعد ٖر ٙايػعا٥س َٔ ايعٌُ ايؿاحل اير ٟهعً٘ غسطاّ
يف اٱضّ٬؟! أّ إٔٸ َجٌ ٖر ٙايتأ٬ٜٚت َطٛؽ ضٌٗ يًتؿًت َٔ اٱيتصاّ ٚايتهايٝـ ايدٚ !!١ٜٝٓاثبات ٚدٛد ايػعا٥س ايتعبد١ٜ
يف ا٭دٜإ ٜٓكض ٖر ٙايٓعس ١ٜنُا ضبل إٔ أثبت ايباسح ذيو.
أَا َا قاي٘ بإٔٸ ايؿطس ٠تتعازض َع ايتهًٝـ ٚتعُ ِٝذيو عً ٢نٌ َا َٖ ٛطايب ب٘ يف اٱض ّ٬باملعٓ ٢املعسٚف
ٚباملعٓ ٢ايػشسٚز ٟؾإدشاف ٚفاْب ١يًؿٛابٚ .اعتباز ايػ ٤ٞأْٸ٘ َٔ ايؿطسٜ ٫ ٠عين أْٸ٘ خاٍ َٔ ايتعب ٚايتهًٝـ ،أسكاّ َا
ٜكٛي٘ غشسٚز إٕ اٱض ّ٬باملعٓ ٢ايؿطسٚ ٟقُٓ٘ ا٭دٜإ ايطُا ١ٜٚايطابك٫ ١وٌُ يف طٝات٘ َا ؾ ٘ٝتهًٝـ ٚقد ايطبع
ايبػسٟ؟! أيٝطت ايػعا٥س املٛدٛد َٔ ٠قبٌ ٚيف إض ّ٬ايطابكني ٚايعبادات بأْٛاعٗا يٝظ ؾٗٝا تهًٝـ َٚػك١؟! أسكاّ إٔ
ايٛؾاٜا ايعػس يٝظ ؾ ٘ٝتهًٝـ َٚػك١؟! ؾً ٫ٛايداؾع ايدٜين ٚاـًل اٱْطاْ ٞاملكذلٕ بايجٛاب ٚايعكاب أٜ ٫عد بس ايٛايدٜٔ
ٚاٱسطإ إيُٗٝا ؾْٛ ٘ٝع َٔ ايتهًٝـ ٚاملػك١؟! أيٝظ َٔ ايدل ايدؾع املاد ٟإيُٗٝا يف ساي ١ايعٛش ٚايؿكس ،أٜ ٫عد ذيو تهًٝؿاّ
ٚكايؿاّ ؿب اـرل ٚاملاٍ؟! أٜ ٫عد اٱبتعاد عٔ ايؿٛاسؼ ٚسؿغ ايؿسٚز كايؿاّ يػٗ ٠ٛاٱْطإ َٛٝٚي٘ اؿٛٝاْ١ٝ؟!! أيٝظ َٔ
ايؿعب ددا (ق ٍٛايعدٍ) يف َكس ٠ا٭قسبا ٌٖٚ ،٤ايٛؾا ٤بايعٗد ٚعدّ غظ ايٓاع أغٝا ِٖ٤يٝظ ؾ ٘ٝتهًٝـ ٚؾعٛب١؟!
ؾازتباط عدّ ايتهًٝـ بايؿطسٚ ٠استطاب ايؿطس ٠إضَ٬ا بٗر ٙايؿٛزَ ٠ػايط َٔ ١ايهاتب  َٔٚثِ ايكٝاع عً ٘ٝأبعد!! َٔٚ
داْب آخس أٜ ٫طعد اٱْطإ سني ٜؿًٜٚ ٞصنٜٚ ٞؿدم ٚور َع نٖ ٕٛر ٙايػعا٥س تهًٝـ؟! ٚإٔ بعض طسم اـرل ؾ٘ٝ
املػكٚ ١اٱطُٓ٦إ ايكًيب!!
خسٚز عٔ املٓٗر
اجملسَ ،ٕٛأ ٍٚاملطًُني َٔٚ ،املطًُني
ٚيف ضب ٌٝإثبات زٜ٩ت٘ يف تعسٜـ اٱضٜ ّ٬رنس غشسٚز إٔ املؿطًض املكاد يٲض ٖٛ ّ٬اٱدساّٚ ،املؿطًض
ش ُهُٴٕٛٳ
املكاد يًُطًُني ٖ ٛاجملسَنيٚ ،اؿذٸ ١يف ذيو قٛي٘ تعاىلَ (:أؾَٓٳذٵعٳٌٴ اِي ٴُطٵ ٹً ٹُنيٳ نَاِيُٴذٵسٔ ٹَنيٳ (َ )35ٳا َيهُِٵ نَٝٵـٳ تٳ ٵ
()36ايكًِ ،36-35 :ثِ ٜرنس أؾٌ(دسّ) َٚػتكات٘ٚ ،اضتدداَات٘ يف ايكسإٓ ايهس ،ِٜؾ ٬إغهاٍ يدٜٓا يف إٔٸ بعض
ٖر ٙاملعاْ ٞؾشٝش ،1١يهٔ اقتؿاز املعٓ ٢املكاد ٚاملؿطًض املكابٌ يٲضٚ ّ٬املطًُني يف اٱدساّ ٚاجملسَني ىايـ ايكسإٓ
ايهسَٓٚ ،ِٜطٛق٘ ٫ٚضٝٸُا عٓد تطبٝل املٓٗر ايػشس ،ٟٚؾايكسإٓ ايهس ِٜسني ٜرنس إميإ اؾٔ ؾٝكٚ (:ٍٛٳأَْٻا َيُٻا ٳضُٹعٵٓٳا
اِيٗٴدٳ ٣آَٳٓٻا بٹ٘ٹ َؾُٳٔٵ ٴ٪ٜٵَٹٔٵ ٹبسٳبِّ٘ٹ ؾَٜ ٬ٳدٳافٴ بٳدٵطاّ ٚٳ ٫ٳزٖٳكاّ (ٚ )13ٳأَْٻا َٹٓٻا اِيُٴطٵ ٹًُٴٕٛٳ ٚٳَٹٓٻا ايِكَاضٹطُٕٛٳ َؾُٳٔٵ َأضٵًَِٳ َؾُأٚٵيَ٦ٹوَ
ش ٻسٚٵا زٳغٳداّ ( ))14اؾٔ .14-13:ؾكد نإ َِٓٗ املطًُٚ ٕٛيف ايطسف املكاد نإ ٖٓاى ايكاضط ،ٕٛؾايكاضطٖٓ ٕٛا
تٳ ٳ
َجٌ اجملسَني ٚعً ٢املٓٛاٍ ْؿط٘ ؾًُاذا سؿس غشسٚز املؿطًض املكاد يًُطًِ يف (اجملسّ)؟!! ٚايػسٜب يف ا٭َس إٔ
_____________________________________________________________________________________________
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غشسٚز يهٜ ٞدلش ؾش ١زٜ٩ت٘ هشـ أسٝاْا يف ي ِّٞايٓؿٛف مبا ٫ؼتًُ٘ َٔ .ذيو  :تأ( ٌٜٚأٚٸٍ املطًُني) يف قٛي٘
طهٹٚ ٞٳَٳشٵٝٳاٚ ٟٳ ٳَُٳاتٹ ٞيٹًٖ٘ٹ زٳبِّ ايِعٳاَي ٹُنيٳ ( ٫ )162ٳغسٜٔوَ يَ٘ٴ ٚٳبٹرٳٹيوَ أُ ٹَ ٵستٴ ٚٳأَْٳا َأ ٻٍٚٴ اِي ٴُطٵًٹُٹنيٳ
تعاىل (:قٌُٵ إٕٔٻ ؾٳ٬تٹٚ ٞٳٴْ ٴ
( )163ا٭ْعاّ .163-162مبعٓ ٢ايٓٗاٚ ١ٜاملآٍَ ،1ع إٔٸ ٖرا كايـ ملٓٗذ٘ يف ايذلادفٚ ،خايـ بريو ايٛاقض َٔ
ايًػ١؟! ٚدٓض إىل تأ ٌٜٚبعٝد يتدلٜس َٛقؿ٘ ٚتجبٝت ؾهست٘ ،ؾٗ ٛاضتٓد إىل َا أغاز إي ٘ٝابٔ ؾازع َٔ إٔٸ اِي ٳٗ ٵُصٳٚ َ٠ٳاِيٛٳاٚٳ
ػٞٵ٤ٹ ،يهٔ غشسٚز مل ٜرنس أَجً ١ا٭ؾٌ ايجاْ ٞايرٟ
ٚٳايًٖاّٳ َأؾٵًَإٔ :ابٵتٹدٳا٤ٴ اِيأَ ٵَسٔ ٚٳاْٵٹتٗٳا٩ٴٙٴ .أََٻا اِيَأ ٻٍٚٴ ؾَاِيَأ ٻٍٚٴ ،ٳ ٚٴٖٛٳ َٴبٵتٳدٳأُ اي ٻ
اضتٓد إي ٘ٝ٭ْٸ٘ يٝظ يف ؾاؿ٘ ؾطهت عٓ٘ ،٭ْ٘ َٔ :آٍٳ ٳ٪ٜٴٍٚٴ ،أَٟٵ :ٳزدٳعٳٜ .ٴكَاٍٴَ " :أ ٻٍٚٳ ايِشٴهِِٳ إٔيََ ٢أٖٵًٹ٘ٹ " ،أَٟٵ :أَ ٵزدٳعٳ٘ٴ
ٚٳ ٳزدٻٙٴ إٔيَٝٵِٗٔٵٚ .ٳَٹٔٵ ٖٳرٳا ايِبٳابٹ ٳت ِأٌٜٔٚٴ اِيهًََأّ ،ٳ ٚٴٖٛٳ عٳاقٹبٳتٴ٘ٴ ٚٳَٳا ٳ٪ٜٴٍٚٴ إٔيَٝٵ٘ٹٚ ،ٳذٳٹيوَ َقٛٵيُ٘ٴ تٳعٳايَٖ( :٢ٳٌٵ ٜٳٓٵ ُعسٴٕٚٳ إٔيٖا ٳت ِأًَٜ٘ٔٚٴ)
ا٭عساف .53 :يهٔ املرنٛز يف اٯ ١ٜعباز ٠عٔ ا٭ؾٌ ا٭ٚٸٍ مبعٓ ٢ايبدا ٫ ١ٜايٓٗا!!١ٜ
ؾايسض ٍٛأٚٸٍ املطًُني باعتباز أٚٸٍ املتُطهني مبا ْٴصٍِّ عًٚ ٘ٝايتطً ِٝبٗرا اٱضٚ ّ٬ا٫يتصاّ بأٚاَس َٔ ٙاؿٓٝؿ١ٝ
ؾسٳاطٺ ټَطٵتٳكٹ ِٕٝدٹٜٓٶا قٹٳُٝٶا ًَِّٖ َ١إٔٵبسٳاٖٹِٝٳ
اٱبساٖ ١ُٝٝايبعٝد ٠عٔ ايػسى ٚاملًتصَ ١بايؿٚ ٠٬ايٓطو(:قٌُٵ إْٔٻٓٹٖ ٞٳدٳاْٹ ٞزٳبِّ ٞإٔيَ ٢ٹ
طهٹٚ ٞٳَٳشٵٝٳاٟٳ ٚٳ ٳَُٳاتٹ ٞيٹًٖ٘ٹ زٳبِّ ايِعٳاَي ٹُنيٳ ( َ٫ )162ٳغسٜٔوَ يَ٘ٴ
ػسٔ ٹننيٳ ( )161قٌُٵ إٕٔٻ ؾٳ٬تٹٚ ٞٳٴْ ٴ
سٳٓٹٝؿّا ٚٳَٳا نَإٳ َٹٔٳ اِي ٴُ ٵ
ٚٳبٹرٳٹيوَ أُ ٹَ ٵستٴ ٚٳأَٳْاِ َأ ٻٍٚٴ اِي ٴُطٵًٹ ٹُنيٳ ( )163ا٭ْعاّٚ ،163-161:نُا يف قٛي٘ (:قٌُٵ إِّْٔ ٞأَُٹ ٵستٴ إَٔٵ َأعٵبٴدٳ ايًٖ٘ٳ َٴدٵًٹؿٶا يٖ٘ٴ
ايدِّٜٔٳ (ٚ )11ٳأُ ٹَ ٵستٴ ٹيإَٔٵ أَنُٕٛٳ َأ ٻٍٚٳ اِيُٴطٵ ٹً ٹُنيٳ ( )12ايصَسٚ ،12-11:باملكابٌ ؾٗ َٔ ٛاملطًُني باعتباز اٱض ّ٬دٜٔ
ا٭ْبٝا ٤عً ِٗٝايط ّ٬بد٤اّ َٔ آدّ ٚاْتٗا٤ٶ مبشُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًَِ .ع ذيو هب أيٓا ْٓط ٢إٔٸ يؿغ اٱض ّ٬يف
ايكسإٓ ٜٴكسأ قُٔ ايطٝام.
ٚي ٛتتبعٓا ا٭ؾٌ ايًػٚ ٟٛاٱضتعُاٍ ايكسآْٚ ٞاضتٓباط ايعًُا ٤يـ(اٱضٚ ّ٬اٱميإ) يتٛؾًٓا إىل ْتا٥ر قد تكذلب
ٚتبتعد عُٸا ؼدٸثٓا عٓ٘ يف ٖرا ايبشح ٫ٚضٝٸُا عٓد تكٛميٓا يػشسٚزٚ ،إذا بدأْا بأؾٌ(اٱض )ّ٬يف ايًػ ١ؾُٝهٔ ايك :ٍٛإٕٸ
َاد(٠ايطني ٚايٚ ّ٬امل ٫ )ِٝؽسز عٔ َعٓ ٢ايطٚ ١َ٬ايعاؾٚ ١ٝايتشٚ ١ٝاـكٛع ٚاْ٫كٝاد ٚايتطًٚ ِٝإخ٬ف ايد ٜٔهللٚ ،بعد
ذيو أطًل عً ٢ايػسٜع ١اييت دا ٤بٗا ايسض ٍٛقُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚاملعاْ ٞايػسع ١ٝا٭خس.2٣
يؿغ اٱضٚ ّ٬اضتعُا٫ت٘ يف ايكسإٓ ايهس ِٜتتعدد َعاْٚ ٘ٝؾل ايطٝام ٚإٕ زدع يف ا٭ؾٌ إىل َعٓ ٢أ ٚأنجس نُا يف
ايًػ ،١ؾُٔ َعاْ ٖٛ(: ٘ٝاضِ يًد ٜٔاير ٟتد ٜٔب٘) َ٘ٓٚ ،قٛي٘ تعاىل( :إٕٔٻ ايدِّٜٔٳ عٹٓٵدٳ ايًٖ٘ٹ اٱض )ّ٬آٍ عُسإ،19 :

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ 1عس :اٱضٚ ّ٬اٱميإ ،ف.47

ٜٓ 2عسَ :عذِ َكاٜٝظ ايًػ ،١ابٔ ؾازع ،أب ٛاؿطني أمحد بٔ ؾازع بٔ شنسٜا ،ت :عبد ايط ّ٬قُد ٖاز ،ٕٚداز ايؿهس ،طٖ1399 ،1ـ -

 ، ّ1979ز  ،3ف ،90تأَ ٌٜٚػهٌ ايكسإٓ ،ت :إبساٖ ِٝسلظ ايد ،ٜٔبرلٚت ،يبٓإ ،داز ايهتب ايعًُ ،١ٝطٖ1428-ّ2007 ،2ـ،
فٚ ،262أضاع ايب٬غ ،١ايصكػس ،ٟبرلٚت ،يبٓإ ،دازؾادز ،د:طٖ1399 ،ـ ،ّ1979/ز ،1فٚ ،471يطإ ايعسب ،ابٔ َٓعٛز،
برلٚت ،يبٓإ ،داز ؾادز ،طٖ1414 ،3ـ ،ز ،12ف 289ؾُا بعدٖا.
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م.م .فاتح محمد سليمان

":ٖٛٚاْ٫كٝاد بايتريٌ ٚاـػٛع" ،1أ" :ٚإخباز َٔ اهلل تعاىل بأْ٘  ٫د ٜٔعٓدٜ ٙكبً٘ َٔ أسد ض ٣ٛاٱضٖٚ .2"...ّ٬را َا
ذٖب إي ٘ٝأب ٛايؿسز اؾٛش ٟيف قٛي٘ تعاىل (:ٴٖٛٳ ٳضُٻانُِٵ ايِ ٴُطٵًٹُنيٳ َٹٔٵ قَبٵٌٴ) اؿر .322:ؾاٱضٖٓ ّ٬ا ٚاسد ضٛا٤اّ أنإ
إض ّ٬ايطابل ند ٜٔا٭ْبٝا ٤أ ٚإض ّ٬اي٬سل ٚخامت ا٭ْبٝا.٤
 َٔٚايٛد ٙٛا٭خس ٣يهًُ(١اٱض )ّ٬يف ايكسإٓ :اٱذعإٚ ،اٱخ٬ف ٚاـكٛع ٚاٱضتطٚ ،ّ٬اٱقساز ،أٟ
شهُِٴ ٹبٗٳا ايٓٻبٹٝټٕٛٳ ايٖرٹٜٔٳ أَضٵ ًَُٴٛا) املا٥د ِٖ"ٚ ، ٤٤:٠ايرٜٔ
اٱْكٝاد بؿٛز ٠عاَ ١٭ٚاَس اهلل ؾايٓر ٜٔأضًُٛا يف قٛي٘ تعاىلٜ (:ٳ ٵ
أذعٓٛا ؿهِ اهلل ٚأقسټٚا ب٘"(ٚ ، 4ايرَ ٜٔأضٵ ًَُٴٛاِ) عٓد ايصكػس"ٟؾؿ ١أدسٜت عً ٢ايٓبٝني عً ٢ضب ٌٝاملدح  ،نايؿؿات
اؾاز ١ٜعً ٢ايكد ِٜضبشاْ٘  ٫يًتؿؿًٚ ١ايتٛقٝض"ٚ ،5قٛي٘ تعاىلٔ (:إذٵ دٳا٤ٳ زٳبٻ٘ٴ بٹكًَِبٺ ضٳًٹ )ِٕٝايؿاؾاتٜ ،2٤ :عينَ":ٴدٵًَـٕ
َٹٔٳ ِّ
طوَ بٹايِ ٴع ٵسٚٳ٠ٹ اِيٛٴثٵكَٚ ٢ٳإٔيَ ٢ايًٖ٘ٹ عٳاقٹبٳُ١
شطٹٔٷ ؾَكَدٹ اضٵٳت ٵُ ٳ
ايػسٵىٹ ٚٳايػٻوِّ"ٚ .6يف قٛي٘ تعاىلٚ(:ٳَٳٔٵ ٜٴطٵًٹِٵ ٳ ٚٵدٗٳ٘ٴ إٔيَ ٢ايًٖ٘ٹ ٳ ٚٴٖٛٳ َٴ ٵ
ا٭َُٴٛزٔ) يكُإ77 :ص ٜعين :ىًـ د ٜ٘ٓهللٚ .7...ؾطٸس ٙايطدل ٟبكٛيٜ٘ َٔٚ ":ٴعبِّد ٚدٗ٘ َتري ٬بايعبٛدَ ،٠كسٸا ي٘ با٭ي.8"١ٖٛ
با٭يٚ .8"١ٖٛغرلٖا َٔ اٯٜات...
ٚٚد٘ آخس يهًُ(١اٱض(ٖٛ )ّ٬ا٫ضتط َٔ ٖٛٚ )ّ٬املعٓ ٢املرنٛز آْؿاّ َٗٓٚا :قٛي٘ تعاىلٚ (:ٳيَ٘ٴ أَضٵًَِٳ َٳٔٵ ؾٹٞ
ط ٳُٛٳاتٹ ٚٳا٭َ ٵزضٔ َطٛٵعاّ ٚٳنَسٵٖاّ ٚٳإٔيَٝٵ٘ٹ ٴٜسٵدٳعٴٕٛٳ) آٍ عُسإ":،23 :أَ :ٟٔاضٵتٳطٵًَِٳ يَ٘ٴ َٹٔٵ ؾٹُٗٔ ٝٳا َط ٵٛعٶا ٚٳ َن ٵسٖٶا"ٚ .9نريو
اي ٻ
قٛي٘ (:سٳتٻ ٢إٔذٳا َأدٵزٳنَ٘ٴ ايِػٳسٳمٴ قَاٍٳ آَٳٓٵتٴ أَْٻ٘ٴ  ٫إٔيَ٘ٳ ٔإ ٖ٫ايٖرٹ ٟآَٳٓٳتٵ بٹ٘ٹ بٳٓٴٔ ٛإ ٵضسٳا٥ٹٌٝٳ ٚٳأَْٳا َٹٔٵ اِي ٴُطٵ ٹً ٹُنيٳ) ْٜٛظٚ ،91:قٛي٘ :
(ٚٳَأضٵ ًَُٵتٴ َٳعٳ ضٴًَ ٵُٝٳإٳ يٹًٖ٘ٹ زٳبِّ ايِعٳاَيُٹنيٳ) ايٌُٓٚ ،٤٤:نريو قٛي٘ تعاىل (:ؾَ ًَُٻا َأضٵ ًَُٳا ٚٳتٳًٖ٘ٴ يٹًِذٳٹبنئ) ايؿاؾاتٚ ،013:نٌ

_____________________________________________________________________________________________

 1داَع ايبٝإ عٔ تأ ٌٜٚآ ٟايكسإٓ ،املؿدز ايطابل ،ز ،5ف.281

2

تؿطرل ايكسإٓ ايعع ،ِٝابٔ نجرل ،أب ٛايؿدا ٤إزلاع ٌٝبٔ عُس ،ت :ضاَ ٞبٔ قُد ض ،١َ٬داز طٝب ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ،طٖ1420 ،2ـ -

 ّ 1999ز ،2ف.25

ْ 3صٖ ١ا٭عني ايٓٛاظس يف عًِ ايٛدٚ ٙٛايٓعا٥س ،ابٔ اؾٛش ،ٟمجاٍ ايد ٜٔأب ٞايؿسز عبد ايسمحٔ ،ت:قُد عبد ايهس ِٜناظِ ايساق ،ٞبرلٚت،

يبٓإ٪َ ،ضط ١ايسضاي ،١طٖ1،1404ـ ،ّ1984/ف.136

 4داَع ايبٝإ عٔ تأ ٌٜٚآ ٟايكسإٓ ،ز ،10املؿدز ايطابل ،ف.338
5

ايهػاف عٔ سكا٥ل غٛاَض ايتٓص ،ٌٜايصكػس ،ٟأب ٛايكاضِ قُٛد بٔ عُس ٚبٔ أمحد ،داز ايهتاب ايعسب – ٞبرلٚت ،طٖ 1407 ،3ـ ،

6

َعامل ايتٓص ٌٜيف تؿطرل ايكسإٓ  ،ايبػ ،ٟٛق ٞٝايطٓ ،١أب ٛقُد اؿطني بٔ َطعٛد  ،ت :قُد عبد اهلل ايُٓس ٚآخس ،ٕٚداز طٝب ،١ط،4

ز ،1ف .636

ٖ 1417ـ  ، ّ 1997 -ز ،7ف.44

ٜٓ 7عس :ايٛدٚ ٙٛايٓعا٥س يف ايكسإٓ ايهسٖ ،ِٜاز ٕٚبٔ َٛض ،٢ت :سامت ؾاحل ايكأَ ،بػداد ،ايعسامٚ ،شاز ٠ايجكاؾٚ ١ا٫ع ،ّ٬داز اؿس ١ٜيًطباع،١

ف123؛ ْٚصٖ ١ا٭عني ايٓٛاظس ،املؿدز ايطابل ،ف.137

 8داَع ايبٝإ عٔ تأ ٌٜٚآ ٟايكسإٓ ،د:طٖ1409 ،ـ ،ّ1988/ز ،18ف.569

 9ابٔ نجرل ،تؿطرل ايكسإٓ ايعع ،ِٝز ،2ف.69

274

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 3.اب  :7102ص ص790-752
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

ذيو أت ٢بٗرا املعٓ ٢نُا أغاز إىل ذيو ابٔ اؾٛش ٫ٚ 1ٟىسز عٔ املعٓ ٢ايطابل نأؾٌ َع أْٸ٘ ٚظِّـ ضٝاقٝاٚ ،عٔ اٯ١ٜ
ا٭خرلٜ ٠ك ٍٛايطدل "ٟؾًُا أضًُا أَسُٖا هلل ٚؾٛٸقا ٙإيٚ ٘ٝاتؿكا عً ٢ايتطً ِٝ٭َسٚ ٙايسقا بككا.2"٘٥
ٚايٛد٘ اٯخس(اٱقساز)ٚ ،ايرٜ ٟتداخٌ أسٝاْاّ َع املعٓ ٢اٯْـ َٔٚ ،ذيو قٛي٘ تعاىلٚ(:ٳيَهٹٔٵ قُٛيُٛا أَضٵًَُٵٓٳا)
اؿذسات :0٤ :اضتطًُٓاٚ :دخًٓا يف ايطًِٚ ،تسنٓا احملازبٚ ١ايكتاٍ بكٛشلِ ٫ :إي٘ إ ٫اهللٜٚ ،3"... ،عين :اٱقساز بايًطإ ،نُا
يف قٛي٘ تعاىلٚ (:ٳَيكَ ٵد قَايُٛا نًَٹ ٳُ َ١اِي ُه ِؿسٔ ٚٳنَؿَسٴٚا ٳبعٵدٳ إٔضٵَ٬ٹِٗٔٵ) ايتٛبٜ ،2٤ :١عين :بعد إقسازِٖ ٚمل ىًؿٛا قط .4
ؾٗرا فٌُ ايك ٍٛملعٓ(٢اٱض )ّ٬يف ايكسإٓ ايهس ِٜؾٗ :ٛاضِ يًد ٜٔاير ٟتد ٜٔب٘ ٚايتٛسٝد ٚاٱخ٬ف ٚا٫ضتطّ٬
ٚاٱقساز ،5ؾُعٓا ٙاٱضٚ ّ٬د ٜٔا٭ْبٝاٚ ٤اضِ يًػسٜع ١اـامتَ ،١ع َعاْ ٞاـكٛع ٚاٱْكٝاد بؿٛزٖٚ .ٙرا ٜعين أْٸ٘ ٫ميهٔ
سؿس َعٓ( ٢اٱض )ّ٬يف َعٓ َٔ ٢املعاْ ٞإ ٫بكساٚ ٔ٥أديٓ ١أخسَ ٣ع اٱتؿام عً ٢ا٭ؾٌ ايًػٚ ٟٛاٱخت٬ف يف
ايطٝامٖٚ.را ممٓا مل ٜساع ٘ٝغشسٚز يف دزاضت٘ ٖر.ٙ

املبشح ايجاْٞ
َؿطًض اٱميإ ٚاملَٓ٪ني ،عسض ٚتكِٜٛ
ٜرنس قُد غشسٚز اٯٜات اييت ىاطب ؾٗٝا اهلل عصٚدٌ املَٓ٪نيٜ) :ا أٜٗا اير ٜٔآَٓٛا آَٓٛا باهلل ٚزضٛي٘
ٚايهتاب ايرْ ٟصٍ عً ٢زضٛي٘ ٚايهتاب اير ٟأْصٍ َٔ قبٌ …( ايٓطاٜ( ،136 :٤ا أٜٗا اير ٜٔآَٓٛا اتكٛا اهلل ٚآَٓٛا
بسضٛي٘ ٪ٜتهِ نؿًني َٔ زمحت٘… )اؿدٜدٚ( ،28 :اير ٜٔآَٓٛا ٚعًُٛا ايؿاؿات ٚآَٓٛا مبا ْصٍ عً ٢قُد …( قُد:
 ٖٛ( ،2اير ٟأْصٍ ايطه ١ٓٝيف قًٛب املَٓ٪ني يٝصدادٚا إمياْاّ َع إمياِْٗ …( ايؿتض( ،4 :ؾأَا اير ٜٔآَٓٛا ؾصادتِٗ إمياْاّ
ٜ ِٖٚطتبػسٚ ، ٕٚأَا اير ٜٔيف قًٛبِٗ َسض ؾصادتِٗ زدطاّ إىل زدطِٗ َٚاتٛا  ِٖٚناؾس )ٕٚايتٛب،125 -،124 :١
ثِ ٜٛد٘ بعض ا٭ض ١ً٦نٜٓ ٞتٗ ٞبإثبات زٜ٩ت٘ يف إقساز َعٓ ٢اٱضٚ ّ٬اٱميإ ،ؾٝك٬ْٚ(:ٍٛسغ يف اٯٜات ايج٬خ ا٭ٚىل
إٔ ؾعٌ آَٓٛا ٜتهسز َستني يف نٌ آ ،١ٜؾًُاذا؟ َا َعٓ ٢إٔ ىاطب اهلل تعاىل اير ٜٔآَٓٛا ،ؾٝأَسِٖ بإٔ َٛٓ٪ٜا باهلل
ٚزضٛي٘ ،إ ٫إذا نإ ٖ ٤٫٪مل َٛٓ٪ٜا بعد بسضٛي٘ٚ ،ايهتاب ايرْ ٟصٍ عً ٢زضٛي٘؟ َٚا َعٓ ٢إٔ ٜأَس تعاىل اير ٜٔآَٓٛا
_____________________________________________________________________________________________

ْ 1صٖ ١ا٭عني ايٓٛاظس ،ف.137

 2داَع ايبٝإ عٔ تأ ٌٜٚآ ٟايكسإٓ ،ز ،19ف.283
 3املؿدز ْؿط٘ ،ز ،21ف.392

4

ٜٓعس :ايٛدٚ ٙٛايٓعا٥س يف ايكسإٓ ايهسٖ ،ِٜاز ٕٚبٔ َٛض ،٢املؿدز ايطابل ،ف123؛ ايٛدٚ ٙٛايٓعا٥س ٭يؿاظ نتاب اهلل ايعصٜص ،أب ٛعبداهلل اؿطني بٔ

قُد ايدٸاَعاْ ،ٞت :عسب ٞعبداؿُٝد عً ،ٞبرلٚت ،يبٓإ ،داز ايهتب ايعًُ ،١ٝطٖ1424/ّ2003 ،1ـ ،ف106-105؛ ْٚصٖ ١ا٭عني ايٓٛاظس ،املؿدز
ايطابل ،ف.137
5

عدا ايط َٔ ١َ٬ايعٛٝب ٚا٭َٓ َٔ ١ايعرابٚ ،أْ٘ اضِ َٔ أزلا ٤اهلل تعاىلٚ ،اضِ اؾٓٚ ،١ايتشٚ ١ٝايتطًٚ ،ِٝغرلٖا ممٓا  ٫ساد ١يًتؿؿٖٓ ً٘ٝا.
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بإٔ ٜتكٛا اهلل َٛٓ٪ٜٚا بسضٛي٘  ..إ ٫إذا نإ املداطب ٕٛيٝطٛا َٔ املتكنيٚ ،مل َٛٓ٪ٜا بعد بسضٛي٘؟ َٚا َعٓ ٢إٔ ٜأَس ايرٜٔ
آَٓٛا ٚعًُٛا ايؿاؿات إٔ َٛٓ٪ٜا مبا ْصٍ عً ٢قُد  ..إ ٫إذا نإ ٖ ٤٫٪مل ٜؿدقٛا بايسضاي ١احملُد ١ٜبعد؟)ٚ .1بعد
طسح ٖر ٙا٭ض ١ً٦هٝب ٖ ٛؾٝك ٫ٚ" :ٍٛمتاز َع ٖر ٙاٯٜات إىل تأٌَ نجرل ،يسبط د٫٫تٗا َع َا قًٓا ٙعٔ اٱضّ٬
ٚاملطًُني ،ؾإذا ؾُٗٓا إٔ اٱض ٖٛ ّ٬اٱميإ باهلل ٚاي ّٛٝاٯخس ٚايعٌُ ايؿاحل ،ؾُٗٓا إٔ املكؿٛد باير ٜٔآَٓٛا يف اٯٜات
ايج٬خ ِٖ اير ٜٔآَٓٛا باهلل ٚاي ّٛٝاٯخس ٚايعٌُ ايؿاحلٚ ،إٔ اهلل ٜطًب َِٓٗ إٔ َٛٓ٪ٜا بسضٛي٘ قُد َٚا ْصٍ عً٢
قُد" .2
ثِ هٓض إىل تأ ٌٜٚمل ٜهٔ ٚاقشاّ عٓدٚ ٙيهٔ يًكسٚز ٠املًش ١أثبت٘ ٚإٕ نإ ٜ ٫تٛاؾل َع أؾٌ ؾهست٘  ٖٞٚإٔٸ
اٱض ّ٬غرل اٱميإ يهٓ٘ ٖٓا أقاف َؿٗ(ّٛاٱمياْني)ٜٚ ،كٖٓ(:ٍٛا ٜتكض َا قًٓا َٔ ٙإٔ يف ايتٓص ٌٜإمياْنيْٛٚ ،عني َٔ
املَٓ٪نيٚ ،إٔ يف ايتٓص ٌٜنؿسَ ٜٔكابًني شلُا ٚزدا يف قٛي٘ تعاىل( :إٕ اير ٜٔآَٓٛا ثِ نؿسٚا ثِ آَٓٛا ثِ نؿسٚا ثِ اشدادٚا
نؿساّ مل ٜهٔ اهلل يٝػؿس شلِ  ٫ٚيٗٝد ِٜٗضب )٬ٝايٓطاْٚ ،137 :٤ؿِٗ إٔ املطًِ قد ٜهَٓ٪َ ٕٛاّ ٚقد ٜ ٫ه ،ٕٛأ ٟإٔ
امل َٔ٪باهلل ٚاي ّٛٝاٯخس ٚايعٌُ ايؿاحل ،قد ٜهَٓ٪َ ٕٛاّ بايسضاي ١احملُدٚ ١ٜقد ٜ ٫ه ،ٕٛيهٔ  ٫بد يًُ َٔ َٔ٪إٔ ٜهٕٛ
َطًُاّ أٚ .3 )ّ٫ٚشلرا وا ٍٚإٔ ٜسبط اٯٜتني ا٭خرلتني بٗر ٙايؿهسٚ ، ٠إْهاز شٜاد ٠اٱميإ ْٚكؿ٘ عٓد ايعًُا ٤ؾٝك(:ٍٛ
ْٚأت ٞإىل اٯٜتني ايسابعٚ ١اـاَط ،١يٓذد أُْٗا تتشدثإ أٜكاّ عٔ إمياْنيٚ ،يٝظ عٔ إميإ ٚاسد ٜصٜد ٜٓٚكـ نُا ِٖٚ
ايبعض ،سني ؾُٗٛا َٔ (ؾصادتِٗ إمياْا) ( ٚؾصادتِٗ زدظ) أْٗا شٜاد ٠اْؿبت يف إْاٚ ٤اسد ٖ ٛاٱميإٚ ،مل ٜسٚا بأضاّ
يتدع ِٝؾُِٗٗ ٖرا ،با٫ضتػٗاد بكٖ ٍٛسقٌ ًَو ايسٜ ّٚس ٜ٘ٚابٔ عباع (زقِ  51ايبداز ،4)ٟأَا مٔ ؾٓس ٣اٱميإ
إْا ٫ ،ٜٔ٤وتٌُ نٌ َُٓٗا برات٘ ايصٜاد ٠أ ٚايٓكـٚ ،غاٖدْا يف ذيو اٯ ١ٜاـاَط ،١اييت تػبٸ٘ ايهؿس باملسض ٚاٱميإ
بايؿشٚ ،١ايؿش ١ناملسض  ٫تتذصأ  ٫ٚتصٜد  ٫ٚتٓكـْٚ ،ؿِٗ َٔ اٯ ١ٜايسابع ١إٔ ايطه ٖٞ ١ٓٝايتٓص ٌٜاؿهٚ ،ِٝإٔ
املَٓ٪ني ِٖ امل َٕٛٓ٪باهلل ٚاي ّٛٝاٯخس ٚايعٌُ ايؿاحل اير ٜٔاَتٮ إْا ِٖ٩ا٭ ٍٚبٗرا اٱميإ ،ثِ ْصيت ٖر ٙايطه١ٓٝ
يتكٝـ (َع) إْا ِٗ٥ا٭ ٍٚإْاَ ٤ذلعاّ آخس بإميإ آخس ٖ ٛاٱميإ مبشُد (ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) ٚنتاب٘) .5
 َٔٚثِ وا ٍٚغشسٚز إٔ ٜؿطس اٱضٚ ّ٬اٱميإ يف آٜات (ضٛز ٠اؿذسات) عطب تؿٛز ٙايطابل ؾإذا َا عدْا إىل
قٛي٘ تعاىل( :قايت ا٭عساب آَٓا قٌ مل تَٛٓ٪ا ٚيهٔ ق ٫ٛأضًُٓا ٚملا ٜدخٌ اٱميإ يف قًٛبهِ …) اؿذساتٚ ،14 :إىل
قٛي٘ تعاىل ( :ميٓ ٕٛعًٝو إٔ أضًُٛا ،قٌ  ٫متٓٛا عً ٞإضَ٬هِ ،بٌ اهلل مئ عًٝهِ إٔ ٖدانِ يٲميإ إٕ نٓتِ
_____________________________________________________________________________________________

 1اٱضٚ ّ٬اٱميإ ،ف.52-51

 2اٱضٚ ّ٬اٱميإ ،ف.52

 3اٱضٚ ّ٬اٱميإ ،ف.52
ٖ 4هرا يف املؿدز.

 5اٱضٚ ّ٬اٱميإ ،ف.53-52
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ؾادقني) اؿذسات 17 :زأٜٓا ايسبط ٚاقشاّ يف اٯ ١ٜا٭ٚىل بني اٱضٚ ّ٬اٱميإٚ ،زأٜٓا ايسبط ٚاقشاّ يف اٯ ١ٜايجاْ ١ٝبني
اٱض ّ٬نإميإ أٚي ٞباهلل ٚاي ّٛٝاٯخس ٚايعٌُ ايؿاحلٚ ،اٱميإ نإميإ ثإ باشلدٚ ٣اؿل ٚايسضٌ ٚايهتب ايطُاٚ ،١ٜٚيف
اٯ ١ٜايجاْ ١ٝمئ ا٭عساب عً ٢ايسض ٍٛا٭ععِ إٔ أضًُٛا ،ؾٝأَس ٙزب٘ إٔ ٜك ٍٛشلِ ٫ :متٓٛا عً ٞإضَ٬هِ ،ملاذا؟ٜ .1سبط
غشسٚز ذيو مبؿٗ(ّٛاٱضٚ ّ٬اٱميإ) باعتباز إٔٸ ٖ ٤٫٪ا٭عساب ِٖ َطًُٚ ،َٕٛٓ٪َ ٫ ٕٛ٭ٕ اٱض ٖٛ ّ٬ايؿطس،٠
ٚايؿطس ٖٞ ٠اٱض ، ّ٬ؾايؿطس ٠اييت تٛس ٞيًٌُٓ إٔ ٜدخٌ َطانٓ٘ ن ٬ٝتدٚض٘ ا٭قداّٚ ،تٛس ٞيًط٬سـ إٔ ؼؿس عً٢
ايطٛاسٌ يتكع بٛٝقٗا ٖٞ ،ذاتٗا اييت تٛس ٞيٲْطإ أمنا إشل٘ إي٘ ٚاسدْٚ ،كسأ قٛي٘ تعاىل(:قٌ إمنا أْا بػس َجًهِ ٜٛسٞ
إي ٞأمنا إشلهِ إي٘ ٚاسد ،ؾُٔ نإ ٜسد ٛيكا ٤زب٘ ؾًٝعٌُ عُ ّ٬ؾاؿاّ ٜ ٫ٚػسى بعباد ٠زب٘ أسداّ) ايهٗـ ٚ( ،110أٚس٢
زبو إىل ايٓشٌ إٔ اؽر َٔ ٟاؾباٍ بٛٝتاّ …( ايٓشٌ ٚ ،68ملا ناْت ايؿطس َٔ ٠ؾٓع اهلل اير ٟؾطس ايٓاع عًٗٝا ،ؾ١َٓ ٬
٭سد غرل ٙؾٗٝاٚ ،ذيو ٚاقض يف قٛي٘ تعاىلٚ(:يكد َٓٓا عًٝو َس ٠أخس ، ٣إذ أٚسٓٝا إىل أَو َا ٜٛس )٢ط٘،38 ،37 :
ٚايؿطس ٫ ٠ؼتاز إىل زضاي ١زلا ٫ٚ ١ٜٚإىل تعً ،ِٝيهٔ اٱميإ َٔ سٝح ٖ ٛغعا٥س َٔٚ ،سٝح ٖ ٛضًٛى ٚعٌُ ،وتاز إىل
ٖداٚ ١ٜتعًٚ ،ِٝايؿكٌ ؾ ٘ٝهلل اير ٟأزضٌ ايسضٌ باشلدْٛٚ ٣ز اؿلٜ ،عًُ ٕٛايٓاع ايػعا٥س اييت تكسب ايعباد إىل زبِٗ،
ٖٚهرا ْؿِٗ أٜكاّ قٛي٘ تعاىل عٔ اير ٜٔنؿسٚا مبشُد (ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) بإٔ اٱض ٖٛ ّ٬اؿد ا٭دْ ٢املطًٛب َٔ
ايٓاعٚ ،ذيو يف قٛي٘ تعاىل( :زمبا ٜٛد اير ٜٔنؿسٚا ي ٛناْٛا َطًُني) اؿذسٖٓ َٔ ،22 :ا ْس ٣إٔ أزنإ اٱميإ ٫
تتكُٔ ايتطً ِٝبٛدٛد اهلل ٚاي ّٛٝاٯخس ٚايعٌُ ايؿاحل ،ؾتًو أزنإ اٱض ّ٬نُا أضًؿٓا اييت هب إٔ تتٛاؾس يف اٱْطإ
املتكدّ َٔ دا٥س ٠اٱض ّ٬إىل دا٥س ٠اٱميإ).2
ٚقؿَ ١ع َعٓ :٢اٱميإ ٚاٱض ّ٬يف آٜات
ٜس ٣ايباسح إٔٸ أنجس اضتٓتادات غشسٚز يٝطت يف قًٗا .ؾٜٗ ٛسدع إىل ايًػ ١إٕ ناْت ايًػَٚ ١عاَْ ٞؿسداتٗا يف
ؾاحل زٜ٩تٜ٘ٚ ،ذلى ايًػ ١إٕ مل تهٔ تٜ٪دٚ ٙتطٓدٚ ،ٙسني ذيو وا ٍٚايتؿطرل ٚايتأ ٌٜٚبايطٝامٖٚ ،را َا قاّ ب٘ َع اٯٜات
اييت ذنست ؾٗٝا يؿغ(آَٓٛا) ،ؾٜٗ ٛسَ ٣طبكاّ إٔٸ (امل )َٔ٪ىتًـ عٔ (املطًِ) ٚيهٔ سني ْعس إٔ ٖٓاى ٚؾؿاّ بايٓرٜٔ
(آَٓٛا) يًٓر ٜٔزلٸاِٖ ٖ( ٛاملطًُني) ؾٗرا ٜٓاقض زٜ٩ت٘ ،ؾسدع ٚعاد ثِ قاٍ إٔٸ ٖٓاى امياْنيٖ ،را عدا أْٸ٘ ابتعد عٔ املعٓ٢
ايًػ( ٟٛٯَٓٛا املهسزٚ )٠ايرٜ ٟعين (ؾدِّقٛا) :ؾشني ٜك ٍٛاهلل تعاىلٜ(:ٳا أَټٜٗٳا ايٖرٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا آَٹٓٴٛا بٹايًٖ٘ٹ ٚٳ ٳزضٴٛيٹ٘ٹ ٚٳاِيهٹتٳابٹ ايٖرٹٟ
ٳْ ٻصٍٳ عٳًَ ٢ٳزضٴٛيٹ٘ٹ ٚٳاِيهٹتٳابٹ ايٖرٹ ٟأَْٵ ٳصٍٳ َٹٔٵ قَبٵٌٴ ٚٳَٳٔٵ ٜٳهِ ُؿسٵ بٹايًٖ٘ٹ ٚٳَٳًَاٹ٥هَتٹ٘ٹ ٚٳنُتٴبٹ٘ٹ ٚٳزٴضٴًٹ٘ٹ ٚٳايِٳٛٝٵّٔ ايِآ ٹخسٔ ؾَكَدٵ قٳٌٻ قٳًَايّا بٳعٹٝدٶا)
شُٻدٺ َٹٔٳ
ايٓطاٜ ،136 :٤ك ٍٛايطدل ٟيف تؿطرل اٯ ١ٜايهسميٜ " :١ٳعٵٓٹ ٞبٹرٳيٹوَ دٳٌٻ ثٳٓٳا٩ٴٙٴٜ( :ٳا أَټٜٗٳا اٖيرٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا) ٹبُٳٔٵ قَبٵٌٳ َٴ ٳ
ٳدقُٛا بٹايًٖ٘ٹ ،
اِيأَْٵبٹٝٳا٤ٹ ٚٳاي ټسضٴٌٔ  ،ٳٚؾٳ ٻدقُٛا ٹبُٳا دٳا٤ٴٖٚٴِٵ بٹ٘ٹ َٹٔٵ عٹٓٵدٹ ايًٖ٘ٹ (آَٹٓٴٛا بٹايًٖ٘ٹ ٚٳ ٳزضٴٛيٹ٘ٹ) ايٓطاٜ )136 :٤ٳكٍُٛٴ" :ؾ ِّ
_____________________________________________________________________________________________

 1اٱضٚ ّ٬اٱميإ ،ف.53

 2اٱضٚ ّ٬اٱميإ ،ف.54-53
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شُٻدٺ ٳزضٴٛيٹ٘ٹ  ،أَْٻ٘ٴ يٹًٖ٘ٹ ٳزضٴٍٛٷ ٴَ ٵسضٳٌٷ إٔيَٝٵهُِٵ ٚٳإٔيَ ٢ضٳاٹ٥سٔ اِيأَُٳِٔ قَبٵ ًَهُِٵٚ( .ٳاِيهٹتٳابٹ اٖيرٹ ٟٳْصٻٍٳ عٳًَ ٢ٳزضٴٛيٹ٘ٹ) ٜٳكٍُٛٴٚ :ٳؾٳ ٻدقُٛا
ٚٳٹبُٴ ٳ
ٹبُٳا دٳا٤ٳنُِٵ بٹ٘ٹ َٴشٳُٻدٷ َٹٔٳ اِيهٹتٳابٹ ايٖرٹْ ٟٳصٻيَ٘ٴ ايًٖ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ  ،ٳٚذٳٹيوَ ايِ ُكسٵإٓٴٚ( .ٳاِيهٹتٳابٹ اٖيرٹ ٟأَْٵ ٳصٍٳ َٹٔٵ قَبٵٌٴ)ٜ ،ٳكٍُٛٴٚ " :ٳآَٹٓٴٛا
شُٻدٺ ؾٳًٖ ٢اهللُ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳضٳًِٖٳ ٳ ٚٴٖٛٳ ايٻتٛٵزٳاٚ ُ٠ٳايِإْٔٵذٹٌٝٴ.1
بٹاِيهٹتٳابٹ ايٖرٹ ٟأَٵْ ٳصٍٳ ايًٖ٘ٴ َٹٔٵ قَبٵٌٔ اِيهٹتٳابٹ ايٖرٹ ٟٳْصٻيَ٘ٴ عٳًََ ٢ٴ ٳ
ثِ ٜعكب ( َؾإٕٔٵ قَاٍٳ قَا٥ٹٌٷٚ :ٳَٳا ٳٚدٵ٘ٴ ٴدعٳا٤ٹ ٳٖ٪ٴيَا٤ٹ إٔيَ ٢اِيإٔميٳإٔ بٹايًٖ٘ٹ ٚٳ ٳزضٴٛيٹ٘ٹ ٚٳنُتٴبٹ٘ٹ ٚٳقَدٵ ٳضُٻاٖٴِٵ َٴ٪ٵَٹٹٓنيٳ؟ قٹٌٝٳ :إْٔٻ٘ٴ دٳٌٻ
ٳُِٗٔٵ ٴَ٪ٵَٹٓٹنيٳٚ ،ٳإٔٻُْٳا ٳٚؾٳ َؿٗٴِٵ ٹبأَْٻٗٴِٵ آَٳٓٴٛا ،ٳٚذٳٹيوَ ٚٳؾٵـٷ َيٗٴِٵ بٹدٴؿٴٛفٕ َٹٔٳ ايتٻؿٵدٹٜلٔ  ،ٳٚذٳٹيوَ أَْٻٗٴِٵ نَاْٴٛا ؾٹٓٵؿَٝٵٔٔ:
ثٳٓٳا٩ٴٙٴ يَِٵ ٴٜط ِّ
شُٻدٺ ؾٳ ًَٛٳاتٴ ايًٖ٘ٹ عٳًَ ٵُٗٔ ٝٳا؛ ٳٚؾٹٓٵـٷ أَٖٵٌٴ
ٳد ٹقنيٳ ٹبٗٳا ٚٳٹبُٳٔٵ دٳا٤ٳ ٹبٗٳا  ،ٳٖٚٴِٵ ٴَهَرِّبٴٕٛٳ بٹاِيإْٔٵذٹٚ ٌٔٝٳايِ ُكسٵإٓٔ ٳٚعٹٝطٳٚ ٢ٳَٴ ٳ
َأٖٵٌٳ ٳتٛٵزٳا٠ٺ َٴؿ ِّ
شُٻدٺ ؾٳًٖ ٢اهللُ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳضٳًِٖٳ ٚٳايِ ُؿ ٵسقَإٔ .ؾَكَاٍٳ دٳٌٻ ثٳٓٳا٩ٴٙٴ َيٗٴِٵٜ( :ٳا
إْٔٵذٹٚ ٌٕٝٳٖٴِٵ َٴؿٳ ٻدقُٕٛٳ بٹ٘ٹ ٚٳبٹايٻتٛٵزٳا٠ٹ ٳٚضٳاٹ٥سٔ اِيهُتٴبٹ َ ،ٴهَرِّبٴٕٛٳ ٹبُٴ ٳ
شُٻدٺ ؾٳًٖ ٢اهللُ عٳًَٝٵ٘ٹ ٳٚضٳًِٖٳ ،
أَټٜٗٳا ايٖرٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا)ٜ ،ٳعٵٓٹ :ٞٹبُٳا ٖٴِٵ بٹ٘ٹ َٴ٪ٵَٹٓٴٕٛٳ َٹٔٳ اِيهُتٴبٹ ٚٳايسټضٴٌٔ (آَٹٓٴٛا بٹايًٖ٘ٹ ٚٳ ٳزضٴٛيٹ٘ٹ) َ ،ٴ ٳ
شُٻدٶا ٳزضٴٍٛٴ ايًٖ٘ٹ تٳذٹدٴٕٚٳ ؾٹؿَتٳ٘ٴ ؾٹ ٞنُتٴٹبهُِٵ(ٚٳاِيهٹتٳابٹ ايٖرٹ ٟأَْٵصٳٍٳ
(ٚٳاِيهٹتٳابٹ ايٖرٹ ٟٳْ ٻصٍٳ عٳًَ ٢ٳزضٴٛيٹ٘ٹ) ط َؾإْٔٻهُِٵ قَدٵ عٳ ٹًُٵتٴِٵ إَٔٻ َٴ ٳ
شُٻدٺ َٴهَرِّبٴٕٛٳ  ،ٹيإَٔٻ
َٹٔٵ قَبٵٌٴ) ايٓطا136 :٤ص ،ايٖرٹ ٟٳت ٵص ٴعُٴٕٛٳ أَٻْهُِٵ بٹ٘ٹ ٴَ٪ٵَٹٓٴٕٛٳ َ ،ؾإٔٻْهُِٵ ئَٵ ٳتهُْٛٴٛا بٹ٘ٹ ٴَ٪ٵَٹٹٓنيٳ ٚٳأَْٵتٴِٵ ٹبُٴ ٳ
نٹتٳاٳبهُِٵ ٳٜأِ ٴَسٴنُِٵ بٹايتٻؿٵدٹٜلٔ بٹ٘ٹ ٚٳبٹُٳا دٳا٤ٳنُِٵ بٹ٘ٹ  ،ؾَآَٹٓٴٛا ٹبهٹتٳاٹبهُِٵ ؾٹ ٞاتِّبٳا ٹعهُِٵ َٴشٳُٻدٶاٚ ،ٳإٔيٖا َؾأَْٵتٴِٵ بٹ٘ٹ نَا ٹؾسٴٕٚٳ .ؾٗٳرٳا ٚٳدٵ٘ٴ أََٵسٖٔٹِٵ
بٹاِيإٔميٳإٔ ٹبُٳا أَ ٳَ ٳسٖٴِٵ بٹاِيإٔميٳإٔ بٹ٘ٹ ،بٳعٵدٳ إَٔٵ ٳٚؾٳ َؿٗٴِٵ ٹبُٳا ٳٚؾٳ َؿٗٴِٵ بٹكَٛٵيٹ٘ٹٜ( :ٳا أَټٜٗٳا ايدِّٜٔٴ آَٳٓٴٛا) ٚٳأََٻا َقٛٵيُ٘ٴٚ( :ٳَٳٔٵ ٜٳهِ ُؿسٵ بٹايًٖ٘ٹ ٚٳَٳًَاٹ٥هَتٹ٘ٹ
ٚٳنُتٴبٹ٘ٹ ٚٳزٴضٴًٹ٘ٹ ٚٳايِٝٳٛٵّٔ ايِآ ٹخسٔ) ايٓطاَ ،136 :٤ؾإٕٔٻ َٳعٵٓٳاٙٴٚ :ٳَٳٔٵ ٳٜهِ ُؿسٵ ٹبُٴشٳُٻدٺ ؾٳًٖ ٢اهللُ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳضٳًِٖٳ ؾَٝٳذٵشٳدٵ ْٴٴبٛٻتٳ٘ٴ َ ،ؾ ٴٗٛٳ ٳٜهِؿُسٴ
ػٞٵ٤ٹ َٹٔٵ ذٳٹيوَ ٹبُٳعٵٓٳ ٢دٴشٴٛدٹٙٹ ٳدُٹٝعٳ٘ٴ؛ ٳٚذٳٹيوَ ٹيأَْٻ٘ٴ يَا ٜٳؿٹضټ إٔميٳإٴ
بٹايًٖ٘ٹ ٚٳَٳًَاٹ٥هَتٹ٘ٹ ٚٳنُتٴبٹ٘ٹ ٚٳزٴضٴًٹ٘ٹ ٚٳايِٳٛٝٵّٔ ايِآ ٹخسٔ  ،ٹيإَٔٻ دٴشٴٛدٳ اي ٻ
ذُٹٝعٹ٘ٹ ،ؾًَٹرٳٹيوَ قَاٍٳٚ( :ٳَٳٔٵ ٳٜهِ ُؿسٵ بٹايًٖ٘ٹ ٚٳَٳًَاٹ٥هَتٹ٘ٹ
َأسٳدٺ َٹٔٳ ايِدٳًِلٔ إٔيٖا بٹاِيإٔميٳإٔ ٹبُٳا أَ ٳَسٳٙٴ ايًٖ٘ٴ بٹاِيإٔميٳإٔ بٹ٘ٹٚ ،ٳايِهُ ِؿسٴ ٹبػٳٞٵ٤ٺ َٹٓٵ٘ٴ نُ ِؿسٷ بٳ ٳ
شُٻدٺ ؾٳًٖ ٢اهللُ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳضٳًِٖٳ
ٚٳنُتٴبٹ٘ٹ ٚٳزٴضٴًٹ٘ٹ ٚٳايِٳٛٝٵّٔ ايِآخٹسٔ) ايٓطا 136 :٤بٹعٳكٹبٹ خٹطَابٹ٘ٹ َأٖٵٌٳ اِيهٹتٳابٹ ٚ ،ٳأَ ٵَسٔٙٹ إٜٔٻاٖٴِٵ بٹاِيإٔميٳإٔ بٹُٴ ٳ
شُٻدٺ ؾٳًٖ ٢اهللُ عٳًَٝٵ٘ٹ ٳٚضٳًِٖٳ ٚٳَٳا
ٳتٗٵدٹٜدٶا َٹٓٵ٘ٴ َيٗٴِٵ ،ٳٖٚٴِٵ َٴ ٹكسټٕٚٳ بٹ ٳٛسٵدٳاْٹٝٻ١ٹ ايًٖ٘ٹ ٚٳاِيُٳًَا٥ٹهَ١ٹ ٚٳاِيهُتٴبٹ ٚٳاي ټسضٴٌٔ ٚٳايِٝٳٛٵّٔ ايِآ ٹخسٔ ٹضٛٳَ ٣ٴ ٳ
دٳا٤ٳ بٹ٘ٹ َٹٔٳ ايِ ُؿ ٵسقَإٔٚ .ٳأََٻا َقٛٵيُ٘ٴ( :ؾَكَدٵ قٳٌٻ قٳًَايّا بٳعٹٝدٶا) ايٓطاَ ،116 :٤ؾإْٔٻ٘ٴ ٜٳعٵٓٹ :ٞؾَكَدٵ ٳذٖٳبٳ عٳٔٵ قَؿٵدٹ ايطٻبٹ ، ٌٔٝٳٚدٳازٳ عٳٔٵ
َٳشٳذٻ١ٹ اي ٖطسٜٔلٔ إٔيَ ٢اِي ٳُٗٳاٹيوٹ ٳذٖٳابٶا ٳ ٚٳدٛٵزٶا بٳعٹٝدٶا  ،ٹيإَٔٻ ن ِؿسٳ َٳٔٵ نَ َؿسٳ بٹرٳٹيوَ ٴخسٴٚزٷ َٹٓٵ٘ٴ عٳٔٵ دٹ ٜٔٔايًٖ٘ٹ اٖيرٹ ٟٳغ ٳسعٳ٘ٴ يٹعٹبٳادٹٙٹ ،
دسٴٚزٴ عٳٔٵ دٹ ٜٔٔايًٖ٘ٹ :ايِٗٳًَاىُ ايٖرٹ ٟؾٹ٘ٝٹ ايِٳبٛٳازٴ ٚ ،ٳايكٻًَاٍٴ عٳٔٔ اِيٗٴدٳ ٣ٴٖٛٳ ايكټًَاٍٴ.2
ٚٳايِ ٴ
ؾٌٗ ٜس ٣غشسٚز إٔٸ َٔ مل  َٔ٪ٜمبشُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ َٔ(املطًُني َٔ أٌٖ ايهتاب) (ؾَكَدٵ قٳٌٻ قٳًَايّا بٳعٹٝدٶا)
نُا يف اٯ َٔ ٌٖٚ ،١ٜقٌ ق ٫٬بعٝدا ٜعد َٔ ايٓر٫(ٜٔخٛف عً ِٖ٫ٚ ٘ٝوصْ)ٕٛ؟!! أّ هد تأٚ ّ٬ٜٚكسداّ يريو!
ٚايك ٍٛيف اٯ ١ٜايجاْٜ (:١ٝٳا أَټٜٗٳا ايٖرٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا اتٻكُٛا ايًٖ٘ٳ ٚٳآَٹٓٴٛا ٹب ٳسضٴٛيٹ٘ٹ ٴ٪ٜٵٹتهُِٵ نٹؿًَِٝٵٔٔ َٹٔٵ ٳز ٵسُٳتٹ٘ٹ ٚٳٜٳذٵعٳٌٵ َيهُِٵ ْٴٛزاّ
ٳت ٵُػٴٕٛٳ بٹ٘ٹ ٚٳٜٳػٵ ٹؿسٵ َيهُِٵ ٚٳايًٖ٘ٴ غَؿُٛزٷ ٳزسٹِٝٷ) اؿدٜدٜ ،28:ٳكٍُٛٴ تٳعٳايَ ٢ذٹنِسٴٙٴٜ" :ٳا أَټٜٗٳا ايٖرٹٜٔٳ ؾٳ ٻدقُٛا ايًٖ٘ٳ ٚٳ ٳزضٴٛيَ٘ٴ َٹٔٵ َأٖٵٌٔ
_____________________________________________________________________________________________

 1تؿطرل ايطدل ،ٟز ،7ف.594

 2املؿدز ْؿط٘ ،ز ،7ف.594
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شُٻدٺ ؾٳًٖ ٢اهللُ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳضٳًِٖٳ" .1ٳَ ٚقٛٵيُ٘ٴ:
اِيهٹتٳابٳٝٵٔٔ ايٻتٛٵزٳا٠ٹ ٚٳاِيإْٔٵذٹ ،ٌٔٝخٳاؾُٛا ايًٖ٘ٳ ٹبَأدٳا٤ٹ طَاعٳتٹ٘ٹٚ ،ٳادٵتٹٓٳابٹ َٳعٳاؾٹ٘ٝٹٚ ،ٳآَٹٓٴٛا ٹب ٳسضٴٛيٹ٘ٹ َٴ ٳ
شُٻدٺ ؾٳًٖ ٢اهللُ
(ٴ٪ٜٵتٹهُِٵ نٹؿًَِٝٵٔٔ َٹٔٵ ٳز ٵسُٳتٹ٘ٹ) ٜٴعٵ ٹطهُِٵ قٹعٵؿَٝٵٔٔ َٹٔٳ اِيَأ ٵدسٔ ٹيإٔميٳاْٹهُِٵ بٹعٹٝطٳ ٢ؾٳًٖ ٢اهللُ عٳًَٝٵ٘ٹ ٳٚضٳًِٖٳٚ ،ٳاِيأَْٵبٹٝٳا٤ٹ قَبٵٌٳ َٴ ٳ
شُٻدٺ ؾٳًٖ ٢اهللُ عٳًَٝٵ٘ٹ ٳٚضٳًِٖٳ)  .2ؾٗٓا خاطب اهلل اير ٜٔآَٓٛا ٜٚكؿد ب٘ أٌٖ ايهتابنيٖٚ ،را ٜٓاقض
عٳًَٝٵ٘ٹ ٳٚضٳًِٖٳ ،ثٴِٻ إٔميٳاْٹهُِٵ ٹبُٴ ٳ
َبدأ ٙا٭ضاض َٔ ٞإٔٸ اير ٜٔآَٓٛا ِٖ أتباع قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ(ٚ .آَٓٛا) يف اٯ ١ٜايجايجٚ(:١ٳاٖيرٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا ٳ ٚٳعُٹًُٛا
شُٻدٺ ٳ ٚٴٖٛٳ ايِشٳلټ َٹٔٵ زٳبِِّٗٔٵ نَؿٖسٳ عٳ ٵٓٗٴِٵ ضِّٳ٦ٝٳاٹتِٗٔٵ ٚٳَأؾٵًَضٳ بٳايَٗٴِٵ) قُدٜ ،2:كؿد ب٘(:املَٕٛٓ٪
ٴصٍٳ عٳًََ ٢ٴ ٳ
ايؿٻايٹشٳاتٹ ٚٳآَٳٓٴٛا ٹبُٳا ْ ِّ
َٔ أتباع قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ عً ٢سد ق ٍٛغشسٚز!)ٚ ،آَٓٛا مبا ْصٍ عً ٢قُد ٜعينٚ(:ٳايٖرٹٜٔٳ ؾٳ ٻدقُٛا ايًٖ٘ٳ ٳ ٚٳعُٹًُٛا
شُٻدٺَ ،ٳشٳا ايًٖ٘ٴ عٳٓٵٗٴِٵ بٹؿٹعٵًٹِٗٔٵ ذٳيٹوَ ضِّٳ٧ٝٳ َٳا ٳعُٹًُٛا َٹٔٳ
بٹطَاعٳتٹ٘ٹٚ ،ٳاتٻبٳعٴٛا أَ ٵَسٳٙٴ ٚٳٳْٗٵٝٳ٘ٴٚ ،ٳؾٳ ٻدقُٛا بٹاِيهٹتٳابٹ ايٖرٹ ٟأَٵْ ٳصٍٳ ايًٖ٘ٴ عٳًَ ٢ٴَ ٳ
اِيَأ ٵعُٳأٍ ،ؾًََِٵ ٴ٪ٜٳاخٹ ٵرٖٴِٵ بٹ٘ٹٚ ،ٳيَِٵ ٜٴعٳاقٹ ٵبٗٴِٵ عٳًَٝٵ٘ٹٚ ،ٳَأؾٵًَضٳ ٳغأِٳْٗٴِٵ ٳٚسٳاَيٗٴِٵ ؾٹ ٞايدټْٵٝٳا عٹٓٵدٳ َأٚٵيٹٝٳا٥ٹ٘ٹٚ ،ٳؾٹ ٞايِآ ٹخسٳ٠ٹ ٹبإَٔٵ َأٚٵزٳٳثٗٴِٵ ْٳعٹِٝٳ
اِيأَبٳدٹ ٚٳايِدٴًُٛدٳ ايدٻا٥ٹِٳ ؾٹ ٞدٹٓٳاْٹ٘ٹ)  .3ؾآَٓٛا ايجاْ ٖٛ ١ٝايتؿدٜل.
ايه ٌٝمبهٝايني(:اٱضٚ ّ٬اٱميإ يف آٜات)
ي ٛنإ ن ّ٬غشسٚز قهُا ْٚؿ ٞايذلادف عٓد ٙعاَاّ َٚطسدا َٔ د ٕٚاضتجٓاٚ ٤بايٓش ٛايٓر ٟقاي٘ ملا داش ي٘ إٔ
ٜؿطس (آَٓٛا) مبعٓٝني كتًؿني ،ؾاملؿسٚض عطب زٜ٩ت٘ إٔ ٜك ٍٛاهلل تعاىلٜ :اأٜٗا ايٓر ٜٔأضًُٛا ٜ ٫ا أٜٸٗا ايٓر ٜٔآَٓٛا!! ٚمبا
إٔ غشسٚز ٜه ٌٝمبهٝايني ،ؾٗ ٛسني ٜكـ عٓد آٜات يف ضٛز ٠اؿذسات عٔ(ا٭عساب) ٜسدع إىل َبد ٘٥ايطابل َٔ اخت٬ف
اٱميإ ٚاٱضٚ .ّ٬اٯٜات ٖ (:ٞقَايَتٵ ا َ٭ ٵعسٳابٴ آَٳٓٻا قٌُٵ يَِٵ ٴت٪ٵَٹٓٴٛا ٚٳَيهٹٔٵ قُٛيُٛا أَضٵ ًَُٵٓٳا ٚٳَيُٻا ٜٳدٵخٴٌٵ اٱٔميٳإٴ ؾٹ ٞقًُُٛٹبهُِٵ ٚٳإٕٔٵ
تٴطٹٝعٴٛا ايًٖ٘ٳ ٚٳ ٳزضٴٛيَ٘ٴ ٜ ٫ٳًٹتٵهُِٵ َٹٔٵ َأ ٵعُٳاٹيهُِٵ غٳٝٵ٦اّ إٕٔٻ ايًٖ٘ٳ غَؿُٛزٷ ٳزسٹِٝٷ ( )14إٔٻُْٳا اِي ٴُ٪ٵَٹٓٴٕٛٳ ايٖرٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا بٹايًٖ٘ٹ ٚٳ ٳزضٴٛيٹ٘ٹ ثٴِٻ يَِٵ
طِٗٔٵ ؾٹ ٞضٳبٹ ٌٔٝايًٖ٘ٹ أُٚٵيَٹ٦وَ ٖٴِٵ ايؿٻا ٹدقُٕٛٳ ( )15قٌُٵ أَتٴع ِّٳًُٴٕٛٳ ايًٖ٘ٳ بٹدٹٜٹٓهُِٵ ٚٳايًٖ٘ٴ ٜٳعٵًَِٴ َٳا ؾٹٞ
ٳٜسٵتٳابٴٛا ٳٚدٳاٖٳدٴٚا ٹبأَ ٵَٛٳاٹيِٗٔٵ ٚٳأَْؿُ ٹ
ط ٳُٛٳاتٹ ٚٳَٳا ؾٹ ٞا٭َ ٵزضٔ ٚٳايًٖ٘ٴ ٹبهٌُِّ ٳغٞٵ٤ٺ عٳًٹِٝٷ ( )16ٳُٜٴٓټٕٛٳ عٳًَ ٵٝوَ إَٔٵ أَضٵ ًَُٴٛا قٌُٵ  ٫ٳتُٴٓټٛا عٳ ًَٞٻ ٔإضٵ ٬ٳَهُِٵ بٳٌٵ ايًٖ٘ٴ ٜٳُٴٔټ
اي ٻ
عٳًَ ٵٝهُِٵ إَٔٵ ٖٳدٳانُِٵ يٹٲٔميٳإٔ إٕٔٵ نُٓتٴِٵ ؾٳا ٹد ٹقنيٳ ( )17اؿذسات.17-14:
ؾٌٗ سكاّ إٔٸ ا٭عساب ِٖ َطًُ ٕٛباملعٓ ٢ايػشسٚزٟ؟ ٚإذا نإ ٖرا ؾشٝشا ؾٌٗ ٖرا اٱضٜ ّ٬هؿٞ؟ َٚا َُٗ١
ايسض ٍٛإذاّ؟ ٚملاذا مل ٜذلنِٗ ٚغأِْٗ؟! ٚملاذا ٚؾؿِٗ ايكسإٓ بأٚؾاف ايهؿس ٚايٓؿام؟! ٚإذا نإ اٱض ٖٛ ّ٬اؿد ا٭دْ٢
ؾُا ؾا٥دٚ ٠دٛد ايسضايٚ ١ايسض ٍٛإٕ نإ اٱميإ يف ايٓٗا ١ٜعباز ٠عٔ ؾكٌ ٚشٜاد ٠خرل ؾكط؟! ٜٚكبٌ اهلل اٱض- ّ٬مبعٓاٙ

_____________________________________________________________________________________________

 1تؿطرل ايطدل ،ٟز ،22ف.434

 2املؿدز ْؿط٘ ،ز ،22ف.435

 3املؿدز ْؿط٘ ،ز ،21ف.180
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ايػشسٚز -ٟنشد أدْ !1٢اٯٜات ايكسآْ ١ٝتدٍ عً ٢إٔ َٔ بني ا٭عساب َٔ نإ ََٓ٪ا سكا  َِٗٓٚأغد نؿسا ْٚؿاقا،
ٚأنجسِٖ ٜبشج ٕٛعٔ ا٭عراز ٜٚتدًؿ ٕٛعٔ زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِٚ ،آَٓٛا باٱض ّ٬ظاٖسا ٚمل ٜدخٌ اٱميإ يف
قًٛبِٗ أٜٓ ٟكؿِٗ ايتؿدٜل ايكًيب  ٖٛٚا٭ضاع نُا يف اٯ ١ٜاييت اضتػٗد بٗا غشسٚز ٚاييت ٫تدٍ عً ٢اٱض ّ٬ايرٟ
ٜكؿد ٙغشسٚزٚ .اٱميإ ايرٜ ٟطتشل املٔٸ ٖ ٛاٱميإ ايكًيب ٚيٝظ ايتطً ِٝايعاٖس ٟاذا ػسد عٔ ايكٓاعٚ ١ايتؿدٜلٖ .را
خ ٬أْ٘ يٝظ ٖٓاى أديٓ ١ثاب ١تجبت أْٸِٗ ادعٛا اٱض ّ٬قبٌ زضاي ١ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ستٜ ٢كٛيٛا أضًُٓا! ؾبعد إٔ
ادٸعٛا اٱميإ قايٛا ٖرا ايه ،ّ٬ؾإ ٜٔإدعا ٤ايػشسٚز ايتعطؿ١ٝ؟! ؾٗرا اضتٓاد غشسٚز إىل ايتأٚ ٌٜٚؾل َصاد٘ ٚتػٝرل
يًُؿاٖٚ ِٝاملؿطًشات َٔ دَ ٕٚساعا ٠املعاٜرل ْؿطٗا  َٔٚدَ ٕٚساعا ٠املٓٗر ايرٜ ٟدع٘ٝ؟! ٚادعاٚ ٤دٛد امياْني ٜٚكؿد
ب٘ إميإ اٱضٚ ّ٬إميإ اتباع ايسض ٍٛقُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚإٕ نإ ؾادقا َٔ داْب ؾٗ ٛكايـ ملا ٜدعَٔ ٖٛ ٘ٝ
سٝح ايتؿسٜل املكؿٛد املتعُد...
اٱميإ قد ايؿطس٠؟!
اٱض ّ٬ؾطسٚ ،٠ايؿطس ٫ ٠ؼتاز إىل زضاي ١زلا ٫ٚ ١ٜٚإىل تعًٚ ،ِٝا٫دعا ٤بإٔ اٱض- ّ٬ست ٢باملعٓ ٢ايػشسٚز-ٟ
 ٫وتاز إىل زضاي ١زلا ١ٜٚغرل ؾشٝض بٗرا اٱط٬مٚ ،ادعا ٤إٔ أزنإ اٱميإ  ٫تتكُٔ ايتطً ِٝبٛدٛد اهلل ٚاي ّٛٝاٯخس
ٚايعٌُ ايؿاحل ،ادعا ٤باطٌ أٜكاّ ،٭ٕٸ ايكسإٓ ْـٸ عً ٢خ٬ف ذيوٚ( :ٳاِي ٴُ٪ٵَٹٓٴٕٛٳ نٌٌُّ آَٳٔٳ بٹايًٖ٘ٹ ٚٳَٳ٬ٹ٥هَتٹ٘ٹ ٚٳنُتٴبٹ٘ٹ ٚٳ ٴزضٴًٹ٘ٹ ٫
ْٴؿَسِّمٴ بٳٝٵٔٳ أَسٳدٺ َٹٔٵ زٴضٴًٹ٘ٹ) ايبكس( ،285:٠إٔٻُْٳا ٜٳ ٵعُٴسٴ ٳَطٳادٹدٳ ايًٖ٘ٹ َٳٔٵ آَٳٔٳ بٹايًٖ٘ٹ ٚٳايِٳٛٝٵّٔ اٯخٹسٔ ٚٳَأقَاّٳ ايؿٻٚ َ٠٬ٳآتٳ ٢ايصٻنَاٚ َ٠ٳيَِٵ
دؼٳ ٔإ ٖ٫ايًٖ٘ٳ ؾَ ٳعطٳُ ٢أٚٵيَٹ٦وَ إَٔٵ ٳٜهُْٛٴٛا َٹٔٵ اِي ٴُٗٵتٳدٹٜٔٳ) ايتٛب ،18:١ؾاٱميإ باهلل ٚاي ّٛٝاٯخس دص َٔ ٤ا٭زنإ اييت هب إٔ
ٜٳ ٵ
ٜعتكد بٗا امل َٔ٪املتابع يًسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ.
ؾشٝض إٔ اٱميإ بٛدٛد اهلل ؾطس ٠يد ٣ايبػسٚ ،يهٔ ٖر ٙايؿطس ٫ ٠تتذ٘ باٱْطإ نُا ٜك ٍٛغشسٚز" باد ٨ذٟ
بد ٤إىل ٚدٛد اهلل اـايل ،ؾٝكٛد ٙذيو إىل ا٫عتكاد بإٔ شلرا ايه ٕٛاملدًٛم ْٗا ،١ٜبعد ذيو ٜبشح عٔ ايطسٜل إىل اهلل،
يًتعسف إىل َا ٜسٜد ٙزب٘ َٓ٘ ،ؾٝؿدم بهتب٘ ٚزضً٘ اييت تسضِ ي٘ ٖرا ايطسٜلٜٚ ،بدأ بتطبٝل ايٛازد ؾٗٝا)  .2ؾًٹِٳ إذٕ
اٱؿاد؟! ٚمل اْهاز ايهتب ٚايسضٌ ٚاي ّٛٝاٯخس عًَ ٢داز ا٭شَإ؟!!  ٌٖٚاٱميإ بٗر ٙا٭زنإ ثبت ٚاقعٝا َٔ دٕٚ
إزضاٍ ايسضٌ؟  ٌٖٚبإَهإ اٱْطإ اٱميإ باهلل ٚاي ّٛٝاٯخس ٚا٭عُاٍ ايؿاؿ ١اييت ذنسٖا غشسٚز َٔ دٕٚ
ايسضا٫تايطُاٚ ١ٜٚبؿٛزت٘ ايؿشٝش١؟!
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 َٔٚثِ ؾُٔ قاٍ إٔ ؾطس ١ٜايػ ٫ ٤ٞتتكُٔ تعباّ ٚتهًٝؿاّ؟! ؾهجرل ممٓا ٜك ّٛب٘ اٱْطإ ـدَ ١اٱْطإ ٚاٱْطاْ ١ٝؾ٘ٝ
برٍ دٗدٺ ٚتعبٺَ ،ع ذيو ٜؿسح ب٘ اٱْطإ ٜٛٚاؾل ايؿطس ايطًٚ ،١ُٝايطًٛنٝات اؿطٓٚ ١ا٭خ٬قٝات اؿُٝدَ َ٘ٓٚ ،٠ا
ٜتطًب ايتكشٝات ٚؼتاز إىل زٚح َعٓ ١ٜٛعايٜ ١ٝتطِ بٗا ٖ ٛاملٜ َٔٚ َٔ٪تؿـ باٱميإ ،ؾتعُ ِٝايك ٍٛيف إٔ اٱميإ تعب
ٚتهًٝـ ٖٚرا ايتعب ٚايتهًٝـ ٜ ٫طعد ب٘ اٱْطإ ٚكايـ يًؿطس ٠اٱْطاْ ١ٝق ٍٛباطٌ ٜ ٫ؿدق٘ ايٛاقع اٱْطاْٞ
ٚا٫دتُاعٚ ٞايؿطس ايطً ،١ُٝايتعب ٚايتهًٝـ ٚايؿسح ٚايطسٚز َٛدٛد أٜكاّ ٖٚرا غْ ٤ٞطيب ىتًـ باخت٬ف ق٠ٛ
اٱميإ ٚدٚاؾع اـرل اييت تتٛمٴ إيٗٝا ايٓؿظ اٱْطاْ ١ٝامل.١َٓ٪
َاذا ٜسٜد غشسٚز :امل ِٖ َٕٛٓ٪أتباع قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ أّ ٫؟!
بعد ذيو تٛؾٸٌ غشسٚز إىل إٔٸ(:اٱض ّ٬أعِ َٔ اٱميإ ،ؾٗ ٛد ٜٔعاّ إْطاْ ٞيهٌ أٌٖ ا٭زض ،أَا اٱميإ ؾداف
باتباع قُد (ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ)ٚ ،شلرا زلاِٖ ايتٓص ٌٜاملَٓ٪نيٚ ،إٔ أزنإ اٱض ٖٞ ّ٬اٱميإ باهلل ٚاي ّٛٝاٯخس ٚايعٌُ
ايؿاحل (ا٭خ٬م ٚاملعاَ٬ت) ٚإٔ أ زنإ اٱميإ ٖ ٞايتؿدٜل بايسضٌ ٚايسضا٫ت ٚايػعا٥س ٚايػٛزٚ ٣ايكتاٍٚ ،إٔ اهلل أخدل
زضٛي٘ يف ايتٓص ٌٜاؿه ِٝبإٔ نٌ أٌٖ ا٭زض ئ ٜهْٛٛا ََٓ٪ني أ َٔ ٟأتباع٘ ٫ٚ ،هٛش إنساِٖٗ عً ٢ذيو بكٛي٘
تعاىلٚ( :ي ٛغا ٤زبو ٯَٔ َٔ يف ا٭زض نًِٗ مجٝعاّ ،أؾأْت تهس ٙايٓاع ستٜ ٢هْٛٛا ََٓ٪ني) ْٜٛظٖٓ َٔٚ ،99:اٚ-ايكٍٛ
يػشسٚزْ -ؿِٗ اٯ ١ٜاييت شعُٛا أْٗا ؼ ٟٛأزنإ اٱميإ  ٖٞٚقٛي٘ تعاىل( :آَٔ ايسض ٍٛمبا أْصٍ إي َٔ ٘ٝزب٘ ٚامل ،َٕٛٓ٪نٌ
آَٔ باهلل ٥٬َٚهت٘ ٚنتب٘ ٚزضً٘ ْ ٫ؿسم بني أسد َٔ زضً٘ٚ ،قايٛا زلعٓا ٚأطعٓا ،غؿساْو زبٓا ٚإيٝو املؿرل) ايبكس،285 ٠
ٖٓا ْ٬سغ قٛي٘ امل َٕٛٓ٪دا٤ت بعد ايسضٚ ،ٍٛمبا إٔ أتباع قُد (ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) ِٖ امل َٕٛٓ٪قاٍٚ( :امل َٕٛٓ٪نٌ
آَٔ …)ٚ ،مبا إٔ أزنإ اٱميإ تهايٝـ قد ايؿطس ٠دا٤ت اٯ ١ٜاييت تًٗٝا تكٜ ٫( :ٍٛهًـ اهلل ْؿطاّ إٚ ٫ضعٗا …) ايبكس٠
.1286
اٱض ّ٬باملعٓ ٢اؿكٝك ٞأعِ َٔ اٱميإ ٭ٕ اٱضٜ ّ٬تكُٔ اٱميإٚ ،٭ْ٘ قُ ١اٱيتصاّ ٚاٱْكٝاد ايتاّ إذا ضبك٘ اٱميإ،
ٚاٱض ّ٬أعِ َٔ سٝح تكُٓ٘ يًسضا٫ت ايطابكٚ ،١عً ٢أتباع ايدٜاْات ايطابك ١اتباع اٱض ّ٬بعد إٔ ٜبًػِٗ ٚبعد إٔ تعٗس
سكٝكت٘ عٓدِٖ ٖٚرا َا ثبت يف ايكسإٖٓٚ ،را اٱثبات سذ ١ملٔ آَٔ بايكسإٓ ْٚؿٛؾ٘ٚ ،يػرلِٖ ن ّ٬آخسٚ ...أَٸا إٔٸ
اٱميإ خاف باتباع قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ِٖٚ ،امل ،َٕٛٓ٪ؾٗرا ؾشٝض ،يهٔ ٖر ٙايتطُ ١ٝتطًل عً ٢املطًُني ايطابكني
بٛؾؿِٗ آَٓٛا بسضا٫ت ايسضٌ نُا ضبل إٔ ذنسْا آٜات يف ذيو ٚأثبت٘ ايػشسٚز ٚيهٔ يػسض آخسَٚ ،ا ٜدع ٘ٝغشسٚز
َٔ أزنإ اٱميإ عباز ٠عٔ ا٭زنإ املرنٛز ٠ؾٗ ٛخًط َكؿٛد َٔ عٓد ٙيهٜ ٞجبت آزاٚ ٘٥إ ٫ؾإٕ ا٭زنإ املرنٛز ٠ميهٔ
تطُٝتٗا باٱض ّ٬مبعٓا ٙايػُٛيٚ ٞبعكٗا َٔ اٱميإ بتعسٜـ آخسٚ ،ايبعض اٯخس أزنإ يف اٱض ّ٬أ ٚدص.َ٘ٓ ٤
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ٚي ٛتأٌَ ايكاز ٤ٟيف ق ٍٛغشسٚز عٔ اٯٜات اييت ترنس أزنإ اٱميإ ،سني ٜكٖٓ :ٍٛا ْ٬سغ قٛي٘ امل َٕٛٓ٪دا٤ت
بعد ايسضٚ ،ٍٛمبا إٔ أتباع قُد (ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) ِٖ امل َٕٛٓ٪قاٍٚ(:امل َٕٛٓ٪نٌ آَٔ …)ٚ ،مبا إٔ أزنإ اٱميإ
تهايٝـ قد ايؿطس ٠دا٤ت اٯ ١ٜاييت تًٗٝا تكٜ ٫( :ٍٛهًـ اهلل ْؿطاّ إٚ ٫ضعٗا …) ايبكسٚ .1286 ٠ذيو نٜ ٞجت إٔ
اٱميإ تهًٝـ ٜ ٫ٚهًـ اهلل ْؿطاّ إٚ ٫ضعٗا ،ؾ ٬غو يف إٔٸ اهلل ٜ ٫هًـ اٱْطإ مبا ٜ ٫طتطٝع ايكٝاّ ب٘ ٜ ٫ٚهًؿ٘ ؾٛم
طاقت٘ ،يهٔ َٓاٚز ٠غشسٚز تدٚز س ٍٛاثبات زٜ٩ت٘  ٫ايبشح عٔ اؿكٝكٚ ١ايتٛؾٌ إيٗٝا ،ملاذا ٖرا ايصعِ ٚاٯٚ ١ٜاقش ١يف
َديٛشلا؟! َٛ ٖٛٚاؾل يسأ ٜ٘إٕ نإ ؾادقا َع ْؿط٘ ،ؾاهلل ٜك ٍٛإٕ املَٓ٪ني  َٕٛٓ٪ٜباملرنٛزاتٚ ،املرنٛزات ٚاقشات َٔ
اٯ ،١ٜإذ اٱميإ عٓد اتباع قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ َٖ ٛا ذنس يف ٖر ٙاٯ ،١ٜؾًِ ٖرا اٱْك٬ب عً ٢املٓٗر اير ٟداؾع عٓ٘
يف ط ٍٛايهتاب ٚعسق٘!! ٚبد َٔ ّ٫اٱقساز باؿل ؾٜٗ ٛبشح عٔ كسز آخس  ٖٛٚاهاد آ ١ٜأخس ٣بعدٖا نٜ ٞكَ ٍٛا أزاد
قٛي٘ َطبكا ٚإ ٫ؾاٯ ١ٜنؿ ١ًٝبإٔ ٜػرل زأ ٜ٘ايطابل ي ٛنإ َتبعا يًشل ٚباسجا عٔ اؿكٝك.١
ٚبعد إٔ أٚقع غشسٚز ْؿط٘ يف بعض ايتٓاقض ،وا ٍٚسً٘ بطسٜكٜٛ ١ظؿٗا يؿاحل زٜ٩ت٘ املعاؾس ،٠ؾٝكْٓٚ(:ٍٛتكٌ بعد
إٔ تبني أَآَا ايؿسم بني اٱضٚ ّ٬اٱميإ ،ٱشاي ١ايتٓاقض بني قٛي٘ تعاىل( :اتكٛا اهلل سل تكات٘)ٚ ،قٛي٘ تعاىلٚ( :اتكٛا اهلل َا
اضتطعتِ)ٜ ،ك ٍٛتعاىلٜ):ا أٜٗا اير ٜٔآَٓٛا اتكٛا اهلل سل تكات٘  ٫ٚمتٛتٔ إٚ ٫أْتِ َطًُ)ٕٛآٍ عُسإ) ،102 :ؾاتكٛا اهلل َا
اضتطعتِ ٚازلعٛا ٚأطٝعٛا ٚأْؿكٛا خرلاّ ٭ْؿطهِ …( ايتػابٜٔ ٫(،16 :هًـ اهلل ْؿطاّ إٚ ٫ضعٗا …( ايبكس،286 ٠
ْٚؿِٗ إٔ ايتك ٣ٛتهًٝـْٚ ،ؿِٗ إٔ ايتهًٝـ ٜتٓاضب َع ايٛضع ٚا٫ضتطاعٚ ١يهٔ مبا إٔ ا٫ضتطاعات تتؿاٚت َٔ إْطإ
ٯخس ،ؾطتأت ٞايتكَ ٣ٛتؿاٚت َٔ ١إْطإ إىل آخسٖٚ ،را ٜتعازض َع اٯ ١ٜا٭ٚىل اييت تأَس اير ٜٔآَٓٛا بإٔ ٜتكٛا اهلل سل تكات٘،
أ ٟبػض ايٓعس عٔ ايٛضع ٚا٫ضتطاع .. ١ؾُا املدسز ٖٓا؟ ٚاؿٌ ببطاطٜ ١هُٔ يف ْٗا ١ٜاٯ ١ٜا٭ٚىل ٚيف أٚشلا ،ؾٗ ٞتبدأ
اـطاب َٛدٗاّ إىل اير ٜٔآَٓٛاٚ ،ملا نٓا قد أضًؿٓا بٛدٛد إمياْني يف ايتٓص ،ٌٜؾأُٜٗا املكؿٛد ٖٓا؟ ٚتأتْٗ ٞا ١ٜاٯ ١ٜيتٛقٝض إٔ
املكؿٛد ِٖ امل َٕٛٓ٪باهلل ٚاي ّٛٝاٯخس ٚايعٌُ ايؿاحل ،أ ٟاملطًُ ،ٕٛأَا اٯ ١ٜايجاْ ١ٝؾُٛدٗ ١إىل املَٓ٪ني مبشُد (ؾً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ) ٚزضايت٘ مبا ؾٗٝا َٔ تهايٝـ ،إٕ املطًٛب يف تعاي ِٝاٱض ّ٬إٔ تطبل سل تطبٝكٗا ناًَ:١
أ -ؾًٝظ ٖٓاى إميإ بٛدٛد اهلل َا اضتطعٓا..
بٚ -يٝظ ٖٓاى إميإ ْبرٍ ؾ ٘ٝنٌ دٗدْا بإٔ ايطاع ١آت..١ٝ
دـٚ -يٝظ ٖٓاى ادتٓاب يػٗاد ٠ايصٚز ٚيًػؼ يف املٛاؾؿات عً ٢قدز ا٫ضتطاعٚ ١ايٛضع ،نإٔ ٜأتٓٝا َٔ ٜك ٍٛإْ٘ برٍ
دٗد ٙبأٜ ٫صْ ٞؾًِ ٜطتطع ،أ ٚأْ٘ ساٚ ٍٚضع٘ بأٜ ٫كتٌ ؾًِ ٜكدز ،ؾٓك ٍٛي٘ مٔ أسطٓت ،٭ٕ اهلل ٜ ٫هًـ ْؿطاّ إ٫
ٚضعٗا.
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ٖٓ َٔٚا ْؿِٗ أْٓا يف ايكاْ ٕٛايؿطس ٟا٭خ٬ق( ٞأزنإ اٱضْ ،)ّ٬تك ٞاهلل سل تكات٘ٚ ،شلرا ختِ اهلل تعاىل اٯ١ٜ
بكٛي٘ ٫ٚ( :متٛتٔ إٚ ٫أْتِ َطًُ ،)ٕٛأَا يف أزنإ اٱميإ ،ؾٓتك ٞاهلل َا اضتطعٓا ٜ ٫(:هًـ اهلل ْؿطاّ إٚ ٫ضعٗا)٫ ،سغ
اٯ ١ٜقبًٗا نٝـ ذنست (امل( )َٕٛٓ٪آَٔ ايسض ٍٛمبا أْصٍ إي َٔ ٘ٝزب٘ ٚامل ،)َٕٛٓ٪ؾاملسٜض ٜعؿ َٔ ٢ايؿ ّٛ٭ْ٘ ٜ ٫طتطٝع٘،
ٚاؿر َستبط أضاضاّ با٫ضتطاع َٔ(١اضتطاع إي ٘ٝضبٚ ، )٬ٝايكتاٍ ٜطكط عُٔ ٜ ٫طتطٝع٘ٚ ،ايصنا ٠تطكط عُٔ َ ٫اٍ يد،ٜ٘
ٚايػٛز ٣تطبل عطب اٱَهاْٝات ٚايتطٛز ايتأزى ٞاملٛدٛد إذ يٝظ مث ١غٛزَ ٣طًك ،١إمنا ٖٓاى غٛز ٣اٱميإ مبا َطًل
ٚايكتاٍ َٔ أدًٗا ْطيب تأزى ،ٞ٭ٕ أزنإ اٱميإ تهايٝـ غرل ؾطس ،١ٜيرا ؾٗ ٞت٪د ٟسطب ا٫ضتطاعٚ ١ايٛضع.1
ؾتعكٝباّ عً ٢املكاطع اٯْؿْ ١ك :ٍٛؾاٯٜتإ يٝطت بُٗٓٝا تٓاقض  ،ؾػشسٚز ٖ ٛايٓر ٟأٚقع ْؿط٘ يف ايتٓاقض سني
أٚدد ايتؿسٜل بني اٱميإ ٚاٱض ّ٬بٗر ٙايؿٛزٚ ،٠ملا مل هد س ّ٬يبعض اٯٜات اييت تٓاقض ؾهست٘ أٚدد بعض ايذلاقٝع اييت مل
تطتطع سٌ اٱغهاٍ ايٓر ٟأٚقع ْؿط٘ ؾ ،٘ٝؾأبدع اٱمياْنيٚ ،دعٌ َٔ اٱميإ إضَ٬ا ملعاؾ ١ايتٓاقض ايرٚ ٟقع ؾ ٘ٝدسا٤
تؿسٜك٘ ايتعطؿ ٞيف بعض اٯٜاتٚ ،إ ٫ؾهٝـ ٜؿطس ٜا أٜٗا ايٓر ٜٔآَٓٛا بـ(ٜا أٜٗا أضًُٛا؟!) َع إؾساز ٙإٔ املطًُني غرل
املَٓ٪ني ؾًُاذا ٖٓا ؼٛيٛا إىل َطًُني؟! ٚملاذا زبط(سل تكات٘) باملطًُني ٚ(ٚاتكٛا اهلل َااضتطعتِ) باملَٓ٪ني؟! ؾٌٗ ؾشٝض
عطب ايٛاقع إٔٸ املطًُني ٜتك ٕٛاهلل سل تكات٘ يف أزناْ٘ ايج٬ث٫ٚ ١ضٝٸُا يف تؿؿ٬ٝت ايعٌُ ايؿاحل؟! ٚإٔٸ املَٓ٪ني بعٝدٕٚ
عٔ اتباع أٚاَس اهلل اير ٟزلا ٙبايتهايٝـ ايؿعب ١عً ٢ايٓؿٛع؟! ؾٌٗ املطًُ ٕٛعطب تعبرل غشسٚز ًَتصَ ٕٛمتاّ اٱيتصاّ
بايعٌُ ايؿاحل ٚايٛؾاٜا ايعػس؟! ٖر ٙاٱدعا٤ات ٜ ٫ؿدقٗا ايٛاقع ،بٌ ايعهظ ٖ ٛايؿشٝض يف أغًب ا٭ٚقات ،ؾٓذد
املَٓ٪ني ايتصَٛا أنجس بتًو ايٛادبات ٚايتهايٝـ َع ؾعٛباتٗا ٚتعبٗا َٚػكاتٗاٚ ...مبا إٔ ايتك ٣ٛتهًٝـ ،ؾهٝـ ٜطايب ب٘
املطًِ إضَ٬ا ؾطسٜاّ؟! أيٝظ ٖرا َٔ ايتهًٝـ عطب ايؿِٗ ايػشسٚزٟ؟! َٚع ذيو ٜطايب ب٘ َطايب ١تاَٸٚ !١إٔ نجرلا َٔ
ا٭عُاٍ ايؿٸاؿ ١تكع قُٔ دا٥س ٠اٱض ّ٬مبؿٗٚ ، ٖٛ َ٘ٛايتهًٝـ وتاز إىل برٍ دٗد َٚػكٚ ١ؾدل ٚقبط ،ؾهٝـ ٜطايبٕٛ
بتك ٣ٛاهلل سل تكات٘؟!!  ..ؾؿَ ٞجٌ ٖر ٙاٱغهايٝات ٜكع غشسٚز يف خطأ ٚسني ٜسٜد َعاؾت٘ ٜصداد ا٭َس ض٤ٛا ٚاـطأ
أؾكض...
ؾُا قاّ ب٘ غشسٚز َٔ تػٝرل َؿٗ َٞٛاٱضٚ ّ٬اٱميإ ٚإعطاَ ٤كاَني ددٜد ٠يهًُٗٝا مل ٜهٔ َٛؾكا ؾُٗٝا ٚإٕ برٍ
دٗدا نبرلاّ يف ضب ٌٝاثباتٗاٚ ،أؾاب يف بعض دٛاْب٘ ٚيهٔ أخطأ يف ايٓٗا ١ٜ٭ْ٘ سا ٍٚبهٌ َا أٚت َٔ ٞسؿاؾ ١ي ِّٞايٓؿٛف
ملا قسزَ ٙطبكا َٚ ...ا تٛؾٌ إيْ َٔ ٘ٝتا٥ر  ٫تطُ ٔ٦شلا ايكًٛب إ ٫يف دصٝ٥ات ٖاَػٚ ،١ٝؾُٝا زلٸا ٖٛ ٙبأزنإ اٱميإ
ٚاٱضٚ ّ٬قع يف أخطا ٫ ٤نؿ٘ بايدِّزاضٖٓ ١ا ...أَٸا ايعٌُ ايؿاحل ٚعد ٙقُٔ أزنإ اٱضٚ ّ٬اٱميإ ؾ ٬نتًـ َع٘ نجرلا
َٔ سٝح ٚدٛد ٙيف ا٭دي ١ايػسع ١ٝيهٔ نايـ تؿٓٝؿ٘ ٚبعض تٛظٝؿات٘ ،عدا إٔٸ ايعٌُ ايؿاحل دص َٔ ٤اٱضٚ ّ٬اٱميإ
باملعٓ ٢املعسٚفَ ٖٛٚ ،هٌُ يٲميإ ٚدصٚ َ٘ٓ ٤مثس ٠ي٘ عً ٢خ٬ف َعسٚف بٗرا ايؿددٚ .اعتباز ايعٌُ ايؿاحل َٔ اٱضّ٬
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باملعٓ ٢ايػشسٚز ٫ ٟىسد٘ َٔ ن ْ٘ٛدص٤اّ َٔ اٱض ّ٬باملعٓ ٢املعسٚف ؾ ٬ؾا٥د ٠ترنس َٔ ٖرا ايتؿٓٝـ ٭ٕ املطًُني أتباع
ايسض َٕٛٓ٪ٜ ٍٛبريو ٜٚعد ْ٘ٚدص٤اّ َٔ إض َِٗ٬ؾٌٗ  َٔ٪ٜب٘ اٱض ّ٬ايػشسٚز َٔ ٟأتباع ايدٜاْات ا٭خس٣؟!!
ٚقبٌ إٔ َْٓٗ ٞؿطًض اٱميإ ٚاملَٓ٪ني يد ٣غشسٚز ًْكْ ٞعس ٠عً ٢د٫ي ١اٱميإ يف ايًػٚ ١ايكسإَٓٚ ،ا اضتٓبط٘
ايعًُاٚ ،٤بتتبع املعادِ ايعسبْ ١ٝتٛؾٌ إىل إٔٸ املعٓ ٢ايًػ ٟٛيـ(اٱميإ) ٚايٓر ٟأخر َٔ(:أَٔ)ٖ :ٛايتؿدٜلٚ ،قد اـٛف،
ْٚكٝض ايِدٹٝٳاْٳ١ٹ ٚايهؿسٚ .1امل٬سغ إٔ اٯٜات اييت ذنست ؾٗٝا ،أَٔ ٚؾٝػٗا٫ 2ؽسز عٔ املعاْ ٞايطابك ١املرنٛز ٠يف ايًػ،١
ؾٗ ٛإَا مبعٓ ٢ايتؿدٜل ٚا٫عتكادٚ ،إَا مبعٓ ٢ا٭َٔ ٚقد ٙاـٛفٚ ،إَا مبعٓ ٢ا٭َاْْٚ ١كٝكٗا اـٝاَْ .١ع ايتٓب ٘ٝإىل إٔ اهلل
تعاىل ذنس َع اٱميإ َٚع اير ٜٔآَٓٛا أٚؾاؾاّ يٲميإ ٚيًَُٓ٪نيٚ ،غرل املَٓ٪ني ضًباّ ٚاهاباّٚ .أطًل أٜكاّ عً ٢ايػسٜعٚ ١دٜٔ
اٱض ّ٬املتُجٌ غامت ا٭ْبٝا.3... ٤
ٚيًؿسم بني اٱميإ ٚاٱض َٔٚ ّ٬سٝح ايذلادف ٚايتباْ ٜٔهتـ بإٜساد ن٫ ّ٬بٔ زدب اؿٓبًٚ ٞايػصاي ،ٞثِ
ايتعكٝب عً ٢نَُٗ٬ا ،٭ٕٸ ايبشح يف ٖرا ٜطٜ ،ٍٛس ٣ابٔ زدب اؿٓبً ٞإٔٸ اضٵِ اٱضٚ ّ٬ٳاٱميإٔ :إذٳا ُأ ِؾ ٔسدٳ َأسٳ ٴد ٴُٖٳا ،دٳخٳٌٳ
ؾٹ٘ٝٹ ايِآ ٳخسٴ ٳ ٚٳدٍٻ بٹاْٵ ٹؿسٳادٹٙٹ عٳًََ ٢ٳا ٜٳ ٴد ټٍ عٳًَٝٵ٘ٹ ايِآ ٳخسٴ بٹاْٵ ٹؿسٳادٹٙٹَ ،ؾٔإذٳا ُقسٕٔٳ بٳٝٵٳٓ ٴُٗٳا ،ٳدٍٻ أَسٳ ٴد ٴُٖٳا عٳًَ ٢بٳعٵضٔ َٳا ٜٳ ٴدٍټ عٳًَٝٵ٘ٹ بٹاْٵ ٹؿسٳادٹٙٹ،
ٳ ٚٳدٍٻ ايِآ ٳخسٴ عٳًَ ٢ايِبٳاقٹ .ٞٳٚقَدٵ ٳ
ؾسٻحٳ ٹبٗٳرٳا اِيُٳعٵٓٳ ٢ٳدُٳاعٳَ ْ١ٹٔٳ اِيأَٹُ٥ٻ١ٹ .ٳٚقَدٵ ذٳ َنسٳ ٖٳرٳا ايُِٳعٵٓٳ ٢أَٜٵكٶا ايِدٳطٖاٹبٞټ ؾٹ ٞنٹتٳابٹ٘ٹ " َٳعٳايٹِٔ
ايطټٓٳٔٔ "ٚ ،ٳتٳبٹعٳ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٳدُٳاعٳَ ْ١ٹٔٳ ايِعٴ ًَُٳا٤ٹ َٹٔٵ بٳعٵدٹٙٹٜٚ .أت ٞبأسادٜح يف ذيوٜٚ ،رنس ابٔ زدب أٜكاّ إٔ َأٖٵٌٳ ايطټٓٻ١ٹ ٚٳايِشٳدٹٜحٹ
ٳددٳ٠ٺَ ،ؾُٹ ٵٓٗٴِٵ َٳٔٵ ٜٳ ٻدعٹ ٞإَٔٻ ٴد ٵُٗٴٛزٳ َأٖٵٌٔ ايطټٓٻ ٹ ١عٳًَ ٢أَٻْ ٴُٗٳا غٳٞٵ٤ٷ ٚٳاسٹدٷٚ :ٳَٹ ٵٓٗٴِٵ
َٴدٵتٳًٹؿُٕٛٳ ؾٹ ٞذٳيٹوَ ،ٳٚؾٳٓٻؿُٛا ؾٹ ٞذٳٹيوَ تٳؿٳاْٹٝـٳ َٴتٳع ِّ
َٳٔٵ ٜٳ ٵ
شهٹ ٞعٳٔٵ َأٖٵٌٔ ايطټ ٓٻ١ٹ ايتٻؿِسٜٔلٳ بٳٝٵٳٓ ٴُٗٳا ،ٳٚقَدٵ ْٴكٹٌٳ ٖٳرٳا ايتٻؿِسٜٔلٴ بٳٝٵٳٓ ٴُٗٳا عٳٔٵ نَجٹرلٕ َٹٔٳ ايطٻًَـٹٚ ،ٳٹبٗٳرٳا ايتٻؿِؿٹ ٌٔٝايٖرٹ ٟذٳنَسٵْٳاٙٴ
ٳٜصٴٍٚٴ ايٹاخٵتٹًَافٴ ،ؾَٝٴكَاٍٴٔ :إذٳا ُأؾِ ٔسدٳ نٌٌُّ َٹٔٳ اٱضٚ ّ٬ٳاٱميإ بٹايرِّ ِنسٔ ،ؾًََا َؾسٵمٳ بٳٝٵٳٓ ٴُٗٳا سٹٓٝٳ٦ٹرٺٚ ،ٳإٕٔٵ ُقسٕٔٳ بٳٝٵٔٳ اٱزلٝٵٔٔ نَإٳ بٳٝٵٳٓ ٴُٗٳا
َؾسٵمٷٚ .ٳايتٻشٵكٹٝلٴ ؾٹ ٞايِ َؿسٵمٔ بٳٝٵٓٳ ٴُٗٳا :إَٔٻ اٱميإ ٴٖٛٳ تٳؿٵدٹٜلٴ ايِكًَِبٹٚ ،ٳٔإ ِقسٳا ٴزٙٴٚ ،ٳَٳ ٵع ٔسؾَتٴ٘ٴٚ ،ٳاٱض :ّ٬ٴٖٛٳ اضٵٹتطٵًَاّٴ ايِعٳبٵدٹ يٹًٖ٘ٹ،
ٳٚخٴكٴٛعٴ٘ٴٚ ،ٳاْٵكٹٝٳادٴٙٴ يَ٘ٴ ،ٳٚذٳٹيوَ ٳٜهُٕٛٴ بٹايِ ٳعُٳٌٔ ،ٳ ٚٴٖٛٳ ايدِّٜٔٴَ ،نُٳا ٳضُٻ ٢ايًٖ٘ٴ ؾٹ ٞنٹتٳابٹ٘ٹ اٱض ّ٬دٹٜٓٶا ،ٳٚؾٹ ٞسٳدٹٜحٹ دٹ ٵبسٌٜٔٳ ٳضُٻ٢
ايٓٻٹبٞټ ؾٳًٖ ٢ايًٖ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳضٳًِٖٳ اٱضٚ ّ٬ٳاٱميإ ٚٳاِئإ ٵسطٳإٳ دٹٜٓٶا ،ٳٖٚٳرٳا أَٜٵكٶا ٹَُٻا ٜٳدٴٍټ عٳًَ ٢إَٔٻ َأسٳدٳ اٱزلٝٵٔٔ ٔإذٳا ُأ ِؾ ٔسدٳ ٳدخٳٌٳ ؾٹ٘ٝٹ
_____________________________________________________________________________________________

 1يًتؿؿٜٓ ٌٝعس :ايصكػس ،ٟأضاع ايب٬غ ،١املؿدز ايطابل،ز ،1فٚ ،35ابٔ ؾازعَ ،عذِ َكاٜٝظ ايًػ ،١املؿدز ايطابل ،ز ،1ف-133

 ،13ايؿشاح تاز ايًػٚ ١ؾشاح ايعسب ،١ٝإزلاع ٌٝبٔ محاد اؾٖٛس ،ٟت :أمحد عبد ايػؿٛزعطاز ،برلٚت ،يبٓإ ،داز ايعًِ يًُٜ٬ني  ،ط،4

.،ّ1987/ٖ1407ز ،5فٚ ،2071ايٓٗا ١ٜيف غسٜب اؿدٜح ٚا٭ثس  ،ابٔ ا٭ثرل ،فد ايد ٜٔأب ٛايطعادات املبازى بٔ قُد ،املهتب ١ايعًُ- ١ٝ
برلٚتٖ1399 ،ـ  ،ّ1979 -ت:طاٖس أمحد ايصا - ٣ٚقُٛد قُد ايطٓاس ،ٞز ،1ف ٚ ،69املؿباح املٓرل يف غسٜب ايػسح ايهبرل ،ايؿ،َٞٛٝ
أمحد بٔ قُد بٔ عً ،ٞاملهتب ١ايعًُ – ١ٝبرلٚت ،د:ط ،د:ت ،ز ،1ف.24
2

ٖرا َا تٛؾٌ إي ٘ٝايباسح يف أطسٚست٘ يًدنتٛزا ٙبعد ذنس اٯٜات اييت تتعًل باٱميإ َٚػتكات٘ ا٭خسَ ،٣ؿطًض(اٱميإ)ٜٓ ،عس :ايتطٛز

ايد٫ي ٞملؿطًشات ايعكٝد ٠يد ٣ايؿسم اٱض ،١َٝ٬دزاضَ ١كازْ ١بني أٌٖ اؿدٜح ٚاملعتصيٚ ١ا٭غاعس ،٠ؾاتض قُد ضًُٝإ ،داَع ١اؾٓإ،

طسابًظ ،يبٓإ.

 3املؿسدات يف غسٜب ايكسإٓ ،ايساغب ا٭ؾؿٗاْ ،ٞت :ؾؿٛإ عدْإ ايداٚد ،ٟداز ايكًِ ،ايداز ايػاَ - ١ٝدَػل برلٚت ،طٖ 1412 ،1ـ
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ايِآ ٳخسٴٚ ،ٳإٔٻُْٳا ٜٴ َؿسٻمٴ بٳٝٵٳٓ ٴُٗٳا سٳٝٵحٴ ُقسٕٔٳ أَسٳدٴ اٱزلٝٵٔٔ بٹايِآ ٳخسٔ .ؾَٝٳهُٕٛٴ سٹٓٝٳ٦ٹرٺ اِي ٴُسٳادٴ بٹاٱميإ :دٹ ٵٓظٳ تٳؿٵدٹٜلٔ ايِكًَِبٹٚ ،ٳبٹاٱضّ٬
دٹ ٵٓظٳ ايِ ٳعُٳٌٔٚ .ٳَٹٔٵ ٖٴٓٳا قَاٍٳ ايُِٴشٳكِّكُ ٛٳٕ َٹٔٳ ايِعٴ ًَُٳا٤ٹ :نٌُټ ٴَ٪ٵَٹٕٔ ٴَطٵًٹِٷَ ،ؾإٕٔٻ َٳٔٵ سٳكٖلٳ اٱميإٚ ،ٳ ٳزضٳذٳ ؾٹ ٞقًَِبٹ٘ٹ ،قَاّٳ ٹبَأ ٵعُٳأٍ
اٱض.1ّ٬
ٚنٌ ٖرا ٜعٓ ٢إٔ اٱضٚ ّ٬اٱميإ قد ٜذلادؾإ ٫ٚضٝٸُا َٔ سٝح اْ٫كٝاد ٚا٫ذعإ ٜٚتبآٜإ َٔ سٝح ا٭ؾعاٍ
ايعاٖسٚ ١ٜقد ٜتكُٔ أسدُٖا اٯخس أ ٚبُٗٓٝا عُٚ ّٛخؿٛف عطب ايطٝامٖٚ ،را خ ٬املعاْ ٞاملدؿٛؾ ١يهٌ
َٔ(اٱض( ،)ّ٬اٱميإ) ،ناضتدداّ اٱميإ يًؿٚ ٠٬ايدعاٚ ٤اٱض ّ٬يًتطًٚ ِٝاْ٫كٝاد ٚغرلٖا مما أُغرل إىل بعكٗاَٚ ،ا قٌٝ
عٔ(اٱضٜٓ ،)ّ٬طبل عً ٢أٜكاّ إىل سدَا عً( ٢املطًِ) (ٚامل .)َٔ٪ؾهٌ ََ َٔ٪طًِ ،أَا ن ٕٛنٌ َطًِ ََٓ٪اّ ؾُشٌ
اخت٬ف ،ؾكد ٜه ٕٛؾشٝشاّ َٚت٬شَاّ ٚقد ٜهَ ٕٛتابٓٝاّ ٚكتًؿاّ ،ؾإذا ٚزد يؿعا اٱضٚ ّ٬اٱميإ َٓؿسدَٚ ٜٔؿذلقني ؾايع٬ق١
بُٗٓٝا ع٬ق ١ايذلادف ٜٚكؿد بُٗا ايد ٜٔنً٘ َٔ د ٕٚؾسم بُٗٓٝاٚ ،يهٔ إذا ٚزدا َعا ٚيف ضٝام ٚاسد ،ؾايع٬ق ١ع٬ق ١متاٜص
ٚتػاٜس ٚتباَ ،ٜٔع ٚدٛد زٚابط َتؿً ١بُٗٓٝا ،ؾش٦ٓٝرٺٚ ،يف ٖر ٙاؿاي ١اٱميإ ٜستبط بايتؿدٜل ٚا٭عُاٍ ايكًب َٔ ١ٝاٱميإ
باهلل تعاىل ٚغرلٖا َٔ أعُاٍ ايكًٛبٚ ،اٱض : ّ٬ؾرلاد ب٘ ايٹاضٵٹتطٵًَاّٴ يٹًٖ٘ٹ بٹؿٹعٵٌٔ نٌُِّ طَاعٳ١ٺ ظاٖس ٠ٳٚقَعٳتٵ ٴَٛٳاؾٹكَ ّ١يٹ ًِأَ ٵَسٔ ضٛا٤ٶ
ؾشبٗا اٱميإ ايكًيب أ ٚمل ٜؿشبٗا ؾٝه ٕٛؾاسبٗا إَا ََٓ٪اّ ناٌَ اٱميإ أ ٚقعٝـ اٱميإ أَٓ ٚاؾكا.
ٚيف ايؿسم بني اٱميإ ٚاٱضَٚ ّ٬ا بُٗٓٝا َٔ ا٫تؿاٍ ٜٓكٌ ايػصاي ٞا٫خت٬ف يف إٔ اٱض ٖٛ ّ٬اٱميإ أ ٚغرلٚ .ٙإٕ
نإ غرل ٙؾٌٗ َٖٓ ٛؿؿٌ عٓ٘ ٜٛدد َٔ د ْ٘ٚأَ ٚستبط ب٘ ٬ٜشَ٘ ،ؾك ٌٝإُْٗا غٚ ٤ٞاسد ٚ ،ق ٌٝإُْٗا غ٦ٝإ ٜ ٫تٛاؾ،ٕ٬
ٚق ٌٝإُْٗا غ٦ٝإ ٚيهٔ ٜستبط أسدُٖا باٯخسٖٚ ،ر ٙث٬ثَ ١باسح عً ٢سد ق ٍٛايػصاي ،ٞعح عٔ َٛدب ايًؿعني يف ايًػ،١
ٚعح عٔ املساد بُٗا يف إط٬م ايػسعٚ ،عح عٔ سهُُٗا يف ايدْٝا ٚاٯخسٚ ،٠ايبشح ا٭ ٍٚيػٚ ،ٟٛايجاْ ٞتؿطرلٚ ،ٟايجايح
ؾكٗ ٞغسع .ٞؾؿَٛ ٞدب ايًػٚ ١اؿل ؾ ٘ٝإٔ اٱميإ عباز ٠عٔ ايتؿدٜل ٚ ،اٱض ّ٬عباز ٠عٔ ايتطًٚ ِٝا٫ضتط ّ٬باٱذعإ
ٚاْ٫كٝاد ٚتسى ايتُسد ٚاٱباٚ ٤ايعٓادٚ .يًتؿدٜل قٌ خاف  ٖٛٚايكًب ٚايًطإ تسمجإٚ .أَا ايتطً ِٝؾإْ٘ عاّ يف ايكًب
ٚايًطإ ٚاؾٛازح ،ؾإٕ نٌ تؿدٜل بايكًب ؾٗ ٛتطًٚ ِٝتسى اٱباٚ ٤اؾشٛدٚ ،نريو ا٫عذلاف بايًطإٚ ،نريو ايطاع١
ٚاْ٫كٝاد باؾٛازح .ؾُٛدب ايًػ ١إٔ اٱض ّ٬أعِٚ ،اٱميإ أخـ ،ؾهإ اٱميإ عباز ٠عٔ أغسف أدصا ٤اٱض ،ّ٬ؾإذٕ نٌ
تؿدٜل تطًٚ ،ِٝيٝظ نٌ تطً ِٝتؿدٜكاّ.2

_____________________________________________________________________________________________

1داَع ايعًٚ ّٛاؿهِ يف غسح مخطني سدٜجا َٔ دٛاَع ايهًِ ،ابٔ زدب اؿٓبً ،ٞش ٜٔايد ٜٔعبد ايسمحٔ بٔ أمحد ،ت :غعٝب ا٭زْاٚ٩ط -

إبساٖ ِٝبادظ٪َ ،ضط ١ايسضاي ،١برلٚت ،ط ،7ز ،1ف ،108-106باختؿاز.

2إسٝا ٤عً ّٛايد ،ٜٔايػصاي ، ٞأب ٛساَد ،داز املعسؾ ،١برلٚت ،د:ط ،ز ،1ف 116باختؿاز.
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أَا عٔ إط٬م ايػسع ،ؾرل ٣ايػصاي ٞإٔ اؿل ؾ ٘ٝإٔ ايػسع قد ٚزد باضتعُاشلُا عً ٢ضب ٌٝايذلادف ٚايتٛازد ٚٚ ،زد
عً ٢ضب ٌٝا٫خت٬فٚٚ ،زد عً ٢ضب ٌٝايتداخٌ ،أَا ايذلادف 1ؾؿ ٞقٛي٘ تعاىل(:ؾَأَ ٵخسٳدٵٓٳا َٳٔٵ نَإٳ ؾٹٗٝٳا َٹٔٵ اِي ٴُ٪ٵَٹٓٹنيٳ ( )35ؾَُٳا
ت َٹ ٵٔ اِيُٴ ٵ
ٚٳ ٳد ٵدْٳا ؾٹٗٝٳا َغ ٵ ٝٳس ٳب ٵ ٝٺ
ط ٹًُٹنيٳ) ايرازٜاتٚ ،3٣ – 35 :مل ٜهٔ با٫تؿام إ ٫بٝت ٚاسدٚ ،قاٍ تعاىلٜ (:ٳا َقٛٵّٔ إٕٔٵ نُٓٵتٴِٵ
آ ٳَ ٵٓٴت ٵِ بٹايًٖ ٹ٘ ؾَعٳ ًَٝٵ ٹ٘ ٳت ٳٛنًُٖٛا ٔإ ٵٕ ُن ٵٓٴت ٵِ َٴطٵ ٹًُٹنيٳ) ْٜٛظٚ ،2٤ :ٳقَاٍٳ ؾٳًٖ ٢ايًٖ٘ٴ عٳًَٝٵ٘ٹ ٚٳضٳًِٖٳ بٴٓٹٞٳ اٱض ّ٬عً ٢مخظٚ ،ٳضٴٹٌ٦ٳ زٳضٴٍٛٴ ايًٖ٘ٹ
ؾٳًٖ ٢ايًٖ ٴ٘ عٳ ًَٝٵ ٹ٘ ٚٳضٳًٖ ٳِ َس ٠عٔ اٱميإ ؾأداب بٗر ٙاـُظٚ .أَا ا٫خت٬ف ؾكٛي٘ تعاىل (:قَايَتٵ ا َ٭ ٵعسٳابٴ آَٳٓٻا ُقٌٵ يَِٵ ٴت٪ٵَٹٓٴٛا
ٳٚيَهٹ ٵٔ قُٛيُٛا أَضٵ ًَ ٵُٓٳا) اؿذساتَٚ ،0٤ :عٓا ٙاضتطًُٓا يف ايعاٖس ،2ؾأزاد باٱميإ ٖٗٓا :ايتؿدٜل بايكًب ؾكطٚ ،باٱضّ٬
ا٫ضتط ّ٬ظاٖسّا بايًطإ ٚاؾٛازح .3...
ٚأَا ايتداخٌ ؾرل ٣ايػصاي ٞإٔ ٖٓاى أديَ ١ا ٜجبت ذيو َٔ ذيوَ :ا ز ٣ٚأْ٘ ض ٌ٦ؾك ٌٝأ ٟا٭عُاٍ أؾكٌ ؾكاٍ ؾً٢
اهلل عًٚ ٘ٝضًِ اٱض ،ّ٬ؾكاٍ أ ٟاٱض ّ٬أؾكٌ ؾكاٍ ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ اٱميإٖٚ ،را دي ٌٝعً ٢ا٫خت٬ف ٚعً ٢ايتداخٌ،
 ٖٛٚأٚؾل ا٫ضتعُا٫ت يف ايًػ ١٭ٕ اٱميإ عٌُ َٔ ا٭عُاٍ  ٖٛٚأؾكًٗاٚ ،اٱض ٖٛ ّ٬تطً ِٝإَا بايكًب ٚإَا بايًطإ ٚإَا
باؾٛازح ٚأؾكًٗا اير ٟبايكًب  ٖٛٚايتؿدٜل ايرٜ ٟطُ ٢إمياْاّ.4
ٜٚس ٣ايػصاي ٞإٔ ا٫ضتعُاٍ شلُا عً ٢ضب ٌٝا٫خت٬ف ٚعً ٢ضب ٌٝايتداخٌ ٚعً ٢ضب ٌٝايذلادف نً٘ غرل خازز عٔ
طسٜل ايتذٛش يف ايًػ .١أَا ا٫خت٬ف ؾٗ ٛإٔ هعٌ اٱميإ عباز ٠عٔ ايتؿدٜل بايكًب ؾكط َٛ ٖٛٚاؾل يًػٚ ،١اٱض ّ٬عباز ٠عٔ
ايتطً ِٝظاٖسّا  ٖٛٚ ،أٜكّا َٛاؾل يًػ ١ؾإٕ ايتطً ِٝببعض قاٍ ايتطًٜٓ ِٝطبل عً ٘ٝاضِ ايتطً ،ِٝؾًٝظ َٔ غسط سؿٍٛ
اٱضِ عُ ّٛاملعٓ ٢يهٌ قٌ ميهٔ إٔ ٜٛدد املعٓ ٢ؾ ،٘ٝؾإٕ َٔ ملظ غرل ٙببعض بدْ٘ ٜطَُ٫ ٢طاّ ٚإٕ مل ٜطتػسم مجٝع بدْ٘،
ؾإط٬م اضِ اٱض ّ٬عً ٢ايتطً ِٝايعاٖس عٓد عدّ تطً ِٝايباطٔ َطابل يًطإٚ ،عًٖ ٢را ايٛد٘ دس ٣قٛي٘ تعاىل (:قَايَتٵ
ب آ ٳَٓٻا ُق ٵٌ َي ٵِ ٴت ٵ ٪ٹَٓٴٛا ٳٚيَهٹ ٵٔ قُٛيُٛا أَضٵ ًَُٵٓٳا) اؿذساتٚ ،0٤ :قٛي٘ ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ يف سدٜح ضعد أَ ٚطًِ ٭ْ٘
ا َ٭ ٵعسٳا ٴ
ؾكٌ أسدُٖا عً ٢اٯخس ٜٚسٜد با٫خت٬ف تؿاقٌ املطُٝنيٚ .أَا ايتداخٌ ؾُٛاؾل أٜكاّ يًػ ١يف خؿٛف اٱميإ ٖٛٚ ،إٔ هعٌ
اٱض ّ٬عباز ٠عٔ ايتطً ِٝبايكًب ٚايكٚ ٍٛايعٌُ مجٝعاّٚ ،اٱميإ عباز ٠عٔ بعض َا دخٌ يف اٱض ٖٛٚ ّ٬ايتؿدٜل بايكًب،
 ٖٛٚاير ٟعٓٓٝاٚ(ٙايه ّ٬يًػصاي )ٞبايتداخٌَٛ ٖٛٚ ،اؾل يًػ ١يف خؿٛف اٱميإ ٚعُ ّٛاٱض ّ٬يًهٌٚ ،عًٖ ٢را خسز قٛي٘
(اٱميإ) يف دٛاب ق ٍٛايطا ٌ٥أ ٟاٱض ّ٬أؾكٌ ٭ْ٘ دعٌ اٱميإ خؿٛؾاّ َٔ اٱض ّ٬ؾأدخً٘ ؾٚ ،٘ٝأَا اضتعُاي٘ ؾ ٘ٝعً٢
_____________________________________________________________________________________________
1

ٚق :ٌٝاٱميإ تؿدٜل ايكًبٚ ،اٱض ّ٬اْ٫كٝاد بايعاٖس ،ؾهٌ ََ َٔ٪طًِ ٚيٝظ نٌ َطًِ ََٓ٪ا ،ؾطُاِٖ يف اٯ ١ٜا٭ٚىل ََٓ٪ني؛ ٭ْ٘ َا

َٔ َ َٔ٪إَ ٖٛٚ ٫طًِ" .اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ،ايكسطيب ،تٖ :ػاّ زلرل ايبداز ،ٟايسٜاض ،املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ،١ٜداز عامل ايهتب،

د:طٖ1423 ،ـ ،ّ2003 -ز ،17ف.48
2

(ٖٛٚاٱض )ّ٬ايرٜ ٟعتدل ٙا٭ؾؿٗاْ ٞد ٕٚاٱميإ" ٖٛٚ ،ا٫عذلاف بايًطإٚ ،ب٘ وكٔ ايدّ ،سؿٌ َع٘ ا٫عتكاد أ ٚمل وؿٌٚ ،إٜا ٙقؿد بكٛي٘:

(قايت ا٭عساب آَٓا قٌ مل تَٛٓ٪ا ٚيهٔ قٛيٛا أضًُٓا) اؿذساتَ ."0٤:عذِ َؿسدات أيؿاظ ايكسإٓ ،املؿدز ايطابل ،ف.423
 3إسٝا ٤عً ّٛايد ،ٜٔاملؿدز ايطابل ،ز ،1ف 116باختؿاز.

 4املؿدز ْؿط٘ ،ز ،1ف .116
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ضب ٌٝايذلادف بإٔ هعٌ اٱض ّ٬عباز ٠عٔ ايتطً ِٝبايكًب ٚايعاٖس مجٝعاّ ،ؾإٕ نٌ ذيو تطًٚ ِٝنرا اٱميإ ٜٚه ٕٛايتؿسف
يف اٱميإ عً ٢اـؿٛف بتعُٚ ُ٘ٝإدخاٍ ايعاٖس يف َعٓا ٖٛٚ ٙدا٥ص ،٭ٕ تطً ِٝايعاٖس بايكٚ ٍٛايعٌُ مثس ٠تؿدٜل ايباطٔ
ْٚتٝذت٘ ٚقد ٜطًل اضِ ايػذس ٜٚساد ب٘ ايػذس َع مثس ٙعً ٢ضب ٌٝايتطاَض ،ؾٝؿرل بٗرا ايكدز َٔ ايتعَُ ِٝسادؾّا ٫ضِ اٱضّ٬
َٚطابكّا ي٘ ؾٜ ٬صٜد عًٜٓ ٫ٚ ٘ٝكـٚ ،عً ٘ٝخسز( َؾُٳا ٚٳدٳ ٵدْٳا ؾٹٗٝٳا غَ ٵٝسٳ بٳٝٵتٺ َٹٔٵ اِيُٴطٵ ٹًُٹنيٳ) ايرازٜات.13٣ :
ٖٚرا ٜعين إٔ اٱض ّ٬عٓد ايػصاي ٞعباز ٠عٔ ايتطًٚ ِٝا٫ضتط ّ٬باٱذعإ ٚاْ٫كٝاد ٚتسى ايتُسد ٚاٱباٚ ٤ايعٓادَ .ع
إٔ ايتطً ِٝعاّ يف ايكًب ٚايًطإ ٚاؾٛازح ،ؾإٕ نٌ تؿدٜل بايكًب ؾٗ ٛتطًٚ ِٝتسى اٱباٚ ٤اؾشٛدٚ ،نريو ا٫عذلاف
بايًطإٚ ،نريو ايطاعٚ ١اْ٫كٝاد باؾٛازح .ؾُٛدب ايًػ ١عٓد ايػصاي ٞإٔ اٱض ّ٬أعِٚ ،اٱميإ أخـ ،ؾهٌ تؿدٜل تطً،ِٝ
ٚيٝظ نٌ تطً ِٝتؿدٜكا ،ٶؾعدل باٱض ّ٬عٔ تطً ِٝايعاٖس بايكٚ ٍٛايعٌُٚ ،اٱض ّ٬أٜكا تطً ِٝإَا بايكًب ٚإَا بايًطإ ٚإَا
باؾٛازح ٚأؾكًٗا اير ٟبايكًب  ٖٛٚايتؿدٜل ايرٜ ٟطُ ٢إمياْا.
اـامت١
أمحد هلل عًَ ٢امت الاش ٙيف ٖر ٙايدزاضٚ ،١ايهُاٍ هلل ،ؾإٕ أؾبت ؾُٔ اهلل ٚتٛؾٝك٘ٚ ،إٕ أخطأت ؾتكؿرل َينَ ،ع
أْ ٞساٚيت ايٛؾ ٍٛإىل اؿل بايطسم ايعًُ ١ٝاملتاس ١يدٚ ،ٟؾُٝا ٜأت ٞعسض َٛدص يتطذ ٌٝأِٖ ْتا٥ذٗا:
 .1اخذلام املؿطًشات ايكسآْٚ ١ٝتػٝرلٖا بؿٛز ٠عُدَ ١ٜكؿٛد َٔٚ ٠ثِ إعاد ٠ؾٝاغتٗا َٔ املباد ٤ٟا٭ضاض ١ٝعٓد
غشسٚزٖٚ .را اؿهِ املطبل أٚقع٘ يف ايتٓاقض ٚيٞٸ ايٓؿٛف أسٝاّْا ٚايتعطـ أسٝاْاّ أخس.٣
 .2أَٸا بايٓطب ١إىل َؿطًض (اٱض(ٚ )ّ٬اٱميإ) (ٚاملطًِ) (ٚامل )َٔ٪يد ٣غشسٚز ؾإٕ ايباسح ٜس ٣أْٸ٘ َع اؾٗد
ايهبرل ايٓر ٟبري٘ يهٔ :
أَٗٓ .ذٝت٘ غرل ٚاقش.١
بٜ .ت٬عب باملؿطًشات ٜٚعبح بٗا.
ز ٍِّٚ٪ٜ .يؿاحل زٜ٩ت٘ َا ٫ميهٔ تأٚ ،ًٜ٘ٚشلرا ٚقع يف أخطا ٤ىايـ املٓٗذ ١ٝايعًُ.١ٝ
 .3تعسٜـ (اٱض )ّ٬يد ٣غشسٚز بـ"ايتطً ِٝبٛدٛداهللٚ ،باي ّٛٝاٯخس ،ؾإذا اقذلٕ ٖرا ايتطً ِٝباٱسطإ ٚايعٌُ
ايؿاحل ،نإ ؾاسب٘ َطًُاّ ،ضٛا٤ٶ أنإ َٔ أتباع قُد(اير ٜٔآَٓٛا) ،أّ َٔ أتباع َٛض(٢ايرٖ ٜٔادٚا) ،أّ َٔ أْؿاز
عٝط(٢ايٓؿاز ،)٣أّ َٔ أ ١ًَ ١ٜأخس ٣غرل ٖر ٙاملًٌ ايج٬خ ناجملٛضٚ ١ٝايػٝؿٚ ١ٝايبٛذ(١ٜايؿاب٦ني)ْ"...اقؿٚ ،١قسا ٠٤دص١ٝ٥
أساد ١ٜاؾاْب ٫ ،تٜ٪د ٙايًػٚ ١ا٭ديٓ ١ايكسآْ.١ٝ

_____________________________________________________________________________________________

 1ا إسٝا ٤عً ّٛايد ،ٜٔملؿدز ايطابل ،ز ،1ف .117
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 .4تعسٜـ اٱميإ ٚإط٬م امل َٔ٪عً ٢أتباع قُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ قسا ٠٤قاؾس ٠أٜكاّٚ ،شلرا اقطس إىل ابداع
اٱمياْني ٚاٱْا٥ني ٚايتأٚ ،ٌٜٚاهاد ايع٬ق ١بني اٱميإ ٚايؿطسٚ ٠اٱضٚ ّ٬ايؿطس ٠بؿٛز ٠غرل دقٝك.١
ٜ .5عُِِّ نجرلاٜٚ ،ؿدز أسهاَا عاَاّ َٔ د ٕٚتجبت َطًٛب َجٌ  :اٱضٜ ّ٬طبل اٱميإ داُ٥اّٚ ،إٔٸ اجملسّ ٖٛ
ا ملكابٌ يًُطًِ بإط٬مٚ ،هعٌ َٔ اٱميإ مبشُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚاتباع د ٜٔاـامت غ٦ٝاّ اختٝازٜاّ ،٭ٕ اؿد ا٭دْ٢
املكب ٍٛعٓد اهلل ٖ ٛاٱض ّ٬بؿُٗ٘ اـافٖٚ ،را كايـ يٰٜات ايكسآْ ١ٝايؿسو ١احملهُ ١اييت تأَس أٌٖ ايهتاب ٚغرلِٖ
باتباع ايسضٚ ٍٛاٱميإ ب٘.
َ ٔ َ .6عاَْ ٞاد( :٠ضًِ) ايطٚ ١َ٬ايعاؾٚ ١ٝايتشٚ ١ٝاـكٛع ٚاْ٫كٝاد ٚايتطًٚ ِٝإخ٬ف ايد ٜٔهللٚ ،بعد ذيو
أطًل عً ٢ايػسٜع ١اييت دا ٤بٗا ايسض ٍٛقُد ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚاملعاْ ٞايػسع ١ٝا٭خسٚ .٣فٌُ ايك ٍٛملعٓ(٢اٱض)ّ٬
يف ايكسإٓ ايهس :ِٜاضِ يًد ٜٔاير ٟتد ٜٔب٘(د ٜٔا٭ْبٝاٚ ٤اضِ يًػسٜع ١اـامتٚ )١ايتٛسٝد ٚاٱخ٬ف ٚا٫ضتطٚ ّ٬اٱقساز،
َع َعاْ ٞاـكٛع ٚاٱْكٝاد بؿٛز ٙاملدتًؿ.١
 .7أَٸا املعٓ ٢ايًػ ٟٛيـ(أَٔ) ٚايٓر ٟأخر َٔ(:أَٔ)ٖ :ٛايتؿدٜلٚ ،قد اـٛفْٚ ،كٝض ايِدٹٝٳاْٳ١ٹ ٚايهؿس ٚامل٬سغ
إٔ اٯٜات اييت ذنست ؾٗٝا ،أَٔ ٚؾٝػٗا ٫ؽسز عٔ املعاْ ٞاملرنٛز ٠يف ايًػَ ،١ع ايتٓب ٘ٝإىل إٔ اهلل تعاىل ذنس َع اٱميإ
َٚع اير ٜٔآَٓٛا أٚؾاؾاّ يٲميإ ٚيًَُٓ٪نيٚ ،غرل املَٓ٪ني ضًباّ ٚاهاباَّ .ع إعطا ٤ؾبػ ١اؾط٬س ١ٝيٲميإ ٚاملٚ ،َٔ٪اط٬ق٘
عً ٢ايػسٜعٚ ١د ٜٔاٱض ّ٬املتُجٌ غامت ا٭ْبٝا ،٤خ ٬املتكُٔ ملعٓ ٢اٱميإ باملعٓ ٢ايه.َٞ٬
.8

ا٭ؾٌ ايًػ ٟٛيهٌ َٔ اٱميإ ٚاٱض ّ٬كتًـ ٖٚرا َٔ ايبدٜٝٗات ،غ٬ف ايد٫ي ١اٱؾط٬س ١ٝاييت قد

تتداخٌ يف بعض دٛاْب٘ َٔ ،سٝح ايتباٚ ٜٔايذلادف.
 .9إذا ٚزد يؿعا اٱضٚ ّ٬اٱميإ َٓؿسدَٚ ٜٔؿذلقني ؾايع٬ق ١بُٗٓٝا ع٬ق ١ايذلادف ٜٚكؿد بُٗا ايد ٜٔنً٘ َٔ
د ٕٚؾسم بُٗٓٝاٚ ،يهٔ إذا ٚزدا َعا ٚيف ضٝام ٚاسد ،ؾايع٬ق ١ع٬ق ١متاٜص ٚتػاٜس ٚتباَ ،ٜٔع ٚدٛد زٚابط َتؿً ١بُٗٓٝا،
ؾش٦ٓٝرٺ اٱميإ ٜستبط بايتؿدٜل ٚا٭عُاٍ ايكًب َٔ ١ٝاٱميإ باهلل تعاىل ٚغرلٖا َٔ أعُاٍ ايكًٛبٚ ،اٱض : ّ٬ؾرلاد ب٘
ايٹاضٵٹتطٵًَاّٴ يٹًٖ٘ٹ بٹؿٹعٵٌٔ نٌُِّ طَاعٳ١ٺ ظاٖس ٠ٳٚقَعٳتٵ َٴٛٳاؾٹكَ ّ١يٹًِأَ ٵَسٔ ضٛا٤ٶ ؾشبٗا اٱميإ ايكًيب أّ مل ٜؿشبٗا ؾٝه ٕٛؾاسبٗا إَا ََٓ٪اّ
ناٌَ اٱميإ أ ٚقعٝـ اٱميإ أَٓ ٚاؾكا.
 .10اٱض ّ٬قد ٜؿطٸس باْ٫كٝاد ايعاٖس ٟ٭ٚاَس اهلل تعاىلٚ ،ايٹاضٵتٹطٵًَاّٴ يٹًٖ٘ٹ بٹؿٹعٵٌٔ نٌُِّ طَاعٳ١ٺ ظاٖس ٠ٳٚقَعٳتٵ ٴَٛٳاؾٹكَ ّ١يٹ ًِأََٵسٔ
ضٛا٤ٶ ؾشبٗا اٱميإ ايكًيب أّ مل ٜؿشبٗا ؾٝه ٕٛؾاسبٗا إَا ََٓ٪اّ ناٌَ اٱميإ أ ٚقعٝـ اٱميإ أَٓ ٚاؾكاٚ .قد ٜسادف
اٱميإ(اعتكاد ٚقٚ ٍٛعٌُ)ٚ ،قد ٜطتددّ(اٱض )ّ٬أ( ٚاملطًِ) باملعٓ ٢اجملاشٚ ٟيٝظ اؿكٝك.ٞ
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ٚ .11ٳايتٻشٵكٹٝلٴ ؾٹ ٞايِؿَسٵمٔ بٳٝٵٳٓ ٴُٗٳا :أَ ٻٕ اٱميإ ٴٖٛٳ تٳؿٵدٹٜلٴ ايِكًَِبٹٚ ،ٳٔإ ِقسٳازٴٙٴٚ ،ٳَٳ ٵع ٔسؾَتٴ٘ٴٚ ،ٳاٱض :ّ٬ٴٖٛٳ اضٵٹتطٵًَاّٴ ايِعٳبٵدٹ يٹًٖ٘ٹ،
و ٳٜهُٕٛٴ بٹايِ ٳعُٳٌٔ ،ٳ ٚٴٖٛٳ ايدِّٜٔٴَ ،نُٳا ٳضُٻ ٢ايًٖ٘ٴ ؾٹ ٞنٹتٳابٹ٘ٹ اٱض ّ٬دٹٜٓٶاٚ ،اٱميإ بٗرا املعَٓٔ :٢
ٳٚخٴكٴٛعٴ٘ٴٚ ،ٳاْٵكٹٝٳادٴٙٴ يَ٘ٴٚ ،ٳذٳٹي َ
ذ ؾٹ ٞقًَِبٹ٘ٹ ،قَاّٳ ٹبَأ ٵعُٳأٍ اٱض.ّ٬
دٹٓٵظ تٳؿٵدٹٜلٔ ايِكًَِبٹٚ ،ٳاٱض ّ٬دٹ ٵٓظٳ ايِ ٳعُٳٌَٔٚ .ٳ ٵٔ سٳكٖلٳ اٱميإٚ ،ٳ ٳزضٳ ٳ

املؿادز ٚاملسادع
 .1إسٝا ٤عً ّٛايد ،ٜٔايػصاي ، ٞأب ٛساَد ،داز املعسؾ ،١برلٚت ،د:ط .
 .2أضاع ايب٬غ ،١ايصكػس ،ٟبرلٚت ،يبٓإ ،دازؾادز ،د:طٖ1399 ،ـ.ّ1979/
 .3اٱضٚ ّ٬اٱميإ َٓعُ ١ايك ،ِٝقُد غشسٚز ،ا٭ٖاي ٞيًطباع ١يًٓػس ،دَػل ،ط.1996 ،1
 .4بٓا ٤املؿاٖ ،ِٝفُٛع َٔ ١ايباسجني ،ايعبح باملؿاٖ :ِٝدزاضْ ١كد ١ٜيف ايهتاب ٚايكسإٓ  ،ايطٝد عُس ،ايكاٖسَ ،٠ؿس،
املعٗد ايعامل ٞيًؿهس اٱض-َٞ٬داز ايط ،ّ٬ز ،1طٖ1،1429ـ.ّ2008/
 .5ايتطٛز ايًػَ ٟٛعاٖسٚ ٙعًً٘ ٚقٛاْ ،٘ٓٝزَكإ عبد ايتٛاب ،ايكاٖس ،٠امل٪ضط ١ايطعٛد ١ٜيف َؿسَ ،طبع ١املدْ ،ٞط.4
 .6تؿطرل ايكسإٓ ايعع ،ِٝابٔ نجرل ،أب ٛايؿدا ٤إزلاع ٌٝبٔ عُس ،ت :ضاَ ٞبٔ قُد ض ،١َ٬داز طٝب ١يًٓػس ٚايتٛشٜع،
طٖ1420 ،2ـ . ّ1999 -
 .7داَع ايبٝإ عٔ تأ ٌٜٚآ ٟايكسإٓ ،قُد بٔ دسٜس ايطدل ،ٟت :عبداهلل بٔ عبداحملطٔ ايذلن ،ٞداز ٖذس يًطباع١
ٚايٓػس ،طٖ1422 ،1ـّ2001-
 .8داَع ايعًٚ ّٛاؿهِ يف غسح مخطني سدٜجا َٔ دٛاَع ايهًِ ،ابٔ زدب اؿٓبً ،ٞش ٜٔايد ٜٔعبد ايسمحٔ بٔ أمحد،
ت :غعٝب ا٭زْاٚ٩ط  -إبساٖ ِٝبادظ٪َ ،ضط ١ايسضاي ،١برلٚت ،ط.7
 .9اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ،ايكسطيب ،تٖ :ػاّ زلرل ايبداز ،ٟايسٜاض ،املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ،١ٜداز عامل ايهتب،
د:طٖ1423 ،ـ.ّ2003 -
.11

د٫ي ١ا٭يؿاظ ،إبساٖ ِٝأْٝظ ،ايكاٖسَ ،٠ؿسَ ،هتب ١ا٭لً ٛاملؿس ،١ٜد:ط.ّ2004 ،

.11

ايؿشاح تاز ايًػٚ ١ؾشاح ايعسب ،١ٝإزلاع ٌٝبٔ محاد اؾٖٛس ،ٟت :أمحد عبد ايػؿٛزعطاز ،برلٚت،

يبٓإ ،داز ايعًِ يًُٜ٬ني  ،ط.،ّ1987/ٖ1407 ،4ز.5
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.12

عًِ ايًػ ،١عً ٞعبد ايٛاسد ٚايف ،ايكاٖسَ ،٠ؿس ،داز ايٓٗك ،١ط.7

.13

عًِ ايًػ ،١قُٛد ايطعسإ ،برلٚت ،يبٓإ ،داز ايٓٗك ١ايعسب ،١ٝد:ط.

.14

ايؿهس اٱض َٞ٬تكٛمي٘ ٚػدٜد ،ٙقطٔ عبد اؿُٝد ،بػداد ،ايعسام ،داز َهتب ١ا٭ْباز،

طٖ1،1408ـ.ّ1987/
.15

ايهػاف عٔ سكا٥ل غٛاَض ايتٓص ،ٌٜايصكػس ،ٟأب ٛايكاضِ قُٛد بٔ عُس ٚبٔ أمحد ،داز ايهتاب ايعسبٞ

– برلٚت ،طٖ 1407 ،3ـ.
.16

يطإ ايعسب ،ابٔ َٓعٛز ،برلٚت ،يبٓإ ،داز ؾادز ،طٖ1414 ،3ـ.

.17

املؿباح املٓرل يف غسٜب ايػسح ايهبرل ،ايؿ ،َٞٛٝأمحد بٔ قُد بٔ عً ،ٞاملهتب ١ايعًُ – ١ٝبرلٚت ،د:ط،

د:ت.
.18

َعامل ايتٓص ٌٜيف تؿطرل ايكسإٓ  ،ايبػ ،ٟٛق ٞٝايطٓ ،١أب ٛقُد اؿطني بٔ َطعٛد  ،ت :قُد عبد اهلل

ايُٓس ٚآخس ،ٕٚداز طٝب ،١طٖ 1417 ،4ـ .ّ1997 -
.19

َعذِ َؿطًشات ايؿهس اٱض َٞ٬املعاؾس د٫٫تٗا ٚتطٛزٖا ،ؾاتض قُد ضًُٝإ ،داز ايهتب ايعًُ،١ٝ

برلٚت ،يبٓإ ،ط.ّ2012 ،1
.21

َعذِ َكاٜٝظ ايًػ ،١ابٔ ؾازع ،أب ٛاؿطني أمحد بٔ ؾازع بٔ شنسٜا ،ت :عبد ايط ّ٬قُد ٖاز ،ٕٚداز

ايؿهس ،طٖ1399 ،1ـ . ّ1979 -
.21

املؿسدات يف غسٜب ايكسإٓ ،ايساغب ا٭ؾؿٗاْ ،ٞت :ؾؿٛإ عدْإ ايداٚد ،ٟداز ايكًِ ،ايداز ايػاَ- ١ٝ

دَػل برلٚت ،طٖ 1412 ،1ـ.
.22

مَٗٓ ٛر يتٓع ِٝاملؿطًض ايػسعٖ ، ٞاْ ٞق ٞايد ٜٔعط ،١ٝايكاٖسَ ،٠ؿس ،املعٗد ايعامل ٞيًؿهس

اٱض ،َٞ٬طٖ1417 ،1ـ.ّ1997/
.23

ْصٖ ١ا٭عني ايٓٛاظس يف عًِ ايٛدٚ ٙٛايٓعا٥س ،ابٔ اؾٛش ،ٟمجاٍ ايد ٜٔأب ٞايؿسز عبد ايسمحٔ ،ت:قُد

عبد ايهس ِٜناظِ ايساق ،ٞبرلٚت ،يبٓإ٪َ ،ضط ١ايسضاي ،١طٖ1،1404ـ.ّ1984/
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.24

ايٓٗا ١ٜيف غسٜب اؿدٜح ٚا٭ثس  ،ابٔ ا٭ثرل ،فد ايد ٜٔأب ٛايطعادات املبازى بٔ قُد ،املهتب ١ايعًُ- ١ٝ

برلٚت ،ت:طاٖس أمحد ايصا - ٣ٚقُٛد قُد ايطٓاسٖ1399 ،ٞـ .ّ1979 -
.25

ايٛدٚ ٙٛايٓعا٥س يف ايكسإٓ ايهسٖ ،ِٜاز ٕٚبٔ َٛض ،٢ت :سامت ؾاحل ايكأَ ،بػداد ،ايعسامٚ ،شاز ٠ايجكاؾ١

ٚا٫ع ،ّ٬داز اؿس ١ٜيًطباع ،١د:ط ،د:ت
.26

 .ايٛدٚ ٙٛايٓعا٥س ٭يؿاظ نتاب اهلل ايعصٜص ،أب ٛعبداهلل اؿطني بٔ قُد ايدٸاَعاْ ،ٞت :عسب ٞعبداؿُٝد عً،ٞ

برلٚت ،يبٓإ ،داز ايهتب ايعًُ ،١ٝطٖ1424/ّ2003 ،1ـ.

املٛاقع ا٭يهذل:١ْٝٚ
 http://www.rasid.com/artc.php?id=15128شن ٞامل٬ٝد يـ$ايبؿا٥س #اؾصا٥س :١ٜقكاٜا ايتذدٜداٱضَٚ ،َٞ٬طتكبٌ ايع٬ق ١بني اٱضٚ ّ٬ايػسب ،غبه ١زاؾد اٱخباز $ - ١ٜأدس ٣اؿٛاز :ايدنتٛز َٛيٛد عٛميس َٔ
ؾشٝؿ$ ١ايبؿا٥س #اؾصا٥س.ّ2007 / 2 / 23 - # ١ٜ
-

http://www.shahrour.org/?page_id=2
 ايبٓا ٤ايؿهس ،ٟعً ٞبٔ عُس بادسدح ،داَع ١املًو عبد ايعصٜص ظد٪َ ،٠متس ؾٛز غباب ايعامل ،ٞؼت غعاز :بٓا٤ٚإخا ٤عٔwww.islameiat.com:
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ًَدـ ايطري ٠ايعًُ ١ٝيًباسح (  :)CVزٝ٥ظ قطِ ايدبًَٛاضٚ ١ٝايعالقات ايعاَ ١يف داَع ١ايتُٓ ١ٝايبػس ١ٜيف ايطًُٝاْ.١ٝ
ساؾٌ عً ٢غٗاد ٠ايدنتٛزا ٙيف اإلعالّ َٔ داَع ١غٝفًٝد ٖالّ يف بسٜطاْٝا عٔ أطسٚس ١بعٓٛإ :
’’Political Communication and the Media in Kurdistan

املًدـ
اضتٗدفت ٖر ٙايدزاض ١ايتعسف عً ٢أِٖ ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝاييت أدخًت يف تعصٜص ايٛظٝف ١االتؿاي ١ٝيف َؤضطاات
إقً ِٝنسدضتإ ايعسام َٚكازْتٗاا باملؤضطاات ايايت التاصاٍ تعتُاد عًا ٢ايطاسم ايتكًٝدٜا .١افاقات ايدزاضا ١إٔ ٚضااٌ٥
ايتهٓٛيٛدٝا إىل داْب دٚزٖا يف تٓػٝط عٌُ اإلدزاٚ ٠اإلتؿاٍ تطاِٖ يف تكً ٌٝايبريٚقساط ١ٝاالدازٚ ٚ ١ٜايٛضاطٚ ١احملطٛب.١ٝ
ٚاعتُدت ايدزاض ١عً ٢املٓٗر ايهٝف َٔ ٞخالٍ إدسا ٤املكابالت ايػب٘ َٓعُٚ ،١املالسع ١باملػازن ١جلُا ايبٝاات ٚيًًٝاٗا
مبٗٓر ايتشً ٌٝاملٛقٛع ٞبإعتبازٖا َٔ أْطب  ٚأزلح ايطسم جلُ ايبٝاْات ٚايتشً ٌٝيف ايدزاضات االثٓٛغساف.١ٝ
سٝح تبٓٝت يف ايدزاض ١إٔ اضتدداّ ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝحلد اآلٕ ذلادٚدٚ ٠ذلؿاٛزَ ٠أ سٝاح تٓاٛس ايٛضااٌ٥
ٚايتكٓٝات املطتددَ ١يف ٖرا اجملاٍ بايسغِ َٔ ايٓتا٥ر االجياب ١ٝاييت سككتٗا ،نتكً ٌٝايٛضاطٚ ١احملطاٛبٚ ١ٝايػافاف ١ٝيف تكادِٜ
اخلدَات  َٔ ٚثِ ايطسع ١يف تكدميٗا فكالً عٔ ايػعٛز اإلجياب ٞيد ٣عُالٚٚ ٤نال ٤ع ١ٓٝايدزاضٚ ،١تٛؾاًت ايدزاضا ١اىل
إٔ أغًب ١ٝاملبشٛثني َٔ ايعُالٚ ٤ايٛنالٜ ٤س ٕٚقسٚز ٠تٛض ٝاضتدداّ ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝتٓٛعٗاا يف يٝا املؤضطاات،
ٚإ املعٛقات أَاّ ادخاٍ ٖر ٙايتكٓٝات غري َؤثس ٠ستٚ ٢إ ناْت ْطب ١األَ ١ٝيف دلاٍ اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا غا٥ع.١

تهٓٛيٛدٝا االتؿاٍ ،ذلازب ١ايبريٚقساط ١ٝاالداز ، ١ٜايسقا ايٛظٝف ،ٞايٛظٝف ١االتؿاي١ٝ
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Abstract
This research aimed to identify the most important technological tools and
techniques, have been introduced in the Iraqi Kurdistan organizations, comparing to
the organizations that still rely on a manual system. This research claimed that the
technological tools and techniques, apart from its role to activate communication
between department employees and their clients, have an active participant in
fighting corruption, reducing nepotism, and favoritism. This research relied on
qualitative approach through conduction semi-structured interviews and participant
observation as a data collection tools, and it also analyze the data under taken by
thematic analysis representing the main tools and methods of ethnographic study.
The research found that the communication technology machine and tools have a
great role in the administrative services and fighting corruption, nevertheless, they
have not been used in Kurdistan as required. The majority of respondents suggested
to expand using technological machines and tools in all departments, as there are no
big obstacles of introducing them even amongst who do not have technology skills. .

Technological Tools, Fighting Administrative Bureaucracy, Job
Satisfaction, Communication Function.

.١ يًدزاضُٖٞٝاملفاٚ ٟاإلطاز ايٓعس
ٍس اإلتؿاُٜٛا خيـ تطٝ ف١ٝ اإلتؿاي١فٝظٛط ايٝا يف تٓػٝدٛيٛٓز ايتهٚ د١تِ دزاضٜ ًُٞ ايااخ ايع١َٔ خالٍ َسادع
١ٝقساطٌٚ ايبريًٝا يف تكٝدٛيٛٓز ايتهٚ دٚ ٞاإلتؿاٍ املؤضطٚ ، (Intrapersonal Communication)ٞايػدؿ
فٚ فُٔ املعس،١ ايدزاضٙ هلرٟز اإلطاز ايٓعسًٛطاِٖ ذيو يف تبٜ حٝ س،١ اخلاؾٚ أ١َ ناْت يف املؤضطات ايعا٤ً اٛ ض١ٜاإلداز
اف تًوٚ إٔ د٢ًدٍ عٜ  اما،ٗا ايفطادٝ اييت تكٌ ف١َاملتكدٚ ١ٍٝ ايغسبٚ ايدٖٞ ١ٝدٛيٛٓطٔ االنتػافات ايتهَٛ ٕأ
ٍ انتػافٛ بدأ ايتٓافظ س١ٝ ايؿٓاع٠زٛ ايج٤َٓر بدٚ ، ١ٝ عاي٠دٛظٚ ١ٌَ اخلدَات املكدٝ أضاضا يتفعٖٞ االنتػافات
٠ يف دلاٍ اإلداز١ٍَ املتكدٚا يف ايدٝدٛيٛٓ دخًت ايتهٞٓات َٔ ايكسٕ املاقَٝٓر ايتطعٚ ،س االْتازٜٛا يتطٝدٛيٛٓايته
293

دور تكنولوجيا اإلتصال في محاربة البيروقراطية اإلدارية

د.أحمد حمةغريب عمربلي

ٚاالتؿاٍ نْٗٛا تٛفس ايٛقت يًُٛاطٓني ٚتكًٌ تهايٝف اخلدَ ،١إقاف ١إىل تكً ٌٝعدد املٛظفنيٚ ،بايسغِ َٔ ٖر ٙاملُٝصات
اإلجياب ١ٝاييت يككٗا ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ،١ٝبدأ تٛد٘ آخس س ٍٛدٚزايتهٓٛيٛدٝا ٚخاؾ ١يف ايد ٍٚايٓاَ ،١ٝأ ٚايد ٍٚاييت
ٜٓتػس فٗٝا ايفطا د افااقا عً ٢إٔ ايتهٓٛيٛدٝا ميهٔ إٔ ٜطاِٖ يف تكً ٌٝايفطادٚ ،يف ٖرا ايطٝام أغاز (Bussell,
) 2012إٔ احلهَٛات اهلٓد ١ٜاحملً ١ٝأدخًت ايتهٓٛيٛدٝا يف أْعُتٗا اإلدازٚ ١ٜاإلتؿاي ١ٝبغسض تكً ٌٝايفطاد أنجس َٔ ْٝتٗا
تكد ِٜاخلدَات بهفا ١٥عاي ١ٝيًُٛاطٓنيٚ ،قد ٚزدت يف أسدخ دزاض ١جلُع ١ٝاإلدازٚ ٠املٛازد َعًَٛات ضٓ 2015 ١إٔ
ايتهٓٛيٛدٝا تكًٌ َٔ تهايٝف َعاَالت ايعُالٚ ٤خاؾ ١يف ايد ٍٚايٓاَ ،١ٝسٝح اعتربت ٖر ٙاجلُع ١ٝإٔ ازتفاس َطت٣ٛ
ايتهايٝف يًُعاَالت ميهٔ اعتباز ٙنبريٚقساط ١ٝادازْٛ ٚ ١ٜس َٔ أْٛاس ايفطاد ٖ َٔٚ ،را املٓطًل ٜاتب عً ٢احلهَٛات يف
ايد ٍٚايٓاَ ١ٝإدخاٍ ايتهٓٛيٛدٝا يًشد َٔ ايبريٚقساط ١ٝاييت ٜعاْ َ٘ٓ ٞاملٛاطٓ.ٕٛ
ٚيف دزاض Aneke (2012:158) ١س ٍٛايتهٓٛيٛدٝا ٚايفطاد يف ضٝام أفسٜكٝا أقاح بإٔ املطاعدات املاي ١ٝال تعاجل
َػهً ١ايتُٓ ١ٝيف ايكاز ٠االفسٜك ٚ ١ٝايد ٍٚايٓاَ ١ٝدرزٜاً -أ ٟجيب إٔ تػٌُ تًو املطاعدات إدخاٍ ٚضا ٌ٥تهٓٛيٛد ١ٝيف
املؤضطات احملً ١ٝست ٢بإَهاْٗا إٔ يكل ايتُٓٚ ١ٝيد َٔ ايفطاد ٚايبريٚقساطٜٚ .١ٝػري ) Saqib (2013:99س ٍٛدٚز
ايتهٓٛيٛدٝا يف ٚضا ٌ٥اإلتؿاٍ ٚيف ضٝام احله ١َٛاالنا – ١ْٝٚاحله ١َٛايسغٝد ، ٠بإٔ ايتهٓٛيٛدٝا تطاِٖ يف تكدِٜ
اخلدَات بػهٌ أضسس ٚبهفا ١٥عاي َٔٚ ١ٝثِ تكًٌ غعٛز ايعُال ٤باملًٌ يفاات اإلْتعاز ايالشَ ١يًددَات املكدَ ١إي،ِٗٝ
ٖٚرا بدٚز ٙتػهٌ االجتاٖات اإلجياب ١ٝيد ٣ايعُال ٤س ٍٛأدا ٤احلهٚ ،١َٛنُا ظٗست يف دزاضLiebowitz and ١
)Mehdi (52: 1997إٔ إدخاٍ ايتهٓٛيٛدٝا يف تكد ِٜاخلدَات يف غسنات ايطسم ٚاملٛاؾالت َتُجالً بتكد ِٜترانس
ايطفس يف ايسسالت ايداخً ١ٝسككت ازباساً طا ١ً٥يتًو ايػسنات فكالً عٔ ايػعٛز االجياب ٞيًعُال ٤سل ٛأدا ٤ايػسنٚ ،١قد
خلؿا يف دزاضتُٗا إٔ ايتهٓٛيٛدٝا ضاُٖت يف  :تكً ٌٝفاات االْتعازٚ ،خدَ ١أفكٌ ْتٝذ ١تكً ٌٝايتفاعٌ ٚاحملادث ١بني
ايٛنالٚ ٤ايعُال ٚ ،٤طٛابري أقٌ يتكد ِٜاخلدَاتٚ ،ته ٜٔٛؾٛز ٠اجيابٚ ١ٝمسع ١طٝب ١يًُؤضطات ْتٝذ ١ضسع ١تكد ِٜاخلدَات
باالقاف ١اىل تكً ٌٝايفطاد ألٕ ايعُال ٤الحيتاد ٕٛإىل ايٛضاطٚ ١احملطٛب ١ٝيًشؿ ٍٛعً ٢اخلدَ ١أ ٚغسا ٤ترانس ايطفس.
ٚميهٔ َالسع ١إٔ بعض ايد ٍٚأدخًت ايتهٓٛيٛدٝا يف غسنات املٛاؾالت يف ٚضط تطعٓٝات ايكسٕ املاقٚ ٞيهٔ
مل تػٗد أغًب املؤضطات يف اقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا يتشٌ ذلٌ األضايٝب ايٝدٚ ١ٜٜٛايتكًٝدٚ .١ٜيف
دزاض ١أخس Khosrow-Pour (2006:202) ٍ ٣س ٍٛدٚز ايتهٓٛيٛدٝا يف ايبٓٛى ٚايػسنات املؿسفٚ ،١ٝدد إٔ
ايتهٓٛيٛدٝا سككت ْتا٥ر اماثً ١يدزاضت٘ ايطابك ،١سٝح ٜس (Khosrow-Pour) ٣إٔ ٚضا ٌ٥ايتهٓٛيٛدٝا تٛفس فسؾ١
اماثً ١يًعُال َٔ ٤سٝح ايتطذٚ ٌٝاحلؿ ٍٛعً ٢اخلدَاتٚ ،حيد ذيو أٜكا َٔ احلدٜح بني ايعُال ٚ ٤ايٛنال ٤اىل سد نبري
األَس ايرٜ ٟكًٌ َٔ ض ٤ٛايفِٗ  ٚاملػانٌ املاتب ١عً َٔٚ ،٘ٝخالٍ ٖر ٙايدزاضات ٜتبني إٔ ايتهٓٛيٛدٝا ٜتٓاضب َ طبٝع١
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ايعٌُ يهجري َٔ املؤضطاتٚ ،نُا ضعت ايػسنات عجاً عٔ االخااعات احلدٜجَ ١جٌ :املهاٚ ٔ٥اآلالت املتٓٛعٚ ١ايعدٜد ٠يف
دلاٍ االتؿاالت ألْٗا زلشت يف َععِ اجملتُعات ٚنُا ٜتبني إٔ فٛا٥دٖا عدٜد ٠نُا ضبل ذنسٖا .
إٕ أغًب ايدزاضات اييت أدسٜت يف ايد ٍٚايٓاَ ١ٝس ٍٛايتهٓٛيٛدٝا تؤند عً ٢دٚزٖا يف تكً ٌٝايفطادَ ،كازْ١
بايدزاضات اييت أدسٜت يف ايد ٍٚايغسب ،١ٝسٝح اقاح  Shahيف دزاضت٘ إٔ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ أفكٌ ايٛضا ٌ٥يتكً ٌٝايفطاد
اإلداز ٟيف ي ٝايد ٍٚايعامل ٚ ،يف اهلٓد ذلٌ دزاضت٘ (ٚ .)2007:295عً ٢ؾعٝد ايػسنات ايتذاز ١ٜتٛقح بعض
ايدزاضات إٔ ٚضا ٌ٥ايتهٓٛيٛدٝا َهٓت زداٍ األعُاٍ  ٚأؾشاب احملالت ٚايػسنات ايتذاز ١ٜيسؾد سسن ١تداٍٚ
االَٛاٍ ٚغسا ٤املبٝعات ،ن ٕٛايتهٓٛيٛدٝا تكدّ قاعد ٠يًبٝاْات س ٍٛأ ٟتطٛز يف تدا ٍٚاملبٝعات.
ٚيف ٖرا ايطٝام ٚددا ايباسجإ ( Campos and Sanjay) 2007:141يف دزاضتُٗا إٔ ايتهٓٛيٛدٝا تٛفس
اَهاْٝات عدٜد ٠ألؾشاب ايػسنات ٚاملسانص ايتذازَ َٔ ١ٜساقبٚ ١زؾد ساالت ايغؼ ٚايفطادٚ ،ضَ ٤ٛعاًَ ١ايعُالْ ٤عساً
ملطاُٖ ١اخلدَات ( :ايربٜد االيها ٚ ،ْٞٚاهلٛاتف ٚ ،ناَريات املساقب )١يتطذ ٌٝساالت ايتعًِ  ٚزؾد تفاعٌ ايٛنال٤
ٚايعُالٚ .٤نُا تسَٓ ٣عُ ١ايتعا ٕٚاإلقتؿادٚ ٟايتُٓ ١ٝيف تكسٜسٖا سَ ٍٛهافش ١ايفطاد  ٚتعصٜص ايٓصاٖ ١يف املػاٜات ايعاَ١
( ) 2005 :90إٔ ايتطٛم األيها ْٞٚيطٔ ايٛؾ ٍٛإىل األضٛام ٚتٛفس ايػفافٚ ١ٝيد َٔ ايفطاد ٚنُا تعصش ايٓصاٖ ١يف
املٓاقؿات ايعاَٚ .١تكاح ٖر ٙاملٓعُ ١عً ٢احلهَٛات إدخاٍ ايتهٓٛيٛدٝا ْعساً ألْٗا تعصش ايٓصاٖٚ ١تكًٌ ايفطادَٔ ٖٞ ٚ ،
ايعٛاٌَ األضاض ١ٝيًشهِ ايسغٝدٜٚ .س Bhatnagar (2004:60) ٟيف دزاضت٘ اييت اعتُدت عًَٗٓ ٢ر دزاض ١احلاي ١إٔ
تطبٝل ايٓعاّ اإليهاٜ ْٞٚطاعد عً ٢محا ١ٜايؿٛز ٠اإلجياب ١ٝيًشهَٛاتٚ ،خاؾ َ١فُٝا خيـ َطأي ١دف ايكسا٥ب ٚايسضّٛ
ن ٕٛايٓعاّ االيهاٜٛ ْٞٚفس قاعد ٠ايبٝاْات س ٍٛي ٝايتفاؾ ٌٝيًٛنال ٤اخلاقعني يدف ايكسا٥ب ٚايسضٚ ّٛنُا ٜتٝح
ايفسؾ ١جلُ ٝاجلٗات املعٓٚ ١ٝست ٢املٛاطٔ ايعاد ٟإٔ ايتطً عً ٢تداٚ ٍٚسسن ١دف ايكسا٥ب ،سٝح أظٗس ضٛبٗاؽ
نُجاٍ يف دزاضت٘ س ٍٛفٛا٥د دف ايكسا٥ب ،إٔ تغري ْعاّ ايدف ايكسٜيب يف إسد ٣ايٛالٜات اهلٓد َٔ ١ٜايطسٜك ١ايتكًٝد ١ٜإىل
ايطسٜك ١اإليها ١ْٝٚأدت إىل ؾعٛد ْطب ١ايكسا٥ب َٔ  ًَٕٛٝ 12دٚالز إىل  ًَٕٛٝ 50دٚالز خالٍ ضت ١أغٗس.
ٚإٕ إدخاٍ ايٓعاّ االيها ْٞٚال ٜكتؿس فكط يف احلفاظ عًْ ٢طب ١ايكسا٥ب فكط ،بٌ اْ٘ ٜطاِٖ يف تٛفري ايٛقت
ٚتكً ٌٝطٛابري ايٛنال ٤يف املؤضطات ايكسب ١ٝيف بسٜطاْٝا (ٚ, Remenyi). 4242002:نُا ٜتبني َٔ ايدزاضات سٍٛ
ٖرا املٛقٛس فإٔ ايتهٓٛيٛدٝا أؾبشت َٔ ايٛضا ٌ٥ايفعاي ١يف ايككا ٤عً ٢ايبريٚقساط ١ٝاإلداز ٚ ١ٜايفطاد بػهٌ عاّ َٔ ٚ
ثِ يف تعصٜص ايػفاف ١ٝيف ساي ١نجري َٔ ايد ٍٚضٛا ٤ناْت يف ساي ١ايدميكساطٝات ايساضدَ ١جٌ بسٜطاْٝا (, 4242002:
Remenyi).أ ٚيف ساي ١ايد ٍٚاالض ١ٜٛٝناهلٓدٚ ،بانطتإ ٚ ،بٓغالدؽ (،Sabharwal and Evan)2013:318
أ ٚيف ساي ١ايد ٍٚاالفسٜك, Aneke).2012:158( ١ٝ
سٝح تٓٛعت ٚضا ٌ٥ايتهٓٛيٛدٝا يف ايٛظٝف ١اإلتؿاي ١ٝيف ايد ٍٚايغسبٜٚ ١ٝتُجٌ بهٌ َٔ :أدٗص ٠تٓع ِٝايطابٛز
يًعُال ٚ ،٤ناَريات املساقب (CCTV) ١يسؾد ساي ١تٛاؾٌ ايعُالٚ ٤ايٛنال ٚ ،٤أدٗص ٠تطذ ٚ ٌٝتأدَٛ ٌٝاعٝد املكابًَ ١
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املٛظفني داخٌ املؤضطات أ ٚايتٛاؾٌ عٔ طسٜل ايسضا ٌ٥األيها ١ْٝٚعرب االْاْت أ ٚاملٛبا ،ٌٜأ ٚي ٌٜٛاألَٛاٍ أ ٚايتطٛم
االيها.ْٞٚ
يف إقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام جتس ٟنٌ ٖر ٙاألَٛز بطسم تكًٝد ١ٜأَ ٟكابً ١أ ٚشٜازَ ٠باغس ٠يًُؤضطات ٚباالعتُاد
عً ٢ايطٛبري ايتكًٝدٚ .١ٜيف ايفا ٠األخري ٠أدخًت أدٗص ٠ايطابٛز االيهاٚ ْٞٚناَريات املساقب ١يف بعض املؤضطات ايعاَٚ ١
اخلاؾ ١عًْ ٢طام قٝل ٚبػهٌ ذلدٚد ،فًريو تسنص ٖر ٙايدزاض ١سَ ٍٛد ٣زلاح ٖاتني ايتكٓٝتني َٔ خالٍ يًٚ ٌٝدٗات
ايٓعس اايعُالٚ ٤ايٛنال ٤باإلقاف ١إىل زؾد ساي ١ايتفاعٌ ٚايتٛاؾٌ يهال ايطسفني .سٝح مل جيد ايباسح أ ١ٜدزاض ١يف سدٚد
اطالع٘ أدسٜت عً ٢ذيو يف اقً ِٝنٛزدضتإ ايعسامٚ ،بريو تعٗس إٔ ٖر ٙايدزاض ١قسٚزٚ ١ٜتجري االفااقات ايعدٜد٠
س ٍٛأبعاد ٚدٛاْب ايتهٓٛي ٛدٝا اجلدٜد ٠املطتددَ ٚ ١اييت مل تدخٌ يف االقً ِٝحلد االٕ ست ٢ميهٔ ايتهٗٔ مبد ٣زلاح تًو
ايتكٓٝاتْٚ .عساً يتعدد دٛاْب ٖر ٙاملطأي ١فإٕ ٖر ٙايدزاض ١تفطس املطأي َٔ ١شاٚ ١ٜٚاختؿاف ايدزاض ١اإلتؿاي. ١ٝ
َٔ خالٍ َسادع ١ايااخ ايعًُ ٞسَ ٍٛطأي ١اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا نٛضَ ١ًٝطاعدَٚ ٠هًُ ١يًٛظٝف ١األتؿاي ١ٝاييت
يؿٌ يف َععِ املؤضطات بؿسف ايٓعس س ٍٛطبٝعًَ ١هٚ ٚ ١ٝظا٥ف ٚطبٝع ١املؤضطاتٜ ،تبني عدّ ٚدٛد أ ١ٜدزاض ١سٍٛ
دٚز ايتهٓٛيٛدٝا يف تٓػٝط ايٛظٝف ١اإلتؿاي ١ٝيف أقً ِٝنٛزدضتإٚ ،يهٔ تٛدد دزاضات عدٜد ٠سٖ ٍٛر ٙاملطأي ١يف ايب٦ٝات
اإلتؿاي ١ٝاملدتًف ١ضٛا ً٤ناْت يف ايد ٍٚاملتكدَ ١أ ٚايد ٍٚايٓاَ ٚ ، ١ٝتبني يف ايدزاضات ايطابك ١إٔ ايتهٓٛيٛدٝا أقافت
ايعدٜد َٔ ايفٛا٥د ٚاملُٝصات إىل ايٛاق اإلتؿاي ٞيتًو اجملتُعات ٚميهٔ إٔ تتًدـ يف  :ضسع ١يف تكد ِٜاخلدَات ،تٛفري
ايٛقت ،تكً ٌٝايتهًف ،١احلفاظ عً ٢اهلد ٤ٚيف املؤضطات ،ايتٛاؾٌ ايفعاٍ بني ايٛنالٚ ٤ايعُالٚ ٤بػهٌ زاقٚ ،ٞفكالً عٔ
تكً ٌٝايبريٚقساطٚ ١ٝتعصٜص ايٓصاٖٚ ١ايػفافٚ ١ٝذلازب ١ايفطاد بػهٌ عاّ ٚخاؾ ١يف ايد ٍٚايٓاَ.١ٝ

َػهً ١ايدزاض: ١
إٔ إدخاٍ ايتهٓٛيٛدٝا ؾازت َٔ األَٛز ايكسٚز ١ٜاييت ٜسأٖ عً ٘ٝحملازبٚ ١تكً ٌٝايبريٚقساطٚ ١ٝذلازب ١ايفطاد يف
ايد ٍٚايٓاَ . ١ٝفًريو تربش َػهًٖ ١ر ٙايدزاضْ ١تٝذ ١عدّ ٚدٛد زؤٚ ١ٜاقشٚ ١دقٝك ١س ٍٛدٚز ايتهٓٛيٛدٝا يف األْػط١
اإلتؿاي ١ٝيًُؤضطات حملازب ١ايبريٚقساط ١ٝاإلداز ١ٜإذ تعترب ذيو َٔ أِٖ اْٛاس ايفطاد يف دلتُعات ايد ٍٚايٓاَْ ١ٝعساً يكعف
األْعُ ١ايطٝاضٚ ١ٝاإلداز ١ٜفٗٝا اييت تتطِ بك ٠ٛدٚز األفساد ٚخاؾ ١املطؤٚيني عً ٢سطاب ضٝاد ٠ايكاْٚ ٕٛتٓفٝرٖا .
سٝح تؤند ايهجري َٔ ايتٛدٗات عً ٢إٔ إدخاٍ ايتهٓٛيٛدٝا يف أْػط ١اإلتؿاٍ يًُؤضطات يد َٔ َػهً١
ايبريٚقساط ،١ٝنإضتدداّ األدٗص ٠اييت تٓعِ ٚتستب ايعُال ٤عً ٢أضاع ايطابٛز االيهاٚ ْٞٚنريو إضتدداّ ناَريات
املساقب ١يف املهاتب ٚاملؤضطات ،سٝح اضتددَت ٖر ٙايتهٓٛيٛدٝا يف ب٦ٝات إتؿايٚ ١ٝادتُاع ١ٝرلتًفٚ ،١قد سككت ذيو
ْتا٥ر رلتًفْ ١عساً إلختالف بعض املتغريات يف تًو اجملتُعات ،أ ٟإٔ ٖٓاى عٛاٌَ أخس ٣تتدخٌ نآثاز َاتب ١إلضتدداّ
ايتهٓٛيٛدٝا َٚدَ ٣طاُٖتٗا يف ذلازب ١ايبريٚقساطٚ .١ٝميهٔ افااض تًو املتغريات إىل املتغريات ايدميٛغسافٚ ١ٝخاؾ ١فُٝا
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ٜتعًل :باملطت ٣ٛايتعًٚ ُٞٝاملطت ٣ٛاالدتُاع . ٞباإلقاف ١إىل ايعاٌَ ايدميٛغسايف ٖٓاى عاٌَ آخس َجٌ َطت ٣ٛتٓفٝر أٚ
ضٝاد ٠ايكاْ ٕٛيف األْعُ ١ايطٝاضٚ ١ٝاإلدازَ ١ٜتُجً ١باملطا َ ١ً٥املكؿسٜٔ؛ ألٕ ايتهٓٛيٛدٝا تٓعِ َطأي ١ايتٓعٚ ِٝايػفاف١ٝ
ٚيٝطت بأَهإ ايتهٓٛيٛدٝا إٔ تؿدز قساز ايعكٛب ١قد املكؿس. ٜٔ
َٔ خالٍ َاضبل ٜتبني إٔ إدخاٍ ايتهٓٛيٛدٝا ختتًف تأثريٖا سطب ايب ١٦ٝاإلتؿايْ ١ٝتٝذ ١اختالف ايعُالٚ ٤ايٛنال٤
باالقاف ١إىل ايتكايٝد َٗٓٚر ايعٌُ ٚتؿٛز نال ايطسفني س ٍٛتدا ٍٚاخلدَاتٚ ،فكالً عٔ َطأي ١ضٝاد ٠ايكاَْٚ ٕٛطت٣ٛ
تطبٝكٗا .سٝح ٜتذً َٔ ٢خالٍ ذيو إٔ ٖر ٙايدزاض ١تسنص عً ٢تؿٛز ٚادزاى ايعُالٚ ٤ايٛنال ٤س ٍٛدٚز تهٓٛيٛدٝا
االتؿاٍ يف تٓػٝط شٜاد  ٠اْتاز اخلدَات ٚدٛدتٗا باالقاف ١إىل تكً ٌٝايبريٚقساط ١ٝاالداز ١ٜاييت تعاَْٗٓ ٞا َؤضطات اقًِٝ
نٛزدضتإ ايعسام يه ٞتعاجل ٚتفطس ايسؤ ١ٜايدقٝكٚ ١ايٛاقش ١س ٍٛدٚز ايتهٓٛيٛدٝا يف االْػط ١االتؿاي. ١ٝ

تطاؤالت ايدزاض:١
بعد َسادع ١ايااخ ايعًُٚ ٞيدٜد َػهً ١ايدزاض ٚ ١أِٖ َفاُٖٗٝا نإطاز ْعس ٟهلا تجري ٖر ٙايدزاض ١عد٠
تطاؤالت ،ميهٔ عسقٗا نايتاي:ٞ
َ .1ا َد ٣اعتُاد املؤضطات اإلداز ١ٜيف تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا يٛظٝفتٗا اإلتؿاي َ ١ٝعُالٗ٥ا؟
َ .2ا َد ٣ايفسم بني املؤضطات ايعاَٚ ١اخلاؾ َٔ ١سٝح اإلعتُاد عً ٢ايتهٓٛيٛدٝاٚ ،ملاذا؟
َ .3ا ْٛس ايتهٓٛيٛدٝا احلدٜج ١اييت تطتددّ يف املؤضطات اإلداز ١ٜيف أقً ِٝنسدضتإ ايعسام؟
َ .4ا دٚز ايتهٓٛيٛدٝا يف ازتفاس دٛد ٠اخلدَات اإلتؿاي ٚ ١ٝتكً ٌٝايبريٚقساط ١ٝاإلداز١ٜ؟
َ .5ا دٚز ايتهٓٛيٛدٝا يتشكٝل ايسقا ايٛظٝف( Satisfaction ٍ(ٞيًُٛظفني (ايٛنال)٤؟
َ .6ا دٚز تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا يف إجتاٖات املٛاطٓني (ايعُال )٤اييت تكدّ هلِ اخلدَات؟
َ .7ا َعٛقات تٛض ٝتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا يف اخلدَات اإلتؿاي ١ٝيًُؤضطات؟

أُٖ ١ٝايدزاض:١
تهُٔ أُٖٖ ١ٝر ٙايدزاض ١يف بٓا ٤دلُٛع َٔ ١املكاسات اييت ميهٔ إٔ تطاعد عً ٢فِٗ ٚإميإ أنجس بتٛض ٝتٛظٝف
ايتهٓٛيٛدٝا يف خدَ ١األْػط ١اإلتؿايٚ ١ٝبإَهاْٗا إٔ تكًٌ ايبريٚقساط ١ٝاإلداز ١ٜاملتُجً ١بإضًٛب تكد ِٜاخلدَات يًعُال٤
ٚنٝف ١ٝتعاٌَ ايٛنالَ ٤عِٗ؛ يتؿب ْتا٥ر ٖر ٙايدزاض ١يف ايٓٗا ١ٜيف تفع ٌٝعٌُ ايٛنالٚ ٤يكٝل ايسقا ايٛظٝفٚ ٞايرٜ ٟعترب
َٔ أِٖ عٛاٌَ زلاح ايكا ِ٥بايعٌُ يف املؤضطات اإلداز ١ٜنٚ ْ٘ٛسد ٠اْتاد ١ٝخلدَات املؤضط ١اما ٜاتب عً ٘ٝمحا ١ٜايتعاٌَ
َ ايعُال ٤بػهٌ َتطاٚ ٟٚبأنجس عداي ً١اما ٜؤد ٟإىل تػه ٌٝاإلجتا ٙاإلجياب ٞيد ٣ايٛنال ٤بػهٌ خاف ٚايعُال ٤بػهٌ
عاّ ،نُا ٜػري ذيو إىل زلاح عٌُ اإلداز ٠يتكد ِٜخدَاتٗا طبكاً ملبد " ٤داُ٥اً زأ ٟاملساد عً ٢ؾح".نُا تهُٔ أُٖٖ ١ٝرٙ
ايدزاض ١يف يًٚ ٌٝزؾد أَهاْٝات تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا َٔ سٝح تهًفتٗا املادَٚ ١ٜتطًباتٗا املعَٓ ١ٜٛتُجً ١مبد ٣إَهاْ١ٝ
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اضتدداَ٘ َٔ قبٌ ايٛنال ٚ ٤دزاض ١املعٛقات اييت تستبط مبدَ ٣الُ٥ت٘ َ ايعُالٚ ٤نٝف ١ٝايتهٝٝف َ ايتهٓٛيٛدٝا اجلدٜد٠
ألٕ اضتدداّ ٖر ٙايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝيتاز إىل قدز َٔ ايكساٚ ٠٤ايهتاب ،١فُٔ املعسٚف إ ْطب َٔ ١األََٓ ١ٝتػس ٠بني
املٛاطٓني يف اقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام ٚخاؾ َ١بني ايف٦ات ايعُس ١ٜايٛضطٚ ٢املطٓنيٚ ،باألقاف ١إىل عاٌَ األَٖٓ ١ٝاى عاٌَ
آخس َتُجٌ بايتعاٌَ َ ايٛضاٚ ٌ٥املبتهسات اجلدٜد ،٠سٝح ٜفاض إٔ ْطب ١تهٝٝف  ٚقب ٍٛادخاٍ ايتهٓٛيٛدٝا اجلدٜد ٠يف
تكد ِٜاخلدَات يد ٣املٛاطٓني َتفاٚت. ١

أٖداف ايدزاض:١
تهُٔ أٖداف ايدازض ١يف ايٓكاط ايتاي:١ٝ
 .1ايتعسف عًَ ٢طتْٛٚ ٣ٛس ايتهٓٛيٛدٝا املطتددَ ١نٛضَ ١ًٝطاعد ٠يالْػط ١اإلتؿاي ١ٝيًُؤضطات اإلداز ١ٜيف
أقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام.
 .2يًَ ٌٝطت ٣ٛإدزاى ايٛنال ٤س ٍٛأُٖ ١ٝتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا يف االْػط ١اإلتؿاي.١ٝ
 .3زؾد َطت ٣ٛاْطذاّ ايٛنال َ ٤ايتهٓٛيٛدٝا يف دلاٍ اإلتؿاٍ اإلداز.ٟ
 .4يًَ ٌٝدَ ٣طاُٖ ١ايتهٓٛيٛدٝا يف يكٝل ايسقا ايٛظٝف ٞيًٛنال.٤
 .5ايتعسف عً ٢اجتاٖات ايعُال ٤بف٦اتٗا املدتًف ١سل ٛدٚز ايتهٓٛيٛدٝا يف ذلازب ١ايبريٚقساط.١ٝ

َٓٗر ايدزاض:١
تعتُد ٖر ٙايدزاض ١عً ٢املٓطل االضتكسا َٔ (Inductive) ٞ٥أدٌ ايٛؾ ٍٛإىل تفطري ددٜد س ٍٛدٚز إدخاٍ
ايتهٓٛيٛدٝا يف األْػط ١اإلتؿاي ١ٝيتكدّ دلُٛع َٔ ١األطس سَ ٍٛدٚ ٣نٝف ١ٝزلاح ايتهٓٛيٛدٝا يف املؤضطات اإلداز ١ٜيف
أقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام؛ ألْ٘ ال تٛدد أ ١ٜدزاض ١تكاح األطس ايٛاقشٚ ١ايدقٝك ١سَ ٍٛدٚ ٣نٝف ١ٝاالعتُاد عً٢
ايتهٓٛيٛدٝاٚ .بسأ ٟاخلربا ٚ ٤املٗتُني بٗرا اجملاٍ فاِْٗ ٜفكً ٕٛاملٓٗر ايهٝف ٞيف َجٌ ٖر ٙايدزاضات ٚاييت تطع ٢إىل فِٗ
ٚتفطري ايعاٖس ٠اجلدٜدٚ .٠فُٝا خيـ املٓٗر ايهٝف ٞتك Barkway (156: 2009) ٍٛإٔ املٓٗر ايهٝفٜ ٞتٝح يًباسح فِٗ
ايككاٜا بػهٌ ْكدَ ٚ ٟتعُلٜٚ ،س Harry (120: 2012) ٚ Becker, ٣عً ٢أْ٘ حيكل فِٗ ايعالقات ايطبب١ٝ
ٚايعٛاٌَ املؤثس ٠يف ايعاٖسٚ ،٠نُا ٜؤند ٚ Houserاخس )2013 :159( ٕٚفإٔ املٓٗر ايهٝفٜ ٞطُح يًتعسف ٚزؾد
ايكٚ ِٝاملفاٖ ِٝاملتٛقع ١بني َتغريات ايدزاضٜٚ ،١س Houser (159: 2013) ٣إٔ ايدزاضات ايهٝف ١ٝتطع ٢يبشح ايعٛاٖس
اييت ٜؿعب فُٗٗا ٚإدزانٗاٜ ٚ .تكح َٔ خالٍ ٖر ٙايدزاض ١أْ٘ َٔ ايؿعب ايتهٗٔ س ٍٛدلُٛع َٔ ١ايعٛاٌَ املع ١ٓٝاييت
ميهٔ إٔ يدد زلاح ايتهٓٛيٛدٝاٚ ،يريو ال تهتفٖ ٞر ٙايدزاض ١بإختباز عدد َٔ ايفسقٝاتَ ،جًُا َٛدٛد يف ايدزاضات
ايهُٜٓ ( ١ٝعس إىل Jill ٚ Maynard 387 :2015؛, ( ، 2011:97 Anderson ، Valencia, 2015:36
 (2012:235 Blackبايسغِ إٔ ٖر ٙايدزاض ١تفطس ايعالق ١بني عدَ ٠تغريات َجًُا قدَت يف ايتطاؤالت املطسٚس ،١اال
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إ ٖر ٙايدزاض ١تفاض ٚدٛد َتغريات أخس ٚ ٣عالقات أخس ٣بني املتغريات املتٛقع .١فٗر ٙايدزاض ١يتاز إىل نػف
تًو ايعالقات اييت قد ته ٕٛغري َتٛقع ،١أ ٟميهٔ إٔ تٓػأ ٚتعٗس عرب تٛظٝف املٓٗر ايهٝف َٔ ٞخالٍ بعض األدٚات
املٓٗذ ١ٝناملالسعٚ ١املكابالت غب٘ املٓعُٚ ، ١بايتايٜ ٞتِ تٓا ٍٚنٌ َٔ :دلتُ ايدزاض ،١أدٚات ي ايبٝاْات ٚ ،أضًٛب
يً ٌٝايبٝاْات.

دلتُ ايدزاض:١
طبكاً ألٖداف ٖر ٙايدزاضٜ ١تُجٌ دلتُعٗا مبععِ املؤضطات ايعاَٚ ١اخلاؾ ١يف األقً ِٝمبا يف ذيو ايٛنالٚ ٤ايعاًَني
فٗٝا ٚايعُال ٤املسادعني خلدَات تًو املؤضطاتْ .عساً يتعدد املؤضطات ٚمت إختٝاز عدَ ٠ؤضطات إلدسا ٤املكابالت غب٘
املٓعُٚ ١املالسع ١باملػازن ١فٗٝاٚ .قد مت أختٝاز دا٥س ٠دٛاشات ايطًُٝاْ ١ٝبإعتبازٖا َٔ املؤضطات اييت ادخًت االْعُ١
ايتهٓٛيٛد ١ٝيتطٗ ٌٝايتٛاؾٌ َ عُالٗ٥اٚ ،يف املكابٌ متت شٜاز ٠دا٥سَ ٠سٚز ذلافع ١ايطًُٝاْ ١ٝبإعتبازٖا إسد ٣أِٖ ايدٚا٥س
اييت تطتكبٌ عددا نبريا َٔ ايعُال ٚ ٤تعتُد عً ٢ايطسٜك ١ايتكًٝدٚ ،١ٜنُا متت شٜاز ٠عدَ ٠طتػفٝات يف ايطًُٝاْٚ .١ٝ
سا ٍٚايباسح شٜاز ٠عدَ ٠ؤضطات خاؾ ١أٜكاً ٚيهٔ مل ٜتِ االضتاداب َٔ ١قبٌ ٖر ٙاملؤضطاتٚ .قد بدأت عًُ ١ٝاملالسع١
باملػازن َٔ ١بدا ١ٜضٓ 2015 ١إىل ْٗا ١ٜغٗس ابٚ ،مت تطذ ٌٝاملالسعات طبكاً يتطاؤالت ايدزاضٚ .١يهٔ املكابالت غب٘
املٓعُ ١إدسٜت يف غٗس آب يف ذيو ايعاّ ٚ .أعتُدت ٖر ٙايدزاض ١عً ٢ع ١ٓٝنس ٠ايجًر  َٔ ٖٞٚايعٓٝات ايعُد ٚ ١ٜتتٓاضب
أٜكاً َ ايدزاضات ايهٝفٜٓ( ١ٝعس إىل  Macnee, 2008: 121؛، Guest and Kathleen 212 :2007
 ٚ2016:146 Amandeep). ، Stahlp,2012:32 Ritchie, et al, 2013: 113بًغ عدد املبشٛثني اييت
متت أدسا ٤املكابالت غب٘ املٓعَُ ١عِٗ َ 30بشٛثاًٖٚ ،را عدد َٓاضب يف ايدزاضات ايهٝف١ٝ؛ ألْٗا ال يتاز إىل ع ١ٓٝنبري٠
يتعُِ ْتا٥ذٗا عً ٢دلتُ ايدزاضَ ١جًُا تتِ يف ايدزاضات ايهُ Merriam 2014:77، ( ١ٝ؛2013:1 ،
O'Hara, Mark, et al). 2011:86 ،ٚ ،Sehring.et

أدٚات ي ايبٝاْات  ٚأضًٛب يًًٗٝا:
تتُجٌ أدٚات ي بٝاْات ٖر ٙايدزاض ١باملكابالت غب٘ املٓعُٚ ١املالسع ١باملػازن ،١سٝح ٜسد إضتدداّ ٖاتني
األداتني ٚيعُٗا نٛضَٗٓٚ ١ًٝر جلُ ايبٝاْات يف ايدزاضات اإلدتُاعَٓ ١ٝر Gold , 2013 :507( 1886
ٚ Stephanie ). ٚتعد املكابالت غب٘ املٓعُٚ ١املالسع ١باملػازن َٔ ١أْطب ايٛضا ٌ٥يف ايدزاضات األثٓٛغساف ١ٝحلد االٕ
ٜٚ(Balzacq, 2011).ػري ) Ezeakor (45: 2013إٔ ي ٖاتني ايٛضًٝتني ٜتٝح فسؾ ١يًباسح نٜ ٞتعُل يف دزاض١
ايعٛاٖس اجلدٜد ٠بػهٌ ميهٓ٘ يدٜد ايعٛاٌَ ايطبب ١ٝيًعاٖس ،٠يريو مت اختٝازُٖا نٛض ١ًٝجلُ ايبٝاْات هلر ٙايدزاض ١يهٞ
ٜٛفس أَهاْ ١ٝفِٗ ٚاق اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا يف ايتٛاؾٌ بني املٛظفني ٚاملسادعني .نُا ٜفاض ايباسح عً ٢أْ٘ يٝظ َٔ
ايط ٌٗ تٛش ٜاضتُازات اإلضتبٝإ عً ٢املبشٛثني يف ٖر ٙاملؤضطات ألٕ ٌَ ٤االضتُاز ٠يتاز إىل ٚقت ٚإٔ املسادعني بطبب
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َعاَالتِٗ الٜعط ٕٛايٛقت يًباسح ،فِٗ ٜسغب ٕٛإٔ ال ٜبكٛا نجرياً يف تًو املؤضطاتٚ .نُا ٜٓطبل ْفظ املربز سٍٛ
اضتدداّ املكابالت املٓعُ ١اييت يتاز إىل يدٜد املٛعد ٚتفطري األضٚ ١ً٦جتٗٝص املهإ ،فًريو اعتُدت ٖر ٙايدزاض ١عً٢
املكابالت غب٘ املٓعُ ١ألْٗا ال يتاز إىل ٚقت طٜٓ (ٌٜٛعس إىل  Newing 2010 :120؛ ، Wilson, )1013 :28 ٚ
فًريو بإَهإ ايباسح إٔ ٜطسح األض ١ً٦عً ٢املبشٛثني أثٓا ٤اْػغاهلِ مبعاَالتِٗ .أَا َٔ سٝح املالسع ١باملػازن ١فٗٞ
أضاضا اليتاز إىل تهًٝف املبشٛخ فايباسح جيُ ايبٝاْات أثٓا ٤تٛاؾً٘ َٚعاٜػت٘ يًعاٖس ٠بػسط إٔ ته ٕٛإدسا ٤عًُ١ٝ
املالسع ١بػهٌ امٓٗر نٛق األضٚ ١ً٦األطس احملدد ٠يسؾد ساي ١ايتفاعٌ بني ايٛنالٚ ٤ايعُال ٤طبكاً يًتطاؤالت املطسٚس١
يًدزاض ٚ ١أٖدافٗا (ٜٓعس إىل Stacks 2010 :173 :؛ 110: Ferraro, 2011 ). ،: Howell, 122010
ٚبٓا ٤عً ٢أضًٛب ي ايبٝاْات ٚاييت متت اضتٓادٖا عً ٢االدٚات ايهٝف ١ٝفتِ يًًٗٝا نٝفٝاً أٜكاً ،سٝح اختر أضًٛب
ايتشً ٌٝايدالي ٞيًبٝاْات )  (Semantic Analysisاييت اخترت عٔ طسٜل املكابالت غب٘ املٓعُ ٚ ١املالسع ١باملػازن،١
ٚإٕ ٖر ٜٔاألضًٛبني جتُ اإلدابات ايكؿري ٠ألٕ األض ١ً٦املطسٚس ١عاد ٠ته ٕٛقؿري ٠أٜكاً فًريو ذلتْ ٣ٛؿٛف إدابات
املبشٛثني يتاز إىل يً ٌٝدالي ٞهلاٚ ،يف ٖرا ايطٝام  .تك Dobric (65: 2013) ٍٛإٔ ايتشً ٌٝايدالي ٞتسنص عً٢
اجلٛاْب ايغاَك ١يًهًُات ،فًريو ميهٔ ايك ٍٛإٔ ايتشً ٌٝايداليٜ ٞتٓاضب َ بٝاْات ٖرا ايٓٛس َٔ ايدزاضات قُٔ
أضايٝب ايتشً ٌٝايهٝف ١ٝاألخس.٣

ْتا٥ر ايدزاض:١
ٜتِ عسض ْتا٥ر ايدزاض ١طبكاً يًتطاؤالت املطسٚسٚ ،١ميهٔ عسقٗا نتاي:ٞ

أٚالًَ /طتٚ ٣ٛنٝف ١ٝتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا يف املؤضطات اإلداز:١ٜ
ٜتبني َٔ خالٍ إدسا ٤ايدزاض ١ايتطبٝك ١ٝإٔ ايتهٓٛيٛدٝا مل ٜدخٌ يف إطاز ايٛظٝف ١ٝاإلتؿاي ١ٝألغًب املؤضطات
اإلدازَ ١ٜكازْ ١بايد ٍٚاملتكدَ ،١سٝح ٜتِ أدا ٤ايٛظٝف ١اإلتؿاي ١ٝيف اقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام بػهٌ تكًٝدٚ .ٟتفتكس ايهجري
َٔ املؤضطات إىل ايهٛادز املٗٓ ١ٝيف دلاٍ اإلتؿاٍ؛ ْعساً يتأخس إقً ِٝنٛزدضتإ يف اعداد ايهٛادز املدتؿ ١يف دلاٍ اإلتؿاٍ،
سٝح بدأت أقطاّ اإلعالّ بتكد ِٜاخلسجيني َا بعد ضٓ .2004 ١بايسغِ َٔ تأخس  ٚقً ١ايهٛادز يف دلاٍ اإلتؿاٍ االٕ أْ٘ مل
ٜتِ تٛظٝفِٗ بػهٌ َٓعِ يف املؤضطاتٚ ،قد اْعهظ ذيو عً ٢افتكاز ٖر ٙاملؤضطات يًدرب ٠ايهاف ١ٝيف دلاٍ اإلتؿاٍ
باالقاف ١إىل االعتُاد عً ٢ايتكٓٝات اإلتؿاي ١ٝايتكًٝد.١ٜ
ٚإٔ أغًب املؤضطات التصاٍ غري َدزن ١يٛظا٥ف اإلتؿاٍ يف دلاٍ ايعالقات ايعاَ َٔ ١سٝح اجلاْبني املفاُٖٞٝ
ٚايتطبٝكٚ .ٞميهٔ ايك ٍٛإٔ املؤضطات عاد ١إىل املٛازد ايبػس ١ٜقبٌ ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝألٕ ايتهٓٛيٛدٝا يتاز إٔ تطبل ٚ
إٔ متازع َٔ قبٌ ذ ٟٚاخلربات.
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إٕ أِٖ ايتكٓٝات اإلتؿاي ١ٝاييت تطددّ يف املؤضطات قًَ ١ًٝكازْ ١بايد ٍٚاملتكدَٜٚ ،١تُجٌ أِٖ تًو ايتكٓٝات
ٚايٛضا ٌ٥اإلتؿاي :١ٝبٛق َٛق ايتٛاؾٌ اإلدتُاعٚ ٞاملٛاق اإليها ١ْٝٚاييت تتٛادد يف بعض املؤضطاتٜٚ ،تبني إٔ أغًب
ٖر ٙاملٛاق األيها ١ْٝٚمل ٜتِ تؿُُٗٝا ٚٚقعٗا بػهٌ َٓعِ ٚبايػهٌ املطًٛب ألْٗا ْفرت عٔ طسٜل ايتٛد ٘ٝاحملًٞ
يًُؤضطات سٝح تٛدد َٛق ايها ْٞٚيف دا٥سَ ٠ع ١ٓٝقُٔ ٚشازَ ٠ع ١ٓٝيف بعض املدٕ ٚالتٛدد يف املدٕ األخسٖٚ ،٣را
ٜدٍ عً ٢أْ٘ ال ٜتِ تٛدٚ ٘ٝتٓعٚ ِٝختطٝط ٖر ٙاملٛاق َٔ قبٌ ايٛشازات – أ ٟإٔ ايتدطٝط ٚايسؤ ١ٜاالتؿاي ١ٝيًُؤضطات
احله ١َٝٛقعٝفٚ .١قد السغ أغًب ايعُال ٤اييت متت إدسا ٤املكابالت َعِٗ إٔ خدَ ١االْاْت قعٝفٚ ١زد ١٦ٜبػهٌ ال
ٜطتطٝعٚ ٕٛق ايهجري َٔ ايرباَر  ٚاملًفات ايالشَ ١عرب َٛاقعٗاٚ .نُا ٜتبني إٔ ْطب ١ايتٛاؾٌ عرب تًو املٛاق قعٝف ١دد٠
َكازْ ١بايطسم ايتكًٝدٚ .١ٜقد ذنس أسد املبشٛثني "إٔ ٖٓاى ايهجري َٔ املٛظفني يٝظ يد ِٜٗايٛع ٞس ٍٛاملٛق االيهاْٞٚ
ملؤضطاتِٗ" ( 20آب ٚ .)2015نُا أظٗست ْتا٥ر ايدزاض ١إٔ أغًب اخلدَات تكدّ بػهٌ تكًٝدٚ ٟإٔ ٚظٝفٖ ١رٙ
املٛاق أؾبشت ذلؿٛز ٠عً ٢بعض االعالْات ٚاإلزغادات سَ ٍٛعاَالت املٛظفني .أٜ ٟعين إٔ ٖر ٙاملٛاق ال تػذ
ايعُال ٤يٝعتُدٚا عً ٢املٛاق ملٌ ٤االضتُازات املطًٛبٚ ١تكدميٗاٖٚ .را ال ٜػذ ايعُال ٤عً ٢االعتُاد عً ٢تًو املٛاق بدالً
َٔ ايطسم ايتكًٝد ،١ٜسٝح ٜسد ذيو أىل عدّ تعٛد املٛاطٓني ٚ ،قعف َطت ٣ٛاملٛاق  َٔٚ ،ثِ قعف ضٝاض ١تٛد٘ٝ
اضتدداّ تًو املٛاق ٚتطٜٛكٗا .
ٚتأت ٞبعد املٛاق االيهاْ ١ْٝٚعاّ ايسضا (SMS) ٌ٥يتٛدٚ ٘ٝإعالّ ايعُال ٤عٔ ْتٝذ ١اْتٗاَ ٤عاًَ ١اجلٛاشٚ ،فسض
ايغساَات املسٚز .١ٜسٝح ٚؾف أسد املبشٛثني يف دا٥س ٠اجلٛاشات "إٔ ٖر ٙاخلدَ ١سؿًت بسعا ١ٜغسن ١اضٝاض ٌٝيف إطاز
بسْاَر دعِ احله 25( "١َٛآب ٚ .)2015نُا ٚؾف أسد املبشٛثني َٔ ف ١٦ايٛنال" ٤إٔ ٖر ٙاخلدَٚ ١فست ايٛقت
ٚقًًت ايتهًف ١يًُعاَالت يهال ايطسفني ( املٛظفني ٚاملٛاطٓني) باإلقاف ١إىل ختفٝف ايكغط عً ٢املؤضط َٔٚ ١ثِ ايطسقات
بػهٌ عاّ" ( 20آب ٜٚ .)2015السغ إٔ ٖر ٙاخلدَ ١تتُٝص بهجري َٔ ايٓكاط اإلجيابٚ ١ٝيهٓٗا تٓشؿس يف ٖاتني املؤضطتني.
سٝح السغ أسد ايٛنال ٤يف دا٥س ٠اجلٛاشات" قسٚز ٠تطذ ٌٝاملٛاطٓني قبٌ تكدَ ِٜعاَالتِٗ عٔ طسٜل املساضالت )(SMM
ْعساً يًٓتا٥ر اإلداب ١ٝاييت سككتٗا ٖر ٙاخلدَ ١إلبالغ املسادعني"( 20آب  . )2015فُٝهٔ املالسع ١أْ٘ بايسغِ َٔ أُٖ١ٝ
ٖر ٙاخلدَ ١التصاٍ ذلؿٛز ٠يف ٖاتني ايدا٥ستنيٚ .باإلقاف ١إىل زضا (SMS) ٌ٥أدخًت دا٥س ٠املسٚز أدٗص (PDI) ٠يتطذٌٝ
ايغساَات املسٚز ١ٜبػهٌ ايها ْٞٚبدالً َٔ ْعاّ اإلتؿاٍ ايتكًٝدٜٚ (Receipt ) ٟس ٣أسد املبشٛثني يف دا٥س ٠املسٚز "بإٔ
خدَ (PDI) ١أضسس َٔ اخلدَ ١ايتكًٝد ١ٜسٝح يكل خالٍ ايدقا٥ل املعدٚد ٠باإلقاف ١إىل إَهاْٖ ١ٝر ٙاخلدَ ١اييت يد َٔ
ساالت ايفطاد اإلداز َٔٚ ٟأخطس ْٛعٗا ٖ ٞساالت ايطسقٚ ١إعفا ٤ايبعض ْتٝذ ١ايٛاضطٚ ١احملطٛب 20( "١ٝآب . 2015
سٝح متت َالسع ١نٝف ١ٝتعاٌَ األَٝني َ خدَ ١دٗاش ايطابٛز االيها ْٞٚألْ٘ اجلٗاش املطتددّ يف دا٥س ٠اجلٛاشات التٓعِ
ايؿٛت بٌ تعسض األزقاّ فكطٚ ،هلرا ايغسض متت املالسع ١أْٗا ال تػهٌ أ ١ٜإغهاي ،١ٝألٕ نال ايؿايتني اييت تكِ فُٗٝا
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تًو اجلٗاش أدٛاُٗ٥ا ناْت ٖاد ١٥دداًٚ ،قد ض ٌ٦عدد َٔ املبشٛثني س ٍٛنٝف ١ٝتٛاؾٌ األَٝنيٚ ،قد أغازٚا أِْٗ
الٜٛادٗ ٕٛاملػهً ١ألِْٗ ٜتأند ٕٚعً ٢ذيو َٔ خالٍ ايٛنال ٤األخس ٜٔبػهٌ ال حيؿٌ أْٛ ٟس َٔ ايكٛقا.٤

ثاْٝاً /دٚز ايتهٓٛيٛدٝا يف ازتفاس دٛد ٠اخلدَات ٚتكً ٌٝايبريٚقساط:١ٝ
َٔ خالٍ َسادع ١ايااخ ايعًُٜ ٞتكح إٔ ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝميهٔ إٔ تًدـ دٚزٖا يف ْكطتني :دٛد ٠اخلدَات
بأقٌ ايتهايٝف ٚبأضسس ٚقت امهٔ ٚ ،تكً ٌٝايبريٚقساطٚ .١ٝعً ٢ضٝام اماثٌ أندت ْتا٥ر ٖر ٙايدزاض ١إٔ ايٛضاٌ٥
ايتهٓٛيٛد ١ٝسككت ْفظ ايٓتا٥ر ،سٝح أغاز أسد املبشٛثني "إٔ اخلدَ ١يف اجلٛاشت ٚدا٥س ٠املسٚز قًت َٔ تهايٝف َعاَالت
املسادعني ألْ٘ قبٌ ٖر ٙاخلدَْ ١طب ١نبري َٔ ٠ايٛنال ٤ناْٛا ٜسادع ٕٛتًو ايدٚا٥س أنجس َٔ َسٖ ٚ ،٠ر ٙيكل ْتا٥ر إجياب١ٝ
األخس :٣تكً ٌٝايكغط عً ٢ايدٚا٥س ،تكً ٌٝايكغط عً ٢ايطسقات ،تكً ٌٝنًف ١ايٓكٌ ،األطُٓ٦إ ايٓفط ٞيًُسادعني"(20
آب ٚ . ) 2015قد أقاح أسد املبشٛثني َٔ ف ١٦ايٛنال" ٤عً ٢قسٚزٚ ٠ق خدَ ١يف تطذ ٌٝاملعاَالت ٚقد ّٚاملٛاطٓني
بػهٌ ٜعط ٞايكُإ يًُساد ستٜ ٢تُهٔ َٔ تكدَ ِٜعاًَت٘؛ ألْ٘ يف بعض املسات التطتٛعب بعض ايدٚا٥س اضتالّ
املعاَالت" ( 20آب ٜٚ . )2015السغ إٔ تؿٛزات املبشٛثني ذلدٚد َٔ ٠سٝح َد ٣اإلَهاْ ١ٝايتهٓٛيٛد ١ٝيف ٖرا
ايطٝام ألْ٘ يف ايهجري َٔ ايد ٍٚاملتكدًَٜ ١صّ ايٛنال ٤ٌَ ٤اضتُاز ٠تكد ِٜاملعاًَ ١عٔ طسٜل املٛق االيهاٚ ،ْٞٚعٓد اْتٗا٤
اضتُ از ٠ايتكدٜ ِٜتطًِ ايٛنَٛ ٌٝعد املسادع ١يًُؤضط َٔٚ ١ثِ تعًِ املؤضط ١عدد ايٛنالٚ ٤بريو الٜتِ أْٛ ٟس َٔ ايصمح١
ٚايكغط ٚاألشَ ١عً ٢املؤضط .١بايسغِ َٔ ٚق اضتُاز ٠املعاًَ (Citizens' Applications) ١عً ٢املٛق االيهاْٞٚ
يدا٥س ٠املسٚز الٜعًِ ايهجري َٔ ايٛنالٖ ٤ر ٙاخلدَْ ١عساً يكً ١تعٛدِٖ عًٖ ٢ر ٙاخلدَٚ ١قعف ايتطٜٛل هلا ،باإلقاف ١إىل
ذيو إٔ ٖر ٙاخلدَ ١التعاجل املطأيَ ١جًُا ٜتِ يف ايد ٍٚاملتكدَ ١ألٕ ٖر ٙاالضتُاز ٠التكدّ ايهاْٝٚا أ ٟجيب عً ٢ايٛنال٤
ٌَ ٤االضتُازٚ ٠طبعٗا ٚتكدميٗا ٜدٜٚاً ٖٚرا ٜطاِٖ يف عدّ تهًفَ ١هاتب تكد ِٜخدَ ١املعاًَ ١فكطٚ .ميهٔ َالسع ١إٔ ٚق
اخلدَ ١بػهًٗا املتكدّ الحيتاز إىل أ ١ٜتهايٝف ألٕ ٖر ٙاملؤضطات تتٛفس فٗٝا خدَ ١االْاْت ٚيد ِٜٗايعدد ايهايف َٔ
ايٛنالٚ .٤قد جتاٚشت ايد ٍٚاملتكدَ ١أضًٛب ايتٛاؾٌ بني ايٛنالٚ ٤ايعُال ٤سٝح أؾبح تكد ِٜاملعاَالت عٔ طسٜل ٌَ٤
االضتُازٚ ٠اضتالّ ايٓتا٥ر االخري ٠عٔ طسٜل ايربٜد االيها ْٞٚأ ٚايربٜد ايتكًٝدٚ .ٟيريو الجتد ايصمح ١عً ٢ايطسقات  ٚيف
املؤضطاتٚ ،إٕ تهًف ١ايربٜد التؿٌ إىل  3دٚالزت ست ٢إذا نإ ايعُ ٌٝبعٝدا عٔ ايدا٥س ٠بأيف نَ ًٛٝا .سٝح ٜعاْٞ
ايعُالٖ َٔ ٤ر ٙاملػهًٚ ١إٔ أغًبِٗ حيتاز إىل ختؿٝـ َٜٛني ألَ ١ٜعاًَ .١سٝح تؿٌ ْطب ١ايعُال ٤املسادعني إىل دا٥سَ ٠سٚز
ايطًُٝاْ ١ٝإىل  6000عَُٜٝٛ ٌٝاً سطب تكدٜس قطِ ايعالقات يف ايدا٥سٖٚ ،٠را تهًف املسادعني سٛاي360000 ٞ
دٚالزٚ ،إذا تكدّ املعاًَ ١عً ٢طسٜل )ٚ (Online Citizens' Applicationsاملساضً ١التهًف ض 12000 ٣ٛدٚالز
ٜٚالسغ إٔ ايفسم تؿٌ إىل . %3000
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َٚجًُا ذنس ضايفاً إٔ فٛا٥د ايطسٜك ١املتكدَ ١التكتؿس عً ٢ايتهايٝف املاد ١ٜألْٗا تعاجل املطا ٌ٥االخس .٣فُٔ املعًّٛ
إٔ ادخاٍ ايكً َٔ ٌٝايتهٓٛيٛدٝا سككت ايٓتا٥ر اإلجياب ١ٝيف ب ١٦ٝإقً ِٝنٛزدضتإ َجًُا مت تطبٝكٗا يف دا٥س ٠املسٚز ٚاجلٛاشات
ٚإٕ ناْت ذلدٚدَ ٠كازْ ١بايد ٍٚاملتكدَٚ ١يهٓٗا تكدّ املؤغسات اهلاَ َٔ ١سٝح َال ١ُ٥ب ١٦ٝاإلتؿاٍ يف اقً ِٝنٛزدضتإ
يًٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ،١ٝفًريو ميهٔ إفااض بإٔ تٛضٖ ٝر ٙايٛضا ٌ٥يف املطتكبٌ ضتهَٓ ٕٛتذ ١يًغا.١ٜ
أَا َٔ سٝح ايفطاد ،فكد أند املبشٛثني َٔ ف ١٦ايٛنال ٤إٔ دٗاش ايطابٛز االيها ْٞٚقكت عً ٢ايٛضاطٚ ١
احملطٛب١ٝ؛ ألٕ طبٝعٖ ١ر ٙايتكٓ ١ٝالتطُح إٔ تكدّ َعاًَ ١أَٛ ١ٜاطٔ بهػٌ ضٌٗ َٔٚ .داْب خس سٝح نػف أسد
املبشٛثني يف دا٥س ٠املسٚز" إٔ أدٗص (DPI) ٠قكت عً ٢اَهاْ ١ٝضسق ١ايغساَات املسٚز ١ٜأ ٚإعفا ٤بعض املدايفني َٔ قبٌ
َٛظف ٞاملسٚز ،سٝح ناْت تتِ ذيو عٔ طسٜل أْعُ ١اإلٜؿاٍ ،إقاف ١يريو فإ ٖر ٙايتكٓ ١ٝتعط ٞاملؤغسات س ٍٛايٛنال٤
ايرٜ ٜٔغسَ ٕٛاملدايفني "( 20آب  َٔٚ . ) 2015خالٍ ٖرا ايتؿٛز ميهٔ اإلفااض أْ٘ َٔ املُهٔ إٔ تتِ ايفطاد يف أْعُ١
اإلٜؿاٍ اييت تعتُد عًٗٝا أغًب ١ٝاملؤضطات يف إقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام حلد االٕ؛ ٚيريو ميهٔ ايك ٍٛإٔ ٖر ٙاملطأي ١جيب
إٔ تؤخر يف اإلعتباز ألٕ اآلي ١بطبٝعتٗا ال تٓعِ ساالت ايفطاد.
أَا َٔ سٝح ٚق ناَريات املساقب ١يف املؤضطات ،بايسغِ َٔ اجلدٍ ايهبري س ٍٛاْتٗاى اخلؿٛؾ ١ٝبطبب ٖرٙ
ايتكٓ ١ٝإال أْ٘ ضاِٖ يف تٓع ِٝضًٛى ٚنالٚ ٤عُال ٤املؤضطات  ،فُٝهٔ إبساش إسد ٣األَجً ١اييت سؿًت يف داَع ١ايتُٓ١ٝ
ايبػس ٖٞٚ( ١ٜداَع ١أًٖ ١ٝسدٜج ١يف اقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام) سٝح قكت ٚق ايهاَريات يف قاعات احملاقس ٠عً ٢ساالت
ختسٜب اال دٗصٚ ٠املعدات َٔ قبٌ بعض ايطالب ٚفُٝا عكب ذيو متت َالسع ١إٔ ٖر ٙايتكٓ ١ٝتعاجل املط َٔ ١ً٦سٝح
ايهػف عٔ ساالت ايتدسٜب ٚزؾد املُازضات فكط د ٕٚإٔ تعاقب املدايفني ،يريو ٖر ٙايتكٓ ١ٝيتاز إٔ تسافك٘ آي١ٝ
املطاٚ ١ً٥ايتشكٝل أٜكاًٚ .يف ْفظ اجلاَع ١بايسغِ َٔ ٚق ناَريات املساقبٚ ١دد إٔ بعض ايطالب ٜسَ ٕٛاملدًفات يف
قاعات ايدزاض ١اثٓا ٤اٚقات ايفساغ  ،اما ٜدٍ عً ٢قسٚزٚ ٠ق اآليٝات االخسَ ٣جٌ تعصٜص املطا ٚ ١ً٥تطٜٛل إَهاْ ١ٝايتكٓ١ٝ
ٚدد ١ٜاملؤضطات سْ ٍٛتا٥ر زؾد ٖر ٙايتكٓٚ ١ٝفكالً عٔ تٛع ١ٝاملس ٤س ٍٛايككاٜا بهػٌ عاّٚ .يهٓ٘ يف األخري ٚدد إ
ٖر ٙايتكٓ ١ٝيف بعض اجلٛاْب تعاجل بعض ايككاٜا بػهٌ ال َج ٌٝي٘ ٚيف بعض اجلٛاْب تطاِٖ بػهٌ أقٌ ألْٗا يتاز إ
تسفك٘ َتطًبات اخسٚ ،٣يريو ميهٔ ايك ٍٛإٔ أدخاٍ ٖر ٙايتكٓ ١ٝبسغِ َٔ ْطبَ ١ٝطاُٖتٗا ملعاجل ١ايفطاد ال جتد بدٜالً اخساً
هلا.
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ثايجاً /ايتهٓٛيٛدٝا ٚايسقا ايٛظٝف(Satisfaction):ٍ ٞ
أدت ْتا٥ر املكابالت غب٘ املٓعُ ١اييت أدسٜت َ املٛظفني إٔ أغًبِٗ ٜفكًٚ ٕٛق ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝيف عًُ١ٝ
ايتٛاؾٌ بٚ ِٗٓٝبني ٚعُالِٗ٥؛ فِٗ أغازٚا إىل َٝصٖ ٠ر ٙايتكٓ ١ٝاييت جتعٌ َعاًَتِٗ َ ايعُال ٤بػهٌ عادٍ ٜٚبعدِٖ أٜكاً
عٔ االْتكادات س ٍٛغفاف ١ٝايتٛاؾٌ َعِٗٚ .قد زنص أغًب ١ٝاملبشٛثني عًَ ٢طأي ١عداي ١ايتعاٌَ َ ايعُال ،٤فٝبد ٚإٔ
ايٛضاطٚ ١احملطٛبٜ ١ٝؤذْ ِٜٗفطٝاًٚ ،يف ٖر ٙايطٝام سٝح ذنس أسد املبشٛثني يف دا٥س ٠املسٚز" عً ٢قسٚزٚ ٠ق ْعاّ
ايطابٛز االيها ْٞٚيف َععِ ايدٚا٥سَ ،جًُا ٚق يف دا٥س ٠اإلقاَٚ ١اجلٛاشات" ( 20آب ٜٚ .)2015السغ إٔ ٖر ٙايتكٓ١ٝ
انتطبت ايطُع ١اجلٝدٚ ٠تٛيدت يدٚ ِٜٗدْٗ ١عس اجياب .١ٝسٝح أظٗس املبشٛثني َعاْاتِٗ ْتٝذ ١طًب أؾدقاٚ ِٗ٥ذٚ ِٜٗٚ
تابعني هلِ يتكدٚ ِٜمتػَ ١ٝعاَالتِٗ عً ٢سطاب ايعُال ٤األخسٚ .ٜٔقد بٓٝت ْتا٥ر ايدزاض ١أِْٗ َكطس ٜٔيًًكٝاّ بايٛضاط١
ٚأِْٗ غري زاغبني بايكٝاّ بٗاٖٚ .را الٜطبل عً ٢ايهٌ ألٕ ٖٓاى ايبعض َٔ ايٛنال ِٖ ٤زاغبني بايٛضاط١؛ فًريو إٔ ٖرا
األَس حيتاز إىل ٚق ايكٛاْني ايؿازَ ١ملعاقبتِٗ أٚ ٚق بعض ايتكٓٝات بإَهاْٗا َعاجل ١ايٛضاط ١د ٕٚايًذ ٤ٛإىل املعاقب١
ٚايٛضاط .١فإذا ٚدد ٖر ٜٔاخلٝاز ٜٔفالغو إٔ اخلٝاز ايجاْ ٞأنجس زلاسا ألْ٘ ٜطٌٗ تٓفٝرٚ ٙنُا التك أ ٟطسف يف َٛقف
ذلسز ،ألٕ أغًب ١ٝاالطساف ٜدع ٞإٔ ايٛضاط ١جيب إٔ ٜتِ ايككا ٤عًٗٝا ٚيهٓٗا جتد يكٝكٗا ؾعباً ٚخاؾ ١يف ٚاق ٖرٙ
اجملتُعات اييت تػٗد فٗٝا ايعالقات اإلدتُاع ١ٝقٚ ١ٜٛنُا ٚؾًت ايٛضاط ١إىل َطت ٣ٛإٔ التتطِ بك ١ُٝضًبَ ١ٝكازْ١
باجملتُٗات ايغسب ١ٝاييت تكٌ فٗٝا ايٛضاطٖ َٔٚ .١را املٓطًل ميهٔ ايك ٍٛإٔ ايٛضاط ١أؾبح أسد مسات اجملتُعات ايدٍٚ
املتدًفٚ ١نُا ميهٔ ايتعسف عًٗٝا بػهٌ أنجس تفؿٝال يف ايفكسات ايالسك١؛ يريو إٔ ايككا ٤عًٗٝا أَس قسٚز ٟست٢
التاضذ بهػٌ أنجس.

زابعاً /إجتاٖات ايعُال ٤سٚ ٍٛق ايتهٓٛيٛدٝا يف تٛاؾًِٗ َ املؤضطات:
تبد ٚتك ِٝإجتاٖات ايعُال ٤جتا ًَِٗٝ ٙسلٚ ٛايطاطٚ ١احملطٛبٚ ١ٝيًًٗٝا أنجس تعكٝداً؛ ألٕ اجلُٗٛز بػهٌ عاّ غايباً
ٜدع ٕٛأِْٗ غري رل ط٦ني أ ٚمت ٌٝإىل إٔ ال ٜعافٛا عً ٢امازضاتِٗ ايطًب ، ١ٝفًريو مت تٛد ٘ٗٝاألض ١ً٦عً ٢غهٌ ايػدـ
ايجايح ) َٔ(Third Person Question Styleخالٍ املكابالت غب٘ َٓعَُ ١عِٗ ،أٜ ٟعين ضؤاٍ املبشٛثني اض١ً٦
يتك ِٝاجلُٗٛز بدالً َٔ تك ِٝٝاْفطِٗ ٚبدالً َٔ إٔ ٜديٛا زأَ ِٜٗباغسٚ .٠قد تبٓٝت ايٓتا٥ر إٔ أغًبِٗ ال ٜسغب ٕٛإٔ تتِ
َعاَالتِٗ عٔ طسٜل ايٛضاطٚ ،١يهٔ أغازٚا عً ٢إٔ ٖٓاى دص َٔ ٤اجملتُ ٜفكٌ ايٛضاط ١يه ٞتعرب عً ٢أِْٗ َتُٝص ٚهلِ
َهاْ ١اخلاؾٚ ١تكدز َٔ قبٌ املٛظفني .فٗر ٙناْت ايٓكط ١ايطًب ١ٝايٛسٝد ٠؛ ألِْٗ أغازٚا إٔ أضباب ايًذ ٤ٛإىل ايٛضاط١
تسد إىل طبٝع ١ضٝاض ١املؤضطٚ ١قعف أداٗ٥ا يتكد ِٜاخلدَات إيٚ .ِٗٝميهٔ تًدٝؿٗا إىل :عدّ املطاٚا ٠يف َعاًَ ١ايعُال٤
اما جيعًِٗ َكطس ٜٔاىل ايًذ ٤ٛإىل ايٛضاطٚ .١قد أغاز أغًب املبشٛثني َٔ ف ١٦ايعُال ٤إٔ ٚق اجلٗاش ايطابٛز االيهاْٞٚ
ٜعاجل َػه ً ١تكد ِٜاخلدَات َٔٚ .خالٍ إدساٖ ٤ر ٙايدزاض ١السغ ايباسح إٔ ايؿاالت اييت تٛدد فٗٝا اجلٗاش ايطابٛز
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االيها ْٞٚناْت ٖاد ١٥دداً بايسغِ َٔ ٚدٛد أنجس َٔ َ 60سادعا يف ؾاي ١اييت ال تتذاٚش َطاستٗا َ 100ا َسب ٚ ،قد
عرب ايغُال ٤عٔ زقاِٖ بايسغِ َٔ ط ٍٛفا ٠إْتعازِٖ يتكد ِٜاخلدَاتٚ ،يف املكابٌ مل ٜهٔ ايعُالَ ٤ستاسني َٔ املؤضطات
األخس ٣اييت ال تطددّ دٗاش ايطابٛز االيها ْٞٚست ٢إذا تكدّ اخلدَات اي ِٗٝاضسس .سٝح أغاز أسد املبشٛثني "عً٢
قسٚزٚ ٠دٛد دٗاش ايطابٛز االيها 20("ْٞٚآب  َٔٚ . )2015خالٍ ذيو ٜتبني إٔ املسادعني الٜجك ٕٛباملؤضطات اييت
تك ّٛعً ٢ايطسٜك ١ايتكًٝدٚ ،١ٜبريو ميهٔ إٔ تسأٖ عً ٢ايتكٓ ١ٝايتهٓٛيٛد ١ٝيتػه ٌٝاإلجتاٖات اإلجياب ١ٝسل ٛأدا ٤املؤضطات .
خاَطاًَ :عٛقات س ٍٛتٛظٝف ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايتٛاؾٌ َ املؤضطات األخس:٣
ٜطتُس ايبشح عٔ ايتهٓٛيٛدٝا اجلدٜد ٠يف ي ٝدلاالت احلٝاٚ ٠يهٔ إدخاٍ ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝالختً َٔ ٛاملعٛقات
ْعساً يتعٛد االْطإ عً ٢ايطسٜك ١ايػا٥عٚ ١املطتددَٚ ،١فكالً عٔ َتطًبات اضتدداّ ايتهٓٛيٛد َٔ ١ٝايٓاس ١ٝاملادٚ ١ٜ
املٗازات االشَ ١الضتدداَٗا .فُٔ خالٍ ٖر ٙايدزاض ١تٝدي إٔ ايتكٓٝات ايتهٓٛيٛد ١ٝاييت تطددّ يف ضهستاز ١ٜاملؤضطات،
ع ١ٓٝايدزاض ١ال تٛاد٘ أْٛ ١ٜس َٔ ايعكبات ألْٗا غري َهًف ١عً ٢املؤضطات ٚتتٓاضب َ أغًب ١ٝايعُالٚ ٤ظاْب ٖرٜٔ
ايعاًَني أند أغًب ١ٝاملبشٛثني َٔ نال ف٦يت ايٛنال ٤ايعُال ٤عً ٢اجلٛاْب االجياب ١ٝيتًو ايٛضا ٌ٥سٝح مل ٜرنس أَ ٟبشٛخ
داْب ضًيب َٔ .خالٍ ٖرا املٓطًل ٜتكح إٔ دلتُ ايدزاضٜ ١ؤَٔ بايتكٓٝات احلدٜجٜٚ ١دزن ٕٛمتاَاً بأْٗا ختدَِٗ ٚئَُ ِٗٝ
ساالت ايٛضاطٚ ١احملطٛبٚ .١ٝيف ٖرا ايطٝام "أغاز أسد املبشٛثني يف دا٥س ٠اجلٛشات ايرٜٓ ٟاٖص عُس ٙضبعني عاَاً عً ٢أُٖ١ٝ
دٗاش ايطابٛز ايًها ْٞٚيتٓع ِٝايعُال ٚ ،٤نُا اعسب عٔ زغبت٘ يتٛض ٝاتطدداّ عًٖ ٢ر ٙايتكٓ 20("١ٝآب .)2015
 َٔٚخالٍ املكابالت مل ٜهٔ يف تؿٛز أغًٝب ١املبشٛثني فهس ٠عٔ ٚدٛد ايتكٓٝات املتطٛز ٠االخس ٣يف دلاٍ تٛاؾٌ ايٛنال٤
ٚايعُال ٤فًريو ٜؿعب عً ٢ايك ٍٛبإٔ ايتكٓٝات األخسَ ٣جٌ طسٜك ٤ٌَ ١االضتُازات عرب االْاْت ختً َٔ ٛاملػانٌ خاؾ١
يف اجملتُ اييت التكٌ فْ ٘ٝطب َٔ ١االَٚ ١ٝخاؾ ١اَ ١ٝأضتدداّ االْاْت .فُٝهٔ َالسع ١إٔ بعض ايعُالٜ ٤طتعني باملهاتب
يًشؿ ٍٛعً ٢تأغريات ايدخ "ٍٛفٝصا" يبعض ايد ٍٚاييت متٓح ايفٝصا عٔ طسٜل االْاْٝت ،نُا ٖرا الٜدٍ عً ٢إٔ نٌ َٔ
ٜساد تًو املهاتب عً ٢اِْٗ ٜفتكسَٗ ٕٚازات اضتدداّ االْاْت بٌ ٜسد بعض َِٓٗ إىل عدّ َعسف ١ايًغ ١االزلًٝص ١ٜبػهٌ
َطًٛبٖٚ .را ٜػري إىل إٔ تطبٝل طسٜك ١تكد ِٜاملعاَالت أْٚال ( Online Citizens' Applications) ٜٔعً٢
املطت ٣ٛاحملً ٞالٜٛد٘ ْفظ املطت َٔ ٣ٛاملعٛقات.
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خالؾ ١ايبشح َٚكاساتٗاConclusion :
ٜتبني َٔ خالٍ َسادع ١ايااخ ايعًُ ٞإٔ أغًب ايدزاضات اييت أدسٜت يف ايب٦ٝات االدٓب ١ٝاملدتًف َٔ ١سٝح َطت٣ٛ
ايتطٛز إٔ ايتٛد٘ سل ٛتٛظٝف ايٛاضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايٛظٝف ١االتؿايَ ١ٝطتُسٚ ٠نُا سككت ايٓتا٥ر االجياب ١ٝيريو ضتهٕٛ
ايبشح سل ٛايٛضا ٌ٥اجلدٜدَ ٠طتُس ٠اٜكاًٚ .نُا ٜاتب عً ٢ايد ٍٚاملتدًفٚ ١ايٓاَ ١ٝعً ٢ايطع ٞسل ٛادخاٍ تًو ايٛضاٌ٥
َجًُا دا٤ت يف َكاسات املٓعُات ايدٚي ١ٝاملعٓ ١ٝبايتُٓ ١ٝملدتًف االغساض ٚخاؾ ١يف ذلازب ١ايفطاد  ٚيكٝل شٜادٚ ٠يطني
يف االْتا زٚ .عً ٢ؾعٝد ايدزاض ١ايتطبٝك ١ٝاييت تسنصت عً ٢داْبني ْٛس ايتهٓٛيٛدٝا املطتددََٚ ١عٛقات اضتدداَٗا تبني إٔ
ايٛضا ٌ٥اييت ادخًت حلد اآلٕ قًٚ ١ًٝبطٝطَ ١كازْ ١بايد ٍٚاملتكدَ ١سٝح مل تتذاٚش اضتدداّ االقً ِٝيًتطبٝكات االيها١ْٝٚ
حلد اآلٕ بعض ايتكٓٝات َجٌ دٗاش ايطابٛز االيها ْٞٚبايسغِ َٔ ايٓتا٥ر اييت سككتٗا ٚفكاً ملا ادىل بٗا املبشٛثني  ٚ ،السغ
ايباسح إ تًو االدٗص ٠مل تٓعِ ٚمل يطٔ االْتاز فكط بٌ ضاُٖت بػهٌ ًَشٛظ يف َطت ٣ٛايسقا ايٛظٝف ٞيًٛنالٚ ٤
يكٝل االطُٓ٦إ باالدا ٤املؤضط ٞيد ٣ايعُال.٤
ٚظاْب ذيو خسدت ٖر ٙايدزاض ١بعدَ ٠كاسات :ٖٞٚ
.1

ايعٌُ عً ٢تعُ ِٝاضتدداّ اجلٗاش ايطابٛز االيها ْٞٚيف ي ٝاملؤضطات ايعاَٚ ١اخلاؾ( ١ايدٚا٥س احله١َٝٛ
ٚغسنات ايكطاس اخلاف).

.2

تٛض ٝايتكٓٝات ايتهٓٛيٛد ١ٝاييت تدخٌ قُٔ دلاٍ اخلدَات املسٚزٚ ١ٜاخلدَات االَٓ.١ٝ

.3

بد ٤ايتٛد٘ سل ٛاعتُاد املؤضطات ايعاََ ١جٌ :دٚا٥س املسٚز ٚاجلٛاش  ٚاملطتػفٝات عً ٢تٛفري اخلدَات بطسٜك١
أْٚال َٔ ٜٔخالٍ تٛفري االَتٝاشات َجٌ ختفٝغ ايسض ّٛملٔ ٜكدّ املعاَالت بطسٜك ١أْٚال ٜٔستٜ ٢عط ٞايفسؾ ١ملٔ
ٜتُهٔ اضتدداّ ٖر ٙاخلدَ ١يف ايٛقت ايسأٖ ٚنُا ٜؤد ٟدف اآلخس ٜٔيًبشح عٔ تهٝفِٗ الضتدداّ تًو اخلدَ.١

.4

ادخاٍ ايتكٓٝات ايتهٓٛيٛد ١ٝاالخس ٣خاؾ ١يف ايطهستازٜات ٚاضتعالَات ايدٚا٥س ٚاملؤضطات ٚزدٖات ٚؾاالت
دخ ٍٛاملسٜض يف املطتػفٝات ٚإدخاٍ أمسا ٤املسقْٛٚ ٢عَ ١ٝسقاِٖ ٚنريو ْٛع ١ٝايعالز املتٓاٚ ٍٚتأزٜذ َسق٘
َجٌ أدٗص ٠سذص املكابالت َ اقطاّ ايدٚا٥س أ ٚتأد ٌٝاملٛاعٝد.

.5

األٖتُاّ باملطا َ ١ً٥ايٛنال ٤يف سايٚ ١ق ايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝيف ايٛظٝف ١االتؿاي ١ٝألٕ ايتهًٓٛدٝا ٜطاِٖ يف
ايعًُٚ ١ٝغري قادز ٠بتٓفٝر ايعكٛبات يًُكؿس.ٜٔ

.6

تعُٚ ِٝق دٗاش خاؾ ١يتطذ ٌٝبد ٤عٌُ ايٛنال(Fingerprint Machine).٤

.7

أدسا ٤املتابعات املطتُس ٠س ٍٛايٛضا ٌ٥ايتهٓٛيٛد ١ٝاجلدٜد ٠يف دلاٍ االتؿاٍ املؤضط ٞيه ٞميهٔ املٛانبَ ١
تطٛزات ايعؿس.
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زٚض أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝملٓعُات اـسَ ١ٝايطع١ٝ
زضاغ ١إغتط٬عَ٫ ١ٝضا ٤ع َٔ ١ٓٝايعاًَني ج َٓعُات ا٭عُاٍ ايعاًَ ١ج َس ١ٜٓايػًُٝاْ ١ٝأقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام
The role of business ethics in improving
the mental image of profitabe service organizations
A survey of the views of a sample of employees in business organizations
working in the city of Sulaymaniyah Kurdistan Region / Iraq
ّْٝ.ّ.ؿتُإ عجُإ ق ٞايسٜٔ
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املًدص ايػرل ٠ايعًُ ١ٝيًباسجإ ( :)CV
(ْٝؿتُإ عجُإ ق ٞايسَ )ٜٔادػترل إزاض ٠ا٭عُاٍ /نً ١ٝاإلزاضٚ ٠ا٫قتصاز /داَع ١املٛصٌ ( ، )2014جيٝدس شؿدهٌ
دٝس دساً اغتدساّ اؿاغٛب ٜٚ ،تهًِ ايعطش ١ٝإضاؾ ً١إىل يػ ١ا٭ّ اييت ٖ ٞايًػ ١ايهطزَ ،١ٜدسضؽ َػداعس ج داَعد ١ايتُٓٝد١
ايبؿطَٓ ١ٜص عاّ  2014ؿس ا ،َٕ٫يس ٜ٘عسز ايبشٛخ املٓؿٛضٚ ٠غرل املٓؿٛض ،٠قاّ شتسضٜؼ ( َباز ٨اإلزاض ،٠إزاض ٠ايتػٜٛل،
ْعط ١ٜاملٓعُٚ ١ايػًٛى ايتٓع.)ُٞٝ
(ؾطٜس ٕٚقُس قُٛز) سصٌ عًَ ٢ادػترل ج عًِ اإلزاض ٠ج شطٜطاْٝا ٜ ،تهًِ ايهطزٚ ١ٜايعطش ٚ ١ٝاْ٫هًٝع ، ١ٜقاضط ج
داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿطَٓ ١ٜص عاّ ًٜ ، 2014ك ٢عسز َٔ احملاضطات َجٌ إزاض ٠ايتػٜٛل ،إزاض ٠املٛاضز ايبؿط ، ١ٜقطا٤ات إزاض١ٜ
ٚايًػ ١اْ٫هًٝع.١ٜ
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املًدص
إٕ صٛض ٠املٓعُ ١ت٪ثط عً ٢لاح املٓعُٚ ١أغتُطاضٜتٗا شؿهٌ نبرل ٚ ،إٕ نػب عُ ٌٝدسٜس ٜتٛقـ إىل سس نبرل عً٢
ٖص ٙايصٛض ٠اييت ٜهْٗٛا ايعُ ٌٝعٓٗا ٚ .إٕ املٓعُ ١ايٓادش ١يٝػت َطايب ١ؾكط شأغتكطاب ايعُ ٤٬اؾسز ٚ ،إمنا شا٫ستؿاظ
مبا يسٜٗا َٔ عُ ٤٬سايٝني.
ٚعً ٢ضَ ٤ٛاقسّ ٖسؾت ايسضاغ ١إىل ايتعطف عً ٢زٚض أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓٚ ١ٝشيو عٔ ططٜل
اغتكصا ٤أضا ٤املبشٛثني َٔ ايعاًَني يبعض َٓعُات ا٭عُاٍ اـسَ ١ٝايطع.١ٝ
إش سلٌ فتُع ايسضاغ ١شعض َٓعُات ا٭عُاٍ اـسَ ١ٝايطع ١ٝج َس ١ٜٓايػًُٝاْ ١ٝأقً ِٝنطزغتإ ايعطام  ،أَا ايع١ٓٝ
ؾتهْٛت َٔ (  )117عاَٜ ً٬عًُ ٕٛج َٓعُات املؿُٛي ١شايسضاغ.١
اعتُس ايسضاغ ١عً ٢ايتكاْات املٝػط ٠ج ايدلْاَر اإلسصا )SPSS-Ver19( ٞ٥يهٌ َٔ (ا٭ٚغاط اؿػاش، ١ٝ
ا٫مطاؾات املعٝاضَ ، ١ٜعاَ٬ت ا٫ضتباطَٚ ،عاَ٬ت ا٫مساض ايبػٝط ، )١ؾط ً٬عٔ اغتدساّ ؼً ٌٝا٫مساض اـط ٞاملتعسز
ملعطؾ ١ايتأدجرلات املباؾط ٠شني َتػرلات ايسضاغ.١
قاّ ايباسجإ ظُع ايبٝاْات ٚؼًًٗٝا ٚشيو شاإلعتُاز عً ٢اغتُاض ٠ا٫غتباْ ١نأزا ٠ضٝ٥ؼ ؾُع ايبٝاْات شٗسف َعطؾ١
ع٬ق ١ا٫ضتباط ٚا٭ثط شني َتػرلات ايسضاغ.١
ٚتٛصًت ايسضاغ ١إىل أْٗا تٛدس ع٬ق ١ا٭ضتباط َعٓ ١ٜٛشني أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ٚايصٛض ٠ايصٖٓ ، ١ٝنُا تعٗط ْتا٥ر
ايسضاغ ١إٔ يٮخ٬قٝات ا٭عُاٍ تأثرل َعٓ ٟٛج ايصٛض ٠ايصٖٓ.١ٝ
 َٔٚأِٖ ايتٛصٝات ٖ ٞضطٚضْ ٠ؿط اغٗاَات َٓعُات ا٭عُاٍ اـسَ ١ٝايطع ١ٝج خسَ ١اجملتُع ٚشيو شاٖتُاّ املتعاٜس
عً ٢أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج خططِٗ ٚاغذلاتٝذٝاتِٗ.
ايهًُات املؿتاس :١ٝأخ٬قٝات ا٭عُاٍ َ ،صازض أخ٬قٝات ا٭عُاٍ  ،ايصٛض ٠ايصٖٓ ، ١ٝإزاض ٠ايصٛض ٠ايصَٖٓٓ ، ١ٝعُات
ا٭عُاٍ اـسَ ١ٝايطعَ ، ١ٝس ١ٜٓايػًُٝاْ.١ٝ
Abstract
The image of the organization has a significant impact on the organization's success and
sustainability. To achieve a new customer may depend mostly upon an image that is formed by
the customer. The successes organization is not just required to attract new customers, but to keep
with current customers.
In the light of above, the purpose of this study was to identify the role of business ethics in
improve the mental image through survey of respondents of employees working in profitable
service business organizations.
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The study population included some profitable service organizations in the city of Sulaymaniyah,
Kurdistan Region of Iraq. The sample consisted of (117) employees working in organizations
covered by the study.
The statistical analysis software (SPSS-ver 19) has used by the researchers to find out standard
deviations , correlation coefficients, and simple regression coefficients , as well as multiple linear
regression analysis has used to determine the direct effects of the study variables in order to find
out research's objectives.
This study relied on primary sources which obtained by distributing questionnaire in order to
know the relationship of correlation and impact between the variables of the study.
The study found that there is a statistically significant effect of business ethics to gain mental
image in the profetable service organizations.
The study recommended the development and promotion of business ethics , and the need for
One of the most important recommendations is the need to disseminate the contribution of
profitable service organizations to the service of the community and the growing interest in
business ethics in their plans and strategies.

Keywords: business ethics, mental image, mental image management, profitable business
organizations, Sulaymaniyah city.

١َاملكس
 خطأ جٚ سل أٖٛ  َا١ ملعطؾَٞا اْٗا تأتُٛيهٔ عٚ ،  ملدتًـ ايٓاؽ١ كتًؿ٤اٝعين أؾٝات ا٭عُاٍ يٝق٬ّ اخٛٗ َؿ٤قس داٚ
ّ ؾدنٕ اٖتُدا، قدات َدع أصدشاب املصداحل٬ايعٚ تعًل شآثداض املٓتذداتٜ ُاٝ ؾٖٛ ٖصاٚ ، حٝ صشٖٛ اّ مباٝايكٚ ٌَُهإ ايع
. شٗا١ًَعات يًُٓعُات ايعاُٝاملٚ س٥اٛس َٔ ايؿٜؾط ايعسٜٛ ٍات ا٭عُاٝق٬شأخ
َٔ ٠ضٛ ايصٕٙ ٖصٛقس تتهٚ ،ٕ ج أشٖإ ايٓاؽ عٔ املٓعُاتٛ اييت تته١ْٝ٬ ايعك٠ضٛ ايصٖٞ ١ٖٝٓ ايص٠ضٛص ايصٛأَا غص
 اإلؾداعات٢ عًدٚل أ٥ثداٛايٚ ١ ا٭زيد٢قدس تعتُدس عًدٚ ، ٠سٝ غرل ضؾٚ أ١ًٕٝ عكٛقس تهٚ ، ٠ غرل املباؾطٚ أ٠ املباؾط١ايتذطش
.ِٗغٚ٩ْٗا ج ضًُٛ ملٔ حي١اقعا صازقا شايٓػبٚ ٌيهٓٗا ج ا٭خرل متجٚ ١ثكٛاٍ غرل املٛا٭قٚ
ٔ َد١عُٛ إىل ف١ شاإلضاؾ، )١ يًسضاغْٞساٝاؾاْب املٚ ١ يًسضاغٟ اؾاْب ايٓعط،١ ايسضاغ١ٝ َٔ (َٓٗذ١ ايسضاغٕٙ ٖصٛتته
.١غٚ َٓٗا َٔ داْب املٓعُات املسض٠ اييت شنَهإ اإلغتؿاز١َات اشلاٝصٛايتٚ اإلغتٓتادات
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َٓٗذ ١ٝايسضاغ: ١
أَ :ً٫ٚؿهً ١ايسضاغ: ١
عً ٢ايطغِ َٔ اؾٗٛز ايبشج ١ٝايهبرل ٠ج زضاغَٛ ١ضٛع اخ٬قٝدات ا٭عُداٍ أقًُٝٝداً ٚعاملٝداً  ،إ ّ٫إٔ احملدا٫ٚت احملًٝد١
٫ظايت عاد ١إىل إثطا ٤نبرل ج فاٍ تؿػرل ايتٛدٗات املعاصطٚ ٠ؼًَ ٌٝطاَٗٓٝا ٚ ،يعٌ َٔ شني ايكطاٜا املعطؾ ١ٝاييت عاد ١إىل
َعٜس َٔ ايبشح ٚايتكصَ ٞا ٜطتبط مبطاَني ايصٛض ٠ايصٖٓٚ ١ٝإزاضتٗا  ،شٛصؿٗا ايصٛض ٠ايؿعً ١ٝاييت تته ٕٛج اشٖإ ايٓداؽ
عٔ املٓؿآت ٚاملٓعُات  ،قس تتهٖ ٕٛص ٙايصٛض َٔ ٠ايتذطش ١املباؾط ٠ا ٚغرل املباؾطٚ ٠قس ته ٕٛعك ١ْٝ٬أ ٚغرل ضؾٝسٚ ٠قدس
تعتُس عً ٢ا٭زي ٚ ١ايٛثا٥ل ا ٚاإلؾاعات  ٚا٭قٛاٍ غرل املٛثٛق ، ١يهٓٗا ج ايٓٗا ١ٜمتجٌ ٚاقعاً صازقاً شايٓػب ١ملدٔ حيًُْٗٛدا ج
ضٚ٩غِٗ ٚ ،ج ضَ ٤ٛا تكسّ ؾنٕ مثَ ١عطً ١تتذػس َ٬قٗا ا٭غاغ ١ٝشٛدٛز ؾذد ٠ٛج زضاغدٚ ١ؼًٝدٌ املٛضدٛعات أعدٙ٬
يًهؿـ عٔ َطاَٗٓٝا ٚؾٛا٥سٖا ٚاغتهؿاف تأثرلاتٗاٚ .ميهٔ تأؾرل َؿهً ١ايسضاغ ١عدل ايػ٩ٛاٍ ايطٝ٥ػ ٞاٯت:ٞ
َ .0ا طبٝع ١ع٬ق ١ا٭ضتباط  ٚا٭ثط يتطبٝل أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝيس ٣ع ١ٓٝايسضاغ١؟

ثاْٝاً .أُٖ ١ٝايسضاغ١
تأت ٞأُٖ ١ٝايسضاغ ١عًَ ٢ػت ٣ٛنٌ َدٔ اؾاْدب املٝدساْٚ ٞايٓعدط ،ٟج اؾاْدب ايٓعدط ٟت تٛضدٝح َٓٚاقؿدَ ١اٖٝد١
أخ٬قٝات ا٭عُاٍ َٚصازضٖا ا٭غاغ ١ٝاضاؾ ً١إىل ؾطح َاٖ ١ٝايصٛض ٠ايصٖٓٚ ١ٝايعٛاٌَ امل٪ثط ٠ؾٗٝا إضاؾ ً١إىل إزاضتٗا شؿهٌ
ممتاظ  ،ؾؿ ٞداْبٗا املٝساْ ٞتعٗط أُٖ ١ٝايسضاغ ١عدل تٛؾرل اإلداشات عٔ ايٓٛاس ٞاملؿداض إيٗٝدا عدٔ ططٜدل ا٫ختبداض املٝدساْٞ
يتطبٝل أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ٚزٚضٖا ج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ.١ٝ

ثايجاً .أٖساف ايسضاغ١
تتُجٌ ا٭ٖساف ا٭غاغ ١ٝيًسضاغ ١ج:
 .0ايتأنٝس عًَ ٢اٖ ١ٝأخ٬قٝات ا٭عُاٍ َٚصازضٖا ا٭غاغ ١ٝج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ.١ٝ
 .7ايتعطف عً ٢ؾهٌ ايع٬قٚ ١ا٭ثط ٭غتدساّ املصازض ا٭غاغ ١ٝ٭خ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ؼػني ايصدٛض ٠ايصٖٓٝد ١ملٓعُدات
ا٭عُاٍ اـسَ ١ٝايطع ١ٝاملسضٚغ.١
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ضاشعاً  .املدطط ايؿطض ٞيًسضاغ١
ٜتُجٌ ايؿهٌ اَ٫ت ٞاملدطط ايؿطض ٞيًسضاغ: ١

مصادر أخالقيات األعمال
الصورة الذهنية
ايؿهٌ ) (1املدطط ايؿطض ٞيًسضاغ َٔ ١اعساز ايباسجإ

خاَػاً  :ؾطضٝات ايسضاغ١
اقتصطت ؾطضٝات ايسضاغ ١عً ٢ؾطضٝتني ضٝ٥ػتني عً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
 .0تٛدس ع٬ق ١اضتباط َعٓ ١ٜٛشني املتػرل املػتكٌ املتُجٌ شد (أخ٬قٝات ا٭عُاٍ) ٚشني املتػرل املعتُس املتُجٌ شتشػني ايصٛض٠
ايصٖٓ.١ٝ
 .7تٛدس تأثرل َعٓ ٟٛيًُتػرل املػتكٌ املتُجٌ شد (أخ٬قٝات ا٭عُاٍ) عً ٢املتػرل املعتُس املتُجٌ شتشػني ايصٛض ٠ايصٖٓ.١ٝ

غازغاً .سسٚز ايسضاغ١
 .1اؿسٚز املٛضٛع : ٞزٚض أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝملٓعُات اـسَ ١ٝايطع - ١ٝزضاغد ١إغدتط٬ع١ٝ
َ٫ضا ٤ع َٔ ١ٓٝايعاًَني ج َٓعُات ا٭عُاٍ ايعاًَ ١ج َس ١ٜٓايػًُٝاْ ١ٝأقً ِٝنٛضزغتإ  /ايعطام -
. 2اؿسٚز ايبؿط : ٟع َٔ ١ٓٝايعاًَني يبعض َٓعُات ا٭عُاٍ اـسَ ١ٝايطع.١ٝ
. 3اؿسٚز املهاَْ : ٞس ١ٜٓايػًُٝاْ١ٝ

غاشعًا .أغايٝب مجع ايبٝاْات
أعتُس ايبشح عً ٢املٓٗر ايٛصؿ ٞايتشً ًٞٝج اختباض ؾطضٝات٘ شاعتُاز تكاْات ٖصا املٓٗر ج ؼً ٌٝايبٝاْات اي٬ظَٚ ١ؼسٜدساً
ا٭غتباْ ١اييت أعسٖا ايباسجإ ج ض ٤ٛايػٝاقات ايعًُ ١ٝاملعتُس ٠شٗسف تٛضٝح ؾكطات ا٭غتباْ ١يطُإ اإلداش ١ايصشٝش.١
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ثآَاً .أغايٝب ايتشً ٌٝاإلسصاٞ٥
اغتٓازاً إىل طبٝع ١ايسضاغَٚ ١طاَني ؾطضدٝات٘ ،اعتُدس ايباسجدإ عًد ٢ايتكاْدات املٝػدط ٠ج ايدلْداَر اإلسصداSPSS-( ٞ٥
 )Ver19يهٌ َٔ (ا٭ٚغاط اؿػاش ، ١ٝا٫مطاؾات املعٝاضَ ، ١ٜعاَ٬ت ا٫ضتباط َٚ ،عاَ٬ت ا٫مساض ايبػٝط ، )١ؾط ً٬عٔ
اغتدساّ ؼً ٌٝا٫مساض اـط ٞاملتعسز ملعطؾ ١ايتأثرلات املباؾط ٠شني أشعاز ايسضاغ.١

تاغعاً .فتُع ايسضاغٚ ١عٓٝتٗا
متجٌ فتُع ايسضاغ ١عسز َٔ َٓعُات ا٭عُاٍ اـسَ ١ٝايطع ١ٝج َس ١ٜٓايػًُٝاْ ( ١ٝؾٓسم ٖا ٟنطٜػت مخدؼ لد ،ّٛؾٓدسم
تاٜتاْو مخؼ ل ، ّٛفُٛع ١ؾطنات سًبذَ ، ١ػتؿؿٖ ٢طَ ، ِٜػتؿؿ ٢غؿني َ ،ػتؿؿ ٢غَٛا  ،أظَط يًدطٛط اؾ، ١ٜٛ
إسسٚ ٣نا٫ت اَغٝا غ ٌٝيٮتصا٫ت)  ،ؾُٝا متجًت ع ١ٓٝا٭ؾطاز املبشٛثني شايعاًَني ج ايٛظا٥ـ اإلزاضٚ ١ٜايؿٓ ١ٝؾٗٝا مجٝعداً ،
 ٖٞٚع ١ٓٝقصسٚ ، ١ٜايبايؼ عسزِٖ ) (150ؾدصاً  ِٖٚ ،ايص ٜٔتّ تٛظٜع ا٭غتباْ ١عً ِٗٝج تًو املٓعُات ٚ ،قدس اغدتعٝس
َٓٗا ( )117اغتُاض ٠صاؿ ١يًتشًٜٚ ، ٌٝبني اؾس (1) ٍٚعسز ا٫غتُاضات املٛظعٚ ١عسز ا٫غدتُاضات املػدذلدع ١ايصداؿ١
ْٚػب ا٫غذلداع.
اؾس ٍٚضقِ ) (1اعساز ا٫غتباْ ١املٛظعٚ ١املعاز٠
املٛظع١

املعاز٠

%

150

117

%78

اؾس َٔ :ٍٚإعساز ايباسجإ
عاؾطاً َ :عٛقات ايسضاغ١
عاْت ايباسجإ َعٛقات عس ٠ج ؾذل ٠ايسضاغ ١أُٖٗا :
 .1مبا إٔ ٖص ٙايسضاغ ١تكسّ ج امل٪متط ايعًُ ٞايسٚي ٞايطاشع املٓعكس ج اؾاَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿطٚ ١ٜايٛقدت قدسز يتكدس، ِٜ
ٚادٗٛا ايباسجإ َؿهً ١ايٛقت ٭ٕ إىل داْب ٖص ٙايسضاغد ١ند ٬ايباسجدإ يدسُٜٗا ٚظدا٥ـ أخدط ٣نتدسضٜؼ ج
اؾاَع.١
 .2صعٛش ١سص ٍٛعً ٢ايبٝاْات املٛثٛق ١يػطض إدطاَٛ ٤ضٛع ايسضاغ ، ١إشا أز ٣شايباسجدإ ا٫عتُداز عًد ٢اغدتُاض٠
ا٭غتباْ.١
 .3عسّ اغتذاشٚ ١ايتعا ٕٚشعض َٓعُدات ا٭عُداٍ ج فتُدع ايسضاغد ١قبد ٍٛا٭غدتُاضَٚ ٠ٮٖدا شدس ٕٚأ ٟتٛضدٝح
ٚإغتؿػاض.
 .4قً ١ا٭ٖتُاّ ٚؾِٗ يس ٣فتُع ايسضاغ ١س ٍٛايعباضات املصنٛض ٠ج ا٭غتُاضٚ ٠ا٫داش ١ايسقٝك ١عًٗٝا.
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اؾاْب ايٓعط ٟيًسضاغ١
املبشح ا٭َ : ٍٚاٖ ١ٝأخ٬قاٜات ا٭عُاٍ ٚعٓاصطٖا
أَ / ً٫ٚؿٗ ّٛأخ٬قٝات ا٭عُاٍ :
تؿرل ا٭خ٬م ) (Ethicsإىل فُٛع ١ايكٚ ِٝاملباز ٨ايديت ؼهدِ غدًٛى املدسٜط( ٜٔا٭ؾدطاز) يػدطض ايتُٝٝدع َداٖٛ
ايصشٝح أ ٚخطأ ج قطاضاتِٗ ٚتصدطؾاتِٗ ٚج املٛاقدـ املدتًؿدٚ ، ١خيطدع ايػدًٛى ا٭خ٬قد(Ethical Behavior) ٞ
يًُبازٚ ٨ايكد ِٝا٫خ٬قٝد ١ايصدشٝش ، ١يدصيو ٖد ٛغدًٛى صدا٥ب ٚغدً ِٝعهدؼ ايػدًٛى اي٬أخ٬قد(unethical ٞ
) Behaviorايص٫ ٟخيطع شلص ٙاملبازٚ ٨ايك ِٝايصشٝش(.١ايػاييب ،2009 ،ص)101
املكصٛز شأخ٬قٝات شؿهٌ عاّ ٖ ٞايكٚ ِٝاملعاٜرل ا٭خ٬ق ١ٝاييت تًتعّ شٗا أؾطاز اجملتُع يػطض ايتُٝٝع شني َاٖ ٛاجيداشٞ
َٚاٖ ٛغًيبٚ ،از ٣ايتطٛض اؿاصٌ ج خصا٥ص ٚق ِٝاجملتُعات إىل تؿهَ ٌٝاتػُ ٢شايٛعدا ٤اؿطداضٚ ٟشيدو عددل ؾدذلات
ظََٓ ١ٝتعاقب.١
ٚاؾاض (ٖٛاض )4 ،2010 ،ٟإىل إ أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ٖ ٞنٝؿ ١ٝقٝاّ إزاض ٠ايؿطن ١شدنزاض ٠ع٬قاتٗدا َدع ندٌ َدٔ
ايعاًَني ،ايعُ ، ٤٬اجملٗعٚ ،ٜٔاملٓاؾػني عً ٢أغؼ قا ١ُ٥عً ٢املصساقٚ ١ٝشٓا ٤ايجكٚ ، ١شيو ضدُٔ أضشعد ١قداٚض ضٝ٥ػدٖ ١دٞ
ايكٝاّ شا٭عُاٍ اشلازؾٚ ، ١عسّ إؿام ايططض شاٯخطٚ ، ٜٔعسّ اـساع ج أ ٟتعاَ٬ت ٚ ،عسّ ايتشٝع ج ايكٝاّ شأ ٟمماضغات
يصاحل ططف ز ٕٚا٭خط  ،ؾنشا متٝع أْ ٟؿاط ج اجملتُع شٗص ٙاـصا٥ص ميهٔ ج ٖص ٙاؿاي ١اؿهِ شأخ٬قٝات ٖصا ايٓؿاط.
 َٔٚأدٌ تٛضٝح أنجط ملؿٗ ّٛأخ٬قٝات ا٭عُاٍ قاَا ايباسجإ شاغتعطاض املؿاٖ ِٝايٛاضز ٠ج املصازض ا٭دٓبٚ ١ٝايعطش١ٝ
ج اؾس ٍٚاٯت: ٞ
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اؾس ٍٚضقِ )(2
آَضا ٤عسز َٔ ايباسجني سَ ٍٛؿٗ ّٛاخ٬قٝات ا٭عُاٍ
ت ايهاتب ٚايػٓٚ ١ايصؿش١
1

(اـطٝب)10 ،2005 ،

2

) عبس اشلاز( 4, 2001 ،ٟ

3

(املعاضٝس)3 ،2005 ، ٟ

َؿٗ ّٛاخ٬قٝات ا٭عُاٍ
اخ٬قٝات ا٭عُاٍ تٓشصط ضُٔ اطاض غًٛى ا٫ؾدطاز زاخدٌ ايٛسدس٠
ا٫قتصاز ١ٜا ٚج أْ ٟؿاط اخط تتُجٌ شايتعاٌَ َع ا٫خدطَ ٜٔدٔ ظَد ٤٬اٚ
ظشا ٔ٥ا ٚازاض.٠
ٖ ٞا٭عُاٍ اؾٝس ٠نجرلا َاتعٗط املؿه٬ت ا٭خ٬قٝد ١٭غدباب عسٜدس٠
َٓٗا ايؿٛا٥س أ ٚاملصاحل ايؿدصٚ ١ٝتؿطًٗٝا عًَ ٢صًشٚ ١أٖساف املٓعُ.١
شأْٗا نٌ َا ٜتعًل شايعسايٚ ١املػاٚا ٠ج تٛقعات اجملتُع ٚاملٓاؾػد ١ايٓعٜٗد١
ٚاإلعددٚ ٕ٬ايع٬قددات ايعاَددٚ ١املػددٚ٪ي ١ٝا٫دتُاعٝددٚ ١سطٜدد ١ايعشددأ٥
ٚايتصطؾات ايػً ١ُٝج ايب ١٦ٝاحملًٚ ١ٝايسٚي.١ٝ

4

)(Daft, 2003, P: 139

تتعًل شايك ِٝايساخًٚ ١ٝاييت ٖ ٞدع٤ا َٔ ايب ١٦ٝايجؿاؾ ١ٝيًُٓعُد ، ١إش إٔ
املػأي ١ا٭خ٬ق ١ٝت٪ثط عً ٢تصطؾات ايؿطز أ ٚاجملُٛعد ١أ ٚاملٓعُد ١شؿدهٌ
(غًيب أ ٚإجياش ) ٞعً ٢اٯخط.ٜٔ

5

)(kasasbeh et al ;2014,274

6

rowadalaamal.com

7

euromatech-me.com

نٝؿ ١ٝإزاض ٠املٓعُٚ ١ع٬قاتٗا َع ندٌ َدٔ املدٛظؿني ٚايعشداٚ ٔ٥اجملٗدعٜٔ
ٚاملٓاؾػني عً ٢أغؼ املصساقٚ ١ٝشٓا ٤ايجك ، ١ج اطاض ث٬ث ١قاٚض ضٝ٥ػٖٞ ١
(عسّ ا٫غدا ٠٤اىل اٯخدطٚ ، ٜٔعدسّ اـدساع ج ايتعاَدٌٚ ،عدسّ ايتشٝدع
يًسخ ٍٛج ايتشايؿات) ٚج ساٍ تطبٝدل املٓعُد ١يًُشداٚض ايػداشك ١ميهدٔ
ايٓعط إىل ْؿاطٗا شٛصؿ٘ ْؿاطاً أخ٬قٝاً.
ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ا٭خ٬قٝات ايتطبٝك ١ٝايديت تدسضؽ املبداز ٨ا٭خ٬قٝد١
ٚاملؿه٬ت ا٭خ٬ق ١ٝأ ٚا٭زش ، ١ٝاييت تٓؿدأ ج ش٦ٝد ١ا٭عُداٍ ايتذاضٜد، ١
ٚا٭َط ٜٓطبل عً ٢مجٝع دٛاْب إزاض ٠ا٭عُاٍ شات ايصً ١شػًٛى ا٭ؾدطاز
َٓٚؿآت ا٭عُاٍ نهٌ  ،قدس تهد ٕٛأخ٬قٝدات ا٭عُداٍ َعٝاضٜدٚ ١شات
اْطباط ٚصؿٚ ٞتأخص أٜطاً ا٭غًٛب ا٭نازمي ٞايٛصؿٞ
ا٫يتعاّ شايك ِٝا٭خ٬ق( ١ٝا٭َاْدٚ ، ١ا٫غدتكاَٚ ، ١ايجكدٚ ، ١ايصدسم) ج
ايعٌُ  ،إش أْٗا اغذلاتٝذ ١ٝعٌُ يتشػني زلعٚ ١أزا ٤ايؿطن.١
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ت ايهاتب ٚايػٓٚ ١ايصؿش١
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َؿٗ ّٛاخ٬قٝات ا٭عُاٍ
َٓعَ ١َٛتهاًَ َٔ ١ايػًٛنٝات ايػا٥س ٠خ ٍ٬ايعٌُ ٚج ش ١٦ٝا٭عُداٍ
ايتذاض ١ٜؼسٜساً ٚتعتدل ؾه َٔ ً٬أؾهاٍ ا٭خ٬قٝات ايتطبٝكَ ، ١ّٝدٔ طدطم
َعاًَ ١ايعاًَني ؾُٝا ش ِٗٓٝأ ٚشٚ ِٗٓٝشدني َدسضا ِٖ٤أ ٚستدَ ٢دع ايعشدا،ٔ٥
شاإلضاؾ ١إىل ا٫يتعاّ شايكٛاْني ٚأٖساف املٓعُٚ ١ايػع ٞيتشكٝكٗا.
َس ٌَٝ ٣املٓعَُٛٚ ١ظؿٗٝدا مد ٛاإليتدعاّ شدايكٛاْني ٚا٭ْعُد ١املطتبطد١
شعٛاٌَ َجدٌ  :غدْٛٚ ١َ٬عٝد ١املٓتذدات ٚإتاسد ١ؾدطص عازيد ١يًتٛظٝدـ
ٚاملُاضغات ايتػٜٛك ١ٝاملكبٛيٚ ، ١ػٓب اغتدساّ املعًَٛات ايػط ١ٜيتشكٝل
َصاحل ؾدصٚ ، ١ٝايطؾٚ ٠ٛاملدسؾٛعات أ ٚاملكبٛضدات غدرل ايكاْْٝٛدَ ١دٔ
ؾطنات َٓاؾػ ١أ ٚسهَٛات أدٓب ١ٝأ ٚأططاف أخط ٣شٗسف اؿص ٍٛعً٢
عكٛز عٌُ ػاض ١ٜأ ٚصٓاع.١ٝ

اؾس َٔ : ٍٚاعساز ايباسجإ

ثاْٝاً  :أُٖ ١ٝأخ٬قٝات ا٭عُاٍ
اتؿل نٌ َٔ (قُٛز  ، 2013 ،ص ( ، )117ايعُط  ، 1999 ،ص ( ، )44 -19 :املعاضٝس ، 2005 ، ٟص، )4
( ايػاييب  ٚايعاَط ، 2008 ، ٟص )138
 .1اصبح اا٫يتعاّ شاملعاٜرل ا٭خ٬ق ١ٝضطٚض ٠يسخ ٍٛا٭غٛام ايعاملٚ ١ٝاؿص ٍٛعً ٢ؾٗازات ايتُٝٝع املعطٚؾ( ١اٜدعٚ
ٚ 9000اٜع ، )14000 ٚسص ٍٛاملٓعُ ١عًٖ ٢ص ٙايؿٗازات  ٚا٫عذلاؾات زاخً ٚ ١ٝخاضدٝد ١ؼُدٌ ج طٝاتٗدا
اعذلاؾا مبطُ ٕٛأخ٬قٚ ٞادتُاعٜ ٞعط ٞيًُٓعَُ ١صساق ١ٝعاي.١ٝ
 .2اسساخ ايتٛاظٕ شني أٖساف املٓعُٚ ١دعٌ ايكطاضات تأخص اؾٛاْب ا٫دتُاع ١ٝشعني ا٭عتباض.
 .3إ ٚدٛز املسْٚات ا٭خ٬قٜ ١ٝعط ٞتصٛضا عٔ نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع كتًـ املٛاقـ.
 .4تػاعس عًْ ٢ؿط ثكاؾ ١تٓع ١ُٝٝتععظ اإلٖتُاّ شاشعاز ا٭خ٬ق ١ٝملدتًـ ايكطاضت ٚاملٛاقـ ٚا٭ؾعاٍ املٓعُ.١ٝ
 .5ت٪ز ٟإىل ظٜاز ٠ايهؿاٚ ٠٤ايؿاعًٚ ١ٝا٫تكإ ج ا٭زا.٤
ٚ .6دٛز ايعسايٚ ١اْ٫صاف ج ايعًُٝات اإلزاض.١ٜ
 .7ايعٌُ نؿطٜل ٚاسس ٚتؿذٝع ضٚح اإلشساع ٚاإلشتهاض.
 .8ت٪ز ٟإىل اؾباع سادات تكسٜط ٚؼكٝل ايصات.
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 .9ضؾض ايطؾ ،٠ٛا٭َاْٚ ١ايبعس عٔ غـ.
 .10دعٌ اإلزاض ٠أنجط ؼػػاً عٔ ايهٝؿ ١ٝاييت ٜؿذلض شِٗ اعتُازٖا ج أزا ٤ا٭عُاٍ .
 .11غاعس ج ايتأنس َٔ شصٍ اؾٗٛز املطٓ ١ٝملعاؾ ١ا٭ظَات ٚايؿٛض ٢ايٓاؾ ١٦عٔ ػاٚظ املعاٜرل ا٭خ٬ق. ١ٝ
 .12تػِٗ ج زعِ من ٛا٭ٜس ٟايعاًََٚ ١سي٫ٛتٗا .
 .13تعسّ ضُاْ ١يًتأنس َٔ إٔ ايػٝاغات املتبع ١ج املٓعُ ٖٞ ١أخ٬قَ ١ٝدٔ دٗدٚ ١زميَٛدَ ١تاشعد ١ا٫يتدعاّ شايتصدطؾات
ا٭خ٬ق ١ٝج أٚقات ا٫ضططاشات َٔ دٗ ١أخط. ٣
 .14تػاعس ج إزاض ٠ايك ِٝاملكذلْ ١شنزاض ٠اؾٛزٚ ، ٠ايتدطٝط ا٫غذلاتٝذٚ ٞإزاض ٠ايتٜٓٛع (إزاض ٠تؿه ١ًٝاملٓتذات) ٚاييت
تعسّ مجٝعاً َٔ اؿادات اييت تتطًب اٖتُاَاً ٚاغعاً ج َٓعُات ا٭عُاٍ ٭ْٗا تكٛز إىل َا ميٝع املٓعُ ١عٔ غرلٖا ج َٝسإ
ايٓؿاط اييت متاضغ٘ .
 .15تػِٗ ج تععٜع ايصٛض ٠ايعاَ ١يًُٓعُ ١يس ٣اؾُٗٛض.
َٓ .16ح ايؿطع ١ٝيٮعُاٍ اإلزاض. ١ٜ
 .17تك ١ٜٛايذلاشط املٓطكٚ ٞايتٛاظٕ ج ايجكاؾ ١املٓعُ. ١ٝ
 .18ؼػني َػتٜٛات ايجك ١شني ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات ج املٓعُ. ١
 .19زعِ عًُ ١ٝايتُػو ٚايجبات مبكاٜٝؼ دٛز ٠املٓتذات .
 .20ايتُػو شأثط ق ِٝاملٓعُٚ ١ضغايتٗا ج اجملتُع .
ٜ .21ػِٗ عً ٢مَ ٍٛباؾط ٚغرل َباؾط ج ؼكٝل ايٓذاح ٚاغتساَت٘ .
 .22ؼكٝل َطزٚز َايٚ َٔ ٞضا ٤ا٫يتعاّ ا٭خ٬قٚ ٞإٕ مل ٜهٔ عً ٢املس ٣ايكصرل ٖٚ ،صا ضس املٓعدٛض ايتكًٝدس ٟايدصٟ
ٜط ٣تعاضضا شني ؼكٝل َصاحل َٓعُ ١ا٭عُاٍ املتُجً ١شايطشح املازٚ ٟشني ا٫يتعاّ شاملعاٜرل ا٭خ٬ق.١ٝ
 .23تععٜع زلع ١املٓعُ ١عً ٢ايصعٝس احملً ٞأ ٚايسٚي.ٞ
 .24إٕ ػاٌٖ ا٭خ٬قٝات ج ايعٌُ ٪ٜز ٟإىل ضزٚز ؾعٌ غًب َٔ ١ٝقبٌ ا٭ططاف ا٭خط( ٣ا٭ططاف اٯخص.)٠

ثايجاً َ :صازض ٚعٓاصط أخ٬قٝات ا٭عُاٍ
اتؿل ( ايبٛت ،2011 ،ٞص( ، )6املعاضٝس ،2005 ،ٟص )hrdiscussion.com( ٚ )6عً ٢أْ٘ شنَهإ ػػدٝس
َصازض أخ٬قٝات ا٭عُاٍ اييت تتذػس ج ايػًٛى ا٭خ٬ق ٞاؿُٝس أ ٚايػ ٧ٝشاٯت:ٞ
 .1ايعا ٚ ١ً٥ايذلش ١ٝايبٝت :١ٝسٝح متجٌ ايعا ١ً٥ايٓٛا ٠ا٭ٚىل يبٓا ٤ايػًٛى يس ٣ايؿطز.
 .2ثكاؾ ١اجملتُع،عازات٘  ٚتكايٝس : :ٙسٝح ٜتأثط غًٛى ايؿطز مب٪ثطات خاضد ١ٝنجرل ٠أُٖٗا ثكاؾ١
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 .3اجملتُعات اإلْػاْ ١ٝتتبا ٜٔج ْٛع ثكاؾتٗا  ٚإعطاٗ٥ا أٚيٜٛات يكَ ِٝعٓٝد ١ز ٕٚأخدط ٣ندصيو ايعدازات  ٚايتكايٝدس
املٛضٚث.١
 .4املسضغْ ٚ ١عاّ ايتعًًٜ :ِٝعب ايٓعاّ ايتعً ُٞٝزٚضا َُٗا ج اجملتُع  ٚج ته ٜٔٛايكد ِٝا٭خ٬قٝد ٚ ١تُٓٝد ١ايػدًٛى
ا٭خ٬ق ٞيس ٣ايؿطز.
 .5ايتأثط شاؾُاعات املطدع.١ٝ
 .6فتُع ايعٌُ.
 .7ايكٛاْني  ٚايتؿطٜعات ايٛطٓ.١ٝ
 .8اـدل ٠املذلانُ ٚ ١ايطُرل ايصاحل
 .9ايب ١٦ٝاحملٝط :١نايعٛاٌَ ا٫قتصاز ، ١ٜاؾػطاؾ ، ١ٝا٫دتُاع.١ٝ
 .10ايكاْٚ ٕٛاجملتُع.
 .11أخ٬قٝات ا٭ؾطاز.

 .12أخ٬قٝات ايكٝاز.٠
 .13ا٭ْعُٚ ١اشلٝانٌ املٓعُ.١ٝ

ضاشعاً  :اَيٝات تطغٝذ أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج املٓعُ١
اتؿل نٌ َٔ (غدًُٝإ ،2009 ،ص( ، )31لدِ  ، 2005 ،ص( ، )16ايعُٝدإ  ، 2003 ،ص( ٚ )310قد، ٟٛ
 ،2003ص )76عً ٢إٔ اَيٝات تطغٝذ أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ايعٌُ املٓعُ ٞتتُجٌ شاَ٫ت: ٞ
َ .1هاؾش ١ايؿػاز.
 .2ا٫يتعاّ شنغذلاتٝذ ١ٝاملٛاطٓ ١املٓعُ.١ٝ
 .3اْ٫سَاز ج ثكاؾ ١املٓعُ.١
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املبشح ايجاَْ : ٞاٖ ١ٝايصٛض ٠ايصَٖٓ ( ١ٝؿٗ ،ّٛا٭ٖساف ،ا٭ُٖ:)١ٝ
أَ : ً٫ٚؿٗ ّٛايصٛض ٠ايصٖٓ:١ٝ
شسأ اغتدساّ ايصٛض ٠ايصَٖٓ image ١ٝع شسا ١ٜايٓصـ ايجاْ َٔ ٞايكطٕ ايعؿطٚ ، ٜٔشيو عٓسَا أصبح َٗٓ ١ايع٬قات
ايعاَ ١شلا تأثرل نبرل  ،إ يًهاتب اَ٫طٜه ٞي ٞشطٜػت Lee Bristol ٍٛج نتاش٘ (تطٜٛط صٛض ٠املٓؿأ )٠ي٘ أثط نبرل ج ْؿط
َؿٗ ّٛصٛض ٠املٓؿأ ٠شني ضداٍ ا٭عُاٍ ج عاّ .1960
ٚاٯٕ ٜػتدسّ َصطًح ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝشؿهٌ ٚاغع ج فاٍ عٛخ ايتػٜٛل ٚخاص ١ج فاي ٞايصدٛض ٠ايصٖٓٝد ١يًُٓعُدٚ ١
ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝيًع ١َ٬ايتذاضَ ٖٞٚ .١ٜؿتك َٔ ١نًُ ، )image( ١عً ٢ايطغِ َٔ إٔ ٖص ٙايهًُ ١تعين ايصدٛض ، ٠يهٓٗدا
َؿَٗٗٛا ٖ ٛاْ٫عهاؽ.
ايصٛض ٠ايصٖٜٓ ١ٝعين أْطباع صٛض ٠ايؿ ٤ٞج ايصٖٔ ،أ ٚشتعبرل أزم ٖ ٞسطٛض صٛض ٠ايؿ ٤ٞج ايصٖٔ ٜٚ ،عٛز َصطًح
ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝج أصً٘ اي٬تٝين إىل نًُ )image( ١املتصً ١شايؿعٌ ( ، )imitariحيان ٞأ ٚميجدٌ  ٚ ،عًد ٢ايدطغِ َدٔ إٔ
املعٓ ٢ايًػ ٟٛيًصٛض ٠ايصٖٜٓ ١ٝسٍ عً ٢احملانا ٚ ٠ايتُج ٌٝإ ٫إٔ َعٓاٖا ايؿٝعٜا ٞ٥اْ٫عهاؽ ٖٚ ،د ٛاملعٓد ٢ايدص ٟأؾداض إيٝد٘
َعذِ ٜٚبػذل "تصٛض عكً ٞؾا٥ع شني أؾطاز مجاعَ ١ع ١ٓٝم ٛؾدص ا ٚؾَ ٤ٞعني" ٚ ،صطح ش٘ املٛضز سني تطدِ تًو ايهًُ١
شاٍ " اْطباع ايصٖين"  ،يهٔ ٖصا اْ٫طباع أ ٚاْ٫عهاؽ ايؿٝعٜا ٞ٥يٝؼ اْعهاغاً تاَاً  ٚناَ ٚ ً٬إمنا ٖ ٛاْعهاؽ دعٜ ، ٞ٥ؿب٘
إىل سس نبرل تًو ايصٛض ٠املٓعهػ ١ج املطا ٠ؾٗ ٞيٝػت إ ٫اؾع ٤املكاشٌ يًُطا ٠ؾكط أَا ا٭دعا ٤اـط ٣ؾ ٬تعهػٗا املدطا، ٠
ٚشايتاي ٞؾٗ ٛتصٛض قسز حيتؿغ ش٘ اإلْػإ ج شٖٓ٘ عٔ اَط َا ٖٚ ،صا ايتصٛض خيتدعٍ تؿاصد ٌٝندجرل ٠ج َؿدٗس ٚاسدس( آٍ
ت.)2003 ،ِٜٛ
ٜ ٚعطف نٝٓٝح شٛيسْر ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝعً ٢أْٗا صٛض ٠شَٖٓ ١ٝبٓ ١ٝعً ٢خدلات اإلْػإ ايػاشكَٓ ١ص ؿعد ١املد٬ٝز ٚ
ضمبا قبٌ شيو ٜ ٖٛ ٚ ،تًك ٢ضغاَ ٌ٥ػتُط ٠عٔ ططٜل ا٭ساغٝؼ  ٚ ،ايصٛض ته ٕٛغرل ٚاضش ١ج ايبسا ، ١ٜثِ ٜبسأ اإلْػإ
شعسٖا ٜسضى ٚدٛز ٙنؿٚ ٤ٞغط عامل ا٭ؾٝاٖ ٚ ، ٤صا ٜه ٕٛشسا ١ٜايتصٛض ايص ٟميهٔ ٚصؿ٘ شاإلزضاى  ،ؾنشا َا تكسّ ايعُدط
شاإلْػإ اظزاز ٖصا ايتصٛض يٝؿٌُ نٌ ؾَٛ ٤ٞدٛز أ ٚستَ ٢تد( ٌٝعبسايعع. )2008 ،ِٝ
ٜٚعطؾٗا عذ ٠ٛج نتاش٘ (ايع٬قات ايعاَ ٚ ١ايصٛض ٠ايصٖب ٖٞ " :)١ٝايصٛض ٠ايؿعً ١ٝايديت تتهد ٕٛج اشٖدإ ايٓداؽ عدٔ
املٓؿآت ٚامل٪غػات املدتًؿٚ ، ١قس تتهٖ ٕٛص ٙايصٛض َٔ ٠ايتذطش ١املباؾط ٠ا ٚغرل املباؾطٚ ٠قس تهعٕ عك ١ْٝ٬أ ٚغرل ضؾٝس٠
ٚقس تعتُس عً ٢ا٭زي ٚ ١ايٛثا٥ل ا ٚاإلؾاعات  ٚا٭قٛاٍ غرل املٛثٛق ، ١يهٓٗا ج ايٓٗا ١ٜمتجٌ ٚاقعاً صازقاً شايٓػب ١ملٔ حيًُْٗٛا
ج ضٚ٩غِٗ (عذ)1983 ،٠ٛ
ٚاملهاْ ١ايصٖٓ ٖٞ ١ٝإؾاض ٠إىل قطاضات املٓعُٚ ١أْؿطتٗا اييت تكصس َٓٗا احملاؾع ١عً ٢ؾهٌ ايػًعَ ٚ ١ؿَٗٗٛدا ج أشٖدإ
املػتًٗهني ٚ ،املهاْ ١ايصٖٓ ١ٝتهٔ أنجط ٚضٛساً ج ساي ١أغتدساّ ايتكػ ِٝايػٛقٖٚ ، ٞصا َدا غدُٝهٔ َدٔ تكدس ِٜاـسَد١
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شلسف غٛقَ ٞعني عٔ ططٜل ته ٜٔٛإزضاى َعني يًػًع ١اييت ج أشٖإ املػتًٗهني ج ايتكػ ِٝاملعدني َ ،دا ميهدٔ َدٔ تطدٜٛط
املٓتذات م ٛا٫ؾطٌٚ ،٭ُٖ ١ٝاملهاْ ١ايصٖٓ ١ٝؾإ ٖٓ اى َٔ أؾداض اىل أْد٘ يٝػدت ٖٓداى ططٜكد ١أغدطع يتدسَرل ؾدطنَ ١دٔ
ايؿطنات غرل ا٭قساّ عً ٢شٝع َٓتر أٜ٫ ٚتؿل َع ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاملػتٗسؾ ١اييت ططست عٓ٘ شايػٛم(ايس ٠ٜٛد.)2013،ٞ

ثاْٝاً  :خصا٥ص ايصٛض ٠ايصٖٓ١ٝ
ٖٓدداى ايعسٜددس َددٔ ايػددُات ٚاـصددا٥ص املدتًؿدد ١ايتدد ٢تتػددِ شٗددا ايصددٛض ٠ايصٖٓٝددْ ، ١ددصنط َددٔ شٗٓٝددا َددا٢ًٜ
(ايسغٛق:)2007،٢
 .1عسّ ايسق :١شٖب نجرل َٔ ايباسجني إىل إٔ ايصٛض ٠ايصٖٓ ٫ ١ٝتتػِ شايسقٚ ، ١يعٌ َطدع شيدو أغاغدًا ٖد ٛإٔ
ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝفطز إْطباعات  ٫تصاؽ شايططٚض ٠عً ٢أغاؽ عًَُٛ ٢ضٛع ، ٢شٌ تعس تبػٝطاً يًٛاقع  ،نُا
إٔ ايصٛض  ٠ايصٖٓ ٫ ١ٝتعدل شايططٚض ٠عٔ ايٛاقع ايهًٚ ، ٢يهٓٗا تعدل ؾَ ٢ععِ ا٭سٝإ عٔ دعَ ١ٝ٥دٔ ايٛاقدع
ايهً٫ ، ٢غُٝا ٚإٔ ا٭ؾطاز عازًٜ ٠ذأ ٕٚإىل ته ٜٔٛؾهط ٠ؾداًَ ١عدٔ اٯخدطَ ٜٔدٔ خدَ ٍ٬عًَٛدات قًًٝد١
حيصً ٕٛعًٗٝا يعسّ ايكسض ٠عً ٢مجع املعًَٛات ايهاًَ.١
 .2املكا ١َٚيًتػٝرل:ؾا يصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝمت ٌٝإىل ايجبات َٚكا ١َٚايتػٝرل ٚ ،تتعسز ايعٛاٌَ ايتد ٢ؼدسز ٚتد٪ثط ؾد ٢ندِ
ٚنٝـ ايتػٝرل احملتٌُ ؾ ٢ايصٛض ٠ايصٖٓٚ ، ١ٝشعض ٖص ٙاملتػرلات ٜتعًل شايصٛض ٠شاتٗا ٚ ،شعطٗا اٯخدط ٜتعًدل
شايطغا ٌ٥ايٛاضز َٔ ٠خ٬شلا .
 .3ايتعُٚ ِٝػاٌٖ ايؿطٚم ايؿطز :١ٜتك ّٛايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝعً ٢ايتعُ ِٝاملبايؼ ؾْٚ ، ٘ٝعطاً يصيو ؾا٭ؾطاز ٜؿذلضٕٛ
شططٜك ١آي ١ٝإٔ نٌ ؾطز َٔ أؾطاز اؾُاعَٛ ١ضٛع ايصٛض ٠تٓطبل عً ٘ٝصٛض ٠اؾُاع ١نهٌ عًد ٢ايدطغِ َدٔ
ٚدٛز إخت٬ؾات ٚؾطٚم ؾطزٚ ، ١ٜا٭ؾطاز ٜػتػًٗ ٕٛؾ ٢إصساض اؿهِ عً ٢ا٭ؾطاز َٔ خ ٍ٬تصٓٝؿِٗ ضُٔ
مجاعات أخطٜٚ ، ٣ذلتب عً ٢شيو إٔ ايؿ٦ات ٚاؾُاعات ٚاملٗٔ املدتًؿُٜ ١ه ٕٛعٓٗدا اؾُٗدٛض صدٛض شٖٓٝد١
تتػِ شايتعُٚ ِٝتتذاٌٖ ايؿطٚم ٚاإلخت٬ؾات ايت ٢قس ته ٕٛؾ ٢شعض ا٭سٝإ دٖٛطٚ ١ٜأغاغ. ١ٝ
 .4ت٪ز ٣إىل اإلزضاى املتشٝع  :ت٪ز ٣ايصٛض ايصٖٓ ١ٝإىل ته ٜٔٛإزضانات َتشٝع ٠يس ٣ا٭ؾطاز  ،ؾايصدٛض ايصٖٓٝد١
تبٓ ٢أغاغاً عً ٢زضد َٔ ١زضدات ايتعصب  ،يصا ؾنْٗا ت٪ز ٣إىل إصساض أسهاّ َتعصبَٚ ١تشٝع ، ٠ؾُٔ خٍ٬
ايصٛض ايصٖٜٓ ١ٝط ٣ا٭ؾطاز دٛاْب َٔ اؿكٝك ًُٕٜٛٗٚ ، ١دٛاْب أخط ٣٭ْٗا  ٫تتُؿَ ٢ع َعتكساتِٗ ٫ٚ ،
تتػل َع إػاٖاتِٗ .
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 .5ايتٓب ٪شاملػتكبٌ  :تػِٗ ايصٛض ايصٖٓ ١ٝؾد ٢ايتٓبد ٪شايػدًٛى ٚايتصدطؾات املػدتكبً ١ٝيًذُٗدٛض ػدا ٙاملٛاقدـ
ٚايكطاٜا ٚا٭ظَات املدتًؿ ، ١ؾايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاملٓطبع ١يس ٣ا٭ؾطاز شنعتباضٖا إْطباعات ٚاػاٖات يس ٣ا٭ؾطاز
س ٍٛاملٛضٛعات ٚايكطاٜا ٚا٭ؾداص ميهٔ إٔ تٓب ٧شايػًٛنٝات ايت ٢قس تصسض عٔ اؾُاٖرل َػتكب.ً٬
 .6ؽط ٢سسٚز ايعَإ ٚاملهإ  :تتػِ ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝشتدطٗٝا ؿسٚز ايعَإ ٚاملهإ  ،ؾايؿطز ٜ ٫كـ ؾ ٢تهٜ٘ٓٛ
يصٛض ٙايصٖٓ ١ٝعٓس سسٚز َع ١ٓٝشٌ ٜتدطاٖا يٝه ٕٛصٛضاً عٔ شًس ٙثِ ايعامل ايصٜ ٣عٝـ ؾ ، ٘ٝشٌ ٚمتتس ايصٛض
ايتٜ ٢هْٗٛا إىل َا ٚضا ٤اجملط ٠ايتٜ ٢ػهٓٗا ٚ ،عًَ ٢ػت ٣ٛايعَإ  ،ؾاإلْػإ ٜه ٕٛصٛض شٖٓ ١ٝعٔ املاض، ٢
ٜٚه ٕٛصٛض شٖٓ ١ٝعٔ اؿاضط  ،إضاؾ ١إىل املػتكبٌ ٚ ،شصيو ٜتطدح إٔ اإلْػدإ ٜهد ٕٛصدٛضاً شٖٓٝد ١عدٔ
ا٭ظَٓٚ ١ا٭َانٔ املدتًؿٚ ،١ؾكاً ملعاضؾ٘ َٚسضنات٘ َٚؿاٖسات٘ إضاؾ ً١إىل قسضت٘ عً ٢ايتدٚ ٌٝاإلغتٓتاز.
نُا ميهٔ يٓا ؾٖ ٢صا ايػٝام إٔ ًُْح عس ٠زلات ٚخصا٥ص أخط ٣يًصٛض ٠ايصٖٓٚ ١ٝشيو عً ٢ايٓش ٛايتاىل :
أ -ايصٛض ٠عًُ ١ٝزٜٓاَٝهَ ١ٝتؿاعً ١متط مبطاسٌ َتعسز ٠تتأثط نٌ َطسً ١مبا ٜػبكٗا ٚت٪ثط ؾُٝا ًٜشدل شٗدا  ،نُدا أْٗدا
َتطٛضَٚ ٠تػرلٚ ٠تأخص أؾها ً ٫عسٜسٚ ٠قٛايب كتًؿ.١
ب -ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝعًَُ ١ٝعطؾ ١ٝؾٗ ٢متط مبطاسٌ ايعًُٝات املعطؾَ ١ٝدٔ إزضاى  ٚؾٗدِ  ٚتدصنط ٚ ،ؽطدع يًُدتػرلات
ٚايعٛاٌَ ايت ٢ؽطع شلا ايعًُٝات املعطؾ ١ٝأ ٚتتأثط شٗا.
ت -ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝعًُْ ١ٝؿػ ١ٝمما ٜعٓ ٢نْٗٛا عًُٝات زاخً ١ٝشلا أشعاز ؾعٛض ١ٜإىل داْب أشعازٖا املعطؾ.١ٝ
خ -ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝتتهٚ ٕٛتتطٛض ؾ ٢إطاض ثكاؾَ ٢عني أ ٣أْٗا  ٫تٓؿأ ؾ ٢ؾطاؽ ٚإمنا تتأثط شهٌ ايعطٚف احملٝط ١شٗا.

ثايجاً  :أْٛاع ايصٛض ٠ايصٖٓ١ٝ
تعتٓل ايهجرل َٔ املٓعُات فُٛع َٔ ١ايك ِٝاييت متجٌ ٖٜٛتٗا املؿذلضٚ ,١يهدٔ قدس  ٫تهدٖ ٕٛدص ٙايكدَ ِٝسضند ١يدس٣
املٛظؿني يصيو ؾإ ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝايصات ١ٝيس ِٜٗقس ته ٕٛكتًؿ ١عُا ٖ ٛكطط شلا إ ته .ٕٛؾُٔ ٚدْٗ ١عط (Ashforth
) and Kreiner 1999ؾإ ايعٌُ ايػٜٓ ٤ٞتر عٓ٘ ٚصُ ١عاض ادتُاع( ١ٝايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاملسضن )١نُا ٖ ٛاؿاٍ يس٣
ؾطنات تصٓٝع ايػذا٥ط ) .(Byrne 1999ؾعً ٢غب ٌٝاملجاٍ تك ّٛؾدطن Philip Morris ١مبذُٛعدَ ١دٔ املبدازضات
يتشػني صدٛضتٗا ايصٖٓٝدَٗٓٚ ١دا ٚقدـ املؿداٖس ايتًؿعْٜٝٛد ١ايكاغدٚ ١ٝايديت تصدٛض ايؿدطن ١شصدٛض٪َ ٠شٜد ،١نُدا ٜكدٍٛ
)ٚWeismann (2000ؼاضب غًب ١ٝايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاملسضن ١أ ٚاملتٛطٓ ١ج عك ٍٛايٓاؽ.
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ٚعً ٘ٝؾكس صٓؿت ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝشج٬خ تصٓٝؿات ٖ:ٞ
 ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝايصات ٖٞ :١ٝإسػداؽ املٓعُد ١شٓؿػدٗا )ٜٚ ،(Ind, 1990عتكدس ) Dowling (1994إٕ شٓدا٤
صٛض ٠شْٖٓ ١ٝادش ١ؾاْ٘ ٜتطًب َٔ املٓعُات إٔ تبدسأ أ ٫ٚشتػدٝرل صدٛضتٗا ايصاتٝد ،١سٝدح إٔ ايتػدٝرل ج ايصدٛض٠
املسضنٜ ١كع عً ٢عاتل ا٭ؾطاز ايعاًَني ج املٓعُٚ ،١إٔ ا٫تصاٍ ايص ٟجيط ٟشٚ ِٗٓٝشني اؾُٗدٛض إَدا إٔ ٜكد ٟٛأٚ
ٜطعـ ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝيس.ِٜٗ
 ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاملطغٛش( ١املدطط شلا)َ ٖٞ :ا تطغب املٓعُ ١ج تٛص ً٘ٝعٔ ْؿػدٗا إىل اؾُٗدٛض ).(Ind, 1990
ٚقس أؾاض ) Borger (1999إىل إٔ ايؿطن ١جيب إٔ ؽطط يصٛضتٗا ج أشٖإ مجٗٛضٖا شؿدهٌ دٝدس إش تهدٕٛ
ٚاضشٚ ١شس ٕٚغُٛض ٜٚ ،ػذلؾس ) Marchand (1999شؿطن AT&T ١اييت تصٛض ْؿػدٗا مبذُٛعدَ ١دٔ
ايطَٛظ ا٭شطاٍ ايصبٛض ٜٔايكازض ٜٔعً ٢قٗط ايعطٚف ايصعب ١إلٜصاٍ ايعامل شعط٘ شبعض.
 ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاملسضن ٖٞ :١ايتصدٛضات  ،ا٫ساغدٝؼٚ ،ايع٬قدات )ٜ (Synder, 2000عهدؼ ا٫زضاى عٓدس
ا٭ؾداص سكٝكتِٗ  ٖٛٚازضانِٗ ايؿدص ٞايص٪ٜ ٟثط عً ٢قطاضاتِٗ ايؿدطاٚ .١ٝ٥تؿدرل ايسضاغدات شدإٔ ايصدٛض٠
ايصاتَ ٖٞ ١ٝاشا ٜؿهط املٛظؿٚ ٕٛمباشا ٜؿعطٚ ٕٚإ ايصٛض ٠املتٛقعَ ٖٞ ١اشا تؿعٌ املٓعُٚ ، ١إ ايصٛض ٠املسضنٖٞ ١
َاشا ٜؿهط املػتًٗو َٚا ايص٪ٜ ٟثط عً ٢غًٛن٘ ػاٖ ٙص ٙاملٓعُ.١

ضاشعاً  :أشعاز َ ٚهْٛات ايصٛض ٠ايصٖٓ١ٝ
ٖٓاى ؾب٘ إمجاع شني نجرل َٔ ايباسجني س ٍٛأشعاز أَ ٚهْٛات ايصٛض ٠ايصاتٝد ١ايدص ٟتؿدتٌُ نايتداي(Seehyung ( ٞ
:and Yooshik, 2003
 -1امله ٕٛأ ٚايبعس املعطؾ:Cognitive component ٢
ٜٚتُجٌ ٖصا ايبعس املعًَٛات ايتٜ ٢سضى َٔ خ٬شلا ايؿطز َٛضٛعاً أ ٚقط ١ٝأ ٚؾدصاً َدا ٖٚ ،دص ٙاملعًَٛدات تعتددل ا٭غداؽ
ايص ٣تبٓ ٢عً ٘ٝايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝايتٜ ٢هْٗٛا ايؿطز عدٔ اٯخدطٚ ٜٔعدٔ املٛضدٛعات ٚايكطداٜا املدتًؿدٚ ، ١شٓدا ٤عًد ٢زقد١
املعًَٛات ٚاملعاضف ايت ٢مصٌ عًٗٝا عٔ اٯخط ٜٔته ٕٛزق ١ايصٛض ايصٖٓ ١ٝايتْ ٢هْٗٛدا عدِٓٗ ٚٚؾكداً يًبعدس املعطؾد ٢ؾدنٕ
ا٭خطا ٤ؾ ٢ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاملته ١ْٛيس ٣ا٭ؾطاز ٖ ٢أخطاْ ٤اػ ١أغاغًا عٔ املعًَٛات ٚاملعاضف اـاط ١٦ايتد ٢سصدٌ عًٗٝدا
ٖ ٤٫٪ا٭ؾطاز.
 -2امله ٕٛأ ٚايبعس ايٛدساْ:Affective component ٢
ٜكصس شايبعس ايٛدساْ ٢امل ٌٝشاإلجياب أ ٚايػًب ػاَٛ ٙضٛع أ ٚقط ١ٝأ ٚؾدص أ ٚؾدعب أ ٚزٚيدَ ١دا ؾد ٢إطداض ايصدٛض
ايصٖٓ ١ٝايتٜ ٢هْٗٛا ا٭ؾطاز ٜٚ ،تؿهٌ اؾاْب ايٛدساَْ ٢ع اؾاْب املعطؾَٚ ، ٢ع َطٚض ايٛقت تت٬ؾ ٢املعًَٛدات املعداضف
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ايت ٢نْٗٛا ا٭ؾطاز ٚتبك ٢اؾٛاْب ايٛدساْ ١ٝايت ٢متجٌ اػاٖات ا٭ؾدطاز مد ٛا٭ؾدداص ٚايكطداٜا ٚاملٛضدٛعات املدتًؿد، ١
ٜٚتسضز ايبعس ايٛدساْ ٢شني اإلجياشٚ ١ٝايػًب٪ٜٚ، ١ٝثط عً ٢شيو فُٛع َٔ ١ايعٛاٌَ أُٖٗا سسٚز تٛاؾط َصازض املعطؾ ، ١نُا
٪ٜثط ؾ ٢شٓا ٤ايبعس ايٛدساْ ٢خصا٥ص ايؿعٛب َٔ سٝح ايًٚ ٕٛاؾٓؼ ٚايًػ ، ١ؾنخت٬ف ٖص ٙاـصا٥ص َدٔ ا٭َدٛض ايتد٢
تػِٗ ؾ ٢شٓا ٤اإلػاٖات ايػًبٚ ، ١ٝايتذاْؼ ؾٖ ٢ص ٙاـصا٥ص ٜػِٗ ؾ ٢شٓا ٤اإلػاٖات اإلجياش.١ٝ
 -3امله ٕٛأ ٚايبعس ايػًٛن:Behavioral component ٢
غًٛى ايؿطز ٜعهؼ طبٝع ١ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاملؿهً ١يس ٜ٘ؾ ٢ؾ ٕٛ٦اؿٝا ٠املدتًؿ ، ١سٝح تطدع أُٖ ١ٝايصدٛض ٠ايصٖٓٝد١
ؾ ٢أسس أشعازٖا إىل أْٗا متهٔ َٔ ايتٓب ٪شػًٛى ا٭ؾطاز  ،ؾػًٛنٝات ا٭ؾطاز ٜؿذلض َٓطكٝاً أْٗدا تعهدؼ إػاٖداتِٗ ؾد٢
اؿٝا.٠

خاَػاً  :أٖساف املٓعُ ١ج شٓا ٤ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاإلجياش١ٝ
تعٌُ املٓعُات اؿسٜج ١عً ٢تطٜٛط صٛضتٗا يس ٣اؾُٗٛضٚ ،اؿطص عً ٢إجياز َهاْ ١يصٛضتٗا عٓس اٯخط ،ٜٔشٗسف إجياز
ايكب ٍٛملٓتذاتٗا ٚخسَاتٗا ٚتػٜٛكٗا عً ٢أٚغع ْطام ،غٛا ٤ندإ املٓدتر َازٜداً أ ٚؾهطٜداً ثكاؾٝا(صداحل .)2005 ،ايصدٛض٠
ايصٖٓ ١ٝاإلجياش ١ٝيًُٓعُ ١شلا أٖساف َتعسز (:ٖٞٚ ٠عذ ٚ ٠ٛؾطٜس ،2005 ،ص)144
َ .1ػاعس ٠املٓعُ ١ج اغتكطاب أؾطٌ املٛاضز ايبؿط ١ٜيًعٌُ شٗا.
 .2تسع ِٝاملٓعُ ١ج ع٬ق ١اجياشَ ١ٝع مجاٖرلٖا ايساخً ٚ ١ٝاـاضد.١ٝ
 .3إقٓاع ايًذُاٖرل ٚايػًطات شأُٖ ١ٝايسٚض ا٫دتُاع ٞيًُٓعُ ١ج خسَ ١اجملتُع.
 .4تطٛض اغتعساز اؾُاٖرل يًذلٜح قبٌ إصساض اؿهِ عً ٢املٓعُ ١ج أٚقات ا٫ظَات ،ستٜ ٢تػٓ ٢يًكاُ٥ني عًٗٝا ايكا٤
ايط ٤ٛعً ٢ا٫شعاز املدتًؿ ١يًُٛقـ ٚضأ ٟاملٓعُ ١ؾٗٝا.
 .5تععظ ايع٬قات اؾٝس ٠يًُٓعَُ ١ع اؾٗات ايتٓؿٝص ٚ ١ٜايتؿطٜع ١ٝج ايبًس.
 .6تػٗ ٌٝعًُ ١ٝاقٓاع امل٪غػات املاي ١ٝشنغتجُاض أَٛاشلا ج املٓعُ.١
 .7املػاعس ٠ج تطٜٛط اؾٗٛز ايتػٜٛك ١ٝيًُٓعُ.١

غازغاً  :أُٖ ١ٝايصٛض ٠ايصٖٓ١ٝ
تهتػب ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝػا ٙاملٓعُات أُٖ ١ٝخاص َٔ ١خ ٍ٬تأثرلٖا ج ايطا ٟايعاّ ايػدا٥س مد ٛكتًدـ اؾٛاْدب شات
ايع٬ق ١شاملٓعُ ،١سٝح تك ّٛايصٛض َٔ ٠خ ٍ٬تأزٜتٗا يٛظا٥ؿٗا ايٓؿػٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝشسٚض ضٝ٥ػد ٞج تهد ٜٔٛايدطا ٟايعداّ ٚ
تٛد ٘ٗٝشاعتباضٖا َصسض اضا ٤ايٓاؽ  ٚاػاٖاتِٗ  ٚغًٛنِٗ (نطزٚ .)2011 ،ٟؼتاز ايؿدطنات إٔ تدصٖب إىل أشعدس َدٔ
تجبٝت ايصٛض ٠ايعطٜط ١ج شٖٔ ايعُ ٤٬يتعدل عٔ ؾا٥س ٠أنجط ص٬شٚ ١عٔ غبب يًؿطا .٤نجرل َٔ ايؿطنات تعًٔ عدٔ ؾا٥دس٠
ٚاسس ٠ضٝ٥ػ ١ٝيتجبٝت ايصٛض ٠ايصَٖٓ ،١ٝعتُس ٠عً ٢أستُا٫ت َجٌ:
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 أضق ٢دٛزbest quality ٠
 أسػٔ ازاbest performance ً٤
 أنجط أعتُازاً more reliable
 أط ٍٛعُطاً most durable
 أنجط اَاْاً safest
 أغطع fastest
 أسػٔ قَ ١ُٝكاشٌ ايػعط best value for money
 أقٌ تهًؿleast expensive ١
 أسػٔ تصًُُٝا ٚأغًٛشاً best design and style
 أسػٔ َهاْbest prestigious ١
 أغٌٗ اغتعُاeasiest to use ً٫
 أنجط ضاسmost convenient ١
 ٚشٓا ً٤عً ٢شيو لس ج غٛم ايػٝاضات إٔ ؾطنَ ١طغٝسؽ متًو ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝا٭ضقَ ٢هاْmost prestigious ١
 ،إشمتًو ش ٞإّ زشً ٛٝاسػٔ ا٭زا ٤ج ايكٝاز ، Best (driving) for performance ٠متًو ْٖٛٝسا ٟصٛض" ٠ا٭قدٌ
تهًؿٚ Least Expensive "١متًو ؾٛيؿ ٛايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝا٭نجط أَاْاً ( Safestشاشهط ،2001،ص.)67

غازغاً :ايعٛاٌَ امل٪ثط ٠ج ته ٜٔٛايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝيًُٓعُ١
عسز َٔ ايباسجني ج فاٍ ا٫تصاٍ ٚا٫دتُاع َجدٌ  Kazoleas, kim and Moffit Garbertقدس أؾداضٚا إىل إٔ
ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝيًُٓعُ ١تتأثط شعس ٠عٛاٌَ شعطٗا ٜتعًل شاملٓعُْ ١ؿػٗا ٚ ،ايبعض ا٫خط ٜتعًل شدايؿطز املػدتكبٌ يًُعًَٛدات
عٔ املٓعُ ، ١نُٖ٬ا ٜتاثط شاـصا٥ص ا٫دتُاع ٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝيًُذتُدع ايدص ٟتعُدٌ ؾٝد٘ املٓعُد(.١عذدٚ ٠ٛؾطٜدس،2005 ،
ص)139
إش تتُجٌ ايعٛاٌَ امل٪ثط ٠ج ته ٜٔٛايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝيًُٓعُ ١ج ايٓكاط ايتايَٓ(١ٝرل ،2007 ،ص)181
 .1عٛاٌَ ؾدصٚ :١ٝتؿٌُ ؾُٝا :ًٜٞ
 ايػُات ايصات ١ٝيًؿدص ١ٝاملػتكبً ١يًُعًَٛات (ايتعً ، ِٝايجكاؾ ، ١ايك)...ِٝ
 قسض ٠ايؿطز عً ٢تؿػرل املعًَٛات اـاص ١شاملٓعُ ٚ ١زضد ١زاؾعٝت٘  ٚاٖتُاَ٘ شاملعًَٛات املكسَ ١عٔ املٓعُ١
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 .2عٛاٌَ تٓعٚ :١ُٝٝأُٖٗا ٜتُجٌ ج:
 ا٭عُاٍ اؿكٝك ١ٝيًُٓعُ ،١غٝاغاتٗا َٓٚتذاتٗا.
 ايطغا ٌ٥ا٫تصاي ١ٝاـاص ١شاملٓعُٚ ١املٓكٛي ١عدل ٚغا ٌ٥ا٫تصاٍ املدتًؿ.١
ْٛ ع ١ٝايٛغا ٌ٥ا٫تصاي ١ٝاملػتدسَ ١يٓكٌ ايطغا.ٌ٥
 ا٫تصا٫ت ايؿدص ١ٝاملباؾط ٠شني ايعاًَني شاملٓعُ ٚ ١اؾُاٖرل.
 ا٫عُاٍ ا٫دتُاع ١ٝاييت تك ّٛشٗا املٓعُ ١ـسَ ١اجملتُع.
ٚ تًعب امل٪ثطات ايتػٜٛك ١ٝزٚضاً ٖاَا ج ته ٜٔٛايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝيًُٓعُدٚ ، ١تتذػدس ٖدص ٙاملد٪ثطات ج ٚادٗدات
احمل٬ت  ،املًصكات اإلؾٗاض ، ١ٜايػعط  ،خسَات َا شعس ايبٝع...اخل.
 .3عٛاٌَ ادتُاعٚ :١ٝتؿٌُ ؾُٝا ٜأت:ٞ
 تاثرل اؾُاعات ا٭ٚي( ١ٝا٭غط ،٠ا٭صسقا )٤عً ٢ايؿطز املػتكبٌ يًُعًَٛات أثٓدا ٤تبدازشلِ املعًَٛدات ج أتصدا٫تِٗ
ايؿدص ١ٝس ٍٛاملٓعُ.١
 تأثرل قاز ٠ايطأ ٟعً ٢اػاٖات اؾُاٖرل.
 تاثرل ثكاؾ ١اجملتُع ايصٜ ٟعٝـ ؾ ٘ٝا٫ؾطاز ٚايك ِٝايػا٥س ٠ؾ.٘ٝ
 .4عٛاٌَ أعٚ :١َٝ٬تتُجٌ ج:
 اؾٗٛز ا٭ع ١َٝ٬يًؿطنات املٓاؾػٚ ، ١تأثرلٖا عً ٢صٛض ٠املٓعُ.١
 ايتػطٝدد ١ا٭عَٝ٬دد ١يٮسددساخ اـاصدد ١شاملٓعُدد ١ج ٚغددا ٌ٥ا٭عدد ّ٬اؾُاٖرلٜددَٚ ١ددس ٣غددًبٝتٗا ا ٚاجياشٝتٗددا
(املػ٪ي١ٝا٫دتُاع ١ٝيًصشاؾ)١
 سذِ اٖ٫تُاّ ايص ٟتٛيٚ ٘ٝغا ٌ٥اإلع ّ٬اؾُاٖرل ١ٜ٭خباض املٓعُ.١

غازغاً  :إزاض ٠ايصٛض ٠ايصٖٓ١ٝ
ادتٗس  (1993) Gottschalkمجع ايهجرل َٔ اؿا٫ت ايعًُ ١ٝاييت ت٪نس عً ٢ضطٚض ٠إزاض ٠ايصٛض ٠ايصٖٓ ، ١ٝخاصد١
ج سا٫ت ايتعاٌَ َع ا٭ظَات َٛ ٚادٗتٗا ٜٚ ،عتدل ايتدطٝط يصٛض ٠شٖٓ ١ٝاجياش ١ٝج اؿُ٬ت ايسعا ١ٝ٥غرل ناج َا مل تعُدٌ
املٓعُ ١عً ٢إزاضتٗا يطُإ اجياشٝت٘ َٔ .دٗ ١أخطٜ ٣ط Reid (2001) ٣شإٔ ػاٖدٌ ا ٚقاٚيد ١تطدً ٌٝا٫عد ّ٬ج سايد١
ا٭ظَات قس ٜه ٕٛي٘ اثط غًيب  ٚ ،نصيو ٜط ٣شأْ٘ ٚج اغٛأ ايعطٚف ؾإ ا٫عذلاف شايصْب  ،ثِ ا٫ع ٕ٬عدٔ ا٫ددطا٤ات
ايٛادب اؽاشٖا ؿٌ ٖص ٙاملؿهً ، ١ثِ ا٫قطاض شإٔ شيو ئ ٜتهطض غٝه ٕٛاؾطٌ ٚغ ١ًٝيتععٜدع ايصدٛض ٠ايصٖٓٝدٜٓٚ ، ١صدح
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 Reidشإٔ تبك ٢ايعٛاطـ شعٝسٚ ، ٠إٔ ٜعني ج ٖص ٙاؿاي ١املتشسخ ايطزل ٞيًؿطن ١نُا ٜطٚ Puchan (2001) ٣إٔ
ٜطغٌ ضغايٚ ١اضشٚ ١زقٝكَٚ ١تكٓٚ ، ١إ ته ٕٛشؿؿاؾٚ ١ٝاَاْ ١عاي.١ٝ
مبا إٔ غًٛى أصشاب املصًش ١تتأثط َٔ خ ٍ٬ايصٛض ٠ايصٖٓٝد ، ١ؾدإ املٓعُدات ػاٖدس يتطدٜٛط ٚؼػدني ٚإزاض ٠صدٛضٖا
ايصٖٓٚ ١ٝشيو َٔ أدٌ ايعسٜس َٔ ا٭غباب ٚاييت تتُجٌ :تٓؿدٝط املبٝعدات ،تطغدٝذ ايٓٛاٜدا اؿػدٓ ١يًُٓعُد ، ١خًدل ٖٜٛد١
يًُٛظؿني  ،ايتأثرل ج املػتجُرلٚ ٜٔامل٪غػات املاي ، ١ٝتععٜع ع٬قدات اجياشٝدَ ١دع اجملتُدع ٚاؿهَٛدٚ ، ١فُٛعدات املصدًش١
اـاصٚ ١قاز ٠ايطأٚ ٟأخط َٔ ٕٚأدٌ ؼكٝل ٚضعا تٓاؾػٝاً(ايػهاضْ ،2012 ،١ص.)385
ٜط (1999) Sobnosky ٣إٔ ايػبب ايطٝ٥ػ ٞي٬غتجُاض ج إزاض ٠ايصٛض ٠ايصٖٓ ٖٛ ١ٝاؿص ٍٛعً ٢املٝع ٠ايتٓاؾػد،١ٝ
سٝح إٔ ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝاؾٝس ٠ػصب ا٫غتجُاضات ٚاملػتًٗهني ٚاغتكطاب ْٛع ١ٝدٝدسَ ٠دٔ املدٛظؿنيَٚ .دٔ ٚدٗدْ ١عدط
 (1997) Himmelsteinؾإ إسس ٣ايػاٜات ا٫غاغ ١ٝـسَ ١اْ٫ػاْ ٖٛ ١ٝاجياز ع٬ق ١اجياشٚ ١ٝقببَ ١ع اجملتُع اـاضدٞ
ٚ ،اجياز ْٛع َٔ املصساق ، ١ٝنُا اْٗا تٗسف اىل ؼكٝدل اٖ٫تُداّ ٚا٫سدذلاّ َدٔ َٓعُدات اجملتُدع اـداضد(Lockie, ٞ
).1999
ٚج زضاغ ١يد ) ، ( Goldsmith et., al, 2000ؾكس تٛصًٛا إىل إٔ ْعط ٠املػدتًٗو إىل املٓعُدَٚ ١دا تكدسّ َدٔ
َٓتذات ٚخسَات ٜتأثط مبصساقٖ ١ٝص ٙاملٓعُ ١اييت تعطف عً ٢اْٗا (ا٫عتكاز شصسم ايؿطنٚ ١أَاْتٗا َٚكساض اـدلٚ ٠املكدسض٠
عً ٢تٛؾرل املٓتر/اـسَ ١اييت ٜطغبٗا املػتًٗو) ٚ ،إ ٖص ٙاملصساق ١ٝغت٪ثط شايٓٗا ١ٜعً ١ْٝ ٢املػتًٗو ج ايؿطا.٤
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اؾاْب املٝساْ ٞيًسضاغ١
املبشح ايجايح :اؾاْب ايعًُٞ
ٜتطُٔ ٚصـ ع ١ٓٝايبشح ٚا٫غتباْٚ ، ١صـ ٚتؿدٝص َتػرلات ايبشح ثِ اختباض ؾطض ١ٝايبشح ٚنُا -: ًٜٞ
ت اعتُاز ا٭غًٛب ايتشً ًٞٝج اؾاْب ايعًُٚ ، ٞقس ت مجع ايبٝاْات املطًٛش ١يًسضاغد ١عدٔ ططٜدل تٛظٜدع اغدتُاض٠
اغتبٝإ  ٚاييت تعس َٔ ا٭زٚات امل ٚ ١ُ٥٬املػتدسَ ١ج فتُع ايسضاغات ايٛصؿٚ ١ٝتتؿدٝص املتػرلات ايطٝ٥ػ ٚ ١قدس
ٚضعت ايعباضات اـاص ١شأخ٬قٝدات ا٭عُداٍ ٚؼػدني ايصدٛض ٠ايصٖٓٝد ١شا٭غدتٓاز إىل اؾاْدب ايٓعدطٚ ٟايطددٛع إىل
ايسضاغات ٚا٭عاخ ايػاشك. ١
ٚقس تطُٓت اغتُاض ٠ا٭غتبٝإ ث٬خ قاٚض ضٝ٥ػٚ ١نُا َٛضح ج املًشل ضقِ ): (1
احملٛض ا٭ٜ : ٍٚطِ ايبٝاْات ايؿدص ١ٝ٭ؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ ،١متجًت ) اؾٓؼ  ،ايعُدط  ،ايتشصد ٌٝايسضاغد ، ٞغدٓٛات
اـسَ ، ١عسز ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝج فاٍ عًِ اإلزاض) ٠
احملٛض ايجاْٜ : ٞطِ ٖصا احملٛض ايعباضات اـاص ١شاملتػرل املػتكٌ (أخ٬قٝات ا٭عُاٍ).
احملٛض ايجايحٜ :طِ ايعباضات اـاص ١شاملتػرل ايتاشع( ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ. )١ٝ
ٚقس ت اعتُاز َكٝاؽ) يٝهطت اـُاغ )ٞيتشسٜس أٚظإ ا٭غتذاش ) ١اتؿل شؿس 5 ٠زضدات  ،اتؿل 4زضدات  ،اتؿل إىل
سسٍ َا  3زضدات  ٫ ،اتؿل  2زضدات  ٫ ،اتؿل شؿس 1 ٠زضد.)١

أٚ / ً٫ٚصـ ع ١ٓٝايسضاغٚ ١ا٭غتباْ-: ١
ٚ.1صـ ع ١ٓٝايسضاغ١
ت تٛظٜع ) (150اغتُاض ٠ا٭غتباْ ١عً ٢ا٭ؾطاز املبشٛثني يبعض َٓعُات ا٭عُاٍ اـسَٝد ١ايطعٝدٚ ١ت اغدت(117) ّ٬
اغتُاض ٠صاؿ ١يًتشً.ٌٝ
خصا٥ص ا٭ؾطاز املبشٛثني َبني ج اؾس ٍٚضقِ ):(3
أ -اؾٓؼٜ :تطح اؾس ٍٚضقِ ) (3إ ْػب ١ايصنٛض شًػت (  ) %58.1ج سني ناْت ْػدب ١ا٭ْداخ() %41.9
ٜؿرل إىل إٔ ْػب ١أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١ايصنٛض اندل َٔ اْ٫اخ ٖٚ ،دصا زيٝدٌ إ َٓعُدات ا٭عُداٍ ج َسٜٓد١
ايػًُٝاْٜٗ ١ٝتُ ٕٛشتٛظٝـ ايعاَ٬ت إىل داْب ايعاًَني.
ب -ايتشص ٌٝايسضاغدٜ :ٞتطدح َدٔ اؾدس ٍٚضقدِ ) (3إٔ غايبٝد ١أؾدطاز عٓٝد ١ايسضاغد ١ساصدً ٕٛعًد ٢زضدد١
ايبهايٛضٜٛؽ شٓػبٚ ) %54.7 ( ١أَا ْػب ١ساصًني عً ٢زضدد ١ايدسشًٚ ، )%28.2( ّٛاَدا ْػدب)%11.1( ١
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ساصًني عً ٢ا٫عساز ١ٜؾُا زٚ ، ٕٚأقٌ ْػب َٔ )%6(ٖٞ١ايص ٜٔسصً ٛعً ٢ايسضاغات ايعًٝا ٚ ،تؿرل ٖصا إىل إٔ
غايب ١ٝايعاًَني َٔ ساًَ ٞؾٗاز ٠ايبهايٛضٜٛؽ.
ت -ايعُطٜ :تطح َٔ اؾس ٍٚضقِ ) (3إٔ أعًْ ٢ػب َٔ ١أؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ ١تكع أعُاضِٖ ضُٔ ايؿ٦ات ايعُط١ٜ
) ) 30-25غٓ ١سٝح شًػت (ًٜٗٝ )%50.04ا ايؿ ١٦ايعُط 35 - 31( ١ٜغٓ )١إش شًػت (ًٜٗٝٚ ،( %26.5دا
ايؿ ١٦ايعُط 40-36 )١ٜغٓ )١سٝح شًػدت ْػدبًٜٗٝٚ )%9.4( ١دا ايؿ٦د ١ايعُطٜد 45-41(١غدٓ )١إش شًػدت
)ًٜٗٝٚ ، (%6.8ا ايؿ ١٦ايعُط 50-46( ١ٜغٓ )١إش شًػت )ٚ ، (%5.1تأت ٞشا٭خرل ايؿ٦د ١ايعُطٜد55 – 51(١
غٓ )١إش شًػت )ٖٚ ، (%1.7صا ٜسٍ عً ٢إٔ َٓعُات ا٭عُاٍ اـسَ ١ٝايطع ١ٝج فتُع ايسضاغٜٗ ١تُ ٕٛشسضدد١
عاي ١ٝشتٛظٝـ ؾباب ايعاًَني .
خ -غٓٛات اـسَٜ :١تطح َٔ اؾس ٍٚضقِ ) (3إ أنجط ١ٜأؾطاز ع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١ايعاًَني شلِ غٓٛات اـسَد ١شدني
) )5-1غٓ ١شٓػبًٜٗٝ )%55.6( ١ا عاًَني شلِ خسَ ) 10 -6( ١غٓٛات شٓػب )%22.2(١ثِ أؾدطاز شلدِ خسَد١
( )15-11غٓٛات خسَ ١شٓػبًٜٗٝٚ ، ) %11.1(١ا ( )20-16غٓٛات إش شًؼ )ٚ (%6أقٌ ْػب ١يٮؾطاز ع١ٓٝ
ايسضاغ َٔ ِٖ ١ايص ٜٔخسَتِٗ( 21غٓ ١ؾُا ؾٛم ) شٓػبە (ٖٚ )%5.2صا زي ٌٝعً ٢إ أغًب ١ٝايعاًَني ج فُدع
ايسضاغ ١خسَتِٗ أقٌ َٔ ( 15غٓ.)١
ز -عسز ايسٚضاتٜ :تطح َٔ اؾس ٍٚضقِ ) (3إ انجط ١ٜاؾطاز ع ١ٓٝايسضاغَ ١دٔ املدٛظؿني ايدص ٜٔمل ٜؿداضى ج اٜد١
زٚض ٠شٓػب ، ) % 35.9( ١تًٗٝا ايعاًَني ايص ٜٔؾاضن ٛج زٚضٚ ٠اسس ٠ؾكط شػٓب ،)%17.9( ١اَدا أؾدطاز ايعٓٝد١
ايص ٜٔؾاضن ٛج زٚضتني ؾِٗ (ٚ )% 17.1املؿاضن ٕٛج ث٬خ زٚضات ؾِٗ شػٓبٚ ، )% 12.8 (١املؿداضن ٕٛج
أضشع زٚضات ؾِٗ (ٚ ، )%6املؿاضن ٕٛج مخؼ زٚضات ؾُا ؾٛم ( ٜ ، )%10.3سٍ ٖصا ايٓتٝذ ١إ عًَٓ ٢عُات
املسضٚغ ١اٖ٫تُاّ أنجط شؿتح ايسٚضات ايتسضٜب ١يًعاًَني ج فاٍ عًِ اإلزاضٚ ٠ايتُٓ ١ٝايبؿطٚ ١ٜشيو يتَُٓٗ ١ٝاضاتِٗ
ٚتك ١ٜٛإَهاْتِٗ ٚقسضاتِٗ َٔ أدٌ ايطؾع َٔ َػت ٣ٛأزا.ِٗ٥
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دس ٍٚضقِ ) (3خصا٥ص ع ١ٓٝايسضاغ١
ايتهطاض

%

ت املتػرل
شنط

68

58.1

اْج٢

49

41.9

زضاغات عًٝا

7

6

شهايٛضٜٛؽ

64

54.7

زشًّٛ

33

28.2

أعساز ١ٜؾُازٕٚ

13

11.1

30-25

59

50.4

35-31

31

26.5

40-36

11

9.4

45-41

8

6.8

50-46

6

5.1

55-51

2

1.7

5-1

65

55.6

10-6

26

22.2

15-11

13

11.1

20-16

7

6

25-21

5

4.3

 26ؾُا ؾٛم

1

0.9

42

35.9

زٚضٚ ٠اسس٠

21

17.9

زٚضتإ

20

17.1

ث٬خ زٚضات

15

12.8

اضشع زٚضات

7

6

مخؼ زٚضات ؾُا ؾٛم

12

10.3

1

اؾٓؼ

2

املػت ٣ٛايتعًُٞٝ

3

ايؿ٦ات ايعُط١ٜ

4

غٓٛات اـسَ١

5

عسز ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝج فاٍ مل ٜؿاضى ج زٚض٠
عًِ اإلزاض٠

اؾس َٔ : ٍٚاعساز ايباسجإ
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ٚ.2صـ َتػرلات ايسضاغ: ١
أ .أخ٬قٝات ا٭عُاٍ
ٚصـ املتػرل املػتكٌ ( أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ) :اغتدسّ ايباسجإ شعض املكاٜؼ ا٭سصا ١ٝ٥ج ايٛصـ ٖٚد( ٞايتهدطاضات ،
ايٓػب ١امل ، ١ٜٛ٦ايٛغط اؿػاش ٞاملٛظ ٚ ٕٚا٭مطاف املعٝاضٚ )ٟنُا ج اؾس-: ) 4 ( ٍٚ
دس ٍٚضقِ ()4
ايٛصـ ٚايتؿدٝص ٭خ٬قٝات ا٭عُاٍ
ايٛغط

ا٫مطاف

َػتٜٛات ايتكِٝ

ايعباضات

٫اتؿل شؿس٠

اؿػاشٞ

املعٝاضٟ

تهطاض

%

تهطاض

%

تهطاض

%

تهطاض

%

تهطاض

%

املٛظٕٚ

X1

48

41

41

35

24

20.5

3

2,6

1

0.9

4.55

.785

X2

28

23.9

58

49.6

25

21.4

6

5.1

0

0

3.87

.866

X3

48

41

37

31.6

27

23.1

5

4.3

0

0

4.05

.940

X4

49

41.9

41

35

21

17.9

3

2.6

3

2.6

4.11

.962

X5

48

41

39

33.3

26

22.2

3

2.6

1

0.9

4.02

.995

X6

41

35

42

35.9

29

24.8

4

3.4

1

0.9

3.95

.959

X7

22

18.8

46

39.3

33

28.2

10

8.5

6

5.1

3.54

1.07

X8

32

27

36

30.8

31

26.5

14

12

4

3.4

3.68

1.09

X9

26

22.2

29

24.8

40

34.2

12

10.3

10

8.5

3.43

1.18

X10

38

32.5

41

35

29

24.8

7

6

1

0.9

3.88

.980

X11

57

48.7

20

17.1

19

16.3

14

12

7

6

3.87

1.31

X12

54

46.2

31

26.5

20

17.1

6

5.1

6

5.1

3.98

1.18

X13

21

17.9

31

26.5

26

22.2

28

23.9

11

9.4

2.91

1.27

X14

39

33.3

47

40.2

21

17.9

7

6

3

2.6

3.92

1.00

X15

47

40.2

33

28.2

28

23.9

6

5.1

3

2.6

X16

21

17.9

49

41.9

38

32.5

5

4.3

4

3.4

3.92
3.64

1.09
.976

X17

45

38.5

51

43.6

17

14.5

3

2.6

1

0.9

4.13

.879

3.85

1.03

اتؿل شؿس٠

املعسٍ

33.35

اتؿل

اتؿل إىل سسٍ َا

33.78

٫اتؿل

22.82

6.84

3.12

اؾس َٔ ٍٚاعساز ايباسجإ  :شا٫غتٓاز اىل شٝاْات شطْاَر  spssا٫سصاٞ٥
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ٜؿرل اؾس (4) ٍٚشإٔ ايعباض( X1 ٠متتاظ إزاض ٠املٓعُ ١ج ع٬قاتٗا َع نٌ َٔ املٛظؿني ٚايعشداٚ ٔ٥اجملٗدعٚ ٜٔاملٓاؾػدني
عً ٢أغؼ املصساقٚ ١ٝشٓا ٤ايجك ) ١ج َكسَ ١املتػرلات اجياشداً َدٔ سٝدح اداشدات أؾدطاز ايعٓٝد ١سٝدح شًدؼ ايٛغدط اؿػداشٞ
ي٘(ٚ )4.55شامطاف َعٝاض ، )0.78( ٟج سني دا٤ت ايعباض(X17 ٠تػع ٢املٓعُ ١٭ٕ ته ٕٛايطا٥س ٠ق ٞتكس ِٜخدسَاتٗا)
ج املطتب ١ايجاْ َٔ ١ٝسٝح ا٫جياش ١ٝتبعاً ٫داشات أؾطاز ايعٓٝد ١املبشٛثد ، ١إش شًدؼ ايٛغدط اؿػداش ٞشلدِ ( ٚ )4.11شدامطاف
َعٝاض ، )0.87( ٟأَا ايعباض (x13 ٠تسعِ اإلزاضَ ٠ؿاضن ١ايعاًَني ٚاقذلاسداتِٗ يتشػدني اإلددطا٤ات ايٛظٝؿٝد )١ناْدت
ا٫داشات ضعٝؿْ ١ػبٝا مٖٛا إش شًؼ ايٛغط اؿػاش ٞشلا (ٚ )2.91شامطاف َعٝاض ٟايبايؼ (. )1.27
ْٚػتسٍ َٔ اؾس )4( ٍٚاٜطا إ غايب ١ٝاملتػرلات اييت تصـ املتػرل املػتكٌ :أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ناْت اجياشٝدٚ ١تكدذلب
َٔ َػت ٣ٛا٫داش ١اتؿل شؿسٚ ٠شيو َاٜؿرل ي٘ املعسٍ ايعاّ يٮٚغاط اؿػاشٚ ١ٝقدس شًػدت قُٝتد٘ (ٜٚ )3.85عدين إ تدأثرل
أخ٬قٝات ا٭عُاٍ جملتُع ايسضاغ ١دٝس ، ٠ج سني املعسٍ ايعاّ ي٬مطاف املعٝاض ٟشًؼ(  )1.03مبكاضْت٘ َع ق ١ُٝايٛغط لدس
إ ٖٓاى ػاْؼ ٚتكاضب شا٫داشات يًُتػرلات ٚاْٗا يٝػت َؿتت ١نجرلاً .
بٚ .صـ املتػرل ايتاشع (ايصٛض ٠ايصٖٓ :)١ٝاغتدسّ ايباسجإ شعض املكاٜؼ ا٫سصا ١ٝ٥ج ايٛصـ ( ٖٞٚايتهطاضات ،ايٓػب١
امل ، ١ٜٛ٦ايٛغط اؿػاش ٞاملٛظ ٚ ٕٚا٫مطاف املعٝاضٚ )ٟنُا ج اؾدس ) 5 ( ٍٚاَ٫تد -: ٞتعٗدط شٝاْدات اؾدس ) 5 ( ٍٚإٔ
ايعباضًٜ( X26 ٠تعّ املٛظؿني شاعطا ٤صٛض ٠اجياش ١ٝعٔ املٓعُ )١قس استٌ املطتب ١ا٭ٚىل إش شًػت قُٝد ١ايٛغدط اؿػداش ٞؾٗٝدا
) )4.28شأمطاف َعٝاض ،)0.81 ) ٟثِ دا٤ت ايعباض(X22 ٠متتاظ املٓعُ ١مبصساقٝتٗا )إش شًؼ ايٛغط اؿػداش)4.07( ٞ
شأمطاف َعٝاض ، )0.92( ٟاَا ايعباض( X24 ٠تبازضاملٓعُ ١ج املتاشع ١املػتُطَ ٠ع ايعش ) ٕٛناْدت ا٫داشدات ضدعٝؿْ ١ػدبٝا
مٖٛا إش شًؼ ايٛغط اؿػاش ٞشلا (ٚ ) 3.78شامطاف َعٝاض.(0.84)ٟ
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دس ٍٚضقِ ()5
ٚصـ ٚتؿدٝص املتػرل ايتاشع (ايصٛض ٠ايصٖٓ)١ٝ
ايٛغط

ا٫مطاف

َػتٜٛات ايتكِٝ

ايعباضات

٫اتؿل شؿس٠

اؿػاشٞ

املعٝاضٟ

تهطاض

%

تهطاض

%

تهطاض

%

تهطاض

%

تهطاض

%

املٛظٕٚ

X18

39

33.3

48

41

23

19.7

4

3.4

3

2.6

X19

42

35.9

54

46.2

19

16.2

2

1.7

0

0

X20

34

29.1

45

38.5

30

25.6

8

6.8

0

0

X21

26

22.2

50

42.7

36

30.8

3

2.6

2

1.7

X22

45

38.5

45

38.5

21

17.9

5

4.3

1

0.9

X23

39

33.3

44

37.6

27

23.1

5

4.3

2

1.7

X24

24

20.5

53

45.3

33

28.2

7

6

0

0

X25

33

28.2

46

39.3

33

28.2

4

3.4

1

0.9

X26

55

47

47

40.2

12

10.3

3

2.6

0

0

X27

34

29.1

51

43.6

21

17.9

8

6.8

3

2.6

اتؿل شؿس٠

املعسٍ

31.71

اتؿل

اتؿل إىل سسٍ َا

41.29

٫اتؿل

21.79

4.19

1.04

3.97

.969

4.12

.804

3.93

.868

3.83

.830

4.07

.920

3.94

.985

3.78

.849

3.87

.914

4.28

.818

3.89

.985

3.96

.894

اؾس َٔ ٍٚاعساز ايباسجإ  :شا٫غتٓاز إىل شٝاْات شطْاَر  spssا٫سصاٞ٥

 .3اختباض ؾطضٝات ايسضاغ: ١
أ .اختباض ايؿطض ١ٝايبشح اٚ٫ىل :اعتُس ايباسجإ ج اختباض صش ١ايؿطض ١ٝاٚ٫ىل عًَ ٢عاٌَ اضتباط شرلغد ٕٛيبٝدإ َدس٣
ا٫ضتباط ٚايتٓاغل شني املتػرلٚ ٜٔشيو سػب قَ ١ُٝعاٌَ ا٫ضتباط شني أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ٚؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ ، ١ٝيتهدٕٛ
مبجاش ١اختباض أٚي ٞيصش ١ايؿطض ١ٝا٭ ٚىل  :تٛدس ع٬ق ١اضتباط َٛدب ١شدني املدتػرل املػدتكٌ ٚاملدتػرل ايتداشع ٚ ،نُدا َدبني ج
اؾس (6) ٍٚا٫ت-: ٞ
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دس ٍٚضقِ ( ) 6ق ١ُٝا٫ضتباط ايهً ١ٝشني املتػرل املػتكٌ ٚايتاشع
Correlations
ايصٛض ٠ايصٖٓ١ٝ

أخ٬قٝات ا٭عُاٍ

**.472

1

Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed

117
**.472

N
Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed

117

N

.000
117
1

.000
117

أخ٬قٝات ا٭عُاٍ

ايصٛض ٠ايصٖٓ١ٝ

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

اؾس َٔ ٍٚاعساز ايباسجإ شا٫غتٓاز إىل شٝاْات شطْاَر  spssا٫سصاٞ٥
تبني شٝاْات اؾس (6)ٍٚشإٔ ايك ١ُٝايهً ١ٝنُ٪ؾط يًع٬ق ١شني املتػرل ٜٔاملػتكٌ ٚايتاشع ٖ ٞاجياشٚ ١ٝشًػت )، (0.472
ٖصا َا ٜكطب ؾطض ١ٝايباسجني إىل ايصش. ١
ب .اختباض ؾطض ١ٝايبشح ايجاْ : ١ٝاضتهع ايباسجإ ج اختباض صش ١ايؿطض ١ٝايجاْ ١ٝعًَ ٢عازي ١ا٫مساض ايبػٝط يبٝإ َس٣
ا٫ثط ايص ٟحيسث٘ املتػرل املػتكٌ أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج املتػرل ايتاشع ايصٛض ٠ايصٖٓ ،١ٝيته ٕٛمبجاشد ١اختبداض ْٗدا ٞ٥يصدش١
ايؿطض ١ٝايجاْ : ١ٝت٪ثط أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓٚ ،١ٝنُا ٜعٗط ٙاؾس )7( ٍٚا٫ت-: ٞ
دس ٍٚضقِ ( )7ع٬ق ١اثط ملتػرل املػتكٌ ج املتػرل ايتاشع
a
Coefficients
Standardized
Coefficients
Sig.

t

.000

4.959

.000

5.749

Beta

.472

Unstandardized Coefficients
Std. Error

B

Model

2.101

10.420

)(Constant

.057

.329

اخ٬قٝات ا٭عُاٍ

a

b. Dependent Variable:ايصٛض ٠ايصٖٓ١ٝ
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تؿرل ايٓتا٥ر ا٫سصا ١ٝ٥املب ١ٓٝج دس )7( ٍٚإىل إ يٮخ٬قٝات ا٭عُاٍ اثدط ج ؼػدني ايصدٛض ٠ايصٖٓٝد ١إش شًػدت َعاَدٌ
ا٫ضتباط ( َٚ )R= 0.472عاٌَ ايتشسٜس  )R(squarشًػت قُٝت٘ ( ٚ ) 0.223ايصٜ ٟؿرل اىل قسض ٠املتػرل املػدتكٌ
(أخ٬قٝات ا٭عُاٍ)عً ٢تؿػرل ايتأثرل ايصٜ ٟططأ ج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓٚ ،١ٝمبا إ ق B ١ُٝتػا (0.329) ٟٚمما ٜسٍ عً٢
ٚدٛز تأثرل شكُ (%33) ١يٮخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ؼػني ايصدٛض ٠ايصٖٓٝد ١ا ٟنًُدا ظاز أخ٬قٝدات ا٭عُداٍ ج َٓعُدات
ا٭عُاٍ املسضٚغ ١شٛسسٚ ٠اسس ٠تطتؿع ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝشٓػبٖٚ (%33) ١ص ٙايك ١ُٝشات ز٫يد ١اسصدا ١ٝ٥عايٝد ١٭ٕ قُٝد١
َػت ٣ٛاملعٓ (F)١ٜٛاحملػٛش ١تػا ٖٞٚ (0.000) ٟٚأقٌ َٔ ) (Fاؾسٚيٚ ١ٝاييت تػا. (0.05) ٟٚ

Model Summary
Sig. F
Change
.000

Change Statistics
F
Change df1 df2
33.049
1 115

R Square
Change
.223

Std. Error
of the
Estimate
6.52071

R
Adjusted R
Square
Square
.223
.216

Model
R
1
.472a

 Predictors: (Constant) : .aا٭عُاٍ أخ٬قٝات
Dependent Variable : .bايصٛض ٠ايصٖٓ١ٝ

ثاْٝاً  /ا٭غتٓتادات ٚايتٛصٝات ٚايسضاغات املػتكبً: ١ٝ
 .1ا٭غتٓتادات :
أ -تعس أخ٬قٝات ا٭عُاٍ َٔ اغذلاتٝذٝات اييت تعتُسٖا َٓعُات ا٭عُاٍ َٔ أدٌ تطغدٝذ ثكاؾد ١املٓعُد ،١إش خدٍ٬
اغتط٬ع ايباسجإ يًُصازض ا٭دٓبٚ ١ٝايعطشٚ ١ٝدسا إٔ ٖٓاى مناشز عسٜس ٠اييت تٛضدح زٚض أخ٬قٝدات ا٭عُداٍ ج
تطغٝذ ثكاؾ ١املٓعُٚ ١ايبايتاي ٞسص ٍٛاملٓعُ ١عً ٢املٝع ٠ايتٓاؾػ ١ٝاملػتساَ ١عٝح ٜصعب املٓعُات ا٭خط ٣املٓاؾػ١
اؿص ٍٛعًٗٝا.
ب -إٔ َصازض أخ٬قٝات ا٭عُاٍ (أخ٬قٝات ايطأؽ املاٍ ايبؿط ، ٟأخ٬قٝات ايكٝاز ، ٠اشلٝهٌ املٓعُ )ٞت٪ز ٟشك ٠ٛإىل
ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝج َٓعُات ا٭عُاٍ املسضٚغ.،١
ت -تؿرل ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ غايب ١ٝع ١ٓٝايسضاغ َٔ ١أصشاب سداًَ ٞؾدٗاز ٠شهدايٛضٜٛؽ ٚايبدايؼ عدسزِٖ )َ (64دٔ
)ٖٚ ، (117صا ٜسٍ عً ٢ايطغب ١ايهبرل ٠يدس ٣إزاضَٓ ٠عُدات ا٭عُداٍ شتٛظٝدـ ايعداًَني َدٔ ش ٟٚايؿدٗازات
اؾاَع.١ٝ
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خ -تعٗط َٔ ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ َؿاضن ١ايعاًَني ج َٓعُات ا٭عُاٍ ج ايسٚضات ايتسضٜب ١ج فداٍ عًدِ اإلزاض ٠قًًٝد١
دساً  ،إش شًؼ عسز ايعاًَني ايص ٜٔمل ٜؿاضنٛا ج أ ١ٜايسٚضات ايتسضٜب ١ٝج فاٍ عًِ ا٫زاض.(117) َٔ (42) ٠
ز -إ اشلسف املٓؿٛز ملٓعُات ا٭عُاٍ املسضٚغ ١يٝؼ ايٛص ٍٛإىل ايصٛض ٠املجاي ١ٝؾتًو ٖسف يٝؼ َٔ ايػٌٗ الاظٖا،
ٚامنا اشلسف ٖ ٛايٛص ٍٛإىل ايصٛض ٠املطغٛشٚ ١شيو مبشاؾع ١عً ٢ايكٚ ِٝاملعتكسات ايطاغد.١
ح -تجبت ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ ٖٓاى ع٬ق ١ا٭ضتباط املعٓ ١ٜٛشني أخ٬قٝدات ا٭عُداٍ ٚايصدٛض ٠ايصٖٓٝد ١ج َٓعُدات قٝدس
ايسضاغ. ١
ر -أثبتت ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ يٮخ٬قٝات ا٭عُاٍ تأثرل َعٓ ٟٛج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝج َٓعُات قٝس ايسضاغ.١
ز -تعٗط ْتا٥ر ايسضاغ ١إٔ يٮخ٬قٝات ا٭عُاٍ تأثرل َعٓ ٟٛج ايصٛض ٠ايصٖٓ.١ٝ

 .2ايتٛصٝات :
أ-

ظٜازَ ٠بسأ ايؿؿاؾ ١ٝج أزآَ ٤عُات ا٭عُاٍ َٔ سٝح سص ٍٛايبداسجني عًد ٢ايبٝاْدات اي٬ظَدَ ١دٔ أددٌ الداظ
املؿاضٜع ايبشج ١ٝايعًُٚ ، ١ٝشيو عٔ ططٜل إعطا ٤املعًَٛات ايططٚض ١ٜيًباسجني غٛا ً٤عٔ ططٜل إغتدساّ ايػذ٬ت
ٚايٛثا٥ل ا ٚعٔ ططٜل اإليهذل.ْٞٚ

ب -ظٜازٚ ٠ع ٞايعاًَني غصٛص أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج تصطؾاتِٗ ٚغًٛنٝاتِٗ أثٓا ٤أزا ِٗ٥يٛظا٥ؿِٗ ٚ ،شيو عٔ ططٜل
ؾتح ايدلْاَر ايتسضٜب ١ٝسَ ٍٛاٖٚ ١ٝإغذلاتٝذٝات أخ٬قٝات ا٭عُاٍ َٔ قبٌ املٓعُات ٚ ،شيو عٔ ططٜدل املدسضشني
املعذلؾني.
ت -ايعٌُ عً ٢تطغٝذ َبسأ ا٫سذلاّ املتبازٍ شني إزاضَٓ ٠عُات ا٭عُاٍ املسضٚغٚ ١ايعاًَني ٚ ،شيو عٔ ططٜل اؾدباع
اؿادات املعٓ ١ٜٛيًعاًَني َٔ قبٌ اإلزاض.٠
خ -ظٜاز ٠ؾعٛض ايعاًَني شايعسايٚ ١املػاٚا ، ٠إش أْ٘ َ٫هإ يًُشػٛش ١ٝأ ٚايٛاغط ١ج املٓار املٓعُٚ ، ٞشيو عٔ ططٜل
ٚضع أْعُ ١ايعازي ١غصٛص (ايطٚاتب ٚا٭دٛض  ،ايتعٜٛطات غرل املباؾدطَ ٠جدٌ  :املهاؾداَت ايتؿدذع ، ١ٝايػدًـ
شس ٕٚايؿا٥س ... ٠اخل) .
ز -تٛدَ ٘ٝعٜس َٔ اٖ٫تُاّ شاملطانع ايبشج ١ٝيسَٓ ٣عُات ا٭عُاٍ املسضٚغٚ ١اييت ؼكل املٓاؾع شلِ ٚيًُذتُع احملًد، ٞ
ٚشيو عٔ ططٜل اضاؾ ١قػِ خاص شبشح ٚايتطٜٛط عٝح ٜٛؾط يًُٓعُ ١املعًَٛات ايصدشٝشٚ ١ايعًُٝد ١ستدٜ ٢دتِ
عً ٢ضٖ٤ٛا اؽاش ايكطاضات ايٓادش.١
ح -ضطٚضْ ٠ؿط اغٗاَات َٓعُات ا٭عُاٍ اـسَٝد ١ايطعٝد ١ج خسَد ١اجملتُدع ٚ ،شيدو شاٖتُداّ ا٭نجدط شأخ٬قٝدات
ا٭عُاٍ ج خططِٗ ٚاغذلاتٝذٝاتِٗ.
رٜٛ -د٘ ايباسجإ ايعسٜس َٔ ا٭عاخ املػتكبً ١ٝج فا٫ت شات ايصً ١شأخ٬قٝات ا٭عُاٍ ٚايصٛض ٠ايصٖٓٚ ١ٝناَ٫ت: ٞ
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 ا٭زٚاض املطتكب ١يٮخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ؼكٝل املٝع ٠ايتٓاؾػ ١ٝاملػتساَ.١
َ س ٣اغٗاّ املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاع ١ٝج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ.١ٝ
 زٚض ثكاؾ ١املٓعُ ١ج أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ٚتأثرلُٖا ج ؼػني زلع ١املٓعُ.١
 زٚض ضأؽ املاٍ ايبؿط ٟج ؼػني ايصٛض ٠ايصٖٓ.١ٝ
ٚ اقع أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ايٓٛاز ٟايطٜاض.١ٝ

املصازض
 املصازض ايعطش: ١ٝ
 .1عً ٞعذ ،1983، ٠ٛايع٬قات ايعاَ ٚ ١ايصٛض ٠ايصٖٓ .١ٝعامل ايهتاب :ايطبع ١ايٛىل :ايكاٖط.٠
 .2عبساشلاز ،ٟامحس اشطاٖ ،2001 ،ِٝاخ٬قٝات ا٭عُاٍ ٚاملػٚ٪ي ١ٝاإلدتُاع ١ٝيًُٓعُ ،١عح غرل َٓؿٛض.
 .3شاشهط ،ؾٝصٌ عبساهلل شداشهط ،2001ندٛتًط ٜتشدسخ عدٔ ايتػدٜٛل ،نٝدـ تٓؿد ٧ا٭غدٛام  ٚتػعٖٚدا ٚتػدٝطط
عًٗٝاَ،هتب ١دطٜط يًٓؿط  ٚايتٛظٜع.
 .4ايعُٝإ  ،قُٛز غًُٝإ  ،ايػًٛى ايتٓع ُٞٝج َٓعُات ا٭عُاٍ ،زاض ٚا ،ٌ٥عُإ،ا٭ٍضزٕ.2003 ،
 .5ق ، ٟٛشٛسٓ ،2003 ، ١ٝايجكاؾ ١ايتٓع ١ُٝٝنُسخٌ أغاغ ٞيًتُٓ ١ٝايؿاًَ،١فً ١ايباسح ،زٚضٜد ١أنازميٝد ١قهُد،١
داَع ١قاصسَ ٟطشاحٚ ،ضقً ،١اؾعا٥ط،ايعسز ايجاْ.،ٞ
 .6ايػدداييب ،طدداٖط قػددٔ َٓصددٛض،2003 ،إزاضٚ ٠إغددذلاجيَٓ ١ٝعُددات ا٭عُدداٍ املتٛغددطٚ ١ايصددػرل ،٠زاض ٚا٥ددٌ
عُإ،ا٭ٍضزٕ.
 .7آٍ ت ، ِٜٛعبساهلل شٔ قُس آٍ ت ،2003 ِٜٛزٚض ايع٬قات ايعاَ ١ج ته ٜٔٛايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝيًُ٪غػدات اـرلٜد١
ٚاحملاؾع ١عًٗٝاٚ .ضق ١عٌُ َكسَ ١يًكا ٤ايػٓ ٟٛاـاَؼ ايص ٟتٓعُ٘ مجع ١ٝايدل ج املٓطك ١ايؿطق.١ٝ
 .8صاحل ،غًُٝإ صاحلٚ ،2005 ،غا ٌ٥اإلعٚ ّ٬صٓاع ١ايصٛض ٠ايصٖٓ( ١ٝايكاٖطَ : ٠هتب ١ايؿ٬ح يًٓؿط ٚايتٛظٜع).
 .9عذ ،٠ٛعً ، ٞنطميإ ،ؾطٜس ،2005،إزاض ٠ايع٬قات ايعاَ ١شني اإلزاض ٠ا٫غذلاتٝذٚ ١ٝإزاض ٠ا٭ظَات .ايطبع ١اٚ٫ىل
 ،ايكاٖط:٠عامل ايهتب.
 .10اـطٝب ،خايس ، 2005 ،أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ٚأثطٖا ج تؿع ٌٝقاغب ١املػٚ٪ي ١ٝج ظٌ ايتشسٜات ايعاملٝد ١املعاصدط،٠
عح غرل َٓؿٛض ،داَع ١شذلا ،٤ا٭ضزٕ.
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 .11املعاضٝسَ ،ٟعٔ ٚعدساهلل  ، 2005،أخ٬قٝدات َٓعُدات ا٭عُداٍ ٚاملعاٜدا ايتٓاؾػد ١ٝا٭خ٬قٝد ١أمندٛشز َكدذلح
يًُٓعُات ايعطش ،١ٝعح غرل َٓؿٛض  ،داَع ١املٛصٌ  ،ايعطام.
 .12لِ  ،عبٛز لِ ،2005 ،أخ٬قٝات اإلزاضَ ٚ ٠ػٚ٪ي ١ٝا٭عُاٍ ج ؾطنات ا٭عُداٍ٪َ ،غػد ١ايدٛضام يًٓؿدط ٚ
ايتٛظٜع،عُإ ،ا٭ضزٕ .
 .13ايسغٛق ،ٞأمحس ،2007 ،ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝيطدٌ ايؿطط ١يس ٣ايطأ ٣ايعاّ املصطٚ " ٟضق ١عٌُ َكسَ ١ؾد ٢إسدس٣
زٚضات شطْاَر ا٭َِ املتشس ٠اإلمناَ ،ٞ٥ؿطٚع زعِ ايكسضات ؾ ٢فاٍ سكٛم اإلْػإ.
َٓ .14رل ،سذاب قُدس َدٓرل ،2007،ا٭تصداٍ ايؿعداٍ يًع٬قدات ايعاَد .١زاض ايؿذدط يًٓؿدط  ٚايتٛظٜدع ،ايكداٖط،٠
َصط،ايطبع ١اٚ٫ىل.
 .15قُس عبس ايعع ،2008،ِٝايتػٜٛل املتكسّ  ،ايساض اؾاَع : ١ٝاإلغهٓسض.١ٜ
 .16ايػاييب ،طاٖط قػٔ  ،ايعاَط، ٟصاحل َٗس ٟقػٔ ،2008 ،املػٚ٪ي ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝأخ٬قٝات ا٭عُاٍ ٚاجملتُدع،
زاض ٚا ،ٌ٥عُإ ،ا٭ضزٕ،ايطبع ١ا٭ٚىل.
 .17غًُٝإ  ،قُس َصطؿ،2009 ، ٞسٛنُ ١ايؿطنات َ ٚهاؾش ١ايؿػداز املداي ٚ ٞاإلزاض ،ٟزاض اؾاَعٝد ١يًطباعد١
ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع.
ٖٛ .18اضَ ،ٟعطاز ،2010 ،زٚض أخ٬قٝات ا٭عُاٍ ج ايطؾع َٔ تٓاؾػ ١ٝامل٪غػد ١زضاغدَٝ ١ساْٝد ١عًد ٢عٓٝدَ ١دٔ
امل٪غػات ايصٓاع ١ٝاؾعا٥ط ،١ٜعح غرل َٓؿٛض.
 .19ايبدددددٛت ،ٞأمحدددددس قُدددددس  ،2011 ،أخ٬قٝدددددات ا٭عُددددداٍ  ٚأثطٖدددددا ج تكًٝدددددٌ ايؿػددددداز اإلزاض،ٟ
.www.nazaha.iq/conf7/conf7-soci5.pdf
 .20ندددطز ،ٟامحدددس ايػدددٝس ندددطز ،2011،ٟايع٬قدددات ايعاَددد ٚ ١تهددد ٜٔٛايصدددٛض ٠ايصٖٓٝددد ١يًُٓعُددد.١
.http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/264288
 .21ايػهاْ ،١ش ٍ٬خًـ ايػهاْ ،2012،١اخ٬قٝات ايعٌُ ٚاثطٖا ج ازاض ٠ايصٛض ٠ايصٖٓ ١ٝج َٓعُات ا٫عُاٍ .فً١
نً ١ٝشػساز يًعً ّٛا٫قتصاز ١ٜاؾاَع ، ١ايعسز ايجايح  ٚايج٬ث.ٕٛ
 .22ايس ٠ٜٛد ،ٞأش ٞغعٝس ايس ٠ٜٛد ،2013، ٞإزاض ٠ايتػٜٛل .زاض اشٔ ا٫ثرل يًطباعٚ ١ايٓؿط ج داَع ١املٛصٌ.ايطبع١
ايجايج.١
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دور أخالقيات األعمال في تحسين.....

الملحق )(1

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة التنمية البشرية
كمية اإلدارة واالقتصاد
قسم إدارة األعمال
الموضوع /استمارة استبيان
تعد االستمارة التي يي ي يد جز اي ماً ميي مبير ع يإيا ةي عدارة ا ميا الم سي ز دور أخالقياات
ّ
األعمال في تحسين الصورة الذىنية لمنظمات الخدمياة الربحياة  -دراساة إساتعالعية الاراع عيناة
ماان العاااممين فااي منظمااات األعمااال العاممااة فااي مدينااة السااميمانية أقماايم كوردسااتان  /العاا ار -
الياإثياي ذييال ا سيتمارة مي اسياً سي عتمد أل ييض

ي ار

ُعي ّيد

اليإييا العألمي إ ماي مبييارجتجز سيتآعجر ييثييار ع ااي ي

ة عظهار ذال الدراس يالمست ى الاي طمح عل ض الياإثاي.
ليياا راييك تمشييألجز مبييج ر ي يا ت ييار االااي ي الت ي تر آهييا مآاسييي لج ي س ي ا إ ألم ياً ي االاايييا
ستست دز
عذما

ي ار

اليإيا العألمي إًي اًر ةيي دا ي لياجر ا سيزإ آعتيار ي آآيا آآي ل لإشيراتجز مبيج ر ي يي ي

ي س ا ة االااي س اع ذاا المي ار

ر مجتم إ آبجر لجز إسي استاايتجز ..اهلل الم ةق

شاكرين لكم تعاونكم
والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
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الباحث

الباحث

مدرس مساعد

مدرس مساعد

نيشتمان عثمان محي الدين

فريدون محمد محمود

أوالً .المعمومات العامة /بيانات حول المجيب عمى االستمارة
 .1الجنس

أنثى

ذكر
 .2التحصيل الدراسي:

دكتوراه

ماجستير

دبموم عالي

بكالوريوس

دبموم

إعدادية فما دون

 .3العمار

33-26سنة

 35-31سنة

 43-36سنة

45-41سنة

 53-46سنة

55-51سنة

 56سنة فأكثر
 .4عدد سنوات الخدمة في الوظيفة الحالية

 5-1سنة

 13-6سنة

15-11سنة

23-16سنة

25-21سنة

 26سنة فأكثر

 .5عدد الدورات التدريبية في مجال عمم اإلدارة

ال يوجد

 1دورة

 2دورة

 3دورة

 4دورة

 5فأكثر
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ثانياً .اخالقيات األعمال
مقياس االستجابة
العبارات

ت

أتف
بشدة

1

تمتي ييا عدارة المآظم ي ي ة ي ي

أتف

أتف إلى
ٍ
حد ما

ال أتف

ال أتف
بشدة

ي اتهي ييا م ي ي ج ي ي مي ييي

الم ظم ي ال يائي الماه ي المآاةس ي ألك سر
المًدا
2

يآام الثي .

االلت ي ي از ي ي ييالي اآ ي ذ ي ييدام المآظمي ي ي ةي ي ي المس ي ييت ى
العال .

3
4

عم الم ظم ي مي ا
ا

ت ي ي ي ييد ا ي ي ي ي ييا

دم المًألإ العام .
م ي ي ي ييا م ي ي ي ييي الم المي ي ي ي ي ظم ي

اآتمائهز.
5

ا

تس ييا د ا ي ييا

م ييا ةي ي رةي ي مس ييت ى رش ييا

ال ظ م .
6

تسياذز ا ي يا

ا

آسيا المسيياد

ميا ةي ت مي

اإلداري.
7

تتعام ي ي عدارة المآظم ي ي يالعدال ي ي

ي ييدز التم ي ي ي ي ي ي

الم ظم ي.
8

تعط الإ اة لألم ظم ي أليك سيار مع يار الجميامة
الما أل .

9

تز التع ي التر

ألك سار مع ار الادارة ال يرة

العمأل .
 13آإتﺭﻡ ﻭ ﺕ ﺍلﺯيﻭﻥ ﺍثآام تيﺩ ﻡ ﺍل ﺩم .
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مقياس االستجابة
العبارات

ت

أتف
بشدة

 11تﺅﺩﻱ ﺍلﻭﺍسﻁ ﺇلك ت

أتف

أتف إلى
ٍ
حد ما

ال أتف

ال أتف
بشدة

ﺭ م ﺍلمﻭﻅم ﻥ.

 12تع ﻕ ﺍلمإسﻭي

م ﺍلمﻭﻅم ي.

 13ﺃسال ﺏ ﺍلﺭ اي

ألك م ﺍلمﻭﻅم ﻥ

14

إاةﻅ ﺍلمﻭﻅم ﻥ ألك ﺃسﺭﺍﺭ ﺍلبﺭج .

15

إﺭﺹ ﺍلمﻭﻅم ﻥ ألك ﺃمﻭﺍ ﺍلبﺭج

ﺭ ةعال .

 16تهتز عدارة البرج اذتماماً جي اًر يم ظم ها لج

هتم ا

ذز ي يائآها.
 17تسعك المآظم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي

ﻥ تجﻭﻥ ﺍلﺭﺍئﺩﺓ ة تيﺩ ﻡ

ﺩماتها.
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ثالثاً  :الصورة الذىنية
مقياس االستجابة
العبارات

ت

أتف
بشدة

18

أتف

أتف إلى
ٍ
حد ما

ال أتف

ال أتف
بشدة

تعتمﺩ ﺩماﺕ المآظم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي مع اﺭاً لألإجﻡ ألك
ﺍلمياﺭآض م

ﺩماﺕ المآظما

ﺍ

ﺭﻯ .

19

تهتﻡ المآظم يتإس ﻥ ًﻭﺭتها ﺍماﻡ ﺍلﺯيائﻥ.

23

آﺩما ﺍآًح ﺍلﺯيائﻥ ﺃﻭاهﻡ لألتعام م ذﺫل
المآظم .

21

ﺍﻥ ﺍستﺭﺍت ا المآظمي ي ي ي جاﻥ لها ﺍالثﺭ ة ﺍبياﻉ
إاااﺕ ﻭﺭ ياﺕ ﺍلﺯيائﻥ.

22

تمتاﺯ المآظم

23

تمتاﺯ المآظم يالسﺭ

24

تياﺩﺭالمآظم ة ﺍلمتايع ﺍلمستمﺭﺓ م ﺍلﺯيﻭﻥ

يمًﺩﺍ تها
ﺍلعال ة تيﺩ ﻡ ﺍل ﺩم

يالﺩ ة تيﺩ ﻡ ﺍل ﺩم

25

تألتﺯﻡ المآظم

26

ألتﺯﻡ ﺍلمﻭﻅم ﻥ ي ﻁام ًﻭﺭﺓ ﺍ ااي

ﻥ

المآظم .
27

تتًي ييم يي ييائي المآظم ي ي يمسي ييت ى الرشي ييا العي ييال
ي ً ص ال دما

الميدم .

ثن
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زٚض اغتدساّ َٓٗر غٝذُا غت ١يتؿعٚ ٌٝؼػني ايتسقٝل ايساخًٞ
ٚاْعهاغاتٗا عً ٢دٛزَ ٠عًَٛات احملاغب١ٝ

عح اغتط٬ع ٞيف ع َٔ ١ٓٝاملصاضف ايتذاض ١ٜيف قاؾع ١ايػًُٝاْ١ٝ
The Role of Using Six Sigma Approach for Activating and
Improving the Internal Audit , and its reflections on the Quality
of Accounting Information
Exploratory Research in a Sample of Commercial Banks in Sulaymaniyah
ّ ّ.دٝا نط ِٜأمحس
نً ١ٝا٫زاضٚ ٠ا٫قتصاز  /داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط١ٜ
Chya Kareem Ahmad
Faculty of Adminisrtation and Economics / University of Human Development
0000-0001-6403-7775 (ORCID):
E-mail:Chya.kareem@uhd.edu.iq

املًدص ايػري ٠ايعًُ ١ٝيًباسج:)CV ( ١
َادػتري يف عً ّٛاحملاغب / 2013 -2011 ١داَع ١ايػًُٝاْ - ١ٝنً ١ٝاٱزاضٚ ٠ا٫قتصاز

 -ايتسضٜؼ يف داَع ١ايػًُٝاْ - ١ٝنً ١ٝايتذاض / 2015- 2013 ٠قػِ احملاغب - ١إزاض ٠املؿاضٜع اٱزاض / ١ٜقػِ

املايٚ ١ٝاملصطؾ.١ٝ

 -تسضٜؼ سايٝا يف داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط– ١ٜنً ١ٝاٱزاضٚ ٠ا٫قتصاز  /قػِ احملاغب - ١قػِ املايٚ ١ٝاملصطؾ - ١ٝقػِ إزاض٠

ا٭عُاٍ.
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املًدص
ٞ إش إٔ اهلسف ا٭غاغ, ١َٝات احملاغبًٛ َع٠زٛ د٢ًاْعهاغاتٗا عٚ ًٞل ايساخٌٝ ايتسقٝ يتؿعSix Sigma اغتدساّ َٓٗر

٠ادات املتػريٝست٫ ا١ٗادَٛ َٔ ٔ يتتُه١ٜقتصاز٫ ا٠سسًٛت ي٫ فا١ ناؾ٢ً ع١ض ايطقابٌٚ زٝتُجٌ يف تؿعٜ ذُاٝملٓٗر غ

َٔ صًت ايبشح إىل عسزٛتٚ, َِٗصًشتٚ املػاُٖنيٚ ٤٬ُايعٚ ظؿنيٛ امل١ا َٔ أدٌ َٓؿعٝدٛيٛٓايتهٚ مٛايػٚ,٤٬ُيًع
١ي٫ شات ز١ٜٛٓ َع١ق٬ٖٓاى عٚ ًٞل ايساخٝايتسقٚ ١ذُا غتٝ غ٨ل َبازٝ بني تطبٟٛٓ اضتباط َع١ق٬ ٖٓاى ع: ر أبطظٖا٥ايٓتا

 إ يف ظٌ اغتدساّ َٓٗر٢ٓعٜ  مما١َٝات احملاغبًٛ املع٠زٛ د٢ً عًٞل ايساخٝايتسقٚ ١ذُا غتٝض اغتدساّ َٓٗر غٚ يس١ٝ٥اسصا
قسٚ , ١َٝات احملاغبًٛ يًُع٠زٛؾط دٛ اىل تٟز٪ٜ ٙضٖٚصا بسٚ ٢ًل ايساخٝ ايتسق١ؿٝظٚ ف حيػٔ َٗاَاتٛذُا غٝ غ١غت

ِٗباملكرتساتٚ ١ٜاضز ايبؿطٛاٖتُاّ باملٚ ١ُْع٫اٚ اتًُٝ ايعاًَني يف ع١ َؿاضن١ٜقتصاز٫سسات اٛ اي٢ًصت ايبشح باْ٘ عٚا

غطاض٫ ١ٍ ايػًط٬استٚ  إىل ػٓبٟز٪ٜ  نُاSix Sigma  يـ١ٝغاغ٫ ا٨ٖصا َٔ املبازٚ , ًَٕٛكسَٗا ايعاٜ  اييت٠سٝاؾ

. ١ٝايؿدص

. ٕٛ ضضا ايعبٚ ١َٝات احملاغبًٛ املع٠زٛاؾٚ ًٞل ايساخٝايتسقٚ ١ذُا غتٝ غ: ١ٝايهًُات املؿتاس
Abstract
The objective of the research is to use the Six Sigma approach to activate the internal audit
and its reflections on the quality of accounting information. The main objective of the Sigma
approach is to activate the role of supervision in all areas of the economic unit in order to meet the
changing needs of customers, market and technology for the benefit of employees, customers and

shareholders.There is a significant correlation between the Six Sigma principles and internal audit ,
There is also a significant statistical significance for the role of using Six Sigma approach and the
internal and its reflections on the quality of the accounting information. The Six-Sigma approach
will improve the internal audit function, which in turn will lead to the availability of quality
accounting information. The research recommended that the economic units should involve the
employees in the processes and systems and the attention to human resources and the good
suggestions presented by the employees. It also leads to the avoidance and occupation of power for
personal purposes.
Keywords: Six Sigma, Internal Audit, Quality Accounting Information and Customer
Satisfaction.
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املكسَ١
ابطظ ا٭غايٝب اٱزاض ١ٜاييت ظٗطت يف اٯ ١ْٚا٭خري ٚ ٠اثبت ؾعاي ١ٝعاي ١ٝيف تطبٝك٘ يس ٣فُٛع َٔ ١ابطظ ايؿطنات
ايعامل ١ٝأطًل عً ٘ٝأغًٛبٚ , 6 sigmaيكس ؾٗست ؾطنَٛ ١تٛض ٫ٚعاّ()1979عٓسَا أعًٔ املسٜط ايتٓؿٝصٖٓ ٟاى "أضت
غٓسض "ٟيف ادتُاع يٲزاض ٠إٔ املؿهً ١اؿكٝك ١ٝيف َٛتٛض ٖٞ ٫ٚعسّ تطٛض اؾٛزٚ ٠قس أثط ٖصا اٱع ٕ٬عٔ بعٚؽ عصط
دسٜس يف ؾطنَٛ ١تٛض َٔٚ ٫ٚخ ٍ٬تطبٝل أغًٛب  6غٝذُا اغتطاعت تٛؾري م )2.2( ٛبً ٕٛٝز٫ٚض يًؿطن ١خ4 ٍ٬
غٓٛات ,ضغِ ٚدٛز اعتكاز إٔ ؼكٝل اؾٛز ٠ايعايٜ ١ٝهًـ ايهجري َٔ اؾٗس ٚاملاٍ ٚايٛقت ٖٚصا املؿٜٗ ّٛعترب خاط ٧٭ٕ
املؿٗ ّٛايصشٝح ٖ ٛنًُا ظازت اؾٛز ٠تكًٌ َٔ ايهًؿٚ ١ايٛقت ٜٚعزاز ايطبح ٖصا ٖ ٛاملؿٗ ّٛاؾسٜس يـ)(Six-Sigma
أعً ٢دٛزُٜ ٠شكل ,بأقٌ ايتهايٝـ,نُا ٚظٝؿ ١ايتسقٝل ايساخً َٔ ٞايٛظا٥ـ املُٗ ١يف املٓعُات ٚشيو بػبب ايتٛغع ايهبري
يف سذِ ا٫عُاٍٚ,ايتطٛضات ايهبري ٠اييت ؼسخ يف اجملا٫ت املايٚ ١ٝا٫زاضٚ ,١ٜظٜاز ٠سس ٠املٓاؾػ ١بني املٓعُات ,اش إٔ اهلسف
ا٫غاغ ٞملٓٗر غٝذُا ٜ6تُجٌ يف تؿع ٌٝزٚض ايطقاب ١عً ٢ناؾ ١فا٫ت ايٛسس ٠ا٫قتصاز ١ٜيتتُهٔ َٔ َٛادٗ ١ا٫ستٝادات .

َٓٗذ ١ٝايبشح
أُٖ ١ٝايبشح ٚ :إ اُٖ ١ٝايبشح تتذً ٢يف إ اغتدساّ يٓٗر غٝذُا غت ١يف أ ٟايٛسس ٠ا٫قتصاز ١ٜي٘ زٚض َِٗ يف تٛؾط
املعًَٛات احملاغب ١ٝاي٬ظَٚ ١اٜصاهلا اىل َػتدسَٗا يتععٜع عًُ ١ٝاؽاش ايكطاضات ايطؾٝسٚ , ٠ب ٬ؾو اؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات

باؾٛز ٠عاي ١ٝحيتاز اىل ْعاّ ايتسقٝل اؾٝس ٚايؿعاٍ.

أٖساف ايبشح  :إ ايتطٛض املػتُط جيرب نٌ ايٛسسات ا٫قتصاز ١ٜعًَ ٢طادع ١ايٝات ٚاغايٝب املػتدسَ ١يس ِٜٗمبا

ٜٛانب ايػٛم ايتٓاؾػٚ ٞايتطٛض ايتهًٓٛد , ٞبٗسف ايٛص ٍٛإىل إْتاز َعًَٛات باؾٛز ٠عاي ١ٝتسعِ ايكطاضات اٱزاض١ٜ

ٚاـطط ايط ١ًٜٛا٭دٌ ٚاسس ٣ايٛغا ٌ٥ايٓادش ١يتشكٝل نٌ شيو ٖ ٛتطبٝل اغًٛب غٝذُا غت , ١نُا ميهٔ ًْدص
ا٭ٖساف اييت ٜػع ٢ايبشح إىل -:

 -1ؼسٜس َؿٗٚ ّٛاضح ملٓٗر غٝذُا غتٚ ١ازٚات٘ .
 -2ؼسٜس َٚس ٣تطبٝل َباز ٨تطبٝل اغًٛب غٝذُا غت ٚ ١اظٗاض زٚض ٙاجياب ٞعً ٢ايتسقٝل ايساخً.ٞ
 -3نُا ٜٗسف ايبشح اىل اظٗاض ٚبٝإ ع٬قٚ ١اثط بني غٝذُا غت ٚ ١ايتسقٝل ايساخً. ٞ
 -4زٚض ؾاعً ١ٝايتسقٝل ايساخً ٞعً ٢تٛؾط دٛز ٠املعًَٛات احملاغب َٔ ١ٝخ ٍ٬تطبٝل غٝذُا غت. ١
َؿهً ١ايبشح  :ميهٔ ؼسٜس َؿهً ١ايبشح بايتػا٫ٚت ا٫ت: ١ٝ
َ -ا َس ٣اَهاْ ١ٝتطبٝل اغًٛب غٝذُا غت ١يف املصاضف ايتذاض ١ٜ؟

 ٌٖ -إ اغتدساّ َٓٗر غٝذُا غت ١ي٘ تأثري عً ٢تؿع ٌٝايتسقٝل ايساخًٞ؟

 -اىل ا ١ٜايسضد ١يًتسقٝل ايساخً٪ٜ ٞثط اجيابا عً ٢املعًَٛات احملاغب ١ٝيف ض ٤ٛتطبٝل َٓٗر غٝذُا غت١؟
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ؾطض ١ٝايبشح ٜ :ك ّٛايبشح عً ٢ايؿطضٝات ايتاي:١ٝ

ٖٓ اى ع٬ق ١اضتباط َعٓ ٟٛشات ز٫ي ١اسصا ١ٝ٥ي٬غتدساّ ٚتطبٝل َباز ٨غٝذُا غتٚ ١زٚض ٙيتؿعٚ ٌٝؼػني ايتسقٝل
ايساخً.ٞ

ٖٓ اى ع٬قَ ١عٓ ١ٜٛيًتسقٝل ايساخً ٞعً ٢دٛز ٠املعًَٛات احملاغب ١ٝيف ض ٤ٛاغتدساّ َٓٗر غٝذُا غت. ١
َٓٗر ايبشح  :املٓٗر ايٛصؿ ٞيف ايسضاغ ١ايٓعط َٔ ١ٜخ ٍ٬اغتكطاَ ٤طاَني أؾهاض املصازض ايعًُ ١ٝبايًػتني ايعطبٚ ١ٝ
اْ٫هًٝعٚ ١ٜاجمل٬ضت ٚايسٚضٜات نُا أغتدسَت اغتُاضٚ ٠إدطا ٤ايتشً ٌٝا٫سصا ٞ٥يًٓتا٥ر بٛاغط ١بطْاَر. SPSS

سسٚز ايبشح :

 سسٚز َهاْ : ١ٝاخرتت ع َٔ ١ٓٝاملصاضف ايتذاض ١ٜنـ ( املصطف بٝبًٛؽ َ RT ,صطف اٱقً ِٝايتذاضٟ
يٲغتجُاض  ٚايؿ ٕٚ٪املاي , ١ٝاملصطف ا٫غتجُاض ايعطاق) ٞ

 سسٚز ظَاْ : ١ٝسسزت َس ٠ايبشح بـ  6اؾٗط َٔ ؾٗط ؾباط اىل بسا ١ٜؾٗط متٛظ .

املبشح ا / ٍٚ٫ا٫طاض املؿاٖ ُٞٝملٓٗر غٝذا غت ( ١اؿٛٝز ايػساغ)ٞ

أ : ٫ٚبساٜات غٝذُا غت: 1١

ؾٗست ؾطن٬َٝ Motorola ١ز غٝذُا غت ١يف عاّ  1979عٓسَا أعًٔ املسٜط ايتٓؿٝص Art Sendy ٟيف ادتُاع
يٲزاض ٠إٔ املؿهً ١اؿكٝك ١ٝيف  ٖٞ, Motorolaعسّ تطٛض اؾٛز , ٠ضغِ ٚدٛز اعتكاز إٔ ؼكٝل اؾٛز ٠ايعايٜ ١ٝهًـ
ايهجري َٔ اؾٗس ٚاملاٍ ٚايٛقت ٖٚصا املؿٜٗ ّٛعترب خاط ٧٭ٕ املؿٗ ّٛايصشٝح ٖ ٛنًُا ظازت اؾٛز ٠تكًٌ َٔ ايهًؿ١

ٚايٛقت ٜٚعزاز ايطبح ٖصا ٖ ٛاملؿٗ ّٛاؾسٜس يـ) (Six-Sigmaأعً ٢دٛزُٜ ٠شكل ,بأقٌ ايتهايٝـ.
ٚقس أصبشت غٝذُا غتَ ١اضنَ ١ػذً ١باغِ , Motorolaسٝح ناْت ايؿطن ١تكٝؼ َعسٍ ا٭خطا ٤بايٓػبٚ ١يف

َٓتصـ ايجُآْٝات قطض َٗٓسغ ٛايؿطن ١إٔ قٝاؽ َعس٫ت ا٭خطا ٤إىل ا٭يـ مل ُٜعس ناؾٝا نعُل يف َعًَٛات ايكٝاؽٚ,أضزٚ

اايكٝاؽ إىل املً ,ٕٛٝؾٓتر عٔ شيو َٓٗر غٝذُا غتٚ ١اييت غريت فط ٣ثكاؾ ١اؾٛزٚ ٠متهٓت ايؿطن َٔ ١تٛؾري  10بًٕٛٝ
ز٫ٚض ْٖ ٞػب ١اٱٖساض قبٌ إتباع ٖص ٙاملٓٗذَٓٚ,١ٝص شيو اؿني غاضت عً ٢زضبٗا ايعسٜس َٔ ايهٝاْات ايصٓاع١ٝ

ٚاـسََٗٓ,١ٝا اهلازف يًطبح َٗٓٚا غري اهلازف يًطبح َٔ املٓعُات اؿهٚ ١َٝٛا٭ًٖٚ . ١ٝيف ٜٓاٜط عاّ  1987أصسضت
ؾطن Motorola ١بطْاَر دٛز ٠ط ٌٜٛا٭دٌ باغِ بطْاَر دٛز ٠غٝذُا غتٚ ,١يف عاّ ٚ 1998ضع (Jach
)Welchأغاؽ َٓٗر غٝذُا غت ١يف ؾطنٚGeneral Electric ١قس سككت طبٝل ٖصا ا٭غًٛب ضبح مبكساض 300

ًَ ٕٛٝز٫ٚض نسخٌ صايف َٔ ايتشػٓٝات اييت سككٗا َٓٗر غٝذُا غتٚ.١قس اْتؿط َٓٗر غٝذُا غت ١يف ايتػعٓٝات ٚتبٓت٘
_____________________________________________________________________________________________
0

ايكصاص  ,خايس امحس (44 : 2014 ,اغتدساّ َٓٗر غٝذُا غت ١يف تطؾٝس ايكطاضات ا٫غتجُاض – ١ٜزضاغ ١تطبٝك ١ٝعً ٢ايبٓٛى ايتذاض١ٜ

ايؿًػط)١ٝٓٝعح َادػتري َكسّ اىل نً ١ٝا٫قتصاز ٚايعً ّٛا٫زاض – ١ٜداَع ١ا٫ظٖط – غع.٠
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ايعسٜس َٔ ايؿطنات ايهرب ٣عًَ ٢ػت ٣ٛايعامل َٗٓٚا Ford ٚ Sony

ٚ BMW ٚ Toshiba ٚقس سككت ٖصٙ

ايؿطنات لاسات نبريَٚ ٠تتاي ١ٝا٭َط ايص ٟدعٌ َٔ َٓٗر غٝذُا غتَٓ ١ص شيو ايٛقت ٚست ٢ايَٗٓ ّٛٝر ؾعا ٫يف ايػعٞ

م ٛايتُٝع ٚايتشػني املػتُطَٚ,ع اتػاع ْطام تطبٝل َٓٗر غٝذُا غت ١مت اعتُاز َٔ ٙقبٌ اؾُع ١ٝا٭َطٜه ١ٝيًذٛز٠

نُعٝاض َِٗ يف تبين ايؿطنات ايصٓاع ١ٝيف أَطٜها َٔٚ,ثِ اْتؿط ٖصا املٓٗر يف ايكطاع اـسََ ٞجٌ ؾطنات ايطريإ
ٚايؿٓازم ٚاملػتؿؿٝات ٚغريٖا ايهجري اييت طبكت شيو ٚ ,مما غبل ٜتطح بإٔ غٝذُاغت ١قس بسأ ٚاْتؿط بؿهٌ ٚاغع ,يف

مجٝع ايؿطنات ايعامل ,١ٝصاسب ١اعً ٢دٛز.٠

ثاْٝاَ َ :ؿٗ ّٛغٝذُا غت( ١اؿٛٝز ايػساغ)ٞ

تػع ٢املٓؿآت اىل تطبٝل َٓٗر غٝذُا غت ١ايصٜ ٟك ّٛعًَ ٢طاقب ١ا٭زاٚ ٤ا٭ْؿطٚ ١اٱعُاٍ اي ١َٝٛٝيًٛص ٍٛإىل زضد١

عاي َٔ ١ٝزضدات اؾٛزٜ ٠تِ ؾٗٝا تكً ٌٝايؿاقس ٚؾطص املعٝب بايؿهٌ ايص٪ٜ ٟز ٟإىل تًب ١ٝاستٝادات املػتًٗو ٜٚط ٣ايبعض
إٕ غٝذُا غت ١عباض ٠عٔ َطنب َؿاٖٜ ُٞٝته َٔ ٕٛأدعا ٤ث٬ثَ (:1ٖٞ ١كٝاؽ إسصا ٞ٥يٮزا ٤املتعًل بايعًُٝات ٚتصٓٝع

املٓتذات ْ -عاّ إزاض ٟيتشكٝل ايطٜاز ٠يف ايكٝازٚ ٠ا٭زا ٤عً ٢املػت ٣ٛايعايَٗٓ - ٞذ ١ٝيتشػني ايعًُٝات ).
ثايجاَ  :تعطٜـ غٝذُا غتSix-Sigma١

ٜكسّ بطْاَر اؾٛز ٠عرب َٓٗر غٝذُا غت )  6( ١أنجط َٔ فطز قٝاؽ ملعس٫ت ايعٛٝب ,إش إٕ تٓؿٝص املٓٗر ٜؿتٌُ عً٢
تكسٚ ِٜزَر غًػًٚ ١اغع َٔ ١ا٭زٚات ٚايططا٥ل عرب َطاسٌ ؼػني ا٭زا َٔٚ ٤ثِ ؼػني ا٭ضباح نٗسف ْٗاٚ ٞ٥تطتهع

ايؿهط ٠ا٭غاغ ١ٝهلصا املؿٗ ّٛعً ٢قٝاؽ َتطًبات ايعب ٕٛا٭غاغ ١ٝاؿامس ١بٛصؿٗا أٖساؾاً تػع ٢ايٛسسات ا٫قتصاز١ٜ

يتشكٝكٗا  َٔٚثِ ا٭زاَ ٤كابٌ ٖص ٙا٭ٖساف أثٓا ٤ايتصٓٝع عٛضاً عٔ ؼكٝل تًو ا٭ٖساف بعس صٓع املٓتر .2

ٜط 3(Pande and Holpp)٣بإٔ غٝذُا غتٚ ٖٞ ١غ ١ًٝأنجط شنا ٤ٱزاض ٠ا٭عُاٍ ايتذاض ١ٜأ ٚقػِ ٜ ,طع أ ٚتطنع

عً ٢ايعُ ٌٝبسضد ١أٚىل ٜٚػتدسّ اؿكا٥ل ٚايبٝاْات ي٬جياز أؾطٌ سً.ٍٛ

ٜٚط(٣ايعٖطاْ 4 (ٞأْٗا عباض ٠عٔ عًُ ١ٝأ ٚإغرتاتٝذ ١ٝمتهٔ املٓؿأ َٔ ٠ايتشػني بصٛض ٠نبري ,٠ؾُٝا خيص عًُٝاتٗا ا٭غاغ١ٝ
ٖٝٚهًٗاَٗٓ,ا يتصَُٚ ِٝطاقب ١أْؿط ١ا٭عُاٍ اي ,١َٝٛٝعٝح ٜتِ تكً ٌٝايؿاقس ٚاغتٗ٬ى املصازض) ايٛقت– ايطاقات ايصٖٓ١ٝ

ايطاقات املازٚ,(١ٜيف ْؿؼ ايٛقت تًب ١ٝاستٝادات ايعُٚ ٌٝؼكٝل ايكٓاع ١يس.ٜ٘
_____________________________________________________________________________________________

 0إمساع , ٌٝعُط عً : 2006, ٞص ( 18تكاْٚ sixsigma ١إَهاْ ١ٝتطبٝكٗا يف ايؿطن ١ايعاَ ١يصٓاع ١ا٭زٚ ١ٜٚاملػتًعَات ايطب ١ٝيف ْ,)٣ٛٓٝ
ضغايَ ١ادػتري غري َٓؿٛض, ٠نً ١ٝاٱزاضٚ ٠ا٫قتصاز  ,داَع ١املٛصٌ ,ايعطام.

 2عً ,ٞقُس َػًِ سػٔ ),2011 ,تصٛض َكرتح يتطبٝل َسخٌ اؾٛز ٠اٱسصا ٞ٥غٝذُا غت ١يف ؼػني دٛز ٠ايعًُٝات اٱزاض ١ٜبايػٓ١
ايتشطري ١ٜظاَع ١تبٛى( ,فً ١نً ١ٝايرتب ,١ٝداَع ١ا٭ظٖطَ ,صط ,اؾع)2(٤ايعسز http://www.meujo.com/ َٔ 146
Pande,Pete&Holpp,Larry,”What is Six Sigma?”, McGraw-Hill,New York.2002 p 2.

3

 4ايعٖطاْ ,ٞعبساهلً٘ بٔ أمحس ( , 6: 2009زٚض ٠يف اغرتاتٝذٝات اؾٛز ٠ايؿاًَٚ ١بطْاَر  Six Sigma :بطْاَر يًكٝازات ايعاًَ١
َٔ ض٩غاْٛٚ ٤اب َهاتب) ,داَع ١أّ ايكط ,٣ايػعٛز.١ٜ
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ٜط1 )Garrison(٣بإٔ َصطًح غٝذُا غتٜ ١ؿري إىل ايعًُ ١ٝاييت ٜٓ٫تر عٓٗا أنجط َٔ  ًَٕٛٝ 3.4عٝب يف ايؿطص ٚ,٭ٕ
ٖصا املعسٍ َٔ ايعٛٝب َٓدؿض دسا اضتب َصطًح غٝذُا غت ١باْعساّ ايعٛٝب .

ْٚعط(غٛدا ٚاخط 2)ٕٚإىل غٝذُا غت ١عً ٢أْٗا اغرتاتٝذ ١ٝيتشػني ا٭زا ٤عٔ ططٜل ايبشح عٔ ا٭خطاٚ ٤أغبابٗا َٔ
خ ٍ٬ايرتنٝع عً ٢املدطدات اييت متجٌ ا٭نجط أُٖٚ ١ٝاؿص ١ًٝايٓٗا ١ٝ٥يًُػتًٗو.
أَا) ايؿٓٛاْ( ٞ

3

ؾكس عطؾٗا بأْٗا َٓٗذ ١ٝعًُ ١ٝيًتشػني املػتُط ٜتِ تطبٝكٗا َٔ خ ٍ٬مخؼ َطاسٌ قسز َٔ ٠ايعٌُ

املٓعِ ,يف نٌ َطسًٜ ١تِ تٓؿٝص فُٛع َٔ ١ا٭ْؿطٚ ,١بأْٗا َٓٗذ ١ٝقسز ٠اهلسفَ ,سعٜ٪َٚ ١َٛس ٠بايبٝاْات ٚاملعًَٛات,

َبَٓٚ ١ٝطتهع ٠عً ٢ؼًَ ٌٝطايب ايعُٚ ٤٬استٝاداتِٖٗ,سؾٗا إضضا ٤ايعُ َٔ ٤٬خ ٍ٬تكًٝص ايعٛٝب ٚقاٚي ١تؿازٜٗا,
ٚتكً ٌٝا٭خطاٚ ٤ايعٌُ عً ٢ت٬ؾٗٝا غٛا ٤يف عًُٝات اٱْتاز أ ٚيف فاٍ اـسَات.
ؾُٝاعطؾٗا )4 (Manville, et. alبأْٗا أزا ٠تطنع عً ٢ؽؿٝض ا٫مطاف يف ايعًُٝات ,ؾٗ ٞتطنع عً ٢تكً ٌٝا٫مطاؾات يف
املدطدات بٗسف ايٛص ٍٛإٍ ُ٣ػت 3.4٣ٛخطأ يهٌ ًَ ٕٛٝؾطص.١

غٝذُاٚ ٖٞ6اسس َٔ ٠أبطظ ٚغا ٌ٥تطٜٛط ايعٌُ اييت تػتدسَٗا ايٛسسات َٔ أدٌ ايتأنس َٔ قسضتٗا عًَٛ ٢ادٗ١ايتشسٜات
املتٛاصً ١يف فاٍ ضضا ايعبا,ٔ٥ؾٗ ٞططٜك ١شن ١ٝٱزاض ٠ايعٌُ ٚتػتدسّ اؿكا٥ل ٚايبٝاْات ٚص ٫ٛإىل سً ٍٛأؾطٌ.

غٝذُا غت ٖٞ ١يٝػت َبازض ٠يًذٛز ٠بٌ ٖ ٞايتعاّ نً َٔ ٞاٱزاضٚ ٠ؾًػؿ ١يًتُٝٝع ٚايرتنٝع عً ٢ايعباٚ ٔ٥ؼػني ايعًُٝات

ٚتؿع ٌٝزٚض ايكٝاؽ بس َٔ ً٫ا٫قتصاض عً ٢ايؿعٛض ٚا٫عتكازٚ ,تعترب أؾطٌ أغًٛب يف َٛادٗ ١ا٫ستٝادات املتػري ٠يًعبأ٥
ٚايػٛم َٔ أدٌ َٓؿعَٚ ١صًش ١املٛظؿني ٚاملػاُٖني.

ٚيصيو َا ميٝع أغًٛب غٝذُا غت ١عٔ بطاَر اؾٛز ٖٛ ,٠ايرتنٝع عً ٢ايعب ٕٛسٝح تػع ٢بؿهٌ نبري عً ٢إبكا ٤ؾهاٟٚ
ٚتصَط ايعبا ٔ٥اـاضدني يف أزَْ ٢ػتٜٛاتٗا ٖٚصا َا ٜسؾع إىل تكس ِٜدٗٛز نبري ٠يف ايتطٜٛط ٚايتشػنيَٗٓ ٖٞٚ ,ر دسٜس

يًتؿهري ٚايتدطٝط ٱلاظ أؾطٌ ايٓتا٥ر.
_____________________________________________________________________________________________
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ٚتط ٣ايباسج ١بإٔ تطبٝل اغًٛب غٝذُا غت ١تٗسف إىل ايهُاٍ ٚتطنع عً ٢ضضا ٤ايعب ٕٛبايسضد ١ا٭ٚىل ٚ ,تػع ٢مٛ

ايتشػني املػتُط يف اٱْتاز ٚاـسَات باٱضاؾ ١إىل تكًٝص ايعٛٝب ٚػٓب أنرب ْػب ١أخطا ٤ممهٓ.١
ضابعاَ  :املٓٗذٝات املتعًك ١بػت ١غٝذُا (َطاسٌ تطبٝكٗا)

إٕ ؼػني دٛز ٠املٓتذات ٚايعًُٝات ايكا ١ُ٥باغتدساّ املٓٗر ٜتِ َٔ خَٗٓ ٍ٬ذDMAIC ١ٝاييت تته َٔ ٕٛمخػ١

خطٛات با٫عتُاز عً ٢زٚض ٠زميٓو يًتشػني (: 1 )D efine -> M easure -> A nalyze -> I mprove -> C ontrol

أ .ايتعطٜـ ( : )Defineخٖ ٍ٬ص ٙاملطسًٜ ١تِ ؼسٜس اهلسف ايطٝ٥ػ َٔ ٞايتشػني سٝح ٜك ّٛؾطٜل غٝذُا غت ١بتشسٜس
املؿطٚعات اييت ؼتاز يًتشػني اعتُازا عً ٢أٖساف املٓؿأٚ ٠استٝادات َٚتطًبات املػتًٗو ٚؼسٜس خصا٥ص اؾٛز٠

اؿطد ١اييت هلا تأثري عً ٢دٛز ٠املٓتذات ٚايعًُٝات مما ٪ٜز ٟإىل خًل صٛض ٠يًعًُٝات املطًٛب إٔ ؼػٔ ٚمبا إٓ

اهلسف َٔ اٍ  ٖٛ 6 sigmaؽؿٝض ايعٛٝب عٔ ططٜل سٌ املؿانٌ املػبب ١هلا يصيو ٜعترب ايتعطٜـ باملؿهً ١أَط َِٗ
يٓذاح تطبٝل املٓٗر ٚبايتاي ٞؾايػبب ايطٝ٥ػ ٞهلص ٙاملطسً ١ايتعطٜـ باملؿهًٚ ١ايتػريات اييت هلا تأثري عً ٢املؿهً. ١

ب .ايكٝاؽ (:)Measureسٝح ٜتِ اختٝاض َكٝاؽ َٓاغب ٜهَ ٕٛطًٛبا يتك ِٝٝايٓذاح يف املؿطٚعات احملسزٚ ٠املصُُ١
ٖٚص ٙاملطسً ١تتطًب اختٝاض خصا٥ص اؾٛز ٠املٓاغب ١يًعًُٝات ٚاملدطدات اييت ؼكل ضغبات املػتًٗو ٚؼسٜس ايعٛٝب

ايٓاػ ١عٔ ايعًُٝات ٚاملسخ٬ت اييت تػاِٖ يف سسٚخ ٖص ٙايعٛٝب َٚعطؾَ ١ا ٖ ٛا٭ثط ايسقٝل يتدؿٝض ٚسصف
ايعٛٝب عً ٢أضباح املٓؿاٚ ٠ؽؿٝض ايتهايٝـ ٚ ,قٝاؽ ايعٛٝب اييت ت٪ثط عً ٢خصا٥ص اؾٛزٚ ٠بايتاي ٞميهٔ ؼسٜس
َػت ٣ٛايػٝذُا يًعًُٝات ايص ٟجيب إ حيػب اعتُازا عً ٢عسز ايعٛٝب ٚايصٜ ٟػتدسّ نأغاؽ يًُكاضَْ ١ع

َؿطٚعات ايتشػني ٖٚص ٙاملطسً ١تتطًب مجع ايبٝاْات ؿٌ املؿهًٚ ١قٝاؽ َا سسخ بؿهٌ زقٝل سٝح ٜتِ ؼٌٜٛ
املؿهً ١إىل زاي ١يكٝاؽ ايعٛٝب ٚخٖ ٍ٬ص ٙاملطسً ١جيب إٔ ٜه ٕٛيس ٣ايؿطن ١ايكسض ٠عً ٢قٝاؽ كطدات ايعًُٝات.

ت .ايتشً :)Analyze( ٌٝتبسأ ٖص ٙاملطسً ١نؿطص ١يتطٜٛط ايؿطضٝات احملسز ٠س ٍٛا٭غباب اؿكٝك ١ٝيًُؿهًٖٚ ١صٙ
ايؿطضٝات إَا تجبت أ ٚتطؾض َٔ خ ٍ٬ؼً ٌٝا٭غباب ايطٝ٥ػ ١ٝيًُؿهً ١سٝح إٕ ٖٓاى بعض ا٫غباب ايعاَ ١اييت

ت٪ز ٟإىل ٚدٛز َؿهً ١يف ايؿطنٚ ١ايصٜ ٟطًل عًٗٝا  ٖٞٚ 5Msايططم ٚاٯ٫ت ٚاملٛاز ٚاملكاٜٝؼ ٚايب ١٦ٝايطبٝع١ٝ

ٚا٭ؾداص .

خ .ايتشػني ( :)Improveبعس ؼسٜس ا٭غباب ايطٝ٥ػ ١ٝيًُؿهًٜ ١بسأ ايعٌُ يتشػني ايعًُٝات سٝح ٜتِ تطٜٛط فُٛع١
َٔ ا٭ؾهاض يًتدًص َٔ ا٭غباب ايطٝ٥ػ ١ٝيًُؿهً ١سٝح ؽترب اؿً ٍٛاملصاغٚ ١تٓؿص  ٚتتعًل ٖص ٙاملطسً ١باـصا٥ص

املدتاض ٠٭زا ٤املٓتر اييت جيب إٔ ؼػٔ يًٛص ٍٛإىل اهلسف ٚتعٌُ اـصا٥ص عً ٢تؿدٝص ٚنؿـ املصازض ايطٝ٥ػ١ٝ

ي٬خت٬ف ٚبعس شيو ٜتِ ايهؿـ عٔ َتػريات ايعًُ ١ٝايطٝ٥ػ. ١ٝ

_____________________________________________________________________________________________
0

ايٝاَٛض,عً ٞساظّ ْٜٛؼ(ؽؿٝض نًـ اؾٛز ٠ايطز ١٦ٜباغتدساّ َٓٗر اؿٛٝز ايػساغ ٞيف َٛادٗ ١ايعٛٝب-زضاغ ١ساي ١يف َعٌُ ا٭يبػ١

اي٫ٛز ١ٜيف املٛصٌ) داَع ١املٛصٌ  َٔ .فً ١تُٓ ١ٝايطاؾس ٜٔايعسز  100فًس  32يػٓ 2010 ١نً ١ٝاٱزاضٚ ٠ا٫قتصاز-داَع ١املٛصٌ َٔ
http://www.iasj.net
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ز .ايطقاب :)Control(١إٕ عًُ ١ٝايتشػني ؼتاز ٭ٕ ته ٕٛؼت ضقابٚ ١غٝططَ ٠ػتُط ٠سٝح إٕ أِٖ َا جيب َ٬سعت٘ ٖٛ
ايطُإ بعسّ ايعٛز ٠يًُُاضغات ايتكًٝس ١ٜايكسمي ١اييت أزت ؿسٚخ املؿانٌ ٚاٱعاقات ٚبايتاي ٞؾإ اهلسف ايٓٗاٞ٥

ٜٓشصط يف إزاَ ١ايتأثريات ا٫جيابٚ ١ٝضُإ ا٫يتعاّ بٗا َع ضطٚض ٠قٝاؽ َٚطاقب ١ايٓتا٥ر بؿهٌ َتٛاظ.ٟ

أَا عٓسَا تهٖٓ ٕٛايو ساد ١عًُٝات َع ١ٓٝٱعاز ٠تصُ ِٝأ ٚتصُ ِٝعًُٝات َٓٚتذات دسٜس َٔ ٠ايبسا ١ٜبٗسف ؽؿٝض
ايعٛٝب ٚاؿؿاظ عًَ ٢ػت ٣ٛدٛز ٠عاي ١ٝؾٝتِ عٔ ططٜل َا ٜػُ ٢ب ٚ DFSSاييت تعين DESIGN FOR SIX

ٚ SIGMAاييت تتطًب ؾِٗ استٝادات املػتًٗو َٚتطًباتِٗ ٚاملٛاصؿات املطًٛب ١قبٌ إمتاّ أ ٚالاظ ايتصُٖٓٚ ِٝاى ايعسٜس
َٔ املٓٗذٝات املُهٔ اغتدساَٗا يف عًُ ١ٝايتصُ ِٝأُٖٗا ٖ ٖٞٚ DMADV ٞايتعطٜـ ٚايكٝاؽ ٚايتشًٚ ٌٝايتصُِٝ
ٚايتشكل ؾؿَ ٞطسً ١ايتعطٜـ ٜتِ ؼسٜس استٝادات املػتًٗو ٚؼسٜس َٛاصؿات املٓتر ٚايعًُٝات اييت ؼكل ٖص ٙا٫ستٝادات

ٜٚتِ ايتعبري عٔ ٖص ٙا٫ستٝادات ٚاملٛاصؿات با٭ضقاّ عٔ ططٜل ايكٝاؽ ثِ تأت ٞعًُ ١ٝؼً ٌٝخٝاضات ايعًُٝات املتٛؾط ٠اييت
ممهٔ إٔ ؼكل ضغبات املػتًٗهني ٚاييت ٜتِ اختٝاض أنجطٖا َ ١ُ٥٬يهٜ ٞتِ اعتُازٖا يف َطسً ١ايتصَُ ِٝع ا٭خص بٓعط

ا٫عتباض ؾعاي ١ٝايتهًؿٚ ١اـط ٠ٛاـري ٖٞ ٠ايتشكل َٔ ايعًُ ١ٝاملدتاضْ َٔ ٠اس ١ٝا٭زاٚ ٤اٱَهاْ ١ٝملكابً ١ضغبات املػتًٗهني.
خاَػاَ َ :بازَٗٓ ٨ر غٝذُا غتSIX SIGMA١
أؾاض نٌ َٔ  Pande&Holppإىل املباز ٨ا٭غاغ ١ٝاييت تك ّٛعًٗٝا َٓٗر غٝذُا غت:1 ٖٞٚ Six Sigma ١

ايرتنٝع عً ٢ايعُ ,٤٬إٕ ايعُ ٤٬يف ؾًػؿَٗٓ ١ر غٝذُا غت Six Sigma ١تؿٌُ ايعباٚ ٔ٥ايعاًَني يف ايٛسسات

أ.

ا٫قتصازٚ ١ٜإٕ اغتُطاض ٚلاح ايٛسسات ا٫قتصازٜ ١ٜعتُس عً ٢تًب ١ٝاستٝادات ايعُٚ ٤٬تٛقعاتِٗ .
ب .ايكطاضات املبٓ ١ٝعً ٢اؿكا٥ل ٚايبٝاْاتٜ ,ػاعس َٓٗر غٝذُا غت ١يف سص ٍٛايٛسسات ا٫قتصاز ١ٜعً ٢بٝاْات
أؾطٌ سٝح تك ّٛتًو املٓعُات يف عًُ ١ٝتك ِٜٛا٭زا َٔ ٤خ ٍ٬ايرتنٝع عً ٢بٝاْات ٚاقعٚ ١ٝناؾ.١ٝ
ت .ايرتنٝع عً ٢ايعًُٝات ٚا٭ْؿط ١ايساخً,١ٝعٓس تطبٝل َٓٗر 6غٝذُا ؾإٕ نٌ إدطا ٤عًُٜ ٞؿهٌ عًُ ١ٝعس شات٘
غٛا ٤أنإ تصُُٝاً يًُٓتذات ٚاـسَات قٝاغا يٮزا ٤أ ٚؼػٓٝاً يًؿاعً ١ٝأ ٚإضضا ٤يًعُ.٤٬
خ .اٱزاض ٠ايعًٝا ايؿعاي ١املبٓ ١ٝعً ٢ايتدطٝط املػبلٜٚ ,كصس بٗا إٔ اٱزاض ٠ايٓادش ١تػع ٢إىل َعاؾ ١املؿهً ١قبٌ

سسٚثٗا مبعٓ ٢إٔ ٖٓاى إدطا٤ات إزاضٚ ١ٜؾٓ ١ٝمت اؽاشٖا قبٌ سسٚخ املؿهًٚ ١شيو َٔ أدٌ تؿازٜٗاٚ ,ايرتنٝع عً ٢أغًٛب
ايٛقا َٔ ١ٜسسٚخ املؿانٌ بسَ َٔ ً٫عاؾتٗا.
ايتعا ٕٚاي٬قسٚز,سٝح ٜطنع َٓٗر غٝذُا غت١عً ٢أُٖ ١ٝايتعا ٕٚبني كتًـ املػتٜٛات اٱزاض ١ٜيف ايٛسسات

ز.

ا٫قتصاز ١ٜبس َٔ ً٫املٓاؾػ ١ب َٔٚ,ِٗٓٝخ ٍ٬ايتعا ٕٚتػتطٝع ا٭قػاّ َعطؾ ١استٝادات ا٭قػاّ ا٭خطَٛ َٔ ٣اضز َاي١ٝ
ٚؾٓٚ ١ٝغريٖا َٔ املػتًعَات املدتًؿ ١اييت تػاعس عً ٢زعِ عًُ ١ٝايتشػني املػتُط.

_____________________________________________________________________________________________
0

ايطا ,ٟٚغٓٝا أمحس ْٛٚض,عبس ايٓاصط ٚايٓع,ُٞٝقُس( 5-4 : 2012قٝاؽ َس ٣ايتعاّ املػتؿؿٝات اـاص ١اؿا٥ع ٠عً ٢دا٥ع ٠اؾٛز٠

ٚايتُٝع يف قاؾع ١عُاْبُٓٗر غٝذُا غتٚ ١اثط ٙيف ظبط دٛز ٠ايتسقٝل ايساخً )ٞداَع ١ايؿطم ا٭ٚغط.
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ح.

ايتشػني املػتُط ,ت٪نس ؾًػؿَٗٓ ١ر غٝذُا غت ١عً ٢أُٖ ١ٝايتشػني املػتُط يًُٓعُات اييت تطغب يف عًُ١ٝ

ايتطٜٛط ٜٚطتهع ٖصا املبسأ عً ٢أغاؽ ؾطضَ ١ٝؿازٖا إٔ ايعٌُ ٖ ٛمثط ٠غًػً َٔ ١اـطٛات ٚايٓؿاطات املرتابط ١اييت ت٪زٟ
يف ايٓٗا ١ٜإىل قصًْٗ ١ا.١ٝ٥
غازغاَ  :ؾٛا٥س َٓٗر غٝذُا غتSix Sigma١
ٚقسأؾاض  Antonyإىل عس ٠ؾٛا٥س ٫غتدساّ ٖص ٙاملٓٗذٚ ١ٝاُٖٗا َا:1 ًٜٞ
أ .ؼػني ايٛسسات ا٫قتصاز ١ٜنهٌ عٔ ططٜل تطٜٛط ؾطم ايعٌُ.
ب .تػٝري ايجكاؾ ١ايتٓع َٔ ١ُٝٝمنط َهاؾش ١ا٭خطا ٤إىل منط َٓع ا٭خطا.٤
ت .ظٜاز ٠ايطٚح املعٓ ١ٜٛيًُٛظؿني.
خ .إيػا ٤اـطٛات اييت تعترب غري ضطٚض ١ٜيف ايعًُٝات.
ز .خؿض تهًؿ ١ايٓٛع ١ٝايطز.١٦ٜ
ح .إضضا ٤ايعاًَني بٓؿط ايٛع ٞاملتعاٜس يٮزٚات ٚاغتدساّ ايتكٓٝات يف سٌ املؿانٌ.
ر .ا٫عتُاز عً ٢ايبٝاْات ٚاؿكا٥ل يكطاضات اٱزاض ٠ايؿعاي ١بس َٔ ً٫اٯضا ٤ايؿدص ١ٝأ ٚا٫ؾرتاضات .
ٖٓاى ا٭غباب اييت تسعَٓ ٛعُات ا٭عُاٍ إىل تبين تطبٝل َٓٗذ ١ٝغت ١غٝذُا ؾُٝاٜأت:ٞ
 -ايرتنٝع عً ٢ضضا املػتؿٝس.

 -ؼسٜس اـسَ ١املطاز أط٬قٗا.

 ؼسٜس ؾطحي ١املػتؿٝس ٜٔاملػتٗسؾ ١يًدسَات اييت تٓ ٟٛايٛسسات ا٫قتصاز ١ٜتكسميٗا ,باٱضاؾ ١إىل َعطؾَ ١اٖ١ٝاملؿطزات اييت ٜعتكس املػتؿٝس بأْٗا بايػ١ا٭ُٖ ١ٝبايٓػب ١ي٘.

 ؼسٜس اؿادات ايططٚض ١ٜٱط٬م اـسَ ١اييت غٛف ؼكل ايطضا يس ٣املػتؿٝس. -ؼسٜس ايك ١ُٝاملتٛقع ١أ ٚاملؿرتضَٓ ١دؿض ايتهًؿ.١

 -ايرتنٝع عً ٢ؼػٔ ايعًُٚ ١ٝؼػني ايتصُ ِٝأ ٚإعاز ٠ايتصُٚ ِٝشيو باغتدساّ عًُ.DMAIC ١ٝ

 املؿاضن ١ايؿعاي َٔ ١قبٌ اٱزاض ٠ايعًٝا ,اييت تتؿِٗ عًُ ١ٝايتطٜٛط ٚتًتعّ بٗا ,باٱضاؾ ١إىل زٚضٖا ايطٜاز ٟيف ؼكٝلايك ١ُٝاملؿرتض ١يًٛؾط َٔ ٠تطبٝكات املسخٌَ ,ع إمياْٗا مبباز ٨اؾٛزٚ ٠عًُ ١ٝؼكٝل ايكٚ ِٝاملٓاؾع.

 ٚدٛز ايطعـ يف فاَٝع ايعًُٝات ٚا٭غايٝب اييت تػتدسّ يف قٝاؽ ٚؼػني ٚايطقاب ١عً ٢اؾٛز ٠أ ٚيف املعًَٛاتاملػتٓس ٠عًَ ٢اٖ ١ٝاملؿطزات اييت تؿهٌ ا٭ُٖ ١ٝا٭ٚي ١ٜٛيًُػتؿٝس.

_____________________________________________________________________________________________
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املصطْ , ٟطاٍ محسإ  ٚا٫غا  ,قُس امحس ( 73-67 : 2014,اطاض املكرتح يتطبٝل َٓٗذ ١ٝغٝذُا غت ١نُسخٌ يتشػني دٛز ٠اؿٝا٠

ا٫نازمي ١ٝيف اؾاَعات ايؿًػط.) ١ٝٓٝ
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غابعاَ َ :عٛقات تطبٝل Six Sigma
عً ٢ايطغِ َٔ نجط ٠املعاٜا يـ  Six Sigmagإ ٫أْٗٓا نذًُ َٔ ١ايصعٛبات ٚاملعٛقات ٚميهٔ إجياظٖا إىل :1
أ  .املٛاضز :تعس املٛاضز َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت ت٪ثط يف تطبٝل  Six Sigmaيف ايٛسسات ا٫قتصاز ,١ٜؾُٓص ايتؿهري ؾٗٝا ,تبسأ

ايٛسسات ا٫قتصاز ١ٜيف تكسٜط املٝعاْ ١ٝاملطًٛب ١يتطبٝل ٖصا املٓٗر ,باٱضاؾ ١إىل َعطؾٚ ١ؼسٜس مجٝع ا٭ْؿط ١اييت غتتطًب

َٛاضز َازَٚ ,١ٜاٖ ٞأٚيٜٛاتٗا؟ ٌٖٚغتػتطٝع ايٛسسات ا٫قتصاز ١ٜتٛؾري تًو املٛاضز أّ ٫؟شيو إٔ قسٚز ١ٜاملٛاضز ت٪ثط

بؿهٌ نبري يف تطبٝل املٓٗر ٚميهٔ إٔ ته ٕٛغبباً َٔ أغباب عسّ اْتٗاز ٖصا املٓٗر يف ايٛز ٠ا٫قتصاز.2١ٜ

ب  .ايرتنٝع  َٔ :ايعٛاٌَ اييت ت٪ثط غًباً عً ٢تطبٝل ٖصا املٓٗر ,تؿتٝت اؾٗٛز ,بػبب ايٛقٛف عً ٢أنجط َٔ ْؿاط يف

ْؿؼ ايٛقت ,مما ٪ٜز ٟإىل إٖساض يف اؾٗس ٚايٛقت ٚاملٛاضز ,يصا جيب إٔ ٜه ٕٛايكا٥س َطنعاً عً ٢عسز قسز َٔ ا٭ْؿط١
باغتُطاضٚ ,غري َجكٌ بهِ نبري َٓٗا,ستٜ ٢ػتطٝع إٔ ٜؿطف بهؿا ٠٤عً ٢ايكاُ٥ني بٗص ٙا٭ْؿط.١

ت  .ايكبٜ: ٍٛعس ايبس ٤يف تطبٝل بطْاَر  Six Sigmaقبٌ تٗ ١٦ٝاملٓار امل ِ٥٬يف ايٛسسات ا٫قتصاز َٔ ١ٜأِٖ ايعٛاٌَ
اييت تجري َكا ١َٚايتػٝري ,ؾعسّ ايتُٗٝس يًتػٝري ٚعسّ إؾطاى ايعاًَني بايٛسسات يف ٖصا ايتػٝري ٜعس َٔ أِٖ ايصعٛبات.

ٚأؾاض ايعٖطاْ ٞإىل عسز َٔ املعٛقات يتطبٝل َٓٗذ 6 ١ٝغٝذُا تتُجٌ يف:
 قً ١ايؿِٗ ايٛاضح هلص ٙاملٓٗذٚ ١ٝايتعاٌَ َعٗا بططٜك ١غري صشٝش.١
 قً ١نؿا ١ٜاملٛاضز يف ايٛسسات يتبين َٓٗذ.١ٝ
 تطزز ايكٝاز ٠يف إدطا ٤ؼػٓٝات نبري ٠بإ تٗاز املٓٗذٚ ١ٝقاٚي ١انتؿاٗ٥ا بتشػٓٝات بػٝط ١غري َهًؿ.١
 قٝاؽ أزا ٤ايًٛسسات بؿهٌ غري َٛضٛعٚ ٞايتسضٜب غري ايؿعاٍ.
 اؿاد ١املًش ١ي٬غتعاْ ١غربا ٤ؾُٗٓٝذ Six Sigma١ٝبسا ١ٜايططٜل ,ستٜ ٢تِ ايتطبٝل ,نُا ٜٓبػ ٞإٔ ٜهٚ ٕٛعسّ
اجملاظؾ ١مبػتكبٌ ايٛسسات.
 قً ١اٖ٫تُاّ باستٝادات املػتؿٝس.
 قً ١ؾاعً ١ٝا٫تصا٫ت بني اٱزاضٚ ٠املػتًٗهني.
 قً ١نؿاْ ٠٤عِ املعًَٛات املعُ ٍٛبٗا يف امل٪غػات.
 قً ١تٛاؾط ْعاّ سٛاؾع.
 قً ١تكبٌ ايتػٝري َٔ قبٌ ايعاًَني يف ايٛسسات ا٫قتصاز.١ٜ
 غٝاب ْعِ ايكٝاؽ ٚايتك ِٜٛايؿعاي.١
_____________________________________________________________________________________________
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 قً ١نؿا ٠٤أغايٝب ايتدطٝط ٚايطقاب.١

املبشح ايجاْ : ٞا٫طاض املؿاٖ ُٞٝيًتسقٝل ايساخً ٚ ٞدٛز ٠املعًَٛات احملاغب:١ٝ
أَ : َ٫ٚاٖ ١ٝايتسقٝل

يكس متّ ْؿط تعطٜـ ايتسقٝل غٓ َٔ ّ1977 ١ططف ا٫ؼاز ا٭ٚضٚب ٞـربا ٤ا٫قتصاز  ٚاحملاغب " : ١إ ّٕ ٖسف ايتسقٝل

َٔ ايٓاس ١ٝاملاي ٖٛ ١ٝايتعبري عٔ ضأ ٟإشا َا ناْت ٖص ٙايٓتا٥ر املاي ١ٝٯخط ايػٓ ١تعط ٞصٛض ٠صازق ٚ ١سكٝك ١ٝعٔ أعُاٍ

ايٛسسَ ٠ع ايتأنس َٔ تطبٝل اٱدطا٤ات  ٚايكٛاْني املعتُس ٠يف ايٛسس.1"٠

ٚدا ٤تعطٜـ آخط عٔ ايتسقٝل عً ٢يػإ مجع ١ٝاحملاغب ١ا٭َطٜه ٖٞ" : ١ٝعًَُٓ ١ٝتعُ ١يًشص ٍٛعً ٢ايكطأ٥

املطتبط ١بايعٓاصط ايساي ١عً ٢ا٭سساخ ا٫قتصاز ٚ ١ٜتكسميٗا بططٜكَٛ ١ضٛع ١ٝيػطض ايتأنس َٔ زضدَ ١ػاٜطٖ ٠ص ٙايعٓاصط
يًُعاٜري املٛضٛع ١ٝثِ تٛصْ ٌٝتا٥ر شيو إىل ا٭ططاف املعٓ. 2 "١ٝ

نُا عطؾٗا عبس اهلل ٖٞ" :عًَُٓ ١ٝتعَُٛ ٚ ١ضٛع ١ٝيًشص ٍٛعً ٢أزي ١إثبات  ٚتكٛميٗا ؾُٝا ٜتعًل عكا٥ل سٚ ٍٛقا٥ع ٚ

أسساخ اقتصاز ٚ ١ٜشيو يًتشكل َٔ زضد ١ايتطابل بني تًو اؿكا٥ل  ٚاملعاٜري احملسزٚ ٠إٜصاٍ ايٓتا٥ر إىل َػتدسَٞ
املعًَٛات املٗتُني بصيو ايتشكل" .3
ٚتط ٣ايباسج ١إٔ ايتسقٝل ايساخً ٖٞ ٞعباض ٠عٔ " :ايؿشص ٚؼكٝل ٚعح بٗسف تك ِٝٝاٱدطا٤ات احملاغب ٚ ١ٝاٱزاض١ٜ

 ٚغريٖا ايػاض ١ٜزاخٌ ايٛسسات ٚشيو يتكس ِٜضُاْات ٚايتكطٜط يهٌ َٔ  ُٜ٘ٗا٭َط َٔ ا٫ططاف ايساخًٚ ١ٝاـاضد,١ٝ

س ٍٛصشَ ٚ ١صساق ١ٝاملعًَٛات  ٚاييت متجٌ ٚاقع ايٛسسات ا٫قتصاز." ١ٜ
ثاْٝاً  :أٖـساف ايتسقٝل ٜ :ؿٌُ :4

أ .ايتأنس َٔ صش ٚ ١زق ١ايبٝاْات احملاغب ١ٝاملجبت ١يف زؾاتط املؿطٚع  ٚغذ٬ت٘  ٚتكطٜط َس ٣ا٫عتُاز عًٗٝا.
ب .اؿص ٍٛعً ٢ضأ ٟؾين قاٜس سَ ٍٛطابك ١ايكٛا ِ٥املاي ١ٝنُا َٖ ٛكٝس يف ايسؾاتط  ٚايػذ٬ت.
ت .انتؿاف َا قس ٜٛدس بايسؾاتط َٔ أخطا ٤أ ٚغـّ.
خ .تكً ٌٝؾطص ا٭خطاٚ ٤ايػـّ عٔ ططٜل ظٜاضات٘ املؿادٚ ١٦تسع ِٝأْعُ ١ايطقاب ١ايساخً ١ٝاملػتدسَ ١يس.ٜ٘

أَّا يف ايٛقت اؿاي ٞؾكس تٛغّعت أٖساؾ٘ يف ظٌّ تٛغّع أٖساف امل٪غػات  ٖٞٚتؿٌُ:
أ.

َطادع ١اـطط َ ٚتابع ١تكُٗٝٝا ٚايتعطف عًَ ٢ا سككت٘ َٔ أٖساف ٚعح عٔ ا٫مطاؾات.

ب .تكْ ِٝٝتا٥ر ا٭عُاٍ بايٓػب ١إىل َا نإ َػتٗسؾا َٓٗا.
_____________________________________________________________________________________________
1

طٛاٖط ,قُس تٗاَٚ ٞصسٜكَ,ٞػعٛز : 2005ص( 10املسقل  ٚتسقٝل اؿػابات زٜٛإ) املطبٛعات اؾاَع.١ٝ

7

ايصبإ  ,قُس مسري : 1998,ص  10ا(٭ص ٍٛايعًُ ١ٝيًتسقٝل بني ايٓعط ٚ ١ٜايتطبٝل )– زاض ايعطب ١ٝبريٚت.

4

اـطٝب ,خايس ضاغب  ٚايطؾاع, ٞعً ٌٝقُٛز  : 1998ص ( 19-11ا٭ص ٍٛايعًُ ٚ ١ٝايعًُ ١ٝيتسقٝل اؿػابات) زاض املػتكبٌ يًٓؿط

3

عبساهلل,خايس أَني : 2009,ص( 13عًِ تسقٝل اؿػابات َٔ ايٓاس ١ٝايٓعط )١ٜط,2زاض ٚا ٌ٥يًٓؿط ,ا٫ضزٕ.

ٚايتٛظٜع عُـإ ا٭ضزٕ.
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ت .ايكطا ٤عً ٢اٱغطاف َٔ خ ٍ٬ؼكٝل أقص ٢نؿا ١ٜإْتاد ١ٝيف مجٝع ْٛاس ٞايٓؿاط.
خ .ؼكٝل أقص ٢قسض ممهٔ َٔ ايطؾاٖ ١ٝ٭ؾطاز اجملتُع.
ز .ؽؿٝض خطط ايتسقٝل ٚشيو يصعٛب ١تكسٜط أثاض عًُ ١ٝايتسقٝل عً ٢ايعُ ٌٝأ ٚاملٓؿأ ٠قٌ ايتسقٝل.
ثايجاً  :أْـٛاع ايتسقٝلٖٓ :اى عسّ ٠أغؼ يًتبٜٛب :1
أ َٔ .سٝح ايكا ِ٥بايتسقٝلُٖ ,ا (:ايتسقٝل اـاضد , ٞايتسقٝل ايساخً)ٞ
ب َٔ .سٝح اٱيـعاّ  :تٓكػِ ايتسقٝل َٔ سٝح اٱيعاّ ايكاْ ْٞٛإىل ْٛعٝـٔ (:اٱيعاَ ٚ , ٞغري اٱيعاَ(ٞ
ت َٔ .سٝح فاٍ أْ ٚطام ايتسقٝل  :تٓكػِ إىل ْٛعني ( :ايتسقٝل ايهاٌَ  ,ايتسقٝل اؾع) ٞ٥
خ َٔ .سٝح َس ٣ايؿشص أ ٚسذِ اَ٫تٝاظات ٜ :كػِ اىل (:ايتسقٝل ايؿاٌَ أ ٚايتؿص , ًٞٝايتسقٝل ا٫ختٝاض) ٟ
ز َٔ .سٝح تٛقٝت عًُ ١ٝايتسقٝل ٚإدطا ٤ا٫ختباضات :تٓكػِ إىل ْٛعني (:ايتسقٝل ايٓٗا,ٞ٥ايتسقٝل املػتُط )
ضابعاً َ :عاٜري أَ ٚػتٜٛات ايتسقٝل ٜ :ته ٕٛاملعاٜري ايتسقٝل َٔ :
أ .املعاٜري ايعاَ ١أ ٚايؿدصٚ ١ٝتته ٕٛاملعاٜري ايعاَ:2 َٔ ١



ايتأٖ ٌٝايعًُ ٚ ٞايعًُ ٞيًُسقل .

اغتك ٍ٬املسقل (ا٫غتك ٍ٬ايصات ٞأ ٚايصٖين.

 بصٍ ايعٓا ١ٜاملٗٓ ١ٝاملٓاغب ٚ ١ا٫يتعاّ بكٛاعس ايػًٛى املٗين .
ب.

َعاٜري ا٭زا ٤املٗين أ ٚايعٌُ املٝساْ : ٞتطتبط ٖص ٙاملعاٜري بتٓؿٝص عًُ ١ٝايتسقٝل ٚ ,متجٌ َباز ٨ايتسقٝل

اييت ؼهِ طبٝعَٚ ١س ٣ايكطا ٔ٥ايٛادب اؿص ٍٛعًٗٝا بٛاغط ١إدطا٤ات ايتسقٝل ٚاملطتبط ١با٭ٖساف ايعطٜط١

ايٛادب ؼكٝكٗا َٔ اغتدساّ ٖص ٙاٱدطا٤ات ٚتؿتٌُ ٖص ٙاملعاٜري عً ٢ث٬خ :3 ٖٞٚ

 جيب إٔ ٜه ٕٛايعٌُ كططا بسقٚ ١إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى إؾطاف َ َٔ ِ٥٬املسقل عًَ ٢ػاعس.ٜ٘

 جيب ايكٝاّ ببشح غً ٚ ١ُٝتك ِٝٝزقٝل يٓعاّ ايطقاب ١ايساخً ١ٝاملطبل ؾع ٬زاخٌ املٓؿأ ٠ست ٢ميهٔ اؽاش ايٓتا٥ر اييت
ْتٛصٌّ إيٗٝا نأغاؽ ميهٔ ا٫عتُاز عً.٘ٝ

 اؿص ٍٛعً ٢قطا ٔ٥ناؾْ ١ُ٥٬َ ٚ ١ٝتٝذ ١يعًُ ١ٝايؿشص  ٚامل ٚ ١ُ٥٬ا٫غتكصا ٚ ٤شيو يتهٖ ٕٛص ٙايكطا ٔ٥أغاغا
غًُٝا ٜطتهع عً ٘ٝاملسقل عٓس ايتعبري عٔ ضأ.ٜ٘

_____________________________________________________________________________________________
1

2

املصسض ايػابل

ايصبإ  ,قُس مسري ٚعً,ٞعبس ايٖٛاب ْصط  : ,2002ص ( 51-50املسقل اـاضد )ٞايساض اؾـاَع ١ٝاٱغهٓسض.١ٜ
 3أؾٓ , ٕٛٝايػ :1996ّ٬ص  ( 33املطادعَ ١عاٜري  ٚإدطا٤ات ) ,زاض ايٓٗط ١ايعطب ١ٝيًطباع ٚ ١ايٓؿط بريٚت .
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ت.

َعاٜري إعساز ايتكطٜط  :تتطُٔ ايعٓاصط ايتاي: ١ٝ

 جيب إٔ ٜٛضح ايتكطٜط َا إشا ناْت ايكٛا ِ٥املاي ١ٝقس متّ عطضٗا ٚؾكا يًكٛاعس ٚاملباز ٨احملاغب ١ٝاملتعاضف عًٗٝا.
 جيب إٔ ٜٛضح ايتكطٜط َس ٣ثبات املؿطٚع عً ٢إتباع ٖص ٙاملباز ٚ ٨ايكٛاعس احملاغب ١ٝاملتعاضف عًٗٝا.

 جيب إٔ تؿصح ايكٛا ِ٥املاي ١ٝعٔ املطنع املايْٚ ٞتٝذ ١ايٓؿاط بططٜكٚ ١ُ٥٬َ ١إ ّ٫جيب إٔ ٜتطُٔ ايتكطٜط اٱٜطاسات
اي٬ظَ.١

 جيب إٔ ٜؿٌُ ايتكطٜط عً ٢إبسا ٤ايطأ ٟيف ايكٛا ِ٥املاي ١ٝنٛسسٚ ٠اسس. ٠
خاَػاً  :طبٝع ١دٛز ٠املعًَٛات احملاغب:1 ١ٝ

إ َؿٗ ّٛدٛز ٠املعًَٛات احملاغبٜ ١ٝعترب َصطًح دٛز ٠املعًَٛات احملاغب َٔ ١ٝاملؿاٖ ِٝاييت مل ٜتؿل ايباسج ٕٛعً٢

تعطٜـ َٛسس هلا عً ٢ايطغِ َٔ تعسز ايسضاغات اـاص ١بٗصا اؾاْبٚ ,شيو ْعطا ٫خت٬ف ا٭ٖساف ٚايكطاضات

املتدص َٔ ٠قبٌ َػتدسَ ٞايتكاضٜط املايٚ ,١ٝأٜطا ْعطا يتعسز َكاٜٝؼ اؾٛزٚ ٠بايتاي ٞصعٛب ١ؼسٜس َؿٗ ّٛزقٝل هلا

ٚ,عً ٢ايطغِ َٔ اخت٬ؾات  ,إ ٫إ أمجعت عً ٢إٔ دٛز ٠تعين تٛاؾط فُٛع َٔ ١اـصا٥ص ايٓٛع ١ٝايطٝ٥ػ ١ٝاييت جيب
إٔ تتػِ املعًَٛات احملاغبٚ ١ٝاييت تهْ ٕٛتاز ْعاّ قاغيب َتهاٌَ ٜعٌُ يف ظٌ َعاٜري قاغب ١ٝعاي ١ٝاؾٛزٚ ,٠يف ظٌ

ْعاّ سٛنُ ١ؾطنات نـٚ ٤ؾعاٍٚ ,نصيو يف ظٌ ْعاّ غٛم َاي ٞنـٜٗ ٤سف إىل تٛؾري َٓار َ ِ٥٬ي٬غتجُاض يف
ايػٛمٚ ,بايتايْ ٞصٌ إىل بٝاْات َايَٛ ١ٝثٛقَٚ ١ؿٝسٚ ٠خاي َٔ ١ٝا٭خطا ٤املاز ١ٜبػبب ايػـ ٚايتشطٜـ ٚايتطً.ٌٝ
ٜته ٕٛخصا٥ص املعًَٛات احملاغبٖٓ :َٔ ١ٝاى اـصا٥ص ا٭غاغٚ ١ٝاييت تؿٌُ: 2

 .1امل :١َ٤٬تعترب امل َٔ ١َ٤٬صؿات َٓؿع ١املعًَٛاتٜٚ,كصس مب ١َ٤٬املعًَٛات :قسض ٠املعًَٛات عً ٢ايتأثري عًَ ٢تدص

ايكطاض  ٚبايتاي ٞعً ٢ايكطاض املتدصٚ,يه ٞته ٕٛاملعً٫ ١َ٤٬َ ١َٛبس َٔ إٔ تطتبط باهلسف أ ٚايػطض املطًٛب ؼكٝك٘ ٚ ,

ؼسخ اخت٬ؾاً يف ايكطاض ايص ٟغٝتِ اؽاش َٔ ٙقبٌ َػتدسّ املعًَٛات ٚ ,ست ٢ته ٕٛاملعًَٛات َٜ ١َ٤٬تعني إٔ ٜتٛاؾط
ؾٗٝا اـصا٥ص ايتاي ( :١ٝايكسض ٠عً ٢ايتٓب ٪باملػتكبٌ  ,ايتٛقٝت امل , ِ٥٬ايكسض ٠عً ٢ايتػص ١ٜايعهػ.) ١ٝ

 .2إَهاْ ١ٝا٫عتُاز عً ٢املعًَٛات:ست ٢ته ٕٛاملعًَٛات احملاغبَ ١ٝؿٝسْٚ ٠اؾع ١جيب إٔ تهَٛ ٕٛثٛقٚ ١ميهٔ ا٫عتُاز عًٗٝا

يف قٝاؽ ٚايتعبري عٔ ا٭سساخ اييت متجًٗاٚ,ست ٢ته ٕٛاملعًَٛات َٛثٛقٚ ١شات َصساق ٚ ١ٝميهٔ ا٫عتُاز عًٗٝا يف عًُ١ٝ
اؽاش ايكطاضات,جيب إٔ تتٛاؾط ؾٗٝا اـصا٥ص ايتاي(:١ٝايصسم يف ايتُج,ٌٝاؿٝاز ٚعسّ ايتشٝع,ايكابً ١ٝيًتشكل)

اـصا٥ص ايجاْٜ :١ٜٛؿٌُ  ( :ايكابً ١ٝيًُكاضْ , ١ايجبات )

ٖٓٚاى امل٪ؾطات متهٔ َٔ قٝاؽ املعًَٛات احملاغب ٖٞ ٌٖ ١ٝشات دٛز ٠أّ : 1 ٫
_____________________________________________________________________________________________

 1ايػ ,ٍٛغٓا  : 2015 ,ص ( 6زٚض ْعاّ ايطقاب ١ايساخً ١ٝيف ؼػني دٛز ٠املعًَٛات احملاغب)١ٝداَع ١داَعـ ١قاصــسَ ٟطباح -نً ١ٝايعًّٛ

ا٫قتصازٚ ١ٜايتذاضٚ١ٜعً ّٛايتػري.

 2غًُٝإ  ,إٜٓاؽ ؾٝذ " ( 47-43 : 2010زٚض املعًَٛات احملاغب ١ٝيف اؽاش ايكطاضات يف ظٌ ظطٚف عسّ ايتأنس بايتطبٝل عً ٢إسس٣

ؾطنات ايكطاع اـاص) داَع ١سًب  ,نً ١ٝا٫قتصاز َ ,ادػتري قاغب.١
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 .1ايسق ١نُكٝاؽ ؾٛز ٠املعًَٛات احملاغب ١ٝميهٔ ايتعبري عٔ دٛز ٠املعًَٛات بسضد ١ايسق ١اييت تتصـ املعًَٛات أ ٟبسضد١
متج ٌٝاملعًَٛات يهٌ َٔ املاضٚ ٞاؿاضط ٚاملػتكبٌ ٫ٚ,ؾو أْ٘ نًُا ظازت زق ١املعًَٛات ظازت دٛزتٗا ٚ,ظازت

قُٝتٗا يف ايتعبري عٔ اؿكا٥ل ايتاضخي ١ٝأ ٚعٔ ايتٛقعات املػتكبً.١ٝ

 .2املٓؿع ١نُكٝاؽ ؾٛز ٠املعًَٛات احملاغبٚ ١ٝتتُجٌ يف صش ١املعًَٛات ٚغٗٛي ١اغتدساَٗا ٚ ,تػٝري ٚضعَ ١ٝػتدسَٗٝا بعس
اؿص ٍٛعًٖ ٢ص ٙاملعً.١َٛ

 .3ايؿاعً ١ٝنُكٝاؽ ؾٛز ٠املعًَٛات احملاغب ١ٝتعرب ايؿاعً ١ٝعٔ َس ٣ؼكٝل املعًَٛات ٭ٖساف ايٛسسات ا٫قتصاز ١ٜأٚ
َتدص ٟايكطاض َٔ خ ٍ٬اغتدساّ َٛاضز قسٚز ٠أَ ٟس ٣ايٓذاح يف ؼكٝل ا٭ٖساف.

 .4ايتٓب ٪نُكٝاؽ ؾٛز ٠املعًَٛات احملاغب ١ٝايٛغ ١ًٝاييت ميهٔ اغتعُاٍ َعًَٛات املاضٚ ٞاؿاضط يف تٛقع أسساخ ْٚتا٥ر
املػتكبٌ,إٕ دٛز ٠املعًَٛات تتُجٌ يف قسضا ايتٓبٚ ١ٜ٪ؽؿٝض ساي ١عسّ ايتأنس عٓس اغتدساَٗا نُسخ٬ت يُٓاشز ايتٓب.٪

 .5ايهؿا ٠٤نُكٝاؽ ؾٛز ٠املعًَٛات احملاغب ١ٝتتُجٌ يف َس ٣ايكسض ٠عً ٢أغتػ ٍ٬املعًَٛات احملاغبَ ١ٝكاضْ ١بايٓتا٥ر احملكك.١

املبشح ايجايح  /اؾاْب ايعًُ ( ٞؼً ٌٝايبٝاْات ٚتؿػريٖا)

أْ :٫ٚبص ٠كتصط ٠عٔ ع ١ٓٝايبشح:

 بٓو بٝبًٛؽ  S.A.Lأ ٍٚبٓو يبٓاْٜ ٞؿتح ؾطعاً يف أضب ٌٝعاصُ ١أقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام يف َ 16ا 2007 ٜٛسٝحٜكسّ خسَات عامل ١ٝاملػت ٣ٛيًؿطنات  ٚا٭ؾطاز احملًٝني  ٚايسٚيٝني  ,يف  9زٜػُرب  2015اؾتتح بٓو بٝبًٛؽ ؾطع٘
ايطابع يف ايعطام  ٚايؿطع ايجاْ ٞيف إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام يف َس ١ٜٓايػًُٝاْٚ. ١ٝتػط ٞأْؿط ١بٓو بٝبًٛؽ يف ايعطام
اـسَات املصطؾ ١ٝيًؿطنات  ٚاملػتًٗهني ٚاملطاغًني مبا يف شيو ايتش٬ٜٛت ٚايتُ ٌٜٛايتذاض ( ٟخطابات اٱعتُاز ٚ
خطابات ايطُإ ٚاجملُٛعات ايٛثا٥ك ,)١ٝع ٠ٚ٬عً ٢شيو ٜك ّٛبٓو بٝبًٛؽ بإزاض ٠أعُاٍ إساي َٔ ١بٓٛى زٚي ١ٝأخط.٣
 َصطف اٱقً ِٝايتذاض ٟيٲغتجُاض  ٚايؿ ٕٚ٪املايَ ( ١ٝصطف أَريايس غابكاً ) بسأ بايتؿػ ٌٝيف ؾٗط متٛظ غٓ 2001 ١عً٢م ٛمتًٝو قًَ ٞػتكٌ يف مشاٍ ايعطام  ٚاؾتتح ؾطع٘ ا٭ ٍٚيف َس ١ٜٓزٖٛى  ٚلح يف تكس ِٜعس ٠خسَات َصطؾ ١ٝمبا ؾٗٝا
ؼ ٌٜٛا٭َٛاٍ خ ٍ٬ايٛغٝط يف تطنٝا  ,املصطف ألع ْتا٥ر دٝسَٗٓ ٠ا تطتٝب أسػٔ َصطف يف إقً ِٝنطزغتإ غٓ١
 ٚ 2006شيو أز ٣إىل طُٛح اؾتتاح ؾطٚع دسٜسٚ ٠اؾتتشت يف ايػًُٝاْٚ ١ٝبػساز َ ٖٛٚ,صطف قً ٞيف إطاض زٚي. ٞ
َصطف اٱقً ِٝايتذاضَ ٟصطف َٛثٛم َُٗ ٚتٗا تكس ِٜاملٓؿآت املصطؾ ١ٝاملتُٝع ٠يٮؾطاز ٚايؿطنات  ٚأٜطاً يًُػتجُطٜٔ
ايسٚيٝني ايباسجني عٔ ايعٌُ يف أقً ِٝنٛضزغتإ  ٚتكسّ فاٍ ٚاغع َٔ املٓتذات  ٚاـسَات يٮؾطاز  ٚايؿطنات اييت تًيب

استٝادات ايؿدص ٚ ١ٝايتذاض ١ٜيعُٓ٥٬ا.
1

ايػ ,ٍٛغٓا  : 2015,ص ( 9زٚض ْعاّ ايطقاب ١ايساخً ١ٝيف ؼػني دٛز ٠املعًَٛات احملاغب)١ٝداَع ١داَعـ ١قاصــسَ ٟطباحٚ -ضقًــ١

اؾعا٥ط -نً ١ٝايعً ّٛا٫قتصازٚ ١ٜايتذاضٚ ١ٜعً ّٛايتػري .
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 َصطف ا٫غتجُاض ايعطاق :ٞضامساٍ املصطف ٜبًؼ (َ )250.000.000.000ا٥تإ ٚمخػًَٝ ٕٛاض زٜٓاض أسس أِٖاملصاضف ايتذاض ١ٜايطا٥س ٠يف ايعطام,تأغؼ غٓٚ ) 1993(١ي٘ قاعسٚ ٠اغع٘ َٔ ايعبا ٔ٥يف ناؾ ١إما ٤ايعطام ايصٜٔ
ٜتعاقسَ ٕٚع٘ َٔ خ ٍ٬ؾبه ١ؾطٚع ١املٓتؿط ٠يف ناؾ ١اما ٤ايعطام )18(ٖٞٚؾطع متاضؽ كتًـ ايٓؿاطات املصطؾ.١ٝ
ٚبًؼ سذِ ع ١ٓٝايبشح َ 63ؿطزٚ ٠قس مت تٛظٜع ا٫غتباْ ١عً ٢مجٝع اؾطاز ايع ١ٓٝمت اغرتزاز  54اغتباَْٗٓ ١ا ٚ ,بعس تؿشص

ا٫غتُاضات مت اغتبعاز  4اغتُاضْ ٠عطا يعسّ ؼكٝل ايؿطٚط املطًٛبَٗٓ ١ا ٚ ,بصيو ٜه ٕٛعسز ا٫غتُاضات ايصاؿ ١يًتشًٌٝ

 50اغتباْٚ ,١اؾس ٍٚا٫تٜ ٞبني ع ١ٓٝايبشح :

دس ٍٚضقِ (  :) 1ع ١ٓٝايبشح
اغِ املصاضف

اغتُاضات املٛظع ١اغتُاضات املطدع ١اغتُاضات املػتبعس ٠اغتُاضات ايصاؿ١

ايٓػب ١امل% ١ٜٛ٦

بٝبًٛؽ

23

19

2

17

%34

املصطف RT

21

19

1

18

%36

املصطف ا٫غتجُاض ايعطاقٞ

19

16

1

15

% 30

اجملُٛع ايهًٞ

63

54

4

50

%100

َٔ اعساز ايباسج١

ٚاؾسا ٍٚايتاي ١ٝتبني خصا٥ص ٚمسات ع ١ٓٝايبشح:
 .1تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب ؾٗاز٠

ٜتطح َٔ دس ٍٚضقِ ( ) 2إٔ َععِ ع ١ٓٝايبشح َٔ محً ١ؾٗاز ٠بهايٛضٜٛؽ ْٚػبتِٗ ٚ , %52إٔ  َٔ ِٖ %36محً١
ؾٗاز ٠زبًَ/ّٛعٗس ٚ ,إٔ  َٔ %8محً ١ؾٗازْٛ َٔ ٠ع اخطٚ , ٣إٔ  َٔ %4محً ١ؾٗاز ٠زبً ّٛعاي.ٞ
دس ٍٚضقِ (  :) 2تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب ؾٗاز٠
ؾٗاز٠

ايتهطاضات

ايٓػب ١امل% ١ٜٛ٦

بهايٛضٜٛؽ

26

%52

زبً ّٛعايٞ

2

%4

زبًَ/ّٛعٗس

18

%36

اخط٣

4

%8

اجملُٛع ايهًٞ

50

%100

 .2تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب ايتدصص ايعًُٞ
ٜبني اؾس ٍٚإٔ َا ْػبت٘  َٔ %48ايع ١ٓٝؽصصِٗ قاغب ,١إٔ َا ْػبت٘  َٔ %24ايع َٔ ١ٓٝإزاضٚ,٠اخطْ ٣ػبت٘%28
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دس ٍٚضقِ (  :) 3تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب ايتدصص ايعًُٞ
ؽصص ايعًُٞ

ايعسز

ايٓػب ١امل% ١ٜٛ٦

قاغب١

24

%48

إزاض٠

12

%24

أخط٣

14

%28

اجملُٛع ايهًٞ

50

%100

 .3تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب عٓٛإ املٓصب ايٛظٝؿٞ

ٜتبني َٔ اؾس ٍٚإٔ َا ْػبت٘  َٔ %24ع ١ٓٝايبشح َٔ َسقل أقسّ َ َِٗٓ %44 ٚ ,سقل  َٔ %20,ع ١ٓٝايبشح َٔ

َػاعس َسقل َٔ %12 ٚ ,ع ١ٓٝايبشح َٔ عٓٛإ ٚظٝؿ ٞاخط.٣

دس ٍٚضقِ (  :) 4تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب عٓٛإ املٓصب ايٛظٝؿٞ
عٓٛإ املٓصب ايٛظٝؿٞ

ايتهطاضات

ايٓػب ١امل% ١ٜٛ٦

َسقل أقسّ

12

%24

َسقل

22

%44

َّ .سقل

10

%20

اخط٣

6

%12

اجملُٛع ايهًٞ

50

%100

 .4تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب ايػٓٛات اـسَ١

ٜتبني َٔ اؾس ٍٚإٔ َا ْػبت٘  َٔ%28ايع ١ٓٝغٓٛات خسَتِٗ اقٌ َٔ  5غٓٛات  َِٗٓ%40ٚ ,يس10- 5 ِٜٗ

غٓٛات اـسَ َِٗٓ %16, ١يس 15-10 ِٜٗغٓٛات  َِٗٓ %16 ,يس 15 َٔ ِٜٗغٓٛات ؾأنجطَٔ اـسَ.١
دس ٍٚضقِ (  :) 5تٛظٜع أؾطاز ايع ١ٓٝسػب ايػٓٛات اـسَ١
ايػٓٛات اـسَ١

ايتهطاضات

ايٓػب ١امل% ١ٜٛ٦

اقٌ َٔ  5ايػٓٛات

14

%28

َٔ  10- 5غٓٛات

20

%40

َٔ  15-10غٓٛات

8

%16

َٔ  15غٓٛات ؾأنجط

8

%16

اجملُٛع ايهًٞ

50

%100
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ثاْٝاً  :ؼً ٌٝايؿكطات ايبشح  ٚاختباض ؾطضٝات:

احملٛض اَ : ٍٚ٫س ٣اغتدساّ ٚتطبٝل َباز ٨غٝذُا غت١

دس ٍٚضقِ ( ٜ ) 6بني ايبٝاْات املتعًكَ ١س ٣اغتدساّ َباز ٨تطبٝل غٝذُا غت١
ايٛغط اؿػابٞ

ا٫مطاف املعٝاضٟ

متاَا

َعاٌَ ا٫خت٬ف

متاَا

اتؿل

ضتب١

َس ٣اغتدساّ ٚتطبٝل َباز ٨غٝذُا غت١

٫اتؿل

 ٫اتؿل

قاٜس

اتؿل

ا ١ُٖٝ٫ايٓػب١ٝ

ْػب ١امل١ٜٛ٦

ٚدٛز اغتعساز َٔ قبٌ ا٫زاضٚ ٠ايعاًَني ي٬غتدساّ َٓٗر غٝذُا
غت٪ٜ ْ٘٫ ١ز ٟاىل :
أ.

ظٜاز ٠ضضا ايعب. ٕٛ

ب.

تكً ٌٝا٭خطا ٤بهٌ اْٛاعٗا ٚؼػني دٛز ٠اـسَات املكسَ١

0.0%

0.0%

4.0%

56.0%

40.0%

4.36

0.57

13.04

87.20%

ٚاييت تتٓاغب َع تٛقعات املػتؿٝسَ ٖٛٚ,ٜٔآٜعهؼ عً٢

1

ؼػني ايتسقٝل ايساخً.ٞ
تٜ .ػاِٖ بايتدطٝط يهاؾ١عًُٝات ايتسقٝل ٚتك ِٝٝاملداطط.
تعتُس ازاض ٠املصطف عً ٢اغايٝب َتعسز ٠يف اؿص ٍٛعً٢

0.0%

0.0%

4.0%

72.0%

24.0%

4.20

0.50

11.90

84.00%

3

ؼطص املصطف عًَ ٢عطؾ ١اقرتاسات ايعُ ٤٬ي٬غتؿازَٗٓ ٠ا يف

0.0%

4.0%

16.0%

36.0%

44.0%

4.20

0.87

20.62

84.00%

5

ؼطص ازاض ٠املصطف عً ٢تسضٜب ض٩غا ٤ا٫قػاّ عً ٢تؿه ٌٝؾطم

0.0%

4.0%

24.0%

28.0%

44.0%

4.12

0.93

22.51

82.40%

6

0.0%

0.0%

8.0%

52.0%

40.0%

4.32

0.63

14.52

86.40%

2

0.0%

0.0%

24.0%

32.0%

44.0%

4.20

0.82

19.44

84.00%

4

4.23

0.72

املعًَٛات اييت تػاعسٖا يف تك ِٝٝاـسَات املصطؾ.١ٝ
ؼػني دٛز ٠اـسَات.
عٌُ يعًُ ١ٝايتشػني املػتُط.
تعتُس ازاض ٠املصطف عً ٢بطاَر ( ضبط اؾٛز )٠يتشػني ٚتؿعٌٝ
ايتسقٝل ايساخً ٞيػطض ايسق ٚ ١انتؿاف اخطا.٤
ازاض ٠املصطف يسٜٗا ا٫غتعساز يتٛؾري ْعاّ يتبازٍ املعًَٛات َا بني
اقػاّ .

املتٛغط اؿػاب ٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟايعاّ
َٔ اعساز ايباسج ١با٫عتُاز عً ٢بطْاَر spss

ٜبني اؾس ٍٚضقِ(َ )6س ٣اغتدساّ ٚتطبٝل َباز ٨غٝذُا غت, ١سٝح تطاٚست املتٛغطات اؿػاب ١ٝهلا بني (-4.36
 ,)4.12باملكاضَْ ١ع املتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ايبايؼ ) )4.23يف سني تطاٚح ا٫مطاف املعٝاض ٟهلا بني (,)0.50 -0.93

باملكاضَْ ١ع ا٫مطاف املعٝاض ٟايعاّ ايبايؼ (ٚ ) 0.72ايصٜ ٟسٍ عً ٢إٔ ايتؿتت بني إدابات أؾطاز ايع ١ٓٝنإ قًْ ٬ٝػبٝا أٟ

إٔ أؾطاز ايع ١ٓٝناْٛا َتؿكني عً ٢أغًب ؾكطات أزا ٠ايبشح ,مت تطتٝب ايؿكطات تٓاظيٝا ٚنُاٜآت:ٞ

 .1ؾكس دا٤ت ايؿكط ٠اييت تٓص عً ٢إٔ " ٚدٛز اغتعساز َٔ قبٌ ا٫زاضٚ ٠ايعاًَني ي٬غتدساّ َٓٗر غٝذُا غت ١يف
املطتب ١ا٭ٚىل مبتٛغط سػابٚ )4.36( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ (. )0.57

 .2ؾُٝا سصًت ؾكط " ٠تعتُس ازاض ٠املصطف عً ٢بطاَر ( ضبط اؾٛز )٠يتشػني ٚتؿع ٌٝايتسقٝل ايساخً ٞيػطض ايسق١
 ٚانتؿاف اخطا" ٤عً ٢املطتب ١ايجاْ ١ٝمبتٛغط سػابٚ )4.32 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ (. ) 0.63
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 .3ؾُٝا سصًت ؾكط " ٠تعتُس ازاض ٠املصطف عً ٢اغايٝب َتعسز ٠يف اؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات اييت تػاعسٖا يف تكِٝٝ
اـسَات املصطؾ" ١ٝعً ٢املطتب ١ايجايج ١مبتٛغط سػابٚ )4.20 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . ) 0.50
 .4ؾُٝا سصًت ؾكط " ٠ازاض ٠املصطف يسٜٗا ا٫غتعساز يتٛؾري ْعاّ يتبازٍ املعًَٛات َا بني اقػاّ " عً ٢املطتب ١ايطابع١
مبتٛغط سػابٚ ) 4.20 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . ) 0.82

 .5ؾُٝا سصًت ؾكط " ٠ؼطص املصطف عًَ ٢عطؾ ١اقرتاسات ايعُ ٤٬ي٬غتؿازَٗٓ ٠ا يف ؼػني دٛز ٠اـسَات " عً٢
املطتب ١اـاَػ ١مبتٛغط سػابٚ )4.20 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . ) 0.87

 .6ؾُٝا سصًت ؾكط" ٠ؼطص ازاض ٠املصطف عً ٢تسضٜب ض٩غا ٤ا٫قػاّ عً ٢تؿه ٌٝؾطم عٌُ يعًُ ١ٝايتشػني املػتُط
"عً ٢املطتب ١ا٭خري ٠مبتٛغط سػابٚ )4.12( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ (. )0.93

ٚبؿهٌ عاّ ٜتبني  َٔٚخْ ٍ٬تا٥ر ا٫داب ١عٔ ؾكطات ناْت امل٪ؾط اغتدساّ ٚتطبٝل َباز ٨غٝذُا  6نإ َطتؿعا.

احملٛض ايجاْ : ٞؾُٝا  ًٜٞفُٛع َٔ ١ايعباضات خاص ١ايتسقٝل ايساخًٞ

دس ٍٚضقِ ( ٜ ) 7بني ايبٝاْات املتعًك ١ايتسقٝل ايساخًٞ
ايٛغط اؿػابٞ

ا٫مطاف املعٝاضٟ

َعاٌَ ا٫خت٬ف

ا ١ُٖٝ٫ايٓػب١ٝ

ايتسقٝل ايساخًٞ

0.0%

0.0%

0.0%

48.0%

52.0%

4.52

0.51

11.28

90.40%

1

0.0%

0.0%

12.0%

52.0%

36.0%

4.24

0.66

15.64

84.80%

2

0.0%

0.0%

16.0%

48.0%

36.0%

4.20

0.71

16.84

84.00%

3

0.0%

0.0%

12.0%

52.0%

36.0%

4.24

0.66

15.64

84.80%

2

0.0%

0.0%

28.0%

56.0%

16.0%

3.88

0.67

17.16

77.60%

5

0.0%

0.0%

24.0%

56.0%

20.0%

3.96

0.68

17.06

79.20%

4

4.17

0.65

٫

اتؿل

متاَا
َسٜط قػِ ايتسقٝل ايساخًٜ ٞؿطف عً ٢تٓؿٝص ايعٌُ سػب
خطٛات ايربْاَر املعتُس.
ٜٛدس يس ٣املسقكني ايساخًٝني إملاّ ناف مبعاٜري ايتسقٝل

ايساخً.ٞ

ٜك ّٛقػِ ايتسقٝل بايتدطٝط يهٌ عًُ ١ٝتسقٝل ٚتكِٝٝ
املداطط.
ٜك ّٛقػِ ايتسقٝل ايساخً ٞبتشسٜس َس ٣ؼكٝل اٖساف
ٚغٝاغات املصطف ٚبٝإ ا٫مطاؾات ٚا٫ب٬ؽ عٓٗا.
تك ّٛازاض ٠ايتسقٝل ايساخً ٞيف املصطف بٛضع بعض ايكٛٝز
عً ٢تٛظٜع ْتا٥ر ايتسقٝل ؾٗات خاضد.١ٝ
ٜٛدس ٚغا ٌ٥اتصاٍ ؾعاٍ بني املٛظؿني ٚايعُ.٤٬

املتٛغط اؿػاب ٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟايعاّ

 ٫اتؿل

قاٜس

اتؿل

ضتب١

اتؿل متاَا

ْػب ١امل١ٜٛ٦

َٔ اعساز ايباسج ١با٫عتُاز عً ٢بطْاَر spss

ٜبني اؾس ٍٚضقِ (  ) 7يًتسقٝل ايساخً , ٞسٝح تطاٚست املتٛغطات اؿػاب ١ٝهلا بني ( ,)3.88-4.52باملكاضَْ ١ع

املتٛغط اؿػاب ٞايعاّ ايتسقٝل ايساخً ٞايبايؼ ) ( 4.17يف سني تطاٚح ا٫مطاف املعٝاض ٟهلا بني (,)0.51 -0.71

باملكاضَْ ١ع ا٫مطاف املعٝاض ٟايعاّ ايتسقٝل ايساخً ٞايبايؼ (ٚ )0.65ايصٜ ٟسٍ عً ٢إٔ ايتؿتت بني إدابات أؾطاز ايع١ٓٝ
نإ قًْ ٬ٝػبٝا أ ٟإٔ أؾطاز ايع ١ٓٝناْٛا َتؿكني عً ٢أغًب ؾكطات أزا ٠ايبشح ,مت تطتٝب ايؿكطات سػب اُٖٝتٗا ايٓػب١ٝ

تٓاظيًٝا نا٫ت: ٞ
 .1ؾكس دا٤ت ايؿكط ٠اييت تٓص عً ٢إٔ" َسٜط قػِ ايتسقٝل ايساخًٜ ٞؿطف عً ٢تٓؿٝص ايعٌُ سػب خطٛات ايربْاَر
املعتُس" يف املطتب ١ا٭ٚىل مبتٛغط سػابٚ)4.52( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ (.)0.51
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 .2ؾُٝا سصًت ن ٬ؾكطتني " ٜٛدس يس ٣املسقكني ايساخًٝني إملاّ ناف مبعاٜري ايتسقٝل ايساخًٜ " ٚ " ٞك ّٛقػِ ايتسقٝل

ايساخً ٞبتشسٜس َس ٣ؼكٝل اٖساف ٚغٝاغات املصطف ٚبٝإ ا٫مطاؾات ٚا٫ب٬ؽ عٓٗا " عً ٢املطتب ١ايجاْ ١ٝمبتٛغط

سػابٚ ) 4.24 (ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . ) 0.66

 .3ؾُٝا سصًت ؾكطٜ " ٠ك ّٛقػِ ايتسقٝل بايتدطٝط يهٌ عًُ ١ٝتسقٝل ٚتك ِٝٝاملداطط
سػابٚ ) 4.20 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . ) 0.71

" عً ٢املطتب ١ايجايج ١مبتٛغط

 .4ؾُٝا سصًت ؾكطٜٛ " ٠دس ٚغا ٌ٥اتصاٍ ؾعاٍ بني املٛظؿني ٚايعُ" ٤٬عً ٢املطتب ١ايطابع ١مبتٛغط سػاب) 3.96 ( ٞ
ٚامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . )0.68

 .5ؾُٝا سصًت ؾكط " ٠تك ّٛازاض ٠ايتسقٝل ايساخً ٞيف املصطف بٛضع بعض ايكٛٝز عً ٢تٛظٜع ْتا٥ر ايتسقٝل ؾٗات
خاضد ١ٝعً ٢املطتب ١ا٭خري ٠مبتٛغط سػابٚ ) 3.88 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . )0.67

ٜتبني  َٔٚخْ ٍ٬تا٥ر ا٫داب ١عٔ ؾكطات ا٫غتباْٚ ١اييت ناْت امل٪ؾط ايتسقٝل ايساخً ٞنإ َطتؿعا.
اؾس)8( ٍٚ
ايُٓٛشز ا٫مساض اـط ٞايبػٝط (اغتدساّ اغًٛب غذُا غت ١يتشػني ٚتؿع ٌٝايتسقٝل ايساخً)ٞ

املتػري تابع  /ايتسقٝل ايساخًٞ
Sig.

T

Beta

Sig.

F

R-squre

ا٫ضتباط

0.000

5.565

0.225

0.000

30.971

0.574

0.758

املتػري املػتكٌ

اغًٛب غذُا
غت١

َٔ اعساز ايباسج ١با٫عتُاز عً ٢بطْاَر spss

ٜتبني َٔ اؾس ٍٚإ ايع٬ق ١بني قٛض ٜٔع٬ق ١قٚ ١ٜٛططزٚ ١ٜقُٝتٗا تػاٚ , 0.758 ٟٚقَ ١ُٝعاٌَ ؼسٜس ٜػاٟٚ
 ٖٞٚ 0.574قَ ١ُٝتٛغط , ١مبعٖٓٓ ٢اى َتػريات اخط ٣غري َسضٚغٚ ١يهٔ عٓس ْعط اىل ق ١ُٝا٫ستُايٜ)Sig. ( ١ٝػاٟٚ
 0.000ي٬ختاض َ Fكاضَْ ١ع قَ ١ُٝػت ٣ٛاملعٓ ٟٛقُٝتٗا ( )0.05تهَ ٕٛعٖٓ ١ٜٛصا َعٜٓ ٟٛطدع اىل ق ١ُٝخط ٌَٝ
ا٫مساض اـطَ ٖٞٚ ٞعٓ ٟٛاٜطاَ َكاضَْ ١ع قٜ )sig) ١ُٝػا. 0.000 ٟٚ
يف ضَ ٤ٛامت ايتٛصٌ اي ٘ٝيف ايتشً٬ٝت ايػابكٜ ١تِ ايتشكل َٔ صش ١ؾطضٝات ايبشح ٚنا٫ت: ٞ

 ايؿطض ١ٝاٚ٫ىل ٖٓ :اى ع٬ق ١اضتباط َعٓ ٟٛشات ز٫ي ١اسصا٫ ١ٝ٥غتدساّ ٚتطبٝل َباز ٨غت ١غٝذُا  ٚايتسقٝلايساخًٜٚ ٞتِ قب ٍٛايؿطضٚ ١ٝدس ٍٚضقِ (ٜ )8جبت تًو ايع٬ق ١بصٛضَ ٠عٓ.١ٜٛ

 اَا بايٓػب ١يًؿطض ١ٝايجآْٖ : ١ٝاى ع٬ق ١اضتباط َعٓ ٟٛيًتسقٝل ايساخً ٞعً ٢دٛز ٠املعًَٛات احملاغب ١ٝيف ض٤ٛ
اغتدساّ َٓٗر غٝذُا غتٚ ١دس ٍٚضقِ (ٜ )9بني إ يهٌ ؾكطَ َٔ ٠باز ٨غٝذُا غت ١شات ز٫ي ١اسصا ١ٝ٥أقٌ َٔ
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 0.05أ ٟإ َباز ٨غٝذُا غت ١هلِ اثط َعٓ ٟٛعً ٢تؿعٚ ٌٝؼػني ايتسقٝل ايساخًٚ ٞدٛز ٠املعًَٛات احملاغب, ١ٝ
ٚمما ٜسٍ عً ٢قب ٍٛايؿطض , ١ٝاؾس ٍٚازْاٜٛ ٙضح شيو:

دس ٍٚضقِ ( ) 9

زٚض اغتدساّ بطاَر غٝذُا غت ٚ ١ايتسقٝل ايساخً ٞعً ٢دٛز ٠املعًَٛات احملاغب١ٝ
ايٛغط اؿػابٞ

ا٫مطاف املعٝاضٟ

َعاٌَ ا٫خت٬ف

ٚاتباع ادطا٤ات ضطٚض ١ٜيه ٞته ٕٛاملعًَٛات ٚايٓتا٥ر َ ١َ٤٬ؾُٝع ا٫ططاف.

ا ١ُٖٝ٫ايٓػب١ٝ

ٜػاِٖ ا٫زاض ٠باعطا ٤املاّ ناف يًكػِ ايتسقٝل بٛضع َعاٜري ناؾ ١ٝيكٝاؽ ٚؼكل اٖ٫ساف

4.00

0.91

22.82

80.00%

5.477

.000

7

10.000

.000

4

.000

8
1
5

اختباض T

املداطط  ٚايعٓا ١ٜاملٗٓ ١ٝمما تٛؾط دٛز ٠يًُعًَٛات .

ا٫ستُاي(SIG)١ٝ

ٜػاِٖ زعِ ايكٝاز ٠ايعًٝا يتشػني اؾٛز ٠بايتدطٝط يهاؾ ١ايعًُٝات ايتسقٝل ٚتكِٝٝ

4.00

0.76

19.09

80.00%

6.547

.000

6

ق١ُٝ

املعًَٛات احملاغب١ٝ

ضتب١

اغتدساّ بطاَر غٝذُا غت ٚ ١ايتسقٝل ايساخً ٞعً ٢دٛز٠

تػاعس بطاَر غت ١غٝذُا ( ضبط اؾٛز )٠يف ظٜاز ٠ؾاعً ١ٝايٛغا ٌ٥املػتدسَ ١يف محا١ٜ

ا٫صٚ ٍٛاؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات ٜتصـ

ايعهػ.١ٝ

مبٛثٛق ٚ ١ٝايكسض ٠عً ٢ايتػص١ٜ

َٔ خ ٍ٬تطبٝل بطاَر يػت ١غٝذُا متهٔ َٔ ايتأنس َٔ إ ناؾَٗ ١اّ ايتسقٝل ايساخًٞ
ؾعاي ١مما ٜعين تٛؾط املعًَٛات احملاغب ١ٝباؾٛز ٠ايعاي. ١ٝ
ٜػاِٖ ايرباَر عً ٢ؼػني ضضا ٤املٛظؿني ٚايعَُ ٤٬عا  ,ا ٟعسّ ايتشٝٝع بني املصاحل .
تػاعس اغايٝب ايكٝاؽ َٔ َتابع ١املؿه٬ت اييت تعٗط( اؿص ٍٛاملعًَٛات يف ايٛقت
املٓاغب)  ,ا ٟايرتنٝععً ٢ايٛقا ١ٜعٓس سسٚخ املؿانٌ بسَ َٔ ٫عاؾتٗا .

4.00

0.50

12.50

80.00%

3.92

0.57

14.58

78.40%

8.048

4.36

0.64

14.63

87.20%

10.663

.000

4.00

0.58

14.43

80.00%

8.660

.000

ميهٔ اٖتُاّ ا٫زاض َٔ ٠خ ٍ٬تطبٝل بطاَر ضبط اؾٛز َٔ ٠اٜصاٍ ْتا٥ر عًُ ١ٝايتسقٝل
بايؿهٌ املطًٛب نُا ميهٔ اؿص ٍٛاملعًَٛات اييت ميهٔ إ تػتؿاز ؾٗٝا يف ايتٓب٪

4.20

0.65

15.37

84.00%

9.295

.000

2

يًُػتكبٌ .
اىل ا ١ٜزضد ١مت ايرتنٝععً ٢ايعُٜٗ ٚ ٤٬تِ بتًب ١ٝاستٝاداتِٗ ٚتٛقعاتِٗ نأسس َباز٨
غٝذُا غت.١

املتٛغط اؿػاب ٚ ٞا٫مطاف املعٝاض ٟايعاّ

4.16

0.75

4.08

0.67

17.94

83.20%

7.774

.000

3

َٔ اعساز ايباسج ١با٫عتُاز عً ٢بطْاَر spss

ٜبني اؾس ٍٚإ املتٛغطات اؿػاب ١ٝيًؿكطات تطاٚست بني ( ,)3.92 -4.36باملكاضَْ ١ع املتٛغط اؿػاب ٞايعاّ
ايبايؼ( , )4.08يف سني تطاٚح ا٫مطاف املعٝاض ٟهلا بني ( ,) 0.50 -0.91باملكاضَْ ١ع ا٫مطاف املعٝاض ٟايعاّ ايبايؼ

(ٚ ) 0.67ايصٜ ٟسٍ عً ٢إٔ ايتؿتت بني إدابات أؾطاز ايع ١ٓٝنإ قًْ ٬ٝػبٝا أ ٟإٔ أؾطاز ايع ١ٓٝناْٛا َتؿكني عً ٢أغًب
ؾكطات أزا ٠ايبشح ,ضتب ايؿكطات سػب اُٖٝتٗا ايٓػب ١ٝتٓاظيٝا ٚنٰت:ٞ
.1

ؾكس دا٤ت ايؿكط ٠اييت تٓص عً ٢إٔ " ٜػاِٖ بطاَر (َٓٗر) غٝذُا غت ١عً ٢ؼػني ضضا ٤املٛظؿني ٚايعَُ ٤٬عا

.2

ؾكس دا٤ت ايؿكط ٠اييت تٓص عً " ٢ميهٔ اٖتُاّ ا٫زاض َٔ ٠خ ٍ٬تطبٝل بطاَر ضبط اؾٛز َٔ ٠اٜصاٍ ْتا٥ر عًُ١ٝ

ا ٟعسّ ايتشٝٝع بني املصاحل " يف املطتب ١ا٭ٚىل مبتٛغط سػابٚ )4.36( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ (.)0.64

ايتسقٝل بايؿهٌ املطًٛب نُا ميهٔ اؿص ٍٛاملعًَٛات اييت ميهٔ إ تػتؿاز ؾٗٝا يف ايتٓب ٪يًُػتكبٌ " يف املطتب ١ايجاْ١ٝ

مبتٛغط سػابٚ ) 4.20 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . ) 0.65
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.3

ؾكس دا٤ت ايؿكط ٠اييت تٓص عً " ٢ا ىل ا ١ٜزضد ١مت ايرتنٝع عً ٢ايعُٜٗٚ ٤٬تِ بتًب ١ٝاستٝاداتِٗ ٚتٛقعاتِٗ نأسس

.4

ؾكس دا٤ت ايؿكط ٠اييت تٓص عً ٢إٔ " تػاعس بطاَر غت ١غٝذُا ( ضبط اؾٛز )٠يف ظٜاز ٠ؾاعً ١ٝايٛغاٌ٥

َباز ٨غٝذُا غت " ١يف املطتب ١ايجايج ١مبتٛغط سػابٚ ) 4.16 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . ) 0.75

املػتدسَ ١يف محا ١ٜا٫صٚ ٍٛاؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات ٜتصـ مبٛثٛقٚ ١ٝايكسض ٠عً ٢ايتػص ١ٜايعهػ " ١ٝيف املطتب ١ايطابع١

مبتٛغط سػابٚ ) 4.00 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . ) 0.50
.5

ؾكس دا٤ت ايؿكط ٠اييت تٓص عً ٢إٔ " تػاعس اغايٝب ايكٝاؽ َٔ َتابع ١املؿه٬ت اييت تعٗط( اؿص ٍٛاملعًَٛات

يف ايٛقت املٓاغب)  ,ا ٟايرتنٝع عً ٢ايٛقا ١ٜعٓس سسٚخ املؿانٌ بسَ َٔ ٫عاؾتٗا " يف املطتب ١اـاَػ ١مبتٛغط سػابٞ
( ٚ ) 4.00امطاف َعٝاض ٟبًؼ ( . ) 0.58

.6

ؾكس دا٤ت ايؿكط ٠اييت تٓص عً ٢إٔ " ٜػاِٖ زعِ ايكٝاز ٠ايعًٝا يتشػني اؾٛز ٠بايتدطٝط يهاؾ ١ايعًُٝات ايتسقٝل

ٚتك ِٝٝاملداطط ٚايعٓا ١ٜاملٗٓ ١ٝمما تٛؾط دٛز ٠يًُعًَٛات " يف املطتب ١ايػازغ ١مبتٛغط سػابٚ ) 4.00 ( ٞامطاف َعٝاضٟ

بًؼ (. ) 0.76
.7

ؾكس دا٤ت ايؿكط ٠اييت تٓص عًٜ"٢ػاِٖ ا٫زاض ٠باعطا ٤املاّ ناف يًكػِ ايتسقٝل بٛضع َعاٜري ناؾ ١ٝيكٝاؽ ؼكل

اٖ٫ساف ٚاتباع ادطا٤ات ضطٚض ١ٜيه ٞته ٕٛاملعًَٛات ٚايٓتا٥ر احملصً ١َ٤٬َ ١ؾُٝع ا٫ططاف " يف املطتب ١ايػابع١

مبتٛغط سػابٚ ) 4.00 ( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ (.) 0.91
.8

ؾُ ٝا سصًت ؾكط" ٠إ خ ٍ٬تطبٝل بطاَر يػت ١غٝذُا متهٔ َٔ ايتأنس َٔ إ ناؾَٗ ١اّ ايتسقٝل ايساخً ٞؾعاي ١مما

ٜعين تٛؾط املعًَٛات احملاغب ١ٝباؾٛز ٠ايعاي" ١ٝعً ٢املطتب ١ا٭خري ٠مبتٛغط سػابٚ )3.92( ٞامطاف َعٝاض ٟبًؼ (. )0.57
ٚبؿهٌ عاّ ٜتبني  َٔٚخْ ٍ٬تا٥ر ا٫داب ١عٔ ؾكطات ا٫غتباْ ١نـ( زعِ ايكٝاز ٠ايعًٝا ٚايكٝاؽ ٚايتشػني املػتُط ٚاملٛاضز
ايبؿطٚ ١ٜايعًُٝات ٚاْ٫عُ ) ١هلِ زٚض عً ٢تؿع ٌٝايتسقٝل ايساخًٜٚ ٞعٗط اْعهاغٗا عً ٢دٛز ٠املعًَٛات احملاغب ١ٝبؿهٌ

ًَشٛظ َٚطتؿع  ,نُا مت اغتدساّ اختباض (  ) Tملعطؾَ ١ا اشا ناْت زضد ١ا٫غتذاب ١قس ٚصًت اىل زضد ١املٛاؾك ١املتٛغط١
, 3 ٖٞٚايٓتا٥ر َٛضش ١يف دس ٍٚاعٚ ٙ٬ناْت ق ١ُٝا٫ستُاي )Sig( ١ٝاقٌ َٔ َػت ٣ٛاملعٓ.)0.05( ٖٞٚ ٟٛ
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املبشح ايطابع  /ا٫غتٓتادات ٚايتٛصٝات
أ : ً٫ٚا٫غتٓتادات :
 .1إ ايتعاّ ع َٔ ١ٓٝاملصاضف مبٓٗر غٝذُا غت ١حيػٔ َٔ ْتا٥ر عًُ ١ٝايتسقٝل ايساخً ٕ٫ ٞي٘ زٚض َِٗ يف تؿعٌٝ
ٚتطٜٛط ْعاّ ايطقاب. ١

 .2تعتُس ازاض ٠املصاضف عً ٢بطاَر ( ضبط اؾٛز )٠يتشػني ٚتؿع ٌٝايتسقٝل ايساخً ٞيػطض ايسق ٚ ١انتؿاف اخطا.٤
 .3ايتعاّ مبٓٗر غٝذُا غتٜ ١ػاِٖ َباؾط ٠بعًُ ١ٝايتدطٝط ٚايتسقٝل ٚتك ِٝٝاملداطط .
ٖٓ .4اى ع٬ق ١اضتباط َعٓ ١ٜٛمبعسٍ  0.758بني تطبٝل َباز ٨غٝذُا غتٚ ١ايتسقٝل ايساخً. ٞ
 .5نُا ٖٓاى ع٬قَ ١عٓ ١ٜٛشات ز٫ي ١اسصا ١ٝ٥ي٬غتدساّ َٓٗر غٝذُا غتٚ ١ايتسقٝل ايساخً ٞعً ٢دٛز ٠املعًَٛات
احملاغب ١ٝمما ٜعٓ ٢إ يف ظٌ اغتدساّ َٓٗر غت ١غٝذُا غٛف حيػٔ َٗاَات ٚظٝؿ ١ايتسقٝل ايساخًٖٚ ٢صا بسٚضٙ

٪ٜز ٟاىل تٛؾط دٛز ٠يًُعًَٛات احملاغب. ١ٝ

 .6خ ٍ٬تطبٝل بطاَر غٝذُا غت ١متهٔ َٔ ايتأنس َٔ إ ناؾَٗ ١اّ ايتسقٝل ايساخً ٞؾعاي ١مما ٜعين تٛؾط املعًَٛات
احملاغب ١ٝباؾٛز ٠ايعاي. ١ٝ

ثاْٝاً  :ايتٛصٝات
 .1إ َؿاضن ١ايعاًَني يف عًُٝات ٚاْ٫عُٚ ١اٖتُاّ باملٛاضز ايبؿطٚ ١ٜباملكرتساتِٗ اؾٝس ٠اييت ٜكسَٗا ايعاًَ, ٕٛ
ٖٚصا َٔ املباز ٨ا٫غاغ ١ٝيـ  Six Sigmaنُا ٪ٜز ٟإىل ػٓب ٚاست ٍ٬ايػًط٫ ١غطاض ايؿدص.١ٝ
 .2اٖ٫تُاّ بايتسضٜب ٚانتػاب ايكسضٚ ٠املعطؾ ١مبٓٗر غٝذُا غتٚ ١ايتعطف أنجط مببازٗ٥ا ا٫غاغ. ١ٝ
 .3تؿذٝع ازاض ٠املصاضف عً ٢ايتُٝع باؾٛزٚ ٠ا٫يتعاّ باٖ٫ساف املطغٚ ١َٛبٝإ ْكاط ايطعـ ٚا٫مطاؾات ؼت
قٛاْني ايطقابٚ ١ٝاؾٗات املعٓ.١ٝ

اـامت١
ٚيف اـ٬ص ١ؾإٕ َػاُٖ ١ايعٛمل ١يف عٛمل ١ايؿهط ٚايجكاؾ ١غاُٖت بؿـهٌ نـبري دـساً يف اؿصـ ٍٛعًـ ٢اــسَات

ٚاملعًَٛات املٛدٛز ٠بططٜك ١ؾٛض ,١ٜؾأصبح ايعبَٛ ٕٛدٛز يف مجٝع أما ٤ايعامل ,إٔ مناشز ايعٌُ ايكسميٚ ١اييت اضتبطـت بٓطـام

ايعُ ٌٝاملهاْ ٞأصبشت اٯٕ غري َٛدٛز ٠يف ظٌ ايب ١٦ٝايتٓاؾػٚ ١ٝاييت  ٫ترتى ؾطص ١يًدطأ ٚ ,نأسس ٚغا٫ ٌ٥غتذاب ١نـٌ

ٖصَ ٙتطًبات ٖ ٛتطبٝل َٓٗر غٝذُا غت ١اييت ؼسز باؾٛز ٠ايؿا٥كٚ ١ضضا ايعباٚ ٔ٥ايطعُٖٚ ١ٝا ايكاعس ٠ا٭غاغـ ١ٝيف ايُٓـٛ

غري احملسٚز ٚ ,يصيو ميجٌ َػت ٣ٛغٝذُا غت ١اـاص بايٛسسات ا٫قتصاز٪َ ١ٜؾطاً عًَ ٢س ٣قٛتٗا ٚق ٠ٛايك ِٝاييت تعُـٌ

بٗاٚ ,ي٘ زٚض َِٗ يتؿع ٌٝزٚض ايطقاب ١عً ٢ناؾ ١فا٫ت بايٛسس ٠ا٫قتصازٚ ١ٜاييت تسؾع بسٚضٖا إىل ؾعٛض ايعاًَني باملؿـاضن١
ٚا٫تصا٫ت ايساخً ١ٝاؾٝس ٠بٚ , ِٗٓٝا٫غتذاب ١ايػطٜعٚ ١إعاز ٠ايتك ِٝٝاملػتُط يػطض تصشٝح َٚعاؾ ١ا٭خطا , ٤إشٕ جيب

إٔ ْبشح عٔ ططم دسٜس ٠باغتُطاض يتذاٚظ تٛقعات ايعبا ,ٔ٥نُا أصبشت غت ١غٝذُا دع َٔ ً٤عًُٓا ْٚعـطَٓ ٠طـبط ١إىل

اؽاش ايكطاضات ايػً ١ُٝباؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات احملاغب ١ٝاي٬ظَٚ ١باؾٛز ٠ايعاي. ١ٝ
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 -4غًُٝإ  ,إٜٓاؽ ؾٝذ " زٚض املعًَٛات احملاغب ١ٝيف اؽاش ايكطاضات يف ظٌ ظطٚف عسّ ايتأنس بايتطبٝل عً ٢إسس٣
ؾطنات ايكطاع اـاص" داَع ١سًب  ,نً ١ٝا٫قتصاز َ ,ادػتري قاغب2010,١
 -5عبساهلل,خايس أَني( ,عًِ تسقٝل اؿػابات َٔ ايٓاس ١ٝايٓعط )١ٜط,2زاض ٚا ٌ٥يًٓؿط ,ا٫ضزٕ.2009
 -6اـطٝب ,خايس ضاغب  ٚايطؾاع, ٞعً ٌٝقُٛز (ا٭ص ٍٛايعًُ ٚ ١ٝايعًُ ١ٝيتسقٝل اؿػابات) ,زاض املػتكبٌ يًٓؿط ٚ
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٠زٛ نُسخٌ يتشػني د١ذُا غتٝ غ١ٝل َٓٗذٝ (اطاض املكرتح يتطب,  قُس امحس, غا٫ اٚ ٕ ْطاٍ محسا, ٟ املصط-15
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١زضاغ-بٛٝ ايع١ٗادَٛ  يفٞز ايػساغٛٝ باغتدساّ َٓٗر اؿ١٦ٜ ايطز٠زٛض نًـ اؾْٝؼ(ؽؿٜٛ ّ ساظًٞع,ضَٛاٝاي

-16

١ٓ يػ32  فًس100 ٔ ايعسزٜ ايطاؾس١ُٝٓ ت١ً َٔ ف. ٌصٛ امل١صٌ) داَعٛ يف امل١ٜز٫ٛ اي١ يف َعٌُ ا٭يبػ١ساي
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خبرل يف ٚصاس ٠ايتذاس ٚ ٠ايـٓاع / ١املذٜش ١ٜايعاَ ١يًتُٓ ١ٝايـٓاع ٚ ١ٝساؿٌ عًَ ٢ادظترل يف إداس ٠املؼاسٜع ايـٓاع ١ٝيف
داَع ١اطنت ايدلٜطاَْ ٚ 2014 /١ٝادظترل يف االداس ٠ايـٓاع / ١ٝداَع ١طاْت نًُٓٝتع  ٚ 2007 /بهايٛسٜٛغ َٔ ادتاَع١
ايتهٓٛيٛد ٖٛ ٚ . 1989 /١ٝستاكش يف قظِ إداس ٠االعُاٍ يف نً ١ٝاالداسٚ ٠االقتـاد  /داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؼشَٓ ١ٜز .2015
ي٘ عذَ ٠كاالت َٓؼٛس ٠يف ايـشـ ٚاجملالت احملًٜ ٚ ١ٝشنض يف أحباث٘ عً ٢تك ِٝٝاألدا ٚ ٤إداس ٠األدا ٤يف املٓعُات ايـٓاع.١ٝ
 ٚيًؿذلَ ٠ا بني ٚ 2007ست 2012 ٢ػاسى  ٚعٌُ ٚبايتعاَ ٕٚع َٓعُيت  UNCTAD ٚ UNIDOايتابعتني يالَِ
املتشذ ٠يف عذد َٔ املؼاسٜع يف زتاٍ تطٜٛش أألدا ٚ ٤طبٌ تٗ ١٦ٝايب ١٦ٝايتٓاؾظ ١ٝاملٓاطب ١يشؾع أدا ٤املٓعُات ايـٓاعَ ٚ ١ٝع
كُإٓ محا ١ٜاملظتًٗهني  ٚ .ػاسى ايباسح يف ايعذٜذ َٔ ايذٚسات  ٚاملؤمتشات رات ايـً ١بعًُ٘ بايذاخٌ  ٚارتاسز ْٚاٍ
ايعذٜذ َٔ ايؼٗادات ايتكذٜش.١ٜ
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املًدف

ٜعتدل ٖزا ايبشح دض َٔ ٤حتكٝل أٚطع َٔ أدٌ انتؼاف األطباب ٚسا ٤عذّ إَهاْ ١ٝتطبٝل األطايٝب  ٚاالدٚات اإلداس١ٜ

املتكذَ ١يف ايذ ٍٚايٓاَٜٗٚ .١ٝذف اىل َعشؾَ ١ذ ٣تٛؾش املظتًضَات  ٚاملتطًبات أ ٚايعٛا٥ل  ٚايكٛٝد أَاّ تطبٝل بطاق ١االدا٤

املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛملا هلزا ايكطاع َٔ أُٖ ١ٝيف ايتُٓ ١ٝاالقتـادَ َٔٚ .١ٜا ٜشدح اختٝاس ستاؾع ١ايظًُٝاْ١ٝ

نُهإ جملتُع ايبشح ٖ ٛاْ٘ ٚؾكاً يًُؤػشات ايـٓاع ١ٝهل ١٦ٝإسـا ٤إقً ِٝنٛسدطتإ  ٚادتٗاص املشنض ٟيالسـا ٤تعتدل ٖزٙ

احملاؾع ١منٛرداً رات من ٛعاي ٞيف ايكطاع ايـٓاع ٞيف ايعشام ٚ .تظتٛطٔ ٖز ٙاحملاؾعْ ١ظب ١عاي َٔ ١ٝاملٓؼآت  ٚاملؼاسٜع
ايـٓاع ١ٝايـػرلٚ ٠املتٛطط ٚ ١ايهبرل ٠املتٓٛع.١

 ٚاعتُذ ايباسح املٓٗر ايٛؿؿ ٞايتشًٚ ، ًٞٝمت مجع ايبٝاْات ايجاْ ١ٜٛعٔ طشٜل االطالع عً ٢ايبشٛخ  ٚايذساطات ايظابك١
املتعًك ٚ ،١ثِ مت مجع ايبٝاْات االٚي ١ٝعٔ طشٜل إدشا ٤االطتباْ ١إكاؾ ١اىل صٜاسات َٝذاْ ٚ ١ٝاالطالع عً ٢اسػٝـ ايبٝاْات

عٔ ٖزا ايكطاع يف ايذٚا٥ش املتدــ ١بزيو َٔٚ ،خالٍ اطتدذاّ االسـا ٤ايٛؿؿ ٚ ٞاالطتذالي ٞمت تٓع ٚ ِٝعشض  ٚحتًٌٝ
ايبٝاْات يًتٛؿٌ اىل َعًَٛات ْ ٚتا٥ر دقٝك ٚ ١اطتٓتادات ٚاقع ٚ ١ٝاخرلا اطتٓبطت َٔ ايٓتا٥ر مجً َٔ ١ايتٛؿٝات.

 ٚأظٗشت ْتا٥ر ايبشح أْ٘ ال ٜضاٍ املٓعٛس املاي ٞي٘ األٚي ١ٜٛايكـ َٔ ٣ٛبني مجٝع املٓاظرل األخش( ٣ايضبا ،ٔ٥ايعًُٝات

ايذاخًَٓ ٚ ١ٝعٛس ايتعًِ  ٚايُٓٚ .)ٛإ َععِ اايكطاع ٜؿتكش اىل إداس ٠إطذلاتٝذ ٚ ١ٝال ميتًو املظتًضَات االطاطٖٓٚ ١ٝاى

ؾعال عذدا َٔ ايعٛا٥ل اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ  َٔ ٚاملتٛقع إ تظاعذ ايٓتا٥ر  ٚايتٛؿٝات أؿشاب ايكشاس يف ٖزا
ايكطاع يتبين  ٚايتٛد٘ ضت ٛتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ بؼهٌ ؾعاٍ ٚأنذت ْتا٥ر ايبشح عذدا َٔ املؿاٖ ِٝايٓعش ١ٜايظا٥ذ٠

ٚتتلُٔ ايتٛؿٝات تكذ ِٜاذتً ٍٛاملُهٓ ١إلدشا ٤تػٝرلات َؤطظ َٔ ١ٝأدٌ تعضٜض إداس ٠األدا ٤بؼهٌ عاّ ٚ .يف ارتتاّ مت
إقذلاح عذد َٔ ايبشٛخ املظتكبً.١ٝ

ايهًُات االؾتتاس :١ٝبطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ ،قطاع ايـٓاعات ايتش ،١ًٜٝٛقٝاغ األدا ،٤تك ِٝٝاألدا ،٤إداس ٠األدا ،٤قٝاد ٠األدا،٤
االؿ ٍٛاملًُٛطٚ ١غرل املًُٛط ،١املٓعٛس املاي ٚ ٞغرل املاي.ٞ

Abstract
This research is part of a broader investigation into disclosing the reasons behind the impossibility of
applying advanced management techniques and tools in developing countries. The aim of this
research is to find out the availability of requirements and then obstacles in applying the balanced
scorecard method in the manufacturing sector because of the importance of this sector in economic
development. The importance of choosing the province of Sulaymaneyah as a research population
place is due to according to the industrial indicators of the Kurdistan Region Statistics Authority
and the Iraq's Central Statistics Organization; the province is considered a more developed model in
the industrial sector in Iraq and contains high proportion of small, medium and large, miscellaneous
enterprises. The research adopted an analytical descriptive method, where secondary data was
collected through a comprehensive survey and access to what was written previously on relevant
and then collecting primary data through conducting the questionnaire, in addition to field visits
and access to the archive of information on these projects in the relevant directorates. Then the
372

393-320  ص ص: 7102 آب3. العدد3. المجلد/ مجلة جامعة التنمیة البشریة
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

descriptive and inferential statistics were used to organize, display and analyze the data and to arrive
at accurate results and realistic conclusions and so that the researcher formulated a set of
recommendations according to the conclusions. The results showed that the financial perspective
remains the highest priority among all other perspectives (Customers, Internal processes, learning
and growth) perspective. And most of the firms lack strategic management and they do not have the
basic requirements and there are actually a number of obstacles to the application of this tool. It is
expected that the results and recommendations help the decision makers of industrial enterprises to
adopt and move towards the implementation of the Balanced Scorecard more broadly. The results
of the research confirm some of the prevailing theoretical concepts and recommendations provide
possible solutions or help for institutional changes to enhance performance management generally.
Finally, the numbers of the future research were proposed.
Key words: balanced scorecard, manufacturing industries sector, performance measurement,
performance evaluation, performance management, and performance leading, financial and
nonfinancial perspectives, tangible and intangible assets.

 ايبشح١ٝ َٓٗذ: ٍٚاملبشح األ
١َ املكذ:الٚأ
قذ اطتدذَت يفٚ .١ يف قطاعات شتتًؿ٤ األدا٠ إداسٚ ِٝٝ يتك٠ أدا١ٝد املاكٛ ايعك٣ َذ٢ًاصٕ عٛ املت٤ األدا١اعتدلت بطاق

.٤ األدا٠ إلداس١ات ايؿعايٚ االد٣اطعا يف نٌ َهإ باعتباسٖا إسذٚ الْٛايت قبٚ ع ايكطاع ارتاقٜ يف َؼاسٚ ّايكطاع ايعا

ٍٕ اٚ ؾكط بٌ حتاٞاغ ايبعذ املايٝ ق٢ً أْٗا ال تعتُذ ع، ٤ِ االداٝٝ يتك١ٜذًٝب ايتكٝب عٔ االطايًٛض ٖزا االطٝأنجش َا ميٚ

اتًُٝ بعذ ايع، ٔ٥ بعذ ايضبا،ٞ ايبعذ املاي:ٖٞٚ ،١ُ يف املٓع١ٝ أبعاد أطاط١اغ أسبعٝ ق٢ًضٖا عٝاصٕ َٔ خالٍ تشنٛحتكل ايت

ات اىلٝذٝ االطذلات١ يذلمج١َات ايالصٝؾرل اآليٛ ت،ٕاصٛ املت٤ االدا١ يبطاق٣َٔ األٖذاف االخشٚ .ُٛٓايٚ ًِ بعذ ايتعٚ ١ًٝايذاخ
١ات املٓاطبٝ يعًُٗا بٌ تؿؼٌ بظبب اإلؾتكاس يآلي١ٝذٝد إطذلاتٛدٚ ًّ ال تؿؼٌ بظبب عذ٠ الٕ املٓعُات عاد،٤ األداٚ ٍأعُا

قعٛ نُؤػشات يت١ اطتدذَت ايبطاقٚ .اتٝذٝز تًو اإلطذلاتٝ يتٓؿ١ٜاسد ايبؼشٛ ايتكـرل يف االتـاٍ باملٚ ١ٝذٝز االطذلاتٝيتٓؿ

ّ طذًت يف عا٠ضُٝف املت٥ ارتـاٙ هلزٚ .ر اييت حتككت٥ٌ ايٓتاٝ يتظذ١ٜذًٝ تك١ًٝطٚ ظتٝ يٚ ٌ يف املظتكب١ٓٝر َع٥ْتا
)1(

. االنجش اطتدذاَا يف ايعامل١ٜات إداسٚ اد٠ كُٔ عؼش2013

ٚ .١ٍَٝ ايٓاٚؿا ايذٛ خـٚ  بًذٟ يف أ١َ اهلا١ٝ َٔ ايكطاعات األطاط١ًٜٝٛعتدل قطاع ايـٓاعات ايتشٜ  َٔ داْب آخشٚ

ل خًلٜ عٔ طش٣ض ايكطاعات األخشٝ حتؿ٢ً ع١ًْٝ٘ ميتًو ايكابٛ يه١ٝ عاي١ٝهَٝٓاٜ رات دَٞٛعتدل َٔ قطاعات االقتـاد ايكٜ
٣ َٔ قطاع ايـٓاعات االخشٞاد اييت تأتٌٛ املٜٛ حت١َُٗ  ايـٓاعاتٙىل ٖزٛ تتٚ

)2 (

.١ٝارتًؿٚ ١َٝ األَا١ٝايذلابطات اإلْتاد

_____________________________________________________________________________________________
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(االطتدشاد ٚ ،١ٝايكطاع ايضساع..،ٞاخل ) يػشض تٗ٦ٝتٗا حبٝح تهَ ٕٛؿٝذ ٚ ٠تؼبع اذتادات االطتٗالن ٚ .١ٝايكطاع ٜٛؾش

سادات عًُٝات اإلْتاز ٚ ٚطا ٌ٥االْتاز أٜلا ٜٚظاِٖ َش ٠اخش ٣يف تعضٜض االقتـاد بؼهٌ ؾعاٍ .ؾٗزا ايكطاع اهلاّ ٜعاْٞ
َٔ االؾتكاس اىل اطايٝب سذٜج ١يتكٚ ِٝٝإداس ٠االدا ٤يلُإٓ ايبكا ٚ ٤االطتُشاس ٚ . ١ٜمت إختٝاس بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ نإسذ٣

أدٚات تك ِٝٝيتُأل ؾشاؽ ٖزا ايكطاع يتكٛد املؤطظ ١إىل حتً ٌٝأداٗ٥ا عً ٢أطاغ سؤٜتٗا ٚأٖذاؾٗا اإلطذلاتٝذٚ ،١ٝتٓذح يف
تٛدٗٗٝا إىل اجتا ٙسذٜح ٜذعِ األدا ٤ايعاّ يًُؤطظ.١نُا تك ّٛبذلمج ١سؤ ١ٜاملٓعُٚ ١إطذلاتٝذٝتٗا إىل زتُٛع َٔ ١اإلدشا٤ات

ايعًُٚ ،١ٝاييت متجٌ إطاس عٌُ تطبٝل اإلطذلاتٝذ ٚ ،١ٝتٓظل بني األدا ٤ايؿشدٚ ٟايتٓعٚ ُٞٝؿٛال إىل أٖذاف املٓعُ ٚ )1(.١سني

ٜش ٣نجرل َٔ ايباسجني اْ٘ َٓز ظٗٛس بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ ناْت ايذلنٝض عًَ ٢ذاٚي ١املٛكٛع ْعشٜاً انجش َٔ ايبشح عٔ
()2

آيٝات تطبٝك٘.

ٜأتٖ ٞزا ايبشح يٛٝكح َذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف ٖزا ايكطاع اذت ٚ ٟٛٝحتذٜذ أِٖ

املظتًضَات  ٚأِٖ ايعٛا٥ل أَاّ تطبٝكٗا ٚ .مت تكظ ِٝايبشح إىل أسبعَ ١باسح؛ ٜتٓا ٍٚاملبشح األَٗٓ ٍٚذ ١ٝايبشح ،أَا

املبشح ايجاْ ٞؾٝتٓا ٍٚاملشتهضات ايٓعش ١ٜيبطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ ٚ ،املبشح ايجايح ٜتٓاَ ٍٚؿٗٚ ٚ ّٛاقع ايـٓاعات ايتش،١ًٜٝٛ

 ٚاملبشح ايشابع ٜتٓا ٍٚادتاْب املٝذاْ ٞيًبشح ٚايز ٟطتدـف يتٓع ٚ ِٝعشض ايبٝاْات ٚحتًْ ٌٝتا٥ر ايبشح باإلكاؾ ١إىل
أِٖ االطتٓتادات ٚايتٛؿٝات  ٚعذد َٔ ايبشٛخ املظتكبً ١ٝاملكذلس.١

ثاْٝا َ:ؼهً ١ايبشح  :تعاَْ ٞععِ املٓعُات ايـٓاع ١ٝيف ايعشام  ٚإقً ِٝنٛسدطتإ َٔ عذّ ايكذس ٠عًَٛ ٢ادٗ ١ايتشذٜات
اذتذٜج ١املتـاعذ ٚ ٠الميهِٓٗ االستؿاظ باملٝض ٠ايتٓاؾظ ١ٝخـٛؿا بعذ إ اْؿتشت اذتذٚد  ٚتٛطعت زتاٍ املٓاؾظ ١يف ايعكدذٜٔ
املٓـشَني  .يف ايٛقت ايز ٟتعتدل ؾ ٘ٝايـدٓاع ١ايتشًٜٝٛد ١اطاطدا الْطالقد ١ايعًُٝد ١ايتُٜٓٛد ١يف أ ٟقطدش ْ ،السدغ إ دٚس
ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ايعشام مل ٜهٔ مبظدت ٣ٛايطُدٛح ٖٓ ٚداى بدايعهع اطتؿداض يهؿدا ٠٤أدا ٤ايـدٓاعات ايتشًٜٝٛد ١يف
ايعشام.

()3

 ٚاػاس ايباسجني بأُٖ ١ٝايٓٗٛض باالداس ٠ايـٓاع ٚ ١ٝايتدًف َٔ كعـ االداس ٠كُٔ املكذلسات بٓٗدٛض قطداع

ايـٓاعات ايتش ٚ ١ًٜٝٛأنذ ٚعً ٢إ حتظني َظت ٣ٛاالدا ٤يف قطاع ايـٓاعات ايتشٜ ١ًٜٝٛعتُذ عً ٢نؿاْٛ ٚ ٠٤ع ١ٝاالداس٠
ٜ ٚهتظب ريو أُٖ ١ٝندل ٣اصاَ ٤ا َتٛقع َٔ تضاٜذ املٓاؾظات ايعامل ٚ ١ٝطشع ١تطٛس االطٛام  ٚايتكٓ.١ٝ

()4

ٖٓٚاى ؾعال َدلسات خاسد ١ٝيلعـ أداٖ ٤زا ايكطاع؛ َٔ عذّ ٚدٛد ايبٓ ١ٝايتشت ٚ ١ٝبَٓ ١٦ٝاطدب ٚ ١عدذّ ٚددٛد طٝاطدات
ؾعاي ١يذعِ ايـٓاعات احملً ٚ ١ٝمحا ١ٜاملٓتذات احملً ٚ ١ٝعذّ ٚدٛد ساكٓات يًُؼاسٜع ايـٓاع ١ٝايٓاػ ،١٦يهٔ ٖز ٙاملددلسات
ال متٓع ايكٝاّ بتكٚ ِٝٝاقع إداسٖ ٠ز ٙاملٓؼآت  ٚحتذٜذ ْكاط ايلعـ َٔ ايدذاخٌ َ ٚعشؾدَ ١دذ ٣قدذستِٗ عًد ٢إداس ٠االدا٤
َٚذ ٣إَهاْٝاتِٗ يتبين االطايٝب االداس ١ٜاملعاؿشٖ . ٠زا ايبشح عتا ٍٚإ ظتٝب عٔ ايظؤاٍ احملٛس ٟاالت:ٞ
_____________________________________________________________________________________________
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(بالطه ،2012 ،١ق )23

() 2

() Lueg & Carvalho e Silva, 2013:87

() 3
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َا َذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ١ٝ؟
ٚتٓذسز حتت ٖز ٙاإلػهاي ١ٝطؤايني ؾشعٝني ُٖٚا:
َ )1اٖ ٞاملظتًضَات األطاط ١ٝيتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ؟
َٚ )2ا ٖ ٞايعكبات  ٚايكٛٝد اييت حتذ َٔ تطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ؟
ثايجا:أُٖ ١ٝايبشح :تهُٔ أُٖ ١ٝايبشح يف استباط٘ مبٛكٛع إداسٖ ٟاّ  ٚسٜ ٚ ٟٛٝذخٌ كُٔ اٖتُاَات نجرل َٔ
اإلداسٜني ٚاألنادميٝني بؼهٌ عاّ  ٚي٘ َظاُٖات ْعشَٝ ٚ ١ٜذاْٚ ١ٝنُا : ًٜٞ
االُٖ ١ٝايٓعش:١ٜ
ٜ .1ظاعذ عً ٢ايتعشف عًَ ٢ؿٗ ٚ ّٛأُٖ ١ٝبطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ  ٚاملظتًضَات االطاط ١ٝيتطبٝكٗا  ٚحتذٜذ ايكٛٝد
أَاّ تطبٝكٗا َٔ قبٌ َؼاسن ٞؿٓع ايكشاس يف قطاع ايـٓاعات ايتشَٚ ١ًٜٝٛذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝك٘ يف تك ِٝٝأدا. ٤

ٜ .2ظاعذ عً ٢ايتعشف عًَ ٢ؿٗٚ ٚ ّٛاقع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ.١ٝ

ٜ .3ظاِٖ يف دساطٚ ١حتًْ ٌٝعاّ قٝاغ  ٚتك ِٝٝأدا ٤املٓعُات ايـٓاع ١ٝاملطبل سايٝا ٚحتذٜذ ْكاط قٛت٘ ٚكعؿ٘ ٚبٝإ
َذَ ٣الَ٤ت٘.
االُٖ ١ٝاملٝذاْ:١ٝ
ٜ .1ظاعذ ٜ ٚؼذع ٖزا ايبشح قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيًتٛد٘ ضت ٛتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ  ٚتبٓٗٝا بٗذف
قٝاغ  ٚاداس ٚ ٠تطٜٛش اداٖ٤ا يٝتظٓ ٢هلا َٛانب ١ايتطٛسات ايظشٜعَٛ ٚ ١ادٗ ١حتذٜاتٗا.

ٜ .2ظاعذ يف تطٜٛش ْعاّ يكٝاغ  ٚتكٚ ِٝٝإداس ٠األدا ٚ ٤تعاجل املؼهالت اييت ٜٛادٗ٘ ْعاّ ايتك ِٜٛاذتاي ٞباعتُاد
َٓاظرل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ.

سابعا :أٖذاف ايبشحٜٗ :ذف ٖزا ايبشح اىل حتكٝل االٖذاف ايتاي: ١ٝ
َ )1عشؾَ ١ذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ١ٝ

 )2حتذٜذ أِٖ املظتًضَات ايالصَ ١يتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ.١ٝ

 )3نؼـ أِٖ ايعٛا٥ل  ٚايكٛٝد اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ.١ٝ

 )4تؼذٝع ااملٓؼآت ٚاملؼاسٜع ايـٓاعَُٗ ١ٝا ناْت سذُٗا يًتٛد٘ ضت ٛاطتدذاّ بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ.

375

َذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ١ٝ

م.م فاروق حسين محمد

خاَظاَ :تػرلات ايذساط:١

.1املتػرل املظتكٌٜٚ :تؿشع املتػرل املظتكٌ يف ٖزا ايبشح اىل املتػرلات ايؿشع ١ٝاملظتكً ١االت ١ٝكُٔ ارتـا٥ف ايؼدـ١ٝ

يًُبشٛثني  ِٖٚاملؼاسنني يف ؿٓع ايكشاس يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ ( ١ٝادتٓع  -ايتشـ ٌٝايعًُ– ٞ
ايعُش – عذد طٓٛات ارتدل - ٠عذدايذٚسات ايتذسٜب.)١ٝ

.2املتػرل ايتابع  ٖٛٚ :املتػرل ايزٜ ٟكاغ أثش تطبٝل املتػرل املظتكٌ عًٚ .٘ٝتتؿشع املتػرل ايتابع يف ٖزا ايبشح اىل املتػرلٜٔ
االتٝني :املظتًضَات ايالصَ ١يتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ ٚ ،املعٛقات أَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ.

طادطا:زتتُع  ٚع ١ٓٝايبشح :أَا َا غتف زتتُع ايبشح ،اعتُذ ايباسح ع ١ٓٝطبك ١ٝعؼٛا ١ٝ٥بظٝط َٔ ١املؼاسنني يف ؿٓع
ايكشاس كُٔ ايكطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيز ٟٚاملٓاؿب االداس ٚ ١ٜاملاي ٚ ١ٝايؿٓ ٚ ١ٝيتُجٌ مجٝع أؿٓاف  ٚأسذاّ املٓؼآت

ايـٓاع ١ٝايتش ٚ ١ًٜٝٛسظب ْظبتٗا املٛصع ١داخٌ اجملتُع ٚ .عذد أؾشاد ايع ١ٓٝبًؼ  100ؾشد َٔ شتتًـ املٓؼآت ايـٓاع١ٝ

ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ ٚ ١ٝمت تٛصٜع إطتُاسات االطتباْ ١عً ٢أؾشاد ايع ٚ ١ٓٝأٜلا مت تٛؾرل ْظد ١ايهذل ١ْٝٚيًُبشٛثني
بٛاطط ١االْذلْٝت ٚمت اقشاس  70اطتباْ ١ؾكط ٚاييت متت ًَٗ٦ا بؼهٌ َكب.ٍٛ

طابعا  :ؾشكٝات ايبشح:
 -1ال تٛدذ املظتًضَات ايالصَ ١يتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ.١ٝ
 -2تٛدذ عٛا٥ل شتتًؿ ١اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ.١ٝ
 -3ال تٛدذ ؾشٚم َعٓ ١ٜٛرات دالي ١إسـا ١ٝ٥بني آساَ ٤ؼاسن ٞؿٓاع ايكشاس يف إدساى املظتًضَات  ٚاملتطًبات

ايالصَ ١يتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ عٓذ َظت ٣ٛدالي a=0.05 ١طبكا يًُتػرلات ايؼدـ ( ١ٝادتٓع – ايعُش -

ايتشـ ٌٝايعًُ –ٞعذد طٓٛات ارتدل – ٠عذد ايذٚسات ايتذسٜب. )١ٝ

 -4ال تٛدذ ؾشٚم َعٓ ١ٜٛرات دالي ١إسـا ١ٝ٥بني آساَ ٤ؼاسن ٞؿٓاع ايكشاس يف إدساى ايعٛا٥ل اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا٤
املتٛاصٕ عٓذ َظت ٣ٛدالي a=0.05 ١طبكا يًُتػرلات ايؼدـ (١ٝادتٓع – ايعُش  -ايتشـ ٌٝايعًُ –ٞعذد

طٓٛات ارتدل - ٠ايذٚسات ايتذسٜب. )١ٝ
ثآَا :سذٚد ايبشح املهاْ ٚ ١ٝايضَاْٜ :١ٝكع زتتُع ايبشح كُٔ ستاؾع ١ايظًُٝاْ ٚ ١ٝاضتـشت اذتذٚد ايضَاْ ١ٝيًذساط ١خالٍ
املذ ٠ايضَٓ ١ٝايٛاقع ١بني بذا ١ٜعاّ  ٚ 2017ستْٗ ٢ا ١ٜايؼٗش ايظادغ يف ايعاّ ْؿظ٘.
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املبشح ايجاْ : ٞاملشتهضات ايٓعش ١ٜيبطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ
أٚالَ :ؿٗ ّٛبطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ :بذأ سٚبشت نابالٕ ايعٌُ َع املظتؼاس دٜؿٝذ ْٛست ٕٛعًَ ٢ا زلٝت بعذ عاّ 1990ب(
بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ)  ٚاعتدلت أدا ٠ػاًَ ١يكٝاغ  ٚتك ِٝٝاألداَ ٤كاسْ ١بايطشٜك ١ايتكًٝذ ،١ٜطشٜك ١حتً ٌٝايٓظب املايٚ ، ١ٝ
()1

ٚؿؿت باْٗا أنجش االدٚات االداس ١ٜتأثرلاً َٓز طٓ ٚ1922 ١يػا 1997 ١ٜأ ٟطٛاٍ  75طٓ.١

ٚسظب سأ ٟنابالٕ ٚ

ْٛست ،ٕٛناْت املؼهً ١يف ستذٚد ١ٜاملكاٜٝع املاي ،١ٝطٛا ٤بٝاْات ايذخٌ املاي ،ٞاَٛ ٚاصْ ١ايتذؾكات ايٓكذ ٚ ٚ ١ٜاعتدلا ٖزٙ
ايبٝاْات باْٗا َؿٝذ ٚ .٠نابالٕ بٓؿظ٘ قاّ بتذسٜظٗا ٚ ،بايتأنٝذ ُٖ ٚا ٜؤَٓإ بٗاٚ ،يهٔ يف ْؿع ايٛقت أدسنا ستذٚدٖ ١ٜزٙ
ايبٝاْات ٚٚ ،ؿؿٖٛا باْٗا زتشد تكاسٜش عٔ األسذاخ اييت سذثت يف املاك.ٞ

( )2

ٚأْٗا تعٌُ بؼهٌ دٝذ ؾُٝا غتف أْٛاع

ايؼشنات اييت ناْت َٛدٛد ٠يف ايكشٕ  ٚ 19اييت ناْت تك ّٛاطاطاً عً ٢األؿ ٍٛاملادَ ، ١ٜجٌ ػشنات ايبٓاَ ٚ ٤ـاْع
ايـًبٚ ،اآلالت  ٚاملها ٚ ٔ٥ؿٓاع ١ايظٝاسات .ايبٝاْات املاي ١ٝتعٌُ بهؿا ٠٤يًػاَ ١ٜع األؿ ٍٛاملادٚ . ١ٜيهٔ حبً ٍٛعاّ
1990سأ ٣نابالٕ ْٛ ٚست ٕٛإٔ األؿ ٍٛاألنجش ق ٚ ١ُٝاييت متتًهٗا ايؼشن ٖٞ ١عً ٢طب ٌٝاملجاٍ :املٛاسد ايبؼشَٚ ١ٜذ٣
ايعالقات َع ايضبا ٚ ٔ٥ايكذس ٠عً ٢االبتهاسات  ٚاييت تظُ ٢بأؿ ٍٛغرل املًُٛط ٚ .١نُا قاٍ اب ٛاالداس ٠اذتذٜج، ١
(دسانش) أْ٘ ال ميهٔ إداس ٠ا ٟػ َٔ ٤ٞد ٕٚقٝاط٘ ٚ ،السغ نابالٕ عذض يف قٝاغ أِٖ األؿ ٖٞ ٚ ٍٛاالؿ ٍٛايػرل
املًُٛط ،١ؾتِ ايتؿهرل يف نٝؿ ١ٝايتٛؿٌ اىل إَهاْ ١ٝقٝاغ  َٔ ٚثِ إداسٖ ٠ز ٙاالؿ ٍٛاهلاَ ١بؼهٌ دٝذ .ارا إٔ قذس ٠إداس٠
امثٔ االؿ ٖٞ ٍٛايذاؾع ٚساٚ ٤الد ٠بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕٖٚ )3(.هزا أعطت بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ إطاسا ػاَال َٓ ٚعُا يكٝاغ
مجٝع ٖز ٙاألؿٚ ٍٛايكذسات ايػرل املًُٛط ١اهلاَ ١اييت متتًهٗا املٓعُ.١
ثاْٝا :االْتكادات عٔ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ :إٕ إدشا٤ات تٓؿٝز بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ عاد ٠تهَ ٕٛعكذ ٠إىل سذ َا،

ٚتعتدل ايعًَُ ١ٝا بني اختار ايكشاس بتطبٝل ايبطاق ٚ ١ست ٢ايتٓؿٝز ايؿعً ٞيف املٓعُ ١أنجش تعكٝذاً بهجرل مما ٚؿؿا ٙنابالٕ

ْٛٚست ٚ )4( .ٕٛعٓذَا ٜتعًل األَش بإْتكاد بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ مل صتذ أْ ٟاقذ بؼإٔ ْٛع ستذد َٔ املٓعُات بٛد٘ ارتـٛق،

 ٚإٔ مجٝع االْتكادات ٚدٗت دتُٝع أْٛاع املٓعُات عً ٢سذ طٛا.٤

()5

عً ٢ايشغِ َٔ إٔ ايعذٜذ َٔ املؤطظات املعتُذ٠

عًٚ ،BSC ٢ادٗت يف ايبذا ١ٜايعذٜذ َٔ املؼانٌ ٚمت اْتكادٖا بظبب كعـ أداٖ٤ا.

()6

 ٚثِ أدسنت املٓعُات إٔ ٖٓاى

أطباباً يألدا ٤غرل املشك ٞيًبطاق ، ١ؾتِ حتٜٛش بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ بايتذسز َٓز ايتظعٝٓٝات َٔ خالٍ ثالث ١أدٝاٍ .ؾبذأ
ادت ٌٝاال ٍٚمبذشد أدا ٠يكٝاغ  ٚتك ِٝٝاالدا ٤ثِ تطٛست يف ادت ٌٝايجاْ ٞيتـبح نٓعاّ إداس ٟناٌَٜ ٚ ،ظتٓذ منٛرز ادتٌٝ

_____________________________________________________________________________________________

()Alrafadi and Yusuf, 2011:622; Olve et al. 2004:p1) )1
() 2

)(Kaplan and Norton, 1996:p7

(.)Kaplan and Norton,1996: p 21( )3

()Anthony & Govindarajan 2007:p469()4
((Lindberg and Schönfeldt, 2009:p22) )5
()Banchieri, et al., 2012:pp157-158( )6
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َذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ١ٝ

ايجايح عً ٢ؿكٌ خـا٥ف ايتـُ ِٝادت ٌٝايجاْٚ ٞاآليٝات إلعطاٚ ٤ظا٥ـ أؾلٌ يتلٝـ إىل أٖذاؾٗا اطتدذاّ ايبطاق ١نإطاس
()1

يًتػرل ايتٓع.ُٞٝ

ثايجا :حتذٜذ املكاٜٝع االطذلاتٝذ ١ٝيألٖذاف االطذلاتٝذ : ١ٝإ َا متٝض بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ  ،أْٗا تـُِ َٔ خالٍ ؿٝاغ١
األٖذاف اييت تظاعذ اإلداس ٠عً ٢تشمج ١االطذلاتٝذ ١ٝبٓا ٤عً ٢تٛاؾل أؾشاد املٓعُٚ)2( .١اْٗا يٝظت أداَ ٠بتهش ٠يكٝاغ األدا٤

ؾشظب  ٚإ منا أدا ٠يإلداس ٠اإلطذلاتٝذ ،١ٝؾعاد ٠املؤطظات تلع قاَ َٔ ١ُ٥ؤػشات األدا ٤األطاط ٚ ١ٝإذتاقٗا بٓعاّ ملتابعتٗا،
 ٚإٔ ٖز ٙايكا ٖٞ ١ُ٥طًظً َٔ ١األْؼط ١اييت ظتب تٓؿٝزٖا ٚيهٔ ال تٛدذ عالق ٚ ١سبط َع إطذلاتٝذ ١ٝاملؤطظٚ ،١أسٝاْا

ال تشتبط ٖز ٙاالْؼط ٖٞ ١يف َا بٗٓٝا ٚ ،تأت ٞأُٖ ١ٝبطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يذلبط بني االْؼط ١ؾُٝا بٗٓٝا  ٚسبط االْؼطَ ١ع

اطذلاتٝذ ١ٝاملؤطظ ٚ )3( .١ايكا ١ُ٥املـُُ ١تشبط بني األٖذاف يًُٓاظرل االسبع ٚ ١آخزاً يف ْعش االعتباس ايشبط بني األٖذاف

ؾُٝا بٚ ِٗٓٝعالق ١ايظبب  ٚايٓتٝذٚ ١تك ّٛاإلداس ٠ايعًٝا بتٛصٜع االدٚاس ٚحتذٜذ املظؤ ٍٚعٔ نٌ َٓعٛس َٔ املٓاظرل األسبع،١
ٚتؼٌُ ايتؿاؿ ٌٝبٝاْات ٚقاَ ١ُ٥تٛقع ١يًُكاٜٝع احملتًُ ١يهٌ ٖذفٜٚ .تِ بعذ ريو تطٜٛش عٌُ ايبطاق ١اييت حتكل عالقات
()4

ايشبط ٚاالتـاٍ ٚتتابع اإلصتاصات ٚتكذّ االطذلاتٝذٝات.

 ٚنجرل َٔ ايعًُٝات اإلطذلاتٝذ ١ٝمتجٌ عالقات طبب ْٚتٝذ،١

ٚيزا ظتب إٔ عتكل ايكٝاغ ايعالق ١بُٗٓٝا ست ٢ميهٔ إداستٗا ٚايتأنذ َٔ ؿشتٗاٚ ،ظتب إٔ تتلُٔ ايعالق ١ادتٛاْب األسبع١

امله ١ْٛيبطاق ١قٝاغ األدا ٤املتٛاصٕٚ .ريو َٔ خالٍ تـُ ِٝاملكاٜٝع أ ٚاملكاٜٝع اييت تتـٌ باألٖذاف ٚ .طٝتِ تشمج١
إطذلاتٝذ ١ٝاملٓعُ ١عدل زتُٛعَ ١تٛاصْ َٔ ١األٖذاف َٛصع ١بتٛاصٕ عً ٢عذد َعني َٔ األبعاد.
ػهٌ سقِ (ٜٛ )1كح ايُٓٛرز ايز ٟتبٓا ٙنابالٕ ْٛ ٚستَٓ ٕٛز  1996يٛكع ايبطاق ١يهٌ َٓعٛس َٔ املٓاظرل االسبع١
بعد من االبعاد االربعة
الهدف*

المؤشر*

النتيجة*

المبادرات*

ػهٌ سقِ ( )1منٛرز يبعذ َٔ أبعاد ايبطاق١
املـذس َٔ :إعذاد ايباسح إطتٓادا اىل )(Kaplan and Norton, 1996
 األٖذاف :تعدل عٔ إطذلاتٝذ ١ٝاملٓعُٚ ١ظتب إٔ ته ٕٛأٖذاف رن.)SMART( ١ٝ
 ايٓتٝذ :١عباس ٠عٔ َكذاس اإلضتشاف (طًبا أ ٚإظتابا) عٔ اهلذف املكشس حتكٝك. ١

 املؤػشات  ٖٞٚ :مبجاب ١اجملع ايز ٟعتذد ساي ١اهلذف املشاد حتكٝك ١عٔ طشٜل َكاسْت٘ بك ١ُٝستذد ٠طًؿا.

_____________________________________________________________________________________________

()Morisawa, 2002:p 4 ) )1
()Ahn, 2001:P 446( )2

(( )3عبذاملٓعِ ،2001 ،ق )296-295
() Kaplan et al, 2010:p 1256( )4
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 املبادسات  ٖٞٚ :اإلدشا٥ات  ٚاملؼاسٜع ايتؼػ ١ًٝٝايالصّ تٓؿٝزٖا يتشكٝل اهلذف.

ٚتتظِ ايتذابرل املظتدذَ ١يف بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ بايتُاطو ٚايتآصس ٚ .ظتب إ ٜٓعش إيٗٝا عً ٢أْٗا أنجش َٔ زتُٛعَٔ ١

املؤػشات املايٚ ١ٝغرل املاي .١ٝبٌ اْٗا زتُٛع َٔ ١ايعالقات اييت تشبط بني ايظبب  ٚايٓتٝذٚ ١اييت تؤد ٟإىل عٛا٥ذ َاي ١ٝأؾلٌ.

ٜٚتِ ريو َٔ خالٍ املٓاظرل االسبع ٚ ، ١نُا َٖ ٛبني يف ايؼهٌ ( )2أدْا.ٙ

ػهٌ سقِ ( )2منٛرز يعالقات ايظبب  ٚايٓتٝذ١
املـذس َٔ :إعذاد ايباسح اطتٓادا عً( Kaplan and Norton 1996:31( ٢
سابعاَ :ذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل ( BSCبطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ) يف املؼاسٜع ايـٓاع ١ٝايـػرل ٚ ٠املتٛطط :١أنذا نابالٕ ْٛٚست،ٕٛ
َبتهش ٟايطشٜك ، ١بإ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يًُؼاسٜع  ٚاملٓعُات ايـػرل ٠ممهٓ.١

تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف املؼاسٜع  ٚاملٓعُات ايػرل ايهبرل.٠

()2

()1

 ٚأٜذت حبٛخ اكاؾ ١ٝاَهاْ١ٝ

 ٚبًؼ تأٜٝذ بعلِٗ اىل اذتذ ايك ٍٛباْ٘ َٔ املتٛقع إ

تهْ ٕٛظب ١صتاح  ٚتطبٝل  BSCيف املؤطظات ايـػرل ٚ ٠املتٛطط ١انجش َكاسْ ١باملؤطظات ايهبرلٜٚ ٠تِ تطبٝكٗا بؼهٌ
اطشع ٜ ٚشدش ٕٛريو اىل عذد َٔ االطباب َٗٓٚا طٗٛي ١ايتٛؿٌ اىل ايتٛاؾل الٕ عذد االطشاف املعٓ ٚ ١ٝاالؾشاد ايعاًَني

يف املؼاسٜع ايـػرل ٚ ٠املتٛطط ١قً ٚ ١ًٝرنشٚا اٜلا َٔ بني ايؿٛا٥ذ اْٗا تظاعذِٖ عً ٢اَتالنِٗ الطذلاتٝذَ ٚ ١ٝعاٜرل

ٚاكش ١يًتك ٚ ِٝٝختًـِٗ َٔ ايٓعش ٠ايكـرل ٠يًُظتكبٌ ٚتظاعذِٖ عً ٢ايتهٝـ َع ٚكع أٖذاف عً ٢املذ ٣ايبعٝذٚ )3( .

اثبتت ايتذاسب ايعًُ ١ٝيتطبٝل  BSCإ هلا ؾٛا٥ذ ْ ٚكاط اظتاب ١ٝيف سني ٚادٗت ايعذٜذ َٔ املؼاسٜع ايـػرل ٚ ٠املتٛطط١

قٛٝد ستذدٚ ٠يهٔ ادتُٝع تؤنذ اْ٘ ال تٛدذ ساالت ؾؼٌ تطبٝل  BSCبظبب سذِ املؤطظات  َٔ ٚ .كُٔ ٖز ٙايكٛٝد،
إؾتكاس َععِ املؤطظات ايـػرل ٚ ٠ست ٢املتٛطط ١اىل َٛاسد بؼش ١ٜقادس ٠عً ٢إطتعاب  ٚ BSCتطبٝكٗا.

()4

_____________________________________________________________________________________________
() 1

()Kaplan & Norton, 1996, p. 369

() 2

()Benc and Bergen, 2004:p3

() 3
() 4

()Madsen, 2015:p78

)(Tennant & Tanoren, 2005 as cited in Madsen, 2015:p78
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َذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ١ٝ

خاَظاَ :ذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف ايذ ٍٚايٓاَ :١ٝؿٓؿت َا نتب عٔ كعـ  ٚؾؼٌ االداس ٠يف ايذٍٚ

ايٓاَ ١ٝاىل ثالخ زتُٛعات  ،االٚىل تعتكذ إ عً ٢ايذ ٍٚايٓاَ ١ٝإ ال تكًذ ايُٓارز املتبع ١يف ايذ ٍٚاملتكذَٚ ١عًٗٝا إ تـُِ
يٓؿظٗا ايُٓارز اييت تٓاطب ثكاؾتٗا ٚعاداتٗا ٚ .اجملُٛع ١ايجاْ ١ٝتعتكذ إ ايظبب يٝظت بتطبٝل ايُٓارز ايػشب ١ٝنُا ٖ ،ٞبٌ

الطباب ب ٚ ،١ٝ٦ٝاجملُٛع ١ايجايج ١تؿلٌ تكًٝذ ايُٓارز املتكذََ ١ع حتٜٛشٖا مبا تٓاطب طبٝعٖ ١زا ايبًذٖٓ ٚ )1( .اى َٔ ٜعتكذ إٔ
ٖز ٙايذ ٍٚتعشض يًُٓع  ٚاذتشَإ بؼهٌ َتعُذ َٔ قبٌ ايذ ٍٚاملتكذَ ١يًعشٚف  ٚاالطايٝب املتاس ١يًتُٓ ٚ ١ٝايتطٛس.

()2

ٚعٓذ إدشا ٤ا ١ٜدساط ١أ ٚحبح س ٍٛاالداس ٚ ٠أطايٝبٗا ظتب إ تٛكع بعني االعتباس ايٛاقع اذتاي ٞايزٜ ٟعاْ َٔ ٞاالؾتكاس

يًبٓ ١ٝاألطاط ٚ ، ١ٝإ َععِ االطٛام إستهاس ٚ ١ٜاملٓاؾظ ١كُٔ ايكطاعات كعٝؿ ٚ ١إ املعًَٛات عٔ ايظٛم ٚايعُايٚ ١

املٓاؾظني غرل َتٛؾش ٠أ ٚكٚ ٚ ١ًٝ٦دٛد َؼانٌ ايكٝاد ٠االداس ٚ .١ٜبايٓظب ١الداس ٠االدا ، ٤اثبتت دساطات اذتاي ١يف عذد َٔ
ايذ ٍٚايٓاَ ١ٝأْ٘ ال ميهٔ تٓؿٝز إداس ٠األدا ٤بظٗٛيٜ ٚ ١ظش  ٚد ٕٚاٖتُاّ دذٚ ٟايتؿاْٚ ٞايكذس ٠عً ٢ايتشٌُ َٔ قبٌ

ايكٝاد ٠االداس ١ٜيًشؿاظ عً ٢ايذلنٝض عً ٢بكا ٤إداس ٠األدا ٤ؾعاي.١

()3

املبشح ايجايح :قطاع ايـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ
أٚال َ :ؿٗ ّٛايـٓاع ١ايتش :١ًٜٝٛأْٗا عًُ ١ٝحت ٍٛؾٗٝا َاد َٔ ٠املٛاد َٔ سايتٗا األؿً ١ٝإىل ساي ١أ ٚؿٛس ٠دذٜذ٠
تـبح َعٗا أنجش ْؿعاً ٚإػباعاً ذتادات اإلْظإ ٚسغبات٘  ٚأْٗا عباس ٠عٔ ؿٓاعات ٜٓطْ ٟٛؼاطٗا عً ٢حت ٌٜٛاملٛاد األٚي١ٝ
إىل َٓتذات ْٗا ١ٝ٥أَٓ ٚتذات ٚطٝطٚ .١تعشف ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛبأْٗا عباس ٠عٔ ؿٓاعات ٜٓطْ ٟٛؼاطٗا عً ٢حتٌٜٛ
املٛاد األٚي ١ٝإىل َٓتذات ْٗا ١ٝ٥أَٓ ٚتذات ٚطٝط ١نُا ميهٔ تعشٜؿٗا بأْٗا :األْؼط ١اييت تعاجل املٛاد ارتاّ املظتدشدَٔ ١
ايطبٝعٚ ،١املٛاد ايضساعٚ ، ١ٝايٓباتٚ ،١ٝاذتٛٝاْٚ ، ١ٝحتًٜٗٛا إىل ػهٌ آخش قابٌ يالطتؿاد.َ٘ٓ ٠

()4

 ٚيف املؤطظات اذته ١َٝٛاملعٓ ١ٝباػشاف ٖزا ايكطاع ؾإ املؼشع ايعشاق ٞأقش بتعشٜـ يًُؼشٚع ايـٓاعٜٚ ٞبذ ٚاْ٘ ٜكـذ
ب٘ بايـٓاع ١ايتش ،١ًٜٝٛؾؿ ٞقاْ ٕٛاالطتجُاس ايـٓاع ٞيًكطاعني ارتاق ٚاملدتًط سقِ ( )25يظٓ ٚ1991 ١املعُ ٍٛب٘ ذتذ
االٕ يف أقً ِٝنٛسدطتإ ايعشام ٜٓ ،ف عًٜ( ٢كـذ باملؼشٚع ايـٓاع ٞألغشاض ٖزا ايكاْ ٕٛنٌ َؼشٚع غشك٘ األطاغ
إْتاز طًع ١يالطتٗالى ايٓٗا ٞ٥أ ٚإْتاز طًع ١سأزلاي ١ٝأٚ ٚطٝط ١تـًح إلْتاز طًع ١االطتٗالى ايٓٗا ٞ٥طٛا ٤باطتدذاّ َٛاد
أٚي ١ٝأٚ ٚطٝط ١أَٓ ٚتذات ْبات ١ٝأ ٚسٛٝاْ ،١ٝأ ٚمجٝع ٖز ٙاألَٛس َعاًٜٚ ،تِ ريو عٔ طشٜل ايتش ٌٜٛيف ايؼهٌ أ ٚايذلنٝب
عً ٢إٔ ٜذاس ايعٌُ ؾ ٘ٝبك ٠ٛآي ٚ .)١ٝيف قاْ ٕٛاالطتجُاس ايـٓاع ٞيًكطاعني ارتاق ٚاملدتًط سقِ  20يظٓ 1998 ١املعذٍ
_____________________________________________________________________________________________
() 1

(عُاز،2001 ،ق )117؛ )(Jaeger, et al., 1990

((Chang, 2002:p6) )2
()3

(Bossidy and Charan, 2003; Bourne, 2005; Maister,2001; Marcus, 2006 as cited in De Waal,

)2007:p81
(( )4ػشٜـ ٚاالخش ،1982 ،ٕٚق 12؛ ْاػٛس ،2016 ،ق )140
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 ٚاملعُ ٍٛب٘ يف بك ١ٝايعشام َاعذ ٣إقً ِٝنٛسدطتإ  ،ايتعشٜـ بك ٢نُا ٖ ٛاال باكاؾ ١ايدلازتٝات باعتباسٖا طًعَٓ ١تذ١
دذٜذ ٠بعذ ايتطٛس يف زتاٍ ايتكٓٝات .

()1

ثاْٝا :تـٓٝـ االْؼط ١ايـٓاعٚ : ١ٝتـٓـ املذٜش ١ٜايعاَ ١يًًتُٓ ١ٝايـٓاع ١ٝايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛحبظب املٛاد اييت تعتُذٖا
طبٝع ١اإلْتاز  ٚسظب ايتٓكٝح ايجايح يًتـٓٝـ ايـٓاع ٞايذٚي ٞاملٛسَّذ دتُٝع األْؼط ١االقتـادٚ /١ٜاختـاس)ISIC( ٙ
 ٚايز ٟإعتُذَٓ ٙعُ ١األَِ املتشذ ٠يًتُٓ ١ٝايـٓاعٚ . )UNIDO( ١ٝسظب ايتٓكٝح ايجايح  ٚايز ٟنإ طا٥ذا ست٢
 ، 2009ناْت ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛؿٓؿت اىل تظع ١اؿٓاف  ٖٛٚ .ايتـٓٝـ املعُ ٍٛب٘ يف ايعشام  ٚإقً ِٝنٛسدطتإ ٚ
ذتذ االٕ ٚ .اطتدذَت ٖز ٙاالؿٓاف يف تـُ ِٝطؤاٍ االطتباْ ١عٔ ايكطاع ايـٓاع ٞيًُبشٛثني ٚ .ايتـٓٝؿات ايتظع نُا
:ًٜٞ
اال :ٍٚؿٓاع ١املٛاد ايػزاٚ ١ٝ٥املؼشٚبات  ٚايتبؼ

ايظادغ :ؿٓاع ١املٛاد املعذْ ١ٝايالؾًض١ٜ

ايجاْ :ٞؿٓاع ١ايٓظٝر  ٚاملالبع ادتاٖض. ٠

ايظابع :ؿٓاع ١املعادٕ األطاط. ١ٝ

ايجايح :ؿٓاع ١ارتؼب ٚاألثاخ .

ايجأَ :ؿٓاع ١االت ٚاملعادٕ .

ايشابع :ؿٓاع ١ايٛسم ٚايطباعٚ ١ايٓؼش .

ايتاطع :ؿٓاعات حت ١ًٜٝٛاخش٣

ارتاَع :ايـٓاع ١ايهُٝٝا. ١ٜٚ
اَا يف ايتٓكٝح االخرل  /ايشابع ايـادس يف طٓ 2009 ١سـٌ تػٝرل يف ايتـٓٝـ ٚ ٚكعت ايـٓاع ١ايتش ١ًٜٝٛيف  23قظُا
بذال َٔ تظع ٚ ١حتت ايباب د َٔٚ .ِٝأِٖ ايتػٝرلات اييت طشأت عً ٢ايتـٓٝـ َا :ًٜٞ

()2

 .1إ ايتٓكٝح ايشابع ٚكعت ْؼاطات مجع ايكُاََ ،١عادت ١ايٓؿاٜات ٚتـشٜؿٗا  ٚاطذلداع املٛاد خاسز ايـٓاعات
ايتش ٚ ١ًٜٝٛخاسز باب د ِٝبٌ كُٔ ايباب ٖا( :٤إَذادات املٝاٚ ٙأْؼط ١ايـشف ٚإداس ٠ايٓؿاٜات َٚعادتتٗا)
ٚحتت ايكظِ  ٚ 38اييت تؼٌُ أْؼط ١مجع ايٓؿاٜات َٚعادتتٗا ٚتـشٜؿٗاٚ ،اطذلداع املٛاد يف سني إ ٖزٙ
ايٓؼاطات ال تضاٍ كُٔ ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف اقً ِٝنٛسدطتإ.
 ٚ .2اٜلا ؿٓـ ايتٓكٝح ايشابع ؿٓاع ١اطتػالٍ احملادش الطتدشاز األسذاس ٚايشَاٍ ٚايطَؿٌ كُٔ ايباب با ٚ ٤حتت
عٓٛإ ايتعذٚ ٜٔاطتػالٍ احملادش يف سني ال تضاٍ ٖز ٙايـٓاع ١تتعاٌَ َعٗا نـٓاع ١حت.١ًٜٝٛ

_____________________________________________________________________________________________

( )1اْعش ْـٛق قاْ ْٞٛاالطتجُاس ايـٓاع ٞيًكطاعني ارتاق ٚاملدتًط سقِ  20يظٓ 1998 ١املعذٍ  ٚسقِ  25يظٓ1991 ١
( )2اْعش ايتٓكٝح ايشابع يًتـٓٝـ ايـٓاع ٞايذٚي ٞاملٛسَّذ دتُٝع األْؼط ١االقتـادٚ ١ٜاختـاس2009 ،)ISIC( ٙ
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َذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ١ٝ

 ٚ .3ايتٓكٝح ادتذٜذ خـف ايباب داٍ :الْؼط ١إَذادات ايهٗشباٚ ٤ايػاص ٚايبداس ٚتهٝٝـ اهلٛا ٚ ،٤ايكظِ  35يف
ٖزا ايباب ٜؼٌُ مجٝع اْؼط ١تٛيٝذ ايطاق ١ايهٗشباْٚ ١ٝ٥كًٗا ٚتٛصٜعٗا ،ؿُٓع غاص االطتـباحٚ ،تٛصٜع أْٛاع ايٛقٛد
ايػاص ١ٜعٔ طشٜل أْابٝب سٝ٥ظ ،١ٝتٛؿ ٌٝايٛقٛد ايبداسٚ ٟتهٝٝـ اهلٛا ٚ .٤مت ٚكع إؿالح ٚتشنٝب اآلالت
ٚاملعذات كُٔ ايـٓاع ١ايتش ٚ ١ًٜٝٛتؼٌُ ٖزا ايكظِ ْؼاط ايٛسؾ اييت تك ّٛباؿالح ٚتشنٝب اآلالت ٚاملعذات.
ثايجاٚ :اقع قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ : ١ٝسظب دذ ٍٚسقِ ( ،)1خالؿْ ١تا٥ر االسـا ٤ايـٓاعٞ
يًُٓؼآت ايـٓاع ١ٝايـػرل ٚ ٠املتٛطط ٚ ١ايهبرل ٠حملاؾع ١ايظًُٝاْ ١ٝيظٓ ، 2013 ١تتكذّ ستاؾع ١ايظًُٝاْ ١ٝعً ٢بك١ٝ
ستاؾعات االقً ٚ ِٝتلِ َٓ 5799ؼأ ٠ؿٓاع ١ٝؿػرلَٓ 146 ٚ ٠ؼأ ٠ؿٓاعَ ١ٝتٛططَٓ 41 ٚ ١ؼأ ٠ؿٓاع ١ٝنبرل ٚ . ٠يهٔ
بظبب إ ختالف يف تـٓٝؿات االْؼط ١ايـٓاع ١ٝمل ٜتُهٔ َـذس ايبٝاْات َٔ حتذٜذ سذِ ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛبؼهٌ دقٝل
ٚيهٔ َععِ ٖز ٙاملٓؼآت تكع كُٔ ايـٓاعات ايتش.١ًٜٝٛ

()1

عًُا اْ٘ مت تكدظ ِٝاملٓدؼآت ايدـٓاعٚ ١ٝؾد ٞكدَ ٤ٛعٝداس

عدذد ايعداًَني إيد ٢ثدالخ ؾ٦دات سذُٝد ، ١املٓدؼآت ايدـػرلٖٚ ٠دد ٞايتدد ٞتددظتدذّ عددذد َددٔ ايعُدداٍ ٜتددشاٚح
بددني (ٚ)0-9املتٛطددط ١ايتدد ٞتددظتدذّ ( ٚ )79 -10ايهبٝددش ٠تظتدذّ َٔ  31عاٌَ ؾأنجش.
ادتذ ٍٚسقِ ()1
خالؿْ ١تا٥ر االسـا ٤ايـٓاع ٞيًُٓؼآت ايـٓاع ١ٝايـػرل ٚ ٠املتٛطط ٚ ١ايهبرل ٠حملاؾع ١ايظًُٝاْ ١ٝيظٓ2013 ١
عدد المنشآت الصغيرة

عدد المنشآت المتوسطة

عدد المنشآت الكبيرة

المحافظات
أربيل

5742

27

73

السليمانية

2455

643

46

دهوك

5567

53

65

املـذس َٔ :اعذاد ايباسح ٚإطتٓادا يًُؤػشات ايـٓاع ١ٝهل ١٦ٝإسـا ٤إقً ِٝنٛسدطتإ  ٚادتٗاص املشنض ٟيالسـا2013 ،٤

_____________________________________________________________________________________________

(َٛ )1قع اهل ١٦ٝايعاَ ١السـا ٤اقً ِٝنٛسدطتإ ) KSRO, 2014, CSO, 2014( ، 2014 ،
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املبشح ايشابع  :ادتاْب املٝذاْٞ
اٚال َٗٓ :ذ ١ٝايبشح :مت إطتدذاّ االسـا ٤ايٛؿؿ ٚ ٞاالطتذالي ٞيًشـ ٍٛعًْ ٢تا٥ر ٖزا ايبشح ٚمت اختٝاس االطتباْ١

دتُع ايبٝاْات االطاط ١ٝإكاؾ ١اىل صٜاسات َٝذاْ ١ٝيعذد َٔ املٓؼات  ٚاملؼاسٜع ايـٓاع ١ٝيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ ٚ ١ٝاكاؾ ١اىل
تٛؾش قاعذ ٠بٝاْات املؼاسٜع ايـٓاع ١ٝايتابع ١ملذٜش ١ٜايتُٓ ١ٝايـٓاع ٚ .١ٝسظب اسـا٥ات سزل ١ٝعشاق ٚ ١ٝنٛسدطتاْ، ١ٝ

تتُشنض يف ٖز ٙاحملاؾع ١االف َٔ املؼاسٜع  ٚاملٓؼآت ايـٓاع ١ٝايهبرل ٚ ٠املتٛطط ٚ ١ايـػرل.٠

()1

 ٚمت تٛصٜع إطتُاسات

االطتباْ ١عً ٞع َٔ ١ٓٝاجملتُع ٚمت اٜلا تٛؾرل ْظد ١ايهذل َٔ ١ْٝٚاالطتباْ )Online ( ١عٔ طشٜل (ٚ )Google Drive

اسطاٍ ايشبط ايتاي ٞعٔ ايدلٜذ االيهذل ْٞٚالؾشاد ع ١ٓٝايبشح  .عًُا إ االطتباْ ١اطًٛب َالَ ٚ ِ٥ظتدذّ يف َٝذإ

ايذساطات ايٛؿؿ.١ٝ

()2

 ٚاالطتباَْ ١ته َٔ ١ْٛاسبع ستاٚس  ،احملٛس االَ ٍٚعًَٛات عاَ ١عٔ املٓؼا ٠ا ٚاملؼشٚع ايـٓاع ٚ ٞاحملٛس ايجاَْ ٞعًَٛات

ػدـ ١ٝعٔ اجملٝبني يالطتباْ ٚ ،١باعتباس ايبشح ٜعتُذ بؼهٌ اطاغ عً ٢آسا ٤املبشٛثني ؾًٗزا احملٛس أُٖ ٚ ١ٝيتٛكٝح َذ٣

قابًٖ ١ٝؤال ٤املبشٛثني َٔ إدساى  ٚؾِٗ ستٜ ٢تظٓ ٢هلِ االداب ١عٔ أط ١ً٦االطتباْ ٚ .١احملٛس ايجايح ؿُُت عٔ طشٜل قٝاغ
يٝهاست ارتُاط ٞملعشؾٚ ١اقع َظتًضَات َ ٚتطًبات تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ ٚريو عٔ طشٜل عشض  27ؾكش ٠كُٔ

أِٖ املظتًضَات ايالصَ ٚ ١احملٛس ايشابع ؿُِ ملعشؾ ١أِٖ ايعٛا٥ل اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ  ٚريو عٔ طشٜل قٝاغ

يٝهاست مخاط ٚ ٞعشكت عً 17 ِٗٝؾكش ٠نأِٖ ايعٛا٥ل احملتًُ .١عًُا إ ٖز ٙاملظتًضَات  ٚايعكبات احملتًُ ١يف احملٛسٜٔ

ايجايح  ٚايشابع مت اطتٓباطٗا َٔ ايبشٛخ  ٚايذساطات ايظابك ٚ)3(.١مت اقشاسٖا َٔ قبٌ دتٓ َٔ ١احملهُني.

ثاْٝا :املعادتات اإلسـا :١ٝ٥اطتدذّ ايباسح َكٝاغ يٝهاست ارتُاط ٢رتُظ ١خٝاسات ) اٚاؾل بؼدذ ،٠اٚاؾدل  ،ستاٜدذ  ،ال

اٚاؾل  ،ال اٚاؾل بؼذ) ٠سظب االٚصإ ايتاي ١ٝاملٛكش ١يف دذ ٍٚسقِ (:)2

دذ ٍٚسقِ (َ )2كٝاغ اإلداب ١عً ٢ايؿكشات

ايٛصٕ

5

4

3

2

1

ايشأٟ

اٚاؾل بؼذ٠

اٚاؾل

ستاٜذ

ال اٚاؾل

ال اٚاؾل بؼذ٠

املـذس َٔ :اعذاد ايباسح
يتشكٝل اٖذاف ايبشح ٚايتشكل َٔ ؾشكٝاتٗا  ،اطتدذّ ايباسح االطايٝب االسـا ١ٝ٥ايتايٚ ،١ٝعٔ طشٜل اطتدذاّ بشْاَر

: SPSS

 -1ايٛطط اذتظاب : ٢ايٛطط اذتظاب = ٞزتُٛع (عذد ايتهشاس * ايٛصٕ)  /سذِ ايع١ٓٝ

 ٚقاّ ايباسح بعذ ريو حبظاب املتٛطط املشدح الٚصإ آسا ٤املبشٛثني عً ٢ايٓش ٛاملٛكح يف دذ ٍٚسقِ (:)3
_____________________________________________________________________________________________

( )1املـذس ايظابل َٛ ،قع اهل ١٦ٝايعاَ ١السـا ٤اقً ِٝنٛسدطتإ2014 ،
()Kothari, C.R., 2004:p101()2
() 3

(بالطه،2012،١ق (Mahmoud, 2014: pp.53-61; Ferenc, 2011:p86;162-156
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َذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ١ٝ

دذ ٍٚسقِ (َ )3عاٜرل اإلداب١
املتٛطط املشدح

5 –4.20

4.19 -3.40

ايشأٟ

اٚاؾل بؼذ٠

اٚاؾل

2.59 -1.80

3.39 -2.60

ال اٚاؾل

ستاٜذ

1.79 -1

ال اٚاؾل بؼذ٠

املـذس َٔ :اعذاد ايباسح

 -2اختباس ايتٛصٜع ايطبٝع(ٞاختباس نٛجملشٚف -زلشْٛف ))(1- Sample K-S

اطتدذّ ايباسح كُٔ اختباس ؿذم ٚثبات ادا ٠ايبشح  ،اختباس (نٛجملشٚف -زلشْٛف)؛ ٚاثبت االختبداس بدإ ايبٝاْدات

تتبع ايتٛصٜع ايطبٝعٚ .ٞقذ ٚكح ادتذ ٍٚسقِ (ْ )4تا٥ر االختباس سٝح إٕ قَ ١ُٝظت ٣ٛايذاليد ١يهدال احملدٛس ٜٔايجايدح ٚ

ايشابع اندل َٔ  ) sig.  0.05 ( ،0.05؛ ٖ ٚزا ٜؼرل اىل إٔ ايبٝاْات تتبع ايتٛصٜع ايطبٝعٚ ،ٞميهٔ اطتدذاّ االختباسات

املعًُ.١ٝ
.1

دذ ٍٚسقِ ( )4اختباس ايتٛصٜع ايطبٝع)1-Sample Kolmogorov-Smirnov(ٞ
عذد ايؿكشات :ق:)Z(١ُٝ

احملاٚس

قَ ١ُٝظت ٣ٛايذالي:١

ايجايح

27

0.732

0.658

ايشابع

17

0.654

0.785

مجٝع ايؿكشات

44

0.693

0.275

املـذس َٔ :اعذاد ايباسح  ٚبٓا ٤عًْ ٢تا٥ر بشْاَر SPSS

 -3اختباس (أيؿا نشْٚباخ)؛ ملعشؾ ١ثبات ؾكشات االطتباْ .١مت اطتدذاّ َعاٌَ ايجبات أيؿا نشْٚباخ يًشهِ عً ٢دق ١قٝاغ

َؿاٖ ِٝايذساط ،١أ ٟمبعٓ ٢أْ٘ عٓذ قٝاّ باسح آخش بايبشح ْؿظٗا طٛف ٜتٛؿٌ إىل ايٓتا٥ر ْؿظٗاٚ ،نزيو َٔ أدٌ قٝاغ
َذ ٣تٛاؾل اإلدابات َع بعلٗا ايبعض بايٓظب ١يًُتػرلات املذسٚطَٛ ٚ ١ثٛق ١ٝايٓتا٥رٚ .صتذ إ َعاٌَ أيؿا نشْٚباخ 0.65

َ ٖٛٚكب ٍٛمما ٜذٍ عً ٢ثبات االطتبٝإ  َٔٚثِ ؿالسٝت٘ يًكٝاغ.
ثايجا :عشض بٝاْات ع ١ٓٝايبشح :تعٗش بٝاْات عٔ ع ١ٓٝايبشح نُا َٛكح يف ادتذ ٚ ،)5( ٍٚتؤنذ بإ ع ١ٓٝايبشح ؾعال
تعهع ٚاقع اجملتُع ٖ ٚز ٙتعضص َٔ َـذاق ١ٝآسا ٤ايع ١ٓٝاملأخٛر .٠ؾُجال إ ْظب ١ك َٔ ١ًٝ٦االْج %4 ٢ؾكط ٚؿًت اىل

َظتٜٛات َؼاسن ١ؿٓع ايكشاس يف املٓعُات ايـٓاع ٚ ١ٝاملبشٛثني ميجً ٕٛقطاعات شتتًؿ َٔ ١املٓؼآت ايـٓاع ٚ ١ٝؾعال إ

ْظب ايـٓاعات ايػزا ٚ ١ٝ٥ايهُٝا ١ٝ٥تؼهٌ انجش َٔ  %70سظب ايكاعذ ٠ايبٝاْات ٚ .إ ايؿ ١٦ايعُش ١ٜالؾشاد ايعٚ ١ٓٝ

حتـ ًِٗٝايذساط ٚ ٞطٓٛات خدلتِٗ َ ٚذَ ٣ؼاسناتِٗ يف دٚسات تذسٜب ١ٝاٜلا ٚاقع ٚ ١ٝتؤنذ عً ٢إ غايب ١ٝاملؼاسنني يف

ؿٓع ايكشاسات يف املٓعُات ايـٓاع َٔ ١ٝغرل ايؼباب  ٚال ميتًه ٕٛػٗادات عاي ٚ ١ٝغرل َؼاسنني بذٚسات  ٚيهٔ ْكط١

قٛتِٗ ؾكط طٓٛات خدلتِٗ  ٚاييت انجش َٔ  َِٗٓ %70ناْت هلِ طٓٛات خدل ٠انجش َٔ  10طٓٛاتٖٚ .ز ٙايبٝاْات نًٗا
تٓظذِ َع ٚاقع اذتاٍ يف ٖزا ايكطاع.
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جدول رقم ( )2عرض بيانات عينة البحث
الخصائص الشخصية
الجنـس

العـمر

التحصيل العلمي

سنوات الخبرة

عدد الدورات

القطاع الصناعي

التكرارات

النسبة %

ذكـر

67

96

أنثـى

3

4

اقل من 55

1

1

من  55الى 39

54

34

من  44الى 55

34

43

من  55الى 63

15

17

اكثر من 63

3

4

اقل من الثانوية

7

14

الثانوية

15

17

الدبلوم  /خريج معهد

57

39

بكالوريوس /خريج كلية

53

33

دراسات عليا

1

1

اقل من  5سنوات

3

4

 5الى 9

11

16

 14الى 14

16

53

 15الى 19

54

34

 54و أكثر

16

53

صفر

47

67

اقل من 3

17

54

 3الى 5

6

9

اكثر من 5

4

4

صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ

53

3529

صناعة النسيج و المالبس الجاهزة

4

4

صناعة الخشب واألثاث

5

5235

صناعة الورق والطباعة والنشر

5

5235

الصناعة الكيمياوية

15

51254

صناعة المواد المعدنية الالفلزية

14

54

صناعة المعادن األساسية

4

527

صناعة االت والمعادن

4

4

صناعات تحويلية اخرى

14

1423

املصدر :من اعداد الباحث و بناء على نتائج برنامج SPSS
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سابعا :عشض ْتا٥ر ايبشح:
ْ -1تا٥ر  ٚحتً ٌٝؾكشات احملٛس ايجايح (املتطًبات ايالصَ ١يتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ)
ٚبـؿ ١عاَ ١قذ تب َٔ ّٔٝدذ ٍٚسقِ ( : )6إٔ املتٛطط اذتظاب ٞالدٛب ١مجٝع ؾكشات احملٛس ايجايح (املظتًضَات ايالصَ١

يتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ) ٜظاٖٚ،)2228( ٟٚز ٙايك ١ُٝتعين َظت ٣ٛاجتا ٙال اٚاؾل ٚق t ١ُٝاحملظٛب ١املطًك ١تظاٟٚ

 72358بايظايب  ٖٞٚ،اؿػش َٔ ق )t( ١ُٝادتذٚيٚ ،١ٝاييت تظاَ ٚ ،)1298( ٟٚظت ٣ٛايذالي ١ؿؿش  ٖٞٚاقٌ َٔ

 0.05؛ مما تذٍ عً ٢عذّ تٛؾش املتطًبات سظب آسا ٤ؿٓاع ايكشاس املذسا ٤يتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف ٖز ٙاملٓؼآت ٚ

املؼاسٜع ايـٓاعٚ .١ٝإ َععِ ٖز ٙاملٓؼآت تؿتكش اىل سؤ ١ٜاطذلاتٝذ ٚ ١ٝسطاي ٚ ١قٚ .ِٝسـًت ايؿكشات املعٓ ١ٝبزيو عً٢

ٚطط سظابَ ٞا بني (ٖٚ )2250 ٚ 1250ز ٙتعين عذّ اتؿام ادتُٝع عًٚ ٢دٛد ٖز ٙاملتطًبات االٕ يف َٓؼآتِٗ.
ٚتبذْ َٔ ٚتا٥ر املٓعٛس املاي ، ٞإ ٖٓاى ؾعال اٖتُاّ بٗزا ادتاْب اىل سذ َا  ٚنُا ٜؼرل ايٛطط اذتظاب ٞهلز ٙايؿكشات ٚاييت

جتاٚصت قُٝتِٗ انجشَٔ ق ١ُٝقب ٍٛاالجتا ٚ .ٙايؿكشات املعٓ( ٖٞ ١ٝتك ّٛػشنتهِ بٛكع أٖذاف َاي ١ٝاملشاد حتكٝكٗا َظبكا) ،

(يذٜهِ َٔ ٜكٝظَ ٕٛذ ٣حتكٝل االٖذاف املاي( ٚ )١ٝتكٝظَ ٕٛظت ٣ٛسكا َايه ٞاملؼشٚع ا ٚاؿشاب االطِٗ َٔ حتكٝل
االٖذاف املايٚ )١ٝاييت سـًت عً 4237 ٚ 4207 ٚ 3286 ٢عً ٢ايتٛاي ٚ ٞاييت اعً َٔ ٢قٚ ١ُٝطط ايكب ٍٛاالؾذلاك.ٞ
ٚيف قٝاغ َٓعٛس ايضبا ، ٔ٥تبذ ٚإ االٖتُاّ مل تـٌ اىل اذتذ املطًٛب  ٚإ َععِ ٖز ٙاملٓؼآت ال تؼاسى ايضبا ٔ٥يف تـُِٝ
َٓذاتٗا  ٚال تكٝظ ٕٛعذدِٖ  ٚال َظت ٣ٛسكاِٖ  ٚ .إ ايٛطط اذتظاب ٞهلز ٙايؿكشات املعٓ ١ٝمبٓعٛس ايضبا ٚ ٔ٥نُا تعٗش

يف ادتذ ٍٚايتاي ٞبكت يف َظت ٣ٛعذّ ايتاٜٝذ  ٖٛٚبني (ٚ .)2210ٚ1201نُا تبذ ٚيف ادتذ ، ٍٚإ ٖز ٙاملٓؼات اؾتكشت

اٜلا اىل االٖتُاّ باايؿكشات اييت تٛكح َتطًبات َٓعٛس ٟايعًُٝات ايذاخًَٓ ٚ ١ٝعٛس ايتعًِ  ٚايُٓ ٚ . ٛمل تـٌ ايٛطط
اذتظاب ٞاىل َظت ٣ٛايٛطط اذتظاب ٞاملشدح يًكب.ٍٛ
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جدول رقم ( )3حتليل فقرات اوحمور الاالث (مستلزمات تطبيق بطاقة االداء املتوازن)
المتوسط الحسابي:

االنحراف المعياري:

قيمة (:(t

ت

مستوى الداللة:

الفقرات

االستراتيجية
1

للشركة رؤية اسرتاتيجية

1.76

.751

-13.854

.000

5

الرؤية موثقة و معلنة للجميع

1.67

.756

-14.702

.000

3

للشركة رسالة

1.71

.617

-17.428

.000

4

الرسالة موثقة و معلنة للجميع

1.50

.504

-24.920

.000

5

للشركة قيم حمددة

1.91

.775

-11.715

.000

6

القيم موثقة و معلنة للجميع

1.70

.709

-15.337

.000

7

للشركة أهداف ذكية

2.10

.837

-9.000

.000

8

املنشأة تعلن األهداف املراد حتقيقها جلميع العاملني

1.74

.695

-15.124

.000

9

االهداف تتالئم مع املوارد املتاحة

1.84

.828

-11.697

.000

14

توجد شدة املنافسة يف القطاع الصناعي الذي تعملون فيه

1.83

.884

-11.085

.000

11

لشركتكم ميزة تنافسية

1.84

.754

-12.833

.000

15

هناك تقييم و مراجعة دورية السرتاتيجية الشركة

2.50

.913

-4.583

.000

المنظور المالي
13

تقوم شركتكم بوضع أهداف مالية املراد حتقيقها مسبقا

3.86

.839

8.547

.000

14

لديكم من يقيسون مدى حتقيق االهداف املالية

4.07

.840

10.676

.000

15

تقيسون مستوى رضا مالكي املشروع او اصحاب االسهم من حتقيق االهداف املالية

4.37

.543

21.132

.000

منظور الزبائن
16

تشرتك منشأتكم زبائنها و عمالئها يف تصميم منتوجاتكم

2.10

.919

-8.192

.000

387

م.م فاروق حسين محمد
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المتوسط الحسابي:

االنحراف المعياري:

قيمة (:(t

مستوى الداللة:

17

تقيسون عدد زبائنكم باستمرار

2.01

.955

-8.632

.000

18

تقيسون مستوى رضا الزبائن من منتجاتكم و خدماتكم

1.91

.928

-9.783

.000

الفقرات

ت

منظور العمليات الداخلية
19

تقيسون مستوى استخدام التكنولوجيا و االدوات احلدياة مقارنة مبنافسيكم

54

تطبقون مبدأ مشاركة اجلميع يف إدارة الشركة

51

تطبق شركتكم نظام للجودة

2.03

55

تقيسون مستوى رضا العاملني من إدارة الشركة

2.11

1.91

.897

-10.130

.000

2.10

.871

-8.649

.000

.884

-9.192

.000

1.174

-6.313

.000

منظور النمو و التعلم
53

تصرفون االموال من اجل البحث و تطوير يف شركتكم (املشاركة يف املعارض الدولية)

2.59

1.042

-3.325

.001

54

توفرون البيئة الالزمة لالبداع و لتطوير االفراد داخل الشركة

2.64

1.008

-2.965

.004

55

للشركة نظام للتحفيز

2.60

.954

-3.508

.001

56

للشركة نظام للرتقية

2.46

1.188

-3.823

.000

57

للشركة برامج للتدريب

2.76

.908

-2.238

.028

جميع الفقرات:

0.001 -7.358 0.850 2.28

ق) t ( ١ُٝادتذٚي ١ٝعٓذ دسد ١سشَٚ )69( ١ٜظت ٣ٛدالي 0.05 ١تظا.)1298( ٟٚ

املـذس َٔ :اعذاد ايباسح  ٚبٓا ٤عًْ ٢تا٥ر بشْاَر SPSS

ْ -2تا٥ر  ٚحتً ٌٝؾكشات احملٛس ايشابع (ايعٛا٥ل اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ)
ٚبـؿ ١عاَ ١قذ تب َٔ ّٔٝادتذ ٍٚسقِ ( ،)7إٔ املتٛطط اذتظاب ٞدتُٝع ؾكشات احملٛس ايشابع (ايعٛا٥ل اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا٤

املتٛاصٕ) ٜظاٚ ،)4203( ٟٚق t ١ُٝاحملظٛب ١املطًك ١تظا ، 14234 ٟٚاندل َٔ ق )t( ١ُٝادتذٚيٚ ،١ٝاييت تظاٟٚ

(َ ٚ ،)1298ظت ٣ٛايذاليٜ ١ظا ٟٚؿؿش ٖٞٚ ،اقٌ َٔ  0.05؛ مما ٜذٍ عًٚ ٢دٛد ٖز ٙايعٛا٥ل ؾعال سظب آسا٤
َؼاسن ٞؿٓع ايكشاس اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف ٖز ٙاملٓؼآتٚ .نُا تعٗش يف ادتذ ، ٍٚإ ٖٓاى تٛاؾكا ٚاكشا عً٢
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ايعٛا٥ل املٛدٛد ٠يتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ َا عذ ٣ؾكشٚ ٠اسذ ٖٞٚ ٠ايؿكش ٠سقِ (( ، )3كعـ ايتأقًِ َع ايتػٝرلات)

ٚاييت سـًت عً ٖٞٚ )3237( ٢ق ١ُٝأٜلا تبك ٢يف َذ ٣احملاٜذ  ٚمل تٓضٍ ملظت ٣ٛعذّ ايكبٚ .ٍٛباالَهإ تشتٝب ايعٛا٥ل
سظب االُٖ ١ٝبٓا ً٤عً ٢سذِ ق ١ُٝايٛطط اذتظاب.ٞ
دذ ٍٚسقِ ( )7حتً ٌٝؾكشات احملٛس ايشابع (ايعٛا٥ل اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ)
المتوسط الحسابي:

االنحراف المعياري:

قيمة (:(t

مستوى الداللة:

الترتيب

1

ضعف انتهاج اجلانب اإلسرتاتيجي.

4.30

.574

18.963

0.000

1

5

غياب التخطيط واالتصاالت

3.93

.621

12.503

0.000

12

3

ضعف التأقلم مع التغيريات

3.37

1.010

3.078

0.000

17

4

نقص وعي املدراء بتطبيق بطاقة االداء املتوازن

3.97

.568

14.199

0.000

11

5

ال توجد اسرتاتيجية مكتوبة

4.09

.737

12.324

0.000

7

6

وجود اهتمام كبري فقط باجلانب املايل .

4.21

.562

18.080

0.000

3

7

عدم كفاية مؤشرات األداء االساسية لتقييم االداء

3.90

.684

11.006

0.000

16

8

عدم وجود نظام مسك السجالت

4.21

.562

18.080

0.000

6

9

غياب االتصال مع الزبائن واحنصار التسويق يف مفهومه التقليدي

4.26

.533

19.657

0.000

2

4.09

.558

16.278

0.000

8

 11عدم النظر اىل املوارد البشرية كأمثن مورد.

4.03

.589

14.609

 15عدم تطبيق أسلوب اإلدارة باملشاركة

3.93

.598

13.000

3.90

.617

12.197

3.93

.666

11.658

4.06

.759

11.650

الفقرات

ت

نقص إجراءات البحث عن مدى رضى الزبائن عن املنتجات ومعرفة
 14احتياجاهتم وأذواقهم.

عدم معرفة مدى مستوى الرضا الوظيفي لدى املوظفني و العاملني يف
 13الشركة
 14عدم تطبيق نظام الرتقيات واحلوافز
15

عدم فسح اجملال لإلبداع من قبل املوظفني

0.000
0.000

0.000

0.000
0.000

10
14

15

13
9
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المتوسط الحسابي:

االنحراف المعياري:

قيمة (:(t

 16عدم امتالك انظمة فعالة الدارة اجلودة

4.21

.508

20.011

عدم تفعيل عمليات البحث والتطوير

4.21

.611

16.619

17

مستوى الداللة:

ت

0.000
0.000

الترتيب

الفقرات

4
5

0.000 14.347 0.632 4.03

جميع الفقرات:

ق) t ( ١ُٝادتذٚي ١ٝعٓذ دسد ١سشَٚ )69( ١ٜظت ٣ٛدالي 0.05 ١تظا.)1298(ٟٚ

املـذس َٔ :اعذاد ايباسح  ٚبٓا ٤عًْ ٢تا٥ر بشْاَر SPSS

 -3اختباس يتـٓٝـ ستاٚس َظتًضَات تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕٚ :نُا تعٗش يف ادتذ ٍٚسقِ ( )8الختباس ( )T-Testيع١ٓٝ
ٚاسذ ،٠اثبت تشتٝب ستاٚس املظتًضَات سظب تٛاؾشٖاٚ ،إ ٚكع املظتًضَات َٔ املٓعٛس املاي ٞدٝذ ٚ ٠يهٔ ٖٓاى عذّ

االٖتُاّ ببك ١ٝاحملاٚس ٚ ٚخاؿ َٔ ١داْب املٓعٛس االطذلاتٝذ ٞايؼاٌَ ثِ ٜأتَٓ ٞعٛس ايعًُٝات ايذاخًَٓ ٚ ١ٝعٛس ايضباٚ ٔ٥

اخرلا َٓعٛس ايتعًِ  ٚايُٓ.ٛ
ادتذ :)8( ٍٚاختباس الختباس ( )T-Testيعٚ ١ٓٝاسذOne-Sample Statistics ٠
Test Value = 45
95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper

Lower

Mean
Difference

)Sig. (2-tailed

df

t

محاور الفقرات

-22.0014

-23.7700

-22.88571

0.000

69

-51.628

االسرتاتيجية

9.7648

8.6352

9.20000

0.000

69

32.493

املنظور املايل

-2.5268

-3.4161

-2.97143

0.000

69

-13.332

منظور الزبائن

-3.3842

-4.3015

-3.84286

0.000

69

-16.716

منظور العمليات الداخلية

-1.0823

-2.8320

-1.95714

0.000

69

-4.463

منظور التعلم والنمو

املـذس َٔ :اعذاد ايباسح  ٚبٓا ٤عًْ ٢تا٥ر بشْاَر SPSS

 -4ايتشً ٌٝايعاًَ :)Factor Analysis( ٞاطتدذّ اختباس ايتشً ٌٝايعاًَ ، ٞحملاٚي ١تـٓٝـ ايعٛا٥ل  ٚتشتٝبٗا سظب

سذِ تاثرلٖا اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ  ٚنُا َٛكح بادتذ ٍٚسقِ (َ )9ـؿٛؾ ١املهْٛات املذٚس ، ٠مت تـٓٝـ ايعٛا٥ل

 17يف طبع عٛاٌَ  ٚمت حتذٜذ َا ٖ ٞأِٖ ايعٛا٥ل اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ .ايعاٌَ اال ، ٍٚعباس ٠عٔ ؾكشتٚ 4( ٞ

ُٖ ٚ )13ا ( ْكف ٚع ٞاملذسا ٤بتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ  ،عذّ َعشؾَ ١ذَ ٣ظت ٣ٛايشكا ايٛظٝؿ ٞيذ ٣املٛظؿني ٚ

ايعاًَني يف ايؼشن ٚ )١ؾعال َععِ آساَ ٤ؼاسن ٞؿٓع ايكشاس متشٛست سٖ ٍٛز ٜٔايؿكشتني ٚ .ؿٓؿت نايعاٌَ االخرل ٚ
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ايظابع ناقٌ تاثرلا َكاسْ ١ببك ١ٝايعٛاٌَ ُٖ ٚا ؾكشتُٖٚ )1 ٚ2( ٞا (كعـ اْتٗاز ادتاْب اإلطذلاتٝذ ،ٞغٝاب ايتدطٝط
ٚاالتـاالت) ٚتبذ ٚإ ؿٝاغ ١ايؿكشتني بؼهٌ عاّ أدت اىل ٖز ٙايٓتٝذ ٚ . ١ادتذ )10( ٍٚتبني دٛد ٠ايكٝاغ  ٚق١ُٝ

(ٚ )KMOاييت ٖ ٞأعً. %70 َٔ ٢
ادتذَ :)9( ٍٚـؿٛؾ ١املهْٛات املذٚس٠
َ Rotated Component Matrixaـؿٛؾ ١املهْٛات املذٚس٠
Component
% of Variance
Component
13.887

13.506

10.973

9.001

8.532

8.065

7.922

Factors

0.835

Q12-4

0.827

Q12-13

0.805

Q12-15

0.725

Q12-12

0.654

Q12-3

0.799

Q12-11

0.708

Q12-6

0.624

Q12-5

0.690

Q12-8

0.671

Q12-16

0.797

Q12-9

0.526

Q12-10

0.466

Q12-7

0.778

Q12-4

0.479

Q12-17

0.801

Q12-2

0.601

Q12-1

1

2

3

4

5

6

7

املصدر :من اعداد الباحث و بناء على نتائج برنامج SPSS
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َذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ١ٝ

ادتذ :)10( ٍٚدٛد ٠ايكٝاغ  ٚق)KMO( ١ُٝ
إختبار KMO and Bartlett's
0.744
318.718

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square

136

Bartlett's Test of Sphericity

Df
Sig.

0.000

املصدر :من اعداد الباحث و بناء على نتائج برنامج SPSS

خاَظا :االطتٓتادات:

يف ٖزا ادتض ٤األخرل ْٓعش إىل ايٛسا ٤اىل ٖذؾٓا َٔ إعذاد ٖزا ايبشح َٚؼهً ١ايبشح  .يٓكَ ِٝٝا إرا نٓا قذ أصتضْا َا نٓا

ْٓ ٟٛحتكٝك٘ س ٍٛإَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتشٚ . ١ًٜٝٛقذ تٛؿًٓا اىل االطتٓتادات ايتاي:١ٝ

 )1ايبشح أٚكح عذّ تٛؾش املظتًضَات  ٚاملكَٛات ايالصَ ١يتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ

 ٚمت تشتٝب ٖز ٙاملكَٛات ايػرل املتٛؾش ٠سظب أُٖٝتٗا ملدتًـ ايـٓاعات ايتش ٚ ١ًٜٝٛخـٛؿا َتطًبات املٓاظرل
ايػرل املاي ٚ ١ٝأػاست ايٓتا٥ر اىل ٚدٛد إٖتُاّ اىل سذ َا باملٓعٛس املاي.ٞ

 ٚ )2اثبت ايبشح ٚدٛد عٛا٥ل  ٚقٛٝد شتتًؿ ١اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ  ٚايتٛاؾل عًٖ ٢ز ٙايعشاق ٌٝناْت
نبرل َٔ ٠قبٌ َؼاسن ٞؿٓع ايكشاس يف ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛاملتٓٛع ١عٓذَا عشض عًٖ ِٗٝز ٙايعٛا٥ل.

 )3ال تٛدذ ؾشٚم َعٓ ١ٜٛرات دالي ١إسـا ١ٝ٥بني آسا ٤املبشٛثني يف إدساى املظتًضَات ايالصَ ٚ ١إدساى ايعٛا٥ل اَاّ
تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ طبكا يعذد َٔ َتػرلات ايؼدـ ١ٝنادتٓع ،ايعُش ،طٓٛات ارتدل ،٠ايًتشـ ٌٝايعًُٚ ٞ

عذد ايذٚسات  َٔ ٚشتتًـ املٓؼآت ايـٓاعات ايتش.١ًٜٝٛ
 )4ال تٛدذ أختالف بني َظت ٣ٛإدساى َؼاسن ٞؿٓع ايكشاس ألُٖ ١ٝاألبعاد غرل املاي ١ٝيبطاق ١األدا ٤املتٛاصْ ١باختالف
ادتٓع ،ايعُش ،ارتدل ،٠ايًتشـ ٌٝايعًُ ٚ ٞعذد ايذٚسات  َٔ ٚشتتًـ املٓؼآت ايـٓاعات ايتش.١ًٜٝٛ

طادطا :ايتٛؿٝات:

بٓا ٤عً ٢االطتٓتادات ايظابك ١تٛؿٌ ايباسح اىل مجً َٔ ١ايتٛؿٝات َٗٓٚا:

 -1كشٚس ٠قٝاّ قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛبعٌُ تػرلات دٖٛش ١ٜيف أْعُ ١قٝاغ األدا ٤تبعذٖا عٔ االعتُاد عً٢
املكاٜٝع املاي ١ٝايتكًٝذ ٚ ١ٜتبين املعاٜرل  ٚاملكاٜٝع غرل املاي ١ٝيكٝاغ االدا ٚ ٤إداست٘.

 -2تٛع ٚ ١ٝتأٖ ٌٝايعاًَني  ٚخـٛؿا املذسا ٚ ٤سؤطا ٤االقظاّ املؼاسنني يف ؿٓع ايكشاس بتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ
مما طٝظٌٗ َٔ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ.

 -3ؿٝاغ ١اطذلاتٝذٚ ١ٝاكش ١يًُٓؼا ٠كشٚس ١ٜالٕ اؿٌ ؾًظؿ ١بطاق ١االدا ٖٛ ٤تشمج ١االطذلاتٝذ ١ٝاىل إدشا٤ات
ًَُٛط ٚ ١بٓا٤اً عً ٢تٛاؾل أؾشاد املٓعُ.١
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 -4االتـاٍ بايضباٚ ٔ٥ارتشٚز َٔ ايتظٜٛل يف َؿٗ َ٘ٛايتكًٝذ ٚ ٟايعٌُ يبٓا ٤عالقَ ١ظتُشَ ٠عِٗ  ٚست ٢إدشا٤
ايبشٛخ عٔ َذ ٣سك ٢ايضبا ٔ٥عٔ املٓتذات َٚعشؾ ١استٝاداتِٗ ٚأرٚاقِٗ .

 َٔ ٚ -5أدٚات حتظني ايعًُٝات ايذاخً ١ٝاملكبٛي ٖٞ ١تطبٝل إداس ٠ادتٛد ٚ ٠تعضٜض اإلداس ٠باملؼاسن ٚ ١إداس٠
االتـاالت ايًتإ تؤدٜإ اىل إطتػالٍ أَجٌ دتُٝع ايطاقات املتٛؾش ٠يذ ٣ايعاًَني.

 -6ايعٌُ ملعشؾَ ١ذَ ٣ظت ٣ٛايشكا ايٛظٝؿ ٚ ٞاستٝاح ايعاًَني  ٚخًل سٚح املبادس ٚ ٠ؾظح اجملاٍ يإلبذاع ٚ

االبتهاس ٖ ٚز ٙتظٌٗ ايتٛؿٌ يتٛاؾل أؾشاد املٓعُ ١عً ٢آيٝات ؿٝاغ ١االطذلاتٝذٝات ٚتشمجتٗا اىل إدشا٤ات ٚ
مماسطات عًُ ١ٝيتشكٝل االٖذاف.

 َٔ ٚ -7أِٖ االطايٝب يالٖتُاّ باملٓعٛس ايتعًِ  ٚايُٓ ٖٞ ٛتؿع ٌٝعًُٝات ايبشح ٚايتطٜٛش  ٚ ،اعتباس املؼاسن ١يف
املعاسض احملً ٚ ١ٝارتاسد ١ٝأقٌ سذ ممهٔ َ ٚكب ٍٛكُٔ ايبشح  ٚايتطٜٛش .

طابعاً :ايبشٛخ املظتكبً ٚ :١ٝاخرلاٚ ،تبٓٝت َٔ ْتا٥ر ٖزا ايبشح اىل إ سذِ ايؿذ ٠ٛاندل َٔ إ متأل ببشح ٚاسذ ٚ

ٜٛؿ ٞايباسح بادشاَ ٤ضٜذ َٔ ايبشٛخ يف املظتكبٌ َٔ أدٌ تطبٝل  ٚاطتدذاّ ؾعاٍ يبطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ ٖ َٔٚ .زٙ

ايبشٛخ املكذلس:١

 .1االيٝات ايؿعاي ١يتٛؾرل املظتًضَات  ٚإصاي ١ايكٛٝد  ٚايعٛا٥ل أَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف املٓؼآت
ايـٓاع. ١ٝ

َ .2ذ ٣اطتدذاّ بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف ختؿٝض ايتهايٝـ يف املٓؼآت ايـٓاع. ١ٝ
َ .3ذَ ٣ظاُٖ ١بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف إداس ٠ايتػٝرل .

املـادس:
 .1إبشاٖ ِٝإبشاٖ ِٝػشٜـ. ،أمحذ سبٝب سطْ ،ٍٛعُإ دٖؽ ؿاحل ايعك ،ًٞٝدػشاؾ ١ٝايـٓاعَ ،١ذٜش ١ٜداس ايهتب
يًطباعٚ ١ايٓؼش ،داَع ١املٛؿٌ ،1982 ،ق.12
 .2أمحذ ،كش ٢طامل ،ايك ١ُٝامللاؾ ١يًـٓاع ١ايتش ١ًٜٝٛايعشب ١ٝيف ظٌ ايعٛمل ،١زتً ١داَع ١اْباس يًعً ّٛاالقتـادٚ ١ٜ
االداس ،١ٜاجملًذ  2ايعذد  4طٓ2012 ١
 .3ؿاحل بالطه. 2012 ،١قابً ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ نأدا ٠يتك ِٝٝاإلطذلاتٝذ ١ٝيف املؤطظ ١اإلقتـاد١ٜ
ادتضا٥ش-١ٜدساط ١ساي ١بعض املؤطظات ،أطشٚس ١دنتٛسا ، ٙداَع ١ؾشسات عباغ –ططٝـ -نً ١ٝايع ّٛاالقتـاد١ٜ
 ٚايتذاس ٚ ١ٜعً ّٛايتٝظرل.
 .4عُاز ،بذس محٛد )2001(،أطباب ؾؼٌ جتشب ١ايُٓارز ايػشب ١ٝيإلداس ٠يف د ٍٚايعامل ايجايح :دساط ١ساي ١املًُه١
ايعشب ١ٝايظعٛد .١ٜزتً ١ايعً ّٛاالْظاْ ٚ ١ٝاالداس ،١ٜداَعًَ ١و ؾٝـٌ ،اجملًذ ايجاْ ،ٞايعذد االَ ،ٍٚاسغ ،2001

ق 172-117
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١ُْٝاًٝ ايظ١ يف ستاؾع١ًٜٝٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتشٛ املت٤ األدا١ل بطاقٝ تطب١ْٝ إَها٣َذ
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.158-138  ق،2016 ،٠ بـش١ داَع، )1،2(  ايعذد، 44  اجملًذ،ٞر ايعشبًٝارت
 ايعاّ يف ايعشام١ًٜٝٛ ايتش١ قطاع ايـٓاع٤ أدا٠٤ِ نؿاٝٝ تك، ستُذ سظني، ِ طعاد قاط،دُٛ ستٚ ِ ٖاػ.7
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ٞ حبح َكذّ إىل املؤمتش ايعشب، يًُٓعُاتٞ املؤطظ٤ِ األداٝٝ تكٚ اغٝرز ستاطيب يكٛ من،ِجِ امحذ سظني عبذ املٓعٖٝ .8
٠ ايكاٖش،2001 ؾُدلْٛ 8-6 ،١ٝ ايعشب٠ يإلداس٠ات املعاؿشٜ ايتشذ١ٗادَٛ  يف١ٝ اإلبذاع٠ادٝ ايك:٠ يف اإلداسْٞايجا

.296-295 : ق ق،١ٝ َـش ايعشب١ٜسٛٗمج،
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اضتكت ٖر ٙايدزاضَ ١ادتٗا َٔ زاؾد ٜٔأضاضٝني ،ايساؾد ا٭ :ٍٚايهتب اييت تٓعّس يًُػه٬ت ايؿٛتٚ ١ٝايٓطكٚ ،١ٝايساؾد
ايجاْ :ٞاملػه٬ت ايٓطك ١ٝاييت زؾدٖا ايباسجإ َٔ أؾٛا ٙايٓاطكنيٚ ،بإيكاْ ٤عس ٠ؾاسؿ ١عً ٢املعاٖد ٚايهًٝات اييت تدزع ؾٗٝا
ايًػ ١ايعسب ١ٝدبد إٔ ؾٛتٝات ايًػ ١ايعسب ١ٝمل تًل اٖ٫تُاّ املطًٛب ٚمل ذبغ بايعٓا ١ٜايهاؾ َٔ ١ٝسٝح ايتطبٝلٚ ،إٕ ٚددت َاد٠
يف ايؿٛت ذباٍ يف نجري َٔ ا٭سٝإ إىل غري أًٖٗاٚ ،قد غًب املٓٗر ايتعً ُٞٝايٓعس ٟازباف يف قاعات ايدزع عً ٢ايدازضني
َع بسٚش عذص يف َٛادٗ ١املػه٬ت ايٓطك ١ٝاييت  ٫تعازبٗا تًو ايدزٚع ايٓعسٚ ،١ٜيف َكدَ ١تًو املػه٬ت ايؿٛق ٢ا٭دا١ٝ٥
ٚايٓطك ،١ٝأ ٟقً ١ايتصاّ ايٓاطكني بايعسب ١ٝبٓعاّ ؾٛتٚ ٞأداَٛ ٞ٥سد ؾا٥ب َٔٚ ،أععِ َا ٜعاْ َ٘ٓ ٞايتدزٜظ ازباَع ٞاي ّٛٝإٔ
املتدؿؿني غػًتِٗ ايؿؿشات املهتٛب ١عٔ ايه ّ٬اسبٚ ،ٞا٭دا ٤ايؿؿٝحٚ ،تسنٛا احملادثٚ ١ايكساٚ ٠٤املطايع ١ازبٗسٚ ١ٜأعسقٛا
عٔ دزٚع اإليكاٚ ٤ا٭دا ٤ايعًُ ،ٞؾدسدت أعداد غؿري َٔ ٠طًب ١ازباَعات ٚأنجسِٖ ٫ػبٝد ٕٚايٓطل ٫ٚؼبطٓ ٕٛا٭دا.٤
ٚايػسٜب اي ّٛٝتعّٛد آذإ ا٭ضاتر ٠عً ٢ا٭خطا ٤ايٓطك ،١ٝؾ ٬دبد َِٓٗ إْهازاّ  ٫ٚيَٛاّ ٜٓاظس ايً ّٛعً ٢اشبط يف ايٓش ،ٛؾتذد
ا٭ضاترًٜ ٫ ٠شع ٕٛعً ٢ايطًب ١ض ٣ٛبعض ا٭خطا ٤ايٓش َٔ ١ٜٛد ٕٚعٓا ١ٜباملتهًِ (ايطايب) ،إذ ٜ ٫ؿسم َج ّ٬بني ايطني
ٚايجا ٤أ ٚايراٍ ٚايصا ٟأ ٚايعاٚ ٤ايصاٚ .ٟأغسب َٔ ذيو أْٓا ظبد يف نًٝات ايًػات ٚاٯداب ٚايرتب ١ٝاييت تدزع ؾٗٝا ايًػات
أْٗا تٛؾس َعاٌَ ٚطبتربات يتعً ِٝايًػ ١اْ٫هًٝص١ٜ؛ يهٓٗا ٫تٛؾس ذيو بايٓطب ١يًػ ١ايعسبَٚ .١ٝػهً ١عٛٝب ايٓطل ٚاشبسٚز َٓٗا،
ٚايٛؾ ٍٛبٗرا ايٓطل إىل املطت ٣ٛازبُاي ٞاملطًٛب َٔ أِٖ املػه٬ت اييت ٜعٓ ٢بٗا عًِ ايؿٛتٝات اسبدٜحْٚ ،ػ ت َٔ أدًٗا
املدازع ٚاملسانص ٚاملطتػؿٝات يف َععِ ب٬د ايعامل٫ٚ ،ت٪د ٟايًػٚ ١ظٝؿتٗا يف سا٫ت اقطساب أؾٛاتٗا ٚتػٜٗٗٛا ،٭ٕ ايطاَع
يف ظسٚف َعٜ ٫ ١ٓٝؿسم بني (ضاز عً(ٚ )ٞثاز عً(ٚ ،)ٞدٍّ ضعٝد) (ٚقٌ ضعٝد)(ٚ ،قٌ ٜا سطٔ) (ٚنٌ ٜا سطٔ)(ٚ ،ظٌ
ؾ(ٚ )ٕ٬شٍ ؾ ًِٖٚ ...)ٕ٬دساّ .ؾًهٌ ؾٛت قايب َعنيٚٚ ،ظٝؿ ١د٫ي ١ٝخاؾ ،١ؾإذا َا خسز ايؿٛت عٔ ٖرا ايكايب،
قاعت غدؿٝت٘ٚ ،ذٖبت ٚظٝؿت٘ٚ .نإ ايًبظ ٚايػُٛض يف ايهٚ ،ّ٬ايعٛٝب ايٓطك ١ٝذبتِ ايتعا ٕٚبني عًُا ٤ايًػٚ ١أطبا٤
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ازبٗاش ايٓطكٚ ٞايطُعٚ ٞدساس ٞايتذُٚ ٌٝا٭طبا ٤ايٓؿطٝني(ٚ .)1بٓا ٤عًَ ٢ا ضبل ًٜكٖ ٞرا ايبشح ايك ٤ٛعً ٢ايؿعٛبات
ايؿٛتٚ ١ٝايٓطك ١ٝايؿطٛٝيٛدٚ ١ٝايطٝهٛيٛد ١ٝاييت ذب ٍٛد ٕٚتعًِ ايًػ ١ا٭ٚىل ٚايجاْ( ١ٝايًػ ١ا٭ّ ٚايًػ ١ا٭دٓبٜٚ ،)١ٝكدّّ
َدخ ّ٬قسٚزٜاّ عٔ أِٖ ايككاٜا ايؿٛت ١ٝاييت تدٚز سٛهلاٜٚ ،ػدـ أبسش ا٫قطسابات ايؿٛتٚ ١ٝايٓطك ١ٝاملتعًك ١بازباْب
ايؿطًذَ ،ٞػرياّ إىل أِٖ ايعٛاٌَ اييت تطبب يف تًو ا٫قطسابات ،ؾك ّ٬عٔ ذيو ؼبدد ايبشح أِٖ ا٫قطسابات ايؿٛت١ٝ
ٚايٓطك ١ٝاملتعًك ١بازباْب ايطٝهٛيٛدَّٖٛٓ ٞاّ ب ِٖ ا٭ضباب اييت تكـ ٚزا ٤تًو ا٫قطساباتٜ٫ٚ .كـ ايبشح عٓد ٖرا اسبد؛
بٌ ٜبني أِٖ ا٫قطسابات ايؿٛتٚ ١ٝايٓطك ١ٝاملتعًك ١بايٓاطكني بػريٖا ٚأثسٖا يف تعًِ ايعسب ١ٝيػ ١ثاْ ،١ٝؾًهٌ يػ ١قٛاعدٖا ايؿٛت١ٝ
اييت ذبهِ طسٜك ١ايٓطل با٭ؾٛات ٚاملكاطع ايؿٛتٚ ١ٝايهًُات٫ٚ ،بد َٔ اتباع ايكٛابط اشباؾ ١بتعًِ ايًػ ١ايعسب٫ٚ ١ٝضُٝا َٔ
ازباْب ايٓطك ٞيًكٝاّ بايعًُ ١ٝايٓطكٚ ١ٝايه ١َٝ٬عًٚ ٢ؾل املطًٛب  َٔٚد ٕٚاقطساب أ ٚخًٌ أ ٚاضتبداٍ سسف حبسف أٚ
سرف أ ٚشٜاد ٠أ ٚتػ ٜ٘ٛأ ٚذبسٜـ مبا تطعؿٓا أعكاْ٩ا ايٓطك ١ٝي ٝت ٞنَٓ٬ا ؾشٝح ايبٓ ١ٝضدٜد ا٭دا.٤
َكدَ١
ٜتبذّح اإلْطإ ب ْ٘ ايٛسٝد ايرٜ ٟتُتع مبًه ١يػٚ ١ٜٛقابً ١ٝايهٚ ،ّ٬ايكدز ٠عً ٢ايهَ ّ٬عذص ٠حبد ذاتٗا ٖٞٚ ،يٝطت
صبسد تكطٝع يٮؾٛات ،بٌ ا٭َس أنجس تعكٝداّ َٔ ذيو بهجري؛ ٭ٕ ايعًُ ١ٝايهٚ ١َٝ٬قابً ١ٝايتهًِ ُٖا اسبد ا٭خري ايؿاؾٌ بني
اإلْطإ ٚاسبٛٝإ(ٚ . )2عً ٢ايسغِ َٔ ٚدٛد ا٫ضتعداد ايؿطسٚ ٟايعكً ٞيتعًُٗا إ ٫إٔ ٖر ٙايعًُ ٫ ١ٝربًَ َٔ ٛػانٌ
ٚاقطسابات ٚؾعٛبات ٭ضباب عد ٠أبسشٖا – َٛ ٖٞٚقٛع ايبشحَ -ا ٜتؿٌ بؿطًذ ١اإلْطإ ٚضٝهٛيٛدٝت٘ املعكدٚ .٠٭ٕ
ايًػ ١عباز ٠عٔ ْعاّ ناٌَ َٔ ايعادات ايٓطك ،١ٝيرا ؾإٕ ايرٜ ٫ ٟتعًُٗا طبايـ يًعادٚ ،٠نجري ٖٞ ٠املػه٬ت ايًػ ١ٜٛاييت تٛاد٘
َتعًُ ٞايًػ َٔ ١غري ْاطكٗٝا َٔٚ ،املعك٬ت اييت تٛاد٘ املتعًُني املبتد٥ني يف عًِ ايًػ ١ايعسبَ ،١ٝعكًْ ١طل بعض ا٭ؾٛات
اشباؾ ١بايًػ ١ايعسب ١ٝاييت  ٫ؼبطٔ ا٭دٓيب ْطكٗا ٭ْٗا غري َٛدٛد ٠يف يػت٘ َٔ .ذيو تداخٌ بعض ا٭ؾٛات املٛدٛد ٠يف ايًػ١
ا٭ّ َع ا٭ؾٛات اييت تٓؿسد بٗا ايًػ ١ايعسبٚ .١ٝايبشح ٜ ٫كـ عٓد ٖرا اسبد بٌ ٜتذاٚش ٙيٝبني أبسش ا٭ضباب اييت تتعًل بتعًِ
ايعسب ١ٝنًػ ١ثاْ ١ٝبػهٌ ضً.ِٝ
ٚتعد املػه٬ت ايؿٛت ١ٝأنجس املػه٬ت ايًػٚ ١ٜٛأنجسٖا تعكٝداّ يدَ ٣تعًُ ٞايعسب َٔ ١ٝغري َتهًُٗٝاٚ ،بٓا ّ٤عً ٢ذيو
سا ٍٚايبشح داٖدّا ايٛقٛف عً ٢تًو املػه٬ت ٚسؿسٖاٚ ،اقرتاح بعض اسبًٚ ٍٛاٯيٝات املٓاضب ١هلا نُعازب ١ملٔ ٜػهَٔ ٛ
عًٌ ؾٛت ١ٝيف تعًِ ايًػ ١ايجاْٜٚ ،١ٝتؿاٚت ؾػٌ ايكدز ٠عً ٢ايتهًِ بايعسب ١ٝبػهٌ ضً َٔ ِٝغدـ إىل آخس ٚذيو ٚؾكاّ
يًعٛاٌَ ايٓؿطٚ ١ٝايؿطًذٚ ١ٝايعٛاٌَ ايؿسد ١ٜاييت تكـ عا٥كاّ يف طسٜل تعًُٗا.
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د .عبداهلل زبٝع ضبُٛدَ َٔ ،ػه٬تٓا ايؿٛت ١ٝيف ْطل ايعسب ١ٝايؿؿشٚ ٢تعًُٗٝا.252-235 :

(ٜٓ )2عس :باضهاٍ بٝو ٚيٛزإ ضاغاز ٚدٝط ٕ٬دٖٚإ ٚضٝط ٌٝيٝطتٝإ ،تسمج :١زٜتا خاطس ،أمجٌ قؿ ١عٔ ايًػ.15 ،7 :١
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ٜٚكِ ايبشح أزبعَ ١باسح زٝ٥طٜ :١تٓا ٍٚاملبشح ا٭َ ٍٚؿطًح ايؿٛت ٚايؿٛت ايًػٚ ٟٛازبٗاش ايؿٛت( ٞأعكا٤
ايٓطل)َٝٚ ،هاْٝه ١ٝايٓطل ٚنٝؿ ١ٝإْتاز ايؿٛت ٚايعٓاؾس امله ١ْٛيًتداطب ٚايؿسم بني ايًػٚ ١ايهٚ ّ٬ا٭ضاع ايعكٟٛ
يًهٚ ّ٬ايًػٚ ،١ع٬ق ١ايدَاؽ بايعًُ ١ٝايؿٛت ١ٝأ ٚايهٚ ،١َٝ٬ايع٬ق ١بني املذ ٚايطًٛى ايًػٚ ،ٟٛاملػه٬ت اييت تعٛم تعًِ
ايًػٚ ١عًِ أَساض ايه.ّ٬
ٚتطسم املبشح ايسابع إىل املػه٬ت ايٓطك ١ٝأ ٚا٫قطسابات ايؿٛت ١ٝاييت َسدٖا ايؿطًذَ ١ػرياّ إىل أِٖ ا٭ضباب امل٪د١ٜ
إىل ا٫قطسابات ايؿٛت ١ٝايعكٚ .١ٜٛخـ املبشح ايجايح با٫قطسابات ايٓطك ١ٝاييت تعٛد إىل عًٌ ْؿط٦ََٛ ،١ٝاّ إىل أِٖ ايعٛاٌَ
اييت تٓتر عٓٗا ا٫قطسابات ايٓطك ١ٝايٓؿطٚ .١ٝعسز املبشح ايسابع عً ٢املػانٌ ايٓطك ١ٝاملتعًك ١مبتعًُ ٞايًػ ١ايجاْ ،١ٝايًػ١
ايعسب ١ٝأمنٛذداّ ،عازقاّ أِٖ ا٭ضباب اييت ت٪د ٟإىل ا٫قطسابات ايٓطك ١ٝعٓد تعًُٗاٚ .اختتُٓا ايبشح بتٛؾٝات َٚكرتسات
زآٖا ايبشح ددٜس ٠با٭خر بٗا ٚايعٓا٫ٚ .١ٜغو يف إٔ ٖر ٙايدزاض ١ميهٔ إٔ تطِٗ يف تػدٝـ أمناط ا٭َساض ايهٚ ١َٝ٬ضبٌ
ايتػًب عًٗٝا.

املبشح ا٭ٍٚ
ايؿٛت ٚايعًُ ١ٝايهٚ ١َٝ٬ع٬قتُٗا بايدَاؽ


ايؿٛت اؾط٬ساّ:

ٖ ٛاٖتصاش (ربًدٌ) أ( ٚمتٛز) َس ٞ٥أ ٚغري َس ٞ٥ؼبدث٘ دطِ َا يف طبكات اهلٛا ٤بٛضاط ١تؿادّ دطُني أ ٚتباعد
دطُني ،بُٗٓٝا ق ٣ٛتسابط أ ٚاٖتصاش ا٭دطاّ أ ٚاستهاى دطِ خػٔ بآخس اٖتصاشاّ تدزن٘ ا٭ذٕ ايبػس ،١ٜؾُكٝاع ايؿٛت
املطُٛع ٖ ٛاٖتصاش طبكات اهلٛا ٤اجملاٚز ٠يٮذٕ اٖتصاشاّ تدزن٘ ا٭ذٕ ايبػس ،١ٜأَا إذا مل تطُع٘ ا٭ذٕ ايبػس ١ٜؾ ٬تعد ؾٛتاّ،
اْط٬قاّ َٔ ٖرا ايتعسٜـ ميهٔ ايك :ٍٛإٕ ايؿٛت ظاٖس ٠طبٝع ١ٝتتِ بعٝداّ عٔ تدخٌ اإلْطإ(.)1



ايؿٛت ايًػ( ٟٛا٭ؾٛات ايه:)١َٝ٬

" عًُ ١ٝسسنٜ ١ٝك ّٛبٗا ازبٗاش ايٓطكٚ ،ٞتؿشبٗا آثاز مسعَ ١ٝع ١ٓٝت ت َٔ ٞذبسٜو اهلٛا ٤ؾُٝا بني َؿدز إزضاٍ ايؿٛت،
 ٖٛٚازبٗاش ايٓطكَٚ ،ٞسنص اضتكباي٘ ٖٛٚ ،ا٭ذٕ"(ٜٚ ،)2عسف داْٝاٍ دْٛص ا٭ؾٛات ايه ١َٝ٬ب ْٗا :ظٛاٖس ؾٝصٜا ١ٝ٥مسعَ ١ٝع١ٓٝ

_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د.أمئ زغد ٟضٜٛد ،ايتذٜٛد املؿٛزٜٓٚ.84-80/1 :عس:د.عً ٞسطني َصبإ ،عًِ ا٭ؾٛات بني ايكدَاٚ ٤احملدثني.15 ،14 :

( )2د.متاّ سطإ ،ايًػ ١ايعسبَ ١ٝعٓاٖا َٚبٓاٖا.66 :
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تٓتر طٛاعٚ ١ٝاختٝازاّ َٔ قبٌ أعكا ٤ايٓطل(ٚ ،)1قد اضتعٌُ عًُا ٤ايعسب ١ٝايكدَاَ ٤ؿطًح اسبسف يًد٫ي ١عًَ ٢ؿطًح
ايؿٛت ايًػ ،ٟٛإذ إٕ اسبسف ٚايؿٛت عٓدِٖ غٚ ٤ٞاسدٖٚ ،را ٜتؿل َع َؿٗ ّٛعًِ ايًػ ١اسبدٜح يًؿ ،ِْٝٛسٝح ٜس٣
داْٝاٍ دْٛص إٔ ايؿٛت ٖ ٛأؾػس قطع ١قابً ١يًتداٜ ٖٛٚ ،ٍٚعين بريو ايؿٛت ايًػ ٟٛأ ٚايؿٜٚ ،)2(ِْٝٛعين يف املؿطًشات
ا٭يطٓ ١ٝاملعاؾسٚ ٠ايكدمي ١ايعٚ ١َ٬ايداٍ(ٚ .)3ايؿسع ايرٜ ٟدزع ا٭ؾٛات ايًػٜ ١ٜٛطُ ٢عًِ ا٭ؾٛات (،)Phonetics
 ٖٛٚؾسع َٔ ع ًِ ايًػ ١ايعاّ َُٗٚت٘ دزاض ١ايهٚ .ّ٬ايه ٖٛ ّ٬ايٛض ١ًٝايًػ ١ٜٛايٛسٝد ٠املطتددَ ١عاملٝاّ ي٬تؿاٍ بني أؾساد
ازبٓظ ايبػسٜ( ٟطتجٓ ٤٫٪ٖ َٔ ٢املؿاب ٕٛبعاٖات ْطك ١ٝأ ٚمسع ١ٝأ ٚعكً.)4()١ٝ



ازبٗاش ايؿٛت( ٞأعكا ٤ايٓطل):

 ٖٛٚازبٗاش اير ٟبٛضاطت٘ ربسز ا٭ؾٛاتٚ ،قد غبٗ٘ (ابٔ دين) قدمياّ بآي ١ايٓا ٟاملٛضٝكٜٚ ،)5(١ٝته ٕٛازبٗاش ايٓطكَٔ ٞ
صبُٛع َٔ ١ا٭عكا ٤تػازى يف إؾداز أؾٛات ايه :ٖٞٚ ّ٬ايس٥تإٚ ،ايكؿب ١اهلٛاٚ ،١ٝ٥اسبٓذسٚ ،٠ايبًعٚ ،ّٛؾساؽ ا٭ْـ،
ٚؾساؽ ايؿِٚ ،ايًطإٚ ،ضكـ اسبٓوٚ ،ا٭ضٓإ ٚايػؿتإ( ،)6عًُاّ إٔ ٚظا٥ؿٗا ايٓطك ١ٝذات أُٖ ١ٝأقٌ َٔ ٚظا٥ؿٗا ا٭ضاض١ٝ
ا٭خس ،٣٭ٕ ٚظا٥ؿٗا ٫تٓشؿس يف إسداخ ا٭ؾٛات ،بٌ هلا ٚظا٥ـ أخس ٣نايرٚم يًطإٚ ،نطس ايطعاّ ٚطشٓ٘ يٮضٓإ
ٚا٭قساعٚ ،ايػِ يٮْـٚ ،ايتٓؿظ يٮْـ ٚايس٥تنيٚ .إىل داْب ٖر ٙايٛظا٥ـ ٖٓاى ٚظٝؿ ١ثاْ( :ٖٞٚ ١ٜٛايٓطل)ٚ ،أعكا٤
ايٓطل عٓد اإلْطإ ْٛعإْٛ :ع ثابت  :ٖٛٚا٭ضٓإٚ ،ايًجٚ ،١ايػازٚ ،ايتذٜٛـ ا٭ْؿٚ ،ٞايكؿب ١اهلٛاٚ ،١ٝ٥اسبًلْٛٚ ،ع
َتشسى :ٖٛٚ ،ايًطإٚ ،ايػؿتإٚ ،اسبٓذسٚ .)7(٠قد أطًل عًُا ٤ايتذٜٛد َؿطًح (آي ١ايٓطل) عً ٢ازبٗاش ايٓطكٖٚ ،ٞرا إٕ
دٍّ عً ٢غ ٤ٞإمنا ٜدٍ عً ٢دقَ ١عسؾتِٗ باملؿطًح ٚعُل ؾُِٗٗ يعًُ ١ٝايتؿٜٛت(.)8



َٝهاْٝه ١ٝايٓطل:

ت كؿد مبٝهاْٝه ١ٝايٓطل صبُٛع ايعًُٝات اييت تك ّٛبٗا أعكا ٤ايٓطل ،تًو ايعًُٝات اييت ٜهٌُ بعكٗا بعكاّ ،يرتمج١
ْبكات عؿب ١ٝؾادز ٠عٔ ازبٗاش ايعؿيب املسنص ،ٟإىل أؾٛات َٓطٛقٜ ،١تؿـ نٌ َٓٗا مبذُٛع َٔ ١اشبؿا٥ـ متٝص ٙعٔ غريٙ
َٔ ا٭ؾٛاتٜٚ .ستبط بٗر ٙايعًُٝات َا ٜطُ ٢بدٜٓاَ ١ٝاهلٛا ،٤اييت تٓتر عٔ تػري يف ايكػط ايها ٔ٥يف َٓطك ١أعكا ٤ايٓطل(.)9
_____________________________________________________________________________________________

( )1د.ؾٛش ٟسطٔ ايػاٜب ،ضباقسات يف ايًطاْٝات.42 :

(ٜٓ )2عس :د.عبدايكادز َسع ٞايعً ٞاشبً ،ٌٝاملؿطًح ايؿٛت ٞعٓد عًُا ٤ايعسب ١ٝايكدَا ٤يف ق ٤ٛعًِ ايًػ ١املعاؾس.95-94 :
(ٜٓ )3عس :أ.د.زغٝد عبدايسمحٔ ايعبٝدَ ،ٟعذِ ايؿٛتٝات.115 :

(ٜٓ )4عس :د .نُاٍ إبساٖ ِٝبدز ،ٟعًِ ايًػ ١املربَر ا٭ؾٛات ٚايٓعاّ ايؿٛتَ ٞطبكاّ عً ٢ايًػ ١ايعسب.5 :١ٝ
(ٜٓ )5عس :ابٔ دين ،ضس ؾٓاع ١اإلعساب.21/1 :

(ٜٓ )6عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب ،ا٭ؾٛات ٚتؿشٝح عٛٝب ايٓطل ٚايه.13 :ّ٬

(ٜٓ )7عس :د.عبدايعصٜص ايؿٝؼ :املؿطًح ايؿٛت ٞيف ايدزاضات ايعسب ،23 :،١ٝد.عً ٞسطني َصبإ.16 :
(ٜٓ )8عس :د.عبدايعصٜص ايؿٝؼ.23 :

( )9د.مسري غسٜـ إضتٝت ،١ٝا٭ؾٛات ايًػ ١ٜٛز ١ٜ٩عكْٚ ١ٜٛطكٚ ١ٝؾٝصٜا.77 :١ٝ٥
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ٜٚته ٕٛايه ّ٬أثٓا ٤عًُ ١ٝايصؾريٚ ،ذيو يكٝاّ ا٭عكا ٤ايؿٛت ١ٝباعرتاض ممس اهلٛاٚ ،٤تكتك ٞايعًُ ١ٝايٓطك ١ٝإطاي ١ايصَٔ
اير ٟتتِ ؾ ٘ٝعًُ ١ٝايصؾري َٛاشْ ١بعًُ ١ٝايػٗٝل ست ٢تؿبح املد ٠اييت ٜطتػسقٗا ايصؾري ث٬ث ١إىل عػس ٠أَجاٍ َد ٠ايػٗٝل(.)1
ٚيتٝاز اهلٛا ٤دٚز نبري يف إؾداز ا٭ؾٛات ،ؾٓٝعس إي َٔ ٘ٝخَ ٍ٬عٝازُٖ ٜٔاَ :هإ تٛيٝد اهلٛاٚ ،٤ادبا ٙسسنت٘ ،ؾكد
ته ٕٛايس٥تإ ٚاسبٓذسٚ ٠ايؿِ أ ٚاملسَ ٤ٟهإ تٛيٝد اهلٛا ،٤أَا سسن ١اهلٛا ٤ؾكد ته ٕٛطسد ،١ٜأ َٔ ٟايداخٌ إىل اشباززٚ ،قد
ته ٕٛعً ٢ايعهظ َٔ ذيو َٔ ،اشبازز إىل ايداخٌ(.)2
ٚتعد ا٭عكا ٤اييت ذبت اسبٓذسٚ ،٠تػٌُ ايكؿـ ايؿدزٚ ٟعك٬ت ايبطٔ ؾك ّ٬عٔ ايكؿب ١اهلٛاٚ ١ٝ٥ايػعب اهلٛا١ٝ٥
ٚايس٥تني َٔ ،ا٭عكا ٤امله ١ْٛزبٗاش ايٓطلٚ .تعد اسبٓذس ٠املؿدز ا٭ضاع يًؿٛت اإلْطاْٚ ،ٞتعد ٚظٝؿتٗا ا٭ٚىل اإلضٗاَّ يف
عًُٝيت ايتٓؿظ ٚايبًع ،بايسغِ َٔ أُٖٝتٗا ايؿٛت ١ٝايععُ ،٢ؾك ّ٬عٔ ؾساغات َا ؾٛم اسبٓذس ٠اييت تته َٔ ٕٛث٬ث ١ؾساغات
أضاض :ٖٞٚ ١ٝؾساؽ ايبًعٚ ،ّٛؾساغات ا٭ْـٚ ،ؾساؽ ايؿِٜٚ ،ػٌُ ا٭خري ايؿو ايطؿًٚ ٞاسبٓو ٚايًطإ ٚا٭ضٓإ ٚايػؿتني
اييت تعدّ َٔ أعكا ٤دٗاش ايٓطل اييت تطِٗ يف إْتاز ا٭ؾٛات(.)3



نٝؿ ١ٝإْتاز ايؿٛت:

عٓدَا ٜطتعد املس ٤ايكٝاّ بايعًُ ١ٝايٓطك ١ٝايعادٜ ١ٜطتٓػل اهلٛا ٤ؾُٝتً ٧ؾدز ٙب٘ قًٚ ،ّ٬ٝإذا بدأ بايتهًِ ؾعًٝاّ ؾإٕ
عك٬ت ايبطٔ تتكًـ قبٌ ايٓطل ب َ ٍٚكطع ؾٛت ًٜٞ ،ٞذيو تكًـ عك٬ت ايكؿـ ايؿدز َٔ ٟخ ٍ٬سسنات ضسٜع ١تدؾع
اهلٛا ٤إىل أعً ٢عرب ا٭عكا ٤املطٚ٪ي ١عٔ إْتاز ا٭ؾٛاتٚ ،تتٛاؾٌ تكًؿات عك٬ت ايبطٔ يف سسن ١بطَٓ ١٦ٝتعُ ١إىل إٔ
ٜٓتٗ ٞايػدـ املتهًِ َٔ ازبًُ ١ا٭ٚىل ،ؾإذا اْتَٗٗٓ ٢ا ؾإٕ عًُ ١ٝايػٗٝل متٮ ايؿدز بطسعَ ١س ٠أخس ٣تٗ٦ٝاّ يًٓطل بازبًُ١
ايتاي .)4(١ٝأٜ ٟتِ إْتاز ا٭ؾٛات بٛضاط ١عًُ ١ٝايصؾري إذ تسرب ٞعك٬ت اسبذاب اسبادص ٚايكًٛع ،ؾٝعٛد اسبذاب اسبادص
ٚايكًٛع ٚسذِ ايتذٜٛـ ايؿدز ٟإىل سايتٗا ايطبٝعٖٚ ،١ٝرا ٪ٜد ٟإىل اْدؾاع اهلٛا َٔ ٤ايس٥تني إىل اشباززٚ ،عً ٢ايسغِ َٔ
إٔ عًُ ١ٝايصؾري عًُ ١ٝضًب ١ٝتتِ َٔ د ٕٚأ ٟصبٗٛد عكً ٫ٚ ٞؼبتاز إىل طاق ،١إ ٫أْٗا تػد ٚعًُ ١ٝإػباب ١ٝيف سا٫ت ايهّ٬
ٚايكشو ٚايػٓاٚ ٤ايطعاٍٚ ،تتِ ايعًُ ١ٝيف ٖر ٙاسبا٫ت دسا ٤تكًـ بعض ايعك٬ت(.)5

_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د.عبدايسمحٔ أٜٛب ،أؾٛات ايًػ.44 :١
(ٜٓ )2عس :د.مسري غسٜـ إضتٝت.81 :١ٝ

(ٜٓ )3عس :د.ضعد عبدايعصٜص َؿًٛح ،دزاض ١ايطَُع ٚايه ّ٬ؾٛتٝات ايًػ َٔ ١اإلْتاز إىل اإلدزاى.77 :
(ٜٓ )4عس :د.أمحد طبتاز عُس ،دزاض ١ايؿٛت ايًػ.111 :ٟٛ

(ٜٓ )5عس :د.زغد ٟؾتّٛح عبدايؿتاح ،أضاضٝات عاَ ١يف عًِ ايؿطٛٝيٛدٝا.152 :
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ايعٓاؾس امله ١ْٛيًتداطب:

مث ١دٛاْب ث٬ثَ ١تؿً ١بايعًُ ١ٝايؿٛت ١ٝايه ٫ ١َٝ٬ميهٔ تؿٛز أسدٖا َٔ د ٕٚا٭خس ٖٞٚ ،٣ايعٓاؾس امله١ْٛ
يًتداطب ،إذ ٜ ٫تشكل ايتداطب يف غٝاب عٓؿس َٔ ايعٓاؾس ايج٬ث:ٖٞٚ ،)1(١
-1إزضاٍ ايؿٛت أ ٚازباْب ايٓطكَ ٖٛٚ :ٞا ٜطُ ٢أٜكاّ بازباْب ايؿطًذ ٞأ ٚايعك ٟٛيٮؾٛاتٜٚ ،تُجٌ ٖرا ازباْب يف
عًُ ١ٝإؾداز أ ٚإزضاٍ ا٭ؾٛات َٔ املتهًِ َٚا تٓتعُ٘ ٖر ٙايعًُ َٔ ١ٝسسنات أعكا ٤ايٓطلٜٚ ،طَُ ٢ؿدز ايؿٛت س٦ٓٝرٍ
َسضِ ّ٬أَٓ ٚتِذاّ.
-2اْتكاٍ ايؿٛت أ ٚاْ٫تػاز يف اهلٛا ٤أَ ٚا ٜطُ ٢بازباْب ايؿٝصٜا :ٞ٥ايرٜ ٟتُجٌ يف املٛدات ايؿٛت ١ٝاملٓتػس ٠يف اهلٛاْ ٤تٝذ١
سبسنات أعكا ٤ايٓطلٚ ،ايٛضط ايٓاقٌ  -اير ٟغايباّ َا ٜه ٕٛاهلٛاٜٚ -٤طُ ٢عٓد٥رٍ بايٛضط ايٓاقٌ.
-3اضتكباٍ ايؿٛت أ ٚازباْب ايطُع ٞأ ٚاإلدزانٜٚ :ٞتُجٌ ذيو يف ايربربات ايؿٛت ١ٝاييت ت٪ثس يف طبً ١ا٭ذٕ ؾبريو تدزى
ا٭ؾٛات ٜٚ ،طَُ ٢ؿدز ا٫ضتكباٍ َطتكبِٜٚ ،ّ٬تؿٌ بريو داْبإ ُٖا :ازباْب ايطٝهٛيٛد( ٞايٓؿط )ٞايرٜ ٟبشح ت ثس
املطتكبٌِ بايهٚ ،ّ٬ازباْب ايؿطًذ( ٞايعك )ٟٛايرٜ ٟبشح نٌ َا ٜتعًل با٭عكا ٤املطٚ٪ي ١عٔ عًُ ١ٝاضتكباٍ ايؿٛت

()2

بٛضاطَ ١طتكبِ٬ت سط ١ٝقادز ٠عً ٢اضتكباٍ املٛدات ايؿٛتٚ ١ٝته ٜٔٛضٝا٫ت عؿب ١ٝتٓكًٗا أيٝاف ايعؿب ايطُع ٞإىل َسنص
ايطُع يف ايدَاؽ ٜك ّٛبإدزاى ايؿٛت ٚمتٝٝص.)3(ٙ



ايًػٚ ١ايه:ّ٬

َّٝص ايعامل ايًػ ٟٛايطٜٛطس( ٟد ٟضٛضري) بني ث٬ثَ ١ؿاٖ( ٖٞ ِٝايهٚ ّ٬ايًطإ ٚايًػ ،)١ؾايهَ ٖٛ ّ٬ا ٜٓتذ٘ أٟ
َتهًِٚ ،ايًطإ ٖ ٛايطًٛى املػرتى أ ٚايه ّ٬ايًػ ٟٛيهٌ املتهًُني ايرٜ ٜٔػرتن ٕٛيف ايتؿاِٖ بًػَ ١عٚ ،١ٓٝايًػ ٖٞ ١ايًػ١
بؿؿ ١عاَ ١أ ٟيػ ١تٛدد يف َهإ َا ،يف أ ٟغهٌ َٓطٛم أَ ٚهتٛبَ ،اض أ ٚساقسٚ ،متجٌ املعٗس ايسمس ٞاملٛزٚخ ذا ايٓعاّ
ايًػ ٟٛاملتذاْظ املطتعٌُ بني نٌ أؾساد اجملتُعٚ ،قد َّٝص (د ٟضٛضري) بني ايًػٚ ١ايهَ ّ٬ت ثساّ بـ(دٚزنا )ِٜيف ايتُج٬ٝت
ايؿسدٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝعً ٢ا٭ضظ اٯت:١ٝ
-1ازتباط ايه ّ٬بايًػ ١ايرٜ ٟتشكل ْتٝذ٫ ١ضتعُاٍ ايًػٚ ،١ميهٔ عدّ ايه ّ٬مبجاب ١عٌُ أَ ٚعٗس يػ ٟٛضبدد.
-2ايًػٚ ١اقع ادتُاع ٞثابت أ ٟإٔ ايًػ ١ظاٖس ٠ادتُاع ،١ٝبُٓٝا ايه ّ٬عٌُ ؾسدَ ٟتػري ،أ ٟإٔ ايه ّ٬ظاٖس ٠ؾسد.١ٜ
-3ايًػْ ٖٞ ١تاز ٜسث٘ ايؿسد أٜ ٟعكٌ بٛضاط ١ا٫نتطاب ،بُٓٝا ايه ّ٬عٌُ إزادٜ ٟتطِ بايرناٜ ٤ك ّٛب٘ ايؿسد.

_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.111 :
(ٜٓ )2عس :د.نُاٍ ضبُد بػس ،عًِ ا٭ؾٛات.42-41 :
(ٜٓ )3عس :د.زغد ٟؾتّٛح عبدايؿتاح.575 :
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-4ايًػ ٖٞ ١ازبص ٤ا٫دتُاع َٔ ٞعًُ ١ٝا يه ّ٬ؾٗ ٞتهُٔ خازز ْؿٛذ ايؿسد ايرٜ ٫ ٟطتطٝع إٔ ٜعدهلاٚ ،بايتاي ٞميهٔ إٔ
تدزع َطتكً ١عٓ٘(.)1



ا٭ضاع ايعك ٟٛيًهٚ ّ٬ايًػ:١

ايًػْ ١طل َٔ أْطام ا٫تؿاٍ اييت متٝص ايبػس عٔ ضا٥س املدًٛقات ا٭خسَُٗ ٣ا بًػت دزد ١ذناٗ٥اَ ،جٌ قسد٠
ايػاَبٓصٚ ٟايبْٛٛب ،ٛباعتبازٖا َٔ أذن ٢ايكسد ٠ايعًٝا ،٭ْ٘ ؾك ّ٬عٔ ذناٗ٥ا ٚاتؿاؾٗا باملهس ٚايهٝاضٚ ١ايٛؾٛي ١ٝإىل أبعد
سدٚد يف ب٦ٝتٗا ايطبٝعَٖٛٚ ١ٝب ١ايتعبري بٛضاط ١يػ ١اإلغازات إ ّ٫أْٗا تعذِص عٔ ذب ٌٜٛاإلغازات ايؿٛت ١ٝاييت تؿدزٖا دٗاشٖا
ايؿٛت ٞإىل زَٛش متهٓٗا َٔ أدا ٤ايٛظا٥ـ ايًػ ١ٜٛاملعسٚؾ ١يد ٣ايبػسَٚ .ا ؼبؿٌ بني اسبٛٝاْات َٔ تٛاؾٌ ٚتؿاعٌ ضٛا٤
باإلغاز ٠ازبطد ١ٜأ ٚايؿٛت ٫ ١ٝتعد يػات حبؿس املعٓ ٢٭ْٗا ببطاط ١تٓكؿٗا اإلبداعٚ ١ٝتٓشؿس يف تعً ِٝايؿٝد ٚا٭نٌ
ٚا٫ستُا َٔ ٤املداطس(.)2
ٚعصا بعض ايباسجني ٖرا ايكؿٛز إىل َربزات َٓطك ١ٝتعتُد عً ٢ؾسٚم تػسؼب ١ٝدٖٛس ١ٜيف ايرتنٝبات ايًشا ١ٝ٥بني
اإلْطإ ٚايكسد ،٠سٝح ٜصٚد املذ ايبػس ٟبطدا ٤يف َٓاطل ٜطًل عًٗٝا ايرتابط ٖٞٚ ،اييت تسبط بني َسانص اإلسطاع يًطُع
ٚايبؿس ٚايًُظ َعاّٚ ،ترتنص ايسٚابط املطٚ٪ي ١عٔ ٚظا٥ـ ايه ّ٬يف غل ٚاسد َٔ املذ  ٖٛٚايػل ا٭ٜطسٚ ،ؾ ٘ٝتٛدد
ايرتنٝبات ايرتابط ١ٝاييت تك ّٛبتش ٌٜٛاإلغازات ايطُعٚ ١ٝايبؿس ١ٜإىل تهٜٓٛات يؿع.)3(١ٝ


ايدَاؽ ٚع٬قت٘ بايعًُ ١ٝايؿٛت ١ٝأ ٚايه:١َٝ٬

قبٌ ايػسٚع يف بٝإ أثس ا٫قطسابات ايؿٛتٚ ١ٝايٓطك ١ٝيف تعًِ ايًػ ١ايجاْٚ ،١ٝايتعُل يف ا٭ضباب ايؿطًذٚ ١ٝايٓؿط١ٝ
اييت ت٪د ٟإىل اقطساب ايه٫ ،ّ٬بد َٔ ايتعسف عً ٢نٝؿ ١ٝإدسا ٤عًُ ١ٝايهَٚ ّ٬ا ٜتعًل بٗر ٙايعًُ ،١ٝؾايًػَ ١ط ي ١غسٜص١ٜ
حبطب ا٭يطين ا٭َسٜه ٖٞٚ )Steven Pinker( ٞغسٜصَ ٠ربصبَِٚ ١زاثٝاّٚ ،باضتجٓا ٤سا٫ت ا٭َساض ايه ٫ ١َٝ٬ظبد عً٢
ضطح املعُٛز ٠غعبّا صبسداّ َٔ ايكدز ٠ايًػٖٓٚ ،)4(١ٜٛاى صبُٛع َٔ ١ازبٓٝات املدتًؿ ١تػرتى يف عًُ ١ٝإْتاز ايًػٚ ١ؾُٗٗا(.)5
ٚايًػَ ١ط ي ١سٚ ١ٜٛٝأضاض ١ٝيٓذاح ايؿسدٚ ،ا٭َساض ايًػ ١ٜٛأ ٚايه ١َٝ٬تػٌ أ ٟغدـ يف أضست٘ أ ٚيف ؾ٦ت٘
ا٫دتُاعٚ ،١ٝقد متهٓت ا٭حباخ ايعًُ َٔ ١ٝإسساش تكدّ نبري يف ؾِٗ ايًػٚ ١أضاضٗا ايعؿيب ٚنٝؿ ١ٝايٓذاح يف ايتدخٌ أثٓا٤
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د.مجع ١ضٝد ٜٛضـ ،ضٝهٛيٛد ١ٝايًػٚ ١املسض ايعكً.45-44 :ٞ

(ٜٓ )2عس :د.أمحد دزازًَ ،ه ١ايًطإ إبداع اإلْطإ ٚعبكس ١ٜاملهإ أضظ عً ّٛايًػٚ ١طسم تؿٓٝـ ايًػات ٚايًٗذات يف ايعاملٜٓٚ .84 :عس:
باضهاٍ بٝو ٚيٛزإ ضاغاز ٚدٝط ٕ٬دٖٚإ ٚضٝط ٌٝيٝطتٝإ.10 :

(ٜٓ )3عس :د.أمحد دزاز.84 :

(ٜٓ )4عس :باضهاٍ بٝو ٚيٛزإ ضاغاز ٚدٝط ٕ٬دٖٚإ ٚضٝط ٌٝيٝطتٝإ.9-8 :

(ٜٓ )5عس :املؿدز ايطابل.31 :
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ا٫قطسابات ايًػٚ .١ٜٛقبٌ ايتعسف عً ٢أثس أَساض ايدَاؽ يف ا٭دا ٤ايًػ٫ ٟٛبد َٔ إيكا ٤ايك ٤ٛعً ٢ا٭ضاع ايعؿيب
يعًُٝات ايًػ ١يف ايدَاؽ ايبػسٚ ٟنريو املٓاطل اييت تٓػط عٓد أدا ٤ايًػ.)1(١
ٜٚعتُد ايًػ ١أ ٚايه ّ٬عً ٢ازباْب ا٭ٜطس َٔ ايدَاؽ بػهٌ عاَّ ،ا عدا بعض ذ ٟٚا٭ٜد ٟايٝطس ٣إذ تعتُد ايًػ١
يد ِٜٗعً ٢ازباْب ا٭مئ يف ايدَاؽٚ ،بٓا ٤عً ٢ذيو ؾإٕ ربدٜس ايػدـ َٛقعٝاّ عرب ايػسٜإ ايطبات ٞا٭ٜطس ٪ٜد ٟإىل ؾكد
ايكدز ٠عً ٢ايهٚ ،ّ٬تدعٖ ٢ر ٙاسباي ١اشبسع أ( ٚاسببط ١ايهٜٛٚ ،)aphasia ١َٝ٬دد يف ازباْب ا٭ٜطس َٔ املذ أنجس َٔ
َٓطكَ ١طٚ٪ي ١عٔ ايًػٚ ١ايهّ٬؛ ؾٗٓاى َٓطك ١تدعَٓ( ٢طك ١بسٚنا َٛ )Broca areaدٛد ٠يف داْب ايؿـ ا٭َاَ ٞا٭ٜطس،
ٚأخس ٣تدعَٓ( ٢طكٚ ١زْه )Wernicke's area ٞتٛدد يف ت٬ؾٝـ ايؿـ ايؿدغ ٞا٭ٜطس ،ؾك ّ٬عٔ عؿبْٛات تٛؾٌ
َٓطك ١بسٚنا بايتًؿٝـ قبٌ املسنص ٟاسبسنٚ ،ٞتعد َٓطكٚ ١زْه ٞاملٓطك ١اييت تتش ٍٛؾٗٝا ا٭ؾهاز إىل نًُات أ ٚمجٌ َؿٗ،١َٛ
أ ٟاملهإ ايرٜ ٟته ٕٛؾ ٘ٝايه ،ّ٬نُا ػبس ٟؾ( ٘ٝاضتٝعاب ايه ّ٬املطُٛع أ ٚاملكس )speech comprehension ٤ٚؾإٕ
تدَريٖا ٪ٜد ٟإىل إؾداز نًُات غري َرتابطَ ١عٓ ،ّ٢تبدأ أٚىل ايعًُٝات ايه ١َٝ٬باْتكاٍ إغازات عؿبَٓ َٔ ١ٝطكٚ ١زْه ٞإىل
َٓطك ١بسٚنا اييت تكِ بساَر سسن ١ٝيًهًُاتٚ ،تدَريٖا ٜتطبب يف ؾكد ايكدز ٠عً ٢ايتهًِ بٝطس ٚعً ٢ايتعبري عٔ ا٭ؾهاز
بايهتابٜ ،١تُجٌ دٚز َٓطك ١بسٚنا يف إؾداز اإلٜعاش يًكػس ٠اسبسن ١ٝبتشسٜو عك٬ت ايٓطل ،يًٓطل بايهًُات أ ٚازبٌُ
املٓاضب ،)2(١ؾُٓطك( ١بسٚنا) َطٚ٪ي ١عٔ إْتاز ايًػَٓٚ ،١طك( ١ؾريْٝو) َطٚ٪ي ١عٔ ايؿِٗ(.)3
 ٚعٓدَا ٜكسأ ايبايؼ َاد ٠بطٝط ١ؾإٕ ايطٝا٫ت ايعؿب ١ٝتٓتكٌ َباغس َٔ ٠ايكػس ٠ايبؿس ١ٜإىل ايكػس ٠اسبسن ١ٝاملطٝطس٠
عً ٢عك٬ت ايٓطل أ ٚإىل َٓاطل ذبً ٌٝايهَٓٚ ّ٬اطل ذبدٜد َعاْ ٞايهًُات املٛدٛد ٠يف (ايكػس ٠ا٭َاَٚ ،)frontal ١ٝيهٔ
عٓدَا ٜكسأ طؿٌ أٜ ٚكسأ بايؼ نَ٬اّ غري َ يٛف أ ٚست ٢ؼبا ٍٚذبً ٌٝايهًُات املس ١ٝ٥ؾإٕ َٓطكٚ ١زْه ٞتؿبح ْػط( ١أ ٟأْٗا ٫
تتدخٌ عٓدَا ته ٕٛاملُٗ ١زٚت.)١ٝٓٝ
نريو ؾإٕ َٓطك ١بسٚنا ٚاملٓطك ١قبٌ اسبسن ١ٝاجملاٚز ٠هلا ٚازبص ٤اشباف بايه َٔ ّ٬املٓطك ١اسبسن ١ٝا٭ضاض ١ٝتؿبح نًٗا
ْػط ١عٓدَا ْتهًِ بٌ ٚعٓدَا عبسى أيطٓتٓا أ ٚأٜدٜٓاٚ ،بٓٝت ايدزاضات اسبدٜج ١إٔ املٓاطل املطٚ٪ي ١عٔ ذبً ٌٝايهٚ ّ٬ذبدٜد
َعاْ ٞايهًُات يٝطت َٖٓ ٞطكٚ ١زْه ٞنُا نإ ٜعتكد يف ايطابل بٌ ٖ ٞصبُٛعات َٔ ايعؿبْٛات يف ايكػس ٠ا٭َاَ١ٝ
ايٝطسٖٚ ٣ر ٙايكػسَ ٠طٚ٪ي ١عٔ ؾِٗ أْ ٚطل (ا٭ؾعاٍ  ،)verbsبُٓٝا تك ّٛايكػس ٠ايؿدغ ١ٝايٝطس ٣بؿِٗ ْٚطل ا٭مسا،٤
ٚتك ّٛايكػس ٠ايبؿس ١ٜبتشدٜد َؿاٖ ِٝايًٚ ٕٛزمبا تتدخٌ املٓاطل املطٚ٪ي ١عٔ ايعاطؿ ١يف ذبً ٌٝايًػ ١ذات املكاَني ايعاطؿ.)4(١ٝ
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د.ضعاد ٠عبدايسس ِٝخً ،ٌٝتٛدٗات َعاؾس ٠يف ايرتبٚ ١ٝايتعً.82 :ِٝ
(ٜٓ )2عس :أ.د.غت ٟٛٝايعبداهلل ،عًِ ٚظا٥ـ ا٭عكا.127-126 :٤

(ٜٓ )3عس :أمحد دزازٜٓٚ .85 :عس :د ٕٛيٜٓٛص ،ايًػٚ ١ايًػٜٛات ،تسمج :١أ.د.ضبُد ايعٓاْ.227 :ٞ

(ٜٓ )4عس :أ.د.غت ٟٛٝايعبداهللٜٓٚ .127-126 :عس :باضهاٍ بٝو ٚيٛزإ ضاغاز ٚدٝط ٕ٬دٖٚإ ٚضٝط ٌٝيٝطتٝإٜٓٚ .32-31 :عس :دٕٛ
يٜٓٛص.229 :
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ٜٚعٛد ايؿكٌ يعبكس ١ٜايطبٝب ايؿسْط )Broca( ٞعاّ ( )1881يف انتػاف املٛاقع املد ١ٝاملطٚ٪ي ١عٔ اضتدداّ ايًػ١
ٚتطُٖ ٢ر ٙاملٛاقع ست ٢اٯٕ باضِ (َٓطك ١بسٚنا) َٔ خ ٍ٬عًُٝتني دساسٝتني أدساُٖا يػدؿني أؾٝبا بػًٌ يف ايٓؿـ
ا٭مئ َع ؾكدإ ايكدز ٠عً ٢ايه.)1(ّ٬
ٚباضتدداّ َٓٗر ازبساسْ ١ؿط٘ أَهٔ يـ(ؾريْٝو  )Wernickإٔ ؼبدد َٓطك ١أخس َٔ ٣املذ َطٚ٪ي ١عٔ ؾِٗ ايًػ١
املٓطٛقٚ ١املهتٛبَٓ( ٖٞٚ ١طك ١ؾريْٝو)  ٖٞٚتتؿٌ مبٓطك ١بسٚنا –املطٚ٪ي ١أضاضاّ عٔ إْتاز ايًػ -١خبً ١ٝطَٓ ١ًٜٛشٓ ١ٝمتس
باملسانص اسبط ١ٝايبؿسٚ ١ٜايطُع.)2(١ٝ
ٜٚطتطٝع ايٓؿـ ا٭مئ إٔ ٜؿطس نًُات تدٍ عً ٢نْٛٓٝات َاد َٔ ،١ٜد ٕٚأدْ ٢ؾعٛبٚ ،١يهٓ٘ ٜ ٫طتطٝع تؿطري
تعابري َعكدٚ ،٠ا٭ؾٛات ايه ١َٝ٬متس بايٓؿـ ا٭ٜطس اير ٖٛ ٟأنجس ربؿؿاّ يتشكٝل ٖرا ايػسضٚ .عً ٢ايسغِ َٔ إٔ ايٓؿـ
ا٭ٜطس ٜك ّٛبايتؿهري ايرتابطٚ ٞايؿهس ايتشً ًٞٝبػهٌ أؾكٌ َٔ ايٓؿـ ا٭مئ ،إ ّ٫إٔ ا٭خري أنجس ؾعاي ١ٝيف عًُ ١ٝايس١ٜ٩
ٚايبعد املهاْ ٚ ٞإدزاى أمناط ايتٓػٚ ِٝتؿطري املٛضٝكٜٚ ،٢عد ايٓؿـ ايدَاغ ٞا٭ٜطس أنجس أدصا ٤ايدَاؽ أُٖ ١ٝيف ايًػٚ )3(١تكع
َسانص ايهٚ ّ٬ايهتابٚ ١ايهًُات املطُٛعٚ ١ايهًُات املس ١ٝ٥يف ازباْب ا٭ٜطس َٔ ايدَاؽٚ .ا٭ذٕ اي ٢ُٓٝأنجس اضتكبا ّ٫يًػ١
َٔ ا٭ذٕ ايٝطس ٣٭ٕ ا٭ذٕ ايَ ٢ُٓٝستبط ١بازباْب ا٭ٜطس َٔ ايدَاؽ سٝح تكع املسانص ايًػٚ ،)4(١ٜٛتتعًل اقطسابات ايًػ١
ايتعبريٚ ١ٜا٫ضتكبايٚ ١ٝاقطسابات ايهتابٚ ١ايكسا ٠٤بايػل ا٭ٜطس َٔ ايدَاؽ(.)5



ايع٬ق ١بني املذ ٚايطًٛى ايًػ:ٟٛ

اشبٜ٬ا ايعؿب ١ٝاييت تتٛادد يف املذ ايبػس ٟتؿٌ إىل أنجس َٔ اثٓيت عػس ٠بً ٕٛٝخًٚ ،١ٝتكٖ ّٛر ٙاشبٜ٬ا بٛظا٥ـ َسنب١
َجٌ ايتداطب ٚايترنس ٚاإلدزاى ٚايتؿهريٖٚ ،را ٜعين إٔ املذ ٖ ٛأضاع ايعًُٝات املعسؾٚ ١ٝايطٝهٛيٛدٚ ،١ٝقد دسكت
ايبشٛخ ايتػسؼب ١ٝايدقٝك ١ا٫عتكاد ايطا٥د ب ٕ غك ٞاملذ ايبػسَ ٟتُاثٚ ٕ٬إٔ أسدُٖا ؾٛز ٠طبل ا٭ؾٌ َٔ اٯخس٪َ ،ند٠
ايطٝاد ٠املد ١ٝيًػل ا٭ٜطس عً ٢ايػل ا٭مئٚ .نػؿت ايبشٛخ عٔ ؾسٚم دٖٛس ١ٜبني ايػكني تبدأ َع امل٬ٝد ٚذيو بطبب
ٚدٛد (َٓطك ١ايؿـ ايؿدغَٓ ٖٞٚ )temporal lobe ٞطك ١بايػ ١ا٭ُٖ ١ٝيف ايطًٛى ايًػ ٖٞٚ ،ٟٛأنرب يف ايػل ا٭ٜطس
َٓٗا يف ايػل ا٭مئٚ ،عدّ ايتٓاظس ايرتنٝيب ٖرا َِٗ يْ٬تعاّ ايٛظٝؿ ٞيف ايطًٛى ايًػٚ ،)6(ٟٛأٚقشت ايدزاضات
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د.مجع ١ضٝد ٜٛضـ.165 :

(ٜٓ )2عس :املؿدز ايطابل.166 :
(ٜٓ )3عس :د ٕٛيٜٓٛص.229 :

(ٜٓ )4عس :د.ضبُد عً ٞاشبٛيَ ،ٞدخٌ إىل عًِ ايًػ.196 :١
(ٜٓ )5عس :د.مجع ١ضٝد ٜٛضـ.168 :

(ٜٓ )6عس :د.مجع ١ضٝد ٜٛضـ.163-162 :
404

هجلة جاهعة الحنویة البشریة  /الوجلد 3.العدد 3.أب  :7102ص ص373-393
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

ايؿطٛٝنٗسبٚ ١ٝدزاضات ايتعسف عً ٢ا٭ؾٛات ايبػس ١ٜأْ٘ بعد اي٫ٛدَ ٠باغسٜ ٠ه ٕٛايػل ا٭ٜطس أنجس سطاض ١ٝيًُعًَٛات
ايًػ َٔ ١ٜٛايػل ا٭مئ(ٚ ،)1قد أغاز ( )Brocaيف دزاضت٘ ايسا٥د ٠ضٓ )1865( ١إىل عدّ ايتٓاظس ايٛظٝؿ ٞيف غك ٞاملذ بايٓطب١
يًػ ١بٓا ّ٤عً ٢أحباخ ( )Gratioletيف ( )1854اشباؾ ١بعًِ ا٭دٓٚ ١اؾرتض بٓا ٤عً ٢ذيو إٔ متسنص ايًػ ١يف أسد غك ٞاملذ
ؾطس ٟيف ا٭ضاع ٚخؿٛؾاّ بايٓطب ١يًذٓظ ايبػس .)2(ٟإذٕ ؾايع٬ق ١بني املذ ٚايطًٛى ايًػ ٟٛع٬ق ١عكٚ ،١ٜٛت٪د ٟإؾاب١
ايػل ا٭ٜطس َٔ املذ َ-ج -ّ٬إىل أْٛاع َٔ ا٫قطساب ايًػ.ٟٛ
ٚقد َّٝص َهتب خدَات ا٫زتكا ٤ايبػس ٟايتابع يٛشاز ٠ايؿش ١يف ايٜ٫ٛات املتشد ٠ا٭َسٜه ١ٝبني اقطسابات ايًػ١
ٚاقطسابات ايهّ٬؛ ؾتكؿد باقطسابات ايًػ :١ا٫قطسابات املتعًك ١بايؿِٗ ٚايتعبري ٚتتابع ازبٌُ ،أَا اقطسابات ايه :ّ٬ؾت٪غس
إىل ايؿعٛبات اييت ٜٛادٗٗا بعض ايٓاع أثٓا ٤ايه ّ٬أ ٚايتداطب نا٫قطسابات ايؿٛتٚ ١ٝاقطسابات ايتًؿغٚ ،تٓكطِ
اقطسابات ايهٚ ّ٬عٛٝب ايٓطل إىل قطُني:
أ -اقطسابات ٚعٛٝب تعٛد ايعً ١ؾٗٝا إىل عٛاٌَ عك ،organic ١ٜٛنٛدٛد ْكـ أ ٚعٝب يف ازبٗاش ايه ،َٞ٬أٚ
ازبٗاش ايطُع ،ٞنايتًـ أ ٚايتػ ٙٛأ ٚض ٤ٛايرتنٝب يف أ ٟعك َٔ ٛأعكا ٤ازبٗاش ،ٜٔأٚ ٚدٛد ْكـ يف ايرنا.٤
ب -اقطساباتٚ ،عٛٝب تسدع ايعً ١ؾٗٝا إىل عٛاٌَ ٚظٝؿ ٖٞٚ ،Functional ١ٝتٓذِ عٔ عًٌ ٚظٝؿْ ١ٝؿط ١ٝغري
عكٚ ،١ٜٛتت ثس قدز ٠ايؿسد عً ٢ايتعبري بتًو ايعٛاٌَ ٚتطبب ي٘ اقطسابات عد.)3(٠



املػه٬ت اييت تعٛم تعًِ ايًػ:١

٫بد إٔ ْعسز عً ٢أِٖ املػه٬ت اييت تعٛم تعًِ ايًػ ٖٞٚ ،١تتُجٌ يف ْٛعني:
-1املػه٬ت ايًػٜٓ :١ٜٛدزز ذبت ٖر ٙاملػه٬ت نٌ َا ٜتعًل بايعٛاٖس ايًػٚ ،١ٜٛأْعُتٗا َٚطتٜٛاتٗا ا٭زبع :١ايؿٛت،١ٝ
ٚايؿسؾٚ ،١ٝايرتنٝبٚ ،١ٝايد٫ي.١ٝ
-2املػه٬ت غري ايًػَ ٖٞٚ :١ٜٛػه٬ت ْاغ ١٦بطبب ظٛاٖس  ٫ؾً ١هلا بطبٝع ١ايًػ ،١إ ٫أْٗا ت٪ثس يف تعً ِٝايًػ ١بػهٌ
َباغس ٚؾعّاٍ ،نايعٛاٖس ا٫دتُاعٚ ،١ٝايجكاؾٚ ،١ٝايٓؿطٚ ،١ٝاملعسؾٚ ،١ٝا٫قتؿادٚ ،١ٜايتازؽبٚ ،١ٝايرتبٚ ١ٜٛطسا٥ل ايتدزٜظ(.)4

_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :املؿدز ايطابل.165 :
(ٜٓ )2عس :املؿدز ايطابل.163 :

(ٜٓ )3عس :املؿدز ايطابل ،170 :دَ.ؿطؿ ٢ؾُٗ ،ٞأَساض ايه ،33 :ّ٬أمحد دزاز ،91-85 :أ.د.عبداهلل عبدايسمحٔ ايهٓدز ٚ ٟد .ضبُد
عاطـ عبد اسباؾغ عطٝؿ ٚ ٞد .ناظِ عباع سطٔ أبٌ ،عًِ ايٓؿظ ايًػ.288 ،287 ،285 ،284 ،280 ،276 ،262 ،261:ٟٛ

(ٜٓ )4عس :د.دنٛزَ ٟاضري ،ٟاملػه٬ت ايؿٛت ١ٝيف تعًِ ايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا.4 :
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م.د.فؤاد علي جالل  /م.د.شوكث طه هحوود

عًِ أَساض ايه( ّ٬ايتداطب):

عًِ أَساض ايه ٖٛ ّ٬أسد ايعً ّٛاملػرتن ١بني ث٬ث ١عً :ٖٞ ّٛعًِ ايؿطًذٚ ،١عًِ ايٓؿظٚ ،عًِ ايًػٚ ،١قد بدأ
ايبشح يف اقطسابات ايًػٜ ١تدر َٓش ٢ازبد ١ٜيف َٓتؿـ ايكسٕ ايتاضع عػس بايتصأَ َع تطٛز ايتؿٛزات ايتػسؼب١ٝ
ٚاإلنًٝٓٝه ١ٝيًع٬ق ١بني ا٭عؿاب ايًشاٚ ١ٝ٥اقطسابات ايطًٛى ٜٚ .عد عًِ أَساض ايه ّ٬دص٤اّ َٔ ايًطاْٝات ايٓؿطُٜٚ ،١ٝعٓ٢
بدزاضٚ ١ع٬ز ا٭َساض املتعًك ١بعٛٝب ايهٚ ّ٬ايٓطل عٓد ايؿػاز ٚايهباز عً ٢ايطٛاٚ ،)1(٤املكؿٛد ب َساض ايه ّ٬أَ ٚا
ٜطُ ٢ب َساض ايتداطب( )2إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى َاْع َٔ إْتاز ايه ّ٬بؿٛز ٠طبٝع ،١ٝؽبتًـ عٔ اٯخسٜٚ ٜٔتطبب يف إسساز املتهًِ
ٚاملطتُع نًُٗٝاٚ .قد مت ايتُٝٝص بني ا٫قطسابات ايًػٚ ،١ٜٛا٫قطسابات ايهٚ ،١َٝ٬ا٫قطسابات ايطُع ١ٝاييت تعص ٣إىل ٚدٛد
عً ١يف ا٭ذٕ أ ٚاملٓطك ١ايدَاغ ١ٝاييت تتشهِ يف عًُ ١ٝايطُاع(.)3
 َٔٚأنجس أْٛاع ا٫قطسابات اْتػازاّ :عٛٝب ٚقٛح ايٓطل َٔٚ ،أِٖ أْٛاعٗا :اسبرف (عب ٛسرف ؾٛت أَ ٚكطع َٔ
ايهًُ ٖٞٚ ١أنجس ظٗٛزاّ يف ا٭ؾٛات ايطانٓ ١يف آخس َكطعَ ،جٌ ٍٚ( :بدٚ َٔ ٫يد)ٚ ،اإلقاؾ( ١عب ٛشٜاد ٠ؾٛت أَ ٚكطع)
 ٖٞٚظاٖسْ ٠ادزٚ ،٠اإلبداٍ (إبداٍ ايطا ٤تاَ ّ٤جٚ ،) ّ٬ايتشسٜـ (ٜ ٖٛٚعٗس عٓدَا  ٫تٓطل ازبٌُ بازبد ١ٜاملطًٛبٚ ،)4()١مث١
عٛٝب خًك ١ٝؾػريَٗٓ ،٠ا َا ٜتؿٌ ب ْٛاع (ايًُّجػ )١نايؿ ؾ ٚ ٠ايت ت ٚ ٠قًب ايساَّ٫ ٤ا ٚقًب ايػني ضّٓٝا ٚغري ذيو.
ٚا٭َساض ايهَ ١َٝ٬تع ددَٚ ٠تٓٛع َٔ ١سٝح ايتطَُٗٓ ١ٝا( :ايكًبٚ ،ايعُكًٚ ،١اسبؿسٚ ،ايتُتُٚ ،١ايسُّتٚ ،١ايؿ ؾ ،٠
ٚاهلتٗتٚ ١اهلجٗجٚ ،١اسببطٚ ،١ايتات ٚ ٠ايًذًذٚ ،١اشبٓدٓٚ ،١ايًُّجػٚ ،١ايػُػُٚ ،١ايطُطُٚ ،١اسبُهًٚ ،١ايًُّهٓ.)5()١
أَا ايعٓا ١ٜبعٛٝب ايٓطل ٚايه ّ٬ؾُط ي ١قدمي ١يف ايًػ ١ايعسب ١ٝإذ ضذٌ ايكدَا ٤اٖتُاَاّ ععُٝاّ با٭داٜ ،٤عٗس ذيو يف َا
قاّ ب٘ أب ٛا٭ضٛد ايد٩ي ٞبٛقع ايٓكط ايداي ١عً ٢اسبسنات ،ثِ  ٜت ٞاشبً ٌٝيٝهٌُ َا بدأ ٙضًؿ٘ (أب ٛا٭ضٛد) ؾبدٍّ ايٓكط
بايسَٛش ايداي ١عً ٢اسبسنات ٜٚكع ْعاّ ايٓكط ٚاإلعذاّ ٚذيو سبُا ١ٜايعسب َٔ ١ٝا٭خطا ٤ايٓطكٚ ١ٝايتؿشٝـ ٚايتشسٜـ،
ؾك ّ٬عٔ عٓاٜت اشبً ٌٝبط ١َ٬إخساز ا٭ؾٛات ٚايبعد بٗا عٔ ايعذُٚ ١ايتػ ًٜ٘ٝ ،ٜ٘ٛضٝب ٜ٘ٛإذ ٜطتشل نتاب٘ إٔ ٜهٕٛ
املؿدز ا٭ ٍٚيعًِ ا٭ؾٛات ايعسب ،ٞثِ  ٜت ٞابٔ دين يٝهتب أ٪َ ٍٚيـ َطتكٌ يف عًِ ا٭ؾٛات (ضس ؾٓاع ١اإلعساب)ٚ .إذا
ن إ اشبً ٌٝقد أغاز إىل ايًجػٚ ١مل ٜطٌ ايه ّ٬سٛهلا ،ؾإٕ َا نتب٘ ازباسغ ٜهؿ ٞيًتعبري عٔ إسطاع عًُا ٤ايعسب ١ٝباملػه٬ت
ايٓطكٚ .١ٝمل ربٌ دزاضات أٌٖ ايب٬غٚ ١ايؿؿاسٚ ١ايٓكد َٔ قك ١ٝاملػه٬ت ايٓطكَٚ ،١ٝػهً ١ادتُاع ا٭ؾٛات عً ٢ضبب ،١أٚ
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :دْ.عُإ بٛقس ،٠ايًطاْٝات ادباٖاتٗا ٚقكاٜاٖا ايسآٖ ،25 :١دْ.عُإ بٛقس ،٠املؿطًشات ا٭ضاض ١ٝيف يطاْٝات ايٓـ ٚذبً ٌٝاشبطاب
دزاضَ ١عذُ.124 :١ٝ

(ٜٓ )2عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.110:

(ٜٓ )3عس :دْ.عُإ بٛقس ،٠ايًطاْٝات ادباٖاتٗا ٚقكاٜاٖا ايسآٖ.26-25 :١
(ٜٓ )4عس :د.أمحد دزاز ،91-85 :أ.د.عبداهلل عبدايسمحٔ ايهٓدزٚ ٟآخس.278-277 :ٕٚ

(ٜٓ )5عس :د.ضبُد نػاؽ ،عًٌ ايًطإ ٚأَساض ايًػ( ١ز ١ٜ٩يػ – ١ٜٛإنًٓٝهٚ )١ٝاْعهاضاتٗا ا٫دتُاع.37-30 :١ٝ
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تباعدٖا عً ٢نساٖ ،١أَا عًُا ٤ايتذٜٛد ٚايكسا٤ات ؾ نجس ايٓاع إسطاضاّ بٗر ٙاملػهًٚ ،١خاؾ ١بعد اضرتاس ١ايًػٜٛني ٚا٭دبا،٤
ٚزن ِْٗٛإىل َا ٚزث ٙٛعٔ اشبًٚ ٌٝضٝبٚ ٜ٘ٛابٔ دين ٚابٔ ضٓٝا ٚأقسابِٗ ٚتٛقؿِٗ عٔ َٛاؾً ١ايبشح ٚايدزع ،ؾتذد يف نتب
ايتذٜٛد ٚايكسا٤ات اسبسف ايػدٜد عً ٢ايترنري بايعٛٝبٚ ،ا يتشرٜس َٔ ا٭خطاٚ ،٤ايدع ٠ٛإىل َعازبَ ١ا ٜكع َٔ ذيو عٔ طسٜل
ايتُسٚ ٜٔايتدزٜب(.)1

املبشح ايجاْٞ
ا٫قطسابات ايؿٛتٚ ١ٝايٓطك ١ٝايؿطًذ١ٝ
ٜعَٓ ٢تدؿؿٖ ٛرا ايعًِ بايعٛٝب ايٓطك ١ٝاييت تعٛد إىل أضباب عك ١ٜٛبطبب ٚدٛد عً ١يف ازبٗاش ايه َٞ٬أ ٚايطُعٞ
أَ ٚسنص ايه ّ٬يف املذ(.)2
ٚميهٔ إٔ ْطًل عًٖ ٢ر ٙا٭مناط َٔ ا٫قطسابات (أَساض ايتداطب) ٖٚرا املؿطًح ٜطتددَ٘ ا٭طبا ٤املتدؿؿ ٕٛيف
صباٍ عٛٝب ايٓطل ٚايهٜٚ ّ٬ؿكً ْ٘ٛعً ٢غري َٔ ٙاملطُٝات ست ٢أِْٗ ٜطًك ْ٘ٛعً ٢ا٭قطاّ املٗتُ ١بريو ٜٚعٓ ٕٛب٘ ايعٛٝب
ايٛظٝؿ ،)Functional( ١ٝأ ٚايعك )Organic( ١ٜٛاييت تكع عً ٢ايؿٛت ( )Voiceأ ٚايه ) Speech( ّ٬أ ٚايًػ( ١
ٚ ،)Languageايتداطب ٜعين ايتٛاؾٌٖٚ .را ايًؿغ ٜػٌُ ْٛعني َٔ أْٛاع ايتداطب :ايتداطب ايًؿعٚ ٞايتداطب غري
ايًؿع.)3(ٞ
ٜٚؿٓـ ايباسج ٕٛايعٛٝب ايهٚ ١َٝ٬ايٓطك ١ٝإىل عٛٝب تعٛد يف أضاضٗا إىل عٛاٌَ عكٚ ١ٜٛاقشَ ١جٌ :ا٭ؾاشٜا ،أٚ
استباع ايهٚ ،ّ٬عٛٝب تسدع إىل عٛاٌَ ٚظٝؿَ ١ٝجٌ :ؾكدإ ايه ّ٬اهلطرتٚ ،ٟا٭ضباب ايعك ١ٜٛغايبا َا ته َٔ ٕٛدسا٤
إؾاب ١دص َٔ ٤أدصا ٤دٗاش ايه ّ٬بتًـ(.)4
ٜٚعسف اقطساب ايٓطل ب ْ٘ َػهً ١أ ٚؾعٛب ١يف إؾداز ا٭ؾٛات ايه ١َٝ٬بايطسٜك ١ايؿشٝشٚ ،١ميهٔ إٔ ذبدخ عٛٝب
ايٓطل يف ايؿٛاَت أ ٚيف املؿٛتات أ ٚيف دبُعات َٔ ايؿٛاَت مما ٪ٜد ٟإىل قعـ ا٭دا ٤ايًػٚ ،ٟٛايرتدد يف ايٓطلٚ ،ايطسع١
ايصا٥د ٠يف ايه ّ٬أ ٚايبط ٤ايصا٥د يف اسبدٜح أ ٚايه.)5(ّ٬
 ٚقد تػري ايعٛاٌَ ازبطُ ١ٝإىل تًو ايعٛاٌَ اييت تعص ٣إىل ايرتانٝب ايٛظٝؿٚ ١ٝايعكٚ ١ٜٛايؿٝصٜٛيٛد ،١ٝممٔ ٜعأَْ ٕٛ
ؾعٛبات ا٭ؾٛاتٜ ٤٫٪ٖٚ ،عاْ ٕٛإَا َٔ ا٫خت ٍ٬ايعؿيب ايٛظٝؿ ٞاير ٟميجٌ اقطسابات ايطٝطس ٠أ ٚايطٝاد ٠املد ١ٝأَ ٚا
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د.عبداهلل زبٝع ضبُٛد.245-239 :
(ٜٓ )2عس :د.ضبُد ضبُد داٚد ،ايعسبٚ ١ٝعًِ ايًػ ١اسبدٜح.145 :

(ٜٓ )3عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.110:
(ٜٓ )4عس :املؿدز ايطابل.112 :

(ٜٓ )5عس :أ.د.عبداهلل عبدايسمحٔ ايهٓدز ٚ ٟآخس.276 :ٕٚ
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ٜطُ ٢بازباْب( ١ٝايطٝطس ٠املد ١ٝأ ٚازباْبٜٚ ،)1()١ٝس( ٣أٚدٜػ :)2()Odisho-ٛإٔ املػانٌ ايٓطكَ ١ٝتعًك ١بايدزد ١ا٭ضاع
بايدَاؽ أنجس َٔ تعًكٗا با٭عكا ٤ايٓطك ،١ٝسٝح ٜبدأ ايدَاؽ ببٓاٚ ٤تؿٛز ٚاْطباع س ٍٛايؿٛت ايؿاَت ثِ ٜسضٌ بعد ذيو
اإلغازات ايعؿب ١ٝيٮعكا ٤ايٓطك ١ٝاملطٚ٪ي ١عٔ إْتاد٘ ٚؾل قسٚز ٠ساي ١اشبطاب( ،)3أ ٚته ٕٛايعٛاٌَ ٚزاث ١ٝأ ٚد،)4(١ٝٓٝ
ٜٚعد ايًطإ عكٛاّ َُٗاّ َٔ أعكا ٤ايٓطل ؾإٕ أ ٟخًٌ ؾ٪ٜ ٘ٝد ٟإىل اقطسابات ايهٚ ّ٬إعاقت٘٪ٜٚ ،د ٟإىل عٝب يف ٚظا٥ؿ٘.
ٚيد ٣اإلْطإ ا٫ضتعداد أ( ٚايتٗ )exaptation ٤ٛٝؾطسٜاّ ٚدَاغٝاّ يتعًِ ايًػ ،١أ ٟإٔ املػانٌ أ ٚا٫قطسابات
ايٓطك ٫ ١ٝتعين عذص املس ٤عٔ ايتؿهري أ ٚعٔ ايؿٝاغ ١ايرٖٓٚ ١ٝايعكًٚ ١ٝايؿهس ١ٜيًُٛقٛع ايرٜ ٟس ّٚايتعبري عٓ٘ بكدز َا تعين
عذص ٙعٔ دبطٝد ٚؾٝاغَ ١ا َٖٛ ٛدٛد يف داخً٘ يف ؾٛز ٠أؾٛات َٓطٛقَ ١طُٛع .١أ ٟإٔ َا ٜعاْ َ٘ٓ ٞاملكطسب ْطكٝاّ ْكـ
يف ايتعبري  ٫يف ايتؿهري ،ؾايًػ ١ذبت ٟٛعً ٢أؾٛات ٚنًُات قًٚ ١ًٝضبدٚد ٠إ ّ٫إٔ ا٭قٛاٍ احملتًُ ١عدٜد ٫ ٠سؿس هلاٚ ،مبا إٔ
املدتٌ يف ايٓطل ٜ ٫طتطٝع ايٓطل با٭ؾٛات اييت تعد ايًبٓ ١ا٭ضاض ١ٝيًػ ١بؿٛز ٠ضً ١ُٝيرا ٜ ٫تُهٔ َٔ تٓعٖ ِٝر ٙا٭ؾٛات
يف ْطل ن َٞ٬داٍ َعرب .أ ٟإٔ َٔ يد ٜ٘قؿٛز ايتعبري ايًػٜ ٟٛؿِٗ ايًػ ١أؾكٌ َٔ قدزت٘ عً ٢ايتعبري عٓٗا(ٚ ،)5ايكابً١ٝ
ايه ١َٝ٬يف اإلْطإ أععِ َٔ صبسد إؾداز أؾٛات غري َؿٗ١َٛ؛ ٭ٕ اسبٛٝإ ميتًو ذيو باَتٝاش بٌ ٜتذاٚش ذيو إىل سد
ايتٛاؾٌ ٚايتؿاِٖ .يرا َٔ ايطراد ١إٔ ْتؿٛز إٔ ايًػ ١صبسد أدا ٠يًتٛاؾٌ َٔٚ ،باب ايػسٚز إٔ ؼبطب اإلْطإ أْ٘ ايهأ٥
ايٛسٝد ايكادز عً ٢ايتٛاؾٌ ٚإؾداز ا٭ؾٛات ،ؾٓكط ١ا٫خت٬ف ازبٖٛس ١ٜبني ايتٛاؾٌ غري ايه َٞ٬يف اسبٛٝاْات ًَٚه ١ايًػ١
يف اإلْطإ ٖ ٞاإلبداع ، )6(١ٝؾاإلبداع ٖٞ ١ٝاييت تؿتكس إيٗٝا اسبٛٝاْات ٚيف املكابٌ ؼبل يإلْطإ إٔ ٜتباٖ ٢بٗا عًٚ ٢د٘ ا٭زض،
ٚبٓا ّ٤عًَ ٢ا ضبل ؾإٕ ايعادص عٔ ايتهًِ تٓكؿ٘ َٝص ٠إْطاْ ١ٝدٖٛس ١ٜعع.١ُٝ



ايعٛاٌَ امل٪د ١ٜإىل ا٫قطسابات ايعك( ١ٜٛايؿطًذ:)١ٝ

-1ايكدز ٠ايه ١َٝ٬تتٓاضب طسدٜاّ َع ضٔ ايػدـ ؾكد ًٜجؼ ايطؿٌ ستٜ ٢بًؼٚ ،ترتادع ايكدز ٠ايه ١َٝ٬عٓد ايهٌٗ ٚايػٝذ
اهلسّْ ،تٝذ ١ايكعـ ايتدزػب ٞاير ٟؼبدخ يف أدٚات ايٓطلٚ ،تسادع َسْٚتٗا مبسٚز ايعُس( .)7إذٕ ايعُس ٜتشهِ يف ايكدز٠
ايه ١َٝ٬يد ٣اإلْطإ.
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د.ضاَ ٞضبُد ًَشِ ،ؾعٛبات ايتعًِ.296 :

(( ) 2أدٜػ ٖٛ :ٛادٚازد أٚدٜػٚ ٛيد يف ايعسام ْٚػ ؾٗٝا ٚناْت يػت٘ ا٭ّ ايًػ ١اٯزاَ( ١ٝايطسٜاْ )١ٝانتطب ايهؿا ٠٤ايعاي ١ٝيف ايعدٜد َٔ ايًػات،
ي٘ مخط ١نتب ،أسدخ تكٓٝات تدزٜظ ايٓطل يف ايًػ ١اْ٫هًٝص ١ٜنًػ ١ثاْ.)http://www.zowaa.org ،١ٝ

(ٜٓ )3عس :د.ابتطاّ سطني مج ،ٌٝا٭ؾٛات ايؿعب ١يف ْطكٗا ٚإدزانٗا ملتعًُ ٞايعسب َٔ ١ٝايٓاطكني بػريٖا.759 :
(ٜٓ )4عس :د.ضاَ ٞضبُد ًَشِ.297 :

(ٜٓ )5عس :أ.د.عبداهلل عبدايسمحٔ ايهٓدزٚ ٟآخس.259 :ٕٚ

(ٜٓ )6عس :باضهاٍ بٝو ٚيٛزإ ضاغاز ٚدٝط ٕ٬دٖٚإ ٚضٝط ٌٝيٝطتٝإ.21 :

(ٜٓ )7عس :د.ضبُد نػاؽ.41 :
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-2ؾكدإ ايطُع ايٓاتر عٔ ايتٗاب ا٭ذٕ ايٛضطٚ ،٢اعبساؾات ايرتنٝب ايؿُٚ ،ٟٛايتػٖٛات ايٓادب ١عٔ اسبٛادخ أ ٚا٭َساض
نعٛٝب ا٭ضٓإ ٚغل اسبًل ،نًٗا أضباب َ٪د ١ٜإىل سدٚخ خًٌ يف ايعًُ ١ٝايه.)1(١َٝ٬
-3إؾاب ١ا٭عؿاب ا يدَاغ ،١ٝأ ٚايكػس ٠املد ،١ٝأ ٚإؾاب ١اسبًلٚ ،اسبٓذس ،٠أ ٚا٭ْـٚ ،ا٭ذٕ ،أ ٚايس٥تني بإؾابات أ ٚايتٗابات
ساد ،٠ت٪د ٟبدٚزٖا إىل إسداخ ا٫قطساب يف عًُ ١ٝايتداطب يد ٣اإلْطإ(.)2
ٚ-4دٛد أ ٚسدٚخ تػٖٛات يف اْتعاّ ا٭ضٓإٚ ،قعـ اسبٛاع٫ٚ ،ضُٝا ايطُعٚ ،ايكعـ ايعكًٚ ،ٞإؾاب ١ايػؿَ ١جٌ:
ايػؿ ١املػكٛق ١أَ ٚا ٜطُ ٢بايػؿ ١ا٭زْب،١ٝؾٗر ٙنًٗا نؿ ١ًٝب ٕ تكـ َاْع ١أَاّ ايعًُ ١ٝايه ١َٝ٬يد ٣املس ٤بػهٌ ضً.)3(ِٝ
-5ا٭غداف املؿاب ٕٛبػل يف ضكـ اسبًل (ايػل اسبٓه)ٞ؛ اسبٓو ايسخٚ ٛايؿًب ٜٛادٗ ٕٛعاد ٠ؾعٛب ١يف ايؿؿٌ بني
املُسات ايؿُٚ ١ٝاملُسات ا٭ْؿ ١ٝأثٓا ٤ايه ،ّ٬مما ػبعٌ أؾٛاتِٗ تػًب عًٗٝا اشبٓ ١ا٭ْؿٚ ١ٝاشبُدُ ١ايػدٜد ٠أ ٚاشبٓـ ،ؾجُ١
ع٬قٚ ١طٝد ٠بني ايهٚٚ ّ٬ظٝؿ ١اسبٓو ايسخٚ ،ٛعك٬ت اسبٓو ايسخٚ ٛاسبٓذس ٠ػبب إٔ تعَُ ٬عاّ يػًل ايؿتش ١اشبًؿ ١ٝيٮْـ
يهٜ ٞتُهٔ املس َٔ ٤إْتاز ا٭ؾٛات ايهٚ ،١َٝ٬يف ساٍ عذص اسبٓو عٔ ايكٝاّ بٗرا ايدٚز ٜٓعهظ ت ثري ٙعً ٢ايعًُ١ٝ
ايؿٛت.)4(١ٝ
-6تٛزّ ايًطإ اير٪ٜ ٟد ٟإىل تكدِ ايؿٛت ٚخػْٛت٘ بطبب عٛٝب تؿٝب ايًطإ ايرٜ ٟستبط ب زبط ١عكً ١ٝط ١ًٜٛأٚ
قؿري ٠حبٝح تعٝل ٖر ٙا٭زبط ١سسنت٘( ، )5عٓد٥رٍ ٜت ثس ايًطإ  َٔ ٖٛٚأِٖ ا٭عكا ٤ايٓطك ١ٝبٗر ٙايعٛٝب ،يتهتٓـ ايعٛٝب
ايعًُ ١ٝايتداطب.١ٝ
-7إؾاب ١ا٭ٚتاز ايؿٛتٚ ١ٝاسبٓذس ٠ب َساض ْتٝذ ١أٚزاّ يف اسبٓذسٚ ،٠ا٫يتٗابات املصَٓ ١ايٓادب ١عٔ ا٫ضتدداّ ايط ٤ٞيًؿٛت،
ٚنريو اخت ٍ٬أعؿاب ا٭غػ ١ٝايؿٛتٚ ١ٝتكًؿات ايؿٛت ْؿط٘ٚ ،ذبدخ عٓد َعتاد ٟاضتدداّ ايؿٛت َجٌ اشبطباٚ ،٤قد
متتد إىل ايؿِٚ ،ايبًعٚ ،ّٛمتٓع٘ َٔ ا٫ضرتضاٍ يف ايهٚ ،)6(ّ٬تتذً ٢اْعهاع ٖر ٙاإلؾابات امل٪ثس ٠يف ايعًُ ١ٝايؿٛت.١ٝ
-8استباع ايه ّ٬أ ٚسُبط ١ايه( ّ٬ا٭ؾٝصٜا َ ٖٛٚ )aphasiaؿطًح ْٜٛاْ ٞا٭ؾٌ ٜٚعين ؾكدإ املٗازات ايًػ ١ٜٛاييت نإ
ميتًهٗا املؿاب قبٌ تعسق٘ يًشبطٜٚ ،١عٗس يف املؿاب ثكٌ يف ايًطإ ػبعً٘ ٜ ٫بني ْتٝذ ١تًـ يف َٓطك ١ضبدد ٠مبسنص ايه ّ٬يف
املذ بطبب إؾاب ١املذ أ ٚتعسق٘ يإلٜراٚ ،)brain injury( ٤ت٪د ٟإىل ؾكدإ ايكدز ٠عً ٢ايتعبري بايه ّ٬أ ٚايهتاب ١أ ٚايؿِٗ.
َٚععِ سا٫ت ا٭ؾٝصٜا ذبدخ بعد ؾدّ املس ٤أٖ ٚذَ ّٛؿادْ ٧اتر عٔ دًط ١يف ايدّ (دًط ١دَاغ،)Coagulation ١ٝ
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :أ.د.عبداهلل عبدايسمحٔ ايهٓدزٚ ٟآخس ، 280 :ٕٚايػؿ ١املػكٛق ١أ ٚاسبًل املػكٛم ٖٛ :ؾتش ١أ ٚؾذْ ٠ٛتٝذ ١عدّ انتُاٍ (خًٌ) يف
ايبٓ ١ٝايطبٝع ١ٝيًذطِ اييت تتػهٌ قبٌ اي٫ٛدٚ ،٠ترتاٚح ْطب ١املؿابني بٗا سٛاي 1 ٞيف نٌ  700طؿٌ َٛيٛد.wikipedia.org .

(ٜٓ )2عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.121 :
(ٜٓ )3عس :املؿدز ايطابل.121 :

(ٜٓ )4عس :أ.د.عبداهلل عبدايسمحٔ ايهٓدزٚ ٟآخس.296 :ٕٚ

(ٜٓ )5عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.121 :
(ٜٓ )6عس :املؿدز ايطابل.123 :
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ٜٛٚاد٘ املؿاب بٗرا املسض ؾعٛبات يف ايؿِٗ ٚإغازات ايًػ ١ايه ١َٝ٬أ ٚايهتاب ،١نُا قد ٜ ٫ؿبح قادزاّ عً ٢ايسبط بني
ايهًَُٛٚ ١قٛع ٗا أَ ٚؿَٗٗٛا اير ٟمتجً٘ٚ ،مث ١أْٛاع طبتًؿ َٔ ١ا٭ؾٝصٜا حبطب ا٭حباخ ايتػسؼب ١ٝايدَاغ ١ٝاييت قاّ بٗا نٌ َٔ
(بسٚناٚ ،ؾسْوٚ ،بٝرب َازٖٓٚ ،ٟسٖ ٟدٚ ،دانطٚ ،ٕٛدٛيد غتنيٚ ،زضٌ بسٚ ،ٜٔنستػًٚ )ٞآخس( :ٖٞٚ ،ٕٚأؾٝصٜا سسن١ٝ
أ ٚيؿع ،١ٝأؾٝصٜا سط ١ٝأ ٚؾُٗ ،١ٝأؾٝصٜا نً ١ٝأ ٚغاًَ ،١أؾٝصٜا ْطٝاْ َٔٚ ،)1()١ٝأبسش ا٭عساض اييت تتكُٓٗا اسببط :١أ -ؾكد
ايكدز ٠عً ٢ايتعبري بايهتاب ١أ ٚايه ،ّ٬ب -عدّ ايكدز ٠عً ٢ؾِٗ َعٓ ٢ايهًُات املٓطٛم بٗا ،ز -عدّ إػباد ا٭مسا ٤يبعض
ا٭غٝاٚ ٤املسٝ٥ات .د -عدّ ايكدز ٠عًَ ٢ساعا ٠ايكٛاعد ايٓش ١ٜٛاييت تطتعٌُ يف اسبدٜح أ ٚايهتاب.)2(١
-9مث ١أضباب عك ١ٜٛت٪د ٟإىل عٛٝب ايٓطل ٚايهَٗٓ ّ٬ا :ايتدًـ ايعكًٚ ،ٞايػًٌ املدٚ ،ٞقعـ ايطُع ٚايؿُِٚ ،نريو
أَساض ايؿدزٚ ،ايس٥تنيٚ ،ايكًبٚ ،ايطٌٚ ،اسبُٝاتٚ ،دٛٝب ا٭ْـٚ ،أَساض ايًٛشتنيٚ ،ايصٚا٥د ا٭ْؿٚ ١ٝاعبساف ٚتري٠
ا٭ْـ ،نًٗا أضباب ت٪د ٟإىل ايعٝب ايٓطك.)3(ٞ
-10ايتٛسد (ا٭ٚتٝصّ) أ( ٚايرات ٖٞٚ )١ٜٛعباز ٠عٔ اقطسابات تؿٝب ا٭طؿاٍ د ٕٚضٔ ايجايجَ َٔٚ ،١عاٖسٖا اقطساب يف
ايهٚ ّ٬ايًػ ،)4(١ؾإَا ٜ ٫تعًِ ٖ ٤٫٪ا٭طؿاٍ ايًػ ١أبداّ ٚإَا ٜتعًُْٗٛا يف ضٔ َت خس َٔ ٠ضٓٛات َسسً ١ايطؿٛيْٚ ،)5(١عساّ
يتعرز ايراتٜٛني ايتٛاؾٌ َع ضبٝطِٗ يرا ميهٔ تؿٓٝـ ٖرا املسض قُٔ ا٭َساض ايه ١َٝ٬أ ٚايٓطك ١ٝمبا أِْٗ ٜ ٫تُهَٓٔ ٕٛ
ايتهًِ بؿٛز ٠ؾشٝشٚ ١يد ِٜٗاقطسابات يف ايهٚ ّ٬ايًػٚ ١ايطع ١املعسؾٜٚ ،١ٝتذاٚش اقطسابِٗ ا٫زتكا ٤ايًػ ٟٛيتؿٌ عٛٝبِٗ
ايٓطك ١ٝإىل سد اشبسعٚ ،إىل سد ايعذص عٔ اضتدداّ ايًػ ١يف ايتؿاِٖ ٚايتٛاؾٌ ايؿهس.)6(ٟ
ٚ ٬ض ١ًٝايتٛاؾٌ ا٭ضاض ١ٝإٕ مل تهٔ ايٛسٝد٠
 َٔٚأِٖ َا ٜتُٝص ب٘ ايرات ٖٛ ٕٜٛٛايؿػٌ يف ايتٛاؾٌٚ ،٭ٕ ايًػ ٖٞ ١أؾ ّ
()7

يرا ٜعذص ايتٛسد ٟعٔ ايتٛاؾٌ ٭ْ٘ ٜؿكد عٓؿس ايتٛاؾٌ ا٭ضاض ٖٛٚ ٞايتداطب ٚايتهًِ

٭ٕ ايًػ ١ببعدٜٗا املٓطٛم

ٚاملهتٛب َٔ أِٖ ٚضا ٌ٥ا٫تؿاٍ اإلْطاْ.)8(ٞ
 -11ايكعـ يف ا٭عؿابٚ ،ايكعـ ايٛظٝؿ ٞيف عك٬ت ايؿِ ٚاسبٓوُٖٚ ،ا ٜتطببإ يف ايتًعجِ  ٖٛٚايتهساز اي٬إزادٟ
يًؿٛت أ ٚاملكطع أ ٚايهًُ.)9(١
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :دَ.ؿطؿ ٢ؾُٗ ،63 :ٞأ.د.عبداهلل عبدايسمحٔ ايهٓدزٚ ٟآخس ،262 :ٕٚدَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.134-131 :
(ٜٓ )2عس :د.ضبُد نػاؽ.32 :

(ٜٓ )3عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.123 :
(ٜٓ )4عس :د.عبدايسمحٔ ضٝد ضًُٝإ ،ايرات ١ٜٛإعاق ١ايتٛسد عٓد ا٭طؿاٍ.17 :
(ٜٓ )5عس :املؿدز ايطابل.82 :

(ٜٓ )6عس :املؿدز ايطابل.23-17:

(ٜٓ )7عس :د.د ٍ٬مشظ ايد ،ٜٔعًِ ايًػ ١ايٓؿطَٓ ٞاٖذ٘ ْٚعسٜات٘ ٚقكاٜا.219/2 :ٙ
(ٜٓ )8عس :دْ.عُإ بٛقس ،٠املؿطًشات ا٭ضاض ١ٝيف يطاْٝات ايٓـ ٚذبً ٌٝاشبطاب دزاضَ ١عذُ.9 :١ٝ
(ٜٓ )9عس :بج ١ٓٝنش ،ٌٝنٝـ ْتعاٌَ َع ايت ت .27-26 :٠
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املبشح ايجايح
ا٫قطسابات ايؿٛتٚ ١ٝايٓطك ١ٝايٓؿط١ٝ
ٖرا املبشح أنجس تعكٝداّ مما ٜتؿٛز ٙاملس ،٤ؾُٔ ايٓادز إٔ ٜهػـ ا٭ٖاي ٞعٔ َسٜكِٗ ٜ ٖٛٚعاْ َٔ ٞعطس ايهّ٬
ٜٚطتش ٌٝعً ٢ا٭طباَ ٤ؿادؾَ ١جٌ ٖر ٙاسباي ١يف املطتػؿٝات ٚيهٓٗا تطُِ اسبٝا ٠ايٚ ١َٝٛٝتكض َكادع ا٭ٖايٚ ٞتبًبٌ
ايؿػاز ٚايهبازٚ ،ي ٛض يت ْؿطو َٜٛاّ َاذا ي ٛعذصت َٓر ايطؿٛي ١عٔ متس٦َ ٜٔات ايعك٬ت ايكسٚز ١ٜاملطٚ٪ي ١عٔ ذبسٜو
ا٭عكا ٤ايٓطكٚ ١ٝإؾداز ا٭ؾٛات يًتؿ ٙٛبا٭ؾٛات ٚايتًؿغ بايهًُات؟ َٚاذا ي ٛمل تتعًِ قٛاعد ايٓش ٛيف يػتو ا٭ّ َٔ دٕٚ
()1

إٔ ٜعًُو إٜاٖا أسد؟

ٚاسباي ١ايٓؿط ١ٝت٪ثس ضًباّ أ ٚإػباباّ يف نٌ سسن ١أْ ٚػاط يف اإلْطإ َٓٗا عًُ ١ٝإؾداز ا٭ؾٛات ،٭ٕ ايػدـ اشبا٥ـ
أ ٚاملرعٛز قد ٜتًؿغ ب ؾٛات غري ٚاقشَٚ ١ستبه ،١عً ٢عهظ سايت٘ سني ٜه ٕٛيف ٚقع َسٜح إىل أقؿ ٢دزدات ايساس١
ايٓؿطٚ ،١ٝازبٛاْب ايٓؿط ١ٝت٪ثس يف نٝؿ ١ٝإؾداز ا٭ؾٛات مما ػبعًٗا تستبو سني ٜتِ إؾدازٖا أ ٚتؿكد ايهجري َٔ غهًٗا ٚبٓٝتٗا
حبطب املعٝاز ايٓؿط ٞاير ٟؽبكع ي٘ ازبٗاش ايؿٛت.)2(ٞ
ٚاملػانٌ اييت تٛاد٘ املتعًِ -ايطايبْ -تٝذ ١ا٫قطسابات ايٓؿط ١ٝايداخً ١ٝت٪د ٟإىل ؾعٛب ١ايٓطل أ ٚإعاق ١ايه ّ٬أٚ
أخطا ٤ن ،١َٝ٬حبٝح ٜؿبح ن َ٘٬غري َؿٗٚ ّٛغري َكبٜ ٫ٚ ،ٍٛػه ٛاملسٜض يف ٖر ٙاسبا٫ت َٔ أ ٟإؾابات أ ٚتًـ عؿيب
أ ٚعكٚ ،ٟٛإمنا ٖ ٞسا٫ت ْؿطٜٚ ،١ٝؿٓـ ايعًُاٖ ٤ر ٙاسبا٫ت يف ْكطتني زٝ٥طتني:
-1سا٫ت اَتٓاع عٔ ايٓطل ٚايه ّ٬تسدع إىل :ساي ١عدّ اتصإ اْؿعاي ٖٞٚ ٞسا٫ت عؿابَ )Neurosis( ١ٝع عدّ ٚدٛد
أ ٟإؾابَ ١سق ١ٝظاٖس.٠
 -2سا٫ت اَتٓاع عٔ ايٓطل ٚايه ّ٬تسدع إىل اقطسابات عكً ١ٝأ ٚذٖاْ ١ٝغدٜدٚ ،٠يف َجٌ ٖر ٙاسبا٫ت تهْ ٕٛتٝذ١
ي٬قطسابات ايرٖاْٚ ،١ٝايؿسد ٜهَ ٕٛكطسباّ ٚذا ضًٛى ذٖاْ.)3(ٞ
"ٚا٫ضتذابات ايً ػٚ ١ٜٛايًؿع ١ٝاييت تؿدز عٔ ايؿسد غايباّ َا ٜعهظ سايت٘ ايٓؿطٚ ١ٝمنط غدؿٝت٘ٚ ،بٓا ٤عً ٢ذيو ٫
غساب ١يف إٔ ت٪ثس (ا٫قطسابات ايٓؿط ١ٝايرٖاْ ١ٝأ ٚايعؿاب )4()١ٝأ ٚغري ذيو عً ٢قدز ٠ايؿسد يًتٛاؾٌ َع اٯخس.)1("ٜٔ
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :باضهاٍ بٝو ٚيٛزإ ضاغاز ٚدٝط ٕ٬دٖٚإ ٚضٝط ٌٝيٝطتٝإ.14-13 :

(ٜٓ )2عس :دسدظ َٝػاٍ دسدظ ،املدخٌ إىل عًِ ا٭يطٓ ١ٝاسبدٜح.84-83 :
(ٜٓ )3عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.140 :

( )4ا٫قطسابات ايٓؿط ١ٝايرٖاْ ٖٞ :١ٝانتطاب عادات ٚتكايٝد ٚضًٛى طبتًـ ٪ٜد ٟإىل تػري درز ٟيف ايػدؿٚ ،١ٝتكطسب ايؿً ١بايٛاقع
اقطساباّ بايػاّ ؾٝه ٕٛاملسٜض بعٝداّ عٔ ايٛاقعٜٚ ،ه ٕٛا٫قطساب نُْٛٚ ١ٝع ١ٝغدٜد ،٠أَا ا٫قطسابات ايعؿاب :١ٝؾٝهٖٓ ٕٛاى تػري بطٝط إ

ٚدد يف ايػدؿٚ ١ٝته ٕٛايؿً ١بايٛاقع ضًٜٚ ١ُٝه ٕٛا٫قطساب نُّٝا ٚطؿٝؿاّ.http://www.palnurse.com :
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ؾاسبؿ ١ًٝايًػ ١ٜٛيًُتعًِ ٚقاَٛض٘ ايًػ٪ٜ ٟٛثسإ بػهٌ َباغس يف تعًُ٘ ٚتؿطري ٙيًُاد ،٠ؾكد ٜؿِٗ بعض املتعًُني -
ايطًب -١ايًػ ١املٓطٛق ١أ ٚاملطُٛع ١يهِٓٗ ٜ ٫طتطٝع ٕٛاضتدداّ ايًػ ١يف ايهٚ ّ٬ايتعبري ٚتٓع ِٝا٭ؾهاز ،ؾك ّ٬عٔ ض٤ٛ
اضتدداّ ايًػٚ ١ايهًُات ٚاملؿاٖ.)2(ِٝ
ؾٗ ٤٫٪املتعًُ( ٕٛايطًبٜٛ ) ١ادَٗ ٕٛػه٬ت يف اضتدداّ ا٭ؾٛات بػهٌ ؾشٝح ٚيف تسنٝب ازبٌُ ،مما ٪ٜد ٟإىل
تعسقِٗ يإلسباطات بطبب عدّ قدزتِٗ عً ٢ايٓطل ايؿشٝح.



ايعٛاٌَ ايٓؿط ١ٝاييت تٓتر عٓٗا ا٫قطسابات ايٓطك ١ٝايٓؿط:١ٝ

َٔ ايعٛاٌَ ايٓؿط ١ٝايػدٜد ٠اييت ت٪د ٟإىل عٛٝب ايٓطل ٚايه:ّ٬
 -1سا٫ت ايؿصع ٚايكًل ايػدٜدٚ ،سا٫ت املداٚف املسقٚ ١ٝنريو ؾدَات ٚدداْ ١ٝسادٚ ،٠نريو ؾكدإ (ايه ّ٬اهلطرتٟ
 ،)3()Aphoniaسٝح ٜؿكد املسٜض قدزت٘ عً ٢ايٓطل َع ض ١َ٬دٗاش ٙايٓطك.)4(ٞ
-2ا٫نت٦اب ايػدٜد ٚقعـ ايجك ١بايٓؿظ ٚنريو عدّ ايكدز ٠عً ٢ت نٝد ايراتٚ ،اسبسَإ ايعاطؿ ٞيًطؿٌ َٔ ايٛايد ،ٜٔأٚ
اشبٛف ايػدٜد َٔ ايٛايد ٜٔعً.)5(٘ٝ
-3ايػسٜص ٠دبعٌ ايٓاطل  ٜتؿ ٙٛمبا ؾطس عًٚٚ ٘ٝزث٘ تًكاٝ٥اّٚ ،ملا ناْت ايػسٜص ٠تُٓ ٛتبعاّ يًُ٪ثسات ا٫دتُاعٚ ١ٝايتازؽب ،١ٝؾكد سدد
عًُا ٤ايعسب ١ٝايػسا٥ح ا٫دتُاع ١ٝاييت تعسف ؾٚ ِٗٝتٓتػس ب ِٗٓٝايعً ١ايه ،١َٝ٬ؾٝكاٍ إْٗا تهجس يف ا٭غساف(.)6
-4اشبٛف ٚايتٗٝب ٚاشبذٌ ٚايدٖػٚ :١نًٗا اْؿعا٫ت ت٪د ٟإىل ساي ١اقطساب تٓعهظ دً ١ٝعً ٢ايًطإ ٚترتى ت ثريٖا ؾ ٘ٝيف
أغد ؾٛز ٙبٛضاط ١ايتػريات ايؿطٛٝيٛد ١ٝاييت تٓػ عٓٗا إسطاضات َٚػاعس طبتًؿ ،)7(١ؾتعٗس أعساقٗا بػهٌ زبًذ ١أ ٚازدباز
عً ٢املتشدخ أ ٚاشبطٝبٚ ،تطبب أٜكاّ ايًشٔ يف ايهٚ ّ٬تًؿٝك٘ حبٝح ٜتداخٌ ببعض(ٜٚ ،)8تٛتس ايًطإ ٜٓٚصيل اْص٫قاّ قطسٜاّ
( )1د.ضاَ ٞضبُد ًَشِ.192 :
(ٜٓ )2عس :املؿدز ايطابل.298 :

(( )3ايه ّ٬اهلطتريَ ٖٛٚ :ٟسض ْؿط ٞعؿابٚ ،ٞقد أطًل عً ٘ٝأٜكا اهلطتريٜا ايتشٛي ،١ٝسٝح تتش ٍٛؾ ٘ٝاْ٫ؿعا٫ت املصَٓٚ ١ايؿساعات إىل
أعساض دطُاْ  ١ٝدٚ ٕٚدٛد َسض عكٚ ،ٟٛتعٗس ا٭عساض ازبطُاْ ١ٝبؿٛز ٠متاثٌ ا٫قطسابات ايعؿب ١ٝعً ٢غهٌ خًٌ يف اإلسطاع
ٚاسبسنٚ ،١ؼبدخ ذيو د ٕٚإزاد ٠أ ٚغعٛز بايٓطب ١يًُسٜض.)http://www.sehha.com ،

(ٜٓ )4عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.125 :

(ٜٓ )5عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.125 :
(ٜٓ )6عس :د.ضبُد نػاؽ.38 :

(( )7ايًذًذ :١ثكٌ ايًطإْٚ ،كـ ايهٚ ،ّ٬إٔ ٫ؽبسز بعك٘ يف أثس بعض ،أَا اسببط :١ؾتعرز ايه ّ٬عٓد إزادتٜ٘ٓ ،عس :د.ضبُد نػاؽ-32 :
.)33

( )8د.ضبُد نػاؽ.39 :
412

هجلة جاهعة الحنویة البشریة  /الوجلد 3.العدد 3.أب  :7102ص ص373-393
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

ٜدؾع٘ اقطساب ساٍ املتهًِ ٚخٛؾ٘ٚ ،يف نًتا اسبايتني ٜتٛتس ازبٗاش ايعؿيب ،ؾٓٝعهظ اقطساباّ يف ايًطإ(ٜٚ ،)1طًل عًٖ ٢را
ايعٝب (ٜٚ ) Fluencyتُجٌ يف ظاٖستني تػريإ إىل بط ٤ضٛٝي ١ايٓطلٜ ،طًل عً ٢إسداُٖا :ايًذًذٚ ،١عً ٢ايجاْ :١ٝايتًعجِ.
ٚايًذًذ :ٖٞ ١عًُ ١ٝتعٜٛل تدؾل ايه ّ٬باإلبطاٚ ٤ايتٛقـَٚ ،عازب ١ذيو ايعٝب تعٗس يف ايرتدد ٚايتهساز ايطسٜع
يًؿٛت ا٭ َٔ ٍٚايهًُٚ ،١ميٝص بتػٓر عك٬ت ايتٓؿظ ٚايٓطل ٚتٓػس يف ايرنٛز أنجس َٔ اإلْاخٚ ،ميجٌ هلا يف عب :ٛز ز دٌ
د ،ٍ٬أَ ٚح َح ضبِ ضبُٛدٚ ،أَا ايتًعجِ أ ٚايًعجُ ١ؾٗ :ٛاقطساب يف ايهٚ ّ٬ايتداطب ٚأثس ٙيف ط٬ق ١إْتاز ا٭ؾٛات
ٚايهًُات ٚازبٌُٚ ،تعٗس ايًعجُ ١يف تهسازات أؾٛات ايتداطب أ ٚيف ايرتدد بٓطكٗا أ ٚيف َدٖا أ ٚتطًٜٗٛا  َٔٚأِٖ مسات٘
ايرتدد يف ايٓطل ٚايٛقؿات ايتػٓذَٚ ١ٝجاي٘ :تٛقـ قبٌ ْطل ايهًُ ١ثِ ْطكٗا دؾعٚ ١اسد( ٠تٛقـ ـــــــــــــُشُد) أْ ٚطل
ؾٛت املَ ِٝسٚ ٠اسد ًٜ٘ٝ ٠تٛقـ ثِ إنُاٍ ايهًَُ( ١ــــــ

تٛقؿــ محد) (.)2

 َٔٚ-1املُهٔ إٔ ته ٕٛا٭ضس ٖٞ ٠أسد ا٭ضباب ايٓؿط ١ٝسني تعاْ َٔ ٞاملػانٌ ا٭ضس ١ٜاسبادٚ ،٠اسبسَإ ايعاطؿ ٞيًطؿٌ َٔ
ايٛايدٚ ٜٔاشبٛف ايػدٜد َُٓٗاٚ ،نريو اإلؾساط يف ايسعاٚ ،١ٜسا٫ت اْ٫تكاٍ َٔ ب ١٦ٝإىل أخس ،٣أ ٚيف ساي ١اسبدٜح َع نبري
أَ ٚع دٓظ آخس أ ٚأَاّ مجع َٔ ايٓاع(.)3
"-2ايػٛم إىل ايػ ،٤ٞػبعٌ ايًطإ ٜٗر ٟب٘ ٜٚعرب عٓ٘ يف صبا٫ت ايتعبري ا٭خس ،٣حبٝح ٜؿبح ايتعٜٛض عٔ احملسّ بايك،ٍٛ
ذنس إٔ أسدِٖ دخٌ عً ٢زدٌ  ٜنٌ أتسدَّ ١بعطٌ ،ؾ زاد إٔ ٜك :ٍٛايط ّ٬عًٝهِ ،ؾكاٍ :عطًٝهِ ،ؾكد عرب ايًطإ عٔ ساد١
اإلْطإ َٔ غري قؿد َطبباّ بعًُ٘ عاٖ ١يػَٚ ،١ٜٛجٌ ٖرا ايؿعٌ نجري يف ايرتاخ ايعسب.)4("ٞ
ٚزمبا تػٌُ ايعٛاٌَ ايٓؿط :١ٝاقطساب اإلدزاى ايطُعٚ ٞاقطساب اإلدزاى ايبؿسٚ ٟنريو اقطسابات يػ١ٜٛ
ٚاقطسابات اْ٫تبا ٙاْ٫تكاٚ ٞ٥اقطسابات ايرانسٚ ٠اغبؿاض َطت ٣ٛايرنا.)5(٤

_____________________________________________________________________________________________

( )1املؿدز ايطابل.33 :
(ٜٓ )2عس :د.مجع ١ضٝد ٜٛضـ.177 :

(ٜٓ )3عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.125 :
( )4د.ضبُد نػاؽ.39 :

(ٜٓ )5عس :د.ضاَ ٞضبُد ًَشِ.296 :
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املبشح ايسابع
ا٫قطسابات ايؿٛتٚ ١ٝايٓطك ١ٝعٓد ايٓاطكني بػري ايعسبٚ ١ٝأثسٖا يف تعًُٗا نًػ ١ثاْ١ٝ
عً ٢ايسغِ َٔ إٔ عًُا ٤ايٓؿظ ٜؿكًَ ٕٛؿطًح انتطاب ايًػ ١عً ٢تعًِ ايًػ ١إ ّ٫أْٓا آثسْا َؿطًح ايتعًِ عً٢
ا٫نتطاب ْعساّ إىل إٔ عًُ ١ٝا٫نتطاب أقسب إىل ايًػ ١ا٭ّ أَا عًُ ١ٝايتعًِ ؾ قسب إىل ايًػ ١ايجاْ ١ٝأ ٚايًػ ١ا٭دٓب.)1(١ٝ
ٚترتتب َساسٌ تعًِ ٚتعً ِٝايًػ ١ايجاْ ١ٝتٓاشيٝاّ إذ  ٜت ٞا٫ضتُاع يف املكاّ ا٭ٜٚ– ٍٚؿكٌ إٔ ٜه ٕٛذيو بتدعَ ِٝس-ٞ٥
 ًٜ٘ٝايه ّ٬ثِ ايكساٚ ٠٤أخرياّ ايهتاب ،١أ ٟتكدّ املٛاد املٓطٛق ١عً ٢املهتٛب١؛ ٭ٕ ايًػ ٖٞ ١ابتداَ ّ٤ا ٜكاٍ أَا ايكساٚ ٠٤ايهتاب١
ؾت ت ٞيف َساسٌ ٫سك ٖٛٚ ،١ايرتتٝب ايطبٝع ٞيتعًِ يػ ١ا٭ّ ْؿطٗا(ٚ ،)2املٗازات ايًػٜ ١ٜٛتِ تعًُٗا بؿاعً ١ٝأنجس إذا قدَت
عٓاؾس ايًػ ١ا٭دٓب ١ٝيف ؾٛزَٓ ٠طٛق ١قبٌ إٔ تكدّ يف ؾٛزَ ٠هتٛب.)3(١
ٚعًُ ١ٝتعًِ يػ ١ثاَْ ١ٝط يٚ ١اضع ١اْ٫تػاز عًْ ٢طام عامل ٖٞٚ ،ٞذبدخ يف سايتني :ا٭ٚىل سني ٜعٝؼ ايؿسد يف ب١٦ٝ
تطتددّ ؾٗٝا أنجس َٔ يػ ١ذبت ٚط  ٠ظسٚف دبعً٘ ٜه ٕٛثٓا ٞ٥ايًػٖٚ ١ر ٙاسباي ١تٓطبل متاَاّ عًَ ٢تهًُ ٞايًػ ١ايهسد ١ٜايرٜٔ
ٜعٝػ ٕٛيف ضباؾعات عسبَ ١ٝجٌ بػداد ٭ٕ ب٦ٝتِٗ تؿسض عً ِٗٝتعًِ ايًػ ١ايجاْ ١ٝأ ٚايعسب ٞايرٜ ٟطهٔ يٓدٕٖٚ .ر ٙثٓا ١ٝ٥يػ١ٜٛ
طبٝع ١ٝيتٛؾس ايػسٚط املٓاضبٚ ،١ايؿػٌ يف تعًُٗا اضتجٓاٚ ٤غاذ ٚخسٚز عٔ ايكاعد ،٠اسباي ١ايجاْ ٖٞ ١ٝعًُ ١ٝتعًِ ايًػ ١ا٭دٓب١ٝ
يف املدازع ٚازباَعات بؿٛز ٠إيصاَ ٖٞٚ ،١ٝتػهٌ دص٤اّ َٔ َٓٗر امل٪ضط ١ايرتب ١ٜٛايتعًٖٚ ،١ُٝٝر ٙتٓطبل عًَ ٢تهًُ ٞايًػ١
ايهسدَ - ١ٜج -ّ٬عٓد تعًِ ايًػ ١ايعسب ١ٝأ ٚاْ٫هًٝص ١ٜأ ٚايدازع ايعسب ٞايرٜ ٟتعًِ ايًػ ١اْ٫هًٝص ١ٜبٛضاط ١املٓاٖر ايدزاض١ٝ
اييت تهًـ ايؿسد ٚاسبه ١َٛغايٝاّ ٚسؿًٝتٗا خذٛيَٚ ١تٛاقع ١إٕ مل تهٔ َعدٜٚ .١َٚعص ٣ايؿػٌ يف تعًِ ايًػ ١ايجاْ ١ٝإىل عٛاٌَ
عدَٗٓ ٠ا :ا٫قطسابات ايٓطك ١ٝاييت ت٪ثس ضًباّ يف عًُ ١ٝتعًِ ايًػ ١ايجاْٚ .١ٝبطبٝع ١اسباٍ ؾإٕ ايعسب ١ٝمتجٌ يػ ١أدٓب ١ٝأ ٚيػ ١ثاْ١ٝ
بايٓطب ١ملتهًُ ٞايًػ ١ايهسد.)4(١ٜ
ٚتعد ايًػ ١ايعسب َٔ ١ٝأ غصز ايًػات َادٚ ٠أطٛعٗا يف ت يٝـ ازبٌُ ٚؾٝاغ ١ايعبازات ،ؾٗ ٞيػ ١٦ًَٝ ١با٭يؿاظ ايبايػ– ١
عًَ ٢طت ٣ٛايؿهس ٚايدٚ ٜٔايعًِ – ٚأؾبح يصاَاّ عًٓٝا ايعٌُ عً ٢تٝطري تعًُٗا ٖٞٚ ،يٝطت يػ ١ؾعب ١نُا ٜعتكد ايبعض،
ٚإمنا تهُٔ ؾعٛبتٗا يف ا٭ضايٝب ٚايطسا٥ل املتبع ١يف تدزٜطٗا َٔٚ .أِٖ املػه٬ت اييت تٛاد٘ ايدازع ايٓاطل بػري ايعسب ١ٝعٓد

_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د ٕٛيٜٓٛص.230-229 :

(ٜٓ )2عس :د.د ٍ٬مشظ ايد.200 ،185/2 :ٜٔ
(ٜٓ )3عس :املؿدز ايطابل.192/2 :

(ٜٓ )4عس .ٟ.ٕ :نٛيٓر ،تسمج :١د.ضب ٞايد ٜٔمحٝدٚ ٟد.عبداهلل اسبُٝدإ ،املٛضٛع ١ايًػ.519/2 :١ٜٛ
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تعًُ٘ ايعسب ١ٝأ ْ٘ ٜت ثس بًػت٘ ا٭ّ ٜٓٚكٌ بعض ازبٛاْب ايًػ ١ٜٛإىل ايًػ ١ايعسبَ – ١ٝج –ّ٬ؼبا ٍٚإٔ ٜٓكٌ عادات ايٓطل يف يػت٘ ا٭ّ
إىل ايًػ ١ايعسب ١ٝعٓد تعًُ٘ إٜاٖا ،ؾتٓػ عٔ ذيو املػه٬ت ايؿٛت ١ٝاييت قد تعٝل َطري ٠ايتعًِ ايؿشٝح يد ٣ايدازع(.)1
ٚنريو ٜٛاد٘ ايهجري َٔ َتعًُ ٞايعسب ١ٝايؿؿٝش ١باعتبازٖا يػ ١ثاْ ١ٝيف ْطل ٚإدزاى عدد َٔ ا٭ؾٛات ايؿاَتَٗٓ ١ا:
(ايكادٚ ،ايطاٚ ،٤ايعاٚ ،٤ايؿادٚ ،ايراٍٚ ،ايجاٚ ،٤ايسا ٤املؿدُٚ )١تًو ايٓطب ١يٝطت قً ١ًٝؾٗ ٞتػهٌ َا ٜكازب ثًح
ؾٛاَت ايعسب ١ٝايبايؼ عددٖا ( )28ؾاَتاّ ٫ٚ ،تكـ املػهً ١عٓد ؾعٛبْ ١طل ٖر ٙايؿٛاَت بٌ تتعد ٣إىل إٔ بعكاّ َٔ ٖرٙ
ايؿٛاَت ٖ ٞؾٛاَت َؿدُ ١ت٪ثس يف ا٭ؾٛات اجملاٚز ٠هلا(ٚ .)2تعجس ايًطإ يف ٖر ٙا٭ؾٛات ٜ ٫عص ٣ؾكط إىل ايؿعٛب١
ايٓامج ١عٔ عدّ ٚدٛدٖا يف بعض ايًػاتٚ ،إمنا ٜعص ٣أٜكاّ إىل تكازب طبازز تًو ا٭ؾٛات ٚدباٚزٖا ٭ٕ طبازدٗا تهاد تٓشؿس
بني أ ٍٚايًطإ مبا ؾ ٘ٝطسؾ٘ ٚايجٓاٜا ايعًٝا مبا ؾٗٝا أؾٛهلا(ٚ ،)3تعجس ايًطإ ٜه ٕٛعاد ٠با٭ؾٛات املتكازب ١املتذاٚز.)4(٠
ٚمثَ ١ػه٬ت ْطك ١ٝتٓػ عً ٢أيطَٓ ١تعًُ ٞايًػ ١ايعسب َٔ ١ٝايٓاطكني بايًػ ١ايهسدٚ ١ٜقد أؾبشت ْٛعاّ َٔ اشبط
ايػا٥ع ،إذ ظبد ايٓاطل ايهسد ٟعٓد تؿاعً٘ َع ٖر ٙايؿٛاَت عً ٢املطتٜٛني ايٓطكٚ ٞاإلدزان ٞؼبٛهلا إىل ؾٛز ؾاَت ١ٝأخس٣
تكابًٗا أ ٚتكازبٗا يف ْعاّ ايعسب ١ٝايؿٛت ٞيته ٕٛأضٌٗ عً ٘ٝيف إْتادٗا ،أ ٚأقسب إىل أؾٛات ايًػ ١ايهسد ١ٜمما ٪ٜد ٟإىل اخت٬ط
ايد٫٫ت ايًػ ،١ٜٛأ ٚقٝاع املعٓ َٔ ،)5(٢ذيو دعٌ ازب ِٝغٓٝاّ يف نًُات َٓٗا( :اغتُاع) َهإ نًُ( ١ادتُاع) ْعساّ
يًُذاٚز ٠املدسد ١ٝبني ؾٛت ٞازبٚ ِٝايػني ؾهُٖ٬ا ؽبسدإ َٔ ٚضط ايًطإ َع ٚضط اسبٓو ا٭عًَ ٢ع ؾازم إٔ ايًطإ
َ٬ٜظ اسبٓو عٓد ايٓطل بازب ِٝؾُٝا ته ٕٛبني ايًطإ ٚاسبٓو ؾسد ١قٝك ١عٓد ايٓطل بايػني ٖٓ َٔٚا مسٝت ايػني بايؿؿري
شبسٚز اهلٛا َٔ ٤خٖ ٍ٬ر ٙايؿتش ١ايكٝك ١يٝشدخ ْٛعاّ َٔ ايؿؿري َٔٚ .تًو املػه٬ت ايؿٛت ١ٝايٓطل بايداٍ تا ّ٤ؾتٓطل
(َتدٌ) بدَ( َٔ ّ٫دخٌ)ٚ ،تطهني ايٓ ٕٛيف (ِْٜٛظ) بدُْٜٛ( َٔ ّ٫ظ) ٚتطهني ايطني يف (ٜٛضِـ) بدٜٛ( َٔ ّ٫ضُـ)ٚ ،ايكًب
املهاْ ٞبني ايطني ٚايؿاد ٚبني ايتاٚ ٤ايطاْ ٤عساّ يًتُاثٌ املدسد ٞيف نًُ( ١بطٝط) ؾٝكاٍ خط٦اّ( :بؿٝت) َٔٚ .تًو املػه٬ت
عدّ اْ٫تبا ٙإىل تكؿري املؿٛت ايط ٌٜٛإىل املؿٛت ايكؿري يف ا٭يـ ٚايٝا ٤دبٓباّ ٫يتكا ٤ايطانٓني عب( :ٛيف ايطُا(ٚ )٤عً٢
ا٭زض) (ٚإىل اير.)ٜٔ
ٚا٫قطسابات ايٓطك ١ٝت٪د ٟإىل أَساض ضببٗا اخت٬ط ايًطإ ايعسب ٞبايًطإ ا٭عذَُٗٓ ٞا( :ايػُػُ ،١ايطُطُ،١
اسبهً ،١ايًهَُٓٗٚ ،)6()١ا نإ ايػدـ بازعاّ يف تعًِ ايًػ ١ايجاْ ١ٝإ ّ٫إٔ يهٓ ١يػت٘ ا٭ّ تعٌ يؿٝك ١ب٘ أثٓا ٤ايعًُ ١ٝايه١َٝ٬
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د.دنٛزَ ٟاضري.4 :ٟ
(ٜٓ )2عس :د.ابتطاّ سطني مج.754 :ٌٝ

(ٜٓ )3عس :د.إبساٖ ِٝأْٝظ ،ا٭ؾٛات ايًػ.46 :١ٜٛ
(ٜٓ )4عس :د.ضبُد نػاؽ.60 :

(ٜٓ )5عس :د.ابتطاّ سطني مج.754 :ٌٝ
( ( )6ايػُػُ ٖٞ :١إٔ تطُع ايؿٛت ٜ ٫ٚبني يو تكطٝع سسٚؾ٘ .ايطُطُ ٖٞ :١عً ١يطاْ ،١ٝإٔ ٜه ٕٛايهَ ّ٬ػبٗاّ يه ّ٬ايعذِ .اسبهً :١عكد ٠يف
يف ايًطإ ٜطبب ي٘ ايتعكٝد يف ايهٚ ،ّ٬ايعجس ٠يف ايبٝإ ،ايًُهٓ :١إٔ تتعسض يف ايه ّ٬ايًػ ١ايعذُٜٓ ،١ٝعس :د.ضبُد نػاؽ.)37 :
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َتُجً ١يف ايؿسم ايؿٛت( ٞؾْٛاتٝهٝاّ أ ٚؾْٛٛيٛدٝاّ) ضٛا ٤نإ اختٝازاّ َٔ املتهًِ ْعساّ يتُطه٘ باْ٫تُا ٤إىل يػت٘ ا٭ّ أ ٚاقطسازاّ
َٔ املتهًِ إذ ٜتعرز عً ٢ايػايب ١ٝايتشسز َٔ قٛٝد ايًهٓٚ ، )1(١قدمياّ ق ٌٝب ٕ ضٝب ٜ٘ٛناْت يد ٜ٘يهٓ ١أعذُ ١ٝيف عسبٝت٘ عًُاّ أْ٘
إَاّ َٔ أ ١ُ٥ايٓش ٛايعسب٪َٚ ٞيـ أ ٍٚنتاب ؾ.٘ٝ
ايعٛاٌَ اييت تٓتر عٓٗا ا٫قطسابات ايٓطك ١ٝعٓد تعًِ ايًػ ١ايجاْ:١ٝ
 .1اخت٬ف ايًػتني (ايًػ ١ا٭ّ ٚايًػ ١ايعسب )١ٝيف طبازز ا٭ؾٛات ٚيف ايتذُعات ايؿٛت ١ٝإذ ٪ٜد ٟإىل إخساز ايؿٛت
ايعسب َٔ ٞطبازز يػ ١أدٓب.)7(١ٝ
 .2اخت٬ف ايًػتني يف َٛاقع ايٓرب ٚايتٓػٚ ِٝاإلٜكاع ٚنريو ايعادات ايٓطك.)3(١ٝ
 .3ايًػ ١ايعسب ١ٝؾٗٝا أؾٛات سبسٚف غري ممجً ١يف سسٚف ايًػات ا٭خسٚ ٣يريو ؾٜٛ ٬دد َا ٜعرب بدق ١عٔ بعض
أؾٛات سسٚف ايعسب.)3(١ٝ
ٖٓ .4اى صبُٛع َٔ ١ايؿٛاَت ٜطًل عًٗٝا ايؿٛاَت اسبًكٜٛٚ ،١ٝاد٘ ايعدٜد َٔ َتعًُ ٞايًػ ١ايعسب ١ٝؾعٛبْ ١طكٗا
ٚمي ًٕٛٝإىل اضتبداهلا بػريٖا َٔ ايؿٛاَت اييت ته ٕٛأقسب إىل يػتِٗ ا٭ّ( ،)5نتبد ٌٜاهلُص ٠عٓٝا ٚاسباٖ ٤ا.ّ٤
 .5ايعاٌَ ايؿٛت ٞاملتُجٌ يف إُٖاٍ ايهتاب ١يًسَٛش ايداي ١عً ٢اسبسنات(.)3
 .6أثس ايعٛاٌَ ايب ١ٝ٦ٝاهلاَ ١يف ايٓطل َجٌ :أمناط ن ّ٬اٯخس ٜٔاييت ٜتعسض هلا ايطايب أثٓا ٤تعًِ ايًػ ١ايعسب.)2(١ٝ
" .7تػ ٜ٘ٛا٭ؾٛات ٚعدّ ايدق ١يف ايٓطلٚ ،غٝاب ايُٓط ٚايُٓٛذز ايؿٛت ٞاملٛسد ،يبعض ا٭ؾٛات ايعسبٚ ١ٝعٓاؾسٖا
ا٭دا ١ٝ٥يف ايٓطل املعاؾس"(.)8
 .8عدّ ايتُٝٝص بني ا٭ؾٛات املتذاٚز ٠يف املدسز ٚاملتػابٗ ١يف ايؿٛتٚ ،عدّ َعسؾَٛ ١اقع اسبسنات ايكؿري.)9(٠
 .9عدّ َعسؾ ١ايتػدٜد ٚايتٓٚ ٜٔٛعدّ متٝٝصُٖا ؾٛتٝاّٚ ،عدّ إدزاى َا ٜسٜد املتشدخ ايتعبري عٓ٘ َٔ خ ٍ٬ايٓرب
ٚايتٓػ.)0(ِٝ
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د ٕٛيٜٓٛص.256-248 :

(ٜٓ )5عس :دَ .ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب.141 :
(ٜٓ )3عس :د.دنٛزَ ٟاضري.9 :ٟ

(ٜٓ )4عس :دٖ.اْ ِٝعبدايسس ِٝإبساْٖ ،ِٝعِ ايٓكٌ ايؿٛت ٞسبسٚف ايًػ ١ايعسب( ١ٝايٓكشس )٠دزاض ١ذبًَ ١ًٝٝكازْ.113 :١
( )5د .عبداهلل زبٝع ضبُٛد.239 :
( )6املؿدز ايطابل.239 :

( )7أ.د.عبداهلل عبدايسمحٔ ايهٓدزٚ ٟآخس.282 :ٕٚ
( )8د .عبداهلل زبٝع ضبُٛد.254 ،247 :

(ٜٓ )9عس :د.ساؾغ عبدايسس ِٝايػٝذَ ،باد ٨تعً ِٝايًػ ١يػري ايٓاطكني بٗا.44 :
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.10

اخت٬ف طسٜك ١نتاب ١ايعسب ١ٝعٔ طسٜكْ ١طكٗا( ،)7ؾًٝظ نٌ َا ٜٓطل ٜهتب ٚيٝظ نٌ َا ٜهتب ٜٓطل ،ؾاضِ
اإلغازٖ( ٠را) ٜٓطل (ٖاذا) أ ٟإٔ ٖٓاى أيؿاّ ضبرٚؾ ١زمساّ َٛدٛدْ ٠طكاّٚ ،نًُ( ١أٚي٦و) تٓطل (أُي٦و) أ ٟإٔ ٖٓاى

ٚاٚاّ َٛدٛد ٠إَٚ ٤ّ ٬ضبرٚؾ ١أدا.ّ٤
.11

ايعاد ٠اشباطٚ ١٦ايب ١٦ٝايًػ ١ٜٛايًؿٝك ١باملتشدخ ْٚكـ ايتعً ِٝيف ايؿػس َع غٝاب املعًِ ايكد ٠ٚيف ايٓطل

ايؿشٝح ،تعد َٔ ايعٛاٌَ اشبازد ١ٝاييت ت٪ثس يف تعًِ ايًػ ١ايجاْ.)3(١ٝ
.12

مث ١عٛاٌَ ؾسد ١ٜربـ نٌ ؾسد عً ٢سدَ ٠جٌ َد ٠اإلقاَ ١يف بًد ايًػ ١ايجاْٚ ١ٝايعُس ،ؾهًُا ناْت َد٠
اإلقاَ ١أط ٍٛيف بًد ايًػ ١ايجاْ ١ٝناْت نُ ١ٝايتعًِ أنربٚ .ؾُٝا ٜتعًل بايعُس ؾكد غاع نجرياّ إٔ ؾػس ايطٔ ٜطاعد
عً ٢تعًِ ايًػ ١بطسع ١غري إٔ ايدزاضات ايتذسٜب ١ٝأظٗست يٓا ذبؿعات ناْت خاؾ ١ٝعٓا ،ؾٛؾل دزاض( ١اٜؿًني) تًشغ

إٔ ايطؿٌ ٜهتطب ايًػ ١ايجا ْ ١ٝيف ٚطٓ٘ ايجاْٚ ٞيهٔ َت ٢عاد إىل ٚطٓ٘ ا٭ٚ ٍٚيػت٘ ا٭ٚىل ؾطسعإ َا ٜؿكد ٖر ٙايًػ١
بطسع ١أنرب َٔ انتطابٗا ٜٚعاٚد انتطاب يػت٘ ا٭ٚىل بطسع ١أٜكاّٚ .عً ٢ايٓكٝض َٔ ٖرا ؾٜٓ ٬ط ٢ايٝاؾع ٕٛيػتِٗ
ا٭ٚىل سُٓٝا ٜهتطب ٕٛيػ ١ثاْٚ !١ٝؾك ّ٬عٔ ذيو ؾدزاضات ٚحبٛخ نٌ َٔ (ناشدٕ) (ٚغَٛإ) (ٚؾامثإ) (ٚاٜؿًني)
(ٚباتهٛؾطه )ٞمل تدعِ تدعُٝاّ قّٜٛا ؾسق ١ٝايعُس ا٭ؾكٌ اييت تك( ٍٛإٔ ا٭ؾػس ٖ ٛا٭ؾكٌ) نُا أْٗا مل تٓـ ايؿسق١ٝ
املكاد( ٠ا٭نرب ٖ ٛا٭ؾكٌ) نُا مل تدعِ ؾسق( ١ٝاٜؿًني) اييت تك( :ٍٛنًُا نإ ايطؿٌ أنرب نإ أؾكٌ)(.)3

(ٜٓ )1عس :املؿدز ايطابل.44 :

(ٜٓ )2عس :دٖ.اْ ِٝعبدايسس ِٝإبساٖ.110 :ِٝ
(ٜٓ )3عس :د .ضبُد ضبُد داٚد.145 :

(ٜٓ )4عس :د.د ٍ٬مشظ ايد.229-226/2 :ٜٔ
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ايتٛؾٝات ٚا٫قرتاسات:
مث ١ضبٌ ٚطسم ميهٔ بٛضاطتٗا تكد ِٜبعض اسبً ٍٛايٓادع ١يًككا ٤عً ٢املػه٬ت ايؿٛت َٔ ١ٝذيو:
 .1ايعٌُ عً ٢نجس ٠تكًٝب ايًطإ َ ٚسادعت٘ ،٭ٕ ؾٗٝا َس ٚ ١ْٚخؿ ،١قاٍ (ابٔ املكؿع تٖ142:ـ):
" .2إذا نجس تكًٝب ايًطإ زقت سٛاغْ٫ٚ ٘ٝت عربت٘"(ٚ ،)0ع٬ز ذيو ْابع َٔ نٓ٘ ايعً ١ايًطاْ ،١ٝقاٍ ايعتاب" :ٞإذا
سبظ ايًطإ عٔ ا٫ضتعُاٍ اغتدت عً ٘ٝطبازز اسبسٚف"(.)7
 .3ايت ْ ٞيف ايٓطلٚ ،دٗد ايٓؿظ يف إخساز ايهٜ ،ّ٬عُ ٕ٬عً ٢دز ٤ايعًٌ ايًطاْٚ ،١ٝقد أٚقح (ازباسغ تٖ255 :ـ)
َج ّ٬يجػ ١ايسا ٤بايػني ،قا" :ّ٬٥ؾ َا اييت عً ٢ايػني ؾٗ ٞأٜطسٖٜٔٚ ،كاٍ إٕ ؾاسبٗا ي ٛدٗد ْؿط٘ٚ ،أسد يطاْ٘،
ٚتهًـ طبسز ايسا ٤عً ٢سكٗا ٚاإلؾؿاح بٗا ،مل ٜهٔ بعٝداّ َٔ إٔ دبٝب٘ ايطبٝع٪ٜٚ ،١ثس ؾٗٝا ذيو ايتعٗد أثسّا سطٓاّ"(.)3
 .4ايتٗ ٪ٝيًٓطل ٚاْ٫تبا ٙإىل َهإ ايعًٚ ،١ايتهًـ إلشايتٗاٜ ،عصش ذيو ق( ٍٛازباسغ)ٚ":قد ناْت يجػ ١ضبُد بٔ غبٝب
املتهًِ بايػنيٚ ،نإ إذا غا ٤إٔ ٜك ٍٛعُس ٚيعُسَٚ ،ٟا أغب٘ ذيو عً ٢ايؿش ١قاي٘ٚ ،يهٓ٘ نإ ٜطتجكٌ ايتهًـ
ٚايتٗ ٪ٝيريو ،ؾكًت ي٘ :إذا مل ٜهٔ املاْع إىل ٖرا ايعرز ؾًطت أغو أْو ي ٛاستًُت ٖرا ايتهًـ ٚايتتبع غٗساّ
ٚاسداّ إٔ يطاْو نإ ٜطتك.)3("ِٝ
 .5اضتدداّ املٓٗر ايتكابً ٞيف عًُ ١ٝايؿسم بني أْعُ ١ايًػ ١ايؿٛت ١ٝيًػ ١ا٭ّ ٚا٭ْعُ ١ايؿٛت ١ٝيًػ ١ايجاْ.)5(١ٝ
 .6اختٝاز َٛد٘ يػٜ ٟٛتكٔ ايتشدخ بايعسب ١ٝايؿؿٝشٜٚ ١ه٬َ ٕٛشَاّ يًطايب ،بربْاَر ضبدد يتُٓ ١ٝقدز ٠ايطايب عً٢
ايتُٝٝص ايطُعٚ ٞايٓطك ٞيًؿٛاَت(.)3
 .7تكد ِٜا٭غٝا ٤احملطٛض ١املتُجً ١يف ايؿٛز ٚايسضٚ ّٛا٭ؾ ّ٬بٛضاط ١ايتطذ ٌٝايؿٛتٚ ٞايًٛسات ٚا٭غسطٚ ١طبترب
ايًػٚ ١غريٖا َٔ ايٛضا ٌ٥املٝطس ٖٞٚ ،٠خري طسٜك ١يف تعًِ ٚتعً ِٝايًػ ١ا٭دٓب.)2( ١ٝ
 .8اإلْؿات أ ٚا٫ضتُاع إىل مناذز ؾٛتٚ ١ٝأدا ١ٝ٥ممتاش ٠بدق ،١ؾا٫ضتُاع ايدقٝل ٪ٜد ٟإىل ايكسا ٠٤ازبٝد.)8(٠

_____________________________________________________________________________________________

( )1د.ضبُد نػاؽ.41 :
( )2املؿدز ايطابل.41 :
( )3املؿدز ايطابل.42 :

( )4املؿدز ايطابل.42 :

(ٜٓ )5عس :د.دنٛزَ ٟاضري.28 :ٟ

(ٜٓ )6عس :د.ابتطاّ سطني مج.782 :ٌٝ
(ٜٓ )7عس :د.ساؾغ عبدايسس ِٝايػٝذ.61 :

(ٜٓ )8عس :ؾدس ٟضبُد ؾاحل ،ايًػ ١ايعسب ١ٝأداْٚ ّ٤طكاّ ٚإَٚ ّ٤٬نتاب.101 :ّ١
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 .9تػذٝع املتعًُني عً ٢ايه ّ٬أ ٚاسبدٜح َٚطاعدتِٗ يف ربؿٝـ سد ٠ايتٛتس اْ٫ؿعاي ٞيد ِٜٗد ٕٚأبدا ٤أَ ١ٜعاٖس ضًب١ٝ
دباِٖٗ يف سا٫ت ايت ت  ٠أ ٚايطسع ١ايصا٥د ٠يف ايه.)0(ّ٬
.10

قبط ا٭مسا ٤ايعسب ١ٝاييت هلا ْطل َعنيٚ ،خاؾ ١إذا نإ ا٫ضِ غري َتدا ٍٚأْ ٚادزاّ تداٚي٘ٚ ،نريو قبط

اسبسف ا٭ٚ ٍٚاسبسف اير ٟقبٌ ا٭خري يف ا٭ؾعاٍ املبٓ ١ٝيًُذٗ ٍٛستًٜ ٫ ٢تبظ بػري ٙعٓد ايتذسٜد ،ؾٝكٝع املعٓ.)7(٢
املعٓ.)7(٢
.11

ا٫ضتعاْ ١باإلغازات ٚسسنات ايٛد٘ ٚايٝد ٜٔيف ْطل ايؿٛتٚ ،نريو ا٫ضتعاْ ١باسباضب اٯي ٞيف َعازب١

ا٭ؾٛات ايؿعبٚ ،١ذيو بإظٗاز ؾٛز ٠س ١ٝعٓد ْطل ايؿٛت َٔ قبٌ ايٓاطكني َٔ أبٓا ٤ايًػ.)3(١
.12

عدّ إُٖاٍ (ايػَدََّ )ِ٠طًكا عً ٢اسبسف املػدد ملا هلا َٔ أثس يف تػٝري املعٓٚ ،٢ايتدزٜب عً ٢ايكسا ٠٤يف ايهتب

املػهً ،١ثِ اْ٫تكاٍ تدزػبٝاّ إىل ايهتب اجملسد َٔ ٠ايػهٌ ست ٢تته ٕٛضًٝك ١ايكسا ٠٤ايؿشٝش.)3(١
.13

ا٫ضتعاْ ١باملكاطع ايؿٛت ١ٝعٓد قسا ٠٤ايهًُات ايط ،١ًٜٛإذ ٜك ّٛاملعًِ بتكطٝع ايهًُ ١إىل َكاطعٗا ٜٚهًـ

املتعًِ قسا٤تٗا َكطعاّ َكطعاّ ثِ ٜدَر املكاطع يف ا٭خري.
.14

ا٫عتٓا ٤بازباْب ايتطبٝكٚ ٞإْػا ٤املدتربات ايؿٛت ١ٝإلٜؿاٍ أؾٛات ايًػ ١إىل املطتكبٌِ (املتعًِ) بػهٌ

ضً.ِٝ
.15

إدسا ٤اَ٫تشاْات ايػؿ ١ٜٛاييت تهػـ عٔ ؾش ١قسا ٠٤ايطًب.١

.16

ايعٓا ١ٜباملٛاد اييت تطاعد يف ذبطني ازباْب ايٓطك.ٞ

.17

ايعٓا ١ٜمباد ٠احملادثٚ ١ايتعبري؛ ٭ٕ اضتؿاد ٠املتعًِ َٓٗا أنجس َٛاشْ ١باملٛاد ايٓعس.١ٜ

.18

عٓا ١ٜاملدزع بازباْب ايٓطك ٫ٚ ٞؼبؿس اٖتُاَ٘ عً ٢ازباْب ايؿسيف ٚايٓش ٟٛؾكط.

_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :د.ضاَ ٞضبُد ًَشِ.196 :
( )2ؾدس ٟضبُد ؾاحل.102 :

(ٜٓ )3عس :د.دنٛزَ ٟاضري.28 :ٟ

( )4ؾدس ٟضبُد ؾاحل.102 :
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املؿادز ٚاملسادع
أ :َ٫ٚايهتب املطبٛع:١
 د.إبساٖ ِٝأْٝظ ،ا٭ؾٛات ايًػَ ،١ٜٛهتب ١ا٭ظبً ٛاملؿس ،١ٜط.ّ1975 ،5
 أب ٛايؿتح عجُإ بٔ دين (ت ٖ792ـ) ،ضس ؾٓاع ١اإلعساب ،ذبكٝل :ضبُد سطٔ ضبُد سطٔ إمساعٚ ٌٝأمحد
زغد ٟغشات ١عاَس ،داز ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت ،يبٓإ ،ط.ّ2000 ،1
 د .أمحد دزازًَ ،ه ١ايًطإ إبداع اإلْطإ ٚعبكس ١ٜاملهإ أضظ عً ّٛايًػٚ ١طسم تؿٓٝـ ايًػات
ٚايًٗذات يف ايعاملَ ،هتب ١اٯداب ،ايكاٖسَ ،٠ؿس ،ط.ّ2009 ،2
 د.أمحد طبتاز عُس ،دزاض ١ايؿٛت ايًػَ ،ٟٛطبع ١عامل ايهتب ،ايكاٖسَ ،٠ؿس ،د.ط.ّ1997 ،
 د.أمحد طبتاز عُس ،دزاض ١ايؿٛت ايًػَ ،ٟٛطبع ١عامل ايهتب ،ايكاٖسَ ،٠ؿس ،ط.ّ2006 ،4
 د.أمئ زغد ٟضٜٛد ،ايتذٜٛد املؿٛز ،داز ايػٛثاْ ٞيًدزاضات ايكسآْ ،١ٝدَػل ،ضٛز ،١ٜط.ّ2013 ،3
 باضهاٍ بٝو ٚيٛزإ ضاغاز ٚدٝط ٕ٬دٖٚإ ٚضٝط ٌٝيٝطتٝإ ،أمجٌ قؿ ١عٔ ايًػ ،١تسمج :١زٜتا خاطس،
َسادع :١دَٝ.ػاٍ شنسٜا ،املٓعُ ١ايعسب ١ٝيًرتمج ،١بريٚت ،يبٓإ ،ط.ّ2009 ،1
 بج ١ٓٝنش ،ٌٝنٝـ ْتعاٌَ َع ايت ت  ،٠داز ايطاق ،ٞبريٚت ،يبٓإ ،ط.ّ2001 ،1
 د.متاّ سطإ ،ايًػ ١ايعسبَ ١ٝعٓاٖا َٚبٓاٖا ،داز ايجكاؾ ،١ايداز ايبٝكا ،٤املػسب ،د.ط ،د.ت.
 دسدظ َٝػاٍ دسدظ ،املدخٌ إىل عًِ ا٭يطٓ ١ٝاسبدٜح ،امل٪ضط ١اسبدٜج ١يًهتاب ،طسابًظ ،يبٓإ ،د.ط،
د.ت.
 د.د ٍ٬مشظ ايد ،ٜٔعًِ ايًػ ١ايٓؿطَٓ ٞاٖذ٘ ْٚعسٜات٘ ٚقكاٜاَ ،ٙطبع ١اْ٫تؿاز ،اإلضهٓدز.ّ2003 ،١ٜ
 د.مجع ١ضٝد ٜٛضـ ،ضٝهٛيٛد ١ٝايًػٚ ١املسض ايعكً ،ٞضًطً ١عامل املعسؾ ،١ايهٜٛت.1990 ،
 د ٕٛيٜٓٛص ،ايًػٚ ١ايًػٜٛات ،تسمج :١أ.د.ضبُد ايعٓاْ ،ٞداز دسٜس ،عُّإ ،ا٭زدٕ ،ط.ّ2009 ،1
 د.ساؾغ عبدايسس ِٝايػٝذَ ،باد ٨تعً ِٝايًػ ١يػري ايٓاطكني بٗاَ ،طبع ١عامل ايهتب اسبدٜح ،عُإ ،ا٭زدٕ،
ط .ّ2006 ،1
 خريايد ٜٔايصزنً ،ٞا٭ع ّ٬قاَٛع تسادِ ِ٫غٗس ايسداٍ ٚايٓطا َٔ ٤ايعسب  ٚاملطتعسبني  ٚاملطتػسقني،
َطبع ١داز ايعًِ يًُٜ٬ني ،بريٚت ،يبٓإ ،ط .ّ1980 ،5
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 د .زغد ٟؾتٛح عبدايؿتاح ،أضاضٝات عاَ ١يف عًِ ايؿطٛٝيٛدٝاَ ،طبع ١ذات ايط٬ضٌ ،د.ع ،ط ،2
.ّ1988
 د.زغٝد عبدايسمحٔ ايعبٝدَ ،ٟعذِ ايؿٛتٝات ،دٜٛإ ايٛقـ ايطينَ ،سنص ايبشٛخ ٚايدزاضات اإلض،١َٝ٬
ايعسام ،بػداد ،ط.ّ2007 ،1
 د.ضاَ ٞضبُد ًَشِ ،ؾعٛبات ايتعًَِ ،طبع ١داز املطري ،٠عُإ ،ا٫زدٕ ،ط  ،ّ2002 ،1ط ،2
.ّ2006
 د.ضعاد ٠عبدايسس ِٝخً ،ٌٝتٛدٗات َعاؾس ٠يف ايرتبٚ ١ٝايتعً ،ِٝامل٪ضط ١ازباَع ١ٝيًدزاضات ٚايٓػس
ٚايتٛشٜع ،بريٚت ،يبٓإ ،طٖ1434 ،1ـ.ّ2013-
 د.ضعد عبد ايعصٜص َؿًٛح ،دزاض ١ايطَُّع ٚايه_ ّ٬ؾٛتٝات ايًػ َٔ ١اإلْتاز إىل اإلدزاى_َ ،طبع ١عامل
ايهتب ،ايكاٖسَ ،٠ؿس ،د.ط.ّ1980 ،
 د.ضعد ٟايكٓا ٚ ٟٚأ.دٛشٜـ َايوَ ،عذِ املرتادؾات ٚا٭قداد ،امل٪ضط ١اسبدٜج ١يًهتاب ،طسابًظ،
يبٓإ ،ط.ّ2013 ،1
 د.مسري غسٜـ أضتٝت ،١ٝا٭ؾٛات ايًػ ١ٜٛز ١ٜ٩عكْٚ ١ٜٛطك ٚ ١ٝؾٝصٜاَ ،١ٝ٥طبع ١داز ا٭ٚا ،ٌ٥عُإ ،ا٫زدٕ،
ط .ّ2003 ،1
 د.غت ٟٛٝايعبداهلل ،عًِ ٚظا٥ـ ا٭عكا ،٤داز املطري ٠يًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُّإ ،ا٭زدٕ ،ط.ّ2012 ،1
 د.عبدايسمحٔ أٜٛب ،أؾٛات ايًػَ ،١طبع ١داز ت يٝـ ،ايكاٖسَ ،٠ؿس ،ط .ّ1963 ،1
 د.عبدايسمحٔ ضٝد ضًُٝإ ،ايرات ١ٜٛإعاق ١ايتٛسد عٓد ا٭طؿاٍَ ،هتب ١شٖسا ٤ايػسم ،ايكاٖس ،٠ط،1
.ّ2000
 د.عبدايعصٜص ايؿٝؼ ،املؿطًح ايؿٛت ٞيف ايدزاضات ايعسب ،١ٝداز ايؿهس ،دَػل ،ضٛز ،١ٜط.ّ2000 ،1
 د.عبدايكادز َسع ٞايعً ٞاشبً ،ٌٝاملؿطًح ايؿٛت ٞعٓد عًُا ٤ايعسب ١ٝايكدَا ٤يف ق ٤ٛعًِ ايًػ ١املعاؾس،
عُإ ،ا٭زدٕ ،ط.ّ1993 ،1
 د.عبداهلل عبدايسمحٔ ايهٓدزٚ ٟد.ضبُد عاطـ عبداسباؾغ عطٝؿٚ ٞد.ناظِ عباع سطٔ أبٌ ،عًِ ايٓؿظ
ايًػَٓ ،ٟٛػٛزات داز ايط٬ضٌ ،نٜٛت ،ط .ّ2006 ،1
 د.عً ٞسطني َصبإ ،عًِ ا٭ؾٛات بني ايكدَا ٚ ٤احملدثنيَ ،طبع ١داز ايػُٛع ايجكاؾ ،١بٓػاش ،ٟيٝبٝا ،ط ،2
.ّ2009
 د.ؾٛش ٟسطٔ ايػاٜب ،ضباقسات يف ايًطاْٝاتٚ ،شاز ٠ايجكاؾ ،١عُإ ،ا٭زدٕ ،ط.ّ1999 ،1
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 د.نُاٍ إبساٖ ِٝبدز ،ٟعًِ ايًػ ١املربَر ا٭ؾٛات ٚايٓعاّ ايؿٛتَ ٞطبكاّ عً ٢ايًػ ١ايعسب ،١ٝداَع ١املًو
ضعٛد ،ايسٜاض ،ايطعٛد ،١ٜط.ّ1982 ،1
 د.نُاٍ بػس ،عًِ ا٭ؾٛاتَ ،طبع ١داز غسٜب ،ايكاٖسَ ،٠ؿس ،د.ط.ّ2000 ،
 د.ضبُد عً ٞاشبٛيَ ،ٞدخٌ إىل عًِ ايًػ ،١داز ايؿ٬ح ،ا٭زدٕ.ّ1993 ،
 د.ضبُد نػاؽ ،عًٌ ايًطإ ٚأَساض ايًػ( ١ز ١ٜ٩يػ – ١ٜٛإنًٓٝهٚ )١ٝاْعهاضاتٗا ا٫دتُاعَ ،١ٝطبع ١املهتب١
ايعؿس ،١ٜبريٚت ،يبٓإ ،ط .ّ1988 ،1
 د.ضبُد ضبُد داٚد ،ايعسبٚ ١ٝعًِ ايًػ ١اسبدٜح ،داز غسٜب ،ايكاٖس.2001 ،٠
 دَ.ؿطؿ ٢ؾ٬ح قطب ،ا٭ؾٛات ٚتؿشٝح عٛٝب ايٓطل ٚايهَ ،ّ٬طبع ١ايؿش ،٠ٛايكاٖسَ ،٠ؿس،ط ،1
.ّ2009
 دَ.ؿطؿ ٢ؾُٗ ،ٞأَساض ايه ،ّ٬داز َؿس يًطباعَ ،١ؿس ،ط.ّ1977 ،5
 دْ.عُإ بٛقس ،٠ايًطاْٝات ادباٖاتٗا ٚقكاٜاٖا ايسآٖ ،١عامل ايهتب اسبدٜح ،إزبد ،ا٭زدٕ ،ط.ّ2009 ،1
 دْ.عُإ بٛقس ،٠املؿطًشات ا٭ضاض ١ٝيف يطاْٝات ايٓـ ٚذبً ٌٝاشبطاب دزاضَ ١عذُ ،١ٝددازا يًهتاب
ايعامل ،ٞعُّإ ،ا٭زدٕ ،ط.2009 ،1
 ؾدس ٟضبُد ؾاحل ،ايًػ ١ايعسب ١ٝأداْٚ ّ٤طكاّ ٚإَٚ ٤ّ ٬نتابَ ،ّ١طبع ١داز ايٛؾا ،٤د.ع ،ط .ّ1994 ،2
 .ٟ.ٕ نٛيٓر ،تسمج :١د.ضب ٞايد ٜٔمحٝدٚ ٟد.عبداهلل اسبُٝدإ ،املٛضٛع ١ايًػ ،١ٜٛداَع ١املًو ضعٛد،
ايطعٛد ،١ٜايسٜاض.ّ1999 ،
 دٖ.ا ْ ِٝعبدايسس ِٝإبساْٖ ،ِٝعِ ايٓكٌ ايؿٛت ٞسبسٚف ايًػ ١ايعسب( ١ٝايٓكشس )٠دزاض ١ذبًَ ١ًٝٝكازَْ ،١سنص
اإلضهٓدز ١ٜيًهتابَ ،ؿس ،د.ط.ّ2005 ،
ثاْٝاّ :ا٭طازٜح ٚايسضا ٌ٥ازباَع:١ٝ
 د.دنٛزَ ٟاضري ،ٟاملػه٬ت ايؿٛت ١ٝيف تعًِ ايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا ،ب غساف :أ.مس ١ٝدؾع اهلل أمحد
أَني ،أطسٚس ١دنتٛزا ،ٙداَع ١املد ١ٜٓايعاملَ – ١ٝايٝصٜا – نً ١ٝاٯداب.ّ2012 ،
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ثايجاّ :اجمل٬ت ٚايدٚزٜات ازباَع:١
 د.ابتطاّ سطني مج ،ٌٝا٭ؾٛات ايؿعب ١يف ْطكٗا  ٚإدزانٗا ملتعًُ ٞايعسب َٔ ١ٝايٓاطكني بػريٖا ،صبً ١ازباَع١
اإلض( ١َٝ٬ضًطً ١ايدزاضات اإلْطاْ )١ٝاجملًد ايجأَ عػس ،ايعدد ايجاْ.2010 ٞ
 د.عبداهلل زبٝع ضبُٛدَ َٔ ،ػه٬تٓا ايؿٛت ١ٝيف ْطل ايعسب ١ٝايؿؿشٚ ٢تعًُٗٝا ،صبً ١نً ١ٝايًػ ١ايعسب،١ٝ
ايعدد ايجأَ  – 1978ايطعٛد.١ٜ
 ؾازع َٛضَ ٢طًبٚ ،ؾـ ايؿْٛٛيٛدٝا ايتٛيٝد٫ ١ٜقطسابات ايٓطل غري ايعك ،١ٜٛصبً ١ايعسب ١ٝيًعًّٛ
اإلْطاْ ،١ٝايعدد ايطادع ٚايعػس ،ٕٚاجملًد ايطابع  – 1987ايهٜٛت.
زابعاّ :املٛاقع اإليهرت:١ْٝٚ
http://www.zowaa.org 
http://ar.wikipedia.org 
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َوَشبووُي ٓةذًووُة شًاُييةكاْ:
طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي و ئاه
غيلسدُةوةي ضايلوَ_شًاُي بوَ ئازيَػة ثساطٌاتيلييةكاْ *

Pragmatics Impairment and complexity of Linguistic Domain:
Psycho-linguistic Analysis for pragmatic Disorders
ث.ي.د .ئاظيَطتا كةًاي ًةمحوود

شاُلوَي ضويٌَاُى  /كوَهيَحي شًاْ
بةغي كوزدي

Pro. Asist. Dr. Avesta kamal Mahmud
University of Sulaimany / College of Language
Kurdish Department
ORCID:
E-mail: avesta.mahmud@univsul.edu.iq

َيت شاُطتة ًسوَظايةتييةكاْ – كوَهيَحي شًاْ
ئاظيَطتا كةًاي ًةمحوود  ،ثسِوَفيطوَزي يازيدةدةز  ،شاُلوَي ضويٌَاُى – فاكةه
 بسِواُاًة :
 .1بةكاهوَزيَوع  2001/2000 :هة شًاْ و ئةدةبي كوزديدا – بةغي كوزدي – شاُلوَي ضويٌَاُى
ً .2اضتةز  2006/2004 :هة شًاُى كوزديدا – بةغي كوزدي – شاُلوَي ضويٌَاُى
 .3دكتوزا  2012 /2009 :هة شًاُةواُى دةزووُييدا – بةغي كوزدي – شاُلوَي ضويٌَاُى
نیدووكتێبكهبریتینله  :


خاوه

یپرسیاروفهرمان 


پراگماتیكیرسته
.١
)(Pragmatic of intrrogative and imparative sentence in Kurdish language
كانلهزمانیكوردیدا 


سایكولوژییه
پڕوسه

.٢
)(Psychological processes in Kurdish language
 ضةزثةزغتيلسدُى ُاًةى ًاضتةز  :ئازيَػة شًاُييةكاْ هة شًاُى كوزديدا
( ديطويَلطيا وةن منووُة هة فيَسبووُي شًاُى دووٓةًدا)
* ئەم توێژینەوەیە پێشکەشکراوە لە چوارەمین کۆنفرانسی زانستی نێودەولَەتی زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی  /نیسان ٧١٠٢
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املوخص
اى يرا اهبحث ( اهعجص اهتداوهي و تعقيدات ييٌهتًا اهوغوية  :حتويى هغوي – نفطي هوٌصاكى اهتداوهية) يفطس

كيفية اضتخدام اهوغة يف اهطياقات املختوفة و خاصة عهد االشخاص اهريو اصيبوا خبوى يف املخ و ادى ذهم اىل اختالي

اهتواشى يف اهربجميات اهوغة عوى كى املطتويات و خاصة ًطتوى اهدالهي و اهتداوهي .

اى اهتداوهية يطتخدم اهطياق هيصى اىل ًفًوم عٌيق يف عٌوية اهتواصى وهلو ذوي االعاقة اهتداوهية يفقدوى

االدزان احلطي و برهم يفقدوى اهطيطسة عوى كٌيات اهلالم ( تلثري ًو اهلالم او عدًًا) و يلوى املعاني غري ًستبطة

باهطياق االمجاهي هوعٌوية اهتواصى و عوى يرا االضاس بني اهبحث بعض خصائص اهوغوية هوغة اهلوزدية عهد املعاقني يف جماي

اهتداوهية اهوغوية.
ِAbstract
This research under name of (Pragmatics Impairment and complexity of Linguistic Domain:
Psycho-linguistic Analysis for pragmatic Disorders) In one hand Pragmatics is the ability to
appropriately interact with another by Using language in the social situation and Connecting with
others, on the other hand pragmatics disorders are Inability to take turns during conversation,
Inability to engage in the give and take of a conversation. this research analysis the main ideas about
this type of disorders therefore it discusses the main causes that affect language comprehension and
fluency, for this matter we used clinical linguistics, neurolinguistics and psycholinguistics to show
how people who had this disorders struggling and how we can treat them especially how Kurdish
language speakers will be affect in this level of language.

ثيَػةكي

ئةَ تويَريِةوةية هة بوازي شاُطيت شًاُي دةزووُيداية و ثػتى بة ثساطٌاتيلى كويِيلى بةضتووة ئةًةؽ هة ثيَِاو

هيَلداُةوة و تيَطةيػتِى ئازيَػة ثساطٌاتيلييةكاْ ودوَشيِةوةى زِيَطا ضازة شًاُييةكاْ بوَ ئةَ طسفتاُةٓ ،ةزبوَية هةَ تيَسِواُيِةوة
َدةدات ضيَوةيةكي ُويَي ئازيَػة شًاُييةكاْ هة زِةٓةُدي ثساطٌاتيلييةوة دةضتِيػاُبلات هة زِيَطةى
تويَريِةوةكة ٓةوه

غيلسدُةوةي ئاضتة شًاُييةكاْ و هيَلداُةوةى ضوَُيَيت كازكسدُي ئةو ئاضتة شًاُيياُة هةضةز دزوضتبووْ و ثيَلٔاتين واتاي

ثساطٌاتيلي .

هةَ ثِتةغةوة هيَلداُةوةى ضوَُيَيت ثسِوَضةكسدُى شاُيازيية شًاُييةكاْ هةضةز ئاضيت ٓةزيةن هة ئاضتةكاُي شًاْ (

فوَُوَهوَذى  ،وغةضاشي  ،زِضتةضاشي و واتا) ئةزكي ضةزةكي ئةَ تويَريِةوةيةية  ،بة واتايةكي تس ٓةز كيَػةيةن  ،كة يةكيَم
َوَشبووُى ئاضتاُةؽ طسفت هة
ياْ ضةُد ئاضتيَلدا دزوضتدةبّ ئازيَػةيةكي شًاُي ياْ شياتس دةزدةخةْ و ٓةزيةن هةَ ئاه

ثيَسِةوبةُدي ٓةذًووُي شًاُيدا ثيَلدةٓيَِيَت ،كة ئةًةؽ خوَي هة خوَيدا ٓةَ ئازيَػةي شًاُيية و ٓةَ ئازيَػةي دزكجيَلسدْ،

َيةتيؼ
ضوُلة ئةو ئازيَػةدازاُةي هة بوُيادي ضةًليي شًاُيدا طسفتدازدةبّ تواُاي تيَطةيػنت و ثةيوةُديلسدُى كوًَةال

هةدةضتدةدةْ .
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ٓةز هةَ زِواُطةيةوة ئةَ تويَريِةوةية خوَي بة تيَوَزييةكاُي شاُطيت شًاُي دةزووُييةوة دةبةضتيَتةوة هة غيلسدُةوةى

َيَم ثسضيازةوة خةزيلدةكات هةواُة:
داتا و ثيَلٔاتةكاُى  ،كة بوَ ئةَ بابةتة تةزخاُلساوْ و كوَكساوُةتةوة و خوَي بة كوًَةه

َوَشبووُي ئازيَػةي ثساطٌاتيلي ؟
ٓ .1ةذًووُي ض ئاضتيَلي شًاْ كازدةكاتةضةز ئاه

 .2ض يةكةي ةكي شًاُي شياتس هة ئاضت و يةكةكاُي تسي شًاْ توَزِي طوجناُدُي ثساطٌاتيلي بة دةوزوبةزةوة دةثطسِيَِيَت ؟
 .3ويَِة ئاوةشييةكاْ هةطةيَ ويَِة زِاضتةقيِةكاُدا ضوَْ كازدةكةْ و بة ض غيَوةيةن طسفيت ُيَواُياْ دزوضتدةبيَت ؟

ئازيَػةدازاُى ثساطٌاتيلى بةكازٓيَِاُى ئةزكيي شًاُيياْ طسفتدازة ئةًةؽ بةٓوَي تيَلطووُى ثةيوةُدى ُيَواْ

ََ ئةَ غيلسدُةوةية ئازيَػةدازاُى دةُطيي ُاطسيَتةوة  ،ضوُلة
دةوزوبةز و كوَشاُيازيي و زِيَلدطتِةكاُى ُيَواُياُةوةية  ،بةال
َطسي كوَشاُيازيي ثساطٌاتيلني و ًةزد ُيية هةَ اليةُةي شًاُدا طسفتياْ ٓةبيَت
ئةو كةضاُةي ئازيَػةي دةُطيياْ ٓةية ٓةه

(ٓةزضةُدة هةكاتيَلدا ئازيَػةدازاُى ثساطٌاتيلى هة غويَّ و بازة جياجياكاُدا طسفتى دةُطيياْ ٓةية .

َيِةوةية ثةيوةُديلسدُى شازةكى دةطسيَتةوة  ،شوَز بةكةًي ئاًاذة بة ثةيوةُدي ُاشازةكي دزاوة ،كة ثيَي دةطوتسيَت
ئةَ هيَلوه

ٓاوبةغيلسدْ هة ثةيوةُديلسدُدا ٓةزهةبةزئةوةية بة ضيَ ثاز تاوتويَي ئةَ طسفتة دةكات  ،كة ئةواُيؼ بسيتني هة :
 .1ضةًلةكاُى ثساطٌاتيم و ثسَوَضةكاُى دزكجيَلسدْ .

 .2ئازيَػة ثساطٌاتيلييةكاْ و تاقيلسدُةوة ئاوةشييةكاْ.

 .3دةزكةوتةى ئاَهوَشبووُى ٓةذًووُة شًاُييةكاْ هة بوَتةى ئازيَػة ثساطٌاتيلييةكاُدا .

 )1ضةًلةكاُي ثساطٌاتيم و ثسِوَضةكاُى دزكجيَلسدْ

بةكازٓيَِاُى شًاْ هة دةوزوبةزة جياواشةكاُدا وةن يةكةَ ُاضاُدُى شًاُةواُي ثساطٌاتيم بوو ٓةز بوَية ضةزةتاكاُى

جةختلسدُةوة هة ثساطٌاتيم هة بوازى شًاُةواُيدا دةزٓيَِاُى شًاْ بوو هة ًوَدوالزيَيت و دةزٓيَِاُي بوو هة بازيَلي دابسِاوي
بوُيادطةزى و ٓوَغةكييةوة بوَ ئةشًووُلسدُي كازةكي و ثيَداُي ُاضِاًةى ئةزكي ئةًةؽ طةغةكسدُيَلي زِةٓةُديَلي تسي

ََ خودي ئةَ تيَسِواُييِة فةهطةفيية ُةيدةتواُي
شًاُةواُي و دةزخطتِى اليةُيَلي تسى غازاوةى ُاضِاًةى شًاْ بوو  ،بةال
َيِةوةكاْ تيػلوَي
ًَي ثسضيازة ئةبطتٌى و شاُطتييةكاُى فاكةهيت شًاْ بداتةوة ٓ ،ةز هةَ تيَسِواُيِة شاُطتييةغةوة هيَلوَه
وةال

خوَياْ خطتةضةز اليةُة وزد و دزغتةكاُى ثساطٌاتيم و بةزوازدكسدُى تيَطةيػنت و بةزٓةًٔيَِاُي ثساطٌاتيليي الي كةضاُى

ئاضاي و ُائاضايي ( ئازيَػةدازاُي شًاُيي) هة زِواُطةى شاُطيت شًاُي كويِيليي و دةزووُييةوة بة ٓاوكازي شاُطيت شًاُى
دةًازيي هةبةزئةوةى ثساطٌاتيم بوُياديَلي ئاَهوَش و فسة زِةٓةُدي ٓةية  ،كة وادةكات ئةَ شاُطتاُة هة ثسِوَضةيةكي

بةيةكداضووي كازهيَلسدوودا ئةجناًةكاُي خوَياْ بوَ هيَلداُةوةى ثساطٌاتيلى خبةُةزِوو .

َتداز بةضةز بريكسدُةوة و زِةفتازي ًسوَظ يةكةَ ثِيت
ثيَسِةوي دزكجيَلسدْ وةن ٓةذًووُيَلي دةضةال

دةضتِيػاُلسدُى ضوَُيَيت كازكسدُي ُاوةكيياُةوة و دةزةكيياُةى ثساطٌاتيلة  ،ضوُلة ثيَسِةوةكة كسدةيةكي ئاوةشيية ياخود

ثسِوَ ضةى بةدةضتٔيَِاُى شاُيازيي و تيَطةيػتِة بة ٓوَي ٓصز و ئةشًووْ و ٓةضتةكاُةوة هةًةغةوة ( كوَشاُيازيي  ،ضةزجنداْ ،
َطةُطاُدْ ٓ ،وَكازبةُدى و ضازةضةزكسدُى طسفت و
يادطةكاْ ( بة تايبةت يادطةى كازكةز ) ،ذوكٌداْ ٓ ،ةه

بةزٓةًٔيَِاْ و تيَطةيػنت هة شًاْ) ئةو ثيَواذوَياُةْ  ،كة تيَيدا كازدةكةْ .
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هةزِاضتيدا ثيَسِةوى دزكجيَلسدْ ضوَُيَيت كازهيَلسدُى كوَشاُيازي شًاُيي هة ٓصز و دةوزوبةزدا غيدةكاتةوة ،

َدةدات تيػلدةزةوةى ئةوة
َلو ئةَ كسدةية ٓةوه
ضوُلة كسدةي ثةيوةُديلسدْ هة بوَغاييةكي دابسِاودا كازُاكات  ،بةه

بيَت ،كة هة ُاو ٓصزدا زِوودةدات و دةيبةضتيَتةوة بة دةزكسدةيةكي خوَطوجنيَِةز ،كة هةطةيَ دةوزوبةز و ثيَطةي

َيةتييةكاُدا غياوبّ ٓ ،ةز بوَ ئةًةؽ شوَزبةى ًوَديَوةكاْ كاز هةضةز ضيَ ثاُتاي دةكةْ  ،كة ئةًاُةؽ بسيتني هة :
كو ًةال

 .1ضووُة ذووزةوةى هيَلطيلي :Lexical entriesئيٌَة ض جوَزة كةزةضتةيةكٌاْ دةويَت بطيَتة كوَطاُى
شًاُةوة  .

 .2كوَطاى هيَلطيلي  :Lexical Storageضوَْ كةزةضتةكاْ بةٓوَي ثةيوةةُدييةكاُياُةوة
َطرياوكساوْ  .
طةُخ_ٓةه

 .3دةضتجيَداطةيػتِى هيَلطيلى  : Lexical Accessئةو ثسِوَضاُة ضني  ،كة يازًةتي ئيٌَة دةدةْ شاُيازيةكاْ
بةدةضتبٔيَِةوة كاتيَم ثيَويطتٌاْ ثيَياُدةبيَت  .

ُاضاُدُى ثيَسِةوى دزكجيَلسدُي شًاُي هة بوَتةى دزكجيَلسدُى طػتى ًسوَظدا وابةضتةى دوو ٓةُطاوى ضةزةتايي

تسة ،كة ئةواُيؼ ٓةضت

( )Sensationو ثةيجيَربدْ ( ،ُّ)Perceptionيةكةًياْ هة ٓةز ثيَِخ ٓةضتةكةوة

َدةطرييَّ و ًةوداي طوجناويَتيياْ ديازيدةكسيَت
شاُيازييةكاْ بوَ ثيَسِةويَلي ئاَهوَشتس دةطويَصيَتةوة  ،كة يادطةكاُّ و هةويَدا ٓةه

َة هةطةيَ غيلسدُةوةى
واتا بة ض غيَوةيةن بةيةكةوة دةبةضرتيَِةوة و دووٓةًيػياْ ئوَثةزاضيوَُيَلي ئاوةشيية و ثةيلاه

ُاوةزوَكي ٓيٌَاكاْ و طسُطرتيّ بةغي بسيتيية هة تةزشةكاُى ُاضيِةوة ،كة ٓةًوو شاُيازييةكى ٓاتوو وةن وغة

َد Field, J.(2003: هة ثيَسِةوى
َطرياوةكةيدا هةًيَػلدا بةثيَي جوَْ فيَو
َدةكسيَت هةطةيَ دازِغتة ٓةه
ثةيلاه

دزكجيَلسدُدا ُاضيِةوةى تةزشة شًاُييةكاْ بة ضةُد غيَوةيةن دةبيت:

 .1تيَلػلاُدُي شاُيازي ٓاتوو بوَ كوًَةَهيَم كازيَلتةزى جياواش وةن ( زِةُط  ،غيَوة  ،قةبازة  ،ثةيوةُدي طػت و
بةؽ ٓ..تد)  .

َلسدُى بابةتة ُويَيةكاْ بة دازِغتة ثيَػيِةكاُةوة  .
 .2ثةيلاه

 .3جيَطريكسدُى ُاضِاًة بوَ شاُيازييةكاْ و كاتيطوَزييةن بوَ ٓةضتةكة  .
بةَ ثيَية كوَشاُيازييةكامناْ ثاغداُيَلى ُاوةكي بوَ تيَطةيػنت و بةزٓةًٔيَِاُى ئاخاوتّ دزوضتدةكةْ  ،كة وةن ضليٌَا هة

َطرياوْ بةثيَي كسيطتياْ و ئةهربضت ) Christian , & Albrecht, S. ( 2012: 2258-2270
ئاوةشدا ٓةه

ضليٌَاكاْ " بسيتني هة دةضتةيةن هة تايبةمتةُدي ثةيوةُديداز  ،كة ٓاوبةغيدةكات هةطةيَ ُاوةزوَكيَم ياْ ضةًليَلدا و
جوَزيَم هةَ ضليٌَاياُة تايبةتّ و ثةيوةضنت بة شاُيازيية ثيَئاغِاكامناُةوة و غلاُم و ئةهيطوَْ ( Schank & Abelson

َيَّ " ًيلاُيصًى بةكازٓيَِاُى ضلسثت (دةقي طريِاُةوةي ) ضليٌَا ويَِةيي ،
)ُ1977: 51اوياُِاوة ( ضلسثت) و دةه

بوُيادى ضةًليية هة ُاو ثسِوَضةكاُى دزكجيَلسدمناُدا  ،كة تةزشى ٓوَكاز و ضوَُيَتى بة ئةبطرتاكتبووُى جئاُى دةزةوة هة

ئاخاوتّ و تيَطةيػتٌِاْ دةزدةخات " ٓةزوةٓا الكوَف ئةوةي خطتووةتةزِوو  ،كة ضليٌَاي ويَِةى زِاضتةوخوَ واتاى ٓةية و
ثسِ واتاية بةًةؽ ضلسثتةكاْ كوًَةَهيَم ثيَػبيين دةئافسيَِّ و يازًةتيٌاُدةدةْ  ،كة هة بابةتة ضاوةزِواُِةكساوةكاُي زِوَذاُة

تيَبطةيّ.
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َوَشبووُي ٓةذًووُة شًاُييةكاْ…
طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي و ئاه

ث.ي.د .ئاظيَطتا كةًاي ًةمحوود

َةتي
ئةَ ضةغِة بةضتِةوةية جياواش هة هيَلداُةوةي شًاُيي و فةهطةيف دةزِواُيَتة ثساطٌاتيم و تةُٔا بة زِواه

َدةدزيَت هةَ زِواُطةيةوة هة ثةيوةُدي ئةَ بوُيادةي شًاْ بة ٓصزةوة ببةضرتيَتةوة
َلو ٓةوه
بةكازٓيَِاُةوة ُايبةضتيَتةوة  ،بةه
ئةًةؽ هة ثيَِاو دةزخطتين ئةو زِاضتييةى  ،كة كسدة ئاًاذةييةكاْ ثيَؼ دزوضتبووُياْ بةٓوَي ضةُد كسدةيةكي ئاوةشييةوة

َةزة ٓةضتاوة بة شيادكسدُى ٓةُديَم اليةُى ثساطٌاتيلى و زِواُطةيةكي
زِوودةدةْ  ،بازا (  Bara, G) 2010ئةَ هيَلوَه
هوَذيلياُةياُةى بةخػيووة بة بةزٓةًٔيَِاُي ئاخاوتّ و تيَطةيػنت هة ثسِوَضةي ثةيوةُديلسدُدا بةهةبةزضاوطستِى طةغةي تان

و هةضةُتةزي ثيَِاضةكةيدا طسُطياْ بة تواُطيت ثساطٌاتيلي داوة و ئةوةغياْ خطتووةتةزِوو  ،كة ضوَْ تةًةْ و توغٔاتّ و

بةزكةوتّ كازدةكةُة ضةز ئةَ تواُطتة و ٓةزبوَيةؽ شاُطيت ُريوَثساطٌاتيليؼ وةن ثيَويطتييةن دةزدةكةويَت بوَ

ُويَبووُةوةى ثيَِاضةي ثساطٌاتيم .

بةطػتى ثيَسِةوي دزكجيَلسدْ هة بوازي شًاُدا خوَي خةزيلدةكات بة اليةُة ُاوةكييةكاُى شًاْ و ضايلوَهوَذياي

ثيَواذوَ و ًيلاُيصًة غازاوةكاْ و ضوَُيَيت كازكسدُى كوَشاُيازيية شًاُييةكاْ ثةيوةضت بة داًةشزاُدُى شًاْ بة غيَوةيةكي

ضاُا ياخود ئازيَػةداز بوَ منووُة طةغةُةضةُدُي تواُطت و دزكلسدُة شًاُييةكاْ ثةيوةُديي تةُطاوتةُطياْ ٓةية بوَ منووُة

داوْ ضيَِدزوَ ثةيوةُدييةكي تةواو هة ُيَواْ غلطتدوازدُى تواُطيت دزكجيَلسدْ و هةكازكةوتين تةواوى شًاُجراُدُدا
دةزدةخات ٓةزوةٓا ئةَ ئازيَػةدازاُة كةًوكوزِياْ هة ضةزجنداْ و ُاضيِةوة و ثةيجيَربدُدا ٓةية هةاليةكي تسةوة كةًرتيّ

طةجني وغةياْ ٓةية و شوَزبةى كات بة ُاتةواوى و تيوطساف دةزيدةبسِْ ( واتا تةُٔا غيَوةي وغةكاْ دةزدةبسِْ) هةاليةكي
َيةتيية و ٓةُديَم هة طسفتدازةكاْ تةواو بيَدةُطّ تا
َةيةكي طةغةُةضةُدُي دزكجيَلسدْ و كوًَةال
تسةوة طسفيت ئوتيصَ تيَلةه

َْ و ٓةُديَلي تسيػياْ هة غيَوةي دةُطداُةوةدا شًاْ دةزدةبسِْ ئةَ ئازيَػةية ُةن تةُٔا دواكةوتِى شًاُيى
تةًةُى ثيَِخ ضاال

َلو الداُي شًاُيػياْ ٓةية .
ٓةية بةه

َيةتي و ُريوَثساطٌاتيم
 )1/1ئةشًووُى كوًَةال

وةن ثيَػرت ئاًاذةًاُجيَدا شًاْ اليةُيَلي ُاوةكي بووُي ٓةية ٓةزوةن ضوَْ اليةُيَلي دةزةكيي ٓةية  ،كة

دةيبةضتيَتةوة بة ُاوُاْ و ئاًاذة و زِةفتازةكاُةوة ض هةضةز ئاضيت تاكطةزايياُةى كةضةكاْ بيَت ياخود هةضةز ئاضيت كوًَةيَ
ٓةزهةبةز ئةَ ٓوَكازةغة دةبيَت زِةضاوى كسدة ( شازةكي و ُاشازةكي )ييةكاْ هة كةضاُى ئاضايي ياْ ئازيَػةدازاُى شًاُيدا

َيِةوة و غيلسدُةوةى اليةُة ُاوةكييةكاُى
بلسيَت و كسدة و ًيلاُيصًةكاُى ثيَسِةوي دزكجيَلسدْ بةكازبٔيَِسيَت بوَ هيَلوَه

شًاْ .

ََ خودي ئةَ ضاكازيية
َدا ضةزةتايرتيّ ُاضِاًةى شًاُة هة كسدةي ثةيوةُديلسدُدا  ،بةال
بةكازٓيَِاُى شًاْ هة كوًَةه

َيةتياُةؽ ،كة شًاْ
َوش و بةيةكداضووي ئاوةشي ثيَلٔاتووة واتا تةُاُةت ئةو ئةزكة كوًَةال
هة ضةُديّ ثسِوَضةى ئاه

جيَيَبةجيَيدةكات ثةيوةضتة بة ثيَسِةوي ُريوَهوَجي و دزكجيَلسدُةوةكاُةوة .

َيَلدا ضاالكبيَت ثيَويطتة ٓاوبةغي و ٓوًَوَجيَين كوَياُبلاتةوة و شوَزيَم هة يةكةكاُى ئةو
بوَ ئةوةى شًاْ هة كوًَةه

َةكةوة ُاضسابيَت و بةَ جوَزة شاُيازيية شًاُيية طػتيية دةطوتسيَت كوَشاُيازيي (  ، ) Knowledgeكة
شًاُة هةاليةْ كوًَةه
هة ٓةًاُلاتدا كوَدةطػتييةكاُى شًاُةكةغّ هة فةزٓةُطي ئاوةشى ٓةزيةن هة قطةثيَلةزةكاُى شًاُة ديازيلساوةكةدا و هة
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باز و بازودوَخي ثيَواُةيي و دابسِاو هة كازيطةزييةكاُى دةوزوبةز واتاى ضيٌاُتيلي دةطةيةُّ و بة بةضتِةوةؽ بة دةوزوبةزة
جوَزاوجوَزةكاُةوة دةتواُّ واتاي ثساطٌاتيلى و ًيتافوَزي بطةيةُّ ئةويؼ هةبةزئةوةى ٓةزيةن هةَ شاُيازيياُة هةبازي

ئاضايدا هة ثةيوةُدي فسةزِةٓةُدداْ هةطةيَ كةزةضتةكاُى تسى شًاُةكة و دةتواُّ توَزِي ثةيوةُدييةكاُياْ بةثيَي ثيَويطت

ُصيم بلةُةوة ياْ بياُطوَزِْ بوَ منووُة :

 .1أ.ثةًوو بةضلةكاُي خوَي خوَغدةويَت ( .واتاي ثييت  /ضيٌاُتيليً ،ةبةضت هة ثػيوةيةكي ضجيية  ،كة
ُاوُساوة ثةًوو و ثةيوةُدى ٓةية هة ُيَواْ ُاو و ُاوهيَِساودا)

ب .ثةًوو بةضلةي ٓةية  (.ئةطةز وةن هة زِضتةي ( )1وةزطريابيَت ئةوا دةبيَتة طسمياُةى ثيَػيِةكةى
ثساطٌاتيلي )

َيَم بيَت وةن واتايةكي ًيتافوَزي بوَ ُةزًي و
 .2ثةًوو ٓات  ( .ئةطةز هةَ زِضتةيةدا ًةبةضت هة ًِداه
ضجيَتييةكةي بةكازٓاتبيَت)

هةاليةكيرتةوة هة فةهطةفةى شًاُدا ضةغِيَلى تسي شاُيازي ُاضيَِساوة  ،كة يازيدةدةزي كوَشاُيازيي دةدات بوَ

طةياُدُى ًةبةضيت ثساطٌاتيلي و ثيَياُدةوتسيَت بِاغةى ٓاوبةؽ ( ) Common Groundو بةثيَي تيَوزي ثةيوةُديلسدْ

 ،بسيِاْ ) Brennan , S (1998:14ئةَ ضةغِة شاُيازيية ثسِوَضةيةكي ٓاوكازيلسدْ دزوضتدةكات بةًةبةضيت

زِيَلدطنت و بةزدةوابووُي ئاخاوتّ هة ُيَو كوًَةَهيَم ياْ طسوثيَلدا  ،ضوُلة دةبيَتة ٓوَي تيَوةطالُى ٓةًوو ئةو ئةُداًاُةى
َطسي
 ،كة ئةَ جوَزة شاُيازييةياْ هةال دةضتدةكةويَت و غيَوةى تيَوةطالُةكةؽ هة ُيَواْ قطةكةز و طويَطسدا دةبيَت ٓةه

كوًَةَهيَم تايبةمتةُدي بيَت هةواُة ئاخاوتِ ةكة (زِووبةزِوو  ،ئةزيَلسدْ بوَ طوَزِيِةوةى شاُيازي  ،ثةيوةُديداز ُ ،وَبةطستّ بوَ

ئاخاوتّ و ضةزجنداُي بةزاُبةزةكاْ ) ي تيَدابيَت .

بة ثيَ شاُطيت دزكجيَلسدْ هة ثساطٌاتيلدا كوَشاُيازيي و بري و باوةزِةكاْ ثةيوةُديياْ ثيَدزوضتدةكةيّ و ئةواُيؼ

ضيَ جوَزْ ( بري وباوةزِي تان  ،بريوباوةزِي باو  ،بريوباوةزِي بةغدازبوو) يةكةًياْ ثةيوةُدي بة تان خوَيةوة ٓةية و
ٓةُديَلحاز ئةطةز ثسِوَضةى ثةيوةُديلسدُيػي بوَ دزوضتبلسيَت تيَطةيػنت بوُيادُاُيَت بوَ منووُة :

 .3خودا ًٍِ و ًِيؼ خودا ( هة يةكيَم هة ٓوَُساوةكاُى ذةهالجدا ،ئةَ بريوباوةزِة تايبةتة بة تاكةكة و
َدةدات غيبلاتةوة ُةوةن وةن خوَي
َم ئةوةغي ثيَي واية تيَيدةطات ٓةوه
تيَطةيةُساو ُيية بوَ شوَزيِةى خةه

هيَيتيَطةيػتبيَت )

َيَت ئةو جوَزة باوةزِةية ئةوةية  ،كة
) Clark, H. (1996: 78باضي بريوباوةزِي باو (  ) commonدةكات و دةه

شوَزي ِة بةغدازْ و ٓاوبةغّ تيَيدا و ئةَ ثيَِاضةية دةقاودةق تةواو ُيية ،ضوُلة شاُيازي بةغدازيجيَلساوى باو ًةزد ُيية
ٓةزدووال بيصاُّ بوَ منووُة ( ثةُدي ثيَػيِاْ ) ًةزد ُيية ٓةًوو  ،كةع بياُصاُيَت ياْ هيَياْ تيَبطات ٓةزضةُدة طػتية ،

بوَية هةكاتى بةكازٓيَِاُيدا ( ض وةن فوَزَ ياْ واتا) ٓةُديَم كةع دةبيَت بوَياُػيبلةيتةوة ٓ ،ةزبوَية دةغيَت بةَ جوَزة

شاُيازية بػوتسيَت بةغدازيلسدُى كوًَةيَ . Community Share
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َوَشبووُي ٓةذًووُة شًاُييةكاْ…
طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي و ئاه

جوَزي ضئَةًى شاُيازي ثةيوةضت بة ثيَسِةوى دزكجيَلسدْ بوَ طةياُدُى واتاي ثساطٌاتيلي بسيتيية هة (بةغدازيجيَلسدُى باوةزِ

َلو قطةكةز
 ، Share Beliefكة بسيتيية هةو باوةزِةي ُةن تةُٔا باو ياْ بةغدازبووْ هةكاتى زِووداُى ئاخاوتِةكةدا بةه

دةشاُيَت كةضاُى دةوزوبةز دةتواُّ هيَيتيَبطةْ ( ٓةُديَلياْ تاكطةزاْ و ٓةُديَليػياْ طػتني) بوَ منووُة :
 :A .4ثػيوة  ،دةبيَتة ٓوَي ُةشوَكي

َيي و ئةواُةي طوَغتةكاُيػياْ دةخوَيّ دةيطويَصُةوة و ُاغبيَتة
َة ًاه
 :Bئ ةو ُةخوَغيية تةُٔا ثػيوة ُايطويَصيَتةوة ٓةًوو ئاذةه
ٓوَي ُةشوَكي دةبيَتة ٓوَي هةبازبسدْ.

 Aئةى بوَ ُاوُساوة ُةخوَغي ثػيوة !!

 : Bضوُلة ُةخوَغييةكة هة ثػيوةدا طةغةدةكات .
 : Aئيَ ئيَ !

هة زِضتةى (  ) 4دا بريوباوةزِة باوةكة ئةوةية  ،كة ( ثػيوة ٓوَكازى جوَزيَم هة ُةخوَغيية ) و طفتوطوَكسدُةكة هة ُيَواْ
ثصيػليَم و كةضيَلداية  ،كة بريوباوةزِي تايبةت بةخوَي هةضةز ئةَ بابةتة ٓةية و ئةَ كةضة دةشاُيَت ،كة بةزاُبةزةكةي هة

بريوباوةزِةكاُى تيَدةطات و ٓةًوو ئةو وزدةكازيياُةى  ،كة دةزبازةى بريوباوةزِةكة خوَغي  ،كة ُاياُصاُيَت بوَي
َِيا ُيية هةوةى ئةو
ََ هة ٓةًاُلاتدا ٓيض كةضيَم ده
غيدةكاتةوة بةًةؽ بةغدازيجيَلسدُيَلي ضاالكاُة دزوضتدةبيَت  ،بةال

َيية هة
ًَداُةوةى (  ) Aهةضةزةتاوة ئةو طوًاْ و دووده
شاُيازييةى  ،كة وتوويةتى ئايا وةن خوَي هيَيتيَطةيػتووْ و وةال

تيَطةيػنت ثيػاُدةدةْ بوَ بريوباوةزِةكاُى (  ) Bو دواتسيؼ دةزبسِيين ( ئيَ ئيَ بة ئاواشي ضةزضوزًِاْ ) جازيَلي تس جوَزيَم
هة قايوبووْ ديازيدةكات  ،كة دةغيَت باوةزِثئَيَِاُيَلى ضةزةتايي بيَت و ٓيَػتا (  )Aباوةزِي تةواو و تيَطةيػتِى ثسِاوثسِي

ُيية بوَ طفتوطوَكاُى ( ، ) Bدةتواُني ئةَ ثةيوةُديلسدُة بةًػيَوةية بة ياضايةكي هوَذيلي دابسِذيّ  ،كة بريوَكةكةى هة

) Bara, B(2010:68-75ةوة وةزطرياوة :

)SHABp ≡ BELA(pSHBAp

 Aباوةزِي بة ُاوكة كسِوَكي () pة

 Aباوةزِي واية ،كة ( ) Bباوةزِي بة ( ) pة

 Aباوةزِي واية  ،كة ( ) Bباوةزِي بةوة ٓةية  ،كة ( )Aباوةزِ بة ( ) pدةكات.

َيةتييةكاْ دةبةضتيَت و
بةثيَي داضلايَ )  Dascal,M(84 :2003تيَطةيػنت هة شًاْ ثػت بة ئةشًووُة كوًَةال

ئةَ ئةشًووُاُةؽ ثػت بة ضةًلة بةغدازبووةكاْ دةبةضنت  ،كة ثيَلةوة دةزبسِي طسمياُةى ٓاوبةغّ واتا ئةشًووْ و ضةًلة

َّ هة
بةغدازيجيَلساوةكاْ وابةضتةى ضةًلي وغةكاُّ هة بريدا و ٓةًوو ئةَ كسداُةؽ شادةى بريكسدُةوةى كوًَةه

َداُيَليػة بوَ ُاضني و بةزدةواًبووْ .
ديازدةكاُى دةوزوبةزياْ و ٓةوه

َيةتيية زِةٓةُدي دزكجيَلسدْ و دةًازيؼ دةضتى بةضةزدا دةطسْ بةو واتايةى  ،كة خودي
ئةَ اليةُة كوًَةال

َطسيي (ُييةت)ة  ،كة هة ئيَطتا ياْ هة دآاتوودا زِوودةدةْ و ثةيوةضتى كوًَةيَ ياْ تاكّ ،
ثساطٌاتيم هةَ تيَسِواُيِةوة ٓةه
َةوة هة واتاي ثساطٌاتيليدا وةن
ٓةزضى ئةو ُييةتاُةى ثةيوةضنت بة كوًَةه

)Baratman, M. (1999: 86-87

َيَت ضيَ جوَز ُييةت ٓةْ ( ُييةتى ضةزةتايي ً /ةبةضتدازُ ،ييةتى كاتىُ /اًةبةضتداز ُ،ييةتى ًةزجدازي  /بِةًاى
دةه
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َطسى جيَبةجيَلسدُى زِاضتةوخوَ و ئةطةزيَيت و زِةتلسدُةوةْ
زِيَطةثيَدزاوى ) ،كة ٓةه

 ،كة يةكةًياْ كسدةى

جيَبةجيَلسدُةكةى بةضرتاوة بة كاتى ئاخاوتِةكةوة  ،كة هة ئيَطتادا زِوودةدات ٓ ،ةزضي دووٓةًيػياُة دآاتووة و ئةطةزي

ََ ضئَةًياْ وابةضتةى زِيَطةثيَداُي ئةو بةٓاياُةية  ،كة تاكيَم هة
زِووداْ ياْ زِووُةداُي كسدةكاْ هة خوَياْ دةطسْ بةال
َةكةيدا زِيَطةي ثيَدةدةْ بوَ منووُة :
خودي خوَي ياْ هة ُاو كوًَةه

 .5أ ًّ.دةًةويَت ئاو خبوًَةوة -بةزةو الي بةفسطسةكة دةزِوات قطةكةز ( . -ضةغِى يةكةَ )

ب .زِةُطة ضبةيينَ ًاًوَضتاكةًاْ ُةيةتةوة  (.ضةغِى دووٓةَ )

ث .فةزًوو  ،دةضت زِاكيَػة ،ثاقالوةيةن خبوَ ( .ضةغِى ضئَةَ )
َيةتي و ُاوةكيياُة بةغدازيجيَلسدْ هة ُاو ًيَػلدا جيَلةوتة و غويَين تايبةت بة خوَياْ ٓةية بة ثيَي كاتى
ئةَ ئةشًووُة كوًَةال

َيدةطسْ هة طسُطرتيّ ئةو غويَِاُة:
زِووداُى ُاو يةكة شًاُييةكاْ و ئةو ُييةتاُةى  ،كة ٓةه

ُ-اوةزِاضتى ُاوضةواُة ثى  :ضةًعيى و ٓاوكازةكاُى ( 2013:121-127 Somevill, M. & et.al

َيةتييةكاُةوة
َيَّ ُاوضةواُة ثى و و ئةو ثةزدةيةى دايجوَغيوة ثةيوةضتة بة تيَطةيػنت و كازهيَلسدُة كوًَةال
) دةه

َطةُطاُدُى ضوَشدازى ٓ ،اُدةزة زِةفتازييةكاْ هة ٓةزدوو كاتى
َيةتي و ٓةه
و بةزثسضة هة دزكجيَلس دُي كوًَةال

ئيَطتا و دآاتوودا .

-بة يةكرت طةيػتِى ديوازة ثى و الجاُة ثى هة بةغي زِاضيت ًيَػلدا :كازيَ و ٓاوكازةكاُى

Krall, S.

) &et.al ( 2015: 587-604ئةوةياْ خطتةزِوو ،كة ئةَ جيَلةوتةية دةبيَتة ٓوَكازى ديازيلسدُى بازى

ئاوةشي بلةزيَم بةًةزجيَم ئةو بلةزة هةدةزةوةى كازهيَلسدُى كوًَةيَ كازبلات  .ئةَ بةغة ثةيوةُدي بة
َيةتييةوة ٓةية و هةَ غويَِةدا ضةزجنداْ ئازِاضتة دةكسيَتةوة بوَ ئةو بابةتاُةى ًةبةضنت و
ٓةذًووُى كوًَةال

َةؽ تياياُدا دةضتِيػاُدةكسيَت ٓ ،ةزوةٓا بةَ تيَسِواُيِةياْ دةياُةويَت وةٓا ثيَِاضةى ضةزجنداْ
باوةزِى ٓةه
بلةْ  ،كة بسيتيية هة ئازِاضتةكسدُةوةى تواُا بوَ كسوَكيَلي طسُطيجيَدزاو ،كة ثيَػرت ثيَػبيين ُةكسابيَت

َةتيَلى تس زِابليَػّ  ،كة هة زِاضتيدا ًةبةضيت
بوَمنووُة كوًَةَهيَم كازيطةزى دةزةكيي ضةزجنى كةضيَم بوَ ذاه
ضةزجنداُة ضةزةكييةكة ئةوة ُةبووبيَت  ،ئةَ زِاضتييةؽ بوَ شًاْ دةطوجنيَت  ،ضوُلة خودي يةكة

شًاُييةكاُيؼ تووغي ثةغوَكاوى دةبّ بوَ منووُة:

 .6ئةوة ضيية ئةو زِووداوي خوَثيَداكيَػاُي ئوَتوًَبيوة  ،كة ضاًِاكة  ،....ئا ًّ بوَ غتيَلي تس ٓاتبووَ ويطتٍ
َيٍَ كةى قةزشةكامن ئةدةيتةوة .
بو

هة زِضتةى (  ) 6دا كازيطةزيية دةزةكييةكاْ ضةزجنداُي قطةكةزياْ زِاكيَػاوة بوَ ًةبةضتيَلي دووز  ،كة خودي قطةكةز
ُةيويطتووة هةضةزي بوةضتيَت بوَية ُييةتي ضةغين ضئَةَ  ،كة ًةزجدازة بوَ جيَبةجيَبووُى طوَزِيوة بوَ ًةزجي ضةزةتاي و

دواتس ضووةتةوة ضةز ئةو بابةت و ُييةتةى  ،كة هةضةزةتاوة كسدةى ئاخاوتِةكةى بوَ ضاشكسدووة.
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ث.ي.د .ئاظيَطتا كةًاي ًةمحوود

 )2/1ثسِوَضةكاُى دزكجيَلسدْ هة ديازدة ثساطٌاتيليية شًاُييةكاُدا
ثساطٌاتيلي شًاُيي هة ديدطاي فةهطةفةي شًاُةوة بوَ ضةُديّ ديازدة دابةغلساوة ٓةًوو ئةًاُةؽ هة ثيَِاو دزوضتلسدُى

ويَِةيةكي تةواو و ثسِاوثسِ هةضةز ضوَُيَيت دزوضتبووُي واتاي ضةزباز و ًةبةضت و واتايةكي شياتس هة واتاي ضيٌاُتيلي  ،كة

هة دةوزوبةزة جياواشةكاُدا دزوضتدةبّ .

َيِةواُةدا ثازضةُطي ٓاتِة ُاوةوةى واتا جياواشةكاُة  ،كة قطةكةز و طويَطس ثػتبةضت بةو
دةوزوبةز هةَ ضةغِة هيَلوَه
شاُيازيياُةى  ،كة هةالياُة هةضةزي زِيَدةكةوْ بة واتايةكى تس زِيَللةوتين شاُيازييةكاْ هة ٓصزى قطةكةز و طويَطسدا

دةوزوبةز بسِيازي هةضةزدةدات و ثيَطةواُةغةوة خودي ئةو شاُيازيياُة بةٓاي ثةياًى ُيَو كسدةي ثةيوةُديلسدُة ُاطوَزِْ و هة
كاتيَلدا  ،ئةطةز بيػيطوَزِْ بةغيَوةيةكي بِةًايي و ضةزةكيي ُابيَت ٓةزهةبةزئةًة دةوزوبةز ئةو ضاالكلةزةوةيةية  ،كة
َيِةوةيةدا
بِةًاي طةياُدُى ًةبةضتةكاْ و واتا ثساطٌاتيلييةكاْ ديازيدةكات ٓةزضةُدة ئةَ ضةغِة هيَلداُةوةية هةَ هيَلوَه

ثةيسِةو ُةكساوة و بوُيادى ضةًم Conceptual Structureو كوَشاُيازييةكاْ و ئةو توَزِة ثةيوةُديياُةى  ،كة ٓةْ
َيِةوة هة ئازيَػة ثساطٌاتيلييةكاْ  ،ضوُلة بة تيَسِواُيين ئيٌَة دةضتِيػاُلةزى دةوزوبةزةكاُيؼ بةز
دةبِة بِةًا بوَ هيَلوَه

بِةًاى شاُيازي و ثسِوَضة ُاوةكييةكاُّ ( ثسِوَضة ضايلوَهوَذيية دزكجيَلساوةكاْ) .

ديازدة ثساطٌاتيلييةكاْ هة زِواُطةى شًاُةواُييةوة دةبيَت هةبةزضاوبطرييَّ هةبةزئةوةى يازيدةدةزْ بوَ بةضتِةوةى ٓةزدوو

َيِةوةيةدا كازيجيَلساوة ٓةزوةٓا تيَطةيػنت هة ثساطٌاتيلي شًاُيي الي كةضاُى
اليةُي شًاُةواُى و كويِلى  ،كة هةَ هيَلوَه

ئاضاي يازيدةدةزة بوَ تيَطةيػنت هة طةغةُةضةُدُى ثساطٌاتيلى .
.1كسدة قطةييةكاْ

َطسي ٓةزدوو ضةًلي ُاوُاْ و زِووداوْ  ،كة هة زِيَصًاُدا بة ُاو و كسداز دةزدةبسِيَّ و ًةبةضت هيَياْ ُاضيِةوةى
شًاْ ٓةه

غتةكاْ و ديازيلسدُى جيَبةجيَلسدُى زِووداوةكاُة ( هة ئيَطتادا بيَت ياْ هة دآاتوو ياْ زِابسدوو)  ،كسدة قطةييةكاْ
تيَسِواُيِيَلة بوَ هيَلداُةوةى ضوَُيَيت بةكازٓيَِاُى شًاْ هة دةوزوبةزدا و جيَبةجيَلسدُى بريةكاْ هةزِيَطةي جوَزي

َيِةوة دةكات هةضةز ضوَُيَتى بةدةضتٔيَِاُى واتا
كسدازةكاُةوة ئاظيَطتا كةًاي ًةمحوود( (" )39 : 2006ثساطٌاتيم هيَلوَه
هة كسدةى طةياُدُدا شياتس هةوةى دةوتسيَت  ....بوَ ئةَ ثيَِاضةيةؽ بوي طسايظ دةضتةواذةى ئةوةى دةوتسيَ و ئةوةى
ََ ( ئةوةي
ًةبةضتةي بةكازٓيَِا (ئةوةى دةوتسيَ ) ئةو واتايةية هة دةزبسِيِة زِووكةغةكاُى زِضتةدا دةزدةكةويَت  ،بةال

ًةبةض تة) ئةو كازيطةزى و ئةزن و واتايةية  ،كة قطةكةز دةيةويَت شيادي بلات هةضةز تيَطةيػتِى طويَطس و هة
ٓةًاُلاتيػدا ئازِاضتةي ئةجناًداُى كازيَلي دةكات بةٓوَي كسدةيةكي قطةيية  ،كسدةيةكي فيصيلي ياْ كسدةيةكي

ئاوةشييةوة "بوَ منووُة وةن :

َجاضيت ؟
 .7دةتواُيت دازًيَوةكةَ بوَ ٓةه

ََ كسدة قطةييةكةي بسيتيية هة زِاثةزِاُدْ و داواكسدُي
هة زِضتةي (  ) 7دا ضةزجةًي زِووكةغي زِضتةكة ثسضيازيية بةال

جيَبةجيَلسدُى كازيَم هة غيَوةيةي كسدةيةكي قطةيدا .
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 .1بةخػلةيي دةزبسِيّ

َطسي جوَزةٓا واتاْ  ،كة هة زِيَطةى ثةيوةُديية ئاوةشى و ثيَلةوة طوجناْ و زِيَلدطتِةكاُياُةوة
كوَدةكاُى شًاْ ٓةه

دزوضيت دةكةْ  ،ضةغِيَلي واتا ئةو واتا ذيَسبةذيَسةية ،كة بةخػلةيي قطةكةز هة زِيَطةي كوَدة شًاُييةكاُةوة دةيطةيةُيَت

بة طويَطس و طويَطسيؼ واتا ثيتييةكة و ئةو واتا هيَلةوتةوةية وةزدةطسيَت ،كة ثيَي طةيػتووة و شوَزبةى ئةَ واتايةؽ

وابةضتةى كوَشاُيازيي و دوُيا بيين طويَطس و هيَلداُةوةكاُيةتي ئاظيَطتا كةًاي ًةمحود (  ")70 :2006بةخػلةي دةزبسِيّ
واتايةكي دةزبسِاوة  ،كة قطةكةز دةتواُيَت هة زِيَي جفسةهيَلداُةوة و ثةيوةضتبووْ بة ثسُطيجي ٓاوبةغي طسايطةوة بة

ئاضاُي غيبلاتةوة "

 .8دزةُط كةوتّ ئةوا  12ي غةوة ٓ ،ةز ُةٓاتِةوة؟

>ُ +ابيَـت تا ئةو كاتة هة دةزةوة بّ .

هة زِضتةى ( ) 8دا قطةكةز ثابةُدي غاًةزجي ( ضةُديَيت ) ُةبووة و ضةُدجازيَم غاًةزجةكةى بةشاُدووة و بابةتي

دزةُطلةوتِةكةي دووبازةكسدووةتةوة بة فوَزًي جوَزاوجوَز ( دزةُط كةوتّ)  12 ( ،غةو) ٓ ( ،ةزُةٓاتِةوة)  ،هةو
زِضتاُةى ،كة يةكيَم هة غاًةزجةكاُى طسايطياْ تيَجةزِاُدووة ( ضةُديَتى  ،ضوَُيَتى ،ثةيوةُدي و غيَواش) زِاضتةوخوَ ئةَ

بةشاُدُاُة واتاي ثساطٌاتيلي بةخػلةي دةزبسِيّ هة خوَدةطسْ .
 .1طسمياُةى ثيَػيِة

طسمياُةى ثيَػيِة كسوَن و ُاوةزوَكي زِضتةى دةزبسِاوة ٓ ،ةزضةُدة ئةَ ثيَِاضةية بوَ ٓةزدوو جوَزي طسمياُةى ثيَػيِةى
ضيٌاُتيلي و ثساطٌاتيلي دةطوجنيَت ٓ ،ةزضةُدة تايبةمتةُدي جياكةزةوةياْ هةوةداية  ،كة طسمياُةى ثيََِػيِةى ثساطٌاتيلي

ََ و
َطسي ئةو كسوَكة ُني  ،كة ًةزجي زِاضتةقيِةكاُياْ ديازيبلات بة ثيَطةواُةوة وةال
بوَ زِضتةى ثسضياز و فةزًاْ ٓةه
كازداُةوةى ئةَ دوو جوَزة هة زِضتة طسمياُةى ثيَػيِةكةياْ هة خوَدةطسيَت بوَمنووُة :
 ًّ .9ذةشًلسدووة ئيَوة هة يةكرت جيا ببِةوة ؟

>> ئيَوة هة يةن جيابووُةتةوة.

ُ .2يػاُة ثساطٌاتيلييةكاْ
ُيػاُة ثساطٌاتيلييةكاْ دةوزوبةز بة ثيَسِةوى ُاوةكي شًاُةوة دةبةضتِةوة و بة ًيلاُيصًيَلي ئاًاذةبةُدياُة ( كات  ،غويَّ

َيةتي) هة ئاوةشدا دةُةخػيَِّ ُ .يػاُة ثساطٌاتيلييةكاْ تيَلسدةي دةزوبةز و يةكة شًاُييةكاُّ ،
 ،كةع  ،ثيَطةي كوًَةال

َيةتي ئةو هةاليةْ  ،كةضةكاُى
ضوُلة بةبيَ يةكرت واتا ُاطةيةُّ و طةز ًسوَظ وةن ُاوةُديَم هيَيربِواُيِم ئةوا ثيَطةي كوًَةال
َيةتييةكاْ )
َةوة ديازيدةكسيَت ( بةَ جوَزة ُيػاُةيةؽ دةطوتسيَت ُيػاُة كوًَةال
تسةوة ثيَيدةبةخػسيَت و هة اليةْ كوًَةه

َي كاتيؼ بة ًسوَظدا ( زِابسدوو  ،ئيَطتا  ،دآاتوو ) تيَجةزِدةبيَت ئةًةؽ وادةكات ( ُيػاُة ثساطٌاتيلييةكاُى
ٓةزوةٓا ٓيَو
كات ) دةزبلةوْ بةٓةًاُػيَوةؽ طةز ًسوَظ و كات ٓةبّ دةبيَت غويَِيَليؼ ٓةبيَت بوَئةوةى  ،كة زِووداوةكاْ تيَيدا
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َوَشبووُي ٓةذًووُة شًاُييةكاْ…
طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي و ئاه

ث.ي.د .ئاظيَطتا كةًاي ًةمحوود

زِووبدةْ ٓةزوةٓا كات و غويَّ بةبيَ يةكرت زِووُادةْ و دواهيصًةيةكي بةزدةواَ ثيَلةوةيّ هةًةغةوة دووزى و ُصيلى

ًسوَظ (وةن قطةكةز و طويَطس ) دةبيَتة ديازيلسدُى (ُيػاُة ثساطٌاتيلييةكاُى غويَّ )
.10

أ .خاتووْ ٓةًوو قاثةكاُت غت و خطتِةوة غويَين خوَياْ؟ ( هة دةوزوبةزيَلدا دايليَم بة كطةكةي

َيَت وةن جوَزيَم هة تةُص) .
دةه

ب .داية طياْ غتووًّ

 ( -توَ  ،ت)  ( ،قاثةكاْ ُ ) ْ ،يػاُةى كةضني بوَ طويَطسيَم كة كطةكةية هةطةيَ ئاًاذةبوَكساويَم ،كة ( قاثةكاْ)ة)

 -غويَين قطةكةز و طويَطس ( دووزي و ُصيلياْ) ثاغاْ غويَين كةزةضتةكة ( قاثةكاْ) و دووزي و ُصيلي هةٓةزيةن هة

قطةكةز و طويَطسةوة

 -كسدةي قةضةيي ( واتاي ثييت ثسضياز  ،كسدةي قطةيي فةزًاُلسدْ بة جيَبةجيَلسدُى كازيَلة  ،كة هيَسةدا غنت و

َطستِةوةى قاثةكاُة)
ٓةه

ََ ُةخيطتوُةتةوة غويَين خوَي.
 -بةخػلةي دةزبسِيّ ( هة ئاخاوتِى كطةكةدا ئةوة دةطةيةُيَت  ،كة تةُٔا غتوُي بةال

 طسمياُةى ثيَػيِة ( جوَزي طسمياُةى زِضتةى (.10أ) بسيتيية هة طسمياُةى هيَلطيلى بوَ كسدازى ( خطتِةوة) ،كةدووبازةكسدُةوةى كسدةيةكى تيَداية  ،و هةبةزدةَ دوو طسمياُةداية ،كة زِةُطة جيَبةجيَبلسيَت ياْ ُةكسيَت.

ئازيَػةى ضيٌاُتيلى _ثساطٌاتيلي هة اليةْ زِاثني و ئاالْ )Rapin.I & Allen,D (1983:155:184ةوة ثيَِاضة
كساوة ،كة باع و خواضيَلى شوَزي هةضةزبووة و وةن غيَوةيةكي ئوَتيصَ و ٓةُديَلى تسياْ وةن بسوَن و باوهةز

ََ هة ئيَطتادا بةضرتاوةتةوة بة
َةتيَلي جياكساوة هة شًاْ هيَدواوْ  ،بةال
)Brook,S. & Bowler,D.(1992وةن ذاه
َيِةوةى هةضةزُاكسيَت .
شًاُةوة و طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي وةن كايةيةكي دابسِاو هيَلوَه

 )2ئازيَػة ثساطٌاتيلييةكاْ و تاقيلسدُةوة ئاوةشييةكاْ

ئازيَػةدازة ثساطٌاتيلييةكاْ شوَزبةى كات تواُاى طوَزِيِةوة و ٓيَِاْ و بسدُى ئاخاوتِياْ ُيية ٓةُديَلياْ دةضتدةطسْ بةضةز
ئاخاوتِدا و ٓةُديَليػياْ شوَز ُوَزةبسِيّ دةكةْ جوَزيَليػياْ بةتةواوى دوزةثةزيَص خوَياْ هة قطةكسدْ دةطسْ و ُايةُة ُاو

ثسِوَضةى ئاخاوتِةوة .

طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي وةن ثيَػرت ئاًاذةًاُجيَدا ثةيوةضتة بة ثيَسِةوي دزكجيَلسدُى ًسوَظةوة  ،شًاُةواُة دةزووُيي و

دةًازييةكاْ ثيَياْ واية كاتيَم طةغةُةكسدُي ئةزكي ثساطٌاتيلي زِوودةدات دةبيَت شازاوةى (ثساطٌاتيلى دةًازيي )
بةكازبٔيَِسيَت ٓةزضةُدة شوَز بة دةطٌةْ ئةَ ثةيوةضتلسدُة ئاًاذةي بوَ كساوة هةبسي ئةوة شياتس جةخت هةضةز دةوزوبةز و

شًاُى دابسِاو هة اليةُة دةًازييةكةى بةكازٓاتووة  ، ،هةطةيَ ٓةًوو ئةًاُةدا اليةُي ثساطٌاتيلي وةن ٓةًوو زِةفتازيَلي تس
دةبيَت اليةُيَلي ًيلاُيصًي دةًازيي ٓةبيَت و هة ضةز ٓةز ئاضتيَم هة ئاضتةكاْ بة ًيَػلةوة ببةضرتيَتةوة .

ذيِطةى دزكجيَلسدْ الى كةضاُى ئاضاي و كةضاُى ئازيَػةدازى ثساطٌاتيلى وةن يةن دابةغِةبووة ٓ ،ةزهةبةزئةًةغة  ،كة

ئازيَػةدازاُي ثساطٌاتيلي دةبيَت ئةزكيَلي شوَز بليَػّ بوَ زِاضتلسدُةوةى ٓاوكيَػةكاُى ثةيوةُديلسدْ  ،ضوُلة ئةًاْ

ُاتواُّ ثابةُدي ٓاوكيَػةي ثةيوةُديلسدْ بّ ٓةزوةن ضوَْ ُاتواُّ ثابةُدي ثسُطيجي ثةيوةُدي بّ و تةُاُةت ُاغتواُّ
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َلسدُى
بيػليَِّ ئةطةز ًةبةضتيػياْ بيَت  ،ضوُلة دزكجيَلسدُى ئةَ بازة ثةيوةُدييةكاُى ئازِاضتةكساوة و هةذيَس كوَُرتوَه
َياُداوة ضةزهةُويَ خويَِدُةوة بوَ ديازدة
َةزاْ ٓةوه
خوَويطتاُةى خوَياُدا ُيية ثةيوةضت بةَ بازودوَخةوة هيَلوَه

ثساطٌاتيلييةكاْ بلةُةوة هةبةز زِوَغِاى ثيَسِةوي ديلجيَلسدُي ضايلوَهوَذي و ئةزكي ًيَػم و ٓةًوو ئةو اليةُة
َيةتيياُة دزوضت دةكات هة طسُطرتيّ ئةو تيَوزيياُةى وةغاُيَلي
كازهيَلسدوواُةى  ،كة ثيَلداضووُى تاكطةزاياُة و كوًَةال

ُويَياْ هةَ كايةيةدا بوَ كساوة :

 .1تيَوزي كسدةكاُى قطةييةكاْ Speech Act Theory
َيِةوة هة ئازيَػة شًاُييةكاْ و ثةيوةُديلسدْ دةدات هةواُة ( ئةفاذيا  ،بةزكةوتِى الي زِاضيت
ئةَ تيَوزيية يازًةتي هيَلوَه
ًيَػم  ،غيصوَفرييِيا  ،ئةضربطس ،ئوَتيصَ ُ ،ازِةواُيَيت شًاْ و طةغةُةكسدُى طويَ) .

َيِةوةكاْ ئةوة دةزدةخةْ  ،كة كةضاُي ئةفاذيا دةتواُّ هة كسدة قطةييةكاْ تيَبطةْ ئةطةزضى ُاتواُّ هة واتاي ثييت
هيَلوَه
ََ هة واتاى كسدة
تيَبطةْ بة ثيَطةواُةغةوة ئةواُةى الي زِاضيت ًيَػلياْ بةزكةوتووة واتاي ضيٌاُتيلي تيَدةطةْ  ،بةال

قطةييةكاْ تيَِاطةْ  .هة كسدة قطةييةكاُدا وةن ثيَػرت ئاًاذةًاُجيَدا هة شًاُةواُيدا جوَزي كسداز جوَزي ئةزكي

ثيَطجيَسدزاويؼ ديازيدةكات  ،ئةًة جطةهةوةى دزكجيَلسدُى جوَزي كسدازةكاْ و ُاضيِةوة و جياكسدُةوةياْ بوَ (
زِاثةزِاُدْ و ُازِاثةزِاُدْ) ئةزكيَلى تسي كةضاُى توغٔاتووى ئازيَػةي ثساطٌاتيلني  ،ضوُلة وةٓا كسداز و ُاو ُاضساوْ ،

كة ئةزكى ضةزبةخوَي شًاُيياْ ٓةية و شوَز ئاغلسا ُيية  ،كة هة ض بةغيَلى ًيَػلدا ثيَواذوَدةكسيَّ و شياتس جةخت
هةضةزئةوة دةكسيَتةوة ( بةتايبةت هة دزكجيَلسدُدا)  ،كة ئةًاُة ضةًلي ئةبطرتاكنت و بة تةواوةتيؼ هةضةزبِطيِةى

ثةيجيَربدْ و بصويَِةزى ( ًاتوَزِي ) دازِيَرزاوْ .

كسيجاهدي و ٓاوكازةكاُى ) Crepaldi,D &et.al (2013:201ضي و دوو ُاوضةى ًيَػلياْ ثػلِى بةٓوَي

 fMRI, PETةوة و هة ئةجناًدا بوَياْ دةزكةوت  ،كة ضيَ هةو ُاوضاُة يازًةتى ثيَواذوَكسدُى ( ُاو) دةكةْ ،كة بسيتني
َي ًيَػم و ثػتةوةى الي ضةثي ديوازة ثى) و
هة ( ثػتةوةى الي زِاضتى ضسضي ًيَػم  ،طوَغةى الي ضةثي تويَلو
ثيَواذوَكاُى كسدازيؼ بة ٓاوبةغي هة ُيَواْ ( الي زِاضت ضسضي ُاوةزِاضتى الجاُة ثى  ،الى زِاضت ضسضي ُاوةزِاضتى

ثػتة ثى ) و ٓةُديَم ُاو و كسدازيؼ هة الي ضةث و الى ذيَسةوةى ُاوضةواُة ثى وةن ُاوضةيةكى يازيدةدةز هة ويََدا

ثيَواذوَ دةكسيَّ بسِواُة ويَِةى ( . ) 1
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ثيَواذوَكردنى
ناو  2 ,1الي ضةث
و  3الي رِاست

ثيَواذوَكردنى كردار

الي رِاسيت ميَشك

ويَِةى (  ) 1هة  Crepaldi,D &et.alةوة وةزطرياوة و تاقيلسدُةوةكة ئةوةي ضةملاُد  ،كة ٓيض ثازضةيةن هة ُاوضةواُة ثى (الي ضةث)
ََ بوَ ُاوةكاْ ضاالكبووْ هة ٓةًاُلاتيػدا ُاوضةى خوازةوةى ُاوضةواُةثى (
بوَ ( كسداز و و كسدازي وةزطرياو هة ُاو) ضاالكِةبوو ،بةال

ئةُطوال) شياتس بوَ ُاوةكاْ ضاالكدةبّ .

َكةي ثةيوةُدي )Circuit of brainهة ُاوخوَياْ و هة
بةَ ثيَية ئةَ ُاوضاُة شياتس وةن توَزِبةُدييةكى زِيَلدساو  ( /ئةه
دةزةوةى خوَياُدا دةًازةخاُةكاُياْ هة ثةيوةُديدا و ئةَ ثةيوةُديلسدُةؽ جوَزيَم هة بريكسدُةوة دزوضتدةكةْ ،ثةيوةضت
بة شًاُيػةوة ثيَواذوَكاُى بةزٓةًٔيَِاْ و تيَطةيػنت جيَبةجيَدةبيَت بة تايبةت ئةو اليةُاُةى  ،كة ئةبطرتاكنت  ،ضوُلة

طسُطرتيّ زِيَطا بوَ شًاْ هة ُاو ًيَػلدا بسيتيية هة ضةًاوةى بةُدوَهي ،(AF arcuate facileكة( ظريُيلا و بسوَكا ) بة
يةكةوة دةبةضتيَت ٓةزوةٓا ئةو فايبةزاُةى  ،كة يازًةتيدةزْ و هة ٓةزدوالي ًيَػلداْ و بة ٓةزضواز ثوةكة و بة

َوبووُةتةوة بسِواُة ويَِةى ( . ) 2
زِووكازى دةزةوة و تويَلازي ُاوةوةى ًيَػلدا بال
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ويَنةى ( ) 2لة فريدريس و طريهان ( )2113ةوة وةرطرياوة
ثػت بةضت بة هيَلداُةوةكاُى ويَِةى (  ) 2و هيَسةدا دوو باُطٔيَػت بوَ شًاُى كوزدي دةخةيِةزِوو  ،كة بسيتيية هةوةى

قطةثيَلةزاُي شًاُي كوزدي  ،كة ٓةزدوو ثيَواذوَكةدا دزوضتةى ( ضيِتاكظ و ًوَزفوَضيِتاكظ)ي بةكازدةٓيَِّ – كسًاجني
ُاوةزِاضت ( غيَوةشازى ضويٌَاُى) -هةبةزدةَ دوو ئةطةزدا :

َطرياوة بةًةؽ ،طةز ُاوضةي كسدازياْ توغي
 .1طسمياُةى ُاوى كسدازي  :كسدازةكاُياْ وةن ُاوي كسداز ٓةه

ثيَلاْ ببيَت ( الجاُةثوي الي زِاضت) ئةوا دواتس كسدازةكاُياْ توغي طسفت ُابّ و هة ُاوضةي ضيِتاكطيدا دةبِة
كسداز و هةًةغةوة جوَزي كسدة قطةييةكاُيؼ ثازيَصزاو دةبيَت .

َطستووة،
 .2طسمياُةى كسدازى ثاضيعلساو  :بة ثيَي ئةَ طسمياُةية كسدازةكاُى شًاُى كوزدي كاتياْ هة خوَياُدا ٓةه
ََ هة زِيَطةي ( ْ) ضاوطييةوة ثاضيعلساوْ .هةَ زِواُطةيةغةوة بيَت ئازيَػةدازاُي ثساطٌاتيلي  ،كة هةَ ضةُد
بةال

ُاوضةيةدا طسفتداز دةبّ شوَزيَم هة كسدة قطةييةكاُيػياْ طسفتداز دةبيَت هة ٓةزدوو ثيَواذوَكةدا ئةويؼ

هةبةزئةوةى كاتيَم ئازيَػةدازيَلي ثساطٌاتيلي قطةدةكات  ،طةز ُاوضةى تايبةمتةُد بة كسداز توغي طسفت ببيَت

ئةوا ( كويتيم و كاتى ُاو كسدازةكاُيؼ ) طسفتازدةبّ بوَ ئةًةؽ كاتيَم ،كةضي توغٔاتوو طويَي هة زِضتةكاُى

(  ) 13 ،12 ،11دةبيَت ُاتواُيَت هيَياْ تيَبطات و ( زِوودا و  ،كات) ى ُاو كسدازةكةي بوَ دةضتِيػاُِاكسيَت
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و ئاَهوَشييةن هة زِةفتازي شًاُي و ثسِوَضةى تيَطةيػتِةكةيدا زِوودةدات ئةًةؽ هة دوو الوة بوَ شًاُى كوزدي ،
كةضةكاْ طسفتدازدةبّ  ،يةكةَ

كسدة قطةييةكاْ ُاتواُّ هيَلبدةُةوة و تيَيبطةْ ثةيوةضت بة اليةُي

دزكجيَلسدُياُةوة و دواتسيؼ ثةيوةضت بةو دةوزوبةزةوة  ،كة قطةكةي تيَدا كساوة و قطةكةز ضاوةزِيَي
ًَداُةوة دةكات ،دووٓةَ ُيػاُة ثساطٌاتيلييةكاُى ( كةع و كات) ،كة بةغيَلياْ هة ُاو كسدازة غلاوة و
وةال

ًوَزفوَضيِتاكطةكاُدا دةزدةكةوْ  ،طسفت هة كسدازدا طسفيت ُاضيِةوةى كات و ئةزطةتيعي زِيَللةوتِى

ًَي ئازيَػةدازي ثساطٌاتيليية كات و
كةضةكاُيؼ بةدواى خوَيدا دةٓيَِيَت  ،كاتيم كةضي طويَطس ضاوةزِيَي وةال

َوةغاُةوةياْ ُابيَت هة ٓصزى
َطرياو و غلاوة ( )INFهة ُاوكسدازدا تواُاي ديلوَدبووْ و ٓةه
كةضي ٓةه
طويَطسدا.

 .11ثةميامنجيَبدة ٓ ،ةزطيص جازيَلي تس كازى وا ُةكةيتةوة .

يةكةَ  (:كسدةي قطةيي  ،ثةمياُداْ  ،جوَزي زِاثةزِاُدُى زِاضتةوخوَ و ئاغلسا  ،دزوضتةى ًوَزفوَضيِتاكظ )

دووٓةَ ُ ( :يػاُة ثساطٌاتيلييةكاْ  .1 :كةع :دووٓةًى تان  ،طويَطسي زِاضتةوخوَ  .2كات  :ئيَطتا كاتى ئاخاوتّ و
ًةوداكةغي دةطويَصزيَتةوة بوَ دآاتوو هة دواى كاتى قطةكسدُةكةوة )
ٓ .12اوزِيَلاُت شويس ًةكة .

يةكةَ  (:كسدةي قطةيي  ،فةزًاُداْ  ،جوَزي زِاثةزِاُدُى ئاغلسا  ،دزوضتةى ضيِتاكظ )

دووٓةَ ُ ( :يػاُة ثساطٌاتيلييةكاْ  .1 :كةع :دووٓةًى تان  ،طويَطسي زِاضتةوخوَ  .2كات  :ئيَطتا كاتى ئاخاوتّ و
ًةوداكةغي دةطويَصزيَتةوة بوَ دآاتوو هة دواى كاتى قطةكسدُةكةوة )
ٌَاْ)
ٌَاْ  ( .وةزة هةطةه
 .13ثيَتواية بتواُيت بيَييت هةطةه

يةكةَ ( :كسدةي قطةيي  ،داخواشى  ،جوَزي زِاثةزِاُدُى ُائاغلسا  ،دزوضتةى ضيِتاكظ )

دووٓةَ ُ ( :يػاُة ثساطٌاتيلييةكاْ  .1 :كةع :دووٓةًى تان  ،طويَطسي زِاضتةوخوَ  .2كات  :ئيَطتا كاتى ئاخاوتّ و
ًةوداكةغي دةطويَصزيَتةوة بوَ دآاتوو هة دواى كاتى قطةكسدُةكةوة )

َةدازة و شياتس هةطةيَ ُاوضةى ( بصويَِةز) دا دةبيَت هة ثيَسِةوى دزكجيَلسدُدا و بةًةؽ ثػت
بة غيَوةيةكي طػتى كسداز جوه

بة كوَشاُيازي ( ٓةضتةبصويَِةز )Sensorimotorدةبةضتيَت بةو واتايةى كسدازةكاْ ثػت بة دازِغتةيةكي ئةبطرتاكت هة

كازهيَلسدْ و ثيَسِةوى (ٓةضتةبصويَِةز)دةبةضتيَت .

 .2تيَوزي ثةيوةُدي Relevance theory

ئةَ تيوَزيية جياواش هة تيَسِواُيين دةوزةبةزيياُة بوَ ديازدةثساطٌاتيلييةكاْ  ،بةخػلةيي دةزبسِيّ وةٓا دةُةخػيَِيَت  ،كة

بسيتيبيَت هة ثسِوَضةى دزكجيَلسدْ شياتس هة كسدةيةكى دةوزوبةزى ياْ تيوَزي بةكازٓيَِاْ ضجريبس و ويوطوَْ & Sperber

َةتةياْ تاقيلسدووةتةوة هةضةز ( ئةضربطس  ،دميِطسيا  ،تووغٔاتواُى ُاوضةواُة ثى ،
) Wilson ( 1995:42ئةَ ذاه
توغٔاتواُى الى زِاضتى ًيَػم  ،غيصوَفيِيا  ،ئوَتيصَ ) بة ثيَي هيَلداُةوةي تيوَزي ثةيوةُدي  ،طوتةيةن دةبيَت ئةوةُدة
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َيَت  ،كة ضة زجنى طويَطس زِابليَػيَت و بة ًةزجيَم ئةَ ضةزجنداُة ُابيَت ٓيض ئةزكيَم خباتة ضةز طويَطس
ثامشاوةى بةجيَبٔيَو
هة كاتى طةياُدُى ئاًاجني تيَطةيػتِةكة هيَسةدا ئاخاوتِى ( ًِداَهيَلي ئوَتيصَ) بة منووُة وةزدةطسيّ :
ً .14اًوَضتا  :ئةو ثياوة بوَضى قاضى بةضتووة؟

ئازيَػةداز  :ثةزِوَ

ًاًوَضتا ثةزِوَي ثيَوةية

ئازيَػةداز  :بة كوزِةكةوة

ًاًوَضتا  :ئةذُوَي ئاشازى ثيَطةيػتووة
ئازيَػةداز  :قاضى .

َي( ئوَتيصَ) ُاتواُيَت بسِي تةواوى شاُيازي
هة زِضتةى ( ) 14دا دةبيِسيَت ًاطصميةكاُى طسايظ زِةضاو ُاكسيَت  ،كة ًِداه

ببةخػيَت ئةَ ثابةضت ُةبووُة بةتايبةت غاًةزجي ثةيوةُدي دةطسيَتةوة  ،كة هة اليةْ كةضاُى ئازيَػةدازةوة جيَبةجيَ

ُاكسيَت بوَ منووُة ًِداَهيَلي ( ئـــــوَتيصَ):
 + .15ئةواْ ضي دةخوَْ ؟
 -كيَم

َطستووة ؟
+كىَ كيَلةكةي ٓةه
-باشُة

+كىَ هةفةى خوازد؟
 -ثاُةكة

ًَداُةوة و قطةكسدُة بة خوَالداْ هة بابةتي باضللساو ثةيوةضتِةبووْ بة بِةًاي
َةتي ئاضايدا ئةَ جوَزة وةال
هة ذاه
ََ هة زِاضتيدا الي ئازيَػةدازاُي بطسِاوي تيَطةيػنت دةزدةخات و كةضاُي ئازيَػةداز
ثةيوةُدييةوة دةزدةخات  ،بةال

غاًةزجي ثةيوةُديلسدْ دةغليَِيَت بةبيَئةوةى بصاُيَت  ،هة ٓةًاُلاتدا جيَبةجيَلسدُى غاًةزجةكاْ بوَ ئازيَػةدازاْ ئاضاْ

ُيية و غلاُدُيػياْ زِيَرةى طريوَدةبووُى كةضةكاْ ديازيدةكات .

 )3دةزكةوتةى ئاَهوَشبووُى ٓةذًووُة شًاُييةكاْ هة بوَتةى ئازيَػة ثساطٌاتيلييةكاُدا
َزيَتييةوة بوَ شًاْ هة ئازيَػة
َيِةوةكاْ هة بوازى شاُطيت شًاُدا  ،هة زِواُطةى هيَلداُةوى ًوَدوال
ضةزةتاي هيَلوَه

شًاُييةكاُياْ دةزِواُيَت و هة ُاويػياُدا ئازيَػة ضيٌاُتيلي _ ثساطٌاتيلييةكاْ بوَ منووُة فوَدوَز (  )1983ثيَي وابوو

ثيَسِةوى ديلجيَلسدُى ًسوَظ ًوَدوالز و ضةزبةخوَ و ئاغلساْ بة جوَزيَم شاُيازيية شًاُييةكاْ كةثطوهلساوْ واتا ًيلاُيصًة
ُاوةكييةكاْ ُاتواُّ هة جةزةياُدا بّ و كازي ٓصز تةُٔا ئةوةية وةن دةزكسدةيةن دةزبلةويَت ٓةزبوَية ثسِوَضة

َلسدْ و وةن ثيَسِةويَلي ُاًوَدوالز ُاضاُدُى و هة بةزاُبةزيػدا بيِني
ضايلوَهوَذيةكاُى جياكسدةوة و ُاويِاْ ثيَسِةوي كوَُرتوَه
و شًاُي وةن ثيَسِةويَلي ًوَدوالزي دابسِاو جياكسدةوة  ،دواتس جاكِدوَظ ثيَي وابوو ًوَدوالزي دةبيَت وةن ثيَواُة
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ضةيسبلسيَت ُةوةن وةن ضةثليَم هة زِةٓايةتي ٓةزوةٓا ثيَي وابوو بوَ زِيَلدطتين ئةو دووٓةذًووُةى  ،كة ٓةية (ًوَدوالزى
Medullaryو دزوضتةى ُريوَُةكاْ  )Connectionstدةبيَت ثيَسِةويَلي ُيَواُطري ٓةبيَت ( غيَوة ًوَدوالز)  ،كة

تايبةمتةُدي ًوَديَوي دزكجيَلسدْ ديازيدةكات و ئةًاُةؽ بسيتني هة ( ٓةذًووُة تايبةتةكاْ ) خودي ئةَ ٓةذًووُة تايبةتاُةؽ

ًَي
بة ثيَي كوَهطةزات )Coltheart,M (1999:118بسيتني هة " ثيَسِةوي دزكجيَلسدُى بابةتيَلي ديازيلساو  ،كة وةال
ًَدةداتةوة وةن ُوضيِيَم ياْ
ًَي تيَلسدة تايبةتةكاْ بة خوَي وةال
ثوَهيَلي ديازيلساو دةداتةوة شياتس هةوةؽ تةُٔا وةال

دةُطيَم ".

بةَ ثيَية جاكِدوَظ )Jackendoff,R.(2002:56ثيَي واية ٓةذًووُة تايبةتةكاُى شًاْ ( تيَلسدةكاْ) دةبِة ٓوَكازي
ََ
داُاُي كازيطةزى هةضةز يةن و قطةكسدُيؼ ُاتواُيَت دوو ًوَدوي ياْ شياتس بة يةكةوة ببةضتيَت و ٓةضتياُجيَبلات  ،بةال

كاتيَم ٓةذًووُةكاْ كةًرت ياْ شياتس ثابةضت بّ ئةوكاتة ٓةذًووُة تايبةتةكاْ دةتواُّ بةيةكةوة ٓةذًووُى طةوزةتس
دزوضتبلةْ بةوًةزجةؽ ضِووزى ئةَ ٓةذًووُاُة دةبيَت ثيَواُةبلسيَّ  ،ضوُلة طةز زِةٓا بلسيَّ ئةوكات ُاشاُني هة ض

غويَِيَلدا ضِووزى ٓةذًووُيَلي شًاُي تةواو دةكةيّ و هة كويَػدا يةكيَلي تسياْ دةضتجيَدةكةيّ .

َةكاْ وةن كاغةز ) kasher,A ( 1991:381:397ثيَياْ واية كسدة قطةييةكاْ ًوَدوالزْ وةن (
كةًيَم هة ٓةوه
َداْ  ،ثسضيازكسدْ  ،فةزًاُلسدْ)..بةًةؽ ٓةذًووُي ثساطٌاتيلي هةضةز ئازيَػةدازاُي شًاُيي شياتس دةبيَت  ،ضوُلة
ٓةواه

يةكيَم هة طسُطرتيّ جوًطةكاُى زِاثةزِاُدُى ئةزن  ،كة شًاْ جيَبةجيَيدةكات بسيتيية هة كسدة قطةييةكاْ .

َيَم ًازكةزى شًاُيي ٓةية وةن
ٓةذًووُيَلى ديلةى ثساطٌاتيلى خوَي هة غيلسدُةوةى ئاخاوتِدا دةبيِيَتةوة  ،كة كوًَةه

ئاًاذةثيَداْ ياْ غيَواشيَلى زِةفتازيَلى تاكطةزاياُةبيَت هة شًاُى ئازيَػةدازاُدا دةبيِسيَت وةن هة كةيطي ( وهيةَ ضيَِدزوَ ،
َي هة
ئةفاذيا)دا دةبيِسيَت  ،كة هةَ بازاُةدا ضةُديّ طةغةُةضةُدُى ثساطٌاتيلى دةبيِسيَت هةواُة ُاشجنريةيي و تيَلةه

َِةبووْ بة دةوزوبةز .
ئاخاوتِدا و تيَلةه

ئةوةى شياتس ٓةذًووُى ثساطٌاتيلي و ئازيَػةكاُى توَخدةكاتةوة  ،جطة هة ئةو كيَػاُةى بوَ ( كسدة قطةيي و بةخػلةيي
ًَداُةوةى ئةَ كيَػةدازاُة بوَ جوَزةكاُى زِضتة جياواشة و ثةيوةضت بة شًاُى
دةزبسِيِةكاْ) دزوضت دةبيَت  ،ئةوةية وةال

َيؼ هةطةيَ
كوزدييةوة زِضتةي ضةزجيَِاوى خاوةُي دزوضتةيةكي ئاَهوَشي ضيِتاكطيية  ،كة طسفيت دةزبسِيّ و تيَطةيػتين قووه
خوَي دةٓيَِيَ ت بوَ ئازيَػةدازاُي ثساطٌاتيلي ئةويؼ هةبةزئةوةية  ،كة ئازيَػةدازةكاْ ُاتواُّ دواي شجنرية بةُدى زِضتةكة و
طسمياُة ثيَػييِةكاْ بّ و هة ٓةًاُلاتيػدا بيبةضتِةوة بة كوَشاُيازيي دةوزوبةزى ئاخاوتِةكةوة بوَ منووُة :
َيَم ئةفطةز هيَياُدا .
 .16ئةو ثياوةى  ،كة بة توَ ثيَدةكةُي  ،بة كوًَةه

طسمياُةى ثيَػيِة ٓةبووْ  ،طسمياُةى ثيَػيِة ًتبوو ،طسمياُةى ثيَػيِةى دةضتجيَلسدْ

(بووُي ثياو) ُ( ،اغيَت ثيَبلةُيَت)  ( ،ثياوةكة هيَيدزا).
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ٓ )1/3ةذًووُي ُاوةكيي و ٓةذًووُي دةزةكي

ئةو ثةيوةُديية دايِاًيليياُةى  ،كة هة ُيَو كةزةضتةكاُدا زِوودةدةْ هة زِيَطةى ثسِوَضةى كازهيَلرتكسدُةوة هة كاتى

ٓةذًووُلسدُدا

ثةيوةضت بة ٓاوضةُطلسدُى بازودوَخة جوَزاوجوَزةكاُةوة ٓاُدةدزيَّ ٓةزبوَية ٓةذًووُةكاْ وةن

كازهيَلسدُى ُيَواْ ( خود) و هة ُيَواْ ( خودي) و تاكةكاُدا زِوودةدةْ .

يةكةَ ٓ :ةذًووُي ثساطٌاتيلي ُاوةكيي ( :) Intrapersonal Domain

َةتة
هةَ كازهيَلسدُةدا تان هة ٓصزيدا ُاوةزِوَن و واتاكاْ دةبةخػيَت بةو فوَزًاُةى دةيةويَت بةكازياْ بٔيَِيَت واتة ئةَ ذاه

شياتس ئةذًازكسدُيَلي ُاوةكيياُةى ئاوةشدازيية و ضةًلةكاْ و ضليٌَاكاْ زِيَلدةخسيَّ بوَ دزوضتلسدُى ويَِةيةكي طػتى ،
كة خوَي هةو ًةبةضتاُةدا دةبيِيَتةوة  ،كة ثساطٌاتيم دةياخناتةزِوو و هة طسُطرتيّ ئةو ٓةذًووُة ُاوةكييياُة  ،كة

كازهيَلسدُى تاكطةزاي( خودي ) دةزدةخات :

 .1بوُيادي ضليٌَاكّ هة ٓةذًووُي بةغيَلي واتا بةزجةضتةكةوة وةزدةطرييَت و ئازِاضتةدةكسيَت بوَ ٓةذًووُي
واتايةكي ُابةزجةضتة .

ٓ .17ةًوو ٓيَولةكامن ُةغلاُد ،

ٓ +ةُديَليامن غلاُد ( واتاى بةزجةضتةى " ٓةًوو _ ُة" بووةتة ٓوَكازى ٓيَِاُةُاوةوةي وتايةكي ُابةزجةضتة و

ثةيوةُدي "ٓةًوو" بة " ٓةُديَم" ةوة بةضرتاوةتةوة وةن اليةُيَلي ُابةزجةضتةو غازاوة هة واتاي " ٓةًوو" وةن بةغيَلي

زِضتةكة ٓاتووةتة ُاوةوةوة ) .

 .2ضليٌَاكاْ وةزدةطرييَّ هة ٓةذًووُيَلي ُابةزجةضتة بوَ ٓةذًووُي بةغيَم هة واتايةكي ثساطٌاتيلي زِضتة .
 .18أُ -اْ و ضات خوازد ؟

بٓ .ةزُامن خوازد .

 +ضاَ ُةخوازدووةتةوة ( ٓةذًووُيَلي ُابةزجةضتةى ثساطٌاتيليية  ،كة خوَي خصاُدووةتة ُاو ضليٌَاى زِضتةكةوة )

ٓ .3ةُديَم هة ضليٌَاكاْ تايبةتياْ شوَزة  ،ضوُلة هة ُيَواْ دوو ( ضةزضاوة)دا دزوضتدةبّ و دةتواُّ بة ضةُد
ئازِاضتةيةكدا كازبلةْ

ئةَ ٓةذًووُة ئةَ ٓةذًووُة ُاوةكيي و تاكطةزاياُة هةالي ئازيَػةدازيَلي ثساطٌاتيلي وةن ثيَويطت و بة غيَوةيةكي ضاُا و
َةي ( ضةًلي و شًاُيي)
دزوضت بةيةكةوة كازهيَلسدْ ُاكةْ ٓةزبوَية ئةو دةزبسِاواُةى دواتس بةزٓةًياُدةٓيَِّ جوَزةٓا ٓةه

تيَدا دةبيِرييَت .ثساطٌاتيليية بة ثيَي ضيةتظ ) Chiats, S (2001:113-142طسفتى فوَُوَهوَذي و ضيِتاكطي الي
َيَلي ئوَتيصَ طسفيت هيَلطيٍ ،
ئازيَػةدازاُي ثساطٌاتيليؼ زِووُدةكاتةوة بوَ منووُة طةغةُةضةُدُى ثساطٌاتيلي الي ًِداه

َةكة :
وغة و زِضتةكاُيؼ هةطةيَ خوَي دةٓيَِيَت و ئةوكات ًِداه
ُ .1اتواُيَت دةُطةكاْ وةن خوَي دةزبربِيَت ،
 .2واتاي وغةكاْ دةطوَزِيَت ،
ُ .3اوغة دزوضتدةكات ،
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َوَشبووُي ٓةذًووُة شًاُييةكاْ…
طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي و ئاه

ث.ي.د .ئاظيَطتا كةًاي ًةمحوود

 .4ياضابةُد و ُاياضابةُد ُاُاضيَتةوة .

هة اليةكى تسةوة ئةواُةي تاقيلسدُةوةياْ هةضةز ئةفاذيا كسدووة طسفيت ضيِتاكطي و ٓةذًووُي طسفتاوي ثساطٌاتيلي

َلو ثيَلةوة ٓةزدوو
َدةكةْ  ،واتا ئازيَػة و طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي بة ئةجناًى ئازيَػةي ضيِتاكطي داُاُيَّ بةه
تيَلةه

ئازيَػةكة دزوضتدةبّ بة غيَوةيةكي طػتى هة كةيطي ئةفاذيادا ئةَ طسفتة ثساطٌاتيلياُة دةبيِسيَت :
 .1كسداز شوَزتسيّ شياُي بةزدةكةويَت

 .2شوَزيَم هة طسفتةكاْ ثةيوةُدياْ بة غلاُةوة  ،ذًازة  ،كةع و كاتةوة ٓةية بة تايبةت ئةَ بازة بوَ شًاُى كوزدي
شياتس ئاَهوَشدةبيَت  ،ضوُلة كسداز  ،كةهة ضيِتاكطدا دزوضتدةبيَت و ًوَزفوَضيِتاكطيؼ بةٓةًاُػيَوة( بسِواُة

بوَضووُةكاُى حمٌد ًةذوي (  ، ) 2004عبداجلباز ًصطفى ( ))2013كةع و كات و ذًازةى تيَدا غلاوةتةوة
َلو كةع و ذًازةؽ طسفتاوي دةبيَـت
بةًةؽ تةُٔا ثيَسِةوي كات و زِووداْ هة كسدازةكةدا طسفتاوى ُابّ  ،بةه
ئةًة ضةزِةزِاي ئةوةى كةزةضتةكاُى تسي ُاو زِضتة ثسُطيجةكاُى ذوكٌلسدْ و بةضتِةوةياْ كيَػةداز دةبيَت

بوَمنووُة هة كةيطي ( َ ) دا.

َتاْ هة كويَية؟
 .19ثصيػم ً :اه

ئازيَػةدازي ئةفاذيا  :كازيَصة ( خويَ هة بِةزِةتدا طةزِةكي ًاًوَضتاياْ)ة
ثصيػم  :يةن دةضتٍ بوَ بةزشبلةزةوة .

ئازيَػةدازي ئةفاذيا ٓ :ةزدوو دةضيت بةزشدةكاتةوة

ثصيػم  :ضةُد كطت ٓةية ؟

ئازيَػةدازي ئةفاذيا  :كض ُيية  ( .زِيَللةوتِى ُيػاُةي كةضي و ئيَسطةتيعي كيَػةدازة)

َت ٓةية ؟
ثصيػم  :ضةُد ًِداه

ئازيَػةدازي ئةفاذيا  :ضواز ( هة بِةزِةتدا ُوَي ٓةية)

 .3كيَػةي ضيٌاُتيلي و دةضتجيَداطةيػتِةوةى فةزٓةُطي و ضوَُيَيت بةكازٓيَِاُةوةى كةزةضتةكاْ طسفتدازدةبيَت.

ٓةُديَم هة ئازيَػةدازةكاْ طسفيت تةزشي ًوَزفوَهوَذياْ ٓةية بوَ شًاُى كوزديؼ ئازيَػةدازةكاْ طسفيت
ًوَزفوَضيِتاكطيػياْ دةبيَت ضوُلة شاُيازيية ضيِتاكطيةكاْ هة زِيَطةي غلاُدُةوة وا دةكات زِيَلدطتِى وغةكاْ شياتس
َبطسْ بوَ منووُة ئازيَػةدازي ئةفاذيا بةَ غيَوةية
ُياْ بّ و بتواُّ شاُيازي ثساطٌاتيلي وةن ضةزتوَث و تيػلوَ هة خوَدا ٓةه

ضيٌاُتيم و غلاُةوةى ضيِتاكطي بةكازديَِيَت  ،كة خودي ئةَ كازهيَلسدُةؽ طسفتى ثساطٌاتيليؼ هةطةيَ خوَي

دةٓيَِيَت.

 .20ثصيػم :ئةو كطة هة كويَ دا داُيػتووة ؟

ئازيَػةدازى ئةفاذيا  :ئائائا  ،كض  ،داُيػت .

ثصيػم  :ئيَطتا شضتاُة ياْ ٓاويّ ؟
ئازيَػةدازى ئةفاذيا ٓ :اويّ

ثصيػم  :ضوَْ ئةشاُيت ٓاويِة ؟
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ئازيَػةدازى ئةفاذيا  :عةزةباُة ًِدايَ ثيطة .

هة زِضتةي ( ) 20دا ُةُاضيِةوةى ًوَزفوَهوَذي و واتاي و بةكازٓيَِاُى وغةكاْ طسفيت يةكةًي ُةخوَغةكةية ثاغاْ

زِيَللةوتِى كةزةضتة ضيِتاكطيةكاْ ثيَلةوة و بةخػيين واتا طسفتيَلي تسى ئةَ ئازيَػةدازاُةية وةن هة وغةكاُى كةيطي (

ؽ ) دا دةبيِسيَت.

َِةزي دةزووُيي و فساواُبووُي ضيِتاكطي و يادطةكاْ دةطسيَتةوة  ،ضوُلة كةضي ئازيَػةداز
ئةَ ٓةذًووُة اليةُي ثاه
ثيَويطيت بةوةية خوَي هة خوَي تيَبطات و بتواُيَت كةزةضتة شًاُييةكاُى زِيَلبدات بوَئةوةى تواُاي ئةوةى ٓةبيَت

ئاًاذةثيَداُةكاُى ضةزكةوتوو بيَت بوَ منووُة :

 .21ثصيػم  :ضاوت داخبة ( ُةخوَؽ دةيلات)

ثصيػم  :ئةشاُي ئةًة ضيية ؟ ( تةشبيريَلي ثيػاُدةدات )

ُةخوَؽ  :ئاااااا

ثصيػم  :ئةشاُيت ئةًة كيَية؟

َيَت و ُاويػي ُاشاُيَت)
ُةخوَؽ  :ئا ( بةع ُايو

هة طفتوطوَي ( ) 21دا ئازيَػةدازي ئةفاذيا ُاتواُيَت بريةكاُي خوَي كوَبلاتةوة و وغةكاْ دةزبربِيَت ئةطةز ضي ثةيجيَربدُي
َيَم كوَشاُيازي هة
بوَ ٓةُديَم بابةت وةن( خوَداثوَغني هة كاتى دةزكةوتِى هةغدا) ٓيَػتا ٓةضتجيَلساو بوو واتا كوًَةه

يادطةي دزيَرخاياُدا بة غيَ وةيةكي ئوَتوًَاتيلي دةزدةكةويَتةوة بةبيَ ئةوةى ،كةضي طسفتداز هةوة تيَبطات  ،كة بوَضى ئةو

ئاًاذاُة بةكازدةٓيَِيَت .

دووٓةَ ٓ :ةذًووُي كازهيَلسدُى دةوزوبةزى : interpersonal domain

شوَزبةى كازهيَلسدُةكاْ هة ًةودا و ٓةذًووُيَلي ديازيلساودا زِوودةدةْ و ٓةًوو ئةَ ٓةذًووُة ديازيلساواُةؽ دةبِة بِةًا
بوَ ويَِة و ٓةذًووُيَلي طةوزةتس و ثةيوةضت بة ثساطٌاتيلةوة كازهيَلسدُي تاكةكاْ هةطةيَ يةكرتي بة ضةُطي ٓاوكيَػةي

ثةيوةُديلسدْ دادةُسيَت.

هة زِاضتيدا ثساطٌاتيم واُاضيَِساوة  ،كة كازهيَللسدُى ضةُد ئةطةزيَم بيَت و ويطتى ًسوَظةكاْ بيَت بوَ قطةكسدْ هةطةيَ

َبرازدُةكامناْ بة ثيَي كوًَةيَ بطوجنيَت و ٓوَكازبةُدييةكامناْ بوَ باوةزِثيَلسدُي
َبدةيّ ٓةه
يةكرت ٓةز ئةوةغة وادةكات ٓةوه

َبريَسيّ  ،هة كاتيَلدا ئازيَػةدازاُي ثساطٌاتيلي تواُاي بةكازٓيَِاُى ٓةذًووُة ُاوةكييةكاُياْ ُيية بوَ
بةزاُبةز بة وزياييةوة ٓةه
َة هة زِيَطةي شًاُةوة (شازةكي بيَت ياْ
دزوضتلسدُى ئةَ ٓةذًووُة طةوزةية  ،كة ثسدي ثةيوةُدي ُيَواْ خوَياْ و كوًَةه

ُاشازةكي).

ً )2 /3وَديَوةكاُى هيَلداُةوةى ٓةذًووُي شًاُي _ثساطٌاتيلي
كاتى طةغةُةضةُدْ و ضوَُيَتى طةغةُةضةُدُي

هئَاتوويية ثساطٌاتيلييةكاْ هة هيَلداُةوة ئازيَػةثساطٌاتيلييةكاُدا

طسُطييةكي شوَزياْ ٓةية بةتايبةت كاتى زِووداُي طةغةُةضةُدُةكة ياْ وةضتاُي بةكازٓيَِاُي ثيَويطتة  ،ضوُلة دوو جوَز

ئازيَػةي ثساطٌاتيلي ٓةية ( ئازيَػةي شًاُى طةغةضةُدوو  )Developmental Pragmatic Disordersو (
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َةوة هةضةزةتاكاُي تةًةُييةوة  ،ضوُلة خودي ئةَ
ئازيَػةي شًاُى بةدةضتٔاتوو ) يةكةًياْ ثةيوةُدي بة طةغةكسدُي ًِداه

هئَاتووي و ئاضتة دزةُط هة ُيَو هئَاتووييةكاُى تسدا دةثريَت واتا دواي ئةوةى ئاضتةكاُى تسي شًاْ دةثريَّ و
َيب ُةطستووة و بةزدةواًدةبيَت هة طةغة تا قوَُاغيَلي
ٓةذًووُةكاُى خوَياْ ديازيدةكةْ ٓيَػتا ئةَ هئَاتوويية بةتةواوى قاه

دزةُطي تةًةُي ًِداَهيَتى دووٓةًيػياْ ثةيوةُدي بةو بازاُةوة ٓةية  ،كة كتوثسِيّ و كةضةكة هةضةزةتاي طةغةكسدُييةوة
ََ دواتس بةٓوَي زِووداو ياْ ُةخوَغييةوة ثيَلٔاتةى ًيَػم ياخود ضوزِة بةضتةزةكاُي
َييةوة ٓيض طسفيت ُةبووة  ،بةال
هة ًِداه

ُاوًيَػلياْ هةدةضتداوة ض هة بووُيادي فيصيلياُدا بيَت ياخود ئازِاضتةى كازكسدُة ئةبطتاكتةكاُياُدا بيَت ) دةطوَزِيَت و

كةضةكة ضيرت ُاتواُيَت تيَطةيػنت و بةزٓةًٔيَِاُى ضاُاياُةى بوَ كوَشاُيازيية ثساطٌاتيلييةكاْ ٓةبيَت  ،هة طسُطرتيّ ئةو

ًوَديَالُةى هيَلداُةوةى بوَ طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي كسدووة :
أ.

تيَسِواُيين دةزكةوتةيي emergence Approach

طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي ُآاوضةُطييةكة هة ُيَواْ كازهيَلسدُي دزكجيَلسدْ ٓ ،يٌَاطةزى هةطةيَ ثيَسِةوى ٓةضتةًاتوَزِ بة

هةبةزضاوطستِى تيَوةطالُى تاكطةزاياُةى كةضايةتي ٓ ،ةز ئةَ تيَسِواُيِة ثسكني ) Perkinm M. ( 2007: 51بة ٓوَي ( ثيَِخ )

زِيَطاوة ثػتطريي هيَدةكسيَت :

َبرازدْ ) ى تيَداية ،
 .1ثساطٌاتيم اليةْ و ًةودايةكي ( ٓةه

َبرازدُاُةى  ،كة تيَوةيدةطويَّ هة ضةز ثسِوَضةكسدُي ٓةًوو ئاضتةكاْ تيَوةطالودةبّ ( هة فوَُةتيلةوة بوَ
 .2ئةو ٓةه
غيلازي دةق) ،

َلو ثيَسِةوى ٓيٌَاطةزي تسيؼ هةخوَدةطسيَت ( واتا شًاُى و ُاشًاُى)،
َبرازدُةكة بة تةواوى شًاُي ُابيَت  ،بةه
ٓ .3ةه
 .4ثةيوةضت بة ثساطٌاتيلةوة دةبيَت هة زِيَطاي داواكازييةكي كةضييةوة ٓاُبدزيَت ،

َلو
 .5ثةيوةُدييةكي زِاضتةوخوَ ُيية هة ُيَواْ الواشيية غازاوةكاْ و دةزكةوتِى طةغةُةكسدُى ثساطٌاتيلييةوة  ،بةه
زِةُطة بةٓوَي شجنريةيةن قةزةبووكسدُةوةي زِةفتازييةوة دزوضتدةبّ .

غيل سدُةوةى ئاخاوتِى ئازيَػةدازة ثساطٌاتيلييةكاْ شجنريةيةن بةضتِةوةي شًاْ بة دةوزوبةزةوة ُيػاُدةدات و ٓةًوو
ئازيَػةكاُى ( ئةفاذيا  ،ئوَتيصَ ُ ،ةغتةزطةزى ًيَػم  ،دميِريا  ،ئازيَػةي خاُة بصويَِةزةكاْ ُ ،ةخوَغيية دةزووُييةكاْ ،

بةزكةوتّ و بسيِدازبووُي ًيَػم  ،داوْ ضيَِدزوَ  ،ئازيَػةدازاُى فيَسبووْ  ،طةغةُةكسدُى فوَُوَهوَهوَذي  ،طةغةُةكسدُى
دزكاُدُى بسِطة  ،طةغةُةضةُدُى ثساطٌاتيلى  ،طةغةُةضةُدُى تايبةتى شًاْ  ،وهياَ ضيَِدزوَ )..

ئةو كةضاُةى ئةفاذياياْ ٓةيةبة ثيَي ضيٌوُظ _ًاكلاي و داًيلوَ Simmons-Mackie,N. & Damico,J

)ً (1996ازكةى ئاخاوتِى ( بةَهيَ  ،بةَهىَ) ى دووبازةكساو ٓةية و بة طػتيؼ هة ثيَِاو خيَساكسدُى تيَطةيػتِدا ئةَ كازة

دةكةْ ً ،ازكةزةكاْ وةن كسدةي ئاًاذةثيَداْ و غيَواشيَلي تاكطةزاياُة بةكازدةٓيَِّ بوَ منووُة :
 :A .22ضي هةو ويَِةيةداية ؟

 : Bضةزةًيَلوتة  ،بوَق  ،قاض ُيية  ،بوَق قاض ٓةية Perkins,M( 2007:28).
بً .وَديَوي ٓوَكازبةُدى Inference model
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طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي دةبيَتة ٓوَي دةزكسدُي ئةجناًى ُاثةضةُد و ٓةزهةوةغة ئةجناًى ٓوَكازبةُدي ثةيوةضتة بة

َبرازدْ هة ُيَواْ دوو ياْ شياتس هةبسي و غيلسدُةوة  ،بةًةؽ طسفت هةبةدةضتٔيَِاُى واتاي غياو و ًةبةضتدازدا
ٓةه
دزوضت دةبيَت  ،ضوُلة ثيَؼ هةدةضتداُي ٓوَكازبةُدي ثساطٌاتيلي ٓةزدوو ٓوَكازبةُدي ( هوَذيلي و بةضتِةوةي يةكة

شًاُييةكاْ بة ثيَي ثيَؼ و دوآاتِياْ ) زِوويداوة .

َةزاْ ئاًاذةياْ بةَ ًوَديَوي كازكسدْ و ثةكلةوتِة داوة هةواُة ًيوفوزد
شوَز هة هيَلوَه

)Milford ( 1989

َْ و طةوزةدا
) McTear, Conti-Ramsolen ( 1992:110و جياواشي ئةَ اليةُةياْ كسدووة هة ُيَواْ ًِداال

َْ ٓةزدوو
َطة تاوتويَلسدووة و ئةوةغياْ دةزخطتووة  ،كة ًِداال
ٓةزوةٓا كسدازة( زِاضتيداز و ُازِاضتيدازةكاُياْ) وةن بةه
جوَز كسدازةكة وةن يةن دةُاضيَِّ و جياكازي هة ُيَواُياُدا ُاكةْ .

هةاليةكى تسةوة ئةَ كيَػةية ضةز بوَ ُةُاضيِةوةى ًةزجي زِاضتةقيِة و شجنريةبةُدى ٓاتِى ثيَػةكيية هوَذيلي و ئةجناًةكاْ

ََ هةطةيَ ئةًةغدا ُاتواُسيَت بوتسيَت  ،كة كةضاُى تووغٔاتوو بة ئةفاذيا ُاتواُّ بة ٓيض غيَوةيةن ٓوَكاز
دةكيَػيَت  ،بةال
َرتْ هةوةى ٓوَكازبةُدي ديازياُبلات و هة ٓةًاُلاتيػدا
بةُدبّ  ،ضوُلة ثسِوَضةكاُى دزكجيَلسدْ شوَزتس و قوه

َكاْ يةكيَلة هة تايبةمتةُدييةكاُى ًيَػم ٓةزبوَية تيَوزي قوَُاغي ٓةضتيازي
خوَطوجناُدُةوة بوَ جيَبةجيَلسدُةوةى كسدة باال
َطةيةن بوَ زِاضتيَتى بوَ بووُى قوَُاغةكة هة
ثػت بةَ جوَزة داًةشزاُدُةوة و هة دةضتِةداُى ٓوَكازبةُديية دةبةضتيَت وةن بةه

تةًةُى ًسوَظدا .

ت .تيَوزي ٓصز Theory of mind

َويَطتى وةن ( باوةزِ ُ ،ييةت ،
ئةَ تيَوزيية بة ( خويَِدُةوةى ٓصز) يؼ ُاودةبسيَت و بةكازدةٓيَِسيَت بوَ هيَلداُةوةى ٓةه

َدةدات خويَِدُةوةى ٓوَكازبةُدي كةضاُي تس بيَت هةَ ًوَديَوةدا بسِي
ٓاوضوَشي ) هةطةيَ ئةواُى تس و ئةَ تيَوزيية ٓةوه

َة هةطةيَ تيَطةيػتِى ثساطٌاتيلى و هةبسي ئةوةى ثساطٌاتيم تةُٔا بسييت بيَت هة ٓيٌَايةن بسيتيية هة
دزكجيَلسدْ ثةيلاه
يةكةيةكى كوَُتوًَى هةيةكِةثطسِاوى تواُاكاُى ًسوَظ ٓةزبوَية بوَ بسِة هةخوَطرياوة بِةزِةتييةكاْ بة ( ُواُدُيَيت تواُا) ؽ

ُاوشةددةكسيَت و بوَ تيَطةيػنت هة ًيتافوَز و الكستيَي شًاُيؼ ثيَيدةطوتسيَت ( ًيتا ُواُدُيَتى تواُا) .

ئةَ تيَوَزيية دوو زِيَباشي كازكسدُي ٓةية :

َيِةوةكاُى (Carruthers,P.
 .1باوةزِي بة زِةفتازي زِاضتةقيِة و كازيطةزيَ ويَِاكسدْ ٓةية ٓ ،ةزوةن هة هيَلوَه
& )Smith (1996a:493-501دا خساوتةزِوو ،

 .2باوةزِي بة الضايلسدُةوةي ٓصزيي بوَ زِةفتازي ئةواُى دي ٓةية  ،كة بة تيوَزي ( الضايلسدُةوة ) ُاضساوة بوَ
ئةًةؽ طاهةع و طوَهدًاْ ) ) Gallese & Goldman (1998جوَزة دةًازةخاُةيةكياْ ُاضاُد  ،كة بة

( ئاويَِة دةًازةخاُةُ )Mirror neuronsاضساوة و ئةَ خاُاُةى ًيَػم الي كةضي بلةز ( ضةيسكةز  /طويَطس
) الضاي دووبازةكسدُةوةى ئةو زِةفتازاُة دةكات  ،كة هة كةضي بةزاُبةزدا ( كةضي هيَسواُساو  /قطةكةز)
دةُويَِسيَتٓ ،ةُديَم هةواُةى بة دواى بِةزِةتي ئةَ خاُاُةدا دةطةزيَّ دةيبةُةوة ضةز ضةُد هيَلداُةوةيةن  ،كة

َي  ،كة دةهيَّ بسيتيية هة ثيَواُةكسدُى تواُاكاُى
ثيَطةي ئاوةشي ئةَ خاُاُة ديازيبلات هةواُة يةكةَ :اليةُي بوَٓيَو
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جوَزيَم بوَ بةزٓةًٔيَِاُى ٓةًاْ ضةغّ بةبيَ هةبةزضاوطستِى ئةو ذيِطةيةي ضةغِةكة تيَيدايةتي دووٓةَ :

دةشطاطةزايةتي فيَسبووْ ضئَةَ  :خوَطوجناُدْ

بة ثيَي ئةَ ًوَديَوة ٓةُديَم هة ئازيَػة ثساطٌاتيلييةكاْ ( بة تايبةت ئوَتيصَ) ٓةذًووْ وةزدةطسْ هةبةزئةوةى ئةَ

ئازيَػةدازاُة تواُاى الضايلسدُةوة و بسِيازداُياْ هةضةز زِةفتازةكاْ ُيية  ،ضوُلة تواُاي الضايلسدُةوةى ٓصزيياْ ُيية بوَية
َبرازدةكاُياْ ديازيبلةْ و ٓوَكازبةُدبّ ئةًةؽ دةطةزِيَتةوة بوَ ئةوةى ئةواْ ُاتواُّ ويَِاي جياواش دزوضتبلةْ
ُاغتواُّ ٓةه

هةو ويَِاياُةى  ،كة خوَياْ ٓةياُة بوَ منووُة هة دةوزوبةزيَلدا  ،كة ًاًوَضتايةن ضريوَكةويَِةيةكي ُيػاُى ًِداَهيَلي ئوَتيصَ
دةدات و داوايويَدةكات ضريوَكةكةي بوَ بطيَسِيَتةوة.

ً .23اًوَضتا  :ئيَ  ،ضةيس بلة و ضريوَكةكةَ بوَ باع بلة .

ئازيَػةدازي ئوَتيصَ :ضةيسي بلة و توَؽ بصامن  ،جازيَلي تس

ًاًوَضتا  ًّ :ثيَػرت ضةيسَ كسدووة .

َلو ئةو
هة زِضتةى (  ) 23دا ئازيَػةدازي ئوَتيصًةكة ُاتواُيَت ضريوَكة ويَِة وةن طػتيَم تيَبطات تاوةكو باضياُبلات بةه

وةن ًةتةَهيَلي شجنريةبةُدي دةيبيِيَت واتا وةن ثازضةيةكاُي هيطوَيةن بةتةُٔا  ،كة ٓةزيةكيَلياْ دةتواُّ ئةوي تس تةواو

ََ بةبيَئةوةى ئةَ تةواوكسدُاُة بوُياديَلي طةوزةتس هة خوَياْ و بةضتيَِةزةكاُياْ بةيةكةوة دزوضتبلةْ .
بلةْ  ،بةال
ث .دةضتبةضةزاطستِى ئةزكي Executive function

َكاُى دزكجيَلسدْ وة( بةزةُطازبووُةوة  ،زِةتلسدُةوة ،ثالُداُاْ ،ضاوديَسيلسدْ ،
ئةَ شازاوةية بةكازديَت بةزاُبةز ثسِوَضة باال
َلسدْ  ،زِيَلدطنت  ،بة ئةبطرتاكتلسدْ  ،خوَطوجناُدْ ٓ...تد) ٓةزوةٓا يادطةكاْ و ضةزجنداْ و
َطةُطاُدْ  ،كوَُرتوَه
ٓةه

ثسِوَضة ٓةضتةبصويَِةزةكاْ ( ًاتوَزِي ) وةن ثةيجيَربدْ و كسدةكاْ .

َيِةوةية غيلسدُةوةكاُى خوَي بوَ ئازيَػة ثساطٌاتيلييةكاْ و دةزكةوتِى
بة ثيَي غيلازييةكاُ ى ئةَ تيَسِواُيِة ئةَ هيَلوَه
َيِةوةية وةزطرياوْ بةَ بوَضووُة
ٓةذًووُي ثساطٌاتيلي زِووُدةكاتةوة ٓةز هةبةزئةوة ئةو داتاياُةى  ،كة بوَ ئةَ هيَلوَه

غيدةكسيَِةوة .

 .1ئازيَػةي ثساطٌاتيلي الي كةضاُى غيصوَفسيين

كةضاُي غيصوَفسيين ُاتواُّ كةزةضتةى شًاُى ثيَلةوةطوجناو زِيَلبدةْ ياخود ُاتواُّ كوَتاي بة ئاخاوتِةكاُياْ بٔيَِّ ،
ضوُلة كاتيَم كةضاُى غيصوَفسيين دةياُةويَت ويَِةيةن وةضفبلةْ ثسِوَضةكاُى ٓةضتةبصويَِةزياْ ئاَهوَشدةبيَت و هة

ٓةًاُلاتيػدا ضةزجنداْ و ثةيجيَربدُي اْ توغي ثةزتةواشبووْ دةبيَت وتوَزِي ثةيوةُديية ٓصزييةكاُياْ تةواو بةيةكدادةضّ بوَ

ئةًةؽ كوثةزبيَسط ) Kuperberg, G. (2003:886تيَلطووُى ٓصزى بة بِةًاي طسفيت شًاُيي ئةَ بازة
َةي فوَزًة شًاُييةكاُة ياخود ٓةزدووكياُة
ديازيدةكات و ثسضيازي ( ئايا غيصوَفرييِيا تيَلطووُي ٓصزة ياْ بةكازٓيَِاُي ٓةه
َةزةكاْ وةن ًللةُِا و كوثةزبيَسط Mc Kenna, P.(2005: 101) ,
)دةوزوذيَِيَت ٓةزوةٓا شوَزيَم هة هيَلوَه

َوَضلاوةى ُاو
) Kuperberg, G (2010يؼ ثيَياْ واية  ،كة طسفتةكة هة ٓصزداية و شًاْ ئةو دةضتجيَداطةيػتِة ئاه

ٓصز ثيػاُدةدات ٓةز بوَية دوو زِةٓةُدى ثةكلةوتِى شًاُيي بوَ ئةَ ئازيَػةدازاُة ديازيدةكات :
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 .1هة زِووي ُاوةزِوَكةوة ُ :اوةزِوَكي ئاخاوتِةكاُى كةضاُي غيصوَفسيِيم طسفتدازة بةٓوَي زِيَللِةكةوتِى
ثةيوةُدي ُيَواْ يةكة شًاُييةكاْ هة طسُطرتيّ ئةو ديازداُةى ئةَ بازة زِووُدةكاتةوة :

أ .بري كسدُةوةى ُاًوَياُةى تاكطةزاياُة  :هةَ بازةدا ٓةُديَم ُاوةزوَكة واتاى ضةيس و ضةًةزة  ،كة زِةُطة
َةقاو)
هة زِووي هوذيم و ًةزجي زِاضتةقيِةوة زِاضت ُةبّ ( دةزشييةكة بدة هة دايلت ضاو غو

ب .دزوضتلسدُي ضلسثت  ،كة ئةًيؼ زِادةي طوًاُطةزايياْ هةال ( وةن دزوضتلسدُى ضريوَكي
جوَزاوجوَز بوَ تيَطةيػنت هة يةكةيةكي شاُيازي ) شياددةكات ،

ت .دةزكةوتين كةفتةكازى شًاُيي( ، ) Queerكة بةزثسضيازة هة ئاخاوتّ و ويَِاكسدْ .
َطةزِاُةوةى ثيَلةوة طوجناُدُى واتاى كةزةضتةكاْ هة زِضتةدا ياْ بةكازٓيَِاُى ويَِةي ثيَطةواُة وةن
ثٓ .ةه
( قوَُةزة ئةخةًةدةًتةوة ،دةًت ئةخةًة قوَُةزةكةًةوة )

 .2هة زِووي فوَزًةوة  :شوَز ديازدة بةضةز زِضتة و وغةكاُدا ديَت هة طسُطرتيِياْ

أ .هةضةز ئاضيت فوَُوَهوَذي  :طوَزِاْ بةضةز فوَُيٍَ و بسِطةكاُدا ديَت وةن ( تواُدُةوة  ،تةغويؼ  ،دةًطستِةوة)..

ب.طوتازةكاُياْ ثازضةبووة و شوَزبةى تةواوُاكسيَت ياْ تةُٔا فسةيصيَم ياْ زِضتةيةن دووبازةدةبيَتةوة،

َدةضنت بة دزوضتلسدُى وغةي ُويَ ( ًةبةضت هيَي ئةوة وغاُةية  ،كة كةضي ئازيَػةداز
ث .بة غيَوةيةكى ئوَتوًَاتيلى ٓةه

َلسدْ )
خوَي دزوضتيدةكات هة ئةجناًي هيَلداْ و دزوضتلسدُى كوزتلساوة و تيَلةه
ت .بةكازٓيَِاُى وغةي ُصيلةوةبوو هة وغة زِاضتةكاْ .

د .وغةي تايبةت بةكازدةٓيَِّ  ،بة جوَزيَم خوَياْ ُاوى ديازدةيةن دةُيَِةوة .

َة هيَلداُةوةى وغةيةن ياْ
ز .ديازدةي ًوَُدطسيّ هة ئاخاوتِةكاُياُدا دةزدةكةويَت ( بسيتيية هة تيَِةطةيػنت ياْ ٓةه

َةيةوة داتاغساوة and
َة بةغدازيلسدُةوة دزوضتدةبيَت خودي شازاوةكةؽ هةو جوَزة ٓةه
فسيَصيَم  ،كة هة ئةجن اًي ٓةه
lead him to green

بووة بة  and lady greenو دواتسيؼ  ) Mondegreenو ثةيوةُدي ُيَواْ ئةَ

ديازدةية و دزوضتلسدُى وغةي ُويَ شوَز بةٓيَصة  ،ضوُلة هةَ ديازدةيةوة ثيَدةضيَت ٓةُديَم وغة دابسِيَرزيَت .

َبرازدُي تةزشيَلى ضيِتاكطي ديازيلساو و دزوبازةكسدُةوةى بوَ ٓةًوو ئةو بابةتاُةى دةياُةويَت قطةي هةضةز بلةْ
شٓ .ةه

،

ذٓ .ةُديَم وغة دووبازةدةكاتةوة هةبةز ذةشكسدْ بة بةكازٓيَِاُياْ ياْ هةبةز ُاضازي وةضتاُي ٓةضتة بصويَِةزةكاْ.

ع .طوَزِاُي ضرتيَظ و ئاواشي زِضتةكاْ و ضةزجةًي ئاخاوتّ بسِواُة منووُةكاُى(: )24،25

 _.24بسِوَ ًةًاُاضة .

َ ُ ،اُِياْ ُاي ئاُِِّ يي
_ واشًاْ هيَبيَِّ  ،ئيٌَة توَُاُاضني  ،ئاي ئةزةوةال

_ ئيٌَة طوُاذني  ،بسِ ًو ضاكيبلةزةوة  ،ضاكيبلةزةوة  ،دةبسِوَ ضاكي بلةزةوة  ،ئِِبنب دةيةوة.
_ ضاكيلةُةوة ٓ ،ةًووتاْ ئةكوذَ  ،ضاوتاْ دةزئةٓيٍَِ .
_ ئةضٍ غلاتتاْ هيَ ئةكةَ هة ضةزا الي ثوَهيظ .
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َوَشبووُي ٓةذًووُة شًاُييةكاْ…
طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي و ئاه

ث.ي.د .ئاظيَطتا كةًاي ًةمحوود

_.25دةًتاْ دةخةًة ُاو ئاودة....
َ......
_دةًتاْ دةخةًة ثيَال

َيَ  ،ضاكيلةزةوة .
_ ئئئئـ  ،بسِوَ بة باوكت بَويَ ئا دةثيَي بو
_ ئةوةي هة ذووزةوةية .

 +دايلت ؟
_ ئا

َيٍَ ؟
 +ضى ثيَ بو
َيَّ .
َيَ قوَثطةكة  ،ثيَوةي كاتةوة  ،دة واشًاْ هيَبيَِّ  ،بسِوَ بة خوَتاْ بو
_ بو
 +هةطةيَ ًِتة ؟

َة دزاوضيَلامنة .
_ ُا هةطةيَ ًاه

َةتاُةدا كازيطةزى هةضةز ثساطٌاتيم ٓةية و شياتسيّ تيَلطووْ هة ضةز ئاضيت
دةضتبةضةزاطستِى ئةزكى هة ئةَ ذاه

َبرازدُي تةزشةكاْ دةبيَت و ٓةزيةن هة ديازدة
دزكجيَلسدُةكاْ دةبيَت و زِيَلدطتِةوةى ضةًلةكاْ و ٓةه
ثساطٌاتيلييةكاُيؼ بةتايبةت ًاطصميى ثةيوةُدي ،ضوُلة ئةواْ هة ُاو ٓصزى خوَياُدا بةزدةواَ هة كيَػةي بةيةكةوة

َلو ( ئوَتيصَ ،
َتةؽ تةُٔا غيصوَفرييِيا ُاطسيَتةوة بةه
َويَسكسدُى ضةًم و فوَزًةكاُدا دةبيَت  ،ئةَ ذاه
طوجناُدْ و ٓةال
ًاخوَالْ  ،فساجيى ضيَِدزوَ  ،ثازكِطوَْ  ،ئاهودةى ُاضازيي )..يؼ دةطسيَتةوة .
 .2ئازيَػةي ثساطٌاتيلي الي كةضاُى ئةفاذيا

َةتةية  ،كة كةضي تووغٔاتوو بةغيَم( الي ضةثي ًيَػم) هةدةضتدةدات بة تايبةت ُاوضةي بسوَكا ياْ
ئةفاذيا ئةو ذاه

ظيَسُيلا ياخود ئةو بةضتةزة دةًازاُةى  ،كة هة ُيَواُياُدا كازدةكات و ئةفاذيا بة ثيَي غويَين بةزكةوتّ و ُةًاُى ئةو

ُاوضاُةى ًيَػم جوَزي ئةفاذياكةؽ دةطوَ زِيَت بوَ منووُة بةزكةوتّ و هةُاوضووُي ُاوضةى ويَسُيلا ( ئةفاذياي ويَسُيلا
دزوضتدةكات) هةُاوضووُي ُاوضةي بسوَكا دةبيَتة ٓوَي دزوضتبووُي ( بسوَكا) و هة ُاوضووُي ٓةزدوكياْ هةطةيَ

بةضتةزةكاُيػياْ ثيَي دةطوتسيَت ( ئةفاذياي جئاُي ) Global Aphasiaو ضةُديّ جوَزي تسى ئةفاذيا ٓةية  ،كة
ٓةًووياْ ثةيوةُديياْ بة تيَلطووُي تيَطةيػنت و بةزٓةًٔيَِاُي ئاخاوتِةوة ( زِةواُي) ييةوة ٓةية .

ٓةزوةٓا ئازيَػةدازاُي ئةفاذيا توغي طسفيت ثساطٌاتيلي دةبِةوة ،كة ٓوَكازةكةى دةضتجيَداطةيػتِى ئةزكيية و ضةزجةًي

ثيَسِةوي دزكجيَلسدُياْ كيَػ ةدازدةبيَت وةن ضةزجنداْ و يادطةكاْ بةتايبةت طسفتى ُيَواْ يادطةي كوزت و يادطةي
دزيَرخاياْ  ،كة ثيَػي دةطوتسيَت (يادطةي ُيَوةُدي ) بوَ منووُة :
 .26ثصيػم ُ :اوت ضيية ؟

ئازيَػةدازي ئةفاذيا  :خواية.

ثصيػم  :ئةًة ضيية ( بةتاُي ثيَجيػاُدةدات )

ئازيَػةدازى ئةفاذيا ُ :اشامن
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ثصيػم  :دةضتى زِاضتت خبة ضةزضةزت .

ئازيَػةدازى ئةفاذيا  :ئاااا

هة طفتوطوَي ( ) 26دا ئازيَػةدازةكة ُاوضةي ويَسُيلاي كيَػةي تيَلةوتووة ٓةزبوَية ئاًاذة كةضييةكاْ ُاشاُيَت و تةُاُةت
يةكة ًوَزفوَهوَذييةكاُيؼ طسفتدازة  ،هة اليةكي تسةوة تيَطةيػتين هة كسدازةكاْ و كسدة ئاخاوتِييةكاْ شوَز الواشة و

ُاتواُيَت داواكازييةكاُى ثصيػلةكة جيَبةجيَبلات  ،و تةُٔا دووبازةكسدُةوةى ضةُد ًازكةزيَلي ئاخاوتين بةكازدةٓيَِيَت .
َفسِيووFlight of Ideas
 .3ئازيَػةي ثساطٌاتيلي الي كةضاُى خةياه

َةتة بةدوآاتووي ُةخوَغي دةزووُيي ( دووجةًطةزيية  ) Bipolar disorderياْ غيصوَفرييِيا ٓةُديَم جاز هة
ئةَ ذاه
َةتة بةوة ُاضساوة ،
َلي ئاضايدا بةٓوَي ًادة وزياكةزةوةكاْ  ،ئاهودةبووْ ،خةًوَكي و ضرتيَطةوة تووغديَّ  ،ئةَ ذاه
خةه

كة كةضةكة بريكسدُةوةى ثةغيَوة و هة كاتي ئاخاوتّ ياْ ُوضيِدا ُازِيَلدساوي و طواضتِةوة هة بريوَكةيةكةوة بوَ يةكيَلي

تس دةبيِسيَت هة طسُطرتيّ ئةو كيػاُةى  ،كة ئةَ جوَزة كةضاُة توغياْ دةبيَت :
 .1هةزِووي ُاوةزوَكةوة بابةتةكاْ بة تةواوةتي بريياْ هيَِةكساوةتةوة ،

 .2تيَجةزِيّ هة بريوَكةيةن بوَيةكيَلي تس هة ضةزتوَثيَم بوَ ضةزتوَثيَلي تس ،
 .3طوَزِيِةوةي شوَز هة بريوَكةكاُدا ،
 .4تيَجةز

َِ .5اُدُى ثةيوةُدي هوَذيلي هة ُيَواْ بابةتةكاُدا ،

 .6بة كازٓيَِاُى وغةي ُةطوجناو و ثةيوةُدازُةبوو هةطةيَ ضةزتوَثي بابةتةكاْ ،
َةي وغة (  ، ) Word saladكة ٓيض تيَطةيةُساو ُيية ،
 .7تيَلةه

َو هةضةز طياُي عوًةزى كوزِي بيالي....ضةزةتا باضي
ً. 27يواُاُي خواي طةوزة و ًئسةباْ دزودو ضال

َيطستووة .
يةكةجماز يةكةَ بيلةيطي عوًةزى كوزِي بيالي ٓةه

هة منووُةى ( )27دا ( ًةال ًةعاش) ،كة بة (كةضيَلي قطةخوَؽ ُاضساوة) هة ضةزتوَثيَلةوة بوَ ضةزتوَثيَلي تس باشدةدات و
َفسيوو) ٓةَ طسفتيَلي ُريوَهوجيية و ٓةَ
هةٓةًاُلاتدا ثةيوةُدي هوذيلي هة ُيَو ئاخاوتِةكاُيدا ُيية ئةَ جوَزة (طسفتة خةياه

طسفيت ضيٌاُتيلي ثساطٌاتيليػة  ،ضوُلة كةضي قطةكةز ُاتواُيَت ثةياًةكاُى بطةيةُيَتة كةضاُي تس و تيَطةيػنت و
بةزٓةًٔيَِاُى ئاخاوتِى طسفتدازة ٓ ،ةز بوَية كاتيَم قطةدةكات ضةُديّ بةخػلةيي دةزبسِيّ و طسمياُةي ثيَػيِة دزوضت

دةبّ  ،كة ٓيطياْ ثةيوةُدي تةواو دزوضتِاكةْ و هة ئاكاًيػدا ضةُديّ ثةيوةُدي ديلةى ُةطوجناو دزوضتدةبّ  ،كةهةَ

كةيطةدا دةبِة جيَطةي ثيَلةُني .

.
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…َْوَشبووُي ٓةذًووُة شًاُييةكا
طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي و ئاه

ْكةيطةكا

)َ ضاي65 ( .)  ( ُةخوَغي ئةفاذيا. ) َ ( ُةخوَغداُةى غاز. ؽ.1

)َ ضاي70 ( .)  ( ُةخوَغي ئةفاذيا. ) ( ُةخوَغداُةى غاز.ز.َ .2

)َ ضاي84 ( .)  ( ُةخوَغي ئةفاذيا. ) ( ُةخوَغداُةى غاز.  ص.ِ ز.3

)َ ضاي80 ( .)  ( ُةخوَغي ئةفاذيا. ) ( ُةخوَغداُةى غاز. ح.َ .4
)َ ضاي50 ( .)( ُةخوَغي غيصوَفرييِيا.  ت. ن.5

 ًةالًةعاش.6

)َ ضاي7 (.) َ( ُةخوَغي ئوَتيص.ب.ْ .7

ْضةزضاوةكا

.  شاُلوَي ضويٌَاُى. ْ ثساطٌاتيلي زِضتةى ثسضياز و فةزًا. )2006 (. ئاظيَطتا كةًاي ًةمحود.1
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بسٚاْاَ٘:
َى ْ 2010اَةى َاطتةسی ية ئةدةبى نوسدى بة ْاوْيؼاْى
َى  ،1997نؤييَزى صَإ  ،بةؾ نوسدي ،صاْهؤى طًيَُاْي تةواونشدوة ،يةطاي
طاي
َى  2014بشِواْاَةى دنتؤسای ية ئةدةبى
َناْى ػيَشنؤ بيَهةطذا) ية صاْهؤى طًيَُاْى بةدةطتٗيَٓاوة،طاي
( سةٖةْذةناْى ػويَٓهات ية دةقة واال
نوسدى بةْاوْيؼاْى ( دةقى ػيعشى نوسدي يةسواْطةى طيُيؤيؤرييةوة ) يةصاْهؤى طًيَُاْى بةدةطتٗيَٓاوة.

َونشاوة:
بال


َيٓةوةى صاْظتى ية صاْهؤناْى ٖةسيَِ.
َونشدْةوةى ييَهؤي
بال

 .1صاْهؤى طةسَيإ ،فةسَاْى رَاسة( )8ية()2015/1/14بةْاوْيؼاْى(طوتاسى بؤييفؤْى ية ػيعشةناْى ػيَشنؤبيَهةطذا)
َى()2017بةْاوْيؼاْى( طيُيؤيؤرياى نات ية ػيعشى نوسديذا)1975-1950
.2صاْهؤى طةسَيإ ،فةسَاْى رَاسة( )14ية طاي

َناْى ػيَشنؤبيَهةطذا)
.3صاْهؤى نةسنوى ،فةسَاْى رَاسة( ّ39ز) ية()2015/4/10بةْاوْيؼاْى(ناسْاَةى ْاوْيؼإ ية دةقة واال
http://www.iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=6550&uiLanguage=ar
.4طؤظاسى ئةنادميياى نوسدطتإ ،فةسَاْى رَاسة(خ )248ية()2015/12/13بةْاوْيؼاْى( طيُيؤيؤرياى ْاوْيؼإ ػيعشةناْى طؤساْادا)
http://kaj.kissr.edu.krd/en/PartA/journalIssues.php
.5صاْهؤى نةسنوى ،فةسَاْى رَاسة( ّ81ز )53/ية ( )2016/1/25بةْاوْيؼاْى (ياخيبووٕ ية ػيعشةناْى ػيَشنؤبيَهةطذا)
.6صاْهؤى نةسنوى ،فةسَاْى رَاسة( ّ11ز )4/ية( )2016/6/5بةْاوْيؼاْى (وػةى فةسٖةْطى ية ػيعشةناْى ػيَشنؤبيَهةطذا)


َيٓةوةو وتاس ية سؤرْاَةو طؤظاسةناْى ٖةسيَُى نوسدطتإ
َونشدْةوةى طةدإ ييَهؤي
بال

َونشدْةوةى ( )24نتيَب ية بواسى سةخٓةى ئةدةبى و فهشى و فةيظةفيذا
 بال
http://www.slideshare.net/luqmanraouf/edit_my_uploads

* ئەم توێژیىەوەیە پێشکەشکراوە لە چوارەمیه کۆوفراوسی زاوستی وێودەولَەتی زاوکۆی گەشەپێداوی مرۆیی  /ویسان 71٠٢
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طيُيؤيؤرياي سةْط يةػيعشي ػيَشنؤ بيَهةطذا....

املًدص
ضُٛٝٝيٛدٝا ٖ ٞاحد ٣ايٓظسٜات اسبَ ١ٜٛٝا بعد اسبداث َٔ ١خالٍ ايعالَات  ٚممٝصاتٗا ،فإْ٘ ٜتػًػٌ بعُك٘ حن ٛاملعاْٞ

ايعُٝك ١يًٓص.

دٜٛإ زْ٠طدإ يًػاعس غَٝسنؤ بَٝه١ع ٖٚ ٞاحدٖ َٔ ٠ر ٙاجملُٛعات ذات ايعالَات املُٝص ،٠ألٕ ايػاعس اضتددّ

 2121األيٛإ  ٚايعدٜد َٔ ايهًُات نعالَات ممٝص ٠ف ٢قصٝد .٠اغًب ١ٝاأليٛإ املطتددَ ١ف ٢قصٝد ٖٞ ٠األشزم،األضٛد،
األمحس ،األبٝض.

يهٌ يٖ َٔ ٕٛر ٙاأليٛإ هلا َعاْٗٝا اشباصٚ ١آثازٖا ايدقٝك ١طبتًف ايجكافات  ٚايٓصٛص  ،حٝح نإ هلا االثس

ايفعاٍ عً ٢ازا ٤ايٓاع ،فٜٗ ٛك ّٛبتصٜٛس دٚز االيٛإ  ٚعالقت ١حبٝا ٠ايٓاعٖٚ ،هرا فإ اضتدداّ زْ٠طدإ  ٚايت ٢تعٓ ٢باق١
ايٛإ ال ربً َٔ ٛاهلدف ٚ ،يهٓٗا تطسم بهٌ َاي٘ َٔ عالق ١بازبٛاْب ايبٚ ١ٝ٦ٝايٓفطٚ ١ٝايفهسٚ ١ٜايجكاف ١ٝيًخٝا.٠

ِAbstract
Semiotics is one of the modern critical methods of postmodernism in which through signs, it
digs deep into the depth of a text.Sherko Bekas’s Rangdan collection is one of the collections in
which signs are used abundantly because the poet uses colours 1219 times and many words are used
as signs. The most used colours are blue, black, red and white. Each of these colours has its own
meanings and implications in different cultures and texts; it has its role on people’s views, and it
depicts roles of colours in relations to the lives of people. Hence, the use of Rangdan, which means
the collection of colours, is not without purpose, but it has everything to do with environmental,
psychological, intellectual and cultural aspects of life.

ثيَؼةني

ديواْي سِةْطذإ ،يةنيَهة يةػاناسة ئةدةبييةناْي ػيَشنؤ بيَهةغ ،ئةَةؾ يةوةوةية نة يةاليةى نؤي ديواْةنةي

بشيتيية ية ضاَةيةني دسيَز ،يةطةٍَ ئةَةػذا سةْط بووتة ػوْاغ و ػةبةْط و يةنيَو يةسِةطةصة ٖةسة طةسةني و

دياسةناْي دوآْاطي و طةسجنشِانيَؼي و بةَةديويهشدْي نؤي ديواْةنةي ػاعريٖ ،ةس يةبةسئةَةػة ديواْةنةي ْاوْاوة

سِةْطذإ ،يةاليةني تشةوة سِةْط تةواوي ناسئةنتةسو نةؾ و ويَٓة ئةدةبييةنإ بةسٖةَذةٖيَٓيَت ،بةو ثيَيةي دةطت بةطةس

بةتةواوي ريإ و صاْظتة دياواصةناْي ديهةػةوة دةطشيَت ،بةَاْايةني تش سِةْط ثيَهٗاتةيةني طةسةني ريإ و طةسدوْةو

َي يةطةس سِةْطي َشؤظةنإ و ثيَظت و َوو يةسِووي دوإ و ْاػشيٓةوة ٖةية .سِةْط يةدةقي ػيعشيذا ،داسيَو
سِؤي
َي
َي دؤساودؤسي ػيعش ئاَادةيي ٖةية ،سِةْطةنإ دةتوأْ سِؤي
بةػيَوةيةني سِاطتةوخؤ ،صؤس داسيؽ وةى نةسةطتةي خةياي

دياواص يةػيعشدا بطيَشِٕ و ػاعري دةتواْيَت بؤ دةسخظتين ٖةطت و طؤصي خؤي بةناسياْبٗيَٓٔ” بةو َاْايةي ػاعريةنإ
يةثيَٓاو دياسيهشدْي ويَٓةي ػاعرياْةو ئاػهشانشدٕ و سِووْهشدْةوةي بةػةناْي ْيَوإ ويَٓة ػيعشييةنإ طودي
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ييَوةسدةطشٕ” 1يةسِاطتيذا سِةْط يةديواْي سِةْطذاْذا بؤ ػيَشنؤ وةى ثةجنةسةو ٖةْطاويَهي ْويَ بوو ،يةثيَٓاو صياتش ْاطاْذْي

ٖةّ تواْظتيي ػاعرييَيت خؤيٖ ،ةّ ْاطاْذْي دةم بةخويَٓةس ،بؤية دةقي ػيعشيي ػاعري ثشِة يةويَٓاو بةسدةطتةبووٕ ،بؤ ئةّ
َي ية ْاطني و ييَهذاْةوةي دةقذا ٖةية ،بؤية
بةطتةؾ سِةْط سِؤَييَهي طشْطي ٖةية ،بؤية ْاطيين وػة ،طشْطرتئ سِؤي

وػةنإ يةبريي ػاعريةوة ٖاتوٕ و ٖةسيةنةػيإ دةاليةت يةو ػتة دةنات ،نة ػاعري ثيَي ئاػٓإ 2نةواتة ٖةَوو

ػاعرييَو خاوةٕ وػةي تايبةت و ويَٓاي خؤيةتي ،دةػتواْيَت ية وػةيةنذا سِواْيين دياواصي خؤي خباتةسِوو ،بؤية ثيَويظتة

ئةوةبضاْني نة ضؤٕ بايةخي بةسِةْط داوة ،ض يةسِواْطةي ْاطيين ػاعريو دؤسي سِواْيين بؤ سِةْطةنإ ،يإ ضؤْيةتي

َةؾ ،ئيَُة يةَةبةطتة طةسةنييةنةي ػاعري ْضيو دةناتةوة.
ئاَادةبووْي سِةْطةنإ يةدةقة ػيعشيةنةداْ ،اطيين ئةّ دوو خاي
وػة نًيًييةنإ(:طيُيؤيؤريا ،سةْط ،سةْطذإ ،سةْطةنإ(ػني .طووس .سةؾ .طجي ،)....ػيَشنؤ)

َيٓةوة:
ئاَاجني ييَهؤي

-0ئايا سِةْط تةْٗا بؤ وةطفهشدٕ بةناسٖيَٓشاوة ،يإ َاْاو َةديوٍ تشي ثيَبةخؼيوة؟

 -7ضةْذ سِةْط بةناسٖيَٓشاوٕ و ض سِةْطيَو صؤستش بةناسٖيَٓشاوةو بؤضي؟.

-3سِةْط بابةتيَهي ْويَية يةػيعشدا ،ئايا نةطي تش بةو ػيَواصة ناسي يةطةسنشدووة يإ ْا؟

َيٓةوةنة:
طٓوةي ييَهؤي

-يةبةسئةوةي ػيَشنؤ ديواْيَهي تايبةت نشدووة بة سِةْطةوة ،بؤية تةْٗا ديواْي سةْطذإ بةناسٖيَٓشاوة.

َيٓةوةنة:
َيتؤدي ييَهؤي

-بةوثيَيةي ناسنشدْة يةطةس ييَهذاْةوةي دةم و دياسيهشدْي سةْط وةى ْيؼاْةو خظتٓةسِووي ئاَاس ،بؤية

َيتؤدي طيُيؤيؤري و ئاَاسي بةناسٖيَٓشاوة.

ضةَو و ثيَٓاطةي طيُيؤيؤريا:

يةَشِؤدا َيتؤدي طيُيؤيؤريا بةيةنيَو ية َيتؤدة طشْطةناْي سةخٓةي ٖاوضةسخ دادةْشيَت ،ضوْهة يةسيَطةي

َوةػاْذْةوةو بٓيادْاْةوةي دةم دةنات ،واتة ناس يةطةس
ْيؼاْة ئاػهشاو ْٗيَٓييةناْي دةقةوة ،يةيةنهاتذا ناس يةطةس ٖةي

َيهاْيضَي بةسٖةَٗيَٓاْي َاْا دةنات ،يةثيَٓاو يةيةنتيَطةيؼنت يةضةْذ َاْايي دةم و دةاليةتة ػاساوةناْي يةطةس ئاطيت

سونةؾ و قووٍَٖ ،ةَوو ئةَةؾ يةثيَٓاو دةسخظتين تواْظت و ئاطيت داٖيَٓاْي و ويَٓاو سواْيٓةناْي ػاعرية يةدةقةنةدا.

_____________________________________________________________________________________________

ْ .1يهوخبت و قاطِ صادة،صةَيٓةٖاي منادئ سْط دس ػعش َعاؿشْ،ؼشية داْؼهذة(ادبيات و عًوّ اْظاْي داْؼطاة ػٗيذ بآٖش ،نشَإ ،ر 18
.0383 ،ص71٢

 .2امحد زضا عُشإ بوس،اُٖيت عٓاؿش و ويزطي ٖاي طاختاسي وارة دس طضيٓيؽ وارةنإ ػعغْ ،ؼشية طوٖش طويا ،038١،ص.055
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ٖةسضةْذة طيُيؤيؤريا ٖةسدوو صاساوةي طيُيؤيؤريا()Semiologieو طيُيؤتيها ()Semiotiqueي بؤ

َاّ ٖةسدوونيإ ية وػةي ()Semioوةسطرياوٕ و بٓطيٓةنةػي دةطةسِيَتةوة بؤ وػةي يؤْاْي
بةناسٖاتووة ،بةي

َاّ تةْٗا يةسووي طةفيَهظةناْياْةوة ( )suffixeدياواصٕ ،بةوةي ية صاساوةي يةنةَذا
( )Semeionواتة ْيؼاْة ،بةي

( )logieبٓطيٓةنةي دةطةسِيَتةوة بؤ وػةي يؤْاْي ( )Logosواتة طوتاسٖ ،ةْذيَ داسيؽ بةواتاي صاْظت ٖاتوة،

يةصاساوةي دووةَيؼذا ( )Tiqueنة بٓطيٓةنةي دةطةسِيتةوة بؤ صَاْي التيين و بةواتاي سيَزةيةى ية دياييَهتيهي

َيٓةوة دةنات ية
َيَتةوة ،بةو ئةْذاصةيةي ييَهؤي
بةناسٖاتووة  .1طيُيؤيؤريا ئةو صاْظتةية ية ئاَارةو ٖيَُانإ دةنؤي

ثةيوةْذيةناْيإ بةواتاو دةاليةتة دياواصةنإ ،نة ئةتواْشيَت ئاَارةيإ ثيَبهشيَت  ،2بؤية طيُيؤيؤريا صاْظتيَهة دساطةي

َيَتةوة،
َطةدا دةنات ،و صاْظتيَهة ية دؤسي دةاليةتة صَاْيةنإ دةنؤي
رياْي ٖيَُاو دةاليةتة بةناسبشاوةنإ يةْاو نؤَةي

يةٖةَاْهاتذا طودَإ ثيَذةطةيةْيَتٖ ،ةسوةٖا بابةتةنةؾ ية نؤَةَييَو نؤْتيَهظت ثيَهٗاتوة ،نة ية خؤوة دةاليةتةناْي

َيٓةوة ية طيظتُيَهي دياسيهشاو ية طيظتُةناْي ثةيوةْذي ية سِيَطةي
بوْيادْشاوٕ " ،3ياخود "طيُيؤيؤريا واتة ييَهؤي
َيٓةوةية ية دةاليةتي واتانإ ،بةتايبةتيؽ ية طظتُي صَاْةوإیدا " ،4يإ
ْيؼاْةو ئاَارةناْييةوةٖ ،ةسوةٖا ييَهؤي

طيُيؤيؤريا صاْظتيَهة ناس يةطةس طيظتُي ْيؼاْةنإ دةنات ،يةثيَٓاو بةسٖةَٗيَٓاْي َاْاي َةبةطتذاس يةدةقذا ،بةَاْايةني

َوةػاْذْةوةو بوْيادْاْةوة "5بةوثيَيةي طيُيؤيؤريا ناسنشدْة يةواتاو َةديويذا ،بؤية ئةّ بؤضووْة ية
تش " بشيتيية ية ياسي ٖةي

َاْةي ،نة يةبريي فةيًةطوفاْذا بووْي ٖةبووة"
َهو دةطةسِيَتةوة بؤ ئةو طةسةجنة قووي
َٓةداوة ،بةي
طةدةي بيظتةَذا طةسيٗةي

ئةطةسضي ناسي طيُيؤيؤريا ية ضةَهي ْيؼاْةوة دةطتجيَذةنات و ية صَاْة بياْييةناْذا بة (ْ )Signeاطشاوة ،نة

داسِيَزساوي وػةي يؤْاْي (طيُوٕ)ةو وةى صاساوةيةني تةنٓيهي(ايتكين) الي (باسَٓيذغ  ،أبو قشات)و وةى ٖاوواتاي
وػةي ْيؼاْة دةسنةوت .ئةّ ضةَهة صَاْيةؾ ئةوةَإ بؤ دةخاتةسِوو ،نة ضةَهي ْاوبشاو دياواصي ْيية يةطةٍَ يؤريو،
َطةو ْيؼاْةنإ " 6يةطةٍَ ئةَةػذا صاْظيت طيُيؤيؤريا يةنيَهة ية َيتؤدة سةخٓةيية ْويَهاْي ثاؾ
نة سِيَطةيةنة بؤ بةي

َاّ بؤخؤي ثيَؼيٓةيةني َيَزوويي ٖةية ،ضوْهة بريي طيُيؤيؤري ية ناسي ثضيؼهي و يؤريهذا خؤي
بووْيادطةسي ،بةي

ْاطاْذوة

7

َيَتةوة ،يةطةٍَ دياسيهشدْي
َئَ نة"طيُيؤيؤريا صاْظتيَهة ية ْيؼاْةو ئاَارةنإ دةنؤي
نؤي ئةَاْة ئةوةَإ ثيَذةي

َهو يةنؤي ْيؼاْةناْي ْاو دةم ،ضوْهة
َاّ ْيؼاْة بةتةْٗا ْا ،بةي
ثةيوةْذيية ناسْاَة ْاوخؤيي و دةسةنييةناْي دةم ،بةي

_____________________________________________________________________________________________

- 2عبدايٛاحد املسابط ،ايطُٝٝا ٤ايعاَ ٚ ١ايطُٝٝا ٤االدبَٓ،ػٛزات االختالف،بريٚت،1222،ص21

 -1د .فسج عبدايكادز ط٘ ٚاخسَٛ ،ٕٚضٛع ١عًِ ايٓفظ ٚايتخً ٌٝايٓفط ،ٞداز ضعاد ايصباح ،نٜٛت ،ط،2111 ،2ص 321

 - 1فسدٜٓاد د ٟضٛضري  ،تسمج ١عبدايكادز قٓ ، ٢ٓٝضباضسات يف عًِ ايًطإ ايعاّ  ،داز ايبٝطا ، ٤افسٜكا ايػسم  ،2191،ص 12
 - 3ضبُد عصاّ  ،ايٓكد ٚايداليَٓ ، ،١ػٛزات ٚشاز ٠ايجكاف ،١ضٛز ،١ٜدَػل،2112 ،ص.9

 -5د .مج ٌٝمحدا ،٣ٚاالدباٖات ايطُٛٝٝطٝكَ ،١ٝهتب املجكف،1225 ،ص22

ٖٛ -2از ٣محاد ، ٣ضُٝٝاٝ٥ات املٓطل ايْٛٝاْ ،٢داَعَ ١عطهس ،ازبصا٥س  ،صبً ١أيٝكْٛات  ،عدد (21ٍ ، 1229 ، )1

 -1د .يوقُإ سةئوف ،دةقى ػيعشى نوسدى ية سواْطةى طيُيؤيؤرييةوة ،دةصطاى ئايذيا9ٍ ،2016 ،
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َيٓةوةية يةو واتاياْةي ْيؼاْةنإ يةخؤيإ طشتوة و يةنؤي واتاي ْيؼاْةنإ دةم ييَهذةدسيَتةوة
خودي طيُيؤيؤريا ييَهؤي

"

1

طشْطي سةْط يةدةقذا:

سةْط بشيتيية يةطيفةتي تةْيَو و دةبيَتة ْاطٓاَةو دياناسي يةْيَوإ ئةواْي ديذا ،بةثيَي صاْظيت فيضيو" سةْط

بشيتيية يةو ػةثؤية سوْانيية دويَاواْةي نة ضاو ٖةطتييإ ثيَذةنات " 2عكاد ثيَيواية " سةْط سوْانييةنة ية سةْطي
دياواصدا " 3يةبٓطيٓةػذا سةْط ديَهةوتةيةني بيؤيؤرييةو يةتؤسِي ضاوةوة بةسٖةَبيَت ،يإ ئةو ٖةطتجيَهشدْةي ضاوة ،نة
يةسيَطةي ػةثؤيي سوْانييةوة بةسٖةَذيَت.

"سةْط يةنةَني صَاْة نة ئةواْةي دةوسةياْذاوئ ثيَيذةدوئَ ،نة بشيتيني يةو ناسة طةسةنيياْةي ،نة سؤراْة

َي طةوسةيإ ٖةية بؤ بة سةَضنشدْي ،بؤمنوْة( ثؼيًةي
ثيَوطتُإ ثيَياْة" 4دطةيةَةؾ يةَةطةيةي نًتوسدا ،سةْطةنإ سؤي

سةؾَ ،شيؼهى سةؾ  ،طةطي سةؾ) سةَضي ػوَيية ،بةثيَطةواْةػةوة سةْطي طجي ،سةْطي سوْاني و ٖيواية.

سِةْط بوْياديَهي بٓطيٓةيي ثيَهٗيَٓاْي ػيعشة ،بةوثيَيةي بٓةَايةني طةسةني ثيَهٗيَٓاْي ويَٓةي ػيعشيية ،ضوْهة

َطشتوةٖ ،ةسيةبةس ئةَةؾ سةْط يةّ ديواْةدا يةطةس
سِةْط تواْايةني طةوسةي سِةطةصةناْي ئيَظتاتيهاي يةخؤيذا ٖةي

َؤصو َاْاداس
َي سِةْطي ئةوةْذةي تش ئاي
ئاطتةناْي وةطف ،ييَهطوٕٖ ،يَُا ،ئايهؤٕ  ،ئيٓذيَهع بةناسٖيَٓشاوة ،ئةَةؾ سِؤي

نشدووة.

يةسِوي دةسوْيؼةوة سِةْط ناسيطةسي يةطةس َشؤظ ٖةية ،ضوْهة سِةْط بةػيَهي داْةبشِاوة يةسِؤػٓبريي و

َُاْذا دةريَت و بةػذاسميإ
يادةوةسي و سِواْني و خةوْي َشؤظ  5سِةْط بةػيَهة يةوديٗاْةي تيَيذا دةرئ و بةسدةواّ يةطةي
َذا دةنات.
يةطةي

ويَٓة بشيتيية ية ػيعش ،ثيَهٗاتةو ناسيطةسي ويَٓةؾ ،سةْطةناْة ،بؤية سةْط ٖيَضيَهي دةاليي و َاْايي دةبةخؼيَتة

َيَت" ػيعش ويَٓةيةني قظةنةسةو ويَٓةؾ ػيعشيَهي بيَذةْطة" 6ئةَةؾ يةوةوةية نة نة ٖةسدونيإ
دةم ،أوديظيوغ دةي

خاطيةتي ٖاوبةػي الطاييهشدْةوةيإ ٖةية ،بةوةي ػاعرييؽ ٖوْةسَةْذو الطاييهةسةوةو ويَٓةنيَؼةو ثيَطةواْةنةػي ساطتة.

ٖةَوو َشؤظيَو يةطةسةتاي يةدايهبووْيةوة ،سِةْط يةنيَو بووة يةػتة بةسدةطتةو دياسةناْي ٖةطيت دةسووْيٖ ،ةس
يةتاسيهي ػةو و سِوْاني و سِؤرةوة ،نة ناسيطةسيَهي صؤسي يةسِواْطةي دةسووْي و سِؤسي و ضؤْيةتي رياْي ٖةبووة ،تا

ئةو سةْطاْةي نة طشوػت ْواْذويةتي ،واتة طشوػت يةنةَني طةسضاوةي سةْطةو يةنةَني ػتة ،نة طةسةجني َشؤظي بؤ

الي خؤي سانيَؼابيَت ،بةَاْايةني تش يةطةٍَ طةسةتاناْي رياْذا ،يةنيَو يةو ػتاْةي نة بة ئاطاْي و بةضاو يةيةنرتي
_____________________________________________________________________________________________

 -1د .يوقُإ سةئوف ،دةقى ػيعشى نوسدى ية سواْطةى طيُيؤيؤرييةوة29ٍ ،

 -1نًٛد عبٝد ،االيٛإ ،املؤضط ١ازباَع ١ٝيًدزاضات  ٚايٓػس  ٚايتٛشٜع ،بريٚت ،1221،ص21
ٖ -3ةَإ طةسضاوة ،ص17

ٖ -4ةَإ طةسضاوة  ،ص44

 -5اضعد عًَ ٞطسح ازبُاٍ ٚاسبب ٚايفٔ يف مح ِٝاالْطإ ،دازايسا٥د ،بريٚت،ط0٢80 ،3
-2د .عبدايػفاز َهاٚی ،قصٝدە  ٚصٛزە،ص152
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د .يوقُإ سةئوف

طيُيؤيؤرياي سةْط يةػيعشي ػيَشنؤ بيَهةطذا....

ديانشاوْةتةوة ،سِةْطةنإ بووة ،بؤية يةطةسةتاوة َشؤظ سِةْطةناْي ثةيوةطتهشدبوو بة ديٗاْي بيٓشاوي دةوسوبةسيةوة ،بؤية

سِةْط بوْياديَهي بٓطيٓةيي دةقةو ثايةيةني طشْطي ويَٓةي ػيعشية.

بةطؼيت بةناسٖيَٓاْي سِةْط ية ويَٓةدا دةطةسِيَتةوة بؤ (ٖ )711- 051ةصاس طاٍَ ثيَؽ ئيَظتا ،واتة ئةوناتةي

يةئةػهةوتيَهي ئيظجاْيا ضةْذ ويَٓةيةني ئارةٍَ بةسِةْطي طووسو سِةؾ و صةسد نيَؼشابوو

1

َيظشية نؤْةنإ ٖةس يةثيَؽ َيَزووةوة ويَٓةيإ يةناسي سؤراْةدا بةناسٖيَٓاوة ،دواتش بؤ تؤَاسنشدْي دةقة

ئايٓيةنإ بةناسٖيَٓشاوە" 2دطةيةَةؾ ٖةس َيظشية نؤْةنإ َشةنةب و سةْطيإ ْاطيوةو بةناسياْٗيَٓاوة ،ثاػإ ضيٓييةنإ
َة ئاوييةنإ دةسيذةدةٕ دسوطتهشدووة "
َاّ ياباْيةنإ يةو سةْطةي نة ئارةي
ية صةيت َشةنةبيإ دسوطتهشدووة ،بةي

3

َيَت”سِةْطة ئاطاييةنإ بشيتني يةسِةْطةناْي سِةطةصي بووٕ ،واتة ئاو ،ئاطشٖ ،ةوا ،خؤٍَ” 4دواي ()03
ئةسطتؤ دةي

طةدة ييؤْاسدؤ داظٓؼي ٖةَإ بريؤنةي خظتؤتةسِوو نة “ يةنةّ سِةْطي ئاطايي طجية ،نةتيؼو و سِوْاني دةْويَٓيَت،

َي ،طةوصي ئاوي ،ػيين ئامساْي ،طووسي ئاطشي ،سِةػي تاسيهي
ئةطةس ئةو ْةبواية ْةَاْذةتواْي سِةْط ببيٓني ،صةسدي خؤي

َي  0١١1يةنةّ باصْةيي سِةْطي دياسيهشدٖ ،ةسضةْذة ثيَؼرت ئةسطتؤ وتبووي “ سِةْطةنإ ،
تةواو” 5ثاػإ ْيوتٔ يةطاي
يةواْةية يةى بطشٕ ،وةى ضؤٕ سِةْطةنإ بةٖؤي طوجناْذْياْةوة يةنذةطشٕ”

6

َهو ناسْاَةو َةبةطيت دياواصيإ
بيَطوَإ بةناسٖيَٓاْي سِةْطةنإ تةْٗا بؤ سِواْيٓة ئاطاييةنة ْيية وةى سِةْط ،بةي

َيإ ٖةبووة ،بةَاْايةني تش سِةْطةنإ بةثيَي
ٖةية ،سِةْطةنإ وةى ضاسةطةسي ْةخؤػي و وةى ئائ و داب و ْةسيت سِؤي

ػويَين دوطشايف و سِؤػٓبريي و نًتوسي نةطةنإ َاْاناْي دةطؤسِيَت ،واتة سِةْط يةٖةس ريٓطةيةنذا َاْاي دياواصي

َاّ يةضجٔ بؤ
َاي ػةسِبووة ،فةسػي طووس بؤطةسؤنةناْة ،بةي
َاي طووس ئاي
خؤي وةسدةطشيَت ،بؤْووْة الي سِؤَاْةنإ ئاي

رْٗيَٓاْة ،نةواتة " بةناسٖيَٓاْي سةْط وةى ٖيَُاٖ ،ةس يةنؤْةوة ئةّ ٖةْطاوة ْشاوة ،ضوْهة تواْيويةتي طوصاسػيت دياواص

بذات ية بواسة دياواصةناْي رياْذا ،واتة بةسةَضبووْي ػتيَهي طؼتطريةو يةطةس نؤي ئاطتةناْي بووْي َشؤظةٖ ،ةس بؤية

طشمياغ بة بوْياتيَهي ْاناتي و َيؼيٌَ يريغ بة بوْياتيَهي ْةطيت دادةْئَ"

7

سِةْط بةطؼيت و سةْطي سِةؾ و طجي بةتايبةتي ،دوو سِةْطي طةسةني و ناسيطةسي ْيَو دةقي ػيعشئ و ثةيوةطنت
بة دواْة درةناْي ػةو و سِؤر  ،تاسيهي و سِوْاني ئةّ دوو سِةْطة ية ئايين صةسدةػتيذا ًَُالْيَي ضانةو خشاثةيةٖ“ ،يٓذيية

طووسةناْي ئةَشيهاؾ ديٗاْي ريَشةوةو ( طؤسِطتإ ) دةضويَٓٔ بةسِةْطي سِةؾ  ،يإ سِةْطي سِةؾ وةى ٖيَُا بؤي
_____________________________________________________________________________________________

-2د.امحد َٛختاز عُس ،ايًػ ١ايً ،ٕٛعامل ايهتب،ايكاٖس،٠ط،0٢87،2ص0٢
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َاّ ديٗاْي طةسةوة ضةْذ سِةْطيَهي بؤ بةناسدةٖيَٓٔ ،1بةّ ثيَيةؾ بةناسٖيَٓاْي سِةْط بٓطيٓةو َيَزوويةني
بةناسدةٖيَٓٔ ،بةي

نؤْي ٖةية.

َاداّ سِةْط يةتواْايذاية ناسيطةسي دةسووْي يةطةس َشؤظ دسوطتبهات ،نةواتة يةتواْاػيذا ٖةية نةطايةتي َشؤظ

ئاػهشا بهات ،بؤية ٖةس سِةْطيَو بؤخؤي َاْاو ديَهةوتي خؤي ٖةية.

سِةْط تواْاي ئةوةي ٖةية ،نةطايةتي َشؤظ ئاػهشا بهات ،ضوْهة ٖةس سِةْطيَو ضةَهيَهي دياسيهشاو و

َي ْني ية دةاليةتة
دةاليةتيَو دةطةيةْيَت ،ئةَةؾ يةو ناتاْةي نة بة وػة دةسدةبشِيَت ،بةوثيَيةي “سِةْطةنإ خاي

ئيظتايهييةنإ“ٖةْذيَ داسيؽ طوصاسػيت سِةَضئ ،يةبةسئةوةي سةْطةنإ ويَٓةيةنٔ طوصاسػت يةبابةتي ريإ و
َطووْةناْي ٖوْةسَةْذإ دةنةٕ
ٖةي

2

َيَت ،نة ناسيطةسييةني يةطةس ٖةطت و ْةطت و َةصادي ػاعري
سِةْط يةّ ديواْةي ػاعريدا ،ئةوةَإ ثيَذةي

دسوطتهشدووة ،بةوثيَيةي سِةْط خاوةٕ دواْييةو ثةيوةطتة بةرياْي َشؤظةوة ،ئةَةؾ يةوةوةية ،نة سِةطةصيَهي طشْطي

ويَٓةي ئةدةبي ٖةية ،بةدةسيةَاْةؾ سةْطذإ بةَاْاي سةْط و دةْطة دياواصةنإ ديَت ،ضوْهة سةْطةنإ خاوةٕ دةْطٔ و

ئةو دةْطاْةؾ ٖي نوسدو ية ػويَٓة دياواصةناْةوة بةسصبووْةتةوة ،بةَاْايةني تش ػيَشنؤ يةسةْطذاْذا نؤيهشدوْةتةوة و

َطشي ئايذياو َةديويي خؤيأْ.
ْاطاْذووْي ،يةطةٍَ ئةَاْةػذا ٖةي

دطةيةَةؾ سِةْط ثةيوةْذي سِاطتةوخؤي بةريإ و طةسدووٕ و طشوػت و صاْظت و دةسووٕ و سِؤػٓبريي و

َهشدٕ و
َةو ٖةْذيَهي تشي وةالدةْيَت ،ئةّ قبووي
ئائ ٖ.....تذ ٖةية ،بةطشوػيت ساٍَ َشؤظ ٖةْذيَ ية سِةْطةناْي ثيَ قبووي
َايةتي ،ئايينٖ.....تذ.
َيَو ٖؤناسي دةسووْي ،نؤَةي
وةالْاْةؾ دةطةسِيَتةوة بؤ نؤَةي
َي سةْط بشيتيية ية:
نةواتة سؤي

.1سةْط يةرياْذا ثيَطةيةني صؤس طةوسةي يةوةي ويَٓاي دةنةئ داطرينشدووةٖ ،ةس ية دٌ و بةسط و ئةدةب و

َٓاطي و دةسوْٓاطي و......تاد
ٖوْةس َ ،ادي و َةعٓةوي ٖةس ية نؤَةي

3

".2يةنيهة ية دياسدة طشوػتية طةسجنشِانيَؼةنإ " 4و ية تةواوي ػاسطتاْيةتييةناْذا دةاليةتي سؤػٓبريي ،ئايين،

َايةتي.....تاد ٖةبووة ،بةَةؾ ناسيطةسي ساطتةوخؤي يةطةس بريو سواْييٓةناْي َشؤظ بةثيَي َةبةطتةنةي ٖةية.
نؤَةي

َطوٕ و تيَهطووْة دةسووْي و ٖةطتييةنإ
.3بةثيَي صاْظيت ْويَ ،سةْطةنإ وصة ية دةطتةدا صياددةنةٕ و ٖةي

َةسي ئةَشيهي ية ْةخؤػيية دةسوْييةنإ ،ئةوةيإ خظتوةتةسوو نة"
َي  1932دوو ييَهؤي
ٖاوطةْطذةنةٕ ،بؤمنووْة يةطاي

َٓةسيَهي ضاالنة"
سةْطي ػني ناسيطةسي ئاساَهةسةوةي ٖةيةو سةْطي طووسيؽ ثاي

5
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-2د.امحد طبتاز عُس ،ايًػ ٚ ١ايً ،ٕٛايكاٖس ،٠عامل ايهتب،ط،7ص0١3

-1يٝال حامت ٞآباد ٟآخس ،ٕٚزضاي ١داَع ،03٢1 ،١ٝص 88
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طيُيؤيؤرياي سةْط يةػيعشي ػيَشنؤ بيَهةطذا....

دةاليةتي سِةْط ية ديواْي سِةْطذاْذا:

َي طةسةني يةتةواوي اليةْة دياواصةناْي رياْي َشؤظ
سِةْط وةى سِةطةصيَهي دياسو بةسدةطتةي طشوػت ،سِؤي

ٖةيةٖ ،ةسوةٖا ناسيطةسي يةطةس دسوطتذةنات ،يةطةٍَ ئةَةػذا تةواوي صاْظتةنإ وةى فةيظةفةو دةسوْٓاطي،
َهو
َي طشوػيت خؤي ْاطيَشِيَت ،بةي
ئةدةبياتٖ ،وْةسٖ....،تذ خظتؤتة ريَش ناسيطةسييةوة ،بؤية سةْط ية ػيعشي ْويَذا سؤي

دةبيَتة نؤدو ٖيَُايةى بؤ َاْاو َةديوييَهي تش ،بؤية سِةْط ية ديواْي سِةْطذاْي ػاعريدا ،نًيًيَهة بؤ ضووْة ْاو دةقةنةو
َةبةطتة دياواصةناْي ،يإ بؤ دةسطاو َةبةطيت تش ،بةتايبةتي دةسخظتين ئيَؽ و ئاصاسةناْي ػاعري.

ئاَادةبووٕ ،ياخود بةناسٖيَٓاْي سِةْطةنإ بةو ػيَوة فشاواْييةو بةو ٖةَوو دؤسة ،يةػيعشي ػاعريدا ناسيَهي

يةخؤوة ْيية ،بةَاْايةني تش ْاوْاْي ديواْيَو بةْاوي سِةْطذإ ،بؤ خؤي بةخؼيين ضةْذ َاْاية بة دةقةنة ،بةتايبةتي
يةسِواْطةي طيُيؤيؤرييةوةٖ ،ةَوو ئةَاْةؾ ية بٓطيٓةدا طةسضاوةنةيإ ويَٓاي ػاعرية:
ڕەنگ
وێنەی زەینی واقع

نیشانەو بوون
وێنەی شیعریی

َطوٕ و بري ،تةْاْةت ناسيطةسة
يةّ ديواْةدا ػاعري دةيةويَت يةسِيَطةي سِةْطةوة طوصاسػت ية طؤص و ٖةي

دياواصةناْيؽ خباتةسِووٖ ،ةسبؤية يةنؤي ديواْةنةدا ( )1219داس سةْطي بةناسٖيَٓاوة ،ئةّ رَاسةؾ ثيَطةو ناسيطةسي

دةطةمليَٓيَت.

َيَهي
َيَت ،نة سِةْط ناسيطةسي و سِؤي
بةَاْايةني تش ػاعري يةّ ديواْةداو ٖةس يةخودي ْاوْيؼاْةوة ئةوةَإ ثيَذةي

َايةنشدْي بريو
طةسةني يةّ ديواْةدا ٖةيةو ػاعريو دةقةنةؾ طوديَهي صؤسيإ ية سِةْط وةسطشتووة ،يةثيَٓاوي طةي

َي ػيعش ئاَادةيي ٖةيةو
َةبةطتة طةسةنييةناْي تيَهظتةنة ،يةّ سِواْطةيةػةوة سِةْط بة ػيَوةيةني دياواص يةػيَوةي خةياي

َيَو سةْط و بةئاطيت دياواص
ػاعري يةثيَٓاو بةسدةطتةنشدْي ويَٓةناْيإَ ،اْا بؤ سِةْطةنإ دةبات ،بةطؼيت ػاعري نؤَةي
بةناسٖيَٓاوة ،وةى يةّ خؼتةيةدا خشاوةتةسوو:
ڕەوگ شیه سوور ڕەش سپی زەرد سەوز قاوەیی ڕەوگدان پەمەیی مۆر

کۆ

30 35 ٢15

31

7١ 3١ 32
070٢

2

2

١

7

هی تر(خورمایی،
وەوشەیی،
خۆڵەمێشی ،زیویی
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َيَهي طشْطي ٖةية ية ْاطيين
سِةْط يةدةقي سِةْطذاْذا يةاليةى وػةيةني طادةي دةقةو ْاطيين ئةّ وػةيةؾ ،سِؤي

و ييَهذاْةوةيذا ،يةاليةني تشةوة وةى يةى سِةطةصي دةسوْٓاطاْة ،نة دةتواْشيَت يةسِيَطةي ئاػهشانشدْي سِواْني و
ديٗاْبيين ػاعريةوة ييَهبذسيَتةوة ،ضوْهة دةتواْشيَت يةوػةيةنذا ية سِواْطة دياواصةناْةوة ييَهبذسيَتةوة.

يةسِاطتيذا دؤس يإ ػيَوةو سِةْط ،دووسِةطةصي بةسدةطتةنشدْي طشوػنت ،بؤية ٖةسيةنةيإ ناسيطةسي خؤي

يةطةس دةسووْي َشؤظ ٖةية ،بؤمنووْة:

-1سِةْط:

ػاعري يةّ ديواْةدا()905داس وػةي سةْطي بةناسٖيَٓاوة ،بةَةؾ دةبيَتة يةنةَني وػة ،نة صؤسداس يةّ ديواْةدا

بةناسٖيَٓشابيَتةوةو بةناسٖيَٓاْةنةؾ يةاليةى ٖيَضو ئاواص ،يةاليةني تشةوة دةخت و َاْا ديايي دةبةخؼيَتة دةقةنة ،بؤمنوْة:

َاّ دوباسةنشدْةوةي ٖيَضةنةي صياتش دةنات،
ا .وةى سِةْط :ئةطةسضي سةْط وةى (سةْط) بةناسٖيَٓشاوة ،بةي

يةٖةَاْهاتيؼذا ٖةطتياسي و وسدي ػاعريَإ ثيؼاْذةدات يةبةناسٖيَٓاْي سةْط ية ناسْاَةيةني تش و يةْاو تيَهظيت

َيت:
ػيعشييذا ،وةى دةي

سِةْط..سِةْط..سِةْط..سِةْط

نيَ ئةتواْيَت سِةْط بزةْيَ؟! َٔ..ئةيزةمن7٢1ٍ.............
يةساطتيذا يةْيوةديَشِي يةنةَذا سةْط ،وةى سةْط بةناسٖيَٓشاوة ،ضوْهة يةاليةى دةخت يةطةس سةْط و

دوباسةبووْةوةي ،داسيَهي تش يةطةس َيهاْيضَي طؤسِئ و بةخؼيين ئةسنيَهي تش دةناتةوةٖ ،ةسبؤية دواتش نشدةي رةْيين
َهو يةئاَيَشي َؤطيكادا ٖةيةو ٖةسيةنة يةو ئاواصو رةْيٓاْة ،ئةسى و
ثيَذةبةخؼيَت ،ئةّ نشدةيةؾ ية سةْطذا ْيية ،بةي
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ناسْاَةي خؤيإ ٖةية ،بؤية سةْطيؽ يةَادييةتةوة بةسةو ئةسى و ناسْاَة دةبات ،بؤية ييَشةوة سةْط بةسةو َةديويبووٕ
َةدا دةبيٓيَتةوة.
دةبات و رةْيٓيؽ خؤي ية دوي

َاّ دواداس سةْط
ب .بةَةديويهشاو :ئةطةسضي تيَهظتةنة ية دوباسةبووْةوةي ضةْذ وػةيةى ثيَهٗاتووة ،بةي

َي  1988بةطةس طةيي
َُةي ،نة سضبي بةعع يةطاي
بشيتيية ية ػوْاغ و ْاطٓاَةي ْةتةوةيةى و نؤي ئةو ْادادي و صوي

َاّ بةْاوي دياواص
َي ْ 1988ويَية ،ضوْهة ية َيَزودا ٖةَإ ثشؤطة ،بةي
َاّ ئةّ ئةْفايهشدْةي طاي
نوسددا ٖيَٓاويةتي ،بةي
بووْي ٖةبووة ،بؤية سةْط بشيتيية ية ػوْاطي َيَزوَإ ،نة ريَشدةطتةيي و ضةوطاْةوةية ،واتة ئةْفايهشاوةنإ خاوةٕ

دةْطي ئاصادي و ضريؤني خؤيأْ ،سةْطيؽ سةْط و ػويَٓة دياواصةناْي نوسدطتأْ ،بةوةي ئةْفايهشاوةنإ دابةػهشاوٕ
بةطةس ْاوضةو ػويَٓة دياواصةناْذا ،بةدةسيةَةؾ سةْط َاْاي صةَةٕ و َيَزوة ،بةوةي بةدسيَزايي َيَزوو ،خؤَإ يةْاو طتةّ

َيَت:
و نوػنت و ضةوطاْةوةدا دةبيٓييةوة ،وةى دةي

ئةْفايةو سِةْطي ئةْفاية سِةْطي ئيَُةو سِةْطي َيزوو
ئةْفايةو سِةْطي ئةْفايةو سِةْطي ئيَُةو سِةْطي
ئةْفايةو سِةْطي ئةْفايةو سِةْطي ئيَُةو
ئةْفايةو سةْطي ئةْفايةو سةْطي
ئةْفايةو سِةْطي ئةْفاٍ
ئةْفايةو سةْطي

ئةْفاٍ373ٍ...............

دطةيةَةؾ سةْط بشيتيية ية دةْط و سةْط و ْاطٓاَة دياواصةنإ ،بشيتيية يةو طيُاو ٖاواسي ئاصاديياْةي ،نة

َاتي ديهتاتؤسي و ْادميونشاطيذا ٖةَوو ئةَاْة بةثةْٗاْي و يةػةودا
َطةيةنذا ٖةبٔ ،بؤية ية دةطةي
دةبيَت ية نؤَةي
َيَت:
بةػيَوةي دياواص يةْاودةبشئَ ،يإ بيَذةْطذةنشئَ ،وةى دةي
سِةْط ئةفشِيَْٓٔ ..ةبادا طشِي سِةْطيَهي
تاصةي البيَ و بيذسنيَينَ

سِةْط نةسِ ئةنةْٕ...ة بادا طويَي

ية صةْطي سِةْطيَهي تش بيَ و سِايجةسِيَينَ!

َيَ
سِةْط الٍَ ئةنةٕ..بؤئةوةي سِةْط ٖةس ٖيض ْةي
بةسدةواَيؽ ٖةس ية ػةودا سِةْط ئةنورٕ

بؤئةوةي نةطي سِةْطي بهورو تاواْباس قةت ْةبيينَ!32٢ٍ..........
ٖةبيَت.

َيَتْ ،ابيَت دةْطيَهي بضيَو و ئاطاداس ٖةبيَت ،يإ دةسنةويَت و قظةي ٖةبيَت ،طويَي
نةواتة ػاعري دةيةويَت بً
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َيَت ،سةْطي ٖةراس ،سةْطي الواصي و نضي و َاتيية ،سةْطي نؤتبووٕ و
بةدةس يةَةؾ دةيةويت ئةوةَإ ثيَبً

َاّ ئةّ الواصي و طظتيية بة ثيَطةواْةي ئةّ الواصييةوةٖ ،يَضي ػاساوةي دةسووٕ بةطةسِدةخات ،و دواداس
بةْذخياْةية ،بةي

َيَت:
ساثةسِيٓيَو بةسٖةَذيَت ،نة دةْطي َافدوساو و ضةوطاوةناْة ،منووْةؾ دةْطي ساثةسِيٓة ،وةى دةي
ديَشيٓرتئ سِةْطي ٖةراس ،يةطةس ديواسي صيٓذإ و
يةسِةْطي صجنريدا َِٓ ،ئاصايةتي سِةْط ية َٓذا

بؤ يةنةّ داس ية ْاو طةسووي بةوسيَهةوة

صسيهاْذي و عيَشاقي طيَذاسةي تؤقإ!323ٍ...............

َي ئةو سةْطاْةٕ ،نة تيَيذا َشؤظةنإ ثاى و ْاطو و دةسوٕ نشاوةٕ ،و تةْٗا دواْي و
سةْطاوسةْطي َٓذاي

خؤػيةناْي ريإ دةْاطٔ ،بؤية تيَيذا دطة ية ثيَهةوةريإ و خؤػي و ٖيواٖ ،يطي تشي تيَذاْيية ،يةبةسئةوة ػاعري دةيةويت

َةنإ و ئةو دةْطاْةٕ ،نة دةبٓة
َذاسي ،سةْطي ناسنشدْة بةٖةطت و دي
يةسِةْطذا ئةوةَإ ثيَبٓاطيَٓيَت ،ياخود سةْطي دي

َيَت:
َيٖ ،يطي تش ْابيٓيَت ،يإ بايةخي ثيَٓادات ،وةى دةي
قوسباْي َةعؼوقةناْيإ ،دطة ية ٖةطتهشدْي ْاو دي
َذاسيي!
َي!ئةي سِةْطةناْي دي
ئةي سِةْطةناْي َٓذاي

داسيَهي دي يةطةٍَ خؤتإ مببةْةوة بؤ ئةو سِؤرةي:
ئةضووَة ْاو بًكي نةيف طابووْةوة

ْة خويَٓذْةوةي ناتزَيَشي دةطيت وةخت و

ْة خويَٓذْةوةي سِؤرْاَةناْي خةفةت و ْةسةْطةناْي ئريةيي و

طةوسةبوومن ْة ئةصاْي!3١3ٍ.................

َطشي ثةياَةو ٖيَضي ثةياَةنةؾٖ ،يضي سةْطةنة
َهو سةْط ٖةي
سةْط تةْٗا بشييت ْيية يةو وةطفةي دةيبيٓني ،بةي

َيَت:
َطشي ثةياَيهي ساطت و ثةياَي َشؤظايةتيية ،وةى دةي
ثيؼاْذةدات ،بؤية سةْط ٖةي
طةوسةيي سِةْط ية طةوسةيي سِةْطذاْةوةي ثةياَذاية

َٔ ئةو سِةْطةّ ..نة سةْطي ساطتيي و سِةْطي خواو

سِةْطي دوا ثةياَي ئةوّ ية ضاوداية!32١.......

َيَت ،ضؤٕ سةْطةنإ يةبٓطيٓةدا يةضةْذ سةْطيَهي طةسةنييةوة بةسٖةَٗاتوٕ ،دواتش يةو
ػاعري دةيةويَت ئةوة بً

سةْطاْةوة سةْطي ْويَ بةسٖةَٗيَٓشاوٕ ،دةيةويَت سةْطي ػيعش ية سةْط و طيُا نالطيهييةنةوة بطؤسِيَت ،ضوْهة ثةياّ و

َيَت ،نة ئيَُة بةو ػيَواصو فؤسَة ٖةطتُإ ثيَٓةنشدووة،
ناسْاَةي ػيعش دةبيَت دياواص بيَت ،بةو َاْايةي ػيعش ػتيَهُإ ثيَبً

َيَت:
وةى دةي

َٔ ئةّ داسة يإ سِةْطي ػيعش ئةطؤسِّ

بة سِةْطيَ صَإ ْةيذييبَ و

وػة ٖةسطيض تيا ْة فشِييبَ و
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ناغةص خةوي ثيَوة ْةبيٓييبَ

يإ ْاْوطِ و ئةو سِةْطة نؤٕ و صةقاْة

ٖةس بؤ ػاعريي خوخماْة بةديَذةٖيًََِ38١ٍ.............

ٖةسوةٖا ػاعري دةيةويَت سةْط ية دةْطة دياواصةنةْذا بةسدةطتةبهات ،بؤية سةْط بةطؼيت و دةْط بةتايبةتي

َيَت:
َي ٖةبيَت ،دةبيَت ضةْذ سةْطيةتي بةسدةطتةبهةئ ،وةى دةي
ية تةْٗاييذا بايةخي ْييةو بؤئةوةي بايةخ و سؤي
َةدا
يةو دؤي

يةيةى سِةْطيي طياطةت و

يةيةى سِةْطيي نتيَبةنإ ياخيي ئةبووئ

بؤ ئةوةي دؤطةي خةوْةنإ سِةْطني بهةئ37٢ٍ.........

َةدا،
َي دوانةوتودا بٓاطيَٓيت ،ضوْهة رٕ يةّ عةقً
ػاعري دةيةويَت ية بةسطي سةْطذا ،طيُاو ثيَطةي رٕ ية عةقً

َاّ يةّ ثيَطةوة ٖيَٓشاوةتة ْاو ئةّ
يةنظاْة بة خضَةتهاس ،صةعيفة.....،تاد ،يةناتيَهذا سةْطي رٕ ،سةْطي ريإ و بووْة ،بةي
َيَت:
ثةساويَضخظتٓةوة ،وةى دةي

"سِةْطي رْإ :وةختيَو تيَهةٍَ بة سِةْطةناْي قاَطي و
سِةْطي تةباخي َوبةم و

سِةْطي ثيًََاوي ثياوإ و

سِةْطي َاييين سِةطةٕ و

َيَهي ْوقظإ و
سِةْطي ئةقً

سِةْطي ٖةقي يةى يةطةس طيَ و

وةخيتَ تيَهةٍَ بة سِةْطي دةوسي بةسدي ئةنشيَ

ئةسِؤي بؤ نويَ؟!35١ٍ...............

ٖةسوةٖا دةْطي نشدوةتة طيُاو ػوْاطي ئةواْةي ،نة ْاتوأْ بووْيةتي خؤيإ بظةمليَٓٔ ،بؤية ئةَاْة ٖةس بةو

ػيواصي نةسِو نويَشيية دةَيَٓٓةوة ،يةطةٍَ ئةوةي يةطيُادا دةياْةويَت قةْاعةت بةخؤيإ بهةٕ ،نة بووٕ و دةْطيإ ٖةية،
َاّ ية نشداسدا دوانةوتوبني و
َهو سؤٍَ و ئةسنة ،واتة ْانشيَ ية طيُادا سؤػٓبريبني ،بةي
َاّ بووٕ بة ٖةْاطةدإ ْيية ،بةي
بةي

َيَت:
َويَظتيَهُإ ْةبيَت ،وةى دةي
ٖيض ٖةي

ئاي نة سِةْطي تشطٓؤنِ صؤسة
َةنةّ ثشِة يةو سِةْطاْة
َٔ بؤ خؤّ َاي
يةسِةْطي نويَش
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ية سِةْطي الٍَ

ية سِةْطي نةسِ

ئاي نة سِةْطي تشطٓؤنِ صؤسة

بؤمنوْة يةنيَ يةو سِةْطاْةّ سِؤريَ

سِؤرْاَةيةنةي طشتبوو بة دةطتةوة
سِةؾ و طجي ئةخويَٓذةوة

سِؤرْاَة ْاوي(سِاطيت) بوو

دوو ٖةْطاو يةو الي سةْطُةوة

َا بوو
َيَ ئاي
داَاْايةى سِةؾ و طجي ية ًَي طوي
سةْطِ دةطيت ية سِؤرْاَة بةسْةدا
ئةو ٖةس ساطيت ئةخويَٓذةوةو

َيؽ خٓها3١1ٍ............
طوي

ٖةسوةٖا سةْطةنإ وةى ْاطٓاَةو دةْط بةناسٖيَٓاوةو ئةسني بووٕ و دةْطي ثيَبةخؼيوة ،بؤية ٖةَإ تايبةمتاْذي

بةسةْط بةخؼيوة نة ٖي َشؤظة ،ضوْهة طفتوطؤ بؤ َشؤظة و دياواصيؽ ية بؤضوٕ و بريةناْذاية ،بؤية سةْط بووٕ و
َيَت:
ػوْاطي ئةّ سةْطاْةية ،وةى دةي
ية طفتوطؤي سِةْطةناْذا

َٓذةي سِةْط دواْرت ئةفشِيَ
فةصاي َاْا بةسيٓرتة و ،باي
ية طفتوطؤي سِةْطةناْذا

قؤصاخةنإ ئةنشيَٓةوة سِةْطي طةوسةو

سِةْطي بطووى يةطةس يةى َيَض نؤئةبٓةوة

ضاويإ بة سِةْطذاْي يةى و

سِةْطي طةؾ و سِةْطي طيع و خةوػي يةى و
َةي يةى و ئةوديو سِةْطةنإ ئةنةويَ.
ثةي

ية طفتوطؤي سِةْطةناْذا ئاصادي ديَ طويَ دةطشيَت و

سِةْطي دةْطيؽ ،بيَ دةَاَو دةسئةنةويَ320ٍ............

.2سِةْطي ػني:

سِةْطي ػني()45داس بةناسٖيَٓشاوةو سِةْطي ئاساَي و بيَذةْطي و ٖاوسِيَيةتي و برينشدْةوةية ،ضوْهة ثةيوطتة بة

ئاو و ئامساْةوة ،ئةّ سِةْطة ٖةسدوو اليةْي ثؤصةتيغ و ْةطةتيغ دةطةيةْيَت ،تؤخي سِةْطةنةؾ دةطةسِيَتةوة بؤ سِةقي،
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ئةَةؾ ثةيوةطت دةنشيَتةوة بة دٓؤنةو ٖيَضي ْيَطةتيغ يةصةوي دا ،يةبةساَبةسيؼذا ثةيوةطتذةنشيَتةوة بة ئاو و ئامساْةوة،
بؤية طوجناوة بؤ ئاساَي و خاوبووْةوة.

1

َي و طظيت و
دطة يةَةؾ سِةْطي ػني يةبةس تؤخي ثةيوةطت دةبيَت بة تاسيهي و ػةو ،طوصاسػت يةتةَةي

بيَذةْطي و سةواْةوة دةنات

2

َاّ الي ضيٓيةنإ سِةَضي َشدْة
سِةْطي ػني الي دويةنةنإ ثريؤصة ،ضوْهة سِةْطي خودا (يٗوة)وة  ،3بةي

4

جگەلەماوەش دەبێتە هێمای سستی و تەمەڵی و ئارامی و حەواوەوە ،لە کلتوریشدا پەیوەست دەبێتەوە بە ڕێسگرته و وەالو
تێڕامان و تیفکیردن ،ڕەوگی شیىی کراوەش ،متماوەو بەرائەتی گەوجی پێچەواوەدەکاتەوە ،بەاڵم شیىی تێر دەاللەتە لە
هەستکردن بە بەرپرسیارێتی و بڕوابوون بەو پەیامەی کە پشتیواوی دەکەیهٖ ،5ةسوةٖا سةْطي ػني ثةيوةْذي بةاليةْي

َي و سِؤَاْظي دسوطتبهات.
دةسووْي و بريوباوةسِةوة ٖةية و يةتواْايذاية دةويَهي خةياي
 .1وةى سِةْطي ػني:

يةنةجماسبوو ية ناغةصيَهي ػني باودا ببِ بةَةيي ػاعري و
ية سِةْطي خؤػةويظتيذا تا الي سِةْطي ثريؤصةيي

نطيَ بفشِّ3١5ٍ...................
يإ:

ضوٕ َاطي ػني ئةبشيظهاَةوة يةبٓياو

َٔ ثةثويةي وػةنامن يةْاو يةسةي يةػي ئةودا

ئةبووٕ بةطويَ بؤ طةسجنذاْي بيَ طٓوس ية دواْيذا313ٍ................

يةّ سةْطةدا داَةصساْذٕ و ئاصادي دةخويكيَت ،ئاصاديةنةؾ يةسِيَطةي َاطييةوة بةديذيَت ،داَةصساْذْةنةػي

خؤي ية باطشاوْذي واقيعي َيَزووي نوسددا دةبيٓيَتةوة.

 .2بةَةديويهشاو :ييَشةدا ػني بةَاْاي طةجنييةتي و دواْي ديَت ،يإ بةَاْاي بةثييت و بةسةنةتي ديَت ،وةى

َيَت:
َيَت صةويةنة ػيٓايية ،طةجنةنةػي يةٖةسةتي الويةتيذا دةنورسئَ ،وةى دةي
ئةوةي بً
ية ػاخ بواية ئةيإ نشدئ بة(ػني) يَهي

ػيَت و ػةيذاي َيَالقةيي

ية دةطت بواية ،ئةيإ نشدئ ،بة صةسديَهي سةثةطاو7٢3ٍ..............

_____________________________________________________________________________________________

 .2زٜاض عبدايفتاح ،ايته ٜٔٛيف ايكٓ ٕٛايتػه ،١ًٝٝص 7١0

 .1د.امحد َٛختاز عُس ،ايًػ ١ايً، ،ٕٛص083
ٖ .3ةَإ طةسضاوة ،ص164

ٖ .4ةَإ طةسضاوة  ،ص166

ٖ .5ةَإ طةسضاوة ،ص183
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َظؤصي و ثةيوةطتبووٕ بة َةعؼوقةوة دةطةيةْيَت،
ييَشةدا سِةْطي ػني َاْاي دةاليي ضةطجاوي و َتُاْةيي و دي

َيَت:
دطةيةَةؾ دةي

ئةو ػيٓاْةي ية قةساخ ػاس الػةناْيإ دؤصسايةوة

ئةو طجياْةي ٖةس بة ئامساْةوة نورسإ317ٍ.......

واتة ئةواْةي ئاساّ بةخؼٔ و يةطةس خؤيإ ،دةياْةويَت بووٕ و رياْي خؤيإ يةسِيَطةي خؤياْةوة خبةْةسِوو ،واتة

َيَت:
َطةي ثياو طاالسيذا تاواْة ،بؤية طضا دةدسيَت ،وةى دةي
َاّ ئةَاْة ية نؤَةي
دةسخظتين َتُاْةيي نةطةنإ ،بةي
ئةطتيَشةيةني بطونؤية بةقةد تؤثيَ

ية الي (ػني) ةوة ٖاتبوو

وةخيتَ نةوتة ْاو باوةػِ

ٖةس بةطةسْر ٖيَذي ٖيَذي ػيين نشدّ و
يةو طاتةوة طاَاٍَ ضاوَةو

صةسياؾ يةػِ312ٍ.......

ػني ٖيَُاي دواْي و ئاساّ بةخؼي ،طةسْر سِانيَؼيية و بةو ٖؤيةوة ناسيطةسي يةطةس َيؼهي نةطةنة دةنات

و دةبيَتة بضاوتي طؤسِاْي نةطةنة ،واتة ئةوةي يةطةس بٓةَاي خؤػي ريإ و ئاساَي بٓيادْشابيَت ،دةتواْيَت ديَهةوتةو
َيَت:
ناسيطةسي يةطةس ئةواْي دي دسوطتبهات ،دطةيةَةؾ دةي
ْٗيَين ػني ئةطيَشِْةوة.

سِةْطي نطيَهي بياْي سووْرت ية خةوي دةسياضةي
بةس سِوْاني ػةويَهي نح

ئاساَرتيؽ ية ٖات وضؤي يةؾ والسي

َع)311ٍ......
ْةسّ وػًي ْيَو باوةػي داْظيَهي (ظاي

ػني يةخؤطشي تةواوي ئةو باغ و خواطاْةي ،نة يةرياْذا بوْيإ ٖةيةٖ ،ةس يةثةيوةْذي و دواْي و طوجناْذْي،
بريةوةسي و خؤػيةنإ ،ئةو خةياٍَ و نشاْةوة دةسوْييةي ،نة الي خويَٓةس دسوطتيذةنات ،يإ ئةو سوداو و ًَُالْيَياْةي

ْيَوإ ناسةنتةسةناْي سؤَاْيَوٖ ،ةس ية دواْي و خؤػةويظيت و ثةيوةطتبووٕ بة ريإ و سسؤَاْظييةوة ،تاوةنو

ًَُالْيَهإ ،نةواتة رئ بؤ خؤي َةديويي سوداوة دياواصةناْة ،ػني بةَاْاي ثريؤصي و ئايذياييضَي و ديَت ،وةى ئةوةي
َهةوتةي ػويَٓهةي ثريؤصو
ئةطتيَشة بطونةنة ية ئامساْيَهي ػيٓذا دةسدةنةويَت ،نة ئةَة ئاَارةية بؤ نوسدطتإ ،نة ٖةي

َيَت:
منوْةيية ،وةى دةي

ناتيَ ػني ئةبيَ بة ثةخؼإ  ...ية دةػتيَهذاو ئةيٓومسةوة
وةخيتَ ػني ئةبيَ بةسؤَإ يةصةسيادا ئةخيويَُٓةوة317ٍ.....
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ٖةسوةٖا ػني ٖيَُاي خؤػةويظيت نةطيَهي سؤَاْظي دةطةيةْيَت ،بؤية سةواْةوةو ثؼوي دةسوْي دةطةيةْيَت،

َيَت:
وةى دةي

َُاْذا ْوطت ،ػني بشدَي و دووس بشدَي و
ػةويَو ػني ية باخةي
َطاو
ئيرت َٔ تانو بةياْي ،خةوّ بةػةثؤيي ظؤي

ػيعشي (ثؤػهني)ةوة بيين301ٍ..........

اَ -اْاي ْيَطةتيغَ :ةبةطت يةو َاْاياْةية نة َاْايةني ثطةواْةي ثةياَة طةسةنييةنةي دةطةيةْيَت ،ػني بةَاْاي

َيَت:
طةخيت و نيَؼة ديَت ،وةى دةي
َةطشي سةْطة بطهؤيةنة

تؤ ية َاْاي ئةّ طةفةسة ػيٓة ْاطةي
ية صَاْي نؤض تيَٓاطةي

سِةػةبانإ و صيًةنإ ثةيةيإ بوو ية َشدٕ ثةية تشيإ بوو373ٍ.......

َي ٖةطتةناْيْ ،ةطةيؼتؤتة ئةّ
ئةّ طةفةسة ،طةفةسي دابشِإ و نؤتاٖاتين رياْي بطهؤيةنةية ،ضوْهة ئاطيت عةقً

ئاطتةو ػيٓؽ بةَاْاي دابشِإ و بةسةو نؤتاضووْة ،واتة طةفةسي نؤضي يةنذاسي و طةسِاْةوةية بؤ خاى ،نةواتة ػني
َيَت:
بةَاْاي ئاصاسو ديٓاَيهيية بةسدةواَةنإ ديَت ،وةى دةي
َٔ يةبريَة

طووس ئةيويظت باسإ طووسبهات

صةسد ئةيويظت ئامسإ صةسد بهات و

طةوصيؽ ئةي ويظت خوئَ طةوص بيَت

ػيٓيؽ بةػني ثةيهة طيانإ ٖةَووي سِةْط بهات32٢ٍ..................

َاتذاسي ،دةيةويَت تةْٗا خؤي بيَت و بؤخؤي بزي و خؤي بشِياسدةسبيَت ،واتة
واتة سةْط ييَشةدا وةى ٖيَضو دةطةي

بووةتة ْويَٓةسي نةطة خؤطةثيَٓةنإ.

 -2ثؤصةتيغَ :ةبةطت يةَة ،ػني ٖيَُاي ئاصادي و ئاساَي و سةواْةوةو نشاْةوةيةٖ ،يواو ئوَيَذةو دةبيَتة دةْطي

َيَت:
ئاصادي و نؤنةسةوةي دةْطةنإ ،وةى دةي

َاتي طووسبوو
وةسصي دةطةي

دْيابوو بوو بة طووسطتإ

ػيٓيَو ويظيت بةػةقاَي طووسدا بشِواو

َفشِيَينَ
ثةيعيَهي ػني ٖةي

ٖةس بؤ ػةويَو ية ثيَطيَهذا ػيٓيإ طشت و
ية ْاو ئاطشيَهي طووسدا ئةويإ طوتاْذ38١ٍ .........

.3سِةْطي طووس:
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ػاعري يةّ ديواْةدا()41داس سةْطي طووسي بةناسٖيَٓاوة ،سةْطي طووس يةنيَهة يةو سةْطة طةسةتايياْةي ،نة

َشؤظ يةطشوػتةوة ْاطيويةتي ،سِةْطيَهة ئاَارة بةخؤػي و ْاخؤػي دةنات ،دياستشئ طيفةت نةثيَوةي ثةيوةطت دةبيَت،

خويَٓة ،بةَةؾ سِةْطيَهة ية سِووي دةسوْيةوة َةتشطيذاسةو ية سِوي ديٓيةوة ثريؤصة ،يةداطتاْةناْذا بةناسٖيَٓشاوةو

ياباْييةنإ سِةْطي طووس بؤ دةسنشدْي نابوغ بةناسدةٖيَٓٔ ،الي َيظشيةنؤْةناْيؽ َظتيًةي طووس يةثةجنةدةنةٕ و

يةسِوبةسوي دورَٓةناْياْذا وةى ٖؤناسي ثاساطتٓيإ يةبشيٓذاسبووٕ بةناسيذةٖيَٓٔ ،واتة ئةطةس بشيٓذاسيؽ بووٕ ،توػي

َة طاواناْيإ دةدةٕ ،بؤئةوةي
خوئَ بةسبووٕ ْةبٔ ،الي ٖٓذؤطةنإ ،ئاَارةي ريإ و خؤػيةٖ ،ةْذيَ خيٌََ خوئَ ية َٓذاي

َةيةو يةسووي طؤصداسيؼةوة ،سةْطي خؤػةويظيت و
صياتش بزئ ،1بةدةسيةَاْةؾ طووس سةْطي ٖيَضو تواْاو ريإ و دوي
طةػبيين و ئاسةصو دٍَ و طيإ و طةجنييٖ ،يَُاي بةٖيَضي و تواْظيت و ئاطشة.

َاّ سةْطي طووس ٖةَإ َاْاي
 -0وةى طووس :ئةطةس يةطةٍَ سةْطةنةػذا ئاَارةي تش بذات بةدةطتةوة ،بةي

َاّ سراْي خويَٓيؽ ،واتاي
سةْطةنةي خؤي دةطةيةْيَت ،ضوْهة سةْطي طووس ييَشةدا سراْي خويَٓة نة سةْطي طووسة ،بةي

َيَت:
َةو ضاالني و قوسباْيذاْة يةثيَٓاو ئاَاجنةنةيذا ،وةى دةي
دوي
سِةْطي طووسي

سِرابووة بةس ثيَي توتشِى3٢8ٍ...............

ب .بةَةديويهشاو :ػاعري سةْطي طووس بة ٖيَُاي خةبات و قوسباْيذإ و ػةٖيذو ػؤسِؾ دادةْيَت ،بؤية نؤي
َيَت َٔ و ػوئَ
نوسدطتإ يةنظإ دةنات بة سةْطي طووسٖ ،ةسوةٖا بةَاْاي نوػنت ديَت ،ػيَشنؤ دةيةويَت بً

َا ثةػيَوة يةطةس
َِ و طتةّ و نوػتٓذا ديوةتةوة ،ئةَةؾ ناسيطةسي ئةو سواْيٓةي عةبذوي
بةدسيَزايي صةَةٕ ،خؤَإ ية صوي

َيت"يةطةس ٖةس بظتة صةَيينَ يـةريَش ٖةس طـةصة ئامساْيَ َةتشطة نةَيَو
ػاعري ية ػيعشي (طةسباصي وٕ) دا ،وةى دةي
َيٓةنةت داْيَ" نةواتة طووس بةَاْاي ػوئَ ديَت و ثةيوةْذي ساطتةوخؤي بة ْاطٓاَةي خاى و
طةس داخة و تادة طوي

ْيؼتُاْةوة ٖةية ،واتة ْاطيين خاى ،بةْذة بة ْيؼتُإ  ،يإ فيذاناسييةوة ،بةَاْايةني تش خاني نوسدطتإ بةبيَ خوئَ ٖيض

َيَت"
َاْايةني ْيية ،وةى دةي

ٖاتانو خانِ ْةْاطيت ،تؤ سِةْطي طووس ْاْاطيت و
ية ْٗيَين طووس ْاطةيت و خويَٓت بؤ ْاخويَٓشيَتةوة7٢٢ٍ..............

َي ػؤسِؾ و
َؤ طيإ يةطةسدةطتةناْة ،سةْطي ئةواْةية نة بووْةتة َةػدةي
دطةيةَةؾ سةْطي طووس ،سةْطي ٖةي

يةثيَٓاو ٖيَٓاْةدي ئاصادي و طةسبةخؤيي طياْيإ بةختهشد ،ياخود بةَاْاي ٖيَضي الوإ و طةجنإ ديَت ،نة صؤسبةيإ بةالوي

َيَت:
رياْيإ يةثيَٓاو خانذا بةخؼي ،وةى دةي
ضريؤني سِةْط ئةطيَشَِةوة

طةس طوصػتةي ئةو سِةْطاْةي يةْاو بيَ سِةْطيذا خٓهإ
ئةو طووساْةي نؤضيإ نشد و

_____________________________________________________________________________________________

.2فایش عازف ضًُٝإ ايكسعإ ،ايٛغِ ٚايٛغ ٞيف ايػعس ازباًٖ، ٞزضاٍ داَع،١ٝداَع ايسَٛى ،0٢83،ص073
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ية ْاو بةفشا سِةم بووْةوة ئيرت واطٌ ْةبووْةوة (ْةطةسِاْةوة)310ٍ........

َيَت :الي (طووس)ةوة صاَيَو ٖاتبوو نشَاجني
ياخود دةي
َوى و بةبشيظهة
َي بةالي
باسيهةية ضووٕ خةياي

َةو
ضوٕ َةساقي سةْطي راي

َُاص طؤْاي) ية ًَذا بوو31١ٍ.....
بؤيٓباخي طوٍَ ئةطتيَشةي (يةي

يإ :الواْذْةوةي ػيعشيَ بؤ سِةْطيَهي بطهؤيةي ْاو ئةْفاٍ،

الواْذْةوةيةى دوابةدواي دسيَزةي

نؤض و وْبووْي ٖةصاسإ سِةْطي صةسدو طووس

ْة طةسِاْةوةي ٖةصاسإ طوٍَ و ئاويَٓةو ًَواْهةو باصٕ و
َيَدةني ْيَو َاٍَ373ٍ...............

َيَت تاني نوسدي ٖةسيةنةيإ بةػيَواصيَو بةسةو ثريي َشدٕ سؤػتوٕٖ ،ةَوو ئةَاْةؾ
ػاعري دةيةويَت ئةوة بً

َةى و بةفشي صطتإ و ػاخ ،يإ طشتٓةبةسي سيَطةي نؤض و
يةثيَٓاو ريإ و ئاصاديذا بووة ،بؤمنووْة سةقبووْةوة ية بةطتةي

َيَت:
َاوي ئةْفاٍ و سةػةنوريذا ،وةى دةي
َةسط ،ياخود بووْة طومتاى يةػاي
دةْطةنإ ئةػبووٕ بةَشدٕ

بؤ ويَٓة وةى :سِةقبوْةوة ية طجيذاو

َايي ػيٓذاو
خٓهإ يةقووي

َاوي طووسدا3١٢ٍ................
طوتإ يةػاي

سةْطي طووسٖ ،يَُاي ػؤسِػي ضيين ضةوطاوةو ٖةراساْة ،يإ بريوباوةسِى َاسنظيضَة نة ية سوطياو ػؤسِػي

َيَت:
ئةنتؤبةسةوة ،ئةّ ٖيَضة بووْيةتي خؤي طةملاْذوة ،بةػيَواصيَو صةسياناْي بشِي و تةواوي دْياي طشتوةتةوة ،وةى دةي
ثاسيع ية ْاو سِةْطي َٓذا طووسي ثؤػي و ٖةطتاية ثيَيإ،
يةنةّ ضةنوؾ طةسو ًَي قوسطي َٔ ْةبوو

نة بشطيَيت دةطيت داية و َاْطي خةوْي بؤ داطشمت و
بةطةس دةسطاَا دايهوتي و

ية دوايؼذا َاْط بوو بة ْإ

سِؤريَهي طاسد ،ئؤنتؤبةسَ ،ؼيتَ ية سِةْطي ٖةراساْي
ية َةيذاْي طووسدا تؤو نشد

ٖيَٓذةي ْةبشد سِةْط باصيذاو سِةْط ية صةسيانإ ثةسِيةوةو

َطشت325ٍ..........
ٖيَٓذةي ْةبشد الفاوي طووس دْياي ٖةي
َيَت:
َات و خؤطةثاْذٕ ديَت ،وةى دةي
ٖةسوةٖا سةْطي طووس ،بةَاْاي ٖيَضو دةطةي
َاَيَهي ئةصةييذا
يةبةسدةَي وةي
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نيَ ئةتوْيَ فضصة بهات ؟يةبةس دةَي صٍ ٖيَضة

سةْطي دْيادا سِةْطي بطوى ،بطيَ بؤ نوي و ئةبيَ ضيبهات؟
َٔ ية بريَة

طووس ئةيويظت باسإ طووس بهات
صةسد ئةيويظت ئامسإ صةسد بهات

طةوصيؽ ئةيويظت خوئَ طةوص بهات
سِةْط ئةخةطيَٓٔ ْةبادا سِةْطي دياواص

ية دايهيبَ و ْة يةّ بطيَ و ْة يةو بطيَ.

َةنةٕ
سِةْط قفً

ْة بادا سِةْطيَهي دياواص

ية ثشِيَهذا بيَتة رووسيَ32٢ٍ...........

َاتي طووس بوو
يإ :وةسصي دةطةي
دْيا بووبوو بة طووسطتإ

ػيٓيَو ويظيت بةػةقاَي طووسدا بشِواو

َفشِيَينَ
ثةيعيَهي ػني ٖةي

ٖةس بؤ ػةويَ ية ثيَطيَهذا ػيٓيإ طشت و

ية ْاو ئاطشيَهي طووسدا ئةويإ طوتاْذ38١ٍ.................

َاتي طةسنوتهاسو خؤطةثيَٓة و تةْٗا بووْيةتي خؤي دةْاطيَ و سيَطة بة ٖيض
نةواتة سةْطي طووسٖ ،يَُاي دةطةي

ٖيَضو دةْطيَهي تش ْادات ،بؤية بةثيَطةواْةي ئةَةػةوة دةْطي ئاػيت و ٖيوانإ ،بةيةدةطتذاْي ٖةس دةْطيَو يةٖةس نويَي

دْيادا بيَت ،ساطتةوخؤ ناسيطةسي و خةّ و ئاصاس يةو دةْطة ٖيوا بةخؼاْةدا دسوطتذةنات ،ضوْهة طةسضاوةنةيإ يةنة،

َيَت:
وةى دةي

َُي دوْيا يةٖةس ػويَينَ
ية ٖةس ػويَينَ ية سِةْطي صوي

ئةو وةختةي نةطيَو بهورسيَ

َٔ ييَشةوة باخي طجيِ ٖةْاطةيةى ٖةٍَ ئةنيَؼيَ و

طةستاثاي بةرْي طووس ئةبيَ

ضةْذ ْضيهني ية يةنةوة3٢2ٍ................

.4سةْطي سِةؾ:

ػاعري( )40داس وػةي (سةؾ)ي بةناسٖيَٓاوة ،يةبٓطيٓةػذا خودي وػةنة ئاَارةية بؤ ويَشاْي ،ػوَي خةّ و

تةعضيةباسيٖ ،ةَوو ئةَاْةؾ دري دواْني ،بؤية سِةْطي سِةػبيٓية ،نةواتة سِةْطي سةؾ بةطؼيت سِةْطيَهي ْيَطةتيعة ،ضوْهة
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د .يوقُإ سةئوف

َى عةسةب سةػة ،ضوْهة يةو سؤرةى
سِاطتةوخؤ دةيبةطتيَتةوة بةريَش دةطتةيي و تاسيهي ،بؤمنوْة سةْطى عةطاي
َُاْةنإ ػهإ ،وةى ٖيَُاوى غةَباسى بةناسيذةٖيَٓٔ ،يةطةٍَ ئةوةي ٖةْذيَ داس سةْطي سِةؾ سِةْطيَهي دوإ و
َوطوي

يةسِووي دةسوْييةوة خؤػةويظتة ،وةى قزو دٌ و بةسط ،بؤية ػاعرييؽ باطي يةدواْي سِةْطي سِةؾ دةنات ،ضوْهة

طيفةتيَهي ئيظتاتيهيية الي ػاعريإ.

سةْطي سِةؾ سِةَضي خةّ و ئاصاسو َشدْة ،تشطة يةػيت ْادياس ،ئاَارةية بةْةبووٕ و فةْابووٕ ،سِةؾ ٖةْذيَو داس

َطرية ،يةػيعشدا َاْاي بيَذةْطي و بيَٗيوايي و توسِةيي و سِةػجؤػي و تةعضية
دةسووٕ ثيَيدؤػةو ٖةْذيَو داسيؽ طةسو دي

ديَت.

سةْطي سةؾ سةْطي طضاو تاواْة ،سةَضي صٖذييةًَ ،جيَطي سةؾ ساطةياْذْي باوةسِة ية ئيظالّ و َةطيشيذا ،يةالي

دةسويَؼةنإ ْيؼاْةي ػةٖادةتي قةبشة ،دًي سةؾ سةَضي طةسضاوةو ٖيَضة وةى ػيعةنإ ،عةَاَةي سةؾ ْيؼاْةي
ًَهةضيية بؤ خوا ،يةبةسنشدْي دًي سةؾ ية بؤْةدا ،واتة تةطًيُبوٕ بة ثياوإ ،يةتةعضيةػذا ًَهةضيية بؤ قةدةس.

 -1وةى سِةؾ :ػاعري سةْطي سةؾ وةى سةْطي سةؾ و خظتٓةسووي سةؾ ثيظتةنإ بةناسٖيَٓاوة ،نة يةبٓطيٓةدا

بؤ نيؼوةسي ئةفشيكا بةناسٖيَٓاوة ،ضوْهة ية ياسيية ئؤيؤَجييةناْذا باصْةي سةؾ ،بووة ػوْاطي و %75نيؼوةسةنة

َيَت:
سةػجيظت و ئةمسةسٕ ،يةبٓطيٓةػذا سةْطي سةؾ ،سةْطي َاْاي نؤتاييٗيَٓاْي ضةَهي سةطةصثةسطيت ديَت ،وةى دةي
ئيرت ئةوطا  َٔ ....ييَشةوة..قاسِةي ثيَظت سِةؾ و

ثيَظت صةسدو ..قاسِةي طجي و طةوصو طووسّ
يةى يةى دوإ7٢7ٍ..................

 -2بةَةديويهشاو :بةخؼيين َاْاي َةديوييية بة سةْطةنة ،ييَشةدا سةؾ بةخؼيين َاْاي خةّ و ْةٖاَةتي و طتةّ

دةطةيةْيت ،ضوْهة سةؾ بووةتة ْاطٓاَةي ٖيَضي سةؾ و دةطتجيَهي تاسيهي ،بؤية بةسدةواّ يةّ باسودؤخةدا سةؾ وةى

َيَت:
وةسصي صطتإ دةْاطيَينَ ،وةى دةي

وةختيَو فوو ئةنةّ بة سِةػذا ،سِوباسي سِةػي صوخاويَ

ئةٖةريَت و ػةثؤيي نويَش خؤي ئةنيَؼيَ بة نةْاسي ػةوي َٓذاو

تةّ و َزي نيَوة سِةػيَ ،ية ٖةسدوو قاضي نؤضُةوة .

َي تةْطةبةسي
َةّ دائةطشيَت و ية دةساي
تا طةسوًَي صايةي
ٖةْاطةيؼُا ،سِةػةبايةى(،با)يةني سِةؾ،

بة طعة طعي ثشطياسو طؤساخةوة ديَت و دةضيَ
ئةو وةختةي نة سِةؾ ئةرةمن

َي سِةػي
طةسثؤػي سِةػي رْاْي ػيعشطتامن و طوي

َيَ7٢1ٍ.............
نطةناْي و بظهي دسيَزي ػيوةْي صطتاْيَهِ تيَ ئةئاي

ا -وةى ْيَطةتيغ :ػاعري صؤس بة ساػهاوي سةْطي سةؾ يةسِيَطةي دايهييةوة دةْاطيَٓيت ،بةَاْايةني دي

دةيةويَت ئاصاسو خةَةناْي دايهي ،بهاتة دةسواصةيةني ْاطيين بةئاصاسو خةَي سةْطي سةؾ ،ئةَةؾ يةوةوةية دايهي ٖةس ية
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َةناْي دْيايةى ٖةوساصو ْؼيَو،
َييةوة ،دطة ية ئةسني دايهايةتي ،بووةتة باوى و َاَؤطتاو......تاد ،يةثيَٓاو َٓذاي
َٓذاي

َيَت ،وةى
َي ْةداوة ،بؤية يةّ َوعاْاتةوة دةيةويَت واتاناْي سةمشإ ثيَبً
َاّ نؤي
طاسدوطةسَيٖ ،ةراسي و ْةداسي ديوة ،بةي

َيَت:
دةي

ٖةتانو دايهِ ْةْاطي تؤ سِةْطي سِةؾ ْاْاطيت و

ية ٖيَُاي سِةؾ ْاطةيت.ػةوت بؤ ْاخويَٓشيَتةوة7٢٢ٍ................

َيت :ية ْاو ػةويَهي ضشِدايةو
ياخود دةي

ية َيَزويةني سِةػذاية383ٍ............................

واتة نوسدطتإ و ْيؼتُإ وةى ػوئَ ،ػويَٓيةني تشطٓانةو َيَزوؾ ئةَةي طةملاْذوة.
يإ:

َاتةدا سِةْطي(سِةػباوي بيَضاسي)
دةسنةوت نةيةّ وي

ية ٖةَوو سةْطيَو صؤستش بوو3٢2ٍ.......................

َِ و
واتة ئةطةس صةَةْي نوسدطتإ ثؤييٓبهةئ ،ئةوا سةؾ طةوسةتشئ و صؤستشئ بةػي بةسدةنةويَت ،بةٖؤي صوي

طتةَي دورَٓةوة.

َاّ ػاعري بة ثيَطةواْةوة ئةّ
ب -وةى ثؤصةتيغ:سةْطي سةؾ بةػيَوة طؼتييةنةيَ ،اْاي ْيَطةتيغ دةطةيةْيَت ،بةي

سةْطة يةو باصْة بةدةسدةنات و طيُايةني ئيظتاتيهي ثيَذةبةخؼيَت ،بةتايبةتي ئةطةس ياسةنةي طجي ثيظت بيَت ،سةؾ
َيَت:
دةبيَتة ٖيَضي ْاطاْذْي دواْيةنةي ،وةى دةي

ئةػيَ الي تؤ سِةْطي سِةؾ بيبَ بة سِةْطي

َةسطي باخطة و سِةْطي طشيإ و تابوتي طةسجنذإ و

َة باخ و،
ثشطةي ئاوو الواْذْةوةي طوي

تاسَايي رئ...

نةضي الي َٔ ٖةس ئةو سِةْطة

ئةبيَ بة دواْرتئ سِةْطي ثشػٓطذاسي دةّ بة خةْذة و

ئةبيَ بةػةوي َؤطيكاو سِةْطي بةفشو

بةخويَين طةسَي خةَيَهي ػيَوة ػريئ

َي طجيِ
وةختيَو ياسّ ،طوي

تاسيهيةى يةبةس ئةناو سِةؾ ئةثؤػيَ31٢ٍ..............

َٓياّ ئةو وةختةي طةست دةسٖيَٓا
َيت َٔ :دي
ياخود دةي
ية ناّ ئاطؤدا صؤس سِةػة

َيَهي طجيي ئةبيين!3٢3ٍ........
خاي

.5سِةْطي طجي:
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د .يوقُإ سةئوف

ػاعري سِةْطي طجي ( )37داس بةناسٖيَٓاوة ،سِةْطي طجي يةبٓطيٓةدا ئاَارةية بؤ ئاػيت و ثاني و سِاطتطؤيي،

َدؤػي ،دطةيةَةؾ ئاَارةية بؤ طاسدي و
َظؤصي و بةسائةتي و قوسباْيذإ و ثانوخاويَين و سِوْاني و نشاْةوةو دي
دي
َهي و ٖيواو ئوَيَذ ية ْاو دةسطةي تاسيهيذا ،ية ػيعشيؼذا بؤدواْي ئافشةت ػهؤي ثياو بةناسديَت.
بةطتةي

نةواتة ئةّ سِةْطة يةنيَهة ية سِةْطة طاسدةنإ و ئاَارةية بؤ ثاني و بيَطةسدي و سِاطتطؤيي و ئاػيت و ٖ....تذ،

وا يةنةطةنإ دةنات يةسِووي دةسوْييةوة ٖةطت بةئاساَي بهةٕ  1دطةيةَةؾ بةطؼيت سِةْطي طجي سِةْطيَهي ثؤصةتيعةو

َييةنإ ،بةثيي َيظؤيؤديا
ئاَارةية بؤ بيَطةسدي ،ئاػيت ،خؤبةدةطتةوةدإ ،بةوةفاييٖ.....تذ ،سةْطي ػتة خةياي

خواوةْذةنإ دًي طجي يةبةسدةنةٕ ،الي خيًََي بوسدني ية ئوطرتاييا سةْطي َشدْة ،ية ئيظالَيؼذا نفٔ و دًي سةز و
عةَشة طجيية.

َدؤػي و سِةَضي ثانيية ،يةٖةْذيَو ناتذا ْيؼاْةي ػةسةف و سةَضي ئاػيت
طجي الي يؤْاْيةنإ ْيؼاْةي دي

و ثانية 2سةْطي طجي الي سِؤَاْةنإ ثريؤص بوو ،بؤية قوسباْيإ بؤ دةدا ،ضوْهة ثةيوةطتهشابوو بةخواوةْذةناْياْةوة ،الي

َةطيشيةنإ دًي طجي يةبةسدةنةٕ وةى ٖيَُايةى بؤ َةطيح ،نة ئاَارةية بؤ ثاني و دوسنةوتٓةوة ية ثيظي ،يةَظشية

نؤْةنإ و بةتايبةتي فشعةوٕ تادي طجي يةطةسدةنشد ،وةى ئاَارة بؤ دةطتطشتٔ بةطةس ٖةَوو َيظشدا و ريإ تيَيذا بة

ئاػيت و ئاساَي  3دوةناْيؽ ثيَياْواية" خوا خؤي ية سوْاني طجيَذا ثيؼاْذةدات ،يةّ سوْانيية طجيةػةوة ٖةَوو سةْطةنإ

َيَ ،بةثيَطةواْةي سِةػةوة ،نة َاْاي ْةخيَشة،
َذاوة " 4نةواتة طجي ْيؼاْةي ثاني و سِاطتطؤيية و ئاَارةية بةبةي
طةسياْٗةي

طجي يةػيعشدا بةَاْاي دواْي رٕ و طةوسةيي ثياو و ػةسةف و ضانة ديَت .سةْطي طجي ئةو سِةْطةية نة َشؤظ بة ٖؤيةوة

َطةي بووْي ثاني رٕ و طةسوةسي و طةوسةيي
ٖةطت بة ئاساَي دةنات ،بؤية صياتش ئاَارةية بؤ اليةْي ثؤصةتيغ ،ضوْهة بةي
ثياوة.

ا .وةى سةْطي طجيَ:ةبةطت ية سةْطي طجي ،سةْطي نيؼوةسي بةطتةيةني باػوسةو ْاطشاوةبة(ئةْتاسنتيها)و

َيَت:
َةى  %98دايجؤػيوة ،وةى دةي
بةفشو بةطتةي

ئيرت ئةوطا  َٔ..ييَشةوة قاسةي ثيَظت سِةؾ و

ثيَظت صةسدو ...قاسِةي طجي و طةوصو طووسّ
يةى يةى دووإ7٢7ٍ...................

يإ:

ئيَواسإ ٖةَوو داس ئيواسإ

ية ريًَال ثؤية َةٍ:سةؾ ،طجي ،خاٍَ خاٍَ و صةسد باو و
ثةَةيي وْاسجني

ديَٓةوة ئيَشة303ٍ...............
_____________________________________________________________________________________________
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ب .بةَةديويهشاو:سةْطي طجي َاْاي ٖيواو ئوَيَذةنإ ،ئةواْةي ية ٖيَُين و ئاساَي و بة ٖيواوة دةرئ و

َيَت:
دةياْةويَت بزئ بؤ ريإ ،بؤية بةسدةواّ ئةَاْة طتةَيإ ييَذةنشيَت ،وةى دةي
ئةو ػيٓاْةي ية قةساخ ػاس الػةناْيإ دؤصساْةوة

ئةو طجياْةي ٖةس بة ئامساْةوة نورسإ317ٍ..............

َي ثةسيضةنإ دةبيٓيَت ،نة ٖةس صوو صيٓذةبةضاٍَ نشاوٕ.
َةي نوسد ديَت نة سؤي
طجي ييَشةدا بةَاْاي نيزؤي
يإ:

ئةو دةَةي طجي ئةرةمن ٖ ...ةس ثةثويةي طجي خةوْةو،

ٖةس ْةوسةطي طجي ػيعشةوٖ ...ةس سةيشاْي بةفشإ باسةو7٢1ٍ.....
ت .دواْةي در:سةْطةناْي سةؾ و طجي دوو سةْطي در بةيةنٔ ،بؤية ية بووْي يةنيَهيإ ئةوي دي ْاَيَٓيَت،

ياخود ية ٖيَضي ئاَادةيي يةنيَهيإ ،سادةي َاْةوةي ئةوي تشيإ دةسدةخات ،بؤية يةطةٍَ بووْي ئاصادي و ٖيوا ،خةَةنإ

َاّ طجي بةٖيَضتشو ٖيواي َاْةوةو بةسدةواَي ٖةية ،بؤية بة دةسنةوتين ٖةتاو ،بةسدةواّ
ْاَيَٓٔ ،بةثيَطةواْةػةوة دسوطتة ،بةي

َيَت:
طيَبةس دةبيَتة سةْطي ثاػهؤ ،وةى دةي
ية تابًؤَا سِةؾ و طجي

بةساييةى ية دةػيت صةئ دسوطت ئةنةٕ

ْيوةي ٖةتاو ْ،يوةي طيَبةس
نةٖةتاو بطيَ بؤ طةفةس

طيَبةس ئةخاتة ثاػهؤي و دووس دووس ئةسِوا
ئةو طا ئيرت ية تابًؤَا ،بةفش ئةباسيَ و

َة سِةػهة ثةيذا ئةبيَ طةوصيؽ ئةْويَ
قةي
ديظاْةوة داسيَهي تش سةؾ و طجي
بة دواي يةنرتدا ديَٓةوة

ئةجماسةيإ ئةويإ قزي رْة نة(با) دةيبات و
ئةويرتيإ ػةوقذاْةوةي ػيعشيَهي خؤّ312ٍ...........

َاّ دواتش بةٖؤي
سةؾ و طجي ٖاوطةْطي َاْايي دسوطتذةنإ ،يإ دوو سةْطي ثيَهةوةيي ،واتة ثيَهةوةريإ ،بةي

دابشِإ ،يإ تيَهؼهاْي ثةيوةْذييةنإ دودا دةبٓةوةو سةػةنة دةبيَتةوة بة سِةػةنةي داسإ ،بةَةؾ طشوػيت سةؾ

َاّ دواتش
دةطةسِيَتةوة بؤ دؤخي داسإ ،واتة ئيَُةي نوسد ٖةس يةطةسدةَي ئيظالَةوة وتوَاْة بشايةتي نوسدو عةسةب ،بةي

َُي(ئةوي بةساَبةس) يةنٓاطشيَتةوةو دودا دةبٓةوة ،ئةويؽ بةوةي نوسد ٖةس نوسدةو
دةسنةوت نة سةْطةنإ بةٖؤي صوي

عةسةبيؽ ٖةس عةسةب.

َدؤؾ ية بٓذيٓةدا
ياخود سةْطة درةنإ ٖةَوويإ َاْاي خؤيإ ْاطةيةْٔ ،بةَاْايةني تشَ ،ةسز ْيية نةطي دي

َدؤػبيَت ،يإ ئاصاسو َةيٓةتييةنإ ،يةئاناَذا ثيَطةواْةناْيإ ييَبهةويَتةوة ،بؤية ٖةْذيَ نات سةػةنإ خؤيإ طجي
دي
َيَت:
دةْويٓٔ و طجيةناْيؽ بةٖةَإ ػيَوة ،وةى دةي
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د .يوقُإ سةئوف

ية تابًؤَا سةؾ و طجي

ئةضٓة ْاو سِؤسي يةنةوة...

َةت فشِيَ ئةدةٕ
ضاسػيَوةناْي سواي

سةْطةٖ ،اواسي طرتاْيَ سةؾ ثؤؾ بيَت و

سةْطة بشيٓيَو طجي ثؤؾ

ئةػيَ ئاصاسيَو طجي بيَ و

َضاسي سِةؾ
طوي

ية تابًؤَا سةؾ و طجي

َٔ ٖةْذي داس  ....سةػةنامن ثيَ ئةنةْٔ و
طجيِ ئةطشيَ318ٍ..................

يإ:

َا بووٕ،
َةدا سِةْطةنامنإ بيَ ناي
يةو دؤي

سِةْطةنامنإ خةويإ نشاطي طجي و
بةقاتيَهي سِةْط صةيتووْي و

َي طةس بؤيٓباخ و
بةطوي

َةوة ئةدي330ٍ...........
قؤثطةي طةس قؤي

َاّ وةى طةيي نوسد بة
ياخود سةْطي طجي وةى ٖيَُاي ئاػيت و ئاساَي و ثيَهةوة ريإ بةناسدةٖيَٓيَت ،بةي

َاّ ئةو خةبات و سووبةسووبووْةوةو ساثةسِيٓاْةي ،نة ية َيَزودا
طةييَهي ئاػيت خواصو دووس يةػةسِةْطيَضي دةبيَينَ ،بةي

َيَت:
َاتاْةٕ نة بةسدةواّ نوسدطتاْيإ نشدوةتة ػويَين َةسط و ضةوطاْةوة ،وةى دةي
ٖةبووٕ ،ئةودةطةي
َٔ ضيبهةّ ية ْيؼتيُاْي ْاو خويَٓاو
ئةو ٖةَوو ػيعشةي ثيَ ْوطيِ

َِ بيَ
َٔ ئةبواية سِةْطي طجي باي
َاّ ضيبهةّ ية ئامساْيَ ،نة بةسدةواّ ٖةوسيَ ديَينَ.
بةي

ثشِة يةػةطيت صاَإ و ثشِة ية ػةطيت طشيإ و

دوونةٍَ ئةنا بة قةدةسّ و ضاوي َيَزووّ
ٖةس بة تةْٗا بةسايي سةْطي ٖةَووتاو

نؤطت ئةبيينَ353ٍ..........................
َيت :وا ساٖاتووّ ػةواْيؽ
ياخود دةي
ئةطةسي ػةوي بةفشاْباس بوو

ئةو ػةواْة ،ػةوي طجيْ ،ةدةّ بةنةغ
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بطُة بةس ثةجنةسةي رووسي
تةْياييِ و

بة تةْٗا ٖةس ،ية طجيَيت وسدببُةوةو
بةفش ػيعشّ بؤ بٓوطيَ و

خؤّ ْةْووطِ380ٍ.......................

ػاعري دةْطي طجي وةى دةْطي ئاػيت و ثيَهةوةريإ دةخاتةسوو ،دةْطيَو دةيةويَت بؤ َشؤظايةتي بيَت بةبيَ

دياواصي ،واتة ٖيَُاي ئاػيت و ئاساَي و قوسباْيذاْة ،بؤية ية ٖيض وةسصو باسودؤخيَهذا ،دطة ية صَاْي طوٍَ و ئاػيت و
َيَت:
ٖيواٖ ،يطي تش ْاصاْيَتٖ ،ةَوو ئةَاْةؾ يةخاطيةتي يةَةطيشةوة وةسطشتوة ،وةى دةي
سِةْطيَو ٖةيةٖ ..يَضي ئةفظاْةي خواوةْذي ية ْاوداية

طيششةناْي عةطاي َوطاي ية ْاو دةطتاو

دةْطي طجي ثشِ ثةثوويةي
َةطيشيؼي ية دةْطذاية

طياطاٍَ بيَ ئةو باساْي ية ضاوداية
َي ثيَيةو
ية وةسيٓذا طوي

ية ْاو وةسصي ْابيٓاػذا

ئةو ٖةْاوي ضشاي تياية38٢ٍ..............

ديظاْةوة ريإ يةْاو ٖيواو ئوَيَذدا ،ياخود بشِوابووٕ بة ثاني و رياْذؤطيت ،واتًيَذةنات بةسدةواّ بةٖيواوة

دةرئ ،بؤية بةس ية ٖةسػتيَو دةبيَت بشِوات بةوة ٖةبيَت ،ئةوةي ضاوةسِيَي ٖيواو دواسؤرة ،نة سوْاني و خواطتة ،يةاليةى
َيَت:
َي بؤ بذات ،يةاليةني تشةوة دةبيَت بةّ طياْةوة ية ريإ بشِواْيَت ،وةى دةي
بةسدةواّ يةّ سيَطةوة ٖةوي
طةست بهة بة سِؤػٓايي ْاو طجيَذا

ضاوت ية بٓيا بهةوة

َٓياّ ئةو وةختةي طةست دةسٖيَٓا
َٔ دي
ية ناّ ئاطؤدا صؤس سةػة

َيَهي طجي ئةبيين3٢7ٍ....................
خاي

َيَت :ئةو طةسدةَيَ ...سِةْطي سِؤح بوو
ياخود دةي
يةْاو ٖؤْشاوةي طجيذا30١ٍ..

.6سِةْطي صةسد:
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َٗاتٔ دةنات ،سِةْطي سِوْاني و
سةْطي صةسد يةنيَهة ية سِةْطة باوةنإ و ئاَارة بةطةػاْةوة ،يةٖةَاْهاتيؼذا ٖةي

ْوساْية ،ضوْهة سِةْطي خؤس طةسضاوةي سِوْانيية ،طةسضاوةي وصةو ريإ و ضاالنيةٖ........تذ

1

يةنؤْذا ئاَارة بووة بؤ نؤتايي و َشدٕ و خواي خؤس ٖ 2ةْذيَ داسيؽ ئاَارةية بؤ خؤػي و وػهاْي و وةسئ و

نؤتايي و َشدٕٖ.....تذ

سِةْطي صةسد ثةيوةطتة بة ريإ و خؤػي و طةعذةو دواْي رٕ ،سِةْطي خؤسو طةسضاوةي وصةية ،الي َظشيية

نؤْةنإ سِةَضي خواي خؤس(سع)و ثاسيَضطاسي ْةخؤػية ،بةدةسيةَاْةؾ سِةْطي صةسد بةٖؤي ثةيوةْذي بة طجيَيت و تيؼهي

سِؤرةوة ،ثةيوةطت دةبيَت بة ٖاْذإ و ئاَادةناسي بؤ ضاالني ،نةواتة سةْطيَهة يةاليةى ئاَارةية بةاليةْي ْيَطةتيغ،
َيَهي دبيَتة َشواسي بؤ
يةٖةَاْهاتيؼذا دةتواْيَت ببيَتة سةْطي ْيَطةتيغ ،دطةيةَةؾ بةَاْاي دواْيةنإ ديَت و ٖةس تاي

َاي نوسدطتاْةوة طةسضاوةي طشتووة ،بةَاْاي يةنطشتٔ و يةى سيضي
ئةواْةي نة ْشخي دةصأْ ،دواتش ئةّ سةْطة نة ية ئاي

ديَت ،يإ يةى ثاسضةيي خاى و ٖيَضةنإ.

 -1وةى صةسد :نيؼوةسي صةسد َةبةطت ية نيؼوةسي ئاطياية ،ضوْهة َشؤظي ئاطيايي ثيظت صةسدٕ ،واتة

َيَت:
ٖةَإ َاْاي سةْطي صةسد دةطةيةْيَت ،وةى دةي

ئيرت ئةوطا  َٔ ....ييَشةوة..قاسِةي ثيَظت سِةؾ و

ثيَظت صةسدو ..قاسِةي طجي و طةوصو طووسّ
يةى يةى دوإ7٢7ٍ..................

َاي ٖةس يةى سِةْطة ،صةسديَهي ناٍَ
َيَت :قاَيؽ بؤخؤي سِةْطي باي
ياخود دةي

نةضي وةخيتَ عةػل ئةرةْيَ

ية نوْةناْي بشئ و يةصاسيةوةو ية ضاويةوة.
بةطةدإ بةرْي سِةْطاوسِةْط

ئةبٔ بة نؤيهة سِةْطيٓة و

ديَٓة دةسيَ388ٍ.....................
َطشي ضةْذئ َاْاو تواْظت
َاّ خودي قاَيؼةنةو ئةو ئاواصي رةْيٓةي ٖةي
نةواتة وةى سةْط ،سةْطي صةسدة ،بةي

و عيؼل و.....تاد

 -2بةَةديويهشاو :سةْطي صةسد ،سةْطي َاْذوبووٕ و ٖةراسي و نةَذةساَةتي.....تاد دةطةيةْيَت ،بةػيَواصيَو

َيَت:
ٖةَوو ئةَاْة ية نايةناْي ريإ و بووْذا سةْطيذاوةتةوة ،وةى دةي
بةبشطيةتي سِةْطيَهي ٖةبوو ،دسِو ضةَوؾ،

_____________________________________________________________________________________________

. .2غهسی عبدايٖٛاب ،االضا ٠٤املطسحی، ٠اهل ١٦ٝاملصسیە يًهتاب  ،ايكاٖس،0٢85 ، ٠ص2٢

 .1د.امحد طبتاز عُس  ،ايًػ ٚ ١ايً ،ٕٛايكاٖس ، ٠عامل ايهتب،ط،7ص0١3
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ية ْاو ٖؤدةنةي ئيَُةداٖ،ةس بة سِةْطي صةسديَهي ناٍَ

يةطةس ييو و يةطةس طةسدْي دايهِ و يةطةس طةبةتةي ْاْةنةو
يةطةس طؤْاي خوػهةنةّ و يةدةفتةسي سةمسي َٓذا

يةطةس داْتاي ثةسِؤي َةنتةب ،ئيؼي ئةنشد7٢3ٍ..............

َي وٖ ،....ةسوةٖا
ياخود صَاْي صةسد ،واتة بةناسٖيَٓاْي صَاْي خؤػي و خؤػةويظيت يةنطشتٔ و رياْي بةنؤَةي

يةبةساَبةسيؼذا صَاْي طووسيؽ صَاْي خؤػةويظتييةني دةسيئاْةية ،بةَاْايةني تش صةسد يةسووي ناسْاَةوة وةى طووس

َيَت:
ئاَارةية بؤ ئاصاسةناْي ػاعري ،وةى طؤطيايظت و دميونشاطييةنإ ،وةى دةي
َٔ ئةجماسة ية طششةناْي سةْطةوة

ديَُةوة ْاو ْيطاتاْةوة

َٔ بة صَاْي صةسدو طووس ئةتاْذويَِٓ

سةْط رْة ،وةخيتَ ئةَاْها بةطرتاْيَهي ئاٍَ ئاٍَ

َي7٢8ٍ.....................
سةْطي ػيعش...وةخيتَ ئةَاْها بة ثشطياسيَهي طوٍَ طوي

َةي باسيو ،ئاَارةية بؤ نةطيَهي َاْذو قوسباْيذةس ،طةيؼتٓة ْاو ئةػهةجنةي طياْي رْيؽٖ ،ةسوا
سةْطي صةسدةي

َيَت:
َيَت نةطيَهة يةثيَٓاو ثؼتيواْيهشدْي دؤصةنةداية ،وةى دةي
ناسيَهي ئاطإ ْيية ،بؤية دةيةويَت بً
َةي باسيهةوة
يةسيي سِةْطيَهي صةسدةي

َاتة310ٍ........
َٔ طةيؼتُة ْاو ئةػهةجنةي طياْي رْي ئةّ وي

ا -ثؤصةتيغَ:ةبةطت يةو ئاَارةية نة ػاعري سةْط يةَاْا طةسةنييةنةي ،نة سةْطي وػهبووٕ و دابشِإ

دةطةيةْيَت ،ثيَطةواْة بهاتةوةو بيهاتة سةْطي ٖيواو ئوَيَذ و خؤػةويظيت ،ئةَةؾ ئاَارةية بة سؤَاْظيةت وةى ػيعشي
َيَت:
َاّ بةالي سياييضَةناْةوة و الي ػيَشنؤ َاْانإ ديَطؤسنيَذةنةٕ ،وةى دةي
ثايض ثايضي طؤسإ ،بةي
ئةػيَ الي تؤ سِةْطي صةسد بيبَ بةسِةْطي تيَهؼهإ و

سِةْطي باويَؼهذاْي ثايض،بيبَ بةسِةْطي ئاويًهةي
ٖيوايةني نضو ْةخؤؾ،بيبَ بةسِةْطي دابشِإ

َذاسدا.
َٓذةو دوو دي
ية ْيَوإ دوو طؤساْي و دوو باي

نةضي الي َٔ ٖةس ئةو سِةْطة
ئةبيَ بةسِةْطي ثيَهةْني

ئةبيَ بةسِةْطي ديذاسي ئيَواساْي خؤػةويظيت

بة َاْطةػةوي خةو بيٓني

َبةسؤرةو صاسي خؤس
ٖةسدوو نيًََطةي طوي

َئَ318ٍ..............
واّ ثيَذةي
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َيَت َٔ:ية وةسصي دابشِاْذا
ياخود دةي
َايي صةسدا
ثةسِةَوضِ نشد بةْاو قووي

صةسد طشمتي و

صةسد سِايهيَؼاّ بؤ بٓةوة

يةو طاتةوة َٔ بووّ بة صةسدة َاطييةى

دؤطةدؤطةو سِووباس سِووباس ئةطةسِيَِ و

ية طؤساخي خةوْةناْي ياقوتيَهذاّ301ٍ............

َة نة
َاي
َيَت طوي
َةتي ٖيَٓاوةو دةيةويَت بً
بْ -يَطةتيغ :ػاعري سةْطي صةسدي وةى سةْطي ػةسَةْذةو خةداي

َيَهي يةو
َةناْة ،ضؤٕ دةبيَت يةبةساَبةس طتةَذا ضؤنذابذات ،بؤية ٖةس ٖةوي
سةَضي دواْي و بؤخنؤػي و نشاْةوةي دي

َيَت:
َويَظتاْةيةتي ،وةى دةي
َهو بةدسيَزايي َيَزوو سةْط صةسدي ئةّ ٖةي
ػيَوةْ ،ةى ٖةميةْةو بةٖاي ْاٖيًََيَت ،بةي
َةيةى
َاي
طوي

بؤ توتشِنيَو ْوػتايةوة

دةطيت َاض نشد

نة ييَبؤوةو ٖةطتايةوة

سِةْطي طووسي

سِرابووة بةس ثيَي توتشِى و

ٖةتا َشدٕ

بة داخي سِةْطي صةسدةوة تاليةوة3٢8ٍ.................

يةساطتيذا ييَشةدا سةْطي صةسد سةْطي ئايذياييضَةْ ،ةى ثيَطةواْةنةي ،ضوْهة ية ثؼت ئةَةوة ضريؤنيَو ٖةية

َةتييإ بةساَبةس خاى و ْيؼتُإ بؤ دةَيَيَٓيَتةوة ،ضوْهة
وةى ئةوةي بةسثشطإ نشِْوؾ دةبةٕ بؤ دورَٓإ ،نة دواتش خةداي
دورَٔ دطة ية صةييًهشدٕ و ػهاْذْي بةساَبةس ٖيطي دي ييَٓاوةػيَتةوة ،بؤية ييَشةدا ئاَارةية بؤ سةْط صةسدي و
صةييًي.

ئةجناّ :
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َيٓةوةية ،دةطةيٓة ئةوةي نة:
يةئةجناَي ئةّ ييَهؤي

.1

نةطةنةوة ٖةية.
.2

دياواصيإ طيَشِاوة.
.3

َي ٖةية.
و سِؤي

دؤسي سِواْيين َشؤظةنإ يةطشوػت و دةوسوبةسي ،ناسيطةسي يةطةس دياواصي سِواْني و ديٗاْبيين
َي
سِةْطةنإ ٖةس يةطةسةتاي رياْي َشؤظةوة تاوةنو ئةَشِؤ ،ئاَادةبووْيَهي ضاالنيإ ٖةبووة و سِؤي
نيَؼاْي ويَٓةي ريإ ،يإ ديٗإ بةبيَ سِةْط ػتيَهي بيَُاْاية ،ضوْهة سِةْط يةٖةَوو ػويَٓيَهذا ئاَادةيي

.4

خظتٓةطةسي سِةْط يةْاخي َشؤظةوة طةسضاوةدةطشيَت.

.6

َةناْة و ػتةنإ ٖةطتجيَذةنةٕ.
سِةْط صَاْي عاقً

.8

ػاعري ( )1219داس سِةْطي بةػيَوةيةني سِاطتةوخؤ و ْاسِاطتةوخؤ بةناسٖيَٓاوة.

.5

.7

.9

سِةْط ثةيوةْذي بةرياْي سِؤراْةوة ٖةية و بةػيَهة ية ريإ و ييَي دياْابيَتةوة.

ػاعري ٖةطت و طؤصةناْي خؤي بةسِةْط ويَٓة دةنيَؼيَت.

َهو ثةيوةْذيةني
ػاعري ْة سِةْطةنإْ ،ة ْاوْاْي ديواْيَو بةسِةْطذإ يةخؤوة ْييةو ْةبووة ،بةي

سِاطتةوخؤي بةريٓطةو اليةْي دةسووْي و سِؤػٓبريي و نًتوسي ٖ...تذ ٖةبووة.

 .10صؤستشئ سِةْط نة ػاعري يةّ ديواْةدا بةناسيٗيَٓابٔ ،سِةْطةناْي ( ػني ،طووس ،سةؾ) ٕ.

طةسضاوةنإ:
يةنةّ :نوسدييةنإ:

.1ػيَشنؤ بيَهةغ ،ديواْي ػيَشنؤ بيَهةغ ،بةسطي( )5سةْطذإ ،طويذ 2009 ،

.2د .يوقُإ سةئوف ،دةقي ػيعشي نوسدي ية سواْطةي طيُيؤيؤرييةوة ،دةصطاي ئايذيا2016 ،

دووةّ :عةسةبييةنإ:

.2ابساٖ ِٝضبُٛد خً ،ٌٝايٓكد االدب ٞاسبدٜح  َٔ ،احملانات اي ٞايتفهٝو ،بريٚت 7112
.1د .امحد طبتاز عُس  ،ايًػ ٚ ١ايً ،ٕٛايكاٖس ،٠عامل ايهتب2192،

.1اضعد عًَ ،ٞطسح ازبُاٍ ٚاسبب ٚايفٔ يف مح ِٝاالْطإ ،دازايسا٥د ،بريٚت،ط0٢80،3

.3د .مج ٌٝمحدا ،ٟٚاالدباٖات ايطُٛٝٝطٝكَ ،١ٝهتب املجكف1225 ،

 .5زٜاض عبد ايفتاح ،ايته ٜٔٛيف ايفٓ ٕٛايتػه ،١ًٝٝداز ايٓٗط ١ايعسب1974،١ٝ
.2غهس ٟعبدايٖٛاب ،االضا ٠٤املطسح ،١ٝاهل ١٦ٝاملصس ١ٜيًهتاب  ،ايكاٖس0٢85 ، ٠

.1د .عبدايػفاز َها ،ٟٚقصٝد ٚ ٠صٛز،٠عامل املعسف2191،١
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 .9عبدايٛاحد املسابط ،ايطُٝٝا ٤ايعاَ ٚ ١ايطُٝٝا ٤االدبَٓ ،ػٛزات االختالف،بريٚت1222،

.1فاٜص عازف ضًُٝإ ايكسعإ ،ايٛغِ ٚايٛغ ٞيف ايػعس ازباًٖ ،ٞزضاٍ داَع ،١ٝداَع ايريَٛى 0٢83،

 . 22د .فسج عبدايكادز ط٘ ٚاخسَٛ ،ٕٚضٛع ١عًِ ايٓفظ ٚايتخً ٌٝايٓفط ،ٞداز ضعاد ايصباح ،نٜٛت ،ط2111 ،2

.22فسدٜٓاد د ٟضٛضري  ،تسمج ١عبدايكادز قٓٝين  ،ضباضسات يف عًِ ايًطإ ايعاّ  ،داز ايبٝطا ، ٚافسٜكا ايػسم 2191،
.21نًٛد عبٝد ،االيٛإ ،املؤضط ١ازباَع ١ٝيًدزاضات  ٚايٓػس  ٚايتٛشٜع ،بريٚت1221،

 .21ضبُد عصاّ  ،ايٓكد ٚايدالي ، ١حن ٛذبً ٌٝايطُٝٝا ٢٥يالدبَٓ ،ػٛزات ٚشاز ٠ايجكاف ،١ضٚٛز ، ١ٜدَػل 2112 ،

 .23د .ضبُد نُاٍ ،زَص ١ٜااليٛإ بني االدٜإ ايٛٗٝد ٚ ١ٜاالضالّ،د.ط.pdf .

طيَيةّ :فاسطييةنإ:

.2محد زضا عُسإ بٛز ،اُٖٝت عٓاصس ٜٚ ٚرطٖ ٞا ٟضاختازٚ ٟاذ ٠دز طصٜٝٓؼ ٚاذ٠نإ غعظْ ،ػس ١ٜطٖٛس

طٜٛا. 038١،

طؤظاس:

ٖٛ.2از ٟمحاد ، ٟضُٝٝاٝ٥ات املٓطل ايْٛٝاْ ،ٞداَعَ ١عطهس ،ازبصا٥س  ،صبً ١أيٝكْٛات  ،عدد (1229 ، )1
ْٝ .1هٛخبت  ٚقاضِ شاد،٠شٖ١َٓٝ٠ا ٟمناد ٜٔزْط دز غعس َعاصسْ،ػس ١ٜداْػهد(٠ادبٝات  ٚعً ّٛاْطاْ ٞداْػطا ٠غٗٝد بآٖس،
نسَإ ،ذ 0383 ، 29

ْاَة:

.1حامت ٞآباد ٟيٝال  ٚآخس ،ٕٚازبُاٍ ايً ٢ْٛف ٢ايػعس ايعسب َٔ ٢خالٍ ايتٓٛع ايدالىل ،زضاي ١داَع. 2112 ،١ٝ

.
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ثيَوارؤ كشداسييةكاى هة صًانى كوسديذا
Verb Processes in Kurdish Language
م.د.حمةممةد عوًةس عةوي
صانلؤى طويٌَانى /كؤهيَزى صًاى –بةػى كوسدى
Dr. Muhamad Omar Awl
University of Sulaimani/ College of Languages- Kurdish Dept.

E-mail:muhamad.awl@univsul.edu.iq
E-mail:hama973@gmail.com
َى ( ) 1996بشِواناًةى بةكاهؤسيؤطى هة (صًاى و ئةدةبى كوسدى)دا هة صانلؤى طويٌَانى بةدةطتًيَهاوة،
تويَزةس طاه
َى ( )2002بشِواناًةى ًاطتةسى بة ناونيؼانى (دابةػبوونى كشداسى هيَلذساو هةسِووى داسِػنت و ئةسكةوة)
ثاػاى طاه
َى ( ) 2008بشِواناًةى دكتؤساى بة ناونيؼانى (كشدةى تةواوكشدى هة صًانى كوسديذا)
وةسطشتووة ،دواتش هة طاه
وةسطشتووة .ئيَظتاؾ هة بواسى ثظجؤسِى (صانظتى صًاى ً /ؤسفؤهؤرى و طيهتاكع و طيٌانتيم) كاس و تويَزيهةوة ئةجنام
دةدات.

املمدص
ُٖكدً ِرا البخث دزاس ٛحتمٗمٗٔ ٛصفٗ ٛلعىمٗات الفعن ٔ استعىاه التعددٖ ٛيف المغ ٛالكسدٖ .ٛأستفاد ِرا البخث وَِِ

ٌظسٖ ٛالتعددٖ ٛلبٕه مسشَ(.)3991

حيتٕ ٝاستعىاه المغ ٛعم ٜالرتكٗب الٕظٗف٘/الٍظاو٘ االٔه ٖتضىَ وتطمبات ٌظاً قٕاعد المغ ٔ ٛالثاٌ٘ َٖصىن العىمٗات

املعسفٗ/ٛالٕظٗفٗ ٛالرُٖ ٙفشس استدداً عٍصس ٌظاو٘ وُخددَٖٔ .صىن عىمٗات الفعن عىمٗات (وادٖ ،ٛوعسفٗ ،ٛلفظٗٔ ٛ

عالقاتٗ.) ٛ

يف دزاسٔ ٛصفٗ ٛلالستدداً التعددٖ ٛيف المغ ٛالكسدٖٖ ،ٛدزس ِرا البخث دٔز املصازكني ٔظسٔفّي يف حتدٖد كن

عىمٖٗٔ ،ٛظّس البخث بأُ ٍِاك عالق ٛبني زؤٖ ٛاملتخدث لعاملْ ٔاختٗازٓ لعىمٗات الفعن عٍد استعىاه التعددٖ ٛلرتكٗب

اجلىن.

َٔ قد قدَوٍا شسح كافٍ ٔ خمتمف ملفًّٕ الفعن ٔفكاً لتٍظٗي الدالل٘ (الشٗىاٌتٗك )ٜخلربات املتخدث بدالً وَ الٍظس اىل

التعددٖ ٛوَ خاله املتطمبات الكٕاعدٖ ٛلالحتٗاج اىل املفعٕه بْ املباشس.

ٔتُكىَ اصالِ ٛرا البخث يف االبعاد املتعدد ٚاليت ٖزٔدٌا بّا ِرٓ العىمٗات الفعمٗ ٛلتخمٗن بٍٗ ٛاجلىن يف الغ ٛالكسدٖ.ٛ

ميكَ أُ ٖكُٕ ِرا البخث ذات فائد ٚباعتبازٓ ٌكط ٛلدخٕه اىل دزاس ٔ ٛفّي وعجي الفعن يف الغ ٛالكسدٖ ٔ ٛبسٌاوج لتعمي

المغ ٛيف المغ ٛالكسدٖ.ٛ
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Abstract
This paper presents a descriptive analysis of the processes underlying the usage of
transitivity in Kurdish Language. Paul Simpson’s Transitivity model has been adopted
in this work. Language use involves both systemic and functional components, the
former comprising language grammar system requirements and the latter embracing
cognitive/ functional processes underlying the use of a specific systemic component:
namely, Material, Mental, Verbal and Relational.
In a descriptive analysis of transitivity usage in Kurdish language, this paper
examines participants’ roles and circumstances in identifying each process. The paper
demonstrates that there is a correlation between the speakers’ worldviews and their
choice of the processes in using transitivity to generate sentences.
An adequate and different explanation of the verb concept has been presented on
the basis of the semantic organization of a speaker’s experience rather than on
viewing transitivity in terms of a grammatical requirement of direct objects. The
originality of this paper lies in the various dimensions that such processes provide for
analyzing Kurdish sentence structure. The paper can be of benefit as an entry point
for studying and understanding the Kurdish verb lexicon and for the program of
learning Kurdish language.

:) ثيَؼةكى1/1

 ًةبةطتى طةسةكى ئةم تويَزيهةوةية.ناونيؼانى تويَزيهةوةكة بؤ (ثيَوارؤ كشداسييةكاى هة صًانى كوسديذا) تةسخانلشاوة

 هةطةيَ ػيلشدنةوة و سِاظةكشدنى يةس، كة بة يؤى كشداسةكانةوة دةنويَهشيَو،دياسيلشدنى جؤ سةكانى ثيَوارؤ كشداسييةكانة
 بؤ ئةم ًةبةطتةؾ سِاطتةوخؤ ثؼت بة اليةنى،جؤسة ثيَوارؤيةن هة بةسيةًًيَهانى سِطتةدا هة سِوانطةى سِيَضًانى ئةسكييةوة

.واتاطاصى بةطرتاوة

 كة بةسيةًًَهةسى سِطتةكانو هة سِيَى ئةو ئةصًووى و جيًانبيهييةى، كة ثيَوارؤ كشداسييةكاى،طشنطى تويَزيهةوةكة هةوةداية

 كة بةًةؾ هيَلذانةوةيةكى تةواو جياواص، بة بةسيةًذيَت، ياى ناسِاطتةقيهةيةى تيَيذا دةرى،قظةكةس بؤ ئةو جيًانة سِاطتةقيهةية
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بؤ ضةًلى كشداس دةخشيَتةسِوو ،جياواص هةوةى كشداس هة طةس بهةًاى وةسطشتهى بةسكاس ،ياى وةسنةطشتهى بةسكاس بؤ تيَجةسِ و
تيَهةثةسِ دابةػبلشيَت .ئةًةؾ سِاطتةوخؤ هة نووطيهةوةى دةسواصةى فةسيةنطيى كشداس و فيَشبوونى صًانى كوسديذا طوودى

تةواوى هيَذةبيهشيَت.

هةم تويَزيهةوةدا سِيَباصى ػيلاسى ثةطهلةسانة ثةيشِةوكشاوة و هة تيَشِوانني و هيَلذانةوةكانيؼذا ثؼت بة صاساوة و تيؤسى

(تيَجةسِانذى ")"Transitivityى (ثؤي مسظو )1993هة (سِيَضًانى ئةصًووى"  )"Experiential Grammarهة

طيظتةًى سِيَضًانى ئةسكيذا" )"Systemic Functional Grammarى (ياهيذا)يذا بةطرتاوة ،واتة هة

ػيلشدنةوةكانذا طوود هة يةسدوو سِووى (ئةسكى" "Functionalو دسكجيَلشدى" )"Cognitionبيهشاوة.

سِطتة وةن دانةيةكى دسوطتةيى هة دياهيَلتى كشًاجنيى ناوةسِاطتذا بؤ داتاى تويَزيهةوةكة وةسطرياوة ،كة بة تةواوةتى

طوصاسػت هة ئاطتيَلى تايبةت هة واتاى برييى دةكات ،كة ئةسكى ئايذيؤهؤجى صًاى بةجيَذةييَهيَت.

َبزاسدنى ئةم تيؤسيية:
 )2/1طشميانة و يؤكاسى يةه

َبزاسدى و بةكاسييَهانى ئةم تيؤسيية بؤ ئةو سِةيةنذة جياواصانة دةطةسِيَتةوة ،كة ػيلشدنةوةى سِطتةى
ئاًانخ هة يةه

ثيَئةجناًذةدسيَت .بة بةساوسد بة ػيلشدنةوةى سِطتة هة طةس بهةًاى ثؤهة سِةطةصى طيهتاكظى (ف.ى و ف.ن...يتذ) و
تةنانةت ثؤهة سِةطةصى ئةسكيى (بلةس ،بةسكاس ،تةواوكةس...يتذ)يؽ .بة ًةبةطتى تيؼلخظتهة طةس طشميانة و طشنطى و

سِةيةنذةكانى تويَزيهةوةكة هة نيؼانذاى و دياسيلشدنى ثيَوارؤ كشداسييةكاى هة ػيلشدنةوةى سِطتةدا بة ثيَى (تيؤسى

تيَجةسِانذى)ى (ثؤي مسظو )1993بة ثيَويظتى دةصانني بة وسدى طةسجنى منوونةكانى ( )4 ،3 ،2 ،1بذةيو و ثاػاى هة
يةسدوو سِوانطةى ثؤهة سِةطةصى طيهتاكظى و ثؤهة سِةطةصى ئةسكييةوة ػيانبلةيهةوة:
 .0كوسِِِةكة داسةكة دةبشِيَتةوة.

ًَةكة دةصانيَت.
 .7كوسِةكة وةال
 .3كوسِةكة تؤثيَلى يةية.
َيَت.
ًَةكة دةه
 .3كوسِةكة وةال
َب")" Patternى طىَ سِةطةصيو و بة فشيَضى ناوى (كوسِةكة) دةطتجيَذةكةى ،كة ئةسكى
طؼت منوونةكاى خاوةنى (قاه
بلةسياى بيهييوة و دةػيَت هة دسوطتةى سِطتةدا بة فؤنةتيلى دةسنةبشِدسيَت ،يةسوةيا بة كشداسةكانى (دةبشِيَتةوة،

َيَت) كؤتايياى ياتووة ،كة فشيَضى كشداسى سِطتةكةى و ئةسكى طوصاسةى سِطتةكة (كشداس)ياى
دةصانيَت ،يةية ،دةه
ًَةكة)ؾ ،كة هة نيَواى بلةس و كشداسدا ياتووى وةن
ًَةكة ،تؤثيَم ،وةال
بيهييوة .فشيَضة ناوييةكانى (داسةكة ،وةال

سِةطةصى تةواوكةس (بةسكاس) ئةسكياى بيهييوة و كشداسى سِطتةكانياى تةواوكشدووة .بشِوانة ػيلشدنةوةكانى (،7 ،6 ،5

 ،)8كة هة سِوانطةى كةتيطؤسى طيهتاكظى و ( ،)12 ،11 ،10 ،9كة هة سِوانطةى كةتيطؤسى ئةسكييةوة 1نويَهشاوى:
 .4كوسِِِةكة داسةكة دةبشِيَتةوة.

ف.ى+ف.ى +ن

_____________________________________________________________________________________________

 0بؤ صانياسى صياتش هة طةس ػيلشدنةوةى سِطتةى صًانى كوسدى بة ثيَى سِيَضًانى ئةسكى ،بشِوانة:
ا /ػيَشصاد طعيذ ؿذيق ()2008

ب /طاجيذة عبذاهلل فةسيادى ()2009

ث /ػيَشصاد طةعيذ طةدديق (.)2013
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ًَةكة دةصانيَت.
 .5كوسِةكة وةال

ف.ى+ف.ى +ن

 .2كوسِةكة تؤثيَلى يةية.

ف.ى+ف.ى +ن

َيَت.
ًَةكة دةه
 .8كوسِةكة وةال

ف.ى+ف.ى +ن

 .9كوسِِِةكة داسةكة دةبشِيَتةوة.

بلةس +بةسكاس+كشداس
بلةس +بةسكاس+كشداس

.01

ًَةكة دةصانيَت.
كوسِةكة وةال

.00

كوسِةكة تؤثيَلى ية ية.

بلةس +بةسكاس+كشداس

.07

َيَت.
ًَةكة دةه
كوسِةكة وةال

بلةس +بةسكاس+كشداس

ثاؾ بةساوسدكشدى و وسدبوونةوة و تيَشِوانيهى سِطتةكاى بؤًانذةسدةكةويَت ،كة سِطتةكانى ( )5،6،7،8ئاطتى ثيَلًاتهى

فشيَض (ف.ى+ف.ى +ن)ياى وةن يةكة ،يةسوةيا سِطتةكانى ()9،10،11،12يؽ هةسِووى ئةسن (بلةس+
بةسكاس+كشداس)ةوة وةن يةكو .هةم سِوانطةيةوة دةكشيَت بطوتشيَت (هةطةيَ ئةوةى ييض ثةيوةنذييةكى ثيَلةيَ هة نيَواى

كةتيطؤسى طيهتاكظى و كةتيطؤسى ئةسكيذا نيية ،بة دةس هة فشيَضى كشداسى ،كة بة نةطؤسِى ئةسكى كشداس دةبيهيَت ،واتة

كشداسيَم دةبيَتة طةسى فشيَضى كشداسى و ثةيوةنذييةكة يةن بة يةكة).1

بة ثيَى ئةم ػيلشدنةوة و هيَلذانةوانة دةطةيهة ئةو بؤضوونةى ،كة ثةطهلشدنى سِطتة هة سِوانطةى كةتيطؤسى طيهتاكظى

َيهةوةى
َلو ثيَويظتة هة سِوانطةى كةتيطؤسى طيٌانتيليؼةوة بة ثيَى سِيَضًانى ئةسكى هيَلؤه
و ئةسكييةوة بة تةنًا بةغ نيية ،بةه

تيَذا بلشيَت.

دؤخى سِيَضًانى بةو ضةنذ جيَلةوتة ضةطجاو و نةطؤسِة دةدسيَت ،كة ئةسكى سِيَضًانى طوجناوى سِطتة بةجيَذةييَهيَت ،بؤية

ثيَويظتة سِةطةصةكاى هة جيَطة سِاطتةكانى خؤيانذا بو .2ضونلة بة طؤسِيهى ػويَهى بلةس و بةسكاس هة دسوطتةى يةنذيَم
َطةية بؤ طشنطى واتاى دسوطتة هة سِطتةدا ،3بشِوانة
سِطتةدا جياواصييةكى صؤس هة واتادا ديَتة كايةوة ،كة ئةًةؾ بةه

بةساوسدكشدنى جووتة سِطتةكانى ( )15 ،14 ،13هةسِووى واتاوة:
()13

ا -ثياوةكة رنةكةى بشد بؤ نةخؤػرانة.

()14

ا -كوسِةكة هة كضةكة تيَهاطات.

ب -رنةكة ثياوةكةى بشد بؤ نةخؤػخانة.
ب -كضةكة هة كوسِةكة تيَهاطات.

َى فشؤػياسةكةى بشِى.
( )15ا -كشِياسةكة قؤه

َى كشِياسةكةى بشِى.
ب -فشؤػياسةكة قؤه

_____________________________________________________________________________________________

 2حمةممةدى ًةذويى (.)129 :2001

)Fattah (1997:189
)Fattah (1997:189

1

3
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نضيلى و هيَلضونى سِطتةكانى ( ،)4 ،3 ،2 ،1كة ثيَؼرت خشانةسِوو ،هة يةسدوو سِوانطةى كةتيطؤسى طيهتاكظى و

ئةسكييةوة هة كاتيَلذاية ،كة يةسيةن هة سِطتةكاى بة ثيَى (تيؤسى تيَجةسِانذى)ى (ثؤي مسظو) هة سِيَضًانى ئةصًوونذا تةواو

جياواصى و يةس كاًيَلياى بة منوونة وةسبطشيو بة ثيَى جؤسيَلى جياواصى ثيَوارؤكاى بة بةسيةًًاتووى و بة يؤى كشداسيَلى
فةسيةنطيى جياواصةوة نويَهشاوى ،كة هة سِيَى تيَشِوانني و جيًانبيهى جياواصةوة و هة سِيَى كاساًةى قظةثيَلةسانييةوة بة

كؤدكشاوى و بةكاسياتووى .بؤ منوونة ئةطةس بةساوسدى سِطتةكانى ( )2 ،1بلةيو ،ئةوا سِطتةى ( )1بة يؤى ثيَوارؤييةكى
ًادييةوة بةبةسيةًًاتووة و بة يؤى كشداسى (دةبشِيَتةوة) نويَهشاوة و هة سِيَى ئةصًووى و جيًانبيهيَلى فيضيلييانةوة بة

كؤدكشاوة ،هة كاتيَلذا سِطتةى ( )2تةواو ثيَضةوانةية و بة يؤى ثيَوارؤييةكى ئاوةصييانةوة (كة بة تةواوةتى هة سِيَى ئةصًوونى
جيًانيَلى نافيضيلييةوة) بةسيةًًاتووة ،كة بة طوود وةسطشتو هة جيًانبيهيَلى ناوةكييانة (ًيَؼم) و هة سِيَى ئةو ئةصًوونة
صًانييانةى هة ًيَؼلذا بة كؤدكشاوة و بة يؤى كشداسى ( دةصانيَت) نويَهشاوة .خؤ ئةطةس بةساوسدى سِطتةى ( )3بة ()2 ،1

َلو بة يؤى ثيَوارؤييةكى
بلةيو ،ئةوا بة يؤى ثيَوارؤيةكةوة بةسيةًًاتووة ،كة نةفيضيلييانةية و نةئاوةصييانةية ،بةه

َيَت) هة سِطتةى ()4دا
ثةيوةنذييةوة بة ئةصًووى كشاوة و بة يؤى كشداسى (يةية) نويَهشاوة .خؤ ئةطةس طةسجنى كشداسى (دةه

بذةيو ،ئةوا بة يؤى ثيَوارؤ قظةييةكانةوة بة بةسيةًًاتووة ،كة تةواو هة طىَ ثيَوارؤكةى ثيَؼوتش جياواصى .بؤية بة ثيَويظتى
دةصانني هةم تويَزيهةوةيةدا ثيَوارؤ كشداسييةكاى و ثؼلذاسةكانياى و يؤكاسى ياتهة ئاساى جؤسة جياواصةكانى ،كة هة سِيَى

َشيَتةوة و ػيلشدنةوةى هة باسةوة بلشيَت.
جيًانبيهى جياواص و ئةصًوونى جياواصةوة بةكؤدكشاوى ،هيَبلؤه

 )3/1طيظتةًى تيَجةسِانذى:

بة ػيَوةيةكى باو طيظتةًى تيَجةسِانذى وا سِؤيؼتووة ،كة طيٌايةكى سِيَضًانى بيَت ،ئةويؽ بة ثيَى ثيَوةنذيى سِةطةصى

بةسكاس بة كشداسةوة .1وةن ئاػلشاػة ئةطةس كشداسيَم بؤ تةواوكشدنى دسوطتة و واتاى سِطتةكةى بةسكاس وةسبطشيَت ،ئةوا
َم ئةطةس بةسكاس وةسنةطشيَت ،ئةوا تيَهةثةسِة ،2بشِوانةى ( :)17
تيَجةسِة بشِوانة ( ،) 16بةال

()16

ا -طريواى ناًةكة دةنووطيَت.

]  +بةسكاس [

َةكةى بانطلشد.
ث -دايلةكة ًهاه

]  +بةسكاس [

َةكة ثةجنةسةكةى ػلانذ + ] .بةسكاس [
بً -هاه
()17

ا -كضةكة ثيَذةكةنيَت - ] .بةسكاس [

ب -ثةجنةسةكة ػلا.

َةكة طشيا.
ثً -هاه

] – بةسكاس [

] – بةسكاس [

َذساوة هة طةس بهةًاى وةسطشتهى رًاسةى بةسكاس و تةواوكةس ضةنذ جؤسيَلى
ثاػاى ئةم ضةًلة فشاوانلشاوة و يةوه

تشى كشداس جيابلشيَتةوة وةن كشداسى تيَجةسِى دوو بةسكاسى ،كة ًةبةطت هةو جؤسةى كشداسة ،كة داواى دوو بةسكاس
_____________________________________________________________________________________________

 1بشِوانة :ئةوسِةمحانى ذاجى ًاسف (.)45 :2000

 2بشِوانة :حمةممةدى ًةذويى ،كاسواى عوًةس قادس ،ػيالى عوًةس ذظيَو (.)75 :2010
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َؤص ،كة بؤ تةواوكشدنى دسوطتة و واتاكةى ثيَويظتى بة (بةسكاس و
دةكات ،بشِوانة ( ،)18ياى كشداسى تيَجةسِى ئاه
تةواوكةسى بةسكاس) يةية ،1بشِوانة ( .)19

()18

َةكة ى بة كضةكة دا.
ا -كوسِةكة طوه

ب -كضةكة طيَوةكة ى هة داسةكة كشدةوة.

()19

َةكة طويَــــى هة ئاًؤرطاسييةكانى باوكى طشت.
ثً -هذاه
ا -طريواى ًاًؤطتاكةى بة صيشةن دةصانيَت.

َضى.
ب -خويَهذكاسةكاى كاوانــــياى كشد بة طؤه

ث -طؼت ئةنذاًةكاى كاسصاىــــياى بة طةسؤن دياسيلشد.

طةسِةسِاى ئةم بةكاسييَهانة سِيَضًانييةى بؤ كشداس( ،ياهيذاى) ضةًليَلى نويَى بؤ تيَجةسِانذى دؤصييةوة ،كة تةواو

طةػةطةنذى و ثيَؼلةوتهى بة ضةًلة باوةكة داوة .ضةًلى (ياهيذاى) هة كتيَبى ( An Introduction to

 ) Functional Grammarبؤ تيَجةسِانذى نةوةطتاوةتة طةس ئةوةى ،كة كشداسيَم ثيَويظتى بة بةسكاس يةبيَت و

وةسيبطشيَت ،ياى كة كشداسيَم ثيَويظتى ثيَى نةبيَت و وةسيهةطشيَت ،تةنانةت ئةم ثيَوانةيةؾ هة تيؤسييةكةدا نةبؤتة ًةسد،

َلو طشنطى بة دياسيلشدنى طىَ ثيَلًاتة داوة ،كة هة طةس بهةًاى ضةنذ سِةطةصيَلى طيٌانتيلى سِيَلخشاو هة ئةصًووى
بةه

دانشاوى ،2كة خؤى بة ثيَوارؤكانى تيَجةسِانذى ناوى بشدووى ،كة ئةوانيؽ:
 .0ثيَوارؤكاى خؤيانو.

 .7ثؼلذاسةكانو ،كة هة ناو ثيَوارؤكانذاى.
َى ثيَوارؤكاى دةكةى.3
 .3ياوبةػةكانو ،كة ياوةه
ثيَوارؤكاى هة طيظتةًى تيَجةسِانذنى (ياهيذاى)دا بؤ ػةؾ جؤس ثيَوارؤ دابةػلشاوى ،كة ئةًانةى :ثيَوارؤ (ًاددييةكاى،

َم
ئاوةصييةكاى ،ثيَوةنذييةكاى ،سِةفتاسييةكاى ،قظةييةكاى ،بوونييةكاى).4تيَجةسِانذى تؤسِيَلة طوصاسػت هة ئةصًوونى خةه

دةكات هة جيًانى ناوةوة و دةسةوة ،كة بة تةواوى هة سِطتةكانذا سِةنطذةداتةوة.5

ياهيذاى طىَ ًيَتا ئةسكى بؤ صًاى دياسيلشدووة ،كة ئةًانةى:

_____________________________________________________________________________________________

Huddleston (1984:194). B / Fattah (1997:243).
Halliday (1981:134).
3
Halliday & Matthiessen (2004:175).
4
Halliday & Matthiessen (2004:171).
َ فةسيادى) هة بةػى دووةًى كتيَبى (سِطتة و ثاؾ سِطتة – تيَشِوانيهيَلى ئةسكى )-ئاًارةى بؤ ( )6جؤس
َال
ػايةنى باطة (طاجيذة عةبذوه
A/

1

2

5

َت ،ثيَوانذاسى ،طةيانذى ،بووى) و خظتونيةتى سِوو ،بؤ
كش دة هة صًانى كوسديذا كشدووة ،بة ناوةكانى (ًاددى ،ثةيربدى ،بةدةس هة دةطةال
َ فةسيادى (.)58 :2008
َال
صانياسى صياتش ،بشِوانة :طاجيذة عةبذوه
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يةكةمً //يَتا ئةسكى بريييانة "ً :"Ideationalةبةطت ئةوةية هة صًانذا ئةسكى نوانذنى جيًانبيهني سِةنطذةداتةوة.

دووةمً //يَتا ئةسكى نيَواى كةطةكاى " :"Interpersonalئةسكى صًانة بؤ ثةيوةنذيلشدنى نيَواى ئةنذاًانى كؤًةيَ بؤ
َيةتى صًاى.
بةجيَطةيانذنى ئةسكى كؤًةال

طيَيةمً //يَتا ئةسكى دةقييانة "ً :"Textualةبةطت هةو ئةسكةى صًانة ،كة ضؤى صًاى بةكاسدةييَهشيَت بؤ

ػشؤظةكشدنى طؤسِيهى صًاى بؤ دةق .1ئةوةى هيَشةدا طشنطة بطوتشيَت طيظتةًى تيَجةسِانذى دةضيَتة ًيَتا ئةسكى
برييانةوة.2

 )4/1ثيَوارؤ كشداسييةكاى:

يةس ثيَلًاتةيةن هةو طىَ ثيَلًاتةيةى خشانةسِوو بة يؤى ثؤهة سِةطةصيَلى طيهتاكظييةوة دةنويَهشيَو ،بشِوانة خؼتةى

(:3)1

جؤسى ثيَلًاتة

دةنويَهشيَت بة يؤى:

ثيَوارؤكاى

دةطتةى كشداس

ثؼلذاس

دةطتةى ناو /فشيَضى بةنذ

ياوبةؾ

دةطتةى ئةدظيَشبىَ ،ياى فشيَضى بةنذ

خؼتةى رًاسة (())1

ثيَوارؤكاى ،كة دياسيلةسى طةسةكى طيظتةًةكةى ،بة يؤى كشداس ،ياى فشيَضى كشداسةوة دةنويَهشيَت ،بشِوانة ( ،)20هة

كاتيَلذا ثؼلذاسةكاى بة يؤى ناو ،ياى فشيَضى ناوي ،ياى فشيَضى بةنذةوة دةنويَهشيَو بشِوانة ( ،)21يةسضى

ياوبةػةكانيؼة ئةوا بة يؤى ئةدظيَشبىَ ،ياى فشيَضى ثيَؼهاوييةوة دةنويَهشيَو ،بشِوانة (.)22

َيَت.
( )20ا -جوتياسةكة صةوى دةكيَو

وةسدةطشى.

ب -ئةواى طةمن

َةكاى
ثً -هذاه
( )21ا -طريواى

سِادةكةى.

ناًة

ثيَوارؤكاى :كشداس.
دةنوطيَت.

ب -ثضيؼلةكة نةخؤػةكة دةثؼلهيَت.
َةكة هة كؤًجيوتةس دةصانيَت.
ثً -هذاه
ثؼلذاسةكاى :ناو /ف.ى /ف .بةنذ.

( )22ا -ػيالى هة طةس ًيَضةكة نانذةخوات.

ب -خويَهذكاسةكاى هة بةيانييةوة وانة دةخويَهو.

_____________________________________________________________________________________________
)a/ Halliday (1985:53) b/ Halliday & Matthiessen (2004:20
Halliday (1985:134).
3
Halliday & Matthiessen (2004:177).

1

2
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ثً -يوانةكاى هة دةسةوة دانيؼتووى.

تً -يوانةكاى صوو سِؤيؼتهةوة.
ياوبةػةكاى :ف.بةنذ/ئةدظيَشبىَ.

يةس جؤسة ثيَوارؤيةن ،كة بة يؤى كشداسةوة دةنويَهشيَت بؤ ثؤهة سِةطةصيَلى واتايى دياسيلشاو تةسخانلشاوة ،كة جؤسى

ثيَوارؤكة جؤس و طشوػتى ثؼلذاس (ةكاى) دياسيذةكات ،كة دةتوانشيَت هة سِيَى خؼتةى رًاسة ()2ةوة ،1بة طؼتى
ثوختةى ثةيوةنذيى ثيَوارؤكاى و ثؼلذاسةكاى هةطةيَ ثؤهة سِةطةصى واتايى نيؼانبذسيَت .كة (ياهيذاى) دواى
ضاوخؼانذنةوة بة تيؤسييةكةيذا خظتويةتى سِوو .كشداس هة صًانى كوسديذا كؤتايى سِطتة دةطشيَت ،بؤية بةو ًةبةطتة

ثيَوارؤكاى هة سِيضبةنذييةكةدا بشاونةتة دواى ثؼلذاسةكاى.
ر

ثؼلذاسةكاى

جؤسى ثيَوارؤكاى

ثؤهة سِةطةصى واتايى

1

كاسكةس""Actor

ًادييةكاى ""Material

كشدى

ئاًانخ""Goal
2

سِووداى

يةطتذاس ""Senser

ئاوةصييةكاى ""Mental

دياسدة""Phenomenon

دسكجيَلشدى ""Cognitionثةيجيَربدى""Perception-طؤصداسيى ""Emotion

بريكشدنةوة
بيهني
يةطتلشدى

-ويظنت ""Desideration

ويظنت

3

سِةفتاسكةس""Behavior

سِةفتاسييةكاى""Behaving

سِةفتاسكشدى

4

قظةكةس""Sayer

قظةييةكاى""Saying

قظةكشدى/طفتوطؤكشدى

5

َطش""Carrier
يةه

ثيَوةنذييةكانو""Relational

بؤطةسِاوة""Attribute
خاوةنذاس""Possessor

-يةبووى

خاوةنيَتى

طاًاى ""Possessed
دياسيلةس""Identifier
دياسيلشاو"" Identified
منوونة ""Token

بووى-دياسيلشدى

بؤطةسِانذنةوة

ياوتايى كشدى

بةيا ""Value
6

بوويةن ""Existent

بوونييةكاى""Existential

بووى(وجود)

خؼتةى رًاسة (())2
_____________________________________________________________________________________________

)Halliday (1985:131) b/ Halliday & Matthiessen (2004:260

1
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رًاسةى ئةم ثيَوارؤييانة الى (ثؤي مسظو) بؤ ضواس ثيَوارؤ (ًاددى ،ئاوةصيى ،ثةيوةيهذيى ،قظةيى) ضشِ كشاوةتةوة،
ئةويؽ هة بةس ئةوةى ثيَوارؤى (سِةفتاسى و بوونى) خظتؤتة ناو ثيَوارؤكانى تشةوة ،ثيَوارؤى (سِةفتاسى) خظتؤتة ناو

ثيَوارؤ ًاددييةكاى و ثيَوارؤى (بوونى)يؼى خظتؤتة ناو ثيَوارؤ (ثةيوةنذييةكاى)ةوة .1بةًةؾ ضاسةطةسى ئةوةى

كشدووة ،كة رًاسةيةن كشداس بةس طهوسى نيَواى دوو ثيَوارؤ بلةوى .بشِوانة خؼتةى رًاسة (:)3
ر

ثؼلذاسةكاى

جؤسى ثيَوارؤكاى

بةػة كاتيطؤسى

1

كاسكةس

ًادييةكاى

كشدى ،بة ًةبةطت  /بىَ ًةبةطت

2

يةطتذاس

ئاوةصييةكاى

 -دسكجيَلشدى

3

قظةكةس

قظةييةكاى

-----

4

َطش
يةه

ثيَوةنذييةكاى

خاوةنيَتى

(ئاًانخ)

دياسدة

سِووداى

 -ثةيجيَربدى

 -كاسدانةوة

بؤطةسِانذنةوة

بؤطةسِاوة

ياوتايى كشدى
باسودؤخ

خؼتةى رًاسة (())3

 )1-4/1ثيَوارؤ ًاددييةكاى:

ثيَوارؤ ًاددييةكاى بة يؤى ناوةسِؤكى ئةو كاس و سِووداوانةى ئةجنام دةدةسيَت ،ئاػلشا دةكشيَت ،كة ئةًانيؽ ئةو

(سِووداو/كشدة) فيضيلييانةى ،كة هة جيًانى سِاطتةقيهةدا سِوودةدةى .بة واتايةكى تش ثيَوارؤى (سِووداى/كشدى)ة ،كة

طوصاسػت دةكات هةوةى سِةطةصيَم (بووييةن) ػتيَم دةكات  ،ياى سِووداويَلى بةطةسدا ياتووة.
ثؼلذاسة طةسةكييةكانى ثيَوارؤ ًاددييةكاى ئةًانةى:

 .1كاسكةس :ئةوةية (كةغ/ػت) ،كة كشدةيةكى كشدووة ،ياى سِووداويَلى دساوةتة ثايَ.
 .2ئاًانخ :ئةوةية (كةغ/ػت) ،كة بة يؤى كشدةكةوة كاسى تيَلشاوة.2

X

Y

ثيَوارؤ ًاددييةكاى( .........ياطاى رًاسة – .) -1

]  [ Y ] ،[ Xدوو بطؤسِى ،يةس ثيَلًاتةيةن ،ياى دانةيةكى صًانى دةطشيَتةوة ،كة دةػيَت بضيَتة ناو ئةو جيَلةوتانة.
ثؼلذاسة ناطةسةكييةكانيؽ هة ناو ثيَوارؤ ًاددييةكانذا ،ئةًانةى:

 .3وةسطش :ئةوةية (كةغ/ػت) ،كة (كةغ/ػت)ةكةى وةسطشتووة.
_____________________________________________________________________________________________

Simpson (2004:80-86).
A / Halliday &Matthiessen (2004:108) B/ Simpson (1993: 82).

1
2

491

د.حمةممةد عوًةس عةوي

ثيَوارؤ كشداسييةكاى هة صًانى كوسديذا

.4طوودوةسطش :ئةوةية ،كة ػتيَلى بؤ ئةجناًذساوة.1

ثيَوارؤ ًاددييةكاى بة يؤى فؤسًِة كشداسييةكانى (بةخؼى/دةبةخؼيَت ،.....بشدةوة/دةباتةوة،...

دسوطتلشد/دسوطتذةكات ،...دا/دةدات ،....بشِييةوة/دةبشِيَتةوة )....دةنويَهشيَو ،بشِوانة ػيلشدنةوةى منوونةكانى

(:)28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23

( )23خانووةكة
كاسكةس

( )24طريواى
كاسكةس

( )25كوسِةكة
كاسكةس

( )26طريواى
كاسكةس

( )27ثياوةكة
كاسكةس

طووتا.

ثيَوارؤى ًاددى

طةياسةكةى
ئاًانخ

كاسكةس

ثيَوارؤى ًاددى

دياسييةكى
ئاًانخ

ئاًانخ

ئاًانخ

.

ياوبةؾ:ػويَو

بةخؼى
ثيَوارؤى ًاددى

بؤ رنةكةى
طوودوةسطش

داسةكةى

دسوطتلشد.
ثيَوارؤى ًاددى

بشِييةوة.
ثيَوارؤى ًاددى

ثاسةى
ئاًانخ

بة كضةكة
وةسطش

خانوويةكى

( )28طريواى

بشدةوة

َةوة
بؤ ًاه

دا.
ثيَوارؤى ًاددى

ثيَواؤ ًاددييةكاى دةتوانشيَت بة يؤى ثشطياسى (كاسكةس ضى كشد؟) ،ياى (ضى سِويذاوة؟) ،ياى (كاسكةس ضى هة  /بؤ ئاًانخ

كشد؟) تاقيبلشيَتةوة ،ضونلة ئةو كشداسانةى ئةم جؤسة ثيَوارؤيية دةنويَهو صياتش كشداسى فيضيلى و دايهاًيلني .بؤ منوونة

ئةطةس طةسجنى سِطتةى ( ) 24بذةيو و ثشطياسى ئةوة بلةيو ،كة (طريواى:كاسكةس) ضى هة (طةياسةكة :ئاًانخ) كشد؟ ئةوة
ًَةكةى دياسة ،كة (بشدى)ية ،كة ثيوارؤييةكى ًادديية ،ياى هة سِطتةى ()25دا( ،كوسِةكة ضى هة دياسييةكة كشد؟)،
وةال

ًَةكةى (بةخؼى)ية ،كة هة جيًانى دةسةوة طةسضاوةياى طشتووة.
ئةوا وةال
_____________________________________________________________________________________________

Halliday &Matthiessen (2004:190) .
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ًَى ثشطياسى (بؤ كىَ؟)ةوة دةصانشيَت .بؤ منوونة
ًَى ثشطياسى (بة كىَ؟) و طوودوةسطش بة يؤى وةال
وةسطش بة يؤى وةال

ًَةكةى (بة كضةكة)ية ،كة
ئةطةس طةسجنى سِطتةى ( )25بذةيو و بجشطني (كوسِةكة دياسييةكةى بة كىَ بةخؼى؟) ،ئةوة وةال
ًَةكةى
دةبيَتة (وةسطش)ى ثيَوارؤ ًاددييةكة ،ياى هة سِطتةى ()26دا (ثياوةكة خانووةكةى بؤ كىَ دسوطتلشد؟) ،ئةوا وةال
(بؤ رنةكة)ية ،كة دةبيَت بة (طوودوةسطش)ى ثيَوارؤ ًاددييةكة.

َى ثيَوارؤ ًاددييةكاى بلات ،كة ضةًلى (ػويَو،
ياوبةػيَم ياى صياتش بة ثيَى ويظت و ًةبةطتى قظةكةس دةػيَت ياوةه
كات ،ضؤنيةتى...يتذ)ى سِووداوة فيضيلييةكة سِوونذةكاتةوة ،كة هة ػيَوةى فشيَضيَلى بةنذ ،ياى ئةدظيَشبَويَلةوة دةنويَهشيَت

و سِطتةكة فشاواى دةكات ،بشِوانة (:)32 ،31 ،30 ،29
( )29ثياوةكة داسةكةى بةس ًضطةوتى بشِييةوة.
هاوبةش:شويَن
( )30ثياوةكة دويَهىَ داسةكةى بشِييةوة.
هاوبةش :كات
( )31ثياوةكة بة خيَشايى داسةكةى بشِييةوة.
هاوبةش :ضؤنيةتى.
( )32طريواى هة ضيَؼتخانةكةدا ثاسةى دا.
هاوبةش:شويَن.

َم ئةم طيفةتة
(ثياوةكة) هة ( 29و  30و )31دا و (طريواى) هة ()32دا (كاسكةس)ى ،كة طيفةتى (+صيهذوو)ياى يةية ،بةال

هة كاسكةسى ثيَوارؤ ًاددييةكانذا نةبؤتة ًةسد ،ضونلة دةػيَت (_ صيهذوو)يؽ بيَت ،بشِوانة بةساوسدكشدنى جووتة سِطتةى

(.)33

( )33ا -ثياوةكة داسةكةى بشِييةوةوة.
]  +صيهذوو[
بً -ؼاسةكة داسةكةى بشِييةوة.
] -صيهذوو[
دواى دياسيلشدنى ثؼلذاس و ياوبةػةكاى ئةطةس جاسيَلى ديلة بة وسدى طةسجنى ػشؤظةكشدنيَلى جيًانبيهيهى كشداسى

(بشِييةوة) هة منونةكانى ( )31 ،30 ،29بذةيو ،ئةوا نوانذنى ثيوارؤيةكى ًادديية ،كة هة جيًانيَلى فيضيلى (سِاطتةقيهة)دا،
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وةن ئةو ريهطةيةى (داسةكةى تيَذا بشِدساوةتةوة) ،ئةجناًذساوة( .ثياوةكة)( ،كاسكةس)ةو ثؼلذاسى طةسةكى ثيَوارؤةكةية
كاسى كشدؤتة طةس (داسةكة) ،كة ئاًاجنة و وةن ثؼلذاسى دووةًى ثيَوارؤكة بةػذاسى كشدووة .قظةكةس بة يؤى ئةو

جيًانة ًادديية سِاطتةقيهةوةية ضةًلى ئةم ثيَوارؤية بة كؤد دةكات و بة يؤى كشداسى (بشِييةوة) دةيهويَهيَت.

ئةو سِووداوة فيضيلييانةى بؤ ئةم كشدةية ثيَويظنتً ،ادديو ،وةن (يةبوونى داسيَم ،كة ػياو بيَت بؤ بشِيهةوةى و بةكاسييَهانى
ئاًيَشيَم ،كة هة توانيذا بيَت داسةكة بربِيَتةوة و هةطةيَ يةبوونى وصةى ثيَويظت تا هة سِيَطةيةوة ًاددةكة – كة هيَشدا

داسةكةية -بربِيَتةوة و بة يةن ثاسضةيى نةًيَهيَتةوة) ،ئةًة جطة هة يةنذيَم كشدةى تشى فيضيلى وةن دةنطذةسضووى و
ثامشاوة بةجيًَيَؼنت و ...يتذ) .كة بة يؤى ئةصًوومنانةوة تيَطةيؼتهٌاى بؤ واتاى ثيَوارؤكة دسوطتذةبيَت.

ئةطةس طةسجنى ػشؤظةكشدنى كشداسى (دا)ى هة سِطتةى ()32دا بذةيو ،كة فؤسًِى سِابوسدوو (داى)ة بؤ ثيَوارؤييةكى ًاددى
نويَهشاوة ،كة قظةكةس (كاسكةس) بة يؤى ئةصًوونيَلةوة ،كة هة سِيَى جيًانة فيضيلييةكةوة ثيَطةيؼتووة و هة ًيَؼليذا بة

كؤدى كشدووة .يةس بؤية ضةًلى ثيَوارؤى (ثيَذاى)يؽ هة ناو تؤسِى دةياى ضةًم و واتاى تشدا واتا دةطةيةنيَت ،بؤ منوونة
ئةطةس بة وسدى طةسجنى ثيَوارؤى سِطتةكة بذةيهةوة و بةساوسدى بلةيو بة ثيَوارؤى (ناخنواسدى) هة يةًاى دةوسوبةسدا ،ئةوا

تةنًا هة سِيَى ئةصًووى و ػاسةصاييةوة ئةوةًاى بؤ سِوونذةبيَتةوة ،كة  - /ةكة/ى (ضيَؼتخانةكة) ض جؤسة ضيَؼتخانةيةكة؟!
َوكشدى) و (دانيؼنت) و (ييَهانى خواسدى) و
ضونلة يةس هة كوسديذا بةػيَم هة ضيَؼتخانةكاى ثاؾ ثيَوارؤكانى ((طال

دواتشيؽ(ناخنواسدى)....يتذ) ثاسة دةدسيَت ،واتة قؤناغى كؤتايى سِيضبةنذى ثيَوارؤكانى ناو ضيَؼتخانةكةية ،هة كاتيَلذا

بةػيَلى تشى ضيَؼتخانةكاى تةواو ثيَ ضةوانةوةية و هة سِيضبةنذييةكةدا طةسةتاى ثيَوارؤكة دةطشيَت و بةس هة (دانيؼنت و
ناخنواسدى و دةطتؼنت...يتذ) ًةسجة ثاسةكة بذسيَت ،كة ئةًةؾ منوونةيةكى سِووى و دياسة بؤ تيَطةيؼنت هة واتاى ثيَوارؤى

(ثيَذاى) بة يؤى ئةو ئةصًوونة فيضيلييةى هة جيًانى سِاطتةقيهةدا دةطتٌانذةكةويَت.

وةضة ثؤهيَلى تشى كشداس يةى ،وةن فؤسًِة كشداسييةكانى (دةكؤكيَت/كؤكى ،...قاقاهيَذةدات/قاقايويَذا

ثيَذةكةنيَت/ثيَلةنى ،...دةطشيَيت/طشيا ،)...كة بة ثيَى بؤضوونى (ياهيذاى) دةضيَتة ثيَوارؤ سِةفتاسييةكانةوة ،ضونلة

ضاالكيةكة هة باسةى سِةفتاسة فيضيؤهؤجى و طايلؤهؤجييةكاى ،واتة هة نيَواى ثيَوارؤ ًاددييةكاى و ثيَوارؤ ئاوةصييةكانذاية.

َم بة ثيَى دابةػلشدى و جياكشدنةوةى ثيَوارؤكاى الى (ثؤي
ثؼلذاسى ثيَوارؤ سِةفتاسييةكاى بة منوونةيى (سِةفتاسكةس)ة ،1بةال
مسظو) ئةم كشداسانة نوانذنى ثيَوارؤ ًاددييةكانو ،ضونلة وةن يةس ضاالكييةكى ًاددى تشيؽ ،كة هة اليةى ًشؤظةوة ئةجنام
َتى ًشؤظذاية و ديوةكةى تشى هة جيًانى دةسةوةداية .بشِوانة ( 34و :)35
دةدسيَت ،ديويَلى هة ريَش دةطةال
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()34
أ-

ب-

كضةكة

ثيَلةنى!

كاسكةس

ثيَوارؤى ًاددى

كضةكة

ثيَلةنى.

صؤس
ياوبةؾ/سِادة

()35
أ-

طشيا.

رنةكة

ثيَوارؤى ًاددى

كاسكةس

ب-

بةدةنطى بةسص

كضةكة

طشيا.

ياوبةؾ /ضؤنيةتى

ئةطةس بة وسدى طةسجنى منوونةى ( ) 35 ،34بذةيو ،ئةوا كشداسى (ثيَلةنى ،طشيا) دوواليةنةية ،اليةنيَلى فةسًاى وةسطشتهة
َى ًيَؼلذاية) ،اليةنيَلى تشى فيضيليية ،كة
هة ًيَؼلةوة (واتة طةسضاوةى ياتهةكايةى ثيَلةنني ،ياى طشياى هة ريَش كؤنرتِؤه

َة و دةنطذةسضوونةية ،كة هة ئةجناًى كشدةى ثيَلةنني ،ياى طشيانةوة ديَتةكايةوة.
ئةو كشدة و جوه

َى (بلةسى هؤريلى و
ئةو منوونانةى خشانةسِوو طؼتياى (بلةسدياس" )"Active Voiceبووى ،كة تيَيذا (كاسكةس) سِؤه
َم ئةطةس طةسجنى منوونةكانى ()36
سِيَضًانى) دةبيهيَت و هةطةيَ كشداسى سِطتةكةدا هة كةغ و رًاسةدا سِيَلذةكةويَت ،بةال

بذةيو ،كة (بلةس نادياس ")" Passive Voiceى ،ئةوا بة سِوونى ئةوةًاى بؤ دةسدةكةويَت ،كة (ئاًانخ) نةن (كاسكةس)
َى بلةسى سِيَضًانى دةبيهيَت و هة كةغ و رًاسةدا هةطةيَ كشداسةكةدا سِيَلذةكةويَت.1
سِؤه
( )36ا -طةياسةكة
ئاًانخ
ب -دياسييةن
ئاًانخ

بشايةوة

َةوة.
بؤ ًاه

(هة اليةى طريوانةوة).

ثيَوارؤى ًاددى

ياوبةؾ :ئةدظيَشبَوى ػويَو

كاسكةس

بةخؼشا

بة كضةكة.

(هة اليةى كوسِةكةوة).

ثيَوارؤى ًاددى

وةسطش

كاسكةس
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ثيَوارؤ كشداسييةكاى هة صًانى كوسديذا

بؤ رنةكة

ث -خانويَم
ئاًانخ

(هة اليةى طريوانةوة)

دسوطتلشا.

كاسكةس

ثيَوارؤى ًاددى

طوود وةسطش

 )2- 4/1ثيَوارؤ ئاوةصيييةكاى:

يةًوو ئةو ضاالكييانة دةطشيَتةوة ،كة دةتوانني بة يؤى ًيَؼلٌانةوة ئةجناًى بذةيو ،1كة بة طؼتى ئةو كشداسانة دةطشيَتةوة،
كة بة يؤى يةطتةوةسةكانةوة و هة سِيَى يةطتةكانى (بيهني ،بيظنت ،دةطتويَذاى ،بؤنلشدى ،تاًلشدى) صانياسى بؤ ًيَؼم

دةطويَضنةوة و ثاػاى هة ػيَوةى ئةصًووى و كاساًةيى و ػاسةصاييةوة هة ًيَؼلذا بة كؤد دةكشيَو ،كة ئةوانيؽ بة طةس طىَ

ثؤهةسِةطةصى واتايى (دسكجيَلشدى ،ثةيجيَربدى ،كاسدانةوة)دا دابةػلشاوى.2
هة ثيَوارؤ ئاوةصييةكانذا دوو ثؼلذاسى طةسةكى يةى ،كة ئةًانةى:

 .0يةطتذاس :ئةو ةية ،كة ضاالكييةكى ًيَؼلى ئةجناًذاوة و كشدةيةكى ئاوةصى وةن (يةطتلشدى ،بريكشدنةوة،
ثةيجيَربدى /صانني...يتذ)ى كشدووة.
 .7دياسدة :ئةوةية ،كة يةطتى ثيَلشاوة ،ياى بريى هيَلشاوةتةوة ،ياى ثةيجيَرباوة ،ياى ثيَيضانشاوة...يتذ
دسكجيَلشدى

ثيَوارؤكانى

بة

يؤى

فؤسًِة

كشداسييةكانى

(دةصانيَت/صانى،...

بشِوادةكات/بشِوايلشد،..

بريدةضيَتةوة/بريضوةوة ،..تيَذةطات/تيَطةيؼت )...دةنويَهشيَت ،بؤ منوونة بشِوانة ( .)38 ،37يةسضى ثيَوارؤكانى ثةيجيَربدنة

بة يؤى فؤسًِة كشداسييةكانى (دةبيهيَت/بيهى،...دةبيظتيَت/بيظتى ،...طةيشدةكات/طةيشيلشد ،...تاًذةكات/تاًيلشد،...

َم ثيَوارؤكانى كاسدانةوة
بؤنذةكات/بؤنيلشد ،طويَى هيَذةبيَت/طويَى هيَبوو )...دةنويَهشيَت ،بؤ منوونة بشِوانة ( ،)40 ،39بةال

بةيؤى

فؤسًِة

كشداسييةكانى

سِقيويَذةبيَت/سِقيويَبوو،...

(ذةصيويَذةبيَت/ذةصيويَبوو،...

بيَضاسدةبيَت/بيَضاسبوو،...

دةتشطيَت/تشطا،..

ذةصيويَذةكات/ذةصيويَلشد،...

دةيةويَت/ويظتى )...دةنويَهشيَت ،بشِوانة (:)44 ،43 ،42 ،41
()37

خؤػيذةويَت/خؤػيويظت،...
سِاصيذةبيَت/سِاصيبوو،...

ًَى ثشطياسةكة دةصانيَت.
خويَهذكاسةكة وةال
هةستدار

( )38طريواى
هةستدار

دياردة

بريى كشدةوة
ثيَواذؤى ئاوةزى :دركجيَكردن.

ثيَواذؤى ئاوةزى :دركجيَكردن.

كة تاقيلشدنةوةكة دواخبات.
دياردة
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()39

كضةكة

َةكةى
يةواه

()40

كاسصاى
هةستدار

()41

َةكة
ًهذاه
هةستدار

َةكة
(ً )42هذاه
هةستدار

()43

ثياوةكة
هةستدار

( )44كوسِةكة
هةستدار

ثيَواذؤى ئاوةزى :ثةيجيَربدن.

دياردة

هةستدار

ػيالنى
دياردة

نةبيظتووة.

بيهى.
ثيَواذؤى ئاوةزى :ثةيجيَربدن.

ثؼيوةكةى
دياردة

خؤػذةويَت.
ثيَواذؤى ئاوةزى :كاردانةوة.

بةيةكةم دةسبضيَت.

ذةص دةكات
ثيَواذؤى ئاوةزى :كاردانةوة.

دياردة

بةبةَهيَههاًةكة سِاصيهةبوو .
دياردة

ثيَواذؤى ئاوةزى :كاردانةوة.

دةيةويَت
ثيَواذؤى ئاوةزى :كاردانةوة.

بشِوات.
دياردة

ئةطةس بة وسدى طةسجنى طؼت منوونةكاى بذةيو ،ئةوا بةو سِاطتيية دةطةيو ،كة ًةسجة (يةطتذاس) صيهذوو بيَت ،بشِوانة

(خويَهذكاس ،طريواى ،كضةكة) هة منوونةكانى ( ،)39 ،37،38كة خاوةنى طيفةتى ]+صيهذوو[ى ،هة كاتيَلذا ًةسد نيية

َم
َةكة ،بةيةكةم دةسبضيَت) هة منوونةكانى ( ،)42 ،39 ،37بةال
ًَى ثشطياس ،يةواه
(دياسدة) صيهذوو بيَت ،بشِوانة (وةال

دةػيَت صيهذووؾ بيَت ،بشِوانة (ػيالى ،ثؼيوةكة) هة منوونةكانى ( ،)41 ،40كة ]+صيهذوو[ى .سِاطتى بؤضوونةكةمشاى

َوطؤسِيَم بة بلةسى ئةو سِطتانةى طةسةوة ،كة خاوةنى طيٌاى ]+صيهذوو[ى بطؤسِيو بة بلةسيَم ،كة ]-
هةوةداية ،ئةطةس ئاه

صيهذوو[ بيَت ،ئةوا بةسيةًى سِطتةكاى هةسِووى واتاوة سِيَجيَذساو نني ،بشِوانة (:)47 ،46 ،45
ًَى ثشطياسةكة دةصانيَت.
( )45؟؟ دسةختةكة وةال
َةكةى نةبيظتووة.
( )46؟؟ بةسدةكة يةواه

( )47؟؟ ًيَضةكة ثؼيوةكةى خؤػذةويَت.
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ثيَوارؤ كشداسييةكاى هة صًانى كوسديذا

َبزاسدنةكانذا نيؼانةى (يةطتذاس) هة ثؼلذاسى يةكةًى ثيَوارؤ
ناسِاطتى واتاى سِطتةكاى بؤ ئةوة دةطةسِيَتةوة ،كة هة يةه
ئاوةصييةكاى ،كة ًةسجة (طةنذساوةتةوة) ،كة ئةًةؾ سِاطتةوخؤ ثةيوةنذى بة ئةصًووى و ػاسةصايى قظةثيَلةسانى صًانى
كوسدييةوة يةية بؤ بةسجةطتةكشدى و بةكاسييَهانى ئةم جؤسةى ثيَوارؤ كشداسييةكاى و نوانذنياى بةو ػيَوةيةى هة

جيًانبيهيةكةيانذا بةكؤدكشاوة.

َةكة) هة
ًَى ثشطياسةكة ،يةواه
(دياسدة) هة سِوانطةى ثؤهة سِةطةصى طيهتاكظييةوة دةػيَت فشيَضى ناوى بيَت وةن (وةال

منوونةكانى ( ،) 39 ،37ياى سِطتةى تةواوكةس بيَت وةن (كة تاقيلشدنةوةكة دواخبات ،بةيةكةم دةسبضيَت) هة منوونةكانى
(.)42 ،38

َى ثيَوارؤ ئاوةصييةكاى بلات ،كة واتاى (كات ،ػويَو ،ضؤيهةتى...يتذ) ثيَوارؤكة
ياوبةػيَم ياى صياتش دةػيَت ياوةه

سِوونذةكاتةوة ،كة ئةًيؽ بة يؤى ئةدظيَشبىَ ياى فشيَضى ثيَؼهاوييةوة دةنويَهشيَت ،بشِوانة(:)50 ،49 ،48

ًَى ثشطياسةكة دةصانيَت.
َهياييةوة وةال
( )48خويَهذكاسةكة بةده
ياوبةؾ:ضؤنيةتى

( )49كاسصاى

هة صانلؤ

ػيالنى بيهى.

ياوبةؾ:ػويَو

َةكة يةًيؼة ذةصدةكات بة يةكةم دةسبضيَت.
(ً )50هذاه
ياوبةؾ:دووياسةبوونةوة

ياوبةؾ:ثوةبةنذى.

دواى دياسيلشدنى ثيَوارؤ و ثؼلذاسةكاى ،ئةطةس طةسجنى ػشؤظةكشدنى منوونةى ( )48هة سِيَى ئةصًوونةوة بذةيو ،ئةوا

خويَهذكاسةكة ،ياى بة يؤى دةنطةوة (بيظنت) ،ياى بة يؤى ضاوةوة (خويَهذنةوة-بيهني) ضةًلى ثشطياسةكةى ثيَطةيؼتووة و

ثاػاى بؤ ناو يادطةى هة ناو ًيَؼليذا طواطرتاوةتةوة .دواتش قؤناغى كشدةى ػيلشدنةوةى ػشيتة دةنطييةكاى /ياى نيؼانة

ًَيَهحانى ثةيوةنذيى بة ثيَى ئةو ئةصًوونة صًانييةى
نوطشاوةكاى بؤ ثيَلًاتةى واتا دةكشيَت و ثاػانيؽ هيَلذانةوة و يةه

يةيةتى ،سِوودةدات.

ًَى ثشطياسةكة بة يؤى تيَطةػنت هة وػةكانى ناو ثشطياسةكة و ثاػاى ئةجناًى كاسهيَلى وػةكاى هة ناو
صانيهى وةال

دسوطتةكةدا و ....يتذ دةبيَت ،كة ئةًةؾ وةطتاوةتة طةس تواناى تيَطةيؼنت و بوونى ئةصًوونى ثيَويظت بؤ تيَطةيؼنت و
َى تةواو جياواصة هة ثيَوارؤ ًاددييةكاى ئةوةية ،كة ئةم قؤناغة يةن بة
ًَى ثشطياسةكة .ئةوةى هيَشةدا طشنطة و خاه
صانيهى وةال

َلو تةواو طايلؤهؤجى و يؤػةكني ،بة واتايةكى تش بة يؤى ئةو ئةصًوونة
دوايةكذا ياتهةى ئةصًووى فيضيلى نني ،بةه

جيًانبيهيي ةى هة ناوةوةى ًشؤظ سِوودةدات ،بةكؤدكشاوى و يةس بؤية يةنذيَم جاس صانيهى الى ئةم سِةنطة نةصانني بيَت الى
يةكيَلى تش ،كة ئةًةؾ بة سِوونى و تةواوةتى بؤ جياواصيى ئةصًوونى قظةكةس ،ياى طويَطش هة كشدةى هةيةكرتطةيؼتهذا

دةطةسِيَتةوة.
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 )3 - 4/1ثيَوارؤ قظةييةكاى:

ثيَوارؤ قظةييةكاى ثيَوارؤكانى ثةيوةنذيلشدى" "Communicationدةطشيَتةوة ،واتة ئةوةى ثةيوةنذى بة طوتو و
قظةكشدنةوة يةبيَت.

ثيَوارؤ قظةييةكاى هة نيَواى ثيَوارؤ ئاوةصييةكاى و ثيَوارؤ ثةيوةنذييةكانذاية ،كة صانياسى بؤ قظة ،ياى يةس جؤسيَلى تشى

كشدةى قظةيى بؤ يةسدوو ػيَواصى سِاطتةوخؤ و ناسِاطتةوخؤ دةطؤسِنةوة .ثؼلذاسةكانى ثيَوارؤ قظةييةكاى ئةًانةى:
 .0قظةكةس :ئةوةية ،كة ثةيوةنذيذةكات.
 .7ثةيام" :"Verbiageئةوةية ،كة طوتشاوة (واتة ضى طوتشاوة؟).
 .3ثةيوةنذيلشاو" :"Addresseeئةوةية ،كة ثةيام (ناًة)كة وةسدةطشيَت.1

َيَت/طوتى ،...قظةدةكات/قظةيلشد ،...ثشطياسدةكات/ثشطياسيلشد،...
ثيَوارؤ قظةييةكاى بة يؤى فؤسًِة كشداسةكانى (دةه
َذا ،...طتايؼيذةكات/طتايؼيلشد)...
َذةدات/ثيايًةه
سِوونذةكاتةوة/سِونيلشدةوة ،...ثةطةنذةكات/ثةطةنيلشد ،...ثيايةه

دةنويَهشيَو ،بشِوانة( 51و :)52

()51

َيَت
دةه

ًاًؤطتا

ثيَوارؤى قظةيى

قظةكةس

()52

خبويَهو.
ثةيام

ًاًؤطتا بة خويَهذكاسةكاى دةهيَت خبويَهو.
ثةيوةنذيلشاو

(ثةيام) دةػيَت فشيَضيَلى ناوى بيَت ،بشِوانة ( ،)53ياى دةػيَت سِطتةيةكى تةواوكةس بيَت ،بشِوانة (:)54

( )53بشِوا دوو طوتةى باػى طوت.
فشيَضى ناوى.

( )54بشِوا طوتى :كة بشاكةى نةخؤػة.
سِطتةى تةواوكةس.

ياوبةؾ هة ثيَوارؤ قظةييةكانذا بة ثيَى ويظت و ًةبةطتى قظةكةس ديَت ،كة ضةًلى (كات ،ػويَو ،ضؤنيةتى )...ثيَوارؤ

قظةييةكاى سِوونذةكاتةوة ،بشِوانة(:)57 ،56 ،55
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ثيَوارؤ كشداسييةكاى هة صًانى كوسديذا

وتةبيَزةكة طةعات نؤ قظةدةكات

()55
ياوبةؾ/كات.

َةكةدا
( )56خويَهذكاسةكة هة يؤه
قظةكةس

طوتى

ياوبةؾ:ػويَو

طبةيهىَ ثؼووة.

ثيَوارؤى قظةيى

ثةيام

َةكة بة سِةوانى يؤنشاوةكةى طوت.
(ً )57هاه
ياوبةؾ/ضؤنيةتى.

ئةطةس طةسجنى طشوػتى (ثةيوةنذيلشاو) بذةيو ،دةبيهني هة ػيَواصى سِاطتةوخؤ و ناسِاطتةوخؤ جياكاسى دةكات ،بشِوانة(58

و :)59
()58

()59

ػيَواصى

ػيَواصى

سِاطتةوخؤ:

ناسِاطتةوخؤ:

بة ًهى

َطشاى ًةبة.
طريواى طوتى ده

َطشاى ًةبة.
طريواى بة نةوصادى طوت ده

بة ثؼتطويَخظتهى قظةكةس هة دسوطتةكةدا و هيَظهذنةوةى جيَلةوتى يةكةًى سِطتةكة ،ئةوا دسوطتةى نادياس بةبةسيةًذيَت،

بشِوانة (:)60

( )60طوتشاوة ،كة
ثيَوارؤى قظةيى

طبةيهىَ ثؼووة.
ثةيام

 )4 – 4/1ثيَوارؤ ثةيوةنذييةكاى:

ثيَوارؤ ثةيوةنذييةكاى ثيَوارؤكانى ثةيوةنذيى ((بووى)) و جؤسةكانى دةطشيَتةوة ،كة طوصاسػت هة ثةيوةنذيى ( خاوةنذيَتى،
بؤطةسِانذنةوة ،ياوتايلشدى ،باسودؤخ) هة نشخ و طشنطى و بشِ...دا دةكةى ،ثيَوارؤ ثةيوةنذييةكاى خاوةنى دوو ثؼلذاسى

طةسةكني ،كة ئةًانةى:

َطش :يةبوويةكة ،كة باطذةكشيَت.
 .0يةه
 .7بؤطةسِاوة :باطلشدنى يةبوويةكة.1

فؤسًِة كشداسةكانى (ة /بوو /دةبيَت ،...يةية/يةبوو/دةبيَت ،...دةسدةكةويَت/دةسكةوت ،...دةبيَت بة/بووبة ،...دةطؤسِيَت

بة/طؤسِا بة ،...دياسدةبيَت/دياسبوو ،...وادياسة/وادياسبوو )...ثيَوارؤ ثةيوةنذييةكاى دةنويَهو.

_____________________________________________________________________________________________
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ضواس جؤسى طةسةكى ثيَوارؤى ثةيوةنذيى هة ناو سِطتةدا يةى ،كة بة ثيَى جؤسى ثيَوارؤكة جؤسى ثةيوةنذيى نيَواى

ثؼلذاسةكانى بة ثيَوارؤكةوة دةطؤسِدسيَو ،كة ئةوانيؽ ثيَوارؤكانى:
 .0خاوةنيَتى:
X

يةبوو.

Y

يةية.

دةبيَت......

(ياطاى رًاسة – .) - 2

واتة سِةطةصيَم ( )Xخاوةنى سِةطةصيَلى تش ()Yة ،هيَشةدا ثؼلذاسةكاى:

خاوةنذاس :سِةطةصيَم خاوةنى سِةطةصيَلى تشة ،ياى سِةطةصيَم سِةطةصيَلى تش هة خؤ دةطشيَت.

طاًاى :سِةطةصيَلة خاوةنى يةية ،ياى هةخؤ طرياوة.
بشِوانة( 61و :)62

( )61كان ئاًانخ
خاوةنذاس

دوو خانوى
طاًاى

( )62بةسِيَوبةسايةتيةكة دوو بةؾ
طاًاى

خاوةنذاس

يةية.
ثيَوارؤى ثةيوةنذيى

هةخؤ دةطشيَت.
ثيَوارؤى ثةيوةنذيى

 .2بؤطةسِانذنةوة:
X

ـة.

Y

بوو.

دةبيَت( ....ياطاى رًاسة – .) - 3

ثؼلذاسةكانى:

 .0دياسيلةس :سِةطةصيَلة ،كة باطذةكشيَت.
 .7دياسيلشاو :سِةطةصيَلة بؤ باطلشدنى دياسيلةس.

ثةيوةنذيى (دياسيلةس) بة (دياسيلشاوة)وة دةسدةخات ،كة:

]  Xدياسيلةسة و هة سِيَى  Yدياسيلشاوةوة دةسدةخشيَت[(...ياطاى رًاسة –  ،) - 4بشِوانة (:)63
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بوو.

َبةسص
باال
دياسيلشاو

دياسيلةس

ثيَوارؤى ثةيوةنذيى

 .3ياوتايلشدى:

ثؼلذاسةكاى:

( .1منوونة) :يةبوويةكة ياوتا دةكشيَت هةطةيَ يةكيَلى تشدا.

( .2بةيا) :باطلةسى منوونةكةية .بشِوانة (:)64
()64

نةمشيى

ا-

طةسؤكى تيٌةكة
بةيا

منوونة

بةيا

(كىَ طةسؤكى تيٌةكة بوو؟)

بوو.

ب -طةسؤكى تيٌةكة

(طةسؤكى تيٌةكة كىَ بوو؟)

ثيَوارؤى ثةيوةنذيى

منوونة

نةمشيى

بوو.

ثيَوارؤى ثةيوةنذيى

 .4باسودؤخ:

ثؼلذاسى ثيَوارؤ باسودؤخييةكاى :بوويةكة ،كة باطذةكشيَت هة ػويَهيَم ،ياى هة كاتيَم...دا ] ،ئةطةس  Xبوويةن بيَت،

ئةوا ( Yكات ،ػويَو)...يَم بيَت ،ئةوا بة يؤى ئةم ثيَوارؤيةوة طوصاسػت هة بوونى  Xهة Yيذا دةكات[ ( .....ياطاى

رًاسة – .) - 5

فؤسًِة كشداسييةكانى (دةبيَت/بوو ،...يةية/يةبوو ) ...ثيَوارؤ باسودؤخ دةنويَهيَهو ،بشِوانة( 65و  66و  67و :)68
طريواى

()65

كؤبوونةوةكة

دووػةممة

نةًاًى يةجنري
بوويةن

()68

ثيَوارؤى بوونيى

دةبيَت.

كات

بوويةن

()67

بوو.

ػويَو

بوويةن

()66

هة صانلؤ

نةًاًى يةجنري
بوويةن

(بوونى طريواى)...

ثيَوارؤى بوونيى

هة باخةكةدا
ػويَو

هة باخةكةدا
ػويَو

يةية.
ثيَوارؤى بوونيى

بوونى يةية.
ثيَوارؤى ثةيوةنذيى
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منوونةكانى ( )68 ،67 ،66 ،65بوونى سِةطةصى (طريواى ،كؤبوونةوة ،نةًاًى يةجنري) هة ػويَهيَم (صانلؤ ،هة
باخةكةدا) ،ياى كاتيَم (دووػةممة) نيؼانذةدات.

 .0ثيَوارؤ كشداسييةكاى هة صًانى كوسديذا

ئةجنام

بةطةس جؤسةكانى (ًاددييةكاى ،ئاوةصييةكاى ،قظةييةكاى،

ثةيوةنذييةكاى)دا دابةػذةبو ،كة يةس جؤسيَلياى هة سِوانطةى تيَشِوانني و جيًانبيهيهى قظةكةسةوة بة كؤدكشاوى و
بة يؤى وةضةثؤىل كشداسى جياواصةوة نويَهشاوى.
 .7ثيَوارؤ كشداسيية ئاوةصييةكاى ،ثيَوارؤ كشداسييةكانى (دسكجيَلشدى و ثةيجيَربدى و كاسدانةوة) دةطشيَتةوة و ثيَوارؤ
كشداسيية ثةيوةنذييةكانيؽ ،ثيَوارؤ كشداسييةكانى (خاوةنيَتى ،بؤطةسِانةوة ،ياوتايلشدى ،باسودؤخ) دةطشيَتةوة.
َةتى ثؼلذاسةكانياى و ئةو كشداسانةى دةيانويَهو ،صانياسى طشنط و
 .3دياسيلشدنى جؤسى ثيَوارؤكاى و خةطو
بةطوودى و ثيَويظتة هة نوطيهةوةى دةسواصةى فةسيةنطيى كشداسيى صًانى كوسديذا تؤًاس بلشيَو ،تةنانةت دةبيَت
َياى هةبةسضاو بطرييَت.
هة ثشِؤطشاًى فيَشبوونى صًانى كوسديؼذا سِؤه
َم يةطتذاسى ثيَوارؤ
 .3كاسكةسى ثيَوارؤ ًاددييةكاى دةػيَت خاوةنى طيفةتى صيهذوو ،ياى ناصيهذوو بيَت ،بةال
ئاوةصييةكاى ًةسجة خاوةنى طيفةتى صيهذوو بيَت.
 .4دياسدةى ثيَوارؤ ئاوةصييةكاى و ثةياًى ثيَوارؤ قظةييةكاى بة يؤى فشيَضى ناوى ياى سِطتةى تةواوكةسةوة
دةنويَهشيَت.
َى طؼت ثيَوارؤكاى بلات ،كة ضةًلى
 .5بة ثيَى ويظت ًةبةطتى قظةكةس دةػيَت ياوبةػيَم ،ياى صياتش ياوةه
(كات ،ػويَو ،ضؤنيةتى...يتذ)ى سِوودانى كشداسةكاى سِوونذةكةنةوة.
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ثيَوارؤ كشداسييةكاى هة صًانى كوسديذا

طةسضاوةكاى
 .0ئةوسِةمحانى ذاجى ًاسف ،سِيَضًانى كوسدى ،بةسطى يةكةم(وػةطاصى) ،بةػى ثيَهحةم – كشداس-
دةصطاى ضاث و ثةخؼى طةسدةم ،طويٌَانى (.)2000
َ فةسيادى ،سِطتة و ثاؾ سِطتة ،ضاثخانةى دةصطاى ئاساغ ،يةوهيَش (.)2009
َال
 .7طاجيذة عةبذوه
 .3ػيَشصاد طةعيذ ؿذيق ،سِطتةى صًانى كوسدى بة ثيَى (تيؤسى كاتةطؤسيى و ثيَوانة)ى ياهيذاى،
َذةديو ،يةوهيَش (.)2008
َونةكشاوة) ،كؤهيَحى صًاى ،صانلؤى طةال
ناًةى ًاطتةس (بال
 .3ػيَشصاد طةعيذ طةدديق ،سِطتةى بة ثيَى سِيَضًانى هيَلظيلى ئةسكى هة صًانى كوسدى و فاسطيذا،
َتى ئاداب ،صانلؤى طؤساى ،طؤساى (.)2013
َونةكشاوة) ،فاكةه
ناًةى دكتؤسا (بال
 .4حمةًةدى ًةذويى ،سِطتةطاصيى كوسدى ،ضاثخانةى صانلؤى طويٌَانى ،طويٌَانى (.)2001
 .5حمةًةدى ًةذوى و كاسواى عوًةس قادس و ػيالى عوًةس ذظيَو ،دسوطتةى كشداس (بهةًا و
دياسدة) ،ضاثخانةى صانلؤى طويٌَانى ،طويٌَانى(.)2010
7. Fattah, M. M., A Generative Grammar of Kurdish. Unpublished PhD dissertation,

University of Amsterdam, 1997.
8. Halliday, M., & Matthiessen, C., An Introduction to Functional Grammar (2nd ed.).
London: Edward Arnold, 2004.
9. Halliday, M., Explorations in The Function of Language. London: Edward Arnold, 0980.
10. Halliday, M.., An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold, 1985.
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يف ض ٤ٛاملعتكدات ايدٚ ١ٜٝٓاملتطًبات االقتصاد١ٜ
-دزاض ١ؼًَ ١ًٝٝكازْ ١يف ايتػسٜع ايعساق-ٞ
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ساصٌ عً ٢غٗاد ٠املادطترل ٚايدنتٛزا ٙيف ايكاْ ٕٛاملدْٚ ٞي٘ عػس َؤيفات يف ايكاْ، ٕٛنُا ٚاغسف عً ٢عدد َٔ ايسضاٌ٥
املادطترل ْٚاقؼ عدد أندل َٓٗاٚ،ي٘ أنجس َٔ مخظ عػس ضٓ ١ػدَ ١تدزٜظ يف نًٝات ايكاْٚ ٕٛاالعالّ يف َسسًيت
ايبهايسٜٛع ٚاملادطترل .نُا ٚنإ ْا٥باً يف فًظ ايٓٛاب ايعساق ٞيف دٚزت٘ ايجاْ.١ٝ

ّٖ.ّ.ع ْ٘ٛزمح٘ زغٝد قُد
نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايطٝاض- ١داَع ١ايتُٓ ١ٝايبػس١ٜ
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ساصٌ عً ٢غٗاد ٠ايبهايٛزٜٛع يف اؾاَع ١ايطًُٝاْٚ ،١ٝنريو ايدبً ّٛايعاي ٞيف ايكاْ ٕٛاـاص ٚاملادطترل يف ايكإْٛ
ايتذاز ٟيف داَع ١املٓصٛز ٠ظُٗٛزَ ١ٜصس ايعسبٜٚ ،١ٝعٌُ نُشاََ ٞطتػاز يف احملانِ ٚي٘ نتاب ؼت عٓٛإ اؿُا١ٜ
ايكاْ ١ْٝٛيعكٛد ايتذاز ٠االيهذل ١ْٝٚاملٓػٛز يف ضٓ.2016 ١
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املًؼص
ظٝسطاضاً يٚ عاً َعكدًاٛضَٛ ٍٚتٓاٜ)١ٜاملتطًبات االقتصادٚ ١ٜٝٓ املعتكدات ايد٤ٛ يف ض١ْْٝٛد ايكا٥اّٛ(ايفٛضٖٛرا ايبشح امل
٘تْٝاْاٚ ٕغ االْطاٛدًا فإ مجٕٝ دْٛالْ٘ اذا مل تٓعِ بايكا،١ٝاؿكب ايتازىٚ ٕ ايبًدا١ٜبالدْا فشطب بٌ يف انجسٚ يف شَٓٓا
٠د تازٜ بايتشد١ٜٝٓاملعتكدات ايدٚ ١ع ايكدمي٥هلا اغًب ايػساٚيريو تٓا.٘ الضتػالي١ًٝضٚ ٠د٥هعٌ َٔ ايفاٚ  احملتاز١تطتػٌ ساد
ؤندٜ ٟاير-١ٍَٝ االضالَٚٓٗا ايدٚ ٍ ايعاملٚاْني اغًب دٛ فإ ق١ٝاقعٛايٚ ١ٜملتطًبات االقتصادٚ ٔيهٚ،ًزاِٛ طٜايتشسٚ
اعدٛبكٚ ١كٝ دق٠زُٛٗا بصٝيهٔ َع تٓعٚ ا بٗاٚقد اػر-ّابت االضالٛع ىايف ثٜاش اصداز تػسٛ سعس د٢ًزِٖ عٛدضت
١ٓ)ض65(َٔ ٗا انجسًٝ َس عٟ ايرٞ ايعساقْٕٞ املدْٛ يف ايكا٠د٥ع ايفاٛضَٛ ٍٚتٓاٜ ْ٘ عجٓا ال١ُٖٝ اَٞٔ ٖٓا تاتٚ.٠اَس
١ُد َٓطذ٥اٛ يًف١ٝ ٌٖ إ االسهاّ اؿاي٣يٓس،٣ٍ االػسٚاْني بعض ايدٛبكٚ كازُْٗا ببعطُٗا ايبعضٜٚ ١ٜاْني ايتذازٛايكٚ
َٔ ْٕٛات ايكاٜل غاٝ اىل ؼكٟؤدٜ مباٚ،تٗاٍٝ غسعٛ س٠دٜ اؾد٤صاً يف ظٌ االزاٛػصٚ ١ٜ َع املتطًبات االقتصاد١َُتٓاغٚ
.ْ٘فعٚ اضتكساز اجملتُعٚ ١ايعداي
Abstract
The current research as(The legal interests between religious thoughts and economic
requirements)deals with a very complex and sensitive subject ,not in our time and country only ,but
in almost all courses of the history and the countries as well .this could be explained by the fact that
unless this subject is well-regulated by the law, the human greed and selfishness will inevitably lead
to the needy man being badly exploited by the superior others who adhere to the” interests” so
most ancient jurisprudence and religious thoughts had regulated the subject of “interests” once by
the specification of the interests and once by strictly forbidding it. However and under the pressure
of the new economic realistic needs and requirements, the most laws of world countries, including
the Islamic states, the constitution of which stipulates that no anti-Islamic legislation could be
passed and issued-have adapted the interest, allowing

the dealers to ask for it, but through its

regulation by or irreversible ordering rules .so, our topic is important as it deals with the” interest”
in Iraqi civil law which was first issued before more than 65 years , in association with the
commercial laws, comparing them with each others on one side, and to the laws of countries other
than Iraq, this is performed so that we can see how far the interest regulating harmonious and
compatible with the economic requirements bearing in mind the new opinions and thoughts
regarding the interests and their validity, as it achieve the aims of law, equity and the use of society.
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املكدَ١

َٔ املٛاضٝع املجاز ٠يًذدٍ يف ايكاْ ٕٛاـاص بصٛز ٠عاَٚ ١ايكاْ ٕٛاملدْ ٞبصٛز ٠ػاص ٖٞ ١ايفٛا٥عد ايعيت ًٜتعصّ املعدٜٔ

بدفعٗا اىل ايداَ ٔ٥كابٌ اضتفادتٗا بٓكٛد ٙا ٚدسا ٤تأػسٖا يف ايٛفا ٤بايتصاَ٘ بازداع ا ٚدفع َا عً َٔ ٘ٝايٓكعٛد اىل ايعدا ٔ٥يف
َٛعد ٙاحملددٚ .ايرٜ ٟطُ ٢يف ْطام ايكاْ ٕٛبايتعٜٛض ايكاْ ْٞٛا ٚايفا٥د ٠ايكاْ ،١ْٝٛأَا يف ايػسٜع ١االضعالَ ١ٝفكعد ذٖبعت

االغًب ١ٝبتطُٝتٗا بايسب َٔ ٖٞٚ ٢احملسَات بايدي ١قاطع َٔ ١ايكسإَ ٚايطٓ ١ايٓب ١ٜٛايػسٜفٚ ١امجاع ايفكٗا.٤
أُٖ ١ٝايبشح:

تهُٔ أُٖ ١ٝايبشح يف اْ٘ ٜتٓاَٛ ٍٚضٛع ايفٛا٥د يف ايكاْ ٕٛايعساق ٞبٓعسٚ ٠اقع ١ٝيٓس ٖٞ ٌٖ ٣ػايف االػعالم ٚتعؤدٟ

اىل اضعاف زٚغ ايتعآٜٚ ٕٚتر َٓٗا اضتػالٍ االْطإ الػ ٘ٝاالْطإ اّ اْٗا تؤدٚ ٟظٝفتٗا ايكاْْٝٛعٚ ١االقتصعاد ١ٜنٛضع١ًٝ

يًتعٜٛض ٚاالضتجُاز ،بطبب ٚضع عد ٠قٛٝد عً ٢ازاد ٠االفساد ٚسس ١ٜاملعاقد ٜٔملٓع ضًبٝاتٗا ٚاالبكعا ٤عًع ٢اهابٝاتٗعا ايعيت
ادت اىل اقسازٖا يف قاْ ٕٛاغًب ١ٝد ٍٚايعامل َٗٓٚا ايد ٍٚاالضالَ.١ٝ
َػهً ١ايبشح:
زغِ إ انجس ١ٜفكٗا ٤ايكاْٚ ٕٛزداٍ ايػسٜعٜ ١س ٣بإ ايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛتسادف ايسبعا -احملسَع ١يف ايعد ٜٔاالضعالَ -ٞيف

َكابٌ االقً ١ٝاييت ال تعتدلٖا َٔ ايسبا ،اال إ اغًب ايد ٍٚاالضالَٚ ١ٝايعسب ١ٝتعٌُ بٗا ٚتكسٖا يف قٛاْٗٓٝا ايداػً ،١ٝزغعِ إٔ

دضتٛزِٖ ٜٓص باْ٘ ال هٛش اصداز ا ٟقاْٜ ٕٛتعازض َع ثٛابت اسهاّ ايػسٜع ١االضالَ.١ٝ

ٖٓ َٔٚا تهُٔ َػهً ١عجٓا اْ٘ ظاْب َٛضٛع اؿٌ ٚاؿسَٜ ١تٓا ٍٚاسهاَا قاَْ ١ْٝٛس عًٗٝا انجس َٔ  65ضٓ ١يٓسٌٖ ٣

ٖ ٞتتٓاضب َع املتػرلات االقتصادٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيف املسسً ١اؿاي ١ٝاّ ؼتاز اىل اعاد ٠ايٓعس فٗٝا يتشكٝل َبتػ ٢ايكعاَْ ٕٛعٔ

ايعدايٚ ١االضتكساز ٚايٓفع ايعاّ فطال عٔ ايهالّ عٔ اِٖ ايٓٛاقص ٚايجػسات اييت تعذلَٛ ٟضٛعٓا ٖعرا بػٝعٚ ١ضعع اؿًعٍٛ

ٚاملعاؾات املٓاضب ١هلا.
أٖداف ايبشح:

ٜٗدف ٖرا ايبشح يالداب ١عً ٢عد ٠اضَٗٓ ١ً٦اَ :ا ٖ ٞايتطُ ١ٝايدقٝك ١ملٛضٛع ايفا٥د ٠املطُٛغ بٗا يف ايكاَْٚ ٕٛا ٖٞ

اْٛاعٗا يف ظٌ اػتالف ايفكٗا ٤عًٗٝا ٚنٝف تطٛز ٖرا ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيف ايطابل َٚا َٖٛ ٞقف ايدٜاْات عًٗٝاٚ ،ملاذا اػعر
املػسع ايعساق ٞبايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛزغِ قٓاع ١انجسٜتِٗ باْٗا تسادف ايسبا احملسّ يف االضالّ؟! ٖ ٌٖٚعِ اضعتطاعٛا إ ٜٓطعُٛا

ٖرا املٛضٛع مبا ال ٜؤد ٟاىل اضتػالٍ ايطسف ايطعٝف؟ٚملاذا تعاٌَ املػسع َع ايفا٥د ٠يف االعُاٍ ايتذازٜع ١بصعٛز ٠كتًفع١

عٔ ايتعاٌَ َعٗا يف ْطام ايكاْ ٕٛاملدْٞ؟!
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دٚافع اػتٝاز املٛضٛع:

إ اػتٝازْا هلرا املٛضٛع ٜسدع اىل عد ٠اضبابَٗٓ ،اٚ :دٛد اغهالت د ١ٜٝٓعًَٛ ٢ضعٛع ايفا٥عدٜ ٠طعتٛدب ايٛقعٛف

عًٗٝا ملعسف ١ػًفٝتٗا ٚاضباب اػر املػسع ايعساق ٞيًفا٥د ٠زغِ ٚدٛد ٖر ٙاالغهايٝات َٔٚ .داْب اػس ٚزغعِ إ املصعدز
ايتازى ٞهلرا املٛضٛع ٖ ٛايكاْ ٕٛايفسْط ٞاير ٟاضتُد املػسع ايعساقْ ٞصٛص٘ َٓ٘ اال إ ٖٓايو فسٚقات دٖٛس ١ٜبُٗٓٝعا،

ٚنريو بني ايكاْ ٕٛايعساقٚ ٞقٛاْني اػس ٣اضالَٚ ١ٝعسب ١ٝيف املٓطك ١ا ٚست ٢بني ايكاْ ٕٛاملعدْٚ ٞايكعٛاْني ايتذازٜع ١داػعٌ

ايعسام ،فٓشا ٍٚيف ٖرا ايبشح ؼًٚ ٌٝتٛضٝض اضباب ٖرا االَس.

زغِ نٌ ذيو ٖٓايو بعض ْٛاقص ٚاغهايٝات يف اسهاّ ايفٛا٥د يف ايكاْ ٕٛما ٍٚيف ٖرا ايبشح املتٛاضع ٚضع االصبع

عًٗٝا متٗٝدا ملعاؾتٗا ٚؼكٝل اٖداف ايكاْ َٔ ٕٛايعدايٚ ١اضتكساز املعاَالت ٚايٓفع ايعاّ.
َٓٗذ ١ٝايبشح:

اعتُدْا يف ٖرا ايبشح عً ٢املٓٗر ايتشًًٝع )analytical method( ٞيتشًٝعٌ َعا ٚزد يف ايكعاْ ٕٛاملعدْ ٞايعساقعٞ

غصٛص ايفا٥د ٠ايكاَْٚ ١ْٝٛكازْتٗا اسٝاْا ٚعٓد اؿاد ١ببعض ايد ٍٚاالػس ٣يف املٓطكٚ ١ػصٛصعا َصعس ٚاالزدٕ ٚضعٛزٜا.

ٚنريو اضتؼدَٓا َٓٗر املكازْ )comparative method( ١ملكازَْٛ ١ضٛع ايفا٥عد ٠يف ايكعاْ ٕٛاملعدَْ ٞعع ايكعٛاْني
ايتذاز ١ٜيف ظٌ فًطف ١ايكاْ .ٕٛعًُا آْا مل ْػفٌ املٓٗر ايتازى )historical method( ٞاٜطا يهٝف ١ٝتطٛز املٛضٛع يف

ايتػسٜعات ايكدمي ١اىل َٜٓٛا اؿاضس.
ػط ١ايبشح:

ضٓكطِ ٖر ٙايدز اض ١اىل َبشجني ،نصص املبشح اال ٍٚيبٝإ َعٓ ٢ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛتطٛزٖا ايتازىٚ ٞذيو َعٔ ػعالٍ

َطًبنيْ ،تطسم يف املطًب اال ٍٚيتعسٜف ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛمتٝٝصٖا عُا ٜػابٗٗا َٔ ايعٓعِ ايكاْْٝٛع ،١اَعا يف املطًعب ايجعاْٞ

فطٓعسض ايتطٛز ايتازى ٞيًفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛضٛا ٤نإ يف بعض ايكٛاْني ايكدمي ١ا ٚيف ايػسا٥ع ايطُا ١ٜٚايهبرل .٠اَعا املبشعح
ايجاْ ٞفطٓؼصص٘ يتٓا ٍٚاْٛاع ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛاسهاَٗا ٚذيو يف َطًبني اٜطا ،ضعٓتطسم يف املطًعب اال ٍٚيبٝعإ اْعٛاع

ايفٛا٥د ايكاْ ،١ْٝٛاَا يف املطًب ايجاْ ٞفطٓبشح يف اسهاّ ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛضٛا ٤ناْت يف ايتػسٜعات املدْ ١ٝا ٚيف ايتػسٜعات

ايتذازٚ .١ٜيف اـامت ١ضٓعسض مجً َٔ ١االضتٓتادات ٚاملكذلسات اييت تٛصًٓا ايٗٝا َٔ ػالٍ ٖرا ايبشح.
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املبشح االٍٚ
يف َعٓ ٢ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛتطٛزٖا ايتازىٞ

نصص ٖرا املبشح يبٝإ َعٓ ٢ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛست ٢منٝٝصٖا عٔ غرلٖا َٔ االْعُ ١ايكاْ ١ْٝٛايكسٜبَٗٓ ١ا ٚاييت ؽسز ععٔ

ْطام عجٓا ،ثِ ْكف قًٝال عٓد ْػٚ ٤ٛتطٛز ايفا٥د ٠ايكاْْٝٛع ١ععدل املساسعٌ ايصَٓٝع ١املؼتًفع ١يٓعس ٣نٝعف اثعست ايععسٚف

االدتُاعٚ ١ٝاالقتصادٚ ١ٜاالفهاز ايد ١ٜٝٓعًَٛ ٢ضٛعٓا ٖرا ست ٢اضتكس عًَ ٢ا ٖعَ ٛتععازف ايٝع ّٛيف ايتػعسٜعات اؿايٝع.١

يريو ضٛف ْكطِ ٖرا املبشح اىل َطًبنيٚ ،ناالت:ٞ

املطًب االَ :ٍٚعٓ ٢ايفٛا٥د ايكاْ١ْٝٛ

اذا ازدْا إ ٜه ٕٛتفهرلْا ٚاضشا ٚازدْا إ ْٓذض يف ابالغ٘ يًٓاع االػسٚ ٜٔدب إ ته ٕٛيدٜٓا طسٜك ١مدد بٗا َعاْٞ

ايهًُات اييت ْطتعًُٗا .فاذا اضتعًُٓا نًُٚ ،١نإ َعٓاٖا غرل َؤند داش يًطا ٌ٥إ ٜطأيٓا ؼدٜد تعسٜفٗا .1فُجال اذا نعإ
َعٓ ٢االْطإ ٚاضشا يًٓاع ٚاملتًك ٞاال إ َعٓ ٢عباز( ٠ايفا٥د ٠ايكاْ )١ْٝٛغرل ٚاضش ١يٝظ يالغعؼاص ايععادٜني ،بعٌ ستع٢

يبعض ايكاْْٝٛني اٜطا الْٗا بصٛز ٠فسد ٠ال تدٍ عً ٢غٚ ٤ٞاضضَ ،ا مل ْسدع اىل بعض ايتػسٜعات ٚنٝف ١ٝفِٗ ايفكٗا ٤هلعا،
َٚا ْكصد ٙمٔ اٜطا َٓٗا ،يريو ْٛشع َٛضٛع َطًبٓا عً ٢فسعني ،نصص اال ٍٚيتعسٜف ايفا٥د ٠ايكاْٚ ،١ْٝٛايجاْ ٞنصص٘

يتُٝٝص َٛضٛع عجٓا عُا ٜػابٗٗا َٔ االٚضاع.

ايفسع اال :ٍٚتعسٜف ايفا٥د ٠ايكاْ١ْٝٛ

ايفا٥د ٠يػٜ 2١عين َا وصٌ َٔ املاٍ ا ٚايعٌُٚ ،باب٘ (فٝد) ٚمجعٗا (فٛا٥د) فٝد املاٍ ي٘ ،ا ٟثبت .،افاد ٙايسدعٌ عًُعا اٚ

َاال ،ا ٟاعطا ٙاٜاٚ .ٙاضتفاد َٓ٘ عًُا اَ ٚاال ،ا ٟاػرٚ َ٘ٓ ٙانتطب٘ٚ .ايفا٥د ٖٞ ٠ايصٜاد ٠اييت ؼصعٌ يالْطعإ ا ٚبعبعاز٠

اػسَ ٣ا اضتفاد ٙاالْطإ َٔ َاٍ ا ٚعًِ.

اَا اصطالسا فإ َعٓ ٢ايفا٥د ٠يد ٣االقتصادٜني قسٜب َٔ َعٓا ٙيد ٣ايكاْْٝٛني فاذا نإ االٜٓ ٍٚعس اىل ايفا٥د ٠باعتبازٖا

ايجُٔ ايرٜ ٟدفع٘ املكذلض َكابٌ اضتؼداّ ْكٛد املكسض ا ٚبعباز ٠اػس ٣ايجُٔ املدفٛع ْعرل اضتؼداّ ايٓكٛد يهْٗٛعا ضعًع،١

ٖٚرا ايجُٔ ودد عاد ٠بٓطب َٔ ١ٜٛ٦َ ١اصٌ املبًؼ.3

فإ َعٓا ٙيد ٣ايكاْْٝٛني ٜػٌُ اضاف ١ملا ٜػًُ٘ يد ٣االقصادٜني ايتعٜٛض ايرٜ ٟطتشك٘ ايدا ٔ٥يكا ٤تأػس املد ٜٔيف تٓفٝر

ايتصاَ٘ باعادَ ٠بًؼ َٔ املاٍ اي .٘ٝيريو ٜعسف ايبعض ايفا٥د ٠باْٗاَ :بًؼ َٔ ايٓكٛد ًٜتصّ املد ٜٔبدفع٘ عً ٢ضعب ٌٝايتععٜٛض

عٔ ايتاػرل يف تٓفٝر ايتصا ّ قً٘ دفع َبًؼ َٔ ايٓكٛد عٔ املٝعاد احملدد ي٘ ،اْ ٚعرل اْتفاع٘ مببًؼ َعٔ املعاٍ يف عكعد َعٔ عكعٛد

_____________________________________________________________________________________________

 1زٚبست ٖع.ثاٚيظ ،ايتفهرل املطتكٚ ِٝايتفهرل االعٛزَ ،ذلمج٘ :سطٔ ضعٝد ايهسَ ،ٞضًطً ١عامل املعسف ،١ايهٜٛت ،1979 ،ص.123
2املٓذد يف ايًػٚ ١االعالّ ،داز املػسم برلٚت ،يبٓإ َ ،1986اد( ٠فٝد) ،ص.602

 3ايدنتٛز عً ٞنٓعإ ،ايٓكٛد ٚايصرلفٚ ١ايطٝاض ١ايٓكد ،١ٜداز املٓاٌٖ ايًبٓاْ ،١ٝايطبع ١االٚىل ،برلٚت  ،2012ص.446-30
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املعاٚض . 1١اَ ٖٛ ٚبًؼ َٔ ايٓكٛد ايرًٜ ٟتصّ املد ٜٔبدفع٘ بصف ١دٚز ١ٜاىل ايداٚ ٔ٥اير ٟودد عً ٢اضاع ْطبَ ١ٜٛ٦َ ١عٓٝع١
َٔ َكداز االيتصاّ االصً ،ٞسني ٜه ٕٛقٌ ٖرا االيتصاّ دفع َبًؼ َٔ ايٓكٛد.2

زغِ إ ايفا٥د ٠غايبا َا ته ٕٛهلا صف ١دٚزٚ ١ٜؼدد عً ٢اضاع ْطبَ ١ٜٛ٦َ ١عَ َٔ ١ٓٝكداز املبًؼ االصً ،ٞاال آْا ْعتكعد

إ ذيو يٝظ َٔ َطتًصَاتٗا ٚميهٔ إ ؼدد ايفا٥دٚ ٠ػصٛصا ايفا٥د ٠االتفاق ١ٝعً ٢اضظ اػسٜ ٣تفل عًٗٝا ايطسفإ .يريو

ٚيه ٜ ٞه ٕٛتعسٜفٓا داَعا َاْعا ؾُٝع اْٛاع ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛميهٓٓا إ ْعسفٗا باْٗا :املبًؼ اير ٟوصٌ عً ٘ٝايدا ٔ٥يف سدٚد
ايكاْ ٕٛيكا ٤تاػس املد ٜٔيف تٓفٝر ايتصاَ٘ باعاد ٠املبًؼ َٔ املاٍ اي ،٘ٝا ٚيكا ٤اقساض َاي٘ يفذل ٠شََٓ ١ٝع.١ٓٝ
ٜٚتطض َٔ ٖرا ايتعسٜف إ ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛتتُٝص مبا ٜأت:ٞ

-1اْٗا تهَ ٕٛبًػا َٔ املاٍ ،اَا مثاز ايػَٓٚ ٤ٞتذات٘ فال تدػٌ ضُٔ َا تػًُ٘ ايفٛا٥د ايكاْ.١ْٝٛ

 -2اْٗا تٓتر عًَ ٢بًؼ َٔ َاٍ ايداٜ ٔ٥ه ٕٛيد ٣املد ،ٜٔاٜا نإ َصدز ٖرا املاٍ .نإٔ ٜه ٕٛعكدا ا ٚاثسا ٤بعال ضعبب

ا ٚفعال غرل َػسٚع ا ٚازادَٓ ٠فسد ٠اْ ٚصا يف ايكاْ.ٕٛ
 -3إ ضبب ايتصاّ املد ٜٔبدفع ايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛاىل ايدا ٔ٥قد ٜه ٕٛاػالي٘ باعادَ ٠بًعؼ َعٔ ايٓكعٛد ايٝع٘ ٖٚعرا ٜطعُ٢
بايفٛا٥د ايتاػرل .١ٜا ٚقد ٜه ٕٛيكا ٤اقساض٘ َٔ ايداَ ٔ٥بًػا َٔ املاٍ ٖٚرا ٜطُ ٢بايفٛا٥عد االضعتجُاز ١ٜا ٚاالتفاقٝعٚ ،١ايعيت
ضٓتعُل فٗٝا السكا.
 -4زغِ إ املػسع يف اغًب ١ٝبًدإ ايعامل َٗٓٚا ايبًدإ االضالَٜ ١ٝعذلف بايفٛا٥عد ايكاْْٝٛعٜٚ ١عٓعِ اسهاَٗعا يف سعدٚد
ايٓطب ١احملدٚد ٠يف ايكاْ ،ٕٛاال اْٗا تٓتكد بػد َٔ ٠قبٌ بعض زداٍ ايدٚ ٜٔايػسٜعٚ ١تعتدل َٔ ايسبا اير َٔ ٖٛ ٟاحملسَات.
-5إ ايفٛا٥د يه ٞته ٕٛقاْ ١ْٝٛهب إ ته ٕٛيف سدٚد ايٓطب ١احملدد ٠يف ايكاْٚ ،ٕٛاال تعتدل فٛا٥د القاْٚ ١ْٝٛإ اػرٖا
َٔ االػس ٜعتدل دسميَٓ ١صٛصا عًٗٝا يف قاْ ٕٛايعكٛبات.
 -6ال ْكصد بايفٛا٥د ايكاْ ،١ْٝٛايفٛا٥د ايتاػرل ١ٜاييت ٜتٛىل ايكاْ ٕٛؼدٜد ْطبتٗا يف ساي ١ضهٛت االطساف ععٔ ؼدٜعدٖا
ٚعدّ االتفام عًٗٝا عٓد ابساّ ايعكد ،بٌ ْكصد بايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛمجٝع اْٛاع ايفٛا٥د املطُٛغ بٗا قاْْٛا ،3ضٛا ٤ناْعت ٖعرٙ
ايفٛا٥د تاػرل ١ٜا ٚاتفاق ١ٝا ٚفٛا٥د قاْ ١ْٝٛػاص .١الٕ ايكاْ ٕٛيف ْٗا ١ٜاالَس ال ًٜصّ املد ٜٔبدفع ايفٛا٥د َعامل ٜطًبٗعا ايعدأ٥
بازادت٘ عٔ طسٜل ايكطا ٤ا ٚبتٛافل االزادتني-االتفعام، -فًُعاذا ْكصعس تطعُ ١ٝايفٛا٥عد ايكاْْٝٛع ١عًع ٢اال ٍٚد ٕٚايجعاْ،ٞ
ٚػصٛصا إ ايكاْ ٕٛودد اؿد االعً ٢يًفٛا٥د االتفاق ١ٝاض ٠ٛبتشدٜد ٙايفٛا٥د ايتاػرل.١ٜ
ٜٚكابٌ تطُ ١ٝايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛتطُ ١ٝايفٛا٥د غرل ايكاْ ١ْٝٛاييت ال ٜطُض بٗا ايكاْ ٕٛملؼايفتٗا يًٓعاّ ايعاّ ٜٚعتدلٖا اسٝاْا
َٔ ايتصسفات اؾسَ.4١ٝ

ضٛف ْسدع ْٚبشح يف نٌ ٖر ٙايٓكاط املُٝص ٠يًفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛيف ايفكسات ايالسك١

_____________________________________________________________________________________________

 1االضتاذ ايدنتٛز عبداجملٝد اؿهٚ ِٝاالضتاذ عبدايباق ٞايبهسٚ ٟاالضتاذ املطاعد قُد ط٘ ايبػرل ،ايكاْ ٕٛاملدْٚ ٞاسهاّ االيتصاّ ،اؾص ٤ايجاْ،ٞ

ايعاتو يصٓاع ١ايهتاب ايكاٖسٚ ٠املهتب ١ايكاْ( ١ْٝٛبػداد) ،ص.74

2د.دالٍ قُد ابسٖ ،ِٝايٓعس ١ٜايعاَ ١ياليتصاّ-اسهاّ االيتصاَّ ،طبع ١االضسا ،٤بدَ ٕٚهإ ايطبع ،2000 ،ص.170

 3ايدنتٛز َٓرز ايفطٌ ،ايٛضٝط يف غسغ ايكاْ ٕٛاملدْ ،ٞداز ٥عازاع يًطباععٚ ١ايٓػعس ،ايطبعع ١االٚىل ،ازبٝعٌ-نٛزدضعتإ ايععسام ،2006

ص.483
4السغ املاد َٔ ) 465( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞاييت ضٓأت ٞايٗٝا يف ٖرا ايبشح السكا.
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ايفسع ايجاْ :ٞمتٝٝص ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛعُا ٜػابٗٗا َٔ االٚضاع

ٜكذلب َعٓ ٢ايفٛا٥د ايكاَْ َٔ ١ْٝٛعٓ ٢ب عض االْعُ ١ايكاْ ، ١ْٝٛيريو َٔ ايطسٚز ٟإ ْكعف قًعٝال عٓعد اٖعِ َعا ميٝعص

ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛعٔ تًو االْعُ.١

اٚال :ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛايتعٜٛض االتفاقٞ

ٜعسف ايتعٜٛض االتفاق ٞباْ٘ اتفام ودد ف ٘ٝاملتعاقدإ َكدَا َكداز ايتععٜٛض ايعرٜ ٟطعتشك٘ ايعدا ٔ٥اذا مل ٜٓفعر املعدٜٔ

ايتصاَ٘ ا ٚاػٌ ب٘ ا ٚتاػس يف تٓفٝرٜٚ ،ٙطُ ٢اٜطا بايػسط اؾصاٚ .1ٞ٥نُا ٖعٚ ٛاضعض َعٔ ايتعسٜعف إ ايطعسفني (ايعدأ٥

ٚاملدٜ )ٜٔتفكإ َكدَا عٓد ابساّ ايعكد ا ٚاثٓا ٤تٓفٝرٚ -ٙيهٔ قبٌ سدٚخ االػالٍ بااليتصاّ -عًَ ٢بًؼ ايتعٜٛض اير ٟهب

إ ٜدفع٘ ايطسف املؼٌ بايتصاَ٘ اىل االػس ٚبػض ايٓعس عٔ ْٛع ١ٝاالػالٍ.
ٚبٗرا ٜتػاب٘ ايتعٜٛض االتفاقَ ٞع ايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛيف عد ٠دٛاْب َٓٗا إ املد ٜٔيف نًتا اؿايتني ًٜتصّ بدفع املكابعٌ اىل
االػسٚ ،نريو إ ايكاْ ٕٛيف نًتُٗٝا ٜتدػٌ ؿُا ١ٜاملدٚ ٜٔميٓع االضعتػالٍ ٚاالفعساط يف ؼدٜعد َبًعؼ ايتععٜٛض االتفعاقٞ
ٚايفا٥د ٠اييت ٜطُ ٢اٜطا بايتعٜٛض ايكاْ.2ْٞٛ
ٚيهٔ اٚد٘ االػتالف بني ايتعٜٛض االتفاقَ ٞع ايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛانجس َٔ اٚد٘ ايتػاب٘ بُٗٓٝا َٗٓٚا:
 -1إ ايتعٜٛض االتفاق ٞعادٜ ٠هَ ٕٛكابٌ ايطسز اير ٟقد ًٜشل بايداْ ٔ٥تٝذ ١اػالٍ املد ٜٔبايتصاَ٘ ا ٚتاػس ٙفٝع٘ ،اَعا
يف ايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛفال ٜػذلط اثبات ٚدٛد ايطسزٚ .بٗرا اـصٛص ٜٓص ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞباْ٘" :ال ٜػذلط الضتشكام
ايفٛا٥د ايتاػرل ١ٜقاْ ١ْٝٛناْت ا ٚاتفاق ١ٝإ ٜجبت ايدا ٔ٥ضسزا ؿك٘ َٔ ٖرا ايتعاػرل" .3الٕ ايطعسز ٖٓعا نُعا ٜعس ٣اغًبٝع١
ايفكٗاَ ٤فذلض غرل قابٌ ال ثبات ايعهظ باعتباز إ ايٓكٛد قابً ١دَٚا يًتٛظٝف ٚاالضتجُاز ٚبايتاي ٞقابً ١داُ٥ا الْتاز ايفا٥د،٠
فاذا تاػس املد ٜٔيف ايٛفا ٤بد ٜ٘ٓعٔ املعٝاد احملدد فٝفذلض اْ٘ قد سسّ ايدا َٔ ٔ٥ايفٛا٥د اييت نإ وككٗا ي ٛاْ٘ تطًِ املبًؼ يف
َٝعادٚ ٙقاّ بتٛظٝفٜ٘ٚ .4بد ٚإ ايت اص ٌٝايفًطف ٞالعطا ٤ايفا٥د ٠يًدا ٔ٥د ٕٚاثبات اؿام ايطسز قسٜب َٔ فهس ٠ايتععٜٛض
عٔ فٛات ايهطبَ . 5ع فازم إ ايدا ٔ٥يف اؿاي ١االػرل ٠هب اثبات فٛات ايهطب َٓ٘ بطبب اػالٍ املد ٜٔبتٓفٝر ايتصاَع٘
ا ٚتاػس ٙف ،6٘ٝاَا يف ساي ١ايفا٥د ٠فال وتاز ايدا ٔ٥اىل اثبات ذيو.

_____________________________________________________________________________________________

 1ايدنتٛز ْب ٌٝابساٖ ِٝضعد ٚايدنتٛز قُد سطني َٓصٛز ،اسهعاّ االيتعصاّ ،داز اؾاَعع ١اؾدٜعد ٠يًٓػعسٕ االضعهٓدز ،2002 ١ٜص.76
ٚنريو السغ :االضتاذ عبداجملٝد اؿهٚ ِٝاػسَ ،ٕٚصدز ضابل ،ص.60
 2يدٜٓا َالسع ١عً ٢تطُ ١ٝايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛبايتعٜٛض ايكاْ،ْٞٛضٓات ٞايٗٝا عٓد َكازْتُٗا بايبعض يف ايصفشات االسك.١
3السغ ايفكس َٔ )1( ٠املاد َٔ )174( ٠قاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق.ٞ

4ايدنتٛز ٜاضني قُد اؾبٛز ،ٟايٛدٝص يف غسغ ايكاْ ٕٛاملدْ-ٞاؾص ٤ايجاْ( ٞاثاز اؿكعٛم ايػؼصع -)١ٝدزاضعَٛ ١اشْع ،١داز ايجكافع ١يًٓػعس
ٚايتٛشٜع ،ايطبع ١ايجاْ ،١ٝاالزدٕ  ،2011ص.250

 5ايدنتٛز محٝد ضًطإ اـايد ٚ ٟامحد قُٛد َدي ،ٍٛتاص ٌٝايتعٜٛض عٔ فٛات ايفسص ،١عح َٓػٛز يف فًع ١ايعًع ّٛايكاْْٝٛعٖٚ ،١ع ٞفًع١

عًُ ١ٝقهُ ١تصدز عٔ نً ١ٝايكاْ ٕٛظاَع ١بػداد ،اجملًد ايجالث -ٕٛايعدد اـاص  ،2015ص.470-467
6السغ ايفكس ٠االٚىل َٔ املاد َٔ )169( ٠قاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق.ٞ
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ثاْٝا :ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛايػساَ ١ايتٗدٜد١ٜ

زغِ إ َصطًض ايػساَٜ ١طتؼدّ السد اْٛاع ايعكٛبات اؾصاٚ ١ٝ٥اييت ٖ ٞعباز ٠عٔ َبًؼ َعني َٔ ايٓكٛد تفسض٘ احملهُ١

عاد ٠عً َٔ ٢ىايف ْصا َٔ ايٓصٛص اؾصا ١ٝ٥ضٛا ٤نإ يٛسدٖا ا ٚظاْب ايعكٛبات ايطايب ١يًشسٜ ٚ ،١ٜهعٖ ٕٛعرا املبًعؼ

يًدٚيٜٚ ١دػٌ يف اـص ١ٜٓايعاَ . 1١اال إ ايػساَ ١يف فاٍ ايكاْ ٕٛاملدْ ٖٞ ٞفكط ايػساَ ١ايتٗدٜدٚ ١ٜاييت َٖ ٞبًؼ َٔ ايٓكعٛد

تفسض٘ احملهُ ١بٓا ٤عً ٢طًب ايدا 2ٔ٥عً ٢املد ٜٔاملؼٌ ا ٚتاػس يف تٓفٝر ايتصاَ٘ تٓفٝرا عٝٓٝا زغِ قدزت٘ عً ٢ايتٓفٝر ٚوعدد

َبًؼ ٖر ٙاي ػساَ ١عً ٢اضاع ايٛسد ٠ايصَٓ ١ٝناي ّٛٝا ٚاالضبٛع ا ٚايػٗسٚ .ايػسٜب يف االَس إ املػسع ال ًٜصّ احملهُ ١بإ
ؼهِ بهٌ َبًؼ ايػساَ ١ظاْب َا ٜطتشل ايدا َٔ ٔ٥ايتعٜٛض ،بٌ تطًب َٓٗا عٓد تكدٜس ايتععٜٛض إ تاػعر ايتعٓعت ايعرٟ

صدز عٔ املد ٜٔيف عدّ تٓفٝر ايتصاَ٘ بٓعس االعتباز ظاْب َا اصاب ايدا َٔ ٔ٥اـطازَٚ ٠ا فات٘ َٔ ايهطبٜ .3عٗس َٔ ذيو
إ ايػساَ ١ايتٗدٜد ١ٜتتػاب٘ َع ايفٛا٥د ايكاْ َٔ ١ْٝٛبعض االٚد٘ َٓٗا:

-1إ نًتُٗٝا تعتدلإ َبًػا َٔ ايٓكٛد ؼددإ عً ٢اضاع ايٛسد ٠ايصَٓ.١ٝ

-2اذا ناْت ايفٛا٥د ايتاػرل ١ٜنٓٛع َٔ اْٛاع ايفٛا٥د وهِ بٗا بطبب تاػس املد ٜٔيف تٓفٝر ايتصاَ٘ ،فٓفظ ايػ ٤ٞفُٝعا

ٜتعًل بايػساَ ١ايتٗدٜد ١ٜسٝح طًب املػسع َٔ احملهَُ ١ساعاتٗا عٔ تكدٜس ايتعٜٛض ،دصا ٤يًتاػس ا ٚيعدّ قٝاّ املد ٜٔبتٓفٝر

ايتصاَ٘ زغِ قدزت٘ عً ٢ذيو.

-3تعسض نال ايٓعاَني يالْتكادات ايهجرل َٔ ٠قبٌ املؼتصني ،فف ٞسني إ ايفٛا٥د ايكآْٜ ١ْٝٛعس ايٗٝا ايبعض بعني ايػو

ٜٓٚعتٗا بايسبا اييت ٜعتدل َٔ احملسَات يف ايػسٜع ١االضالَٜٚ ١ٝتأثس ضًبا عً ٢سٝا ٠االفساد االدتُاعٚ ١ٝاالقتصاد ،4١ٜفإ ايػساَ١

ايتٗدٜد ١ٜتعتدل ْعاَا عتٝكا غاذا الٜٓطذِ َع زٚغ ايعصس ٚال َع اسهاّ ايتعٜٛض ٚايػساَ .5١اال إ بعني االثعٓني اػتالفعات

دٖٛس ١ٜاٜطا ميهٔ تًؼٝصٗا بايٓكاط االت:١ٝ

 -1إ ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛتك ّٛعٓدَا ته ٕٛيد ٣املد ٜٔاَٛاٍ ايدا ،ٔ٥اَا ايػساَ ١ايتٗدٜد ١ٜفتك ّٛعٓدَا ٜه ٕٛاملدًَ ٜٔتصَا

بكٝاّ عٌُ َعني وتاز اىل تدػً٘ يًتٓفٝر ٚيهٔ ال ٜٓفر ٙزغِ قدزت٘ عً ٢ذيو،ناملػين اير ٟميتٓع عٔ اسٝا ٤سفً ١غٓا.١ٝ٥

_____________________________________________________________________________________________

1السغ املٛاد ( َٔ )93 ٕ91قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞاملسقِ ( )111يطٓ.1969 ١

2اػتًف ايفكٗا ٤فُٝا ب ِٗٓٝس ٍٛضسٚزَ ٠طايب ١ايدا ٔ٥يه ٞتفسض احملهُ ١ايػساَ ١ايتٗدٜد ١ٜفف ٞسني ذٖعب بعطعِٗ (َجعٌ ايعدنتٛز َٓعرز

ايفطٌ) اىل إ احملُهُ ١ميهٔ هلا إ ؼهِ بٗا َٔ تًكاْ ٤فطٗا د ٕٚطًب َٔ ايدا ،ٔ٥ذٖب بعض اػس َجٌ (ايدنتٛز عبداجملٝد اؿهعٚ ِٝاػعس)ٕٚ

َطتٓدا عًْ ٢ص املاد َٔ )253( ٠قاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞاىل إ احملُه ١ال ؼهِ بٗا اال عٓد طًب ايدا ٔ٥بريو .اْععس :ايعدنتٛز َٓعرز ايفطعٌ،

املصدز ايطابل ،صٚ .462نريو ايدنتٛز عبداجملٝد اؿهٚ ِٝاػس ،ٕٚاملصدز ايطابل ،ص.35

 3د.سطٔ عً ٞايرْ ،ٕٛايٓعس ١ٜايعاَ ١ياليتصاَاتَ ،صادز االيتصاّ-اسهاّ االيتصاّ -اثبعات االيتعصاّ ،اؾاَعع ١املطتٓصعس ،١ٜايععسام ،1976

ص.346

 4ايدنتٛز قُد زغد ٟابساَٖ ِٝطعٛد ،ايػساَٚ ١املطازبات عً ٢ايعًُ -١دزاضَ ١كازْ ١بني االقتصاد ايٛضعٚ ٞاالقتصاد االضالَ ،ٞداز ايٓػس

يًذاَعات ،ايكاٖس ،2009 ٠صٚ ،294-292نريو ايدنتٛز صاحل بٔ فٛشإ عبداهلل ايفٛشإ ،املًؼص ايفكٗعَ ،ٞؤضطع ١ايسضعايْ ١اغعس،ٕٚ
ايطبع ١االٚىل ،يبٓإ  ،2008ص.295-290

5ايدنتٛز سطٔ عً ٞايرَْ ،ٕٛصدز ضابل ،ص.348
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-2إ َكداز ايفٛا٥د اذا ناْت تاػرل ١ٜقدد ٠يف ايتػسٜع ٚاذا ناْت اضتجُاز ١ٜؼدد َطبكا بٓا ٤عً ٢اتفام االطساف عً٢

إ ال تتذاٚش ايٓطب ١ايكاْ ١ْٝٛاحملدد ،٠اَا ايػساَ ١ايتٗدٜد ١ٜفُكدازٖا غرل قدد ٚتُعسى اَعس ؼدٜعدٖا يًُشهُع ١عًع ٢اضعاع

ايٛسد ٠ايصَٓ ١ٝاييت ٜتاػس املد ٜٔيف تٓفٝر ايتصاَ٘ تٓفٝرا عٝٓٝا.
ثايجا :ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛايتعٜٛض ايكاْْٞٛ

ٜطتؼدّ نجرل َٔ ايفكٗا ٤عبازت ٞايفا٥د ٠ايكاْٚ ١ْٝٛايتعٜٛض ايكاْ ْٞٛملعٓٚ ٢اسد نأُْٗا عبازتإ َذلادفتإ فُجال االضتاذ

اؾً ٌٝايدنتٛز عبدايسشام ايطٓٗٛزٜ ٟس ٣بإ ايتٓفٝر بطسٜل ايتعٜٛض ٜه ٕٛثالث ١اْٛاع فاَا إ ٜك ّٛايكاض ٞبتكدٜسٖٚ ٙرا
ٖ ٛايتعٜٛض ايكطاٚ ٞ٥اَا إ تتفل االطساف عًَ ٢كدازٜٚ ٙػذلط يًشهِ بٗا ٚدٛد ايطسز ٖٚرا ٖ ٛايتععٜٛض االتفعاق ٞاٚ

ايػسط اؾصاٚ ،ٞ٥اَا إ ٜه ٕٛتكدٜس ٙعٔ طسٜل ايكاْٖٚ ٕٛرا ٖ ٛايتعٜٛض ايكاْ ْٞٛا ٚايفٛا٥د ،يريو زل ٢اسد فص ٍٛنتاب٘
بعٓٛإ ايتعٜٛض ايكاْ ْٞٛا ٚايفٛا٥دٚ ،1قد ضاز عًٖ ٢را ايدزب عدد اػس َٔ ايفكٗا.2٤

يف سني مٔ ْعتكد بإ َا بني ايعبازتني (ايفا٥د ٠ايكاْٚ ١ْٝٛايتعٜٛض) بعض اػتالفعات اضاضع ١ٝعٝعح ال ميهعٔ اعتبازُٖعا

عبازتني َذلادفتني زغِ ٚدٛد تػاب٘ بُٗٓٝا اٜطا.

فعباز ٠ايتعٜٛض ايكاْ ْٞٛعباز ٠عاَ ١تػٌُ ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛاييت َٖ ٞبًؼ َٔ ايٓكٛد ايرًٜ ٟتصّ املد ٜٔبدفع٘ اىل ايعدأ٥

دسا ٤تاػس ٙيف اعاد ٠املاٍ اي ،٘ٝا ٚدسا ٤اضتؼداَ٘ هلرا املاٍٚ،تػٌُ غرلٖا اٜطا .فُجال ودد بعض ايكٛاْني يًُتطسز َكعداز
ايتعٜٛض ايرٜ ٟطتشك٘ ٚفكا الضظ َع ١ٓٝنٓطب ١ايعذص اؿاصٌ اَ ٚكداز االػطاز اْٛ ٚع االَساض ا ٚغرلٖا نكاْ ٕٛايعٌُ

ٚايطُإ االدتُاع ٞا ٚقٛاْني ايٓكٌ ضٛا ٤نإ ْكال دٜٛا اّ عسٜا ا ٚبسٜاٚ .تكدٜس ٖرا ايٓٛع َعٔ ايتععٜٛض ال ٜهع ٕٛعًع٢

اضاع اـطأ ا ٚعً ٢اضاع َا برَ ١املدَ َٔ ٜٔاٍ ايدا ٔ٥بٌ ٜه ٕٛعً ٢اضاع ايطسز ٚسدٚ ٙذيو َساععا ٠يكٛاععد ايعدايع١

ٚايتطأَ االدتُاعٖٚ ٞرا َا ٜطُ ٢مببدأ ؼٌُ ايتبع.١

يريو ْعتكد بإ ايعالق ١بني عبازت ٞايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛايتعٜٛض ايكاْ ٖٞ ْٞٛعالق ١ايعُ ّٛباـصٛص فايفا٥د ٠ايكاْٖٞ ١ْٝٛ

ْٛع َٔ اْٛاع ايتعٜٛض ايكاْ ْٞٛالٕ االػرل ٜػًُٗا ٜٚػٌُ غرلٖا .ا ٚبعباز ٠اػس ٣يٝظ نٌ تعٜٛضٍ ٜعدػٌ ضعُٔ َفٗعّٛ

ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛيهٔ ايعهظ صشٝض .يريو ال ميهٔ اعتبازُٖا عبازتني َذلادفتني.

_____________________________________________________________________________________________

 1ايدنتٛز عبدايسشام امحد ايطٓٗٛز ،ٟايٛضٝط يف غسغ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاؾدٜدْ -عس ١ٜااليتصاّ بٛد٘ عاّ -اؾص ٤ايجاْ -ٞداز ايعذلاخ ايعسبع،ٞ

برلٚت -يبٓإ ،بد ٕٚضٓ ١ايطبع ،ص.880

2ايدنتٛز َٓرز ايفطٌ ،املصدز ايطابل ،صٚ . 481نريو ايدنتٛز عبدايكادز ايفاز ،اسهاّ االيتعصاّ ،داز ايجكافع ١يًٓػعس ٚايتٛشٜعع ،ايطبعع١

ايطادض ،١االزدٕ  ،2001ص.75
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املطًب ايجاْ :ٞايتطٛز ايتازى ٞيًفٛا٥د ايكاْ١ْٝٛ

ت عتدل ايفٛا٥د ايكاْ َٔ ١ْٝٛانجس املٛاضٝع ايكاْٚ ١ْٝٛاالقتصاد ١ٜاملجاز ٠يًذدٍ ،فف ٞسعني ٜٓععس ايٗٝعا ايعبعض بععني ايسٜبع١

ٚايػبٗات ٜٚعتدلٖا َٔ احملسَات دٜٝٓا ٚاػالقٝا ،فايبعض االػس ٜدافع عٓٗا ٜٚدلزٖا الضباب اقتصادٚ ١ٜعًُ ،١ٝعً ٢إ ٜهٕٛ

يف ْطام َعني ٚبفسض بعض ايكٛٝد عًٗٝا ملٓع ضًبٝاتٗاٚ .فُٝا ْ ًٜٞبشح بصٛزَٛ ٠دصَٛ ٠قف املعتكدات ايدٚ ١ٜٝٓايتػسٜعات
ايكدمي ١سٛهلا يهْ ٞعًِ نٝف اضتكست ايتػسٜعات اؿاي ١ٝعًَ ٢ا ٖ ٛقا ِ٥اي.ّٛٝ
ايفسع اال :ٍٚايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛاملعتكدات ايد١ٜٝٓ
الٕ يًفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛعالقٚ ١ثٝك ١باالػالم يريو ْس ٣إ نجرلا َٔ املعتكدات ايدٚ ١ٜٝٓػصٛصا ايػسا٥ع ايطُا ١ٜٚايجالخ

قد أػرت َٛقفا ضًبٝا َٔ فهس ٠اعطا ٤ايٓكٛد بايفا٥دٚ ٠ػصٛصا اذا ناْت ايفٛا٥د ايهبرلٚ ،٠ذيو الٕ االدٜإ بصٛز ٠عاَع١

تؤند عًَٓ ٢ع اضتػالٍ االْطإ يالْطإ ٚقازب ١ايعًِ ٚتٛثٝل زٚغ ايتطأَ َٚطاعد ٠االػس.1ٜٔ
اٚال :اهلٓدٚضٚ ١ٝايبٛذ١ٜ

ْعست املعتكدات اهلٓدٚضٚ ١ٝايبٛذ ١ٜبعني ايػو ٚاالْتكاد يًفٛا٥عد املعأػٛدَ ٠كابعٌ االقعساضٚ .قعد ذنعس اضعِ املسابعٞ

(نٛضٝدٕ) يف ايٓصٛص (ايفٝدا) ١ٜٚ 2يًٗٓد ايكدمي ١عدَ ٠سات ٚفُطس عً ٢اَ ٟكذلض بفا٥د .٠اىل إ صدز يف ايكعسٕ ايجايعح
عػس قبٌ املٝالد قاَْ( ٕٛاْ )ٛايػٗرل ايرْ ٟعِ ايفا٥دٚ ٠اباغ ايسبا بػسٚط َع.١ٓٝ

ٚقد ٚددت انجس املسادع تفطرلا يدفع ايفا٥عد ٠يف ْصعٛص ضعٛتسا االػعرل700-100( ٠مٚ )ّ.قعد ٚضعع فاضٝػعٓٝا

املعسٚف بصاْع ايكاْ ٕٛاهلٓد ٟقاْْٛا ػاصا َٓع ف ٘ٝايف٦ات ايعًٝا َٔ ايهٗٓ( ١بساُٖاْاع ٚغاتسٜاع) َٔ إ ٜهْٛٛا َسابني اٚ

َكسضني بفٛا٥د .ا ٟنإ ٖٓايو ْٛع َٔ االبتعاد ٚاالستكاز هلرا املٛضٛع ٚيهٔ عًع ٍٛايكعسٕ ايجعاْٚ ٞبععد إ سعدد اؿعد

االعً ٢يًفٛا٥د اصبض ايتذسٜ ِٜػٌُ ملٔ ىايف ايٓطب ١احملدد.3٠

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ 1عس يف اضباب ؼس ِٜايسبا ٚايفٛا٥د يف االدٜإ :ايدنتٛز قُٛد ابساٖ ِٝعبدايسشام قُٛد اهلٝيت ،عً ١ايسبا يف ايفك٘ االضالَ-ٞدزاضَ ١كازْ-١

َٓػٛزات ش ٜٔاؿكٛق ،١ٝايطبع ١االٚىل ،يبٓإ  ،2016صٚ . 30-29نريو ايػٝؽ ايدنتٛز صاحل بٔ فٛشإ عبداهلل ايفٛشإ ،املًؼص ايفكٗع،ٞ
َؤضط ١ايسضايْ ١اغس ،ٕٚايطبع ١االٚىل ،يبٓإ  ،2008ص.291

2ايفٝدا ٖٛٚ :ايهتاب ايرٜ ٟتبع ٘ اهلٓدٚع ٚفَ ٘ٝفعاٖ ِٝاهلٓعدٚع ايدٜٝٓعٖٚ ،١ع ٞفُٛعع ١نتعب تصعٌ اىل ( )14نتابعا اُٖٗعا نتعاب ازلع٘

(َٓٛزلسْ -ٞا ٟغسع َٜٓٚ )ٛسدع تازى٘ اىل عاّ ( )2000م.ّ.

3االضتاذ ايدنتٛز ضٗ ٌٝسطني ايفتال ،ٟٚتازٜؽ ايكاْ-ٕٛدزاض ١يف فًطف ١ايٓعِ ايكاْٚ ١ْٝٛايطٝاضع ١ٝععدل ايتعازٜؽَ ،هتبع ١ايعرانس ،٠ايطبعع١

االٚىل ،ايعسام  ،2010صٚ . 340نريو ايسبا يف ايتازٜؽ ،عح َٓػٛز عًَٛ ٢قع (َسنص اعاخ فك٘ املعاَالت االضالَ)١ٝ
(.aspx( )20-9-2016ايسبا-يف-ايتازٜؽ(www.kantakji.com/riba/
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ثاْٝا :ايٛٗٝد١ٜ

ٜس ٣ايباسج 1ٕٛإ ايػسٜع ١ايٛٗٝد ١ٜقد سسَت ايكسض بفا٥دٚ ٠اػر ايسبا بني ايٛٗٝد اْفطِٗ يف عدَٛ ٠اضٝع َٔ ايتعٛزا٠

(ايعٗد ايكد )ِٜفُجال دا ٤ف( :٘ٝاذا اقسضت فط ١يًػعب ايفكرل اير ٟعٓدى فال تهٔ ي٘ ناملسابٚ ،ٞال تطعٛا عًٝع٘ ايسبعا).2

ٚيهٔ هٛش يًٛٗٝد ٟإ ٜأػر ايفا٥د َٔ ٠االغؼاص ايبعٝدٚ ٠دي ًِٗٝعً ٢ذيو َا دا ٤يف ايتٛزا( :٠ال تكسض اػاى بسبا ،زبعا

فط ١ا ٚزبا طعاّ ا ٚزبا غَ ٤ٞا ٜكسض بسبا ،يالدٓيب تكسض بسبا ٚيهٔ الػٝو ال تكسض بسبا.3)...
ا ٟايفا٥د ٠عً ٢ايكسض غرل احملسَ ١بصٛز ٠عاَ ١يد ٣ايٛٗٝد اال بني ايٛٗٝد اْفطِٗ.

ثايجا :املطٝش١ٝ
ٚزد َٛض ٛع ايكسض ٚايفا٥د ٠يف ايعٗد اؾدٜد (االل )ٌٝيف عدَٛ ٠اضٝع َٓٗا َٔ( :ضايو فاعطَ٘ٚ ،عٔ ازاد إ ٜكعذلض
َٓو فال تدز ي٘ ظٗسى)ٚ . 4نريو( :اذا اقسضتِ ملٔ تٓتعس َِٗٓ ٕٚاملهافأ ٠فا ٟفطٌ ٜعسف يهِٚ ..يهٔ ..افعًٛا اـعرلات
ٚاقسضٛا غرل َٓتعس ٜٔاىل عا٥دٖا ٚاذٕ ٜه ٕٛثٛابهِ دصٜال) .5نُا ٖٚ ٛاضض إ ايد ٜٔاملطٝش ٞالٖتُاَع٘ ايهعبرل باالميعإ
ٚاالػالم عً ٢سطاب املطا ٌ٥املعاَالت -١ٝنُا ٜس ٣ايبعض -6مل وسّ ايفا٥د ٠عً ٢ايكسض بصٛزٚ ٠اضش ١نُا فعًت٘ بععض
االدٜإ االػس ٣ناالضالّ .بٌ باعتكادْا اعتدلٖا َٔ املهسٖٚات .يريو اػتًف ايهٓٝطٚ ١زداٍ ايد ٜٔاملطعٝش ٞبعني ؼسميٗعا
بصٛزَ ٠طًك ١يف عصٛزٖا االٚىلٚ ،بني اباستٗا َع تكٝٝدٖا ٚؼدٜد اؿد االعً ٢هلا يف ايعصٛز ايٛضطٚ ٢ؼت ضػط ايعٛاَعٌ
االقتصاد.7١ٜ

_____________________________________________________________________________________________

 1عبدايسشام ايطٓٗٛزَ ،ٟصادز اؿل يف ايفك٘ االضالَ -ٞدزاضَ ١كازْ ١بايفك٘ اي ػسب ،ٞاؾص ٤ايجايح ،اجملُع ايعًُ ٞايعسب ٞاالضعالَ ،ٞيبٓعإ،

َٔ غرل ضٓ ١ايطبع ،صٚ . 194نريو احملاََٗ ٞد ٟايفسه ،ٞايفٛا٥د ايسب ١ٜٛيف ايػسٜعٚ ١ايكاْ ،ٕٛعً ٢ايعٓٛإ االيهذل ْٞٚاالت:ٞ
) (12-6-2016)www.maqalaty.com/66465.html

2ضفس اـسٚز ،االصشاغ  :22اال.25 ١ٜ

3ضفس ايتجٓ ١ٝاالصشاغ  ،20اال.19 ١ٜ

4الَ ٌٝيت  ،االصشاغ اـاَظ ،اال.44 ١ٜ

5ال ٌٝيٛقا ،االصشاغ ايطادع ،اال.36-35 ١ٜ

 6االضتاذ عبدايباق ٞايبهسٚ ٟاملدزع شٖرل ايبػرل ،املدػٌ يدزاض ١ايكاْٚ ،ٕٛشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ،ٞداَع ١بػداد -نً ١ٝايكاْ،ٕٛ

طبع ١ددٜدَٓ ٠كش ،١برلٚت  ،2000ص.59-58

7ايدنتٛز ػايد بٔ عبدايسمحٔ املػعٌ ،ايفا٥دٚ ٠ايسبا -غبٗات ٚتدلٜسات َعاصس ،٠عح َٓػٛز عً ٢املٛقع االيهذل ْٞٚاالت:ٞ
)Figh.islammessage.com/newsdetails.aspx?id=4843>(11-9-2016
ٚنريو السغ :ايػٝؽ عبداهلاد ٟايفطً ،ٞايسبا -دزاض ١فكٗ ١ٝقاْ ١ْٝٛتازى ،١ٝعح َٓػٛز عً ٢ايعٓٛإ االيهذل ْٞٚاالت:ٞ

)>(1-10-2016ايسبا -دزاض -١فكٗ -١ٝقاْ-١ْٝٛتازىَ -١ٝكازْ<www.islam44.com/ar/maghalat/١
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ثايجا :االضالّ
يكد ذنست نًُ ١ايسبا يف ايكسإ ايهس ِٜاير ٖٛ ٟاملصدز اال ٍٚيالضالّ يف عد ٠اٜات ٚباسهاّ َتكازبَٚ ١هًُ ١يالػعس،
سٝح ٜس ٣بعض َٔ ايفكٗاٚ ٤املؼتصني يف ايػسٜع ١االضالَ 1١ٝبإ ؼس ِٜايسبا -نُا سدخ يف ؼس ِٜاـُعس -دعا ٤بايتعدزز
َٚس بازبع ١ادٚاز :اٚهلا تكبٝض فعٌ ايٛٗٝد ايرٜ ٜٔأنً ٕٛايسبا ٚايتػٓٝع عً ِٗٝنُا يف قٛي٘ تعاىل :طَٚا أتٝتِ َٔ زبا يرلبٛا يف
اَٛاٍ ايٓاع فال ٜسب ٛعٓد اهلل َٚا أتٝتِ َٔ شنا ٠تسٜدٚ ٕٚد٘ اهلل فأٚي٦و ِٖ املطعفٕٛص 2ففٖ ٞر ٙاال ١ٜاييت ْصيت يف َه١
يٝظ فٗٝا َا ٜػرل اىل ؼس ِٜايسبا ٚامنا اىل بػض اهلل يًسبا ٚعدّ ٚدٛد ايجٛاب فٗٝا .اَا يف ايدٚز ايجاْ ٞفٓس ٣ايتًٜٛض بتشعسِٜ
ايسبا د ٕٚإ ٜدٍ دالي ١قا طع ١عً ٢ؼسميٗا عً ٢املطًُني ٚذيو يف ضٛز ٠عٔ ضرل ٠ايٛٗٝد اير ٜٔسسّ اهلل عً ِٗٝايسبا فانًٙٛ
ٚاضتشكٛا عً ٘ٝغطب اهلل ،فف ٞقٛي٘ تعاىل :طفبعًِ َٔ ايرٖ ٜٔادٚا سسَٓا عً ِٗٝطٝبات اسًت هلِ ٚبصدِٖ عٔ ضعب ٌٝاهلل
نجرلاص 3طٚأػرِٖ ايسبا ٚقد ْٗٛا عٓ٘ص .4يف سني ٚيف ايدٚز ايجايح سسّ ْٛعا َعٓٝا َٔ ايسبا  ٖٛٚايسبا ايفاسؼ اذا َا ٚصٌ
اىل اضعاف َطاعف .١يف قٛي٘ تعاىل :طٜا أٜٗا اير ٜٔآَٓٛا ال تأنًٛا ايسبا اضعافا َطاعفٚ ١اتكٛا اهلل يعًهِ تفًشٕٛصٚ .5اػرلا
يف ايدٚز ايسابع سسّ ايسبا بصٛز ٠ناًَ ١د ٕٚايفسم بني ايكً ٌٝا ٚايهجرل .فكاٍ تعاىل :طٜا اٜٗا اير ٜٔآَٛا اتكٛا اهلل ٚذزٚا َا
بك َٔ ٞايسبا إ نٓتِ َؤَٓنيصٚ 6نريو يف قٛي٘ تعاىل :طٚاسٌ اهلل ايبٝع ٚسسّ ايسباصٖ 7را عدا ععد ٠اسادٜعح ٚازد ٠ععٔ
ايسض( ٍٛص) اييت تؤند اٜطا عً ٢ؼس ِٜايسبا.8عًُا ٖٓايو َٔ ٜس ٣بإ ايسبا ٖ ٛغرل ايفا٥د ٠ايكاْٚ ١ْٝٛػصٛصا تًعو ايعيت
تتعاٌَ بٗا املصازف ٚكتًف عٓٗا،نُا ضٓات ٞايٗٝا السكا.
ٚزغِ ٚدٛد ٖر ٙاالػتالفات يف ايساٜ ٟبكٖٓ ٢ايو اغهاي ١ٝبني ايدضتٛز ايعساقٚ ٞاعذلاف ايكٛاْني بايفٛا٥عد ،ففع ٞسعني
ٜٓص ايدضتٛز ايعساق ٞبإ (االضالّ د ٜٔايدٚي ١ايسزلَ ٖٛٚ ،ٞصدز اضاع يًتػسٜع :أ-الهٛش ضٔ قاْٜ ٕٛتعازض َع ثٛابت

اسهاّ االضالّ)ٚ . 9إ َٔ ثٛابت اسهاّ االضالّ ؼس ِٜايسبا ٚايرٜ ٟس ٣اغًب ١ٝفكٗا ٤ايكاْٚ ٕٛايػعسٜع ١االضعالَ ١ٝإ ٖعرٙ

ايهًُ ١تػٌُ ايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛاٜطا إ مل ْكٌ نًُتني َذلادفتني.10يف سني إ ايفا٥د ٠عً ٢ايٓكٛد َطُٛغ بٗا يف ايكاْ ،ٕٛفٗٓا
_____________________________________________________________________________________________

1احملاََٗ ٞد ٟاـسه ،ٞاملصدز االيهذل ْٞٚايطابل.

2ايس39 :ّٚ

3ايٓطا160 :٤

4ايٓطا161 :٤
5ايبكس279 :٠

6ايبكس278 :٠

7ايبكس275 :٠

ٜٓ 8عس يف ادي ١ؼس ِٜايسبا يف ايطٓ ١ايٓب :١ٜٛايدنتٛز قُٛد ابساٖ ِٝعبدايسشام اهلٝيتَ ،صدز ضعابل ،صٚ .30-29نعريو االضعتاذ ايعدنتٛز

عً ٞامحد ايطايٛعَٛ ،ضٛع ١ايكطاٜا ايفكٗ ١ٝاملعاصس ،٠فُع فكٗا ٤ايػسٜع ١باَسٜها ،ايطبع ١اؿاد ١ٜعػسَ ،٠صدز  ،2008ص.69-68
9السغ ايفكس ٠اٚال َٔ املاد َٔ )2( ٠ايدضتٛز ايعساق ٞايٓافر يطٓ.2005 ١

ٜ 10ك ٍٛايدنتٛز َٓرز ايفطٌ باْْ٘( :ػرل بٗر ٙاملٓاضب ١إ ايفك٘ االضالَٜ ٞطًل عً ٢ايفا٥د ٠تطُ( ١ٝايسبا) ٚقد ٚزدت ادا ٠االسهاّ ايػعسع١ٝ
(ايكسإ ايهسٚ ِٜايطٓ ١ايػسٜف )١قسَ ١يًسبا بصٛز ٠صسو ،١فايسبا َٔ ايتصسفات املٓٗ ٞعٓٗعا غعسعا ،السعغ نتابع٘ :ايٛضعٝط يف غعسغ ايكعإْٛ

املدْ ،)ٞاملصدز ايطابل ،ص.482-481

ٚنريو ٜك ٍٛايدنتٛز عً ٞسطٔ ايرْ ٕٛباْٜ٘( :السغ إ ايفٛا٥د يٝطت يف اؿكٝك ١اال صٛز َٔ ٠صٛز ايسبا املٓٗ ٞعٓ٘ يف ايػسٜع ١االضالَ١ٝ

ٚيهٔ ايكٛاْني اداشٖٚا) .السغ َؤيف٘ ،اسهاّ االيتصاّ ،املصدز ايطابل ،ص.59
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ْتطا :ٍ٤نٝف ٜهَٛ ٕٛقف احملهُ ١االؼاد ١ٜايعًٝا اذا َا اطعٔ غؼص باسهاّ ايفٛا٥د يف ايتػسٜعات ايعساق ١ٝعذ ١تعازضٗا

َع املاد ٠املرنٛز ٠يف ايدضتٛز؟! فٗرا االَس وتاز اىل َعاؾ ١داد ٠اَا بتعد ٌٜايدضتٛز ا ٚباهاد َٓفعر غعسع ٞهلعا ،ا ٚبايػعا٤

ايٓصٛص املٛدٛد ٠يف ايتػسٜع؟!

ايفسع ايجاْ :ٞايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛايتػسٜعات ايكدمي١

بعد إ عسفٓا َٛقف بعض االدٜإ ٚايػسا٥ع ايطُاٚ َٔ ١ٜٚضع ايفٛا٥د عً ٢اقساض االَٛاٍْ ،تٓا ٍٚيف ٖرا ايفسع َٛقف

ايتػسٜعات ايكدميٖ َٔ ١را املٛضٛع ،اذ ْالسغ اْٗا زغِ نساٖٝتٗا َٔ قبٌ االدٜإ ٚتًو ايتػسٜعات اال إ تًو ايتػسٜعات
ايكدميٚ ١الضباب اقتصادَٚ ١ٜعاَالت ١ٝمل وسَٛا تًو ايفٛا٥د بصٛزَ ٠طًك ١بٌ اقسٖٚا بصٛز ٠عآََٚ ١عٖٛا يف بعض اؿعاالت

املع ،١ٓٝنإٔ ته ٕٛتًو ايفٛا٥د َبايػا فٗٝا َتذاٚشا عٔ ايٓطب ١املأيٛف ١ا ٚاحملدد ٠يف تًو ايتػعسٜعاتٚ .بٗعرا ايصعدد ٜكعٍٛ

ايفك ٘ٝايكاْ ْٞٛايهبرل االضتاذ ايطٓٗٛز ٟيف َعسض نالَ٘ عٔ ايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛبإ ايسبا َهس ٙٚيف انجس تػسٜعات ايععامل ٚيف
مجٝع ايعصٛز ٚيٝظ يف بالد اضالَٚ ١ٝسدٖا يريو ؾأ املػسع اىل ؼدٜد ٙيًتؼفٝف َٔ زشاٜا.1ٙ

مبعٓ ٢اػس زغِ إ َبدأ ضًطإ االزادٚ ٠ايعكد غسٜع ١املتعاقد ٖٛ ٜٔاالصٌ ٚاالضاع يف ْطام ايعكٛد ٚاملعاَالت املدْٝع،١

اال إ اغًب ايتػسٜعات ايكدمي ١مل تأػر بريو املبدأ عٔ ؼدٜد ْطب ١ايفٛا٥د عً ٢ايكسٚض ،بعٌ قًصعت ٚقٝعدت َعٔ سسٜع١

االطساف ايتعاقد ١ٜمبا ال ٜتذاٚش سدا َعٓٝا .زغِ إ ٖر ٙايٓطب ١انجس بهجرل فُٝا ْسا ٙاي ّٛٝسٝح نإ تصٌ اىل عػس ٜٔبامل٦ع١
يف اصٌ املبًؼ يف بعض ايكٛاْني َٓٗا قاْ ٕٛمحٛزاب ٞاير ٟضٓأت ٞايٚ .٘ٝيهٔ ٖر ٙايٓطب ايهبرل ٠يًفٛا٥د بدأت تٓؼفض بتطٛز

ايكٛاْني ْتٝذ ١يتاثرل املعتكدات ايدٚ ١ٜٝٓتطٛز االفهاز ايفًطفٚ ١ٝايكاْٚ ١ْٝٛايٓعسٜات ٚاالٜدٜٛيٛدٝات املفعُ ١مببادئ االػالم
ٚايداعُ ١يًطسف ايطعٝف يف ايعالق ١ايعكدٚ .١ٜفُٝا ٜأت ٞمناذز َٔ ٖر ٙايتػسٜعات ايكدميَٛٚ ١قفٗا َٔ ٚضع ايفٛا٥عد عًع٢

ايكسٚض.

اٚال :قاْ ٕٛاؿاَٛزابٞ

قاْ ٕٛاؿاَٛزاب َٔ 2ٞاقدّ ايكٛاْني ايكدمي ١اييت تٓاَٛ ٍٚضٛع ايفٛا٥د ،اذ لد اْ٘ زلض بٛضع ايفٛا٥د عً ٢ايكسٚض 3اال

اْ٘ ٚضع سدا اقص ٢هلر ٙايفٛا٥د مبا ال ٜتذاٚش  %20إ نإ قٌ ايكسض ْكٛدا َعدْ ،١ٝاَا اذا نإ قٌ ايكسض قُشا فشدد
ضعس ايفا٥د ٠بني  %20اىل ٚ %35قسز ايكاْ ٕٛعكٛب ١غدٜد ٠عً َٔ ٢ىايف ٖر ٙايٓطب ٚذيو عسَإ ايعداَ ٔ٥عٔ سكع٘ يف

_____________________________________________________________________________________________

 1عبدايسشام امحد ايطٓٗٛز ،ٟايٛضٝط يف غسغ ايكاْ ٕٛاملدَْ ،ٞصدز ضابل ،ص.882

2ساَٛزاب 1686-1728( ٞم ٖٛ :)ّ.اسد املًٛى ايطاَٝني اير ٜٔسهُٛا بابٌٚ ،قد اضتطاع إ ٜٛسد بالد َا بني ايٓٗس( ٜٔددًٚ ١ايفعسات)

عٔ طسٜل ضِ ممًه ١اناد ٚضَٛس ٚاغٛز اىل ممًهت٘ ٚبٓا ٤اَدلاطٛز ١ٜبابٌ ايػعٗرل ،٠اىل إ ضعكطت ٖعر ٙاالَدلاطٛزٜع ١اَعاّ اؿٝجعٝني يف سعٛاٍ

(1550مٚ .)ّ.قد نتب محٛزاب ٞقاْ ْ٘ٛايػٗرل يف (َ )282ادٖٓٚ ،٠ايو َٔ ٜك ٍٛانجس َٔ (َ )300ادٚ ٠يهٔ ؽسب بعطٗا يف املطً ١اييت مت
انتػافٗا ٚقد نتب ٖرا ايكاْ ٕٛبايًػ ١االنادٚ ١ٜبايهتاب ١املطُازٜٚ ١ٜعتدل َٔ اغٗس ايكٛاْني ايكدمي ١يف تازٜؽ ايػسم ايكدٚ ِٜايعامل نً٘.

3االضتاذ ايدنتٛز عباع ايعبٛد ،ٟغسٜع ١محٛزاب -ٞدزاضَ ١كازَْ ١ع ايتػسٜعات ايكدميٚ ١اؿد ٜجع ،١داز ايعًُٝع ١ايدٚيٝعٚ ١داز ايجكافع ١يًٓػعس

ٚايتٛشٜع ،ايطبع ١االٚىل ،االزدٕ  ،2001ص.174-173
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َطايب ١املد ٜٔبايد ،ٜٔنُا ٚضع ايكاْ ٕٛسهُا يسعا ١ٜايفالسني سٝح اعتدل ايفٝطإ ٚاؾفاف ضعببا َػعسٚعا يتادٝعٌ ايعدٜٔ

ٚفٛا٥دٚ ،ٙقد دا ٤نٌ ذيو يف َٛاد بني  َٔ 97-90قاْ ْ٘ٛايػٗرل.1

ثاْٝا :قٛاْني َصس ايكدمي١
اغٗس قٛاْني َصس ايكدمي ١عباز ٠عٔ قاْ ٕٛبٛػٛزٜظ 2سٝح ناْت ايفا٥د ٠عً ٢ايٓكٛد ٚاييت ٜطُٗٝا ايعبعض بايسبعا نعإ
َعسٚفا يف ظًٗا ٚيهٔ مت تٓعُٗٝا يًتكًَ َٔ ٌٝطاؤٖاَٗٓ ،ا إ ال ٜتذاٚش فُٛع ايفٛا٥د اصٌ زأع املاٍ.3
ثايجا :ايكاْ ٕٛايسَٚاْٞ
يف ايكٛاْني ايسَٚاْ ١ٝايرٜ ٟعتدل اُٖٗا ٚاغٗسٖا قاْ ٕٛااليٛاغ االثين عػس 4ال لد ْصا يتشس ِٜايفٛا٥د عًع ٢ايكعسض اٚ
ست ٢ؼدٜد اؿد االعً ٢هلا ،بٌ ٚمل ٜرنس فٗٝا إ ٚقع بني ايعٛاّ ٚاـٛاص َٔ َٓاشعات س ٍٛذيو املٛضٛع نُا ٜك ٍٛذيو
َْٛتطه 5ٛٝيف نتاب٘ املػٗٛز زٚغ ايػسا٥عٚ ،يهٔ بصٛزَ ٠أيٛف ١ناْت تتبع ايفٛا٥د عً ٢ايعكٛد بٓطب %12 ١ضٜٓٛا .اَا اذا
ناْت ايفا٥د %6 ٠فكد ناْت تدعْ ٢صف ايسبا اْ ٚصف ايفا٥دٚ ٠إ فا٥د %3 ٠ناْت تدع ٢زبع ايسبعاٚ ...ذيعو يف يطعإ
ايسَٚإ ايكدٚ .ِٜيهٔ بعد سٛاي ١٦َ ٞضٓ ١عً ٢قاْ ٕٛااليٛاغ االثين عػس ٚعٓدَا بدأ االغٓٝاٜ ٤أػر ٕٚايفٛا٥د ايفاسػ ١عً٢
ايكسٚض بدأت ايكٛاْني ايسَٚاْ ١ٝتتٓا ٍٚايفٛا٥د ٚؼدد املكداز االعً ٢هلا ،زغِ اْ٘ نإ ٜأت ٞداُ٥ا بطسم ددٜد ٠يًتشا ٌٜعً٢
ايكٛاْني احملدد ٠يطعس ايفا٥د ٠يريو ٜكَْٛ ٍٛتطه( :ٛٝإ ايٛالٜات ايسَٚاْ ١ٝناْت قد ػسبتٗا سهَ ١َٛطتبد ٠قاضٚ ،١ٝيٝظ
ٖرا نٌ َا يف االَس ،فكد ػسبٗا ايسبا ايفعٝع اٜطا).6
ٖٚهر ا غ٦ٝا فػ٦ٝا عٔ طسٜل االضتجٓا٤ات ضاقت َٓطك ١ايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛيف قٛاْني د ٍٚاٚزٚبٝعٚ ١يهعٔ مل ميٓعع بدزدع١
قطع.١ٝ

زابعا :ايكاْ ٕٛايفسْطٞ

اداش ايكاْ ٕٛايفسْط ٞايكد ِٜايفا٥د ٠ايكاْ،١ْٝٛيريو عٓدَا اتت ايجٛز ٠ايفسْط ١ٝعاّ  1789فكد اباست تكاض ٞايفٛا٥عد

يف تكٓني ْابً ٕٛٝضٓٚ 1804 ١املعدٍ  ،فكد صدز عاّ  1808قاْ 3( ٕٛضبتُدل) اير ٟسدد ايطعس ايكاْ ْٞٛيًفا٥د ٠بع %5
يف املطا ٌ٥املدْ %6ٚ ١ٝيف املطا ٌ٥ايتذازٚ .١ٜيهٔ أيػ ٞضٓ 1886 ١ؼدٜد ايطععس ايكعاْ ْٞٛيف املطعا ٌ٥ايتذازٜعٚ .١يف ضعٓ١

_____________________________________________________________________________________________

 1ايدنتٛز عً ٞق ٞٝايد ٜٔعً ٞايكسداغَ ،ٞبدأ ايسضا يف ايعكٛد -دزاضَ ١كازْع ١يف ايفكع٘ االضعالَٚ ٞايكعاْ ٕٛاملعدْ ٞايسَٚعاْٚ ٞايفسْطعٞ

ٚاالْهًٝصٚ ٟاملصسٚ ٟايعساق -ٞاؾص ٤اال-ٍٚداز ايبػا٥س االضالَ ،١ٝايطبع ١االٚىل ،برلٚت  ،1985ص.97

2بٛػٛزٜظَ :ؤضظ االضس ٠ايسابعٚ ١ايعػس ٜٔيف َصس ،ػالٍ فذل ٠سهُ٘ ( 712-718م )ّ.اصدز قاْْٛا زل ٞبازل٘ ٚقد مجع يف قاْ ْ٘ٛايٓعِ

ايكاْ ١ْٝٛاييت ناْت ضا٥د ٠قبٌ عٗدٚ ٙاضتُس ايعٌُ بكاْ ْ٘ٛاير ٟتسنص عً ٢ايعكٛد ٚاملطا ٌ٥املعاَالت ١ٝست ٢عاّ .ّ212
3د .عبدايسشام ايطٓٗٛزَ ،ٟصادز اؿل يف ايفك٘ االضالََ ،ٞصدز ضابل ،ص.194

4قاْ ٕٛااليٛاغ اثين عػس :صدز ٖرا ايكاْ ٕٛعاّ ( 450م )ّ.يٝه ٕٛقاْْٛا عاَا يًسَٚإ عًع ٢اػعتالف طبكعاتِٗ ٚدٜاْعاتِٗٚ ،إ ايكعٛاْني
ايالسك ١ي٘ عًُت عً ٢ايتعبرل ع ٔ اسهاَ٘ ٚتهًُتٗا د ٕٚايػاٗ٥اٚ .اضتُس ايعٌُ بٗا ؿني صدٚز فُٛع( ١دطتٓٝإ) عاّ .ّ527

َْٛ5تطهَ :)ّ 1755 -1689( ٛٝفهس ٚقاْ ْٞٛفسْط ٞنإ ي٘ دٚز نبرل يف بٓا ٤أضظ االْعُ ١ايدميكساط ١ٝعٔ طسٜل تأضٝط٘ ملبعدأ ايفصعٌ

بني ايطًطات ي٘ عدَ ٠ؤيفات َُٗ ١اغٗسٖا :ايسضا ٌ٥ايفاز ض ،١ٝتأَالت س ٍٛاضباب ععُ ١ايسَٚإ ٚاضُشالهلا ،زٚغ ايكٛاْني...اخل.

َْٝٛ 6طه ،ٛٝزٚغ ايػسا٥ع ،تسمج :١عادٍ شعترل ،اؾص ٤ايجاْ ،ٞايًشب ١ايدٚي ١ٝيذلمج ١ايسٚا٥ع االْطاْ ،١ٝايكاٖس ،1954 ٠ص.131-123
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 1918أيػ ٞسد ايطعس ايكاْ ْٞٛيف املطا ٌ٥املدْ ١ٝاٜطا ،اىل إ صدز عاّ  1935قاْ ٕٛهعٌ َٔ ٜكسض بطعس اعًع ٢بكعدز
ايٓصف َٔ ايطعس املعتاد يعسٚف ٖرا ايكسض َستهبا ؾسمي ١ايسبا ايفاسؼٖٚ .1را ٜدٍ عً ٢إ املػسع ايفسْط ٞنإ َذلددا
يف اَس ايفا٥دَٚ ٠عدهلا ٚايفا٥د ٠ايتعاقدٚ ١ٜاَهاْ ١ٝاطالم سس ١ٜاملتعاقد ٜٔفٗٝا.

ٖٚهرا لد اي ّٛٝإ اغًب تػسٜعات ايعامل َٗٓٚا تػسٜعات ايبًدإ االضالَٚ ١ٝايعسب ١ٝهٝصٕ ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛعً ٢ايٓكٛد

ٚاملاٍ بصٛز ٠ا ٚباػسَ 2٣ع بعض ايطٛابط ٚايكٛٝد ،زغِ إ ايػسٜع ١االضالَ ١ٝقعد سسَعت ايسبعا بصعٛزَ ٠طًكعٜٚ ،١عدلز

ايبعض 3ذيو مبدلز اؿادٚ ١ايطسٚز ٠اذ َاداّ ايتشس ِٜفٗٝا ؼسميا يًٛضا ٌ٥ال ؼس ِٜيًُكاصدَٚ ،عٔ ثعِ ٜستفعع ايتشعس ِٜاذا
قاَت اؿاد .١اَا ايبعض االػس 4فُٝٝص ٕٚبني ايسبا ٚبعض اْٛاع ايفٛا٥د عً ٢ايٓكٛد ٚػصٛصا ايفٛا٥د االضتجُاز.١ٜ

_____________________________________________________________________________________________

 1عبدايسشام ايطٓٗٛزَ ،ٟصادز اؿل يف ايفك٘ االضالََ ،ٞصدز ضابل ،ص.198

َ 2جال إ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاالزدْ ٞمل ٜتعسض يًفا٥د ٠ايكاْٚ ١ْٝٛمل ٜعذلف بٗا ٚذيو نُا ٜكاٍ اَتجاال السهاّ ايػسٜع ١االضالَ ١ٝاييت ؼسّ ايسبا ،اال

إ املػسع االزدْ ٞزدع ٚعٌُ بايفا٥د ٠ؼت َطُٝات اػسَ ٣جٌ (املٓفع ١ايصا٥د )٠يف قاْ ٕٛايتذازٚ ٠قاْ ٕٛايبٓو املسنص ٟاالزدْ ٞيطٓ.1974 ١
السغ ايدنتٛز عبدايكادز ايفازَ ،صدز ضابل ،ص.76

3د.عبدايسشام ايطٓٗٛزَ ،ٟصادز اؿل يف ايفك٘ االضالََ ،ٞصدز ضابل ،ص.241

 4السغ ايػٝؽ عً ٞدعَ( ١فيت ايدٜاز املصس ،)١ٜهٛش اػر ايفا٥د ٠عً ٢االَٛاٍ املٛدع ١يد ٣ايبٓٛى ،صشٝف ١ايػسم االٚضط ،ايعدد ،10446

صشٝف ١افام اضالَ ١ٝيف ٜٛ/5ي.2007/ٛٝ
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املبشح ايجاْ :ٞاْٛاع ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛاسهاَٗا

بعٝدا عٔ االفهاز ٚاالسهاّ ايد ١ٜٝٓس ٍٛايفا٥د ٠ا ٚايسبا ضٛف ْتٓا ٍٚاْٛاع ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛاػتالفُٗا عٔ االػسَٔٚ ،

ثِ ْكف عٓد اسهاَُٗا ايكاْ ١ْٝٛػػ ١ٝإ ٜهٚ ٕٛض ١ًٝالضتػالٍ ايػرلٚ .نٌ ذيو يف َطًبني،نصعص اال ٍٚيبشعح اْعٛاع

ايفٛا٥د ايكاْٚ ١ْٝٛايجاْ ٞنصص٘ يتٓا ٍٚاسهاّ ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛيف املعاَالت املدْٚ ١ٝايتذاز.١ٜ
املطًب اال :ٍٚاْٛاع ايفٛا٥د ايكاْ١ْٝٛ

نُا َٖ ٛعً ّٛإ ايفكٗا ٤اعتادٚا عً ٢تكط ِٝايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛاىل ْٛعني ،اٚهلُا :ايتاػرلٚ ١ٜاييت ًٜتصّ بٗا املد ٜٔنتعٜٛض
عٔ ايتاػرل يف ايٛفا ٤بايتصاَ٘ بدفع َبًؼ َٔ ايٓكٛد يف املٛعد احملددٚ .ايجاْ ١ٝاضتجُازٚ ،١ٜاييت ٜتفل املتعاقدإ عٓد ابساّ ايعكعد
عً ٢إ ًٜتصّ بٗا املد ٜٔيكاَ ٤تطًَُ٘ َٔ ايداَ ٔ٥بًػا َٔ املاٍٚ ،د ٕٚإ ٜه ٕٛايتاػرل عٓصسا يف املٛضٛعٚ .يهٔ ْعتكد بعإ

ٖٓايو ْٛعا اػس َٔ ايفٛا٥د ايكاْ١ْٝٛال ٜدػٌ ضُٔ َعٓ ٢ا َٔ ٟايٓٛعني ايسٝ٥طني (ايتاػرلٚ ١ٜاالضعتجُاز )١ٜيعريو ْطعُٗٝا
بايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛاـاص ١يريو ضٛف ْتعُل يف ٖر ٙاالْٛاع َٔ ايفٛا٥د َٚا ميٝصُٖا عٔ االػس َٔ ػالٍ بٝعإ غعسٚطُٗا يف

ايفسٚع ايجالث ١االت.١ٝ

ايفسع اال :ٍٚايفٛا٥د ايتاػرل١ٜ

نُا ٖٚ ٛاضض َٔ ايتطُ ١ٝفإ ايفٛا٥د ايتاػرل ١ٜتذلتب عٓدَا ٜتأػس املد ٜٔيف تٓفٝر ايتصاَ٘ بايٛفا ٤مببًؼ َعني َٔ ايٓكعٛد

اىل ايداٖٚ .ٔ٥را ٜعين إ املد ٜٔعدا ايتصاَ٘ االصً ٞبايٛفا ٤باملبًؼ االصً ٞاىل ايداًٜ ٔ٥تصّ بايتصاّ اػس اال ٖٚع ٛدفعع فٛا٥عد

تاػرل ١ٜعً ٢اصٌ املبًؼ املًتصّ ب٘ اذا َا تاػس يف ايٛفا ٤ب٘ يف َٛعد ٙاملكسز.

اَا عٔ ْطبٖ ١ر ٙايفٛا٥د فكد سددٖا ايكاْ ٕٛايعساق ٞبأزبع ١يف امل ١٦يف املطا ٌ٥املدْٚ ١ٝمخطع ١يف املطعا ٌ٥ايتذازٜعَ ١عا مل

ٜٓص ايكاْ ٕٛا ٚاالتفام عً ٢غرل ،ٙالْ٘ ميهٔ يًُتعاقد ٜٔإ ٜتفكا عً ٢ضعس اػس يًفٛا٥د ايتاػرل ١ٜعًع ٢إ ال ٜصٜعد يف نعٌ

االسٛاٍ عٔ ضبع ١يف املا ١٥يف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞا ٚتطع ١يف املا ١٥يف ايكاْ ٕٛاملعدْ ٞايطعٛز ٟا ٚاثعين عػعس يف املا٥ع ١يف
املعاَالت املدْ ١ٝيف ايكاْ ٕٛايًبٓاْ .ٞنُا ضٓأت ٞاىل ذيو يف ايفسع ايالسل.

ٚيهٔ يٝظ مبذسد تاػرل املد ٜٔعٔ ايتٓفٝر بايتصاَ٘ بدفع َبًؼ َٔ ايٓكٛد ٜذلتب عً ٘ٝدفع ايفٛا٥د ايتاػرلٜع ،١بعٌ ٜػعذلط

يريو عد ٠غسٚطَ ،طتٓبط ١انجسٖا َٔ املاد ) 171( ٠اييت تٓص عً ٢اْ٘ (اذا نإ قٌ االيتصاّ َبًػا َٔ ايٓكٛد ٚنإ َعًّٛ
املكداز ٚقت ْػ ٤ٛااليتصاّ ٚتاػس املد ٜٔيف ايٛفا ٤ب٘ نإ ًَصَا إ ٜدفع يًدا ٔ٥عً ٢ضب ٌٝايتعٜٛض عٔ ايتاػرل فٛا٥د قاْ١ْٝٛ

قدزٖا ازبع ١يف املا ١٥يف املطا ٌ٥املدْٚ ١ٝمخط ١يف املا ١٥يف املطا ٌ٥ايتذازٚ ،١ٜتطسٖ ٟر ٙايفٛا٥د َٔ تازٜؽ املطايب ١ايكطا ١ٝ٥بٗا
إ مل ودد االتفام ا ٚايعسف ايتذاز ٟتازىا اػس يطسٜاْٗا ٖٚرا نً٘ َا مل ٜٓص ايكاْ ٕٛعً ٢غرل .)ٙبتشًٝعٌ املعاد ٠اععال ٙيف

ايكاْ ٕٛاملدْْ ٞطتطٝع إ ْك ٍٛاْ٘ ٜػذلط يهٜ ٞذلتب عً ٢املد ٜٔايتصاَ٘ بدفع ايفٛا٥د ايتاػرل ،١ٜثالث ١غسٚط:1

_____________________________________________________________________________________________

 1ايدنتٛز ْب ٌٝابساٖ ِٝضعد ٚايدنتٛز قطٔ سطٔ َٓصٛزَ ،صدز ضابل ،صٚ ،97-94نريو ايعدنتٛز عبعدايكادز ايفعازَ ،صعدز ضعابل،
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اٚال :إ ٜه ٕٛقٌ االيتصاّ َبًػاً قدداً َٔ ايٓكٛد

إ املد ٜٔال ًٜتصّ بدفع فٛا٥د تاػرل ١ٜاال اذا نإ قٌ ايتصاَ٘ االصً ٞعباز ٠عٔ ٚفا ٤مببًؼ َععني َعٔ ايٓكعٛد اىل ايعدأ٥

ٚتأػس يف تٓفٝر ،ٙبػض ايٓعس عٔ َصدز ٖرا االيتصاّ االصً ٞنإٔ ٜهْ ٕٛاغ٦ا ععٔ ايعكعد نعكعد ايكعسض ا ٚععٔ فععٌ غعرل
َػسٚع نإ وهِ عً ٘ٝايكاض ٞبدفع َبًؼ َعني َٔ ايتعٜٛض ٚىٌ املد ٜٔبعريو ،ا ٚاذا نعإ َصعدز ٙعبعاز ٠ععٔ االزاد٠

املٓفسد ٠ا ٚاالثسا ٤د ٕٚضبب.1
ٖٚرا ٜعين اْ٘ ال ميهٔ إ ْتصٛز تستب ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛعٓد اػالٍ املد ٜٔبايتصاّ قً٘ ٖٛايكٝاّ بعُعٌ َععني ا ٚاالَتٓعاع
عٓ٘ ،بٌ ٜتصٛز فكط يف االيتصاّ ايرٜ ٟه ٕٛقً٘ دفع َبًؼ َعني َٔ ايٓكٛدٚ .بٗرا اـصٛص دا ٤يف قساز متٝٝصْ ٟكض قعسازا
السد ٣احملانِ الْٗا اصدزت قسازٖا بايصاّ املدع ٢عً( ٘ٝاملد )ٜٔبدفع ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛد ٕٚإ تالسغ إ قٌ االيتصاّ مل ٜهٔ
َبًػا َٔ ايٓكٛد ٚإ ايفا٥د ٠ال تذلتب عًَ ٢بًؼ ايتطُني.2
ثاْٝا :تاػس املد ٜٔيف ايٛفا ٤بايتصاَ٘
ستٜ ٢طتشل ايدا ٔ٥ايفٛا٥د ايتاػرل ١ٜهب إ ٜتأػس املد ٜٔيف تٓفٝر ايتصاَ٘ بدفع َبًؼ َٔ ايٓكٛدٚ ،ايتصاَ٘ ٖرا ٖ ٛايتعصاّ
بٓتٝذٚ ١يٝظ ببرٍ ايعٓا .١ٜا ٟإ فسد تاػس املد ٜٔيف تٓفٝر ايتصاَ٘ يف َٛعد ٙاملكسز ديٝعٌ عًع ٢اػاليع٘ بايتصاَع٘ ،الٕ ٖعرا
االيتصاّ قابٌ يًتٓفٝر ايعٝين داُ٥ا ٚال ٜتصٛز َع٘ إ ٜصبض َطتشٝال.3
ثايجاَ :طايب ١ايدا ٔ٥بايفٛا٥د ايتاػرلَ ١ٜطايب ١قطا١ٝ٥
نُا ٖٚ ٛاضض َٔ ْص املاد )171( ٠املػاز ايٗٝا ضابكا فإ ايفٛا٥د ايتاػرل ١ٜال تطتشل مبذعسد اػعالٍ املعد ٜٔيف تٓفٝعر
ايتصاَ٘ بدفع َبًؼ َٔ ايٓكٛد ا ٚست ٢باعراز ايدا ٔ٥ي٘ بريو نُا َٖ ٛكسز يف ايكاْ ٕٛايفسْطٚ ٞايكاْ ٕٛايًبٓاْ ،4ٞبعٌ يهعٞ
ٜطتشل ذي و هب إ ٜطايب ايدا ٔ٥بٗر ٙايفٛا٥د بصٛز ٠صسوٚ ١ذيو عاد ٠عٓد َطايبتع٘ باصعٌ املبًعؼ .ا ٟإ فعسد زفعع
ايدع ٣ٛيًُطايب ١بتٓفٝر االيتصاّ االصًٚ ٞايٛفا ٤باصٌ املبًؼ ال ٜهف ٞيطسٜإ ايفٛا٥د ،بٌ هب إ ٜرنس فٗٝا َطايبت٘ بايفا٥د٠
ايتاػرل ،١ٜفاذا ْط ٞايدا ٔ٥ذيو ٚمل ٜسد يف عسٜط ١دعٛاَ ٙطايبت٘ بايفا٥د ٠ايكاْ ،١ْٝٛآْراى البد َٔ زفع دعَ ٣ٛطتكً ١بريو

_____________________________________________________________________________________________

1ايدنتٛز ٜاضني قُد اؾبٛزَ ،ٟصدز ضابل ،صٚ .245-244نريو السغ ايفكس َٔ )2( ٠املاد َٔ )235( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞاملتًل

باالثسا ٤د ٕٚضبب

2ايكساز زقِ /641سكٛق 58/١ٝبػداد املػاز ايٗٝا عٔ احملاَ ٞضًُإ بٝات ،ايكطا ٤املدْ ٞايعساق ،ٞاؾص ٤اال ،ٍٚغسن ١ايطبع ٚايٓػس االًٖٝع١

ذ ّ.ّ.بػداد  ،1962ص.221

 3ايدنتٛز َصطف ٢اؾُاٍ ٚايدنتٛز زَطإ قُد اب ٛايطعٛد ٚايدنتٛز ْب ٌٝابساٖ ِٝضعٝدَ ،صادز ٚاسهاّ االيتصاّ-دزاضَ ١كازَْٓ-١ػٛزات

اؿًيب اؿكٛق ،١ٝيبٓإ  ،2003ص.637

4السغ :ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايفسْط ٞبايعسب -١ٝطبع ١دايٛش  2009ايجآَ ١بعد امل ١٦بايعسب ،١ٝايطبع ١االٚىل بايعسب ،١ٝداَع ١ايكدٜظ ٜٛضف ،برلٚت

 ،2009ص.1148

ٚنريو ايدنت ٛز َصطف ٢اؾُاٍ ٚايدنتٛز زَطإ قُد اب ٛايطعٛد ٚايدنتٛز ْب ٌٝابساٖ ِٝضعدَ ،جدز ضابل ،ص.637
521

الفوائد القانونية في ضوء المعتقدات الدينية والمتطلبات االقتصادية

ا.م.د.سامان فوزي عمر /م.م.هـونه رحمه رشيد محمد

ٚال تطس ٟايفٛا٥د اال َٔ تازٜؽ زفع ٖر ٙايدع ٣ٛاالػرلٚ ٠اييت تعتدل دعَٓ ٣ٛعُ ١يًدع ٣ٛاالصًٜٚ .1١ٝعتدل ٖرا ايػسط يف
َصًش ١املدٚ ٜٔتػدٜدا عً ٢ايدا ٔ٥الْ٘ ٜؤد ٟاىل تطٝٝل ْطام ايفٛا٥د ايتاػرل.١ٜ
اال إ ايكاعد ٠اييت تكط ٞبإ ايفٛا٥د ال تطتشل اال َٔ تازٜؽ املطايبع ١ايكطعا ١ٝ٥قاععدَ ٠فطعس ٠ال تتعًعل بايٓععاّ ايععاّ
ٚبايتاي ٞميهٔ اـسٚز عٓٗا باالتفام ا ٚبٛدٛد عسف ػاز ٟاْ ٚص ػاص يف ايكاْ ٕٛنُا ٜكع ٍٛايعٓص (ٚ ....تطعسٖ ٟعرٙ

ايفٛا٥د َٔ تازٜؽ املطايب ١اي كطا ١ٝ٥إ مل ودد االتفام ا ٚايعسف ايتذاز ٟتازىا اػس يطسٜاْٗا ٖٚرا نً٘ َعا مل ٜعٓص ايكعإْٛ

عً ٢غرل .)ٙفٝذٛش االتفام عً ٢ضسٜإ ٖر ٙايفٛا٥د َجال َٔ ٚقت االعراز ا ٚمبذسد سً ٍٛادٌ ازداع ايدٚ ،ٜٔقعد ٜكطعٞ

ايعسف ايتذاز ٟبتشدٜد َٝعاداً يطسٜإ ايفا٥د ٠غرل تازٜؽ املطا يب ١ايكطا ،١ٝ٥بٌ إ ايكاْ ٕٛاملدْْ ٞفط٘ قد ػعسز ععٔ غعسط
املطايب ١ايكطا ١ٝ٥يطسٜإ ايفٛا٥د يف عدْ ٠صٛص قاْ.2١ْٝٛ

ايفسع ايجاْ :ٞايفٛا٥د االضتجُاز١ٜ

ايفٛا٥د االضتجُاز ١ٜاييت تعتدل ايٓٛع ايجاْ ٞيًفٛا٥د ايكاْ ٖٞ ١ْٝٛايفٛا٥د املطتشك ١يًداَ ٔ٥كابعٌ اْتفعاع املعد ٜٔمببًعؼ َعٔ

ْكٛدٜٚ ٙه ٕٛايعكد َصدزٖا ،نايفٛا٥د املطتشك ١عً ٢املكذلض َكابٌ اْتفاع٘ مببًؼ ايٓكٛد املكذلض ١ا ٚايٛدٜع ايعرٜ ٟطعتشل
ايفا٥د ٠عً ٢زصٝد ٙيف ايبٓو عٔ ٚدٜع ١ايٓكٛد ايجابت ،١نريو اؿاٍ يف ضٓدات ايكسض.3

ٚقد اضتؼدّ بعض ايفكٗا ٤تطُٝات اػس ٣هلرا ايٓٛع َٔ ايفٛا٥د َٓٗا ايفٛا٥د ايعُٚ 4١َٝٛايفٛا٥عد ايتعٜٛطع ،5١ٝاال آْعا

ْس ٣إ تطُٖ ١ٝرا ايٓٛع َٔ ايفٛا٥د بايفٛا٥د االضتجُاز َٔ ١ٜقبٌ ايفكٗا ٤االػس 6ٜٔاسطٔ ٚادم الٕ عباز ٠ايفٛا٥د ايعُ١َٝٛ

ال ؽتًف نجرلا عٔ ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛسٝح تػٌُ ٖرا ايٓٛع َٔ ايفٛا٥د اٜطا .اَا عباز ٠ايفٛا٥د ايتعٜٛط ١ٝفآْا ْس ٣باْٗا غرل

دقٝك ١الٕ ايتعٜٛض عادٜ ٠هَ ٕٛع ايطسز يف سني آْا ال متاز اىل اثبات ٚقٛع ايطسز بايدا ٔ٥ست ٢وهِ ي٘ بايفٛا٥د ،ضعٛا٤
نإ ذيو يف ايفٛا٥د ايتاػرل ١ٜا ٚاـاص ١االػس.7٣

_____________________________________________________________________________________________

1ايدنتٛز عً ٞسطٔ ايرْ ،ٕٛاسهاّ االيتصاَّ ،صدز ضابل ،صٚ . 64نريو السغ َالسع ١زٝ٥ظ ؾٓٚ ١ضع ايكاْ ٕٛاملعدْ ٞايعساقع ٞاملػعاز

ايٗٝا عٓد احملاَ ٞضًُإ بٝاتَ ،صدز ضابل ،ص.220

2تٓص املاد َٔ ) 1/572( ٠قاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞعً ٢اْ٘( :ال سل يًبا٥ع يف ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛعٔ ايجُٔ املطتشل االدا ،٤اال اذا اعرز املػذل،ٟ

ٚضًُ٘ ايػ ٤ٞاملبٝعٚ ،نإ ٖرا قابال إ ٜٓتر مثسات ا ٚازادات اػس ،٣ذيو َا مل ٜٛدد اتفام ا ٚععسف ٜكطع ٞبػعرلٚ .)ٙنعريو السعغ املعاد٠

( َٔ )1/642ايكاْ.ٕٛ

 3االضتاذ ايدنتٛز عبداجملٝد اؿهٚ ِٝاالضتاذ عبدايباق ٞايبهسٚ ٟاالضتاذ املطاعد قُد ط٘ ايبػرلَ ،صدز ضابل ،ص.75-74

 4ايدنتٛز َصطف ٢اؾُاٍ ٚايدنتٛز زَطإ قُد اب ٛايطعٛد ٚايدنتٛز ْب ٌٝابساٖ ِٝضعدَ ،صدز ضابل ،صٖٚ 637اَؼ زقِ (.)1

5ايدنتٛز َ ٓرز ايفطٌ ،ايٛضٝط يف غسغ ايكاْ ٕٛاملدَْ ،ٞصدز ضابل صٚ ،483نريو د.عبدايسشام امحعد ايطعٓٗٛز ،ٟايٛضعٝط يف غعسغ

ايكاْ ٕٛاملدَْ ،ٞصدز ضابل ،ص.900

6ايدنتٛز ٜاضني قُد اؾدلَ ،ٟصدز ضابل ،ص.245

7السغ املاد َٔ )173( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساقٚ ٞاملاد َٔ )288( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاملصس.ٟ
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ٚيهْ ٞه ٕٛاَاّ ايفٛا٥د االضتجُازٜ ١ٜػ ذلط ٚدٛد غسطني اضاضني إذ بُٗا ٜتُٝص ٖرا ايٓعٛع َعٔ ايفٛا٥عد ععٔ ايفٛا٥عد

ايتاػرلُٖٚ ،١ٜا:1

اٚالٚ :دٛد ْكٛد ايدا ٔ٥عٓد املدٜٔ

يهٜ ٞذلتب ٖرا ايٓٛع َٔ ايفٛا٥د يف ذَ ١املدٜ ٜٔهف ٞإ ته ٕٛيد ٣املد ٜٔاَٛاٍ ايداْٛ َٔ ٔ٥ع ايٓكٛد سٝح ٜفذلض إ

ٜٓتفع ٜٚطتفٝد املد ٜٔبٗاٚ،بايتاي ٞال ٜػذلط ٖٓا تاػرلاملد ٜٔيف تٓفٝر ايتصاّ َعني نايتصاّ بتطً ِٝايٓكٛد اىل ايدا.ٔ٥
ثاْٝاٚ :دٛد االتفام عً ٢ايفا٥د٠

إ ايفٛا٥د االضتجُاز ١ٜته ٕٛفٛا٥د اتفاق ١ٝداُ٥ا ،فال تطتشل اال اذا مت االتفام عًٗٝا ،غالف ايفٛا٥د ايتاػرلٜع ١سٝعح ال

ٜػذلط إ ته ٕٛاتفا ق ١ٝبٌ اسٝاْا إ ايداٜ ٔ٥طايب بٗا باالعتُاد عً ٢ايٓصٛص ايكاْٚ ١ْٝٛي ٛمل ٜسض املد ٜٔبريو زغب .ً١اٟ
إ ايعكد َٖ ٛصدز اضتشكام ايفٛا٥د االضتجُاز ١ٜإذ عادٜ ٠تفل ايطسفإ عًٚ ٢دٛدٖا ْٚطبتٗا اٜطا عً ٢إ ال تتذاٚش َا ٖٛ

قدٚد يف ايكاْ،ٕٛسٝح مت ؼدٜدٖا يف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساقٚ ٞاملصس ٟبطبع ١يف املاٚ ١٥يف ايكاْ ٕٛاملعدْ ٞايطعٛز ٟبتطعع ١يف

املاٚ ١٥ايًبٓاْ ٞقد تصٌ اىل اثين عػس باملا .2١٥اَا اذا اتفكت االطساف عًٚ ٢دٛد ايفا٥د ٠د ٕٚإ ٜتطسقعٛا اىل ْطعبتٗا ٖٚعرا

االَس ٜهْ ٕٛادز ايٛقٛع -فاْراى ٜتدػٌ ايكاْٚ ٕٛودد ْطبَ ١عٖٚ ،١ٓٝر ٙايٓطب ١يف املعاَالت املدْ ١ٝكتًف ١ععٔ املععاَالت

ايتذاز ٖٞٚ ،١ٜازبع ١يف املا ١٥يف االٚىل ٚمخط ١باملا ١٥يف ايجاْ ١ٝيف ايكاْ ٕٛايعساقٚ ٞاملصسٚ ٟايطٛز ،ٟاَا املػسع ايًبٓاْ ٞفكد
سددٖا بتطع ١باملا ١٥د ٕٚتفسق ١بني املٛاد ايتذازٚ ١ٜاملدْ.3١ٝ

ٚيهٔ يف اؿاي ١اعالٜ ٙس ٣بعض ايفكٗا ٤بإ ْٛع ايفا٥دٜ ٠تش ٍٛاىل ايتاػرلَ ١ٜاداّ ايكاْٚ ٕٛيٝظ االتفام ٜتدػٌ يتشدٜد

ْطبتٗا . 4اال آْا ٚزغِ تكدٜسْا يًفكٗا ٤ايطابكني ال ْتفل َع ٖرا ايسأ ،ٟالٕ اِٖ عٓصس يف ايفا٥د ٠ايتاػرلٜعٖ ١ع ٛعبعاز ٠ععٔ
ايتاػرل ٚيٝظ عدّ االتفام عًْ ٢طب ١ايفا٥د ٠بٌ اسٝاْا ْه ٕٛاَاّ ايفا٥د ٠ايتاػرل ١ٜست ٢إِ اتفل االطساف عًْ ٢طب ١ايفا٥عد٠

اذا َا تاػس املد ٜٔبتٓفٝر ايت صاَ٘ االصً ٞبازداع ايٓكٛد اىل ايدا ٔ٥يف َٛععد اضعتشكاق٘ .يف سعني إ اٖعِ عٓصعس يف ايفا٥عد٠
االضتجُاز ١ٜا ٚنُا ٜطُ ٘ٝايبعض بايتعٜٛط ١ٝعباز ٠عٔ اتفام عً ٢ضسٜإ ايفٛا٥د َع تطً ِٝايٓكٛد اىل املدٚ ٜٔسطعب املعد٠

اييت ٜبك ٢ايٓكٛد عٓد املدَ ،ٜٔع اْ٘ عادٜ ٠تِ ؼدٜد ْطب ١ايفا٥دَ ٠ع االتفام بٛدٛدٖعاَ .عع ذيعو ٜبكع ٢هلعرا االػعتالف يف
ٚدٗات ايٓعس اُْٖ ١ٝعس ١ٜالٕ انجس ١ٜاسهاَٗا َػذلنَٛٚ ١سد ٠يف ايكاْ ٕٛزغِ اػتالفُٗا يف ايبعض االػس نٓطبتٗا ٚتازٜؽ

اضتشكاقٗا.
_____________________________________________________________________________________________

1ايدنتٛز عبداجملٝد اؿهٚ ِٝاػسَ ،ٕٚصدز ضابل ،ص.79

2السغ املاد َٔ )171( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ،ٞتكابًٗا املاد َٔ )226( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاملصسٚ ٟاملاد َٔ )227( ٠ايكاْ ٕٛاملعدْ ٞايطعٛزٟ

ٚاملاد َٔ )265( ٠قاْ ٕٛاملٛدبات ٚايعكٛد ايًبٓاْٚ ،ٞيهٔ ميهٔ ػاٚش ْطب % 9 ١يف ايكاْ ٕٛايًبٓاْ ٞببعض ايػسٚط ست ٢يف املطا ٌ٥املدْ ،١ٝبٌ إ
املاد َٔ )661( ٠ايكاْ ٕٛايًبٓاْ ٞاملعدٍ يف  1983اعتدل دَ ٜٔسابا ٠نٌ قسض َايٜ ٞعفد يػاٜات غرل ػاز ١ٜاذا ػاٚشت ْطب ١ايفا٥د ٠فٗٝا %12

ضٛا ٤نإ ذيو بصٛز ٠ظاٖس ٠اّ َطتُس .٠السغ :ايدنتٛز َ ٛض ٢ػًَ ٌٝذل ،ٟاملفاٖ ِٝايكاْ ١ْٝٛيًفا٥د ،٠عح َٓػٛز يف فً ١ايعً ّٛاالقتصعاد١ٜ

ٚايكاْ ،١ْٝٛاجملًد  ،29ايعدد ايجايح ،2013 ،صٚ 75املٓػٛز عً ٢املٛقع ادْا:ٙ
)<www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/.../3000/47-76.pdf>)(9.9-2016
ٚنريو السغ ايدنتٛز دٛز ضٛ ٝيف ،ايٓعس ١ٜايعاَ ١يًُٛدبات ٚايعكٛد ،ايطبع ١ايجاْ ،١ٝبد ٕٚاضِ املطبع ١برلٚت  ،1994ص.138
 3ايدنتٛز َصطف ٢اؾُاٍ ٚايدنتٛز زَطإ قُد اب ٛايطعٛد ٚايدنتٛز ْب ٌٝابساٖ ِٝضعدَ ،صدز ضابل ،ص.640

 4عبدايسشام امحد ايطٓٗٛز ،ٟايٛضٝط يف غسغ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاؾدٜدَٓ-عُ ١االيتصاّ بٛد٘ عاَّ ،صدز ضابل ،ص.902
523
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ا.م.د.سامان فوزي عمر /م.م.هـونه رحمه رشيد محمد

ايفسع ايجايح /ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛاـاص١

زغِ إ اغًب ١ٝايفكٗاٚ ٤غساغ ايكاْ ٕٛاملدْٜ ٞكطُ ٕٛايفٛا٥د اىل ايتاػرلٚ ١ٜاالضتجُاز ١ٜنُا عجٓا يف ايطابل ،اال آْا ْس٣

بإ ايكاْ ٕٛقد ْص عًْٛ ٢ع اػس َٔ ايفٛا٥د ال ميهٔ تصٓٝف٘ ضُٔ ا َٔ ٟايٓٛعني ايطابكني.
فُجال تٓص املاد َٔ ) 937( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞضُٔ اسهاّ عكد ايٛناي ١باْ٘( :يٝظ يًٛن ٌٝإ ٜطتعٌُ َاٍ املٛنٌ
يصاحل ْفط٘ٚ ،عً ٘ٝفٛا٥د املبايؼ اييت اضتؼدَٗا يصاؿ٘ َٔ ٚقت اضتؼداَٗا ٚعً ٘ٝاٜطا فٛا٥د َا تبك ٢يف ذَت٘ َعٔ سطعاب
ايٛنايٚ َٔ ١قت اعراز .)ٙفايف ا٥د ٠ايٛازد ٠يف ٖر ٙاملاد ٠ال ميهٔ تطُٝتٗا بايفا٥د ٠ايتاػرل ١ٜاييت ٜذلتعب عًع ٢املعد ٜٔعٓعدَا
ٜتأػس عٔ تطًَ ِٝبًؼ َٔ ايٓكٛد اىل ايدا ٔ٥بعد اضتشكاقٗا ٚاملطايب ١ايكطاٚ ،١ٝ٥نريو ال ميهٔ تطُٝتٗا بايفا٥د ٠االضعتجُاز١ٜ
ٚاييت ؼتاز اىل اتفام ايطسفني عً ٢تستب ايفٛا٥د عً ٢املاٍ ايرٜ ٟطًِ اىل املد .ٜٔيعريو معٔ ْفطعٌ إ ْطعُٗٝا بايفٛا٥عد
اـاص ١الْٗا دا٤ت بٓصٛص ػاص ١يف اي كاْٚ ٕٛايرٜ ٟعتدل ناضعتجٓا ٤ععٔ االصعٌ يف ايفٛا٥عد ايكاْْٝٛع ١بٓٛعٗٝعا ايتاػرلٜع١
ٚاالضتجُازٚ .١ٜاالضتجٓا ٤نُا َٖ ٛعً ّٛال هٛش ايتٛضع فٗٝا ا ٚايكٝاع عًٗٝا.1

املطًب ايجاْ :ٞاسهاّ ايفٛا٥د ايكاْ١ْٝٛ

بعد إ عسفٓا َاٖ ١ٝايفٛا٥د ايكاَْٛٚ ١ْٝٛقف االدٜإ َٓٗا ٚنٝف ١ٝتطٛزٖا يف ايتازٜؽ اىل إ اضتكس يف قٛآْٝا اؿايٚ ١ٝباْٛاع

كتًف ١بعض ايػ َٔ،٤ٞايطسٚز ٟإ ْعسف نٝف سا ٍٚاملػسع إ ٜكًٌ َٔ اؾٛاْب ايطًب ١ٝيًفٛا٥د ٚاييت عً ٢اضاضعٗا مت
ؼسميٗا يف ايػسٜع ١االضالَ١ٝ؟ يريو ضٛف ْتٓاٖ ٍٚر ٙاالَٛز يف فسعني اثٓني ،نصص اٚهلُا يبٝإ اسهاّ ايفٛا٥د يف ايكعإْٛ

املدْٚ ٞايجاْ ٞنصصٗا يبشح َٛقف املػسع ايتذازٖ َٔ ٟر ٙاالسهاّ.

ايفسع اال :ٍٚاسهاّ ايفٛا٥د يف ايكاْ ٕٛاملدْٞ

بٗدف قاضب ١ايسبا ٚايتطٝٝل يف ْطاق٘ متادَ ٣ػسع ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞيف ايتعدػٌ يف نعٌ صعػرلٚ ٠نعبرل ٠ملٛضعٛع

ايفا٥دٚ ٠مل ٜذلى يطًطإ االزاد ٠غٜ ٤ٞرنس يف ٖرا اجملاٍ ،الْ٘ اسٌ ازادتع٘ قعٌ ازاد ٠املتعاقعد ٜٔتعازٚ ٠أٖعدز سهعِ ازاد٠
املتعاقد ٜٔسٓٝا ٚعدٍ يف غسٚط ايعكد اىل املد ٣اير ٟتكتط ٘ٝاؿًٛٝي ١د ٕٚاضتػالٍ املدٚ ٜٔازٖاق٘ سٓٝا اػس.2

ضٛف ْبشح يف ٖرا ايفسع اِٖ اسهاّ ايفٛا٥د يف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساقَ ٞكازْ ١بكٛاْني بعض ايد ٍٚاالػس ٣عٓد اؿاد١

ٚايطسٚز ،٠يٓسٖ ٌٖ ٣ر ٙاالسهاّ هب االبكا ٤عًٗٝا بعد َسٚز سٛاي 65 ٞضٓ ١عًٗٝا اّ إ َٛانب ١ايتطعٛزات االقتصعاد١ٜ

تتطًب ادسا ٤بعض ايتعدٜالت عًٗٝا.

_____________________________________________________________________________________________

1السغ املاد َٔ ) 3( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساقٚ ٞنريو ايدنتٛز قُد غعسٜف امحعدْ ،عسٜع ١تفطعرل ايٓصعٛص املدْٝعَ ،١طبععٚ ١شاز ٠االٚقعاف

ٚايػؤ ٕٚايد ،١ٜٝٓبػداد  ،1982ص.334

 2ايدنتٛز عبداجملٝد اؿهٚ ِٝاالضتاذ عبدايباق ٞايبهسٚ ٟاالضتاذ املطاعد قُد ط٘ ايبػرلَ ،صدز ضابل ،ص.83
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اٚالَٓ :ع ػاٚش ْطب ١ايفا٥د ٠عً ٢اؿدٚد املكسز ٠قاْْٛا

سدد امل ػسع ايعساقْ ٞطب ١ايفا٥د ٠يف ساي ١عدّ االتفام عًٗٝا بازبع ١يف املا ١٥يف املطا ٌ٥املدْٚ ١ٝيهٔ زلض يًُتعاقعد ٜٔإ

ٜتفكا عً ٢ضعس اػس يًفٛا٥د عً ٢إ ال تصٜد عٔ ضبع ١يف املاٖٚ .1١٥ر ٙايٓطبْ ٖٞ ١طب ُ١قًَ ١ًٝكازْ ١باغًب ١ٝبًدإ ايعامل َٗٓٚا

ايبًدإ االضالَٚ ١ٝايعسب.2١ٝ

اَا اذا ػاٚشت ْطب ١ايفا٥د ٠عٔ ضبع ١يف املا ١٥فإ ذيو ٜعتعدل كايفع ً١يًٓععاّ ايععاّ ٚهعب ؽفعٝض ايٓطعب ١اىل ضعبع ١يف

املاٚ ،١٥زد َا دفع شا٥دا عًٖ ٢را ايكدز ٚيهٔ د ٕٚإ ٜؤدٖ ٟرا ايتذاٚش اىل ابطاٍ ايعكد ،بٌ إ ايعكد ٚاالتفام ٜبكٚ ٢يهٔ
بعد ؽفٝض ايفا٥د ٠اىل ايٓطب ١احملدد ٠قاْْٛاٖٚ .را َا ٜطًل عً ٘ٝتطُ ١ٝاْتكاص ايعكدٚ 3تؤنعد ٙايكعسازات ايكطعاَٚ .4١ٝ٥عٔ
داْب اػس إ قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞاعتدل االتفام عً ٢فا٥د ٠تصٜد عٔ ٖر ٙايٓطب ١املكسز ٠قاْْٛا دسميٜ ١عاقب املكسض فٗٝعا

باؿبظ ٚايػساَٚ ١اذا َا ازتهب املكسض دسمي ١مماثً ١يًذسمي ١االٚىل ػالٍ ثالخ ضٓٛات َٔ تازٜؽ صدٚز اؿهِ االْٗ ٍٚاٝ٥ا

فاْراى ٜعاقب املكسض بعكٛب ١اغد  ٖٞٚعكٛب ١ايطذٔ مبا ال ٜصٜد عً ٢عػس ضٓٛات.5

ٚيهٔ املػسع املدْ ٞاداش يًدا ٔ٥إ  ٜطايب بتعٜٛض تهُٜ ًٞٝطاف اىل ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛا ٚاالتفاق ،١ٝاذا اثبت يًُشهُ١

اْ٘ قد ؿك٘ ايطسز ْتٝذ ١غؼ املد ٜٔا ٚػطأ دط ِٝهاٚش ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛا ٚاملتفك ١عًٗٝا.6

ثاْٝآَ :ع ايفا٥د ٠املطتذل٠
يًتشا ٌٜاىل ايٓطب ١ايكاْ ١ْٝٛاحملدد ٠يًفا٥د ٠قد ًٜذأ ايدا ٔ٥عً ٢اػر عُٛي ١آَ ٚفع ١اػعسَ ٣عٔ املعد ٜٔؼعت تطعُٝات
كتًف ١يريو ْصت ايفكس ٠ايجاْ َٔ ١ٝاملاد َٔ ) 172( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞباْ٘ٚ( :نٌ عُٛيع ١آَ ٚفعع ١اٜعا نعإ ْٛعٗعا
اغذلطٗا ايدا ،ٔ٥اذا شادت ٖٚ ٞايفا٥د ٠املتفل عًٗٝا عً ٢اؿد االقصع ٢املكعدّ ذنعس ،ٙتعتعدل فا٥عدَ ٠طعتذلٚ ٠تهع ٕٛقابًع١
يًتؼفٝض اذا اثبت إ ٖر ٙايعُٛي ١ا ٚاملٓفع ١ال تكابًٗا ػدَ ١سكٝكٜ ١ٝه ٕٛايدا ٔ٥قعد اداٖعا ٚال َٓفععَ ١ػعسٚعٚ .)١اؿعد
االقص ٢اتفاقٝا نُا ذنسْا ٙضابكا عباز ٠عٔ ضبع ١باملا.١٥

_____________________________________________________________________________________________

1السغ املادتني ( َٔ )192 ،171ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق.ٞ

 2اؿد االعً ٢يًفا٥د ٠االتفاق ١ٝيف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايطٛزٚ %9 ٖٛ ٟيف ايًبٓإ ٜصٌ اىل  .%12السغ املاد َٔ )288( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايطٛزٟ
زقِ ( )84يطٓٚ 1949 ١ايهتٛز دٛزز ضٛٝيفَ ،صدز ضابل ،صٚ 138اهلٛاَؼ املػازايٗٝا.

3السغ املاد َٔ ) 139( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساقٚ ،ٞنريو االضتاذ ايدنتٛز عبداجملٝد اؿهٚ ِٝاالضتاذ عبدايباق ٞايبهسٚ ٟاالضتاذ املطاعد قُد

ط٘ ايبػرل ،ايٛدٝص يف ْعس ١ٜااليتصاّ يف ايكاْ ٕٛاملدْ-ٞاؾص ٤اال،ٍٚايعاتو يصٓاع ١ايهتاب،ايكاٖس ٠بد ٕٚضٓ ١طبع،ص.125

 4السغ اَجًٖ ١ر ٙايكسازات عٓد :ايدنتٛز عبداؿُٝد ايػٛازب ،ٞايتعًٝل املٛضٛع ٞعً ٢ايكاْ ٕٛاملدْ -ٞايهتعاب ايجايعح (اسهعاّ االيتعصاّ)،

َٓػآ ٠املعازف باالضهٓدز ،١ٜبد ٕٚضٓ ١ايطبع ،ص.223

5تٓص املاد َٔ )465( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞيطٓ 1969 ١عً ٢اْٜ٘( :عاقب باؿبظ ٚبػساَ ١ال تصٜد عً25000 ٢ظ 2دٜٓاز ،ا ٚباسد٣

ٖاتني ايعكٛبتني َٔ قسض اػس ْكٛدا با ١ٜطسٜك ١بفا٥د ٠ظاٖس ٠ا ٚػف ١ٝتصٜد عً ٢اؿد االقص ٢املكسز يًفٛا٥د املُهٔ االتفام عًٗٝا قاْْٛعاٚ .تهعٕٛ

ايعكٛب ١ايطذٔ املؤقت مبا ال ٜصٜد عً ٢عػس ضٓٛات اذا ازتهب املكسض دسمي ١مماثً ١يًذسمي ١االٚىل ػالٍ ثالخ ضٓٛات َٔ تازٜؽ صرلٚز ٠اؿهِ
االْٗ ٍٚاٝ٥ا)

6السغ ايفكس َٔ 2( ٠املاد َٔ )173( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق.ٞ
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ٚيًُد ٜٔإ ٜجبت ٖر ٙايفا٥د ٠املطتذل ٠بهاف ١طسم االثبات مبا فٗٝا ايبٓٝعٚ ١ايكعسا ٔ٥الْع٘ يف اؿكٝكعٜ ١طععٔ عًع ٢ايعكعد
بايصٛز ١ٜاييت تٗدف اىل ايتشا ٌٜعً ٢ايكاْٚ ،ٕٛاذا ثبت ذيو اعتدلت املبايؼ املػاز ايٗٝا فٛا٥د ٚاضعٝفت اىل ايطععس املػعاز
املتفل عً ،٘ٝفاذا شاد ساصٌ اؾُع عً %7 ٢ضٜٓٛا ناْت ايصٜاد ٠باطً .١فُجال اذا اضاف ايداَ ٔ٥بًػا اىل اصٌ ايد ٜٔنُا يٛ
نإ اصٌ ايدَ 8 ٜٔالٜني دٜٓاز ٚاضتهتب املدَ 10 ٜٔالٜني دٜٓاز ٚاتفل عً ٢إ ضعس ايفا٥د %7 ٠فٝذٛش يًُعد ٜٔإ ٜجبعت
بهاف ١طسم االثبات اْ٘ قد قبض  ًَٕٛٝ8دٜٓاز ،فإ لض نإ ًَْٛٝا دٜٓاز يف سهِ ايفٛا٥د.1
ثايجآَ :ع ايفا٥د ٠عًَ ٢تذُد ايفٛا٥د
ْص ايكاْ ٕٛا ملدْ ٞايعساق ٞباْع٘ ال هعٛش تكاضع ٞفٛا٥عد عًعَ ٢تذُعد ايفٛا٥عد ٜٚ ،كصعد بعريو َٓعع ايفٛا٥عد املسنبع١
( )anatocismeا ٟضِ ايفٛا٥د املطتشك ١اييت مل ٜدفعٗا املد ٜٔاىل زأع املاٍ ن ٞتصبض دص٤اً َٓ٘ ،تٓتر فٛا٥د قاْ ١ْٝٛنُا
ٜٓتر زأع املاي ٞاالصً.ٞ
ٚايعً ١يف ؼس ِٜايفا٥د ٠املسنب ٖٞ ١ػطٛزتٗا عً ٢املد ٜٔالْٗاتؤد ٟاىل تطاعف زأع املاٍ يف َد ٠اقٌ َٔ تًو اييت نعإ
2

ٜتطاعف ي ٛنإ ايسبض ا ٚايفا٥د ٠بطٝطا ،فٜٗ ٛؤدَ ٟجال اىل تطاعف زأع املاٍ يف  19ضٓ ١إ ناْت ايفا٥د %4 ٠بدال َعٔ

 25ضٓٚ ١تتطاعف يف  14ضٓ ١اذا ناْت ايفا٥د %5 ٠بدال َٔ  20ضٓ ١اَا اذا ناْت ايفا٥د ٠بٓطب %7 ١فتتطعاعف يف 10
ضٓٛات بدال َٔ  14ضٓ ١إ ناْت ايفا٥د ٠بطٝطاٖٚ،3را اـطس ٜتعًل بايٓعاّ ايعاّ ال هٛش كايفتٗا يف ْطام املعاَالت املدْ١ٝ
نُا ٜعٗس يف ايٓص ٚيهٔ ٜبد ٚإ ايفا٥د ٠عًَ ٢تذُد ايفٛا٥د َطُٛغ بٗا يف ْطام ايكٛاعد ٚايعادات ايتذازٚ ١ٜفل َفٗعّٛ

املؼايف ١يٓص املادٚ 174 ٠اييت تٓص باْ٘( :ال هٛش تكاض ٞفٛا٥د عًَ ٢تذُد ايفٛا٥دٚ ،...ذيو نً٘ د ٕٚاػعالٍ بايكٛاععد

ٚايعادات ايتذاز.)١ٜ

زابعآَ :ع شٜاد ٠فُٛع ايفٛا٥د عً ٢اصٌ املبًؼ

 ٖٛٚسايْ ١ص عًٗٝا ايػطس ايجاْ َٔ ٞاملاد َٔ 174 ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞبكٛيع٘ٚ( :ال هعٛش يف اٜع ١سايع ١إ ٜهعٕٛ

فُٛع ايفٛا٥د اييت ٜتكاضاٖا ايدا ٔ٥انجس َٔ زأع املاٍ).

ٖٚرا ايٓص ٜكصد َٓ٘ –بصف ١اضاض -١ٝزعا ١ٜداْب املد ٜٔالْ٘ ميٓع ايدا ٔ٥إ ٜطتػٌ ساد ١املدٜٚ ٜٔكتطعَٓ ٞع٘ فٛا٥عد

ػاٚش َكداز ايدْ ٜٔفطٜ٘ٚ ،هف ٞايدا ٔ٥إ ٜكتط ٞايفٛا٥د تعادٍ زأع َاي٘.

_____________________________________________________________________________________________

 1ايدنتٛز دالٍ قُد ابساٖ ،ِٝايٓعس ١ٜايعاَ ١ياليتصاّ -اسهاّ االيتصاَّ ،طبعع ١االضعساَ ،٤صعس  ،2000صٚ ،179-178املصعادز املػعاز

ايٗٝاٚ .نريو السغ ايدنتٛز عُاد طازم ايبػس ،ٟفهس ٠ايٓعاّ ايعاّ يف ايٓعسٚ ١ٜايتطبٝل ،املهتب االضعالَ ،ٞايطبعع ١االٚىل ،بعرلٚت ،2005

ص.216-215

2السغ املاد َٔ )174( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق.ٞ

3بالْٚ ٍٛٝزٜبرل ٚزادٚإ ز 7بٓد  887املػاز اي ٘ٝعٓد نٌ َٔ ايدنتٛز اْٛز ضًطإ ،اسهاّ االيتصاّ -املٛدص يف ايٓعسٜع ١ايعاَع ١ياليتعصاّ –
دزاضَ ١كازْ ١يف ايكاْْٛني املصسٚ ٟايًبٓاْ ،ٞداز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝبرلٚت  ،1983صٚ .90نريو ايدنتٛز دالٍ قُد ابساٖ ،ِٝاملصدز ايطابل،

ص.181-180
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ٖٚرا اؿع س َجٌ سعس ايفٛا٥د عًَ ٢تذُد ايفٛا٥عد ٜتعًعل بايٓععاّ ايععاّ ٚال هعٛش كايفتع٘ االاذا زلعض بعريو ايكٛاععد

ٚاالعساف ايتذاز ١ٜنُا ٜتطض َٔ َفٗ ّٛاملؼايف ١يٓص املاد 174 ٠اييت تكط ٞباْ٘ ( ...الهٛش يف ا ١ٜساٍ إ ٜه ٕٛفُعٛع
ايفٛا٥د اييت ٜتكاضاٖا ايدا ٔ٥انجس َٔ زأع املاٍٚ ،ذيو نً٘ د ٕٚاػالٍ بايكٛاعد ٚايعادات ايتذاز.)١ٜ

ايفسع ايجاْ :ٞاسهاّ ايفٛا٥د يف ايكٛاْني ايتذاز١ٜ

قًٓا يف ايصفشات ايطابك ١إ اغًب ١ٝايفكٗا ٤الٜس ٕٚفسقا نعبرلا بعني ايفا٥عدٚ ٠ايسبعا ،بعٌ ٜعرٖب بعطعِٗ اىل اعتبازُٖعا
َذلادفإ،اال إ ايبعض االػس ىايفِٗ ٜٚسٚ ٣دٛد اػتالف بُٗٓٝا َٔ سٝح اؿهُٚ ١ايػسض ٚايٓطام اٜطاً يه ٕٛايسبا اٚضع
َٔ ايفا٥د ٠الْ٘ ال ٜػذلط ف ٘ٝإ ٜه ٕٛقً٘ عباز ٠عٔ َبًؼ َٔ ايٓكٛد بعهظ ايفا٥د ٠اييت ٜػذلط إ ٜه ٕٛقًعٗا َبًػعا َعٔ
ايٓكٛد.
ٚبايسغِ َٔ إ ايكاْ ٕٛاملدْ ،ٞاػر بايفا ٥دٚ ٠مل ميٓعٗا اال اْ٘ ٚيتكًَ ٌٝطاٗ٥ٚا ٚضع عد ٠قٛٝد عً ٢سس ١ٜاالطعساف ،بعٌ
إ قاْ ٕٛايعكٛبات اعتدل ايتذاٚش عًٖ ٢ر ٙايكٛٝد تصسفا دسَٝا ٜطتٛدب قاضب ١املكسض فٗٝا.
اال إ املػسع ػسز عٔ ٖر ٙايكٛٝد يف ْطام االعُاٍ ايتذاز ١ٜزغِ إ ايبعض ٜس ٣إ ايفا٥د ٠فٗٝا هلا ْفظ َعٓ ٢ايسبا يف
اسهاّ ايػسٜع ١االضالَٚ ،١ٝبٗرا اـصٛص ٜك ٍٛبعض ايفكٗا ٤املطًُنيَٚ( :عٔ املععاَالت ايسبٜٛع :١ايكعسض بايفا٥عد ،٠بعإ
ٜكسض٘ غ٦ٝا ،بػسط إ ٜٛف ٘ٝانجس َٓ٘ بٓطبَ ١ع ،١ٓٝنُا ٖ ٛاملعُ ٍٛب٘ يف ايبٓٛى ٖٛٚ ،زبا صسٜض َٔٚ ...املعاَالت ايسبٜٛع١
نريو َا هس ٟيف اي بٓٛى َٔ االٜداع بايفا٥د ٖٞ ٠ايٛدا٥ع ايجابت ١اىل ادعٌٜ ،تصعسف فٗٝعا ايبٓعو اىل َكعاّ االدعٌٜٚ ،عدفع
يصاسبٗا فا٥د ٠ثابتَ ١ع ١ٓٝيف امل ١٦نعػس ٠يف امل ١٦ا ٚمخط ١يف امل٦ع .1)١اال إ بعطعا اػعس َعٔ ايفكٗعا ٤املؼتصعني يف ايػعسٜع١
االضالَٚ ١ٝػصٛصا يف ايعصس اؿدٜح  َِٗٓٚيف َٛقع ايفت ٣ٛيف ايبًدإ االضالَ ،2١ٝهسد ٕٚصف ١ايسبا َٔ ايفا٥د ٠املصسف١ٝ
الضباب عدٜدَٗٓ ٠ا:
 -1إ ايتعاٌَ َع ايبٓٛى َٔ االَٛز اييت مل تهٔ َٛدٛد ٠يف عٗد ايسض ٍٛا ٚايصشاب ١ا ٚاـًفا ٤ايساغد ،ٜٔيعريو فٗعٞ
َٔ االَٛز اييت فسضتٗا تطٛزات ايعصس.

-2إ االصٌ يف املٓافع االباسٚ ١يف املطاز ايتشسٚ ،ِٜإ يف االضتجُاز املصسفٝٝعتدلنال ايطسفني َطتفٝد.ٜٔ

 -3إ املكٝاع يف اؿسَٚ ١اؿٌ يٝظ يف ايتشدٜد ا ٚعدّ ؼدٜد ايسبضٚ ،امنا املكٝاع ٖ ٛػً ٛاملعاَالت َٔ ايػؼ ٚاـداع

ٚايعًِ ٚاالضتػالٍ َٚا ٜػب٘ ذيو َٔ ايسذا ٌ٥اييت سسَتٗا ايػسٜع ١االضالَ.١ٝ

-4إ نجرلا َٔ ايٓاع ته ٕٛيدَ ِٜٗدػسات ال وتاد ٕٛايٗٝا ٚيٝظ يد ِٜٗاـدل ٠الضتجُاز ٖر ٙاملدػسات يريو اصعبض

َٔ املصاحل ايطسٚز ١ٜاضتجُاز االَٛاٍ يف ايبٓٛى ،الْ٘ يٝظ َٔ اؿهُٚ ١املعك ٍٛتعطٖ ٌٝر ٙاملصاحل.

-5إ ؼدٜد ايسبض َكدَا ال ٜتعازض َع استُاٍ اـطاز َٔ ٠داْب املطتجُس اير ٖٛ ٟايبٓو ا ٚغرل ،ٙالْ٘ َٔ املععسٚف

يف االعُاٍ ايتذاز ١ٜاملتٓٛع،١إ ػطس صاسبٗا يف داْب زبض يف دٛاْب اػس.3٣

_____________________________________________________________________________________________

 1ايػٝؽ ايدنتٛز صاحل بٔ فٛشإ عبدايًٗال فٛشإ ،املصدز ايطابل ،ص.295-294

 2فت ٣ٛغٝؽ االشٖس ايطابل (قُد ضٝد ايطٓطا )ٟٚبإ فٛا٥د فٛا٥د ايبٓٛى َباس ١غسعا ٚيٝطت َٔ ايسبا احملسّ.
<www.ahl.alquran.com/arabic/show-news.php?main-id=598>(2-10-2016
3االضتاذ ايدنتٛز عً ٞامحد ايطايٛع ،املصدز ايطابل ،صٚ . 311-213نريو فد ٟعبدايفتاغ ضًُٝإ ،ايفا٥د ٠اَصسف ١ٝيف ْعس االضعالّ
َٛٚقف ايعًُاَٗٓ ٤آَ ،ػٛز يف فً( ١دع ٠ٛاؿل) املػسب ٖٞٚ ١ٝفً ١غٗس ١ٜتػين بايدزاضات االضالَٚ١ٝبػؤ ٕٚايجكافٚ ١ايفهس ،ايععدد  243ضعٓ١

ٚ ،1084املتاغ عً ٢ايعٓٛإ االيهذل ْٞٚاالت:ٞ
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بايتانٝد ٖٓايو َٔ ٜسد عًٖ ٢ر ٙايفتٜٓٚ ٣ٛتكد ٖر ٙاالضباب يتذسٜد صف ١ايسبا عٔ ايفا٥د ٠ايكاْٚ ١ْٝٛيهٔ مٔ يف غٓع٢

عٔ ٖر ٙاملٓاقػات ،يف ٖرا ايبشح ايكاْ ْٞٛاملتٛاضعٚ.يهٔ ٜبد ٚيالضباب اعالٙ

ؽتًف اسهاّ ايفٛا٥د يف املعاَالت ايتذاز١ٜعٔ اسهاَٗا يف ايكاْ ٕٛاملدْٚ ،ٞتعٗس ٖر ٙاالػتالفات يف َطا ٌ٥عدٜدَٗٓ ٠ا:
اٚال :دٛاش ػاٚش ايفا٥د ٠عٔ ْطب ١ضبع ١بامل١٦

زغِ إ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞقد سدد اؿدد االعً ٢يطعس ايفا٥د ٠االتفاق ١ٝبطبع ١باملاْٚ ١٥ص باْع٘ اذا ػعاٚشت ايفا٥عد٠

عٔ ٖر ٙايٓطب ١فتعتدل ايصٜاد٠باطً ١عٝح هب ؽفٝطٗا اىل ضبع ١يف امل ٚ ١٦زد َا دفع شا٥دا عًٖ ٢را املكدازْٚ .1ص ايكعإْٛ
اٜطا باْ٘ اذا اغذلط ايدا ٔ٥عُٛي ١آَ ٚفع ١اٜا نإ ْٛعٗا ٚشادت ٖٚ ٞايفا٥د ٠املتفل عًٗٝا عٔ اؿد االقص ٢املتكدّ ذنعس-ٙ

ضبع ١بامل -١٦فٝعتدل ذيو فا٥دَ ٠طتذلٚ ٠ته ٕٛقابً ١يًتؼفٝض اٜطا،اذا ثبت إ ٖر ٙايعُٛي ١ا ٚاملٓفع ١ال تكابًٗا ػدَ ١سكٝك١ٝ
ٜه ٕٛايدا ٔ٥قد اداٖا ٚال َٓفعَ ١ػسٚع .2١اال آْا ال لد يف ايكاْ ٕٛاملدَْ ٞعا ٜطعُض بتذعاٚش ايٓطعب ١املعرنٛز ٠يف ْطعام
ايكٛاعد ٚاالعساف ايتذاز ،١ٜنُا فعٌ غصٛص بعض االسهاّ ٚايكٛٝد االػسٖٚ .٣را َا اد ٣ببعض ايفكٗعا ٤اىل إ ٜكٛيعٛا

باْ٘ ست ٢يف ْطام املطا ٌ٥ايتذاز ١ٜهب إ ال تتذاٚش ايفا٥د ٠ايٓطب ١احملدد ٠يف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞيعدّ ٚزٚد اضتجٓا ٤عًَٓ ٢طٛق٘

اَ ٚفٗ . 3َ٘ٛاال إ بعطا اػس َٔ ايفكٗا ٤يد ِٜٗزأ ٟاػس غصٛص ٖرا املٛضٛع ٜٚطُش ٕٛبتذعاٚش ْطعب ١ضعبع ١باملا٥ع ١يف
االعُاٍ ايتذاز ١ٜاذا َا ْص قاْ ٕٛػاص بريو.

ٜ ٚرٖب بعض اػس انجس َٔ ذيو يف ايكاْ ٕٛايًبٓاْٜٚ ٞكٛي ٕٛاذا نإ ايطعس ايكاْ ْٞٛيًفا٥د ٠يف املطا ٌ٥ايتذاز ١ٜقعدد٠

بتطع ١بامل ،١٦اال إ ايسأ ٟايػايب إ ايفٛا٥د االتفاق ١ٝيٝظ هلا سد اقصٜٚ .4٢ؤٜد ايكطا ٤ايسأ ٟايجاْ.5ٞ

ٖٓٚا ميهٔ إ ٜجاز ضؤاٍ فٗٝا اذا نإ غؼص عادٚ ٟالضباب غرل ػاز ١ٜاقذلض َٔ ايبٓوٚ ،ايبٓو ٚضع فا٥د ٠انجس َٔ

ضبع ١باملا ١٥عً ٢املكذلض ،فٌٗ يف ٖر ٙاؿايٜٓ ١طبل ايكاْ ٕٛاملدْٜٓٚ ٞصٍ ايٓطب ١اىل ضبع ١باملا ١٥ا ٚايكاْ ٕٛاـعاص باملصعازف
باعتباز ايبٓو ٚايعٌُ املصسيف عُال ػازٜا؟ فكد اداب ايكطا ٤املصس ٟبع(اعتباز ايكسٚض اييت تٓعكدٖا ايبٓٛى يف ْطام ْػاطٗا

)<http:www.habous.gov.aw/daouat-alhaq/itwm/6340>(2-10-2016
1ايفكس ٠االٚىل َٔ املاد َٔ )172( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق.ٞ
2ايفكس ٠ايجاْ َٔ ١ٝاملاد َٔ )172( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق.ٞ
3ايدنتٛز َٓرز ايفطٌَ ،صدز ضابل ،ص.482

4ايدنتٛز اْٛز ضًطإ ،املصدز ايطابل ،صٚ .88نريو ايدنتٛز دٛزز ضٛٝيفَ ،صدز ضابل ،ص.139-138

5يف قساز حملهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام املسقِ  /130اهل ١٦ٝاملدْ ١ٝيطٓ 1995 ١دا ٤ف :٘ٝإ قاْ ٕٛايبٓو املسنص ٟايعساق ٞقعد اضعتٓ٦ح

ايبٓٛى ٚاملصازف َٔ اؿد االعً ٢يطعس ايفا٥د ٠ايٛازد ٠يف املاد َٔ ) 172( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ .ٞالسغ ايكاضع ٞنٝالْع ٞضعٝد امحعد ،ناَعٌ املبعادئ
ايكاْ ١ْٝٛيف قطا ٤قهُ ١متٝٝص اقً ِٝنٛزدضتإ-ايعسام يًطٓٛات  ، 2011-1993قطِ ايكاْ ٕٛاملدْ ،ٞايطبع ١االٚىلَ ،طبع ١ساز ٖاغِ ،ازبٌٝ

 ،2012ص.352

ٚنريو اضتكس قطا ٤ايٓكض يف ضٛزٜا عً ٢إ ايكسض املاي ٞيػا ١ٜػاز ١ٜال ٜؤيف قسضا زبٜٛا ٚي ٛػاٚشت ايفا٥د ٠املػذلط ١ف ٘ٝاؿعد ايكعاْْٞٛ

املػاز اي ٘ٝعٓد ايدنتٛز َٛض ٢ػًَ ٌٝذلَ ،ٟصدز ضابل ،ص.65
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املعتاد عُال ػازٜا َُٗا ناْت صف ١املكذلض  ٚاٜا نإ ايػسض اير ٟػصص ي٘ ايكسض)ٚ .1بعريو ؽعسز ٖعر ٙايكعسٚض يف

ْطام اؿعس ايٛازد يف ايكاْ ٕٛاملدْ.ٞ

ثاْٝا :دٛاش ايفا٥د ٠عًَ ٢تذُد ايفٛا٥د

اذا نإ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞيف ايعسام ٚبعض ايد ٍٚاالػس ٣ال ٜطُض بإ ٜذلتب ايفٛا٥د عًَ ٢تذُد ايفٛا٥د ا ٟنُعا ٜكعاٍ

ايفٛا٥د املسنب ،١اال إ ْفظ ايكاْٚ ٕٛيف ْفظ املادٜ ٠طُض بريو يف ْطام ايكٛاعد ٚايعادات ايتذاز ،١ٜعٓدَا ْعص باْع٘( :ال
هٛش تكاض ٞفٛا٥د عًَ ٢تذُد ايفٛا٥دٚ ...ذيو نً٘ د ٕٚاػالٍ بايكٛاعد ٚايعادات ايتذاز.2)١ٜ

ٚبايفعٌ اداش قاْ ٕٛاملصازف ايعساق ١ٝاض ٠ٛبهجرل َٔ د ٍٚايعامل ذيو االَس عٓعدَا ْعص بأْع٘ ...( :هعٛش يًُصعسف إ

ٜفسض فا٥د ٠اضاف ١ٝعً ٢ايفا٥د.3)...٠

ثايجا :دٛاش داٚش َبًؼ ايفا٥د ٠عٔ زأع املاٍ

اذا نإ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞوعس ػاٚش َبًؼ ايفا٥د ٠عً ٢ايسأزلاي ٞاالصً ،ٞاال إ ْفظ ايكاْٚ ٕٛيف املادْ ٠فطعٗا ٜسفعع ٖعرا

اؿعس بايٓطب ١يًكٛاعد ٚايعادات ايتذاز 4١ٜعٓدَا ْص يف املاد )174( ٠باْع٘ٚ...( :ال هعٛش يف اٜع ١سعاٍ إ ٜهع ٕٛفُعٛع
ايفٛا٥د اييت ٜتكاضاٖا ايدا ٔ٥انجس َٔ زأع املاٍٚ ،ذيو نً٘ د ٕٚاػالٍ بايكٛاعد ٚايعادات ايتذازٚ .5)١ٜفععال زلعض قعإْٛ

املصازف ايعساق ١ٝبإ ٜتذاٚش ايفٛا٥د اصٌ زأع املاٍ بكٛي٘ ...( :هٛش يًُصسف إ ٜفسض فا٥د ٠اضاف ١ٝعًع ٢ايفا٥عدٚ ٠يعٔ

ٜكصس َبًؼ ايفا٥د ٠االمجاي ٞايرٜ ٟتطًُ٘ املصسف عً ٢املبًؼ االصً ٞيال٥تُإ).6

بك ٞإ ْك ٍٛإ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞيف ايعسام ٚيف نجرل َٔ ايد ٍٚاالػس ٣يف املٓطكْ 7١عص صعساس ً ١عًع ٢اضعتجٓا ٤اؿطعاب

اؾاز 8ٟعٔ قٛٝد ؼدٜد ايفٛا٥د بكٛي٘ ( :ايفٛا٥د ايتذاز ١ٜاييت تطس ٟعً ٢اؿطاب اؾاز ٟىتًف ضعسٖا ايكعاْ ْٞٛبعاػتالف
اؾٗات ٜٚتبع يف طسٜك ١استطاب ايفٛا٥د املسنب ١يف اؿطاب اؾازَ ٟا ٜكط ٞب٘ ايعسف ايتذاز.)ٟ

_____________________________________________________________________________________________

1ايطعٔ زقِ  115يطٓ 28 ١م .ضٓ 1963/6/27 ١املٓػٛز عٓد ايكاض ٞابساٖ ِٝضٝد ابساٖ ،ِٝاملطعؤٚي ١ٝاملدْٝع -١تععٜٛض يف املطعؤٚيٝتني

ايتكصرلٚ ١ٜايعكد ،١ٜداز ايهتب ايكاَْ ،١ْٝٛصس  ،2006صٚ . 1045نريو السغ ايكاض ٞقُعد نُعاٍ عبعدايعصٜص ،ايتكعٓني املعدْ ٞيف ضع٤ٛ
ايكطاٚ ٤ايفكَ٘ ،هتب ١ايكاٖس ٠اؿدٜج ،١ايكاٖس ،٠بد ٕٚضٓ ١ايطبع ،ص.227
2السغ املاد َٔ )174( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق.ٞ

3السغ ايفكس/1(٠ب)َٔ املاد َٔ )27( ٠قاْ ٕٛاملصازف زقِ ( )94يطٓ.2004 ١

4تكابٌ ٖر ٙاملاد ،٠املاد َٔ )232( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاملصس.ٟ

5السغ املاد َٔ )27( ٠قاْ ٕٛاملصازف ايعساق ٞزقِ ( )94يطٓ.2004 ١

6السغ ايفكس/1(٠ب)َٔ املاد َٔ )27( ٠قاْ ٕٛاملصازف ايعساق ٞزقِ ( )94يطٓ.2004 ١

7السغ املاد َٔ )175( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞتكابًٗا املاد َٔ )223( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاملصسٚ ٟاملاد َٔ )234( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايطٛز.ٟ

ٜ8كصد باؿطاب اؾاز ٟنُا دا ٤يف املاد َٔ ) 217( ٠قاْ ٕٛايتذاز ٟايعساق ٞباْ٘( :عكد ٜتفل مبكتطا ٙغؼصإ عً ٢إ ٜكٝدا يف سطاب عٔ

طسٜل َدفٛعات َتباديَٚ ١تداػً ١ايد ٕٜٛايٓاغ ١٦عٔ ايعًُٝات اييت مت بُٗٓٝا َٔ ،تطًْ ِٝكٛد ا ٚاَٛاٍ ا ٚاٚزام ػاز ١ٜقابً ١يًتًُٝعو ٚغرلٖعا،

ٚإ ٜطتعٝطا عٔ تطٖ ١ٜٛر ٙايد ٕٜٛعٔ نٌ دفع ١عً ٢سد ٠بتطْٗ ١ٜٛآٜ ١ٝ٥تر َٓٗا زصٝد اؿطاب عٓد غًك٘).
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اـامت:١

يف ْٗاٖ ١ٜرا ايبشح املٛض ّٛبع(ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛيف ضع ٤ٛاملعتكعدات ايدٜٝٓعٚ ١املتطًبعات االقتصعاد )١ٜتٛصعًٓا اىل ععد٠

اضتٓتادات ،نُا قدَٓا عدَ ٠كذلساتْ ،رنس بعطاً َٓٗا ناالت:ٞ
اٚال :االضتٓتادات

 -1تٓا ٍٚاملػسع ايعساق ٞاسهاّ ايفا٥د ٠بصٛزَ ٠طٗب ١ضُٔ َٛضٛع املطؤٚي ١ٝايتعاقد ١ٜيف ايكعاْ ٕٛاملعدْٚ ٞمتعاد ٣يف

تٓع ِٝاسهاَٗا نساٖ ١هلا ٚتكًٝالً َٔ االثاز ايطًب ١ٝيًسبا.

 -2الٕ ايٓكٛد تعتدل ضًع ١عد ذاتٗا يريو لد إ اقساض ايٓكٛد بايفا٥د ٠ناْت َٛدٛد ٠يف اغًعب ايتػعسٜعات ايكدميع،١

ٚيهٔ دس ٣ايعسف ٚايكاْ ٕٛعًٚ ٢ضع سد اعً ٢يًفا٥دَٓ ٠عا َٔ اضتػالٍ ايػين ؿاد ١ايفكرل.

-3اػتًف فكٗا ٤ايػسٜع ١االضالَ ١ٝيف ايعصس اؿدٜح فُٝا اذا ناْت ايفا٥د ٠عً ٢ايٓكٛد تعادٍ ايسبا اّ ال ،يف سني ذٖب

ايبعض اىل تػابُٗٗا ،اال إ ايبعض االػس ميٝص ٕٚبني ايفا٥د ٠االضتجُازٚ ١ٜػصٛص يف فاٍ ايبٓٛى َع ايسباٚ ،هٝعص ٕٚاالٍٚ

الػتالفٗا َع ايسبا يف ايعًٚ ١اؾٖٛس.

-4زغِ إ ٚاضع ٞايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعس اق ٞناْٛا َٔ املتدٜٓني ٚقد ازادٚا تكسٜب ايكاْ َٔ ٕٛايػسٜع ١االضعالَٚ ١ٝبايفععٌ

اػرٚا ايهجرل َٔ اسهاَٗا .اال اِْٗ ٚيًطسٚزات ٚاؿاد ١اقسٚا بايفا٥عد ٠عًع ٢ايٓكعٛدٚ ،يهعٔ بكٝعٛد نعجرل ،٠تطبٝكعا ملبعدأ

(ايطسٚزات تبٝض احملعٛزات ٚيهٔ تكدز بكدزٖا).

-5إ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعسا ق ٞمل ودد تطُ ١ٝدقٝك ١يًفا٥د ٠اييت مٔ بصددٖا ،يريو اػتًف ايفكٗا ٤فُٝا ب ِٗٓٝيف تطُٝتٗا

بني :ايتعٜٛض ايكاْٚ ْٞٛايفا٥دٚ ٠ايفا٥د ٠ايتاػرلٚ ١ٜايفا٥د ٠ايكاْْٝٛع ... ١اخل ٚمعٔ فطعًٓا ايتطعُ ١ٝاالػعرل ٠يالضعباب ايعيت

عسضٓاٖا يف َنت ايبشح.
-6زغِ إ املػسع املدْ ٞايعساق ٞسدد ضعس ايفا٥د ٠االتفاق ١ٝبطبع ١بامل ١٦اضع ٠ٛبايكعاْ ٕٛاملصعس ،ٟكتًفعا ععٔ املػعسع
ايطٛز ٟاير ٟسدد ايٓطب ١بتطع ١باملاٚ ١٥املػسع ايًبٓاْ ٞاير ٟميهٔ إ ٜصٌ اىل اثعين عػعس باملا٥ع ١بػعسٚط َعٓٝع ،١اال إ
ايفا٥د ٠يف املعاَالت ايتذاز ١ٜميهٔ إ تتذاٚش ٖرا اؿد الضباب اضتجُازٚ ١ٜػاص.١
 -7يه ٞوهِ بايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛال ٜػذلط عً ٢ايدا ٔ٥اْ٘ قد ؿك٘ ايطسز َٔ دسا ٤تاػس املد ٜٔيف تٓفٝر ايتصاَع٘ بازدعاع
َبًؼ َٔ املاٍ اي ،٘ٝا َٔ ٚدساٚ ٤دٛد َاي٘ عٓد املد ،ٜٔالٕ ايطسز يف َٛضٛع ايفٛا٥د ٜعتدل َفذلضا غرل قابٌ الثبات ايعهظ.
بٌ إ ايدا ٔ٥اذا اثبت اْ٘ ؿك٘ ايطسز َٔ دسا ٤غؼ املد ٜٔا ٚاػطا ٘٥اؾطْ ١ُٝطتطٝع إ ٜطايب بايتعٜٛض ايتهُ ًٞٝاٜطعا
ظاْب ايفٛا٥د ايتاػرل ١ٜا ٚاالضتجُاز ١ٜاملتفل عًٗٝا.
 -8عدا ايفٛا٥د ايتاػرلٚ ١ٜاالضتجُاز( ١ٜاالتفاقٖٓ )١ٝايو ْٛع ثايح يًفٛا٥د ايكاْْ ١ْٝٛص عًٗٝا املػعسع يف ثٓاٜعا ايكعإْٛ
املدْٜٓٚ ٞطبل عًٗٝا اسهاّ ػاص ١بٗا.

-9اذا ناْت املعاًَ ١يف داْب اسد اطسافٗا َدْ َٔٚ ١ٝداْب ايطسف االػس ػاز ١ٜناقذلاض افساد عادٜني َٔ ايبٓو ،فكد

ذٖب ايكطا ٤يف َصس اىل اعتبازٖا َعاًَ ١ػازٚ ١ٜال ٜتأثس بايكٛٝد املفسٚض ١عً ٢ايفا٥د ٠يف املعاَالت املدْ.١ٝ
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ثاْٝا :املكذلسات

 َٔ-1ايطسٚز ٟزفع ايتعازض بني املاد ٠ايجاْ ١ٝيف ايدضتٛز ايعساق ٞيطٓ 2005 ١اييت تٓص باْ٘ الهٛش اصداز ا ٟقإْٛ

ٜتعازض َع ثٛابت اسهاّ ايػسٜع ١االضالَٚ ١ٝبني اسهاّ ايفا٥د ٠يف ايكاْ ٕٛاملدْٚ ٞايكٛاْني ايتذاز ١ٜاـاص ،١الْ٘ ال ميهٔ إ

تٛدد قٛاْني َتعازض ١يف دٚيٚ ١اسدٖٚ ،٠را ايسفع قد ٜه ٕٛبانجس َٔ طسٜك.١

ْ -2كذلغ اعاد ٠ايٓعس يف اسهاّ ايفا٥د ٠يف ايكاْ ٕٛايعساق ٞمبا ٜتالٚ ّ٤ساد ١اجملتُع ٚايتطٛزات االقتصادٚ ١ٜمبا ٜؤد ٟاىل

ؼكٝل غاٜات ايكاَْ ،ٕٛاداّ إ اغًب ١ٝايبًدإ ايعسبٚ ١ٝاالضالَٚ ١ٝنريو اغًبٝع ١د ٍٚايععامل قعد اقعست ايفا٥عد ٠بصعٛز ٠اٚ
باػس ٣ؼت ذزٜع ١اؿادٚ ١ايطسٚز ٠ا ٚؼت َدلز اػتالفٗا َع ايسبا.

ْ-3كذلغ تعد ٌٜايفكس َٔ )1( ٠املاد َٔ 173 ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞعٝح ٜه ٕٛايٓص ناالت( :ٞال ٜػذلط الضتشكام

ايفٛا٥د ايكاْ ١ْٝٛايتاػرل ١ٜناْت ا ٚاالتفاق ١ٝإ ٜجبت ايدا ٔ٥ضسزا ؿك٘ َٔ ٖرا ايتأػرل).

-4تفع ٌٝاملاد َٔ 465 ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساقٚ ٞاملتعًك ١ظسمي ١ايسبا َٔ قبٌ االدعا ٤ايعاّ ٚنٌ ذَ ٟصًش ،١الٕ ػاٚش

سدٚد ايفا٥د ٠ايكاْ ١ْٝٛال ٜؤد ٟفكط اىل بطالٕ ايٓطب ١ايصا٥د ٠بٌ ٜؤد ٟاىل تػه ٌٝفعٌ دسَٜ ٞطتٛدب قاضب ١فاعً٘.

 -5اضتجٓ ٢املػسع ايكٛاعد ٚايعادات ايتذاز َٔ ١ٜبعض ايكٛٝد اييت ٚضعتٗا عً ٢ايفٛا٥عد يف املععاَالت املدْٝع ،١يف سعني

ضهت عٔ اػساز قٝد اؿد االعً ٢يًفا٥د ٠االتفاق ١ٝيف ْطام املعاَالت ايتذازٖٚ ،١ٜرا َا ٜجرل ايػو بصددٖا ،يف غٝاب ْص
ٚاضض يف ايكٛاْني ايتذازٜ ١ٜكٝد سهِ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞيف ٖرا اجملاٍ.

يرا ْكذلغ عً ٢املػسع إ وطِ فُٝا اذا نإ هٛش ػاٚش ْطب ١ضبع ١باملا ١٥يف املعاَالت ايتذاز ١ٜيف ساي ١غٝعاب ْعص يف

ايكٛاْني ايتذازٜ ١ٜطُض بريو ،اّ ال؟ يه ٕٛايكاْ ٕٛاملدَْ ٞصدزا يهجرل َٔ ايكٛاْني اـاص.١
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املصادز ٚاملسادع:

-1ايكسإ ايهسِٜ
-2ايتٛزا٠

-3االلٌٝ

 -4ايكاض ٞابساٖ ِٝضٝد ابساٖ ،ِٝاملطؤٚي ١ٝاملدْ -١ٝتعٜٛض يف املطؤٚيٝتني ايتكصرلٚ ١ٜايعكدٜع ،١داز ايهتعب ايكاْْٝٛع،١

َصس .2006

 -5ايدنتٛز قُٛد ابساٖ ِٝعبدايسشام قُٛد اهلٝيت ،عًع ١ايسبعا يف ايفكع٘ االضعالَ-ٞدزاضعَ ١كازْعَٓ -١ػعٛزات شٜعٔ

اؿكٛق ،١ٝايطبع ١االٚىل ،يبٓإ .2006

 -6ايدنتٛز اْٛز ضًطإ ،اسهاّ االيتعصاّ -املعٛدص يف ايٓعسٜع ١ايعاَع ١ياليتعصاّ (دزاضعَ ١كازْع ١يف ايكعاْْٛني املصعسٟ

ٚايًبٓاْ ،)ٞداز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝبرلٚت .1983

 -7د.دالٍ قُد ابسٖ ،ِٝايٓعس ١ٜايعاَ ١ياليتصاّ-اسهاّ االيتصاَّ ،طبع ١االضسا ،٤بدَ ٕٚهإ ايطبع.2000 ،

-8د.دٛزز ضٛٝيف ،ايٓعس ١ٜايعاَ ١يًُٛدبات ٚايعكٛد ،ايطبع ١ايجاْ ،١ٝبد ٕٚاضِ املطبع ،١برلٚت .1994

 -9د.سطٔ عً ٞايرْ ،ٕٛايٓعس ١ٜايعاَ ١ياليتصاَاتَ ،صادز االيتصاّ-اسهعاّ االيتعصاّ ،-اؾاَعع ١املطتٓصعس ،١ٜايععسام

.1976

 -10زٚبست ٖع.ثاٚيظ ،ايتفهرل املطتكٚ ِٝايتفهرل االعٛز ،تسمج :١سطٔ ضعٝد ايهسَ ،ٞضًطً ١عامل املعسف ،١ايهٜٛعت،

.1979

 -11احملاَ ٞضًُإ بٝات ،ايكطا ٤املدْ ٞايعساق ،ٞاؾص ٤اال ،ٍٚغسن ١ايطبع ٚايٓػس االًٖ ١ٝذ ّ.ّ.بػداد .1962

 -12ايدنتٛز ضٗ ٌٝسطني ايفتال ،ٟٚتازٜؽ ايكاْ-ٕٛدزاض ١يف فًطف ١ايٓعِ ايكاْٚ ١ْٝٛايطٝاضع ١ٝععدل ايتعازٜؽَ ،هتبع١

ايرانس ،٠ايطبع ١االٚىل ،ايعسام2010،

 -13ايدنتٛز صاحل بٔ فٛشإ عبداهلل ايفٛشإ ،املًؼص ايفكَٗ ،ٞؤضط ١ايسضايْ ١اغس ،ٕٚايطبع ١االٚىل ،يبٓإ .2008

 -14ايدنتٛز عباع ايعبٛد ،ٟغسٜع ١ساَٛزاب -ٞدزاضَ ١كازَْ ١ع ايتػسٜعات ايكدميعٚ ١اؿدٜجع ،١داز ايعًُٝع ١ايدٚيٝع١

ٚداز ايجكاف ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ،ايطبع ١االٚىل ،االزدٕ .2001

 -15االضتاذ عبدايباق ٞايبهسٚ ٟاملدزع شٖرل ايبػرل ،املدػٌ يدزاض ١ايكاْٚ ،ٕٛشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشعح ايعًُع،ٞ

داَع ١بػداد -نً ١ٝايكاْ ،ٕٛطبع ١ددٜدَٓ ٠كش ،١برلٚت .2000

 -16ايدنتٛز عبدايسشام امحد ايطٓٗٛز ،ٟايٛضٝط يف غسغ ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاؾدٜدْ -عس ١ٜااليتصاّ بٛدع٘ ععاّ -اؾعص٤

ايجاْ -ٞداز ايذلاخ ايعسب ،ٞبرلٚت -يبٓإ ،بد ٕٚضٓ ١ايطبع.

 -17عبدايسشام ايطٓٗٛزَ ،ٟصادز اؿل يف ايفك٘ االضالَ -ٞدزاضَ ١كازْ ١بايفك٘ ايػسب ،ٞاؾص ٤ايجايح ،اجملُع ايعًُٞ

ايعسب ٞاالضالَ ،ٞيبٓإ َٔ ،غرل ضٓ ١ايطبع.

 -18ايدنتٛز عبدايكادز ايفاز ،اسهاّ االيتصاّ ،داز ايجكاف ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ،ايطبع ١ايطادض ،١االزدٕ .2001
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 -19االضتاذ ايدنتٛز عبداجملٝد اؿهٚ ِٝاالضتاذ عبدايباق ٞايبهسٚ ٟاالضتاذ املطاعد قُد ط٘ ايبػعرل ،ايكعاْ ٕٛاملعدْٞ

ٚاسهاّ االيتصاّ ،اؾص ٤ايجاْ ،ٞايعاتو يصٓاع ١ايهتاب(ايكاٖسٚ )٠املهتب ١ايكاْ( ١ْٝٛبػداد).

 -20االضتاذ ايدنتٛز عبداجملٝد اؿهٚ ِٝاالضتاذ عبدايباق ٞايبهسٚ ٟاالضتاذ املطاعد قُد ط٘ ايبػرل ،ايٛدٝص يف ْعسٜع١

االيتصاّ يف ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ،ٞاؾص ٤اال ،ٍٚايعاتو يصٓاع ١ايهتاب (ايكاٖسٚ) ٠املهتب ١ايكاْ( ١ْٝٛبػداد).

 -21ايدنتٛز عُاد طازم ايبػس ،ٟفهس ٠ايٓعاّ ايعاّ يف ايٓعسٚ ١ٜايتطبٝل ،املهتب االضعالَ ،ٞايطبعع ١االٚىل ،بعرلٚت

.2005

 -22ايدنتٛز عً ٞامحد ايطايٛعَٛ ،ضٛع ١ايكطاٜا ايفكٗ ١ٝاملعاصس ،٠فُعع فكٗعا ٤ايػعسٜع ١باَسٜهعا ،ايطبعع ١اؿادٜع١

عػسَ ،٠صدز .2008

 -23ايدنتٛز عً ٞنٓعإ ،ايٓكٛد ٚايصرلفٚ ١ايطٝاض ١ايٓكد ،١ٜداز املٓاٌٖ ايًبٓاْ ،١ٝايطبع ١االٚىل ،برلٚت .2012

 -24ايدنتٛز عً ٞق ٞٝايد ٜٔعً ٞايكسداغَ ،ٞبدأ ايسضا يف ايعكٛد -دزاضَ ١كازْ ١يف ايفك٘ االضالَٚ ٞايكاْ ٕٛاملعدْٞ

ايسَٚاْٚ ٞايفسْطٚ ٞاالْهًٝصٚ ٟاملصسٚ ٟايعساق -ٞاؾص ٤اال-ٍٚداز ايبػا٥س االضالَ ،١ٝايطبع ١االٚىل ،برلٚت .1985

 -25ايكاض ٞنٝالْ ٞضٝد امحد ،ناٌَ املبادئ ايكاْْٝٛع ١يف قطعا ٤قهُع ١متٝٝعص اقًع ِٝنٛزدضعتإ-ايععسام يًطعٓٛات

 ،2011-1993قطِ ايكاْ ٕٛاملدْ ،ٞايطبع ١االٚىلَ ،طبع ١ساز ٖاغِ ،ازب.2012 ٌٝ

 -26ايدنتٛز قُد زغد ٟابساَٖ ِٝطعٛد ،ايصسافٚ ١املطازبات عً ٢ايعًُ -١دزاضعَ ١كازْع ١بعني االقتصعاد ايٛضععٞ

ٚاالقتصاد االضالَ ،ٞداز ايٓػس يًذاَعات ،ايكاٖس.2009 ٠

 -27ايدنتٛز قُد غسٜف امحدْ ،عس ١ٜتفطرل ايٓصٛص املدَْ ،١ٝطبعٚ ١شاز ٠االٚقاف ٚايػؤ ٕٚايد ،١ٜٝٓبػداد .1982

 -28ايكاض ٞقُد نُاٍ عبدايعصٜص ،ايتكٓني املدْ ٞيف ض ٤ٛايكطاٚ ٤ايفكَ٘ ،هتب ١ايكاٖس ٠اؿدٜج ،١ايكاٖس ،٠بعد ٕٚضعٓ١

ايطبع.

 -29املٓذد يف ايًػٚ ١االعالّ ،داز املػسم برلٚت ،يبٓإ .1986

 -30ايدنتٛز َٓرز ايفطٌ ،ايٛضٝط يف غعسغ ايكعاْ ٕٛاملعدْ ،ٞداز ٥عازاع يًطباععٚ ١ايٓػعس ،ايطبعع ١االٚىل ،ازبٝعٌ-

نٛزدضتإ ايعسام .2006

َْٝٛ -31طه ،ٛٝزٚغ ايػسا٥ع ،تسمج :١عادٍ شعٝذل ،اؾص ٤ايجاْ ،ٞايًذٓ ١ايدٚيٝع ١يذلمجع ١ايسٚا٥عع االْطعاْ ،١ٝايكعاٖس٠

.1954

 -32ايدنتٛز ْب ٌٝابساٖ ِٝضعد ٚايدنتٛز قُد سطني َٓصٛز ،اسهاّ االيتصاّ ،داز اؾاَع ١اؾدٜد ٠يًٓػس ،االضهٓدز١ٜ

.2002

 -33ايدنتٛز ٜاضني قُد اؾبٛز ،ٟايٛدٝص يف غسغ ايكاْ ٕٛاملدْ-ٞاؾص ٤ايجعاْ( ٞاثعاز اؿكعٛم ايػؼصع -)١ٝدزاضع١

َٛاشْ ،١داز ايجكاف ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ،ايطبع ١ايجاْ ،١ٝاالزدٕ .2011
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ثاْٝاً :اجملالت ايعًُ١ٝ

 -1ايدنتٛز محٝد ضًطإ اـايد ٚ ٟامحد قُٛد َدي ،ٍٛتأد ٌٝايتعٜٛض عٔ فٛات ايفسص ،١عح َٓػٛز يف فً ١ايعًّٛ

ايكاْ ٖٞٚ ،١ْٝٛفً ١عًُ ١ٝقهُ ١تصدز عٔ نً ١ٝايكاْ ٕٛظاَع ١بػداد ،اجملًد ايجالث -ٕٛايعدد اـاص .2015

 -2ايدنتٛز َٛض ٢ػًَ ٌٝذل ،ٟاملفاٖ ِٝايكاْ ١ْٝٛيًفا٥د ،٠عح َٓػٛز يف فً ١ايعً ّٛاالقتصادٚ ١ٜايكاْ ،١ْٝٛاجملًد ،29

ايعدد ايجايح.2013 ،

ثايجا :املصادز االيهذل١ْٝٚ
 -1فت ٣ٛغٝؽ االشٖس ايطابل (قُد ضٝد ايطٓطا )ٟٚبإ فٛا٥د فٛا٥د ايبٓٛى َباس ١غسعا ٚيٝطت َٔ ايسبا احملسّ.
<www.ahl.alquran.com/arabic/show-news.php?main-id=598>(2-10-2016
 -2ايدنتٛز ػايد بٔ عبدايسمحٔ املػعٌ ،ايفا٥دٚ ٠ايسبا -غبٗات ٚتدلٜسات َعاصس ،٠عح َٓػٛز عً ٢املٛقع االيهذلْٞٚ

االت:ٞ
)Figh.islammessage.com/newsdetails.aspx?id=4843>(2-10-2016
 -3ايسبا يف يف ايتازٜؽ ،عح َٓػٛز عًَٛ ٢قع (َسنص اعاخ فك٘ املعاَالت االضالَ)١ٝ
(www.kantakji.com/riba/( )20-9-2016ايسبا -يف -ايتازٜؽ.).aspx

 -4ايػٝؽ عبداهلاد ٟايفطً ،ٞايسبا -دزاض ١فكٗ ١ٝقاْ ١ْٝٛتازى ،١ٝعح َٓػٛز عً ٢ايعٓٛإ االيهذل ْٞٚاالت:ٞ

>ايسبا -دزاض -١فكٗ -١ٝقاْ-١ْٝٛتازىَ -١ٝكازْ)2016-10-1(<www.islam44.com/ar/maghalat/١

 -5فد ٟعبدايفتاغ ضًُٝإ ،ايفا٥د ٠املصسف ١ٝيف ْعس االضالّ َٛٚقف ايعًُاَٗٓ ٤آَ ،ػٛز يف فً( ١دع ٠ٛاؿل) املػسب١ٝ

 ٖٞٚفً ١غٗس ١ٜتػين بايدزاضعات االضالَٚ١ٝبػعؤ ٕٚايجكافعٚ ١ايفهعس ،ايععدد  243ضعٓٚ ،1084 ١املتعاغ عًع ٢ايعٓعٛإ

االيهذل ْٞٚاالت:ٞ
)<http:www.habous.gov.aw/daouat-alhaq/itwm/6340>(2-10-2016
 -6احملاََٗ ٞد ٟايفسه ،ٞايفٛا٥د ايسب ١ٜٛيف ايػسٜعٚ ١ايكاْ ،ٕٛعً ٢ايعٓٛإ االيهذل ْٞٚاالت:ٞ
(12-6-2016)www.maqalaty.com/66465.html

زابعا :ايصشف

 -ايػٝؽ عً ٞمجعَ ١فيت ايدٜاز املصس ،١ٜهٛش أػر ايفا٥د ٠عً ٢االَٛاٍ املٛدع ١يد ٣ايبٓٛى ،صعشٝف ١ايػعسم االٚضعطٔ

ايعدد  ،10446صشٝف ١االفام االضالَ ١ٝيف ٜٛ/5ي.2007/ٛٝ
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ػاَطا :ايدضاترل ٚايكٛاْني

-1ايدضتٛز ايعساق ٞايٓافر يطٓ.2005 ١

-2قاْ ٕٛايتذاز ٠ايعساق ٞزقِ  30يطٓ.1984 ١

-3قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ  111يطٓ.1969 ١
-4قاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞزقِ  40يطٓ.1951 ١

-5قاْ ٕٛاملدْ ٞايطٛز ٟزقِ  84يطٓ.1949 ١

-6قاْ ٕٛاملدْ ٞاملصس ٟزقِ  131يطٓ.1948 ١
-7قاْ ٕٛاملدْ ٞايفسْط ٞيطٓ.1804 ١

-8قاْ ٕٛاملصازف ايعساق ٞزقِ  94يطٓ.2004 ١

-9قاْ ٕٛاملٛدبات ٚايعكٛد ايًبٓاْ ٞزقِ  51يطٓ.1932 ١
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بهً ١ٝايًػات .ي٘ صبُٛع َٔ ١ايبشٛخ املٓػٛز ٠يف صباٍ ايؿهس اإلضالَ َٔٚ ،ٞنتب٘ املٓػٛز ٠حسكٛم املسأ ٠بني املطاٚا٠

ٚايعدايٚ )١حايتشايؿات ٚاملعاٖدات يف ايعؿس اسبدٜح َٔ املٓعٛز اإلضالَ.)ٞ
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داَع ١ايتُٓ ١ٝايبػس /١ٜنً ١ٝايكإْٛ
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ْعُإ ضبُٓد أملاعَٛ :ايٝد نسدضتإ ايعسام َ ،1977ادطتري يف ايتٓؿطري ٚعً ّٛايكسإٓ َٔ داَع ١أّ دزَإ االضالَ ١ٓٝيف

ايطٓٛدإ ضَٓ ،2011 ١سغٓض يًدنتٛزا ٙيف داَع ١ايطًُٓٝاَْ ،١ٓٝدزعٓ َطاعد يف نً ١ٓٝايكاْٚ ٕٛايطٓٝاض -١قطِ ايكاْ ،ٕٛي٘
صبُٛع َٔ ١ايبشٛخ املٓػٛزَٗ ،٠تِ بككاٜا ايؿهس االضالَ ٞاملعاؾس.

املًدـ

تٓاٚيت ٖر ٙايدزاض ١سس ١ٜاملعتكد بني ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايؿك٘ اإلضالَ ،ٞسٝح حبجت يف َؿٗ ّٛاسبسٚ ١ٜسس ١ٜاملعتكدَٚ ،د٣

اٖتُاّ ايكسإٓ ايهس ِٜمبٛقٛع اسبس ١ٜبػهٌ عاّ ٚسس ١ٜاملعتكد بػهٌ خاف ،ثِ تتبعت ايدزاضَ ١د ٣اْعهاع ٖر ٙاسبس ١ٜيف
ايؿك٘ اإلضالََ ،ٞسنص ٠عً ٢بعض األسهاّ اييت تبد ٚأْٗا ربايـ ايكسإٓ ايهسَ ِٜجٌ سهِ ايهاؾس ٚاملػسى األؾًٚ ،ٞسهِ
املستد ٚايصْدٜلٚ ،تٛؾًت ايدزاض ١إىل إٔ ٖٓاى اختالؾا يف سذِ َٚطاس ١اسبس ١ٜبني ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايؿك٘ اإلضالَ ،ٞإذ إٔ

تًو املطاس ١يف ايكسإٓ ا يهس ٖٞ ِٜأنرب ٚأٚضع َكازْ ١بايؿك٘ اإلضالَ ،ٞنُا تبني إٔ األسهاّ ايؿكٗ ١ٝاييت تبد ٚيٓا َتػدد٠

ناْت ْابعَٚ ١عرب ٠عٔ ٚاقع شَاَْٚ ٞهاْ ٞطبتًـ متاَا عٔ ٚاقعٓا اي.ّٛٝ
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Abstract
This research focuses on freedom of faith between the holy Quran and Islamic
jurisprudence. It explores the concept of freedom in general and the freedom of faith
in particular to find out to what extent the holy Quran pays attention to these
freedoms. The research then tries to find out to what extent these freedoms are
reflected in the Islamic jurisprudence, focusing on certain jurisprudences that seem to
contradict the holy Quran, such as Islamic jurisprudence regarding infidels and
polytheists, apostates and dualist-infidels. The research concludes that there is a
difference between the extent of freedom in the holy Quran and in the Islamic
jurisprudence, since these freedoms have a wider extent in the holy Quran as
compared to the Islamic jurisprudence. It is also concluded that the Islamic
jurisprudences, which seem to us to be extreme, in fact originate from a time and
place that are completely different from our time and place.

١ََكد

،١ اسبسنٖٞٚ ١ٝ إقاؾ٠صَٝ ٕاٛٝتعاىل اسبٚ ْ٘ ضبشا٢ ؾكد أعط،ُٛٓ ازبُاد باي٢ًٓص ايٓبات عَٝ إذا نإ اهلل تعاىل قد
٠اإلزادٚ ١ٜٕ اسبسٚ ؾايعكٌ بد،ٌات ايعكٝ َٔ َكتك٠اإلزادٚ ١ٜدعٌ اسبسٚ ،ٌقات بايعكًٛس ا ملد٥ٓص اهلل تعاىل اإلْطإ عٔ ضاَٝٚ
.ُ٘تٝؿكد قٜ
ٕ أٞكتكٜ  ؾإٕ ذيو،٠د اسبكازٝٝتػٚ ، األزض٠عُازٚ ، االضتدالف١ُٗإذا نإ اهلل تعاىل قد نًٓـ اإلْطإ مبٚ
.٠اإلزادٚ ١ٜتُتع ٖرا اإلْطإ باسبسٜ
ٓص؟ٝ سذِ ٖرا اسبٖٛ َاٚ ِ؟ٜٓصا يف ايكسإٓ ايهسٝ س١ٜ ؾٌٗ أخرت اسبس،إذا نإ ذيو نريو
طؿس عٓ٘ تؿاعٌ ايعكٌ َعٜ  ملا١ذٝ أْ٘ ْتٟ أ،١ًٝٝ َٔ أديتٗا ايتؿؿ١ٝ اضتٓباطا يألسهاّ ايػسعٖٛ ٘إذا نإ ايؿكٚ
؟٠ ايكاعدٙ بٗر٤ ؾٌٗ ايتصّ ايؿكٗا. ايٓـٟؾل ٖدٚ طريٜ ٕ أٞٓبػٜ  إٔ اسبهِ املطتٓبط٢ٓ مبع،ايٓـ
٘ ايؿك٠ آخس ٌٖ ناْت َطري٢ٓ مبع،ْٞاألسهاّ َٓطذُاّ َع االٖتُاّ ايكسآٚ عاتٛقٌٖٛ نإ اٖتُاَِٗ بامل
؟ْٞام ايكسآٝ َع ايط١ َتطك١ٝٗاألسهاّ ايؿكٚ
١ٝٗاشٕ بني األسهاّ ايؿكٛدد تٜٛ ٌٗ ؾ،ذزُٛٓ املعتكد بػهٌ خاف ن١ٜسسٚ ّ بػهٌ عا١ٜع اسبسٛقَٛ إذا أخرْاٚ
 يف ٖرا األَس؟١ْٝات ايكسآٜبني اآلٚ
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ٌٖ خسز ايؿكٗا ٤عٔ املطاز ايكسآْ ٞسني تٛضعٛا يف ٚقع األسهاّ ايؿكٗ ١ٝاملكٓٝك ١يًشسٜات نعكٛب ١ايسد٠

ٚايصْدق١؟ ٚعكٛب ١املستد ٚايصْدٜل ؟ أّ أِْٗ عبٓسٚا عٔ ظسٚؾِٗ ايصَاْٚ ١ٝاملهاْ١ٝ؟
ٖرا ايبشح ٜتٓاَ ٍٚبدأ اسبس ١ٜيف ايطٝام ايكسآْ ٞثِ ٜتتبع ْؿظ املبدأ يف بعض األسهاّ ايؿكٗ ،١ٝيًٛؾ ٍٛعٔ طسٜل
املكازْ ١إىل َعسؾ ١سذِ االتطام بني املطاز ايكسآْٚ ٞاملطاز ايؿكٗ ٞأ ٚاالختالف ٚأضباب ذيو.
أٖداف ايبشح:
َ .1عسؾ ١سذِ اسبسَٛٚ ١ٜٓقعٗا يف ايكسإٓ ايهس.ِٜ
َ .2عسؾَ ١د ٣اْعهاع سذِ اسبس ١ٜٓايكسآْ ١ٝيف أسهاّ ايؿك٘ اإلضالَ.ٞ
َٓٗذ ١ٝايبشح:
ايبشح َكطِ إىل َبشجني زٝ٥طٝني:
األٜ :ٍٚتٓاَ ٍٚؿٗ ّٛاسبسٚ ١ٜسذُٗا يف ايكسإٓ ايهسَ ،ِٜسنصا بايدزد ١األضاع عً ٢سس ١ٜايسأٚ ٟاملعتكد.
ٚاملبشح ايجاْٜ ٞتتبع سذِ اسبس ١ٜيف األسهاّ ايؿكٗٚ ،١ٝذبدٜدا سس ١ٜاملعتكد َػريا إىل أسهاّ ايسدٚ ٠املستد ٚايصْدق..١
ٚقد اعتُد ايباسح املٓٗر االضتكساٚ ٞ٥ايٛؾؿ ٞؾُٝا ٜتعًل باسبس ١ٜيف ايكسإٓ ايهس ،ِٜأَا ؾُٝا ٜتعًل بأسهاّ ايؿك٘

اإلضالَ ٞؾكد اعتُدْا املٓٗر ايٓكدٚ ٟايتشً ًٞٝيف قسا ٠٤بعض األسهاّ.

املبشح األ :ٍٚسس ١ٜاملعتكد يف ايكسإٓ ايهسِٜ
املطًًب األَ :ٍٚؿٗ ّٛاسبسٚ ١ٜسس ١ٜاالعتكاد:
دا ٤يف املعذِ ايؿًطؿ ٞإٔ اسبس ١ٜباملعٓ ٢ايعاّ ٖ :ٞحخاؾ ١املٛدٛد ،اشبايـ َٔ ايكٛٝد ،ايعاٌَ بإزادت٘ أ ٚطبٝعت٘).1
ٚقد سا ٍٚبعض املؿهس ٜٔإعطاَ ٤ؿٗ ّٛيًشس ١ٜيف ايتؿٛز اإلضالَ ٞبأْٗا تعين :إٔ تتعبد يًدايل باختٝازىٚ ،إٔ ال
ٜطتعبدى اشبًل يف ظاٖسى أ ٚباطٓو .2أ ٚأْٗا :اسباي ١اييت ٜه ٕٛؾٗٝا اإلْطإ خاقعا شبايكَ٘ ،ايهاّ يتؿسٓف ْؿط٘ ،طبتازا يف
أؾعاي٘ َا مل ٜعتد عً ٢سكٛم اهلل أ ٚسكٛم أسد َٔ اشبًل.3
بايسغِ َٔ إٔ اإلْطإ ٜٛيد ٜٚأت ٞإىل ايدْٝا د ٕٚاختٝاز َٓ٘ ٚإزاد ،٠إال أْ٘ حيٝا ٚاسبس ١ٜتػهٌ إسد ٣أبسش أَاْ،٘ٝ
ؾٜٗ ٛعٝؼ عً ٢أٌَ إٔ ٜعتكد َا ٜػاٜٚ ٤ؿعٌ َا ٜػا ،٤د ٕٚإٔ ٜؿسض عً ٘ٝأسد غ٦ٝا ،أ ٚميٓع٘ أسد َٔ ؾعٌ أ ٟغ ،٤ٞحٚيهٓ٘
_____________________________________________________________________________________________

 1ؾًٝبا ،د.مج ،ٌٝاملعذِ ايؿًطؿ ،ٞبريٚت :ايػسن ١ايعامل ١ٝيًهتاب ،1994 ،ف462
 2عبدايسمحٔ ،ط٘ ،ضؤاٍ ايعٌُ ،ايداز ايبٝكا :املسنص ايجكايف ايعسب ،2012 ،ٞف153
 3ايعُري ،ٟضًطإ بٔ عبدايسمحٔ ،ؾكا٤ات اسبس ،١ٜايكاٖس ،٠املسنص ايعسب ٞيًدزاضات اإلْطاْ ،2013 ،١ٝف57
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َتَ ٢ا خاض غُاز اسبٝا ٠االدتُاعٚ ١ٝدد ْؿط٘ ضباطا ببعض ايكٛٝد بإزاد َ٘ٓ ٠أ ٚزغُا عٓ٘ ،ألٕ سسٜت٘ ضٛف تؿطدّ حبس١ٜ
اآلخس.1)ٜٔ
اسبسَ ١ٜطًب إْطاْٚ ،َِٗ ٞأَٓ ١ٝغايٚ ،١ٝقسٚزًَ ٠شٚ ،١قْ ١ُٝؿٝطٚ ،١سل مثني َٔ سكٛم اإلْطإ ،ؾٗ ٞيٝطت
صبسد أَس ثاْ ٟٛيد ٣ايٓاع ٚال سايَ ١رتؾ ١يد ٣ايػعٛب.2
بٌ إٕ ٖٓاى َٔ اؾرتض أْ٘ ي ٛنإ ايٓاع مجٝعا عً ٢زأٚ ٟاسد باضتجٓا ٤زدٌ ٚاسد ي٘ زأ ٟطبايـ يسأ ،ِٜٗؾإٕ
ايٓاع مجٝعا ئ ٜهْٛٛا أق ٣ٛسكا يف إضهات ٖرا ايػدـ مما ٜه ٕٛهلرا ايػدـ ايٛاسد َٔ سل يف إضهاتِٗ إٕ نإ ذيو
مبكدٚز.3ٙ
اسبس ١ٜإذٕ نًُ ١ضاَ ٖٞٚ ١ٝذز ٠ٚاإلبداع ٚايػساز ٠اسبكٝك ١ٝالْطالق ١اإلْطإ ٖٞٚ ،ايتشسز َٔ ايكٛٝد اييت تهبٌ

طاقات ايؿسد ٚاختٝازات٘ ضٛا ٤ناْت قٛٝدا َاد ١ٜأَ ٚعٓ.4١ٜٛ

ٚحبطب بعض ايباسجني ؾإٕ دٖٛس اسبسٜ ١ٜهُٔ عً ٢ايدٚاّ يف ايكدز ٠عً ٢اختٝاز َا تسغب يف اختٝاز ،ٙد ٕٚإنساٙ

ٚد ٕٚتسٖٝبٚ ،يف اسبل يف املكاٚ ١َٚاشبسٚز عً ٢ايطا٥د ٚاملأيٛفٚ ،ايدؾاع عٔ َعتكداتو جملسد أْٗا َعتكداتو أْتٖ ،رٙ

ٖ ٞاسبس ١ٜاسبكٝك َٔٚ ،١ٝدْٗٚا ال تٛدد سس َٔ ١ٜأْٛ ٟع.5

ٜٚس ٣ايباسح إٔ اسبس ١ٜبػهٌ عاّ َٔ سٝح ايعٓاؾس تكرتٕ بعٓؿسَٚ ٜٔبدأ ٜٔآخسُٖ ٜٔا اإلزادٚ ٠االختٝاز،

ؾاسبس َٔ ١ٜدْٗ ٖٞ ١تٝذ ١يإلزاد ٠اييت ٖ ٞبدٚزٖا َكرتْ ١بايعكٌ ،ؾايعكٌ َٓاط ايتهًٝـ  ٖٛٚاير ٟميٝص اإلْطإ عٔ -
ضا٥س املدًٛقات.

أَا َبدأ االختٝاز ؾاسبس ١ٜته ٕٛابتداٚ ١ٝ٥اضتُساز ١ٜأٜكا ،مبعٓ ٢إٔ اإلْطإ سسٓ ابتدا ّ٤يف ؾهسٚ ٙتؿسؾات٘ ،ثِ إْ٘ سسٓ

بعد ذيو يف تػٝري قٓاعات٘ ٚأؾهازٚ ٙتؿسؾات٘ َت ٢غا ،٤أ ٟأْ٘ غري ًَصّ بايبكا ٤عً ٢أؾهازٚ ٙتؿٛزات٘ ايطابك ١أ ٚأْ٘ ًَصّ بإٔ

ٜعتكد َا ٜعتكد ٙاآلخس.ٕٚ

أَا سس ١ٜايؿهس ٚاالعتكاد ؾإْٗا تعين إٔ ٜه ٕٛاإلْطإ سسا يف تبٓٓٚ ٞاختٝاز َا ٜػا َٔ ٤األؾهاز ٚايتؿٛزات سٍٛ

اسبٝاٚ ٠اإلْطإ ٚايه ،ٕٛثِ إٔ ٜه ٕٛسسا يف إعالٕ ٖر ٙايتؿٛزات ٚإغٗازٖا ،أ ٚتػٝريٖا ٚتبين غريٖا د ٕٚإنسا ٙأ ٚقػط
يف اعتٓام عكٝدَ ٠ع ١ٓٝأ ٚتػٝريٖا.

ٚقد ٚزد ٖرا املؿٗ ّٛسبس ١ٜايؿهس ٚاالعتكاد يف املاد َٔ 18 ٠اإلعالٕ ايعامل ٞسبكٛم اإلْطإ سٝح تك :ٍٛحيهٌ

غدـ اسبل يف سس ١ٜايتؿهري ٚايكُري ٚايدٜٚ ٜٔػٌُ ٖرا اسبل سس ١ٜتػٝري دٜاْت٘ أ ٚعكٝدت٘ ٚسس ١ٜاإلعساب عُٓٗا بايتعًِٝ

ٚاملُازضٚ ،١إقاَ ١ايػعا٥س َٚساعاتٗا ،ضٛا ٤أنإ ضسا أَ ٚع ازبُاع.1)١

_____________________________________________________________________________________________

ًَ 1ه ،ٞضبُد سطٔ قدزدإ ،ؾك٘ اسبس ،١ٜبريٚتَ :سنص اسبكاز ٠يتُٓ ١ٝايؿهس اإلضالَ ،2014 ،ٞف 9
 2املسدع ايطابل ،ف18
 ،ٌَٝ 3د ٕٛضتٛٝازت ،عٔ اسبس ، ١ٜتسمج :١عبد يني اهلل غٝح ،ايكاٖس :٠األًٖ ١ٝيًٓػس ٚايتٛشٜع ،د.ت ،ف65
 4ايػاَط ،ٞداضِ زاغد ،اسبسٜة ١يف ايكةسإٓ نًُةات َٚؿةاَٖ ، ِٝكةاٍ يف َدْٚة ١داضةِ ايػاَطة ٞبتةازٜذ  2012/10/20عًة ٢ايةسابط:
www.jalshamsi777.wordpress.com/2012/10
 5برييني ،إٜصاٜا ،اسبس ،١ٜتسمجَ :١عني اإلَاّ ،داز ايهتابَ ،طكط ،2015 ،ف.6
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ٜٚس ٣ايباسح إٔ إْطاْ ١ٝاإلْطإ ال تهتٌُ بد ٕٚسس ١ٜايسأٚ ٟاالعتكاد ٚسس ١ٜايتعبري ٚايعٌُ ،ألٕ اإلْطإ بدْٗٚا

ٜتش ٍٛإَا إىل زقٝل أ ٚإىل نا ٔ٥آخس َطري نُا ٖ ٛساٍ بك ١ٝطبًٛقات اهلل تعاىل َٔ اسبٛٝإ ٚايٓبات ٚازبُاد.

املطًب ايجاْ :ٞسٓٝص اسبسٚ ١ٜاْٛاعٗا يف ايكسإٓ ايهس:ِٜ
ٜعترب سٓٝص االٖتُاّ يف ايكسإٓ ايهس ِٜطسٜك َٔ ١طسم ايهػـ عٔ املكاؾد ايكسآْ ،١ٝؾاملٛاقٝع اييت أخرت سٓٝصا
نبريا ٖ ٞبال غو َٛاقٝع أزاد ايكسإٓ ايهس ِٜإٔ ًٜؿت إيٗٝا اٖتُاّ ايٓاع.
اسبس ١ٜنُا ذنسٖا ابٔ عاغٛز ،تتعًل باالعتكادٚ ،ايكٚ ،ٍٛايعٌُ .2يريو ؾاسبس ١ٜيف ايكسإٓ ايهسٚ ِٜزدت مبعإ
ٚؾٝؼ طبتًؿَٗٓٚ ،١ا:
 .1سس ١ٜاإلْطإ ايؿعً َٔ ١ٝذٍٓ ايعبٛد ١ٜيػري اهلل :سٝح ٚزدت َػتكات اسبس ١ٜيف ايكسإٓ يتدٍ عً ٢ايتشسز ايؿعًٞ
شسٜٔسُ َزقَبََُ ٕ١ؤََِٔٓ ﴾ٕ١حايٓطا،)93 :٤
يإلْطإ َٔ قٝد ايعبٛد ،١ٜنُا ٜتذًٓ ٢ذيو يف قٛي٘ تعاىل ِٔ َ َٚ﴿ :قَتٌََ َُؤَِّٔٓا خَ َطأّ ؾَتَ ِ
ٚقٛي٘ ضبشاْ٘ ﴿ :الَ ُٜؤَاخٔرُنُُِ ايًُٓ٘ بٔايًَٓ ِػ ٔٛؾٔ ٞأََُِٜأْهُِِ ََٚيهٔٔ ُٜؤَاخٔرُنُِ ٔبَُا عَكَٓدتُُِٓ األََُِٜإَ َؾهَؿَٓازَتُُ٘ إٔطِعَاُّ َعػَسَٔ٠
شسٜٔسُ َزقَبَ ﴾ٕ١حاملا٥دٚ ،)89 :٠قٛي٘ ضبشاَْ٘ٚ﴿ :ايَٓرَٜٔٔ
طَٛتُُِِٗ َأ ِٚتَ ِ
َطَا ٔننيَ َِٔٔ َأ َِ ٚضطٔ ََا تُطِ ٔعَُُ َٕٛأًِٖٔٝهُِِ َأٔ ِٚن ِ
ُٜعَا ٖٔسُْٔٓ َٔٔ َٕٚطَأ ِِٔٗ٥ثَُِٓ َٜعُٛدُٔ َٕٚيَُا قَايُٛا ؾَتَشِسٜٔسُ َزقَبَ ﴾ٕ١حاجملادي.)3 :١
 .2سس ١ٜايؿهس ٚاالعتكاد :أنٓد اهلل تعاىل عً ٢سس ١ٜايسأٚ ٟاالعتكاد يف عدد غري قً َٔ ٌٝاآلٜات ايكسآْ َٔ ،١ٝقبٌٝ
قٛي٘ تعاىل ﴿ ال إٔنِسا َٙؾٔ ٞايدِّ ٜٔٔقَدِ تَبَ َٖٔٝاي ٗسغِدُ ََٔٔ ايِػََ ِّٞؾَُِٔ َٜهِ ُؿسِ بٔايطٖاغُٛتٔ ُٜٚؤَِِٔٔ بٔايًٖ٘ٔ ؾكد اضَت ُِطَوَ بٔايِ ُعسِٔ٠َٚ
اِيُٛثِك ٢الَ اِْؿٔؿاَّ يَٗا ٚايًُٖ٘ ضَُٝعْ عًَ ﴾ِْٝحايبكسٚ ،)256 :٠قٛي٘ تعاىل ﴿َ َٚي ِٛغا َ٤زَٗبوَ يَآ ََٔ َِٔ ؾٔ ٞاِيأَ ِزضٔ نًُُِِٗٗ
ع سَتَٖٜ ٢هُُْٛٛا َُؤَِٔٓني﴾ حْٜٛظٚ .)99 :غريٖا َٔ اآلٜات.
دَُٝعاّ َأ َؾأَِْتَ ُتهِسٔ ُٙايٖٓا َ
 .3سس ١ٜايسأٚ ٟايتعبريٜٚ :تذً ٢ذيو يف عدَ ٠عاٖسَٗٓ ،ا أَس اهلل تعاىل بايؿرب عًَ ٢ا ٜكٛي٘ ايهؿاز ،نُا يف قٛي٘
ذ ِسُِِٖ َٖذِساّ َدُٔٝالّ﴾ حاملصٌَ َٗٓٚ ،)10ا أٜكا عسض اهلل تعاىل ايهجري َٔ أقٍٛ
تعاىل ﴿َٚاؾِٔبسِ عًََََ َ٢ا َٜكُٛيَُٚ َٕٛاِٖ ُ
ٚغبٗات ايهاؾسٚ ٜٔاملٓاؾكني يف ايكسإٓ ايهس ،ِٜؾًِ ٜؿادزٖا اهلل تعاىل عً ِٗٝبٌ ذنسٖا ٚضذًٓٗا يف نتاب٘ ايعصٜص
ط َٞخًَِكَُ٘ قَاٍَ َِٔ ُٜشِ ٔٞايِعٔعَاَّ َ َٖٞٔٚزََِٔٝ
ق َسبَ يََٓا َجًَّا ٔ ََْٚ
ٚزدٓ عًٗٝا ال أنجس ،نُا ْالسغ ذيو يف قٛي٘ تعاىل ﴿ ََ ٚ
ػَأَٖا أَ َٓ ٍََٚسَٓٔ َُٖٛ َٚ ٠بهٌُٔٓ خًَِل عًَٔ ﴾ِٝحٜظٚ .)79-78 :نُا ْكسأ يف قٛي٘ تعاىل ﴿ َٚقَايَتٔ
 قٌُِ ُٜشَِٗٝٔٝا ايَٓرٔ ٟأَْ َ
ايِ َُٛٗٝدُ َٜدُ ايًٓ٘ٔ َػًُِٛيَ ْ١غًُٓتِ أَِٜدَٔٚ ِِٜٔٗيُعُٔٓٛاِ ٔبَُا قَايُٛاِ بٌَِ َٜدَاَ ُٙبِطُٛطَتَإٔ ُٜٓؿٔلُ نَِٝـَ َٜػَآ ﴾ُ٤حاملا٥دٚ ،)64 :٠قٛي٘ تعاىل
﴿يٓكَدِ َضُٔعَ ايًُٓ٘ َق ٍَِٛايٓرٔ َٜٔقَاُيَٛاِ إٕٔٓ ايًَٓ٘ ؾَكٔريْ ََْٚشُِٔ َأغَِٓٔٝآ ُ٤ضََٓهِتُبُ ََا قَايُٛاِ َٚقَتًَُُِِٗ األْبَٔٝا َ٤بٔػَِٝسٔ سَلٓ ََْٚكُ ٍُٛذُٚقُٛاِ
 1اْعةةةةةةسْ :ةةةةةةـ اإلعةةةةةةالٕ ايعةةةةةةامل ٞسبكةةةةةةٛم اإلْطةةةةةةإ املٓػةةةةةةٛز يف َٛقةةةةةةع ايْٝٛٝطةةةةةةٝـ عًةةةةةة ٢ايةةةةةةسابط:
https://www.unicef.org/arabic/crc/files/udhr_arabic.pdf
 2بٔ عاغٛز ،ضبُد ايطاٖس ،أثس ايدع ٠ٛاحملُد ١ٜيف اسبسٚ ١ٜاملطاٚا ،٠صبً ١اهلدا ١ٜاإلضالَ ،١ٝايعددإ  ،10-9اجملًد  ،6زبٝةع األٖ1353 ٍٚةة،
ٚاملكاٍ َٓػٛز يف املٛقعhttp://www.dorar.net/art/786 :
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عَرَابَ ايِشَسٜٔلٔ﴾ حآٍ عُسإٚ ،)181 :قٛي٘ تعاىل ﴿ َٚقَاٍَ ؾٔ ِس َعَٜ ُِٕٛأََٜٓٗا ايُِالُ ََا عَ ًُِٔتُ َيهُِِ َِٓٔ إٔيَٕ٘ غَ ِٝسٔ﴾ٟ
حايكؿـٚ .)38 :اآلٜات ؾْ ٢ؿظ املٛقٛع نجري.٠
 .4سس ١ٜايعٌُ :أغاز ايكسإٓ ايهس ِٜإىل سس ١ٜاإلْطإ يف ايعٌُ ،قاٍ تعاىل﴿ :قٌُِ َٜا َق ِّٔٛاعًَُُِٛاِ عًَََ َ٢هَأَْتهُِِ إْٔٓ ٞعَأٌَْ
طِٛفَ تَعِ ًََُُ ََٔ َٕٛتهُ ُٕٛيَُ٘ عَاقٔبَ ُ١ايدٓازٔ إُْٔٓ٘ الَ ُٜؿًِٔضُ ايعٓأيُُ ﴾َٕٛحاألْعاّٚ ،)135 :قاٍ﴿ :قٌُٔ ايًََٓ٘ َأعِبُدُ َُدًِٔؿّا يَُ٘
َؾ َ
دٔ  ٜٞٔٓؾَاعِبُدُٚا ََا غِٔ٦تُِِ َِٔٔ دُ ﴾..ْٔ٘ٔٚحايصَسٚ ،)14-13 :قاٍ تعاىل ﴿إَٕٔٓ ايَٓرًُِٜٔ َٜٔشٔدُ َٕٚؾٔ ٞآَٜاتَٔٓا يَا َٜدِ َؿ َِٕٛعًَََِٓٝا
َأ َؾَُٔ ًُِٜكَ ٢ؾٔ ٞايَٓٓازٔ خَ ِٝسْ أَّ َٓٔ َٜأِتٔ ٞآَٔٓاّ َ َِّٜٛايِكَٔٝا َ ٔ١ا ِعًَُُٛا ََا غِٔ٦تُِِ إَُْٔٓ٘ ٔبَُا تَعًَُُِ َٕٛبَؿٔريْ﴾ ،نُا خؿـ ايكسإٓ
ضٛز ٠ناًَ ١يتكسٜس سس ١ٜايعباد ٖٞٚ ٠ضٛز ٠ايهاؾسٚ .ٕٚاحملاضب ١عً ٢األعُاٍ ال ته ٕٛإال يف اآلخس ٠نُا قاٍ
شهُُِ بََِٓٝهُِِ َ َِّٜٛايِكَٔٝا َ ٔ١ؾَُٔٝا نُٓتُِِ ؾٔ ٔ٘ٝتَدِتًَٔؿُ ﴾َٕٛحاسبر:
تعاىلَٚ﴿ :إٕٔ دَادَيُٛىَ ؾَكٌُٔ ايًُٓ٘ َأعًَُِِ ٔبَُا تَعًَُُِ  َٕٛايًُٓ٘ ِ َٜ
 .)69-68أَا يف ايدْٝا ؾاهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل قاٍ يًٓيب َ ﴿ ؾأَ ِع ٔسضِ عَ ُِِِٓٗ َٚاْتَ ٔعسِ إُِِْٔٓٗ َٓٓتَ ٔعسُ ﴾َٕٚحايطذد،)30 ٠
ٚقاٍ أٜكا ﴿ َؾَأ ِع ٔسضِ عَٔ َٓٔ تََٓٛي َ٢عَٔ ذٔ ِنسَْٔا َٚيَِِ ُٜسٔدِ ٔإالٓ ايِشََٝا َ٠ايدَِْٓٝا  ذَٔيوَ َبًَِ ُػُِِٗ ََٓٔ ايِعًِِٔٔ﴾ حايٓذِ-29 :
ٚ .)30اإلعساض ٖٓا ٖ ٛتسى اشبؿِ ملا اختازٚ ،ٙاْتعاز اسبهِ  ّٜٛايكٝاَ.١

املطًب ايجايح :سس ١ٜايؿهس ٚاالعتكاد ٚطسم عسقٗا يف ايكسإٓ ايهس:ِٜ
عٓد اضتكسا ٤آٜات ايكسإٓ ايهس ِٜتتذً ٢سس ١ٜايؿهس ٚاالعتكاد بٛقٛح يف أنجس َٔ َا٥يت آٚ .١ٜقد ْصٍ ايكسإٓ
ايهس ِٜبٗرا ايعدد ايهبري َٔ اآلٜات يٝؤند عً ٢سس ١ٜاإلْطإ خاؾ ١يف اختٝاز َا ٜعتكدٚ ،ٙعدّ دٛاش إنساٖ٘ عً ٢تبين أٟ
َعتكد ،أ ٚتػٝري َعتكد اعتكد ٙإىل ضٛاٚ ،ٙعً ٢تٛنٝد إٔ ايعكٝد ٠غإٔ إْطاْ ٓٞخاف بني اإلْطإ ٚزبٓ٘ ،ؾًٝظ ألسد إٔ ٜهسٙ
أسدا عً ٢اعتكاد أ ٚتػٝري اعتكاد ٙذبت أ ٟظسف َٔ ايعسٚف.1
 َٔٚمناذز ٖر ٙاآلٜات قٛي٘ تعاٍ﴿ :قًَُِٓا اِٖبٔطُٛا َٔ َِٓٗا َدُٔٝعّا َؾإٔ َٓا َٜأِتََٔٓٝهُِِ َُٖٔٓٔٓ ٞدَّ ٣ؾَُِٔ تَبٔعَ ُٖدَا َٟؾًََا َخِٛفْ عًََِِِٔٗٝ
َٚيَا ُِِٖ َٜشِصَُْ ﴾َٕٛحايبكسَ﴿ .)38 :٠أ َؾأَِْتَ ُت ِهسٔ ُٙايَٓٓاعَ سَتََٜٓ ٢هُُْٛٛا َُؤَِٔٔٓنيَ﴾ حْٜٛظَ ﴿ .)99 :ؾَُِٔ غَا َ٤ؾًَُِٝؤَِِٔٔ  َِٔ َٚغَاَ٤
ؾًََِٝهِ ُؿسِ﴾ حايهٗـَََٚ﴿ .)29 :ا أَِْتَ عًََٔ ِِِٔٗٝبَٛنٔ ﴾ٌٕٝحايصَسَ َٚ﴿ .)41 :ا أَِْتَ عًََ ِ ِِٔٗٝبٔذَبَٓازٕ﴾ حمَ﴿ .)45 :يطِتَ عًََ ِِِٔٗٝ
ٔب ُُطَٔ ِٝطسٕ﴾ حايػاغ.)22 :١ٝ
أَا طسم عسض ايكسإٓ ايهس ِٜملٛقٛع اسبس ،١ٜؾكد أنٓد ايكسإٓ عًَ ٢بدأ اسبس َٔ ١ٜخالٍ إثبات ٚتأنٝد اسبسَٔ ١ٜ
دْٗٚ ،١ؿ ٞاإلنسا َٔ ٙدٗ ١أخس:٣

_____________________________________________________________________________________________
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أٚال :طسٜك ١إثبات سس ١ٜاالعتكاد ٚاالختٝاز يإلْطإ :سٝح مت ايتأنٝد عً ٢سس ١ٜاإلْطإ يف االعتكاد ٚايسأٟ

ٚايتعبري يف مجً َٔ ١اآلٜاتَٗٓٚ ،ا عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ قٛي٘ تعاىل:

َ ﴿ .1ؾإِٕٔ سَادٗٛىَ ؾَكٌُِ َأضِ ًَُِتُ َٚدِ ٔٗ َٞئًٖ٘ٔ  َٔٔ َٚاتٖبَعَٔٔ َٚقٌُِ ئًٖر َٜٔأُٚتُٛا اِيهٔتابَ َٚاِيأَُِِّّٝنيَ أََأضِ ًَُِتُِِ ؾَإِٕٔ َأضًَُُِٛا
ؽ َٚايًُٖ٘ بَؿريْ بٔايِعٔباد﴾ حآٍ عُسإ.)20 :
ؾَكَدٔ اِٖتَ َدِٚا َٚإِٕٔ تََٖٛيِٛا َؾإُْٖٔا عًََ ِٝوَ ايِبَال ُ
﴿ .2قُ ٌِ ٜا أََٜٗٗا ايٖٓاعُ قَدِ داَ٤نُُِ ايِشَلٗ َِٔٔ زَِّبهُِِ َؾَُٔٔ اِٖتَدَ ٣ؾإُْٖٔا َِٜٗتَد ٟئَٓؿِطٔ٘ٔ  َِٔ َٚقٌَٖ َؾإُْٖٔا َٜكٌٔٗ عًََِٗٝا
ََٚا أََْا عًََِٝهُِِ بَٔٛن ﴾ٌٕٝحْٜٛظ.)108 :
َٚ ﴿ .3قٌُٔ ايِشَلٗ َِٔٔ زَبِّهُ ِِ َؾَُِٔ غا َ٤ؾًَُِٝؤَِٔ ِٔ  ِٔ َ َٚغا َ ٤ؾًََِٝهِ ُؿسِ﴾ حايهٗـ.)29 :
ني سَتٖ٢
 َٔٔ ﴿ .4اِٖتَد ٣ؾَإُْٖٔا َِٜٗتَد ٟئَٓؿِطٔ٘ٔ  ِٔ َ َٚقَ ٌٖ َؾإُْٖٔا َٜكٔ ٌٗ عًََِٗٝا َٚال َتصٔ ُز ٚاشٔزَ ْٔٚ ٠شِزَ ُأخِسََٚ ٣ا نُٖٓا َُعَرِّب َ
َْبِعَحَ َزضُٛال﴾ حاإلضسا.)15 :٤
﴿ .5قٌُِ أَطٝعُٛا ايًَٖ٘ َٚأَطٝعُٛا اي ٖسضَُ ٍَٛؾإِٕٔ َتَٖٛيِٛا َؾإُْٖٔا عًَََ ِٔ٘ٝا سٌَُُِّ َٚعًََ ِٝهُِِ َا سًُُِِّتُِِ َٚإِٕٔ تُطٝعَُ ُٙٛتِٗتَدُٚا ََٚا
عًََ ٢اي ٖسضُٔ ٍٔٛإالٖ ايِبَالؽُ اِيُُبنيَُ﴾ حايٓٛز.)54 :
﴿ .6إَْٔٓا َٖدََِٜٓا ُٙايطَٓبٔ ٌَٝإٔ َٓا غَا ٔنسّا َٚإٔ َٓا نَؿُٛزّا﴾ حاإلْطإ.)3 :

ثاْٝا :طسٜكْ ١ؿ ٞاإلنسا :ٙسٝح أند ايكسإٓ ايهس ِٜيف عدد آخس َٔ اآلٜات عً ٢عدّ دٛاش اإلنسا ،ٙيٝؤند َٔ
خالٍ ذيو عً ٢ق ١ُٝاسبسَ ١ٜس ٠أخس َٔٚ ،٣أَجً ١ذيو قٛي٘ تعاىل:

طوَ بٔايِ ُعسِٔ٠َٚ
﴿ .1ال إٔنِسا َٙؾٔ ٞايدِّ ٜٔٔقَدِ تَبَ َٖٔٝاي ٗسغِدُ ََٔٔ ايِػََ ِّٞؾَُِٔ َٜهِ ُؿسِ بٔايطٖاغُٛتٔ ُٜٚؤَِِٔٔ بٔايًٖ٘ٔ ؾكد اضَتُِ َ
اِيُٛثِك ٢الَ اِْؿٔؿاَّ يَٗا ٚايًٖ ُ٘ ضَُْ ٝع عًَ ﴾ِْٝحايبكس.)256 :٠
ع سَتَٖٜ ٢هُُْٛٛا َُؤَِٔٓني﴾ حْٜٛظ.)99 :
َ َٚ﴿ .2ي ِ ٛغا َ٤زَٗبوَ يَآََٔ َ ِٔ ؾٔ ٞاِيأَ ِزضٔ نُ ًُٗٗ ِِ دَُٝعاّ َأ َؾأَِْتَ ُت ِهسٔ ُٙايٖٓا َ
﴿ .3قاٍَ ٜا َق ِّٔٛأَ زَأَِٜتُِِ إِٕٔ نُِٓتُ عًَ ٢بَ َِٔٔ ٕ١َِّٓٝزَبِّٚ ٞآتاَْ ٞز ِسَُ َِٔٔ ّ١عِٔٓدٔ ٔٙؾَعَُُِّٝتِ عًََ ِٝهُِِ أَ ُْ ًِصَُٔ ُهُُٖٛا ٚأَِْتُِِ
يَٗا نا ٔزُٖ ﴾َٕٛحٖٛد.)28 :

﴿ .4قٌُِ ٜا أََٜٗٗا ايِها ٔؾسُ َٕٚال َأعِبُدُ َا تَعِبُ دُٚ َٕٚال أَِْتُِِ عابٔدَُ َٕٚا َأعِبُدُ ٚال أَْا عابٔدْ َا عَبَدِتِِٗ ٚال أَِْتُِِ عابٔدَُٕٚ
َا َأعِبُدُ َيهُِِ دُٜٓهُِِ ٔٚي َٞد ﴾ٜٔٔحايهاؾس.)6-1 :ٕٚ
َٔ خالٍ تأٌَ اآلٜات اييت تتشدخ عٔ سس ١ٜايؿهس ٚاالعتكاد ٜتبني يٓا إٔ اهلل تعاىل سٝح ٜدع ٛيًشل ٜٚرنس ايٓاع
ب٘ ،ؾإْ٘ ٜكسز سسٜتِٗ ؾ ٢االختٝاز ٜٚطُٗٝا "َػ "١٦ٝأٜكاّ ،أٜ ٣عً َٔ ٞقدز ٖر ٙاسبس ،١ٜسٝح ٜك ٍٛتعاىل ؾ ٢ضٛزتني ؾ٢
ايكسإٓ ﴿إٕٔٓ َٖةَرٔ ٔٙتَرِنٔسََ ْ٠ؾَُٔ غَآ َ٤اتٓدَرَ إٔيَ َ٢زَبٓ٘ٔ ضَبٔٝالّ﴾ حاملصٌَ ٚ )19تتهسز ْؿظ اآل ١ٜيف ضٛز ٠اإلْطإ اآل .29 ١ٜأ ٟإٔ
اهلدا ١ٜأَاّ ازبُٝع  َٔٚغا ٤ؾًٗٝتدٔ  َٔٚغا ٤ؾًٝهؿسٚ .ؾ ٢ايٓٗا ١ٜؾهٌ ْؿظ تٗتد ٣يٓؿطٗا ٚتكٌ عًْ ٢ؿطٗا ﴿َْرٜٔساّ يًَِٓبػَسٔ
ٔ ئَُ غَآَٓٔ َ٤هُِِ إَٔ َٜتَكَدَّٓ أَََٜ ِٚتَأ ٓخسَ  نٌُٓ َْ ِؿظٕ ٔبَُا َنطَبَتِ َزٖٔ ﴾ْ١َٓٝحاملدثس ٚ .)38 :36تتهسز ْؿظ املعٓ ٢ؾ ٢االستهاّ
إىل َػ ١٦ٝايبػس ٚسسٜتِٗ املطًك ١ؾ ٢اإلميإ أ ٚايهؿس يف آٜات أخس ٣نجريَٗٓٚ ،٠ا ﴿نَالٓ إُْٔٓ٘ تَرِ ٔنسََ  ْ٠ؾَُٔ غَآ َ٤ذَ َنسَ﴾ُٙ
حاملدثس ﴿ )55 :54ذَئوَ ايَِ ُِّٛٝايِشَلٓ َؾَُٔ غَآ َ٤اتٓدَرَ إَٔي َ٢زَبٓ٘ٔ ََآباّ﴾ حايٓبأ ﴿ )39إِٕٔ ُٖ َٛإٔالٓ ذٔ ِنسْ يًِٓعَاَئُنيَ ٔ ئَُ غَآَٓٔ َ٤هُِِ
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إَٔ َٜطِتَكٔ ﴾َِٝحايتهٜٛس ﴿ )28 :27نَالٓ إَْٔٓٗا تَرِنٔسََ  ْ٠ؾَُٔ غَآ َ٤ذَ َنسَ ﴾ُٙحعبظ  .)12 :11ؾٌٗ بعد ٖرا تأنٝد عً ٢سس١ٜ
ايبػس ؾ ٢اإلميإ ٚسسٜتِٗ ؾ ٢ايهؿس؟.1
ْطتدًـ مما ضبل إٔ اسبسَ ١ٜبدأ َكسز يف ايكسإٓ ايهس ِٜاضتشٛذ عًَ ٢طاسٚ ١اضع َٔ ١آٜات٘ٚ ،إٔ سس ١ٜايؿهس
ٚاالعتكاد أِٖ أْٛاع اسبسٜات اييت دبًت يف ايكسإٓ ايهس ِٜسٝح ٚزدت يف أنجس َٔ َا٥يت آ ١ٜتؤند عً ٢سس ١ٜاإلْطإ يف
اختٝاز ٚاعتٓام عكٝدت٘ٚ ،يهٔ ٜبكٖٓ ٢اى ضؤاٍ ٜتبادز إىل ايرَٖٔ :ٖٛٚ ،ا َد ٣اْعهاع ٖر ٙاآلٜات يف أسهاّ ايؿك٘
اإلضالَٞ؟ َٚا ٖ ٛسذِ اسبس ١ٜيف تًو اسبهاّ؟ َٚاذا عٔ سهِ املستد ٚايصْدٜل؟
ٖرا َا ضٓتٓاٚي٘ يف املبشح ايجاْ.ٞ

املبشح ايجاْ :ٞاسبس ١ٜيف ايؿك٘ اإلضالَٞ
تب َٔ ٔٓٝخالٍ املبشح ايطابل إٔ اسبس ١ٜٓغطٓت َطاس ١نبري َٔ ٠آٜات ايكسإٓ ايهسٚ ،ِٜإٔ ٖر ٙايتػط ١ٝايكسآْ١ٝ
يًشس ،١ٜتػط ١ٝغاًَ ١سبس ١ٜاالعتكادٚ ،سس ١ٜايسأٚ ٟايتعبريٚ ،سس ١ٜايؿعٌ ٚايعٌُٚ ،إٔ ايكسإٓ ايهس ِٜثبٓت ٚأنٓد عًٖ ٢رٙ

ايك َٔ ١ُٝداْب ايٛدٛد ،عٔ طسٜل إثبات ناؾ ١أْٛاع اسبسٜات يف عػسات اآلٜاتٚ ،نريو َٔ داْب ايعدّ َٔ ،خالٍ ْؿٞ

اإلنسا ٙيف ايدٚ ٜٔاالعتكاد ٚايعٌُ يف عػسات اآلٜات أٜكا.

ٚإذا نإ ايؿك٘ اإلضالَ ٞاضتٓباطا يألسهاّ ايػسع َٔ ١ٝاألدي ١ايتؿؿ ،١ًٝٝؾٌٗ اْعهطت ق ١ُٝاسبس ١ٜيف ايؿك٘

اإلضالَ ٞأٜكا؟  ٌٖٚمتاغ ٢ايؿك٘ اإلضالََ ٞع ايكسإٓ ايهس َٔ ِٜسٝح سٓٝص االٖتُاّ باسبس١ٜ؟ ٖرا َا ضٝتكض يف ايؿؿشات

ايتاي.١ٝ

_____________________________________________________________________________________________

َٓ 1ؿٛز ،أمحد ؾبش ،ٞاإلضالّ د ٜٔاسبس ١ٜيف ايؿهس ٚايعكٝدَ ، ٠كةاٍ َٓػةٛز يف َٛقةع أٖةٌ ايكةسإٓ عًة ٢ايةسابطhttp://www.ahl- :
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املطًب األ :ٍٚآٜات األسهاّ يف ايكسإٓ ايهس:ِٜ

اختًـ ايعًُا ٤يف عدد آٜات األسهاّ يف ايكسإٓ ايهس ِٜعً ٢أقٛاٍ:1
 .1أْٗا  150آ.2١ٜ

 .2أْٗا  200آ.3١ٜ
 .3أْٗا  500آ.4١ٜ
ٚقد زدٓض ؾاسب نتاب "ْ ٌٝاملساّ يف تؿطري آٜات األسهاّ" أْٗا َا٥تا آ ١ٜأ ٚقسٜب َٔ ذيو ؾكاٍ :حٚقد ق ٌٝإْٗا
مخطُا ١٥آَٚ ،١ٜا ؾضٓ ذيوٚ ،إمنا َٖ ٞا٥تا آ ١ٜأ ٚقسٜب َٔ ذيوٚ .إٕ عديٓا عٓ٘ ٚدعًٓا اآل ١ٜنٌ مجًَ ١ؿٝدٜ ٠ؿضٓ إٔ
تطُ ٢نالَا يف عسف ايٓشا ،٠ناْت أنجس َٔ مخطُا.5)١٥
إذا أخرْا بٗرا ايسأ َٔٚ ،ٟخالٍ َكازْات زقُٚ ١ٝإسؿاْ ١ٝ٥طتٓتر َا ٜأت:ٞ
 .1إٔ املطاس ١اييت خؿٓؿٗ ا ايكسإٓ ايهس ِٜيألسهاّ ايؿكٗ ١ٝبهاؾ ١صباالتٗا ٚأبٛابٗا َطاس ١قً ١ًٝددا ،ؾٗ ٞال تتذاٚش
ْطب َٔ %3.2 ١صبُٛع آ ٟايكسإٓ.
 .2أغسْا ضابكا إٔ اسبس ١ٜذنست ؾُٝا ٜصٜد عًَ ٢ا٥يت آٖٚ ،١ٜرا ٜعين إٔ َطاس ١ق ١ُٝاسبس ١ٜٓيف ايكسإٓ ايهسِٜ
يٛسدٖا ،تٛاش ٟاملطاس ١املدؿؿ ١يألسهاّ ايػسع ١ٝنًٗا.
 .3ايٛاقع ايعًُ ٞأ ٚاملٛدٛد يًرتاخ اإلضالَ ٞمل ٜعهظ ذيو متاَاّ ،سٝح إٕ صبُٛع َا أيٓـ يف أبٛاب ايؿك٘ ٚاألسهاّ
ايػسعٜ ١ٝتذاٚش عػسات اآلالف َٔ اجملًدات ،نٓٓٓا ْس ٣إٔٓ َا خيـٓ ق ١ُٓٝاسبس ١ٜٓؾٗ ٞمل دبرب اٖتُاّ ايؿكٗا ٤نُا
ٜٓبػٚ ٞال ظبد ذيو إال َؿسقا يف بعض أبٛاب ايؿك٘ اييت تتشدخ عٔ اسبس َٔ ١ٜخالٍ َبشح اإلنساَٚ ٙباسح
أخس ٣قً.١ًٝ
 .4إذا أخرْا األَس عً ٢ازباْب ايٓعس َٔ ،ٟاملؿسٚض إٔ تعهظ األسهاّ ايػسعٚ ١ٝايؿكٗ ١ٝايك ِٝايكسآْ ١ٝايعًٝاٚ ،يهٔ
سني تٛضٓع ايؿكٗا ٤يف أبٛاب ايؿك٘ ٚاألسهاّ ،تس ٣إٔٓ ٖر ٙاألسهاّ مل تعهظ تًو ايك ِٝنُا ٜٓبػٚ ،ٞأْٓٗا يٝطت
عًٚ ٢ؾام تاّ َع املكاؾد ٚايك ِٝايكسآْ.١ٝ
ٚإذا نإ األَس نريو يف ؾٛزت٘ ايهً ،١ٓٝؾإٕ عدّ اٖتُاّ ايؿك٘ ٚاألسهاّ ايػسع ١ٝمبكؿد اسبس ١ٜأٚقض ٚأظٗس
ٚأنجس دبًٝا ،خاؾ ١ؾُٝا ٜتعًل حبس ١ٜاالعتكادٚ ،قد أثاز ذيو ايهجري َٔ اإلغهايٝات ٚايػبٗات يف ٖر ٙاألٜٓاّ َٔٚ .مناذز
ذيو يف ايؿك٘ اإلضالَ - ٞعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ال اسبؿس -سهِ ايهاؾس ٚاملستد ٚايصْدٜل.
_____________________________________________________________________________________________

 1املهين ،ايٓاؾس ،اإلضالّ ٚايدضتٛز ،تْٛظ :صبُع األطسؽ يًهتاب املدتـ ،2014 ،ف 218-217
 2ايطٛٝط ،ٞدالٍ ايد ،ٜٔاإلتكإ يف عً ّٛايكسإٓ ،بريٚتَ :ؤضط ١ايسضايْ ١اغس ،2008 ،ٕٚف668
 3سطٔ خإ ،ضبُد ؾدٜل ٌْٝ ،املساّ يف تؿطري آٜات األسهاّ ،ايكاٖس :٠املهتب ١ايتذاز ١ٜايهرب ،1929 ،٣ف1
 4املكدض ،ٞأب ٛضبُد عبداهلل بٔ أمحد بٔ ضبُد ابٔ قداَ ،١زٚق ١ايٓاظس ٚدٓ ١املٓاظس ،بريٚتَ :ؤضطة ١ايسٜةإ ،1998 ،ز ،2فٚ 433اْعةس
نريو :ايساش ،ٟؾدس ايد ٜٔضبِ دبٔ عُس ،احملؿ ٍٛيف عًِ األؾ ،ٍٛبريٚتَ :ؤضط ١ايسضاي ،١د.ت ،ز ،6ف23
 5سطٔ خإ ،ضبُد ؾدٜل ٌْٝ ،املساّ يف تؿطري آٜات األسهاَّ ،سدع ضابل ،ف1
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ٚيبٝإ َد ٣اْطذاّ أسهاّ ايهاؾس ٚاملستد ٚايصْدٜل يف ايؿك٘ اإلضالََ ٞع ايك ِٝايكسآْ ١ٓٝعَُٛاّ ،ضٓٓاقؼ نٌٓ سهِ
عً ٢سد ،٠ثِٓ ْكـ عً ٢األضباب ايٓيت دؾعت بايؿك٘ ٚايؿكٗا ٤إىل إقساز أسهاّ قد تبدَ ٚتػدٓد ٠مبعاٜريْا يف ٖرا ايصَٓإ ٚأْٓٗا
غري َٓطذَُ ١ع ق ١ُٝاسبس ١ٜٓاإلْطاْٚ ١ٓٝق ١ُٝسس ١ٜٓاملعتكد عًٚ ٢د٘ اشبؿٛف.

املطًب ايجاْ :ٞسهِ ايهاؾس األؾًٚ ٞاملستد ٚايصْدٜل
ايؿسع األ :ٍٓٚايهاؾس األؾًٚ ٞاملػسى:
أ ٓٚالَّ :ؿٗ ّٛايهاؾس ٚاملػسى
ايهاؾس يػَ َٔ ١ادٓ ٠حى ف ز) ٖٞٚ :مبعٓ ٢ايطٓرت ٚازبشٛد ٖٞٚ ،قدٓ اإلميإ ْٚكٝض ايػٓهسٜ ،كاٍ نؿس باهلل ،أٚ
ح)1

نؿس ايٓعُٜٚ ،١طًل عً َٔ ٢جيشد ايٛسداْ ،١ٓٝأ ٚايٓٓب ،٠ٓٛأ ٚايػسٜع ،١أ ٚثالثتٗا...

ايػسِىُ،
أَٓا املػسى ؾٗ ٛاضِ ؾاعٌ َٔ حأغسى)  ٖٛٚ ،اتٔداذ ايػٓسٜوٚ ،إٔ جيعٌ هلل غسٜهاّ يف زبٛبٓٝتَ٘ٚ ،االضُِ ِّ
ح)2

ٚايػٓسى اٜكاّ ايهؿس،

ػسٔىِ بٔايًَٓ٘ٔ إَٕٔٓ اي ٓ
قاٍ ايًٖ٘ تعاىل سها ١ٜعَِٔ يُ ِكَُإَ :طَٜا بَُٓ َٓٞيَا ُت ِ
ػٔسِىَ يَعًُِِْ عَعِْٔٝص يكُإَ 03 :نَُا

ُٜطًل أٜكا عً ٢ايهؿس ايػٓاٌَ زبُٝع املًٌ غري اإلضالّ ،ؾايػٓسى أخـٓ َٔ ايهؿس عً ٢اإلطالم ايعآّ ،ؾهٌٓ غٔسى نؿس ٚال
عهظ.

ح)3

ٚاملكؿٛد بايهاؾس ٚاملػسى ٖٓا ،نٌٓ َٔ مل ٜدخٌ يف اإلضالّ ٚمل ٜتد ٜٔٓب٘ َٔ ،غري أٌٖ ايهتاب ٚاجملٛع ،ضٛا ٤نإ
َٔ ايعسب أ َٔ ٚغريِٖ َٔ ايعذِ ِٖٚ ،عبد ٠األٚثإ ايٓر ٜٔيٝظ هلِ نتاب ٚال غبٗ ١نتاب.
ثاْٝاّ :سهِ ايهاؾس أ ٚاملػسى أ ٚايٛثين:
ْكؿد حبهِ ٖؤالَ ٤د ٣اال عرتاف حبكِٗ يف ايبكا ٤عً ٢ساهلِ ٚتسنِٗ عًَ ٢عتكدِٖٚ ،نٝؿ ١ٓٝايتعاٌَ َعِٗ يف
صبتُع املطًُنيٖٓٚ .اى تؿؿٚ ٌٝاختالف يف ذيوٚ ،عبٔ ْك ّٛباختؿاز ٙناآلت:ٞ
ؾسٓم ايعًُا ٤بني ايهؿاز ٚاملػسنني َٔ ايعسب ٚغري ايعسب ،ؾرٖب غايب ١ٓٝايؿكٗا ٤إىل قب ٍٛازبص َٔ ١ٜٓايهؿٓاز
ٚاملػسنني َٔ غري ايعسبٚ ،إسبام سهُِٗ حبهِ أٌٖ ايهتاب ٚاجملٛع ،يف أخر ازبص َِٗٓ ١ٜيكا ٤سؿغ ذَتِٗ َٔ قبٌ
_____________________________________________________________________________________________

 1األؾؿٗاْ ،ٞايعالَ ١زاغب ،املؿسدات يف غسٜب ايكسإٓ ،ت :ؾؿٛإ عةدْإ ايةداٚد ،ٟدَػةل -بةريٚت ،داز ايكًةِ ايةداز ايػٓةاَ ،١ٝط،1
 .1412حف )715 -714 :بٔ َٓعٛز ،ضبُد بٔ َهسّ األؾسٜك ٞاملؿس ،ٟيطإ ايعسب ،بةريٚت ،داز ؾةادز ،ط .1ح )144 /5ايةسَاش،ٟ
ش ٜٔايدٓ ٜٔاب ٛعبداهلل ضبُٓد بٔ اب ٞبهس ،طبتاز ايؿٓشاح ،تٜٛ :ضـ ايػٓٝذ ضبُٓد ،بريٚت ،املهتب ١ايعؿس -١ٜٓايدٓاز ايُٓٛذد ،١ٓٝط.1999 ،5
حف )271 :ايؿريٚشآباد ،ٟضبُد بٔ ٜعكٛب ،ايكاَٛع احملٝط ،بريٚت  -يبٓإَ ،ؤضط ١ايسضاي ،١طٖ 1406 ،1ة .حف.)470 :
 2بٔ َٓعٛز ،ضبُد بٔ َهسّ األؾسٜك ٞاملؿس ،ٟيطإ ايعسبَ ،سدع ضابل .حٚ )450/10ازبٖٛس ،ٟإمساعٝةٌ بةٔ محةاد ،ايؿٓةشاح تةاز ايًػة١
ٚؾشاح ايعسب ،١ٝت :أمحد عبد ايػؿٛز عطاز .بريٚت ،داز ايعًِ يًُالٜني ،ط .ّ1987 ،4ح)1594/4
ٚ 3شزا ٠األٚقاف ٚايػٓؤ ٕٚاإلضالَ ،١ٓٝايهٜٛت ،املٛضٛع ١ايؿكٗ ١ٝايهٜٛت ،١ٝايهٜٛت ،داز ايطٓالضٌ .ط .2ح.)6 /5
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املطًُني ٚاقسازِٖ عً ٢د.ِٜٗٓح )1أَٓا املػسن َٔ ٕٛايعسب ،ؾؿ ٘ٝخالف بني ايؿكٗا٤؛ سٝح ذٖب غايب ١ٝايؿكٗا ٤إىل آِْٗ ال
ح)3

ٜكبٌ َِٓٗ إالٓ اإلضالّ أ ٚايطٓٝـٚ ،بٗرا ايك ٍٛأخر اسبٓؿٚ ١ٓٝايػٓاؾع.١ٓٝح ٖٛٚ )2ق ٍٛألمحد.

ح)4

ٚزأَ ٟايو إٔٓ ازبص ١ٜتؤخر َٔ نٌٓ َػسى د ٕٚؾسم بني ايعسب ٚغري ايعسب ،ؾاألَِ نًٓٗا مبٓصي ١اجملٛع عٓد.ٙ

ٚقد ذٖب بعض املايه ١ٓٝإىل إٓ َػسن ٞايعسب ال تؤخر َِٓٗ ازبص ١ٜٓإنساَاّ هلِ َٔ ايٓٓيب ٚ عًُاّ َٓ٘ أِْٗ ٜدخًٕٛ
اإلضالّ ،ؾدخًٛا ؾ ٘ٝأمجع.ٕٛ

ح)5

أَٓا اسبٓابً ١ؾايسأ ٟاملػٗٛز عٓدِٖ ٖ" ٛأخر ازبص َٔ ١ٜمجٝع ايهؿازٚ ،أْٓ٘ مل ٜبل أسد َٔ َػسن ٞايعسب بعد ،بٌ
ح)6

ناْٛا قد أضًُٛا ٚ ...إٔٓ زض ٍٛاهلل  مل ٜؿسٓم بني عسبٚ ٞغري."ٙ

ؾاملطأي ١يف سس ١ٜٓاالعتكاد نُا أٚزدٖا ايؿكٗاَ ،٤ستبط إىل سدٓ بعٝد بهٝؿ ١ٓٝتٓع ِٝايتعاٌَ َع غري املطًُني يف صبتُع
املطًُني ،ؾأٌٖ ايهتاب ٚاجملٛع ُٜكسٓ ٕٚعً ٢د ِٜٗٓبػسط أخر ازبصٚ ،َِٗٓ ١ٜال ُٜهسٖ ٕٛعً ٢اإلضالّٜٚ ،عاٌََ َػسنٛ
ايعذِ نأٌٖ ايهتاب ،ال ٜهسٖ ٕٛعً ٢د ٜٔاالضالّ عً ٢خالف بني ايؿكٗا ،٤أَٓا ايهؿاز ٚاملػسن َٔ ٕٛايعسب ؾايسأٟ
ايػايب ٖ ٛعدّ اقسازِٖ عً ٢دٚ ِٜٗٓإنساِٖٗ عً ٢اإلضالّ ٚأِْٓٗ ال تكبٌ َِٓٗ ازبص.١ٜ
َ ٚا ذنس ٙبعض ايؿكٗا َٔ ٤ق ٍٛبإنسا ٙأْاع عً ٢د ٜٔاإلضالّ ،قد ٜبد ٚآْٗا تعازض آٜات قسآْ ،١ٓٝنكٛي٘ تعاىل:
حيَا إٔنِسَا َٙؾٔ ٞايدٔٓ )ٜٔٔايبكسٚ 765 :٠قٛي٘ :ح َٚقٌُٔ ايِشَلُٓ َٔٔ زَٓٓبٔهُِِ َؾَُٔ غَا َ٤ؾًَُِٝؤَِٔٔ  َََٔٚغَا َ٤ؾًََِٝهِ ُؿسِ) ايهٗـ 7٢ :يهٔٓ
_____________________________________________________________________________________________

 1ايهاضاْ ،ٞعال ٤ايد ،ٜٔبدا٥ع ايؿٓا٥ع يف تستٝب ايػسا٥ع ،بريٚت ،داز ايهتاب ايعسب .1982 .ٞحٚ )110/7ابٔ زغد ،اب ٛايٛيٝد ضبُٓد بٔ

أمحد ،بدا ١ٜاجملتٗد ْٗٚا ١ٜاملكتؿد ،ايكاٖس ،٠دازاسبدٜح ،طبع ١بال .2004 ،حٚ )151/2املاٚزد ،ٟأب ٛاسبطٔ عً ٞبٔ ضبُد بٔ ضبُد بٔ

سبٝب ايبؿس ٟايبػداد ٟاسبا ٟٚيف ؾك٘ ايػاؾع ،ٞداز ايهتب ايعًُ ،١ٝايطبع ١األٚىلٖ1414 .ة  .1994 -حٚ )284/14املكدض ،ٞعبد اهلل
بٔ أمحد بٔ قداَ ،١املػين يف ؾك٘ اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ ،بريٚت ،داز ايؿهس ،ايطبع ١األٚىلٖ1405،ة .ح.)212/9

 2اسبٓؿ ،ٞاب ٛاملعاي ٞبسٖإ ايدٓ ٜٔضبُٛد بٔ أمحد بٔ عبد ايعصٜص ،احملٝط ايربٖاْ ٞيف ايؿك٘ ايٓعُاْ ،ٞت :عبدايهس ِٜضاَ ٞازبٓد ،ٟبريٚت –
يبٓإ ،داز ايهتب ايعًُ ،١ٓٝط .2004 ،1ح )334 /2ايهاضاْ ،ٞعال ٤ايد ،ٜٔبدا٥ع ايؿٓا٥ع يف تستٝب ايػسا٥عَ ،سدع ضابل ح-110 /7
ٚ )111ايػٓاؾع ،ٞأب ٛعبد اهلل ضبُٓد بٔ ادزٜظ،األّٓ ،بريٚت ،داز املعسؾ .1990 ،١حٚ )389 /7ايٓٓ ،ٟٚٛأب ٛشنسٜا حي ٞبٔ غسف ،اجملُٛع
غسح املٗرب حَع تهًُ ١ايطٓبهٚ ٞاملطٝع ،)ٞداز ايؿهس ،بد ٕٚضٓٚ ١ال طبع .١ح)290 /19

 3ايعاؾُ ،ٞعبد ايسمحٔ بٔ ضبُد بٔ قاضِ ،ساغ ١ٝايسٚض املسبع غسح شاد املطتكٓع ،بدْ ٕٚاغس ،ايطبع ١األٚىلٖ 1397 ،ة .ح)304 /4

 4األؾبشَ ،ٞايو بٔ أْظ بٔ َايو بٔ عاَس ،املد ،١ْٓٚداز ايهتب ايعًُ ،١ٓٝايطٓبع ١األٚىل .1994 ،حٚ )529/1ابٔ زغد ،اب ٛايٛيٝد ضبُٓد بٔ
أمحد ،بدا ١ٜاجملتٗد ْٗٚا ١ٜاملكتؿدَ ،سدع ضابل.ح.)151 /2

 5ايػسْاط ،ٞضبُٓد بٔ ٜٛضـ بٔ أب ٞايكاضِ بٔ ٜٛضـ ايعبدز ،ٟايتاز ٚاإلنً ٌٝملدتؿس خً ،ٌٝداز ايهتب ايعًُ ،١ٓٝط .ّ1994 ،1ح/4
 ،)594ايكريٚاْ ،ٞابٛعبد اهلل بٔ أب ٞشٜد عبد ايسٓمحٔ ايٓؿص ،ٟايٓٛادز ٚايصٜادات عًَ ٢ا يف املد َٔ ١ْٚغريٖا َٔ األَٗات ،ت :د .عبد

ايؿتٓاح ضبُٓد اسبًٚ ٛآخس ،ٕٚبريٚت ،داز ايػسب االضالَ ،ٞط .ّ1،1999ح.)356 /3
 6ايعاؾُ ،ٞعبد ايسمحٔ بٔ ضبُد بٔ قاضِ ،ساغ ١ٝايسٚض املسبع غسح شاد املطتكٓعَ ،سدع ضابل .حٚ )304 /4ايتُ ،ُٞٝضبُٓد بٔ عبد ايٖٓٛاب
بٔ ضًُٝإ ،طبتؿس اإلْؿاف ٚايػسح ايهبري  ،ت :عبدايعصٜص بٔ شٜد ايسٓٚ َٞٚآخس ،ٕٚايسٜٓةاضَ ،طةابع ايسٜٓةاض ،ط ،1بةد ٕٚضةٓ .١حف:
ٚ )403ايساَٝين ،ضبُٓد بٔ َؿًض بٔ ضبُٓد بٔ َؿسز ،ايؿسٚع َٚع٘ تؿشٝض ايؿسٚع يعال ٤ايدٓ ٜٔاملسدا ،ٟٚت :عبد اهلل بٔ عبد احملطٔ ايرتن،ٞ
َؤضٓط ١ايسٓضاي ،١ط.ّ2003 ،1ح.)320 /10
546

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 3.آب  :7102ص ص650-635
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

املؿطٓس ٜٔذنسٚا إٔٓ اآل ١ٜاألٚىل خا ؾٓ ١بأٌٖ ايهتاب ،تكبٌ َِٓٗ ازبصٚ ١ٜال ٜهسٖ ٕٛعً ٢اإلضالّٚ ،قاٍ بعكِٗ أْٓٗا
ح)1

َٓطٛخٚ ،١قاٍ آخس ٕٚأْٓٗا ْصيت يف زدٌ َٔ األْؿاز ٚغريٖا َٔ األقٛاٍ...

ٚمل ٜأخرٚا بعَُ ّٛؿٗ ّٛاآل ١ٜيف ْؿٞ

اإلنسا ٙيف ايدٚ ٜٔعدّ محٌ ايٓٓاع عً ٢اإلضالّ قٗساّ.
آَا اآل ١ٜايجٓاْ ،١ٓٝؾكد محًٖٛا عً ٢ايٛعٝد ٚايتٗدٜد ،سٝح ْكٌ ابٔ دسٜس بطٓد ٙعٔ ابٔ عباع قٛي٘ٚ" :يٝظ ٖرا
ح)2

بإطالم َٔ اهلل ايهؿس ملٔ غاٚ ،٤اإلميإ ملٔ أزادٚ ،إمنا ٖ ٛتٗدٜد ٚٚعٝد".

ٜٚك ٍٛاملاٚزدٖ ..." :ٟرا ٚإٕ نإ خازداّ

ح)3

طبسز ايتدٝري ؾٗ ٛعًٚ ٢د٘ ايتٗدٜد ٚايٛعٝد".

ٜٚس ٣ايباسح إٔٓ املطأي ١تتعًٓل بعدّ تطسم ايؿكٗاٚ ٤املؿطس ٜٔإىل ايؿٓٛز ٠ايهًٓ ١ٝاملتعًٓك ١حبس ١ٜٓاإلختٝاز يف ايدٜٓٔ
يه ِْٗٛغازقني يف ضٝاقِٗ اسبكاز ٟايٓر ٟجيٝص َجٌ ٖر ٙاألغٝاٚ ،٤إالٓ ؾِٗ أعًِ َٓٓا بإٔٓ األؾٌ يف إميإ املس ٤ايتؿدٜل
ٚايتطً ِٝايكًيب ،نُا أِْٓٗ يٝطٛا غاؾًني عٔ خطٛز ٠ايٓٓؿام ٚأسهاَ٘ .يريو ْس َٔ ٣ايؿكٗا ٤املعاؾس َٔ ٜٔاضتدٍٓ بٗاتني
اآلٜتني إلثبات سس ١ٜٓاملعتكد د ٕٚايتٓطسم ملٛقٛع ايتٗدٜد ٚايٛعٝد يهٜ ْ٘ٛعٝؼ يف ضٝام سكاز ٟآخس.ح َٔٚ )4داْب آخس
أز ٣أِْٓٗ مل ٜرٖبٛا إىل ايؿؿٌ بني األسهاّ ايدْ ١ٜٛٝايؿكٗٚ ١ٓٝاألسهاّ األخس ١ٜٓٚيف بعض األسٝإ ،ؾأسهاّ ايدْٝا ال ميهٔ
بٓاؤٖا عً ٢أسهاّ اآلخس ،٠ؾأسهاّ ايعاملني طبتًؿإٚ ،اهلل أعًِ.
ايؿسع ايجٓاْ :ٞسهِ املستدٓ
أٚال :ايؿٓٛز ٠ايؿكٗ ١ٝيًسٓد:٠
ايسٓد ٠يف اؾطالح ايؿكٗا ٤تعين سؿسا ايسدٛع عٔ اإلضالّ ٚ ...بايسٓغِ َٔ إٔٓ ايؿكٗا ٤اختًؿٛا يف بعض غسٚط
ايسدَٚ ،٠ا ايرٜ ٟستدٓ ب٘ اإلْطإ َٔ األقٛاٍ ٚااألؾعاٍ ٚاملعتكداتٚ ،اختًؿٛا نريو يف اضتتابت٘ إذا ازتدٓٚ ،نٝؿٚ ١ٝعدد
َسات االضتتابٚ ،١يهٔ ٜبد ٚإٔ غايب ١ٝايعًُاٚ ٤مجٗٛز ايؿكٗاَ ٤تؿك ٕٛيف ايٓٗا ١ٜعً ٢إٔ ايكتٌ ٖ ٛعكٛب ١املستدح.)5
_____________________________________________________________________________________________

 1ايطرب ،ٟضبُد بٔ دسٜس أب ٛدعؿس ،داَع ايبٝإ يف تأ ٌٜٚايكسإٓ ،ت :أمحد ضبُد غانسَ ،ؤضط ١ايسضاي ،١ايطبع ١األٚىلٖ 1420 ،ة 2000 -
ّ .حٚ )553-552 /4ايكسطيب ،أب ٛعبد اهلل ضبُد بٔ أمحد بٔ أب ٞبهس بٔ ؾسح األْؿةاز ،ٟازبةاَع ألسهةاّ ايكةسإٓ ،ذبكٝةلٖ :ػةاّ مسةري
ايبداز ،ٟايسٜٓاض ،داز عامل ايهتب ،املًُه ١ايعسب ١ٝايطٓعٛد .١ٜطبعٖ1423 :١ة .ّ2003 /حٚ )281-280 /3املاٚزد ،ٟأب ٛاسبطةٔ عًةٞ
بٔ ضبُٓد بٔ ضبُٓد بٔ سبٝب ايبؿس ٟايبػداد ،ٟايٓٓهت ٚايع ، ٕٛٝت :ايطٓٓٝد ابٔ عبد املكؿٛد بٔ عبد ايسٓس ،ِٝبةريٚت ،دازايهتةب ايعًُٓٝة،١
بد ٕٚضٓ .١ح.)327 /1
 2ايطرب ،ٟضبُد بٔ دسٜس أب ٛدعؿس ،داَع ايبٝإ يف تأ ٌٜٚايكسإَٓ ،سدع ضابل .ح.)10 /18
 3املاٚزد ،ٟأب ٛاسبطٔ عً ٞبٔ ضبُٓد ،ايٓٓهت ٚايعَ ،ٕٛٝسدع ضابل .حٚ .)303 /3اْعس ْؿظ املعٓ ٢يف :ايكسطيب ،أب ٛعبد اهلل ضبُد بٔ أمحد بٔ
أب ٞبهس بٔ ؾسح األْؿاز ،ٟازباَع ألسهاّ ايكسإَٓ ،سدع ضابل .حٚ )393 /10ابٔ نجري ،أب ٛايؿدا ٤امساعٝةٌ بةٔ عُةس ،تؿطةري ايكةسإٓ
ايعع ،ِٝت :ضاَ ٞبٔ ضبُٓد ضالَ ،١داز طٝب ،١ط .ّ1999 ،2حٚ )154 /5ابٔ عط ،١ٝأب ٛصبُٓد عبد اسبلٓ بٔ غايب ،احملسز ايٛدٝص يف تؿطري
ايهتاب ايعصٜص ،ت :عبد ايطٓالّ عبد ايػٓايف ضبُٓد ،بريٚت ،دازايهتب ايعًُ ،١ٓٝطٖ1422 ،1ة .ح.)513 /3
 4ايصٓس ،ًٞٝدٖٚ .ب ١بٔ َؿطؿ ،٢ايؿك٘ االضالَٚ ٞأديٓت٘ ،دَػل ،داز ايؿهس ،ط ،4بد ٕٚضٓ .١ح)6209 /8
 5ايطٓسخط ،ٞمشظ ايد ٜٔضبُد بٔ أمحد ،املبطٛط ،بريٚت :داز املعسؾ ،1989 ،١ز ،10فَٚ 98ا بعدٖا.
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ٚقاٍ بعكِٗ إذا ازتد ا ملطًِ عسض عً ٘ٝاإلضالّ ،ؾإٕ أضًِٚ ،إال قتٌ َهاْ٘ إال إٔ ٜطًب إٔ ٜؤدٌ ،ؾإٕ طًب

أدٌ ثالث ١أٜاّ.1
ؾإذا ازتد َطًِ ؾًِ ٜتبٚ ،نإ َطتٛؾٝا يػسا٥ط ايسد ،٠أٖدز دَ٘ٚ ،قتً٘ اإلَاّ أْ ٚا٥بٖ٘ٚ ،را ايكدز ضبٌ اتؿام
ايؿكٗاٚ .٤إذا قتٌ ؾال ٜػطٌ ٚال ٜؿًٓ ٢عًٚ ٘ٝال ٜدؾٔ يف َكابس املطًُني ،ألْ٘ َات ناؾسا َؿازقا يًًُ.2١
ٖرا َٖ ٛطاز ايسدٚ ٠سهُٗا يف ايؿك٘ اإلضالَ ،ٞأَا َطاز ايسٓد ٠يف ايكسإٓ ايهس ِٜؾٝدتًـ عٔ ذيو.
ثاْٝا :ايؿٛز ٠ايكسآْ ١ٝيًسدٓ:٠
ايسد ٠يف ايكسإٓ ايهس ِٜهلا ؾٛز ٠أخس ،٣سٝح ٚزدت بًؿغ االزتداد يف عدٓ ٠آٜات َٓٗا قٛي٘ تعاىل:
شسَأّ َٔٚإ ِخسَازُ
ػِٗسٔ ايِشَسَأّ قٔتَإٍ ؾٔ ٔ٘ٝقٌُِ قٔتَاٍْ ؾٔ ٔ٘ٝنَبٔريْ َٚؾَدٌّ عَٔ ضَبٔ ٌٔٝايًٓ٘ٔ َٚنُؿِسْ بٔ٘ٔ َٚا ِيَُطِذٔدٔ ايِ َ
طأَيَُْٛوَ عَٔٔ اي ٖ
ِ َٜ﴿ 
َأًِٖٔ٘ٔ َُِٔٓ٘ أَنَِبسُ عٔٓ َد ايًٓ٘ٔ َٚايِؿٔتَِٓ ُ١أَنَِبسُ ََٔٔ ايِكَتٌِٔ َٚالَ َٜصَايُُٜ َٕٛكَاتًَُْٔٛهُِِ سَٖتُ َٜ َ٢سدٗٚنُِِ عَٔ دٜٔٔٓهُِِ إٕٔٔ اضِتَطَاعُٛاِ َََٔٚ
َٜسِتَ ٔددِ َٔٓهُِِ عَٔ دٔ ٜٔ٘ٔٓؾََُُٝتِ َ َُٖٛ ٚنَا ٔؾسْ َؾُأِٚيَةٔ٦وَ سَبٔطَتِ َأ ِعَُاُيُِِٗ ؾٔ ٞايدَِْٗٝا َٚاآلخٔسََُٚ ٔ٠أِٚيَةٔ٦وَ أَؾِشَابُ ايٖٓازٔ ُِِٖ ؾَٔٗٝا
خَائدُ ﴾َٕٚحايبكس.)217 :٠
طِٛفَ َٜأِتٔ ٞايًُٓ٘ بٔ َكُٜ ِّٕٛشٔبُِِٗٗ َُٜٚشٔبَٗ َُْ٘ٛأذٖٔي ٕ١عًََ ٢اِي ُُؤَِٔٔٓنيَ َأ ٔعصٖ ٕ٠عًََ٢
َٜ﴿ ا أََٜٗٗا ايٖرٔ َٜٔآ َُٓٛاِ ََٔ َٜسِتَدٖ َٔٓهُِِ عَٔ دَٔ ٜٔ٘ٔٓؾ َ
اِيهَا ٔؾسُٜٔ َٜٔذَأٖدُ َٕٚؾٔ ٞضَبٔ ٌٔٝايًٓ٘ٔ َٚالَ َٜدَاؾَُ َٕٛي َ١َ ِٛآل ِٕٔ٥ذَئوَ ؾَكٌُِ ايًٓ٘ٔ ُٜؤِتَٜٔ ََٔ ٔ٘ٝػَاَٚ ُ٤ايًُٓ٘ َٚاضٔعْ عًَٔ ﴾ِْٝحاملا٥د:٠
.)54
﴿ إٕٖٔ ايٖرٔ َٜٔازِتَدٗٚا عًََ ٢أَدِبَا ٔزِٖٔ َِّٔ بَعِدٔ ََا تَبَ َٖٔٝيَُُِٗ ايُِٗدَ ٣ايػِٖٝطَا ُٕ َض َٖ ٍَٛيُٗ ِِ َٚأًََََِ ٢يُِِٗ﴾ حضبُد.)25 :
نُا ٚزد َؿٗ ّٛايسد ٠بعبازات ٚؾٝؼ أخسَ ٣جٌ ايهؿس بعد اإلميإٚ ،غسا ٤ايهؿس باإلميإٚ ،ايهؿس بعد اإلضالّٚ ،غري

ذيو يف آٜات نجريَٗٓٚ ،٠ا قٛي٘ تعاىل:

طأَيُٛاِ َزضَُٛيهُِِ َنَُا ضَُُٔٛ ٌَ٦ضَ َٔٔ ٢قَبٌُِ َٜ َََٔٚتَبَ ٖدٍٔ ايِهُ ِؿسَ بٔاإلٔميَإٔ ؾَكَدِ قٌَٖ ضََٛا ٤ايطٖبٔ ﴾ٌٔٝحايبكس:٠
 ﴿ أَِّ ُتسٜٔدُ َٕٚإَٔ َت ِ
.)108
و ُُِٖ ايكٖآيٗ ﴾َٕٛحآٍ عُسإ.)90 :
﴿ إٕٖٔ ايٖرٔ َٜٔنَ َؿسُٚاِ بَعِدَ إٔميَأِِْٗٔ ثُِٖ ا ِشدَادُٚاِ نُؿِساّ ئٖ تُكِبٌََ تَِٛبَُتُِِٗ َُٚأِٚيَةَٔ ٦

كسٗٚاِ ايًٓ َ٘ غَّ٦ِٝا َٚهلُ ِِ عَرَابْ أَئ ﴾ِْٝحآٍ عُسإ.)177 :
﴿ إٕٖٔ ايٖرٔ َٜٔاغَِت َسُٚاِ ايِهُ ِؿسَ بٔاإلٔميَإٔ ئَ ُ َٜ
ػسَ َْكٔٝباّ َٚقَاٍَ ايًُٓ٘ إَِّْٔ ٞعَهُِِ يََ ِٔٔ٦أ َقُِتُُِ ايؿٖالََٚ َ٠آتَِٝتُُِ ايصٖنَاَ٠
َٚ ﴿ يَكَدِ أَخَرَ ايًُٓ٘ َٔٝجَامَ بَٓٔٔ ٞإ ِضسَاَٚ ٌَٝٔ٥بَعَ ِجَٓا َُُِٔٓٗ اثََِٓ ِٞع َ
ذسٔ َٔٔ ٟتَشِٔتَٗا
َٚآََٓتُِ ٔب ُسضًَُٔ َٚ ٞعصٖزُِتََُُٚ ُِِٖٛأ ِق َسقِتُُِ ايًَٓ٘ َقسِقاّ َسطَٓاّ ٖيأُن َِّؿسَٕٖ عَٓهُِِ ضََ٦ِّٝأتهُِِ َُ ٚأل ِدخًَٖٔٓهُِِ دَٖٓاتٕ تَ ِ
األََِْٗا ُز َؾَُٔ نَؿَسَ بَعِ َد ذَئوَ َٔٓهُ ِِ ؾَكَ ِد قَ ٌٖ َضَٛا ٤ايطٖبٔ ﴾ٌٔٝحاملا٥د.)12 :٠

_____________________________________________________________________________________________

 1املسدع ايطابل ،ز ،10ف98
 2ايطاَسا ،ٞ٥دْ.عُإ عبدايسشام ،أسهاّ املستد يف ايػسٜع ١اإلضالَ ،١ٝايسٜاض :داز ايعً ّٛيًطباعٚ ١ايٓػس ،1983 ،ف183
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كسٗٚا ايًَٖ٘ غَ٦ِٝاّ َٚضَُٝشِبٔطُ
﴿ إٕٖٔ ايٖرٔ َٜٔنَ َؿسُٚا َٚؾَدٗٚا عَٔ ضَبٔ ٌٔٝايًٖ٘ٔ َٚغَاقٗٛا اي ٖسضُ َٔٔ ٍَ ٛبَعِدٔ ََا تَبََ َٖٔٝيُُِٗ اهلُدَ ٣ئَ ُ َٜ
َأ ِعَُاَيُِِٗ﴾ حضبُد.)32 :
ٚعٓد اضتكساٖ ٤ر ٙاآلٜات ٚدزاضتٗا -ضٛا ٤اييت أغازت يًسد ٠ؾساس ١أ ٚبعبازات أخسْ -٣طتدًـ ؾٛز ٠يًسدٓ٠
تتًدـ ؾُٝا :ًٜٞ
 .1ايسدٓ ٠دسمي ١نبريٚ ٠ايكسإٓ ايهس ِٜغٖٔ محً ١نبري ٠عً ٢االزتداد ٚاملستدٚ ،ٜٔيهٔ ذيو ال ٜعدٓ ديٝال ناؾٝا عً٢
ٚدٛد سدٓ َٓؿٛف عً ٘ٝيف ايكسإٓ بٗرا اشبؿٛف.1
ٖ .2ر ٙاآلٜات ايهسمي ١مل ترنس أ ١ٜعكٛب ١دْ ١ٜٛٝعً ٢ذْب أ ٚدسمي ١ايسدٓٚ ،٠مل تػس ال تؿسحيا ٚال عً ٢ضب ٌٝاإلميا ٤إىل
قسٚز ٠إنسا ٙاملستد عً ٢ايعٛد ٠إىل االضالّ ،أ ٚقتً٘ إذا اَتٓع.2
 .3مجٝع اآلٜات املرنٛزَ ٠دْْ ،١ٝصٍ بٗا ايٛس ٞعً ٢زض ٍٛاهلل  يف املد ١ٜٓبعد اهلذسٚ ،٠بعد إٔ أقاّ ايسض ٍٛ
ايدٚي ١اإلضالَٚ ،١ٝنإ ٖ ٛسانُٗاٚ ،نإ اإلضالّ قاْْٗٛا اير ٟخيكع ي٘ زعاٜاٖا َٔ َطًُني ٚغري َطًُني حبهِ
االتؿام اير ٟأبسَ٘ ايسضَ ٍٛع أٌٖ املدَٛٚ ١ٜٓاطٓٗٝا عٓد اهلذسٚ ٖٛٚ ،٠ثٝك ١أ ٚؾشٝؿ ١املدٚ ،١ٜٓحبهِ ايطٝاد٠
ايؿعًٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛيإلضالّ يف ايدٚي.3١
ٖٓ .4اى َا ٜصٜد عًَ ٢ا٥يت آ ١ٜيف ايكسإٓ ايهس ِٜتكسز سس ١ٜايسأٚ ٟايعكٝدٚ ٠االختٝاز د ٕٚإٔ ذبدد ٌٖ إٔ ٖر ٙاسبس١ٜ
ٖ ٞقبٌ ايدخ ٍٛيف اإلضالّ أ ٚبعد.ٙ
ٖرا ٚباملكازْ ١بني ايؿٛزتني ٜتبني إٔ ٖٓاى ؾذ ٠ٛبُٗٓٝاًْ ،دؿٗا يف املعاٖس ايتاي:١ٝ

 .1يف ايكسإٓ ايهس ِٜظبد ضع ١يف اسبسٚ ،١ٜإقسازا هلا ،أَا املطاز ايؿكٗ ٞؾكد دباٚش ذيو ٚأيػٖ ٢ر ٙاملطاس َٔ ١اسبس١ٜ
بايهاٌَ بدعْ ٣ٛطدٗا ،أ ٚحبؿس ٖر ٙاسبس ١ٜؾُٝا قبٌ اعتٓام اإلضالّ ٚيٝظ بعد اعتٓاق٘ٚ .ايك ٍٛبإٔ سس١ٜ
االعتكاد َهؿٛي ١قبٌ ايدخ ٍٛيف اإلضالّ ،أَا بعد ايدخ ٍٛؾ ٘ٝؾإٕ ٖر ٙاسبس ١ٜتٓتصع َٖٓ٘ ،را ايكٜ ٍٛػ ٙٓٛاإلضالّ
ٜٚؿٓٛز ٙعً ٢أْ٘ قؿـ ٚضذٔ َٔ ٜدخٌ ؾ ٘ٝال ميهٓ٘ اشبسٚز َٓ٘ أبدا.
 .2يف ايكسإٓ ايهس ِٜال ظبد عكٛب ١دْ ١ٜٛٝعً ٢ايسد ٠زغِ ذنسٖا ؾُٝا ٜكازب َٔ اثٓيت عػس ٠آ ،١ٜأَا يف ايؿك٘
اإلضالَ ٞؾإْٓا ظبد اتؿاقا عًٚ ٢دٛب قتٌ املستدَ ،طتٓد ٜٔعً ٢أسادٜح ٚآثاز أخس ٣ال تك ٣ٛإىل َطت ٣ٛبٓا٤
َجٌ ٖر ٙاألسهاّ عًٗٝا.

_____________________________________________________________________________________________

َ 1سض ،ٞد.أنسّ زقا ،ايسدٚ ٠اسبس ١ٜايد ،١ٜٝٓاملٓؿٛز :٠داز ايٛؾا ،٤ط ،2006 ،1ف42
 2ايعًٛاْ ،ٞد.ط٘ دابس ،ال إنسا ٙيف ايدَ ،ٜٔسدع ضابل ،ف89
 3ايعٛا ،د.ضبُد ضً ،ِٝيف أؾ ٍٛايٓعاّ ازبٓا ٞ٥اإلضالَ ،ٞايكاٖسْٗ :٠كَ ١ؿس ،2006 ،ف181
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ايؿسع ايجايح :سهِ ايصْدٜل:

أ.م.د.صهيب مصطفى ئاميدى /م.م.نعمان محمد ألماس

أٚيّا :املساد بايصْدٜل:

ايصْدٜل عٓد بعض ايعًُا ٖٛ ٤املازم عٔ ايد ٜٔنً٘ٚ ،ق :ٌٝايصْدٜل ٖ ٛاملٓاؾلٚ ،يعٌ ايصْدٜل أغد َٔ املٓاؾل؛ ألٕ

املٓاؾل زمبا ٜتؿٓع يًُطًُني ٜٚعٗس أْ٘ َطًِ نُا ٖ ٛايػإ يف املٓاؾكني يف عٗد ايسضٚ .1 ٍٛق ٌٝايصْدٜل ٖٛ

ايكا :ٌ٥ببكا ٤ايدٖسٚ ،بعدّ ٚدٛد عامل ثإٕ بعد املٛت؛ ؾته ٕٛايصْدق :١ايدٖسٜٚ ،١ٜه ٕٛايصْدٜل ٖ :ٛايدٖسٟ؛ يكٛي٘ بايدٖس؛

ٚبأبد ١ٜايهٚ ٕٛاملاد.2٠

ٚقد عسٓف ابٔ قداَ ١ايصْدٜل بأْ٘ املٓاؾل ؾكاٍ :حايصْدٜل ٖ ٛايرُٜ ٟعٗس اإلضالّ ٜٚطترت بايهؿس ٖٛٚ ،املٓاؾل ،نإ

ٜطُٓ ٢يف عؿس ايٓيب َٓ اؾكاٜٚ ،طُ ٢اي ّٛٝشْدٜكا).3

أَا اإلَاّ ايػصاي ٞؾكد أطًل يؿغ ايصْادق ١عً ٢ايؿالضؿ ١ايدٖسٜني ٚدعًٗا ؾؿ ١يًؿالضؿ ١ايطبٝعٝني ،سٝح قطِ

ايؿالضؿ ١إىل ثالث ١أؾٓاف ِٖ :ايدٖسٚ ٕٜٛايطبٝعٚ ٕٛٝاإلهل ،ٕٛٝثِ قاٍ يف تعسٜـ ايدٖسٜني أِْٗ طا٥ؿ َٔ ١األقدّیٕ دشدٚا

ايؿاْع املدبس ،ايعامل ايكادزٚ ،شعُٛا إٔ ايعامل مل یشٍ َٛدٛداّ نريو بٓؿط٘ بال ؾاْعٚ ،مل یشٍ احلیٚإ َٔ ايٓطؿ،١

ٚايٓطؿ َٔ ١احلیٚإ ،نريو نإٚ ،نريو ین ٕٛأبداّٖٚ ،ؤال ِٖ ٤ايصْادق.4١

ٜبد ٚأْ٘ يٝظ ٖٓاى اتؿام عًَ ٢ؿٗ ّٛايصْدقٚ ١ايصْدٜل ،ألٕ أؾٌ ايهًُ ١نًُ ١ؾازض ١ٝسٝح حإٔ ايؿسع سني

دا" ِٖ٤شزادغت" أتاِٖ بهتاب٘ املعسٚف "بايبطتا 5"٤بايًػ ١األٚىل َٔ ايؿازضٚ ،١ٝعٌُ ي٘ ايتؿطري " ٖٛٚايصْد" ٚنإ ايصْد
تأٜٚال يبٝإ املٓصٍ َٔٚ .أٚزد يف غسٜعتِٗ غ٦ٝا خبالف املٓصٍ ٚعدٍ إىل تأ" ٖٛ ٌٜٚايصْد" قايٛا ٖرا شْد ٟؾأقاؾ ٙٛإىل ايتأٌٜٚ

ٚإْ٘ َٓشسف عٔ ايعاٖس َٔ املٓصٍ إىل ايتأ ٖٛٚ ٌٜٚخبالف ايتأ .6)ٌٜٚثِ أخرت ايعسب ٖر ايهًُٚ ١عسبٖٛا ٚقايٛا شْدٜل،

إال إٔ َديٛهلا يٝظ ضبٌ اتؿام.

ثاْٝا :سهِ ايصْدٜل:

بايسغِ َٔ إٔ ايعًُا ٤مل ٜتؿكٛا عًَ ٢ؿٗٚ ّٛاقض ٚتعسٜـ دقٝل يًصْدٜل ،إال إٔ مجٗٛز ايعًُاٜ ٤كٛي ٕٛبكتٌ

ايصْدٜلٚ ،مل ٜكع اشبالف يف قتً٘ ٚإمنا ؾكط يف اضتتابت٘ ،ست ٢إٔ ايبعض َِٓٗ قاٍ بكتً٘ د ٕٚاضتتاب.7١

ٚقد زدٓض ابٔ تٖ ١ُٝٝرا ايسأٚ ،ٟقاٍ بعدّ قب ٍٛتٛب ١ايصْدٜل سٝح قاٍٖ :را ايسدٌ قد قاّ ايدي ٌٝعً ٢ؾطاد

عكٝدت٘ٚ ،تهرٜب٘ ب٘ٚ ،اضتٗاْت٘ ي٘ ،ؾإظٗاز ٙاإلقساز بسضايت٘ اآلٕ يٝظ ؾ ٘ٝأنجس مما نإ ٜعٗس ٙقبٌ ٖراٖٚ ،را ايكدز بطًت

داليت٘ ،ؾال جيٛش االعتُاد عًٖٚ ،٘ٝرْ ٙهت َٔ ١ال ٜكبٌ تٛب ١ايصْدٜلَ ٖٛٚ ،رٖب أٌٖ املدَٚ ١ٜٓايو ٚأؾشاب٘ٚ ،ايًٝح بٔ
ضعد ٖٛٚ ،املٓؿٛز َٔ ايسٚاٜتني عٓد أب ٞسٓٝؿ ٖٛٚ ،١إسد ٣ايسٚاٜات عٔ أمحدْ ،ؿسٖا نجري َٔ أؾشاب٘ٚ ،عٓ٘ أْ٘ ٜطتتاب،

_____________________________________________________________________________________________

 1ايعجُٝني ،ضبُد بٔ ؾاحل ،غسح ايعكٝد ٠ايطؿاز ،١ٜٝٓايسٜاضَ :داز ايٛطٔ يًٓػسٖ 1426 ،ة ،ف384
 2ايؿ ،َٞٛٝد.ضبُد إبساٖ ،ِٝتازٜذ ايؿهس ايدٜين ازباًٖ ،ٞايكاٖس :٠داز ايؿهس ايعسب ،1994 ،ٞف326
 3املكدض ،ٞأب ٛضبُد عبداهلل بٔ أمحد بٔ ضبُد ابٔ قداَ ،١املػين ،ايسٜاض :داز عامل ايهتب ،1997 ،ز ،9ف159
 4ايػصاي ،ٞأب ٛساَد ،املٓكر َٔ ايكالٍ ،دَػل :داز ايؿتض ،د.ت ،ف43
 5األؾٌ اْٗا "آؾٝطتا" ٚيٝطت بطتا.٤
 6ايؿ ،َٞٛٝد.ضبُد إبساٖ ،ِٝتازٜذ ايؿهس ايدٜين ازباًَٖ ،ٞسدع ضابل ،ف 330-229
 7اْعس :ازبؿاف ،أبٛبهس أمحد بٔ عً ٞايساش ،ٟأسهاّ ايكسإٓ ،بريٚت :داز إسٝا ٤ايةرتاخ اإلضةالَ ،1992 ،ٞز ،3فٚ .274اْعةس أٜكةا:
املكدض ،ٞاملػينَ ،سدع ضابل ،ز ،12ف269
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 ٖٛٚاملػٗٛز عٔ ايػاؾعٚ ،ٞقاٍ أبٜٛ ٛضـ أقتً٘ َٔ غري اضتتاب ،١يهٔ إٕ تاب قبٌ إٔ أقتً٘ قبًت تٛبتٖ٘ٚ ،را أٜكا ايسٚا١ٜ

ايجايج ١عٔ أمحد.1

ٖرا ٚبعد إٔ اتؿل َععِ ايؿكٗا ٤عً ٢اضتتاب ١املستد قبٌ قتً٘ ،ؾإٕ ٖرا االتؿام يٝظ ٚازدا يف َٛقٛع ايصْدٜل ،ؾكد

قاٍ عدد َٔ ايؿكٗا ٤ست ٢بعدّ قب ٍٛتٛب ١ايصْدٜل َطًكا ،بٌ ُٜكتٌ بهٌ ساٍ ،ستٚ ٢ي ٛتاب قبٌ ايكدز ٠عًٚ ،٘ٝذيو يعدّ

ايتشكل َٔ ؾدم تٛبت٘ ،إذ إٕ َٔ َرٖب٘ إبطإ ايهؿسٚ ،2قد ْكٌ ابٔ عبد ايرب عٔ َرٖب اإلَاّ َايو ٚاسبٓؿ ١ٝيف أسد

األقٛاٍ بكتٌ ايصْدٜل د ٕٚاضتتابٚ ١خايؿِٗ ايػاؾع ٞيف ذيو.3

ٚيتربٜس ٖر ٙايؿتا ٣ٚذٖب ايبعض َِٓٗ إىل َكازْ ١ايصْدٜل باحملازب قاً٥ني بإٔ اهلل تعاىل غسع يف احملازبني أِْٗ إٕ

تابٛا َٔ قبٌ ايكدز ٠عً ،ِٗٝقُبًت تٛبتِٗٚ ،ال تٓؿعِٗ ايتٛب ١بعد ايكدز ٠عًٚ ،ِٗٝضبازب ١ايصْدٜل يإلضالّ بًطاْ٘ أععِ َٔ

ضبازب ١قاطع ايطسٜل بٝدٚ ٙضٓاْ٘ ،ؾإٕ ؾتٖٓ ١را يف األَٛاٍ ٚاألبدإٚ ،ؾتٓ ١ايصْدٜل يف ايكًٛب ٚاإلميإ ،ؾٗ ٛأٚىل إٔ ال تُكبٌ

تٛبت٘ بعد ايكدز ٠عً.4٘ٝ

خالؾ ١ايك ٍٛإٔ ايؿكٗا ٤مل ٜهتؿٛا بعكٛب ١املستد ايرٜ ٟعًٔ نؿسٜٚ ٙستد عٔ اإلضالّ ،سٝح قايٛا بكتً٘ ،بٌ دباٚش

ذيو يٝػٌُ سهِ ايكتٌ عٓدِٖ َٔ ٜعًٔ اإلضالّ ٜٚبطٔ ايهؿس ِٖٚ ،بريو مل ٜعهطٛا ايك ِٝاملٛدٛد ٠يف ايكسإٓ ايهسِٜ

اير ٟأثبت ق ١ُٝاسبسٚ ١ٜسس ١ٜاالعتكاد يف َا ٜسب ٛعًَ ٢ا٥يت آ ِٖٚ ،١ٜنريو مل ٜطتؿٝدٚا َٔ ٖد ٟايسض  ٍٛيف عدّ
قتٌ املٓاؾكني.

املطًب ايجٓايح :سس ١ٜٓاملعتكد بني ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايؿك٘ اإلضالَٞ

بعد عسضٓ اآلٜات ايكسآْ ١ٓٝاملتعًٓك ١بتكسٜس َبدأ ٚق ١ُٝاسبس ١ٜٓبؿٛز ٠عآَٚ ١سس ١ٜٓاملعتكد عًٚ ٢د٘ اشبؿٛفٚ ،بعد

زؾد أسهاّ ايؿك٘ ؾُٝا ٜتعًٓل بٗرا املٛقٛع َٔ خالٍ ايتٓطسم إىل أسهاّ نٌٓ َٔ ايهاؾس األؾًٚ ٞاملستدٓ ٚايصْٓدٜل َٚراٖب

ايعًُا ٤ؾٗٝا ،تٛؾًٓٓا إىل ْتٝذ ١أٓٚي ٖٞٚ ١ٓٝعدّ اْعهاع ق ِٝاسبس ١ٜٓيف أسهاّ ايؿك٘ اإلضالَ ٞبايؿٓٛز ٠ايٓيت ْتطًٓع إيٗٝا عبٔ

ايٖٚ ،ّٛٝرا ٜطتدع ٞايٛقٛف ٚايبشح يف األضباب ايٓيت دؾعت بايؿك٘ ٚايؿكٗا ٤إىل أسهاّ ايتػدٓد ٚايتٓكٝٝل  -نُا ٜبد ٚيٓا

اي -ّٛٝبدالٓ َٔ ايتطٗٚ ٌٝايطٓع.١

ٌٖ ٜهؿ ٞيؿِٗ ٖر ٙايعٓاٖس ٠إٔٓ ْتِٓٗ ايؿكٗا ٤بايتٓعؿٓب املرٖيب أْ ٚعتربِٖ آي ١بٝد اسبهاّ ٚاألَسا ،٤أ ٚعبطبِٗ زداالّ

اؾٝبٛا خبًٌ يف املٓٗر ٚأِْٓٗ آثسٚا ايسٓٚاٜات ٚأقٛاٍ ايعًُا ٤يف َراٖبِٗ عً ٢ايتٓعاٌَ املباغس َع ايكسإٓ ايهسِٜ؟
ٚيتٛقٝض املطايْ ١طبٓٝاّ ْسنٓص عً ٢ثالخ ْكاط:

_____________________________________________________________________________________________

 1ابٔ ت ،١ُٝٝأب ٛايعباع أمحد ئ عبداسبً ِٝبٔ عبدايطالّ ،ايؿازّ املطً ٍٛعً ٢غامت ايسض ،ٍٛايسٜاض ،1983 ،ف344
 2ايعسٜؿ ،ٞد.ضعد بٔ ؾالح بٔ عبدايعصٜص ،ايصْادق ..١عكا٥دِٖ ٚؾسقِٗ َٛٚقـ أ ١ُ٥املطًُني َِٓٗ ،ايسٜاض :داز ايتٛسٝد يًٓػس ،2013 ،ز،2
ف 613-612
 3ابٔ عبد ايرب ،أب ٛعُس ٜٛضـ بٔ ٜٛضـ بٔ عبداهلل بٔ ضبُد ،ايتُٗٝد ملا يف املٛطأ َٔ املعاْٚ ٞاألضةاْٝد ،ايسبةاطٚ :شاز ٠األٚقةاف ٚايػةؤٕٚ
اإلضالَ ،1981 ،١ٝز ،10ف155
 4ازبٛش ،١ٜابٔ ق ،ِٝإعالّ املٛقعني عٔ زب ايعاملني ،ايسٜاض :داز ابٔ ازبٛشٖ1423 ،ٟة ،ز ،4ف547
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حرية المعتقد بين القرآن الكريم والفقه اإلسالمي

ؿاّ َٔ حايكسإٓ ايهسٚ )ِٜغري َٔ ٙايٓٓؿٛفٜ ،ؿُٗ٘ ٜٚأخر َٓ٘ يف إطاز عامل٘ اشبافٓ ٚيف
أ ٓٚالّ :عٓدَا ٜٛاد٘ املسٓ ْ ٤

ضٝاق٘ اسبكاز ٟايتازخي ،ٞسٝح ال ميهٔ يًُس ٤إ ٜؿهٓس خازز ذيو اإلطازٚ ،ال ميهٓ٘ ؾِٗ أغٝا ٤غري َتذاْطَ ١ع أؾك٘

ايعكًٚ ٓٞاسبكازٚ ،ٟٓبريو ٜرٖب ايبعض َٔ املؿهٓس ٜٔيف ؾًطؿ ١ايتٓأ ٌٜٚاملعاؾس ٠إىل أْٓ٘ ال ميهٔ اسبؿ ٍٛعً ٢حايؿِٗ) َٔ
ح)1

ْـٓ َا ،إالٓ إذا متٓ اإلذباد ٚايتٓٛاؾل بني أؾل ايٓـٓ ٚأؾل املؿطٓس.

ػَُِظٔ َٚدَ َدَٖا تَ ِػسُبُ ؾٔ ٞعَِٕٔٝ
ؾُجالّ :ذٖب نجري َٔ قدَا ٤املؿطس ٜٔيف تؿطري قٛي٘ تعاىل :حسَتَٓ ٰ٢إٔذَا بًََؼَ َ ِػسٔبَ اي ٓ

َسُٔ )ٕ١َ٦ايهٗـ ٦5 :إىل إٔٓ ايػُٓظ ناْت تػسب يف عني َا ٤ذات محأ ٠أ ٚناْت تػسب يف عني َا ٤سازٓ.٠حٖٚ )2را املعٓ ٢مل

ٜهٔ َطتبعدّا ٚخاؾٓ ١عٓد ٚدٛد اضسآًٝٝ٥ات تؤٜٓد ذيو،ح )3يهٓٓٓا عٓدَا ْأت ٞإىل ايتٓؿاضري املعاؾس ،٠ال ْسَ ٣ؿطٓساّ ٜرٖب ٖرا

ا يسأ ،ٟألْٓ٘ غري َتذاْظ َع أؾل املؿطٓس يف ٖرا ايعؿس ،بٌ ؾطٓسٚا اآل ١ٜبتكدٜس حنأْٓٗا) د ٕٚسسز ،أ ٟزآٖا ذ ٚايكسْني نأْٓٗا
ح)4

تػسب يف عني محٖٚ ،١٦را ٖ ٛاملعتاد ملٔ بٚ ٘ٓٝبني األؾل ايػسب ٞحبس.

ؾاإلْطإ َؿطسٓاّ نإ أ ٚؾكٗٝاّ ،ال ميهٓ٘ ايتٓطسم إىل غ ٤ٞخازز شَٓ٘ٚ ،يريو ْس ٣إٓ ايعبٛد ١ٜٓبكٝت َكبٛي ١يف إطاز

ايعامل ايكد ،ِٜؾاملطٝشٚ ١ٓٝإٕ دعا يف أ ٍٓٚأَسٖا إىل املطاٚا ،٠يهٓٓٗا اضتطًُت يٛاقع اسبكاز ٠ايسَٓٚاْٚ ١ٓٝأعًٓت إٔٓ املطاٚا٠

ايٓيت تدع ٛإيٗٝا ٖ ٞاملطاٚا ٠يف ايسٓٚح ال ازبطد.حٚ )5اختًـ اإلضالّ عٔ األَِ األخس ٣يف ن ْ٘ٛمل ٜػسع ايسٓم ٚآُْا غسع

ايعتل ٚغذٓع عً ٢ذبسٜس ايسٓقاب

ح)6

ٚٚقع قٛاعد أخالقٚ ١ٓٝإْطاْ ١ٓٝيف ايتٓعاٌَ َع ايعبٝد ،يهٔٓ ايسٓم بك ٞيف اطاز ٙايعاّ

ٚأسهاَ٘ ناْت َٛدٛد ٠يف نتب ايؿك٘ٚ .يهٓٓٓا باإلْتكاٍ إىل ايعامل اسبدٜحْ ،س ٣أْٓ٘ أؾبض َٔ املطا ٌ٥غري املكبٛي ١أخالقٓٝاّ

ٚإْطآْٝاّٚ ،مل تبل ٖٓاى يف ٖرا ايصَٓإ أسهاّ ؾكٗ ١ٓٝربـٓ ايعبٝد ٚاإلَا ٤نُا ناْت يف ايطٓابل.

ثآْٝاّ :ايؿك٘ ايكدْ ِٜتاز عؿس ٚضٝام شَين ٚسكازَ ٟتذاْظ َع٘ إىل سدٓ نبري ،ؾكد عاجل ايؿك٘ اإلضالَ ٞقكاٜا

عامل٘ حبطب أدٚات٘ املعسؾٚ ١ٓٝايؿهسٚ ١ٜٓحبطب َػانً٘ اشباؾٓ ١ب٘ أٜكاّ ،ؾال ميهٔ إٔ ْٓتعس َٔ ؾك ٘ٝعاؽ يف ايكسٕ ايجأَْ ٞ
اهلذس ٠إٔ ٜتشدٓخ عٔ سسٓ ١ٜاملعتكد نُا ْتشدٓخ عبٔ عٓٗا يف ٖرا ايصَٓإٚ ،إذا ضًُٓٓا بريو ميهٓٓا ؾِٗ ايطٓبب ٚزاَ ٤ا ْعبٓس

عٓ٘ بتػدٓد ايؿكٗا ٤يف سهِ ايهؿٓاز يف دصٜس ٠ايعسب ٚنريو تػدٓدِٖ يف سهِ نٌٓ َٔ املست ٓد ٚايصْٓدٜل.

أَٓا بايٓطب ١سبهِ ايهؿاز ٚاملػسنني ٚايك ٍٛبأِْٓٗ أَاّ خٝاز :ٜٔاإلضالّ أ ٚايطٓٝـ ،ؾألٕٓ دصٜس ٠ايعسب بعد ؾتض َهٓ١
ح)7

خكعت يإلضالّ متاَاّٚ ،نإ ايعسب دخًٛا يف د ٜٔاهلل أؾٛاداّ بعد اضالّ قسٜؼ ،إذ أِْٓٗ ٜٓتعس ٕٚبإضالَِٗ إضالّ قسٜؼ.

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1قاْؿٚ ،ٛد ،٘ٝايٓـٓ ايدٜٓين يف اإلضالّ َٔ ايتٓؿطري إىل ايتًٓك ،ٞبريٚت ،داز ايؿازاب ،ٞط .ّ1،2011ف.19 -18 :
 ) 2ايطرب ،ٟضبُد بٔ دسٜس أب ٛدعؿس ،داَع ايبٝإ يف تأ ٌٜٚايكسإَٓ ،سدع ضابل .حٚ )96-95/18ايصطبػس ،ٟأب ٛايكاضِ ضبُٛد بٔ عُس ٚبٔ
أمحد داز اهلل ،ايهػٓاف ،ت :عبد ايسشام املٗد ،ٟبريٚت ،داز ايهتاب ايعسب ،ٞطٖ1407 ،3ة .حٚ ،)744/2ابٔ عط ،١ٝأب ٛصبُٓد عبد اسبلٓ
بٔ غايب ،احملسز ايٛدٝص يف تؿطري ايهتاب ايعصٜصَ ،سدع ضابل .حٚ )539/3بٔ ازبٛش ،ٟمجاٍ ايدٓ ٜٔأب ٛايؿسز عبةد ايةسٓمحٔ بةٔ عًة ،ٞشاد
املطري يف عًِ ايتٓؿطري ،ت :عبد ايسٓشام املٗد ،ٟبريٚت ،داز ايهتاب ايعسب ،ٞطٖ1422 ،1ة.ح)106/3
 ) 3اْعس :ايطرب ،ٟضبُد بٔ دسٜس أب ٛدعؿس ،داَع ايبٝإ يف تأ ٌٜٚايكسإَٓ ،سدع ضابل .ح.)96/18
 ) 4املساغ ،ٞأمحد بٔ َؿطؿ ،٢تؿطةري املساغةَ ، ٞؿةس ،غةسنَ ١هتبةَٚ ١طبعةَ ١ؿةطؿ ٢ايبةاب ٞاسبًةيب ٚأٚالد ،ٙط .ّ1946 ،1ح،)16/16
ٚايطٓعد ،ٟعبد ايسٓمحٔ بٔ ْاؾس ،تٝطري ايهس ِٜايسٓمحٔ يف تؿطري نالّ املٓٓإ ،ت :عبد ايةسمحٔ بةٔ َعةال ايًٛحيةلَ ،ؤضٓطة ١ايسٓضةاي ،١ط،1
 .ّ2000حفٚ ،)485 :ايعجُٝني ،ضبُٓد بٔ ؾاحل بٔ ضبُٓد ،تؿطري ايهٗـ ،ايطٓعٛد ،١ٜٓداز ابةٔ ازبةٛش ،ٟطٖ1423 ،1ةة .حف،)127 :
ٚايصس ،ًٞٝدٖٚ .ب ١بٔ َؿطؿ ،٢ايتٓؿطري املٓري ،دَػل ،داز ايؿهس املعاؾس ،طٖ1418 ،2ة .ح.)24/16
 ) 5ايرتَاْٝين ،عبد ايطٓالّ ،ايسٓم َاقٚ ٘ٝساقس ،ٙايهٜٛت ،قُٔ ضًطً ١نتب عامل املعسؾ ، ١ف.30 :
 ) 6املسدع ْؿط٘ ،ف.32 :
 ) 7اْعس :ابٔ األثري ،أب ٛاسبطٔ عً ٞبٔ أب ٞايهسّ ،ايهاٌَ يف ايتٓأزٜذ ،ت :عُس عبد ايطٓالّ تدَس ،ٟبريٚت-يبٓإ ،دازايهتاب ايعسبة ،ٞط،1
 .ّ1997حٚ ،)156-153/2ايصطبػس ،ٟايهػٓافَ ،سدع ضابل ح.)811-810/4
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ؾدإ املػسن ٕٛنًِٓٗ ناؾٓ ١باالضالّ ٚمل ٜهٔ هلِ َٔ ايدٓ ٜٔبعد ظٗٛز االضالّ َا ٜؿرب ٕٚألدً٘ عً ٢أدا ٤ازبص .١ٜحٚ )1يريو

مل ٜبل يًهؿاز أ ٚاملػسنني ٚدٛد ؾعً ٞستٓ ٢ذبتاز املطأي ١إىل انجس ممٓا قاي٘ ايؿكٗا.٤

أَٓا َا خيـٓ أسهاّ نٌٓ َٔ املستدٓ ٚايصْٓدٜل ،ؾإٕ ايٓصَٔ نإ شَٔ تأضٝظ ايدٓٚ ،ٜٔعً ٘ٝؾإٕ اإلزتداد ٚايصْٓدق ١نإ

ٜٓعس إيُٗٝا نُعٛيني هلدّ اإلضالّ ٚاضت٦ؿاي٘ٚ ،نإ ٜٓعس إىل اشبسٚز عٔ ايد ٜٔأ ٚعدّ اإليتصاّ بايدٓ ٜٔاؾالّ نأْٓٗا دسمي،١
ح)2

ٚيٝظ ٖرا خاؾٓا باإلضالّ بٌ َٖٛ ٛدٛد يف األدٜإ األخس ٣أٜكاّ ،ؾعكاب املستد عٔ املطٝش ١ٝنإ املٛت سسقاّ بايٓاز

إقاؾ ١إىل ضبانِ ايتٓؿتٝؼ املػٗٛز ٠يف ايعامل املطٝش.ٞح )3ألٕٓ اجملتُع نإ صبتُعاّ دٜٝٓٓاّ ٚنإ االْتُا ٤إىل ايهٓٝط ١٦َ ١بامل١٦
ح)4

ٚايصآَٝاّ.

ٚيريو عدٓ ايؿكٗا ٤ايكداَ ٢االزتداد دسمي ١نبريٜ ٠طتشل ؾاسب٘ املٛت.

ٚبٓا ّ٤عً ٘ٝال  ٜتُهٓٔ املس َٔ ٤اسبؿ ٍٛعً ٢ؾِٗ ؾشٝض ألسهاّ ؾكٗ ١ٓٝددٜد ٠إالَ بعد َعسؾ ١األسهاّ ايؿكٗ ١ٓٝايكدمي١

ٚايتؿطٓٔ إىل ايطٓٝام اسبكازٚ ٟايصَٓين ايٓر ٟأُْتر ؾ ٘ٝذيو ايؿك٘ٚ ،بريو زبُٓا ته ١َُٓٗ ٕٛايؿك ٘ٝاملعاؾس أؾعب َٔ ٖرٙ

ايٓٓاس ،١ٓٝؾايؿك٘ ايكد ِٜأْتر يف عامل َتذاْظ َٚتٛاؾٌ َع ايعامل ايٓر ٟأْصٍ ؾ ٘ٝايكسإٓ ،يهٓٓٓا ايْ ّٛٝعٝؼ عاملاّ ٚضٝاقاّ شَٓٓٝاّ

خيتًـ درزٜٓاّ عٔ ايعامل اير ٟتأضٓظ يف ضٝاق٘ اإلضالّ ٚايؿك٘ اإلضالَ.ٞ

ٖٚرا ال ٜعين إٔٓ األسهاّ ايؿكٗ- ١ٓٝايتْٓ ٞعتربٖا َتػدٓد -٠أنجس اْطذاَاّ َع ايكسإٓ َٚع زضاي ١اإلضالّ ند ٜٔعاملٞ

ؾاحل يهٌٓ شَإ َٚهإ ،بٌ جيب ايتٓبٓ٘ إىل خطٛز ٠املٛقع ايٓرٜ ٟتبٓٛؤ ٙاجملتٗد يف اإلضالّ ،ؾُٔ داْب جيب عً ٘ٝإٔٓ ٜسدع إىل
َاق ٘ٝألٕٓ اإلضالّ تأضظ ؾ َٔٚ ،٘ٝداْب آخس جيب عًَ ٘ٝعسؾ ١ساقسٚ ٙال ٜأت ٞبهٌٓ َا َٖٛ ٛدٛد يف َاق ٘ٝإىل ٚاقع٘

اسباقس ،جيب إٔ ٜه ٕٛسطٓاضاّ بايتػٝريات ازبرز ١ٜٓايٓيت سؿًت َع صب ٤ٞاسبداثٚ ،١إٔ ٜه ٕٛضباٚزاّ ددٜٓاّ ملٓاقػ ١قكاٜا

املطًُني يف ٖرا ايصَٓإ.

ثايجاّْ :ػأ ايؿك٘ اإلضالَ ٞيف ظ ٌٓ ضًط ١ضٝاض ١ٓٝقٛاَٗا ايدٓ ،ٜٔبايسٓغِ َٔ املالسعات ايٛازد ٠عً ٢تًو ايطًٓط ١عً٢

َسٓ ايتأزٜذٚ ،اجملتُع نإ صبتُعّا دٜٝٓٓاّ إىل سدٓ نبريٚ ،نإ ايؿكٗا ٤جيتٗدٜٚ ٕٚتطٓبط ٕٛايؿسٚع ايؿكٗ ١ٓٝسبٝا ٠د ١ٜٓٝٓإضالَ،١ٓٝ
ٚايػٓسٜع ١اإلضالَ ٖٞ ١ٓٝاملؿدز ايٛسٝد يًتػسٜع ٚايتٓكٓني ،نُا إٔٓ ايؿكٗا ٤عٓدَا ٜطتٓبط ٕٛاألسهاّ ؾإُْٓا ٜطتٓبط ْ٘ٛألَٓ١

إضالَ ١ٓٝقا ١ُ٥بايؿعٌ َٔ ايػٓسم إىل ايػسب.

ٚيهٓٓٓا ايْ ّٛٝعٝؼ يف إطاز ايدٓٚي ١ايكٚ ١َٓٝٛإٕ ناْت بؿؿتٗا ايػٓسقٚ ١ٓٝاإلضالَٚ ،١ٓٝيٝظ ايدٓ ٜٔقٛاّ ايطًٓط١

ايطٓٝاض ١ٓٝنُا نإ يف ايطٓابلٚ ،يٝطت ٖٓاى أَٓ ١إضالَ ١ٓٝميهٔ يًُذتٗد إٔ ٜهَ ٕٛدٓ ْعسٖا يف اإلدتٗاد ٚاإلضتٓباطٖٚ .را

اإلختالف اختالف درز ٟال ميهٔ تسقٝع٘ بػ.٤ٞ

ٚبٓا ّ٤عً ٘ٝؾإٕٓ األسهاّ املتػدٓد ٠يف سلٓ ايهاؾس ٚاملستدٓ ٚايصْٓدٜل يف ايؿك٘ اإلضالَ ٞايكدَٓ ِٜطذَُ ١ع شَٓٗا

ٚضٝاقٗا ايتازخيٚ ٞيٝطت َتػدٓد ٠يف ْعس أًٖٗا نُا تبد ٚيٓا اآلٕ ،ؾٗٓاى ؾازم أضاض ٞبني َٛقع اإلْطإ يف ايعؿس ايكدِٜ
_____________________________________________________________________________________________

 ) 1اْعس :ابٔ ت ،١ُٓٝٝتك ٞايدٓ ٜٔاب ٛايعباع أمحد بٔ عبد اسبً ،ِٝصبُٛع ايؿتا ،٣ٚت :عبدايسمحٔ بٔ ضبُٓد بٔ قاضِ ،ايطٓعٛد ،١ٜصبُع املًو ؾٗةد
يطباع ١املؿشـ ايػٓسٜـ .ّ1995 ،ح.)20/19
 ) 2اْعس ٖرا املٛقعhttps://mycommandmets4.wordpress.com :
 ) 3بريٜص ،دٛشٜـ ،ايتأزٜذ ايٛدٝص حملانِ ايتٓؿتٝؼ باضباْٝا ،ت :دَ .ؿطؿ ٢اَاد ،ٟط ١٦ٖٝ ،1أب ٛظيب يًطٝاسٚ ١ايجٓكاؾ ،١ضٓ .2012 ١ف 30
َٚا بعدٖا ٚف َٚ 196ا بعدٖا.
 ) 4اْعس  :ناشاْٛؾا ،خٛض ،٘ٝاألدٜإ ايعآَ ١يف ايعامل اسبدٜح ،ت :قطِ ايًٓػات اسب ٚ ١ٓٝايتٓسمج ١يف داَع ١ايبًُٓد ،بريٚت املٓعُٓ ١ايعسب ١ٓٝيًرتمج،١
ط .ّ2005 ،1ف.30 :
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ٚايعؿس ازبدٜد ،ؾايعامل ايكد ِٜايٓرْ ٟػأت ؾ ٘ٝاألدٜإ ايهرب- ٣مبا ؾٗٝا اإلضالّ -عامل ذْ ٚصع ١مجاع ،١ٓٝآٜ ٟعس إىل اإلْطإ
نؿسد يف ازبُاع ١عً ٘ٝتهايٝـ ٚٚادبات جيب إٔ ٜك ّٛبٗا ،يهٔٓ ايعامل ازبدٜد ذْ ٚصع ١ؾسدٜٓ ،١ٜٓعس إىل اإلْطإ نؿسد ي٘

سكٛق٘ اشباؾٓ ١ب٘.حٚ )1بٓا ّ٤عً ٘ٝنإ ايؿسد يف املاقَ ٞكُ ٕٛاسبكٛم يف إطاز ازبُاع ،١ؾُٔ خسز عٓٗا نإ سطاب٘ عطريا،
ؾؿِٗ ايؿكٗاْ ٤ؿٛف ايكسإٓ ٚايطَٓ ١تالُ٥اّ َع ٖر ٙايٓٓعس ٠إىل ايؿسد ،يهٓٓٓا يف ٖر ٙاألٜٓاّ ْٓعس إىل ايؿسد َكُ ٕٛاسبكٛم

بؿسدٜٓت٘ د ٕٚسطاب زبُاعتٖ٘ٓٚ ،ا ٜٓػأ االختالف يف ؾِٗ املٛقٛع.

إٕٓ األسهاّ ايؿكٗ ١ٓٝاملتػدٓد ٠حيف ْعسْا) ؾٝػت ٚأْػ٦ت يصَٓٗا ٚضٝاقٗا اسبكاز ،ٟؾإذا نٓٓا ْسٜد إضالَاّ خيرتم

ايصَٓٔ ٜٚتالَ ِ٥ع ناؾٓ ١ايعٓسٚف ٚاألسٛاٍ ،ؾعًٓٝا إ ْسادع تًو األسهاّ ٚظبتٗد يف ؾِٗ اإلضالّ حٚيٝظ ايكسإٓ ٚسدَٔ )ٙ
َٛقعٓا املتػَٓٝس ٚغري املتذاْظ َع األ سهاّ ايٓيت أْػأت يف ضٝام اسبكازات ايتٓكًٝدٖٚ .١ٜٓرا الٜعين َطض ايرٓانس ٠ايؿكٗٚ ١ٓٝتسى
ازبٗٛد ايٓر ٟبري٘ عًُا ٤اإلضالّ يف املاق ،ٞبٌ تبك ٢ازبٗٛد ٚايعً ّٛايطٓابك ١طسٜكاّ البدٓ إٔ تطًوْ ،عٛد إيٗٝا يٓؿِٗ اإلضالّ

بعُل أنجس ،ألْٓ٘ ْػأ يف ذاى ايعامل َتٛاؾالّ َعٗاْٚ ،صٚز تًو ازبٗٛد يهْ ٞؿِٗ ايؿٛازم بني عاملٗا ٚعاملٓاٚ ،بريو ميهٓٓا

اإلضتُساز باإلضالّ يف ايعامل ازبدٜد.

_____________________________________________________________________________________________

ٜ ) 1صداْ ،ٞعبٓاع ،زابط٘ دَٚ ٜٔدزْٝت٘ تعازض ٜا ضاشطاز ،ٟصبًٓ ١اهلٝات تطبٝك ٞحثرٖٚػ ٞعًُ )ٞضاٍ أ ،ٍٓٚمشاز ٙض ،ّٓٛثةاٜٝص .ٙ1389ؽ.
ف.120 -103 :
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اشبامت١

تٓاٚيت ٖر ٙايدزاض ١سس ١ٜاملعتكد بني ايكسإٓ ايهسٚ ِٜأسهاّ ايؿك٘ اإلضالَ ،ٞسٝح مت ايتطسم إىل َؿٗ ّٛاسبس١ٜ
ٚسس ١ٜاملعتكد ٚبٝإ َطاستٗا يف ايكسإٓ ايهس ،ِٜثِ بٝإ َد ٣اْعهاع ٖرا املكؿد ايكسآْ ٞيف أسهاّ ايؿك٘ اإلضالَٚ .ٞبعد
دزاضٖ ١را املٛقٛع تٛؾًٓا إىل ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
 .1اسبسَ ١ٜطًب إْطاْٚ ،َِٗ ٞأَٓ ١ٝغايٚ ،١ٝقسٚزًَ ٠شٚ ،١قْ ١ُٝؿٝطٚ ،١سل مثني َٔ سكٛم اإلْطإٖٞٚ ،
يٝطت صبس د أَس ثاْ ٟٛيد ٣اإلْطإ .ؾال تهتٌُ إْطاْ ١ٝاإلْطإ بد ٕٚسس ١ٜايسأٚ ٟاملعتكد ،ألٕ اإلْطإ بدْٗٚا
ٜتش ٍٛإَا إىل زقٝل أ ٚإىل نا ٔ٥آخس َطري نُا ٖ ٛساٍ بك ١ٝطبًٛقات اهلل تعاىل َٔ اسبٛٝإ ٚايٓبات ٚازبُاد.
 .2سٓٝص اسبس ١ٜيف ايكسإٓ ايهس ِٜسٓٝص نبري ٜتذاٚش َا٥يت آ ٖٛٚ ،١ٜسٓٝص َطاَٛٚ ٕٚاش ٟيًشٓٝص اير ٟخؿؿ٘ ايكسإٓ
ايهس ِٜيألسهاّ ايػسع ١ٝنًٗا .نٌ ذيو يٝؤند إٔ اسبس ١ٜٓغطٓت َطاس ١نبري َٔ ٠آٜات ايكسإٓ ايهسٚ ،ِٜإٔ
ٖر ٙايتػط ١ٝايكسآْ ١ٝيًشس ،١ٜتػط ١ٝغاًَ ١سبس ١ٜاالعتكادٚ ،سس ١ٜايسأٚ ٟايتعبريٚ ،سس ١ٜايؿعٌ ٚايعٌُٚ ،إٔ
ايكسإٓ ايهس ِٜثبٓت ٚأنٓد عًٖ ٢ر ٙايك َٔ ١ُٝداْب ايٛدٛدٚ ،نريو َٔ داْب ايعدّ.
.3

ايٛاقع ايعًُ ٞيًؿك٘ اإلضالَ ٞمل ٜعهظ ٖر ٙاملعادي ١بػهٌ َطًٛب ،سٝح إٕ صبُٛع َا أيٓـ يف أبٛاب ايؿك٘
ٚاألسهاّ ايػسعٜ ١ٝتذاٚش عػسات اآلالف َٔ اجملًدات ،يهٓٓٓا ْس ٣إٔٓ َا خيـٓ ق ١ُٓٝاسبس ١ٜٓؾٗ ٞمل دبرب اٖتُاّ
ايؿكٗا ٤نُا ٜٓبػٚ ٞال ظبد ذيو إال َؿسقا يف بعض أبٛاب ايؿك٘ اييت تتشدخ عٔ اسبس َٔ ١ٜخالٍ َبشح اإلنساٙ
َٚباسح أخس ٣قً.١ًٝ

.4

األسهاّ ايػسعٚ ١ٝايؿكٗ ١ٝجيب إٔ تعهظ ايك ِٝايكسآْٚ ،١ٝيهٔ سني تٛضٓع ايؿكٗا ٤يف أبٛاب ايؿك٘ ٚاألسهاّ،
بدأت ٖر ٙاألسهاّ تدز جيٝاّ تبتعد عٔ املطاز ايكسآْٚ ٞايك ِٝايكسآْ ١ٝنُٓا ْٛٚعا .ثِ بدأت تتذ٘ عب ٛايتػدٓد
ٚايتكٝٝل عً ٢عهظ املكاؾد ٚايك ِٝايكسآْ.١ٝ

.5

دبًٓ ٢اختالف املطاز ايؿكٗ ٞعٔ املطاز ايكسآْ ٞيف تكٝٝل سس ١ٜايتعبري ٚسس ١ٜاالعتكادٚ ،تٛضٝع َربزات ايكتٌ،
سٝح دعٌ ايؿك٘ اإلضالَ ٞإعال ٕ ايهؿس ٚسدَ ٙربزا يًكتٌ ٖٚرا َا ٜعٗس يف اتؿاقِٗ عً ٢سهِ قتٌ املستد ،ثِٓ
تٛضعٛا أنجس ؾذعًٛا ايكتٌ سهُا يًصْدٜل ٚاملٓاؾل ايرٜ ٟعٗس اإلضالّ ٜٚبطٔ ايهؿسٖٚ .را عهظ املطاز ايكسآْٞ
ايرٚ ٟضٓع باب اسبسٚ ،١ٜقٓٝل َربزات ايكتٌ ٚسؿسٖا يف اسبساب.١

ٖ .6را االختالف بني املط ازٜ ،ٜٔؿطٓس دٚز ايطٓٝام ايصَٓين ٚاملسسً ١اسبكاز ١ٜٓيًؿكٚ ٘ٝاملؿطٓس يف ؾِٗ ٚتؿطري ٚاضتٓباط
األسهاّ ايؿكٗ َٔ ١ٓٝايكسإٓ ٚايطٓٓٓ ١ايٓٓب ،١ٜٓٛسٝح ال ميهٔ يًُس ٤إ ٜؿهٓس خازز إطاز ٙايصَٓينٚ ،ال ميهٓ٘ ايٛؾٍٛ
إىل ؾٝاغٚ ١تػسٜع أسهاّ غري َتذاْطَ ١ع أؾك٘ ايعكًٚ ١ٓٝاسبكازٚ ،١ٜٓبريو ْؿٌ إىل إٔٓ األسهاّ ايؿكٗ ١ٓٝايكدمي١
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ايٓيت ْؿؿٗا اي ّٛٝبايتٓػدٓد ،يٝطت َتػدٓد ٠يف ْعس أٌٖ شَاْٗا ،أ ٚعً ٢األقٌ يٝطت غري َكبٛيٚ ١غري أخالق،١ٓٝ

ٚإ ٓال ملٓا اضتكسٓت نتػسٜع عاّ.
 .7يٝظ ٖٓاى ؾِٗ َطًل عٔ ايصَٓإ ٚاملهإ ٚاجملتُع يًدٓٚ ٜٔأسهاّ ايكسإٓ ،ؾاالْطإ ٜؿِٗ ايٓٓـ َٔ َٛقع٘ َٔٚ
خالي٘ أؾك٘ اسبكازٚ ٟاملعسيف ،ؾًٝظ ٖٓاى تؿاعٌ ثٓا ٞ٥بني ايٓٓـ ايكسآْٚ ٞذٖٔ املؿطٓس صبسٓداّ عٔ قٛٝد ايعسٚف
ٚايطٓٝام ايًٓرإ ٜعٝؼ ؾُٗٝا ايؿك ٘ٝأ ٚاملؿطٓس .ؾإذا نٓٓا عبهِ عً ٢ايطٓابكني به ِْٗٛضبه َٕٛٛبجكاؾ ١عؿسِٖ،
ؾًطٓا عبٔ خبازدني عٔ ٖرا اسبهِ
 .8املٛقع ايٓرٜ ٟتبٓٛؤ ٙاجملتٗد املعاؾس يف االضالّ خطري ٚسطٓاع ،ؾُٔ داْب جيب عً ٘ٝإٔٓ ٜسدع إىل َاق ٘ٝألٕٓ
اإلضالّ تأضظ ؾ َٔٚ ،٘ٝداْب آخس جيب عًَ ٘ٝعسؾ ١ساقسٚ ٙال ٜأت ٞبهٌٓ َا َٖٛ ٛدٛد يف َاق ٘ٝنُا ٖ ٛإىل
ٚاقع اي ،ّٛٝنُا ٜبٓػ ٞإٔ ٜه ٕٛسطٓاضاّ بايتػٝريات ازبرز ١ٜٓايٓيت سؿًت يف اجملتُع اإلْطاْ ٞبعد َع صب ٤ٞاسبداث.١
.9

تبك ٢ازبٗٛد ايؿكٗ ١ٓٝايطٓابك ١طسٜكاّ البدٓ إٔ تطًوْ ،عٛد إيٗٝا يٓؿِٗ اإلضالّ بعُل أنجس ،ألْٓ٘ ْػأ يف ذاى ايعامل
َتٛاؾالّ َعٗاْٚ ،صٚز تًو ازبٗٛد يهْ ٞؿِٗ ايؿٛازم بني عاملٗا ٚعاملٓا.
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.1

املسادع

ابٔ األثري ،أب ٛاسبطٔ عً ٞبٔ أب ٞايهسّ ،ايهاٌَ يف ايتٓأزٜذ ،ت :عُةس عبةد ايطٓةالّ تةدَس ،ٟبةريٚت-يبٓةإ،
دازايهتاب ايعسب ،ٞط.ّ1997 ،1

 .2ابٔ ازبٛش ،ٟمجاٍ ايدٓ ٜٔأب ٛايؿسز عبد ايسٓمحٔ بٔ عً ،ٞشاد املطري يف عًِ ايتٓؿطةري ،ت :عبةد ايةسٓشام املٗةد،ٟ
بريٚت ،داز ايهتاب ايعسب ،ٞطٖ1422 ،1ة.
.3

ابٔ ت ،١ُٓٝٝتك ٞايدٓ ٜٔاب ٛايعباع أمحد بٔ عبد اسبً ،ِٝايؿازّ املطً ٍٛعً ٢غامت ايسض ،ٍٛايسٜاض1983 ،

.4

ابٔ ت ،١ُٓٝٝتك ٞايدٓ ٜٔاب ٛايعباع أمحد بٔ عبد اسبًة ،ِٝصبُةٛع ايؿتةا ،٣ٚت :عبةدايسمحٔ بةٔ ضبُٓةد بةٔ قاضةِ،
ايطٓعٛد ،١ٜصبُع املًو ؾٗد يطباع ١املؿشـ ايػٓسٜـ.ّ1995 ،

.5

ابٔ زغد ،اب ٛايٛيٝد ضبُٓد بٔ أمحد ،بدا ١ٜاجملتٗد ْٗٚا ١ٜاملكتؿد ،ايكاٖس ،٠دازاسبدٜح2004 ،

 .6ابٔ عاغٛز ،ضبُد ايطاٖس ،أثس ايدع ٠ٛاحملُد ١ٜيف اسبسٚ ١ٜاملطاٚا ،٠صبً ١اهلدا ١ٜاإلضالَ ،١ٝايعددإ  ،10-9زبٝع
األٖ1353 ٍٚة.
 .7ابٔ عبد ايرب ،أب ٛعُس ٜٛضـ بٔ ٜٛضـ بٔ عبداهلل بٔ ضبُد ،ايتُٗٝد ملا يف املٛطأ َٔ املعاْٚ ٞاألضةاْٝد ،ايسبةاط:
ٚشاز ٠األٚقاف ٚايػؤ ٕٚاإلضالَ1981 ،١ٝ
 .8ابٔ عط ،١ٝأب ٛصبُٓد عبد اسبلٓ بٔ غايب ،احملسز ايٛدٝص يف تؿطري ايهتاب ايعصٜةص ،ت :عبةد ايطٓةالّ عبةد ايػٓةايف
ضبُٓد ،بريٚت ،دازايهتب ايعًُ ،١ٓٝطٖ1422 ،1ة.
 .9ابٔ نجري ،أب ٛايؿدا ٤امساع ٌٝبٔ عُس ،تؿطةري ايكةسإٓ ايععة ،ِٝت :ضةاَ ٞبةٔ ضبُٓةد ضةالَ ،١داز طٝبة ،١ط،2
.ّ1999
 .10ابٔ َٓعٛز ،ضبُد بٔ َهسّ األؾسٜك ٞاملؿس ،ٟيطإ ايعسب ،بريٚت ،داز ؾادز ،ط.1
 .11األؾبشَ ،ٞايو بٔ أْظ بٔ َايو بٔ عاَس ،املد ،١ْٓٚداز ايهتب ايعًُ ،١ٓٝايطٓبع ١األٚىل.1994 ،
 .12األؾؿٗاْ ،ٞايعالَ ١زاغب ،املؿسدات يف غسٜب ايكسإٓ ،ت :ؾؿٛإ عدْإ ايداٚد ،ٟدَػل -بريٚت ،داز ايكًِ
ايداز ايػٓاَ ،١ٝط.1412 ،1
 .13برييني ،إٜصاٜا ،اسبس ،١ٜتسمجَ :١عني اإلَاّ ،داز ايهتابَ ،طكط2015 ،
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 .14بريٜص ،دٛشٜـ ،ايتأزٜذ ايٛدٝص حملانِ ايتٓؿتٝؼ باضباْٝا ،ت :دَ .ؿطؿ ٢اَةاد ،ٟط٦ٖٝ ،1ة ١أبة ٛظةيب يًطةٝاس١
ٚايجٓكاؾ ،١ضٓ.2012 ١
 .15ايرتَاْٝين ،عبد ايطٓالّ ،ايسٓم َاقٚ ٘ٝساقس ،ٙايهٜٛت ،قُٔ ضًطً ١نتب عامل املعسؾ.١
 .16ايتُ ،ُٞٝضبُٓد بٔ عبد ايٖٓٛاب بٔ ضًُٝإ ،طبتؿس اإلْؿاف ٚايػسح ايهةبري ،ت :عبةدايعصٜص بةٔ شٜةد ايسَٓٚةٞ
ٚآخس ،ٕٚايسٜٓاضَ ،طابع ايسٜٓاض ،ط ،1بد ٕٚضٓ.١
 .17ازبؿاف ،أبٛبهس أمحد بٔ عً ٞايساش ،ٟأسهاّ ايكسإٓ ،بةريٚت :داز إسٝةا ٤ايةرتاخ اإلضةالَ ،1992 ،ٞز،3
فٚ .274اْعس أٜكا :املكدض ،ٞاملػينَ ،سدع ضابل.
 .18ازبٛش ،١ٜابٔ ق ،ِٝإعالّ املٛقعني عٔ زب ايعاملني ،ايسٜاض :داز ابٔ ازبٛشٖ1423 ،ٟة.
 .19ازبٖٛس ،ٟإمساع ٌٝبٔ محاد ،ايؿٓشاح تاز ايًػٚ ١ؾشاح ايعسب ،١ٝت :أمحد عبد ايػؿٛز عطاز .بريٚت ،داز ايعًةِ
يًُالٜني ،ط.ّ1987 ،4
 .20سطٔ خإ ،ضبُد ؾدٜل ٌْٝ ،املساّ يف تؿطري آٜات األسهاّ ،ايكاٖس :٠املهتب ١ايتذاز ١ٜايهرب1929 ،٣
 .21اسبٓؿ ،ٞاب ٛاملعاي ٞبسٖإ ايدٓ ٜٔضبُٛد بٔ أمحد بٔ عبد ايعصٜص ،احملٝط ايربٖاْ ٞيف ايؿك٘ ايٓعُاْ ،ٞت :عبدايهسِٜ
ضاَ ٞازبٓد ،ٟبريٚت – يبٓإ ،داز ايهتب ايعًُ ،١ٓٝط.2004 ،1
 .22ايسَاش ،ٟش ٜٔايدٓ ٜٔاب ٛعبداهلل ضبُٓد بٔ اب ٞبهس ،طبتةاز ايؿٓةشاح ،تٜٛ :ضةـ ايػٓةٝذ ضبُٓةد ،بةريٚت ،املهتبة١
ايعؿس -١ٜٓايدٓاز ايُٓٛذد ،١ٓٝط.1999 ،5
 .23ايساش ،ٟؾدس ايد ٜٔضبُد بٔ عُس ،احملؿ ٍٛيف عًِ األؾ ،ٍٛبريٚتَ :ؤضط ١ايسضاي ،١د.ت.
 .24ايساَٝين ،ضبُٓد بٔ َؿًض بٔ ضبُٓد بٔ َؿسز ،ايؿسٚع َٚع٘ تؿشٝض ايؿسٚع يعال ٤ايدٓ ٜٔاملسدا ،ٟٚت :عبد اهلل بٔ
عبد احملطٔ ايرتنَ ،ٞؤضٓط ١ايسٓضاي ،١ط.ّ2003 ،1
 .25ايصس ،ًٞٝدٖٚ .ب ١بٔ َؿطؿ ،٢ايتٓؿطري املٓري ،دَػل ،داز ايؿهس املعاؾس ،طٖ1418 ،2ة.
 .26ايصٓس ،ًٞٝدٖٚ .ب ١بٔ َؿطؿ ،٢ايؿك٘ االضالَٚ ٞأديٓت٘ ،دَػل ،داز ايؿهس ،ط ،4بد ٕٚضٓ.١
 .27ايصطبػس ،ٟأب ٛايكاضِ ضبُٛد بٔ عُس ٚبٔ أمحد داز اهلل ،ايهػٓاف ،ت :عبد ايسشام املٗد ،ٟبريٚت ،داز ايهتاب
ايعسب ،ٞطٖ1407 ،3ة.
 .28ايطاَسا ،ٞ٥دْ.عُإ عبدايسشام ،أسهاّ املستةد يف ايػةسٜع ١اإلضةالَ ،١ٝايسٜةاض :داز ايعًة ّٛيًطباعةٚ ١ايٓػةس،
1983
558

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 3.آب  :7102ص ص650-635
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

 .29ايطٓسخط ،ٞمشظ ايد ٜٔضبُد بٔ أمحد ،املبطٛط ،بريٚت :داز املعسؾ1989 ،١
 .30ايطٓعد ،ٟعبد ايسٓمحٔ بٔ ْاؾس ،تٝطري ايهس ِٜايسٓمحٔ يف تؿطري نالّ املٓٓإ ،ت :عبد ايةسمحٔ بةٔ َعةال ايًٛحيةل،
َؤضٓط ١ايسٓضاي ،١ط.ّ2000 ،1
 .31ايطٛٝط ،ٞدالٍ ايد ،ٜٔاإلتكإ يف عً ّٛايكسإٓ ،بريٚتَ :ؤضط ١ايسضايْ ١اغس2008 ،ٕٚ
 .32ايػٓاؾع ،ٞأب ٛعبد اهلل ضبُٓد بٔ ادزٜظ،األّٓ ،بريٚت ،داز املعسؾ.1990 ،١
 .33ايػاَطةة ،ٞداضةةِ زاغةةد ،اسبسٜةة ١يف ايكةةسإٓ نًُةةات َٚؿةةاَٖ ،ِٝكةةاٍ يف َدْٚةة ١داضةةِ ايػاَطةة ٞبتةةازٜذ
 2012/10/20عً ٢ايسابطwww.jalshamsi777.wordpress.com/2012/10 :
 .34ؾًٝبا ،د.مج ،ٌٝاملعذِ ايؿًطؿ ،ٞبريٚت :ايػسن ١ايعامل ١ٝيًهتاب1994 ،
 .35ايطرب ،ٟضبُد بٔ دسٜس أب ٛدعؿس ،داَع ايبٝإ يف تأ ٌٜٚايكسإٓ ،ت :أمحد ضبُد غانسَ ،ؤضط ١ايسضةاي ،١ايطبعة١
األٚىلٖ 1420 ،ة .ّ 2000 -
 .36ايعاؾُ ،ٞعبد ايسمحٔ بٔ ضبُد بٔ قاضِ ،ساغ ١ٝايسٚض املسبع غسح شاد املطتكٓع ،بدْ ٕٚاغس ،ايطبع ١األٚىل،
ٖ 1397ة.
 .37عبدايسمحٔ ،ط٘ ،ضؤاٍ ايعٌُ ،ايداز ايبٝكا :املسنص ايجكايف ايعسب2012 ،ٞ
 .38ايعجُٝني ،ضبُٓد بٔ ؾاحل بٔ ضبُٓد ،تؿطري ايهٗـ ،ايطٓعٛد ،١ٜٓداز ابٔ ازبٛش ،ٟطٖ1423 ،1ة.
 .39ايعجُٝني ،ضبُد بٔ ؾاحل ،غسح ايعكٝد ٠ايطؿاز ،١ٜٝٓايسٜاضَ :داز ايٛطٔ يًٓػسٖ 1426 ،ة.
 .40ايعسٜؿ ،ٞد.ضعد بٔ ؾالح بٔ عبدايعصٜص ،ايصْادق ..١عكا٥دِٖ ٚؾسقِٗ َٛٚقـ أ ١ُ٥املطًُني َةِٓٗ ،ايسٜةاض :داز
ايتٛسٝد يًٓػس2013 ،
 .41ايعًٛاْ ،ٞد.ط٘ دابس ،ال إنسا ٙيف ايد ،ٜٔايكاٖسَ :٠هتب ١ايػسٚم ايدٚي2006 ،١ٝ
 .42ايعُري ،ٟضًطإ بٔ عبدايسمحٔ ،ؾكا٤ات اسبس ،١ٜايكاٖس ،٠املسنص ايعسب ٞيًدزاضات اإلْطاْ2013 ،١ٝ
 .43ايعٛا ،د.ضبُد ضً ،ِٝيف أؾ ٍٛايٓعاّ ازبٓا ٞ٥اإلضالَ ،ٞايكاٖسْٗ :٠كَ ١ؿس2006 ،
 .44ايػسْاط ،ٞضبُٓد بٔ ٜٛضـ بٔ أب ٞايكاضِ بٔ ٜٛضـ ايعبدز ،ٟايتاز ٚاإلنً ٌٝملدتؿس خً ،ٌٝداز ايهتب ايعًُ،١ٓٝ
ط.ّ1994 ،1
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 .45ايػصاي ،ٞأب ٛساَد ،املٓكر َٔ ايعالٍ ،دَػل :داز ايؿتض ،د.ت.

أ.م.د.صهيب مصطفى ئاميدى /م.م.نعمان محمد ألماس

 .46ايؿريٚشآباد ،ٟضبُد بٔ ٜعكٛب ،ايكاَٛع احملٝط ،بريٚت  -يبٓإَ ،ؤضط ١ايسضاي ،١طٖ 1406 ،1ة.
 .47ايؿ ،َٞٛٝد.ضبُد إبساٖ ،ِٝتازٜذ ايؿهس ايدٜين ازباًٖ ،ٞايكاٖس :٠داز ايؿهس ايعسب1994 ،ٞ
 .48قاْؿٚ ،ٛد ،٘ٝايٓـٓ ايدٜٓين يف اإلضالّ َٔ ايتٓؿطري إىل ايتًٓك ،ٞبريٚت ،داز ايؿازاب ،ٞط.2011
 .49ايكسطيب ،أب ٛعبد اهلل ضبُد بٔ أمحد بٔ أب ٞبهس بٔ ؾسح األْؿاز ،ٟازباَع ألسهاّ ايكةسإٓ ،ذبكٝةلٖ :ػةاّ مسةري
ايبداز ،ٟايسٜٓاض ،داز عامل ايهتب ،املًُه ١ايعسب ١ٝايطٓعٛد .١ٜطبعٖ1423 :١ة.ّ2003 /
 .50ايكريٚاْ ،ٞابٛعبد اهلل بٔ أب ٞشٜد عبد ايسٓمحٔ ايٓؿص ،ٟايٓٛادز ٚايصٜادات عًَ ٢ا يف املد َٔ ١ْٚغريٖا َٔ
األَٗات ،ت :د .عبد ايؿتٓاح ضبُٓد اسبًٚ ٛآخس ،ٕٚبريٚت ،داز ايػسب االضالَ ،ٞايطبع ١األٚىل.ّ1999،
 .51ناشاْٛؾا ،خٛض ،٘ٝاألدٜإ ايعآَ ١يف ايعامل اسبدٜح ،ت :قطِ ايًٓػات اسبٚ ١ٓٝايتٓسمج ١يف داَع ١ايبًُٓد ،بريٚت،
املٓعُٓ ١ايعسب ١ٓٝيًرتمج ،١ايطبع ١األٚىل.ّ2005 ،
 .52ايهاضاْ ،ٞعال ٤ايد ،ٜٔبدا٥ع ايؿٓا٥ع يف تستٝب ايػسا٥ع ،بريٚت ،داز ايهتاب ايعسب.1982 .ٞ
 .53املاٚزد ،ٟأب ٛاسبطٔ عً ٞبٔ ضبُٓد بٔ ضبُٓد بٔ سبٝب ايبؿس ٟايبػداد ،ٟايٓٓهت ٚايع ،ٕٛٝت :ايطٓٓٝد ابةٔ عبةد
املكؿٛد بٔ عبد ايسٓس ،ِٝبريٚت ،دازايهتب ايعًُ ،١ٓٝبد ٕٚضٓ.١
 .54املاٚزد ،ٟأب ٛاسبطٔ عً ٞبٔ ضبُد بٔ ضبُد بٔ سبٝب ايبؿس ٟايبػداد ٟاسبا ٟٚيف ؾك٘ ايػاؾع ،ٞداز ايهتب
ايعًُ ،١ٝايطبع ١األٚىلٖ1414 .ة .1994 -
 .55املساغ ،ٞأمحد بٔ َؿطؿ ،٢تؿطري املساغَ ،ٞؿس ،غةسنَ ١هتبةَٚ ١طبعةَ ١ؿةطؿ ٢ايبةاب ٞاسبًةيب ٚأٚالد ،ٙط،1
.ّ1946
َ .56سض ،ٞد.أنسّ زقا ،ايسدٚ ٠اسبس ١ٜايد ،١ٜٝٓاملٓؿٛز :٠داز ايٛؾا ،٤ط2006 ،1
 .57املكدض ،ٞأب ٛضبُد عبداهلل بٔ أمحد بٔ ضبُد ابٔ قداَ ،١املػين ،ايسٜاض :داز عامل ايهتب1997 ،
 .58املكدض ،ٞأب ٛضبُد عبداهلل بٔ أمحد بٔ ضبُد ابٔ قداَ ،١زٚق ١ايٓةاظس ٚدٓة ١املٓةاظس ،بةريٚتَ :ؤضطة ١ايسٜةإ،
1998
 .59املهين ،ايٓاؾس ،اإلضالّ ٚايدضتٛز ،تْٛظ :صبُع األطسؽ يًهتاب املدتـ2014 ،
ًَ .60ه ،ٞضبُد سطٔ قدزدإ ،ؾك٘ اسبس ،١ٜبريٚتَ :سنص اسبكاز ٠يتُٓ ١ٝايؿهس اإلضالَ2014 ،ٞ
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َٓ .61ؿٛز ،أمحد ؾبش ،ٞاإلضالّ د ٜٔاسبس ١ٜيف ايؿهس ٚايعكٝدَ ،٠كاٍ َٓػٛز يف َٛقع أٖةٌ ايكةسإٓ عًة ٢ايةسابط:
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=26
 ،ٌَٝ .62د ٕٛضتٛٝازت ،عٔ اسبس ،١ٜتسمج :١عبد يني اهلل غٝح ،ايكاٖس :٠األًٖ ١ٝيًٓػس ٚايتٛشٜع ،د.ت.
 .63ايٓٓ ،ٟٚٛأب ٛشنسٜا حي ٞبٔ غسف ،اجملُٛع غسح املٗرب حَع تهًُ ١ايطٓبهٚ ٞاملطٝع ،)ٞداز ايؿهس ،بد ٕٚضٓ١
ٚال طبع.١
ٚ .64شزا ٠األٚقاف ٚايػٓؤ ٕٚاإلضالَ ،١ٓٝايهٜٛت ،املٛضٛع ١ايؿكٗ ١ٝايهٜٛت ،١ٝايهٜٛت ،داز ايطٓالضٌ .ط.2
ٜ .65صداْ ،ٞعبٓاع ،زابط٘ دَٚ ٜٔدزْٝت٘ تعازض ٜا سازطاري ،صبًٓ ١اهلٝات تطبٝك ٞحثذوهشي عًُ )ٞضاٍ أ ،ٍٓٚمشازٙ
ض ،ّٓٛثاييز ٖ1389ة.ؽ {ؾازض.}٢
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I. INTRODUCTION
Abstract

This paper tackles adverbial infinitive in English and its
counterpart in Arabic with reference to translation. The aim of
the paper is to highlight the points of similarity and diffirence
between English and Arabic as far as adverbial infinitive is
concerned. The paper also aims at giving suggestions for
translating English adverbial infinitive into Arabic and vice
versa. The procedure followed in the present paper is to
directly compare between the uses of the English infinitive as
adverbial and their Arabic equivalent uses to find out in what
aspects they are similar and in what aspects they are different.
Syntactically, the results show that infinitive in both English
and Arabic can be used as adjunct; however, only in English
the infinitive can be disjunct or conjunct. Semantically, the
infinitive in both languages can express purpose, result, time,
reason, condition, exception, and preference. However, there
are differences in the details of the uses of the infinitive in each
language. Yet, only English has infinitive as comparison, and
only Arabic has infinitive as similarity. The study has provided
suggestions for translating English adverbial infinitive into
Arabic and for translating the Arabic counterpart of English
adverbial infinitive into English.
Keywords—adverbial infinitive; infinitive in English &
Arabic; contrastive linguistics; translation;
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Infinitive is a term in grammar which refers to the form
that "expresses the notion of the verb in its general sense,
not as it applies to any particular subject" [7, p. 230]. The
infinitive, in its simple form, does not indicate a particular
time in itself; its time reference is determined by the
predicate governing it, or by the context. Thus, it may refer
to
the
present,
future,
or
past
[12].
The infinitive is in origin a neuter abstract noun. It has
been commonly classified as a mood in accordance with the
usage of Latin grammarians who called it modus infinitivus
(= the indefinite mood); but its function is not to express the
manner of an action or to denote the aspect under which it is
considered, but to express the action itself in the most
indefinite manner [8].
The particle of the infinitive to was originally a
preposition of direction as in I moved to ask a question.
However, in the course of time the prepositional status of
this to has been lost and it is now treated as a particle of the
infinitive [9], [16]. The infinitive, like other non-finite verb
forms, used to be classified as "verbal"; for it combines the
characteristics of a verb with those of a noun, an adjective,
or an adverb [8].
In modern English, the infinitive possesses two forms:
the bare infinitive which is without to and the to-infinitive
which is the base form of the verb preceded by to, e.g.
1. a. I will go soon.
b. I want to go.

Adverbial Infinitive in English and its Counterpart in Arabic with Reference to Translation

The Arabic maṣdar mu’awal is the structure which
counterparts the English infinitive (hence, the term infinitive
will be used in lieu of maṣdar mu’awal throughout this
paper). So, Arabic infinitive is used here to roughly refer to
the Arabic structure which consists of the imperfect verb
preceded by the particle ‟an, such as ’an yal‘aba ((for him)
to play), ’an yadrusa ((for him) to study), etc. [11]. Arabic
has two types of infinitive which are maṣdar masbũk
bi’adãti sabk (marked infinitive) and maṣdar masbũk min
ġayri ’adãti sabk (unmarked infinitive) [2, p. 414]. The
marked infinitive has five particles which are: ’an, ’anna,
law, kay, mã, [2, p. 407]. The particle ’anna cannot be
followed by a verb; therefore, it will be excluded from this
study. The particle ’an can be associated with a past,
present, future, or imperative verb forms. Consider the
following examples respectively: [ 11, p. 373]
ِ بل َع ِجبواْ أَن جآءىم ُّم
[1]
)2 : (ق...نذ ٌر ِّم ْن ُه ْم
ُ َْ
ْ َُ َ
2. Bal „ajibũ ’an jã’ahum mundhirun minhum… (Qãf: 2)
ِ اف أَن ي َك ِّذب
[1] )22 :ون (الشعراء
َ َق
ِّ ال َر
َ ب إِنِّي أ
ُ ُ ُ َخ

3. Qãla rabbi ‟innĩ ‟aḫãfu ’an yukadhibũn. (‟al-šu„arã‟:
12)
[1] )22 :ضى (املزمل
َ َعلِ َم أَن َسيَ ُكو ُن ِمن ُكم َّم ْر

4. „alima ’an sayakũnu minkum marḍã. (‟al-Muzzammil:
20)
ِ إِنَّا أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَ وِم ِو أَ ْن أ
)2 : (نوح...ك
َ َنذ ْر قَ ْوَم
ْ
ً
َْ
5. ‟innã ‟arsalnã Nũhan ‟ilã qawmihi ’an ’andhir
qawmaka… (Nũh: 1)
[11]
The unmarked Arabic infinitive occurs in the following
example:
[4]
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه

6. Tasma‘u bilmu‘eydĩ ḫayrun min ‟an tarãh
((to) hear of the gypsy is better than to see him)
The infinitive in English has nominal, adjectival and
adverbial functions. However, the present study will
compare only the adverbial infinitive in English with its
counterpart in Arabic.
The aim of the study is to highlight the similarities and
differences between English and Arabic as far as adverbial
infinitive is concerned, and to find out the structural
problems in translating adverbial infinitive from English to
Arabic and vice versa.
II. METHODOLOGY
Contrastive studies are done in two different methods.
The first method is to present the structure under study in
each language separately, then a comparison is conducted
between the structures to show the similarities and
differences between the languages in question. The second
method is to put the structures of the languages under study
in comparison from the very beginning. The present paper
will follow the second method as it saves space. That is, the
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structures of the infinitive in English and Arabic will be put
in contrast from the very beginning of the paper to highlight
the similarities and differences between the adverbial uses
of the English infinitive and their counterparts in Arabic.
The majority of the Arabic Examples will be taken from
the Holy Qur‟ãn since it is considered an authentic resource
of Arabic language. Besides, the Arabic examples will be
written both in Arabic orthography so as to keep the original
form of the Arabic words and in transliteration so as to
make it easier for non-Arab scholars to read the examples.
After the comparison section, there will be two sections;
the first will be devoted for translating English adverbial
infinitive into Arabic and the second will be allocated to
translating the Arabic adverbial-equivalent infinitive into
English.
III. COMPARISON BETWEEN ENGLISH ADVERBIAL INFINITIVE
AND ITS ARABIC COUNTERPART

Adverbial infinitives are classified syntactically into
adjuncts, disjuncts and conjuncts. As an adjunct, the English
infinitive is used to modify verbs, as in:
7. a. I called to see you.
b. I went to visit my mother.
c. We eat to live, not live to eat.
[17]
As a disjunct, the English infinitive modifies the whole
sentence and comments on the style of saying the sentence
in which it is used. Infinitival constructions such as to be
honest, to be fair, to be frank, to be precise, to be truthful, to
speak candidly are examples of disjuncts, e.g.
8. I'm not sure what to do, to be honest.
In the following expressions, the infinitive has a conjunct
force: to begin with, to conclude, to continue, to
recapitulate, to start (with), to summarize, to sum up, etc.
[17]
9. To sum up, we all agreed to elect him.
Also in Arabic, the infinitive can be used as an adjunct to
modify verbs, but it is not used as a disjunct or a conjunct.
ِ  وذ َِّك ْر بِ ِو أَن تُ ْبسل نَ ْف...
[1] )72 : (االنعام...ت
ْ َسب
َ
َ س ب َما َك
ٌ ََ
10. wadhakkir bihi ’an tubsala nafsun bimã kasabat.
(‟al-‟an„ãm:

70)
ِ ط ْاْلَب ي
ِ
: (البقرة...َس َوِد ِم َن الْ َف ْج ِر
ْ ض م َن الْ َخ ْيط ْاْل
ُ َ ْ ُ وُكلُوا َوا ْش َربُوا َحتَّى يَتَبَ يَّ َن لَ ُك ُم الْ َخ ْي...
َ
)781
[1]
11. wakulũ wašrabũ ḥattã yatabayana lakum alḫayṭu
al‟abyaḍu mina alḫayṭi al‟aswadi mina alfajr...
(‟al-Baqara: 187)
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The infinitive in English and Arabic has different an implied lã (not) between the infinitive verb and its
semantic relations to the sentence to which it is particle; therefore, they take the infinitive in such a case to
subordinated. But this does not mean that the infinitive in mean li’allã... (so as not to...). [5], [10]
Consider the following examples:
both languages expresses the same semantic relations.
ِ َي ب يِّن اللَّوُ لَ ُكم أَن ت...
In fact, a semantic role is sometimes found in one of the
[1]
)276 : (النساء..ضلُّوا
ْ
ُ َُ
two languages only. Furthermore, when the same semantic
15. a. Yubayinu Allãhu lakum ’an taḍillũ…
role exists in both English and Arabic, it is usage that
(‟al-Nisã‟: 176)
determines whether in a certain case we can have an
ِ ض رو
ِ
[1]
)32 :اس َي أَن تَ ِمي َد بِ ِه ْم (االنبياء
ََ ِ َو َج َعلْنَا في ْاْل َْر
infinitive or not. Consequently, we do not necessarily have
b. Waja„alnã fĩ al‟arḍi rawãsiya ’an tamĩda bihim…
an English infinitive translated by an Arabic infinitive and
(‟al-‟anbĩyã‟:
vice versa in all cases where it is stated that the infinitive in
both languages is used in expressing the same semantic role. 31)
In both these examples, the infinitive has two
A. Purpose
interpretations depending on whether Baṣrah school of
grammar is followed or Kũfa school.
The English infinitive of purpose can always be
preceded or paraphrased by the subordinators in order to or
B. Result
so as, and it mainly occurs after verbs of motion, as in:
“To-infinitive clauses without a subordinator or a subject
12. a. I came to see you. (= in order to see you).
may
have temporal function, expressing the outcome of the
b. He left early to catch the train. (= in order to, so as
situation”
[17, p. 1079]
to catch...).
16. a. A bird sang, to split its throat.
c. You should eat to live, not live to eat.
b. They parted, never to see each other again.
d. I came to bury Caesar, not to praise him.
c. He left, never to return.
[9], [16], [17]
d. She turned around, to find the car gone.
Negative purpose is expressed in the infinitive clauses by so
In this context, the infinitive occurs in final position only,
as not to and in order not to:
and it conveys a meaning similar to that of finite result
13. a. Turn the volume down so as not to wake the baby.
clauses. [17]
b. I ignored the remark in order not to prolong the In Arabic, there is no adverbial of result, but we can find
dispute.
[17]
examples which resemble the English infinitive of result in
The Arabic infinitive of purpose is introduced by one of meaning, like:
ِ َّ ُ الرس
...ص ُر اللَّ ِو
َ ْساءُ َوالض ََّّراءُ َوُزلْ ِزلُوا َحتَّى يَ ُق
four subordinators, namely: kay, likay, ḥattã, and li’ajl.
َّ  َّم...
ْ َآمنُوا َم َعوُ َمتَى ن
َ ين
ُ َّ ول
َ س ْت ُه ُم الْبَأ
َ ول َوالذ
Consider the following examples:
[1] )224 :(البقرة
[1]
)23 : (القصص...فَ َر َد ْدنَاهُ إِلَى أ ُِّم ِو َك ْي تَ َق َّر َع ْي نُ َها َوََل تَ ْح َز َن
17. massat-hum alba‟sã‟u waḍḍarã‟u wa zulzilũ ḥattã
14. a. Faradadnãhu ‟ilã ‟umihi kay taqara ‘aynuhã wa lã
yaqũla arrasũlu walladhĩna ’ãmanũ ma‘ahu matã
taḥzan... (‟al-Qaṣaṣ: 13)
nasuru Allãh… (‟al-Baqara: 214)
ِّ
[1] )23 : (احلديد...ْس ْوا َعلَى َما فَاتَ ُك ْم َوََل تَ ْف َر ُحوا بِ َما آتَا ُك ْم
أ
ت
َل
ي
ك
ل
َ
َ َ َْ
b. Likay lã ta’saw ‘alã mã fãtakum wa lã tafrahũ
C. Time
bimã
The English infinitive may combine duration of time
‟ãtãkum… (‟al-Hadĩd: 23)
with outcome when it follows durative verbs.
ِ
[1] )293 : (البقرة... ِّين لِلَّ ِو
ُ َوقَاتِل
ُ ُوى ْم َحتَّى ََل تَ ُكو َن ف ْت نَةٌ َويَ ُكو َن الد
18. a. He lived to see the two world wars.
b. We have to wait for the boy to become a man.
c. Waqãtilũhum ḥattã lã takũna fitnatun wa
c. He lived to be one hundred.
yakũna
addĩnu lillãh… (‟al-Baqara: 193)
d. He lingered on to see his daughter's wedding.
.أعطيت الحمال دينارا ْلجل ان يحمل امتعتي
[17, p.1079]
The Arabic infinitive can be used after the prepositional
d. ‟a„ṭaytu ‟alḥammãla dĩnãran li’ajli ’an yaḥmila
phrases min qabl and min ba‘d or after the nouns qabl and
’amti‘ati.
The Arabic infinitive may give the meaning of purpose ba‘d to express a temporal relation to the main verb, as in:
ِ قَالُوا أ
[1]
)229 : (االعراف...ُوذينَا ِمن قَ ْب ِل أَن تَأْتِيَ نَا َوِمن بَ ْع ِد َما ِج ْئتَ نَا
without any subordinator to introduce it. As such, the
infinitive is explained differently by Baṣrah grammarians
19. a. qãlũ ‟udhĩnã min qabli ’an ta’tĩyanã wa min ba„di
and Kũfa grammarians. According to Baṣrah grammarians,
mã ji‟tanã… (‟al-‟a„rãf: 129)
the infinitive is maf„ũl li‟ajlih (object of purpose) because it
[1]
)42 : (النمل...ك
َ ُك ط َْرف
َ يك بِ ِو قَ ْب َل أَن يَ ْرتَ َّد إِل َْي
َ ِ أَنَا آت...
is preceded by the ellipted gerund karãhata or ḫašyata
(lest). By contrast, Kũfa grammarians believe that there is
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b. ‟anã ‟ãtĩka bihi qabla ’an yartadda ’ilayka
ṭarfuk...
(‟an-Namil: 40)
ِ َّفَمن ب َّدلَوُ ب ع َدما س ِمعوُ فَِإنَّما إِثْموُ َعلَى ال
[1]
)282 : (البقرة...ُين يُبَ ِّدلُونَو
ذ
َ
ُ َ َ َ َ َْ َ َ

c. faman badalahu ba‘da mã sami‘ahu fa‟inamã
‟ithmuhu „alã alladhĩna yubadilunah...
(‟al-Baqara: 181)

D. Reason
Infinitive clauses may convey a meaning similar to that
of reason in that:
20. He is foolish to make such a fuss. ('... in that he
makes such a fuss.) [17]
In Arabic, we can talk about reason by an infinitive
without any subordinator or by an infinitive introduced by
’illã:
[1]
)28 : (غافر...ُول َربِّ َي اللَّو
َ أَتَ ْقتُ لُو َن َر ُج ًَل أَن يَ ُق...
21. a. …‟ataqtulũna rajulan ’an yaqũla rabiya Allãh…
(Ġãfir: 28)
ِ وما نَ َقموا ِم ْن هم إََِّل أَن ي ْؤِمنُوا بِاللَّ ِو الْع ِزي ِز الْح ِم
[1]
)8 :يد (الربوج
َ
َ
ُ
ْ ُ ُ ََ
b. wamã naqamũ minhum ’illã ’an yu’minũ billãh
al‘azĩz alhamĩd. (‟al-Burũj: 8)

E. Condition
English infinitive clauses with without as subordinator
may express a conditional relationship:
22. Without me to supplement your income, you wouldn't
be
able to manage.
[17, p. 1090]
The Arabic infinitive of condition has more various
structures than the English one. In this usage, the Arabic
infinitive can be introduced by min ġayr, ‘alã, law, lawlã
and ḥattã, as the following examples show:
.لن تستطيع أن تعيش من غير أن امدك بالمال
23. a. Lan tastaṭĩ„a ‟an ta„ĩša min ġayri ’an ’amudaka
bilmãl.
ِ ال إِنِّي أُ ِري ُد أَ ْن أ
..ْج َرنِي ثَ َمانِ َي ِح َجج
َ َق
َ ُنك َح
ُ ك إِ ْح َدى ابْ نَتَ َّي َىاتَ ْي ِن َعلَى أَن تَأ
[1] )27 :(القصص

b. Qãla ‟innĩ ‟urĩdu ‟an ‟unkiḥaka ‟iḥdã abnatayya
hãtayni ‘alã ’an tajuranĩ thamãniya ḥujaj.
(‟al-Qaṣaṣ:
13)

ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ َّ ُّوه إِلَى
ين يَ ْستَ ْنبِطُونَوُ ِم ْن ُه ْم
ُ َول َْو َرد
َ الر ُسول َوإِلَى أُولي ْاْل َْم ِر م ْن ُه ْم ل ََعل َموُ الذ
[1] )83 :(النساء
c. Walaw radduhu ’ilã alrasũli wa‟ilã ‟uli al‟amri
minhum la„alimahu alladhĩna yastanbiṭunahu
minhum. (‟al-Nisã‟: 83)
[1] )49 : (القلم.ٌلَّ ْوََل أَن تَ َد َارَكوُ نِ ْع َمةٌ ِّمن َّربِِّو لَنُبِ َذ بِال َْع َر ِاء َو ُى َو َم ْذ ُموم

d. Lawlã ’an tadãrakahu ni‘matun min rabihi
lanubidha bil„arã‟i wahuwa madhmũm. (‟al-Qalam: 49)
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[1]

)222 :(البقرة

ِ
ِ نكحوا الْم ْش ِرَك
.ات َحتَّى يُ ْؤِم َّن
ُ ُ ََوََل ت

e. Walã tankihũ almušrikãti ḥattã yu’minna…
(‟al-Baqara: 221)
F. Comparison
As a comparison clause, the English infinitive may be
introduced by as if or as though:
24. a. He raised his hand as though to command silence.
b. She winked at me as if to say that I shouldn't say
anything. [17, p. 1110]
The infinitive has no such a use in Arabic.
G. Similarity

The English infinitive cannot express similarity because
it never comes after the similarity subordinators as and like.
However, the Arabic infinitive can be used to show
similarity between two actions. In this usage, it is introduced
by kãf or mithl:
ِ
[1] )228 : (البقرة...وسى ِم ْن قَ ْب ُل
َ أ َْم تُ ِري ُدو َن أَ ْن تَ ْسأَلُوا َر ُسولَ ُك ْم َك َما ُسئ َل ُم
25. a. 'am turĩduna 'an tas‟alũ rasũlakum kamã su’ila
Mũsã min qabl... (‟al-Baqara: 108)
[1]
)73 : (آل عمران...َح ٌد ِمثْ َل ما أُوتِيتُ ْم
َ أَ ْن يُ ْؤتى أ...
b. ‟an yu‟tã ‟aḥadun mithla mã’utĩtum...
(‟ãl-„Umrãn: 73)

H. Exception
English infinitive clauses of exception are introduced by
the subordinators but and except:
26. a. Nothing would satisfy the child but for me to place
her on my lap. [17, p. 1103]
b. There is nothing to do but/except (to) go home.
Exception in Arabic is done by eight particles, namely
“’illã, ġayr, siwã, ḫalã, ḥãshã, „adã, laysa, lãyakũn” [14, p.
127]. Only ’illã can be followed by an infinitive, as in:
ِ
ِ
ِ قُل ََّل أ
وحا أ َْو
َّ َج ُد فِي َما أُوح َي إِل
ً َي ُم َح َّرًما َعلَى طَاع ٍم يَط َْع ُموُ إََِّل أَن يَ ُكو َن َم ْيتَةً أ َْو َد ًما َّم ْس ُف
[1]
)245 :(االنعام
...َح َم ِخن ِزي ٍر
ْل
27. Qul lã ‟ajidu fĩ mã ‟uḥiya ‟ilayya muḥaraman „alã
ṭã„imin yaṭ„amuh ’illã ’an yakũna maytatan ’aw
daman masfũḥan… (‟al-‟an„ãm: 145)
I. Preference:
Clauses of preference are mainly introduced by the
subordinators rather than and sooner than, with the bare
infinitive as the verb of the clause:
28. a. Rather than go there by air, I'd take the slowest
train.
b. They'll fight to the finish sooner than surrender.
c. Rather than you say anything, I would speak to
the manager. [17, p. 1111]
The infinitive clause of exception may have its own explicit
subject:
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29. Rather than you say anything, I would speak to the In other words, a replacement procedure is adopted in
manager myself. ('I'd prefer to speak to the manager translating the previous English sentences into Arabic, i.e.
myself.') [17, p. 1112]
the English infinitive is replaced by Arabic gerund or
The Arabic infinitive follows the phrase ḫayrun min to prepositional phrases.
express preference, as in:
As an adverbial of result, the English infinitive poses
[4, p. 44] . تسمع بالمعيدي خير من أن تراهproblems in translation as it does not always have infinitive
30. a. Tasma„u bilmu„aydĩ ḫayrun min ’an tarãh.
.الموت خير من أن يقال عني جبان

b. ‟almawtu ḫayrun min ’an yuqãla ‘anni jabãn.
The infinitive in English sometimes blends more than
one semantic relations, as in the following example in which
the infinitive combines condition with purpose and reason.
31. You must be strong to lift that weight. =
[if you were able to lift that weight].
(condition)
[in order to lift that weight].
(purpose)
[because you were able to lift that weight]. (reason)
[17]

IV. TRANSLATING ENGLISH ADVERBIAL INFINITIVE INTO
ARABIC
As we have seen in the comparison section, the Arabic
infinitive is not used as a disjunct or a conjunct as the
English infinitive is. Therefore, translators need to look for
alternative Arabic structures when translating English
infinitival disjuncts and conjuncts into Arabic. The Arabic
maṣdar sarĩh (gerund) and prepositional phrases are good
candidates to be equivalent to the English infinitival
disjuncts and conjuncts. For instance, the following English
sentence which contains infinitive as a disjunct:
32. To be honest, I am not sure what to do.
can be translated into Arabic as:
. لست متاكداً ماذا أفعل،ًصدقا
33. Ṣidqan, lastu muta‟akidan mãdhã ‟af„al.
where the English infinitive is rendered to Arabic gerund.
Similarly, the following English sentences which have
infinitive structures as conjuncts:
34. a. To sum up, we all agreed to elect him.
b. To begin with, I‟d like to thank you all.
can be translated into Arabic with gerund or a prepositional
phrase, as follows:
(gerund )

. اتفقنا جميعاً على انتخابو،خَلصة القول

35. a. ḫulãṣatu alqawli, itafaqnã jamĩ„an „alã intiḫãbih.
(prepositional phrase)

.ً أود أن أشكركم جميعا،في البداية

b. Fil bidãyati, ‟awadu ‟an ‟aškurakum jamĩ„an.
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equivalent in Arabic. When we translate an English
sentence like:
36. A bird sang, to split its throat.
we can use infinitive structure in Arabic as well to translate
this sentence, but we need to add ḥattã as a subordinator, as
follows:
.الطير حتى انفلقت حنجرتو
ُ غنى
37. Ġannã alṭayru ḥattã infalaqat ḥunjuratah.
However, when we try to translate an English sentence like
the following into Arabic:
38. They parted never to see each other again.
we cannot use infinitive structure sentence, as we did in the
previous example. The sentence may be translated into
Arabic as follows:
.افترقوا فَل يرى بعضهم البعض مرة اخرى
39. Iftaraqũ falã yarã ba‘ḍahumu alba‘aḍ maratan
’uḫrã.
The English adverbial infinitive of time has no Arabic
infinitive equivalent. But it can be translated into Arabic by
using ḥattã as a preposition, as shown in the following
examples:
40. a. He lived to see the two world wars.
.عاش حتى رأى الحربين العالميتين
b. „ãša ḥattã ra’ã ’alḥarbayni ’al‘ãlamiyatayn.
41. a. We have to wait for the boy to become a man.
.ًعلينا اَلنتظار حتى يصبح الول ُد رجَل
b. „alaynã al‟intiẓãru ḥattã yuṣbiḥa alwaladu rajulan
Two procedures are adopted in translating English time
infinitive clauses into Arabic, namely addition and
replacement (ḥattã is added and the infinitive is replaced by
a verb in the past or present form)
The English infinitive as an adverbial of condition has only
one structure, which is an infinitive with explicit subject
introduced by without, as the following example shows:
42. Without me to supplement your income, you wouldn't
be able to manage.
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To translate this structure into Arabic, we should use an
infinitive structure introduced by lawlã or the prepositional
phrase min ġayr, as follows:
.لوَل أن أمدك بالمال لما استطعت أن تعيش
43. a. Lawlã ’an ’amudaka bilmãl lama staṭa„ta ‟an ta„ĩš.
.لن تستطيع ان تعيش من غير أن امدك بالمال
b. Lan tastaṭĩ„a ‟an ta„ĩša min ġayri ’an ’amudaka
bilmãl.
The English infinitive of comparison is always introduced
by the subordinators as though and as if. These
subordinators are rendered in Arabic into ka’anna which
cannot be followed by infinitive. Therefore, we cannot
translate the following English sentences into Arabic using
infinitive; we have to use ka’anna followed by a verb to
give the English meaning.
44. a. He raised his hand as though to command silence.
b. She winked at me as if to say that I shouldn't say
anything.
.رفع يده كأنو يأمر بالصمت
45. a. Rafa„a yadahu ka’annahu ya’muru bilṣamt.
.غمزت لي كأنها تقول َل تنطق بشيء
b. Ġamazat lĩ ka’annahã taqũlu lã tanṭaq bišay’.
The infinitive in English sometimes blends more than one
semantic relation, as in the following example where the
infinitive combines condition with purpose and reason.
46. You must be strong to lift that weight . =
[ if you were able to lift that weight]
( condition )
[ in order to lift that weight]
( purpose )
[ because you were able to lift that weight] (reason )
[17]
In such a case, the infinitive is ambiguous and needs special
attention in translation. The translator should know which
of these semantic roles is intended before s/he could
translate the sentence.
V. TRANSLATING ARABIC ADVERBIAL-EQUIVALENT
INFINITIVE INTO ENGLISH

The first thing to be taken into consideration in
translating Arabic infinitive into English is that it is finite,
unlike the English infinitive, i.e. the Arabic infinitive
changes according to number, gender and tense. That is why
in many situations the Arabic infinitive is translated into
that-clause in English in order to show this change which
cannot be shown by English infinitive.
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As a purpose equivalent, the Arabic infinitive is
ambiguous when it is not introduced by a subordinator; so,
it can be translated in two different ways: the expression
lest followed by that-clause when the translator follows
Baṣrah school‟s interpretation and so as not to followed by
the infinitive form of the verb when the translator follows
Kũfa school‟s interpretation.
ِ َي ب يِّن اللَّوُ لَ ُكم أَن ت...
[1]
)276 :  (النساء..ضلُّوا
ْ
ُ َُ

47. Yubayinu Allãhu lakum ‟an taḍillũ… (‟al-Nisã‟:
176)
Compare the two translations of the previous example.
48. a. Allah makes clear to you, lest you go astray...
b. Allah makes clear to you, so as not to go astray...

The Arabic equivalent of English adverbial of result is
introduced by ḥattã which is a purpose particle, according
to Ṣãfĩ [13, p. 440]
. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معو متى نصر اهلل...
[1] ) 224 :(البقرة
49. masathum alba‟sã‟u waḍḍarã‟u wa zulzilũ ḥattã
yaqũla arrasũlu walladhĩna ’ãmanũ ma‘ahu matã
nasuru Allãh… (‟al-Baqara: 214)
Such use of the Arabic infinitive can be translated into
English by a finite clause introduced by so that, as in:
50. ...distress and affliction befell them and they were
shaken violently, so that the Messenger and those
who believed with him said: When will the help of
Allah come?) [15]
The Arabic infinitive of time can be preceded by one of
the phrases min qabl and min ba‘d or by one of the adverbs
qabl and ba‘d, as in:
ِ قَالُوا أ
[1] )229 : (االعراف...ُوذينَا ِمن قَ ْب ِل أَن تَأْتِيَ نَا َوِمن بَ ْع ِد َما ِج ْئتَ َنا

51. a. Qãlũ ‟udhĩnã min qabli ’an ta’tĩyanã wa min ba‘di
mã ji’tanã… (‟al-‟a„rãf: 129)
[1]
)42 : (النمل...ك
َ ُك ط َْرف
َ يك بِ ِو قَ ْب َل أَن يَ ْرتَ َّد إِل َْي
َ ِ أَنَا آت...
b. ‟anã ‟ãtĩka bihi qabla ’an yartadda ’ilayka
ṭarfuk...
(‟an-Namil: 40)
ِ َّ
ِ
[1] )282 : (البقرة...ُين يُبَ ِّدلُونَو
َ فَ َمن بَ َّدلَوُ بَ ْع َد َما َسم َعوُ فَِإنَّ َما إِثْ ُموُ َعلَى الذ

c. faman badalahu ba‘da mã sami‘ahu fa‟inamã
‟ithmuhu „alã alladhĩna yubadilunah...
(‟al-Baqara: 181)
When translating these Arabic examples into English, we
have to use a finite clause introduced by the subordinator
before or after. Following are the English translations of the
previous examples respectively:
52. a. They said, 'We have been hurt before thou camest
to us, and after thou camest to us.' [3]
b. ...'I will bring it to thee, before ever thy glance
returns to thee.' [3]
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ِ
ِ
ِ قُل ََّل أ
c. Whoever then alters it after he has heard it, the sin
وحا أ َْو
َّ َج ُد فِي َما أُوح َي إِل
ً َي ُم َح َّرًما َعلَى طَاع ٍم يَط َْع ُموُ إََِّل أَن يَ ُكو َن َم ْيتَةً أ َْو َد ًما َّم ْس ُف
of it then is only upon those who alter it; [15]
[1]
)245 :(االنعام
...َح َم ِخن ِزي ٍر
ْل
59. Qul lã ‟ajidu fĩ mã ‟uḥiya ‟ilayya muḥaraman „alã
As a reason for what precedes it, the Arabic infinitive
ṭã„imin yaṭ„amuh ’illã ’an yakũna maytatan ’aw
can occur without a subordinator or with ’illã as a
daman masfũḥan… (‟al-‟an„ãm: 145)
subordinator. Consider the following examples:
The
exception
clause in this example can be translated into
[1]
)28 : (غافر...ُول َربِّ َي اللَّو
َ أَتَ ْقتُ لُو َن َر ُج ًَل أَن يَ ُق...
English by an infinitive clause introduced by except:
53. a. …‟ataqtulũna rajulan ’an yaqũla rabiya Allãh…
60. ...except to be dead flesh, blood poured forth, or
(Ġãfir: 28)
swine flesh ...
ِ
ِ
ِ
[1] )8 :ْح ِمي ِد (الربوج
َ َوَما نَ َق ُموا م ْن ُه ْم إََِّل أَن يُ ْؤمنُوا بِاللَّو ال َْع ِزي ِز ال
The Arabic infinitive of similarity has no English
b. wa mã naqamũ minhum ’illã ’an yu’minũ billãh
al‘azĩz alhamĩd. (‟al-Burũj: 8)
infinitive equivalent; thus, it cannot be translated into
Here, there is not structural equivalence between Arabic and English with infinitive. This is because the English
English. Thus, because-clause is used to render the above subordinators as and like which introduce similarity clauses
in English can never be followed by infinitive. Compare the
Arabic examples of reason into English.
54. a. Will ye slay a man because he says, 'My Lord is following examples:
ِ
Allah'? [6]
[1] )228 : (البقرة...وسى ِم ْن قَ ْب ُل
َ أ َْم تُ ِري ُدو َن أَ ْن تَ ْسأَلُوا َر ُسولَ ُك ْم َك َما ُسئ َل ُم
b. They took revenge on them only because they
61. a. 'am turĩduna 'an tas‟alũ rasũlakum kamã su’ila
believed in the All-mighty, the All-laudable, [3]
Mũsã min qabl... (‟al-Baqara: 108)
Unlike the English infinitive of condition, the Arabic
infinitive can take different forms only one of them is
structurally equivalent to the English infinitive in this
function, namely the infinitive preceded by lawlã or min
ġayr. (see examples number 42 and 43)
When the Arabic infinitive is preceded by ḥattã, it will
be rendered in English into unless followed by finite clause,
as in:
ِ
ِ نكحوا الْم ْش ِرَك
[1]
)222 :(البقرة
.ات َحتَّى يُ ْؤِم َّن
ُ ُ ََوََل ت
55. Walã tankihũ almušrikãti ḥattã yu’minna…
(‟al-Baqara:
221)
56. Don‟t get married to unbelieving women unless they
become believers.
However, when the infinitive is introduced by „allã to
express condition, it will be translated into English by thatclause preceded by the phrase on condition, i.e. there is
addition, e.g.
ِ ال إِنِّي أُ ِري ُد أَ ْن أ
..ْج َرنِي ثَ َمانِ َي ِح َجج
َ َق
َ ُنك َح
ُ ك إِ ْح َدى ابْ نَتَ َّي َىاتَ ْي ِن َعلَى أَن تَأ
[1] )27 :(القصص

57. Qãla ‟innĩ ‟urĩdu ‟an ‟unkiḥaka ‟iḥdã abnatayya
hãtayni ‘alã ’an tajuranĩ thamãniya ḥujaj.
58. He said: "I intend to wed one of these my daughters
to thee, on condition that thou serve me for eight
years;
[6]
As we have seen earlier, the Arabic infinitive can be
introduced by only one exception subordinator, viz. ’illã, as
in:
568

[1]

)73 : (آل عمران...َح ٌد ِمثْ َل ما أُوتِيتُ ْم
َ أَ ْن يُ ْؤتى أ...

b. ‟an yu‟tã ‟aḥadun mithla mã’utĩtum...
(‟ãl-„Umrãn: 73)
62. a. Would ye question your Messenger as Moses was
questioned of old? [6]
b. ...that anyone should be given the like of what you
have been given,... [3]

CONCLUSION

As the results of the comparison have shown, the
infinitive in both English and Arabic can express purpose,
result, time, reason, condition, exception, and preference.
However, only the English infinitive is able to convey
comparison meaning and only the Arabic infinitive can
express similarity meaning.
Although they share the majority of the adverbial
semantic roles, the English infinitive and the Arabic
infinitive differ in many aspects. They differ in the nature of
the subordinators which introduce them. They differ in the
type and nature of the verbs they modify, i.e. a verb which
is modified by an infinitive clause in English is not
necessarily modified by an infinitive clause in Arabic when
translated. Arabic infinitives can be preceded by
prepositions whereas English infinitives cannot.
Translating English adverbial infinitive into Arabic and
vice versa yields many problems since there is not always
structural equivalence between the two languages in this
aspect. Addition, replacement and modification are the
common procedures used in translating this structure
between the two languages.

Adverbial Infinitive in English and its Counterpart in Arabic with Reference to Translation
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IPA
i:
i
ɑː
a
u:
u
aɪ
eɪ
aʊ
IPA
b
t
tˤ
d
dˤ
dʒ
k
f
θ
ð
ðˤ
s
sˤ
z
ʃ
h
m
n
l
ɫ
r
w
j
x
ɣ
ħ
؟
?
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IPA: Arabic Vowels
Nearest English
Letter(s)
Transliteration
Equivalent
ي
see
ĩ
sit
i
ا
fan, hard
ã
set
a
و
soon
ũ
look
u
آي
light
ãy
أي
day
ay
آو
now
ãw
IPA: Arabic Consonants
Nearest English
Letter(s)
Transliteration
Equivalent
( بBã‟)
but
b
( تTã‟)
stay
t
( طṬã‟)
No equivalent
ṭ
( دDãl)
do
d
( ضḌãd)
No equivalent
ḍ
( جGĩm)
joy
j
( كKãf)
sky
k
( فFã‟)
feel
f
( ثThã‟)
thing
th
( ذDhãl)
this
dh
( ظẒã‟)
No equivalent
ẓ
( سSĩn)
see
s
( صṢãd)
No equivalent
ṣ
( زZãy)
zoo
z
( شShĩn)
she
š
( هـHã‟)
him
h
( مMĩm)
me
m
( نNũn)
now
n
( لLãm)
leaf
l
ll (in Allãh
*
hall
only)
( رRã‟)
trilled run
r
( وWãw)
we
w
( يYã‟)
yes
y
( خḪã‟)
loch
ḫ
( غĠayn)
No equivalent
ġ
( حḤã‟)
No equivalent
ḥ
„( عayn)
No equivalent
„
glotalised / t /:
( أHamza)
‟
beʔə
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Abstract

The Syrian crisis in general and the Northern Syria
(Rojava) cantons have a profound impact on Turkish-Iranian
relations. We have a paradox here where the Kurdish factor
seems to have initially driven Iran and Turkey a part and
complicated the bilateral relations between the two countries.
However, the Rojava factor has recently forced the two
countries to some form of regional cooperation and in the
future the desire of Turkey and Iran to prevent the emergence
of a Kurdish entity in Northern Syria will be a strengthening
factor for the bilateral relations. It is anticipated that Syrian
and Iraqi regimes which share the same concern will join
Turkey and Iran in this regional effort to contain or even
destroy the Rojava experience. Nevertheless, the success of
this regional effort will be dependent on the future of Russian
and American stand towards Rojava.
In this paper, the factor of non-state actors in the
current situation of the Middle East has been explained. The
reasons of changing the traditional political map of the Middle
East have been mentioned. Then specifically while talking
about the Syrian crisis, Turkey and Iran have been focused on
while they have been working for implementing their own
political agendas in Syria. The impact of Syrian crisis in
general on Turkish-Iranian relations has been explained. We
then have particularly mentioned the rise of Rojava (the North
Western part of Syria) as the main reason that affected the
regional policies of Turkey and Iran. In the rise of Rojava, we
have answered questions like who is supporting Rojava and
why? Then we have proceed to explain and analyze the
different views with which Iran and Turkey initially had about
the emergence of Rojava Regime. Here in this stage, we have
tried to give four main groups that have an effective role in the
crisis. When we understand the nature of these groups, their
antagonists and their supporters, we will almost understand
the goals and interests of each main actor that supporting
them including Iran and Turkey. Finally, we will reflect upon
the Iranian ambitions and strategic goals in the region, taking
Syria as an example, and why Turkey is trying to limit the
hegemony of Iran.
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Keywords: armed non-state actors, Middle East, Foreign
Policy Analysis, Rojava, Kurds, Turkey, Iran

Introduction:
The Middle East currently experiences a number of nonestate actors which have armed power and have controlled
specific areas as their territories. These none-state actors
have become a challenge for the nation state system in the
Middle East. This is because these actors have been able to
control their territories, and peruse their foreign policy
which is totally contradicting the nation state system policy.
Scholars argue that we are in need of new paradigms for
defining these non-state actors “as the state-centric Foreign
Policy Analysis paradigms do not fit these actors”.1 Few
clear examples of non-state actors that have recently
affected the international politics and the international
relations of the Middle East are the Kurds in both Syria and
Iraq, the Islamic state and Hezbullah in Lebanon. 2
“By their mere presence,” Jossenlin and Wallace
argue that “non-state actors can only flourish within a
relatively peaceful and stable international system, with an
underlying consensus about the rules of international
interaction and the legitimacy of the state units.”3 These
non-state actors do not only emerge within a dynamic time
of the lack of state central authority but they also emerge in
times of conflicts practicing their own authority by having
their own militias available and controlling specific
territories in particular areas. In these specific territories,
these non-state actors totally peruse their own foreign
policy within the particular controlled territory.
1
Van den Berge: “Analyzing Middle Eastern Armed Non-State
Actors’ Foreign Policy:” Leiden University, Institute of Security and
Global Affairs: Summer 2016: Retrieved on June 16, 2017
2
Gunter M. Michael, “The Kurds and the Future of Turkey”: The
American Research Center Coalition, May 15, 1997. Retrieved on May 2,
2017.
3
Van den Berge: “Analyzing Middle Eastern Armed Non-State Actors’
Foreign Policy:” Leiden University, Institute of Security and Global
Affairs: Summer 2016: Retrieved on June 16, 2017
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Rainer Baumann and Frank Stengel have
mentioned in a literature review published in the Foreign
Policy that attention for analyzing none-state actors have
increased since 1990s in international politics. These two
writers have noticed that most of international relations’
scholars have stick to “traditional topics” while they do
have noticed that none-state actors are included in some
developments and analyses. Baumann and Stengel focus on
the process of decision making and how the non-state actors
are involved in the decision-making in the policy arenas.
Furthermore, they continue asking how decision making in
non-state actors is analyzed in different settings, how they
are applicable and how they can be modified.
Considering the Middle East politics, we should ask
questions like what has been the reason of weakening the
political map of the Middle East? What has caused the too
many changes, ups and downs, in the traditional political
map of the region? Among other factors, there have been
political, economic, military, and sociological factors being
the reason of these changes in the region. These reasons
can be totally applied for the change of traditional state
system in Syria. In Syria, civil wars, and the absence of
strong legitimate state institutions, and different motivations
and interests have been the reason for changing the
traditional state system. The Economist has recently
concluded that "across the Middle East, non-state actors
increasingly set the agenda, challenging governments,
overthrowing them or prompting them to retrench behind
increasingly repressive controls."1 Interestingly enough,
some scholars have been arguing that in the Middle East
there have been only two states have remained in the region
which are Turkey and Iran. The others, they argue,
including Syria, Kurds, Iraq, ISIS and etc can be defined as
none-state actors of the region.2
PKK in Turkish Iranian Relations before the Syrian
Crisis:
Right after the 1979 Islamic revolution of Iran, TurkishIranian relations normally experienced downturn. Turkey
has accused Iran for supporting Islamic radical and
fundamental groups opposing Turkey. However, the two
countries still have managed economically cooperate and
make good relations.
Despite all that, there has been
another very important issue between the two countries
which is Kurdistan Workers Party (PKK). When the
Turkish military operation started against PKK in Turkey
and the North of Iraq, Turkey accused Iran for protecting
PKK and providing them with full logistics and military
support. Iran has been rejecting such accuses, however.
While bombarding PKK military spots in the borders of
Iran, these tensions increased between more. The tensions
specifically increased in 1990s because Iran and PKK
1
The Economist: “The Rule of the Gunman: Why Post-Colonial Arab
States are Breaking Down:” Oct 11, 2014. Retrieved on April 13, 2017:
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21623771-whypost-colonial-arab-states-are-breaking-down-rule-gunman
2
M Gunter " Iraq, Syria, ISIS and the Kurds: Geostrategic Concerns
for the U.S. and Turkey:" The Middle East Policy Council. Retrieved on
June 16, 2017:
http://www.mepc.org/iraq-syria-isis-and-kurdsgeostrategic-concerns-us-and-turkey
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relations during the 1990s have reportedly been strong. For
example, in May 1995, the Turkish government conducted a
very strong military attach on the PKK basis in the Iranian
borders. And that bored Iran as well. In the spring of 1996,
a number of crisis between the two countries happened
when each of them accused the other for spying and
supporting of terrorism. Yet, 1996 Turkey added another
complain when PKK strongly attacked Turkish forces from
the borders of Iran. The president of Turkey visited the
borders and accused Iran for supporting terrorism.
However, during his presidency between 1996 and 1997,
NecmettinErbakan, leader of Islamic RefahPartisi (Welfare
Party) made clear efforts to strengthen relations and
cooperate with Iran to solve the issues. But he was
meanwhile strongly criticized by public opinion in Turkey
for visiting a country that supports “anti-Turkish terrorism.”
Visits took place between the Turkish President to Iran and
Iranian President Akbar Hashemi Rafsanjani to Turkey.
But these visits could not decrease the concerns of both
governments accusing each other. Later in 1996, the
Turkish government continued accusing PKK of providing
and supplying logistics and heavy military weapons
including rockets of Katyusha. After that in 1997, the
Iranian ambassador was embroiled by Islamic
fundamentalists in Ankara, and that more deepened the
tensions between the two countries.3
Relations subsequently between Iran and Turkey
strengthened somehow. Leaders and decision makers of
both countries were lunching different visits and
exchanging ideas of cooperation. The most important
cooperation was the “Neighborhood Forum” that took place
in 1998. The forum was basically aiming for improving
relations between the Middle Eastern neighbors. However,
all there improvements could not solve or could not find a
solution for the Turkish concern regarding Iran helping
PKK logistically.
The Turkish Foreign Policy and the Kurdish Question:
Both countries, Turkey and Iran, in their regional
competition have provided a space for Russia to become a
player or broker between them because Russia has had
better relations with both Turkey and Iran than Turkey and
Iran have had between one another. Russia is openly
practicing its strategic goals in Syria by providing full
support for Assad’s Regime while limiting Turkey’s and
Iran’s roles in Syria not allowing them to take a step in
Syria without Russia’s approval.4 For example, only two
weeks after the president of Turkey, Erdogan, visited
Russian and had a meeting with Putin in August of 2016,
“Operation Euphrates Shield” started. Ankara announced
that the operation was an anti ISIS operation while it was
mainly for limiting the Kurds in Syria to expand their
controlled territory along the border of Turkey.
3

https://www.researchgate.net/publication/237734135_The_Kurdish_Questi
on_and_Turkish_Foreign_Policy [accessed Jun 12, 2017
4
Friedman Brandon: “Russia, Turkey, and Iran: Cooperation and
Competition in Syria.”
Retrieved on May 5, 2017:
http://dayan.org/content/russia-turkey-and-iran-cooperation-andcompetition-syria
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by the Turkish Government. It was successful for Turkey in
Turkey and Iran in the Syrian Crisis:
The Turkish-Iranian relations have long history going a way that it enhanced the Turkish figure and the Turkish
back to Ottoman and Safavieh Empires in the region. In a influence in the region. However, with erupt of the Arab
survey of the historical bilateral of both countries, there are Spring, practically speaking, the policy was died. That is
more conflicts than cooperation ones between the two because “zero problems with neighbors” mainly means zero
countries. That is because both countries have been in great problems with regimes of neighboring countries. And when
political and military competition for hegemony in the there is democratic upheaval with these neighboring
region. The rise of Arab Spring in the region in the second countries, it is clear that Turkey would not continue
decade of the twenty first century can be seen as a supporting these regimes at the time that Turkey is a NATO
remarkable historical stage that affected the strategic member and has an effective place in dealing with the
relations between Turkey and Iran. This is directly felt international coalition regarding to the regional changes.2
when we consider the Syrian crisis.
Therefore, we can say that from the start of the Arab
Since the start of revolts in Syria against Bashar al Asad in Spring, the “Zero Problems with Neighbors” has become a
2011, both countries, Iran and Turkey, have tried to dead policy. Turkish standing against the Syrian Regime
maximize their power in the country. They have backed and its backing to the Sunni oppositions of Syria against the
different groups and militias in Syria to gain their strategic regime is a clear example showing the end of Zero
goals. Despite of the fact that there is a common enemy Problem’s policy. There have been new strategic goals and
which is the Islamic State of Iraq and Sham (ISIS), each of security problems that are more important for Turkey
the countries, Iran and Turkey, has been supporting groups regarding to the Syrian Crisis.
The rise of the Kurds in Northern Syria is one of the
that harm the strategic goals of the other. For Turkey, the
rise of Kurdish political identity in Syria is the red-line and serious problems about which Turkey is concerned. In the
must not happen because it would directly affect the Northern Syria, the Kurdish Area that has been controlled
Turkish national security. However, Iran has been the by the Democratic Union Party (PYD) which is a branch of
directing supporter of the Kurds in the country. With the Kurdistan Workers Party (PKK) in Syria, is known as
help of Iran, Russia, and the US leading international Rojava. Rojava is consisted of three cantons and has
coalition, the Kurds have been able to establish their declared its autonomy. The cantons of Cizire, Afrin and
political identity in the North of Syria naming the controlled Kobani are the three cantons each of which is an
region as Rojava. The riseof Rojava has been a serious autonomous canton through the federalist system that was
concern for Turkey. From here, the rest of this paper will declared by PYD in March 17, 2017 under the name of
discuss the general impacts of the Syrian crisis on the “Democratic Federal System of Northern.”
In order to have a better understanding of the context of
Turkish-Iranian relations first. Basically the reasons that
Turkey involved in the Syrian crisis will be explored. Then Rojava, we would like to give a brief background about
the humanitarian crisis in the country and how it has each of the three cantons. The population of Cizire Canton
economically affected Turkey as the closest neighbor of is about 1,600,000 and it declared its autonomy in January
Syria will be discussed. At the same time, the rise of the 21st of 2014. Afrin Canton’s populations is approximately
Kurds in Syria and to what extend this has relations with the more than one million, and it declared its autonomy in
Kurdish issue in Turkey will be explained. To what extent January 29th of 2014. Kobani Canton is populated between
will the riseof Kurds in Syria would affect the Turkish 350 and 400 thousand and it declared its autonomy in
national security? Another stage of this article is about the January 27th of 2014. The total population of all Rojava
different political and military groups in Syria. Which main cantons was 2.5 million people before. However it has
actor is supporting whom and which one is against whom in increased to 4.6 million people by 2015, according to a
Syria is going to be focused on. The last stage of the paper NYT report titled as “A Dream of Secular Utopia in ISIS
will be about Iran’s hegemonic strategies in the region Backyard”3. The total surface area of the land that is under
especially in Syria. The main reasons that are importantly the PYD control is 18,300 square kilometers. And the
effective why Turkey involved the Syrian crisis to limit capital of Rojava is Qamishlo (Qamislo).
In terms of military groups, the major military group in
Iran’s increasing hegemony in the region will be explained.1
Rojava is People’s Protection Units (YPG) which is the
North-Western Part of Syria (Rojava):
First of all, if we go back to the Turkish recent foreign military branch of PYD. The number of their fighters were
policy especially within the start of Justice and 60,000 militias by the end of 2016. In 2017, YPG added
Development Party (AK Party in Turkish) rule, it is clear other 10 new battalions which each consisted about 300
that the AK Party wanted to change Turkish foreign policy fighters. And they are now planning to exceed 100.000
in a way that it shifted its policy from the west to the east. fighters by the second half of 2017.4
That means the Middle Eastern countries, especially the
neighbors, became the focus of Turkey to strengthen its
2
Interview with SinanUlgen, 2011: ““Policy of Zero Problems with
political and economic relations with. The policy of “Zero Neighbors Successful for Turkey.” CARNEGIE EUROPE: Retrieved from
Problems with Neighbors” was declared and implemented http://carnegieeurope.eu/2011/12/18/policy-of-zero-problems-with1
Serdar, Guner: “THE TURKISH-SYRIAN WAR OF ATTRITION:
THE WATER DISPUTE:”
Studies in Conflict & Terrorism, Jan-Mar 1997, Vol. 20 Issue 1, p105,
p12
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neighbors-successful-for-turkey-pub-46280r
3
Enzinna, Wes: “A Dream of Secular Utopia in ISIS Backyard.”
Retrieved from: https://www.nytimes.com/2015/11/29/magazine/a-dreamof-utopia-in-hell.html?_r=0
4
Dolamari, Mewan: “Syrian Kurdish YPG will increase number of
fighters to 100,000 in 2017.” K24, March 21, 2017. Retrieved from:
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Now, who is supporting PYD and why? This is the main
question that is going to give us details for our focus of the
subject. By answering this question, we will understand the
whole picture of the regionall competition between Iran and
Turkey, and we will understand where the tensions start in
Syrian crisis. The first actor that is supporting PYD in
Rojava is the United States of America (USA). The USA is
helping PYD for many reasons. The most important one is
that PYD has been seriously fighting against ISIS, and
defeating ISIS is the main focus of the USA in the region.
Second, YPG has been the most organized and internally
united military group among the other military groups of
Syria. Next, securing oil resources in the near future in
Rojava that is now controlled by PYD is also another reason
that now the USA helping PYD. Furthermore, PYD is a
non-religious
religious secular group, which is really essential for the
USA because the US is more likely to help ssecular groups
against radical religious ones.1
The second actor that is openly supporting PYD in
Rojava is the International Coalition forces which is known
as Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve
(CJTF – OIR) consisted of 30 countries lled by the USA.
The same reasons that mentioned above generally might be
applied for explaining why the International Coalition helps
PYD. However, each country that has a hand in the
International Coalition has its own interests and goals. For
example, France is helping the Kurds because it seems that
it does not want to repeat the mistakes of the past that it
made in the region. After the WW1, France had a huge
impact in dividing the borders of the Middle East. In that
division of borders, no place wass provided for the Kurds
who have been more than 50 million people sharing their
own cultural and traditional characteristics like other
nations in the region. Now, the same picture of post WW1
seems to be repeated to be drawn again. Therefore, France
does
es not want to repeat its mistakes in the region because
giving to the Kurds their own independent land seems to be
a better choice in order to solving the regional issues in the
right way.2
Moreover, Russia is also another actor that helps PYD in
Rojava. The reasons that Russia is helping them is that,
same as the US, they have a common enemy which is ISIS.
PYD is also used as a card by Russia while dealing with
Turkey. That is, when on November 24, 2015, Turkey shot
and downed a Russian warplane on thee Turkish
Turkish-Syrian
border, there was a high claim in the Kurdish community
that Russia is going to support the Kurds in Northern Syria
http://www.kurdistan24.net/en/news/ad2a1bc1-ffb8-4253
4253-9f65213c8add1fa3/Syrian-Kurdish-YPG-will-increase-numbe
number-of-fighters-to100-000-in-2017
I. 1MALSI, JARED: “U.S. ARMING OF SYRIAN KURDISH MILITIAS COULD
COMPLICATE RELATIONS WITH TURKEY.” TME: MAY 2017: RETRIEVED
FROM: HTTP://TIME.COM/4773999/TURKEY-YPG-ARMING-MILITIASDONALD-TRUMP/

to take revenge on Turkey. And Russia has also supported
the Federalist System that now has been announced by the
Kurds in Syria, with the claim that Kurds should not ask for
toppling down the regime of Assad.3 At the same time,
Russia has openly trained the YPG forces militarily in
Rojava, for example in Afrin Canton.

Figure 1: Who is supporting PYD in Syria?
There are a lot of other local and international actors
supporting PYD in Syria, as it is shown in the figure 1. No
need to be mentioned, PYD is ideologically and militarily a
branch of PKK, a fact that is denied by some. PKK and
PYD have the same ideology, same language
l
dialect, same
nationality, common borders and common interests. At the
same time, in terms sociobiological aspects, the Kurds in
Syria are closer to the Kurds in Turkey than being close to
the Kurds in other parts of Iraq and Iran. The Turkish and
an
Syrian Kurds have historical cultural interactions. When
there were clashes in Kobani, late 2015, there were
reportedly hundreds of Kurdish young people in Turkey
illegally crossed the border and went to defend the Kurds in
Syria.4
PYD at the same time is supported by Kurdish political
parties in the Kurdistan Region of Iraq, especially being
very close to Patriotic Union of Kurdistan (PUK) and
Gorran Movement. PUK is simply supporting PYD to
protect its hegemony in Shingal and the areas of Nainawa,
which
ich are partly controlled by PKK. At the same time, they
share the same nationality and ideological closeness.
Moreover, one of the goals of Gorran Movement in the
Kurdistan Region, according to their official platform is to
build a national united confederation.
deration. PKK and PYD are
ideologically very close to Gran movement, and they have
the same left wing ideology. They both, Gorran and PKK,
share the same nationality claim. Most importantly, Gorran
recently has issues and misunderstandings with Kurdistan
Kurdista
Democratic Party (KDP) on governmental and
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administrational issues in the Kurdistan Region. Gorran is The president of the organization (NC) is Muhammad Alsupporting PYD in Rojava and PKK in Shangal and the Abde who has full executive powers within the
areas of Nainawa so that to decrease KDP’s hegemony in organization. The group has an executive branch in Idlib
that areas.
(Syria). And it is backed by the USA and among the
All the above mentioned actors are supporters of PYD in regional countries, Egypt is strongly backing the group.
Rojava. But what we have not talked about yet is Iran. Iran
Another group that has a very effective role in the Syrian
is strongly backing the Syrian Regime of Assad. And PYD crisis is JabhatFateh Al-Sham or Jabhat Al- Nusra. This
is reportedly supported by Assad, and they have good group is the most dangerous group in Syrian crisis. It is a
relations together. If we look at the map of Rojava, the Sunni terrorist organization that aims to establish an Islamic
cantons of Kobbani and Afrin are separated from each other Emirate in Syria by overthrowing the Assad Regime. This
since Turkey has controlled Jarablus. There is no way for group was founded in 2011 when Al Qaeda in Iraq (AQI)
PYD to go to Afrin Canton unless they have relations with sent its members from Iraq to Syria to expand its regional
the regime of Syria and go through the areas of Aleppo. I cells. However, the group has officially declared its
have personally interviewed many people who have fled existence from Al Qaeda since 2012.2 The ideology of the
from Rojava and settled down in the Kurdistan Region group is an Islamic extreme ideology claiming for the
refugee camps that “PYD is strongly depended on the establishment of an Islamic State in Syria governed by their
Syrian Regime” which means PYD is strongly backed by own interpretation of the Islamic Law.
The current leader of the group is Abu Muhammad alIran too. Despite of that, PKK has good relations with Iran,
and it gets military and logistic help from Iran, especially Julani. Many Islamic radical groups are backing Jabhat Alsince the start of the second decade of the twenty first Nusra, such as, Ahrar al-Sham, Ferliq al-Sham, Aynad alSham Front (SRF), Jaysh al-Sunnah, al-Haq Brigade, and
century.
These help of Iran and the other states has seriously made Jund al- Aqsa. However, its direct antagonists are the USA
Turkey take steps against the rise of the Kurds in Rojava. and allies, the Syrian Regime, the Syrian revolutionary, and
Turkey has worked hard to force the international HarakatHazzm.
community not to help PYD and the Kurds in Syria. The last group that has an effective role in the Syrian crisis
Turkey has been repeatedly arguing that for them there is no we want to mention is the Syrian Democratic Forces (SDF).
difference between PYD and ISIS. They have even recently The SDF is a coalition of various armed militias with the
taken actions by bombarding them with airstrikes in the largest groups being Kurdish, Arab, Assyrian, Armenian,
areas of Sijar in Iraq and Derk in Syria, in the borders of Turkmen, and Chechen backgrounds. This coalition is the
official defense force of the Democratic Federal System of
Syran and Iraq.
Northern Syria (Rojava). The coalition was founded in
October 2015 when the YPG started to assimilate other
Different Militia Groups in Syria:
If we look at the whole picture of Syria, we can see many opposition forces around the territory of ISIS and the Syrian
different military groups which each is supported by government. The SDF is viewed by the Turkish
different main actors. Here we would like to introduce four Government as a branch of PKK. Therefore, Turkey sees
different main groups, their supporters and their antagonists the coalition as a terrorist organization. However the US
to better understand the whole situation of Syria. We have and the international coalition deals with the organization as
chosen four main and the most important groups. The first their best ally on the ground in fighting ISIS.3TelalSelo is
group is YPG which we have been talking about. YPG is the official spokesman of the group and acts as a bridge
the military branch of the Syrian Kurdish Democratic Union between the group and its supporters.
Party PYD. YPG is currently one of the largest factions in
the Syrian civil war and was the first group in the country to
win the largest scale battle against ISIS. The group has
been able to win and control all the North-Western part of
the country, which is known as Rojava.
The General Commando of YPG is SipanHamo. And it
is helped by many actors as mentioned above. The
antagonists of YPG are Turkey, the Free Syrian Army, and
ISIS.
The second group from the most important military
groups in the Syrian crisis is the main opposition group
which is known as the National Coalition of Syrian
Revolution and Opposition Forces, it is also known as NC.
The group is acting as a transition or interim government of
the country. The NC has been founded in 2012 as the
2
second attempt by the international community to create an
BBC News, Middle East: “Syria war: Who are JabhatFateh al-Sham?”
organization that represents the whole Syrian people since August 2016: Retrieved from: http://www.bbc.com/news/world-middlethe Syrian National Council (SNC) failed in this regard.1 east-36924000
3
1
National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces:
Official Website, http://en.etilaf.org/about-us/goals.html
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Figure 2: Different Militia Groups of Syria
As it is exposed above, from these different
ideological and militia groups, the Syrian crisis has been
much more difficult to solve. That is because if we look at
the whole picture of the crisis, we can find that each group
is backed by a different actor and each actor has its own
goals and interests in the country which contradicts the
others’ goals and interests. The result of these crisis has
brought a fatal humanitarian crisis in the country. Millions
of people and children have lost their lives and many others
have fled to other countries.
Humanitarian Crisis in Syria:
We would like to shortly give some data on the
humanitarian crisis in Syria since 2011. According to
Violation Documentation Center Syria, number of people
being killed in Syria since
ince 2011 is 170,480 people, listed
and recorded with full name.1 However, Staffan de Mistura
late in 2016 once has said that the total people killed in the
crisis are about 400,000 victims. According to data
recorded by the United Nations Office for th
the Coordination
of Humanitarian Affairs (UNOCHA), number of total
explosions in the Syrian Crisis is 5751 explosions. There
have been 10024 fire executions, 34747 shelling, 54490
shooting, 2147 kidnapping- execution, and 30571 warplane
shelling. This is all
ll since late of 2016 recorded by
UNOCHA.2

1
Violation
tion Documentation Center in Syria (VDCS):
http://vdcsy.net/en/
2
UNOCHA
data
on
Syrian
Crisis:
http://www.unocha.org/country/syrian-arab-republic/syria
republic/syria-countryprofile/syria-country-profile
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Figure 3: Humanitarian Crisis in Syria, Source: (OCHA)
As it is shown in the above figure, in March 2012, about
1000,000 people were in need of humanitarian help in
Syria.
However, by March 2017, there are about
abou
13,500,000 people in need of humanitarian help. People
who fled the country in March 2012 were 21,959 people
while this number has increased to 5,020,470 people by
March 2017. Moreover, number of people internally
displaced (IDP) by violence was 2,000,000
2,000,
while the
number has increased to 6,325,978, according to data from
the UNOCHA.3 This humanitarian crisis is very important
while we are talking about the effect of the crisis on Turkey
and Iran because Turkey as the closest neighbor of Syria
has been very much affected by the crisis economically and
politically. The number of Syrian refugees in Turkey has
been 2,992,567 people, according to data from the UNHCR
last updated in April 27, 2017.4 This huge number of
refugees has left negative socioeconomic
socioecono
effects on Turkey.
This is one of the important reasons that Turkey has
involved in the Syrian crisis and wants to solve the crisis in
a way that in the future Turkish political and economic
interests will not be under threat in the region.
Iran’s Hegemonic
egemonic Ambitions in the Region:
Iran has a number of ambitions in order to strengthen its
hegemony in the region. And Syria is one of the most
important countries that has been the center of Iranian
strategic ambitions in the region. Turkey, as an important
imp
actor of the region, definitely would take actions and
compete for pushing back the Iranian strategy in the region.
Iran has developed a formidable presence on the ground of
3

UNOCHA
UNHCR
Data
on
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
4

Syria:
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Syrian crisis. Iran has simply penetrated the Assad Turkey, having a particular territory controlled by the Kurds
Regime’s remaining institutions. For example, it has in Northern Syria is a serious concern because it is a danger
embedded about 30,000 ground forces in the government for the Turkish national security. However, Iran and the
controlled areas of western Syria (about 5,000 IRGC, Basij, Kurds in Syria have been in good relations and Iran is
and Iranian Army elements). Moreover, there have been reportedly providing the Kurds military and logistics
about 3,000 to 5,000 highly trained Hizbollah fighters support. Kurds in Rojava as non-state actors are now
brought to Syria from Lebanon. At the same time, there owning their military forces and practicing their own
have been around 20,000 Shiite militiamen being returned foreign politics with controlling particular territory inside
from Pakistan and Afghanistan to support the Assad Syria.
Regime in Syria.1 Reportedly, so far up until May 2017,
there have been 2,200 members of the Iranian Army killed
in the recent instabilities of Syria and Iraq.2 This is all
despite of the huge logistic help of Iran to the Assad
Regime. Iran has backed the Syrian Regime at a time that
Turkey has strongly worked for toppling down Assad and
claimed for regime change in Syria. Therefore, Turkey has
stepped to stop and limit the Iran’s hegemonic power in the
country.
Moreover, there are a lot of other aspects showing Iran’s
interests to increase its hegemony in the region. These
aspects can become the indirect reasons for Turkey standing
against Iran in Syria because at the end Iran would change
its regional balance with Turkey. One of these aspects is
the Iran’s rigorous enforcement of its nuclear policy that is
something Turkey is not happy with because this will
strengthen Iran’s hegemony in the region and change the
regional balance between Turkey and Iran. Another reason
that Turkey has stood against Iran in Syria is that Turkey
does not want Syria to become the second Iraq for Iran’s
hegemony. What we mean here is that Iran after 2003, has
almost controlled all the essential powers and institutions of
Iraq, and this has decreased the hegemony of Turkey in the
country. Therefore, it is neither easy nor is it achievable for
Turkey to eliminate Iran’s power in Iraq. Therefore,
concerning the Syrian crisis, Turkey seems that does not
want to repeat the same mistakes it has done in Iraq. At
least it wants to make its borders safe and limit the rise of
Kurdish political identity in the North of Syria because that
will directly affect its national security.
Conclusion:
The Middle Eastern traditional political map has recently
faced changes due to the challenge of non-state actors inside
particular territories of sovereign states. Kurds in Northern
Syria (Rojava) are clear examples of these non-state actors
that have affected the regional developments. Turkey and
Iran are the two sole countries that some scholars argue that
remained as total healthy states of the region. These two
countries, Turkey and Iran, have been in regional
competition in Syria. The rise of Rojava has directly
affected Iranian and Turkish interests in the region. For
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Abstract
Language teaching curriculum and teaching methods is a
complex process. This process needs the utility of a number of
linguistic, psychological, sociological, pedagogical, and political
disciplines. Also, a curriculum-designer has to answer the need
of the theory. It also needs cooperative efforts in which
experienced English language teachers move together with
specialists in the subject-matter. (Corder, 1973:13)
This paper aims to shed light on the history of English
curriculum in Iraq and on the phases of reform it has
witnessed. English language teaching methods (traditional and
recent) in this country will be discussed as well.
Index Terms— English
Curriculum Reform, Iraq

Curriculum,

Methodology,

I.
INTRODUCTION
The curriculum of English used in Iraqi schools
passed through three historical phases:
1. The first phase (1873-1970s)
In fact, the old curriculum in Iraq has become out of
date, However, it is helpful to understand how the
curriculum of English in Iraq was and how modifications
started.
In Iraq, English was taught for the first time in the
state schools in 1873, in a few Iraqi schools in major cities.
When Iraq was mandated by Britain after the First World
War, a decision was taken to expand the primary education
and teaching of English to the towns. English was taught as
a second language starting from the first primary year
during the first year of the British colonialization, but later,
it was decided to teach it from the fifth primary year and its
status modified from English as second language (ESL) into
a English as foreign language (EFL) (Al- Chalabi, 1976:41).
The textbooks were imported from Egypt and they
were based on the Grammar–Translation Method.
As far as this phase is concerned, there is an
interesting document which belongs to the ministerial
examinations of English for the primary stage in 1938 (see
the Appendix).
578

A first glance at this document reveals the emphasis
is on written form. As Rivers (1980:17) claims, learners are
often trained in artificial forms of language, the vocabulary
was detailed and sometimes esoteric, communicative skills
were neglected and little stress was laid on accurate
pronunciation. The pupils were supplied with ready-made
compositions, a pattern (s) of a letter, examples of using
certain words in useful sentences, and they were obliged to
memorize them for examinations, i.e. the teacher’s role was
to cram his/her students for examinations. It is also obvious
that the primary skills to be developed were reading and
writing. Little attention was given to speaking and listening
skills and almost none to pronunciation. These are the main
features of the Grammar–Translation Method (LarsenFreeman, 1986:10).
Abdul-Kareem (2009:6) adds that the earliest ELT
course was followed by three series of courses which had
been composed in Britain. The first series bore the name of
“The Oxford English Course” by Lancelot Oliphant; the
second one bore the name “The Oxford English Course for
the Middle East” by Lawrence Faucett; while the third one
was titled “The Oxford English Course for Iraq "Albert
Sydney Hornby; Donald Clifford Miller and an Iraqi expert
Selim Hakim. The first two series had been used until the
middle of the 1950s, while the third one had been used until
the early of the 1970s (Ramadhan, 2001:12).
The books were divided into “reading texts”. This
means that reading was the chief activity in those books. It
is obvious from the titles stated before that the first two
series were not appropriate for the Iraqi learners. They were
for all learners who want to learn English as an EFL
programme. It is worth mentioning here that most textbooks
before the 1960s and 1970s depended on the teachers’
experience. They had enough of “what to teach?”, but most
of them took it for granted that the teachers know how to
teach. This means that a “Teacher’s Guide” was not existent
or available.
Moreover, Abdul-Kareem (2009:8) declines that the
Ministry of Al-Maarif (Knowledge) had no right to revise
and modify those syllabuses because they were the property
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of the authors, not of the Ministry. As a matter of course,
the authority which was in charge of education had to look
into these aspects thoughtfully and deeply in order to
improve that situation. Hence, the establishment of the
Foreign Languages Department at the Higher Teachers
Training College in Baghdad (early of 20th century) marked
a new era in English language teaching in Iraq on the way
of improving the aforesaid situation. Concerning the
teaching of the literary reader, it began at the intermediate
stage, not at the preparatory stage, as it is now (AbdulKareem, 2009:11).
2. The Second Phase (1970s)
Abdul-Kareem (2009:6) argues that “The Oxford
English Course for Iraq” was used until the early 1970s,
when book -1- of the New English Course for Iraq was first
put in use at that time to be taught to the students of the
Primary Fifth Grade, and every year a new book of the
NECI series began to replace its counterpart of the old
series regularly. In fact, a new era in the history of the Iraqi
educational sector in authorship began which can be called
“The Era of Nationalizing the Syllabuses of English in
Iraq”, because all the authors of this series and the advisory
board were Iraqis. In May 1970, the Ministry of Education
formed a committee to draw up the objectives of a new
English programme in Iraq.
The new series which consisted of eight books was
named “The New English Course for Iraq”. It was designed
on the structural approach and a new method of teaching
“The Audio-lingual Method” was recommended for
teaching this programme. Teaching this syllabus starts in
the Primary Fifth Grade in all schools.
As a result, the NECI was adopted after being
proved efficient in comparison to the old textbooks. Starting
with the year 1973, the books had been introduced to
schools at the rate of one book per year. The last of the
books (Book 8) was intended to be in the hands of the
teachers and the students at the beginning of the academic
year 1980-1981. This series included a total of (22) books
for both students and teachers, as follows: 8 language books
for students , 8 teacher’s guides, 3 handwriting manuals for
the fifth and sixth primary grades and the first intermediate
grade, and 3 literary readers for the three grades of the
preparatory stage (high stage).
The authors of this series and the advisory board
were Iraqis. They were:
1. Khalil I. Al-Hamash , College of Arts
2. Abdul-Kader Al-Bettar , Ed. D
3. Latif Hassan Ali, Ph.D.
4. Adnan J. Radhi , M. A
5. Ra’adAhmed , M. A
6. Aziz Yousif , M. A
7. Samir Abdul-Rahim , M. Ed
8. Khudheyer S. Ali , Ministry of Education
9.Badeel Hammo , B.A.
Locally-produced textbooks were the property of the Iraqi
Ministry of Education and this characteristic gave the
curriculum authorities in Iraq the right and the freedom to
revise and modify the books whenever they found it
appropriate to do so (Abdul-Kareem, 2009:7).
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In late 1970, “The Institute for the Development of
English Language Learning in Iraq” (henceforth IDELTI)
was established by the Ministry of Education. One of the
main functions was to assist in improving the textbooks of
English in Iraq. This institute also issued the IDELTI
Journal in 1973. This journal, which focused on English
language teaching in Iraq, came out quarterly. All the
editorial board members were Iraqi except Mr. R. E.
Underwood. During the first half of the year 1980, the
Directorate of Curricula and Textbooks opened wider
debates on school curriculums in all courses including
English (Abdul-Kareem, 2009).
In late March 1990, the decision to adopt the
syllabus and to start the process was taken in a conference
held in Kuwait, chaired by Dr. Abdullatif Al-Jumaily, and
attended by Khudhair S. Al-Khazraji. The conference also
appointed Al-Jumaily General Consultant for the course.
(Al-Jumaily: Personal Communication). But this effort
ended in vain due to the political and military situation in
the region arising from the Kuwaiti – Iraqi conflict (AbdulKareem, 2009:9).
Although there were some attempts to change the
(New English Curriculum) in Iraq, it is still the medium of
instruction in all Iraqi primary and secondary schools.
3. The Phase Three in the KRG (since 2007)
Nowadays, English language has become a worldwide
language used by millions of people as a means of
communication all over the world. Asian countries
generally and Middle East especially have responded to the
improving the necessity of communicative movements in a
faster way in English language as a foreign language
(Zughoul, 2003: 111); so, students in Kurdistan Region of
Iraq still have serious problems in using English language
communicatively at secondary and high schools. Also, it
has been found students in Kurdistan Region should learn
English language especially speaking skills because they
need speaking to communicate, interact and give and
receive data. In this context, Kurdistan Regional
Government KRG in (2007) decided to develop a new
curriculum of English language which is called (Sunrise)
for secondary and high schools with focus on the four
essential skills: writing, reading, listening and speaking.
Since 2007, the Kurdistan Regional Government KRG
has taken significant steps to improve education standards.
Accordingly, English language was introduced to early
classes in schools, and promoting creative thinking in
classrooms was incorporated into school curricula.
The official website of (Sunrise for Kurdistan) defines
the new curriculum as a complete English course written
especially for primary and secondary school students.
“The course has a communicative approach, integrating
listening, speaking, reading and writing, with a clear focus
on grammar structures. It achieves development of English
through an interesting approach to learning, using
motivational topic-based units, adventure stories that
introduce new language, and a variety of activities including
role plays and guided writing tasks”.
(Sunrise for
Kurdistan)
1. Discussions
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understand and learn English completely; the teachers did
1. Background of Methods for teaching
not play a major role in this process due to several factors:
English in Iraq
As mentioned in the first section of this paper, since Firstly, the teachers had limited knowledge about English
1970s the English curriculum in Iraq consisted of English language because they were not well-prepared. Secondly,
for Iraq books 6, 7, and 8 the content of which focused on they used classical materials during teaching; they were
dialogues, grammar, sounds, and exercises .Also for reading just using chalk and blackboard, with no conversation, no
skills, three novels were studied: Kipps in class 10, Oliver sound system or whiteboard, and no electronic and
Twist in class 11, and Merchant of Venice in class 12. At progressive methods were available. Thirdly, the majority
that time, teaching English in Iraq started form class 5 of them were teaching us depending on handouts; they
(primary level), till class 12 (high school) where book 8 was summarized the content of the textbook into some dead
taught. But because the curriculum was tough and teachers papers just to help us pass the exams. Fourth, the classes
couldn’t teach it well, they prepared handouts, and each were filled up by many students or learners; no one was
teacher followed his/her handout or his/her friend’s one. able to learn something in such an educational
These handouts were available in markets and students had environment. Finally, most of the teachers even themselves
were not able to speak English fluently, so, how they could
to buy them for all of the courses, not only English.
teach pupils”.
2. Methodology
Another problematic issue in Iraq, especially in the
In this section, our focus is on Kurdistan Region of Iraq,
because I by myself have studied my high school classes Kurdistan Region, is the decision of the Ministry of
(10, 11, and 12) from the year of 2000 till 2003 in this Education concerning testing language and other courses.
region, and apart from teachers’ interviews in this paper, I As the recent official statement of Ministry of Education of
Kurdistan Regional Government KRG (2015), requires that
will share my individual experience as an EFL learner.
Three teachers with different backgrounds and “All the questions for classes 9 and 12 must be multiple
experiences of teaching English were interviewed to discuss choice questions, and for other classes 50 percent of the
the methods of teaching English in Kurdistan region of Iraq questions should be multiple choice questions and the other
and to evaluate the statue of English language teaching and 50 percent should be easy questions” (see the appendix).
Furthermore Teacher 1, claims that he was obliged to
learning in the region.
Teacher 1, 35 years old, with 15 years teaching use GTM in teaching the old curriculum but now he is free
experience and taught both old and new English to teach the new one. He also adds “Now I personally use
curriculums points out that “There are marvellous communicative approach as students’ engagement and
differences between the old and the new English curricula; participation are the key points of learning. Older methods
the old one was only for teaching students theoretically and were boring to students, and teachers were bound to teach
was not practical for learning; but there were a lot of the rules of grammar and push students memorize
writing practices, that was just a waste of time. But the new everything. That does not support the philosophy of
curriculum is really designed for learning English; it has a learning when students do not participant in the class. The
lot of interactive spots and activities which are appropriate school environment should be well-prepared for learning,
with the wants of students. Above all, students are the in terms of availability of technology and teaching sources”.
centre of learning, not the teacher, as teachers cannot do
Conclusion
In this paper, the three phases of reform on English
everything by themselves in the class”.
Teacher 2, thirty eight years old, who has already taught curriculum in Iraq were discussed, and the major
English in secondary school for 14 years and experienced differences between teaching methods of English, were
teaching both old and new English curricula in Iraq, is highlighted.
One of the problematic issues of English language
another participant of this paper. He states that “The
previous curriculum of English is different from the new teaching in Iraq, especially in Kurdistan Region is the lack
one in some aspects, such as: the old one has a lot of of training courses for EFL teachers, and those courses
subjects about Ba'ath and Saddam's regime and the which were provided by the Ministry of Education were not
contents and reading texts are difficult and there were no fruitful and could not encourage teachers for better
attention to new technology in the world. I personally agree teaching. M. Amin (2014) states that the training courses for
that the new one is completely better than the old one English teachers in Iraqi Kurdistan were not successful, the
because it stands on the four skills of learning English study elicited that the courses were not good in terms of
linguistic skills and linguistic knowledge (M. Amin, 2014).
which are writing, reading, listening and speaking skills.”
Regarding the methods of teaching English in primary Also, regarding other types of problems which EFL teachers
and secondary levels in Iraq, most of the teachers use the faced in their career, M. Amin (2015) argues that EFL
Grammar-Translations Method (GTM). English teachers teachers in Iraqi Kurdistan have adaptation difficulties,
use their handouts which were explained in Kurdish lesson observations of other colleagues, video recording of
language and they focused on grammar rules, lots of their own teaching, conducting action research, keeping
learning logs; reflective writing could be beneficial to
examples, and question of previous years.
Teacher 3, forty years old, who is a lawyer now, decrease particular challenges and ensure professional
remembers very well how his English teachers taught him. development. Besides learning from self-study, new
He reports that “when we were studying English in teachers will benefit from a broader network of contacts
with their peers.
secondary school, nothing encouraged us to try the best to
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Finally, it is significant to be mentioned that, the recent
English curriculum in Iraq, especially in Kurdistan Region
of Iraq is well-produced to fulfil the demands of students in
learning English language, but systemized efforts are
required in terms of training courses teachers, workshops,
conferences, to cope with the diffusion of English language
as a global language.
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Abstract
The novel, “A Tale of Two Cities” is the portrayal of dilemma
of peasantry of France demoralised by the aristocracy of
France in the year led to the revolution. The novel spotlights
the unjust French culture against the fair English system that
transforms the life of all characters (some belonging to
England and others having their origin in France). The novel
borrows the idea of French revolution to support the story.
This paper consists of three sections; the first section is the
core that holds critical analysis, arguments and assessments of
the characters and their roles such as Charles Darnay, Dr.
Alexandre Manette and some others. Next the paper presents
the relations among the characters; how the characters tie
together through the events that launch in the story. This
section spots the themes that can be drawn out of the whole
plot and the significance of characters can be drawn from
there – tying characters into commonalities and meaningfully
assigning the weight that Dickens has intended to grant each
character with. In addition, the last section will shed light on
the critical analysis of Charles Dickens “A Tale of Two Cities”
with Rousseau. Finally, the paper ends with a brief conclusion
and a list of references.

I. Character‟s Scrutiny
Charles Darnay
Dickens shows the role of Darnay as a man of honour,
courage and respect. Charles Darnay plays many roles in
the novel; he is a prominent position holder in the story.
Darnay is the male romantic lead in „A Tale of Two Cities‟.
Darnay can be put to analysis from the starting point of the
mystery in his name. Darnay‟s actual name is St.
Evremonde. He happens to be French born and an English
man by his preferential choice, turning up as bicultural man.
584

This statement defines Darnay‟s origin as to be from the
French Dunes, his forefathers belong to France but Darnay
was a Tiff as opposed to their cruel ways of dealings with
the innocent people, not fond of the culture followed by his
maiden family, Darnay chose to change his surname and
move to England, where her served as a French Tutor. He is
a decent good natured man struck by the circumstantial
events that were beyond his control. Darnay did not wish
nor opted to be a part of the French revolution, but he was
caught and pulled by the revolutionaries in that revolution.
There on he was at the mercy of destiny.
“A very few French leagues of his journey were
accomplished, when Charles Darnay began to perceive that
for him along these country roads there was no hope of
return until he should have been declared a good citizen at
Paris. Whatever might befall now, he must on to his
journey's end. Not a mean village closed upon him, not a
common barrier dropped across the road behind him, but he
knew it to be another iron door in the series that was barred
between him and England. The universal watchfulness so
encompassed him, that if he had been taken in a net, or were
being forwarded to his destination in a cage, he could not
have felt his freedom more completely gone” (Dickens
1859, p.266).
Through Darnay‟s character, with reference to the above
quotation Dickens explicates the novel in terms of
repudiation and forfeiture. He surrenders his property and
estate in France that he inherited from his ancestors, for the
sake of sustaining non aristocratic ideology, replacing his
customary family privileges. Darnay‟s aim of politically
turning independent and earning his living by providing
pedagogic services to English people in French and
Literature – had put him at a cross with his uncle Marquis
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St. Evremonde, due to his way of thinking and performing
withstanding clashes with his uncles. Understanding Darnay
would become easier for a reader by getting into his shoes,
suffering a difference opinion with an elderly family
member and then multiplying the arousing miseries by 100
times. Darnay and his uncle Marquis are residents of
varying idealistic worlds. Darnay becomes the innovational
order (but not the French revolution) and older Marquis
adheres to his fundamental wicked means maintaining the
status quo (Alison 1984: p. 19).
Readers sometimes assume Charles Dickens and Charles
Darnay to be the same name or man in some ways as
Darnay purports the vibrant side of Dickens. In the
„Carlyean‟ critical review of Dickens‟s novel, the
aspirations that Dickens took refuge into while narrating the
novel and its characters were revealed. Dickens sketched a
character of Lucie Manettes to be her diehard love and the
perfect man Charles Darnay. While adding blissful appeals
into Darnay‟s character, Dickens portrayed himself,
attributing Darnay to be exactly resembling Dickens in
characteristics, features, and struggles of life, nature and
attitude – the perfect hero for the perfect heroine. Despite of
undergoing trail and incarcerated misery, Darnay ultimately
gets the girl and leads a blessed life. The proclaimed
happiness that Darnay accomplishes is what Dickens has
craved for through the years of his real life journey. The
following quotation spell out the integrity of Darnay‟s love
for the woman, similar to how Dickens fell for Ellen;
“He had loved Lucie Manette from the hour of his danger.
He had never heard a sound as sweet and dear as the sound
of her compassionate voice; he had never seen a face so
tenderly beautiful, as hers when it was confronted with his
own on the edge of the grave that had been dug for him”.
(Dickens 1859, p. 138).
This quotation is the reflection of love of Darnay for Lucie
Manatte. In the time of danger, he could only sense his love
for Lucie Mannette. Her voice soothed him and her beauty
mesmerised him in the time when his life was at risk. There
have been serious arguments over Darnay being a wholly
realized man or just a handsome marionette. However,
every reader has to go through the novel and take their
decision about Darnay after grasping the story and forming
their own perceptions. But the environmental facts must
also be considered where in Dickens worked this novel onto
the paper, „A Tale of Two Cities‟ happens to be his shortest
novel precisely and written with very little space available
to Dickens. The critical evaluating to explain the preceding
statement is that Darnay at the start of the novel is the
central character, a noble man loathing the customary
cruelty in behaviour of his peer of the realm blood relations,
then towards the midst of the novel Darnay is a loving
better half, munificent son in law and a very concerned
friend and father. But by the third book where Darnay
endangers his life returning to his homeland – France, his
character fattens (Alison 1984: p. 20).
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Dr. Alexandre Manette
The role of Dr. Manette is used for the illustration of
dominant objectives of the story, i.e. the essential mystery
surrounding all humans. There is a series of resurrecting
events in the novel, one of which is Dr. Manette‟s freedom
from solitary imprisonment of eighteen years duration. This
sets of the tales plot on the move. The novel opens with the
ragged of Dr. Manette. The following quotation endorses
the words versed to Dr. Manette by Jarvis Lorry when after
being released from long imprisonment, he meets his
daughter Lucie Manette who is bent upon taking her father
home, whom Lorry informs of her not being an orphan.
When she sees her father for the first time, he is working as
a shoe maker in Paris;
“Buried how long?” “Almost eighteen years”, “you had
abandoned all hope of being dug out?” “Long ago”. “You
know that you are recalled to life?” “They tell me so.”
“I hope you care to live?” “I can't say.” “Shall I show her to
you? Will you come and see her?” Book 1, (Dickens 1859,
p. 12).
The climax of the story is Charles Darney‟s death sentence
verdict for the viciousness his ancestors committed. Dr.
Manette is a white haired man, with fears and blank ponders
on his face. Dr. Manette is spell bound by amnesia that
takes him back to the shoe making work he did after being
released from captivation in prison. This part is not close to
realism rather adds artificiality. Why is it shoemaking that
Dr. Manette falls back to whenever he suffers a shock?? He
has been subjected to unjust solitary confinement, why not
that trauma is where mental disturbances take him back to?
"I, Alexandre Manette, unfortunate physician, native of
Beauvais, and afterwards resident in Paris, write this
melancholy paper in my doleful cell in the Bastille, during
the last month of the year, 1767. I write it at stolen intervals,
under every difficulty. I design to secrete it in the wall of
the chimney, where I have slowly and laboriously made a
place of concealment for it. Some pitying hand may find it
there, when I and my sorrows are dust” (Dickens 1859, p.
346).
Dickens has unveiled how Dr. Manette recalls himself and
his experiences through his journal, his writings tell the
audience what a sane, intelligent and a sensible man Dr.
Manette was and not that he has lost it, he is still the same
educated doctor who has recovered after remaining under
long down trodden state. The journal that Dr. Manette
composed astonished a lot of readers, that he drafted in
blood and alacrity and then he hidden it in the chimney of
his cell. The journal is found to be melodramatics by some
critiques and instance of the dying Gaspard‟s boy to the
avenging soliloquy seems as a happening of drama has been
traded off for realism.
From the stand point of the French revolutionaries Dr.
Manette is a living reminder of coercion. They hold him in
the highest regard for his sufferings of unjust imprisonment
at Bastille. This value he earned with the revolutionaries is
what he enchased in Paris to keep his jailed son in law
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Darnay alive and prevented of any injustice. That enables
Dr. Manette to revive back to his Doctors status with
rehabilitated sense of mission he had lost at Bastille.
Concluding his dynamic character Dr. Manette‟s character
experiences courses of swaps and changes through the
novel and author Dickens has given his role complete
touches. At the opening of the novel Dr. Manette is
segregated, abandoned and demented of the long unjust and
undeserved solitary imprisonment, due to pestilences of
horrifying crime that the grand‟s of France Evremonde‟s
committed. By the second book and midst he is back to his
generous, loving and selfless being that he originally was
while serving as a doctor, due to the untiring efforts of his
daughter Lucie on bringing her father to recover. Dr.
Manatte has severe hatred for Evremonde‟s and is wishful
of avenging himself, but when the son of the Evremonde
family (Charles Darnay) becomes his son in law – Dr.
Manette forgets all his vengeance and is a satisfied man
who puts up the best of efforts to save his son in laws life.

Dickens has portrayed Madame Defarge as the staunch the
French revolutionist; who has her own inner motives, in the
above quotation she inquires her husband about “John
Barsad” who she identifies as a Christian by his name and
then she questions about his physical characteristics that she
could perceive his image with. She needs to register him as
her target too. She has a muscular face, well-built body and
brawny features articulating herself to the elements of
storm, fire and the earthquake because these natural
elements are agents of power and capable of causing
destruction violently, Madame Defarge tends to be
unstoppable similar to the natures strong elements and is as
callous as a hurricane sabotaging human existence.
"In a word," Madame Defarge went on, "my husband has
not my reason for pursuing this family to annihilation, and I
have not his reason for regarding this Doctor with any
sensibility. I must act for myself, therefore. Come hither,
little citizen". (Dickens 1859, p. 393).

Madame Defarge
The role of Madame Defarge possesses a remorseless blood
lust, embodying a chaos of French revolutions. Madame
Defarge‟s role is of interweaving a record of those whom
she targets as pinned for death. Then when the French
revolution happens she ties her custom to the destiny of
characters in the novel. Defarge can be characterized as the
Greek goddess (Fates) who kindles the rope of human life
on loom and then she chops it off. Dickens simply
explicates Defarge‟s portentous craft with Lucie Manette‟s
golden thread that is her blond hair. Lucie binds her family
together with her love and light weaving; in contrast
Defarge knits no apparel but death of others (Alison 1984:
p. 23).
Although the character of Madame Defarge is less
prominent in the novel but she has been proclaimed as the
most unforgettable character. She and her husband believe
in modernism with inquisitiveness in the air. Madame
Defarge can be thought of as Guerrilla Fighters of today‟s
times battling with the less developed belt of countries.
Madame Defarge professionally knows how to cause biased
propaganda. On the way to fieldtrip to Versailles with a
road mending worker she recognizes the attired
graciousness as „dolls and birds‟. She tames the roads
mender to identify his prey for future. Her registering and
knitting plots are reflected in following quotation:
“When Saint Antoine had again enfolded the Defarge‟s in
his dusky wings, and they, having finally alighted near the
Saint's boundaries, were picking their way on foot through
the black mud and offal of his streets, Madame Defarge
spoke to her husband: "Say then, my friend; what did
Jacques of the police tell thee?" "Very little to-night, but all
he knows. There is another spy commissioned for our
quarter. There may be many more, for all that he can say,
but he knows of one." "Eh well!" said Madame Defarge,
raising her eyebrows with a cool business air. "It is
necessary to register him. How do they call that man?"
(Dickens 1859, p.190).

Dickens in this quotation is awaking his audience on how
he has carved Madame Defarge to be so determined about
achieving her goals, how she reveals her restlessness just
over a hint that comes to her regarding those on her hit list,
if be granted any chance of survival, this she cannot
withstand, she is unwilling to trust her husband even who
might have mercy on her and let them go. Madame Defarge
does not want Dr. Manette to be released of his shoe
making curse. With regards to the French revolution she
knits the names of the royal aristocrats on her planner
whom she targets to expire in the event of revolution. She is
the revolution icon in a clear way, full of hatred and
revenge against the St. Evremonde family – whom she
holds responsible for the death of her siblings. She is poised
on the outer and very successful on concealing her
dangerous inner intents. She decides Darnay has to pay in
terms of losing his life for being born to Evremonde family
and thus she knits his guillotine plot towards the end
causing him to be rearrested. She is left all alone with her
anger and intents when she finds out Dr. Manette with his
daughter, son in law (Darnay) and others have escaped
successfully, she heads to the lodges where Dr. Manette and
family were staying in Paris to kill Lucie, but there she
encounters Miss. Pross and in the violent struggle Madame
Defarge is shot dead by her own revolver (Alison 1984: p.
24).
Miss Pross
Miss Pross is a character with red hair and disgraceful loyal
servant. She has a heart of gold and immensely faithful
servant. Miss Pross occupies space in the novel by the
linking thread of her long lost brother, Solomon Pross who
is discovered as John Barsad, an old Bailey agent and sheep
dog to the prisoners.
To define the character of Miss Pross, her dedication to
Lucie and Solomon can be counted at the top. When
Madame Defarge bashes in armed to allegedly assassinate
Lucie and her family, Miss Pross immediately grasps the
Frenchwoman‟s killer intents and she simply refuses to
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learn French. This leads to the doubtful circumstances for
the character of Miss Pross. The following quotation carries
Miss. Pross‟s protective words for Lucie while conversing
with Madame Defarge at the end of the novel;
"I am a Briton; […] I am desperate. I don't care English
Two pence for myself. I know that the longer I keep you
here, the greater hope there is for my Ladybird. I'll not leave
a handful of that dark hair upon your head, if you lay a
finger on me!" (Dickens 1859, p. 84).
These are the words expressed in quotation when Dickens
has presented Miss Pross to be stating her loyalty for her
mistress Lucie Manatte, sort of exhibiting her spell bound
attachment to the lady whom she not only serves but
protects by word of mouth to physically keeping Lucie safe.
In the above quotation, the language of Miss Pross gives the
idea that she is French as she said Briton instead of British.
Miss Pross is diehard patriot and assigned to yield
advantages of her work. She authoritatively loves. Madame
Defarge mistakes Miss. Pross‟s tears for signalling Achilles'
heel and moves on to the shut doors. When the struggle
between the two happen Madame Defarge is shot by her
own revolver. Although „A Tale of Two Cities‟ is not
written to be anti-France or pro- England but Miss Pross‟s
victory depicts the winning of her country. Since, the story
is considered as an anti-France sketch by some critique,
however, Miss Pross wins in the story which shows that
story is not anti-France.
Jarvis Lorry
Throughout the tale Jarvis Lorry only projects himself to be
an English businessman (by Dickens imagination). He
claims to have no time for feelings, employed at Tellson‟s
Bank for over forty years. Behind the proficient business
man – Lorry hides his caring heart.
“Even when he had satisfied himself that he was awake, Mr.
Lorry felt giddily uncertain for some few moments whether
the late shoemaking might not be a disturbed dream of his
own” (Dickens, 1859: p. 214).
This quote is from the chapter „an opinion‟ where Mr. Lorry
acts as the caretaking figure to Dr. Manette where he hits
his first amnesia attack. Dickens has uploaded worries upon
Lorry who is wondering why Manette is talking like a shoe
maker, is it a dream or reality upon him. After which Lorry
abandons his work for nine days and serves Dr. Manette to
his recovery.
When in wake of one event that Dr. Manette falls back into
amnesia, Lorry abandons his job and work for full nine days
and nursed him with absolute care. Although Lorry honours
bank above himself – behaviour considered orthodox by
some (Alison 1984: p. 22). Lorry can be compared to two
other professionals in scene, Stryver – the dominatingly
pushing lawyer and Jerry Cruncher – the straightforward
tradesman, who digs out dead bodies and sells them for
research and studies to medical science.
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“A place of business in London like Tellson's place of
business in Paris, would soon have driven the House out of
its mind and into the Gazette. For, what would staid British
responsibility and respectability have said to orange-trees in
boxes in a Bank courtyard, and even to a Cupid over the
counter?” (Dickens, 1859. p. 278).
The quote is from the scene when Dickens has brought
upon the happening start of the French revolution - broken
loose and the French aristocrats, businessmen and other
individuals tend to move to England from France and
Tellson‟s Bank has huge range of clients to cater. Bank is
all set and welcoming the influx of business. When the
revolution broke, Tellson‟s Bank became the ultimate resort
for French aristocrats – the ones found culpable in earlier
chapters, quenching the innocent peasant‟s funds to dry.
How shall one regard Tellson for providing refuge to a
tyrannizing class? Dickens has expressed that spasm bank is
capable of resisting changes of all sorts. How does the
audience rank Jarvis Lorry, in spite of his noninterventionist politics and prolonged serving the bank, does
lorry portray any type of mainstay? (Against the new
revolution started by the French mob). That is for the
readers to decide.

II. Relationship among the Characters in the Novel
Each character in the novel holds certain significance, but
the degree of dramatic magnitude and substance varies that
Dickens has assigned to each character. This study reviews
the weight of characters by sampling them into themes:
1. Theme of Surveillance and Secrecy
Secrecy is the common factor amongst characters discussed
in the paper. We can count secrecy as a trait here and then
appraise the characters that all seem to have it. Dr. Manette
details his experiences in a journal that he keeps secretively
concealed from everyone. Charles Darnay keeps his
biological roots secretive that he belongs to Evremonde
family. Regarding the business that Tellson‟s bank conducts
Jarvis Lorry keeps his lips sealed. Due to political
instability and unrest – Madame Defarge keeps her
streamlining French revolution activities secret. Being at a
severe cross with one another the French revolutionists and
the French aristocrats deploy secret undercover agents to
find out moves, details, motives, intents and action plans of
one another and to put any of the enemy‟s men surrounding
them with a mission. Due to so much of secret keeping
environment, each character suspects the other. Dickens
through his novel promotes that „reliance‟ and „feeling
affection for‟ are the only two tools that can eliminate the
negativity from minds and relationships. Moreover, in such
an atmosphere, one can say, everyone suspects everyone
else, and ultimately everyone feels that they must keep
secrets in order to survive.
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2. Theme of Times Gone By and Destiny
Dickens has symbolized Madame Defarge with knitting,
continuously forming a net like intrigue. Then Lucie weaves
her golden thread – these two concepts Dickens seems to
have picked from Greek Mythology that reveals that the
goddesses had the ability to control human lives with
threads. In the novel Dickens has plotted characters –
attempting to grant fate to other characters (whether
optimistic or pessimistic) (Alison 1984: p. 30).
Then another interesting commonality is the characters
attempting to omit some part of their history that they do
not desire to be a part of them or their present and affect
their destiny. For example Dr. Manette and Charles Darnay
bear the same wish to change their past or reshape in a
manner that makes them feel better, as they have an
aristocratic image Charles takes refuge into professional
practice in London to earn an individual identity after
fleeing away from his cruel French aristocrat family. Then
towards the end when Dr. Manette attempts to save Charles,
his own written historic journal becomes the cause of
dooming Charles. Dickens purports; “history can be broken
not by earthly appeals to justice or political influence, but
only through Christian self-sacrifice” (Dickens 1859).
3. Theme of Sacrifice
Charles Dickens has enriched his novel „A Tale of Two
Cities‟ with incidences of sacrifices. Charles Darnay lets go
his family and inherited wealth to lead a life clean of
cruelties that a customary in his family and to save himself
of guilt. Then Dr. Manette opts for conserving his integrity
sacrificing his freedom when the Evremondes wanted him
to hide their wrongful sin, Dr. Manette embraced
imprisonment as a consequence of not becoming party with
the criminals. Dickens suggests: “while painful in the short
term, sacrifice leads to future strength and happiness”
(Dickens 1859).
In fact, one can say that the novel is about two types of
sacrifice, both personal and national. Both Dr. Manette and
Charles Darnay make sacrifice. The first for his own
personal integrity, the latter for living a free life.
4. Theme of Imprisonment
Dickens has symbolized Bastille with “Abuse of Authority,
Control and Supremacy” (Dickens 1859) that the French
people held. Dr. Manette‟s undeserved imprisonment that
St. Evremonde family got him subjected to exemplifies the
concept that Dickens has explicated in the imprisonment
theme. Synonymously La Force prison where Charles
Darnay was unduly captivated is parallel to Bastille where
French Revolutionaries wished to put Darnay to Guillotine
for the cruelties his uncles has been shedding around on the
civilian natives. Imprisonment theme has links chained to
history them in the sense that unveiling history brings
injustice upon an innocent twice in the novel. Therefore,
one can argue that both the revolutionaries and the nobilities
abused their power when they imprisoned people. This
abuse of power was unjust (Alison 1984: p. 32).
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III. The Comparison and Critical Analysis of Charles
Dickens “A Tale of Two Cities” with Rousseau and in the
light of Thomas Carlyles “The French Revolution”
In the nineteenth century in Europe, the drastic ideas of the
French Philosopher Rousseau were highly inspirational
upon the European community. He put forward his views in
the following words; “the civilization corrupted the natural
good man and children were best educated in natural
surroundings” (Rousseau 1781-8, p. 159-60).
Rousseau was popular among the French revolution
advocates for his votes pro parity and widespread and deep
rooted impartiality. Dickens integrated Rousseau‟s ideas in
his novel where he drafts Dr. Manette to be writing his
journal during his imprisonment (“A Tale of Two Cities”
Book II, Ch: 10) whereby Dr. Manette arises while bringing
to mind the events he witnessed at Evremonde Chateau
where a civilian boy (Madame Defarge‟s brother) shared
with him that how his family had to blockade their home so
that the Evremonde people did not take away their bit of
meat.
Rousseau‟s eternal soft corner for the country men with a
generous heart is reflected in the passage where he
explicates that many people are forced to live under
subsistence levels because of the unjust tax system. Dickens
has shared the Revolution as “a must over spilling of
corruption”. Dickens has conceded his indebtedness to
Rousseau in his letter to Edward Bulwer Lytton
(Contemporary Documents p. 48 – 49).
Conclusion
In conclusion, it can be said that on one hand, the initial
chapters of the novel are patience testing as the long
carriage journey never ends. On the other hand, overall „A
Tale of Two Cities‟ can be deemed dreadful in comparison
with Dickens‟s other compelling novelistic pieces of works
that Dickens has crafted. However, the characters and the
story show that the violence and the finishing old regime in
France provided new ways for better life in Paris. Although
the novel discuss majority the outraged peasant‟s and
aristocracy‟s atrocities, ultimately it illustrates the belief
that violence is a means to provide ways to new and better
life to the whole society.

The Roles of French and English Characters in Dickens's Representation of …..

References
1. Alison, P-M., 1984. Barron‟s Book Notes: Charles
Dickens‟s A Tale of Two Cities. Barron‟s Educational
Series, INC. P. 19–32.
2. Dickens, C., 1859. “A Tale of Two Cities” and related
reading. Mc. Dougal Little. P. 294.
3. Dickens, C., 1859. A Tale of Two Cities; Recalled to
Life.
[Accessed
from:
http://www.bookrags.com/notes/ttc/PART19.html]. Book: I.
Ch; 4. P. 12.
4. Dickens, C., 1859. A Tale of Two Cities; The Golden
Thread;
An
Opinion.
[Accessed
from:
www.literaturepage.com]. Book: II Ch; 18- 19. P. 137–214.
5. Dickens, C., 1859. A Tale of Two Cities; The Golden
Thread;
Still
Knitting
[Accessed
from:
http://www.bookrags.com/notes/ttc/PART19.html]. Book:
II. Ch; 16. P. 190.
6. Dickens, C., 1859. A Tale of Two Cities; The Track of a
Storm; Dusk. [Accessed from: www.literaturepage.com].
Book: III. Ch; 11. P. 84–393.
7. Dickens, C., 1859. A Tale of Two Cities; The Track of a
Storm;
The
Knitting
Done.
[Accessed
from:
www.litcharts.com]. Book: III.
8. Rousseau, J-J., (1781-8), ed. Patrick Coleman, Trans.
Angela scholar (Oxford University Press, 2000). P. 60–
159.

589

Jwan Adil Mohammed

JUHD / Vol. 3, No. 3, August 2017:590-594
DOI: 10.21928/juhd.20170820.25, e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

Abstract

This paper discusses Gardner’s Multiple Intelligences theory
represented in North Star: “Reading and Writing” and “Listening
and speaking” books for level one. From each of the books a
chapter has been selected for analysis. For the Reading and
Writing book, the chapter contains 36 activities and 31 activities
for the Listening and Speaking book. Content analysis has been
used along with a list of activities adopted from Botelho (2003) to
investigate the occurrences in which different intelligences are
enhanced throughout the activities. The results of the research
proved an imbalance in the distribution of intelligences. It also
showed that the most dominant intelligence was verbal/linguistic
followed by
intrapersonal, interpersonal, spatial/visual,
logical/mathematical and bodily kinesthetic. As for the rest of the
intelligences, they had no place in the activities which are
suggested to be catered for with supplementary materials.

Index Terms— MI, Intelligence, EFL, Checklist,
English Textbooks, North Star activities, IQ.

I.

INTRODUCTION

Sheldon (1988: cited in Kirkgoz, 2009: pp.79)
states that a textbook is a crucial part of any English
Language teaching program. This would be, undoubtedly,
true for the Kurdistan region of Iraq as teachers use many
different textbooks as a primary source to teach English as a
second language across the high schools and universities.
Therefore, a careful investigation and analysis of the books
would be an important and necessary endeavor to make sure
that English is taught according to the new trends in English
language teaching. Moreover, to make sure the books being
taught cater for students’ individual needs in terms of
cognitive capacities. Wu and Alrabha (2009: cited in
Abbasian and Khajavi, 2012: pp.112) state that the
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difference between modern and traditional methods of
teaching is that modern approaches to teaching account for
individual needs of students. Thinking that all students learn
in the same way is contrary to modern research in the field
of education and as well as language teaching. The view of
intelligence held previously, known as IQ, accounted only
for two intelligences, namely verbal-linguistic and
logical-mathematical intelligences. However, this view was
challenged by Howard Gardner in 1983 when he put
forward the theory of multiple intelligences (MI) in his
book Frames of Mind. Gardner (1983) has a different
definition of intelligence and suggests that every person has
a set of seven intelligences, namely verbal-linguistic,
mathematical-logical, visual-spatial, bodily-kinesthetic,
musical-rhythmic, interpersonal, and intrapersonal. Thus, in
integrating these realms of intelligence, Armstrong (2009:
pp.72) advises that teachers must use various strategies in
their teaching in order to be appealing for their students. For
example, the use of music might be appealing to musically
inclined learners; however it might not be so to others.
Furthermore, using pictures and maps would be interesting
to students who are spatially intelligent but not to those who
are stronger in other areas. At the beginning, Gardner
(2006) identified only seven intelligences, but later in the
late 1990s, he added the naturalist intelligence and
considered the possibility of having other candidate
intelligences such as existential, moral and spiritual.
Educators have to keep in mind that these intelligences are
equally valuable and everyone has them as mentioned
previously. In addition, they can be changed and trained,
which means they can be stronger at times in case of
weakness (Armstrong 1999: cited in Arnold and Fonesca
2004: pp.120). Therefore, it’s crucially necessary that
English language teaching textbooks consider the different
intelligences in their designs. The current paper tries to
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analyze North Star: Reading and Writing and Speaking and
Listening Level 1 to examine whether it has accounted for
the theory of multiple intelligences in its content.

Importance of the research and its questions
There is a great deal of research into the analyses
of different English textbooks to investigate the distribution
of MI theory in the textbooks (Abbasian & Khajavi, 2012;
Mirzaei, Mohebbi & Taaseh, 2014). All of the research in
this area acknowledge an imbalance in the distribution of
intelligences through the content of these books. In such
English textbooks certain intelligences are dominant, some
others are less so and there are others that are completely
absent (Taase, 2012; Estaji and Nafisi, 2014). Therefore, the
purpose of this paper is to analyze the content of the North
Star: Reading and Writing and Listening and Speaking book
Level 1 and to answer the following questions:
1. To what extent multiple intelligences are present in the
textbooks?
2. What are the most and the least dominant intelligences in
the textbooks?
II.

METHODOLOGY:

A. Design
In this study, a quantitative approach has been used along
with content analysis of the book North Star: Reading and
Writing and Listening and Speaking employing Botelho’s
(2003: pp.100-101) list of activities. The list was developed
based on different sources representing activities accounting
for
nine
intelligences
namely,
verbal/linguistic,
logical/mathematical, visual/spatial, bodily/kinesthetic,
musical, interpersonal, intrapersonal, naturalist, and
existential intelligences (Botelho, 2003: pp.100-101).
B. North Star: The Levels and Content
The North Star series comprises of five levels. Each level
has two sets of books dedicated to reading and writing, and
listening and speaking. Each of the books contains eight
units which deal with different topics. As part of the series,
Level one Listening and Speaking book contains eight units
of which each of them deals with a different topic. Within
each unit, there are three parts. The first part is presented
with a picture and some general questions about the topic in
question. The second part is on listening and offers a text
with an audio reading the text along with some listening and
speaking activities. The third part focuses on speaking along
with other activities dealing with grammar, vocabulary and
pronunciation and that also ends with a unit project with all
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of these the unit comprises 31 activities. Similarly, The
Reading and Writing book has eight units as well. Each of
the units has three parts in which part one focuses on the
topic, part two focuses on reading and part three focuses on
writing. This unit also contains 36 activities.
C. Material
For the purpose of this research unit five is selected to be
analyzed and assessed according to the list of activities
proposed by Botelho (2003: pp.100-101). The unit is
selected because by this time both students and teachers
have been through half of the book and they are already
familiar with the content and techniques used in the book.
As mentioned earlier, just like the other units, this unit
consists of three parts and within these are activities
focusing on speaking, listening, grammar, vocabulary and
pronunciation and it contains 31 activities. Similarly, unit 5
of the Reading and Writing book has three parts and
activities dealing with writing and reading. The unit also has
36 activities and all of the activities from both books have
been analyzed to see what intelligences are incorporated
within the activities.
D. Data Analysis
The analysis of the book, as mentioned previously, is based
on Botelho’s (2003: pp.100-101) list of activities. The list of
activities offers different materials and/or activities under
each intelligence type of which the researcher can compare
the content of the book with the activities to see the
occurrences of each intelligence in each activity.

III.

REVIEW OF LITERATURE

A. Description of Gardner’s Intelligences
The following description has been adopted from (Botelho,
2003: pp.26) which he wrote them based on different
sources. Thus, this is an attempt to give a brief account of
each of them.
Verbal/Linguistic: this intelligence involves using language
effectively such as learning grammar and being able to recal
information and tell jokes, use metaphors, similes and
analogies.
Logical/Mathematical: Having the skill to make reasoning
well and deal with numbers. This intelligence is related to
scientific thinking. This intelligence is usually high in
people who are mathematicians, accountants, computer
programmers, logicians and engineers.
Spatial/Visual: People who are sensitive to form, color,
shape and lines. They are also good at visualizing mentally
or graphically. The intelligence is also related to problem
solving and space or using maps.
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Bodily/Kinesthetic: this related to body movements in that intelligences while they were fully represented in the course
the person is able to solve problems through body books. In addition, Linguistic and visual/spatial
movements and gestures.
intelligences were also enhanced in the course books at a
Musical: this intelligence is usually strong in people who good ratio.
are sensitive to melody, tone and pitches. Composers,
musicians and conductors are usually strong in this.
IV.
FINDINGS AND DISCUSSION
However, other people who enjoy singing in the shower, As shown in table 1 below, there is an imbalance in the
sing alone with a song could also be strong in this.
intelligences enhanced in the activities from the listening
Interpersonal: being able to work in teams, understand and speaking book. The most dominant intelligence
others and be part of communities. It also involves the throughout the activities is verbal-linguistic intelligence
ability to understand others and have empathy to be representing 100% in the activities. This might be justifiable
sensitive to others’ emotions.
as the subject of the book is for language teaching and
Intrapersonal: being able to understand oneself. To be able should focus on language. This is in line with several
to work alone and use knowledge of oneself to work researches investigating the distribution of MI across EFL
effectively.
textbooks. Estaji and Nafisi (2014) investigated the
Naturalist: the ability to understand the natural world. representation of MI in young learners’ EFL textbooks and
Moreover, to be able to recognize and categorize different had the same finding in which verbal-linguistic intelligence
species. people who are strong in this realm are biologists, was the most dominant. They also state that this is
naturalists, environmentalists and geologists.
understandably logical as the focus of the book is on
B. Previous Work on Multiple Intelligences
The emergence of the theory of multiple
intelligences by Howard Gardner yields the need to
reconsider the design of English language teaching
textbooks in terms of content. Many textbooks have been
analyzed considering the MI theory based on checklists
developed by researchers deduced from different
intelligences. Therefore, this section aims to provide some
background information on the analyses of textbooks across
different EFL contexts.
Jozaghi and Razmjoo (2010) analyzed the
Top-Notch series starting from its fundamental level. Units
from each book were randomly chosen to be analyzed. The
findings of their study showed that all intelligences were
enhanced in different rates with verbal linguistic being the
most dominant and naturalist and existential being the least
dominant. In the same line of research, Taase (2012)
investigated the representation of three course books and the
results of the study showed the absence of some
intelligences in the course books namely, musical,
bodily/kinesthetic and naturalist intelligences. As for the
other
intelligences,
Visual/spatial
and
linguistic
intelligences were highly enhanced, while interpersonal,
intrapersonal, and logical/mathematical intelligences are
enhanced at lower ratios.
Estaji and Nafisi (2014) conducted a research
investigating the frequency of MI principles in a four-level
course book for young learners and found out that there was
an imbalance in terms of activating different intelligences.
The results indicated that the most enhanced intelligence
was linguistic intelligence and the least activated one was
naturalist intelligence. Further, there was not any instance of
existential and spiritual intelligences.
Similarly, Salimi, Satariyan, and Taase (2014)
carried out a research in which they analyzed four EFL
course books in light of MI theory along with EFL students’
preferences of the MI. The results showed that the learners
preferred
logical/mathematical
and
interpersonal
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language teaching. This is followed by intrapersonal
intelligence counting for 58% as many of the activities
require students to either read or listen to something.
Following this, comes interpersonal intelligence which is
represented in the activities by 32%. These include
activities that require students to work in groups, in pairs or
share ideas together with their classmates or their teacher. A
lesser dominant intelligence is spatial-visual intelligence as
some of the activities feature charts and pictures which is
represented by only 29%. After this, a decline can be seen
in the rest of the intelligences with logical-mathematical and
bodily-kinesthetic each comprising only 6.5%. Lastly, there
is a complete absence of existential, naturalist and musical
intelligences across the activities.

Table 1
FREQUENCIES OF MI: LISTENING AND SPEAKING
BOOK
Parts
One:
Two:
Three: Tota %
Topi

Listenin

Speakin

l

c

g

g

No. of
Activities
Visual

1

14

16

31

1

5

3

9

29

linguistic

1

14

16

31

100

intraperson
al
logical

1

10

7

18

58

1

0

1

2

6.5
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naturalist

0

0

0

0

0

Existential

0

0

0

0

0

Interperson
al

0

3

7

10

%3

Bodily
Musical

14

21

36

10
0

1

13

21

35

97

2

0

0

0

0

0

0

0

1

1

6.5

naturalist

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Existential

0

0

0

0

0

Interperson
al
Bodily

0

2

7

9

25

0

0

0

0

0

Musical

0

0

0

0

0

Table 2
FREQUENCIES OF MI: READING AND WRITING BOOK
Parts
One:
Two:
Three: Tota %
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1

intraperson
al
logical

Table 2 shows the analysis of MI represented in the
activities in North Star: Reading and Writing book. The
analysis shows a great deal of discrepancy among the
different intelligences across the book. The results show
that there are only four intelligences activated in the
activities and the rest of them, including logical, naturalist,
existential, interpersonal, bodily kinesthetic and musical are
absent. Nasri, Ketabi and Dastjerdi (2012) had a similar
finding in their paper in which locally published ELT
textbooks in Iran were analyzed and they found that bodily/
kinesthetic and naturalist intelligences had not been catered
for in the books.
The most dominant intelligence is verbal-linguistic counting
for 100% of the activities. This finding is similar to
Abbasian and Khajavi (2012) who found that
verbal-linguistic intelligence is the most dominant in their
analysis. Likewise, they also found a complete absence of
musical and bodily/ kinesthetic intelligences. Furthermore,
in the analysis of North Star: Reading and writing it was
found that intrapersonal intelligence is enhanced in most of
the activities along with verbal-linguistic comprising 97%.
These are almost fully represented in the book as most of
the activities focus on language and require learners to read
or write alone and most activities incorporate these two
intelligences together. These are followed by spatial-visual
and interpersonal intelligences with each counting for 25%
of the activities.

No. of
Activities
Visual

linguistic

Topi

Listenin

Speakin

c

g

g

1

14

16

31

1

5

3

9

V.
VI.

As for the first research question, the MI principles are
present in the books at different ratios with some of them
being neglected in the activities and this has been explained
quantitatively in the findings and discussion. However, it
will be further addressed in response to the second question.
The results of this study indicate that there is a great deal of
imbalance across activities analyzed. It indicates that the
most activated intelligence throughout the activities is
verbal/linguistic which, as mentioned before, is quite
justifiable as the focus is on languages (Jozaghi and
Razmjoo, 2010). This, followed by other intelligences, such
as intrapersonal, interpersonal and visual intelligences. In
the case of the Listening and Speaking book
logical/mathematical and bodily/kinesthetic were activated
at lower ratios. However, other intelligences such as
musical, existential, naturalist and logical are not catered for
in the book. The fact that some intelligences have not been
catered for in the books is something to be reconsidered and
made up for.
VII.

l

25

CONCLUSION

PEDAGOGICAL IMPLICATIONS

Drawing from the conclusion of this research, it is very
important for EFL teachers who teach North Star to bear in
mind that not all intelligences are enhanced in the book. It is
very crucial to make up for this with supplementary
material that enhances other intelligences in order to take
into consideration meeting different needs of different
students who might be intellectually different from one
another. In addition, it is very crucial that teachers
familiarize themselves with the principles of the MI theory
in order to be able to best supplement the lack of
intelligences represented in books they teach.
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املًدـ
٤دعا٫ ا،ٞاضٝ ايٓعاّ ايط٢ًقتؿاد ع٫ع َٔ اَٛٓٔ ثِ اثس ٖرا ايٚ قتؿاد ايسیؼي٫ّ اٛٗبٓاقؼ ٖرا ايبشح َف
عتُاد٫ٍ ايبشح عدل اٚ سا.١ً٥ غرل قابٌ يًُطاٞاضٝز ْعاّ ضٛٗ اىل ظٟد٪قتؿاد ايسیؼي ت٫ يف ايبشح إ تبين اٞضاض٫ا
١ٝعٝات ايطبٚع ايجسٝ ب٢ً اييت تعتُد ع١يٚؾٌ ايبشح بأْ٘ ايدٛ ت. يف ايبشح١سٚ املطس٠  اثبات ايفهسٞ٥ضتكسا٫ املٓٗر ا٢ًع
ٕ َٔ ايؿعب اٞعٜقتؿاد ايس٫ٍ إ اٛ يريو یًكٍ ايك.١ً٥ یًكٍ إ تعسض ْفطٗا يًُطا٫ ١َیم ايٓفكات ايعاُٛيدیٓا يت
.ٞ ْعاّ دميكساط٤ اىل بٓاٟد٪ت
ْٞ املادطترل يًباسح ايجا١* ايبشح َطتٌ َٔ زضاي
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Abstract
This study investigates the rentier economy and its impact on the political system. This study
claims that the adoption of renter economy which leads to the emergence of political system which
is not able to allow the accountability in any way. The inductive approach was employed to
investigate the research argument. The research found that the state which relies on exporting
natural resource to cover the public expenses tend to does not allow the accountability in
government departments. In hence, the renter economy does not allow the political system to
become democracy.

َكدَ١

تتٓاٖ ٍٚرە ايدزاضَ ١فٗ ّٛا٫قتؿاد ايسٜع َٔٚ ٞثِ َٓاقػَ ١دی تأثرل ا٫قتؿاد ايسٜع ٞعً ٢طبٝع ١ايٓعاّ ايطٝاض .ٞمبعٓ٢

إ ايبشح یسؼى اىل نػف َدی ا٫زتباط بني ا٫قتؿاد ايسیؼي ٚايٓعاّ ايطٝاض.ٞ

یؼذ ا٫قتؿاد ايسیؼي َٔ ا٫مناط ا٫قتؿاد ١ٜاملٓتػس ٠يف ايد ٍٚاييت تعتُد عً ٢بٝع ايجسٚات ايطبٝع َٔٚ ١ٝبُٗٓٝا ايٓفط

 َٔٚثِ اْفام َا حتؿٌ عًٗٝا َٔ ايعا٥دات يف اداز ٠ايدٚيٖ .١را ايٓٛع َٔ اْ٫عُ ١ا٫قتؿادیح قد تبتعد َٔ ستاٚي ١اذتؿٍٛ

عًَ ٢ؿادز دخٌ اخسی ٫داز ٠ايدٚي َٔ ٚ ١املُهٔ إ ختتًف ايد َٔ ٍٚسٝح دزد ١اعتُادٖا عً ٢بٝع ايجسٚات ايطبٝع١ٝ

اييت متتًهٗاٖ .را ايٓٛع َٔ اْ٫عُ ١ا٫قتؿادیح اؾبشت ستٌ ايبشح ٚايٓكاؽ بٓا٤ا عً ٢فهسَ ٠فادٖا إ طبٝع ١ايٓعاّ

ا٫قتؿاد ٟت٪ثس يف بٓ ١ٝايٓعاّ ايطٝاضٚ ٞطبٝع ١ايتفاع٬ت ايطٝاض ١ٝفٗٝا  َٔٚثِ ظٗٛز ْعاّ ضٝاض ٞقد ختتًف عٔ اْ٫عُ١
ايطٝاض ١ٝا٫خسی اييت تتبني ْعاَا اقتؿادیا  ٫تعتُد عٌی بٝع ايجسٚات ايطبٝع ١ٝفٗٝا.

تسنص ٖر ٙايدزاض ١عً ٢اختباز َٓٚاقػ ١ايفهس ٠اييت ضبكت ذنسٖا .،تتبٓ ٢ايدزاض ١اجتاٖا حتًًٝٝا ٜتُجٌ يف ْكد منط

ا٫قتؿاد ايسٜع ٞبا٫عتُاد عً ٢نجرل َٔ ايدزاضات ٚا٫عاخ اييت تتٓبَٓ ٢عٛزا ْكدٜا زافكا ي٬قتؿاد ايسٜعٚ ٞايدٚي ١ايسٜع،١ٝ
يريو فإٕ ٖرا املٓطًل ٫ميجٌ حتٝصا اىل َٓعٛز َعني بكدز َا تعتُد عً ٢دزاضات َٚك٫ٛت أقسب اىل َك٫ٛت َطًُ ١يف سكٌ

ايعً ّٛايطٝاضٚ ١ٝا٫قتؿاد ١ٜاييت تسفض منط ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞغهٌ ٚطبٝع ١ايدٚي ١ايسٜع.١ٝ

َػهً ١ايبشح:

قكٖ ١ٝر ٙايدزاض ٖٞ ١حتًَ ٌٝفٗ ّٛا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞتأثرل ٙعً ٢ايٓعاّ ايطٝاض ،ٞيريو یًكٍ طسح َػهً ١ايبشح يف

غهٌ زتُٛع َٔ ١ايتطا٫٩ت املذلابط ١فُٝا بُٗٓٝا :ٖٞ ٚ

اَ :٫ٚا ٖ ٛا٫قتؿاد ايسٜع ٚ ٞنٝف ت٪ثس يف ايٓعاّ ايطٝاضٞ؟
ثاْٝا ٌٖ :إ نٌ دٚي ١ميًو ايٓفط دٚي ١زٜع ١ٝاّ ٖ ٞدٚي ١اييت ٜتبٓ ٢اقتؿاداً زٜعٝاً؟
ثايجا :نٝف یًكٍ يًدٚي ١ايسٜع ١ٝايتش ٍٛاىل اي٬زیؼیح؟
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فسق ١ٝايبشح:

ايفسق ١ٝا٫ضاض ١ٝيًبشح تتُجٌ يف ا٫دعا ٤ايرَ ٟفاد ٙإ ا٫قتؿاد ايسیؼي ت٪ثس يف طبٝع ١ايٓعاّ ايطٝاض ٞيًدٚي ١بػهٌ

ختتًف عٔ ْعاّ ضٝاض ٞيدٚي ١تتبني اقتؿاد غرل زٜع ٚ ٞذات َتعدد املؿادز ٚ .ميهٔ عسض فسق ١ٝايبشح يف غهٌ ْكاط
تاي ١ٝيتٛقٝح دٛاْب اخسی يفسق ١ٝايبشح اييت ٜتِ اختبازٖا :

ا .٫ٚنًُا اشداد اضتدداّ ايٓفط ٚاملٛازد ايطبٝع ١ٝا٫خس ٣نُؿدز اضاض ٞيف دخٌ ايدٚي ١اشداد تبين ايدٚي ١ي٬قتؿاد

ايسٜع.ٞ

ثاْٝا .شٜاد ٠ا٫عتُاد عً ٢ايٓفط ٚاملٓتٛدات ايٓفطٚ ١ٝبٝع ايٓفط ٪ٜد ٟاىل تػه ٌٝدٚي ١ذات ْعاّ ضٝاض ٞغرل قابٌ يًُطا١ً٥

 ٚغرل دميكساط.١ٝ

َٓٗذ ١ٝايبشح:

بٗدف ايتشكل َٔ فسقٝات ايدزاض ١تبٓ ٢ايباسح َٓٗذا ٚاطازا حتًًٝٝا ستددا متجٌ ،يف اضتدداّ َفٗ" ّٛاملسض اهلٛيٓدٟ

 " Dutch Diseaseنإطاز( )Frameحتً .٢ًٝبػهٌ عاّ ٖ ٞايع٬ق ١ايعاٖس ٠بني اشدٖاز ايتُٓ ١ٝا٫قتؿاد ١ٜبطبب

املٛازد ايطبٝعٚ ١ٝاطتفاض قطاع ايؿٓاعات ايتش( ١ًٜٝٛأ ٚايصزاع .)١ٝاٯي ١ٝتهُٔ يف إٔ ازتفاع عا٥دات املٛازد ايطبٝع( ١ٝأٚ
تدفكات املطاعدات ارتازد )١ٝضتذعٌ

عًُ١

ايدٚي ١املعٓ ١ٝأق ٣ٛباملكازَْ ١ع ايد ٍٚا٭خس ،٣مما ٪ٜد ٟإىل ازتفاع تهًف١

ؾادزاتٗا بايٓطب ١يًبًدإ ا٭خس ، ٣بُٓٝا تؿبح

ٚازداتٗا

أزخـ ،مما ظتعٌ قطاع ايؿٓاعات ايتش ١ًٜٝٛعٓدٖا أقٌ قدز ٠عً٢

املٓافطٚ. ١زغِ إٔ املؿطًح ٜسبط غايبا بانتػاف املٛازد ايطبٝع ،١ٝفإْ٘ ميهٔ زبط٘ بأ ٟتطٛز ٜٓتر عٓ٘ تدفل نبرل َٔ
ايعُ٬ت ا٭دٓب ،١ٝمبا يف ذيو شٜاد ٠ساد ٠يف أضعاز املٛازد ايطبٝعٚ ١ٝاملطاعدات ا٭دٓبٚ ،١ٝا٫ضتجُاز ا٭دٓيب املباغس.

املطًب اٍٚ٫
يف َاٖ ١ٝا٫قتؿاد ايسيعي

اؾبح ا٫قتؿاد ايسٜع َٔ ٞاملٛاقٝع املُٗ ١عً ٢ايؿعٝد ايدٚي ،ٞفٗٓاى ددٍ ٚاضع سٛي٘  ٚايد ٍٚاييت ٜعٓٗٝا ،إذ ٖٓاى

آزا ٖٞ ٤اىل إْ٘ ضبب زٝ٥ط ٞيًتدًف ٚيٮشَات ا٫قتؿاد ١ٜاييت تؿٝب ايدٚي ،١٭ْٗا تعتُد يف دخًٗا ايٛطين عًَ ٢ؿدز
ٚاسدٚ ،أ ٟخًٌ قد ٜؿٝب ٖرا املؿدز ٪ٜد ٟاىل عدّ قدز ٠ايدٚي ١عًَٛ ٢ادٗ ١ايعٛا٥ل اييت قد تؿٝبٗاٚ.يف ٖر ٙاذتاي١

ٜه ٕٛتأثرلٖا ٚاقح عً ٢عٓاؾس ايدٚيٚ ١عً ٢املٛاطٓني يف اجملتُعٚ ،أسد َٗاّ ٖر ٙايدزاض ١اختباز ٖرا ايسأ.ٟ

يريو َٔ ايكسٚز ٟايتُٗٝد يًُفاٖ ِٝا٭ضاض ١ٝيًدزاض ١قبٌ ارتٛض فُٝا ضبل َٔ اٯزاٚ .٤عً ٘ٝعتا ٍٚايباسح عسض

تعسٜفات ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞأْٛاع٘ ٚايفسم بٚ ٘ٓٝبني ايدٚي ١ايسٜعٚ ،١ٝيف ٖرا ايطٝام ظتس ٟايذلنٝص عً ٢منٛذدني َٔ ايتعاٌَ

َع ايٓفط .ايُٓٛذز ايٓسٚظت ٞايرٜ ٟسٚز ي٘ نجرلاً نتذسبْ ١ادشٚ ،١ايُٓٛذز اهلٛيٓد ٟايرٚ ٟد٘ ي٘ اْتكادات نجرل ٠باعتبازٙ

َٓٗذاً غرل َٛفكاً يف ايتعاٌَ َع ايٓفط.

يف ٖرا املطًب ظتس ٟايذلنٝص عً ٢ايٓكاط ايتاي:١ٝ
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َ .0فٗ ّٛا٫قتؿاد ايسٜعٞ
 .7خؿا٥ـ ا٫قتؿاد ايسٜع ٚ ٞاْٛاع٘
اَ :٫ٚفٗ ّٛا٫قتؿاد ايسٜعٞ
ٜتِ ٖٓا َٓاقػَ ١اٖ ١ٝا٫قتؿاد ايسٜع ٚ ،ٞذيو َٔ خ ٍ٬ايذلنٝص عًَ ٢فٗ ّٛا٫قتؿاد ايسٜع ٞثٍِ بٝإ َ٪غسات ا٫قتؿاد

ايسٜعٚ،ٞبعد ذيو ايذلنٝص عً ٢تأزٜذ  ٚأْٛاع اإلقتؿادات ايسٜعٚ ١ٝنُا ٜأت:ٞ
 .0ايتعسٜف ايًػٟٛ

 -1تطتعٌُ نًُ( ١ايسٜع) بايًػ ١ايعسب ٚ ١ٝايتعسٜف ايًػ ٟٛيف ايعسب ١ٝفإٕ ايسٜع يػ ١تعين" :ايُٓاٚ ٤ايصٜادٜٚ ..٠كاٍ أزض

َسٜع ١أ ٟشتؿبٚ ،١زٜعإ نٌ غ َ٘ٓٚ ،٤ٞزٜعإ ايػباب"ٜٚ ،عين اَت٬ى ق ١ُٝاقتؿاد ١ٜتٛفس دخَ ٬كُْٛا ملد َٔ ٠ايصَٔ.1

 ٚقد دا٤ت يف ايكسإ ايهس ِٜمبعَٓ ٢هإ َستفع ،سٝح ٜك ٍٛاهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل(( :أتبٓ ٕٛبهٌ زٜع آ 2))١ٜدا٤ت نًُ ١زٜع

يف ٖر ٙاٯ ١ٜمبعٓ ٢املهإ املستفعٚ .3بعد ذيو تطتعٌُ ايهًُ )Rent(١باْ٫هًٝص ١ٜبعدَ ٠عاْ.ٞ
 -2تعسٜف نًُ ١ايسٜع ،مبفٗ ّٛدٜفد زٜهازد ،ٚفايسٜع ٜطتعٌُ نبد ٌٜيهًُ (Royalty ( ١مبفٗ "ّٛا٫تا "٠ٚا "ٚسؿ١
َايو املًو ٚ".يف ايؿٓاع ١ايٓفط ١ٝناْت ايهًُ ١تسد بػهٌ َطتكٌ عٔ ايكسٜب ١باعتبازٖا -سؿ ١يًُايو قبٌ استطاب
ايكسٜبٚ . ١نإ ٖرا ا٫ضتعُاٍ غا٥عاً يف شَٔ اَ٫تٝاشات ٫ٚ ،تصاٍ تطتعٌُ يف بعض ايعكٛد ايٓفط. ١ٝأَا ا٫ضتعُاٍ
ايػا٥ع يًهًُ ١بايًػ ١اْ٫هًٝص Rent ١ٜفَٗ ٛا ٜتعًل بإظتاز ايبٛٝت ٚايعكازات.

4

 .7ايتعسٜف اإلؾط٬سٞ

اختًف ايهتاب س ٍٛتعسٜف َؿطًح اقتؿاد ايسٜع ،ا ٫إٔ اغًبِٗ َتفك ٕٛعًَ ٢كُٚ ٕٛاسد ،ا ٖٛٚ ٫إعتُاد بعض

ايد ٍٚعًَ ٢ؿدز ٚاسد يًدخٌ.

نإ نازٍ َازنظ أ َٔ ٍٚيفت ايٓعس اىل َا أزلا" ٙايسأزلاي ١ٝايسٜعٜ ٚ ."١ٝكؿد ظاٖس ٠اقتؿاد – ١ٜادتُاعٜٚ ،١ٝؿف َٔ

خ٬هلا طبك ١زأزلاي ١ٝغرل َٓتذ ١اقتؿادٜاًٚ .دخًٗا ٜ ٫تأت َٔ ٢اْتاز ايبكا٥ع ٚايطًع ،بٌ َٔ خ ٍ٬اَت٬ى َؿادز ايسٜع،

َجٌ ا٫زاقٚ ٞايعكازات امل٪دس ٠ست ٢ا٫ضِٗ ٚايطٓداتٚ .يف عًِ ا٫دتُاع ٜطتعٌُ ايتعبرل ي٬ضتد ٍ٫عً ٢ايطبكات
ايطف ١ًٝٝغرل املٓتذ ١أ ٚا٫ضتٗ٬ن.5١ٝ
_____________________________________________________________________________________________

(َ )1عذِ ايؿشاح ،ادتٖٛس،ٟداز املعسف ،١برلٚت ،طَ ،2008 ،3اد( ٠زٜع) ف441:

( )2ضٛز ٠ايػعسا ،٤أ.128 ١ٜ

()3أمحد بػازَ ،٠اذا ٜعين ا٫قتؿاد ايسٜع،ٞتأزٜذ ْكٌ (َ )2017/1/23تاح عٔ ايسابط ا٫ت:ٞ

 http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/721133%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%9F-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%89%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%9F

()4عدْإ ادتٓاب ،ٞايدٚي ١ايسٜعٚ ١ٝايدنتاتٛز،١ٜدزاضات ايعسب ١ٝايطبع ١اٚ٫ىل ،بػدادـ 2013ف .8
)5عدْإ ادتٓابَ ،ٞؿدز ضبل ذنس ٙف .7
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نُا ٜعد آدّ زلٝح يف نتاب٘ (ثس ٠ٚا٭َِ) أ َٔ ٍٚاضتعٌُ ٖرا املؿطًح بٛؾف٘ غه َٔ ً٬أغهاٍ املسدٚد املايٚ . ٞيهٔ

أ َٔ ٍٚاضتعًُ٘ نُٓط اقتؿاد ٖٛ ٟنازٍ َازنظ يف نتاب٘ (زأع املاٍ) سٝح قاٍ " :يف ا٫قتؿاد ايسٜع ٞتٌك ٣ٛع٬قات
ايكسابٚ ١ايعؿب ١ٝأَا يف ايتػه٬ٝت اإلدتُاع ١ٝايسأزلاي ١ٝفتطٝطس ع٬قات اإلْتاز" ،أَا ايعامل ا٫قتؿاد ٟاإلٜساْ ٞسطني

َٗد ٟٚفٗ ٛأ َٔ ٍٚؾاغ املفٗ ّٛاذتدٜح يًسٜع يف ايطبعٓٝات َٔ ايكسٕ املٓؿسّ ،سٝح عسِف ايدٚي ١ايسٜع ١ٝبأْٗا ايدٚي١
(اييت حتؿٌٚ ،بػهٌ َٓعِ ،عً ٢نُٝات َعتدل َٔ ٠ايسٜع ارتازد ٞاييت تُدفع َٔ قَبٌ أغداف أداْب ،أ٦ٖٝ ٚات أٚ

سهَٛات أدٓب ،١ٝملؿًش ١أفساد أ٦ٖٝ ٚات أ ٚسه ١َٛايدٚي ١املعٓ.)١ٝ

1

ٚأخرلا ،فإٕ ا َٔ ٍٚزبط بني َفٗ ّٛايسٜع بايدٚي ١حتت َطُ ٢ايدٚي ١ايسٜع ٖٛ Rentier State ١ٝسطني َٗدٟٚ
يف عج٘ املٛض "ّٛمنط َٚػانٌ ايتُٓ ١ٝا٫قتؿاد ١ٜيف ايد ٍٚايسٜع ١ٝساي ١اٜسإ " ٚايرْ ٟػس عاّ"21970غرل إ َٔ
أعط ٢ايسٜع (َ) Rentعٓا ٙا٫قتؿاد ٟاحملهِ أنادميٝاً ٖ ٛدٜفٝد زٜهازد ٚيف نتاب٘ "سَ ٍٛباد ٤٣ا٫قتؿاد ايطٝاضٞ
ٚايكسا٥ب".

ٚايسٜع باملعٓ ٢ايسٜهازد ٖٛ ٟايدخٌ ا٫قايف َٔ ا٫زض ايصزاع ١ٝاملتأت َٔ ٞاملٝص ٠ا٫قتؿاد َٔ ١ٜاضتعُاٍ ْفظ ٚسد٠

املطاسْ ١فطٗا مبا ٜتذاٚش عا٥د ا٭زض اذتد ١ ٍٜاملطتعًُ ١يٓفظ ايػسض ،أَ ٟا ٜتذاٚش ايهًف ١عٓد تطا ٟٚعٓاؾس اْ٫تاز َٔ

عٌُ ٚزأع املاٍ" .3

ٚبٓا ٤عً ٘ٝفإ ا٫قتؿاد ايسٜع ٖٛ ٞاعتُاد ايدٚي ١عًَ ٢ؿدز ٚاسد يًسٜع (ايدخٌ) ٖٚرا املؿدز غايباً َا ٜهَ ٕٛؿدزاً

طبٝعٝاً يٝظ عاد ١إىل آيٝات إْتاز َعكد ٠ضٛا ٤ناْت فهس ١ٜأَ ٚاد ١ٜنُٝا ٙا٭َطاز ٚايٓفط ٚايػاش .4أَا َفٗ ّٛايسٜع يف

ايٓعس ١ٜا٫قتؿاد ١ٜفٝعين" :ايدخٌ ايٓاتر عٔ َٛزد طبٝع ٞبطبب ارتؿا٥ـ ايفٓ ١ٝهلرا املٛزد"ٜٚ ،عسف٘ بعكِٗ بأْ٘" :نٌ

دخٌ دٚز ٟغرل ْاتر عٔ ايعٌُ أ ٚايدفعات املٓتعُ( ١املاٍ)"ٚ .أفكٌ ايتعسٜفات ٖ ٛايتعسٜف ايجاْ .ٞفهٌ "دخٌ" مل ٜتٛيد

ْتٝذ" ١عٌُ" فٗ ٛدخٌ زٜعٚ .ٞايعٌُ ٖٓا ٜعين تؿٓٝع أ ٚجتاز ٠أ ٚتكد ِٜخدَٜٚ5١عتُد ا٫قتؿاد ايسٜع ٞبػهٌ أضاض ٞعً٢

عٓؿس "ا٭زض" نُا ٖ ،ٞد ٕٚإٔ ٜطتددَ٘ إلْتاز غ ٧آخسٚ .ذيو عً ٢خ٬ف ا٫قتؿاد ايؿٓاع ٞأ ٚايصزاع .ٞفايصزاع١

ٚايؿٓاع ٫ ١تعد اقتؿادا زٜعٝا ٭ُْٗا تكدَإ قَ ١ُٝكاف ١عً ٢املٛاد ارتاّ أ ٚايطًع ايٛضٝط .١فايصزاع ١تكدّ قَ ١ُٝكاف١

ستدٚد ٠بتش ٌٜٛايبرٚز إىل ستاؾٚ - ٌٝايؿٓاع ١تكدّ قَ ١ُٝكاف ١بتش ٌٜٛضًعٚ ١ضٝط ١إىل ضًع ١اضتٗ٬ن ..١ٝإخل َٔ.6داْب
_____________________________________________________________________________________________

(ْ )1ك ً٬عٔ :حتطني مح٘ ضعیدْ ،عس ١ٜأَازتٝاضني يف ايعدايْٚ ١تا٥ر تطبٝكٗا عً ٢ايتػسٜعات املاي ١ٝايعساق ١ٝايفدزاي،١ٝزضايَ ١ادطذل غرل َٓػٛز٠

 ،تكد ِٜاىل داَع ١املٓؿٛز ،٠نً ١ٝسكٛم ،ف.157

ملصٜد َٔ املعًَٛات ٜٓعس ( حتطني مح٘ غسٜب ،ايعدايْٚ ١عسٜاتٗا َع ْعس ٠خاؾ ١يٓعس ١ٜآَازتٝاضٔ يف ايعدايَٓ َٔ ،١ػٛزات داَع ١ايتُٓ١ٝ

ايبػس ،١ٜايطبع ١ا).2016،ٍٚ٫
()2ملؿدز ْفط٘ ف.158

()3عدْإ ادتٓابَ ،ٞؿدز ضبل ذنس ٙف.7
()4ـ ستُد ْب ٌٝايػ ،ُٞٝا٫قتؿاد ايسٜع ٞاملفٗٚ ّٛاإلغهاي ،١ٝاحملٛز :ا٫داز ٚ ٠ا٫قتؿاد ،اجملً ١اذتٛاز املتُدٕ-ايعدد 2012 ،3637 :بدٕٚ

ؾشٝف.١

()5أمحد بػازَ ،٠ؿدز ضبل ذنس.ٙ

()6املؿدز ْفط٘.
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الريعي على النظام السياسي
أثر االقتصاد ّ

آخس ،اقتؿاد ايسٜع ٜعين إعتُاد بًد َا عً ٢اضتدساز َؿدز طبٝع َٔ ٞباطٔ ا٭زض نايٓفط َجٚ ،٬هلرا فإٕ اقتؿاد ٖرا
ايبًد ٜه ٕٛيف ايػايب زخٛاً إذ ٜعتُد عً ٢املباد٫ت ايتذازٜٓٚ ١ٜتر زتتُعاً اضتٗ٬نٝاً ٜطٝطس ف ٘ٝقطاع ا٫ضترلادٖٛٚ ،

اقتؿاد ٜٛ ٫ي ٞايؿٓاعات ايتش ٚ ١ًٜٝٛايصزاع ١أُٖ .1١ٝا٫قتؿاد ايسٜع ٖٛ ٞا٫قتؿاد ايرٜ ٟعتُد يف َدخٛي٘ املاد ٟعً٢
بٝع ضًع ١غرل اْتاد ١ٝيف ا٭ضٛام ارتازد ١ٝنايٓفط ٚايرٖب ٚايٓشاعٖٚ ،را املدخ ٍٛاملادٜ ٟطُ" ٢زٜعا"ٚ ....بايٓعس إىل

ا٫قتؿادات ارتًٝذ ،١ٝصتدٖا منٛذدا َجايٝا ي٬قتؿادات ايسٜع ،١ٝفٗ ٞتعتُد بػهٌ دٖٛس ٟعً ٢ايسٜع املتشؿٌ َٔ بٝع ايٓفط
ارتاّ يف ا٭ضٛام ايعامل ١ٝيًٓفط ٖٛٚ ،زٜع ٖا ٌ٥يف سذُ٘ ْٚتا٥ذ٘ ،فُٓر انتػاف ايٓفط يف ايج٬ثٓٝات تبدٍ ْعاّ اإلْتاز

ٚايٓعاّ ا٫قتؿاد ٟيًبًدإ ارتًٝذ ١ٝنًٚ ١ٝاْتكٌ َٔ سايت٘ ا٭ٚي ١ٝاييت تعتُد عً ٢ؾٝد ايً٪يٚ ٪ايتذاز ٠إىل اقتؿاد ٜعتُد

عًَ ٢تشؿ٬ت بٝع ايٓفط بػهٌ غب٘ ناٌَٚ.2زمبا صتد يف اقتؿادٜات ايبًدإ ايعسب ١ٝعَُٛا منٛذدا هلرا ايُٓط َٔ

ا٫قتؿاد عٝح تتُتع ف ٘ٝايدٚي ١بعا٥دات َاي ١ٝنبرل ٠ضٛا ٤عٔ طسٜل ايبٝع أ ٚادتباٚ ،١ٜعادَ ٠ا تطتعٌُ ٖر ٙايعٛا٥د
املاي ١ٝايهبرل ٠بػهٌ َباغس يف ايبٓاٚ ٤ايتػٝٝد ٚتٛشٜع أدٛز املٛظفني ٚايعُاٍ ٚاضترلاد نٌ َا حتتاد٘ ايدٚي ١دٕٚ

اضتجُازٖا يف قطاعات إْتاد ١ٝتٓعؼ ا٫قتؿاد ٚتٛفس فسؾاً يًعٌُ.3
 .3ايدٚي ١ايٓفط/١ٝايسٜع :١ٝيكد ْاٍ َفٗ ّٛايدٚي ١ايسٜع ١ٝاٖتُاَا َع َطًع سكب ١ايٓفط  ٚبسٚش ايد ٍٚايعسب ١ٝاملٓتذ١
يًٓفط .4فايدٚي ١ايسٜع ٖٞ ١ٝاييت تعتُد عً ٢ا٫قتؿاد ايسٜع ٞيف تٛفرل ايعا٥دات ٚاإلٜسادات بكؿد تٛفرل ارتدَات ٚأَ٫
ٚا٫داز ٠اييت مبكتكاٖا تهَٛ ٕٛدٛد ٠عً ٢ا٫زض ٚحتع ٢بػسع َٔ ١ٝقبٌ ايػعب.5بٓا ٤عً ٢ايتعسٜفات ايطابكَٔ ١
ايكسٚز ٟعسض اِٖ َ٪غسات ايدٚي ١ايسٜع ١ٝ٭ٕ ذيو ٜٛفس فُٗاً افكٌ يًدٚي ١ايسٜع.١

٪َ .6غسات ايدٚي ١ايسٜع١ٝ
تػرل ايدزاضات اىل زتُٛع٪َ َٔ ١غسات ايدٚي ١ايسٜعْ ،١ٝرنس َٔ أُٖٗا َا ٜأت:ٞ

6

أ  -أزتفاع َعد٫ت اإلْفام اذته َٞٛبد ٕٚاذتاد ١إىل فسض قسا٥ب.
ب -قعف ٖٝهٌ اإلْتاز احملً.ٞ
تـ ـ ازتفاع ا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝيًؿادزات ايسٜع) ١ٝنايٓفط َج َٔ ( ٬إمجاي ٞايؿادزات تؿٌ أسٝاْا إىل أنجس َٔ .% 80
_____________________________________________________________________________________________

( )1د.ؾاحل ٜاضس ،ايٓعاّ ايسٜعٚ ٞبٓا ٤ايدميكساط :١ٝايجٓا ١ٝ٥املطتش ١ًٝساي ١ايعسام٪َ ،ضط ١فسٜدزٜؼ إٜدلتَ ،هتب ا٫زدٕ ٚايعسام تػسٜٔ

ايجاْ ،ٞبػداد -ايعسام  2013ف.4

( )2دعفس ايعُسإ ،ايدٚي ١ايسٜع ١ٝيف ارتًٝر  ٚايبشس ،ٜٔؾشٝف ١ايٛضط ايبشس ،١ٜٝٓايعدد  ،1165 :اإلثٓني ْٛ 14فُدل ،2005ف
( )3د.ؾاحل ٜاضس ،ايٓعاّ ايسٜعٚ ٞبٓا ٤ايدميكساطَ ،١ٝؿدز ضبل ذنس ،ٙف.4

.44

()4ـ Hazem Bablawi,The Rientier states in the Arab World (New York; Croom Helm,1987)p,49

()5د .ض ّ٬دباز غٗاب( ،د ٍٚارتًٝر امنٛذدأ) بتأزٜذ ْكٌ (َ )2016/11/11تاح عٔ ايسابط ا٫ت.ٞ
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=50938

(َ )6اٜح غبٝب ايػُس ،ٟتػدٝـ املسض اهلٛيٓدَٚ ٟكَٛات إؾ٬ح ا٫قتؿاد ايسٜع ٞيف ايعسام ،عح ايعًَُ ٞكدّ اىل داَع ١ايهٛف/ ١
نً ١ٝاإلدازٚ ٠ا٫قتؿاد 2013 ، .ٕ.ّ ،ف .7
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خ -ا٫عتُاد عً ٢ايسٜع ارتازد ٞنُؿدز أضاض ٞيًدخٌ ٚاطتفاض املطاُٖ ١اجملتُع ١ٝيف ته.ٜ٘ٓٛ

ثاْٝا :خؿا٥ـ ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞاْٛاع٘

تتعدد خؿا٥ـ ا٫قتؿاد ايسٜع ٞداخٌ ايدٚي ٚ ١خازدٗا ،يريو ضٝتِ ايتطسم يف ٖٓا اىل أِٖ ارتؿا٥ـ املٛدٛد ٠يف ٖرا

ا٫قتؿاد .ثِ َكازْٖ ١ر ٙارتؿا٥ـ مب٪غسات ايدٚي ١ايسٜع ٚ ١ٝايكا ٤ايك ٤ٛعً ٢أٚد٘ ايػب٘  ٚا٫خت٬ف فُٝا بُٗٓٝا.

 .0خؿا٥ـ ا٫قتؿاد ايسٜعٞ

ميهٔ حتدٜد خؿا٥ـ اإلقتؿاد ايسٜع ٚ ٞخاؾٍ ١يف ايد ٍٚاملؿدٍز ٠يًٓفط َباغس ٠يف ايٓكاط اٯت:١ٝ

أ .ا٫عتُاد املفسط عً ٢عا٥دات ايٓفط باعتبازٖا زنٝص ٠نٌ ْػاط اقتؿاد ،ٟاير ٟمي ٌٝإىل ٚقع سادات ؾٓاع ١ايٓفط
فٛم َاعداٖا.
ب .غٝاب ايسٚابط اإلْتاد ١ُٖٓٝٚ ١ٝستفصات َاي ١ٝارتص.١ٜٓ
ز .ا٫ضتٝاش املفسط يًؿٓاع ١ايجك ١ًٝذات ايسازلاٍ ايهجٝفَ ،كسْٚا بتشاٌَ بٓ ٟٛٝعً ٢ايصزاعٚ ١غرلٖا َٔ قطاعات ايتؿدٜس.
د .خت ٌٝقسٚز ٠ايتطسٜع بايتُٓ ١ٝعً ٢عذٌ ((قبٌ إٔ ٜٓكب ايٓفط)).

ٖـ ١ُٖٓٝ .ايدٚي ١عًًَ ٢ه ١ٝعا٥دات ايٓفط ٚضبٌ ايتؿسف بٗا.1

ٚقد طٛز ساشّ ببٖ ٟٚ٬را املفٗٚ ّٛغدـ ازبع خؿا٥ـ زٝ٥ط ١ٝتػذلى فٗٝا ايد ٍٚايسٜع ١ٝيف ايعامل ايعسب: 2ٞ
أ .ايدخٌ ايسٜع ٖٛ ٞايدخٌ ايطا٥د يف ا٫قتؿاد.
بٜ .تأت ٢ايسٜع َٔ ارتازز عٝح  ٫عتتاز ا٫قتؿاد احملً ٞاىل قطاع اْتاد ٞق.ٟٛ
ز .تػهٌ اٜ٫د ٟايعاًَ ١املػػً ١يف حتكٝل ايسٜع ْطب ١قً َٔ ١ًٝزتُٛع ايك ٣ٛايعاًَ.١
د .ته ٕٛايدٚي ) ١اذته ٖٞ ( ١َٛاملتًك ٞايسٝ٥ط ٞيًسٜع ارتازد.ٞ

 .7ايع٬ق ١بني ا٫قتؿاد ايسٜع ٚ ٞايدٚي ١ايسٜع١ٝ

بعد إٔ َٝص ايعًُا ٤يف تعسٜفاتِٗ  -بعد تعسٜف املٗد -ٟٚا٫ضاع بني ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞايدٚي ١ايسٜع ،١ٝميهٔ اذتهِ

عً ٢ن ٕٛايدٚي ١زٜع ،١ٝعٓدَا تهَ ٕٛطاُٖ ١ايسٜع ارتازد ٞيف ْاجتٗا احملً ٞاإلمجاي ٞميجٌ ْطب ١نبرلٚ ،٠قد سدد بعض

_____________________________________________________________________________________________

( )1إدٚاز َٛزع  ٚتَٛاع بايَ ٚ ٞاٜهٌ زٚع  ٚاخس ،ٕٚايٓفط ٚا٫ضتبداد ٚا٫قتؿاد ايطٝاض ٞيًدٚي ١ايسٜعَ ،١ٝعٗد ايدزاضات ا٫ضذلاتٝذ،١ٝ
ايطبع ١ا٭ٚىل،ايعسام 2007 ،ف.118

( )2عدْإ ادتٓابَ ،ٞؿدز ضبل ذنس ،ٙف .9
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ايباسجني تًو املطاُٖ ١ب  ،% 40إذ إٔ َاد ٠ايسٜع  ٫ميهٔ إٔ ٜه ٕٛايٓٛع ايٛسٝد َٔ ايدخٌ ٚيهٓ٘ ظتب إٔ ٜه ٕٛايٓٛع

ا٭ندل.1

ٜ ٚعسٍف دٛزز قسّ * ،بإّٔ" :سؿس ايٓػاط ا٫قتؿاد ٟيف َٝادٚ ٜٔقطاعات تدزّ أزباسًا نبرل ٠د ٕٚإٔ ٜهٕٛ

يؿاسب ايسٜع أْ ٟػاطُ إْتاد ٞأ ٚإبداعٜ ٞرنس ،ضٛا ٌ٤أنإ زدٌ أعُاٍ فسدا أّ غدؿ ١ٝاعتباز َٔ ١ٜايكطاع ارتاف
أ ٚغدؿ ١ٝاعتباز َٔ ١ٜايكطاع ايعاّ؛ ٚضٛا ٌ٤أناْت ايدٚي ١املسنص ١ٜأّ غسنات َٔ ايكطاع ايعاّ أ٦ٖٝ ٚات ستًّ.2"١ٝ
َٔ ٖٓا ٫بد َٔ عسض َٓٚاقػ ١أ ٚايتػاب٘ ٚا٫خت٬ف بني ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞايدٚي ١ايسٜع:١ٝ

اٚد٘ ايع٬قٚ ١ايتػاب٘ بني ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞايدٚي ١ايسٜع.١ٝ

ميهٔ ايك ٍٛإٔ اٚد٘ ايتػاب٘ بني ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞايدٚي ١ايسٜع ١ٝتػٌُ يف ايٓكاط ايتاي: ١ٝ

3

أ .إٕ ايع٬ق ١بني ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞايدٚي ١ايسٜع ١ٝتتشدد أضاضاً بٛدٛد زٜع ذَ ٚؿدز خازدٜ ٞػهٌّ ْطب ١نبرلَٔ ٠

ايدخٌ املتشكل يف ايبًد ًٜٚعب دٚزا أضاضٝا يف اذتٝا ٠ا٫قتؿادٚ ١ٜبريو فإ ايسٜع ارتازدٚ ٞؾفا يًدٚي ١ايسٜع١ٝ

ٚا٫قتؿاد أيسٜع ٞعً ٢ايطٛا.٤

ب .ايدٚي ١ايسٜع ١ٝتستبط با٫قتؿاد ايسٜع ، ٞإذ إٕ ا٭خرل عادَ ٠ا ٜٛيد د ً٫ٚزٜع ١ٝإذا ناْت ايدٚي ١تطتشٛذ عً٢
ايعٛا٥د ايسٜعٜ ٫ٚ ،١ٝؿح ايك ٍٛإٕ دٚيَ ١ا ختًل اقتؿادا زٜعٝا.

أٚد٘ ا٫خت٬ف بني ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞايدٚي ١ايسٜع١ٝ

فُٝا ٜتعًل بأٚد٘ ا٫خت٬ف بني ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞايدٚي ١ايسٜع ،١ٝميهٔ ا٫غاز ٠اىل ايٓكاط ايتاي:١ٝ

4

أ .ا٫قتؿاد ايسٜع ٞتطاِٖ ا٭غًب ١ٝيف تٛيٝد ايدٍخٌ بُٓٝا ايدٚي ١ايسٜع ١ٝتطاِٖ ا٭قً.١ٝ

ب .عٛا٥د ايدخٌ ايسٜع ٞتعٛد يًُطاُٖني يف حتؿ ً٘ٝيف ا٫قتؿاد ايسٜع ٞيف سني إٕ عٛا٥د ايدخٌ ايسٜع ٞتعٛد يًشه١َٛ
يف ايدٚي ١ايسٜع.١ٝ

ز  .ايدٚي ١ايسٜع ١ٝتتشهِ بإْفام ٚتٛشٜع عٛا٥د ايدخٌ أيسٜع ٞعً ٢ا٭ْػط ١ا٫قتؿاد ١ٜاملدتًف ١بُٓٝا ٜ٫ه ٕٛا٭َس
نريو بايٓطب ١ي٬قتؿاد أيسٜع.ٞ

_____________________________________________________________________________________________

 -1حتطني مح١ضعٝدَ ،طاُٖ ١ا٫قتؿاد ايسٜع ٢يف تعٜٛل اذتهِ ايسغٝد ،عح َكدّ اىل َ٪متس ايدٚىل ايجايح داَع ١ايتُٓ ١ٝبػس ،١ٜيف تأزٜذ
( )2016 /4 /20،21ضًُٝاْ .١ٝف.4
* باسح َٚفهس اقتؿاد ٟيبٓاْ.ٞ
( )2املؿدز ْفط٘.

( )3خاٜس فاتح ،أثس املسض اهلٛيٓد ٟيف ا٫قتؿاد ادتصا٥س ٟايفذل ، 2012 _ 2000 ٠زضايَ ١ادطذل غرل َٓػٛزَ ،٠كدَ ١اىل داَع ١املد ١ٜنً١ٝ

ايعً ّٛا٫قتؿادٚ ١ٜايعً ّٛايتذازٚ ١ٜعً ّٛايتطٝرل قطِ عً ّٛايتطٝرل ،دصا٥س  2014ف.6

( )4خاٜس فاتح ،أثس املسض اهلٛيٓد ٟيف ا٫قتؿاد ادتصا٥س ٟايفذل ،2012 _ 2000 ٠املؿدز ْفط٘ ف.7
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د .ا٫قتؿاد أيسٜعٜٛ ٫ ٞيد بايكسٚز ٠دٚي ١زٜع ، ١ٝبُٓٝا ايدٍٚي ١ايسٜعٚ ١ٝيٝد ٠اقتؿاد زٜع ٞستُا مبعٓ ٫ ٢تٛدد دٚي١
زٜع ١ٝبد ٕٚاقتؿاد زٜع ٞيف سني قد ٜه ٕٛاقتؿاد زٜع ٞبد ٕٚدٚي ١زٜع) ١ٝنـ عا٥دات ايطٝاس ١يبًد َعني ،حتٌٜٛ
ايعاًَني يف ارتازز.(....

ٚ .ٙميهٔ ايتُٝٝص بني ايدٚي ١ايسٜع ٚ ١ٝا٫قتؿاد ايسٜع ،ٞفايدٚي ١ايسٜع ١ٝساي ١خاؾ َٔ ١ا٫قتؿاد ايسٜع ٖٞٚ ،ٞايدٚي ١اييت

ٜػهٌ فٗٝا ايسٜع ارتازدْ ٞطب ١نبرل َٔ ٠ايدخٌ ٚتػتػٌ ف ١٦قً َٔ ١ًٝايطهإ يف تٛيٝد ايسٜع  ٍٚ٪ٜ ٚيف زتًُ٘ يًشهُ١َٛ
ٚاييت تتشهِ يف تٛشٜع٘ ٚاْفاق٘ عً ٢أفساد اجملتُع .1أَا ا٫قتؿاد ايسٜع ٞفٗ ٛا٫قتؿاد ايرٜ ٣ػهٌ ف ٘ٝايسٜع ارتازدْ ٞطب١

نبرل َٔ ٠ايدخٌ ٜٚه ٕٛ٭نجس ١ٜايطهإ دٚز يف تٛيٝد ايسٜع ٚأضتػ٬ي٘ .اذٕ ا٫قتؿاد ايسٜع ٖٛ ٞا٫قتؿاد ايتداٚيٚ ٞيٝظ

ا٫قتؿاد اإلْتادٚ ،ٞبريو ته ٕٛايدٚي ١ايسٜعْ ١ٝعاّ فسعَ ٞتؿٌ با٫قتؿاد ايسٜعٚ .ٞإٔ ا٫قتؿاد ايسٜع ٖٛ ٞاٯضاع عاد٠
يف ته ٜٔٛدٚي ١ايسٜع ١ٝته ٕٛايٛضٝط بني ايكطاع املٓتر يًسٜع ٚايكطاعات ا٫خس َٔ ٣خ ٍ٬اْ٫فام ايعاّ.2

ثاْٝاَ :ؿادز ا٫قتؿاد ايسٜع ٚ ٞاْٛاع٘
ٜتِ ٖٓا َٓاقػَ ١طأيتني اضاضٝتني ُٖا َٛقٛع َؿادز ا٫قتؿاد ايسٜعَٛ ٚ ٞقٛع اْٛاع ا٫قتؿاد ايسٜعٞ
يف ايٓكاط ايتاي:١ٝ

َ .0ؿادز ا٫قتؿاد ايسٜعٞ
بٓا ٤عًَ ٢ا ضبل ذنس َٔ ٙتعسٜفات يإلقتؿاد ايسٜع ،ٞتٓكطِ َؿادز اإلقتؿاد ايسٜع ٞبػهٌ عاّ عًْٛ ٢عني :املؿدز

ايداخً ٚ ٞاملؿدز ارتازد.ٞ
أ .املؿدز ايداخً:ٞ

إ ٍٕ ايسٜع ايداخًٜ ٞطتٓد يف ٚدٛد ٙإىل قطاعات إْتاد ١ٝداخً ١ٝأ ٚستً ١ٝتػازى ايعٓاؾس ايسٜع ،١ٝسٝح ٜفذلض يف ايٛقت

ْفط٘ ٚدٛد عٓاؾس إْتاد ١ٝبٌ إٕ ٚدٛد ايسٜع ْفط٘ ٜ ٫تؿٛز دٖ ٕٚرا ايٓػاط اإلْتاد ٞفايسٜع ايداخًَ ٞا ٖ ٛإْٛ ٫ع َٔ

املدفٛعات ايتش َٔ ١ًٜٝٛايكطاعات اإل ْتاد ١ٝيف٦ات أ ٚعٓاؾس تتُتع ببعض املصاٜا ارتاؾ ،١يريو فإٕ إط٬م ٚؾف ا٫قتؿاد
3

ايسٜع ٞعًَ ٢جٌ ٖر ٙا٭ٚقاع ضٝهٚ ٕٛؾفاً دصٝ٥اً ي٬قتؿاد مبذُٛع٘ ٜػرل إىل ايف٦ات د ٕٚا٭غًب ٚ . ١ٝتتُجٌ املؿادز
ايداخً ١ٝفُٝا ٜات:ٞ
 زٜع ايطٝادٚ ٠ارتدَات ايتابع ١٭ْػط ١ايدٚيٜ :١ػهٌّ ايتدخٌ ا٫قتؿاد ٟيًدٚي ١عٓؿساً أضاضٝاً بٌ ٚسازلاً يف
ايدٚز ٠ا٫قتؿاد ١ٜيف أغًب ١ٝايـد ٍٚايٓاَٝـ١؛ ضٛا ٌ٤أنإ بػهٌٍ َباغس عدل املًه ١ٝاذته ١َٝٛأّ بػهٌٍ غرل َباغس
عدل املٛاشْ ١أ ٚايتػسٜع ٚتعتدل ضٝاض ١اإلْفام اذته َٞٛاحملدٍد اذتاضِ يبٓ ١ٝايٓػاط ا٫قتؿادٜٓٚ .ٟذِ ايسٜع يف

_____________________________________________________________________________________________

()1خاٜس فاتحَ ،ؿدز ضبل ذنس ٙف.7
( )2املؿدز ْفط٘ .ف.8

()3حتطني مح١ضٝعٝدَ ،طاُٖ ١ا٫قتؿاد ايسٜع ٞيف تعٜٛل اذتهِ ايسغٝد َؿدز ضبل ذنس ٙف.3
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تًو اذتاي َٔ ١خ ٍ٬ض ٤ٛاضتدداّ املاٍ ايعاّ ٚ.ايطٝاد ٠ميهٔ ْكًٗا إىل ايفعايٝات ا٫قتؿاد ١ٜارتاؾٍ ١عدل ايتأدرل
أ ٚا٫ضتجُاز املػازنٚ ١غرلٖا.

1

 املكازبات املايٜ: ١ٝعٗس ايسٜع يف ا٫قتؿادٜات املعاؾس ،٠أنجس َا ميهٔ ،يف ظاٖس ٠املكازبات ،خاؾ ١املكـازبات
املايٝـٜٚ. ١هُٔ ايطبب ا٭ضاض ٞيريو يف أ ٍٕ عكً ١ٝاملكازب ١تطع ٢إىل حتكٝل ايسبح ايطسٜع.2
ٖٚرا ا٭خرل ٚ ،د ٕٚزتٗـٛدُٜ ،عتدل احملسٍى ا٭ضاض ٞيًُكازبٚ .١تعتدل أنجس ١ٜاملكازبني َٔ ذ ٟٚايدخٌ احملدٚد ايرٜٔ
أغستِٗ إَهاْٝـ ١ايـسبح ايطسٜع ٚاجملص ٟد ٕٚبرٍ أ ٍٟزتٗٛد عكً ٞأ ٚدطدُٜٚ. ٟطِٗ ايٓعاّ املاي ،ٞبػهٌٍ عاّ،

ٚامل٪ضطات املاي ،١ٝبػهٌٍ خاف ،يف إغعاٍ ْاز املكـازب ١عبـس إَـداد املكازبني بطٛٝي ُ١يكا ٤فٛا٥د َٓدفك .١فك ً٬عٔ
ايػٝاب ،املكؿٛد أ ٚغرل املكؿٛد ٭ْعُ ١ايسقابـٚ ١ايتػـسٜعات اذته .١َٝٛنُا إٍٔ ٖٓاى َ٪ضط ١يعاٖس ٠املكازب ١عدل إْػا٤

ؾٓادٜل َاي ١ٝتُعسف بـ «ايؿٓادٜل ايطٝاد »١ٜسٝـح ت ٍَٔ٪ايدخ ٍٛيٮدٝاٍ ايكادَ َٔ ١خ ٍ٬تٛظٝف أَٛاٍ ٖر ٙايؿٓادٜل،
بػهٌٍ أضاض ،ٞيف ايطٓدات ٚا٭ٚزام املايٝـ ،١يف ا٭ضٛام املاي ١ٝا٭دٓب.3١ٝ

 املكازبات ايعكاز :١ٜتازغتٝاً ،أَضٍطت املكازبات ايعكازٚ ١ٜضبكت املكازبات املاي ١ٝنُؿدز يسٜع َصدٚز :زٜعٌ ْادِ
عٔ اإلظتـاز املتؿاعد ٚزٜعٌ ْادِ عٔ ازتفاع أضعاز ايعكازاتٚ ،ممّا قد ٜؿٝب ا٫ضتجُاز اإلْتاد ٞبطعٓاتُ قاتً.4١

 زٜع ارتدَات :تُؿٍٓف ايكطاعات ا٫قتؿاد ،١ٜتازغتٝاًٚ ،سطب أُٖٝتٗا إىل :ايكطاع ا٭ :ٍٚايصزاعٚ ،١ايكطاع ايجاْ:ٞ
ايؿٓاعٚ ،١ايكطاع ايجايح :ارتدَاتٚ ،ايرٜ ٟتُجٌٍ دٚز ٙأٚ ٚظٝفت٘ يف ا٭ؾٌ ،يف خدَ ١ايكطاع ْٔٝايطابكْٔٝ
اإلْتادٚ. ْٔٝٝيهْٔ ،تٝذ ١ايتطٍٛز ا٫قتؿاد ،ٟأؾبح قطاع ارتدَات  ٚخاؾٍ ً١قطاع ايتذاز ،٠قطاعاً َطتكٚ ً٬قاُ٥اً
براتـ٘ ،أَ ٍٟتذاٚشاً بريو ارتدَ ١املعٗٛد ٠املباغس ٠يًكطاع ْٔٝا٭ٚي.5ْٔٝ
ت .املؿدز ارتازدٞ
يف ساي ١ايسٜع ارتازد ٞفإٕ ايتش٬ٜٛت تأت َٔ ٞا٫قتؿاد ارتازد ٞد ٕٚإٔ ٜفذلض ٚدٛد قطاعات إْتاد ١ٝستً١َُٗ ١ٝ
ٚهلرا ٜطتددّ اؾط٬ح ا٫قتؿاد ايسٜع ٞبػهٌ أضاض ٞيٮسٛاٍ اييت ميازع فٗٝا ايسٜع ارتازد ٞدٚزاً ضٝاضٝاً يف اذتٝا٠

_____________________________________________________________________________________________

( )1شٜاد سافغ ،ايبٓ ١ٝا٫قتؿادٚ ١ٜايٓعاّ ايطٝاضٚ ٞايفطاد يف ايٛطٔ ايعسب ،ٞزتُٛع َٔ ١امل٪يفني ،ايبٓ ١ٝا٫قتؿاد ١ٜيف ا٭قطاز ايعسبٚ ١ٝأخ٬قٝات

اجملتُعَ ،سنص دزاضات ايٛسد ٠ايعسب ،١ٝايطبع ١اٚ٫ىل،برلٚت 2009ف
( )2شٜاد سافغ ،املؿدز ْفط٘ ف.52

.51

()3املؿدز ْفط٘ .53

( )4غطإ ابساٖ ،ِٝا٫بعاد اإلدتُاع ١ٝي٬قتؿاد ايسٜع ٞيف ضٛزٜا ،نً ١ٝا٫قتؿاد ـ داَع ١دَػلْ ،ـ َٓػٛز عًَٛ ٢قع:

 http://www.localmoxie.comتأزٜذ ا٫ط٬ع /2014/2/25،ف.3
( )5غطإ ابساٖ ،ِٝا٫بعاد اإلدتُاع ١ٝي٬قتؿاد ايسٜع ٞيف ضٛزٜا ،نً ١ٝا٫قتؿاد ،املؿدز ْفط٘.
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ا٫قتؿادٜٚ ،١ٜكؿد ايعًُاٖ ٤را ايٓٛع عٓدَا ٜؿف ٕٛدٚيٚ ١اقتؿادٖا بأْٗا دٚي ٚ ١اقتؿاد زٜعٝني ٚ.1تتُجٌ املؿادز ارتازد١ٝ

فُٝا ٜأت:ٞ

 زٜع ايٓفط ٚايػاش ٜ :عتدل ايدخٌ ايٓادِ عٔ بٝع ايٓفط ٚايػاش دخ ً٬زٜعٝاً باَتٝاش .إذْ ٖٓاى فازم نبرل بني تهًف١
ؾاً َٔ قبٌ ايد ٍٚأ ٚايػسنات اييت تطتدسدُٗا.
اضتدسادُٗا ٚضعس َبٝعُٗاٚ .ذيو ايفازم ٜ ٫عهظ زتٗٛداً خا ٍ
ٚقد ُٜدلٍز ذيـو ايفـازم ٜه ٕٛتًو ايجسْ ٠ٚاقب ٫ ١ستاي ،١عاد ً٬أّ آدٚ ،ً٬بايتاي ٞظتب دفع بدٍ يعدّ إَهاْ١ٝ
جتدٜد َؿدزٖا .إ ّ٫أٍَُْ٘ٗٚ ،ا نإ ايطبب يف ْػ ٤ٛذيو ايفازم فإ ٍٕ ٖرا ا٭خرل ٜتكٍُٔ زٜعاً اقتؿادٜاً باَتٝاش.2
 زٜع املعادٕ ُٜ :عتدل ايدخٌ ايٓادِ عٔ بٝع املعادٕ دخ ً٬زٜعٝاًٚ ،إٕ نإ سذُ٘ أقٌٍْ ،طبٝاً َٔ ،سذِ ايسٜع ايٓفطٞ
أ ٚايػاشٜٚ .ٟتُجٌٍ ايفازم بني ايسٜع ايٓفطٚ ٞايػاشٚ ٟبني زٜع املعادٕ يف إٍٔ ايطبٝع ١ا٫ضتدساد ١ٝيًٓفط ٚايػاش أنجس
أُٖٝـَ َٔ ١جًٝتٗا بايٓطب ١يًُعادٕٜٚ .تػهٌّ ايسٜع املعدْْ ٞتٝذ ١تفٍٛم ضعس املعادٕ عً ٢تهًف ١إْتادٗا بػهٌٍ
نبرل.3
 زٜع املُسات ٚخطٛط ايٓكٌ اإلضذلاتٝذُٜ : ١ٝعتدل ايدخٌ ايٓادِ عٔ بعض املٍُسات أ ٚا٭قٓ ١ٝايبشسَ ١ٜجٌ قٓا٠
ايطٜٛظ أ ٚخطٛط ْكٌ ايٓفط أ ٚايػاش عدل ايدٚ ،ٍٚنريو زٜع ايذلاْصٜت ايدلٍٚ ٟاذتدٜد ،ٟدخ ً٬زٜعٝاً ،بٛؾف
تًو املُسات ٚارتطٛط ستُ ١ٝايعبـٛز  ٫ٚبـد ٌٜعٓٗا بايٓطب ١إىل ايد ٍٚاملطتفٝد َٔ ٠خدَاتٗا.4د -زٜع ايطٝاس: ١
ُٜعتدل ايدخٌ ايعا٥د يًدٚي َٔ ١ارتدَات ايطٝاسْ ١ٝتٝذ ١ضٝاد ٠ايدٚي ١عً ٢تساثٗا ايجكايف ٚب٦ٝتٗا ايطبٝع ١ٝمبـا ميهّٔ
ايدٚي َٔ ١اذتؿ ٍٛعً ٢دخٌٍ َستفع ،دخ ً٬زٜعٝآًٖ .اُٜ ،عتدل سل ايطٝاد ٠يًدٚيَ ١فَٗٛاً أضاضٝاً يفٗـِ نٝفٝـ١
تػهٌّ ايسٜع.5

 .7أْٛاع ا٫قتؿاد ايسٜعٞ

سَٛ ٍٛقٛع اْٛاع ا٫قتؿاد ايسٜع ،ٞذٖبٓا ايدزاضات اىل تكط ِٝا٫قتؿاد ايسٜع ٞاىل ْٛعني:

6

"أسدُٖا خازدٜٚ ٞػٌُ زٜع ايٓفط ٚايػاش إذ إٔ ٖٓاى فازقاً نبرلاً بني تهًف ١اضتدسادُٗا ٚضعس بٝعُٗا ٚزٜع املعادٕ

ايرٜ ٟػهٌ ْتٝذ ١تفٛم ضعس املعادٕ عً ٢تهًف ١إْتادٗا تفٛقاً نبرلاً ٚزٜع املُسات ٚخطٛط ايٓكٌ ا٫ضذلاتٝذٚ ١ٝزٜع

ايطٝاسٚ ١زٜع حت٬ٜٛت املػذلبني ٚايعاًَني يف ارتازز ٚزٜع املطاعدات ارتازدٚ ١ٝايٓٛع اٯخس يًسٜع ٜٚأت َٔ ٞاملؿادز

_____________________________________________________________________________________________

( )1حتطني مح ١ضعٝدَ ،طاُٖ ١ا٫قتؿاد ايسٜع ٞيف تعٜٛل اذتهِ ايسغٝد َؿدز ضبل ذنس ٙف.5
( )2شٜاد سافغَ ،ؿدز ضبل ذنس ٙف .53

()3د.غطإ ابساَٖ ،ِٝؿدز ضبل ذنس ،ٙف.4
()4املؿدز ْفط٘ ،ف.5

( )5ـد.غطإ ابساَٖ ،ِٝؿدز ضبل ذنس،ٙ

ف.6

()6ـُشُد ْب ٌٝايػَ ُٞٝؿدز ضبل ذنس.ٙ
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الريعي على النظام السياسي
أثر االقتصاد ّ

ايداخً ٖٞٚ ١ٝزٜع ايطٝادٚ ٠ارتدَات ايتابع ١٭ْػط ١ايدٚيٜٓٚ ١ذِ ٖرا ايٓٛع َٔ ايسٜع َٔ خ ٍ٬ض ٤ٛاضتدداّ املاٍ ايعاّ

ٚزٜع املكازبات املاي ١ٝإذ ٜتِ ايطع ٞيًسبح د ٕٚزتٗٛد ٚزٜع ا٭خرل فٗ ٛزٜع ارتدَات اير ٟنإ دٚز ٙيف ايبدا ١ٜخدَ١

قطاع ٞايصزاعٚ ١ايؿٓاع ١يف سني بات اي ّٛٝقطاعاً َطتكٚ ً٬قاُ٥اً برات٘".

1

ٚقد ذٖب بعض ايباسجني إىل تسدٝح تكط ِٝث٬ث ٞيًسٜع عً ٢ايٍٓش ٛاٯت:ٞ

2

أ .ايسٜع ايطبٝعٜٚ ٞتُجٌ باملٛازد ايطبٝع ١ٝاملتٛفس ٠يد ٣ايدٚي ،١نايٓفط ٚايجسٚات املعدْ ١ٝا٭خس.٣

ب .ايسٜع ا٫ضذلاتٝذٜٚ ٞتُجٌ ٖرا ايٓٛع َٔ خَٛ ٍ٬قع ايدٚي َٔ ١سٝح املٛاَْٚ ٧د ٣حتهُٗا بطسم ايتذاز ٠أ ٚمتتعٗا
مبٝص ٠دٛٝضٝاض ١ٝناإلغساف عً ٢املُسات املا.١ٝ٥

ز .ايجا يح :ايسٜع ايتشٜٚ ًٜٞٛتُجٌ مبا حتؿٌ عً ٘ٝايدٚيَ َٔ ١عْٛات َٓٚح باإلقاف ١إىل أغهاٍ ايدعِ ا٭خس.٣

املطًب ايجاْٞ
أثس ا٫قتؿاد ايسٜع ٞعً ٢ايٓعاّ ايطٝاضٞ

ا٫قتؿاد ايسٜع ٞي٘ تأثرلات َتعدد ٠عً ٢بٓ ١ٝايدٚيٚ ١عٓاؾس ايٓعاّ ايطٝاض ٚ ٞنريو ي٘ تأثرلات عً ٢اجملتُع ٚ .مبا إٍٔ

ايتطسم إىل مجٝع ايتأثرلات يف نٌٍ ايٍٓٛاس ٫ ٞميهٔ ايٛفا ٤بٗا يف ٖرا ايبشح ،فإْٓا ْكتؿس ايك ٍٛيف ايتأثرلات ارتازدٚ ١ٍٝ
ايتأثرلات ايداخً ١ٝايّيت عتدثٗا اإلقتؿاد ايسٍٜعٚ ٞاييت بدٚزٖا ت٪ثس يف ايٓعاّ ايطٝاض.ٞ
ا :٫ٚتأثرلات ا٫قتؿاد ايسٜع ٞايداخً١ٝ

يف ٖرا املطًب ْتطسٍم إىل ايتأثرلات ايداخً ١ٝاييت عتدثٗا ا٫قتؿاد ايسٜع ٞعً ٢اجملتُع ٚايدٚي ١بػهٌ ضًيبٚ .ذيو بإيكا٤

ايكٍ ٤ٛعً ٢ايٓكاط اٯت:١ٝ

 .0ايٓعاّ ايسٜع ٚ ٞايٓعاّ ايدميكساط ٞثٓاَ ١ٝ٥طتش١ًٝ

 ٫ميهٔ ادتُاع ايٓعاّ ايسٜع ٚ ٞايٓعاّ ايدميكساط ٞيف إٓ ٚاسد ،فُٗا عً ٢طسيف ْكٝض َٔ بعكُٗا ايبعض ،٭ٍٕ اذته١َٛ

يف ايدٍٚي ١ايسٜع ٚ ١ٝايٓعاّ ايسٜع ،ٞغٓ ١ٍٝعٔ املٛاطٔ ٫ ٚحتتاز إىل إضٗاَات املٛاطٓني اإلقتؿاد ١ٍٜندفع ايكسا٥ب ٚ ،بريو

_____________________________________________________________________________________________

()1ملصٜد َٔ املعًَٛات ٜٓعس اىل َؿادز ايتاي:ٞ
.1

سطاّ عً ٞداٚد ،اقتؿادٜات ايتذاز ٠ارتازد ،١ٝداز املطرل ، ٠عُإ2002 ،

 .2عبد اذت ٞشيَ , ّٛطتكبٌ ا٫قتؿاد ايعسب ٞبني ايٓفط  ٚا٫ضتجُاز ٪َ ،ضط ١عبد اذتُٝد غَٛإ. , ،عُإ ,

ا٫زدٕ  ,د ٕٚطبع2008، ١
.3
() 2

أ محد سطني عً ٞاهلٝيتَ "،كدَ ١يف اقتؿاد ايٓفط " ،ايداز ايُٓٛذد ١ٝيًطباعٚ ١ايٓػس ؾٝدا،برلٚت2011،

سٛزا ٤زغٝد َٗد  ٟايٝاضسَ ،ٟطا ٨ٚايدٚي ١ايسٜع :١ٝايعسام َ ٚػهً ١اضعاز ايٓفطَ 2015-01-13 ،تاح عٔ ايسابط ا٫ت:ٞ

http://annabaa.org/english/authorsarticles/566
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تاخر اذته ١َٛتعٌُ عً ٢اقٓاع  ٚاضهات املٛاطٓني بػت ٢ايٛضا ٚ ٌ٥ا٭ضايٝبٚ .ذيو عٔ طسٜل اضتػ ٍ٬ايجسٚات ايعا٥د٠

ايٗٝا َٔ ايسٜع.1

 ٚبػهٌ عاّ ٜتِ تٓفٝر ٖر ٙايعًُ( ١ٝنُا ذنسْا يف ضابل) بأضًٛبني.2 :

أ .ا٫ضًٛب املسٕ:

اذته ١َٛتبرٍ دٗدا مبٓح املعاغات (ايسٚاتبَٓٚ ،حَ ،طاعدات ...اخل) دترب َػاعس  ٚعٛاطف املٛاطٓني ،بٗر ٙايطسٜك١

حتكل اذتهٖ ١َٛدفني :درب آزا ٤املٛاطٓني إيٗٝا َٔ داْب َٔٚ ،داْب أخس تك ّٛبسبط َؿادز املعٝػ ١يًُٛاطٓني باذته.١َٛ
ب .ا٫ضًٛب ايكاضٞ

ايػهٌ ايكاض ٖٛ ٞايػٍهٌ ايّر ٟتك ّٛاذته ١َٛمبٛدب٘ باضتعُاٍ ايك ٠ٛي٬ضتُساز يف ايطًطَ ٚ ،١اداَت ايدٚي ١ايسٜع ١ٝمل

تهٔ إٜساداتٗا ا٫قتؿاد ١ٜتعتُد عً ٢ا٭ٜد ٟايعاًَٚ ١إمنا تعتُد عًَ ٢ؿادز أخسَ( ٣ؿادز ارتازدٚ )١ٝيف ٖر ٙاذتاي ١تطتطٝع

اذته ١َٛتعبٚ ١٦تطًٝح املٛاطٓني ٫ضتػ٬هلِ يًدفاع عٔ َؿاذتٗا.

أ ٕ َفٗ ّٛايدٚي ١ايٓفط /١ٝايسٜع ١ٝذات٘ ٜػهٌَ سًك ١ايٛؾٌ بني تعسٜف ا٫قتؿاد ايسٜعٚ ٞتبعات٘ عً ٢ايدٚيٚ ١اجملتُع ،فإٕ

ملٔ ٜطٝطس عً ٢ايدٚي ١سس ١ٜنبرلْ ٠طبٝاً يف ؾسف ايسٜع ،فُٝهٔ ٭ؾشاب ايطًطَ ١ج ً٬ؾسف ايسٜع عً ٢ا٭دٗص ٠ا٭َٓ،١ٝ

يكُإ اضتُساز ١ٜايٓعاّ ،أ ٚميهٔ ؾسف٘ يسغ ٠ٛايػعب نًُا قام ذزعا بايٓعاّ ،أ ٚميهٔ ؾسف٘ ببطاط ١عًَ ٢ؿاحل ايف٦ات
اذتانُ ،١نُا ميهٔ طبعا ؾسف٘ يف ايتُٓ ٚ ١ٝحتطني َطتَ ٣ٛعٝػ ١ايطهإ ،عدل تٛشٜع عادٍ يًسٜع.3

ٖٓٚا ٜتكح إٔ ستاٚي ١ايطٝطس ٠عً ٢ايدٚي ٫ ١ته ٕٛبدافع ايطٝطس ٠عً ٢ايطًطٚ ١ا٭دٗص ٠ا٭َٓ ١ٝفكط ،نُا يف ايدٍٚ

غرل ايسٜع ،١ٝبٌ إٕ ايد ٍٚايسٜع ١ٝمتجٌ َٓطك ١ؾساع أٜكا ،يهْٗٛا متجٌ املؿدز ا٭ضاض ٞيًطٝطس ٠عً ٢ثس ٠ٚاجملتُع َباغس٠
عدل ايتشهِ بايسٜع.4

٪ٜثِّس ا٫قتؿاد ايسٜع ٞعً ٢بٓٝإ ايدٚي ١اييت تعتُد عً ٘ٝنُؿدز أضاع يف دخًٗا ايك ،َٞٛنُا إٔ ي٘ آثاز عً ٢ضًٛى

املٛاطٔ ْتٝذ ١اعتُاد ٙعًَ ٢ا تٓفك٘ ايدٚي َٔ ١أَٛاٍ َؿدزٖا ايسٜعٜ ،س ٣ا٫قتؿاد ٕٜٛإٔ ا٫قتؿاد ايسٜع ٞنٓعاَاً اقتؿادٜاً

اضتجٓاٝ٥اً ٜ ٫د ّٚط ٖٛٚ ً٬ٜٛميجٌِّ ساي َٔ ١سا٫ت ايتطّٝد ٚايتًُو بني غعب ٚزعٚ ١ٝسهَٛات متتًو ايسٜع  َٔٚثِ متتًو
ايسعٜٚ .١ٝس ٣آخس ٕٚإٔ ٖرا ايٓٛع َٔ ا٫قتؿاد َٖ ٛؿدز ختًف ٚبط ٤ايتُٓ ١ٝيًد ٍٚاييت تعتُد عً.5٘ٝ

_____________________________________________________________________________________________

() 1

د.ض١زداز ع١شٜص ،سه١َٛت  ٚضاَاْ ٢ضسٚغت ٢ي١ٖ ١ز ٢ُٜنٛزدضتإ ،ايداز ايعسب ١ٝيًعًْ ّٛاغس ،ٕٚبرلٚت ـ يبٓإ 2013 ،ف  153ف

.154

-2املؿدز ْفط٘ ف .155

()3حتطني مح٘ ضعٝدَ،طاُٖ ١ا٫قتؿاد ايسٜعَ ،ٞؿدز ضبل ذنس ٙف
( )4املؿدز ْفط٘

.4

(ٜٓ )5عس َ:اٜهٌ زٚع ٌٖ ٜعٝل ايٓفط ايدميٛقساط ،١ٝايٓفط ٚا٫ضتبداد(ا٫قتؿاد ايسٜع ٞيًدٚي ١ايسٜع ،١ٝزتُٛع ١باسجني  ،حتسٜس سطني بٔ محص، ٠

َعٗد ايدزاضات ا٫ضذلاتٝذ ،١ٝبػداد-أزب -ٌٝبرلٚت ،ايطبع ١اٚ٫ىل  ،ّ 2007 ،ف.151
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 .7اإلستهاز يد ٣ايدٚي ١ايسٜع١ٝ
أ َٔ .ايٓاس ١ٝا٫قتؿاد :١ٜعٓدَا تؿبح أضسَ ٠ا أ ٚسصب َعني َايهاً يًٛطٜٔ ِْٗ٫ ،تشهُ ٕٛظُٝع ايجسٚات يف داخٌ
ْطام ايدٚي .١فإٍٕ ٖر ٙايف ١٦اذتانُ ١تٓفسد ٚتبتعد عٔ اجملتُع( .ايطًط ١ايطٝاض ١ٝتبتعد عٔ اذتٝا ٠اإلدتُاع ١ٝيف
ايدٚيٖ ٚ )١را ٪ٜد ٟاىل إ تؿبح اذتٝا ٠اإلدتُاع ١ٝغرل َُٗ ١يد ٣ايطًط ١ايطٝاض ٚ .١ٝته ٕٛمجٝع ايجسٚات

ا٫قتؿاد ١ٜبتؿسف ايطًط ١ايطٝاضٚ ١ٝتتؿسف بٗا َٔ تًكاْ ٤فطٗا ٖ ٚرا ٪ٜد ٟاىل عدّ قٝاّ ايعداي .١فف ٞساي١
ٚدٛد ا٫قتؿاد ايسٜع ٞيف أ ٟزتتُع ،فإٍٕ ذيو ٪ٜد ٟاىل تسادع ا٫قتؿاد املتعدد  ٚظٗٛز ْػط ي٬قتؿاد

ا٫ضتٗ٬ن.1ٞ

 قعف ٖٝانٌ ا٭ْتاز احملً:ٞ

تتؿف إقتؿادات ايد ٍٚايسٜع ١ٝبٗ ١ُٓٝقطاع ايٓفط عً ٢ايكطاعات ا٭خسٚ ٣تتذً ٢أُٖٖ ١ٝرا ايكطاع ايسٜع ٞعٓد ايٓعس

اىل َطاُٖت٘ يف ايٓاتر احملً ٞا٭مجاي ٞيتًو ايبًدإ اييت تذلاٚح يف املعدٍ َابني  %32اىل  % 39يًُد- 1990 ( ٠

 .)2005يف ايٛقت ايرٜ٫ ٟتعدَ ٣تٛضط ْطب ١ايؿٓاعات ايتش َٔ %12 ١ًٜٝٛايٓاتر احملً ٞاإلمجاي ٞيتًو ايبًدإ يف أسطٔ
ا٭سٛاٍ يًُد.2)2004-1994( ٠

ٖ َٔٚ را ميهٔ ايك ٍٛبإٔ ايدٚي ١ايسٜعَ ١ٝاٖ ٞا ٫دٚي ١تٛشٜع يًسٜع ٚيٝطت دٚيَٓ ١تذٚ ، ١إ ايدٚي١
إضتطاعت َٔ خ٬ي٘ إٔ جتعً٘ ٚض ١ًٝيًتشهِ ٚيتطبٝل فًطفتٗا مما تسى إْعهاضات عً ٢ايٛقع ايطٝاضٞ
ٚا٫قتؿاد ٟاجملتُع.3ٞ

ب َٔ .ايٓاس ١ٝاإلدتُاع:١ٝايطبكات اإلدتُاع ١ٝاييت تٓػأ يف ظٌ ا٫قتؿاد ايسٜع ٖٞ ٞتًو ايطبكات اييت أْػأتٗا ايطًط١
سطب َصادٗاَ .جاٍ طبك ١املٛظفني  ٚطبك ١املطتًٗهني  ٚطبك ١ايعطهسٜني  .. ٚاخل .4

فايطًط ١تتبع طسٜكتني إلثبات ٚمحا ١ٜغسعٝتٗا يف اجملتُع:5
ايطسٜك ١ا٭ٚىل :عٔ طسٜل املًه(١ٝايٛزاث)١

يف ٖر ٙايطسٜك ١ايطًط ١تعط ٞباضتُساز ايػسع ١ٝيطًطتٗا فُج ٬ايد ٍٚارتًذ ،١ٝتًو ايٓعِ ايطٝاض( ١ٝاملًه )١ٝتعط ٞايػسع١ٝ

يٮدٝاٍ املتعاقب ١عًًَ ٢هٝتٗا.

_____________________________________________________________________________________________

() 1

َى
ناوةندى هةذان ،ثرؤذةى عةدالةت و طؤرانكارى شارستانى ،طؤظارى هةذان ،ناوةندى هةذان بؤ فكر و مةعنةويةت ،ذمارة  ،64سال

 ،6112ال  11و .11

( )2شٜاد سافغَ ،ؿدز ضبل ذنس ٙف .53

( )3شٜاد سافغَ ،ؿدز ضبل ذنس ٙف .53

( )2ناوةندى هةذان ،ثرؤذةى عةدالةت و طؤرانكارى شارستانى ،سةرضاوةى ثيَشوو ال .16

( )3هةمان سةرضاوة

ال.11
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ايطسٜك ١ايجاْ :١ٝايطسٜك ١ايطٝاض.١ٝ

تطتطٝع ايطًط ١إٔ تأخر ايػسع َٔ ١ٝايػعب عٔ طسٜل ايًعب ١ايطٝاض ١ٝايدميكساط .١ٝيف ٖر ٙايطسٜك ١ايطًط ١ظتب إ

ته ٕٛممجً ١با٫نجس ١ٜايػعب ١ٝعهِ إ ايططً ١تٛضع ضًطتٗا .يه ٞتطتطٝع ٖر ٙايطًط ١إٔ جتعٌ ا٫قتؿاد ايسٜع ٞحتت سهِ

ضٝطستٗاٖٚ .ر ٙايطسٜك ١قد ت٪د ٟاىل استهاز ا٫نجس ٚ ١ٜاضتػ ٍ٬ايدميكساط ٚ ١ٝجتعًٗا اضتبداد ١ٜفسد.١ٜ
ز َٔ .ايٓاس ١ٝايطٝاض١ٝ

يف دٚي ١ا٫قتؿاد ايسٜعٜ ،ٞطتش ٌٝتٓاشٍ ايف ١٦اذتانُ ١عٔ ضًطتٗا ٭ ٟف ١٦اخس( ٣إ ذيو ٜعٓ ٢عدّ ٚدٛد َا ٜطُ٢

بتبادٍ ايطًط ١يف ٖر ٙايدٚي )١اذا نإ ا٫قتؿاد حتت ضٝطس ٠فَ ١٦ا ته ٕٛايطًط ١بٝدٖا .1إٕ أسد ايعٛاٌَ اييت تػٍهٌ

عا٥كا أَاّ ايدميكساط ١ٝيف ايػسم ا٭ٚضط ٖ ٛعدّ اعتُاد اذته ١َٛعً ٢دعِ املٛاطٔ .بد َٔ ً٫ذيو تتٍهٌ ايدٚي ١عً٢
عا٥دات ايٓفط َباغسً ،٠نُا يف د ٍٚزتًظ ايتعا ٕٚارتًٝذ ،ٞأ ٚبؿٛز ٠غرل َباغس ٠نُا يف إقتؿادات َجٌ

ا٭زدٕٚ.ايتداعٝات ايطٝاض ١ٝهلرا املفٗ ٖٞ ّٛإّٔ عدّ اعتُاد ٖر ٙايد ٍٚيف ْٗا ١ٜا٭َس عً ٢ايكسا٥ب احملً َٔ ١ٝأدٌ
ايبكا ٤ظتعًٗا غرل ًَصَ ١بايطُاح باذتس ١ٜايطٝاضٚ ،١ٝميهٔ إٔ عتد تايٝا َٔ ايٓػاط ايطٝاض ٞاملطتكٌ اير ٟقد ٍ٪ٜثس يف

ا٫ضتكساز ا٫دتُاع .ٞغرل إٔ ا٭َٛاٍ ايطا ١ً٥يف ايهٜٛت ٚايد ٍٚا٭خس ٣املؿِّدز ٠يًٓفط يف ارتًٝر ايعسب ٞتطاعد عً٢
تسضٝذ ا٫ضتكساز ٚتكًٌٍ َٔ اذتاد ١إىل ايًذ ٤ٛإىل ايكُع  ٚ.يف أٚقاع نٗر ،ٙميهٔ إٔ تتطّٛز ممازضات دميكساطٖٞٚ ،١ٝ
تتطّٛز بايفعٌ.2

َٚع ذيو إٕ تٝاز ايعا٥دات ايسٜع ٍٚ٪ٜ ١ٝبامجع٘ أْ ٚطب ١عاي َُ٘ٓ ١ٝاىل ف ١٦ؾػرل ٠أ ٚستدٚدَ ٠تُجً ١بايٓدب ١اذتانُ( ١

ايدٚي َٔٚ ) ١ثِ ٜعاد تٛشٜع٘ أ ٚاضتدداَ٘ عً ٢ايػايب َٔ ١ٝايطهإ ٖٚ ،هرا صتد إٔ فهس ٠ايدٚي ١ايسٜع ١ٝتكتك ٞايتُٝص بني

ا٭قًٚ ١ٝا٭غًبْ َٔ ١ٝاسٚ ١ٝبني خًل ايجسٚ ٠ٚتٛشٜعٗا ْ َٔ ،اس ١ٝأخسٚ ٣يريو صتد إٔ ف ١٦ستدٚد َٔ ٠اجملتُع حتؿٌ بػهٌ

َباغس عً ٢عٓاؾس اي جس ( ٠ٚايسٜع ارتازد ) ٞيف سني ٜكتؿس دٚز ايػايب ١ٝايععُ َٔ ٢ايطهإ عً ٢إضتدداَات ٖر ٙايجس٠ٚ
ٖٚرا َٔ غأْ٘ إٔ ٜٛيد ْػاطاً إقتؿادٜاً تابعاً ٜعتُد اعتُاداً نبرلاً عً ٢املؿدز ا٭ضاض ٞيًجسٚ ، ٠ٚيف َجٌ ٖر ٙا٭قتؿادات

ٜه ٕٛدٚز ايدٚيَ ١ا ٖ ٛاٚ ٫ضٝط بني قطاع ايٓفط َٔ دٗٚ ١بني بك ١ٝايكطاعات ا٭قتؿاد١ٜا٭خس٣

3

إٕ اجملتُع املدْ ٞقد أضكط َطايبتُ٘ عٔ ايدٚي ١٭ُْ٘ ٜ٫س َٔ ٣سكَ٘ ايتأثرل يف ايطٝاض ١نُا إٔ ايدٚي ١صتشت بػهٌ َا يف

ايتدًـ َٔ ٚغا٥ذٗا املدْٖ . ١ٝر ٙاإلضتك٬ي ١ٝعٔ اجملتُع املدَْ ٞستبط مبداخ ٌٝايٓفط ايهبرل ٠املدفٛعَ ١باغس ٠يًدٚي .١إٕ
ايذلاخ ايكبً ٞايط ٌٜٛاملتطِ بػسا ٤اي ٤٫ٛاىل اذتانِ تعصش عدل ايعطاٜا ٚاهلبات اييت تك ّٛبٗا ايدٚي ١ملٛاطٓٗٝا ٚاييت ٜتِ

تٛظٝفٗا يف غسا ٤ايػسع١ٝ

4

_____________________________________________________________________________________________

( )1ناوةندى هةذان ،ثرؤذةى عةدالةت و طؤرانكارى شارستانى ،هةمان سةرضاوةى ثيَشوو ال.12

( )2ستُد املسطاب ،ٞاعاد ٠ايٓعس يف ْعس ١ٜايدٚي ١ايسٜع ،١ٝؾد ،٣اؾٛات ايتػٝرل ايعسب٪َ ،ٞضط ١نازْٝػ ٞيًط ّ٬ايدٚي.)2014/3/3( ٞ

( )3ستُد املسطاب ،ٞاعاد ٠ايٓعس يف ايٓعس ١ٜايدٚي ١ايسٜع ،١ٝاملؿدز ْفط٘

( )4ط٪ظاز١ٖ ٣ذإ ،ض١زقا ٣٠ٚثٝػ.13٫ ٚٛ
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أثر االقتصاد ّ

ثاْٝا :ايتأثرلات ارتازد١ٝ

 .0ايتدخٌ يف غ ٕٚ٪ايد ٍٚاٯخس :٣ا٫قتؿاد ايسٜع٪ٜ ٫ ٞثس فكط يف ايػ ٕٚ٪ايداخً ١ٝيًدٚي ١بٌ ت٪ثس اٜكا يف ايػٕٚ٪
ارتازد ١ٝيًدٚيَ ،١جْ ٬س ٣إٍٔ ايد ٍٚارتًٝذ ١ٝتتدخٌ يف ايػ ٕٚ٪ايداخً ١ٝيد ٍٚاخس .٣نُا ْس َٔ ٣داْب آخس إٍٔ اٜسإ
تتدخٌ يف غ ٕٚ٪ضٛزٜا  ٚيبٓإ ٚايعسامٚ .نُجاٍ عٔ تدخٌ ايس٩ضا ،٤زأٜٓا إٔ ايسٝ٥ظ َعُس ايكرايف نإ ٜتدخٌ يف غٕٚ٪

د ٍٚاخس.1٣

 .7ا٫عتُاد غب٘ ايتاّ عً ٢ايسٜع ارتازد ٞنُؿدزاضاع يًدخٌ :تعدٍ ٖر ٙايطُ َٔ ١أِٖ املعاٜرل اييت ٜتٛقف عًٗٝا
تٛؾٝف ايدٚي ١ايسٜع ، ١ٝفا٫زتباط باملؿادز ارتازد ١ٝيف تٛيٝد ايدخٌ ْٚطبتُ٘ ايعاي ١ٝيف ايٓاتر احملً ٞا٭مجايُٖ ٞا
ايطُتإ امل٬شَتإ ٭قتؿادات تًو ايبًدإ ٚإذا نإ ا٭َس قد سطِ َٔ ايباسجني بايٓطب ١يًُٛازد ايٓفط ١ٝارتازد١ٝ
فا٭َس مل ٜتٛقف عٓد ٖرا اذتد فٗٓاى َداخ ٌٝزٜع ١ٝخازد ١ٝغرل ْفط ١ٝنُا ٖ ٛاذتاٍ يف ا٭قتؿاد ا٭ضباْ ٞايرٟ
بك ٞطٜ ً٬ٜٛعتُد عً ٢ذٖب ٚفك ١ا٭َسٜهٝتني ٚ ،عً ٢ايسغِ َٔ ذيو ٜبك٪َ ٢غس ضٛم ايٓفط ارتاّ ٖ ٛا٭ق٣ٛ
يف َٛقٛع ايسٜع َٚا إٕ تطًل ؾف ١ايسٜع عً ٢دٚي ١ستٜ ٢تبادز اىل ايرٖٔ اْ٘ ايسٜع ايٓفطٚ . ٞتتذً ٢أُٖٖ ١ٝرا
املؿدز بأْ٘ ٜػهٌ أنجس َٔ  َٔ %82زتٌُ ايؿادزات يتًو ايبًدإ ٚانجس َٔ ْ َٔ %30اجتٗا احملًٞ

ا٭مجاي ٞيعاّ ٚ 2005بٗرا ا٫زتباط ظتعًٗا دَٓ ً٫ٚهػف ١إقتؿادٜاً ،قد تٛاد٘ بدا ٌ٥طاقَٓ ١افط َٔ ١دسا٤
حت٫ٛت ٚتكدّ تهٓٛيٛد ٞيٝظ يف اذتطبإ

2

 .3ازتباط ايٓفط بايطٛم ايعامل:١ٝ
ٖٓاى اْفؿاّ يف ايع٬ق ١بني تٝاز ايعا٥دات ايسٜع ١ٝاييت ت ٍٚ٪اىل سهَٛات ٖر ٙايدٚ ٍٚبني ادتٗد اإلْتاد ٞيًُذتُع نهٌ.

إٕ عا٥دات ايٓفط تتشدد بك ٣ٛخازد ١ٝتستبط بايطٛم ايعاملٚ ١ٝايطًب عً ٢ايٓفط  ،فايتداعٝات يف أضعاز ٖرا املٓتر تعتدل
َٓفؿً ١عٔ تهايٝف ا٭ْتاز احملً ٞيًٓفط.

3

 .6املعٝػ ١ارتازد١ٝ
سطب َا ٜس ٣ايبعض َٔ ايباسجني فإٕ " ايدٚي ١ايسٜع ٖٞ " ١ٝتًو ايدٚي ١اييت تعتاؽ عً ٢عا٥دات َٔ ارتازز ،إَا
َٔ بٝع َاد ٠خاّ أ َٔ ٚتكد ِٜخدَات اضذلاتٝذ(١ٝنُا ٖ ٛاذتاٍ َع قٓا ٠ايطٜٛظ َج ،(٬أ َٔ ٚقسا٥ب تفسض عً٢

حت٬ٜٛت َٔ ارتازز ،فايدٚي ١ايسٜع ١ٝبٗرا املعٓ ٢تعتُد عً ٢دخٌ ٜ ٫تِ اذتؿ ٍٛعً ٘ٝعٔ طسٜل اإلْتاز ٚايعٌُ

1

_____________________________________________________________________________________________

( )1طؤظارى هةذان ،سةرضاوةى ثيَشوو ال.11

( )2ساَد عباع ستُد املسشٚى ،زلات ايدٚي ١ايعسب ١ٝايسٜع ،١ٝايهً ١ٝايكاْ ،ٕٛقطِ ايكاْ ٕٛايعاّ ،داَع ١بابٌَ )2011/6/24( ،تاح عٔ ايسابط

ا٫ت:ٞ

http://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=7&lcid=19900

()3املؿدز ْفط٘
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َٚكازب ١سطني َٗدا *ٟٚتٓعس إىل دخٌ ايٓفط بٛؾف٘ زٜعاً خازدٝاً تتكاقاٖ ٙر ٙايبًدإ بٛاضط ١تأدرل أزاقٗٝا إىل
ايػسنات ايٓفط ٖٛٚ ،١ٝزٜع خازد ٞغرل َهتطب ٚمل ٜتٛيد َٔ ايعًُٝات اإلْتاد ١ٝي٬قتؿاد ايٛطين ٜٚ.تبع ذيو َٓطكٝاً
إٔ ايدٚي ١تعٝؼ أ ٚتعتُد يف َعاغٗا عً ٢ايسٜع ارتازد ٖٞ ٞدٚي ١زٜعٚ. ١ٝايدٚي ١ايسٜع ١ٝيٝطت بايكسٚزَ ٠تؿً١

بايٓفط ،فإضباْٝا َج(٬يف ْٗا ١ٜايكسٕ ايطادع عػس) تكدّ َجا ٫تازغتٝاً يدٚي ١زٜع ١ٝاعتُدت يف َعاغٗا عً ٢ذٖب ٚفك١
اَ٫سٜهٝتني.2

ٜطتٓتر َٔ ذيو بإ ايدٚي ١ايسٜع ٖٞ ١ٝتًو اييت تعتُد يف إدزاتٗا يػ ٕٚ٪ايدٚي ١عً ٢عا٥دات َٔ ارتازز ضٛا٤

سؿًت عًٖ ٢ر ٙايعا٥دات َٔ دسا ٤بٝع َاد ٠خاّ)دٚي ١زٜع( ١ٝأ ٚيكا ٤تكد ِٜخدَات اضذلاتٝذ ١ٝأ ٚعٔ طسٜل فسض
قسا٥ب عً ٢سٛا٫ت املػذلبني يف ارتازز(دٚي ١غب٘ زٜعٚ. )١ٝاي٬فت أْ٘ ٜ ٫تِ اذتؿ ٍٛعًٖ ٢ر ٙاإلٜسادات َٔ خٍ٬
عُاي ١نبرلَٛ ٠ظف ١يف ا٫قتؿاد احملً ٞيف إْتاز ٖر ٙايعا٥دات َٚ.ا ميٝص ٖرا ايٓٛع َٔ ايد ٖٛ ٍٚأْٗا تعٝل ايتشٍٛ
ايدميكساطٚ ٞمتٓع َٔ تطٛز اجملتُع املدْ(ٞأ ٟاجملتُع ايرٜ ٟعٝد إْتاز ذات٘ نُذتُع خازز اطاز ايدٚيٚ ،١يف ع٬ق١

اضتكْ ٍ٬طيب َعٗا ٚميٛهلا َٔ ايكسا٥ب).

 ٚته ٕٛاملٛاشْ ١ايعاَ ١يف ايدٚي ١ايسٜع ١ٝبٝد اذتانِ  ٚتتذطد ايدٚي ١ب٘ ٜؿسف عً ٢املٛاطٓني َٔ دٝب٘ َٚاي٘ ارتاف

ٚنأْٗا َهسَات َؿُُ ١يػسا٤٫ٚ ٤ات ضٝاض. 3١ٝإٕ ايٓطب ١ا٭ندل يف املٛاشْ ١ايعاَ ١يف ايدٚي ١ايسٜع ١ٝتتأت َٔ ٢عا٥دات
خازد ١ٝنُا يف املٝصاْ ١ٝايعساق ١ٝأذ إٔ ْطب 90 % ١تكسٜباً َٔ اإلٜسادات ٖ َٔ ٞايسٜع ايٓفط ٖٞٚ ،ٞبٗرا املعٓ ٢عا٥دات

خازدٚ ١ٝيٝطت إْتاد. 4١ٝمتجٌ قدز ٠ايدٚي ١ايسٜع ١ٝخازدٝا يف اذتفاظ عً ٢ع٬قات ٚدَ ١ٜع ايك ٣ٛايهدل ٣ذات املؿاحل
ا٫قتؿاد ١ٜاذت ١ٜٛٝباملٓطكٚ ١قبطٗا يف تٛاشٕ ٜ ٫عؿف باملٓطك .١فا٫عتُاد عً ٢اقتؿاد ايطًع ١ايطبٝع ١ٝارتاّ خازز احملكٔ
اإلْتاد ٞاحملً ٞأ ٚيف غٝاب٘ َكافا إي ٘ٝايتعايل بني ايدٚي ١ايسٜعٚ ١ٝبني ايطٛم ايعاملٚ ٞيف ساي ١د ٍٚارتًٝر ضٛم ايٓفط ايعاملٞ

غايباً َا ٪ٜد ٟإىل َا ميهٔ تطُٝت٘ «خًذٓ »١عًٚ ٢شٕ «بًكٓ »١ايد ٍٚايٓفط.١ٝإذ إٕ ايٓفط ٜ ٫ذلى يٝه ٕٛزتسد ضًع١
اقتؿاد ١ٜبٌ ٜتش ٍٛإىل ساي ١ضٝاض ١ٝتذلاٚح سدتٗا َٔ ايتفاٚض ايطًُ ٞإىل ايتٗدٜد باذتسب أ ٚاذتسبٖٚ .ر ٙناْت

٫ٚشايت ع ١ٓٝعً ٢قدز ٜ ٫طتٗإ ب٘ َٔ ايؿعٛب ١يف حتدٜات ايدٚي ١ايسٜع ١ٝمبٓطك ١ارتًٝر .5

 .5ا٫عتُاد عً ٢تػه ١ًٝايعٛاٌَ ايدٚي١ٝ

() 1

د .ؾاحل ٜاضسٚ ،زق ١ضٝاضات ،ايٓعاّ ايسٜعٚ ٞبٓا ٤ايدميٛقساط :١ٝايجٓا ١ٝ٥املطتشً ،١ساي ١ايعسام٪َ ،ضط ١فسٜدزٜؼ اٜدلتَ ،هت ازدٕ

ٚايعسام ،بػداد  ،ايعسام ،تػس ٜٔايجاْ ،2013 ٞف .5،6

* سطني َٗدا ،ٟٚباسح اٜساْ ،٢اضتددّ نًُ ١ايسٜع  ٚايدٚي ١ايسٜع ١ٝمبعٓ ٢اضتٓاد ايدٚي ١اىل َؿدز ٚاسد يف داخٌ ايب٬د يًٓاتر ايك َٞٛا٫مجايٞ

( )2د .ؾاحل ٜاضسٚ ،زق ١ضٝاضات ،ايٓعاّ ايسٜعٚ ٞبٓا ٤ايدميٛقساط :١ٝايجٓا ١ٝ٥املطتشً ،١ساي ١ايعسام ،املؿدز ايٓفط٘ ف.7

( )3املؿدز ْفط٘ ف.8

( )4املؿدز ْفط٘ ف.8

( )5دٚي ١ايسٜعَ ..١ٝدخٌ يفِٗ ٚاقع ايٓطا ٤بارتًٝر (َ )2017/2/21تاح عٔ ايسابط ا٫ت:ٞ

http://noqta.info/page-53069-ar.html
611

الريعي على النظام السياسي
أثر االقتصاد ّ

أ.م.د .كنعان حمه غريب عبداهلل  /رضوان ابوبكر

إ ايطبٝع ١ارتازد ١ٝيإلٜسادات ايٓفط ١َُٗ ١ٝيتعسٜف ا٫قتؿاد ايٓفط ٞايسٜع ،ٞإذ إْٗا تػرل قُٓا اىل إٔ ايطعس ٜتشدد

بعٛاٌَ خازد ١ٝيٝظ يًُؿدز عًٗٝا ض ٣ٛتأثرل ق ،ٌٝ٦بسغِ إٔ بعض ا٫قتؿادٜني  ،ظتادي ٕٛبإٔ ضعس ايٓفط ٜعتُد عً٢

تػهً َٔ ١ٝايعٛاٌَ ايدٚي ،١ٝمبا فٗٝا قدز ٠ايبًدإ املٓتذ ١يًٓفط عً ٢املطا ٚ.1١َٚأدت َٓعُ ١أٚبو دٚزا أنجس تأثرلا يف
حتدٜد ا٭ضعاز٪ٜٚ .د ٟا٫ظتاز ارتازد،ٞايدٚز ايسٝ٥ط ٞيف تعسٜف ا٫قتؿاد ايٓفط ٞايسٜع ،ٞإذ ٜٛقح ساشّ ايبب ٟٚ٬نٝف

غتتًف عٔ ا٫ظتاز ايداخً ،ٞفٝكٜ٫ (( ٍٛصٜد عٔ ساي َٔ ١حت ٍٛاملدفٛعات احملً ١ٝيف اقتؿاد َٓتر ،يف سني إٕ ا٫ظتاز ارتازدٞ

ميهٓ٘ َٔ ايٓاس ١ٝا٭خس ،٣إذا نإ نبرلا ،إٔ ٜدعِ ا٫قتؿاد بدٚ ٕٚدٛد قطاع ستًَٓ ٞتر قٟٛ

2

ثايجاَ :طببات ْكُ ١ايٓفط

ْتٓآٖ ٍٚا ض٪اَُٗ ً٫اً ضتدٍد ٙيف ايػٍهٌ اٯتَ :ٞا ايرٜ ٟطبب يعٓ ١ايٓفط ؟ أَٚا ٖ ٞا٭ضباب ايّيت تدع ٛإىل يعٓ ١ايٓفط يف
ايعامل.؟

ًٜك ٞبعض املساقبني باي ١ُ٥٬عً ٢ايك ٣ٛا٭دٓب ١ٝايت ٢تتدخٌ ف ٢ايبًدإ ايػٓ ١ٝبايٓفط ٚبايت٬عب عهَٛاتٗا  ،ف ٢سني ًٜكٞ

أخس ٕٚايً ّٛعً ٢غسنات ايٓفط ايعامل ١ٝاييت تطتػٌ ٖر ٙاملٛازد ضعٝا ٚزا ٤ايطٝطسٚ ٠حتكٝل أزباح غرل عاد . ١ٜعً ٢ايسغِ

َٔ إٔ سذر ايفسٜكني تٓط ٟٛعً ٢بعض اذتكا٥ل إ ٫أْٗا  ٫تطتطٝع ايؿُٛد إذا خكعت يفشـ دقٝل .3

فف ٢ايعكٛد ا٭خرل ٠إضتطاعت د ٍٚنجرلَٓ ٠تذ ١يًٓفط َجٌ إٜسإ ٚفٓصٚ ٬ٜٚزٚضٝا ٚايطٛدإ ٚبٛزَا إٔ تؿُد بؿٛز٠

إضتجٓا ١ٝ٥قد قػٛطات ايد ٍٚايػسب . ١ٝنُا أْ٘ ٚعًَ ٢د ٣سكب ١نبرل َٔ ٠ايكسٕ ايعػس ، ٜٔنإ يػسنات ايٓفط ايعامل١ٝ

تأثرلٖا املًشٛظ ف ٢ايبًدإ املٓتذ ١يًٓفط ف ٢ايعامل ايٓاَ ، ٞإ ٫إٔ دٚز ٖر ٙايػسنات قد تكا ٍ٤بؿٛز ٠سادَٓ ٠ر َطًع

ايكسٕ ايعػس ٜٔعٓدَا أممت غايب ١ٝايبًدإ ايٓاَ ١ٝؾٓاعاتٗا ايٓفط.4 ١ٝ

أ .اضباب ْكُ ١ايٓفط

أٍَا عٔ ا٭ضباب ايّيت دعت إىل يعٓ ١ايٓفط ،فكد ذنس ايباسج ٕٛاضبابًا عدٜدْ ٠رنس اُٖٗا يف ايٓكاط ا٫ت:١ٝ

5

* ٜطٌٗ سذِ اإلٜسادات اهلا ٌ٥عً ٢اذتهَٛات اإلضتبداد ١ٜإضهات املعازقَ ٖٛٚ ، ١اسدخ بعد سسنات

ايتأَ ،ِٝعٓدَا إْتكًت ايجسٜ َٔ ٠ٚد ايػسنات ايدٚي ١ٝإىل ٜد اذتهَٛات ٚ ،ميهٔ إٔ ٪ٜد ٣أٜكاً إىل قٝاّ

سسنات متسد ٚعؿٝإ ٜطع َٔ ٢خ٬هلا َٛاطٓ ٛاملٓاطل ايػٓ ١ٝبايٓفط يًشؿ ٍٛعً ٢سؿ َٔ ١ايعا٥دات.

_____________________________________________________________________________________________

( )1ايدنتٛز ساَد اذتُٛد ايعذ ،ٕ٬ايسبا ٚا٫قتؿاد ٚايتُ ٌٜٛا٫ض َٞ٬ز ١ٜ٩شتتًف ،١ضًطً ١أطسٚسات ايدنت٪زاَ ،ٙسنص دزاضات ايٛسد ٠ايعسب،١ٝبرلٚت

 2010ف .247
( )2املؿدز ْفط٘

ف.248

()3ـ َاٜهٌ زٚعْ ،كُ ١ايٓفط ،نٝف ت٪ثس ايجس ٠ٚايٓفط ١ٝعً ٢من ٛا٭ََِٓ ،تد ٣ايع٬قات ايعسبٚ ١ٝايدٚي ،١ٝايكاٖس 2015 ٠ف.123

( )4املؿدز ْفط٘ ف.124
( )5املؿدز ْفط١

ف.124

612

يجهح جايؼح انتًُیح انثشریح  /انًجهذ 3.انؼذد 3.آب  :7102ص ص406-595
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

* ايعدٜد َٔ اذتهَٛات تعتُد عً ٢إٜسادات ايٓفط ف ٢مت ٌٜٛاملػازٜع  ،يرا فإٕ اذتؿ ٍٛعً ٢اإلٜسادات ٜأت٢

عدل بٝع ا٭ؾ ٍٛاييت متتًهٗا ايدٚيٖٚ ، ١را ٜطاعد ف ٢تفطرل ن ٕٛعدد نبرل ددا َٔ ايبًدإ املٓتذ ١يًٓفط

غرل دميكساط.١ٝ

* تتطبب ضس ١ٜعا٥دات ايٓفط ف ٢إ تتٛاطأ اذتهَٛات َع غسنات ايٓفط إلخفا ٤ؾفكاتٗا ٖٛٚ ،ا٭َس اير٣

ٜطاِٖ ف ٢تطٗ ٌٝبكا ٤ا٭ْعُ ١اإلضتبداد ١ٜف ٢اذتهِ ْعساً يٛدٛد َٛزد داٜ ِ٥طٌٗ هلِ ايكٝاّ مبا عتً ٛهلِ.

ب .زلات ْكُ ١ايٓفط:1
 تػ ٜ٘ٛامل٪غسات ا٫قتؿاد َٔ ١ٜخ ٍ٬حت ٌٜٛأغًب ا٫ضتجُازات إىل قطاع ارتدَات ٚايعكازات
ٚحت ٌٜٛاجملتُع إىل زتتُع اضتٗ٬نٚ ٞإغاع ١أمناط ا٫ضتٗ٬ى ايذليف ٚايتفاخسٚ ٟغٛٝع طاٖس ٠املكازب١
ٚبايتايٜٛ ٞدد فؿٌ ٚاْفؿاٍ بني ايعٌُ َٚسدٚد.ٙ
* اْهػاف ا٫قتؿادات ايسٜع ١ٝعً ٢ارتازز ٚخكٛع ايد ٍٚاييت تعتُد عً ٢ايسٜع  َٔٚقُٓٗا
املعْٛات ٚاملٓح يإلَ٤٬ات ٚايػسٚط ارتازدٚ ١ٝاييت عادَ ٠ا ته ٕٛزتشفٚ ١ختكع ايد ٍٚيًتبع١ٝ
ا٫قتؿادٚ ١ٜايطٝاض ١ٝفك ٬عٔ ذيو فإ َٔ أِٖ شتاطس اْ٫هػاف ٖ ٛذيو املتعًل بايتٗدٜدات اييت
ٜٛادٗٗا ا٭َٔ ايػراٚ ٞ٥ايٛقا ٞ٥ايعسب ٞسٝح ٜتِ اضترلاد َا ٜسب ٛعٔ  َٔ %60ا٫ستٝادات ايػرا١ٝ٥
ٚايدٚا َٔ ١ٝ٥ارتازز.
 ستدٚد ٜ٘ايتطٛز يف َكابٌ شٜاد ٠دخ ٍٛغسا٥ح ادتُاع ١ٝبعٗٓٝا إىل سد ايتدُٚ ١شٜادَ ٠عد٫ت ا٫نتفا٤
(أ ٟسذب دص َٔ ٤ايدخ ٍٛعٔ اإلدخاز )  َٔٚثِ قعف ايذلانِ ايسأزلايٚ ٞعذص اجملتُعات عٔ
إقاف ١طاقات إْتاد ١ٝددٜد. ٠


ضٝطس ٠ف ١٦بعٗٓٝا عًَ ٢سانص ايجسٚ ٠ٚايتشهِ يف تٛشٜعٗا ٚض ٤ٛاضتدداّ ْفط ٚإع ٤٬ثكاف ١ا٫عتُاد
عً ٢ارتازز يف تٛفرل ا٫ستٝادات عً ٢سطاب اإلْتاز احملًَٚ ٞؿس ؾٛز ٠هلرا ايُٓط .ض ٤ٛتٛشٜع
ايدخٌ ايكٚ َٞٛاضتدساز ْفط ٚمتسنص ايجسٚات يف زتُٛعات قً ١ًٝغايباً حتتهس ايطًطٚ ١ايجس ٠ٚعهِ
قسبٗا َٔ ايٓدب ١اذتانُٖٚ ١ر ٙايعاٖس ٠أدت إىل ْػ ٤ٛقطاع خاف طفٜ ًٞٝعتُد عً ٢اْتٗاش ١ٜايفسف
يته ٜٔٛأَٛاٍ ٚثسٚات َٔ َؿادز غرل َػسٚعٜٚ ١ه ٕٛا٫عتُاد َٔ داْب ٖر ٙايف ١٦عً ٢ع٬قات
َتُٝصٚ ٠تعد َؿس قبٌ ثٛزٜٓ ٠اٜس اجملٝد ٠منٛذداً هلر ٙايعاٖس ٠غرل ا٭خ٬ق َٔٚ ١ٝامل٪ند ٚفكا يبعض
ا٫قتؿادٜني إٔ َٔ اعكد املػه٬ت اييت تفسشٖا ضٝاضات ايدٚي ١ايسٜع ١ٝظٗٛز أَساض اقتؿادٜ ١ٜذلتب

أٜٓ ٚػأ عًٗٝا خًٌ اخ٬قٚ ٞادتُاعٜٚ ٞؿبح اجملتُع ب ١٦ٝخؿب٫ ١ضتػسا ٤ايفطاد بهٌ ؾٓٛف٘.2

_____________________________________________________________________________________________

()1ستُد ْب ٌٝايػ،ُٞٝا٫قتؿاد ايسٜع ٞاملفٗٚ ّٛاإلغهايَ ،١ٝؿدز ضبل ذنس.ٙ
( )2ستُد ْب ٌٝايػ،ُٞٝا٫قتؿاد ايسٜع ٞاملفٗٚ ّٛاإلغهاي ،١ٝاملؿدز ْفط٘
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الريعي على النظام السياسي
أثر االقتصاد ّ

ا٫ضتٓتادات
في ختاو انثحث یًکٍ انقٕل تأَّ تى انتٕصم االستُتاجاخ انتانیح:
( )0االقتصاد انریؼي تؼُي االػتًاد ػهی يصذر طثیؼي أ اکثر ٔ تیؼٓا ٔ تًٕیم انُفقاخ انؼايح يٍ خالل
ػائذاتٓا انًانیح.
( )7تتؼذد صٕرج االقتصاد انریؼي ،نیس تانضرٔرج ٔجٕد َٕع ٔاحذ يٍ االقتصاد انریؼي.
(ُْ )3ا اتجاِ سائذ شذیذ االػتًاد ػهی دخم تیغ انًٕارد انطثیؼیح ٔ شحح ٔ ضؼف انصُاػاخ انتحٕیهیح
ٔاالَتاجیح.
( )6في ظم االقتصاد انریؼي یکٌٕ االػتًاد ػهی انضرائة ضؼیفح جذا في تقذیى انخذياخ انؼايح.
( )5طانًا ال تساْى انًٕاطٍ في دفغ انضرائة أ يساًْح يحذٔدج جذا ،تُؼذو يقٕياخ انؼالقح تیٍ انًٕاطٍ
ٔانُظاو انسیاسي انتي تقٕو ػهی يسٶٔنیح انُظاو اياو انًٕاطٍ.
( )4تُاءا ػهی االستُتاج انساتق یًکٍ انقٕل اٌ االقتصاد انریؼي یکٌٕ ػائقا جْٕریا نثُاء َظاو دیًقراطي.
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زٚض ايؿطنات ايتُ ١ًٜٝٛيف زعِ املؿاضٜع ايصػري ٠يف ايعطام يًُس)2015-2006(٠
" ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ٚ ١ٝايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١امنٛشدا"
)The role of financing companies in supporting small projects in Iraq for (2006-2015
”“Iraqi Company for Bank Guarantees and Iraqi Company for Small and medium projects an exemplar

ا.ّ.زْٜٛ.ؼ عًٞ

قػِ االقتصاز -نً ١ٝاالزاض ٚ ٠االقتصاز  -داَع ١ايػًُٝاْ١ٝ
Dr.Younis A.Ahmed /Assistant professor
E-mail:unsahmad@univsul.edu.iq
ّْٗ ّ.از خايس

قػِ ايعً ّٛاملايٚ ١ٝاملصطف-١ٝنً ١ٝاالزاض ٚ ٠االقتصاز -داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط١ٜ
Nihad khalid /Assistant Lecturer
(Orcid):0000-0002-5798-5459
E-mail:Nihad.khalid@uhd.edu.iq
املًف ايعًُ ٞيًباسح(ْٜٛؼ عً ٢أمحس):

ساصٌ عً ٢ؾٗاز ٠ايبهًٛضٜٛؽ ايعً ّٛاالقتصاز ١ٜيف داَع ١ايػًُٝاْ ١ٝعاّ ٚ 2004نإ يف املطتب ١ايجاْ َٔ ١ٝعؿط األٚاٍ

يف طالب ايكػِ  ،يف عاّ  2006سصٌ عً ٢زضد ١املادػتري يف ايعً ّٛاالقتصاز ١ٜيف نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتصاز – داَع١

صالح ايسٚ ، ٜٔعًُت نُسضؽ َػاعس يف داَع ١ايػًُٝاْ - ١ٝنً ١ٝاالزاض ٚ ٠االقتصاز /قػِ االقتصاز  ٚؾػًت َٓصب

َكطض ايكػِ يًفرت 2007 َٔ ٙيػاٚ ، 2010 ١ٜسصٌ عً ٢يكب َسضؽ يف عاّ  ٚ ،2010يف عاّ  2014ساصٌ عً٢

ايسنتٛضا ٙيف االقتصاز ايػٝاس َٔ ٞداَع ١بٛتطا – َايٝعٜا ،سايٝا ساٌَ يكب االغتاش املػاعس  ٚيس 13 ٜ٘حبٛخ َٓؿٛض٠

زاخًٝا  ٚخاضدٝا بايًػت ٢ايعطب ٚ ١ٝاإلزلًٝع.١ٜ

املًف ايعًُ ٞيًباسح (ْٗاز خايس عبسايكازض):

ساصٌ عً ٢ؾٗاز ٠ايبهًٛضٜٛؽ ايعً ّٛاالقتصاز ١ٜيف داَع ١ايػًُٝاْ ١ٝعاّ  ، 2004يف عاّ  2012سصٌ عً ٢زضد١

املادػتري يف ايعً ّٛاالقتصاز ١ٜيف داَع ١اَسضَإ االغالَ ١ٝبايػٛزإ ٚ ،عًُت نُسضؽ َػاعس يف داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط- ١ٜ

نً ١ٝاالزاض ٚ ٠االقتصاز /قػِ ايعً ّٛاملايٚ ١ٝاملصطف ٚ ١ٝؾػًت َٓصب َكطض ايكػِ يًفرت 2014 َٔ ٙيػا ١ٜاآلٕ  ،سايٝا

ساٌَ يكب املسضؽ املػاعس  ٚيس 3 ٜ٘حبٛخ َٓؿٛضٚ ٠غري َٓؿٛض ٠بايًػ ١ايعطب.١ٝ
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:املًدص

،ادٗٗاٛايعكبات اييت تٚ ٌإ اِٖ املؿانٝبٚ ، يف ايعطام٠ع ايصػريٜاقع املؿاضٚ ٢ً ع٤ٛ ايط٤ٗسف ٖصا ايبشح إىل إيكاٜ

. هلا١ًُٜٝٛايؿطنات ايتٚ املؤغػاتٚ ٠ع ايصػريٜ املؿاض١ٝ االضتباط بني فعاي٣ح َسٝضٛتٚ

ضعٛ اي٢ًف عٛقًٛشيو يٚ ٕ املكاضًًٞٝ ايتشٞصفٛ املٓٗر اي٢ًصٌ اىل أٖساف ايبشح مت االعتُاز عَٛٔ ادٌ ايتٚ

 ميط بٗا االقتصازٟف ايصٚ يف ظٌ ايعط١ًُٜٝٛ تًعب٘ ايؿطنات ايتٟض ايصٚ ايس١ ثِ زضاغ، يف ايعطام٠ع ايصػريٜ يًُؿاضٞاحلاي

. ٞايعطاق

ٕ فا، ميط بٗا ايعطام٢ ايت١ٜاالقتصازٚ ١َٝٓبات االٛ ايطغِ َٔ ايصع٢ًٗا ايبشح اْ٘ عٝصٌ ايٛ ت٢ر ايت٥َٔ اِٖ ايٓتاٚ

عٜزعِ املؿاضٚ ٌٜٛ) غاُٖتا يف مت١غطٛ املتٚ ٠ع ايصػريٌٜ املؿاضُٜٛ يت١ٝ ايعطاق١ ايؿطنٚ ١ٝ يًهفاالت املصطف١ٝ ايعطاق١(ايؿطن

 اىل٣ عٔ ايعٌُ مما از١قفٛع املتٌٜ بعض املؿاضٝ تؿػ٠ اعازٚ ٠سٜع دسٜ َؿــاض٤شيو َٔ خالٍ اْؿاٚ  يف ايعطام٠ايصػري

ٌ َٔ قب١ًَ ؾا١ضع خطٚ ٟضٚ٘ َٔ ايططًٝ ع.ٞ االمجايًٞ يف ضفع ايٓاتر احمل١ُٖ املػاٟس ايسخٌ أٝيٛتٚ ٌُفري فطص ايعٛت

احملافعاتٚ ١ٝات االدتُاع٦ بؿهٌ أنجطعسال بني ايف١ًُٜٝٛ ايت١٘ االْؿطٝدٛ يت١يُٛاملصاضف املٚ ع ايؿطناتٝ يتؿذ١َٛاحله

.١ٜايكطاعات االقتصازٚ ١املدتًف

.  ايعطام، ١ًُٜٝٛ ايؿطنات ايت، ٠ع ايصػريٜ املؿاض:١ٝايهًُات املفتاس
Abstract:

The main objective of this study is to shed light on the reality of financing small projects, to
show their economic impacts and challenges, and to clarify the correlation between the
effectiveness of small projects and their financing institutions and companies.
In order to achieve the objectives of the study was based on the comparative descriptive
analytical method to determine the status of the current small projects in Iraq, and then study
the role of financing companies in the circumstances experienced in Iraqi economy.
One of the most important findings of the study, despite the security and economic difficulties
in Iraq, the Iraqi Company for Bank Guarantees and the Iraqi Company for the financing of
small and medium projects has a good contributed to the financing and support of small
projects in Iraq through the establishment of new projects and the re-operation of some of the
projects stalled, which led to the job creation and income generation (contributing to the raising
of GDP). Moreover, it is necessary to set a comprehensive plan by the government to
encourage finance companies and banks more justice between different social groups,
governorates and economic sectors.
Keywords: Small Projects, Financing Companies, Iraq.
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املكسَ١
تًعب املؿاضٜع ايصػري ٠زٚضا فاعال يف ذبكٝل اٖساف ايتُٓ ١ٝاالقتصاز َٔ ١ٜخالٍ َصسضاً يًُهاغب االقتصاز ١ٜاييت ذبككٗا
يًسٚيْ ،١عطاً الُٖٝتٗا يف َٛادٗ ١ايهجري َٔ املؿانٌ االدتُاع ٚ ١ٝاالقتصاز َٔٚ ١ٜأبطظٖا َؿهً ١ايبطاي ،١اال إ زلاح ٖصٙ
املؿاضٜع يف ايبًسإ ايٓاََٗٓٚ ١ٝا ايعطام ٜعتُس عًَ ٞس ٣تٛفري املٓار املال ِ٥يعٌُ ٖص ٙاملؿاضٜع ٚعً ٢االخص تٛفط َصازض
متٖ ٌٜٛص ٙاملؿاضٜع  ،يهٔ عً ٢ايطغِ َٔ ٚدٛز عسز نبري َٔ ايبٓٛى  ٚاملؤغػات ايتُ ، ١ًٜٝٛتبكَ ٢ؿهً ١ايتُ ٌٜٛيف
صساض ٠اٖتُاّ اصشاب املؿاضٜع ايصػري. ٠
أُٖ ١ٝايبشح  ٚاغباب اختٝاضٖا:
تتُجٌ اُٖ ١ٝايبشح يف إ املؿاضٜع ايصػري ٠تػاِٖ يف تٛفري فطص ايعٌُ يعسز نبري َٔ االٜس ٟايعاًَ ٚ ١بايتاي ٞفأْٗا تػاِٖ
يف ايتدفٝف َٔ َؿهً ١ايبطاي،١باالضاف ١اىل زٚضٖا ايهبري يف تٛيٝس ايٓاتر احملً ٞاالمجاي.)GDP( ٞ
َؿهً ١ايبشح :
تهُٔ َؿهً ١ايبشح يف اْ٘ عً ٢ايطغِ َٔ ايسٚض احل ٟٛٝيًُؿاضٜع ايصػري ٠يف سٌ ايهجري َٔ املؿانٌ االقتصازٚ ١ٜ
االدتُاع ، ١ٝاال اْٗا تٛاد٘ َؿهً ١ايتُٚ ٌٜٛشيو بػبب ضعف زٚض املصاضف  ٚاملؤغػات ايتُ ١ًٜٝٛيف ٖصا اجملاٍ.
فطض ١ٝايبشح:
ٜٓطًل ايبشح َٔ فطضَ ١ٝفازٖا :
تػاِٖ ايؿطنات ايتُ ١ًٜٝٛيف زعِ  ٚتطٜٛط ْؿاط املؿاضٜع ايصػري ٠يف ايعطام َٔ خالٍ َس ٠ايسضاغ. ١
أٖساف ايبشح:
تتُجٌ اٖساف ايبشح يف :
 .1ذبسٜس طبٝع ١عٌُ املؿطٚعات ايصػري ٠يف ايعطام.
 .2بٝإ أِٖ املؿهالت ٚايعكبات اييت تٛاد ١املؿطٚعات ايصػري ٠يف ايعطام.
 .3زضاغٚ ١اقع  ٚزٚض ايؿطنات ايتُ ١ًٜٝٛيف زعِ املؿاضٜع ايصػري ٠يف ايعطام.
َٓٗر ايبشح:
َٔ ادٌ ذبكٝل ٖسف ايبشح اعتُست عً ٢املٓٗر ايٛصف ٞايتشً ًٞٝاملكاضٕ باالغتٓاز عً ٢املصازض ايٓعط ٚ ١ٜايبٝاْات
املتٛفط ٠يف ايتكاضٜط ايػٓ( ١ٜٛايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ٚ ١ٝايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط.)١
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ْطام  ٚسسٚز ايبشح :
ظَاْٝاٜ :ػط ٞايبشح ايفرت )2015 - 2006( ٠بايٓػب ١يًؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف)2015 - 2009( ٚ ١ٝ
بايٓػب ١يًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط. ١
َهاْٝاٜ :ػط ٞايبشح االقتصاز ايعطاق. ٞ
ٖٝهٌ ايبشح:
 َٔٚادٌ ايٛص ٍٛاىل ٖسف ايبشح فكس مت تكػ ِٝايبشح اىل َبشجني ٜ ،تٓا ٍٚاملبشح االَ( ٍٚفٗٚ ّٛأُٖ ١ٝاملؿاضٜع
ايصػري ، ) ٠بُٓٝا خصص املبشح ايجاْ ٞيًذاْب ايتطبٝك( ٞزضاغ ٚ ١ذبً ٌٝايبٝاْات ايػٓ ١ٜٛاخلاص ١بٓؿاط  ٚاعُاٍ ؾطنات
تكس ِٜايكطٚض يًُؿاضٜع ايصػري ٠يف ايعطامٚ .اخريا مت ايتٛصٌ اىل دلُٛع َٔ ١االغتٓتادات  ٚاملكرتسات .
املبشح االٍٚ
َفٗٚ ّٛأُٖ ١ٝاملؿاضٜع ايصػري ٚ ٠متًٜٗٛا
َٓص ايجًح االخري َٔ ايكطٕ ايعؿط ،ٜٔتٛدٗت ايهجري َٔ ز ٍٚايعامل اىل االٖتُاّ املعٜس باملؿاضٜع ايصػري ٠غٛا٤
ناْت (صٓاع – ١ٝظضاع ١ٝا ٚدباضْ ،)١ٜعطا يتهٝف ٖٝهٌ  ٚاي ١ٝعٌُ ٖص ٙاملؿاضٜع ايصػريَ ٠ع ايب ٚ ١٦ٝاالغٛام ايساخًٚ ١ٝ
اخلاضدٖ ،١ٝصا باالضاف ١اىل قً ١ضاؽ املاٍ اييت ذبتاز ايٖ ٘ٝص ٙاملؿاضٜع .
ميجٌ االٖتُاّ باملؿاضٜع ايصػري ٠اسس أِٖ عٛاٌَ ايُٓ ٛاالقتصاز ،ٟفٗٓاى امجاع عً ٢أُٖ ١ٝايسٚض ايصٜ ٟك ّٛب٘ ٖصا ايكطاع
 ٚاثط ٙاالصلاب ٞعً ٢تُٓ ١ٝايسخٌٚ .تتُجٌ اُٖ ١ٝتًو املؿاضٜع يف َػاُٖتٗا يف ايٓاتر احملً ٞاالمجاي ٚ ٞايتٛظٝف  ،اال إ ٖصٙ
املؿاضٜع  ٚخباص ١يف ايس ٍٚايٓاََٗٓ ٚ ١ٝا ايعطام تٛاد٘ ايهجري َٔ ايصعٛبات  ٚايتشسٜات ايساخً ٚ ١ٝاخلاضد ٚ ،١ٝيعٌ اعكس
 ٚأصعب َؿهً ١تٛادٗٗا َٖ ٞؿهً ١ايتُ( ٌٜٛبتاٍ  ٚاخط.)45 : 2011 ،ٕٚ
اخص َٛضٛع املؿاضٜع ايصػريٜ ٠ػتشٛش عً ٢اٖتُاّ رلطط ٞايػٝاغات االقتصاز ٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيف رلتًف ز ٍٚايعامل،
بٌ تٛغعت ايسعٛات اجلس ١ٜسل ٛأقاََ ١جٌ تًو املؿاضٜع ٚضفسٖا بايتشًٝالت ايفٓ ٚ ١ٝاالقتصاز ٚ ١ٜايعٌُ عً ٢تطٜٛط
أغرتاتٝذٝات ذبكل ايتٛاظٕ األصلابَ ٞع ايصٓاعات ايهبريَ ٠ع قسض َٔ ايتٛاظٕ اجلػطايف يف ايتُٓ ١ٝهلص ٙايسٚ .ٍٚعً ٢ايطغِ َٔ
االُٖ ١ٝايبايػ ١يًُؿاضٜع ايصػري ٠يف خسَ ١االقتصاز ايٛطين ٚخًل فطص ايعٌُ  ٚظٜاز ٠املسخطات  ٚاعاز ٠تٛظٜع ايسخٌ  ،اال
إ ايعسٜس َٔ ايسضاغات  ٚايتذاضب اؾاضت اىل إٔ ايهجري َٔ تًو ايصٓاعات مل تؤز ٟزٚضٖا املطًٛب  ٚمل ذبكل االٖساف
املطد( ٠ٛايعبٝس.)10 :2006،ٟ

618

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 3.آب  :7102ص ص640-605
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

اٚال :تعطٜف املؿاضٜع ايصػري:٠
تهُٔ صعٛب ١إصلاز تعطٜف َٛسس(ٚاسس) يًُؿاضٜع ايصػري َٔ ٠اختالف ايٓؿاطات  ٚايكطاعاتٚ ،نصيو َػتٜٛات
ايُٓ ٚ ٛايتُٓ ١ٝبني ايبًسإ(قطٜؿ .)20 :2005 ،ٞيهٓ٘ عً ٢ايطغِ َٔ ٖص ٙايصعٛبات  ،فكسعطفتٗا َٓعُ ١ايعٌُ ايسٚي١ٝ
بأْٗا" املؿاضٜع اييت ٜعٌُ فٗٝا اقٌ َٔ  10عُاٍ  ٚاملؿاضٜع املتٛغط ١اييت ٜعٌُ بٗا َابني  10إىل  99عاٌَ َٚ ،ا ٜعٜس
عٔ ٜ 99عس َؿاضٜع نبري( "٠داز.)13 ، 2005 ،
نُا عطفتٗا َٓعُ ١األَِ املتشس ٠يًتُٓ ١ٝايصٓاعْٜٝٛ ) ١ٝس )ٚبأْٗا" تًو املؿطٚعات اييت ٜسٜطٖا َايو ٚاسس ٜٚتهفٌ
بهاٌَ املػؤٚي ١ٝبإبعازٖا ط ١ًٜٛاألدٌ )اإلغرتا تٝذٚ ( ١ٝايكصري ٠األدٌ (ايتهتٝه( ١ٝنُا ٜرتاٚح عسز ايعاًَني فٗٝا
َابني ( )50-10عاٌَ(ٖٚ .)www.unido.orgصا ٜتٛافل َع تعطٜف ايبٓو ايسٚي ٞايصٜ ٟط ٣إ املؿطٚعات ايصػري٠
ٖ ٞاييت ٜعٌُ فٗٝا أقٌ َٔ )  ( 50عاَالً(.)World bank,1987:12
اَا ايٛناي ١األَطٜه ١ٝيًتُٓ ١ٝايسٚي "١ٝفكس عطفتٗا " بأْٗا املؿاضٜع اييت ٜعٌُ فٗٝا ( 6اىل )15عاٌَ
(خطط،)10:2002،يف سني تعطٜف نْٛػطؽ األَطٜه ٞتعطف بأْٗا تًو اييت ال تهًَ ٕٛهٝتٗا ٚططٜك ١تؿػًٗٝا َػتكً١
ٚيٝػت َػٝطط ٠يف دلاهلا(.)Dan,1989:10
ٚعً ٢ايطغِ َٔ ايتبا ٜٔيف ايططٚسات فُٝا طلص ٚدٛز َفٗ ّٛؾاٌَ َتفل عً ،٘ٝإال إٔ ٖٓاى اتفام عً ٢املطاَني
ايفهط ١ٜاييت تؤطط املفٗ ّٛتػتٓس عً ٢دلُٛع َٔ ١املعاٜري املطتبط ١بٓٛع املؿطٚعَٗٓ ،ا َعٝاض سذِ ضاؽ املاٍ َ ،ػتٜٛات
تهٓٛيٛدٝا َػتدسَ ٚ ١سذِ املبٝعات َ ٚع ٝاض املًه ٚ ١ٝاالزاض ٚ ١ٜايتٓع ٚ ١ُٝٝسذِ ايعُاي ،١يهٔ سذِ ايعُايٜ ١عس َٔ
املعاٜط األنجط ؾٛٝعا يف ايعامل يف ذبسٜس املؿاضٜع ايصػريٚ ٠متٝٝعٖا َٔ غريٖا  َٔ ٚأنجط املعاٜري ايهُ ١ٝأغتدساَا يػٗٛي١
االستػاب  ٚاملكاضْ ،١اضاف ١اىل غٗٛي ١مجع املعًَٛات سٖ ٍٛصا املعٝاض ،اش ٜؿري املعٝاض اىل اغتدساّ املؿطٚع ايصػري عسز
ذلسز َٔ ايعاًَني ٜتفاٚت َٔ زٚي ١اىل اخط ٣سػب تكسَٗا االقتصاز ٚ ٟايتهٓٛيٛد ٚ ٞمنٖٛا ايػهاْ( ٢ايعبٝس:2006،ٟ
 12فعع ٚ .)132-130 : 2013،اجلسٜ )1( ٍٚبني َفٗ ّٛاملؿاضٜع ايصػري ٠يبعض ايسٚ ٍٚفكا ملعٝاض عسز ايعاًَني:
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اجلسَ )1( ٍٚفٗ ّٛاملؿاضٜع ايصػري ٠يبعض ز ٍٚايعامل ٚفكا ملعٝاض عسز ايعاًَني
ايسٍٚ

ايسٍٚ

احلس االزْ ٢يعسز

احلس االعً٢

احلس االزْ ٢يعسز

احلس االعً ٢يعسز

ايعُاٍ

يعسز ايعُاٍ

ايعُاٍ

ايعُاٍ

1

99

ايعطام

1

9

نٓسا ٚاغرتايٝا

200

غاْا

1

9

ايػٜٛس

1

ايهٜٛت

1

10

االضزٕ

2

10

ايػٛزإ

1

10

اٜطايٝا ٚفطْػا

1

500

غًطٓ ١عُإ

1

10

ايبشطٜٔ

5

19

ايػعٛز١ٜ

1

20

َصط

9

50

اجلعا٥ط

1

50

ايٝابإ

20

300

بًذٝها ٚايسمناضى

1

50

ايٛالٜات املتشس ٠االَطٜه١ٝ

250

1000

املصسض:

 .1عبس ايطمحٔ عُط :ايصٓاعات ايصػري ٠بسٚي ١اإلَاضا ت ايعطب ١ٝاملتشس،٠دلً ١آفام االقتصاز ،١ٜاإلَاضات ايعطب ١ٝاملتشس ،٠ايعسز (1986،)4
 ،ص. 44

 .2سػني عبس املطًب األغطز :املؿطٚعات ايصػريٚ ٠املتٛغطٚ ١زٚضٖا يف ايتؿػ ٌٝف ٢ايس ٍٚايعطبٚ ،١ٝظاض ٠ايتذاض ٚ ٠ايصٓاع ١املصط2014، ١ٜ
.

يف ضَ ٤ٛاغبل ٜعٗط إ املؿاضٜع ايصػري ٠تتُٝع مبذُٛع َٔ ١اخلصا٥ص َٓٗا:

 .1إٕ صاسب املؿطٚع عازَ ٠ا ٜهَ ٖٛ ٕٛسٜط املؿطٚع ٚ ،عالقت٘ َباؾطَ ٠ع ايعُال( .٤عٓب٘)20: 2008،

ٜ .2عتُس عً ٢عسز قً َٔ ٌٝايعاًَني  ٚال تتطًب نٛازض إزاض ١ٜشات خرب ٠عاي(.١ٝاخلطط)45 : 2014،
ٜ .3عتُس عً ٢تهٓٛيٛدٝا بػٝط ٚ ١ال تتطًب سذِ نبري َٔ ضأؽ املاٍٖٝ( .هٌ)15 :2003 ،

 .4ال ضلتاز اىل َػاس ١نبري ٠ألزاْ ٤ؿاط٘ ٚاشلفاض استٝادات٘ َٔ ايبٓ ١ٝاألغاغٖٝ( .١ٝهٌ  20 : 2003 ،عٓب٘2008،
)20:

 .5ايعٌُ يف دلتُع ذلً ٞغايبا (االعتُاز عً ٢املٛاضز األٚي ٚ ١ٝاخلسَات املتٛافط ٠ذلًٝاً ٚ ٚتػٜٛل ايػًع ٚاخلسَات يف ْفؼ
املٓطك ١اييت تٓؿأ فٗٝا ا ٚيًُذتُع احملًَ ٞباؾط ٠ا ٚيًُٓاطل اجملاٚض ٠هلا)( .احملطٚم  32 : 2006 ،اخلطط)30 : 2014،
 .6زضد ١املداطط ٠فٗٝا قًٖٝ( .١ًٝهٌ)15 :2003 ،

 .7ال ضلتاز املؿاضٜع ايصػري إي ٞمت ٌٜٛنبري غٛا ٤شاتٝاً أَٓ َٔ ٚعُات ايتُ ٌٜٛيف اجملتُعٖٝ( .هٌ)20 :2003 ،

ثاْٝا :أُٖ ١ٝاملؿاضٜع ايصػري:٠
ْايت املؿاضٜع ايصػري ٠اٖتُاَا ٚاغعا  ٚاْتؿاضا نبريا يف َععِ ايبًسإ املتكسَ ٚ ١ايٓاَ ٚ ،١ٝتعاٜست ايسعٛات املٛدٗ١
بادبا ٙتععٜع زٚضٖا يف ايتُٓ ١ٝاالقتصاز ٚ ١ٜاالدتُاع ٚ ١ٝتٛفري َكَٛاتٗا ،فطال عٔ ايعٌُ عً ٢تطٜٛط أغرتاتٝذٝات يتشكٝل
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ايتٛاظٕ االصلابَ ٞع املؿاضٜع ايهبري ٚ ٠املتٛغط ،١اش ناْت  ٚالظايت خط ٠ٛسل ٛايتكسّ ٖ ٚسفا اغرتاتٝذٝا يف خسَ ١االقتصاز
 ٚايتُٓ ٚ ١ٝاجملتُع(ايعبٝس.)9 :2006،ٟ
 ٚعًَ ٢ػ  ٣ٛايس ٍٚايعطب ، ١ٝاستًت املؿاضٜع ايصػريَ ٠هاْ ١اقتصاز ٚ ١ٜادتُاع ١ٝنبري ،٠اش ؾٗست تًو املؿطٚعات
خالٍ ايعكس األخري َٔ ايكطٕ ايعؿط ٜٔأٖتُاَا َتعاٜسا يف اقاَ ١قاعسَ ٠تٓٛع َٔ ١املؿطٚعات  ٚايعٌُ عً ٢اصلاز بٖٓٝ ٚ ٢انٌ
زاعُ ١يُٖٓٛا  ٚتطٜٛطٖا(ايعبٝس.)12 :2006،ٟ
ٚتكػِ اُٖ ١ٝاملؿاضٜع ايصػري ٠إىل عسز َٔ املػتٜٛات طبكاً ألُٖٝتٗا (احملطٚم ٖٝ 22 ،2006 ،هٌ-13 : 2003 ،
:)16
أ:عً ٢املػت ٣ٛايفطز(ٟصاسب املؿطٚع):
تتُجٌ أُٖ ١ٝاملؿاضٜع ايصػري ٠عً ٢املػت ٣ٛايفطز ٣فُٝا :ًٜٞ
 .1إؾباع ساد ١صاسب املؿطٚع يف إثبات ايصات نؿدصَ ١ٝػتكً ١هلا نٝإ خاص(ايتكٝس احملسٚز بايكٛاعس احله.)١َٝٛ
 .2ضُإ احلص ٍٛعً ٢زخٌ شات ٞي٘ ٚألغطت٘ ،بصف ١خاص ،١إشا أزٜط املؿطٚع بأغًٛب عًُ ٞضؾٝس.
ٜٛ .3فط يصاسب٘ فطص ١ذبكٝل ضغايت٘ ٚغاٜت٘ اخلاص ١يف احلٝا ٠ايعًُ(١ٝاملط ١ْٚيف اإلزاض ٚ ٠االعتُاز عً ٢املسخٌ ايؿدص ٞيف
ايتعاٌَ َع ايعاًَني).
 ٖٛ .4ططٜل دٝس يالبساع يس ٣األفطاز يف احلٝا ٠ايعًُ.١ٝ
ب:عً ٢املػت ٣ٛاجلُاع( ٞاملٓافع االدتُاع:)١ٝ
تتُجٌ أُٖ ١ٝاملؿطٚعات ايصػري ٠عًَ ٢ػت ٣ٛاجملتُع فُٝا :ًٜٞ
 .1تعٌُ يف دلاٍ األْؿط ١اإلْتاد(١ٝايػًع ٚ ١ٝاخلسَ ٚ )١ٝايفهط.١ٜ
 .2تػط ٞدع٤اً نبريأ َٔ استٝادات ايػٛم احملً(ٞايعالق ١ايكَ ١ٜٛع اجملتُع احملً.)٢
 .3إْٗا تؿاضى بؿهٌ فعاٍ يف تٛفري فطص عٌُ يًؿباب بهًف ١اغتجُاضَٓ ١ٜدفط. ١
 .4إْٗا تػاِٖ إي ٞسس نبري ٠يف إعساز ايعُاي ١املاٖط ٠يف رلتًف دلاالت.
دـ :عً ٢املػت ٣ٛايسٚي( ٞاملٓافع ايك:)١َٝٛ
تتُجٌ أُٖ ١ٝاملؿاضٜع ايصػري ٠عً ٢املػت ٣ٛايسٚي ٞفُٝا :ًٜٞ
 .1أصبشت َٓٗذا بصات٘ ٜسضؽ يف اجلاَعات ٚاملعاٖس َٔ ظٚاٜا رلتًفَٚ ١تعسز ٠نايعً ّٛاإلزاضٚ ١ٜاالقتصازٚ ١ٜاهلٓسغ١ٝ
ٚايكاْٚ ١ْٝٛايبٚ ١ٝ٦ٝايعضاع.١ٝ
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 .2اٖتُاّ املٓعُات احله ٚ ١َٝٛغري احله ١َٝٛباملؿطٚعات ايصػري ٚ ،٠اْتؿاض املٓعُات ٚايصٓازٜل املعٓ ١ٝبسعِ املؿطٚعات
ايصػري ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايعاملٚ .نصيو اٖتُاّ ايكطاع ايعاّ ٚاخلاص باملؿاضٜع صػري. ٠
 .3تًعب املؿطٚعات ايصػري ٠زٚضاً ٖاَاً يف االقتصاز ايك َٞٛيهجري َٔ ايس ٍٚاملتكسَٚ ١ايٓاَ.١ٝ
 .4يف دلاٍ ايتسضٜب ٚايتُٓ ١ٝأصبشت يًُؿطٚعات ايصػري ٠بطاَر تسضٜب ١ٝعامل ١ٝعسٜسَٚ ٠تٓٛع. ١
إ املؿاضٜع ايصػري ٠يسٜٗا ايفطص يف إٔ تعٌُ يف أ ٟدلاٍ تطغب ف ٘ٝغٛا ٤يف اجملاٍ ايصٓاع ٞأ ٚايتذاض ٟأ ٚايعضاع ٞأٚ
اخلسََ ،ٞع ٚدٛب إٔ تطاع ٞتًو املؿطٚعات ايكسضات املتاس ١هلا إضاف ١إىل ضطٚضَ ٠طاعاتٗا يًدطط ايتُٓٚ ١ٜٛ
اال غرتاتٝذ َٔ ١ٝقبٌ ايسٚي ١اييت تٗسف إىل تُٓ ١ٝقطاعات َع ١ٓٝعٔ ططٜل ايتعطٜف مبس ٣نفا ٠٤تًو ايكطاعات ٚعسّ نفا٠٤
االخط(٣فطسإٚ.)37 : 2003،يه ٞتٓذح املؿاضٜع ايصػري ٠ال بس َٔ َطاعا ٠ايعسٜس َٔ ايعٛاٌَ اييت صلب إٔ تتعافط َع
بعطٗا ايبعض مما ٜؤز ٟإىل زلاح املؿطٚع ايصػري ٚأِٖ ٖص ٙايعٛاٌَ(أب ٛشٜاب:)12 : 2003 ،
 .1ايسعِ احله َٞٛايهايف؛ غٛا ٤نإ ٖصا ايسعِ عٔ ططٜل ايتؿطٜعات أ ٚايسعِ املاز ٟأ ٚايسعِ املعٓ.ٟٛ
 .2تٛافط املعًَٛات اإلزاضٚ ١ٜايتػٜٛك ٚ ١ٝايفٓ١ٝ؛ ٜٚه ٕٛشيو عٔ ططٜل َطانع ايتجكٝف ٚايتسضٜب ٚاملعاٖس ايفٓ١ٝ
ٚاملؤغػات اخلسَ ١ٝيتطٜٛط اإلعُاٍ ،مبا ٜطُٔ إتباع املؿطٚع ايػٝاغات ٚخطط غً ١ُٝمتهٓ٘ َٔ ايتطٛض ٚايُٓ.ٛ
 .3ايطقاب١؛ ٚته ٕٛعٔ ططٜل َػو ايػذالت اييت تٛضح ْفكات املؿطٚع ٚاٜطازات٘ٚ ،ايطقاب ١عً ٢اإلْتاز يطُإ نفا٠٤
ضأؽ املاٍ.
 .4تٛافط ايطٜازٚ ٠االبساع يس ٣أصشاب املؿطٚعات ايصػري(٠االيتعاّ بايعٌُ  ٚاملٛاظب ،١االٖتُاّ باجلٛزٚ ٠ايهفا ،٠٤ايكسض٠
عً ٢اإلقٓاع ٚخًل ايصالت).
 .5ايسعِ املصطيف؛ ٜٚه ٕٛشيو عٔ ططٜل ْؿط ايٛع ٞاملصطيف ٚتٛفط ايرباَر ايتُ ١ًٜٝٛايهاف ١ٝيس ٣املصاضف َٚؤغػات
ايتُ ٌٜٛيف زعِ املؿطٚعات ايصػري.٠
ثايجا :مت ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري:٠
تعاٜس االٖتُاّ بتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٠يف ايػٓٛات االخري ٠يف َععِ ايس ٍٚايٓاَ ١ٝاغتذاب ١إلغرتاتٝذ ١ٝتكًٝص زٚض ايسٚي١
يف االْؿط ١االقتصاز ٚ ١ٜايتش ٍٛسل ٛتُٓ ١ٝايكطاع اخلاص َٔ ْاس ٚ ١ٝاىل نٖ ٕٛص ٙاملؿاضٜع أصبشت متجٌ االزاض ٠االنجط
فعاي ١ٝيف تٛفري فطص ايعٌُ َٛ ٚادٗ ١ايبطاي ٚ ١ضفع َػتٜٛات املعٝؿ ٚ ١اسساخ ايُٓ ٚ ٛايتُٓ ١ٝاالقتصاز ٚ .١ٜبايطغِ َٔ
تعسز  ٚتٓٛع َصازض ايتُ ٌٜٛاملتاس ١يف َععِ ز ٍٚايعامل إال إٕ احلص ٍٛعً ٢ايتُ ٌٜٛايالظّ َٓٗا يٝؼ بايعًُ ١ٝايػًٗ ١يهٕٛ
األَط ٜطتبط بتَٗ ١٦ٝتطًبات إقٓاع املُٛيني بتكس ِٜايكطٚض ايهاف ١ٝالقاَ ١املؿاضٜع ايصػري( ٠بتاٍ  ٚاخط.)48 : 2011 ،ٕٚ
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ٜؤز ٟايتُ ٌٜٛزٚضا اغاغٝا يف عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاالقتصاز ٚ ١ٜاالدتُاع ،١ٝاش بس ْ٘ٚالميهٔ اقاَ ١املٓؿات  ٚاملؿاضٜع ايػًع١ٝ
 ٚاخلسَ ،١ ٝبتٛفط َصازض ايتُ ٚ ٌٜٛايسعِ ميهٔ يعًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاالقتصاز ٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيػري خبط ٢أغطع  ٚتٓفٝص
االغتجُاضات بأْٛاعٗا املدتًف ١سٝح إ ْكص ايتُ ٌٜٛاسس ٣املؿانٌ اييت تعاَْٗٓ ٞا املؿاضٜع ايصػري ٠يف االقتصازات ايٓاَ١ٝ
الغُٝا يف ظٌ ايعطٚف ايػٝاغ ٚ ١ٝاالَٓ ٚ ١ٝاالقتصاز . ١ٜذبتاز املؿاضٜع ايصػري ٠أنجط َٔ غريٖا يًتَُُٗ ٌٜٛا تٓٛعت ٖصا
يه ٞتُٓ ٚ ٛتٛاصٌ ْؿاطٗا ،اش ٜعترب ايتُ ٌٜٛمبجاب ١عٓصط اغاغ ٞيًُؿطٚع ،يصا إ زٚض ايؿطنات ايتُ ٚ ١ًٜٝٛاالقرتاض١ٝ
نبري ٠دسا يف ٖصا اجملاٍ (مح٘ نط.)5-2 : 2016 ، ِٜ
املبشح ايجاْٞ
زٚض ؾطنات تكس ِٜايكطٚض يًُؿاضٜع ايصػري ٠يف ايعطام
استًت املؿاضٜع ايصػري ٠ضنٓا ٖاَا يف االقتصاز ايعطاق ٚ ٞاْتؿطت ٖص ٙاملؿاضٜع يف ناف ١االْؿط ٚ ١عً ٢ناف ١االصعس٠
اجلػطاف ،١ٝيف عاّ  1993بًؼ عسز املؿاضٜع ايصػري ٠يف ايعطام (َ 31796ؿطٚع) ،يهٓ٘ عً ٢ايطغِ َٔ ايعطٚف
اال قتصاز ٚ ١ٜايػٝاغ ٚ ١ٝاالَٓ ١ٝايصعب ١اييت متط بٗا ايعطام ،ظاز ٖصا ايعسز اىل ( )53679عاّ ( 2007ايعبٝس:2006،ٟ
  17-16فعع  ،) 138 :2013،نُعطف ١طبٝع ١االْؿط ١هلص ٙاملؿاضٜع اش إ ايٓؿاط االقتصاز ٟيًُؿاضٜع ايصػري ٠يف
ايعطام تتػِ بػُات ايصٓاع ١احلطف ١ٝايتكًٝس ١ٜاييت تطنع عً ٢صٓاع ١املٛاز ايػصا ٚ ١ٝ٥خٝاط ١املالبؼ  ٚبعض ايصٓاعات
املعسْ ٚ ١ٝصٓاع ١اجلًٛز  ٚغريٖا (ايٓاصح ،)166 :2008،اال إ أستًت ايصٓاعات ايػصائی ٠املطتب ١االٚىل َٔ حیخ
ْػبَ ١ػاھَتٗا يف ميَ ١االْتاز املتشكل هلصا ايٓؿاط ٚاييت بًػت (ٚ )%41تًتٗا صٓاع ١املٓتذات املعسٕی ٠االغاؽی٠
باملطتب ١ايجإی ٠بٓػبَ ١ػاھَ ١بًػت( ( .)% 24اجلٗاظ املطنع ٟيألسصا.)2015،٤
يف احلكٝكٜ ١تٛقف َس ٣زلاح ٖص ٙاملؿاضٜع يف ايبًسإ ايٓاَ ١ٝعً ٢قسضتٗا عً ٢تٛفري ايتُ ٌٜٛايالظّ ايت ٢متجٌ ايعكب١
االغاغ ١ٝاييت تعطقٌ عٌُ ٖص ٙاملؿاضٜع يف ٖص ٙايبًسإ (فعع .) 129 :2013،
تٛدس يف ايعطام ؾطنات  ٚدٗات َتعسز ٠يسعِ  ٚمت ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ،٠يهٔ (ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًكطٚض ايصػريٚ ٠
املتٛغط ٚ ١ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف َٔ )١ٝابطظ ٖص ٙايؿطنات اييت تعٌُ يف ٖصا اجملاٍ سٝح تكٖ ّٛص ٙايؿطنات
َٔ خالٍ املصاضف اخلاص ١املػاُٖ ١بتػٗ ٌٝعًُ ١ٝايتُ ٌٜٛبتٛفري دع َٔ ٤ضأمساهلا القاَ ١املؿاضٜع اجلسٜس ٚ ٠يتٛغٝع املؿاضٜع
ايكاٖ ، ١ُ٥صا باالضاف ١اىل ابتعاز بعض املؿاضٜع َٔ رلاطط االْٗٝاض  ٚاالفالؽٚ ،فُٝا ًَ ًٜٞدصا عٔ اٖساف ْ ٚؿاط ٖصٙ
ايؿطنات:
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اٚال:ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف:١ٝ
تأغػت ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝيف اشاض  2006مبٛافك ١ايبٓو املطنع ٟايعطاقٚ ٚ ٞظاض ٠ايتذاض ٠مبٛدب
أسهاّ قاْ ٕٛايؿطنات ضقِ  21يػٓ ٚ ، 1997 ١ذبٛيت ايؿطن َٔ ١ؾطن ١شات َػؤٚي ١ٝذلسٚز ٠إىل ؾطنَ ١ػاُٖ١
خاصٚ .١بسأت ايؿطن ١أعُاهلا َٓص ايعاّ  2007بطأؽ َاٍ قسض )5,450,000( ٙزٜٓاض عطاق ٚ ٞمت ظٜازت٘ عسَ ٠طات اىل
إ ٚصٌ اىل ( )7,877,141زٜٓاض عطاق ٞيف عاّ . 2015
ٜكع َكط ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝيف ايعاصُ ١بػساز َٓ -طك ١ايهطازٚ ،٠تعترب فطٚع املصاضف يف احملافعات نشًك١
ٚصٌ يتُج ٌٝايؿطن ١يف ناف ١اسلا ٤ايعطام  ٚنصيو يتساض االعُاٍ  ٚايٓؿاطات املتعًك ١بايؿطن . ١تك ّٛايؿطن ١بتكسِٜ
ضُاْات تصٌ اىل سس  %75يًكطٚض املُٓٛس َٔ ١قبٌ املصاضف املؿاضن ١يًُكرتضني ٚته ٕٛسسٚز ٖص ٙايكطٚض َٔ (5
اىل  ) 250أيف زٚالض*  ٚ .إ اغاؽ ايعٌُ يف ايؿطن ٖٛ ١بطْاَر ايكطٚض يًُؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغط ١اييت متجٌ اغاؽ
ايتطٛض االقتصازٚ ٚ ٟغ ١ًٝضٝ٥ػ ١ٝملٛادٗ ١ظاٖط ٠ايبطاي ٚ ١اغتٝعاب االٜس ٟايعاًَ.١
تػع ٢ايؿطن ١اىل ذبكٝل دلُٛع َٔ ١االٖساف َٗٓٚا زعِ ٚتطٜٛط ايكطاع اخلاص َٔ خالٍ ظٜاز ٠ايكطٚض املطُ ١ْٛاملكسَ١
يًُؿاضٜع ايصػري ٠يتأَني فطص سص ٍٛاصشابٗا عً ٢ايتُ ٌٜٛايالظّ ملؿاضٜعِٗ ايكا ٚ ١ُ٥احلسٜج ١االْؿا ٤بايتٓػٝل َع
املصاضف احله ١َٝٛشات االختصاص ٖ ،صا باالضاف ١اىل خًل فطص عٌُ (َباؾط ٚ ٠غري املباؾط )٠األَط ايصٜ ٟؤز ٟبايٓتٝذ١
اىل تطٜٛط االقتصاز.
ٚعً ٢ايطغِ َٔ ايتشسٜات  ٚاملداطط االَٓ ٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜايت ٢اثطت عًٚ ٢اقع املؿاضٜع ايصػريٚ ٚ ٠اقع االقطاض املصطيف ٚ
قً ١ايجك ١بني املصاضف  ٚاملكرتضني  ٚظٜاز ٠سذِ املداطط األمتاْ ١ٝيف ظٌ ٖص ٙايعطٚف ،اغتطاعت ايؿطن( ١ايعطاق١ٝ
يًهفاالت املصطف )١ٝإ تبين ٖٝهًٗا  ٚتععظ َالُ٥تٗا املاي ٚ ١ٝتععظ ضٚابطٗا َع املصاضف َٔ دَٗ ٚ ١ع املكرتضني َٔ دٗ١
اخط(. ٣ايتكطٜط ايػٓ ٟٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف.)2015 ،١ٝ
ٚ .1اقع ْؿاط ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف:١ٝ
بػبب تٓٛع  ٚتٛغع اجملاٍ  ٚايٓطام اجلػطايف يًؿطن ، ١اصبشت ٖص ٙايؿطن ١ضُٔ ايؿطنات املعطٚف ٚ ١ايطا٥س ٠يف متٌٜٛ
املؿاضٜع ٚ ،فُٝا ًٜٞعطض  ٚذبً ٌٝيبعض املؤؾطات ايطٝ٥ػ ١يٓؿاط ٖص ٙايؿطن ١يف ايٓكاط االت:١ٝ
أ :تٛظٜع قطٚض ايؿطن ١سػب اجلٓؼ :
َٔ خالٍ ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطفٜ ١ٝتبني إ ايكطٚض املُٓٛسٜ ١ػط ٞنال اجلٓػني (ايصنط ٚ
االْج ، )٢سٝح ٜتبني َٔ اجلس ) 2( ٍٚإ عسز ايكطٚض ظازت َٔ غٓ ١اىل االخط ، ٣عً ٢ضغِ َٔ إ ٖٓاى اشلفاضا ًَشٛظا

 ٚسازا يف بعض ايػٓٛات  ٚخصٛصا يف ايػٓٛات االخريْ ٠تٝذ ١ايعطٚف االَٓٚ ١ٝايػٝاغ ، ١ٝاضاف ١اىل االظَ ١املايٚ ١ٝ
_____________________________________________________________________________________________

* إ ايؿطن ١تته ٕٛاٜ ٚؿاضى فٗٝا ثالث ١عؿط َصطفا (بػساز ،اخلًٝر ،اؾٛض ،ايؿطم االٚغط  ،ايؿُاٍ ،االغتجُاض ،املتشس ،االًٖ ،ٞايبصط،٠

غَٛط ،بابٌ ،املٛصٌ ،اهلس )٣يف تكس ِٜايكطٚض .
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االقتصاز ١ٜايص ٟميط بٗا ايعطام ٚ .نصيو إ عسز ايكطٚض يًصنٛض خال املس )2015-2006( ٠بًػت ( 10187قطضا
أ َٔ )%84 ٟامجاي ٞايكطٚض  ٖٞٚاعً ٢بهجري َكاضْ ١حبص ١االْاخ اييت بًػت فكط ( 1991قطضا أ ٚ )%16 ٟتعٛز
شيو اىل طبٝع ١ايكطٚض  ٚايٓؿاطات املؿُٛي ١بايسعِ َٔ قبٌ ايؿطن ٚ ١املصاضف املػاُٖ.١

اجلس )2( ٍٚعسز ايكطٚض املُٓٛس ١يًصنٛض  ٚاالْاخ يًُس)2015 – 2006( ٠
ايػٓٛات

عسز ايكطٚض

عسز ايكطٚض

يًصنٛض

يالْاخ

2006

1

0

1

2007

36

2

38

0.35

2008

122

21

143

1.20

1.05

2009

1101

106

1207

10.81

5.32

2010

1099

151

1250

10.80

7.58

2011

1681

281

1962

16.50

14.1

2012

2702

582

3284

26.52

29.2

2013

2354

511

2865

23.10

25.7

2014

824

252

1076

8.09

12.7

2015

267

85

352

2.62

4.27

اجملُٛع

10187

1991

12178

%100

%100

َعسٍ ايُٓ ٛايػٓ ٟٛاملطنب

اجملُٛع

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

يًصنٛض ()%

يالْاخ ()%

0.01

0
0.1

%158.19

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝيًػٓٛات (.)2015 - 2006
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ب :تٛظٜع قطٚض ايؿطن ١سػب املصاضف املؿاضن ٚ ١املاسل: ١
إ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝذب ٟٛعسزا َٔ املصاضف االًٖ ٚ ١ٝبطغاَ ٌٝرلتًف ٚ ، ١اجلسٜ )3( ٍٚبني املصاضف ٚ
عسز ايكطٚض املُٓٛس ١يًُصاضف املػاُٖ:١
اجلس )3( ٍٚعسز ايكطٚض املُٓٛس َٔ ١قبٌ املصاضف املػاُٖ ١يًُس)2015 – 2007( ٠
املصاضف

عسز ايكطٚض

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

املصاضف

عسز ايكطٚض

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

بػساز

2728

22.4

االًٖٞ

396

3.252

اخلًٝر

2417

19.85

ايبصط٠

103

0.846

اؾٛض

2375

19.50

غَٛط

77

0.632

ايؿطم االٚغط

1658

13.62

بابٌ

64

0.526

ايؿُاٍ

903

7.416

املٛصٌ

44

0.361

االغتجُاض

697

5.724

اهلس٣

23

0.189

املتشس

692

5.683

اجملُٛع

12177

%100

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝيًػٓٛات (.) 2015 - 2007

َٔ اجلسٜ ) 3( ٍٚتبني إ املصاضف االضبع ١االٚىل (بػساز  ،اخلًٝر  ،اؾٛض  ٚايؿطم االٚغط) َٔ اِٖ املصاضف املػاُٖ ١يف

اعطا ٤ايكطٚض يًُؿاضٜع ايصػري ٚ ٠اييت تؿهٌ ( 9178قطضا) َٔ امجاي ٞايكطٚض ايبايػ 12177( ١قطض) ،مما ٜعٓ ٢إ
سصٖ ١ص ٙاملصاضف االضبع ١تػا َٔ) %75.37( ٟٚامجاىل عسز ايكطٚض املُٓٛس ٚ ،١تعٛز شيو اىل اْتٗاز غٝاغ ١املصطف١ٝ
املتٛاظْ ٚ ١غً ١ُٝهلص ٙاملصاضف االضبع ٚ ١نصيو ايتٛغع اجلػطايف هلص ٙاملصاضف االضبع ١يف مجٝع ذلافعات ايعطام.

دـ :تٛظٜع قطٚض ايؿطن ١سػب احملافعات:

َٔ ادٌ ذبكٝل تُٓ ١ٝؾاًََ ٚ ١تهاف ١٦يهاف ١احملافعات ايعطام ( ايؿُاي ٚ ، ١ٝايٛغط ٚ ١ٝاجلٓٛب ٚ ، )١ٝيٓذاح ٖصا اهلسف
قاَت ايؿطن ١بطبط اعُاهلا  ٚايٓؿاطاتٗا بهاف ١احملافعات عٔ ططٜل املصاضف املٛدٛز ٠يف ٖص ٙاحملافعات ٚنصيو تعٌُ
ايؿطنَ ١ع املصاضف املؿاضن ٚ ١ايؿطنا ٤اآلخط ٜٔيًتعطف عً ٢املؿاضٜع االقتصاز ١ٜايٛاعس ٠ملػاعسٖ ٠ص ٙاملؿاضٜع ايصػري،٠
ٖ ٚصا َاٜتِ تٛضٝش٘ يف اجلس )4( ٍٚأزْا:ٙ
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اجلس )4( ٍٚعسز ايكطٚض املُٓٛسٚ ١اُٖٝتٗا ايٓػب ١ٝسػب احملافعات يًُس)2015 – 2007( ٠
احملافعات

احملافعات

عسز ايكطٚض

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

عسز ايكطٚض

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

310

2.55

بػساز

5724

47.00

زٜاىل

2.03

ايػًُٝاْ١ٝ

1148

9.43

ٚاغط

247

اضبٌٝ

956

7.85

زٖٛى

202

1.66

ايٓذف

700

5.75

ْ٣ٛٓٝ

202

1.66

نطبال٤

521

4.28

صالح ايسٜٔ

183

1.50

بابٌ

432

3.55

َٝػإ

163

1.34

ايكازغ /١ٝايسٜٛاْ١ٝ

407

3.34

ش ٟقاض

136

1.12

ايبصط٠

359

2.95

االْباض

105

0.86

املجٓ٢

316

2.60

نطنٛى

66

0.54

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝيًػٓٛات (. )2015 - 2007

َٔ اجلس )4( ٍٚزلس اْ٘ عً ٢ايطغِ َٔ اختالف عسز ايكطٚض بني ذلافعٚ ١اخط،٣اال اْ٘ مجٝع احملافعات ايعطاق ١ٝاغتفازت
َٔ ٖص ٙايكطٚض املُٓٛس ، ١سٝح تأت ٞذلافع ١بػساز باملطتب ١االٚىل بعسز ( )5724قطض  ٚبٓػب َٔ )%47( ١امجايٞ
ايكطٚض املُٓٛسٚ ،١شيو بػبب ٚدٛز املكط ايطٝ٥ػ ٞيًؿطن ١يف بػساز اضاف ١اىل نْٗٛا بػساز عاصُ ١يًعطام تتػِ بهرب
سذِ مجٝع االْؿط ١ايػًع ٚ ١ٝاخلسَ ٚ ١ٝنجط ٠املؿاضٜع ايصػري ٠فٗٝا ،بُٓٝا سص ١ذلافع ١نطنٛى يف ازَْ ٢ػت ٚ ٣ٛتبًؼ
( 66قطض) ْ ٚػبتٗا اقٌ َٔ  ٚ ، %1ايػبب ايطٝ٥ؼ يف شيو ٜعٛز اىل ضعف ايبٓ ١ٝاالقتصازٖ ١ٜصا َٔ دٗ ٚ ١املؿانٌ
االزاضٖ ٚ ١ٜذط ٠ايهٛازض  ٚاصشاب ضؤٚؽ االَٛاٍ  ٚاالؾداص ايعازٜني  ٚايعاطًني عٔ ايعٌُ اىل املٓاطل أالخطٚ ٣
خصٛصا اىل َٓاطل اقً ِٝنٛضزغتإ َٔ دٗ ١اخطٚ . ٣عًَ ٢ػت ٣ٛايعطام فإ احملافعات االضبع( ١بػساز ،ايػًُٝاْ ،١ٝاضبٌٝ
 ٚايٓذف) انجط احملافعات اغتفازٖ َٔ ٠ص ٙايكطٚض  ٚايتُ ٚ ٌٜٛتبًؼ عسز ايكطٚض هلص ٙاحملافعات ( 8528قطضا) َٔ
دلُٛع ( )12177مما ٜعين سصٖ ١ص ٙاحملافعات االضبع ١تصٌ اىل (.)%70
 .2زٚض قطٚض ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝيف تطٜٛط ايكطاعات  ٚتٜٓٛع اهلٝهٌ االقتصاز:ٟ
إ اسس ٣االٖساف ايطٝ٥ػ ١يهاف ١احلهَٛات  ٚاملؤغػات ايتُٓ ٖٞ ١ٜٛزعِ ايكطاعات االقتصاز ١ٜبؿهٌ َتٛاظ َٔ ٟادٌ
تٜٓٛع اهلٝهٌ االقتصاز ٚ ٟايتدًص َٔ اقتصازٜات اساز ١ٜاجلاْب  ،يصيو  ٚاْطالقا َٔ ٖصا اهلسف فكس قاَت ايؿطن١
ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝتكس ِٜخسَات٘ (قطضا  ٚمتٜٛال) يهاف ١ايكطاعاتٖ ٚ ،صا َاٜتِ تٛضٝش٘ يف اجلس )5( ٍٚأزْا:ٙ
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اجلس )5( ٍٚتٛظٜع عسز ايكطٚض املُٓٛس َٔ ١قبٌ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝسػب ايكطاعات االقتصاز ١ٜيًُس٠
()2015 – 2006

ايكطاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ايػٓٛات
دباضٟ

خسَات

صٓاعٞ

اْؿا٤ات

غٝاسٞ

صشٞ

ظضاعٞ

اجملُٛع

2006

0

0

0

1

0

0

0

1

2007

2

12

10

6

3

1

4

38

2008

28

70

35

4

1

2

3

143

2009

602

261

245

4

34

40

21

1207

2010

519

415

264

0

23

22

7

1250

2011

809

909

177

0

39

23

5

1962

2012

922

1946

144

199

49

21

3

3284

2013

1487

809

130

365

42

23

9

2865

2014

608

224

44

176

4

14

6

1076

2015

93

218

7

18

4

6

6

352

اجملُٛع

5070

4864

1056

773

199

152

64

12178

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

41.63

39.94

8.67

6.35

1.64

1.25

0.52

%100

المصدر :من اعداد الباحثان اعتمادا عمى بيانات التقارير السنوية لمشركة العراقية لمكفاالت المصرفية ،لمسنوات (. )6002 – 6002

َٔ خالٍ اجلسٜ ، ) 5( ٍٚعٗط إ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝاييت تتٝح فطص يًعاًَني  ٚاصشاب املٗٔ يف ناف١
ايكطاعات االقتصاز ١ٜيٝتُاؾَ ٞع االٖساف ايتُٓ ١ٜٛيًؿطن ٚ ١اييت ٖ ٞتػٗ ١َُٗ ٌٝأصشاب املؿاضٜع ايصػري ٠يف احلصٍٛ
عً ٢ايكطٚض  ٚايتُ ٌٜٛايالظّ ملؿاضٜعِٗ ايكا ٚ ١ُ٥احلسٜج ١االْؿا ٚ ٤نصيو تأَني اعاز ٠تؿػ ٌٝاملؿاضٜع املتٛقف ١األَط ايصٟ
ٜؤز ٟبايٓتٝذ ١إىل ايتُٓ ١ٝاالقتصاز ١ٜيف ايعطام .
ٚنصيو ٜتبني َٔ اجلسْ ٍٚفػ٘ إ ايكطاع ايتذاضٜ ٣ػتشٛش عً ٢أعًْ ٢ػب َٔ ١ايكطٚض املُٓٛس ٚ ١اييت تصٌ تكطٜبا اىل

(ٚ ،)%42شيو بػبب ايعطٚف االقتصاز ٚ ١ٜاالَٓ ١ٝغري املػتكط ٠ايصٜ ٟػع ٢فٗٝا اصشاب املٗٔ  ٚايتذاض تٛظٝف اَٛاهلِ
يف اجملاٍ ايتذاض ٟايصٜ ٟتُٝع بتشكٝل اضباح غطٜع ٚ ١غطع ١اغرتداع ضامساهلِ  ٚاالبتعاز عٔ املداطط ٠ايٓامج ١عٔ ايكطٚض ٚ

ايؿطٚط  ٚايطُاْات اييت عًٗٝاٚ ،نُا إ سص ١قطاع اخلسَات َٔ ٖص ٙايكطٚض ٚاييت تصٌ اىل سٛاي )%39.94(ٞايصٟ
ٜأت ٞباملطتب ١ايجاْ ١ٝبعس ايكطاع ايتذاضٚ ٟشيو بػبب تطنٝع ٚاالٖتُاّ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝعً ٢املؿاضٜع

اخلسَ ١ٝيٝتُاؾَ ٞع االٖساف ايتُٓ ١ٜٛيًؿطن ٚ ١اييت ٖ ٞذبكٝل ايتُٓ ١ٝاالدتُاعٚ ،١ٝيف ايٛقت ْفػ٘ بػبب ضعف ايكسض٠

ايتٓافػ ١ٝيًُٓتذات احملً ٚ ١ٝايٓامج ١عٔ اغطام االغٛام ايعطاق ١ٝباملٓتذات االدٓب ١ٝاملػتٛضزٚ ٠نصيو ٚدٛز زضد ١عائَ ١ٝ
املداطط ٠يف ايكطاع ايعضاعٚ ٞشيو بػبب خطٛع ٖصا ايكطاع يتكًبات املٓاخٚ ١ٝعسّ اعتُاز عً ٢ايٛغا ٌ٥ايتهٓٛيٛد١ٝ

احلسٜج ١يف ايعض اع ١بػبب قً ١اخلرب ٚ ٠ضاؽ املاٍ يس ٣ايفالح مماصلعٌ َتابع ١ايكطٚض عًَُ ١ٝهًفٚ ١صعب ، ١يصا فإ املصاضف
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االًٖ ١ٝضلاٚي ٕٛاالبتعاز عٔ َٓح ايكطٚض يًكطاع ايعضاع ،ٞيصيو ٜالسغ بإٔ سص ١يًكطاع ايعضاع ٞزلس إ َػت ٣ٛاغتفاز٠

ايكطاع ظضاعٖ َٔ ٞص ٙايكطٚض  ٚايتُ ٌٜٛض ١ًٝ٦دسا  ٚتصٌ فكط (  64قطضا ا )%0.54 ٚخالٍ املس– 2006( ٠

 ٚ ) 2015ايصٜ ٟعترب َؤؾطا غًبٝا  ٚالطلسّ عًُ ١ٝايتػري اهلٝهً ٞيف االقتصاز ايعطاق. ٞ

 .3زٚض قطٚض ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝيف تٛفري فطص ايعٌُ  ٚتكًَ ٌٝعسالت ايبطاي:١
إ مت ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٜ ٠رتتب عً ٘ٝاقاََ ١ؿاضٜع دسٜس ،٠باالضاف ١اىل اعاز ٠تؿػ ٌٝاملؿاضٜع ايكا ١ُ٥املتٛقف ١عٔ ايعٌُ مما
ٜرتتب عً ٘ٝتٛفري فطص ايعٌُ يص ٟٚايسخ ٍٛاحملسٚز ٚ ٠ايعٛا ٌ٥ايفكريٚ ٠بايتاي ٞتأَني َصسض ايسخٌ هلؤالَٚ ٤اٜرتتب عً٘ٝ
اضتفاع ايٓاتر احملً ٞاالمجايٚ ،)GDP( ٞشيو عٔ ططٜل اقاَ ٚ ١اْؿا ٤املؿاضٜع ايصػري ٚ ٠نصيو اعاز ٠تؿػ ٌٝاملؿاضٜع
ايكا ١ُ٥املتٛقفْ ١تٝذ ١ايعطٚف االَٓ ٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜايص ٟميط بٗا ايعطام  ٚ ،اجلسٜ )6( ٍٚبني امجاي ٞفطص ايعٌُ (املباؾط ٚ ٠غري
املباؾط )٠يًُؿاضٜع ايكا ٚ ١ُ٥املػتشسث ١املسع َٔ ١َٛقبٌ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف. ١ٝ

اجلس )6( ٍٚعسز فطص ايعٌُ يًُؿاضٜع ايكا ٚ ١ُ٥اجلسٜس ٠املُٛي َٔ ١قبٌ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝيًُس٠
()2015 – 2006

ايػٓٛات

فطص ايعٌُ ايكا١ُ٥

فطص ايعٌُ اجلسٜس٠

امجاي ٞفطص ايعٌُ

2006

3

1

4

2007

347

107

454

2008

516

211

727

2009

4016

318

4334

2010

4257

535

4792

2011

3942

1258

5200

2012

2475

1954

4429

2013

3468

746

4214

2014

1268

350

1618

2015

303

253

556

اجملُٛع

20595

5733

26328

َعسٍ ايُٓ ٛايػٓ ٟٛاملطنب

%141.92

%137.92

%140.90

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝيًػٓٛات (. )2015 -2006
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ٜعٗط َٔ اجلس ،) 6( ٍٚأْ٘ عً ٢ايطغِ َٔ اختالف فطص ايعٌُ َٔ غٓ ١الخط ٚ ٣عً ٢ضغِ ايصعٛبات االَٓ ٚ ١ٝاالقتصاز١ٜ
ايص ٟميط بٗا ايعطام ،فإ ايؿطن ١غاُٖتٗا بؿهٌ ٚاضح يف خًل فطص ايعٌُ  ٚتكًَ ٌٝعسالت ايبطاي ١يًُشتادني َٔ املٗٓني
 ٚاالؾداص ايعازٜني َ ،جال خًل فطص ايعٌُ عٔ ططٜل تطٜٛط املؿاضٜع ايكا ١ُ٥خالٍ َس )2015 – 2006( ٠بًػت
( 20595فطص ايعٌُ ا َٔ 78% ٟامجاي ٞفطص ايعٌُ) ،بُٓٝا فطص ايعٌُ اجلسٜس َٔ ٠خالٍ اْؿا ٤املؿاضٜع اجلسٜس٠
ٚصًت اىل ( 5733فطص ايعٌُ ا َٔ %22 ٟامجاي ٞفطص ايعٌُ).
ثاْٝا :ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط:(ICF - SME)١
تأغػت ٖص ٙايؿطن *١بتاضٜذ )ٚ (18/5/2009فل ايًٛا٥ح ٚايكٛاْني ايعطاق ١ٝاملتعًك ١بايؿطنات املاي ١ٝغري املصطف١ٝ
ٚقس سصًت عً ٢ؾٗاز ٠ايتأغٝؼ ٚاداظ ٠مماضغ ١املٗٓ َٔ ١اجلٗات ايكطا ١ٝ٥احله ١َٝٛاملتُجً ١مبػذٌ ايؿطنات ٚايبٓو
املطنع ٟايعطاقٚ ٞبسأ ايعٌُ يف سعٜطإ َٔ ايعاّ ْفػ٘ بطأمساٍ قسض ًَٕٛٝ )270( ٙزٜٓاض عطاقٚ ،ٞبسعِ َاي َٔ ٞايٛناي١
االَطٜه ١ٝيًتُٓ ١ٝايسٚي ١ٝقسض ًَٕٛٝ )6( ٙزٚالضٚ .يف عاّ  2010متت ظٜاز ٠ضأؽ َاٍ ايؿطن ١يٝصٌ اىل (ًَٝ (1.2اض
زٜٓاض ٚيف عاّ  2014متت ظٜاز ٠ضأؽ َاٍ ايؿطن ١يٝبًؼ (ًَٝ )16.464اض زٜٓاض.
اهلسف ايطٝ٥ػ ٞيًؿطن ١زعِ املؿاضٜع ايصػري ٠يًُػاُٖ ١يف ايٓٗٛض باالقتصاز ايعطاقٚ ٞسح املصاضف ايعطاق ١ٝاملػاُٖ ١يف
ضأمساهلا ٚغريٖا َٔ املصاضف يتكس ِٜايتُ ٌٜٛاملػتساّ يًُؿاضع ايصػري .٠تسعِ ايؿطن ١افطٌ املُاضغات يف دلاٍ تٛيٝس
ايكطٚض ٚازاضتٗا .قاَت املصاضف املػاُٖ ١يف ايؿطن ١ايعطاق ١ٝبتٛغٝع دلاالت تٛفري ايكطٚض َٔ خالٍ ابتهاض املٓتذات
ٚايتُ ٌٜٛاملػتكط ٚبطاَر اقطاض َػتٗسف ٖٞٚ .١تعس عاَالً ذلفعاً ٜػاعس يف تػطٜع ْفاش املصاضف االًٖ ١ٝاىل غٛم ايكطٚض
اخلاص ١باملؿاضٜع ايصػريَ ٠ع بٓآَ ٤ص ١متَ ٌٜٛػتساَ َٔ ١خالٍ ايتعا ٕٚايٛثٝل َع اجلٗات املاسل ١يتطٜٛط ٚتفع ٌٝايكطاع
اخلاص يف ايعطام (ايتكطٜط ايػٓ ٟٛيالغتكطاض املاي ٞيف ايعطام.)2012 ،
تًعب ايؿطن ١زٚضاً نبرياً يف مت ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٠سٝح تك ّٛبتدصٝص ضأؽ َاٍ االقطاض اىل املصاضف املػاُٖ ١فٗٝا
ٚاييت ٖ ٞعباض ٠عٔ دلُٛع َٔ ١املصاضف ايعطاق ١ٝاخلاصٚ ١شيو يتػٗ ٌٝعًَُٓ ١ٝح ايكطٚض يًُؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغط.١
تك ّٛايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغط ١يف ايٛقت احلاضط بإزاض ٠ثالخ بطاَر يًُٓح .املٓش ١املكسََٔ ١
بطْاَر دباض ٠يًتُٓ ١ٝاالقتصاز ١ٜيف احملافعات ٚايبايػ ًَٕٛٝ 6( ١زٚالض) يتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغط ١ايعاًَ ١يف غبع١
قطاعات اقتصاز ١ٜاغاغَٓ ٚ ١ٝش ١ايٛناي ١االَطٜه ١ٝيًتُٓ ١ٝايسٚي ١ٝبك ًَٕٛٝ 1( ١ُٝزٚالض) ٚاييت تٗسف بؿهٌ خاص
يتُ ٌٜٛقطٚض املؿاضٜع ايعضاعٚ .١ٝنصيو َٓش ١ايٛناي ١االَطٜه ١ٝيًتُٓ ١ٝايسٚي ١ٝقسضٖا ( ًَٕٛٝ 8.95زٚالض) بٗسف َٓح

*

_____________________________________________________________________________________________

ايؿطن ١تطِ (َ ) 9صاضف عطاق ١ٝخاصَ ١ػاُٖ ١تػُ( ٢ايؿبه ١املصطفَ ( ٖٞ )١ٝصطف ايؿُاٍ َ ،صطف ايؿطم االٚغط َ ،صطف

اؾٛض َ ،صطف غَٛط  ،املصطف االًَٖ، ٞصطف ايبصطَ ،٠صطف بػساز َ ،صطف املٛصٌَ ،صطف اخلًٝر).
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ايكطٚض الصشاب املؿاضٜع َٔ املٗذط ٜٔبػبب عسّ االغتكطاض  ٚاٚي٦و ايصٜ ٜٔبشج ٕٛعٔ اعاز ٠تؿػَ ٌٝؿاضٜعِٗ اٚ
تطٜٛطٖا.
ٚ .1اقع ايٓؿاط  ٚاالعُاٍ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط:١
ٜتػِ ْؿاط  ٚاعُاٍ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١بهجط ٚ ٠تعسز ٚناالت:ٞ
أ :تٛظٜع قطٚض ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ٚ ١ايف٦ات املػتفٝسَٗٓ ٠ا:
إ زٚض ٖص ٙايؿطن ١يتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغط ١نبري ٠يهاف ١ايف٦ات .صُُت ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع
بطادلٗا يسعِ ٚخسَ ١مجٝع ف٦ات اجملتُع َٔ خالٍ تكس ِٜقطٚض تػاِٖ يف اْؿاَ ٤ؿاضٜع دسٜس ٠ا ٚاعاز ٠تؿػَ ٌٝؿاضٜع
تٛقفت ْتٝذ ١يعطٚف قػطٚ ،١ٜقس اغتطاعت ايؿطن َٔٚ ١خالٍ ؾبه ١املصاضف ايتابع ١هلا َٔ ايٛص ٍٛاىل اغًب ف٦ات
اجملتُع ٚاييت مشًت(املٗذط ، ٜٔاالقًٝات ،ايٓػا ٚ ٤ايؿباب)* ٚ .اجلسٜ )7( ٍٚبني تٛظٜع ايكطٚض  ٚنصيو بٝإ ايف٦ات
املػتفٝس َٔ ٠قطٚض ايؿطن ١ايعطاق.١ٝ
اجلس )7( ٍٚعسز ايكطٚض  ٚاملبايؼ املُٓٛس ١يًف٦ات االدتُاع َٔ ١ٝقبٌ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط١
يًُس)2015- 2012(٠
االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

َبًؼ ايكطٚض املُٓٛس١

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

%

(َال ٜٔايسٚالضات)

%

االغط املٗذط٠

7136

46.34

105.80

5.85

ْػاَ ٤عٝالت

2561

16.63

36.94

2.04

اقًٝات ز١ٜٝٓ

1090

7.08

304.15

16.83

ؾباب

2011

13.06

367.42

20.33

قطٚض اخط٣

2601

16.89

993.41

54.95

اجملُٛع

15399

%100

1807.72

%100

ايف٦ات املػتفٝس٠

**

عسز ايكطٚض املُٓٛس١

المصدر :من اعداد الباحثان اعتماداعمى بيانات التقاريرالسنوية لمشركة العراقية لتمويل المشاريع لمسنوات (. )6002 -6006

_____________________________________________________________________________________________

قطضا) َكسَٚ *4568 ) ١قس ناْت ْتا٥ر ٖصا ايربْاَر َٔ خالٍ ايفرتٚ )2015 – 2009( ٠فط قطٚضا بك ًَٕٛٝ 73( ١ُٝزٚالض) ٚبعسز

اىل ف٦ات رلتًف َٔ ١اجملتُع (ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط.)2015 -2009( ١

** عً ٢ايطغِ َٔ ٖٓاى االختالف يف تػُٖ ١ٝص ٙايتصٓٝفات  ٚايف٦ات َٔ تكطٜط ألخط  ،يهٔ َٔ ادٌ غٗٛي ١ايتشً ٚ ٌٝاملكاضْ ١فكس قاّ

ايباسجإ بتٛسٝس بعطٗا ٚادطا ٤ايتعسٜالت عًٗٝا .
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َ َٔٚالسع ١اجلسٜ )7( ٍٚتبني بإٔ سص ١املٗذط ٜٔانجط َٔ ( َٔ )%46امجاي ٞايكطٚض املُٓٛس ، ١بُٓٝا سص ١االقًٝات ال

تتذاٚظ ( َٔ )% 10دلُٛع ايكطٚض املُٓٛس .١امجاال املٗذطٜ ٜٔأت ٞباملطنع اال َٔ ٍٚسٝح عسز ايكطٚض  ٚسذِ ايكطٚض .
َٔ اجلسٜ ) 7( ٍٚعٗط اْ٘ عً ٢ايطغِ َٔ إ عسز ايكطٚض املُٓٛس ١يالغط املٗذط ٠ضلتٌ املطتب ١االٚىل  ٚبًػت ْػبت٘

( ، )%46.34يهٓ٘ َٔ سٝح َبًؼ ايكطٚض املُٓٛسٜ ١صٌ فكط ( ، )%5.85يف سني إ ف ١٦ايؿباب َٔ ايف٦ات االنجط
اغتفاز َٔ ٠املبايؼ املُٓٛس ١مما ٜعين إ ؾطٚط  ٚضُاْات ايؿطن ١العطا ٤ايكطٚض  ٚتٛفري ايسعِ ٜتٓاغب َع ايٛاقع

االقتصاز ٚ ٟاالدتُاع ٞيف ١٦ايؿباب  ٚ ،بايتايٖ ٞص ٙايكطٚض تؿاضى يف تطٜٛط َٗٔ َٗ ٚاضات ف ١٦ايؿباب  ٚخًل فطص

ايعٌُ هلِ  .إ زٚض ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغطٚ ١اضش ١يف عس ٠دلاالت ٚ .اجلسٜ )8( ٍٚبني عسز

ايكطٚض  ٚنصيو بٝإ سذِ ايكطٚض  ٚايتُ ٚ ٌٜٛاملؿاضن ١يًُس.)2015-2011( ٠
اجلس)8( ٍٚ

َػاُٖ ١ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١يف مت ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٠يًُس)2015-2011( ٠
سذِ ايتٌُٜٛ

سذِ املؿاضن١

ايػٓٛات/ايفكطات

َبايؼ ايكطٚض
( ًَ ٕٛٝزٚالض(

عسز ايكطٚض

( ًَ ٕٛٝزٚالض(

( ًَ ٕٛٝزٚالض(

2011

23

1249

8

5.3

2012

45

2806

16. 8

9.2

2013

63

0392

16.8

16.7

2014

70

4479

16.8

17

2015

73

4568

16

16.1

ْػب ١ايعٜاز)%(٠

%94

%125

%110

%74

()2012-2011
ْػب ١ايعٜاز)%(٠

%42

%40

-

%82

()2013-2012
ْػب ١ايعٜاز)%(٠

%11

%14

-

%2

()2014-2013
ْػب ١ايعٜاز)%(٠
()2015-2014

%4

%2

-

-

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜطايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١يًػٓٛات (. )2015 -2011
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ٜتبني َٔ اجلس )8( ٍٚإ :
 .1اضتفاع ًَشٛظ يف سذِ ايكطٚض ٚعسزٖا ٚسذِ املؿاضن ١خالٍ َس ٠ايبشح ،فف ٞعاّ  2013ؾٗس مجٝع املؤؾطات
اضتفاعا َكاضْ ١بايٓتا٥ر املتشكك ١يًػٓتني ( ،)2012 ٚ 2011سٝح بًؼ سذِ ذلفع ١ايكطٚض ايتذُٝع ًَٕٛٝ )63) ١ٝزٚالض
ٚبعٜاز ٠قسضٖا )َ )%42كاضَْ ١ع عاّ  . 2012اَا عسز ايكطٚض االمجاي ١ٝفكس بًؼ ) )3920قطضا ا ٟبعٜاز ٠قسضٖا
) ) %40عٔ عاّ  . 2012بُٓٝا سذِ املؿاضن َٔ ١قبٌ املصاضف املػاُٖ ١فكس بًؼ يف ْٗا ١ٜعاّ َ 2013بًػا قسضٙ
) ًَٕٛٝ )16.7زٚالض ا ٟبعٜاز ٠قسضٖا ( )%82عٔ ايعاّ املاض.ٞ
 . 2عً ٢ايطغِ َٔ ايصعٛبات  ٚايتشسٜات االَٓ ٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜاملػتُط ٠يف ايعطام خصٛصا يف ايػٓٛات االخري ،٠اظٗطت
ْتا٥ر املؤؾطات ايطٝ٥ػ ١يًؿطن ١يعاّ  2015اضتفاعاً َكاضْ ١بايٓتا٥ر املتشكك ١يًػٓٛات ايػابك ١فُٝا طلص سذِ ايكطٚض
ٚعسزٖا فكط يف سني اشلفض سذِ ايتُ ٚ ٌٜٛسذِ املؿاضن ،١اش بًػت ق ١ُٝذلفع ١ايكطٚض ايتذُٝع ١ٝاملػذًًَٕٛٝ )73) ١
زٚالض ٚبعٜاز ٠قسضٖا )َ )%4كاضَْ ١ع عاّ ، 2014اَا عسز ايكطٚض االمجاي ١ٝفكس بًؼ ) (4568قطضاً ا ٟبعٜاز ٠قسضٖا)
 )%2عٔ عاّ ، 2013اَا سذِ املؿاضن َٔ ١قبٌ املصاضف املػاُٖ ١فكس بًؼ يف ْٗا ١ٜعاّ َ 2015بًػا قسض)16) ٙ
ًَ ٕٛٝزٚالضٚ .اجلسٜط بايصنط إ يؿبه ١املصاضف املػاُٖ ٚ ١اجلٗس ايهبري َٔ قبٌ نٛازض ايؿطن ١ايسٚض ايهبري يف ذبكٝل
االغتدساّ االَجٌ  ٚايفاعٌ يًتدصٝصات املكسَ َٔ ١ايؿطن. ١
ب :تٛظٜع قطٚض ايؿطن ١سػب املصاضف املؿاضن ٚ ١املاسل: ١
إ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغطٜ ١تطُٔ عسزا َٔ املصاضف االًٖ ٚ ١ٝبطغاَ ٌٝرلتًف ٚ ، ١اجلس)9( ٍٚ
ٜبني املصاضف  ٚعسز ايكطٚض املُٓٛس َٔ ١املصاضف املػاُٖ:١
اجلسْ ) 9( ٍٚػبَ ١ػاُٖ ١املصاضف يف َٓح ايكطٚض يًُؿاضٜع ايصػري ٠يف ايعطام يًُس)2015 – 2009( ٠
املصاضف

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

املصاضف

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

ايؿُاٍ

17.26

اخلًٝر ايتذاضٟ

9.53

اؾٛض ايسٚىل

17.05

االًٖ ٞايعطاقٞ

5.08

ايؿطم االٚغط

16.86

غَٛط

4.96

املٛصٌ

14.22

ايبصط٠

3.03

بػساز

12.01

اجملُٛع

%100

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٠يًػٓٛات (. )2015 -2009
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َٔ اجلسٜ ) 9( ٍٚتبني بأْ٘ عً ٢ايطغِ َٔ تصبصب ْػبَ ١ػاُٖ ١املصاضف يف َٓح ايكطٚض خالٍ َس ٠ايبشح ،اال إ
املصاضف االضبع ١االٚىل (ايؿُاٍ  ،اؾٛض  ،ايؿطم االٚغط  ٚاملٛصٌ) َٔ اِٖ املصاضف املػاُٖ ١يف اعطا ٤ايكطٚض
يًُؿاضٜع ايصػري ٚ ٠اييت تؿهٌ تكطٜبا ( َٔ )%65امجاي ٞايكطٚض املُٓٛس ،١إٔ املصاضف اخلُػ ١االخط ٣فٗ ٞتػاِٖ
بايٓػب ١املتبك ٚ ١ٝايبايػ. )%35( ١
دـ :تٛظٜع ايكطٚض سػب احملافعات:
تػع ٢ايؿطن ١باغتُطاض خلسَ ١ايؿعب ايعطاق ٞبهاف ١اطٝاف٘  ٚيف مجٝع احملافعات َٔ ادٌ ذبكٝل تُٓ ١ٝؾاًََ ٚ ١تٛاظْٚ ،١
نصيو َٔ ادٌ تكً ٌٝايفٛاض م ايطبك ٚ ١ٝاملٓاطك(١ٝاجلػطاف ، ،)١ٝيتشكٝل ٖصا اهلسف قاَت ايؿطن ١بطبط اعُاهلا ْٚ ٚؿاطاتٗا
بهاف ١احملافعات عٔ ططٜل املصاضف املٛدٛز ٠يف ٖص ٙاحملافعات ٚ ،اجلسٜ )10(ٍٚتبني االُٖ ١ٝايٓػب ١ٝيًكطٚض املُٓٛس١
سػب احملافعات :
اجلس )10( ٍٚاالُٖ ١ٝايٓػب ١ٝيًكطٚض املُٓٛس ١سػب احملافعات يًُس)2015 – 2009( ٠
احملافعات

احملافعات

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

بػساز

50.46

زٜاىل

0.33

ايػًُٝاْ١ٝ

6.44

ٚاغط

1.57

اضبٌٝ

7.55

زٖٛى

3.70

ايٓذف

2.59

ْ٣ٛٓٝ

7.82

نطبال٤

2.23

صالح ايسٜٔ

2.84

بابٌ

6.74

َٝػإ

0.15

ايكازغ /١ٝايسٜٛاْ١ٝ

0.15

ش ٟقاض

1.79

ايبصط٠

1.83

االْباض

2.34

املجٓ٢

0.4

نطنٛى

1.00

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١يًػٓٛات (. )2015 -2009

َٔ اجلسٜ ) 10( ٍٚتبني بإٔ ناف ١احملافعات ايعطاق ١ٝاغتفازت َٔ ٖص ٙايكطٚض املُٓٛس ١يهٓٗا مبػتٜٛات رلتًف ٚ ،١عً٢
ايطغِ َٔ إ ٖسف ايؿطن ١ذبكٝل تُٓ ١ٝؾاًََٚ ١تٛاظْ ، ١يهٔ ْالسغ مت تطنٝع َٓصبا عً ٢ذلافع ١بػساز سٝح اغتشٛشت
يٛسسٖا عً َٔ )%50( ٢ايكطٚض املصطف ٚ ١ٝتأت ٞباملطتب ١االٚىل َٔ امجاي ٞايكطٚضٜٚ ،عٛز شيو اىل إ بػساز َٓطك١
غرتاتٝذ ٚ ١ٝضٝ٥ػ ١ٝيعٌُ ايؿطن ١اضاف ١اىل نجط ٠املؿاضٜع ايصػري ٠املعطً ١ايٓامج ١عٔ ايعطٚف االَٓ ٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜغري
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املػتكط ، ٠بُٓٝا سص ١احملافعات االضبع( ١ايسٜٛاَْٝ ، ١ٝػإ ،زٜاىل  ٚاملجٓ )٢فهاْت يف ازَْ ٢ػت ٣ٛهلا  ٚسصًت دلتُع ١عً٢
ْػب )% 1( ١تكطٜبا  ٚ ،ايػبب ايطٝ٥ؼ يف شيو ٜعٛز اىل ضعف ايبٓ ١ٝاالقتصاز ٚ ١ٜايبٓ ١ٝاملصطف ٚ ١ٝنصيو املؿانٌ ايػٝاغ١ٝ
 ٚاالَٓٚ . ١ٝنصيو ٜتبني بإٔ احملافعات االضبع( ١بػساز ،ايػًُٝاْ ،١ٝاضب )٣ْٛٓٝ ،ٌٝانجط احملافعات اغتفاز ٚ ٠اغتشٛشت عً٢
ايٓػب ١ايععُٖ َٔ ٢ص ٙايكطٚض سٝح بًػت ( َٔ )%72امجاي ٞايكطٚض املُٓٛس.١
 .2زٚض ايكطٚض يف تطٜٛط ايكطاعات  ٚتٜٓٛع ٖٝهٌ االقتصاز:ٟ

صُُت ايؿطن ١بطادلٗا يتؿٌُ زعِ  ٚخسَ ١ناف ١ايكطاعات َٔ خالٍ تكس ِٜايكطٚض قصري ٚ ٠ط ١ًٜٛاالدٌ ٚنصيو

تكس ِٜايتػٗٝالت املصطف ١ٝايططٚض ١ٜيًُؿاضٜع ايصػري ٠يف ٖص ٙايكطاعات ٚ ،اجلسٜٛ )11(ٍٚضح ايكطاعات االقتصازٚ ١ٜ
سص ١نٌ قطاع َٔ ايكطٚض املُٓٛس: ١
اجلسْ )11( ٍٚػب ١ايكطٚض املُٓٛس ١يًُؿاضٜع ايصػري ٠سػب ايكطاعات االقتصاز ١ٜيًُس)2015 – 2009( ٠
القطاعات

االهمية النسبية ()%

القطاعات

االهمية النسبية ()%

تجاري

43.36

صحي

6.06

خدمات

22.13

سياحي

5.40

صناعي

12.86

انشاءات

3.26

زراعي

7.23

المجموع

011

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١يًػٓٛات (. )2015 -2009

ٜتبني َٔ اجلس ) 11( ٍٚإ ايكطاع ايتذاض ٟضلتٌ املطتب ١االٚىل َٔ بني ايكطاعات  ٚاييت تبًؼ ْػبتٗا ( َٔ )43.36امجايٞ
عسز ايكطٚض املُٓٛس ١جلُٝع ايكطاعات االقتصازٖٚ ، ١ٜصا زي ٌٝعً ٢غٝطط ٠ؾب٘ ناًَ ١يًكطاع ايتذاض ٟعً ٢املؿاضٜع
ايصػري َٔٚ ،٠داْب اخط  ٚعً ٢ايطغِ َٔ تٛفط املكَٛات ايصٓاع ٚ ١ٝايعضاع ١ٝيف ايعطام يهٓٗا َػت ٣ٛاغتفازٖ ٙصٙ
ايكطاعات َٔ ايكطٚض ال تتذاٚظ ( َٔ )%20امجاي ٞايكطٚض املُٓٛس ٚ ١شيو بػبب ضعف االغتجُاضات احلهٚ ١َٝٛ
االًٖ ١ٝيف ٖص ٙاجملاالت ٚ ،تعٗط اٜطا إ سص ١قطاع االْؿا٤ات يف ازَْ ٢ػت ٚ ٣ٛاييت بًػت (ٚ ، )%3.26شيو بػبب
ايعطٚف االقتصاز ٚ ١ٜايػٝاغ ١ٝغري املػتكط ٠ايصٜ ٟػع ٢فٗٝا اصشاب املٗٔ االبتعاز عٔ املداطط ٠ايٓامج ١عٔ ايؿطٚط ٚ
ايطُاْات ٖصا ايؿطن ١عً ٢ايكطٚض املُٓٛس ١يكطاع االْؿا٤ات .
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 .3زٚض ايكطٚض يف تٛفري فطص ايعٌُ  ٚتكًَ ٌٝعسالت ايبطاي:١
إ َؿهً ١ايبطاي ٚ ١تٛفري فطص ايعٌُ َٔ املؿهالت االقتصاز ٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝاييت تػع ٢اجلٗات احله ٚ ١َٝٛايؿطنات
اخلاص ٚ ١املػاُٖ ١ملٛادٗتٗا  ٚايتدفٝف َٔ أثاضٖا ايػًب ١ٝعً ٢اجملتُع ٚ ،يف ٖصا ايٓطام فإٔ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتٌُٜٛ
املؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١ساٚيت إ تػاِٖ بصٛض ٠فعاي ١يف تٛفري فطص ايعٌُ غٛا ٤عٔ ططٜل مت ٌٜٛاملؿاضٜع ايكا ١ُ٥اٚ
املؿاضٜع اجلسٜسٚ ٠شيو َٔ خالٍ تكس ِٜايكطٚض ٚ ،اجلسٜ )12( ٍٚعطض فطص ايعٌُ املباؾط ٚ ٠غري املباؾطْ ٠تٝذ ١بطْاَر
زعِ َٓ ٚح ايكطٚض َٔ قبٌ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط:١
اجلسٜ:)12( ٍٚبني عسز فطص ايعٌُ املباؾط ٚ ٠غري املباؾط ٠اييت تٛفطٖا ايكطٚض املُٓٛس َٔ ١قبٌ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتٌُٜٛ

املؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١سػب ايف٦ات يًُس)2015- 2009(٠
فطص عٌُ

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

فطص عٌُ

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

املباؾط٠

%

غري املباؾط٠

%

اغطَٗ ٠ذط٠

9381

46.81

14486

46.49

ْػاَ ٤عٝالت

2056

10.26

3187

10.23

اقًٝات ز١ٜٝٓ

991

4.95

1613

5.18

ؾباب

2698

13.46

4196

13.47

اخط٣

4913

24.52

7675

24.63

اجملُٛع

20039

%100

31157

%100

ايف٦ات املػتفٝس٠

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١يًػٓٛات (. )2015 -2012

ٜتبني َٔ اجلس )12( ٍٚإ :
 .1إ ايكطٚض املُٓٛس َٔ ١قبٌ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١تػــاِٖ يف اْؿاَ ٤ؿــاضٜع دسٜس ٠اٚ
اعاز ٠تؿػَ ٌٝؿاضٜع َتٛقفٚ ١اييت مشًت ف٦ات املـذتُع َٔ ( املٗذطْ ، ٜٔػاَ ٤عٝالت ،االقًٝات  ٚايؿباب) سٝح بًػت
ٖص ٙايكطٚض( ًَٕٛٝ )73زٚالض  ٚاييت غاُٖت بتٛفري فطص عٌُ َباؾطٚ ٠غري َباؾط ٠دسٜس ٠بًػت ) ( 51.196ايف
فطص ايعٌُ.
 .2إ ايكطٚض املُٓٛس ١يف ١٦املٗذط( ٜٔاالغط املٗذط )٠غاُٖت يف خًل  ٚتٛفري انرب عسز َٔ فطص ايعٌُ اييت بًػت
( )23867فطص ١عٌُ َٗٓ ،ا ( )9381بصٛضَ ٠باؾط )14486( ٚ ٠بصٛض ٠غري َباؾط. ٠
اضاف ١اىل َاغبل  ،اجلسٜٛ )13( ٍٚضح فطص ايعٌُ املباؾط ٚ ٠غري املباؾط ٠سػب ايػٓٛات ٚشيو ناألت:ٞ
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اجلس )13( ٍٚفطص ايعٌُ املباؾط ٚ ٠غري املباؾط ٠اييت تٛفطٖا ايكطٚض املُٓٛس َٔ ١قبٌ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع
ايصػريٚ ٠املتٛغط ١يًُس)2015- 2009(٠

فطص ايعٌُ ايكا١ُ٥

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

فطص ايعٌُ اجلسٜس٠

االُٖ ١ٝايٓػب١ٝ

املباؾط٠

%

غري املباؾط٠

%

2009

400

1.74

1700

4.28

2010

900

3.92

2600

6.55

2011

1600

6.97

4250

10.70

2012

2806

12.23

4911

12.40

2013

9171

40.00

13555

34.10

2014

7044

30.70

11059

27.90

2015

1018

4.44

1632

4.11

اجملُٛع

22939

%100

39707

%100

َعسٍ ايُٓ ٛايػٓ ٟٛاملطنب

%76.28

ايػٓٛات

%55.45

املصسض َٔ :اعساز ايباسجإ اعتُازا عً ٢بٝاْات ايتكاضٜط ايػٓ ١ٜٛيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط ١يًػٓٛات (. )6002 -2009

َٔ اجلسٜ ) 13( ٍٚتبني بأْ٘ عً ٢ايطغِ َٔ االظَات االقتصاز ٚ ١ٜاملؿانٌ ايػٝاغ ٚ ١ٝاالَٓ ١ٝاييت تعطض هلا ايعطام َٓص
ْٗا ١ٜعاّ  ٚ 2013نصيو ٖبٛط اغعاض ايٓفط  ٚاغتٓعاف املٛاضز املاي ١ٝاضاف ١اىل اْتؿاض ايفػاز  ،نٌ ٖص ٙايعٛاٌَ اْعهؼ
غًبا عًْ ٢ؿاط ايؿطن ١حبٝح ٜه ٕٛز ٕٚاملػت ٣ٛاملطًٛب  ،يهٓ٘ َع شيو ٜبك ٢زٚض ايؿطن ١يف خًل فطص ايعٌُ املباؾط٠
 ٚغري املباؾط ٠الٜعاٍ ذلٌ اٖتُاّ املعٓٝني .
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االغتٓتادات  ٚاملكرتسات
اٚال :االغتٓتادات :
يف ضَ ٤ٛاغبل َٔ ايتشً ٌٝمت ايتٛصٌ ايبشح اىل االغتٓتادات االت:١ٝ
 . 1إ املؿاضٜع ايصػري ٠احلذِ شات اُٖ ١ٝفا٥ك ١يف ناف ١اجملاالت  ٚعً ٢ناف ١املػتٜٛات ٚ ،تػتشٛش عً ٢اٖتُاّ رلططٞ
ايػٝاغات االقتصاز ٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيف رلتًف ز ٍٚايعامل ٚ ،عًَ ٢ػت ٣ٛايعطام استًت املؿطٚعات ايصػريَ ٠هاْ ١اقتصاز١ٜ
 ٚادتُاع ١ٝنبري ،٠اش ؾٗست تًو املؿطٚعات خالٍ ايعكس األخري َٔ ايكطٕ املاض ٞأٖتُاَا َتعاٜسا .
 . 2إ ْكص ايتُ ٌٜٛاسس املؿانٌ اييت تعاَْٗٓ ٞا املؿاضٜع ايصػري ٠يف ايعطام الغُٝا يف ظٌ ايعطٚف ايػٝاغ ٚ ١ٝاالَٓٚ ١ٝ
االقتصاز. ١ٜ
 . 3عً ٢ايطغِ َٔ ايتشسٜات  ٚاملداطط االَٓ ٚ ١ٝاالظَ ١االقتصاز ١ٜيف ايعطام ايت ٢اثطت عًٚ ٢اقع املؿاضٜع ايصػريٚ ٠
ٚاقع االقطاض  ٚايسعِ املصطيف  ،اال إ ايؿطن( ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف )١ٝمتهٓت إ تععظ َالُ٥تٗا املاي ٚ ١ٝتععظ ضٚابطٗا
َع املصاضف  ٚإ تػتُط بايعٌُ ٜ ٚعزاز سذِ ايكطٚض املُٓٛس ١يًُؿاضٜع ايصػري ٠سٝح بًؼ عسز ايكطٚض املُٓٛسَٔ ١
قبًٗا ستْٗ ٢ا ١ٜغٓ 12178( 2015 ١قطضا).
 .4عً ٢ايطغِ َٔ ايصعٛبات  ٚايتشسٜات االَٓ ٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜيف ايعطام خصٛصا يف ايػٓٛات ( ،)2015 ٚ 2104اال
إ زٚض ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغطٚ ١اضش ٚ ١نبري ٠يف عس ٠دلاالت ٚنصيو زعُٗا يهاف١
ايكطاعات  ٚمشٛهلا ناف ١احملافعات ٚ ،اظٗطت ْتا٥ر املؤؾطات ايطٝ٥ػ ١يًؿطن ١يعاّ  2015اضتفاعاً َكاضْ ١بايٓتا٥ر املتشكك١
يًػٓٛات ايػابك .١سٝح بًػت ق ١ُٝذلفع ١ايكطٚض ايتذُٝع ١ٝاملػذًَ ١بًػا قسض ًَٕٛٝ )73) ٙزٚالض ٚبعٜاز ٠قسضٖا
)َ )%4كاضَْ ١ع عاّ ، 2014اَا عسز ايكطٚض االمجاي ١ٝفكس بًؼ ) 4568قطضاً)ا ٟبعٜاز ٠قسضٖا)  )%2عٔ عاّ
. 2013
 .5إ (ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ٚ ١ٝايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغط )١غاُٖتٗا بؿهٌ ًَشٛظ
يف خًل فطص ايعٌُ  ٚتكًَ ٌٝعسالت ايبطاي ١يًُشتادني َٔ (املٗذط ، ٜٔاملٗٓنيْ ،ػاَ ٤عٝالت ،االقًٝات ايس ، ١ٜٝٓايؿباب
 ٚاالؾداص ايعازٜني) .فكس غاُٖت ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف ١ٝخالٍ املس )2015 – 2006( ٠بتٛفري (20595
فطص ايعٌُ) عٔ ططٜل تطٜٛط املؿاضٜع ايكا ٚ ١ُ٥خًل ( 5733فطص ايعٌُ) َٔ خالٍ اْؿا ٤املؿاضٜع اجلسٜس ٚ ، ٠نصيو
فإ ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغط ١اغتطاعت خالٍ املس )2015 – 2009( ٠خسَ ١مجٝع ف٦ات
اجملتُع ٚتػــاِٖ يف اْؿاَ ٤ؿــاضٜع دسٜس ٠ا ٚاعاز ٠تؿػَ ٌٝؿاضٜع َتٛقف ١سٝح اْٗا ٚفطت ( )51196فطص ١عٌُ
َباؾطٚ ٠غري َباؾط. ٠
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 . 6ضغِ نٌ ايٓكاط االصلاب ١ٝيألْؿط ١ايتُ ١ًٜٝٛاييت قاَت بٗا ايؿطنتإ يًُؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغط ١اال إٔ ٖٓاى بعض
ايٓٛاقص  ٚايػًبٝات اييت ضافكت تًو ايعًُٚ ١ٝشيو َٔ خالٍ اغتشٛاش ايصنٛض عً ٢اغًب ايكطٚض املُٓٛس ١باالضاف ١اىل
اغتشٛاش ايكطاع ايتذاض ٚ ٟاخلسَ ٞعً ٢ايٓػب ١ايععُ َٔ ٢تًو ايكطٚض عً ٢سػاب بك ١ٝايكطاعات َجٌ ايكطاع ايعضاعٞ
 ٚايصٓاع ٞباالضاف ١اىل االختالٍ اجلػطايف سٝح مل ٜتِ تٛظٜع االْؿط ١ايتُ ١ًٜٝٛعًَ ٢ػت ٣ٛاحملافعات بؿهٌ َتٛاظ ٟفكس
زلس إٔ ايعاصُ ١بػساز تأت ٞيف املطتب ١االٚىل حبذِ ( )5724قطض ا ٟاْٗا مما ٜعين سصًت عًَ ٢ععِ ايكطٚض ايتُ١ًٜٝٛ
ٚبٓػب َٔ )%47( ١ايكطٚض املُٓٛس ١خالٍ َس ٠ايبشح.
ثاْٝا :املكرتسات :
يف ضَ ٤ٛاغبل َٔ االغتٓتادات َٔ املُهٔ إٔ ٜتِ اقرتاح األت:ٞ
 .1قٝاّ احلهَٛات مبػاْس ٠املؿاضٜع ايصػري ٠يته ٕٛقازض ٠عًَٛ ٢انب ١عٌُ ْ ٚؿاط املؿاضٜع األغتجُاض ١ٜاملتٛغط ٚ ١ايهبري٠
ٚبايتاي ٞذبطٜو عذً ١ايُٓ ٚ ٛايتُٓٚ ١ٝذبكٝل اٖسافٗا االقتصاز ٚ ١ٜاالدتُاع. ١ٝ
 .2قٝاّ احلهَٛات بتؿطٜع ايكٛاْني ايطآَ ١يًٓٗٛض باملؿاضٜع ايصػريٚ ٠شيو بتكً ٌٝايططا٥ب ايهُطنٚ ١ٝتٛفري َػتًعَات
االْتاز  ٚايتٛد٘ سل ٛتؿذٝع إقاَ ١ايصٓاعات  ٚاملسٕ ايصٓاع ١ٝايصػري ٚ ٠احلس َٔ إغطام ايػٛم احملً. ١ٝ
 .3فتح ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝالصشاب املؿاضٜع ايصػري ٠يهٜ ٞػتفٝسٚا َٔ ايسعِ  ٚايكطٚض املصطف ١ٝا ٚاقٓاع اصشاب
ايؿطنات ايتُ ١ًٜٝٛبسعُِٗ يًُشافع ١عًَ ٢ؿاضٜعِٗ ايكا ١ُ٥ا ٚتٛغٝع َؿاضٜعِٗ املػتكبً.١ٝ
 .4ايعٌُ عً ٢إقٓاع املُٛيني بتكس ِٜايكطٚض ايهاف ١ٝالقاَ ١املؿاضٜع ايصػري ٚ ٠اعاز ٠ايتؿػ ٌٝاملؿاضٜع املتٛقفٚ ،١نصيو
ايعٌُ عً ٢تٛفري ايرباَر ايتُ ١ًٜٝٛايهاف ١ٝيس ٣املصاضف  ٚاملؤغػات ايتُ ١ًٜٝٛيسعِ املؿاضٜع ايصػري.٠
 .5قٝاّ احله ٚ ١َٛاجلٗات املعٓ ١ٝمبػاْس ٠ايؿطنات ايتُ ١ًٜٝٛيته ٕٛقازض ٠عً ٢ايكٝاّ بازٚاضِٖ ٚ ،نصيو ضطٚض ٠ايتعاٚ ٕٚ
ايتٓػٝل املباؾط بني اجلٗات احله ١َٝٛاملعٓ ٚ ١ٝايؿطنات ايتُ. ١ًٜٝٛ
ٚ . 6ضع خط ١ؾاًَ َٔ ١قبٌ احله ١َٛيتؿذٝع ايؿطنات ٚاملصاضف املُٛي ١يتٛد ٘ٝاالْؿط ١ايتُ ١ًٜٝٛبؿهٌ أنجطعسال بني
ايف٦ات االدتُاع ٚ ١ٝاحملافعات املدتًفٚ ١ايكطاعات املُٗ ١يالقتصاز ايعطاق. ٞ
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املصازض  ٚاملطادع

أٚال  :ايهتب ايعطب:١ٝ

 .1ز .ﻋلﻲ الﺨﻀر  ٚز .ﺑیإ ﺣرب :إزاض ٠المشرٚﻋات الﺼﻐیر ٚ ٠المتﻮﺳﻄة  ،منشﻮضات جامعة زمشﻖ،

زمشﻖ. 2006 ،

َ .2اٖط سػٔ احملطٚم  ٚإٜٗاب َكابً٘ :املؿطٚعات ايصػريٚ ٠املتٛغط ١أُٖٝتٗا َٚعٛقاتٗاَ ،طنع املٓؿات ايصػري٠

ٚاملتٛغط ،١دبٌ عُإ . 2006 ،

 .3ز .ذلُس ٖٝهٌَٗ :اضات ٚإزاض ٠املؿطٚعات ايصػري ، ٠ايطبع ١األٚىل  ،دلُٛع ١ايٓ ٌٝايعطب ، ١ٝايكاٖط. 2003، ٠
ثاْٝا :ايطغاٚ ٌ٥االطاضٜح اجلاَع:١ٝ

 .1ضٚ ٙا ف٘ ضٜ ٙس ٕٚمح٘ نط:ِٜفاعً ١ٝايتُ ٌٜٛاالصػط يف ايتأثري عً ٢بعض املؤؾطات االقتصاز " ١ٜزضاغ ١يف بعض ايتذاضب
ايسٚيَ ١ٝع اؾاض ٠خاص ١يًعطام يًُس ، " 2015-2007 ٠ضغايَ ١ادػتري (غري َٓؿٛض ،)٠نً ١ٝاالزاض ٚ ٠االقتصاز ،

داَع ١ايػًُٝاْ. 2016،١ٝ

 .2ز .ذلُس عبساحلُٝس ذلُس فطسإ ايتُ ٌٜٛاإلغالَ ٞيًُؿطٚعات ايصػري :٠ضغايَ ١ادػتري يف ايعً ّٛاملايٚ ١ٝاملصطف ١ٝ
َصاضف إغالَ ، ١ٝداَع ١ايعضقا ،٤ﻋماﻥ.2003،

ٜٛ .3غف قطٜؿ :ٞغٝاغات مت ٌٜٛاملؤغػات ايصػريٚ ٠املتٛغط ١يف اجلعا٥ط ،ضغاي ١زنتٛضاَ ٙكسَ ١إىل نً ١ٝايعًّٛ
االقتصازٚ ١ٜعً ّٛايتػري ،داَع ١اجلعا٥ط. 2005،
ثايجا:اجملالت:

.1أمحس سػني بتاٍ ٚاخط : ٕٚزٚض املصاضف اخلاص ١يف مت ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػري ٚ ٠املتٛغط ١يف ايعطام ،دلً ١داَع ١االْباض
يًعً ّٛاالقتصاز ٚ ١ٜاالزاض ،١ٜاجملًس  ، 4ايعسز (. 2011 ،)7

. 2أمحس ناٌَ سػني ايٓاصحٚ :اقع ايصٓاعات ايصػري ٚ ٠املتٛغط ١يف ايعطام ٚاثطٖا يف ايتؿػ ،ٌٝدلً ١االزاض ٚ ٠االقتصاز،
داَع ١بػساز ،ايعسز (. 2008،)69

.3عبس ايطمحٔ عُط :ايصٓاعات ايصػري ٠بسٚي ١اإلَاضا ت ايعطب ١ٝاملتشس ،٠دلً ١آفام اقتصاز ،١ٜايعسز  ،4اإلَاضات ايعطب١ٝ
املتشس. 1986 ،٠

 .4سػإ خطط :تُٓ ١ٝاملؿاضٜع ايصػري ،٠املعٗس ايعطب ٞيًتدطٝط ،دػط ايتُٓ ،١ٝاجملًس األ ،ٍٚاالصساض  ،9ايهٜٛت،

.2002

 .5عُط خًف فعع َ :ؿطٚعات األعُاٍ ايصػري ٠يف ايعطام " ايتٛطٔ  ٚايتُ ،" ٌٜٛدلً ١نً ١ٝبػساز يًعً ّٛاالقتصاز١ٜ
اجلاَع ، ١ايعسز اخلاص مبؤمتط ايهً. 2013 ،١ٝ
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 .6فا٥ل َؿعٌ قسٚض ٟايعبٝس: ٟايصٓاعات ايصػري ،٠احملسزات  ٚاألفام ايتطٜٛط( ١ٜضؤ ١ٜأغرتاتٝذَ ١ٝكرتس،)١دلً ١تهطٜت
يًعً ّٛاالزاض ٚ ١ٜاالقتصاز ،١ٜاجملًس  ، 2ايعسز (. 2006،)3
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ْ .8از ١ٜعبس ايععٜع داز ،ساضٓات األعُاٍ ايتهٓٛيٛد ،١ٝاملٓعُ ١ايعطب ١ٝيًتُٓٚ ١ٝايتعسٚ ،ٜٔضق ١عٌُ ،املؤمتط ايبشح ايعًُٞ

يف ايكاٖط.2001 ،٠

ضابعا :ايٛثا٥ل ٚاملػتٓسات احله ٚ ١َٝٛايتكاضٜط ايطمس:١ٝ

 .1ايبٓو املطنع ٟايعطاق ،ٞايتكطٜط ايػٓ ٟٛيالغتكطاض املاي ٞيف ايعطام يعاّ .2012

ٚ .2ظاض ٠ايتدطٝط  ،اجلٗاظ املطنع ٟيإلسصاٚ ٤تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ،اجملُٛع ١اإلسصا ١ٝ٥ايػٓ.2009-2008 ،١ٜٛ
ٚ .3ظاض ٠ايتدطٝط  ،اجلٗاظ املطنع ٟيالسصاَ ، ٤سیضی ٠االسصا ٤ايصٓاع. 2015،ٞ
 .4ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطف/ ١ٝايتكاضٜط ايػٓ.) 2015-2006( ١ٜٛ

 .5ايؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط/ ١ايتكاضٜط ايػٓ.)2015 -2009( ١ٜٛ
خاَػا  :املٛاقع ايهرت:١ْٝٚ
 .1املٛقع ايطمس ٞيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيًهفاالت املصطفhttp://www.icbg-iq.com/?q=ar/node/52 ١ٝ

 .2املٛقع ايطمس ٞيًؿطن ١ايعطاق ١ٝيتُ ٌٜٛاملؿاضٜع ايصػريٚ ٠املتٛغط١

http://www.icfsme.com/?q=ar

 .3املٛقع االيهرت ْٞٚيًبٓو ايسٚيwww.world bank.org ٞ
َٛ .4قع َٓعُ ١األَِ املتشسْٜٝٛ( ٠سhttp://www.unido.org)ٚ

َٛ .5قع ايبٓو املطنع ٟايعطاقhttps://www.cbi.iq/ٞ
 .6االنازمي ١ٝايعطب ١ٝيًعً ّٛاملايٚ ١ٝاملصطفhttp://www.aabfs.org/ar ١ٝ
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Abstract— this research paper investigates the
influences of social networks on the improvement of
communication skills among EFL learners. The paper
considers the new forms of social networks like Facebook and
Skype as new effective mediums for the process of Language
Learning that help EFL learners to improve their
communication capacity. Since, social networks take a major
part in our daily life, and play a crucial role in our
development in term of knowledge and information; therefore,
they can be integrated and involved in the process of Language
Learning because they can provide a better environment and
interaction between teachers and learners compared to the
traditional classes. So, learners in social network-assisted
language learning will be able to accelerate and improve their
abilities in term of listening, speaking, and writing skills. Thus,
the focus of this paper will be on Facebook as a popular social
network that can improve communication skills among EFL
learners. To theorize this argument, an experimental study
was conducted with the participation of 40 freshmen from
University of Human Development in KRG who were taking
conversation class in the department of English Language. The
students were divided into for two different groups; group A
(20 students) as the experimental group, and group B (20
students) as the control group. The investigation consisted of
three months of study and observation with two different tests.
First of all, an entrance test was conducted for the two groups
from the very beginning of the language course to measure the
students’ communication skills before their entrance in the
course. Then, the two groups were allowed to participate in
two different English Language courses; a traditional English
Language course inside class for the control group, and a
Facebook-assisted English language course for the
experimental group. At the end of the language courses, a posttest was conducted to measure the amount of improvement the
students made in their communication skills during the threemonth language course. The results showed significant
improvement in the communication capacity of the students
who participated in the Facebook-assisted English language
course, while little improvement observed among the students
who participated in the traditional English Language course.
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Introduction

Nowadays, education is considered as one of the
sections that were affected by the technological
advancement, and this affection can be observed in the fields
of science, medicine, and space. Therefore, most of the
universities are considering the different forms of technology
as basic tools for the learning process because they allow
learners to have access to a variety of choices to get
knowledge and information, and at the same time, give them
free time and space to share their ideas with people away
from them. So, this new environment creates a kind of
virtual interaction between learners and teachers that helps
the learners to gain more knowledge and skills.
In this way, language learning centers, as well as
language departments in the universities started to involve
their learners and students in the forms of technology to help
them get the target language effectively in a short period of
time. The forms of technology that are introduced to
language learners to facilitate the learning process are: Data
projector, DVD Players, Computers, and Sound Recorders.
Thus, it seems that a kind of change is happening in the
traditional form of teaching foreign languages. Krashen
(1982:10) commented on this change in the process of
language learning by stating that “learning a language
requires getting beyond textbooks”; teachers and learners
should no longer rely on books and the classical way of
teaching, but they should listen to music, use computer
programs, and watch movies in the target language so as to
create a proper environment that helps their learning process.
In this field, social networks are the latest forms of
technology that can provide an alternative environment for
EFL learners to get the language away from the structure of
the traditional classes. These forms can contribute the
process of language learning in the shape of websites like
Facebook or in the shape of applications like Skype. In this
research paper, the concentration will be on Facebook in
order to show and theorize the impact of this form on the
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communication skills of EFL learners. So, the paper tries to
answer the following questions:
1-What are the influences of Facebook on
communication skills?
2-How Facebook improves communication
capacity among EFL learners?
Literature Review & the Main Concepts:

From the past two decades, computers assisted the process
of language learning in different forms so as to support the
development of learners’ language skills. A lot of researches
have been done in this field in order to make a reform in the
classical way of teaching languages. In 2004, another form
of technology came to us in the shape of a social networking
site which was called Facebook to invade our daily life. This
form of technology is capable of connecting people with
each other from different countries with different languages
in order to share their thoughts, express their feelings, and
take argumentative stances.
The impact of this social network is so huge on people
that no one is ready to ignore it easily for a week. According
to a research by Monica-Ariana as he cited from Nielsen
(2009), “In the U.S alone, total minutes spent on social
networking sites has increased 83 percent year- over- year.
In fact, total minutes spent on Facebook increased nearly
700 percent year- over- year, growing from 1.7 billion
minutes in April 2008 to 13.9 billion in April 2009, making
it No. 1 social networking site for the month”(122).
Therefore, Facebook became the most reliable source of
knowledge, news updates, and information for people
around the world. Facebook is not only influencing people
physically, but in rather, influencing their languages as well.
From a linguistic perspective, the influences of Facebook
can be observed through the appearance of new words like
“news feed, viral, hashtag, wiki- just to randomly pick somewhich did not make any sense few years ago, or meant
something completely different than they do nowadays”
(Monica-Ariana 122). In this way, undeliberate change is
going on in English language due to the forms of technology
like Facebook.
Social Networks and their Impact on Language Learning

Popularity of social networks among people can be
invested in the field of language learning as they allow their
users to have live contact with people around the world. The
importance of using social networks can be traced back to
the interaction between input and output in the process of
Language learning. If learners could not convert the outputs
of their teachers into inputs, then, the learning process stops.
Therefore, teachers should try to produce comprehensible
output as much as possible to help their learners to convert
the received outputs into inputs. Sometimes, the condition of
the learners, and their anxieties inside the class are reasons
behind the collapse of input and output interaction.
Anxieties inside class also prevent learners from
involving, and participating in discussions. Therefore, social
networks like Facebook can be used to solve this problem
643

Sahima Abdulsalam Bdaiwi

through providing a mobile class that can be attended at the
time and place that learners prefer. Ahlqvist quoted from
Pope Anamaria Mirabela, as he commented on this issue by
stating that “the impact of social network relies on the fact
that they employ mobile and web-based technologies to
create highly interactive platforms via which individuals and
communities share, create, and co-create, discuss, and
modify, user generated content” (Ahlqvist, 2008). In this
way, computer assisted language learning can get rid of the
class anxieties through providing individualized or online
teaching.
Thus, the addition of social networks to the process of
language learning helps teachers to make their outputs be
more comprehensible to their learners. This way, learners are
obliged to participate, share their ideas, and thereby, get the
lessons properly. There is a Chinese proverb that embeds the
above argument, which says, “Tell me, I'll forget. Show me,
I'll remember. Involve me, I'll understand”. Thus, social
networks like Facebook can become an authentic medium
for language learning that assists “language learners who are
restricted because of some barriers such as age, economic
problems, age, and gender,…” to get the language at home
via Facebook (Derakhshan and Samareh, 2015:p.1092).

Communication skills and Facebook

Usually, communication is one of the obstacles that
prevent a language learner from improving his language
skills. Sometimes learners can master Grammar and rules of
English language perfectly, but still they cannot
communicate, while there are learners or non-natives who
are speaking English language fluently, although they don’t
have anything concerning English Grammar. So, this gives
us an idea that Learning English language should go beyond
Grammar and rules. The basic element in language learning
is communication. Once a student starts to communicate,
gradually he can master English rules and Grammar.
Therefore, Grammar should be extracted from the basic
levels of English Language course, and concentrate on the
communication skills of learners that were ignored. Roberts
comments on the ignorance of communication in Language
teaching by stating that “the Communicative Approach in
Language teaching in its original sense has long been
theoretically dead, it has for an almost equally long time at
least potentially existed in a new form, and continues to
thrive” (2004, 1). Keaten states that communication is
frequently cited as a "factor that contributes to an
individual’s unwillingness to communicate, in both in L1
and ESL contexts" (Keaten, 2000).
Sometimes the lack of opportunities in the structure of the
traditional classes is reason behind the active participation of
learners, and their unwillingness to communicate. Zhou Nan
quoted from Liu and Littlewood (1997) as they support this
argument by stating that:
Students’
English
communication
confidence and oral English proficiency
are affected by the frequency of
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opportunities to speak English. The more to this, there is an application that can be added to Facebook
students speak English, the more chatting which is called “Grammarly” that checks learners
confidence they are in their own English grammatical and spelling mistakes. This program can
speaking competence and vice versa. For function as a teacher for the learners, while the teacher is
some students, speaking in front of a offline.
group is a high risky behavior, especially
To practically answer the research questions of this
when they are not confident in their
English. Many students choose to avoid paper, and further prove the impact of Facebook on
oral participation, which they perceive as communication skills among EFL learners, this paper
uncertain, in case they lose face or make conducted an experimental study on 40 EFL learners to
statistically demonstrate the improvement communication
fool of themselves (12).
skills among the learners after the study. In this way, the
To overcome these barriers in front of EFL learners, research can become a turning point for the process of
social networks like Facebook can be used to provide a language learning, as it adds an updated tool for learners to
combination of different forms of technology like audio, improve their communication skills.
video, picture, animation, and writing. These forms together
can be considered as a starting point for learners who have Methods:
difficulties with the traditional class anxieties. This way,
classes no longer exist, and at the same time, books and A. Participants:
teachers no longer are the source of knowledge. Derakhshan
who quoted form Kroonberg (1995) claim that “language
For this study, 40 freshmen as EFL learners were
learners who were shy and lacked confidence in speaking in randomly selected form University of Human Development
class can express themselves by using computer media. in KRG. The learners were first year students who were
Certainly these learners become motivated to participate in taking conversation class in the department of English
future discussions on the same topics” (1092).
language in the academic year 2014-2015. The age of the
students were between 18 to 20 years old. 20 of the students
According to Al-Sofi (2016:93), online communication were males, while the other 20 students were females.
can play an important role in developing listening and
speaking skills that can be enhanced through authentic B. Techniques:
materials, and audio and videoconferencing in social
networking in general. Therefore, Facebook as a social
The selected students were divided up into two groups;
network can overcome EFL learners’ shyness and anxieties the experimental group (A), and the control group (B). Each
in class, because learners in Facebook assisted language group consisted of 20 students; 10 males, and 10 females.
learning have more opportunity to communicate. A learner Then, an ordinary English language course was given to the
in a traditional class may feel shy to involve and participate groups, but in two different forms. A traditional English
in front of his classmates, while in Facebook-assisted language course for group B (the control group), and a
language course, he is alone, he is the one who speaks, and Facebook assisted English language course for group A (the
gradually, he will be more self-confident. So, the experimental group). Before the courses started, the students
opportunity of having individual teaching can be obtained had participated in an entrance test to measure their
through Facebook easily, and any discussion within the communication skills before the course, and then, they
lessons will accrue between the learner and the teacher. In participated in the courses that lasted for three months. After
addition to that, video conferencing unit can be added to the three months, the students participated in a post-test to
involve more students in the discussions. This way, a virtual measure the improvement in their communication skills.
class from Facebook that allows learners to have group-work
and speak to each other substitutes the traditional classes.
C. Procedures:
After the virtual classes of Facebook, learners still can go
on with the process of language learning, as they can contact
with native speakers to improve their communication and
writing skills. Facebook can support the two types of
communication; oral communication, and written
communication. Oral communication is the main part that
Facebook can support through video chat between learners
and teachers, and written communication can also be
improved through the chats between learners and their
teachers. In this way, the learners get feedback about their
mistakes from the natives that help them to improve their
writing skills (Levy, 775). Although they cannot learn
academic writing skills, but at least they can enhance their
grammar and vocabulary as well as their spelling. In addition
644

The paper applied action research in order to investigate
the impact of Facebook on communication skills among
EFL learners. Action research is used because it reflects the
method that helps teachers and researchers to examine, and
explore aspects in language learning in order to take action
and make improvement in both their practice and their
students’ learning outcomes (Taylor, 2002).
The study started in the beginning of the first semester of
the academic year 2014-2015. The entrance test was
conducted on 1st of November 2015 for the 40 students.
The students were not informed that they are participating in
a research with this aim, and they were tested individually
through interviews to measure their communication skills.
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They were given pictures, authentic materials, and ideas to
talk about so as to measure their oral communication, and
concerning their written communication, they were asked
questions on paper sheets so as to test their spelling and
accuracy in writing. The criteria of the tests were taken from
some international speaking and writing skills like IELTS
and TOEFL (iBT), but with changes to suit the level of the
participants. The below table shows the criteria of the
entrance test:
TABLE I

experimental group who participated in the online course
could raise their average from (%44) to (%71), while
students of the control group, could not make much
improvement, although they could raise their average from
(%45) to (%59). In this way the percentage of improvement
in communication skills for the experimental group would be
(%27), while the same percentage for the control group
would be (%14). So, the variance of improvement in
communication skills for the two groups would be (%11).
These statistical analyses can be seen clearly in Table II, III,
and IV.
TABLE II

Entrance Test
No

Criteria

Marks

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Insightfulness (Understanding)
Self-confidence
Accuracy
Critical Thinking
Fluency
Confusion
Spelling Mistakes
Conflict
Structure of the sentences
Emotional Management
(Controlling emotions in speaking)

10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
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10
100

After the entrance, the two groups participated in two
different language courses for three months at University of
Human Development / Department of English Language and
Literature. Group B (the control group) participated in a
traditional language course inside class, and group A (the
experimental group) participated in an online language
course via Facebook video chat, and video conferencing
service. Then, after the three months of Language course, the
two groups participated in a post-test to measure the
improvement they have made in their communication skills.
The criteria for the post-test were the same criteria of the
pre-test. This way, through comparing the results of the two
tests, one can notice the changes that happened in the
communication capacity of each student, but for analyzing
the collected data of the two tests, the paper consulted some
of the calculations of One-Way ANOVA in SPSS calculator
to give a clear picture of the improvement made among EFL
learners in term of communication skills.

TABLE III

Results:
At the end of the language courses, the collected data
were analyzed for the two groups. First of all, the results of
the pre-test showed that the average of the students is almost
the same, which indicates the similarity between the levels
of the 40 students who participated in the research. The
mean of the experimental group before the English
Language course was (%44), while the mean for the control
group before that course was (%45). But in the post-test,
significant changes can be observed. Students of the
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1

Student1

M

Online

2

Student 2

F

Online

3

Student 3

M

Online

4

Student 4

F

Online

5

Student 5

M

Online

6

Student 6

F

Online

7

Student 7

M

Online

8

Student 8

F

Online

9

Student 9

M

Online

10

Student10

F

Online

11

Student11

M

Online

12

Student12

F

Online

13

Student13

M

Online

14

Student14

F

Online

15

Student15

M

Online

16

Student16

F

Online

17

Student17

M

Online

17

Student18

F

Online

19

Student19

M

Online

20

Student20

F

Online

21

Student21

M

Classic

22

Student22

F

Classic

23

Student23

M

Classic

24

Student24

F

Classic

25

Student25

M

Classic

26

Student26

F

Classic

Tests

Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test

Results

Name

Course Type

No.

Gender
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40
69
38
67
40
75
40
69
44
68
42
71
43
62
49
76
49
74
54
79
38
66
38
65
42
76
43
69
46
70
43
74
47
69
52
75
50
70
51
75
40
44
40
46
42
52
39
53
43
57
47

27

Student27

M

Classic

28

Student28

F

Classic

29

Student29

M

Classic

30

Student30

F

Classic

31

Student31

M

Classic

32

Student32

F

Classic

33

Student33

M

Classic

34

Student34

F

Classic

35

Student35

M

Classic

36

Student36

F

Classic

37

Student37

M

Classic

38

Student38

F

Classic

39

Student39

M

Classic

40

Student40

F

Classic

Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test

61
45
59
51
65
48
62
50
69
40
62
40
54
44
58
47
74
43
61
45
53
45
54
54
79
54
63
49
58

From the above tables, it becomes clear that significant
changes have happened in the communication skills of the
students who participated in the Facebook-assisted English
language course, and the reason behind this improvement
can be related to the opportunities that Facebook offers. First
of all, students in the online course had more chance to talk
than the students of the control group, and then, they could
get individualized teaching, face to face via Facebook video
chat with their teachers, while students of the control group
could not get this opportunity. Since the online students
could participate in the language course in the time and place
they prefer; therefore, they could get rid of the class
anxieties and boredom.
According to the results, the students who participated in
the Facebook-assisted language course could raise their
communication ability because they no longer showed any
shyness to participate, but in rather, they could control their
emotions, and participate in the argumentative stances. They
got a kind of self-confidence to speak, and they started to
chat with their friends and teachers to improve their written
communication. Moreover, through their chatting, the
students could master their spelling with the help of
“Grammarly” application, and at the same time, they could
learn how to use words and prepositions.
For the control group, the students participated in the
language course in a traditional class. They showed some
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improvement in their communication skills, but compared to
the online group, the changes happened cannot be
considered significant because the students at the end of the
course couldn’t get the skills properly. They were unable to
express themselves, repeated errors were observed, and they
were lacking self-confidence. Thereby, most of the students
couldn’t control their emotions, while they were speaking.
Most of the students had no opportunity to talk to the teacher
because of the students’ number in the class; thus, they
couldn’t improve their oral communication skill. For written
communication, most of the students couldn’t improve this
skill as well, because in the traditional language course
chatting and spelling are ignored. A teacher alone cannot
check the mistakes of 20 students at the same time, and there
is nothing called “Grammarly” to automatically check the
mistakes. So, at the end, the students couldn’t develop this
skill properly.
Conclusion:
This research paper, which examined the impact of
Facebook-assisted language learning on communication
skills among EFL learners, has proposed that social
networks like Facebook should be added to the process of
language learning so as to improve EFL learners’
communication skills. The paper showed that those students
who take language courses via Facebook get self-confidence
to speak, they become more motivated, and all of this
because of opportunities of participation that Facebook
offers. EFL learners in this new instructional tool can get
individualized teaching, express their feelings freely, and
improve their critical thinking. When learners start to speak
in this system, gradually they involve themselves in
argumentative stances, and thereby, improve their
communication skills. Improvement in oral communication
is made through providing opportunities for the learners to
speak, while improvement in written communication will be
through
chatting,
and
“Grammarly”
application.
Consequently, Facebook can become an effective medium
for EFL learners to overcome one of the obstacles in front of
them, which is unwillingness to communication. So, this
paper hereby recommends English language teachers to
consider this medium in the process of language learning,
because students through this medium feel free to speak, get
rid of class anxieties, and can improve their skills while the
teachers are offline.
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Abstract—this paper theorizes the latest forms of the
patriarchal control through analyzing Margaret Atwood's The
Handmaid's Tale. The paper tries to assume that women in the
post-modern age are no longer controlled through the
traditional forms of control, but, they are controlled through
the forms of beauty such as makeup, fashion, and plastic
surgery. Instead of confining women at home, and oppressing
them so as to control them, male-dominated societies nowadays
are controlling women through beauty experts and their
productions. Thus, women are no longer confined at home, and
they are no longer oppressed, but, they are working side by side
with their male counterparts, and making money just like
them, but the problem is that they are spending their money on
the forms of beauty. In this way, male societies give women a
limited freedom as a key strategy for manipulation in the first
step, and then, they try to keep them busy with the forms of
beauty so as to make them remain under control. From the late
nineteenth century to the post-modern age women have faced
numerous challenges. They have been subdued and introverted
by the male forms of power, but due to the Industrial
Revolution, the technological advancement, and the two world
wars, females have been able to open their eyes and see the
reality around them. Though, even till this day they are living
for the purpose of men and are becoming a symbol for pleasure
and an ornament of decoration through the different forms of
beauty. So, what this paper tries to do is to discover the hidden
truths behind the forms of beauty, and theorize these forms as
the latest tools of patriarchal control in the post-modern age.
Keywords—women, post-modern age, forms of beauty, control.

I.

Introduction:

The late 19th century to the post-modern age is a period
that symbolizes the change and hypocrisy of male power
towards women, as they were repressed within the inner
walls of their own home. They were obliged to follow the
patriarchal beliefs of their society at that time: to accomplish
the image of the ideal women. Therefore, women were
considered as subjects to the laws and regulations imposed
upon them by men. During this era “women were only
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viewed as people that should only concern themselves with
keeping a successful household” (Barrett 3). Their main job
was to be good housewives and mothers to their children,
nothing more was expected from them, as the society
believed that they were not capable of anything else. This
belief can be seen clearly in Alfred Tennyson’s poem The
Princess as he says:
Man for the field and woman for the hearth:
Man for the sword and for the needle she:
Man with the head and woman with the heart:
Man to command and woman to obey (437).
These perpetual words simply places women where she
ought to be, which is functioning her household. Women
were treated inferior to men as Gallagher states in his work,
“whatever their social rank, in the eyes of the law women
were second-class citizens” (57). This ideology of Victorian
society believed that a woman’s proper and only place was
within their household, in this way, they would ultimately
become the accomplished women.
A. Industrial Revolution
“The Industrial Revolution is traditionally associated
with the late eighteenth and early nineteenth centuries. It has
long been seen as the great historical turning point in the
nature of women's working lives” (Berg 1). This is because
the male institution called for women to work in factories to
develop their country. In this period, women lacked freedom
as well, and their condition at the work enforcement wasn’t
any better. Wanda Fraiken Neff illustrates numerous issues
of women working at that time, as she says; “not only were
working women regarded as a problem. All women were a
problem” (Neff 11). This statement clearly undermines the
mentality of society during that era. At that time, women
were employed “in the lowest paid, least stable, and most
unrewarding occupations” (Goodman 608). This is just
because of pushing them away from power, and this view of
the society never changed as their mentality believed
motherhood is the utmost importance (Johnson 1).
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In some ways women were not only equal to men, but
were even better, hence women were forced out of the public
work arena by men who believed that their position of power
to be threatened (Goodman 608). Additionally, women
workers were considered better workers because of their
product output and worked for less. Men were afraid that
women have improved their abilities, and could potentially
replace them. Jordan Goodman in his work Women’s Work,
Gender Conflict, and Labour states that; “Men began to feel
the threat of the working woman was having on their jobs
and they pushed for the idea of the family wage in 1880s and
1890s” (Katie 3). So, women were helped and supported by
middle class citizens as the middle-class often argued that
man should be the “breadwinner” for the entire family
(Goodman 623).
B. Stock Crash
Women’s condition started to change immensely
after the Stock Crash 1929, as once again women had to
leave the work force until all men were employed. The Wall
Street Crash that marked the beginning of the Great
Depression, as banks were closing their doors, industries had
to cut their production (Langee 44). In this way, the Stock
Crash affected everyone as “Industrial productivity declined,
unemployment rose, and consumer spending dwindled and
the nation’s finances were in difficulty” (King, Marvin,
Weitzman and Dwiggins 487). As a result, men also lost
their jobs, but it was women who were once again confined,
and obliged to stay within their household and take care of
their family.
During the first year of “The Great Depression”
many businesses agreed not to cut wages, however after the
first year they lost all their savings, which meant that
employers were practically forced to fire employees (May
133). Since women were only given unskilled jobs they were
the first to be fired from their jobs. Although, they were
employed in “low-paid service, sales, and clerical jobs”
(Goldin 789). Some believed that sacking women from their
jobs was very beneficial as they could be replaced by the
unemployed men, and this step reduced the number of
unemployment whilst in reality, the jobs that women took
were jobs men rejected as most of the women’s jobs were
domestic work or they worked as teachers, nurses and office
work.
According to the statistics of the Bureau of the Census
that made by Goldin, the rate of unemployment immensely
decreased as the number of unemployed workers reached 3.2
percent. This number grew year by year by the end of the
great depression in 1933 it reached 23.6 percent (73). This
once again reinforces the idea of how women were obliged
to leave the work force because there were not enough jobs
for the men, and during this patriarchal society, it was best
for women to stay in the place that they belong to, which is
their homes.
C. World War Two
During the WW2 millions of men enlisted for the
armed forces to protect their country, which meant that, there
were many jobs available, but not many men to cover all
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those jobs. The United States government recognized the
availability of women on the home front, therefore, the
government assigned the Office of War Information (OWI)
the responsibility of enticing women into “war jobs. Since
the government is in desperate needs, it will do anything to
get women on bored, by making false accusations and
enhancing propaganda campaigns to advocate to women
how beneficial this would be to their country.
Additionally, employers were also in desperate
need for women to return to the work force since there were
not enough men to cover all the businesses. By creating ads
appealing specifically to middle-class women, magazine
advertisers hoped to recruit women who did not need to seek
employment for wages, but would instead work solely for
the benefit of the country. In this way, through these
advertisements the government would get through to
women.
Nearly “350,000 American” women served in
uniform, both at home and abroad (Mai 2). These women
took office and clerical jobs in the armed forces in order to
free men to fight. In this way, women were employed as
truck drivers, ambulance drivers, repaired aero planes and
much more. Ironically, even though they were participating
in men’s work during the war, but they were receiving forty
percent less pay than men (2). So, we can conclude from this
point that no matter how good women are, they will always
be seen differently and less when compared to men.
Propagandists soon came to develop “praising”
women for their hard work and helping their country in
desperate times. Such ads conveying to them that leaving
the work force and returning to the domestic sphere was a
hard- earned reward for participating in the war effort
(Honey 123). A Smith-Corona Typewriter advertisement
proclaimed “like our fighting men you’ve earned the right to
choose the work you enjoy” and advised women to learn to
type and take secretarial work after the war, suggesting that
women would prefer working in offices rather than in
factories (Honey 92). These types of advertisement is the
first step of sending women back to their domestic lives, by
telling them you are better suited to work in offices. Later
advertisements encouraged women to once again leave the
work force and be a mother to their children as their absence
can have a great impact on their family life and society. So,
after the Second World War ended, men came back from the
battlefields, and asked for their jobs which were given to
women. As a result, women once again lost their jobs and
were sent back home.
After the technological advancement that
manifested itself in the appearance of washing machine,
vacuum cleaner, and television, women could find free times
to think about their problems, and have access to information
and knowledge through radio and television. In this way,
women could open their eyes, and ask for their rights.
After women realized the way they were
manipulated by men, they no longer considered the
patriarchal speeches of their society. As a result, the male
societies tried to develop their techniques for controlling
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women away from the traditional tools of control like advertisement for women, showing them the image of an
confinement, separation, and repression. In this way, the ideal woman. These magazines are running the fictional
forms of beauty appeared as substitutes for the previous lives of females that will be unreachable goals for most
tools so as to keep women under control in the post-modern women, hence, only wasting their time and money instead of
embracing their knowledge and advancement. The reality of
age.
women is made into a “competition…so that women will be
divided from one another” just like Gilead (Naomi 20). This
II. The Handmaid’s Tale and the Forms of Beauty
Being affected by the injustice and the repression of separation indicates that women are controlled and cannot be
women in the modern and post-modern age, Margaret united as one, as they are constantly in competition with one
Atwood, wrote The Handmaid’s Tale. In this novel, Atwood another, though they are of the same sex.
portrays a clear picture of women’s miserable condition in
Women’s minds are skilled to compete with each
her society as a kind of resistance to the male-power. In the
text, she presents the evolution of the patriarchal tools of other since beauty drives all women apart from one another,
control through the events that happen around Offred. After, whilst at the same time it binds them all together, as they all
the commander fails to control Offred through separation, have one goal to reach; to become the ideal women.
confinement, surveillance, schedule, and language Additionally, women are not only competing with one
manipulation, he changes his techniques for controlling another, but also “with “their younger selves” …these
Offred. He starts to employ new tools for controlling her like women are driven by an unhealthy belief that winning the
looks competition will somehow gain them the husband, the
beauty magazines, fashion, and makeup.
career, or the self they desire” (Barash 89-91). Even though
A. Magazine
As soon as the Commander realizes that he is no this “vogue” magazine is a sign of the forms of beauty not
longer able to be in command of Offred through the only does it harm women, but causes a negative force
traditional forms of control, he tries to make some changes between them, and builds hatred towards one another. So,
in the forms of control since Offred is a rebellious character this is not accident that so many women feel this way as
just like Moira. So, he resorts to the forms of beauty such as “images of female beauty [are used] as a political weapon
fashion, makeup and plastic surgery. First of all, the against women’s advancement” (Naomi 16).
Hamilton Turner in his work The influence of
Commander hands Offred a “Vogue… magazine to read as
to magnetize Offred to the forms of beauty” (Atwood 136). fashion magazines on the body image demonstrates that
In one stance the magazine shows the freedom of women in “women's body image satisfaction is, indeed, influenced by
the pre-Gilead society, but at the same time that freedom is their exposure to the thin ideal presented in magazines”
put to the pleasure and use of men. In this case, the magazine (603-614). What we need to remember is that “more often
symbolizes the control of Offred without her realizing. than not, the images these women are seeing have been
Offred believes that the Commander is being nice to her and computer-edited and their models have been airbrushed and
is giving her a “present”, but in fact the commander wants to piled with makeup to camouflage any slight flaws that may,
maintain Offred and keep her under his wing by making her in reality, exist” (Scott 3). The ideal image of women
trust him, whereas the real truth is to make Offred busy changes year over year. Thus women can never reach the
through the use of the forms of beauty, and taking care of her desired goal. In this way, woman need to keep changing
their appearance, indicating that they are constantly kept
appearance (Atwood 135).
busy with their looks. The ideal woman needs to have
The magazine was a “women’s magazine…[about] “golden hair united to brown or hazel eyes, soft, smooth skin
fall fashions” (Atwood 135). The new trends that season with faint olive shading, little color in the cheeks” (Laura
women were egger to get their hands on to look trendy and 22). These features need work day and night, and oblige
up to date. The presence of the magazine made Offred to itch women to spend their money on the forms of beauty.
Susannah Walker recognizes the irony of magazine
with passion, it made the “ends of [her] fingers ache” as she
longed it with “force”(Atwood 136). As “Offred [stared] at advertisers as “Advertising and consumer culture have
the magazine, he dangled it before [her] like fish bait” which presented the human body as malleable and always in need
evokes the reality that this magazine is the “bait” that will of improvement. At this point, advertisements have offered
lure Offred into doing what the Commander wants, people a narrow body ideal to strive for, and a limited route
therefore, she will be under his supervision. It is absurd how to achieve it: through the purchase of specific goods and
this magazine was once the “device to fill in empty time” services” (8). All this will overwhelm women “for the most
which reinforces the fact that the forms of beauty have taken part, what a woman observes in the mirror is what she uses
up women’s time, simply a women’s magazine is full of as a measure of her worth as a human being” (Lerner,
fashion and makeup tips as well as celebrities who have Karabenick, & Stuart, 119-129). In this way, women
completed many plastic surgery sessions invoking the minds compare themselves to the ideal images being presented in
of women to appear in such way and to undertake such magazines, and this will break them, while trying to change
their appearance.
procedures (136).
In fact, women’s magazines create a centre of
attention. They are symbols of time being wasted, whilst
they withhold all the forms of beauty that create a mass
650

On the opposite scale what one needs to remember
is that women will become insecure, anxious along with low
self-esteem since they are in constant completion with their

The Hidden Truth Behind the Forms of Beauty in …

own body to appear as the ideal women “The majority of
research on women and their self-esteem has historically
been related to how they feel about their body shape and
size” (Scott 3). One could say that the magazines do not
advertise how women could gain their self-esteem back and
become more comfortable in their own bodies, but rather
implements them to use makeup such as foundation,
mascara, lipstick etc as this is a temporarily solution to
improve one’s appearance and imperfections.
B. Skincare and Makeup
Women were always exposed to fashion and
makeup from an early age, hence, it was indoctrinated in
their minds as long as you look like those women on the
cover of magazines you will be “bold, striding, confident,
their arms flung out as if to claim space” (Atwood 137).
Offred’s first glance at the magazine reminds her of the
“images of [her] childhood” (Atwood 137). In view of the
fact that women adored looking like women on the cover of
magazines, as they knew only such women could be
empowering. This made it easier for men to actually take
control, because in the back of their mind they knew women
will always want to look good, therefore, handing such
magazine to Offred eventually means that she will try to take
care of herself and request for more beauty products to
maintain her appearance and keep it young looking. This is
evident as it is after the commander handed her the magazine
she felt the urge to ask for a “hand lotion” to keep her skin
soft, supple and moisturized (Atwood 138).
The handmaids seem to be taking care of their skin
secretly by stealing “a part of butter” or margarine to keep
their skin supple (Atwood 58). Since there is no “hand lotion
or face cream” the Handmaid’s will resort to anything to
maintain looking young (84). Therefore, in this case Offred
“rub[s] butter over [her] face, works it into the skin and [her]
hands” (84). This denotes that the handmaids actually take
care of their skin because they still have the mentality that if
they don’t look attractive, then they will not find love. In
addition to this, the handmaids have a current example of the
wives, since the Commanders’ wives are old, and have lost
their physical beauty, and they “don’t seem to have much in
common, these days” (Atwood 138). Also to note, Offred
asks for either “hand lotion” or “face cream” two parts of
skin that are on show, implying it’s all about the appearance
and to maintain the young looking skin. Inevitably, all this is
done for the pleasure of men. They want to be touched one
day and remain attractive. In this way, just like the way
Offred is accompanied by the commander, the handmaid’s
will be accompanied by men.
C. Fashion and Body
This is all from past experience as the magazines
only display young and attractive looking women, whilst
believing in the idea that “Strong men battle for beautiful
women, and beautiful women are more reproductively
successful. Women’s beauty must correlate to their fertility,
and since this system is based on sexual selection, it is
inevitable and changeless” (Naomi 18). Even though the
men in control have erased their past memories into
believing they are made for reproduction only, and if they do
not take care of their skin, then, they will not be loved or
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liked by any men. As long as women “butter their skin to
keep it soft”, therefore, they believe that one day they “will
be touched again, in love or desire” (Atwood 84). This
proves that women live their life in order to impress men,
and all this pain they go through is solemnly just for the
pleasure of men.
As soon as the bell rings, the handmaids need to
wear their red uniform. The colour red is supposed to be
sexy and bring out the spark within individuals, whilst at the
same time it attracts men. In spite of this, the handmaids are
wearing a modest smock dress as to not reveal their body
since they are hired as sex workers, and are being childproducing machines.
Maria Davidenko in her work Discipline and
Power in Women’s Beauty Practices in Post-Soviet says;
“women’s demands for equality pose a threat to the status
quo of masculine privilege as more equal gender relations
automatically turn women into capable competitors” (5).
Therefore, men tried to distract women and lead them astray
from political power, so women were given the freedom to
dress the way they want. The same thing happens in The
Handmaid’s Tale. After, the commander loses control over
Offred, he gives her a limited freedom so as to be controlled
through fashion.
Seeing the group of Japanese women’s “skirts reach
just below their knee and legs came out from beneath them,
nearly naked”, greatly influences Offred (Atwood 25). Their
clothing turns heads as they wear “high-heeled shoes with
their straps attached to the feet like delicate instruments of
torture”, and this shoe will enable women’s “buttocks” to
stick out causing heads to turn (25). Ofglen too stops to
stares at these women, as she too is fascinated by their
fashion and makeup. The two women “cannot take [their]
eyes off these [Japanese] women”, imagining how the men
will react to such posture and clothing (25).
Kerry in his work states that; “in the 1920s,
women’s bodies became a part of the visible consumer
culture. The female body was no longer just a physical body,
but a cultural display” just like it is in the post-modern age
(15). Women’s bodies as shown in Gilead does not belong to
women, but instead it is the possession of the male society.
In Gilead the female bodies belong to the Commanders in
charge, whilst in the post-modern age the female body is at
the service of all the men. Either way, women are not even
in control of their own bodies, “attention and sexuality,
however, are defined by a male gaze. By attempting to use
sexual display as a form of power, women actually fashioned
themselves as sexual objects, yielding their power to the
male gaze” (82).
Offred has a moment of self-awareness as she
“used to dress like that”, it is from this moment she realizes
how Gilead has changed their perspective and “taken so little
time to change [their] minds, about things like this” (Atwood
25). After seeing the Japanese women, Offred is ashamed of
what she is wearing which is an exact reflection of the post-
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modern society. When someone sees women of such high in the nightclub are “tropical”, as they are all in bright
fashion, may feel an immediate repulsiveness towards colours and all are wearing “makeup” suggesting that all
herself, and will try instantly to imitate those ladies of those who come to nightclubs should not come to parties
fashion. All because the media has placed pressure on without makeup because they “appeared hyper-sexualized
women to look like the ideal women not thinking about the (Atwood 212). Wearing leg-baring dresses, noticeable
consequences. If all women looked like the ideal women, makeup, accessories, and “exotic” colors and patterns, she
they would all look the same, as well as losing their eluded an aura of sexuality. In wearing “Oriental” styles,
originality and their own identity. They will not be the ideal women capitalized on the exotic appeal of “the other” (Kerry
82-83). Therefore this is an indication to all women out
women, but an unidentified woman.
Offred is “mesmerized by the women’s feet” as there, they will need to spend much more time on their
they are wearing what their hearts desired, and she believes appearance whilst trying to attend a party. At the same time,
that this expressing their freedom even through their clothes men are all in “dark uniforms or suits”, they all look
as they wore “open-toed sandals, the toenails painted pink”, “similar” implying that men don’t need to change their
the “smell of nail polish has made [Offred] hungry” as she appearance or spend more time if they attend a party, they
now “remembers the smell of nail polish” (Atwood 26). come as they are (Atwood 212).
Offred is “hungry” to look like these women, to gain her
Additionally, women are still being controlled even
freedom back as she used to do all these things.
in the nightclub, as they are reserved for men. The only
Offred is so desperate and fascinated by these difference between Gilead and the nightclub is the ability of
women she “can feel her shoes, on [her] own feet” (Atwood dressing up and putting makeup on. Furthermore, Offred
26). This obsession is visible in post-modern society when dressed in this way suggests that men will “review [her]
longing to look like those women on social media that they breasts…legs”, as they are only there for decoration
see themselves in their clothes. The Japanese women (Atwood 213). Women were not employed for their skills
displayed “bare backs and shoulders, on the street, in public and experiences, but for their physical appearance, as this
and legs, not even stocking on them, no wonder those things would bring more income to the owner since men would
come just for entertainment. So, a women’s physical
used to happen” (Atwood 47).
This inclination that there is something wrong with appearance will mean more profit. One might think if
Offred’s face, is a problem that needs to be fixed, and needs women dressed feminine and wore ladylike clothes with a
time to be fixed. The commander’s words simply reinforce lot of makeup they would be the ideal candidates for the job.
the notion of women being the object of males. Offred tries
Even in western countries nowadays they want to
to look her best for the nightclub as she uses “a lipstick…
eyeliner and mascara” whilst using the “vegetable-oil hand higher women who look the part, and will get the attention
of customers. In this way, they are working, but are kept
lotion” as a makeup remover” (Atwood 209).
Sarah Scott believes that “cosmetics serve as a sign busy by wasting their time on appearance. So, this is a win,
of femininity in their symbolization of stereotypical win situation because women would be fired from their jobs,
feminine values” (4). They are often seen as a way to and were replaceable just like the handmaids. If the
“enhance feminine beauty ideals and serve to help women to handmaids could not provide children for the commanders,
conform to our society’s beauty expectations. As cosmetics then, they were disappeared and replaced the next day by
companies present the made-up face as ideal, many women another handmaid.
use makeup as an attempt to conform to these images of
Additionally, this was true for all women, even
ideality” (Scott 4). In this way, women are placed under
pressures to meet the requirements of beauty, so as to attract though Serna Joy was respected on the surface level, but she
the opposite sex, and become an idol for other females (281- was put to aside as she couldn’t complete her role as a wife.
A handmaid took her love life, and completed her roles as a
298).
Knowing the nature of females, the Commander wife. All this because Sera Joy couldn’t provide a baby, and
“holds a large silver-backed hand mirror” to show Offred also because she was getting old, and “aging in women is
that she looks “terrific now, after taking so much care of un- beautiful” (Naomi 20). Aging women were not the ideal
herself ” (Atwood 209). The Commander wants to prove to image of men because they had a lot of wisdom with
Offred and other women that you look better with makeup. experience, and with this, they could challenge the men. So,
After Offred dresses up, and looks in the mirror, she creates before they could spread their wings they were to be stopped
a beautiful image of herself in the mind, and remembering by firing them from their jobs, in this way, they will not have
stable living standards, and will focus on survival instead of
always that she wants to look like this.
resistance.
A further finding of this study was that “the more
Another industry that took advantage of the
political and economic crisis in the male societies was women appeared to believe in the beautifying effect of
fashion and modeling. Beausoleil in his study Makeup in cosmetics, the more makeup they tended to apply on a daily
Everyday Life: An Inquiry into the Practices of Urban basis” (Cash, et al., 2006 p. 494). This is an important
American Women of Diverse Backgrounds, states that “many realization, especially for the beauty industry and the
women reported having different makeup routines depending marketing of the products within the industry. Since women
on what they expect to do during the day” (33). The women believed in such ideas, they will go to extremes to achieve it.
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They tend to apply more make up on the daily basis which
means that they will spend more time in applying their
makeup, hence, less time to do together things.
In this way, women are not only kept busy, but also
what they gain from their jobs they inevitably give back to
men, as they spend so much on cosmetics, and making the
men’s economical status much better. It is like a vicious
circle. Apparently they are free and could do anything they
want, this is in the mind of the female since they could wear
what they want and do what they want. For men, this is the
optimization of their ability as they have women controlled
in the sense that women could work, but they are still viewed
different compared to men, and dressing and wearing
makeup the way they want is only for the sexual purpose of
men.
Just like the women in the Jozzebels, since they
were rebellious and were not controllable, they were placed
in the nightclub to give pleasure to the men. “Beauty,
indeed,” writes one journalist, “and the preservation of
beauty have always...been subjects of deepest thought to
women, with the two main purposes of making a favorable
impression on men and of outshining all possible rivals of
their own sex” (Kerry 74). Women are serving the men
whilst kept busy. When women work, they gain their own
money, but in reality, they spend it on what the men
advertise, and this leads back into the men’s pockets.
Advertisement does help, as they want to make
money out of women. So, women are their source of profit.
Companies produce these products for women to buy. This
is almost like invading the premises of females in all
possible direction as these advertisements reach everywhere.
Where they are out and about, there are ads so there is no
hiding away from it. These advertisements reach women
within their homes as it’s constantly on repeat of televisions.
The scary thing is that women will go to the next world and
back in order to achieve their ideal image.
D. Plastic Surgery
Since women are so influenced by men and their
opinions, they will undergo plastic surgery as they would
pump their bodies full of silicone, they would place
themselves under the knife and needle just to enhance their
physical features to attract men’s attention. According to
Naomi, “silicone breast implants were routinely inserted into
women’s bodies, and pornography was influencing popular
culture in such a way that women were newly anxious about
the size and shape of their bodies” (10). As a result, through
women the economical status of men are improved, as
women was the source of their income since beauty regimes
took over women’s lives.
As “surgery became a new ad market for women’s
magazines”, women started to have “their nose cut off” to
try to make their face more attractive, and create the perfect
structure (Atwood 196). This is a kind of physical torture for
women, however, they have such a strong image of the ideal
women implanted in their brain.
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Away from nose cut off, “women relied on external
devices such as corsets to create the illusion of a perfect
figure” (Kerry 15). Which is now an apparent in the modern
age where celebrities are advertising corsets for a slimmer
waste, and over time it will be slim without surgical
procedures. This indicates the pain women will have to go
through a long period of time until their desired goal is
reached. “The corset was a symbol and physical
manifestation of a woman’s submissiveness and fragility. It
was also a visual indicator of class and status as no workingclass woman could wear such a restraining garment while
working as a factory girl or domestic servant” (15).
Nowadays, women are working freely, and for the
most part work side-by-side to men. This means that women
have their freedom compared to their previous years. Now
women can work and have their own income, which enables
them to build their own character, and stand on their own
feet to depend on themselves. As a result, the male
dominated society needs another way to take control; hence,
beauty experts and the forms of beauty appear as the latest
tools for control. Women work just like men do, however,
women spend their hard earned money on the forms of
beauty, since men have made sure that women look better
with makeup as images of young and attractive women are
plastered everywhere.
III.

Conclusion

This paper dealt with discovering the hidden truth
behind the forms of beauty in post-modern age through
analyzing Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale. The
paper assumed that after the changes that happened in the
social and cultural position of women from 19th century to
the postmodern age, the patriarchal societies lost their
control over women. Thereby, they were unable to control
women through the traditional forms of control like
separation, isolation, confinement, discipline, surveillance,
and language manipulation. As a result, they had to invent
new tools for control in order to suit the age; hence, they
used the beauty experts to produce different forms of beauty
so as to be used as new tools for controlling women.
Through these tools, the male societies kept women in a
state of busyness in order to keep them away from power,
and at the same time, forget about their miserable conditions.
The patriarchal societies realized that they cannot confine
women in home anymore; so, they had to give them a
limited freedom, as a key strategy for the new forms of
control. Depending on this belief, nowadays male societies
of post-modern age allow women to work side by side to
men, and get money just like them, but at the same time,
they oblige them to spend their money on the forms of
beauty like makeup, fashion, and plastic surgery. Thus,
women are living in a condition of busyness in which they
work and get money from the male-dominated societies, but
at the same time, the money goes back to men after women
spend their money on the forms of beauty. So, what happens
in Atwood’s The Handmaid’s Tale is just a record that
theorizes the development of the patriarchal tools of control.

JUHD / Vol. 3, No. 3, August 2017: pp 648-654
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765
[25] Tennyson, Lord Alfred. The princess. Guttenberg. USA: 1847. Print.

IV.

Works Cited

[1]

Atwood, Magaret. The Handmaids Tale. London: Random House,
1986. Print.

[2]

Barash, Susan Shapiro. Tripping the Prom Queen: The Truth About
Women and Rivalry. St. Martin’s Press. New York City. 2006. Print

[3]

Barrett, L. Kara. “Victorian Women and Their Working Roles”. State
University of New York College. Buffalo: 2013.

[4]

Beausoleil, N. “Makeup in everyday life: An inquiry into the
practices of urban American women of diverse backgrounds. In N.
Sault (Ed.), Many mirrors: Body image and social relations”. New
Jersey: Rutgers University Press. USA: 1992.

[5]

Berg, Refresh. “Women’s Work and the Industrial Revolution”.
Vol.12. New York:
1991.

[6]

Cash, W. David. “Scale and cross-scale dynamics: governance and
information in a multilevel world”. Ecology and society. Cape
town: 2006.

[7]

Gallagher, Catherine. The Industrial Reformation of the English
Fiction. Chicago: UP of Chicago, 1985. Print.

[8]

Goldin, C. and Sokoloff, K “Women, Children and Indus- trialisation
in the Early Republic: Evidence from the Manu- facturing
Censuses',Journal of Economic History”. Wiley. Belfast: I 982.

[9]

Goodman, Jordan and Katrina Honeyman. “Women’s Work, Gender
Conflict, and Labour”. Economic History Review. USA: 1991.

[10] Honey, Maureen. “Remembering Rosie: Advertising Images of
Women in World War II.” Westport. Greenwood: 1995.
[11] Johnson, Patricia E., 1951-. Hidden Hands : Working-Class Women
and Victorian Social-Problem Fiction. Athens :Ohio University Press,
2001. Print.
[12] Katie, Stoneburner “women and industrialization” HIST 206 Women
in European History. USA: 2005.
[13] Kerry, Harnett. “Appearing Modern: Women's Bodies, Beauty, and
Power in 1920s America”. Boston College. Boston College
Electronic Thesis or Dissertation, 2009.
[14] King, C. David. Mariah Marvin, David Weitzman, and Toni
Dwiggins. United States History.
Addison-Wesley Publishing
Company. USA: 1986. Print.
[15] Langee, Brenda. The Stock Market Crash of 1929: the end of
prosperity. Chelsea House. New York: 2007.
[16] Laura, Fraser. Losing It: America’s Obsession with Weight and the
Industry that Feeds on it. Hudson Books. New York: 1997. Print.
[17] Lerner, M. Richard, Karabenick, A. Stuart. “Relations among
physical attractiveness, body attitudes, and self-concept in male and
female college students”. Reilly and Lee Co. Chicago: 1973.
[18] Mai, Tracy. “To What Extent Were Women’s Contributions in
Industries of World War II Valued?”. Howard High School. Ellicott
City: n.d.
[19] Maria, Davidenko. “Discipline and Power in Women’s Beauty
Practices in Post-Soviet”. Crossroads. Russia: 2013.
[20] May, Ernest Richard. War, Boom and Bust: 1917-1932, The Life
history of the United States. Time. United States of America: 1964.
Print.
[21] Naomi Wolf. “The beauty myth”. Harper Collins. New York: 2002.
[22] Neff, Wanda Fraiken. Victorian Working Women: An Historical and
Literary Study of Women in British Industries. New York: AMS
Press, 1966. Print
[23] Scott, Sarah. “Influence of Cosmetics on the Confidence of College
Women: An Exploratory Study”. Hanover College. Indiana: n.d.
[24] Susannah, Walker. “Style and Status: Selling Beauty to African
American Women”. KY: University Press of Kentucky. Lexington:
2007.

654

[26] The National WWII Museum. “Magazine Street” · National Museum.
New Orleans: n.d.
[27] Turner, S. L. Hamilton. “The influence of fashion magazines on the
body image”. Satisfaction of college women. USA: 1997.

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 3.آب  :7102ص ص526-566-
DOI: 10.21928/juhd.20170820.30, e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاالؼاد االٚزٚب ٞعٛٝب اي ١ٝايتضٜٛت ْٚتا٥ذٗا
دزاضَ ١كازْ١
League of Arab States and the European Union
)(defects of the voting mechanism and its results
Comparison study

ّ.طازم نان٘ زش ق ٞايدٜٔ
داَع ١ايتُٓ ١ٝايبػس١ٜ
ORCID: 0000-0003-4130-4628
E-mail: tareq.kakarash@uhd.edu.iq
طازم نان٘ زش ق ٞايد 1961\ ٜٔنسنٛى \ت 07701539798

َُدزع يف نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايطٝاض /١قطِ ايطٝاض /١داَع ١ايتُٓ ١ٝايٝػس١ٜ

ايبشٛخ ٚايهتب:

.1نتاب :االُٖ ١ٝاؾٛٝبٛيٛتٝه ١ٝيٓفط قافع ١نسنٛى

(.2االٚعاع ايعساق ١ٝبعد ايعاّ  2003يف ظٌ ايضساع االَسٜه ٞاالٜساْ : ) ٞزضاي ١املادطتري.
 .3ايعكٛد ايٓفطٚ ١ٝخالفات اؿه ١َٛاالؼادٚ ١ٜاقً ِٝنسدضتإ سٛهلا 2014
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تتطسم ٖرا ايبشح :داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاالؼاد االٚزٚب( ٞعٛٝب آي ١ٝايتضٜٛت ْٚتا٥ذٗا دزاضةَ ١كازْة )١اك نٝفٝة١

ْػٖ ٤ٛر ٙاملٓعُات االقًٚ ١ُٝٝاضباب ْػؤٖ٤ا ،عًُا يكد تهْٛت ٖةر ٙاملٓعُةات يتفةادٚ ٟػٓةب ايضةساعات ٚايتةٛتسات

ايدا٥س ٠يف اقاي ِٝاييت ؼتغٔ ايد ٍٚاالعغا ٤هلر ٙاملٓعُات االقًٚ ، ١ُٝٝنريو تٛطٝد ٚتجبٝت ايعالقات بني ٖر ٙايد ٍٚعةٔ

طسٜل االيتصاّ بدضتٛز املٓعُ.١

ٚايطؤاٍ ايسٝ٥ط ٞيف ٖرا ايبشح ٌٖ متهٔ ٖر ٙاملٓعُات االقً َٔ ١ُٝٝؼكٝل اٖدافٗا ايسٝ٥ط ١ٝايةيت ْػةَ ٤ٛةٔ ادًةٗا،

 ٌٖٚمتهٓٛا َٔ َٓع االعغا ٤يف عدّ خسم بٓٛد َٝجام املٓعُْ َٔٚ ،١اس ١ٝاخس ٌٗ٣متهٓٛا يف سٌ َعغً ١ايتضٜٛت ٚايتةصاّ
االعغا ٤بايكسازات اييت تضدز.ٙ

إ ايبشح متهٔ َٔ االداب ١عًٖ ٢ر ٙاالضٚ ١ً٦نريو تٛعٝح اي ١ٝايتضٜٛت ٚنٝفٝة ١ايتةصاّ االعغةا ٤بةايكسازات ايةيت

تضدز ٙاملٓعُٚ ١عكٛب ١عدّ االيتصاّ ب٘ ٚخاص ١يف ايكسازات املضري ١ٜاييت تضدز ٙاملٓعُةٚ ، ١املكازْة ١بةني ايٝة ١ايتضةٜٛت يف

املٓعُتنيٚ ،اختتِ ايبشح بعدايتٛصٌ اك فُٛع َٔ ١االضتٓتادات ٚايتٛصٝات.

ثوختة
ئةم تويَذيهةوةية (كؤمكارى ووآلتاني عةرةبى و يةكيَتى ئةوروثا خةوشةكاني ضؤنيَتى دةنطداى و ئةجنامةكانى)لة
دروستبوني يةريةكة لةو ريَكخزاوة يةريَميانة دةكات ،وة يؤكارةكانى دروستبونياى ،ئاشكزاية كة ثيَض دروستبونى ئةم
َؤسيدا تيَجةريوة ،وة دروستبونى ريَكخزاوةكاى يؤكاريَك بووة بؤ تةبايى و
ريَكخزاوانة ناوضةكانياى بة سجنريةيةك شةر و ئال
دورخستهةوةى شةر لةو ناوضانةدا .وة يؤكاريَك بووة بؤ ريَكخستهةوةى ثةيوةندى نيَواى ووآلتانى ئةندام و

ضارةسةركزدنى يةموو ئةو كيَصةو طريوطزفتانة لةريَطةى ريَكخزاوةكةوة ،بةريَطةى دةنطداى و بةثيَى دةستورى

ريَكخزاوةكة.

ثزسيارى سةرةكى ليَزةدا ئةوةية ئايا يةريةك لة كؤمكارى ووآلتاني عةرةبى و يةكيَتى ئةوروثا توانيويانة ئاماجنةكاني

ريَكخزاوةكة لةثيَهاويدا دروستبووة بةدةست بًيَهو ،وة ريَطزي بكةى لة ئةنداميَك ئةطةر ثيَصيَمى دةستوري ريَكخزاوةكةى

كزد وة لةاليةكى تزةوة ئاي ا ئةو دوو ريَكخزاوة توانيويانة كيَصةى ضؤنيَتى دةنطداى و ثابةندبونى ئةنداماى بةبزيارةكانةوة
َيَههامةكة دةكةى لةكاتى ئةجنامدانى كارةكانياندا ياى
ضارةسةر بكةى؟ وةئايا ئةم ريَكخزاوانة ثةيزةوى بةندةكاني دةستورو بةل

نا؟

بؤ وةآلمدانةوةى ئةو ثزسيارانة تويَذيهةوةكة باس لة ضؤنيَتى دةنطداى و ثابةندبونى ووآلتانى ئةندام دةكات بةو

بزيارانةى كة لةاليةى ريَخزاوةكةوة دةردةضو و لة كاتيَكدا كة بزيارةكاى بةدةنطى سؤريهة دةردةضو ،وة يةروةيا

دةرئةجنامةكاني دةنطداى بؤ ئةو ئةندامانةى دةنطى ثيَ نادةى .بةتايبةت لة بزيارة ضارةنوس ساسةكاندا كةثيَويستى
بةكؤدةنطى ئةنداماى يةيةو بةآلم دةستور ريَطةى داوة كة ئةنداميَك دةنط نةداتو وة كؤدةنطي دروستدةبيَت بةبآ دةنطى

ئةو ئةندامة.

َيَكماى خستؤتة روو كة
وة لةكؤتايي تويَذيهةوةكةدا بةضةند دةرئةجناميَك طةيصتويو ،وة وةك ثيَصهياسيض ضةند خال

ئةكزيَت يؤكاربو بؤ طةشةكزدى و بةرةوثيَصضونى كارى ريَكخزاوةكاى.
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Abstract
This study examines the League of Arabic States and the European Union (the
shortcomings of the voting mechanism and its results a comparative study) how
these regional organizations have emerged and the reasons for their emergence.
These organizations have been formed to avoid conflicts and tensions in the regions
that host member states of these regional organizations. Also Consolidate and
enhance the relationships between these States by committing to the Constitution of
the Organization. The main question in this research is whether these regional
organizations have been able to achieve their main objectives, whether they have
been able to prevent members from not violating the provisions of the Charter of
the Organization, and on the other hand have they been able to solve the dilemma
of voting and the commitment of members to the decisions they make. The
research was able to answer these questions as well as to clarify the mechanism of
voting and how members adhere to the decisions issued by the organization and the
penalty of non-compliance, especially in the crucial decisions issued by the
organization, and a comparison between the mechanism of voting in both
organizations. This research was concluded after reaching a set of conclusions and
recommendations.

: ١َاملكد

١ًًٝ قٚاالضتكساز تبدٚ ّإ فرتات ايطالٚ ،١ املتالسك١املٓاشعات املطًشٚ املعازىٚ بٚ سافٌ باؿس،١ٝيٚذ ايعالقات ايدٜإ تاز

٤اِشاٚ ،نيٜاييت اضفست عٔ َكتٌ عػسات املالٚ ١ًٝب ايداخٚد َٔ اؿسٜايعدٚ تنيٝ غٗد سسبني عامل١ٜذ ايبػسٜ فتاز، ٠ْادزٚا

َٔ بريت ايهجريٚ ،اتٛ ازتفعت أص، ايطالح املدَس ايفتاى١ز صٓاعَٛع تطٚ ،ٟد ايبػسٛدٛ األخطاز اييت باتت تٗدد ايٖٙر

ّفري ضبٌ ايطالٛتٚ ، اؿد َٔ تفاقِ املٓاشعات٢ً ع٠ قادز١ٝيٚظ َٓعُات دٝد َٔ املؤمتسات ألدٌ تأضٜعكدت ايعدٚ دٛٗاؾ

َِ اال١٦ٖٝٚ َِ اال١ عضب،تنيٝ َٓعُتني عامل، بعد سسبني طاسٓتني،ٜٔظٗست يف ايكسٕ ايعػسٚ ، يف ايعامل٤ايسخاٚ َٔاألٚ

.  يٓفظ ايػسض١ًُٝٝد َٔ املٓعُات االقٜ ايعد٤نريو إْػاٚ ،٠املتشد

،١ٝ ايضٓاع٠زٛ يًج١ذْٝتٚ  يف ايكسٕ ايتاضع عػس،ٍٚز ايدٛاَ ْػأت َع غعٝ ْطب١جٜاعد سدٛ قٖٞٚ ٞيِٚ ايدٝاعد ايتٓعٛإٕ ق

اؿسب بنيٚ ،تطتكسٚ ح تعٗسَٜٗا اؿدٛٗ مبف١يٚ ايد٠ َٓر إٔ بدأت فهس،١ٝيٚاالْتفاع َٔ املسافل ايدٚ ِٝ اك ايتٓع١اؿادٚ

ذٛ انتطاب َٓاطل ْفٚ ا،٣ سطاب األخس٢ًدٖا عٚع سدٝضٛ اك ت١َٜٓر ايبداٚ  إذ ضعت نٌ َٓٗا،ٍٍ ضذاٚ ايدٖٙر
.٣ يف ايكازات األخسٚ أ٠َطتعُسات يف داخٌ ايكازٚ

ح اتطعٝاد خطس اؿسب سٜ اك اشد٣ أد،ٟدإ ايعطهسَٝٓٗا املٚ ٜٔادٝ مشٌ كتًف املٟ ايرًُٞز ايعٛاملالسغ إ ايتطٚ

.١ٜاالقتضادٚ ١ٜس ايبػس٥د َٔ اـطآٜرز مبصٜ  بدأٟ األَس اير،ػٌُ كتًف بكاع ايعاملْٝطاقٗا ي
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َٔ ٖٓا بدأت ايد ٍٚمبدتًف قازاتٗا تطع ٢اك اجياد ضبٌ يًتفاِٖ ايٛد ٟالجياد سًَ ٍٛكبٛي ١ملا بٗٓٝا َٔ تٓافظ ٚصساع تٛفس
عًٗٝا ٜٚالت اؿسب ٚؼفغ بٗٓٝا ْٛعاً َٔ ايتٛاشٕ املكب.ٍٛ

ٚنٛض ١ًٝيتشكٝل ٖر ٙايػا ،١ٜتبٓت ايد ٍٚعد ٠أضايٝب  َٔٚبٗٓٝا:
أٚال :ايًذ ٤ٛاك عكد املؤمتسات ايدٚي.١ٝ
ثاْٝاً :ايتشه ِٝايدٚي.ٞ

ثايجا  :ايًذإ ايدٚي.١ٝ

زابعاً :االؼادات ايدٚي ١ٝاالداز.١ٜ
 َٔٚثِ سسصت ايد ٍٚاي ّٛٝعً ٢اضتُساز ٚدٛد َٓعُات دٚيٚ ١ٝاقً ،١ُٝٝيتٓع ِٝايعالقات فُٝا ب ،ِٗٓٝيريو ضٛف ماٍٚ
َٔ خالٍ ٖر ٙايدزاض ١إ ْبشح يف نٝفْ ١ٝػ ٤ٛاؾاَع ١ايعسبٚ ١ٝاالؼاد االٚزٚب ٞيف املبشح األ ،ٍٚأَا يف املبشح ايجاْٞ

ْطًط ايغ ٤ٛعً ٢اثاز اي ١ٝايتضٜٛت يف املٓعُتني عً ٢فٌُ ايكسازات اييت تتدر فٗٝا.

اُٖ ١ٝايبشح:

تربش اَُٖٛ ١ٝعٛع ايدزاض ١ا ٚايبشح س ٍٛداَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاالؼاد االٚزٚب( ٞعٛٝب آي ١ٝايتضٜٛت ْٚتا٥ذٗا دزاض١
َكازْ )١يف ايعدٜد َٔ االعتبازات ٚيف َكدَتٗا -:

طبٝع ١تهٖ ٜٔٛر ٙاملٓعُات ٚبٓٝاْٗا َٚد ٣تأثريٖا عً ٢ايعالقات ايدٚي.١ٝ
طبٝع ١ايتشٛالت اييت طسأت عً ٢املٓعُات ايدٚيَٓ ١ٝر اْػاٗ٥ا.

إ ايدزاض ١ضٛف تٗتِ مبا سككت٘ ٖر ٙاملٓعُات عً ٢ايضعٝد االقًٚ ُٞٝايدٚي َٔ ٞخالٍ اٖداف٘ َٚباد.٘٥

اغهاي ١ٝايبشح:

إ ته ٜٔٛاملٓعُات االقً ١ُٝٝتسنص عً ٢ؼكٝل ٚاضتباب االَٔ يف َٓطك ١دػسافَ ١ٝعٚ ١ٓٝاؽاذ ايكسازات ػا ٙايد ٍٚاالعغا٤
اييت ؽايف اٖداف املٓعُٚ ١االغهاي ١ٝاالضاض ٌٖ ،ٖٞ ١ٝاضتطاعت داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاالؼاد األٚزٚب ٞبتشكٝل االٖداف

َٓ ٚع د ٍٚاألعغا َٔ ٤خسم املٝجامٖ ،را َٔ داْب  َٔٚداْب أخس ٌٖ ٣اضتطاعت املٓعُتني َٔ َعاؾَ ١ػهً ١آي١ٝ

ايتضٜٛت يف داخٌ املٓعَُٚ ١اٖ ٞأِٖ ْتا٥ر ايتضٜٛت؟

فسع ١ٝايبشح:

تٓطًل ايدزاض َٔ ١فسعَ ١ٝفادٖا إ ٖر ٙاملٓعُات متازع اعُاهلا ٚفل َؤضطات َهٚ ١ْٛتابع ١هلا سطب َٝجام املٓعُ،١

ٚايفسع ١ٝاالضاضٖ ٌٖ ١ٝر ٙاملٓعُات متازع اعُاهلا سطب ايدضتٛز ا ٚاملٝجام اّ ال.

َٓٗذ ١ٝايبشح:

قدٜبد َٔ ٚايضعب ٚألغساض ايبشح ٚايتشً ٌٝايعًُ ٞاعتُاد َٓٗر ٚاسد تك ّٛعًٗٝا ايدزاض ١يتػطٚ ١ٝؼً ٌٝناف ١ابعاد

ته ٜٔٛاملٓعُٚ ١ؼكٝل َا دا ٤ألدً٘ ،يرا مت إعتُاد عًَٓ ٢اٖر عدٜدَ ٠كدَتٗا املٓٗر ايتشً ٖٛٚ ًٞٝاسد املٓاٖر ايعًُ ١ٝيف

ايدزاضٜٚ ١ك ّٛعًٚ ٢صف ٚتعسٜف ٚته ٜٔٛاملٓعُات االقًٚ ١ُٝٝايعٛاٌَ اييت أدت اك تهٜٗٓٛا يٝضاز فُٝا بعد اك ؼًًٗٝا

ٚاجياد ايتفطريات هلا ،اعاف ١اك ذيو اعتُدت ايدزاض ١يف بعض دٛاْبٗا عً ٢املٓٗر ايتأزخيٚ ٞخاص ١يف دٛاْب تهٜٗٓٛا

ٚاالضباب اييت أدت اي٣تهٜٗٓٛا ،اعاف ١اك ذيو اعتُدت ايدزاض ١اٜغا عً ٢املٓٗر املكازٕ عٓد ايغسٚز ٠يف بٝإ اٚد٘ ايػب٘
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ٚاالختالف يهال املٓعُتني ا ٟداَع ١ايد ٍٚايعسبَ ١ٝع االؼاد االٚزٚبٚ ٞخاص ١يف َٛعٛع نٝف ١ٝاؽاذ ايكسازات ٚاٚد٘
ايتػاب٘ ٚاالختالف فُٝا بُٗٓٝا؟

خط ١ايبشح:

املكدَ١

املبشح ايتُٗٝدْ :ٟػ ٤ٛداَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاالؼاد األٚزٚبٞ

املطًب األْ :ٍٚػأ ٠داَع ١ايد ٍٚايعسب١ٝ
املطًب ايجاْْ :ٞػأ ٠االؼاد األٚزٚبٞ

املبشح اال : ٍٚايعغ ١ٜٛيف داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاالؼاد االٚزٚبٚ ٞآي ١ٝايتضٜٛت ف٘ٝ

املطًب اال : ٍٚايعغ ١ٜٛيف داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝآي ١ٝايتضٜٛت فٗٝا
املطًب ايجاْ : ٞايعغ ١ٜٛيف االؼاد االٚزبٚ ٞآي ١ٝايتضٜٛت فٗٝا

املبشح ايجاْ: ٞتاثري آي ١ٝايتضٜٛت يف داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاالؼاد االٚزٚب ٞعً ٢عًُ٘

املطًب االْ : ٍٚتا٥ر اي ١ٝايتضٜٛت يف داَع ١ايد ٍٚايعسب١ٝ

املطًب ايجاْْ : ٞتا٥ر آي ١ٝايتضٜٛت يف االؼاد االٚزٚبٞ
اـامت١

املبشح ايتُٗٝدْ : ٟػ ٤ٛداَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاالؼاد األٚزٚبٞ

بداْ ١ٜس ٣بإٔ َٔ ايغسٚز ٟإٔ ْتهًِ بػهٌ َٛدص س ٍٛنٝفْ ١ٝػ ٤ٛنٌ َٔ داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاآلؼاد األٚزٚب،ٞ

يريو ْبدأ بطسد تأزخي ٞعٔ نالً َٔ املٓعُتني.

املطًب األْ :ٍٚػأ٠داَع ١ايد ٍٚايعسب١ٝ

تعترب داَع ١ايد ٍٚايعسب ١ٝإسد ٣املٓعُات االقً ١ُٝٝاييت تغِ يف عغٜٛتٗا نافة ١ايةد ٍٚايعسبٝة .١ففة ٞعةاّ 1940
صسح ٚشٜس خازد ١ٝبسٜطاْٝا (أْت ْٞٛاٜدٕ) يف فًظ ايعُ ّٛايربٜطاْ ٞإٔ (ايعامل ايعسبة ٞقةد خطةا خطةٛات ععُٝة ١اك
األَاّ َٓر ْٗا ١ٜاؿسب األخري" ٠أ ٟاؿسب ايعامل ١ٝايجاْٚ ،"١ٝإ نجرياً َٔ املفهس ٜٔايعسب ٜسغب ٕٛيف إٔ حيكل ايػةعب
ايعسب ٞدزد َٔ ١ايتكازب ٜعٛي ٕٛعًَ ٢طاعدتٓا .إ َجٌ ٖرا ايٓدا ٤ايضادز َٔ أصدقآ٥ا ال ميهٔ إٔ ٜعٌ بال اضتذاب،١

ٚاْ٘ ٜبد ٚي َٔ ٞايطبٝع َٔٚ ٞايعدٍ إٔ تتكدّ ايعالقات ايجكافٚ ١ٝاالقتضادٚ ١ٜايطٝاض ١ٝبني ايبالد ايعسبٚ ،١ٝإ سهَٛة١

صاسب اؾالي َٔ ١داْبٗا ضٛف تكدّ َعْٛتٗا ايهاًَ ١أل ٟخط ١تتُتع بايتأٜٝد ايتاّ)(ٚ .)1يف ٖر ٙاألثٓا ٤اقةرتح ْةٛزٟ
ايطعٝد زٝ٥ظ ٚشزا ٤ايعسام سٍ ٦ٓٝر عً ٢بسٜطاْٝا بتكد ِٜايعةٚ ٕٛاملطةاعد ٠يتشكٝةل ايٛسةد ٠ايعسبٝةٚ ،١يهةٔ اؿهَٛة١

ايربٜطاْ ١ٝزفغت املكرتحٚ ،طًبت َٔ ْٛز ٟايطعٝد تكد ِٜأفهاز َٚكرتسات ددٜدٚ ٠قةدد ٠بةدالً َةٔ ذيةو يتعةرز،ٙ
فتكدّ ْٛز ٟايطعٝد مبرنست٘ املعسٚف ١ب (ايهتاب األشزم) اك ٚشٜس ايدٚي ١ايربٜطاْ ٞاملك ِٝيف ايكاٖس ،٠يف  /14نةإْٛ

ايجاْٚ 1943 /ٞتغُٔ َػسٚع٘ االقرتاسْ ٞكاطاً َجٌ:
_____________________________________________________________________________________________

( )1د .ضٗ ٌٝسطني ايفتال ،ٟٚايتٓع ِٝايدٚي ،ٞداز ايجكاف ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ /األزدٕ ،2007 ،ظ .240
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 .1دعٌ ضٛزٜا ايهرب ٣دٚيٚ ١اسد ٠تغِ ضٛزٜا ٚيبٓإ ٚفًططني ٚغسم األزدٕ.

م.م .طارق کاکەرەش  /م.م .كاروان أورحمان إسماعيل

 .2اْػا ٤داَع ١عسب ١ٝتغِ ضٛزٜا ايهرب ٣املٛسدَ ٠ع ايعسام ٚأ ١ٜدٚي ١عسب ١ٝتسغب يف ذيو.

 .3اْػا ٤فًظ دا ِ٥يًذاَعٜ ١تٛك ايػؤ ٕٚاـازدٚ ١ٝايدفاع ٚاملايٚ ١ٝاملٛاصالت ٚمحا ١ٜسكٛم األقًٝات.
َٓ .4ح ايٛٗٝد اداز ٠ذات ١ٝعُٔ فًططني ٚيف املٓاطل اييت ٜػهً ٕٛفٗٝا أنجس ١ٜضهاْ.١ٝ

َٓ .5ح املٛازْ ١يف يبٓإ ٚععاً خاصًا مماثالً يٛععِٗ اير ٟنإ َعرتفاً ب٘ َٔ قبٌ ايدٚي ١ايعجُاْ.١ٝ

()2

ٚيكد أٜد ايٛشٜس ايربٜطاْ( ٞأْت ْٞٛاٜدٕ) املكرتسات اييت قدَٗا ْٛز ٟايطعٝدٚ ،ذيو َٔ خالٍ خطاب٘ أَاّ فًظ ايعُّٛ
ايربٜطاْ ٞيف  /24غباطٚ ، 1943 /مما دا ٤يف خطاب٘ (إ اؿه ١َٛايربٜطاْ ١ٝتٓعس بعني ايعطف اك نٌ سسن ١بني ايعسب
يتعصٜص ايٛسد ٠االقتضادٚ١ٜايجكافٚ ١ٝايطٝاض ١ٝبٚ ،ِٗٓٝيهٔ َٔ اؾً ٞإ اـط ٠ٛاألٚك يتشكٝل أَ ٟػسٚع جيب إٔ تأتٞ

َٔ داْب ايعسب أْفطِٗٚ ،اير ٟأعسف٘ اْ٘ مل ٜٛعع ست ٢اآلٕ َجٌ ٖرا املػسٚع ايرٜٓ ٟاٍ قبٛالً عاَاً).

()3

ٚعً ٢ع ٤ٛذيو بدأ يف َضس ؼسى ضٝاض ٞس ٍٛذيو املٛعةٛع يف َ /31ةاٜظ ،1943 /سٝةح أعًةٔ ٚشٜةس ايعةدٍ

املضسَ ٟا( -: ًٜٞأْ٘ جيدز باؿهَٛات ايعسب ١ٝايسمس ١ٝإٔ تتٓاٖ ٍٚرا املٛعٛع بػهٌ ددٚ ٟإٔ تعٌُ اؿه ١َٛاملضس ١ٜعً٢

اضت طالع زأٖ ٟر ٙاؿهَٛات يف طسٜل تٓفٝر َػسٚع اؾاَعٚ ،١إٔ تدعٛا بعد ذيو اك َؤمتس ٜعكد يف ايكاٖسٜ ٠بةت يف ٖةرا
األَس بضٛزْٗ ٠ا ١ٝ٥بعد تٛسٝد املػازٜع اييت تتكدّ بٗةا اؿهَٛةات ايعسبٝةْٚ . )4()١تٝذة ١هلةر ٙايتطةٛزات بةادزت اؿهَٛة١

فٛدٗت دع ٠ٛاك ايد ٍٚايعسبٚ ،١ٝذيو إلدساَ ٤ػاٚزات سْ ٍٛكاط اييت تتفل عًٗٝا ايد ٍٚاملعٓٚ ،١ٝذيو يه ٞتته ٕٛآي١ٝ
يًتعا ٕٚايعسبٚ ،ٞمتدض عٔ ٖر ٙايدع ٠ٛاملضس ١ٜعكد ادتُاع يف األضهٓدز ١ٜعاّ  ،1944سغس ذيو االدتُاع َٓةدٚبٕٛ

عٔ فُٛع َٔ ١ايد ٍٚايعسب( ٖٞٚ ١ٝايعسام َٚضةس ٚضةٛزٜا ٚيبٓةإ ٚغةسم األزدٕ ٚاملًُهة ١ايعسبٝة ١ايطةعٛدٚ ١ٜاية،)ُٔٝ
باالعاف ١اك سغٛز ممجٌ عٔ فًططني يريو االدتُاعْٚ ،تر عٔ االدتُاع االتفام ٚايتٛقٝع عًة ٢بسٚتٛنة ٍٛاألضةهٓدز،١ٜ

اير ٟاست ٣ٛاملبادئ األضاض ١ٝاييت قاَت عًٗٝا اؾاَع ١ايعسبٚ ١ٝأدٗصتٗا ٚٚظا٥فٗا.

()5

اْعكد يف ايكاٖسَ ٠ؤمتس عِ ممجًني عٔ ايد ٍٚايعسب ١ٝاملٛقعني عً ٢بسٚتٛن ٍٛاألضهٓدز ١ٜيًذاَع ١ايعسبٚ ،١ٝذيو يف غةٗس

آذاز (َازع) ٚ ، 1945بعد ادخاٍ بعض ايتعدٜالت عً ٢ايربٚتٛن ٍٛاملرنٛز ،أعًٔ املػةازن ٕٛيف املةؤمتسٚ ،يف  22آذاز/
 1945تأضٝظ داَع ١ايد ٍٚايعسب َٔ ١ٝقبٌ ايد ٍٚايطبع املؤضط ١هلاٚ ،مت ايتٛقٝع عًَٝ ٢جاقٗاٚ .املٝجام ٜته َٔ ٕٛعػسٜٔ
َادٜٚ ٠تغُٔ ثالثَ ١السل:

املًشل األ ٍٚخاظ بفًططنيٚ ،ايجاْ ٞخاظ بايتعاَ ٕٚع ايبالد ايعسب ١ٝغري املػرتن ١يف اؾاَعٚ ،١ايجايح خيتط بتعٝني أَني

عاّ يًذاَعٚ ،)6(١اعترب املٝجام ْافر املفع ٍٛيف َ /11اٜظ.)7(1945 /

_____________________________________________________________________________________________

(ْٛ )2ز ٟايطعٝد ،اضتكالٍ ايعسب ٚٚسدتَِٗ ،رنس ٠يف ايكغ ١ٝايعسبَ ،١ٝطبع ١اؿه ،١َٛبػداد ،1943 ،ظ .21-20

( )3أمحد ايػكري ،ٟاؾاَع ١ايعسب ،١ٝنٝف ته ٕٛداَعٚ ١نٝف تضبح عسب ،١ٝداز بٛضالَ ،١تْٛظ ،1979 ،ظ .31-30
( )4د .فدس ٟزغٝد املٗٓا ٚد.صالح ٜاضني داٚد ،املٓعُات ايدٚي ،١ٝداز ايهتب يًطباعٚ ١ايٓػس ،داَع ١املٛصٌ ،بد ٕٚضٓ ١طبع ،ظ.110
( )5د .عبداهلل عً ٞعب ٛضًطإ ،املٓعُات ايدٚي ،١ٝاألسهاّ ايعاَٚ ١أِٖ املٓعُات ايعاملٚ ١ٝاالقًٚ ١ُٝٝاملتدضضَ ،١طبع ١داَع ١دٖٛى،2011 ،
ظ.305

( )6د .ق ُد اذجمرٚب ،ايتٓع ِٝايدٚي ،ٞايٓعسٚ ١ٜاملٓعُات ايعاملٚ ١ٝاالقًٚ ١ُٝٝاملتدضضَٓ ،١ػٛزات اؿً ي اؿكٛق ،١ٝبريٚت ،ط  ،2006 ،8ظ
.372
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ٚبعد اضتكالٍ ايد ٍٚايعسب ١ٝاالخسٚ ٣اْغُاَِٗ اك اؾاَع ،١أصبح عدد ايد ٍٚاألعغةاٚ 22 ٤بةريو تهْٛةت َٓعُة١

اقً ١ُٝٝعسبَٚ ، )8(١ٝكسٖا ايكاٖس ٠يف َضسٚ .قد تعكد قُُٗا ٚادتُاعاتٗا عًَ ٢طت ٣ٛعدد َٔ اذجمايظ ايٛشزاٚ ١ٜادتُاعةات

أخس ٣يف َٛاقع أخس.)9(٣

املطًب ايجاْْ :ٞػأ ٠االؼاد األٚزٚبٞ

االؼاد األٚزٚب ٞعباز ٠عٔ فُٛع َٔ ١ايد ٍٚاألٚزٚب ١ٝاييت تًتصّ ايطع ٞاك ؼكٝل ٚسد ٠اقتضادٚ ١ٜتهاَةٌ ضٝاضةٚ ٞثٝةل،

ٚنإ االؼاد ٜعسف ضابكاً باضِ اذجمُٛع ١األٚزٚب.)10(١ٝ

بعد نٛازخ اؿسبني ايعاملٝتني ٚكسداتٗا ،اشدادت بػد ٠عسٚزات تأضٝظ ٚسد ٠أٚزٚب ١ٝداَع ١يدٚهلاٚ ،تدفعِٗ ايسغب ١يف

اعاد ٠ايبٓا ٤بني د ٍٚأٚزٚبا ٚشزع ايجك ١فُٝا بٗٓٝا َٔٚ ،أدٌ ايكغا ٤عً ٢استُاٍ ٚقٛع سسب غةاًَ ١أخةس ،٣فةأدٖ ٣ةرا

ايػعٛز يف املسسً ١األٚك اك تهَٓ ٜٔٛعُات اقً ١ُٝٝتعا ،١ْٝٚفُجالً يف ٚ 1948 /3 /17قّعةت اْهًةرتا ٚفسْطةا ٚبًذٝهةا

ٖٛٚيٓدا ٚيٛنطُبٛزىَ ،عاٖد ٠بسٚنطٌ ،اييت ْضت عً ٢تعا ٕٚتًو ايد ٍٚيف اذجماالت االقتضادٚ ١ٜاالدتُاعٝةٚ ١ايجكافٝة١
ٚايعطهسٚ ،١ٜيهٔ ناْت ايٓاس ١ٝايعطهس ٖٞ ١ٜايضف ١ايبازشٚ ٠املُٗ ١يف املعاٖد ٠املرنٛزٚ .٠بتػةذٝع َةٔ ٚاغةٓطٔ تٛضةع

ْطام تعاٖ ٕٚةر ٙايةد ٍٚفٓػةأت ( املٓعُة ١األٚزٚبٝة ١يًتعةا ٕٚاالقتضةاد )ٟيف ٚ .1948 /4 /16خػةٝت َةٔ ايٓفةٛذ

ايطٛفٝيت(.)11

ٚيف املسسً ١ايجاْ ١ٝظٗست ْصعات ٚزغبات اؼاد ١ٜيد ٣ضت د ٍٚأٚزٚب ٖٞٚ ١ٝنٌ َٔ (أملاْٝا ٚفسْطا ٚاٜطايٝةا ٚبًذٝهةا

ٖٛٚيٓدا ٚيٛنطُبٛزى)ٖٚ ،ر ٙايٓصعات ٚايسغبات ايساَ ١ٝاك تٛسٝد أٚزٚبا ايػسب ١ٝضٝاضٝاً ،ناْت ايطبب ايسٝ٥ظ يف الةاح

بعض ايتٓعُٝات ايػري ايطٝاض ١ٝيف قاز ٠أٚزٚباٚ.بعد ذيو سدثت قاٚالت عد ٠يف ٖرا ايػإٔ ،فف 9 ٞأٜاز 1950دعا ٚشٜس

خازد ١ٝفسْطا زٚبري غَٛإ إك تأضٝظ إطاز أٚزبَ ٞػرتى إلداز ٠ايفشِ ٚايضًب باعتبازُٖا َضدز ٜٔأضاضةٝني يًٓةصاع أٚ
ايبٓا ٤عً ٢سد ضٛا ،٤فهاْت َعاٖةد ٠بةازٜظ يف ْٝ 18طةإ  1951ايةيت أْػةأت "اذجمُٛعة ١األٚزبٝة ١يًفشةِ ٚايضةًب"

.)European Coal And Steel Community( ECSCمبػازن ١فسْطا ٚأملاْٝا ٚبًذٝها ٖٛٚيٓدا ٚيٛنطُبٛزز
ٚإٜطايٝا

(. (12

ثِ تأضطت مبٛدب َعاٖد ٠زَٚا يًعاّ  1957اذجمُٛعة ١االقتضةاد ١ٜاألٚزٚبٝةEuropean Economic ( EEC ١

ٚ ،)Communityاذجمُٛعةة ١األٚزٚبٝةة ١يًطاقةة ١ايرزٜةةEuropean Atomic Energy ( EURATOM ١

ٚ ،)Communityطبكت يف  /1ناْ ٕٛايجاْ.)13( 1958 /ٞ

( )7د .خً ٌٝاؿدٜج ،ٞايٛضٝط يف ايتٓع ِٝايدٚيٚ ،ٞشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ،ٞبػداد ،ايعسام .1991 ،ظ .353

( )8املٛقع االيهرت ْٞٚؾاَع ١ايد ٍٚايعسبhttp://www.lasportal.org/ar/Pages/default.aspx ١ٝ

(َ )9سفت زمشا ،ٟٚداَع ١ايد ٍٚايعسب ،١ٝسكٛم االْطإ املعاٜري ٚاآليٝات( ،دي ٌٝإزغادَ ،)ٟسنص ايكاٖس ٠يدزاضات سكٛم االْطإ ،ايكاٖس،٠
 ،2015ظ .9

( )10د .قُد ضعٝد ايًشاَّٛ ،ضٛع ١دٚ ٍٚأقاي ِٝايعاملَٓ ،عُات ٚاتفاقات ٚأقاي ،ِٝداز ْٛبًٝظ ،بريٚت ،2009 ،ظ .103
( )11د .قُد اذجمرٚبَ ،ضدز ضابل ،ظ .517
( )12أَ ١ٓٝداد ،االؼاد األٚزٚب َٔ ٞاتفاق ١ٝايفشِ ٚايضًب اك اتفاق ١ٝيػب ،١ْٛايبشح َٓػٛز عً ٢املٛقع األيهرتَ ْٞٚضسع:
http://www.masress.com/egynews/43955
( )13د .عبداهلل عً ٢عبَ ،ٛضدز ضابل ،ظ .345
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ٚبايسغِ َٔ نٌ ايعكبات اييت ٚادٗت َطري ٠ايٛسد ٠األٚزٚب ،١ٝاال اْٗا خطت عدداً َٔ اـطٛات املُٗة ١عًة ٢طسٜةل

ٖر ٙاملطريَ ،٠جٌ :دَر اؾُاعات األٚزٚب ١ٝايجالخ املرنٛز ٠يف مجاعٚ ١اسد ،٠مبٛدب اتفاقٝة ١ايةدَر املٛقعة ١يف ْٝ 8طةإ

ٚ ،1965اييت دخًت سٝص ايتٓفٝر اعتبازاً َٔ ٚ ،1967 /7 /1ايتٛصٌ اك سٌ ٚضط ملػهالت االصالح املؤضطةٜ ٞتةٝح
قدزاً َٔ ايتٛاشٕ بني اذجمًظ ٚاملفٛع( ١ٝتط ١ٜٛيٛنطُبٛزى اييت أقست َبدأ ايتضٜٛت باالمجاع داخٌ اذجمًظ يف األَةٛز ايةيت

متظ َضاحل عًٝا)ٚ ،بدا ١ٜتطبٝل االؼاد ايهُسن ٞاعتبازاً َٔ .1968 /7 /1

ٚقد غٗدت َطري ٠ايٛسد ٠األٚزٚب ١ٝخالٍ ايفرت( 1969 - 1958 ٠اؿكب ١ايدٜػٛي )١ٝساي ١اْطالم َٔ )14(.أدٌ سطِ

املػهً ١اـاص ١بتٛضٝع االطاز اؾػسايف يٓػاط ٚعغ ١ٜٛاؾُاع ١األٚزٚبْ ،١ٝاقػت ايد ٍٚاألعغاٖ ٤را األَس يف قُ ١الٖةاٟ
 ٚقسزت ملضًش ١ايتٛضع ٚفتح باب املفاٚعات فُٝا ٜتعًل بدخ ٍٛأعغا ٤دددٚ ،مت ذيو مبٛافك ١فسْطا ٚعً ٘ٝبدأت بايفعٌ،
املفاٚعات بني اؾُاعٚ ١نٌ َٔ بسٜطاْٝا ٚاٜسيٓدا ٚايدمنازى ٚايٓسٜٚر ٚمت ايتٛصٌ اك االتفام ٚايتٛقٝع عًَ ٢عاٖد ٠االْغُاّ

يف بسٚنطٌ يف ناْ ٕٛايجاْ ٞعاّ  ، 1972االّ إ ايػعب ايٓسٚجي ٞزفض ايتضدٜل عًَ ٢عاٖد ٠االْغُاّ مبٛدةب االضةتفتا٤
اير ٟمت فٗٝا هلرا ايػسضٚ ،بريو اصبشت ايد ٍٚاألعغا ٤يف اؾُاع ١األٚزٚب ١ٝتطع د.)15(ٍٚ

فتكدَت د ٍٚأٚزٚب ١ٝأخس ٣بطًبات االْغُاَّ ،جٌ ايْٛٝإ عاّ ٚ 1975اضباْٝا ٚايربتػةاٍ عةاّ ٚ ،1977بعةد تػةٝري

األْعُ ١ايطٝاض ١ٝيف ٖر ٙايدٚ ٍٚاْتكاهلا اك ايدميكساط ١ٝايػسب ،١ٝأصبشت ايْٛٝإ ايعغة ٛايعاغةس يف ايعةاّ ٚ 1981اضةباْٝا

ٚايربتػاٍ ايعغ ٛاؿاد ٟعػس ٚايجاْ ٞعػس ٚذيو يف سصٜسإ ٚ .)16(1985بعد تٛسٝد املاْٝا ايػسقَ ١ٝع املاْٝا ايػسب ١ٝيف /3

 1990 /10أصبشت املاْٝا ايػسق ١ٝدص٤اً َٔ االؼاد األٚزٚب. )17(ٞ

إٔ اؿدخ األ نرب يف تأزٜذ ايتٓع ِٝايكاز ،ٟايساَ ٞاك تٛسٝد د ٍٚأٚزٚبا ٖٛ ،اْػا( ٤االؼاد األٚزٚب ،)ٞاير ٟمت ايتٛقٝع

عً ٘ٝيف  /7غباط 1992 /يف َعاٖدَ ٠اضرتخيت ( )Maastricht Treatyيف ٖٛيٓدا ٚدخًت سٝص ايتٓفٝر يف األَ ٍٚةٔ

تػس ٜٔايجاْٚ 1993 /ٞأعطت يًذُاع ١األٚزٚب ١ٝامسٗا اؾدٜدٚ ،اعتربت َٔ أِٖ االتفاقٝات األٚزٚب ،١ٝبطبب َادعت اي٘ٝ
َٔ ٚسد ٠ضٝاضٚ ١ٝاقتضاد ١ٜأٚزٚبٚ ،١ٝتٛضعٗا يف َفٗ ّٛايٛسد ٠ايطٝاض ١ٝعٔ ايطٛم األٚزٚبٝة ١ايةر ٟنةإ َٛدةٛداً َةٔ

قبٌ(. )18ع ًُاً بإٔ نٌ َٔ بسٜطاْٝا ٚايدامنازى ٚايطٜٛد ظًت تبدْٛ ٟعاً َٔ ايتشفغ ٚباألخط فُٝةا ٜتعًةل بتٛسٝةد ايعًُة١
األٚزٚب ١ٝاٍ(ٜٛز.)19()ٚ

ٚاد٘ االؼاد األٚزٚب ٞيف َطريت٘ عدداً َٔ ايتشدٜات اييت ناْت ؼتاز اك َصٜد َٔ ايبشح ،فٛفل َعاٖةدَ" ٠اضةرتخيت"

ناْت عً ٢ايد ٍٚاألٚزٚب ١ٝادساَ ٤سادع ١يبشح ايتشدٜات ٚايٓعس يف الاح ايٛضا ٌ٥يصٜاد ٠فاعًٝتٗا ٚؼطني أدا ٤املؤضطات
األٚزٚب ،١ٝيريو غهًت فُٛع ١باضِ فُٛع ١اْعهةاع ( )Reflectio Groupيف سصٜةسإ  .1995فكةدَت اذجمُٛعة١

تكسٜسٖا بعد اضتطالع زأ ٟاملفٛعٚ ١ٝايربملإ ف ،٘ٝاك اذجمًظ األٚزٚب ٞيف ناْ ٕٛاأل ٍٚعاّ ٚ .1995أسٝةٌ اك َةؤمتس بةني
_____________________________________________________________________________________________

( ) 14د .سطٔ ْافع ،١االؼاد األٚزٚبٚ ٞايدزٚع املطتفاد ٠عسبٝاًَ ،سنص دزاضات ايٛسد ٠ايعسب ،١ٝبريٚت ،يبٓإ ،2004 ،ظ .152
( )15دٛاع سطٔ ،طبٝع ١االؼاد األٚزٚب ،ٞداز املعسف ،١بريٚت ،يبٓإ ،2010 ،ظ .97

(ٚ( )16بريو تػريغهٌ ايعًِ ٚأصبح عدد ايٓذُات عً ٢ايعًِ االؼاد األٚزٚب ٞاثٓتا عػس لُ.)١
( )17د .عبدايهس ِٜعًٛإ ،ايٛضٝط يف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاَّ ،ضدز ضابل ،ظ .195 - 194

( )18د .امحد ضعٝد ْٛفٌ ،االؼاد األٚزٚب ٞيف َطًع األيف ١ٝايجايج :١ايٛاقع ٚايتشدٜات ،املٛقع األيهرت ْٞٚداَع ١ايريَٛى ،ايسابط:
.pdfاالؼاد%20األٚزٚبfaculty.yu.edu.jo/ANufal/Lists/.../83/ٞ

( )19د ٕٛبٓٝدز ٚضامي ٕٛأغسٚٚد ،تسمج ١خايد غسٜب عً ،ٞاالؼاد األٚزٚبَ ،ٞؤضطٖٓ ١دا ٟٚيًتعًٚ ِٝايجكافَ ،١ضس ،2015 ،ظ .69
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اؿهَٛات يف آذاز  ، 1996سٝح ْٛقػت ايتعةدٜالت يف دًطةات َتعاقبة ١اك إٔ مت ايتٛصةٌ التفةام بػةأْٗا يف سصٜةسإ

ٚ ، 1997عًٚ ٘ٝقعت ايد ٍٚاألعغا ٤يف االؼاد األٚزٚب ٞعًَ( ٢عاٖد ٠أَطرتداّ)( )20يف ٚ 1997 /10 /2دخًةت سٝةص
ايتٓفٝر يف .)21(1999 /5 /1

ٚاي ّٛٝبعد تٛضٝع ْطام االؼاد ٚاْغُاّ ايهجري َٔ ايد ٍٚاألٚزٚب ١ٝاي ٘ٝبًؼ عدد ايد ٍٚاألعغا ٤فٝة٘ اك  28دٚية.)22(١

ٜٛٚاد٘ االؼاد األٚزٚب ٞاالٕ َػانٌ سادَ ،٠جٌ أشَ ١ايد ٕٜٛايطٝاد ١ٜيًعدٜد َٔ ايد( ٍٚالضُٝا ايْٛٝإ) ،نُةا إ االؼةاد

تًك ٢عسب ١غدٜد ٠بتضٜٛت اؾُٗٛز ايربٜطاْ ٞعً ٢قساز خسٚز بسٜطاْٝا َٔ االؼاد األٚزٚب ٞيف ضابك ٖٞ ١األٚك َٔ ْٛعٗةا

َٓر تأضٝظ االؼاد.

املبشح األ : ٍٚايعغ ١ٜٛيف اؾاَع ١د ٍٚايعسبٚ ١ٝاالؼاد األٚزٚبٚ ٞآي ١ٝايتضٜٛت فٗٝا

يهْ ٞه ٕٛعً ٢عًِ بأْٛاع ايعغٚ ١ٜٛغسٚط قب ٍٛايعغ ٛيف داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاالؼاد األٚزٚبٚ ٞنٝف ١ٝآي ١ٝايتضٜٛت
يف املٓعُتنيْ ،كطِ ٖرا املبشح اك َطًبني ٚذيو عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ

املطًب األ :ٍٚايعغ ١ٜٛيف داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝآي ١ٝايتضٜٛت فٗٝا
 -1ايعغ ١ٜٛيف داَع ١ايد ٍٚايعسب:١ٝسددت املاد ٠األٚك َٔ َٝجام داَع ١ايد ٍٚايعسب ١ٝايعغ ١ٜٛفٗٝا بكٛهلا( :تتةأيف
داَع ١ايد ٍٚايعسب َٔ ١ٝايد ٍٚايعسب ١ٝاملطتكًٚ ١املٛقع ١عًٖ ٢را املٝجامٚ ،يًد ٍٚايعسب ١ٝاالخس ٣املطتكً ١اؿل إٔ تٓغِ اك

اؾاَع ،١فاذا زغبت يف االْغُاّ قدَت طًباً بريو ٜٛدع يد ٣األَاْ ١ايعاَ ١ايداٜٚ ١ُ٥عةسض عًة ٢اذجمًةظ يف أ ٍٚادتُةاع

ٜعكد بعد تكد ِٜايطًب)( َٔ . )23خالٍ ذيو ٜتبني إٔ ايعغ ١ٜٛيف داَع ١ايد ٍٚايعسب ١ٝتٓكطِ اك :عغة ١ٜٛأصةًٚ ١ٝعغة١ٜٛ

باالْغُاّٚ ،عغ ١ٜٛاملساقب.١

أٚالً :ايعغ ١ٜٛاألصًٜ،١ٝعترب األعغا ٤املٛقع ٕٛعًَٝ ٢جام اْػا ٤داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝاير ٜٔاغرتنٛا يف َٓاقػاتٗا
ٚادتُاعاتٗا ايتشغري ١ٜاييت ْتذت عٓٗا ْػ ٤ٛاؾاَع ١ايعسب ،١ٝأعغا ٤أصًٝني َؤضطني يًذاَع ٖٞٚ ،١نٌ َٔ ايعسام َٚضس

ٚضٛزٜا ٚيبٓإ ٚاالزدٕ ٚايطعٛدٚ ١ٜاي .)24(ُٔٝفٗر ٙايد ٍٚسغست َؤمتس األضهٓدز ١ٜيعاّ ٚٚ 1944قعت نٌ َٔ
بسٚتٛن ٍٛاألضهٓدزَٚ ١ٜؤمتس ايكاٖس ٠عاّ ٚ 1945بايٓٗاٚ ١ٜقعت عًَٝ ٢جام داَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝصادقت عً.٘ٝ

_____________________________________________________________________________________________

( )20تغُٓت َعاٖد ٠أَطرتداّ تطٜٛس أضظ املٛاطٓ ١األٚزٚبٚ ١ٝتعصٜص ايسابط ١بٗٓٝا ٚبني املٛاطٓ ١ايٛطٓٚ ،١ٝنريو دس ٣تٛضٝع ْطام ايتعا ٕٚيف
ايطٝاض ١اـازد َٔ ١ٝاؾاْبني االقتضادٚ ٟايطٝاضٚ ٞتغُٓت خًل َٓضب املُجٌ األعً ٢يطٝاض ١اـازدٚ ١ٝاألَٓ ١ٝاملػرتن ١يالؼادٚ ،عصشت

َٔ صالسٝات ايربملإ األٚزٚب ٞيف عًُ ١ٝاؽاذ ايكسازات عٔ طسٜل تٛضٝع (ادسا ٤املػازنٚ ،)١دس ٣تطٜٛس املفٛعٚ ١ٝتأنٝد دٚز قهُ ١ايعدٍ
يف أَٛز تتعًل باؿكٛم األضاض.١ٝ

( )21دٛاع سطَٔ ،ضدز ضابل ،ظ .113 - 112
( )22تعسٜف اإلؼاد األٚزبٚ ٢ايد ٍٚاملٛقع ١عً ٢اتفاق ١ٝايػٓذٔ،املٛقع األيهرت ،Multi Purpose:ْٞٚعً٢
ايسابطhttp://www.stayineurope.info/eunion/:

( )23املاد ٠األٚك َٔ َٝجام داَع ١ايد ٍٚايعسب.١ٝ

( )24د .قُد اذجمرٚبَ ،ضدز ضابل ،ظ .327
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ثاْٝاً :ايعغ ١ٜٛباالْغُاّ ،يكد ْضت املاد ٠األٚك عً ٢املٛافك ١عً ٢اْغُاّ نٌ دٚية ١عسبٝة ١تسغةب يف عغة ١ٜٛاؾاَعة١
ايعسبٚ ،١ٝسٝح مل تهٔ االغًب ١ٝعٓد ْػ ٤ٛاؾاَع ١ايعسبَ ١ٝطتكً .١فًرا مل تٛقع أنجس ايد ٍٚايعسب ١ٝعً ٢املٝجةام اْةراى يعةدّ

اضتكالهلا ٚاْغُت ايٗٝا بعد قٝاّ اؾاَع ١يف فرتات كتًفٖٚ .١را ايتُٝٝص ايػهً ٞبني األعغا ٤املؤضطني ٚغريِٖ الترتتب عً٘ٝ
أ ١ٜآثاز دٖٛس ١ٜبايٓطب ١يالَتٝاشات ٚااليتصاَات يألعغا.)25(٤

ثايجاً :ايعغ ٛاملساقب،سٝح اْ٘ طبكاً يًُاد ٠جيٛش يًد ٍٚاألخسٚ ٣اييت ال ٜٓطبل عًٗٝا غةسٚط املةاد ٠إٔ تػةرتى يف أْػةط١

اؾاَع ١املدتًف ١نبعض ايًذإ  ...بضف ١عغَ ٛساقب.

ٚاملالسغ يف غسٚط ايعغ ،١ٜٛإٔ املٝجام سدد االْتُا ٤يًد ٍٚاملطتكً ١فكط ،اال اْ٘ عً ٢أزض ايٛاقةع أصةدز فًةظ اؾاَعة١

قسازاً عاّ  ،1952اعترب املٓدٚب ايفًططٝين َٓدٚباً عٔ دٚي ١فًططني بدالً َٔ نَٓ ْ٘ٛدٚباً عٔ عسب فًططني(.)26

ٚاضتُس ٖرا األَس ست ٢عاّ  1964سُٓٝا اعرتف َؤمتس ايكُ ١ايعسب ٞاأل ،ٍٚاير ٟعكد بايكاٖس ٠مبٓعُ ١ايتشسٜس ايفًطط١ٝٓٝ
اييت اْػأت عاّ  1963ممجالً يًػعب ايفًططٝينٚ ،اعترب اذجمًظ زٝ٥ظ املٓعُ ١ممجالً يفًططني يد ٣اؾاَعٚ .١بعد األستالٍ

اإلضسا ًٞٝ٥يفًططني ثاز خالف قاْ ْٞٛس ٍٛعغٜٛتٗا يف اؾاَع ١ايعسب ١ٝيف عاّ ٚ .1973بعد اؿسب  1973اعرتف املًٛى
ٚايسؤضا ٤ايعسب اذجمتُع ٕٛيف َؤمتس دازايبٝغا ٤يف املػسب مبٓعُ ١ايتشسٜس ايفًطط ١ٝٓٝيٝظ فكط يف اؾاَع ١ايعسبٚ ،١ٝامنا يف

األَِ املتشد ٠عً ٢ايضعٝد ايدٚي.ٞ

ٚيف عاّ ٚ 1976بٓا ٤عً ٢اقرتاح َضس ٟأصبشت َٓعُ ١ايتشسٜس عغٛاً ناٌَ ايعغٚ ،١ٜٛهلا ممجٌ يف فًظ اؾاَعَٔٚ ١

سك٘ إٔ ٜضٛت يف نٌ ايكغاٜا اييت ٜٓاقػٗا اذجمًظ(.)27

 -2ايتضٜٛت يف داَع ١ايد ٍٚايعسب١ٝ

يكد ْعِ َ ٝجام داَع ١ايد ٍٚايعسب ١ٝسٝجٚ ١ٝنٝف ١ٝايتضٜٛت .سٝح أغازت املاد ٠ايجايجَٝ َٔ ١جاقٗا اك املطاٚا ٠بني األعغةا٤
يف اذجمًظ ،سٝح ٜه ٕٛيهٌ دٚي ١صٛت ٚاسد َُٗا نإ عدد ممجًٗٝا(ٚ ،)28بػض ايٓعس عٔ َطاس ١ايدٚيةٚ ١عةدد ضةهاْٗا

ٚقٛتٗا ايعطهس ١ٜأ ٚاالقتضادٚ )29(١ٜتضدز ايكسازات َٔ قبٌ فًظ داَعة ١ايةد ٍٚايعسبٝة ١باألنجسٜة ١أ ٚباالمجةاعٚ ،ذيةو

سطب املاد َٔ )16( ٚ )7( ٠املٝجام.

سٝح تٓط املاد ٠ايطابع َٔ ١املٝجام عًَ( :٢ا ٜكسز ٙاذجمًظ باالمجاع ٜهًَ ٕٛصَاً ؾُٝع ايد ٍٚاملػةرتن ١يف اؾاَعةَٚ ،١ةا

ٜكسز ٙاذجمًظ باألنجسٜ ١ٜهًَ ٕٛصَاً ملٔ ٜكبً٘)(ٚ .)30بعباز ٠أخس ٣باَهإ أ ٟعغ َٔ ٛأعغا ٤اؾاَع ١ايعسبٝة ١إٔ حية ٍٛدٕٚ

_____________________________________________________________________________________________

( )25د .خً ٌٝسدٜجَ ،ٞضدز ضابل ،ظ .354

( )26د .فدس ٟزغٝد املٗٓاَ ،ضدز ضابل ،ظ .133

( )27داَع ١ايد ٍٚايعسب ،١ٝعح َٓػٛز عً ٢املٛقع األيهرت .Austro Arab News ْٞٚايسابط :
http://www.aymanwahdan.at/seite/themen/Gesetz/AL.html
(ْ )28ط املاد ٠ايجايجَٝ َٔ ١جام داَع ١ايد ٍٚايعسبٜ( .١ٝه ٕٛيًذاَع ١فًظ ٜتأيف َٔ ممجً ٞايد ٍٚاملػرتن ١يف اؾاَعٜ ٚ ،١ه ٕٛيهٌ َٓٗا
صٛت ٚاسد َُٗا ٜهٔ عدد ممجًٗٝا.) ...

( )29د.عبداهلل عً ٞعبَ ،ٛضدز ضابل ،ظ .326
( )30املاد ٠ايطابعَٝ َٔ ١جام داَع ١ايد ٍٚايعسب.١ٝ
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ضسٜإ قسازاتٗا عًٚ ،٘ٝذيو مبعازعت٘ هلا  ٖٛٚيف ساي ١املعازع ١نُا ي ٛنإ ممٓٛساً ي٘ سل ايٓكض عًة ٢أ ٟقةساز ال ٜسٜةد إٔ

ًٜتصّ ب٘(.)31

زغِ ٚدٛد ْط املاد ٠ايطابع ١بعدّ ايصاَ ١ٝايكسازات ،إالّ يًد ٍٚاييت تكبًٗا يف ساي ١صدٚز ايكساز باألنجسٚ ،١ٜيهٔ مبٛدب

ْط املاد ٠ايطادض ١عػس ،لد بأْ٘ يف بعض اؿةاالت تضةدز ايكةسازات باألنجسٜةٚ ،١تهة ٕٛيف ْفةظ ايٛقةت ًَصَة ١ؾُٝةع

األعغا َٔٚ ،٤تًو اؿاالت ،ساالت غؤ ٕٚاملٛظفني ٚاقساز َٝصاْ ١ٝاؾاَعٚٚ ١عع ْعاّ ايداخً ٞيهٌ َٔ اذجمًةظ ٚايًذةإ

ٚاألَاْ ١ايعآَٖٚ .)32(١اى ْٛع اخس َٔ ايتضٜٛت  ٖٞٚاألغًب ١ٝاملٛصٛف ١سطب املاد )19( ٠جيٛش مبٛافك ١ثًج ٞد ٍٚاؾاَعة١
تعد ٌٜاملٝجامٚ .يًدٚي ١اييت ال تكبٌ ايتعد ٌٜإٔ تٓطشب عٓد تٓفٝر ،ٙد ٕٚايتكٝد بأسهاّ املَادَّ ٠ايطابك.)33()١

املطًب ايجاْ : ٞايعغ ١ٜٛيف االؼاد االٚزبٚ ٞآي ١ٝايتضٜٛت فٗٝا
 -1ايعغ ١ٜٛيف االؼاد األٚزٚب :ٞاالْغُاّ اك اؾُاع ١األٚزٚب ١ٝعًَُ ١ٝفتٛس ١أَةاّ ايةد ٍٚاألٚزٚبٝة ١ايةيت تهةٕٛ

َطتعد ٠يًتٛقٝع عً ٢املعاٖدات ايتأضٝط ١ٝالْػا ٤االؼاد األٚزٚبٚ ٞايةيت تكبةٌ بتطبٝةل ايكةاْ ٕٛاألٚزٚبة ٞبأنًُة٘ٚ .ذيةو

مبٛدب املاد /58 ٠فَ َٔ 1عاٖد ٠زَٚا يف  2004اييت تٓط عً ٢دٛاش اْغُاّ أ ١ٜدٚية ١أٚزٚبٝة ١اك االؼةاد األٚزٚبة،ٞ
ٜٚه ٕٛاالؼاد َفتٛساً ؾُٝع ايد ٍٚاألٚزٚب ،١ٝاييت ؼرتّ ٚتؤَٔ بايك ِٝاييت ٜك ّٛاالؼاد أضاضاً عًٗٝا ٖٞٚ ،اسةرتاّ ايهساَة١
االْطاْٚ ١ٝاؿسٚ ١ٜايدميكساطٚ ١ٝاملطاٚاٚ ٠ضٝاد ٠ايكةاْٚ ٕٛاسةرتاّ سكةٛم االْطةإ ٚعةُإ سكةٛم األقًٝةات ٚاملهْٛةات

ٚايتعددٚ ١ٜعدّ ايتُٝص ايعٓضسٚ ٟاملطاٚا ٠بني ايٓطاٚ ٤ايسداٍٚ ،ذيو سطب املاد ٠ايجاَْ َٔ ١ٝعاٖد ٠االؼةادٚ.عً ٢ايدٚية١

ايساغب ١يف االْغُاّ إٔ تٛد٘ طًبٗا يف ٖرا ايضدد اك املفٛع ١ٝاألٚزٚبٚ ١ٝاييت تتدر قسازٖا باالمجةاع بعةد اضتػةاز ٠فًةظ

االؼاد األٚزٚبَٛٚ ٞافك ١ايربملإ األٚزٚب ٞبٗرا ايضدد.

34

تته ٕٛايعغ ١ٜٛيف االؼاد األٚزٚب ،ٞغأْٗا غإٔ االؼادات ٚاملٓعُات ايدٚي ١ٝاألخس:َٔ ٣

أٚالً :ايعغ ١ٜٛاألصًٜ ،١ٝكضد بٗا ايد ٍٚامله ١ْٛباألضاع يالؼاد األٚزٚبٚ ٞاييت مت تأضٝظ االؼاد عًٜ ٢دٖا ٖٞٚ ،ايةدٍٚ

ايطت املؤضط ١ي٘ (املاْٝا ٚاٜطايٝا ٚبًذٝها ٖٛٚيٓدا ٚفسْطا ٚايًٛنطُبٛزى)(.)35

ثاْٝاً :ايعغ ١ٜٛباالْغُاّ ،مبٛدب املاد /58 ٠فَ َٔ 1عاٖد ٠االؼاد األٚزٚبة ،ٞحيةل يهةٌ دٚية ١أٚزٚبٝة ١االْغةُاّ اك
االؼادٚ ،عًٖ ٢را األضاع فكد اْغِ اك االؼاد د ٍٚأٚزٚب ١ٝعد ٠يف فرتات َتفاٚتٚ ،١بريو ؼكل َا أداش ايدضتٛز ١ٜفأصبح

االؼاد َفتٛساً يهٌ دٚي ١زاغب ١يف االْغُاّ سكٝكٚ ١اقعٚ ،١ؿد اآلٕ ٚصةٌ عةدد األعغةا ٤املٓغةُني اك  28دٚيةٖٚ ١ة:ٞ

_____________________________________________________________________________________________

( )31د .خً ٌٝاؿدٜجَ ،ٞضدز ضابل ،ظ .358

(ْ )32ط املاد ٠ايطادض ١عػس َٔ َٝجام داَع ١ايد ٍٚايعسب( : ١ٝفُٝا عدا األسٛاٍ املٓضٛظ عًٗٝا يف ٖرا املٝجامٜ ،هتف ٞبأغًب ١ٝاآلزا ٤الؽاذ
اذجمًظ قسازات ْافر ٠يف ايػ ٕٛ٦اآلت:١ٝأ  -غ ٕٛ٦املٛظفني.ب  -إقساز َٝصاْ ١ٝاؾاَع.١زٚ -عع ْعاّ داخً ٞيهٌ َٔ اذجمًظٚ ،ايًذإٚ،األَاْ١

ايعاَ.١د -تكسٜس فض أدٚاز االدتُاع).

( )33املادَٝ َٔ 19 ٠جام داَع ١ايد ٍٚايعسب.١ٝ

( )34ايفكس ٠ايجاْ َٔ ١ٝاملادَ َٔ 58 ٠عاٖد ٠االؼاد األٚزٚب.ٞ

( )35تأزٜذ االؼاد األٚزٚب ،ٞاملٛقع األيهرت ،:Israel& the EUْٞٚعً ٢ايسابط:
eeas.europa.eu/delegations/israel/what_eu/history_of_the_eu/index_ar.htm
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اٜسيٓدا ،املًُه ١املتشد ،)36(٠ايدامنازى ،ايْٛٝإ ،اضباْٝا ،ايربتػاٍ ،ايطٜٛد ،فًٓٓدا ،ايُٓطا ،اضتْٝٛا ،بٛيٓدا ،مجٗٛز ١ٜايتػٝو،
اؾُٗٛز ١ٜايطًٛفان ،١ٝضًٛفٝٓٝا ،قربظ ،التفٝا ،يٝتٛاْٝاَ ،ايطآٖ ،ػازٜا ،زَٚاْٝا ،بًػازٜا ،مجٗٛز ١ٜنسٚاتٝا.

ثايجاً :ايعغ ١ٜٛباالْتطابٚ ،يف ايٛاقع إٔ َطأي ١اغرتاى د ٍٚأخس ،٣عً ٢ضب ٌٝاالْتطاب قد أثاز اؾدٍ ٚاملٓاقػ ،١سةٍٛ
َد ٣االفاد ٠اؿكٝك ١ٝاييت تعٛد عً ٢ايد َٔ ٍٚذيو االْتطابٚ .قد أخرت َكرتسات ايػسان ١بني االؼاد األٚزٚبٚ ٞبعةض

د ٍٚايبشس املتٛضط تتطٛز بضٛزَ ٠تطازع ١ابتدا َٔ ٤عكد ايتطعٓٝات ٚخاصَ ١ع َضس ٚضٛزٜا ٚد ٍٚاملػسب ايعسب.)37(ٞ

ٚيهٔ يف ٚاقع األَس الٜٛدد فسم بني ايعغ ١ٜٛاألصًٚ ١ٝايعغ ١ٜٛباالْغُاّ ،سٝح ٜتُتع ايعغة ٛاألصةًٚ ٞنةريو ايعغةٛ

املٓغِ بهاٌَ سكٛم ايعغ ،١ٜٛأَا ايعغ ٛاملٓتطب فال ٜتُتع بتُج ٌٝيد ٣فًظ االؼاد األٚزٚب.)38(ٞ

مل ٜغع االؼاد األٚزٚب ٞيف بادئ األَس أ ١ٜغسٚط اعاف ١ٝالْغُاّ ايد ٍٚاملسغش ١يًعغَ ،١ٜٛاعدا ايػةسٚط ايعاَة ١ايةيت مت

تبٗٓٝا يف االتفاقات املؤضط ١يالؼاد(ٚ( )39باألخط يف املاد ٠ايجاَْ َٔ ١ٝعاٖد ٠االؼاد اييت أغسْا ايٗٝا) .يهٔ ايفسم يف املطت٣ٛ

االقتضادٚ ٟايطٝاض ٞبني د ٍٚأٚزٚبا ،دفع فًطاالؼاد األٚزٚب ٞيف يكا ٤ايكُ ١عاّ  1993يف نٛبٓٗةانٔ اك ٚعةع ثالثة١

غسٚط يكب ٍٛايعغ ١ٜٛيف االؼاد األٚزٚبٚ ٞاييت أطًل عًٗٝا َعاٜري نٛبٓٗانٔ(.)40

أٚالً :ايػسٚط ايطٝاض( ١ٝاملعاٜري ايطٝاض :)١ٝجيب عً ٢ا يةد ٍٚاملسغةش ١يالْغةُاّ اك االؼةاد األٚزٚبة ٞعةُإ اضةتكساز

َؤضطاتٗا ٚاؿفاظ عً ٢ايدميكساطٚ ،١ٝإٔ تتعٗد بغُإ ضٝاد ٠ايكاْٚ .ٕٛجيب عًٗٝةا أٜغةاً عةُإ سكةٛم االْطةإ ٚمحاٜة١

األقًٝات.

ثاْٝاً :ايػسٚط االقتضاد( ١ٜاملعاٜري االقتضاد:)١ٜجيب إٔ تتُتع ايد ٍٚاملسغش ١يالْغُاّ اك االؼاد األٚزٚب ٞباقتضاد ضٛم

َطتكس ،نُا ٚأْ٘ البد هلا َٔ إٔ ته ٕٛقادز ٠عً ٢ايضُٛد أَاّ عػط املٓافطات يف ايطٛم ايداخً ١ٝاألٚزٚب.١ٝ

ثايجاً :ايػسٚط ايتػسٜع( ١ٝاملعاٜري ايتػسٜع :)١ٝجيب عً ٢ايد ٍٚاملسغش ١يالْغةُاّ اك االؼةاد األٚزٚبة ٞإٔ تهة ٕٛعًة٢

اضتعداد يت هٝٝف ادازاتٗا ٚمجٝع قٛاْٗٝا َع قاْ ٕٛاالؼاد األٚزٚب ٞاييت مت ٚععٗا ٚتبٗٓٝا َٓر تأضٝظ االؼادٚ( 41.ذنست يف
املاد ٠ايطادضَ َٔ ١عاٖد ٠االؼاد إٔ يكاْ ٕٛاألؼاد ايطُ ٛعً ٢ايكٛاْني ايداخً ١ٝيًد ٍٚاالؼاد)ٜٚ .عين ٖرا ايكب ٍٛمبا ٜطُ٢
"َ("Acquisا ٜكازب اية  80.000صفش َٔ ١ايٓضٛظ ايكاْ.)42()١ْٝٛ

_____________________________________________________________________________________________

( )36صٛتت املًُه ١املتشدَ ٠ؤخساً عً ٢قساز اْطشابٗا َٔ االؼاد ٖٞٚ ،يف دزاض ١ادسا٤ات اْطشابٗا َٔ االؼاد األٚزٚب.ٞ
(ْ )37ب ٌٝعبدايسمحٔ سٝا ،ٟٚدضتٛز االؼاد األٚزٚب ،ٞاملهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛبػداد ،2009 ،ط  ،2ظ .19
(ْ )38ب ٌٝعبدايسمحٔ سٝاْ ،ٟٚفظ املضدز ايطابل ،ظ .18

( )39االؼاد األٚزٚب ،ٞاألٖداف ٚايٓػأٚ ٠ايته ،ٜٔٛاملٛقع األيهرت :ْٞٚصشٝف ١ايدٜٛإ ،عً ٢ايسابط:
http://www.aldiwan.org/59043.html
( )40داَع ١ايد ٍٚايعسب ،١ٝعح َٓػٛز عً ٢املٛقع األيهرت .Austro Arab News ْٞٚايسابط :
http://www.aymanwahdan.at/seite/themen/Gesetz/AL.html
(َ )41عاٜري نٛبٓٗاغٔ ،املٛقع األنرت :ْٞٚاملعسف ،١عً ٢ايسابطhttp://www.marefa.org/index.php/ :
 ٚاالؼاد األٚزٚب ،ٞاألٖداف ٚايٓػأٚ ٠ايته ٜٔٛاملٛقع األيهرت :ْٞٚصشٝف ١ايدٜٛإَ ،ضدز ضابل.

(َ )42اَٖ ٞعاٜري نٛبٓٗاغٔ ،املٛقع األيهرت :ْٞٚقٓطس ،٠عً ٢ايسابط:
https://ar.qantara.de/content/m-hy-myyr-kwbnhgn
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 -2ايتضٜٛت يف االؼاد األٚزٚبٞ

ٜفسض عًٓٝا تعدد أدٗص٠االؼاد األٚزٚبٚ ٞاالختالف يف طسٜك ١ايتضٜٛت فٗٝا ،إٔ ْبشح َطأي ١ايتضٜٛت يهٌ دٗاش َةٔ

أدٗص ٠االؼاد عً ٢سد.٠

أٚالً :ايربملإ األٚزٚبٜ ،European Parliament ٞتػهٌ ايربملإ األٚزٚب 751 َٔ ٞعغٛاً َةٛشعني ٚفكةاً

ملبدأ ايتُج ٌٝايٓط ي( )43يهٌ دٚي ١ضٝاضٝاً ٚاقتضادٜاً ٚضهاْٝاًٚ .خيتط ايربملإ باالعاف ١اك ايسقاب ١ايطٝاضة ١ٝمبُازضة ١ايسقابة١
عً ٢املٛاشْٚ ١ايسقابة ١ايتػةسٜعٚ .)44(١ٝجيتُةع ايربملةإ األٚزٚبة ٞيف دٚز ٠ضةٓٚ ،١ٜٛادتُاعةات ايربملةإ األٚزٚبة ٞعًٓٝة،١
ٚايتضٜٛت جيسٚ ٟفل َبدأ األغًب ٖٛٚ ١ٝايٓعاّ املتبع فٚ ،٘ٝعادَ ٠ا ٜضٛت أعغا ٙ٤سطب اذجمُٛع ١اؿصب ١ٝاييت ٜٓتُ ٕٛإيٗٝا،

ال سطب ايدٚي.)45(١

ثاْٝاً :اذجمًظ األٚزٚبEuropean Council ٞ

ٜعترب إ اذجمًظ األٚزٚبَ ٞؤضط ١أضاض ١ٝيف ايدضتٛز األٚزٚبٚ ،ٞسةددت املةٛاد  341 ٚ 22 ٚ 21دٚز ٚأُٖٝة ١اذجمًةظ
األٚزٚب ٞيف االؼاد األٚزٚبٜٚ ،ٞته ٕٛاذجمًظ األٚزٚب َٔ ٞزؤضا ٤دٚ ٍٚسهَٛات ايد ٍٚاألعغاٚ ٤زٝ٥ظ اذجمًظٚ ،زٝ٥ظ

املفٛع ١ٝاألٚزٚبٚ . )46(١ٝجيتُع اذجمًظ األٚزٚب ٞفضًٝاً أ ٟأزبع َسات يف ايطٜٓٚ ،١تدر قسازات٘ باغًب ١ٝبطةٝط ،١إال إذا ْةط

ايدضتٛز عً ٢غري ذيو(ٚ .)47تٓط (املاد ، 341 ٠ايفكس ٠ايجايج )١عً ٢إٔ االَتٓاع عٔ ايتضٜٛت يف اذجمًظ األٚزٚب َٔ ٞقبةٌ
ايدٚي ١ايعغ ٛالميٓع إصداز ايكساز.

ثايجاً :فًظ ايٛشزاCouncil of Ministers ٤

سدد (املاد َٔ )23 ٠ايدضتٛز املٗاّ ايسٝ٥طٚ ١ٝتسنٝب ١فًظ ايٛشزا ،٤سٝح ٜته ٕٛاذجمًظ َةٔ ممةجًني يًشهَٛةات األعغةا٤

عً ٢املطت ٣ٛايٛشازٚ )48(ٟميازع االختضاصات ايتػسٜعٚ ١ٝاملٝصاَْ ١ٝع ايربملإ األٚزٚب ٞباالعاف ١اك ايطٝاضةات ٚايتٓطةٝل

مبٛدب ايدضتٛز( . )49ايتضٜٛت ٚاؽاذ ايكسازات يف فًظ ايٛشزا ٤نكاعد ٠عاَٜ ١تِ باألغًب ١ٝايبطٝط ،١االّ إذا ْةط ايدضةتٛز

عً ٢خالف ذيو(.)50

_____________________________________________________________________________________________

( )43د .قُد فرٚب ،ايتٓع ِٝايدٚيَ ،ٞضدز ضابل ،ظ

(ْ )44ب ٌٝعبدايسمحٔ سٝا ،ٟٚدضتٛز االؼاد األٚزٚبَ ،ٞضدز ضابل ،ظ .23

( )45د ٕٛبٓٝدز ٚضامي ٕٛأغسٚٚد ،تسمج ١خايد غسٜب عً ،ٞاالؼاد األٚزٚبَ ،ٞؤضطٖٓ ١دا ٟٚيًتعًٚ ِٝايجكافَ ،١ضس ،2015 ،ظ .47
( )46د ٕٛبٓٝدز ٚضامي ٕٛأغسٚٚدَ ،ضدز ضابل ،ظ .41

( )47ايفكس ٠ايجايج َٔ ١املاد َٔ 341 ٠دضتٛز االؼاد األٚزٚب.ٞ

( )48د .عبداملٓعِ ضعٝد ،اؾُاع ١األٚزب ١ٝػسب ١ايتهاٌَ ٚايٛسدَ ،٠سنص دزاضات ايٛسد ٠ايعسب ،١ٝبريٚت ،يبٓإ ،1986 ،ظ .63

( )49سطب ْط (املاد 23 ٠ايفكس ٠ايجايج(ٚ )١املاد 343 ٠ايفكس ٠ايجايج َٔ )١دضتٛز االؼاد األٚزٚب.ٞ

( )50أْظ املسشٚقَ ،ٞساسٌ بٓا ٤االؼاد األٚزٚب ،ٞاؿٛاز املتُدٕ ،ايعدد ْ ،4333ػست بتأزٜذ  2014 /1 /13عً ٢ايسابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=395593
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زابعاً :املفٛع ١ٝاألٚزٚب،European Commission ١ٝ

م.م .طارق کاکەرەش  /م.م .كاروان أورحمان إسماعيل

تعترب املفٛع ١ٝاألٚزٚب ١ٝإسد ٣املؤضطات ايسٝ٥ط ١ٝيف عًُ ١ٝصٓع ايكساز األٚزٚب ،ٞغةري إٔ ٖةر ٙاملؤضطة ١غةٗدت تطةٛزاً

نبرياً عرب املطري ٠ايط ١ًٜٛيعًُ ١ٝايتهاٌَ ٚاالْدَاز األٚزٚب .ٞفف ٞشَٔ اؾُاع ١األٚزٚب ١ٝيًفشِ ٚايضًب أطًل عًٖ ٢ةرٙ
املؤضط ١إضِ (ايطًط ١ايعًٝا) .أَا َعاٖد ٠زَٚا فكد أطًكت إضِ املفٛع )Commission( ١ٝعًٖ ٢ر ٙاملؤضط.)51(١

نُا أطًل عً ٢املفٛع ١ٝأٜغاً يكب "ايسقٝب" ألْٗا تطٗس عً ٢عُإ تطبٝل َعاٖد ٠االؼاد ٚايكٛاْنيٚ ،باألخط َةٔ قبةٌ

ايد ٍٚاألعغاٜ . )52(٤تِ ايتضٜٛت يف املفٛع ١ٝعً ٢أضاع األغًبٚ .١ٝذيو بعد ايتعدٜالت اييت أدسٜت بايػاَ ٤بةدأ اإلمجةاع،
نكاعد ٠عاَ ،١فُٝا عدا بعض االضتجٓا٤ات ،خاص ١يف فاٍ ايطٝاض ١اـازدٚ ١ٝاألَٔٚ ،اضتبداي٘ باألغًب ١ٝاملٛصٛف.)53(١

خاَطاً :قهُ ١ايعدٍ األٚزٚبEuropean Court of Justice ١ٝ

ٖ ٞاؾٗاش ايكغا ٞ٥يالؼاد األٚزٚب ،ٖٞٚ ،ٞبٗر ٙايضف ،١تًعب دٚزاً بايؼ األُٖ ١ٝيف عًُ ١ٝايتهاٌَ ٚاالْةدَاز األٚزٚبة.ٞ

ٚالتعٛد أُٖٖ ١ٝرا ايدٚز فكط اك ايضالسٝات ايكاْٚ ١ْٝٛايكغا ١ٝ٥ايٛاضع ١اييت تتُتع بٗا قهُ ١ايعدٍ األٚزٚبٚ ،١ٝامنا أٜغةاً
ٚعًٚ ٢د٘ اـضٛظ ،اك زؤ ١ٜاؾُاع ١األٚزٚب ١ٝيٓفطٗا باعتبازٖا مجاع ١تغآَ ١ٝتعاقد ١ٜتكة ّٛأٚالً ٚقبةٌ نةٌ غة ٤ٞعًة٢

فهس ٠اسرتاّ ايكاْ ،ٕٛأ ٟاسرتاّ اؿكٛم ٚايٛادبات ٚاالعطالع باملطؤٚيٝات ٚتٓفٝر االيتصاَات ايٛاقع ١عً ٢عاتكٗةا ،ضةٛا٤
مبٛدب االتفاقات ٚاملعاٖدات األضاض ١ٝاييت ٚقعةت ٚصةدقت عًٗٝةا األطةساف املتعاقةد ٠أ ٚمبٛدةب َةا ٜضةدز عٓٗةا َةٔ

قسازات(.)54

تته ٕٛاحملهُ 15 َٔ ١قاعٝاًٜ ،طاعدِٖ  9قاَني عاَنيٜٚ .عني أعغا ٤قهُ ١ايعدٍ األٚزٚب َٔ ١ٝقبةٌ سهَٛةاتِٗ باتفةام

َػرتى يًد ٍٚاألعغا ٤ملد 6 ٠ضٓٛات ،قابً ١يًتذدٜد( َٔ .)55بني األغداظ املطتكًني اؿا٥ص ٜٔعًة ٢ايضةفات ايالشَة ١يف
أعً ٢املٓاصب ايكغا ١ٝ٥أ ٚاملطتػاز ٜٔايكاْْٝٛني ذ ٟٚايهفا ٠٤ايعايٜٛٚ .)56(١ٝدد َكس احملهُ ١يف يٛنطُبٛزى(.)57

تضدز ايكسازات يف قهُ ١ايعدٍ األٚزٚب ١ٝباألغًب ،١ٝعً ٢ايسغِ َٔ عدّ ٚدٛد ْط ٚاعح ٚصسٜح يف ايدضتٛز غضٛظ

ايتضٜٛت يف احملهُٚ ،١يهٔ عٓد قساْ ٠٤ط املاد َٔ 347 ٠دضتٛز اإلؼاد لد بأْ٘ يف ساٍ ٚدٛد خسم يٛادبةات املفٛعة،١ٝ

تضدز قهُ ١ايعدٍ األٚزٚب ١ٝقسازاتٗا بأغًب ١ٝبطٝط.١

ٚميهٔ ايك ٍٛإٔ ايتضٜٛت يف االؼاد األٚزٚبٚ ٞفل ْعاّ األغًب ١ٝاملٛصٛف ١إلصةداز ايكةسازات ٖة ٛاألصةٌ ٚاإلمجةاع ٖةٛ

االضتجٓا ٤بػهٌ أنٝد.

_____________________________________________________________________________________________

( )51د .سطٔ ْافعَ ،١ضدز ضابل ،ظ .200

( )52د ٕٛبٓٝدز ٚضامي ٕٛأغسٚٚدَ ،ضدز ضابل ،ظ .52
( )53د .سطٔ ْافعَ ،١ضدز ضابل ،ظ .202

(ْ )54فظ املضدز ايطابل ،ظ .215 - 214
( )55املاد َٔ 355 ٠دضتٛز االؼاد األٚزٚب.ٞ

( )56د .عبداملٓعِ ضعٝدَ ،ضدز ضابل ،ظ .96

( )57د .عبداهلل عً ٞعب ٛضًطإَ ،ضدز ضابل ،ظ .354
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املبشح ايجاْ :ٞآثاز آي ١ٝايتضٜٛت يف اؾاَع ١ايعسبٚ ١ٝاالؼاد األٚزٚب ٞعًُ٣ذٌُ عًُٗا

عٓد ٚالد ٠اؾاَع 1945 َٔ ١مت ايتأنٝد عً ٢إٕ تعط ٢ايعغ ١ٜٛيف اؾاَع ١إك مجٝع ايد ٍٚايساغب ١بايدخ ٍٛغسط إٔ تهةٕٛ

َطتكً ٚ ١عسبٚ ،١ٝمتت املٛافك ١عً ٢طًبات االْغُاّ َٔ ايد ٍٚإك اؾاَع ،١بعد ايتأنٝد عً ٢غسط أضاض ٚ ٞعسٚز ٠ايٓط
يف ايدضتٛز ( عً ٢غساز َععِ ايدضاتري ايعسب ) ١ٝعً ٢إٕ اي ًػ ١ايعسب ٖٞ ١ٝايًػ ١ايسمس ،١ٝأ ٚإْتُا ٤غةعبٗا إك األَة ١ايعسبٝة،١
ٚنريو دا ٤يف املٝجام عٓد إعالْ٘ عً ٢اْ٘ يهٌ دٚي ١عغ ٛصٛت ٚاسد َُٗةا نةإ عةدد ضةهاْٗا أَ ٚطةاستٗا أ ٚغةهٌ

سهَٛتٗا اضتٓاداً إك َبدأ املطاٚاٚ ،)58(٠إٔ ٜه ٕٛايتضٜٛت يف فًظ اؾاَع ١باالمجاع عًُا بإٔ ٖر ٙايضةٝػَ ١ةٔ ايتضةٜٛت
أصبشت سذس عجس ٠إلصداز ايكسازات ٚضٓبشح ٖر ٙاملٛعٛع يف املطًب األ َٔ ٍٚايبشح ايجاْ ٞالسكا.

اَا َٓعُ ١االؼاد األٚزٚب ٞفٗ ٞأٜغا تعترب َٔ املٓعُات اإلقًٚ ١ُٝٝايةيت تغةِ يف عغةٜٛتٗا  28دٚيةٚ ١يهةٌ دٚية١

صٛت ٚاسد اضتٓاداً أٜغا ملبدأ املطاٚات ٚتضدز قسازاتٗا باألغًبٖٚ ١ٝر ٙايضٝػ َٔ ١آي ١ٝايتضٜٛت أدت إك صدٚز ايكسازات

بضٛز ٠إْطٝابٚ ١ٝفعايًَٚ ١صَ ١يًهٌ (ٖٚ ،)59را َا ضٓبشج٘ اٜغا يف املطًب ايجاْ ٞيف املبشح ايجاْ.ٞ

املطًب األ : ٍٚتأثري آي ١ٝايتضٜٛت عً ٢فعايٚ ١ٝعٌُ داَع ١ايد ٍٚايعسب١ٝ

متس عًُ ١ٝايتضٜٛت ٚإؽاذ ايكسازات يف فًظ اؾاَع ١ايعسب ١ٝبتعكٝدات َتعدد ،٠فف ٞايكسازات اـاص ١يدفع االعتداٚ ٤ايفضٌ
َٔ اؾاَع ١فاْ٘ ٜػرتط اإلمجاعًضدٚز ايكسازٚ ،ال ٜدخٌ يف سطاب األصٛات زأ ٟايدٚي ١املعتدٜة ١أ ٚايدٚية ١املةساد فضةًٗا

طبكاً يًُادتني ايطادض ٚ ١ايجآَ ١عػس َٔ َٝجام اؾاَع. )60(١

ٚيف ساي ١ايكسازات اـاص ١بتعٝني األَني ايعاّ ٚتعد ٌٜاملٝجام فأْ٘ ٜػرتط أغًب ١ٝايجًجني طبكاً يًُادتني ايجاْ ١ٝعػةس  ٚايتاضةع١

عػس َٔ املٝجامٚ ،يف ساي ١ايكسازات اـاص ١بايتشهِ  ٚايٛاضط ١بني دٚيتني ؿٌ املٓاشعات ٚنةريو يف سةاالت فضةٌ أدٚاز

االْعكاد يًذًطات ٚإقساز املٝصاْٚٚ ١ٝعع ايٓعاّ ايداخً ٞيًُذًظ  ٚاألَاْ ١ايعاَ ١فإ ايكسازات تضةدز باألغًبٝة ١ايبطةٝط١

ٚذيو طبكاً يًُادتني اـاَطٚ ١ايطادض ١عػس َٔ َٝجام اؾاَعٚ،١فُٝا عدا ذيو فإٔ َا ٜكةسز باالمجةاع ٜهةًَ ٕٛصَةا ؾُٝةع

ايدَٚ ٍٚا ٜكسز باألغًب ١ٝأ ٚاألنجسٜ ١ٜهًَ ٕٛصًَا ملٔ ٜكبً٘(. )61

_____________________________________________________________________________________________

( )58د.قُد اذجمر ٚب  ،ايتٓع ِٝايدٚي : ٞايٓعس ٚ ١ٜاملٓعُات ايعامل ٚ ١ٝاالقً ٚ ١ُٝٝاملتدضضَٓ ، ١ػٛزات اؿً ي اؿكٛق ، ١ٝبريٚت ، 2006 ،
ظ. 385

( )59د.عبداهلل عً ٞعب ٛضًطإ  ،املٓعُات ايدٚي ٚ ١ٝاالسهاّ ايعاَٚ ١أِٖ املٓعُات ايعامل ٚ ١ٝاالقً ١ُٝٝاملتدضضَ ، ١طبع ١داَع ١دٖٛى  ،دٖٛى
 ، 2011 ،ظ. 347

( )60يًُصٜد َٔ املعًَٛات اْعس اك ْط املاد ٠ايطادض ٚ ١ايجآَ ١عػس َٔ َٝجام داَع ، ١سٝح دا ٤ف: ٘ٝ

املاد ٠ايطادض : ١اذا ٚقع اعتدا َٔ ٤دٚي َٔ ١اعغا ٤اؾاَع ١أ ٚخػٚ ٞقٛع٘ فايدٚي ١املعتد ٣عًٗٝا ا ٚاملٗدد ٠باالعتدا ٤إٔ تطًب اذجمًظ االْعكاد
فٛزا.

ٜٚكسز اذجمًظ ايتدابري ايالشَ ١يدفع االعتداٜٚ ٤ضدز ايكساز باالمجاع فاذا نإ االعتدا َٔ ٤اسد ٣د ٍٚاؾاَع ١الٜدخٌ يف سطاب االمجاع زأٟ
ايدٚي ١املعتد. ١ٜ

َاد : 18 ٠اذجمًظ اؾاَع ١إ تعترب ا ٜ٘دٚي ١التك ّٛبٛادبات ٖرا املٝجام َٓفضً ١عٔ اؾاَعٚ ١ذيو بكساز ٜضدز ٙبإمجاع ايد ٍٚعدا ايدٚي ١املػاز
إيٗٝا .

( )61قُد طًعت ايػٓ ، ُٞٝايٛدٝص يف ايكاْ ٕٛايدٚي : ٞايٓعس ١ٜايعآََ ، ١ػأ ٠املعازف  ،اإلضهٓدز ، 1974 ، ١ٜظ . 1018
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ٚايطؤاٍ ايرٜ ٟفسض ْفط ُ٘ ٖٓا ٜ ٌٖ ٖٛ.عترب إصداز ايكسازات بٗرٖاآليًَ ١ٝصَاً ؾُٝع اإلطساف ٚٚادب ايتطبٝل ؟

ٚدٛابا عً ٢ذيو فإٔ داَع ١د ٍٚايعسبَٓ ١ٝر ٚالدتٗا ٚست ٢أالًِْ تكدّ عًة ٢اَتةداد تازخيٗةا ايطٜٛةٌ أٜة ١سًة ٍٛدرزٜة١
يًُػهالت ايعسب ١ٝايضعبٚ ١الست ٢ايكغاٜا ايبطٝط ،١نُا ٚأْٗةا مل تهةٔ إال قفاليتذُةع ايكةادٚ ٠ايصعُةا ٤ايعةسب ٚتبةادٍ
املضافشات يف اي ّٛٝاأل ٍٚثِ ايبد ٤باملٓاقػات اييت التضٌ اك ا ٟسً ٍٛيف اي ّٛٝايجاْ َٔٚ ٞثِ ٜتفسقة ٕٛيف ايٝة ّٛايجايةح،

ذيو إٕ مجٝع ايكسازات اييت مت اؽاذٖا يف االدتُاعات عًَ ٢طت ٣ٛاملٓدٚبني أ ٚعًَ ٢طتٚ ٣ٛشزا ٤اـازد ١ٝايعسب أ ٚست٢

يف ايكُِ ايعسب ١ٝمل تهٔ ًَصَ ١يًذُٝع يف ٚاقع اؿاٍ طاملا إْآي ١ٝايتضٜٛت بكٝت باالمجةاعٚ ،قةد أثبتةت ايتذةازب إٔ ْعةاّ

ايتضٜٛت بػهًُ٘ اؿايٜ ٞػهٌ عا٥كاً حي ٍٛد ٕٚاؽاذ ايكسازات املفرتع ١يف بعض أصعب املٛاقف ممةا أد ٣إك غةًٌ اؾاَعة١

ٚاْعهاع ذيو ضًباُ عًَ ٢ضاداقٝتٗا(ٚ ، )62هلرا أصبشت اْطب ايضٝؼ يًتضٜٛت يف اؾاَع ٖٞ ١بتٛافل األزاٚ ٤ذيو يتذاٚش
ايضعٛبات اييت ترتتب عٔ ايتُطو بكاعد ٠اإلمجاع.

ٖٓٚايو أَجً ١عًٖ ٢ر ٙاإلغهايَٗٓ ١ٝا َا سدخ  1961سني بعح أَري ايهٜٛةت ايػةٝذ عبةداهلل ايطةامل زضةاي ١اك ز٥ةٝظ
ايٛشزا ٤ايعساق ٞعبدايهس ِٜقاضِ دعا ٙاك َٓاقػَٛ ١عٛع اؿدٚد بني ايبًد ،ٜٔيهةٔ ايعةسام ٚعًة ٢يطةإ قاضةِ يف َةؤمتس

صشف ٞبٛشاز ٠ايدفاع دعا اك عِ ايهٜٛت اك ايعسام عً ٢اعتباز أْٗا قغا ٤عجُاْ ٞتابع يٛال ١ٜايبضسٚ ،)63(٠بعد ؼسنةات

عطهسٚ ١ٜضٝاض ١ٝإقًٚ ١ُٝٝدٚيٚ ١ٝيف ايٓٗا ١ٜتدخًت داَع ١ايد ٍٚايعسب ١ٝؿٌ املػةهًٚٚ ١عةعٓٗا ١ٜهلةرا ايٓةصاع ٚمت قبةٍٛ

عغ ١ٜٛايهٜٛت يف اؾاَع ١يف متٛش ٚ 1961قد ْط ايكساز بإٔ تًتصّ مجٗٛز ١ٜايعسام بعدّ اضتدداّ ايك ٠ٛيف عةِ ايهٜٛةت
ٚتأٜٝد نٌ زغب ١تبدٜٗا ايهٜٛت يف ايٛسدٚ ٠االؼاد َع غريٖا َٔ د ٍٚاؾاَع ،١طبكاً ملٝجام اؾاَعٚ ،١بٗرا اضتطاعت اؾاَعة١

غهًٝا َٔ سٌ ملػهً ١ايهٜٛت َع ايعسام عاّ ٚ ،1961قد قاّ ايعسام بػص ٚايهٜٛت يف غٗس أب ٚ 1990ايةيت ناْةت

ضابك ١خطريٚ ٠ععت فًظ اؾاَع ١أَاَتشدخطريٚٚ ،دٗت عسب ١قاض ١ٝاك َفٗ ّٛاألَٔ ايك َٞٛايعسبٚ ،ٞطسست تطاؤالت
س ٍٛدٚز فًظ اؾاَع ١يف محا ١ٜأعغاٗ٥ا َٔ ايعدٚإٚ ،سفغ ضٝاد ٠د ٍٚاألعغا ٤نُا دا ٤يف املبادئ ،ايعاَ ١اييت قاّ عًٗٝا
َٝجام اؾاَع ( ١احملافع ١عً ٢ضٝاد ٠د ٍٚاألعغاٚ٤تط ١ٜٛاملٓاشعات بايطسف ايطًُٚ ١ٝعدّ دٛاش ايًذ ٤ٛاك ايك.)٠ٛ

()64

ٚنٌ ذيو اد ٣إي٣إزضاٍ قٛات عطهس ١ٜادٓب ١ٝاك املٓطك َٔٚ ،١املؤضف إٔ اؾاَع ١ايعسب ١ٝعذةصت الضةباب عدٜةد ٠عةٔ
إخساز ايكٛات ايعساق َٔ ١ٝايهٜٛت أُٖٗا عدّ تٛادد اإلمجاع ايعسب ٞيطسد ايكٛات ايعساق َٔ ١ٝايهٜٛت ،مما أد ٣اك تةدخٌ

فًظ االَٔ ايدٚيٚ ٞؼت ايفضٌ ايطابع ٚإزضاٍ دٛٝش َٔ ثالثني دٚيٚ ١بكٝاد ٠ايٛالٜات املتشد ٠يطسد ايعسام َٔ ايهٜٛت

عاّ ٚ 1991اصداز ضتني قسازاً َٔ فًظ األَٔ ايدٚي ٞسٝاٍ ايعسام ٚاييت مسٝت بايكسازات ايطتٚ ،١ٝٓٝعٓد ايٛقةٛف عًة٢

االغهايتني ملاذا اضتطاعت اؾاَع ١ايعسب َٔ ١ٝسٌ املػهً ١عاّ ٚ 1961فػًت عاّ ٜ 1991تبني يٓا إٕ ايدٚز احملٛز ٟملضس

ٚخاص١ايسٝ٥ظ االضبل عبدايٓاصس ُٖٓٝٚت٘ عً ٢اؾاَع ١أد٣إي٣إصداز ايكسازات ٚبٓذاح أ ٟإ لاح اؾاَع ١مل ٜهةٔ بطةبب
آيٝات َؤضطَ ١طتكً ١تطتطٝع بإزادتٗاإصداز ايكسازات بٌ ظٗٛد فسد ١ٜيًكاد ٠ايعسب ٚالضُٝا َضسْٚ ،فظ ايػَٛ ٤ٞقةف

_____________________________________________________________________________________________

( )62امحد ٜٛضف امحد  ،اصالح داَع ١ايد ٍٚايعسب : ١ٝاملتػريات ايعسب ، ١ٝاملطتكبٌ ايعسبَ ، ٞازع ، 2003ظ 92
( ) 63تػازيص تسٜب ،صفشات َٔ تأزٜذ ايعسام ،داز ايعسب ١ٝيًعً ،ّٛبريٚت ،2006 ،ظ.226

( )64د.عبداهلل ايهس ِٜعًٛإ خغس  ،املٓعُات ايدٚي ، ١ٝداز ايجكاف ١يًٓػس  ٚايتٛشٜع  ،االزدٕ  ، 2002 ،ظ. 163
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اؾاَع ١ايعسب ١ٝأَاّ أشَ ١اي ُٔٝعاّ ٚ 1964بطبب َٖ ١ُٓٝضس عً ٢داَع ١ايعسب ١ٝمل ٜضدز أ ٟقساز ؿةٌ االشَة ١ايداخًٝة١

ٚذيو بطبب تدخٌ َضس يف ٖر ٙاألشَٚ ١ازضاٍ قٛات هلا ٖٓاى.

()65

ٚمل تتشسى اؾاَع ١اشاٖ ٤را املٛقف بطبب َٖ ١ُٓٝضس عًٗٝا ٚست ٢يف أشَ ١اي ُٔٝسايٝاً مل تطتطٝع اؾاَع،١فعٌ غة ٤ٞبطةبب

ٖ ُ٘ٓٝايطعٛدٚ ١ٜايدٚز احملٛز ٟهلا يف اؾاَعٚ ،١نريو َٔ اهل ١ُٓٝاملضس ١ٜعً ٢اؾاَع ١يف فرت ٠عبد ايٓاصس طًب االزدٕ عكد
َؤمتس ٚشزا ٤اـازد ١ٝايعسب يف بًد قاٜد غري َض س بعد تكد ِٜغه ٣ٛازدْ ١ٝعدٖا عكب اغتداد اؿُالت بني ايبًةد ٜٔاثةس

قٝاّ ثٛز 14 ٠متٛش يف ايعسام ٚفعال اعطست اؾاَع ١يالضتذاب ١يًطًب االزدْٚ ٞعكد َؤمتس ٚشزا ٤اـازد ١ٝايعسب يف بًةد٠
غتٛز ٠ايًبٓاَْ ١ٝا بني  \28 –22اب \ .1960

()66

ٖٓٚاى َجاٍ أخس س ٍٛععف فاعً ١ٝاؾاَع ١ايعسب ١ٝفُع اْدالع ثٛزات ايسبٝع ايعسبٚ ،ٞددت اؾاَعْ ١فطةٗا اَةاّ َٛادٗة١

ؼدٜات نربٚ ٣اييت أدت إك ضكٛط أْعُ ١دَ ٍٚجٌ َضس ٚيٝبٝا ٚتْٛظ ٚاي ٖٞٚ ُٔٝد ٍٚاعغا ٤يف اؾاَعة ١ايعسبٝةٚ ،١قةد
تعسعت قغ ١ٝيٝبٝا اك ايتد ٌٜٚد ٕٚإ تبادز بتكد ِٜا ٟسًٚ ٍٛمبا ٜتٓافَ ٢ع َٝجاقٗا  ٚايرٜ ٟعط ٞاالٚي ١ٜٛملٛادٗ ١االشَات

قبٌ ايًذ ٤ٛيًدٝازات ايدٚي ١ٝمما اد ٣يكٝاّ االَاْ ١ايعاَ ١يًذاَع ١اك ايطًب َٔ اذجمتُع ايدٚي ٞيًتدخٌ ايعطهس ٟعد ْعاّ

َعُس ايكرايف ٚذيو يعدّ تٛافكاآلزا٤داخٌ اؾاَعٚ ١غًٌ املؤضطات ايسٝ٥ط ١ٝيًذاَعٚ ١خاص ١فًظ اؾاَعٚ ١اييت تضدز فٗٝا

ايكسازات ايطٝاض ٚ ١ٝايسٝ٥ط ١ٝبطبٗ ١ُٓٝبعض ايد.)67(ٍٚ

اَا يف قغ ١ٝضٛزٜا فًِ تبادز اؾاَع ١بايتشسى اال بعد َسٚز عد ٠أغٗس بعد ضكٛط أنجس َٔ مخط ١االف قت َٔ ٌٝأبٓا ٤ايػعب

ايطٛز ٟسٝح قاَت بتذُٝد عغ ١ٜٛضٛزٜا (  ٖٛٚايتذُٝد ايجايح يف تازٜذ اؾاَعَٓ ١ةر ْػةٗ٥ٛا عةاّ  1945بعةد ػُٝةد

عغ ١ٜٛنٌ َٔ َضس ٚاالزدٕ )(ٚ ،)68بعدٖا قاَت اؾاَع ١بفسض بعض ايعكٛبات االقتضاد ١ٜعً ٢ضٛزٜا ٚقد نإ ايتضٜٛت
عًٖ ٢ر ٙايعكٛبات خازز عٔ َٝجاقٗا(ٚ ،)69مل تؤد ٖر ٙايعكٛبات اك سطِ اـالفات  ٚإمنةا اك َصٜةد َةٔ اؿةسٚب االًٖٝة١

املدَس ٠اييت زاح عشٝتٗا َ٦ات االيٛف َٔ األبسٜا٤باإلعاف ١اك تدخٌ ايد ٍٚاالقً ٚ ١ُٝٝايدٚي ١ٝيف ضٛزٜا ٖٚرا إ دٍ عً٢

غ ٤ٞفاْ٘ ٜدٍ عً ٢عذص اؾاَع ١ايعسب ١ٝسٝاٍ َا جيس ٟيف املٓطك ١ايعسب. ١ٝ

ٚبعد فسض بعض ايعكٛبات االقتضاد ١ٜقاَت اؾاَع ١بتٛقٝع بسٚتٛن ٍٛيف ْٗا ١ٜايعاّ ()2012

()70

 .بني اؿه ١َٛايطةٛزٚ ١ٜ

االَاْ ١ايعاَ ١ؾاَع ١ايد ٍٚايعسب ١ٝزغِ إ ٖرا ايربٚتٛن ٍٛالٜتُا غَ ٞع ايٛاقع اذ اْة٘ ٜكغة ٞبأزضةاٍ بعجةَ ١ةٔ املةساقبني

يتكض ٞاؿكا٥ل يف ضٛزٜا الْتٗانات سكٛم االْطإ ٚنةإ عًة ٢زاع ايبعجة ١دٓةساٍ عطةهس ٟضةٛداْ ٞتالسكة ُ٘ إتٗاَةات

باْتٗانات سكٛم االْطإ يف دازفٛز ،نُا إ اغًب ١ٝافساد ايبعج ١ناْٛا َٔ أص ٍٛعطهس ٚ ١ٜدبًَٛاضَ ١ٝةٔ كتًةف ايةدٍٚ
_____________________________________________________________________________________________

( )65يًُصٜد َٔ املعًَٛات اْعس ،www.pallf.net/forum/showthread.php1154848
https:\\lip-diplomatic. Blogspot.com12012\07
()66د.قُد اذجمرٚب َ ،ضدز ضبل ذنس ، ٙظ 385

( )67ضسسإ عبدايعصٜص  ،املٓعُات ايدٚي ٚ ١ٝاالقً ٚ ١ُٝٝاملتدضض ، ١داز ايفهس ايعسب ، ٞايكاٖس ، 1974 ، ٠ظ121
( )68د.قُد اذجمرٚب َ ،ضدز ضبل ذنس ، ٙظ . 392

()69د.ضٝاز اؾُ ، ٌٝداَع ١ايد ٍٚايعسب : ١ٝاغرتاطات ايتػٝري يف ايكسٕ ايٛاسد  ٚايعػس ، ٜٔاؿٛاز املتُدٕ ،عً ٢ايسابط:
www.sayyaraljamil.com/arabic
(َ )70سفت زمشا ، ٟٚداَع ١ايد ٍٚايعسب : ١ٝسكٛم االْطإ املعاٜري  ٚااليٝات  ،املهتب االقً ُٞٝايعسب ،ٞعً ٢ايسابط:
http//www.lasportal.org/ar/pages/default.aspx
671

جامعة الدول العربية واالتحاد االوروبي (عيوب آلية التصويت ونتائجها)

م.م .طارق کاکەرەش  /م.م .كاروان أورحمان إسماعيل

ايعسب ٚ ١ٝناْت أزاَ ِٗ٥تطابك ١الدا ٤سهَٛات دٚهلِ ٚاييت تتٓاقض َٛاقفٗا غضٛظ ثٛز ٠ضٛزٜا باالعةاف ١اك عةدد قةدٚد

َٔ اؿكٛقني املٓتُني اك َٓعُات غري اؿهَ ١َٝٛستبط ١ظاَع ١ايد ٍٚايعسبٚ ١ٝتتًك ٢ايدعِ َٓٗا.

 َٔٚخالٍ ٖرا ايطسد ٜتبني يٓا بإٔ قسازات اؾاَع ١بػإٔ اٚعاع ايد ٍٚغري قاٜدٚ ٠إمنا تطٝطس عًٗٝا ضًطات ايد ٍٚايعسب١ٝ
ايهرب ٣يف اؾاَعٖٚ ١هرا ؼٛيت داَع ١ايد ٍٚايعسب ١ٝاك داَع ١االْعُة ١ايعسبٝة ١ايهةربٚ ٣ايةيت عاًَتٗةا عًة ٢إْٗةا فةسد

ضهستاز ١ٜيًشهاّ ايعسبًٜ ،تك ٕٛفٗٝا نٜ ٞتفكٛا عًَٛ ٢عد ايًكا ٤ايكادَّٚ ،هإ اْعكاد ،ٙثةِ خيتًفة ٕٛيف ايكةسازات عةدا

املطا ٌ٥ايػهً ١ٝهلِ) ،يرا فإٔ داَع ١ايد ٍٚايعسب ١ٝبضٝػتٗا اؾاَد ٠سايٝا ً التطتطٝع االضتُساز بطبب بكاٗ٥ا انجةس َةٔ 70

عاًَا د ٕٚا ٟاصالح ا ٚتطٜٛس.

()71

 ٖٞٚالتصاٍ تٛاد٘ أشَات داخًٚ ١ٝخازدَٚ١ٝػهالت ضٝاضٚ ١اقتضادَ ١ٜتعاظُٚ ،١قد عذصت اؾاَعة ١ايعسبٝة ١طةٖ ٍٛةرٙ

ايفرت َٔ ٠تأضٝظ ْعاّ عسبَ ٞتُاضو قادز عً ٢ايضُٛد يف َٛادٗ ١ايعٛاطف اييت تٗب عً ٢ايعالقات بني ايةد ٍٚايعسبٝة،١
ٚذيو الضباب َتعددَٗٓ،٠ا ذاتَ ١ٝتعًك ١مبٝجاقٗا ٚطبٝع ١االعغاٚ ٤طبٝع ١املضةاحل االقًُٝٝة ٚ ١ايدٚيٝةٚ .)72(١هلةر ٙاالضةباب

ٜٓبػ ٞعً ٢اؾاَع ١إ تعٌُ عًًَ ٢ف اصالح َؤضطاتٗا َٔ مجٝع ايٓٛاس ٞيرا فإٔ ا ٍٚخطٜٓ ٠ٛبػ ٞايكٝةاّ بٗةا ٖة ٞتعةدٌٜ

املٝجام الٕ االخري ٜعترب ا ٍٚاضباب اشَ ١اؾاَعٚ،١يعد ٠اضباب(:)73

 .1إٔ اؾاَع ١مل تعد تطاٜس َتطًبات ٚٚاقع ايٓعاّ االقً ُٞٝايعسبة ٚ ٞايتشةٛالت ايسآٖةٚ ١ؼةدٜات ايٓعةاّ ايةدٚي ٞنْٛة٘
ايسنٝص ٠االضاض ١ٝاييت ٜبٓ ٢عًٗٝا ايعٌُ املػرتى بسَت٘.

ْ َٔٚ .2اس ١ٝاخس ٣جيب إٔ ٜتشكل االصالح املايٚ ٞايبريٚقساط ٞيًذاَع ١ايعسب ،)74( ١ٝسٝةح أْة٘ بةدٖ ٕٚةرا االصةالح

الميهٔ اؿدٜح العٔ دٚز اؾاَعٚ ١العٔ تطٜٛس املػازٜع املػرتن،١الٕ تسادع اؾاْب املؤضطات ٞاصبح ضبباُ يف قٝاّ بعض
ايد ٍٚاالعغا ٤بأضتػالي٘ يًٗ ١ُٓٝعً ٢بك ١ٝاالعغاٚ ٤تٛد ٘ٝضٝاضات اؾاَع.١

ٚ .3نريو جيب اصالح اهلٝهٌ االداز ٚ ٟايبريٚقساط ٞاملرتٌٖٚ ،نريو اؾاْب املةايٚ ٞتطةٝريٚ ٙفةل ايٝةات سهَٝٛة١
غفاف. ١

_____________________________________________________________________________________________

(ْ )71تٝذ ١املأشم اير ٟتتدبط ف ٘ٝاؾاَع ١ايد ٍٚايعسب ١ٝعًَ ٢د ٣عكٛد َٚ ،ع تغاؤٍ إلاشاتٗا َٚ ،ا أٍ اي ٘ٝايٛعع ايعسب َٔ ٞتسد ٟنٌ
املطتٜٛات ظٌ ايطؤاٍ ًَشاً عٔ نٝف ١ٝإصالح ٖرا اـًٌ ا ٚتفع ٌٝدٚزٖا فكد بسش إداز ٚاصالح اؾاَعٚ ١ناْت ٖٓايو َبادزات َٔ عدد٠

د ٍٚػطدت يف ضبع َػسٚعات تكدَت بٗا نٌ َٔ ( قطس  ،ايطٛدإ  ،االزدٕ  ،يٝبٝا  ،ايطعٛدَ ٚ ١ٜضس ) ٚتػه ٌٝؾإ ٚتكد ِٜاالقرتاسات
الصالح اؾاَع ١إال أْٗا ٚبطبب عدّ االدتُاع َٚضاحل عدد ٠د ٍٚنرب ٣داخٌ اؾاَع ١مل تس ٣ايٓٛز ٖر ٙاملكرتسات يًُصٜد َٔ املعًَٛات

زادع  :د.قُد اذجمرٚب َ ،ضدز ضبل ذنسwww.blog.saeeed.com ٚ ٙ

(َ )72أَؤٕ ايباقس  ،اؾاَع ١ايعسب ١ٝأخفكت يف ػطٝد نٝإ َتُاضو  ،دسٜد ٠ايبٝإ ،عً ٢ايسابط:
www.albayan.com/se/servlet/sotdlit/cil=10517799,33255
( )73د.قُد اذجمرٚب َ ،ضدز ضبل ذنس ، ٠ظ409

( )74بسٜطاْٝا تضٛت يف االضتفتا ٤يضاحل اـسٚز َٔ االؼاد االٚزب BBC ، ٞايعسب ،ٞعً ٢ايسابط:
www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/06/16.060624-bbc-forecasts-leere
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املطًب ايجاْْ : ٞتا٥ر آ ي ١ٝايتضٜٛت عً ٢عٌُ ٚنفا ٠٤االؼاد االٚزٚبٞ

بعد ايتٛقٝع عًَ ٢عاٖدَ ٠اضرتخيت تأضظ االؼاد االٚزٚب ٞعاّ ٚ ،1992ايرٜٝغِ اآلٕ يف عغٜٛت٘ مثاْٚ ١ٝعػةس ٕٚدٚية١

أٚزب( ١ٝعًُاً بإٔ بسٜطاْٝا بعد االضتفتا ٤يف  2016/6/23قسزت اـسٚز َٔ االؼاد زغِ اْٗةا مل تكةدّ طًبةاً بػةهٌ زمسةٞ
يًدسٚز عٔ االؼاد ست ٢االٕ)( ٚ .)75غسٚط ايعغ ١ٜٛيف االؼاد االزٚزب ٞنُا ذنسْاٖا يف املبشح اال.ٍٚ

باالعاف ١اك غسٚط ايعغ ١ٜٛيف ايربملإ االٚزب ،ٞفكد تكسز إٔ ٜه ٕٛيًدٚي ١ايٛاسد ٠مخطةْ ١ةٛاب يف ايربملةإ نشةد أدْة،٢

ٜٚتضاعد ٖرا ايعدد تدزجيٝاً تبعاً يعدد ضهإ ايدٚي ١فٗٓايو دٜ ٍٚتذةاٚش عةدد ضةهاْٗا ايجُةاْني ًَْٛٝةاً (املاْٝةا) أ ٚايطةتني

(فسْطا ،اٜطايٝا) َكابٌ د ٍٚالٜصٜد عدد ضهاْٗا عٔ املً( ٕٛٝقربظَ ،ايطا)

(.)76

ٜته ٕٛاالؼاد االٚزٚب ٞنُا ذنسْا َٔ عد ٠أدٗص ٠زٝ٥طة ١ٝأُٖٗةا اذجمًةظ االٚزبةٚ ،ٞفًةظ االؼةاد  ٚاملفٛعةٚ ،١ٝدٜةٛإ

احملاضبٚ ،١قهُ ١ايعدٍ(ٚ .)77نٌ ٚاسد َٔ ٖر ٙاالدٗصٜ ٠عٌُ يٛسد ٙد ٕٚتأثري بك ١ٝاالدٗص ٠االخس ٣عًٚ ٘ٝهلرا فةإٔ ٖةرٙ
االدٗص ٠تعٌُ بػهٌ اْطٝابٚ ٞد ٕٚأدَْ ٢عٛقات ٚقسازاتٗا َؤثسٚ ٠تتطبل عً ٢نٌ االعغاٚ ٤د ٕٚخًٌ َٚجاٍ عًة ٢ذيةو

ايربملإ االٚزب ٞاير ٟميًو ضًط ١ايتػسٜع ،إال أْ٘ الميتًو املبادز ٠ايتػسٜع ١ٝاييت متتًهٗا ايربملاْات ايٛطٓ ١ٝيًد ٍٚاالعغا ٤يف

االؼاد ،فال حيل ي٘ املبادز ٠اك إقرتا ح ايتػسٜعات بٌ ٜػازى فكط يف عًُ ١ٝصٓع ايكٛاْني َع اذجمًظ ،سٝح حيل ي٘ اَةا قبٛهلةا
أٚزفغٗا ٚتعدًٜٗاٚ .أِٖ أغهاٍ صٓع ايكساز :

-1

صٓع ايكساز باملػازن ١بني فًظ االؼاد ٚايربملإ االٚزب -: ٞيًربملإ االٚزب ٞسل صٓع ايكساز باملػازنَ ١ع فًةظ

االؼادٚ ،يف ساٍ زفض ايربملإ املضادق ١عً ٢االدسا ٤فالحيل يًُذًظ اؽاذ ايكسازات ٚتػٌُ ٖر ٙايكسازات نٌ اذجماالت
ايطٝاض ١ٝايداخً ١ٝيالؼاد  ٚاـازد ١ٝبأضتجٓا ٤ايػؤ ٕٚايغسٜب ،١فطًط ١ايكساز ٖٓا تعٛد يًد ٍٚاالعغاٜٚ ،٤تطًب صدٚز

ٖر ٙايكسازات إدسا ٤ايتضٜٛت باالغًب ١ٝايبطٝط ١داخٌ اذجمًظٚ ،األغًب ١ٝاملطًك ١يف ايربملإ(. )78

ٚعٓدَا ٜتِ تبين ايتػسٜع ،تك ّٛايد ٍٚاالعغا ٤بايتٓفٝر ٚفكًا ألْعتُٗا ايكاْٚ ١ْٝٛادسا٤اتٗا اـاص. ١
-2

ايدٚز االضتػاز ٟيًربملإ  :االضتػازات ايكاْ ١ْٝٛيف بعض اذجماالت ته ٕٛايصاَ ١ٝألٕ األضةظ ايكاْْٝٛة ١يًُٛعةٛع
تتطًب ذيوٚ ،يف ساالت أخس ٣قد ته ٕٛاالضتػازات اختبازٚ ،١ٜالضُٝا عٓدَا تطًب املفٛع َٔ ١ٝاذجمًظ إٔ ٜكّٛ

بأضتػاز ٠ايربملإ .

 -3املٛافك ١عً ٢ايكسازات  ٖٞٚ :إدسا ٤تػسٜعْ ٞادزاً َا ٜطتددَ ٘ ايربملإ ،سٝح ٜك ّٛاذجمًظ بأخر َٛافك ١ايربملإ قبٌ إٔ
ٜتدر قسازات قدد ٠بطبب االُٖ ١ٝاالضتجٓا ١ٝ٥هلر ٙايكسازاتٚ ،اآلي ١ٝاملتبعٖٓ ١ا ٖ ٞذاتٗا نُا يف االضتػازات باضتجٓا٤
إ ايربملإ يٝظ باضتطاعت٘ يف ٖر ٙاملسسً ١إٔ ٜك ّٛبطًب تعد ٌٜاملكرتح فَٗ ٛطايةب إَةا باملٛافكة ١أ ٚايةسفض ٚتؤخةر

املٛافك ١بأالغًب ١ٝايبطٝط١

()79

.

_____________________________________________________________________________________________

( )75عُري ٠قُد ضعٝد ٚ ،اقع ٚ ،أفات َاضرتخٝت  ،عُإ  ، 1994 ،ظ . 23

( )76د.سطني طالٍ َكًد ،دٚز املؤضطات فٛم ايك ١َٝٛيف تعصٜص تهاٌَ االؼاد االٚزب( ٞايربملإ االٚزب ٞمنٛذدا) ،ظ ،65
.www.slideshore.net/husseinmaklad/mustaqbal433
(ْ )77فظ املضدز ،ظ. 68
( )78أْٛز اهلٛاز ، ٟاالؼاد االٚزٚب ، ٞتطاؤالت عسب ، ١ٝفً ١ايطٝاض ١ٝايدٚيَ ، ١ٝؤضط ١األٖساّ  ،ايكاٖس ، ٠ايضدز  ،2000 ،141ظ . 78

( )79املضدز ايطابل ْفط٘ ،ظ79
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ٖٓٚايو َٛاعٝع أخس ٣ذات أُٖ ١ٝخاصَ ١جٌ اتفاق ١ٝايػسانَ ١ع د َٔ ٍٚخةازز االؼةاد أ ٚاتفاقٝةَٛ ١افكة ١االؼةاد عًة٢
االْعُاّ اك املعاٖد ٠االٚزٚب ١ٝؿُا ١ٜسكٛم االْطإ أٚاالتفاقٝات اييت تتعًل باملٛاشْٚ ١يف ٖةر ٙاؿةاالت ٜعُةٌ اذجمًةظ َةٔ

خالٍ االغًب ١ٝاملؤًٖ ١ا ٚباالمجاع يف ساٍ نإ االتفام ٜتطًب االمجاعَ ،جةٌ اتفاقٝةات ايػةسان ١ا ٚاالتفاقٝةات َةع ايةدٍٚ

املسغش ١يالْغُاّ اك االؼادٚ ،نريو ٜعٌُ اذجمًظ االٚزب َٔ ٞخالٍ االمجاع يالْغُاّ اك َعاٖدات كتًفةَ ١جةٌ املعاٖةد٠

األٚزب ١ٝؿُا ١ٜسكٛم االْطإ ٚاؿكٛم االضاض. )80( ١ٝ

نُا جيب إعالّ ايربملإ االٚزب ٞبػهٌ ناٌَ س ٍٛمجٝع تفاص ٌٝاالتفاقٝات ٚايتضٜٛت عًٗٝا َٔ قبٌ فًظ االؼادٚ ،يف ساي١
ٚدٛد ا ٟاعرتاض َٔ قبٌ ا ٟدٚي ١عغٜ ٛك ّٛنال َٔ ايربملإ ٚاذجمًظ  ٚاملفٛع ١ٝباؿض ٍٛعً ٢زأ ٟقهُ ١ايعدٍ االٚزب١ٝ
ملعسفَ ١دَ ٣طابك ١االتفاقٝات َع املعاٖدات االٚزبٚ ،١ٝعٓدَا ٜه ٕٛزا ٟاحملهُ ١عد االتفاق ١ٝعٓدٖا ال تدخٌ ٖر ٙاالتفاقٝة١

سٝص ايتٓفٝر َٔ د ٕٚإٔ ٜتِ تعدًٜٗا أَ ٚسادعتٗاٚ ،يًربملإ االٚزب ٞدٚز نبري سٝح جيب إٔ ٜه ٕٛعً ٢عًةِ ٚدزاٜة ١ظُٝةع

تفاص ٌٝاالتفاق ٝات املربَ ٚ ١ايٛص ٍٛاك مجٝع املعًَٛات ذات ايضً ٚ ١ايٛثا٥ل املتعًك ١بكغَ ١ٝعٓٝةٖٓٚ ،١ةا ْةس ٣إ َعاٖةد٠

يػب ْ٘ٛقد َٓشت ايربملإ االٚز ٚب ٞنفا ٠٤تػسٜعٚ ١ٝاضع ١خاص ١يف َا ٜتعًل بايػؤ ٕٚايتذاز ١ٜسٝةح اصةبح ايربملةإ قةادزاً
عًَٓ ٢ح املٛافك ١عً ٢ايعًُ ١ٝايتفاٚع ١ٝس ٍٛاملطا ٌ٥ايتذازٚ ،١ٜنريو عكد االتفاقٝات ايتذازٚ ،١ٜعً ٢املفٛع ١ٝاالٚزٚبٝة١

إعالّ ايربملاْبهاٌَ االدسا٤ات َٚساسًٗاٚ ،نريو ٜعٌُ ايربملإ اك داْب اذجمًظ َٔ أدٌ تبين األدسا٤ات اييت ؼةدد اإلطةاز
يتٓفٝر ايطٝاض ١ايتذاز ١ٜاملػرتن.١

()81

 َٔٚمناذز اضتدداّ ايربملاْاالٚزٚب ٞيطًطت٘ يف َساقب ١االتفاقٝات ٚتضدٜكٗا أ ٚزفغٗا بٗدف ؼطةني غةسٚط االتفاقٝةاتٖٛ:

زفض ايربملإ االٚزب ٞاالتفاقٝات املؤقتَ ١ع ايٛالٜات املتشد ٠االَسٜهٚ ١ٝاملعسٚف ١اختضازا باضِ ( ضٜٛفت ) ( اختضاز ؾُع١ٝ

االتضاالت املايٚ ١ٝايبٓه ١ٝايعاملٚ ،)١ٝاييت تأضطت يف بًذٝها عاّ  1973بتعا ٕٚمشٌ  239بٓهاً َٔ  15دٚية ١كتًفةَ ،١ةٔ

ٖٓا ٜتبني يٓا اضتكالي ١ٝاملؤضطات ايتػسٜعٚ ١ٝايتٓفٝر ١ٜيالؼاد االٚزبٚ ٞايعُةٌ باضةتكاليٚ ١ٝد ٕٚا ٟتةدخٌ َةٔ داْةب اٟ

َؤضطات إخس ٣سفاظًا عً ٢اضتكاليٝتٗا سطب ايدضتٛز  ٚاالتفاقٝات .

 َٔٚاالَجً ١االخسٚ ٣االْ ١ٝآلي ١ٝاْطشاب عغ َٔ ٛأعغا ٤االؼاد االٚزب ٖٞٚ ،ٞقغ ١ٝإْطشاب بسٜطاْٝا املتٛقع َٔ االؼاد

ٚنٝف ١ٝاالدسا٤ات ٚأي ١ٝايتضٜٛت يًدسٚز َٔ االؼاد ،سٝح إ االتفاق ١ٝاملؤضطة ١يالؼةاد تةٓط عًة ٢أيٝة ١قاْْٝٛة ١تةٓعِ

إْطشاب أعغاٚ ٘٥فل املادَ َٔ )50( ٠عاٖد ٠يػب ١ْٛاييت ٚقع عًٗٝا قاد ٠االؼاد االٚزٚبٜ ٞة 19 ّٛتػةس ٜٔاال2007 ٍٚ

ٚدخًت سٝصاً ايتٓفٝر عاّ . )82(2009

ٚؼدد املادَ َٔ ) 50( ٠عاٖد ٠يػب ١ْٛضبٌ اْطشاب ايد ٍٚاالعغا َٔ ٤االؼاد االٚزٚب ٞبػهٌ طٛع َٔٚ ٞطةسف ٚاسةد
ٚفكاً يًُتطًبات اـاص ١بٗا ٖٛٚ ،سل َٔ سكٛم ايد ٍٚاالعغا َٔ ٤االؼاد ٚالٜتطًب اضتدداَ٘ تكد ِٜا ٟتربٜس ،نُةا ٖةٛ

_____________________________________________________________________________________________

( )80يًُصٜد َٔ املعًَٛات سَ ٍٛعاٖد ٠يػب ١ْٛاالطالع عًْ ٢طدَ َٔ ١عاٖد ٠يػب ١ْٛعً ٢املٛقع االيهرت ،European Union ْٞٚعً٢
ايسابطhttp://europa.eu/lisbontreaty.E :

(َ )81اذا تعين املادَ َٔ 50 ٠عاٖد ٠يػب١ْٛ؟َ ،سنص ايسٚابط يًبشٛخ  ٚايدزاضات االضرتاتٝذ . 2016/6/25 ، ١ٝعً ٢ايسابط:
Rawabetcenter.com/archives/28742
( )82د .عبدايهس ِٜعًٛإ خغري َ ،ضدز ضبل ذنس ، ٙظ . 35
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اؿاٍ بايٓطب ١يربٜطاْٝا ٚاييت قسزت االْطشاب َٔ االؼاد بعد االضتفتا ٤ايػع ي يف اؿصٜسإ املاع .ٞفُا ٖةَ ٛغةُ ٕٛاملةاد٠

(َ َٔ )50عاٖد ٠يػب ١ْٛ؟

ْضت ٖر ٙاملاد ٠عً ٢أْ٘ ٜرتتب عً ٢ايدٚي ١اييت تسٜد االْطشاب َٔ االؼاد االٚزٚبَ ٞا : ًٜٞ

 .1ايتفاٚض بػإٔ االْطشاب ٚايرٜ ٟكسز ٠فًظ االؼاد (ٚايرٜ ٟغِ نٌ ايد ٍٚاالعغةاٚ )٤آيٝة ١االغًبٝة ١املؤًٖة ١ايةيت

سددتٗا املاد – 238/3 ٠ب َٔ َعاٖد ٠عٌُ االؼاد االٚزٚبٚ ٞبعد َٛافك ١ايربملإ االٚزبٚ ،ٞذيو بعةد اخطةاز ايدٚية١

املٓطشب ١يالؼاد عصَٗا عً ٢املػادز. ٠

ٜٓ .2تٗ ٞتطبٝل املعاٖدات االٚزب ١ٝعً ٢ايدٚي ١املٓطشب ١اعتبازاً َٔ تازٜذ دخ ٍٛاالْطشاب سٝص ايتٓفٝر ،ا ٟبعد ضٓتني َةٔ
تطً ِٝاالؼاد زمسٝاً قساز االْطشاب إذا مل ٜتٛصٌ ايطسفإ اك أ ٟاتفام يف ٖر ٙاالثٓا( ٤ايػسض َٔ َد ٠ضٓتني ٖة ٛاتاسة١

ايفسص ١يًدٚي ١املٓطشب ١يه ٞتسادع ْفطٗا ،أ ٚيه ٞتصٜالال ضباب اييت أدت اك أؽاذ ٖرا ايكسازٖٚ ،ر ٙاملد ٠تعطةٚ ٞقتةاً

نافٝاً يًُٓعُ ١يه ٞتك ّٛبتعدَٝ ٌٜصاْ ١ٝاملٓعُ ١بعد اٜكاف املطاُٖات املاي ١ٝيًدٚي ١املٓطشبٚ ، )١بٛضع االؼاد  ٚايدٚية١

املٓطشب َ٘ٓ ١إٔ ٜكسز متدٜد ٖر ٙاملًٗ ١بايتٛافل بُٗٓٝا ،بػسط تضٜٛت د ٍٚاالؼاد عً ٢ذيو باالمجاع .

ٜ .3ك ّٛاالؼاد بايتفاٚض َع ايدٚي ١املٓطشب ١يًتٛصٌ اك أتفام ددٜد حيةدد تستٝبةات االْطةشابَ ،ةع ايٛعةع يف االعتبةاز
ايبشح عً ٢إطاز عالقتٗا َع ايدٚي ١املٓطشب ١يف املطتكبٌ .

 .4الحيل يًدٚي ١املٓطشب ١املػازن ١يف املٓاقػات أ ٚايكسازات املتضً ١اييت جيسٜٗا االؼاد بػإٔ اْطشابٗا .
ٚ .5اذا أزادت ايدٚي ١املٓطشب ١املعاٚد ٠ا ٚاالْغُاّ فدداً اك االؼاد فإٔ طًبٗا خيغع يٓفظ االدسا٤ات املٓضٛظ عًٗٝةا يف

املادَ َٔ )49( ٠عاٖد ٠يػبٚ ،١ْٛسٝح تٓط املاد ٠األخري ٠عً ٢إٔ ايدٚي ١اييت تسٜد االْغُاّ اك االؼاد االٚزٚبة ٞتبةدأ
َٔ ايضفس أ ٟإٕ ايدٚي ١املٓطشب ١تعاٌَ َعاًَ ١ايدٚي ١اؾدٜد اييت تسٜد االْغُاّ اك االؼاد.
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اـامتٚ ١االضتٓتادات

َٔ خالٍ ٖر ٙايدزاض ١يًذاَع ١ايعسبٚ ١ٝيف ظٌ َبادزات االصالح ايسمس ١ٝاييت تكدَت بٗا ايةد ٍٚاالعغةاٚ ،٤دزاضة ١أيٝة١
ايتضٜٛت يالؼاد االٚزٚب ،ٞتٛصًٓا اك مجً َٔ ١االضتٓتادات ْرنس َٓٗا:

 -1إٕ َٝجام داَع ١ايد ٍٚايعسبٜ ١ٝعاْْ َٔ ٞكا٥ط ٚقضٛز نبري ،٠سٝح الٜعرب إال عٔ املتطًبات ايفرت ٠ايصَٓ ١ٝاييت عةدت
فٗٝا ،نُا أْ٘ ٜعهظ إزاد ٠ايد ٍٚاملؤضطٚ ١خاص ١ايد ٍٚايهبري ٠املٗ ١ُٓٝيف اؾاَعٚ ،١إٔ َٛاد املٝجام التطتٛيف َطتًصَات

ايعٌُ يف إطاز َٓعُ ١اقً ١ُٝٝنبري ٠تغِ مجٝع ايد ٍٚايعسب. ١ٝ

 -2إٕ اهلٝهٌ ايتٓعٚ ُٞٝاملؤضطات ٞملٓعُ ١اؾاَع ١ايعسبٜ ١ٝعاْْ ٞكضاً ٜٚكتغ ٞإٔ تهٖٓ ٕٛاى َؤضطات ق ١َٝٛعسب ١ٝأنجةس
فعاي. ١ٝ

 -3ايتضٜٛت يف أدٗص ٠اؾاَع ١سطب َاْط عً ٘ٝاملٝجام إسد ٣أِٖ ايعٛا٥ل اييت تٛاد٘ ْعاّ ايعٌُ داخٌ اؾاَعٚ ١بايتةايٞ
البد َٔ تعد ٌٜأي ١ٝايتضٜٛت مبا ٜتالٚ ّ٤ايٛعع ايسأٖ.

 -4إٔ االْكاضاَات اييت غٗدتٗا د ٍٚاؾاَع ،١أثست عًْ ٢ػاط اؾاَع ،١فالبد َٔ اؽاذ ايكسازات املٓاضب ٚ ١ايعُةٌ بةأزاد٠
َػرتن. ١

 -5البد َٔ إعافَ ١ؤضطات أخسَ ٣جٌ قهُ ١ايعدٍ ايعسب١ٝؿٌ ايٓصاعات بةني ايةد ٍٚاملٓعُةٚ ،١تهة ٕٛقسازاتٗةا ًَصَة١
ٚصازَ. ١

 -6ايعٌُ عً ٢تسضٝذ َبادئ دميكساطٚ ١ٝسكٛم االْطإٚ ،إجياد اؿهِ ايساغةد ٚتػةري بعةض االْعُة ١ايعسبٝة ١ايػةُٛي،١ٝ
ٚتفع ٌٝايسأ ٟايعسب ٞعرب ايٛضا ٌ٥ايدميكساط ٚ ١ٝاملٓعُات املدْ.١ٝ
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املضادز

 .1د .قُد ضعٝد ايًشاَّٛ ،ضٛع ١دٚ ٍٚأقاي ِٝايعاملَٓ ،عُات ٚاتفاقات ٚأقاي ،ِٝداز ْٛبًٝظ ،بريٚت ،ز .2009 ،12

 .2د.قُد اذجمر ٚب ،ايتٓع ِٝايدٚي : ٞايٓعس ٚ ١ٜاملٓعُات ايعاملٝة ٚ ١االقًُٝٝة ٚ ١املتدضضةَٓ ،١ػةٛزات اؿًة ي اؿكٛقٝة،١
بريٚت.2006 ،

 .3د.عبداهلل عً ٞعب ٛضًطإ ،املٓعُات ايدٚي ٚ ١ٝاالسهاّ ايعاَٚ ١أٖةِ املٓعُةات ايعاملٝة ٚ ١االقًُٝٝة ١املتدضضةَ ،١طبعة١

داَع ١دٖٛى ،دٖٛى.2011 ،

 .4قُد طًعت ايػٓ ،ُٞٝايٛدٝص يف ايكاْ ٕٛايدٚي : ٞايٓعس ١ٜايعآََ ،١ػأ ٠املعازف ،اإلضهٓدز.1974 ،١ٜ
 .5امحد ٜٛضف امحد ،اصالح داَع ١ايد ٍٚايعسب : ١ٝاملتػريات ايعسب ،١ٝاملطتكبٌ ايعسبَ ،ٞازع2003

 .6تػازيص تسٜب ،صفشات َٔ تأزٜذ ايعسام ،داز ايعسب ١ٝيًعً ،ّٛبريٚت.2006 ،

 .7د.عبداهلل ايهس ِٜعًٛإ خغس ،املٓعُات ايدٚي ،١ٝداز ايجكاف ١يًٓػس  ٚايتٛشٜع ،االزدٕ.2002 ،

 .8ضسسإ عبدايعصٜص ،املٓعُات ايدٚي ٚ ١ٝاالقً ٚ ١ُٝٝاملتدضض ،١داز ايفهس ايعسب ،ٞايكاٖس1974 ،٠

 .9عُري ٠قُد ضعٝدٚ ،اقع ٚأفات َاضرتخٝت ،عُإ.1994 ،

 .10د.زٜاض ايضُد ،تطٛز األسداخ ايدٚي ١ٝيف ايكسٕ ايعػس ،ٜٔاملؤضط ١اؾاَع ١ٝيًدزاضات ٚايٓػس ٚايتٛشٜع ،بريٚت،
.1999

 .11د .ضٗ ٌٝسطني ايفتال ،ٟٚايتٓع ِٝايدٚي ،ٞداز ايجكاف ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ /األزدٕ.2007 ،

ْٛ .12ز ٟايطعٝد ،اضتكالٍ ايعسب ٚٚسدتَِٗ ،رنس ٠يف ايكغ ١ٝايعسبَ ،١ٝطبع ١اؿه ،١َٛبػداد.1943 ،

 .13أمحد ايػكري ،ٟاؾاَع ١ايعسب ،١ٝنٝف ته ٕٛداَعٚ ١نٝف تضبح عسب ،١ٝداز بٛضالَ ،١تْٛظ.1979 ،

 . 14د.فدس ٟزغٝد املٗٓا ٚد.صالح ٜاضني داٚد ،املٓعُات ايدٚي ،١ٝداز ايهتب يًطباعٚ ١ايٓػس ،داَع ١املٛصٌ ،بد ٕٚضٓ١
طبع.

 .15د .خً ٌٝاؿدٜج ،ٞايٛضٝط يف ايتٓع ِٝايدٚيٚ ،ٞشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ،ٞبػداد ،ايعسام.1991 ،
 .16د .قُد ضعٝد ايدقام  ٚدنتٛز َضطف ٢ضالَ٘ سطَٔٓ ،ػأ ٠املعازف ،األضهٓدزَ ،١ٜضس ،بد ٕٚضٓ ١ايطبع.

َ. 17سفت زمشا ،ٟٚداَع ١ايد ٍٚايعسب ،١ٝسكٛم االْطإ املعاٜري ٚاآليٝات( ،دي ٌٝإزغادَ ،)ٟسنص ايكاٖس ٠يدزاضات سكٛم
االْطإ ،ايكاٖس.2015 ،٠

.18د.عضاّ ايعط ،١ٝقاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ ،املهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛبػداد ،ايعسام ،ط.2012 ،2

 .19ايطاٖس بٔ عسٜف٘ ،اؾاَع ١ايعسبٚ ١ٝايعٌُ املػرتى  ،2000 - 1945داز شٖسإ يًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ.2010 ،

 .20د .سطٔ ْافع ،١االؼاد األٚزٚبٚ ٞايدزٚع املطتفاد ٠عسبٝاًَ ،سنص دزاضات ايٛسد ٠ايعسب ،١ٝبريٚت ،يبٓإ.2004 ،

 .21دٛاع سطٔ ،طبٝع ١االؼاد األٚزٚب ،ٞداز املعسف ،١بريٚت ،يبٓإ.2010 ،

 .22د ٕٛبٓٝدز ٚضامي ٕٛأغسٚٚد ،تسمج ١خايد غسٜب عً ،ٞاالؼاد األٚزٚبَ :ٞكدَ ١قضري ٠دداًَ ،ؤضطٖٓ ١دا ٟٚيًتعًِٝ
ٚايجكافَ ،١ضس.2015 ،

 .23ايكاعْ ٞب ٌٝعبدايسمحٔ سٝا ،ٟٚدضتٛز االؼاد األٚزٚب ،ٞاملهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛبػداد.2009 ،
677

جامعة الدول العربية واالتحاد االوروبي (عيوب آلية التصويت ونتائجها)

م.م .طارق کاکەرەش  /م.م .كاروان أورحمان إسماعيل

 . 24د .عبداملٓعِ ضعٝد ،اؾُاع ١األٚزب ١ٝػسب ١ايتهاٌَ ٚايٛسدَ ،٠سنص دزاضات ايٛسد ٠ايعسب ،١ٝبريٚت ،يبٓإ.1986 ،

املٛاقع االيهرت١ْٝٚ

 .1د .امحد ضعٝد ْٛفٌ ،االؼاد األٚزٚب ٞيف َطًع األيف ١ٝايجايج :١ايٛاقع ٚايتشدٜات ،عح َٓػٛز عً ٢املٛقع األيهرت.ْٞٚ
َ .2أَؤٕ ايباقس ،اؾاَع ١ايعسب ١ٝأخفكت يف ػطٝد نٝإ َتُاضو ،دسٜد ٠ايبٝإ

33255،www.albayan.com/se/servlet/sotdlit/cil=10517799 .3

.4

.5
.6
.7

َسفةةت زمشةةا ،ٟٚداَعةة ١ايةةد ٍٚايعسبٝةة : ١سكةةٛم االْطةةإ املعةةاٜري  ٚااليٝةةات ،املهتةةب االقًُٝةة ٞايعسبةةٞ
http//www.lasportal.org/ar/pages/default.aspx
www.pallf.net/forum/showthread.php1154848
https:\\lip-diplomatic. Blogspot.com12012\07
د.سطةةني طةةالٍ َكًةةد ،دٚز املؤضطةةات فةةٛم ايكَٝٛةة ١يف تعصٜةةص تهاَةةٌ االؼةةاد االٚزبةة ( ٞايربملةةإ االٚزبةةٞ
منٛذدا.www.slideshore.net/husseinmaklad/mustaqbal433 .

 .8يًُصٜةد َةٔ املعًَٛةةات سةَ ٍٛعاٖةةد ٠يػةب ١ْٛاالطةالع عًةةْ ٢طةدَ ١ةةٔ َعاٖةد ٠يػةب ١ْٛعًةة ٢املٛقةع االيهرتْٚةةٞ
http://europa.eu/lisbontreaty.

َ .9سنص ايسٚابط يًبشٛخ  ٚايدزاضات االضرتاتٝذ2016/6/25 ،١ٝ
Rawabetcenter.com/archives/28742.

 .10د.ضةةٝاز اؾُٝةةٌ ،داَعةة ١ايةةد ٍٚايعسبٝةة : ١اغةةرتاطات ايتػةةٝري يف ايكةةسٕ ايٛاسةةد  ٚايعػةةس ،ٜٔاؿةةٛاز املتُةةدٕ
www.sayyaraljamil.com/arabic
 .11د .قُد َضطفْٜٛ ٢ظ ،ايعغ ١ٜٛيف املٓعُات ايدٚي ،١ٝعح َٓػٛز عً ٢املٛقع االيهرت.ْٞٚ

اذجمً:١

 -1أْٛز اهلٛاز ،ٟاالؼاد االٚزٚب ،ٞتطاؤالت عسب ،١ٝفً ١ايطٝاض ١ٝايدٚيَ ،١ٝؤضط ١األٖساّ ،ايكاٖس2000 ،٠
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