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 رـالنش العامة وإجراءات دــقواعال
 العامة:القواعد  :أواًل

  تٓػس ايبخٛخ بايًػتني ايعسب١ٝ ٚاإلزلًٝص١ٜ، يف رلتًف فسٚع املعسف١

 اإلْطا١ْٝ ٚاييت تتٛافس فٝٗا ايػسٚط اآلت١ٝ:

إٔ ٜهٕٛ ايبخح أصٝاًل ٚتتٛافس فٝ٘ غسٚط ايبخح ايعًُٞ املعتُد ع٢ً  .0

 املٓٗذ١ٝ املتعازف عًٝٗا يف نتاب١ ايبخٛخ ايع١ًُٝ.

إٕ  -ٚاألغهاٍ  ف١ُٝ َساعًٝا دق١ احلسٚإٔ ٜهٕٛ ايبخح َهتٛبًا بًػ١ ضً .3

 Traditional( ٚخبط )06( ببٓط )IBMَٚطبٛعًا ع٢ً ْعاّ )-ٚددت 

Arabic ٔصفخ١ َتض١ُٓ  21( ٚأال ٜصٜد عدد صفخات ايبخح ع

 اهلٛاَؼ ٚاملسادع.

إٔ ٜهٕٛ ايبخح ًَتصًَا بدق١ ايتٛثٝل ٚحطٔ اضتخداّ املصادز ٚاملسادع  .2

املؤيف )اضِ ايعا١ً٥( ثِ األمسا٤ األخس٣  ٚتجبٝتٗا ناآلتٞ: تهتب ن١ٝٓ

يًُؤيف ٚميهٔ االنتفا٤ باحلسٚف اييت تػري إىل أمسا٥٘، ثِ ٜهتب 

ًٜٞ ذيو ض١ٓ ايٓػس -إٕ ٚددٚا -أمسا٤ املؤيفني املػرتنني َع٘ 

 )ثِ عٓٛإ ايبخح ٚاضِ اجمل١ً َٚهإ ايٓػس، اجملًد ٚعدد ايصفخات(.

 ًٓػس يف أٟ د١ٗ أخس٣.أال ٜهٕٛ ايبخح قد ضبل ْػسٙ أٚ قدّ ي .4
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 ثانيًا: إجراءات  الهشر:

  تسضٌ ْطختإ َٔ ايبخح ع٢ً ٚزمA4 ع٢ً إٔ تهٕٛ املاد٠ َطبٛع١ 

 CDمبطافات َصدٚد١ بني األضطس ٚع٢ً ٚد٘ ٚاحد، ٚذلفٛظ١ ع٢ً 

ٚذيو إىل عٓٛإ اجمل١ً حبٝح ٜعٗس يف غالف  (IBM)َتٛافل َع أدٗص٠ 

 ًُٞ َٚهإ عًُ٘.ايبخح اضِ ايباحح ٚيكب٘ ايع

 ( بايًػ١ ايعسب١ٝ  051-011ٜسفل بايبخح ًَخص يًبخح يف حدٚد )ن١ًُ

 أٚ بايًػ١ اإلزلًٝص١ٜ.

  خيطس ايباحح بكساز صالح١ٝ ايبخح َٔ عدَ٘ خالٍ غٗسٜٔ ع٢ً األنجس

َٔ تازٜخ اضتالّ ايبخح، ٚمبٛعد ايٓػس، ٚزقِ ايعدد ايرٟ ضٝٓػس فٝ٘ 

 ايبخح.

 هُني تسضٌ املالحعات إىل ايباحح إلدسا٤ يف حاي١ ٚزٚد َالحعات َٔ احمل

 ايتعدٜالت ايالش١َ، ع٢ً إٔ تعاد خالٍ َد٠ أقصاٖا غٗس.

 ايبخح إىل صاحب٘ إٕ ٚددت حاد١ يبعض  يًُذ١ً احلل يف إعاد٠

 ايتعدٜالت عًٝ٘.

  ذبتفغ اجمل١ً حبكٗا يف إخساج ايبخح ٚإبساش عٓاٜٚٓ٘ مبا ٜتٓاضب ٚأضًٛبٗا

 يف ايٓػس.

 ح بكبٍٛ عًُ٘ يًٓػس.ٜعًِ صاحب ايبخ 

  تًتصّ اجمل١ً بإزضاٍ ْطخ١ َٔ ايعدد إىل صاحب ايبخح املٓػٛز بعد طبع

 ايعدد.

 .تؤٍٚ مجٝع حكٛم ايٓػس يًُذ١ً 
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 ............................................................................... االفتتاح١ٝ

 ايبخٛخ بايًػ١ ايعسب١ٝ :

صُِٝ ايب٦ٝٞ يًُباْٞ ايطه١ٝٓ اخلضسا٤ يف تٛفري ايساح١ احلساز١ٜ ٚايطاق١ أثس ايت -0

 د. ذلُد عبداهلل ايطكاف ......................................................... ايهٗسبا١ٝ٥

َػهالت أضس األطفاٍ املعاقني دزاض١ َطبك١ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ آبا٤ ٚأَٗات األطفاٍ  -3

 د. فتخ١ٝ ذلُد باحػٛإ ........................................................... املعاقني

 د. َصطف٢ ذلُد أمحد ايفكٞ                                                                  

اهل١ٜٛ يف ايعُاز٠ اي١ُٝٓٝ بني احلداث١ ٚاحلفاظ ع٢ً ايرتاخ يف عصس ايتخضس   -2

 د. شنسٜا عبد ايسمحٔ بهري.. ...................................................... ٚايت١ُٝٓ

 د. صاجل َبازى  د عهٝو ....... أحهاّ املسأ٠ املتٛف٢ عٓٗا شٚدٗا دزاض١ فك١ٝٗ َكاز١ْ -4

 د. ضامل عبداهلل باضٜٛد ..................................... تكِٝٝ دبسب١ اخلصص١ يف ايُٝٔ -5

 د. َٗدٟ عسٜيب حطني . ...............  اليفاظ ٚاملصطًخاتدزاض١ تأص١ًٝٝ يبعض ا -6

 أ.ّ.د.اميإ ذلُد إبساِٖٝ. ...... ذبٛالت ايب١ٝٓ ٚاملضُٕٛ يف ُٖص١ٜ حطإ بٔ ثابت -7

ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ دٚي١ تسنُا١ْٝ ضًذٛق١ٝ ٚفضا٥ًٗا ع٢ً ايُٝٔ تٓعًُٝا ٚعًًُا  -8

 د. عبد ايػين عًٞ االٖذسٟ.... ..................................................... ٚعُساًْا
 

 ايبخٛخ بايًػ١ اإلزلًٝص١ٜ :

1- Yemeni Female Personal Name and Implications:         

A sociocultural Study ………… ……..… Najat Ahmad Busaba 

2- Head and Neck Cancer in Hadhramout Cancer Center    

Ahmad M.Badheeb &    

                                                                  Abdulrahman A.Bahannan &  

                                                                          Abubakir A.Ba-amir  

3- Hydrodynamic behavior and Mass Transfer Coefficients 
of Single Liquid Drop in Extraction Column ………….…..  

                                                                         Prof.Dr,Hani A.Dammag    

4- A Study of Evidentiality in Arabic and English….……… 
                                                             Reem Taher Labaniyeh   

5- Isolation of Probiotics Lactobacillus Acidophilus From 
Commercial Yoghurt………… Hassan Pyar & Kok-Khiang Peh  

  ايفٗسعايفٗسع
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  االفتتاحيةاالفتتاحية
 بكًِ ز٥ٝظ ايتخسٜس                                                                           

 

 أعصا٥ٞ ...

ٌ املختصااني ٚاملٗااتُني بااايعًِ ٚايبخااح ايعًُااٞ ٚتطااٛزٙ ،    ايباااحجٕٛ ٚايكااسا٤ ٚناا 

ٜطاااااعدْا يف إداز٠ دلًااااا١ األْاااااديظ إصاااااداز ايعااااادد ايتاضاااااع يف َٛقاااااع ا اَعااااا١     

      االيهرتْٚاااٞ ) ايعسباااٞ ٚاالزلًٝاااصٟ (  يالطاااالع ايطاااسٜع عًااا٢ ذلتٜٛاااات ايعااادد ،       

ٝا١  ثِ ضٝتِ طبع١ ٚزقًٝا حت٢ ٜتُهٔ ايبااحجٕٛ َأ احلصاٍٛ عًا٢ ْطاختِٗ ايٛزق     

يف ٚقاات الحاال حٝااح قااد أ طباعاا١ أزبعاا١ أعااداد ٚزقٝاا١ يف ٚقاات ضااابل عًاا٢ غااهٌ        

دلًااادات ، اجملًاااد األٍٚ  لتاااٟٛ ايعاااددٜٔ اخلااااَظ ٚايطاااادع ٚاآلخاااس لتاااٟٛ      

 ايعددٜٔ ايطابع ٚايجأَ .

 

ْٚعسًا يإلقباٍ ع٢ً ايٓػس يف اجمل١ً  تفهس إداز٠ اجملًا١ َأ ايعادد ايعاغاس إٔ تعُاٌ      

داٖا يًعًااااّٛ االدتُاعٝاااا١ ٚاإلْطااااا١ْٝ ٚأخااااس٣ يًعًااااّٛ  دلًااااتني َٓفصااااًتني إحاااا

 ايتطبٝك١ٝ ٚايطبٝع١ٝ تًب١ٝ يسغب١ ايباحجني يٓتُهٔ َٔ ضسع١ خدَتِٗ .
 

ٖٚاارا ايعاادد اياارٟ بااني أٜاادٜٓا شاخااس بعاادد ناابري َاأ ايبخااٛخ ٚايدزاضااات  ًاات      

ايهااااجري َاااأ ايعًااااّٛ ٚايفٓاااإٛ ٚاملعااااازف َٓٗااااا األد  ايعسبااااٞ ٚاألد  اإلزلًٝااااصٟ ،   

تصاد ٚايب١٦ٝ ٚاهلٓدض١ ٚايعًّٛ ايػاسع١ٝ ٚايطبٝا١ ٚايتعًاِٝ ايطايب ٚايرتبٝا١      ٚاالق

 ٚغريٖا ..
 

ٚسلٔ ْكدّ ٖرا ايعدد ْت٢ُٓ إ ٜطاتُتع املٗتُإٛ ٚايكاسا٤ بٗارٙ ايٛدبا١ ايفهسٜا١       

 املٓٛع١ ، ٚإىل يكا٤ يف عدد آخس .

 ٚايطالّ عًٝهِ ،،،

 

 

             م3102مارس (  5اجمللد )العدد التاسع 
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 االفتتاحية 



  السكنيةالسكنية  للمببنيللمببني  البيئيالبيئي  التصميمالتصميم  ثرثرأأ
    احلراريةاحلرارية  الراحةالراحة  تىفريتىفري  يفيف  ءءاخلضرااخلضرا

 الكهرببئيةالكهرببئية  والطبقةوالطبقة

 

 
 

 
 

 

 

 قُذ عبذاهلل ايظكاف ايذنتٛس/

 

 قظِ اهلٓذط١ املعُاس١ٜ ٚايتخطٝط ايب٦ٝٞ

 ن١ًٝ اهلٓذط١ ٚايبرتٍٚ 

 داَع١ سطشَٛت يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا
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 م3102مارض (  5اجمللذ )  العذد التاسع
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 ألنذلص للعلوم االجتماعية والتطبيكيةدللة ا

 أثر التصميم البيئي للمباني الشكهية اخلضراء                                                                                  . ذلمذ الشكاف                                                                                                                د

 م3102مارض (  5اجمللذ )  العذد التاسع

 الراحة توفري يف اخلضراء الشكهية للمباني البيئي التصميم ثرأ

 الكهربائية والطاقة احلرارية

 :البخث لخصم

عشب١ٝ ألػع١ طش١ٜ باملذٕ بايبالد ايتتعشض املباْٞ ايظه١ٝٓ يف ايب١٦ٝ اؿ

خاسز ٚداخٌ املباْٞ  تفاعًا يف دسدات اؿشاس٠إسٚاييت تظبب ايؼُع اؿاس٠ صٝفًا 

 ١ٝ.ايظهٓ

 اطتخذاّ إىلايظهإ إىل ايتخفٝف َٔ ػذ٠ اؿشاس٠ داخٌ َظانِٓٗ  ططشٜٚ

ف اييت ؼكل هلِ ايشاس١ اؿشاس١ٜ املٓاطب١ ٚبايتايٞ ايشاس١ ٝايتهٝ أدٗض٠

 ايظه١ٝٓ .

 االٖتُاّاملباْٞ ايظه١ٝٓ  ٚداخًٗا دنب ٚيًتخفٝف َٔ اإلسظاغ باؿشاس٠ خاسز 

اؿشاس٠ ْتٝذ١ طكٛط أػع١ ْفار١ٜ اّٚ باختٝاس َٛاد ايبٓا٤ املٓاطب١ اييت تك

نزيو دنب االٖتُاّ بايعالز ايب٦ٝٞ  األطكف ٚايؼُع اؿاس٠  ع٢ً اؿٛا٥ط  

األػذاس ٚايضساعات باطتخذاّ  ٞ يف ايتذُعات ايظه١ٝٓيًفشاغات اـاسد١ٝ يًُباْ

ايؼُع اؿاس٠ ع٢ً املباْٞ  ٚيتٛفري  أػع١ْعهاغ إاملال١ُ٥ يًتخفٝف ٚاؿذ َٔ 

اؿشاس٠ خنفاضًا يف دسدات إذنكل  ٚاملباْٞ  ٖٚٛ َا اتع٢ً األسضٝ ايتعًٌٝ

بايب١٦ٝ اـاسد١ٝ يًُباْٞ ٚنزيو داخًٗا ٚايزٟ ذنكل ايشاس١ اؿشاس١ٜ 

 يًظهإ ٚتٛفري اطتخذاّ ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ يف إطتخذاّ أدٗض٠ ايتهٝٝف .

ٕ ايتكًٝذٟ ٜٚتٓاٍٚ ايبشح دساط١ أطايٝب َعاؾ١ ساي١ املٓاخ اؿاس باإلطها   

ٚنٝف١ٝ ؼكٝل ريو باإلطهإ املعاصش ٚايعُاس٠ اـطشا٤ ، ٚنزيو ؼكٝل 

ايشاس١ اؿشاس١ٜ يًظهإ بايعٌُ ع٢ً ؼكٝل ايتصُِٝ ايب٦ٝٞ يإلطهإ اؿطشٟ 

باملذ١ٜٓ ايعشب١ٝ ٚؼكٝل االخنفاض يف اطتخذاّ ايطاق١ ايهٗشبا١ٝ٥ بٗا . ثِ 

 عشضًا ألِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات .
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 ألنذلص للعلوم االجتماعية والتطبيكيةدللة ا

 أثر التصميم البيئي للمباني الشكهية اخلضراء                                                                                  . ذلمذ الشكاف                                                                                                                د

 م3102مارض (  5اجمللذ )  العذد التاسع

 : مقدمة
ألػبع١   ايعشبٝب١  ايببالد  يف ٚخصٛصًا اؿاس٠ املٓاطل يف ايظه١ٝٓ املباْٞ تتعشض      

 يف ٜتظبببب ٚايببزٟ َظببانِٓٗ ٚداخببٌ خباسز  صببٝفًا اؿببشاس٠ دسدبب١ ٚاستفببا  ايؼبُع 

 يتببٛفري  فٝببايتهٝ أدٗببض٠ إىل ايهببجريٕٚ ًٜذبب  ٚيببزيواؿببشاسٟ  باإلسٖببام ايؼببعٛس

 ٜٚببيدٟ  ايظببه١ٝٓ ايشاسبب١ هلببِ ذنكببل ايببزٟ َظببانِٓٗ داخببٌ ايببباسد ٚاهلببٛا٤ املٓبباخ

ٟ  نُبا  يألطبش  املايٝب١  املبٛاسد  اطبتٓضاف  إىل باملظانٔ ايتهٝف أدٗض٠ اطتخذاّ  ٜبيد

 . ايهٗشبا١ٝ٥ يًطاق١ ايهبري االطتٗالى إىل

ٕ  يبزيو   ِ  نبا ٟ  يًتصبُٝ ٞ  املعُباس ٘  ايظبه١ٝٓ  يًُبباْ  ٜهببٕٛ ٚإٔ ايهببري٠  أُٖٝتب

 اؿشاسٜببب١ ٚايشاسببب١ ايظبببه١ٓٝ ايشاسببب١ ؼكٝبببل يف ايفعببباٍ أثبببشٙ املعُببباسٟ ًتصبببُِٝي

ّ  ايهبري٠ ايٓفكات تٛفري عٔ فطاًل يًظهإ ايطبٝع١ٝ  ايهٗشبا٥ٝب١  ايطاقب١  الطبتخذا

 . ٚسٝاتِٗ ايظهإ ع٢ً تيثش اييت

ٟ  ايظبه١ٝٓ  يًعُاس٠ اؾٝذ املعُاسٟ ايتصُِٝ فإ ٚيزيو  األٖبذاف  ذنكبل  ايبز

 ٚايطبٝعٝبب١ ٦ٝبب١ايبٝ ايعٛاَببٌ االعتببباس يف ٜ خببز ايببزٟ ٖببٛ ايظببهإ يشاسبب١ املشدبب٠ٛ

 يف ٚايهببجري٠ ٚاملتعببذد٠ املٓاطببب١ ايبٓببا٤ َببٛاد اطببتخذاّ َبب  ٚاؾُايٝبب١ ٚاالقتصبباد١ٜ

ٞ  ايتكذّ عصش ٔ  يًشبذ  ٚريبو املتكذَب١   ٚايتُٓٝب١  ايتهٓٛيبٛد ّ  َب  يطاقب١ ا اطبتخذا

ٌ  تبٛفري  ع٢ً ٚايعٌُ ٌ  أٚ ايببذٜ ّ  ريبو  ؼكٝبل  عًب٢  تظباعذ  ايبيت  ايببذا٥  باطبتخذا

 بايٓظب١ ٚخصٛصًا يًظهإ ايذاخ١ًٝ ايظه١ٝٓ يب١٦ٝا ٚؼظني ملتطٛس٠ا ايبٓا٤ َٛاد

 .َتٛطط١ يفٛما ٚ املشتفع١ ايذخٍٛ يزٟٚ

 : املؼه١ً

  ُُٝاتصببٚبت ايعشبٝبب١ املذٜٓبب١ يف بهجافبب١ ٚاْتؼبشت  اؿذٜجبب١ ايعُبباس٠ ظٗببشت يكبذ     

 تظبباعذ ايببيت ايب٦ٝٝبب١ ايٓببٛاسٞ عًبب٢ َععُٗببايف  فتكببشتإ ٚيهٓٗببا َتُٝببض٠ َعُاسٜبب١

 إىل اطبببتذع٢  ممبببا داخًبببٗا ايطبٝعٝببب١  ٚايتٜٗٛببب١ شاسٜببب١اؿ ايشاسببب١  ؼكٝبببل عًببب٢

 يًطاقب١  نببري  ٚاطبتٗالى   باٖعب١  بتهبايٝف  يتشكٝكٗبا  فٝب ايتهٝ أدٗبض٠  طتخذاّإ

  احملٝطبب١ ايب٦ٝبب١ ٚبببني ٓٗبباٝب املٛا٤َبب١ ؼكٝببل عببذّ ريببو عببٔ ٚفطبباًل  ايهٗشبا٥ٝبب١
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 ْكببا٤ عًبب٢ ٚايعُببٌ ايشٜببا  ٚطاقبب١ ايؼُظبب١ٝ ايطاقبب١ ٚاطببتلالٍ َٓٗببا ٚاالطببتفاد٠

 . ايب٦ٝٞ ايتًٛخ عٛاٌَ َٔ ٚايتخًص يب١٦ٝا

   -:اهلذف 

 املبيثش٠  ايب١ٝ٦ٝ ٚايعٛاٌَ اـطشا٤ ايظه١ٝٓ ايعُاس٠ تصُِٝ أطع إىل ايتٛصٌ      

 االطبتفاد٠  َٚبذ٣  اؿباس  املٓباخ  سايب١  عًب٢  ايتلًبب  ٚنٝف١ٝ ايصٝف فصٌ يف عًٝٗا

 طبببشم ٢عًببب ايتعبببشف ثبببِايرتاثٝببب١  ايعُببباس٠ يف املظبببتخذ١َ ايتكًٝذٜببب١ شمايطببب َبببٔ

ٞ  يف ٚايظبه١ٝٓ  اؿشاسٜب١  ايشاسب١  ؼكٝبل  ٚنٝفٝب١  املعاصبش٠  اؿُا١ٜ ٚٚطا٥ٌ  املبباْ

 ايشٜبببا  ٚطاقببب١ ايؼُظببب١ٝ ايطاقببب١ َبببٔ االطبببتفاد٠ ٚطبببا٥ٌ َببب  اـطبببشا٤ ايظبببه١ٝٓ

 . ايهٗشبا٤ ع٢ً يًشصٍٛ

   -: املٓٗذ١ٝ

 -: ايتاي١ٝ ايبٓٛد بايذساط١ ايبشح ٜتٓاٍٚ 

 املٓبباخ سايبب١ ٚعببالز ايعشبٝبب١ املذٜٓبب١ب ايتكًٝببذٟ يإلطببهإ ايب٦ٝٝبب١ املُٝببضات 

 .اؿاس

 اـطشا٤ ايظه١ٝٓ يًُباْٞ املعاصش٠ ايب١ٝ٦ٝ ايتصُُٝات . 

 اؿاس املٓاخ ساي١ َٔ املباْٞ محا١ٜ ٚطشم أطايٝب . 

 اؿاس املٓاخ َٔ ايظه١ٝٓ املباْٞ محا١ٜ يتفعٌٝ َتطٛس٠ أطايٝب  . 

 ايطاق١ فريٚتٛ اؿشاسٟ ايعضٍ صٜاد٠ يف املتطٛس٠ ايبٓا٤ َٛاد دٚس . 

 ٚايتٛصٝات ايٓتا٥ر . 
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 -:وعالج حالة املهاخ احلار العربية باملذيهة التكليذي لإلسكان البيئية املميزات  :أوال

 َببذْٓا يف ايتكًٝذٜبب١ ايظببه١ٝٓ ٚايعُبباس٠ ايب٦ٝبب١ سايبب١ عًبب٢ بإدنبباص ٖٓببا ْتعببشف

 ٚنبزيو  اؿطبش١ٜ  ايظبه١ٝٓ  ايب٦ٝب١  يعالز ٚاقع١ٝ ػاسب عٔ تعرب ٚاييت ايعشب١ٝ

  -: اآلتٞ َشاعا٠ يف تتُجٌ ٚاييت بٗا ٚاملٓاخ ايب١٦ٝ ؿاي١  عالز

 ايعشب١ٝ املذ١ٜٓ يف املظهٔ تصُِٝ يف ٚايعادات يٝذاايتك أثش . 

 ايتكًٝذٟ املظهٔ تصُِٝ يف اؿاس املٓاخ ساي١ ع٢ً ايتلًب ٚطشم أطايٝب. 

 ايتكًٝذٟ املظهٔ بٓا٤ يف املظتخذ١َ ايبٓا٤ َٛاد أ١ُٖٝ . 

 -:ايعشب١ٝيف تصُِٝ املظهٔ يف املذ١ٜٓ  ٚايعادات ٝذياايتك ثشأ   1-1

 اٍفع ب  أثبش  رات عٛاٌَ عٔ(  ايتاسرن١ٝ املٓطك١) ايتكًٝذ١ٜ ايظه١ٝٓ ايب١٦ٝ ؼهِ

  ايعشبٝبب١ بببايبالد اؿبباس املٓبباخ سايبب١ ٚعببالز املظببهٔ تصببُِٝ يف ايهبببري٠ أُٖٝتبب٘ يبب٘

 ٖٚببزٙ عًٝٗببا باؿفبباظ بالدْببا عٓٝبب  ايببيت ايرتاثٝبب١ املظببانٔ يف بٛضببٛ  َتُجًبب١

 : ًٜٞ نُا ايب٦ٝٞ ايتصُِٝ يف َشاعاتٗا دنب اييت ٚاألطع ايعٛاٌَ

ٍ  َٓطك١ عضٍ يف ٚاإلطال١َٝ ايعشب١ٝ ايتكايٝذ - ٔ  ايشدبا ٌ  َٓطكب١  عب ٍ  أٖب  املٓبض

 . (1) ػهٌ باملظهٔ ايذاخ١ًٝ اـصٛص١ٝ يتشكٝل
 

ايفٓا٤ اـاص باملٓضٍ ٚأُٖٝت٘ يتٛفري خصٛص١ٝ َ  تؼشٜعات خاص١  -

باْٞ اجملاٚس٠ يعذّ َٓ  ايت١ٜٛٗ ٚايؼُع ٚتٛفري املٓعش اؾٌُٝ باستفاعات امل

 . (2ات ٚايعالٍ ٚاـصٛص١ٝ ػهٌ )يًٓبات
 

س٠ ٚايت١ٜٛٗ يالْااـصٛص١ٝ اـاسد١ٝ ٚاييت تتطض يف صلش فتشات ايٓٛافز  -

ٚتلطٝتٗا باملؼشبٝات يتشكٝل ايعضٍ ٚاـصٛص١ٝ ٚعذّ متهٔ َٔ باـاسز  

 .( 3سؤ١ٜ َٔ بذاخٌ املظهٔ ػهٌ )
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( املظكط  1ػكل سقه ) 

 األفكٕ مليضل الظخٔنٙ 

) بالكاٍشٗ ـ مـش ( ْٓضح 

ذاو التختبْؾ بني اطتخ

 الفياٜني

( مظكط  2ػكل سقه ) 

أفكٕ إلحذٚ الينارج 

التكلٔذٓ٘ للنظكً 

بالْاحات البخشٓ٘ ) مـش ( 

ٓتْططُ فياٛ داخلٕ 

 مكؼْف حتٔط بُ الغشف 
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 تصبببُِٝ يف اؿببباس املٓببباخ سايببب١ عًببب٢ ايتلًبببب ٚطبببشم أطبببايٝب  1-2

   ب : ايتكًٝذٟ املظهٔ

ِ  عًب٢  ت ثريٙ ايعكا٥ذٟ يًفهش نإ يكذ ٔ  تصبُٝ  ٜتعًبل  فُٝبا  ٚخصٛصباً  املظبه

ٔ  باؿُاٜبب١   اـاسدٝببب١ اـصٛصبب١ٝ  ؼكٝبببل إىل  باإلضبباف١  اؿببباس املٓبباخ  سايببب١ َبب

 -: ًٜٞ فُٝا األطايٝب َٔ ٖٓا ٚأٚدض  ُظهٔيً

 (  خاص َظهٔ)  يًُٓضٍ اـاسدٞ ايفٓا٤ ٛ ٙ  ضبشٚس٠  ٖٚب ٌ  يف ٚدبٛد ٔ  نب  َظبه

 سٝببح ايب٦ٝٝبب١ ٚأُٖٝتبب٘ اؿٝاتٝبب١ أُٖٝتبب٘ يبب٘ ايفٓببا٤ ٖٚببزا َٓاطببب١ ٚمبظبباس١

 األطبببٛاس سٝبببح اؾبببريإ عبببٔ عضيببب١ يف املٓبببضٍ ألعُببباٍ َظببباس١ ايفٓبببا٤ ذنكبببل

 اـصٛصب١ٝ  ٚؼكبل  ببايٓعش  تظبُض  ال نبري فا باست ي٘ اـاسد١ٝ ٚاؿٛا٥ط

 . ص1ط (1) ػهٌ يظهاْ٘

( ْٓضح الؼكل ارتاسجٕ العاو ألحذ املظاكً التكلٔذٓ٘  3ػكل سقه )

 ٘ العشبٔ٘ الظعْدٓ٘ (رات الطشاص اإلطالمٕ األؿٔل جبذٗ الكذمي٘ ) املنلك
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 ٕاهلببٛا٤ تشطٝببب عًبب٢ فٝظبباعذ ٚاألػببذاس ايضساعببات بعبب  ببب٘ ٜهببٕٛ ايفٓببا٤ إ 

ٟ    ايشطبب  يًٗٛا٤ َصذسًا فٝهٕٛ ٍ  ميبش  ايبز ٔ  غبشف  خبال  ٘عًٝب  املفتٛسب١  املظبه

 فٗببٛ ٚبببزيو(  ٘عًٝبب َطبباًل  تختبببٛ اي ) اؾًببٛغ قاعبب١ ٚضببعٛا ٚقببذ صببٝفًا

 ،ص1ط( 1) سقببِ بؼببهٌ املظببهٔ لببشفب صببٝفًا اؿببشاس٠ ػببذ٠ َببٔ ايتخفٝببف اجلٜعبب

 . ص3ط( 4)  سقِ ػهٌ

 ببايطشاص  فب١ ٚاملعش ٖٚٞ ايؼُع َٔ اـاسد١ٝ ايٓٛافز فتشات ٚعضٍ املؼشبٝات 

 يًظببهإ اـصٛصبب١ٝ ٚؼكٝببل دٗبب١ َببٔ ايؼببُع أػببع١ َببٔ يًشُاٜبب١ ايعشبببٞ

 ٌ ِ  ػبه ٚ     ص2ط( 2)  سقب تربٜبذ اهلبٛا٤ باطبتخذاّ     اطبتخذاّ َالقبف اهلبٛا٤ ايبباسد أ

 ص .4( ط 5املٝاٙ قبٌ دخٛهلا اىل داخٌ املظهٔ ػهٌ سقِ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ْٓضح الفياٛ الذاخلٕ املضسّع مليضل الظخٔنٕ مبـش  4ػكل سقه )
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 -: ايتكًٝذٟ املظهٔ بٓا٤ يف املظتخذ١َ ايبٓا٤ َٛاد أ١ُٖٝ  1-3

 ايبٓببا٤ ٕأ ٚدببذٚا سٝببح ايظببابك١ يًشطبباسات اَتببذادًا اإلطببال١َٝ اؿطبباس٠ تعتببرب

ٔ  اؿطباسات  ٖبزٙ  أٖبذاف  ذنكبل  ٚايزٟ ٚاألْظب األفطٌ ٖٛ اؾري١ٜ باألسذاس  َب

 :  ْاسٝتني

( ْٓضح طخب اهلْاٛ الظاخً ألعلٙ ثه للخاسج بْاطط٘ فتخات  5ػكل سقه )

ْاٛ امليعؽ طْاٛ مً فتخ٘ ػبا  ي ادتضٛ املشتفع لكاع٘ ادتلْغ ّٓذخل اهل

 جذاس خاسجٕ أّ مً ملكف اهلْاٛ  

 

 َظطض َا٤

 ًَكف

 قطا  يف َظهٔ اطالَٞ يف ايكاٖش٠

ايظا٥ذ٠اػاٙ ايشٜا    
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 طببب١ًٗ َتبببٛفش٠ بٓبببا٤ َببباد٠ اؾبببريٟ اؿذبببش ٜعتبببرب سٝبببح ايفٓٝببب١ ايٓاسٝببب١ 

ٌ  ٚطب١ًٗ  ايتكطٝ  ٔ  ايتؼبهٝ ٟ ٚايهتاببات   ايضخباسف  ٚتبذٜٚ ٞ  يف مت ٚايبز  َبباْ

 . ايظابك١ اؿطاس١ٜ ايعصٛس

 فٓٝباً  ْٛعباً  ألطبطض ا َظبت٣ٛ  املٓشٛت اؿذش الطتخذاّ نإ فكذ نزيو 

 .  َٓٗا سطاس٠ يهٌ املٓاطب ٚايتؼهٌٝ االطتٛا٤ اؿٛا٥ط ٚؼكٝل يبٓا٤

 َٕكاَٚت٘ ثب أ اؾريٟ اؿذش إ  ٌ ٔ  ٚتلرياتٗبا  اؾٜٛب١  يًعٛاَب  سباس  َٓباخ  َب

 صايبب  َببا ٚايببيت ايفشعْٛٝبب١ ايعُبباس٠ ريببو عًبب٢ ٚايببذيٌٝ سٜببا  إىل سطببب إىل

 . ايظابك١ طاساتاؿ يف بٓا٤ نُاد٠ أُٖٝت٘ ٚي٘ ٖزا عصشْا ست٢

 -:اـطشا٤ ايظه١ٝٓ يًُباْٞ املعاصش٠ ايب١ٝ٦ٝ ايتصُُٝات:  ثاًْٝا

 َبببٔ دذٜبببذ ْبببٛ  باعتباسٖبببا عكبببذٜٔ سبببٛايٞ َٓبببز اـطبببشا٤ ايعُببباس٠ ظٗبببشت يكبببذ

 -: ٖٞ َع١ٓٝ َبادئ ؼكل املعُاس١ٜ ايتصُُٝات

 عٛاَبببٌ َبببٔ ايظبببهي املبٓببب٢ خًبببٛ اـطبببشا٤ ايظبببه١ٝٓ ايعُببباس٠ َعٓببب٢ ٜينبببذ 

 بايب٦ٝبب١ ٚاالستببباط ٚاؾُبباٍ ايٓكببا٤ عاَببٌ َٚشاعببا٠ ٚايب٦ٝبب١ هلببٛا٤ا يف ايتًببٛخ

 . ايطبٝع١ٝ

 اـطبشا٤  احملببب١  ٚايطبٝعب١  بايب١٦ٝ االستباط  ٌ  أطاطب١ٝ  بصبف١  ايٓباتبات  ظعب

 .( 6) سقِ ايظهي ػهٌ املب٢ٓ يف طه١ٝٓ ٚسذٙ نٌ أٚ َظهٔ نٌ يف

 ْٕٛعباً  ؽًبل  ايظبه١ٝٓ  ايٛسبذات  برتاطات ايٓباتات ٚض  اْتكاٍ أ  ٔ  ايبٗذب١  َب

 غبذَاتٗا  طبه١ٝٓ  نشذٜك١ املخصص ايطابل ٜٚعترب ايظهإ يذ٣ ٚايظعاد٠

 إىل ايٓبببضٍٚ َبببٔ  املتعبببذد٠ ايطٛاببببل رات املبببباْٞ يف ايظبببهإ تعبببٜٛ  َبببٔ ْبببٛ 

 . األسض١ٝ اؿذا٥ل

 ٕعببٔ ايٓاػبب١ اؿببشاس٠ ػببذ٠ َببٔ رنفببف طببه١ٝٓ ٚسببذ٠ هببٌب ايٓباتببات ٚدببٛد إ 

 . ايظه١ٝٓ اْٞاملب  ٚادٗات ع٢ً ايظاقط١ ايؼُع أػع١
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 اؿطببباسٟ ايتكبببذّ َتطبببٛس ٜٓاطبببب  طبببهي منبببٛرز اـطبببشا٤ ايعُببباس٠ تعتبببرب 

 سايًٝا ٜٓفز ايزٟ ٚايفاخش املتُٝض باإلطهإ ايظه١ٝٓ ايشاس١ تٛفري يف املعاصش

 ( 6) سقِ ػهٌ َصش يف  َتُٝض٠ إطها١ْٝ َؼشٚعات يف

 

 

 

 

 

 

 

 -: اؿاس ملٓاخا ساي١ َٔ ايظه١ٝٓ املباْٞ محا١ٜ ٚطشم أطايٝب : ثايجًا

ٞ  محاٜب١  ٚأطبايٝب  طشم تعذدت يكذ  ٔ  املبباْ  ايعبا   ببالد  يف اؿباس  املٓباخ  سايب١  َب

 : األطايٝب هلزٙ َٛدض  ًٜٞ ٚفُٝا َتعذد٠ أػهااًل ٚأخزت تٓٛع  ٚقذ املختًف١

ٔ  يًتخفٝبف  املٓاطب ايتٛدٝ٘ املباْٞ تٛدٝ٘  -1 ٞ  اإلػبعا   ػبذ٠  َب ٌ  ايؼُظب  ٚتكًٝب

 املببباْٞ حنببٛ ايشٜببا  تٛدٝبب٘ إىل اإلضبباف١ب ايصببٝف فصببٌ يف يبب٘ ايتعببشض صَببٔ

 . دٝذ٠ طبٝع١ٝ ١تٜٗٛ ـًل

 .ايطبٝع١ٝ ٚايت١ٜٛٗ اإلضا٠٤ َ  ٜتٓاطب مبا ٚايفتشات ايٓٛافز بعاد ب ايتشهِ -2

 ٚاملتششن١. ايجابت١ ط١ٝأٚايش األفك١ٝ ايؼُع ناطشات -3

 اإلظالٍ. ٚتهٜٛٔ ايٛادٗات تؼهٌٝ  -4

 . ؿشاسٟا ايعضٍ يتشكٝل ايظه١ٝٓ املباْٞ أططض عالز  -5

( ْٓضح ّاجَ٘ أحذ املباىٕ ارتضشاٛ ) مبيٙ طكين ( بُ 6ػكل سقه )

 ىباتات بكل ّحذِ طكئ٘ ّحتٔط بُ األػجاس ّاملظطخات ارتضشاٛ 
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  -: ًٜٞ فُٝا املختًف١ ٚاألطايٝب اؿاالت ٖزٙ يذساط١ ٚطٓتعشض
 

 -ايظه١ٝٓ: املباْٞ تٛدٝ٘ :3-1

ٟ  ايتخطبببٝط عًُٝببب١ تعتبببرب         نببببريٙ  أُٖٝببب١ رات ايظبببه١ٝٓ يًُٛاقببب  اؿطبببش

 إٔ دنببب اْبب٘ إال عصببشًٜا ٚفاعببٌ ممٝببض عُشاْببٞ تؼببهٌٝ ؼكٝببل عببٔ فطبباًل يببوٚر

ٕ  ع٢ً امليثش اؿاس املٓاخ اٌَيع سكٝك١ٝ َشاعا٠ فٝ٘ ٜتشكل ِ  ايظبها ٌ  ٚساسبتٗ  داخب

 ايؼُظٞ إلػعا ي ايتاي١ٝ امليثشات االعتباس يف ألخزاب يوٚر ٚخاسدٗا َظانِٓٗ

 . املٛق  ٚطبٛغشاف١ٝ اهلٛا٥ٞ ٚايتششى

 -: َاًٜٞ َشاعا٠ األفطٌ َٔ  فاْ٘ يزيو
  

 ٕحنببٛ نببرباأل األبعبباد رات ايٛادٗببات يتهببٜٛٔ ايظببه١ٝٓ  املببباْٞ تٛدٝبب٘ ٜببتِ أ 

 .  أطاطٝ٘ بصف٘ ايؼُاٍ ػاٙإ

 ٕعًبب٢ يًشصببٍٛ ايؼببُاي١ٝ بايٛادٗببات  ٚايٓببّٛ املعٝؼبب١ غببشف ٚضبب  ٜشاعبب٢ أ 

 .  ايصٝف فصٌ يف ايؼُع أػع١ َٔ قذس ٚأقٌ  ايباسد اهلٛا٤ َٔ قذس انرب

 ٕاؾاْبٝبب١ بايٛادٗببات ٚايظببال   ٚاملٓبباف  اـببذَات عٓاصببش ٚضبب   ٜشاعبب٢ أ 

 . ايطٛابل َتعذد٠ باملظانٔ وٚري أطاط١ٝ بصف١ ٚاؾٓٛب١ٝ

 ايببذاخًٞ ايفٓببا٤ ٜهببٕٛ(  ٚايكصببٛس ايفببٝالت)  املُٝببض٠ اـاصبب١ املظببانٔ ٚيف 

 ٚايٓببّٛ املعٝؼبب١ غببشف َجببٌ ايعٓاصببش ايش٥ٝظبب١ٝ  عًٝبب١ طببٌت ايببزٟ ٖببٛ املببضسٚ 

 ايٛادٗبببات إىل باإلضببباف١ صبببٝفًا ايبببباسد اهلبببٛا٤ عًببب٢ ٚاؿصبببٍٛ بببب٘ يًتُتببب 

 هلا. ايؼُاي١ٝ
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 اإلضبببا٠٤ َببب  ٜتٓاطبببب مببببا ٚايفتشبببات ايٓٛافبببز ادب بعببب ايبببتشهِ: 3-2

 : ايطبٝع١ٝ ٚايت١ٜٛٗ

 ٚتببضداد ٚتٜٗٛتٗببا املظببهٔ عٓاصببش إلْبباس٠ املخصصبب١ املظبباسات ٖببٞ ايٓٛافببز تعتببرب

 . املعُاسٟ ايعٓصش ٚطع١ أل١ُٖٝ تبعًا َظاستٗا

 َببٔ ايتكًٝببٌ عًببٞ ٜظبباعذ ايظببه١ٝٓ  املببباْٞ تٛدٝبب٘ يف ايببتشهِ عًُٝبب١ فببإٕ يببزيو

 ٚتببٛفري  ٚايفتشببات ٚايٓٛافببز ايٛادٗببات عًبب٢  ايظبباقط  ايؼُظببٞ  ا اإلػببع تبب ثري

 . ايطبٝع١ٝ ٚايت١ٜٛٗ ايشٜا  ع٢ً ٚايظٝطش٠ محاٜتٗا

 ايٓٛافببز َظبباس١ٚ ػببهٌ ختٝبباسإ سظببٔ عًبب٢ ٜظبباعذ املببباْٞ تٛدٝبب٘ فببإ ٚنببزيو

 -: األتٞ ٜتشكل إٔ دنب ٚيزيو املطًٛب١

 سشنبب١ َبب  لريًاَببت املبٓبب٢ عًبب٢ ايؼُظببٞ يإلػببعا  ايتعببشض صَببٔ إٔ َشاعببا٠ 

 . ايؼُع

 ٕأ  ٕ  املال٥بببِ اؿبببشاسٟ األدا٤ يتشكٝبببل نافٝبب١  َشْٚببب١  رٚ املبٓببب٢ تصبببُِٝ ٜهببٛ

 ايالصَبب١ اؿُاٜبب١ ٚتببٛفري يًُبٓبب٢ ايصببشٝض ايتٛدٝبب٘  بإعببذاد ٚريببو يًظببهإ

ٚمبببا  ايٓٗبباس طبباعات خببالٍ  ايظببهي املبٓبب٢ ٚأطببكف سببٛا٥ط عًبب٢ ٚايتعًٝببٌ

 .املال٥ِ اؿشاسٟ  ذنكل َش١ْٚ نافٝ٘ يتشكٝل األدا٤

  اؿُبببٌ ٚتٝبباسات  ايٓٛافبببز فتشببات  طبببع١ بذساطبب١  ايتصببب١ُُٝٝ اؿُاٜبب١  تببٛفري 

 .ْٚٗاسًا يٝاًل ايظهي املب٢ٓ داخٌ ايطبٝع١ٝ ايت١ٜٛٗ سشن١ يتشكٝل اؿشاسٟ

 نُا املب٢ٓ خاسز باملضسٚعات األسض١ٝ اؿُا١ٜ تٛفري ًٜٞ:- 

                       ٓاطب١َ بعشٚض َؼا٠ طشم َ  املباْٞ سٍٛ َٓاطب١ خطشا٤ َظطشات صساع١ -

 ملعشض٘ا املب٢ٓ ٚادٗات ع٢ً املٓاطب اإلظالٍ ؼكل ظٌ ْٚباتات أػذاس صساع١ -

ٌ  يف ْٗباساً  يًؼُع ٌ  َب   ايصبٝف  فصب  املختًفب١  ايتبًٝطبات  رات املُبشات  تعًٝب

ٞ  ٚادٗبات  عًب٢ َٓٗبا   ايؼُظٞ اإلػعا  اْعهاغ ملٓ   ٚؽفبٝ   ايظبه١ٝٓ  املبباْ

 .بٗا اؿشاسٟ االَتصاص
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 ايظببا٥ذ٠ ايشٜببا   سشنبب١ يتٛدٝبب٘ املٓاطببب١  األَببانٔ يف ايعببٌ أػببذاس ١صساعبب -

 ص5ط( 7) سقِ ػهٌ ايت١ٜٛٗ ٚؼكٝل  املباْٞ يذخٍٛ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املٓببباخ يتشكٝبببل ايفبببٝالت أٚ اـاصببب١ املظبببانٔ أفٓٝببب١ داخبببٌ  األػبببذاس صساعببب١ 

ٞ  اهلبٛا٤  سشنب١  َٔ(  ايباسد اهلٛا٤ رٚ)    املٓاطب ٌ  إىل ايطبٝعب  يفٚ ايلبشف  داخب

 باإلضباف١  ٚريبو   يًُب٢ٓ ايذاخ١ًٝ ايٛادٗات ع٢ً اإلظالٍ تٛفري ايٛق  ْفع

 . اؾٌُٝ يًُٓعش

 ٚايتٜٗٛبببب١  اإلضببببا٠٤ َٚتطًبببببات ايظببببهي  ببببباملب٢ٓ ٚايفتشببببات ايٓٛافببببز طببببع١ 

 :  ايطبٝع١ٝ

 اؿببباس٠  األقبببايِٝ يف ٚايٓٛافبببز بايتٜٗٛببب١ اـاصببب١ ايفتشبببات تصبببُِٝ ٜتطًبببب

 إىل(  ايشطٛببب١ ْظببب١)  ايبخبباسٟ   ايطببلط َعببذٍ فٝٗببا ٜببٓخف  ايببيت  اؾافبب١

 يفتشببات صببلري سذببِ َبب  يًببٗٛا٤ قًًٝبب١ طببشع١ ٚريببو ببباس ًَببٞ مثاْٝبب١ سببذ

 سببذ إىل ايتٛصببٌ يطببُإ اهلببٛا٤ تلببري َعببذالت يف باخنفبباض ٚريببو ايتٜٗٛبب١

 املضسّعات تكْٓيات أثريّت  األػجاس( ْٓضح 7ػكل سقه )

 اهلْأٜ٘ التٔاسات علٙ ارتضشاٛ

 قطا  سأطٞ قطا  سأطٞ

 َظكط أفكٞ َظكط أفكٞ
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 اـاسدٝبب١ ايتٜٗٛبب١ فتشببات تهببٕٛ إٔ ٜفطببٌ يببزيو  اؿشاسٜبب١ يًشاسبب١ َكبببٍٛ

 ص6ط ايفطا٤ داخٌ ايفتشات َٔ اصلش

ٟ  ايطببلط َعببذٍ ٚببتلري   ايشاسبب١ ظببشٚف فببإ  بايضٜباد٠  ببباس ًَببٞ 14 عببٔ ايبخباس

 َٔ ٚايتكًٌٝ ايٓٗاس ثٓا٤أ( Air change) اهلٛا٤ طشع١ صٜاد٠ تتطًب اؿشاس١ٜ

 ايفتشببات بُٝٓببا نبببري٠ ايتٜٗٛبب١ فتشببات تهببٕٛ إٔدنببب  يببزيو اؿببشاس٠ تبب ثري

  صلري٠ بٗا املشتبط١

 املعالت اطتعُاٍ خالٍ َٔ(   Controlling)   ايفتشات ع٢ً ايظٝطش٠ ٚتتِ

 اهلببببببٛا٤ قببببببف َببببببال طببببببتخذاّإ نببببببزيو ٚغريٖببببببا  ٚاملؼبببببببهات ٚايهاطببببببشات

(Windcather.) 

 عًببب٢ اهلبببٛا٤ سشنببب١ طبببشع١ تببب ثريات( 1) سقبببِ اؾبببذٍٚ ٜٛضبببض ًٜبببٞ ٚفُٝبببا

 : ص6ط اإلْظإ

 

/  َرت  اهلٛا٤ طشع١

 دقٝك١
 ايت ثري

 قظٛغ غري 15 َٔ  اقٌ

   َشٜض 15-30

 قظٛط١ اهلٛا٤ سشن١ عا١َ بصٛسٙ َشٜض 30-60

  َا ْٛعًا َضعر 60-90

 ٚايعٌُ املظهٔ يفعايٝات خاص١ َعاؾات إىل ٚذنتاز َضعر فُا فٛم   90
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 -: ٚاملتششن١ ايجابت١ ط١ٝأايشٚ األفك١ٝ ايؼُع ناطشات :3-3

 سببشاس٠ ػببذ٠ ٚؽفٝببف عببالز يف نبببري دٚس هلببا ايؼببُع ناطببشات إٔ املينببذ َببٔ

 طببكٛط ملٓعٗببا ٚريببو خصٛصببًا ايظببه١ٝٓ ٚاملببباْٞ عَُٛببًا املببباْٞ داخببٌ ايؼببُع

 عًببب٢ اؾافببب١  اؿببباس٠ املٓببباطل يف ايصبببٝف فصبببٌ يف  يًؼبببُع املباػبببش  اإلػبببعا 

ٕ  ممبا  عَُٛباً  بايت١ٜٛٗ اـاص١ ايفتشات أٚ( يًٓٛافز)  ايضداد١ٝ األططض ٘  ٜهبٛ  يب

 .  املظانٔ داخٌ اؿشاس٠ دسد١ ؽفٝ  يف نبري ثشأ

 يف ٚاملضدٚدببب١ ايشاطببب١ٝ أٚ األفكٝببب١ ايهاطبببشات طبببٛا٤ نبببجري٠ ٛاعببباأْ تطبببُٓ  ٚقبببذ

 ٖٓببببا ٚايعببببشض  املتششنبببب١ َٚٓٗببببا ايجابتبببب١ َٚٓٗببببا َٚتٓٛعبببب١ كتًفبببب١ تؼببببهٝالت

 َٛضبببض ٖبببٛ نُبببا عاَببب١ بصبببف١ املبببباْٞ يف اطبببتخذاَٗا عًببب٢  ٚايذاليببب١ يًُعشفببب١

     .  ص7ط( 8)سقِ بايؼهٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتكٔل ي ّاملضدّج٘ ّالشاطٔ٘ األفكٔ٘ الكاطشات أداٛ( ْٓضح 8ػكل سقه )

 املباىٕ داخل إىل دخْلُ ّميع اليْافز صجاج علٙ اإلظالل
11 
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 َٛضبببض َببباٖٛ اؿصبببش ال يًذاليببب١ عايؼبببُ ناطبببشات اطبببتخذاّ عًببب٢ ٚنُجببباٍ

 ص7ط(  9)  سقِ بايؼهٌ

 

 

 

 

   -: اإلظالٍ ٚتهٜٛٔ ايٛادٗات تؼهٌٝ 3-4

 عبذ ٜٚ  ايعُباس٠  طباب   تعٗش اييت املُٝض٠ اإلعُاٍ َٔ املباْٞ ٚادٗات  تؼهٌٝ ٜعترب

 ؼكٝببل يف فعبباٍ  دٚس هلببا ايببيت ايعاٖشٜبب١ األعُبباٍ َببٔ ٖببٛ ايٛادٗببات يف  ايتؼببهٌٝ

 .  أخش٣ د١ٗ َٔ ايب١ٝ٦ٝ املؼانٌ ٚعالز  د١ٗ َٔ يًُباْٞ سٟاملعُا ايتطٛس

 :  ٖٛ ايتكًٝذ١ٜ َباْٝٗا يف ايعشب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ايعُاس٠ َاميٝض أِٖ َٚٔ

  َع١ًً خاص١ أف١ٝٓ ع٢ً ايذاخٌ ع٢ً االْفتا . 

 املؼشبٝات باطتخذاّ اـاسد١ٝ ٚايٓٛافز ايفتشات محا١ٜ . 

 ( اساؾ سش١َ َشاعا٠) يًظهإ اـصٛص١ٝ ؼكٝل . 

 ّايرتاث١ٝ املباْٞ بع  يف اهلٛا٤ قفَال اطتخذا . 

 ايٛادٗات َٚهْٛات يعٓاصش ايتؼهًٝٞ ايرتاخ . 

  املباىٕ ي ّاملتخشك٘ الجابت٘ الؼنع كاطشات اطتخذاو اإلػكال( تْضح 9ػكل سقه )

 َاداخل اذتشاسٗ دسج٘ ختفٔض علٙ تأثريٍا هلا بفعالٔ٘ ّالفتخات اليْافز علٙ اإلظالل حتكلّ
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ٞ  اـاسد١ٝ ايٛادٗات تؼهٌٝ نٝف١ٝ يٓا ٜتطض ٚبزيو  ٚايظبه١ٝٓ  ايعاَب١  يًُبباْ

  اطببتخذاّ تعٗببش َتعببذد٠ ب ػببهاٍ املببباْٞ ٚادٗببات متٝببضت اؿببايٞ ايعصببش يف ٚيهببٔ

 أػببهاٍ يف ايظببه١ٝٓ املببباْٞ ٚتؼببهً  َتكذَبب١ بٓببا٤ تكٓٝبباتٚ اؿذٜجبب١ ايبٓببا٤ َببٛاد

 ٚنببزيو ايؼببُع ناطببشات باطببتخذاّ االٖتُبباّ ٚظٗببش منطٝبب١ ٚأخببش٣ َببتلري٠

 ٚادٗببات يف بٛضببٛ  ٚظٗببش اؿبباس املٓبباخ سايبب١ ملعاؾبب١  فٝببايتهٝ أدٗببض٠ اطببتخذاّ

 ايب٦ٝبب١ ضببُٓٗا َٚببٔ  اؿبباس٠ ايب٦ٝببات يف ايضدبباز َببٔ تؼببهً  ايببيت  املببباْٞ بعبب 

  -: َاًٜٞ اؿذٜج١  ايٛادٗات متٝض عٔ ٜٚعرب ب١ٝايعش

  ٛايعا١َ املباْٞ يف يًُهْٛات ٚاملعُاسٟ اإلْؼا٥ٞ ايٛض . 

  ٛاؿذٜج١ ايبٓا٤ َٛاد طتخذاّإ يف ايٛض . 

 ٚطه١ٝٓ عا١َ(  َتهشس٠ طٛابل ) ايبٓا٤ استفا  يف ايتعذد١ٜ . 

 ّ١ايعاَ املباْٞ بع  يف ايضداد١ٝ املظطشات يف املفشط االطتخذا 

 ٕضعف أٚ ايظه١ٝٓ املباْٞ يف اـصٛص١ٝ فكذا  ّ ٔ  ايهبجري  يف بٗبا  االٖتُبا  َب

 . ايظه١ٝٓ املٓؼات

 ايبٓا١ٝ٥ ٚايطخا١َ ٚايتٓٛ  ايهتًٞ بايتؼهٌٝ ايتُٝض . 

 يعصبش  سَبض   ايبٓبا٤  ٚتكٓٝبات   ٚاإلْؼبا١ٝ٥  املعُاس١ٜ ايتصُُٝات يف ايتعكٝذ -

 املعاصبش٠   اؿٝبا٠  يتعكٝذات سَض ٖٚٛ  ٚايعؼشٜٔ اؿادٟ ٚايكشٕ املعًَٛات

 ص8ط(  10)  سقِ يؼهٌا ْعشأ  ٚاالتصاالت
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 ّتبآً الكبريٗ ّاالستفاعات املعكذ الكبري التيْع األػكال ( تْضح11ػكل سقه )

 علٙ ٓذل ّاضخًا متٔضًا ّحتكٔل  املعاؿشٗ املباىٕ ي اإلىؼاٛ ّتكئات البياٛ مْاد

 ّالبٔٝ٘ املياخ ذتال٘ االعتباس دٌّ املٔ٘الع الغشبٔ٘ العناسٗ
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   -: اؿشاسٟ ايعضٍ يتشكٝل  ايظه١ٝٓ املباْٞ أططض عالز  3-5

 املٓبباطل يف  خاصبب١ ٚايظببه١ٝٓ عاَبب١ املببباْٞ طببطضأل اؿببشاسٟ ايعببضٍ عًُٝبب١ ربتببتع

 يف ايذاخًٝبب١ اؿشاسٜبب١ اسبب١ايش َببٔ األدْبب٢ اؿببذ يتشكٝببل األطاطببٝات َببٔ  اؿبباس٠

 اهلبذف  ٖبزا  يتشكٝبل  إضباف١  ٜؼهٌ  األططض ت١ٜٛٗ ع٢ً ايعٌُ  ٚإ ايصٝف فصٌ

  -: ًٜٞ فُٝا ْٛدضٖا ريو ٝلكيتش طشم عذ٠ ؽزتإ ٚقذ

 -ايفًببببني أيببببٛا )  اؿذٜجبببب١ ايعاصيبببب١ املببببٛاد باطببببتخذاّ األطببببطض عببببضٍ -

 (  االطتريٚبٛس

ّ   األططض عضٍ - ٞ خ طبكف  باطبتخذا   يًتٜٗٛب١  ممبشات  ُٓٗبا بٝ َبضدٚز   شطباْ

ٕ )  بُٝٓٗبا  ايظاخٔ اهلٛا٤ ٚتصشٜف ٍ  ٜهبٛ  ببني  املظباف١  صادت إرا فعباالً  ايعبض

 ص6ط فٛم فُا ط25ِ-20 عٔ ايظكفني

 (  اـفٝف ايطٛب)  َٔ َصٓع١ خفٝف١ َٛاد باطتخذاّ األططض عضٍ  -

ٟ  اإلػبعا   سبشاس٠  دسدب١  ؽفٝ  يف َيثش عاٌَ االطتخذاَات ٖزٙ ٚتعترب  اؿبشاس

  ٚيهٓبب٘  األُٖٝبب١ يف غاٜبب١ أَببش ٖٚببزا ايعًببٟٛ بايطببابل املظببانٔ داخببٌ ضاألطببط َببٔ

  اـاسد١ٝ اؿٛا٥ط محا١ٜ ٜشاع٢   إرا دذ٣ٚ رٟ غري ٜصبض

 بإعذاد  االٖتُاّ ٚدب يزيو خاص١ ايصٝف فصٌ يف ايؼُع أػع١ َٔ ٚايٓٛافز

 . ايظهي يًُب٢ٓ  َتها١ًَ محا١ٜ

 

 : اؿاس املٓاخ ساي١ يف يظه١ٝٓا املباْٞ يتفعٌٝ َتطٛس٠ أطايٝب:   بعًااس

 املعُاسٜببب١ تصبببُُٝاتِٗ يف اؿببباس املٓببباخ سايببب١ يعبببالز املعُببباسٜٕٛ ٖبببتِإ يكبببذ        

 فإْٗببا ريببو عببٔ  فطبباًل املٓؼبب  تهببايٝف يف ستفاعببًاإ ؼكببل طببشم ٚيهٓٗببا اؾذٜببذ٠

ِ  املختًف١ املباْٞ تصُِٝ يف مجايًٝا  تطٛسًا ؼكل  ٚاألطبايٝب  ايطبشم  ٖبزٙ  ٚتٓكظب

  -: ُٖا نيْٛع إىل

 



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
31 

 ألنذلص للعلوم االجتماعية والتطبيكيةدللة ا

 أثر التصميم البيئي للمباني الشكهية اخلضراء                                                                                  . ذلمذ الشكاف                                                                                                                د

 م3102مارض (  5اجمللذ )  العذد التاسع

  -: ٚتهٓٛيٛد١ٝ تكظُٝٝ٘ أطايٝب:  4-1

 ايٛادٗات تؼهٌٝ يف تظاعذ ٚاييت املفشع١ اؿٛا٥ط طتخذاّإ . 

 بايظبكف  يًتٜٗٛب١  ٚفتشات املضدٚد١ األطكف  طتخذاّإ   ٞ ( ايظبطض )  ايٓٗبا٥

 ص4ط (11) سقِ ػهٌ

 ّاملباْٞ أططض ع٢ً ايٓباتات اطتخذا . 

 ّايٓاػبب١ اؿببشاس٠ الَتصبباص املببباْٞ أطببطض عًبب٢ مبٛاطببري  املٝبباٙ  اطببتخذا 

 . ايؼُع أػع١ طكٛط عٔ

 ّٚاألطببكف اؿببٛا٥ط يف املختًفبب١ ب ْٛاعٗببا يًشببشاس٠ ايعاصيبب١ املببٛاد اطببتخذا 

 ص7ط:  َٚٓٗا ٚاألسضٝات

 ٖببزا ْتؼببشإ ٚقببذ ايشغببٟٛ ٚايبالطببتٝو املشنببب  املطبباط َجببٌ  : املصببٓع١ املببٛاد

ٟ  ايفًبني  ُٖا ْٛعني إىل ٜٓكظِ ٖٚٛ ٚاطعًا ْتؼاسًاإ ايٓٛ  ( Polystyrene) ايشغبٛ

 . ((Polyurethan  ٚايبٛيٝٛسٚثني

  Glass Wool ايضدبببادٞ ايصبببٛف املبببٛاد ٖبببزٙ َٚبببٔ   : َعذْٝببب١ عاصيببب١ َبببٛاد

                             Mineral Wool   املعذْٞ ٚايصٛف

  -: ٖٞ أْٛا  أسبع١ إىل تؼهًٝٗا إىل طتٓادًاإ ايعاصي١ املٛاد ٚتٓكظِ

ٕ  إ إَبا  دبظب١ٝ  طبا٥ب١  عاصي١ ادَٛأ ب   ٌ  اٚيف سبٝبٝب١  أٚ  يٝفٝب١  َبٛاد   تهبٛ ٔ  ببٛدس٠  ػبه  َٚب

                            . ايصخشٟ ٚايصٛف ايضدادٞ ايصٛف  ػٗشٖاأ

 .املعذْٞ ايصٛف ٚأُٖٗا َش١ْ ػشا٥ض أٚ يفات   ػهٌ ع٢ً تصٓ  اييت املٛادب ب   

ٌ  عًب٢  تصبٓ   اييت املٛاد  -ز ٟ  ايفًبني  أيبٛا   ٗبا ٚأُٖ صبًب١   يٛسبات  ػبه  ٚأيبٛا    ايشغبٛ

 . ايشغ١ٜٛ اـشطا١ْ

 ص7ط (12) سقِ ايؼهٌ اْعش  ايبٛيٝٛسٚثني ٚأُٖٗا املٛق   يف تشنٝبٗا ٜتِ اييت املٛاد -د  
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 األمشٓكٔ٘ للنْاؿفات طبكًا  الشطب٘ اذتاسٗ املياطل ي ميضل( ْٓضح 11ػكل سقه )

 

 َٛاد عاصي١ يف ػهٌ أيٛا                         َٛاد عاصي١ طا٥ب١ سبٝب١ٝ              

 

 ايبٛيٜٛٛسثني ايظا٥ٌ     َٛاد عاصي١ ع٢ً ػهٌ يفات                           

 املباىٕ ي املظتخذم٘  العاصل٘ املْاد مً ( ْٓضح أىْاع11ػكل سقه ) 
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  -:ايصٝف أػٗش يف ٚاؿُا١ٜ اإلظالٍ يتٛفري تص١ُُٝٝ أطايٝب :  2 – 4

 يف اتببب  َببا إرا ايصببٝف أػببٗش يف ايؼُظبب١ٝ األػبع١  َببٔ ببباْٞامل محاٜبب١ طببشم تتعبذد 

  -: ًٜٞ فُٝا ْٛسدٖا اييت األطايٝب بع  تصُُٝاتٗا

 ٚخاصبببب١ ايؼببببُع ألػببببع١ املعشضبببب١ يًشببببٛا٥ط ا٥ٝبببب١ٓايب تكًٝببببٌ املظببببطشات 

 ( . 13)  سقِ ػهٌ اؾٓٛب١ٝ بايٛادٗات

 َبببٔ َظبببطض انبببرب يتشكٝبببل بايرتاطبببات اـاصببب١ ايبببربٚصات َبببٔ اإلنجببباس 

 . (13) سقِ  ػهٌ ايلشف ٚادٗات ع٢ً الٍاإلظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايٛادٗببات َببٔ ايٓٛافببز فتشببات طشٜببل عببٔ ايطبٝعٝبب١  ايتٜٗٛبب١ ْعبباّ ؼكٝببل  

 . إيٝٗا ايباسد اهلٛا٤ َشٚس ؼكل اييت اؾٓٛب١ٝ ايٛادٗات إىل ايؼُاي١ٝ

 مجايٝبببًا تؼبببهٝاًل تعطبببٞ ببببايطٛابل خاسدٝببب١ ببببشٚصات يف  ايٓباتبببات  طبببتخذاّإ 

 ًشبٛا٥ط ي اإلظالٍ بذٚس  ايٓباتات ٚتكّٛ  املٓاطب١  بايربٚصات الٍاإلظ ٚؼكل

   أخش٣ د١ٗ َٔ يًشٛا٥ط  اإلػعا  َٔ ٚايتخفٝف  د١ٗ َٔ

 ص8ط(14) سقِ ػهٌ

 

 تْفش بشّصات بتخكٔل طكئ٘ عناسات اتّاجَ( ْٓضح  13ػكل سقه ) 

 علَٔا الظالل
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 ّعٓببذ اـاصبب١  املظببانٔ يف اـؼببب١ٝ املعببالت  باطببتخذاّ االٖتُببا  ٌ   املببذاخ

 ( 15)   سقِ ػهٌ   باؾًٛغ اـاص١  ٚايعُٝك١ ايعشٜط١ ايرتاطات ٚأع٢ً

 ّاْعهاطببًا  يتشكٝببل اـاسدٝبب١  اؿببٛا٥ط يف ايٓاصبب  األبببٝ  ايًببٕٛ اطببتخذا  

 اؿُببٌ َببٔ ٚاإلقببالٍ  عًٝٗببا ايظباقط   ايؼُظببٞ اإلػببعا  َببٔ نُٝبب١ ألنبرب 

 (.15)  ػهٌ بٗا اؿشاسٟ

 

 

 

 

 

 

 

 بالرتاطات العلٔا بالطْابل باليباتات ارتضشاٛ املباىٕ( ْٓضح  14ػكل سقه ) 

 

  اإلظالل حتكٔل ي ارتؼبٔ٘ التظامل طتخذاوإ  ْٓضح(  15ػكل سقه ) 

 اذتاسٗ الؼنظٔ٘ األػع٘ لعكع الياؿع األبٔض  ّاللٌْ بالرتاطات
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  ؼكٝبل  ّ ٟ   ؽطببٝط ْعبا ٔ  ْظببب١ ؼكبل  عٝبح   يًُببباْٞ  سطبش   اإلظببالٍ َب

 (16) سقِ ايؼهٌ َٔ ٜتطض نُا اجملاٚس٠ املباْٞ ع٢ً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّأػببذاس َببٔ فعبباٍ إظببالٍ يتشكٝببل  يًُببباْٞ اـاسدٝبب١ باملضسٚعببات  االٖتُببا  

 املببباْٞ َببٔ َٓاطببب بعببذ ٚعًبب٢ ايفبباٜهع ػببذش َببٔ(  ظببٌ االػببذاس  ) َٛسقبب١

 َٚٓببب  ايظبببٝاسات َٛاقبببف ٚسبببٍٛ املؼبببا٠ يطبببشم اتسطبببا اإلظبببالٍ ٜبببٛفش سٝبببح

 َباْ   ٚال ايٓٗباس  طباعات  خالٍ ايظه١ٝٓ ملباْٞا ع٢ً اؿشاسٟ اإلػعا  ْعهاغإ

 .  َع١ٓٝ أَانٔ يف ٚيهٔ  ايٓخٌٝ أػذاس طتخذاّإ َٔ

 ػٓبباً  ٚريبو  ايظبه١ٝٓ  املباْٞ سٍٛ ٚعشٚضٗا املؼا٠ طشم َٔ اإلقالٍ ضشٚس٠ 

 . ٚادٗاتٗا ع٢ً َٓٗا ايؼُظ١ٝ األػع١ الْعهاغ

 كبل ذن مببا  يًطٛاببل  ايربدٝب١   ايبربٚصات  باطتخذاّ االٖتُاّ ضشٚس٠  ٍ  اإلظبال

 املبببباْٞ بعببب  يف املتبعببب١ ايٛطبببا٥ٌ سبببذأ باعتبببباسٙ  اـاسدٝببب١ اؿبببٛا٥ط عًببب٢

 . ص7ط (9) ػهٌ  احملذٚد٠ ايطٛابل رات ٚايظه١ٝٓ ايعا١َ

 اجملاّسٗ املباىٕ مً املْضح  املبيٙ علٙ الظاقط٘ الظالل ْٓضح(  16ػكل سقه ) 

 .املبيٙ علٙ  اذتشاسٗ ػذٗ مً خيفف ّالزٖ ادتٔذ اذتضشٖ التخطٔط مبشاعاٗ
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 ٚتببببٛفري اؿببببشاسٟ ايعببببضٍ صٜبببباد٠ يف اؿذٜجبببب١ ايبٓببببا٤ َببببٛاد: دٚس  خاَظببببًا

   -: ايهٗشبا١ٝ٥ ايطاق١

  خاصبب١ ايظببه١ٝٓ ٚاملببباْٞ عاَبب١ ٓببا٤ايب عًُٝبب١ يف ٖاَببًا دٚسًا ايبٓببا٤ َببٛاد تًعببب

ٌ   ؼٓامل تهٜٛٔ يف ايبٓا٤ َٛاد بع  طتخذاّإ عٔ فطاًل  ألْ٘  ٚريو  اؿبٛا٥ط  َجب

 عببذ٠ ؼكٝببل يف أنببرب  فعايٝبب١ رات املببٛاد ٖببزٙ بعبب  ٕأ إال ٚايذاخًٝبب١ اـاسدٝبب١

 :ًٜٞ نُا ٖا١َ عٛاٌَ

 ٌَايب٦ٝٞ ايعا . 

 ٌَاالقتصادٟ ايعا . 

   -: ايب٦ٝٞ يعاٌَا :  5-1

ٌ  ايصبٝف  فصٌ يف اؿاس٠ ايؼُع ألػع١ املباْٞ تتعشض ٕ  عًب٢  عب٦باً  ٚتؼبه  ايظبها

 ايظبه١ٝٓ  ايفطبا٤ات  سشاس٠ دسد١ َٔ ٜشف  ايزٟ ايذاخًٞ اؿشاسٟ يإلػعا  ْتٝذ١

 .  يًظهإ اؿشاسٟ اإلسٖام ٜٚظبب ايذاخ١ًٝ

 َجببٌ ايظببه١ٝٓ يًُببباْٞ ايتصبب١ُُٝٝ ٚاألطببع ايعٛاَببٌ إىل باإلضبباف١ ٘فاْبب ٚيببزيو

 باطببتخذاّ ايؼُظبب١ٝ األػببع١ َببٔ اؿُاٜبب١ طببشم طببتخذاّإ َٚشاعببا٠ املبٓبب٢ تٛدٝبب٘

 ْتٝذب١  ٖٚاَب١  دذٜبذ٠  َٛاصفات اؿذٜج١ ايبٓا٤ ملٛاد فإ ٚغريٖا ايؼُع ناطشات

 :ًٜٞ َا املٛاد ٖزٙ َٚٔ ايؼُع ألػع١ اؿشاسٟ ايعضٍ ع٢ً قذستٗا يف يًتطٛس

 ٚممٝضات٘  َٛاصفات٘ أِٖ َٚٔ   -: اـفٝف ايطٛب بًٛنات :  

   ̊غ ّ/ٚات 0̦34 – 0̦27( دذًا َٓخف  اؿشاسٟ ايتٛصٌٝ)  سشاسٟ عاصٍ .1

  2طِ/  نذِ  50 -40  االْطلاط َكاَٚت٘ .2

 . ايطٛب١ ػهٌ يف تلري ذنذخ ال ١ٜٛ٦َ  ̊ 860  ست٢ يًششٜل َكا١َٚ .3

 . ايهٗشبا٤ ألعُاٍ ايتؼهٌٝ طٌٗ .4

 .ِ ذن 7̦5( ط10ِ×20×60 كاغَ) ايٛصٕ .5

 . (17) سقِ ػهٌ ، شب َ َرت 10̦7 ٜلطٞ املهعب املرت .6
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 ٚخصا٥ص٘ ممٝضات٘أِٖ   : املفشغ ايفخاسٟ األمحش ايطٛب   : 

  ايهٗشبا١ٝ٥ ايطاق١ طتخذاّإ ٜكًٌ مما ايصٝف فصٌ يف يًششاس٠ عاصٍ .1

 . ١ٜٛ٦َ̊  1000 ست٢ يًششٜل َكاّٚ .2

 . ٚايٛق  اؾٗذ ًٌٝتك – ايٛصٕ خف١ .3

   األخش٣. ٚايعٛاٌَ يًشٜا  َكاّٚ .4

ٟ   ٚممٝبضات  خبٛاص  هلبا  ايبٓبا٤  املظتخذ١َ يف املٛاد  بع ٖٚٓاى  َٚٓٗبا  عبضٍ سبشاس

  -األتٞ:

 ايظتاٜشٚفّٛ َاد٠ : ( Styrofoam )   

ٟ  ٚايتخفٝبف  عضهلبا  ٜكذس ٚاييت يًششاس٠ ايعاصي١ ٍ  مببا  اؿبشاس ٔ % 50 ٜعباد  َب

 . ايهٗشبا٤ تهايٝف

 يًششاس٠ ٚايعانع ايعاصٍ ايضداز   : 

ٞ  ٛ ُاجمل ٜهٕٛ ٔ  ايٓباتر  ٟاؿبشاس  يًهظبب  ايهًب  ٚاألػبع١   ايٓافبز٠  األػبع١  َب

 ص7ط( 18) سقِ ػهٌ  ايضداز ع٢ً ايظاقط١ األػع١ َٔ% 50 سٛايٞ املٓبعج١

 املباىٕ ي ّاطتخذامُ ارتفٔف الشملٕ الطْب ْٓضح(  17قه ) ػكل س
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 العاكع ّالضجاج للخشاسٗ ارتاصٌ ّالضجاج العادٖ الضجاج ْٓضح(  18ػكل سقه ) 

 العضل اليْع ّقٔن٘ حٔح للخشاسٗ مً عضل٘ ّمذٚ املباىٕ ي للخشاسٗ ّاطتخذاماتُ

 اذتشاسٖ.
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ايؼبببُع  ناطبببشات َجبببٌ األخبببش٣ اؿبببشاسٟ ايعبببضٍ ٚٚطبببا٥ٌ طبببشم اطبببتخذاّ َٚببب 

ٛ  يثشاملب  فكبط  األػع١ املباػش٠ ٜٚهٕٛ َٔ ايٓٛافز محا١ٜ األخش٣ فُٝهٔ ٚايطشم  ٖب

 ايٓٛافز. خاسز ايطبٝعٞ يًٗٛا٤ اؿشاسٟ اؿٌُ
 

 ايتٛصبببٌٝ ٚخاصببب١ٝ ايبٓبببا٤ َبببٛاد بعببب ( 2) سقبببِ ايتبببايٞ اؾبببذٍٚ ٜٚعبببشض

 -: ص1ط هلا ايضَي ٚايتخفٝف اؿشاسٟ

 (  طاع١) ايضَي فًايتخ اؿشاسٟ ايتٛصٌٝ املاد٠

 40,10 42,0  ايطٛب

 10,6 75,0 ايٛادٗات طٛب

 50,7 0,1 اـشطا١ْ

 90,8 54,0 دريٟ شسذ

 60,6 50,1 سخاّ

 40,13 19,0 سٌَ

 40,17 067,0 طشٟ ؼبخ

 

 املببٛاد أٖببِ َببٔ ايطببشٟ ٚاـؼببب ٚايشَبباٍ اؿذببشٟ ٚاؾببري ايطببٛب َببٛاد ٚتعتببرب

 طتخذاّإ َٚ  َتفاٚت١ ب ص١َٓ  تايفٓا٤ا داخٌ ْبعاث٘ا صَٔ ٚتيخش يًششاس٠ ايعاصي١

 عًٝٗببا  اؿشاسٜبب١ األػببع١ طببكٛط َٚٓب   ٚاألطببكف  ببباؿٛا٥ط املصببٓع١ ايعببضٍ َبٛاد 

ٍ  صٜباد٠  يف ٚتظاِٖ بهجري أفطٌ تهٕٛ ايٓتا٥ر ٖزٙ ف ٕ ٟ  ايعبض  ايتٜٗٛب١  َٚب   اؿبشاس

 طببتخذاّإ َببٔ ٚؽفببف  املظببانٔ داخببٌ أفطببٌ اؿشاسٜبب١ ايشاسبب١ تهببٕٛ ايطبٝعٝبب١

 املبببٛاد مسبببو إٔ نُبببا ٝبببفٝايته ٚأدٗبببض٠ ايصبببٓاع١ٝ ايتٜٗٛببب١ أعُببباٍ يف ايهٗشببببا٤

ٞ  ٚايؼهٌ اؿشاس١ٜ ايشاس١ ؼكٝل يف نبري دٚس ي٘ ايعاصي١  املٝبض٠  ٖبزٙ  ٜٛضبض  ايتباي

 ص1ط( 19) سقِ ػهٌ
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  املختًفبب١ ايبٓببا٤ خاَببات أطببطض بعبب  سببشاس٠ دسدببات ص1ط (20) سقببِ ايؼببهٌ ٜٚٛضببض

ٔ  ايتخفٝبف  أٚ  َٓٗا اؿشاسٟ اإلػعا  اْعهاغ ْكٌ َٓ  ع٢ً ايعٌُ دنب ٚاييت  َب

 ايذاخًٝبب١ ايفطببا٤ات عًبب٢ ت ثريٖببا ملٓبب   املختًفبب١ ٌبايٛطببا٥ سشاستٗببا دسدبب١ ستفببا إ

 . طابكًا  َارنشْاٙ ٖٚزا داخًٗا يًششاس٠ ؽفٝطًا ذنكل مما يًُظانٔ

 . املختلف٘ البياٛ خامات أططح حشاسٗ دسجات ْٓضح(  11ػكل سقه ) 

 

 

 

 التكٔٔف ّتكلف٘ اذتشاسٖ العضل تكلف٘ بني العالق٘ ْٓضح(  19ػكل سقه ) 
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 ٚاملتششن١ ايعاصي١ األطكف :-   

 ع٢ً املتششن١ ايعاصي١ األطكف باطتخذاّ  اؿشاسٟ ايعضٍ طشٜك١ ٖٓايو نزيو

 هلا اؿشاسٟ ايعضٍ ٚؼكٝل ايؼُع أػع١ َٔ اؿُا١ٜ ع١ًُٝ ٜتٝض مما  املباْٞ أططض

  ص10ط (21) سقِ ايؼهٌ اْعش

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ؿٔفًا متخشك٘ عاصل٘ أطكف مع املاٜٕ الظكف ْٓضح(  11ػكل سقه ) 

 .األمشٓكٔ٘ املتخذٗ الْالٓات -أسٓضّىا بْالٓ٘ ّػتاٛ
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    -: املظتخًص١ يٓتا٥را

 ايظبه١ٝٓ  يًعُباس٠  املعاصش املعُاسٟ ايتصُِٝ َاذنكك٘ سٍٛ دساطات َٔ تكذّ مما

ٕ  ٚاقتصباد١ٜ  ٚادتُاعٝب١  ٚب٦ٝٝب١  تصب١ُُٝٝ  ممٝضات َٔ اـطشا٤  ٖبزٙ  خالصب١  فبا

  -: ًٜٞ فُٝا ٛدضٖاْ  ٖا١َ ْكاط عذ٠ يف  تٓشصش

 اؿببباس٠ يف مبشاعبببا٠ ايب٦ٝببب١ ايعشبٝببب١ املذٜٓببب١ ايتكًٝبببذٟ يف املظبببهٔ متٝبببض يكبببذ 

 ايطبٝعٝب١ ٚنبزيو   ٚايتٜٗٛب١  ٚاـصٛصب١ٝ  اؿشاسٜب١  ايشاسب١  ٚٚفش تصُُٝ٘

 يًٗٛا٤. َالسل طتخذاّإ ٚنزيو املهؼٛف ايذاخًٞ ايفٓا٤ يف اإلظالٍ

 يف اؿاس اخاملٓ ساي١ ع٢ً ايتلًب ٚطشم ايتكًٝذ١ٜ األطايٝب  ٔ ٕ   املظبان  نبا

  ايٓٛافبببز عًببب٢ املؼبببشبٝات طبببتخذاّإٚ املهؼبببٛف ايبببذاخًٞ ايفٓبببا٤ طبببتخذاّ ب

 عببببٔ فطبببباًل ايٓٛافببببز عًبببب٢ ٚاإلظببببالٍ  املهؼببببٛف بايفٓببببا٤ اإلظببببالٍ ٜٚتهببببٕٛ

 تصُِٝ. دٕٚ بع  املظانٔ اهلٛا٤ يف قفَال طتخذاّإ

 ٕايطببٛب دَببٛا َببٔ ناْبب  ايتكًٝذٜبب١ املظببانٔ يف  املظببتخذ١َ ايبٓببا٤ َببٛاد أ 

 اؿببشاس٠ الَتصبباص اؾٝٛفٝضٜا٥ٝبب١ اـببٛاص  رات اؾببريٟ ٚاؿذببش ايطببٝي

 .بٗا ايشاس١ ٚؼكٝل ْٗاسًا املظانٔ ٚمحا١ٜ

 املظببهٔ ؼكٝببل يف أُٖٝتبب٘ يبب٘ ْببٛ  اـطببشا٤ ايظببه١ٝٓ ايعُبباس٠ ظٗببٛس ٜعتببرب 

 ٟ  املبببباْٞ ايٓباتبببات يف ٚريبببو ب طبببتخذاّ اؿببباس املٓببباخ ؿايببب١ ملال٥بببِا ايعصببش

 ٚيضٜبباد٠ دٗبب١ َببٔ اؿبباس املٓبباخ ؿُاٜتٗببا َببٔ املتعببذد٠ ايطٛابببل ايظببه١ٝٓ رات

ٔ  بايطبٝعب١  املظانٔ ٖزٙ ستباطإ ٔ  فطبالً  أخبش٣  دٗب١  َب  محاٜتٗبا  ضبشٚس٠  عب

 ٚاؾُاٍ. ايٓكا٤ عاٌَ اهلٛا٤ ٚايب١٦ٝ َٚشاعا٠ يف ايتًٛخ َٔ

 ايعصبببش يف اؿببباس املٓببباخ سايببب١ َبببٔ املظبببانٔ محاٜببب١ ٚطبببشم  أطبببايٝب تعتبببرب  

ٔ  ٚايٓٛافببز  ايفتشببات  محاٜبب١  إىل تٗببذف  ضببشٚس٠   اؿاضببش   ايؼببُع  أػببع١  َبب

 ٚتبببٛفري  يًُظبببانٔ ايذاخًٝببب١ ايفطبببا٤ات سبببشاس٠ َبببٔ ٚايتخفٝبببف املباػبببش٠

 . اؿشاس١ٜ ايشاس١

 اؿاس٠: أػع١ ايؼُع َٔ اؿُا١ٜ أِٖ طشم ٚتعترب  
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  ايظه١ٝٓ املباْٞ تٛدٝ٘ سظٔ -

 ضبا٠٤ اإل ؼكٝبل  َ  ٜتٓاطب مبا ٚايفتشات  ايٓٛافز  َكاطات يف ايتشهِ -

 . ايطبٝع١ٝ ٚايت١ٜٛٗ

 ايؼبُع  أػبع١  ٚضب   يعبالز  ايؼبُع  ناطبشات  يف ايهببري  ايتٓٛ  طتخذاّإ -

 . يًُظهٔ ايذاخًٞ ايفطا٤ عٔ

 عًببببب٢ ٚاألفطبببببٌ اإلظبببببالٍ عًببببب٢ يًشصبببببٍٛ ايٛادٗبببببات  تؼبببببهٌٝ سظبببببٔ -

 .ايٛادٗات

 . اؿشاسٟ ايعضٍ يتشكٝل ايظه١ٝٓ املباْٞ أططض عالز -

 تعتببرب اؿبباس املٓبباخ َببٔ ايظببه١ٝٓ  ببباْٞامل محاٜبب١ يتفعٝببٌ املتطببٛس٠ األطببايٝب 

 ايبٓبببا٤  ملبببٛاد ايتهٓٛيبببٛدٞ  ايتطبببٛس  تكٓٝبببات َببب  ٚتتٓاطبببب  عصبببش١ٜ ضبببشٚس٠

  -: ًٜٞ فُٝا تٓذسز ٖٚٞ ٚاإلْؼا٤

   : تهٓٛيٛد١ٝ تص١ُُٝٝ أطايٝب

 املفشغ١. اؿٛا٥ط طتخذاّإ -

 ايت١ٜٛٗ. ٚفتشات املضدٚد١ األطكف طتخذاّإ -

 املباْٞ. أططض ع٢ً ايٓباتات ٚاطتخذاّ صساع١ -

 . األططض يتربٜذ املٝاٙ طتخذاّإ -

 ايعاصي١. ايبٓا٤ َٛاد طتخذاّإ -

 :  ٚاؿُا١ٜ اإلظالٍ يتٛفري تص١ُُٝٝ أطايٝب

 . ايؼُع ألػع١ املعشض١ ايبٓا١ٝ٥ املظطشات تكًٌٝ -

 َبببٔ قبببذس انبببرب يتشكٝبببل بايرتاطبببات اـاصببب١ ايبببربٚصات َبببٔ اإلنجببباس -

 . اإلظالٍ

ّ  ؼكٝبببل  - ٔ  ايطبٝعٝبببب١ ايتٜٗٛببب١  ْعبببا  إىل ايؼببببُاي١ٝ ايٛادٗبببات  ٛافبببز ْ َببب

 . اؾٓٛب١ٝ
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ٍ  اإلظببببالٍ يتببببٛفري  ايظببببه١ٝٓ ايطٛابببببل  يف ايٓباتببببات طببببتخذاّإ -  ٚاؾُببببا

 . بايٛادٗات

ٔ  يف اـؼب١ٝ املعالت باطتخذاّ االٖتُاّ - ٌ  عٓبذ  اـاصب١  املظبان  املبذاخ

 . ايهبري٠ ايرتاطات يٞاعأٚ

ّ إ - ٕ  طبتخذا  ربنببأ يتشكٝبل  اـاسدٝبب١ اؿبٛا٥ط  يف ايٓاصب   األبببٝ  ايًبٛ

 . اؿاس٠ ايؼُع ألػع١ االْعهاغ َٔ قذس

  ايظه١ٝٓ ٚايتذُعات يًُباْٞ َال٥ِ سطشٟ ؽطٝط ؼكٝل ع٢ً ايعٌُ -

 . ايبع  بعطٗا ع٢ً ايعالٍ يتٛفري ٚخاص١

 ايظببببه١ٝٓ باملببببباْٞ احملٝطبببب١ اـطببببشا٤ باملظبببباسات باملضٚعببببات االٖتُبببباّ -

 . ايظٝاسات َٛاقف ٚسٍٛ  املؼا٠ طشم ٚسٍٛ ايعٌ أػذاس ٚخاص١

 . اؿاس املٓاخ َٔ اؿُا١ٜ أطايٝب ن سذ يًطٛابل ايربٚصات طتخذاّإ -

 ّؼكٝبل  إىل تيدٟ عشضٗا ايظابك١ ايعٛاٌَ َ  املتطٛس٠ ايبٓا٤ َٛاد اطتخذا 

ٔ  يًشُاٜب١  ايب٦ٝٞ ايعاٌَ ٌ  ؼكٝبل  ايٛقب   ْفبع  ٚيف ايؼبُع  أػبع١  َب  ايعاَب

 اإلػببعا  خفبب  عًبب٢ مجٝعٗببا ٚتعُببٌ ايبٓببا٤ أعُبباٍ  طببشع١ يف االقتصببادٟ

 .بٗا ايشاس١ ٚتٛفري املظانٔ داخٌ اؿشاسٟ

 ٚنببببزيو  ايبٓببببا٤ ملببببٛاد ايتكٓٝبببب١ ٚايعٛاَببببٌ ايتصبببب١ُُٝٝ ايعٛاَببببٌ تعتببببرب 

 فعبببااًل  ْعاَبببًا تؼبببهٌ يًُبببباْٞ ايصبببشٝض ٚايتٛدٝببب٘ ايتخطٝطٝببب١ األطبببايٝب

 يف ممٝببضًا ٚفببشًا ؼكببل ٚبببزيو هلببا َعببذٍ ب فطببٌ اؿشاسٜبب١ ايشاسبب١ يتببٛفري

(  ايتهٝٝبببف أدٗبببض٠)       ايتربٜبببذ يف ظبببتخذ١َامل ايهٗشبا٥ٝببب١ ايطاقببب١ ؼكٝبببل

 بايٓظبببب١ ٚنبببزيو ايهٗشبا٥ٝببب١  يًطاقببب١ قبببذٚد ٚاطبببتٗالى قبببٌأ يكبببذسات

 . ايهٗشبا١ٝ٥ يإلضا٠٤
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  -: ايتٛصٝات

ٔ  عشض١ طبل مما ٕ  منبارز  يف اؿشاسٜب١  ايشاسب١  يتشكٝبل  ٚدساطبات  ْتبا٥ر  َب   اإلطبها

 املببيثش٠ ايعٛاَببٌ َٚشاعببا٠  ابٗبب ايبٓببا٤ يف ايتٛطببٝ  عًبب٢ ٚايعُببٌ اـطببشا٤ يًعُبباس٠

  دنببب ايببيت اهلاَبب١ ايتٛصببٝات بعبب  تٛدببذ فاْبب٘ ؼكٝكٗببا عًبب٢ ٚاملظبباعذ٠ عًٝٗببا

 -: املُاث١ً اؿاس٠ ٚايب٦ٝات ايعشب١ٝ املذ١ٜٓ يف االعتباس يف أخزٖا

 املعُاسٟ ايتصُِٝ ملٛاصفات ٚايكا١ْْٝٛ املعُاس١ٜ ايتؼشٜعات طٔ ع٢ً ايعٌُ -

 َببببٔ فتُبببب   يهببببٌ ٚاملال٥ُبببب١ املٓاطببببب١ طببببشا٤اـ ايظببببه١ٝٓ املببببباْٞ ألْببببٛا 

  اجملتُعات

-  ٌ ّ  اـاصبببب١ ايتؼبببشٜعات  طببببٔ  عًببب٢  ايعُببب  اؿذٜجبببب١ ايبٓبببا٤  َببببٛاد باطبببتخذا

  هلبببا ٚايفٓٝببب١ ايكٝاطببب١ٝ  ٚاملٛاصبببفات اؿببباس املٓببباخ سايببب١ عبببالز يف ٚاملتطبببٛس٠

 . ايبٓا٤ يف طتخذاَٗاإ ع١ًُٝ ٚنزيو

ٔ   اـطبشا٤  اس٠يًعُب  املعُاسٜب١   ايتصبُُٝات  أطبع  ٚض  ع٢ً ايعٌُ - ٍ  َب  خبال

 تشاخٝص ع٢ً ٚاملٛافك١ يًُشادع١ فاٍ يتهٜٛٔ ايظابك١ ٚايٓتا٥ر ايذساطات

  ايبٓا٤

ٍ  عًبب٢  سقابٝبب١  ٦ٖٝبب١  ؽصببٝص  ضببشٚس٠  - ٔ   اـطببشا٤  ايعُبباس٠  تٓفٝببز  أعُببا  َبب

 ايتكٓٝبب١ ايٓاسٝبب١ َٚببٔ  املعُاسٜبب١ ايتصببُُٝات يتطببابل ايتصبب١ُُٝٝ ايٓاسٝبب١

 . ٛاصفاتيًُ املطابك١ ايبٓا٤ َٛاد باطتخذاّ

 ايهٗشبا٥ٝبب١ ايطاقبب١ الطببتخذاّ ايهٗشبببا٤ ٦ٖٝبب١ َببٔ  َشاقببب١ ؾببإ ؽصببٝص -

 ايهٗشببا٤  طتٗالىإ  َٚتابع١ ملشاقب١ ٚريو اـطشا٤ املظانٔ َٔ ايٓٛ  هلزا

ٍ  عًببب٢ االخنفبباض  ٖبببزا تبب ثري  َٚببذ٣   ايظبببه١ٝٓ املٓبباطل  يف االطبببتٗالى َعببذ

 . األخش٣

 ضشٚس٠ املظانٔ يف خذاَٗاطتإ ٚتشػٝذ ايهٗشبا١ٝ٥ ايطاق١ تٛفري ع٢ً ايعٌُ -

 ٚؼكٝببل ايكببَٛٞ املظببت٣ٛ عًبب٢ ايهٗشبا٥ٝبب١ ايطاقبب١ ألُٖٝبب١ ٚريببو عصببش١ٜ

   اإلْتاد١ٝ املؼشٚعات يف ايفا٥  َٔ االطتٓاس٠
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   -: ايع١ًُٝ املشاد  ٥١ُقا

 ايببذاس ، اؿبباس٠ ايصببششا١ٜٚ املٓبباطل يف ٚايب٦ٝبب١ يعُبباس٠ا فذبباٍ، طببًِٝ خايببذ  -1

 .155، ص  2002ّ ايعشب١ٝ َصش ز ، ايكاٖش٠ ، يًٓؼش ايجكاف١ٝ

 ، ايعشبببٞ ايبٝببإ داس ٚايب٦ٝبب١ ٚاملظببهٔ  اإلطببهإ ، طببعٝذ قُببذ امحببذ طبب٣ًٛ -2

 .208ص ، 1986ّ ايظعٛد١ٜ ايعشب١ٝ املًُه١ دذٙ،

 املٗٓبببذغ تعًبببِٝ عبببٔ  ايجكافٝببب١ ايعًُٝببب١ ايٓؼبببش٠ ، غبببايٞ  عببببذ ايفتبببا عبببال٤ -3

 . 1987ّ بريٚت داَع١ ، اهلٓذط١ ن١ًٝ ، املعُاسٟ

ٞ  ػببفل -4 ٌ  ايعٛضبب  املٓبباطل  ٚعُبباس٠  املٓبباخ  ، ايظببشاز  عبببذ اهلل  قُببذ  ، ايٛنٝبب

 .324ص  ، 1989ّ ايعشب١ٝ َصش مجٗٛس١ٜ ، ايكاٖش٠ ، ايهتب عا  ،  ، اؿاس٠

 ايبعببح داَعبب١ ، اهلٓذطبب١ نًٝبب١ ، ايب٦ٝبب١ عًببّٛ ، بشنببات ،سظبباّ دبببٛس صٖببري -5

 . 250، ص 1999ّ ايظٛس١ٜ ايعشب١ٝ ،اؾُٗٛس١ٜ

 ايٓعشٜببب١ األطبببع) املٓاخٝببب١ ٚايب٦ٝببب١ ايعُببباس٠ ، َؼبببت  فعببببذ ايًطٝببب ا صبببب -6

 ،1995ّايُٝٓٝبب١ ١اؾُٗٛسٜبب ، ٚايٓؼببش يًذساطببات عبببادٟ َشنببض ،(ٚايتطبٝكٝبب١

 . 212ص 

ِ  املٓاخٝب١  ايعٓاصبش  ، عبٛف  بٔ طعٝذ ِعبذ ايشسٝ طعٝذ -7 ٟ  ٚايتصبُٝ  ، املعُباس

 ايظببعٛد١ٜ ايعشبٝبب١ املًُهبب١ ، طببعٛد املًببو داَعبب١ ، ٚاملطبباب  ايعًُببٞ ايٓؼببش

 .240ّ ، ص1994

 يفٓببذم تيَببإ بشدببإ ،( داخًببٞ تصببُِٝ – َعاصببش٠ عُبباس٠) دَٚببٛغ فًبب١ -8

 ايعشبٝبببب١ املًُهبببب١- ايشٜبببباض ، ايظببببادغ ايعببببذد ، صاٜببببذ ايؼببببٝ  ػبببباس  بببببذبٞ

 .  2009ّ أنتٛبش ، ايظعٛد١ٜ

 بٝبب١ايعش املًُهبب١ ، ايشٜبباض 230 ايعببذد ، يًشببشاس٠ ايعاصيبب١ املببٛاد ، ايبٓببا٤ فًبب١ -9

 .  2009ّ دٜظُرب ، ايظعٛد١ٜ

 ، سًبب  ٚايٓؼبش،  يًطباعب١  قبابع  داس ، ايب٦ٝٝب١  ايعُاس٠ ، طًكٝي ايذٜٔ قٞ -10

 . 230ص  ّ ،1989 ايظٛس١ٜ ايعشب١ٝ اؾُٗٛس١ٜ



  مشكالت أسر األطفال املعاقنيمشكالت أسر األطفال املعاقني
دراسة مطبقة على عينة من آباء وأمهات دراسة مطبقة على عينة من آباء وأمهات 

 املعاقني مبحافظة حضرمىتاملعاقني مبحافظة حضرمىت  األطفالاألطفال

 
 

 
 

 

 

 

 فٛظ باذػٛإفتر١ٝ قُد ق ايدنتٛز٠ /

 َؿطف٢ قُد أمحد ايفك٢ ايدنتٛز/
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دراسة مطبقة على عيهة مو آباء وأمهات  مشكالت أسر األطفال املعاقني

 املعاقني مبحافظة حضرموت األطفال
 

 امللخص: 

اضتٗدفت ايدزاض١ ايتعسف ع٢ً أِٖ املػه٬ت ايٓفط١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ      

ٚا٫قتؿاد١ٜ اييت تٛاج٘ أضس ا٭طفاٍ املعاقني ٚتتطبب يف نثرل َٔ ايكغٛط 

ٚع٬ق١ ذيو ببعض املتغرلات، ٚنرا ايٛقٛف ع٢ً أِٖ اذتٝاجاتِٗ اؿٝات١ٝ، 

َٔ ٚج١ٗ ْعسِٖ ف٢ ق٤ٛ تًو املػه٬ت ، ٚاضتددَت ايدزاض١ َٓٗخ املطح 

ا٫جتُاعٞ بايع١ٓٝ، ٚاملكاب١ً غب٘ املك١ٓٓ ٚطبكت ع٢ً ع١ٓٝ َٔ أبا٤ ٚأَٗات 

ٛع١ ٚتٛؾًت ايدزاض١ إىل فُ ا٭طفاٍ املعاقني مبرافع١ ذكسَٛت اي١ُٝٓٝ.

َٔ ايٓتا٥خ أندت َٛاج١ٗ أضس ا٭طفاٍ املعاقني )ع١ٓٝ ايدزاض١( ملػه٬ت 

اقتؿاد١ٜ ٚاجتُاع١ٝ ْٚفط١ٝ ع٢ً ايذلتٝب، ٚذاجتِٗ إىل ع١ًُٝ املطاعد٠ 

ٚايدعِ ايٓفط٢ ٚا٫جتُاع٢ ٚاملاد٣ َٔ خ٬ٍ بساَخ زعا١ٜ تًب٢ اذتٝاجاتِٗ 

َٔ خ٬ٍ مج١ً َٔ ٚؽفف َٔ ذد٠ َػه٬تِٗ . ٖٚٛ َا ذاٚيت ايدزاض١ طسذ٘ 

املكذلذات ٚايٝات ٚجٗات تٓفٝرٖا،  ٚاختتُت ايدزاض١ بتؿٛز َكذلح ي٬خؿا٢٥ 

يًتعاٌَ َع َػه٬ت تًو  –َٔ َٓعٛز طسٜك١ خد١َ ايفسد  -ا٫جتُاعٞ 

 ا٭ضس.

ABSTRACT:  

    Study aimed to identify the most important social and 

psychological problems and economic problems of families 

of disabled children and cause many of the pressures of life 

and its relation to some variables, as well as stand on the 

most important needs of their point of view in the light of 

these problems, the study used the approach to the social 

survey sample, and the corresponding semi-codified and 
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applied on a sample of fathers and mothers of disabled 

children in Hadramout province of Yemen. The study found 

a set of results confirmed the face of the families of 

disabled children (study sample) to the problems of 

economic, social and psychological, respectively, and their 

need to process assistance and psychological and social 

support and physical care through programs meet their 

needs and alleviate their problems. Which is what the 

study tried to put through a series of proposals and the 

views of the mechanics of implementation, the study 

concluded the perception of a proposed Social worker - 

from the perspective of social case work - to deal with the 

problems of  those  families. 

 : َدخٌ ملػه١ً ايدزاض١ :    أ٫ًٚ

تصاٜدددد ا٫ٖتُددداّ بف٦دددات اٱعاقددد١ يف ايعكدددٛد ا٭خدددرل٠ َدددٔ جاْدددب اؿهَٛدددات،         

ٚاملٓعُات، َٚٗٔ املطاعد٠ اٱْطا١ْٝ َع تطٛز ايعًّٛ اٱْطا١ْٝ َٔ جاْب، ٚتصاٜدد  

جاْب آخس ، ٚذيو اْط٬قا َٔ َٔ ا٭عداد ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل املتكد٢َ ٚايٓاَٞ 

دٜٓٝد١ ٚأخ٬قٝد١ فرطدب ٚإلددا يددٚافع تُٜٓٛد١ جعًدت َدٔ َتطًبددات         دٚافدع يٝطدت  

ٚدعدددا٥ِ ايتُٓٝددد١ يف احلتُدددع اؿددددٜف قدددسٚز٠ ا٫ضدددتفاد٠ َدددٔ مجٝدددع ايطاقدددات         

ايبػددس١ٜ املتاذدد١ َٚٓٗددا ف٦دد١ املعدداقني مبددا فًهدد٘ َددٔ َعددازف ٚخدددلات َٚٗددازات يف      

 فا٫ت َتعدد٠ .

ات بطدبب شٜداد٠ أعددادِٖ    ٖرا ٚقد تفاقُت َػه٬ت املعاقني يف أغًب احلتُع

َددٔ جٗدد١ ، ٚقؿددٛز املددٛازد ٚاٱَهاْددات ٚاؾٗددٛد املٛجٗدد١ ؿددٌ املػدده٬ت َددٔ جٗدد١        

أخس٣ ، ْٚتٝحد١ شلدرا ايتفداقِ خؿؿدت اشل٦ٝدات ٚاملٓعُدات ايدٚيٝد١ جدص٤ًا ندبرلًا          

َٔ َٝصاْٝتٗا ٚذؿؿٗا  املاي١ٝ يسعا١ٜ املعاقني ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ ْعدسًا يػدعٛز   



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
51 

 م3102مارس   (5اجمللد )العدد التاسع  جملة األندلس للعلوم االجتناعية والتطبيقية

 مشكالت أسر األطفال املعاقني                                                                                                                          د. مصطفى الفقي                                                            –د.فتحية باحشواى 

ـطٛز٠ ايدديت تٛاجدد٘ احلتُعددات ْتٝحدد١ شٜدداد٠ أعددداد املعدداقني      احلتُددع ايدددٚيٞ بددا  

 .( 1)بؿٛز٠ َطتُس٠ 

% َدٔ ضدهإ ندٌ     20-15فتػرل بعض اٱذؿا٤ات إىل ٚجدٛد َدا ٜكدسن َدٔ     

ًَٝددٕٛ غدددـ  65بًددد ٜكعددٕٛ ؼددت ف٦دد١ املعدداقني، نُددا إٔ ٖٓدداى َددا ٫ ٜكددٌ عددٔ    

ا٫زتبداط بازتفدا    َعام ف٢ ايعدامل ، ٚإٔ ايفكدس ٚايٓصاعدات ٖد٢ أنثدس ايعٛاَدٌ ذات       

ٚتددصداد املػدده١ً ؾددعٛب١ يف احلتُعددات     (2)َعددد٫ت اٱعاقدد١ فدد٢ ايعددامل ا٭قددٌ لددٛاً    

ايٓاَٝدد١ ذات ا٫َهاْٝددات املادٜدد١ ٚايؿددر١ٝ اندددٚد٠ َٚٓٗددا احلتُددع ايددُٝ  ايددرٟ     

  .(3)( أيفًا َٔ املعاقني379924ٜٛجد ب٘ َا ٜكسن َٔ )

ًٖٝددِٗ لثددٌ ؼدددًٜا أَدداّ خطدد   ٕ ا٫ٖتُدداّ بسعاٜدد١ املعدداقني ٚت إفدد َٚددٔ  ددِ 

ايتُٓٝدد١ يف ايدددٍٚ ايٓاَٝدد١ عًدد٢ ٚجدد٘ ايتردٜددد إلاْددًا بكددسٚز٠ ضددٝاد٠ َبدددأ تهدداف٪    

ايفسف بني مجٝع املٛاطٓني ذتد٢ تتداح يًحُٝدع فسؾد١ يٲضدٗاّ يف بٓدا٤ احلتُدع        

نٌ يف ذدٚد طاقت٘ ٚندٌ ذطدب إَهاْٝاتد٘ ٚايعُدٌ عًد٢ إشايد١ املعٛقدات ايديت قدد          

 ّ طاقدد١  إىلفا٫ٖتُدداّ بٗددرٙ ايف٦دد١ وٛشلددا   ( 4) أدا٥دد٘ ٭دٚازٙ ، تكددف ذحددس عثددس٠ أَددا

َٓتح١ ٫ َعاي١ تطِٗ قدز املطتطا  يف ايتُٓٝد١ ايػدا١ًَ يًُحتُدع باٱقداف١ إىل     

 .  (5)ا٭ضبان اٱْطا١ْٝ ذات ايع٬ق١ بايكِٝ ايد١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ 

تطدِٗ  ٚتعد ١َٓٗ اـدَد١ ا٫جتُاعٝد١ إذدد٣ َٗدٔ املطداعد٠ اٱْطدا١ْٝ ايديت        

بددددٚز فاعدددٌ يف زعاٜددد١ املعددداقني ٚأضدددسِٖ ، َٚطددداعدتِٗ عًددد٢ إغدددبا  اذتٝاجددداتِٗ،   

َٚٛاجٗدد١ َػدده٬تِٗ َددٔ خدد٬ٍ َ٪ضطددات املُازضدد١ املٗٓٝدد١ يًددَدد١ ا٫جتُاعٝدد١،   

ضدٛا٤ املتدؿؿد١ يف زعاٜد١ املعداقني أٚ غدرل املتدؿؿد١ ، ٚذيدو مبدا فتًهد٘ املٗٓدد١          

١ أ بتدت قددزتٗا عًد٢ ايتعاَدٌ َدع      َٔ تساث َعسيف ٚ َٗاز٣ ٚقُٝٞ ٚػازن َٝداْٝ

قكددداٜا ف٦دددات فتُعٝددد١ عدٜدددد٠ َٚٓٗدددا ف٦ددد١ املعددداقني ،تًدددو ايف٦ددد١ ايددديت تٛاجددد٘       

ؾددعٛبات ٫ تددستب  بطبٝعدد١ ايعحددص َددٔ ايٓاذٝدد١ اؾطدد١ُٝ َٚددا ٜفكدد٢ إيٝدد٘ َددٔ       

قعف ايكدز٠ ع٢ً أدا٤ عدٜد َٔ ا٭دٚاز ٚاملٗازات اؿٝات١ٝ، ٚيهٔ أٜكا ايؿدعٛبات  

 فطٞ ٚا٫جتُاعٞ يًُعام. املستبط١ بايتهٝف ايٓ
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ٚتعددد أضددس٠ املعددام إذددد٣ ا٭ْطددام ايدديت تدد٪ س ٚتتدد  س بهددٌ املددتغرلات املستبطدد١    

باملعدام ، فباٱقدداف١ إىل َدا تترًُدد٘ َددٔ أعبدا٤ زعاٜدد١ طفًددٗا املعدام فإْٗددا تتفاعددٌ     

٫َد٘  ْفطًٝا ٚاجتُاعًٝا َدع ندٌ َدا ٜتعًدل عٝاتد٘ املعدام يف ذاقدسٙ َٚطدتكبً٘ ٚآ        

 . ٚأذ٬َ٘

ظدددٌ ا٫ٖتُددداّ فدددذلات طًٜٛددد١ ٫ٚ ٜدددصاٍ بككددداٜا املعددداقني َٚػددده٬تِٗ       ٚقدددد 

ايٓفطدد١ٝ ٚا٫جتُاعٝدد١ ٚايؿددر١ٝ ٚا٫قتؿدداد١ٜ ٚ ايت ًٖٝٝدد١ ، ٚايبرددف عددٔ أفكددٌ    

ايطدددبٌ ملٛاجٗددد١ ٖدددرٙ املػددده٬ت ، بٝدددد إٔ ا٫ٖتُددداّ باذتٝاجدددات  َٚػددده٬ت أضدددس        

ذتٝاجدات ٚ  املعاقني مل ٜهٔ بٓفظ املطت٣ٛ ع٢ً ايدسغِ َدٔ تػدابو املػده٬ت ٚا٫    

 ايت  رل ٚايت  س املتبادٍ بني ا٭ضس٠ ٚاملعام . 

فددإذا ناْددت إعاقدد١ ايطفددٌ تطددبب يدد٘ َػدده٬ت ْفطدد١ٝ ٚاجتُاعٝدد١ ٚؾددر١ٝ        

ٚاقتؿاد١ٜ فدإٕ ا٭ضدس٠ أٜكدا تعداٜؼ ٖدرٙ املػده٬ت ٚ تترُدٌ ٚتعداْٞ يدٝظ فكد            

ت ممدددا تعاْٝددد٘ ا٭ضدددس ايطبٝعٝددد١  أٚ ايعادٜددد١ يف احلتُدددع، ٚيهدددٔ أٜكدددًا َدددٔ املػددده٬ 

 املذلتب١ ع٢ً ٚجٛد طفٌ َعام بٝٓٗا . 

فرددني تدددسشم ا٭ضددس٠ بطفدددٌ َعددام، ٚ تؿدددبح اٱعاقدد١ ذكٝكددد١ َا ًدد١  ٚٚاقعدددًا      

ًَُٛضًا ٚتبدٚ اؿًٍٛ قاؾس٠ ;  فإٕ ايٓفظ اٱْطا١ْٝ تػتد عًٝٗا آ داز ايؿدد١َ ،   

ٚقد تترطِ فٝٗدا اٱزاد٠ ٚتػدٝع يف جٛاْبٗدا َػداعس اـدٛف ٚايكًدل ٚقدد لتًهٗدا         

 .      (6)يكٓٛط ٜٚغًب ع٢ً اٱْطإ ا٫ْطران ٚاـحٌ َٔ ض٤ٛ َا بػس ب٘ ايٝ ع ٚا

طفددٌ َعددام لثددٌ ذددد ًا َ٪ملددًا يٮضددس٠ ٜٚػددعس ايددبعض ب ْدد٘ ناز دد١     فُحدد٤ٞ

ت٪زقِٗ ٚتؿٝبِٗ با٭ض٢ ٚاؿدصٕ ، ٚقدد ٜفتكدد ايٛايددإ ايػدعٛز بدايفدس ٚاٱ ابد١        

بايهفدا٠٤ ٚاؾدداز٠ ايراتٝد١ ،    ايٛايدٜ٘  املستبط١ با٭ب٠ٛ ٚا٭١ََٛ ، َٚٔ  دِ ايػدعٛز   

 .   (7)ٚخاؾ١ إذا َا ناْت اٱعاق١ اييت ؿكت بايطفٌ تتطِ بايؿعٛب١ ٚ اؿد٠ 

ٜٚعدداْٞ آبددا٤ ا٭طفدداٍ املعدداقني َددٔ ايعدٜددد َددٔ َعدداٖس ايطددًب١ٝ ٚاقددطسابات  

املػدداعس ، ٚايدديت ٜطددببٗا املٛقددف َددٔ ايكددغٛط ا٫ْفعايٝدد١ َددع أْفطددِٗ ، فهددثرلًا َددا  
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ا٤ املعاقني أِْٗ ىتًفٕٛ عٔ باقٞ اٯبا٤ ايرٜٔ ٜٓعُٕٛ ب طفاٍ ودث إٔ ٜػعس أب

عددادٜني ، ٜٚػددعس نددثرل َددٔ اٯبددا٤ باـحددٌ ٚ نطددس ايهدلٜددا٤ ، بددٌ ٚخٝبدد١ آَدداشلِ  

بعد إٔ ناْٛا ٜٓتعسٕٚ طف٬ً ضدًًُٝا عادٜدًا ،  دِ ضدسعإ َدا٫ تتركدل اٯَداٍ ممدا         

ريو ٜعداْٞ ندثرل   ٜ٪د٣ إىل ايػعٛز باـحٌ ٚاؿصٕ يف نثرل َدٔ ا٭ذٝدإ ، ند   

َددٔ اٯبددا٤ َددٔ ايتددٛتس ا٫ْفعددايٞ ايددر٣ ٜٓػدد  ْتٝحدد١ يػددعٛز اٯبددا٤ بعدددّ إَهدداِْٗ     

ا٫ضددتحاب١ يًحددرلإ ٚا٭ؾدددقا٤ بطددبب ا٭عبددا٤ ايدديت ٜترًُْٛٗددا ، ٜٚٓطبددل ٖددرا       

 .( 8)ع٢ً اٯبا٤ ايرٜٔ ٫ ٜعذلفٕٛ بإعاق١ ا٫بٔ 

َدٔ َسذًد١ ٭خدس٣     ٚتتفاٚت ْطبًٝا اٯ از ايٓفط١ٝ يٮضدس٠ ذات ايطفدٌ املعدام   

فتبدددٚ َسذًدد١ ايؿدددف١ املؿددرٛب١ بايددرٍٖٛ  ٚعدددّ ايتؿدددٜل فددٛز عًددِ ايٛايدددٜٔ      

عدٚث اٱعاق١ ضٛا٤ نإ خ٬ٍ َسذ١ً اؿُدٌ أٚ بعدد ايد٫ٛد٠ ،  دِ تد تٞ َسذًد١       

إْهاز اٱعاق١ يتُس ا٭ضس٠ عاي١ ْفط١ٝ ض١٦ٝ ٜٚطع٢ اؾُٝع ملعسف١ ضبٌ نٝف١ٝ 

٦ٍٛ عٔ ذيو . ٚبعض ا٭ضس تٓهس املسض أٚ اٱعاق١ ايع٬د أٚ تدلٜس اؿدٚث ٚ املط

ٚخاؾ١ ا٭َساض ايٓفط١ٝ ٚايعك١ًٝ ْتٝح١ يٰ از ا٫جتُاع١ٝ املتعدد٠ ايت٢ تت  س 

بٗا ا٭ضس٠ مجٝعًا ٚيٝظ ايفسد ْفط٘  ِ ت تٞ َسذًد١ ايٓددّ ، ذٝدف ٜكدّٛ ايٛايددإ      

غكدب ٚاؿكدد ،   بإيكا٤ ايًّٛ ع٢ً أْفطُٗا أٚ ع٢ً ا٭طبا٤ ٜٚٛافل ٖرٙ ايعًُٝد١ اي 

 ددِ َسذًدد١ اـددٛف ٚاٱذبدداط ٚا٫نت٦ددان ٚايعصيدد١ ٚايكًددل ، ة تددصداد اؿطاضدد١ٝ     

يدد٣ ايٛايددٜٔ فٝتبٓدٕٛ َٛاقدف ضدًب١ٝ َددٔ طفًدِٗ املعدام ممدا قدد ٜعدسض ايطفددٌ           

يٲُٖدداٍ ٚإضددا٠٤ املعاًَدد١ اؾطدد١ُٝ ٚايٓفطدد١ٝ ٚاؿُاٜدد١ املفسطدد١ ، ٚبعددد فددذل٠ قددد   

أضددددايٝب ايسعاٜدددد١ ٚاـدددددَات املٓاضددددب١  ٜتكبددددٌ ايٛايدددددإ اٱعاقدددد١ ٜٚبرثددددٕٛ عددددٔ  

 . (9)يطفًِٗ

٫ٚ ٜتٛقف ت  رل اٱعاق١ ع٢ً أضس٠ املعام َٔ ايٓاذ١ٝ ايٓفط١ٝ فرطب ٚإلا  

تت  س ا٭ضس٠ أٜكًا َٔ ايٓاذ١ٝ ا٫جتُاعٝد١ يتٛاجد٘ ؾدعٛبات بدني أْطداقٗا )ا٭ن ،      

١ ا٭خدد٠ٛ( ٚنددرا بددني ا٭ضددس٠ نٓطددل ٚبعددض ا٭ْطددام ا٭خددس٣ ذات ايع٬قدد   -ا٭ّ
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نا٭قددازن ٚا٭ؾدددقا٤ ٚشَدد٤٬ ايعُددٌ ٚاؾددرلإ ، تًددو ايؿددعٛبات ايدديت غايبددًا َددا   

 تطبب ْٛعًا َٔ ا٫قطسان ا٭ضس٣ . 

ٚاٱجدسا٤ات اـاؾد١ املطًٛبد١ يًعٓاٜد١ ايبدْٝد١       ايبط٤ٞفإعاق١ ايطفٌ ٚلٛٙ 

ٚايتددددزٜب ٚايؿدددر١ ٚاملسافكددد١ ٚخٝبددد١ ا٭َدددٌ ٚقدددٝا  ا٭ذددد٬ّ ، ندددٌ ٖدددرا ىًدددل     

ٛاشٕ ا٭ضددس٣ ، ٚقددد ٜكدداف إىل ٖددرا املػدده٬ت املايٝدد١ ٚايتددٛتسات قددغٛطًا تعطددٌ ايتدد

ايٓاػ١ عٔ ايطٝطس٠ غرل ايٓاجر١ يًطفٌ عًد٢ ذاتد٘ ، ٚإعاقدات ا٫تؿداٍ ٚغدهٛى      

اٯبا٤ املتعًك١ ب ضًٛبِٗ يف ايتٓػ١٦ ا٫جتُاع١ٝ ، ٚنرا فدإٕ ايع٬قد١ بدني ايطفدٌ     

نثددس تدٛتسًا ، َددٔ ايع٬قدد١  املعدام ٚا٭ضددس٠ تهدٕٛ أنثددس تعسقددًا يًتعكٝدد ٚايددذلدد ، ٚأ   

 (  . 10)ايعاد١ٜ 

ٚعدداد٠ َددا ٜغددرل َٛيددد ايطفددٌ املعددام طبٝعدد١ اؿٝددا٠ داخددٌ ا٭ضددس٠ نٛذددد٠          

اجتُاع١ٝ بطسم كتًف١ ، فكد تتغرل ايع٬قات بني أفساد ا٭ضس٠ إَدا بػدهٌ ضدً     

أٚ إهابٞ ، فع٢ً اٯبا٤ اؽاذ ْٛ  كتًف ا٫يتصاّ ػاٙ نٌ َُٓٗا ٚػاٙ ايطفٌ 

، نُا عًُٝٗا أٜكًا ايكٝاّ بتٓعِٝ نٝفٝد١ عًُدُٗا َعدًا ، عٝدف ٜطدتطٝعا       أٜكا

إغبا  زغبات ٍَٚٝٛ نٌ َُٓٗا ، فُٛيد طفٌ َعام قد ٜفكد نٌ ٖرا ذٝف لد 

إٔ تؿٛزات اٯبا٤ ٭ْفطدِٗ غايبدا َدا تدتغرل ، فايٛقدت ايدرٟ ندإ  هدب إٔ وُدٌ          

 . ( 11)ايطسٚز أؾبح وٌُ ايػو ٚايكًل 

ا٤ ٚا٭َٗات إذا مل ٜتٛفس يددِٜٗ اـؿدا٥ـ ٚايطدُات ٚا٭خدر     ٚع١ًٝ فإٕ اٯب

ب ضايٝب ايتهٝف اي٬ش١َ يًتعاٌَ َدع ٖدرا اؿددث فدإِْٗ ٜؿدبرٛا فسٜطد١ يًتدٛتس        

 ٚا٫قطسان ٚعدّ ا٫ضتكساز ا٭ضس٣ . 

فددا٭ّ تًعددب دٚزًا ز٥ٝطددًا يف تٓػدد١٦ ايطفددٌ يف َساذًدد٘ ا٭ٚىل، ٖٚدد٢ َطدد٦ٛي١ٝ      

ًددِٝ َددا مل تتددٛفس يدددٜٗا ف ْٗددا تعحددص عددٔ تُٓٝدد١       تتطًددب قدددزًا َددٔ ايثكافدد١ ٚايتع   

َٛاٖددب طفًددٗا ٚقدزاتدد٘ ايعكًٝدد١، ٚعددٔ محاٜتدد٘ َددٔ ايعحددص ٚاملددسض ، نُددا ٜدد٪ س       
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انفاض املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚ ايثكايف يٮّ ع٢ً دزجد١ ايدٛعٞ ايؿدرٞ يددٜٗا، ٖٚدٛ      

َا ٜٓعهظ ع٢ً ايطفٌ املعام ضببًا ْٚتٝح١ ٚفكًا ملا أندت٘ ْتا٥خ إذد٣ ايدزاضدات  

 (12)يع١ًُٝا

ٚقد ذنست بعض ايدزاضات أٜكًا يف ؼًًٝٗا ملا ٜعسف بدٚز٠ اؿٝدا٠ ا٭ضدس١ٜ   

يترًٌٝ ايع٬ق١ بني فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ٚاييت تهػف عدٔ لد  ايٓتدا٥خ ٚاٯ داز     

ايٓاػ١ عٔ ٚجٛد أفساد َعٛقني داخٌ ا٭ضدس٠ إٔ غايبٝد١ اٯبدا٤ يف ا٭ضدس املعاقد١ ٫      

 . (13) عا١ٜ أبٓا٥ِٜٗٗتُٕٛ مبطاعد٠ ا٭َٗات يف ز

ا٭غددكا٤ ايددرٜٔ ٜعًُددٕٛ إٔ يدددِٜٗ أخددًا َعاقددًا، عدداد٠ َددا ٜهْٛددٛا َددثكًني    أَددا

  ٌ ملدداذا ودددث ٖددراا َٚدداذا ضدد قٍٛ    :بدداشلُّٛ ٚتثدداز أضدد١ً٦ نددثرل٠ بٝددِٓٗ َددٔ قبٝدد

٭ؾدقا٥ٞ عٓ٘ا ٌٖ ض قّٛ بايعٓا١ٜ ب٘ طٛاٍ ذٝاتٞا فا٭غدكا٤ ناٯبدا٤ ٜسٜددٕٚ    

إ عٔ ذاي١ أخِٝٗ املعام، نريو ٜسٜدد ا٭غدكا٤ إٔ   إٔ ٜعسفٛا ٜٚفُٗٛا قدز اٱَه

ٜعسفٛا نٝدف ٜطدتحٝبٕٛ ٚنٝدف ضدتهٕٛ ذٝداتِٗ كتًفد١ ْتٝحد١ شلدرا اؿددث،          

فددإذا ة اؿدددٜف عددٔ ٖددرٙ اشلُددّٛ بػددهٌ ندداف فددإٕ ايتٓبدد٪ مبػددازن١ ا٭غددكا٤           

      ٌ َٚددٔ املٗددِ إٔ ٜفٗددِ بدد ٕ     .اٱهابٝدد١ َددع أخددِٝٗ أٚ أخددتِٗ املعاقدد١ ضددتهٕٛ أفكدد

ٔ  -املعددامأغددكا٤ ايطفددٌ  عدداد٠ َددا ٜ خددرٕٚ  -نُددا ٖددٛ اؿدداٍ بايٓطددب١ يٰخددسٜ

ايتًُٝردددات َدددٔ ألددداط ايطدددًٛى ٚا٫ػاٖدددات ايٛايدٜددد١، فكدددد ٜكبدددٌ ا٭غدددكا٤ أٚ      

ٜسفكٕٛ ايػدـ املعام اعتُدادًا عًد٢ اػاٖدات آبدا٥ِٗ، ٚقدد ٜسفكدٕٛ بايت نٝدد        

يف  ا٫ْغُدداع املتصاٜددد ٯبددا٥ِٗ َددع ايطفددٌ املعددام، فددايكبٍٛ اؿكٝكددٞ يًُػددازن١    

ًٝا أنثس إْتاًجا ٚضعاد٠   .( 14)زعا١ٜ ايطفٌ املعام ىًل َٛقًفا عا٥ً

أٜكًا قد ٫ ٜكدّ ا٭ؾدقا٤ ٚا٭قازن َطاعد٠ َا ٭ضس٠ املعام يكًد١ إط٬عٗدِ   

عًدد٢ َددسض ذيددو ايطفددٌ أٚ يػددهٛنِٗ يف املطدداعد٠ ايدديت ٜٓددٕٛٚ تكدددلٗا ، ٖددرا     

ملطددداعد٠ ٭ضدددبان تتعًدددل  باٱقددداف١ إىل إٔ ا٭بدددٜٛٔ اقدددٌ اضدددتعدادًا يكبدددٍٛ تًدددو ا  
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مبػاعسُٖا ٚنساَتُٗا ٚإذطاضُٗا إٔ ٖرٙ املطاعد٠ زمبا تهٕٛ عب٦ا  كد٬ًٝ عًد٢   

 عٛاتل أؾدقا٥ِٗ . 

نُا ت٪ س اٱعاق١ ضدًبًٝا عًد٢ ايددخٌ ا٫قتؿدادٟ يٮضدس٠ خاؾد١ إذا ناْدت        

اٱعاق١ يعا٥ًٗا ايٛذٝد فٗٞ ت٪دٟ إىل اؿسَإ َٔ ايعُدٌ ٚايبطايد١ اٱجبازٜد١ يف    

َٔ ا٭ذٝإ خاؾ١ يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ ، َٚٔ أِٖ اٯ داز ا٫قتؿداد١ٜ ايطدًب١ٝ    نثرل 

ٯ از اٱعاق١ عًد٢ ا٭ضدس٠ َكداعف١ أجدٛز ايعد٬د ايطبٝعدٞ ٚشٜداد٠ ْفكدات ايتعًدِٝ          

 . (15) ٚايت ٌٖٝ ٚغسا٤ ا٭جٗص٠ ايتعٜٛك١ٝ ا٭خس٣ ٚغرلٖا

أضددس٠  ٜٚعتدددل املطددت٣ٛ ا٫قتؿددادٟ املددٓدفض َددٔ املػدده٬ت ايدديت تعدداْٞ َٓٗددا 

املعام ٚذيو يكعف قدزتٗا ع٢ً إغبا  اذتٝاجاتٗدا ا٭ضاضد١ٝ َدٔ جاْدب ٚقدعف      

قدددزتٗا عًدد٢ ايسعاٜدد١ املتهاًَدد١ يطفًددٗا املعددام َددٔ جاْددب آخددس ، ٖٚددٛ َددا أندتدد٘      

دزاض١ غاد٠ أْٛز  ذٝف أغازت إىل إٔ قدعف املطدت٣ٛ ا٫قتؿدادٟ يٮضدس٠ قدد ٜد٪د٣       

  ٝ ب ايعددد٬د ٚايتددددزٜب ٚايت ٖٝدددٌ  إىل عددددّ قددددز٠ املعدددام عًددد٢ اؿؿدددٍٛ عًددد٢ أضددداي

املٓاضددب١ ، ٚنددرا شٜدداز٠ ا٭طبددا٤ ٚأخؿددا٥ٞ ايعدد٬د ايطبٝعددٞ ٚأخؿددا٥ٞ ايتداطددب    

 .  (16)ٚايتدزٜب ، ٚقد ٜفك٢ يف ْٗا١ٜ ا٭َس إىل عدّ تٓفٝر خط١ ايع٬د 

ٚلهدددٔ ؼدٜدددد بعدددض اـؿدددا٥ـ ايعاَددد١ ٚاملػدددذلن١ ٭ضدددس ا٭طفددداٍ ذ٣ٚ    

 :(17)١  إلإ ايهاغف  فُٝا ًٜٞدزاضنُا جا٤ت ف٢ ا٫ذتٝاجات اـاؾ١ 

ّ  ، َكدسن  ؾددٜل  إىل ٚاؿاجد١  ، ا٫جتُاعٝد١  ايعصي١  -1 ٔ  ا٫ضدتفاد٠  ٚعدد  َد

 . قًٝا ا٫جتُاع١ٝ املتٛفس٠ املطاعدات

 ممدا  ضٝاز٠ ٚجٛد عدّ ، ايبطاي١ َثٌ ٚا٫جتُاع١ٝ ا٫قتؿاد١ٜ ايؿعٛبات -2

ٔ – ا٭ضدس٠  ذسند١  ٜعٝدل  ِ  ٚغدرل  ايفكدرل  املطده ٌ اي ؿسند١  امل٥٬د  – طفد

ٌ  فدسف  قًد١  ٚ املايٝد١  ا٫قدطسابات  ٌ   أٚ ، ايعُد ّ  ْتٝحد١  فكدد ايعُد  عدد

 . ا٫ْتعاّ فٝ٘ 
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 نكدسٚز٠  : ايَٝٛٝد١  اؿٝدا٠  أذداث َٔ ٚاملػك١ يًحٗد ايعاي١ٝ املطتٜٛات -3

 يطًٛنٝات املطتُس٠ املساقب١ أٚ ، ايطفٌ يسعا١ٜ  باملٓصٍ ا٭فساد أذد بكا٤

 ْفط٘ ٜ٪ذٟ ٫ ذت٢ ايطفٌ

 . ايصٚاجٞ ايتٛافل أٚ ايسقا عدّ -4

ٔ  ايكدعٝف١  ايتٛافدل  أضدايٝب   -5 ّ  ٚقًد١  يًٛايددٜ ّ  أضدايٝب  اضدتددا  ا٫ْطدحا

 .ايطفٌ َػه٬ت َع يًتعاٌَ ضًب١ٝ ٚضا٥ٌ اضتدداّ ايع١ًُٝ، ٚشٜاد٠

 .ا٭ضس٠ أفساد يد٣ ٚا٫ضذلخا٤ يًساذ١ ٚقت ٚجٛد ق١ً -6

 ا٭ضس٠ .               أفساد بني ا٭ضس١ٜ ايع٬قات قعف -7

ٚت٪ند عدٜد َٔ ايدزاضات ايع١ًُٝ ايت٢ أجسٜت يف إطاز ٖرا املٛقٛ  قُٔ 

ْتا٥حٗددا إىل  دد١ َ٪غددسات عًدد٢ تدد  رل إعاقدد١ ا٭طفدداٍ بدزجدد١ أٚ بدد خس٣ ْفطددًٝا ٚ     

 اجتُاعًٝا ٚ اقتؿادًٜا ع٢ً أضسِٖ .

ٞ  فتػدرل ْتدا٥خ دزاضد١  )    ٌ  ٚجدٛد  إىل إٔ( 18)ّ (1980عبدد ايدسذِٝ    فترد  طفد

ٌ  املدتًفد١  ا٭بعداد  عًد٢  ٜد٪ س  سٟاندٝ  ا٭ضد   يف َعدام  ٟ  يًتفاعد  ، ا٭ضدس

ٔ  عايٝد١  بدزجد١  املعداقني  أضدس  فٝدصت  ايع٬قدات ا٭ضدس١ٜ   ٭بعداد  ٚبايٓطدب١   َد

 إىل املعام ايطفٌ أضس أفساد يد٣ ٌَٝ ٜع  ٚجٛد مما أعكا٥ٗا بني ايتُاضو

 ّ ِ   ٚشٜداد٠  با٭ضدس٠  ا٫ٖتُدا ٌ  اضدتعداد  ٚإىل بعكداً  ازتبداطِٗ بعكدٗ ِ  ند  َدٓٗ

 بدزج١ املعاقني أضس فٝص نُا ، يف ا٭ضس٠ اٯخسٜٔ ا٭عكا٤ ٚتعكٝد ملطاعد٠

ٔ  ايتعدبرل  ذسٜد١  يف َٓدفكد١   ٜ٪ندد  ممدا  ايعدادٜني  ب ضدس  املػداعس باملكازْد١   عد

ٔ  ايتعدبرل  ايؿدساذ١ يف  عًد٢  ايتػدحٝع  إىل املعداقني  أضدس  ذاجد١  ِ  عد  َػداعسٖ

ٛ  اد٭بعد  ، ٚبايٓطدب١  ٚاقعٝد١  أنثس بؿٛز٠ اٱعاق١ إىل ٚايٓعس ٚأذاضٝطِٗ  ايُٓد

 ٞ  أضدس  انفداض دزجد١   إىل ايٓتدا٥خ  أغدازت  فكدد  ا٭ضدس٠  قدٝ   يف ايػدؿد

ٙ  فُٝا املعاقني ٔ  تدٛفس ٍ  عًد٢  ٭فسادٖدا  تػدحٝع  َد  ٚاؽداذ  يف ايطدًٛى  ا٫ضدتك٬

ّ  ٭بعداد  ٚبايٓطدب١  ، ايكدسازات  ٕ  ا٭ضدس٠  يف قدٝ   ايٓعدا  إىل تػدرل  ايدزاضد١  فدإ
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 تستٝب يف ا٭ضس٠ ْتعاّا عدّ مما ٜع  املعاقني أضس يف ايكب  دزج١ انفاض

   .ٖسَٞ

عًدد٢  ٚجددٛد ؼدددٜات   ( 17)ّ( 1996ٚآخددسٕٚ  ٚت٪نددد ْتددا٥خ دزاضدد١ ) اؿدٜدددٟ، 

ٌ  ق٤ٛ إعاقد١  يف تتردد ٚاييت عاّ بػهٌ ا٭ضس٠ ٚؾعٛبات  تٛاج٘ ٘  ايطفد  ٚ ذاتد

 ايديت  اـددَات  تٛفس  ،ٚعدّ احلتُع يف يٮفساد ايطًب١ٝ ا٫ػاٖات يف املتُث١ً

 ٌ ٔ   رلٚتد   قدغ   َؿددز  تػده ٌ  عًد٢  عد٠ٚ٬  ، ا٭ضدس٠  عًد٢  ندبرلٜ َدٔ   ايتٓكد

ٌ  ٚجدٛد  إٔ ايٓتا٥خ بٝٓت ، نُا ٚايع٬د ايتػدٝـ عثا عٔ ٯخس طبٝب  طفد

 أفسادٖا ، ذٝدف أندد َدا    مجٝع َتفاٚت١ ع٢ً ت  رلات ٜذلى قد ا٭ضس٠ يف َعام

 بني ع٢ً ايع٬قات آ ازًا ع٢ً إٔ اٱعاق١ تذلى ٚا٭َٗات اٯبا٤ َٔ %50ع٢ً  ٜصٜد

 .ا٫جتُاع١ٝ ٚايع٬قات اٱعاق١، ٚايتعاٜؼ َع اٱعاق١، ٚقبٍٛ خ٠ٛ،ا٭

إٔ ٖٓاى عٛا٥ل َادٜد١ َٚعٜٓٛد١ ؼدٍٛ دٕٚ     (20)ّ 1997ٚأٚقرت دزاض١ إّ بٓت 

ذؿددٍٛ املعددداقني عًددد٢ ذكدددٛقِٗ ، َٚٓٗدددا ؾدددعٛب١ ايٛؾدددٍٛ إىل اـدَددد١ ايؿدددر١ٝ  

حلتُدددع فددد٢ ا ا٫ْددددَادٚا٭طبدددا٤ ٚاملتدؿؿدددني ، ْٚكدددـ بدددساَخ إعددداد٠ ايت ٖٝدددٌ    

َٚعتكدات ٚضًٛنٝات ٚاقعٞ ايطٝاضات ٚاػاٖات أفساد  احلتُع ، ٚبايتايٞ فإٕ 

َددٔ ايٛاجددب عًدد٢ املٗٓددٝني ٚايعدداًَني َددع ا٭طفدداٍ املعدداقني ٚأضددسِٖ تبٓدد٢ بددساَخ    

 يًتغًب ع٢ً تًو ايعٛا٥ل يتعصٜص ذؿٍٛ املعاقني ع٢ً ذكٛقِٗ.

 دايدد١ فددسٚم عددٔ ٚجددٛد ( 21)ّ (2000زضدد٬ٕ  ) نُدا أضددفست ْتددا٥خ دزاضدد١ 

ٔ  ايتعدبرل  ذسٜد١  ايتُاضدو،  ا٭ضدس١ٜ )  ايع٬قدات  أبعداد  يف إذؿدا٥ٝاً   املػداعس،  عد

ٌ  ؾدسا   ٟ  ايتفاعد ٍ   بدني  ( ا٭ضدس ٍ  ٚأضدس  ذٖٓٝداً  املعداقني  أضدس ا٭طفدا  ا٭طفدا

 يف إذؿدا٥ٝاً  دايد١  فسٚم ٫ تٛجد نُا ايعادٜني، ا٭طفاٍ أضس يؿاحل ايعادٜني

ٛ  ٘ايتٛجٝد  ايػدؿٞ)ا٫ضدتك٬ٍ،  ايُٓٛ أبعاد ٘  ايترؿدٌٝ ٚاٱلداش،   مد  ايتٛجٝد

 ٞ ٞ  ايثكدايف،  ايعكًد ٘  اٱهدابٞ،  ايذلٚود ٛ  ايتٛجٝد ِ  مد  ايدٜٓٝد١ ٚاـًكٝد١(   ايكدٝ

ٍ  أضدس  بدني  ٍ  ٚأضدس  ا٭طفدا ٘  ذدني  يف ايعدادٜني،  ا٭طفدا  دايد١  تٛجدد فدسٚم   أْد
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ِ  أبعداد  يف إذؿا٥ًٝا  ٚأضدس  ذٖٓٝداً  ا٭طفداٍ املعداقني   أضدس  بدني  ايكدب (   )ايتٓعدٝ

 ايعادٜني .   ا٭طفاٍ أضس يؿاحل ايعادٜني ا٭طفاٍ

ٚ ايت٢ ذاٚيت ايتعسف ع٢ً  (22)ّ ( 2000نُا أضفست دزاض١ ) َبازى ٚآخسٕٚ 

َد٣ ايتٛتس اير٣ ٜؿٝب أَٗات ا٭طفاٍ املؿابني بايػًٌ ايدَاغٞ ف٢ بدٓح٬دؽ  

، أضدددفست عدددٔ إٔ تًدددو ا٭َٗدددات َعسقدددات ـطدددس اٱؾددداب١ بدددا٭َساض ايٓفطددد١ٝ    

ٝدد١ ٚقددُٔ ا٭ضددس ايفكددرل٠ ، ٚنددإ أقدد٣ٛ َ٪غددس يًتٓبدد٪  ٚغاؾدد١ فدد٢ املٓدداطل ايسٜف

بدددريو ٖدددٛ املدددستب  باملػدددانٌ ايطدددًٛن١ٝ يًطفدددٌ املعدددام ، ٚندددريو ا٭عبدددا٤       

املتؿ١ً بايسعا١ٜ ، َٚٔ  ِ فإ ا٭َس وتاد إىل جٗدات يتكددِٜ املطداعد٠ يٮَٗدات     

ٚتكدددِٜ املػددٛز٠ بػدد ٕ إداز٠ املػدده٬ت ايطددًٛن١ٝ ا٭نثددس غددٝٛعًا يددد٣ ا٭طفدداٍ        

عاقني ، مبا ٜطاعد بػهٌ َباغس يف ايتدفٝف َٔ ايكغ  عًد٢ أَٗدات ا٭طفداٍ    امل

 املعٛقني ايؿغاز ف٢ ايبًدإ ايٓا١َٝ .    

املػددده٬ت املتعًكددد١ بددداملعٛقني فددد٢   (23)ّ ( 2002ٚ تٓاٚيدددت دزاضددد١ ) ٖدددرلٚا ٜدددٛدا  

ايٝابدددإ ٚايتددد٢ ٫ تددد٪ س عًددد٢ املعددداقني فكددد  ٚيهدددٔ عًددد٢ أضدددسِٖ أٜكدددًا ، ٚأنددددت    

ب ٕ ٖرٙ املػه٬ت تٓبع َٔ ذكٝك١ إٔ ايسعا١ٜ ا٫جتُاعٝد١ يدٝظ شلدا ز٩ٜد١      ايدزاض١

غدددا١ًَ ، ٚإٔ اػاٖدددات احلتُدددع عدددٔ ايككددد١ٝ ضدددًب١ٝ ، ٚ إٔ ٖٓددداى َدددٔ ٜٓعدددس إىل    

ا٭ضددس٠ باعتبازٖددا ايساعٝدد١ ا٭ٚىل املدٛيدد١ بككدد١ٝ زعاٜدد١ ا٭طفدداٍ ، ٚإٔ دٚز ايدٚيدد١  

    ٛ ط عًد٢ ا٭ضدس٠ ، َٚدٔ  دِ فدإٕ      ٖٛ دٚز تهًُٝٞ فك  ، ا٭َس ايدر٣ ٜصٜدد َدٔ ايكدغ

ٖرٙ ايدزاض١ قد دعت إىل ٚقدع ضٝاضد١ َعاؾدس٠ يف فداٍ اٱعاقد١ بٗددف ؼدٜدد        

 َا هب ايكٝاّ ب٘ يتُهني املعاقني ٚأضسِٖ َٔ ايعٝؼ بؿٛز٠ َطتك١ً ٚطبٝع١ٝ .  

عًددد٢ اذتٝاجدددات أضدددس ا٭طفددداٍ     )24)(  2004أنددددت دزاضددد١ ) زاٖددد٢ ٚآخدددسٕٚ    

ٍ َددع إعاقددات ايطفٛيدد١ ا٭خددس٣ ، فٗددٞ فدد٢ أَددظ      املعدداقني بؿددسًٜا نُددا ٖددٛ اؿددا   

يعدسض املعًَٛدات ذدٍٛ     –اؿاج١ خاؾ١ خ٬ٍ ايفدذل٠ اؿسجد١ ذدٍٛ ايتػددٝـ     

اـدَات املتاذ١ ايتع١ًُٝٝ ٚا٫جتُاعٝد١ ، ٚطدسم ٚأَدانٔ ايددعِ غدرل ايسزلدٞ ،       

ٚنريو ايػبهات ا٫جتُاع١ٝ ايسزل١ٝ ٚ فُٛعات ايدعِ ، نُدا أنددت عًد٢    
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٭ضدددس ا٭طفددداٍ املعددداقني فددد٢ ضدددٝام َتعددددد ايتدؿؿدددات       أُٖٝددد١ تٛجٝددد٘ بدددساَخ  

ٚايتٓطددٝل بددني اـدددَات ايؿددر١ٝ ٚايتعًُٝٝدد١ ٚا٫جتُاعٝدد١ َددٔ خدد٬ٍ َسانددص        

 َتدؿؿ١ تًب٢ اذتٝاجات تًو ا٭ضس . 

 تكبٌ بني إىل ا٫زتباط ايٛ ٝل( 25) ّ (2005املٌٝ  ٚتٛؾًت ْتا٥خ دزاض١ )ذٓإ

 ٖ٪٤٫ ب٘ ٜتؿف َا ٚبني ايبطٝط١ زج١ايد َٔ ذٖٓٝا املعاقني ا٭َٗات ٭بٓا٥ٗٔ

 ٍ ٞ  ٚضدًٛى  اجتُاعٝد١  َدٔ َٗدازات   ا٭طفدا ٌ  ممدا  تهٝفد  ز٥ٝطد١ٝ  جٛاْدب  ٜػده

  .املعٛقني عكًًٝا ا٭طفاٍ يػدؿ١ٝ

ازتفا  َعد٫ت اٱعاق١ بني   (26) ّ (2006ٚأٚقرت ْتا٥خ دزاض١  )غحا  ايدٜٔ 

ٌ ايػددٗسٟ ايفكددسا٤ عَُٛددًا، ٚتتحدد٘ مددٛ ا٫زتفددا  نًُددا انفددض َطددت٣ٛ ايدددخ      

يٮضس٠، نُا تستفع َعد٫ت اٱعاق١ بني أبٓا٤ ا٭َٗات ٚاٯبا٤ ا٭َٝني ٚتدٓدفض  

بازتفا  املطت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚايثكدايف يًٛايددٜٔ. أٜكدًا  ٜعدد ا٭طفداٍ أنثدس ايف٦دات        

ايطددها١ْٝ تعسقددًا يٲعاقددد١ ٚتتحدد٘ َعدددد٫ت اٱعاقدد١ مددٛ ا٫زتفدددا  بٝددِٓٗ نًُدددا       

ٚايؿددددر١ٝ يٮَٗددددات خدددد٬ٍ فددددذل٠ اؿُددددٌ  انفددددض َطددددت٣ٛ ايسعاٜدددد١ ايغرا٥ٝدددد١  

ٚانفض َطت٣ٛ ايسعا١ٜ ايغرا١ٝ٥ ٚايؿر١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ يٮطفاٍ بعدد ايد٫ٛد٠،   

ٚنًُا انفكدت فدسف اؿؿدٍٛ عًد٢ اـددَات ايطبٝد١ املٓاضدب١. نُدا ٜتٛقدف          

ذحددِ املػدده٬ت املذلتبدد١ َددع اٱعاقدد١ عًدد٢ َددد٣ ذؿددٍٛ املعدداقني ٚأضددسِٖ عًددد٢           

١ٝ اييت تتٓاضب َع اـؿدا٥ـ ٚا٫ذتٝاجدات ايٓٛعٝد١    ايدلاَخ ٚاـدَات ايت ًٖٝ

ٚايفسدٜدد١ يًُعدداقني َٓددر ذدددٚث أٚ انتػدداف اٱعاقدد١، ٜٚتٛقددف تغددٝرل ا٫ػاٖددات   

ا٫جتُاعٝددد١ ايطدددا٥د٠ مدددٛ املعددداقني عًددد٢ َدددد٣ ؼكٝدددل ايػدددُٛي١ٝ ٚايتهاَدددٌ يف     

 ايدلاَخ ٚاـدَات ايت ١ًٖٝٝ. 

 إذؿدا١ٝ٥  دايد١  ذات فدسٚم  ٛدٚج  (27)ّ(  2007) ايػساح  ٚ أ بتت ْتا٥خ دزاض١

ٔ  )َػده٬ت  بعدد٣  ايدزاضد١ يف  فُدٛعيت  بدني  ـ  ٚا٭ضدس٠،  ايٛايددٜ  خؿدا٥

ٙ  إهابٝد١  َددزنات  يددٜٗا  يٝطدت  ا٭ضدس ايديت   إٔ إىل ٜػدرل  ممدا  ايطفدٌ(   ػدا

  إهابٝد١،  َدزنات يدٜٗا اييت َٔ ا٭ضس أع٢ً أضس١ٜ يكغٛط تتعسض اٱعاق١
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 ا٭ضدس  يؿداحل  إذؿدا١ٝ٥  د٫يد١  اتذ ٚجدٛد فدسٚم   إىل ايدزاضد١  ْتا٥خ تػرل نُا

ٙ  إهابٝد١  َددزنات  يددٜٗا  ايديت  ِ  يف بعدد)  اٱعاقد١  ػدا  يف ا٫جتُداعٞ(،  ايددع

ّ  إٔ ذدني  ٙ  َددزنات  إهابٝد١   يددٜٗا  يٝطدت  ايديت  ا٭ضدس  يدد٣  ايدرات  يدٛ  ػدا

ٔ  أعًد٢  إذؿدا١ٝ٥  د٫يد١  ذات ناْدت  اٱعاقد١  َددزنات   يددٜٗا  ايديت  ا٭ضدس  َد

 .اٱعاق١ ػاٙ إهاب١ٝ

ذدددٍٛ غدددبهات ايددددعِ      (28) (  2007ّضددد١ ) أضدددُٝٝٓا، ٚ أْطتاضدددٝا    ٚتٛؾدددًت دزا

ايْٝٛاْٝدد١ ٚدٚزٖددا يف دعددِ أضددس املعدداقني  إىل إٔ ا٭ضددس ايدديت يدددٜٗا طفددٌ َعددام ٫         

تػعس مبا فٝ٘ ايهفاٜد١ بددعِ املٓعُدات ا٫جتُاعٝد١ )املددازع ، َساندص ايتددخٌ( ،        

ْٝٛددإ تعدداْٞ َددٔ عدددّ  ٖٚددرا ٜسجددع إىل ذكٝكدد١ إٔ املٓدداطل ايٓا٥ٝدد١ جغسافٝددًا َددٔ اي  

ٚجددٛد َٓعُددات يدددعِ ٖددرٙ ا٭ضددس ، فكدد٬ عددٔ إٔ ا٭ضددس تػددعس بددايكًل ٚايغكددب        

بطبب عدّ ٚجٛد ايدعِ ا٫جتُاعٞ )اـدَات ، ٚا٭فدساد املتدؿؿدني ٚاملتُٝدصٜٔ    

ـددَات املستبطد١   يف املُازض١(  َٚٔ  ِ فِٗ يٝطٛا زاقٕٛ بؿف١ عا١َ عٔ تًدو ا 

 .بدعِ تًو ا٭ضس

 د٫يدد١ ذات فددسٚم ٚجددٛد (29)ّ (2008دزاضدد١ )ايكسٜددٛتٞ  ٚ أظٗددست ْتددا٥خ 

 ذٟٚ ٚيؿداحل  يٓدٛ  اٱعاقد١   تعدص٣  املعاقني ٭بٓا٥ٗٔ ا٭َٗات تكبٌ يف إذؿا١ٝ٥

 ايٓتدا٥خ  نُا أظٗدست  .ايعك١ًٝ اٱعاق١ ذٟٚ َكابٌ ٚايبؿس١ٜ ايطُع١ٝ اٱعاق١

ٌ  يف إذؿدا١ٝ٥  د٫يد١  ذات فدسٚم  ٚجدٛد  ٔ  ا٭َٗدات  تكبد  املعداقني زلعٝداً   ٭بٓدا٥ٗ

 ٚجٓظ املعدام  ايػدٜد٠، ايطُع١ٝ اٱعاق١ ذٟٚ ٚيؿاحل اٱعاق١ دزج١ إىل تعص٣

 ايٓتا٥خ ٚجٛد أظٗست نُا . ٚعُسٙ املعام جٓظ بني ٚيًتفاعٌ اٱْاث ٚيؿاحل

ٔ  ا٭َٗات تكبٌ يف إذؿا١ٝ٥ د٫ي١ ذات فسٚم  ضد١ٓ 12دَاغٝدًا   املػدًٛيني  ٭بٓدا٥ٗ

 ضدٓٛات،  ضدت  6 ا٭عُاز يف دَاغًٝا املػًٛيني يعُس تعص٣ -ا٭قٌ با٭فساد َكاز١ْ

 إذؿا١ٝ٥ ذات د٫ي١ فسٚم أ١ٜ ايدزاض١ تعٗس مل ذني يف .ض١ٓ 18 َٔ ٚا٭ندل

   .ٚعكًًٝا بؿسًٜا املعاقني ٭بٓا٥ٗٔ ا٭َٗات تكبٌ ع١ًُٝ يف
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ذٍٛ ايتهٝف ٚايتُاضو ا٭ضدس٣  (30)ّ ( 2011ٚأضفست دزاض١ ) زٜصا جافادٜإ 

اتٗا ، ٚؼدٜد َا إذا نإ ٖرا ايتهٝف هعًدٗا  عٔ ٚجٛد أعكا٤ َعاقني با٭ضس٠ ذ

ؽتًددف عددٔ غرلٖددا َددٔ ايعددا٬٥ت ا٫عتٝادٜدد١ ايطدد١ًُٝ ، أضددفست عددٔ إٔ عًُٝددات          

ايتهٝددف ٚايتُاضددو ٚايٛذددد٠ بددني ايعددا٬٥ت ذات ا٭عكددا٤ َددٔ ذ٣ٚ اٱعاقددات ٖدد٢    

أقدد٣ٛ َددٔ ايع٬قدد١ بددني ا٭ضددس أٚ ايعددا٬٥ت ايعادٜدد١ ، نُددا ٚجددد إٔ ٖٓدداى ع٬قدد١          

  ايتُاضو ايعا٥ًٞ ٚعدد أعكا٤ ايعا١ً٥ . طسد١ٜ بني

إىل إٔ ٚجٛد أغكا٤ ذٚ أعُاز  )31)ّ ( 2012ٚأغازت ْتا٥خ دزاض١ ) ٚٚيؼ ٚآخسٕٚ

َتكازبدد١ داخددٌ ا٭ضددس٠ َددع ايطفددٌ املعددام ىفددف َددٔ ايٛقددع ايطددً  يٲعاقدد١ عًدد٢  

ا٭ضس٠ ٚايطفٌ املعام فد٢ ْفدظ ايٛقدت ، ٚذيدو عًد٢ ايعهدظ ممدا إذا ندإ ٖٓداى          

بدددداز أٚ غددددرل َٛجددددٛدٜٔ داخددددٌ ا٭ضددددس٠ ، إقدددداف١ إىل ايتدددد  رل اٱهددددابٞ   أغددددكا٤ ن

 يًددَات ايذلف١ٝٗٝ املكد١َ يتو ا٭ضس . 

 ٚبترًٌٝ تًو ايدزاضات ايطابك١ ٜتكح َا ًٜٞ :

أندددت ْتددا٥خ بعددض ايدزاضددات عًدد٢ ٚجددٛد تدد  رلات َتفاٚتدد١ ٱعاقدد١ ا٭طفدداٍ   -

خٛاتد٘ أٚ بدني ايٛايددٜٔ    ع٢ً ايع٬قات ٚايتفاع٬ت ا٭ضدس١ٜ ضدٛا٤ بدني املعدام ٚأ    

 أٚ بني اؾُٝع داخٌ ا٭ضس٠.  

أندددت بعددض ايدزاضددات عًدد٢ َٛاجٗدد١ أضددس املعددام يتردددٜات ٚؾددعٛبات َثددٌ       -

ا٫ػاٖات ايطًب١ٝ ٭فساد احلتُع ، ٚعددّ تدٛفس اـددَات ايديت تػدهٌ َؿددز       

قغ  ٚت  رل ندبرلٜٔ عًد٢ ا٭ضدس٠ ، عد٠ٚ٬ عًد٢ املػده٬ت املستبطد١ بايسعاٜد١         

٪٤٫ ا٭طفدداٍ َددٔ ْكددـ اـدددَات ٚبعدددٖا عددٔ أَددانٔ ايطددهٔ ٚ     ايطبٝدد١ شلدد 

تٓكٌ ا٭ضس٠ بؿف٘ َطتُس٠ عثدا  عدٔ أَدانٔ َ٪ضطدات ع٬جٝد١ َتدؿؿد١       

 تترًُٗا إَهاْٝات ا٭ضس٠ املاد١ٜا٭َس اير٣ ٜتطًب ٚقتًا ٚجٗدًا ٚتهًف١ قد ٫ 

أنددددت ْتدددا٥خ بعدددض ايدزاضدددات عًددد٢ ا٫زتبددداط ايٛاقدددح بدددني تكبدددٌ ا٭َٗدددات   -

املعدداقني ٚ َٗددازاتِٗ ا٫جتُاعٝدد١ ، ٖٚددٛ َددا ٜددستب  بعًُٝدد١ ايت ٖٝددٌ    ٭طفاشلددا
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فهًُددا تددٛفست َ٪ضطددات َتدؿؿدد١ تتبٓدد٢ بددساَخ ت ًٖٝٝدد١ ٚتعًُٝٝدد١ شلدد٪٤٫      

ا٭طفدداٍ نًُددا قددٌ ايكددغ  عًدد٢ ا٭َٗددات ٚشاد ذيددو َددٔ َطددت٣ٛ تكبًددِٗ         

٭طفاشلِ . باٱقاف١ إىل ا٫زتبداط بدني َطدت٣ٛ ايتكبدٌ ْٚدٛ  اٱعاقد١ ٚجدٓظ        

 م ٚض١ٓ. املعا

أٚقددرت بعددض ايدزاضددات ايع٬قدد١ بددني ْددٛ  املدددزنات يدددٟ أضددس املعددام ػدداٙ      -

اٱعاقدد١ ٚ ايكددغٛط ا٭ضددس١ٜ ، فكددد تبددف بدد ٕ ا٭ضددس٠ ذات املدددزنات ا٫هابٝدد١ 

 ػاٙ اٱعاق١ تتعسض يكغٛط أضس١ٜ أقٌ َٔ ذات املدزنات ايطًب١ٝ .   

ٔ طفًدددِٗ أٚقدددرت بعدددض ايدزاضدددات إٔ َدددد٣ ايسقدددا يدددد٣ أضدددس املعددداقني عددد     -

ٚذٝدددداتِٗ بؿددددف١ عاَدددد١ ٜددددستب  مبددددد٣ تفاعًددددِٗ َددددع َ٪ضطددددات ٚغددددبهات         

 ايدعِ،نُا أٚقرت أخس٣ غٝان ايدعِ املكدّ َٔ قبٌ اؿهَٛات. 

أٚقددرت بعددض ايدزاضددات إٔ ذحددِ املػدده٬ت املذلتبدد١ عًدد٢ اٱعاقدد١  ٜتٛقددف        -

ع٢ً َدد٣ ذؿدٍٛ املعداقني ٚأضدسِٖ عًد٢ ايددلاَخ ٚاـددَات ايت ًٖٝٝد١ ايديت          

ع خؿا٥ؿِٗ ٚاذتٝاجاتِٗ اي١َٝٛٝ نُا ٜتٛقف تغٝرل ا٫ػاٖدات  تتٓاضب َ

ا٫جتُاع١ٝ ايطا٥د٠ ع٢ً َد٣ ؼكٝل ايػُٛي١ٝ ٚايتهاَدٌ يف بدساَخ ايسعاٜد١    

 اـدَات ايت ١ًٖٝٝ . 

  َػه١ً ايدزاض١ : : اًْٝا

ٖد٪٤٫  جسا٤ ٚجدٛد  باضتُساز نثرلًا َٔ املػه٬ت  ٜٛاج٘ أضس ا٭طفاٍ املعاقني 

ِ ٚتٓددٛ   ا٭طفدداٍ ذٝددا٠ ٖددرٙ فدد٢  ا٭َددس ايددر٣ ٜدد٪ س  اذتٝاجدداتِٗ ٚتصاٜددد َػدده٬تٗ

عدددٌ َدددٔ ا٭ُٖٝددد١ مبهدددإ اضدددتُساز١ٜ ايتعدددسف عًددد٢ تًدددو املػددده٬ت       هٚ ا٭ضدددس، 

 َعٗدا، ٚقاٚي١ ايبرف عٔ أفكٌ ايطبٌ يتٛفرل خدَات ٚبساَخ َتٓٛعد١ يًتعاَدٌ   

 خاؾدد١ يف احلتُعددات انسَٚدد١ َددٔ تًددو انددا٫ٚت ايبرثٝدد١ ٚايتدد٢ قددد ؽتًددف       

طبٝعددد١ املػددده٬ت ٚا٫ذتٝاجدددات بٗدددا بددداخت٬ف طبٝعتٗدددا ايثكافٝددد١ ٚا٫جتُاعٝددد١   

 ٚا٫قتؿاد١ٜ ، ٚأ٫ ٜٓؿب اٖتُاّ بساَخ ايسعا١ٜ ع٢ً املعاقني فك  دٕٚ أضسِٖ . 
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ٚقد أتكح َٔ خ٬ٍ اٱغساف ع٢ً طايبات ايتدزٜب املٝداْٞ ، بإذدد٣ َساندص   

عدداًَني، ٚعٝٓدد١ َددٔ اٯبددا٤  زعاٜدد١ املعدداقني مبرافعدد١ ذكددسَٛت، َٚكابًدد١ بعددض اي  

ٚا٭َٗددات املذلددٜددٔ عًدد٢ املسنددص ممددٔ شلددِ أطفدداٍ َعدداقني ٜتًكددٕٛ ايسعاٜدد١ بدد٘ إٔ  

ٖٓدداى  دد١ َ٪غددسات يددٓكـ ٚاقددح يف بددساَخ ايسعاٜدد١ املكدَدد١ ٭ضددس املعدداقني عًدد٢   

ٚجدد٘ ايتردٜددد  زغددِ اذتٝدداجِٗ شلددا، ا٭َددس ايددر٣ ظٗددس َددٔ غدده٣ٛ بعكددِٗ َددٔ            

املاد١ٜ ايت٢ تٛاجِٗٗ ٚت٪ س بؿٛز٠ ٚاقدر١ عًد٢   ايكغٛط ايٓفط١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ ٚ

 طبٝع١ ذٝاتِٗ ٚاضتكسازِٖ ا٭ضس٣ .      

ٚعًٝ٘ فكد ذاٍٚ ايباذثإ َٔ خ٬ٍ ٖرٙ ايدزاضد١ ؼدٜدد أٖدِ املػده٬ت ايتد٢      

تٛاجدد٘ أضددس ا٭طفدداٍ املعدداقني مبرافعدد١ ذكددسَٛت ايُٝٓٝدد١ َددٔ املذلددٜددٔ عًدد٢         

أٖددِ اذتٝاجدداتِٗ فدد٢ قدد٤ٛ ٖددر٠       َسنددص ايٓددٛز يسعاٜدد١ املعدداقني ، ٚايتعددسف عًدد٢     

املػددده٬ت َدددٔ ٚجٗددد١ ْعدددسِٖ ، بٗددددف ٚقدددع املكذلذدددات اي٬شَددد١ ملعاؾددد١ تًدددو       

ٮخؿددا٥ٞ ا٫جتُدداعٞ يف ايتعاَددٌ َددع ي َٗٓدد٢ ايككد١ٝ ، ٚنددرا ٚقددع تؿددٛز يدددٚز 

َػه٬ت ٚاذتٝاجات تًو ا٭ضس يف ق٤ٛ بساَخ ايسعا١ٜ ٚاـدَات ايت٢ لهدٔ إٔ  

، ايدٚي١ مب٪ضطداتٗا اؿهَٛٝد١ ٚا٭ًٖٝد١   تتبٓاٖا َٔ ضٝاض١ ٚاقر١  تكدّ اْط٬قًا

ٜٚطِٗ ا٭خؿا٥ٞ ا٫جتُداعٞ مبدا يدٜد٘ َدٔ َعدازف ٚخددلات َٚٗدازات َٗٓٝد١ فد٢          

           تٓفٝرٖا مبا ٜٓعهظ بؿٛز٠ إهاب١ٝ ع٢ً ذٝا٠ تًو ا٭ضس .

 : أ١ُٖٝ ايدزاض١ :  ايثًا  

عاَدد١ ٚقافعدد١ ْدددز٠ ايدزاضددات ذددٍٛ أضددس املعدداقني بدداحلتُع ايددُٝ  بؿددف١   -1

 ذكسَٛت بؿف١ خاؾ١ يف ذدٚد عًِ ايباذثني . 

تصاٜدددد أعدددداد املعددداقني مبرافعددد١ ذكدددسَٛت َٚدددٔ  دددِ تصاٜدددد اذتٝاجددداتِٗ         -2

َٚػدددده٬تِٗ ٚنددددرا اذتٝاجددددات َٚػدددده٬ت أضددددسِٖ . )ٜبًدددد  عدددددد املعدددداقني    

 16203مبرافعدددددد١ ذكددددددسَٛت إذددددددد٣ قافعددددددات اؾُٗٛزٜدددددد١ ايُٝٓٝدددددد١     

 ( 2004ّ )املسنص ايكَٛٞ يٲذؿا٤َعاقًا



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
65 

 م3102مارس   (5اجمللد )العدد التاسع  جملة األندلس للعلوم االجتناعية والتطبيقية

 مشكالت أسر األطفال املعاقني                                                                                                                          د. مصطفى الفقي                                                            –د.فتحية باحشواى 

تصاٜددد ا٫ٖتُدداّ ب ضددس املعدداقني يف احلتُددع املعاؾددس اْط٬قددا َددٔ دٚافددع دٜٓٝدد١   -3

ٚأخ٬قٝددد١ ٚتُٜٓٛددد١ ، ٚإلاْدددًا ب ُٖٝددد١ دٚز أضدددس٠ املعدددام يف تًبٝددد١ اذتٝاجاتددد٘     

 ٚت١ُٝٓ قدزات٘ ٚاملطا١ُٖ ا٫هاب١ٝ يف ؼكٝل تٛافك٘ ايٓفطٞ ٚا٫جتُاعٞ . 

ا٥ُني ع٢ً َساندص زعاٜد١ املعداقني يف تطدٜٛس     قد تفٝد ْتا٥خ ٖرٙ ايدزاض١ ايك -4

أدا٤ ٖدددرٙ املساندددص يف تكددددِٜ بدددساَخ ٚ خددددَات ايسعاٜددد١ ا٫جتُاعٝددد١ ٭ضدددس       

 املعاقني . 

قد تفٝد ٖر٠ ايدزاض١ ا٭خؿدا٥ٝني ا٫جتُداعٝني ايعداًَني مب٪ضطدات زعاٜد١       -5

املعاقني ف٢ اضتدداّ لداذد ع٬جٝد١ جدٜدد٠ تفٝدد فد٢ ايتعاَدٌ بفاعًٝد١ َدع         

 ت املعاقني ٚأضسِٖ.َػه٬

قد تفٝد ٖرٙ ايدزاض١ يف جرن ا٫ْتباٙ يد٣ املٗتُني بككاٜا املعداقني عًُٝدًا    -6

َٚٝددددداًْٝا ٭ُٖٝدددد١ ايبرددددف املطددددتُس يف َػدددده٬ت ٚاذتٝاجددددات أضددددس املعددددام      

 باعتبازٖا ْطكًا ٫ ٜٓفؿٌ عٔ ْطل املعام .

    : أٖداف ايدزاض١ :زابعًا 

 :   اضتٗدفت ايدزاض١ َا ًٜٞ           

 ؼدٜد أِٖ َػه٬ت أضس املعاقني مبرافع١ ذكسَٛت اي١ُٝٓٝ .  -1

ايتعددسف عًدد٢ أٖددِ اذتٝاجددات أضددس املعدداقني مبرافعدد١ ذكددسَٛت َددٔ ٚجٗدد٘     -2

 ْعسِٖ . 

ٚايتٛؾٝات يتريٌٝ َدا ٜػدعس بد٘ أضدس املعداقني َدٔ       ٚقع مج١ً َٔ املكذلذات  -3

 ؾعٛبات َٚػه٬ت.

 : تطا٫٩ت ايدزاض١ :  خاَطًا

 يدزاض١ اٱجاب١ ع٢ً ايتطا٫٩ت اٯت١ٝ :  ذاٚيت ا

 َا أِٖ َػه٬ت أضس املعاقني مبرافع١ ذكسَٛت ا -1

 ٜٚٓبثل َٔ ٖرا ايتطا٩ٍ ايتطا٫٩ت ايفسع١ٝ اٯت١ٝ :          

 َا أِٖ املػه٬ت ايٓفط١ٝ ٭ضس املعاقني مبرافع١ ذكسَٛت ا  -أ            
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 س املعاقني مبرافع١ ذكسَٛت ا َا أِٖ املػه٬ت ا٫جتُاع١ٝ ٭ض -ن          

 َا أِٖ املػه٬ت ا٫قتؿاد١ٜ ٭ضس املعاقني مبرافع١ ذكسَٛت ا  -د           

 َا أِٖ اذتٝاجات أضس املعاقني مبرافع١ ذكسَٛت  َٔ ٚجٗ٘ ْعسِٖ  ا     -2

ٌٖ ٖٓاى ع٬ق١ ذات د٫ي١ إذؿا١ٝ٥ بني َػه٬ت أضس املعاقني ٚاذتٝاجداتِٗ   -3

املطددددت٣ٛ  –ايدددد١ ا٫جتُاعٝدددد١ ، املطددددت٣ٛ ا٫قتؿددددادٟ    ٚبددددني نددددٌ َددددٔ )اؿ  

 .ْٛ  إعاق١ ايطفٌ( ا  –ايتعًُٝٞ 

 َا َكذلذات تريٌٝ َا ٜػعس ب٘ أضس املعاقني َٔ ؾعٛبات َٚػه٬تا -4

املكدددذلح يٮخؿدددا٥ٞ ا٫جتُددداعٞ يف ايتعاَدددٌ َدددع َػددده٬ت أضدددس  ايتؿدددٛزَدددا  -5

 ا٭طفاٍ املعاقني َٔ َٓعٛز طسٜك١ خد١َ ايفسد ا

 : َفاِٖٝ ايدزاض١ :  ضادضًا

 َفّٗٛ اٱعاق١:   -1

 تعتدل اٱعاق١ إذد٣ ايككاٜا ا٫جتُاع١ٝ امل١ُٗ يف احلتُعدات املعاؾدس٠ ْعدساً   

ٛم ٭بعادٖا ايذلب١ٜٛ ٚا٫قتؿاد١ٜ ع٢ً املعام ٚأضست٘ ٚاحلتُع نهٌ ، ٚ ٜعسف املع

غايبا ب ْ٘   ذيدو اٱْطدإ ايدرٟ يدٜد٘ خًدٌ       -بؿسف ايٓعس عٔ أؾٓاف اٱعاق١

أٚ ْكـ يف أذد أعكدا٥٘ أٚ ذٛاضد٘ أٚ قددز٠ َدٔ قدزاتد٘  ، ٖٚدرا ٜعد  إٔ ايتردٜدد         

ايؿرٞ، ضٛا٤ ناْت ايؿر١ ْفط١ٝ أٚ عك١ًٝ أٚ - ٜغًب عًٝ٘ املع٢ٓ ايبٝٛيٛجٞ

 (32) فٝصٜك١ٝ

فاٱعاقدد١  نددٌ َددا وددٍٛ دٕٚ إٔ ٜعددٝؼ اٱْطددإ ذٝاتدد٘ بػددهٌ ضدد٣ٛ ٚ َكبددٍٛ   

ٚايؿُِ ٚؽًدف ايكد٣ٛ ايعكًٝد١    ضٛا٤ نإ ذيو إعاق١ جطد١ٜ نايعحص ٚايهف 

ٚاملسض ٚايتػٛٙ َٚا إىل ذيو أٚ إعاق١ ْفط١ٝ نايكًل ٚايتدٛتس ٚاـدٛف أٚ إعاقد١    

 . ( 33)اجتُاع١ٝ نايتػسد  

ٚعسفت املٛضدٛع١ ايعسبٝد١ ايعاملٝد١ املعدٛقني بد ِْٗ   ا٭فدساد ايدرٜٔ ٜعدإْٛ َدٔ          

   (34)عحص جطدٟ أٚ عكًٞ ٜ٪ س ع٢ً اؿٝا٠ ايطعٝد٠ ٚاملٓتح١   
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أَددا ايًحٓدد١ ايكَٛٝدد١ يًدزاضددات ايذلبٜٛدد١ باي٫ٜٛددات املترددد٠ ا٭َسٜهٝدد١ فكددد      

عسفددت ذٟٚ ا٫ذتٝاجددات اـاؾدد١ بدد ِْٗ     أٚي٦ددو ايددرٜٔ ٜٓرسفددٕٛ عددٔ َطددت٣ٛ   

اـؿدددا٥ـ اؾطددد١ُٝ أٚ ايعكًٝددد١ أٚ ا٫جتُاعٝددد١ أٚ ا٫ْفعايٝددد١ ٭قدددساِْٗ بؿدددف١   

طدد١ٝ خاؾدد١ ؽتًددف عاَدد٘ إىل اؿددد ايددرٟ وتدداجٕٛ فٝدد٘ إىل خدددَات تسبٜٛدد١ ْٚف 

 .   ( 35) عُا ٜكدّ يًعادٜني ذت٢ ُٜٓٛ ايفسد إىل أقؿ٢ إَهاْات لٛٙ   

نُددا تعددسف عًدد٢ أْٗددا  امددساف أٚ قؿددٛز وددٍٛ بددني ايفددسد ٚ بددني ا٫ضددتفاد٠   

املتها١ًَ َٔ ايددلاَخ ٚاـددَات ايتعًُٝٝد١ ٚايتدزٜبٝد١ ايتد٢ تكددّ يًفدسد ايطدًِٝ         

بدساَخ ٚخددَات َدٔ ْدٛ  خداف ٜتٓاضدب        اير٣ ٖٛ يف َثٌ ضٓ٘ ممدا ٜتطًدب إعدداد   

 .  ( 36َع ْٛ  اٱعاق١  ٚ دزجتٗا 

َٔ خ٬ٍ ٖرٙ ايتعسٜفات لهٔ ايكٍٛ ب ٕ اٱعاق١  ٢ٖ  ذاي١ قعف أٚ عحص  

فٓدددع أٚ ؼدددد َدددٔ قددددز٠ ايفدددسد عدددٔ أدا٤ ايٛظدددا٥ف ٚا٭دٚاز املتٛقعددد١ َٓددد٘  أٚ عددددّ    

ٖدٛ ندٌ قؿدٛز أٚ عحدص     ايتُتع با٫ضتك٬ي١ٝ ايػدؿ١ٝ َثٌ َٔ ِٖ يف عُدسٙ ، أٚ  

 وٍٛ دٕٚ ممازض١ ايفسد ؿٝات٘ بطسٜك١ طبٝع١ٝ. 

 َفّٗٛ ا٭ضس٠ :   -2

تعتدل ا٭ضس٠ اييت ٜعٝؼ فٝٗا ايفسد أٍٚ َ٪ضط١ تسب١ٜٛ تتبٓد٢ اٱْطدإ ٚتٓكدٌ    

يددد٘ املدددرلاث اؿكددددازٟ ٚتعًُددد٘ َددددٔ ٖدددٛ، َٚددددا ع٬قتددد٘ بدددداحلتُع ، فٗدددٞ ايٛذددددد٠       

هددٜٛٔ غدؿددٝ٘ ٚتٛجٝدد٘ ضددًٛن٘، إٕ  ا٫جتُاعٝدد١ ا٭ٚىل ايدديت تعُددٌ عًدد٢ لددٛٙ ٚت  

َفّٗٛ ا٭ضدس٠ ٚبٓٝاْٗدا ٚٚظا٥فٗدا ٚع٬قتٗدا ىتًدف َدٔ فتُدع إىل آخدس، هعدٌ          

 َٔ ايؿعب تعسٜفٗا تعسٜفًا دقٝكًا ٚٚاقرًا، ٚغا٬ًَ.  

فٝعسفٗددا  يٓدددبسد  ب ْٗددا ايٓعدداّ اٱْطدداْٞ ا٭ٍٚ ، َٚددٔ أٖددِ ٚظا٥فٗددا إلددان        

نُا إٔ ايٓعِ ا٭خس٣ فتد أؾٛشلا يف  ا٭طفاٍ ٚانافع١ ع٢ً ايٓٛ  اٱْطاْٞ ،

اؿٝا٠ ا٭ضس١ٜ ، أ٣ ألاط ايطًٛى ا٫جتُاعٞ ٚا٫قتؿادٟ ٚايكب  ا٫جتُاعٞ 

 .( 37) ٚايذلب١ٝ ٚايذلفٝ٘ ٚايدٜٔ اييت ة بٓا٩ٖا أٍٚ ا٭َس داخٌ ا٭ضس٠ 
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أَددا أمحددد ايطددهسٟ فكددد عددسف ا٭ضددس٠ ب ْٗددا   مجاعدد١ أٚيٝدد١ ٜددستب  أعكددا٩ٖا     

تدددب  أٚ ايدددصٚاد ايدددرٟ ٜتكدددُٔ قدددٌ إقاَددد١ َػدددذلى، ٚذكدددٛم      بؿددد٬ت ايددددّ ٚاي 

 .  (38) “ٚايتصاَات َتبادي١، ٚتٛيٞ َط٦ٛي١ٝ ايتٓػ١٦ ا٫جتُاع١ٝ يٮطفاٍ

ٜٚددس٣ ُْٝهددٛف إٔ ا٭ضددس٠ عبدداز٠  عددٔ َٓعُدد١ دا٥ُدد١ ْطددبًٝا تتهددٕٛ َددٔ ايددصٚد        

   ٛ ٕ ٚايصٚج١ ٚا٭طفاٍ ، أٚ بدٕٚ أطفاٍ ٚقد تتُتع بؿف١ ايدلَٛد١ ٚايبكدا٤ ، ٚتتهد

 (39) َٔ ايصٚد ٚا٭طفاٍ ، أٚ َٔ ايصٚج١ ٚا٭طفاٍ ٚذيو يف ذاي١ ايٛفا٠ أٚ ايط٬م

ٜٚعسف  نسٜطتاْظ  ا٭ضس٠ ب ْٗدا عبداز٠ عدٔ   فُٛعد١ َدٔ املهاْدات ٚا٭دٚاز       

املهتطب١ بايصٚاد أٚ اي٫ٛد٠ ، ٜٚفدسم بدني ايدصٚاد ٚا٭ضدس٠ َدٔ ذٝدف إٔ ايدصٚاد عبداز٠         

ا٤ يف ذدني إٔ ا٭ضدس٠ عبداز٠ عدٔ ايدصٚاد َكدافًا       عٔ تصاٚد َٓعِ بني ايسجداٍ ٚايٓطد  

 . ( 40) إيٝ٘ اٱلان   

أَا  بٛجازدع  فرل٣ إٔ   ا٭ضس٠ عباز٠ عٔ مجاع١ اجتُاع١ٝ ؾغرل٠ تتهٕٛ 

عاد٠ َٔ ا٭ن ٚا٭ّ ٚٚاذد أٚ أنثس َٔ ا٭طفاٍ ٚٚظٝفتٗا تٛجٝ٘ ٖ٪٤٫ ا٭طفاٍ 

ٜٚعسف نٌ َٔ (  40)ٚقبطِٗ يٝؿبرٛا أغداؾًا ٜتؿسفٕٛ بطسٜك١ اجتُاع١ٝ  .

بٌ ٚ فٛجٌ ا٭ضس٠ ب ْٗا   ايٛذد٠ ايبٓا١ٝ٥ امله١ْٛ َٔ زجٌ ٚاَسأ٠ ٜستبطإ َع 

أطفاشلُا بطسٜك١ َٓع١ُ اجتُاع١ٝ ضٛا٤ نإ ٖ٪٤٫ ا٭طفاٍ َٔ ؾًبُٗا أٚ 

 .( 42)بطسٜل ايتب   

ٜٚكؿد ب ضس٠ ايطفٌ املعام يف ٖدرٙ ايدزاضد١ ب ْٗدا   تًدو ا٭ضدس٠ املهْٛد١ َدٔ         

ّ ٚطفٌ َعام يف ٚجٛد أبٓا٤ آخسٜٔ أضٜٛا٤ أٚ َعاقني ٚاييت تٛاج٘ فُٛعد١  أن ٚأ

َٔ املػه٬ت ايٓفط١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ ْتٝح١ يٛجٛد ٖرا ايطفدٌ ٚتد٪ س   

  ع٢ً طبٝع١ ذٝاتٗا بؿٛز٠ ضًب١ٝ .   
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 َفّٗٛ املػه٬ت :  -3

ظ   ذٝددف املػدده١ً يف ايًغدد١ َػددتك١ َددٔ ايفعددٌ غددهألٌ ، ٚغددهألٌ ا٭َددس أ٣   ايتددب       

ٜكٍٛ ايعا١َ   غدهٌ فد٬ٕ املطد ي١   أ٣ عًكٗدا مبدا لٓدع فاَٗدا   ، أغدهٌ ا٭َدس أ٣          

 .  (43)ايتبظ ع١ًٝ ا٭َس

ٜٚكاٍ أٜكًا يف ايًغ١ : أغهٌ ا٭َس  أ٣ ايتبظ ٚاغدتب٘ بغدرلٙ ، ٚأَدٛز َػده١ً أ٣     

ًَتبطدد١ ، ٚ أغددهًت ايككدد١ٝ أ٣ ايتبطددت ٚ اغددتبٗت بغرلٖددا فٗددٞ َػدده١ً ، ٚمجددع      

َػه٬ت ، ٚأَا يفغ َػانٌ فًدٝظ مجدع تهطدرل ملػدهٌ أٚ َػده١ً بدٌ        َػه١ً ٖٛ

.  ٚ املػدده١ً ٖدد٢ ( 44)ٖددٛ اضددتعُاٍ غددا٥ع قددد ؾدد  إيٝدد٘ يف اؿدددٜف َددٔ بددان ايتٝطددرل 

 .( 45)عباز٠ عٔ  َٛقف هاب٘ ايفسد ٜٚتطًب ذ٬ً  

ٚتعدسف املػده١ً عًدد٢ أْٗدا  ْتٝحد١ غددرل َسغدٛن فٝٗدا ٚؼتدداد إىل تعددٌٜ ، فٗددٞ        

َددٔ ايتددٛتس ٚعدددّ ايسقددا ْتٝحدد١ يٛجددٛد بعددض ايؿددعٛبات ايدديت تعٝددل     فثددٌ ذايدد١ 

ايٛؾددٍٛ إىل ا٭ٖددداف املٓػددٛد٠ ، ٚتعٗددس املػدده١ً بٛقددٛح عٓدددَا ٜعحددص ايفددسد أٚ         

  (.46)اٱفساد عٔ اؿؿٍٛ ع٢ً ايٓتا٥خ املتٛقع١ َٔ اٱعُاٍ ٚا٭ْػط١ املدتًف١  

فدد٢ عدددد َددٔ نُددا ودددد قدداَٛع عًددِ ا٫جتُددا  املػدده١ً ب ْٗددا   َٛقددف ٜدد٪ س   

إٔ ٖددرا املٛقددف ٖددٛ    –أٚ ٜعتكددد بعددض أفددساد احلتُددع     –ا٭فددساد عٝددف ٜعتكدددٕٚ   

 .  (47)َؿدز ايؿعٛبات أٚ املطا٨ٚ   

ٚ ٜس٣ زٜتػازد فد٫ٛز إٔ املػده١ً ا٫جتُاعٝد١ ٖد٢  ذايد١ تد٪ س عًد٢ عددد نداف          

َددٔ ايٓدداع بطسٜكدد١ غددرل َسغٛبدد١ ٚإٔ غدد٦ًٝا  َددا هددب عًُدد٘ ػدداٙ ٖددرٙ ػدداٙ ٖددرٙ      

  (.48)َٔ خ٬ٍ عٌُ اجتُاعٞ مجاعٞ   اؿاي١

ٜٚدرٖب   أمحدد شندٞ بددٟٚ   يف ؼدٜددٙ  ملفٗدّٛ املػده٬ت ا٫جتُاعٝد١ ب ْٗدا          

 املفازقددات َددا بددني املطددتٜٛات املسغٛبدد١ ٚايعددسٚف ايٛاقعٝدد١ ، فٗددٞ َػدده٬ت مبعٓدد٢    

أْٗددا  فثددٌ اقددطسابا ٚتعطدد٬ٝ يطددرل ا٭َددٛز بطسٜكدد١ غددرل َسغٛبدد١ نُددا وددددٖا    

ع ، ٚتتؿٌ املػه٬ت ا٫جتُاع١ٝ باملطا٥ٌ ذات ايؿف١ اؾُعٝد١ ايديت   خدلا٤ احلتُ
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تػٌُ عددا َٔ افساد احلتُع عٝف ؼٍٛ دٕٚ قٝاَِٗ ب دٚازِٖ ا٫جتُاع١ٝ ٚفل 

 .   (49 ) اٱطاز ايعاّ املتفل ع١ًٝ ٚايرٟ ٜكع ع٢ً املطت٣ٛ امل يٛف يًحُاع١ 

د ظددسٚف َدد٪ سٙ عًدد٢ ٜٚكددٝف بددٍٛ ٖستددٕٛ املػدده١ً ا٫جتُاعٝدد١ عًدد٢ أْٗددا  ْتددا  

عدد نبرل َٔ ا٭فساد ػعًِٗ ٜدزنٕٛ إٔ ايٓاتخ عٔ ايعسٚف امل٪ س٠ عًِٝٗ غدرل  

َسغددٛن فٝدد٘ ٜٚؿددعب ع٬جدد٘ بػددهٌ فددسدٟ ، إلددا ٜتٝطددس ع٬جدد٘ َددٔ خدد٬ٍ ايفعددٌ   

 .(50)ا٫جتُاعٞ اؾُعٞ   

 ؾدددعٛب١ أٚ عكبددد١ قطٛضددد١ يًفدددسد ؼدددٍٛ بٝٓددد٘ ٚبدددني   ب ْٗدددااملػددده١ً  ٚعسفدددت 

ٜٚكؿدددد    ( .  51)ز ممهدددٔ َدددٔ ايتٛافدددل ايٓفطدددٞ ٚا٫جتُددداعٞ      ؼكٝدددل أنددددل قدددد  

مبػددده٬ت أضدددس ا٭طفددداٍ املعددداقني فددد٢ ٖدددر٠ ايدزاضددد١ ب ْٗدددا املٛاقدددف ٚايؿدددعٛبات      

ايٓفطددد١ٝ ٚا٫جتُاعٝددد١ ٚا٫قتؿددداد١ٜ ايكددداغط١ ايددديت تٛاجددد٘ أفدددساد ا٭ضدددس٠ ذات        

 ٚايت٢ ت٪ س بؿٛز٠ ضًب١ٝ ع٢ً ذٝاتٗا ايطبٝع١ٝ.ايطفٌ املعام 

 :  ٓٗح١ٝ ايدزاض١ ٚإجسا٤اتٗاَ:  ضابعًا

 ْٛ  ايدزاض١ : ٚؾف١ٝ . -1

 املٓٗخ املطتددّ : املطح ا٫جتُاعٞ بايع١ٓٝ . -2

 أدا٠ ايدزاض١ : َكاب١ً غب٘ َك١ٓٓ  َٔ إعداد: ايباذثني . -3

 ذٝف أعدت ا٭دا٠ ع٢ً ايٓرٛ ا٫ت٢ :     

ٛ  : املسذ١ً ا٭ٚىل ازد٠ يف ايدزاضدات  ٚفٝٗا زجع إىل أدبٝات ايبرف ٚبعض ا٭دٚات ايد

ايطددابك١ ، ٚذددددت اندداٚز ا٭ضاضدد١ٝ يددٮدا٠ ٚ املتُثًدد١ يف املػدده٬ت ايس٥ٝطدد١ٝ ايدديت  

تٛاجد٘ أضددس ا٭طفدداٍ املعدداقني  ، ف غددتٌُ انددٛز ا٫ٍٚ عًدد٢  ٬ دد١ َػدده٬ت ز٥ٝطدد١  

 فثًت يف : 

 املػه٬ت ايٓفط١ٝ َٚ٪غساتٗا . - أ

 املػه٬ت ا٫جتُاع١ٝ َٚ٪غساتٗا . -ن  

 ا٫قتؿاد١ٜ َٚ٪غساتٗا . املػه٬ت -د
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بُٝٓددا فثددٌ انددٛز ايثدداْٞ يف اذتٝاجددات تًددو ا٭ضددس َددٔ ٚجٗدد١ ْعددسِٖ يف       

 ق٤ٛ َا ٜٛاجْٗٛ٘ َٔ ؾعٛبات َٚػه٬ت جسا٤ إعاق١ أبٓا٥ِٗ . 

ٚيف قدد٤ٛ تًددو انددددات ؾددٝغت ا٭دا٠ فدد٢ ؾددٛزتٗا املبد٥ٝدد١ عٝددف اغددتًُت      

      ً ١ َددٔ املػدده٬ت ضددايف١   عًدد٢ فُٛعدد١ َددٔ ايعبددازات تعدددل نددٌ عبدداز٠ عددٔ َػدده

( عبددداز٠ ٚبعدددد املػددده٬ت 23ايدددرنس ذٝدددف أغدددتٌُ بعدددد املػددده٬ت ايٓفطددد١ٝ عًددد٢ ) 

( عبداز٠ ،بُٝٓدا تٓداٍٚ    18( عبداز٠ ٚبعدد املػده٬ت ا٫قتؿداد١ٜ )    25ا٫جتُاع١ٝ ع٢ً )

اندددٛز ايثددداْٞ َدددٔ ا٭دا٠ ضددد٪ا٫ً َفتٛذدددًا ذدددٍٛ اذتٝاجدددات عٝٓددد١ ايدزاضددد١ )أضدددس      

 ْعسِٖ .  ا٭طفاٍ املعاقني( َٔ ٚج١ٗ

 : ؾدم ا٭دا٠  املسذ١ً ايثا١ْٝ

  : ايؿدم ايعاٖسٟ )ؾدم انهُني( ( أ)

( َٔ 5عسقت ا٭دا٠ يف ؾٛزتٗا املبد١ٝ٥ ع٢ً عدد َٔ انهُني بً  عددِٖ )

املتدؿؿني يف ا٫جتُا  ٚاـد١َ ا٫جتُاع١ٝ ٚعًِ ايٓفظ ، ٚيف ق٤ٛ أزا٥ِٗ  ِ 

 ٌبعض اٯخس ، عٝف ٚؾذرف بعض ايعبازات ٚإقاف١ أخس٣ ٚإعاد٠ ؾٝاغ١ اي

( 19( َٛشع١ نايتايٞ : املػه٬ت ايٓفط١ٝ )51) عدد عبازات قٛز املػه٬ت إىل

 (  12قٛز املػه٬ت ا٫قتؿاد١ٜ  ) -(20املػه٬ت ا٫جتُاع١ٝ )-

 :ؾدم انت٣ٛ   ( ن)

( َٔ 6عسقت ا٭دا٠ بعد ايترهِٝ ع٢ً عدد َٔ اٯبا٤ ٚا٭َٗات بً  عددِٖ )

ٚ ذيو ٫ختباز َد٣ ضٗٛي١ ايعبازات َٚد٣ فُٗٗا ٚنرا  املذلددٜٔ ع٢ً املسنص

يف ق٤ٛ ايتعد٬ٜت ٚؾًت َٚد٠ اٱجاب١ املٓاضب١ ع٢ً ا٭دا٠ ٚطسٜك١ ا٫ضتحاب١ 

( 18( يًُػه٬ت ايٓفط١ٝ ٚ ) 17( ،)  45عبازات انٛز اـاف باملػه٬ت اىل ) 

 ( يًُػه٬ت ا٫قتؿاد١ٜ .  10يًُػه٬ت ا٫جتُاع١ٝ  ٚ )

 :  بات ا٭دا٠ يثايث١املسذ١ً ا

ٜعددد  بددات ا٭دا٠ َددٔ اٱجددسا٤ات ايكددسٚز١ٜ ايدديت ت٪نددد عًدد٢ َٛقددٛعٝتٗا ٚ      

ؾدد٬ذٝتٗا يف ؼكٝدددل َدددا ؾدددُُت َدددٔ أجًددد٘ ، ٚقدددد ة ايتركدددل َدددٔ  بدددات ا٭دا٠  
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َدٔ   12بطسٜك١ إعاد٠ ا٫ختباز ٚذيدو عدٔ طسٜدل تطبٝدل ا٭دا٠ عًد٢ عٝٓد١ قٛاَٗدا        

 –ني ع٢ً َسنص ايٓٛز  احلاٍ املهداْٞ يًبردف   آبا٤ ٚأَٗات ا٭طفاٍ املعاقني املذلدٜ

( 15ٚاييت تتٛفس فِٝٗ غسٚط اختٝاز عٝٓد١ ايدزاضد١ ،  دِ إعداد٠ تطبٝدل ا٭دا٠ بعدد )      

َٜٛددددًا ، ٚقددددد اضددددتددّ َعاَددددٌ ازتبدددداط برلضددددٕٛ يكٝدددداع دزجدددد١ ا٫زتبدددداط بددددني        

( ٖٚدٛ  0‚89ا٫ضتحابات يف ايتطبٝكني ا٭ٍٚ ٚايثاْٞ ، ذٝف بً  َعاٌَ ا٫زتبداط ) 

 اٌَ ٜػرل إىل  بات ا٭دا٠ ، ٚؾ٬ذٝتٗا يًتطبٝل .َع

 ايدزاض١ :  ذدٚد 

طبكددت ايدزاضدد١ املٝداْٝدد١ مبسنددص ايٓددٛز يًُعدداقني مبدٜٓدد١ املهدد٬ مبرافعدد١       -1

 اٯت١ٝ:ذكسَٛت يٮضبان 

تسذٝددددب ايكددددا٥ُني عًدددد٢ املسنددددص بتطبٝددددل ايدزاضدددد١ ٚتكدددددِٜ املطدددداعد٠        - أ    

 يًباذثني.ٚايتط٬ٝٗت اي٬ش١َ 

–بؿددس١ٜ  –تٓددٛ  اٱعاقددات بدداملسنص ذٝددف تتددٛافس بدد٘ إعاقددات )ذسنٝدد١         -ن    

  .َسنب١ ( –ؾِ ٚبهِ  –ذ١ٖٝٓ 

تٛافس ا٭عداد املٓاضب١ يًُعاقني باملسنص ا٭َس اير٣ أتاح يًباذثني تطبٝل  -د   

 ا٭دا٠ ع٢ً أندل عدد َٔ اٯبا٤ ٚا٭َٗات .

 يًُعاقني( ٜٛقح ف٦ات اٱعاق١ ٚأعدادٖا مبسنص ايٓٛز 1جدٍٚ زقِ)

 ايٓطب١ ايعدد اٱعاق١ ّ

 4 9 اٱعاق١ ايبؿس١ٜ 1

 27‚4 61 اٱعاق١ اير١ٖٝٓ 2

 66‚4 148 إعاق١ ايؿُِ ٚايبهِ 3

 2‚2 5 اٱعاق١ اؿسن١ٝ 4

 100 223 احلُٛ  5

َٔ ( َفسد٠ 67( َٔ ٚاقع )59بً  عددٖا )اقتؿست ايدزاض١ ع٢ً ع١ٓٝ عُد١ٜ - 2 

اٍ َعدداقني بإعاقددات كتًفدد١ داخددٌ َسنددص    اٯبددا٤ ٚا٭َٗددات ممددٔ شلددِ أطفدد   

 ايٓٛز يًُعاقني .
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 ّ(2012طبكت ايدزاض١ ف٢ فذل٠ تكدز بػٗسٜٔ ) ٜٓاٜس ٚفدلاٜس  -3    
 

 :فتُع ايدزاض١ 

َددع  َسنددص ايٓددٛز يًُعدداقني  ٜٓفددرٙأضدتفٝد ممددٔ جددا٤ ؿكددٛز ا٫جتُددا  ايددر٣      

ا٫جتُددا  َددستني آبددا٤ ٚأَٗددات املعدداقني يف تًددو ايفددذل٠ ، ذٝددف ٜٓفددر املسنددص ٖددرا   

( َددٔ تًددو ا٭ضددس )أبددا٤ ٚأَٗددات( ٭ضددبان َٓٗددا عدددّ     5ضددًٜٓٛا ، ٚقددد ة اضددتبعاد ) 

ا٫ٖتُاّ با٫ضتحابات ٚنرا عدّ ايسغب١ يف إنُداٍ ا٫ضدتحاب١ ذٝدف بًد  ذحدِ      

 ( أًَا . 56( أبًا ٚ)56ايع١ٓٝ يف ايٓٗا١ٜ )

 ٚ فُٝا ًٜٞ لهٔ عسض خؿا٥ـ ع١ٓٝ ايدزاض١:       

 ٜٛقح خؿا٥ـ ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ ذٝف ايعُس   (2جدٍٚ زقِ )

 ايػسو١   ايعُس١ٜ
 ا٭َٗات اٯبدا٤

 % ى % ى

 - - - - 20أقٌ َٔ 

20- 29 7 5‚12 7 5‚12 

30 -39 11 6‚19 23 1‚41 

40 – 49 11 6‚19 11 6‚19 

 26‚8 15 48‚3 27 ف نثس - 50

 100 56 100 56 َخ

آبدددا٤ ا٭طفددداٍ املعددداقني َدددٔ عٝٓددد١    %( َدددٔ 48‚3ٜتكدددح َدددٔ اؾددددٍٚ ايطدددابل إٔ ) 

ضدد١ٓ فدد نثس ٖٚدد٢ أندددل غددسو١ يف٦دد١    50ايدزاضدد١ ٜكعددٕٛ يف ايػددسو١ ايعُسٜدد١  

( ضد١ٓ  39- 30%( َدٔ عٝٓد١ ا٭َٗدات بدني )     41‚ 1عُس١ٜ يد٣ ع١ٓٝ اٯبا٤ ، بُٝٓدا ) 

ٖٚد٢ أٜكددًا أنددل غددسو١ يف٦د١ عُسٜدد١ يددد٣ ا٭َٗدات ، ٚقددد ٜسجدع ا٫خددت٬ف بددني      

اٯبا٤ ٜتصٚجٕٛ ممٔ ٖٔ أقٌ ضًٓا َٔ ايٓطدا٤ ، ٫ٚ ٜٛجدد َدٔ    ايف٦تني يهٕٛ َععِ 

( ض١ٓ ضٛا٤ أبا٤ أٚ أَٗات ، ٚايف١٦ اييت تكع بني 20ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ ضٓ٘ أقٌ َٔ )

%(  يد٣ نٌ َٔ اٯبا٤ ٚا٭َٗات ٢ٖٚ ْطب١ قعٝف١  12‚5( ض١ٓ فثٌ ) 29- 20)

  َكاز١ْ بايػسو١ ا٭ندل يد٣ ا٭َٗات ٚنريو يد٣ اٯبا٤ . 
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 (  يىضح عدد األبناء املعاقني لدى األسر عًنة الدراسة   3جدول رقم )

 % ى ايعدد

 76‚1 43 ٚاذد 

 19‚6 11 ا ٓإ 

 ٬ ١  2 6‚3 

 - - أزبع١ ف نثس 

 100 56 َخ

% ( َٔ ع١ٓٝ ايدزاض١ يدِٜٗ طفٌ َعام  76‚8ٜتكح َٔ اؾدٍٚ ايطابل إٔ )  

%( َٔ ذحِ ايع١ٓٝ َٚٔ يدِٜٗ  19‚ 6ٚاذد بُٝٓا َٔ يدِٜٗ طف٬ٕ لث٬ٕ )

ايٛاذد٠  ا٭ضس٠ %( ٫ٚ ٜٛجد أنثس َٔ  ٬ ١ َعاقني يف  3‚ 6 ٬ ١ لثًٕٛ )

 قُٔ ع١ٓٝ ايدزاض١ . 

 ( يىضح عدد أبناء األسر عًنة الدراسة   4جدول رقم )

 % ى ايعدد

 5‚4 3 ٚاذد 

 23‚2 13 ا ٓإ 

 ٬ ١  16 5‚28 

 42‚9 24 أزبع١ ف نثس 

 100 56 َخ

%( َدٔ عٝٓدد١ ايدزاضد١ َددٔ أضدس ا٭طفدداٍ     42‚9ٜتكدح َددٔ اؾددٍٚ ايطددابل إٔ )   

%( َددِٓٗ  28‚5املعدداقني يدددِٜٗ أنثددس َددٔ أزبعدد١ أطفدداٍ غدد٬ف ابددِٓٗ املعددام ، ٚ )   

يددِٜٗ  ٬ دد١ أطفدداٍ ، ٚبؿددف١ عاَدد١ فددإٕ  كافدد١ احلتُددع ايددُٝ  تدددعٛ إىل نثددس٠  

يعددص٠ٚ ٚايكدد٠ٛ ، بددسغِ اؿايدد١    اٱلددان ٚتهددٜٛٔ أضددس نددبرل٠ اؿحددِ نٓددٛ  َددٔ ا      

ا٫قتؿاد١ٜ ايكعٝف١ ايت٢ قد ٫ تتٓاضب َع ذحدِ ا٭ضدس ، إ٫ إٔ ذيدو ٜػدرل إىل     
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ا٭عبا٤ املاد١ٜ ايصا٥دد٠ يدد٣ ٖدرٙ ا٭ضدس ذ٣ٚ ا٭طفداٍ املعداقني ْتٝحد١ يٛجدٛد عددد          

 نبرل َٔ ا٭طفاٍ إقاف١ اىل ايطفٌ املعام داخٌ ا٭ضس٠ ايٛاذد٠ . 

   الة الععيًيًة لبآباء و األهاا  عًنة الدراسة( يىضح احل5جدول رقم )

 املتغرل
 ا٭َٗات اٯبا٤

 % ى % ى

 39‚3 22 12‚5 7 أَٞ

 25‚ 14 14‚2 8 ٜكسأ ٜٚهتب

 23‚2 13 41‚1 23 تعًِٝ أضاضٞ

 12‚5 7 26‚8 15 َ٪ٌٖ  َتٛض 

 - - 5‚4 3 َ٪ٌٖ جاَعٞ

 - - - - دزاضات عًٝا

 100 56 100 56 َخ

%( َدددٔ آبدددا٤ ا٭طفددداٍ املعددداقني عٝٓددد١     41‚1دٍٚ ايطدددابل إٔ ) ٜتكدددح َدددٔ اؾددد 

% ( َٔ ا٭َٗات  39‚ 3ايدزاض١ َطت٣ٛ تعًُِٝٗ قعٝف )تعًِٝ أضاضٞ( نُا إٔ )

%(  5‚ 4أَٝات ٫ٚ تٛجد َٔ بٝٓٗٔ أّ ٚاذد٠ ذاؾد١ً عًد٢ َ٪ٖدٌ جداَعٞ ، بُٝٓدا )     

٣ٛ فكدد  بدددني اٯبددا٤ قدددد ذؿددًٛا عًددد٢ َ٪ٖددٌ جددداَعٞ ، ٚبؿددف١ عاَددد١ فددإٕ املطدددت      

ايتعًُٝٞ يهٌ َٔ اٯبدا٤ ٚا٭َٗدات ٜعدد قدعٝفًا ، ا٭َدس ايدرٟ ٜدٓعهظ ضدًبًٝا عًد٢          

َطدددت٣ٛ ايدددٛعٞ باٱعاقددد١ ٚطدددسم ايتعاَدددٌ َعٗدددا ، َٚدددٔ  دددِ ٜدددذلى تددد  رلٙ عًددد٢          

 اذتٝاجات َٚػه٬ت تًو ا٭ضس . 
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 يىضح عير الطفل املعاق لدى األسر عًنة الدراسة  (6جدول رقم )

 % ى ايػسو١ ايعُس١ٜ

 12‚5 7 ضٓٛات 3َٔ أقٌ 

2- 6 7 5‚12 

7- 10 8 3‚14 

 60‚7 34 ف نثس -11

 100 56 َخ

ٜتكح َٔ اؾدٍٚ ايطابل إٔ َععِ أعُاز ا٭طفاٍ املعداقني يدد٣ ا٭ضدس عٝٓد١     

 10-7( َددِٓٗ بددني ) 14‚3( بُٝٓددا )60‚7ضدد١ٓ فدد نثس( بٓطددب١ )   11ايدزاضدد١ َددٔ ) 

ات تًو ا٭ضدس ٚبايتدايٞ شٜداد٠    ضٓٛات( ، َٚٔ  ِ ف ٕ ذيو ٜػرل إىل شٜاد٠ اذتٝاج

َػه٬تِٗ ْتٝح١ يتكدّ عُس َععِ ا٭طفاٍ املعاقني ٚتعدد ٚتٓدٛ  اذتٝاجداتِٗ ،   

 ٖٚٛ َا ٜصٜد ايعب٤ ايٛاقع ع٢ً عاتل أضسِٖ يف املكاّ ا٭ٍٚ . 

 ( يىضح جنس الطفل املعاق لدى األسر عًنة الدراسة7جدول رقم )

 % ى  املتغرل 

 57‚1 32 ذنس

 42‚9 24 أْث٢ 

 100 56 َخ

%(  َٔ ا٭طفاٍ املعاقني يد٣ ا٭ضس عٝٓد١   57‚1ٜتكح َٔ اؾدٍٚ ايطابل إٔ )

 %( َٔ اٱْاث . 42‚9ايدزاض١ َٔ ايرنٛز ، بُٝٓا )
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 ( يىضح نىع اإلعاقة لدى أبناء األسر عًنة الدراسة8جدول رقم )

 % ى  ْٛ  اٱعاق١

 37‚5 21 ذ١ٖٝٓ 

 3‚5 20 ذسن١ٝ 

 5‚4 3 بؿس١ٜ

 53‚6 30 ٚ بهِ  ؾِ

 100 56 َخ

%(  َٔ ا٭طفاٍ املعداقني يدد٣ ا٭ضدس عٝٓد١     53‚6ٜتكح َٔ اؾدٍٚ ايطابل إٔ )

ذيدددو اٱعاقددد١ ايرٖٓٝددد١ بٓطدددب١   ايدزاضددد١ ٜعدددإْٛ َدددٔ إعاقددد١ ايؿدددِ ٚايدددبهِ تًدددٞ    

%(  ِ ت تٞ اٱعاقد١ اؿسنٝد١ يف املستبد١     5‚4%(  ِ اٱعاق١ ايبؿس١ٜ بٓطب١ )37‚5)

%( ٚيعٌ ٖرا ٜتفل إىل ذد نبرل َدع ْطدب اٱعاقد١ املٛجدٛد٠      3‚5ا٭خرل٠ بٓطب١ ) 

داخٌ املسنص )احلاٍ املهاْٞ يًدزاضد١( ٚايديت فثدٌ فد٦يت ايؿدُِ ٚايدبهِ ٚاٱعاقد١        

 اير١ٖٝٓ ايغايب١ٝ ايعع٢ُ يًُطتفٝدٜٔ َٓ٘ .

 اآلباء واألهاا سابقة يف العاريخ األسرى لكل هن العاقا  اإليىضح   (9جدول رقم )

 % ى ابك١إعاق١ ض

 21‚4 12 ْعِ

٫ 44 6‚78 

 100 56 َخ

%( َددٔ عٝٓدد١ ايدزاضدد١ َددٔ أضددس ا٭طفدداٍ   78‚6ٜتكددح َددٔ اؾدددٍٚ ايطددابل إٔ ) 

املعدداقني يدددِٜٗ إعاقددات ضددابك١ يف تددازىِٗ ا٭ضددس٣ ، ا٭َددس ايددر٣ ٜػددرل إىل ٚجددٛد   

 جددرٚز تازىٝدد١ ٚزا ٝدد١ يٲعاقدد١ يف تددازٜذ ا٭ضددس  ٖدد٢ ا٭نثددس فدد٢ ا٭ضددبان امل٪دٜدد١   

 يٲعاق١ . 
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 يىضح هدى وجىد صية قرابة بني آباء  و أهاا  األطفال املعاقني (10ول رقم )جد

 % ى ا٫ضتحاب١ 

 57‚1 32 ْعِ 

٫ 24 9‚42 

 100 56 َخ

%( َدٔ عٝٓد١ ايدزاضد١ َدٔ أضدس ا٭طفداٍ       57‚1ٜتكح َدٔ اؾددٍٚ ايطدابل إٔ )   

٬قدد١ شٚاد ا٭قددازن املعدداقني نددإ بٝددِٓٗ ؾدد١ً قسابٝدد١ ، ا٭َددس ايددر٣ ٜ٪نددد عًدد٢ ع   

عدددٚث اٱعاقدد١ ، ٖٚددٛ ا٭َددس ايددر٣ ٜٓبغددٞ ٚقددع٘ يف اؿطددبإ عٓددد َعاؾدد١ ٖددرٙ     

 ايكك١ٝ َٔ املٓعٛز ايٛقا٥ٞ .  

 اٱذؿا١ٝ٥ :  املعاؾ١ 

 عٛؾت بٝاْات ايدزاض١ املٝدا١ْٝ إذؿا٥ًٝا َٔ خ٬ٍ املعا٬َت اٯت١ٝ : 

 املتٛض  ايٛشْٞ املسجح    -ايتهسازات ٚايٓطب امل١ٜٛ٦                       -

 َعا٬َت ا٫زتباط                           -                                                  2نا  -

 عسض ْتا٥خ ايدزاض١ ٚتفطرلٖا::  آًَا 

ؼًٝددٌ ٚتفطددرل ْتددا٥خ اضددتحابات عٝٓدد١ ايدزاضدد١ ػدداٙ املػدده٬ت ايٓفطدد١ٝ         -1

 ٭ضس ا٭طفاٍ املعاقني .

 ْتا٥خ اضتحابات عٝٓد١ ايدزاضد١ ػداٙ املػده٬ت ا٫جتُاعٝد١      ؼًٌٝ ٚتفطرل -2

 ٭ضس ا٭طفاٍ املعاقني.

 يدزاضد١ ػداٙ املػده٬ت ا٫قتؿداد١ٜ    ؼًٌٝ ٚتفطرل ْتا٥خ اضدتحابات عٝٓد١ ا   -3

 ٭ضس ا٭طفاٍ املعاقني.

ؼًٝدددٌ ٚتفطدددرل ْتدددا٥خ اضدددتحابات عٝٓددد١ ايدزاضددد١ ػددداٙ اذتٝاجدددات أضدددس         -4

 ا٭طفاٍ املعاقني.

 ْتا٥خ ايدزاض١ بؿٛز٠ ف١ًُ . ١ؼًٌٝ َٚٓاقػ -5
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 ٚفُٝا ًٜٞ عسض تفؿًٝٞ يتًو ايٓتا٥خ:      

ؼًٌٝ ٚتفطرل ْتا٥خ اضتحابات ع١ٓٝ ايدزاض١ ػاٙ املػده٬ت ايٓفطد١ٝ    -1

 ٭ضس ا٭طفاٍ املعاقني       

 ٚلهٔ عسض ٖرٙ ايٓتا٥خ َٔ خ٬ٍ اؾدٍٚ ايتايٞ :      

وأهاا  األطفال املعاقني  ة هن أباءيىضح اسعجابا  عًنه الدراس (11جدول رقم )

 جتاه هشكالتام لنفسًة

 

 

ّ 

 

 

 ايعباز٠

 اضتحابات اٱبا٤

( = ٕ56) 
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 2نا

 اضتحابات ا٭َٗات

( = ٕ56) 

إ
ٚش

٭
  ا

ُٛ
ف

 

ح
ج

ملس
ٞ ا

شْ
يٛ

  ا
ض

تٛ
امل

 

 

 

 2نا

 ْعِ
إىل ذد 

 َا
 ْعِ ٫

إىل 

 ذد َا
٫ 

 ى

% 

 ى

% 

 ى

% 

 ى

% 

 ى

% 

 ى

% 

1 

أغعس عسد أَاّ 

اٯخسٜٔ يف ٚجٛد 

 طفًٞ املعام

10 

17.9% 

22 

39.3% 

2.4 

42.8% 
98 1.8 6.145 

6 

10.7% 

18 

32.1% 

32 

57.2% 
86 1.5 18.149 

2 

تكاٜك  ْعس٠ 

ايٓاع املسنص٠ 

 ٭ب  املعام

29 

51.8% 

13 

23.2% 

14 

25.0% 
127 2.3 8.610 

25 

44.6% 

9 

16.0% 

22 

39.3% 
115 2.1 7.752 

3 
أغعس بايكًل ع٢ً 

 َطتكبٌ طفًٞ

49 

87.5% 

3 

5.4% 

4 

7.1% 
157 2.8 73.990 

51 

91.1 % 

4 

7.1% 

1 

1.8% 
162 2.9 84.280 

4 

ٜٓتاب  غعٛز 

باٱذباط ْتٝح١ 

 إعاق١ طفًٞ

19 

33.9% 

18 

32.1% 

19 

33.9% 
112 2.0 0.035 

21 

37.3 % 

10 

17.9% 

25 

44.6% 
108 1.9 6.466 

5 

غعس بايٝ ع ػاٙ أ

ذٝا٠ طبٝع١ٝ 

 يطفًٞ املعام

9 

16.1% 

12 

21.4% 

35 

62.5% 
86 1.5 21.686 

6 

10.7% 

10 

17.9% 

40 

71.4% 
78 1.4 37.013 

6 

ٜساٚدْٞ غعٛز 

بايرْب بعد فٞ 

 يطفًٞ املعام

8 

14.3% 

23 

41.1% 

25 

44.6% 

 

95 1.7 9.253 
7 

12.5% 

19 

33.9% 

30 

53.6% 
89 1.6 14.183 

7 

بتعاد عٔ أفكٌ ا٫

اٯخسٜٔ بعد ف٧ 

 طفًٞ املعام

21 

37.5% 

13 

23.2% 

22 

39.3% 
111 2.0 02.608 

25 

44.6% 

15 

26.8% 

 

16 

28.6% 
121 2.2 3.251 
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8 

أغعس بايطدس١ٜ 

أ ٓا٤ تعاٌَ 

 ايبعض َعٓا

20 

35.7% 

10 

17.9% 

26 

46.4% 
106 2.0 7.002 

14 

25.0% 

12 

21.4% 

30 

53.6% 
96 1.7 10.404 

9 

ضٞ اشداد إذطا

بايغكب بعد ٚجٛد 

 طفًٞ املعام

17 

30.4% 

21 

21.4% 

18 

32.1% 
111 2.0 .464. 

12 

21.4% 

16 

28.6% 

28 

25.0% 
96 1.7 7.431 

10 
أغعس باـٛف ع٢ً 

 ذٝا٠ طفًٞ

31 

55.4% 

13 

23.2% 

12 

21.4% 
131 2.3 12.254 

42 

75.0% 

9 

16.0% 

5 

9.0% 
149 2.7 44.194 

11 
أزفض إٔ ٜهٕٛ يف 

 امذٝاتٓا طفٌ َع

34 

60.7% 

15 

26.8% 

7 

12.5% 
139 2.5 20.614 

29 

51.8% 

12 

21.4% 

15 

26.8% 
126 2.3 8.824 

12 

أزفض إٔ ٜعٝؼ 

طفًٞ يف َسنص 

 خاف

14 

25.0% 

5 

9.0% 

37 

66.0% 
89 1.6 29.189 

17 

30.4% 

3 

5.4% 

36 

64.3% 
93 1.7 29.403 

13 

أخحٌ عٓدَا 

ٜؿاذب  طفًٞ 

يف َٓاضبات 

 اجتُاع١ٝ

44 

78.6% 

6 

10.7% 

6 

10.7% 
156 2.8 51.589 

38 

87.9% 

7 

12.5% 

11 

19.6% 
139 2.5 30.475 

14 

ٜعذلٜ  غعٛز 

 ٧باؿصٕ َٓر ف

 طفًٓا املعام

45 

80.3% 

5 

9.00% 

6 

10.7% 
151 2.7 55.769 

40 

71.4% 

5 

9.0% 

11 

19.6% 
141 2.5 37.549 

15 

أفكٌ عدّ خسٚد 

طفًٞ يف نثرل 

 َٔ املٓاضبات

42 

75.0% 

10 

17.9% 

4 

7.1% 
150 2.7 44.730 

35 

62.5% 

14 

25.0% 

7 

12.5% 
140 2.5 22.758 

16 

أٚد أ٫ ٜعسف 

ايٓاع إٔ يدٜٓا 

 طفٌ َعام

36 

64.28% 

9 

16.07% 

11 

19.64% 
137 2.4 24.258 

29 

51.8% 

5 

9.0% 

22 

39.3% 
119 2.1 16.327 

17 

ٜعاٚدْٞ غعٛز 

بايكٝل َٔ اؿني 

 يٮخس

25 

44.6% 

13 

23.2% 

18 

32.1% 
119 2.1 3.894 

29 

51.8% 

20 

35.7% 

7 

12.5 
134 2.4 13.111 

 َخ 
 

  
2075 

37.

2 

    1992 35.

7 

 

 % 
 

  
90‚72 % 

    0‚70 % 

 

 

 

 ٜتكح َٔ اؾدٍٚ ايطابل َا ًٜٞ :
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( بددني  ‚٫01 تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد١ إذؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ َعٜٓٛدد١ )     (:1ايعبدداز٠ )

( 6‚145) 2رٙ ايعباز٠ ذٝف بًغت ف١ُٝ ندا اضتحابات ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ اٯبا٤ ع٢ً ٖ

(  ‚01ٖٚٞ غرل داي١ إذؿا٥ًٝا ، بُٝٓا ٚجدت فسٚم ذات د٫ي١ إذؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ )

(  18‚149) 2بددني اضددتحابات عٝٓدد١ ا٭َٗددات عًدد٢ ٖددرٙ ايعبدداز٠ ،ذٝددف بًغددت قُٝدد١ نددا 

ٖٚدددٞ دايددد١ إذؿدددا٥ًٝا ، ٚقدددد ؼككدددت ٖدددرٙ ايعبددداز٠ بدزجددد٘ َتٛضدددط١ يدددد٣ اٯبدددا٤ ،       

%( َددٔ عٝٓدد١ اٯبددا٤ عدددّ غددعٛزِٖ بدداؿسد  42‚١8 يددد٣ ا٭َٗددات . فكددد قددسز ) ٚقددعٝف

% ( َدٔ ا٭َٗدات ،   57‚2أَاّ اٯخسٜٔ يف ٚجٛد طفًِٗ املعام ، ٚقدد قدسز ذيدو أٜكدًا )    

% ( إىل ذددد، أَددا  39‚3%( َددٔ اٯبددا٤ ٚ)  17‚9ٚعًدد٢ ايعهددظ ٚافددل عًدد٢ ٖددرٙ ايعبدداز٠ )   

% ( إىل ذد َا ، ٚتػدرل  32‚1%( ٚ )10‚7ا٭َٗات فكد ٚافكٔ ع٢ً ٖرٙ ايعباز٠ بٓطب١ )

تًو ا٫ضتحابات يف فًُٗا إىل إٔ َػه١ً ايػدعٛز بداؿسد ْتٝحد١ يٛجدٛد ايطفدٌ      

املعام َٛجٛد٠ ٚيهٓٗا يٝطت بؿدٛز٠ ندبرل٠ ٚقدد ٜسجدع ذيدو إىل إٔ ايدبعض ٜعتددل        

إٔ ٖددرا ا٭َددس ابددت٤٬ ٚاَترددإ ٚيٝطددت ٚؾدد١ُ عدداز يٝترددسد َٓدد٘ أَدداّ اٯخددسٜٔ َٚددع  

 ٜبدإٔٚ يف ايتهٝف َع ٚجٛد ٖرا ايطفٌ يف ذٝاتِٗ . َسٚز ايٛقت

( بددني اضددتحابات   ‚01تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد١ إذؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ )   :  (2ايعبدداز٠)

( ٖٚدٞ دايد١   8‚610)  2ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبا٤ ا٭طفاٍ املعاقني ، ذٝت بًغت ق١ُٝ نا

( بدددني   ‚01إذؿدددا٥ًٝا ، بُٝٓدددا ٫ تٛجدددد فدددسٚم ذات د٫يددد١ إذؿدددا١ٝ٥ عٓدددد َطدددت٣ٛ )       

( يددد٣ 2‚35اضددتحابات ا٭َٗددات عًدد٢ ٖددرٙ ايعبدداز٠ ، ٚقددد ؼككددت بدزجدد١ َتٛضددط٘ )

%( َدٔ اٯبدا٤ عدٔ غدعٛزِٖ بايكدٝل      51‚8( يدد٣ ا٭َٗدات ،ذٝدف عددل )      2‚1اٯبا٤ ٚ) 

َددٔ ْعددس٠ اٯخددسٜٔ املسنددص٠ ٫بددِٓٗ املعددام ذدداٍ ٚجددٛدٙ َعٗددِ ، بُٝٓددا زفددض ذيددو     

% ( َٓٗٔ عدٔ غدعٛزٖٔ بايكدٝل َدٔ ٖدرا      44‚6%( َِٓٗ ، أَا ا٭َٗات فكد عدل ) 25)

% ( َدٓٗٔ ذٝدف ٜدسٕٚ غدرل ذيدو ، ٚبايتدايٞ لهدٔ ايكدٍٛ         39‚3ايطًٛى ،ع٢ً عهظ )

ب ٕ ٖرٙ املػه١ً ايٓفط١ٝ َٛجٛد٠ يد٣ اٯبا٤ ٚا٭َٗات بدزج١ َتٛضط١ ، ٚيعدٌ ٖدرا   

ٜسجع إىل  كاف١ احلتُع ؾاذب ايفكٍٛ َٔ ايبعض يف َػاٖدٙ تفاؾدٌٝ اٱعاقد١   

عددٔ املعددام َددٔ ضددًٛنٝات ٖٚددٛ َددا ٜددصعخ ٜٚكدداٜل نددثرلًا آبددا٤ ٚأَٗددات       َٚددا ٜؿدددز
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املعاقني ايرٜٔ ٫ ٜسغبٕٛ إٔ ٜهْٛدٛا قدٌ تسنٝدص أٚ ْعدس َدٔ اٯخدسٜٔ مبدا ىدايف         

 املعتاد عًٝ٘ يف ايعسٚف ايطبٝع١ٝ . 

( بددني اضددتحابات  ‚01تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد١ إذؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ )  : (3ايعبدداز٠ )

آبا٤ ا٭طفاٍ املعاقني ، ٚنرا بني اضتحابات ع١ٓٝ ا٭َٗات ، ذٝف ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ 

( يددد٣ ا٭َٗددات ُٖٚددا قُٝتددإ   84‚280( يددد٣ اٯبددا٤ ٚ )   73.990)  2بًغددت قُٝدد١ نددا 

شلُددا د٫يدد١ إذؿددا١ٝ٥ ، ٚقددد ؼككددت ٖددرٙ ايعبدداز٠ بدددزجتني نددبرلتني يددد٣ نًتددا        

أطفداشلِ املعداقني ،   %( َٔ اٯبدا٤ قًكٗدِ عًد٢ َطدتكبٌ     87‚5ايعٝٓتني ، ذٝف أند ) 

% ( َدددٔ ا٭َٗدددات ا٭َدددس ايدددرٟ ٜػدددرل إٔ إىل   91‚1ٚندددريو أندددد ْفدددظ ايػدددعٛز )   

ايػعٛز بايكًل ع٢ً َطتكبٌ ا٭طفاٍ املعاقني ٖٛ أذد املػه٬ت ايٓفط١ٝ ايٛاقدر١  

اييت ت٪زم أضس ا٭طفداٍ ، ٚقدد ٜسجدع ٖدرا إىل خدٛف ا٭ضدس ممدا قدد ٜٛاجٗد٘ أبٓدا٥ِٗ           

  ّ ٚجدٛدِٖ َعٗدِ يعٛاَدٌ ايفكدد املدتًفد١ ، ٚقدد ٜهدٕٛ         َطتكب٬ً خاؾ١ يف ذايد١ عدد

ذيددو َستبطددًا أٜكددًا باؿايدد١ ا٫قتؿدداد١ٜ يٮضددس٠ ايدديت قددد ٫ تددٛفس زعاٜدد١ نافٝدد١        

 ٚنسل١ يطفًٗا املعام فُٝا بعد .

( بدني اضدتحابات    ‚٫01 تٛجد فسٚم ذات د٫ي١ إذؿا١ٝ٥ عٓد َطدت٣ٛ )  : (4ايعباز٠ )

)  2تحابات ا٭َٗددات ، ذٝددف بًغددت قُٝدد١ نددا اٯبددا٤ عًدد٢ ٖددرٙ ايعبدداز٠ ٚنددريو اضدد  

( يددد٣ ا٭َٗددات ُٖٚددا قُٝتددإ غددرل دايددتني إذؿددا٥ًٝا،   6‚466( يددد٣ اٯبددا٤ ، ٚ) 0‚035

( 1‚9( ٚ) 2‚0ٚقد ؼككت نًتا ايعبازتني بدزجيت ؼكل َتٛضطتني ، ذٝف بًغتا )

% ( َدددٔ اٯبدددا٤ أْٗدددِ ٜٓتدددابِٗ غدددعٛز باٱذبددداط ْتٝحددد١ يٛجدددٛد   33‚9ذٝدددف أٚقدددح )

% ( َددِٓٗ أٜكددا ، أَددا عٝٓدد١ ا٭َٗددات فكددد   33‚9ِ املعددام ، بُٝٓددا زفددض ذيددو ) طفًددٗ

% ( َددٔ ْفددظ ايعٝٓدد١ . 44‚6%( َددٓٗٔ بُٝٓددا زفكددٗا ) 37‚3ٚافددل عًدد٢ ٖددرٙ ايعبدداز٠ ) 

ٚقدددد ٜسجدددع ذيدددو ايػدددعٛز ايدددرٟ وددددث أذٝاْدددًا يدددد٣ بعدددض ا٭ضدددس ذدددني املكازْددد١     

كدددِٜ ايسعاٜدد١ اي٬شَدد١  با٭طفدداٍ ا٭ضددٜٛا٤ أٚ ذددني َٛاجٗدد١ ؾددعٛبات ٚعكبددات  يف ت  

 يطفًِٗ املعام ؾرًٝا أٚ تعًًُٝٝا أٚت ًًٖٝا.
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( بددني اضددتحابات   ‚01تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد١ إذؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ )    (:5ايعبدداز٠ )

ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبا٤ ا٭طفاٍ املعاقني ، ٚنرا بني اضتحابات ع١ٓٝ ا٭َٗات ، ذٝف 

( يددد٣ ا٭َٗددات ، ٚقددد ؼككددت 37‚013(يددد٣ اٯبددا٤ ، ٚ)  21‚686)  2بًغددت قُٝدد١ نددا

(، ذٝددف 1‚4(، ٚ)1‚5ٖددرٙ ايعبدداز٠ بدددزجيت ؼكددل قددعٝفتني يددد٣ نًتددا ايعٝٓددتني )    

% ( َٔ اٯبا٤ عدّ غعٛزِٖ بايٝ ع ػداٙ ذٝدا٠ طبٝعٝد١ يطفًدِٗ املعدام      62‚5أند ) 

%( َِٓٗ عدلٚا عٔ غعٛزِٖ بايٝ ع ، أَا ا٭َٗات فكد زفدض ٖدرا   16‚1ع٢ً عهظ ) 

%( ٚتػددرل تًددو ا٫ضددتحاب١ إىل إٔ َػدده١ً ايٝدد ع ػدداٙ ذٝددا٠  71‚4ايػددعٛز بٓطددب١ ) 

طبٝع١ٝ يطفًِٗ املعام ، يٝطت بؿٛز٠ نبرل٠ أٚ َٓتػس٠ بني أضدس ا٭طفداٍ املعداقني    

 ٚبايتايٞ فٗٛ غعٛز غرل دا٥ِ أٚ ضا٥د يد٣ ع١ٓٝ ايدزاض١ . 

ت ( بددني اضددتحابا  ‚01تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد١ إذؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ )    (:6ايعبدداز٠ )

ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبا٤ ا٭طفاٍ املعاقني ، ٚنرا بني اضتحابات ع١ٓٝ ا٭َٗات ، ذٝف 

( يد٣ ا٭َٗات ، ٚقدد ؼككدت ٖدرٙ    14‚183( يد٣ اٯبا٤ ، ٚ )9‚253) 2بًغت ق١ُٝ نا

%( 44‚6(، ذٝدف أندد )   1‚7(،)1‚6ايعباز٠ بدزجيت ؼكدل ندبرلتني عٝٓد٢ ايدزاضد١ )    

فد٤ٞ طفًددِٗ املعدام ٚقدد قددسز ذيدو أٜكددًا )     َدٔ اٯبدا٤ عدددّ غدعٛزِٖ بايدرْب بعددد     

%( َددٔ اٯبددا٤ ٚ   14‚3%( َددٔ عٝٓدد١ ا٭َٗددات ، بُٝٓددا ٚافددل عًدد٢ ٖددرٙ ايعبدداز٠ )        53‚6

%( َدٓٗٔ  33‚9%( َٔ عٝٓد١ ا٭َٗدات ،ٚ)   12‚5%( إىل ذد َا نُا ٚافل عًٝٗا ) 41‚1)

      ً ١ إىل ذد َا َٚٔ  ِ فٗٛ غعٛز ٜساٚد ايبعض َدٔ اؿدني يٮخدس ٚبايتدايٞ فٗدٛ َػده

 وتاد يتعدٌٜ َٚعاؾ١  ْفط١ٝ يد٣ بعض َٔ أضس ا٭طفاٍ املعاقني ٜعٌ َٛجٛدًا

( بددني اضددتحابات ‚.٫1 تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد١ إذؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ )  (:7ايعبدداز٠)

ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبا٤ ا٭طفاٍ املعاقني ، ٚنرا بني اضتحابات ع١ٓٝ ا٭َٗات ، ذٝف 

( ُٖٚددا قُٝتددإ غددرل  3‚251ٚيددد٣ ا٭َٗددات )  (2‚608يددد٣ اٯبددا٤ )  2بًغددت قُٝدد١ نددا

( قدددد ؼككدددت ٖدددرٙ ايعبددداز٠ بددددزجيت ؼكدددل     ‚01دايدددتني إذؿدددا٥ًٝا عٓدددد َطدددت٣ٛ )  

%( 37.5( يدد٣ ا٭َٗدات ، ذٝدف   ٜفكدٌ )     2‚2( يدد٣ اٯبدا٤ ٚ)  2‚0َتٛضطتني بًغتدا ) 

%( 39‚3َددٔ اٯبددا٤ ا٫بتعدداد عددٔ اٯخددسٜٔ بعددد فدد٤ٞ طفًددِٗ املعددام ، بُٝٓددا زأٟ )        
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%( َدددٓٗٔ ا٫بتعددداد عدددٔ 44‚6عهدددظ ذيدددو ، أَدددا عٝٓددد٘ ا٭َٗدددات فكدددد فكدددٌ ) َدددِٓٗ 

% ( َددٓٗٔ عهددظ ذيددو ٚتػددرل  26‚6اٯخددسٜٔ بعددد فدد٧ ايطفددٌ املعددام ، بُٝٓددا زأٟ ) 

ٞ  ايطفددٌ      تًددو ا٫ضددتحاب١ إىل تفكددٌٝ بعددض ا٭ضددس ايبعددد عددٔ اٯخددسٜٔ بعددد فدد

تذلتددب عًددد٢  املعددام اعتكدددادًا َددِٓٗ بددد ٕ ذيددو هٓدددبِٗ نددثرلًا َدددٔ املػدده٬ت ايددديت      

 ايتفاعٌ ا٫جتُاعٞ َع ا٭ْطام انٝط١ يف ٚجٛد ايطفٌ املعام .

( بدني اضدتحابات    ‚٫01 تٛجد فسٚم ذات د٫ي١ إذؿدا١ٝ٥ عٓدد َطدت٣ٛ )    (:8ايعباز٠ )

( ٖٚٞ ق١ُٝ 7‚002)  2ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبا٤ ا٭طفاٍ املعاقني ، ذٝف بًغت ق١ُٝ نا

( بدني  ‚01ذات د٫يد١ إذؿدا١ٝ٥ عٓدد َطدت٣ٛ )    غرل داي١ إذؿا٥ًٝا ، بُٝٓا تٛجدد فدسٚم   

( ٖٚدٞ قُٝد١    10‚404)  2اضتحابات عٝٓد١ ايدزاضد١ َدٔ ا٭َٗدات ذٝدف بًغدت فٝد٘ ندا        

( يدد٣  1‚7( يدد٣ اٯبدا٤ ٚدزجد١ )    2‚0ذاي١ إذؿدا٥ًٝا ، ٚقدد ؼككدت ايعبداز٠  بدزجد١ )      

% ( َددٔ اٯبددا٤ أْٗددِ ٜػددعسٕٚ   35‚7ا٭َٗددات ُٖٚددا دزجتددإ َتٛضددطتإ ، ذٝددف زأٟ )   

% ( َددِٓٗ ، أَددا  46‚4يطدددس١ٜ أ ٓددا٤ تٛاؾددٌ ايددبعض َعٗددِ يف ذددني زفددض ذيددو )    با

% ( َدٓٗٔ  53‚6% ( َٓٗٔ ٖدرا ايػدعٛز ، بُٝٓدا زفكد٘ )     25‚0ع١ٓٝ ا٭َٗات فكد أٜدٙ )

ٚبايسغِ َٔ إٔ ْطب١ َٔ ٜػعسٕٚ بٗرا ايػعٛز أقٌ َٔ املتٛض  إ٫ أْ٘ غدعٛز ٚاقعدٞ   

 َستب  بتعا٬َت ايبعض إشا٤ أضس تًو ٭طفاٍ.

( بدني اضدتحابات    ‚٫01 تٛجد فسٚم ذات د٫ي١ إذؿدا١ٝ٥ عٓدد َطدت٣ٛ )    (:9ايعباز٠ )

)  2ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبا٤ ا٭طفاٍ املعاقني  ٚندرا ا٭َٗدات ، ذٝدف بًغدت قُٝد١  ندا      

( يدددد٣ 2‚00( يدددد٣ ا٭َٗدددات ٚؼككدددت ايعبددداز٠ بدزجددد١ )7‚431( ٚيدددد٣ اٯبدددا٤ ٚ)464

% ( َددٔ اٯبددا٤ عددٔ اشدٜدداد إذطاضددِٗ  30‚4 ( يددد٣ ا٭َٗددات ذٝددف عدددل ) 1‚7اٯبددا٤ ٚ )

%( َٔ ايع١ٓٝ، أَدا  32‚1بايغكب َٓر ٚجٛد طفًِٗ املعام ، بُٝٓا زأٟ عهظ ذيو  ) 

% ( إىل ذدد َدا ، بُٝٓدا    28‚6% ( َٓٗٔ ع٢ً ٖدرٙ ايعبداز٠ ٚ)   21‚4ا٭َٗات فكد ٚافل ) 

يػدعٛز  % ( َٓٗٔ ، ٚبؿف١ عا١َ فإٕ تًو ا٫ضتحاب١ تػدرل إىل شٜداد٠ ا  25‚0زفكٗا ) 

بايغكب يد٣ بعض أضس ا٭طفداٍ نطدًٛى اْفعدايٞ قدد ٜعدذل٣ ايفدسد بعدد تعسقد٘         

 ٭ش١َ َا خاؾ١ إذا ناْت بٗرا اؿحِ ٖٚرا ايٓٛ  .
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( بدددني  ‚01تٛجدددد فدددسٚم ذات د٫يددد١ إذؿدددا١ٝ٥ عٓدددد َطدددت٣ٛ َعٜٓٛددد١ ) (:10ايعبدداز٠ ) 

،ذٝدف  اضتحابات ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ أبا٤ ا٭طفداٍ ، ٚندرا اضدتحابات عٝٓد١ ا٭َٗدات      

( يدد٣ ا٭َٗدات ، ٚقدد ؼككدت      44‚194( يدد٣ اٯبدا٤ ، ٚ)    12‚254)  2بًغت ق١ُٝ ندا 

( 2‚7( ٚبدزجدد١ نددبرل٠ يددد٣ ا٭َٗددات )   2‚3ايعبدداز٠ بدزجدد١ َتٛضددط١ يددد٣ اٯبددا٤ )    

% ( َددٔ اٯبددا٤ غددعٛزِٖ بدداـٛف عًدد٢ ذٝددا٠ أبددِٓٗ  55‚4ٜٚدددٍ عًدد٢ ذيددو ت نٝددد ) 

نددٕ أٜكدًا عًد٢ ْفدظ ايػدعٛز ٖٚدٛ غدعٛز        %( َدٔ ا٭َٗدات ٜ٪  75املعام ، يف ذني إٔ )

شا٥ددد بؿددٛز٠ أندددل يددد٣ ا٭َٗددات عددٔ اٯبددا٤ ٚيعددٌ ذيددو ٜددستب  بطبٝعدد١ ايٓطددا٤          

َٚػاعسِٖ اييت ؽتًف ْطبًٝا عٔ ايسجاٍ ٚغاؾ١ يف َػاعس ايكًل ٚاـدٛف عًد٢   

 ا٭بٓا٤ ذت٢ ٚيٛ ناْٛا أضٜٛا٤.

( بدددني  ‚01ٜٛددد١ )تٛجدددد فدددسٚم ذات د٫يددد١ إذؿدددا١ٝ٥ عٓدددد َطدددت٣ٛ َعٓ (:11ايعبدداز٠ ) 

اضددتحابات عٝٓدد١ ايدزاضدد١ َددٔ آبددا٤ ا٭طفدداٍ املعدداقني ، ٚنددرا بددني اضددتحابات عٝٓدد١     

( يددد٣ ا٭َٗددات ،  8‚824( يددد٣ اٯبددا٤ ) 20‚614)  2ا٭َٗددات ، ذٝددف بًغددت قُٝدد١ نددا  

ٚقد ؼككت ٖرٙ ايعباز٠ بدزج١ نبرل٠ يد٣ اٯبا٤ ٚدزج١ َتٛضدط١ يدد٣ ا٭َٗدات ،    

يسجاٍ زفكِٗ إٔ ٜهٕٛ يف ذٝاتِٗ طفٌ َعدام ، ٚقدد   ( َٔ ا60‚7ذٝف أند زفض ) 

%( َٔ ا٭َٗات ، َٚٔ  دِ فإْد٘ بدايسغِ َدٔ زقدا ايهدثرل َدِٓٗ        51‚8قسز ذيو أٜكًا ) 

بكدزِٖ ٚابت٥٬ِٗ إ٫ أِْٗ ٫ وبٕٛ بطبٝع١ اؿاٍ إٔ ٜهدٕٛ أذدد أعكدا٤ ا٭ضدس٠ أٚ     

 طفٌ َٔ ا٭طفاٍ ع٢ً ٚج٘ ايتردٜد َٔ ذ٣ٚ اٱعاقات .

( بدددني  ‚01تٛجدددد فدددسٚم ذات د٫يددد١ إذؿدددا١ٝ٥ عٓدددد َطدددت٣ٛ َعٜٓٛددد١ )   (:12ايعبددداز٠)

اضددتحابات عٝٓدد١ ايدزاضدد١ َددٔ آبددا٤ ا٭طفدداٍ املعدداقني ، ٚنددرا بددني أَٗددات ا٭طفدداٍ ،  

( يدددد٣ ا٭َٗدددات ، ٚقدددد  29‚403( يدددد٣ اٯبدددا٤ ٚ ) 29‚189)  2ذٝدددف بًغدددت قُٝددد١ ندددا 

يددد٣ ا٭َٗددات  ( يددد٣ اٯبددا٤ ، ٚنددريو1‚6ؼككددت ٖددرٙ ايعبدداز٠ بدزجدد١ َتٛضددط١ )

%(  َددٔ اٯبددا٤ زفكددِٗ إٔ ٜعددٝؼ طفًددِٗ فدد٢ َسنددص خدداف ،     66‚)( ذٝددف زأٟ 1‚7)

%( 25%( َٔ ع١ٓٝ ا٭َٗات ، ٚإٕ نإ قد قبٌ ذيو ) 64‚3نُا زفض ذيو أٜكا ) 

%( َٔ ا٭َٗات ، إ٫ إٔ ايغايب١ٝ َٔ آبا٤ ٚأَٗات ا٭طفاٍ ٜسفكٕٛ إٔ 30َٔ اٯبا٤ ٚ)
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ذيو ع٢ً غٞ فٝدٍ ع٢ً قِٝ َٚباد٨ أؾ١ًٝ  ٜعؼ طفًِٗ يف َسنص خاف ٚإٕ دٍ

٫شايددت ؼهددِ َععددِ ا٭ضددس يف احلتُددع بددسغِ َددا ٜترًُددٕٛ َددٔ َتاعددب ٚؾددعٛبات     

يٛجددٛد طفددٌ َعددام بٝددِٓٗ ٚإٕ نددإ ايددبعض ٜكبددٌ بٛجددٛد طفًدد٘ املعددام يف َسنددص      

خددداف إذا ندددإ ذيدددو يف َؿدددًرت٘ ، ٚناْدددت إَهاْدددات ا٭ضدددس٠ ٫ تطدددُح بتدددٛفرل     

 املٓصٍ. ايسعا١ٜ اي٬ش١َ داخٌ 

( بدددني  ‚01تٛجدددد فدددسٚم ذات د٫يددد١ إذؿدددا١ٝ٥ عٓدددد َطدددت٣ٛ َعٜٓٛددد١ )   (:13ايعبددداز٠)

اضددتحابات عٝٓدد١ ايدزاضدد١ َددٔ أبددا٤ ا٭طفدداٍ املعدداقني عًدد٢ ٖددرٙ ايعبدداز٠ ، ٚنددرا بددني  

( يدددد٣ 30‚475( يدددد٣ اٯبدددا٤ ٚ )  51‚589)  2عٝٓددد١ ا٭َٗدددات ذٝدددف بًغدددت قُٝددد١ ندددا   

( يدد٣  2‚8برلتني يد٣ نًتدا ايعٝٓدتني )   ا٭َٗات ٚؼككت ٖرٙ ايعباز٠ بدزجتني ن

%( َٔ اٯبدا٤ غدعٛزِٖ باـحدٌ عٓدد     78‚6( يد٣ ا٭َٗات ،ذٝف أند ) 2‚5اٯبا٤ ٚ) 

%( َددٔ 87‚9َؿدداذبتِٗ طفًددِٗ يف َٓاضددبات اجتُاعٝدد١ ، نُددا أنددد عًدد٢ ذيددو ) 

عٝٓددد١ ا٭َٗدددات ٚتػدددرل تًدددو ا٫ضدددتحاب١ إىل اْتػددداز ايػدددعٛز باـحدددٌ يدددد٣ أضدددس        

عٓدددد َؿددداذبتِٗ أطفددداشلِ املعددداقني يف املٓاضدددبات ا٫جتُاعٝددد١      ا٭طفددداٍ املعددداقني 

 املدتًف١. 

( بدددني  ‚01تٛجدددد فدددسٚم ذات د٫يددد١ إذؿدددا١ٝ٥ عٓدددد َطدددت٣ٛ َعٜٓٛددد١ )   (:14ايعبددداز٠)

اضددتحابات عٝٓدد١ ايدزاضدد١ نددثرل َددٔ آبددا٤ ا٭طفدداٍ املعدداقني ٚنددرا بددني اضددتحابات      

( يد٣ ا٭َٗدات   37‚549) ( يد٣ اٯبا٤ 55‚769) 2ع١ٓٝ ا٭َٗات ذٝف بًغت ق١ُٝ نا

( ذٝدف أندد )   2‚5( ، )2‚7، ٚؼككت ٖرٙ ايعباز٠ بدزجيت ؼكدل ندبرلتني بًغتدا )    

%( َٔ اٯبدا٤ بد ِْٗ ٜعذلٜٗدِ غدعٛز بداؿصٕ َٓدر فد٤ٞ طفًدِٗ املعدام ، نُدا           80‚3

%( َٔ ا٭َٗات ، َٚٔ  ِ فإٕ ٖرا ايػعٛز ٜٓتان نٌ َٔ ا٭ن ٚا٭ّ 71‚3أٜد ذيو ) 

ٚذيددو ٭ضدبان َتعددد٠ قدد تسجددع إىل املكازْد١ با٭ضدس ايطبٝعٝدد١       َدٔ اؿدني يٮخدس،   

ٚاـايٝددد١ َدددٔ ا٭طفددداٍ املعددداقني ، أٚ إىل إغدددفاقِٗ عًددد٢ طفًدددِٗ ممدددا ٜٛاجٗددد٘ َدددٔ   

 ؾعٛبات ذٝات١ٝ ْتٝح١ يٲعاق١ ٚغرلٖا َٔ ا٭ضبان .
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( بدددني  ‚01تٛجدددد فدددسٚم ذات د٫يددد١ إذؿدددا١ٝ٥ عٓدددد َطدددت٣ٛ َعٜٓٛددد١ )   (:15ايعبددداز٠)

١ ايدزاضدد١ َددٔ آبددا٤ ا٭طفدداٍ املعدداقني ، ٚنددرا عٝٓدد١ ا٭َٗددات ذٝددف      اضددتحابات عٝٓدد 

( يد٣ ا٭َٗات ٚؼككت ايعبداز٠   22‚758( يد٣ اٯبا٤ ٚ )  44‚730)  2بًغت ق١ُٝ نا

( يددد٣ اٯبددا٤ ٖٚددٞ دزجدد١ ؼكددل نددبرل٠، ٚنددرا يددد٣ ا٭َٗددات بدزجدد١     2‚7بدزجدد١ ) 

ٚد طفًدِٗ يف ندثرل   %( َدٔ اٯبدا٤ عددّ خدس    75.0( ، َٚٔ  ِ فكد فكدٌ )  2‚5ؼكل )

%( َٔ ا٭َٗات ، ٚقد ٜسجدع  62‚5َٔ املٓاضبات ا٫جتُاع١ٝ ، نُا أٜد ذيو أٜكًا ) 

ذيو إىل َاقد ٜٛاجْٗٛ٘ َٔ َتاعب ْتٝح١ يًرسف ايصا٥د ع٢ً أطفاشلِ أٚ َا قدد  

ٜطددبب٘ شلددِ ا٭طفدداٍ َددٔ عدددّ اٱذطدداع باؿسٜدد١ ايهاًَدد١ أٚاـددٛف َددٔ ْعددسات           

 ٜثرل َػاعس تًو ا٭ضس.   ايػفك١ أٚ ايفكٍٛ ٚغرلٖا مما

( بدددني  ‚01تٛجدددد فدددسٚم ذات د٫يددد١ إذؿدددا١ٝ٥ عٓدددد َطدددت٣ٛ َعٜٓٛددد١ ) (:16ايعبدداز٠ ) 

اضددتحابات عٝٓدد١ ايدزاضدد١ َددٔ آبددا٤ ا٭طفدداٍ املعدداقني ، ٚنددرا بددني اضددتحابات عٝٓدد١     

( يد٣ ا٭َٗدات ،   16‚327( يد٣ اٯبا٤ ٚ ) 24‚258)  2ا٭َٗات ، ذٝف بًغت ق١ُٝ نا

( يد٣ 2‚1( يد٣ اٯبا٤ ٚ )2‚4ايعباز٠ بدزجيت ؼكل َتٛضطتني ) ٚقد ؼككت ٖرٙ 

%( َٔ اٯبا٤ أ٫ ٜعسف ايٓاع بٛجٛد طفٌ َعدام قدُٔ   64‚2ا٭َٗات ، ذٝف فكٌ ) 

%( 39‚3%( َٔ ا٭َٗات ، بُٝٓا زفدض ذيدو )   51‚8أضستِٗ ، ٚقد فكٌ ذيو أٜكًا ) 

 ٝ ٌ أخفدا٤ ٚجدٛد طفدٌ    َٓٗٔ ، َٚٔ ة فإٕ ٖرٙ ا٫ضتحاب١ تػرل إىل إٔ َػه١ً تفكد

َعام بني ا٭ضدس َاشايدت يف  كافد١ بعدض ا٭ضدس ايديت ؽػد٢ َدٔ اٱعد٬ٕ عدٔ ذيدو            

ٚغاؾددد١ اٱعاقدددات ايؿدددعب١ ٚاؿسجددد١ ندددايتدًف ايعكًدددٞ ٚاٱعاقدددات اؿسنٝددد١     

 ٚايتٛذد. 

( بددني  ‚٫01 تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد١ إذؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ َعٜٓٛدد١ )  (: 17ايعبدداز٠)

ٔ آبددا٤ ا٭طفدداٍ املعدداقني عًدد٢ ٖددرٙ ايعبدداز٠ ذٝددف بًغددت   اضددتحابات عٝٓدد١ ايدزاضدد١ َدد 

( ٖٚددٞ قُٝدد١ غددرل دايدد١ إذؿددا٥ًٝا ، أَددا اضددتحابات عٝٓدد١ ا٭َٗددات    3‚894) 2قُٝدد١ نددا

(   ‚01( ٖٚددٞ دايدد١ إذؿددا٥ًٝا عٓددد َطددت٣ٛ َعٜٓٛدد١ )  13‚111)  2فكددد بًغددت قُٝدد١ نددا

 َ ٗدات عًد٢ ٖدرٙ    َٔ  ِ فإٕ ٖٓاى فسٚقًا ذات د٫ي١ إذؿا١ٝ٥ بني اضتحابات عٝٓد١ ا٭
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( يدد٣ اٯبدا٤ ٖٚدٞ دزجد١ َتٛضدط١ ، بُٝٓدا بًغدت )        2‚1ايعباز٠ ٚقدد ؼككدت بدزجد١ )   

%( عددٔ غددعٛزِٖ بايكددٝل َددٔ اؿددني ٚا٭خددس ،  44‚6( يددد٣ ا٭َٗددات ذٝددف عدددل ) 2‚4

%( َدددٔ 51‚8%( َدددِٓٗ ، نُدددا عددددل عدددٔ ْفدددظ ايػدددعٛز )  32‚1بُٝٓدددا زفدددض ذيدددو ) 

(  . ٚعًٝ٘ فإٕ ٖرا ايػعٛز ) ايكٝل ٓٗٔ%( 12َ‚5ا٭َٗات ، بُٝٓا زأٟ عهظ ذيو  ) 

َدددا ٜدددصاٍ ٜؿددداذب بعدددض أضدددس ا٭طفددداٍ املعددداقني َدددٔ ذدددني ٯخدددس ٚبؿدددٛز٠ ْطدددب١ٝ     

َٚتفاٚتددد١ َدددٔ إعاقددد١ ٭خدددس٣  تبعدددًا يػددددتٗا ٚدزجددد١ ت  رلٖدددا عًددد٢ اؿٝدددا٠ ا٭ضدددس١ٜ  

 ايطبٝع١ٝ . 

ؼًٌٝ ٚتفطرل ْتا٥خ اضتحابات ع١ٓٝ ايدزاض١ ػاٙ املػه٬ت ا٫جتُاع١ٝ  -2 

 : ضس ا٭طفاٍ املعاقني٭

 -ٚلهٔ عسض تًو ايٓتا٥خ َٔ خ٬ٍ اؾدٍٚ ايتايٞ :

املعاقني جتاه  الدراسة هن أباء وأهاا  األطفال يىضح اسعجابا  عًنه  (  12جدول رقم )  

 هشكالتام االجعياعًة
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 ى

% 

أجدد ؾددعٛب١ يف ايتعاَددٌ   1

 َع طفًٞ املؿان

38 

67.9% 

8 

14.3% 

10 

17.8% 
140 2.5 2.5 

32  

57.1% 

5 

9.0% 

19 

33.9% 
125 2.2 19.542 

تغدددرلت ع٬قتٓدددا بؿدددٛز٠    2

ٌ ا٭ضس٠ بطبب  ضًب١ٝ داخ

 طفًٓا املعام 

19 

33.9% 

20 

35.7% 

17 

30.4% 
114 2.0 2.0 

15 

26.8% 

18 

32.1% 

23 

41.1% 
104 1.9 1.750 

قددعفت ع٬قتٓددا با٭ٖددٌ    3

ٚا٭ؾددددقا٤ بعدددد فددد٤ٞ 

 طفًٓا املعام

6 

10.7% 

17 

30.4% 

33 

58.9% 
85 1.5 1.5 

5 

9.00% 

15 

26.8% 

36  

64.2% 
81 1.4 26.831 

أغعس بايفكدٍٛ َدٔ قبدٌ     4

اٯخسٜٔ يف ٚجٛد طفًٓا 

 َعٓا

18 

32.1% 

17 

30.4% 

21  

37.5% 
109 1.9 1.9 

20 

35.7% 

19 

33.9% 

17 

30.4% 
115 2.1 0.250 

ٜٓعددس ايددبعض يٓددا ْعددس٠   5

 ضًب١ٝ يٛجٛد طفٌ َعام

 8 

14.3% 

12 

21.4% 

36  

64.3% 
84 1.5 1.5 

7 

12.5% 

10 

17.9% 

39 

69.4% 
80 1.4 33.476 

أػٓب املٓاضبات ايعا١ًٝ٥  6

 بطبب طفًٞ املعام 

23  

41.1% 

14 

25.0% 

19  

33.9 % 
116 2.1 2.1 

27 

48.2% 

15 

26.8% 

14 

25.00% 
125 2.2 5.609 

شادت اـ٬فدددات بٝٓٓدددا يف  7

املٓصٍ بعد ف٤ٞ طفًٓدا  

 املعام

21  

37.5% 

13 

23.2% 

22  

39.3% 
111 2.0 2.0 

24 

42.8% 

16 

28.6% 

16 

28.6% 
120 2.1 2.286 

دخًٓا يف َػه٬ت أضس١ٜ  8

ْتٝحدددد١ يٛجددددٛد طفًٓددددا   

 املعام

20  

35.7% 

14 

25.0% 

22  

39.3% 
110 2.0 2.0 

23 

41.1% 

18 

32.1% 

15 

26.8% 
120 2.1 1.750 
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تٛجد َػه٬ت بني ا٭بٓا٤  9

 بعد ف٤ٞ طفًٓا املعام

10 

17.9% 

13 

23.2% 

33 

39.3% 
89 1.6 1.6 

11 

19.6% 

15 

26.8% 

30 

53.6% 
93 1.7 54.753 

لدددد ؾددددعٛب١ يف تعًددددِٝ   10

 طفًٓا املعام

38 

67.9% 

7 

12.5% 

4 

7.1% 
132 2.4 2.4 

42 

75.0% 

9 

16.0% 

5 

9.0% 
149 2.7 44.194 

ْٛاج٘ ؾعٛبات يف زعاٜد١   11

 طفًٓا طبًٝا 

35 

62.5% 

14 

25.0% 

7 

12.5 % 
130 2.3 2.3 

37 

66.1% 

16 

28.6% 

3 

5.3% 
146 2.61 31.546 

أز٣ عدّ اٖتُاّ أٟ جٗد١   12

بتدددٛفرل بدددساَخ تسفٝٗٝددد١  

 ٭ضس ٭طفاٍ املعاقني

52 

92.8% 

3 

5.4 % 

1  

 1.8% 
163 2.9 2.9 

55 

98.2% 

1 

1.8% 
- 167 2.98 106.145 

أزٟ عددددّ تدددٛفرل ندددٛادز   13

َتدؿؿدددد١ يف َطدددداعد٠ 

 أضس٠ ا٭طفاٍ املعاقني

47 

83.9% 

6 

10.7% 

3 

5.4% 
156 2.8 2.8 

44 

7.6% 

8 

14.3% 

4 

7.1 
152 2.7 52.018 

أؾبرت ذٝاتٓا ايصٚج١ٝ  14

تعٝطدد١ بعددد إلددان ٖددرا    

 ايطفٌ

32 

57.1% 

9 

16.1% 

15 

26.8% 
129 2.3 2.3 

29 

51.8% 

11 

19.6% 

16 

28.6% 
125 2.2 9.253 

قعف ايتعإٚ بٝ  ٚبني  15

شٚجدددٞ يف زعاٜددد١ طفًٓدددا   

 املعام

30 

53.6% 

16 

28.6% 

10 

17.9% 
132 2.4 2.4 

24 

42.8% 

8 

14.3% 

24 

42.8% 
112 2.0 9.146 

مل أعدددددد أزذدددددب بصٜددددداز٠   16

 اٯخسٜٔ ٭ضستٞ

23 

41.1% 

14 

25.0% 

19 

33.9% 
116 2.1 2.1 

16 

28.6% 

18 

32.1% 

22 

39.3% 
106 1.9 1.000 

أز٣ عدّ تكدٜس انٝطني  17

 ذٛيٓا يعسٚفٓا ايؿعب١ 

28  

50.0% 

6 

10.7% 

22  

39.3% 
118 2.1 2.1 

35 

62.5% 

9 

16.1% 

12 

21.4% 
135 2.4 66.826 

ٜؿددددعب عًٝٓدددددا تٓعدددددِٝ   18

ع٬قتٓا ب بٓا٥ٓا يف ٚجٛد 

 طفٌ َعام بِٝٓٗ

36 

64.3% 

7 

12.5 

13  

23.2 
135 2.4 2.4 

29 

51.8% 

11 

19.6% 

16 

28.6% 
125 2.23 9.253 

  38.9 2180     38.8 2169    َخ 

 %    71.9%     72.00%  

 -َا ًٜٞ : بترًٌٝ اؾدٍٚ ايطابل ٜتكح

( بدددني  ‚01تٛجدددد فدددسٚم ذات د٫يددد١ إذؿدددا١ٝ٥ عٓدددد َطدددت٣ٛ َعٜٓٛددد١ )  (:1ايعبددداز٠)

اضتحابات ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبدا٤ ا٭طفداٍ املعداقني عًد٢ ٖدرٙ ايعبداز٠ ، ٚندرا بدني         

( يدددد٣ اٯبدددا٤ ، ٚ   30‚153) 2اضدددتحابات عٝٓددد١ ا٭َٗدددات ، ذٝدددف بًغدددت قُٝددد١ ندددا     

( َٚتٛضدط١ يدد٣   2‚٠5 يدد٣ اٯبدا٤ )  ( يد٣ ا٭َٗدات بدزجد١ ؼكدل ندبرل     19‚542)

%( َٔ اٯبا٤ ؾدعٛب١ ايتعاَدٌ َدع ايطفدٌ املعدام ،      67‚9( ذٝف أند )2‚2ا٭َٗات )

%( َٔ ع١ٓٝ ا٭َٗدات . ٚقدد ٜسجدع ذيدو إىل قدعف ايدٛعٞ       57‚1بُٝٓا زأٟ ذيو ) 

يددد٣ نددٌ َددٔ اٯبددا٤ ٚا٭َٗددات غؿددا٥ـ املعدداقني َددٔ جٗدد١ ، ٚطددسم ٚأضددايٝب          

 أخس٣ايتعاٌَ َعِٗ َٔ ج١ٗ 

( بددني  ‚٫01 تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد١ إذؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ َعٜٓٛدد١ ) (:2ايعبداز٠ ) 

اضددتحابات عٝٓدد١ ايدزاضدد١ َددٔ آبددا٤ ا٭طفدداٍ املعدداقني عًدد٢ ٖددرٙ ايعبدداز٠ ، ٚنددرا           

( يددد٣ ا٭َٗددات   1‚750( يددد٣ اٯبددا٤ ٚ) 0‚250) 2ا٭َٗددات ، ذٝددف بًغددت قُٝدد١ نددا    
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( ع٢ً ايذلتٝب 1‚9( ٚ)2‚00ٗات )بدزج١ ؼكل َتٛضط١ يد٣ نٌ َٔ اٯبا٤ ٚا٭َ

% ( َددٔ اٯبددا٤ إٔ ايع٬قددات داخددٌ ا٭ضددس٠ تغددرلت بؿددٛز٠ ضددًب١ٝ        33‚9ذٝددف زأٟ ) 

%( َددِٓٗ أَددا ا٭َٗددات فكددد أنددد    30‚4بطددبب ايطفددٌ املعددام بُٝٓددا زفددض ذيددو )    

( َددٓٗٔ تغددرل ٖددرٙ ايع٬قدد١ بؿددٛز٠ 41‚1% ( َددٓٗٔ عًدد٢ ذيددو بُٝٓددا زفددض ) 26‚8)

 ضًب١ٝ .

حابات إىل إٔ َػدده١ً تغددرل ايع٬قددات إىل ايطددًب١ٝ داخددٌ ا٭ضددس٠ ٚتددثرل تًددو ا٫ضددت

بطددبب ٚجددٛد طفددٌ َعددام يٝطددت بدزجدد١ نددبرل٠ يددد٣ نددٌ ا٭ضددس ، ٜٚساٖددا اٯبددا٤      

بؿٛز٠ أندل ْطبًٝا َٔ ا٭َٗات ، ا٭َس ايرٟ ٜبدٚ ٚاقرًا يف ضدًٛى بعدض اٯبدا٤    

ض ا٭َٗدات  املتُثٌ يف ا٫ػاٙ مٛ ايصٚاد َس٠ أخس٣ ، ع٢ً ايعهدظ َدٔ ضدًٛى بعد    

اي٬تٞ ٜسغي يف اؿفاظ ع٢ً ايع٬ق١ ايصٚج١ٝ ٚا٭ضس١ٜ زغِ َا بٗا َدٔ ؾدعٛبات   

 قد ٜهٕٛ أذد أضبابٗا ٚجٛد طفٌ َعام .

( بدددني  ‚01تٛجدددد فدددسٚم ذات د٫يددد١ إذؿدددا١ٝ٥ عٓدددد َطدددت٣ٛ َعٜٓٛددد١ ) : (3ايعبددداز٠)

اضدددتحابات عٝٓددد١ ايدزاضددد١ َدددٔ آبدددا٤ ا٭طفددداٍ املعددداقني عًددد٢ ٖدددرٙ ايعبددداز٠ ٚندددرا    

( يدد٣ ا٭َٗدات ،   26‚831( يدد٣ اٯبدا٤ ٚ)   27‚396)2٭َٗات ، ذٝف بًغت ق١ُٝ ناا

( عًد٢ ايذلتٝدب ،   1‚4( ٚ)1‚5بدزج١ ؼكل قعٝف١ يد٣ نٌ َٔ اٯبدا٤ ٚا٭َٗدات )  

%( َدددٔ اٯبدددا٤ إٔ ع٬قدددتِٗ با٭ٖدددٌ ٚا٭ؾددددقا٤ مل تكدددعف بعدددد  58‚9ذٝدددف قدددسز ) 

٭َٗات ، ٚيعٌ ذيدو ٜسجدع   %( َٔ ا64‚2ف٤ٞ طفًِٗ املعام ، ٚقسز ذيو أٜكًا ) 

إىل طبٝعددد١ احلتُدددع ايدددُٝ  ايدددرٟ ٫ شايدددت ؼهُددد٘ ا٭عدددساف ٚايتكايٝدددد ٚايكدددِٝ    

 اٱهاب١ٝ اييت تٛج٘ ايع٬قات ا٫جتُاع١ٝ .

( بدني اضدتحابات    ‚٫01 تٛجد فسٚم ذات د٫ي١ إذؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ ) (:4ايعباز٠)

بداز٠ ، ٚندرا بدني اضدتحابات     ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبا٤ ا٭طفداٍ املعداقني عًد٢ ٖدرٙ ايع    

( يدددد٣ 0‚250( يدددد٣ اٯبدددا٤ ٚ ) 0‚464) 2عٝٓددد١ ا٭َٗدددات ، ذٝدددف بًغدددت قُٝددد١ ندددا    

( 1‚9ا٭َٗددات ، بدزجددد١ ؼكددل َتٛضدددط١ يددد٣ ندددٌ َددٔ اٯبدددا٤ ٚا٭َٗددات بًغدددت )     

%( َٔ ع١ٓٝ اٯبا٤ أِْٗ ٜػدعسٕٚ بايفكدٍٛ   32‚1( ع٢ً ايذلتٝب ، ذٝف زأ٣ ) 2‚1ٚ)



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
91 

 م3102مارس   (5اجمللد )العدد التاسع  جملة األندلس للعلوم االجتناعية والتطبيقية

 مشكالت أسر األطفال املعاقني                                                                                                                          د. مصطفى الفقي                                                            –د.فتحية باحشواى 

املعدددام َعٗدددِ بُٝٓدددا زأٟ عهدددظ ذيدددو  طفًدددِٗ َدددٔ قبدددٌ اٯخدددسٜٔ يف ذددداٍ ٚجدددٛد 

%( َدددٔ ا٭َٗدددات بُٝٓدددا زفدددض ٖدددرٙ  35‚7%( َدددِٓٗ ،نُدددا زأٟ ذيدددو أٜكدددا )37‚5)

%( َٓٗٔ ، ٚقد ٜسجع ذيو إىل  كاف١ ايبعض ايرٟ ٜٓػغٌ أٚ ٜكردِ  30‚4ايعباز٠ )

ْفطدد٘ بؿددٛز٠ أٚ بدد خس٣ يف أَددٛز َٚٛقددٛعات ؽددـ اٯخددسٜٔ ، بغددض ايٓعددس عددٔ     

 َس َٔ عدَ٘ ٖٚٞ  كاف١ ؼتاد إىل تغٝرل إهابٞ .قبٍٛ اٯخسٜٔ شلرا ا٭

( بددني اضددتحابات  ‚01تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد١ إذؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ )  (:5ايعبدداز٠)

ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبا٤ ا٭طفاٍ املعاقني ع٢ً ٖرٙ ايعباز٠ ، ٚندرا اضدتحابات عٝٓد١    

َٗدات  ( يدد٣ ا٭ 33‚476( يدد٣ اٯبدا٤ ،ٚ)  24‚580) 2ا٭َٗات ، ذٝف بًغت قُٝد١ ندا  

( ،ذٝددف أنددد 1‚4( ٚ)1‚5بدددزجيت ؼكددل قددعٝفتني يددد٣ نًتددا ايعٝٓددتني بًغتددا )  

%( َٔ اٯبا٤ إٔ ايٓاع ٫ ٜٓعسٕٚ ْعس٠ ضًب١ٝ شلِ بطبب أطفاشلِ املعاقني ، 64‚3)

%( َدددٔ ا٭َٗددات ، ٖٚدددٛ َددا ٜػدددرل إىل إٔ ٚجددٛد ٖدددرٙ    69‚4نُددا قددسز ذيدددو أٜكددًا )   

احلتُع اؾغسايف ذٝدص ايدزاضد١ ،    املػه١ً يٝظ َٓتػسًا بؿٛز٠ ٚاقر١ ٚنبرل٠ يف

 %( فك  َٔ ا٭َٗات12‚5ٯبا٤ ٚ )%( َٔ ا14‚3ذٝف أغاز إىل ٚجٛد ٖرا ايطًٛى )

( بددني  ‚٫01 تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد١ إذؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ َعٜٓٛدد١ )   (:6ايعبدداز٠)

اضتحابات ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبدا٤ ا٭طفداٍ املعداقني عًد٢ ٖدرٙ ايعبداز٠ ، ٚندرا بدني         

( يددد٣ 5‚609( يددد٣ اٯبددا٤ ، ٚ)2‚179) 2ت ا٭َٗددات ذٝددف بًغددت قُٝدد١ نددااضددتحابا

ا٭َٗدددات ٖٚدددٞ قدددِٝ غدددرل دايددد١ إذؿدددا٥ًٝا،ٚؼككت ٖدددرٙ ايعبددداز٠ بددددزجيت ؼكدددل       

( يدد٣ ا٭َٗدات ،   2‚2( يدد٣ اٯبدا٤ ٚ)  2‚1َتٛضطتني يد٣ نًتدا ايعٝٓدتني فبًغتدا )   

طفًدِٗ املعدام ،    %( َٔ اٯبا٤ ػٓبِٗ املٓاضدبات ايعا٥ًٝد١ بطدبب   41‚1ذٝف أٚقح )

%( َدددٔ اٯبدددا٤ عهدددظ 33‚9%( َدددٔ ا٭َٗدددات ،يف ذدددني زأٟ )48‚2ذيدددو أٜكدددًا ) ٚزأٟ

%( َددٔ ا٭َٗددات ٚتػددرل تًددو ايٓتٝحدد١ إىل إٔ ػٓددب املٓاضددبات    25ذيددو ، ٚنددرا )

ايعا٥ًٝدد١ يددد٣ أضددس ا٭طفدداٍ املعدداقني َػددهً٘ َٛجددٛد٠ ٚيهددٔ بؿددٛز٠ َتٛضددط١ ، إ٫  

 أْٗا ؼتاد إىل َعاؾ١ .
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( بددني  ‚٫01 تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد١ إذؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ َعٜٓٛدد١ ) (:7ايعبداز٠ ) 

اضددتحابات عٝٓدد١ ايدزاضدد١ َددٔ آبددا٤ ا٭طفدداٍ املعدداقني ، ٚنددرا ا٭َٗددات عًدد٢ ٖددرٙ       

( يدد٣ ا٭َٗدات ٖٚدٞ    2‚286( يدد٣ اٯبدا٤ ٚ)  2‚68) 2ايعباز٠ ، ذٝدف بًغدت قُٝد١ ندا    

( يددد٣ 2‚1ٯبددا٤ ٚ)(يددد٣ ا2‚00غددرل دايدد١ إذؿددا٥ًٝا ، نُددا بًغددت دزجدد١ ايتركددل )    

%( َدددٔ اٯبدددا٤ إٔ  37‚50ا٭َٗدددات ُٖٚدددا دزجددديت ؼكدددل َتٛضدددطتني ، ذٝدددف بدددني )    

اـ٬فات بني أعكا٤ املٓصٍ قد شادت بعد فد٤ٞ ايطفدٌ املعدام بُٝٓدا زفدض ذيدو       

( َددٓٗٔ ذدددٚث أٚ شٜدداد٠ ٖددرٙ  42‚8( َددِٓٗ ، أَددا عٝٓدد١ ا٭َٗددات فكددد أٚقددح )  39‚3)

يدددو إ٫ إٔ ٖدددرٙ ايٓتٝحددد١ تػدددرل إىل إٔ   %( َدددٓٗٔ عهدددظ ذ 28‚6اـ٬فدددات ، ٚزأ٣ )

ذدٚث خ٬فات فع١ًٝ بؿٛز٠ َطتُس٠ بني أْطام ا٭ضس يف ٚجٛد ايطفدٌ املعدام ٖدٛ    

أَددس ٚاقددع ْعددسًا ملددا قددد ٜطددبب٘ ٚجددٛد ايطفددٌ َددٔ اقددطسابات يف املػدداعس ٚا٭فهدداز         

ٚأضايٝب ايتفهرل ا٭َدس ايدرٟ ىتًدف ْطدبًٝا َدٔ أضدس٠ ٭خدس٣ ٚفكدًا يعٛاَدٌ َٓٗدا           

اق١ ٚغدتٗا ٚاـؿا٥ـ ايٓفط١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ يٮضس٠ ذاتٗا ْٛ  اٱع

 ، ٜٚ٪ س ع٢ً طبٝع١ ايع٬قات داخًٗا.

( بدني اضدتحابات    ‚٫01 تٛجد فسٚم ذات د٫ي١ إذؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ ) (:8ايعباز٠)

ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبا٤ ا٭طفاٍ املعاقني ، ٚنرا  ا٭َٗات ع٢ً ٖدرٙ ايعبداز٠ ، ذٝدف    

( يددد٣ ا٭َٗددات ، ٖٚددٞ غددرل دايدد١     1‚750( يددد٣ اٯبددا٤ ٚ) 1‚857) 2ُدد١ نددا بًغددت قٝ

( يدد٣ ا٭َٗدات ، ُٖٚدا    2‚1( يدد٣ اٯبدا٤ ٚ)   2‚00إذؿا٥ًٝا ، ٚبًغت دزج١ ايتركدل ) 

%( َٔ اٯبا٤ إىل ٚجٛد َػه٬ت أضدس١ٜ  35‚7دزجيت ؼكل َتٛضطتني ذٝف أغاز )

ع١ٓٝ ا٭َٗات فكدد   %( َِٓٗ أَا39‚3ْتٝح١ يٛجٛد طفٌ َعام بُٝٓا زفض ذيو )

%(  َددٓٗٔ قدددد زأٜدددٔ  26‚8%( َدددٓٗٔ ٚجددٛد تًدددو املػدده٬ت يف ذدددني إٔ )   41‚1قددسز ) 

عهظ ذيو ، ٚيعٌ اضتحابات ع١ٓٝ ايدزاض١ ع٢ً ٖرٙ ايعبداز٠ ت٪ندد اضدتحاباتِٗ    

عًدد٢ ايعبدداز٠ ايطددابك١ فُٝددا ٜددستب  عدددٚث بعددض اـ٬فددات املٓصيٝدد١ ٚاملػدده٬ت        

 أْٗا يٝطت بؿٛز٠ نبرل٠. ا٭ضس١ٜ ْتٝح١ يٛجٛد طفٌ َعام إ٫
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( بددني اضددتحابات  ‚01تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد١ إذؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ )  (:9ايعبدداز٠)

ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبا٤ ا٭طفاٍ املعاقني ، ٚنرا ا٭َٗدات عًد٢ ٖدرٙ ايعبداز٠ ، ذٝدف      

( يد٣ ا٭َٗدات ، َدع دزجديت ؼكدل     54‚753( يد٣ اٯبا٤ ،ٚ)16‚8) 2بًغت ق١ُٝ نا

( عًددد٢ ايتدددٛايٞ ذٝدددف أندددد   1‚7( ٚ)1‚6ايعٝٓدددتني ٖٚدددٞ )  قدددعٝفتني يدددد٣ نًتدددا  

%( َٔ ا٭َٗات ، ع٢ً عدّ ٚجٛد َػده٬ت بدني ا٭بٓدا٤    53‚6%( َٔ اٯبا٤ ، ٚ) 58‚9)

%( َددٔ 26‚8%( َددٔ اٯبددا٤ ٚ) 23‚2ْتٝحدد١ يٛجددٛد طفددٌ َعددام بٝددِٓٗ ، بُٝٓددا زأٟ )    

 ا٭َٗات ٚجٛد بعض املػه٬ت إىل ذد َا بني ا٭بٓا٤  

( بدني اضدتحابات    ‚01د فسٚم ذات د٫يد١ إذؿدا١ٝ٥ عٓدد َطدت٣ٛ )    تٛج (:10ايعباز٠)

عٝٓدد١ ايدزاضدد١ َددٔ اٯبددا٤ عًدد٢ ٖددرٙ ايدزاضدد١ ، ٚنددرا ا٭َٗددات ، ذٝددف بًغددت قُٝدد١   

( يددد٣ 2‚4( يددد٣ ا٭َٗددات بدزجدد١ ؼكددل ) 44‚194( يددد٣ اٯبددا٤ ٚ ) 38‚848) 2نددا

أندد )  ( يد٣ ا٭َٗات ٖٚٞ دزجد١ ندبرل٠ ذٝدف    2‚66اٯبا٤ ٖٚٞ دزج١ َتٛضط١ ٚ)

% ( 75‚0%( َٔ اٯبا٤ ؾعٛب١ تعًِٝ أطفاشلِ املعاقني ٚقد أند ذيدو أٜكدًا )  67‚9

َدددٔ عٝٓددد١ ا٭َٗدددات ا٭َدددس ايدددرٟ ٜػدددرل إىل ٚجدددٛد ٖدددرٙ املػددده١ً بٛقدددٛح ، ٚلهدددٔ    

تفطرلٖا يف ق٤ٛ عدّ تٛافس َسانص أٚ َ٪ضطات َتدؿؿ١ ؽط  ٚتٓفر بساَخ 

 ع٢ً اخت٬ف إعاقاتِٗ . تع١ًُٝٝ تتٓاضب َع اذتٝاجات املعاقني ايتع١ًُٝٝ

( بني اضدتحابات   ‚01تٛجد فسٚم ذات د٫ي١ إذؿا١ٝ٥ عٓد َطت٣ٛ ) ( :11ايعباز٠ )

عٝٓدد١ ايدزاضدد١ َددٔ اٯبددا٤ عًدد٢ ٖددرٙ ايعبدداز٠ ، ٚنددرا ا٭َٗددات ، ذٝددف بًغددت قُٝدد١       

( يددد٣ ا٭َٗددات ، بدزجدد١ ؼكددل َتٛضددط١  31‚546( يددد٣ اٯبددا٤ ، ٚ ) 22‚758)2نددا

% ( 62‚5( ذٝدف أندد )  2‚١6 ؼكدل ندبرل٠ يدد٣ ا٭َٗدات )    ( ٚدزجد 2‚3يد٣ اٯبا٤ )

َٔ  اٯبا٤ ع٢ً ٚجٛد ؾعٛبات َستبط١ بايسعا١ٜ ايطب١ٝ يٮطفاٍ املعاقني ، بُٝٓدا  

%( َددٔ ا٭َٗددات ، ٚقددد ٜسجددع ذيددو إىل قؿددٛز اٱَهاْددات َددٔ      66‚1أنددد ذيددو  ) 

ْاذ١ٝ ٚنريو ْكدـ اـددلات ايطٝبد١ املتدؿؿد١ يف ايسعاٜد١ ايؿدر١ٝ يدبعض        

 قني ، ٚخاؾ١ اٱعاقات املسنب١ .املعا
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( بدني اضدتحابات    ‚01تٛجد فسٚم ذات د٫ي١ إذؿا١ٝ٥ عٓدد َطدت٣ٛ )   (:12ايعباز٠ )

عٝٓدددد١ ايدزاضدددد١ َددددٔ اٯبددددا٤ ٚا٭َٗددددات عًدددد٢ ٖددددرٙ ايعبدددداز٠ ، ذٝددددف بًغددددت قُٝدددد١        

( يددد٣ ا٭َٗددات بدددزجيت ؼكددل نددبرلتني    106‚145( يددد٣ اٯبددا٤ ٚ) 89‚424)2نددا

%( َدٔ  92‚8( عًد٢ ايتدٛايٞ ، ذٝدف أندد )    2‚98(ٚ)2‚9) يد٣ نًتدا ايعٝٓدتني بًغتدا   

اٯبا٤ ع٢ً ز٩ٜتِٗ يف عددّ اٖتُداّ أٟ جٗد١ بتدٛفرل بدساَخ تسفٝٗٝد١ ٭ضدس ا٭طفداٍ         

%( َددٔ ا٭َٗددات . ٚيعددٌ ذيددو ٜ٪نددد ايكؿددٛز   98‚2املعدداقني ، بُٝٓددا أنددد ذيددو ) 

ضدس  ضٛا٤ يف امل٪ضطات اؿه١َٝٛ أٚ ا٭١ًٖٝ يف ؽطدٝ  ٚتٓفٝدر بدساَخ تسفٝٗٝد١ ٭    

ا٭طفددداٍ املعددداقني ا٭َدددس ايدددرٟ قدددد ٜسجدددع إىل غٝدددان ايدددٛعٞ ايدددٛط  ٚاحلتُعدددٞ    

 باذتٝاجات تًو ا٭ضس بؿف١ عا١َ ٚايذلف١ٝٗٝ َٓٗا بؿف١ خاؾ١ .

( بدني اضدتحابات    ‚01تٛجد فسٚم ذات د٫ي١ إذؿا١ٝ٥ عٓدد َطدت٣ٛ )   (:13ايعباز٠ )

ت ، ذٝدف بًغدت قُٝد١    ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبا٤ أطفداٍ ا٭ضدس املعداقني ، ٚندرا ا٭َٗدا     

( يددد٣ ا٭َٗددات ، بدددزجيت ؼكددل نددبرلتني  52‚018( يددد٣ اٯبددا٤ ٚ)64‚773) 2نددا

%( َددٔ اٯبددا٤ عًدد٢ عدددّ تددٛافس  83.9( عًدد٢ ايتددٛايٞ ذٝددت أنددد ) 2.7ٚ) (2.8بًغتددا )

ندددٛادز َتدؿؿددد١ يف َطددداعد٠ أضدددس ا٭طفددداٍ املعددداقني ، ٚقدددد زأٟ ذيدددو أٜكدددًا        

رل إىل إٔ ٖرٙ املػه١ً تعدد إذدد٣ املػده٬ت    %( َٔ ع١ٓٝ ا٭َٗات ، ٖٚٛ َا ٜػ78.6)

 ايٛاقر١ اييت تٛاج٘ أضس ا٭طفاٍ املعاقني يف زعاٜتِٗ أبٓا٥ِٗ .

( بدني اضدتحابات    ‚01تٛجد فسٚم ذات د٫يد١ إذؿدا١ٝ٥ عٓدد َطدت٣ٛ )     (:14ايعباز٠)

 2عٝٓدد١ ايدزاضدد١ َددٔ اٯبددا٤ ٚا٭َٗددات عًدد٢ ٖددرٙ ايعبدداز٠ ، ذٝددف بًغددت قُٝدد١ نددا          

( 2‚3( يد٣ ا٭َٗات ، ٚؼككت ٖرٙ ايعباز٠ بدزجد١ ) 9‚253با٤ ٚ)( يد٣ اٯ15‚255)

( يددد٣ ا٭َٗددات ُٖٚددا دزجدديت ؼكددل َتٛضددطتني ، ذٝددف أٚقددح    2‚2يددد٣ اٯبددا٤ ٚ)

%( َٔ اٯبا٤ إٔ ذٝاتِٗ ايصٚج١ٝ أؾبرت تعٝط١ بعد إلان ايطفدٌ املعدام ،   57.1)

ٓٗٔ ع٢ً ٖرٙ %( 51َ‚8%( َِٓٗ ، أَا ا٭َٗات فكد ٚافل )26‚8بُٝٓا زفض ذيو )

%( َٓٗٔ ، ٖٚٛ َا ٜػرل إىل ايد٫ي١ ايٛاقر١ يعدد َدٔ  28‚6ايعباز٠ بُٝٓا زفكٗا )

ا٫ضتحابات ايطابك١ يع١ٓٝ ايدزاض١ اييت بسٖٓت ع٢ً ٚجٛد بعض ا٫قطسابات يف 
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ايع٬قدات ا٭ضددس١ٜ ْتٝحدد١ يٛجددٛد طفددٌ َعدام ا٭َددس ايددرٟ ٜؿددٌ باؿٝددا٠ ايصٚجٝدد١   

 ١ٝ .  إىل أَٛز غرل َسغٛب١ ٚغرل طبٝع

( بدني اضدتحابات    ‚01تٛجد فسٚم ذات د٫يد١ إذؿدا١ٝ٥ عٓدد َطدت٣ٛ )     (:15ايعباز٠)

( 11‚289)2ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبا٤ ٚأَٗات ا٭طفاٍ املعاقني ، ذٝف بًغت قُٝد١ ندا  

( يددد٣ ا٭َٗددات ، ٚقددد ؼككددت ٖددرٙ ايعبدداز٠ بدزجدد١ َتٛضددط١   9‚146يددد٣ اٯبددا٤ ٚ)

% ( َدٔ  53‚6َٗدات ، َٚدٔ  دِ فكدد أٚقدح )     ( يدد٣ ا٭ 2‚0( يد٣ اٯبا٤ ٚ )2‚4بًغت )

%( َدددٔ 42‚8اٯبدددا٤ تعددداِْٚٗ َدددع شٚجددداتِٗ يف زعاٜددد١ طفًدددِٗ املعدددام ، بُٝٓدددا زأٟ )   

ا٭َٗددات إٔ أشٚاجٗددِ ٫ ٜتعددإْٚٛ َعٗددِ يف زعاٜدد١ أطفدداشلِ املعدداقني ، ٚقددد ٜسجددع      

ذيو إىل إٔ طسيف ايع٬ق١ ايصٚج١ٝ )ا٭ن ٚا٭ّ ( قد وُدٌ ندٌ َُٓٗدا َطد٦ٛي١ٝ     

ايطفدددٌ املعددام عًددد٢ اٯخدددس ، ٚبايتددايٞ قدددد تطددٛد زٚح ا٫عتُادٜددد١ ٖٚدددٞ زٚح     زعاٜدد١ 

ضًب١ٝ تعٛم ع١ًُٝ املػازن١ يف ايسعا١ٜ اي٬ش١َ يًطفٌ املعام ، ٚتطبب يف ايٓٗا١ٜ 

 َػه١ً ٚاقر١ يهٌ َٔ  اٯبا٤ ٚ ا٭َٗات يف َط٦ٛيٝتِٗ ػاٙ طفًُٗا املعام.

( بدددددني  ‚01عٓددددد َطدددددت٣ٛ )  ٫ تٛجدددددد فددددسٚم ذات د٫يددددد١ إذؿدددددا١ٝ٥  (:16ايعبدددداز٠) 

اضددتحابات عٝٓدد١ ايدزاضدد١ َددٔ آبددا٤ ا٭طفدداٍ املعدداقني ، ٚنددريو بددني اضددتحابات      

( يد٣ ا٭َٗدات  1‚000( يد٣ اٯبا٤ ٚ )2‚179)2ع١ٓٝ ا٭َٗات ،ذٝف بًغت ق١ُٝ نا

%( َدٔ اٯبدا٤ عددّ تدسذٝبِٗ بصٜداز٠      41‚1ٖٚٞ قِٝ غرل دايد١ إذؿدا٥ًٝا ، فكدد بدد٣ )    

%( َدِٓٗ ،  33‚9يٛجٛد ايطفٌ املعام ، بُٝٓا زفض ذيو )اٯخسٜٔ ٭ضسِٖ ْتٝح١ 

%( َدٓٗٔ عددّ زغبدتٗٔ يف شٜداز٠ اٯخدسٜٔ شلدٔ بُٝٓدا        28‚6) ٣أَا ا٭َٗدات فكدد أبدد   

%( َٓٗٔ ٚيرا فكدد ؼككدت ٖدرٙ ايعبداز٠ بدزجد١ َتٛضدط١ يدد٣        39‚3زفض ذيو )

 (.1‚89( ٚنريو يد٣ ا٭َٗات بدزج١ )2‚1اٯبا٤ )

( بددني  ‚01ات د٫يدد١ إذؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ َعٜٓٛدد١ )   تٛجددد فددسٚم ذ  (:17ايعبدداز٠)

اضتحابات ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبا٤ ا٭طفاٍ املعاقني ، ٚنرا أَٗات ا٭طفداٍ ، ذٝدف   

( بدددزجيت ؼكددل 66‚826( ٚيددد٣ ا٭َٗددات )13‚862يددد٣ اٯبددا٤ ) 2بًغددت قُٝدد١ نددا
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% ( َدددٔ اٯبدددا٤ عددددّ تكددددٜس اندددٝطني  50‚0( ذٝدددف زأ٣ )2‚4( ٚ)2‚1َتٛضدددطتني )

%( َدددِٓٗ عهدددظ ذيدددو ، أَدددا عٝٓددد١   39‚3ٛشلِ يعدددسٚفِٗ ايؿدددعب١ ، بُٝٓدددا زأ٣ ) ذددد

%( َدٓٗٔ ،  21‚4%( َٓٗٔ ع٢ً ٖدرٙ ايعبداز٠ فُٝدا زفكدٗا )    62‚5ا٭َٗات فكد ٚافل )

ٚتػرل تًو ا٫ضتحابات إىل ٚجدٛد قددز يدٝظ بكًٝدٌ َدٔ عددّ ايتكددٜس ٚا٫ٖتُداّ         

ات ؼددٍٛ يف بعددض بعددسٚف أضددس ا٭طفدداٍ املعدداقني ايددرٟ ٜٛاجٗددٕٛ َػدده٬ت ٚعكبدد 

 ا٭ذٝإ دٕٚ اؿٝا٠ بؿٛز٠ طبٝع١ٝ أٚ ضعٝد٠ .

( بددني  ‚01تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد١ إذؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ َعٜٓٛدد١ )      (:18ايعبدداز٠)

 2اضددتحابات عٝٓدد١ ايدزاضدد١ َددٔ اٯبددا٤ عًدد٢ ٖددرٙ ايعبدداز٠ ، ذٝددف بًغددت قُٝدد١ نددا      

ذات د٫يددد١ ( ٖٚددٞ دايدد١ إذؿدددا٥ًٝا ، أَددا عٝٓددد١ ا٭َٗددات فإْدد٘ ٜٛجدددد فددسٚم       25‚116)

 2( بددني اضددتحاباتٗٔ أٜكددًا ، ذٝددف بًغددت قُٝدد٘ نددا     ‚01إذؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ )  

( ٖٚٞ داي١ إذؿا٥ًٝا ، ٚقد ؼككت ٖرٙ ايعباز٠ بدزجيت ؼكل َتٛضطتني 9‚253)

%( 64‚3( يد٣ ا٭َٗدات ، ذٝدف أندد )   2‚2( يد٣ اٯبا٤ ٚ)2‚4يد٣ نًتا ايعٝٓتني )

ِٗ يف ٚجٛد طفٌ َعام بٝدِٓٗ ، ٚقدد قدسز    َٔ اٯبا٤ ؾعٛب١ تٓعِٝ ع٬قاتِٗ ب بٓا٥

%( َددٔ عٝٓدد١ ا٭َٗددات ، ٚقددد ٜسجددع ذيددو إىل قًدد١ ايددٛعٞ يددد٣     51‚8ذيددو أٜكددًا ) 

ا٭ضددس بهٝفٝدد١ ٖددرٙ ايع٬قدد١ ٚايتٛفٝددل بددني اذتٝاجددات ا٭طفدداٍ ا٭ضددٜٛا٤ ٚايطفددٌ  

املعام داخٌ ا٭ضس باٱقاف١ إىل َا قد ٜعذلٟ ا٭ضدس َدٔ ؾدعٛبات أخدس٣ َادٜد١ أٚ      

 اع١ٝ.ناْت اجتُ

ا٫قتؿاد١ٜ  ابات ع١ٓٝ ايدزاض١ ػاٙ املػه٬تؼًٌٝ ٚتفطرل ْتا٥خ اضتح -3

 : ٭ضس ا٭طفاٍ املعاقني
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يىضح اسعجابا  عًنه الدراسة هن أباء وأهاا  األطفال املعاقني جتاه   (13جدول رقم )

 هشكالتام القعصادية

 

ّ 

 

 يعباز٠

 اضتحابات اٱبا٤
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٭
  ا

ُٛ
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ح
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ملس
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يٛ

  ا
ض

تٛ
امل

 

 

 ْعِ 2نا
إىل ذد 

 َا
 ْعِ ٫

إىل ذد 

 َا
٫ 

 ى% ى% ى% ى% ى% ى%

1 
دخًٓا ٫ٜهفٝٓا بعد ف٤ٞ 

 طفًٓا املعام

17 

30.4% 

28 

25.0% 

11 

19.6% 
118 2.9 7.967 

19 

33.9% 

30 

53.6% 

7 

12.5% 
124 2.2 14.183 

2 
لس ب ش١َ َاد١ٜ َٓر ٚجٛد 

 طفًٓا املعام

30 

53.6% 

9 

16.0% 

17 

30.4% 
125 2.2 12.040 

33 

58.93

% 

12 

21.43

% 

11 

19.64

% 

134 2.4 16.541 

3 
تفٛم ايتهًف١ املاد١ٜ يسعا١ٜ 

 أبٓٓا املعام إَهاْٝاتٓا

31 

55.4% 

10 

17.9% 

15 

26.7% 
128 2.3 12.897 

32 

57.14% 

17 

30.3% 

7 

12.5% 
137 2.5 16.970 

4 

ًْح  يًع٬د ٚايٛؾفات 

ايػعب١ٝ يطفًٓا يعسٚفٓا 

 املاد١ٜ

16 

28.6% 

12 

21.4% 

28 

25.0% 
100 1.8 7.431 

19 

33.9% 

9 

16.1% 

28 

25.0% 
103 1.8 7.161 

5 

أزٟ إٔ تػسٜعات املطاعدات 

املاد١ٜ ٭ضس ا٭طفاٍ املعاقني 

 غرل ناف١ٝ

55 

98.2% 

1 

1.8% 
0 167 2.98 106.145 

56 

100.0

% 

- - 168 3.0 112.040 

6 

أعتكد إٔ َؿادز فٌٜٛ 

بساَخ زعا١ٜ أضس ا٭طفاٍ 

 املعاقني غرل َٛجٛد٠

55 

98.2% 

1 

1.8% 
- 167 2.98 106.145 

56 

100.0

% 

- - 168 3.0 112.040 

7 

أزٟ إٔ تهًف١ ا٭د١ٜٚ اي٬ش١َ 

يع٬د طفًٓا ٫ تتٓاضب َع 

 ذايتٓا املاد١ٜ

50 

89.3% 

6 

10.7% 
- 162 2.89 79.885 

52 

92.9% 

4 

7.1% 
- 164 2.9 89.746 

8 

أزٟ قؿٛزًا يف املطاعدات 

اؿه١َٝٛ املاد١ٜ ٭ضس 

 املعاقني

56 

100% 
- - 168 3.0 112.040 

56 

100.0

% 

- - 168 3.0 112.040 

9 
أعتكد إٔ املطاعدات املاد١ٜ 

 َٔ خازد ا٭ضس ق١ًٝ٦

49 

87.5% 

7 

12.5% 
- 161 2.9 75.276 

47 

83.9% 

8 

14.3% 

1 

1.8% 
158 2.8 65.844 

1

0 

أزٟ إٔ َطا١ُٖ اؾُعٝات 

اـرل١ٜ يٮضس يف عًُٝات 

 ايع٬د ٚايت ٌٖٝ قعٝف١

37 

66.1% 

12 

21.4% 

7 

12.54

% 

142 2.5 27.688 
30 

53.6% 

16 

28.5% 

10 

17.9% 
132 2.4 11.289 

     1438 25.7     1456 
26.

0 
 

     85.7%     86.7%  

 -بايٓعس يًحدٍٚ ايطابل ٜتكح َا ًٜٞ :
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( بددني  ‚٫01 تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد١ إذؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ َعٜٓٛدد١ )    (:1ايعبدداز٠)

( 7‚967)2اضتحابات ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبا٤ ا٭طفاٍ املعاقني ،ذٝف بًغت قُٝد١ ندا  

ٖٚٞ ق١ُٝ غرل داي١ إذؿا٥َٝا ، بُٝٓا تٛجد فسٚم ذات د٫ي١ إذؿا١ٝ٥ عٓدد َطدت٣ٛ   

(ٖٚدٞ دايد١   14‚183) 2( بني اضدتحابات عٝٓد١ ا٭َٗدات ، ذٝدف بًغدت قُٝد١ ندا        ‚01)

(، ذٝف 2‚2( ٚ )2‚11إذؿا٥ًٝا ٚؼككت ٖرٙ ايعباز٠ يد٣ ايعٝٓتني بدزج١ نبرل٠ )

%( 25%( َٔ اٯبا٤ إٔ دخًدِٗ ٫ ٜهفدِٝٗ بعدد فد٤ٞ طفًدِٗ املعدام ، ٚ)      30‚4أند )

%( َٓٗٔ إىل ذد َا 53‚6٭َٗات ٚ)%( َٔ ا33‚9إىل ذد َا بُٝٓا ٚافل ع٢ً ذيو )

، ا٭َس ايرٟ ٜػرل إىل عدّ نفا١ٜ ايدخٌ يًٛفا٤ مبتطًبات املعٝػ١ يع١ٓٝ نبرل٠ 

َٔ أضس ا٭طفداٍ املعداقني ، ٚقدد ٜسجدع ذيدو إىل َدا تتطًبد٘ عًُٝد١ زعاٜد١ ايطفدٌ           

املعدددام َدددٔ َدددٛازد َادٜددد١ خاؾددد١ يٲعاقدددات ايددديت ؼتددداد زعاٜددد١ ؾدددر١ٝ ٚت ًٖٝٝددد١     

 َطتُس٠ .

ٚ ( بدددني 01تٛجدددد فدددسٚم ذات د٫يددد١ إذؿدددا١ٝ٥ عٓدددد َطدددت٣ٛ َعٜٓٛددد١ ) (:2از٠ )ايعبددد

 2اضددتحابات نددٌ َددٔ اٯبددا٤ ٚا٭َٗددات عًدد٢ ٖددرٙ ايعبدداز٠ ، ذٝددف بًغددت قُٝدد٘ نددا     

( يد٣ ا٭َٗات ،نُا ؼككت ٖدرٙ ايعبداز٠ بدزجد١    16‚541( يد٣ اٯبا٤ ٚ) 12‚040)

%( َدٔ اٯبدا٤   53‚6)َتٛضط١ يد٣ اٯبا٤ ٚدزج١ نبرل٠ يد٣ ا٭َٗدات ، ذٝدف أندد    

%( 58‚9َسٚزِٖ ب ش١َ َاي١ٝ أٚ َاد١ٜ َٓر ٚجٛد طفًدِٗ املعدام ، ٚقدد أندد ذيدو )     

َٔ ا٭َٗدات ا٭َدس ايدرٟ ٜددلٖٔ عًد٢ ٚجدٛد أٚ َؿداذب١ ٖدرٙ املػده١ً يٮضدس ذداٍ            

 ف٤ٞ طفٌ َعام خاؾ١ ا٭ضس ذات املطت٣ٛ ا٫قتؿادٟ املتٛض  أٚ اندٚد.

( بدددني  ‚١01 إذؿدددا١ٝ٥ عٓدددد َطدددت٣ٛ َعٜٓٛددد١ ) تٛجدددد فدددسٚم ذات د٫يددد  (:3ايعبددداز٠)

اضتحابات ع١ٓٝ ايدزاض١  َدٔ اٯبدا٤ ٚا٭َٗدات عًد٢ ٖدرٙ ايعبداز٠ ذٝدت بًغدت قُٝد٘          

( يددد٣ ا٭َٗددات ٚقددد ؼككددت ٖددرٙ ايعبدداز٠      16‚970( يددد٣ اٯبددا٤ ٚ ) 12‚897)2نددا

( عًدد٢  2‚5(  ٚ)2‚3بدزجدد١ َتٛضددط١ يددد٣ اٯبددا٤ ٚبدزجدد١ نددبرل٠ يددد٣ ا٭َٗددات )       

%( َددٔ اٯبددا٤ إٔ ايتهًفدد١ املادٜدد١ يسعاٜدد١ طفًددِٗ َعددام    55.4قددد أنددد ) ايذلتٝددب ، ٚ

%( َٔ ا٭َٗات ا٭َس ايرٟ ٜ٪ندد  57.14تفٛم إَهاْٝاتِٗ ، ٚقد أند ذيو أٜكًا )
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َددا جددا٤ بٓتددا٥خ اضددتحابات ايعبددازتني ايطددابكتني َددٔ ٚجددٛد أشَدد١ َادٜدد١ تؿدداذب        

 نثرل َٔ ا٭ضس ذٟٚ ا٭طفاٍ املعاقني .

( بددني  ‚01جددد فددسٚم ذات د٫يدد١ إذؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ َعٜٓٛدد١ )   ٫ تٛ (:4ايعبدداز٠)

 2اضتحابات ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبا٤ ٚأَٗات ا٭طفاٍ املعاقني ، ذٝف بًغت ق١ُٝ نا

( يددد٣ ا٭َٗددات ، ٚؼككددت ايعبدداز٠ بدددزجيت ؼكددل   7‚161( يددد٣ اٯبددا٤ ، ٚ)7‚431)

%( َددٔ 28‚6( يددد٣ ا٭َٗددات ذٝددف أٚقددح )  1‚84( يددد٣ اٯبددا٤ ٚ) 1‚78َتٛضددطتني )

%( َٔ ا٭َٗات ؾ٩ِٖٛ يًعد٬د ٚايٛؾدفات ايػدعب١ٝ يعد٬د أطفداشلِ      33‚9اٯبا٤ ٚ)

املعاقني ، ْعسًا يعسٚفِٗ املاد١ٜ ، ٖٚٛ َا ٜػرل إىل إٔ َا ٜكسن َدٔ  ًدف ايعٝٓد١ قدد     

ؾدد  إىل ٖددرا ا٭َددس ، ٚيعددٌ ٖددرا ٜتعًددل بددبعض ايثكافددات ايدديت تعتكددد يف ايع٬جددات  

 ب ٚاؿاي١ املاد١ٜ يٮضس٠ َٔ جاْب أخس .ٚايٛؾفات ايػعب١ٝ َٔ جاْ

( بددني اضددتحابات  ‚01تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد١ إذؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ )  (:5ايعبدداز٠)

 2عٝٓدددد١ ايدزاضدددد١ َددددٔ آبددددا٤ ٚأَٗددددات ا٭طفدددداٍ املعدددداقني ، ذٝددددف بًغددددت قُٝدددد١ نددددا 

( يددد٣ ا٭َٗدددات ٚؼككدددت ايعبدداز٠ يدددد٣ نًتدددا   112‚040( يددد٣ اٯبدددا٤ ٚ) 106‚145)

%(َدددٔ اٯبدددا٤ عددددّ 98‚2( ذٝدددت أندددد )3( ،ٚ)2‚98ني ندددبرلتني )ايعٝٓدددتني بددددزجت

نفا١ٜ تػسٜعات املطاعدات املاد١ٜ ٭ضس ا٭طفاٍ املعاقني ، ٚقد أند ذيو مجٝدع  

%( َٚٔ  دِ فدإٕ تًدو ا٫ضدتحاب١ ت٪ندد عددّ ٚجدٛد أٜد١         100ع١ٓٝ ا٭َٗات بٓطب١ )

 اْت. تػسٜعات يتكدِٜ َطاعدات َاد١ٜ ٭ضس ا٭طفاٍ املعاقني ب ٟ ؾٛز٠ ن

( بدددني  ‚01تٛجدددد فدددسٚم ذات د٫يددد١ إذؿدددا١ٝ٥ عٓدددد َطدددت٣ٛ َعٜٓٛددد١ )   (:6ايعبددداز٠)

 2اضتحابات ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبا٤ ٚأَٗات ا٭طفاٍ املعاقني ، ذٝف بًغت ق١ُٝ نا

( يدددد٣ ا٭َٗدددات ُٖٚدددا دايتدددإ إذؿدددا٥ًٝا نُدددا  112‚040( يدددد٣ اٯبدددا٤ ٚ)106‚145)

( يد٣ ا٭َٗات ، ذٝف 3‚٣0 اٯبا٤ ٚ)( يد2‚98ؼككت ايعباز٠ بدزجتني نبرلتني )

%( َدٔ اٯبدا٤ عدٔ اعتكدادِٖ بعددّ ٚجدٛد َؿدادز فًٜٛٝد١ يددلاَخ زعاٜد١           98‚2عدل )

%( َٚدٔ  دِ   100أضس ا٭طفاٍ املعداقني ، ٚقدد أنددت مجٝدع ا٭َٗدات ذيدو بٓطدب١ )       

فإٕ تًو ا٫ضتحاب١ ت٪ندد باٱقداف١ إىل ايعبداز٠ ايطدابك١ عًد٢ غٝدان أٟ ضٝاضد١        
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ٟ عًدد٢ بددساَخ ٚشلددا َٝصاْٝددات قدددد٠ يتُٜٛددٌ بددساَخ زعاٜدد١ أضددس   ؽطٝطٝدد١ ؼتددٛ

 املعاقني .

( بدددني  ‚01تٛجدددد فدددسٚم ذات د٫يددد١ إذؿدددا١ٝ٥ عٓدددد َطدددت٣ٛ َعٜٓٛددد١ ) (:7ايعبددداز٠ )

 2اضتحابات ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبا٤ ٚأَٗات ا٭طفاٍ املعاقني ، ذٝف بًغت ق١ُٝ نا

ككدت ايعبداز٠ بددزجيت ؼكدل     ( يدد٣ ا٭َٗدات ٚؼ  89‚746( يد٣ اٯبدا٤ ، ٚ) 79‚885)

( يددد٣ ا٭َٗددات ، ذٝددف 2‚92( يددد٣ اٯبددا٤ ٚ)2‚89نددبرلتني يددد٣ نًتددا ايعٝٓددتني )

%( َددٔ ا٭َٗددات عًدد٢ إٔ تهًفدد١ ا٭دٜٚدد١ اي٬شَدد١      92‚9%( َددٔ اٯبددا٤ ٚ) 89‚3أنددد )

 يع٬د أطفاشلِ املعاقني ٫ تتٓاضب َع ذايتِٗ املاد١ٜ .

ٝ  (:8ايعبددداز٠) ( بدددني  ‚١01 عٓدددد َطدددت٣ٛ َعٜٓٛددد١ ) تٛجدددد فدددسٚم ذات د٫يددد١ إذؿدددا٥

اضتحابات ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ اٯبا٤ ٚا٭َٗات عًد٢ ٖدرٙ ايعبداز٠ ، ذٝدف بًغدت قُٝد١       

( يددد٣ ا٭َٗددات ، ٚ ؼككددت ايعبدداز٠ يددد٣   112‚040( يددد٣ اٯبددا٤ ٚ) 112‚040) 2نددا

( ،ذٝددف أندددت ايعٝٓدد١ مجٝعٗددا َددٔ اٯبددا٤      3‚0نًتددا ايعٝٓددتني بدزجدد١ نددبرل٠ )   

اؿهَٛٝدد١ املادٜدد١ ٭ضددس    ِٗ يف إٔ ٖٓدداى قؿددٛزًا يف املطدداعدات  ٚا٭َٗددات عًدد٢ ز٩ٜددت  

 . املعاقني

( بدددني  ‚01تٛجدددد فدددسٚم ذات د٫يددد١ إذؿدددا١ٝ٥ عٓدددد َطدددت٣ٛ َعٜٓٛددد١ )   (:9ايعبددداز٠)

اضتحابات ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ اٯبا٤ ٚا٭َٗات عًد٢ ٖدرٙ ايعبداز٠ ، ذٝدف بًغدت قُٝد١       

ٚؼككددت ايعبداز٠ بدددزجتني  ( يدد٣ ا٭َٗدات ،   65‚844( يدد٣ اٯبددا٤ ٚ) 75‚276) 2ندا 

%( 87‚5( ع٢ً ايتٛايٞ ،ذٝدف أندد )   2‚8( ، ٚ)2‚87نبرلتني يد٣ نًتا ايعٝٓتني )

َددٔ اٯبددا٤ اعتكددادِٖ بدد ٕ املطدداعدات املادٜدد١ َددٔ خددازد ا٭ضددس قدد١ًٝ٦ ، نُددا أنددد    

 %( َٔ ا٭َٗات .83‚9ذيو اٜكًا )

( بددني  ‚01تٛجددد فددسٚم ذات د٫يدد١ إذؿددا١ٝ٥ عٓددد َطددت٣ٛ َعٜٓٛدد١ )       (:10ايعبدداز٠)

 2اضتحابات ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ آبا٤ ٚأَٗات ا٭طفاٍ املعاقني ، ذٝف بًغت ق١ُٝ نا

( يددد٣ ا٭َٗددات ،ٚؼككددت ايعبدداز٠ بدددزجيت ؼكددل  11‚289( يددد٣ اٯبددا٤ ٚ)27‚688)

%( َدددٔ اٯبدددا٤ إٔ 66‚1( ذٝدددف زأ٣ )2‚4(،ٚ)2‚53ندددبرلتني يدددد٣ نًتدددا ايعٝٓدددتني ) 
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عًُٝات ايع٬د ٚايت ٌٖٝ ٭طفاشلِ املعداقني  َطا١ُٖ اؾُعٝات اـرل١ٜ يٮضس يف 

%( َدٔ عٝٓد١ ا٭َٗدات ، ا٭َدس ايدرٟ ٜػدرل إىل قؿدٛز        53‚6قعٝف١، ٚقدد أٜدد ذيدو )   

دٚز اؾُعٝدددات اـرلٜددد١ َٚٓعُدددات احلتُدددع املددددْٞ ايعاًَددد١ يف فدددا٫ت ايسعاٜددد١  

ا٫جتُاع١ٝ يف تكدِٜ املطاعد٠ اي٬ش١َ ٭ضدس ا٭طفداٍ املعداقني َدٔ ذٝدف عًُٝدات       

عددد٬د ٚايت ٖٝددددٌ يًتدفٝددددف َدددٔ ذددددد٠ ايؿددددعٛبات ٚاملػددده٬ت ايدددديت تدددد٪زم ٖددددرٙ    اي

ا٭ضددس.بايسغِ َددٔ قٝدداّ ٖددرٙ املٓعُددات بتكدددِٜ خدددَات زعاٜدد١ ٚاقددر١ يًُعدداقني     

أْفطِٗ ع٢ً اخت٬ف ف٦اتِٗ ، إ٫ إٔ ا٫ٖتُاّ با٭ضس أْفطِٗ َدا شاٍ قدٌ قؿدٛز    

 ٚاقح . 
 

ػاٙ اذتٝاجات أضس ؼًٌٝ ٚتفطرل ْتا٥خ اضتحابات ع١ٓٝ ايدزاض١  -4

 : ا٭طفاٍ املعاقني

 -ٚلهٔ عسض تًو ايٓتا٥خ َٔ خ٬ٍ اؾدٍٚ ايتايٞ:
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 ( يىضح احعًاجا  أسر األطفال املعاقني  14جدول رقم )  

 ( 112أهاا ( هن وجاة نظر عًنة الدراسة ) ن =  -)آباء  

 ايذلتٝب % ى ا٫ذتٝاد ّ

 7 72.3 81 ِ تٓعِٝ بساَخ ٚأْػط١ تسف١ٝٗٝ يٮضس ٚأطفاشل 1

 110 50.9 57 تغٝرل ْعس٠ احلتُع ٭ضس٠ املعام 2

 14 34.8 39 املطاْد٠ ا٫جتُاع١ٝ يٮضس َٔ خ٬ٍ اؾٗات اؿه١َٝٛ ا٭١ًٖٝ 3

 2 87.5 98 ايدعِ املادٟ َٔ قبٌ اؿه١َٛ ٚاؾُعٝات اـرل١ٜ 4

 24 79.5 89 ا٭ضس  املطا١ُٖ يف تعًِٝ ا٭طفاٍ تعًِٝ جٝد ىفف َٔ ا٭عبا٤ املاد١ٜ عٔ 5

 3 86.6 97 تٛفرل ايع٬د ٚا٭د١ٜٚ اي٬ش١َ َطا١ُٖ َع أضس ا٭طفاٍ  6

تٛفرل فسف عُدٌ بعدد تعًدِٝ ٚت ٖٝدٌ ا٭طفداٍ مبدا ىفدف َدٔ ا٭عبدا٤ املادٜد١ عدٔ             7

 ا٭ضس
60 53.6 29 

 13 35.7 40 ايت ٌٖٝ املٗ  يٮطفاٍ ٚاملعاقني يترطني تهٝفِٗ َع أضسِٖ ٚانٝطني بِٗ 8

 11 50.0 56 ؼطني ايٛقع املعٝػٞ يٮضس 9

 12 40.2 45 تٛفرل فسف عٌُ ٭ذد أٚيٝا٤ ا٭َٛز يتٛفرل َتطًبات ايطفٌ املعام 10

 9ّ 53.6 60 تٛفرل َسانص َتدؿؿ١ ٚفكًا يٓٛ  اٱعاق١ يتكدِٜ ايسعا١ٜ املٓاضب١ 11

 16 25.0 28 ا٫ٖتُاّ ظُٝع اٱعاقات أٜا نإ ْٛعٗا ٚغدتٗا  12

 4ّ 79.5 89 ت ٌٖٝ ٚتدزٜب ايكا٥ُني ع٢ً زعا١ٜ ٚتعًِٝ املعاقني  13

 6 75.0 84 تٛع١ٝ ٚتثكٝف ا٭ضس بهٝف١ٝ ايتعاٌَ َع ايطفٌ املعام  14

 5 76.8 86 تٛفرل اٱَهاْٝات ايؿر١ٝ غرل املتٛفس٠  15

 8 71.4 80 ايسعا١ٜ ايها١ًَ يٮضس َٔ قبٌ ايدٚي١  16

 15 32.1 36 ايطبٝعٞ ع٢ً َطت٣ٛ انافعات شٜاد٠ َسانص ايع٬د  17

 1 88.4 99 شٜاد٠ ا٫ٖتُاّ مبػه٬ت أضس املعاقني  18

 9ّ 50.9 57 تٛع١ٝ احلتُع بهٝف١ٝ ايتعاٌَ َع املعاقني ٚأضسِٖ  19

 

 -بايٓعس يًحدٍٚ ايطابل ٜتكح َا ًٜٞ:
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 َددٔ ( يف ايذلتٝددب ا٭ٍٚ ٫ذتٝاجددات أضددس ا٭طفدداٍ املعدداقني   18جددا٤ت ايعبدداز٠ ) 

%( َدددٔ إمجدددايٞ ايعٝٓددد١ قدددسٚز٠ شٜددداد٠ ا٫ٖتُددداّ   88‚4ٚجٗددد١ ْعدددسِٖ ، ذٝدددف زأٟ ) 

 مبػه٬ت أضس املعاقني َٚطاعدتِٗ ع٢ً ػاٚشٖا أٚ ايتدفٝف َٓٗا.

%( َددٔ إمجددايٞ عٝٓدد١  87‚5( يف ايذلتٝددب ايثدداْٞ ذٝددف عدددل ) 4ٚجددا٤ت ايعبدداز٠ )

ُعٝددات ايدزاضدد١ عددٔ اذتٝدداجِٗ يًدددعِ املددادٟ َددٔ قبددٌ نددٌ َددٔ اؿهَٛدد١ ٚاؾ        

قدٚد جدًا نُا ٚقح َٔ خ٬ٍ اضدتحاباتِٗ   دٚزاـرل١ٜ، ع٢ً اعتباز إٔ ٖرا اي

( يف ايذلتٝدددب ايثايدددف، ذٝدددف زأ٣    6عًددد٢ املػددده٬ت ا٫قتؿددداد١ٜ ٚجدددا٤ت ايعبددداز٠ )    

%( َٔ إمجايٞ ع١ٓٝ ايدزاض١ قسٚز٠ تٛفرل ايع٬د ٚا٭د١ٜٚ اي٬ش١َ َطدا١ُٖ  86‚6)

ٜدثرل قكد١ٝ ايعد٬د ٚايت ٖٝدٌ ٚتدٛفرل ا٭دٜٚدد١      َدع أضدس ا٭طفداٍ املعداقني ، ٖٚدٛ أَدس       

نُتطًدب ٖداّ ٭ضدس ا٭طفداٍ املعدداقني يف زعاٜد١ أبٓدا٥ِٗ ؾدرٝا ٚؽفٝدف ايعددب٤         

 عِٓٗ .

%( َدٔ  79‚5( يف ايذلتٝب ايسابع َػذلى ذٝف أند )13( ٚ)5ٚجا٤ت ايعبازتإ)

 إمجددايٞ عٝٓدد١ ايدزاضدد١ يف ايعبددازتني قددسٚز٠ املطددا١ُٖ يف تعًددِٝ ا٭طفدداٍ املعدداقني  

تعًًُٝا جٝدًا ، ت ٌٖٝ ٚتدزٜب ايكا٥ُني ع٢ً زعا١ٜ ٚت ٌٖٝ ٚتعًدِٝ ٖد٪٤٫ ا٭طفداٍ    

ٚذيدددو اْط٬قدددا ممدددا ٜٛاجْٗٛددد٘ َدددٔ ؾدددعٛبات يف ٖدددرا ا٭َدددس خاؾددد١ يف َساندددص     

 ايسعا١ٜ .

%( َدددٔ إمجدددايٞ 76‚8( يف ايذلتٝدددب اـددداَظ ، ذٝدددف زأٟ )15ٚجدددا٤ت ايعبددداز٠ )

١ٝ غدرل املتدٛفس٠ نُتطًدب ٖداّ َدٔ      ع١ٓٝ ايدزاض١ قسٚز٠ تٛفرل اٱَهاْٝدات ايؿدر  

ٚجٗدددد١ ْعددددس عٝٓدددد١ ايدزاضدددد١ عًدددد٢ اعتبدددداز إٔ ا٫ذتٝاجددددات ايؿددددر١ٝ َددددٔ أٖددددِ         

 ا٫ذتٝاجات يف زعا١ٜ املعاقني .

%( َددٔ إمجددايٞ  75‚0( يف ايذلتٝددب ايطددادع ، ذٝددف أبددد٣ )  14ٚجددا٤ت ايعبدداز٠ ) 

ام ٖٚٛ ع١ٓٝ ايدزاض١ زغبتِٗ يف ايتٛع١ٝ ٚايتثكٝف بهٝف١ٝ ايتعاٌَ َع ايطفٌ املع

َددا ٜددثرل َػدده١ً ايكؿددٛز يف ايددٛعٞ يددد٣ ا٭ضددس يف نٝفٝدد١ ايتعاَددٌ َددع أبٓددا٥ِٗ         
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املعدداقني َددع فٗددِ ـؿدددا٥ـ ٖدد٪٤٫ ا٭طفدداٍ َدددٔ ايٓاذٝدد١ اؾطدد١ُٝ ٚايٓفطددد١ٝ        

 يتعاٌَ َعِٗ  .ا طسمٚايعك١ًٝ ٚا٫جتُاع١ٝ ٚأْطب 

%( َددٔ إمجددايٞ عٝٓدد١ 72‚3( يف ايذلتٝددب ايطددابع ،ذٝددف عدددل )1ٚجددا٤ت ايعبدداز٠)

دزاضدد١ عددٔ اذتٝاجدداتِٗ إىل تٓعددِٝ بددساَخ ٚأْػددط١ تسفٝٗٝدد١ ، ٖٚددٛ أَددس وتددٌ        اي

أ١ُٖٝ شلرٙ ا٭ضس تًو اييت عاْت ٚتعداْٞ َدٔ ظدسٚف ؾدعب١ َٓدر فد٤ٞ طفًدٗا        

املعام ، جعًتٗا يف اذتٝاد يبعض ايدلاَخ ايتٛع١ٜٛ ٚايذلف١ٝٗٝ ايديت ؼفدف عٓٗدا    

 بعض َٔ ا٭عبا٤ ٚايكغٛط ايٓفط١ٝ.

: قسٚز٠ ايسعا١ٜ ايها١ًَ َدٔ  ايتايٞتٝاجات ع٢ً ايذلتٝب ٚقد جا٤ت بك١ٝ ا٫ذ

ايددددٍٚ باعتبازٖدددا املطددد٦ٛي١ عدددٔ أفسادٖدددا ، تدددٛفرل َساندددص َتدؿؿددد١ ٚفكدددًا يٓدددٛ     

اٱعاق١ يتكدِٜ ايسعا١ٜ املٓاضب١ ، تٛفرل فسف عُدٌ يًُعداقني بعدد تعًدِٝ ٚت ٖٝدٌ      

يتهددٕٛ  ا٭طفدداٍ يكددُإ ذٝددا٠ نسلدد١ شلددِ ، تغددٝرل ْعددس٠ احلتُددع ٭ضددس٠ املعددام      

ْعس٠ طبٝع١ٝ َثدٌ ا٭ضدس ايطد١ٜٛ خايٝد٘، َدٔ ايفكدٍٛ  أٚ ايطددس١ٜ أٚ غرلٖدا َدٔ          

ايٓعددسات غددرل ايطبٝعٝدد١ ، ؼطددني املطددت٣ٛ املعٝػددٞ يتًددو ا٭ضددس ، تددٛفرل فددسف       

عُددٌ ٭ذددد أٚيٝددا٤ ا٭َددٛز يتددٛفرل َتطًبددات زعاٜدد١ ايطفددٌ املعددام ، ايت ٖٝددٌ املٗدد    

١ َدددٔ ا٭ْطدددام انٝطددد١ ، شٜددداد٠ َساندددص يٮطفددداٍ املعددداقني ، املطددداْد٠ ا٫جتُاعٝددد

( يف املستبددد١ 12ايعددد٬د ايطبٝعدددٞ عًددد٢ َطدددت٣ٛ انافعدددات ،  دددِ جدددا٤ت ايعبددداز٠ )     

ا٭خرل٠ ٖٚٞ قسٚز٠ ا٫ٖتُاّ ظُٝع اٱعاقات يف عًُٝد١ ايسعاٜد١ أٜدًا ندإ ْٛعٗدا      

ٚغدددتٗا ، ٚعًٝدد٘ فددإٕ نددٌ ٖددرٙ ا٫ذتٝاجددات َددٔ ٚجٗدد١ ْعددس عٝٓدد١ ايدزاضدد١ فثددٌ   

١ زغِ تفاٚتٗا ايٓط  يهفاي١ ؼكٝل أقؿ٢ قدز ممهٔ َٔ ايسعاٜد١  َتطًبات ًَر

ايٓفطددد١ٝ ٚا٫جتُاعٝددد١ ٚا٫قتؿددداد١ٜ يتًدددو ا٭ضدددس ، مبدددا هعًدددٗا أقدددسن إىل ذدددد  

 نبرل يف ذٝاتٗا ايطبٝع١ٝ َٔ ا٭ضس ايعاد١ٜ اـاي١ٝ َٔ اٱعاق١ . 

 :ْتا٥خ ايدزاض١ بؿٛز٠ ف١ًُ  َٓاقػ١ؼًٌٝ  -5

 -َٔ خ٬ٍ اؾدٍٚ ايتايٞ:ٚلهٔ عسض تًو ايٓتا٥خ 
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 ( يىضح جميىع الدرجا  واملعىسط الىزنٌ والنسبة املئىية جمليىع اسعجابا  15جدول رقم ) 

 الدراسة جتاه هشكال  أسر األطفال املعاقني عًنة

 املػه٬ت
 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ املتٛض  ايٛشْٞ فُٛ  ايدزجات

 أَٗات آبا٤ أَٗات آبا٤ أَٗات آبا٤

١ٝاملػه٬ت ايٓفط  2075 1992 37.2 35.7 72.9 70.0 

 72.0 71.9 38.9 38.8 2180 2169 املػه٬ت ا٫جتُاع١ٝ

 86.7 85.7 26.0 25.7 1456 1438 املػه٬ت ا٫قتؿاد١ٜ

ٜتكدددح َدددٔ اؾددددٍٚ ايطدددابل إٔ أضدددس ا٭طفددداٍ املعددداقني ٜٛاجٗدددٕٛ َػددده٬ت    

تُاعٝدد١ ،  ددِ  كتًفدد١ ٖٚددٞ عًدد٢ ايذلتٝددب : املػدده٬ت ا٫قتؿدداد١ٜ ،املػدده٬ت ا٫ج   

املػه٬ت ايٓفط١ٝ ٚمل ٜتكح ٚجٛد فسٚم ٚاقر١ بني عٝٓد١ اٯبدا٤ ٚعٝٓد١ ا٭َٗدات     

يف اضتحاباتِٗ ػاٙ تًدو املػده٬ت ، فكدد أظٗدست تًدو ايٓتدا٥خ ٚجدٛد َػده٬ت         

%( يدد٣ عٝٓد١ ايدزاضد١ َدٔ آبدا٤ أضدس ا٭طفداٍ        86.7اقتؿداد١ٜ ٚاقدر١ ٚؾدًت إىل )   

فثًت أِٖ َعاٖس تًو املػه٬ت ٚأضبابٗا %( يد٣ ا٭َٗات ذٝف 85.7املعاقني ٚ) 

ايتهًفد١ املادٜد١ ايصا٥دد٠ يسعاٜد١ ايطفدٌ املعدام مبدا ٜفدٛم          –يف عدّ نفاٜد١ ايددخٌ   

إَهاْٝات ا٭ضس٠، ايكؿٛز ايٛاقدح يف املطداعدات اؿهَٛٝد١ املادٜد١ ٭ضدس املعداقني ،       

ضدس  ٚقؿٛز ايتػسٜعات املستبط١ بريو ، عدّ ٚجٛد َؿدادز يتُٜٛدٌ بدساَخ زعاٜد١ أ    

املعاقني ، َػه١ً تهًف١ ْٚكـ ا٭د١ٜٚ اي٬ش١َ يًسعا١ٜ ايؿر١ٝ يًُعاقني ، قعف 

املطددداعدات املادٜددد١ َدددٔ خدددازد ا٭ضدددس٠ ، باٱقددداف١ إىل قدددعف َطدددا١ُٖ اؾُعٝدددات  

اـرل١ٜ يٮضس يف عًُٝات ايع٬د ٚايت ٌٖٝ،  ِ ازتباط نٌ ٖرٙ ا٭ضدبان بكدعف   

اد١ٜ املتصاٜد٠ اييت طدسأت  ْتٝحد١   ٚقدٚد١ٜ دخٌ َععِ ا٭ضس يف ق٤ٛ اؿاج١ امل

 حل٤ٞ ايطفٌ املعام ذا ا٫ذتٝاجات ايصا٥د٠ بؿٛز٠ َكطسد٠ عٔ ايطفٌ ايعادٟ.

ّ ( ايديت أنددت إٔ   2001ٚتتفل تًو ايٓتا٥خ َدع ْتدا٥خ دزاضد١ ) غداد٠ ذٓفدٞ      

قعف املطت٣ٛ ا٫قتؿادٟ يٮضس٠ املؿاذب ٱعاق١ أذد أطفاشلدا  ٜكدعف قددزتٗا    

تٗددا ا٭ضاضدد١ٝ أٚ ؼكٝددل ايسعاٜدد١ اي٬شَدد١ يًُعددام َددٔ ذٝددف     عًدد٢ اغددبا  اذتٝاجا 
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اؿؿٍٛ ع٢ً أضدايٝب ايعد٬د ٚايتددزٜب ٚايت ٖٝدٌ املٓاضدب١ ، ٚندرا شٜداز٠ ا٭طبدا٤         

ّ( ايدديت 2001املتدؿؿددني ، نُددا تتفددل أٜكددًا َددع ْتددا٥خ دزاضدد١ )َبددازى ٚآخددسٕٚ      

     ٚ ػعًدِٗ  أندت إٔ اؿاي١ ا٫قتؿاد١ٜ ايكدعٝف١ يٮضدس ايفكدرل٠ تؿدبِٗ بدايتٛتس 

 عسق١ يٲؾاب١ با٭َساض ايٓفط١ٝ ْتٝح١ يٮعبا٤ املاد١ٜ املتؿ١ً بايسعا١ٜ .  

%( يددد٣  71‚9نُددا جددا٤ت املػدده٬ت ا٫جتُاعٝدد١ يف املستبدد١ ايثاْٝدد١ بٓطددب١ )      

%( يدددد٣ ا٭َٗدددات ، ٚفثًدددت أٖدددِ  َعددداٖس تًدددو املػددده٬ت يف عددددّ    72‚0اٯبدددا٤ ٚ)

تسفٝٗٝد١ ٭ضدس ا٭طفداٍ املعداقني ،      اٖتُاّ أٟ ج١ٗ ذه١َٝٛ أٚ أ١ًٖٝ بتدٛفرل بدساَخ  

عدّ تدٛافس ندٛادز َتدؿؿد١ يف َطداعد٠ أضدس ا٭طفداٍ املعداقني ، َٛاجٗد١ ا٭ضدس          

يؿددعٛبات يف تعًددِٝ أطفدداشلِ املعدداقني ،ٚجددٛد ؾددعٛب١ يف ايتفاعددٌ ا٫جتُدداعٞ َددع  

ايطفددٌ املعددام ، عدددّ تكدددٜس انددٝطني يعددسٚف أضددس ا٭طفدداٍ املعدداقني ، َػدده٬ت      

ٝدد١ ٚتعاضددتٗا يف بعددض ا٭ذٝددإ باٱقدداف١ إىل تكًددـ ايع٬قددات       اـ٬فددات ايصٚج

ا٫جتُاعٝدد١ ْتٝحدد١ يتحٓددب املٓاضددبات ا٫جتُاعٝدد١ ٚايتحُعددات ايعا٥ًٝدد١،ٚغرلٖا     

َٔ املػه٬ت ا٫جتُاع١ٝ اييت طايت َععِ ا٭ْطام يف ايب١٦ٝ ا٫جتُاعٝد١ ٭ضدس٠   

ناْدددت املعدددام ضدددٛا٤ ناْدددت داخًٝددد١ أٚ خازجٝددد١ ٚندددرا َػددده٬ت اـددددَات، ٚإ   

( يف املػددده٬ت ا٫جتُاعٝددد١ قدددد أٚقدددرت تبآٜدددًا بدددني اضدددتحابات عٝٓددد١    2ايعبددداز٠ )

%( َدددددٔ ا٭َٗدددددات إٔ 26‚8%( َدددددٔ اٯبدددددا٤ ٚ ) 33‚9ايدزاضددددد١ ػاٖٗدددددا ذٝدددددف زأ٣ ) 

%( َٔ اٯبدا٤  30‚4ايع٬قات داخٌ ا٭ضس٠ تغرلت بؿٛز٠ ضًب١ٝ بُٝٓا زفض ذيو ) 

 %( َٔ ا٭َٗات . 41‚1، ٚ ) 

ايبعد فُٝا ٜستب  ببعض خدَات ايسعا١ٜ ا٫جتُاع١ٝ ٭ضدس   ٚتتفل ْتا٥خ ٖرا

املعدددداقني ٚقؿددددٛز ضٝاضددددات ايسعاٜدددد١ احلتُعٝدددد١ ٚاؿهَٛٝدددد١ َددددع ْتددددا٥خ دزاضدددد١        

ّ  2002، ٜٚددٛدا   1997ّ ، ٚاّ ْبددت 1996)اؿدٜددد٣  ، ٚدزاضدد١   2006ّ ، ٚغددحا  ايدددٜٔ 

ُددع ّ( ،نُددا تتفددل أٜكددًا فُٝددا ٜددستب  باػاٖددات احلت2007أْطتاضددٝا  &ضددُٝٝٓا 

ّ ، 1996املتحا١ًٖ ٚايطًب١ٝ يف بعض ا٭ذٝإ َع ْتا٥خ دزاض١ )اؿدٜدد٣ ٚآخدسٕٚ   

 ّ(.2002ٚ ٜٛدا 
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أَا فُٝا ٜستب  بايع٬قات ا٫جتُاعٝد١ ايداخًٝد١ بدني أفدساد ا٭ضدس٠ فدإٕ إعاقد١        

يٓتددا٥خ ايدزاضدد١ اؿايٝدد١   أذددد ا٭بٓددا٤ تددذلى أ ددازًا ضددًب١ٝ يددد٣ بعددض ا٭ضددس ٚفكدداً    

%( يدد٣ ا٭َٗدات ، ٜٚكداف إيٝٗدا تغرلٖدا إىل      26‚8ٯبدا٤ ٚ )   % ( يدد٣ ا 33‚9بٓطب١ )

%( يددد٣ ا٭َٗددات ، ٖٚدد٢ ْتددا٥خ تتفددل 32‚1%( يددد٣ اٯبددا٤ ، ٚ ) 35‚7ذدددَا بٓطددب١ ) 

% َٔ عٝٓتٗدا َدٔ اٯبدا٤ ٚا٭َٗدات      50ّ ايت٢ أند 1996َع ْتا٥خ دزاض١ اؿدٜد٣ 

َدٔ ذٝدف ايع٬قدات     ع٢ً إٔ اٱعاق١ تدذلى آ دازًا َتفاٚتد١ عًد٢ مجٝدع أفدساد ا٭ضدس٠       

 بني ا٫خ٠ٛ ٚايتعاٜؼ َع اٱعاق١ ٚايع٬قات ا٫جتُاع١ٝ. 

%( يددد٣  30‚4تؿددٌ إىل )  ٚإٕ نددإ ٖددرا ٫ لٓددع َددٔ إٔ ْطددب١ يٝطددت بايكًًٝدد١ 

( يد٣ ا٭َٗات قد أندت عدّ تغرل ٖرٙ ايع٬قات بؿٛز٠ ضًب١ٝ ٚ ٖدٛ  41‚1اٯبا٤ )

ّ( 2011ٚجافادٜددإ  –ّ 1980َددا ٜتفددل َددع ْتددا٥خ بعددض ايدزاضددات )عبددد ايددسذِٝ       

ٚايتدد٢ أندددت يف ْتا٥حٗددا عًدد٢ إٔ ايتُاضددو ا٭ضددس٣ ٚايع٬قددات ايداخًٝدد١ تكدد٣ٛ  

بعددددد فدددد٧ ايطفددددٌ املعددددام ، ٚإٕ نددددإ ٖددددرا ٜددددستب  غؿددددا٥ـ َادٜدددد١ ٚدٜٓٝدددد١    

ٚاجتُاعٝدد١ أخددس٣ تٗٝدد٧ ٚتطدداعد ا٭ضددس٠ عًدد٢ ؼكٝددل ٖددرا ايتُاضددو ٚايتعاَددٌ     

 اٱهابٞ بني أعكا٥ٗا .    

%( يددددد٣ اٯبددددا٤ 72‚9ت ايٓفطدددد١ٝ يف املستبدددد١ ا٭خددددرل٠ بٓطددددب١ )ٚجددددا٤ت املػدددده٬

%( يددد٣ ا٭َٗددات ، ٚفثًددت أٖددِ َعدداٖس تًددو املػدده٬ت يف ايػددعٛز بددايكًل  70‚0ٚ)

ع٢ً َطتكبٌ ايطفدٌ املعدام ،  ايػدعٛز باـحدٌ عٓدد َؿداذب١ ايطفدٌ يف َٓاضدب١         

سٚد اجتُاعٝدد١ ، ْٛبددات ايػددعٛز بدداؿصٕ َٓددر ٚجددٛد ايطفددٌ املعددام تفكددٌٝ عدددّ خدد  

ايطفٌ يف نثرل َدٔ املٓاضدبات ا٫جتُاعٝد١ ، ايػدعٛز بداـٛف عًد٢ ذٝدا٠ ايطفدٌ،          

ايسغبد١ يف عددّ َعسفد١ ايٓداع بٛجدٛد طفددٌ َعدام داخدٌ ا٭ضدس٠ ، ايػدعٛز بايكددٝل          

َددٔ اؿددني يٮخددس ، باٱقدداف١ إىل بعددض َػدداعس ايغكددب ايدديت تعددذلٟ ا٭ضددس٠ بعددد  

ب ، ٚايسغبددد١ يف ا٫بتعددداد عدددٔ فددد٤ٞ ايطفدددٌ املعدددام ، ٚاٱذبددداط ، ٚايػدددعٛز بايدددرْ

اٯخسٜٔ، ٚنًٗا َعاٖس ملػه٬ت ْفط١ٝ تؿاذب أضس ا٭طفداٍ املعداقني، َٚدٔ  دِ     
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تدد٪ س بؿددٛز٠ ضددًب١ٝ عًدد٢ أدا٤ ا٭ضددس٠ يٛظا٥فٗددا ٚأدٚازٖددا ذٝدداٍ أْطدداقٗا مبددا فٝٗددا   

 ايطفٌ املعام .

ّ( ايتدد٢ أضددفست 2000ٚتتفددل تًددو ايٓتددا٥خ َددع ْتٝحدد١ دزاضدد١ )َبددازى ٚآخددسٕٚ  

أَٗات ا٭طفداٍ املعداقني َعسقدات يٲؾداب١ بدا٭َساض ايٓفطد١ٝ خاؾد١ يف        عٔ إٔ 

املٓاطل ايسٜف١ٝ ٚايفكرل٠ ْتٝح١ يًُػده٬ت ايطدًٛن١ٝ يٮطفداٍ املعداقني ٚأعبدا٤      

ّ( ايتد٢ أٚقدرت   2007ايسعا١ٜ ،نُا تتفل َدع ْتدا٥خ دزاضد١ )أضدُٝٓٝا ٚأْطتاضدٝا      

َعاٖس َٔ ايكًل ٚايغكب إٔ ا٭ضس ذ٣ٚ ا٭طفاٍ املعاقني تٛاج٘ قغٛطًا ْفط١ٝ ٚ

خاؾد١ بطدبب عدددّ ٚجدٛد ايدددعِ َدٔ املٓعُددات اؿهَٛٝد١ ٚا٭ًٖٝدد١ ، ٚتتفدل أٜكددًا       

ّ( ايت٢ أندت إٔ أضس ا٭طفداٍ املعداقني ايديت يدٝظ     2007َع ْتا٥خ دزاض١ )ايػساح 

يدٜٗا َدزنات إهاب١ٝ ػاٙ اٱعاق١ تتطِ بًّٛ ايرات عٔ غرلٖا َٔ ا٭ضدس ايتد٢   

 ١ . يدٜٗا َدزنات إهابٝ

ٚيف قددد٤ٛ تًدددو املػددده٬ت ايددديت تٛاجددد٘ أضدددس ا٭طفددداٍ املعددداقني فكدددد جدددا٤ت         

اضددتحابات عٝٓدد١ ايدزاضدد١ َددٔ تًددو ا٭ضددس ػدداٙ اذتٝاجدداتِٗ يتعدددل عددٔ أذطدداع  

عُٝل بتًو املػه٬ت ٚبايتايٞ جا٤ت ا٫ذتٝاجات يتعددل عدٔ َعاؾد١ َدٔ ٚجٗد١      

اجات َٔ ٚجٗد١  ْعسِٖ يبعض َٔ تًو املػه٬ت ، ٚعًٝ٘ فكد فثًت أِٖ ا٫ذتٝ

ْعسِٖ يف قسٚز٠ شٜاد٠ ا٫ٖتُاّ مبػه٬ت أضس املعاقني َٚطاعدتِٗ ع٢ً ػاٚشٖا 

ٚايتدفٝف َٓٗا، ا٫ذتٝداد يًددعِ املدادٟ َدٔ قبدٌ ندٌ َدٔ اؿهَٛد١ ٚاؾُعٝدات          

اـرلٜدد١ ، قددسٚز٠ تددٛفرل ايعدد٬د ٚا٭دٜٚدد١ اي٬شَدد١ ٭طفدداٍ تًددو ا٭ضددس٠ ، ت ٖٝددٌ        

ِٝ ٚت ٖٝدٌ ا٭طفداٍ باعتبازٖدا إذدد٣ املػده٬ت      ٚتدزٜب ايكا٥ُني ع٢ً زعاٜد١ ٚتعًد  

ايددديت تٛاجددد٘ ا٭ضدددس، قددددسٚز٠ تدددٛفرل اٱَهاْٝدددات ايطبٝدددد١ غدددرل املتدددٛفس٠، ايتٛعٝدددد١        

ٚايتثكٝف بهٝف١ٝ ايتعاٌَ َع ايطفٌ املعام ، ٚتٛفرل بساَخ تسف١ٝٗٝ يٮضدس، يف  دِ   

 ايسعا١ٜ ايها١ًَ َٔ ايدٚي١ َٔ خ٬ٍ ضٝاضات ٚخط .

ّ( ايددديت أنددددت 2000َدددع دزاضددد١ )َبدددازى ٚآخدددسٕٚ  ٚيعددٌ تًدددو ايٓتدددا٥خ تتفدددل 

اذتٝاد أَٗات املعاقني إىل تكدِٜ َطداعدات َٚػدٛز٠ بػد ٕ ايتعاَدٌ َدع املػده٬ت       
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ايطددًٛن١ٝ ا٭نثددس غددٝٛعًا يددد٣ ا٭طفدداٍ املعدداقني مبددا ٜطدداعد يف ايتدفٝددف َددٔ     

ّ( ايتد٢ دعدت إىل قدسٚز٠ ٚقدع     2002ذحِ ايكغٛط ع٢ً ا٭َٗدات ، ٚدزاضد١ )ٜدٛدًا    

َعاؾدددس٠ يف فددداٍ اٱعاقددد١ بٗددددف ؼدٜدددد َدددا هدددب ايكٝددداّ بددد٘ يدددتُهني  ضٝاضددد١ 

املعاقني ٚأضسِٖ َٔ ايعٝؼ بطسٜك١ َطتك١ً ٚطبٝع١ٝ ، ٖٚٛ َدا ٜتٛافدل أٜكدًا َدع     

ّ( ايتد٢ أنددت عًد٢ أُٖٝد١ تٛجٝد٘ بدساَخ       2004َا دعت إىل دزاض١ زاٖد٢ ٚآخدسٕٚ )  

اـدددَات   ٭ضددس ا٭طفدداٍ املعدداقني يف ضددٝام َتعدددد ايتدؿؿددات ٚايتٓطددٝل بددني        

ايؿددر١ٝ ٚايتعًُٝٝدد١ ٚا٫جتُاعٝدد١ ٚاملادٜدد١ َددٔ خدد٬ٍ َسانددص َتدؿؿدد١ تًبدد٢        

ّ( ايديت غدددت عًد٢ ؼكٝددل    2006اذتٝاجدات تًدو ا٭ضدس ، ٚدزاضد١ )غدحا  ايددٜٔ       

  ايػُٛي١ٝ ٚايتهاٌَ يف ايدلاَخ ٚاـدَات املٛج١ٗ يًُعاقني ٚأضسِٖ .

 :َكذلذات ايدزاض١ ف٢ ق٤ٛ ايٓتا٥خ املطتدًؿ١ : تاضعًا 

 ج١ٗ ايتٓفٝر املكذلح ايٓتا٥خ

   ٫ًٚ :  املػه٬ت ا٫قتؿاد١ٜأ

عدّ نفا١ٜ دخٌ نثرل َٔ أضس  -

 املعاقني

تٛفرل فسف عٌُ ٭عكا٤ أضس  -

املعام يسفع َطت٣ٛ دخٌ تًو 

 ا٭ضس

 

بعض  –ٚشاز٠ ايك٣ٛ ايعا١ًَ  -

َؿاْع ٚغسنات ايكطا  

بعض َٓعُات  –اـاف 

 احلتُع املدْٞ

ا١ٜ ايطفٌ ايتهًف١ املاد١ٜ يسع -

املعام ٚاييت تفٛم إَهاْٝات ا٭ضس 

 ٚتطبب أشَات ٚقغٛط َطتُس٠

 املادٟقؿٛز املطاعدات أٚ ايدعِ  -

 َٔ قبٌ اؿه١َٛ ٭ضس املعاقني

 

إعفا٤ املعاقني ٚأضسِٖ َٔ  -

تهًف١ ايسعا١ٜ ايطب١ٝ ٚايت ٌٖٝ 

ف٢ املطتػفٝات َٚسانص ايع٬د 

ٚايت ٌٖٝ أٚ ايتدفٝض مبا 

قتؿاد١ٜ ٜتٓاضب َع اؿاي١ ا٫

 يٮضس٠

ؾسف َعْٛات غٗس١ٜ قدد٠  -

٭ضس٠ نٌ َعام ٚفكا يٓٛ  

 ٚغد٠ اٱعاق١ بعد تكدٜسٖا

ٚشاز٠ ايؿر١ ، َٔ خ٬ٍ  -

املطتػفٝات اؿه١َٝٛ ، 

 ٚاملطتػفٝات ا٭١ًٖٝ

ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ا٫جتُاع١ٝ بايدٚي١  -

 ايطًطات ايتٓفٝر١ٜ بايدٚي١ –

قؿٛز ايطٝاضات ٚايتػسٜعات  -

١ أضس اـاؾ١ بهفاي١ ٚزعاٜ

 املعاقني َادًٜا

إؾداز تػسٜعات زعا١ٜ َتها١ًَ 

يًُعاقني ٚأضسِٖ ف٢ ق٤ٛ 

اذتٝاجاتِٗ املتصاٜد٠ ، ؼٍٛ إىل 

 قٛاْني تٓفرٖا أجٗص٠ ايدٚي١

 –اؾٗات ايتػسٜع١ٝ بايدٚي١  -

 ايطًطات ايتٓفٝر١ٜ بايدٚي١

 

عدّ ٚجٛد َؿادز يتٌُٜٛ بساَخ  -

 زعا١ٜ أضس املعاقني

ٌُ َػسٚعات تٛفرل قسٚض َٝطس٠ يع

ؾغرل٠ ٜطتفٝد َٓٗا املعام ٚأضست٘ 

 –ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ا٫جتُاع١ٝ  -

 َٓعُات احلتُع املدْٞ
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  ٚتٛفس َؿدزًا َٓاضًب يًدخٌ 

قعف َطاُٖات املٓعُات ا٭١ًٖٝ  -

يف بساَخ زعا١ٜ أضس املعاقني َادًٜا 

 ع٢ً ٚج٘ ايتردٜد

 

إْػا٤ ؾٓدٚم يسعا١ٜ أضس املعاقني بهٌ 

ت ٚاشلبات قافع١ يٝكبٌ ايتدلعا

ٚايٛقف ٜٚٛج٘ فًٜٛ٘ يًُعاقني 

ٚأضسِٖ أٚ ٜٛفس َؿادز ايتٌُٜٛ 

 اي٬ش١َ

ٜتِ بايتعإٚ بني اؾُعٝات  -

اـرل١ٜ ٚٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ 

 ا٫جتُاع١ٝ

 

 

   املػه٬ت ا٫جتُاع١ٝ : اْٝاً 

قؿٛز بساَخ ٚخدَات ايسعا١ٜ  -

ا٫جتُاع١ٝ ٚ ايذلٚو١ٝ ٭ضس 

 املعاقني .

 

 -٭ضس املعاقني تٛفرل بساَخ تسٚو١ٝ 

إْػا٤ َسانص زعا١ٜ ت ١ًٖٝٝ قسٜب١ َٔ 

ايتحُعات ايطها١ْٝ ، ٚإَدادٖا 

بايهٛادز املتدؿؿ١ طبًٝا  ٚتعًًُٝٝا 

ْٚفطًٝا ٚاجتُاعٝا ، يًتدفٝف عٔ أضس 

 املعاقني

 َ٪ضطات ايسعا١ٜ ا٫جتُاع١ٝ -

ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ ا٫جتُاع١ٝ  -

َٚٓعُات احلتُع املدْٞ 

 ٚاؾاَعات

ف١ٝ ايتعاٌَ ٚايتفاعٌ قعف ايٛع٢ بهٝ

 َٔ قبٌ ا٭ضس٠ َع ايطفٌ املعام

تب  بساَخ تٛع١ٜٛ ٚتثكٝف١ٝ ٯبا٤ 

ٚأَٗات املعاقني ف٢ نٝف١ٝ ايتعاٌَ 

َع اذتٝاجات َٚػه٬ت املعاقني ع٢ً 

 اخت٬ف ف٦اتِٗ

 –اإلعالم بمؤسساته ووسائله المتنوعة 
األقسام  –مؤسسات رعاية المعاقين 

 معاتالعلمية المتخصصة في الجا

 

ٚجٛد خًٌ يف ْطل ايع٬قات  -

ا٭ضس١ٜ ف٢ بعض ا٭ضس ضٛا٤ بني 

ا٭ن ٚ ا٭ّ أٚ بني ا٭خ٠ٛ ، أٚ بني 

اؾُٝع ٚايطفٌ املعام ، ٚنرا يف 

بعض ايع٬قات بني ا٭ضس٠ ٚا٭ٌٖ 

 ٚا٭قازن ٚا٭ؾدقا٤ .

 

 

إعداد ٚت ٌٖٝ َتدؿؿني يف اـد١َ 

ا٫جتُاع١ٝ ٚعًِ ايٓفظ ٚايف٦ات 

بساَخ ٚلاذد ع٬ج١ٝ  اـاؾ١ يتٓفٝر

١َٝٓٗ ؽفف َٔ َػه٬ت ايع٬قات 

ا٭ضس١ٜ ٚؼكل قدز َٓاضب َٔ 

ايتفاعٌ ٚايتُاضو بني أْطام 

 ايع٬قات ا٭ضس١ٜ ايداخ١ًٝ ٚاـازج١ٝ

نًٝات َٚعاٖد ٚأقطاّ اـد١َ  -

أقطاّ عًِ ايٓفظ  –ا٫جتُاع١ٝ 

ٚايؿر١ ايٓفط١ٝ ف٢ نًٝات 

 . اٯدان ٚايذلب١ٝ

 

١ٝ املػٛب١ ا٫ػاٖات ايطًب -

بايفكٍٛ أٚ ايطدس١ٜ أٚ ايػفك١ 

ايصا٥د٠ َٔ قبٌ بعض أفساد 

 احلتُع مٛ املعاقني ٚأضسِٖ

 

تٛع١ٝ أفساد احلتُع ب فكٌ ضبٌ 

ايتعاٌَ َع املعاقني ٚأضسِٖ بؿف١ 

عا١َ ٚتغرل ا٫ػاٖات ايطًب١ٝ مٛ 

املعاقني ٚػٓب طسم ٚأضايٝب املعا١ًَ 

ٌَ َع غرل املسغٛب١ )تغٝرل  كاف١ ايتعا

 املعاقني ٚأضسِٖ(

 

  -َ٪ضطات زعا١ٜ املعاقني –اٱع٬ّ 

 دٚز ايعباد٠

 

قعف ا٫ٖتُاّ احلتُعٞ ٚغٝان 

 املطاْد٠ ا٫جتُاع١ٝ

تٓعِٝ مح٬ت إع١َٝ٬ َتٓٛع١  -

عدل ٚضا٥ٌ اٱع٬ّ املدتًف١ 

٫ضتثاز٠ أفساد َٚ٪ضطات 

احلتُع يتركٝل املطاْد٠ 

 ا٫جتُاع١ٝ ٭ضس املعاقني

 

 

َ٪ضطات زعا١ٜ  –اٱع٬ّ  -

 دٚز ايعباد٠  -املعاقني
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    ايثًا : املػه٬ت ايٓفط١ٝ :

ايػعٛز بايكًل ع٢ً َطتكبٌ   -

 .  ايطفٌ ا٫ٖتُاّ

ايػعٛز باـحٌ عٓد َؿاذب١  -

 . ايطفٌ يف املٓاضبات ا٫جتُاع١ٝ

 ايػعٛز باؿصٕ َٔ اؿني يٰخس -

 ايػعٛز بايكٝل َٔ اؿني يٰخس -

 فٌايػعٛز باـٛف ع٢ً ذٝا٠ ايط -

 . ايػعٛز باٱذباط -

ايسغب١ ف٢ ا٫بتعاد عٔ اٯخسٜٔ يف  -

 بعض ا٭ذٝإ .

ايسغب١ يف عدّ َعسف١ اٯخسٜٔ  -

 بٛجٛد ايطفٌ املعام .

ايػعٛز بايرْب ٚيّٛ ايرات ٚتبادٍ  -

 . ا٫تٗاَات

زفض ايطفٌ املعام يد٣ بعض  -

 ٭ضس

عدّ ايسقا عٔ اؿٝا٠ يد٣ بعض  -

 . ا٭ضس

٢ٖٚ َعاٖس يًُػه٬ت   ايٓفط١ٝ  -

تتفاٚت بؿٛز٠ ْطب١ٝ َٔ أضس٠ 

٭خس٣ تبعًا يٓٛ  ٚغد٠ اٱعاق١ 

ٚاؿاي١ ا٫قتؿاد١ٜ يٮضس٠ َٚد٣ 

ايتُاضو ا٭ضس٣ َٚطت٣ٛ 

 ايتدٜٔ .

 

تٓفٝر ٚ ممازض١ بساَخ ايع٬د  -

ايٓفطٞ ٚا٫جتُاعٞ ٚايُٓاذد 

ايع٬ج١ٝ يف اـد١َ 

ا٫جتُاع١ٝ ٚعًِ ايٓفظ 

ٚايتٛجٝ٘ ٚاٱزغاد َع أضس 

ػه٬ت ايٓفط١ٝ املعاقني ذ٣ٚ امل

َٔ خ٬ٍ ممازضني َتُٝصٜٔ 

 َٚتدؿؿني .

ا٫ٖتُاّ ب عداد ٚ ت ٌٖٝ  -

أخؿا٥ٝني اجتُاعٝني ْٚفطٝني 

يًعٌُ يف فاٍ ايف٦ات اـاؾ١ 

، عٝف ٜػٌُ ا٭عداد جاْبني 

ْعس٣ ٚعًُٞ ، ٜٚتكُٔ 

اؾاْب ايٓعس٣ َعازف 

ْٚعسٜات ٚلاذد ع٬ج١ٝ يف 

اـد١َ ا٫جتُاع١ٝ ٚاٱزغاد 

 فاٍ ذ٣ٚ ا٭ضس٣ يف

ا٫ذتٝاجات اـاؾ١ .ٚأَا 

اؾاْب ايعًُٞ فٝتكُٔ 

ايتدزٜب ع٢ً اضتدداّ ايُٓاذد 

ايع٬ج١ٝ ف٢ ايتعاٌَ َع 

َػه٬ت أضس املعاقني 

ٚإنطابِٗ املٗازات اي٬ش١َ 

 يتركٝل اشلدف.

٫ ٜهتف٢ ف٢ اٱعداد ٚايت ٌٖٝ  -

مبكسز دزاضٞ ف٢ َسذ١ً 

ايبهايٛزٜٛع ٚإلا ٜتطًب ا٭َس 

٢ دزاضات َتكد١َ اؿؿٍٛ عً

 –ع٢ً َطت٣ٛ ايدبًّٛ 

املاجطترل أٚ ايدنتٛزاٙ َع 

إجسا٤ دٚزات تدزٜب١ٝ َتدؿؿ١ 

َٚهثف١ ملٔ ٜسغب ايعٌُ يف ٖرا 

 .احلاٍ .

 َسانص ايسعا١ٜ ٚايت ٌٖٝ . -

 َسانص ايتٛجٝ٘ ٚاٱزغاد . -

َ٪ضطات ايسعا١ٜ ا٫جتُاع١ٝ  -

 يًُعاقني

 
 

نًٝات َٚعاٖد ٚأقطاّ اـد١َ  -

قطاّ عًِ ايٓفظ أ –ا٫جتُاع١ٝ 

ٚايؿر١ ايٓفط١ٝ ف٢ نًٝات 

 . اٯدان ٚايذلب١ٝ
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َكذلح يٮخؿا٥ٞ ا٫جتُاعٞ يًتعاٌَ َع َػه٬ت أضس  تؿٛز:  عاغسًا

  :َٔ َٓعٛز طسٜك١ خد١َ ايفسد املعاقني

اْط٬قا َٔ ْتا٥خ ايدزاض١ اؿاي١ٝ ٚ َا أضفست عٓ٘ َٔ َٛاج١ٗ أضس ا٭طفاٍ 

٫قتؿاد١ٜ ٚا٫جتُاع١ٝ ٚايٓفط١ٝ اييت ت٪ س يف ذٝا٠ املعاقني يعدد َٔ املػه٬ت ا

تًو ا٭ضس ٚ ػعًٗا تعٝؼ يف قغٛط ٚ تٛتسات َطتُس٠  ٚ مبا إٔ ١َٓٗ اـد١َ 

ا٫جتُاع١ٝ بؿف١ عا١َ ٚ طسٜك١ خد١َ ايفسد بؿف١ خاؾ١ تطع٢ ملطاعد٠ 

ا٭فساد ٚ ا٭ضس ذٟٚ املػه٬ت املدتًف١ ع٢ً ايتدفٝف أٚ اؿد َٔ تًو املػه٬ت 

 ٚٚ ؼكٝل أندل قدز ممهٔ َٔ ايتهٝف ٚ ايتٛافل ايٓفطٞ ٚ ا٫جتُاعٞ يٮفساد 

ا٭ضس ٚ نرا أدا٤ أفكٌ يٛظا٥فِٗ ٚ أدٚازِٖ ا٫جتُاع١ٝ فإ اؿاج١ تؿبح 

َاض١ يتٛؾٝف دٚز أنثس عُكًا ٚؼدٜدًا ٚإهاب١ٝ يًتعاطٞ َٔ خ٬ٍ ٖرٙ 

يٮخؿا٥ٞ ا٫جتُاعٞ ٚ عدل دٚز َٗ  فاعٌ ،ايطسٜك١ َع َػه٬ت أضس املعاقني 

 مب٪ضطات زعا١ٜ املعاقني .

ٚ لهٔ إٔ ٜٓطًل ٖرا ايدٚز َٔ أدبٝات ايُٓٛذد اٱض٬َٞ يف خد١َ ايفسد ٚ 

 أضاضٝني:ايرٟ ٜعتُد يف تفطرلٙ يًُػه٬ت ايفسد١ٜ ٚ ا٫جتُاع١ٝ ع٢ً َبدأٜٔ 
(52) 

يف ذد : إٔ اْكطا  إٔ أٚ قعف ؾ١ً اٱْطإ باهلل عص ٚ جٌ ٜعتدل  املبدأ ا٭ٍٚ

ذات٘ ضببًا قسٚزًٜا ٚ نافًٝا ٚذدٙ يٛقٛ  اٱْطإ يف املػه٬ت ايػدؿ١ٝ ٚ 

 املػه٬ت املتؿ١ً بايع٬قات ا٫جتُاع١ٝ

: إٔ ايكؿٛز يف إغبا  اؿاجات ايد١ْٜٛٝ ٚ املاد١ٜ ٚ ايٓفط١ٝ ٚ  املبدأ ايثاْٞ

ا٫جتُاع١ٝ ضبب قسٚزٟ ٚ يهٓ٘ يٝظ نافٝا ٚذدٙ يٛقٛ  اٱْطإ يف املػه٬ت 

 ايػدؿ١ٝ ٚ املػه٬ت املتؿ١ً بايع٬قات ا٫جتُاع١ٝ 

ٚ عًٝ٘ ٜتطًب ذدٚث املػه١ً ا٫جتُاع١ٝ ايفسد١ٜ إىل جاْب ٚجٛد خًٌ يف 

 ( 53) ؾً٘ اٱْطإ باهلل عص ٚجٌ ٚاذدًا أٚ أنثس َٔ ايعٛاٌَ اٯت١ٝ
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 ٚجٛد ْكـ يف إغبا  اؿاجات اٱْطا١ْٝ ضٛا٤ ناْت َاد١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ . -1

 ٛز أٚ خًٌ يف أدا٤ اٱْطإ ملط٦ٛيٝات أدٚازٙ ا٫جتُاع١ٝ. ٚجٛد قؿ -2

 ٚجٛد خًٌ يف ايع٬قات ا٫جتُاع١ٝ ا٭ضاض١ٝ يف ذٝا٠ اٱْطإ . -3

ٚ عًٝ٘ لهٔ تفطرل َػه٬ت أضس املعاقني يف ق٤ٛ اْكطا  أٚ قعف ايؿ١ً باهلل 

 عص ٚجٌ باٱقاف١ إىل ٚاذد٠ أٚ أنثس َٔ :

 د١ٜ أٚ املع١ٜٛٓ  ٖٚٛ َا تعاْٝ٘ أضس املعاقني .ْكـ يف إغبا  اؿاجات املا -1

 –ايكؿٛز أٚ اـًٌ يف أدا٤ ا٭دٚاز ا٫جتُاع١ٝ ٭فساد أضس املعاقني ) أبا٤  -2

 أبٓا٤(   –أَٗات 

ٚجٛد خًٌ يف ايع٬قات ا٫جتُاع١ٝ ا٭ضاض١ٝ يف ذٝا٠ أضس املعاقني  -3

 ايداخ١ًٝ ٚ اـازج١ٝ .

ؽتًف بؿٛز٠ ْطب١ٝ ٚ ْٛع١ٝ َٔ أضس٠ ٚ ٖٞ نًٗا أضبان ٚاقع١ٝ َٛقٛع١ٝ 

تردٜدٖا َٔ خ٬ٍ املساذٌ ٭خس٣ ٖٚٞ َا ٜطع٢ ا٭خؿا٥ٞ ا٫جتُاعٞ ي

 :ايتاي١ٝ

 أ٫ًٚ: َسذ١ً ايتكدٜس: 

ا٫جتُاعٞ ٚاييت تذلتب  ا٭خؿا٥ٖٞٚٞ أٚىل اـطٛات امل١ٝٓٗ اييت ٜكّٛ بٗا 

ع بٝاْات ٚ عًٝٗا باقٞ اـطٛات  ٚتتكُٔ ع١ًُٝ ايتكدٜس جاْبني  ا٭ٍٚ: مج

َعًَٛات ذٍٛ طبٝع١ ٚ َطت٣ٛ تدٜٔ ايعٌُ )ؾًت٘ بسب٘ ( ٚ َا تػتٌُ عًٝ٘ َٔ 

أخ٬م ( ٚ أ س ذيو ع٢ً ذٝا٠ أضس٠ املعام  -َعا٬َت  –عبادات  –أبعاد )عكٝد٠ 

ٚع٢ً َػه٬تٗا َٔ خ٬ٍ أدٚات ٚ َكاٜٝظ َك١ٓٓ. اؾاْب ايثاْٞ: ٚ ٜتكُٔ 

ايسأٖ ايرٟ تعٝػ٘ أضس٠ املعام ٚ  مجع َعًَٛات ٚ بٝاْات نافٝ٘ ذٍٛ ايٛقع

 اييت ٜٓبغٞ إٔ تغط٢ اؾٛاْب ايتاي١ٝ: 

املػه١ً أٚ املػه٬ت اييت تعاْٝٗا ا٭ضس٠ َٓر بداٜتٗا ٚ َساذٌ ضرلٖا ٚ  -أ 

 تطٛزٖا ذت٢ ٚؾًت إىل َا ٖٛ عًٝ٘ ٚقت إجسا٤ ايتكدٜس .
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خؿا٥ـ ايػدؿ١ٝ يهٌ فسد يف ا٭ضس٠ )أن أّ ( َٚا ٜتكُٔ َٔ َهْٛات  -ن 

 ْفط١ٝ عك١ًٝ.جط١ُٝ 

 –أٌٖ  –ا٭ْطام ا٫جتُاع١ٝ اييت تتعاٌَ َعٗا ا٭ضس٠ َٔ أؾدقا٤  -د 

 جرلإ ...    اخل 

ع٬قات ا٭ضس٠ ايداخ١ًٝ ٚ َطت٣ٛ إغبا  ا٭ضس٠ ؿاجتٗا ا٭ضاض١ٝ  ٚ  -د 

 َطت٣ٛ أدا٥ٗا ملدتًف أدٚازٖا ا٫جتُاع١ٝ

  اًْٝا: ايتدطٝ  يًدخٌ:

١ً ملطاعد٠ أضس٠ املعام ع٢ً ٚ ٖٞ َسذ١ً تتكُٔ ايكٝاّ بٛقع خط١ َتهاَ

ذٌ َػه٬تٗا ٚ ٖٞ تٛقع مبعسف١ ٚ اتفام نٌ َٔ ا٭خؿا٥ٞ ا٫جتُاعٞ ٚ 

ايعٌُٝ أٚ بعض ا٭طساف ذٟٚ ايع٬ق١ باملػه١ً إٕ ٚجد،ٖٚٞ تعتُد ع٢ً املساذٌ 

 ايطابك١ يًتكدٜس ٚ تتكُٔ: 

 ؼدٜد أٖداف ايتدخٌ  -أ 

 ايتعاقد  -ن 

ٓعٛز اٱض٬َٞ ٚ نرا َٔ ؼدٜد ا٭ضايٝب ايع٬ج١ٝ املطتُد٠ َٔ امل -د 

خد١َ ايفسد ايتكًٝد١ٜ أٚ لاذجٗا ايع٬ج١ٝ اؿدٜث١ ا٭خس٣ ذطبُا 

 :(54)ٜتطًب املٛقف  َٚٓٗا

   أضًٛن ايسقا. - 2    أضًٛن ايتٛب١. - 1

  أضًٛن ايع٬د بايكسإٓ ايهسِٜ.  - 4     أضًٛن ايع٬د بايؿ٠٬ 3

  ضتغفاز.أضًٛن ا٫   -6      أضًٛن ايع٬د بايرنس. -5

   أضًٛن ايؿدل.   -8      أضًٛن ايدعا٤.             -7

  أضًٛن بف ا٭ٌَ.  -10        أضًٛن ا٫ضذلجا .     -9

  أضًٛن ا٭ض٠ٛ اؿط١ٓ.  -12        أضًٛن ايت ضٞ.        -11

   أضًٛن ايٓؿٝر١.  -14      أضًٛن اؿب.             -13

 تٝطرل ا٫ضتفاد٠ َٔ َٛازد ايب١٦ٝأضًٛن  -16،أضًٛن ايذلغٝب ٚايذلٖٝب-15
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 باٱقاف١ إىل عدد َٔ ا٭ضايٝب املطتُد٠ َٔ لاذد ْٚعسٜات خد١َ ايفسد َٚٓٗا:

تؿدددرٝح -ايتددددعِٝ-ا٫ضدددتعساض املعدددسيف -ايٛجدددداْٞ اٱفدددسا -ا٫ضدددتثاز٠

اؿدددٛاز ٚاملٓاقػددد١ -ايتفطدددرل ٚايتٛقدددٝح-ايتعًدددِٝ-ايبٓدددا٤ املعدددسيف-ا٭فهددداز

 ١املٓطكٝ

ٚ ٜتكُٔ ؼكٝل أٖداف ايتدخٌ املٗ  َٔ خ٬ٍ  ايتدخٌ ايع٬جٞ : ايثًا: 

تطبٝل ا٭ضايٝب ايع٬ج١ٝ املٓتكا٠ ٚ اييت تؿًح يتركٝل تًو ا٭ٖداف ٚ 

تتطًب ٖرٙ املسذ١ً فُٛع١ َٔ املكاب٬ت امل١ٝٓٗ َع أطساف أضس٠ املعام نٌ 

ط١ ع٢ً ذدٙ أٚ َعِٗ مجٝعا يف َكاب٬ت َػذلن١ ٚ ذطبُا ة ٚقع٘ يف اـ

 ايع٬ج١ٝ ٚ ا٭ٖداف اندد٠ .

: ٚ ُٖا َسذًتإ أخرلتإ بعد اْتٗا٤ ع١ًُٝ ايع٬د ٚ  زابعًا :اٱْٗا٤ ٚ ايتتبع

ايت ند َٔ ؼكٝل أٖداف  ايتدخٌ املٗ    ِ ا٫ط٦ُٓإ بعد فذل٠ ش١َٝٓ قدد٠ 

ع٢ً اضتُساز أ س اـد١َ اييت ة تكدلٗا ٚ  بات ٚ اضتُساز ايترطٔ ٚ عدّ 

 تهاض٘ َٔ خ٬ٍ َكاب٬ت ٚ اتؿا٫ت قؿرل٠ ٚ َتباعد٠ذدٚث اْ
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  : املساجع ايعسب١ٝ ٚا٭جٓب١ٝ: عاغسًا

: املُازض١ ايعا١َ يًدد١َ ا٫جتُاع١ٝ يف احلاٍ  ع٢ً َاٖس أبٛ املعاط٢ -1

ايط  ٚزعا١ٜ املعاقني ، ايكاٖس٠ ، جاَع١ ذًٛإ ، َسنص  ايهتان اؾاَعٞ ، 

 .  239ّ ، ف 2000

2-/http://www.realising-potential.org/stakeholder- fact 
box/disabled- people- worldwide.2010 

اؾٗاش املسنصٟ يٲذؿا٤ باؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ ، بٝاْات ايتعداد ايعاّ -3

 ّ.2004يًطهإ ، 

عبد احلٝد عبد ايسذِٝ : تسب١ٝ ايطفٌ املعام ، ايكاٖس٠ ، َهتب١ ايٓٗك١  -4

 .  11ّ ، ف 1999

عبداؿُٝد:ايسعا١ٜ ا٫جتُاع١ٝ يًُعاقني ايكاٖس٠ ،َهتب١ ا٭لًٛ،  عطٝات- 5

 .  182ّ ، ف 1995

غانس قٓدٌٜ : ا٫ضتحابات ا٫ْفعاي١ٝ ايطًب١ٝ ٯبا٤ ا٭طفاٍ املتدًفني  - 6

عكًٝا ، َٚط٦ٛي١ٝ املسغد ايٓفطٞ ، ايكاٖس٠ ، عف َٓػٛز بامل٪فس ايدٚيٞ  

 - 7    . 637، ف  1996عني سلظ،  ايثاْٞ ملسنص اٱزغاد ايٓفطٞ ، جاَع١

عبد املطًب أَني ايكسٜط٢ : اٱزغاد ايٓفطٞ ٚأضس ا٭طفاٍ املتدًفني عكًًٝا 

، ايكاٖس٠ ، اؼاد ٦ٖٝات زعا١ٜ ايف٦ات اـاؾ١ ٚاملعٛقني ، ايٓػس٠ ايدٚز١ٜ ،   

 .   23، ف 2000،  63

سمج١ عبد جاى ضتٝٛزات : إزغاد اٯبا٤ ذ٣ٚ ا٭طفاٍ غرل ايعادٜني ، ت -8

ايؿُد ا٭غدل٣ ، فسٜد٠ عبد ايٖٛان ، ايسٜاض ، قطا  جاَع١ املًو ضعٛد ، 

 .  43ّ ، ف 1996

عبد املٓؿف ذطٔ زغٛإ : ممازض١ اـد١َ ا٫جتُاع١ٝ َع ايف٦ات اـاؾ١  -9

  22ّ ، ف 2006، اٱضهٓدز١ٜ ، املهتب اؾاَعٞ اؿدٜف ، 

د ايٓفطٞ ، ايؿر١ ايٓفط١ٝ عبداحلٝد قُد ا٫سل٢ : ايتٛجٝ٘ ٚاٱزغا-10

 .  18ّ ، ف  1986ايٛقا١ٝ٥ ، ايطعٛد١ٜ ، داز ايػسٚم ، 
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ضٗرل ناٌَ أمحد : أضايٝب تسب١ٝ ايطفٌ بني ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝل ، ايكاٖس٠ -11

 . 80ّ، ف 1996، َهتب١ ا٫لًٛ املؿس١ٜ 

زلاح قُد عبد ايًطٝف :  كاف١ اٱعاق١ دزاض١ ضٛضٝٛأْثسٚبٛيٛج١ٝ ع٢ً -12

ا٭طفاٍ املعاقني مبد١ٜٓ ضٖٛاد ، زضاي١ دنتٛزاٙ ، غرل َٓػٛز٠ ،  ن١ًٝ  أضس

 .   99ّ ، ف 2007اٯدان جاَع١ جٓٛن ايٛادٟ ، 

 .  28عبد املٓؿف ذطٔ زغٛإ : َسجع ضابل ، ف -13

أَرل٠ ط٘ غؼ : دٚز ا٭ضس٠ ف٢ َطاعد٠ ذٟٚ اؿاجات اـاؾ١ ، ٚزق١ عٌُ -14

 9. ف  2003ملًُه١ ايطعٛد١ٜ ، ٚتطًعات ( ، اإىل يكا٤ ايذلب١ٝ اـاؾ١ )ز٣٩ 

 .  31عبد املٓؿف ذطٔ زغٛإ : َسجع ضابل ، ف -15

غاد٠ أْٛز ذٓفٞ : دزاض١ يبعض املػه٬ت ايٓفط١ٝ يٮطفاٍ َتعددٟ -16

اٱعاق١ ٚدٚز ا٭خؿا٥ٞ ا٫جتُاعٞ يف ايتعاٌَ َعٗا ،  زضاي١ َاجطترل ، 

ٛي١ ، قطِ ايدزاضات ايٓفط١ٝ غرل َٓػٛز٠ ، َعٗد ايدزاضات ايعًٝا يًطف

 ّ . 2001ٚا٫جتُاع١ٝ ، جاَع١ عني سلظ ،  

ألإ ف٪اد ناغف : ذل أضس ا٭طفاٍ ذٟٚ ا٫ذتٝاجات اـاؾ١ يف -17

قطِ ايؿر١  اؿؿٍٛ ع٢ً خدَات إزغاد١ٜ ، امل٪فس ايع٢ًُ ا٭ٍٚ، 

 . 93ايٓفط١ٝ ، ن١ًٝ ايذلب١ٝ ، جاَع١ بٓٗا ، ف 

 ايفازق١ ا٭بعاد ن ذد ا٭ضسٟ يًتفاعٌ : دزاض١ عبدايسذِٝ ايطٝد فترٞ-18

 ا٫جتُاع١ٝ، ايعًّٛ يًُعاقني، ف١ً ايطٝهٛيٛجٞ ايتكِٜٛ يف بسْاَخ

   ّ. 1980ايهٜٛت، جاَع١ ايثا١َٓ، ا٭ٍٚ، ايط١ٓ ايعدد

 ن١ًٝ ع٢ً ا٭ضس٠ ، ف١ً ايطفٌ إعاق١ آخسٕٚ : أ س ٢َٓ اؿدٜدٟ ٚ -19

   .  23 -1ّ ، ف ف 1996،    31، ايعدد املٓؿٛز٠ ايذلب١ٝ ، جاَع١

20- M. peat : Attitudes and access :advancing the rights of a 
people with , Disabilities, Canadian medical Accoiation 
Journal , voL 156 , issue 5 659- 659.     
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 دزاض١ .عكًًٝا املعٛقني ا٭طفاٍ أضس يف ايعا١ًٝ٥ ايع٬قات زض٬ٕ : غاٖني-21

جاَع١  .ايذلب١ٜٛ ٚايبرٛث ايدزاضات َعٗد َٓػٛز٠، غرل َاجطترل

 ّ .  2000ايكاٖس٠،

22- Reaz Mobarak, Naia Z.khan munir, Sultana Zaman, and 
Helen Mcconachie  Predictors of Stress in Mothers of 
Children with Cerebral in Bangladesh, Journal of 
Pediatric Psychology Vol. 25, No. 6, 2000, pp. 427- 433 . 

23-Hiroe Yoda : New views on Disabilities and the 
Challenge to SOCIAL WELFARE IN Japan, Social science  
Japan Journal,Apr2002, 5: 1-15. 

24-Jugnoo S.rahi , Irene Manaras , Helena Tumoanen: 
"Meeting the Need of Parents Around the Time of 
Diagnosis of Disability Among Their Children : 
Evaluation of a Novel  Program for Information, 
Support, and Liaison by Key Worker  Pediatrics, Oct 
2004 , 114: e477-e482 

ب جٛاْ ببعض ٚع٬قت٘ عكًًٝا املعٛم يًطفٌ ا٭ّ تكبٌ : املٌٝ ذٓإ- 25

ايدزاضات  َعٗد َٓػٛز٠، غرل َاجطترل دزاض١ .ايهٜٛت دٚي١ يف غدؿٝت٘

 ّ 2005 .ايكاٖس٠ جاَع١ .ايذلب١ٜٛ

ظاٖس٠ اٱعاق١ عٓد ا٭طفاٍ يف احلتُع  امحد قاضِ غحا  ايدٜٔ : - 26

ايُٝ  دزاض١ يًُتغرلات ا٫جتُاع١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ ٚت  رلٖا ع٢ً َعد٫ت 

حلتُع ايُٝ  ب َا١ْ ايعاؾ١ُ ، زضاي١ اٱعاق١ ٚأٚقا  املعاقني يف ا

َاجطترل جاَع١ ؾٓعا٤ ن١ًٝ اٯدان قطِ عًِ ا٫جتُا  ، اؾُٗٛز١ٜ 

 .  2006 اي١ُٝٓٝ ،

بايكغٛط  ٚع٬قتٗا اٱعاق١ ػاٙ اٱهاب١ٝ املدزنات: ايػساح قُد -27

اير١ٖٝٓ  اٱعاقات ذ٣ٚ ا٭طفاٍ أضس يد٣ َٛاجٗتٗا ٚأضايٝب ا٭ضس١ٜ
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ممًه١  .ايعسبٞ اـًٝخ جاَع١ , َٓػٛزٙ غرل َاجطترل اض١دز . ايبطٝط١

 . 2007ّ .ايبرسٜٔ

28-Tsibidaki , Assimina , Tsamparli , Anastasia  : Support  
Networks for the Greek Family with Preschool or 
School-Age Disabled Children ,Electronic journal of 
Research in Educational  Psychology , V5 n2 Sep 
2007,pp  283-306    .  

 ْٝات ٭بٓا٥ٗٔ املعاقني ، احل١ًابساِٖٝ ايكسٜٛتٞ : تكبٌ ا٭َٗات ا٭زد-29

 ّ ، ف  167-177 2008، 3، عدد 4ا٭زد١ْٝ يف ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ، فًد 

30-Reza Javadian : A comparative Study of adaptability and 
cohesion in families with and without a disabled child , 
Procedia – Social and Behavioral Sciences , 
Volume30,2011,p2625-2630.  

31-Vicki Welch, chris Hatton, Eric Emerson : Do short break 
and respite Services for families with a disabled child in 
England make a difference to siblings ? A qualitative 
analysis of sibling and parent responses children and 
youth services Review , volume 34, lssue 2, february 
2012 , p .451- 459 .   

 ّ ٠٢٢٢عدْإ ايطبٝعٞ: َعاقٕٛ ٚيٝطٛا عاجصٜٔ، دَػل، داز ايفهس،-32

 ’د١َ ا٫جتُاع١ٝ ، دَػلؾفٛت ا٭خسع : ل٣ٛ قؿان ذطٔ : اـ-33

  178ّ ، ف 1982َطبع١ اؾاذغ ، 

  عدْإ ايطبٝعٞ: َسجع ضابل .   -34

عبد اهلل قُد عبد ايسمحٔ : ضٝاضات ايسعا١ٜ ا٫جتُاع١ٝ يًُعٛقني يف -35

 ّ . 1999احلتُعات ايٓا١َٝ ، اٱضهٓدز١ٜ ، داز املعسف١ اؾاَع١ٝ ، 

ف١ً عًِ ايٓفظ،  ذل يًُعٛم، اؿٝا٠ ايطبٝع١ٝ عثُإ يبٝب فساد:-36

  2، ف  1993،  35ايعدد،
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قُد أمحد بَٝٛٞ ، عفاف عبد ايعًِٝ ْاؾس : عًِ ا٫جتُا  ايعا٥ًٞ -37

  2003دزاض١ ايتغرلات يف ا٭ضس٠ ايعسب١ٝ، اٱضهٓدز١ٜ، داز املعسف١  اؾاَع١ٝ، 

 .  17ّ ، ف 

جتُاع١ٝ، داز أمحد ايطهسٟ : قاَٛع اـد١َ ا٫جتُاع١ٝ ٚاـدَات ا٫-38

 .  2000املعسف١ اؾاَع١ٝ ، اٱضهٓدز١ٜ ، 

ايطٝد زَكإ : إضٗاَات اـد١َ ا٫جتُاع١ٝ يف فاٍ ا٭ضس٠ ٚايطهإ ، -39

 . 24ّ ، ف  1999اٱضهٓدز١ٜ ،  داز املعسف١ اؾاَع١ٝ ، 

عبد ايكادز ايكؿرل : ا٭ضس٠ املتغرل٠ يف فتُع املد١ٜٓ ايعسب١ٝ ، برلٚت ، داز -40

 36ّ ، ف 1999ك١ ايعسب١ٝ يًطباع١ ٚايٓػس ،ايٓٗ

خكس شنسٜا ٚآخسٕٚ : دزاضات َع احلتُع ايعسبٞ املعاؾس ، دَػل، -41 

 . 186ّ  ،  ف  1999ا٭ٖايٞ يًطباع١  ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، 

قُد أمحد بَٝٛٞ : أضظ َٚٛقٛعات عًِ ا٫جتُا  ، اٱضهٓدز١ٜ ، داز -42

 .   448ّ ، ف 2000املعسف١ اؾاَع١ٝ ، 

، برلٚت ، داز  23يٜٛظ َعًٛف ايٝطٛعٞ : املٓحد يف ايًغ١ ٚايعًّٛ ، ط- 43

  177ّ ، ف 1973ايػسٚم ، 

، ايكاٖس٠ ، ايداز 6عط١ٝ ؾكس: َٛضٛع١ ا٭ضس٠ ؼت زعا١ٜ اٱض٬ّ ، د-44

 .7ّ .ف1990املؿس١ٜ يًهتان ، 

،  1ذطني قُد ابٛ زغاؽ ، غطإ ٜٛضف قطٝ  : ذٌ املػه٬ت ، ط- 45

 60، ف  2008ٕ   ،  داز ٚا٥ٌ يًٓػس ، عُا

ايٓفط١ٝ ٚايذلب١ٜٛ  زافد٠ اؿسٜس٣ ، شٖس٠ زجب : املػه٬ت ايطًٛن١ٝ- 46

   14 ف ، ٨٢٠١ٙيت٬َٝر املسذ١ً ا٫بتدا١ٝ٥ ، عُإ ، داز املٓاٖخ ، 

نب١ َٔ أضاتر٠ عًِ ا٫جتُا  باٱضهٓدز١ٜ : قاَٛع عًِ ا٫جتُا  ، - 47

  433سف١ اؾاَع١ٝ ، بدٕٚ ت ، ف ا٫ضهٓدز١ٜ ، داز املع
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غاد١ٜ قٓا٣ٚ : املػه٬ت ا٫جتُاع١ٝ ، ٚإغهاي١ٝ اغذلان عًِ ا٫جتُا  ، ز١ٜ٩ -48

 .  70 – 69ّ ، ف ف  1995َٔ ايعامل ايثايف ، ايكاٖس٠ ، داز ايثكاف١ ايعسب١ٝ ، 

أمحد شنٞ بدٟٚ : َعحِ َؿطًرات ايسعا١ٜ ٚايت١ُٝٓ ا٫جتُاع١ٝ ، - 49

 . 327ّ ،  ف 1987ز ايهتان املؿسٟ ، ايكاٖس٠ ، دا

ّ ، 1998َعٔ خًٌٝ عُس : عًِ املػه٬ت ا٫جتُاع١ٝ ، عُإ ، داز ايػسٚم ، - 50

 .  19ف 

قُد ايطٝد عبد ايسمحٔ :   دزاض١ َطر١ٝ ملػه٬ت ايطفٛي١ املت خس٠ يف -51

قافع١ ايػسق١ٝ  ،َسنص دزاضات ايطفٛي١ امل٪فس ايثاْٞ يًطفٌ املؿسٟ 

سلظ ، ايعدد ايثاْٞ ،  ،  عٛث امل٪فس ،جاَع١ عني "ٚ زعا١ٜ تٓػ١٦"

 .  150 فّ ،  1989،ايكاٖس٠ 

إبساِٖٝ عبد ايسمحٔ زجب :  املٓٗخ اٱض٬َٞ ٚ ع٬د املػه٬ت ا٫جتُاع١ٝ  -52

ايٓفط١ٝ  ،عف َٓػٛز مبح١ً ايعًّٛ ا٫جتُاع١ٝ جاَع١ ايهٜٛت، فًظ 

   74 – 73ف ف 1998  144،ايعدد  29ايٓػس ايعًُٞ، احلًد 

ْعسٜات ٚ تطبٝكات  ايكاٖس٠  ن١ًٝ  000عًٞ ذطني شٜدإ :  خد١َ ايفسد  -53

 .  110ّ ف 2001اـد١َ ا٫جتُاع١ٝ  جاَع١ ذًٛإ 

قُد َؿطف٢ غاٖني : املدٌ اٱض٬َٞ يف  –َؿطف٢ قُد ايفكٞ  -54

ؿسٟ اـد١َ ا٫جتُاع١ٝ يًعٌُ َع ايفسد ٚ ا٭ضس٠  ايكاٖس٠ ، املهتب امل

 .  114 - 57ّ  ف ف  2008اؿدٜف  
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 ًَرل ايدزاض١

 اضتُاز٠  َكاب١ً غب١ َك١ٓٓ ذٍٛ َػه٬ت أضس ا٭طفاٍ املعاقني

   -أ٫ٚ ايبٝاْات ا٭ٚي١ٝ يٮضس٠ :

     املسذ١ً ايعُس١ٜ يٮّ : 1

 )       ( 29 -  20 ن )       (                  20اقٌ َٔ   أ

 )       (         49– 40 د )       (                      39 -30 د

    )       ( ف نثس                  – 50 ٙ

     املسذ١ً ايعُس١ٜ يٮن : 2

 )       (              29 -20 ن )       (               20اقٌ َٔ   أ

 (     )               49 – 40 د )       (              29 -20 د

    )       ( ف نثس                  – 50 ٙ

     عدد ا٭بٓا٤ املعاقني : 3

 )       ( أ ٓني ن )       ( ٚاذد أ

 )       ( أزبع١ ف نثس د )       (  ٬ ١   د

     عدد أبٓا٤ أضستو : 4

 )       ( 2 ن )       ( 1 أ 

 )       ( ف نثس  4 د  )       ( 3 د 

     اؿاي١ ايتع١ًُٝٝ يٮن : 5

 )       ( ٜكسأ ٜٚهتب                   ن )       ( أَٞ أ 

 )       ( َ٪ٌٖ َتٛض                 د )       ( تعًِٝ أضاضٞ                 د

 )       ( دزاضات عًٝا                   ٚ )       ( َ٪ٌٖ جاَعٞ ٙ 

     يٮّ :   اؿاي١ ايتع١ًُٝٝ   6

 )       ( ٜكسأ ٜٚهتب                   ن )       ( أَٞ أ 

 )       ( َ٪ٌٖ َتٛض                 د )       ( تعًِٝ أضاضٞ                 د

 )       ( دزاضات عًٝا                   ٚ )       ( َ٪ٌٖ جاَعٞ ٙ 

     عُس ا٫بٔ املعام : 7

 )       ( ضٓٛات 6 -3 ن )       ( ضٓٛات                  3أقٌ َٔ  أ 

 )       ( ف نثس                     -11 د )       ( ضٓٛات 10 - 7 د

     ْٛ  ا٫بٔ املعام :   8

 )       ( أْيت ن )       ( ذنس أ 



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
123 

 م3102مارس   (5اجمللد )العدد التاسع  جملة األندلس للعلوم االجتناعية والتطبيقية

 مشكالت أسر األطفال املعاقني                                                                                                                          د. مصطفى الفقي                                                            –د.فتحية باحشواى 

     ْٛ  اٱعاق١ :    9

 )       ( إعاق١ ذسن١ٝ                  ن )       ( إعاق١ ذ١ٖٝٓ                   أ

 )       ( إعاق١ بؿسٜ٘                   د  )       ( إعاق١ أؾِ ٚأبهِ              د

  أخس٣ ترنس  ٚ )       ( إعاق١ َتعدد٠                    ٙ

    ا٭قازن :  ٜٛجد إعاق١ ضابك١ يف ايعا١ً٥ أٚ ٌٖ - 1

 )       ( ٫   2 )       (                                  ْعِ             1

  اْٝا : َػه٬ت أضس ا٭طفاٍ املعاقني : 

 ٫ أذٝاْا ْعِ ايعباز٠                                         ايسقِ

    أغعس عسد أَاّ اٯخسٜٔ يف ٚجٛد طفًٞ املعام 1

    عام تكاٜك  ْعس٠ ايٓاع املسنص٠ ٭ب  امل 2

    أغعس بايكًل ع٢ً َطتكبٌ طفًٞ  3

    ٜٓتاب  غعٛز باٱذباط ْتٝح١ إعاق١ طفًٞ 4

    أغعس بايٝ ع ػاٙ ذٝا٠ طبٝع١ٝ يطفًٞ املعام 5

    ٜساٚدْٞ غعٛز بايرْب بعد فٞ يطفًٞ املعام  6

    أفكٌ ا٫بتعاد عٔ اٯخسٜٔ بعد ف٧ طفًٞ املعام  7

    ٓا٤ تعاٌَ ايبعض َعٓا أغعس بايطدس١ٜ أ  8

    اشداد إذطاضٞ بايغكب بعد ٚجٛد طفًٞ املعام 9

    أغعس باـٛف ع٢ً ذٝا٠ طفًٞ  10

    أزفض إٔ ٜهٕٛ يف ذٝاتٓا طفٌ َعام 11

    أزفض إٔ ٜعٝؼ طفًٞ يف َسنص خاف 12

    أخحٌ عٓدَا ٜؿاذب  طفًٞ يف َٓاضبات اجتُاع١ٝ 13

    طفًٓا املعام ٧َٓر ف ٜعذلٜ  غعٛز باؿصٕ 14

    أفكٌ عدّ خسٚد طفًٞ يف نثرل َٔ املٓاضبات  15

    أٚد أ٫ ٜعسف ايٓاع إٔ يدٜٓا طفٌ َعام 16

    ٜعاٚدْٞ غعٛز بايكٝل َٔ اؿني يٮخس  17

    أجد ؾعٛب١ يف ايتعاٌَ َع طفًٞ املؿان 18

    املعام تغرلت ع٬قتٓا بؿٛز٠ ضًب١ٝ داخٌ ا٭ضس٠ بطبب طفًٓا  19

    قعفت ع٬قتٓا با٭ٌٖ ٚا٭ؾدقا٤ بعد ف٤ٞ طفًٓا املعام 20

    أغعس بايفكٍٛ َٔ قبٌ ا٭خسٜٔ يف ٚجٛد طفًٓا َعٓا 21

    ٜٓعس ايبعض يٓا ْعس٠ ضًب١ٝ يٛجٛد طفٌ َعام 22



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
124 

 م3102مارس   (5اجمللد )العدد التاسع  جملة األندلس للعلوم االجتناعية والتطبيقية

 مشكالت أسر األطفال املعاقني                                                                                                                          د. مصطفى الفقي                                                            –د.فتحية باحشواى 

    أػٓب املٓاضبات ايعا١ًٝ٥ بطبب طفًٞ املعام  23

    بعد ف٤ٞ طفًٓا املعامشادت اـ٬فات بٝٓٓا يف املٓصٍ  24

    دخًٓا يف َػه٬ت أضس١ٜ ْتٝح١ يٛجٛد طفًٓا املعام 25

    تٛجد َػه٬ت بني ا٭بٓا٤ بعد ف٤ٞ طفًٓا املعام 26

    لد ؾعٛب١ يف تعًِٝ طفًٓا املعام 27

    ْٛاج٘ ؾعٛبات يف زعا١ٜ طفًٓا طبًٝا  28

    ١ٝٗ ٭ضس ٭طفاٍ املعاقنيأز٣ عدّ اٖتُاّ أٟ ذٗ٘ بتٛفرل بساَخ تسفٝ 29

    أزٟ عدّ تٛفرل نٛادز َتدؿؿ١ يف َطاعد٠ أضس٠ ا٭طفاٍ املعاقني 30

    أؾبرت ذٝاتٓا ايصٚج١ٝ تعٝط١ بعد إلان ٖرا ايطفٌ 31

    قعف ايتعإٚ بٝ  ٚبني شٚجٞ يف زعا١ٜ طفًٓا املعام 32

    مل أعد أزذب بصٜاز٠ اٯخسٜٔ ٭ضستٞ 33

    تكدٜس انٝطني ذٛيٓا يعسٚفٓا ايؿعب١  أز٣ عدّ 34

    ٜؿعب عًٝٓا تٓعِٝ ع٬قتٓا ب بٓا٥ٓا يف ٚجٛد طفٌ َعام بِٝٓٗ 35

    دخًٓا ٫ٜهفٝٓا بعد ف٤ٞ طفًٓا املعام 36

    لس ب ش١َ َاد١ٜ َٓر ٚجٛد طفًٓا املعام 37

    تفٛم ايتهًف١ املاد١ٜ يسعا١ٜ أبٓٓا املعام إَهاْٝاتٓا  38

    ًْح  يًع٬د ٚايٛؾفات ايػعب١ٝ يطفًٓا يعسٚفٓا املاد١ٜ 39
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 اهلوية يف العمارة اليمهية بني احلداثة واحلفاظ على الرتاث

 يف عصر التحضر والتهمية

 امللخص:

ملااا كاىااد الاادّل اليامٔاا٘  عاااىٕ مااً معااكأت كااجرلٗ ّعلااٙ ر شااَا زٓااا ٗ  عاادا           

الصاااكاٌ ّاليناااْ املتصاااارذ للنااادٌ ّ لاااا  ىتَادَاااا شٔاشاااات التينٔااا٘   صباااا ت    

ميَاا لتشئاا ادٍادامل املرداْٗ مجان التينٔا٘ ا قتؽاا ٓ٘         اسبٔاٗ املختلفا٘ نىطأقاا   

 ّالعنراىٔ٘ ّالؽياعٔ٘ ّقطاذ اشبدمات بَدمل ذبئا الرفأٍ٘ لععْبَا .

ّٓتياّل البشح طابع العنارٗ الٔنئ٘ الذلاثٔ٘ ّالتيلٔدٓ٘ ّعنلٔ٘ اسبفاا  علَٔاا   

الا   َاارت  ماع ن َاار الطااابع املنٔاس هلااا . . كناا ٓتيااّل البشااح العناارٗ اسبدٓجاا٘       

باملاادٌ ّنمتاادا ا َا ّ ْشااعَا العنراىاإ ّكااقلا باملياااطا الياٜناا٘ ّالاات رل الااقٖ        

 سدخ ىتٔذ٘  شتخداو مْا  بياٛ ددٓدٗ ّ َْر نشلْب معنارٖ سدٓح للعنارٗ . 

ّٓياقغ البشح  ٍنٔ٘  لا سٔح  كنً   الٔنً كيْز  ثرٓا٘ ّ ارئا٘ ٍاما٘      

بلياأض رااورب ّمصااذد  ٍاان الكَاا   باان  صبااال العنااارٗ الذلاثٔاا٘ مجاان  ثااار عاارػ  

ّالعنااارٗ الطٔئاا٘ املنٔااسٗ ردٓياا٘ ظااباو ّّا ٖ  –ؼاادل بتعااس ّكااقلا مدٓياا٘  ااْ  

ّبااااب الااأنً بالعاؼااان٘   -ّكاااقلا امليااااطا التارئااا٘ املختلفااا٘    –سفااارمْت 

 ؼيعاٛ . . نخل .

ّ ٌ التشفااار ّالتينٔااا٘ تااا   ٌ  كاااٌْ علاااٙ  شاااض علنٔااا٘ ّقْمٔااا٘   معازبااا٘         

التينْٓ٘ ّ ما فٔناا ياؾ  ينٔا٘ العناارٗ الٔنئا٘ فَاْ كٔفٔا٘ نشاتٔعابَا         املعكأت 

ّ ْ ٔفَااااا   ذبئااااا  ينٔاااا٘ ا قتؽااااا  اليااااْمٕ   صبااااال الصاااأاس٘ الدا لٔاااا٘       

 ّاشباردٔ٘  اؼ٘ ّالتينٔ٘ العنراىٔ٘ عام٘ .

ّٓصاااتعرل البشاااح ماااً  لاااا  ٍاااه اليتااااٜر ّالتْؼااأات الأزمااا٘ للشفاااا  علاااٙ  

لعنااارٗ الٔنئاا٘   عؽاار التينٔاا٘ ّالتطااْر ّملصااتيبن طٔاا    الااذلاخ ّالطااابع املنٔااس ل 

 مفعه بالرفأٍ٘ للعع  الٔنين.
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YYeemmeenn  AArrcchhiitteeccttuurree  ssttyyllee  iinn  bbeettwweeeenn  MMooddllnniizzaattiioonn  

aanndd  kkeeeeppiinngg  hhiissttoorriiccaall  bbuuiillddiinngg  aanndd  mmoonnuummeennttssiinn  

tthhee  aaggee  ooff  wwoorrkkssttaattiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt    

AAbbssttrraacctt::  
The developing countries suffered many problems specially 
in increasing the numbers of peoples and high extension of 
areas of there towns . . because it take care with new 
policies for development in the economical , Architecture , 
industry and services fields in the aim of realizing suitable 
life for there citizens or peoples . 
The research take care with the problem of the historical 
and traditional buildings and how to keep it's significant 
style . And in the same time study the new Architecture 
buildings which appeared in the towns , cities and 
extension inclusive the old zones studying the changing in 
the style in the different zones . 
The research study the importance of that direction 
because Yemen cities have many value treasures in 
historical building and monuments like monuments of 
"ARCH BALKIS" in Maarib city , The mosque of "Family  
cave" in the mountain of SABRE in Taize city , and the same 
"the city of Samoud" . In the same time the mud 
architecture in Hadhramout valley special old SHEBAM SITY 
. And we could not forget the  historical zone and BAB- EL- 
YEMEN . . etc. 
The urbanization and development should be done by 
scientific and national strategies to resolve these problems 
, and for developing Yemen Architecture it is very 
important to know how to use it and develop it in the field 
of the interior and exterior tourism , and urban 



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
129 

 م3102مارس ( 5اجمللد )العدد التاسع  جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

اهلوية يف العمارة اليمهية بني احلداثة                                                                                                                                               د.زكريا عبدالرمحو بكري                                                 

 واحلفاظ على الرتاث

development in the aim of developing the national 
economy . 
In the end of that research we have the important results 
and recommendations for Yemen Architecture and 
preservation the historical building and zones in Yemen 
cities for a happy future for Yemen Peoples .                

 امليدم٘ :

 عاىٕ الدّل اليامٔ٘   العؽر اسباـر مً معاكأت عدٓادٗ ّ لاا  ىتَادَاا شٔاشا٘      

ىطأقااا  ميَااا لتشئااا ادٍاادامل املردااْٗ مجاان االتينٔاا٘   ىااْاسٕ اسبٔاااٗ املختلفاا٘  ّ لااا 

ّالتينٔااا٘ العنراىٔااا٘ ّ ينٔااا٘ قطااااذ اشبااادمات ّذبئاااا الرفأٍااا٘     –٘ ا قتؽاااا ٓ٘ التينٔااا

 لععْبَا   املدٌ ّاليرٚ .. 

ّكقلا  عنن الدّل علٙ ن  اال الؽاياعات املختلفا٘ لتشئاا ا ىتااز ّ اْفرل فارؿ        

العناان لعاابابَا ّا ر ياااٛ بيتاااو التعلاأه ّالؽااش٘ ّا شااكاٌ مااع الصاانا  باشااتخداو مااْا     

عاااااٛ اسبدٓجاااا٘    عنااااال البياااااٛ ّربطاااأط املاااادٌ ّكااااقلا ظاااابكات الطاااارن  ّطاااارن ا ى

ّالكَرباااٛ ّاملٔاااِ ّالؽاارمل الؽااشٕ   ميعااف َا املختلفاا٘ .. ّاهلاادمل ٍااْ ذبئااا اسبٔااااٗ          

 الكرمي٘ لععْبَا.

ّملاا كاىاد معاكل٘ الطاابع للعناارٗ الٔنئا٘ التيلٔدٓا٘ ّالذلاثٔا٘  ات  ٍنٔا٘             املعكل٘:

تينٔا٘ ّالتفاخه الصاكاىٕ فياد ّـاعد الأنً ـانً اٍتناما َاا         بال ٘   عؽر التطْر ّال

اسبفا  علٙ الذلاخ التاريٕ ّالطابع املنٔس للعنارٗ الٔنئ٘ التيلٔدٓ٘.. باعتبارِ الصذن 

املرٜٕ لتارٓخ العع  الٔنين ّ ؼالتُ ليرٌّ طْٓل٘ عادل التاارٓخ . ّمفخارٗ لاُ مجان مدٓيا٘       

ليؽااْر ّاملصااادد املنٔااسٗ مجاان قؽاار شاأٌْٝ      ظااباو التارئاا٘ ّمدٓياا٘ ؼاايعاٛ اليدمياا٘ ّا    

ّمصاااذد ارفاااار ... اخل . با ـااااف٘ نا املبااااىٕ التيلٔدٓااا٘  ات البيااااٛ املنٔاااس ّالتعاااكٔن    

الفرٓد مً ىْعُ القٖ شاعدت علٙ  كْٓياُ الطبٔعا٘ ازببلٔا٘ ّالعاا ات ّالتيالٔاد ادؼأل٘       

 للصكاٌ ..
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قاد بعادت عاً العناارٗ الٔنئا٘       ّمع التطْر ّالتينٔ٘ سدثد اىعااٛات ددٓادٗ ّماا  اسال    

 ات الطااابع املنٔااس ّادبَااد مااْ العنااارٗ اسبدٓجاا٘   كااجرل مااً امليعاافت العاماا٘ ّالصااكئ٘  

ٍّيا حيدخ اشبْمل مً عدو التيصٔا بني ازبَات املعئ٘ ّحيادخ التعآُْ للعناارٗ ارلٔا٘     

٘ العنان علاٙ    ّ عدو ّـع اليْاىني ّالتعرٓعات امليتن٘ للعنراٌ ّ عنال البياٛ ماع كٔفٔا  

 اسبفا  علٙ الذلاخ اسبفارٖ التاريٕ ّاهلْٓ٘ الٔنئ٘ ..     

ّٓياقغ البشح التعرمل علٙ العنارٗ الٔنئ٘ ّطابعَا املنٔس ّالعنارٗ اسبدٓجا٘   اهلدمل:

امليعوٗ باملدٓي٘ اسبدٓج٘ ّ ثر  لا علاٙ العناارٗ ّالعناراٌ ماً نتابٔاات ّشالبٔات ّٓيتَإ        

خلؽ٘ ّ ٍه التْؼٔات ال   َدمل نا ذبئا  ينٔا٘ عنراىٔا٘   البشح بعرل لليتاٜر املصت

 ّمعنارٓ٘ ذبافظ علٙ طابع العنارٗ الٔنئ٘   عؽر التطْر ّالتينٔ٘ ..

 ميَذٔ٘ البشح:

  تشدخ ميَذٔ٘  راش٘ البشح طبيا للبيْ  اآل ٔ٘:

  ّ  : العنارٗ الٔنئ٘ الذلاخ ّالطباذ.

 ٘.ثاىٔا : الذلاخ املعنارٖ باملدٓي٘ الٔنئ

 ثالجا : املياطا التارئ٘ ّمنْا املدٓي٘   العؽر اسباـر.

 رابعا : التطْر ّالتينٔ٘ املعنارٓ٘ باملدٌ الٔنئ٘ ّاسبفا  علٙ الذلاخ املعنارٖ.

  امصا : اليتاٜر العام٘ ّالتْؼٔات.

 

 : العمارة اليمهية الرتاث و الطابع:أواًل

  ييصه العنارٗ الٔنئ٘ نا ادىْاذ التالٔ٘ :

 العنارٗ الذلاثٔ٘ التارئ٘  ات الطابع املعنارٖ املنٔس. 

 العنارٗ التيلٔدٓ٘ ارلٔ٘  ات الطابع املعنارٖ املنٔس. 

 العنارٗ اسبدٓج٘ باملدٌ الٔنئ٘. 
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 ( يىضح مباىٌ مدييُ شباو التارخي1ًُشكل )

 

 العنارٗ الذلاثٔ٘ التارئ٘  ات الطابع املعنارٖ املنٔس :: 1-1

ّالااا  اعتااادلت ماااً لياااد ظاااَدت العناااارٗ بياااْٗ ّعتنااا٘ املدٓيااا٘ التارئااا٘ ظاااباو   

ا ىعفٛات  ات الطاراز املعناارٖ املنٔاس  ارئاا  ّ ّل مبااىٕ عالٔا٘  بلاع  كجار ماً          

 (.1ععرًٓ مذلا  ّبالبياٛ الطٔين دكجر مً ثأ اٜ٘ عاو ظكن رقه )

ّمً اليؽْر التارئ٘ كنجال قؽر الصلطاٌ الكجرلٖ ردٓيا٘ شأٌْٝ ّقؽار  ل    

دٓاد ميَاا ّكاقا فيادن اسبْطا٘ ّ ٔعَاا       الكامل )ععا٘( ردٓيا٘  ارٓه ٍّيااع الع    

 (.2مبين بالبياٛ الطٔين ظكن رقه )

ّماااً امليااااطا التارئااا٘ اليدميااا٘ اهلامااا٘ مدٓيااا٘ ؼااايعاٛ اليدميااا٘ ّبااااب الااأنً     

ّكااقلا املصااادد اليدمياا٘ اهلاماا٘ مجاان املصااذد الكاابرل ردٓياا٘ ؼاايعاٛ ّمصااذد  

 (.3ارفار ردٓي٘  رٓه بْا ٖ سفرمْت ظكن رقه )

 ( يىضح قضر الشلطاٌ الكجريٍ الشَري كنجال علِ عراقُ وتاريخ احلضارَ الًني2ًُشكل )
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ه(     مشجد احملضار ) تري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

( مجال يىضح التجنعات الريفًُ اجلنًلُ أعلِ اجلبال حتاكٌ الطبًعُ 4شكل )

 وتدل علِ روعُ البياْ البًئٌ

 باب الًنً ) صيعاْ القدميُ(   
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 العنارٗ التيلٔدٓ٘ ارلٔ٘  ات الطابع املعنارٖ املنٔس : :1-2

اـاإ الٔنئاا٘  وثرلٍااا الفعااال   ليااد كاااٌ للتاارّمل الطبٔعٔاا٘ ّالطبْألرافٔاا٘ ل ر  

علٙ العنارٗ ارلٔ٘ الٔنئ٘ ّقاد ظاكلد التكْٓياات الطبٔعٔا٘ للذباال ّاملر فعاات       

ّالبياٛ ادشكاىٕ معا   ياألنا  فرٓدا  مً ىْعُ   العنارٗ اسبفارٓ٘ باملادٌ ّالعناارٗ    

الرٓفٔااا٘ بااااليرٚ ّ عتااادل   ٍاااقا التكااآًْ الراٜاااع منْ داااا  رفٔعاااا  لياااْٗ ّعسميااا٘       

صاااٌ الاأنين ّاؼاارارِ علااٙ بياااٛ صبتنعااُ لٔتْافااا مااع استٔادا ااُ ّمتطلبااات  ا ى

معٔعتُ ّسفا اا  علاٙ التيالٔاد ّالعاا ات .. ّكنجاال علاٙ  لاا ..  ىتار العاكن          

 ( .4رقه )

 -العنارٗ اسبدٓج٘ باملدٌ الٔنئ٘ : :1-3

   نطار عنلٔات التينٔ٘ ال  اىتَذتَا اسبكْم٘ الٔنئ٘    طار ذبدٓح ّ طْٓر

املدٌ الٔنئ٘ ّنىعاٛ املباىٕ ا  ارٓ٘ ّالْ ٔفٔ٘ التخؽؽٔ٘ مجن املبااىٕ الؽاشٔ٘   

ّالرٓاـاأ٘ ّمباااىٕ اددَااسٗ اسبكْمٔاا٘ ّاملباااىٕ الصاأاسٔ٘    ّالجيافٔااّ٘التعلٔنٔاا٘ 

 ّالفاأأتالفيدقٔاا٘ ّكااقلا املباااىٕ الصااكئ٘  ات التنٔااس اشباااؿ مجاان اليؽااْر  

 -ّقد ا صند العنارٗ اسبدٓج٘ باآل ٕ:

 ث٘ ا ىعاٛ ّ َْر مْا  بياٛ ددٓدٗ مجن اليرمٔد ّالسداز امللٌْ ّ يفٔاق  سدا

املباىٕ باشبرشاى٘ املصلش٘ ّمْا  البياٛ ادزليتٔ٘.. ففأ  عً ار فاذ البئاٌ 

 ستٙ ّؼن نا ععر طْابا  ّ  كجر.

     ًرل ظكن الفتشات اشباردٔ٘ للعبابٔا بينط سدٓح مع   ارل العاكن ما  

 .  يلٔدٖ نا منطٕ ٍيدشٕ

 . ٘نىعاٛ بْابات ردا ن املباىٕ اشباؼ 

      ..٘اشتخداو بعض مفر ات العنارٗ الٔنئ٘ مجان الادلّزات ّالادراّٖ ّالينرٓا

ّ  ٍقا املفنار مل  راذ املؤثرات البٔٝٔ٘ ّامليا ٔ٘ ّالطبْألرافٔ٘ علٙ املبااىٕ  

اسبدٓجاا٘ مااع اشااتخداو املكٔفااات بعااكن عاااو ّاشاشاإ   ٍااقِ املباااىٕ ..  ىتاار   

 (.6(  )5قه )ظكن ر
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 مباىٌ حديجُ مبدييُ عدٌ

 عدٌ -ُ مبيطقُ حٌ املعال مباىٌ حديج

حلديح لإلسكاٌ مبدييُ عدٌ وفقداٌ ( يىضح الطابع ا5شكل رقه )

 الطابع املنًز للعنارَ الًنيًُ
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 كىرىًش خىر املكال والعنارات احلديجُ اليت أىشئت لتشاير العضر 

 مدييُ املكال والعنارَ احلديجُ ذات الطابع احلديح يف مىاجَُ شاطئ البحر العربٌ

( ظَىر الينط املعنارٍ احلديح للعنارَ يف املباىٌ الشكيًُ 6رقه )شكل 

 واإلداريُ مبدييُ املكال
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 -: الذلاخ املعنارٖ باملدٓي٘ الٔنئ٘ :ثاىٔا  

 -الذلاخ املعنارٖ ارلٕ : :2-1

مما   ظا فُٔ  ٌ الذلاخ املعنارٖ باملدٓي٘ الٔنئ٘ لُ متٔاسِ املعناارٖ ّلاُ  اوثرلِ     

قْٗ ا را ٗ   ذبئاا ّنىعااٛ   اليفصٕ العنٔا رتْاِ الفين ّ عبرلِ عً ادؼال٘ ّ

املباااىٕ بوىْاعَااا املختلفاا٘ الاا   عاادل عااً سٔاااٗ العااع  الاأنين   مدٓيتااُ ّبٔٝتااُ   

 املعنارٓ٘ ّالعنراىٔ٘ ..

ّىتاارا  للتيااْذ الكاابرل   العنااارٗ الذلاثٔاا٘ الٔنئاا٘ فيااد اربااقت الااينط املنٔااس هلااا  

 ٌ ّعاا ا َه ّ يالٔادٍه    ّالفرٓد   ىْعُ ّ عكٔلُ ّز ارفُ ّاليابع مً سٔاٗ الصاكا

ّمً اليْاسٕ الطبٔعٔ٘ ّالبٔٝٔ٘ ّالطبْألرافٔا٘ ازببلٔا٘  ات اليناْ ز الفرٓاد ماً      

مااادردات ّزراعاااات ّصبتنعاااات سفااارٓ٘ ّرٓفٔااا٘  عاااكلد ّمناااد ّسيياااد الطاااابع  

املعنارٖ ّا ىصاىٕ سبٔاٗ شكاىَا ّال   فنيد اليْاسٕ البٔٝٔ٘ )باشتخداو مْا  

 (4سٕ ا دتناعٔ٘ ّا قتؽا ٓ٘.. ظكن رقه )البياٛ ارلٔ٘( ّكقلا اليْا

ّ ظا  ٓفا   ٌ ربطٔط املدٓيا٘ الٔنئا٘ قاد سياا مفانٌْ اسبٔااٗ ا دتناعٔا٘        

لصكاىَا    عكٔن ميته للنباىٕ  فرز ّعدل عاً رّ  التفاامً ّادلفا٘ ّا ىتنااٛ     

ّسيا ادماٌ العنراىٕ للصكاٌ ّكنجال علٙ  لا مدٓي٘ ؼايعاٛ اليدميا٘ ّبااب    

 (.7ظكن رقه ) الٔنً..

 -الذلاخ املعنارٖ ا قلٔنٕ::  2-2

 تيااْذ العنااارٗ الذلاثٔاا٘   ربااْذ الاأنً.. ّالاا  هلااا  ثرٍااا الفعااال    ااارٓخ الاأنً    

ّ ؼالتُ ّالقٖ ٓعدل عً  ارٓخ طْٓن عدل اددٔال ّالذلاخ ا ىصاىٕ الاقٖ  ثار     

رئا٘ للشفااارات  سٔااٗ اليااط  اارز الأنً ّ ارع  ثااار هلاا قٔنتَاا املعنارٓا٘ ّالتا        

 -املختلف٘ بالٔنً مً ٍقِ اآلثار العتٔن٘ ما ٓلٕ :
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 :ثار عرػ بلئض رشافت٘ مورب - 

ٓؤكاااد علنااااٛ اآلثاااار ّادداىااا  نٌ سفاااارٗ الااأنً باااد ت ماااً ماااورب ّنٌ     

عاارػ بلياأض ميجاان سفااارٗ   فوثاافرسفااارٗ العاارب اىطليااد مااً الاأنً ..  

 (.8الٔنً   عَد ىيب اهلل شلٔناٌ .. ظكن رقه )

 :مدٓي٘  ْ  ّقدل الييب ؼاحل علُٔ الصأو- 

ّ لااا  ٓفااا ل ٓاادل علااٙ  ٌ الاأنً كاااٌ  رل لاادعْٗ الااييب ؼاااحل علٔااُ       

الصأو ّكقلا مصذد  ٍان الكَا  ريطيا٘ دبان ؼادل بتعاس ٍّإ ماً         

املاسارات الدٓئاا٘ ّالا   عتاادل ظااٍدا  معاادلا  عاً الااذلاخ اسبفاارٖ للاأنً      

 ّعنا  اريَا ّسفار َا عدل العؽْر.

 :٘ٔاملباىٕ الدٓئ٘ ّاملصادد التاري-  

مجااان مصاااذد ارفاااار ردٓيااا٘  ااارٓه ّاملصاااذد الكااابرل ردٓيااا٘ ؼااايعاٛ         

 اليدمي٘ .

 :مباىٕ اليؽْر-  

ّقؽار اسبْطا٘ ّقؽار الصالطاٌ      –صأٌْٝ  بمجن قؽر الصالطاٌ الكاجرلٖ   

 اليعٔطٕ .. اخل.....

 :ٌْمباىٕ اليأذ ّاسبؽ-  

 مجن قلع٘ الياٍرٗ ردٓي٘  عس .

 -الذلاخ املعنارٖ البٕٔٝ:: 2-3

قد سبٙ اهلل الٔنً رنٔسات طبٔعٔ٘ كجرل ّقد متٔست بطْل شاسلَا علٙ البشر 

ادمحر ّحبر العرب ..ّكقلا باملر فعات ازببلٔ٘ ستٙ  ٌ مدٓي٘ ؼيعاٛ  ر فاع  

مااذل ..ّمتٔااست مدٓياا٘  عااس الاا   يااع عيااد    2200عااً شااطب البشاار رااا ٓيااارب عااً  

ماذل فاْن   3200رشَا ادمني القٖ ٓبلغ ار فاعُ ساْالٕ  شفب دبن ؼدل العامخ سا

شطب البشار متْداا  حبؽاً مئاع ٍاْ )قلعا٘ اليااٍرٗ( ّ عا لُ كاجرل ماً اليارٚ            

ّالسراعااات املدرداا٘ ّ تشااْل الياارٚ نا آللااٞ مفاااٛٗ لاأأ  علااٙ مر فعااات ازبباان       
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سْل مدٓيا٘  عاس   باىْراماا راٜعا٘ ازبناال فرٓادٗ    كْٓيَاا .. ّكاقلا الكاجرل          

ماااً امليااااطا ازببلٔااا٘   ارافتاااات الااا  ربتلااا  بتعاااكٔأت عنراىٔااا٘ ضبلٔااا٘      

 ( 4متنٔسٗ بالعنارٗ الٔنئ٘ .. ظكن رقه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ّمً ادمجل٘ اهلام٘ ال   عدل عً الذلاخ املعنارٖ البٕٔٝ   الٔنً ما ٓلٕ:

 : ّؼَارٓر عدٌ ّالصد-  

و( 1138-1045) ٍاا(  532-436لا٘ الؽالٔشٔ٘ )  بياَٜا نا الدّّال  ٓردع  ارٓخ 

بياٍااا الصاالطاٌ ضبنااد عبااداهلل بااً ضبنااد املؽاالٔشٕ ٍّاإ مااً العنااارٗ البٔٝٔاا٘      

( قلعُ القاٍرَ حضً 11) شكل رقه

 ممًز جببل صرب مبدييُ تعز

( يىضح صَاريج عدٌ 9شكل رقه )

تشاقطُ علِ جبال الرتاثًُ حلفظ املًاه امل

 ميطقُ كريرت

( مباىٌ صيعاْ القدميُ بطابعَا 7شكل رقه ) ( آثار عرش بلقًص )مبأرب(8شكل رقه )

 الفريد واملنًز للعنارَ الًنيًُ الرتاثًُ 
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ّال  اىعٝد سبفظ مٔاِ ا مطار ّا شتفا ٗ ميَا   السراع٘ ّالعرب .. مجن شاد  

 ( .9مورب ّؼَارٓر عدٌ ادثرٓ٘ اليدمي٘ ظكن رقه )

 :اليأذ-  

ا  سبنآااا٘ امليااااطا اآلٍلااا٘ بالصاااكاٌ ماااً ألاااارات ال اااساٗ      ّالااا  كاىاااد مجاااا   سٔااا   

ّاملعتاادًٓ بعنااارٗ  راثٔاا٘  ارئاا٘  عاادل عااً  لااا العؽااْر للعااع  الاأنين مجااال     

 (.10قلع٘ الياٍرٗ ردٓي٘  عس ظكن رقه )

 

 -املياطا التارئ٘ ّمنْ املدٓي٘   العؽر اسباـر:ثالجا : 
 

  - ٍنٔ٘ املياطا التارئ٘ ::  3-1

ملياطا التارئ٘  ات الذلاخ املعنارٖ ّالعنراىإ العرٓاا  ّ  ٍنٔا٘ كابرلٗ      عتدل ا

سٔااح اٍتنااد بَااا الاادّل املتيدماا٘ ّ ؽْؼااا  بعااد اسباارب العاملٔاا٘ الجاىٔاا٘ الاا            

 صببد   ٍدو الكجرل مً  ثارٍا التارئا٘ ّالا  ارباقت ميَذاا   اؼاا  للشفاا        

 علَٔا كنا ٓلٕ :

  لنشافتاا٘ علااٙ مباىَٔااا الذلاثٔاا٘ اهلاماا٘  ّـااعد هلااا اليااْاىني ّالتعاارٓعات ل

 ّّؼفد العرّط  شتخدامَا ّ ْ ٔفَا   العؽر اسباـر.

       ٘كنااااا اٍتنااااد بيتافاااا٘ ّ اااارمٔه املباااااىٕ ارٔطاااا٘ بَااااا ّاملكْىاااا٘ للنيطياااا

 التارئ٘.

    كناااا عنلاااد علاااٙ ذبصاااني ربطااأط ٍاااقِ امليااااطا ّن َاااار  اااال مباىَٔاااا

 وىٔي٘ اليفصٔ٘.ّعنراىَا ّال   ععر ا ىصاٌ بالراس٘ ّالطن

         ٘العنااان علاااٙ  وكٔاااد اسبيبااا٘ التارئاااا٘  ىعااااٛ املدٓيااا٘ باعتباااار امليطياااا

التارئاا٘ ّاليدمياا٘ ٍاإ ىااْاٗ نىعاااٛ املدٓياا٘ ّالاا  ار بطااد بتااارٓخ الصااكاٌ        

ّا ىصااٌ الااقٖ  ىعاوٍا ّاسباااكه الاقٖ  ٍااته بَاا ّالفااذلٗ التارئا٘ املعاادلٗ      

 عً ظعْبَا.
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ليدمي٘ باملدٌ الٔنئ٘ ّالعربٔ٘ مجان مدٓيا٘   ّكنجال عً املياطا التارئ٘ ا

العاااشر ّامليطيااا٘ التارئااا٘ اليدميااا٘ بَاااا ّمدٓيااا٘ دااادٗ اليدميااا٘ باملنلكااا٘    

العربٔاا٘ الصااعْ ٓ٘ ّمدٓياا٘ ؼاايعاٛ اليدمياا٘ ّباااب الاأنً ّالاا   عتاادل مجااا      

سٔااا  للتنٔااس للعنااارٗ البٔٝٔاا٘ الذلاثٔاا٘ ّالاا  ه ارافتاا٘ علَٔااا ّا ٍتناااو       

ّؼاأاىتَا ّٓااو ٕ الصااْا  مااً اشبااارز لسٓار َااا ّ راشاا٘ عنار َااا      املصااتنر بَااا 

 ّفيَا ادؼٔن املتنٔس.

التخطااأط العنراىااإ للندٓيااا٘ ّاسبفاااا  علاااٙ امليااااطا اليدميااا٘        :3-2

 -ّالتارئ٘ بَا :

لياااد ظاااَدت املدٓيااا٘ مناااْا  عنراىٔاااا ل متسآااادا   اااأل العياااْ  اشبنصااا٘ اد ااارلٗ   

ْرا  للفكار العنراىإ سٔااح ارباقت الاادّل    بااليرٌ الععارًٓ كنااا ظاَدت  ٓفاا   طاا    

املتيدم٘ قرارات بفرّرٗ نعادا  املخطاط العااو للنادٌ ماع اسبفاا  علاٙ مياطيَاا         

 التارئ٘ ّالتخطٔط للتْشع العنراىٕ بَا.

ّ  نطار  لا فيد ا صعد رقعا٘ املادٌ   الابأ  املتيدما٘ ّالابأ  اليامٔا٘ ّزا        

التفاخه العنراىإ للنادٌ ّكاقلا      عد  شاكاىَا ستاٙ اطلاا علاٙ ٍاقِ اسبالا٘       

 التفخه الصكاىٕ بَا.

فيد بل د مصاس٘ املدٌ  كجر مً مخص٘  ـعامل مصاستَا ال  كاىد علَٔا 

( ملدٓياا٘ 11مااً الياارٌ الجااامً ععاار ّالتاشااع ععاار .. ّميجاان  لااا العااكن رقااه )         

الياٍرٗ ّمنٍْا ميق اشبنصٔيات باليرٌ الععرًٓ ّستٙ ىَآتُ.. ّكاقلا ظاكن   

ٓعدل عً مدٓي٘ العشر بالٔنً )سفرمْت( ّا صاعَا العنراىٕ باليصب٘ ( 12رقه )

 للنيطي٘ التارئ٘ بَا.

( عً مدٓي٘ ددٗ ّامليطيا٘ اليدميا٘ ّالتارئا٘ بَاا     13كنا ٓعدل العكن رقه )

ّال  ه اعدا  املخططات العنراىٔ٘ سبنآتَا ّارافتا٘ علَٔاا ّؼأاى٘ ّ ارمٔه     

 مباىَٔا الصكئ٘ اهلام٘.



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
141 

 م3102مارس ( 5اجمللد )العدد التاسع  جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

اهلوية يف العمارة اليمهية بني احلداثة                                                                                                                                               د.زكريا عبدالرمحو بكري                                                 

 واحلفاظ على الرتاث

( 14ّكقلا طبطط مدٓي٘ املكأ ّامليااطا اليدميا٘ ّالتارئا٘ بَاا ظاكن رقاه )      

ّالقٖ ْٓـب التْشع العنراىإ الكابرل للندٓيا٘ عاؼان٘ ضبافتا٘ سفارمْت ّ        

 و.2025نطار  لا ٓته سالٔا  نعدا  املخطط العاو للندٓي٘ ستٙ عاو 
 

 -لٙ الذلاخ املعنارٖ:التطْر ّالتينٔ٘ املعنارٓ٘ باملدٌ الٔنئ٘ ّاسبفا  ع رابعا :
 

و 1990مااآْ عاااو  22ليااد ظااَدت املدٓياا٘ الٔنئاا٘  ااأل الْساادٗ املباركاا٘ ميااق   

  يدما  ّ طْرا  ملشْ ا    ذبئا البئ٘ التشتٔ٘ للندٌ ّ طْرٍا   ربْذ الٔنً.

ّ  اطاااار  لاااا امتاااد العناااراٌ باملااادٌ ّ َااارت  ياشااأه ادراـااإ املخؽؽااا٘     

ٔؽَا للخدمات.. ّ َرت املبااىٕ العاما٘ ّمبااىٕ    لأشكاٌ ّادراـٕ ال  ه ربؽ

اشبدمات ّاملباىٕ الصكئ٘ رْا  البياٛ اسبدٓج٘ مً اشبرشاى٘ املصلش٘ ّاشتخداو 

مااْا  بياااٛ سدٓجاا٘ مجاان الر اااو ّاليرمٔااد ّ َااْر البْابااات ّادشااْار للنصاااكً         

   ٘  اشباؼ٘.. ّ َر التْشع العنراىٕ ّامتد بعكن كبرل   كجرل ماً املادٌ الٔنئا

مدٓي٘ املكأ عاؼان٘ ضبافتا٘ سفارمْت ّمدٓيا٘      –مجن مدٓي٘ ؼيعاٛ العاؼن٘ 

ألٔن باّزٓر ّمدٓيا٘ العاشر ّ  مدٓيا٘ املكاأ امتاد التْشاع العنراىإ ماً ادسٔااٛ          

املكْى٘ هلا ٍّٕ العرز ّاملكأ ّالدٓض لتنتد علٙ طْل الصاسن ألرباا  ماْ مدٓيا٘    

 20ْٗ ابً شٔياٛ )ما ٓيارب مً فِْ مارٗ ريطي٘ نمبٔخ٘ ّمصتنرٗ ستٙ ميطي٘ ف

كٔلْمذل( ّكقلا امتد عناراٌ املدٓيا٘ ظارقا  ستاٙ ميطيا٘ فلاا ّالرٓااٌ ماارا          

رياااطا شااكئ٘ ) لاا  ّدااْل مصااش٘ ّباآْغ ّرّكاا ( ّ لااا امتاادا  عنراىاإ        

 دكجر مً ععرًٓ كٔلْمذلا . 

ّ  اطار  لا  ىعاٝد مبااىٕ شاكئ٘ ّمبااىٕ عاما٘ مجان مبياٙ مركاس بلفئا٘          

ّفياادن ربااٌْ شاأ  .. ّعنااارات بلااغ ار فاااذ بعفااَا ععاارٗ طْابااا ّ كجاار     الجيااا  

( ّفيدن ٍْلٔداٖ نٌ ّقارٚ شأاسٔ٘ ّمبااىٕ عاما٘     6 ا ن املدٓي٘ ادو.. ظكن رقه )

 ّن ارٓ٘ ّفيدقٔ٘ ّ علٔنٔ٘ ّؼشٔ٘   مياطا ا متدا  العنراىٕ للندٓي٘.
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٘ ّالتطاااْر ّ  اطاااار عنلٔااا٘ التينٔااا٘ ىْـاااب مأماااب ّ ؽااااٜؾ العناااارٗ اسبدٓجااا 

 -اسبا خ بَا ّ ؽاٜؾ العنارٗ الذلاثٔ٘ بالٔنً كنا ٓلٕ :

 - ؽاٜؾ العنارٗ اسبدٓج٘ باملدٌ: :4-1

ٓأسظ مً الْادَات املعنارٓا٘ للنبااىٕ ازبدٓادٗ ّاملتطاْرٗ الا   ىعاٝد   املادٌ        

 -الٔنئ٘ با ظكال الصابي٘ .. ّبعض اشبؽاٜؾ املعنارٓ٘ هلا كنا ٓلٕ:

 املصلش٘   نىعاَٜا.ه اشتخداو اشبرشاى ٘ 

 .ه ا ر فاذ بَا نا ار فاعات بل د ستٙ ععرٗ طْابا فوكجر 

    ٘ه اشاتخداو مااْا  بياااٛ سدٓجاا٘ مجان الاادٍاىات اشباردٔاا٘ ّبااولٌْ طبتلفاا

مااع اشااتخداو السداااز امللااٌْ  ٌّ اشااتخداو الينرٓاا٘  علااٙ العاابابٔا      

 كجرل مً املباىٕ.

 ٘ٔألارل  يلٔدٓا٘ ) عتادل  ظاكال      ه  ؽنٔه فتشات العبابٔا بؽْرٗ ٍيدش

 منطٔ٘ ٍيدشٔ٘( مع ّدْ  فتشات  اؼ٘ ددَسٗ التكٔٔ .

      ه اشاااتخداو اليرمٔاااد امللاااٌْ لت طٔااا٘ املااادا ن ّالبْاباااات ّ علاااٙ فتشاااات

 العبابٔا  ّ مع ادشْار ّاسبْادس بالصطب.

 .ه اشتخداو ادبْاب السدادٔ٘   كجرل مً املباىٕ العام٘ ّالفيا ن 

 مفر ات العنارٗ الذلاثٔ٘   بعض املباىٕ اسبدٓج٘ ّلكاً   ه اشتخداو بعض

 بعكن دبرٓدٖ.

 -الْادَات اشباردٔ٘ للنباىٕ:

ليد زا  ا ٍتناو بوعنال التعطٔبات اشباردٔ٘ للنباىٕ ازبدٓدٗ فيد اشتخدمد 

 لاْاٌ ّ ٍاىاات ددٓادٗ  عاادل عاً رّ  العؽار اسباادٓح ّاشاتخداو  كيْلْدٔاا مااْا         

 (.6ٗ اسبدٓج٘ ظكن رقه )البياٛ   ن َار العنار
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 - ؽاٜؾ العنارٗ الذلاثٔ٘ بالٔنً::  4-2

ليد  يْعد املبااىٕ التارئا٘ ّالذلاثٔا٘ للناْرّخ اسبفاارٖ باالٔنً فياد اظاتنلد علاٙ ماا           

 -ٓلٕ:

  ٖقؽر اسبْط٘ ... نخل(. –مباىٕ اليؽْر امللكٔ٘ )قؽر الصلطاٌ الكجرل 

      ميطياا٘ ؼاايعاٛ   –دٓياا٘ ظااباو  م –املباااىٕ الصااكئ٘ اليدمياا٘ )ردٓياا٘ املكااأ

 اليدمي٘(.

   ًالبْاباا٘  –بْاباا٘ مدٓياا٘  اارٓه   –بْاباا٘ مدٓياا٘ املكااأ   -البْابااات )باااب الاأن

 اليدمي٘ ملدٓي٘ العشر(.

 -:مفر ات ّ ؽاٜؾ العنارٗ الذلاثٔ٘ بالٔنً

 :البياٛ بالطني-  

و قْٗ البياٛ الطأين ّار فااذ البيااٛ الطأين لعاد  ماً الطْاباا بلاغ   مدٓيا٘ ظابا          

التارئ٘ ستٙ  اىٔ٘ طْابا ستٙ اطلاا علَٔاا ىاطشاات الصاشاب الطٔئا٘( ماع       

زلاكاا٘ كاابرلٗ للشااْاٜط ذبيااا متاىاا٘ البياااٛ ّالعااسل اسباارارٖ ازبٔااد   فؽاان  

 الؽٔ  .

 :َْ٘ٓالفتشات اشباؼ٘ بالعبابٔا ّالت-  

متٔست الفتشات باليتاو ّازبنال ّالتيصٔا ّ دل علٙ فكر معنارٖ متيادو ّألارل   

 ّ  مجٔن لُ   بأ  العامل.مكرر 

 ْداااد فتشاااات كااابرلٗ للعااابابٔا ّ عأٍاااا فتشاااات ؼااا رلٗ لكااان طاااابا ب ااارل   

 التَْٓ٘ ّا ـاٛٗ اهلا ٜ٘ )مباىٕ مدٓي٘ ظباو التارئ٘(.

 ْدد فتشات مياشب٘ لل رمل باملباىٕ الصكئ٘ ّ عأٍا فتش٘ عيد بَا زداز ملاٌْ  

 ٘.) صنٙ الينرٓ٘(   مباىٕ مدٓي٘ ؼيعاٛ اليدمي

 .ٕبرّزات  ات ظكن ممٔس ل شْار  علٙ  شطب املباى 
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 و(2111( مدييُ القاٍرَ )اقلًه الطفرَ الكربّ التىسع الكبري عاو 11شكل رقه )

 و2115مدييُ الشحر امليطقُ القدميُ بَا والتىسع الكبري يف عاو  (12شكل رقه )
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 -اليتاٜر العام٘ ّالتْؼٔات : : امصا 

ىصتخلؾ مً الدراشاات الصاابي٘ صبنْعا٘ ماً اليتااٜر اهلاما٘   نطاار التطاْر         

املعنارٖ للنباىٕ ّ  عنلٔ٘ اسبفاا  علاٙ الاذلاخ ّالطاابع املعناارٖ املنٔاس باملادٌ        

 ٔ٘ ّ لا كنا ٓلٕ:الٔني

           ٘نٌ العنااارٗ الٔنئاا٘  ات الااذلاخ التاااريٕ قااد متٔااست بوظااكاهلا املعنارٓاا

متنجلاا٘ برّعاا٘ الفااً  –مباىَٔااا ّز ارفَااا الطبٔعٔاا٘ رااْا  البياااٛ التيلٔدٓاا٘  

 املعنارٖ ّالطراز الفرٓد   امليطي٘ اليدمي٘ بؽيعاٛ ّباب الٔنً.

  ٕمدٓي٘ ظاباو التارئا٘ ّالعنأقا٘      نٌ العنارٗ الذلاثٔ٘ قد متٔست   مباى

فً البياٛ ّالتعٔٔد بالطْب الطٔين.. ّكاقلا بازبناال ّالطاراز املعناارٖ     

 املنٔس القٖ   مجٔن لُ.

           مباااىٕ اليؽااْر ّ ااال الطااراز املعنااارٖ ّالفااين هلااا ّالااقٖ متجاان   قؽاار

الصلطاٌ الكجرلٖ بصٌْٔٝ بْا ٖ سفارمْت ففاأ  عاً مجٔأ اُ ماً اليؽاْر       

 ٌ الٔنئ٘.باملد

       نٌ التينٔاااا٘ اسبفاااارٓ٘ ازبدٓاااادٗ ا صااااند بالتْشااااع الكاااابرل   اشااااتعنا ت

ادراـٕ  ٌّ ربطٔط دعن الينْ العنراىٕ ألرل ميته ّكاقلا ا ىعااٛات   

املعنارٓااا٘ اسبدٓجااا٘ مل ذبياااا بؽاااف٘ عامااا٘ اسبفاااا  علاااٙ الطاااابع املعناااارٖ  

دبُ العناراٌ  للٔنً  ّ  شلْب اشتخداو مفر ات العنارٗ الٔنئ٘ الذلاثٔ٘.. ّا

 للبياٛ اسبدٓح.

            ٕىتٔذ٘ لاقلا فا ٌ املصاتخلؾ ٍاْ ـاع  الرقابا٘ الفئا٘ علاٙ نىعااٛ املبااى

 ّعدو ّـع نشذلا ٔذٔ٘ للشفا  علٙ الذلاخ.

     ٘عاادو ّـااع ظاارّط  ىعاااٛ املباااىٕ اسبدٓجاا٘ مااع دااْ ٗ التؽاانٔنات املعنارٓاا

 الاا  ذبيااا اسبفااا  علااٙ الطااابع الذلاثاإ   العؽاار اسباـاار ّبالتااالٕ        

 املصتيبن.
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 -ات:ٔالتْؼ

   نٌ عنلٔ٘ اسبفا  علٙ املباىٕ الذلاثٔ٘   نطار عنلٔات التينٔ٘ اسبفرٓ٘ ال

 - يتَذَا الدّل٘  صتْد  ّـع  ط٘ قْمٔ٘ ذبتْٖ علٙ اراّر اآل ٔ٘:

o .سؽر املباىٕ التارئ٘   مدٌ ّربْذ الٔنً مع ّؼ  طبتؽر لكن ميَا 

o     ٗ الجيافااا٘ ّاهلٔٝااا٘ العامااا٘ ل ثاااار      صاااذٔن املبااااىٕ   شاااذن  ااااؿ باااْزار

 ّالذلاخ.

o      ّـااع  طاا٘ لذلماأه ّذبصااني سالاا٘ ٍااقِ املباااىٕ التارئاا٘ ّّـااع برىااامر

 زمين خبطط مرسلٔ٘ ّمتْٓن  اؿ لكن ميَا.

      يْو ازبَات الفئ٘ بارافتات بتشدٓد املَااو ّ عناال اسبؽار ّالتصاذٔن  ٌ 

فاااا  علاااٙ الاااذلاخ ّنظاااراع ازبامعاااات ّاملتخؽؽاااني    لاااا باعتباااار  ٌ اسب

 ٍدمل قْمٕ.

    ٓاااته ذبدٓاااد ّسؽااار امليااااطا اليدميااا٘ ّالتارئااا٘ باملااادٌ للشفاااا  علَٔاااا ٌ 

 ّذبصٔيَا سفرٓا  ّدعلَا مسارا  شٔاسٔا   قلٔنٔا  ّقْمٔا .

   ٘عنااان ارافتاااات علاااٙ ّـاااع الااادلامر الصااأاسٔ٘ بَاااا .. ّّـاااع اشبرٓطااا  ٌ 

 الصٔاسٔ٘ لسّارٍا .

   افتااات بتعرٓاا   بياَٜااا ّطااأب املاادراط علااٙ      ٌ  يااْو الااالض ارلٔاا٘ ّار

 راثَا ارلٕ ّادقلٔنٕ ّاليْمٕ .. لتشئا ا ىتناٛ الْطين ّالععيب للٔنً 

 الصعٔد.

      ٖٓاااته  ااادرٓض ّّـاااع مياااررات متخؽؽااا٘ للشاااافظ علاااٙ الاااذلاخ املعناااار ٌ 

ّالعنراىااإ بكلٔاااات اهليدشااا٘ ّاآل اب ّالذلبٔااا٘ ماااع ـااارّرٗ  رشااأخ املفاااأٍه        

 لصٔاسٔ٘ لدٚ اليغٛ باملدارط   التعلٔه قبن ازبامعٕ..الذلاثٔ٘ ّا

          ٕٓاااته ّـاااع الياااْاىني ّالتعااارٓعات امليتنااا٘ للعناااارٗ ّالعناااراٌ الذلاثااا ٌ 

كٔفٔاا٘ اسبفااا  علٔااُ ّعاادو ندااراٛ  ٓاا٘  عاادٓأت سدٓجاا٘  صااب   عاآَُْ مااع      

 ندراٛ الؽٔاى٘ الداٜن٘..  نٔع ارافتات.
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 واحلفاظ على الرتاث

 ّعات املعنارٓاا٘ اسبدٓجاا٘ لتكااٌْ بالعااكن  ٌ ٓااته مراقباا٘ ّ ؽاانٔه ّ يفٔااق املعاار

ّاسبذاااه املياشااا  عياااد  يفٔاااقٍا  اااْار  ّ ساااْل امليااااطا التارئااا٘ اليدميااا٘   

 باملدٌ ّذبيا التياأله املأٜه معَا.

        ٕعياااد ٍااادو  ٖ مبياااٙ متاااداعٙ بامليااااطا اليدميااا٘ ٓففااان  ٌ ذباااْل ادراـااا

تاداُ  اشباؼ٘ بَا نا مصاسات  فراٛ ّطرن معاِ..  ّ بياٛ مبياٙ  ادمٕ ذب  

 امليطي٘ ّبالعكن املياش .

            ّ ٘ت  ا ٍتنااو رياع  ّ  يلٔان سركا٘ املارّر اآللإ  ا ان امليااطا اليدميا

 ـٔا اسبدّ  ستٙ   ٓتصب   لا    لْخ ٍقِ املياطا  ّ التوثرل الفٔسٓااٜٕ  

 علٙ مباىَٔا.

     ٌ ّ ٖنٌ  ؽاانٔه املباااىٕ اسبدٓجاا٘ باملدٓياا٘   بااد  ٌ ٓعاادل عااً املااْرّخ اسبفااار

تشياااا  لاااا   ظاااكن التؽاااانٔه املعناااارٖ للْادَاااات باشاااتخداو مفاااار ات       ٓ

 العنارٗ الذلاثٔ٘ بالعكن الؽشٔب ّ لا للشفا  علٙ طابع العنارٗ الٔنئ٘.

   ٕٓته اربا  اليرارات ارلٔ٘ ّادقلٔنٔ٘ ّاليْمٔ٘ بتْ ٔ  ّاشتخداو املبااى ٌ 

٘ ّاملتااااس  الذلاثٔااا٘ ّالتارئااا٘   ّ ااااٜ  شااأاسٔ٘ مجااان املكتباااات اليْمٔااا      

الذلاثٔ٘ ّاملعارل الصٔاسٔ٘.. كقلا فٔذ   ٌ ٓته اشتخداو بعض اليؽْر 

 لتكٌْ مجا   منْ دٔا   شكاٌ عؽر مً العؽْر التارئ٘ بالٔنً.

   ٛكقلا ٓففن اشتخداو بعض املباىٕ العام٘ لتكٌْ مسارا   ارئا  ٍاما  شاْا

    ن عرػ بليأض راورب  كاٌ  ٓئا  مجن قدل الييب ؼاحل بجنْ   ّ  ارئ٘ مج

مااسارا  معنارٓااا  مجاان مصااذد ارفااار ذبفاا٘ املعنااار الطاأين.. با ـاااف٘ نا     ّ 

اشااتخداو بعااض اليؽااْر لتكااٌْ فياادقا  شاأاسٔا  ممٔااسا  )مجاان قؽاار اسبْطاا٘           

 بْا ٖ سفرمْت(.

       ت   ٌ ٓكٌْ ا عأو    دم٘  عرٓ  العاع  الأنين بوٍنٔا٘ الاذلاخ ّعارل

صاأاس٘   ضبافتااات الاأنً ّ ٌ ٓيعاار  لااا   ّشاااٜن برىاصبااا   اؼااا  عااً ال

 .. ا عأو املختلف٘ املرٜٔ٘ ّاملصنْع٘ ّامليرّٛٗ
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 واحلفاظ على الرتاث

 -٘ :ٔقاٜن٘ املرادع العلن

 –ؼيعاٛ  –صبلض الذلّٓر الصٔاسٕ  –الدلٔن الصٔاسٕ للذنَْرٓ٘ الٔنئ٘  -1

 ازبنَْرٓ٘ الٔنئ٘ .

ْ      –ميعْرات شأاسٔ٘   -2 مدرشا٘   –ت مصاذد ارفاار ردٓيا٘  ارٓه ّا ٖ سفارم

طبٔعا٘   –قلع٘ الياٍرٗ ردٓيا٘  عاس    –ّدامع٘ العامرٓ٘ التاريٕ ردٓي٘ ر اذ 

  أب٘ ّششر   ا  دبنعات شكئ٘ رٓفٔ٘  علٙ دبن ؼدل سْل مدٓي٘  عس .

 اهلٔٝ٘ العام٘ للتينٔ٘ ّالصٔاس٘ . –ملٔك٘ السماٌ ؼيعاٛ  -3

 و .2005 -الباسح-مْاىٞ سدٓج٘ ّ ْر مدٓي٘ املكأ )ؼْر فْ ْألرافٔ٘( -4

 عدٌ . –اهلٔٝ٘ العام٘ للصٔاس٘  – لٔن الصاٜب   عدٌ  -5

ّزارٗ  –مكت  الصٔاس٘ ّالبٔٝ٘ ضبافتا٘  عاس    –الدلٔن الصٔاسٕ رافت٘  عس  -6

 ازبنعْرٓ٘ الٔنئ٘ . –الصٔاس٘ ّالبٔٝ٘ 

طأب املصتْٚ الرابع ٍيدش٘ معنارٓ٘ ب ظرامل  . . كامن عبدالياؼار  محاد      -7

 و .2006 -ططات مدٓي٘ العشر الْـع الراًٍنعدا  طب - . طارن بازرع٘

 راشا٘ ذبلٔلٔا٘ للنيطيا٘ اليدمئا٘ ردٓيا٘       –و. ضبند ؼدق٘ عجناٌ شايدٖ   -8

رشال٘ مادصترل ألارل ميعاْرٗ    –ددٗ بَدمل اسبفا  علٙ الطابع العنراىٕ بَا 

 و .1992 َْرٓ٘ مؽر العربٔ٘  –كلٔ٘ اهليدش٘ دامع٘  شْٔط  –

ٍٔٝاا٘  –كتااالْز مدٓياا٘ الياااٍرٗ ازبدٓاادٗ    –دَاااز مدٓياا٘ الياااٍرٗ ازبدٓاادٗ    -9

ّزارٗ ا شااكاٌ ّاملرافااا ّالتعااات العنراىٔاا٘  –التنعااات العنراىٔاا٘ ازبدٓاادٗ 

 و .2002-ازبدٓدٗ

مرادعااا٘  –املخطاااط التاااْدَٕٔ العااااو اليَااااٜٕ ملدٓيااا٘ املكاااأ      – ار اهليدشااا٘  -10

مياا٘  ّذباادٓح املخطااط التااْدَٕٔ العاااو ملاادٓي  املكااأ ازبدٓاادٗ ّاملكااأ اليد       

 ازبنَْرٓ٘ الٔنئ٘ . –برىامر  طْٓر مدٌ املْاىٞ  –و 2007( شبتندل 2025)
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 دراسة فقهية مقارنة –أحكام املرأة املتوفى عهها زوجها 

 املمخص:
 

ترتتب ع٢ً ايٛؾا٠ آثاض َتعسز٠، َٓٗا َا خيل اغيطأ٠ اغيتٛؾ٢ ظٚدٗا ; سٝح          

كتًؿ١ َٔ ايعس٠ ٚاإلسساز ٚاـطب١ ٚايٓؿك١ ٚايػه٢ٓ  تتعًل بٗا أسهاّ ؾك١ٝٗ

ع١ٝٓ بٗا، ػيا ٜػتٛدب إٔ تتعطف ا٭غط٠ ْٚػب اؿٌُ ؼي ساي١ ظيًٗا ٚاٯزاب اغي

اغيػ١ًُ ع٢ً ٖصٙ ا٭سهاّ ع٢ً مٛ ٜعُل ايؿِٗ ايكشٝح يٮسهاّ ايؿطع١ٝ 

اغيطتبط١ باغيتٛؾ٢ ظٚدٗا ، ٚاٯزاب اغيطع١ٝ غيٛاد١ٗ َكٝب١ اغيٛت ايصٟ ي٘ بايؼ ا٭ثط 

اييت نؿًت  -ن١ْٛٓٝ اغيطأ٠ ٚنٝاْٗا َٚػتكبًٗا، ٚقس عٓت ؾطٜعتٓا ايػُش١ 

بتذ١ًٝ آزاب ٚأسهاّ ٖصٙ ايكه١ٝ اييت ت٬َؼ  –إ أسهاّ ايعَإ ٚاغيهإ ببٝ

َؿاعط اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا ، َٚطاعا٠ أسٛاهلا ؼي نٌ َطاسًٗا، ػيا ٜسٍ ع٢ً 

 عـي١ُ ايؿطٜع١ ايػطا٤ ، اييت دا٤ت يتٓـيِ ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠.

 : اغيكس١َ

مت ا٭ْبٝا٤ اؿُس هلل ايصٟ بٓعُت٘ تتِ ايكاؿات ، ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً خا

 ٚاغيطغًري ْبٝٓا قُس اهلازٟ إزي ايكطاؾي اغيػتكِٝ .

ٚبعس : ؾإٕ اغيٛت َٔ اغيكا٥ب ايعـي١ُٝ اييت ؼٌ باإلْػإ ، ٖٚٛ قسض اهلل احملتّٛ 

يهٌ سٞ ، ٚسري ٜكع ؾإْ٘ ٜرتى آثاضّا ؾك١ٝٗ ترتتب عًٝ٘، خاق١ ؾُٝا خيل اغيطأ٠ 

هاّ ، ٚايػ٪اٍ اغيتهطض ؼي ٖصٙ اغيتٛؾ٢ ظٚدٗا، ٚؿاد١ ايٓاؽ غيعطؾ١ ٖصٙ ا٭س

ايكهاٜا ، ٚإلؾاع١ ايعًِ بٗا ، ٚسٝح مل أضٖا فُٛع١ ؼي عح َػتكٌ عػب 

عًُٞ، ؾكس قُت ظُع اغياز٠ َٔ نتب أٌٖ ايعًِ اغيعترب٠ ، َكاضّْا بري اٯضا٤ 

 ايؿك١ٝٗ، ؾهإ ايبشح ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 اٯزاب اغيتعًك١ غرب ايٛؾا٠. : اغيبشح ا٭ٍٚ 

 أسهاّ عس٠ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا. بشح ايجاْٞ :اغي

 : أسهاّ إسساز اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا. اغيبشح ايجايح
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 ْؿك١ ٚغه٢ٓ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا. :  اغيبشح ايطابع

 خطب١ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا. : اغيبشح اـاَؼ

 ْػب ظيٌ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا. : اغيبشح ايػازؽ

 ّا ٜٚتكبً٘ َٓا إْ٘ مسٝع عًِٝ.أغأٍ اهلل إٔ جيعٌ ٖصا ايبشح ْاؾع

 : اٯزاب اغيتعًك١ غرب ايٛؾا٠ اغيبشح ا٭ٍٚ :

نٌ ْؿؼ شا٥ك١ }اغيٛت ْٗا١ٜ نٌ كًٛم َٚكري نٌ سٞ ، نُا أخرب ايكطإٓ 

 (2){ؾأقابتهِ َكٝب١ اغيٛت}، ٚاغيٛت َكٝب١ نُا مساٙ اهلل بكٛي٘ (1){اغيٛت

 اغيطع١ٝ ٖٓا َا ًٜٞ:،ؾٓشتاز إزي نبؽي ايٓؿؼ ٚعسّ اؾعع ، َٚٔ اٯزاب 

ٚايطنا بكسض اهلل ٚايتػًِٝ بكها٥٘ ٚا٫غرتداع  ايكرب ٚا٫ستػاب -1

ؾبصيو تػهٔ ايكًٛب ٚتط٦ُٔ ايٓؿٛؽ ، قاٍ تعازي  ٚتؿٜٛض ا٭َط إيٝ٘ غبشاْ٘،

ايصٜٔ إشا أقابتِٗ َكٝب١ قايٛا إْا هلل ٚإْا إيٝ٘ ضادعٕٛ أٚي٦و عًِٝٗ قًٛات  }:

 .(3){ٗتسٕٚ َٔ ضبِٗ ٚضظي١ ٚأٚي٦و ِٖ اغي

َا $ٜكٍٛ:  قايت مسعت ضغٍٛ اهلل  --ٚؼي سسٜح أّ غ١ًُ ظٚز ايٓيب 

َٔ عبس تكٝب٘ َكٝب١ ؾٝكٍٛ إْا هلل ٚإْا إيٝ٘ ضادعٕٛ ايًِٗ أدطْٞ ؼي َكٝبيت 

قايت ؾًُا # ٚأخًـ يٞ خريا َٓٗا إ٫ آدطٙ اهلل ؼي َكٝبت٘ ٚأخًـ ي٘ خريا َٓٗا

ٍَ   تٛؾ٢ أبٛ غ١ًُ قًت نُا أَطْٞ ضغٍٛ اهلل ؾأخًـ اهلل يٞ خريا َٓ٘; ضغٛ

 .-(4)-اهلل 

إيٝ٘ إٕ ابّٓا  عٔ أغا١َ بٔ ظٜس قاٍ: أضغًت اب١ٓ ايٓيب  (5)ٚؼي ايكشٝشري

إٕ هلل َا أخص ٚي٘ َا أعط٢ ٚنٌ $يٞ قبض ؾا٥تٓا ؾأضغٌ ٜكط٨ ايػ٬ّ ٜٚكٍٛ: 

 #.ؾ٤ٞ عٓسٙ بأدٌ َػ٢ُ ؾُطٖا ؾًتكرب ٚيتشتػب

                                      
 (. 185( آٍ عُطإ )1)

 (. 106( اغيا٥س٠ )2)

 (. 157( ايبكط٠ آ١ٜ )3)

 (. 2166( أخطد٘ َػًِ ؼي قشٝش٘ بطقِ )4)

(.923ِ ضقِ )( َٚػ1224ً( ايبداضٟ ضقِ )5)
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  : ايسعا٤ يًُٝت -2

ٚعًٝ٘ إٔ جيعٌ يػاْ٘ ضطب١  يٛؾا٠ ؾ٬ ٜكٍٛ عٓس اغيٝت إ٫ خريّا ،َٔ سهط ا

عٔ أّ غ١ًُ إٔ ايٓيب  (6)بايسعا٤ ي٘ ؾٗٛ َٛنع تأَري اغي٥٬ه١ ، ؾؿٞ قشٝح َػًِ

  :ٍإشا سهطمت اغيطٜض أٚ اغيٝت ؾكٛيٛا خريّا ؾإٕ اغي٥٬ه١ ٜ٪َٕٓٛ ع٢ً َا $قا

كًت ٜا ضغٍٛ اهلل إٕ أبا غ١ًُ ؾ قايت: ؾًُا َات أبٛ غ١ًُ أتٝت ايٓيب # تكٛيٕٛ

قايت: # قٛيٞ ايًِٗ اغؿط يٞ ٚي٘ ٚأعكبين َٓ٘ عكب٢ سػ١ٓ $ قس َات ، قاٍ:

 .ؾأعكبين اهلل َٔ ٖٛ خري يٞ َٓ٘ ; قُسّا 

 : دٛاظ ايبها٤ ع٢ً اغيٝت -3

جيٛظ ايبها٤ ع٢ً اغيٝت بسَع ايعري زٕٚ ضؾع ايكٛت ٚايٓٛح ٚايعٌٜٛ ٚمٖٛا ، 

ط طبٝعٞ َطنٛظ ؼي ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ ٫ َٓسٚس١ يًُط٤ عٓ٘ ٚايبها٤ سيا ُشنط أَ

غيا زخٌ غعس بٔ عباز٠ ٖٚٛ ٜؿتهٞ   إٔ ايٓيب( 7)غايبّا، ٚقس ثبت ؼي ايكشٝشري

إٕ اهلل ٫ ٜعصب بسَع ايعري ٫ٚ ععٕ ايكًب ; $ به٢ ، ؾًُا ضآٙ ايكّٛ بهٛا، ؾكاٍ: 

 #  .أٚ ٜطسِ  -ٚأؾاض إزي يػاْ٘  -ٚيهٔ ٜعصب بٗصا 

قاٍ أغا١َ : ؾطؾع إيٝ٘ ايكيب  ؼي ٚؾا٠ ابٔ إسس٣ بٓات٘  (8)يكشٝشريٚؼي ا

ٖصٙ ضظي١ دعًٗا اهلل $ ؾؿانت عٝٓاٙ، ؾكاٍ ي٘ غعس َا ٖصا ٜا ضغٍٛ اهلل؟ قاٍ : 

 #. ؼي قًٛب عبازٙ ، ٚإصيا ٜطسِ اهلل َٔ عبازٙ ايطظيا٤

ع قاٍ ايٟٓٛٚ :) َعٓاٙ : إٔ غعسّا ؿئ إٔ طيٝع أْٛاع ايبها٤ سطاّ ٚإٔ زَ

ايعري سطاّ ٚؿئ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ْػٞ ؾصنطٙ ; ؾأعًُ٘ ايٓيب 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ إٔ فطز ايبها٤ ٚزَع بعري يٝؼ عطاّ ٫ٚ َهطٚٙ بٌ ٖٛ 

 .(9)ضظي١ ٚؾه١ًٝ ، ٚإصيا احملطّ ايٓٛح ٚايٓسب ٚايبها٤ اغيكطٕٚ بُٗا أٚ بأسسُٖا(

 ْعٞ اغيٝت: -4

                                      
 (. 919( قشٝح َػًِ بطقِ )6)

 (. 922( قشٝح َػًِ بطقِ )44( قشٝح ايبداضٟ بطقِ )7)

 (. 923( َٚػًِ بطقِ )1224( ايبداضٟ بطقِ )8)

.(75/ م 15( ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ )ز9)
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 (10)باض سيٛت٘ يًك٠٬ عًٝ٘ ٚتؿٝٝع٘ ٚقها٤ سكٜ٘ػتشب ْعٞ اغيٝت ٖٚٛ اإلخ

 .(11)#ْع٢ ايٓذاؾٞ ؼي ايّٝٛ ايصٟ َات ؾٝ٘ $ ؾؿٞ قشٝح ايبداضٟ إٔ ايٓيب 

ٚاغيككٛز بايٓعٞ ٖٓا ايٓسا٤ بإٔ إٔ ؾ٬ّْا َات يٝؿٗس ايٓاؽ دٓاظت٘، ٚإع٬ّ أٌٖ 

 .(12)اغيٝت ٚقطابت٘ ٚأقسقا٥٘ اغتشػٓ٘ احملككٕٛ ٚا٭نجطٕٚ إشا نإ فطز إع٬ّ

ٚايٓعٞ اغيٓٗٞ عٓ٘ ايٛاضز ؼي سسٜح سصٜؿ١ قاٍ : ) إشا َت ي٘ ٫ ت٪شْٛا بٞ أسسّا ، 

بأشْٞ ٖاتري ٢ٜٗٓ عٔ  ضغٍٛ اهلل إْٞ أخاف إٔ ٜهٕٛ ْعّٝا ، إْٞ مسعت 

، إصيا ٖٛ َا نإ أٌٖ اؾا١ًٖٝ ٜكٓعْٛ٘ ، ناْٛا ٜطغًٕٛ َٔ ٜعًٔ (13)(ايٓعٞ

ام، ٚضسيا قشب٘ شنط اغيؿاخط غرب َٛت اغيٝت ع٢ً أبٛاب ايسٚض ٚا٭غٛ

اييت  ،قاٍ ايٟٓٛٚ: )ٚايكشٝح ايصٟ تكتهٝ٘ ا٭سازٜح ايكشٝش١(14)ٚاغيآثط

شنطْاٖا ٚغريٖا إٔ اإلع٬ّ سيٛت٘ غئ مل ٜعًِ يٝؼ سيهطٚٙ، بٌ إٕ قكس ب٘ 

اإلخباض يهجط٠ اغيكًري ؾٗٛ َػتشب، ٚإصيا ٜهطٙ شنط اغيآثط ٚاغيؿاخط ٚايتطٛاف 

ٖٚصا ْعٞ اؾا١ًٖٝ اغيٓٗٞ عٓ٘ ، ؾكس قشت  ا٭ؾٝا٤،بري ايٓاؽ بصنطٙ بٗصٙ 

 .(15) ا٭سازٜح باإلع٬ّ ؾ٬ جيٛظ إيػا٩ٖا(

  ايتعع١ٜ: -5

١َّٜ ( إشا  ُ٘ ( ) َتِعِع ُِٜت ايتعع١ٜ يػ١ : ايتأغ١ٝ غئ ٜكاب سئ ٜعع عًٝ٘ ، ٜكاٍ ) َعٖع

ا٭َط  ، ٚاقط٬سّا: ٖٞ(16) قًت ي٘: أسػٔ اهلل )َعَعا٤ََى( أٟ ضظقو ايكرب اؿػٔ

بايكرب ٚاؿٌُ عًٝ٘ بٛعس ا٭دط ، ٚايتشصٜط َٔ ايٛظض ، ٚايسعا٤ يًُٝت باغيػؿط٠ ، 

 .(17) ٚيًُكاب ظرب اغيكٝب١.

                                      
 .(21/  7) -( ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ 10)

 .(1188( قشٝح ايبداضٟ بطقِ )11)

 .(153/ 12ايبداضٟ ) ( عُس٠ ايكاضٟ ؾطح12)

 (.1476ٚابٔ َاد١ بطقِ ) (986( أخطد٘ ايرتَصٟ ٚقشش٘ بطقِ )13)

 .(116،117/ 3( ؾتح ايباضٟ ٫بٔ سذط )14)

 .(171/ 5( اجملُٛع ؾطح اغيٗصب ) 15)

 (.136( ، َعذِ يػ١ ايؿكٗا٤ يػعسٟ إبٛدٝب م)408( اْـيط : اغيكباح اغيٓري يًؿَٝٛٞ باب ععٚت٘ م )16)

 (.1/355از يًؿطبٝين )( َػين احملت17)



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
157 

 م3102( العدد التاسع مارس 5اجملمد ) جممة األندلس لمعموم االجتماعية والتطبيقية

 أحكام املرأة املتوفى عهها زوجها                                                                                                                  د. صاحل مبارك دعكيك                                                                                             

ٚايتعع١ٜ َػتشب١ ٭ٌٖ اغيٝت ٚأقاضب٘ ٚأقسقا٥٘ ، ؾعٔ أْؼ بٔ َايو عٔ 

َٔ عع٣ أخاٙ اغي٪َٔ ؼي َكٝبت٘ نػاٙ اهلل ُس١َّ خهطا٤ جيرب $  قاٍ:  ايٓيب 

ُِٜػبؽي بٗا ّٜٛ  .(18)#ايكٝا١َ، قٌٝ: ٜا ضغٍٛ اهلل َا جيرب؟ قاٍ: 

َا َٔ َ٪َٔ $ أْ٘ قاٍ:  ٚعٔ عُطٚ بٔ سعّ عٔ أبٝ٘، عٔ دسٙ، عٔ ايٓيب 

 . (19)#ٜععٟ أخاٙ سيكٝب١ إ٫ نػاٙ اهلل غبشاْ٘ َٔ سًٌ ايهطا١َ، ّٜٛ ايكٝا١َ 

; ٭ٕ  ٚشٖب طيٗٛض ايؿكٗا٤ : إزي إٔ ا٭ؾهٌ ؼي ايتعع١ٜ إٔ تهٕٛ بعس ايسؾٔ

أٌٖ اغيٝت قبٌ ايسؾٔ َؿػٛيٕٛ بتذٗٝعٙ ; ٚ٭ٕ ٚسؿتِٗ بعس زؾٓ٘ يؿطاق٘ أنجط ، 

ؾهإ شيو ايٛقت أٚزي بايتعع١ٜ ، إ٫ إٔ ٜـيٗط َٔ أٌٖ اغيٝت ؾس٠ دعع قبٌ ايسؾٔ 

 . (20)، ؾتعذٌ ايتعع١ٜ يتػهِٝٓٗ ، يٝصٖب دععِٗ أٚ خيـ

،٭ٕ اغيككٛز َٓٗا غهٕٛ ٚطيٗٛض ايؿكٗا٤ : ع٢ً إٔ َس٠ ايتعع١ٜ ث٬ث١ أٜاّ     

قًب اغيكاب ، ٚايػايب غهْٛ٘ بعس ايج٬ث١ ، ؾ٬ جيسز ي٘ اؿعٕ بايتعع١ٜ ، إ٫ إشا 

 . (21)نإ أسسُٖا ) اغيعع٣ أٚ اغيععٟ ( غا٥بّا ، ؾإْ٘ ٜععٜ٘ بعس ايج٬ث١ 

ٜٚهطٙ اؾًٛؽ يًتعع١ٜ عٓس طياٖري ايعًُا٤ ، بإٔ جيتُع أٌٖ اغيٝت ؼي 

 شيو َعسٚز َٔ ايٓٝاس١ ، ؾؿٞ سسٜحتععٜتِٗ ، ٚ َٛنع ٜٚككسِٖ َٔ أضاز

دطٜط بٔ عبساهلل ايبذًٞ قاٍ: ) نٓا ْعس ا٫دتُاع إزي أٌٖ اغيٝت ٚقٓع١ ايطعاّ 

 .(22) بعس زؾٓ٘ َٔ ايٓٝاس١ (

ْٚكٌ ايطشطاٟٚ عٔ ؾطح ايػٝس أْ٘ ٫ بأؽ باؾًٛؽ هلا ث٬ث١ أٜاّ َٔ غري 

ٚإٔ  ، غيهطٚٙ ايبٝتٛت١ عٓس أٌٖ اغيٝتإصيا ا ٚقاٍ بعض اؿٓاب١ً : ،(23)اضتهاب قـيٛض

                                      
( قاٍ ا٭يباْٞ: ٖٚٛ سسٜح سػٔ سيذُٛع ايططم اْـيط: " إضٚا٤ ايػًٌٝ ؼي 397/  7( أخطد٘ اـطٝب ؼي " تاضٜذ بػساز " )18)

 (.3/217أسازٜح َٓاض ايػبٌٝ " ) ؽطٜر

 (.1046( ٚسػٓ٘ ايٟٓٛٚ ؼي اـ٬ق١ م)6879(  ٚايبٝٗكٞ ؼي ايهرب٣ ضقِ  )1601( أخطد٘ ابٔ َاد١ بطقِ )19)

 (.2/241( ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ )270/  5( اْـيط : اجملُٛع يًٟٓٛٚ )20)

 (زاض ايهتب ايع4/151.١ًُٝ( ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ )2/564( اإلْكاف يًُطزاٟٚ )270/  5( اْـيط : اجملُٛع يًٟٓٛٚ )21)

ؼي َكباح ايعداد١ ( ٚايبٛقريٟ 5/282( ٚقشش٘ ايٟٓٛٚ ؼي اجملُٛع )1612( ٚابٔ َاد٘ )6905( أخطد٘ أظيس ضقِ ) 22)

(1/251.) 

 (.409( ساؾ١ٝ اؿطشاٟٚ ع٢ً َطاقٞ ايؿ٬ح م)23)
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جيًؼ إيِٝٗ َٔ عع٣ َط٠ ، أٚ ٜػتسِٜ اغيععٟ اؾًٛؽ ظٜاز٠ نجري٠ ع٢ً قسض 

 . (24)ايتعع١ٜ 

ٚيعٌ ٖصا ا٭خري  أقطب ، ؾٗٛ يٝؼ ادتُاعّا يًُععٜٔ  بٌ ٭ٌٖ اغيٝت َٚٔ ي٘ 

ساد١ إلق٬ح أَٛضِٖ ٚضعا١ٜ أطؿاهلِ ٚمٛ شيو ، ٜٚؿٗس ي٘ سسٜح عا٥ؿ١ 

غيا دا٤ٙ ْبأ قتٌ عبساهلل بٔ ضٚاس١، ٚدعؿط بٔ أبٞ  ٞ اهلل عٓٗا ) إٔ ايٓيب ضن

 . (25) طايب ٚظٜس بٔ ساضث١ دًؼ ٜعطف ؼي ٚدٗ٘ اؿعٕ... (

قاٍ اؿاؾفي ابٔ سذط: )ؼي سسٜح عا٥ؿ١ َٔ ايؿٛا٥س: بٝإ َا ٖٛ ا٭ٚزي باغيكاب 

يٛقاض َٔ اهل٦ٝات، َٚؿطٚع١ٝ ا٫ْتكاب يًععا٤ ع٢ً ٦ٖٝت٘، ٬َٚظ١َ ا

، ٜٚؿٗس ي٘ سسٜح عط٠ٚ، عٔ عا٥ؿ١ )أْٗا (27)َٚجً٘ ؼي عُس٠ ايكاضٟ ،(26)ٚايتجبت(

ناْت إشا أقٝب أسس َٔ أًٖٗا، ؾتؿطم ْػا٤ اؾُاع١ عٓٗا، ٚبكٞ ْػا٤ أٌٖ 

 .(28)خاقتٗا أَطت برب١َ َٔ تًب١ٓٝ ؾطبدت(

١ُٝ" ؾٗٛ َهطٚٙ باتؿام ٚادتُاع ايٓاؽ ي٘ ٜٚػ٢ُ" ايٛن  أَا قٓع ايطعاّ

٭ٕ ؾٝ٘ ظٜاز٠ ع٢ً َكٝبتِٗ، ٚؾػ٬ّ هلِ إزي ؾػًِٗ، ٚتؿبّٗا بكٓع أٌٖ ;ا٤ايعًُ

اؾا١ًٖٝ، ٚ٭ٕ اؽاش ايطعاّ ؼي ايػطٚض، ٚيٝؼ شيو َٛنع٘، ٖٚٛ بسع١ 

 . (29)َػتكبش١ َهط١ٖٚ
 

 اغيبشح ايجاْٞ : أسهاّ عس٠ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا:

ِّٔٝ أسهاَٗا ؼي  ًٜعّ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا عس٠ خاق١ بٗا ب٬ خ٬ف ، ُٚأب

 ايٓكاؾي ايتاي١ٝ: 

                                      
 ( . 160/  2( ساؾ١ٝ نؿاف ايكٓاع يًبٗٛتٞ )24)

 (.935( َٚػًِ بطقِ )1299( ضٚاٙ ايبداضٟ بطقِ )25)

 (7/515( ؾتح ايباضٟ )26)

 ( .8/96( يًعٝين )27)

 (.2216( َٚػًِ ضقِ ) 5417( ايبداضٟ ضقِ )28)

( 1/368(  َػين احملتاز )282/  5( اجملُٛع يًٟٓٛٚ ) 240/ 2(، ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ) 2/142طح ؾتح ايكسٜط )( اْـيط :ؾ29)

 (.413/ 2( ٚاغيػين ٫بٔ قسا١َ ) 1/929َٚطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ)
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 : عس٠ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا إٕ ناْت سا٬ّ٥ :أ٫ّٚ

اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا إٕ ناْت سا٬ّ٥ ٖٚٞ غري شات اؿٌُ اييت عطؾت بطا٠٤ 

ضظيٗا إَا باؿٝض أٚ يهْٛٗا آٜػ١ أٚ قػري٠ مل ؼض ، ؾكس أطيع أٌٖ ايعًِ 

أضبع١ أؾٗط ٚعؿط ، غٛا٤  إزي َٜٛٓا ٖصا ع٢ً إٔ عستٗا َٔ عكط ايكشاب١ 

،يكٛي٘ تعازي: (30)ناْت قػري٠ أٚ نبري٠ ، َسخ٫ٛ بٗا أٚ غري َسخٍٛ بٗا

ََٚعِؿطا} ٍُٗط  ٖٔ َأِضَبَع١َ َأِؾ ِٗ ُِْؿٔػ َٔ ٔبَأ ََٜتَطٖبِك َٚادّا  َٕ َأِظ ََٜصُضٚ َٚ  ِِ ُِٓه َٔ  َٕ ِٛ َٛؾَّ َُٜت  َٔ .  {َٚائَّصٜ

خط إٔ ؼس ع٢ً َٝت ؾٛم ث٬خ ٫ حيٌ ٫َطأ٠ ت٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯ: $ ٚقٛي٘ 

 .(31)#إ٫ ع٢ً ظٚز أضبع١ أؾٗط ٚعؿطا 

ٚايعؿط اغيعترب٠ ؼي عس٠ ايٛؾا٠ عٓس طيٗٛض ايؿكٗا٤ ٖٞ عؿط يٝاٍ بأٜاَٗا 

ٜرتبكٔ بأْؿػٗٔ أضبع١ أؾٗط  }ؾتذب عؿط٠ أٜاّ َع ايًٌٝ ، يكٛي٘ تعازي: 

ط ؾتطًل ؾايعطب تػًب قٝػ١ ايتأْٝح ؼي ايعسز خاق١ ع٢ً اغيصن (32){ٚعؿطا

 }يؿفي ايًٝايٞ ٚتطٜس ايًٝايٞ بأٜاَٗا نكٛي٘ تعازي يػٝسْا ظنطٜا عًٝ٘ ايػ٬ّ 

ٜطٜس بأٜاَٗا بسيٌٝ إٔ اهلل تعازي قاٍ  (33){آٜتو أ٫ تهًِ ايٓاؽ ث٬خ يٝاٍ غٜٛا

ٜطٜس بًٝايٝٗا ٚيٛ  (34){آٜتو أ٫ تهًِ ايٓاؽ ث٬ث١ أٜاّ إ٫ ضَعا  }ؼي آ١ٜ أخط٣ 

ََ٘ ايًٝايٞ ٚا٭ٜاّْصض اعتهاف ايعؿط ا٭خري  . (35) َٔ ضَهإ َيِع

  عس٠ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا إٕ ناْت سا٬َّ: :ثاّْٝا

شٖب عا١َ أٌٖ ايعًِ َٔ ايػًـ ٚأ١ُ٥ ايؿت٣ٛ ؼي ا٭َكاض إٔ اؿاٌَ إشا َات 

َُٚأ٫ُٚت }عٓٗا ظٚدٗا تٓكهٞ عستٗا بٛنع اؿٌُ ٚاغتسيٛا بكٍٛ اهلل تعازي: 

ِٕ ٖٔ َأ ُٗ ًُ ٍِ َأَد َُا ٖٔ اَ٭ِس ُٗ ًَ ُِ َٔ َس . ؾاٯ١ٜ زيٌٝ ع٢ً إٔ اؿاٌَ تٓكهٞ  (36){ََٜهِع

                                      
 (.103/ 9( اغيػين ٫بٔ قسا١َ )2/77( بسا١ٜ اجملتٗس )5/528( ظاز اغيعاز )1/77( َطاتب اإلطياع ٫بٔ سعّ )30)

 (.1486( َٚػًِ ضقِ )5024(  أخطد٘ ايبداضٟ ضقِ )31)

 (.234(  غٛض٠ ايبكط٠ آ١ٜ  )32)

 (.10(  غٛض٠ َطِٜ آ١ٜ )33)

 (.41(  غٛض٠ آٍ عُطإ آ١ٜ )34)

 (.5/487َٛاٖب اؾًٌٝ )(3/510( ابٔ عابسٜٔ )6/51بػٛؾي) ( اغي103/ 9( اغيػين )7/145( ْٗا١ٜ احملتاز )5/240(  ا٭ّ )35)

 (.44آ١ٜ ) ( غٛض٠  ايط٬م36)
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عستٗا بٛنع ظيًٗا ٭ٕ ا٭دٌ اغيصنٛض ؼي اٯ١ٜ ٖٛ ايعس٠، ٖٚٛ َعًل بػا١ٜ ٖٚٞ 

ٚنع اؿٌُ، ٚاٯ١ٜ ؾا١ًَ بعَُٛٗا يهٌ ساٌَ غٛا٤ ناْت َتٛؾ٢ عٓٗا أٚ 

 َطًك١.

ِّٝع١ ناْت ؼت ظٚدٗا ٚؿسٜح أّ غ١ًُ: ) إٔ اَطأ٠ َٔ أغًِ ٜكاٍ هلا ُغ      َب

ؾتٛؾ٢ عٓٗا ٢ٖٚ سب٢ً ؾدطبٗا أبٛ ايػٓابٌ بٔ بعهو ؾأبت إٔ تٓهش٘، ؾكاٍ: 

ٚاهلل َا ٜكًح إٔ تٓهشٞ ست٢ تعتسٟ آخط ا٭دًري، ؾُهجت قطٜبّا َٔ عؿط يٝاٍ 

ِّٝع١ قايت: (37)#(اْهشٞ$ؾكاٍ: ثِ ْٔؿػت ثِ دا٤ت ايٓيب  ، ٚؼي يؿفي ؼي قك١ ُغَب

 .(38) ًت سري ٚنعت ظيًٞ ٚأَطْٞ بايتعٜٚر إٕ بسايٞ()ؾأؾتاْٞ بأْٞ قس سً

ٚخايـ اؾُاع١ ؼي شيو عًٞ بٔ أبٞ طايب ٚابٔ عباؽ ؾكا٫: إٕ اغيتٛؾ٢ 

عٓٗا تعتس أطٍٛ ا٭دًري ; َٚعٓاٙ أْٗا إٕ ٚنعت قبٌ َهٞ أضبع١ أؾٗط ٚعؿط 

تطبكت إزي اْكها٥ٗا ٫ٚ ؼٌ سيذطز ايٛنع ٚإٕ اْكهت اغيس٠ قبٌ ايٛنع 

 ايٛنع. تطبكت إزي

ٚسذتِٗ ٖٛ اؿطم ع٢ً ايعٌُ باٯٜتري ايًتري تعاضض عَُُٛٗا ؾكٛي٘ 

ٍُٗط }تعازي:  ٖٔ َأِضَبَع١َ َأِؾ ِٗ ُِْؿٔػ َٔ ٔبَأ ََٜتَطٖبِك َٚادّا  َٕ َأِظ ََٜصُضٚ َٚ  ِِ ُِٓه َٔ  َٕ ِٛ َٛؾَّ َُٜت  َٔ َٚائَّصٜ

: عاّ ؼي نٌ َٔ َات عٓٗا ظٚدٗا ٜؿٌُ اؿاٌَ ٚغريٖا ، ٚقٛي٘ تعازي {ََٚعِؿطا

{ٖٔ ُٗ ًَ ُِ َٔ َس ََٜهِع  ِٕ ٖٔ َأ ُٗ ًُ ٍِ َأَد َُا عاّ أٜها ٜؿٌُ اغيطًك١ ٚاغيتٛؾ٢  {َُٚأ٫ُٚت اَ٭ِس

عٓٗا، ؾذُعٛا بري ايعَُٛري بككط ايجا١ْٝ ع٢ً اغيطًك١ بكط١ٜٓ شنط عسز 

ًُُٜٗٛا َا تٓاٚيت٘ اٯ١ٜ ا٭خط٣ َٔ  اغيطًكات ناٯٜػ١ ٚايكػري٠ قبًُٗا، ثِ مل 

َٔ َهت عًٝٗا اغيس٠ ٚمل تهع ؾهإ ؽكٝل بعض  ايعُّٛ يهٔ قكطٚٙ ع٢ً

ايعُّٛ أٚزي ٚأقطب إزي ايعٌُ سيكته٢ اٯٜتري َٔ إيػا٤ أسسُٖا ؼي سل بعض 

، َٚا شنطٚٙ َٔ اؾُع دٝس ، ي٫ٛ إٕ سسٜح ُغَبٝع١ دا٤  (39)َٔ مشً٘ ايعُّٛ

 ع٢ً خ٬ؾ٘.

                                      
 (.1485( َٚػًِ ضقِ )5318( أخطد٘ ايبداضٟ ضقِ )37)

 (.1484( َٚػًِ ضقِ )3991( أخطد٘ ايبداضٟ ضقِ )38)

 (.9/474( اْـيط : ؾتح ايباضٟ ٫بٔ سذط )39)
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، ٖٚصا قاٍ اإلَاّ ايكططيب:) ٚاؾُع أٚزي َٔ ايرتدٝح باتؿام أٌٖ ا٭قٍٛ  

ُْٔؿػت بعس ٚؾا٠  َٝع١ِّ ا٭غ١ًُٝ ٚأْٗا  ْـيط سػٔ ي٫ٛ َا ٜعهط عًٝ٘ َٔ سسٜح غُب

ؾأَطٖا إٔ تتعٚز ، ؾبري باؿسٜح  ظٚدٗا بًٝاٍ ٚأْٗا شنطت شيو يطغٍٛ اهلل 

ٖٔ}إٔ قٛي٘ تعازي  ُٗ ًَ ُِ َٔ َس ََٜهِع  ِٕ ٖٔ َأ ُٗ ًُ ٍِ َأَد َُا قٍُٛ ع٢ً عَُٛ٘  {َُٚأ٫ُٚت اَ٭ِس

ٚاغيتٛؾ٢ عٓٗٔ أظٚادٗٔ ، ؾتهٕٛ عستٗٔ بٛنع اؿٌُ ، ٜٚعتهس ٖصا  ؼي اغيطًكات

بكٍٛ ابٔ َػعٛز َٔ ؾا٤ باًٖت٘ إٔ آ١ٜ ايٓػا٤ ايكػط٣ ْعيت بعس آ١ٜ عس٠ ايٛؾا٠ 

...ٜٚعين ن٬ّ ابٔ َػعٛز إٔ آ١ٜ ايط٬م ككك١ ٯ١ٜ ايبكط٠ ؾإْٗا أخطدت 

ايٛؾا٠ ٭ٕ قك١ َٓٗا بعض َا تٓاٚيتٗا ٚنصيو سسٜح ُغَبٝع١ َتأخط عٔ عس٠ 

 .(40)ُغببع١ ناْت بعس سذ١ ايٛزاع (

ٚغريٙ عٔ أبٞ بٔ نعب قاٍ  (41)ٜٚ٪ٜس سسٜح غبٝع١ َا ؼي َػٓس اإلَاّ أظيس

: ) قًت: ٜا ضغٍٛ اهلل ٚأ٫ٚت ا٭ظياٍ إٔ ٜهعٔ ظيًٗٔ يًُطًك١ ث٬ثا ٚيًُتٛؾ٢ 

 عٓٗا ؾكاٍ ٖٞ يًُطًك١ ث٬خ ٚيًُتٛؾ٢ عٓٗا (.

:  -نُا قاٍ ابٔ سذط-َٔ اغيايه١ٝ عًّٝا ؾَٗٛٚا ْكٌ عٔ َٛاؾك١ غشٕٓٛ 

، ٚهلصا عس ابٔ قسا١َ (42)ؾصٚش َطزٚز ٭ْ٘ إسساخ خ٬ف بعس اغتكطاض اإلطياع

  نأْ٘ ٫ ٜط٣ خ٬ف شيو إ٫ ؾصٚشّا. (43)ا٭َط إطياعّا

 :  اؿٌُ بٛنع ايعس٠ اْتٗا٤ ؾطٚؾي : ثايجّا

 :ؾططإ اؿٌُ بٛنع ايعس٠ ٫ْتٗا٤

 استُا٫ّ ٚيٛ ايعس٠، قاسب إزي َٓػٛبّا اؿٌُ ٜهٕٛ إٔ:  ا٭ٍٚ ايؿطؾي     

 ، ؿك٘ ب٘ اغتًشك٘ يٛ أْ٘ بسيٌٝ َٓ٘، نْٛ٘ إَهإ ٜٓاؼي ٫ ٭ْ٘ بًعإ; نُٓؿٞ

                                      
 (.3/175( تؿػري ايكططيب )40)

 (.211( غٓٔ ايساضقطين ضقِ )21108( َػٓس أظيس ضقِ )41)

 (.9/474(  ؾتح ايباضٟ )42)

 (.9/111ػين )(  اغي43)
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 ب٘ تٓكهٞ ؾ٬ ، قطعّا اغيٓؿٞ ايعْا نٛيس ايعس٠، قاسب إزي ْػبت٘ ضيهٔ مل ؾإٕ

 .(44)ا٭١ُ٥ باتؿام ايعس٠

 َا ؾُٝع اغِ اؿٌُ ٭ٕ ; ا٭١ُ٥ تؿامبا اؿٌُ طيٝع ٚنع:  ايجاْٞ ايؿطؾي    

 اؿٌُ ٚدٛز عًِ ؾإشا اؿٌُ، َٔ ايربا٠٤ غيعطؾ١ ؾطعت ايعس٠ ٚ٭ٕ ; ايبطٔ ؼي

 .(45)ايربا٠٤ ٚاْتؿت يًعس٠ اغيٛدب ٚدٛز تٝكٔ ؾكس

 :  اؿٌُ ايصٟ تٓكهٞ ايعس٠ بٛنع٘ : ضابعّا

 ؼي اؿٌُ ايصٟ تٓكهٞ ايعس٠ بٛنع٘ تؿكٌٝ عٓس ايؿكٗا٤:

١ٝ إٔ اغيطاز ايصٟ تٓكهٞ عس٠ اؿاٌَ بٛنع٘ ٖٛ َا اغتبإ بعض ٜط٣ اؿٓؿ

خًك٘ أٚ نً٘، ؾإٕ مل ٜػتدي بعه٘ مل تٓكض ايعس٠; ٭ْ٘ إشا اغتبإ ؾإْ٘ ٚيس، 

 .(46)ٚإشا مل ٜػتدي داظ إٔ ٜهٕٛ ٚيّسا ٚغري ٚيس، ؾ٬ تٓكهٞ ايعس٠ بايؿو

ّٝا أٚ إٔ ايعس٠ تٓكهٞ باْؿكا -ٚضٚا١ٜ عٓس اؿٓاب١ً  -أَا ايؿاؾع١ٝ  ٍ ايٛيس س

ٚيٛ نإ َهػ١ مل تتكٛض يهٔ ؾٗست ايجكات َٔ ايكٛابٌ أْٗا َبسأ خًك١  َّٝتا،

اغيطأ٠ ْطؿ١ أٚ عًك١ أٚ زَا أٚ  ٫ٚ تٓكهٞ بإغكاؾيآزَٞ يٛ بكٝت يتكٛضت ، 

 .(47)ايعًك١ ٚايسّ; ٫ٚ ٜتعًل ب٘ ؾ٤ٞ َٔ ا٭سهاّ.  ٚنعت َهػ١ ٫ قٛض٠ ؾٝٗا ؼي

ا ٚنعت عًك١ أٚ َهػ١ ٚيٛ غري َكٛض٠  ؾكس سًت ٜٚط٣ اغيايه١ٝ إٔ اؿاٌَ إش

ٚيٛ زَّا فتُعّا; ٭ٕ شيو ابتسا٤ ظيٌ ، ٚع١َ٬ نْٛ٘ ظي٬ّ  ٚاْكهت عستٗا

 .(48)أْ٘ إشا ُقٖب عًٝ٘ اغيا٤ اؿاض مل ٜصب

ٚؿياٖط إٔ َساض اؿهِ ؼي اْتٗا٤ ايعس٠ بٛنع اؿٌُ، َبين ع٢ً تبري ايٛيس 

ٍ ايؿشل ايطيب ؽكٝب ايبٜٛه١، َٔ عسَ٘ ، ٚإشا تبري بايب١ٓٝ َٔ خ٬

                                      
 (.4/150) اؾًٌٝ َٛاٖب( 3/197) ايكٓا٥ع بسا٥ع( 9/117) اغيػين( 9/373) يًُطزاٟٚ اإلْكاف( 3/388) احملتاز َػين(  44)

 ساؾ١ٝ( 2/153) ايعسٟٚ ساؾ١ٝ( 7/29) احملتاز ْٗا١ٜ( 4/314)ايكسٜط ؾتح ؾطح(  3/198) ايكٓا٥ع بسا٥ع  (45)

 (.4/143)اـطؾٞ

 (.1/229( ايبشط ايطا٥ل )3/188غيدتاض )( ا٫ختٝاض يتعًٌٝ ا1/162( ته١ًُ ساؾ١ٝ ضز احملتاض)187/ 1( ؾطح ؾتح ايكسٜط)46)

 (.9/272( اإلْكاف )9/114( َػين ابٔ قسا١َ )4/104(َػين احملتاز )8/876( اْـيط :ايطٚن١ )47)

 (.3/210( اْـيط : ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ )48)
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ٚاغتكطاضٖا ؼي ايطسِ ؾإٕ شيو َبتسأ ظيٌ، ؾإشا أغكطت اغيطأ٠ بعس شيو، ٚؾٗس 

أنجط َٔ طبٝب بصيو َٔ خ٬ٍ ايؿشٛقات ايطب١ٝ اغيدتًؿ١ ؾهٌ شيو ب١ٓٝ 

ِِ اغيطأ٠ بايؿشل ايطيب،  حيهِ بٗا ع٢ً اْتٗا٤ ايعس٠ بٛنع اؿٌُ، ؾإشا مل تك

خًل آزَٞ ؾُٝا أغكطت٘ اغيطأ٠ بؿٗاز٠ قابًتري يًتٝكٔ ؼي ؾإْ٘ ٜؿرتؾي اغتبا١ْ 

 .(49)اؿهِ باْتٗا٤ ايعس٠ ، ٚاهلل أعًِ

 : عس٠ اغيطتاب١ : خاَػّا

اغيعتس٠ اغيطتاب١ قس تهٕٛ ٫ضتؿاع سٝهٗا ٖٚٞ ػيتس٠ ايطٗط ، ٚقس ٜهٕٛ ٫ضتٝابٗا 

 ؼي ظيًٗا ؾٗٞ ع٢ً قػُري:

ٚز اغيطأ٠ ٖٚٞ ؼي غٔ اؿٝض ٚقس : إشا تٛؼي ظ عس٠ اغيطتاب١ )ػيتس٠ ايطٗط( -أ

 ناْت ؼٝض ثِ اضتؿع سٝهٗا بسٕٚ ظيٌ أٚ بًٛؽ يػٔ ايٝأؽ ؾًٗا سايتإ:

:  اؿاي١ ا٭ٚزي  -

إٔ ٜهٕٛ اضتؿاع سٝهٗا يػبب ٜطد٢ ظٚاي٘: نطناع  أٚ َطض ، ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ 

تٓتـيط ست٢ ٜعٍٚ غبب اضتؿاع اؿٝض ؾتعتس با٭قطا٤ أٚ تبًؼ غٔ ايٝأؽ ؾتعتس 

٭ٕ ;يت اغيس٠ ٚطاٍ نطضٖا با٫ْتـياض، قاٍ ؼي ْٗا١ٜ احملتاز: "ٚإٕ طا (50)ؾٗطبا٭

إلطياع عجُإ سهِ بصيو ؼي اغيطنع ، ضٚاٙ ايبٝٗكٞ بٌ قاٍ اؾٜٛين ٖٛ نا

 . (51)(َٔ ايكشاب١ ضنٞ اهلل عِٓٗ

ٚعٓس اغيايه١ٝ تعتس بأضبع١ أؾٗط ٚعؿط ٭ْٗا يٝػت سيطتاب١ ، ٚؼي ضٚا١ٜ عٔ 

 .(52) ؿٝض َع اغيطض ضٜب١ ؾرتبل بايٛؾا٠ تػع١ أؾٗطَايو إٔ اضتؿاع ا

 : اؿاي١ ايجا١ْٝ  -

إٔ ٜهٕٛ اضتؿاع سٝهٗا يع١ً ٫ تعطف، ٖٚصٙ اؿاي١ اختًـ ايؿكٗا٤ ; ؾصٖب 

ست٢  تٗا٫ تٓكهٞ عس ْٗاإزي أ (53) اؿٓؿ١ٝ ٖٚٛ ايكٍٛ اؾسٜس يإلَاّ ايؿاؾعٞ

                                      
 (.23( اْـيط : أسهاّ اغيطأ٠ اؿاٌَ يٝشٞ اـطٝب م )49)

 (3/194( نؿاف ايكٓاع )3/195( بسا٥ع ايكٓا٥ع )7/132( اْـيط : ْٗا١ٜ احملتاز )50)

 (.7/132( ْٗا١ٜ احملتاز )51)

 (.4/151( ايتاز ٚاإلنًٌٝ )332،415/،5( اْـيط : ايبٝإ ٚايتشكٌٝ ٫بٔ ضؾس )52)
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ؽ  ؾتعتس با٭ؾٗط ، ٜأتٝٗا اؿٝض ؾتعتس با٭قطا٤، أٚ تسخٌ ؼي سس اإلٜا

ٚاغتسيٛا ع٢ً شيو بإٔ اهلل تعازي مل جيعٌ ا٫عتساز با٭ؾٗط إ٫ يًيت مل 

ا تطدٛ عٛز ايسّ ؾأؾبٗت َٔ ْٗؼض ٚاٯٜػ١ ، ٖٚصٙ يٝػت ٚاسس٠ َُٓٗا ; ٭

 .(54)اْكطع زَٗا يعاضض َعطٚف

أْٗا تعتس غ١ٓ: تػع١   (55)ٚعٓس اغيايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً ، ٖٚٛ قٍٛ قسِٜ يًؿاؾعٞ

ٗط َٓٗا ترتبل ؾٝٗا يتعًِ بطا٠٤ ضظيٗا; ٭ْٗا غايب َس٠ اؿٌُ، ؾإشا مل أؾ

ِٔ اؿٌُ ؾٝٗا عًِ بطا٠٤ ايطسِ ؿياٖطّا ; ؾتعتس بعس شيو عس٠ اٯٜػات ث٬ث١  ٜٔب

أؾٗط ، ٚقس عاب ايؿاؾعٞ ؼي ايكسِٜ ع٢ً َٔ خايؿ٘، ٚقاٍ نإ ٜكهٞ ب٘ أَري 

 هط عًٝ٘ ؾهٝـ ػٛظ كايؿت٘!ٚمل ٜٓ  اغي٪َٓري عُط بري اغيٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض 

(56). 

٫ٚ ؾو إٔ اْتـياض اغيعتس٠ إزي غٔ اإلٜاؽ قس ٜطٍٛ ; غُٝا إٕ سسخ شيو ؼي 

; ٚأؾاض إزي شيو ابٔ (57)"ٖٚصا ايطأٟ ؾٝ٘ عػط ٚسطز"  ؾبابٗا ، يصا قاٍ ابٔ ضؾس

، إزي داْب شيو تعطٜهٗا يًؿت١ٓ ، ٚايؿطٜع١ دا٤ت  (58)قاغِ ايعبازٟ ايؿاؾعٞ 

َٚا دعٌ عًٝهِ ؼي ايسٜٔ َٔ سطز  }عازي ضاؾع١ يًشطز ، قاٍ تعازي بؿهٌ اهلل ت

َٚا أؾت٢ ب٘ عُط بري طيع َٔ ايكشاب١ ٖٛ ايطادح ، ٚقس أخصت ب٘ بعض  (59){

  (60) .قٛاْري ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ

                                                                                       
 (.3/195( بسا٥ع ايكٓا٥ع )3/387( َػين احملتاز )8/371( اْـيط : ضٚن١ ايطايبري )53)

 (.3/387( َػين احملتاز )7/132( اْـيط : ْٗا١ٜ احملتاز )54)

( ايعس٠ ؾطح 9/148( َػين ابٔ قسا١َ )2/155( ساؾ١ٝ ايعسٟٚ )7/132( ْٗا١ٜ احملتاز )4/143( اْـيط : ايتاز ٚاإلنًٌٝ )55)

 (.2/60ايعُس٠ بٗا٤ ايسٜٔ اغيكسغٞ )

 .(2/60( ايعس٠ ؾطح ايعُس٠ )389/ 3( اْـيط : َػين احملتاز )56)

 (.2/92( بسا١ٜ اجملتٗس )57)

 (.8/270( ساؾ١ٝ ابٔ قاغِ ايعبازٟ ع٢ً ؼؿ١ احملتاز ٫بٔ سذط ) )58)

 (.78( غٛض٠ اؿر آ١ٜ )59)

 (.642/  7( ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚأزيت٘  )60)
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ٚؼي ٖصا ايعكط َع تطٛض ٚغا٥ٌ ايؿشل ايطيب عٔ اؿٌُ ضيهٔ ايتأنس َٔ 

; ؾ٬ ساد١ س٦ٓٝص ٫ْتـياض أنجط  سسٚخ اؿٌُ بعس عس٠ أٜاّ َٔ اإلخكاب

 َس٠ اؿٌُ غيعطؾ١ بطا٠٤ ايطسِ ، يًكسض٠ ع٢ً ايتشكل بٛغا٥ٌ قطع١ٝ.

 

 اغيعتس٠ اغيطتاب١ ؼي اؿٌُ:  -ب 

إشا ضأت اغيعتس٠  أَاضات اؿٌُ ٖٚٞ ؼي عس٠ ا٭قطا٤ أٚ ا٭ؾٗط َٔ سطن١ أٚ 

 ٗا :ْؿد١ ٚمُٖٛا ٚؾهت ٌٖ ٖٛ ظيٌ أّ ٫؟ ؾكس اختًـ ايؿكٗا٤ ؼي سهُ

ؾعٓس اغيايه١ٝ :ترتبل أقك٢ أَس اؿٌُ أضبعا أٚ عيػّا ، ؾإٕ َهت ٚمل تعز 

ايطٜب١ سًت يٮظٚاز ٫ْكها٤ ايعس٠، ٚإٕ َهت ٚظازت ايطٜب١ يهرب بطٓٗا َهجت 

 . (61)ست٢ تطتؿع ، ٚؼي ضٚا١ٜ إشا َهت اـُػ١ أٚ ا٭ضبع١ سًت ٚيٛ بكٝت ايطٜب١

طٜب١ سيطٚض ظَٔ تععِ ايٓػا٤ أْٗا ٫ ٚعٓس ايؿاؾع١ٝ : تبك٢ َعتس٠ ست٢ تعٍٚ اي

تًس ؾٝ٘ ; ٭ٕ ايعس٠ قس يعَتٗا بٝكري ؾ٬ ؽطز عٓٗا إ٫ بٝكري ، ؾإٕ ْهشت 

 .(62)ؾايٓهاح باطٌ يًرتزز ؼي اْكها٥ٗا ٚا٫ستٝاؾي ؼي ا٭بهاع

ٚشٖب اؿٓاب١ً: إٕ ايطٜب١ إٕ ناْت قبٌ اْكها٤ عستٗا ؾتبك٢ ؼي سهِ ا٫عتساز 

اع اؿطن١ ٚظٚاٍ ا٫ْتؿار أٚ عٛز اؿٝض أٚ َهٞ ظَٔ ست٢ تعٍٚ ايطٜب١ باْكط

٫ ضيهٔ إٔ تهٕٛ ؾٝ٘ سا٬َّ ، ؾإٕ بإ ظيٌ اْكهت عستٗا بٛنع٘ ، ٚإٕ بإ أْ٘ 

يٝؼ عٌُ تبري إٔ عستٗا اْكهت بايكط٤ٚ، أٚ بايؿٗٛض، ؾإٕ تعٚدت قبٌ شيو 

ح ؾ٬ ٜكح َطًكّا. ٚإٕ ناْت ايطٜب١ بعس قها٤ عستٗا ٚايتعٚز ؾايٓهاح قشٝ

٭ْ٘ ٚدس بعس قها٤ عستٗا ؼي ايـياٖط ٚاؿٌُ َؿهٛى ؾٝ٘ ، يهٔ ٫ حيٌ يعٚدٗا 

 . (63)ٚط٪ٖا يًؿو ؼي قش١ ايٓهاح

ٚؼي ٖصا ايعكط َع تطٛض ٚغا٥ٌ ايؿشل ايطيب عٔ اؿٌُ ضيهٔ ايتأنس َٔ 

سسٚخ اؿٌُ بعس عس٠ أٜاّ َٔ اإلخكاب ; ؾ٬ ساد١ س٦ٓٝص ٫ْتـياض أنجط َس٠ 

                                      
 (.149/ 4( ، ايتاز ٚاإلنًٌٝ )474/ 2( ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ )61)

 (.389/ 3( َػين احملتاز )11/200( اؿاٟٚ يًُاٚضزٟ )62)

 (.3/194( نؿاف ايكٓاع )9/277( اإلْكاف )9/103( اغيػين )63)
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يطسِ ، يًكسض٠ ع٢ً ايتشكل بٛغا٥ٌ كرب١ٜ  قطع١ٝ ؼي اؿٌُ غيعطؾ١ بطا٠٤ ا

 اؿايتري ; ساي١ ػيس٠ ايطٗط ٚساي١ َطتاب١ اؿٌُ.

 

 اغيبشح ايجايح : أسهاّ إسساز اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا:
 

 : تعطٜـ اإلسساز أٚ اؿساز: أ٫ّٚ

ٖٛ ؼي ايًػ١ ا٫َتٓاع َٔ ايع١ٜٓ ، ٚاقط٬سّا: تطى اغيطأ٠ ايطٝب ٚايع١ٜٓ َس٠ 

٠ َٔ ٚؾا٠ ايعٚز، ٖٚٛ خام بايبسٕ، ؾ٬ َاْع َٔ ػٌُٝ ؾطاف ٚبػاؾي ايعس

 .(64)ٚغتٛض ، ٚأثاخ بٝت ٚدًٛؽ اَطأ٠ ع٢ً سطٜط

  : سهِ اإلسساز :ثاّْٝا

أطيع ايعًُا٤ ع٢ً ٚدٛب اإلسساز ؼي عس٠ ايٛؾا٠ َٔ ْهاح قشٝح ٚيٛ َٔ غري 

ط إٔ ؼس ع٢ً ٫ حيٌ ٫َطأ٠ ت٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخ: $ زخٍٛ بايعٚد١ يكٛي٘ 

 .  (65)#َٝت ؾٛم ث٬خ يٝاٍ إ٫ ع٢ً ظٚز ، أضبع١ أؾٗط ٚعؿطا

ٚؾٖص اؿػٔ ٚايؿعيب ؾًِ ٜٛدبا اإلسساز، ٚقس خؿٞ عًُٝٗا ايسيٌٝ نُا قاٍ 

، قاٍ ابٔ قسا١َ بعس إٔ شنط خ٬ف اؿػٔ : ) ٖٚٛ قٍٛ ؾٖص ب٘  (66)اإلَاّ أظيس

ُٜعٖطز عًٝ٘(  .(67)عٔ أٌٖ ايعًِ ٚخايـ ب٘ ايػ١ٓ ؾ٬ 

ٚأطيعٛا أٜهّا أْ٘ ٫ إسساز ع٢ً ايطدٌ . ٫ٚ ع٢ً اغيطًك١ ضدعّٝا ، بٌ ٜطًب َٓٗا 

إٔ تتعطض غيطًكٗا ٚتتعٜٔ ي٘ يعٌ اهلل حيسخ بعس شيو أَطا ، ع٢ً إٔ يًؿاؾعٞ 

 . (68)ضأٜا بأْ٘ ٜػتشب يًُطًك١ ضدعٝا اإلسساز إشا مل تطز ايطدع١

                                      
 (.46( َعذِ يػ١ ايؿكٗا٤ م)1/82( ايكاَٛؽ ايؿكٗٞ )285( ؼطٜط أيؿاؿي ايتٓبٝ٘ م)167( اْـيط : كتاض ايكشاح م)64)

 (.1486( قشٝح َػًِ ضقِ )5024أخطد٘ ايبداضٟ ضقِ ) (65)

 (.486/  9ؾتح ايباضٟ ) (66)

 (.18/218( ٚاْـيط ا٫غتصناض ٫بٔ عبس ايرب)167 / 9اغيػين ) (67)
 (.3/398( َػين احملتاز )8/405اْـيط : ايطٚن١ ) (68)
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رب٣ ؾأنجط ايعًُا٤ إٔ ٫ إسساز ٚأَا اغيعتس٠ َٔ ط٬م با٥ٔ ب١ْٛٓٝ قػط٣ أٚ ن

عًٝٗا ; ٭ٕ ايعٚز ؾاضقٗا ْابصّا هلا  ؾ٬ ٜػتشل إٔ ؼس عًٝ٘ ، ٚعٓس اؿٓؿ١ٝ إٔ 

 .  (69)عًٝٗا اإلسساز ، يؿٛات ْع١ُ ايٓهاح . ؾٗٞ تؿب٘ َٔ ٚد٘ َٔ تٛؼي عٓٗا ظٚدٗا

 بس٤ َس٠ اإلسساز ::  ثايجّا

بٛقتٗا ، أٚ تأخط عًُٗا ، ٖصا إشا  ٜبسأ اإلسساز عكٝب ايٛؾا٠ غٛا٤ عًُت ايعٚد١    

ناْت ايٛؾا٠ َع١ًَٛ ، أَا إشا َات ايعٚز ٖٚٛ بعٝس عٓٗا ؾٝبسأ اإلسساز َٔ سري 

عًُٗا ، ٚيٝؼ عًٝٗا قها٤ َا ؾات ، ٜٚٓكهٞ باْكها٤ ايعس٠ ، ٚإشا اْتٗت َس٠ 

 . (70)اإلسساز ٚبكٝت قس٠ ب٬ قكس ؾ٬ إثِ عًٝٗا

 : َا ػتٓب٘ احملس٠ أضبع١ أْٛاع فٌُ: َا ػتٓب٘ احملس٠ : ضابعّا

ٔ عطط ٚمٛٙ ػيا ي٘ ضا٥ش١ ٖٚٛ نٌ َا ٜتطٝب ب٘ َ: ايطٝب ايٓٛع ا٭ٍٚ

، ٚايطٝب  (71) ، ناغيػو ٚايهاؾٛض ٚايٛضز ٚايٝامسري ٚايٛضؽ ٚايععؿطإَػتًص٠

عٓس اؿٓؿ١ٝ : َا ي٘ ضا٥ش١ َػتًص٠ ٜٚتدص َٓ٘ ايطٝب ، ٚعٓس ايؿاؾع١ٝ: َا 

ّا ٚيٛ َع غريٙ ، ٚعٓس اؿٓاب١ً: َا تطٝب ضا٥شت٘ ٜٚتدص ٜككس َٓ٘ ضا٥شت٘ غايب

يًؿِ ، ٚقػُ٘ اغيايه١ٝ إزي قػُري : َصنط َٚ٪ْح، ؾاغيصنط: ٖٛ َا خيؿ٢ أثطٙ 

. ٚنابؽي ايطٝب احملطّ ع٢ً  (72)أٟ تعًك٘ سيا َػ٘ َٔ ثٛب أٚ دػس ٜٚـيٗط ضحي٘

ٚايتطٝب  اؿاز٠ : نٌ َا سطّ ع٢ً احملطّ ؼي اؿر حيطّ ع٢ً اؿاز٠ اغتعُاي٘

 . (73)ب٘

، (74)ٚقس اتؿل ايؿكٗا٤ َٔ سٝح اؾ١ًُ ع٢ً ؼطِٜ ايطٝب ٚإٕ اختًؿٛا ؼي أْٛاع٘

ٚشيو غيا ٚضز َٔ أسازٜح ايٓٗٞ عٓ٘ َٚٔ شيو سسٜح أّ عط١ٝ ضنٞ اهلل عٓٗا إٔ 

                                      
 (.3/423( ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ )9/179( اغيػين ٫بٔ قسا١َ )8/405( ايطٚن١ )4/63اْـيط :ايبشط ايطا٥ل ٫بٔ لِٝ ) (69)

 (.4/313( ؾتح ايكسٜط )34/11ا٣ٚ ابٔ ت١ُٝٝ )( فُٛع ؾت9/189( اغيػ٢ٓ ٫بٔ قسا١َ )3/401َػين احملتاز ) (70)

 (.7/244( اجملُٛع ؾطح اغيٗصب )2/573( اغيعذِ ايٛغٝؽي )2/382اغيكباح اغيٓري يًؿَٝٛٞ) (71)

 (.160/  2اغيٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ايهٜٛت١ٝ ) (72)

 (.3/400َػين احملتاز ) (73)

 (.623/ 5( ظاز اغيعاز )9/167َػين ابٔ قسا١َ ) (74)
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، ٚسسٜجٗا اٯخط قايت:)نٓا (75)#٫ٚ شَيٗؼ طٝبّا $ قاٍ ؼي ؾإٔ اؿاز٠:  ايٓيب

ؾٛم ث٬خ إ٫ ع٢ً ظٚز أضبع١ أؾٗط ٚعؿطّا ٫ٚ ْهتشٌ ٫ٚ  ٢ْٗٓ إٔ مس ع٢ً َٝت

ْتطٝب ٫ٚ ًْبؼ ثٛب َكبٛغّا إ٫ ثٛب عكب ٚقس ضخل يٓا عٓس ايطٗط إشا 

اغتػًت إسساْا َٔ قٝهٗا ؼي ْبص٠ َٔ نػت أؿيؿاض ٚنٓا ٢ْٗٓ َٔ إتباع 

 .(76) اؾٓا٥ع(

َٚا٤ ايعٖط ٖٚصا ايٓٗٞ ٜؿٌُ نٌ أْٛاع ايطٝب َٔ َػو ٚعٓرب ٚناؾٛض ْٚس     

، ٚغٛا٤ شيو ؼي ثٛب (77)ٚايٝامسري ٚايبدٛض ٚنٌ أْٛاع ايعطٛض ٚا٭زٖإ اغيطٝب١

،إ٫ إٕ ناْت تتذط ب٘ ؾتتٛق٢ َباؾطت٘ َا أَهٔ (78)أٚ بسٕ أٚ طعاّ أٚ ؾطاب

ٚتػػٌ َا أقابٗا َباؾط٠ ، َٚٓعٗا اؿٓؿ١ٝ ٚاغيايه١ٝ ٚإٕ مل ٜهٔ هلا نػب 

 .(79)غريٙ

  -ٖٚٛ زٖٔ ايػُػِ -غيطٝب١ نايعٜت ٚايؿريز ٚاختًؿٛا ؼي ا٭زٖإ غري ا

ؾاؿٓؿ١ٝ ٜطٕٚ إٔ اغتعُاهلا َٔ ايع١ٜٓ اغيُٓٛع١ ع٢ً احملس٠ ، خ٬ؾّا يًُايه١ٝ 

، ٚيعٌ ا٭قطب عسّ اغيٓع (80)ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ضيٓعْٛ٘ ؼي ايؿعط زٕٚ ايبسٕ 

ُٜتدص َٓ٘ يًع١ٜٓ ؾتُٓع َٓ٘ يصيو ، ٚق س ض٣ٚ ٭ْ٘ ٫ ٜؿًُ٘ ايٓل ، إ٫ َا 

َايو ب٬غّا إٔ أّ غ١ًُ ضنٞ اهلل عٓٗا ناْت تكٍٛ: )ػُع اؿاز ضأغٗا بايػسض 

ٚايعٜت( قاٍ ابٔ عبس ايرب: ٫ أعًِ ؼي شيو خ٬ؾّا ; ٭ٕ ايػسض ٚايعٜت يٝؼ 

 .(81)بطٝب ، ٚقس دا٤ عٔ ايؿاؾعٞ ؾٝ٘ ؾ٤ٞ ع٢ً د١ٗ ا٫غتشػإ

                                      
 (.938( قشٝح َػًِ ضقِ )5028ضٟ ضقِ )قشٝح ايبدا (75)

( ٚثٛب عكب َٔ بطٚز ايُٝٔ ٜعكب غعهلا ثِ ٜكبؼ َعكٛبا ثِ 938( قشٝح َػًِ ضقِ )5027قشٝح ايبداضٟ ضقِ ) (76)

تٓػر )نػؽي أؿيؿاض ( ْٛعإ َعطٚؾإ َٔ ايبدٛض ٚيٝػا َٔ َككٛز ايطٝب ضخل ؾٝ٘ يًُػتػ١ً َٔ اؿٝض إلظاي١ 

 (. 10/119ثط ايسّ ٫ يًتطٝب.ؾطح ايٟٓٛٚ غيػًِ)ايطا٥ش١ ايهط١ٜٗ تتبع ب٘ أ

 (.2/159( نؿا١ٜ ايطايب )623/  5( ظاز اغيعاز )9/167( َػين ابٔ قسا١َ )8/407اْـيط: ضٚن١ ايطايبري ) (77)

 (.3/531( ساؾ١ٝ بٔ عابسٜٔ )3/400اْـيط: َػين احملتاز ) (78)

 ( َع اغيطادع ايػابك5/494.١ين )( َٛاٖب اؾًٌٝ يًشطاب ايطع4/339ٝاْـيط:ؾطح ؾتح ايكسٜط ) (79)

( ؾطح ؾتح ايكسٜط 623/  5( ظاز اغيعاز )9/167( َػين ابٔ قسا١َ )7/152( ْٗا١ٜ احملتاز )8/407اْـيط: ضٚن١ ايطايبري ) (80)

 (.488/ 1( ايجُط ايسا٢ْ ؼي تكطٜب اغيعاْٞ يٮظٖطٟ )4/340)
 (.18/236ا٫غتصناض ) (81)



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
169 

 م3102( العدد التاسع مارس 5اجملمد ) جممة األندلس لمعموم االجتماعية والتطبيقية

 أحكام املرأة املتوفى عهها زوجها                                                                                                                  د. صاحل مبارك دعكيك                                                                                             

هلُا ضا٥ش١ طٝب١ ؼي  ٚقس أزخٌ بعض أٌٖ ايعًِ ايكابٕٛ ٚايؿاَبٛ ايًصٜٔ    

قطاع اإلؾتا٤ بايهٜٛت عُّٛ اؿسٜح ٭ْ٘ َٔ طي١ً ايطٝب ٚاختاض شيو ؾ١ٓ 

، ٚعًًٛا بإٔ ايطا٥ش١  إزي ايكٍٛ ظٛاظٙ ،َٚايت ايًذ١ٓ ايسا١ُ٥ ؼي ايػعٛز١ٜ 

ؾُٝٗا يٝػت عطط١ٜ ، ٚإصيا ٖٞ ضا٥ش١ ْٚه١ٗ قبٛب١ يًٓؿؼ نُا ؼي ايٓعٓاع 

يٝؼ طٝبّا َككٛزّا، إ٫ إٔ ا٭سٛؾي ػٓب٘ خطٚدّا ٚٚضم ايتؿاح َٚا أؾب٘ شيو، ٚ

 .(82)َٔ اـ٬ف

 ٖٞ ث٬ث١ أقػاّ::  ايع١ٜٓ ايٓٛع ايجاْٞ

  : ايكػِ ا٭ٍٚ ظ١ٜٓ ايبسٕ

 ػتٓب اؿاز٠ ايع١ٜٓ ؼي ايبسٕ ٚشيو سيٓعٗا َٔ خكًتري: 

اـك١ً ا٭ٚزي : َٓعٗا َٔ اـهاب باؿٓا٤ ٚمٛٙ ػيا ٜهٕٛ ؾٝ٘ ػٌُ 

اغيػاسٝل ٚا٭قباؽ اؾًس١ٜ نايتؿكري ٚايتُٝٝـ ٚايكبؼ ٚظ١ٜٓ َٔ أْٛاع 

اغيتٛؾ٢ عٓٗا $ ٚط٤٬ ا٭ؿياؾط ٚغريٖا، غيا ٚضز َطؾٛعّا َٔ سسٜح أّ غ١ًُ 

ظٚدٗا ٫ تًبؼ اغيعكؿط َٔ ايجٝاب ٫ٚ اغيُؿك١ ٫ٚ اؿًٞ ٫ٚ ؽتهب ٫ٚ 

 . (83)#تهتشٌ

٫ٚ $ ابل اـك١ً ايجا١ْٝ: َٓعٗا َٔ ا٫نتشاٍ  غيا ٚضز ؼي اؿسٜح ايػ

َٚاٚضز عٔ أّ غ١ًُ ضنٞ اهلل عٓٗا أْٗا قايت: دا٤ت اَطأ٠ إزي #  تهتشٌ 

ؾكايت: ٜاضغٍٛ اهلل إٕ ابٓيت تٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا ٚقس اؾتهت  ضغٍٛ اهلل 

 .(84)َطتري أٚ ث٬ثّا # ٫ $ عٝٓٗا أؾٓهشًٗا؟ قاٍ:

طًكّا إزي َٓع اؿاز٠ َٔ ا٫نتشاٍ َ (85)ٚاغتسٍ بٗصا ؿسٜح ابٔ سعّ ٚطياع١

مل ٜأشٕ يًؿان١ٝ ؼي ٚيٛ َهطط٠ ٚيٛ شٖبت عٝٓاٖا ٫ ي٬ّٝ ٫ٚ ْٗاضّا ٭ٕ ايٓيب 

 اغتعُاي٘.

                                      
 (.248/  3( ؾتا٣ٚ قطاع اإلؾتا٤ بايهٜٛت )453/  20ًبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاإلؾتا٤، )اْـيط: ؾتا٣ٚ ايًذ١ٓ ايسا١ُ٥ ي (82)

 ( 2/417اغيًكٔ ؼي ؼؿ١ احملتاز )( ٚسػٓ٘ ابٔ 3535( غٓٔ ايٓػا٥ٞ ضقِ )2304( غٓٔ أبٞ زاٚز ضقِ )26581( َػٓس أظيس ضقِ )83)

 (.5024( قشٝح َػًِ ضقِ )1488( قشٝح ايبداضٟ ضقِ )84)

 (.623/  5( ظاز اغيعاز )٫10/276بٔ سعّ )( اْـيط : احمل٢ً 85)
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إزي دٛاظ ايهشٌ إشا انططت  (86)ٚشٖب عا١َ ايعًُا٤ َٔ ا٭١ُ٥ ا٭ضبع١ ٚغريِٖ    

ؾًٗا ا٫نتشاٍ ي٬ّٝ ٚشيػش٘ ْٗاضّا ٚاغتسيٛا سيا ضٚت٘ أّ  إيٝ٘ تساّٜٚا ٫ ظ١ٜٓ;

س عٔ أَٗا إٔ ظٚدٗا تٛؼي ٚناْت تؿتهٞ عٝٓٝٗا ؾتهتشٌ بهشٌ سهِٝ بٓت أغٝ

اؾ٤٬ ، ؾأضغًت ٠٫َٛ هلا إزي أّ غ١ًُ ؾػأيتٗا عٔ نشٌ اؾ٤٬ ؾكايت ٫ 

تهتشًٞ ب٘ إ٫ َٔ أَط ٫بس َٓ٘ ٜؿتس عًٝو ؾتهتشًري بايًٌٝ ٚشيػشٝٓ٘ 

ٛ سري تٛؼي أببايٓٗاض ، ثِ قايت عٓس شيو أّ غ١ًُ : زخٌ عًٞ ضغٍٛ اهلل 

إصيا  ) غ١ًُ ٚقس دعًُت ع٢ً عٝين قربّا ؾكاٍ " َا ٖصا ٜا أّ غ١ًُ ؟ " ؾكًت

إْ٘ ٜؿب ايٛد٘ ، ؾ٬ ػعًٝ٘ إ٫ $ ٖٛ قرب ٜا ضغٍٛ اهلل يٝؼ ؾٝ٘ طٝب( قاٍ : 

 .(87)#بايًٌٝ ٚتٓععٝ٘ بايٓٗاض

:) تطتٝب اؿسٜح ٚاهلل أعًِ ايرب بعس شنط سسٜح ايٓٗٞ قاٍ أبٛ عُط بٔ عبس     

"٫"مل تبًؼ ٚاهلل أعًِ َٓٗا َبًػّا ٫ ايؿها٠ اييت قاٍ ؾٝٗا ضغٍٛ اهلل  ع٢ً إٔ

بس هلا ؾٝ٘ َٔ ايهشٌ بكٛي٘ ٖا ٖٓا ، ٚيٛ ناْت قتاد١ إزي شيو َهطط٠ 

ؽاف شٖاب بكطٖا ٭باح هلا شيو ٚاهلل أعًِ نُا قٓع باييت قاٍ هلا ادعًٝ٘ 

٭ٕ ايهطٚضات تٓكٌ احملـيٛض  بايًٌٝ ٚاَػشٝ٘ بايٓٗاض ، ٚايٓـيط ٜؿٗس هلصا ايتأٌٜٚ

إزي ساٍ اغيباح ؼي ا٭قٍٛ ، ٚنصيو  دعٌ َايو ؾت٣ٛ أّ غ١ًُ ٖصٙ تؿػريّا 

يًشسٜح اغيػٓس ؼي ايهشٌ ٭ٕ أّ غ١ًُ ضٚت٘ َٚا ناْت يتدايؿ٘ إشا قح عٓسٖا 

ٖٚٞ أعًِ بتأًٜٚ٘ ٚكطد٘ ، ٚايٓـيط ٜؿٗس يصيو ٭ٕ اغيهطط إزي ؾ٤ٞ ٫ حيهِ 

ٚإصيا ْٗٝت  ٜٔ ، ٚيٝؼ ايسٚا٤ ٚايتساٟٚ َٔ ايع١ٜٓ ؼي ؾ٤ٞ;ي٘ عهِ اغيرتؾ٘ اغيتع

اؿاز عٔ ايع١ٜٓ ٫ عٔ ايتساٟٚ ، ٚأّ غ١ًُ أعًِ سيا ضٚت َع قشت٘ ؼي ايٓـيط ،  

  .(88) ٚعًٝ٘ أٌٖ ايؿك٘ ، ٚب٘ قاٍ َايو ٚايؿاؾعٞ ٚأنجط ايؿكٗا٤(

                                      
( ضٚن١ ايطايبري يًٟٓٛٚ 5/495( ايتاز ٚاإلنًٌٝ يًُٛام )4/339( ؾطح ؾتح ايكسٜط)17/319ايرب ) ( ايتُٗٝس ٫بٔ عبس86)

 (.9/167( َػين ابٔ قسا١َ )8/407)

ٚاغيٓصضٟ ظٗاي١ ساٍ اغيػري٠ بٔ ايهشاى ( ٚأعً٘ عبس اؿل 5731( ٚايًؿفي ي٘ ،ٚايٓػا٥ٞ بطقِ )2305( ضٚاٙ أبٛزاٚز بطقِ )87)

 (.3/507تًدٝل اؿبري ) ْـيط:. ا َٚٔ ؾٛق٘

 (.17/319( ايتُٗٝس )88)
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ٚتعكب بإٔ ؼي سسٜح ٚقس ُتعكب َا شنطٙ ابٔ عبس ايرب ; قاٍ ابٔ سذط:)

عب١ اغيصنٛض "ؾدؿٛا ع٢ً عٝٓٝٗا" ٚؼي ضٚا١ٜ بٔ َٓسٙ اغيكسّ شنطٖا "ضَست ؾ

ضَسا ؾسٜسّا ٚقس خؿٝت ع٢ً بكطٖا" ٚؼي ضٚا١ٜ ايطرباْٞ أْٗا قايت ؼي اغيط٠ 

ايجا١ْٝ أْٗا تؿتهٞ عٝٓٗا ؾٛم َا ٜـئ ؾكاٍ "٫" ، ٚؼي ضٚا١ٜ ايكاغِ بٔ أقبؼ 

ٚإٕ اْؿكأت" ٚغٓسٙ قشٝح ،  أخطدٗا بٔ سعّ أْٞ أخؿ٢ إٔ تٓؿكأ عٝٓٗا قاٍ "٫

ٚسيجٌ شيو أؾتت أمسا٤ بٓت عُٝؼ أخطد٘ بٔ أبٞ ؾٝب١ ، ٚبٗصا قاٍ َايو ؼي 

 .(89) ضٚا١ٜ عٓ٘ سيٓع٘ َطًكا(

ٚيعٌ أقطب ايتأ٬ٜٚت يًذُع بري اؿسٜجري إٔ ٜكاٍ إٕ اغيٓع ايٛاضز ؼي قك١ 

ٛاع َا ٜٛنع اغيطأ٠ إصيا نإ ٭ْ٘ ضيهٔ اْسؾاع نطٚضتٗا بػري ايهشٌ احملطّ َٔ أْ

ع٢ً ايعري ، ٚيٛ مل ٜهٔ شيو يطخل هلا ؾٝ٘ يًهطٚض٠ ،   إٔ ايٓٗٞ نإ ع٢ً 

نشٌ ككٛم ؾٝ٘ ظ١ٜٓ ؾُٓعت َٓ٘  ب٘ ٭ٕ قض ايتساٟٚ قس حيكٌ سيا ٫ 

ظ١ٜٓ ؾٝ٘ ؾًِ ٜٓشكط ؾُٝا ؾٝ٘ ظ١ٜٓ إٕ اغيٓع ايٛاضز ؼي قك١ اغيطأ٠ إصيا نإ ٭ْ٘ 

 طّ عًٝٗا، ضيهٔ اْسؾاع نطٚضتٗا بػري ايهشٌ احمل

جيٛظ إشا -أٟ َايو  –ٚٚقس أغيح إزي ٖصا ابٔ سذط ضظي٘ اهلل ؾكاٍ: )ٚعٓ٘ 

خاؾت ع٢ً عٝٓٗا سيا ٫ طٝب ؾٝ٘، ٚب٘ قاٍ ايؿاؾع١ٝ َكٝسّا بايًٌٝ، ٚأدابٛا عٔ 

قك١ اغيطأ٠ باستُاٍ أْ٘ نإ حيكٌ هلا ايرب٤ بػري ايهشٌ نايتهُٝس بايكرب 

ؿ١ٝ بٓت أبٞ عبٝس أْٗا أسست ع٢ً بٔ عُط ٚمٛٙ ، ٚقس أخطز بٔ أبٞ ؾٝب١ عٔ ق

ؾًِ تهتشٌ ست٢ نازت عٝٓاٖا تعٜػإ ؾهاْت تكطط ؾُٝٗا ايكرب ، َِٚٓٗ َٔ 

تأٍٚ ايٓٗٞ ع٢ً نشٌ ككٛم ٖٚٛ َا ٜكتهٞ ايتعٜٔ ب٘; ٭ٕ قض 

 .(90)ايتساٟٚ قس حيكٌ سيا ٫ ظ١ٜٓ ؾٝ٘ ؾًِ ٜٓشكط ؾُٝا ؾٝ٘ ظ١ٜٓ (

                                      
 (.9/489( ؾتح ايباضٟ )89)

 (.9/489( اغيطدع ايػابل )90)
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هٔ إظاي١ ايهطض بأْٛاع َتعسز٠ َٔ أز١ٜٚ ضي -عُس اهلل تعازي  –ٚأقبح اٯٕ 

َٚػتشهطات ايعري ػيا ٜػٓٝٓا عٔ اؿسٜح عٔ نشٌ ايعري ، ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٜكح 

 ا٫نتشاٍ يًشاز٠ ي٬ّٝ ٫ٚ ْٗاضّا َع ٚدٛز ايبسا٥ٌ ، ٚباهلل ايتٛؾٝل. 

 

 :  ايكػِ ايجاْٞ ايع١ٜٓ ؼي ايجٝاب

  (91)ؾٝ٘ ظ١ٜٓ َٔ ايجٝاب أطيع أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ اؿاز٠ حيطّ عًٝٗا يبؼ نٌ َا

اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا ٫ تًبؼ اغيعكؿط َٔ $ غيا غبل ؼي سسٜح أّ غ١ًُ اغيطؾٛع : 

٫ٚ ًْبؼ ثٛب َكبٛغّا $ ،ٚنصا سسٜح أّ عط١ٝ ايػابل : # ايجٝاب ٫ٚ اغيُؿك١..

ٚعا١َ أٌٖ ايعًِ أؿكٛا باغيٓكٛم نٌ َا ٚاؾك٘ ؼي اغيع٢ٓ أٚ # إ٫ ثٛب عكب 

ع ، قاٍ ابٔ ايكِٝ ضظي٘ اهلل: )ٖٚصا ٜعِ اغيعكؿط ٚاغيععؿط ٚغا٥ط نإ أٚزي باغيٓ

اغيكبٛؽ با٭ظيط ٚا٭قؿط ٚا٭خهط ٚا٭ظضم ايكاؼي ٚنٌ َا ٜكبؼ يًتشػري 

 .(92)ٚايتعٜٔ(

قاٍ ايٟٓٛٚ : )قاٍ ابٔ اغيٓصض أطيع ايعًُا٤ ع٢ً أْ٘ ٫ جيٛظ يًشاز٠ يبؼ 

ل باغيكبٛؽ بايػٛاز عط٠ٚ بٔ ايجٝاب اغيعكؿط٠ ٚاغيكبػ١ إ٫ َا قبؼ بػٛاز ؾطخ

ايعبري َٚايو ٚايؿاؾعٞ ، ٚنطٖ٘ ايعٖطٟ ٚ، نطٙ عط٠ٚ ايعكب ، ٚأداظٙ 

ايعٖطٟ، ٚأداظ َايو غًٝـي٘ ، ٚا٭قح عٓس أقشابٓا ؼطضي٘ َطًكّا ٖٚصا 

اؿسٜح سذ١ غئ أداظٙ ، قاٍ ابٔ اغيٓصض ضخل طيٝع ايعًُا٤ ؼي ايجٝاب ايبٝض ، 

ُٜتعٜٔ ب٘ ٚنصيو دٝس َٚٓع بعض َتأخطٟ اغيايه١ٝ دٝ س ايبٝض ايصٟ 

 .(93)ايػٛاز(

ٚاخت٬ف ايؿكٗا٤ ؼي بعض اغي٬بؼ ايػٛزا٤ ٚايسان١ٓ ٚايبٝها٤ ٚاغيكبٛغ١ 

 -عٓس ايتشكٝل ؾُٝا عسا اغيٓكٛم عًٝ٘  -بػري ايععؿطإ ٚاغيعكؿط لسٙ 

                                      
 ّ.1984-1404( زاض ايؿهط زَؿل 1/55( َٛغٛع١ اإلطياع يػعسٟ أبٛ دٝب )91)

 (.623/  5( ظاز اغيعاز )92)

 (.118/  10)( ؾطح َػًِ 93)
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ْاؾ٦ّا عٔ اخت٬ف ايعطف ; ؾُا اعترب ؼي ايعطف ظ١ٜٓ اعتربٚٙ قطَّا، َٚا مل 

 .(94)اعترب َباسّا ، ست٢ ا٭غٛز إٕ نإ ؾٝ٘ ظ١ٜٓ أٚ ٜعس ظ١ٜٓ ؾتُٓع َٜٓ٘عترب 

ًٜٚدل ابٔ ايكِٝ ساقٌ َا شٖبٛا إيٝ٘ ؾٝكٍٛ : ) ؾكس زاض ن٬ّ اإلَاّ 

أظيس ٚايؿاؾعٞ ٚأبٞ سٓٝؿ١ ضظيِٗ اهلل ع٢ً إٔ اغيُٓٛع َٓ٘ َٔ ايجٝاب َا نإ 

إٕ اغيع٢ٓ ايصٟ َٓعت َٔ يباؽ ايع١ٜٓ َٔ أٟ ْٛع نإ ٖٚصا ٖٛ ايكٛاب قطعّا ؾ

خك٘ بايصنط َع اغيكبٛؽ تٓبّٝٗا  َٔ اغيعكؿط ٚاغيُؿل ٭دً٘ َؿّٗٛ، ٚايٓيب 

ع٢ً َا ٖٛ َجً٘ ٚأٚزي َٓ٘ باغيٓع ٚايربٚز احملرب٠ ايطؾٝع١ ايػاي١ٝ ا٭مثإ ػيا ٜطاز 

يًع١ٜٓ ٫ضتؿاعُٗا ٚتٓاٖٞ دٛزتُٗا نإ أٚزي باغيٓع َٔ ايجٛب اغيكبٛؽ ٚنٌ َٔ 

 .(95)ٚضغٛي٘ مل ٜػرتب ؼي شيو( عكٌ عٔ اهلل

ٚقس اختًـ أٌٖ ايعًِ ؼي يبؼ اؿطٜط يًشاز٠ ؾاؿٓؿ١ٝ ع٢ً اغيٓع َطًكّا ، 

ٚأداظ اؿٓاب١ً َٓ٘ ا٭بٝض ٭ٕ  ، ٚقٝس اغيايه١ٝ اغيٓع بػري ا٭غٛز ٭ْ٘ يٝؼ بع١ٜٓ

، (96)َٚعتُس ايؿاؾع١ٝ دٛاظ يبػ٘ َامل ٜهٔ َكبٛغّا ، سػٓ٘ َٔ أقٌ خًكت٘

ٜٖٔ ب٘ ٚخاق١ ٭ظٚادٗٔ ٖٚصا أقٌ إباست٘ ٚؿياْٖط إٔ اؿ طٜط أبٝح يًٓػا٤ يٝتع

هلٔ، ٚاؿطٜط َعسٚز َٔ ؾاخط ايجٝاب ٚأضؾعٗا ٚأغ٬ٖا ؾٗٞ أٚزي باغيٓع َٔ ايجٛب 

 .(97)اغيكبٛؽ ، ٖٚصا َا ٜتؿل َع قاعس٠ َٓع اؿاز٠ َٔ ايع١ٜٓ

اؿاز٠  شٖب عا١َ أٌٖ ايعًِ ضظيِٗ اهلل إزي إٔايكػِ ايجايح ايتعٜٔ باؿًٞ: 

ػيٓٛع١ َٔ يبؼ اؿًٞ َٔ ايصٖب ٚايؿه١ ، ٫ٚ ؾطم ؼي شيو بري ا٭غاٚض 

، ٚضٟٚ عٔ عطا٤ إباس١ ايؿه١، ٖٚٛ َطزٚز بعُّٛ ايٓٗٞ (98)ٚايكطؾي ٚاـٛامت

                                      
 (.107/  2( اغيٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ايهٜٛت١ٝ )3/340( ؾطح ؾتح ايكسٜط )3/399( َػين احملتاز )2/159( اْـيط: نؿا١ٜ ايطايب )94)

 (.623/  5( ظاز اغيعاز )95)

( 3/216) ( ايطٚض اغيطبع3/399( َػين احملتاز )2/448( بًػ١ ايػايو )3/35( تبٝري اؿكا٥ل )4/163( اْـيط : ايبشط ايطا٥ل )96)

 (.8/142) اغيبسع ٫بٔ َؿًح

 (.5/708( ايؿطح اغيُتع ع٢ً ظاز اغيػتكٓع )623/  5( ظاز اغيعاز )10/296( ٜٓـيط : ؾتح ايباضٟ )97)

 (.1/55( َٛغٛع١ اإلطياع )7/150( ْٗا١ٜ احملتاز )9/167( ٜٓـيط : اغيػين )98)
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ؼي سسٜح أّ غ١ًُ ايػابل ، ٚ٭ٕ اؿًٞ ٜعٜسٖا سػّٓا # ٫ٚ اؿًٞ $  بكٛي٘ 

 نُا قٌٝ :

 َٔ سػٔ إشا اؿػٔ قكطاَٚا اؿًٞ إ٫ ظ١ٜٓ يٓكٝك١ ... تتِ 

ٚاختاض ايؿاؾع١ٝ دٛاظ ايتشًٞ بايًٌٝ َع ايهطا١ٖ َٚٓع٘ ؼي ايٓٗاض إ٫ إشا تعري 

 .(99)ططٜكّا يًشؿفي ٚاإلسطاظ

ًٜٚشل بايصٖب ٚايؿه١ َا ٜتدص يًش١ًٝ َٔ ا٭غياؽ ٚايً٪ي٪ ٚغريٖا َٔ اؾٛاٖط 

ِٔ }، قاٍ تعازي:(100)٭ٕ ايع١ٜٓ ؾٝ٘ ؿياٖط٠  َٔ َٗا  َٕ ٔؾٝ ِٛ َّ َٖٕب َأ َُٜش ِٔ َش َٔ َِٚض  َغا

ِّٖٛا ؾإٕ تعٛز  (101){َُٚيِ٪ُيّ٪ا َُ بعض ا٭قٛاّ ايتشًٞ بايٓشاؽ أٚ ايطقام أٚ 

بايصٖب ٚايؿه١ عٝح ٫ ٜعطؾإ إ٫ بتأٌَ ؾإُْٗا حيطَإ ٚإ٫ ؾ٬ ، قاٍ 

ا٭شضعٞ: ٚايتُٜٛ٘ بػريُٖا أٟ ػيا حيطّ تعٜٓٗا ب٘ نايتُٜٛ٘ بُٗا ٚإصيا 

، َٚٓع اغيايه١ٝ ست٢ يبؼ اـامت َٔ (102)ضا بايػايباقتكطٚا ع٢ً شنطُٖا اعتبا

 . (103)اؿسٜس

ٚباؾ١ًُ ؾهٌ َا تًبػ٘ اغيطأ٠ ع٢ً ٚد٘ َا ٜػتعٌُ عًٝ٘ اؿًٞ َٔ ايتذٌُ 

ؾإٕ اغِ اؿًٞ ٜكسم ع٢ً # ٫ٚ اؿًٞ $  يعُّٛ قٛي٘  ؾ٬ تًبػ٘ اؿاز٠

٤ ػيا ٜتش٢ً ايصٖب ٚايؿه١ ٚغريٙ، نايً٪ي٪ ٚايعَطز ٚا٭غياؽ ، ؾإٕ ٖصٙ ا٭ؾٝا

ب٘ ايٓػا٤ ، ٚقس مس٢ اهلل تعازي َا ٜػتدطز َٔ ايبشط ٚغريٙ سًّٝا ؾكاٍ تعازي: 

{ ١َّٝ ًِ ُ٘ ٔس ِٓ َٔ ََٚتِػَتِدِطُدٛا  ّٜٓا  ُ٘ َيِشُّا َطِط ِٓ َٔ َٛ ائَّصٟ َغٖدَط اِيَبِشَط ٔيَتِأُنًُٛا  ُٖ َٚ

َٗا َْ ًَِبُػٛ  (104){َت

                                      
 (.7/150( ْٗا١ٜ احملتاز )8/406(  ضٚن١ ايطًبري )99)

 (.4/163( ايبشط ايطا٥ل )3/400( َػين احملتاز )2/478( ايؿطح ايهبري يًسضزٜط )2/131( اإلقٓاع  )8/148ع )(  اغيبس100)

 (.23( غٛض٠ اؿر آ١ٜ )101)

 (.3/400( َػين احملتاز )3/402( أغ٢ٓ اغيطايب )102)

 (.14( ايٓشٌ آ١ٜ )103)

 (.2/478( ايؿطح ايهبري يًسضزٜط )104)
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ؾا٠ ظٚدٗا، نايطٝب ٚإشا ناْت اؿاز٠ َتًبػ١ بؿ٤ٞ ػيا ْٗٝت عٓ٘ قبٌ ٚ

ٚايهشٌ ٚاـهاب ؾٝذب عًٝٗا إظايت٘ ٭ٕ ايع١ً اييت َٓعت َٔ ابتسا٤ ٖصٙ ا٭َٛض 

أشٕ هلا )إٔ  َٛدٛز٠ ؼي اغتساَتٗا ، ٜٚؿٗس هلصا إٔ أّ غ١ًُ ايػابل إٔ ايٓيب 

تهع ايكرب غيا استادت إيٝ٘ بايًٌٝ ٚتٓعع٘ بايٓٗاض( ؾسٍ شيو ع٢ً َٓع 

  .(105)اغتسا١َ ٖصٙ اغيُٓٛعات

 : ايكػِ ايجايح يعّٚ اؿاز٠ َػهٔ ايعٚد١ٝ

، إزي أْ٘  (106)شٖب عا١َ ايؿكٗا٤ َٔ ايػًـ ٚاـًـ ، َِٚٓٗ ا٭١ُ٥ ا٭ضبع١

جيب ع٢ً اغيعتس٠ َٔ ٚؾا٠ إٔ تًعّ بٝت ايعٚد١ٝ ايصٟ ناْت تػهٓ٘ عٓسَا بًػٗا 

. ٫ٚ ْعٞ ظٚدٗا ، غٛا٤ نإ ٖصا ايبٝت ًَهّا يعٚدٗا ، أٚ َعاضّا ي٘ ، أٚ َػتأدطّا 

ؾطم ؼي شيو بري اؿهط١ٜ ٚايبس١ٜٚ ، ٚاؿا٥ٌ ٚاؿاٌَ ، ٚا٭قٌ ؼي شيو قٛي٘ 

ٚسسٜح ؾطٜع١ بٓت َايو : ) أْٗا دا٤ت  (107){٫ ؽطدٖٛٔ َٔ بٝٛتٗٔ  }تعازي 

إٔ ظٚدٗا خطز ؼي طًب أعبس ي٘ ؾكتًٛٙ بططف ايكسّٚ ،  ؾأخربت٘ إزي ضغٍٛ اهلل 

ؾإٕ ظٚدٞ مل ٜرتنين ؼي َػهٔ ضيًه٘ إٔ أضدع إزي أًٖٞ ،  ؾػأيت ضغٍٛ اهلل 

ؾاعتست ؾٝ٘ أضبع١ #. اَهجٞ ؼي بٝتو ست٢ ٜبًؼ ايهتاب أدً٘ $ ٫ٚ ْؿك١،ؾكاٍ:

أؾٗط ٚعؿطّا ، ؾًُا نإ عجُإ بٔ عؿإ أضغٌ إيٞ ؾػأيين عٔ شيو ، ؾأخربت٘ ، 

 .(108) #ؾاتبع٘ ٚقه٢ ب٘

ٗا تعتس سٝح ٚشٖب دابط بٔ ظٜس ٚاؿػٔ ايبكطٟ ٚعطا٤ َٔ ايتابعري إزي أْ    

، ٚإيٝ٘ شٖب ؾا٤ت. ٚضٟٚ شيو عٔ عًٞ ٚابٔ عباؽ ٚدابط ٚعا٥ؿ١ 

 .(109)ايـياٖط١ٜ

                                      
 (.5/707( ايؿطح اغيُتع )4/43( إعا١ْ ايطايبري )3/400( َػين احملتاز )5/349اؾًٌٝ ) ( َٛاٖب5/369( ايبٝإ ٚايتشكٌٝ)105)

 (.3/400(َػين احملتاز )9/167(اغيػين )5/509( َٛاٖب اؾًٌٝ )3/37(تبٝري اؿكا٥ل )5/230( ا٭ّ )106)

 (.1( ايط٬م آ١ٜ )107)

( 2031( ٚابٔ َاد١ بطقِ )3532( ٚايٓػا٥ٞ ضقِ )2300)( ٚأبٛ زاٚز بطقِ 27087( أظيس بطقِ ) 2193(  أخطد٘ َايو بطقِ )108)

 (.8/247قاٍ ايرتَصٟ: سػٔ قشٝح، ٚقشش٘ اؿانِ ٚابٔ سبإ ٚايصٖيب ٚابٔ اغيًكٔ ؼي ايبسض اغيٓري)

 (.5/604( ظاز اغيعاز )3/268( َعامل ايػٓٔ يًدطابٞ )9/303( ؾطح ايػ١ٓ يًبػٟٛ )6/215( ا٫غتصناض )9/167( اغيػين )109)
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ٚساقٌ َا اغتسيٛا ب٘ : إٔ اٯ١ٜ اييت دعًت عس٠ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا أضبع١     

ٚايصٜٔ ٜتٛؾٕٛ َٓهِ ٜٚصضٕٚ أظٚادا ٜرتبكٔ  }أؾٗط ٚعؿطّا ٖٚٞ قٛي٘ تعازي 

ْػدت اٯ١ٜ اييت دعًت عس٠ اغيتٛؾ٢ عٓٗا  (110){بأْؿػٗٔ أضبع١ أؾٗط ٚعؿطا 

ٚايصٜٔ ٜتٛؾٕٛ َٓهِ ٜٚصضٕٚ أظٚادّا ٚق١ٝ  }ظٚدٗا س٫ّٛ ، ٖٚٞ قٛي٘ تعازي 

ٚايٓػذ إصيا ٚقع ع٢ً َا ظاز عٔ أضبع١  (111){٭ظٚادِٗ َتاعّا إزي اؿٍٛ غري إخطاز

أؾٗط ٚعؿط ، ؾبكٞ َا غ٣ٛ شيو َٔ ا٭سهاّ ، ثِ دا٤ اغيرياخ ؾأغكؽي تعًل سل 

 هاْٗا بايرتن١ .إغ

قاٍ عطا٤ ، قاٍ ابٔ عباؽ : ْػدت ٖصٙ اٯ١ٜ عستٗا عٓس أًٖٗا ؾتعتس سٝح 

َِٝط ِإِخَطاٍز}ؾا٤ت ٖٚٛ قٍٛ اهلل تعازي :  ،قاٍ عطا٤ : إٕ ؾا٤ت اعتست عٓس أًٖ٘  {َغ

َٔ }ٚغهٓت ؼي ٚقٝتٗا ٚإٕ ؾا٤ت خطدت يكٍٛ اهلل :  ًِ ََا َؾَع ِِ ٔؾٞ  ُِٝه ًَ َٓاَح َع  {َؾ٬َ ُد

 .(112)عطا٤ : ثِ دا٤ اغيرياخ ؾٓػذ ايػه٢ٓ ؾتعتس سٝح ؾا٤ت ٫ٚ غه٢ٓ هلا ، قاٍ 

نُا اغتسيٛا أٜهّا بإٔ اهلل تعازي أَط با٫عتساز أضبع١ أؾٗط ٚعؿطّا زٕٚ تعطض 

، ٚاغتسيٛا أٜهّا سيا ضٚاٙ  (113)يصنط َهإ َعري ؾسٍ ع٢ً عسّ اؾرتاط٘

ط اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا إٔ أَ: $ايساضقطين بػٓسٙ إزي ع٢ً بٔ أبٞ طايب إٔ ايٓيب 

 .  (114)#تعتس سٝح ؾا٤ت

ٜٚبسٚ إٔ ايطادح َا شٖب إيٝ٘ اؾُٗٛض َٔ ٚدٛب يعّٚ اؿاز٠ بٝت ظٚدٗا 

يس٫ي١ سسٜح ؾطٜع١ بٓت َايو ايصٟ ٖٛ ْل ؼي اغيػأي١ ٫ ٜٓبػٞ تطن٘ بعس 

ثبٛت٘ ، ٚا٫خت٬ف إشا ْعٍ ؼي َػأي١ ناْت اؿذ١ ؼي قٍٛ َٔ ٚاؾكت٘ ايػ١ٓ ، 

بايكبٍٛ ٚقه٢ ب٘ سيشهط اغيٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض ،  اٙ عجُإ بٔ عؿإ ٚقس تًك

قاٍ ابٔ عبس ايرب : ) ٚطي١ً ايكٍٛ ؼي ٖصٙ اغيػأي١ إٔ ؾٝٗا يًػًـ ٚاـًـ قٛيري 

                                      
 (.234كط٠ آ١ٜ )( ايب110)

 (.240( ايبكط٠ آ١ٜ )111)

 (.3/508( غٓٔ ايرتَصٟ )6/200( غٓٔ ايٓػا٥ٞ )2301( اْـيط : غٓٔ أبٞ زاٚز ضقِ )112)

 (.215/  6( ا٫غتصناض ٫بٔ عبس ايرب )2/309( اْـيط : َػتسضى اؿانِ )113)

 ( ٚنعؿ٘.258( ضٚاٙ ايساضقطين بطقِ )114)
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َع أسسُٖا غ١ٓ ثابت١ ٖٚٞ اؿذ١ عٓس ايتٓاظع ٫ٚ سذ١ غئ قاٍ غ٬ؾٗا ، ٚيٝؼ 

ا٫ؾتػاٍ ب٘ ٭ٕ اؿسٜح قٍٛ َٔ طعٔ ؼي إغٓاز اؿسٜح ايٛاضز بٗا ػيا جيب 

قشٝح ْٚكًت٘ َعطٚؾٕٛ قه٢ ب٘ ا٭١ُ٥ ٚعًُٛا سيٛدب٘ ٚتابعِٗ طياع١ ؾكٗا٤ 

 . (115) ا٭َكاض باؿذاظ ٚايعطام ٚأؾتٛا ب٘ ٚتًكٛٙ بايكبٍٛ يكشت٘ عٓسِٖ (

قاٍ ابٔ ايكِٝ : ) ٚسسٜح ايؿطٜع١ سذ١ ؿياٖط٠ ٫ َعاضض هلا ، ٚأَا قٛي٘ 

ؾإْٗا ْػدت ا٫عتساز ؼي َٓعٍ ايعٚز  {هِ ؾإٕ خطدٔ ؾ٬ دٓاح عًٝ }تعازي 

ؾاغيٓػٛر سهِ آخط غري ا٫عتساز ؼي اغيٓعٍ ، ٖٚٛ اغتشكاقٗا يًػه٢ٓ ؼي بٝت ايعٚز 

١َّٓ ٚق١ٝ أٚق٢ اهلل بٗا ا٭ظٚاز تكسّ ب٘ ع٢ً ايٛضث١ ثِ ْػذ  ايصٟ قاض يًٛضث١ َغ

غيٓعٍ شيو باغيرياخ ، ٚمل ٜبل هلا اغتشكام ؼي ايػه٢ٓ اغيصنٛض٠ ، ؾإٕ نإ ا

ايصٟ تٛؼي ؾٝ٘ ايعٚز هلا أٚ بصٍ ايٛضث١ هلا ايػه٢ٓ يعَٗا ا٫عتساز ؾٝ٘ ، ٖٚصا 

يٝؼ سيٓػٛر ، ؾايٛادب عًٝٗا ؾعٌ ايػه٢ٓ ٫ ؼكٌٝ اغيػهٔ. ؾايصٟ ْػذ إصيا 

ٖٛ اختكاقٗا بػه٢ٓ ايػ١ٓ زٕٚ ايٛضث١ ٚايصٟ أَطت ب٘ إٔ شيهح ؼي بٝتٗا ست٢ 

 .(116) ٚاهلل أعًِ (تٓكهٞ عستٗا، ٫ٚ تٓاؼي بري اؿهُري 

قًت : ٜٚػتأْؼ سيا ٚضز َطغ٬ّ َٔ ططٜل فاٖس ٚؾٝ٘ قاٍ: اغتؿٗس ضداٍ 

)ؾكًٔ: إْا ْػتٛسـ ٜاضغٍٛ اهلل ؾٓبٝت  ّٜٛ أسس ؾذا٤ ْػا٩ِٖ إزي ضغٍٛ اهلل 

ؼسثٔ عٓس $عٓس إسساْا ست٢ إشا أقبشٓا تبسزْا ؼي بٝٛتٓا ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل : 

 .(117) #يّٓٛ ؾًت٪ب نٌ اَطأ٠ إزي بٝتٗا إسسانٔ َا بسا يهٔ ؾإشا أضزتٔ ا

اؿسٜح عٔ تطى احملس٠ غيػهٔ اإلسساز ٜٓتـيِ َػٛغات تطى َػهٔ اإلسساز : 

 أَطٜٔ:

إشا ططأ ع٢ً احملس٠ َا ٜكتهٞ ؼٛهلا عٔ  : َػٛغات ا٫ْتكاٍ َٔ اغيػهٔ :ا٭ٍٚ

ٝ٘ اغيػهٔ ايصٟ ٚدب عًٝٗا اإلسساز ؾٝ٘ ، داظ هلا ا٫ْتكاٍ إزي َػهٔ آخط تأَٔ ؾ

ع٢ً ْؿػٗا َٚاهلا ، نإٔ خاؾت ٖسَّا أٚ غطقّا أٚ سطٜكّا أٚ عسّٚا ، ٚنصا يٛ مل 

                                      
 (.216/  6( ا٫غتصناض  )115)

 (.3/200ػٓٔ )( تٗصٜب اي116)

 (.12077( ٚعبس ايطظام ؼي َكٓؿ٘ بطقِ )15289( أخطد٘ ايبٝٗكٞ ؼي ايهرب٣ بطقِ )117)
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تهٔ ايساض سك١ٓٝ ٚخاؾت يكٛقّا أٚ ناْت بري ؾػك١ ؽاف ع٢ً ْؿػٗا أٚ 

تتأش٣ َٔ اؾريإ أٚ ا٭ظيا٤ تأشّٜا ؾسٜسّا ، أٚ أخطدت َٔ ايػهٔ نُا يٛ نإ 

٢ٓ تعسّٜا ، أٚ طًب أنجط َٔ أدط٠ عاض١ٜ أٚ إداض٠ اْكهت َستٗا ، أٚ َٓعت ايػه

 .(118) اغيجٌ 

: جيٛظ يًشاز٠ اـطٚز َٔ َٓعهلا ؼي عس٠ ايٛؾا٠  َػٛغات اـطٚز اغي٪قت : ايجاْٞ

ْٗاضّا إشا استادت إزي شيو إ٫ أْٗا ٫ تبٝت إ٫ ؼي بٝتٗا ، ٖٚصا َصٖب طيٗٛض 

َايو  ، ٚاغتسيٛا عسٜح ايؿطٜع١ بٓت(119)ايعًُا٤ َٔ ا٭١ُ٥ ا٭ضبع١ ٚغريِٖ

مل ٜٓهط عًٝٗا خطٚدٗا َٔ َٓعهلا غيا  ايػابل ، ٚٚد٘ ايس٫ي١ ؾٝ٘ إٔ ايٓيب

، ٚاغتسيٛا أٜهّا سيا ضٚاٙ َايو عٔ حيٞ بٔ (120)دا٤ت٘ غا١ً٥ عٔ دٛاظ اْتكاهلا،

غعٝس: ) أْ٘ بًػ٘ إٔ غا٥ب بٔ خباب تٛؼي ٚإٔ اَطأت٘ دا٤ت إزي عبساهلل بٔ عُط 

ّا ي٘ بكٓا٠ ٚغأيت٘: ٌٖ ٜكًح هلا إٔ تبٝت ؾصنطت ي٘ ٚؾا٠ ظٚدٗا ٚشنطت ي٘ سطث

ؾٝ٘ ؟ ؾ٢ٗٓ عٔ شيو ؾهاْت ؽطز َٔ اغيس١ٜٓ غشطّا ؾتكبح ؼي سطث٘ ؾتـيٌ ؾٝ٘ 

ٜٚؿٗس هلصا اؿسٜح َا ( 121) َٜٛٗا ثِ تسخٌ اغيس١ٜٓ إشا أَػت ؾتبٝت ؼي بٝتٗا(.

ت١ ٫ تبٝت اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا ٫ٚ اغيبتٛ$ضٚاٙ ْاؾع عٔ ابٔ عُط أْ٘ نإ ٜكٍٛ : 

 .( 122)#إ٫ ؼي بٝتٗا

 

 

 

 

                                      
( ظاز اغيعاز 8/415( ضٚن١ ايطايبري )4/345( ؾطح ؾتح ايكسٜط )167/  4( ايبشط ايطا٥ل )172/  9( اغيػين ٫بٔ قسا١َ )118)

(5/603). 

 (.5/603( ظاز اغيعاز )8/415( ضٚن١ ايطايبري )4/345( ؾطح ؾتح ايكسٜط )4/166( ايبشط ايطا٥ل)9/172( اغيػين ٫بٔ قسا١َ)119)

 (.3/205( بسا٥ع ايكٓا٥ع )120)

 ( ٚغٓسٙ َٓكطع.15292( ٚايبٝٗكٞ ؼي غٓٓ٘ ايهرب٣ بطقِ: )1231( ضٚاٙ َايو ؼي اغيٛطأ بطقِ )121)

 (.8/149ٓسٙ قشٝح اْـيط داَع ا٭قٍٛ )( ٚغ2195( ٚايبٝٗكٞ ؼي غٓٓ٘ ايكػط٣ بطقِ: )2197( ضٚاٙ َايو ؼي اغيٛطأ بطقِ )122)
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 ا:اغيبشح ايطابع : ْؿك١ ٚغه٢ٓ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗ

 ا: اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗ ْؿك١: أ٫ّٚ 

٫ خ٬ف بري ايؿكٗا٤ إٔ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا ٫ ْؿك١ هلا إٕ ناْت سا٬ّ٥ ٭ٕ      

٬ّ ، ٚإصيا اـ٬ف بِٝٓٗ ؼي ٚدٛبٗا هلا إٕ ناْت ساَ (123)ايٓهاح قس ظاٍ باغيٛت 

ؾذُاٖري ايعًُا٤ َٔ اؿٓؿ١ٝ ٚاغيايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ٚا٭قح عٓس اؿٓاب١ً أْ٘ ٫ 

ْؿك١ هلا َس٠ عستٗا ; ٭ٕ اغياٍ قس قاض يًٛضث١ ، ْٚؿك١ اؿاٌَ ٚغهٓاٖا إصيا ٖٛ 

يًشٌُ أٚ َٔ أدً٘ ، ٫ٚ ًٜعّ شيو ايٛضث١ ، ٭ْ٘ إٕ نإ يًُٝت َرياخ ؾٓؿك١ 

َرياخ مل ًٜعّ ٚاضخ اغيٝت اإلْؿام ع٢ً ظيٌ اؿٌُ َٔ ْكٝب٘ ، ٚإٕ مل ٜهٔ ي٘ 

 .(124)اَطأت٘ نُا ٫ ًٜعَ٘ بعس اي٫ٛز٠

     ٖٔ ِٕ ُن َِٚإ ٚؼي ضٚا١ٜ عٓس اإلَاّ أظيس إٔ هلا ايٓؿك١ ٚاغتسيٛا بكٛي٘ تعازي: )

)ٖٔ ُٗ ًَ ُِ َٔ َس ََٜهِع ٖٔ َسٖت٢  ِٗ ِٝ ًَ ِْٔؿُكٛا َع ٌٍ َؾَأ ُِ ، ٚ٭ْٗا ساٌَ ؾٛدبت هلا (125) ُأ٫ٚٔت َس

، ٚأداب اؾُٗٛض عٔ اٯ١ٜ بأْٗا ؼي اؿاٌَ (126)ؿك١ ناغيؿاضق١ ي٘ ؼي سٝات٘ايٓ

 .(127)اغيبتٛت١ ، ٖٚصا قٍٛ أنجط اغيؿػطٜٔ

 ا:اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗ غه٢ٓ:  ثاّْٝا

 اختًـ ايؿكٗا٤ ؼي ٚدٛب ايػه٢ٓ يًُعتس٠ َٔ ٚؾا٠ ظٚدٗا ع٢ً قٛيري:

اؿٓؿ١ٝ ، ٚايطادح  ايكٍٛ ا٭ٍٚ إٔ ٫ غه٢ٓ هلا ٚإٕ ناْت سا٬َّ ، ٖٚٛ َصٖب

ٚاغتسيٛا بأْ٘ ٫ غبٌٝ إزي إجياب ايػه٢ٓ ع٢ً ايعٚز ٫ْتٗا٤ (128)عٓس اؿٓاب١ً

ايتُهري بايٛؾا٠ ، ٫ٚ غبٌٝ إلجيابٗا ع٢ً ايٛضث١ ٫ْعساّ ا٫ستباؽ َٔ أدًِٗ ، 

 . (129)ٚ٭ْ٘ سل جيب َٜٛا بّٝٛ ؾًِ جيب ؼي عس٠ ايٛؾا٠ نايٓؿك١

                                      
 (.18/285( اجملُٛع )9/302( ؾطح ايػ١ٓ )123)

 (.3/489( ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ )18/285( اجملُٛع )9/369( اإلْكاف )292/ 9( اغيػين ٫بٔ قسا١َ)3/61( تبٝري اؿكا٥ل )124)

 (. 6( ايط٬م آ١ٜ )125)

 ( .9/292( اغيػين )126)

 .(9/259ايتأٌٜٚ يًكامسٞ ) قاغٔ (8/153( تؿػري ابٔ نجري )127)

 (.9/292( اغيػين )3/211( بسا٥ع ايكٓا٥ع )128)

 .( 9/292( اغيػين )3/211( بسا٥ع ايكٓا٥ع )18/285( اجملُٛع )129)
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ٛ اغيعتُس عٓس ايؿاؾع١ٝ ، َٚصٖب اغيايه١ٝ، ٚايكٍٛ ايجاْٞ : إٔ هلا ايػه٢ٓ ٖٚ

ٚقٝسٚٙ بإٔ ٜهٕٛ اغيػهٔ يًُٝت أٚ ْكس نطا٤ٙ قبٌ َٛت٘، ٚاغتسيٛا بأْٗا َعتس٠ 

 .(130)َٔ ْهاح قشٝح ؾٛدب هلا ايػه٢ٓ ناغيطًك١

ٚا٭قطب َٔ ٖصٙ ا٭قٛاٍ أْ٘ ٫ جيب يًُتٛؾ٢ عٓٗا ايػه٢ٓ َطًكّا يعسّ ايسيٌٝ، 

ع٢ً اغيتٛؾ٢ عٓٗا ؾعٌ ايػه٢ٓ ٫ إٔ ٜبصٍ هلا ؾا٭زي١ تسٍ ع٢ً إٔ ايٛادب 

ايػه٢ٓ، ؾعًٝٗا إٔ شيهح ؼي ايبٝت ايصٟ ناْت تػهٓ٘ سري َٛت ظٚدٗا غٛا٤ 

نإ ايبٝت ي٘ أٚ ٭بٜٛ٘ أٚ ٭سسُٖا أٚ هلا أٚ ٭بٜٛٗا أٚ ٭سسُٖا أٚ يػريِٖ، 

اَهجٞ ؼي  $ؼي سسٜح ؾطٜع١ ايػابل  ؾاإلناؾ١ ؼي اٯ١ٜ )َٔ بٝٛتٗٔ( ٚؼي قٛي٘

 إناؾ١ غه٢ٓ ٫ إناؾ١ ًَو . #بٝتو

قاٍ اؿُٝٞ ْك٬ّ عٔ اغيكبًٞ: ) ايكطإٓ ٚايػ١ٓ إصيا زٍ ع٢ً ٚدٛب يعَٚٗٔ 

يبٝٛتٗٔ ٫ خيطدٔ ٫ٚ خيطدٔ ٚشيو تهًٝـ هلٔ ٚيصيو ٫ جيٛظ هلٔ اـطٚز (  

ٚقاٍ أٜهّا: ) ٚاٯ١ٜ ٚسسٜح ؾطٜع١ إصيا ز٫ ع٢ً ٖصا ٫ ع٢ً يعّٚ ايػه٢ٓ يًعٚز، 

ٖٝٔ أْ٘ يٝؼ نٝـ ٚقس ق طست ايؿطٜع١ أْ٘ يٝؼ ايبٝت يًعٚز ! ؾػٝام اؿسٜح ب

، ٚغبل َٔ ن٬ّ (131) َٔ ٚدٛب ايػه٢ٓ ع٢ً ايعٚز ؼي ؾ٤ٞ ٚيهٔ تهًٝـ هلا (

 ابٔ ايكِٝ َا ٜٛاؾك٘.

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 (.3/489ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ) (4/162ايتاز ٚاإلنًٌٝ ) (18/283( اجملُٛع )3/402(  َػين احملتاز )130)

 (.75اإلسساز ز.خايس اغيكًح م ) ْك٬ عٔ إسهاّ( 4/124ايطٚض ايٓهري )  (131)
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 ا:اغيبشح اـاَؼ : ٔخطب١ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗ

غيؿّٗٛ قٛي٘  (132)اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً ؼطِٜ  خطب١ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا تكطحيّا

ٖٚٞ ٚاضز٠ ؼي  ،(133){٫ٚ دٓاح عًٝهِ ؾُٝا عٖطنتِ ب٘ َٔ خطب١ ايٓػا٤ }تعازي: 

عس٠ ايٛؾا٠ ، ٚايتكطٜح َا ٜكطع بايطغب١ ؼي ايعٚاز، َجٌ: أضٜس إٔ أتعٚدو، ٚإشا 

 اْكهت عستو تعٚدتو ٚمُٖٛا.

نُا اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً أْ٘ جيٛظ ايتعطٜض غطب١ اغيعتس٠ اغيتٛؾ٢ عٓٗا 

، يٝؿِٗ َطاز اغيعطض باـطب١ ٫ يٝذاب ، ٚشيو يكٛي٘ تعازي ؼي اٯ١ٜ  (134)ٗاظٚد

ٚ٭ٕ ضغٍٛ اهلل  {٫ٚ دٓاح عًٝهِ ؾُٝا عطنتِ ب٘ َٔ خطب١ ايٓػا٤  }ايػابك١ : 

  زخٌ ع٢ً أّ غ١ًُ ضنٞ اهلل عٓٗا ٖٚٞ َتأِٜ َٔ أبٞ غ١ًُ  : ٍيكس  $ؾكا

هلا  ، ٚشيو تعطٜض َٓ٘  (135)#عًُت أْٞ ضغٍٛ اهلل ٚخريت٘ َٚٛنعٞ َٔ قَٛٞ

 ضنٞ اهلل تعازي عٓٗا ٚقس ؾُٗت َطازٙ.

ٚايتعطٜض ٖٛ ايكٍٛ اغيؿِٗ يًُككٛز ٚيٝؼ بٓل ؾٝ٘ ، أٚ َا حيتٌُ ايطغب١ 

ؼي ايعٚاز ٚعسَٗا ،نكٛي٘ هلا:ضب ضاغب ؾٝو ، َٚٔ جيس َجًو، ٚيػت سيطغٛب 

ٚإٕ اهلل  عٓو، ٚإْو عًٞ يهطضي١ ، أٚ عػ٢ إٔ ٜٝػط اهلل يٞ اَطأ٠ قاؿ١ ،

 .(136)يػا٥ل إيٝو خريّا ، أٚ مٛ شيو

ٚسهِ دٛاب اغيطأ٠ أٚ ٚيٝٗا يًداطب نشهِ خطب١ ٖصا اـاطب س٬ّ ٚسط١َ ، 

ؾٝشٌ يًُتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا اغيعتس٠ إٔ ػٝب َٔ عطض غطبتٗا بتعطٜض أٜهّا ، 

 . (137)ٚحيطّ عًٝٗا ايتكطٜح باؾٛاب
 

                                      
( َطاتب اإلطياع 8/38( اإلْكاف )4/164( ايبشط ايطا٥ل )3/169( ؾطح اـطؾٞ غيدتكط خًٌٝ )5/376( ضٚن١ ايطايبري )132)

 (.69)م

 .(235( غٛض٠ ايبكط٠ آ١ٜ )133)

 (.١2/124 ايطايب )نؿاٜ (4/165ايبشط ايطا٥ل )( 69َطاتب اإلطياع )( 9/179( ؾتح ايباضٟ )18/285اجملُٛع )( 134)

 ( 6/216( ٖٚٛ َٓكطع ، اْـيط إضٚا٤ ايػًٌٝ )3528( ضٚاٙ ايساضقطين  بطقِ )135)

 (.9/179( ؾتح ايباضٟ )7/524( اغيػين )18/285( اجملُٛع )5/385( ا٫غتصناض )136)

 (.7/524( َػين ابٔ قسا١َ )3/136( َػين احملتاز )137)
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 :ااغيبشح ايػازؽ : ْػب ظيٌ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗ

بس َٔ َعطؾ١ أقٌ ٚأنجط َس٠ ٫ ظٚدٗاغيعطؾ١ ْػب َٛيٛز اغيتٛؾ٢ عٓٗا 

 ، ٚأبري ٖصا ؼي اٯتٞ:اؿٌُ

 َصاٖب ايؿكٗا٤ ؼي أقٌ اؿٌُ ٚأنجطٙ: أ٫ّٚ

: أقٌ َس٠ ؼٌُ ؾٝٗا اغيطأ٠ عٓس ايؿكٗا٤ غت١ أؾٗط بإطياع  أقٌ َس٠ اؿٌُ -أ

يس إزي أبٝ٘ ؾٝٗا ، ٚشيو َٔ ٚقت ايسخٍٛ ٚإَهإ ، ؾٝجبت ْػب ايٛ(138)ايعًُا٤

ايٛؾي٤ ؼي ضأٟ اؾُٗٛض، َٚٔ ٚقت عكس ايعٚاز ؼي ضأٟ أبٞ سٓٝؿ١ ; ٭ٕ اغيطأ٠ ؾطاف 

،ٚزيٌٝ اؾُٗٛض إٔ اغيطأ٠ يٝػت بؿطاف  (139)#ايٛيس يًؿطاف$يًعٚز يعُّٛ سسٜح 

، ٚضدح  إ٫ بإَهإ ايٛؾي٤، ٖٚٛ َع ايسخٍٛ ، ٚزيٌٝ اؿٓؿ١ٝ إَهإ تكٛضٙ عك٬ّ

ابٔ ايكِٝ أْ٘ ٫بس َٔ ؼكل ايسخٍٛ، ٚأدٝب بإٔ َعطؾ١ ايٛؾي٤ احملكل َتعػط٠ 

ؾاعتباضٖا ٜ٪زٟ إزي بط٬ٕ نجري َٔ ا٭ْػاب ٖٚٛ ػيا حيتاؾي ؾٝ٘ ، ٚاعتباض 

فطز إَهإ ايٛؾي٤ ٜٓاغب شيو ا٫ستٝاؾي ، يصا أخصت ايكٛاْري بٗصا ايطأٟ ، 

 .(140)يعكٌ ٖٚٛ ايكشٝح ٫تؿاق٘ َع قٛاعس ايؿطٜع١ ٚا

ٚزيٌٝ إطياع ايعًُا٤ ع٢ً أقٌ َس٠ اؿٌُ ايعٌُ سيذُٛع آٜتري ؼي ايكطإٓ 

، (142){ٚؾكاي٘ ؼي عاَري } (141){ٚظيً٘ ٚؾكاي٘ ث٬ثٕٛ ؾٗطّا}ايهطِٜ ُٖا: 

ؾاٯ١ٜ ا٭ٚزي سسزت اؿٌُ ٚايؿكاٍ، أٟ ايؿطاّ بج٬ثري ؾٗطّا، ٚسسزت اٯ١ٜ 

يًؿكاٍ تهٕٛ َس٠ اؿٌُ غت١  ايجا١ْٝ ايؿكاٍ بعاَري، ؾبإغكاؾي َس٠ ايعاَري

 .(143)أؾٗط، ٚايٛاقع ٚايطب ٜ٪ٜسإ شيو

                                      
 (.7/47( ٌْٝ ا٭ٚطاض )ز2/203ف ا٭١ُ٥ ايعًُا٤ يًٛظٜط ابٔ ٖبري٠ )( اخت9/333٬( ؾطح ايػ١ٓ )7/170( ا٫غتصناض )138)

 (.1457( َٚػًِ بطقِ )1948( ضٚاٙ ايبداضٟ بطقِ )139)

 (.673/  7( ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚأزيت٘  )47/  7( ٌْٝ ا٭ٚطاض  )5/372( ظاز اغيعاز )8/330( ضٚن١ ايطايبري )140)

 (.46( غٛض٠ ا٭سكاف آ١ٜ )141)

 (.١ٜ31 )( غٛض٠ يكُإ آ142)

 (.676/  7( ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚأزيت٘  )143)
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ٚضٟٚ إٔ ضد٬ّ تعٚز ؾٛيست اَطأت٘ يػت١ أؾٗط َٔ ٚقت ايعٚاز، ؾطؾع ا٭َط إزي 

ِٖ بططيٗا، ؾكاٍ ابٔ عباؽ:  أَا إْٗا يٛ خاقُتهِ إزي نتاب اهلل $عجُإ ، ؾٗ

ٚقاٍ:  {٘ ث٬ثٕٛ ؾٗطّاٚظيً٘ ٚؾكاي}ـكُتهِ ـ أٟ غًبتهِ ، قاٍ اهلل تعازي: 

، ؾًِ ٜبل يًشٌُ إ٫ غت١ أؾٗط، ؾأخص عجُإ بكٛي٘، ٚزضأ  {ٚؾكاي٘ ؼي عاَري}

 . (144) #عٓٗا اؿس

ٚػيا شنطت٘ نتب ايتاضٜذ إْ٘ ٚدس ظيٌ ٚيس يػت١ أؾٗط َِٓٗ اؿػري بٔ 

ٚاـًٝؿ١ ا٭َٟٛ عبساغيًو بٔ َطٚإ ٚدطٜط ايؿاعط اغيؿٗٛض ٚيسٚا يػت١  ع٢ً 

قاٍ ايؿٛناْٞ: )مل ٜػُع ؼي اغيٓكٍٛ عٔ أٌٖ ايتٛاضٜذ ٚايػري أْ٘ ،  (145)أؾٗط

عاف َٛيٛز يسٕٚ غت١ أؾٗط، ٖٚهصا ؼي عكطْا مل ٜػُع بؿ٤ٞ َٔ ٖصا بٌ ايػايب 

إٔ اغيٛيٛز يػت١ أؾٗط ٫ ٜعٝـ إ٫ ْازضّا، يهٔ ٚدٛز ٖصا ايٓازض ٜسٍ ع٢ً إٔ ايػت١ 

١ أؾٗط َٔ اغيؿٗٛضٜٔ ا٭ؾٗط أقٌ َس٠ اؿٌُ ٚقس نإ َٔ طي١ً َٔ ٚيس يػت

 . (146) عبس اغيًو بٔ َطٚإ اـًٝؿ١ ا٭َٟٛ (

ؾإشا دا٤ت اغيطأ٠ بٛيس يػت١ أؾٗط ؾُا ؾٛقٗا ايتشل بايعٚز ٚثبت ْػب٘ اتؿاقّا 

غٛا٤ أقطت اغيعتس٠ باْكها٤ عستٗا أٚ مل تكط ; ٭ْ٘ عٓس اإلقطاض ؿيٗط عهػ٘ بتعٝري 

  .(147)، ؾكاضت نأْٗا مل ُتكٖط ب٘

: يًؿكٗا٤ خ٬ف ؼي أنجط َس٠ اؿٌُ ، ؾُصٖب ايؿاؾع١ٝ اؿٌُأنجط َس٠  -ب

ٖٚٛ ؿياٖط اغيصٖب عٓس اؿٓاب١ً ٚقٍٛ عٓس اغيايه١ٝ إٔ أنجط َس٠ اؿٌُ أضبع 

، ٭ٕ َا ٫ ْل ؾٝ٘ ٜطدع ؾٝ٘ إزي ايٛدٛز، ٚقس ٚدس اؿٌُ ٭ضبع (148)غٓري 

قسم ،  غٓري; يكٍٛ َايو بٔ أْؼ : " ٖصٙ داضتٓا اَطأ٠ قُس بٔ عذ٬ٕ اَطأ٠

                                      
 (.16/120( تؿػري  ايكططيب )5/34( تؿػري ايطربٟ )13446( َكٓـ عبس ايطظام سسٜح ضقِ )144)

 (.9/114(اغيػين )145)

 (.2/334( ايػٌٝ اؾطاض )146)

 (.4/354سٜط )( ؾطح ؾتح ايك3/195( ا٫ختٝاض يتعًٌٝ اغيدتاض)7/117( اغيػين )4/160( ايبشط ايطا٥ل )147)

(نؿاف ايكٓاع 9/117( اغيػين )3/373( َػين احملتاز )8/377( ضٚن١ ايطايبري )2/75( بسا١ٜ اجملتٗس )7/170( ا٫غتصناض )148)

(5/406.) 



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
184 

 م3102( العدد التاسع مارس 5اجملمد ) جممة األندلس لمعموم االجتماعية والتطبيقية

 أحكام املرأة املتوفى عهها زوجها                                                                                                                  د. صاحل مبارك دعكيك                                                                                             

ٚظٚدٗا ضدٌ قسم ظيًت ث٬ث١ أبطٔ ؼي اثٓيت عؿط٠ غ١ٓ نٌ بطٔ ؼي أضبع 

غٓري" ، ٚقس سه٢ أبٛ اـطاب إٔ قُس بٔ عبساهلل بٔ اؿػٔ بٔ اؿػٔ بٔ 

عًٞ بكٞ ؼي بطٔ أَ٘ أضبع غٓري ٖٚهصا إبطاِٖٝ بٔ لٝح ايعكًٝٞ ، ٚإشا تكطض 

كٛز أضبع غٓري ٚمل ٜهٔ ٚدٛزٙ ٚدب إٔ حيهِ ب٘ ، ٚ٭ٕ عُط نطب ٫َطأ٠ اغيؿ

 .(149)شيو إ٫ ٭ْ٘ غا١ٜ اؿٌُ ، ٚقس ضٟٚ شيو عٔ عجُإ ٚعًٞ ٚغريُٖا

، ٚاغيؿٗٛض عٔ اغيايه١ٝ إٔ (150)ٚشٖب اؿٓؿ١ٝ إزي إٔ أقك٢ َس٠ اؿٌُ غٓتإ

، غيا ضٟٚ عٔ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا قايت : )َا (151)أنجط َس٠ اؿٌُ عيؼ غٓري

، ٚشيو ٫ ٜعطف إ٫ (152) ٚيٛ بؿطن١ َػعٍ (تعٜس اغيطأ٠ ؼي اؿٌُ ع٢ً غٓتري 

، ٚشٖب قُس بٔ  تٛقٝؿّا ، إِش يٝؼ يًعكٌ ؾٝ٘ فاٍ ، ؾهأْٗا ضٚت٘ عٔ ايٓيب 

 . (153)عبس اؿهِ َٔ اغيايه١ٝ إزي إٔ أقك٢ اغيس٠ غ١ٓ قُط١ٜ.

ٚمل ٜطتِض ابٔ سعّ ٖصٙ اغيصاٖب ٚطعٔ ؾٝٗا ، ٚمل جيع إٔ ٜتذاٚظ اؿٌُ 

ا اغتٓسٚا عًٝٗا َٔ ايطٚاٜات ، ٚقاٍ : )٫ٚ جيٛظ إٔ ٜهٕٛ تػع١ أؾٗط عاٍ ، ٚضز َ

ظيٌ أنجط َٔ تػع١ أؾٗط ٫ٚ أقٌ َٔ غت١ أؾٗط يكٍٛ اهلل تعازي )ٚظيً٘ ؾكاي٘ 

ث٬ثٕٛ ؾٗطا( ٚقاٍ تعازي: )ٚايٛايسات ٜطنعٔ أ٫ٚزٖٔ سٛيري ناًَري غئ أضاز إٔ 

٬ثري ؾٗطّا ؾكس ٜتِ ايطناع١( ؾُٔ ازع٢ إٔ ظي٬ّ ٚؾكا٫ ٜهٕٛ ؼي أنجط َٔ ث

، ٚضز َا اغتسٍ ب٘ ا٭سٓاف َٔ  قاٍ ايباطٌ ٚاحملاٍ ٚضز ن٬ّ اهلل عع ٚدٌ دٗاضا(

سسٜت عا٥ؿ١ بإٔ ؼي غٓسٙ طي١ًٝ بٓت غعس فٗٛي١ ٫ ٜسض٣ َٔ ٖٞ؟ ٚإٔ 

ا٭خباض اغيٓكٛي١ عٔ ظيٌ ٜهٕٛ غٓتري ٚث٬خ ٚأضبع ٚأنجط أخباض َهصٚب١ ضادع١ 

 . (154)ؼي زٜٔ اهلل تعازي سيجٌ ٖصا إزي َٔ ٫ ٜكسم ٫ٚ جيٛظ اؿهِ

                                      
 (.3/45( تبري اؿكا٥ل )9/117( اغيػين )3/390( َػين احملتاز )2/75( بسا١ٜ اجملتٗس )149)

 (.8/111( اغيبسع ؼي ؾطح اغيكٓع)9/117( اغيػين )3/211( بسا٥ع ايكٓا٥ع )4/171( ايبشط ايطا٥ل )150)

 (. 4/149( َٛاٖب اؾًٌٝ )4/149(. ايتاز ٚاإلنًٌٝ )4/407( ايؿطح ايهبري )151)

 (. 280( ٚاايساضقطين ؼي غٓٓ٘ بطقِ )15330( أخطد٘ ايبٝٗكٞ ؼي ايػٓٔ ايهرب٣ بطقِ )152)

 ( .291/ 2( بسا١ٜ اجملتٗس )153)

 (.317/ 10(  اْـيط : احمل٢ً )154)
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ٜٚـيٗط إٔ ا٭قٛاٍ ا٭ٚزي ضٚعٞ ؾٝٗا إخباض بعض ايٓػا٤، اي٬تٞ ٜطٜٔ إٔ 

اْتؿار ايبطٔ ع١َ٬ اؿٌُ ; يصا قاٍ ابٔ ضؾس: )ٖٚصٙ اغيػأي١ َطدٛع ؾٝٗا إزي 

ايعاز٠ ٚايتذطب١، ٚقٍٛ ابٔ عبس اؿهِ ٚايـياٖط١ٜ ٖٛ أقطب إزي اغيعتاز، ٚاؿهِ 

 . (155)باغيعتاز، ٫ بايٓازض، ٚيعً٘ إٔ ٜهٕٛ َػتش٬ّٝ(إصيا جيب 

 : َس٠ اؿٌُ عٓس ا٭طبا٤ :  ثاّْٝا

أنس ايطب اؿسٜح َا شٖب إيٝ٘ ايؿكٗا٤ َٔ إٔ أقٌ َس٠ اؿٌُ غت١ أؾٗط  

إ٫ إٔ اغيٛيٛز هلا ْازضّا َا ٜعٝـ ؼي ا٭سٛاٍ ايعاز١ٜ ، ٜكٍٛ ايسنتٛض قُس عًٞ 

ؾٝ٘ ايطب ٚايؿطع ٚن٬ ايؿكٗا٤ شياّ ا٫تؿام ،  ايباض: ) أَا أقٌ اؿٌُ ؾٝتؿل

 .(156)ؾايطب ٜكطض إٔ أقٌ َس٠ اؿٌُ ايصٟ ضيهٓ٘ إٔ ٜعٝـ بعسٙ غت١ أؾٗط(

ٜٚصنط ايسنتٛض قٞ ايسٜٔ طايٛ : إٔ اؾٓري ٫ ٜهٕٛ قاب٬ّ يًشٝا٠ إشا 

غكؽي قبٌ ْٗا١ٜ ايؿٗط ايػازؽ ٚبسا١ٜ ايؿٗط ايػابع ; ٭ٕ اؾٗاظ ايعكيب 

ٗاظ ايتٓؿػٞ مل ٜتطٛضا بعس بؿهٌ ٥٬َِ ، ٚتعترب َس٠ اؿٌُ اغيطنعٟ ٚاؾ

( َّٜٛا ؼػب َٔ بس٤ آخط سٝه١ سانتٗا اغيطأ٠ ، ٚسيا إٔ اؿٌُ 280ايطبٝع١ٝ )

حيكٌ ؼي ايعاز٠ ؼي ايّٝٛ ايطابع عؿط َٔ بس٤ اؿٝض تكطٜبّا ؾإٕ َس٠ اؿٌُ 

 .(157)َّٜٛا 266=  14 - 280اؿكٝك١ٝ ٖٞ 

أغبٛعّا ( ٜػ٢ُ ايطؿٌ  36 - 24َا ٚيس ايطؿٌ َا بري ) ٚقس قطض ا٭طبا٤ إشا 

خسجيّا ، ٜٚهٕٛ ؼي ايػايب قاب٬ّ يًشٝا٠، ٚيهٓ٘ حيتاز يعٓا١ٜ طب١ٝ خاق١، ٜكٍٛ 

ايطبٝب أظيس نٓعإ: " ٜٚتؿل أٌٖ ايطب ٚايؿكٗا٤ سٍٛ أقٌ َس٠ اؿٌُ، إش 

 ٜهٕٛ ت٪نس ايؿٛاٖس ايطب١ٝ إٔ اؾٓري ايصٟ ٜٛيس قبٌ شياّ ايؿٗط ايػازؽ ٫

 . (158) قاب٬ يًشٝا٠، ٚإزي ٖصا ٜصٖب أٌٖ ايكإْٛ أٜهّا (

                                      
 (.678/  7(  ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚأزيت٘  )291/ 2( اْـيط :بسا١ٜ اجملتٗس )155)

 (.451( خًل اإلْػإ ز.ايباض)156)

 (.177("اؿٝض ٚاؿٌُ ٚايٓؿاؽ بري ايؿك٘ ٚايطب" ز.عُط ا٭ؾكط م )157)

طب١ٝ " ز. عبس ايطؾٝس ( عٔ عح" أقٌ ٚأنجط َس٠ اؿٌُ زضاغ١ ؾك١ٝٗ 375( اغيٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ايطب١ٝ ٭ظيس نٓعإ م )158)

 (.2بٔ قاغِ م)
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ٜٚتشسخ ا٭طبا٤ عٔ إَها١ْٝ تأخط اؿٌُ عٔ ايتػع١ أؾٗط ؾكس ٜتأخط 

أغبٛعّا أٚ أغبٛعري ٚقس ٜكٌ إزي ؾٗط ، ٚتٓكٌ يٓا ايسنتٛض٠ ْب١ٗٝ اؾٝاض 

( 294 )% َٔ اؿٛاٌَ ًٜسٕ ؼي ا٭غبٛع ايجاْٞ ٚا٭ضبعري25إسكا١ٝ٥ َؿازٖا إٔ 

% َٔ اؿٛاٌَ ًٜسٕ ؼي 3(َّٜٛا 301ٚ% ؼي ا٭غبٛع ايجايح ٚا٭ضبعري )12َّٜٛا ، ٚ

( َّٜٛا ، ٚبٗصا ؾإٕ فُٛع ايصٜٔ ٜعٜسٕٚ عٔ اغيس٠ 308ا٭غبٛع ايطابع ٚا٭ضبعري )

 .(159) %40ايطبٝع١ٝ سٛايٞ 

ٜٚصنط اغيدتكٕٛ ا٭طبا٤ أْ٘ ٜػتشٌٝ سسٚخ اؿٌُ اغيُتس عس٠ غٓري ، 

نتٛض أظيس تطعاْٞ اختكاقٞ ايٓػا١ٝ٥ ٚايتٛيٝس إٔ اؿٌُ قس ٜٚ٪نس ايس

ٜكٌ إزي عؿط٠ ؾٗٛض، ٫ٚ ٜعٜس ع٢ً شيو; ٭ٕ اغيؿ١ُٝ اييت تػصٟ اؾٓري تكاب 

بايؿٝدٛخ١ بعس ايؿٗط ايتاغع، ٚتكٌ ن١ُٝ ا٭ٚنػذري ٚايػصا٤ اغياضٜٔ َٔ 

 (160) اغيؿ١ُٝ إزي اؾٓري ؾُٝٛت اؾٓري.

نشاي١ اختكاقٞ ايٓػا١ٝ٥ ٚايتٛيٝس إٔ  نُا ٜ٪نس ايسنتٛض قٞ ايسٜٔ

اؿٌُ عؿط٠ أؾٗط ؼي أقك٢ َس٠ ٜػتُط إيٝٗا، بٌ إٕ ا٭طبا٤ ّٜٛيسٕٚ اغيطأ٠ 

اؿاٌَ بايططم ا٫قطٓاع١ٝ بعس ػاٚظ اؿٌُ أغبٛعري عٔ ايتػع١ أؾٗط، 

 .(161)يٛقٍٛ اؾٓري إزي َطس١ً اـطط

اؿٌُ  : )  ٚقس دا٤ ؼي ايتٛقٝات ايكازض٠ عٔ ايٓس٠ٚ ؼي َٛنٛع أنجط 

ٜػتُط صيا٤ اؿٌُ َٓص ايتًكٝح ست٢ اغي٬ٝز َعتُسّا ؼي غصا٥٘ ع٢ً اغيؿ١ُٝ ، 

ٚا٫عتباض إٔ َس٠ اؿٌُ بٛد٘ ايتكطٜب َا٥تإ ٚمثإْٛ َّٜٛا تبسأ َٔ أٍٚ أٜاّ 

اؿٝه١ ايػ١ٜٛ ايػابك١ يًشٌُ ، ؾإشا تأخط  اغي٬ٝز عٔ شيو ؾؿٞ اغيؿ١ُٝ بك١ٝ 

س٠ أغبٛعري آخطٜٔ ، ثِ ٜعاْٞ اؾٓري اجملاع١ َٔ ضقٝس خيسّ اؾٓري بهؿا٠٤ غي

بعس شيو يسضد١ تطؾع ْػب١ ٚؾا٠ اؾٓري ؼي ا٭غبٛع ايجايح ٚا٭ضبعري ٚايطابع 

ٚا٭ضبعري ، َٚٔ ايٓازض إٔ ٜٓذٛ َٔ اغيٛت دٓري بكٞ ؼي ايطسِ عيػ١ ٚأضبعري 

                                      
 ( .451(، عٔ تطٛض اؾٓري م)178( اؿٝض ٚاؿٌُ ٚايٓؿاؽ بري ايؿك٘ ٚايطب. ز.عُط ا٭ؾكط م )159)

 ( .20( أقٌ ٚأنجط َس٠ اؿٌُ م)160)

 ( اغيطدع ايػابل ، ْؿؼ ايكؿش١.161)
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ث٬خ َا١٥  أغبٛعّا ، ٫ٚغتٝعاب ايٓازض ٚايؿاش شيس ٖصٙ اغيس٠ اعتباضّا آخط يتكبح

ٚث٬ثري َّٜٛا ، ٚمل ٜعطف إٔ َؿ١ُٝ قسضت إٔ شيس اؾٓري بعٓاقط اؿٝا٠ هلصٙ 

 .(162) اغيس٠ (

ٚاغيطأ٠ قس تٓكطع عٓٗا ايسٚض٠ ايؿٗط١ٜ ٭غباب عسٜس٠، َٓٗا َا ٖٛ ؾػٝٛيٛدٞ 

أٚ قشٞ، َٔ شيو انططاب اؿاي١ ايٓؿػ١ٝ عٓس بعض اغيكابات بأعكاب ايكًل 

 .(163)ٚمٛٙ

ا اؿٌُ ايهاشب، ؾإٕ اغيطأ٠ ؼؼ ظُٝع أعطاض اؿٌُ، ٚيهٔ َٚٔ شيو أّٜه

ٜتبري بايهؿـ ايطيب أْ٘ ظيٌ ناشب، ؾتعاْٞ اغيطأ٠ َٔ اْكطاع اؿٝض، نُا 

ؼؼ ٚنإٔ ٖٓاى سطن١ دٓري ؼي بطٓٗا، ٖٚٞ ؼي اؿكٝك١ يٝػت إ٫ سطن١ 

 .(164)ا٭َعا٤ زاخٌ اغيبٝض 

 تعاٍ ضا٥ذ١ ؼي ايُٝٔ ٜٚصنط ايسنتٛض ايباض أْ٘ إٔ َجٌ ٖصٙ اؿهاٜات ٫

ايؿُايٞ ٚاؾٓٛبٞ سٝح نإ ٜعٌُ ؼي عٝازت٘ ايطب١ٝ ٖٓاى ٚنٔ بعض ايٓػا٤ 

ٖٝٔ أْٗٔ  ٜرتززٕ ع٢ً عٝازت٘ ٚتعتكس أْٗا ساٌَ َٓص غٓٛات ، ٚبايؿشل ايسقٝل تب

 .(165)مل ٜهٔ سا٬َت ٚغُٓا نإ ظي٬ّ ناشبّا

ا٤ اي٬تٞ ٜبشجٔ ٜٚعطف ايسنتٛض ايباض اؿٌُ ايهاشب بأْ٘ ساي١ تكٝب ايٓػ

عٔ اإللاب زٕٚ إٔ ٜٓذدي ، ؾتٓتؿذ ايبطٔ بايػاظات ٚتتٛقـ ايعاز٠ ايؿٗط١ٜ 

ٚتعتكس اغيطأ٠ اعتكازّا داظَّا بأْٗا ساٌَ ضغِ تأنٝس نٌ ايؿشٛقات اغيدرب١ٜ 

ٚايطب١ٝ بأْٗا غري ساٌَ ، ٚقس حيسخ إلسس٣ ٖ٪٤٫ ايٛاُٖات باؿٌُ ايهاشب 

ٓري إٔ ؼٌُ ؾع٬ّ ٚتهع طؿ٬ّ طبٝعّٝا ؼي ؾرت٠ اييت تتكٛض أْ٘ بكٞ ؼي ضظيٗا غ

                                      
 (.178("اؿٝض ٚاؿٌُ ٚايٓؿاؽ بري ايؿك٘ ٚايطب" ز.عُط ا٭ؾكط م )162)

 (.76( عٔ ز. قُس ظيعي١: َٛغٛع١ قش١ ايطؿٌ )م 21قٌ ٚأنجط َس٠ اؿٌُ م )( أ163)

 ( اغيكسض ايػابل ْؿػ٘.164)

 (. 453( خًل اإلْػإ ز.ايباض م)165)
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ظيً٘ ٚيهٔ شيو ْتٝذ١ ُٖٚٗا ٚإٜٗاَٗا َٔ سٛهلا َٔ قبٌ، تتكٛض أْٗا قس 

 . (166)ظيًت٘ غيس٠ ث٬خ أٚ أضبع غٓٛات

َٚع تطٛض عًّٛ ايطب ، َٚتابع١ اؿٛاٌَ بكٛض٠ زٚض١ٜ ؾكس قاض بإَهآْا 

تدككٕٛ بأَطاض ايٓػا٤ ايتأنس َٔ عُط اؿٌُ بسق١، ٚقس ضقس ا٭طبا٤ اغي

 ٌٍ ٚاي٫ٛز٠ ؼي ايعكط اؿسٜح ٬َٜري اؿا٫ت ٚمل تػٖذٌ يسِٜٗ سا٫ُت ظي

 طبٝع١ٝ تسّٚ يػ١ٓ ٚاسس٠ ، ْاٖٝو عٔ عس٠ غٓري ! 

ٚغايب َا ٜٓكً٘ ايػابكٕٛ ؼي شيو أخباض ْتٝذ١ يٛقٛع ايتباؽ ؼي َس٠ اؿٌُ 

 ٜهٔ يسِٜٗ َٔ ايٛغا٥ٌ أٚ اؿٌُ ايهاشب ٚأٖٚاّ ايٓػا٤ أٚ أخباض ٫ تكح ، ٚمل

 ِّٔ ٫نتؿاف شيو ، ٚأسهاّ اؿٌُ جيب إٔ تب٢ٓ ع٢ً اؿكا٥ل ، ٚيٝؼ ع٢ً ايـيَّ

أٚ ايطٚاٜات اييت ٫ َػتٓس هلا،ٚقس اختاض ٖصا ايطأٟ عا١َ ايباسجري اغيعاقطٜٔ 

 . (167)ايصٜٔ تٓاٚيٛا ٖصٙ اغيػأي١

صٙ اغيػأي١ ٚقس اغتبعس ابٔ ضؾس اؿؿٝس اَتساز اؿٌُ يػٓري سٝح قاٍ: )ٖٚ

َطدٛع ؾٝٗا إزي ايعاز٠ ٚايتذطب١،ٚقٍٛ ابٔ عبس اؿهِ ٚايـياٖط١ٜ ٖٛ أقطب إزي 

  . (168)اغيعتاز ٚاؿهِ إصيا جيب إٔ ٜهٕٛ باغيعتاز ٫ بايٓازض ٚيعً٘ إٔ ٜهٕٛ َػتش٬ٝ(

٫ٚ ٜعين ٖصا ايكطع بٓؿٞ ٚقٛع ظيٌ اَتس ط٬ٜٛ َع نْٛ٘ ْازض دسّا ٚشيو 

 يعس٠ أَٛض :

باسجري اغيعاقطٜٔ مل ٜتططقٛا ـرب ابٔ قٝاز ٚايصٟ ثبت أْ٘ إٔ عا١َ اي -1

ٚيس يػ١ٕٓ ، ؾؿٞ سسٜح أبٞ شض قاٍ: ٭ٕ أسًـ عؿط َطاّضا إٔ ابٔ قا٥س ٖٛ ايسداٍ 

بعجين إزي  أسب إيٞ َٔ إٔ أسًـ َط٠ ٚاسس٠ أْ٘ يٝؼ ب٘، قاٍ: ٚنإ ضغٍٛ اهلل 

٘ اثين عؿط ؾٗطا، أَ٘، غًٗا نِ ظيًت، قاٍ ؾأتٝتٗا ؾػأيتٗا ؾكايت: ظيًت ب

                                      
 ( .454( اغيكسض ايػابل م )166)

 ( .11( أقٌ ٚأنجط َس٠ اؿٌُ م)167)

 (  .291/ 2( بسا١ٜ اجملتٗس )168)
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قاٍ ثِ أضغًين إيٝٗا ؾكاٍ: غًٗا عٔ قٝشت٘ سري ٚقع. قاٍ: ؾطدعت إيٝٗا 

 .  (169) ؾػأيتٗا ؾكايت: قاح قٝش١ ايكيب ابٔ ؾٗط (

ّ اَطأ٠ زاّ 1884زٜػُرب  27شنطت قشٝؿ١ ) احملكل ايطيب ( ا٭َطٜه١ٝ ؼي  - 2

١ ايؿطْػ١ٝ" شنط َّٜٛا، ٚٚضز ؼي ف١ً "تاضٜذ ا٭نازضيٝ 20ؾٗطّا ٚ 15ظيًٗا 

 . (170) ؾٗطّا أٟ ث٬خ غٓري 36ظيٌ زاّ 

ٚقس اعرتض  ؾٗصٙ أخباض َٓكٛي١ عٔ ف١ً طب١ٝ َٔ د١ٗ طبٝب َعاقط ،

بعض ا٭طبا٤ ع٢ً ٖصٙ اغيع١ًَٛ بأْٗا يٝػت ؼي َكسض طيب َعتُس، إناؾ١ إٔ 

اـرب ا٭ٍٚ َه٢ عٝٗا أنجط َٔ قطٕ ٚمل تهٔ عٓسِٖ ايٛغا٥ٌ ٚاغيدتربات 

 ييت ت٪نس قش١ اـرب.ايسقٝك١ ا

 -قاٍ ايسنتٛض عبس ايطؾٝس بٔ قاغِ : غأيت ايؿٝذ عبس اجملٝس ايعْساْٞ  -3

 26ٖـ اغيٛاؾل 4/4/1422ؼي  -ٚانع أغؼ عًِ اإلعذاظ ايعًُٞ ؼي ايكطإ ٚايػ١ٓ 

ّ سيه١ عٔ َا دا٤ ؼي نتب ايؿكٗا٤ َٔ اَتساز ؾرت٠ اؿٌُ يػٓري 2001/  6/ 

ّٝا كتّكا ؼي عًِ ا٭د١ٓ بهٓسا ٚشنط ايطبٝب إٔ ؾأخربْٞ أْ٘ غأٍ طبّٝبا عاغي

ٖصا ايتأخط ٜطدع إزي َس٣ اغتعساز دٗاظ اغيٓاع١ يًطؿٌ ٚمل ٜطؾض َبسأ تأخط 

اؿٌُ.... ٚسسثين ايؿٝذ ايسنتٛض بهط أبٛ ظٜس أْ٘ ثبت يسٜ٘ سري نإ قانّٝا 

عٛز١ٜ باغيس١ٜٓ ظيٌ زاّ أضبع غٓري، ٚإٔ ايؿٝذ عبس ايععٜع بٔ باظ َؿيت عاّ ايػ

ثبت يسٜ٘ ظيٌ زاّ غبع غٓري سري نإ ٜؿػٌ َٓكب ايكها٤  -ضظي٘ اهلل  -

ٚسري أٚضز شيو ع٢ً ا٭طبا٤ ؼي َٓاقؿات فُع ايؿك٘ اإلغ٬َٞ بايطابط١ 

َؿيت ايػعٛز١ٜ ا٭غبل ٜٚ٪نس ايؿٝذ قُس بٔ إبطاِٖٝ  (171)ساضٚا ؼي اؾٛاب"

                                      
(، 8520(، ٚايطرباْٞ ؼي ا٭ٚغؽي بطقِ )37485( ، ٚابٔ أبٞ ؾٝب١ بطقِ )3983ض )(  ٚايبعا21319( أخطد٘ أظيس ؼي اغيػٓس )169)

(: " ٚضداٍ أظيس ضداٍ ايكشٝح غري اؿاضخ بٔ 8/2( قاٍ اهلٝجُٞ ؼي اجملُع )2895ٚايطشاٟٚ ؼي َؿهٌ اٯثاض بطقِ )

(:"قسٚم 5/15ب ايتٗصٜب)سكري٠ ٖٚٛ ثك١ " ٚاؿاضخ ٚثك٘ اؾُٗٛض، ٚنعؿ٘ ايعكًٝٞ ٚابٔ عسٟ، قاٍ اؿاؾفي ؼي تٗصٜ

 خيط٧، ٚضَٞ بايطؾض ". 

( 18( ٚععاٙ غيٛغٛع١ اغيعًَٛات ايعا١َ يٮضقاّ ايكٝاغ١ٝ يػٝٓٝؼ م )376( اغيٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ايطب١ٝ ٭ظيس نٓعإ م )170)

 (.11عٔ أقٌ ٚأنجط َس٠ اؿٌُ م)

 (.11( أقٌ ٚأنجط َس٠ اؿٌُ م)171)
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سزٕٚ، ٚايكهاٜا بصيو بأْ٘ قس ثبت ؼي ايٛدٛز َٔ تًس ٭نجط ػيا سسز ب٘ احمل

 . (172)ؾٗري٠ نجري٠، ٫ ضيهٔ أسسّا إٔ ضياْع ؾٝٗا عاٍ

ٚدٛز ايؿٛاش ؼي اـًل َكطٛع ب٘ ؾكس ثبت ٫ٚز٠ غبع١ تٛا٥ِ ؼي بطٔ ٚاسس  -3

غ٬ف اغيعٗٛز، ٚٚدٛز أطؿاٍ ٚيسٚا بطأغري، ٚغري شيو نجري ػيا ٖٛ ْازض ٚٚاقع، 

ا قسض٠ ع٢ً إَساز ايطؿٌ يؿرت٠ ٫ٚ ضيتٓع إٔ تٛدس ع٢ً د١ٗ ايؿصٚش َؿ١ُٝ هل

 ط١ًٜٛ ع٢ً غري اغيعٗٛز. 

ؾإشا أنؿٓا ٖصٙ ا٭خباض اغيعاقط٠ غيا ٚضز ؼي نتب ايؿك٘ ٚايتاضٜذ َٔ ٚدٛز 

ْػا٤ ظئً غيسز ط١ًٜٛ ٚإقطاض عا١َ ايؿكٗا٤ بصيو خ٬ٍ ايكطٕٚ اغيان١ٝ 

إ ٚقها٤ِٖ ب٘ ، أؾازت ٖصٙ ا٭خباض استُاٍ ٚدٛز ٖصا ايٓٛع َٔ اؿٌُ ٚإٕ ن

 ؾاشّا ْٚازضّا .

ؾبايتأٌَ ٜبسٚ أْ٘ ٫ ٜتعري َٛقؿّا ثابتّا يطز تًو ا٭خباض ٚتهصٜبٗا ، بٌ ٜٓبػٞ 

ٚٗهلا ع٢ً أْٗا ظيٌ ناشب تبع٘ ظيٌ قازم ٚسػبت َستُٗا طيٝعّا زٕٚ إزضاى  تأ

ؿكٝك١ اغيٛقـ ،نُا ضيهٔ اعتباضٖا َٔ سا٫ت ايػبات ايٓازض٠ اييت نؿؿت 

ٚن٬ ايتأًٜٚري ؼتًُ٘ ْتا٥ر ٖصٙ  (173)اؿسٜج١عٓٗا ايسضاغات ايع١ًُٝ 

 ايسضاغات.

نُا ٜٓبػٞ ايتأنٝس ع٢ً إٔ ٖصا ايتٛد٘ ٫ ٜعين بايهطٚض٠ ايتعٌٜٛ عًٝٗا  

ؼي تكطٜط اؿهِ ايؿطعٞ ايعاّ ٚبٓا٤ ايكها٤ ايؿطعٞ عًٝٗا أٚ ايتٓكٝل عًٝٗا 

هبؽي، ؼي ايكٛاْري ايٓاؾص٠ ، ؾاؿهِ ايؿطعٞ إصيا ٜٓاؾي بايٛقـ ايـياٖط اغيٓ

ٚتتبع ايػايب َٔ اؿٛازخ، ٚأَا ايٓازض ؾً٘ سهُ٘ ، ٚيهٔ تطى َػاس١ َا ؼي ؾك٘ 

ُٝعط٢ ي٘ سهُ٘ عٓس تٛؾط  ٚشٖٔ ايؿكٝ٘ ٚايكانٞ يتشتٌُ ٖصا ايؿاش ٚايٓازض ٚي

 ايكطا٥ٔ ايساي١ عًٝ٘.

                                      
( ، َدُع ٚتطتٝب ٚؼكٝل قُس بٔ عبسايطظئ بٔ 123/  11ايؿٝذ  ) ( ؾتا٣ٚ ٚضغا٥ٌ ايؿٝذ قُس بٔ إبطاِٖٝ آ172ٍ)

 ٖـ. 1399قاغِ،ايطبع١ ا٭ٚزي، َطبع١ اؿه١َٛ سيه١ اغيهط١َ 

 (.30/  28( عٛخ ْس٠ٚ ايكها٤ ايؿطعٞ ؼي ايعكط اؿانط )173)



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
191 

 م3102( العدد التاسع مارس 5اجملمد ) جممة األندلس لمعموم االجتماعية والتطبيقية

 أحكام املرأة املتوفى عهها زوجها                                                                                                                  د. صاحل مبارك دعكيك                                                                                             

ٚأعتكس إٔ َا سكٌ َٔ ايتكسّ ايطيب اهلا٥ٌ ايّٝٛ غٝشػِ يٓا ايكه١ٝ َٔ 

ٝل عٔ ططٜل ؼًٌٝ ايبٍٛ أٚ ايسّ أٚ اغيٛدات ايكٛت١ٝ خ٬ٍ ايؿشل ايطيب ايسق

) ايػْٛاض ( أٚ غري شيو ػيا ٜكطع بٛدٛز اؿٌُ َٔ عسَ٘ ، ٭ٕ ا٭قٌ عسّ 

اَتساز اؿٌُ عٔ اغيس٠ اغيعٗٛز٠ ، ٚيكطع باب ا٫زعا٤ ٚإغ٬م باب٘ ، ٚضيهٔ يًكها٠ 

عُط اؾٓري ؼي ٖصا ايعَإ ا٫عتُاز ع٢ً ا٭دٗع٠ ايطب١ٝ اؿسٜج١ اييت ؼسز 

 % ٚاهلل أعًِ.99بسق١ إناؾ١ إزي ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚاييت ؼسز ا٭بٜٛٔ بٓػب١ 

 : َس٠ اؿٌُ ؼي قٛاْري ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ:  ثايجّا

مل ؽتًـ قٛاْري ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ عٔ اغيصاٖب اإلغ١َٝ٬ أقٌ اؿٌُ :  -أ

 ٚايطب ٚايٛاقع ؼي تكسٜط أقٌ اؿٌُ ايصٟ ضيهٔ سٝات٘.

قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ا٭سٛاٍ ايػٛزاْٞ ٚاغيػطبٞ ٚايهٜٛيت ؾكس ْل  

ٚا٭ضزْٞ  َٚؿطٚع ايكإْٛ اغيٛسس يٮسٛاٍ ايؿدك١ٝ يسٍٚ فًؼ ايتعإٚ 

اـًٝذٞ َٚؿطٚع ايكإْٛ ايعطبٞ اغيٛسس جملًؼ ٚظضا٤ ايعسٍ ايعطبٞ ع٢ً إٔ أقٌ 

 .(174)اؿٌُ غت١ أؾٗط

اتٞ شيو با٭ٜاّ ؾٓل إٔ ٚسسز قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ايػٛضٟ ٚاإلَاض

 .(175))أقٌ َس٠ اؿٌُ َا١٥ ٚمثإْٛ َّٜٛا(

٬ٜٚسفي إٔ َعـيِ ٖصٙ ايكٛاْري ْكت ع٢ً ا٭ؾٗط ٚمل ؼسز ٌٖ ٖٞ 

( 180مشػ١ٝ أّ قُط١ٜ َا عسا ايكإْٛ ايػٛضٟ ٚاإلَاضاتٞ ؾشسز شيو با٭ٜاّ )

ٝل َٔ َّٜٛا ٖٚصا اختٝاض يٮؾٗط ايؿُػ١ٝ ، ٖٚٛ أؾهٌ  يهْٛ٘ أنبؽي عٓس ايتطب

 أؾٗطّا قُط١ٜ .نْٛٗا ايتشسٜس با٭ؾٗط ، ْٚل ايكإْٛ ا٭ضزْٞ ٚايهٜٛيت ع٢ً 

( َّٜٛا إصيا ٖٛ بايػ١ٓ ايؿُػ١ٝ اغي٬ٝز١ٜ ، أَا 180)ـٚتكسٜط أقٌ اؿٌُ ب 

( َّٜٛا ; ٭ٕ ا٭ؾٗط 175بايػ١ٓ ايكُط١ٜ اهلذط١ٜ ؾأقٌ أٜاّ ا٭ؾٗط ايػت١ )

( َّٜٛا ، ٚجيٛظ إٔ ًُٜٝٗا ؾٗطإ 29كساض )اهل٬ي١ٝ قس ٜتٛازي َٓٗا ث٬ث١ أؾٗط سي

                                      
 (17،18ٛض م)عاقط٠ ز. قُس غًُٝإ ايَٓس٠ اؿٌُ بري ايؿك٘ ٚايطب ٚبعض قٛاْري ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ اغي(174)

 (.18( َٚس٠ اؿٌُ ، َكسض غابل م )676/  7( ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚأزيت٘ )175)
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ْاقكإ أٜهّا ، ٚدٛظ ايٟٓٛٚ ٚابٔ عبس ايرب تٛايٞ أضبع١ أؾط ْٛاقل ٚع٢ً 

 .(176)( َّٜٛا175ايتكسٜطٜٔ أٜاّ ا٭ؾٗط ايػ١ٓ )

ٜٚبسٚ يًباسح تطدٝح ايػ١ٓ اهلذط١ٜ، ٖٚٛ َا ْل عًٝ٘ ايكإْٛ ا٭ضزْٞ 

ض عٓس ايعطب ا٭ؾٗط اهل٬ي١ٝ ٖٚٞ ٚايهٜٛيت ، ٚشيو إٔ ا٭قٌ ؼي سػاب ايؿٗٛ

تعٜس ٚتٓكل ، ٚا٭خص با٭سٛؾي ٖٚٛ ا٭قٌ َطًٛب يتؿٛف ايؿاضع إلؿام 

ا٭ْػاب بأقشابٗا َا نإ يصيو غبٌٝ ، ٚشيو خري َٔ ْؿٝ٘ َٚا ٜرتتب ع٢ً 

 شيو َٔ آثاض ْؿػ١ٝ ٚادتُاع١ٝ عُٝك١ ا٭ثط. 

صاٖب ؼي أقك٢ ناْت بعض ايكٛاْري تأخص بطأٟ بعض اغي أنجط اؿٌُ : -ب

َس٠ اؿٌُ ، ؾهإ ايكها٤ اغيكطٟ جيط٣ ع٢ً إٔ أقك٢ َس٠ اؿٌُ عاَإ ٚؾكّا 

يًؿك٘ اؿٓؿ٢ ، ثِ ٚضزت  عًٝ٘ إؾها٫ت ٚؾهٛى ست٢ مت تعسٌٜ شيو َٔ قبٌ 

 . (177)ايكاْْٛٝري

ّ ، إٔ أقك٢ َس٠ اؿٌُ غ١ٓ 1929( يػ١ٓ 25ضقِ ) (178)ؾٓل ايكإْٛ اغيكطٟ

( َٓ٘ ع٢ً أْ٘: 15نٌ اؿا٫ت ايٓازض٠، ْٚكت اغياز٠ )َّٜٛا( يٝؿٌُ  365مشػ١ٝ )

) ٫ تػُع عٓس اإلْهاض زع٣ٛ ايٓػب يٛيس ظٚد١ ثبت عسّ ايت٬قٞ بُٝٓٗا ٚبري 

ظٚدٗا َٔ سري ايعكس، ٫ٚ يٛيس ظٚد١ ب٘ بعس غ١ٓ َٔ غٝبت١ ايعٚز عٓٗا ، ٫ٚ يٛيس 

ت ايط٬م أٚ اغيطَّك١ ٚاغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا إشا أتت ب٘ ٭نجط َٔ غ١ٓ َٔ ٚق

 ايٛؾا٠( .

(يػ١ٓ 61)ٚبٓؿؼ ايبٓس ايػابل ْل قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ا٭ضزْٞ ضقِ 

 بايػ١ٓ اغيطاز)(:185اغياز٠ ) ؾؿٞ ، باهلذط١ٜ ايػ١ٓ ٚسسز ، َٓ٘( 147) اغياز٠ ،ّ 1976

 ْٕٛ ايػ١ٓ ايكُط١ٜ اهلذط١ٜ(.ايكا ٖصا ؼي ايٛاضز٠

                                      
 (676/ 7)(ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚأزيت2/221٘)ؾطح غٓٔ ايرتَصٟ يًهؿُريٟ (ايعطف ايؿص1/554ٟ)(ساؾ١ٝ ايعس176ٟٚ)

 ( َٛقع ٚظاض٠ ا٭ٚقاف اغيكط2/235.١ٜ( ؾتا٣ٚ زاض اإلؾتا٤ اغيكط١ٜ )177)

 ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ اٯت١ٝ اْـيط: َس٠ اؿٌُ بري ايؿك٘ ٚايطب ٚبعض قٛاْري ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ اغيعاقط٠ ( غيعطؾ١ قٛاْري178)

 (.676/  7( ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚأزيت٘ )37-35ز. قُس غًُٝإ ايٓٛض م)
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 اغياز٠ ْكت ، 1984ّ يػ١ٓ(51)ٚؼي  قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ايهٜٛيت ضقِ 

 ٚث٬مثا١٥ ٚغتٕٛ عيػ١ ٚأنجطٖا قُط١ٜ، أؾٗط غت١ اؿٌُ َس٠ أقٌ) إٔ: (166)

ّٜٛ .) 

َع تعس٬ٜت طبٞ، ؼي ايؿكٌ ايطابع ٚايجُإْٛ ٚؼي قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ اغيػ

 (. غ١ٓ ٚأنجطٖا أؾٗط، غت١ اؿٌُ َس٠ أقٌ: ) 1993ّغ١ٓ 

 أقٌ) :  (100) اغياز٠ 1991ّ يػ١ٓ (42)ٛزاْٞ ضقِ ٚؼي قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ايػ

 (. غ١ٓ ٚأنجطٖا أؾٗط، غت١ ٖٞ اؿٌُ َس٠

ٚؼي َؿطٚع ايكإْٛ اغيٛسس يٮسٛاٍ ايؿدك١ٝ يسٍٚ فًؼ ايتعإٚ اـًٝذٞ 

 اؿٌُ غت١ أؾٗط، ٚأنجطٖا غ١ٓ (. َس٠ أقٌ: )  (74)ؼي اغياز٠ 

 2005ّ يػ١ٓ(28)٫ؼازٟ ضقِ ٚؼي قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ اإلَاضاتٞ: ايكإْٛ ا

َٜٛا، ٚأنجطٙ ث٬مثا١٥ ٚعيػ١ ٚمثإَْٛا١٥اؿٌَُس٠أقٌ( :) 91) ضقِ قإْٛ

 ٚغتٕٛ َّٜٛا، َا مل تكطض ؾ١ٓ طب١ٝ َؿه١ً هلصا ايػطض خ٬ف شيو(.

( ٨0ٚؼي َؿطٚع ايكإْٛ ايعطبٞ اغيٛسس جملًؼ ٚظضا٤ ايعسٍ ايعطب: ؾؿٞ اغياز٠ )

 (.غ١ٓ ٚأنجطٖا أؾٗط ١غت اؿٌُ َس٠ أقٌ:"َٓ٘

ٚشٖب قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ايُٝين َصٖبّا آخط ؾًِ جيعٌ سسّا ٭نجط 

( إٔ ) أقٌ َس٠ اؿٌُ غت١ 20( َٔ ايكإْٛ ضقِ )128اؿٌُ ، ؾكس ْكت اغياز٠ )

أؾٗط ٫ٚ سس ٭نجطٖا َع ؿيٗٛض ايكطا٥ٔ ايساي١ عًٝ٘ ٚاغتُطاضٖا ٚتكطٜط ايطبٝب 

 ـ(179) اغيدتل (

 : َا غبل َٔ ايكٛاْري٬ٜٚسفي ع٢ً 

إٔ أنجط ايكٛاْري أطًكت ايػ١ٓ ، ٚسسز ايكإْٛ ايػٛضٟ ايػ١ٓ بايؿُػ١ٝ ،  -

ٚٚاؾك٘ ؼي شيو ايكإْٛ اإلَاضاتٞ ٚايهٜٛيت ايًصإ سسزا اغيس٠ با٭ٜاّ ٚدع٬ٖا 

( َّٜٛا ، ٚاْؿطز ايكإْٛ ا٭ضزْٞ ؾٓل أْٗا غ١ٓ قُط١ٜ ٖذط١ٜ ، ٚتكٌ أٜاَٗا 365)

                                      
 (.20بؿإٔ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ٚتعس٬ٜت٘ م) 1992( ايكإْٛ ضقِ عؿطٜٔ يػ١ٓ 179)
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( َّٜٛا باعتباض تٛايٞ أضبع١ أؾٗط ْاقك١ 358) َّٜٛا ٚبأقك٢ سس (350بأز٢ْ سس )

 ٚنا١ًَ.

ٚايكإْٛ قس بايؼ با٫ستٝاؾي; ؾإٕ نإ ٫ بس َٔ شيو ؾًٝهٔ ا٭خص بايػ١ٓ 

 ايكُط١ٜ نأقك٢ سس ا٫ستٝاؾي ا٭ْػب، اٖتسا٤ عسٜح ابٔ قٝاز ايػابل .

با٤ ا٭د١ٓ ، ٜط٣ ايباسح إٔ َطدع ٖصٙ اغيػأي١ إزي أٌٖ ا٫ختكام ِٖٚ أط-

( َّٜٛا سٝح إٔ اغيؿ١ُٝ ٫ 330ٚأع٢ً تكسٜط هلِ إٔ َس٠ اؿٌُ ٫ تعٜس ع٢ً )

تػتطٝع إٔ شيس اؾٓري بعٓاقط اؿٝا٠ بعسٖا ، ٖٚصا استٝاؾي ٫غتٝعاب نٌ 

اؿا٫ت ايؿاش٠ نُا غبل ، ؾٝشتاؾي ايكإْٛ ؿاي١ ايػبات إشا ثبت يس٣ ا٭طبا٤ 

كساض ايػبات ، ٚقس اَتاظ ايكإْٛ اإلَاضاتٞ بايؿشل اغيدربٟ ؾتعٜس اغيس٠ ع٢ً َ

بايٓل ع٢ً ٖصا اؿهِ ، ٚأض٣ إٔ ايكإْٛ ايُٝين نإ أنجط استٝاطّا ٚقٛابّا 

سٝح مل جيعٌ سسّا ٭نجط اؿٌُ َع ؿيٗٛض ايكطا٥ٔ ايساي١ عًٝ٘ ٚاغتُطاضٖا 

ٚتكطٜط ايطبٝب اغيدتل ، ٖٚصا إضداع يًُٛنٛع ٭ٌٖ ا٫ختكام ٖٚٛ َا ٜٓبػٞ 

 ٚاهلل تعازي أعًِ. ُس ؼي َجٌ ٖصٙ ايكه١ٝ ،إٔ ٜعت



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
195 

 م3102( العدد التاسع مارس 5اجملمد ) جممة األندلس لمعموم االجتماعية والتطبيقية

 أحكام املرأة املتوفى عهها زوجها                                                                                                                  د. صاحل مبارك دعكيك                                                                                             

 ؾٗطؽ أِٖ اغيطادع

 أسهاّ اإلسساز ، خايس بٔ عبساهلل اغيكًح ، َٛقع اغي٪يـ بايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ. -1

أسهاّ اغيطأ٠ اؿاٌَ، حي٢ٝ بٔ عبس ايطظئ اـطٝب، نُٔ اغيهتب١ ايؿا١ًَ  -2

 ا٫يهرت١ْٝٚ.

ض ايػبٌٝ ،ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ، اغيهتب إضٚا٤ ايػًٌٝ ؽطٜر أسازٜح َٓا -3

ّ.1985 -1405ٙايجا١ْٝ،  ؾي. اإلغ٬َٞ،

ا٭ٚزي  ؾي. ا٫غتصناض، ٜٛغـ بٔ عبس اهلل بٔ عبس ايرب ايُٓطٟ، زاض قتٝب١، -4

ّ. 1993 -ٖـ 1414

ز. عبس ايطؾٝس بٔ قُس أَري  زضاغ١ ؾك١ٝٗ طب١ٝ، -أقٌ ٚأنجط َس٠ اؿٌُ  -5

ا٫يهرت١ْٝٚ.نُٔ اغيهتب١ ايؿا١ًَ  بٔ قاغِ،

 ٙ.1393ا٭ّ، قُس بٔ إزضٜؼ ايؿاؾعٞ ، زاض اغيعطؾ١ بريٚت ،غ١ٓ  -6

ؼكٝل  اإلْكاف ؼي َعطؾ١ ايطادح َٔ اـ٬ف، عًٞ بٔ غًُٝإ اغيطزاٟٚ، -7

 زاض إسٝا٤ ايرتاخ، بريٚت. قُس ساَس ايؿكٞ،

اض ٖـ ،ز970ت  ايبشط ايطا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل ،ظٜٔ ايسٜٔ ابٔ لِٝ اؿٓؿٞ، -8

 اغيعطؾ١ بريٚت.

 زاض ايهتاب ايعطبٞ، بسا٥ع ايكٓا٥ع ؼي تطتٝب ايؿطا٥ع ،ع٤٬ ايسٜٔ ايهاغاْٞ، -9

 ٙ بريٚت، يبٓإ.1982غ١ٓ 

زاض ايؿهط  تكشٝح خايس ايعطاض، بسا١ٜ اجملتٗس، ايٛيٝس بٔ ضؾس ا٭ْسيػٞ،-10

 يبٓإ –ّ بريٚت  1995 -ٙ  1415،طبع١ 

ُس بٔ ٜٛغـ بٔ أبٞ ايكاغِ ايعبسضٟ، زاض ق ايتاز ٚاإلنًٌٝ غيدتكط خًٌٝ،-11

 ٙ.1398ايؿهط بريٚت ،غ١ٓ 

تبٝري اؿكا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل، عجُإ بٔ عًٞ ايعًٜعٞ ، اغيطبع١ ايهرب٣  -12

 ٖـ. 1313ايطبع١ ا٭ٚزي ، ا٭َري١ٜ ب٫ٛم ، ايكاٖط٠،

 ساؾ١ٝ  اـطؾٞ ع٢ً كتكط غٝسٟ خًٌٝ ، زاض ايؿهط يًطباع١ ،بريٚت. -13

 زاض ايؿهط بريٚت. قُس بٔ عابسٜٔ، اؾ١ٝ ضز احملتاض ع٢ً ايسض اغيدتاض،س-14
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ؼكٝل قُس  قُس عطؾ٘ ايسغٛقٞ، ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿطح ايهبري،-15

 بريٚت. عًٝـ، زاض ايؿهط،

عًٞ ايكعٝسٟ ايعسٟٚ ،ؼكٝل  ساؾ١ٝ ايعسٟٚ ع٢ً ؾطح نؿا١ٜ ايطايب،-16

 ٙ.1412زاض ايؿهط بريٚت ،غ١ٓ  ٜٛغـ ايبكاعٞ،

عُط ا٭ؾكط، ف١ً ايؿطٜع١  .ز. اؿٝض ٚاؿٌُ ٚايٓؿاؽ بري ايؿك٘ ٚايطب-17

 (.11داَع١ ايهٜٛت، ايعسز) ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬،

ايساض ايػعٛز١ٜ يًٓؿط  ز.قُس عًٞ ايباض، خًل اإلْػإ بري ايطب ٚايكطإٓ، -18

 ّ.1983-1403ٙؾي.ايطابع١  ٚايتٛظٜع،

حيٞ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ،  اغيهتب اإلغ٬َٞ،  ،ضٚن١ ايطايبري ٚعُس٠ اغيؿتري-19

 ٙ.1405غ١ٓ  بريٚت،

قُس بٔ أبٞ بهط أٜٛب ايعضعٞ ،َ٪غػ١  ظاز اغيعاز ؼي ٖسٟ خري ايعباز، -20

ايهٜٛت ايطبع١ ايطابع١ عؿط٠ :  –بريٚت  -َهتب١ اغيٓاض اإلغ١َٝ٬  -ايطغاي١ 

 ؾي.عبس ايكازض ا٭ضْا٩ٚ -ّ،ؼكٝل : ؾعٝب ا٭ضْا٩ٚؾي 1986 – 1407

بريٚت ، ؼكٝل قُس  –زاض ايؿهط  غٓٔ ابٔ َاد٘،قُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚين، -21

 ؾ٪از عبس ايباقٞ.

غٓٔ أبٞ زاٚز، غًُٝإ بٔ ا٭ؾعح أبٛ زاٚز ايػذػتاْٞ ا٭ظزٟ، ؼكٝل  -22

 قُس قٝٞ ايسٜٔ عبس اؿُٝس، زاض ايؿهط بريٚت.  

 1414ض ايباظ ،َه١ اغيهط١َأظيس بٔ اؿػري ايبٝٗكٞ، َهتب١ زا ايػٓٔ ايهرب٣، -23

 ّ،ؼكٝل قُس عبس ايكازض عطا.1994 –

قُس بٔ عٝػ٢ أبٛ عٝػ٢ ايرتَصٟ، ؼكٝل : أظيس قُس  غٓٔ ايرتَصٟ، -24

 بريٚت. –زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ  ؾانط ٚآخطٕٚ،

ايطبع١  بريٚت، –غٓٔ ايٓػا٥ٞ، أظيس بٔ ؾعٝب ايٓػا٥ٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ  -25

عبس ايػؿاض غًُٝإ ايبٓساضٟ ، غٝس نػطٟٚ  ّ،ؼكٝل ز.1991 – 1411ا٭ٚزي ، 

 سػٔ.
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ؾطح قشٝح َػًِ ، حي٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ ،بريٚت،  -26

 ٙ.1392ايطبع١ ايجا١ْٝ ، 

أبٛ ايربنات أظيس بٔ قُس ايعسٟٚ ، ايؿٗري بايسضزٜط، زاض  ايؿطح ايهبري، -27

 بريٚت. ايؿهط،

بٔ خعضي١، قُس بٔ إغشام بٔ خعضي١ ،اغيهتب اإلغ٬َٞ، بريٚت، قشٝح ا -28

 ،ؼكٝل ز. قُس ا٭عـيُٞ.1970 – 1390

زاض ابٔ نجري ،  قشٝح ايبداضٟ ، قُس بٔ إمساعٌٝ ايبداضٟ اؾعؿٞ، -29

ؼكٝل : ز. َكطؿ٢ زٜب 1987-1407ايطبع١ ايجايج١ ،  بريٚت، –ايُٝا١َ 

 داَع١ زَؿل. -ايؿطٜع١  ايبػا أغتاش اؿسٜح ٚعًَٛ٘ ؼي ن١ًٝ

قشٝح َػًِ، َػًِ بٔ اؿذاز ايكؿريٟ ايٓٝػابٛضٟ، ؼكٝل قُس ؾ٪از -30

 زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت. عبس ايباقٞ،

عُس٠ ايكاضٟ ؾطح قشٝح ايبداضٟ، بسض ايسٜٔ ايعٝين ، إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ ،  -31

 بريٚت.

 ًٞ بٔ سذط ايعػك٬ْٞ ،ؾتح ايباضٟ ؾطح قشٝح ايبداضٟ، أظيس بٔ ع -32

ضقِ نتب٘ ٚأبٛاب٘ ٚأسازٜج٘  ؼكٝل عبس ايععٜع بٔ باظ ٚقب ايسٜٔ اـطٝب

 زاض اغيعطؾ١ بريٚت. ٚشنط أططاؾٗا : قُس ؾ٪از عبس ايباقٞ،

ايجايج١  زَؿل ؾي. ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚأزيت٘ ، ز. ٖٚب١ ايٗعسًٝٞ، زاض ايؿهط، -33

1409-1989.ّ 

 اقط٬سّا ، غعسٟ أبٛ دٝب ،زاض ايؿهط ، زَؿل ، ؾي.ايكاَٛؽ ايؿكٗٞ يػ١ ٚ -34

 ّ.1988 -ـ ٖ 1408ايجا١ْٝ ،

نؿاف ايكٓاع عٔ َذي اإلقٓاع ، َٓكٛض بٔ ْٜٛؼ بٔ إزضٜؼ ايبٗٛتٞ، اغيتٛؾ٢  -35

بريٚت  –ؼكٝل: ٬ٍٖ َكًٝشٞ َٚكطؿ٢ ٬ٍٖ ، زاض ايؿهط  ٖـ(1051غ١ٓ )

 .ـ1402ٖ،غ١ٓ 

ؼكٝل ٜٛغـ ايؿٝذ  بٞ ظٜس ايكريٚاْٞ،نؿا١ٜ ايطايب ايطباْٞ يطغاي١ أ -36

 .ـ1412ٖغ١ٓ  زاض ايؿهط بريٚت، قُس ايبكاعٞ،
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إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ َؿًح اؿٓبًٞ ،اغيهتب اإلغ٬َٞ،  اغيبسع ؼي ؾطح اغيكٓع، -37

 .ـ1400ٖبريٚت ، غ١ٓ 

عبسايطظئ بٔ قُس بٔ غًُٝإ  فُع ا٭ْٗط ؼي ؾطح ًَتك٢ ا٭عط،-38

ٖـ 1419غ١ٓ  زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت، ًٌٝ عُطإ اغيٓكٛض،ؼكٝل خ ايهًٝبٛيٞ،

- 1998.ّ 

فُع ايعٚا٥س َٚٓبع ايؿٛا٥س، عًٞ بٔ أبٞ بهط اهلٝجُٞ، ْؿط زاض ايهتب  -39

 ّ. 1988 -ٖـ 1408ايطبع١:  بريٚت، ايع١ًُٝ،

 ّ.1997اجملُٛع ؾطح اغيٗصب حي٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ ، زاض ايؿهط بريٚت، -40

٣ ابٔ ت١ُٝٝ، زضاغ١ ٚؼكٝل: عبسايطظئ بٔ قُس بٔ فُٛع ؾتاٚ -41

قاغِ،ْؿط: فُع اغيًو ؾٗس يطباع١ اغيكشـ ايؿطٜـ،اغيًُه١ ايعطب١ٝ 

 ّ.1995ٖـ/1416 -ايػعٛز١ٜ 

َس٠ اؿٌُ بري ايؿك٘ ٚايطب ٚبعض،قٛاْري ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ اغيعاقط٠ ز.  -42

 قُس غًُٝإ ايٓٛض، َٓؿٛض بايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ.

ػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، قُس بٔ عبساهلل اؿانِ ايٓٝػابٛضٟ، ؼكٝل اغي -43

 –ٙ 1411َكطؿ٢ عبس ايكازض عطا،زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت،ايطبع١ ا٭ٚزي ، 

1990.ّ 

عازٍ َطؾس ،  -َػٓس اإلَاّ أظيس بٔ سٓبٌ ، ؼكٝل : ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚؾي  -45

ٖـ  1421طبع١ : ا٭ٚزي ، إؾطاف ز. عبس اهلل بٔ عبس احملػٔ ايرتنٞ ،اي ٚآخطٕٚ،

 ّ،َ٪غػ١ ايطغاي١. 2001 -

اغيكباح اغيٓري ؼي غطٜب ايؿطح ايهبري، أظيس بٔ قُس اغيكطٟ ايؿَٝٛٞ، اغيهتب١  -46

 ايع١ًُٝ ،بريٚت.

اغيكٓـ ؼي ا٭سازٜح ٚاٯثاض، أبٛ بهط عبس اهلل بٔ قُس بٔ أبٞ ؾٝب١ ايهٛؼي،  -47

 ّ،ؼكٝل نُاٍ ٜٛغـ اؿٛت.1409 ايطبع١ ا٭ٚزي ، ايطٜاض، –َهتب١ ايطؾس 

ايكاٖط٠ ،  -اغيعذِ ا٭ٚغؽي، غًُٝإ بٔ أظيس ايطرباْٞ ، ْؿط زاض اؿطَري  -48

 عبس احملػٔ اؿػٝين.  ّ.ت. طاضم بٔ عٛض اهلل،1415
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 ز.ساَس قٓٝيب ، زاض ايٓؿا٥ؼ بريٚت، ؾي. َعذِ يػ١ ايؿكٗا٤، ز.قُس ضٚاؽ، -49

 ّ.1988-1408ايجا١ْٝ 

ؾك٘ اإلَاّ أظيس بٔ سٓبٌ ايؿٝباْٞ، عبس اهلل بٔ أظيس بٔ قسا١َ  اغيػين ؼي -50

 ٙ.1405اغيكسغٞ ايطبع١ ا٭ٚزي ، 

َػين احملتاز إزي َعطؾ١ َعاْٞ أيؿاؿي اغيٓٗاز ،قُس اـطٝب ايؿطبٝين ،زاض -51

 ايؿهط بريٚت.

َٛاٖب اؾًٌٝ يؿطح كتكط اـًٌٝ،قُس بٔ عبس ايطظئ ايٗطعٝين  -52

 ّ.2003 -ٖـ 1423غ١ٓ  طبع١، ايهتب ُريات، زاض عامل ،ؼكٝل ظنطٜا ع

 –قازض٠ عٔ ٚظاض٠ ا٭ٚقاف ٚايؿ٦ٕٛ اإلغ١َٝ٬  اغيٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ايهٜٛت١ٝ،-53

 ٖـ ، زاض ايػ٬غٌ.1427ايهٜٛت، ايطبع١ ايجا١ْٝ 

ظاٜس بٔ غًطإ  َ٪غػ١، ا٭عـيُٞ اغيٛطأ ، َايو بٔ أْؼ ،ؼكٝل : قُس  -54

 ّ.2004 -ٖـ 1425ؾي.ا٭ٚزي  ، آٍ ْٗٝإ

ْس٠ٚ ايكها٤ ايؿطعٞ ؼي ايعكط اؿانط ايٛاقع ٚاغيأٍَٛ ، ؼي ايؿرت٠ ايٛاقع١  -55

ٖـ.،عسز 13/4/2006-12-11ٖـ. ،اغيٛاؾل 1427ضبٝع ا٭ٍٚ  14-13-12بري 

َٔ ايعًُا٤ ٚايباسجري. ،قاّ ظُعٗا ٚتٓػٝكٗا: أبٛ إبطاِٖٝ ايصٖيب، اغيهتب١ 

 ايؿا١ًَ ا٫يهرت١ْٝٚ.

قُس بٔ عًٞ  ا٭ٚطاض َٔ أسازٜح غٝس ا٭خٝاض ؾطح َٓتك٢ ا٭خباض،ٌْٝ  -65

بتعًٝكات قُس َٓري ايسَؿكٞ. ْؿط إزاض٠ ايطباع١ اغيٓري١ٜ، ايؿٛناْٞ،
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 الواقع والتحديات  تقييم جتربة اخلصخصة يف اليمن

 امللخص:

جاء التحول حنو اخلصخصة انطالقًا من دوافع سياسية واقتصادية حتت 

ذريعة فشل القطاع العام وعدم كفاءته وأن تكلفة حتمله أصبحت أكرب ملا 

ييم يتسببه من أعباء مالية على املوازنة العامة . ويهدف البحث إىل عرض وتق

تنفيذ برنامج اخلصخصة يف اليمن والظروف احمليطة به . ومن أهم النتائج اليت 

مت التوصل إليها إثبات فرضية البحث اليت تنص على أن اخلصخصة يف اليمن 

تواجه حتديات فنية وبيئية واقتصادية تعيق استمرارها من أهمها : عدم توافر 

حجم السوق الداخلية ، وتقادم  سوق رأس املال ، وعدم توافر الشفافية ، وصغر

تكنولوجيا املؤسسات العامة ، ووجود بعض مؤسسات خاصة مماثلة ،وعدم توافر 

األمان االقتصادي . لذلك يوصي البحث بتهيئة البيئة املناسبة وعدم خصخصة 

املؤسسات احلكومية ذات البعد االسرتاتيجي االقتصادي واالجتماعي فضاًل عن 

السلبية للخصخصة على العمالة، ووضع برنامج  ضرورة معاجلة اآلثار

 للخصخصة وإنشاء صندوق خاص الستثمار عوائد اخلصخصة .

The abstract: 

Evaluation of Privatization in Yemen 

Reality and Challenges 

Privatization was triggered by political and economic 

reasons under the pretext of the public sector failure and 

incompetence which caused public budget deficit. This 

research sheds light on the theoretical aspects of 

privatization in Yemen and its implementation showing its 

success and failure. The study proved the research 

hypothesis that privatization in Yemen is facing real 

technical and economic environmental challenges such as 
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the lack of capital market, lack of transparency, small local 

market, financial and administrative corruption and the 

weak infrastructure. The researcher recommends providing  

technical and economic environment for privatization and 

putting a complete and integrated time table for it. He also 

recommends avoiding privatizing the governmental public 

companies or factories which have social economic and 

strategic dimension. 

  : مقدمة

منذ أواخر السبعينيات بدأ التحول حنو اخلصخصة حينما نفذت حكومة تاتشر 

برناجمًا واسعًا يستهدف خصخصة املؤسسات العامة ، ثم أعقبتها إدارة ريغان يف 

الثمانينيات ، لكنها اكتسبت زمخًا أكرب عندما مت تطبيقها يف الدول املتحولة 

ان النامية. وجاء التحول حنو اخلصخصة )االشرتاكية السابقة( وعدد من البلد

انطالقًا من دوافع سياسية واقتصادية حتت ذريعة فشل القطاع  العام وعدم 

كفاءته وإن تكلفة حتمله أصبحت أكرب ملا يسببه من أعباء مالية على املوازنة 

 العامة . 

وكغريها من البلدان النامية ويف إطار التحول حنو اقتصاد السوق وضغوط 

ق النقد الدولي والبنك الدولي قامت اليمن بتطبيق برنامج خلصخصة صندو

املؤسسات العامة كمكون من مكونات برنامج اإلصالح االقتصادي  . وقد واجه 

برنامج اخلصخصة صعوبات متعددة وأوجه قصور خمتلفة فنية وبيئية 

واقتصادية . ويناقش البحث يف القسم األول اجلوانب النظرية للخصخصة 

داف ودوافع وأساليب ، فيما يناقش القسم الثاني دور ومكانة القطاعني كأه

العام واخلاص يف االقتصاد اليمين ، ويناقش القسمان الثالث والرابع تقييم 

 جتربة اخلصخصة يف اليمن والتحديات اليت تواجهها .
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 : مشكلة البحث

من مل بالرغم من مرور أكثر من عقد على تطبيق برنامج اخلصخصة يف الي

تتحقق النجاحات املطلوبة فقد واجه بعض املصاعب. وتكمن مشكلة البحث يف 

رار عملية اخلصخصة وحتد من أن هذه املصاعب تشكل حتديات أمام استم

 ، لذلك البد من تفنيدها أواًل والوقوف أمامها جبدية وحلها ثانيًا . زمخها

 : أهداف البحث 

علقة باخلصخصة كاألهداف تسليط الضوء على أهم اجلوانب املت -1

 والدوافع واألساليب . 

عرض تطور برنامج اخلصخصة يف اليمن وتقييم النجاحات واإلخفاقات  -2

 اليت رافقته . 

 اقرتاح التوصيات للدفع بعملية اخلصخصة إىل األمام . -3

 :أهمية البحث 

التساؤالت والتحفظات حول األهداف السياسية  نلقد أثريت كثري م

ادية واالجتماعية للخصخصة وخصوصية دور الدولة يف البلدان النامية واالقتص

حيث التنمية يف املراحل األوىل فضاًل عن ضعف قدرات القطاع اخلاص املالية 

والتنظيمية واإلدارية والفنية ، ومن ثم احلاجة إىل دور تدخلي للدولة بقدر معني 

حث يف أنه حياول اإلجابة يتكامل  مع قدرات القطاع اخلاص . وتنبع أهمية الب

على هذه التساؤالت من خالل دراسة احلالة اليمنية ومسار تطورها والتحديات 

 اليت تواجهها . 

 :فرضية البحث  

تواجه اخلصخصة حتديات متعددة فنية وبيئية واقتصادية تعيق تطورها 

 وجناحها.
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 : منهجية البحث

 دراسدة وتشددخيص مسددار  يعتمدد البحددث علددى املدنهجني الوصددفي والتحليلددي يف  

 تطور اخلصخصة يف اليمن .

 : الدراسات السابقة

   [Ward,James,1992,p(496-521)] يف دراسة عن التجربة األمريكية استخلص

عندددد مقارنتددده بدددني املددددن الكدددبرية والصدددغرية ، أن ربدددار اخلصخصدددة تكدددون أكدددرب     

غرية وميلدها  لصاحل املدن الكبرية نتيجة ضعف املنافسدة لددم مؤسسدات املددن الصد     

إىل توظيددف العمددال األقددل كفدداءة وضددعف احلددوافف املقدمددة ملوظفيهددا . وبددني أن       

بلديات املدن األمريكية اضطرت لتبين برامج اخلصخصة حتت ضدغوط ففديض   

 اإلنفاق احلكومي رغم مقاومة نقابات العمال. 

[ Marsh,David,1993,p(459-479)أمدددا عدددن التجربدددة الربيطانيدددة بدددني ] 

رغم مدن جنداح احلكومدة يف حتويدل االقتصداد إىل اقتصداد السدوق بالكامدل         فإنه بال

إال أنهدا أخفقددت يف أهددداف حتسددني الكفدداءة وبيدع أصددول املؤسسددات العامددة بسددرعة   

وبنجاح ، كما مل يتحقق هدف املنافسة للمؤسسات احلكومية إذ حدثت املساومة 

 والتنازالت . 

دان افريقية خمتارة )نيجرييا، ويف إطار جتارب البلدان النامية لثالث بل

[ إىل ضرورة Drum,Bernard,1993,p(144-149السنغال، توغو( توصل ])

توافر بعض الشروط لنجاح اخلصخصة منها التأييد السياسي من أعلى 

املستويات، ووضع اسرتاتيجيات خاصة لكل بلد حسب ظروفه وخصائصه ، وأنه 

نقص التمويل أو عدم وجود  جيب الشروع يف اخلصخصة وعدم الرتدد يف حال

مستثمرين . كما يتطلب األمر احليادية يف تقييم القرارات واالستعانة خبرباء 

، ص 5991يف جمال االستثمار واخلصخصة . فيما استنتج ]املقابلة ،علي حسن،

([ يف دراسة احلالة لشركة الطريان املاليفية أن هذه احلالة كانت 22-23)

% 22قطاع العام إذ احتفظت احلكومة مبا يقرب من توفيقية بني اخلصخصة وال
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من أسهم الشركة، والحظ أن الشركة بعد اخلصخصة حققت أرباحًا كبرية 

نتيجة ففيض النفقات التشغيلية يف حني كانت قبل ذلك تتكبد اخلسائر، 

ومتكنت أيضًا من زيادة عدد املسافرين ومد شبكة خطوطها إىل الواليات املتحدة . 

باحث جناح اخلصخصة إىل أسباب من بينها بيع استثمارات الشركة وأرجع ال

الرابح منها واخلاسر . وعن التجربة اليمنية اليت كانت يف بدايتها حينذاك 

([ بعض القواعد 471-477، ص) 5991شوطح، جعفر عبداهلل ،  استخلص ]

التوجيهية لنجاح عملية اخلصخصة من أهمها أن يصمم برنامج هلذا الغرض 

دد املؤسسات العامة املقرر خصخصتها وتلك اليت تظل بيد الدولة ألغراض حي

إسرتاتيجية، وكذلك أهمية إنشاء سوق لرأس املال ، وسن قواعد ملنع االحتكار ، 

وتنظيم عملية التقييم واإلشراف على البيع واالكتتاب ، واحلفاظ على مستقبل 

صة إىل جهاز خاص . أما العاملني ، والتأكيد على العلنية ، وإسناد اخلصخ

([ يف دراسة له عن اخلصخصة يف البلدان  73-72، ص)2005]البلبل ،علي امحد،

العربية ، فقد توصل إىل عدد من النتائج من أهمها أن اخلصخصة ميكن أن تبدأ 

بشركات يف أسواق تنافسية ومن ثم تليها األسواق االحتكارية ، كذلك العمل 

أن يصاحبها إصالحات كلية وبيئية حمففة  على التدرج يف اخلصخصة على

لنمو القطاع اخلاص . وتوصل أيضُا إىل أنه ميكن القيام باخلصخصة حتى لو 

مل تتوافر أسواق مالية متطورة على أن يصاحب ذلك إصالح بنوك الدولة . 

كذلك بني أن اخلصخصة يف البلدان العربية أظهرت أن االستثمار األجنيب 

وبدياًل هلا. وظهر أيضًا أن اخلصخصة أحد سبل زيادة  املباشر كان داعمًا

االستثمار وكفاءته مما يتطلب رفع معدالت االستثمار يف البلدان العربية إىل 

% وهو املتوسط السائد يف البلدان النامية فضاًل عن حتسني بيئة االستثمار 22

م عن وإصالحات مؤسسية حتسن من جودة حكوماتها وأسواقها . ويف دراسة أخر

([ يف تقييمه 512-512، ص)2005البلدان النامية استخلص ]أمحد ، آدم مهدي ،

للتجربة السودانية بعض اجلوانب السلبية من أهمها أن ضعف وعدم نضوج 
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وحمدودية الطاقة االستيعابية لسوق اخلرطوم لألوراق املالية قلل من االستفادة 

ن عوائق اخلصخصة عدم من املفايا اليت يقدمها هذا السوق ،كذلك فإن م

توافر األموال الالزمة يف النظام املصريف  وارتفاع تكلفة التمويل ، فضاًل عن زيادة 

معدل البطالة ، وفقدان خفينة الدولة للنقد األجنيب ، كذلك يالحظ أنه قد 

مت خصخصة املؤسسات الناجحة اليت تستوعب أكرب عدد من العمال كما 

ة عن التجربة العراقية يف القطاع الصناعي بيعت بأربان خبسة. ويف دراس

([ إىل أن املدة األوىل 379-372، ص)2007التحويلي أشار ]معروف، هوشيار، 

حققت جناحًا أكرب من املدة الثانية بسبب تباين الظروف االقتصادية واالندفاع 

والسياسات املساندة )إعفاءات ضريبية ،تسهيالت ائتمانية ميسرة( ، كذلك 

اخلصخصة تركفت يف الصناعات اإلنشائية أواًل والغذائية ثانيًا تبني أن 

دولة نامية من بينها دول عربية  25والنسيجية ثالثًا . ويف دراسة للخصخصة يف 

[ أنه حدثت 2002( تبني للباحث ]ديوب، حممد معن، 5992-5910خالل املدة )

والكفاءة شركة كالرحبية  49تطورات إجيابية يف املؤشرات االقتصادية ل 

واالستثمار والعمالة ،وأوصت الدراسة بالتدرج يف تطبيق اخلصخصة ومراعاة 

 األبعاد االجتماعية هلا .

 : القسم األول : املدخل النظري للخصخصة

تعددت املصطلحات اليت يوصف مبوجبها انتقال املؤسسات من القدطاع العام 

خلوصصة ، ومن هذه املصطلحات اخلصخصة ، وا إىل القدطاع اخلاص،

وحتويل القطاع العام إىل  ونفع امللكية العامة ، واالستخصاص والتخصيصية ،

( األكثر شيوعًا Privatizationالقطاع اخلاص ، ويعدد مصطلح اخلصخصة )

وقبواًل وسوف نستخدمه للداللة على انتقال ملكية املؤسسات العامة إىل القطاع 

 اخلاص .       

)إدارة املنشأة على أساس جتاري من خالل نقل تعرف اخلصخصة على أنها 

ملكيتها كليًا أو جفئيًا من القطاع احلكومي إىل القطاع اخلاص أو بتأجري 
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خدمات إدارة حمرتفة تضطلع مبهمة تسيري املنشأة على هذا الطريق 

[http://forums.digth.net/newthread.php] . ويعدرفها بلومسنت

[5993Blommestein,H,مبا يع ] ين) حتويل ملكية املنشآت العامة إىل أطراف

يشري] زكي، رمفي،  أخرم تقوم بإدارتها وفقًا ملبادئ قدطاع األعمال اخلاص(، فيما

( [إىل أنها تعدين ) زيادة كفاءة إدارة وتشغديل املشروعات العامة من 597، ص)5997

 طية( . خالل االعدتماد عدلى آليات السوق والتخلص من الرتتيبات البريوقرا

وعليه ميكن القول إن اخلصخصة تعدين انتقال ملكية املؤسسات العامة إىل 

القطاع اخلاص من خالل االعتماد عدلى آليات السوق يف إدارتها وتشغديلها 

 وتنميتها بهدف حتسني كفاءتها .

 : دوافع اخلصخصة

البلدان تبين برامج  اخلصخصة  نهناك دوافع متعدددة فرضت على كثري م

 حور يف الدوافع السياسية  واالقتصادية ميكن تلخيصها فيما يأتي :تتم

(، عطية، خليل حممد 17، ص )5991عادل أمحد ، ]حشيش ،  أواًل د الدوافع السياسية

 [ :Delvin,R.,1993. pp(162-169)(، 156،ص) 2003خليل ،

 أسباب إيديولوجية:  5-5

ولة االقتصادي  وإعطاء دور وتتلخدص يف االجتاهات املنادية بتقدليص دور الد

أكرب للقدطاع اخلاص بوصف أن السلوك االقتصادي  يف ظل آليات السوق سوف 

يضمن حتدقديق كفاءة أعدلى يف عدمل املؤسسات وحتقيق العدالة واملشاركة 

 االجتماعية من خالل دميقدراطية رأس املال.

 اعتبارات حقدوق اإلنسان:  5-2

إىل تقدييد حرية األفراد واملساس  حبدقدوقهم لقد أدم تنامي تدخل الدولة 

السياسية واالقتصادية ،فكثريًا ما أدم هذا إىل تبعدية الفرد للدولة ، وقد حدثت 

تطورات مهمة يف مفهوم حقوق اإلنسان خالل العدقدود األخرية دعدت إىل مفيد من 
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احلريات السياسية واالجتماعية واالقتصادية وقد ترافق ذلك مع ثورة 

 التصاالت واملعدلومات   .ا

 زيادة املصداقية السياسية:  5-3

شكلت اخلصخصة يف كثري من الدول برناجمًا  إيديولوجيًا يعكس اإلصالح 

االقتصادي خصوصًا يف تلك الدول اليت عدجفت عن إحراز جناحات يف 

اإلصالحات غدري االقتصادية مما يشكل دافعًا قويًا للحكومات واألحفاب حدني يتم 

 تبنيها يف الربامج  االنتخابية لكسب مفيد من الشعدبية . 

  ضغدوط املنظدمات الدولية:  5-7

تتسم توجهات املنظدمات الدولية وبشكل خاص صندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي بالتدخل يف السياسات االقتصادية للبلدان النامية من خالل فرض 

ية،إذ تستغدل األزمات اليت متر بها هذه شروطها لتقدديم القروض والتسهيالت املال

البلدان لتمرير توجهاتها اليت ال تتفق وواقع البلدان النامية وخياراتها السياسية  

 وتشكل مساسًا بسيادتها .

 : [pp(162-169),،Delvin(51-9، ص )2005] أمحد،آدم، الدوافع االقتصادية : ثانيًا

 حتقديدق االستقرار االقتصادي:  2-5

اخلصخصة  يف حتسني أداء االقتصاد الكلي ، إذ يؤدي  بيع مؤسسات  تساهم

القدطاع  العام  إىل تقدليص العدجف املالي  وزيادة إيرادات  الضرائب من الشركات 

املخصخصة وتوفري اإلنفاق املستدقدبلي عدلى هذه املؤسسات ، وتساعدد إيرادات 

اد الديون اخلارجية ، وهذه اخلصخصة يف سد العدجف املالي املولد للتضخم وسد

 مجيعها تسهم يف خلق االستقرار االقتصادي  .

 التخلص من القيود االستثمارية:  2-2

تعاني املشروعات العامة من عددم توافر االستثمارات الالزمة مما يرتك أثرًا 

سلبيا عدلى أدائها ، لذلك فإن اخلصخصة توفر هلا موردًا جديدًا للتوسع 
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توفر للدولة موارد مالية  للتوسع يف اإلنفاق عدلى اجملاالت  والتحسني وأيضا

 االجتماعية .    

  حتسني الكفاءة : 2-3

ارتبطت املشروعات العامة يف الغالب بعددم الكفاءة ، ويرجع هذا إىل شكل 

امللكية وأسلوب إدارتها املتمثل يف عدم كفاءة املديرين ، وفلف التكنولوجيا ، 

اجتماعية بتكاليف غدري اقتصادية من خالل حتديد سقدوف وحتميلها أهدافًا 

سعدرية للسلع واخلدمات وتضخيم طاقمها اإلنتاجي واإلداري . لذلك فإنه 

بوساطة اخلصخصة يتم حتسني الكفاءة إلمكانية تعدظيم األرباح  عدوضًا عن أن 

التكلفة  االجتماعية أقل  يف املؤسسات اخلاصة مما جيعدل اخلصخصة أكثر 

 اذبية وأقل تكلفة لفيادة الكفاءة . ج

  جذب رأس املال من اخلارج :2-7

يؤدي انتقال ملكية املؤسسات العامة إىل القدطاع  اخلاص إىل جذب وتشجيع 

رأس املال الوطين اهلارب، وكذا حتفيف رأس املال األجنيب عدلى االستثمار ، وهذا 

الفجدوة املالية ومن ثم  الوضع يؤدي بدوره  إىل استقرار سعدر الصرف وتضييق

 حتقيق استقرار األسعار .

 تشجيع املنافسة:  2-1

متيف االقتصاد املخطط باالحتكار، إذ كانت األسعار وكميات اإلنتاج 

ومدخالته  حتدد بشكل حتكمي ، كما تسيطر على األسواق واملنشآت اليت تقلل 

ت اجلودة والكفاءة . من روح املبادرة واملنافسة ومن ثم ينعكس سلبًا على مستويا

وتهدف اخلصخصة إىل تشجيع املنافسة يف األسواق ومنع االحتكارات ومن ثم 

إرغام الوحدات االقتصادية اململوكة للدولة على حتسني مستويات اجلودة 

 وففيض النفقات واالعتماد على التكنولوجيا املتطورة .
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  تشجيع منو قطاع األعمال اخلاص:  2-2

قطاع اخلاص من خالل اجتاهني : األول تهيئة املناخ العام بسن يتحقق منو ال

قوانني وتشريعات وحوافف جلذب االستثمارات احمللية واألجنبية، واالجتاه الثاني 

 بتوسيع قاعدة امللكية اخلاصة من خالل خصخصة املؤسسات العامة . 

 تنمية أسواق رأس املال:  2-4

ان النامية اليت أخذت بالتخطيط لقد أدم االجتاه املتشدد لبعض البلد

املركفي إىل إغالق بورصات األوراق املالية ، وتقييد نشاط  أسواق النقد 

واالئتمان وإخضاعها لرقابة شديدة مما حجم نشاط القطاع اخلاص . لذلك 

فتنمية أسواق رأس املال قضية جوهرية للخصخصة ألن هذه األسواق توفر 

ق املالية الالزمة للموازنة العامة وكذلك لتمويل املدخرات الوطنية لشراء األورا

عمليات اخلصخصة واالستثمار اجلديد . ويتطلب األمر سن التشريعات 

والقوانني إلنشاء أو تطوير هذه األسواق وتوفري اهلياكل املالية والبشرية 

 والضمانات الالزمة .

 ففيض الفقد أو الضياع االقتصادي:  2-1

القتصادي املؤسسات العامة ، إذ افذ صورًا متعددة من الزم الفقد والضياع ا

أهمها تبديد املوارد االقتصادية نتيجة سوء استخدامها ، والبطالة املقنعة ، 

وتأخري تنفيذ املشروعات، وكثرة اللجان املشكلة مما محل هذه املؤسسات تكاليف 

امللكية إىل إضافية وخسائر مستمرة . وحتل اخلصخصة هذه املشكلة ، إذ إن نقل 

 القطاع اخلاص سيؤدي إىل إخضاع نشاطها لالعتبارات االقتصادية .

 توفري املوارد احلكومية احلرة 2-9

توفر اخلصخصة موارد مالية للحكومة ويأتي ذلك من مصدرين األول 

حصيلة بيع املؤسسات العامة وميكن استخدامها يف اإلنفاق على البنية التحتية  

هي تلك املوارد اليت كانت توجه لدعم القطاع العام فقد أما املصدر الثاني ف

 أصبحت حرة ميكن أن توجه ألغراض خمتلفة حسب خطط التنمية .  
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 : أساليب اخلصخصة

استقر يف الواقع ويف أدبيات اخلصخصة عددد من األساليب اليت يتم 

 ،]املقابلة مايأتي بوساطتها حتويل املؤسسات العامة إىل القطاع اخلاص منها

 60ص ) ، آدم ، ( ، أمحد34د  29علي امحد،ص ) البلبل، (،51د45علي حسن،ص)

 ( [ : 62د

البيع املباشر للجمهور : وهي احلالة اليت تقوم فيها احلكومة ببيع جفء أو  -5

كل أسهمها يف الشركة إىل اجلمهور بوساطة االكتتاب العام ، ويطدلق 

شروط يلفم توافرها يف هذا  عدليه  أحيانا " اخلصخصة اجلماعية " . وهناك

األسلوب: أن يكون حجم الشركة كبريًا وغري متوقدفة ، ولديها سجل مالي 

مقبول ) عدوائد وأرباح مقبولة ( ، وسوق فعال لرأس املال . ومن مفايا هذا 

األسلوب توسيع قاعددة امللكية مما جيعدله أكثر قبواًل سياسيًا ، كما يعدد 

عدقديدات املتعدلقة بالتقدييم املالي ،ويتيح كثرة األسهل لكونه يتالفى الت

املساهمني احلصول عدلى مصادر أكرب لالستثمار يف املستقدبل . ومن الدول 

اليت طبقدت هذا األسلوب روسيا االحتادية، ومجهورية التشيك ، والتفيا ، 

 ولتوانيا ، ومن الدول العربية الكويت ومصر وبدرجة أقدل يف تونس واملغدرب .

البيع لإلدارة والعاملني : وهي احلالة اليت يتم فيها بيع حصة احلكومة من   -2

األسهم إلدارة الشركة أو عدماهلا حبيث تسدد قديمة األسهم عدلى فرتات 

طويلة . ومن مفايا هذا األسلوب عددم وجود عدوائق تنفيذية وإمكانية كسب 

ة حتفدظات تنصرف املعارضة بوصف أن العدمال هم املستفديدون . غري أن رب

حول طبيعة اإلدارة السابقة وضرورة رفع  كفاءتها ، وقدد تنشأ خماطر مثل 

ففديض األجور، وضعدف مصادر التمويل . ووجد هذا األسلوب طريقه يف 

بريطانيا وفرنسا وايطاليا ، وهو أكثر شيوعًا يف مصر بالنسبة للبلدان 

 العربية .  
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وهو وضع ينشأ عدن بيع أسهم احلكومة بشكل البيع لفرد أو فئة مستدثدمرة :   -3

كلي أو جفئي ملستثمر فرد أو مجاعة ، ويعدتمد هذا األسلوب عدلى تقدديم 

العطاءات اليت يتم من خالهلا التقدييم واختيار العدطاء املناسب . ويالئم 

هذا األسلوب الشركات الصغدرية احلجم وذات الوضع املالي املتعدثر ، كما 

املباشر ملستثمرين إسرتاتيجديني لديهم اخلدربات اإلدارية  قد يتم البيع

الالزمة أو التقدنيات املتطورة. ومن حماسن هذا األسلوب توفري موارد مالية 

إضافية للحكومة ، وتقوية إدارة الشركة خبربات جمربة ، ويشكل عامل 

 جذب لالستثمار األجنيب . أما عديوبه فهي صعدوبة تقدييم تكلفة الشركة.

وطدبدق هذا األسلوب يف اجملر، وبلغاريا ،واستونيا ،ويف الدول العربية يف تونس 

 واملغرب ومصر والكويت . 

امللكية املشرتكة للحكومة والقدطاع اخلاص د وهذا األسلوب يطدبق يف حالة   -7

رغدبة احلكومة التوسع يف حجم الشركة واالحتفاظ بها إلسرتاتيجيتها 

ا . ويتم اختيار الشريك حدسب  األهلية والكفاءة أواحلاجة املاسة لتمويله

 ووفقًا  ملواصفات حتددها احلكومة .        

بيع أصول الشركة : ويتم فيها بيع أصول )موجودات ( الشركة إىل  -1

القدطاع اخلاص إما جفئيًا أو كليًا ويتبع هذا األسلوب يف حالة أن تكون 

قة البيع فتستخدم فيها الشركة متعدثرة والميكن استمرارها .أما طري

العدروض التنافسية أو املفاد العدلين أو التفاوض مع طرف حمددد مسبقًا . 

 وهناك حاالت يتم فيها البيع :  

 . بيع جفء من أصول الشركة وإبقاء اجلفء األساسي بيد الدولة 

 . تصفدية الشركة مع أو بدون التفاماتها  

 . بيع األصول ألسباب قضائية أو مالية 

يوفر هذا األسلوب موارد مالية للحكومة ، وتتحمل احلكومة يف الغالب أية   

 التفامات عدلى الشركة . ومت العدمل بهذا األسلوب يف كل من مصر وتونس .



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
214 

 م3102مارس  ( 5اجمللد )العدد التاسع  يةجملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيق

 تقييم جتربة اخلصخصة يف اليمن                                                                                      باسويد                                                                                                                       عبداهلل سامل د.

جتفئة الشركة أو إعادة تأهديلها: مبوجب هذه احلالة تباع الشركة بشكل   -2

بعدض جمفأ أو إعادة هيكلتها كشركة قابضة ، كما قد يتم جتميع 

األنشطة يف فروع إنتاجية  وتبقى األجفاء األخرم بيد احلكومة. ومن مفايا 

هذا األسلوب إمكانية جتفئة الشركة مع احتفاظ احلكومة بأجفاء أخرم ، 

 وهو يناسب املشروع االحتكاري .

عدقود اإلجارة واإلدارة: يف هذه احلالة المتس ملكية احلكومة وإمنا يتم نقدل  -4

العامة إىل القطاع اخلاص عدلى أساس عدقود اإلدارة ، وتلجأ  إدارة املؤسسات

احلكومة هلذا األسلوب عدندما تكون هناك رغبة يف قيام القطاع اخلاص 

باإلدارة العتبارات الكفاءة أو أن الشركة يف وضع مالي سيء أو عددم قدرة 

 السوق عدلى االستيعاب عدن طريق البيع. ويف حالة عدقدود اإلجارة يقدوم

املستأجر بدفع رسوم سنوية للمؤجر)احلكومة ( مقابل تشغديله وإدارته 

للشركة ويتحمل املخاطر التجارية الناجتة عن التشغديل كافة،ويف الغالب 

 ميتحمل املستأجر تكاليف الصيانة واالهتالك وضريبة الدخل ،واليلف

فع احلكومة املستأجر بالقوة العاملة يف هذه احلالة . أما عدقدود اإلدارة فتد

رسومًا هلذا املتعاقد وله حق السيطرة عدلى القدوة العاملة أما الرواتب 

 فتحدددها احلكومة ، ويعدد املتعهدد خاليًا من أي التفامات مالية .  

إعادة امللكية ألصحابها األصليني د وهذا األسلوب يعدين بإعادة املمتلكات  -1

تدخلي أواإلجراءات املؤممة ألصحابها الشرعديني بسبب النشاط ال

االشرتاكية ، وهو أقل شيوعًا رغم أنه يكتسب أهمية سياسية ومعدنوية 

بالنسبة ألصحاب املمتلكات املؤممة ومقياس ملصداقية احلكومة يف جدذب 

 املستثمرين . 

 ([ :31-21]البلبل ، على أمحد ، ص)قضايا عمليات اخلصخصة 

خلصخصة على التكاليف واملفايا تعتمد سرعة وتوقيت ا: : توقيت اخلصخصةأواًل

السياسية هلا . إذ يتم" الدفع فورًا" للتكاليف السياسية )معارضة النقابات 
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واملديرين واالضطرابات العمالية( ، ويتم احلصول بصورة آنية على بعض املفايا 

السياسية )الدخل من اخلصخصة( ومستقبلية على البعض اآلخر)منتجات 

ب أقل ، زيادة يف الصادرات وفرص العمل(. يقتضي أفضل وأكثر ، عجف وضرائ

ترتيب اخلصخصة أن يتم أواًل خصخصة املؤسسات اليت تعمل يف أسواق تنافسية 

ومن ثم اليت تعمل يف األسواق املختلطة وكذلك املؤسسات االحتكارية واملرافق 

العامة . وثانيًا أن يصاحب اخلصخصة إصالحات اقتصادية كلية )إزالة عوائق 

 لدخول للسوق، وتقليل عوائق التجارة ، وتقوية األسواق املالية(  .ا

ثبت أن أسلوب اخلصخصة يؤثر على أداء  :: قضايا ما بعد اخلصخصةثانيًا

الشركة املخصخصة من األدنى إىل األعلى كالتالي : املؤسسات اليت نقلت 

يها اليت انتقلت ملكيتها إىل عماهلا، ومن ثم اليت حتولت ملكيتها إىل اإلدارة ، تل

ملكيتها إىل ملكية حملية خارجية ثم اليت حتولت ملكيتها إىل ملكية أجنبية 

خارجية . كذلك لوحظ أن اخلصخصة قد ارتبطت بتطور سوق رأس املال 

وخاصة البورصات . وقد ساعدت اخلصخصة عن طريق األسهم على تطوير 

تشجيع عمليات  األسواق املالية أكثر مما ساعد وجود أسواق مالية على

 اخلصخصة .

 وعمومًا فيما يتعدلق باخلصخصة يشري الباحث إىل مايأتي  :

ال ريب أن اخلصخصة من حيدث املبددأ الخدالف عليهدا فهدي تعددرب عددن حاجدة          -5

موضوعدية لتحسني األداء االقتصادي وحتديد الدور املناسب لكل من الدولدة  

لدددول الدديت اتسددمت   والقطدداع اخلدداص يف عدددملية التنميددة وخصوصددًا تلددك ا     

بالسياسددة التوسددعية التدخليددة أو الدديت سددلكت نهجددًا  اشددرتاكيًا ، ونددتج عدددن    

هددددذا التدددددخل املغدددداىل فيدددده تدددددني الكفدددداءة  اإلنتاجيددددة  ، والتشغددددديل غدددددري       

االقتصادي للمؤسسات العامة ، وبروز التضخم الدوظيفي والبطالدة املقددنعة ،    

ممددثاًل يف عددددد مددن االخددتالالت      وأدم هددذا  إىل عددددم االسددتقرار االقتصددادي   

االقتصادية يف هياكل اإلنتاج واالستثمار والتجارة والعدمالة وكدذا  املوازندة    
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العدددامة  وميددفان املدددفوعات . ولكددن األهددم ماهدددية تلددك اخلصخصددة ومددا هددي  

 الفواصل بني ماهو عام  وماهو خاص ، وأي بعدد تكتسبه وطين أم خارجي. 

اخلصخصددة حددري بنددا حتديددد اجملدداالت أو القدددطاعات  وإذا مددا سددلمنا بأهميددة -2

الدديت تشددكل مواقددع للدولددة وتلددك الدديت متثددل  مواقددع للقدددطاع اخلدداص ، فددال    

ميكددن انسددحاب الدولددة كليددة كمددا يددروج لدده كددل مددن الصددندوق والبنددك         

الدوليني واقتصار دورها عدلى اإلشراف والتنظيم االقتصادي . فهناك حاجدة  

دولة يف البنية التحتية واجملال االجتماعي  وبعدض  موضوعدية لدور أكرب لل

النشددداطات االسدددرتاتيجية  ودور أقدددل يف النشددداط االقتصدددادي وبدددالعكس مدددن   

 ذلك يكون دور القطاع اخلاص . 

من استقراء جتارب اخلصخصة يف البلدان النامية ومنها اليمن ميكن اجلفم  -3

ارات حمليددة بددل إمددالء  بأنهدا ال متثددل برناجمددًا وطنيدًا ويف ضددوء معددايري واعتبد   

مدددن اخلدددارج بفعددددل الضغددددوط الددديت متارسدددها املنظمدددات الدوليدددة ألغددددراض         

سياسددددية اقتصددددادية ، إذ تفددددرض شددددروطًا مسددددبقة جيددددب االلتددددفام بهددددا قبددددل   

احلصول عدلى املساندة املالية ، وهذا يشكل مساسًا بالسيادة الوطنية والقدرار  

للدددددول ، فضدددداًل عدددددن أنهددددا )    الددددوطين وتدددددخاًل يف  السياسددددات االقتصددددادية    

 . اخلصخصة ( تأتي استجابة لظاهرة العدوملة اليت تسوقها البلدان املتقدمة

كدددثريًا مدددا أدت اخلصخصدددة إىل انتشدددار الفسددداد االقتصدددادي واإلداري حيدددث   -7

سدديطرت مجاعددات  الضغدددط ومراكددف القددوم السياسددية واالقتصددادية بدعدددم    

املخصخصدة ، وحتدى يف البلددان    من رجدال احلكدم عددلى املؤسسدات احلكوميدة      

املتقدمة اليت تدعي العدراقة يف الدميقراطيدة والشدفافية جدريت اخلصخصدة     

ألهددددداف سياسددددية و صددددور خمتلفددددة مددددن  االنتهازيددددة السياسددددية كإرضدددداء     

الندداخبني ومكافددأة األصدددقاء السياسدديني، وللضغدددط عدددلى اخلصددوم لتعدددفيف     

وكدذلك احلدال يف البلدددان   التحدالف السياسدي للوصدول إىل سددة احلكدم  ،      

الناميددددة ومنهددددا الدددديمن أصددددبحت املمتلكددددات العامددددة غدددددنيمة حلفدددددنة مددددن         
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السياسيني والعسكر ورجال األعمال وشيوخ القبائل ، كما سيطر رجال املال 

والسياسدددة مدددن منددداطق بعددددينها واستبعددددد اآلخدددرون الدددذين ينتمدددون ملنددداطق     

 مهمشة سياسيًا  .

روجدت له مقوالت اخلصخصة من توسيع قاعدددة  لقد أفصح الواقع عدن أن ما -1

د شددددعارات لرتويددددض  امللكيددددة واملشدددداركة والعددددددالة يف توزيددددع الثددددروة  جمددددر   

، وحتدددى يف تلدددك الددددول الددديت شدددهدت تطبيقدددات مدددن هدددذا القبيدددل     املعارضدددة

استحوذت فئات ومجاعات معينة عدلى النصيب األكرب مدن األسدهم ومدن ثدم     

 يقتصدددر األمدددر عددددلى تشدددوه التطبيقدددات يف     عددددلى القددددرار االقتصدددادي .  ومل  

البلدددان الناميددة بددل حيددث ترعرعددت يف بريطانيددا وفرنسددا وغريهددا مددن الدددول     

األوروبيددددة ودول شددددرق أوروبددددا. إذ كددددثريًا مددددا خالفددددت النتددددائج التشددددريعات      

والقدوانني واإلجراءات بسبب املصاحل الضيقة ومجاعدات الضغددط ، فلدم تدراع     

بعدددض األسدداليب ونشددأت يف كددثري مددن البلدددان     التنافسددية كمددا اشددرتطتها 

العام ، كدذلك بيعددت املؤسسدات     حاالت االحتكار اخلاص بداًل عدن االحتكار

العامددة بأربددان زهددديدة ال تتناسددب وقدددراتها االقتصددادية والفنيددة ، وحتددى يف       

حاالت االكتتداب العدام سديطرت مجاعدات النفدوذ عددلى احلصدة األكدرب مدن          

تاريخ اخلصخصة يف البلدان النامية أي حضدور حقيقدي    األسهم ومل يسجدل

 لالستثمار األجنيب .

إن اسددرتاتيجيات اخلصخصددة الدديت اتبعدددت يف الدددول األوروبيددة واملتحولددة يف       -2

شرق أوروبا والدول الناميدة قامدت عددلى أسداس إقصداء الدولدة والدتخلص مدن         

تعددثرة بدل امتددت    القطاع  العام ، إذ مل تقتصدر عددلى املؤسسدات اخلاسدرة أو امل    

إىل املؤسسددات الراحبددة والكفددوءة  كمددا صلددت اخلصخصددة البنيددة  التحتيددة  

كشركات الطريان والكهرباء واالتصاالت  والغداز ، أي إن ماجرم عدبارة عددن  

 سحب  البساط من حتت الدولة لتتحول إىل دولة حارسة.  
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زاد جديش  نتج عن تنفديذ سياسات اخلصخصدة آثدار اجتماعيدة مددمرة ، فقدد       -4

العدددداطلني عدددددن العدددددمل ،وارتفعددددت  معددددددالت البطالددددة بسددددبب تسددددريح آالف   

العاملني وفرص العدمل احملددودة  وتقدنني التوظيدف  احلكدومي ، كمدا تددنى       

املسدددتوم املعيشدددي بدددالتفامن مدددع تنفيدددذ بدددرامج التكييدددف اهليكلدددي  نتيجدددة         

ض قيمدددة للتضددخم ، وارتفاعددات األسددعار، وهبددوط القددوة  الشددرائية، وا فددا       

العدددملة ، وزادت مسددتويات الفدقدددر وسددحقت الطبقددة الوسددطى ، وباملقابددل زاد      

األثريدددداء ثددددراء  وبددددرزت طبقددددة جديدددددة  اسددددتفادت مددددن التحددددوالت املشددددوهة      

 والعدشوائية وغري املشروعة .

 القسم الثاني : مكانة القطاعني العام واخلاص يف االقتصاد اليمين 

 أواًل : القطاع العام 

 ؤ القطاع العام يف اليمن إىل مصدرين :يعود نش

األول القطاع العام التقليدي الذي نشأ قبل قيام الدولة الوطنية احلديثة )ما 

قبل الستينيات( واقتصر على وظائف الدولة احلارسة ،وتطورهذا القطاع وتوسع 

بدرجة كبرية يف اجلنوب عنها يف الشمال خالل عقدي السبعينيات والثمانينيات 

 ور دور الدولة التدخلي . مع تط

الثاني التأميم واملصادرة كنتيجة لإلجراءات االشرتاكية يف اجلنوب وصلت 

ممتلكات األفراد والشركات واملؤسسات األجنبية واحمللية وأصبح القطاع العام 

 يهيمن على النشاط االقتصادي  إنتاجا وتوزيعًا . 

اط القطاع العام يتقلص وفقًا أخذ نش 5990وبعد قيام اجلمهورية اليمنية عام 

لإلسرتاتيجية اجلديدة القائمة على دور أكرب القتصاد السوق ، وقد أسهمت 

هذه البيئة يف استفحال عدم الكفاءة لبعض املؤسسات العامة مما أدم إىل تعثر 

نشاط البعض منها . وأشارت املصادر احلكومية إىل أن عدد املؤسسات العامة بلغ 

ألف عامل . وتتوزع أهم تلك  42يعمل فيها  5991ام مؤسسة حتى ع 570
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يف  55يف التجارة، و 52يف الصناعة، و 22يف الفراعة، و 34املؤسسات كما يأتي : 

 اخلدمات

( [ . وعانى القطاع العام من 41،ص) 5992] وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 

يأتي ] شوطح ، جعفر  بعض املشكالت املالية والفنية واإلدارية ميكن إجيازها فيما

( 2( ا فاض العائد على االستثمار)5([ : )475-470، ص ) 5999عبداهلل ، 

( ضعف اإلدارة نتيجة التدخالت 3اإلنتاج واإلنتاجية  ) تواضع معدالت النمو يف

( ضعف اهلياكل التنظيمية وارتفاع نسبة القروض إىل األموال 7السياسية )

روز العمالة املقنعة والفائضة كون التوظيف ال ( تضخم العمالة وب1املستثمرة )

( تراكم املخفون 2يتم العتبارات اقتصادية وإمنا العتبارات سياسية واجتماعية )

( 9( تقادم األصول والتكنولوجيا )1( تدني مستوم اخلدمات العامة )4السلعي )

تعثرة ( استمرار ظاهرة الشركات امل50عدم االستغالل األمثل للطاقات املتاحة )

( زيادة عجف املوازنة بسبب 5واخلاسرة . وقد ترتب على هذه املشكالت ما يأتي:)

(ارتفاع معدالت التضخم نتيجة اللجؤ 2الدعم الذي تتلقاه املؤسسات العامة )

( زيادة العجف اجلاري يف ميفان املدفوعات نتيجة 3إىل التمويل التضخمي )

دة الدين اخلارجي نظرًا العتماد متويل ( زيا7االعتماد على املدخالت املستوردة )

القطاع العام على االقرتاض من اخلارج ملا يتمتع به من تسهيالت ائتمانية 

وقروض ذات فائدة منخفضة  . وعلى أساس احلفاظ على ماهو قائم استمر 

 51757الدعم احلكومي للقطاع العام ، إذ ارتفع الدعم اجلاري والرأمسالي من 

وتراوح الدعم كنسبة من  2000مليون ريال عام  211297إىل  5990مليون ريال عام 

([. وقد ساعد الدعم نسبيًا على تسيري 5% ]جدول)214-% 314النفقات العامة بني 

نشاط املؤسسات العامة وصل كل املؤسسات سواء  حققت عجفًا أو فائضًا ، 

 يف وكذلك فإن  جفءًا من هذا الدعم عبارة عن أجور ومرتبات للعاملني

 املؤسسات اليت توقف نشاطها . 
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 2000 5999 5991 5994 5992 5991 5997 5993 5992 5995 5990 البيان

 إمجالي الدعم

 الدعم اجلاري

الدعم 

 الرأمسالي

1111 

593 

1119 

4151 

441 

1411 

4154 

1114 

1191 

5111 

1353 

1483 

4484 

1111 

1131 

8543 

1138 

1849 

41489 

4494 

11911 

13959 

5949 

11931 

41144 

1939 

13149 

41941 

8531 

11385 

44491 

1144 

41314 

نسبة الدعم 

من النفقات 

 العامة

1.1 1.8 5.1 5.9 5.5 3.5 8.1 8.4 8.1 8.1 3.8 

نصيب 

احلكومة من 

 فائض األرباح

4119 5314 3841 1491 8819 13111 11331 13131 11813 41451 - 

نصيب  نسبة

احلكومة من 

فائض األرباح 

اإليرادات  من

 العامة%

14.8 15.1 41.5 11.1 14.4 41.5 9.1 8.9 11.3 1.4 - 

 ( تطور الدعم اجلاري والرأمسالي لوحدات القطاع العام1جدول )

 ( مليون ريال1991-4111) 

، ص  4115، 41/41املصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،دراسة مبادرة 

( ، وزارة املالية ، احلساب 11-5) (، جدول38ص ) (15-5(،جدول)33)

 ( 1999-1991اخلتامي للموازنة العامة )

ويبني اجلدول أن املؤسسات العامة يف جمملها قد حققت فوائض )أرباحًا( خالفًا 

مليون ريال  21779ملا كان يشاع ، إذ حققت فوائض بصورة متصاعدة ارتفعت من 

يتضح أن مقدار ما تضيفه من  ، بل 5999مليون ريال عام  201130إىل  5990عام 

أرباح للموازنة أكرب مما تستنففه منها )دعم( ،ففي حني تراوحت نسبة الدعم 

% 219% بلغت نسبة األرباح إىل  اإليرادات العامة 214-% 313إىل النفقات العامة 

% ، أي أن هذه املؤسسات تغطي تكاليف إنتاجها وترفد املوازنة بأرباح 2513 -

 معتربة . 

(، إذ يأتي 2مساهمة القطاعات يف الفوائض فقد كانت متفاوتة جدول ) أما

-77 همعظمها من القطاع املالي واملصريف الذي احتل املرتبة األوىل مبا نسبت
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% فيما تقاربت 27-7% ثم يف املرتبة الثانية قطاع النفط واملعادن مبا نسبته 11

% ومل 52-3ا نسبته مساهمة كل من القطاع الصناعي والنقل واملواصالت مب

 تكن لبقية القطاعات مساهمات تذكر .  

القطاع / 

 األعوام
5990 5995 5992 5993 5997 5991 5992 5994 5991 5999 

الزراعة 

 واألمساك
1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

 14 15 14 1 5 3 5 1 4 14 الصناعة

النقل 

 واملواصالت
4 4 4 1 8 3 9 11 4 14 

 1 - 4 1 - - 1 3 14 48 التجارة

املالية 

 واملصارف
11 11 81 15 81 43 11 11 11 31 

االنشاء 

 والتعمري
- - - 1 - - - - - 1 

النفط 

 واملعادن
4 - 44 11 41 1 14 1 3 11 

 - - - - - - - - 1 1 أخرى

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 اإلمجالي

 من فوائض أرباح املؤسسات العامة    %(   األهمية النسبية إليرادات القطاعات 4جدول )

 (1999-1991املصدر : وزارة املالية ، احلساب اخلتامي للموازنة )

 ثانيًا: القطاع اخلاص

تفايدت مكانة القطاع اخلاص وخصوصًا بعد قيام اجلمهورية اليمنية عام 

والتأكيد على دور أكرب للقطاع اخلاص يف إطار اقتصاد السوق ،كما  5990

عندما مت تبين برنامج اإلصالح  5991بيئة أكثر مالئمة منذ عام كانت ال

االقتصادي الذي تضمن حفمة من السياسات املالية والنقدية والتجارية 

واالستثمارية واهليكلية اليت تتيح دورًا متعاظمًا للقطاع اخلاص مبا فيها 

سط اخلصخصة .إال أنه بالرغم من ذلك ظل القطاع اخلاص يراوح مكانه مبتو
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( . ففي حني 2000-5991% من الناتج احمللي غري النفطي خالل املدة )4112

جع كحد أعلى ترا 5994% عام 1011إىل  5991% عام 4212ارتفعت مساهمته من 

 : الرمسية هذا الرتاجع إىل ما يأتيوتعيد املصادر (3%  جدول )4412بعد ذلك إىل 

حويلية والنقل والتخفين تدني معدالت النمو القطاعية يف الصناعة الت -5

 والتجارة وهي قطاعات ينشط  فيها القطاع اخلاص . 

 األثر السليب لتحرير التجارة والتهريب .-2

 التحول إىل أنشطة غري منتجة مثل أذون اخلفانة .-3

% إال إن 4213فقد توقعت اخلطة اخلمسية الثانية ا فاضه إىل  2001أما يف عام 

ب ا فاضه يف حني يفرتض أن تكون إلجراءات برنامج تلك املصادر مل تبني أسبا

اإلصالح االقتصادي بعد مرور عقد كامل أثرًا اجيابيًا بالفيادة عما كان عليه 

 احلال قبل ذلك .

% من القوم العاملة 40وتأتي أهمية القطاع اخلاص أيضًا من كونه يشغل حنو 

القطاع الصناعي  % من منشآت9711ويسيطر على النشاط الفراعي والسمكي ، و

% من القوم العاملة . وتبلغ مساهمة القطاع 4115% من قيمته املضافة و4517و

% وغري النفطي 5210واالستثمار النفطي  ، %7010اخلاص يف البناء والتشييد 

(، جدول 52، 55،  9% ] اخلطة اخلمسية الثانية ، ، ص )111% ، والصادرات 7210

(9-2 ،9-3،9-7 . ]) 

 2001 2000 5999 5991 5994 5992 5991 لعامالقطاع / ا

 القطاع اخلاص %
544.3 

18.8 

148.4 

14.5 

314.5 

41.3 

334.8 

14.3 

845.8 

11.8 

119.3 

11.8 

915.1 

14.5 

 القطاع العام %
115.1 

45.1 

114.5 

41.1 

143.8 

19.3 

135.1 

41.3 

141.1 

44.1 

411.4 

44.1 

515.5 

41.1 

 1518.1 911.5 415.8 111.8 815.9 313.1 111.9 الناتج احمللي غري النفطي

 (  مساهمة القطاع العام واخلاص يف الناتج احمللي غري النفطي )مليار ريال(5جدول )

(،اجلزء 5-3( ، جدول )94املصدر : اخلطة اخلمسية الثانية ،اجلزء الثاني ، ص )

 * خمطط (1-9( ،جدول )9الثالث ، ص )
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، تتمثل األوىل  حديات الداخلية واخلارجيةالتويواجه القطاع اخلاص مجلة من 

تدني خدمات البنية التحتية ، والتهريب واإلغراق ، وصعوبات التسويق  يف :

والنقل ، وارتفاع تكاليف متويل االستثمار ، وضعف التنظيمات املؤسسية للقطاع 

 اخلاص ، وكرب حجم القطاع غري املنظم . 

ندماج يف االقتصاد العاملي ، والتطورات اال : أما التحديات اخلارجية فتتمثل يف

التكنولوجية املتسارعة، والنفاذ إىل األسواق اخلارجية . لذلك ترم احلكومة أن 

زيادة دور القطاع اخلاص يتطلب ما يأتي : تعفيف البيئة املشجعة لالستثمار ، 

وتنمية وتنويع الطاقات اإلنتاجية  ،وتنمية القدرات التنافسية التصديرية ، 

وتنمية املوارد البشرية ، وجذب رؤوس األموال األجنبية ، وإنشاء سوق لألوراق 

 ([ .35-27املالية ]اخلطة اخلمسية الثانية ، ص )

 القسم الثالث : نتائج اخلصخصة 

  أواًل : اإلطار القانوني للخصخصة

متثل التشريعات واإلجراءات املنظمة لعملية اخلصخصة اإلطار القانوني 

دفعها حنو حتقيق الغايات املستهدفة ، غري أن األمور جرت عكس ذلك إذ املالئم ل

( بدون غطاء قانوني مما خلق 5995بدأت عملية اخلصخصة يف وقت مبكر )

إشكاالت عديدة قانونية وتنظيمية وفنية . ففي البدء صدرت قرارات وزارية وليس 

خصة املؤسسات بشأن خص 5997( لعام 510( و)579قوانني منها القراران رقم )

بشأن اإلجراءات التنظيمية والتنفيذية  5991( لعام 1واملرافق العامة ، وقرار رقم )

بشأن إنشاء املكتب الفين للخصخصة  5992( لعام 525للخصخصة ، والقرار رقم )

. وقد حدد القانون يف  5999( لعام 71واختصاصاته ، ثم قانون اخلصخصة رقم )

( تأكيد دور الدولة يف إدارة االقتصاد 5للخصخصة : ) ( األهداف اآلتية3املادة )

( زيادة الكفاءة على 3( ففيض أعباء الدولة املالية )2وفقًا القتصاد السوق )

( تشجيع امللكية واالستثمار اخلاص بشكل تنافسي مبا ال يؤدي 7أسس تنافسية )

تطورة  ( ضمان تدفق استثمارات جديدة وتكنولوجيا حديثة وم1إىل االحتكار )
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( تشجيع قيام السوق املالية . كما أكد القانون يف 2وغري مضرة بالبيئة )

الفصل الثالث على عدد من املبادئ : العلنية ، ومحاية حقوق العاملني ، وتوسيع 

قاعدة امللكية ، وحيادية التقييم ، وحرية املنافسة ، والتقيد الفمين . كذلك 

اخلصخصة فيما يأتي : طرح األسهم ( من القانون أساليب 1حددت املادة )

لالكتتاب العام ، ومتليك العاملني ، وعقود املشاركة يف رأس املال والتشغيل ،  

وعقود اإلدارة أو اإلجيار ، وبيع مفردات األصول اململوكة للدولة ، وبيع األسهم 

أواحلصص اململوكة للدولة يف القطاع املختلط ، وإعادة الوحدات املؤممة إىل 

 كها األصليني .مال

 : ثانيًا : سري عملية اخلصخصة

هناك تضارب حول عدد املؤسسات املرشحة للخصخصة وكذلك تلك اليت 

% 40وحدة وتشكل  500مت خصخصتها . ففيما أشار مصدر إىل أن املرشحة تبلغ 

([ ، أشار مصدر آخر 49من مؤسسات القطاع العام ]اخلطة اخلمسية األوىل ، ص)

([ . أما تلك اليت مت 227، ص) 5991حدة ]بامجال ،عبدالقادر، و 535أنها تبلغ 

خصخصتها يشري تقرير جلنة التجارة والصناعة مبجلس النواب إىل أنها بلغت 

، يف [ http://www.almethaq.11/11/2010] 2004وحدة حتى عام  532

وحدة حتى عام  505حني أن تقرير املكتب الفين للخصخصة أشار إىل أنها بلغت 

( 2001-5999وحدة للمدة ) 75( و5999-5995وحدة للمدة   ) 20منها  2001

[http://www.alwahdah.10/11/2010]  وعمومًا ميكن توزيع املنشآت.

( ، املكتب الفين 52اليت مت خصخصتها حسب القطاعات كما يأتي : الصناعة )

(، أخرم 51فة )(، الثقا13( ، السياحة )30( ، الفراعة )52( ، املالية )9للخصخصة )

 ( . وميكن اإلشارة  إىل بعض املالحظات اليت رافقت عملية اخلصخصة : 1)

بدأت اخلصخصة يف وقت مبكر منذ مطلع التسعينيات وسبقت تنفيذ  -5

برنامج اإلصالح االقتصادي الذي كانت اخلصخصة أحد أهم أجندته . 

فين ويالحظ أن الوزارات قد لعبت الدور الرئيسي ومل يكن للمكتب ال
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وحدات من بني  9للخصخصة إال دور هامشي إذ مل يكن نصيبه يتعدم 

وحدة . وهذا يعين أن اخلصخصة قد متت يف جمملها بطريقة  532

عشوائية وانتقائية وبدون برنامج ومل يصاحبها معايري وإجراءات  فنية  

 وقانونية  . 

قد إن تعدد اجلهات اليت أشرفت على اخلصخصة وجتاوز املكتب الفين  -2

أربك العملية برمتها وتسبب يف تشتت البيانات وعدم تكون صورة متكاملة 

ودقيقة عن اخلصخصة فضاًل عن مصاعب تتعلق بقياس مستويات األداء 

وآثارها ]تقرير املكتب الفين للخصخصة،                     

http://www.alwahdah.10/11/2010 . ] 

% قد 20صتها أي ما يقرب من إن معظم املؤسسات العامة اليت مت خصخ -3

مت بوساطة أسلوب التصفية والبيع أو إعادة بعضها ملالكها األصليني 

وهذا أدم إىل سهولة عملية اخلصخصة ، وهي يف جمملها صغرية احلجم 

متعثرة أو متوقفة وتشمل األوىل مؤسسات الصناعة التحويلية واألمساك 

)مفارع الدولة( والثقافة  واإلنشاءات، وتتعلق الثانية مبؤسسات الفراعة

والسياحة )فنادق ودور سينما( اليت أعيدت ملالكها . كذلك مت إحلاق 

بعض املؤسسات العامة باملؤسسة االقتصادية اليمنية )قطاع عام( منها 

شبكة شركة التجارة الداخلية واخلارجية ومؤسسات يف الفراعة 

ا مل حتقق الغرض واإلنشاءات .علمًا أن تلك اليت مت تصفيتها أو بيعه

املطلوب من اخلصخصة املتمثل يف إعادة تأهيلها وزيادة مشاركتها يف 

النشاط االقتصادي فضاًل عن مايتسببه هذا األسلوب من تسريح للعمالة 

 وزيادة معدالت البطالة .

لقد مت تأجري أو بيع بعض الوحدات املخصخصة بأربان زهيدة تقل  -7

ل بل ال تساوي حتى قيمة األرض كثريًا عن القيم  احلقيقية لألصو

الواقعة عليها ، فضاًل عن أن هم  كثري من املستثمرين ليس اخلصخصة 
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مبا تعنيه من إعادة هيكلة وتأهيل وزيادة دور هذه املؤسسات يف االقتصاد 

 الوطين بل احلصول على قطعة األرض . 

أسلوب  املؤسسة                    

 اخلصخصة

 االجيار

 )سنة(

 العمالة        القيمة       

 املستوعبة اإلمجالي

 43 481 ألف دوالر 151 51 التأجري مصنع الثورة للمنتجات احليدية

 91 91 ألف دوالر 111 51 التأجري مصنع األدوات الزراعية واملعدنية 

 13 91 مليون ريال 14 - التصفية مصنع األحذية اجللدية 

 11 114 مليون ريال 3 - ةالتصفي مصنع الشهداء للمالبس

 3 11 مليون ريال 1 - التصفية تعاونية الصناعات اجللدية

 5 5 مليون ريال  81 - التصفية مصنع الزيوت النباتية

 14 45 مليون ريال 14 - التصفية املخبز الشعيب

 149 149 مليون دوالر 311 - متليك العاملني حمطة تأجري اآلليات الزراعية سيؤون

 ( منوذج لبيانات بعض املؤسسات اليت مت خصخصتها1)جدول 

املصدر: من إعداد الباحث إستنادًا إىل املتوكل، مصطفى حسني،اخلصخصة :خلق 

آفاق جديدة أمام القطاع اخلاص ،جملة كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة صنعاء ، 

 (144-141،ص) 4111( سبتمرب 11العدد)

اص لفيادة االستثمار يف رأس مل تذهب عوائد اخلصخصة إىل صندوق خ -1

املال االجتماعي مما سيكون له آثار اجيابية على التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية وهذا يقلل من االستفادة من مفايا اخلصخصة . 

يالحظ أن بعض أساليب اخلصخصة مل ترتق مبستوم بعض املؤسسات  -2

ت على شركة إىل األفضل ومنها متليك العاملني ، إذ أشارت دراسة أجري

اآلليات واملعدات الفراعية والصناعية بسيؤون )حمطة تأجري اآلليات 

الفراعية سابقًا( إىل أن اخلصخصة مل حتسن من أداء الشركة إذ منت 

سلبًا معايري هامة كقيمة املبيعات وحقوق امللكية وإنتاجية  العامل 

ا املستخدمة ، وإنتاجية  األجر ، ويرجع تعثر األداء إىل تقادم التكنولوجي

وضعف املهارات والكفاءات للعاملني ، وضعف الصيانة ، وعدم كفاءة 
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اإلدارة ، واملنافسة احلادة يف السوق ، فضاًل عن تطبيق أنظمة األجور 

 ([ .71-74، ص)2009احلكومية ]حبث فرج ، 

أعربت احلكومة عن نيتها يف خصخصة املؤسسات العامة اخلدمية ،وقد  -4

([ رفض اجملتمع هلذا 70، ص)2050العية ]حبث فرج، بينت دراسة استط

التوجه وخصوصًا الكهربائية منها ،بالرغم من املفايا االقتصادية والفنية 

واملالية املتوقعة ، ملا هلذا القطاع من أهمية اجتماعية وما يرتتب عليها من 

آثار سلبية كتسريح العمالة مما يتسبب يف زيادة معدالت البطالة، ورفع 

اتورة الكهرباء اليت سيتضرر منها حمدودوا الدخل والفقراء الذين ف

يشكلون األغلبية الساحقة من السكان ، وسيؤدي كل هذا إىل زيادة عدم 

 التوازن االجتماعي وعدم االستقرار .  

 اخلصخصة القسم الرابع: التحديات اليت تواجهها

اليت تواجه استمرار  ةالفنية والبيئية واالقتصادي هناك العديد من التحديات

 عملية اخلصخصة يف اليمن وتثري بعض التساؤالت حول مستقبلها ومنها :

يعد عدم توافر سوق رأس املال )البورصة( عقبة : عدم توافر سوق رأس املال  -5

رئيسة أمام استمرار اخلصخصة ، وتكمن أهميته يف أنه يقوم بتعبئة املوارد 

ت األجنبية لتمويل عمليات االستثمار . واملدخرات احمللية وجذب االستثمارا

ذلك أن سوق رأس املال هو سوق الصفقات  املالية طويلة األجل واليت تتم 

أما يف صورة قروض مباشرة أو يف شكل إصدارات مالية ، ويتم ذلك من 

دات ، اخليارات، األسهم( وأدوات الدين )السندات( عهخالل أدوات امللكية )الت

تقوم على بيع وشراء هذه األدوات مما يوفر فرص كبرية . أي أن هذه السوق 

لتمويل عمليات اخلصخصة وخصوصًا االكتتاب العام وهو أحد أساليبها . 

لذلك فإن عدم توافر سوق رأس املال يف اليمن يشكل معضلة حقيقية أمام 

جناح واستمرار عمليات اخلصخصة، كما أنه يؤثر على إمكانية التحول 

التحول . ومن هنا تأتي أهمية  أسلوبق وكذلك على حنو اقتصاد السو
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إنشاء سوق رأس املال يف اليمن مع ما يتطلبه من تشريعات وقوانني وتوفري 

 اهلياكل والضمانات الالزمة . 

تشري الوقائع إىل عدم توافر الشفافية يف املؤسسات  : عدم توافر الشفافية -2

راحل اخلصخصة اليت مت خصخصتها ، إذ أن عدم توافر الشفافية مل

، تقييم األصول ، البيع( واللجؤ إىل االختيار املقصود خيلق  اإلعالن)

صفقات مريبة تؤدي إىل بيع املؤسسات العامة بأربان زهيدة ، فضاًل عن أن 

ذلك يفقد املصداقية والثقة بني األطراف املعنية مما يقلل من فرص جناح 

يف الفصل  5999لعام ( 71اخلصخصة . وقد أكد قانون اخلصخصة رقم )

( الفقرة )أ(، إذ 7ادة )املمببدأ الشفافية والعلنية  األخذالثالث على ضرورة 

أشار إىل أن العلنية تعين علنية إجراءات عمليات اخلصخصة على أسس 

تنافسية يتم إتاحتها للجمهور عمومًا ، وميكن يف حال فشل احلصول على 

تي إعالن يفصلهما شهر عطاءات أو تقدم شركات غري مؤهلة بعد فرت

 للضوابط اآلتية : كامل اللجوء إىل التفاوض املباشر وذلك وفقًا

أن يكون التخاطب مع قائمة شركات ال يقل عددها عن مخس  (5

 . للتفاوضشركات مؤهلة ودعوتها 

 عامة ومعلنة. للتفاوضأن يكون التفاوض وفق شروط مرجعية  (2

كافة اجلهات  يلأن يشرتك يف عملية التفاوض مع الشركات ممث (3

 املعنية مبا فيها جهاز الرقابة واحملاسبة .

الفرقاء ومقارنتها والبت أن تعلن نتائج التفاوض مع كافة  (7

 . مبوجبها

جيب إذ أشار تقرير جلنة التجارة والصناعة مبجلس  ال أن األمور مل تسر كماإ 

لرقابة من هذه املخالفات منها عدم إشراك اجلهاز املركفي ل النواب إىل بعض

يف املراحل النهائية وأيضًا عدم إحاطة اللجنة املختصة مبجلس  إالواحملاسبة 

 عدوا ( . وقد أثار هذا حفيظة بعض أعضاء جملس النواب الذين1النواب املادة )
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 بإيقافهاوطالبوا  أشخاصاخلصخصة مسرحية اهلدف منها حتقيق مصاحل 

(http://www.almethaq.net 11/11/2010 . )كدت دراسة للبنك وقد أ

الدولي عدم توافر الشفافية حينما وصفتها )الرغبة يف اخلصخصة على 

 ([ .17،ص ) 2005الطريقة اليمنية اليت ال تتسم بالشفافية ( ]سبيكمان ، جون، 

يعد تقدير إمكانية وسعة السوق أحد العناصر  : صغر حجم السوق الداخلية -3

ييم السوق سيناريوهات بديلة اهلامة يف التقييم االقتصادي ،إذ يقدم تق

للعوائد املستقبلية على أساس افرتاضات خاصة باألسعار والطلب واحلصة 

يرجع تعثر اخلصخصة إىل صغر حجم السوق  ارمبالسوقية . ومن هنا 

إذ تعد اليمنية وهو ماال يشجع املستثمرين على امتالك املؤسسات العامة . 

ن مليون نسمة يحنو عشر كانهاساليمن سوقًا استهالكية صغرية فتعداد 

يف االعتبار نوع السلع واملستهلكني املستهدفني من حيث الفئات  األخذمع 

ن األغلبية إإذ ، العمرية والنوع ، كذلك تتميف بضعف القوة الشرائية 

الساحقة هم من الفقراء وحمدودي الدخل فضاًل عن أن متوسط دخل 

ر( وتصنف اليمن ضمن الدول األقل دوال 200خول عامليًا )دالفرد من أوطأ ال

ويفيد من ضعف القوة الشرائية للمستهلكني اجلرعات .  منوًا ودخاًل

السعرية لربنامج اإلصالح االقتصادي  )رفع الدعم عن الغذاء واملشتقات 

 األرجحا فاض األجور( . لذلك على وففيض قيمة العملة ، والنفطية ، 

على خصخصة املؤسسات العامة أن صغر حجم السوق اليمنية اليشجع 

وبشكل خاص املستثمرين األجانب الذين يبحثون عن سوق واسعة ، فضاًل 

عن وجود سلع أجنبية مماثلة أكثر جودة وأرخص سعرًا ، كما أن التفكري 

بالتصدير لألسواق اخلارجية حمفوف باملخاطر نتيجة تفوق هذه األسواق 

 يف امليفة النسبية والتنافسية .

أنشئت املؤسسات العامة يف عقدي : كنولوجيا املؤسسات العامةتقادم ت -7

السبعينيات والثمانينيات من القرن املنصرم ، ومن ثم فقد تقادمت 
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ديثة ذات التكنولوجيا ملعظم هذه املؤسسات ومل تعد جتاري التقنيات احل

السلع األقل تكلفة واألكثر جودة وإنتاجية . وقد أعربت احلكومة عن نيتها 

حتديث ألصوهلا ، غري أن  إجراءدة تأهيل بعض هذه املؤسسات من خالل إلعا

 هذا يضيف أعباء مالية جديدة على املوازنة فيما يشبه قرض مؤجل السداد

ن تقادم التكنولوجيا اليشجع املستثمرين على إ. هلذا ف للقطاع اخلاص

شراء مؤسسات متهالكة )مصنع الغفل والنسيج بعدن ، مصانع تعليب 

 ( .  ، مؤسسات الكهرباء اكاألمس

رمبا يرجع تعثر برنامج اخلصخصة :  وجود بعض مؤسسات مماثلة خاصة -1

يربر عدم احلاجة المتالك املؤسسات  إىل وجود مؤسسات خاصة مماثلة مما

مصنعي تعليب األمساك  اإلطالقالعامة القائمة. وأهم هذه املؤسسات على 

 ثةام القطاع اخلاص بإنشاء ثالاحلكوميني يف كل من املكال وشقرة فيما ق

من خسائر مستمرة وديون اليت تعاني مصانع مماثلة حديثة خالفًا لألوىل 

 كبرية واختالالت مالية وحاجتها إىل إعادة هيكلة مرتفعة التكلفة . 

تتميف البيئة االستثمارية يف اليمن بالسلبية :  األمن االقتصادي توافرعدم  -2

أمنية منها التوترات السياسية بني احلفب حيث شهدت اختالالت سياسية و

واالضطرابات يف  ،واحلروب املستمرة مع احلوثيني،احلاكم واملعارضة 

فيهم  ناجلنوب، فضاًل عن سلسلة من االختطافات والقتل لألجانب مب

السياح وهجمات ضد السفارات والدبلوماسيني . هذه البيئة السلبية الفلق 

احملليني واألجانب للمساهمة يف اخلصخصة  احلافف والدافع للمستثمرين

 ألمواهلم وممتلكاتهم .  اآلمنالذين يبحثون عن اجلو املطمئن و

تعد اليمن من الدول اليت يستشري فيها الفساد : الفساد اإلداري واملالي  -4

اإلداري واملالي بدرجة كبرية . ويتجلى هذا التأثري على اخلصخصة يف 

وعة للفوز باملؤسسة املقرر خصخصتها من احلصول على تسهيالت غري مشر

خالل عدد من املظاهر منها الرشوة أو احملسوبية املتمثلة يف تفضيل ذوي 
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القربى واألصدقاء والنفوذ املالي واحلفبي والقبلي واملناطقي . كما ميكن 

أن يتم ذلك عن طريق التالعب بتقييم املؤسسات املقرر خصخصتها بأربان 

بعيدًا عن  الطاولةوالعلنية واالختيار من حتت  شهاراإلزهيدة ، أو عدم 

املناقصات ، أو التالعب بالعطاءات لصاحل أشخاص معينيني ، أو التدخل 

بصورة غري رمسية ومبطنة من قبل ذوي النفوذ أما بتجيري اخلصخصة 

لصاحلهم أو لصاحل آخرين تربطهم مصاحل سياسية أو اقتصادية أو 

الدراسات إىل أن الفساد يف اليمن أكرب عائق  شخصية . وقد أشارت عدد من

أمام التنمية ومنو القطاع اخلاص ، إذ أشارت دراسة للبنك الدولي أن اليمن 

الشرق  إقليمدولة يف  59احتل مراكف متأخرة )السادس عشر( من بني 

فيما يتعلق مبكافحة الفساد ]البنك الدولي ،  إفريقيااألوسط وصال 

([ . ويف دراسة أخرم صلت 23اجلمهورية اليمنية ، ص) النمو االقتصادي  يف

منطقة الشرق  إقليمودول  ةوالتنمية االقتصادي التعاوندولة يف منظمة  511

%( يف مؤشر 51حصلت اليمن على أدنى املستويات ) إفريقيااألوسط وصال 

كم اجليد مهم [ . ويف ، احل5999السيطرة على الفساد ] كوفمان ، دانيل ، 

منشأة يف مخس  974ة خاصة عن احلكم اجليد يف اليمن صلت دراس

% منها إىل أن الفساد ميثل أكرب عائق أمام منو القطاع 12حمافظات أشارت 

اخلاص واحلصول على األرباح . كما بينت عينة الدراسة أن الرشوة مثلت 

أكرب عائق أمام منو القطاع اخلاص وكانت أعالها يف الرتاخيص ومن ثم 

واجلمارك ] النمو االقتصادي  ، ص  واآلراضيب واخلدمات العامة الضرائ

 ([ . 1-3( جدول )21)

تتصف البنية التحتية يف اليمن بالضعف وخصوصًا : ضعف البنية التحتية  -1

راضي ، إذ تنقطع متوينات الكهرباء واملاء اآلخدمات الكهرباء واملاء والنقل و

يومًا يف الثانية ] البنك  12وىل ويومًا يف األ 41باستمرار تصل سنويًا  إىل 

ن هذه أ([ . علمًا 12، مسح بيئة القطاع اخلاص يف اليمن ، ص )2005الدولي، 
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التقديرات قدمية نسبيًا وهي أكثر تفاؤاًل فيما يشري الواقع إىل أسوأ من 

يفيد أطوال الطرق  إذ ال ،كذلك تعاني شبكة الطرق من القصور ذلك .

ترتبط بعض املديريات بعضها  الطرق وال اليإمج% من 9املسفلتة عن 

بالبعض وكذلك املدن مما يعرقل حركة انتقال السكان والسلع وجيعلها 

ويشكو  مع وجود ضعف يف خدمات املوانئ واملطارات . أكثر كلفة

املستثمرون من صعوبة احلصول على اآلراضي وكذلك من التعدي 

ع الضعيف للبنية التحتية والسطو عليها من قبل املتنفذين . وهذا الوض

يعكس نفسه سلبًا على إحجام املستثمرين عن إقامة املشروعات أو املساهمة 

 يف اخلصخصة بوصف أن البيئة االستثمارية طاردة وغري جاذبة.

يف اليمن كغريها من البلدان النامية اليت ال يوجد : حتكم ذوي النفوذ  -9

خرم خفية ، وتشري فيها نظام مؤسسي حقيقي هناك سياسات معلنة وأ

الوقائع إىل أن السياسات اخلفية هي السائدة وتدار من قبل لوبي املصاحل . 

وهذا اللوبي يف اليمن يتكون من حتالف كبار أصحاب األعمال والعسكر 

واملشايخ والسياسيني . واخلصخصة كغريها من النشاطات االقتصادية مل 

رب ثالت وسائط ضغط : تسلم من تدخالت وحتكم ذوي النفوذ )اللوبي( ع

األوىل تتمثل يف حماولة االستئثار باخلصخصة وتوزيع حصصها بني 

أطراف اللعبة ، والثانية يف فرض الشراكة بالقوة وهو ما يتنافى مع مبدأ 

املنافسة وحرية االختيار للمشروع االقتصادي  . والثالثة يف عدم تكافؤ 

التحكم بالقرار . وكل الفرص للمتقدمني مما ميكن مجاعات النفوذ من 

هذا يعيق عملية اخلصخصة وخيلق جوًا من عدم االطمئنان للسياسات 

 احلكومية املعلنة . 

من املعروف أن اخلصخصة تؤدي إىل زيادة معدالت البطالة  :تفاقم البطالة  -50

من خالل التسريح القسري واالختياري )التقاعد املبكر( جلفء من العمالة 

مما يثري مقاومة من نقابات العمال ومن ثم يف املنشآت املخصخصة 
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اضطرابات سياسية واجتماعية . و من اهلام اإلشارة  إىل أن للتقاعد املبكر 

مساوئ من أهمها انتقاص احلقوق التأمينية بسبب ففيض املعاش بنسب 

فتلف حسب السن ، فضاًل عن ضآلة قيمة املعاش.  وتشري بيانات املؤسسات 

%  من 10-%20سبة العمالة املسرحة تراوحت بني املخصخصة إىل أن ن

( ،لذلك فإن العمالة املسرحة  فضاًل عن تباطؤ 7إمجالي العمالة جدول )

النمو االقتصادي ، وا فاض فرص العمل اجلديدة بسبب جتميد وتقليص 

التوظيف احلكومي ، وا فاض قدرة القطاع اخلاص على خلق فرص عمل  

  % .31قل إىل رفعت معدل البطالة يف األ

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات  أواًل :

متت اخلصخصة يف جمملها بطريقة عشوائية وانتقائية وبدون برندامج ومل   -1

 يصاحبها إجراءات ومعايري فنية وقانونية . 

مل ترافق عمليات اخلصخصة الشفافية املطلوبة مما ترك جماال للصدفقات   -2

كف النفوذ ومن ثم بيع املؤسسات العامدة بأربدان   املريبة والتدخالت من مرا

 خبسة . 

معظددددم املؤسسددددات الدددديت مت خصخصددددتها صددددغرية احلجددددم ومتعثددددرة ومتددددت    -3

بأسددلوب التصدددفية والبيدددع فيمددا كدددان هنددداك غيدداب شدددبه كامدددل ألسدددلوب    

 متليك العاملني واالكتتاب العام . 

الت البطالدة  تركت اخلصخصة آثارًا سيئة على سوق العمل إذ تفاقمت معد -7

 نتيجة التسريح واالستغناء . 

ثبددت صددحة فرضددية البحددث إذ واجهددت اخلصخصددة حتددديات متعددددة فنيددة          -1

وبيئيددة واقتصددادية أعاقددت اسددتمرارها تددتلخص يف : عدددم تددوافر سددوق رأس       

املددددال ، وعدددددم تددددوافر الشددددفافية ، وصددددغرحجم السددددوق الداخليددددة ، وتقددددادم   

بعض مؤسسات مماثلة خاصة ، وعددم   تكنولوجيا املؤسسات العامة ، ووجود
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تددوافر األمددن االقتصددادي  ، والفسدداد اإلداري واملددالي ، وحتكددم ذوي النفددوذ ،     

 وضعف البنية التحتية .

 ثانيًا: التوصيات 

إعدددادة النظدددر يف اإلجدددراءات والطدددرق املتبعدددة حاليدددًا مبدددا يتفدددق مدددع القدددوانني  -1

وخلددق الثقددة بددني  والتشددريعات املنظمددة للخصخصددة بهدددف تنقيددة األجددواء 

 اجلهات املعنية احلكومية واملستثمرين .

العمل على تهيئة البيئة املالئمة واجلاذبة للخصخصة وبشدكل خداص إنشداء     -2

سدددوق رأس املدددال ، وتفعيدددل الشدددفافية والعلنيدددة ، فضددداًل عدددن ضدددمان األمدددن    

 االقتصادي  والقضاء على الفساد وغريها من املظاهر السلبية . 

بعددددض املؤسسددددات العامددددة الدددديت تشددددكل بعدددددًا اسددددرتاتيجيًا    عدددددم خصخصددددة -3

اقتصاديًا كمصايف النفط ووحدات إسالة الغاز، ومصانع تعليدب األمسداك    

ملدددا تددددره مدددن أربددداح أو عوائدددد النقدددد األجدددنيب ، أو تلدددك الددديت تشدددكل بعددددًا     

اسددددرتاتيجيًا اجتماعيددددًا كاملؤسسددددات التعليميددددة والصددددحية والكهربائيددددة    

ؤدي خصخصددتها إىل آثددار سددلبية علددى الفقددراء وحمدددودي     واملائيددة الدديت تدد  

 الدخل . 

معاجلة اآلثار السلبية للخصخصة على العمالة من خالل إنشداء مشدروعات    -7

مددددرة للددددخل ومولددددة للعمدددل ،وإعدددادة تأهيدددل العمالدددة املسدددرحة وضدددمان        

 حقوقها املادية قبل ويف أثناء فرتة التقاعد أسوة بنظرائهم يف اخلدمة . 

رورة وضددددع برنددددامج زمددددين للخصخصددددة حتدددددد فيدددده املراحددددل والشددددروط  ضدددد -1

 واملواصفات والتكاليف وعدد وأنواع املؤسسات املقرر خصخصتها .  

إنشاء صندوق خاص الستثمار عوائد اخلصخصة يف إقامة مشروعات مولدة  -2

 للعمل وأخرم تتعلق بتحسني رأس املال البشري .
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 املصادر واملراجع

 ة العربيةأواًل : باللغ

( ،اخلصخصدددددة يف البلددددددان الناميدددددة ، دار غددددددريب، 2005( أمحدددددد، آدم مهددددددي ،)5)

 القاهرة 

( ، اإلصدددالح االقتصدددادي  وإعدددادة اهليكلدددة املدددؤمتر    5999( بامجدددال ،عبددددالقادر،) 2)

 . 5999، ) الثوابت( 5991أبريل  20 -51االقتصادي اليمين الثاني ، صنعاء 

( ، حتليدل قضدايا رئيسدية يف التخصديص مدع إشدارة       2005( البلبل ،عدلي أمحدد ،) 3)

مددددوجفة للتخصدددديص يف بلدددددان عدددددربية ، تدقدددددييم سياسددددات التخصدددديص يف     

البلدان العربية ، صندوق النقدد العددربي ، حبدوث ومناقشدات حلقدات العددمل ،       

البنددددك  ( 7،ابددددوظيب )  2001ديسددددمرب،  23  ددددد  22العدددددد د السددددابع    

املصدادر والعوائدق    –يف اجلمهوريدة اليمنيدة    (،النمو االقتصدادي 2002)الدولي،

 واإلمكانيات ، واشنطن 

 ، واشنطن ، مسح بيئة القطاع اخلاص يف اليمن(2005)البنك الدولي ، ( 1)

(، مقدمة يف االقتصاد العام 5991( حشيش ، عادل ، شيحة ، مصطفى رشدي ، )2)

 ، دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية. 

( ، املتطلبات األساسية لنجداح برندامج اخلصخصدة    2002،) ( ديوب ، حممد معن4)

سلسددددلة العلددددوم   –، جملددددة جامعددددة تشددددرين للدراسددددات والبحددددوث العلميددددة    

 ( ،21االقتصادية والقانونية ،اجمللد )

 ( 2العدد)

   5999( لعام 71( ، قانون اخلصخصة رقم )5999( رئاسة اجلمهورية ، )1)

اإلصدددالح االقتصدددادي يف مصدددر، اجمللدددة ( ، اخلصخصدددة و5991( زكدددي، رمدددفي ،)9)

املصددرية للتنميددة والتخطدديط ، معهددد التخطدديط القددومي ، اجمللددد الثدداني ،      

  5997العدد األول ، يونيو 
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( ، اسدددتعراض سياسدددات واجندددازات التخصددديص يف    2005( سدددبيكمان ، جدددون ، ) 50)

 البلدان العربيدة ، تدقددييم سياسدات التخصديص يف البلددان العربيدة ، صدندوق       

  ددد 22النقددد العدددربي ، حبددوث ومناقشددات حلقددات العدددمل ، العددددد السددابع     

 ،ابوظيب 2001ديسمرب، 23

( ، برنامج اخلصخصة يف اجلمهورية اليمنية 5999( شوطح ، جعفر عبداهلل ،) 55)

، ) الثوابدت(  5991أبريدل   20إىل 51،املؤمتر االقتصادي اليمين الثاني ، صنعاء 

5999 . 

( اآلثددار االجتماعيددة لسياسددات اإلصددالح 5999ليددل حممددد خليددل ،)( عطيددة ، خ52)

اجمللة العلمية لكلية التجدارة جامعدة أسديوط ،    –االقتصادي  احلالة املصرية 

 ، السنة الثانية عشر5999( يونيو 22العدد)

، ورقدددة عمدددل  كدددم اجليدددد مهددم ، احل(5999 آرات كرابددي ، )  كوفمددان  دانيدددل ، ( 53)

 ، البنك الدولي ، واشنطن  2592قم حبثية حول السياسات ر

( اخلصخصددة : خلددق آفدداق جديدددة أمددام    2005( املتوكددل، مصددطفى حسددني ، ) 57)

( 54القطاع اخلاص ،جملدة كليدة اإلدارة واالقتصداد جامعدة صدنعاء ، العددد)      

 2005سبتمرب 

( ، أثر اخلصخصة على أداء املنظمة بالتطبيق 2009( جمموعة من الطالب ،) 51)

( ، 2004-5997آلليات واملعدات الفراعيدة والصدناعية بسديؤون )   على شركة ا

حبدددددث فدددددرج قسدددددم إدارة األعمدددددال ، كليدددددة العلدددددوم التطبيقيدددددة ، جامعدددددة    

 حضرموت، ]حتت إشراف الباحث[

دراسددددة  –(،املؤسسددددات العامدددة واخلصخصددددة  2050( جمموعدددة مددددن الطدددالب ،)  52)

ق علدددى اسدددتطالعية حدددول خصخصدددة املؤسسدددات العامدددة اخلدميدددة بدددالتطبي   

( ، حبدددث 2055-2009املؤسسددة العامددة لكهربدداء وادي وصددحراء حضددرموت )     

فددرج قسدددم إدارة األعمدددال ، كليدددة العلددوم التطبيقيدددة ، جامعدددة حضدددرموت،   

 ]حتت إشراف الباحث[
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اسددرتاتيجيات  –( ، دراسددات يف التنميددة االقتصددادية 2007( معددروف ، هوشدديار،) 54)

 للطباعة والنشر ، عمان التصنيع والتحول اهليكلي ، دار صفاء 

( التحدددول حندددو اقتصددداد السدددوق بدددني النظريدددة   5991( املقابلدددة عددددلي حسدددني ،) 51)

 (  62( العدد د )16والتطبيق ، آفاق اقتصادية اجمللد)

  2000-5992( وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، اخلطة اخلمسية األوىل 59)

  2001-2005مسية الثانية ( وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، اخلطة اخل20)

 2003، 20/20( وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،دراسة مبادرة 25)

 (5999-5990( وزارة املالية احلساب اخلتامي للموازنة العامة )22) 

 االنرتنت :

http://forums.digth.net/newthread.php 
http://www.almethaq.11/11/2010 
http://www.alwahdah.10/11/2010 

 ثانيًا : باللغة االجنليفية

(1) Drum, Bernard,( 1993), Privatization in Africa , The 
Columbia jornal of World Business , Spring 1993 

(2) H.Blommestein,and Others , Privatizing Large 
Enterprises :OverView of Issues and Case Studies, 
Methods of  Privatizing Large Enterprises ,Paris ,OCED 
,1993 

(3) Marsh, David,( 1993), Privatization Unser MRS . 
THATCHER PublicAdministration Magazine , University 
of Stratchclyde ,Spring 1993 

(4) R . Delvin , Privatization and Social Welfare , CEPAL 
Review 49, April 1993,pp (162- 169) 

(5)Ward, James, D,(1992), Privatization and Political 
Culture,Perspective from Small Countries and Towns , 
University of  New Orleans Review ,winter,1992  
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دراسة تأصيلية لبعض األلفاظ واملصطلحات اليت تستخدم يف الكتابة 

 التارخيية

 املقدمة:

ــسٖي       ــٕه ال ـ ــْ السضـ ــي ام ـ ــٜ اـ ــ٦ً عمـ ــ٦ٚ ٔالطـ ــانتؽت ٔالؿـ اذتىـــد ب زل العـ

 ستىد ا٧وؽت ٔعمٜ ألْ ٔأؾشابْ انتٍتذبؽت.

ّا وت ال تابـٛ  إُ حتدٖد وفًّٕ ٔوعاٌ٘ ا٧لفـاًت ٔانتؿـحمشات الـت ٖـتي اضـت داو     

ِــٕ انتٍحمــو ا٧ٔه لمــتف ي الطــمٗي ٔعمــٜ انتــ٤ز  أُ عتــسف عمــٜ اضــتعىاه  مــ       

ا٧لفاًت وت وٕاقعّا انتٍاضبٛ ٧ٌّا حتدد انتعاٌ٘ ٔ ؿن بٍٗـْ ٔبـؽت ال ـاز٢ ٔ سعتـْ     

وَ عٍاٞ التفؿٗن ٔالت ساز إذا كاٌت ٔاقشٛ دمٗٛ ٧ٌّا  ػـبْ اذتـدٔد ٔع٦وـات    

 الحسٖو الت ٖطتده بّا.

ا جتــدز ااغــازٚ إلٗــْ إُ ٍِــاك ألفــاًت ٔوؿــحمشات قــد اضــت ست ِٔــ٘      ٔهتــ 

ــر ال ــدًغ ٔوت كتــز المتــٛ وــادٚ  صٖــسٚ  تعمــو بّــا            ــٛ عمــٜ ألطــٍٛ الٍــاع وٍ دازٖ

ٔحتدد وعاٌّٗا ٔاضتعىاهلا المتٕٙغ ٍِٔاك ألفاًتّا أاسٝ ٖتٗز بعكـّا وت وسسمـٛ   

٧لفـاًت ٔد٥٥ ّـا   ث افٗٛ وعٍٗٛ ٔ ربش  يِاغ ٥ٔ بد لٍا وَ ااساطـٛ ؿتعـاُ ِـرٓ ا   

وَ أدن اضت داوّا وت ضٗاقّا انتٍاضز ٔعـدً ارتمـىت فٗىـا بٍّٗـاغ ٔؿتـا أُ عىمٗـٛ       

الت ــٕٖي التــازغت٘  ب ــٜ وطــتىسٚ داٟىــّا ٧ٌّــا دــصّٞا ٥  ٖتذــصأ وــَ عىمٗــٛ البٍــاٞ    

الف سٙ ٔالرتبٕٙ ٔالج اوت. ٖٔـت ٘ ِـرا البشـح وت ادزاضـٛ ٔ تؾـٗن بعـا ا٧لفـاًت        

وت ال تابٛ التازغتٗٛ ٔ يِا وجـن افـرتٚغ س بـٛغ وـدٚغ      ٔانتؿحمشات الت  طت دً

دٔزغ  أثسغ  عؿسغ  عّد غ  عاًغ ضٍٛ(غ ٧ٌٍـا ٔدـدٌا أُ بعكـّا قـد  اضـت دوت بػـ ن       

 ــي وٍاضـــز ٔؾـــاز امحـــّا فٗىـــا بٍّٗـــاغ ٔلـــرل  ضـــٕ  ضتـــأه دزاضـــتّا  لتـــس   

أٔ أُ  التعس  عمٜ وعاٌّٗا ٔد٥لتّاغ ِٔن أُ اضت داوّا داٞ وت ضـٗاقّا انتٍاضـز   

امحاً ؾاز فٗىا بٍّٗا  ِٔن ِـ٘ و٦ٟىـٛ لمطـٗال الـرٙ اضـت دوت فٗـْ  أٔ قت ـَ        

اضــت داً وؿــحمشّا أٔ لفٌتــّا بــد٦ّٖ عٍّــا  ٔوــا البــدٖن  ٔنتــاذا  كــن ذلــ  ضــٕ   

 ضتأه اادابٛ عمْٗ وَ ا٦ه البشح إٌػاٞ اب  عاؾت.
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 التارخيية. دراسة تأصيلية لبعض األلفاظ واملصطلحات اليت تستخدم يف الكتابة

المبٍــــات ا٧ٔؾت وت عىمٗــــٛ التعــــبي عــــَ الف ــــس ٔإذا     ــــَ   (1ا عــــد ا٧لفــــاًت 

ا٧لفـــاًت وٍاضـــبٛ هلـــدفّا فـــعُ  ف يٌـــا ٔ عبيٌـــا ٖؿـــبشاُ وجـــن البٍـــاٞ انتتّـــأٙ  

ال ــاٟي عمــٜ لبٍــات  قــعٗفٛ أٔ  ــي وٍاضــبٛغ فٗذــز أُ   ــُٕ ال مىــٛ انتٍاضــبٛ وت       

بالتف ي كاٌت ٔوا شالت زتا٥ّ  ِاوّا لمدازضٛ انت اُ انتٍاضزغ فا٧لفاًت ٥ ؿاهلا 

ِٔ٘  تؿن بالع ن ٔالعاطفٛغ ٔا٧لفاًت وٍـر أقـدً عؿـٕزِا التازغتٗـٛ قـد ٔدـدت       

لمتعاون بّا ٔالتـدأه كالعىمـٛغ ف ـد كاٌـت ٔضـٗمٛ ا٥ ؿـاه بـؽت أفـساد ا تىـ           

البػــسٙغ ٖٔ تطــز ااٌطــاُ ألفــاًت المتــٛ ٔد٥٥ ّــاغ وت جتــازل كــجيٚ وــَ جتــازل   

ذتٗاٚ وعّا  تػ ن الـد٥٥ت ثـي  طـت س عمـٜ سـاه ااؾـٛ عٍـدِا ٖعـس  ااٌطـاُ          ا

ل ــن لفــٍت د٥لــٛ وعٍٗـــٛ  ؿــبض دــصّٞا وـــَ ع مــْ ٔوــَ ٌفطـــْغ ٔقبــن البشــح عـــَ          

ودل٥ٕت ٔوعاٌ٘ ِـرٓ ا٧لفـاًت ٔانتؿـحمشات ٠ِٗٔا ّـا ادتصٟٗـٛ ٥ بـد وـَ  عسٖـ          

 .(2االمفٍت ٔواذا ٖعين 

ْ         ْغِٕ أُ  سو٘ الػ٘ٞ ٔ  رف وعٍٜ المفٍت: ٖٔ ـاه لفٌتـت الػـ٘ٞ وـَ فىـ٘ ألفٌتـ

غ ٔالمفــٍت (3ازوٗتــْغ ٔذلــ   الػــ٘ٞ لفاًتــْغ ٔلفــٍت بــال ٦ً لفٌتــّا : ٌحــو بــْ ٔ  مــي  

 ٞ غ ِٔـــٕ وت ا٧ؾـــن وؿـــدز ٔادتىـــ  (4االؿـــٕت انتػـــتىن عمـــٜ بعـــا ســـسٔ  اهلذـــا

غ ٖٔ ــاه لفٌتـــت الـــب٦د أِمـــّا: أٙ  (6اغ ٔكـــن وـــا طــسى بـــْ ؿتعٍـــٜ انتمفـــًٕت (5األفــاًت 

                                      
اًت أٔ كمىــات المتــٛغ ٔوــ  ِــرا فالٍشــاٚ (ذكـس أُ ا٧لفــاًت  ــساد  ال مىــات وت ا٥ضــتعىاه الػــاٟ  انتـتلٕ  فــ٦ فــسل بــؽت أُ ٖ ــاه أسؿــٍٗا ألفـ    1ا

ــساِٗيغ أٌــٗظغ د٥لــٛ ا٧لفــاًتغ              ســألٕا أُ ٖفسقــٕا بــؽت المفــٍت ٔال مىــٛغ ٔقــالٕا إُ ال مىــٛ أاـــ فّــ٘ لفــٍت وفــسد داه عمــٜ وعٍــٜ وفــسدغ إب

 .38-34ًغ ف ف 1958غال اِسٚغ 1يت

غ ابـَ وٌٍتـٕزغ أبـٕ الفكـن     866ًغ ف1972غ 2بعٛ داز ال تزغ يت( الصشتػسٙغ أبٕ ال اضي ستىٕد بَ عىس ألتد بَ داز ابغ أضاع الب٦ ٛغ وح2ا

كتاه الدَٖ ستىد بَ و سً: لطـاُ العـسلغ قـدً لـْ الع٦وـٛ الػـٗخ عبـد اب الع٦ٖمـ٘غ إعـداد ٔ ؿـٍٗ غ ٖٕضـ  اٗـايت ٌٔـدٖي وسعػـم٘غ داز               

َ دـٕاِس ال ـاوٕعغ حت ٗـوغ عبـد العصٖـص      غ الصبٗدٙغ ستز الدَٖ أبٕ الفٗا ستىد بَ عبد السشالغ از العسٔع وـ 303غ ف12ؾادزغ بئتغ ً

غ إبــساِٗي أٌــٗظ ٔناــسُٔغ انتعذــي   274غ ف2ًغز1970وحــسغ زادعْغعبــد الطــتاز ألتــد فــسازغ بعغــسا  دتٍــٛ قٍٗــٛ وــَ ٔشازٚ اازغــاد ٔاافتــاٞغ       

ٗ 832ًغ ف1980غ 2الٕضـٗىتغ أغـس  عمـٜ الحبـ غ سطـَ عمـ٘ عحٗـٛغ ٔستىــد غـٕق٘ وجٍـٜغ وحـاب  داز انتعـاز غ وؿـسغ ز             خ ستىـد زقــاغ  غ الػـ

 ..193غ  بئتغ ف5وعذي المتٛ وٕضٕعٛ لتٕٖٛ سدٖجٛغ ً

 .194غ ف5غ الػٗخ ستىد زقاغ انتسد  الطابوغ274ًغ ف2غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغغ ز304غ ف12(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 3ًا

 .194غ ف5( الػٗخغ ستىد زقاغ انتسد  الطابوغ 4ًا

غ الساشٙغ ستىد بَ ب س بَ عبد ال ـادزغ شتتـاز الؿـشاىغ عـين     274غ ف2غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغغ ز304فغ 12(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ5ًا

 .601ًغ ف1981برت ٗبْغ ستىد ااطسغ داز الف سغ بئتغ 

 .5ًغ ف1981(ابَ دزشهغ عدٌاُغ المتٛ ٔالد٥لٛ نزاٞ ٌٌٔتسٖاتغ وٍػٕزات احتاد ال تال العسلغ دوػوغ 6ا
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ٗــٛ ض ــِىّا: زوــت بــْغ ٔ الــدٌٗا ٥فٌتــٛ  مفــٍت ؿتــَ فّٗــا إؾت    أاــسدتّيغ ٔلفٌتــت اذت

ا٩اسٚ: أٙ  سو٘ بّي غٔا٧ز   مفٍت انتٗتغ ٔمسٗت السسٜ ٥فٌتٛ ٧ٌّا  مفـٍت وـا   

غ أٙ  م ٗــْغ ٔكــن وــا شل فساــْ ٥فٌتــٛغ ٔقٗــن الــدٖ  ٧ٌــْ   (7ا حشٍــْ وــَ الــدقٗو 

      ٛ ٖ م ّٗــا إؾت الددادــ ــّاغ ٔإفتــا  ــٛ ؿتٍ ــازٓ فــ٦ ٖتكم فــٍت البشــس   غ ٔل(8اٖتاــر اذتب

     ٛ ٔدــاٞ وت ا٧وجــاه   غ(9االػــ٘ٞ:أٙ أل ــآ إؾت الطــاسنغ ٖٔحمــو عمــٜ البشــس ال٦فٌتــ

. ٖٔعٍُٕ برل  البشس ٧ٌْ ٖمفٍت كن وا فٗـْ وـَ   (10ا العسبٗٛا أض ٜ وَ ٥فٌتٛ(

. قاه (13ا غ أأدٕد وَ ٥فٌتٛ((12ا غ كىا قٗنا أمسض وَ ٥فٌتٛ((11االعٍرب ٔادتٕاِس

 : (14ا الػاعس

 َٔكَف  َأمْسض وَ ٥فٌتْ         الٍط٤اه   جتٕد فتذصه َقبَن 

 :(15اكىا أٌػد المٗح قاه

ٖ سجتٜ      قدقتّا فتدٕد وَ ٥فٌتْ          فتٍوا الت ضٗبّا 

ٍْٕه ِإ٥طٔداٞ وت ال سنُ ال سٖي قٕلْ  عاؾت:  َْ َق َِٖمَفٍُت َو َْ َزَقٌٗز  َوا  ْٖ َلَد

فْٗغ إ٥ لدْٖ سافٍت ساقس * أٙ وا ٖت مي ب ٦ً فٗمفٌتْ أٙ ٖسوْٗ وَ (16اَعَتٌٗدص

وعْ ٖعين انتم  انتٕكن بْ إوا ؾاسز الٗىؽت ٔإوا ؾاسز الػىاه عتفٍت عىمْ 

 .(17ا٥ ٖتٗز عٍْ

                                      
ً (ابــَ وٌٍتــٕزغ انت 7ا غ انتٗــداٌ٘غ أبــٕ الفكــن ألتــد بــَ ستىــدغ زتىــ  ا٧وجــاهغ     276غ ف2غ الصبٗــدٙغ انتؿــدز الطــابوغغ ز 304غ ف12ؿــدز الطــابوغ

 .141غ ف1978غ 2حت ٗوغ ستىد أبٕ الفكن إبساِٗيغ ز

 .274غ ف 2غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغغ ز303غ ف12(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ8ًا

غ انتٗداٌ٘غ انتؿدز الطابوغ 861غ الصشتػسٙغ أضاع الب٦ ٛغ ف274غ ف2غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغغ ز303غ ف12(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ9ًا

 .141غ ف2ز

 .303غ ف12(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ10ًا

 .303غ ف12(انتؿدز ٌفطْغ 11ًا

 .194غ ف5غ الػٗخ ستىد زقاغ انتسد  الطابوغ832ًغ ف2غ إبساِٗي أٌٗظغ ٔناسُٔغ انتعذي الٕضٗىتغ ز141غ ف2(انتٗداٌ٘غ انتؿدز الطابوغ ز12ا

 .303غ ف12(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ13ًا

 .141غ ف2غ انتٗداٌ٘غ انتؿدز الطابوغ ز274غ ف2غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز303غ ف12(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ14ًا

 .274غ ف2(الصبٗدٙغ انتؿدزغ ز15ا

 (.18( ضٕزٚ لغ ا٩ٖٛ ا16ا

سٙغ أبٕ ال اضي ستىـٕد بـَ عىـس بـَ دـاز ابغ ال ػـا  عـَ س ـاٟو التٍصٖـن ٔعٗـُٕ ا٧قأٖـن وت ٔدـٕٓ التتٖٔـنغ داز الف ـس لمحباعـٛ                ( الصشتػ17ا

٘ الفكن بَ اذتطؽتغ زتى  البٗاُ وت  فطي ال سنُغ ٔق  عمٜ  ؿشٗشْ ٔحت ٗ ْ ٔالتعمٗو 6غ ف4ٔالٍػسغ ز غ الحربض٘غ الػٗخ أبٕ عم

 . 183غ ف9غ بئتغ ز1لسضٕل٘ انتم٦ ٘غ يتعمْٗغ اذتاز الطٗد ِاغي ا
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ّ٘ الػ٘ٞ ٔقرفْغ   كىا ٔزد وت اذتدٖح الٍبٕٙ الػسٖ  أُ المفىت ؿتعٍٜ زو

ــد     ــساز أِمـــّا  مفٌتّـــي      ٔقـــاه السضـــٕه ال ـــسٖي ستىـ ا ٖٔب ـــٜ وت كـــن أز  غـ

: ا وَ أكن فىـا ختمـن   فّي ٔ سوّٗيغ ٔوت سدٖح ناس قاه غ أٙ   ر(18ا أزقِٕي(

 غ أٙ فمٗمو وا غتسدْ ارت٦ه وَ بؽت أضٍاٌْ ٖٔسوْٗ.(19افمٗمفٍت(

ٔوَ ا٦ه وا   دً ٌطتحٗ  أُ ٌ ٕه: أُ المفٍت ِـٕ الؿـٕت انتػـتىن عمـٜ بعـا       

سـسٔ  اهلذـاٞ الــت ٍٖحـو بّــا ااٌطـاُ لمتعــبي عـَ و اؾــدٓغ ٔ ٕقـٗض قــمذات       

لتفـــاِي وت شتتمــــ  انتٍاضــــبات ٔا٧ ـــسا  وت سٗا ــــْ الٕٗوٗــــٛغ   ٌفطـــْ ٔلتــــس  ا 

ــاك ؾــمٛ بــؽت المفــٍت  ٔانتعٍــٜغ  كىــا أُ ا٧لفــاًت قــد           ٔلــرل  ظتــز أُ   ــُٕ ٍِ

از بحـــت بـــالف س ااٌطـــاٌ٘ از باطـــّا ٔثٗ ـــّا غ ٔقـــد  اشداد أثـــس ا٧لفـــاًت وت عؿـــسٌا         

ّٚ ٔ تثيّاغ ٔذل  ٥ٌتػاز ٔضاٟن ا٥ٌؿـاه ؿت تمـ  إٌٔاعّـا     ٥ٔ بـد وـَ   اذتاقس قٕ

 ٕافس زتىٕعٛ وَ ا٧لفاًت ٔانتؿحمشات ل ن عمي وَ العمًٕ و  قسٔزٚ ا ؿـافّا  

ــاًت      ــاغ  ٔأُ   ـــُٕ ٍِـــاك ؾـــمٛ قٕٖـــٛ بـــؽت ا٧لفـ ــا بٍّٗـ بالدقـــٛ ٔعـــدً التـــداان فٗىـ

 .(20أوعاٌّٗا

غ ٔل ـد سـسف العمىـاٞ ال ـداوٜ     (21ا ٔقد قالٕا قدقتّا: االمفـٍت دطـد زٔسـْ انتعٍـٜ(    

  ٍ ــد ال ا ــز ِدفــْ وــَ      عمــٜ اضــت داً المفٌتــٛ انت اضــبٛ وت انت ــاُ انتٍاضــز ستــٜ ٖبم

 .(22اال تابٛ

                                                                                       
  عَ أضاوٛ عَ إواوٛ عَ الٍيب  قاه: ا إُ ؾاسز الػىاه ليف  ال مي ضت ضاعات عَ العبد انتطمي انت ح١ أٔ انتط٘ٞ فعُ ٌدً ٔاضتتفس

                ٍ ٛ كتبّـا لـْ ؾـاسز    وٍّـا أل اِـا ٔإ٥ كتـز ٔاسـدٚ(غ ٔوت زٔاٖـٛ أاـسٝ: قـاه: اؾـاسز الـٗىؽت أوـي عمـٜ ؾـاسز الػـىاه فـعذا عىـن سطـ

الٗىؽت بعػـس أوجاهلـا ٔإذا عىـن ضـ٠ٗٛ فـتزاد ؾـاسز الػـىاه أُ ٖ تبّـا قـاه لـْ ؾـاسز الـٗىؽت أوطـ  فٗىطـ  عٍـْ ضـب  ضـاعات فـعُ ا                   

غ الحربضـ٘غ انتؿـدز   6غ ف4ضتتفس اب وٍّا   ٖ تز عمْٗ غ٘ٞ ٔإُ   ٖطـتتفس كتـز لـْ ضـ٠ٗٛ ٔاسـدٚغ االصشتػـسٙغ انتؿـدز الطـابوغ ز        

 (.183فغ 9الطابوغ ز

 . 274غ ف2غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز303غ ف2(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 18ًا

غ 1(أبٕ دأٔدغ ااواً أب٘ ضمٗىاُ بَ ا٧غعح الطذطتاٌ٘غ ضٍٍْغ زادعْغ ستىد ستٗ٘ الدَٖ عبد اذتىٗدغ داز الرتاخ العسب٘غ و ـٛ انت سوـٛغ ز  19ا

 .9ف

 .37ًغ ف1971ّاغ إٌٔاعّاغ قطي البشٕخ ٔالدزاضات ا٧دبٗٛغ (سطَغ عبد اذتىٗدغ ا٧لفاًت المتٕٖٛ اؿاٟؿ20ا

(ابَ زغـٗوغ أبـ٘ عمـ٘ اذتطـَغ العىـدٚ وت ستاضـَ الػـعس ٔأدبـْ ٌٔ ـدٓغ قـدً لـْ ٔغـسى فّازضـْغ ؾـ٦ى الـدَٖ اهلـٕازٙغ ِـدٝ عـٕدٚغ داز و تبـٛ                    21ا

ّـ 217ًغ ف2002غ بئتغ 1اهل٦هغ ز ا التم ـٗـ وت عمـًٕ الب٦ ـٛ لموـاً ال ـصٖٔينغ      غ أضعد عم٘غ ٔفٗ تٕز أكم غ ؾٍاعٛ ال تابٛغ أذتو ب

 .14ًغ ف1992غ دوػوغ 7يت

 .22ًغ ف1984غ 1(زقٕاُغ ألتد غٕق٘غ ٔالفسٖضغ عجىاُ ؾاحلغ التشسٖس العسب٘غ السبايتغ يت22ا
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غ ِٔـرا ٖعـين أُ   (23إِ ا فال طاٟفٛ شتؿٕؾٛ عمٜ أوس شتؿٕف  أوا انتؿحمض:

ٍِــاك عــدٚ ألفــاًت اقرتســت لتحمــو عمــٜ وطــىٜ وعــؽت فطــاد ٔاســد وٍّــا ٔاز كــآ  

فـٍت  غ ٔبّرا فعُ انتؿحمض ِـٕ ل (24اادتىٗ  وؿحمشؽت عمْٗ ف اُ وؿحمشّا بٍّٗي

أٔ  سكٗز لفٌت٘ ٖتفو عمْٗ انتػتتمُٕ وت س ن وعؽت لٗدلٕا بْ عمٜ غ٘ٞ ستـدد  

ٔلٗطاعدِي وت ـتٗٗص ا٧غٗاٞ بعكـّا عـَ الـبعا ا٩اـسغ ٔاذتادـٛ إلٗـْ  ٍبـ  وـَ         

غ ٔوا ٖـ٤دٙ إلٗـْ وـَ اكتػـافات ددٖـدٚغ ٔختتمـ  ؾـٕزٚ انتؿـحمض         (25ا  دً العمًٕ

ٞ وعؽت ضٕاٞ أكاُ وادٖـّا أٔ  غ ٖٔحمو عمٜ غ٘(26اف د ٖ ُٕ كمىٛ ٔقد ٖ ُٕ عبازٚ

 *.(27اوعٍّٕٖا

ٔاؾــحمض ال ــًٕ شاه وــا بٗــٍّي وــَ اــ٦   فّــٕ وؿــدز اؾــحمضغ  ٔأوــا ا٥ؾــح٦ى 

ْ  ٔؾــ٦سّاغ ضــانتْ ٔؾــافآ (28أعمــٜ ا٧وــس  عــازفٕا عمٗــْ ٔا ف ــٕا غ ٔؾــاذتٛ وؿــاذت

ٖٔ اه ؾاذتْ عمٜ الػ٘ٞغ أٙ ضم  وعْ وطم  انتطانتٛ وت ا٥ فالغ ٔا٥ؾح٦ى 

فال قًٕ عمٜ  طىٗٛ الػ٘ٞ باضي واغ أٔ ِٕ أاـساز المفـٍت وـَ وعٍـٜ لتـٕٙ      : ِٕ ا 

غ كىا ٖ ـاه أُ ا٥ؾـح٦ى ِـٕ أ فـال طاٟفـٛ      (29اإؾت ناس نتٍاضبٛ بٍّٗىا لبٗاُ انتساد

 . (30اعمٜ ٔق  المفٍت بعشاٞ انتعٍٜغ أٔ ِٕ لفٍت وعؽت بؽت قًٕ وعٍٗؽت

أعي ٔأكجـس   غ ٔذكس أُ انتؿحمض(31أٍِاك  فأت بؽت انتؿحمض ٔا٥ؾح٦ى

ــٛغ      ــم٘ وت المتــ ــآ ا٧ؾــ ــُٕ انتؿــــحمض ٖطــــت دً ؿتعٍــ غــــٕٗعّا وــــَ ا٥ؾــــح٦ى كــ

 .(32أكرل  غتسز عَ وعٍآ ا٧ؾم٘ إؾت وعٍٜ اؾح٦س٘ ناس

                                      
غ ال ــاِسٚغ 1يتغ عبـد البــاق٘غ قـاس٘غ انتؿــحمشات العمىٗـٛ ٔالفٍٗـٛ ٔكٗــ  ٔادّّـا العــسل ا ـدثُٕغ       551غ ف6(الصبٗـدٙغ انتؿـدز الطــابوغ ز  23ا

 .4ًغ ف1992

 .4( عبد الباق٘غ قاس٘غ انتسد  الطابوغ ف24ا

 .5ًغ ف1991غ بئتغ 1(ارتٕازشو٘غ الػٗخ أب٘ عبد اب ستىد بَ ألتدغ وفا ٗض العمًٕغ   دٖي دٕدت ف س الدَٖغ داز انتٍاِن لمحباعٛغ يت25ا

 .33غ ا٥ض ٍدزٖٛغ ف1ٞ عمي ا٥ؾح٦ى اذتدٖحغ يت(اذتدٖدٙغ إٍٖاع كىاهغ انتؿحمشات الٍشٕٖٛ وت الرتاخ الٍشٕٙ وت ق26ٕا

 .4(عبد الباق٘غ قاس٘غ انتسد  الطابوغ ف27ا

* عمي انتؿحمض: ا ِٕ عمي بتؾٕه ٔقٕاعد ٖعس  بّا أؾٕه الطـٍد ٔانتـؼت وـَ سٗـح ال بـٕه ٔالـسد لتىٗٗـص الؿـشٗض وـَ ا٧سادٖـح وـَ الطـ ٗي             

 (.202انتسد  الطابوغ ف ِٔرا العمي ِٕ الرٙ ٖعس  بعمي الدزاٖٛ االعبٗدٙغ زغٗدغ

 .520ًغ ف1960غ ال اِسٚغ 1(إبساِٗي وؿحفٜ ٔناسُٔغ انتعذي الٕضٗىتغ ٔأغس  عمٜ طبعْغ عبد الط٦ً ِازُٔغ يت28ا

  .                   7ًغ ف2003(ادتسداٌ٘غ الػسٖ  عم٘ بَ ستىد بَ عم٘غ التعسٖفاتغ قبىت ٌؿٕؾّا ٔعمو عمّٗا: ستىد عم٘ أبٕ العباعغ ال اِسٚغ 29ا

 .7( انتؿدز ٌفطْغ ف30ا

 .10(اذتدٖدٙغ إٍٖاع كىاهغ انتسد  الطابوغ ف31ا
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ٔلرل  فعُ انتؿحمض أداٚ وَ أدٔات التف ي ِٕٔ لتٛ وػرتكٛ بّـا ٖـتي التفـاِي     

 زتـاه ستـدد   ٔالتٕاؾن بؽت الٍاع عاوٛ أٔ عمٜ ا٧قن بؽت طب ٛ أٔ ف٠ٛ ااؾٛ وت

وـــَ زتـــا٥ت انتعسفـــٛ ٔاذتٗـــاٚغ ٔانتؿـــحمشات ٥  ٕقـــ  ازجتـــا٥ّ إذ ٥ بـــد وت كـــن   

وؿحمض وَ ٔدٕد وٍاضبٛ أٔ وػـازكٛ أٔ وػـابّٛ كـبيٚ أٔ ؾـتيٚ بـؽت ودلٕلـْ       

المتــٕٙ ٔودلٕلــْ ا٥ؾــح٦س٘غ ٔ حتدٖــد انتؿــحمض بعاوــٛ وــس بىت إؾت ســد كــبي 

٥ٔ بد وَ  ٕافس الؿـفٛ ا٥ؾـح٦سٗٛ   غ (33ابانتٍّر العمى٘ ٔودٝ ض٦وٛ ِرا انتٍّر

وت انتفـــسدٚ انتدزٔضـــٛ كالدقـــٛ ٔالٕقـــٕىغ ٔا٥اتؿـــاز ٔعـــدً التتٖٔـــنغ ٔعـــدً  عـــدد  

 الد٥لٛ وت ا اه ا٥ضتعىال٘ الٕاسد.

ٔلـرا ٌــسٝ أُ اذتادــٛ واضـٛ إؾت البشــح وت وــدل٥ٕت بعـا ا٧لفــاًت ٔانتؿــحمشات    

ــت      ــاًت الـ ــرٓ ا٧لفـ ــَ ِـ ــٛغ فىـ ــا الدقٗ ـ ــاً ؿتعاٌّٗـ ــا   ٔاانتـ ــن بعـ ــَ قبـ ــتعىن وـ  طـ

 الباسجؽت لفٍت الفرتٚ.

 الفرتٚ:

َِٖفـرت   ُفت ـٕزّا ُٔفتـازّا:            ُٚ:  عين ا٥ٌ طـاز ٔالكـع غ َٔفَتـس الػـ٘ٞ ٔاذتـس ٔفـ٦ُ  ٔاَلِفرَت

َُ بعــد غــدٚ   غ ٔفــرت ا نتــاٞ ضــ َ ســسٓ فّــٕ فــا س أٙ بــؽت اذتــاز    (34اضــ َ بعــد َســٍدٚ ٥ٔ

َٖفَتس  ُفتٕزا: ٥ٌت وفاؾ مْ ٔقع  غٖٔ اه أدد وت ٌفط٘ فـرتٚ  ٔالبازدغ َٔفَتس دطىْ 

ْ  فْتـــَسٚغ ٔافـــرتآ الـــداٞ:    ِٔـــ٘ كالكـــعفٛغ ٖٔ ـــاه لمػـــٗخ: قـــد عمتـــْ كـــربٓ َٔعس ـــ

غ ٔطــس  فــا س لــٗظ نــاد الٌٍتــس ٔأِفَتــس السدــن: فّــٕ و فَتــس : إذا قــعفت     (35اأقــعفْ

: أٙ أقاً ٔض َ غ ٔقـاه ا٧ؾـىع٘ فـرت َوَحـَس َٔفـِس       (37اغ َٔفِتس(36ادفٌْٕ فاٌ طس طسفْ

 :(38اا٣ٓ ٔك  ٔحتيغ ٔقاه ابَ و بن ٖؿ   ٗجّاو

                                                                                       
 .7(ادتسداٌ٘غ انتؿدز الطابوغ طبعٛ ال اِسٚغ ف32ا

 .7ًغ ف1982(الٍاقٕزٙغ إدزٖظغ انتؿحمض الٍ دٙ وت ٌ د الػعس دزاضٛ لتٕٖٛ  ازغتٗٛ ٌ دٖٛغ الداز البٗكاٞغ 33ا

ٔش نبادٙغ زتد الدَٖ بَ ٖع ٕلغ ال اوٕع ا ٗىتغ إعداد ٔ  ـدٖيغ ستٗـ٘ الـدَٖ عبـد الـسلتَ      غ الفي43غ ف5(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 34ًا

 .110غ ف2ًغز1957انتسعػم٘غ داز ال تال العمى٘غ بئتغ 

 .110غ ف2غ الفئش أبادٙغ انتؿدز الطابوغز43غ ف5( ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ35ًا

ً 36ا ٔ 43غ ف5(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطـابوغ  غ الحربضـ٘غ الػـٗخ أبـٕ عمـ٘ الفكـن بـَ اذتطـَغ انتؿـدز         110غ ف2ش نبـادٙغ انتؿـدز الطـابوغ ز   غ الفـي

 .61غ ف4الطابوغ ز
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ٍُغ وسْ ْ زٖض صتُد ففِتسا َٞ بازٍل                   قتا ْٕ   تون امٗم٘ غ ِن  سٝ َق

  (39ا ٔالفتازغ ابتداٞ الٍػٕٚ غ ٔقاه ا٧احن: 

ِ٘ َغْسَبّا بُفتاِز               ٔجتَسِدت بعد اهلدٖسغ َٔؾَسِست  ّْباٞغ  سو  َؾ

ُِ ل ن غاعس فـرتٚ ٔإُ كـاُ فشـ٦ّ ساذقـّا وـربشّا و ـدوّا ٥ بـد لـْ وـَ           ٔقٗن إ

ٍَٕ طبـ  وت         فرتٚ َ ْعس  لْ وت بعا ا٧ٔقاتغ  إوـا لػـتن ٖطـي أٔ وـٕت قسعتـٛغ أٔ ٌبـ

 م  الطاعٛ أٔ ذل  اذتؽتغٔ قد كاُ الفـسشدل ِٔـٕ فشـن وكـس وت شواٌـْ ٖ ـٕه:       

ٍ٘ وــَ     ٍ٘ الطــاعٛ ٔقمــ  قــسع وــَ أقساضــ٘ أِــُٕ عمــ عىــن بٗــت غــعس فــعذا  ـتــّس عمــ

ــا فــالفرتٚ الــت  عــرتٙ           ــٜ الػــاعس قٗــن أؾــتٜ ٔأوكــٜ غٔوــَ ٍِ ـتــادٝ ذلــ  عم

 .(40االػاعس ِ٘ ا٥ٌ حاع عَ قٕه الػعس

ٔداٞ ذكس الفرتٚ وت ال سنُ ال سٖي ِٔ٘  ده عمٜ اٌ حاع السضا٥ت إؾت  

َ ا٧ز  قاه  عاؾت:  ِّٗ ٖ َب ٍَا  َُٞكْي َزض ُٕل َِْن الَ َتاَل َقْد َدا َٖا َأ َلُ ْي َكَجًيا َوِىا  ط

ََٔكَتاٌل  ٌ ٌٕز  ََ اَب  َُٞكْي َو َْ َكَجٍي َقْد َدا َْٖعُفٕ َع َٔ ََ الَ َتاَل  َُ َو ٍْت ْي   ْ ُفٕ ُك

ٖبؽت ل ي الدَٖ الؿشٗضغ ٖٔعسف ي  . أٙ قد داٞكي السضٕه ستىد (41او َبؽٌتص

نغ أٙ: باذتو ٖٕٔقض ل ي ٖٔسغدكي إؾت دَٖ ابغ ٔقد داٞ عمٜ فرتٚ وَ السض

عمٜ سؽت فتٕز وَ اازضاهغ ٔاٌ حاع الٕس٘غ ٧ُ الّٕٗد الرَٖ دعاِي السضٕه 

إؾت ااقتاُ بْغ ٔؿتا داِٞي بْ وَ عٍد اب قالٕا وا بعح اب وَ ٌيب  ستىد 

غ فتٌصه اب عص ٔدن ِرٓ ا٩ٖٛ لٕٗقض (42ابعد وٕضٜ ٥ٔ أٌصه بعد التٕزاٚ كتابّا

وَ اب ضبشاٌْ ٔ عاؾت ٔإٌْ ِٕ انتبػس نتَ ٌيب وسضن  هلي أُ السضٕه ستىد 

                                                                                       
غ 5ً (ٔالفت س: وا بؽت طس  الطبابٛ ٔاابّاً إذا فتشّىاغ ٔفرت الػ٘ٞ: قَدزٓ ٔكالْ بفرتٓ كػربٓغ كالْ بػربٓغ اابَ وٌٍتٕزغ انتؿـدز الطـابوغ  37ا

 (.489غ الساشٙغ انتؿدز الطابوغ ف110غ ف2الطابوغ زغ الفئش نبادٙغ انتؿدز 43ف

 .43غ ف5( ابَ وٌٍتٕزغانتؿدز الطابوغ 38ًا

 .43غ ف5(انتؿدز ٌفطْغ 39ًا

 .338-337غ ف ف1(ابَ زغٗوغ انتؿدز الطابوغ ز40ا

 (.19(ضٕزٚ انتاٟدٚغ نٖٛ ا41ا

 .61غ ف6(الحربض٘غ الػٗخ أبٕ عم٘ الفكن بَ اذتطَغ انتؿدز الطابوغ ز42ا
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أطاع اب ٔنوَ بْ ٔبسضٕلْغ ِٕٔ انتٍرز نتَ عؿٜ اب غ ٔكرل زضٕلْغ ٔعىن بتي 

 .(43اوا داٞ ب تال اب ٔأٌْ قد أزضمْ بعد فرتٚ وَ اٌ حاع السضن

أُ بــؽت الــٍيب عٗطــٜ عمٗــْ  ٔل ــَ انتفطــسَٖ ااتمفــٕا وت وــدٚ  مــ  الفــرتٚ ف ــالٕا: 

متطــىاٟٛ ٔضــتُٕ ضـٍٛغ ٔوــٍّي وــَ ذكـس أٌّــا ضــتىاٟٛ    ٔالــٍيب ستىـد   الطـ٦ًغ 

 .(44اضٍٛ ٔوٍّي وَ قاه أكجس أٔ اقن وَ ذل 

ٔذكس أُ ابَ وطعٕد نتا وس  ب ٜ ٔقاه: إفتـا أب ـ٘ ٧ٌـْ أؾـابين عمـٜ سـاه فـرتٚ         

ــن وـــــَ العبـــــادات         ــاه ضـــــ ُٕ ٔ  مٗـــ ــاه ادتّـــــاد أٙ وت ســـ ــبين عمـــــٜ ســـ ٔ  ٖؿـــ

 .(45أا اِدات

ا   ـدً  ٌطـتحٗ  أُ ٌ ـٕه: أُ وعٍـٜ أٔ اضـت داً لفـٍت الفـرتٚ ٖـده         ٔوَ اـ٦ه وـ   

عمٜ الفتٕز ٔارتىـٕه ٔالسكـٕد ٔالكـع غ ٔالـَِٕ ٔالطـ ُٕ ٔا٥ٌ حـاعغ ٔ  صتـد        

وــا ٖــده عمــٜ اضــت داوّا كٕســدٚ قٗــاع لمــصوَ الــرٙ عت ــي بــْ ا٧غــ اف أٔ        

ــات       ــٕٝ بعـــا انت٤لفـ ــأَٖ أٔ ستتـ ــدٌا وت بعـــا عٍـ ــَ ٔدـ ــاتغ ٔل ـ ــدٔه ٔاذت ٕوـ الـ

ازغتٗــٛ ٔالسضــاٟن ادتاوعٗــٛ اضــت داً لفــٍت الفــرتٚ ٔبػــ ن كــبي دــدّا ٔوجــاه  الت

عمــٜ ذلــ افرتٚ اذت ــي الساغــدٙ(غ ٔافــرتٚ الدٔلــٛ ا٧وٕٖــٛ(غٔافرتٚ س ــي الدٔلــٛ     

إؾت( ِٔ را ٔستـٜ   –العباضٗٛ(غ أٔ أُ ٖ اه إُ س ي ارتمٗفٛ قد اوتد لمفرتٚ ا وَ 

تحـ  وـَ التـازٖخ الـرٙ ضـادت فٗـْ       لٕ ضمىٍا أُ الفرتٚ وعٍاِا الٕقت أٔ الـصوَ انت  

ِرٓ الدٔلٛ أٔ  م  ٔل ٍّا أٖكّا  ت ٘ ؿتعٍٜ الصوَ انتبّي  ي ا ددغ كىـا ٔزدت  

وت ال ــسنُ ال ــسٖيغ ٔلــرل  أزٝ أُ ٖــتي اضــت داً وؿــحمض ااذَت بــٛ ٔاذُت بــٛ( وت   

 انت٤لفات التازغتٗٛ ٔ يِا ٧ٌّا أكجس دقٛ ٔأعىو د٥لٛ وَ وعٍٜ الفرتٚ.

 

                                      
غ الحربضـ٘غ الػـٗخ أبـٕ الفكـن عمـ٘ بـَ اذتطـَغ        91باعغ  ٍٕٖس انت باع وـَ  فطـي ابـَ عبـاعغ داز ال تـز العمىٗـٛغ بـئتغ اد.ت(غ ف       (ابَ ع43ا

 .166غ ف6انتؿدز الطابوغ ز

غ 1ٗدغ يتغ الطبصٔازٙغ الػٗخ ستىدغ ادتدٖد وت  فطي ال سنُ ا 167غ ف6(الحربض٘غ الػٗخ أبٕ الفكن عم٘ بَ اذتطَغ انتؿدز الطابوغ ز44ا

غ بـئتغ  1غ العٌتىٛغ عصٖصغ ال تابٛ التازغتٗٛ ٔانتعسفٛ التازغتٗٛغ و دوٛ وت أؾٕه ؾـٍاعٛ التـازٖخ العسبـ٘غ ز   443ًغ ف1992غ بئتغ 2ز

 .125ًغ ف1983

 .44غ ف5(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 45ًا
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 احلقبة:

غ ٔادتى  َس ـْز ٔس ُ ـٕلغ ٔقٗـن    (46اوَ الدِس ودٚ ٥ ٔقت هلا –ذَت بٛ بال طس ا 

 (48اغ ٔاذُتِ ـز : اـإٌُ ضـٍٛغ ٔقٗـن أكجـس وـَ ذلـ        (47اِ٘ ضـٍٛ أٔ أكجـس وـَ ذلـ     

 .(49أقاه ابَ ِسوٛ

 ٌبٗؽت س٦َّ بحَ و ٛ أس با             ٔقد ٔزخ العباع قبن ستىد     

 .(50الدِٕز: أا٧ْس ال: الدِسغ ٔاذُت ُّز 

ٔاذت بــٛ وــتإذٚ وــَ اذت ٗبــٛ: ِٔــ٘ ًتــس   ت ــر وــَ ا٩دً ٖكــ  الساكــز فّٗــا   

وتاعٛ وت و٤اسٚ ال تز ٔادتى  اذت اٟزغ ٔا  ز: انُتسَد غ ٔوت سـدٖح أواوـٛ أٌـْ    

   ٛ ْ  :  (51اأْسَ ــز شادٓ امفــْ عمــٜ زاسمتــْ أٙ دعمــْ ٔزاٞٓ س ٗبــ ْ غ ٔاْضــَتْشَ َب غ ٔأْسَتَ بــ

ْ غ ٔا٥ست ا  .*(52ال غد اذت ٗبٛ وَ ام ؿتعٍٜ أستىم

ٓ  ٥َ: ٔوت قٕلْ  عاؾت  َِٔإْذ َقاَه و َٕضٜ َلَفَتا ْٔ  ط َِ َأ ْٖ َأْبَسى  َسِتٜ َأْبُمَد َوْذَىَ  الَبْشَس

َ٘ س ُ ًباص غ غتربٌا اب عص ٔدن أُ الٍيب وٕضٜ عمْٗ الط٦ً قاه لفتآ (53اَأْوَك

ِٕٔ انت اُ الرٙ ٔعد فْٗ  ٖٕغ  ٥ أبسى أٙ ٥ أشاه أضي ستٜ أبمد زتى  البشسَٖ

الٍيب وٕضٜ ل اٞ ارتكس عمّٗىا الط٦ً ِٕٔ ومت ٜ نسٙ فازع ٔالسًٔ ٔأُ 

                                      
 .30غ ف2غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز326غ ف1(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 46ًا

 .146غ الساشٙغ انتؿدز الطابوغف326غ ف1(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 47ًا

غ 1ًغ 1979ً(ادتِٕسٙغ إمساعٗن بَ لتادغ الؿشاىغ  از المتٛ ٔؾشاى العسبٗٛغ حت ٗوغ ألتد عبد التفٕز عحازغ داز العمي لمى٦ٖؽتغ بئتغ 48ا

 .301غ ف2ابوغ زغ الصبٗدٙغ انتؿدز الط326غ ف1غ ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 281ًف

 .326غ ف1(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 49ًا

ــساشٙغ انتؿــدز الطــابوغ ف  50ا ً   59غ ف1غ الفــئش أبــادٙغ انتؿــدز الطــابوغ ز    146(ال غ ابــَ وٌٍتــٕزغ انتؿــدز    281غ ف2غ ادتــِٕسٙغ انتؿــدز الطــابوغ 

 .301غ ف2غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز326غ ف1الطابوغ ً

 .325غ ف1غ ً(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابو51ا

 .59غ ف1غ الفئش نبادٙغ انتؿدز الطابوغز297غ ف2غ  الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز324غ ف1(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 52ًا

*اذت ــز: بالتشسٖــ غ اذتــصاً الــرٙ ٖكــ  عمــٜ س ــٕ الــبعي ِٔــٕ سبــن ٖػــد بــْ السســن وت بحــَ الــبعي هتــا ٖمــ٘ ثٗمــْ لــ٦٠ ٤ٖذٖــْ. ٔاذُت ــز            

عمو بْ انتسأٚ اذتم٘ ٔ ػدٓ وت ٔضحّاغ ٔاذت ال: البٗا  الٌتاِس وت أؾن الٌتفسغ ٔا٧س ز: اذتىاز الٕسػ٘ الـرٙ وت  ٔاذت ال: غ٘ٞ  

بحٍْ بٗا  ٔقٗن ِٕ ا٧بٗا وٕق  اذت زغ ٔس بـت الطـىاٞ س ِبـا: إذا   ـتحـسغ ٔس ـز انتحـس س بـّا: أٙ استـبظ ٔ ـتاس ٔا٧س ـز:           

غ ٔاست ـز فـ٦ُ ااثـي: كتعـْ ٔاضـتش بْ اداـسٓغ       ال ـسنُ ال ـسٖي وـَ الـٍيب ستىـد      شعىٕا اضي بعا ادتَ الرَٖ دا٣ٔا ٖطـتىعُٕ  

ٔوَ أوجاهلي ااضتش ز التصٔ أؾشال الرباذَٖ( ٖ اه ذل  عٍد  تكٗد كن أوس لٗظ وٍْ وٍْ شتسز(غ ابـَ وٌٍتـٕزغ انتؿـدز الطـابوغ     

غ ادتـِٕسٙغ انتؿـدز   59غ ف1انتؿدز الطابوغغ زغ الفئش نبادٙغ 298-297غ ف ف 2غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز127-124غف ف 1ً

 .  281غ ف1الطابوغ ً

 (.60(ضٕزٚ ال ّ غ نٖٛ ا53ا
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ٔدِسّا. ٔاذُت ز ٔاسد ٔظتى  كجيٚ ٔقمٗمْ عمٜ أس الغ ٔ  ٕه  (54اأضي شواٌّا

غ ٔاذُتُ ز: اإٌُ ضٍٛ (55االعسل: كٍت عٍدٓ س بٛ وَ الدِس ٔظتىعٌّٕا س َ بّا

غ ٔعمٜ  فطي ثعمز   ُٕ اذُتُ ز أقن وَ ااٌؽت ضٍٛ (56اٛٔقاه ناسُٔ ضبعُٕ ضٍ

٧ُ الٍيب وٕضٜ عمْٗ الط٦ً   ٍٖٕ أُ ٖطي ااٌؽت ضٍٛ ٥ٔ أكجسغ ٔذل  أُ 

 * ٥ حتتىن ذل . (57اب ٗٛ عىسٓ وت ذل  الٕقت

َ٘ س ُ ًبا ط ٍِٔاك وَ َفْطس قٕلْ  عاؾت:  غ قالٕا : ضبعؽت اسٖفّاغ ٔقـالٕا:  (58ا ص َأْوَك

 .(59ادِسّا

َّا َأْسَ اًباط٥َٔداٞ وت ضٕزٚ الٍبت قٕلْ  عاؾت:   َّا َبْسًدا  ٥َغ  َبَجؽَت َفٗ َُ َفٗ َٖر ُٔقٕ

. أٙ أٌّي و ٗىُٕ وت دٍّي أس ابّا س بّا بعد س زغ ٔاذت ز الٕاسد (60اَغَساًباص ٥ََٔ

اإٌُ ضٍٛ ٔالطٍٛ ث٦ااٟٛ ٔضتُٕ ٖٕوّاغ ٔالًٕٗ الٕاسد أل  ضٍٛ هتا  عد أِن 

ٌٗاغ ٥ٔ ٖعمي عدد  م  ا٧س ال إ٥ اب ضبشاٌْ ٔ عاؾتغ أٙ أٌّي ٥بجؽت فّٗا الد

غ ٥ٔ ٖرٔقُٕ فّٗا بسدّا ٍٖفظ عٍّي سس الٍاز ٥ٔ غسابّا (61ادِٕزّا وتتابعٛ ٥  تٍاِٜ

 .(62الٗط َ عحػّي ٔل َ ٖترٔقُٕ فّٗا لتٗىّا ٔ ِطاقّا

                                      
(ال فٕٙغ أبٕ الب اٞ أٖٕل بَ وٕضـٜ اذتطـؽتغ ال مٗـات وعذـي انتؿـحمشات ٔالفـسٔل المتٕٖـٛغ قابمـٛغ عـدٌاُ دزٖٔـؼ ٔستىـد انتؿـسٙغ بـئتغ              54ا

 .410-189ًغ ف ف 1993

 .271غ ف1968غ ال اِسٚغ 15غز3دسٖسغ داو  البٗاُ عَ  تٖٔن ال سنُغيت(الحربٙغ ستىد بَ دعفس بَ 55ا

غ ابَ ضٗدٚغ أبٕ اذتطـَ عمـ٘ بـَ إمساعٗـنغ انت ؿــغ انت تـز التذـازٙ لمحباعـٛ ٔالٍػـسغبئتغ د.تغ          137غ ف1(الحربض٘غ انتؿدز الطابوغ ز56ا

 .67غ ف2ز

 .326غ ف1(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 57ًا

(ضٍٛ ٔ ٕوت ٔعىـسٓ واٟـٛ ٔضـتُٕ ضـٍٛغ ٔكـاُ عىـسٓ نتـا        20ٕضٜ عمْٗ الط٦ً عٍدوا الت ٜ بارتكس عمْٗ الط٦ً كاُا*  ٔذكس أُ عىس الٍيب و

اسز وَ وؿس اـاٌؽت ضـٍٛ ٔأقـاً الطـببْ أزبعـُٕ ضـٍْاالب ازٙغ أبـٕ عبـداب ستىـد بـَ امساعٗـن بـَ انتتـيٚغ ؾـشٗض الب ـازٙغ عٍٗـت                 

غ ٔقد ذكس ابَ سبٗز أُ عىـسٓ كـاُ واٟـٛ ٔعػـسَٖ ضـٍٛ اابـَ سبٗـزغ أبـٕ دعفـس          259ف غ2ِـغ ز1348بٍػسٓ داز الحباعٛ انتٍيٚغ وؿسُ

ستىــدغ ا ــيغ زٔاٖــٛ أبــ٘ ضــعٗد اذتطــَ بــَ اذتطــؽت الطــ سٙغ حت ٗــو إٖمــصٓ لــٗ ؼت ضــتيغ انت تــز الب ــازٙ لمحباعــٛ ٔالٍػــس بــدُٔغ       

 .5ِـغف1361

 (60(ضٕزٚ ال ّ  أٖٛا58ا

 .281انتؿدز الطابوغ ف غ ادتِٕسٙغ272غ ف15( الحربٙ  فطيٓغ ز59ا

 (.24-23(ضٕزٚ الٍبتغ نٖٛ ا60ا

 .326غ ف1غ ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 701ًغ ف2غ الحربض٘غ انتؿدز الطابوغ ز499(ابَ عباعغ انتؿدز الطابوغ ف61ا

 .702غ ف2(الحربض٘غ انتؿدز الطابوغ ز62ا
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ٛ بــؽت  ــازغتؽت  ٔعمٗــْ قت ــَ أُ ٌ ــٕه: أُ اذت بــٛ: ِــ٘ وــدٚ شواٌٗــٛ فاؾــم      

   ٛ غ (63اوٍطــٕبؽت إؾت   ــٕٖي ستــدد وس بحــٛ ؿتطــتٕٝ وعــؽت وــَ  الفعالٗــات البػــسٖ

  ٔقد   ُٕ ااٌؽت ضٍٛ أٔ أكجس وَ ذل .

 املدة:

ُٚ( أٖكــّا: بـد٥ّ وــَ لفٌتـٛافرتٚ( ٔانتــدٚ ِــ٘       كىـا قت ــَ أُ ٌطـت دً لفٌتــٛ او ـِد

 .(64ا اّٟاالتاٖٛ وَ الصواُ ٔانت اُغ ٖٔ اه هلرٓ ا٧وٛ ودٚ أٙ  اٖٛ وت ب

ُٚ: الربِــٛ وــَ الــدِس ِٔــ٘ طاٟفــٛ وــَ الصوــاُ   ــ  عمــٜ ال مٗــن ٔال ــجي       ــِد غ (65أانُت

. ٔانُتٍدٚ: اضي وا اضتىدْدت بْ وَ انتداد عمـٜ ال مـي ٔالعاوـٛ   ـٕه:     (66أكتعّا وداد

بـالفتض ٔال طــسغ ٖٔ ــاه و ــٍدٌ٘ ٖــا  ــ٦ً و ـِدٚ وــَ الــدٔاٚغ ٔوــٍد الــدٔاٚ ٔأوــدِا شاد وت   

 .(67اعن فّٗا ودادّاواّٟا غ أٙ د

ِٚ: إذا طٕلـــْ إ٥ أُ بٍّٗـــا ٔبـــؽت (68أانُتـــِدٚ: أؾـــمّا وـــَ انتـــد ِٔـــٕ الحـــٕه غ ٖٔ ـــاه َوـــِد

الحٕه فسقّاغ ِٕٔ أُ انتدٚ ٥     عمٜ أقؿس الحٕهغ ٔهلرا ٖ اه: ود اب وت عىسكغ 

 .(70اغ ٥ٔ ٖ اه لٕقتؽت و ِدٚ(69اأٙ دعن اب لعىسك ودٚ طٕٖمٛ

س ٔانتدٚ كُٕ الدِس ٖعـين كتٗـ  ا٧ٔقـات انتتٕالٗـٛ شتتمفـٛ      ٍِٔاك فسل بؽت الدِ 

كاٌت أٔ  ي شتتمفٛ ٔلرا ٖ اه لمػتاٞ و ِدٚ ٥ٔ ٖ اه دِس ٔذل  لتطأٙ أٔقـات  

                                      
 .282غ ف2ًغ ز1992غ 2اوت العسب٘غ بئتغ يت(العسٔٙغ عبد ابغ وفًّٕ التازٖخغ انتفاِٗي ٔا٧ؾٕهغ انتسكص الج 63ا

 .160غ ف9غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز52غ ف13(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 64ًا

 .160غ ف9غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز53غ ف13(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 65ًا

 .924غ ف2غ ز2 س العسب٘غ يت(وٕضٜغ سطؽت ٖٕض  الؿعٗدٙغ عبد  الفتاىغ اافؿاى وت ف ْ المتٛغ داز الف66ا

 .160غ ف9(الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز67ا

غ الؿاٟدغ عبد االْغ الصوَ عٍد الػـعساٞ  223ًغ ف1981(العط سٙغ أبٕ ٦ِهغ الفسٔل المتٕٖٛغ قبحْ ٔس  ْغ سطاً الدَٖ ال دض٘غ بئتغ 68ا

 .62ًغ ف1986العسل قبن ااض٦ًغ داز الػ٠ُٕ الج افٗٛ العاوٛغ بتدادغ 

ّاهغ ٔانتـد: بالكـي   ّد: الطٗن ٔانَتّد: از فاع الٍّاز ٔالٌتنغ ٔانتد: طىٕى البؿس إؾت الػ٘ٞغ ٖ اه: ود بؿسٓ إؾت الػ٘ٞ إذا طىض بْ إلْٗغ ٔانتد: ااوانَت

ٔالؿـاع  و ٗاه ِٕٔ زط٦ُ عٍد أِن العسالغ أٔ زطن ٔثمح عٍد أِن اذتذاشغ ٔقٗن ِٕ زب  ؾاع ِٕٔ قدز ود الٍيب ؾمٜ اب عمْٗ ٔضميغ 

ِٕ متطٛ أزطاه ٔأزبعٛ أودادغ ٔانتداد: وا وددت بـْ الطـساز وـَ شٖـت ٔضتـٕٓغ ٔانتـداد: الحسٖ ـٛغ ٖ ـاه: بٍـٕ بٗـٕ ّي عمـٜ وـداد ٔاسـدغ أٙ              

        ً -51غ ف ف 13عمٜ طسٖ ٛ ٔاسدٚغ انَتَدد: العطاكس الت  مشو بانتتـاشٙ وت ضـبٗن اب ٔادتىـ  أوـداد( ابـَ وٌٍتـٕزغ انتؿـدز الطـابوغ 

 .162-159غ ف ف 9دٙغ انتؿدز الطابوغ زغ الصب53ٗ

 .162غ ف9غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز52غ ف131(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ69ًا

 .223(العط سٙغ أبٕ ٦ِهغ الفسٔل المتٕٖٛغ ف70ا
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الػتاٞ وت بسد اهلٕاٞ ٔ ي ذل غ ٖٔ اه لمطٍؽت دِس ٩ُ أٔقا ّـا شتتمفـٛ وت اذتـس    

 .(71أالربد ٔ ي ذل 

دـنغ كـُٕ ا٧دـن ِـٕ الٕقـت انتكـسٔل ٥ٌ كـاٞ        كىا أُ ٍِاك فسقّا بؽت انتدٚ ٔا٩ 

ــْغ ٔذلــ            َْٖ ستم ــَد الػــ٘ٞغ فتدــن ااٌطــاُ ِــٕ الٕقــت ٥ٌ كــاٞ عىــسٓغ ٔأدــن ال

َْٖ ٔأدن انتٕت سمٕلـْغ ٔذلـ  ٥ٌ كـاٞ وـدٚ اذتٗـاٚغ ٔكـن أدـن         ٥ٌ كاٞ ودٚ الد

 .(72اودٚغ ٔلٗظ كن ودٚ أدن

غ (73أودت ٔقتدِي(ٔقد ٔزد لفٍت اا٧ود ٔأودّا ٔأوددٌاكيغ ٔأوددٌاِي ٔأودكي  

وت ال ــسنُ ال ــسٖي وت وٕاقــ  وتعــددٚغ ِٔــ٘  عــين  انتــدٚ ا ــددٚ ٔطــٕه الصوــاُ أٔ      

التاٖٛ انتعمٕوٛ الت ٖساد الٕؾٕه إلّٗاغ كىا  عين الصٖادٚ وت العحاٞ وـَ ا٧وـٕاه   

 .(74أالبٍؽت ٔااعاٌٛ أٔ بطىت ا٧ز  ٔ طٕٖتّا

   ٔ ِـ٘  عـين الـصوَ الـرٙ ـتـت فٗـْ       ٔداٞ لفٍت انتدٚ وت ا٧سادٖـح الٍبٕٖـٛ الػـسٖفٛغ 

ٔبؽت انتػسكؽت وَ قسٖؼ وت ؾمض اذتدٖبٗٛغ ٔقـد ٔزدت وت   اهلدٌٛ بؽت السضٕه 

 .(75اوٕاق  أاسٝ ؿتعٍٜ ا٧دن ٔالعّد ٔالٕقت

 دور:

كىا ٔزد اضت داً لفٍتاد ْٔز( أٖكّا وت بعا انت٤لفات التازغتٗٛ ٔ يِا ٔوجاه 

ااضـ٦و٘(غ أٔا دٔز ارتمٗفـٛ انتٍؿـٕز    ذل  ابٍٕ غٗباُ ٔدٔزِـي وت التـازٖخ العسبـ٘    

ــَ      ــا وـ ــ٘( ٔ يِـ ــازٖخ العسبـ ــي وت التـ ــد ٔدٔزِـ ــٗٛ(غٔابٍٕ أضـ ــٛ العباضـ ــاٞ الدٔلـ وت بٍـ

 ا٥ضت داوات ا٧اسٝ.

     ٓ َٔز بــْ ٔأداز ٔوعٍــٜ دٔز: داز الػــ٘ٞ ٖــدٔز دٔزّا ٔدٔزاٌــّا ٔد٣ٔزا ٔاضــتداز ٔأدز ــْ أٌــا َٔد

د إؾت انتٕقـ  الـرٙ ابتـدأ وٍـْغ أٙ      يٓغ ٔدٔز بْ ٔدزت بْ: إذا طا  سٕه الػ٘ٞ ٔعا

                                      
 .62(الؿاٟدغ عز االْغ انتسد  الطابوغ ف71ا

 .226(العط سٙغ أبٕ ٦ِهغ الفسٔل المتٕٖٛغ ف72ا

(غ ضٕزٚ 22(غ ضٕزٚ الحٕزغ نٖٛ ا6(غ ضٕزٚ ااضساٞغ نٖٛ  ا25(غ ضٕزٚ ادتَغ نٖٛ ا12(غ ضٕزٚ ال ّ غنٖٛ ا30(غ نه عىساُغ نٖٛ ا16ٛ ا(ضٕزٚ اذتدٖدغ ن73ٖا

 (.132غ 131الػعساٞغ نٖٛ ا

 .121غ ف29غ ز96غف19غغز30غ ف15غ ز231غ 3(الحربٙغ داو  البٗاُ عَ  تٖٔن ال سنُغ ز74ا

غ وطميغ أبٕ اذتطؽت وطمي بَ اذتذازغ ؾشٗشْغ بػسى الٍٕٔٙغ إعدادغ زٖا  عبـد  5غ ف5غ ز258غ  253غ 247غ ف ف3( الب ازٙ ؾشٗشْغ ز75ا

 .190ًغ ف1995غ بئتغ17غ ز1اب عبد اهلادٙغ يت
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ُِ وعٍـٜ الـدٔز    (76احتسك ٔعاد إؾت سٗح كاُغ أٔ إؾت وا كاُ عمْٗ ضـاب اّ  غ ٔقٗـن : إ

ْ (77إِ  ٕق  الػ٘ٞ عمٜ وا ٖتٕق  عمْٗ غ (78اغ أٔ إسدال الػ٘ٞ بالػ٘ٞ وَ سٕالٗـ

داز ٖٔ اه داز دٔزٚ ٔاسدٚ ِٔ٘ انتسٚ الٕاسدٚ ٖدٔزِا غٔ دٖٔس الػ٘ٞ دعمْ وـدٔزّاغ  ٔأ 

ْٔز عىاوتـْ ٔأدٔازِـا      ٍٔازٙ: أٙ   (79االعىاوٛ عمـٜ زأضـْغ ٔأٌفطـض د ِٔاٌز بـْغ َٔد . ٔالـدِس ٍد

 .(80اداٟس بْغ قاه العذاز

   ّٙ ْٔاز ّٙ              ٔالدِس بااٌطاُ ٍد  أفٍٜ ال سُٔ ِٕٔ َقْعَطس

الـساع غ   أٙ أٌْ ٖدٔز بتسٕالْ انت تمفٛ بالٍاع ٔالّدٔاز  ٔالِدٔاز  كالدٔزاُ ٖتار وت 

 .(81أدٖس بْ ٔعمْٗ : أٙ أارٓ الّدٔاز وَ دٔاز السأع

ٔالّدٔاز: سذس كاُ ٤ٖار وَ اذتسً إؾت ٌاسٗٛ ٖٔحا  بْ ٖٔ ٕلُٕ: ِـٕ وـَ دـٕاز    

 :(82اال عبٛ الت ٖحا  بّاغ ٔوٍْ قٕه الػاعس

ٍٔاز                                    ٞ  عمٜ الد  كىا داز الٍطا

  سكت بين اهلذٗي هلي د ٔاٌز             :(83أقاه أٖكّا

ٍٔاز: ؾــٍي كاٌــت العــسل  ٍؿــبْ ظتعمــُٕ وٕقــعّا سٕلــْ ٖــدٔزُ بــْغ        ٔذكــس أُ الــد 

ٔأضي ذل  الؿٍي ٔانتٕق  الّدٔاز فّي ٖدٔزُٔ سٕلْ أضابٗ  كىا ٖحـا  بال عبـٛ   

 :(84أوٍْ قٕه اوس٢ ال ٗظ

                                      
 .231غ ف11غ الصٖدٙغانتؿدز الطابوغ ز438غف1(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 76ًا

 .56طابوغ ف(ادتسداٌ٘غ أبٕ اذتطَ عم٘ بَ ستىد بَ عم٘غ انتؿدز ال77ا

ً 78ا غ بـئتغ د.تغ  2(ابَ فازعغ أبٕ اذتطَ ألتد بَ شكسٖا المتٕٙغ وعذي و اٖٗظ المتٛغ حت ٗو ٔقىت عبد الط٦ً ستىد ِازُٔغ داز ادتٗـنغ 

 .310ف

 غ اذتىيٙغ ٌػٕاُ بَ ضعٗدغ مشظ الدَٖ ٔدٔاٞ ك٦ً العسلغ أغس  عمٜ  ؿـشٗشْغ ال اقـ٘ عبـد اب   297(الصشتػسٙغ أضاع الب٦ ٛغ ف79ا

غ ابــَ وٌٍتــٕزغ انتؿــدز  147غ اد.ت(غ ف2بــَ عبــدال سٖي ادتــساوتغ داز إسٗــاٞ ال تــز العسبٗــٛغ وحبعــٛ عٗطــٜ البــاب٘ اذتمــيب ٔغــسكآغ ز      

 .438غ ف1الطابوغ ً

غ ابــَ وٌٍتــٕزغ انتؿــدز   659غ ف2غ ادتــِٕسٙغ انتؿــدز الطــابوغ ز  287غ الصشتػــسٙغ أضــاع الب٦ ــٛغ ف  339غ ف2(ابــَ فــازعغ زتىــن المتــٛغ ز  80ا

 .332غ ف11غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز438غ ف4ابوغ ًالط

ً  81ا غ ابــَ وٌٍتــٕزغ  332غ ف2غ الصبٗــدٙغ انتؿــدز الطــابوغ ز 339غ ف2غ ابــَ فــازعغ زتىــن المتــٛغ ز  311غ ف2(ابــَ فــازعغ وعذــي و ــاٖٗظ المتــٛغ 

 .438غ ف4انتؿدز الطابوغ ً

ًغ 1996ْ ٔ ااتمـ  وعٍـآغ سـسزٓ س  ـْغ ألتـد سطـَ بطـبضغ بـئتغ         ( ابَ الػذسٙغ ِبٛ اب بَ عمـ٘ بـَ ستىـد عمـ٘ اذتطـَغ وـا ا فـو لفٌتـ        82ا

 .311غ ف2غ ابَ فازعغ وعذي و اٖٗظ المتٛغ 339ًغ ف2غ ابَ فازعغ زتىن المتٛغز117ف

 .311غ ف2(ابَ فازعغ وعذي و اٖٗظ المتٛغ 83ًا

 .333غ ف11غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز44غ ف4(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 84ًا
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        ُٛ َِ لٍا ضسل كتُ ٌعاَد ِِٖنعرازٝ د ٔازٙ وت و ٦     فع  ُٞ و ر

ٔقد غبْ قحٗ  الب س ٔالكباٞ وت وػّٗا ٔطـٕه أذٌابّـا كـتٌَّ ٖـدزُ سـٕه ؾـٍي       

ٔعمَّٗ انت٦ٞ انترٖن أٙ الحٕٖن انُتِّدل  ٔوـدأزٚ ا٧وـٕز وعادتتّـا قـاه ض ـشٗي بـَ       

 :(85أثٗن

َُِ         أإ مِتطؽت زتتى  أغ ٍدٙ     ُٚ الػ ٤ٔ ََٔز ٌَذرٌ٘ و دا ٔ 

ٍٔاز: وطــتداز  أٙ أٌــين دأزات ا٧وــٕز   ٔعادتتّــا ٔطمبــت ٔدــٕٓ وت اِــا. ٔقٗــن اُ الــد 

 :(86ازون  دٔز سٕلْ الٕسؼ ٔأٌػد ثعمز

ٞ  ٌاً َ صاُلّا                ٍٔاِز ٌّ٘ ذٙ َعـساٍز ٔس مَّـز            فىا و ْتِصه  أدوا  بـد 

      ٍُ ًٍَ غاد ََ وَ لٗمٜ ٥ٔ ُأ ُٛ طْسُ  ز ْعت ّا ْٔضىَت        بَتْسَط  َزْبَسل  كَٗك

ٔالدٔز ِٕ الحابو دصٞ وَ انتبٍٜ ٖت ُٕ وَ وط َ أٔ وطاكَ ٔلمىبٍٜ طٕابـو أٔ  

أدٔاز وتعددٚ بعكّا فٕل بعاغ ٔ ٕشٖ  ا٧دٔاز ِٕ بٗاُ أمسـاٞ انتىـجمؽت ٔوـا ٤ٖدٖـْ     

 كن ٔاسد وٍّي.

*غ قاه  (87أ  صتد ذكسّا لمفٌتٛادٔز( وت ال سنُ ال سٖي ٔإفتا داٞ ذكس االداز(  

ٍَْعَي َداز  انُتِتَ ؽَتصَٔ ط: عاؾت غ ٔ عين انتجٕٝ ٔانتٕق  ٔكن وٕق  سن بْ قًٕ فّٕ (88ا َل

َضُتِزُٖ ْي َداَز طدازِي ٔالدٌٗا داز الفٍاٞ ٔا٩اسٚ داز ال ساز ٔداز الط٦ًغ ٔقاه  عاؾت

غ قٗن وؿيِي وت ا٩اسٚ غ أٙ ضتٔزٖ ي وؿي ٔساه كن وَ اال  (89اصالَفاَضَ ؽَت

                                      
 .335غ ف11غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز439غ ف4غ ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 287ًػسٙغ أضاع الب٦ ٛغ ف(الصشت85ا

 .333غ ف11غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز439غ ف4(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 86ًا

ٔ  26(ٔزد لفـــٍت ا داز  ٔداَز ٔداِز( ا87ا ــدٚغ ٔ ادازٓ( وـــسٚ  ــسٖي    ( وـــسٚغ كىـــا ٔزد لفـــٍت ادازكـــي( وـــسٚ ٔاسـ ــ  وـــسات وت ال ـــسنُ ال ـ اســـدٚغ ٔ ادازِـــي( أزبـ

ًغ 1998غ ال ـاِسٚغ  1االػافع٘غ سطؽت ستىد فّى٘غ الدلٗن انتفّـسع ٧لفـاًت ال ـسنُ ال ـسٖيغ داز الطـ٦ً لمحباعـٛ ٔالٍػـس ٔالتٕشٖـ غ يت        

 (.375ف

ز ل جسٚ سسكات الٍاع فّٗا ٔوت سدٖح شٖازٚ ا*( الداز: اضي داو  لمعسؾٛ ٔالبٍاٞ ٔا مٛ ٔكن وٕق  سن بْ قًٕ فّٕ دازِي ِٔ٘ وَ داز ٖدٔ

ال بــٕزغ قــاه: اضــ٦ً عمــٗ ي داز قــًٕ وــ٤وٍؽت( مســ٘ وٕقــ   ال بــٕز دازّا  ػــبّّٗا بــداز ا٧سٗــاٞ ٥دتىــاع انتــٕ ٜ فّٗــاغ ٔالــدٌٗا داز الفٍــاٞ    

 (.440غ ف4ٔا٩اسٚ داز ال ساز ٔالط٦ًغ ا ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً

 (.30(ضٕزٚ الٍشنغ نٖٛ ا88ا

 (.145(ضٕزٚ ا٧عسا غ نٖٛ ا89ا
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اؾت ٔذل  عمٜ ٔدْ التّدٖد ٔالٕعٗد نتَ عؿآ ٔاال  أوسٓ أوس اب ضبشاٌْ ٔ ع

 .(90أساد عَ ضبٗمْ

ُِ الصواُ قد اضتداز ك٠ّٗتْ ًٖٕ َاَمَو اب   ٔداٞ وت اذتدٖح الٍبٕٙ الػسٖ  : اإ

غ ٔوعٍـٜ اذتـدٖح إُ العـسل كـإٌا ٖـ٤اسُٔ ا ـسً إؾت غـّس        (91االطىٕات ٔا٧ز (

ل  ضـٍٛ بعـد ضـٍٛغ فٍٗت ـن ا ـسً وـَ       ؾفس ِٕٔ الٍط٘ٞ لٗ ا مٕا فْٗ ٖٔفعمُٕ ذ

غّس إؾت غّس ستٜ ظتعمٕٓ وت كتٗ  غّٕز الطٍٛغ فمىـا كاٌـت  مـ  الطـٍٛ ِٔـ٘      

كــاُ قــد عــاد إؾت شوٍــْ انت ؿــٕف بــْ قبــن الٍ ــن ٔدازت    الــت ســر فّٗــا الــٍيب  

الطـٍٛ ك٠ّٗتّـا ا٧ٔؾتغ أٙ أٌـْ عــاد إؾت انتٕقـ  الـرٙ ابتــدأ وٍـْ. ٔدـاٞ وت ســدٖح        

غ بـين  (92اال ـد دأزت   وٕضٜ عمٗـْ الطـ٦ً قـاه لمسضـٕه ستىـد      ااضساٞ أُ الٍيب

غ أٙ وــَ داز بالػــ٘ٞ ٖــدٔز بــْ إذا طــا    (93ا إضــساٟٗن عمــٜ أدٌــٜ وــَ ِــرا فكــعفٕا(   

ــٕا          سٕلــْ ٔأٌــْ ســأه أُ ٖمــصوّي ا٧وــس ٔعادتــْ وعّــي وــَ كــن دٕاٌبــْ ٧ُ ٖفعم

 .(94أل ٍّي قعفٕا عَ ذل 

عـادي المتٕٖـٛ  ٔوت الػـعس العسبـ٘     ٔوَ ا٦ه وا   دً صتد أُ لفـٍتادٔز( وت انت  

ٔاذتدٖح الٍبٕٙ الػسٖ  ٖعين سسكٛ الػـ٘ٞ ٔعٕد ـْ إؾت وـا كـاُ عمٗـْ ضـاب ّاغ       

أٔ دعـــن الػـــ٘ٞ وـــدٔزّا أٔ انتٍـــاشه انتطـــ ٌٕٛ ٔا ـــاهغ أوـــا وت ال ـــسنُ ال ـــسٖي فذـــاٞ  

ؿتعٍٜ انتٍصه ٔانتجٕٝ ٔانتؿي وت ا٩اسٚغ أٙ   ٖتت لفٍتادٔز( ؿتعٍٜ وا مت ال ٗـاً  

ــاشات عمـــٜ وطـــتٕٝ الـــدٔه أٔ ا٧غـــ افغ ٔلـــرا ٌـــسٝ أُ ٖـــتي     بـــْ وـــَ أعىـــاه ٔإصتـ

اضت داً لفٍتاأثس أٔ أثسِي( وت انت٤لفات ٔا٧ناخ التازغتٗٛ ٔ يِا وَ انت٤لفـات  

 ا٧اسٝ.

 

 

                                      
 .58-57غ ف ف 9(الحربٙغ  فطيٓغ ز90ا

 .67غ ف11(وطميغ ؾشٗشْغ ز91ا

 (دأزت: أٙ سألت.92ا

 .441غ ف4(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 93ًا

 .340غ ف11غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز441غ ف4(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 94ًا
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 األثر:

ــسّا غ        ــْ أثـ ــسك فٗـ ــ٘ٞ أٙ  ـ ــٕزغٔأثس وت الػـ ــاز ٔأثـ ــ  نثـ ــ٘ٞ ٔادتىـ ــٛ الػـ ــس ب ٗـ ٔا٧ثـ

 ٞ *غ ٔقٗـــن وـــا ٖـــ٤ثسٓ السدـــن ب دوـــْ وت ا٧ز غ  (95أالتـــتثي إب ـــاٞ ا٧ثـــس وت الػـــ٘

ٓ  أٙ             ٔكرا كن وـ٤ثس أثـساغ ٖٔ ـاه د٠تـ  عمـٜ أثـس فـ٦ُ كتٌـ  د٠تـْ  حـَت أَثـَس

غ ِٔـٕ وجـن ٖكـسل نتـَ  ـسك      (97ا وت اذتاه كال ٕه: ا ٖحمز أثسّا بعد عـؽت(  (96ا بعدٚ

 غ٠ّٗا ٖسآ ثي  ب  أثسٓ بعد فٕات عٍْٗغ أٙ أٌْ  سك الطّٕلٛ ٔ ب  الؿعٕبٛ.

ــاز  ٔ  ــْ ا٩ثـ ــرب ٔكتعـ ــس  : ارتـ ــ٘    * (98اا٥ََثـ ــبعي ل ـ ــ  الـ ــَ اـ ــٛ وت بحـ ــس : مسـ غ ٔا٧ُثـ

ٗ ْعـــَس  أثــسٓ وت ا٧ز    غ ٔالٍجـــتزٔز (100اغ ٔقٗـــن ا٧ُثـــسٚ ٔالج٤ثـــٕز(99اٖ تكــٜ بّـــا أثـــسٓ ل

كمّا ع٦وات جتعمّا ا٧عسال وت باطَ ا  البعي لٗ تفٜ بّا أثسٓغ ٖٔ اه َأَثْست  

ْٕثــٕزٓ: أٙ وٕقــ  أثــسٓ وت ا٧ز غ ٔا٧ثــيٚ وــَ  الــبعي فّــٕ وــتثٕزغ ٔزأٖــت أث س  ــ  ْ ٔث 

غ ٔا٧ثسٚ: الب ٗٛ وَ العمـي  (101ا الدٔال: العٌتٗىٛ ا٧ثس وت ا٧ز  خبفّا أٔ سافسِا

ْٕث س : أٙ  سٔٝ ٔ ركس عَ ا٧ٔلؽت  .(102ا  

  ٛ غ ٖٔ ــاه : وــا أسطــَ أْثــس  ِــرا  (103أقــالٕا: إُ ااْثــس  ٔا٧َُثــس  ِــٕ فسٌــد الطــٗ  ٔزٌٔ ــ

 .الطٗ  ٔإثسٓ

                                      
 .11غ ف10غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز69غ ف1(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 95ًا

سِـا  ا*( ا٧ثس:واٞ الٕدْ ٔزٌٔ ْغ ٔا٧ثس: ِـ٘ انت سوـٛ ٧ٌّـا  ـ٤ثس أٙ  ـركس وـوثسٓغ ٔوـوثس ِٔـ٘ ال ـدً وت اذتطـزغ ٔوـوثس العـسل: و ازوّـا ٔوتاف             

غ ف 10لصبٗـدٙغ انتؿـدز الطـابوغ ف   غ ا56غ ف1الت  ٤ثس عٍّيغ ٔإذا ختمـ المػت وَ الصبد ٔامـ فّٕ ا٧ثس اابَ فازعغ زتىن المتـٛغ ز 

 (.18-14ف

 .11غ ف10غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز4(الصشتػسٙغ انتؿدز الطابوغ ف96ا

 .32ًغ ف1986غ السٖا غ 1غ يت1غ عبد اذتىٗدغ زٖا غ وعذي ا٧وجاه العسبٗٛغ ز22غ ف10(الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز97ا

 .11غ ف10انتؿدز الطابوغ ز غ الصبٗدٙغ69غ ف1(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 98ًا

غ ٔا٧ثس: وـا ٖـسٔٝ عـَ الؿـشابٛ اال فـٕٙغ أبـٕ الب ـاٞغ أٖـٕل         ا*( ل د فسل أٟىٛ اذتدٖح بؽت ارترب ٔا٧ثس ف الٕا: ارترب وا كاُ عَ الٍيب 

 (.13غ ف10الطابوغ ز غ الصبٗدٙغ انتؿدز82غ ف1غ العسٔٙغ عبد ابغ وفًّٕ التازٖخ ا٧لفاًت ٔانتراِزغ ز40بَ وٕضٜغ انتؿدز الطابوغ ف

 .11غ ف10غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز69غف1(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 99ًا

 (.69غ ف1غ ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 86ًغ ف1(الج٤ثٕز ٔانتٍجسٚ: سدٖدٚ ٤ٖثس بّا ا  البعي اابَ فازعغ زتىن المتٛغ ز100ا

غ الصبٗــدٙغ انتؿــدز الطــابوغ 69غ ف1غ ابــَ وٌٍتــٕزغ انتؿــدز الطــابوغ 4ًلطــابوغ فغ الصشتػــسٙغ انتؿــدز ا87غ ف1(ابـَ فــازعغ زتىــن المتــٛغز 101ا

 .19غ ف10ز

غ ال فــٕٙغ أبــٕ الب ــاٞ أٖــٕل وــَ وٕضــٜغ انتؿــدز    4غ ف26غ الحربضــ٘غ انتؿــدز الطــابوغ ز 69غ ف1(اذتىــيٙ ٌػٕاُغضــعٗدغ انتؿــدز الطــابوغ ز 102ا

 .40الطابوغ ف

غ ابــَ 51غ ف3ِـــغ يت1355ستىـد ستٗــ٘ الــدَٖ عبـد اذتىٗــدغ انتحبعــٛ السلتاٌٗـٛغ ال ــاِسٚغ    (ابـَ قتٗبــٛغ أدل ال ا ــزغ س  ـْ ٔقــبىت  سٖبــْغ   103ا

 .14غ ف10غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز442غ ف1غ ابَ زغٗوغ انتؿدز الطابوغغ ز71غ ف1وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً
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 -:(104أقاه ا٧شِسٙ 

         ْٛ  ؾا  وكازب ّا بال بّا ا٧َث س       كتٌّي أضٌٗ  بٌٗا قتاٌٗ

ٔانتتثٕز أسد ضٕٗ  الٍيب ستىد  
 -: (106اغ ٔقاه الػاعس(105ا 

 و َدّل الّدبا فٕل الٍ ا ِٕٔ ضازى             فعُ ب اٖا ا٧ثس فٕل وتٌْٕ  

غ ا٧ٔه ؿتعٍٜ الٍتٗذٛغ ِٕٔ اذتاؾن عـَ  ٔذكس ادتسداٌ٘ أُ ا٧ثس لْ ث٦ثٛ وعاُ

 ٞ غٔقـــد أقـــا  لـــْ وت (107االػـــ٘ٞغ ٔالجـــاٌ٘ ؿتعٍـــٜ الع٦وـــٛغ ٔالجالـــح ؿتعٍـــٜ ادتـــص

ال ػا  وعٍٜ زابعّا لْ ٔقاه: ِٕ وا ٖرت ز عمٜ الػـ٘ٞغ ِٔـٕ انتطـىٜ بـاذت ي عٍـد      

 .*(108االف ّاٞ

غ (109ا ٔأثسِىا(كىا ٔزد وت ال سنُ ال سٖي لفٌتٛ اأثس ٔنثاِز ٔأثازّا ٔأثازٚ ٔنثازِي 

ًٞ أكاُ وَ فعن اب ضبشاٌْ ٔ عاؾت عٍد وا  ِٔ٘  ده عمٜ ب ٗٛ الػ٘ٞ ٔأثسٓ ضٕا

غ أٔ وا ٖرتكْ (110اٍٖصه انتحس فت كس ا٧ز  ٖٔ ُٕ بّا ارتؿز ٔزااٞ العٗؼ

ااٌطاُ وَ نثاز عمٜ ا٧ز  كانتباٌ٘ ٔاذتؿُٕ ٔال ؿٕز ٔالتىاثٗنغ أٔ عمي 

غ أٔ أٌْ عمي ارتىت الرٙ أٔ ٘ لبعا ٤ٖثس: أٙ ٖسٔٝ ٖٔركس وَ كتز ا٧ٔلؽت

ا٧ٌبٗاٞ ٔوا  سكٕٓ وَ غ٘ٞ و تٕل وتثٕز عٍّيغ ٔكرل  وا أب آ ااٌطاُ وَ 

                                      
 .71غ ف1غ ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 56ًغ ف1غ ًغ ابَ فازعغ وعذي و اٖٗظ المت61ٛغ ف1(اذتىيٙغ ٌػٕاُ بَ ضعٗدغ انتؿدز الطابوغ ز104ا

 .22غ ف10(الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز105ا

 .60غ ف1(اذتىيٙغ ٌػٕاُ بَ ضعٗدغ انتؿدز الطابوغ ز106ا

 .8(ادتسداٌ٘غ التعسٖفاتغ ف107ا

 .8(انتؿدز ٌفطْغ ف108ا

باق٘غ ٔذكس عَ ارتمٗنغ قـاه: ل ـد أْثـست  بـتُ أفعـن كـراغ       ا*( قاه ابَ فازع:ا٧ثس لْ ث٦ثٛ أؾٕه   دٖي الػ٘ٞ ٔذكس الػ٘ٞغ ٔزضي الػ٘ٞ ال

 ِٕٔ ٌِي وت عصًغ ٔ  ٕه أفعن ٖا ف٦ُ: ِرا أثسّا واغ أٔ أُ أفعمْ أٔه كن غ٘ٞغ قاه عسٔٚ بَ الٕزد:

 إؾت ااؾباى أثس ذٙ أثي.    ٔقالٕا وا  ػاٞ ف مت اهلٕٝ

ا وـا سمفـت بعـدِا أثـسّا ٥ٔ ذاكـسّا(غ أٙ أٌـْ   ٖ ـٕه فـ٦ُ قـاهغ كىـا أٌـْ اذتـص              أٔ ِٕ اااباز عَ التيغ ٔداٞ وت سدٖح عىس ازقـ٘ اب عٍـْ(غ   

 ً غ اذتىـيٙغ ٌػـٕاُ بـَ    53غ ف1الرٙ ظتعمٌْٕ وت باطَ ا  البعي لٗعس  أثسٓ وت ا٧ز  إذا وػٜاابَ فازعغ وعذي و اٖٗظ المتـٛغ 

 .62-61غ ف ف1ضعٗدغ انتؿدز الطابوغ ز

(غ ضـٕزٚ ال ّـ غ نٖـٛ    46(غ ضـٕزٚ انتاٟـدٚغ نٖـٛ ا   12(غ ضـٕزٚ ٖـظغ نٖـٛ ا   14(غ ضٕزٚ ا٧س ـا غ نٖـٛ ا  82(غ ا41سغ ا٩ٖٛ ا(غ ضٕزٚ  اف50(ضٕزٚ السًٔغ نٖٛا109ا

 (.27(غ ضٕزٚ اذتدٖدغ نٖٛ ا22(غ ضٕزٚ الصاس غ نٖٛ ا69(غ ضٕزٚ الؿافاتغ نٖٛ ا6ا

غ غـربغ  342غ ابـَ عبـاعغ انتؿـدز الطـابوغ ف    247غ ف2غ الحربضـ٘غ انتؿـدز الطـابوغ ز   61غ ف1(اذتىيٙغ ٌػٕاُ بَ ضعٗدغ انتؿـدز الطـابوغ ز  110ا

الطٗد عبد ابغ  فطي ال سنُ ال سٖيغ ٔوعْ الدلٗن انتفّسع ٧لفاًت ال سنُ ال سٖي لمػٗخ ستىد ِٕٖدٙغ زادعْ: ساوـد سٍفـ٘ دأٔدغ   

 .409ًغ ف1992داز الب٦ ٛغ بئتغ 
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نثاز ارتي كاذتطٍات الت ٥ ٍٖ ح  ٌفعّا بعد انتٕتغ أٔ نثاز الػس كالط٠ٗات 

كىا ٔزدت أٖكّا ؿتعٍٜ اقتفاٞ ا٧ثس ٔأ باعْ أِٔ٘  (111االت  ب ٜ بعد وٕت فاعمّا

ٖ ٛ الت  عٕدٔا عمّٗا ٔضازٔا بّا وت عباد ّي ل٨ؾٍاً كفعن نباّٟي وَ الحس

ٌَِ   كىا وت قٕلْ  عاؾت (112اقبن وت الك٦لٛ َْٗ  ِإ َ٘ ِإَل طَفاْضَتْىَطِ  َبالََّرٙ ُأَٔس

غ كىا أٌّا  عين ُأ باع ٌفظ الحسٖوغ كىا وت قٕلْ (113ا َعَمٜ َؾَسايُت و ْطَتَ ٍٗيص

ََِىا َقَؿًؿاصطَقاَه َذَلَ  َوا  عاؾت :  ٌَْبِد َفاْزَ ِدا َعَمٜ َنَثاِز ٍِا  غ أٙ: زدعا عمٜ (114ا ُك

 الحسٖو ٌفطْ الرٙ داٞا وٍّا ٖ ؿاُ أثسِىا ل٦٠ غتح٠ا طسٖ ّىا.

ــددٚ       ــ  وتعـ ــسٖفٛ وت وٕاقـ ــٛ الػـ ــح الٍبٕٖـ ــس وت ا٧سادٖـ ــد ٔزد لفـــٍت ا٧ثـ ٔقـ

: ا سسً د ٔكمّا  ده عمٜ نثاز ا٧عىاه ٔوا ب ٘ وٍّا قاه السضٕه ال سٖي ستى

ٖٔعـين انتٕقـ  أٙ و ـاُ الطـذٕدغ كىـا       (115ا اب عمٜ الٍاز أُ  تكـن أثـس الطـذٕد(   

ٔزدت أسادٖح ٌبٕٖـٛ غـسٖفٛ أاـسٝ ذكـس فّٗـا لفـٍت ا٧ثـس ٖٔعـين بـْ ب ٗـٛ الػـ٘ٞغ            

ٓ (   قــاه  : ا إذا ن ــاك اب وــا٥ّ  غٔقــاه (116ا :ا ٖ فٗــ   طــن الــدً ٥ٔ ٖكــِسَك أثــس

ٗ َس َأَثس  ٌعىٛ اب عمٗ   غ أٙ وا ٖرتكْ انتاه ٔالٍعىٛ وَ أثس عمـٜ  (117ا ٔكساوتْ(فم

لمـرٙ وــس بـؽت ٖدٖــْ ِٔـٕ ٖؿــم٘     سٗـاٚ ااٌطـاُ وت شتتمــ  ادتٕاٌـز كىــا قـاه     

غ ٔدعا عمْٗ بالصواٌٛ ٧ٌْ إذا شوـَ اٌ حـ  وػـبْٗ    (118ا اقح  ؾ٦ ٍا قح  اب أثسٓ(

ه وـسزت بـؽت   فتٌ ح  أثسٓغ ٔعَ ٖصٖد بَ فتساُ قاه زأٖت زد٦ّ بتبـٕك و عـدّا: ف ـا   

                                      
غ ابـَ وٌٍتـٕزغ انتؿـدز    194غ ف15 ابّـا  االحـربٙغ  فطـي ال ـسنُغ ز    (وَ ضَ ضٍٛ سطٍٛ كتز لْ ثٕابّاغ ٔوَ ضَ ضٍٛ ضـ٠ٗٛ كتـز عمٗـْ ع   111ا

: ا وَ ضَ ضٍٛ سطٍٛ فعىن بّا بعدٓ أُ لْ أدسٓغ ٔوجن أدٕزِي وَ  ي (غ ٔداٞ وت ضٍَ ابَ وادٛ قاه السضٕه 69غ ف1الطابوغ ً

وَ  ـي أُ ٖـٍ ـ وـَ أٔشازِـي غـ٠ّٗا(غ       أُ ٍٖت ـ وَ أدٕزِي غ٠ّٗاغ ٔوَ ضَ ضٍٛ ض٠ٗٛ فعىن بّا بعدٓ كاُ عمْٗ ٔشزٓ ٔوجن أٔشازِي

غ 1ًغ ز1952ابَ وادٛغ اذتافٍت أبٕ عبد اب ستىد بَ ٖصٖدغ ضٍٍْغ س و ٌؿٕؾْغ ستىد فـ٤اد عبـد البـاق٘غ داز إسٗـاٞ ال تـز العسبٗـٛغ       

 .57ف

 .412غ ابَ عباعغ انتؿدز الطابوغ ف441غ ف2(الحربض٘غ انتؿدز الطابوغز112ا

 (.43(ضٕزٚ الصاس غ نٖٛ ا113ا

 (.64ٕزٚ ال ّ غ نٖٛ ا(ض114ا

 .180غ ف4غ ز4(الب ازٙغ ؾشٗشْغ 115ًا

 .100غ ف1غ ز1(أبٕ دأٔدغ ضٍٍْغ 116ًا

 .51غ ف4غ ز1(انتؿدز ٌفطْغ 117ًا

 .69غ ف1(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 118ًا
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غ (119اغ ٔأٌا عمٜ لتاز ِٕٔ ٖؿم٘ ف اه: ا المّي اقح  أثسٓ( ٖدٙ السضٕه ستىد 

فىـا وػـٗت عمّٗــا بعـد ذلــ . ٔقـد ٔزدت أسادٖـح ٌبٕٖــٛ غـسٖفٛ أاــسٝ ذكـس فّٗــا        

 غ ٔوَ ٍِا صتد أُ لفٌتـٛ ا٧ثـس  ـده عمـٜ ب ٗـٛ الػـ٘ٞغ      (120الفٍت ا٧ثس ؿتعاُ أاسٝ

ٕبـّا أٔ شتمفـّا وادٖـّا غ ٔلـرل  ٌـسٝ أُ ٖـتي       وا ٖسٝ وٍْ ٔوا ٥ ٖسٝ وطىٕعّا أٔ و ت

اضـت داوّا وت  انت٤لفـات ٔال تابــات التازغتٗـٛ بــد٥ّ وـَ لفــٍتادٔز( كٌّٕـا  عحــ٘      

 وعٍٜ أدل ٔأٔقض.

ٔقد ٔزد لفٍتاالعؿس( وت انت٤لفات التتزغتٗٛ ٔ يِا ف ٗن: اعؿس الدٔلٛ  العؿس: 

ــس الط٦د ٛ(أٔاعؿـــــ   ــٗٛ( ٔاعؿـــ ــٛ العباضـــ ــس الدٔلـــ ــٛ( ا ٔعؿـــ ــٛ ا٧وٕٖـــ س ارتمٗفـــ

 :(122ا. ٖ اه ع ْؿٌسغ ٔع ْؿٌس قاه أوسٔٞ ال ٗظ(121اانتتوُٕ(ٔ يٓغ ٔالعؿس: ِٕ الدِس

ٍّٖا الحمن  البال٘              ِٔن ٖعىَ وَ كاُ وت الع ؿ س ارتال٘  أ٥ عْي ؾباسّا أ

 :(123أادتى  عؿٕزغ  قاه العذاز

 الَتسِٖسو ذٍسضاَت َ سٚ                  ٔالَعْؿِس قبن ِرٓ العؿٕز  

ٔالعؿــساُ المٗــن ٔالٍّــاز ِٔىــا أٖكــّا التــداٚ ٔالعػــ٘غ ٔؾــ٦ٚ العؿــس وكــافٛ إؾت    

 :(124اذل  الٕقت ٔبْ مسٗت ؾ٦ٚ العؿسغ قاه الػاعس

ْ  العؿسَٖ ستٜ قتمين  ٖٔسقٜ بٍؿ  الدَٖ ٔا٧ٌ  زا ي            ٔأوحم

 ٖ ٕه: أٌْ إذا داٌٞ٘ أٔه الٍّاز ٔعد ْ ناسٓ.

َ أٔقات الٍّاز بؽت ال ٗمٕلٛ ٔا٧ؾٗن ٔقد أقطي اب ٔذكس أُ العؿس ٔقت و 

َُ َلَف٘ ا ْطٍسصٔداٞ وت قٕلْ  عاؾت:  ضبشاٌْ ٔ عاؾت بْغ ٌَْطا ُِ اِا أٌْ أقطي  (125ا طِإ

                                      
 .188غ ف1(أبٕ دأٔدغ انتؿدز الطابوغ 119ًا

 .8غ ف3غ ز2(الب ازٙغ ؾشٗشْغ 120ًا

غ وٕضـٜغ سطـؽت ٖٕضـ غ ٔالؿـعٗدٙغ عبـد الفتاىغغاافؿـاى وت       211غ ابـَ الػـذسٙغ انتؿـدز الطـابوغ ف    672غ ف3(ابَ فازعغ زتىن المتـٛغ ز 121ا

غ الفـئش نبـادٙغ   436غ الـساشٙغ انتؿـدز الطـابوغ ف   749غ ف2غادتـِٕسٙغ انتؿـدز الطـابوغ ز   926غ ف2غ ز2ف ْ المتٛغ داز الف س العسب٘غ يت

 .90غ ف2انتؿدز الطابوغ ز

 .59غ ف8غ الصبٗدٙغ ز436غ الساشٙغ انتؿدز الطابوغ ف749غ ف2وغ ز( ادتِٕسٙغ انتؿدز الطاب122ا

 .60غ ف8غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز749غ ف2(ادتِٕسٙغ انتؿدز الطابوغ ز123ا

 .60غ ف8غ الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغز749غ ف2( ادتِٕسٙغ انتؿدز الطابوغ ز124ا

 (.2(ضٕزٚ العؿسغ نٖٛ ا125ا
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بالحس  ا٧اي وَ الٍّاز نتا وت ذل  عمٜ ٔسداٌٗٛ اب ضبشاٌْ ٔ عاؾت بتدباز 

الكشٜ الحس  ا٧ٔه الٍّاز ٔإقباه المٗن ٔذِال ضمحاُ الػىظغ كىا اقطي ب

وَ الٍّاز نتا فْٗ وَ سدٔخ ضمحاُ الػىظ ٔإقباه الٍّازغ ٔقٗن أٌْ أقطي بؿ٦ٚ 

غ ٧ٌّا بؽت ؾ٦ ٘ الٍّاز ٔؾ٦ ٘ المٗنغٔوت (126االعؿس ِٔ٘ الؿ٦ٚ الٕضحٜ

سدٖح ااواً عم٘ ابَ أب٘ طالز عمْٗ الط٦ً قاه : اذكسِي باٖاً اب ٔأدمظ 

 .(127ا (هلي العؿسَٖ أٙ ب سٚ ٔعػّٗا

كىــا أُ الَعْؿــس بــالفتض ٖحمــو عمــٜ الٕقــت ٔالٗــًٕ ٔقٗــن عمــٜ ضــاعٛ وــَ ضــاعات    

ٔوٍْ عاؾست ف٦ٌّا وعاؾسٚ ٔعؿازّا أٙ كٍـت أٌـا ِٔـٕ وت عؿـس ٔاسـد       . (128االٍّاز

غ ٔكٍت وت عؿسٓ أٙ شوَ سٗا ـْغ ٖٔ ٕلـُٕ أِـن ِـرا العؿـسغ      (129اأٔ أدزكت عؿسٓ

 (131ا . قاه الػاعس:(130اكىا ٖ ٕلُٕ أِن ِرا الصواُ

 إُ باُ وين ف د ثٕٝ عؿسّا          أؾبض وين الػبال قد ٌ سا   

. (132أذكس أُ العؿس دصٞ طٕٖن وَ الصوَ عتتٕٙ عمٜ أوـي  ٍ ـس  باٌ ساقـّي   

ٍٖٔطز إؾت دٔلٛ أٔ إؾت  حـٕزات طبٗعٗـٛ ٔادتىاعٗـٛغ ف ٗـن عؿـس وـا قبـن التـازٖخ         

ا٧ز  ٖٔطـتىس ستـٜ   ِٕٔ عؿس طٕٖن وت  ازٖخ البػسٖٛ ٖبدأ بٌتّٕز ااٌطاُ عمٜ 

ٖبدأ التازٖخ انت تٕلغ أٔ العؿٕز انتٌتمىٛ ِٔ٘ س بٛ وَ  ازٖخ أٔزبا     بؽت اٌّٗـاز  

ــسُ     ــاوظ انتـــ٦ٗدٙ ٔعؿـــس الٍّكـــٛ وت ال ـ ااورباطٕزٖـــٛ السٔواٌٗـــٛ وت ال ـــسُ ارتـ

ارتاوظ عػس انت٦ٗدٙ ٔقـد قـن اضـتعىاه ِـرٓ انتؿـحمض ا٩ُ. أٔ أُ ٍٖطـز العؿـس        

                                      
 .226ف غ3غ ز6(الحربض٘غ زتى  البٗاُغ 126ًا

 غ120غ ف2غ الػٗخ ألتد زقاغانتسد  الطابوغ ز61غ ف8(الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز127ا

 .61غف8(الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز128ا

 .120غ ف4غ الػٗخ ألتد زقاغ انتسد  الطابوغ 73ًغ ف8(الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز129ا

 .325(العط سٙغ أبٕ ٦ِهغ الفسٔل المتٕٖٛغ ف130ا

 .325(انتؿدز ٌفطْغ ف131ا

(ادتــِٕسٙغ إمساعٗــن بــَ لتــادغ الؿــشاى وت المتــٛ ٔالعمــًٕ جتدٖــد ؾــشاى الع٦وــٛ ادتــِٕسٙغ   ــدٖي الػــٗخ عبــد اب الع٦ٖمــ٘غ إعــداد              132ا

 .120غ ف1975غ 2ٔ ؿٍٗ غ ٌدٖس وسعػم٘غ ٔأضاوٛ وسعػم٘غ داز اذتكازٚغ بئتغ ً

 .604ًغ ف1989عٕٚغ اضتاٌبٕهغ غ داز الد1انتعذي الٕضٗىتغ قاً بعاسادْغ إبساِٗي وؿحفٜ ٔناسُٔغ ز



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
260 

 م3102مارس  ( 5اجمللد )العدد التاسع  دللة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

 دراسة تأصيلية لبعض األلفاظ واملصطلحات                                                                               د. مهدي عرييب حسني                                                                                                           

دٔلــــٛ ا٧وٕٖــــٛ أٔ عؿــــس الدٔلــــٛ العباضــــٗٛ أٔ العؿــــٕز   إؾت دٔلــــٛ فٗ ــــاه عؿــــس ال 

 الٕضحٜ.

أوـا اضـت داً العؿـس وت ادتٕٗلٕدٗـا فّـٕ س بــٛ طٕٖمـٛ وـَ الـصوَ   ـدز بعػــسات          

انت٦ٖــؽت  وــَ الطــٍؽت قتتــاش بت ــُٕ اــاف لــبعا طب ــات ا٧ز   فٗ ــاه العؿــس       

ادتمٗــدٙ: ِٔــٕ عؿــس دٕٗلــٕد٘  حــٜ فٗــْ ادتمٗــد وطــاسات ٔاضــعٛ وــَ ال ــازات  

 تــي وت ًتــسٔ  انتٍــا  ٔقــد ختممتـــْ س ــز دف٠ٗــٛ  سادــ  فّٗــا ادتمٗـــدغ أٔ          بطــبز 

العؿــس ال ازبٌٕ٘اعؿــس الفشــي ٖٔــده امســْ عمــٜ ٔفــسٚ الفشــي بــؽت ؾــ ٕزٓ ِٔــٕ     

ب اٖــا الٍبا ــات  ــي انتصِــسٚ.غ ٔالعؿــس الحباغــيٙ ٖٔتىٗــص بالؿــ ٕز الحباغــيٖٛ   

ات انتصِـسٚ ٔ يِـا وـَ    ٔاٌتػست أثٍاْٟ اذتٕٗاٌات الجٍدٖٗـٛ البداٟٗـٛ ًٔتّـست الٍبا ـ    

.ٖٔتىٗص كن عؿـس بس ـز ٔفؿـاٟن سٕٗاٌٗـٛ ٌٔبا ٗـٛ ٍٖ ـس        (133اانتطىٗات ا٧اسٝ

 (134اأ مبّا أٔ   ن أِىٗتّا ادتٕٗلٕدٗٛ و  ٌّاٖٛ العؿس

أٙ أٌــْ أقــن وــَ  كىــا ذكــس أُ العّــد ِــٕ قطــي وــَ أقطــاً العؿــٕز ادتٕٗلٕدٗــٛغ   

 العؿس

ٛ  ــي ستــددٚ وــَ الــصوَ   ٔوــَ ٍِــا ٌطــتحٗ  أُ ٌ ــٕه أُ العؿــس ِــٕ وــدٚ طٕٖمــ      

ــسى       ــَ وطـ ــا ٔ ٦غـــت وـ ــن  تثيِـ ــي قـ ــادت ثـ ــٕاً ضـ ــي دٔه ٔهتالـــ  ٔأقـ ٖػـــىن س ـ

 ا٧سداخ.

ٔقد سؿن امىت باضت داً وؿحمض العؿس ٔالعّد وت بعا انت٤لفات ٔال تابات   

التازغتٗـٛ فٗ ـاه عؿـس الدٔلــٛ ا٧وٕٖـٛ ٔعؿـس ارتمٗفـٛ عبــد انتمـ  بـَ وــسٔاُغ أٔ         

رتمٗفــٛ ِـازُٔ السغــٗدغ ٔعؿـس الدٔلــٛ العجىاٌٗــٛغ   عؿـس الدٔلــٛ العباضـٗٛ ٔعؿــس ا  

ٔعؿس الطمحاُ ضمٗىاُ ال إٌٌ٘غ ٔلرل  ٌسٝ أُ ٖتي اضت داً وؿحمض العؿس 

عمٜ س ي الدٔلٛ وَ بداٖتّا إؾت ٌّاٖتّاغ ٖٔطت دً وؿحمض العّد لمد٥لٛ عمـٜ  

                                      
 .604غ 1ًغ ز1989( انتعذي الٕضٗىتغ قاً بعاسادْ إبساِٗي ٔناسُٔغ داز الدعٕٚغ اضتٍابٕهغ 133ا

 .604غ ف1(انتؿدز ٌفطْغز134ا
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س ــي امٗفــٛ أٔ أوــي أٔ قاٟــد ٔضــٕ  ٖتٕقــض لٍــا وــَ اــ٦ه اضــتعسا  وؿــحمض      

 العّد.

 د:العه

*ٔوت قٕهلي كاُ ذل  عمٜ عّد ف٦ُ أٙ عمٜ  (136ا: الٕقت ٔالصواُغ(135االعّد

ّْد : ِٕ الٕقت انتس بىت بػ ـ أٔ ب ًٕ قاهغ عٍرتٚ(137اشواٌْ ٔأٖاوْ  .(138اغ فالَع

َّْد غٍدا    َّْد عاَد       سطاً قد كٍت وَ َع  د قدقتّا ٔكاُ وَ َع

 سٖض ال مز وات قسٖز عّدك    صتٕت و ذالدّا فٕددت وٍْ   (139ا ٔقاه الػاعس: 

ّْــــَد السدــــن عمــــٜ ســــاٍه أٔ وت و ــــاُ     أزاد أٌــــْ قسٖــــز ٔقــــت بــــْغ ٔوــــَ العّــــد أُ  َع

ْ غ ٔعّـدٙ بـْ           ْ  ٔأدزكتـ ّْدٙ( بـْ ؿتٕقـ  كـرا ٔوت سـاه كـرا: أٙ ل ٗتـ ٔقٕهلياَع

 .(141اأٙ ل اٟ٘ بْ قسٖز ِٕٔ العمي ٔاذتاه ٔقٕه أب٘ اساؽ اهلرل٘ .(140اقسٖز

 والُ             ٔل َ أساطت بالسٍَقال الط٦ضن ٔلٗظ كْعَّد الداز  ٖا أً 

أٙ لٗظ ا٧وس كىا عّدت ٔعسفت ٔكاُ عمـٜ عّـدك ٔإفتـا ا٧وـس ااتمـ غ ٔقـاه        

ًٍ لٕ زوتين َزوٗت ّا  (142اأبٕ سٗٛ الٍىيٙ:  ٔل َ َعّدٙ بالٍكـاه قـدٖي        أ٥ ز ِل ٖٕ

زوٗــت  ٖ ــٕه زوــتين بحسفّــا ٔأؾــابتين ؿتشاضــٍّا ٔلــٕ كٍــت غــابّا لسوٗــت كىــا   

                                      
الصبٗـدٙغ  غ 460غ الـساشٙغ انتؿـدز الطـابوغ ف   634غ ف3(العّد: ا٧واُ ٔالٗىؽت ٔانتٕثو ٔالروٛ ٔاذتفاًت ٔالٕؾٗٛ اابَ فازعغ زتىـن المتـٛغ ز  135ا

غ ادتِٕسٙغ الؿشاى وت المتٛغ  دٖي الػٗخ عبد اب الع٦ٖم٘غ إعداد ٔ ؿٍٗ : ٌـدٖي وسعػـم٘غ   456-454غ ف ف8انتؿدز الطابوغ ز

 .171غ ف2ٔأضاوٛ وسعػم٘غ ً

 .255غف3غ ال فٕٙغ انتؿدز الطابوغ ز23غ ف4غ الػٗخ ألتد زقاغ انتسد  الطابوغ 457ًغ ف8(الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز136ا

ا*( الصوـاُ: اضــي ل مٗــن الٕقــت أٔ كــجيٚ ٔظتىـ  عمــٜ أشوــاُ ٔأشوتــْ ٔأشوٍــٛغ ٔوـَ ا٧لفــاًت انتعادلــٛ لمــصوَ الــدِس ٍِٔـاك وــَ فــسل بــؽت الــدِس       

غ 13ٔالصواُغ ف الٕا: أُ الدِس ٥ ٍٖ ح  ابدّا وت سؽت ٖ ُٕ الصوـاُ وـَ غـّسَٖ إؾت ضـتٛ أغـّس غـشادٚغ عبـد العصٖـصغ انتسدـ  الطـابوغف          

غ 1أُ الصواُ : ِٕ ضاعات المٗن ٔالٍّازغ ٖٔ اه ذل  لمحٕٖن وَ انتدٚ ٔال ؿي وٍّاغ الحربٙغ  ـازٖخ ا٧وـي أٔ انتمـٕكغ ز    ٔذكس الحربٙ

 .9ف

.غ الػـذسٙغ ِبـٛ اب بـَ عمـ٘ بـَ ستىـد بـَ عمـ٘ اذتطـينغ          406ِــغ ف 1355(ابَ قتٗبٛغ أبٕ ستىد عبد اب بـَ وطـميغ أدل ال ا زغال ـاِسٚغ    137ا

 .187ف

 .128ًغ 1986عبد االْغ الصوَ عٍد الػعساٞ العسل قبن ااض٦ًغ داز الػ٤ُٔ الج افٗٛ العاوٛغ بتدادغ (الؿاٟدغ 138ا

 .187(ابَ الػذسٙغ انتؿدز الطابوغ ف139ا

 .455غ 2غالصبٗدٙغ انتؿدزالطابوغ ز320غ ف2غ الفئش نبادٙغ انتؿدز الطابوغز460(الساشٙغ انتؿدز الطابوغف140ا

 .456غ ف8وغ ز(الصبٗدٙغ انتؿدز الطاب141ا

(انتربدغ أبٕ العباع ستىد بَ ٖصٖدغ ال اون وت المتٛ ٔا٧دل ٔالٍشٕ ٔالتؿسٖ غ حت ٗو: ستىد أبٕ الفكن إبساِٗيغ ٔالطٗد غشا ْغ وحبعٛ 142ا

 .32ًغ ف1965غ 1ٌّكٛ وؿسغ ال اِسٚغز
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ٔفتٍت كىا فتٍتغ ٔل ـَ قـد  حـأه عّـدٙ بالػـبالغ أٙ قـدً َٔبع ـَدغ ٖٔ ـاه: وتـٜ          

  ٓ ــا ٍٖ ــد ك بفــ٦ُغ أٙ وتــٜ ز ٣ٖتــ  إ ّْ ْ     (143اَع غ ٖٔ ــاه: عّــدٙ بــْ غــابّاغ أٙ إذا أدزكتــ

فسأٖتْ كـرل  ٔكـاُ ذلـ  عمـٜ عّـد فـ٦ُ أٔ فـ٦ُ إذا كـاُ امٗفـٛ أٔ وم ـّا أٔ           

 أويّا.

ّْد : الٕقت الرٙ ٖ ُٕ  ْ  ٔالَع ّْـد : انتٍـصه الـرٙ كٍـت َ ْعّـد  بـْ       (144االتعاِد فٗـ غ ٔالع

ــرٓ       ــَدِيغ ٔ ِــ َّــ َٛ َٔوْع ــ ــَد ا٧َسبــ ّْــ ــٜ َع ــَز عمــ ــتٕق  الس ِكــ ــاه: أضــ ــٕٝ لــــ غ ٖٔ ــ ِــ

 .(145اوعاِدِي

ٓ  َبَمَن أٔلْ(غ ٔقٗـن: ِـٕ كـّن وحـٍس بعـد       ٖ دزُك ناس ُٚ:ا وحٌس َبْعَد وحٍس  َّْد ّْد  ٔالَع ٔالَع

 .(146ا وحٍس

ّْـد غ    ٔقاه أبٕ سٍٗفٛ إذا  أؾال ا٧ز  َوحٌس َبْعَد وحٍسغ ٌٔدٝ ا٧ٔه بـالغ فـرل  الَع

ْٛ َبعــَد      ٧ُ ا٧ٔه ع ّــَد بالجــاٌ٘غ ٔوٍــْ قــٕه الٍطــاد  وت ٔؾــ  الْتٗــح: أؾــابتٍا دقتــ

ُٛغ أٙ أٌّا سدٖجٛ ُٛ عمٜ عّاُد  ي قدقت  (148اا٧وحازغ ٔقاه أبٕ ـتاً: (147ادقت

ّْد . ض ٜ          لٗالٍٗــا بالسقىتــؽت ٔأِمٍــا    ّْد  ٔالَع ّْد  ٔالَع ّْد  وٍ  الَع  الع

فالعّد ا٧ٔه انتط ٜ: ِٕ الٕقتغ ٔالعّد الجاٌ٘: ِٕ اذتفاًت وَ قٕهلي ف٦ُ والْ  

عّدغ ٔالعّد  الجالح: الٕؾٗٛغ وَ قٕهلي اعّـد فـ٦ُ إؾت فـ٦ُ(غ ٔعّـدت إلٗـْغ أٙ      

غ (149ابعـد وحـس  ٔؾاٌ٘ ٔؾٗتْغ ٔالعّد الساب : انتحس ٔكتعّا عّادغ ٔقٗن أزاد وحسّا 

ّ ٌٕد  ٔوٕعـٌٕدغ ٔانتػـّٕد     ٕ د ٔوػـ ّ ٕد: وا كاُ أوظ غ ٔقاه ارتمٗن: فعٌن لْ َوْعّ ٔانتع

غ ٔوــَ أوجــاهلي (150اِــٕ الطــاعٛ غ ٔانتعّــٕد: وــا كــاُ أوــظ غ ٔانتٕعــٕد: وــا ٖ ــُٕ   ــداّ 

                                      
 .456غ ف8(الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز143ا

 .186(ابَ الػذسٙغ انتؿدز الطابوغ ف144ا

 .456غ ف8ٙغ انتؿدز الطابوغ ز(الصبٗد145ا

 .456غ ف8(الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز146ا

 .457غ ف8(انتؿدز ٌفطْغ ز147ا

 .187غ الػذسٙغ انتؿدز الطابوغ ف505غ ف1(ابَ زغٗوغ انتؿدز الطابوغ ز148ا

 .505غ ف1غ ابَ زغٗوغ انتؿدز الطابوغ ز187(الػذسٙغ انتؿدز الطابوغ ف149ا

 .461فغ 8(الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز150ا
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ّْــٌدك بالفالٗــات قــدٖي( ْ  (151ا اَع غ (152اغ ٖكــسل وــج٦ّ ل٨وــس الــرٙ فــات ٥ٔ ٖحىــ  فٗــ

 . (153اٙ قدقتٛ أ ٜ عمّٗا عّد طٕٖنٔقسٖٛ عّٗدٚ: أ

ٔقد ٔزد لفٍتا العّد( وت ال سنُ ال سٖي وت وٕاق  وتعددٚ ٔؿتعاُ شتتمفٛ ٔوٍّا 

ٌَْت ا٧َْعَمٜصالٕقت ٔانتدٚ ٔوت قٕلْ  عاؾت:  ٌَِ  َأ ٍَا َلا َ َ ْ  ِإ غ أٙ طاه عمٗ ي (154ا طُقِم

غ ِٔن قدً (155ااٌتٌتاز وا ٔعدكي اب ضبشاٌْ ٔ عاؾت ٌٔطٗاُ وا ضم  وَ ٌعىْ

العّد عمٗ ي فتذأشت عٍ ي انتدٚ ٔ  قتِا عمٜ ذل   ي غّس ٔأٖاًغ ٔوت ضٕزٚ 

ََٔلْي  طِإ٥َّالتٕبٛ قٕلْ  عاؾت:  ٠ًْٗا  ٍُْ ؿ ُٕكْي َغ َٖ ََ انُتْػِسَكؽَت ث ِي َلْي  َِْد  ْي َو ََ َعا الََّرٖ

ِ ْي  َّْد ِّْي َع ْٗ ُْٗ ْي َأَسًدا َفَتَ ّىٕا ِإَل َِس ٔا َعَم ٖ َشّز انُتِتَ ؽَتصٖ ٌَتا ُِ اَب  ِّْي ِإ غ (156ا ِإَلٜ و ِدَ 

أٙ أدٔا إلّٗي عّدِي  اوّا إؾت ٔقت أدمّي ٔنطز العّد الرٙ أعح٘ هلي ٔمت 

ا٥ فال عمْٗ ِٔ٘ انتدٚ انت سزٚ بٍٗ ي ٔبٍّٗي فىَ كاُ عّدٓ  فٕل أزبعٛ أغّس 

شسغ ٔوَ كاُ ٔدُٔ أزبعٛ أغّس دعن عّدٓ أزبعٛ أغّس بعد الٍ ا وَ ًٖٕ الٍ

عّدٓ أزبعٛ أغّس دعن عّدٓ بعد الٍ ا أزبعٛ أغّس وَ ًٖٕ الٍشسغ ٔوَ كاُ 

عّدٓ  طعٛ أغّس  سك عمٜ ذل غ ٔوَ   ٖ َ لْ عّد دعن عّدٓ متطؽت ٖٕوّا 

وَ ًٖٕ الٍشس إؾت اسٔز ا سً فتوكٕا وت ا٧ز  نوٍؽت وَ ال تن بالعّد ِٕٔ 

 .(157االٕقت ا دد الرٙ أعح٘ ل ي

ُ   عاؾت: ٔقٕلْ   َْٗىا ََٔوا َكَفَس ض َم  َُ َْٗىا َٗاَطؽت  َعَمٜ و ِمَ  ض َم َٔاِ َبع ٕا َوا َ ْتُمٕ الِػ ط

َٗاَطؽَت َكَفس ٔاص َِ الِػ غ ٔقد (159اغ أٙ عمٜ عّد وم  ضمٗىاُ عمْٗ الط٦ً(158أََلَ 

                                      
(انتٗداٌ٘غ أبٕ الفكن ألتد بَ ألتد بَ إبساِٗيغ زتى  ا٧وجاهغ حت ٗو ٔفّسضـٛ: الـدكتٕز قؿـ٘ اذتطـٗينغ وٍػـٕزات داز و تبـٛ اهلـ٦هغ        151ا

 .41غ ف2غ 2003ًغ بئتغ 1يت

 .41غ ف2غ انتٗداٌ٘غ انتؿدز الطابوغ 461ًغ ف8(الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز152ا

 .461ف غ8(الصبٗدٙغ انتؿدز الطابوغ ز153ا

 (.86(ضٕزٚ طْغ نٖٛ ا154ا

غ ابـَ عبـاعغ   119غ ف2ًغ ز2000غ بـئتغ  1(ابَ كجيغ أبٕ الفداٞ اذتـافٍتغ  فطـي ال ـسنُ العٌتـٗيغ داز الف ـس لمحباعـٛ ٔالٍػـس ٔالتٕشٖـ غ يت        155ا

 .267انتؿدز الطابوغ ف

 (.4(ضٕزٚ التٕبٛغ نٖٛ ا156ا

 .153(ابَ عباعغ انتؿدز الطابوغ ف157ا

 (.102(ضٕزٚ الب سٚغ نٖٛ ا158ا

 .406(ابَ قتٗبٛغ أدل ال ا زغ ف159ا
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كإٌا ٌٖتٍُٕ أُ ِرا ِٕ عمي ضمٗىاُ ٔأٌْ كاُ ٖطتذٗص الطشس ٖٔ ٕه بْغ فسد 

ْ ٔ عاؾت ذل  عمّٗي ٔقاه بتربٟٛ ضمٗىاُ عمْٗ الط٦ً هتا ا ّىْ اب ضبشاٌ

. كىا ٔزد لفٍت العّد وت اذتدٖح الٍبٕٙ الػسٖ  ؿتعٍٜ وت أٖاوْ (160االّٕٗد

ٔشواٌْ ٔقسل الٕقتغ ٔوت سدٖح فاطىٛ بٍت قٗظ: قالت طم ين شٔد٘ ث٦ثّا عمٜ 

 ض ٍٜ ل  : ا ٥غ ف اؾىتْ وت الط ٍٜ ٔالٍف ٛغ ف اه السضٕه عّد السضٕه

كٗ   طتلُٕ أِن ال تال عَ كتبّي اغ ٔعَ أبَ عباعغ قاه:(161ا ٥ٔ ٌف ٛ(

غ أٙ أُ (162ا ٔعٍدكي كتال اب أقسل  ال تز عّدّا باب   س٣ٌْٔ ستكّا   ٖػز(

أسدخ ا٧اباز باب ضبشاٌْ ٔ عاؾتغ  كتاب ي الرٙ أٌصه عمٜ السضٕه ستىد 

ئا ف تبٕا بتٖدِي ٔقالٕا ِٕ وَ عٍد ٔأُ أِن ال تال قد بدلٕا وَ كتز اب ٔ 

 اب لٗػرتٔا برل  اٍّا قم٦ّٗ.

ٔ  ٔقت ــَ أُ ٌ ــٕه أُ العّــد ٔقــت  ــي ستــدد وــس بىت بػــ ـ أٔ كتاعــٛ وعٍٗــٛغ   

ٖتكض وعٍآ وَ ا٦ه ا فال الٍاع عمْٗ وت ال دً ٔاذتداثٛغ فعّد عاد ِٕ الٕقت 

عمٗـْ وت إو ـاُ إعـادٚ العبـد      غ ٔعّد السقٗو: ِـٕ الٕقـت انتتفـو   (163اانتس بىت ب ًٕ عاد

  ً غ  ٔعّـد سمٗىـٛ: قت ـَ أُ ٌػـي فٗـْ إؾت ٔقـت قـدٖي        (164اإؾت باٟعٛ ٔأودٓ ث٦ثـٛ أٖـا

      ٛ *غ  (165اٖ رتُ باضي سمٗىٛ بٍت اذتازخ بـَ دبمـٛ ومـ  التطاضـٍٛ وت ٖـًٕ سمٗىـ

عّد ارتمٗفـٛ أٔ انتمـ  أٔ اذتـاكي أٔ ا٧وـي قت ـَ أُ ٌػـي فٗـْ إؾت ٔقـت ٔشوـاُ          ٔ

 ٛ أٔ انتم  أٔ ا٧وي.س ي ذل  ارتمٗف

                                      
 .187ًغ ف2004غ 4(ا٧غ سغ ستىد ضمٗىاُغ شبدٚ التفطي بّاوؼ وؿش  انتدٍٖٛ انتٍٕزٚغ داز الٍفاٟظغ ا٧زدُغ يت160ا

بـئتغ   (الرتورٙغ ؾشٗض الرتورٙغ عازقٛ ا٧سٕذٙ بػسى ؾشٗض الرتورٙغ داز إسٗاٞ الرتاخ العسب٘غ إعداد الػٗخ: ِػاً مسي الب ازٙغ161ا

 .141غ ف5غ ز1ًغ يت1995

 .187غ ف9(الب ازٙغ ؾشٗض الب ازٙغ ز162ا

 .128(الؿاٟدغ عبد االْغ انتسد  الطابوغ ف163ا

 .129(الؿاٟدغ عبد االْغ انتسد  الطابوغ ف164ا

غ دـٕاد  76ًغ ف1982(ابَ ضعدغ عم٘ بـَ وٕضـٜ بـَ عبـد انتمـ غ ٌػـٕٚ الحـسل وت أابـاز داِمٗـٛ العـسلغ حت ٗـو: ٌؿـس عبـد الـسلتَغ عىـاُغ                165ا

 .47غ ف2غ انتٗداٌ٘غ انتؿدز الطابوغ 232ًًغ ف1970غ 3غ داز العمي لمى٦ٖؽتغ بئتغ ز1عم٘غ انتفؿن وت  ازٖخ العسل قبن ااض٦ًغ يت

ا*( ِٕٔ الٗـًٕ الـرٙ قتـن فٗـْ انتٍـرز بـَ وـاٞ الطـىاٞ ومـ  العـسالغ ٔ ـصعي العـسل أُ التبـاز از فـ  ٖـًٕ سمٗىـٛ ستـٜ ضـد عـؽت الػـىظ فٌتّـست                      

 ال ٕاكز انتتباعدٚ عَ وحم  الػىظ فطاز انتجن بّرا الًٕٗغ ٔذكس الٍابتٛ ًٖٕ سمٗىٛ وت غعسٓ ف اه ٖؿ  الطٕٗ :

َّْد سمٗىٛ ًِ قد د س بَ كِن التذازَل  ختيُ وَ أشواُ َع  إؾت الٕٗ

 (.48غ ف2اانتٗداٌ٘غ انتؿدز الطابوغ ً
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ٔلرل  ٌسٝ أُ ٖتي اضت داً لفٍت العّد عمـٜ س ـي ارتمٗفـٛ أٔ انتمـ  أٔ ال اٟـد      

أٔ الٕال٘غ ٔاُ ٖطت دً لفٍت العؿس عمـٜ س ـي الدٔلـٛ أٔ ااورباطٕزٖـٛ ٔوـا غـابْ       

 ذل .

 السهة:

كىــا مت اضــت داً لفــٍت الطــٍٛ بــد٥ّ وــَ العــاً وت بعــا انت٤لفــات التازغتٗــٛ      

 ٕد بعا ا٥ات٦  بٍّٗىا.ٔ يِا ز ي ٔد

وــَ ضــٍا ٖطــٍٕ إذا داز ســٕه الب٠ــسغ ٔالدابــٛ ِــ٘ الطــاٌٗٛغ ف ــرل       (166افــعُ الطــٍٛ 

الطٍٛ دٔزٚ وَ دٔزات الػىظغ ٔقد  طىٜ الطٍٛ: دازاغ فف٘ ارترب إُ بؽت ندً ٌٔـٕى  

 .(167اعمّٗىا الط٦ً أل  دازا: أٙ أل  ضٍٛ

ُٛ: ٔاسدٚ الطٍؽت ٔوت ٌ ؿاٌّا ق٥ُٕ: أسدِى ٍَ ا الٕأ ٔأؾـمّا اضـٍٕٚ( ٔا٩اـس    ٔالط

  ٛ غ ٧ٌّــا وــَ ضــٍّت الٍ مــٛ ٔ طــٍّت إذا   (168ااهلــاٞ ٔأؾــمّا ا الِطــٍّٛ( بــٕشُ ادتبّــ

    ٝ غ أٔ (169اا ٗــت عمّٗــا الطــٍُٕغ ٔقٗــن طتمــٛ ضــٍّاٞ: أٙ حتىــن ضــٍٛ ٥ٔ حتىــن أاــس

 ٛ ــابتّا الطـــٍٛ ا دبـــ غ (171اغ ٔأضـــٍت ال ـــًٕ فّـــي وطـــٍتُٕ: أٙ أدـــدبٕا (170االـــت أؾـ

ــٕا وت الطــٍٛغ   ٛ   دام ــ ْٛ: إذا كاٌــت زتدب ٍَ ــ .ٖٔ ــاه ِــرٓ بــ٦د   (172أأز  بــين فــ٦ُ َض

 : (173اضٍؽت: أٙ ددبٛ غ قاه الحسواى

َ  السٖض  فْٗ   سٍؽَت ادَتِمز وت البمَد الطٍؽِت           ؿتٍ سٍل حَت

                                      
 ز إ٥ بعد وك٘ عػسَٖ ضٍٛغ قاه:(ٖحمو عمٜ الطٍٛ اذتذٛ ٔوت قٕه شِي:   ٖ   وت الدٖا166ا

 ف٨ٖا عسفت الداز ند التِٕي       ٔقفت بّا بعد عػسَٖ سذٛ

(غ ٔاذتذــٛ كالعـاً ٔالطــٍٛ ٔلعـن أؾــن   80غ داز ال ٍــدٙ لمٍػـس ٔالتٕشٖــ غ أزبـدغ ف  1اغـشادٓغ عبــد العصٖـص ستىــدغ الـصوَ وت الػــعس ادتـاِم٘غ يت    

 (.121ٚ ٔاسدٚ وت العاًا الؿاٟدغ عبد االْغ انتسد  الطابوغ فاذتذٛ وَ الطٍٛ الت عتر فّٗا فّ٘ ٥   ُٕ إ٥ وس

(الطّٗم٘غ أبٕ ال اضي عبد الـسلتَ عبـد اب بـَ ألتـد بـَ أبـ٘ اذتطـَغ الـسٔ  ا٧ٌـ  وت  فطـي الطـيٚ الٍبٕٖـٛ ٥بـَ ِػـاًغ ٔوعـْ الطـيٚ                 167ا

غ ال ـاِسٚغ  2الـس٣ٔ غ و تبـٛ ال مٗـات  ا٧شِسٖـٛغ ز     الٍبٕٖٛ لمواً أب٘ ستىد عبد انتم  بَ ِػاًغ قدً لْ ٔعمو عمٗـْ ٔقـبحْغ طـْ عبـد    

 .57ًغ ف1971

 .511(ادتِٕسٙغ جتدٖد الؿشاى وت المتٛ ٔالعمًٕغ   دٖيغ الػٗخ عبد اب الع٦ٖم٘غ إعداد ٔ ؿٍٗ غ ٌدٖي وسعػم٘غ ٔأضاوٛ وسعػم٘غ ف168ا

 .1993غف 5ًغ ز1984غ بئتغ 3از العمي لمى٦ٖؽتغ يت(ادتِٕسٙغ الؿشاى  از المتٛ ٔؾشاى العسبٗٛغ حت ٗوغ ألتد عبد التفٕز عحازغ د169ا

(اذتىيٙغ ٌػٕاُ بَ ضعٗدغ مشظ العمًٕ ٔدٔاٞ ك٦ً العسل وَ ال مًٕغ أغس  عمٜ  ؿشٗشْغ ال اق٘ عبـد اب بـَ عبـد ال ـسٖي ادتـساوتغ      170ا

 .3231غ ف5ًغ ز1991غ 1يت

 .58-57غ ف ف 2ابوغ زغ الطّٗم٘غ انتؿدز الط220غ ف2(الػٗخغ ستىد زقاغ انتسد  الطابوغ 171ًا

 .27غ الط ٗتغ انتؿدز الطابوغف511(ادتِٕسٙغ جتدٖد الؿشاى وت المتٛ ٔالعمًٕغ ف172ا

 .224(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ف173ا
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ــرباٞغ      ــساٞغ ٔالتـ ــّباٞغ ٔاذتىـ ــٍؽت كالػـ ــٜ  مـــ  الطـ ــال عمـ ــُٕ أل ـ ــإٌا ٖحم ـ ٔكـ

ذتحىــــٛغ ٔاذتــــاطًٕغ ٔاذتىــــٕعغ ٔذلــــ   غ ٔالطــــٍّاٞغ ٔادتــــازٔدغ ٔا(174أال جىــــاٞ

 :(176اغ ٔقالٕا أكشمتّي الطٍُٕ: أٙ اغتدت عمّٗي غ  ٔقاه الػاعس(175الػد ّا

 إسدٝ الطٍؽت فذازِي ـتس                لطٍا كتقٕاً إذا كشمت  

أٙ ٖتكمُٕ دازِي إذا أؾابتّي الطٍٛ الػدٖدٚغ ٖٔ اه ٔقعٕا وت الطٍٗات البٗا  

متعٌتـٗيغ ِٔـ٘ ضـٍٕات فّٗـا غـدٚ ٔقشـىت ٔددٔبـٛ ٥        ِٔ٘ كت  ضٍٗٛ وؿتس ضٍٛ ل

 .(177ا سٝ فّٗا اكسٚ

ٔالطٍٛ عٍد العـسل أزبعـٛ أشوٍـٛغ ٔزؿتـا أطم ـت الطـٍٛ عمـٜ الفؿـن الٕاسـد زتـاشّا           

 .(178ا ٖ اه: داً انتحس الطٍٛ كمّا ٔانتساد الفؿن

ـٍ  ٔداٞ وت قٕلْ  عاؾت:  ٌَِ َٔ ٍَؽَت  َُ َبالطِّ ْٕ ٌَا َنَه َفْسَع ََٔلَ ْد َأَاْر ّ ْي ط ََ الِجَىَساَت َلَعمَّ َو

َُص ٖ ٕض     غ ٔوت ضٕزٚ ٖٕض  قاه  عاؾت:(180اأٙ: بال شٕيت ٔادتدلغ (179اَِٖركَّس ٔ ط

َِ َضْبٌ ص  ّ َِٖتُكُم  ٍُ ٍَا َف٘ َضْبِ  َبَ َساُت َضَىا َّا الؿِّدِّٖو  َأِفَت ّٖ . ٔالطب  العذا  الت (181اَأ

غ أٙ ددٔل قشحٛ  ذكست ِ٘ الطٍُٕ ا دبٛ الت ٥ ٍٖبت فّٗا غ٠ّٗا

 .(182اغدٖدٚ

ٔأبحـا٣ا عـَ الـدإه     ٔوت سدٖح الدعاٞ عمٜ قسٖؼ نتا اضتعؿت عمٜ السضـٕه   

غ أٔ ٖــسٔٝ اذتــدٖح (183ا بااضــ٦ً قــاه: ا المــّي أعــين عمــّٗي بطــب  كطــب  ٖٕضــ ( 

                                      
 .43غ الؿاٟدغ عبد االْغ انتسد  الطابوغ ف28( ابَ الط ٗتغ انتؿدز الطابوغ ف174ا

 .41غ ف2003غ بئتغ 1فات ٔا٧قداد ٔالتعابيغ و تبٛ لبٍاُ ٌاغسُٔغ يت( الزغ سٍاغ كٍص المتٛ العسبٗٛغ وٕضٕعٛ وت انترتاد175ا

 .168غ ف3(ابَ ضٗدٚغ انتؿدز الطابوغ ز176ا

 .220غ ف3(الػٗخغ ستىد زقاغ انتسد  الطابوغ 177ًا

لـزغ سٍـاغ انتسدـ     غ  ا176ًغ ف2000غ ال ـاِسٚغ  1عسبـ٘غ داز اذتـدٖحغ يت   –(الفٕٗو٘غ ألتد بـَ ستىـد بـَ عمـ٘غ انتؿـباى انتـٍيغ وعذـي عسبـ٘         178ا

 .40الطابوغ ف

 (.130(ضٕزٚ ا٧عسا غ نٖٛ ا179ا

غ الٍـٕٖسٙغ ٌّاٖـٛ   396غ ف2(ال م ػٍدٙغ أبٕ العباع ألتد بَ عم٘غ ؾبض ا٧عػٜ وت كتابٛ ااٌػاغ ٌطـ ٛ وؿـٕزٚ عـَ الحبعـٛ ا٧ويٖـٛغ ز     180ا

 .165ُ عبد ابغ انتسد  الطابوغ فغ ا٧غ سغ ستىد ضمٗىا57غ ف2غ الطّٗم٘غ انتؿدز الطابوغ ز164ا٧زلغ الطفس ا٧ٔهغ ف

 (.46(ضٕزٚ ٖٕض غ ا٩ٖٛ ا181ا

غ ا٩لٕض٘غ أبٕ الفكـن غـّال الـدَٖ ضـٗد ستىـٕدغ زٔى انتعـاٌ٘غ  فطـي ال ـسنُ العٌتـٗي ٔالطـب  انتجـاٌ٘غ قـسأٓ             231غ ف12(الحربٙغ  فطيٓغ ز182ا

غ بــئتغ 12غ ز7ٛ ٔالٍػــسغ انت تبــٛ التذازٖــٛغ ًٔؾــششْغ ستىــد سطــؽت العــسلغ بعغــسا  ٠ِٗــٛ البشــٕخ ٔالدزاضــات وت داز الف ــس لمحباعــ 

 .383ًغ ف1994

 .89غ ف2(ابَ كجيغ أبٕ الفداٞ إمساعٗنغ الطيٚ الٍبٕٖٛغ حت ٗوغ وؿحفٜ عبد الٕاسدغ داز انتعسفٛغ بئتغ ز183ا
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غ فتار ّي الطٍٛ ستٜ أكمـٕا  (184ا بؿٗتٛ أاسٝغ قاه: االمّي ضب  كطب  ٖٕض (

فذــاٞ ٌــاع وــَ أِــن و ــٛغ قــالٕا ٖــا ستىــد اإٌــ   ــصعي    انتٗتــٛ ٔادتمــٕد ٔالعٌتــاًغ  

فطـ ٕا   أٌ  بعجـت زلتـٛ ٔإُ قٕوـ  قـد ِم ـٕا فـادع المـّي هلـي(غ فـدعا السضـٕه           

التٗح فتطب ت عمّٗي ضبعّا غ فػ ا الٍاع كجسٚ انتحس ف اه:  االمّي سٕالٍٗـا ٥ٔ  

غ ٔوت ســدٖح سمٗىــٛ (185اعمٍٗــا( فتصتــرل الطــشال عــَ زأضــْ فطــ ٜ الٍــاع ســٕهلي

غ أٙ ٥ ٌبـات  (186ا عدٖٛ قالـت: ا اسدٍـا ٌمـتىظ السقـعاٞ ؿت ـٛ وت ضـٍٛ ضـٍّاٞ(       الط

 بّا ٥ٔ وحس.

ٔوَ ٍِا ٌطتحٗ  أُ ٌ ٕه أُ لفٌتٛ الطٍٛ  طت دً وت الػدٚ ٔادتدل ٔال شىتغ 

. ٖٔ اه وت التازٖخ (187أالطٍٛ ِ٘ كت  غّٕزغ بٍٗىا لفٌتٛ العاًغ ِ٘ كت  أٖاً

ً أٙ أُ الطٍٛ 2011ًغ ٔضٍٛ 2008ِٛـ ٔض1429ٍضٍٛ واٟٛ ٔضٍٛ متطؽت أٔ ضٍٛ

. ف٦ (188ا ركس و  العددغ ٧ٌ  إذا ذكست الطٍٛ ٔسدد ّا ذكست العدد

ٌطتحٗ  أُ ٌ ٕه: اضٍٛ الفٗن( أٔ ا ضٍٛ اذتصُ( أٔ اضٍٛ الٕفٕد( بٍٗىا ٌطتحٗ  

. ٔل َ ٔزد وت ال سنُ ال سٖي (189اأُ ٌ ٕه: اعاً الفٗن( ٔاعاً اذتصُ( ٔاعاً الٕفٕد(

الطٍٛ ٔالعاً وت قؿٛ الٍيب ٌٕى عمْٗ الط٦ً وت نٖٛ ٔاسدٚ قاه  اضت داً لفٌتٛ

ُٛ ِإ٥َّ عاؾت:  ٍَ ِّْي َأِلَ  َض َْ َفَمَبَح َفٗ َْٕو ٌ ًٕسا ِإَلٜ َق ٍَا  ََٔلَ ْد َأْزَضِم َاْىَطؽَت َعاًوا  ط

َُص ِ ْي ًَتاَلى ٕ َٔ   ُ ِ ي  الحَُّٕفا غ فمىاذا ذكس اب  عاؾت لفٍت الطٍٛ و  ا٧ل  (190اَفَتَاَر

لفٍت العاً و  ارتىطؽتغ ٔذكس أُ التعبي بتل  ضٍٛ إ٥ متطؽت عاوّا دُٔ أُ ٔ

غ فذاٞت ا٧ل  ضٍٛ (191اٖ اه  طعىاٟٛ ٔمتطؽت ضٍٛ زؿتا كاُ ذل  لمت جي

لتده عمٜ طٕه انتدٚ الت لبجّا الٍيب ٌٕى عمْٗ الط٦ً غ ٔداٞت ارتىطؽت عاوّا 

                                      
 .90غ ف2(انتؿدز ٌفطْغ ز184ا

 .90غ ف2(انتؿدز ٌفطْغ ز185ا

 .225غ ف1غ الطيٚ الٍبٕٖٛغ زغ ابَ كجي184غ ف1( الطّٗم٘غ انتؿدز الطابوغ ز186ا

 .324(العط سٙغ أبٕ اهل٦هغ الفسٔل المتٕٖٛغ ف187ا

 .324(انتؿدز ٌفطْغ ف188ا

 .324(انتؿدز ٌفطْغ ف189ا

 (.14(ضٕزٚ العٍ بٕتغ نٖٛ ا190ا

 .114ًغ ف1973غ بئتغ 16غ 2ً(الحباطباٟ٘غ الطٗد ستىد سطؽتغ انتٗصاُ وت  فطي ال سنُغ وٍػٕزات ا٧عمى٘ لمىحبٕعاتغ يت191ا
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ضبشاٌْ ٔ عاؾت غ فمي ٖ ن: إ٥ لت من وَ انتطتجٍٜغ ِٕٔ  فٍَ وت التعبي وَ اب 

غ إ٥ إذا كاُ لتس  كالتف ٗي (192امتطؽت ضٍٛغ حتاغّٗا لمت ساز انتٍاوت لمب٦ ٛ

ُٛ أٔ التّٕٖن وجن: ُٛصغ  طالَ اِزَع  .(193ا َوا الَ اِزَع

ٔذكــس أُ ا٩ٖــٛ ال سقتــٛ انتــركٕزٚ أعــ٦ٓ دــاٞت  طــمْٗ وــَ اب ضــبشاٌْ ٔ عــاؾت          

دٓ وَ أذٝ ال فسٚغ ٔأُ ا٧ٌبٗاٞ قبم  ابتمـٕا  عمٜ وا ٖ اب لعبدٓ ٔزضٕلْ ستىد 

. ٔأٌــْ (194ابال فــاز وــَ أقــٕاوّي فؿــربٔا ٔاـــ الــٍيب ٌــٕى عمٗــْ الطــ٦ً بالــركس    

و ح وت قٕوْ ِرٓ انتدٚ ٖدعِٕي إؾت اب ل٦ّٗ ٌّٔازّا ضسّا ٔدّازّا ٔو  ِرا وا شادِي 

قمٗـن بعـد ِـرٓ     ذل  إ٥ فسازّا عَ  اذتو ٔإعساقّا عٍْ ٔ  رٖبّا لْ وـا أوـَ وعـْ إ٥   

انتدٚ وا صتض فّٗي الب٦  ٔااٌـرازغ فتٌـت ٖـا ستىـد ٥  تضـ  عمـٜ وـَ كفـس بـ           

وَ قٕو  ٥ٔ حتصُ عمّٗي فـعُ اب ضـبشاٌْ ٔ عـاؾت ّٖـدٙ وـَ ٖػـاٞ ٖٔكـن وـَ         

ٖػــاٞ ٔبٗــدٓ ا٧وــس ٔإلٗــْ  سدــ  ا٧وــٕز غ ٔأعمــي أُ اب ضــبشاٌْ ٔ عــاؾت ضــٌٗتّسك      

 .(195أٍٖؿسك ٤ٖٖٔدك

أُ العاً ِٕ الطٍٛغ ٔالطٍٛ ِ٘ العاًغ ٔإُ اقتكٜ كن ٔاسد  ٌٔطتحٗ  أُ ٌ ٕه

. ٔالطٍٛ طبٗعٗٛ ٔاؾح٦سٗٛ: فالحبٗعٛ : ِ٘ (196اوٍّىا وا ٥ ٖ تكْٗ ا٩اس

الطٍٛ ال ىسٖٛ ٔأٔهلا اضت٦ّه ال ىس وت  سٚ ا سً ٔاٌط٦اّا وت ذٙ اذتذٛ ِٔ٘ 

ّ : قاه  عاؾت (197اإثٍا عػس غّسّا ٦ِلّٗا َٚ الّػ ُِ َعِد ٍَا َعَػَس طِإ ٍَْد اَب اْث ِٕز َع

ًّْساص ِٔ٘ الػّٕز ال ىسٖٛ انتعمٕوٛ إذ عمّٗا ٖدٔز فم  ا٧س اً الػسعٗٛ ِٔ٘ (198اَغ

                                      
 .208غ دوػوغ ف20(الصسٗم٘غ ِٔبٛغ التفطي انتٍي وت الع ٗدٚ ٔالػسٖعٛ ٔانتٍّرغ داز الف سغ ز192ا

 (.2-1(ضٕزٚ ال ازعٛغ نٖٛ ا193ا

 .208(الصسٗم٘غ ِٔبٛغ انتسد  الطابوغ ف194ا

 .498غ ف10٘غ ً(ابَ كجيغ  فطي ال سنُ العٌتٗيغ حت ٗوغ وؿحفٜ الطٗد زغادغ ستىد فكن الفشىأٙغ عم٘ ألتد عبد الباق195ا

 .324(العط سٙغ أبٕ ٦ِهغ الفسٔل المتٕٖٛغ ف196ا

 .165-164غ الٍٕٖسٙغ ٌّاٖٛ ا٧زلغ الطفس ا٧ٔهغ ف ف 398-397غ ف ف 2(ال م ػٍدٙغ انتؿدز الطابوغ ز197ا

 (.36(ضٕزٚ التٕبٛغ نٖٛ ا198ا
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غٔعدد أٖاوّا (199اغّٕز العسل الرَٖ ٌصه ال سنُ ال سٖي بمتتّي ٔودازِا ا٧ِمٛ

 .(200اث٦ااٟٛ ٔأزبعٛ ٔمتطُٕ ٖٕوّا ٔمتظ ٔضدع الًٕٗ   سٖبّا

ــرا ارت   ــ  وـــَ ِـ ــٍٛ    ٔظتتىـ ــن ثـــ٦خ ضـــٍؽت فتؿـــي الطـ ــًٕ وت كـ ىـــظ ٔالطـــدع ٖـ

 .(201ا ث٦ااٟٛ ٔمتطٛ ٔمتطؽت ٖٕوّا ٔ طىٜ  م  الطٍؽت اكباٟظ العسل(

ٔاؾــــحمشٕا عمــــٜ دعــــن ا٧غــــّس غــــّسّا كــــاو٦ّ ٔغــــّسّا ٌاقؿــــّا وت ادتاِمٗــــٛ          

( ٖٕوّاغ ٔزؿتا شادٔا وت عدد الػّٕز بـتُ ظتعمِٕـا ث٦ثـٛ    29( ٖٕوّا ٔؾفسا30فا سًا

غ ٔظتعمــٕا أزبعــٛ أغــّس وــَ الطــٍٛ سساوــّاغ    زبعــٛ عػــس لٗتطــ  هلــي الٕقــت  عػــس أٔ أ

غ أوا الطـٍٛ  (202ألرل  ٌـ اب ضبشاٌْ ٔ عاؾت عمٜ العدد انتعؽت أثٍٜ عػس غّسّا

ا٥ؾح٦سٗٛ: فّـ٘ الطـٍٛ الػىطـٗٛ ٔعـدد أٖاوّـا ث٦ااٟـٛ ٔمتطـٛ ٔضـتُٕ ٖٕوـّا          

ٌٔؿـ  ٖـًٕ ٔزبـ  ٖـًٕ ٔاـَ       ٔزب  ًٖٕ فت ُٕ شٖاد ّا عمٜ الطٍٛ العسبٗٛ عػسٚ أٖاً

غ ٔأُ كــــن ثــــ٦خ ٔث٦ثــــؽت ضــــٍٛ قىسٖــــٛ اثٍتــــاُ ٔث٦ثــــُٕ ضــــٍٛ مشطــــٗٛ   (203اٖــــًٕ

 .* (204ا  سٖبّا

ِّْي َث٦َٔوت قٕلْ  عاؾت: َّْف ََٔلَبج ٕا َف٘ َك َٔاْشَداد ٔا َ ْطًعاصط ٍَؽَت  ُٛ َض غ ٧ُ سطال (205ا َخ َو٠َ

أعذىٗٛغ فذاٞ العذي بالطٍؽت الػىطٗٛ ٔبّا ٤ٖزإُ ٔأؾشال ال ّ  وَ أوٛ 

المفٍت وت ال سنُ ال سٖي ٖركس الطٍؽت انتٕاف ٛ ذتطابّيغ ٔ تي الفاٟدٚ ب ٕلْ 

غ (206ا عاؾت: ا ٔاشدادٔا   طعا( لٕٗافو سطال العسل فعُ سطابّي بالػّٕز ال ىسٖٛ

فالتط  الصاٟدٚ ِ٘  فأت شٖادٚ الطٍٛ الػىطٗٛ عمٜ ال ىسٖٛغ ٧ُ وت كن 

 .(207ااذتطال أؾ٦ّث٦ااٟٛ ضٍٛ  ط  ضٍؽت ٥ ختن ب

                                      
 .130غ ف10غ ز6غ ا٩لٕض٘غ زٔى انتعاٌ٘غ 374ًغ ف2(ال مػٍدٙغ انتؿدز الطابوغ ز199ا

 .397غ ف2غ ال مػٍدٙغ انتؿدز الطابوغ ز124ادتسداٌ٘غ التعسٖفاتغ ف(200ا

 .397غ ف2(ال م ػٍدٙغ انتؿدز الطابوغ ز201ا

 .132غ ف10غ ز6(ا٩لٕض٘غ انتؿدز الطابوغ 202ًا

 (.124ف (ذكس ادتسداٌ٘ أٌّا شاٟدٚ عمٜ الطٍٛ ال ىسٖٛ بتسد عػس ٖٕوّا ٔدصٞ وَ أسد ٔعػسَٖ دصٞ وت الًٕٗ اادتسداٌ٘غ التعسٖفاتغ203ا

 .398-397غ ف ف 2(ال م ػٍدٙغ انتؿدز الطابوغ ز204ا

 (.398غ ف2ا*( ٔالطٍٛ ا٥ؾح٦سٗٛ االػىطٗٛ(  طت دً وَ قبن اال بىتغ ٔالفسعغ ٔالطسٖاُغ ٔالسًٔ(غ اال م ػٍدٙغ انتؿدز الطابوغ ز

 (.25(ضٕزٚ ال ّ غ ا٩ٖٛ  ا205ا

 .58غ ف2(الطّٗم٘غ انتؿدز الطابوغ ز206ا

 .398غ ف2ز الطابوغ ز(ال م ػٍدٙغ انتؿد207ا
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 العام :

غ (209اغ ٖٔت ٘ عمٜ غتٕٓ ٔؾٗفٛ. ٔادتى  أعٕاً* (208اأوا العاً: فّٕ اذتٕه

غ ٔعأوْ وعأوْ  ٔ ؿتيٓ عٕٖي .(210أأؾمْ عًٕ ٔقد أبدلت الٕأ ألفّا

غ ٔعاومْ انتعأوٛ: أٙ لمعاًغ ٔقاه المشٗاٌ٘: انتعأوٛ أُ  اضتتدسٓ لمعأًعٕاوّا:

غ ٖٔ اه: عأوت الٍ مٛ : إذا لتمت ضٍٛ (211اوَ قابن  بٗ  شزع عاو  ؿتا غتسز

ٔ  حتىن أاسٝغ ٔعاً ال ًٕ: إذا قن لبٍّيغ ٔأعاً ال ًٕ: أٙ ِم ت إبمّي فمي 

. ٔقاه ابَ ضٗدٓ أزآ وت ادتدل (213اغ ٔالعاً : الطٍٛ ِٕٔ وركس(212اظتدٔا لبٍّا

أٔ  غ ف الٕا : عاً وا سن  ٔهتشنغ(214اكتٌْ طاه عمّٗي دتدبْ ٔاوتٍاع اؿبٛ

غ (215اٖ اه: عاً أزون ل مٛ انتحس فْٗ ٔعاً أب   ٧ُ انتحس ٖ   وت وٕاق  وتفسقٛ

ٔل ٍٍا ٔددٌا أُ لفٍت العاً ٖطتعىن وت ارتؿز ٔض ٕيت التٗح ٔالسااٞ ٔكجسٚ 

َْ ٚ ٖٕض  غ ٔداٞ وت قٕلْ  عاؾت وت ضٕز(216االعػز ًٌ َفٗ َْ َبْعَد َذَلَ  َعا َِٖتَ ٘ َو طث ِي 

ََٔفٗ ٍِاع   َُصٖ َتاخ  ال َْٖعَؿس ٔ غ ٖٔعين برل  ض ٕيت انتحس ٖٔعؿسُٔ العٍز (217ا َْ 

غ ٔ  ٖ ن اب ضبشاٌْ (218أالطىطي ٔالصٖتُٕ ٍٖٔذُٕ وَ ادتدل ٔال شىت

ٔ عاؾت ضٍٛ عد٥ّٔ عَ المفٍت انتػرتك و  وا ذكس وَ قبمّا غ ٧ُ الطٍٛ قد ٖعرب 

                                      
ً  208ا ــابوغ  ــدز الطـ ــدٙغ انتؿـ ــٛغ ز  268غ ف2(الفساِٗـ ــن المتـ ــازعغ زتىـ ــَ فـ ً  642غ ف3غ ابـ ــابوغ  ــدز الطـ ــَ وٌٍتٕزغانتؿـ ــٗدٚغ  431غ ف12غ ابـ ــَ ضـ غ ابـ

 .167غ ف3انت ؿـغ ز

  ٍ ٛ ٔالعـاً وت عـدد ا٧غـّس    ا*( اذتٕه: الطٍٛ باضسِا ٔادتى  أسٕاه ٔس٤ٔه ٔساه عمْٗ اذتٕه س٥ّٕ ٔس٥ّٔ٤: أ ٜ عمْٗ سٕه كاون ِٔـٕ كالطـ

 (.398غ ف3اابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ً

 .431غ ف12(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 209ًا

 .93ًغ ف1980غ بئتغ 2(الفساٞغ أبٕ شكسٖا عتٜٗ بَ شٖادغ ا٧ٖاً ٔالمٗال٘ ٔالػّٕزغ حت ٗو إبساِٗي اابٗازٙغ يت210ا

 .431غ ف12غ انتؿدز الطابوغ ًًغ ابَ وٌٍتٕز1994غ ف5(ادتِٕسٙغ انتؿدز الطابوغ ز211ا

 .433غ ف12(ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ ز212ا

 .4820غ ف7(اذتىيٙغ ٌػٕاُ بَ ضعٗدغ انتؿدز الطابوغ ز213ا

 .431غ ف12غ ابَ وٌٍتٕزغ انتؿدز الطابوغ 167ًغ ف3(ابَ ضٗدٚغ انتؿدز الطابوغ ز214ا

ع ٕل بَ إضـشالغ كـرب اذتفـاًت وت  ّـرٖز ا٧ٌطـالغ ِربـْ الػـٗخ ااوـاً         غ ابَ الط ٗتغ أبٕ ٖٕض  168ٖغ ف3(ابَ ضٗدٚغ انتؿدز الطابوغ ز215ا

 .29ًغ ف1895أبٕ شكسٖا عتٜٗ بَ ارتحٗز التربٖصٙغ ٔق  عمٜ طبعْغ ا٧ل لٕٖظ غٗ ٕ الٗطٕع٘غ انتحبعٛ ال اثٕلٗ ٗٛغ بئتغ 

غ الٍـٕٖسٙغ انتؿـدز الطـابوغ    397غ ف2الطـابوغ ز غ ال م ػـٍدٙغ انتؿـدز   58غ ف2غ الطـّٗم٘غ انتؿـدز الطـابوغ ز   230غ ف12(الحربٙغ  فطـيٓغ ز 216ا

 .93غ الفساٞغ انتؿدز الطابوغ ف383غ ف2غ ا٩لٕض٘غ انتؿدز الطابوغ ز164الطفس ا٧ٔهغ ف

 (.49(ضٕزٚ ٖٕض غ نٖٛ ا217ا

 .232غ ف12(الحربٙغ  فطيٓغ ز218ا
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لّٗاغ ٔل ٍْ بّا عَ الػدٚ ٔا٧شوٛ ٔكىا   دً ذكسٓغ فمٕ قاه ضٍٛ لرِز الِٕي إ

 .(219اذكس لفٍتاعاً( فعذا اٌ كٜ العدد فمٗظ بعد الػدٚ إ٥ السااٞ ٔارتؿز

غ ٔلرل  (220أٍِاك فسل بؽت لفٍت العاً ٔالطٍٛ ٧ُ العاً أقن أٖاوّا وَ الطٍٛ 

ُٛ ِإ٥َّ عاؾت: داٞ وت قٕلْ  ٍَ ِّْي َأِلَ  َض َْ َفَمَبَح َفٗ َْٕو ٌ ًٕسا ِإَلٜ َق ٍَا  ََٔلَ ْد َأْزَضِم َطؽَت َاْى ط

َُص ِ ْي ًَتاَلى ٕ َٔ   ُ ِ ي  الحَُّٕفا غ فعفتا ذكس الطٍؽت ِٔ٘ أطٕه وَ (221ا َعاًوا َفَتَاَر

ا٧عٕاً ٧ٌْ شترب عَ اكتّاه ااٌطاُ ٔـتاً قٕ ْ ٔاضتٕاْٟ فمفٍت الطٍؽت أ٥ّٔ 

غ ٔذل  ٧ُ العاً كت  أٖاً ٔالطٍٛ كت  (222ابّرا انتٕطَ ٧ٌّا أكىن وَ ا٧عٕاً

عاً الفٗن(غ ٔاعاً الٕفٕد(غ كٌْٕ ٔقتّا لػ٘ٞ ٔهلرا ٖ اه: اد غّٕزغ ٔالعاً ٖفٗ

ٔاعاً اذتصُ( غ ٧ُ لفٍت العاً ٖركس و  اذتدخ بع ظ لفٍت ا الطٍٛ( الرٙ 

 .(224اغ كىا   دً ذكسٓ وت اذتدٖح عَ الطٍٛ(223اٖركس و  العدد

ٔالعاً أاـ وَ الطٍٛ ف ن عـاً ضـٍٛ ٔلـٗظ كـن ضـٍٛ عاوـّا ٍِٔـاك وـَ ٥          

ٛ   ٖفسل بٍّٗىا فعذا ٔلـٗظ عاوـّا ٧ٌـْ قـد ٖ ـُٕ       (225اعددت وَ ًٖٕ إؾت وجمْ فّـٕ ضـٍ

 .(226افْٗ ٌؿ  الؿٗ  ٌٔؿ  الػتاٞغ ٔالعاً ٥ ٖ ُٕ إ٥ ؾٗفّا ٔغتاّٞا وتٕالٗؽت

َِص :ٔوت قٕلْ  عاؾت ْٗ ْ  َف٘ َعاَو ََٔفَؿاُل غ ٧ُ السقاع وَ ا٧س اً الػسعٗٛ (227ا ط

ًّْساص:غ ٔكرل  وت قٕلْ  عاؾت(228أاذتطال فّٗا عمٜ ا٧ِمٛ ٍَا َعَػَس َغ . ٔ  (229اطاْث

ٖ ن ضٍٛ ٧ٌْ ٖعين الػّس ا سً ٔؾفس أٔ زبٗ  إؾت ناس العاً غ ٔ  ٖ ٌٕٕا 

عتطبُٕ با٧غّس الػىطٗٛ اأٖمٕه ٥ٔ بتػسَٖ ا٧ٔه ٔالجاٌ٘( إفتا با٧غّس 

                                      
 .58غ ف2(الطّٗم٘غ انتؿدز الطابوغ ز219ا

 .324(العط سٙغ أبٕ ٦ِهغ الفسٔل المتٕٖٛغ ف220ا

 ( .14(ضٕزٚ العٍ بٕتغ نٖٛ ا221ا

 .58غ ف2(الطّٗم٘غ انتؿدز الطابوغ ز222ا

 .324(العط سٙغ أبٕ ٦ِهغ الفسٔل المتٕٖٛغ ف223ا

 (اٌٌتسغ ف فغ وَ البشح.224ا

 .12غ ف3(ال فٕٙغ انتؿدز الطابوغ ز225ا

غ الفٕٗو٘غ ألتد بَ ستىـد بـَ عمـ٘غ    41بوغ فغ  الزغ سٍاغ انتسد  الطا210ًغ ف1983غ بئتغ 2( سٖزغ دٕزىغ أضساز المتٛغ داز الج افٛغ يت226ا

 .260انتسد  الطابوغ ف

 (.14(ضٕزٚ ل ىاُغ نٖٛ ا227ا

 .58غ ف2(الطّٗم٘غ انتؿدز الطابوغ ز228ا

 (.36(ضٕزٚ التٕبٛغ نٖٛ ا229ا
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ْ  َقاَه ال ىسٖٛغ ٔكرل  وت قٕلْ  عاؾت:  ًٍ ث ِي َبَعَج َٛ َعا ْ  اُب َو٠َ َكْي َلَبْجَت طَفَتَواَ 

ٌ ص ًٍ َٛ َعا ًٍ َقاَه َبْن َلَبْجَت َو٠َ ْٕ َٖ ْٔ َبْعَا  ًْٕوا َأ َٖ ِٕٔ إاباز وٍْ لمسضٕه  (230اَقاَه َلَبْجت  

ستىد  ٔأوتْ ٔسطابّي با٧عٕاً ٔا٧ِمٛ كىا ٔقت هلي ذل  اب ضبشاٌْ 

َٕ :غ كىا وت قٕلْ  عاؾت(231أ عاؾت َ٘ َو َِ َٛ ُقْن  َِمَّ َِ ا٧َ ٌََ  َع َْٖطَتُلٕ ٍِاِع ط اَقٗت  َلم

ِّْي  غ  أوا وا داٞ وت قؿٛ الٍيب ٌٕى عمْٗ الط٦ً قاه  عاؾت:(232أَاذَترِّص  طَفَمَبَح َفٗ

ُٛ ِإ٥َّ ٍَ غ فركس الطٍٛ ٔالعاً فّٗاغ قٗن أفتا ذكس الطٍؽت (233اَاْىَطؽَت َعاًواص  َأِلَ  َض

خغ أٔ ٖ ُٕ ٧ٌْ كاُ وت غداٟد ود ْ إ٥ متطؽت عاوّا وٍر داٞٓ الفسز ٔأ آ التٕ

اب ضبشاٌْ ٔ عاؾت عمي أُ عىسٓ كاُ ألفّاغ إ٥ أُ ارتىطؽت وٍّا كاٌت أعٕاوّا 

فٗ ُٕ عىسٓ أل  ضٍٛ  ٍ ـ وٍّا وا بؽت الطٍؽت الػىطٗٛ ٔال ىسٖٛ وت 

ارتىطؽت ااؾٛغ ٧ُ ارتىطؽت عاوّا نطال ا٧ِمٛ أقن وَ متطؽت ضٍٛ 

 عاؾت قد عمي ِرا وَ عىس مشطٗٛ بٍشٕ  عاوا ٌٔؿ  غ فعُ كاُ اب ضبشاٌْ ٔ

الٍيب ٌٕى عمْٗ الط٦ً فالمفٍت وٕافو هلرا انتعٍٜغ ٔإ٥ فف٘ ال ٕه ا٧ٔه و ٍ  

. ِٔرا وَ أعذاش (234أاب أعمي ؿتا أزاد بٕق  ا٧لفاًت وت وٕاقعّا ال٦ٟ ٛ بّا

 ال سنُ ال سٖي فتتون أّٖا ال از٢ ال سٖي برل  كجيّا.

فاق  نيال ظ ال نظ ا ل ونظ ا وع ف ظ ا و       ومن خالل ما  قدا و ونا أ  هن ك ا        

يأقي يف نخلري ونظقخ ء ونخلصب وكو وقت ظشيء وكو هقل من نظ ا لع ظاكظن أاق     

 هن ي تخ و كل م هن  يف نملوضع نمل  سب ظه.

 

 

 

 

                                      
 (.259(ضٕزٚ الب سٚغ نٖٛا230ا

 .58ف 2(الطّٗم٘غ انتؿدز الطابوغ ز231ا

 (.189(ضٕزٚ الب سٚغ نٖٛ ا232ا

 (.14ا (ضٕزٚ العٍ بٕتغ ن233ٖٛا

 .58غ ف2(الطّٗم٘غ انتؿدز الطابوغ ز234ا
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 : اخلامتة

البشح ٔددٌا أُ ٍِاك بعا ا٧لفـاًت ٔانتؿـحمشات قـد اضـت دوت      وَ ا٦ه

وت عٍأَٖ بعا ال تز ٔانت٤لفات وت  ي ضٗاقّا انتٍاضز هلـاغ وجـن االفـرتٚ( ٔالـت     

 عــين الفتــٕز ٔارتىــٕه ٔالسكــٕد ٔالكــع  ٔا٥ٌ حــاع ٔالــَِٕغ ٔ  صتــد وــا ٖــده   

    ٔ اذت ٕوـات أٔ   عمٜ اضت داوّا ل ٗاع ٔحتدٖد انتدٚ الـت عت ـي بّـا ا٧غـ اف أ

 الدٔهغ ٔزأٍٖا أُ ٖتي اضت داً اذت بٛ أانتدٚ( بد٥ّ عٍّا.

ٔكــرل  مت اضــت داً لفٌتــٛ ادٔز( ٔالــت  عــين سسكــٛ الػــ٘ٞ ٔعٕد ــْ إؾت وــا         

كــاُ عمٗــْ ضــاب ّاغ أٔ دعــن الػــ٘ٞ وــدٔزّاغ ٔ  ٖــتت ؿتعٍــٜ وــا مت ال ٗــاً بــْ وــَ        

    ٝ أُ ٖــتي اضــت داً   أعىــاه ٔإصتــاشات عمــٜ وطــتٕٝ الــدٔه أٔ ا٧غــ افغ ٔلــرا ٌــس

 لفٍت اأثس أٔ أثسِي( بد٥ّ عٍّا ٧ٌّا أكجس دقٛ ٔٔقٕسّا.

كىـــــا ٥ سٌتٍـــــا أُ ٍِـــــاك امحـــــّا وت اضـــــت داً لفٌتـــــت االعؿـــــسغ ٔالعّـــــد(غ إذ 

ــٍت        ــت داً لفـ ــتي اضـ ــسٝ أُ ٖـ ــرل  ٌـ ــسٝغ ٔلـ ــَ ا٧اـ ــد٥ّ وـ ــدِىا بـ ــت دوت أسـ اضـ

ُ ٖتي اضت داً االعؿس( ذت ي الدٔلٛ أٔ ا٥ورباطٕزٖٛ وَ بداٖتّا إؾت ٌّاٖتّاغ ٔأ

لفٍت االعّد( ذت ي امٗفٛ أٔ وم  أٔ ٔالـ٘ أٔ قاٟـد. ٔقـد ٔدـدٌا أُ ٍِـاك امحـّا       

وت اضت داً لفٌتت االعاًغ ٔالطٍٛ( فالعاً ٖت ٘ اضـت داوْ وت ارتؿـزغ ٔضـ ٕيت    

التٗح ٔالسااٞ ٔكجسٚ العػزغ ِٕٔ أقن أٖاوّا وَ الطٍٛغ ٧ُ العـاً كتـ  أٖـاً ِٔـٕ     

أٌْ ٖركس و  اذتدخغ ِٕٔ أاـ وَ الطـٍٛغ بٍٗىـا   ٖفٗد كٌْٕ ٔقتّا لػ٘ٞغ كىا 

ٖــت ٘ لفــٍت الطــٍٛ وت الػــدٚ ٔادتــدل ٔال شــىتغ ٔالطــٍٛ كتــ  غــّٕز كىــا أٌّــا           

  ركس و  العدد ِٔ٘ أكجس أٖاوّا وَ العاً.
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 انتؿادز ٔانتساد 

 ال سنُ ال سٖي. -1

2-  ُ انتعذــي الٕضــٗىتغ أغــس  عمــٜ طبعــْغ عبــد     -إبــساِٗيغ وؿــحفٜ ٔناــسٔ

 ً.1961ل اِسٚغ الط٦ً ِازُٔغ ا

ؾـٍاعٛ ال تابـٛغ أذتـو بّـا التم ـٗـ وت       -أضعد عم٘غ ٔفٗ تـٕز أكممـ     -3

 ً.1994غ دوػوغ 7عمًٕ الب٦ ٛ لمواً ال صٖٔينغ يت

4-   ُ شبـدٚ التفطـي بّـاوؼ وؿـش  انتدٍٖـٛ انتٍـٕزٚغ        -ا٧غ سغ ستىـد ضـمٗىا

 ً.2004غ ا٧زدُغ 3داز الٍفاٟظغ يت

زٔى انتعـاٌ٘غ   -ِــ( 1270تا٩لٕض٘ أبٕ الفكـن غـّال الـدَٖ ضـٗد ستىـٕدا      -5

 فطي ال سنُ العٌتٗي ٔالطب  انتجاٌ٘غ قسأٓ ٔؾششْغ ستىد سطؽت العـسلغ  

بعغــسا  ٠ِٗــٛ البشــٕخ ٔالدزاضــات وت داز الف ــس لمحباعــٛ ٔالٍػــسغ انت تبــٛ       

 ً.1994التذازٖٛغ بئتغ

 ً.1958غ ال اِسٚغ 1د٥لٛ ا٧لفاًتغ يت -أٌٗظغ ابساِٗي -6

الٕضٗىتغ اغس  عمٜ الحب غ سطَ عمـ٘   انتعذي -أٌٗظغ إبساِٗيغ ٔناسُٔ -7

 ً.1980عحٗٛغ ٔستىد غٕق٘ أوؽتغ وحاب  داز انتعاز غ وؿسغ 

الب ــازٙغ ااوــاً أبــٕ عبــداب ستىــد بــَ إمساعٗــن بــَ إبــساِٗي بــَ انتتــيٚ      -8

 ً(780-ِـ256ادتعفٜ   ات

ؾشٗض الب ازٙغ طبعٛ ا٧ٔفطـتغ عـَ داز الحباعـٛ العـاوسٚ باضـتٍبٕهغ داز        -9

 ً.1980ٔالٍػسغ  الف س لمحباعٛ

-ً(892-279الرتورٙغ ااواً اذتافٍت أبـ٘ عٗطـٜ ستىـد بـَ عٗطـٜات      -10

ؾــشٗض الرتوـــرٙغ عازقـــٛ ا٧ســـٕذٙغ بػــسى ؾـــشٗض الرتوـــرٙغ داز إسٗـــاٞ   

 ً.1995الرتاخ العسب٘غ إعدادغ الػٗخ ِػاً مسي الب ازٙغ بئتغ

11-  ٘ ــ التعسٖفــــاتغ قــــبىت  -ادتسدــــاٌ٘غ الػــــسٖ  عمــــ٘ بــــَ ستىــــد بــــَ عمــ

 ً.2003ّٗاغ ستىد عم٘ أبٕ العباعغال اِسٚغٌؿٕؾّا ٔعمو عم



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
275 

 م3102مارس  ( 5اجمللد )العدد التاسع  دللة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

 دراسة تأصيلية لبعض األلفاظ واملصطلحات                                                                               د. مهدي عرييب حسني                                                                                                           

12-  ٘ غ داز العمــــي  1انتفؿــــن وت  ــــازٖخ العــــسل قبــــن ااضــــ٦ًغ يت     -دــــٕاد عمــــ

 ً.1970لمى٦ٖؽتغ بئتغ 

الؿــشاى  ــاز المتــٛ   -ً(1003-ِـــ393ادتــِٕسٙغ إمساعٗــن بــَ لتــادات   -13

ٔؾـــشاى العسبٗـــٛغ حت ٗوغالتـــد عبـــد التفـــٕز عحـــازغ داز العمـــي لمى٦ٖـــؽتغ  

 ً.1979بئتغ

الؿشاى وت المتٛ ٔالعمًٕغ جتٕٖد ؾشٗض الع٦وٛ ادتِٕسٙغ   دٖي الػٗخ  -14

ــم٘غ      ــاوٛ وسعػـ ــم٘غ ٔأضـ ــدٖي وسعػـ ــٍٗ غ ٌـ ــداد ٔ ؿـ ــ٘غ إعـ ــد اب الع٦ٖمـ عبـ

 ً.1975بئتغ 

ا ـربغ زٔاٖـٛ أبـ٘ ضـعٗد      -ً(859-ِــ 245ابَ سبٗزغ أبٕ دعفس ستىدات -15

التذـازٙ   اذتطَ بَ اذتطؽت الطـ سٙغ حت ٗـوغ إٖمـصٚ لـٗ ؼت ضـتيغ انت تـز      

 ِـ.1361لمحباعٛ ٔالٍػسغ بئتغ

انتؿــحمشات الٍشٕٖــٛ وت الــرتاخ الٍشــٕٙ وت    -اذتدٖــدٙغ إٍٖــاع كىــاه   -16

 غااض ٍدزٖٛغاد.ت(.1قٕٞ عمي ا٥ؾح٦ى اذتدٖح يت

ا٧لفاًت المتٕٖٛ اؿاٟؿّا إٌٔاعّاغ قطـي البشـٕخ    -سطَ غ عبد اذتىٗد -17

 ً.1971ٔالدزاضاتغ ا٧دبٗٛغ

ظ العمـًٕ ٔدٔاٞ كـ٦ً العـسل وـَ ال مـًٕغ      اذتىيٙغ ٌػـٕاُ بـَ ضـعٗدغ مشـ     -18

أغس  عمٜ  ؿشٗشْغ ال اق٘ عبد اب بَ عبد ال سٖي ادتـساوتغ داز أسٗـاٞ   

 ال تز العسبٗٛغ وحبعٛ عٗطٜ الباب٘ اذتميب ٔغسكآاد.ت(.

وفـا ٗض العمـًٕغ   ـدٖي     -ارتٕازشو٘غ الػٗخ أبٕ عبد اب ستىد بَ ألتد -19

 ً.1991غ بئتغ1عٛغ يتدٕدت ف س الدَٖغغ داز انتٍاِن لمحبا

ــَ ا٧غــعحات     -20 ً(. ضــٍٍْغ 888-ِـــ275ابــَ دأد غ ااوــاً اذتــافٍت ضــمٗىاُ ب

 وسادعٛ ستىد ست٘ الدَٖ عبد اذتىٗدغ داز الرتاخ العسب٘غ و ٛ انت سوٛ.

المتٛ العسبٗٛ ٔالد٥لٛغ نزاٞ ٌٌٔتسٖات غ وٍػٕزات احتـاد   -ابَ دزشهغ عدٌاُ -21

 ً.1981ال تال العسلغ دوػوغ
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ــ -22 ــاز  -ً(.1227-ِـــــ666د بــــَ ب ــــس بــــَ عبــــد ال ــــادزا الــــساشٙغ ستىــ شتتــ

 ً.1981الؿشاىغ عين برت ٗبْغ ستىٕد طاِسغ داز الف سغ بئتغ

العىـــدٚ وت  -ً(.1064-ِــــ456ابـــَ زغـــٗوغ أبـــٕ عمـــ٘ اذتطـــَ بـــَ عمـــ٘ات -23

ستاضَ الػعس ٔأدبْ ٌٔ دٓغ قـدً لـْ ٔغـسى فّازضـْغ ؾـ٦ى الـدَٖ اهلـٕازٙغ        

 ً.2002غ ِدٝ عٕدٚغ داز و تبٛ اهل٦هغ بئت

غ 1التشسٖــس العسبــ٘غ يت  -زقــٕاُ غ التــد غــٕق٘غ ٔالفــسٖر عجىــاُ ؾــاحل      -24

 ً.1984السبايتغ 

-ِـــ 1205الصبٗــدٙ غ ستــز الــدَٖ أبــٕ الفــٗا ستىــد بــَ عبــدالسشالات        -25

 ــاز العــسٔع وــَ دــٕاِس ال ــاوٕعغ حت ٗــو عبــد العصٖــص وحــسغ      -ً(1791

ــاد زادعـــْغ عبـــد الطـــتاز ألتـــد فـــساىغ بعغـــسا  دتٍـــٛ فٍٗـــٛ وـــَ ٔشازٚ اا    زغـ

 ً.1970ٔاافتاٞغ

التفطـي انتـٍي وت الع ٗـدٚ ٔالػـسٖعٛ ٔانتـٍّرغ داز الف ـسغ        -الصسٗم٘غ ِٔبٛ -26

 دوػو.

-ِــ 538الصشتػسٙ: أبٕ ال اضي ستىٕد بَ عىس بَ ألتد بـَ دـاز ابات   -27

ال ػـا  عــَ   -1972ًغ2وحبعــٛ داز ال تـزغ يت  –أضـاع الب٦ ـٛ    –ً( 1144

ــٕٓ      ــُٕ ا٧قأٖـــن وت ٔدـ ــن ٔعٗـ ــاٟو التٍصٖـ ــٛ   س ـ ــس لمحباعـ ــنغ داز الف ـ التتٖٔـ

 ٔالٍػس.

ــدغ يت  -الطــــبصأزٙغ الػــــٗخ ستىــــد  -28 ــسنُ ا ٗــ غ 1ادتدٖــــد وت  فطــــي ال ــ

 ً.1992بئتغ

ٌػــٕٚ  -ً(.1260-ِـــ658ابــَ ضــعٗدغ عمــ٘ بــَ وٕضــٜ بــَ عبــد انتمــ ات      -29

 ً.1982الحسل وت أاباز داِمٗٛ العسلغ حت ٗوغ ٌؿس عبد السلتَغ عىاُغ

كـرب اذتفـاًت وت    -ِــ( 244اضـشالات ابَ الط ٗتغ أبٕ ٖٕضـ  ٖع ـٕل بـَ     -30

 ّــــرٖز ا٧ٌطــــالغ ِربــــْ الػــــٗخ ااوــــاً أبــــٕ شكسٖــــا عتــــ٘ بــــَ ارتحٗــــز  
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التربٖـــــصٙغ ٔقـــــ  عمـــــٜ طبعـــــٛغ ا٧ل لـــــٕٖظ غـــــٗ ٕ الٗطـــــٕع٘غ انتحعبـــــٛ 

 ً.1895ال اثٕلٗ ٗٛغ بئتغ 

الطـــــّٗم٘غ أبـــــٕ ال اضـــــي عبـــــد الـــــسلتَ عبـــــداب بـــــَ ألتـــــد بـــــَ ابـــــ٘           -31

ي الطــيٚ الٍبٕٖــٛ ٥بــَ ِػــاًغ    ِـــ( الــسٔ  ا٧ٌــ  وت  فطــ   581اذتطــؽتات

ٔوعْ الطيٚ الٍبٕٖٛ لمواً أب٘ ستىد عبـد انتمـ  بـَ ِػـاًغ قـد لـْ ٔعمـو        

 ً.1971عمْٗ ٔقبحْغ طْ عبد السٞٔ  و تبٛ ال مٗات ا٧شِسٖٛغ ال اِسٚغ 

انت ؿــغ   -ً(1066-ِــ 458ابَ ضٗدٓغ أبٕ اذتطـَ عمـ٘ بـَ إمساعٗـنغ ا     -32

 غاد.ت(.انت تز التذازٙ لمحباعٛ ٔالٍػسغ بئت

الدلٗن انتفّسع ا٧لفاًت ال ـسنُ ال ـسٖيغ    -الػافع٘غ سطؽت ستىد فّى٘ -33

 ً.1998غ ال اِسٚغ1داز الط٦ً لمحباعٛ ٔالٍػس ٔالتٕشٖ غ يت

 فطـــي ال ـــسنُ ال ـــسٖيغ ٔوعـــْ الـــدلٗن انتفّـــسع   -غـــربغ الطـــٗد عبـــد اب -34

٧لفــاًت ال ــسنُ ال ــسٖي غ لمػــٗخ ستىــد ِٕٖــدٙغ وسادعــٛ ساوــد اذتٍفــ٘       

 ً.1992ز الب٦ ٛغ بئتغدأدغ دا

غ داز ال ٍـدٙ  1الصوَ وت الػـعس ادتاِمٗـٛغ يت   -غشادٚغ عبد العصٖص ستىد -35

 لمٍػس ٔالتٕشٖ غ ازبد.

وـا  -ِــ( 542ابَ الػذسٙغ ِبٛ اب بَ عمـ٘ بـَ ستىـد بـَ عمـ٘ اذتطـَات       -36

 ً.1996ا فو لفٌتْ ٔااتم  وعٍآغ سسزٓ ٔس  ْغ ألتد سطَ غ بئتغ

ٛ وٕضـــٕعٛ لتٕٖــٛ سدٖجــٛغ وٍػـــٕزات   وعذــي المتــ   -الػــٗخغ ستىــد زقـــا   -37

 ً.1960و تبٛ داز اذتٗاٚغ بئتغ 

الؿــاٟدغ عبــد االــْغ الــصوَ عٍــد الػــعساٞ العــسل قبــن ااضــ٦ًغ داز الػــ٣ُٕ     -38

 ً.1986الج افٗٛ العاوٛغ بتدادغ 

وٍػٕزات  -انتٗصاُ وت  فطي ال سنُ -الحباطباٟ٘غ الطٗد ستىد سطؽت -39

 ً.1973غ بئتغ 2ا٧عمى٘ لمىحبٕعاتغ يت
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الحربض٘غ الػٗخ أبٕ عمـ٘ الفكـن بـَ اذتطـؽتا وـَ أعـ٦ً ال ـسُ الطـادع          -40

ــسٙ( ــشٗشْ       -اهلذــ ــٜ  ؿــ ــسنُغ ٔقــــ  عمــ ــي ال ــ ــ  البٗــــاُ وت  فطــ زتىــ

ــ٘غ يت    ــٕل٘ انتم٦ ـ ــي السضـ ــاز ِاغـ ــْغ اذتـ ــو عمٗـ ــْ ٔالتعمٗـ ــئتغ 1ٔحت ٗ ـ غ بـ

 اد.ت(.

دـاو  البٗـاُ    -ِــ(. 933-ِــ 310الحربٙغ ستىـد بـَ دعفـس بـَ دسٖـسات      -41

 ــازٖخ ا٧وــي ٔانتمــٕكغ حت ٗــو غ    -1968ًغ ال ــاِسٚغ3 ــسنُغ يتعــَ  تٖٔــن ال 

 ً.1967غ بئتغ2ستىد أبٕ الفكن ابساِٗيغ يت

 ٍــٕٖس انت بــاع وــَ  فطــي بــَ عبــاعغ داز ال تــز العمىٗــٛغ         -ابــَ عبــاع  -42

 بئتغ اد.ت(.

انتؿحمشات العمىٗٛ ٔالفٍٗٛ ٔكٗ  ٔادّّا العسل  -عبد الباق٘غ قاس٘ -43

 ً.1992غ ال اِسٚغ1ا دثُٕغ يت

 ً.1986غالسٖا غ1وعذي ا٧وجاه العسبٗٛغ يت -عبد اذتىٗدغ زٖا  -44

45-  َ ــد الـــسلت ــٕٙ غ  -العبٗـــدٙغ زغـــٗد عبـ وعذـــي وؿـــحمشات اذتـــدٖح الٍبـ

 ً.2006بتدادغ

ــازٖخغ انتفــاِٗي ٔا٧ؾــٕهغ انتسكــص الج ــاوت       -العــسٔٙغ عبــد اب  -46 وفّــًٕ الت

 ً.1992غ 1العسب٘غ بئتغ يت

 -ً(.1005-395بـــَ ضـــّنات العطـــ سٙغ أبـــٕ ِـــ٦ه اذتطـــَ بـــَ عبـــد اب -47

 ً.1981الفسٔل المتٕٖٛغ قبحْ ٔس  ْغ سطاً الدَٖ ال دض٘غ بئتغ 

العٌتىــٛغ عصٖـــصغ ال تابــٛ التازغتٗـــٛ ٔانتعسفــٛ التازغتٗـــٛغ و دوــٛ وت أؾـــٕه      -48

 ً.1983ؾٍاعٛ التازٖخ العسب٘غ بئتغ 

ــا -49 كٍـــص المتـــٛغ وٕضـــٕعٛ وت انترتادفـــات ٔا٧قـــداد ٔالتعـــابيغ    - الـــزغ سٍـ

 ً.2003غ بئتغ1ٍاُغ ٌاغسُٔغ يتو تبٛ لب

 ً.1983غ بئتغ 2أضساز المتٛ غ داز الج افٛغ يت - سٖزغ دٕزز -50

 ً.105-395ابَ فازعغ أبٕ اذتطَ ألتد بَ شكسٖا المتٕٙات -51
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وعذي و اٖٗظ المتٛغ حت ٗو ٔقبىتغ عبدالط٦ً ستىد ِازُٔغداز ادتٗنغ  -52

 بئتغ اد.ت(.

َ ضـمحاُغ و٤ضطـٛ السضـالٛغ    زتىن المتٛغ دزاضٛ ٔحت ٗوغ شِي عبد ا طـ  -53

 ً.1984غ بئتغ 1يت

الفساٞغ أبٕ شكسٖا عتٜٗ بَ شٖادغ ا٧ٖاً ٔالمبال٘ ٔالػّٕزغ حت ٗوغ إبـساِٗي   -54

 1980غ بئت.غ2ا٧بٗازٙغ يت

كتـال العـؽتغ    -ِــ( 175الفساِٗدٙغ أبٕ عبد السلتَ ارتمٗن بَ ألتـدات  -55

     ٗ دغ بتـــدادغ حت ٗـــوغ د.وّـــدٙ انت صٔوـــ٘غ د.إبـــساِٗي الطـــاوساٟ٘غ داز السغـــ

1982.ً 

ال ــاوٕع ا ـــٗىتغ   -ِــــ(816الفــئش أبــادٙغ زتـــد الــدَٖ بـــَ ٖع ــٕلات     -56

إعــداد ٔ  ــدٖيغ ستــ٘ الــدَٖ عبــد الــسلتَ انتسعػــم٘غ داز ال تــال العمىــ٘غ      

 ً.1975بئتغ 

57-      ٘ ٘    -الفٗــٕو٘غ ألتــد بــَ ستىــد بــَ عمــ   -انتؿــباى انتــٍيغ وعذــي عسبــ

 ً.2000غ ال اِسٚغ 1عسب٘غ داز اذتدٖحغ يت

أدل ال ا ـزغ   -ً(890-ِــ 276ٗبٛغ أبٕ ستىـد عبـد اب بـَ وطـميغ ا    ابَ قت -58

س  ــــْ ٔقـــــبىت  سٖبـــــٛغ ستىـــــد ستــــ٘ الـــــدَٖ عبـــــد اذتىٗـــــدغ انتحبعـــــٛ   

 ِـ.1355السلتاٌٗٛغ ال اِسٚغ

ـــ821ال م ػـــٍدٙغ أبـــٕ العبـــاع ألتـــد بـــَ عمـــ٘ات   -59 ـــ(1418-ِـ ؾـــبض  -ِـ

ا٧عػــٜ وت ؾــٍاعٛ ا٥ٌػــاغ ٌطــ ٛ وؿــٕزٚ عــَ الحبعــٛ ا٧ويٖــٛغ انت٤ضطــٛ    

 ؿسٖٛ العاوٛغ ال اِسٚاد.ت(.انت

 -ً(1373-ِــ 774ابَ كجيغ أبٕ الفـداٞ إمساعٗـن اذتـافٍت الدوػـ ٘ات     -60

ــ غ يت      ــس ٔالتٕشٖـــ ــٛ ٔالٍػـــ ــس لمحباعـــ ــٗيغ داز الف ـــ ــسنُ العٌتـــ ــي ال ـــ غ 2 فطـــ

 ً.2000بئتغ

 الطيٚ الٍبٕٖٛغ حت ٗوغ وؿحفٜ عبدالٕاسدغ داز انتعسفٛغ بئتاد.ت(. -61
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ال مٗات  -ً(1683-ِـ1094اذتطٗينا ال فٕٙغ أبٕ الب اٞ أٖٕل بَ وٕضٜ -62

ــدٌاُ دزٖٔـــؼ    ــٛغ عـ ــٛغ قابمـ ــسٔل المتٕٖـ ــي انتؿـــحمشات ٔالفـ ــد  -وعذـ ستىـ

 ً.1993انتحسٙغ بئتغ

ضـٍٍْ غ   -ً(896-ِــ 275ابَ وادٛغ اذتـافٍت ابـٕ عبـد اب ستىـد ٖصٖـدات      -63

ــٛغ      ــاٞ ال تــــز العسبٗــ ــاق٘غ داز إسٗــ ــد البــ ــ٤اد عبــ ــد فــ ــْغ ستىــ س ــــو ٌؿٕؾــ

 ً.1952ال اِسٚغ

ال اوـن وت المتـٛ    -ً(.899-ِــ 285العبـاع ستىـد بـَ ٖصٖـدات    انتربدغ أبـٕ   -64

ــساِٗي ٔالطــٗد        ــٕ الفكــن إب ٔا٧دل ٔالٍشــٕ ٔالتؿــسٖ غ حت ٗــوغ ستىــد أب

 ً.1965غشا ْغ وحبعٛ ٌّكٛ وؿسغ ال اِسٚغ

ــيٙغ ا      -65 ــاز ال ػـ ــَ اذتذـ ــمي بـ ــؽت وطـ ــٕ اذتطـ ــميغ أبـ ـــ261وطـ  -ً(875-ِـ

 ً.1995ٔتغغ بي1ؾشٗشْغ بػسى الٍٕٔٙغ إعدادغ زٖا  عبد اهلادٙغ يت

ـــ711ابــــَ وٌٍتــــٕزغ أبــــٕ الفكــــن كتــــاه الــــدَٖ ستىــــد بــــَ و ــــسًات   -66 -ِــ

لطـاُ العـسلغ قــدً لـْ الػـٗخ عبــد اب الع٦ٖم٘غإعـداد ٔ ؿــٍٗ        -ً(1321

 ٖٕض  اٗايتغ ٌٔدٖي وسعػم٘غ داز لطاُ العسلاد.ت(.

اافؿاى وت ف ْ المتٛغ داز  -وٕضٜغ سطؽت ٖٕض غ الؿعٗدٙغ عبد الفتاى -67

 غ2الف س العسب٘غ يت

-ِـــ518ٗــداٌ٘غ أبــٕ الفكــن التــد بــَ ستىــد بــَ ألتــد بــَ إبــساِٗيات   انت -68

 ً.1978زتى  ا٧وجاهغ حت ٗو ستىد أبٕ الفكن إبساِٗيغ  -(1125

زتى  ا٧وجاهغ حت ٗ ٘ ٔفّسضٛغ قؿ٘ عبد اذتطؽتغ وٍػٕزات و تبـٛ داز   -69

 ً.2003غ بئتغ 1اهل٦ه غ يت

غتٗــٛ لتٕٖــٛ  از الٍــاقٕزٙغ إدزٖــظغ انتؿــحمض الٍ ــدٙ وت ٌ ــد الػــعسغ دزاضــٛ -70

  1982ًٌ دٖٛغ الداز البٗكاٞغ

ٌّاٖـٛ   -ً(1233-ِــ 733الٍٕٖسٙغ غّال الدَٖ ألتد بَ عبـد الِٕـال ات   -71

 ً.1924ز ال تز انتؿسٖٛغ ال اِسٚغ ا٧زل وت فٍُٕ ا٧دلغ وحبعٛ دا



 

 

  حتوالت البنية واملضمونحتوالت البنية واملضمون

  حسان به ثابثحسان به ثابث  ةةمزيمزيههيف يف   
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 يف يمزية حشاى بو ثابت حتوالت البهية واملضموى
 

 الرؤية واملهًج    

 ٓنني ىٟ فٗننٛ  ،   املننٓٗا اييٓٝننٟٛ ٖننٛ صننًٛم تٚننٍٟٛ َْنناعاٍ َننٔ  ًننِ ايً غنن١  إ 

ٍٝن١ تي ن   نٔ            ّّٛري يف احملٌ ا٭ٍٚ بهٌ َنا ًٜنِّ َنٔ ٖنٌا ايُٓنًٛم َنٔ ْعن٠َ نً

ٚتْننًِ نننٌ اياْننًِٝ بتٓا٥ٝنناا َاعاٍٝنن١     ،   ايع٬قنناا اٯْٝنن١ ايننل تلٖننهٌ ايْٓننل  

ّ  ،   تعاٍض ايًغ١ ٞ  ،   ٚايهن٬ ٚ ٬قناا   ،   ٚ ٬قناا اؾُٗنٍٛ   ،   ٚاياعاقن    ،   ٚاٯْن

ٝييٚ َغننناَٜا ينننٌيو ّنننينننٌا فنننإ َنننا ّنننٝ َ ٘  ايْنننٝام يف ؼًًٝٓنننا ٌٖا  1ايغٝنننا 

اييٍاّنن١ ايننل مننٔ بٚننيىٖا تْننع٢ ر  ّنن  أاننٛاٍ ايننٓٛ ٫ اّنناعَاض  فاملفٗننّٛ. 

أْٓننا ٫ ْفٚننٌ ايننٓٛ  ننٔ ايننٌاا أٚ ايانناٍٜه  ًنن٢ ايٓ ننٛ    اً  -ٓعَٜنناا اييٜٓٝٛنن١اي

ايٌٟ قاٍ بن٘ اييٜٓٝٛنٕٛ ٚينٛ أْٓنا اّناتَُْا اييٍاّناا ايًْنا١ْٝ يف ايا ًٝنٌ رً أْٓنا          

   َ ْنناتَُٜٔ َاٜ َ نن٘ ايْٓننل ايًْنناْٞ يف   ٚقفٓننا  ًنن٢  اينن١ ٍبننب ايننٌاا بننايٓٛ 

 ايًغننال ايعاَٖٜننن١  ّننٝام ايننٓٛ َنننٔ اْاننام َعٓنننٟٛ َاعننيى َٚآننٛ  َا ْنننيا يف     

يف ايهٖنننن  نننٔ أّنننَاٍايٓٛ ٚاْْننناق٘ ٚأْعُاننن٘     آننناَُٗ اا نننيىف ،   ٚايياطٓٝننن١

يف ٚايننل  ننيىٖا بنناٍا  ٍ ايكُٝنن١ اؾُايٝنن١ املاٛمننا٠ َننٔ فعننٌ ايكننَا٠٤  اظٗننبكٚنني ا

فناملاًكٞ َيني     ،   قي٠ٍ تٛ ٝي َاع١ املاًكٞ مباع١ امل٪ينن  ن  ايّٛنٝب ايًْناْٞ     

٘   ،   ي٠آمَ َٚاْح ايٓٛ ى٫٫ا جيٜ ٔ  فايٓٛ ٫ قُٝن١ ين ا تيًنٍٛ  ،    2ىٕٚ قنا٨ٍ   َن

٩ٍٜآا يف اّاتُاٍ ًيو ايٖنهٌ ايًْناْٞ َعاُنئٜ ٍَنِ املنَأ٠ ملنا َٓ ان٘ َنٔ  ٝنِ          

  ٕ فننكَهٔ ايٓعننَ ر  ايكٚننٝي٠ بٛٙننفٗا    ،   ٚ ٞننٍٛ ٚفا ًٝنن١  ًنن٢ اييٓٝنن١ ٚاملٞننُٛ

 َٟ ٚ ي٠ َٛٝٛ ١ٝ ىفع فٝٗا ٍَِ املَأ٠  َنناا اينٓٛ ـيَن١ ا٫ّنافَاش ايٖنا     

ٚاّنننانيَٓا يف  ،   اينننٌٟ اّننناٛ   اٝننن َاباا ايٖنننا َ ايٓفْننن١ٝ ٩ٍٜٚاننن٘ اـاٙننن١

                                      
 7عَ: ٣ٍٜٛ يٛ إ، ؼًٌٝ ايٓٛ ايٖعَٟ، تَمج١: قُي فاٛح أمحي، ىاٍ املعاٍف، ايكا٠َٖ، ٜ ٜٓ   1

   25،   15اى ٙفا ، ٚاؿْل ّي إ: ٜٓعَ: ي٠ٌ ايٓٛ  ،  ٫ٍٕٚ باٍا   ،  تَ: ف٪  2
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َ   يفعن١  َنن١ يًي٫ين١  ًن٢ َك نع أٚ ٚ ني٠       بعض ا٫ ٝإ    ٓنيَا لنيٖا انتن

 اياٚاقًا عَن١ ايٓفٓ ايٖع١ٍٜٛ .

يٝٓ   اإل٬ََّٞٔ ايٖعَ  ا٭ٍٚيف ايٚن فاكن  ْإ  اَا  ٔ ١ُِٜٖ

ٚاملكي١َ ايٌٚى ٚاؿُا١ٜ (يٍَّٛ )بٛٙفٗا ايكٚٝي٠ املاى ١ يٖنٛ ا

ايل تًْ ت مب ُٛ ١ َٔ اي٣٩َ  ٚرصا ايكٚٝي٠ ،   املًُْل ف ْ  ٭ َاض

ف١ٝٓ  ٚأىٚااٚتٕٛ ت بّٛا٥ٌ ثكاف١ٝ  ،   اياك١ًَٝ ٚ ايكٛاْل ايل تعاٍٝت فهَٜا

اجاُا ١ٝ  ٚأ َافبْ ت يغ١ ٕع١َٜ َآٛ ١ ف٬ٞ  ٔ قِٝ مًك١ٝ  َٚٛٝٛ ١ٝ

ايٌٟ أثاٍ ٣٩ٍ  َاعيى٠  ا٭ََ ،   َٚا قيً٘ اإل٬َّٞٔ ايعَٜٚٔ اّاُيا َاىتٗا َ

ت قَو١ ايٓكاى  يٜتا يهٌ ٚأىي ،   افَٝاٗا َفاِٖٝ ايٓكاى ٚك١ًٝ ايَٚا٠ قيمي

ىٍاّآا ي١ََِٜ املَأ٠ جا٤ا  رٕ. أٚيٝاتَ٘ٔ قَا٤اا ايٓٛ يف قاٚي١ يٞيب قَا٠٤ 

فٛجٗٓا  ،   ُْا ايكيمي١قَا٤اا  يٜت١ يهٓٛ ر ٚفكا يا ًعاا ايفهَ اؿيٜ  

ايٓكاى يف ايكيِٜ ٚاؿيٜ   أًٖإٌٖٙ ايت١ُٝ ايل ٫قت  ٍٞٛا يف  ر ايعٓا١ٜ 

فْئٜ ٩ٍاِٖ يف تٝاٍاا  ي٠ ا اُيا فٝٗا  ٢ً ايْٝام ايفين ايٌٟ بت٘  

فٌيو َٛقن ٫ ٜااح  ايغٍِ يف املَأ٠ َٖيٗا  ٛاٍٝٗا باـ٠َُ، َاكٚياايٖا َ 

نإ َعٝاٍا ياكيٌ ايٖعَ ًٜٚٛ ٘ بل  اإل٬ََّٞٙ ايئٜ ي٘ ٫ٕ ا٫ياِاّ ايٌٟ اق

يف  رىاٍٜاٖٚهٌا تكن ٌٖٙ ايت١ُٝ  اجِا َاْعا يٓٛ ١ٝ ايٓٛ امل ًٛ   ،   املًُْل

ٍٚٚجٛا ي٘ يف نٕٛ املكي١َ هلٌٙ ايكٚٝي٠ ْعُٗا  أََا َٚٙ يٌيو ّٛاٛا 

تٗيف  قا ل بٌيو  ٢ً ٍٚا١ٜ ْعٓٗا َفاع١ً اإل٬ّّايٖا َ يف  َٚ َا قيٌ 

ا  تْٜٛغ ٩ٍٜاِٗ ٌٖٙ ،ف ٛاٖا إ  ْاْا ٖ ِ  ٢ً فا١ٝ َٔ قَٛ٘ َٜٖبٕٛ 

َٓو ٚاْا  ر٫ٌٖا  أمٌْا ايٛيٝي َا أبااـ٠َُ فٓكِ َِٓٗ ًيو ٚاْهَٙ  فكايٛا ٜا 

 :يِٓٗ برتنٗا فٝتي ٓا  ٔ ًيو قٛيو

 3َا ٜٓٗٓٗٓا ايًكا٤ ٚأّياَْٖٚبٗا فارتنٓا ًَٛنا        

                                      
 29ي١ٗٓٗٓ :ايهن ٚايِجَ ٜٓعَ َٕح ىٜٛإ  ْإ بٔ ثابت : يي ايَمحٔ اي قٛقٞ :ا  3
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ٚناْت  .أًُّتا٘ يف اؾا١ًٖٝ ،ٚاهلل َا َٕباٗا ٌَٓ ٌٖا ٕٞ قً فكاٍ  ْإ :

ف١ٝٓ  أىٚااٚٙن اـ٠َُ ايل ٚقن  ًٝٗا ج٤ِا َٔ تٖيٝ٘ فِ املاغٍِ بٗا .ٖٚٞ 

اإل٬ّّ قيٌ  ٜٕٔ اريٙ َٔ ايٖعَا٤ ممٔ  ا٘ يف  َٚكْ٘ ٕكاّاُيٖا ايٖا َ ٕ

ق١ُٝ ٌٖا ف٬ٞ  ٔ َْكي١ ا٫ياِاّ مبا قاي٘  ْإ يًفا١ٝ ٫ٜٖهٌ  ًٛ .4 ٚبعيٙ

فٌٗ  فهٝن ٜعاكي بكٕ  ْاْا قي أباح َٕبٗا؟  ٢ً ايكَإٓ ايٌٟ  َّ اـ٠َُ.

ٜعاكي بكِْٗ  ْهٛا بكٛي٘ ٚتَنٛا ن٬ّ اهلل يف ٚقت َٔ َٜتي فٝ٘ ٜكاّ  ًٝ٘ 

 اؿي؟

 إ ْفٓ ايكٚٝي٠ يف ٍٙٛتٗا املها١ًُ قي ِٝإ مي َٔ ايٌْٗ  ٢ً ايٓاقي

 _: أقْاّ اْكِْ  ٢ً ث٬ث١

ٚ  ملكي١َ املاه١ْٛ َٔ اي ًٌ ٚايغٍِ ٚٚٙن اـ٠َُ ( ،)ػْي يف ا جاًٖٞ

تعاٝيا ٌٖٙ )ػْي يف اهل ا٤( جاًٖٞ (،)ػْي يف َيح ايٍَّٛ)ر٬َّٞ

ف١ٝٓ  ٢ً ٙعٝي اهلٝه١ًٝ اييٓا١ٝ٥ فنَجت ب١ٝٓ ١ْٝٚ  ربيا  آفاميافاح  ا٭قْاّ

 ر َاضن١ًٝ تَتهِ  ٢ً ٙٝغ١ َٛٝٛ ١ٝ ف ٛاٖا َيح ايٍَّٛ ٚاييفا   ٔ  

ّفٝإ .فع٢ً ايَاِ َٔ نٕٛ  أب٫ُّٚٛٝا  اإل٬ّّ أ يا٤ل ٖٚ ا٤ املًُْ

يف ؿ١ُ بٓا٥ٗا ٚتٛجٝٗٗا تٛجٝٗا  اإل٬ّّايٚٝغ١ املٛٝٛ ١ٝ ٚا٫ىا١ٝ٥ قي تيمٌ 

ٜآاّ  ٚطيٝع١ ايكِٝ ايي١ٜٝٓ اؾيٜي٠ فإ ايَٚح اؾا١ًٖٝ ّاىا يف يغ١ 

تغً   ًٝٗا ايك٠ٛ املكي١َ ٚيغ١ اهل ا٤ مما جعٌ يغ١ ايٓٛ يف ٖاتل ايفكَتل 

جا٠ِٖ  ر١َٝ٬ّايل ا اُي فٝٗا  ٢ً َعاْٞ  (َٔ يغ١ َيو٘ يًٍَّٛ) أنتَ

َكم٠ًٛ َٔ ايكَإٓ ٚايعَف ا٫جاُا ٞ يف َِٝاْ٘ اـًكٞ ف ا٤ا ايٍٚٛ فٝٗا 

 ايل ٜيْب  ًٝٗا ا٭ٍضٝعٝف١ تعاُي  ٢ً ا٫تها٤ ،َانٌا َٔ مج١ً ايكٍٛ 

ايٖع١َٜ. ٍٚٙٛ جا٠ِٖ تَنيت ٚفكا يًغ١  ر يغا٘  ايل بيا اقَ  يًٓت١َٜ َٓٗا 

 ٌٍٙ يف  امل٪ثَ فٓٝا ، اإلوا٥ٞقًاِ ( َٓٗا ا  ايرتنٝ   اؿهٞ)قاٍ ، ٜكٍٛ ،

                                      
ٙ(تح: قٝٞ ايئٜ اـ ٝ     ،      384: املٕٛح يف َآمٌ ايعًُا٤  ٢ً ايٖعَا٤ ، ابٛ  يٝي اهلل قُي بٔ  َُإ املَُباْٞ)4

  62ٙ ، ٠1385ٜ   ،  ايكاَٖ 2امل يع١ ايًْف١ٝ   ، ط
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ًيو ٖٛ اـًٌ يف ايٓعاّ املعَيف يف كاطي١ ايٖن١ٝٚ املُيٚ ١ ْٚٛ ١ٝ 

ايف١ٝٓ ايكاى٠ٍ  ٢ً اّا ٛاً ٍٝاٖا يف ٚقت تٌبٌبت فٝ٘ اي٣٩َ بل  ا٭ىٚاا

نٌبا  اإل٬َّٞامليايغ١ ايل  يا يف ايعَٚ  أٚهلا١ٜٓ بل  َٜٚٔ َفاِٖٝ َايا

املنََٞل ايف١ٝٓ ناْت َفع١ُ بتكاف١ ايعَٚ  أىٚاا أ٫ٕ ٕو .ف ََت 

ٕعٍِٖٛ  عهِ املَجعٝاا املاعيى٠ ايل مِْت يف ٫ اإل٬َّٞايْابل يًعَٚ 

بٛٙفٗا ب١ٝٓ ١ْٝٚ ٜعاُيٕٚ  ًٝٗا  ٓي اؿاج١ ،يٌيو ػْيا َتٌ ٌٖٙ 

فٝٗا ٭ِْٗ ىاطيٕٛ ايعكٍٛ  اهلٝه١ًٝ( أٚيي١ٝٓ  ٢ً ٙعٝي ايٖهٌ )اييٓا١ٝ٥ ا

ف ا٤ تْنريِٖ  اإل١َٝ٬ّاؾا١ًٖٝ َٔ ايٖعَا٤ ائٌٜ ٚقفٛا ْيا يًي ٠ٛ 

َٚ ٛبا  ٚب  فٝٗا َٔ ٍٚ ٘( اإل٬ّّ ًٝٗا  أنيايٚٝغ١ املٛٝٛ ١ٝ )ايل 

ك١ َٔ ايٖعَا٤، بٓفٓ َاعاٍف  ًٝ٘ ٍٚ ا ٚص ا فهَٜا جاِٖا تفُٗ٘ تًو اي ي

ف٬ٞ  ٔ نٕٛ ٌٖٙ ايٚٝغ١ اييٓا١ٝ٥ مما ٜفًٞ٘ ايٌٚم ايعاّ ٚتَتٞٝ٘ اَا٥ِِٖ 

َٓ٘  أنتَاـ ا  مبا ٜفُٕٗٛ  ر يٌا نإ مبتاب١ ى ٠ٛ  ،ٚتفُٗ٘  كٛهلِ ،

 ًُا إ اـَٚم  ٔ  ايي    ٔ اؾيٜي ايٌٟ ٍمبا ٫ ٜفُٕٗٛ بٌ ٜٖٚٝ ٕٛ  ٓ٘ ،

يٝٓ َكي٫ٛ يٚعٛب١ ٚٝٛح اي١ٜ٩َ  أََاٜيا ٜعي املكيٛف يف ٌٖٙ املي٠ اي١َِٝٓ ؼي

تتيٝت ايٚٝغ١  ر  جاٖياايف١ٝٓ َٚي٣ تكثريٖا يف املاًكٞ ايٖفاٖٞ ايٌٟ ْٜع٢ 

 أنتَاٟ إ ايرتنِٝ  ٢ً اؾاْ  املٛٝٛ ٞ  املٛٝٛ ١ٝ ًٚيو َياغاٙ  ، ا٭ىا١ٝ٥

َٔ ايفين بٗيف ٍٚٙٛ ايفه٠َ ٚاٝ ١ ٫ ييٓ فٝٗا يف  َٚ ااىٍ فٝ٘ ايايٜٚٔ 

ا٫ْٖغاٍ بفو ٕفَاا ايٚٝغ ايف١ٝٓ  ٫ ٚا اُي فٝ٘ ايٌٚم  ٢ً اؿفغ

 ٠.اؾيٜي

رًا َا ػاُْٚا اؿي املاعناٍف  ًٝن٘ َنٔ اييٓٝن١ ايعاَٖٜن١  ٚتكًَٓنا        ٜعَٗ ايٓٛ

ى٫ي١ املفَىاا يف تَنٝيٗا ايْٝاقٞ فإْٗا تٖهٌ أ١ٍٝٝ ايٓٛ يف  يٚىٙ ايْٝاق١ٝ 

يف ٙننٓع اؿننيش ٚتٖننهٌٝ ٙننٍٛٙ  ١ٝأّاّننٚ ٞننٍٖٛا قُٝنن١  املننَأ٠ٖٜٚٛنن١  ٝننِ ٕننهٌ 

  ا٭جنننٛا٤يف مًنننل  نننٛام َاُٖٛننن١ تَّنننِ   اإلوا٥ٝننن١اييٍاَٝننن١ فٞننن٬  نننٔ ايكننني٠ٍ  
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َٓكْننُا  ا٭ٍٚيف قْننِ ايكٚننٝي٠  املنَأ٠ ، ينٌيو ٜعٗننَ ٕننهٌ  ا٭مننَاياكثريٜن١  ٓنني  

 :ا٭ٚ ايت٬ث١  ا٭بٝاا ٢ً ث٬ث١ اْْام: ْْل اي ًٌ ايٌٟ ٜعَٗ يف 

 ر   ٌٍا٤ َِٓهلا م٤٬         فت ًاا ا٭ٙابع فاؾٛا٤   

 ىٜاٍ َٔ بين اؿْ أ قفَ         تعفٝٗا ايَٚآَ ٚايُْا٤

 م٬ٍ  ََٚجٗا ْعِ ٚ ٕا٤              أْٝٓٚناْت ٫ ِٜاٍ بٗا 

اياعُنننِٝ  ًننن٢ ٙنننعٝي ايًٛ ننن١ ٚا٫ٕننناٝام    ا٭ٍٚتعٗنننَ ايًغننن١ ايٖنننع١َٜ يف اييٝنننت  

 نٌ ّانٓٝٗا . عيٚىٖا َْٚا اتٗا َْاٛ ي١ ا٭َانٔيآفاح ٌٖٙ 

 فاؾٛا٤....................تعُِٝ ا٭ٙابع فت ًاا 

  ٌٍا٤ َِٓهلا م٤٬ ..........................ؽٚٝٛ ر 

ايانٚنٝٛ   ر  ٢ً ايكناطٓل ًٚنَٜاتن٘ َعٗنِ  ان٢ ٜٚنٌ       ا٭ٌٍُٜٖٚ ايٖ َ 

 ٖٚهٌا ت ٛف

عٗننا تك ٝ أٚيف مننب ايَّننِ املهنناْٞ ٚؼيٜنني  ننيٚىٙ   أْاًَنن٘ ًنَٜاتنن٘ ، ٍٚ نن٘ ،

 ٌٍا٤ َِٓهلا م٤٬ ( َا ْيا َع ٖنٌٙ اؿَنن١ اـ ٝن١     ر ) أْفاّ٘ ا٢ تٌٚ 

ميٍَٖنا يف ْٚن٘    إٔايٚناىم اينل وناٍٚ     ا٭م يغ١ إٔ َٓٚ ؽٚٝٛ ايٖٛم اري 

ٜغًنن   ًٝٗننا  ٓٚننَ احملانننا٠ نننٌ َننا ؼًُنن٘ َننٔ بٓٝنن١ اي ًننٌ ٖننٛ  ٍّننِ اياعفننٞ    

يََنِ ٚينٌيو   نِ  نٔ     يٝنيّ َكٚيٜا٘ يف ايٛقنٛف  ًن٢ ا   ر٫ايٌٟ َا َم  ًٝ٘ 

ٜا١ْ٥ َنٔ تًنو ايعنٌٍا٤ اينل      أْفأتكيِٜ َٖٗي َ٪ثَ ٜغً   ٢ً ٍٙٛٙ ٬ََح 

ٜكننن   إٔاؿٝننا٠ َننٔ ٍبٛ ٗننا ٖٚننٌا  عنني ًاتنن٘ َننا  نننإ َٜٜنني   ٚأقفننَامًنن٢ ىاٍٖننا 

 ًٝ٘ ،يٌيو نإ ّنَٜعا يف ايا يٜني ٚاياك ٝنع َعٓن٢ ًينو إ ايا نٍٛ ْٜنَٟ        

ٛ   ر َٔ املهإ  ٌ ١ٍٜ اينل  ٍِّ ٍَِ يا َبان٘ ايٖنع  ِٖٝنا فُٝنا بعني  ّٚن٣َ      ّناكم

ٕن َا ،جنا٤ ممٗنيا     ر٫َٔ ْفْ٘ ايٖعَٟ  تكمٌم  رًبايَٛض  إٔيً٘يو بَْ ١ 

يَِّ ايعٌٍا٤ عيٚىٖا ايَِاْٝن١ ٚاملهاْٝن١ ًٚينو ٖنٛ ايٓناُ  املًنح اينٌٟ محًن٘ ٍُٚ         

َاننٌا   -اقٚي بٗنا املكيَن١   -ػَبا٘ ايٓف١ْٝ ٌٖٙ عيٚىٖا املع١ٜٛٓ ايٞٝك١ 

ٚاّع١ جن٤ِا ممنا تَّنه يف ٫ ٕنعٍٛٙ      أ ُامايل تفاح با  ايا َب١  ٢ً  ٠املَأَٔ 
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 ٌٍا٤ ٫ ٜكٚي  إْٔٚ٘ ٖٛ  ٕٚاٍحفاٍٚ  اي١ ناين بٗا ايٓكاى ايكيا٢َ  اؾُعٞ

فع١ًٝ جا ٬ َٓٗنا بياٜن١    ٫ََأ٠بٗا ٍِّ َهإ آمَ بكيٍ َا تٛ ٞ با ْٝي ٚٙن 

ا مجنننع بنننل اياعُنننِٝ   هُنننع بنننل اي ًنننٌ ٚايغنننٍِ َتًُننن     ا٭ٍٚاياٖنننيٝ  .فيٝاننن٘  

ٔ ايعٌٍا٤ ناْت تك ٔ يف َهإ َنا َنٔ تًنو     إٔ ر ٚايانٚٝٛ َٖريا   ا٭َنان

. فنايََِ ٜعٓن٢ بناف ري    اإل فنا٤ َا ُٖ٘ َٔ  يش  أنتَايل تعف٢ ٍمسٗا ًٚيو 

َ يف ايهًُن١ ايٛا ني٠ "   اإلَهاْٝاا اينٌٟ ٜغنين اينٓٛ ٚىٚني٘ َتًُنا اْٖن اٍ        ا٭َن

جيٜنننني٠ ت َ ٗننننا ٕننننيه١  بإَهاْٝننننااٚم ايننننٌان٠َ ٫ ٜعننننين تفاٝاٗننننا ٚيهننننٔ اـننننَ

 5امايع٬قاا اييام١ًٝ يافَُ ْْكا جيٜيا يًْٝ

ٜرتننن  ايننٓٛ َننٔ فُننٛ  ايٚننٍٛ اؾ٥ِٝنن١ ايننل تاْننًٌ ًانَتٗننا يف تٞننافَ  

ياننكيٝن َعٓنن٢ ََننن  ٚفكننا يْٓننل فننَىٟ منناٜ .فكنني تَنيننت  َننن١ اي ًننٌ         

ملعٓن٢ ايعناَٖ   ٚاملَأ٠ ٚفكا ؾيي١ٝ طَفل َآاقٞل )اؿٝا٠ /املٛا( يٝ عٌ  َٔ ا

يف ْْنك٘ ايعناّ ايغًينن١ يًُنٛا ٍامسنا املٓنناو ايني٫يٞ يف بٓٝان٘ ٖننٌٙ ٖنٛ املنٛا.  ُنناى         

) فننت ،تعفٝٗا،ناْننت،٫ِٜاٍ (ٚاؾُننٌ اـ ٜنن١   ا٭فعنناٍاؿَننن١ ٚقَٜٓاٗننا ٖننٞ  

)َِٓهلننا م٤٬،ىٜنناٍ َننٔ بننين اؿْنن أ قفننَ،م٬ٍ ََٚجٗننا ْعننِ ٕٚننا٤ (ياٖننهٌ        

ٙننعٝي اؿنيش ايعَُاْننٞ ٚاييٖنَٟ ايننٌٟ     ًن٢  ٖيٛطنا ّننَٜعا يف ايا٬ٕنٞ ٚايفٓننا٤  

 ٜعين اييٓا٤ ٚاؿٞا٠ٍ

ًٜعننن  ايفعنننٌ ) فنننت (ىٍٚا يٛييٝنننا يف اَاٚننناٜ اؿنننيش ٚتٚنننعٝي ايٚنننَا  يف     

غًٛٙ َٔ ايٓفٞ  ًن٢  _ باإلها اؿَن١ فٗٛ مياٛ بكيٍت٘ اهلاى١٥ ايل تٛ ٞ 

،قٍٛ اؿَنن١  _ايٚعٝي املع ُٞ ايعاَٖ ٚبايًْ   ٢ً ٙعٝي ايي٫ي١ ايياطين

ً إٔ ا٭ٍض ٖننننٞ ايننننل تاُتننننٌ فٝٗننننا نننننٌ رَهاْٝنننناا اؿٝننننا٠ ظننننييٝاٗا ا٫ُيٝنننن١  ر

)اـٚ  ٚا٫قفَاٍ(اري إ ايفعٌ قنا٥ِ  ًن٢  اين١ ايينٛاٍ يف ّنٝاق٘ ٖنٌا ،فايًفعن١        

ايْننن ل( اً  اينننيَاٍ، اـنننَا  ، ا٫ْٗنننِاّ ، يف  كٛهلنننا ايي٫يٝننن١ تٖنننري ا  )املنننٛا ،  

                                      
ىاٍ ايفهَ  ى ى٠َِٜٜ ّكاٍ، ٚايييٌٝ،قَا٤اا ب١ٜٛٝٓ،  ٜٓعَ:َٔ اي٠ٍٛٚ ا  ايفٞا٤ ايٖعَٟ،ايع٥٬ل،ايٌان٠َ،املع ِ : 5

 6 4ايًيٓاْٞ،



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
289 

 م2013مارض  ( 5اجمللد )العدد التاسع  جملة األندلص للعلوم االجتماعية والتطبيقية

 ملضموى يف يمزية حشاى بو ثابتحتوالت البهية وا                                                                                                                                                                                            أ.م.د. امياى حممد ابراييم

ٌٝ ٙننَا  ْفْننٞ هننَ اًٜاينن٘  تْننع٢ يف ّننٝاقٗا احملننٍَ يننَِٓل َنناض ٚ اٝننَ تٖننه 

    اؿَناا اي٬ ك١.

ًْٚآُ ف١ٝٓ  ْإ يف اّاتُاٍٙ فه٠َ اي ًٌ مبا ىيّ َكٚيٜا٘،  ل اىمٌ 

ايَٜاح ٚايُْا٤ ُٝٔ  ٛاٌَ اياع١َٜ ايل تِْٗ يف تغرياملهإ ٚ فنٛٙ ىيٝنٌ اٞن     

اننري إٔ ٍَننُٛ ايننٓٛ تٞننعٓا اَنناّ ؼننٍٛ ٝننيٟ  ًنن٢        ايٖننا َ ٚ ننيّ ٍٝننا ْفْنن٘ .   

يعُٝل يًي١ٝٓ، فُٔ ايٓا ١ٝ ايي٫ي١ٝ اناْيت بعض ا٫يفاظ ا  جاْ  ايٚعٝي ا

ًانَتٗا  ًان٠َ اٍتياى١ٜ ْكٝٞا ٫ٙنًٗا اٚ ايْنٝام ايعناّ املع ُنٞ يانًنل ٙنٍٛا       

اننري ايننل ت فننٛ  ًنن٢ ايعنناَٖ َننٔ ًيننو املغننا٠َٜ يف اّنناعُاٍ يفعنن١ ايْننُا٤ ايننل  

١ املْن  ١ ،ٜانياٍٚ  ًن٢    اٟ َنٔ ايٓا ٝن١ ايي٫يٝن    ٚاؾنٛى،  ااييا َا تََِ يًع نا٤ ، 

ح نْننَا يف أفننل  اْنن٘ اَننَ ٜكننرتٕ بايَ اٜنن١ اإلهلٝنن١ ٚميٝننٌ ا  اهلينن١،اري آْننا ًُْنن      

رً تعٗننَ ى٫ياٗننا ٖٓننا تٓنناقض ًانَتٗننا ا٫ٚ  ٖننٌٙ فٝ ًننٛ َعٗننا اَاننياى     ،اياٛقننع

ايْنن ل ٚايننيَاٍ فاعٗننَ ٚا نني٠ َننٔ ايعٓاٙننَ ايننل تعينن  باؿٞننا٠ٍ بننٌ انتَٖننا     

 جعننٌ مجًاٗننا َ٪ننني٠ يفعٝننا بفعننٌ اياعفٝنن١    ّنن ٛا  ًنن٢ ًيننو ايفعننٌ ٚيننٌيو  

) فت ، فاٗا ايَٚآَ ٚايُْا٤( فا ٌٝ ايي٫ي١  ٢ً ا٭منٌ بعني ايع نا٤ ٚايفكنَ     

بعنني اؾننٛى ٚايْننً  بعنني املننٓح فاعٞنني فعننٌ اياعفٝنن١ مبننا  اًننو َننٔ قنن٠ٛ فٛقٝنن١   

 ع٢ُ تع نِ املنًٛقناا  نٔ تفْنريٖا ٖٚهنٌا تيٍٚ َنن١ ايٚنَا  بافعناٍ ٚمجنٌ          

ُننن١ َعٜٓٛنننا  ًننن٢ ايْنننً  َٖنننه١ً  نننيٚى ايََِ)ىٜننناٍ َنننٔ بنننين       َتياننن١ يفعٝنننا قا٥ 

ٓ ٜنِاٍ بٗنا    )ٚناْنت ٫  اؿْن أ قفنَ( ،   فهن٬ اؾًُنال ٜعاُني يف ّننٝاق٘     (أْنٝ

 أٟ-مبا ٕهًا٘ )َٔ اييع١ٝٞ( بعض َنٔ ننٌ   _ ٢ً تتيٝت اؾ١ٝ٥ِ اٚ ايٓٚف١ٝ

 ٜنِاٍ اينٌٟ ٜعاُني    ايفعٌ ايٓاقٛ ٫ َٚتًٗا َآاقٞل َُٓا َٚهاْا، أََٜٔتتيٝت 

َتًُا ْٜ ٌ ٬ََح َُٓل  ٢ً ّيٌٝ _ايرتنِٝ  ٢ً اإل اط١ بكََٜٔ يف َُٓل 

 اي٠ٍٛٚ فآيْب ٚفكا يتٓا١ٝ٥ ٝي١ٜ ٖٞ )اؿٝا٠/املٛا( رمَاماملكا١ٍْ يف 

ايعناّ اينٌٟ قاَنت  ًٝن٘ ايٚن٠ٍٛ ا اُني يف تهٜٛٓن٘ َنٔ بٓٝن١           اإلطاٍ إٔامل٬ غ 

ٞ نًُاا ما١ٙ اٍتي ت ى٫ياٗا بيعي اؿيش  ٜناٍ َنٔ بنين اؿْن أ     )ى اياناٍى

قفَ( ٚجتٛٙ يف اي٬ٕنعٍٛ اؾُعنٞ اينٌٟ أمنٌ  ٝنِا َنٔ ًانن٠َ ايٖنا َ ٚكًٝان٘          
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 رٜاٖنا ف ا٤ اّاي ا٩ٙ ي٘ ٍٖٓا مبٛقن تٖهٌٝ ايك٠ٛ ايل  ُِٖا اؿنيش باَا٬نن٘   

يف ٚقاننن٘ َٞنننٝفا ا  ًانَتننن٘ َعننناْٞ جيٜننني٠ َٛينننيا ٙنننياَا ٕننناقا  ًننن٢ ٙنننعٝي    

     ٛ ٚ آٍ  ٍ ََنننِٜٔ  ٚنَ اُىٖناٍ َٞنن٢ ،  ايٚن٠ٍٛ  انْنا ت نٍٛا ْفْننٝا ٜاُ نٍٛ  ن

اّناتُاٍ  ٚنَ ايكن٠ٛ ًينو ؼنيٜا       ر فاْنع٢ اينٌان٠َ ا٫بي ٝن١      َٚ ا٫قفَاٍ،

يعٛاٌَ اياع١َٜ ٚايًْ  َع١ًٓ بكْن٘  ًن٢ اينَاِ َنٔ ايْن ل فنكٕ ثٛابنت اؿٞنا٠ٍ         

 ر ٚفعاهلا مايي٠ ًٖٓٝا َٚرتّي١ يف ا٭ ُام. فِٝٓاح املعٓن٢ اينٌٟ  نيىٙ ايْنٝام     

ٕنعٍٖٛا  نل    ايْن ل ى٫ين١ أمن٣َ ،تيْن ٘ ًاا ايٖنا َ يف ٫      ٜهاْن  أفل آمنَ رً  

تكننن َٛاجٗننا ٝننيٜا يْننًي٘ فا ننٍٛ ايْنن ل ر   ًُٝنن١ اّنناتُا١ٍٜ تعننانٓ فعننٌ  

يف قاٚي١ ربيا ٝن١    ْاا٭اي يٝع١ ٚاٝ ٗاىٖا يف ّ ل اؿٞا٠ٍ ٚاييٓا٤ رً تكّٛ  

  ٌ بٓٝننن١  تْنننًٝب ايٞننن٤ٛ  ًٝٗنننا بعننني اّننناي ا٥ٗا َنننٔ مِٜٓٗنننا ايتكنننايف اينننٌٟ ٜٖنننه

 أْٛا ننا اٝنن٠َ اا٥ينن١ يف ٫ ٕننعٍٛٙ فْٝا ٞننَ تًننو اييٓٝنن١ بعنني إ ميننأٍ  ًٝٗننا  

بنننين اؿْ أ( ٞنننا٠ٍ َهافٝننن١   )ظٗنننٍٛ املْننن٢ُ  ر َنننٔ ٣٩ٍ تيٚنننري١ٜ تٗنننيف   

باإلٕننا٠ٍ  ريٝنن٘  ننٔ ّننَى ا٭فعنناٍ يف قاٚينن١ أمنن٣َ  ًنن٢  نن  املنًٝنن١ يف ايي نن         

ا٫مافنا٤ بٗنيف ؼفٝنِ     ر ٚتٍٚٛ ايفعٌ ،فٌيو اثينت فٓٝنا ٫ّنُٝا رًا  أ اىٖنا      

املنًٝنن١ ياْننِٗ يف ٍّننِ ايََننِ ايننٌٟ ٜعٗننَ يف  ًُٝنن١ بٓننا٤ ايكنن٠ٛ ايَافٞنن١ يًننيَاٍ  

ًيو اؾ٤ِ املٓيثَ َٔ  ر ٝا٤ ٢ً  ا٭ْاايْ ل  ًٚيو باَٙا ٍ  بإٜكافٚامل ايي١ 

 ًننن٢  -ٚفكنننا هلنننٌا ايا ًٝنننٌ  -اؿٞنننا٠ٍ ٍايننن١ يف اـًنننٛى فاٖنننهٌ اؿَنننن١     

بْنن ا آمننَ ٜاَُنننِ ٚفكننا يتٓا٥ٝنن١ ٝنني١ٜ َغننا٠َٜ  ٙننعٝيٖا ايينناطين اننري امليإننَ  

 )اؿٝا٠/املٛا( ْْآاا َاٜكتٞ: بعي املٛا ا٭ ٝا٤ٖٞ  يٮٚ 

ايعاّ قاَنت ٚفكنا يتٓا٥ٝن١     رطاٍٖاايًغ١ املْ  ١ يف  أفَُتٗاإ اؿَن١ ايل  -1

:)املٛا/اؿٝا٠ (.

إ اؿَننن١ ايننل أفَُتٗننا ايًغنن١ ايياطٓٝنن١ )ايعُٝكنن١ (تٖننهًت ٚفكننا يتٓا٥ٝنن١        -2

 ٓا١ٖٞ يٮٚ  ٖٞ :)اؿٝا٠ /املٛا (.َ



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
291 

 م2013مارض  ( 5اجمللد )العدد التاسع  جملة األندلص للعلوم االجتماعية والتطبيقية

 ملضموى يف يمزية حشاى بو ثابتحتوالت البهية وا                                                                                                                                                                                            أ.م.د. امياى حممد ابراييم

َٚتنننٌ اينننَٜح ٚايْنننُا٤ ٜع نننٞ يً ٝنننٛإ ىًٍٚا آمنننَ يف ػْنننٝي َعنننام ايا نننٍٛ   

 ٘ فٝينننيٚ َنننٔ ايٓا ٝننن١ ايٖنننه١ًٝ ،  اييٓنننا٥ٞ ٚبنننٛاطٔ ايهٖنننن  نننٔ اٝننن َا  ْفْنننٝا

َْٚننُٗا يف رفْنناى   أٟ ٜٖننهٌ طَفننا آمننَ يف ايٚننَا  ،   ٓٚننَا بنني٬ٜ  ننٔ ا٭ْننٝٓ ، 

اً ينٝٓ بيعٝني تٚنٍٛ إ     َ ايل أفاىا َٔ ًيو ايا نٍٛ ، املهإ بهْٛ٘ ا ي ايعٓاٙ

تهٕٛ قي أُا ت ا٭ْٝٓ يا اٌ َهاْ٘ ،َعًٓن١ َنٛا ا٫ْنٝٓ اينٌٟ ٜرتننِ يف ًٖنٔ       

ينننٌا تاٖنننهٌ ايٚننن٠ٍٛ اؿَنٝننن١ ٚفكنننا يتٓا٥ٝننن١ ٝننني١ٜ ظاَٖٜننن١ يف َُنننٔ      ايٖنننا َ،

ا اري أْٓا  ٓيَا ْْاتَُ اؿاي١ ايٓف١ْٝ يًُيي  لي رَٙاٍ اؿاٍ)َٛا /  ٝا٠ (

 ٢ً بع  اؿَن١ يف املهإ ،ا٭َنَ اينٌٟ جعًن٘ ٜاُْنو بإٝنفا٤ ٬ََنح  ٝاتٝن١        

فٝ٘ ،فٝيمٌ اؿٝٛإ ج٤ِا َعٞيا يٮْٝٓ باثا يف َهاْن٘ اؿٝنا٠  أٟ ْنآًُ فٝن٘     

ٓ    يف ائَِ اؿناٍ ( )٬ٙ ١ٝ ايعٝٗ  هلنٌا تاٖنهٌ  َنٝن١     ، بعني إ اناىٍٙ ا٭ْنٝ

 ي١ٜ )اؿٝا٠/املٛا (. اي٠ٍٛٚ  ٢ً ٙعٝي ايًغ١ ايعُٝك١ ٚفكا يتٓا١ٝ٥ ٝ

رً ٖٝننك  ،   ٜعنن  بٗننا  ننٔ َاٖٝنن١ َٖننا َٙ فننكٚ ٢ بٗننٌٙ ايٚنن٠ٍٛ ا٫ّنناٌٖا١ْٝ َننا

ملاًكٝنن٘ رَهاْٝنن١ تٚننٍٛ تًننو اؿٝٛاْنناا بٚننٍٛتل َغنناَٜتل فُنن٠َ ٖننٞ  ننيٚ ٜغننري    

 ٢ً ا٭َنانٔ َنا إٔ َٜاٖنا مٚني١ تٚنًح يً ٝنا٠  ان٢ ياينيٚ ايْني  اين٥َٝٓ يف           

ٚأمن٣َ ٜٚنٍٛٙ    اينٌٟ ٜكنن بٝٓن٘ ٚبنل ا٭ْنٝٓ ،      ايَ ٌٝ  نٔ اينيٜاٍ ٚايفنكٍ ايْن٧ٝ    

 َعَُا يًُهإ باثا يف أجٛا٥٘ اؿٝا٠ يٝ ٝٞ بٌيو ٍَِ ا٭ْٝٓ .

     ٞ ًٚانن٠َ   ،   َع٢ٓ ًيو  إٔ ايٖا َ بعي إٔ ننإ ّنعٝيا مياًنو ّن َ املاٝن

ٞ  ،  ايَِننإ م ٜعنني يف اؿاٝننَ مياًهُٗننا بٖننهٌ قكننل      ، ٕٚنن٠ٛٗ املهننإ يف املاٝنن

ٕ    ،   ا َ ٕننكٝا ٚتعْٝننا أٙننيح ايٖنن  ، ٚقننل. يننٌا  ْٚهنني ،  ًٚيننو َننع تَٖننٌ ايَِننا

ٚبن٪ٔ املهإ.ينٌا ميهنٔ إ ْننٛجِ أٖنِ ايتٛابنت املٛٝنٛ ات١ٝ يف ايكٚننٝي٠         ،   اؿٝنا٠ 

مب ُٛ  أْْاقٗا ٚايل تاُتٌ يف ايعٓاَٙ احملاٜت١ اٯت١ٝ:

 املهإ -4ايَِإ/  -3اٯمَ/  -2ن ايٌاا/ 1

ٕننه٬ ٜ ننٌ  َننا أٍٖٚننٞ  رًٚايٓٗاٜنن١ ، ميتننٌ ٕننهٌ املننَأ٠  بايْٓنني١ يًننٓٛ اييياٜنن١ 

ٚيهٓ٘ ٜٖهٌ َعام ايا َب١ ايٖع١ٍٜٛ نا١ًَ يٌا ٫ٜٓاٗٞ أثَٙ ا٫ باْاٗنا٤ اينٓٛ   

ٌ ْْل  املَأ٠ بٛٙف٘ ايْٓنل   ٜايًٍٛٛ.ٜٓاٗٞ ب٘ ايٓ َا آمَ ظٗنٍٛا يف املكيَن١    ا٭قن
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فٗنٛ ايَّنِ ايْنَىٟ      َُٛنا ايكٚنٝي٠   ب١ٝٓ ٚيهٓ٘ احملَى ا٭ٍٚ ياٖه٬ا ايََِ يف

 ر ٌٟ ٜكُٝ٘ بًغ١  ٙ َا١ٜٚ امل٬َح َهتف١ ا٫ْفعا٫ا ايعاطف١ٝ فاينيٚ اقنَ    اي

نْٛٗا ٕن١ٝٚ ١ُٖٝٚ َٖٓنك١  نٔ ًاتن٘ ٜنيين   نٔ طَٜكٗنا ثُٝان٘ ٜٚعُِٖنا ٍَنِا          

َغُٛٝا  ٓي َاًكٝ٘ باًو املَأ٠ أٚ ا٭ىا٠ ايف١ٝٓ ايل ْٜاٗيف  ٔ طَٜكٗا ْكنٌ  

ًنن٢ فُٛ نن١ يننٛاُّ ٚفَٝننٝاا   ُٚ  ػَبانن٘ املٛٝننٛ ١ٝ    ايٚننَا   ر  ٕننهٌ آمننَ ،  

ف نا٤ا ٖنٌٙ ايٚنٝغ١ َعن٠ُِ ةُٛ ن١        اجاُعت يف ٕهٌ ايكٚنٝي٠ املهاًُن١ ايعناّ ،   

ا٭ْْنام ا٭من٣َ فٗنٞ َعاىين٘ املٛٝنٛ ٞ ايننٌٟ بن٘  نُِ بنٛاطٔ ا٭م ٫ّنُٝا  ننل          

هعٌ َٔ اََأت٘ )ٍَِٙ( ب٬ ٬ََح فٝٗٝنك اقفَاٍٖنا َنٔ امل٬َنح َتنٌ اينيٜاٍ، ينٝٓ        

 هاٗني يف  تًٝنٗا بكنيٍ َنا     تعِِٜا يٌيو ايََنِ، ٚهلنٌا ٫   ارصتُٖٗٝا يٖنٚٗا 

 ٚأ اّْٝننَٖ٘ننا َٙ  ر٫ ٜعٗننَ َٓٗننا   ٜعهننٓ  ًنن٢  ٞننٍٖٛا َننٔ ىٚامًنن٘ ، يننٌا ٫     

ىمٛين٘ َْنَح    أٍٚاينل ٍمسٗنا ينٮٍض يف     ا٭ٚ فٝهٌُ بٌيو اي٠ٍٛٚ  اػاٖٗا ،

ٌيو ٕننهً٘ بٚنن٠ٍٛ املننَأ٠ بنن  ايننٌٟ تَننن٘ اقفَاٍٖننا يف ْفْنن٘.  ا٭ثننَٖٚننٞ  ا٭ ننياش

 أٍض تًننو ايننل تَّننيت بٓٝنن١ فعاينن١ يف ٫  أٜنن١املكفنن٠َ .ٚيهننٔ  يننٮٍضتٚننيح ٍَننِا 

ايٚنٍٛ يف ٖنٌا ايْٓنل     أجنِا٤ اؾٛا   نٔ ٖنٌا ايْن٪اٍ ٜكاٞنٞ ٍبنب       رٕ ٕعٍٛٙ .؟؟

ىٜاٍ بين اؿْ أ( ) يْٝاتَُ  ٬ََح ايي١ٝٓ نا١ًَ فامل٬ غ اْ٘ ٜكٚي باملَأ٠

ايننننٌٟ ٜيننننٝح تٚننننٍٛ  ا٭َننننَ ، اّنننن١ٓايغْ ر ايننننل تٖننننري يف ََجعٝاتٗننننا ايتكافٝنننن١ 

كاطي١ ايٌاا ياًو ايياٍ ٚاؿكي١ اي١َِٝٓ نإ تنيا ٝا يًكن٠ٛ اينل تعنُِا بٗنا      

 .تًو اييٚي١ يف ٚقت م تاعُِ ق٠ٛ املًُْل بعي

يكني طنٛ  ايٖنا َ ٙن٠ٍٛ املنَأ٠ يآاّن  أجنٛا٤ ػَبان٘ املٛٝنٛ ١ٝ يف ايكٚنٝي٠           

     ُ فاملاكَنٌ   ،     ايٓفْنٞ يًٖنا َ   فييا ٍٙٛتٗا َْناُي٠ َنٔ ٙن٠ٍٛ املٛٝنٛ  أٚ ايٓنا

يف ايكٚننٝي٠ هنني إٔ ٖٓنناى تٓنناظًَا َهٖننٛفًا بننل ٙننٍٛتٞ    –املاًكننٞ اـنناٍجٞ  -

 ٚىٜاٍ بين اؿْ أ( املَأ٠ ٠ٍٛٙٚ املهإ )املٍِٓ ،

 يٖعتا٤ ايل قي تُٝا٘                   فًٝٓ يكًي٘ َٓٗا ٕفا٤
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َٔ مبٚننياق١ٝ ٕننغف٘ فُنا تننتريٙ يغن١ اـ ننا  َننٔ ٕنغن ٚاْكٝنناى هعًٓننا ٫ ْن٪    

باََأت٘ ايل   ِ إ ٜكٓعٓا بٛجٛىٖا َٔ من٬ٍ   نِٙ  نٔ ٍّنِ نْٝٓٛاٗنا، اينل       

ٕغٌ  ٓٗا مب اٚي١ ػْٝي َٖا َٙ  ًٛا  ًن٢ يغان٘ ايٖنع١َٜ أنتنَ َنٔ تَنٝن        

ٜٖنني  بٗننا فٞنن٬  ننٔ ًيننو َننٍَٚٙ    إٔٚجننٛى بٓننا٥ٞ ّنن  ٞ يٚننٍٛتٗا ايننل ميهننٔ   

ٜانٌنَ   أٚٙفاتٗا ايل ٫ ٌٜنَ ايَْٜع عٛاَٖٝا ٚمًٛٙ٘ ا٭َّ  َٔ تٖهٌٝ 

َٓٗننننا ر٫  ايفننننِ ٚنكْنننن٘ ٕننننهٌ  ٛاٍٝنننن٘ اٝنننن َاٍا يٝكننننِٝ  ًٝنننن٘ اـُنننن٠َ ٕننننيٗا     

 ٚاّاٖٗاىا.

 نكٕ ّي١٦ٝ َٔ بٝت ٍأٔ              ٜهٕٛ َِاجٗا  ٌْ َٚا٤

 طعِ اض              َٔ ايافاح َٖٚٙ اؾٓا٤ أٚ أْٝابٗا ٢ً 

 6ي ٝ  ايَاح فيا٤ ا٫َٕباا ًنَٕ َٜٛا             فٗٔ َا رًا

ايْٓنل ا٭ٍٚ ظاَٖٜنا    إٔٚاًا َنا قاٍْنا ايْٓنكل ْْنل املنَأ٠ ْْٚنل اـُن٠َ لني         

ايٌٟ ٜٓيك  ٔ  اي١ اٙن َا  ىامًنٞ    ا٭ََواٌ َْا ١ اٙغَ َٔ ايْٓل ايتاْٞ ،

تٖننٗيٙ يغنن١ ايٖننا َ ايياطٓٝنن١ نإننف١  ٓنن٘ املْننافاا اييٓا٥ٝنن١ املفاعًنن١ ٚاييْننب       

اياكًٝنيٟ اؾناِٖ ٚؼ ُٝن٘ ةُٛ ن١  ت٬تن٘       ا٫ٝ َاٍٟ يٛيٛجن٘ ًينو اييٓنا٤   

جعننٌ  أْفاّنن٘ايهاًَنن١ ، َٖننريا ر  ايآينن٘ ر  ٍَننِٙ بْننٝاق٘ ٖننٌا ،فًهننٞ ٫ ٜاعنن        

 انن٢ ٜٚننٌ ر  ايغننَض ا٭ٙننًٞ ايننٌٟ أقنناّ  ًٝنن٘  _ىمٛينن٘ ٚمَٚجنن٘ بننٓفٓ ٚا نني 

ْاعاَنٌ يف ٖنٌا ايْنٝام َنع اـُن٠َ بٛٙنفٗا ٍَنِا         أْٓنا  ر  اإلٕنا٠ٍ .ٚػيٍ _ْٚ٘ 

اُي طاقات٘ يف تٖنهٌٝ املعٓن٢ َنٔ من٬ٍ اينٓٛ ْفْن٘ ٚقابًٝن١ ٖنٌا اينٓٛ          فٓٝا ْٜ

 ٢ً ا٫ْفااح  ٢ً ايٕٛا٥ا ايٓف١ْٝ ٚايفًْف١ٝ ٚايتكاف١ٝ بغض ايٓعَ  ٔ ٙن ١  

إٔ ايكناَٛٔ ايٖنعَٟ     أٜٞنا .ٚامل٬ نغ  _ٌٖٙ اي١ٜ٩َ  ٓني َٖٓن٧ اينٓٛ يف ايٛاقنع     

عٞٗا طنَم َنٔ   يًن٠َُ)يف ايٚفاا ٚايرتنٝ  ايٍٟٚٛ (ٜهاى ىًٛ َٔ جيٜي في

تٞع ايٖا َ بٚن املكًئٜ بكيٍ َا  قيٌ ايٖعَا٤ ايْابكل اري إٔ ٌٖٙ املعاْٞ ٫

                                      
ائٌٜ ناْٛا ٜك ٕٓٛ يف  ٍٛإ ٚا٭ٍىٕ قيٌ  ق١ُ بٌٗا ا٫ِّ أٜاّ ايغْا١ّٓ# بٝت ٍأٔ$ ،26: َٕح ىٜٛإ  ْإ بٔ ثابت : 6

 ٬ّّاإل
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يٝ٪ّنن َٖٚا  ربننيا ا   ايااٍىٝنن١تٞننع٘ بكا٥ُنن١ املينني ل ايننٌٜٔ اّنناتَُٚا ايتٛابننت 

فنَ بٗنا ايٖنا َ ْفْن٘ يف ايعٚنَ      ٫ُّٝا ا٫ْفااح  ٢ً ايغْا١ّٓ ايل نتريا َا

َنننِ ًيننو ا٭ثننَ يف أ ُاقنن٘ ايٛجياْٝنن١ ٚايتكافٝنن١    ايْننابل.مما ٜٓيننك  ننٔ َنني٣   

فٗٛ ج٤ِ َٔ ايرتّياا ايل تٖهٌ ايهتري َٔ َعاْٝ٘ ٍٚٙٛٙ يف  ٕعٍٛٙ، فكيع يف ٫

ٍَنننِا ْٜنننٌٗ    أٚرً تانننيفل  نننٔ طَٜنننل ايانننيا ٞ ٕنننه٬ ظاَٖٜنننا       ااًننن  قٚنننا٥يٙ ، 

ا٫ّنناي٫ٍ  ًٝنن٘ .ٖٚهننٌا م ٜهننٔ ٙننعيا َعَفنن١ ايننيٜاٍ ايننل ٚقننن  ًٝٗننا ايٖننا َ       

ايل تٖهٌ َعناى٫ َٛٝنٛ ٝا    املَأ٠َٚتًٗا  َٓ٘ بانٝا آثاٍٖا، أنتَ أٜاَٗايا مم 

 َٔ ػَبا٘ ايٖع١ٍٜٛ. أجِا٤ْٜافَش فٝ٘  َٚتًٗا اـ٠َُ ،

      ٔ  ، أَننا اؿكننٍٛ ايي٫يٝنن١ ياٖننهٌٝ ٙنن٠ٍٛ  اـُنن٠َ فٗننٞ )ّنني١٦ٝ َننٔ بٝننت ٍأ

ؼن٫ٛ يف   اؾٓنا٤،( فاٖنٗي أٍبنع أيفناظ َٓٗنا      ايافناح ،  َنا٤، اي عنِ ايغنض ،     ٌْ ،

 ّنننٝام املنننييٍٛ اً تٓفننناح  ًننن٢ ٙنننفاا ا٭ٍض َٚهْٛاتٗنننا َا نننيا يفعنننل ) ْنننٌ ،  

فٝٓفا ننإ  ًنن٢ ايٚننفاا اؾُايٝنن١ اؿْنن١ٝ َتًُننا تٓكنناى ملاعنن١          اي عننِ ايغننض( 

ٌٖٚٙ تٖٗي ؼن٫ٛ يف طَٜكن١ اّناكياٍ ا٭ثنَ ،ففنٞ ايٛقنت اينٌٟ        _ ا١ّ  _اياٌٚم

ايًن٠ٌ ٚاملاعن١ .تٓفناح َن٠َ أمن٣َ       تٖري فٝ٘ ر  اؼاى املَأ٠ َع اـ٠َُ  ًن٢ ٙنعٝي  

َعٓن٢ ًينو     ٢ً ٍَُِٖا ايٌٟ ّيل إ بْ ٘ ايْٝام  ٓي ايا ًٌٝ ٖٚٛ)ا٭ٍض(

إ َك ننع ايغننٍِ ايننٌٟ مننٔ بٚننيىٙ )أٍٚ بٓننا٤ تٖننهًٞ ٙننَٜح ياُتننٌ ا٭ْننا َننع            

ا٭منَ( ىًنل ٬ََنح ايا َبن١ املٛٝننٛ ١ٝ يًٖنا َ يف ْٚن٘ فآيْنب ٚفكنا يًاننٛتَ         

فااٖهٌ ٚفكنا  ، َ ايغا٥  بْي   َٟٓٚ ايَِإ ٚاملهإايٌٟ تٖٗيٙ ايٌاا َع ا٭م

ؼ ننِٝ :يْننٝام اـُنن٠َ ثٓا٥ٝنن١ ٝنني١ٜ )َننٛا / ٝننا٠ ( تا ننَى  بايٚننٍٛ اٯتٝنن١        

)قاٌ  )َٛا اؿاَٝ /ر ٝا٤ ايَِٓل املاٝٞ ٚاملْاكيٌ( ، ايٛاقع/ر ٝا٤ اي٬ٚاقع( ،

ر ٝننا٤ بعننض ا٫ْفعننا٫ا ايْننًي١ٝ ايننل تعنناْٞ َٓٗننا ايننٌاا َٓٗننا اـننٛف ٚايننرتىى /  

اياْاَٞ  ٢ً ٙعٝي ايي ٛي١ (،)قاٌ ا٭م /ر ٝنا٤ ايَاين١ ٚاملاعن١ (.ٖهنٌا ٜاٛ ني      

 ْْل اـ٠َُ َع ْْل )املَأ٠  ايََِ( ٢ً ايٚعٝي ايعاَٖٟ يًغ١ .
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 -3اٯمننَ/  -2ننن ايننٌاا/ 1ايْننٝام ايينناطٔ يًغنن١ يف  ٝتٝاتنن٘ ا٭ٍبننع ) إٔاننري 

رً ٜاٖنننهٌ ّنننٝاقٗا  ًننن٢ اٍتيننناط اـُننن٠َ باملاعننن١  ر املهنننإ( ٜٖنننري  -4ايَِنننإ/ 

 اي٬ٕنعٍٛ  )َُٓنا(،   ر ايٚنعٝي اييناطين ٚفكنا ملنا ٜنكتٞ :ا٫ْاكناٍ َنٔ  نام اؿنٓ          

َنٔ   ايعام ايََْيٟ )َهاْنا َُٚٓنا( ،   ر املعٟٓٛ َٔ  ام اؿكٝك١  ر َٔ املاىٟ 

اي٥ََ٬ننٞ  ًنن٢ ٙننعٝي اي٩َٜننن١ ايٌاتٝنن١ ايفَىٜنن١، َٚتًننٗا ا٫ْاكنناٍ َنننٔ         ر امل٥َننٞ  

،يْٝننن َ ٚفكنننا  ياًنننو اؿَنننن١ ا٫ْفعايٝننن١  أٟ َنننٔ مننن٬ٍ   ا اإلهننن ر ايْنننً  

ثٓا٥ٝنن١ ٝنني١ٜ  َٚٛتنن٘( اٯمننَايننٌاا بٛٙننفٗا جنن٤ِا َننٔ ايننٓ ٔ / ؼ ننِٝ    ر ٝننا٤)

ٖٚهنٌا ٜاعاٝني ٖنٌا ايْٓنل َنع ْْنكٞ اي ًنٌ ٚاملنَأ٠ يف          ٖٞ ) ٝا٠/ َٛا( ، أم٣َ

انٛتَ   َناٝ٘ ايعا١َٜٖ ٚايياط١ٝٓ .يٝٓيك  ٔ ٍاين١ اينٌاا يف اـنَٚم َنٔ  اين١ اي     

 أٍاىٚا٫ْفَام بعي ايٞٝل ٚايٖي٠ ًٚينو َنا    اإلها  اي١  ر ايل ؿع١ اي ًٌ 

 ٜٖغً٘ َٓٗا ٚفٝٗا . ٜعهْ٘  ٢ً ػَبا٘ ايٖع١ٍٜٛ َٚا إٔ

تاُٛ  ايٓٛ ث٬ث١ ُٝا٥َ ،ّٝ َ ُٝري ايغٝي١  ٢ً ْْكٞ اي ًنٌ ٚاملنَأ٠ ،فًنِ    

ايْنن  ١ٝ  ََٚجٗننا( ٚايكننَا٠٤  ٚناْننت، تعفٝٗننا، َِٓهلننا، تٓفننو َننٔ أّننَٙ) فت، 

أٟ م تهننٔ أٍٝننا  كٝكٝنن١ تًننو ايننل  )تعٗننَ  ننيّ ٙننيق٘  ًنن٢ ايٚننعٝي ايٖننهًٞ   

نإ ٜكن  ًٝٗا( اري إٔ ا٭ََ َغاَٜا  ٢ً ٙعٝي ايََِ ٭ْ٘ ٜٛ ٞ بيعني املْناف١   

 اي١َِٝٓ بٝٓ٘ ٚبل ا٭ثَ ٌٖٚا َٓاّ  يًت١ُٝ. 

رً ٜيننيأ  ٜٚٚننٌ ر  بٝننت ايننانًٛ فٖٝننٗي امَافننا  ًنن٢ ايٚننعٝي اييٓٝننٟٛ ،        

في ( أٚ املاًكٞ اييامًٞ اينٌٟ وًُن٘   )يْٝام باٛجٝ٘ ايه٬ّ ا  املناط  املعًّٛا

َْ٪ٚي١ٝ اَاٚاٜ ا٫ْفعاٍ ٚمحٌ اـ ا  َنٔ بعنيٙ )أىا٠ فٓٝن١ أمن٣َ كًٛ ن١      

فُنننا  َنننٔ ًاتننن٘( انننري إ ايا نننٍٛ وٚنننٌ يف ايٖننن َ ايتننناْٞ َنننع ايفعنننٌ)ٜ٪ٍقين(      

ٝن١ إ ٜٛظنن اْاكاين٘ َنٔ     ٜٚ٪ٍقين( اّا ا  ايٖا َ َٔ انري قَٜٓن١ يفع   في  ،)بل

ٙننٛا املناطنن  ا  ٙننٛا املنناهًِ أٟ باٛ ٝنني ايٚننٛتل بٚننٛا ٚا نني ٖننٛ ٙننٛا        

َ / ا٭ْاٖٞ ) تعاٝيٜ٘ثٓا١ٝ٥  أَاّايٖا َ ْفْ٘ يٌا ْٚيح  ( فٖٓنٗي اْفاا نا   اٯمن

تًننو اياعاٝنني١ٜ  تآاّنن  ٚطيٝعنن١ املٛٝننٛ  اؿُاّننٞ      إٔ رً ًنن٢ ٙننعٝي ايََننِ   
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١ٝ ايٖه١ًٝ اْ٘   ِ َنٔ من٬ٍ بٓٝن١ اينانًٛ     يَمبا ٜاٍٚٛ ايكا٨ٍ َٔ ايٓا  ٌٖا،

ْلنن٘ ايٖننعَٟ يْننٝ ٠َ ايٓنناُ        ، اؾننا٠ِٖ ٖننٌٙ إٔ ٜكٓعٓننا بكىاتنن٘ ايفٓٝنن١     َُْف فكٚننَ 

ٕٚي٠ ا٫ْفعاٍ مما أى٣ ر  اْك ا ٘ ٚؼٛي٘  ٔ تًو اييٓٝن١ اينل ٍمبنا ينٛ أ ٗنا      

يها  ؿَنا٘ ٍٚمبا يٓٚ٘ اؾني٠ ٚايا نٍٛ ٙنٝغ١ َٚٞنُْٛا  ًن٢ ٙنعٝي اييٓنا٤        

ِٖ، اننري إٔ ايكننَا٠٤ ايعُٝكنن١ يًْٓننل تننٛ ٞ بننإ ايا ننٍٛ ٖننٌا جننا٤ َٓاّننيا          اؾننا

ْْننل املْنناكيٌ بً افنن١ ٚنكْنن٘ أٚى نن٘      ر ؿَننن١ ا٫ْاكنناٍ َننٔ ْْننل اؿاٝننَ     

بَا نن١ ٜننيٙ مفنن١ يف مِٜٓنن٘ أٟ ٖننٞ ى نن٠ٛ ر  ايعننٛى٠ ر  ايٛٝننع اي يٝعننٞ ٚاملهننإ     

اؿَننن١ اَنناّ اؿكٝكننٞ ايننٌٟ هنن  إ ٜهننٕٛ فٝنن٘ بغٝنن١ ا٫ّنناكَاٍ َتًُننا تٞننعٓا   

 ثٓا١ٝ٥ ٝي١ٜ هْيٖا ايفعًل عٛاىثُٗا ايٛاقع١ٝ ٚاي١ٌٖٝٓ:

 )ايغٝا  /اؿٍٞٛ (.<)املاٝٞ /اؿاَٝ ٚاملْاكيٌ (   

 يفٚيهننٔ َننٔ ي ٝننن( إ ٖٓنناى رَهاْٝنناا ٫بنني إٔ تاننٛافَ        ) فُننا تٛ ٝنن٘  يننا٠ٍ   

  ٟ ، تننا٤٬ّ ٚطَٜكنن١ رٜيا نن٘ َٛٝننع٘ َننٔ اننري إٔ ٜعهننَ      ايْننٝاقل ايننٛاقعٞ ٚايفهننَ

ج٘ ام اٚ  ٓن ،ْٖٚٗي  ايا ٍٛ يف ايي١ٝٓ ْفْٗا  ٢ً ٙنعٝي ايي٫ين١ ايَِٓٝن١    َِا

با٫مَاف َٔ اؿاَٝ ايٌٟ أقاَ٘ َع ٝنُري املناطن   ا  املْناكيٌ اينٌٟ ىينت      

، ٚأقاَ٘   ًٝ٘ رًا ايَٖط١ٝ )أىا٠ َٕط اري جا١َُ ظَف ملا ْٜاكيٌ ب٘ َٔ ايَِإ(

تٓاكنٌ ى٫ين١ املٞنُٕٛ اً     ٚ ٜن٪ٍقين( فُا بنل يفعنل )ي ٝنن ،      َع ُٝري املاهًِ ،

ٜٛى  املاٝٞ  بععُا٘ ٚأفاىٙ يف أ ٞإ م١ِٜٓ ، يٌا تآاّ  ايً اف١ َع )أْنت(  

بُٝٓا ق٠ٛ ايٓاُ  ًّٚ ١ ا٭ثَ ايًْيب اينٌٟ ٜعنٝٗ فٝن٘ ٫ٜنرتى ين٘ فَٙن١ يًَا ن١        

املعًنننٔ ٙنننَا ١، أٟ  أٚينننٌا تٓاٗنننٞ ََ ًننن١ ايٛىا ننن١ ٚتينننيأ ََ ًننن١ ايكًنننل ايعننناَٖ   

ٞ انٛتَ فٝننَم بٚنٝغ ا٫ْفعناٍ ايْنًيب ايكنا٥ِ  ًن٢ اياُٗنٝٗ         ٜاٚا ي اي  اإلْْناْ

اينٌٟ م ٜٓفنو ْٜنٝ َ    - ٢ً ف ٣ٛ ايَّاي١ -فْيا ّٝ ٠َ  اي١ ايغٞ 

ٖنٌا ايا نٍٛ ايرتننٝيب ظنٌ ٜٗنُٝٔ  ًن٢ اينٓٛ يف فُنٛ          ’ ٢ً َفاٌٙ ايي١ٝٓ 

تعننايكٞ ٜٞننفٞ  أّننًٛ  ر ،ف ننَٜ ايٖننا َ  ًنن٢ اـننَٚم َننٔ اياكََٜٜنن١   أجِا٥نن٘

 ريٝٗننايننٓٛ مسانن٘ ايٖننع١َٜ فكنني  هٓننت ٖننٌٙ ايي٫ينن١ اؾُايٝنن١ إ ػننٌ       ًنن٢ ا
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ايَٖط َِّٜ جن٤ِا   أًّٛ  رٕ رًاملاًكٞ ٚتكِٝ َع٘ تٛا٬ٙ  ٔ طَٜل افل اياٛقع 

َٔ فٞا٤ ايٓٛ َاُت١ً يف اثا٠ٍ ٍاي١ املاًكٞ يف َعَف١ املِٜي ايٌٟ اماِْ٘ جٛا  

 َ٘  ٢ً اـ نا  يف ْْنك  ، َٚتٌ ًيو ٜعٌ ُٝري ايغٝي١ ْٜٝ  رهاُٙايَٖط يف 

  ننٔ ًنَٖننا باٯيٝنناا   أْننا  ٚرصننااـُنن٠َ فٗننٛ م ٜٚننَح بٗننا     ٟ٘ تفنناح آفاقنن ٌاينن

 َِاجٗنا،  ،أْٝابٗنا  َٓٗنا،  قًي٘، ٚايٚفاا ٚايُٞري اهلا٤ ف٬ٞ  ٔ َفعٛهلا )تُٝا٘،

تكنٌ   ٫-ٖٓنا – أُٖٝن١ َْٖبٗا( فٝ عٌ َٔ ب١ٝٓ ايغٝا  ًاا  ْٛيٝٗا، فٗٔ ، َٖٚٙ،

 أٍاىٍٞٛ فاًا نإ ْْل اي ًٌ قني ٕنهٌ بٓٝن١ ايانٛتَ فكْن٘       ُا قي ٜهٕٛ يي١ٝٓ اؿ

هعٌ َٔ ْْل املَأ٠ بٓٝن١ ا٫ْفنَام  فاييٓٝن١ اي ًًٝن١  تنٌ املاٝنٞ بُٝٓنا تٖنري          إٔ

اؿاٝنننَ اينننٌٟ ٜكَنننٌ ايٖنننا َ إ ٜٖنننٗي اْفَاجنننا بعننني تًنننو ايٖننني٠    ر  ا٭مننن٣َ

مننَ يننٌيو هعننٌ أَننَ املاعنن١ فٝٗننا ٫ ؽٚنن٘ ٚ ننيٙ إ نٓننا ْعًننِ اْنن٘ ىاطنن  اٯ   

اْفانناح (اٖاٜافننٌيو جنن٤ِ َٓنن٘ ٭ْٗننا ٫بنني إٔ ؼاننام ر  ْننيَا٤:)ْٛيٝٗا:اْا اْت     

اْفااح  ٢ً ٙنعٝي   (اٖاٜا)َْٖبٗا:اْا اْت :   ٢ً ٙعٝي املاع١ املا ْي٠ باـ٠َُ

 )اؿٍٞٛ /ايغٝا  ( املاع١ املا ْي٠ باـ٠َُ

يغا٥ين١  فع٢ً ايٚعٝي ايياطٔ تييٚ املَأ٠ اٚ احملَى ايفعًنٞ يْٓنل اـُن٠َ ٖنٞ ا    

يف ٖننٌٙ اؿَننن١، بُٝٓننا ْٖننٗي  ٞننٍٛا فعننا٫ يًنُنن٠َ تعٗننَ فا ًٝاٗننا  َننن١          

 إٔٚميهنٔ   يٛيي١ٝ ْٖنٗيٖا  ًٓنا اٚ ٍَنِا  ًن٢ ايٚنعٝي ايْنٝاقٞ يًكٚنٝي٠  َُٛنا.        

 ْٖٗي اؿاي١  ٢ً َْا٣ٛ ايرتنٝ  .

تٖننٗي ا٭فعنناٍ يف ّننٝام اـُنن٠َ  ٞننٍٛا يت٬ثنن١ ٝننُا٥َ       ْٖننَبٗا (: )ْٛيٝٗننا ،

فٗٞ  اي١ رىَام يٖٝٗي ٖنٌا اإلىَنام  ٞنٍٛا     أْت أْاا َٓ كا :)مٔ ايل ٜفَْٖ

 يُٞري ايغٝي١ اهلا٤(

 ًننن٢ املْنننا٣ٛ  فإىَنننام ايٞنننُرئٜ بيعٞنننُٗا َنننٔ إٔ ٜٓفهنننا ٖٓنننا)مٔ ايغا٥ننن  

ايٚٛتٞ ايعاَٖ يهٓ٘ َفَْ بايٕٓٛ  ٍٞٛا( ٜٖٗيإ ؼ٫ٛ  ًن٢ ٙنعٝي املٞنُٕٛ    

غنن١ ٚ ٞننٍٛا اـُنن٠َ ٚايننل   ايننل ػًيٗننا ي  )املاىٜنن١( اً ٜعًٓننإ  ننٔ املاعنن١ اؿْنن١ٝ  
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-ٖٓنننا -ٚينننٌيو ْٜننناٛ   ٝنننُري املناطننن    )اهلنننا٤( ٜفْنننَٖا ٝنننُري ايغٝيننن١

  .ْيَا٤ٙ ، ٌٖا  ٢ً ايٚعٝي ايرتنٝيب يًغ١

ايينناطين( ايََننِٟ فننإ ايْننٝام ايننٌٟ فَٝنن٘ ٝننُري ايغٝينن١  ) اَننا  ًنن٢ ايٚننعٝي

 (ٔبنايٓ  ) احملَى ايفعًٞ يًُاع١ جا٤ مبا ٜآاّ  َٚفعٛهلنا  أٚ ٢ً ْْل اـ٠َُ 

 ٍٞٛا يف اي٬ٚ ٞ فٗٞ تغٝ  بعني إ ؼنَى اٖنيافٗا ،فٞن٬  نٔ ننٕٛ فا ًٝاٗنا        

َع٢ٓ  ،تغٝ   ٢ً املْا٣ٛ ايعاَٖ )ٚ ٝا( تهُٔ يف اي٬ٚ ٞ ْفْ٘ ٚيٌيو ٫بي إ

عاٝني١ٜ َنع )اهلنا٤(    تايًنٍٛ ٚفكنا يتٓا٥ٝن١ ت    ًيو إ  َن١ ايُٞري مٔ )ايٓنٕٛ( 

اييناطٔ َعٓن٢    ر ٛي٘ َٔ ايعناَٖ  ؼ رًيف ّٝام املاع١ اياعاٝي١ٜ،  ياٖٗي ؼ٫ٛ

ْٝنٌ َاعٗنا    ٚرصنا ًيو إ ايٖا َ م ٜكٚي ايٛقٛف  ٢ً اٍتٖافٗا تنٌٚقا اٚ  ْنا   

 مٝا٫ اٟ اّاتُاٍ َفعٛهلا ْْكا باطٓا مبا ٜآاّ  ٚ اي١ اي٬َعكٍٛ.

تٖنٗي    أمن٣َ  فاعٗنَ بٚنٝغ١   أٜٞاٚ َٔ ايُٞا٥َ ا٫م٣َ ايل ؽٛ املاهًِ  

 ْٝام اٯتٞ:ؼ٫ٛ  يف ايْٓل ٜفَْٖا اي

 ؿا٤ أَٚا نإ َغ   رًا                       أملٓا إْٔٛيٝٗا امل١َ٬ 

 ٚأّيا َا ٜٓٗٓٗٓا ايًكا٤    َٖبٗا فارتنٓا ًَٛنا           ْٚ

 تتري ايٓكع َٛ يٖا نيا٤                م تَٖٚا رٕ يَٓا مًٝٓا 

 ٭ٌّ ايعُا٤ٜيأٍٜ ا٭ ١ٓ َٚعياا                    ٢ً أناافٗا ا

 7تً ُٗٔ باـَُ  ايْٓا٤   جٝاىْا َاُ َاا                 تعٌ 

 تكّٛ ٚفكا يتٓا١ٝ٥ ٝي١ٜ هْيٖا ايُٞرئٜ : رً 

 : )ايٓ ٔ /اٯمَ ( 

ٚتعَٗ ٌٖٙ ايتٓا١ٝ٥ يف ايا ٍٛ اٯمَ ايٌٟ ٜٓاا  نٔ اـُن٠َ ٜايًنٍٛ ًينو يف     

)ْننا( اؾُا نن١ يٖٝننٗي   ( َيفنن١    أْننت    أْننا)ترتنٓا، ننيَٓا ( فانناتٞ )   ا٭فعنناٍ

                                      
: َاُ ٠َ :ََْ ١ ،تً ُٗٔ :َِٜي ايً ١ُ ،َٝ  ميٙ اٚ ٙفع١ نف٘ بٝي َفاٛ ١ ،اـَُ :مجع مخاٍ ٖٚٛ َاتغ ٞ ب٘  7

 املَأ٠ ٍأّٗا .
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ؼنن٫ٛ يف ايْننٝام اً ٜٞننٝن ا  َْننا٣ٛ املاعنن١ اياعاٝنني١ٜ ايننل تْننييٗا اـُنن٠َ     

ْٛ ا آمَ َٔ املاع ٖٛ املاع١ املع١ٜٛٓ ايل تكتٞ َٔ ت٬ ِ اـ٠َُ َع ا٫ٝ َاباا 

ّ ايٓف١ْٝ يًنٌاا يانًنل ايتن٠ٍٛ اؿُاّن١ٝ فاٞنعٓا       َعنرتى طيٝعنٞ ٜٖٓنك َنٔ      أَنا

ٖٚننٌٙ ايع٬قنن١ تهْننَ    -اييعٝنني اٯمننَهننٔ ٖننٌٙ املنن٠َ ٖننٛ   ٚي _بنناٯمَ ا٭ْننا ٬قنن١ 

 اياٛقع يف ّٝام  ايي١ٝٓ ايٌٟ مًكا٘ ايع٬ق١ ايْابك١ يف  اياٛقع ايْابل.

 أْا  اْت  ْا اؾُا ١ 

)مٔ /اٯمَ(   ٬ق١ ٝي١ٜ

ْٜنا ٝعٗا اريٖنا فٗنٞ     ٫ٕو إ بعض ايعٓاَٙ ايل ٜيٝ ٗا فعٌ اـُن٠َ ٫ 

 ؽاًن  ٔ ايٛاقع مبا ٜكتٞ :

 : )حنو /اآلخر(  عالقة ضدية 

 فٗٞ عٌ اـ٠َُ ٫ ْٜا ٝعٗا اريٖا ٫ٕو إ بعض ايعٓاَٙ ايل ٜيٝ ٗا ف

 ؽاًن  ٔ ايٛاقع مبا ٜكتٞ :

 ايٛاقع اـ٠َُ

 ّٝ ٠َ اـٛف ٚايكًل :ايا ٍَ َٔ اـٛف ٚايكًل1

 ا٫ّا٬ّْ يًْ ١ ائَِ يف ىٍٚاْ٘ املْاَُ أٟ ا٫ْاٚاٍ  ٢ً فعٌ ائَِ ٚرٍاىت٘

 ايعكٌ ٚايفهَ ٖٛ املا هِ يف  ١ًُٝ ايَٝا :َغاى٠ٍ ايفهَ ّٚٝ ٠َ اي٬ٚ ٞ مما2

 ٚايكيٍٛ مما ٜعين ا٫ياِاّ بكٛاْل اةاُع ٜٛ ٞ باياَُى ٚاـَٚم  ٔ املكيٛف

 ٚفكا ّٝ ٠َ ايٛ ٞ يٌيو ؼْ  اؿَن١ :تٛقع  ٍٚٛ اـٛاٍم َٔ ا٭ ُا3ٍ

 يًكي٠ٍ

:رٜكاف   ١ً ائَِ ٕعٍٛا ََتي ا 4

 اـ٠َُ كثَب

 ايٖعٍٛ باي١َِٝٓ ٚؼَنات٘ ٚأثَٙ ق٠ٛ فعاي١

:ايٖعٍٛ بايهُاٍ مما ٜعين اـًٛى 5

 َعٜٓٛا

مما ىًل ايٖعٍٛ بعيّ ايهُاٍ )ايٓكٛ( 

  َُٔ اي٠ًٌ َٜتيب مبي٠ اّاَُاٍ  ٌٖٚا

 َٜتيب باهاى َُٔ اي٠ًٌ ٌٖٚا

 تْع٢ ايٌاا يا كٝك٘ ٚيف ايغاي  ٜا٢ٕ٬ َُٔ اي٠ًٌ ٜيك٢ َاك٬َ اري َيٍى :6
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 ايٛاقع اـ٠َُ

 .ايٛقت ٚ تع ِ ايٌاا  ٔ رىٍان٘

هلٌا ْٜا ي ْْل اـ٠َُ ايٌاا امليي ١  ٢ً تًْٝب اي٤ٛٞ  ٢ً َُٔ اـٛاٍم 

ايٌٟ ٜع ِ ائَِ اؿكٝكٞ َٔ ؼكٝك٘ يٌا تً ك ٫ّاعا٠ٍ َُٔ املًٌاا امل٪قنت اٚ  

فاغٝن    -َاعن١ َعٜٓٛن١   -ايُٖٛٞ ايٌٟ ْٜا ي  ٢ً مًل ايا يٟ ٝني ا٭منَ   

يٖٝنٗي  ًن٢ ًينو    -املعًنٔ  -كٝل اهلنيف ٚوٞنَ ا٫ّنِ ايعناَٖ     اهلا٤ بعي ؼ

 .  يَٓا مًٝٓا ( ايا يٟ )ترتنٓا ًَٛنا ٚأّيا،

انن   ًن٢ املْنا ١ ايعَٚٝن١ٝ      افاٖٗي  ينا٠ٍ ترتنٓنا ًَٛننا ٚأّنيا اٖاُاَن     

١َ بايا ننيٟ ٛٚايٚننٛت١ٝ ٜٚيْننب ايفعننٌ تعاٝنني املاعننال اؿْنن١ٝ ٚاملعٜٓٛنن١ املّٛنن  

)ًَٛنننا ٚأّننيا ( بُٝٓننا ٜٖننٗي ايفعننٌ      _املفعننٍٛ_ٜ َ ٗننا  ًنن٢ ا٫ّننِ ايعنناَٖ    

 ننيَٓا ص ننا ماٙننا يف بٓننا٤ ايْٓننل اً وننٍٛ ايْننٝام َننٔ املاعنن١ ا  ايا ننيٟ  أٟ      

َنٔ ا٫ٖاُناّ بع٬قن١ اياعاٝنني بنل ا٭ْنا ٚا٫منَ َاعنن١  ا   ٬قن١ اياُٗنٝٗ ايننل         

ايننٓ ٔ /اٯمننَ( ًٚيننو َننا هْنني رْٗننا٤ ايٚننَا  ايننيامًٞ ايننٌٟ تٖننٗيٙ     )ٜكُٝٗننا

- ٔ طَٜل ِٖٚ َاعن١ اـُن٠َ املفاعًن١    - ا يف قاٚي١ يًَٗٚ  َٔ بَاثٓ٘ايٌا

ٚبيا١ٜ ايَٚا  اـاٍجٞ فا٭بٝاا تْري يف تٛتَ قٟٛ بعي ٖي٤ٚ ْْنيب ّنٝ َ  ًن٢    

ا٭بٝاا ا٭ٚ  َٔ ايكٚٝي٠ ٜٖٚٗي ًيو اياٛتَ اْهْاٍا قٜٛنا ٚٙنَا ا  ٓٝفنا بنل     

هٓٗنننا تيْنننب  ايننن١  ػنننَبال اهل نننا٤ ٚايفننننَ فا عنننٌ اينننٓٛ جننن٠ٌٚ ٫تٓ فننن٧ ي  

 ايآفٝٓ أٚ ؼكٝل اهليف ايٌٟ تْع٢ ايٌاا ر  ؼكٝك٘.

َٚع أْٓا ْعًِ إٔ ٚقفآا ت نٍٛ  ٓني املكيَن١ ،فنٌيو ٭ْٗنا املفاناح يًٛينٛم ر         

 ٓنيٙ نُنا ٜكنٍٛ ابنٔ      ايكٚٝي٠ ٚأٍٚ َا ٜكَ  ايُْع ٚب٘ ْٜنايٍ ايٖنا َ  ًن٢ َنا    

ٍٕننٝل ،فٞنن٬  ننٔ نْٛٗننا  تننٌ ايْٓننل اؾنناًٖٞ ايننٌٟ تاُٛقننع فٝنن٘ ايََننُٛ ٭ْنن٘     

ٞ اباعي  ٔ اياك١ََٜٜ ايل انتَ َا ػْيا يف ايْٓنل   َ  اإلّن٬َ اٖناِ   َنا  فنكنت

ب٘ َاٌٚقٛ ا٭ى  يف ٌٖٙ املني٠ ٖنٛ ايٛٝنٛح يف اي٩َٜن١ ٫ٕٚ ايفهنَ اينيٜين م َٜتهنِ        

َننٔ  أًٖنناِْٗاٍْهننِ يف  َننا ًٖننإ ايٖننعَا٤ ياٌبننٌ . َفَٗٛننا ٚاٝنن ا َٚفَٗٛننا يف أ 
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يف ٖننٌا ايٛقننت ايننٌٟ   اإلّنن١َٝ٬َفنناِٖٝ  ٚننَٜٔ ٚمٛفننا َننٔ مننَم ْْننل املينناى٨     

ْٜننع٢ فٝنن٘ ايكننَإٓ ٚ ايَّننٍٛ يايٝننت تعننايِٝ ايننئٜ ٚأٍناْنن٘ ػٓنن  ايٖننا َ َتننٌ     

 اريٙ اـٛض يف اٍَٛ تٖات  ًيو ايفهَ . 

  ننَٚف اهلُٓ)ايْننل، _ٚاـُنن٠َاي ًننٌ ٚاملننَأ٠  _ٖٝننك ايٖننا َ يْننٝام املكيَنن١

مبنننا ٜآاّننن  ٚايٞنننَ  ايٛجنننياْٞ اهلننناى٨ اٚ    ٚايٞننناى( ٚايٚننناى، ٚاينننِاٟ، ٚايٖنننل،

٘ ا٫ْفعاٍ ايٌٟ ىًٛ َنٔ اياُنأ امليإنَ يً نيش      ٜينيٚ مايٝنا َنٔ ايٖني٠ ٫ٚ      ٭ْن

تعكٝي فٝ٘ ٭ْ٘ ٜيعي  ٔ َٚيٍ ا٭م ممنا ٜآاّن  ٚ اين١ اييعني ايَِهناْٞ َٚتًن٘       

ٚٚٝٛح  اهليف ٌٖٚا ٜا٤٬ّ ٚطيٝع١ ايْٓل اينٌٟ ْٜناٛ       ٬ٕاإل أٚ يّ اييٛح  

ايََِ،َتًُنننا تنننٛ ٞ بنننايآفٝٓ اينننٌٟ وننناٍٚ إ ٜيْنننب اًٍ ننن٘  ًننن٢ اؿَنننناا     

ترتنٓننا ًَٛنننا ٚأّننيا،          ، ٚ ننُِ اؿَننن١ باٙننٛاا املنني املٖننيع١ )ْٖننَبٗااي٬ كنن١ .

ملننِٝ ٚاينن٬ّ ٚايرتنٝننِ   اٚفُننا ىًكنن٘  تهننَاٍ ايٓننٕٛ     ْٛيٝٗننا امل٬َنن١ إ املٓننا........(  

فهننن٠َ  اٯمنننَ ًٝٗنننا ٙنننٛتا ْٚ كنننا ٜ ٝنننٌ َنننٔ  نننايل اياٛاٙنننٌ ٚا٫يا ننناّ  َنننع       

 .َٚٛٝٛ ا 

ٚتٚننيّ  اّننل ايْننُع ٚاييٚننَ  ننَٚف أمنن٣َ تُٛ ننت  نن  فٞننا٤ ايننٓٛ ٖننٞ     

اينَا٤ ٚا٭يننن ٚ ًن٢ ايننَاِ َنٔ نننٕٛ  نَف ايٓننٕٛ ٜنرتىى يف ايكٚننٝي٠ ننتريا فننإ       

  ً كننٞ بننٌ ىننيّ ٍاينن١ ايٖننا َ يف ايآفننٝٓ    ٚظٝفانن٘ م تهننٔ يانننيّ ايٖننا َ اٚ املا

ٚا٫ْفننَام بعنني ايٞننٝل ٜٚ٪ننني ايْننٝام ٖننٌٙ ايَاينن١ فكنني ٍٚى  ننَف اهلننا٤ ااييننا        

 ُٝريا  ا٥يا  ٢ً اـ٠َُ ٖٚٞ َٚيٍ ا٫ْفَام بعي تٚا ي ايك٠ٛ . 

ٜٚ ننَح ايْننٝام ّنن٪ا٫ ٜٖننهٌ بٓٝنن١ اىا٥ٝنن١ اا٥ينن١ تفننَض ٚجٛىٖننا  ًنن٢ ًٖننٔ          

ٚنَ َنا قينٌ اإلّن٬ّ باٚنَٜٛ ايفنِ؟ ٚملناًا ٜٖني٘  يف         املاًكٞ ملاًا ٜٗاِ ايٖا َ يف  

ىًٛ َٔ بعي اّن ٍٟٛ   يعٌ اؾٛا  عْ  ٩ٍٜآا ٫ ااً  ايكٚا٥ي باـ٠َُ ؟؟؟

 ٓٗنا ٜناْغ ،فكني ننإ اإلاَٜنل       أ ًٜٔاٖهٌ ٚفكا يٓع١َٜ اي٬ٕعٍٛ اؾُعٞ ايل 

ٜٞننعٕٛ ق عنن١ ْكننٛى َعيْٝنن١ يف أفننٛاٙ املننٛت٢ يهننٞ تنناُهٔ اؾتنن١ َننٔ ر  ننا٤ ٍجننٌ    

ايعيا٠ٍ أجَت٘ يٝع ِٖ َْٗ اّٝ ٝكٝٓ ٖٚٛ ايَٓٗ ايٌٟ ٜفٌٚ بل اؿٝا٠ ٚاملنٛا  
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اؿٝننا٠  ر بننٌيو ٜنناُهٔ املننٛت٢ َننٔ ايٛٙننٍٛ ا  ًيننو ايعننام َننٔ ىٕٚ ايَجننٛ     

ٕ م ْٜا ٝعٛا ايعيٍٛ َٓٗنا   إٔ رِْٗايل ٜعٕٓٛ  َاٌبنٌبل بنل ايعناملل     فْنٝ ٝٛ

٢ ايننل تَنننِا يف أًٖننإ ايعننَ  َننٔ أَننا اييٓنن هلننِ ا٫ّنناكَاٍ اٚ ايَا نن١.  ٫ٚ ٜهانن

،فنناهُٔ يف ايفننِ َٚننا ٜٛٝننع فٝنن٘ يٝٓكننٌ ٙننا ي٘ ىْٜٝٛننا ا   ننام     ا٭ّنن ٠ٍٖٛننٌٙ 

امليي  قي تَنِا يف ٫ٚ ٝ٘ َْكي١ ايعيٍٛ ر   ام قْٛٔ اري  إٔاً ٜييٚ  آمَ،

٥ََٞ ٕنيٝ٘ بايعنام اٯمنَ، يهنٔ طَٜكن١ ايعينٍٛ ريٝن٘ تناِ  نٔ طَٜنل اـُن٠َ اينل             

َٚتنننننٌ ًينننننو َنننننا ٜفْنننننَ اٍتيننننناط اـُننننن٠َ بنننننايفنَ     ى ر   املننننن٘ ،بِٚاهلنننننا ٜعنننننٛ

ٚاؿُاّننن١،فايا اَٗا بنننايفنَ ٜنننكتٞ ٫ٍتياطٗنننا بْننن١ُ اي٬َعكنننٍٛ اينننل  ٓ ٗنننا 

رً تٖنٗي ؿعن١ اْْن ا  اينٌاا  نٔ ايٛاقنع ر         -أٚ ػَٜيٙ َٔ ٚ ٝن٘  -يًٌاا 

ٕننن٤ٞ أمسننن٢ َٓننن٘ ٚنكْٗنننا بنننٌيو تنننَتيب بكننن٠ٛ  عُننن٢ قّْٛننن١ انننري ٥ََٝننن١    

٫ٕٚننو إٔ ٖننٌٙ اؿاينن١ تٓاّنن  مسنن١ اؿُاّنن١ ايننل  ،   ٠ٛ ٚايٖٓنن٠ٛ فآُ ٗننا ايكنن

ٖٚهننٌا ٜعُنني   -ايفنننَ -ونناٍٚ ايٖننا َ إٔ ْٜننيغٗا  ًنن٢ ػَبانن٘ املٛٝننٛ ١ٝ     

ايٖا َ ر  رطاٍ اـ٠َُ ي٧ٝٗٝ َاًكٝ٘ ر  اَٝن٘ ايفننَ بعني إٔ ٜين  يف أٚٙناي٘      

 امل٘.٦ًٕٝا َٔ اَها١ْٝ ايعيٍٛ َع٘ ا   ام اـٛاٍم ،اٚ ايا ًٝل يف  

ْٜننع٢ فننٔ ايفنننَ ر  تَّننٝه فًْننف١ ايي ٛينن١ ايننل تكننّٛ  ًنن٢ تٛجٝنن٘ نننٌ          

ا٭ََ ايٌٟ ىًٛ َٔ ايكَا٠٤ ا٭ٚ   ،اي اقاا ايٌات١ٝ ٚاؾُا ١ٝ ّي٬ٝ يٌيو 

فإًا ناْت ايكَا٠٤  ، اا أم٣َ تهٖن  ٔ  ُل ًيو املفّٗٛقَا٤ -ايعا٠َٖ  -

اؿُاّنن١ ايعايٝنن١ فننإ    ايعننا٠َٖ تٞننع يف أًٖآْننا َْننكي١ تكننيِٜ ايا ننٌَٜ بٓنن ٠      

املْاٍاا ايُٖٛٝن١ املياهن٠َ ين٘ ػعًٓنا ْن٪َٔ مبنا تٓفناح  ًٝن٘ فهن٠َ  نٌاٍ ا٫قنرتا             

َٓنننا ٭ْٓنننا ْاُٝنننِ بكنننيٍاا ْهننناى بٗنننا ننننرتم ايٚنننفاا اييٖننن١َٜ يٓٚنننٌ ر   نننام     

اـننٛاٍم قنني٠ٍ ٚ عُنن١ فعننٌ ٚرًا بنن٘  ننٔ طَٜننل تًننو ايكننيٍاا ايننل ْٜننع٢  ننٔ            

َُٝ ب٘  طَٜكٗا ر  تٞنِٝ ا٭ْا ٚايٓ ٔ إٔ ٜٖهٌ اهليف ا٭ ُل ٚا٭ق٣ٛ ايٌٟ ْٜ

ٖننٌا ايفننٔ ،فٝ ٚننٔ ْفْنن٘ ٚمجا انن٘ َننٔ راننا٠ٍ اـٚننِ بعنني إٔ ٜننَبب قننيٍاتِٗ         

بنننايك٣ٛ انننري اييٖننن١َٜ فٝٞنننُٔ أَنننَٜٔ ُٖنننا ؼٚنننل  نننيٚىِٖ ٚرمافننن١ اـٚنننِ    
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     ِ ٚايننل ٜ٪َٓننٕٛ بٗننا رمياْننا     ،  فاا ننٍٛ تًننو ايكننيٍاا ايننل ٜاعُنني ْْننياٗا ريننٝٗ

انننري إ  ؼُنننِٝٗ َنننٔ اياننننيب ايعٖنننٛا٥ٞ يغننناٍاا اٯمنننَٜٔ،   َ ًكنننًا ر  تعٜٛننن٠ٌ

 ْإ واٍٚ إ هُع ايفهَ اينيٜين ٜٚتينت يًنٚنِ إ ايكن٠ٛ اينل ٜاُاعنٕٛ بٗنا        

بٗننا ٜٖننيٕٚ  ٫تفنناقَِٗنٔ اهلل ٚيننٌيو ٖننٞ ماٍقنن١  ًنن٢ ايننيٚاّ َتًُنا ٖننٞ تعٜٛنن٠ٌ   

ّنً ا٘   ايٛا ي ٜعنُِ   اإلي٘فِٝٗ ايٍَّٛ املٓان  َٔ  إٔمٛ ايَٓٚ ٫ُّٝا  أٍُِٖ

،فاجاُعننت يف ٖننٌا ايْٓننل تٗيٜنني اـٚننِ َٚننيح ايَّننٍٛ ٚايتٓننا٤   ا٭ْٚنناٍبٓٚنن٠َ 

 :ا٫ْٚاٍ ٢ً َٛقن 

 ٚنإ ايفاح ٚاْهٖن ايغ ا٤   تعَٝٛا  ٓا ا اَُْا             فكَا

  ٜعِ اهلل فٝ٘   َٔ  ٜٖا٤     فاٙ ٚا ؾ٬ى ّٜٛ              ٚا٫

 ٍٚٚح ايكئ يٝٓ ي٘ نفا٤                     ٍّٛ اهلل فٝٓاٚج ٌٜ ٍ

 ٜكٍٛ اؿل إ ْفع ايي٤٬     اهلل قي أًٍّت  ييا            ٚقاٍ 

 فكًاِ ٫ ْكّٛ ٚ ٫  ْٖا٤       ٕٗيا ب٘ فكَٛٛا ٙيقٛٙ        

 8ِٖ ا٭ْٚاٍ  َٝاٗا ايًكا٤       قاٍ اهلل قي َْٜا جٓيا         ٚ

ا  قنننا٥ِ بنننل قنننٛتل ٜفنننرتض رٕ ايفهننن٠َ ايعاَننن١ هلنننٌا ايغنننَض تيٓننن٢  ًننن٢ ٙنننَ

املاًكننٞ إٔ  تننٌ ر ننياُٖا جاْنن  اـننري أٚ اؾاْنن  املعانني٣  ًٝنن٘ ايننٌٟ وننَٜ         

ايٖا َ  ٢ً إٔ هْي َٛٝع٘ فٝ٘ ب َم كاًف١ ٚانري ظنا٠َٖ قني تٚنٌ ر   ني      

اإلٜٗاّ ٫ُّٝا  ل ٜعُي ر  رظٗاٍ ٙٛت٘ ايعايٞ ايٌٟ ْٜهت أٟ ٙنٛا آمنَ ينٌا    

ي  قننن٠ٛ ايٓننناُ  ّٚنننٝ َت٘  نننٌ ايٖنننا َ فهنننَا ٜغٝننن  ٙنننٛا اـٚنننِ يف ايغايننن  بْننن

ٚ اطفن١ ، فٝفننَض  ًنن٢ ًيننو ايْننٝام  ننيٚى م انن٘ اييفا ٝنن١ ايننل اٝيننت ٙننٛا  

 املاًكٞ اييامًٞ أٚ اـِٚ .

ؼَى ايٓٛ باػاٙ ؼيٜي َكٚيٜا٘ يف  َنال ا٭ٚ  جْنيا  اين١  نيّ    

ٔ ٖٚٛ ايٓاُ  ا٭قن٣ٛ اينٌٟ اْٚنيت فهن٠َ ايٖنا َ  ًن٢ ػْنٝيٙ فاؽنٌ َن          –ايَٝا 

افاانناح ايْٓننل بايٖننَط ايننٌٟ تَتنن   ًنن٢ اياٗيٜنني اٚ ايفعننٌ  ايْننًيب َننا ٜننيل اثننَ  

                                      
  26:َٕح ىٜٛاْ٘ : 8
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فعننٌ املٗ ننٛ يف ْفْنن١ٝ ايٖننا َ ٚا اننياّ ثنن٠ٍٛ اٞنني٘ يٝكننٛىٙ ًيننو ر  اّننافَاش        

ا ْنني٠ يف  قنني٠ٍ ٙننا   ٕنن ١ٓ ايٓكُنن١  ًنن٢ املٗ ننٛ َْنننًَا اي اقنن١ً ايععُنن٢ امل 

ج ٜننٌ ..(  يعنن٠ِ َننٔ اهلل ، ٚ عُانن٘ فُٝننا َننٓ ِٗ َننٔ أَننٍٛ اٝيٝنن١ )ا   (املًننو )اهلل

ا٭ْٚننناٍ ..( يف ؼٜٛنننٌ ا٭َنننٍٛ يٚنننا  مجا اننن٘  ٚقننن٠ٛ ىْٜٝٛننن١ )ٕننننٛ ايَّنننٍٛ ،

فهاْت مبتاب١ ،  فك٢ًَ َٔ م٬ٍ ًيو بعض املياى٨ ايل ٜاًْح بٗا  املًِْ امل٪َٔ

ايفَٙننن١ اينننل ٜعننن  بٗنننا  نننٔ ايفهنننَ اينننيٜين ٚاإلمينننإ اينننٌٟ ٜا ًننن٢ بننن٘ فكننني ٍاح  

ٓٚننَٖا  ًننِٝٗ يٝ ْنني  اينن١ ؼننٍٛ  يف فهننَ ايٖننا َ    ْٜنناععِ تًننو ايكنن٠ٛ ْٜٚا 

املاىٜنن١  املاْنن١ُ يف قيٍتنن٘  ًنن٢ اياٗيٜنني ايننل ؽٝننن اؾنناًٖٞ ٚقا٦ننٌ ،فاـ ننا       

اً ينٛ ننإ املٖنَى ىناف      نإ َٛجٗا يًًُُْل أنتنَ َنٔ اـٚنِ  اؾناًٖٞ ،    

املعنَٚف  ٓني اؾناًٖٝل مبتنٌ      –ٖٚهٌا اّاعاض  ٔ اياٗيٜي  اهلل ٫تيع ايٍَّٛ ،

بكنني٠ٍ اهلل ٚ عُانن٘ ٖٚننٌٙ ٫ ٜكٓننع بٗننا املٖننَى، ناْننت ٖننٌٙ ٖننٞ     -اؿاينن١  ٖننٌٙ

اؿَننن١ اٚ ايٓك نن١ احملننٍٛ ايننل ٜننيٍٚ  ٛهلننا ايننٓٛ اً  تننٌ اؿَنٝنن١ ٚاييا نن      

ا٭ًٙٞ أَا اؿَن١ ا٭م٣َ فٗٞ ايعَٓٚ اياٛثٝكٞ ياًو اؿَن١ ايل أتا نت  

ٛقنن ٚ يتن٘  ٓني    ي٘ اّناعَاض ايفهنَ اإلّن٬َٞ، َتًُنا ا اُنيٖا ينٝععِ ٕني٠ امل       

املٗ ٛ يف ايٛقت ايٌٟ ميتٌ ْك ١ ايا ٍٛ يف املٖا َ ٚاط٦ُٓإ ْفٓ ايٖا َ بعي 

( ايننٌٟ ٜكننن ْكننٝض فعننٌ اـٚننِ يف إٔ أطَبٗننا  اظٗنناٍ ٙننفاا ٚفعننٌ املُننيٚح )

فنننكٚ ٢ َ ٦ُٓنننًا باتيٝنننت ٬ََنننح ايٓيننن٠ٛ يف ٕننننٛ ايَّنننٍٛ   ، افننن١ ؼَناتننن٘ ن

     َ جنا٤ ًيننو    ٚى نِ ايَّناي١ ايْنُا١ٜٚ،    َْٚناْي٠ ا٭ْٚناٍ ين٘  قن٠ٛ  يف تفعٝنٌ ايٓٚنن

بكّننًٛ  ٫ ىًننٛ َننٔ محاّنن١ ا٫ْفعنناٍ املاُتًنن١ يف ايافِٜننع ٚاياٖنن ٝع  ٫ّننُٝا       

 ،  يكنن٠ٛ ا٭ْٚنناٍ ٜكابًننٗا اؿ نن١ ٚاياننيْٞ يٖنننٛ املٗ ننٛ أبننٞ ّننفٝإ ٚاملٖننَنل 

 ٚنٌ َٔ ٜٖ    ِٓٗ املٓا٠َٙ.

ييٚ اؿًكن١  ٜعَٗ ايا ٍٛ َٔ اـ٠َُ ا  ايفنَ َعاُيا  ٢ً ٠ٍٛٙ اـٌٝ فا

 اـُنن٠َايَاب نن١ بننل ايفٓننٝل نٖه٬ نٛيهٓٗا َهًُنن١ ؾاْنن  املاعنن١ ايننٌٟ جْننيت٘         

جاْن  ايكن٠ٛ  جاْن     )مما ٜعين إٔ ايٖا َ ٍنِ َٔ م٬هلا  ًن٢ رظٗناٍ    َُْٞٛا ن 
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ف املننا أ  نن  ايعَبننٞ بفَّنن٘ َتًُننا ٕننهًت  ٓٚننَا َننٔ  ٓاٙننَ َاعانن٘         املاعنن١ (،

 ٍ رًا َنننا فننناُ يف ّنننيام أٚ رًا أطننن٣َ   ٚقٛتننن٘ َٚٚنننيٍ فنَٙ،فٖٝنننعَ بٖٓننن٣ٛ ا٫ْاٚنننا

ٗا ر  َها١ْ ا٫بٔ  أٚ ايِٚج١ ٍمبنا  اٯمَٕٚ  ًٝٗا ٭ْٗا ؼاٌ َها١ْ يف ْفْ٘ تكَب

يٌيو تييٚ َه١ًُ يَ ١ً املاع١ اؿ١ْٝ فٞن٬  نٔ املاعن١ املعٜٓٛن١ اينل هْنيٖا       

ايفنَ،َع٢ٓ ًيو إٔ  اـٌٝ تٖهٌ ايْٓل ايَابب أٚ اؾَْ اياُٗٝنيٟ اينٌٟ َنَ    

ين٘ ر  ًينو اؾنٛ ايتنا٥َ، ٚميهنٔ  نيٖا بٓٝن١ اـًنٜٛ َنٔ  نام اـُن٠َ            َٔ م٬

مبنا  اًهنإ َنٔ    -بٗنيف تتيٝنت ايتُٝن١   -ر  ايفنَ بْٓل ٫ ىًنٛ َنٔ ايَٜٚن١    

( َنا ٜنيمٌ  َنٔ م٬ين٘  ر      ى ، ينٌا اؽنٌ َنٔ ايفعنٌ ) نيَٓا     ًيو ايكاِّ املٖرت

ٟ  (غ إٔ ايفعننٌ ٜآاّن  َننع ايفعننٌ ) فننت ٚامل٬ نن ٖنٌا ايْٓننل ،  ىمننٌ بنن٘  املنن٘  اينٌ

فهنن٬ ايفعًننل َٜنننِ     ٓاٙننَ بٓا٥نن٘ ٚأىٚاتنن٘ ايفٓٝنن١ .   َننٔ م٬ينن٘  ايٓٚننٞ اٚ ٕننُهٌ  

َعٜٓٛا  ٢ً  اي١ ايًْ  ،ايل تٞف٢  ٢ً املعام ر٫ إٔ ا٭ٚ  َنٔ فعنٌ اي يٝعن١    

ٚي٬ٖاُناّ جننا٤ َفع٫ُٖٛننا امسننا   ؼنيٜا بُٝٓننا ايتنناْٞ َنٔ فعننٌ اإلْْننإ ؼننيٜا ،  

ٚايفعٌ ا٭ٍٚ جنا٤ ٚفكنا يْنٝام من ٟ      َٔ ا٭ََ ،ظاَٖا بٗيف ايرتنِٝ ٚاياتيت 

٭ْ٘ ٜٖٗي ََ ١ً  يٍٛ َ٪قت قي ٫ تعاُي  ٢ً اي١ٜ٩َ اياعَٜف١ٝ يًٓٛاُ  بكيٍ َا 

بُٝٓا فعٌ ايعنيّ ايفننَٟ   ; ملا ّٝ٪ٍٚ ريٝ٘ ا٭ََؼٌُ َٔ ْْل بٓا٤ قٛا ي ىٍاَٞ 

ايتناْٞ  فًٛ   ٢ً ايَٖط١ٝ مما  اِ يف ْْك٘ ايانٝري ٭ ني ا٭َنَٜٔ رًا   نِ    

 ل ايعيّ ،بٗنٌا املْنا٣ٛ قنَ  اهلنيف ر  املاًكنٞ بعني إٔ ٍُ  فٝن٘  ٓٚنَ املفاجنك٠          

، َٚنننٔ  يننن٬٦ ٜا نننٍٛ ايْنننً  يف  نننيَٓا ر   ايننن١ ايْنننً  ْفْنننٗا يف ايفعنننٌ  فنننت  

أٚ فَاْْننننٛا ٍاّنننناٝٞ  Greimasنَميننننأ املعننننَٚف إٔ املَبننننع ايْننننُٝٝا٥ٞ  ٓنننني  

François Rastier   ُٜٛنننن ننننٍٛتٝٓ  أٚ ايُٓنننًٛم اياكّْٝنننٞ  ٓننني جJosef 

Courtès  ناياٞنناى ٕٚنني٘  ٜاٞننُٔ فُٛ نن١ َننٔ ايع٬قنناا ايي٫يٝنن١ ٚاملٓ كٝنن١

 ١9اياٞاى ٚاياُٞٔ، ٜٚا كنل ٖنٌا املَبنع ايْنُٝٝا٥ٞ  ًن٢ َْنا٣ٛ اييٓٝن١ ايعُٝكن        

                                      
ٌ  ،   ايٓكنني ا٭ىبننٞ اؿننيٜ  َننٔ احملانننا٠ ر  ايافهٝننو     ٜٓعننَ:  :9   ُننإ،   ىاٍ املْننري٠ يًٖٓننَ ٚاياُٜٛننع   ،ربننَاِٖٝ قُننٛى مًٝنن

 1ط 2003ّ،
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فٗننٛ ايننٌٟ ٜٛينني ى٫٫ا اـ ابنناا ايْننَى١ٜ  ًنن٢ َْننا٣ٛ اياُعٗننَ        ،   ٚباياننايٞ

فاملكاٍب١ ايُْٝٝا١ٝ٥ تي ن  ىا٥ُنا  نٔ     ايٓٚٞ أٚ  ٢ً املْا٣ٛ ايْ  ٞ. َٚٔ ٖٓا

 ،   ٚ ؼناٍٚ أٜٞنا ٍٙني َٓ نل اياٛاٙنٌ ٚاإلبن٬ش       ،   نٝف١ٝ اْيتام املع٢ٓ ٚايي٫ي١

ٚايهٖننن  ننٔ ايكٛا نني ٚايكننٛاْل ايٚنن١ٍٜٛ ٚايا َٜيٜنن١ ايتابانن١ ايننل تننا هِ يف          

 .ّٝاُفٌٚ يف ٌٖا ايٓٛ اا٭جٓأ ٚا٭ْٛا  ٚا٭صاط ا٭ىب١ٝ .ٌٖٚا َ

 نٔ طَٜكٗنا بنل    اينل   ا َ بٍٚٛت٘ بل املٓ ك١ٝ ٚاري املٓ كٝن١ ، يكي مجع ايٖ

نٝن ٜفنَ بفَّ٘ ٜٚيٝح ي٘ ايعيّ ، فٛافل باملٓ ك١ٝ بل ايفهَ ٚايٛاقع  بكًّٛ  

ايَٖط،فإًا نإ املُآنع ٫ ميتنٌ يف ايٛاقنع فنإ َنٔ اؾنا٥ِ إٔ ٜاٚنٍٛ يف اينٌٖٔ         

اي١ٍٜٛٚ تًو  نن بُٝٓا  ،فًِ ٜفٛا  ٢ً املاًكٞ ف١َٙ اّاتُاٍ فُٛ ١ اؾ٥ِٝاا

املآنناقض ٫ ميهننٔ تٚننٍٛٙ يف ايننٌٖٔ ،ٚهلننٌا اباعنني  ٓنن٘ ٫ّننُٝا مننٔ اَنناّ ايفهننَ      

 اإل٬َّٞ ايٌٟ َٜنِ  ٢ً ايٛٝٛح ٜٚياعي  ٔ امليايغ١.

-ٖٓنننا -ٓٝننن١ املاعننن١ املعٜٓٛننن١ اينننل تاُتنننٌ فاـٝنننٌ تٖنننهٌ  ٓٚنننَا آمنننَ يف ب

 بايتٓا١ٝ٥ ايٞي١ٜ :

ا ٜ٪ًٖننٗا يعًُننٗا ٜٚعننُِ فٝٗننا املاعنن١ يف    )ايننٓ ٔ /اٯمننَ ( يننٌيو  ٖنني هلننا َنن   

ايا يٟ ايٌٟ وكل ي٘ ا٫ْاٚاٍ  ٢ً اٯمَ ،َتًُا ٜعُِ ايَٖط ايٝكل َٔ قي٠ٍ 

مماًهاا  ٚي١ ايٓ ٔ ََن٠ِ باـٌٝ َا فٝٗا َٚا  ًٝٗنا ،اٚ ممنا واُنٌ تٚنٍٛٙ     

ايفٛٝن٢ يف   امليااان١،  ايكن٠ٛ،  فٝٗا ماٍم اإلطاٍ ايٓعَٟ املَّّٛ باييٚاٍ  )ايْنَ ١، 

رٍٖا  اٯمَ ( ٌٖا َا تٓفاح  ًٝ٘ ايي٫٫ا يف ث٬ث١ أبٝاا  اّاعَض فٝٗنا   املهإ ،

َٗنناٍاتِٗ يف ايفَّٚنن١ٝ  ٓنني ايكانناٍ ،فننإًا  َننا اّننافَش َننٔ جاْنن  املاعنن١ تا ننٍٛ          

ٌ )ٚنكْن٘ ٖٝكٖنا بًفعن١     (جٝناى )اـٌٝ ر   يٚن٠ٍٛ ٚاقفن١  انع ايٓناظَ  نل       (مٝن

املٛاجٗنن١ تٓاٗننٞ اهلٝننك٠  اٚ ايٚنن٠ٍٛ   تْنناعي يًُٛاجٗنن١ ٚايٓننِاٍ بُٝٓننا  ننل تهننٕٛ ب    

اؾ١ًُٝ املاغٍِ بٗا يٝيمٌ ر  اؿاي١ ايل تٓاّن  بٓٝن١ ايكن٠ٛ ٚ نيٖا ينٌا تعٗنَ       

َفَى٠ اؾٝاى ق١ًُ ظٛاْ  ايك٠ٛ ٤ٕٞ٫ٚ اريٖا، ٚنكْٗا ٚٝعت ياُاٛ نٌ 

َا يف ايٓ ٔ َنٔ ْنٛاُ  ّنً ١ٜٛ ٚقٝناى٠ ف٦ٜٛن١  اًنو ايكن٠ٛ يف ٚ ني٠ ٚ اّنو،          
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ِ َننٔ نْٛنن٘ ا نني تننيا ٝاا املاعنن١ املا ْنني٠ يف تتيٝننت املُاًهنناا    ٖٚننٌا  ًنن٢ ايننَا 

ًٚيننو َننا هًنن  ايْننعاى٠ فاْنن٘ ٜننيٍ  ًنن٢  اينن١ تننٛتَ تعٖٝننٗا ايننٌاا َننع ايننٓ ٔ        

ِ فعنٌ ٍٚمبنا َياااان٘ )أَنا     َا ْي٠ يف  اي١ ايرتق  املْاَُ ٚاْاعناٍ فعنٌ اـٚن   

ََٝ ايْنٝام       (تعَٝٛا ٚفكنا  ًٚيو َا هْي ايٖكا٤ فٓٚيح أَناّ َعنرتى مفنٞ ْٜن

ايل تٞنُٔ ايٓٚنَ يًنٌاا ٚاؾُا ن١،      يتٓا١ٝ٥ )اؿاَٝ /املْاكيٌ ( بْعاى٠ ايك٠ٛ

 َع٢ٓ ًيو :  اي١ ا٫ٝ َا  ٚبعي ؼكٝل ايَٓٚ َُٓا َٚهاْا.ٚايٖكا٤ يف 

تا ٍٛ ايٌاا  يف ائَِ اؿايٞ ا : ] ايٌاا ٚايٓ ٔ  اًنو َْنيياا ايٓ ناح    

ٕ ْٜننٝ َ  ًٝٗننا اياننٛتَ يعننيّ  ٚيهننٔ يف ايٛقننت ْفْنن٘ ٫بنني ا  ←ايْننعاى٠( )ٚايٓٚننَ

   ٘ فنناملَبع  ،   ؼكٝكنن٘  ٖٚننٌا ٜعننين اْٗننا ٚاملٛٝننٛ  تننيمٌ يف طننٍٛ   )ايٖننكا٤( . ٚ ًٝنن

 ، ايُْٝٝا٥ٞ أٚ ايًُٓٛم اياكّْٝٞ يف ايكٚٝي٠ َيين  ٢ً ثٓا١ٝ٥ ايْعاى٠ ٚايٖنكا٤ 

َتًُنا ػْني يف املكيَن١ ٚعْن      -ٚهلا  ٬ق١ ٚطٝي٠ ظيي١ٝ املاٝٞ ٚاؿاَٝ 

٫ّنننُٝا يف ٖنننٌا ايْٓنننل.  -جٗننن١ ٚجييٝننن١ اؿاٝنننَ ٚاملْننناكيٌ  َنننٔ -ايا ًٝنننٌ 

 ،  ٜٚعين ٌٖا إٔ ايٖا َ    أبٝاا ايكٚٝي٠ ٜانكٍجح بنل  نايل ايْنعاى٠ ٚايٖنكا٤     

 ٚاؿاَٝ)ايٖننننننننكا٤(. ايْننننننننعاى٠()ًٚيننننننننو  نننننننن  َُننننننننٓل َايننننننننآٜل: املاٝننننننننٞ 

 (قنننٛتِٗ( ٚاملْننناكيٌ )ايٖنننكا٤ باطٓٝنننا  اؿاَٝ)ايْنننعاى٠ باطٓٝنننا ٖٚنننٛ ْٜننناعَض   

 ايا ٍٛ يف تٛتَ. ًيو تَق  يف َاُعَٗا

اؽٌ بعض ا٭يفاظ ايل اً   ايْٓل ايفنَٟ بايٓفٓ اإل٬َّٜٞٚٓاكٌ ا 

هلل فٝ٘ َٔ ٜعِ ا ،فاٙ ٚا ،اْهٖن ايغ ا٤ ،ايفاح ،ؼٌُ فهَٙ)ا اَُْا

ََ ُف٬ُ ]فايع٠َُ اٍتي ت بايْٝام اييٜين  ..(ٜٖا٤.... َُ ِٚ اْ َا َْٝت ُأ ْٔ َ ِا ايَي َُ َٓاَح ُف  جل

 َ ٌِ ًَٝ  َ ٌَ َٕاَن ِٕ اهلُل  ًَا ُفِإ ْٝ َِٛ  َم ْٔ َتُ  ََ َٚ َُا  ِٗ َِٛف َب َّ َٜ  ْٕ َ٘ ُأ ْٝ ٚتٓاٜ َع ايكَإٓ  10ًُ

ُْٓو َاُ ا٤َُىٌ  يف  َٓا َ  َْٖف ٌَا ُفُه َٖ  ْٔ ََ  ١ًُُ َْٓت َفٞ ُاْف  11]ُيُكْي ُن

                                      
 (158اييك٠َ :) : 10
 (22م :): 11
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 ،   ايينا٤ )َٔ امل٬ نغ إٔ ايٖنا َ قني ُاٚم يف ْْنك٘ ٖنٌا بنل ا٭ٙنٛاا اةٗن٠ٍٛ         

ّ  ،   ِٝٚامل ٍ  ،   ٚاين٬  ،   ٚا٭ٙنٛاا امل١ُّٛٗ)ايْنل   ،   ٚايعنل....(  ،   ٚاينَا٤  ،   ٚاينيا

 ٚا٭ٙننٛاا احملاٜنني٠ ،   ٖٚننا٤ ايْننهت أٚ ايٛقننن...(  ،   ٚاؿننا٤ ،   ٚايٚنناى ،   ٚايٖننل

بٝي إٔ ا٭ٙٛاا امل١ُّٛٗ أقٌ َٔ ا٭ٙٛاا اة٠ٍٛٗ. ٜٚعنين ٖنٌا إٔ    ،   )اهل٠ُِ...(

ٚايعهٓ ٍأٜٓاٙ يف ابٝناا   ،   َٔ ب١ٝٓ اؿَن١ ر  ب١ٝٓ اهلُٓ ايٖا َ نإ ٜٓاكٌ

ايفنننَ  أبٝنناايف  ننل تا ْنني  ،   املكيَنن١ اً بننيا أقننَ  ر  اهلُننٓ ٖٚنني٤ٚ ايننَٚح   

     ٞ فكني  تٓٛ نت ا٭ٙنٛاا  يف     ،   بهْٛٗا أَٝنٌ ر  اؿَنن١ ٚٙنن  ايفعنٌ. ٚباياناي

     ٕ ٚايٖنف١ٜٛ   ،   هلُن٠ِ ٚاؿٓ َٜن١ َنع ا   ،   ايكٚٝي٠ َا بنل ا٭ْفٝن١ َنع اين٬ّ ٚايٓنٛ

ٚاؿًك١ٝ َع ايعل ٚاؿا٤... ،   َع اييا٤ ٚاملِٝ

٬ٜٚ ننغ نننٌيو إٔ ا٭ٙننٛاا املا٥عنن١ أنتننَ تننَىىا يف بٓٝنن١ ايكٚننٝي٠  َُٛننا     

ٚبعنننيٖا تنننكتٞ ا٭ٙنننٛاا ايَمننن٠ٛ   ،  ....( ٚايٓنننٕٛ ، ٚايٝنننا٤ ، ٚاملنننِٝ،  ٚايننن٬ّ،  )اينننَا٤

 ،  ٚايٚنناى،  ٚايٖننل،  لا٫ اهانٝنن١ ّننٛا٤ أناْننت ٙننفري١ٜ أّ اننري ٙننفري١ٜ )ايْنن

 ، ٚاهلُنننن٠ِ ، ٚايننننياٍ، ٚتعكيٗننننا نننننٌيو ا٭ٙننننٛاا ايٖننننيٜي٠ )اييننننا٤ ، ٚاؿننننا٤....(

 ٚايكاف...(.،  ٚاياا٤، ٚايهاف

يغنننال -أٜٞنننا -ايفننننَٟ ٖنننٌا َنننٔ ايْنننٌٗ إ ٬ٜ نننغ ايٓاقننني يف  ايْٓنننل   

ٚجاًٖٝنن١ فاٞننعٓا بٓٝنن١ ايًغنن١ ا٭ٚ   ًنن٢ ٕننفري ٝننُريٟ ا٫تٚنناٍ ٚاٚ       ،رّنن١َٝ٬

 ،فٝٓا ا اَُْا ، فكَٛٛا ٙيقٛٙ (،ْٚا اؾُا ١ ) ٓا، فاٙ ٚا ، تعَٝٛا ،)١ اؾُا 

(  فاًا نإ تُٗٝٗ اٯمَ بُٞا٥َ ايغٝي١ ٜعٞي  اي١ املاع١ ايل تْٝ َ  ٢ً يٓا

ايٌاا، فكٕ فه٠َ اياٛاٌٙ َنع اٯمنَ  ًن٢ املْنا٣ٛ ايٓعنَٟ  ٓ ٓنا تٚنٍٛ  ٞنٍٛ         

  ِ َهاْٝنن١ َتًُننا تٚننعي فهنن٠َ  اهلننيف ٚتٖنٝٚنن٘ ،ًٚيننو َننا ٜٖننهٌ قننَ  املْنناف١ اي

تٚنٍٛ  اين١ ايانٛتَ اينل ّٖٝنٗيٖا ايٖنا َ أَناّ ًينو ايكنَ   أٟ ٜانٝح ين٘ ًينو             

اننري إٔ  نني٠ ايًغنن١     تُٖٗٝنن٘ اٯمننَ بعنني اّننافَاش ْننٛاُ  ايغٞنن  َْٚننييات٘ فٝنن٘،        

ا٭َننَ ايننٌٟ ٜٖننري ر  ايا ًننٞ    اياٛتَٜنن١ تٖننٗي ٍنننٛىا يف ّننٝاقٗا َتًُننا ّنن٣َٓ ،   

ْفعايٞ ًٚيو ٍٖٔ بيعض َيناى٨ اينئٜ ٫ّٚنُٝا    بيعض ايْٝ ٠َ  ٢ً املٛقن ا٫
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َييأ ا٫ياِاّ ،يٌيو تٖنٗي  اين١ ايانٛتَ يف ايْنٝام اإلّن٬َٞ ّنهْٛا مبنا ٜنا٤٬ّ         

ٚطيٝع١ ايرتنٝ  ٚاملُٕٞٛ .  ياعَٗ يف ايْٓل اؾاًٖٞ .أَا ايْٝام ايهًٞ يًغن١  

منَ ( مبنا   فُٝهٔ إٔ ٜايًٍٛ باًو ايتٓا١ٝ٥ ،رً أْٓنا َاُيٓنا أَناّ ثٓا٥ٝن١ )اينٓ ٔ /اٯ     

تُٞٔ يًٓ ٔ املاع١ املع١ٜٛٓ ايل تكتٞ َٔ تْنًح اؾُا ن١ تعاٝنيا ،انري إٔ ا٭َنَ      

ا٭َننَ ايننٌٟ هعًٓننا   اؾيٜنني ٖننٛ ؼننٍٛ ٙننٛا اٯمننَ ايغا٥نن  ر  َاٚننٌ  اٝننَ ،   

ْٖٗي  ٛى٠ اٯمَ بعي تغٝٝ  ،فٝٗٝك بٌيو قَ  املْاف١ بٝٓ٘ ٚبل اهليف ،ًٚينو  

٠ ايغٞ  ايل ٫بني إ تْنٝ َ  ًٝن٘ ،انري إٔ     َا ٜكَبٓا ر  تٍٚٛ بٌ ٚ ايٖعٍٛ بتٍٛ

ايآنناٜ ٚاؿ ننا ايننل ٜكُٝٗننا يف ٖننٌٙ ايً عنن١ تننٛ ٞ  ًنن٢ ايعهننٓ َننٔ ًيننو         

 َ اٚ ايهنني يف رقاَنن١ اؿ ننا املننكم٠ًٛ َننٔ ايكننَإٓ تننا٠ٍ َٚننٔ ايْنن١ٓ      )،فإنناغاٍ ايفهنن

َتنٌ   ٚاملياى٨ اإل١َٝ٬ّ ايل َاُاٍ ٜاغ٣ٌ َٓٗا فٗٞ م تْٝ َ  ًن٢ مِٜٓن٘ بعني،   

ٖٚنٌا َنا ىًنل تٚنٍٛ  اين١ ايهني اينٌٖين  ٓنيٙ ،فاًنو           هَ اؾاًٖٞ (،ّٝ ٠َ ايف

، َتًُننا ٖننٞ  ايكٚننٝي٠ ٘ٚقننت قٛيننيف  ،ايٚننٍٛ َاُايننت جيٜنني٠ ،م ٜاٖننيع بٗننا بعنني   

  ِ رً ٫ ْْٓن٢  إٔ ايتن٠ٍٛ    ، نٌيو  ٓي اـِٚ ٚا٭جيٍ كاطي١ مُٚ٘ مبنا ٜفٗن

ٜٚع  اقآنا٩ٙ   ايفه١َٜ اإل١َٝ٬ّ جيٜي٠  ًٝ٘ ٚ ٢ً  َٚٙ فاَاتاٍ َياى٩ٖا  قي

ٚفُٗ٘ ٚقا٦ٌ ،ٍٚمبا هلٌا ا٭ََ ا اُي ايٍٚٛ اإلّن١َٝ٬ اؾنا٠ِٖ ٭ْٗنا م ؽاُنَ     

  ِ )ٚ ًنن٢ ٖننٌا  ٙننعٛب١ ايا ننٍٛ ٚايفٗننِ  ٓنني ا٭مَ،  يف ًٖٓنن٘ بعنني َتًُننا نننإ ٜعًنن

ناين ٍأٟ ا٭ُٙعٞ يف  نِٚٙ ٝنعن ٕنعَ  ْنإ اإلّن٬َٞ ا  بنا  اـنري فُنٔ         

ايل تع٣ِ ر   يّ اماُناٍ ايفهنَ اإلّن٬َٞ    ٜكَأ يغا٘ اإل١َٝ٬ّ هي  اي١ ايهي 

٫ّنُٝا مجنٌ    يف كًٝا٘ ايٖع١َٜ بعني  ( ًينو ا اُناى اؾُنٌ اـ ٜن١ اؾنا٠ِٖ      

..(ايننل تيننيٚ  ٚقنناٍ .... ...فكًاِ ....ٕننٗيا.. ...ٜكننٍٛ اؿننل. .اؿهننٞ )ٚقنناٍ اهلل..

ٍٙٛا جا٠ِٖ مما ٜٖهٌ تٍٚٛ  اين١ اتهنا٤ تفاكنَ ا  ايْٓنل ايرتننٝيب ايفعناٍ اٚ       

 ايٚننٍٛ ايٌٖٓٝنن١ ايننل تكننّٛ  ًنن٢ تَنٝنن  ّننٝاقل َتًُننا ٚجننيْاٖا يف َكيَانن٘ ،       

َعٓن٢ ًيننو إ ٕننٜٛ اهلننيف اٚ    ا٭َنَ اينٌٟ هعًٓننا أَناّ ٙننٍٛ ااًيٗنا جننا٠ِٖ.    

اياعاٌَ  اياكََٜٟ َع اٯمَ َنٔ جٗن١ َٚنع احملنٝب ٚامليناى٨ اإلّن١َٝ٬ َنٔ جٗن١         
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تَنٝيٗنا ،َٚنٔ املعًنّٛ إٔ    أم٣َ أى٣ ر  اْعياّ ايهتاف١ يف اي٠ٍٛٚ ايٖنع١َٜ ٚ نيّ   

نتاف١ اي٠ٍٛٚ ٚاَاباٗا ٖنٞ َنٔ مسناا ايٖنعَ اؾٝني .َٚنع ًينو لني يف بعنض          

ٙنننٍٛٙ أْٗنننا ٫ ؽًنننٛ َنننٔ ٖننن٣ٛ ايٖنننا َ يف رٕنننَاى َاًكٝننن٘ يف ايعًُٝننن١ اإلبيا ٝننن١  

ٚجٌب٘ ٚتٛاًٙ٘  ٔ طَٜل )نَْ اياٛقع ( أٚ ا٫ْاعاٍ املفانٛح اينٌٟ ػْني  ًن٢     

ايننٌٟ ٜع ننٞ جنن٤ِا َُٗننا َننٔ فٞننا٤ ايننٓٛ    ٙننعٝي ايرتنٝنن  ايًغننٟٛ يف ايٖننَط 

ٜتري يف املاًكٞ ٍاي١ َعَف١ جٛابن٘ نٝنن ّنٝهٕٛ )اَنا تعَٝنٛا .. .( انري إ قُٝن١        

ايٖننَط ٖٓننا يْٝننت مجايٝنن١ ف ْنن  بننٌ ٚظٝفٝنن١ روا٥ٝنن١ ،٫ٕ ايْننٝام ايرتنننٝيب  

  تفْننَ (هننَٟ ٜٖننري ر  ا ٕ )رَننا  فٝنن٘ ٜٖننري ر  تكٚنني املٛاجٗنن١ بُٝٓننا ايْننٝام ايف    

 يّ املٛاج١ٗ مما ٜنٛ ٞ بنكٕ ايٖنا َ ننإ يف ىامًن٘ ٜنَفض املٛاجٗن١         (أٟم )رٕنب

أٚ واٍٚ ػٓيٗا ٜٚي ٛ ر   ٌ ايِٓا  بنيْٚٗا ،َتًُنا جنا٤ا بعنض ٙنٍٛٙ ََتهن٠ِ       

 ٢ً )ايف ٠ٛ( أٚ أفل اْاعاٍ َفاٛح ٜٓيغٞ ًَ٪ٙ )تعٌ جٝاىْنا َاُ نَاا  ،ٚننإ    

ايهٝفٝن١ ٚايٓٛ ٝن١ يف   ايفاح ٚاْهٖن ايغ ا٤ ...(َتٌ ٖنٌٙ ايٚنٍٛ ؼانام ر  بٝنإ     

طَٜك١ ّنري اؿنيش اٚ بٓنا٩ٙ.  ًن٢ ٖنٌٙ ايٚن٠ٍٛ ٜنٛ ٞ عَنن١ يف ايفهنَ َنٔ ىٕٚ           

 اٝ َا  ٌٖٚا َا ٜٓفاح  ًٝ٘ أٙٛاا ايي١ٝٓ اٯْف١ ايٌنَ .

اَننا  ّننٝام ايفنننَ فااننُٛ  يغانن٘  ًنن٢ يغننال  ا٭ٚ  ايننل تْننٝ َ  ًنن٢ ايْٓننل     

ٗنٛ قنا٥ِ  ًن٢ ّنً  اٯمنَ      فاكتٞ مبنا ٜٛافنل ايفهنَ اؾناًٖٞ يف ٕنهً٘ َٚٞنُْٛ٘ ف      

ٌٖٚا ايٓفٓ قا٥ِ  ٢ً اهل نا٤ ٚاياٗيٜني ٚايٛ ٝني ينٌا      ٚتُٖٗٝ٘ ع ١ ا٫ ايا٤ ،

تْننري  َناٗننا َننٔ تننٛتَ قننٟٛ ا  ٖنني٤ٚ ْْننيب ٜننٛا٤ّ ايفهننَ اإلّنن٬َٞ يف بعننض      

ج٥ِٝات٘ ٫ُّٚٝا  ٓني  يٜتن٘  نٔ ٕننٛ ايَّنٍٛ َٚنا ٜفَٝن٘ املٛقنن َنٔ اتنِإ           

 ٚطا ١ ٚا رتاّ .

 ّيا  اٚ قااٍ    اٚ ٖ ا٤    َٔ َعي                     ّٛ: يٓا يف نٌ 1ٜ

 َْٚٞ   ل ؽاًب اييَا٤         ايكٛايف َٔ ٖ اْا            :فٓ هِ ب2

 : ا٫ ابًغ أبا ّفٝإ  ين                          فكْت فٛف ن  ٖٛا3٤
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 ا اإل َا٤ٚ يي ايياٍ ّاىتٗ          تَناو  ييا           بكٕ ّٝٛفٓا :4

 ٚ ٓي اهلل يف ًاى اؾِا٤        ا قُيا فكجيت  ٓ٘           ٖ ٛ :5

 فَٖنُا ـرينُا ايفيا٤       يْت ي٘ بهن٤                  أتٗ ٛٙ ٚ :6

 أَل اهلل ُٕٝا٘ ايٛفا٤         ياٍنا بَا  ٓٝفا            ٖ ٛا َ :7

 ٚميي ٘ َٜٚٓٚٙ ّٛا٤           ٛ ٍٍّٛ اهلل َٓهِ            فُٔ ٜٗ :8

 يعَض قُي َٓهِ ٚقا٤     فإ ابٞ ٚٚاييٙ ٚ َٝٞ                     :9

 جٌمي١ إٔ قاًِٗ    ٕفا٤            ي٪ٟ                 كفٔ بٓٛفكَا تت :10

 ففٞ أظفاٍْا َِٓٗ ىَا٤         ا         أٚي٦و َعَٖ َْٚٚا  ًٝٓ :11

 ٚ ًن قَٜع١ َٓا بَا٤                  ٚ ًن اؿَش بٔ ابٞ َٝاٍ :12

 ٚعَٟ ٫ تهيٍٙ ايي٤٫      يْاْٞ ٙاٍّ ٫  ٝ   فٝ٘                :13

امل٬ غ إ ايٖا َ يف ٖ ا٥٘ مُٚ٘ ٜعنٛى ا  ايْٓنل ايفهنَٟ اؾناًٖٞ ٖٚنٌا      

ىيٌٝ  ٢ً إٔ املييأ اإل٬َّٞ م ٜٗٝك ٕه٬ يْٝام ايكٚنٝي٠، ٫ٕٚ اهل نا٤ ٜآناف٢    

٫ياننِاّ ايننٌٟ ٖننٛ ا نني املعنناٜري ا٭ّاّنن١ٝ ايننل اٍتهننِ  ًٝٗننا ايٖننعَ ْٚكننيٙ     َٚيننيأ ا

ٚقا٦ننٌ يننٌيو ْٖننٗي  َٜنن١ ايٖننا َ يف ا٫ْاكنناٍ ا  ايٚننٝغ١ اؾاًٖٝنن١ اؾننا٠ِٖ       

ٚ ينني  ٚكاطينن١ املٗ ننٛ مبننا ٜعننَف بننٌ ٜٚنن٪ثَ فٝنن٘ )بننكٕ ّننٝٛفٓا تَناننو  يننيا .   

ٕٚٚ يف اؿكننننٛم ٚنًٓننننا ْعًننننِ إٔ ايعيٝنننني ٚايْنننناى٠ ٜاْننننا   ايننننياٍ ّنننناىتٗا اإلَننننا٤( 

ٚايٛاجياا يف اإل٬ّّ ،فامل٪َٕٓٛ ّٛا١ّٝ نكّٓإ املٖب ،ٚ ًٝ٘ ٖنٌ ميهنٔ تٚنٍٛ    

اِْ ام املًُْل ممٔ نناْٛا  يٝنيا َنٔ يغن١  ْنإ ٖنٌٙ ؟،اؿكٝكن١ ممهنٔ تٚنٍٛ          

ًيو يٛ ناْت ٖٓاى ٙٝغ١ أم٣َ يًٗ ا٤ تٓاٍ َٔ ٙا يِٗ املٗ ٛ ٚت٪ملن٘ ،فًُنا   

ٛ    تعٌٍ ًيو ٚ َفٛا مبا ٜ٪ثَ ب٘ ،ٜي ٌ نن اؾاًٖٝن١ نايل     اِْ ناجِٗ ،فعكًٝن١ املٗ ن

ىاطيٗا ايٖا َ َاُايت ت ًن  ايْنٝاى٠ ٚؼكنَ ايعيٝني ،فٗنٞ ى ن٠ٛ يايناىٍ ا٭ىٚاٍ        

َْنٗا اؾناًٖٞ املن٪ثَ يف ايٓٝنٌ َنٔ            بًغ١ املٗ ٛ ْفْن٘ ٭ْٗنا ايًغن١ اينل ٜفُٗٗنا بُٓف
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ٙننٝغ١ املٗ ننٛ)َع٢ٓ ًيننو ٫بنني إٔ تننكتٞ يغنن١ اهل ننا٤ جاًٖٝنن١ ( رً م تهننٔ ٖٓنناى    

ر١َٝ٬ّ ؼاٜٛ٘ ٫ٕ َتٌ ٌٖا املٛٝٛ  ٜآاف٢ ٚى ن٠ٛ ا٫يانِاّ اينل أننيٖا ايفهنَ      

ٚيهٓٗننا تآاّنن  ٚطيٝعنن١ فهننَ املٗ ننٛ ايننٌٟ م ٜننٍِ ٜعننٝٗ يف اي ننٍٛ         اإلّنن٬َٞ،

 اؾاًٖٞ .

  ٍ ( فَٓاٖنا يغن١ قا٥ُن١  ًن٢     )َٔ ثِ ْكن  ٢ً يغ١ ر١َٝ٬ّ ٖٚٛ مينيح ايَّنٛ

ٜٛافننل ايفهننَ اإلّنن٬َٞ فنن٬   نن  هلننٌا  ايٚننفاا املعٜٓٛنن١ يف ٕنننٛ ايَّننٍٛ مبننا

 اـ ا  ايٖعَٟ ٭ٕ ايْٝام املي ٞ ٜا ً  كاطيا٘ مبيي٥٘ ٚفهنَٙ  يف  ايا ٍٛ

،رَنا يغنن١ ايٖنا َ يف ٖننٌٙ اييٓٝن١ فايننيٚ اقنَ  ر  ايٓتَٜنن١ َٓٗنا ر  ايٖننع١َٜ ْْنني١      

    ً ٕ ر  يغ١ اهل ا٤ ايل  ِٝا باؾِاي١ ٚايك٠ٛ ٚاملااْن١ ٚٚقنع ايٚنٛا املنيٟٚ يف ا٭

ٚائٌٖ ) ٝ  امنَم ايْنل فٝٗنا َنٔ َٛقنع اهلُنٓ ر  ايآيٝن٘ اٚ ايرتنٝنِ  ًن٢          

اهلنننيف ايٚنننٛتٞ يًنننياٍ ،ف َناننن٘ تنننٛ ٞ بإطايننن١ اهلننناجٓ ّٚنننٝٛي١ اؿَنننن١         

)ّننٝٛفٓا  ٚاْْننٝابٝاٗا ٫ّننُٝا  ننل ٌ ٞنني بننايٛاٚ ايننل ت٪ننني  ًنن٢ ا٫ّنناَُا١ٍٜ      

٠ٛ ايفعنٌ )اينٌٍ(   ل يٝنٛ ٞ بكن  تَناو  ييا ٚ يي ايياٍ ّاىتٗا اإلَا٤( ٚق٠ٛ ايعن 

ْفٓ َاعاي١ٝ تكب٢ اينٌٍ فٖٓنٗي ايغًين١ ؿَنن١ ايْنٝٛف ٚفعًنٗا َنٔ من٬ٍ          أَاّ

تهننَاٍ يفعنن١ ) ينني ٚ ينني ايننياٍ( ايننٌٟ ٍنننِ أمننريا  ًنن٢ ايٛقننع ايٚننٛتٞ ٚجننَٔ           

اياهَاٍ ايًفعٞ قيىا اؿيٚى املها١ْٝ يًُٗ ٛ أٚ َٛقع٘ ايٌٟ ّنٝ٪ٍٚ  ًٝن٘ بعني    

 ٚقع يًْٝٛف .

ٚننننٝي٠ بننننل تٛظٝننننن اؾُننننٌ ا٫مسٝنننن١ ًاا ايٓنننن ٠     تاننننكٍجح ا٭ْْننننام يف ايك 

ٚاؾُنٌ   .. (ٚ ٓني اهلل..   ٚ يني اينياٍ ....،   ،   .بكٕ ّنٝٛفٓا... )اياك١ََٜٜ اياكنٝي١ٜ

ايفع١ًٝ ًاا ايٓ ٠ اؿَن١ٝ اييٜٓاَٝهٝن١ َعٞني٠ بفعنٌ ايْنَى اينٌٟ ْٜنع٢ ر        

   ٚ  َنع ايفهنَ اينيٜين    بْب ّي  اهل ا٤  ٔ طَٜل اياُٞل ٚايآناٜ َنع ايكنَإٓ ا

....( فُٔ ٜٗ ٛ ٍٍّٛ  .ٖ ٛا َياٍنا....  ٛٙ ٚيْت ..... ،أتٗ)ٖ ٛا قُيا...

فع٢ً ايَاِ َٔ تهَاٍٙ يًفعٌ فكٕ ايُٞا٥َ فٝ٘ تٓٛ ت عْ  ايْٝام ،ٚمبا ٜانٝح  

اياكثري  َن١ ٝاا ١  ٢ً املاًكنٞ اينيامًٞ ٚاـناٍجٞ ففنٞ اييني٤ ٚ ٓنيَا أٍاى       
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ع  ٍٞٛٙ تٓيٝٗا ٫ُّٝا  ل بْب ّٝام اؿيش جعٌ ايفا ٌ ُٝريا ظاَٖا فنً

 ٙنف١ َعٜٓٛنن١( ٍّننٍٛ اهلل  َياٍننا،  ٜهنٕٛ املفعننٍٛ امسنا ظنناَٖا  أٚ ٙنف١ )قُننيا،   

فٝ عٌ  ٍٞٛٙ ٍفع١ ٚتععُٝا فٝٗٝنك يًُاًكنٞ تٚنٍٛ ثٓا٥ٝن١ قا٥ُن١  ًن٢ )ايآيٝن١        

ياععنننِٝ  ًننن٢ ٙنننعٝي ايفعننناٍ    ايَفعننن١ ٚاٙنننعٝي اؿنننب َنننٔ قُٝننن١ املٗ ٛ/     ًننن٢

  ٝننُري اا٥نن  فاْنن٘ ٜٞننُٔ اّنناَُاٍ ايْننٝام  ٚ ننل ٜا ننٍٛ املفعننٍٛ ا يًُُننيٚح(

ٚتنننَى اؾُنننٌ    ،ايرتنٝننن  )فٖنننَنُا ـرينُنننا ايفنننيا٤(     ْفْننن٘  ًننن٢ ايٚنننعٝي  

بُٝٓننا اؾُننٌ  ،ا٫مسٝن١ ينناعًٔ فُٛ نن١ َنٔ ايكننَاٍاا ٚا٭ ننٛاٍ ٚاملٛاقنن ايتابانن١   

٫ُّٚٝا يف ا٭بٝاا املي ١ٝ . ، ايفع١ًٝ تَى يف ٕهٌ أفعاٍ ٚٚظا٥ن ٚأىٚاٍ رلا١ُٜ

ْٜننناعٌُ بٓٝننن١ ،  اٟ يف أبٝننناا املنننيح ، ٝنننح  إٔ ايٖنننا َ يف ٖنننٌٙ اييٓٝننن١ايٛاَنننٔ  

       ٌ ( )اٯمننَ  اًَٝنن١ تَتهننِ  ًنن٢ اي ْنناَا ايْننَىٟ  ٓنني ايننٌاا تاُفٚننٌ يف ايي نن

ٚاينٌٟ ٜكنّٛ   ،  (/)ٖنٛ املُنيٚح   ، ٚايٌٟ ٜاكُٛ ٌٖٙ ايٌاا اإللا١ُٜ ٚاإلجَا١ٝ٥

ييٜٓٝنن١ ٚايكنن٠ٛ   يف ٖننٌٙ اييٓٝنن١  بٛظننا٥ن ٚرلنناُاا  نني٠ تٖننهٌ فُٛ نن١ ايكننِٝ ا       

املعٜٓٛنن١ ايننل ّنننَٖا اـننايل فٝنن٘ ٖينن١ يٖنٚنن٘ ٚ عُنن١ َننٔ أجننٌ رّننعاى ايٓننأ    

 ،   ...(ؿنننل/أٍّنننًت  ينننيا ٜكنننٍٛ أ ايعًنننِ )ٜعنننِ اهلل فٝننن٘ َنننٔ ٜٖا٤/ٍٚمحننناِٗ َننن

ٚٚجنننٛى ايي نننٌ املعنننانٓ اٚ   ،   ًٚينننو  ًننن٢ اينننَاِ َنننٔ ٚجنننٛى َعٝكننناا  يٜننني٠    

ٍٛ ٫ٚ ْٖا٤ (.فكًاِ ٫ ْك  يٚ ايي ٠ٛ( )قَٛٛا ٙيقٛٙ)املٞاى

فامل٬ غ إ اؾٌُ ايٖنع١َٜ َتًُنا ٍٚى بايْنٝام ايْنابل تٓاكنٌ َنٔ        ، َٚٔ ثِ

يف  نل لني ايرتانٝن     ،  تَانٝ  فعًٝن١ ىاين١  ًن٢ اؿَنٝن١ ٚايفعًٝن١ ا٭ىا٥ٝن١      

ا٫مسٝنن١ يف ا٭بٝنناا ا٭مننري٠ ىاينن١  ًنن٢ ثينناا ا٭ٚٙنناف ٚتعِٜننِ ايفعنناٍ ٚاملٛاقننن        

فايٚننٍٛ  ، اْنن٘ م ٜعاُنني  ًنن٢ ٙننٍٛ ماٍقنن١اننري ،  تكنٝننيا يٓٚنن٠َ ٕنننٛ ايَّننٍٛ

ايٖننع١َٜ ايننل ٚظفٗننا ايٖننا َ يف قٚننٝيت٘ ٙننٍٛ فٓٝنن١ م ؽننَم  ننٔ ٙنن٠ٍٛ اي٩َٜنن١   

ٚٙنن٠ٍٛ ايٛثٝكنن١ املننَتي ال بايننٌان٠َ ايرتاثٝنن١ ٚاؿننٓ املَجعننٞ ٚايي٦ٝنن١ املكيٛفنن١   

ٚايعننام املنناىٟ ايننٌٟ وننٝب بايٖننا َ. ٚم تٓاكننٌ ٖننٌٙ ايٚننٍٛ ايي٬اٝنن١ نننٌيو   

ٝنننا ر  َنننا ْٜننن٢ُ يف ايٓكننني اؿنننيٜ  بايٚننن٠ٍٛ اي٩َٜنننا ايكا٥ُننن١  ًننن٢     فٓٝنننا ٚمجاي
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 ،  ٚٚاقعٝن١ املكٚني  ،  ا٫ْيٖا٘ ٚاـَم ٚا٫ْهْاٍ . بٌ ناْت ٍٙٛٙ  ْن١ٝ اي نابع  

ٚتَاث١ٝ املَجع. ٜٚعنين ٖنٌا إٔ ايٖا َنن ٫ّنُٝا يف ْْنك٘ ايْنابل ن        ،  َٚكيٛف١ املًُح

   ٚ اإلبٗننناّ ٚا٫ِْٜننناح م ْٜنناعٌُ ٙنننٍٛا ٕنننع١َٜ فننَى٠ تاْنننِ غاٙننن١ٝ ايغُننٛض 

اـاٍم )م ْكٚي رّكاط ٬ََح ْكي١ٜ  يٜتن١  ًن٢ اينٓٛ اصنا تٛٝنٝح ينيعض       

بننٌ ٜكننن  ٓنني ٙننٍٛ ٕننع١َٜ َاىٜنن١      ، (ؿننيٜ ّننٝاقاا ايٚننٍٛ املنن٪ث٠َ يف املاًكننٞ ا   

قّْٛنن١ تاننكٍجح بننل اياعننٝل ٚاياٞننُل أٚ اياكَٜننَ ٚاإلوننا٤. نُننا ْٜنناٛ ٞ   

ٖ اْننا ْٚٞننَ   ٓ هِ بننايكٛايف َننٔ)فنن ٙننٍٛا ٕننع١َٜ َْنناًٗه١ يف ايعٚننَ ايْننابل 

ٚ ننٌٍٙ اْنن٘ وننَٜ  ًنن٢    ٔ طَٜننل ايآنناٜ ٚا٫ّنناي ا٤ .   ننل ؽنناًب ايننيَا٤( 

كٕ ٜاْننًح بننايك٠ٛ   ٢ً مٚننُ٘ اؾنناًٖٞ ٖٚننٌا َاى نناٙ بنن   أىا٠ ا٫ّنناع٤٬اّننا٬ُى 

 ٢ً ٙعٝيٟ ايٛ ٞ ٚاري ايٛ ٞ ،أٟ  ٢ً اٍض ايٛاقع ٕن ا ١ ٚيف اي٬ٚ نٞ ٕنعَا    

يٝهنننٕٛ ا٭ْْننن  ٚا٭قنننيٍ  ًننن٢ محاٜننن١   ُ٘ ،بنننٌيو ٜٖنننهٌ ْكننناط  ٝنننِٙ َنننٔ مٚننن 

أفاىٚا َنننٔ اؾنننٔ يف تْننننري اْاٖننناٍ ١ ٚاًا ننننإ ايٖنننعَا٤ اؾننناًٖٕٝٛ قنننياؾُا ننن

كٕ طنابع فننَ   فن َتًُنا أفناىٚا َٓٗنا يف ا٫ْاكنا٤ ملنا ٖنٛ ممٝنِ .       ق٠ٛ ٚجِاي١ إٔعاٍِٖ 

 ْننإ بٖننعَٙ ٜانننٌ ٕننه٬ َغنناَٜا  ُننا  ننَف يف  ٚننَ َننا قيننٌ اإلّنن٬ّ اً ٜانننٌ     

ًٜفنت اْايناٙ َاًكٝن٘ بٚن٠ٍٛ نْنَ اياٛقنع        جيٜنيا ٚفنل ٩ٍٜن١ ماٙن١ ،     ٕه٬ بٓا٥ٝا

 :ٜٚٗٝك ي٘ ف ٠ٛ واٍٚ َٮٖا ب٩َٜا٘ ًٚيو يف قٛي٘

 يْاْٞ ٙاٍّ ٫  ٝ  فٝ٘             ٚعَٟ ٫ تهيٍٙ ايي٤٫  

فامل٬ غ امافا٤ اؾٔ ايٌٟ ننإ ٜفننَ بْٓني١ رهلاَن٘ ايٖنعَ ين٘ مبنا ٜٛافنل         

ايننل ٚٝننعت َفنناِٖٝ يننيعض ا٭َننٍٛ ايننل ننناْٛا   ٚ َننن١ ايفهننَ ايننيٜين اؾيٜنني

ٜعنيْٚٗا اٝيٝنن١ فٚناٍا كًٛقنناا تعيني اهلل َتًننٗا َتنٌ اييٖننَ "َٚنا مًكننت اؾننٔ      

 12ٚاإلْٓ ر٫ يٝعييٕٚ "

 ١ ايٖننا َاًا م تهننٔ َٖٛيننٚبننيا٥ٌ ياًننو ا٭َننٍٛ املٓاٗٝنن١   ايننئٜ م ٜٞننع ٚاًا

٘ ؟َننٔ اؾننٔ أ٫ تهننٕٛ ٖينن١ َننٔ اهلل   ٚ تععُٝننا يًكنني٠ٍ  ،ٜفننرتض اييننٛح بٗننا ٕننهَا ينن

                                      
 ( 56ايٌاٍٜاا :) : 12
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ٚاملام١   ِٝا ،٫ُّٝا اًا اّآاا إٔ اؾٔ ايٌٟ ناْٛا ٜاٍْٚٛٚ٘ ايك٠ٛ املاًْ ١

ٔ  ي .  !إلبيا  ٖٞ َٔ مًل اهلل فهٝن ّٝهٕٛ ٕعَٙ رًا نإ َٔ ايك٠ٛ اـايكن١ يً ن

رٕ ػاُٚ ايٖا َ  ٔ ٌٖا ا٭ََ ٜٛ ٞ بكْ٘ َاُاٍ ىاطن  اينٌٚم ايكنيِٜ  ٚإ ٖنٌا     

ْفْ٘  ٢ً ٌٖا ايٛقنت أٜٞنا ٫ّنُٝا اًا م تهنٔ ٖٓناى ٙنٝغ١       ايٌٚم َاُاٍ ٜفَض 

جيٜننني٠ َايًننن٠ٍٛ بعننني فٞننن٬  نننٔ ننننٕٛ م ابننن٘ ٖنننٌا يف فننننَٙ ٖنننٌا َٛجٗنننا ا      

ٕن١ٝٚ جا١ًٖٝ فٗٛ ىاطيٗا بنٓفٓ جناًٖٞ ٚيهنٔ بٚنٝغ١ جيٜني٠ ٖنٞ ايا ناُٚ        

 ٔ اؾ١ٗ املام١ يًُٖٛي١،فهكْ٘ بٌيو تيبَ أَنَ رفٗناّ مٚنُ٘ ٚاٍىا ن٘ ب َٜكن١      

فْٗا اؾ١ٗ املام١ يإلبيا  ٚأ٢ٍٝ املييأ اؾيٜني اينٌٟ ّنٓ٘ اإلّن٬ّ َنٔ      تٍٚٛٙ ْ

نٕٛ قٍٛ ايٖعَ ٠ٍَٚٝ اقاٞاٖا اؿاٍ ٚيْٝنت ٖنيفا اٚ ْعُن١ َنٔ اـنايل اينٌٟ       

 13قاٍ )ٚايٖعَا٤ ٜايعِٗ ايغإٚٚ....(

ٚاي٤ٖٞ اٯمَ ايٌٟ ًُْْ٘ ٖنٛ اٝنا  ايْنًٛى ايكُٝنٞ اينٌٟ ونَٜ ايٖنا َ         

ٟ ٜاُتننٌ بٚننٛا ايكنن٠ٛ ٚايٖنن ا ١ فهننإ  ًٝنن٘ رظٗنناٍ       ايننٌٚاملفانننَ  ًنن٢ ٚجننٛىٙ   

اؾننناْيل َاعاٝنننئٜ عْننن  ايفهنننَ اؿُاّنننٞ بغنننض ايٓعنننَ إ ننننإ م ابننن٘     

فاًننو َننا تهُننٌ أىٚاا احملننناٍ      ـٚننُ٘ اؾاٖننٌ بٛ ياْٝنن١ اهلل أٚ املنن٪َٔ بٗنننا  ،    

ٚامليافع  ٔ قٞنٝا٘ ،ٚيَمبنا هلنٌا ايْني   اتٗنِ بعنيّ قيٍتن٘  ًن٢ محنٌ ايْن٬ح أٚ           

ايكاناٍ ، ٜٚيننيٚ إٔ  ْنإ قنني اّناعاض بكنن٠ٛ ايٖنعَ  ننٔ قن٠ٛ ايْننٝن اٚ       ؽاًين٘ يف 

ايكااٍ ٚ جعً٘ يف  ْ٘ ايٚٛا امليٟٚ ايٌٟ وَى ايٓنٛاُ  اؿْن١ٝ فٝنُني بعنيٙ     

ننننٌ ٙنننٛا  اننن٢ ايْننن٬ح،َتًُا ؼننني٣ اـٚنننِ )اينننٌٟ أٚقنننع أًاٙ  ًننن٢ ٕننننٛ  

باي َٜكنن١ ْفْننٗا، اٟ ايٚننٛا ٚايهًُنن١ ٚاؿننٓ )ٖ ننٛا      ايَّننٍٛ يف ٖ ا٥نن٘ ينن٘ (  

ٚيٝٓناٍ   .....(ايَّنٍٛ أ٫ٚ )فنكٕ أبنٞ ٚٚاينيٙ ..    قُيا فكجينت  ٓن٘ (  ينا يٖننٛ     

بننٌيو ايفعننٌ اؾننِا٤ ٖٚننٌا تٓفنناح ى٫يانن٘ يْٝنناٛ   جننِا٤  فعننٌ اـننري اؾٓنن١           

يًٖا َ بُٝٓا ٜٓاٍ اـِٚ ايعكا  ،  جعٌ ايٖا َ ٙٛت٘ ايّٛن١ًٝ ايٞناا ١ اينل    

َ    ،  ؽُي ايٚٛا اٯمَ ٠ اينٌٟ بًنغ َنٔ  ًنٛٙ إٔ     فهٌ َا ْْنُع٘ ٙنٛا ا٭ْنا ايٖنا 

                                      
 (224ايٖعَا٤ : : )13
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أ٫ ابًنغ( ٚفعًن٘  ان٢ أْٓنا م ْفٗنِ ين٘       )ػاٌٖ نٌ ٙٛا  ا٢ َاًكٝن٘ اينيامًٞ   

 َٛقفًا ٚم ُْْع ي٘ .

َننٔ ايننل تاٖننهٌ رٕ اييٓٝنن١ ايعاًَٝنن١ عْنن   ٍأٟ نَميننأ   يف ٝنن٤ٛ ت يٝننلٚ

ٔ      ، ّا١  ٛاَنٌ ٥ٍْٝن١   ٘   ): تاٞنح عْن  َناٜعَٗٙ ايْنٝام َن  ،  املَّنٌ ٚاملَّنٌ ريٝن

ٌ ًٚينننو  ًننن٢    ،  (ًاا َٚٛٝنننٛ   ًننن٢ َْنننا٣ٛ ايَايننن١   )َٚنننٔ ،  (َْنننا٣ٛ اياٛاٙننن

ميهنٔ إٔ ٜهنٕٛ املَّنٌ ٕنٚنا أٚ     ٚ. (َْا ي َٚعانٓ  ٢ً َْنا٣ٛ ايٚنَا   )َٚٔ

ٖٚهنننننٌا ْْنننننانًٛ أٖننننننِ اؿكنننننٍٛ ايي٫يٝنننننن١     مجاىا أٚ  ٝٛاْا أٚ فه٠َ فَى٠.

ّ    ٚٚاملع ُٝنن١ املٛجننٛى٠   ٔ   ،  ايننل تهْٛننت يف جننٛ ايكٚننٝي٠ ايعننا  ،  ٖٚننٞ:  كننٌ ايننَِ

ٚ ٕ ِ ،   كننٌ املهننا ٔ ،  ٚ كننٌ ايكننٝ ٚ  كننٌ املننيح، ٚ كننٌ ايفنناح، ٚ كننٌ    ،ٚ كننٌ ايننيٜ

 كنٌ املنَأ٠    بْن ٗا ٚ كنٌ اينٌاا... ٖٚنٌٙ اؿكنٍٛ نًنٗا      ،  ٚ كٌ ايفنَ،  اهل ا٤

ايننٌٟ اْيْننب  ًنن٢ ٙننعٝي ايننٓٛ فاْٚنن  يف ٙننً  ايا َبنن١ ايٖننع١ٍٜٛ     ٚاـُنن٠َ 

مشٛيٝان٘ مبناهُع   ٫ٚ ىف٢  ًٝٓنا َني٣    ؽيّ ثٓا١ٝ٥ ايْعاى٠ ٚايٖكا٤،ٚب٠ٍٛٚ 

ٚنن  يف جييٝنن١ ايننَِٔ   ٜٚ- ٜٚٓفنناح  ًنن٢ فُننٛ  ايتُٝنناا اؿٝاتٝنن١ باْٛا ٗننا      

)اؿاَٝ ٚاملْاكيٌ (.ٚ )املاٝٞ ٚاؿاَٝ(
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 سلجوقيٌة تركناىيٌة دولٌة الرسوليُة الدولُة
ً تيظيناً وِعْلناً وعنراىاً   وفضائلَا على الين

 

 مقدمة:

عٓؿررسإ َررٔ ادتررٓظ ايرتنررٞ نررإ ضُررا ذنررس ٚذكررٛز ٖا٥ررٌ    ررازٜخ         

ايررُٝٔ اإلضرر٬َٞا ُٖررا: ايُغرررصا ٚايع ُررإْٝٛا زَُّررا ايُغرررصا زكررد نرراْٛا أضرربل زت٦ٝررا      

ذكرررٛزا ا يذ ٜعرررٛذ أٍٚ ذنرررس ضرررِ   املؿررراذز ايتازغتٝررر١ ايُٝٓٝررر١ ي  أٚا رررس  ٚأقررردّ 

ٝ رراؽ 1093ٖررر/486ايكرسٕ ارترراَظ اضحررسٟا ٚبايتردٜررد ضرر١ٓ   ّا عٓرردَا اضررتكدّ جش

أيفررٞ جٓرردٟ َررٔ ا٭ ررساى ايُغرررص       –زأع ايدٚيرر١ ايٓحاذٝرر١   شَٓرر٘    -بررٔ صتررا   

ا (1)يُٝٓٝر١ املٓازطر١  ناْٛا مبه١ يٝطرتع  بٗرِ   ذسبر٘ قرد  ؿرَٛ٘ َرٔ ايكر٣ٛ ا       

ثِ اضرتٛنٔ ٖر٪٤٫ ايُغررص  ايرُٝٔ ٚاْردزتٛا َرا أًٖرٗاا ٚ صٚجرٛا بُٝٓٝرا ا ٚذطرٓ            

أذٛاضِ املعٝػ١ٝا ٚجعًٛا ٭ْفطِٗ شعاَا  ْٚكبا٤ا ٚضسعإ َا جا٤ ادتٌٝ اي اْٞ 

َررٔ أبٓررا٥ِٗ ٚقررد أؾرربرٛا ٫ غتتًفررٕٛ عررٔ بكٝرر١ ايُٝٓررٝ ا ٚضرررا ٚؾررفِٗ َرررٔ           

طهس١ٜ املُٝص٠ زكاٍ: "أَا أ٫ٚذِٖ املٛيرٛذٕٚ بصبٝرد زًرِ    اضتركس ؾفا  آبا٥ِٗ ايع

ُْٜس شح٢" ُٜتك٢ ٫ٚ َعسٚف   . (2)ٜفًرٛا ٫ٚ جا٤ َِٓٗ بُّع 

ٚ عرررد ايدٚيررر١ ايسضرررٛي١ٝ أٚقررر  ألًٝرررا  ٚجرررٛذ ا٭ رررساى ايُغررررص  برررايُٝٔا َرررا  

اإلغرراز٠ ي  أْٗررِ بايتردٜررد َررٔ ايرتنُررإ أذررد أٖررِ برتررٕٛ ايكبا٥ررٌ ايرتنٝرر١          

١ ٜ زٗرٙ ايدٚي١  عرد ٚاضررت١ ايعكرد بر  ايردٍٚ ايُٝٓٝر١ املطرتك١ً   ايعؿرس          ا(3)ايُغص 

اإلض٬َٞا ٚض٬نٝٓٗا نًِٗ أ ساى َٔ ايغرصا ٚضٓطرتعس  نٝفٝر١ اْتكراضِ ي     

                                      
ٔ   رازٜخ ّ(ا 1173ٖرر/ 569عُاز٠ ايرُٝينا صترِ ايردٜٔ عُراز٠ برٔ عًرٞ )        ( 1) ا حتكٝرل ٚ عًٝرل ذطرٔ ضرًُٝإ ستُرٛذا َهتبر١       ايرُٝ

  ايرررُٝٔ   عؿرررس ايدٚيررر١   ُاعٝررر١ا٫جتاذتٝرررا٠  ا ذ. نررر٘ ذطررر  ٖررردٌٜا 132ّا ف 2004ٖرررر/1425ا ؾرررٓعا٤ا 1اإلزغررراذا  

  .53ّا ف 2007ٖر/1428ا زضاي١ ذنتٛزاٙا قطِ ايتازٜخا ن١ًٝ اٯذابا جاَع١ ؾٓعا٤ا ايسضٛي١ٝ
  . 133ا فاملؿدز ايطابلعُاز٠ ايُٝينا   (2)
از ايهتب ايع١ًُٝا ا ايدزز ايها١َٓ   أعٝإ املا١٥ اي ا١َٓا ذّ(1448ٖر/852ابٔ ذحسا أمحد بٔ عًٞ بٔ ستُد ايعطك٬ْٞ )  ( 3)

 . 265ا 264ف  4ّا د1986ٖر/1406ا 2بريٚ ا  
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ايُٝٔ  شسشقِِّٝٗ ذت٢ بًٛغِٗ عسؽ اذتهِ زٝٗا  ًفا٤ً يٮٜٛبٝ  بعرد شٚاٍ ذهُٗرِ   

ٖ ا ٚاضترتاعٛا إٔ ظتعًٛا (4)يًُٝٔ ا ٚاَترد ذهُٗرا  ر٬ٍ ايفررت٠     ايدٚي١ اييت أضطرٛ

 –أٟ ملررد٠ بًغرر  َررا٥ت  ٚاثٓررت  ٚث٬ثرر  عاَررا    –ّ( 1454-1229ٖررر/626-858)

جعًٖٛا أغٗس ايدٍٚ اي١ُٝٓٝ احمل١ًٝ ٚأقٛاٖا ٚأعظُٗا اشذٖازا  عًر٢ اإلنر٬ما زكرد    

متهٓ  َٔ بطط ْفٛذٖا ع٢ً َعظِ املطاذ١ ادتغسازٝر١ يًرُٝٔا برٌ اَترد ْفٛذٖرا      

ايتازغت١ٝ يًُٝٔ ٚبًر  اذترسَ  ايػرسٜف  باذتحراش   بعر        ذت٢ ألاٚش اذتدٚذ

 ايفرتا .
 

 أصول بين رسول وأىسابَه: .1

 األصل الرتكناىي السلجوقي للرسوليني:. 1-1

ممررا ٫  رر٬ف عًٝرر٘ إٔ ا٭ؾررٍٛ ا٭ٚ  يطرر٬ن  ايدٚيرر١ ايسضررٛي١ٝ ًَٚٛنٗررا  

يرررِٝٗ  عرررٛذ ي  زرررسر َرررٔ زرررسٚر ادترررٓظ ايرتنرررٞ ٖٚرررِ )ايُغررررص ( ايررررٜٔ ٜٓتطرررب ي        

ايط٬جك١ ٚايرتنُرإا ٚإٔ أقردّ غيؿر١ٝ َػرٗٛز٠ َرٔ أضر٬ف ٖر٪٤٫ ايطر٬ن          

ٖٞ غيؿ١ٝ جدِٖ ستُد ابٔ ٖازٕٚ بٔ أبٞ ايفت  برٔ ٜرٛذٞ برٔ زضرتِ املٓحهرٞ      

ا ٚقررد قٝررٌ عررٔ ٖرررا ايػرريـ يْرر٘ نررإ زجرر٬  جًٝررٌ ايكرردزا عظررِٝ   (5)ايرتنُرراْٞ

ِْرررظش ييٝررر٘ ارتًٝفررر١ ايػررُّٕا َرررٔ بٝررر  غرررحاع١ل ٚز٥اضررر١ا ٚيررر٘ ٚجاٖررر١ عٓرررد املًرررٛىا أَ 

ايعباضٞ ٚٚثل ب٘ا َزَكس بش٘ ييٝ٘ ٚأذْراٙ َٓر٘ا ٚ ر  ير٘ باز ٝراذ زتًطر٘ بغرري ذحرابا         

ٚي  َررٔ  (6)ٚاز فررا غررُّْ٘ عٓررد ارتًٝفرر١ ذترر٢ ا تؿرر٘ بسضررا٥ً٘ ي  ايػرراّ َٚؿررس     

ُٜرررسف عًرر٢ نتُررإ        ُٜيػرر٢  طررسبٗا ٚ ٜ ١ ايرريت  ٜسٜررد َررٔ املًررٛى   ا٭َررٛز ايط رررس 

ًَرُا عًٝٗررا        فاؾرًٝٗاا ٫ ضرُٝا    ُٜرتل  –ايػرف١ٜٛ َٓٗراا ذيررو إٔ ايسضرا٥ٌ املهتٛبر١ قرد 

                                      
املطبٛى زُٝٔ ٚيٞ َٔ ايرُٝٔ َرٔ املًرٛىا     ايعطحدّ(ا 1409ٖر/812ارتصزج٢ا عًٞ بٔ اذتطٔ بٔ أبٞ بهس بٔ اذتطٔ ) (  4)

ّا 1981ٖرر/ 1401ا 2ْطي١ َؿٛز٠ َٓػٛز٠ا ٚشاز٠ اإلع٬ّ ٚاي كازر١ بادتُٗٛزٜر١ ايعسبٝر١ ايُٝٓٝر١ا ٚذاز ايفهرسا ذَػرل ا        

ٞ عطٌا َرتابا اض٬ٍا ايكاٖس٠ا  ايعكٛذا 191ف ّا د 1911ٖر/1329ايً٪ي٪١ٜ   أ باز ايدٚي١ ايسضٛي١ٝا عٓا١ٜ ستُد بطْٝٛ

 .29ا 28ف  1
 .28 -1ف  1املؿدز ايطابل ْفط٘ا د (  5)
 .27ف  1املؿدز ايطابل ْفط٘ا د (  6)
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زٝعسف ايكّٛ َا ٫ ٜسٜد ارتًٝف١ ْػسٙا ٚضررا نرإ ستُرد برٔ       -ٚيٛ بعد ذ  

ٖازٕٚ ٜتردث بًطإ ارتًٝف١ ٚبغرري زضراي١ َهتٛبر١ َٓر٘ا ٜٚعرٛذ برادتٛاب غرفا١ٖ ا        

 .(7)ان٦ُٓاْا  ي٘ ٚثك١  بَُّاْت٘

ػررٗري عًررٞ بررٔ اذتطررٔ ارتصزجررٞ بررُّٕ ٖرررٙ املهاْرر١     ٚقررد جررصّ املرر٪زين ايررُٝين اي 

ايعاي١ٝ ٚاملٓصير١ ايسزٝعر١ ايريت بًغٗرا ستُرد برٔ ٖرازٕٚ يرد٣ ارتًٝفر١ ايعباضرٞ قرد            

ُٗسش ب٘ ٚنغر٢ عًر٢    ناْ  ايطبب   ين٬م يكب )زضٍٛ( عًٝ٘ا زػارش ذيو ذت٢ غش

ٜشُعْد ٜعسز٘ با ٘ ي٫ ايكًٌٝ َٔ ايٓاع  .(8)ا ٘ا زحًٗ٘ ايه ريٕٚا ٚمل 

ايٛاقرر  جرردا  ٚجررٛذ زحررٛا  َعًَٛا ٝرر١ زُٝررا ٜتعًررل بٗرررٙ ايػيؿرر١ٝ       َررٔ

املؿاذز ايتازغت١ٝا اي١ُٝٓٝ ٚغري اي١ُٝٓٝا زُرٔ اي٬زر  يًٓظرس أْٓرا ٫ صترد  س ر١       

ي٘   َؿاذز ايرتاجِ أٚ املؿاذز ايتازغت١ٝ ا٭ س٣ املعاؾس٠ ي٘ ع٢ً ايسغِ َرٔ أْر٘   

رتًٝف١ ايعباضٞا َٚا ْعسزر٘ عٓر٘   ٜهإ ٜتُتا بػٗس٠ نبري٠ َٚها١ْ َسَٛق١ يد٣ ا

٫ ٜتحررراٚش أْررر٘ غيؿررر١ٝ  سنُاْٝررر١ َرررٔ ايُغررررص  ٖررراجس َرررٔ بررر٬ذٙ ي  ايعرررسام           

ٛشقلرررُا إٔ        ُٜتش َٓتؿرررل ايكرررسٕ ايطررراذع اضحرررسٟ/ اي ررراْٞ عػرررس املررر٬ٝذٟا ٚبايترررايٞ 

ارتًٝف١ ايعباضرٞ ايررٟ عُرٌ ستُرد برٔ ٖرازٕٚ    دَتر٘ ٖٛارتًٝفر١ املطرتٓحد          

ا ٚيهرررٔ  ررر ش عررردذ َرررٔ    (9)ٝفررر١ املطتكررر٧ٝ برررٔ املطرررتٓحد بررراو    بررراو أٚ ابٓررر٘ ارتً 

ايتطررا٫٩  ذررٍٛ: ملرراذا غرراذز ايعررسام  َٚترر٢  ٖررٌ َزَكرردش َهاْترر٘ املسَٛقرر١   ايررب٬    

 ايعباضٞ  أّ إٔ َغاذز ٘ ايعسام ناْ  ا تٝاز١ٜ  

َررٔ احملتُررٌ إٔ ستُررد بررٔ ٖررازٕٚ قررد اْتكررٌ ي   دَرر١ أقازبرر٘ ٚأبٓررا٤ جٓطرر٘     

ايط٬جك١   املٛؾٌ ٚب٬ذ ايػاّا ْٚكؿد حتدٜدا  ا٭ ابه١ٝ ايصْه١ٝ  ا٭ ساى ايُغرص  

 –ٖٓاىا ْكٍٛ ذيو ٭ٕ أبٓا٤ٙ قد ناْٛا   َؿس   بدا١ٜ عؿس ايدٚير١ ا٭ٜٛبٝر١   

                                      
 .223ف  أُ َٔ املًٛىاملطبٛى زُٝٔ ٚيٞ َٔ ايٝ ايعطحدارتصزجٞا (  7)
ا ذ. ستُد عبدايعاٍ 27ف  1ا د ايً٪ي٪١ٜ   أ باز ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ ايعكٛذا 224ا 223ا ف املؿدز ايطابل ْفط٘ارتصزج٢ا  ( 8)

 .45ّا ف1980ا اض١٦ٝ املؿس١ٜ ايعا١َ يًهتابا بٓٛ زضٍٛ ٚبٓٛ ناٖس ٚع٬قا  ايُٝٔ ارتازج١ٝ   عٗدُٖاأمحدا 
 .51ا 50ا ف بٓٛ زضٍٛ ٚبٓٛ ناٖس ٚع٬قا  ايُٝٔ ارتازج١ٝ   عٗدُٖااٍ أمحدا ذ. ستُد عبدايع(  9)
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ٖٚررا   – (10)بٓا٤ً ع٢ً زٚا١ٜ املر٪زين ارتصزجرٞ املٓكٛير١ عرٔ ايطرري٠ املظفسٜر١ املفكرٛذ٠       

جرا٤ َكسْٚرا  بٛجرٛذ ا٭ٜرٛبٝ  زٝٗراا       ٖٛ َا ٜكٛذْا ي  ايتٛقا إٔ ٚجٛذِٖ   َؿس

ِٖٚ  ٝعا  ناْٛا َٔ ؾٓا٥ا ا٭ ابٝهٝر١ ايصْهٝر١ ايطرًحٛق١ٝا برٌ زمبرا إٔ ستُرد       

مل ٜتٛجٗررٛا ي  َؿررس ي٫ بٓررا٤ً عًرر٢ زغبرر١ ْررٛز     –ٚأبٓررا٩ٙ َررٔ بعرردٙ   -بررٔ ٖررازٕٚ  

 .(11)ايدٜٔ ستُٛذ شْهٞ يٝهٕٛ    د١َ ؾ٬  ايدٜٔ ا٭ٜٛبٞ

ٜ ١ا ٜررسج  إٔ  هررٕٛ  ٚ ٬ؾرر١ ايكررٍٛ   ٖرررا ايػررُّ ٕ إٔ ٖرررٙ ا٭ضررس٠  سنٝرر١ غةرررص 

ضًحٛق١ٝ  سنُا١ْٝا قاذ ٗا أقدازٖا ٚذطٔ  كدٜس أزساذٖا ٚي ٬ؾرِٗ يٮٜرٛبٝ    

 ي  إٔ ٜتبٛأٚا عسؽ ايدٚي١ اي١ُٝٓٝ ا٭غٗس ٚا٭بسش   عؿسٖا اإلض٬َٞ.

 عدو ثبوت إدعاء األصل العربي الغساىي للرسوليني:. 1-2

ٛشذ رررُد ايعكٝرررد٠ا يذ  عتٓرررل ايغايبٝررر١     ٜهررراذ اعتُرررا ايرررُٝين  َُ ُٜٛؾشرررلش بُّْررر٘   إٔ 

ايعظُرر٢ َررٔ أبٓا٥رر٘ ايرردٜٔ اإلضرر٬َٞا ٚيٕ  بآٜرر  ارتًفٝررا  املرٖبٝرر١ ٚايفهسٜرر١        

بٝرررِٓٗا زفرررِٝٗ ايػرررٝع١ ٚايطررر١ٓا ٜٚٓكطرررِ أٖرررٌ ايطررر١ٓ أْفطرررِٗ َرررا بررر  غرررازع١ٝ     

ًٝٝر١ا  ٚذٓف١ٝا نُا ا تًرل ايػرٝع١ زُٝرا بٝرِٓٗا زفرِٝٗ ايصٜدٜر١ ٚزرِٝٗ اإل اع       

قرد  ػرهٌ َرٔ     –َرٔ ْاذٝر١ أ رس٣     –ع٢ً ايسغِ َرٔ ذيرو ي٫ إٔ اعتُرا ايرُٝين     

عرردذ َررٔ ا٭عررسام ٚا٭جٓرراعا نررإ ايعررسب   املكدَرر١ا ٖٚررِ ايطررٛاذ ا٭عظررِا زمبررا  

% َررٔ ايعرردذ اإل ررايٞ يًطررهإا غررري إٔ ٖٓرراى ْطررب أ ررس٣  90 تحرراٚش ْطرربتِٗ ايررر 

اذ ٚا٭ذبرراؽ ٚاضٓررٛذ ٚايعرر اْٝ ا  ؾررغري٠  ٓٛعرر  َررا برر  ا٭ ررساى ايُغرررص  ٚا٭نررس    

ْٚظررسا  يً كررٌ ايررداغسا  ايرررٟ متتررا ايعررسب   ايررُٝٔ زكررد ناْرر  ضررِ ايهًُرر١        

ايعًٝررراا ٖٚرررِ ايكررراذزٕٚ عًررر٢  غرررٝري املعاذيررر١ ايطٝاضررر١ٝ ٚاذتطرررابا  ا٫قتؿررراذ١ٜ        

ٚا٫جتُاعٝرر١ا ٚمل ٜغفررٌ اذتهرراّ ٚايطرر٬ن    ايرردٍٚ املتعاقبرر١ عررٔ ٖرررا ادتاْررب  

ًِِٗ يًكٓاعرا  ٚاملٝرٍٛ        أثٓا٤ ذهُِٗا ٚبايتايٞ ناْ  ٖٓاى َساعرا٠ نربري٠ َرٔ ِقربش

                                      
 .28ف  1ا د ايً٪ي٪١ٜ   أ باز ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ ايعكٛذارتصزج٢ا  ( 10)

(11  ) El-Khazrejiyy; The pearl-Strings, A History of the Resuliyy Dynasty of Yemen. Ed by E. 

G. Browne, Gibb Memorial Series, Vol 3, London, 1906. P. 29, N 162 ذ. ستُرد   ا ْكر٬  عرٔ   

.50ا ف بٓٛ زضٍٛ ٚبٓٛ ناٖسعبدايعاٍ أمحدا   



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
323 

 م3102مارس  ( 5اجمللد )العدد التاسع  جملة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية

 الدولة الرسولية دولة تركمانية سلجوقية                                                                               جري                                                                                                                          عبد الغين علي االهد. 

ٚايسغبرا  ايريت  ٓتػرس   أٚضررا  ايعرسبا َٚرٔ أغررٗس ايكٓاعرا   ًرو إٔ ايعسبررٞ ٫        

ٜكبٌ إٔ عتهُر٘ ي٫ عسبرٞ َ ًر٘ا ٚأْر٘ ٜٓفرس نر ريا  َرٔ إٔ ٜطرته  حتر  ضرًرت١ ٫           

 ٜٛجد ع٢ً زأضٗا ذانِ عسبٞ.

شتًٝرر١ ايطرر٬ن  ايسضررٛيٝ  ايرتنُررإ ايُغرررص ا    ٖرررا ايُبْعررُد نررإ ذاقررسا    

ٚنرررإ  فهريٖرررِ ذا٥رررب   ايبررررت عرررٔ ٚضررر١ًٝ ٜتُهٓرررٕٛ َرررٔ  ٬ضرررا ايرررسذ عًررر٢      

 ؿَِٛٗ ايرٜٔ َا زت٦ٛا ٜ ريٕٚ ايٓاع قدِٖ ٚظتٓدِْٚٗ يًيسٚد عًرِٝٗ حتر    

 – ُّثس ايدعا١ٜ املطتُس٠ بُّٕ ٖ٪٤٫ يٝطٛا عسبا  بٌ أ ساى َٔ ايط٬جك١ ايُغرص ا ضرا 

ابتدعٛا زهس٠ أِْٗ َٔ أؾٍٛ عسبٝر١   –ٚحت  قغط ٖرٙ اذتاج١ ايطٝاض١ٝ املًر١ 

قررتا١ْٝ غطا١ْٝا ٚأِْٗ أذفاذ ًَٛى ايغطاض١ٓ بب٬ذ ايػاّ املٓردزٜٔ َٔ أؾٍٛ 

 ا١ٝٓ عسٜك١.

ٜعد ايطًرتإ ايسضٛيٞ ا٭غسف ا٭ٍٚ عُس بٔ املظفس ٜٛضل برٔ املٓؿرٛز عُرس    

ّ( ٖٚرررٛ ثايرررت  1296–1294ٖرررر/696–694برررٔ عًرررٞ برررٔ زضرررٍٛ )ذهرررِ  ررر٬ٍ املرررد٠       

ُٜعشدا ٖرا ايسجٌ أٍٚ َٔ ابتدر زهس٠ ايٓطب ايعسبٞ ايغطاْٞ  ايط٬ن  ايسضٛيٝ ا 

ْْطشابيًط٬ن  ايسضٛيٝ ا ٚذيو   نتاب٘ ) َشْعِسَز١ِ ا٭ ( أْ٘ نةْسَز١ة ا٭ْؾرشاِب   

     ّ ١ًَ بٔ ا٭ِٜٗ ايغطراْٞ آ رس ًَرٛى ايغطاضر١ٓ بايػرا ا ٚقرد  (12)ٚأض٬ز٘ َٔ ْطٌ جشبش

جرراز٣ عرردذ  َررٔ َرر٪ز ٞ ايررُٝٔ ايطررًرتإ ا٭غررسف   ايرتٜٚررخ ضرررٙ ايفهررس٠ا ٚ           

بٗا٤ ايردٜٔ ستُرد برٔ ٜٛضرل برٔ ٜعكرٛب       َكد١َ ٖ٪٤٫ امل٪ز   ايُٝٓٝ  ْرنس 

ٓشرردٟ )  ا (13)(ايطررًٛى   نبكررا  ايعًُررا٤ ٚاملًررٛى ّ(   نتابرر٘ )1331ٖررر/732ادَت

بٗحر١  ّ(   نتابر٘ ) 1342ٖر/743) ٚ اد ايدٜٔ عبدايباقٞ بٔ عبداعٝد ايُٝاْٞ 

                                      
ْْطشراب    ّ(ا 1296ٖرر/ 696ايطًرتإ املًو ا٭غسف عُس بٔ ٜٛضرل برٔ زضرٍٛ )    (  12) َشْعِسَزر١ِ ا٭ ا حتكٝرل ى. ٚ.  نةْسَزر١ة ا٭ْؾررشاِب   

 . 58ّا ف1985ٖر/1406ا 2ضرتضت ا َٓػٛزا  املد١ٜٓا بريٚ ا  
حتكٝرل ستُرد   ايطرًٛى   نبكرا  ايعًُرا٤ ٚاملًرٛىا      ّ(ا1331ٖر/732بٗا٤ ايدٜٔ ستُد بٔ ٜٛضل بٔ ٜعكٛب )  ادتٓدٟا(  13)

 .316ا 319ّا ف 1993ٖر ا 1414ا 1عًٞ ا٭نٛر اذتٛايٞا َهتب١ اإلزغاذا ؾٓعا٤ا  
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ا ٚايطًرتإ ا٭زكٌ ايعباع بٔ عًٞ بٔ ذاٚذ بٔ ٜٛضرل  (14)(ايصَٔ    ازٜخ ايُٝٔ

ايعرتاٜا ايط١ٝٓ ٚاملٛاٖب اض١ٝٓ   (   نتاب٘ )1376ّٖر/764بٔ عُس ايسضٛيٞ ) 

ا ٚعًررررٞ بررررٔ اذتطررررٔ بررررٔ أبررررٞ بهررررس بررررٔ اذتطررررٔ ارتصزجررررٞ  (15)(املٓاقررررب ايُٝٓٝرررر١

( املطبٛى زُٝٔ ٚيٞ َٔ ايُٝٔ َٔ املًٛى )ايعطحدنتابٝ٘  ّ(  1409ٖر/812) 

ا ٚأبٛ ايكٝا٤ عبدايسمحٔ برٔ  (16)(ايً٪ي٪١ٜ   أ باز ايدٚي١ ايسضررٛي١ٝ ايعكررررررٛذٚ)

ٕ  ّ(   نتاب1537ٖ٘ر/944عًٞ بٔ ايدٜبا )   ()قس٠ ايعٕٝٛ   أ باز ايُٝٔ املُٝرٛ

(17). 

أٍٚ َٔ ابتدر زهس٠ ايٓطرب   يذا نإ ايطًرتإ ا٭غسف ا٭ٍٚ عُس ايسضٛيٞ ٖٛ

ادتدٜد يًط٬ن  ايسضٛيٝ  بٓا٤ً ع٢ً  اذتٝ ٝا  ٚايدٚازا املػراز ييٝٗرا آْفرا  زر ٕ     

امل٪زين ايُٝين عًٞ بٔ اذتطٔ ارتصزجٞ ٖٛ أٍٚ َر٪زين ٜكرّٛ بر ٜساذ  فؿر٬ٝ   رب       

بتطًطررررٌ )َٓرتكررررٞ( نٝررررل ايتؿررررل ايٓطررررب ايرتنررررٞ      –َررررٔ ٚجٗرررر١ ْظررررسٙ    –

ٞ    بايسضٛيٝ  ٜٚ٪ند أِْٗ ذٚٚ   (18)أؾٌ قررتاْٞ غطراْٞ عسبرٞا زٝررنس ارتصزجر

إٔ ايغطاضرر١ٓ ٚغريٖررِ َررٔ قبا٥ررٌ ا٭شذ ايُٝٓٝرر١  سنررٛا ب٬ذٖررِ ايررُٝٔ عٓررد  ررساب  

ضد َُّزب بطٌٝ ايعسّ ايػٗري ايرٟ ٚزذ ذنسٙ   ايكسإٓ ايهسِٜا ٚ ػتتٛا ٚ بع س  

  قبا٥ًِٗ   َٓانل َتعدذ٠ َٔ غب٘ ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ ٚختّٛ ايػاّ ٚايعساما زهاْر 

املٓرتكرر١ املُتررد٠ َررٔ ادترر٫ٕٛ ي  ايبًكررا٤ َٓررص٫  يًغطاضرر١ٓ بعررد  غًرربِٗ عًرر٢ بررين  

                                      
ٔ ّ(ا 1342ٖررر/743يُٝرراْٞ ) ابررٔ عبداعٝرردا  رراد ايرردٜٔ عبرردايباقٞ بررٔ عبداعٝررد ا  (  14) ا حتكٝررل بٗحرر١ ايررصَٔ    ررازٜخ ايررُٝ

 .139ّا ف 1965َؿرتف٢ ذحاشٟا ايكاٖس٠ا 
ايعرتاٜا ايطر١ٝٓ ٚاملٛاٖرب اضٓٝر١    (ا 1376ّٖر/764ايطًرتإ ا٭زكٌ ايعباع بٔ عًٞ بٔ ذاٚذ بٔ ٜٛضل بٔ عُس ايسضٛيٞ ) (  15)

يؾدازا  ٚشاز٠ اي كاز١ ٚايطٝاذ١ قُٔ زعايٝرا  ؾرٓعا٤ عاؾر١ُ     حتكٝل عبدايٛاذد عبداو ارتاَسٟا   املٓاقب اي١ُٝٓٝا

 .514ّا ف 2004اي كاز١ ايعسب١ٝا 
ا املطبٛى زُٝٔ ٚيٞ َٔ ايُٝٔ َٔ املًٛى ايعطحدا 6- 2ف 1ا د ايً٪ي٪١ٜ   أ باز ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ ايعكٛذارتصزج٢ا  ( 16)

 .191ف
حتكٝرل ستُرد عًرٞ    قرس٠ ايعٝرٕٛ   أ براز ايرُٝٔ املُٝرٕٛا       ّ(ا1537/ٖر944أبٛ ايكٝا٤ عبدايسمحٔ بٔ عًٞ )  ابٔ ايدٜباا ( 17)

 . 300ا 299ّا ف 1988ٖر/1409ا٭نٛرا ايرتبع١ اي ا١ْٝا 
 .27ا 20ف  1ا د ايً٪ي٪١ٜ   أ باز ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ ايعكٛذارتصزج٢ا  ( 18)
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ضًٝ  بٔ ذًرٛإ املعرسٚز  بايكرحاعِ; زرًرٛا سترٌ ايكرحاعِ    دَر١ ايدٚير١         

ايبٝصْرتٝرر١ا ٚنررإ جفٓرر١ بررٔ عُررسٚ َصٜكٝررا٤ أٍٚ أَررسا٤ ايغطاضرر١ٓ بايػرراّا ٚ تررابا  

ًَرر  ١ بررٔ ا٭ٜٗررِ ايرررٟ أذزى اإلضرر٬ّ  ًفررا٩ٙ عًرر٢ ذهُٗررا ي  عٗررد آ ررس أَررسا٥ِٗ جشبش

ا ثرِ  (19)ٚذ ٌ زٝ٘ بعد اْتؿاز املطًُ  ع٢ً ايسّٚ ايبٝصْرتٝ    َٛقع١ ايريَرٛى 

از د عٔ اإلضر٬ّ ٚ ٓؿ رسش ٚذترل برب٬ذ ايرسّٚ ٖرٛ َٚرٔ ٚازكر٘ َرٔ قَٛر٘ عًر٢ ايرسذ٠ ا             

ٚظٌ   ب٬  اإلَ انٛز ٖسقٌ   ايكطرتٓرت١ٝٓٝ   زغد َرٔ ايعرٝؼ ذتر٢ َرا ا     

ٚقَٛررر٘ زكرررد اْتكًرررٛا بعرررد ٚزا ررر٘ ي  بررر٬ذ ا٭ رررساى   آضرررٝا ايٛضررررت٢ا        أَرررا بٓرررٛٙ 

ٜ ١ل َررٔ أغررسف قبا٥ررٌ ايطرر٬جك١ ايرتنُررإا ٖٚررٞ قبًٝرر١         ٚاضررتكسٚا َررا قبًٝرر١ غةرررص 

َٓحوا ٚا تًرترٛا بٗرا ٚ عًُرٛا يغتٗراا ٚاضرتُسٚا َعٗرا ي  إٔ اْكرتعر  أ برازِٖ         

١ً ايرتن١ٝا ثِ زذً  عٔ ن ري َٔ ايٓاع; زٓطبِٗ َٔ ٫ ٜعسزِٗ ي  ٖرٙ ايكبٝ

ستُرد برٔ ٖرازٕٚ برٔ أبرٞ      ٖرٙ ايعػري٠ ي  ايعسام َا ايط٬جك١ا ٚا ؿٌ ز٥ٝطرِٗ  

ايفررت  بررٔ ٜررٛذٞ بررٔ زضررتِ بارتًٝفرر١ ايعباضررٞا ٚعُررٌ    دَترر٘ بايرتسٜكرر١ ايرريت  

 . (20)ضبل ذنسٖا

٫ غتفرر٢ عًررر٢ أذرررد َررد٣ ايسنانررر١ ٚايكرررعل   ٖرررٙ ايكؿررر١ا زررر ذا نرررإ    

  برٔ ٜررٛذٞ برٔ زضررتِ عسبٝرا  غطرراْٝا  زرُّٜٔ ضًطرر١ً     ستُرد بررٔ ٖرازٕٚ بررٔ أبرٞ ايفررت   

ْطب٘ا ٚملراذ ٖررا ا٫ْكرترار ايررٟ اترد ذرٛايٞ  طرُا١٥ ٚ طر  ضر١ٓ ي  بداٜر١           

ايعؿس ا٭ٜرٛبٞ عٓردَا ظٗرس ا ر٘   ايهتابرا  ايتازغتٝر١ا أٚ ضرتُا١٥ ضر١ٓ  كسٜبرا           

اي١ ي  قٝرراّ ايدٚيرر١ ايسضررٛي١ٝا زٗرررٙ ايفحرر٠ٛ ٚا٫ْكرتررار   ايٓطررب ألعررٌ ا٫ضررتر

                                      
ف  2ّا د1958ا ايكراٖس٠ا  ذٕ ادترٖٛس َرسٚد ايررٖب َٚعرا   ّ(ا 916ٖرر/ 306املطعٛذٟا أبٛ اذتطٔ عًرٞ برٔ اذتطر  برٔ عًرٞ )       ( 19)

 .76ٖرا ف 1340ا بسي ا  ازٜخ ضين ًَٛى ا٭ز  ٚا٭ْبٝا٤ّ(ا 970ٖر/360ا ا٭ؾفٗاْٞا محص٠ بٔ اذتطٔ) 109
ا املطربٛى زرُٝٔ ٚيرٞ َرٔ ايرُٝٔ َرٔ املًرٛى        ايعطرحد ا 27ف 1ا د ايً٪ي٪١ٜ   أ براز ايدٚير١ ايسضرٛي١ٝ    ايعكٛذارتصزج٢ا  ( 20)

ٕ  ا ّ(1418ٖررر/821بررٛ ايعبرراع أمحررد بررٔ عًررٞ )   أا ايكًكػررٓدٟا 223ف ا ْػررسٙ ق٥٬ررد ادتُررإ   ايتعسٜررل بكبا٥ررٌ ايعسبررا

 . 300ا 299ف قس٠ ايعٕٝٛ   أ باز ايُٝٔ املُٕٝٛا  ا ابٔ ايدٜباا96-94ّا ف 1963يبساِٖٝ ا٭بٝازٟا 
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قا٥ُرر١ يشا٤ ستاٚيرر١ ايت برر  َٓرر٘ا ٚبايتررايٞ  طررت ري ايػررو   ؾررر١ اْتطرراب بررين    

 .(21)زضٍٛ ي  ايغطاض١ٓ َٚٔ ثِ ي  ايعسب ا٭شذ ايكررتاْٝ 

ايررٜٔ   –ٚغريِٖ  –َٚٔ جاْب آ س ز ْ٘ ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ امل٪ز   ايُٝٓٝ  

ِٗبٛا ْكًٛا عٔ ايطًرتإ ا٭غسف ا٭ٍٚ زهس٠ اْتراٍ ايٓطب ايعسبٞ ايغ ُٜط طاْٞ مل 

  يٜساذ أٟ  فاؾٌٝ يًفهس٠ ا ز ْٓا صتد إٔ ايرٟ غغً٘ َٛقٛر   بٝ  ٖررٙ ايفهرس٠   

بايتفاؾٌٝ اييت  دعُٗا ٖٛ امل٪زين ارتصزجٞا ٚذيو   نتابٝ٘ املػاز ييُٝٗا آْفرا   

ايً٪ي٪ٜر١   أ براز    ايعكرٛذ ( ٚ)املطبٛى زُٝٔ ٚيٞ َٔ ايُٝٔ َٔ املًٛى )ايعطحد

ٚمل ٜهتِل بريو بٌ ؾٓل نتابا  َٓفسذا  ذرٍٛ َٛقرٛر ْطرب     ا(ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ

ٕش ٖرررا ايهترراب بررر )  ٛش ْٓرر احملؿررٍٛ   ايسضررٛيٝ ا ٚٚظلرررَف٘ إلثبررا  ا٫ذعررا٤ ادتدٜرردا ٚعش

 ٍ ا ٜٚظٗرس َرٔ  ر٬ٍ جٗرٛذ املر٪زين ارتصزجرٞ أْر٘ نرإ ٜكرّٛ          (22) (اْتطاب بين زضرٛ

ٝ  ايررررٜٔ مبُٗررر١ َٛنًررر١ ييٝررر٘  تُ رررٌ   ايرررسذ عًررر٢  ؿرررّٛ ايطررر٬ن  ايسضرررٛي 

ٜكدذٕٛ   ْطبِٗ ٜٚٓطبِْٛٗ ي  ا٭ رساى ايُغررص    ضربٌٝ يقرعاف ضرًرتتِٗ ضترٛ       

 اعتُا ايُٝين.     

ٚذاؾٌ ا٭َس إٔ ايط٬ن  ايسضٛيٝ  املتُّ سٜٔ يٛ مل ٜهْٛٛا َٔ ايرتنُإ 

 -َٚررٔ املرر٪ز   ايرررٜٔ ٜرردٚزٕٚ   زًهٗررِ  -ايطرر٬جك١ َررا اذترراد ا٭َررس َررِٓٗ 

برررٌ يٕ ايطررر٬ن  ايكررردَا٤ َرررِٓٗ مل ٜهْٛرررٛا  ثبرررا  عرررسٚبتِٗا ي  ٖررررٙ ادتٗرررٛذ إل

ٜشرررد ِر أذررد  َررٔ امل٪ضطرر  يًدٚيرر١ ايسضررٛي١ٝ أْٗررِ َررٔ غررري         اررازٕٚ   ْطرربِٗا ٚمل 

ستُررد بررٔ ذررامح بررٔ أمحررد   ايٓطررب ايغارررص ٟ ايرتنُرراْٞا بررٌ يٕ املرر٪زين برردز ايرردٜٔ    

ٞ  1302ٖر/702ايٝاَٞ ) ٛ  بعد    زررت٠  ُّضرٝظ    ّ( ٖٚٛ َٔ زجاٍ ايرب٬  ايسضرٛي

املظفرس ٜٛضرل برٔ املٓؿرٛز ا٭ٍٚ عُرس      ايدٚي١ ع٢ً عٗد ايطرًرتإ ايسضرٛيٞ اي راْٞ    

ّ(ا ؾشررس  ش ٖرررا 1294 – 1249ٖررر / 694 – 647بررٔ عًررٞ بررٔ زضررٍٛ )ذهررِ  رر٬ٍ املررد٠   

ٚ ررازٜخ ا٭ٜررٛبٝ   -بررُِّْٗ َررٔ ا٭ ررساى )ايُغرررررص (ا ٚأيررل نتابررا     ررازغتِٗ املرر٪زين 

                                      
 .48-46ا ف بٓٛ زضٍٛ ٚبٓٛ ناٖسذ. ستُد عبدايعاٍ أمحدا (  21)
 .6- 2ف 1ا د يً٪ي٪١ٜ   أ باز ايدٚي١ ايسضٛي١ٝا ايعكٛذارتصزج٢ا  ( 22)
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ِٔ   أ باِز املًِٛى َٔ ايُغررص     عٓٛإ )ٚجعً٘ حت –َٔ قبًِٗ  ُش ُْطة ايغايٞ اي   ايط 

(ا ٚقاٍ   َكدَت٘: " مل ٜهٔ أذد  قد ؾرسف ُٖتر٘ ي  أ براز ايُغرص  برايُٝٔ      بايُٝٔ

ٚختًٝرررردٖا   نترررراب ٜتررررداٍٚ ي  آ ررررس ايررررصَٔا أذببرررر  إٔ أنررررٕٛ ايطررررابل ي       

ٝاَٞا ٫ َرٔ ايطر٬ن    ا ٚمل ٜعرت  أذد  ع٢ً امل٪زين ستُد بٔ ذامح اي(23)ذيو"

ايسضٛيٝ  أْفطِٗ ٫ٚ َٔ غريِٖا ٖٚٞ قس١ٜٓ قانع١ َاْع١ برُِّْٗ أ رساى غةررصوا ٚإٔ    

اذعرا٤ املتررُّ سٜٔ َررِٓٗ يًٓطرب ايعسبررٞ ايغطرراْٞ يرٝظ ي٫ ْترراد اذتاجرر١ ايطٝاضرر١ٝ    

ايرتاز١٥ اييت ٚيدٖا يذطاضِٗ مبد٣  ُّثري ايدعا١ٜ اإلع١َٝ٬ املكاذ٠ رتؿرَِٛٗا  

ٝ ١ ا٭ س٣ ع٢ً ايطاذ١ اي١ُٝٓٝ .ضرٛا٤ً َٔ ا٭٥ ًِ  ١ُ ايصٜد١ٜ أٚ ايكٝاذا  ايَكبش

 واإلدارية:لينً على مستوى اليواحي التيظنية إجنازات الدولة الرسولية يف ا .2

 . تينية الشكل العاو للدولة وىظنَا السياسية:2-1

ٌ نإ  ايعراّ يًدٚير١   ايرُٝٔ   ايكرسٕٚ ا٭ٚ  َرٔ عؿرسٖا اإلضر٬َٞ         ايػره

 –يبطرران١ا ٚمل  هررٔ ايررٓظِ اإلذازٜرر١ ايرريت  عرتررٞ ايدٚيرر١ غررهًٗا اي٥٬ررل        ٜتطررِ با

قررد انتطررب٘ ايُٝٓٝررٕٛا ٚيعررٌ ِقرردشّ عٗرردِٖ  كررازا ِٗ   –مبفٗررّٛ  ًررو ايعؿررٛز 

ايكدا١ ٚٚقٛعِٗ حت  اذت٬ٍ ق٣ٛ أ س٣ ٚ ػسذَِٗ ع٢ً ٦ٖٝر١  ػره٬ٝ  قبًٝر١    

     ِ عًر٢ يذاز٠   ٚضٝاض١ٝ َؿغس٠ ع٢ً َداز قسٕٚ قرد أزكردِٖ ارتر ا  ايريت  طراعدٖ

ُٜحرراُزٚا بكٝرر١ أقرترراز ذاز اإلضرر٬ّ       ايدٚيرر١ ٚيعرتا٥ٗررا غررهًٗا املٓاضرربا بررٌ يْٗررِ مل 

ايرٟ عسزتٗا ايردٍٚ ٖٓراىا ٚضررا مل صترد   أٟ      ايٓظِ اإلذاز١ٜ َعسز١ ٚاضتيداّ 

َٔ َؿاذز ايتازٜخ ايُٝين   ايكسٕٚ ارتُط١ اضحسٜر١ ا٭ٚ  َرا ٜػرري ي  ٚجرٛذ     

ػرررسن١( أٚ )ايررردٚاٜٚٔ( أٚ َرررا ٜٓاظسٖرررا   ٖٝانرررٌ ايررردٍٚ   )ايرررٛشٜس( أٚ )ؾررراذب اي

 اي١ُٝٓٝ املطتك١ً.

                                      
ِٔ   أ براِز املًرِٛى َرٔ ايُغررص          ّ(ا1302ٖرر/ 702ستُد بٔ ذامح بٔ أمحد ) ٛ  بعد بدز ايدٜٔ ايٝاَٞا (  23) ُش ُْطة ايغرايٞ اير   ايط ر

بٓٛ ناٖس ٚع٬قا  بٓٛ زضٍٛ ٚبا ذ. ستُد عبدايعاٍ أمحدا -1ا ٚزق١ 27541ا شترتٛ  باملترل اي ٜرتاْٞ زقِ بايُٝٔ

ٔ ارتازج١ٝ   عٗدُٖا ا٭ٜٛبٕٝٛ ا ْـ ستكل َٔ نتاب ايطُط ْفط٘ا ًَرل بهتاب ايفت  ا٭ٜٛبٞ يًُٝٔا 48ا ف ايُٝ

 .339ا 338ّا ف1980ا اض١٦ٝ املؿس١ٜ ايعا١َ يًهتابا زسر ا٫ضهٓدز١ٜا   ايُٝٔ
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ايهةسذٜر١   –بٝد إٔ ٖرا ايٛقا قرد ا تًرل ابتردا٤ً َرٔ ظٗرٛز ايدٚير١ ا٭ٜٛبٝر١        

  ايُٝٔ   َٓتؿل ايكسٕ ايطاذع اضحسٟا ٚشاذ  ا٭َرٛز ْكرحا  ٚ كردَا        -

ٜ رر١ا ٚا     ررٌ عؿررس ايدٚيرر١ ايسضررٛي١ٝ     ايعؿررس ايدٚيرر١ ايسضررٛي١ٝ ايرتنُاْٝرر١ ايُغص 

ايررُٝٔ قُرر١ َٓرٓرر٢ ايتٓظررِٝ اإلذازٟ اذترردٜت يًدٚيرر١ا َررٔ ذٝررت نبٝعرر١ اإلذاز٠        

َٚطُٝا  ادتص٥ٝا  املتعًك١ بٗاا يذ أؾبر  ايدٚير١  ٗرتِ نر ريا  بترطر  أذا٥ٗرا      

اإلذازٟا زظٗس  َٓاؾب جدٜرد٠ مل ٜهرٔ يًُٝٓرٝ  عٗرد بٗرا َرٔ قبرٌا ٚزُٝرا ًٜرٞ          

 ب ايطٝاض١ٝ اييت ظٗس    عٗد ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ:زتُٛع١ َٔ أِٖ املٓاؾ

 . ىائب السلطية:2-1-1
ٖرررٛ ايسجرررٌ اي ررراْٞ   ايدٚيررر١ا َٚٓصيتررر٘  فرررٛم َٓصيررر١ ايرررٛشٜسا ٚقرررد ٜطررررب  

ؾ٬ذٝا  ايٛشٜس ز٬ ٜبك٢ ي٘ ذنسا ٚايع٬ق١ ب  ق٠ٛ ْا٥رب ايطرًرت١ٓ ٚقر٠ٛ ايرٛشٜس     

ٛشٜسا ٚنًُرا اشذاذ   ع٬ق١ عهط١ٝا زهًُا شاذ  ق٠ٛ ْا٥ب ايطرًرت١ٓ  كًؿر  قر٠ٛ اير    

قرر٠ٛ ايررٛشٜس اضتطررس  ؾرر٬ذٝا  ْا٥ررب ايطررًرت١ٓا ٚضرررا مل  هررٔ )ْٝابرر١ ايطررًرت١ٓ(     

ٚظٝف١ ذا١ُ٥   ايدٚي١ ايسضٛي١ٝا زٗٓاى عدذ َرٔ ايطر٬ن  مل ٜعٝٓرٛا ٭ْفطرِٗ     

ٖٛ ق٠ٛ غيؿٝا  ايٛشزا٤ اييت بًغر    –َٔ ٚج١ٗ ْظسٟ  –ْٛابا ا ٚايطبب   ذيو 

بعدّ ا٫ذتٝاد ي  غغٌ ْٝاب١ ايطًرت١ٓ بُّٟ أذدل َا ذدا  جعٌ ايط٬ن  ٜػعسٕٚ 

ُٜفاتشرررسشُ  إٔ ٜكرررّٛ بٗرررا ْا٥رررب      ذاّ ايرررٛشزا٤ ٜررر٪ذٕٚ َٗررراَِٗ يقررراز١  ي  ااملٗررراّ ايررريت 

 ايطًرت١ٓ.

ذاٚذ بررٔ املظفررس ٜٛضررل بررٔ املٓؿررٛز عُررس )ذهررِ    ٚايطررًرتإ ايسضررٛيٞ امل٪ٜررد  

ٔش ْا٥برررا  يررر ّ( 1321–1296ٖرررر/721–696 رر٬ٍ املرررد٠    ٝ ٘ا زكرررد أعحرررب ٖرررٛ أٍٚ َرررٔ عرر

بػيؿررر١ٝ أذرررد أَرررسا٤ املُايٝرررو ايكررراذَ  َرررٔ َؿرررس ي  بررر٬ذ ايرررُٝٔ   ضررر١ٓ        

ّ يًعٌُ    دَت٘ا ٖٛ ا٭َري ع٤٬ ايدٜٔ نػتغدٟا ٚنإ ٜتُتا 13154ٖر/715

بًباقرر١ ٚذطررٔ ضٝاضرر١ٝ َررا  رر ٠ ٚاضررع١    ٓظررِٝ ادتررٝؼ ايسضررٛيٞ عًرر٢ غررساز      

 ٔ قبًر٘ا ٚجعًر٘ ْدار٘       ادتٝؼ املؿسٟا زا تؿ٘ امل٪ٜد نُا مل غتتـ أذد َر
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ا  اؾ١ إٔ ا٭َري ع٤٬ ايدٜٔ (24)نٌ  ًٛا ٘ ٚززٝك٘   ضفسا ٘ا ثِ جعً٘ ْا٥با  ي٘

بررب٬ذ ايػرراّ   عٗررد  –ْا٥ررب ايطررًرت١ٓ  –نػررتغدٟ نررإ قررد غررغٌ ٖرررا املٓؿررب  

ّ(ا ٚقرد بًر  عردذ    1294-1290ٖر/693-689ايطًرتإ ا٭غسف  ًٌٝ بٔ ق٬ٕٚٚ )

 .    (25)ازٜخ ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ  ط١ ْٛابايرٜٔ  ٛيٛا ٖرا املٓؿب    

 . الوزيــر:2-1-2
ٖٛ ايسجٌ اي اْٞ   ايدٚي١ عٓدَا ٫ ٜتِ  عٝ  ْا٥ب يًطًرت١ٓا ٖٚٛ ايسجٌ 

اي ايررت زٝٗررا عٓرردَا ٜتٓطررِ َٓؿررب ْٝابرر١ ايطررًرت١ٓ غيؿرر١ٝص قٜٛرر١ا ٖٚرررا املٓؿررب  

  رررازٜخ أزضرررخ از بانرررا  بايدٚيررر١ ايسضرررٛي١ٝ َرررٔ املٓؿرررب ايطرررابلا ٚأقررردّ ذكرررٛزا    

ْظُٗا ايطٝاض١ٝا ٚضرا صتد إٔ ايٛشٜس نرإ َٛجرٛذا  َٓرر أٜراّ ايطرًرتإ امل٪ضرظ       

–1230ٖرررر/647 –628املٓؿرررٛز ا٭ٍٚ عُرررس برررٔ عًرررٞ برررٔ زضرررٍٛ )ذهرررِ  ررر٬ٍ املرررد٠   

ا بررٌ يٕ بعرر  (26)ّ(ا ٚأٍٚ ٚشزا٤ ايدٚيرر١ ايسضررٛي١ٝ ٖررٛ ايػررٝخ ْرراجٞ بررٔ أضررعد  1249

يقرراز١ ي  غررغًِٗ   –َررٔ املٓاؾررب  ايررٛشزا٤   ايعؿررس ايسضررٛيٞ قررد  عررٛا عرردذا      

نايٛشٜس بٗا٤ ايدٜٔ ستُد برٔ أضرعد برٔ َٛضر٢ ايعُساْرٞ ٚشٜرس        –َٓؿب ايٛشاز٠ 

ا (27)ايطررًرتإ املظفررس ا٭ٍٚ ايرررٟ  ررا برر  َٓؿرر) )ايررٛشٜس( ٚ)قاقررٞ ايككررا٠(       

ٚنررريو ايررٛشٜس َٛزررل ايرردٜٔ عًررٞ بررٔ ستُررد ايٝرٝررٟٛ ٚشٜررس ايطررًرتإ امل٪ٜررد         

ث٬ثرر١ا زكررد نررإ )ايررٛشٜس( ٚ)قاقررٞ ايككررا٠(    ايسضررٛيٞ ايرررٟ  ررا برر  َٓاؾررب 

 .(28)ٚ)احملتطب(

                                      
ٔ ّ(ا 1342ٖررر/743ابررٔ عبداعٝرردا  رراد ايرردٜٔ عبرردايباقٞ بررٔ عبداعٝررد ايُٝرراْٞ )   (  24) ا حتكٝررل بٗحرر١ ايررصَٔ    ررازٜخ ايررُٝ

 .129ّا ف 1965َؿرتف٢ ذحاشٟا ايكاٖس٠ا 
(25  ) ٘ ا ذ. 6ف 2ا د  440ف  1ا د ايً٪ي٪ٜر١   أ براز ايدٚير١ ايسضرٛي١ٝ     ايعكرٛذ ا ارتصزجر٢ا  135 – 134ا ف املؿدز ايطابل ْفطر

زضراي١ ذنترٛزا٠ا نًٝر١ اٯذابا جاَعر١     ين زضرٍٛا  اذتٝا٠ ايطٝاض١ٝ َٚظاٖس اذتكاز٠   عٗد بر  ستُد عبدايفتا  عًٝرإا 

 .149ّا ف1973ايكاٖس٠ا 
 .59ف 1ا د ايً٪ي٪١ٜ   أ باز ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ ايعكٛذارتصزج٢ا (  26)
 .292ف 1ا د املؿدز ايطابل ْفط٘(  27)
 .304ا 303ف 1ا د املؿدز ايطابل ْفط٘(  28)
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َٚٔ املِٗ اإلغاز٠ ي  إٔ ؾ٬ذٝا  َٓؿب ايٛشاز٠ ناْ   ترُّزج  بر  جرصز    

َٚد ن١ًٝ ايعؿس ايسضٛيٞا زبُٝٓا صتد ؾ٬ذٝا ٘  تٛضرا   َرد٠ َعٝٓر١ صتردٖا     

طرًرت١ٓ   ٓهُؼ ن ريا ا ٚذيو يًع٬ق١ ب  ق٠ٛ ايٛشٜس ْٚا٥رب اي  –  َد٠ أ س٣  –

نُرررا ضررربل  ٛقرررٝر٘ا ٚ٭ضرررباب أ رررس٣  تعًرررل بسغبرررا  ايطررر٬ن  ايسضرررٛيٝ          

ايػيؿ١ٝا َٚد٣ ا طار    ِٗ   اذتهرِ أٚ قًتٗرا ايريت  كرٛذ ي  ا٫عتُراذ عًر٢       

ايٛشزا٤ بػهٌ ٚاضا أٚ أقٌ ا طاعا ا ٚبٓا٤ً ع٢ً ايظسٚف ايطٝاض١ٝ اييت  رتسأ أذٝاْرا   

 . (29) ٛضٝا ؾ٬ذٝا ِٗزٝهٕٛ يًٛشزا٤ ايكدز٠ ع٢ً اضتغ٬ضا   

 . الكاتب:2-1-3
ايسضرررٛيٕٝٛ ٖرررِ أٍٚ َرررٔ أٚجرررد ٖررررا املٓؿرررب ايطٝاضرررٞ    رررازٜخ ايرررُٝٔ    

ا ٚ ترر٘ (30)ايعؿررس اإلضرر٬َٞا ٚقررد  ترر٘ بعرر  املؿرراذز ايُٝٓٝرر١ بررر)نا ب ايطررس(

 ٞ إٔ ايكاقررٞ املرر٪زين "أبررا احملاضررٔ   (31)بعكررٗا )نا ررب اإلْػررا٤(ا زكررد ز٣ٚ ارتصزجرر

ٝررد ٚزررد ي  ايررُٝٔ َررٔ ذَػررل برتًررب َررٔ ايطررًرتإ امل٪ٜرردا عبرردايباقٞ بررٔ عبداع

  ٞ أٜكررا  إٔ قاقررٝا   (32)ٚٚيررٞ نتابرر١ اإلْػررا٤   املًُهرر١ ايُٝٓٝرر١"ا ٜٚرررنس ارتصزجرر

ٜكؿرد   عٗرد    –ٜدع٢ ستُد بٔ عًرٞ برٔ َٓؿرٛز قرد:"  ردّ   ايدٚير١ امل٪ٜدٜر١        

٘        –ايطًرتإ امل٪ٜرد ايسضرٛيٞ    ايطر٬ن    نا برا  ينْػرا٤"ا ْٚظرسا  ملرا نرإ اترا بر

ايسضرررٛيٝ  َرررٔ اذتؿررر١ًٝ ايعًُٝررر١ ايغصٜرررس٠ زررر ٕ َعظُٗرررِ نرررإ ٜتحٓرررب  ٛيٝررر١  

 .(33)نا ب اإلْػا٤ ٜٚتٛيٕٛ بُّْفطِٗ ايكٝاّ مبعظِ َٗاَ٘

                                      
 .152ا 151فس اذتكاز٠   عٗد بين زضٍٛا اذتٝا٠ ايطٝاض١ٝ َٚظاٖ ذ. ستُد عبدايفتا  عًٝإا(  29)
ْطري١ َؿررٛز٠ عرٔ ايرتبعرر١   ا ؾررب  ا٭عػر٢   ؾررٓاع١ اإلْػرا  ا ّ(1418ٖرر/ 821أبرٛ ايعبرراع أمحرد برٔ عًررٞ )    ايكًكػرٓدٟا  (  30)

ا  ( ا٭َري١ٜ ا ٚشاز٠ اي كاز١ ٚاإلزغاذ ايكَٛٞ ا ٚامل٪ضط١ املؿس١ٜ ايعا١َ يًتُّيٝل ٚايرت ١ ٚايرتباعر١ ٚايٓػرس ا ايكراٖس٠ ا )ذ   

 .35ف 5د 
 .419ف 1ا د ايً٪ي٪١ٜ   أ باز ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ ايعكٛذارتصزج٢ا (  31)
 .306ف 1ا د املؿدز ايطابل ْفط٘(  32)
اذتٝررا٠ ايطٝاضرر١ٝ َٚظرراٖس   ا ذ. ستُررد عبرردايفتا  عًٝررإا35ا 34ف  5د  اؾررب  ا٭عػرر٢   ؾررٓاع١ اإلْػررا ايكًكػررٓدٟا (  33)

 .154فاذتكاز٠   عٗد بين زضٍٛا 
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ْٚػري ٖٓا ي  َساضِٝ ضًرتا١ْٝ ناْ   ؿدز يتعٝ  ايػيؿٝا  املسغر١ 

ا٠ يػغٌ َ ٌ ٖرٙ املٓاؾبا ٚ عُِ ٖررٙ املساضرِٝ عًر٢ زجراٍ ايدٚير١ ٚنازر١ ايككر       

ٚايعُرراٍ ٚجٓررٛذ ايررب٬  ايطررًرتاْٞ يهررٞ ُ ُررٓ  ؾرر٬ذٝا ٗا ٚاَتٝاشا ٗرراا ٚمل  عررد    

َطررٛغا  ايكررسب َرررٔ ايطررًرتإ املًرررو غيؿرر١ٝ ذا ٝررر١ا بررٌ ضرررع٢ ٖرر٪٤٫ اذتهررراّ       

نررايعًِ ٚايرردٜٔ   –٫ تٝرراز ذٟٚ ايهفررا٤ا  ٚايؿررفا  ايكٝاذٜرر١ ٚاإلذازٜرر١ املُٝررص٠      

 .(34)يػغٌ املٓاؾب ايهبري٠ -ٚايؿ٬  ٚاذته١ُ 

 الدواويً )الشُُّدود( يف عصر الدولة الرسولية: .2-2

مل  هرٔ ايردٍٚ ايريت ذهُر  ايرُٝٔ بعرد اضرتك٬ضا   ايعؿرس اإلضر٬َٞ قررد          

اضررتردث  ايرردٚاٜٚٔ اإلذازٜرر١ أٚ ضررع  ٫ضررتيداَٗاا ٚأٍٚ َررٔ أٚجررد ايرردٚاٜٚٔ      

بررٌ ٚبًغررٛا ذرردا  نرربريا  َررٔ ايدقرر١   قرربط    -ايررُٝٔ ٚغررار يرردِٜٗ اضررتيداَٗا  

ِ ايط٬ن  ايسضرٛيٕٝٛا ٚضررا ٜطرحٌ ضرِ  رازٜخ ايرُٝٔ َهسَر١ ٖررا         ٖ -عًُٗا 

ادتاْررررربا ٚضرررررٓراٍٚ اضرررررتعسا  أٖرررررِ ايررررردٚاٜٚٔ ايررررريت اضرررررتردثٗا ايطررررر٬ن      

 ايسضٛيٕٝٛا ٖٚٞ نُا ُّٜ ٞ:

 . ديواٌ اخلراج )الديواٌ السعيد(:2-2-1
ٚقررد ٜرتًررل عًٝرر٘ أذٝاْررا  )ايرردٜٛإ ايهرربري(ا ٖٚررٛ املطرر٪ٍٚ عررٔ  ررا يٜررساذا     

  نازرر١ ؾررٛزٖا ٚألُٝعٗررا   بٝرر  املرراٍا ٚبايتررايٞ ٖررٛ عُاذٖررا ا٭ضاضررٞ   ايدٚيرر١ 

ٚزنٓٗررا ايررسن ا ٚناْرر  يٜررساذا  ايدٚيرر١ ايسضررٛي١ٝ غايبررا  َررا  ٓرؿررس    ررساد     

ِٔ ذٜررٛإ         ا٭زاقررٞ ايصزاعٝرر١ ٚزضررّٛ ايٓيررٌ ٚايعػررٛز ٚادتصٜرر١ ٚاملهررٛعا ٚمل ٜطررتغ

 نصٟ   ايدٚي١ املعاؾس.ارتساد عٔ بٝ  املاٍ قرتعا ا زكد نإ مب اب١ ايبٓو املس

ٚقررد عُررٌ   ٖرررا ايرردٜٛإ املٗررِ عرردذ نرربري َررٔ املررٛظف ا ٜٓكطررُٕٛ ي         

قطُ  بٓا٤ ع٢ً نبٝع١ عًُِٗ ٚزتاي٘ املهاْٞا زَُّا ايكطرِ ا٭ٍٚ زٗرِ املٛظفرٕٛ    

اإلذازٜٕٛ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً ايٛظرا٥ل املهتبٝر١ا ٚ  َكدَر١ ٖر٪٤٫ املطرتٛ ا ٖٚرٛ زأع       

ٍٚا ٚيعً٘ ٜٓاظس ٚشزا٤ املايٝر١   ايدٚير١ املعاؾرس٠ا ٜٚٓٛبر٘     ٖرا ايدٜٛإ َٚط٪ٚي٘ ا٭

                                      
 .105ا فاذتٝا٠ ا٫جتُاع١ٝ   ايُٝٔ   عؿس ايدٚي١ ايسضٛي١ٝن٘ ذط  ٖدٌٜا  ( 34)
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ٜٚطاعدٙ )َػازف ا٫ضتٝفا٤(ا ُّٜٚ ٞ )املػد ايهبري(   املس ب١ اي اي ١ا ٚأَا ايكطرِ  

اي رراْٞ زٗررِ املٛظفررٕٛ املباغررسٕٚ ايرررٜٔ ٜكرررتًعٕٛ باملٗرراّ املٝداْٝرر١ املباغررس٠ َررا        

١ٗ( )َٚػازف ادتٗر١( )ْراظس   ايسع١ٝ ٚايعا١َ ٚذازعٞ ايكسا٥با ٚأُِٖٗ )َػد ادت

ادت١ٗ(ا ٜٚكّٛ ث٬ثتِٗ بٛظا٥ل َتدزج١ا ٜٚتكا ٕٛ زٝٗا أذٚزا  َسض١َٛا  نًٗا 

 .(35)َتعًك١ جبُا يٜساذا  ايدٚي١   ٚجٖٛا املكسز٠

 . ديواٌ اخلاص:2-2-2
ناْرر  َُٗترر٘ يجررسا٤ اذتطررابا  ارتاؾرر١ بررا٭٬َى ايطررًرتا١ْٝ يتردٜرررد        

ا٭زكررٌ ايطررًرتإ أذرردث ذٜٛاْررا  ضرررا ايػررُّٕ ٖررٛ  اإلٜررساذا  ٚاملؿررسٚزا ا ٚأٍٚ َررٔ  

ّ( ٭ٕ املؿرراذز 1376ٖررر/778ايعبرراع بررٔ اعاٖررد عًررٞ بررٔ امل٪ٜررد ذاٚذ بررٔ املظفررس)   

 .(36)اييت  ٝطس ايسجٛر ييٝٗا مل  رنس ٖرا ايدٜٛإ قبٌ عٗدٙ

 . ديواٌ احلالل:2-2-3
   ً رتا١ْٝ ٜٚعسف أٜكا  بر)ذٜٛإ ادت٬ٍ(ا ٜٚبدٚ أْ٘ غبٝ٘ بردٜٛإ ا٭َر٬ى ايطر

أٟ  –:" ٚأؾررراب ذٜررٛإ ادترر٬ٍ ْفررسٜٔ  (37)عٓررد املُايٝرروا جٝررت ٜكررٍٛ اذتطررٝين 

: عاَررٌ َٚػررازفا ٚضُررا ج٬يرر١ ا٭َرر٬ى ٭ْٗررا ًَررو املًررو      -َررٛظف  اثررٓ   

ٚايعص ٚاملكداز..." ْٚظسا  يه س٠ َؿسٚزا  َرتابخ ايكؿٛز ايطًرتا١ْٝا زكرد ناْر    

  .(38)َس با ٗا ي  ٖرا ايدٜٛإا ٫ٚ ٜؿسف َٓ٘ غريٖا

ٜطر٢ُ   -غري املٛظف  املررنٛزٜٔ آْفرا     –ٜٚػسف ع٢ً ٖرا ايدٜٛإ َػد 

)َػد اذت٬ٍ( ٜٚػرت  زٝ٘ ا٭َا١ْ ٚادتد١ٜ ٚاإلملاّ بعًُ٘ا ٜٚعت  ٖٛ َٚطاعداٙ 

                                      
ا زضرراي١ ا٭ذررٛاٍ ايطٝاضرر١ٝ   ايدٚيرر١ ايسضررٛي١ٝ   عٗررد ايطررًرتإ ايٓاؾررس أمحررد ستُررد بررٔ عتٝرر٢ بررٔ ستُررد ايفٝفررٞا   (35)

 .195-193ّا ف1999ٖر/1420َاجطتريا قطِ ايتازٜخا ن١ًٝ اٯذابا جاَع١ املًو ضعٛذا 
 .162زضاي١ فاذتٝا٠ ايطٝاض١ٝ َٚظاٖس اذتكاز٠   عٗد بين زضٍٛا  ذ. ستُد عبدايفتا  عًٝإا  (36)
ا ْطري١ َؿرٛز٠ عرٔ    ا ًَيـ ايفرتٔ ٚا٭يباب َٚؿبا  اضد٣ يًهةت راب ّ(1412ٖر/815اذتطٝينا عًٞ بٔ اذتطٔ ) ٛ  بعد(  37)

 ب. - 8ؾٓعا٤ا ٚزق٘  –شترتٛن١ مبهتب١ ايكاقٞ ي اعٌٝ ا٭نٛر 
ٍ ايطٝاض١ٝ   ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ   عٗد ايطًرتإ ايٓاؾس أمحدستُد بٔ عت٢ٝ ايفٝفٞا   (38)  .197ّا ف1999ٖر/1420ا ا٭ذٛا
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ٌ  ايهتررابا َٚس برررا ِٗ  عرراذٍ َس برررا  املرررٛظف        –ايعاَررٌ ٚاملػرررازف   – َررٔ أجشررر

 ذٜٛإ ارتساد ٚذٜٛإ ارتاف.

 ٌ الوقف:. ديوا2-2-4
ناْرر   ٝررا ا٭َررٛاٍ املتعًكرر١ بررايٛقل بررب٬ذ ايررُٝٔ ذترر٢ عٗررد ايطررًرتإ    

ٖٚٛ ايطرًرتإ امل٪ٜرد ذاٚذ برٔ املظفرس ٜٛضرل برٔ املٓؿرٛز ا٭ٍٚ         -ايسضٛيٞ ايسابا 

َرٔ ا تؿراف ذهراّ ايػرسر      –ّ( 1321–1296ٖرر/ 721–696عُس )ذهِ  ر٬ٍ املرد٠   

زاضررتردث ذٜٛاْررا    ٖٚررِ ايككررا٠ا ٚاضررتُس ايٛقررا نررريو عٗررد ٖرررا ايطررًرتإا        

 اؾرررا  برررايٛقلا ٚأضرررٓد أَرررٛزٙ ي  عررردذ َرررٔ نةت ررراب ايررردٚاٜٚٔا ٚزمبرررا مل ٜتيرررر       

ايطرررًرتإ امل٪ٜرررد ٖررررا اإلجرررسا٤ ي٫ ملرررا زآٙ َرررٔ ختً رررِل ايٛضرررا٥ٌ ٚايرترررسم ايررريت ضررراز  

ايككا٠ عًٝٗا    طٝري أَٛز ايٛقلا يٜساذا  ٚؾرسزا ا ٚبايترايٞ ٚجرٛذ ثغرسا  نربري٠      

 .(39)ٜت٬عب بٗا نُا ٜسٜد ذٚمنا زقٝباهٔ ملٔ قعل ذٜٓ٘ إٔ 

ٚطتررتِ ايكررٍٛ بُّْرر٘   عؿررس ٖرررٙ ايدٚيرر١ ايفتٝرر١ ايرريت أضرررطٗا أ ررساى غةرررصو           

٫ َررٔ ْاذٝرر١   –ٚازرردٕٚ ي  ايررُٝٔ قررد ظٗررس  غرررسا٥  ٚظٝفٝرر١ مل  هررٔ َٛجرررٛذ٠      

زبٌ قٝاَٗراا نَُّ راٍ غرسا٥  ايكراذ٠      –املط٢ُ ٫ٚ َٔ ْاذ١ٝ ايػهٌ ٚايؿ٬ذٝا  

 ٝ  –  ٚايعطررهسٜ  ٚقاقررٞ ايككررا٠ ٚغريٖرراا ٚاخترررْ  ٖرررٙ ايدٚيرر١     ٚا٭َررسا٤ املرردْ

زَررٛشا  ٚغررعازا ل ضررا ٚزاٜررا  ٚأعرر٬ّا       -يًُررس٠ ا٭ٚ     ررازٜخ ايررُٝٔ اإلضرر٬َٞ    

 .(40)ٚقسب  ايرتبٍٛ عٓد حتسى جٝٛغٗا ٚنباز زجاضا

 :إسَامات السالطني الرسوليني العلنية ومؤلفاتَه 

إٔ  ٝرررا  -ٚايعسبٝررر١ بػرررهٌ عررراّ    -أثبتررر  املؿررراذز ايتازغتٝررر١ ايُٝٓٝررر١   

ض٬ن  ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ  كسٜبا  ناْٛا ع٢ً قدز نربري َرٔ املعسزر١ا ٚأْٗرِ ذراشٚا      

ْؿررٝبا  نرربريا  َررٔ ايعًررّٛا ٚذؿررًٛا عًرر٢ يجرراشا  َررٔ نبرراز ايعًُررا٤ زُٝررا أ رررٚٙ  

                                      
اذتٝا٠ ايطٝاض١ٝ َٚظاٖس  ذ. ستُد عبدايفتا  عًٝإا390ف  1ا د ايً٪ي٪١ٜ   أ باز ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ ايعكٛذارتصزج٢ا (  39)

 .163ا 162زضاي١ فاذتكاز٠   عٗد بين زضٍٛا 
ا اذتٝا٠ ا٫جتُاع١ٝ   ايُٝٔ   عؿس ايدٚي١ ايسضٛي١ٝا ن٘ ذط  ٖدٌٜا 66ا 65ف 1داملؿدز ايطابل ْفط٘ا ارتصزجٞا (  40)

 .105ف
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عررِٓٗ َررٔ زررسٚر املعسزرر١ ايػررسع١ٝ ٚايرتبٝعٝرر١ا ٚأْٗررِ نرراْٛا ٜٓازطررٕٛ ايعًُررا٤       

يٝلا ٖٚرٛ َرا ذردا بربع  ايبراذ   إٔ ٜ٪يرل نتابرا  حتر  عٓرٛإ          عؿسِٖ   ايتُّ

ٚغرريٙ َرٔ نترب     –ا ٚقرد ذر٣ٛ ٖررا ايهتراب     (41))ذهاّ ايرُٝٔ امل٪يفرٕٛ اعتٗردٕٚ(   

ضرررسذا  غرررا٬َ  دتُٝرررا َ٪يفرررا  ايطررر٬ن  ايسضرررٛيٝ ا ٚذنرررس   -ايببًٝٛجسازٝرررا 

نْٛٗررررا َرتبٛعرررر١ أّ َاشايرررر  شترتٛنرررر١ا نُررررا ذرررردذ  أَررررانٔ ٚجٛذٖررررا   ذٚز    

رتٛنا  ٚاملتاذل اي١ُٝٓٝ ٚايعاملٝر١ا ٚ  ذيرو ذ٫ير١ قانعر١ عًر٢ إٔ َرا ُذِنرسش        املي

َٔ ايطُا  ايع١ًُٝ يًط٬ن  ايسضٛيٝ  مل ٜهٔ َٔ قبٌٝ املبايغ١ ٚاملد  ايصا٥دا 

بررٌ نررإ ٚؾررفا  يٛقررا قررا٥ِ ذكٝكررٞ زعًررٞا ٚنررإ ايطرر٬ن  ٜٛؾررٕٛ أبٓررا٤ِٖ        

ا  اي٬شَرر١ يًًُرروا  برراذتسف عًرر٢ ايررتعًِ ٚايترؿررٌٝ نْٛرر٘ ايعًررِ أذررد ايؿررف   

ا٭زكررٌ ايعبراع بررٔ اعاٖررد عًررٞ برٔ امل٪ٜررد ذاٚذ بررٔ املظفررس)ذهِ   ايطررًرتإ زٗررا  

ا٭غرررسف اي ررراْٞ  ايطرررًرتإ ّ( ٜٛؾرررٞ ابٓررر٘  1376–1362ٖرررر/778–764 ررر٬ٍ املرررد٠  

" ٜٓبغرٞ  ّ( قرا٬٥ :  1400–1376ٖر/803–778ي اعٌٝ بٔ ايعباع )ذهِ  ٬ٍ املد٠ 

ٝكٗرا ٚجًًٝرٗاا ٜٚعظرِ غرُّْٗا ٚعترت عًٝٗرا ...       يًًُو إٔ ٜعرتين بطرا٥س ايعًرّٛ ذق   

"(42) . 

ٚقد َٓ  ايعًُا٤ُ  كدٜسِٖ ٚاذرتاَِٗ ٚيج٬ضِ ايط٬ن ش ايسضٛيٝ ش ْظرسا   

يتًررو ايؿررفا  ايعًُٝرر١ ايرريت متتعررٛا بٗرراا ٚذيررو ٖررٛ ايغايررب   ع٬قررتِٗ بٗررِ ا     

ٚاملؿرررراذز ايتازغتٝرررر١ ٦ًَٝرررر١ بػررررٛاٖد ٚؾررررٛز نرررر ري٠ ضرررررا ا٫ذرررررتاّ ٚايتكرررردٜس      

ٓإٛ ضِ ا٫ذرتاّا ٖٚٛ يتػحٝاا ٚا ُِٜه ُِٜحً ٕٛ ايعًُا٤ ٚ نُا نإ ايط٬ن  أٜكا  

َرررا ناْررر   عهطررر٘ ضرررًٛنٝا ِٗ َعٗرررِا زهاْررر  يغرررازا  املؿررراذز  ررردٍ عًررر٢ ؾرررٛز  

َتعدذ٠ ضرا ا٫ذرتاّ ٚايتكدٜسا ٚنإ ايغايب ع٢ً َعا١ًَ اذتهاّ يًعًُرا٤ بُّْٗرا   

                                      
 ٖٛ ايباذت عبداو ستُد اذتبػٞ . ( 41)
 ١68ا َه١ املهس١َا فا ذزاض١ ٚحتكٝل ْب١ًٝ عبداملٓعِ ذاٚذا َهتب١ اي كازْص١ٖ ايظسزا٤ ٚحتف١ ارتًفا٤ا٭زكٌ ايسضٛيٞا   ( 42)

 )ذا  ( .
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     ٗ  (43)ِ إٔ ؾراٖسٚا ايفكٗرا٤ ٚايعًُرا٤   َعا١ًَ ذط١ٓ ي٫ َرا ْردزا ٚٚؾرٌ ا٭َرس ببعكر

 ٚذيو ُّٜ ٞ   أع٢ً ؾٛز٠ ا٫ذرتاّ ٚايتكدٜس.

َٚرررٔ أَ ًررر١ اإلذطرررإ ي  ايعًُرررا٤ يضررركا  َرررا ٜٛجرررب حتؿرررًٝ٘ َرررٔ ا٭َرررٛاٍ   

ملتعٗرردٟ يٜررساذا  ايدٚيرر١ عًرر٢ ا٭زاقررٞ املصزٚعرر١ ا ٚذيررو إٔ نرر ريا  َررٔ ايعًُررا٤       

  ِ أٚ حتر  يغررررررسازِٗا ضررا     نإ ٜكتا ٕٛ َٔ زٜا أزاقِٝٗ اييت ٜصزعْٛٗرا بُّْفطرٗ

قرراٍ املرر٪زين اذتبٝػررٞ: " ٚناْرر  ايعرراذ٠ قرررررررداا  ٚذرردٜ ا  بررُّٕ  ٝررا زكٗررا٤ ٚؾرراب  

ٚغررررريِٖ ٫ ٜطًُٕٛ ٭زباب ايدٚي١ غرر٦ٝا  قرطا اذررررررتاَا  دتراْبِٗ ٚزعاٜر١ ذتكٗرِ      

ا  (44)ٚزكِٗٗ ٚعًُِٗ ... ٚنرا نٌ َرٔ  فكر٘ َرٔ ايسعاٜرا ضرَٛ  زُٝرا عًٝر٘ ... "       

ٍ       ٚذ إٔ  (45)يو ٜٓرتبل ع٢ً نرٌ ايعًُرا٤   املٓرانل ا٭ رس٣ا يرريو ٜرسٟٚ ا٭ٖرد

ّ( نررإ ٫ ُّٜ ررر عًرر٢ أزاقررٞ   1423ٖررر/827ايطررًرتإ ايٓاؾررس أمحررد ايسضررٛيٞ )   

عًُا٤ بٝت٘ َٔ آٍ ا٭ٖدٍ غ٦ٝا ا يجر٫٬  ٚ كردٜسا  ضرِا ي٫ َرا قردَٛٙ ٖرِ بُّْفطرِٗ        

ا٩ٙ ايطررر٬ن  املٓؿررٛز   عًرر٢ ضرربٌٝ اضدٜرر١ا ٚإٔ ٖرررٙ ايعرراذ٠ قررد ضرراز عًٝٗررا  ًفرر        

ّ( ٚايظراٖس  1427ٖرر/ 831ّ( ٚا٭غررسف اي ايرت يضررُاعٌٝ )    1426ٖرر/ 830عبداو ) 

 ّ( .1438ٖر/842عت٢ٝ ) 

ٚمل ُّْٜل ايط٬ن  ايسضٛيٕٝٛ َٔ ادتًٛع ب  ٜدٟ ايعًُا٤ املر شٜٔ يتًكرٞ   

ايعًررِ عًرر٢ أٜرردِٜٗ ذترر٢ بعررد إٔ  ٛيررٛا َٓاؾرربِٗ ٚعسٚغررِٗا ٖٚرررا ارتًررل ايسزٝررا  

َررٔ نررِْٛٗ   ا٭ؾررٌ عًُررا٤ ْررايٛا قطرررتا  ٚازررسا  َررٔ ايعًررّٛ امليتًفرر١ نُررا     جررا٤

ضرربك  اإلغرراز٠ ييٝرر٘ا ٚبايتررايٞ أٚجررد  ٖرررٙ ارتًفٝرر١ يرردِٜٗ ذسؾررا  عًرر٢ ايفا٥ررد٠ا  

ٚ اؾ١  يذا نإ ايعامل ٚازدا  ٜسأل٢ َٔ ادتًٛع ب  ٜدٜ٘  عًِ ايػر٧ٝ ادتدٜردا   

                                      
ا حتكٝل عبداو ستُد اذتبػٞا نبكا  ؾًرا٤ ايُّٝٔ(ا 1498ٖر/904بٔ عبدايسمحٔ ايطهطهٞ )  عبدايٖٛاباي ٜٗٞا  ( 43)

 .300ّا ف 1994ا 2َهتب١ اإلزغاذا ؾٓعا٤ا  
ٞ  اذتبٝػررٞ ( 44)  ستُررد اذتبػررٞا َسنررص  ا حتكٝررل عبررداو ررازٜخ ٚؾررابّ(ا 1407ٖررر/810ا عبرردايسمحٔ بررٔ ستُررد ) ررٛ  ذررٛاي

 .181ّا ف 1979ا 1ايبرٛث ٚايدزاضا  ايُٝينا ؾٓعا٤ا  
ٔ  ّ(ا 1451ٖررر/855ا٭ٖرردٍا أبررٛ ستُررد اذتطرر  بررٔ عبرردايسمحٔ )     ( 45) ا حتكٝررل عبررداو  حتفرر١ ايررصَٔ    ررازٜخ ضرراذا  ايررُٝ

  . 250ف  2ّا د 2004ا 1اذتبػٞا اعُا اي كا ا أبٛ ظ)ا  
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   ً ُرا٤   زتايطرِٗ ايعًُٝر١    ٚنإ جًٛع ايط٬ن  يًتًكٞ عرٔ أَ راٍ ٖر٪٤٫ ايع

 املطحد١ٜ أذٝاْا ا ٚأذٝاْا  أ س٣   قؿٛزِٖ .

با  ناذتكٝك١ ايساضي١  ازغتٝا  إٔ ايسضٛيٝ  ِٖ ٚاضرت١ ايعكد ب   ٝا 

ذهرراّ ايررُٝٔ زُٝررا غتررـ اٖتُرراَِٗ ب ْػررا٤ أَررانٔ ايتعًررِٝ ٚذٚز ايترردزٜظ           

دذ ايهربري َرٔ   َعظِ املٓانل اييت ناْ  ضٝرتس ِٗ متتد ييٝٗاا ٜػٗد برريو ايعر  

ايٓؿٛف ايتازغت١ٝ املعاؾس٠ ضِ ٚاٯثاز ايباقٝر١ ٭نر٬ٍ ٖررٙ املٓػر   ا ٚضترٔ ملرا       

ْكٍٛ ايسضٛيٝ  زرٓرٔ ٫ ْكؿرد ايطر٬ن  أْفطرِٗ زرطرب ا برٌ اإلغراز٠  ػرٌُ         

ْطرررا٤ قؿرررٛزِٖ ٚأَرررسا٤ِٖ ايررررٜٔ ْازطرررٛا ايطررر٬ن    يْػرررا٤ املررردازع ايعًُٝررر١   

 ٚايعٓا١ٜ بٗا .

املدازع ٚذٚز ايعًرِ ا٭ رس٣ ا برٌ يٕ عًُٝر١ اإلْػرا٤       يْػا٤مل ٜكل ا٭َس عٓد 

مل  هٔ  بدأ ي٫ ٚقد ذدذ ضا َ٪ضطرٗا َؿردز متٜٛرٌ ايرتراقِ ايررٟ ضرٛف ٜس برٕٛ        

يًعٌُ بٗا ٚيًرت٬ب ايرٜٔ ضٝتِ  عِٝٝٓٗ يًدزاض١ زٝٗا ا ٜٚرديٓا عًر٢ ن رس٠ ٖررٙ     

 ْ ٞ ي اعٝررٌ املٓػرر   ارترر  ايرررٟ ٚزذ   بعرر  املؿرراذز إٔ ايطررًرتإ ا٭غررسف اي ررا

ّ( 1389ٖررر/793قرراّ بعًُٝرر١  ررسَِٝ ٚألدٜررد ذٚز ايعًررِ مبدٜٓرر١ شبٝررد ٚذرردٖا ضرر١ٓ )  

 . (46)زػًُ  ٖرٙ ايع١ًُٝ  طا  ٚضت  َٓػ٠ُّ  َا ب  َطحد َٚدزض١

ٚنررررإ يًرررررٛازص املتٓٛعرررر١ ايرررريت زؾرررردٖا ايطرررر٬ن  ايسضررررٛيٝ  يًعًُررررا٤      

ابكِٗ ضترٛ ْٝررٌ  ٚ ٬َٝررِٖ يكرا٤ نررٌ يصتراش عًُرٞ عتدثْٛرر٘ ذٚزٖرا اضا٥رٌ    طرر      

ذيررو ايػررسفا ٚيعررٌ َهُررٔ ايترتًررا ي  ْٝررٌ  ًررو ادتررٛا٥ص مل ٜهررٔ   قُٝتٗرررا          

املايٝرر١ ايهرربري٠ بكرردز َررا إٔ قُٝتٗررا املعٜٓٛرر١ ناْرر  ٖررٞ املاثًرر١ أَرراَِٗ ملررا ٜٓرربين         

 عًٝٗا َٔ عًٛ ايك١ُٝ ب  أزرررررررررررساذ اعتُا ٚضررُٛ املها١ْ ب  ا٭قسإ.

َررررٔ ايٓؿررررٛف ايرررريت  ػررررري ي  نبٝعرررر١ حتفٝررررص    ٚقررررد أٚزذ امل٪ز ررررٕٛ عرررردذا   

يَراّ أ٥ُر١   ايط٬ن  ٚا٭١ُ٥ يًعًُا٤ ٚاذتفا٠ٚ مبٓحصا ِٗ ايعًُٝر١ا َرٔ ذيرو إٔ    

                                      
أبررررٛ ايكررررٝا٤ عبرررردايسمحٔ بررررٔ عًرررررٞ     ا ابرررررٔ ايرررردٜباا  461ا 460ا ف يً٪ي٪ٜرررر١ا ايعطررررحد املطرررربٛى   ايعكررررٛذ ا ارتصزجررررٞا    ( 46)

حتكٝررل عبررداو ستُررد اذتبػررٞا َسنررص ايدزاضررا  ٚايبرررٛث     بغٝرر١ املطررتفٝد   أ برراز َدٜٓرر١ شبٝرردا    ّ(ا 1537ٖررر/944) 

 . 100ا 99ف ّا 1979اي١ُٝٓٝا ؾٓعا٤ا 
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ايًغررر١ ٚايتفطررررري ٚاذتررردٜت اإلَررراّ زترررد ايررردٜٔ ستُرررد ابرررٔ ٜعكرررٛب برررٔ ستُرررد  

أٖرررررد٣ يًطررررًرتإ ا٭غررررسف اي ررررراْٞ    ّ(1414ٖررررر/ 817ايفرررررريٚشاباذٟ ايػرررررياشٟ )   

قرررد محًررر٘ ي  زتًطررر٘   أنبرررام زُٮٖرررا يررر٘ ايطرررًرتإ    ي اعٝرررٌ نتابرررا  نرررإ

غررٝخ اإلضرر٬ّ اإلَرراّ اذترراز   ا َٚررٓ  ايطررًرتإ ا٭غررسف اي رراْٞ ْفطرر٘   (47)ذزاُٖررا 

   ٔ ايعرتررا٤ ّ( 1448ٖررر/852ذحررس ايعطررك٬ْٞ املؿررسٟ )    احملرردث أمحررد بررٔ عًررٞ برر

 ٟ ) سٜررد٠ ايكؿررس عٓرردَا أٖرررررداٙ نترراب  ُٖررا   (48)ايهرر ري  طررب  عرربري ايطرررررياٚ

أٟ  –يًعُرراذ ا٭ؾرررفٗاْٞ   أزبررا زتًرردا  نرربري٠ ٚ رنس ررر٘      ٜررد٠ ايعؿررس(  ٚجس

  . ه١ْٛ  َٔ أزبع  زتًدا  يرتٝفا املا٭ذب١ٝ  - رنس٠ ابٔ ذحس 

ايٓاؾس ا٭ٍٚ أمحد بٔ ا٭غسف ي اعٌٝ )ذهرِ  ر٬ٍ املرد٠    ٚنإ ايطًرتإ 

ِ ادترررٛا٥ص ايهررربري٠ يًعًُرررا٤ عًررر٢  ٜكررردَ رررٌ أبٝررر٘    ّ( 1423–1400ٖرررر/827–803

تبِٗ اييت ٜكَٕٛٛ بتُّيٝفٗاا زكد ز٣ٚ امل٪زين اإلَاّ ي اعٌٝ بٔ أبٞ بهس املكرس٨  ن

عٓٛإ ايػسف ايرٛا   )ّ( أْ٘ أجاشٙ بُّيل ذٜٓاز ع٢ً نتاب٘ ايػٗري1433ٖر/837) 

 .(49)ٚأجس٣ ي٘ املس با (   عًِ ايفك٘ ٚايعسٚ  ٚايتازٜخ ٚايٓرٛ ٚايكٛا 

غرررري ايُٝٓرررٝ  ايٛازررردٜٔ ي   يٕ  عاَرررٌ ايطررر٬ن  ايسضرررٛيٝ  َرررا ايعًُرررا٤   

ايُٝٔ قد نإ ممٝصا  يًغا١ٜا ٚناْ  ذفاٚ ِٗ بٗرِ َكرسب امل رٌا زكرد  ٓراٖٛا        

اذتفررا٠ٚ بٗررِ ٚذطررٔ اضتكررازتِٗا زعًرر٢ ضرربٌٝ امل رراٍ ْررس٣ إٔ ايطررًرتإ ا٭غررسف     

اي رراْٞ ي اعٝررٌ قررد برراي    اضررتكباٍ اإلَرراّ زتررد ايرردٜٔ ايفريٚشابرراذٟ ٚأعرترراٙ     

ا نُررا أغرردم عًٝرر٘ عرتا٥رر٘ أقررعاف ذيرروا   (50)ذٜٓرراز ذٖرر)زضررِ قررٝاز١ل ٜبًرر  أيررل  

                                      
ا حتكٝل ذ. ذط  ايبدز ايرتايا مبراضٔ َٔ بعد ايكسٕ ايتاضاّ(ا1834/ٖر1250ستُد بٔ عًٞ بٔ ستُد ) ايػٛناْٞا   ( 47)

 .799ف ّا 1998ا 1ايعُسٟا ذاز ايفهس املعاؾسا بريٚ ا ٚذاز ايفهسا ذَػلا  
ا حتكٝرل ذ. ذاَرد   ادتٛاٖس ٚايدزز    س ١ غٝخ اإلضر٬ّ ابرٔ ذحرس   ّ(ا1496ٖرر/ 902ايطياٟٚا ستُد بٔ عبدايسمحٔ )  ( 48)

 . 91ف  1د ا 1986ّٖر/١ٓ1406 يذٝا٤ ايرتاث باعًظ ا٭ع٢ً يًػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ا عبداعٝد ٚآ سا دت
 ْفظ ايؿفر١. املؿدز ايطابلا ( 49)
ذنررس ارتصزجررٞ إٔ املبًرر  ايرررٟ أَررس برر٘ ايطررًرتإ ا٭غررسف يًُحررد ايفريٚشابرراذٟ نررإ أزبعرر١ آ٫ف ذزٖررِ يهررٞ ٜطررتع  برر٘           ( 50)

  .218ف  2د ايعكٛذ ايً٪ي٪١ٜا ا يًٛؾٍٛ ييٝ٘   شبٝد ا ٚ  شبٝد أعرتاٙ َ ًٗا
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         ٟ ا ٚأقرس يرر٘  (51)ٚأْصير٘   ذاز  ًٝرل بر٘ ٚمبٓصيتر٘ا ٚجًرظ ييٝر٘ ٜطرُا ؾررٝ  ايبيراز

َٔ ا٭ضباب َا جعً٘ ٜعٝؼ  بٛذ١ َٔ ايعٝؼا زبًغ  نتب٘ زكرط قُٝر١  فرٛم    

 . (52)ارتُط  أيل َ كاٍ َٔ ايرٖب

ذيررو اذتررد َررٔ ايسعاٜرر١    مل ٜكررل ا٭َررس بايطررًرتإ ا٭غررسف ي اعٝررٌ عٓررد   

يًُحررد ايفريٚشابرراذٟا بررٌ َٓررر٘ َررٔ اي كرر١ َررا ٫ َصٜررد عًٝرر٘ عٓرردَا قرراّ  رتبرر١     

ابٓت٘ يٓفط٘ ٚ صٚجٗاا ثِ عٝٓ٘   َٓؿب ٖرٛ أعًر٢ َٓؿرب ٜؿرٌ ييٝر٘ ايعًُرا٤         

ّ( ملرا زرس    1397ٖرر/ 800ا ٚ  َٓتؿرل ضر١ٓ )  (53)ايُٝٔ آْراىا ٖٚٛ ) قاقٞ ايككا٠(

ٌش ي  برراب  اإلؾررعاذ ي  ذزجررر١ ا٫جتٗرراذ  ابرر٘ )ايفريٚشابرراذٟ َررٔ  ررُّيٝل نت   ُِرر ( ُذ

ايطرررًرتإ ا٭غرررسف َسزٛعرررا  برررايرتبٍٛ ٚاملغررراْٞا ٚذكرررس ضرررا٥س ايفكٗرررا٤ ٚايككرررا٠    

ٚايرتًب١ ٚضازٚا أَاّ ايهتابا ٖٚٛ ث٬ث١ زتًدا  عتًُ٘ ث٬ث١ زجاٍ ع٢ً ز٩ٚضِٗا 

 . (54)زًُا ذ ٌ ع٢ً ايطًرتإ ٚ ؿفر٘ أجاشٙ ب ٬ث١ آ٫ف ذٜٓاز

ذنررس إٔ ايطرر٬ن  ايسضررٛيٝ  ناْرر  ضررِ امل٪يفررا  ٚاملؿررٓفا        ٚعررٛذ٠ ي  

قررد ْازطررٛا   –َٚعٗررِ َعظررِ ا٭٥ُرر١ ايصٜدٜرر١ بررايُٝٔ     –ايعًُٝرر١ ادتًًٝرر١ا ٚأْٗررِ   

ايعًُا٤ املتفسغ    عردذ امل٪يفرا  ٚجٛذ ٗراا ٚضرٓهتفٞ ٖٓرا بررنس امل٪يفرا  ايريت         

 ؾررررٓفٗا اثررررٓ  َررررٔ ٖرررر٪٤٫ ايطرررر٬ن ; ٭ٕ عررررس   ٝررررا َ٪يفررررا  ايطرررر٬ن     

ايطررًرتإ ايسضررٛيٝ  ٫  تطررا يرر٘ ٖرررٙ ايٛزقرر١ ايبر ٝرر١ا ٚأَررا ايطررًرتإ ا٭ٍٚ زٗررٛ   

املظفررس ٜٛضررل بررٔ املٓؿررٛز ا٭ٍٚ عُررس بررٔ عًررٞ بررٔ زضررٍٛ )ذهررِ  رر٬ٍ       ايسضررٛيٞ 

 ٝطري املرتايب   ّ( قد ؾٓل نتابا    ايفًو ٖٛ )1294–1249ٖر/694–647املد٠

ٕ   نػرررل عًرررِ ايرترررب ايبٝرررا(ا ٚنتابرررا  آ رررس   ايرترررب ٖرررٛ ) طرررٝري ايهٛانرررب

(ا ٚنترراب زسٜررد    املعتُررد   ايدٜٚرر١ املفررسذ٠  (ا ٚثايررت   ايؿررٝدي١ ٖررٛ )  يًعٝررإ

                                      
 .  236ا 235ا 218ف  2د ايعكٛذ ايً٪ي٪١ٜا ا ارتصزجٞا 297ا ف نبكا  ؾًرا٤ ايُٝٔاي ٜٗٞا  ( 51)
 . 799ا ف ايبدز ايرتاياايػٛناْٞا   ( 52)
 . 799ا  798ف  املؿدز ايطابل ا  ( 53)
ا عرٔ إٔ ايطررًرتإ  799ا ف ايبرردز ايرترايا اّ ايػرٛناْٞا  ضربك  يغراز٠ اإلَر   ا ٚقررد 244ف  2د ايعكرٛذ ايً٪ي٪ٜر١ا   ارتصزجرٞا    ( 54)

ا٭غسف أجاش اعد ايفريٚشاباذٟ عٔ نتاب أٖرداٙ ييٝر٘ برُّٕ َرٮ ا٭نبرام ايريت أذكرسٙ زٝٗرا ذٖبرا ا ٫ٚ أذزٟ ٖرٌ املكؿرٛذ              

 .ايسٚاٜت  ٖٛ ايهتاب ْفط٘ أّ أُْٗا نتابإ شتتًفإ 
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(ا   امليررتر   زٓرٕٛ ايؿرٓا   َٛقٛع٘ا ٜتٓاٍٚ ؾٓاع١ ايهتاب ٚألًٝردٙ ٚعٓٛاْر٘ )  

(ا ايعكرررد ايٓفرررٝظ   َفانٗررر١ ادتًرررٝظ   ٚيررر٘ نتررراب   ايرتسا٥رررل ٚا٭ذب ٖرررٛ )   

 .(55)ايرتٖٝب١ٝٚنتاب    ا٭ذاذٜت ايرتغٝب١ٝ ٚ

ٚايطًرتإ اٯ س ٖٛ ايطًرتإ ايسضرٛيٞ ا٭غرسف ا٭ٍٚ عُرس برٔ املظفرس ا٭ٍٚ      

–694ٜٛضررررل بررررٔ املٓؿررررٛز ا٭ٍٚ عُررررس بررررٔ عًررررٞ بررررٔ زضررررٍٛ )ذهررررِ  رررر٬ٍ املررررد٠     

ّ( ث٬ث١ عػس َؿٓفا ا أذدٖا   عًِ ايد١ٜٚ ٚايؿٝدي١ عٓٛاْر٘  1296–1294ٖر/696

ادتراَا  ٚي٘ نتاب   ايرترب عٓٛاْر٘ )   (ااإلبداٍ ملا   اذتاٍ   ايد١ٜٚ ٚايعكاقري)

ايتبؿرررس٠   عًرررِ  ( ٚيررر٘   ايفًرررو ٚامل٬ذررر١ ايبرسٜررر١ نتابرررإ ُٖرررا )      ايرترررب

املغين   (ا َٚٔ ايرتسٜل إٔ ي٘ نتاب   ايبٝرتس٠ عٓٛاْ٘ )اإلضرترس٫ب( ٚ)ايٓحرّٛ

ًَ  امل٬ذر١   َعسزر١   (ا نُا إٔ ي٘ أٜكا    عًّٛ ايصزاع١ نتابإ ُٖا )ايبٝرترس٠

نسزررر١ (ا َٚٓٗرررا   ا٭ْطررراب نتررراب )  ايتفاذررر١   َعسزررر١ ايف٬ذررر١ ( ٚ)١ايف٬ذررر

(ا ٚي٘ نتاب    عبري جٛاٖس ايتٝحإ   ا٭ْطاب( ٚ)ا٭ؾراب   َعسز١ ا٭ْطاب

(ا نتابإ آ رسإ ُٖرا:   اإلغاز٠   ايعباز٠ايس٩ٜا َس ب ع٢ً ذسٚف املعحِ عٓٛاْ٘ )

 .(56)(ايد٥٫ٌ   َعسز١ ا٭ٚقا  ٚاملٓاشٍ( ٚ)ا٫ؾرتبا )

 علنية يف الينً يف العصر الرسولي:اليَضة العنراىية ال 

َررا إٔ ايررُٝٔ قررد بررسر أبٓا٩ٖررا ايكرردَا٤ َررٔ ذٟٚ ا٭ؾررٍٛ ايعسبٝرر١ َٓررر أٜرراّ        

ذكازا ِٗ ايطابك١ يكٝاّ اإلض٬ّ   ايُٓٛ ايعُساْرٞ ٚايتُٝرص   جرٛذ٠ َعُرازِٖا     

ٝحر١  يرت٬ق    بايسغِ َٔ ذيو ي٫ إٔ ٖٓاى  رتٛزا  أ س٣   ٖرا املكُاز جا٤  ْت

ارتررر ا  بررر  أبٓا٥ٗرررا ٚايعٓاؾرررس ادتدٜرررد٠ ايٛازرررد٠ ا٭ رررساىا ٚأٖرررِ املطرررتردثا      

املعُرررازٟ ٖرررٞ بٓرررا٤ املسازرررل ايتعًُٝٝررر١ ناملررردازع ايعًُٝررر١ باإلقررراز١ ي  املسازررررل 

                                      
ّا 1979ٖرر /  1399ايرتبعر١ ا٭ٚ  ا  ذاز ايكسإٓ ايهرسِٜ ا برريٚ  ا   ا ٕ اعتٗدٕٚذهاّ ايُٝٔ امل٪يفٛعبداو ستُد اذتبػٞا   ( 55)

112-114  ٟ ا زضرراي١ َاجطررتريا نًٝرر١  ا اذتٝررا٠ ايعًُٝرر١   شبٝررد   عٗررد ايدٚيرر١ ايسضررٛي١ٝ   ا عبررداو قا٥ررد ذطررٔ ايعبرراذ

 .109ا ف1994ّٖر/1414ايػسٜع١ ٚايدزاضا  اإلض١َٝ٬ا جاَع١ أّ ايكس٣ا 
ٕ اعتٗدُٕٚد اذتبػٞا عبداو ست  ( 56) ٔ امل٪يفٛ ّ ايُٝ ا اذتٝا٠ ايع١ًُٝ   شبٝد ا عبداو قا٥د ذطٔ ايعباذ119ٟ-115ا ذها

 .110فا   عٗد ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ
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ايعُساْٝررر١ ايؿرررٛز١ٝ املػرررٗٛز٠  رررازد ايرررُٝٔ بارتاْكررراٚا  ٚا٭زبرتررر١ا ٖٚرررٞ أزهررراز      

 قبٌ ٚزٛذ ٖرٙ ايعٓاؾس ييٝ٘ .َعُاز١ٜ جدٜد٠ مل ٜعسزٗا ايُٝٔ 

إٔ ا٭ٜرررٛبٝ   (57)ذنررس  زتُٛعرر١ َررٔ املؿرراذز ايتازغتٝرر١ ايُٝٓٝرر١ املعتُررد٠       

ا٭نساذ ِٖ أٍٚ َٔ اضتردث املباْٞ املطُا٠ باملدازع ايع١ًُٝ   ايرُٝٔ   أٚا رس   

ا ٚقد اْتػس  زهس٠ ٖررا ايٓرٛر َرٔ ايٓػرا  املعُرازٟ        (58)ايكسٕ ايطاذع اضحسٟ

ايب٬ذا ٚ بعا  يريو اشذٖس  اذتٝا٠ ايعًُٝر١ بػرهٌ ظتعًٓرا ْرصعِ     ن ري َٔ أضتا٤ 

إٔ ظٗٛز املدازع ٜعد ْكرت١ اْعرتاف  ازغتٝر١   َطرري٠ اذتٝرا٠ ايعًُٝر١   ايرُٝٔ      

   ازغتٗررا اإلضررر٬َٞا ٚقرررد أثبترر  بعررر  ايدزاضرررا  املتيؿؿرر١ ٚايعُٝكررر١ ايررريت    

     ٔ  رترٛزا  َعُازٜرا     أصتصٖا بع  ايبراذ   ايُٝٓرٝ  ٚايطرعٛذٜ  إٔ املردازع مل  هر

زرطبا زكد از بط بٗا  رتٛز يذازٟ عًُٞ مت ٌ زُٝا اقرتٕ بٗا َٔ ٦ٖٝا   دزٜظ 

عايٝررر١ ايهفرررا٠٤ا قررراّ َ٪ضطرررٛ ٖررررٙ املررردازع بتٛؾرررٝل غرررسٚ   عٝٝٓٗرررا ٚحتدٜرررد      

َطتركا ٗا املاي١ٝ ٚاملعٝػ١ٝا بٌ ٚحتدٜد أذٚاز غاغًٛ ايٛظا٥ل اإلذاز١ٜ املطراعد٠ا  

ا ٚيذا نررإ غررسف  (59)انِٗ   أْػرررت١ ٖرررٙ املرردازع  ٚأعررداذ ايرترر٬ب املتٛقررا اطتررس   

ايطبل   يظتاذ ٖرا ايترتٛز ايٓٛعٞ ٜعٛذ يٮٜٛبٝ  ا٭نرساذ زر ٕ غرسف ْػرسٖا       

َعظِ أضتا٤ ايُٝٔ قد ضحً٘ امل٪ز ٕٛ ايُٝٓٝرٕٛ يٮ رساىا ضرٛا٤ ايُغررص  ايسضرٛيٝ       

 أٚ ايع ُاْٝ  زُٝا بعد.

ٌ  ايكسٕ ايتاضا اضحسٟ ع٢ً ايُٝٔ ٜشرتة ي٫ ٚقد أؾب  يًُدازع ذٚز  مل 

ايؿداز٠   يْعاؽ اذتٝا٠ ايع١ًُٝ زٝٗاا ٚذيو ملا أ٫ٚٙ ايط٬ن  ايسضٛيٕٝٛ َٔ 

                                      
ٔ  ا ابررٔ عبداعٝرردا173ا ف ايعطررحد املطرربٛىا ارتصزجررٞا 536ا ف 2ا دايطررًٛى اادتٓرردٟ  ( 57) ا بٗحرر١ ايررصَٔ    ررازٜخ ايررُٝ

 .135ف
ٚاضا ب  ايباذ   املٗتُ  بتازٜخ ايُٝٔ اإلض٬َٞ ذٍٛ ٖرٙ ايسٜاذ٠: ٌٖ ٖرٞ يٮنرساذ ا٭ٜرٛبٝ  أّ أْٗرا ضرابك١       ذاز جدٍ  ( 58)

اذتٝا٠ ايع١ًُٝ   ايُٝٔ َٔ بدا١ٜ ايكسٕ ايتاضرا  ضِا اْظس بع   فاؾٌٝ ٖرا ايٓكاؽ عٓد ذ. عبدايغين عًٞ ا٭ٖحسٟا 

 .202-193ّا ف 2008ٛزاٙا ن١ًٝ اٯذابا جاَع١ املٓؿٛز٠ا َؿسا ا زضاي١ ذنتاضحسٟ ذت٢ ضٝرتس٠ ايع ُاْٝ  عًٝٗا
ا عبرردايسمحٔ 47 - 45ّا )ذا ٕ(ا ف 2003ا 1ا  املرردازع ايُٝٓٝر١   ايدٚيرر١ ايسضررٛي١ٝ ذ. عبردايعصٜص بررٔ زاغرد ايطررٓٝدٟا     ( 59)

ا قطرِ ايترازٜخا نًٝر١    زضراي١ َاجطرتري  اذتٝا٠ ايع١ًُٝ   ايُٝٔ   ايكسْ  ارتاَظ ٚايطاذع اضحرسٜ ا  أمحد امليتازا 

اذتٝررا٠ ايعًُٝرر١   ايررُٝٔ َررٔ بداٜرر١ ايكررسٕ    ذ. عبرردايغين عًررٞ ا٭ٖحررسٟا  ا 114 –101ّا ف2004اٯذابا جاَعرر١ ؾررٓعا٤ا  

 . 454-448ا 379-363ا 202-193ا ف ايتاضا اضحسٟ ذت٢ ضٝرتس٠ ايع ُاْٝ  زٝٗا
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ايعٓا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ بٗاا ٚقد بًغ  َٔ ايه س٠ ٚبسٚش ا٭ثس إٔ قاّ بع  ايباذ   

بهتاب١ زضاي١ أناذا١ٝ َطتك١ً عٓٗا ٚعٔ أثسٖا ع٢ً اذتٝا٠ ايع١ًُٝ   ايُٝٔ 

ا ٚقاّ َ٪زين اين َعاؾس ب ؾداز نتاب ذٍٛ (60)دٚي١ ايسضٛي١ٝ  عٗد اي

ا ٚناْ  ٖرٙ املدازع ٖٞ املٝدإ ا٭بسش ايرٟ َازع زٝ٘ زَٛش ايفهس (61)َٛقٛعٗا

اإلض٬َٞ ٚايعسبٞ   ايُٝٔ ْػانِٗ ايعًُٞا ٚ  ضاذا ٗا ٌْٗ َٔ َعِٝٓٗ 

 ايه ري َٔ ايٛازدٜٔ ع٢ً أز  ايُٝٔ َٔ أبٓا٤ اإلض٬ّ.

١  ػٌُ نٌ املدازع ايع١ًُٝ اييت بٓٝ  ابتدا٤ً َٔ عٗد ٚ  يذؿا٥ٝ

ايسضٛي١ٝ املبهس   بدا١ٜ ايكسٕ ايطابا اضحسٟ ذت٢ ضكٛنٗا   َٓتؿل ايكسٕ 

اضحسٟ ايتاضاا   يذؿا١ٝ٥ مشً  نٌ ذيو بً  عدذٖا َا١٥ ٚث٬ث١ ٚ طع  

ا ٚعٓدَا مشٌ ٖرا ايسقِ املدازع اييت   أغًب َٓانل ايُٝٔ (62)َدزض١ ع١ًُٝ

بٓٝ  قبٌ َد٠ ايدزاض١ زريو ع٢ً اعتباز إٔ ٖرٙ املدازع  ٝعٗا مل  هٔ 

َعتُد٠   متًٜٛٗا ع٢ً َا ٜٓفك٘ َ٪ضطٖٛا عًٝٗا َٔ أَٛاضِ ايٓكد١ٜا بٌ يٕ 

املدزضر١ َٓٗا مل  هٔ  تبًٛز زهس٠ يْػرا٥ٗا ي٫ بعد إٔ ٜكُٔ ضا َ٪ضرطٗا َٔ 

َا ٜكُٔ اضتُسازٖا    –ٚغايبا  َا ناْ  أزاٍ  شزاع١ٝ َ ُس٠  –ع١ٝٓٝ املٛازذ اي

أذا٤ ْػانٗا َا ذاّ زٜا ٚقفٗا ظتسٟ يْفاق٘ عًٝٗاا يريو زكد نرررررررإ امل٪ضرررظ 

ٜتررٛز٢ ٜٚترررررٛز٢ بعرررردٙ أن س َٔ جٌٝ َٔ أبٓا٥٘ ٚأذرررفاذٙ ٚاملدزض١ َطتُس٠   

َػسزا  عًٝٗا ٜطدذ َطري ٗا ٜٚدزٗا ي  أذا٤ زضايتٗا نُا يٛ نإ امل٪ضظ 

 ا٫ضتُساز.

                                      
ٔ   عؿس ايدٚي١ ايسضٛي١ٝاملدازع ٚأثسٖا عٖٛ ايباذت عبدايعصٜص بٔ زاغد ايطٓٝدٟ ا    ( 60) ا زضاي١  ٢ً اذتٝا٠ ايع١ًُٝ   ايُٝ

 ّ .1990ٖر/1410املاجطتري ا ن١ًٝ ايعًّٛ ا٫جتُاع١ٝ جباَع١ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛذ اإلض١َٝ٬ ا 
 ( ٖٚٛ أذد َساجا ذزاضتٓا ٖرٙ.  ايُٝٔ املدازع اإلض١َٝ٬ٖٛ ايكاقٞ ي اعٌٝ ا٭نٛر ا ٚنتاب٘ ٖٛ )  ( 61)
ّا 1986ٖررر/1406ا 2ا َ٪ضطرر١ ايسضرراي١ا بررريٚ ا    املرردازع اإلضرر١َٝ٬ نررٛرا ايكاقررٞ ي اعٝررٌ بررٔ عًررٞ بررٔ اذتطرر ا     ا٭   ( 62)

 . 445 –437ف

Sadek, Noha, Patronage and architecture in Rasulid Yemen , 626-858 A.H. / 1229-1454 

A.d., PH.D. thesis, the university of Toronto, Canda, 1990, p 190 – 200     ا ْكر٬  عرٔ ايفٝفرٞ ا

 . 45ا ف  ٭ذٛاٍ ايطٝاض١ٝ   ايدٚي١ ايسضٛي١ٝا
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َٚررٔ جاْررب آ رررس زكررد اقررررتٕ باْتػرراز ايتؿررٛف بررايُٝٔ    ررر٬ٍ ايكررسْ           

ٖٚررٞ املررد٠ ايرريت  تررصأَ َررا ايٛجررٛذ ا٭ٜررٛبٞ         -ايطرراذع ٚايطررابا اضحررسٜ    

  ٞ ظٗرررٛز ْرررٛر جدٜرررد َرررٔ ايٓػرررا  ايعُساْرررٞ     -ايرررُٝٔ ٚبرررداٜا  اذتهرررِ ايسضرررٛي

ٚارتاْكاٚا ا ٖٚررا ايٓرٛر َرٔ ا٭بٓٝر١ ناْر        (63)ٖٚٛ ايصٚاٜا ٚا٭زبرت١ املعُازٟا أ٫

ُِٚجردش زٝٗرا ايتؿرٛفا ٚقرد اْتػرس           قد عسزتٗا بع  أقرتاز ايعرامل اإلضر٬َٞ ايريت 

ايصٚاٜا ٚا٭زبرت١   ايرُٝٔ بػرهٌ ٫زر  يًٓظرسا ٚنرإ َعظُٗرا   َٓرتكر١  ٗاَر١         

 ب ذؿرا٤ عردذل نربرٍي َٓٗراا     املُتد٠ مبراذا٠ ايبرس ا٭محسا ٚقد قاّ أذد ايباذ  

ُِٚجدش    ٗا١َ ٚذدٖا    َد٠ ايكرسٕ ايتاضرا اضحرسٟ ذتر٢ َٓتؿرل       –زرنس أْ٘ 

 . (64)ضبع١ أزبرت١ ٚيذد٣ ٚعػسٜٔ شا١ٜٚ  -ايكسٕ ايعاغس اضحسٟ زكط 

غتتًل ارتاْكاٚا  عٔ ا٭زبرت١ ٚايصٚاٜرا إٔ ا٭ ريٜرٔ ٜرتِ  ُّضٝطرٗا ٜٚتهفرٌ      

يؿررررٞ يرررربع  ايصعاَررررا  ايؿررررٛز١ٝا أَررررا بترُررررٌ  هررررايٝل يْػررررا٥ٗا ادتٗررررد ايػ

زٗرررٞ ا٭بٓٝررر١ ايررريت أْػرررُّٖا املًرررٛى     –ٖٚرررٞ زازضررر١ٝ مبعٓررر٢ ايرررداز    –ارتاْكررراٚا  

يًصٖراذ ٚأ برار ايرترسم ايؿرٛز١ٝ َٚرٔ       –  عرا    -ٚايطرر٬ن  ٚا٭َسا٤ ٚاملٛضسٜٔ 

ٕ  ضررٝهٕٛ أزيررررِ ٚأنُررٌ ممررا ٜبٓٝرر٘  (65)  ذهُٗررِ ا ٚبايتررايٞ زرر ٕ َررا أْػررُّٙ ضررًرتا

 غريٙ. 

أٚ  ايط٬ن  ايسضٛيٕٝٛ عٓاٜتِٗ بارتاْكاٚا    يناز ا٫ٖتُاّ ايعراّ  ٚقد 

ايرٟ ذظٝ  ب٘ ايؿٛز١ٝ ٚزجاضا   عٗدِٖا ٚبٓا٤ أٍٚ  اْكاٙ   ايُٝٔ ٜعٛذ ي  

ايٓؿررل اي رراْٞ َررٔ ايكررسٕ ايطرررابا اضحرررسٟ   عٗررد ايطرررًرتإ ايسضررٛيٞ املةَظفلررس        

                                      
مل أجد قسا٥ٔ  طاعدْٞ ع٢ً ايتُٝٝص ب  َا أ اٙ امل٪ز رٕٛ ايُٝٓٝرٕٛ )ايصاٜٚر١( ٚ)ايسبرا ( ٚمبرا ٜٓرؿرس ايفرسم   ذحرِ           ( 63)

)ايسبررا (ا ٚ ؿررٛف َٓاقػرر١ نٝررل مح اغررتكام  ايبٓررا٤ا زًعررٌ َررا ؾشررُغسش َٓرر٘ ٜطرر٢ُ )ايصاٜٚرر١( َٚررا َنُبررسش َٓرر٘ أنًررل عًٝرر٘   

ايكراٖس٠ا  ا َرتبعر١ اذتطر  اإلضر١َٝ٬   ذزاضا     رازٜخ اذتكراز٠ اإلضر١َٝ٬ا    ٖرٜٔ املؿرتًر  اْظس ذ. ستُد ارترتٝبا 

ا زضراي١ َاجطرتريا نًٝر١    اذتٝا٠ ايع١ًُٝ   شبٝد   عٗد ايدٚي١ ايسضٛي١ٝعبداو قا٥د ايعباذٟا ا 75ا 74ّا ف 1991ا 1 

 .212ّا ف 1994ٖر/1414ٜع١ ٚايدزاضا  اإلض١َٝ٬ا جاَع١ أّ ايكس٣ا ايػس
ٟ ذت٢ ضٝرتس٠ ايع ُاْٝ  عًٝٗاذ. عبدايغين عًٞ ا٭ٖحسٟا  ( 64) ٕ ايتاضا اضحس ٔ َٔ بدا١ٜ ايكس ا ف اذتٝا٠ ايع١ًُٝ   ايُٝ

223 - 227 . 
ٞ ستُررد أمحررد ذُٖررإا  ( 65) َؿرررتف٢ ا 66ّا ف1990ا 1يفهررسا ذَػررلا  ا ذاز اَعحررِ ا٭يفرراظ ايتازغتٝرر١   ايعؿررس املًُررٛن

 . 158ّا ف 1996ٖر/1416ا 1ا َ٪ضط١ ايسضاي١ا بريٚ ا  ٚا٭يكاب ايتازغت١َٝعحِ املؿرتًرا  ارترتٝبا عبدايهسِٜ 
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ٜ رر١ا ٖٚررٛ ارتاْكرراٙ  ضررٛيٝ ا ثرراْٞ ايطرر٬ن  ايس (66)ّ(1294ٖررر/694ا٭ٍٚ )   املةَظفلِس

ْٝظ   َٓرتك١  ٗا١َا ثِ  تابا بعد ذيو بٓا٤ ارتاْكراٚا  َرٔ ا٭َرسا٤      مبد١ٜٓ ذشر

 . (67)ْٚطا٤ ايب٬  ايسضٛيٞ

ٚملررا ناْرر  ارتاْكرراٚا  َٓػرر   ز ٝرر١ زكررد ناْرر  َٓظُرر١ بػررهٌ ممترراشا        

ٝعتٗرراا بررٌ ٚنررإ ضررا يررٛا٥  ٚقررٛاْ  حترردذ نسٜكرر١  ٓظررِٝ ا٭ْػرررت١ ذا ًررٗا ٚنب   

ٚحتدذ عدذ املسغر  ٫ضتٝرتاْٗا َٔ َػرا٥خ ايؿرٛز١ٝ َٚسٜردِٜٗا ٚمترٓعِٗ َرٔ      

أَررررٛز ٚألٝررررص ضررررِ أ ررررس٣ا ٚحترررردذ َكرررراذٜس ْفكررررا ِٗ ايٓكدٜرررر١ ٚايعٝٓٝرررر١ غررررٗسٜا    

 . (68)ٚضٜٓٛا 

                                      
 . 272ف ايعطحد املطبٛىاارتصزجٞا  ( 66)
اذتٝا٠ ايعًُٝر١   شبٝرد     يعباذٟا ا عبداو قا٥د ا106ا 101ف 2د ايعكٛذ ايً٪ي٪١ٜ    ازٜخ ايدٚي١ ايسضٛي١ٝاارتصزجٞا  ( 67)

 . 215ا ف عٗد ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ
   عصا قُٔ ايٛقف١ٝ ايغطا١ْٝ احملفٛظ١ مبهتب ٚشاز٠ ا٭ٚقاف ٚاإلزغاذ  ٚثٝك١ ايٛقل ارتاف باملدزض١ ا٭غسز١ٝ ايع١ًُٝ ( 68)

 .136ا 107 ا106ف 2ف د 2د املؿدز ايطابلاارتصزجٞا ا 17-14ف امبرازظ١  عصا ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ
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 حكاو الدولة الرسولية بالينً: (1ملخق رقه )
 َد٠ ذهُ٘ املًو ) ايطًرتإ (

 بٔ زضٍٛ  ) ْا٥با  يٮٜٛبٝ  (املٓؿٛز ا٭ٍٚ عُس بٔ عًٞ  (1)

 املٓؿٛز ا٭ٍٚ عُس بٔ عًٞ بٔ زضٍٛ  ) ضًرتاْا  (

 1228ّٖر / 626

 ّ 1249 – 1230ٖر / 647 – 628 

 1294ّ – 1249ٖر / 694 – 647 املظفس ٜٛضل بٔ املٓؿٛز ا٭ٍٚ عُس بٔ عًٞ بٔ زضٍٛ (2)

 1296ّ – 1294ر / 696ٖ – 694 ا٭غسف ا٭ٍٚ عُس بٔ املظفس ٜٛضل بٔ املٓؿٛز ا٭ٍٚ  (3)

 1321ّ – 1296ٖر / 721 – 696 امل٪ٜد ذاٚذ بٔ املظفس ٜٛضل بٔ املٓؿٛز ا٭ٍٚ عُس  (4)

 1362ّ – 1321ٖر / 764 – 721 اعاٖد عًٞ بٔ امل٪ٜد ذاٚذ بٔ املظفس ٜٛضل بٔ املٓؿٛز  (5)

 1376ّ – 1362ٖر / 778 – 764 ا٭زكٌ ايعباع بٔ اعاٖد عًٞ بٔ امل٪ٜد ذاٚذ بٔ املظفس (6)

 1400ّ – 1376ٖر / 803 – 778 ا٭غسف اي اْٞ ي اعٌٝ بٔ ا٭زكٌ ايعباع بٔ اعاٖد  (7)

 1423ّ – 1400ٖر / 827 – 803 ايٓاؾس ا٭ٍٚ أمحد بٔ ا٭غسف اي اْٞ ي اعٌٝ  (8)

 1426ّ – 1423ٖر / 830- 827 املٓؿٛز اي اْٞ عبداو بٔ ايٓاؾس ا٭ٍٚ أمحد بٔ ا٭غسف (9)

 1427ّ – 1426ٖر / 831-ٖر 830 بٔ ايٓاؾس ا٭ٍٚ أمحد ا٭غسف اي ايت ي اعٌٝ (10)

 1438ّ – 1427ٖر / 842 – 831 ايظاٖس عت٢ٝ بٔ ا٭غسف اي اْٞ ي اعٌٝ بٔ ا٭زكٌ (11)

 1441ّ – 1438ٖر / 845 – 842 ا٭غسف ايسابا ي اعٌٝ بٔ ايظاٖس عت٢ٝ بٔ ا٭غسف (12)

 1450ّ – 1441ٖر / 854 – 845 املظفس اي اْٞ ٜٛضل بٔ عُس بٔ ا٭غسف اي اْٞ ي اعٌٝ (13)

 ٚقد ْازط٘ ع٢ً عسؽ ايطًرت١ٓ نٌ َٔ :

     ّاملفكٌ ستُد بٔ ي اعٌٝ بٔ ع ُإ بٔ ا٭زكٌ ايعباع ا  سد َرٔ شبٝرد   احملرس

 ّ ٚاضتُس ي  زبٝا ا٭ س َٔ ايعاّ ْفط٘ .1442ٖر / 846َٔ ض١ٓ 

    سد   ايٓاؾررس اي رراْٞ أمحررد بررٔ ايظرراٖس بررٔ ٜٛضررل بررٔ عبررداو بررٔ اعاٖررد عًررٞ ا  رر

 ّ .1443ٖر / 847ّ ٚاضتُس ذت٢ زبٝا ا٭ٍٚ َٔ ض١ٓ 1442ٖر / 846شبٝد   زجب ض١ٓ 

  ٍٚاملطعٛذ ؾ٬  ايدٜٔ أبٛ ايكاضِ بٔ ا٭غسف اي ايت ي اعٌٝ بٔ ايٓاؾس ا٭

ّ ذت٢  ٓاشٍ ي٘ املظفس اي اْٞ عٓٗا 1443ٖر / 847أمحد ا ْازط٘ َٔ زبٝا ا٭ٍٚ ض١ٓ 

 ّ.1450ٖر / 854ض١ٓ 

                                      
 .458ا  457ا ف  اذتٝا٠ ايع١ًُٝ   شبٝد   عٗد ايدٚي١ ايسضٛي١ٝعبداو قا٥د ايعباذٟ ا  (69)
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 1454ّ – 1450ٖر / 858 – 854 ؾ٬  ايدٜٔ أبٛ ايكاضِ بٔ ا٭غسف اي ايتاملطعٛذ  (14)

ٚقد ْازط٘ ع٢ً عسؽ ايطًرت١ٓ امل٪ٜد ذط  برٔ ايظراٖس عتٝر٢ ايررٟ  رسد   شبٝرد ضر١ٓ        

ّ ا ٚاضتُس  سٚج٘ ع٢ً املطعٛذ ؾ٬  ايدٜٔ ذتر٢  رسد َرٔ عردٕ زد ًرٗا      1451ٖر / 855

ٖرر  858تٓاشي٘ عٔ اذتهِ يربين نراٖس ضر١ٓ    ٖٛ ا ٚضكرت  ضًرت١ٓ ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ عٓد٥رل ب

 /1454. ّ 
 

 أٍه املدارس اليت مت بياؤٍا يف الينً يف العصر الرسولي(: 2ملخق رقه )

  و(1454-1221ٍـ/626-858)
 َ٪ضطٗا َٛقعٗا اضِ املدزض١ ّ

ْٝد َدزض١ ي اعٌٝ ايعًٟٛ 1 ٟ ) ششِب  ّ(1431ٖر/835ي اعٌٝ بٔ عبداو ايعًٛ

ْٝد سز١ٝاملدزض١ ا٭غ 2  ّ(1317ٖر/718)ْب١ًٝ بٓ  املًو املظفس  ششِب

ْٝد ا٭ؾابٞ 3  )    (عبدايسمحٔ بٔ ستُد ا٭ؾابٞ  ششِب

ْٝد ايبدز١ٜ ايًرتٝف١ٝ 4  زتٍٗٛ ششِب

ْٝد املدزض١ ايتاج١ٝ 5  ّ(1256ٖر/654) اد ايدٜٔ بدز املظفسٟ  ششِب

ْٝد املدزض١ ادت  ٞ 6  (1403ّٖر/806)ي اعٌٝ بٔ يبساِٖٝ ادت  ٞ ششِب

ْٝد َدزض١ ابٔ ادت٬ذ 7  ّ(1382ٖر/784)ستُد بٔ يبساِٖٝ ادت٬ذ  ششِب

8 ُِٞ ْٜ ْٝد َدزض١ ايسش  ّ(1390ٖر/792) اٍ ايدٜٔ ايساٞ  ششِب

ْٝد جٖٛس اذتط١ٝٓٝ 9  ّ(1354ٖر/755)جٖٛس عبداو ايسقٛاْٞ ششِب

ْٝد املدزض١ ايد ع اضٝ ١ 10  ّ(1268ٖر/677)أبٛبهس بٔ عُس بٔ ايدعاع  ششِب

11 ١ ٝ ْٝد املدزض١ ايط ابك  ّ(1313ٖر/713)َسِٜ شٚد املًو املظفس  ششِب

ْٝد ايطٝف١ٝ ايه ٣ 12  زتٍٗٛ ششِب

ْٝد املدزض١ ايعباض١ٝ 13  ّ(1266ٖر/664)عباع بٔ عبدادتًٌٝ ايتغً) ششِب

ْٝد املدزض١ ايػُط١ٝ 14  (1296ّٖر/695)اب١ٓ املًو املٓؿٛز ايسضٛيٞ ششِب

ْٝد دزض١ ايؿ٬ذ١ٝامل 15  (1361ّٖر/762)ج١ٗ ايرتٛاغٞ ؾ٬  امل٪ٜدٟ ششِب

ْٝد َدزض١ أّ عفٝل 16  ّ(1321ٖر/721)املًو امل٪ٜد بٔ املظفس  ششِب

                                      
 .411 – 401ا ف املدازع اي١ُٝٓٝ   عؿس ايدٚي١ ايسضٛي١ٝاْظس ذ. عبدايعصٜص بٔ زاغد ايطٓٝدٟا  (70)
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 َ٪ضطٗا َٛقعٗا اضِ املدزض١ ّ

ُشس١ٜ 17 ْٝد املدزض١ ايُع  ّ(1303ٖر/703)عُس بٔ عًٞ ايعًٟٛ  ششِب

ْٝد املدزض١ ايفا ١ٝٓ 18  ّ(1366ٖر/768)ج١ٗ زا ٔ َا٤ ايطُا٤  ششِب

ْٝد زض١ ايفسذا١ْٝاملد 19  ّ(1432ٖر/836) ج١ٗ ايرتٛاغٞ زسذإ ششِب

ْٝد املدزض١ احملايب١ٝ 20  (ٖر9عاؽ   ايكسٕ )أمحد بٔ يبساِٖٝ احملاي) ششِب

ْٝد َدزض١ ابٔ َٝها٥ٌٝ 21  ّ(1378ٖر/779)ستُد بٔ َٝها٥ٌٝ  ششِب

ْٝد َدزض١ ستُد ايعًٟٛ 22  ّ(1394ٖر/750)ستُد بٔ ٜٛضل ايعًٟٛ ششِب

ْٝد زض١ املةصجاج١َد 23  ّ(1425ٖر/829)ستُد بٔ ستُد املصجاجٞ ششِب

ْٝد املٓؿٛز١ٜ ايعًٝا 24  ّ(1249ٖر/647)املًو ايسضٛيٞ املٓؿٛز ششِب

ْٝد املٓؿٛز١ٜ ايطف٢ً 25  ّ(1249ٖر/647)املًو ايسضٛيٞ املٓؿٛز ششِب

ْٝد املدزض١ ايٓظا١َٝ 27  ّ(1267ٖر/666) ْظاّ ايدٜٔ املظفسٟ ششِب

ْٝد ض١ اَضهلاز١ٜاملدز 28  ستُد بٔ عًٞ اضهازٟ ششِب

ْٝد ايٛاثك١ٝ ايٓٛز١ٜ 29  ّ(1324ٖر/724)َا٤ ايطُا٤اب١ٓ املًو املظفس ششِب

ْٝد َدزض١ ٚجٝ٘ ايعًٟٛ 30  ّ(1401ٖر/803)عبدايسمحٔ ايعًٟٛ  ششِب

ْٝد املدزض١ ايٝاقٛ ١ٝ 31  ّ(1436ٖر/840)ج١ٗ ايرتٛاغٞ ٜاقٛ   ششِب

 ّ(1304ٖر/704ذاز ا٭ضد بٓ  ستُد ايسضٛيٞ )  شِعص املدزض١ ا٭ضد١ٜ 32

 ّ(1401ٖر/803املًو ا٭غسف اي اْٞ ايسضٛيٞ )  شِعص ا٭غسز١ٝ ايه ٣ 33

 ٜعتكد أْٗا ٖٞ ا٭غسز١ٝ ايه ٣  شِعص ا٭غسز١ٝ ادتدٜد٠ 34

 ّ(1297ٖر/696املًو ا٭غسف ا٭ٍٚ ايسضٛيٞ )  شِعص املدزض١ ا٭غسز١ٝ 35

 ّ(1377ٖر/778املًو ا٭زكٌ عباع ايسضٛيٞ )  شِعص ك١ًٝاملدزض١ ا٭ز 36

 ّ(1379ٖر/781عُس بٔ أبٞ ايكاضِ ب  َعٝبد )  شِعص َدزض١ ابٔ َعٝبد 37

 ّ(1435ٖر/839ستُد بٔ عًٞ ادت  ٞ )  شِعص َدزض١ ادت  ٞ 38

 ّ(1313ٖر/713َسِٜ شٚج١ املًو املظفس )  شِعص َدزض١ ايداز ادتدٜد٠ 39

 ّ(1354ٖر/755جٖٛس بٔ عبداو ايسقٛاْٞ )  شِعص دتٖٛس١ٜاملدزض١ ا 40

 ّ(1362ٖر/764املًو اعاٖد بٔ امل٪ٜد )  شِعص َدزض١ ذاز ايعدٍ 41

 ّ(1264ٖر/663ايسغٝد بٔ ذٟ ايٕٓٛ املؿسٟ )  شِعص املدزض١ ايسغٝد١ٜ 42
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 َ٪ضطٗا َٛقعٗا اضِ املدزض١ ّ

 ّ(1402ٖر/804ج١ٗ ض١َ٬ بٔ املًو اعاٖد )  شِعص ض١َ٬ امل٪ٜد١ٜ 43

 زتٍٗٛ  شِعص ايطًرتإ املظفس أّ 44

 ّ(1296ٖر/695اب١ٓ املًو املٓؿٛز ايسضٛيٞ )  شِعص املدزض١ ايػُط١ٝ 45

 ّ(1438ٖر/842املًو ايظاٖس عت٢ٝ ايسضٛيٞ )  شِعص املدزض١ ايظاٖس١ٜ 46

 ايعباع بٔ عًٞ بٔ زضٍٛ   شِعص املدزض١ ايعباض١ٝ 47

ُشس١ٜ 48  ّ(1286ٖر/667ملظفس ا٭ٍٚ )عُس بٔ ضٝل أ ٛ ا  شِعص املدزض١ ايُع

49 ١ ٝ  ّ(1249ٖر/647املًو املٓؿٛز ايسضٛيٞ )  شِعص املدزض١ ايُغسشاب

 ّ(1432ٖر/836زمبا ج١ٗ ايرتٛاغٞ زسذإ )  شِعص املدزض١ ايفسذا١ْٝ 50

 ّ(1295ٖر/694املًو املظفس ا٭ٍٚ ايسضٛيٞ )  شِعص املدزض١ املظفس١ٜ 51

 ّ(1321ٖر/721املًو امل٪ٜد بٔ املظفس )  شِعص املظفس١ٜ باحملازٜب  52

53 ١ ٝ َُْعِتب ا٭غس  )  شِعص املدزض١ املةْعِتب  ّ(1393ٖر/796ج١ٗ ايرتٛاغٞ 

 ّ(1321ٖر/721املًو امل٪ٜد بٔ املظفس )  شِعص املدزض١ امل٪ٜد١ٜ 54

 ّ(1282ٖر/681ستُد بٔ صتا  )  شِعص َدزض١ ابٔ صتا  55

 ّ(1249ٖر/647ًو املٓؿٛز ايسضٛيٞ )امل  شِعص املدزض١ ايٛشٜس١ٜ 56

 ّ( 1362ٖر/764املًو اعاٖد بٔ امل٪ٜد )  شِعص املدزض١ اعاٖد١ٜ 57

 ّ(1278ٖر/677أضد ايدٜٔ ستُد بٔ زضٍٛ ) ِيب  املدزض١ ا٭ضد١ٜ 58

 زتٍٗٛ ِيب  املدزض١ ايبدز١ٜ 59

 زتٍٗٛ ِيب  جسٕ ايػسٜل 60

 ستُد بٔ أبٞ بهس ايطريٟ ادت٬ٍ بٔ  ِيب  املدزض١ ادت٬ي١ٝ 61

ٓشل 62  ذطٔ بٔ أبٞ بهس بٔ زريٚش  ِيب  َدزض١ ايط 

 زتٍٗٛ ِيب  َدزض١ بين ضٓكس 63

 مشظ ايدٜٔ أبٛ بهس بٔ زريٚش)     ( ِيب  املدزض١ ايػُط١ٝ  64

 ّ(1329ٖر/729ستُد بٔ ذطٔ بٔ زريٚش) ِيب  َدزض١ ستُد بٔ زريٚش  65

 ٍٛزتٗ ِيب  املدزض١ ايٓاؾس١ٜ 66

١ًَ َدزض١ ذشزشا 67  زتٍٗٛ ِجْب
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 َ٪ضطٗا َٛقعٗا اضِ املدزض١ ّ

١ًَ املدزض١ ايصا ١ٝ  68  شا  ذازٖا يجد٣ ٚؾٝفا  ايب٬  ايسضٛيٞ ِجْب

١ًَ املدزض١ ايػسز١ٝ 69  ايداز  ا ٕٛ اب١ٓ عًٞ بٔ زضٍٛ  ِجْب

١ًَ َدزض١ ايػٗابٞ 70  ايداز  ا ٕٛ اب١ٓ عًٞ بٔ زضٍٛ  ِجْب

١ًَ املدزض١ ايعَٛا١ْٝ  71  ٢ٝ ايعٓطٞ شٚج١ عًٞ بٔ زضٍٛ ي٪ي٪٠ ٜٓ  عت ِجْب

72 ١ ٝ ١ًَ املدزض١ ايَفْتِر  زتٍٗٛ ِجْب

١ًَ املدزض١ ايٓح١ُٝ 73  ايداز  ا ٕٛ اب١ٓ عًٞ بٔ زضٍٛ  ِجْب

١ًَ املدزض١ ايٓظا١َٝ 74  ّ(1267ٖر/666ْظاّ ايدٜٔ ستتـ املظفسٟ ) ِجْب

ٓشد املدزض١ ايُػَكريٜ ١ 75  ٞ)     (َاغرت١ شٚج١ املًو املٓؿٛز ايسضٛي ادَت

ٓشد املدزض١ ايعباض١ٝ 76  ّ(1271ٖر/670عبداو بٔ ايعباع اذتحاجٞ ) ادَت

ٓشد املدزض١ املٓؿٛز١ٜ 77  ّ(1249ٖر/647املًو املٓؿٛز ايسضٛيٞ ) ادَت

ٓشد َدزض١ َٝها٥ٌٝ  78  َٝها٥ٌٝ بٔ أبٞ بهسايرتنُاْٞ  ادَت

ٓشد َدزض١ ابٔ صتا   79  ّ(1282ٖر/681ستُد بٔ صتا  ) ادَت

 ّ(1438ٖر/842املًو ايظاٖس عت٢ٝ ايسضٛيٞ ) عشدشٕ املدزض١ ايظاٖس١ٜ 80

 ّ(1249ٖر/647املًو املٓؿٛز ايسضٛيٞ ) عشدشٕ املدزض١ املٓؿٛز١ٜ 81

 ّ(1436ٖر/840ج١ٗ ايرتٛاغٞ ٜاقٛ  ) عشدشٕ املدزض١ ايٝاقٛ ١ٝ 82

 ّ(1278ٖر/677أضد ايدٜٔ ستُد بٔ زضٍٛ ) ارَتبايٞ املدزض١ ا٭ضد١ٜ 83

ٛش٠ املدزض١ ا٫زتياز١ٜ 84 ًة َْ  ّ(1288ٖر/687ازتياز ايدٜٔ ٜاقٛ  ) ايدا

 ّ(1322ٖر/722عُس بٔ يبساِٖٝ ايبشحشًٞ ) ُعٛاجش١ َدزض١ ايًبًحًٞ  85

 زتٍٗٛ َٔ ذاغ١ٝ ايداز ايٓحُٞ )     ( ايب ْسذش١ َدزض١ ايبشْسذ١ 86

ُشد َدزض١ ابٔ برتاٍ  87 ٜشعش  ّ(1225ٖر/633ستُد بٔ أمحد بٔ برتاٍ ) ذٟ 

ْٝس ايبٗا٤ ايعُساْٞ 88  ّ(1296ٖر/695بٗا٤ ايدٜٔ ستُد ايعُساْٞ) ضش

ْٝص املدزض١ ايتاج١ٝ 89 ٛشِج  ّ(1256ٖر/654 اد ايدٜٔ بدز املظفسٟ ) اي

 عًٞ بٔ ستُد بٔ عًٞ اذتُريٟ  ُذْرس َدزض١ ُذْحس 90

91  ١ًَ ١ًَ َدزض١ ذشكا  ادت٬ٍ بٔ ستُد بٔ أبٞ بهس ايطريٟ  ذشكا

١ًًَٝ ا 92 ْٗسش٠ ملدزض١ اذتة ًٌَ بٓ  عبداو اذتطٝين  ايظ   ُذ
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 َ٪ضطٗا َٛقعٗا اضِ املدزض١ ّ

ْٝدش٠  93 ُش َش١ َدزض١ بين ُذ ٝ ٔ ايعشْس ِْٝ ْٗبا  أذد َػا٥خ بين محٝد٠ ايؿ 

 أذد  دّ ايداز ايٓحُٞ اب١ٓ عًٞ ابٔ زضٍٛ  ايطافاٍ َدزض١  اذّ ايداز  94

 زضٍٛ)   (شٖسا٤ اب١ٓ اذتطٔ بٔ عًٞ بٔ  ارَتبايٞ َدزض١ بين  شِكس  95

ٛش٠ 96 ْْ ٛش٠ َدزض١ ايدا ْْ  اذتطاّ بٔ ستُد بٔ ايصاٖس َهسّ ارت٫ْٛٞ  ايدا

 ّ( 1266ٖر/664عباع بٔ عبدادتًٌٝ ايتغً) ) اذتبٌٝ َدزض١ ذشِ س 97

 زتٍٗٛ ُذْبرإ املدزض١ ايطٝف١ٝ 98

99  ْٔٝ ِٓ ْٝٔ املدزض١ غش ِٓ ْٝػٞ  غش  عُس بٔ َٓؿٛز بٔ ذطٔ اذتةبش

ْٜبش١ ؿ٬ذ١ٝاملدزض١ اي 100 ج١ٗ ايرتٛاغٞ غٗاب ايدٜٔ ؾ٬  بٔ عبداو  ايُتسش

امل٪ٜدٟ ٚايد٠ املًو اعاٖد ايسضٛيٞ 

 ّ(1361ٖر/762)

 ايط١َ٬ املدزض١ ايؿ٬ذ١ٝ 101

 املةطشًلب املدزض١ ايؿ٬ذ١ٝ 102

 اذتس٠ اب١ٓ ستُد بٔ اذتطٔ بٔ زضٍٛ  قشساع َدزض١ قشساع 103

104 
 َدزض١ عباع
أبٝا  

 ذط 

 ّ( 1266ٖر/664عباع بٔ عبدادتًٌٝ ايتغً) )

105 
ْٝب   َدزض١ ذٟ ُعَك
ذٟ 

ْٝب  ُعَك

َسِٜ بٓ  ايػٝخ ايعفٝل شٚج١ املًو املظفس 

 ّ(1313ٖر/713)

ٓ ١ َدزض١ ايعٓطٞ 106  ّ(1282ٖر/681عًٞ بٔ عت٢ٝ ايعٓطٞ ) امَلِه

 زتٍٗٛ ايكةب ١ َدزض١ امَلْرَفد 107

ٜش١ 108 َِْد ٜش١ َدزض١   ا٥ػ١ بٓ  ستُد بٔ عًٞ ايسضٛيٞ ع َِْد

 ستُد بٔ اذتط  املسٚاْٞ ا٭ؾابٞ   امِلؿساين َدزض١ املسٚاْٞ 109

110 
 املدزض١ املٓؿٛز١ٜ
ذدا 

١ ٝ ْٓطشِه  امَل

َ٪ضظ ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ املٓؿٛز ْٛز ايدٜٔ 

 ّ(1249ٖر/647عُسبٔ عًٞ بٔ زضٍٛ )

111  ِٟٚ ْٗدش  دٟٚ ادتباذٞ أبٛبهس بٔ ستُد املٗ جشبا  َدزض١ امَل

ٝشٔ املدزض١ ايٓح١ُٝ 112  ذبٝط١ اب١ٓ اذتطٔ بٔ عًٞ بٔ زضٍٛ  امَلْع

ٛ ٠ املدزض١ ايٓصاز١ٜ  113  ّ(1248ٖر/646أمحد بٔ ستُد ايٓصازٟ ) ادتة

ٓ َظازٟ 114 ٓ َظازٟ َدزض١ اي  ضٝد٠ بٓ  أمحد ايٓظازٟ  اي

ٖشِصِٜ املدزض١ ايٓظا١َٝ 115  املظفسٟ ْظاّ ايدٜٔ شتتـ بٔ عبداو ذٟ 
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 َ٪ضطٗا َٛقعٗا اضِ املدزض١ ّ

ٛشذشـ املدزض١ ايٓظا١َٝ 116  ّ(1267ٖر/666) اي

ْٝظ املدزض١ ايٝاقٛ ١ٝ 117 ج١ٗ ايرتٛاغٞ ا تٝاز ايدٜٔ ٜاقٛ  شٚج١ املًو  ذش

 118 ّ(1436ٖر/840ايظاٖس عت٢ٝ ايسضٛيٞ )
 املدزض١ ايٝاقٛ ١ٝ
ذٟ 

 ايطافاٍ

املصادر واملراجع
 :ايكاقٞ ي اعٌٝ بٔ عًٞ ا٭نٛر 

 ّ.1986ٖر/1406ا 2َ٪ضط١ ايسضاي١ا بريٚ ا  ض١َٝ٬   ايُٝٔا املدازع اإل .1

  (ٔ970ٖر/360ا٭ؾفٗاْٞا محص٠ بٔ اذتط)ّ 

 ٖر.1340ا بسي ا ًَٛى ا٭ز  ٚا٭ْبٝا٤ ضين ازٜخ  .2

 ٞ(1376ّٖر/778: ايعباع بٔ عًٞ بٔ ذاٚذ بٔ ٜٛضل بٔ عُس بٔ عًٞ ) ا٭زكٌ ايسضٛي 

كٝرررل ْبًٝررر١ عبرررداملٓعِ ذاٚذا َهتبررر١ ا ذزاضررر١ ٚحتايظسزرررا٤ ٚحتفررر١ ارتًفرررا٤ ْصٖررر١ .3

 )ذا  (. 68اي كاز١ا َه١ املهس١َا ف

حتكٝرل عبدايٛاذرد عبرداو     ايعرتاٜا ايط١ٝٓ ٚاملٛاٖب اض١ٝٓ   املٓاقرب ايُٝٓٝر١ا   .4

ارتررراَسٟا يؾررردازا  ٚشاز٠ اي كازررر١ ٚايطرررٝاذ١ قرررُٔ زعايٝرررا  ؾرررٓعا٤ عاؾررر١ُ       

 ّ.2004اي كاز١ ايعسب١ٝا 

 (:1451ٖر/855ٔ عبدايسمحٔ ) ا٭ٖدٍا أبٛ ستُد اذتط  بّ 

ا حتكٝل عبداو اذتبػٞا اعُا اي كرا ا أبرٛ   حتف١ ايصَٔ    ازٜخ ضاذا  ايُٝٔ .5

 ّ.2004ا 1ظ)ا  

  ( ٞا 1498ٖر/904اي ٜٗٞ: عبدايٖٛاب بٔ عبدايسمحٔ ايطهطه)ّ 

ا حتكٝل عبداو ستُد اذتبػرٞا َهتبر١ اإلزغراذا ؾرٓعا٤ا     ؾًرا٤ ايُٝٔ نبكا  .6

 ّ.1994ا 2 

  ( ٓشدٟا بٗا٤ ايدٜٔ ستُد بٔ ٜٛضل بٔ ٜعكٛب  ّ(:1331ٖر/732ادَت
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ا 1ا حتكٝل ستُد ا٭نٛرا َهتب١ اإلزغاذا ؾٓعا٤ا  ايطًٛى   نبكا  ايعًُا٤ ٚاملًٛى .7

1993.ّ 

 ٞعبداو ستُد اذتبػ 

ٖر 1399ايرتبع١ ا٭ٚ  ا ذاز ايكسإٓ ايهسِٜ ا بريٚ  ا ا اعتٗدٕٚ امل٪يفٕٛذهاّ ايُٝٔ  .8

 /1979.ّ 

 ( 1407ّٖر/810  ذٛايٞاذتبٝػٞا عبدايسمحٔ بٔ ستُد:) 

ُينا    رررازٜخ ٚؾررراب .9 ث ٚايدزاضرررا  ايررٝر ا َسنرررص ايبرررٛر ا حتكٝرررل عبرررداو ستُرررد اذتبػررٞر

 ّ.1979ا 1ؾٓعا٤ا  

  ( ْٞ1448ٖر/852ابٔ ذحسا أمحد بٔ عًٞ بٔ ستُد ايعطك٬)ّ: 

ٚ املا٥ررررر١ اي آَررررر١ا ذ  أعٝرررررإايهآَررررر١    ايررررردزز .10 ا 2 ا  از ايهترررررب ايعًُٝررررر١ا برررررري

 ّ.1986ٖر/1406

 (1412ٖر/815اذتطٝينا عًٞ بٔ اذتطٔ ) ٛ  بعدّ 

ا ْطري١ َؿرٛز٠ عرٔ شترتٛنر١     ًَيـ ايفرتٔ ٚا٭يباب َٚؿبا  اضرد٣ يًهةت راب   .11

 ؾٓعا٤. –مبهتب١ ايكاقٞ ي اعٌٝ ا٭نٛر 

     ٔارتصزجرررر٢ا مشررررظ ايرررردٜٔ أبررررٛ اذتطررررٔ عًررررٞ بررررٔ اذتطررررٔ بررررٔ أبررررٞ بهررررس بررررٔ اذتطرررر

 ّ(:1409ٖر/812) 

ا ْطري١ َؿرٛز٠ َٓػرٛز٠ا ٚشاز٠    ملطبٛى زُٝٔ ٚيٞ َٔ ايُٝٔ َرٔ املًرٛى  ا ايعطحد .12

ا 2اإلعررررر٬ّ ٚاي كازررررر١ بادتُٗٛزٜررررر١ ايعسبٝررررر١ ايُٝٓٝررررر١ا ٚذاز ايفهرررررسا ذَػرررررل ا      

 ّ.1981ٖر/1401

ا عٓاٜر١ ستُرد بطرْٝٛٞ عطرٌا َرترابا      ايً٪ي٪١ٜ   أ باز ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ ايعكٛذ .13

 ّ.1911ٖر/1329اض٬ٍا ايكاٖس٠ا 

 (1537ٖر/944أبٛ ايكٝا٤ عبدايسمحٔ بٔ عًٞ )  اابٔ ايدٜباّ 

حتكٝل ستُد عًٞ ا٭نٛرا ايرتبع١ اي ا١ْٝا قس٠ ايعٕٝٛ   أ باز ايُٝٔ املُٕٝٛا  .14

 ّ.1988ٖر/1409
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حتكٝررل عبررداو ستُررد اذتبػررٞا َسنررص  بغٝرر١ املطررتفٝد   أ برراز َدٜٓرر١ شبٝرردا   .15

 ّ.1979ايدزاضا  ٚايبرٛث اي١ُٝٓٝا ؾٓعا٤ا 

 (1496ٖر/902ٔ عبدايسمحٔ ) ايطياٟٚا ستُد بّ 

ا حتكٝرل ذ. ذاَرد عبداعٝرد       س ١ غرٝخ اإلضر٬ّ ابرٔ ذحرس     ٚايدززادتٛاٖس  .16

 ّ.1986ٖر/1406ٚآ سا دت١ٓ يذٝا٤ ايرتاث باعًظ ا٭ع٢ً يًػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ا 

  (1834ٖر/1250ستُد بٔ عًٞ بٔ ستُد ) ايػٛناْٞاّ 

كٝررل ذ. ذطرر  ايعُررسٟا ذاز  ا حتايبرردز ايرتررايا مبراضررٔ َررٔ بعررد ايكررسٕ ايتاضررا   .17

 ّ.1998ا 1ايفهس املعاؾسا بريٚ ا ٚذاز ايفهسا ذَػلا  

 :ٌٜن٘ ذط  ٖد 

ا زضراي١ ذنتررٛزاٙا قطررِ    ايررُٝٔ   عؿرس ايدٚيرر١ ايسضررٛي١ٝ  ا٫جتُاعٝرر١اذتٝرا٠   .18

 ّ.2007ٖر/1428ايتازٜخا ن١ًٝ اٯذابا جاَع١ ؾٓعا٤ا 

 :عبدايسمحٔ أمحد امليتاز 

ا زضراي١ َاجطرتريا   ُٔ   ايكسْ  ارتاَظ ٚايطاذع اضحسٜ اذتٝا٠ ايع١ًُٝ   ايٝ .19

 ّ.2004قطِ ايتازٜخا ن١ًٝ اٯذابا جاَع١ ؾٓعا٤ا 

 :ٟذ. عبدايعصٜص بٔ زاغد ايطٓٝد 

 ّا )ذا ٕ(.2003ا 1ا  املدازع اي١ُٝٓٝ   ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ .20

 :ٟذ. عبدايغين عًٞ عًٞ ا٭ٖحس 

يتاضرررا اضحرررسٟ ذتررر٢ ضرررٝرتس٠   َرررٔ بداٜررر١ ايكرررسٕ ا  ايرررُٝٔاذتٝرررا٠ ايعًُٝررر١     .21

 ّ.2008ا زضاي١ ذنتٛزاٙا ن١ًٝ اٯذابا جاَع١ املٓؿٛز٠ا َؿسا ايع ُاْٝ  عًٝٗا

 ٟعبداو قا٥د ذطٔ ايعباذ: 

ا زضررراي١ َاجطرررتريا نًٝررر١  اذتٝرررا٠ ايعًُٝررر١   شبٝرررد   عٗرررد ايدٚيررر١ ايسضرررٛي١ٝ    .22

 ّ.1994ٖر/1414ايػسٜع١ ٚايدزاضا  اإلض١َٝ٬ا جاَع١ أّ ايكس٣ا 

 (1342ٖر/743 اد ايدٜٔ عبدايباقٞ ) بداعٝدا ابٔ عّ: 

 ّ.1965ا 1ا حتكٝل َؿرتف٢ ذحاشٟا ايكاٖس٠ا  ايُٝٔ  ازٜخبٗح١ ايصَٔ    .23
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  ( 1173ٖر/569عُاز٠ ايُٝينا صتِ ايدٜٔ عُاز٠ بٔ عًٞ ايُٝين:)ّ 

ا ؾٓعا٤ا 1ا حتكٝل ٚ عًٝل ذطٔ ضًُٝإ ستُٛذا َهتب١ اإلزغاذا  ايُٝٔ  ازٜخ .24

 ّ.2004ٖر/1425

  ( ٍٛ1296ٖر/696ايطًرتإ املًو ا٭غسف عُس بٔ ٜٛضل بٔ زض)ّ 

ْْطشراب    .25 َشْعِسَزر١ِ ا٭ ا حتكٝرل ى. ٚ. ضرتضرت ا َٓػرٛزا  املدٜٓر١ا     نةْسَز١ة ا٭ْؾررشاِب   

 ّ.1985ٖر/1406ا 2بريٚ ا  

 ٞستُد بٔ عت٢ٝ بٔ ستُد ايفٝف 

ا زضراي١  دا٭ذٛاٍ ايطٝاض١ٝ   ايدٚي١ ايسضرٛي١ٝ   عٗرد ايطرًرتإ ايٓاؾرس أمحر      .26

 ّ.1999ٖر/1420َاجطتريا قطِ ايتازٜخا ن١ًٝ اٯذابا جاَع١ املًو ضعٛذا 

  ( ًٞ1418ٖر/821ايكًكػٓدٟا أبٛ ايعباع أمحد بٔ ع)ّ 

 ّ.1963ا ْػسٙ يبساِٖٝ ا٭بٝازٟا ق٥٬د ادتُإ   ايتعسٜل بكبا٥ٌ ايعسبإ .27

ٚ  ؾرررب  ا٭عػررر٢   ؾرررٓاع١ اإلْػررراا   .28 شاز٠ ْطررري١ َؿرررٛز٠ عرررٔ ايرتبعررر١ ا٭َريٜررر١ا 

اي كاز١ ٚاإلزغاذ ايكَٛٞا ٚامل٪ضط١ املؿس١ٜ ايعا١َ يًترُّيٝل ٚايرت ر١ ٚايرتباعر١    

 ٚايٓػسا ايكاٖس٠ا )ذا  (.

 :ٕستُد أمحد ذُٖا 

 ّ.1990ا 1ا ذاز ايفهسا ذَػلا  َعحِ ا٭يفاظ ايتازغت١ٝ   ايعؿس املًُٛنٞ .29

 ذ. ستُد عبدايعاٍ أمحد 

ا اض٦ٝرر١ املؿررس١ٜ  ١   عٗرردُٖابٓررٛ زضررٍٛ ٚبٓررٛ نرراٖس ٚع٬قررا  ايررُٝٔ ارتازجٝرر     .30

 ّ.1980ايعا١َ يًهتاب ا 

31.   ٔ ايطرُط ايغرايٞ اير ُٔ   أ براز     ا ْرـ ستكرل َرٔ نتراب     ايفت  ا٭ٜرٛبٞ يًرُٝ

ا٭ٜٛبٝرٕٛ  يٮَري ستُد برٔ ذرامح ايٝراَٞا ًَررل بهتراب       املًٛى َٔ ايغص بايُٝٔ

 ّ.1980ا اض١٦ٝ املؿس١ٜ ايعا١َ يًهتابا زسر ا٫ضهٓدز١ٜا   ايُٝٔ

 ُد عبدايفتا  عًٝإذ. ست 

زضراي١ ذنترٛزا٠ا نًٝر١    اذتٝا٠ ايطٝاض١ٝ َٚظاٖس اذتكراز٠   عٗرد برين زضرٍٛا      .32
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 ّ.1973اٯذابا جاَع١ ايكاٖس٠ا 

 :ًٞاملطعٛذٟا أبٛ اذتطٔ عًٞ بٔ اذتط  بٔ ع 

ا حتكٝل ستُد ستٝٞ ايدٜٔ عبداذتُٝدا ايكاٖس٠ا َسٚد ايرٖب َٚعاذٕ ادتٖٛس .33

 ّ. 1958ٖر/1378

 ا َ٪ضط١ ٚا٭يكاب ايتازغت١َٝعحِ املؿرتًرا   :ارترتٝبسِٜ َؿرتف٢ عبدايه

 ّ.1996ٖر/1416ا 1ايسضاي١ا بريٚ ا  

ا قُٔ ايٛقف١ٝ ايغطا١ْٝ ٚثٝك١ ايٛقل ارتاف باملدزض١ ا٭غسز١ٝ ايع١ًُٝ    عص .34

 احملفٛظ١ مبهتب ٚشاز٠ ا٭ٚقاف ٚاإلزغاذ مبرازظ١  عصا ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ.

ُْطة   ّ(ا1302ٖرر/ 702ٔ ذامح برٔ أمحرد ) رٛ  بعرد     ستُد ببدز ايدٜٔ ايٝاَٞا  .35 ايط ر

     ٔ ِٔ   أ براِز املًرِٛى َرٔ ايُغررص  برايُٝ ُش ا شترترٛ  براملترل اي ٜرتراْٞ    ايغايٞ اي  

 ا27541زقِ 

36. El-Khazrejiyy; The pearl-Strings, A History of the Resuliyy 
Dynasty of Yemen. Ed by E. G. Browne, Gibb Memorial 

Series, Vol 3, London, 1906. P. 29, N 162ا 

 50ا ف بٓٛ زضٍٛ ٚبٓٛ ناٖسذ. ستُد عبدايعاٍ أمحدا  ْك٬  عٔ                 

37. Sadek, Noha, Patronage and architecture in Rasulid Yemen , 

626-858 A.H. / 1229-1454 A.d., PH.D. thesis, the university 

of Toronto, Canada, 1990, p 190 – 200   ٭ذرٛاٍ  ا ْكر٬  عٔر ايفٝفرٞا ا

 .45ا ف ايطٝاض١ٝ   ايدٚي١ ايسضٛي١ٝ
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Yemeni Female Personal Names and 
Implications: 

A Sociocultural Study 

Abstract 

This study deals with Yemeni female personal names 

and the sociocultural implications these names serve. The 

paper shows that Yemeni female personal names can be 

classified into three categories: first, names that are used 

by the Yemeni females only. Secondly, names that are 

shared with the Arab countries. Finally, names which are 

foreign. The classification shows that these names have 

been deeply influnced by social practices, historical 

motivations and religious beliefs. The historical names are 

an indication of ethnic identity and solidarity while the 

religious names indicate submission and attachment to 

Allah, social concepts show man's fascination of beauty. In 

addition, Yemeni female personal names include names of 

money, metals, instruments, coins, animals and food.  

 ثقافية-أمساء اإلناث يف اليمن و دالالتها: دراسة اجتماعية

 امللخص

ا خقلفااا    -يتناال ه ىاالا ا أمسااد إلناالب ايماالذ داال ا هال   اععةياال اعرت ل ااا     

صااانأث إلنااالب ايمااالذ ا ا ناااا   أ حااانذ فخااالج  إلنااالب  ناااا   ل  ااا ال إلنااالب     

ث متاال ه ىاالا   مشااة   دااي ا ااا ه   ا ااب ه ا أمسدااا    إلناالب إلرنأااا      ااب ا اا        

ا أمسد  أ  و إلنلب ايملذ يف ا ا ه حت ل  با مه ا بععج ةت خل يف ا ابععج  

 اعرت ل ا    ا خقلفا    ا تلرخيا    ا بينا   
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1. Introduction  

Unlike common nouns, proper nouns particularly personal 

names "function to denote particulars" (Bean, 1980: 305). 

Socioculturally speaking, many studies have examined the 

relationships between personal names and their bearers (Bean1980, 

Akinnaso 1980, Britto 1986, Li 1997, Guma, 2001). They conclude 

that there is a connection between the name and the person to 

whom the name is given. Names are considered as "part of the 

individual identity" (Bean, 1980: 308) and are believed to have an 

influence on the character of the bearer (Guma, 2000 267). 

Nevertheless, some of these names are culturally based, others are 

not. 

The linguistic and cultural implications of personal names vary 

from culture to culture. Li (1997) shows how the Hongkongers' 

names reflect their bi-cultural identity by adopting English in addition 

to Chinese names. In Yoruba, names are always associated with the 

circumstances of the day of the birth or with an event that happened 

to the family of the child (Akinnaso 1980: 277). Moreover, in his 

study, Ikotun (2010) examines the pragmatics and discourse roles of 

Yoruba personal names among the contemporary Yoruba society. He 

(2010) concludes that these names have social functions such as 

power, a play on words, love, echo, joy, disappointment, sorrow, 

encouragement and many other remarks. The Tamil names are an 

association of gender or religious circumstance (Britto, 1986: 353). In 

a southern Sotho speaking African society, names are "a sociocultural 

interpretation of historical events and they embody individual life 

experiences, social norms and values, status roles and authority as 

well as personality and individual attributes" (Guma, 2001: 266). 

Hence, they play roles in human interaction as "a vehicle for 

communication" (Kyeremeh 2000).   
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 This paper deals with the sociocultural implications of Yemeni 

female personal names in southern Yemen. However, one may raise 

the question: Are there any other studies done in this field in the 

Arab world? 

 In his study of personal names of address, Yassin (1978) 

examines the people's symbolic social positions in Kuwait and their 

relation with personal names. Al-Shahi (1988) investigates the 

religious, social and cultural associations of personal names in 

northern Sudan. Abd-el-Jawaad (1986) studies the linguistic and 

contextual significance and meaning of personal names in Jordan. 

Salih and Bader (1999) analyze the sociocultural meanings of the 

Arab Christian names in Jordan.  

  This study will concentrate on female personal names' 

implications since the sociocultural and linguistic aspects of personal 

names in Yemen have not been investigated. In this respect, this 

work will contribute to the sociocultural and linguistic issues not only 

in Yemen but also to the Arab female personal names studies in 

general. 

 

2. Methods 

  

 The aim of this study is to uncover the sociocultural meanings 

expressed in Yemeni female personal names. To do this work, the 

researcher used different means of data collection. First, the 

researcher collected over 400 first female names of which all 

members involved belong to the same family. Second, she asked 10 

students at Hadhramout University coming from different areas of 

Yemen to collect as many female names as possible. Third, the 

registration office and the directory of the registration office at 

Hadhramout University were of great assistance to the researcher. 
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They helped the researcher to get names of the female students who 

are still studying from level one to level four and names of those who 

had lately graduated in 2008-2009. These different types of data 

collection enabled the researcher to get 3273 female personal 

names. 

 

3. Data analysis 

 

 When analyzing the female personal names, the researcher 

observed that they could be classified into three categories:  

a. names which are pure Yemeni names; 

b. names which are shared  by other Arab countries, and 

c. names which are foreign in origin. 

 

3.1. Pure Yemeni names 

These are names used by Yemeni females only. Yemeni 

personal names show how closely female personal names attached 

to their fathers'. These include muhamidah referring to Muhammad, 

"the name of Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him", 

hamuudah with reference to Ahmed,  şaaliħa, şaluuħa referring to 

Saleh  "being a good man", ?abuudeh with reference to ?abdullah 

"the servant of God", ?awiiađah with reference to ?awađ  

"compensation", saluumah with reference to salim "be safe", 

bruukah with reference to mabruuk " congratulation". 

 Other types of female personal names in Yemen are 

historically motivated. These include names as sabaa' "an old 

great Yemen country" and thamuud "a historical tribe". 
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3.2. Names shared by other Arab Countries 

 

This category includes novel names used by the Yemeni and 

people in the other Arab countries. This category can be divided into 

two subclasses: These which follow Islamic figures' names and which 

have religious connotations. Examples of such names are xadiija, 

fatima, zainab, umkalthuum, rugaiyah, asma, ?aeiša, şafiyah, 

ħabiibah, ħafşah, sumaiyah, nusaybah, etc. 

Other names shared by other Arab countries and constitute 

the second subclass are those, which have desirable and preferable 

qualities. They include taghriid, šadaa', sanaa', šifaa', şafaa',  

samaah, samiia, jihaan, ðikraa, amaani, 'aaminah, 'amiinah, 

muniyah, umniyah, jamiilah, marwah, 'i?timaad, 'inširah, 'afraah, 

qamar, ħanaan, etc. 

 

3.3. Foreign Names  

This category consists of names that are borrowed from foreign 

languages. Modernization and urbanization are the main factors in 

naming Yemeni females. These include lizaa, liiz, "from Elizabeth", 

suzaan "Susan", rooz, rooza "Rose"; others show the effect of the 

contact with Russian countries, nayrooda, angiila, 'arena, suufia, 

taania, maria, mareena, and marie. The last three names have their 

equivalent in Arabic, Maryiam. 'aasia and naremaan are some other 

instances showing foreign relation with the Arab World in general 

and  Turkey in particular. 
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4. Sociocultural Implications of Names  

Parents, grannies, or close relatives play a significant role in the 

naming of newly born babies. The name of a newly born baby carries 

a variety of implications. These are reflected through the naming 

system of female personal names in Yemen. These implications can 

be social, spatial, temporal, cultural and religious.  

The influence of religion can be seen in the religious names 

given to newly born babies. Children can be named after prominent 

Islamic figures. Such names include xadiija "the first wife of Prophet 

Muhammed, peace be upon him", ?aa'išaa "" the preferable wife to 

Prophet Muhammed, peace be upon him", fatimaa " the youngest 

adorable daughter of Prophet Muhammed", habiibaa, hafşaa, and 

many other names of the wives of  Prophet Muhammed. 

Naming a child after Islamic figures serves solidarity and 

religious affiliations. These are exemplified in šaymaa "the sister of 

Prophet Muhammed", alxansaa "a well-known poetess in the Islamic 

world", alrumayşaa, "a very intensive heat" nusaybaa "a strong 

worrier", sumaiya, and the like. 

Yemeni female personal names have a unique formula that 

can not be seen in any other Arab female names. This formula starts 

with the prefix "'amat" which means a "slave" and is followed by a 

noun. Examples of these names are 'amat assalaam "the slave of 

peace", 'amat al islaam "the slave of Islaam", 'amat al razzaaq "the 

slave of Livelihood", 'amat al kareem "the slave of Generous", and 

amat al rahmaan, and 'amat al raheem "the slave of the Merciful". 

Such names show submission to Allah.  

Yemeni females can also be named after well-known people 

or places. Names of famous persons or places include nafartiitii, 

balqiis, Arwa, iiziis, muunulizaa, sahrazaad, izabila, thamuud and 

sabaa. 
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Yemeni female personal names exhibit a variety of spatial 

implications which are seen in names of cities or countries. Examples 

are as follows: libnaan "Lebanon", maşer "Egypt", liibiya "Libya", 

quds "Jerusalem" and thamuud "an old Yemeni tribe". Some other 

names that are shared with the Arab countries are falastiin 

"Palestine" and 'asiya "Asia". These  names are indicative of emotive 

associations.  

 Temporal personal names show how one's circumstances 

influence an individual. The circumstances of birth are sometimes 

responsible for the choice of the name (Bean 1980: 309). To express 

relief and recovery from a bad situation, "šifaa" is the name given to 

a newly born baby. To indicate safety, "najat" is the personal name 

that expresses how an individual has been saved and rescued. To be 

gratitude, "šaakrah" is the name given to females to show how the 

family is gratitude to God. 

 Other names that express the quality of beauty are those that 

refer to some qualities of animals and birds.. Salih and Bader (1999) 

have indicated some of these qualities in Jordanian names such as 

riim "deer" and rašaa "small deer"; in addition to these names, 

ghazaal "deer" is also used in Yemen as a female name. Other 

personal names indicate names of food such as JilJil "sasam", balaћ 

"palms", malћah "salt", rašuuš " a kind of bread" and hail "a spice". 

Yemeni female personal names can also denote some unique 

aspects in the universe. These are qamar "moon", šams "sun" and 

suhaa "invisible plant". Some qualities of celestial bodies are also  

observed in such names as rihaam "light rain", sabaaħ "morning", 

samaraa, sahar, šuruuq "sunrise", nadaa "dew" (c.f., Salih and Bader 

1999). 

Sometimes names are associated with some important events 

at international, regional, and national levels. Istiglaal 
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"independence", for instance, reflects the period of independence 

from the British colonization. October and September are names 

given to Yemeni females to show how Yemenis were deeply 

influenced by the names of the two revolutions in Yemen. Some 

other names can be associated with religious occasions. For example, 

?aašuurah is a Yemeni personal female name. 

Socialism has its effect on naming in Yemen. Students who 

went to Russia and other Eastern European countries have been 

deeply influenced by the Russian culture. Many of them had got 

married to Russian or other Eastern European females. As a result, 

their newly born babies were given names such as 'arena, suufia, 

taania, maria, mareena, marie, mariaana, nataalia,  angiila and 

nayrooda. 

The importance of money is also reflected in names such as 

nagood "coins", malaayiin " a number of millions", malyuun "a 

million" , makaasib "benefits", and danaaniir "Dinars". 

Yemeni female children are given names of metals and 

instruments. These are indicated in fuđiyih "silvery", yagootah, 

maasah "a pearl", asaawir, xanjar "a special kind of knife" and 

marwaħa, "a blank". 

Some other names denote families' expectations of their 

newly born babies to be the best. These are indicated in names such 

as xiyrat annissaa "the best of all women", sit el banaat "the lady of 

all girls", xiyrat al banaat "the best of all girls", noor annissaa' "the 

light of women", and bader el biduur "the perfect moon".  

Finally, other Yemeni female personal names express social 

desirable and preferable meanings. These include, among others, 

pleasure, happiness, honor, victory, gratitude, and hospitality. These 

meanings are also found by Abd-el Jawaad (1986) and Salih and 

Bader (1999). Most of these concepts show the relationship between 



 

 

 
15 

YYeemmeennii  FFeemmaallee  PPeerrssoonnaall  NNaammeess                                                                                          Najat Busaba 

             Vol.(5) .lssue (9) 2013                                               Alandalus For Social and Applied Sciences 

a name and its bearer as Guma (2001: 267) points that a name has an 

influence on the character of the bearer. 

 

5. Conclusion 

 Yemeni female personal names have been classified into 

three categories. The classification shows that these names have 

been deeply influnced by social practices, historical motivations and 

religious beliefs. The historical names are an indication of ethnic 

identity and solidarity while the religious names indicate submission 

and attachment to Allah. Social implications such as Hospitality, 

Pleasure, Happiness, Hope, Honor, Virtue, and Glory show man's 

fascination of beauty and preferable concepts. Such findings co-

relate with the findings of some Arab researchers (See abd-el-

Jawaad, 1986 and Salih and Bader, 1999). This does not deny the fact 

that there are female personal names that are pure Yemeni. These 

include names of money, metals, instruments, coins, animals and 

food.  

 Finally, we can say that Yemeni female personal names 

denote sociocultural meanings. 
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Head and Neck Cancer in Hadhramout-Yemen 
A Five Years Experience in Hadhramout  

Cancer Centre 
 
Abstract 
Objective: To describe the pattern and distribution of head 
and neck cancers among patients registered at 
Hadhramout Cancer Centre in Al-Mukalla city. 
 
Patients and Methods:  

This study was conducted retrospectively to describe 
the pattern and distribution of head and neck cancers 
among patients registered at the Hadhramout Cancer 
Centre, in Al-Mukalla, for the period from January 2006 to 
December 2011. Data was collected using Can-Reg 
program and  statistacally analyzed by computer SPSS 
program version 18. 

 
Results:  

The study included 202 patients with head and neck 
cancers, 132 were males (65.3%) and 70 were females 
(34.7%), with male to female ratio of 2:1. The mean age 
was 51.52 years (range: 41-60 years). The most common 
sites in this study are nasopharynx (42.6%), followed by 
larynx (13.4%) and tongue (12.9%). In males, the top three 
cancers are nasopharyngeal (51%), laryngeal (20%) and 
tongue cancers (14%), while the top three among females 
were nasopharyngeal (54%), gum (14.29%) and tongue 
(10%). The most common histopathological type is the 
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squamous cell carcinoma (47.5%) followed by  
nasopharyngeal cancers type  I,  II,  III (41.7%) and others 
(10.8%) . 
 
Conclusions:  

Nasopharyngeal cancers were the most frequent HNC in 
Hadhramout Sector. Squamous cell carcinoma was the 
most common histopathology. Our results generally 
indicate that the pattern of our cases bear similarities with 
the Arab' data with some differences from the other parts 
of Yemen that necceciate further evaluation. 
 
Key words: 

Head and neck cancer, Squamous cell carcinoma, 
nasopharynx, Hadhramout, Yemen 
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Introduction: 
Head and neck cancer (HNC) constitutes one of the 

most common cancers in some parts of Yemen. HNC are 
primary cancers that occur in different parts of the head 
and neck including the oral cavity, nasal cavity, paranasal 
sinuses, nasopharynx, oropharynx, hypopharynx, salivary 
glands  , ears, scalp1. About half a million new cases 

diagnosed worldwide annually with HNC , and their 
incidence increases in developing countries like Yemen, 
where it is ranked the fourth common cancer in both 
sexes2,3.The incidence of HNC increases with increasing 
age, and is mostly diagnosed after 50 years of age. In the 
last two decade the incidence increased in young females. 
These cancers are mainly linked to the low socioeconomic 
conditions, making it more common among Yemenis4. The 
increased risk in Yemen may be linked partially to the 

exposure to some carcinogens like smokeless tobacco 
(Shamma and Zarda) and chewing of Qat, with some inborn 
or acquired individual susceptibilities. 

 
Patients and Methods: 

This study was conducted retrospectively for patients 
registered at Hadhramout Cancer Centre in Al-Mukalla city 
for the period from January 2006 to December 2011 with 
main objective to describe the pattern and distribution of 
HNC among these patients. It included 202 patients with 
HNC diagnosed by, histopathological, and radiological 
investigations. Geographical distribution was studied and 
divided in to two main groups: coast and valley areas, 
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Salivary glands, Thyroid, parathyroid, skull base, 
intracranial, eye, skin cancers and cancers of unknown 
primary origin were excluded from this study. The 
statistical analysis was carried out using SPSS program 
version 18. 
 
Results: 

A total of 202 cases of HNC were histologically 
confirmed in the registry. 132 were males (65.3%) and 70 
were females (34.7%) (Figure 1), with male to female ratio 
of 2:1. The mean age was 51.52 years. Squamous cell 
carcinoma (SCC) comprised 47.5% of all studied sites, 
nasopharyngeal type I, II, III were 41.7%, and others include 
Adenocarcinomas 5.4% , sarcomas 3.5% , melanomas and 
juvenile angiofibromas  1.9% (Figure 4 &5). The majority of 
cases were in the age group of 41-60 years (45%) followed 
by the age group 61-80 years (26.7%) and the least are 
those aged less than 20 years and above 80 years (7.9% 
and 3%) respectively (Figure 2).  

 
Figure 1: Distribution of head and neck cancer by gender 
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Figure 2: Distribution of head and neck cancers by age 

 
The most common affected site was nasopharynx, 
accounting for (42.6 %) followed by the larynx (13.4%) and 
tongue (12.9 %). Nasopharynx, larynx and tongue cancers 
were the top three cancers among males (Figure 3). The 
majority of the cases were inhabitants of coast regions 
71.78% (145), while 28.22% (57) were from the valley. 
There is no statistically significant differences between 
these two groups (coast & valley) in relation to their 
disease, age and sex (P= 0.4).  

 
Figure 3:Distribution of head and neck cancers by 

topographical regions by percent 
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Figure 4: Histopathological distributions of head and neck 

cancers 

 
      Figure 5: Number of cases with head & neck cancer  

 
Discussion:  

The worldwide incidence of HNC is mostly related to 
the tobacco use and alcohol consumption. The age 
standardized incidence rate in males exceeds 30/100,000 in 
region of France, Hong Kong, and the Indian subcontinent, 
Central and Eastern Europe, Spain, Italy, Brazil and among 
black Americans5. 
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The highest rate of oral cancer is found in the developing 
world where oral cancer is the fourth commonest site of 
cancer. HNC without thyroid cancers and lymphomas 
represents about 10% of all cancers registered in Yemen4. It 
is higher than that of the USA (5%) and Kuwait (7.4%), 
whereas less than 40% observed in some Asian countries11. 
The cause of HNC is not entirely clear, but to some extent 
reflects social class and habits, as SCC of the upper aero-
digestive tract is a smoking-related disease. Cigarette 
smokers have 14-fold increased risk of developing laryngeal 
cancer12. 
In this study, we found that nasopharynx is the most 
common site observed in 86 patients (42.6%), from these 
10cases (12%) were pediatric age group( younger than 
18years) and 76 cases (88%) were adults, followed by 
laryngeal 27 patients (13.4%) and tongue 26 patients 
(12.9%). The findings by site are similar to Mediterranean 
and other Arab countries13 but differ from those of Aden 
and USA results13, 17, where the oral cavity, nasopharynx 
and larynx are the primary cancer site in Yemen, this may 
be a reflection of the lower prevalence of Qat chewing in 
Hadhramout sector. 
HNC in Yemen are more common in adults than children, 
especially those aged 40-60 years which may be related to 
exposure to carcinogens (Qat and smokeless tobacco).  In 
our study 74.7% of total HNC occurred in patients above 40 
years of age similar results were reported by previous 
studies7,8,9,10 , this may be attributed to the high prevalence 
of smokeless tobacco at our region. The main 
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histopathological type was SCC, and the maximum 
prevalence was seen 5th to 6th decade. Similar high 
incidence of SCC was reported from southern Saudi 
Arabia14. Soufi et al observed, that oral cancers in the Asir 
region of Saudi Arabia occurs mostly among patients who 
have been chewing Qat for long period of time. Chewing 
Qat, shamma and zarda (snuff and chewing) are considered 
among the risk factors in cancer of the mouth in Yemeni 
patients. Frequent localized traumas and mucosal 
ulcerations due to Qat, shamma and zarda may provide an 
entrance for chemical or viral carcinogens to enter the 
tissue16. And allow the penetration of these harmful 
substances. 
 
Recommendations: 
1. Further studies are required in Yemen to determine risk 

factors for these cancers especially oral cavity, 
nasopharyngeal and their relation with use of Qat, 
shamma and zarda. 

2. Considering oral hygiene screening necessary and 
regular free of cost for all consumers of Qat, Shamma 
and Zarda, with support of world health organization 
(WHO) and Yemeni Ministry of Public Health & 
Population. 

3. HNC are among the common health problems affecting 
Yemeni patients and recommended further nationwide  
studies to determine the real incidence and international 
support to eradicate the risk factors associated with such 
cancer. 
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Hydrodynamic behavior and mass transfer 

coefficients of single liquid drop in extraction 

column 

Abstract  

     Hydrodynamic behavior and mass transfer of several 
liquid-liquid system has been measured in 150.0 mm 
column diameter. The column was operated in tow 
different modes as a spray tower and a perforated plate 
tower. Experiments were performed using different 
chemical systems and different needles to obtain drops of 
different diameters. The relationship between the terminal 
velocity (Vt) and the down flow of the continuous phase 
was examined experimentally. Mass transfer coefficients 
(MTCS) have been measured for single liquid drops rising 
through non flowing and flowing water and have been 
compared with the coefficients measured for free rise 
conditions in an empty column for different systems. The 
MTCS were determined as a function of drop size, mass 
transfer direction and down flow of the continuous phase. 
From the data obtained, it is concluded that the drop size is 
key variable affecting hydrodynamics and mass transfer 
processes. The relative velocities between drops and the 
down-flowing continuous phase were found to decrease as 
a down flow rate increased. The effect of continuous phase 
velocity on The MTC is relatively significant with a slight 
increase in drop size occurring with increasing flow rate. 
The degree of enhancement of the dispersed  phase film 
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coefficients for mass transfer due to the presence of plates 
has been ascertained. Finally the coefficients for mass 
transfer from the dispersed phase into the continuous 
phase ( d     c) are slightly higher than those for the 
opposite direction, ( c       d ). 
Keywords: Extraction columns, Hydrodynamic behavior, 
single liquid drop, mass transfer. 
 
1. Introduction : 
 
     In the field of solvent extraction processes various types 
of equipment have been developed during the last few 
decades. Therefore  the user is faced with the critical 
choice between contactors and most of the time has to 
decide according to subjective criteria. Nowadays various 
extractors which are operated with and without a supply of 
mechanical energy are available in industry spray  and 
perforated-palate ( sieve plate ) columns are commonly 
used in commercial liquid –liquid extraction systems. In 
these towers many drops are formed simultaneously and 
rise ( or fall ) in a swarm. Spray columns are the simplest of 
liquid –liquid extractors for contacting the continuous 
phase with counter current stream of the dispersed phase 
droplets. Spray column have been little used in industry 
despite their simplicity, high though put and low cost. This 
is because the lack of internals results in a strong 
circulatory flow of continuous phase in the same direction 
as the droplets, with a return flow around the column wall 
(1). Consequently, these column approach the fully back 
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mixed conditions with a performance equivalent to only1-2 
stages. Hence, it is used only when the number of overall 
transfer units involved in the separation process is 
relatively small. 
     One of the ways to increase the mass transfer rates 
between the dispersed and the continuous phase is to 
provide for frequent coalescence and redispersion of the 
drops especially for the systems which show high internal 
circulation in the drop during formation at orifice or 
nozzles (2). Perforated plate extraction towers are unique 
in the they provide repeated  coalescence and redispersion 
for the drops and offer the advantage of cross flow of the 
continuous phase in addition to yielding high extraction 
coefficients with practically no axial mixing. The perforated 
plate columns may be considered as a series of short spray 
columns arranged one above the other. In practical, 
however, thee are numerous application of liquid-liquid 
extraction where perforated columns are preferred (3). 
 
2. Scope of present work: 
 

The improvement of the design method of any type of 
column depends on the understanding of drop size, drop 
velocities, residence time distribution and mass transfer 
coefficients. The rate of mass transfer is affected by the 
rate of the formation of the droplets, their rate of passage 
through the continuous phase and finally their rate of 
coalescence. Mass transfer to and from drops moving in a 
continuous phase is common to many industrial processes, 
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especially those involving liquid-liquid extraction and liquid 
phase reaction. The information obtained from simple 
single drop experiments supply the fundamental data 
required for modeling and may be used to predict the 
behavior of extraction columns. Observation of liquid-liquid 
extraction form single drops has advantage that the 
extraction can be carried out under known conditions of 
interfacial area and  time of contact. The results should be 
directly applicable to spray towers and perforated-plate 
extractors and should help to explain the mechanism of 
mass transfer in other types of equipment. 
     In the previous paper (4), we presented experimental 
results on mass transfer rate for the following systems: 
toluene – acetone – water, toluene – acetic acid – water 
and kerosene – benzoic acid – water. The present work 
aims at the prediction of mass transfer rates from single 
drop to a continuous phase and investigate the effect of 
drop size, mass transfer direction, height of compartment 
and continuous phase  velocity on the mass transfer 
coefficients of single liquid drop in a perforated plate ( 
sieve-plate ) and spray columns using different systems. 
     Since, knowledge of particle velocity is of fundamental 
importance for the description of mass transfer process, in 
order to estimate mass transfer to or from droplets, it is 
necessary to consider some aspects of the fluid mechanics 
of a single particle in free motion through a continuous 
fluid phase. Aspects which are directly related to mass 
transfer are the particle velocity relative to the continuous 
phase (5). Hence, the relevant hydrodynamics to mass 
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transfer consideration will first be reviewed briefly, with 
drop size and terminal velocity because the primary focus 
of this paper on mass transfer of single liquid drop. 
 
3.Systems : 
     The systems investigated in this work were, toluene/ 
water (system 1 ) and kerosene / water ( system 2) for 
hydrodynamic studies, toluene / phenol/water ( system 1 ) 
and toluene/  benzoic acid / water ( system 2 ) for mass 
transfer studies. 
     The physical properties of the systems used are given in 
tables 1, 2. The dispersed phase is specified first, followed 
by the solute and the continuous phase. The main 
difference between the liquid-liquid systems which were 
selected was interfacial tension which was regards as the 
primary characteristic of each system (6). Phenol and 
benzoic acid were selected as the solutes in this work since 
it is non-corrosive, permitting common materials of 
construction to be used; it also has the advantage the 
analysis of the column sample is comparatively simple . 
Solute concentration were determined by measurement of 
relative absorbency of ultraviolet ray where a 
spectrophotometer ( UV160 Shimadzu ) was used for 
measurement of relative absorbency of the sample placed 
in 2 mm size cell. Calibration charts for relative absorbency 
against concentration were prepared by measuring the 
relative absorbency of solutions of known solute 
concentration. The organic liquid were special- grad 
chemicals and were used without concentration of each 
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solute, used in this work was 1000 ppm with transfer from 
aqueous to organic. 
 

Table 1 : Physical properties of the systems used  
(hydrodynamic studies ) 

System 1: toluene / water 

рc 
(kg/m3 ) 

рd 
( kg/m3 ) 

μc 
( kg/ms.103 

) 

μd 
( kg/ms.103 

) 

γ 
( mN/m ) 

998 862 0.98 0.59 34 

System 2: kerosene / water 

988 807 1.1 1.47 42 

 

Table 2: Physical properties of the systems studied 
(mass transfer studies ). 

System 1: toluene / phenol / water 

рc 
(kg/m3 ) 

рd 
( kg/m3 ) 

μc 
( kg/ms.103 

) 

μd 
( kg/ms.103 

) 

γ 
( mN/m ) 

     998 876 1.01 0.61 43.5 

System 2: toluene / benzoic acid / water  

999 796 1.08 1.65 38.5 

 
3.1 Single drop apparatus:  
     The experimental apparatus were essentially the same 
as described in the previous paper by the authors .  
A summary of column details is given in table 3. A 
schematic diagram of the apparatus is shown in fig.1, Main 
parts of the apparatus consisted of Perspex glass extraction 
column 0.150m diameter, a glass funnel for sample 
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collection and one of several sizes of glass capillary for drop 
formation.  
     The rising time of the drops through given distance was 
measured with a stop watch. Solvents of different types 
were pumped through a needle using a syringe pump 
(Razel scientific instrument, type A-99). The equivalent 
spherical drop diameter, d, was calculated knowing the 
flow rate and  

 
Fig.1. Schematic diagram of experimental apparatus 

 
counting the number of drops formed in unit time. Drop 
were generally spherical, moving without oscillation. All the 
experiments were conducted with the aqueous phase 
continuous and the organic phase dispersed at laboratory 
temperature 25   20C. 
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Table 3 : Perforated column details 
Column diameter, mm 150 

Plate hole diameter, mm 5 

Number of holes 37 

Plates thickness mm 3 

Plate spacing, variables, mm  20,40.60 

Area of perforations ( % ) 42 

 
4. Experimental Procedure 
 
     Prior to the commencement of measurement the 
apparatus was thoroughly cleaned and the system run to 
achieve saturation of the phases ( for the mass transfer 
experiments ). The column was filled with the aqueous 
phase ( distilled water ) before the solvent ( dispersed 
phase ) is fed.  Rotameters on the lines to and from the 
column enabled accurate flow settings and adjustment to 
be made thus ensuring that balanced flows were rapidly 
achieved and then maintained.  
     A positive displacement pump was used to introduce the 
organic phase into the bottom of the column. When the 
dispersed phase reaches the top section of the glass needle 
the pump flow rate setting was reduced so it  almost 
equals the atmospheric pressure ensuring the dispersed 
phase level inside the glass needle remains constant. The 
syringe pump was kept running while the column was filled 
with distilled water(7). The pump and syringe were 
mounted at a higher level in order to avoid back flow of 
solvent in the syringe. After each experiment the column 
was thoroughly cleaned with decontaminating agent 
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(Decon 90) to prevent the problem of contamination. 
Experiments were performed using different glass needles 
to obtain drop of different size. The equivalent spherical 
drop diameter was calculated, knowing the flow rate from 
the syringe pump and counting the number of drops 
formed and measuring the time if formation, using an 
electronic stop watch. At least 300 drops were timed for 
each run, after a period that is enough to reach the steady 
state conditions (8). Drops were spaced more than 30 mm 
apart typically, sufficient to avoid interactions according to 
skelland (9). In the perforated column, the droplet  leaving 
the plates were allowed to rise a measured distance 
through the aqueous phase before being collected by 
suction through a small inverted funnel. The  interfacial 
area in the funnel was kept small by occasionally pulling 
the drops into a pipette. 
 
5.Inerpretation of data: 
 

   The overall mass transfer coefficients for drops of 
known size may be measure by passing solvent drops of 
known composition  through an aqueous phase of known 
composition and collecting drops in an inverted glass 
funnel at the top of the column (10). Collection of solvent 
drops in a glass funnel, covering about a quarter of the 
cross-section area of the column, was found satisfactory. 
The funnel was immersed to an extent such that the 
interface where drops coalesced was in the funnel stem, 
(11). 



 

 

 
40 

HHyyddrrooddyynnaammiicc  bbeehhaavviioorr  aanndd  mmaassss                                                          Prof. Dr. Hani A. Dammag 

             Vol.(5).lssue (9) 2013                                               Alandalus For Social and Applied Sciences 

     Analysis of solvent drops after passage through the 
column in a known time allows an overall time-averaged 
mass transfer coefficient to be calculated from the 
following equation: 
 

V dc / dt= k od Ad ( C  -  C* ).                      (1) 
Integrating eq. (1) yields. 
( Co – Ci ) / ( C* – Ci ) = ( 1 – exp ( -6 kod t /d )),         (2) 
Kod = - ( d / 6t ) In ( 1 – E ),           (3) 

Where: 
           E = ( Ci – Co ) / ( Ci – C* ) and Ci is the inlet and Co  
 
outlet solvent concentration, and since there was no solute 
initially in the water, the drop concentration in equilibrium 
with the aqueous phase, C* = 0. Drop formation time at  the 
needle was easily found by counting drops at a fixed flow 
rate over a given time. This drop formation was included in 
the time used for calculating drop diameter (d). 
 
6. Results and discussion: 
 

6.1. Hydrodynamic terminal velocities of single drops  
  

     Study of the formation and character of 
movement of drops is an important for understanding 
the extraction process. The terminal velocity of a liquid 
drop  in liquid medium is the free fall or rise, depending 
on the relative density, velocity of a single isolated drop 
in the gravitational field. Experimental values of 
terminal velocities of single drop falling or rising in 
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liquid –liquid systems have been correlated by Hu and 
kintener (12), klee and treyball (13), Johnson and 
Braida (14), and Grace (15). The latter utilized data 
from several sources and conducted many experiments 
of their own, enabling their correlation to cover a wide 
range of variables. 

     The experimental terminal velocities of our 
systems are plotted versus drop diameter in fig 2. Also 
shown are the terminal velocities for these drop rising 
singly as predicted by the correlation of Grace for 
comparison with measured values. The terminal 
velocity is observed to increase with increasing droplet 
diameter. The reasonable agreement indicates that all 
drops in this work experienced some internal 
circulation. 

 
6.2. Effect of Continuous phase velocity 

 
      Fig. 3 shows the profile of down flow of the 
continuous phase against the terminal velocity under 
various flow rates conditions. The terminal velocity 
decreases as the down flow rate increases, this due to 
the increase on the residence time of the drop inside 
the column. On account of this drag and skin friction 
increase which apparently cause a decrease in the 
terminal velocity. This suggested that drops were taking 
a longer path through the column dependent on the 
down flow. Since liquid were initially circulate over the 
top cross sectional area of the column using a liquid 
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distributor, this circulation has a significant effect on 
increasing the rising time of drop and hence decreasing 
the terminal velocity. 
 

 
Fig .2. Terminal velocity vers drop diameter. 

 

 
 
Fig.3. Effect of continuous phase velocity on drop 
terminal velocity for both system. 

 
6.3. Mass transfer MTC in spray and perforated columns. 

 
Fig. 4 shows the mass transfer coefficient for spray and 
perforated columns for system 1, 2. The mass transfer 
coefficient in the presence of a sieve plate is higher 
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than that without plate. The obtained results are in 
qualitative agreement with observation of other 
investigator (16, 17, 18 ). This is due to the fact that 
during the operation of a spray columns the continuous 
phase is relatively turbulent through the column 
leading to axial mixing in that phase. This reduces the 
extraction rate because of the deviation from true 
counter current behavior. In a sieve plate contactor the 
distortion of the drop by direct contact with the edge of 
the plate holes during the passage disturbs the 
concentration profile inside the droplet and increases 
the mass transfer coefficient. The enhancement of up 
to about 80% is presumed under the influence of 
plates, are far greater than the values of 30% obtained 
in the absence of plate due to the disturbing action of 
plates on drops. 

 
Fig.4. Mass transfer coefficient for system 1.2. 
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6.4. Effect of drop size and direction of solute transfer 
 

Fig. 5 shows the dependence of the average  mass 
transfer coefficient on drop size and direction of the 
mass transfer for system 2. The coefficients of mass 
transfer from the continuous to the dispersed appears 
(c     d)  to be rather smaller than those obtained for the 
opposite direction of transfer (d    c). The difference in 
the coefficient is, however, small. With slightly increase 
in drop size from (d     c). It is significant, however, that 
the result follows the same trends as those for the 
opposite direction of transfer. Direct comparison of the 
results is difficult owing to the variation of drop size 
with direction of solute transfer. With solute transfer 
from (d     c) the drop size increased. This effect can be 
attributed to the increase in coalescence tendency of 
the drops promoted by the direction of solute 
direction. Values for the larger drops are bounded by 
the Handlos- Baron and the Hadamard relation for 
circulating drops. In addition the mechanism of mass 
transfer is known to be dependent on drop size, with 
the mass transfer mechanism varying from ,molecular 
diffusion for very small drops, which behave as a rigid 
spheres, to the development of internal droplet 
circulation, oscillation and turbulent eddy transfer 
mechanisms as the drop size is increased. Drop size 
produced were always less than plate hole size, drop 
would hit plates, move  sideways, then move upward to 
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the next plate, only occasionally did drops remain at a 
plate. 

 

 
Fig. 5. Dependency of the MTC on drop size and direction of 

solute transfer for system 2. 

 
     It is well known that surface instability or Marngoni 
effect can increase solute transfer rates appreciably 
(19, 20). This instability is also known to affect the 
coalescence tendency of the liquid drops, depending on 
the sign of the gradient of the variation in interfacial 
tension with solute concentration and the direction of 
solute transfer. 

 
6.5. Effect of Continuous phase velocity 

 

     A comparison of the mass transfer results obtained 
with the freely rising drops, under conditions of zero 
continuous phase velocity and those obtained at 
different velocities of the continuous phase for spray 
and perforated plate column. Thus provides an 
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interesting measure of the effect of the continuous 
phase on the mass transfer process different operating 
conditions. 
     The effect of the continuous phase velocity on the 
mass transfer coefficient was found to be significant (2) 
with only a slight increase in the drop size occurring  
with increasing the continuous phase velocity. The 
enhancement factor, E, defined as the ratio of mass 
transfer coefficient at zero down flow to that at a given 
value of down flow, kod/Kodo, as a function of continuous 
phase velocity ( figs 6, 7 ) show how increase the 
continuous phase velocity increases the ratio. The study 
of the continuous phase velocity was also useful in that 
it enable a comparison between the unsteady state (22) 
and the stationary phase methods for single liquid 
drops (23). The obtained results were in good 
agreement with those of other workers ( 24-26 ). The 
effect of down flow on the dispersed phase mass 
transfer coefficient is associated directly with 
movement of drops through holes. Other important 
effect are obtained by reducing drop relative velocities 
(27) and increasing in contact time leading to reduction 
in kd and a change in the product kdt /d which affect the 
fraction extraction. The main benefit is the 
enhancement of mass transfer though the droplet/ 
continuous phase interface as demonstrated by other 
investigators  (28-30 ). 
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6.6. Effect of compartment height 
 

The mass transfer coefficients slightly increased by 
increasing the height through which drops raise after 
leaving the plate ( fig 8, 9 ). This indicated that much of 
the mass transfer occurred at or near perforation at 
which the drops were formed. For liquid- liquid 
extraction, it can be concluded that efficiencies in the 
order of 70% to 80% are normally obtained for a 
perforated plate. The degree of enhancement of the 
dispersed phase film coefficient due to the presence of 
plates has been ascertainec. The experiments using 
variable rise heights indicate that most of the mass 
transfer occurs within a few centimeters of the plate. 
These considerations might suggest that a multi-plate 
column with high efficiency could be designed with a 
very close plate spacing. A common plate design with a 
free area of 42% was used throughout the experiments. 

 

 
Fig. 6. Effect of continuous phase velocity on the enhancement 

factor for phenol / toluene / water. 
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Fig. 7. Enhancement factor vs. Vo for benzoic acid/ toluene / 

water in perforated plate column. 
 

     In order to minimize the effect of axial mixing on column 
mass transfer it would therefore appear preferable to limit 
industrial plate spacing to between 40 and 80mm {31}. 
Experience has shown that plates spacing  between 40 and 
100mm are optimal larger plate spacing favor backmixing 
and hence reduce the efficiency of the column. On the 
other hand, smaller plated spacing lead to a strong 
decrease of the maximum throughput (32). However, care 
must be taken to control the formation of very fine drops 
which would lead to entertainment problem in counter-
current operation   (33-35). 
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Fig. 8. Effect of compartment height on mass transfer 

coefficients for benzoic acid/toluene/ water. 

 
Fig. 9. Effect of compartment height on mass transfer 

coefficients for benzoic acid/toluene/ water. 

 
7. Conclusion:  
 

The drop size is key variable affecting hydrodynamics and 
mass transfer processes the relative velocities between 
drops and the down-flowing continuous phase were found 
to decrease as a down flow rate increased. The mass 
transfer coefficient in the presence of  plates is higher than 
that without plates. The direction of solute transfer has 
been shown to affect the mass transfer coefficient to a very 
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significant effect. The coefficients for mass transfer from 
the dispersed phase into the continuous phase direction   
(d   c) are slightly higher than that for the opposite 
direction of transfer(c     d).  The mass transfer coefficient 
were found to be enhanced by circulation of the 
continuous phase. The effect of continuous phase velocity 
on the mass transfer coefficient is relatively significant with 
a slight increase in the drop size occurring with increasing 
flow rate. The mass transfer coefficient slightly increased 
by increasing the height through which drops raise after 
leaving the plate. 
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Notations : 
d  Drop diameter m, 
c      d  Continuous to dispersed phase solute direction, 
d      c   Dispersed to continuous phase solute direction, 
E         Degree of extraction, ( Ci – Co )/ (Ci – C* ),  
Kc , kd Contin. And disp. Phase mass, transfer coefficient, 
m/s 
kod       Overall mass transfer coefficient, m/s.  
tf , tr     Drop formation time, drop rise time  respectively, s. 
VC , Vd  Continuous phase velocity, dispersed phase 
velocity, m/s. 
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Greek Letter 
μ Viscosity kg/m s. 
р  Density kg/m3, and  
γ   Interfacial tension, mN/m 
 
Subscripts 
c Continuous, and  
d  Dispersed 

References 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
52 

HHyyddrrooddyynnaammiicc  bbeehhaavviioorr  aanndd  mmaassss                                                          Prof. Dr. Hani A. Dammag 

             Vol.(5).lssue (9) 2013                                               Alandalus For Social and Applied Sciences 

1. W.J. Andreson,. And H.R.C. Pratt, Chem.  Eng. Sic., 
Vol.33(8), pp.995-1002 (1978). 

2. .S. Laddha and T.E. Degaleesan, Transport Phenomena 
3. J. D. Thornoron, The Science and Practice of liquid-liquid 

Extraction, Oxford University Press, Oxford (1992) 
4.  Dammag. H. A., and Tekatshov C.M.,  First 
International Conference on Computational Methods in 
Multiphase Flow,  University of Bitbsk ,  Rep. Belarusian,  
11-13 July ., Book of Conference, pp 22-31 (1997).  

4. J. Temos, H R. C. Pratt and G. W. Stevens, Chem. Eng., 
Vol. 51(1). pp.27-36 (2006) 

5. - T. Misek, J. Schroter, EFCE Pub.  Series (46), 
London(1985). 

6. J. C. Godfrey, and M. J. Slater., Trans. IChmE., 69(A), 
pp.130-141 (1991) 

7. P. J. Bailes, J. Gledhill, J. c. Godfrey, and M. J. Slater, 
Chem. Eng. Res.Des. Vol.64, Januarym pp.43-55 (1986). 

8. A.H. P. Skaelland, and N. C. Vasti, Can j. Chem. Eng, Sci., 
Vol.63,2 pp. 233-245 (1985). 

9. M.J. Slater, M. H. I., Baird, and T.B. Liang, Chem. Eng. 
Sci., Vol.63,2,  pp. 233- 245 (1988) 

10. - Z. fan, J.O. Oloidi, M.J. Salter, Chem. Eng. Res. Des. 
Vol.65, pp.243-             250 (1987) 

11. Hu. And R. C. Kinter, AlChE J., pp.42-48 (2005) 
12. A.J. Klee and R.E. Treybal, AIChE, Vol.2(4), pp.444 (1956).  
13. A.J. Klee and R.E. Treybal, AIChE, Vol.2(4), pp.444 (1956).  
14. - J. R. Grace, T.H. Wairegi, and T. H. Nguyen, Trans, 

IChmE., Vol, 54,(3) pp167-173 (1979). 



 

 

 
53 

HHyyddrrooddyynnaammiicc  bbeehhaavviioorr  aanndd  mmaassss                                                          Prof. Dr. Hani A. Dammag 

             Vol.(5).lssue (9) 2013                                               Alandalus For Social and Applied Sciences 

15. B. Hoting, M. qi. And A. Vogelpohl, Proceeding ISEC 93, 
York, pp. 453-460 (1993). 

16. H. Haverland, and M. J. Slater, chap. 10 in liquid 
Extraction Equipment, eds by Slater, M.J. and Godfery, 
J.c., pub, J. wiley and Sons, NY (1994). 

17. D. H. Chen, and W.Y Fei, Solvent pp. 1523-1533 (1999) 
18. H. Stawistowski, Interfacial Phenomena Extraction, C. 

Hanson, ed,. Pergamon Press, Oxford (1971). 
19. S. J. Proctor,  M. W. Biddulph and K. R. Krishnamurthy, 

AIChE, Vol.44 (4), pp.831-835 (2008). 
20. M. A. Hashem, Proceeding of 3rd  International 

Conference RETBE, 2000, Faculty of Eng. Alexandria 
University, Egypt 18-20, Nov. (2000). 

21. O. Levenspiel and W.K. Smith, Chem. Eng. Sci., Vol. 6, 
227-232 (1957). 

22. M. E. A. El-Hassan, Scott, D,S. and Wakao, N. Chem. Eng. 
Sci. Vol. 37, pp. 1151-1162 (1982). 

23. J.  Ingham, M.J. Slater and J. Retamales , Trans. IChmE,. 
Vol.73(A), pp.492-496 (1995). 

24. – J. C. Godfrey, D.A. Houltion, S. T. Marley, A. 
Marrocchelli. and M. J. Slater, Chem.Eng.Res. Des., 
Vol.66 (5), pp 1039-1047 (2000). 

25. H. D. Doan, and M.E. Fayed, Ind. Eng. Chem. Res., Vol. 39 
(4), 445-456 (2000). 

26. M. A. Hashem, and M.J. Slater, Proceeding of Fluid 
Mixing 5 Conference organized by the AICheE., 
University of Pradford, 4-5 July (1996). 

27. W. Kowalski, and  Z. Ziolkowski, Int.Vhme. Eng, Vol. 
21,pp 232-237 (1981). 



 

 

 
54 

HHyyddrrooddyynnaammiicc  bbeehhaavviioorr  aanndd  mmaassss                                                          Prof. Dr. Hani A. Dammag 

             Vol.(5).lssue (9) 2013                                               Alandalus For Social and Applied Sciences 

28. P. J. Bailes, Ind. Chem. Process Des. Dev., Vol. 20, 
pp.564-570 (1977). 

29. G. H. Sedahmed, A. M. El-kayar, H. A. Farag and S.A. 
Noseir, The Chemical  Eng. Vol. 62, pp. 61-66 (1996). 

30. I. Komasawa, and J. Ingham, Chem. Eng. Sci. Vol. 33, pp. 
541-546 (1978). 

31. H. W. Brandt, K. H. Reissinger, and J Schroter, Chem. Eng. 
Tech., Vol. 50 (5), pp. 345-354 (1978). 

32. – M. H. I. Baird, S Vijayan, N,V. Rama and A. Rohatgi, The 
Canadian J. of  Chem. Eng., Vol. 67, pp 787-800 (1989 

33. Y. Kang, Y.J. Cho, K.J. Woo, K.I. Kim, and S. D. Kim, Chem, 
Eng. Sci, Vol. 55 (2) pp 411-419 (2000). 

34. B. Z. Dlugogorski, S.A. Margabi, and G. J. Jameson, 
Chem.Sci., Vol.54 (8), pp.4007- 4082 (1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
55 

HHyyddrrooddyynnaammiicc  bbeehhaavviioorr  aanndd  mmaassss                                                          Prof. Dr. Hani A. Dammag 

             Vol.(5).lssue (9) 2013                                               Alandalus For Social and Applied Sciences 

راج لسائمه يف أبالكتمه لمقطرة الوحيدة االسموك اهليدروديناويكي ووعاون انتقاه 

 االستخالص 

 د. هاىي أمحد قاسه دماج ،

 قسه اهليدسة الكينيائية، كمـــية اهليدســـة والبتـــرول  - أستاذ اهليدسة الكينيائية املشارك  

  املكال -اجلنهورية الينيية-جامعة حضرموت لمعموو والتكيولوجيا 

 

ٗك٘ ألٌظىةٛ  مت يف ِذا البخث قٗاس وعاون اٌتقاه الكتمٛ ٔالسمٕك اهلٗدرٔدٍٖاو

وةةةي ٔمت يلةةةعٗن العىةةةٕد يف ٌظةةةاو      051عدٖةةةدٚ وةةةَ السةةةٕا ن يف عىةةةٕد ق ةةةزٓ     

خمتمف  كربج اٌتلةار ٔرةزج  ٔ اةٕاٌ٘ وةقبةٛ   ٔمت ء ةزاج التبةارخ را ةت داً        

أٌظىةةٛ كٗىٗا ٗةةٛ خمتمفةةٛ ٔأٌارٗةةط  اخم أق ةةار خمتمفةةٛ رّةةد  ا  ةةٕه عمةةٜ         

ٛ الق ةزٚ ٔيةري م وعةده    ق زاخم  اخم أحباً خمتمفٛ   مت درا ةٛ العققةٛ رة   ةزع    

السةةزٖاُ لم ةةٕر السةةا ن عمةةٜ السةةزعٛ ٔكةةذلم مت قٗةةاس وعاوةةن اٌتقةةاه الكتمةةٛ   

لمق زٚ الٕحٗدٚ السا مٛ أ ٍاج اعٕدِا يف املةاج السةاكَ ٔاملةاج املتخةزك ٔوقارٌةٛ      

ٛ الٍتا ج رتمم يف رةزج انٌتلةار ٔمت يدٖةد وعاوةن اٌتقةاه الكتمةٛ        بةي    كدالة

الق ةةةزٚ ٔا ةةةةآ اٌتقةةةاه الكتمةةةةٛ اهلٗةةةدرٔدٍٖاوٗك٘ ٔاٌتقةةةةاه الكتمةةةٛ ٔاُ السةةةةزعٛ     

الٍسةةبٗٛ لمق ةةزٚ يةةٍ ف  كمىةةا ساد السةةزٖاُ العكسةة٘ ٔاُ يةةري م  ةةزعٛ ال ةةٕر        

املستىز عمٜ وعده اٌتقاه الكتمٛ ٔاضح ٌسةبٗا  وةز سٖةادٚ يف حبةي الق ةزٚ كمىةا       

اٌتقةةاه الكتمةةٛ ٌتٗبةةٛ لٕ ةةٕد   سادخم  ةةزعٛ ال ةةٕر املسةةتىز   ٔاُ در ةةٛ التعبٗةةن يف 

ال ٕاٌ٘ قد يققت   ٔأخما  فةنُ وعةاوقخم اٌتقةاه الكتمةٛ وةَ ال ةٕر امللةتت ء         

 ال ٕر املستىز أعم٘  وٍْ يف ان آ العكس٘ أٙ وَ املستىز ء  امللتت 

:أرةةةةزاج ان ةةةةت قك  السةةةةمٕك اهلٗةةةةدرٔدٍٖاوٗك٘ الق ةةةةزٚ     املفتاحٗةةةةٛالكمىةةةةاخم 

 لكتمْ ان اٌتقاه   وعاو السا مٛالٕحٗدٚ 
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A  Study  of  Evidentiality  in  Arabic  and English 

 

Abstract 

This paper  focuses basically on some semantic frames and 

syntactic structures by which evidentiality is depicted and 

illustrated.  Firstly, different definitions of evidentiality are 

introduced in order to provide a profound understanding 

of this linguistic category.  Secondly, this paper deals with 

how evidentiality has been investigated in other languages, 

namely, English.  Thirdly, evidentiality in Arabic and the 

main semantic frames and syntactic structures used to 

show it are deeply investigated by explaining the main 

evidential devices used in Arabic, such as, the lexical ones.   
 

Keywords:  Evidentiality, Semantic Frames, Syntactic 

Structures, Evidential Devices. 

Introduction : 

All languages have certain linguistic tools to specify 

the source of information mentioned in the utterance, in 

the sentence, or even in the text, whether spoken or 

written.  These linguistic tools may partially or completely 

differ from one language to another; that is, some 

languages have certain affixes to determine the source of 

information in the text, whereas others have unique lexical 

elements to determine it.  For example, Kashaya (of the 

Pomo family of northern California) has a very rich system 
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of verbal suffixes indicating evidentiality ( Wierzbicka, 

1996); whereas, for example, in English, evidential relations 

are sometimes conveyed with mental state and perception 

verbs (e.g. know, guess, see, look, hear, etc.).  (Papagragou 

and Li, 2001). 

 

Background and Literature Review:  

Aikhenvald (2003) states that evidentiality is properly 

understood as expressing the existence of a source of 

evidence for some information found in the text; this 

includes both stating that there is some evidence and 

specifying what type of evidence is there (Aikhenvald, 

2003).  In addition, Gronemeyer (1997) indicates that there 

is a general agreement in the literature that evidentiality is 

a subsystem of epistemic modality due to the close 

relationship between evidentiality and epistemic 

possibility.  He adds that evidentiality differs in that it 

characterizes the source and reliability of the proposition, 

rather than the speaker’s judgment of the 

necessity/possibility of the truth of  the proposition.  He 

continues that despite the semantic similarity between 

epistemic modality and evidentiality, it is not 

straightforward to assimilate an analysis of the former to 

the latter.  (Gronemeyer, 1997). 

 Dendale and Tasmowski (2001) indicate that the 

term evidentiality was introduced into linguistics about fifty 
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years ago in a posthumously published grammar of 

Kwakiutl compiled by  Boas (1947), Dendale and Tasmowski 

(2001).  On the other hand, Lazard (2001) states that the 

evidentiality may be said to be grammaticalized in a 

language when, in the  grammatical system of this 

language, there are specific forms of which semantic-

pragmatic content is basically a reference to the source of 

the information conveyed by the discourse.  (Lazard, 2001). 

 However, there are many other researchers who 

have dealt with this linguistic phenomenon either in their 

languages or in other languages, addressing its different 

issues and aspects.  For instance,  Papafragou, et.al. (2007) 

indicate that source distinctions are encoded in language 

through a variety of evidentiality markers.  In English, such 

evidential devices are mostly lexical.  For instance, in (1a) 

and (1b) below,  the speaker conveys that she had direct 

perceptual access to the event of John’s singing, while in 

(1c) and (1d) the evidence is indirect (hearsay in (1c) or 

some unspecified source  in (1d) (Papafragou, et.al. 2007). 

(1) 

a.  I saw John sing. 

b.  I heard John sing. 

c.  John was allegedly singing. 

d.  John was apparently singing. 
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On the other hand, evidential markers are defined as 

grammatical  categories which indicate how and to what 

extent speakers stand for the truth of the statements they 

make.  Evidentials illustrate the type of justification for a 

claim that is available to the person making that claim.  In 

Chafe and  Nichols’ (1986) terms, they represent a ‘natural 

epistemology’.  To be clear, videntials indicate both source 

and reliability of the information.  They put in perspective 

or evaluate the truth value of a sentence both with respect 

to the source of the information contained in the sentence, 

and with respect to  the degree to which this truth can be 

verified or justified.  This justification can be expressed by 

markers referring to immediate evidence on the basis of  

visual observation, to inference on the basis of 

(non)observable facts, to deduction or inference, etc. 

(Rooryck, 2001). 
 

Evidentiality in English 

English has been investigated in terms of evidentiality.  

Chafe (1986) determines five markers of evidentiality in 

English, which are : 

 Degree of reliability 

 Belief 

 Inference 

 Hearsay 

 General expectation 
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He states that each of these is typically associated 

with specific lexical and/or grammatical devices.  He notes 

that just about any part of the grammatical system may be 

used to signal evidentiality. 

Concerning the first marker, degree of reliability, he 

states that there are three kinds of this marker.  Firstly, 

modal auxiliaries which go before  the main verb in a 

sentence such as “She could / might / may come 

tomorrow” can be taken as evidence for evidentiality.  

Secondly, adverbs  which are words that “modify” a verb or 

a whole sentence such as “She will possibly / probably / 

certainly / undoubtedly come tomorrow.”  can also be 

taken as evidence for evidentiality.  Thirdly, hedges which 

are  expressions which mark a proposition as “only 

approximately true” and which are divided into 1- non-

prototypicality such as : “It’s sort of / kind of raining” (it’s 

not “really” raining) and 2- approximation such as : “It 

rained about / approximately three inches” can also be 

taken as evidence for evidentiality. 

Concerning the second marker of  evidentiality, 

belief, he states that it is encoded in the verb of cognition 

such as “I think / guess / suppose it’s raining” ( or “It’s 

raining, I think/guess/suppose”) and can be considered as 

evidence for evidentiality.  Concerning the third marker, 

inference,  which is employed by using the modal 

auxiliaries such as “You’re all wet, it must / has to / ‘s gotta 
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be raining”, by using adverbs such as “It’s obviously / 

evidently / apparently raining”; “Maybe / perhaps it’s 

raining” and by  using  adjectives: “It’s obvious / evident / 

apparent that it’s raining” can be taken as evidence for 

evidentiality. 

Concerning sensory evidence, it can be direct by 

using perception verb (strong assertion): “I can hear / see / 

feel / smell it raining” or indirect perception verb (weak 

assertion):  “It feels / looks / smells / sounds like it’s 

raining”.  Concerning the fourth marker of evidentiality, 

hearsay evidence, it can be a direct quotation : “Joe said, 

‘it’s raining’” or an indirect quotation : “Joe says it’s 

raining”,  “They say it’s raining” in which the speaker gives 

Joe responsibility for the truth of the statement, without 

repeating his words  and verb of reporting: “I hear it’s 

raining”, “It’s reported to be raining” in which the speaker 

ascribes responsibility to “unnamed sources”.  Concerning 

the last marker, expectations, the most important of these 

discourse markers are “of course / in fact / actually / oddly 

enough, it’s raining”.  These markers suggest that the 

proposition is either in line with or opposed to what the 

speaker thinks the hearer expects to be the case.  (Chafe, 

1986). 
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Evidentiality in Arabic 

 Evidentiality in Arabic has not been unfortunately 

investigated in depth as  compared with other languages 

especially Indo-European ones although the Arabic system 

abounds with evidential markers.  However, there are   few 

papers dealing with this linguistic category in Arabic such as 

Comrie’s (1976) that outlines a reasonable account of 

Arabic explaining that evidentiality can mainly be 

introduced by the perfect form  system.  This finding is also 

determined by  Isaksson (2000) who determines that if a 

finite verbal form is used to express inferential or reportive 

nuances, it is exclusively a perfect, never an imperfect .  

However, in this project, certain issues related to this 

semantic phenomenon in Arabic will be explained to show 

how the syntactic structures are also susceptible to be 

varied according to the semantic behavior of some  verbs 

indicating evidentiality. 

 First of all, Arabic linguists classified Arabic verbs in 

general into different categories according to their 

semantic content.  They stated that  there are some verbs 

of which semantic content refers to the degree of  

evidentiality.  These verbs are linguistically called “to 

suppose and its sisters” –  Besides, some prudent.  ظن وأخواتها

Arabic linguists divided these  verbs into two categories 

according also to their semantic content:  
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1- “the  verbs of hearts- أفعال القلوب and 2- “the verbs of 

conversion- أفعال التحويل. 

 The verbs of hearts -أفعال القلوب  - in turn, are also 

divided into two subcategories, based also on the semantic 

content: 1- “verbs indicating knowledge and complete 

truthfulness- ى اليقني أفعال الدالة عل  - and 2- verbs  indicating 

potential truthfulness- أفعال الرجحان -  Evidentiality is clearly 

apparent in such verbs.  To begin with “verbs indicating 

knowledge and complete truthfulness-  أفعال الدالة على اليقني - 

Table 1 shows the most common seven verbs indicating 

knowledge and complete truthfulness in Arabic, and, of 

course, indicating evidentially since the speaker does not 

use such verbs unless he/she is utterly sure of what he/she 

speaks.  In general, these verbs share mutual semantic 

content depicted in the sense of “know” (Hasan, 1980). 

No. 
Semantic 

Content 

Verb in 

Arabic 
Example 

Evident- 

iality 

Degree 

1- know يعلم know 

I knew that respect is 

the way to love 

people. 

100% 

2- know  يرى consider 

I considered that 

hope is a motive for 

work. 

100% 
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3- know جيد find 
I found that 

knowledge is power. 
100% 

4- know يدري know 

I knew that respect is 

the way to love 

people. 

100% 

5- know 
 يلفي

experience 

I experienced that 

obstacles is a test of 

souls. 

100% 

6- know  جيعل make 

I made that my 

home is my eternal 

love. 

100% 

7- know تعلم learn 

He learned that 

success is the only 

way for life. 

100% 

Table 1 : the most common seven verbs indicating knowledge 

and complete truthfulness in Arabic 

 

As shown in Table 1, all of these verbs have semantic 

content, indicating 100 % evidentiality.  Besides, all of 

these verbs share the same syntactic behavior which is 

clearly depicted in the following formula : 

 

subject - - - verb (of evidentiality) - - - nominal sentence 

1 -  knew that respect is the way to love people. 
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If the semantic content of these verbs differs from 

being 100% evidentiality since these verbs may have more 

than one sense, their syntactic behavior will also change.  

For example, if the semantic content of such verbs 

especially those referring to sense such as  - يسي- indicates 

direct evidentiality, then these verbs assign only one object 

not two such as: 

The elegant person saw his ex-wife near the park. 

In this sentence, the main verb indicates direct 

evidentiality, not indirect evidentiality; and hence, it 

assigns only one object not two ones like those of indirect 

evidentiality mentioned in the table above. 

 Concerning another subtype of the verbs of 

hearts  i.e., verbs indicating potential ,  أفعال القلوب

truthfulness- أفعال الرجحان , Table 2 shows the most common 

six verbs indicating potential truthfulness in Arabic, and, of 
course, indicating evidentiality but with less degree than 
verbs indicating knowledge and complete truthfulness 
since the speaker here is somehow sure of what he/she 
speaks.  In general, they share a mutual semantic content 
depicted in the sense of “suppose”(ibid) 

No. Semantic 

Content 

Verb in 

Arabic 

 

E x a m p l e 

Evident- 

iality 

Degree 

1 suppose  

 supposeيظٍ

The pilot supposed 

that the river is 

80% 
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channel. 

2 suppose 

 

 supposeيخبل

The traveller 

supposed that the 

city is more 

profitable for him. 

80% 

3 suppose 

 expectيحسب

I expected that 

staying off is tiring. 

80% 

4 suppose 

 

 claimيزعى

He claimed that 

people are the 

strongest power. 

80% 

5 suppose  

  

 supposeيعد

He supposed the 

believer is a 

brother. 

80% 

6 suppose 

 

 supposeحجب

The tourist 

supposed that the 

minaret is a tower. 

80% 

 

Table 2 : the most common six verbs indicating potential 

truthfulness in Arabic. 

 As shown in Table 2, all of these verbs have semantic 

content, indicating 80% evidentiality.  Besides, all of these 

verbs share the same syntactic behavior which is clearly 

depicted in the following formula : 

 

- verb (of partial evidentiality) - - - nominal sentence 

The pilot supposed that the river is channel. 
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If the semantic content of these verbs differs from being 

80% evidentiality since  these verbs may have more than 

one sense, their syntactic behavior will also change. 

 Concerning the second category, the verbs of 

conversionافعبل انتحىيم ,                  these verbs do not have 

semantic content of evidentiality but rather their semantic 

content indicates a sense of conversion from one state to 

another.  Thus, these verbs do not fit this study. 

 Concerning the sensory evidence, Arabic has a 

similar system of such evidence to English.  To be clear, 

Arabic speakers use perception verbs for strong assertion, 

which is considered direct evidence such as “hear يسًع/ 

see يُظس / feel يشعس/, etc.  In addition, indirect perception 

verbs  indicating  weak assertion are also used to indicate 

evidentiality such as : “it is said that ….”يقبل.  However, 

there are many Arabic structures indicating evidentiality, 

but since we do not have enough room to cover them all, 

two of these structures with different degrees of 

evidentiality are illustrated  below : 

1-  It is probable that it will rain : يٍ انًحتًم اٌ تًطس انيىو 

2- It is emphatical that it will rain : يٍ انًؤكد اٌ تًطس انيىو   

In the first sentence, the evidential marker is “it is 

probable”, which refers to the potential incidence of the 

event (50% evidentiality).  On the other hand, in the 
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second sentence the evidential marker is “it is emphatical”, 

which refers to the potential incidence of the event (100% 

evidentiality). 

 Nevertheless, the past tense (perfect form) 

represents  an effective linguistic tool to indicate 

evidentiality in Arabic.  Also, some scholars have claimed 

that the past tense in Arabic is mainly used as a marker for 

evidentiality (Comrie, 1976).  In fact, the perfect form is 

meant to show that the action happened and that the 

degree of speaker’s evidentiality can reach up to 100%.  

Such usage is highly noticed in the Gluorious Koran, 

especially when talking about some event that really 

happened or even some events that have not yet 

happened. 

 To be clear, the Glorious Koran uses the perfect form 

to refer to the deeds carried out by Allah Almightly to 

indicate  100% of evidentiality.  In addition, many verbs 

that are attributed to Allah Almighty are perfect in order to 

bring the clear-cut evidence to the fore even if these verbs 

deal with future aspects or deeds such as what will happen 

on Resurrection or Judgment Day: 

وجبء زبك وانًهك صفب صفب وجيء يىيئر بجهُى يىيئر يتركس االَسبٌ " -1

( 23-22وأًَ نه انركسي")انفجس:   

And your Lord comes with the angels in rows; and Hell will 

be brought near that Day.  On that Day will man 
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remember, but how will that remembrance (then) 

avail him? 

( 2-1"اذا انشًس كىزت واذا انُجىو اَكدزت" )انتكىيس: -2  

 When the sun Kuwwirat (wound round and lost its 

light and is overthrown), and when the stars shall 

fall; 

 Although the first holy verse talks about a future 

event, the perfect tense is used to indicate 100% 

evidentiality since as mentioned above this tense is used in 

Arabic to show that events did happen; what is future for 

us is a past for Allah Almighty; therefore, this finding 

conforms totally with the claim stated above by many 

researchers that the perfect form is used in Arabic as a 

marker for evidentiality.  On the other hand, although the 

second holy verse talks also about a future issue related to 

the Resurrection Day, the perfect tense is also employed to 

show the same aspect, 100% evidentiality. 

 

Conclusion 

 The focus of this study is meant to show certain 

aspects related to evidentiality in both Arabic and English, 

and how this linguistic phenomenon is depicted and 

framed in these two languages.  The study claims that 

Arabic provides many ways to present evidentiality.  These 

ways are varied according  to the degree of evidentiality 
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involved.  Besides, this study claims that the perfect tense 

is mainly used in Arabic to show evidentiality. 
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Isolation of probiotics Lactobacillus acidophilus 

from commercial yoghurt 
 

ABSTRACT 

Probiotic lactic acid bacteria, being the most often used 

vehicle in microorganism, are commercialized mainly as 

food enhancement among dairy products. The number and 

the type of the probiotics are very essential in order to 

ensure the activity. In this study, a rapid screening method 

was used to isolate probiotic Lactobacillus strain from 

commercial product of yoghurt after enrichment in De-

Man-Rogosa Sharpe (MRS) medium and nutrient medium. 

The Lactobacillus strain was then isolated and identified 

based on morphology identification. The result showed a 

significantly high yield of pure culture of Lactobacillus 

acidophilus obtained from MRS medium (viable number of 

the cell in the yoghurt was about 107 CFU/ml) than 

compare to the nutrient medium. In conclusion, MRS 

medium is suitable for isolation of Lactobacilli compared to 

nutrient medium. 

 

Keywords: Probiotics, Lactobacillus acidophilus, Yoghurt  

Abbreviation key: CFU = colony forming unit, FAO = Food 

and Agriculture Organization, WHO = The World Health 

Organization, MRS = De-Man-Rogosa Sharpe.  
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INTRODUCTION 

Interest in the role of probiotics for human health goes 

back at least as far as 1908 when Metchnikoff suggested 

that human should consume milk fermented with 

Lactobacilli to prolong life (Hughes and Hoover, 1991, 

O'Sullivan et al., 1992). Probiotics lactic acid bacteria in 

food can transiently colonize the intestinal and exhibit 

positive health benefits effects on the host health beyond 

its nutritional value (Huggett and Verschuren, 1996, 

Ferencik M et al., 1999). Many different microorganisms 

are added to dairy products for their probiotic potential 

(Fuller, 1997, Gibson and Fuller, 1998).  Lactobacillus spp. 

are well known dairy probiotic products produced in many 

countries as functional dairy products (Moayednia et al., 

2009). However, there are many problems and difficulties 

accompanied theses products. Research has shown that 

survival and viability of probiotic bacteria are often low in 

yogurt (Gillilanda and Specka, 1977, Hull et al., 1984). 

Furthermore, problems of variation in viability or activity of 

the cells within different preparation , the huge differences 

in survival rates in preparations contain different types of 

microorganisms , and obstacles related to  shelf-life and 

bioavailability  (Kaur et al., 2002). In many countries, 

standards have been developed for the necessary numbers 

of the probiotics bacteria in fermented products, recently , 

regulations approved by the countries of MERCOSUR 



 

 

 
78 

IIssoollaattiioonn  ooff  pprroobbiioottiiccss  LLaaccttoobbaacciilllluuss  aacciiddoopphhiilluuss                                                                            Hassan Pyar & Kok-Khiang Peh    
 

             Vol.(5).lssue (9) 2013                                               Alandalus For Social and Applied Sciences 

(Argentina, Paraguay, Brazil, and Uruguay)  determine   106 

cfu/g as  a minimal content of probiotics  in fermented 

milks preparations (Pagano, 1998). In Japan, a standard has 

been developed by the Fermented Milks and Lactic Acid 

Bacteria Beverages Association, which requires a minimum 

of 107 viable probiotic bacteria cells per milliliter to be 

present in fresh dairy products (Robinson, 1987). 

Availability should be confirmed, likewise, viability with 

minimum viable numbers of the probiotic at the end of the 

shelf life should be 106 cfu/g or ml (FAO/WHO, 2001). To 

maintain confidence in probiotic products, it is important 

to demonstrate good survival of these bacteria in the final 

products and should have desirable properties and 

functions (Chan et al., 2000). As the number and the type 

of the microorganisms within the diary products play a 

critical role in activity of the dairy products, this study aims 

to isolate and enumerate viable cell counts of Lactobacillus 

present in probiotic yoghurts using conventional plating 

techniques. 
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MATERIALS AND METHODS 

I. Chemicals 

De-Man-Rogosa-Sharpe broth was purchased from 

Criterion (U.S.A). Nutrient broth, nutrient agar, peptone 

water and carbon dioxide generating system were 

purchased from Oxoid (U.K). Bacto agar and Gram staining 

reagents were purchased from Becton, Dickinson and 

company (U.S.A). The other reagents used in the 

experiment were analytical grade. 

 

II. Preparation of culture media  

A. De-Man-Rogosa–Sharpe (MRS) broth 

The ingredients of MRS broth per liter of distilled water as 

given in the instruction sheet of the supplier (Criterion, 

U.S.A) were: 20.0 g dextrose, 10.0 g meat peptone, 10.0 g 

beef extract, 5.0 g yeast extract, 2.0 g sodium acetate, 2.0 g 

disodium phosphate, 2.0 g ammonium citrate, 1.0 g Tween 

80, 0.1 g magnesium sulfate and 0.12 g manganese sulfate. 

The MRS broth was prepared at 5.5 % w/v in distilled 

water. The ingredients were boiled until completely 

dissolved and poured into conical flasks. The pH of the 

medium was adjusted to 6.0 ± 0.1 using 1 M HCl (Mettler 

Toledo, Switzerland). The medium was autoclaved at 121 

°C for 15 min (Stermite Model SM-230 Hirayama, Tokyo, 

Japan) (DeMan et al., 1960). 
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B. De-Man-Rogosa–Sharpe (MRS) agar 

The medium was prepared by suspending 55.0 g of MRS 

broth and 15.0 g of  Bacto agar in one liter of distilled water 

using the same procedure as described in section II (A). The 

Bacto agar was added to make the medium sufficiently 

solid and to prevent the movement of bacteria through the 

medium. The medium after autoclaving was cooled to 50 °C 

and poured into 20 ml petridishes for 3 hr to allow 

solidification at room temperature. The plates were then 

kept in a refrigerator at 4 °C until used (DeMan et al., 

1960). MRS-agar (solid) plates were use directly or packed 

in plastic beg and stored in refrigerator. 

 

C. Nutrient broth 

The ingredients of nutrient broth per liter of distilled water 

were 5.0 g peptone from meat and 3.0 g meat extracts. The 

nutrient broth medium was prepared at 0.8 % w/v in 

distilled water. The mixture was heated until completely 

dissolved. The pH of the medium was adjusted to 6.0 ± 0.1 

using 1 M HCl, and autoclaved for 15 min at 121 °C 

(Bridson, 1990).  

 

D. Nutrient agar 

The ingredients of nutrient agar per liter of distilled water 

were 5.0 g peptone from meat, 3.0 g meat extracts and 

12.0 g agar. The medium was prepared by mixing 20 g of 
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nutrient agar in one liter of distilled water and heated until 

completely dissolved. The pH of the medium was adjusted 

to 6.0 ± 0.1 using 1 M HCl, and autoclaved at 121 °C for 15 

min (Bridson, 1990)  

 

III. Sample collection and storage 

Commercial drinking yoghurt was collected from the local 

supplier in Penang, Malaysia and taken as a source of 

Lactobacilli for this study. The sample was stored at 4 ° C 

before analysis. The analysis was carried out within 24 hr of 

sampling. The sample was left at room temperature for 30 

min before analysis.     

    

IV. Isolation of probiotic bacteria  

For the isolation of Lactobacillus acidophilus, 5 ml of the 

yoghurt drink was inoculated into 95 ml of nutrient broth 

(general medium) as well as MRS broth (selective medium) 

and incubated at 37 °C for 24 hr (Memmert, Germany). 

One loopful of the suspension was then streaked on MRS 

agar and nutrient agar media and the inoculated plates 

were incubated at 37C for 24-72 hr. The single isolated 

colonies formed on both plates were examined. 
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V. Enumeration of probiotic bacteria 

Enumeration of Lactobacillus spp was carried out by 

aseptically mixing yogurt sample 1.0 ml of yoghurt sample 

was suspended in 9.0 ml of sterile buffered peptone water. 

The sample was thoroughly mixed and ten fold serial 

dilutions of the resulting suspension were performed using 

sterile peptone water solution as the diluents to obtain a 

suitable dilution. For the viable Lactobacillus spp. counts, 

0.1 ml of the appropriate dilutions was pour plated on 

MRS-agar. All the dilutions were plated out in triplicate. 

Empty petri-dishes were inoculated with 1.0 ml of diluted 

yogurt, followed by the addition of 15.0 ml melted (45°C) 

MRS agar. The plates were covered and the contents mixed 

thoroughly by gentle tilting and swirling. The plates were 

inverted and incubated in anaerobic condition at 37 °C for 

48-72 hr. The anaerobic condition was achieved by use of 

an anaerobic jar  (Oxoid Ltd., England) and gas generating 

kit BR39 (Oxoid Ltd., England). Gas generating kits bind to 

oxygen efficiently to create anaerobic condition. After 

incubation, the number of colonies on the plate was 

counted and recorded using a colony counter (Technical 

Lab Instrument, USA). The visible colonies were counted 

and expressed as colony forming units per milliliter 

(cfu/ml), representing the number of viable Lactobacillus 

spp. present in yoghurt sample. The numbers of colony 

were counted and calculated as follows:  
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cfu/ml = cfu/plate x dilution factor 

 

VI. Morphology Identification 

The colonies were selected randomly for Gram staining. All 

colonies were examined either gram positive or gram 

negative and the shape of bacteria under microscope 

(1000X). 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

I. Isolation of Lactobacilli   

The results showed that the bacteria contained in yoghurt 

produced only one type of colony when isolated in MRS 

agar (selective medium for Lactobacilli). On the other hand, 

isolation on nutrient agar (general medium) produced two 

types of colony as shown in Table (1) 

 
Table 1: Colony morphology on MRS and nutrient media 

Media Microorganism
*
 

Colony 

Diameter (mm) Color Shape Size 

MRS agar Pure culture    0.9 – 1.5 whitish brown Circular Large 

Nutrient agar   Mix culture  
0.9 – 1.5 

0.7 – 1.1 

White  

yellow 

Circular  

Irregular 

Large  

small 

* target microorganism of the differential media 

 



 

 

 
84 

IIssoollaattiioonn  ooff  pprroobbiioottiiccss  LLaaccttoobbaacciilllluuss  aacciiddoopphhiilluuss                                                                            Hassan Pyar & Kok-Khiang Peh    
 

             Vol.(5).lssue (9) 2013                                               Alandalus For Social and Applied Sciences 

II. Morphology Identification 

The colonies yielded were tested for Gram staining. From 

the results, all the microorganisms from nutrient agar were 

Gram positive, rod and cocci shape because in nutrient 

agar growth claimed to contained mix culture. In contrast, 

rod shape was found in MRS agar because it claimed to 

contain pure culture of Lactobacilli (Fig 1). The colony 

morphology of microorganism obtained from the MRS agar 

was in accordance with (Vinderola et al., 2000). 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1: Lactobacillus acidophilus as observed under light microscope 

(Magnification 1000x) 

III. Enumeration of probiotic bacteria  

The enumeration of the bacteria was directly counted from 

the yogurt diluted to ten fold serially in the MRS agar 

medium and the viability result was about 107 cells / ml. 

The number of probiotics obtained was higher than the 

minimal number of probiotic bacteria required in a product 

(above 105 or 106 per gram or ml) that needed to be 
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consumed to exert a health-promoting effect for the 

consumers (Speck, 1978, Pennacchia et al., 2004). It is 

stipulated in the health and food draft regulations that 

probiotic products should indicate the viable counts of 

bacteria per milliliter/gram of product at the end of shelf 

life and also give full scientific name of the probiotic 

species present in the product (Anonymous, 2002). Earlier 

reports have already highlighted the importance of 

documentation of  viability, colony counts and species 

identification of organisms in probiotic products (Marcon, 

1997). Although other species such as L. casei and L. 

paracasei  are increasingly being used in the manufacture 

of probiotic yogurts (Sarem-Damerdji et al., 1995). L. 

acidophilus is expected to be the main Lactobacillus species 

involved in the manufacture of yogurt and yogurt drinks. 

This observation has indeed been supported by this study. 

The numbers of viable Lactobacilli from the yoghurt were 

greater than the suggested minimum as required by 

international standards. 

 

CONCLUSION  

 

The bacteria were successfully isolated from a commercial 

yoghurt drink and identified as Lactobacillus acidophilus. 

MRS medium is the suitable medium for isolating this 

strain. 
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