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 :املًخؿ

تعييد َيئ ايكقيياٜا اييي    ققيي١ٝ سٚاج ايكاؽييزات  

َيئ  جييش٤اؾٗييٞ لثييٌ ، ٫بييد َيئ ا٫ْتبيياٙ اييا َٚٛاجٗتٗييا 

تؾييد٣ اييا ؾكٗييا٤ ٚقييد املييزأ٠  املغييانٌ املتعًكيي١ بغيي٪ٕٚ

ٍ  املضًُٕٛ يٛفع اذتًٍٛ ايٓاجع١  ٚفُإ عدّ اصيتػ٬

ٖٞ لثٌ ادتش٤ ا٭بزس اٯٕ يف ايغإٔ ٚ، َٔ خ٬اااملزأ٠ 

 ّ ٚٚفيييعٗا نٛفيييع جبيييٌ ادتًٝيييد  ، ايٓضيييٟٛ بغيييهٌ عيييا

ايبييا٥ٔ رأصيي٘ ايأييايف أَييا بيياقٞ ادتبييٌ ؾت يي  املييا٤ ٜٓييشٍ   

ٛاؽييٕٛ ايؿكٗييا٤ بييني رييني ٚيخييز يهييٞ ٜزؾعييٛٙ      إيٝيي٘ ايػ

  ٙ ٚاؽيييبح سٚاج ، قًييي٬ّٝ ؾيييٛم صيييأح امليييا٤ ٜٚتٓهبيييٛا  ٗيييز

ا اذتافز ْظزا ايؾػريات ٜثري ايهثري َٔ ايًػط يف ٚقتٓ

 ٚ ايتكايٝيييد عُيييا نيييإ صيييا٥دا ؾُٝيييا    ٫خيييت٬ف ايعيييادات 

ؾضييابكا نييإ بٝيي  ا٫صييز٠ ايهييبري ٜقييِ  ٝييع    ، َقيي٢

   ِ ٘   ، اؾزاد ايعا٥ًي١ ؽيػريِٖ ٚنيبريٖ ، املتيشٚج َيع سٚجتي

 –ٚبايٓتٝجيي١ ؾًييِ ٜهيئ ٜأًييو َيئ ايشٚجيي١      ، ٚا٫عييش 

ايكٝيييياّ بهاؾيييي١ ا٫عُيييياٍ    -ؽييييػري٠ ناْيييي  اّ نييييبري٠  

ايشٚج١ٝ ؾق٬ عٔ املٓشي١ٝ بٌ نإ ٜتِ تكضيِٝ ايعُيٌ   

اَا يف ٚقتٓا اذتافز ٚبعد ، َا بني اؾزاد ا٫صز٠  ٝعِٗ

اْتغار  ياٖز٠ اصيتك٬ٍ ا٫بئ َيع سٚجتي٘ ببٝي  َٓؿيزد        

اؽيبح ايعيو٤ نيبريا عًي٢ ايؿتيا٠ ايي        ، د سٚاجُٗامبجز

ؾايشٚجي١ يف زتتُعٓيا ٖيٞ    ، دخً  بٝ  ايشٚج١ٝ ريدٜثا 

َيييئ تتييييٛا رعاٜيييي١ ايييييشٚج ٚا٫ٚ٫د ٚا٫ٖتُيييياّ بهاؾيييي١   

 مما اْعهط صًبا ع٢ً قدرتٗا ، تؿاؽٌٝ اذتٝا٠ ايشٚج١ٝ

 

يف ادار٠ ٖذا اجملتُيع ايؾيػري خاؽي١ اكا ناْي  ؽيػري٠      

 تهتضو َٔ خربات ا٫دار٠ َا  ايضٔ مل ٜكٛ عٛدٖا ٚمل

ا٫خيييري٠  اٯْٚييي١ٚيف ، ميهٓٗييا َييئ تٓظييِٝ عييي٪ٕٚ بٝتٗييا   

 َ  ييياٖز٠ سٚاج ايكاؽيييزات    قيييأزداصيييتجدت ٚبتشاٜيييد 

ٚكيييو بضييبو ايظييزٚف ا٫قتؾيياد١ٜ ٚا٫جتُاعٝيي١ اييي     

ؾارتؿعيي  ا٫ؽييٛات  ، خييري٠ايضييٓني ا٫ ميييز بٗييا بًييدْا يف 

املأايبييي١ بتيييشٜٚي ايؿتٝيييات رتييي٢ ٚييييٛ ناْييي  ؽيييػري٠     

ٚختًٝؾيييا ايييا َييئ خأيييز    ، حبجييي١ فيييُإ َضيييتكبًٗا  

ؾقييي٬ عييئ َييييا ْضيييُع٘ َييئ ؾا٥يييد٠ ايييييشٚاج      ، ايعٓٛصييي١ 

بايؾػري٠ دٕٚ ايهبري٠ ٫ْٗا انثز خؾٛب١ ٚقدر٠ عًي٢  

ٚغيري كييو َئ    ، تهيٕٛ انثيز عاعي١    انُيا اْٗي  ، ا٫صتا 

 ا٫عذار اي  ٜأًكٗا َ٪ٜدٟ ٖذا ايٓٛع َٔ ايشٚاج .

ا ا٫ اْٗيييا مل  ٚرغيييِ اْتغيييار ٖيييذٙ ايظييياٖز٠ يف زتتُعٓييي    

ايٓغياس   يٮؽٛاتٚتزى ا٫َز ، تب ث بغهٌ عًُٞ دقٝل

ايداع١ٝ اا تشٜٚي ايكاؽزات دٕٚ اعتبار يًُخاعز اي  

 ،ميهٔ إ تتعزض اا تًو ايؾػري٠ ْتٝجي١ ؽيػز صيٓٗا   

ٚفييياربني عيييزض اذتيييا٥ط ركٛقٗيييا ايييي  نؿًتٗيييا ايييا 

ٚقيإْٛ ا٫ريٛاٍ ايغخؾي١ٝ    ، عزٜعتٓا ا٫ص١َٝ٬ ايػيزا٤ 

املعدٍ ٚايذٟ َٓع سٚاج َئ   1959يض١ٓ  188رقِ  ايعزاقٞ

ِٖ دٕٚ ايتاصع١ عغز ا٫ يف رايتني صٓٛف ُٗا يف ٖذا 

نُييا صييٓبني نٝؿٝيي١ َٛاجٗيي١ ٖييذٙ ايظيياٖز٠     ايب ييث .

تٓتغييز يف زتتُعٓييا ْتٝجيي١ سٜيياد٠ ايتخًييـ     بييدأتاييي  

 ٚا٫رٖا  .
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Abstract  

The issue of the marriage of minors 

is one of the issues that must be 

addressed and addressed, they 

represent part of the problems related 

to women's affairs and has been 

addressed by Muslim jurists to 

develop effective solutions and 

ensure that women do not exploit 

them, and they represent the most 

prominent part now in women's 

affairs in general, The other side of 

the mountain has opened the water to 

which the jurists, the scholars, 

descend from time to time to lift it a 

little above the surface of the water 

and sit on its back. The marriage of 

young women raises a lot of 

confusion nowadays because of 

different customs and traditions than 

in the past. A large family includes 

all the small and large family, 

married with his wife, and unmarried, 

and as a result did not ask the wife - 

small or large - to do all the marital 

work as well as the cottage, but was 

the division of work among all 

members of the family, The 

phenomenon of the independence of 

the son with his wife in a single 

house once their marriage, the burden 

became large on the girl who entered 

the marital home recently, the wife in 

our society is to take care of the 

husband and children and attention to 

all details of married life, which 

reflected negatively on their ability to 

manage this small community, Age 

has not strengthened In recent years, 

the phenomenon of marriage of 

minors has grown steadily due to the 

economic and social conditions 

experienced by our country in recent 

years. The voices demanding the 

marriage of girls, even if they are 

small, under the pretext of 

guaranteeing their future, have 

increased. Of the risk of 

spinsterhood, as well as what we hear 

from the benefit of marriage small 

but not large because it is more fertile 

and the ability to reproduce, as they 

are more obedient, and other excuses 

launched by supporters of this type of 

marriage. 

Despite the spread of this 

phenomenon in our society, it has not 

been studied in a scientific manner, 

and left to the voices stammering 

calling for the marriage of minors 

without regard to the risks that can be 

exposed to those small as a result of 

their young age, and the violation of 

the rights guaranteed by our Sharia 

Islamic glue, and the law of personal 

status Iraqi No. 188 of 1959 

amended, which prevented the 

marriage of those under the age of 

nineteen only in two cases will be 

explained in this research. We will 

also show how to confront this 

phenomenon, which began to spread 

in our society due to increased 

underdevelopment and terrorism. 
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 :املكد١َ

ّ عًي٢  اذتُد هلل ر  ايعاملني ٚ ايؾي٠٬ ٚ ايضي٬   

صييٝدْا ستُييد خييري ارتًييل ا عييني ٚعًيي٢ اييي٘ ايأٝييبني   

 ٚبعد :، ٚؽ ب٘ ا٫خٝار املٓتجبنيايأاٖزٜٔ 

ؿتٝييييييييات اياسدادت يف ٚقتٓييييييييا اذتافييييييييز  يييييييياٖز٠ سٚاج 

كاؽيييزات( َييئ رجييياٍ تتجييياٚس اعُيييارِٖ   ايؾيييػريات )اي

، أٚ َا ٜضُٝ٘ اييبع  سٚاج ايأؿٛيي١  ، افعاف صٔ ايؿتا٠

 رغييِ اْٗييا ؾتييا٠ عؿًيي١ ٫  اٚاقعيياَييزا أؽييبح ٖييذا ايييشٚاج ٚ

 ٚ ايتعًييِٝ ايزغبيي١ يف تؿكيي٘ عيي٧ ؾيي٢ اذتٝييا٠ صيي٣ٛ ايًعييو 

ٚيهٓٗا تدخٌ رٝا٠ انرب مميا تتخٝيٌ حبًُٗيا إ    ، ؾكط

، ١ٝيييييتتيييييشٚج ٚتٓجيييييو ٚتهيييييٕٛ ارٝاْيييييا ْٗاٜتٗيييييا  نار   

بضييبو ، َأييزدٚاؽييب   ٖييذٙ ايظيياٖز٠ تتشاٜييد بغييهٌ     

غٝييييا  املؿيييياِٖٝ ايدٜٓٝيييي١ ايؾيييي ٝ ١ ٚاْتغييييار ادتٗييييٌ  

إ  تييذٖو ااؾقيي٬ عيئ اْتغييار اؾهييار بدا٥ٝيي١    ، ٚايؿكييز

ٌ ٚتٛجٝٗٗا ٜهيٕٛ  ايضٝأز٠ ع٢ً ايؾػري٠  اَها١ْٝ  اؾقي

ِ   َٔ ٚاٜضز مبعٓي٢ إ  ، بايبايػي١ ايهيبري٠   اَهاْٝي١ اييت ه

ميهيئ ايييشٚج اٚ اًٖيي٘ َيئ تٛجٝٗٗييا   ايييشٚاج َيئ ايكاؽييز  

تعًُٝٗا ع٢ً عزٜكي١ عٝغيِٗ اؾقيٌ َئ ايهيبري٠ ايي        ٚ

ٚعبيياع قييد ٜهييٕٛ َيئ   قييد ْغييأت ٚنييربت عًيي٢ تكايٝييد    

ٖٚييذا َييا ٜؿييتح بييا  املغييانٌ رضييو ، ايؾييعٛب١ تػٝريٖييا

ؾايؾيييػري٠ تهيييٕٛ يٝٓييي١ ايأبييياع صييي١ًٗ   ،ٚجٗييي١ ْظيييزِٖ

ٚتغعب   .تًكٝٓٗا بٝضز ٫قٓاع با٫َهإ تػٝري اؾهارٖا ٚا

اٯرا٤ رٍٛ ٖذا املٛفٛع بني َ٪ٜيد َٚعيارض ايذا ايٓيٛع     

ٙ   ، َيئ ايييشٚاج  ٛ ر ايييبع  ٖييذ  ٚساد ايأييني بًيي١ عٓييدَا عيي

ايكق١ٝ َٔ قق١ٝ َد١ْٝ إا قق١ٝ د١ٜٝٓ صٝاصي١ٝ    

ؾٝٗييا خًييط ا٭ٚرام َيئ خيي٬ٍ تٛ ٝييـ ايعاَييٌ ايييدٜ     

رتدَيي١ ااييدف ايضٝاصييٞ أٚ تٛ ٝييـ ايعاَييٌ ايضٝاصييٞ     

رتدَيي١ ايٓظييز٠ ايدٜٓٝيي١ املت جييز٠ اييي  ٫ تضييتأٝع إٔ  

تؿٗيييِ ايقيييزٚرات ا٫جتُاعٝييي١ ٚامليييتػريات ٚايتأيييٛرات   

  . ايّٝٛ ايعؾز١ٜ اي  ٜغٗدٖا عاملٓا

ٚضتٔ يف حبثٓا ٖيذا ْتٓياٍٚ َٛفيٛعا صياُٖ  ايتكايٝيد      

 ، ٖٚٓا تهُٔ املغه١ً، يف تثبٝت٘ ٚتزصٝخ٘ داخٌ اجملتُع

 

اك ْييييز٣ اْؿضييييٓا ْييييدٚر بييييني تكايٝييييد َٛرٚ يييي١ ٚتعييييايِٝ 

ٚنإ ا٫ٚا بٓا تيزى ايتكايٝيد عٓيد شتايؿتٗيا     ، َٓض١ٝ

ٜدعٛ ايٝ٘ ايؿهز ايٓافيي ٚايعكيٌ    ملتأًبات ايغزٜع١ َٚا

ؾيشٚاج ايكاؽيزات   ، ايٛاعٞ املتُثٌ بتعايِٝ دٜٓٓا اذتٓٝـ

يف ركٝكت٘ ميثيٌ اَتٗاْيا يًؿتيا٠ َيع َيا عتًُي٘ َئ اك٣        

افاؾ١ اا تهًٝؿٗيا مبيا ٫ عاقي١ ايا بي٘      ، ْؿضٞ ٚجضدٟ

ا "٫ ٜهًييييـ اهلل ْؿضييييا ا٫  ٖٚييييذا شتييييايـ يكٛييييي٘ تعييييا  

 .ٚصعٗا"

ٜتٓيييياٍٚ سٚاج ٫ٚبييييد َيييئ ايتٜٓٛيييي٘ بداٜيييي١ اا إ حبثٓييييا 

ري٠ اييي  مل تؿكيي٘ َيئ اَييٛر اذتٝييا٠ ايغيي٤ٞ ايهييثري   ايؾييػ

ٚيييٝط َعٓيي٢ ٖييذا ، شٚاج ايكاؽييزاتٖٚييٛ َييا ٜعييرب عٓيي٘ بيي 

ؾايشٚاج املبهز ستبو عزعا ٚقاْْٛا ، رؾقٓا يًشٚاج املبهز

ٚخاؽيي١ بًييٛؽ  ، يهيئ عًيي٢ اصيياظ صيئ ايبًييٛؽ  يًأييزؾني   

ايؿتا٠ صٔ ايٓقي جضيدٜا ٚعكًٝيا اك ٜعتيرب ٖيذا ايٓقيٛج      

ٚاييذا ٫ ظتييٛس ارتًييط بييني ، اجحَئ عييزٚل ايييشٚاج ايٓيي 

اييييذٟ اؽيييبح َغيييه١ً    اييييشٚاج املبهيييز ٚسٚاج ايكاؽيييزات  

ؾقيي٬ عيئ  ، تقييز  بتييداعٝاتٗا نييٌ َؿاؽييٌ اجملتُييع    

َبارن١ ا٫ٌٖ اذا ايشٚاج اَا ذتاجي١ َادٜي١ اٚ يقيعـ    

 عخؾ١ٝ .

ميهٔ اعتبارٙ سٚاجا  تشٜٚي ايؿتٝات يف صٔ ؽػري٠ ٫إٔ 

عًٝٗيا ايغيارع    ْيؿ  ؽ ٝ ا يعيدّ تيٛاؾز ايغيزٚل ايي     

اي  َٔ اُٖٗا ايبًٛؽ رت٢ ميهٔ يه٬ عزيف ايعكد ؾٝ٘ ٚ

 ٘ ؾقييي٬ عُيييا ميثًييي٘ سٚاج  ، حتُيييٌ ا٫عبيييا٤ ايٓا ييي١ عٓييي

يًؾييػري٠ بعٝييدا عيئ َغيياعز    ايكاؽييزات َيئ اصييتػ٬ٍ   

، ايعأييـ اييي  ٫بييد َيئ تٛاؾزٖييا يييد٣ ابٜٛٗييا    ايزمحيي١ ٚ

ؾهٝيييـ ميهييئ ايكيييٍٛ إ ٖيييذا ا٫  عأيييٛف ٖٚيييٛ ٜزَيييٞ   

اٖا اا ارقييإ رجييٌ َضيئ ٜهربٖييا    بؾييػريت٘ دٕٚ رفيي 

ؾكيييط َيييئ اجيييٌ املييياٍ دٕٚ َزاعييييا٠    ، بعغيييزات ايضيييٓني  

ؾٗٓييييا تؾييييبح ايؿتييييا٠ ايؾييييػري٠   ، يؾيييي تٗا اٚ عييييعٛرٖا 

نايضييًع١ ادتًُٝيي١ املعزٚفيي١ ٫نثييز َيئ ٜييدؾع َٗييزا 

عيييزٜعتٓا ايػيييزا٤ ايييي   َبييياد٨ٖٚيييذا نًييي٘ غتيييايـ ، ايييا

  يكٝاَيي٘ اعتييربت ايييشٚاج َيئ ايعكييٛد املكدصيي١ ٚاعيي ع  
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ٚ  فييزٚر  ايزمحيي١  يقييُإ بٓييا٤ زتتُييع     ٠ تييٛاؾز املييٛد٠ 

 صًِٝ َ ابط .

 يًب ث صعٝٓا ايكق١ٝ ٚ٭١ُٖٝ تكدّ ٫ٚجٌ بٝإ َا

 ٍ ٙ  ريٛ ٕ  أصيبابٗا  ٚعيز   بتعزٜؿٗيا  ايظياٖز٠  ٖيذ  ٚبٝيا

تٛفييٝح  َييع، عًيي٢ اجملتُييع نهييٌ ٚي ارٖييا أفييزارٖا

ايكٛاْني ايٛفع١ٝ َئ ٖيذا   َٛقـ ايغزٜع١ ا٫ص١َٝ٬ ٚ

ِ    ٚييذيو ؾكيد  اييشٚاج     ي٬   إا ايب يث  تكضيٝ

ٜضيبكٗا لٗٝيد يف تعزٜيـ اييشٚاج َٚغييزٚعٝت٘     ، َباريث 

 سٚاج بٝاْيا ملاٖٝي١   ا٭ٍٚ املب ث مشٌ بغهٌ عاّ بُٝٓا

 أٚ ايكاؽيزات  تيشٜٚي  يف ايغيزع  ْٚظيز٠  ايكاؽيزات 

ٔ  حتدٜيد  ٔ  يًيشٚاج  َعيني  صي ٍ  َي  ا٭ديي١  كنيز  خي٬

 املب ث اصتعزض رني يف، ٚايض١ٓ ايهتا  َٔ ايٓك١ًٝ

ٚ   ايعٛاَ ايثاْٞ ايٓتيا٥ي  ٌ ايي  تي٪دٟ اا سٚاج ايكاؽيزات 

ٟ  ايثاييث  املب يث  يف ايب ث ٚاختتِ، امل تب١ عًٝ٘  اييذ

َٛقيييـ املغيييزع ايعزاقيييٞ َييئ سٚاج ايكاؽيييزات    مشيييٌ

 .  ٚاملزاجع ك راتٚامل ايٓتا٥ي ٚختُٓا ايب ث باِٖ

ٙ    ٚن ، تُٗٝيييد يف اييييشٚاج بغيييهٌ عييياّ َٚكاؽيييد

 ْكٍٛ:

رابأي١ ٜيتِ   ايشٚاج نٓظاّ اجتُاعٞ عبار٠ عٔ 

يبغيييز١ٜ يتهيييٜٛٔ عا٥ًييي١   يـ ايٓؿيييٛظ اَييئ خ٬ايييا تييي   

ٖٚيييٞ لثييٌ ايٛريييد٠  ، ا٫صييز٠ قيييٛاّ اجملتُييع  ؾ، ؽيياذت١ 

  ٘ ، ا٫جتُاعٝيي١ اييي  ٜكييّٛ عًٝٗييا ٚايدعاَيي١ ا٫ٚا يبٓا٥يي

ٚتكايٝييد ، بغيزا٥ع دٜٓٝي١ شتتًؿي١    ٚقيد   تكٝٝيد اييشٚاج   

 ٚ َٚييئ ٖٓيييا ، ا٫َيييِعزؾٝيي١ ختتًيييـ بييياخت٬ف ايغيييعٛ  

نإ اْغيا٩ٙ َٓٛعيا بيايكِٝ ايدٜٓٝي١ ٚا٫جتُاعٝي١ ايي        

حتهيِ تغييهٌٝ ا٫صيز٠ كاتٗييا  

(1)

. ؾعكييد اييشٚاج َيئ اخأييز   

ايعكييٛد، ٫ٕ َٛفييٛع٘ ٖييٛ ا٫ْضييإ كاتيي٘، ٖٚدؾيي٘ اذتٝييا٠  

 ا٫ْضا١ْٝ ايضعٝد٠ ايدا١ُ٥ بني ايشٚجني .

 املكؾٛد بعكد ايشٚاج :ؾ

يػ١ ا٫رتبيال ٚا٫قي إ ٚا٫خيت٬ل، ٚا٫سدٚاج    

َٚٓيي٘ قٛييي٘ تعيياا "ٚاكا ايٓؿييٛظ سٚجيي " أٟ قييزٕ نييٌ     

قزٜٔ بكزٜٓ٘ . ٜٚكاٍ سٚج ايغي٤ٞ بايغي٤ٞ ٚسٚجي٘ ايٝي٘ :     

 ٚادتُيع  اييٛل٤  ٚقٌٝ ايشٚاج ٖٛ ايٓها  ٖٚٛ "قزْ٘ ب٘ . 

قاٍ تعاا: "  . (2)" ايعكد ع٢ً ٜأًل ٚقد ايغ٦ٝني بني

ٚع٢ً كيو ؾإ ايشٚاج ٜدٍ ع٢ً  " عنيٚسٚجٓاِٖ حبٛر 

ايتهاَييٌ ٚا٫رتبييال ايكًييق ٚارتًكييٞ، ؾٗييٛ اعييب٘ بعٗييد      

 رٚرٞ يذيو مساٙ ايكزيٕ ايهزِٜ )باملٝثام ايػًٝظ(.

" عكد ٜؿٝد ريٌ   يف ا٫ؽأ٬  ؾكد عزف ايشٚاج باْ٘اَا 

هًُٝٗا يايعغز٠ بني ايزجٌ ٚاملزأ٠ ٚتعاُْٚٗا، ٚعتدد َا 

(3) "باتَٔ ركٛم َٚا عًٝ٘ َٔ ٚاج

 . 

ْٚظييزا مليييا اييذا ايعكيييد َييئ خأييٛر٠ َٚهاْييي١ يف ايٓظييياّ    

بتؿؾيييٌٝ  تٓظُٝييي٘ا٫جتُييياعٞ تيييٛا ايغيييارع اذتهيييِٝ    

قٛاعدٙ ٚحتدٜد ارهاَ٘ َٓذ اييتؿهري بي٘ اا الاَي٘،  يِ     

اراعيي٘ بعٓاٜيي١ َٓييذ قٝاَيي٘ رتيي٢ ٜٓتٗييٞ بيياملٛت اٚ بػييريٙ   

قدصيي١ٝ ٜٚغييعز ايشٚجييإ باُْٗييا  عٓاٜيي١يٝهتضييو بٗييذٙ اي

 ٜزتبأإ بزبال َكدظ .

( 188ٚعييزف قييإْٛ ا٭رييٛاٍ ايغخؾيي١ٝ ايعزاقييٞ رقييِ )   

( 3( َٔ املاد٠ )1املعدٍ عكد ايشٚاج يف ايؿكز٠ ) 1959يض١ٓ 

بأْ٘ "عكد بني رجيٌ ٚاَيزأ٠ حتيٌ يي٘ عيزعّا غاٜتي٘ اْغيا٤        

 " رابأ١ يً ٝا٠ املغ ن١ ٚ ايٓضٌ 

إْٛ ا٫رييييٛاٍ ايغخؾيييي١ٝ ٔ قييييْؾيييي  امليييياد٠ ا٫ٚا َييييٚ

ٕ املأبييل  ايييشٚاج عكييد   -1عًيي٢ إ  "  يف اقًييِٝ نٛردصييتا

تزافييٞ بييني رجييٌ ٚ اَييزا٠ عتييٌ بيي٘ نييٌ َُٓٗييا ي٬خييز  

عزعا غاٜت٘ تهٜٛٔ ا٫صز٠ ع٢ً اصط املٛد٠ ٚ ايزمح١ ٚ 

املض٪ٚي١ٝ املغ ن١ عبكا ٫رهاّ ٖذا ايكإْٛ "

(4)

 . 

ْ ي٘   ؽيٍٛ تغيزٜع اييشٚاج   أَا بايٓضيب١ ٫  ٜضيتٓد   ؾإ

ايشٚاج يًكيٍٛ مبغيزٚعٝت٘ عًي٢ ايكيزيٕ ايهيزِٜ ٚايضي١ٓ       

 ايٓب١ٜٛ ٚ ا٫ اع ٚ نا٫تٞ :

ٚردت ايعدٜييد َيئ ا٫ٜييات ايكزاْٝيي١   :ايكييزيٕ ايهييزِٜ -

رٝيييث تييي٫ٛٙ ايغيييارع   ايييي  دعييي  اا اييييشٚاج ْٚظُتييي٘،    

اذتهِٝ بتؿؾٌٝ قٛاعدٙ ٚحتدٜيد ارهاَي٘ َٓيذ اييتؿهري     

١ قدص١ٝ ٚمحا١ٜ ب٘ ٚرت٢ الاَ٘ يٝهتضو بٗذٙ ايزعاٜ

 ،عزاؾيي٘ باُْٗييا ٜزتبأييإ بزبييال َكييدظ ٜغييعز ا ٚرتيي٢

َٚييئ اٜاتييي٘ إ خًيييل يهيييِ َييئ    "قٛيييي٘ تعييياا: نُيييا يف 
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اْؿضهِ اسٚاجا يتضهٓٛا ايٝٗا ٚجعٌ بٝٓهِ َٛد٠ ٚ رمح١ 

إ يف كيو ٫ٜات يكيّٛ ٜتؿهيزٕٚ "   

(5)

ٚقٛيي٘ تعياا " ٚاكا    

ايٓؿٛظ سٚج  " 

(6)

 . 

اييٓق ستُيد ؽي٢ً اهلل     ٚرد عٔؾكد :ايٓب١ٜٛ ايض١ٓ  -

عًٝ٘ ٚصًِ ايعدٜد َٔ ا٫رادٜث ايٓب١ٜٛ اي  تديٌ ع٢ً 

ث عًٝيي٘، ؾعيئ عبييد اهلل بيئ َضييعٛد :  حتيياُٖٝيي١ ايييشٚاج ٚ

قاٍ رصٍٛ اهلل ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ:  ) ٜا َعغز ايغيبا   

َيئ اصييتأاع َييٓهِ ايبييا٠٤ ؾًٝتييشٚج. ؾإْيي٘ أغيي  يًبؾييز   

ؾإْي٘ يي٘   ٚأرؾٔ يًؿزج َٚٔ مل ٜضتأع ؾع١ًٝ بايؾيّٛ  

، ٚ قٛي٘ عًٝ٘ اؾقٌ ايؾ٠٬ ٚا  ايتضًِٝ: ) إْٞ  ) ٚجا٤

(7) )أتشٚج ايٓضا٤ ؾُٔ رغو عٔ صٓ  ؾًٝط َ 

 . 

ُ ؾكٗيا٤  أ يع   :اٱ اع - َٓيذ سَئ ايؾي اب١     نياملضيً

عًييي٢ إٔ ايٓهيييا  َغيييزٚع   ٚايتيييابعني اا ٚقتٓيييا اذتافيييز 

  .ٚص١ٓ ستبب١ بٌ قد ٜت ٍٛ اا ٚاجو عٓد ايقزٚر٠ 

 ره١ُ َغزٚع١ٝ ايشٚاج َٚكاؽدٙ: أَا 

ٝضييتؿاد َيئ زتُييٛع ايتعييارٜـ ايضييابك١ ٚاييي  تهُييٌ     ؾ

بعقييٗا بعقييّا إٔ عكييد ايييشٚاج يييٝط غاٜتيي٘ ؾكييط ققييا٤    

ايٛعز ادتٓضٞ ٚإٕ نإ ايعؿياف أريد َكاؽيدٙ، ٚيهئ     

ٖدؾ٘ ا٭مس٢ تهٜٛٔ ا٭صز٠ ع٢ً أصاظ املٛد٠ ٚايزمح١ 

بييييني ايييييشٚجني ٚكيييييو ٱظتيييياد ايٓضييييٌ ٚرؿييييظ ايٓييييٛع    

ٱْضاْٞ، نُيا إٔ َئ َكاؽيد اييشٚاج صي١َ٬ اجملتُيع       ا

َٔ ا٫ضتزاف، ؾعكد ايشٚاج باٱفاؾ١ إا أْ٘ عكد ٜغب٘ 

صييا٥ز ايعكييٛد َيئ ْارٝيي١ إ٫ أْيي٘ ميتيياس عٓٗييا بأْيي٘ ٜهييٕٛ    

رابأييي١ ٚع٬قييي١ رٚرٝييي١ َكدصييي١ بيييني اييييشٚجني تًٝيييل   

بهزاَيي١ اٱْضييإ ايييذٟ ٖييٛ ستًيي٘، ٚقييد مسيي٢ اهلل ٖييذا        

ؾكاٍ تعاا:" ٚاخذٕ َٓهِ َٝثاقا  ايعكد باملٝثام ايػًٝظ

غًٝظّا"

(8)

 . 

   :ً هِ ايغزعٞ يًشٚاجٚأَا بايٓضب١ ي

املكؾيييٛد بييياذتهِ ايغيييزعٞ يًيييشٚاج ٖيييٛ نيييٕٛ اييييشٚاج  ؾ

َبارّا أٚ َٓدٚبّا أٚ ٚاجبّا أٚ ؾزفيّا أٚ َهزٖٚيّا أٚ رزاَيّا،    

رهيييِ اييييشٚاج غتتًيييـ بييياخت٬ف رييياٍ يف اذتكٝكييي١ إ ٚ

املهًـ َٔ رٝث قدرت٘ ع٢ً ايكٝاّ بٛاجبات٘، َٚٔ رٝيث  

خغيييٝت٘ ايٛقيييٛع يف ايؿارغييي١، ٚأريييٛاٍ املهًيييـ بايٓضيييب١  

ييييذيو ويييط ٚييييذيو اعييي ٣ اييييشٚاج َعظيييِ ا٭رهييياّ    

  ايضابك١ ٚنا٫تٞ :

ٜهٕٛ ايشٚاج ؾزفيّا أرٝاْيّا إكا نيإ املهًيـ َتأنيدّا        -1

عًي٢ ْؿكاتي٘    إكا مل ٜتيشٚج ٖٚيٛ قيادر    َٔ ايٛقيٛع يف ايشْيا  

ٚع٢ً ايعدٍ َع أًٖ٘ إٕ تشٚج، ٚتزى ايشْا ٚعدّ ايٛقٛع 

ؾٝيي٘ ٫سّ يشَٚييّا ٫ عييو ؾٝيي٘ َٚييا ٫ ٜييتِ ايؿييزض إ٫ بيي٘   

  .ؾٗٛ ؾزض

ٜهٕٛ ايشٚاج ٚاجبّا إكا نإ املهًـ قادرّا ع٢ً اييشٚاج    -2

ٚإقا١َ ايعدٍ َع أًٖ٘ ٜٚػًو ع٢ً  ٓ٘ ايٛقيٛع يف ايشْيا   

مل ٜتييييشٚج ٚاٱيييييشاّ يف ٖييييذٙ اذتيييياٍ دٕٚ اٱيييييشاّ يف إكا 

  .اذتاٍ ايضابك١

إكا نإ املهًـ غري قادر ع٢ً ْؿكات اييشٚاج أٚ ٜكيع     -3

يف ايظًِ قأعّا إٕ تشٚج ٜهٕٛ ايشٚاج رزاَّا ٭ْ٘ عزٜيل  

يًٛقٛع يف اذتزاّ ٚنٌ َا ٜتعني عزٜكيّا يً يزاّ ٜهيٕٛ    

  .رزاَّا

٘ ٜكيع يف ايظًيِ إٕ   إٕ نإ املهًـ ٜػًو ع٢ً  ٓ٘ أْ -4

تييشٚج ٜهيييٕٛ اييييشٚاج يف ٖيييذٙ اذتييياٍ َهزٖٚيييّا خغييي١ٝ إٔ  

  .ٜ٪دٟ إا ايظًِ املتٛقع إكا تشٚج

ٚإكا نيإ ايغييخؿ يف اعتييداٍ ٫ ٜكييع يف ايشْييا إٕ مل   -5

ٜتشٚج ٫ٚ غتغياٙ ٫ٚ ٜكيع يف ايظًيِ ٫ٚ غتغياٙ ؾٝهيٕٛ      

أٟ أْ٘ ٜهٕٛ ص١ٓ عتضٔ ؾعًي٘ ٫ٚ  ، ايشٚاج حبك٘ َٓدٚبّا

ٚع٢ً ا١ٜ راٍ، ؾإ رهيِ اييشٚاج دا٥يز    مل ٜؿعٌ، ٜأ ِ إٕ 

يف ايٛاقع يف را٫ت٘ املختًؿ١ َع َؾً ١ اجملتُع ٚآَ٘ 

 .ٚ عُأْٝٓت٘

 :ٚعزٚع٘ ٚ َكاؽدٙ ارنإ ايشٚاجأَا 

ٕ  ايشٚجإ أردٖا أرنإ  ٬ ١ ًًٓها ؾ ٔ  ارتايٝيا  َي

، َكاَ٘ ٜكّٛ َٔ أٚ ايٛيٞ َٔ اٱظتا  املٛاْع، ٚايثاْٞ

  . َكاَ٘ ٜكّٛ َٔ أٚ ايشٚج َٔ ايكبٍٛ ٚايثايث

 أٚ بامسُٗا ايشٚجني تعٝني: ااَا عزٚع٘ ؾاربع١ اٚا

ٞ ٚ، اريد  ؾٝٗا ُاٜغارنٗ ٫ ؽؿ٘  ؾي٬  رفياُٖا  ايثياْ

ٙ  إٕ ايٓهيا   ٜؾيح   ،اَيا ايغيزل ايثاييث    أريدُٖا  أنيز
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ٍ  بقيزٚر٠ ٚجيٛد    ؾٝتُثٌ  اهلل ؽي٢ً  اييٓق  اييٛيٞ، يكيٛ

 ٘ ِ  عًٝي ٞ  إ٫ ْهيا   ٫( ٚصيً ٛ  ايزابيع  ٚايغيزل  )بيٛي  ٖي

ّ  عًٝ٘ ايٓق اد٠، يكٍٛٗايغ بيٛيٞ،   إ٫ ْهيا   ) ٫  ايضي٬

عدٍ(  ٚعاٖدٟ

(9.)

 

يف احملاؾظييي١ عًييي٢ ايٓيييٛع   ٚتتُثيييٌ َكاؽيييد اييييشٚاج 

اٱْضيييياْٞ، ٚفييييُإ صيييي١َ٬ اجملتُييييع َيييئ ا٫ضتييييزاف  

ارتًكيييٞ، افييياؾ١ اا احملاؾظييي١ عًييي٢ ا٭ْضيييا ، ٚتيييٛؾري  

ايضييهٔ ايزٚرييٞ ٚايٓؿضييٞ ٚاخييريا محاٜيي١ اجملتُييع َيئ     

ادتٓضييي١ٝ املختًؿييي١ بػٝيييا  اييييشٚاج ايغيييزعٞ  ا٭َيييزاض 

 ٚتًب١ٝ راجات ايٓؿط با٭١ََٛ ٚا٭ب٠ٛ .

َ ييييا بايٓضييييب١ ي   ضييييئ ايييييشٚاج يف ايغييييزٜع١ اٱصييييي١َٝ٬   أ

 ٚايكإْٛ : 

بايضييٓٛات  عُييزا ستييددا مل حتييدد ايغييزٜع١ اٱصيي١َٝ٬  

يعكييد ايييشٚاج بييٌ أجيياس  ٗييٛر ايؿكٗييا٤ املتكييدَني سٚاج     

 ايؾييييػري ٚايؾييييػري٠ أٟ دٕٚ ايبًييييٛؽ  

(10)

ٚيهيييئ قييييٛاْني   

ا٭ريييٛاٍ ايغخؾييي١ٝ يف اييييب٬د اٱصييي١َٝ٬ ريييددت صيييّٓا  

يًييشٚاج، ؾكييد ْؾيي  امليياد٠ ايضييابع١ َيئ قييإْٛ ا٫رييٛاٍ      

ايغخؾ١ٝ ايعزاقٞ يف ؾكزتٗا ا٫ٚا ع٢ً اْي٘ " ٜغي ل   

يف لاّ ا١ًٖٝ ايشٚاج : ايعكٌ ٚانُاٍ ايثا١َٓ عغز٠ "

(11) 

املغزع ايعزاقيٞ   َٔ خ٬ٍ ْؿ املاد٠ اع٬ٙ ٜتبني يٓا إ

 را٣ َٔ املؾً ١ إ ٜكضِ ا١ًٖٝ ايشٚاج اا قضُني :

: ْٚكؾييد بٗييا اًٖٝيي١ ا٫دا٤ أٟ ؽيي٬ر١ٝ    اًٖٝيي١ ناًَيي١  -1

ا٫ْضييإ يؾييدٚر ايتؾييزف عًيي٢ ٚجيي٘ ٜعتييد بيي٘ قاْْٛييا،      

ؾاًٖٝييي١ ا٫دا٤ ٖيييٞ َٓيييال ا٫يتيييشاّ يف ايكيييإْٛ، ٚتعييي      

قاب١ًٝ ٚقدر٠ ايغخؿ ي٬يشاّ ٚا٫يتشاّ، ٖٚذا َاْؾي   

ٝ٘ ايؿكز٠ اع٬ٙ عً

(12)

َٔ فزٚر٠ ٚجٛد ايعكٌ ٚانُاٍ  

ايثآَيييي١ عغييييز٠ َيييئ ايعُييييز ُٖٚييييا عييييزعإ قاْْٛٝييييإ  

ي١ًٖٝ٬ ٫ عزعٝإ 

(13)

  

: ٖٚٓا ٜهٕٛ ايغخؿ َهتضيو ٫ًٖٝي١    ا١ًٖٝ٫ ايٓاقؾ١ -2

ايٛجييٛ  ؾكييط دٕٚ اًٖٝيي١ ا٫دا٤، ٚاًٖٝيي١ ايٛجييٛ  تعيي    

ؽ٬ر١ٝ ايغخؿ ٫نتضا  اذتيل، ٜٚهتضيو ا٫ْضيإ    

١ًٖٝ َٔ ذتظ١ ٫ٚدت٘ ٜٚبكي٢ ستتؿظيا بٗيا اا    ٖذٙ ا٫

رني ٚؾات٘،  ا٫ إ املغزع اجاس سٚاج َٔ مل ٜهتضو ا١ًٖٝ 

ا٫دا٤ بغزٚل ْؾ  عًٝٗا املاد٠ ايثا١َٓ بؿكزتٝٗا، رٝث 

جا٤ ؾٝٗا " ا٫ٚ : اكا عًو َٔ انٌُ ارتاَض١ عغز٠ َٔ 

ايعُييز ايييشٚاج، ؾًًكافييٞ إ ٜيياكٕ بيي٘ اكا  بيي  ييي٘ اًٖٝتيي٘   

ايبد١ْٝ بعد َٛاؾك١ ٚيٝ٘ ايغزعٞ . ؾياكا اَتٓيع    ٚقابًٝت٘

اييٛيٞ عًيو ايكافيٞ َٓي٘ َٛاؾكتي٘ خي٬ٍ َيد٠ عتييددٖا        

ييييي٘، ؾييييإ مل ٜعيييي ض اٚ نييييإ اع افيييي٘ غييييري جييييدٜز   

 با٫عتبار اكٕ ايكافٞ بايشٚاج .

 اْٝييا : يًكافييٞ إ ٜيياكٕ بييشٚاج َيئ بًييؼ ارتاَضيي١ عغييز  

َييئ ايعُيييز اكا ٚجيييد فيييزٚر٠ قؾييي٣ٛ تيييدعٛا اا كييييو     

ل ٫عأا٤ ا٫كٕ حتكل ايبًٛؽ ايغزعٞ ٚايكابًٝي١  ٜٚغ 

ايبد١ْٝ"

(14) 

ٚبيذيو ٜهييٕٛ ايكيإْٛ قييد ؾييتح ْاؾيذ٠ َٓأكٝيي١ ٚعًُٝيي١    

ي٬ًٖٝييي١ ايٓاقؾييي١ ؾجعيييٌ ؽييي ١ اييييشٚاج َٓيييٛل بييياكٕ  

ايكافٞ ايذٟ عًٝي٘ إ ٜتانيد َئ تيٛؾز اَيزٜٔ اٚاُيا:       

يد٣ ن٬ عزيف ايعكد ا١ًٖٝ ايشٚاج 

(15)

 تيٛاؾز ايكابًٝي١  ٚ 

ايبد١ْٝ 

(16)

َٛاؾك١ ايٛيٞ ايغزعٞ  :، ٚ اُْٝٗا

(17)

. 

 ا٭ٍٚ املب ث

يف  املكؾٛد بشٚاج ايكاؽزات ٚاذتهِ ايغزعٞ

 تشٜٚي  ايكاؽز

صي١َٝ٬ باعتبارٖيا املؾيدر    ا٫ ايغيزٜع١  جيا٤ت 

قيِٜٛ،   مبيٓٗي  ايز٥ٝط اذتانِ ٚاملٓظِ يكٛاعد اييشٚاج 

اذتٝا٠ ايشٚج١ٝ بهاؾ١ تؿؾ٬ٝتٗا َٚا ٜٓجِ عٓٗا  ٜٓظِ

شتتًييـ زتييا٫ت اذتٝييا٠، ؾبُييا إ عكييد   يف َيئ ا ييار

ايشٚاج ي٘ بايؼ ا٫ ز عًي٢ اجملتُيع، ا٫َيز اييذٟ ٜكتقيٞ      

إ ٜهٕٛ ايشٚجإ قادرٜٔ ع٢ً حتُيٌ ا٫عبيا٤ ايشٚجٝي١،    

َٚدرنني رتأٛر٠ ايعكد املربّ بُٝٓٗا َٚد٣ قدصٝت٘، 

َٚا ٜ تو عًٝ٘ َٔ ايتشاَيات َادٜي١ َٚعٜٓٛي١، ؾيايشٚاج     

يعُيز ٚايذا ٜٓبػيٞ إ ٫    عبار٠ عٔ عزان١ تبك٢ َد٣ ا

تعأييي٢ ؽييي٬ر١ٝ ا٫قيييداّ عًٝييي٘ يغيييخؿ غيييري ناَيييٌ   

ّ   في٤ٛ  ا٫ًٖٝي١ يؾيػز عُيز اٚ عكيٌ، ٚعًي٢       َيا تكيد

 صٓٛفح املكؾٛد مبؿّٗٛ ايكاؽزات :
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 املأًو ا٫ٍٚ

 املكؾٛد بشٚاج ايكاؽزات

ايكاؽييزات يف ايًػيي١  ييع َ٪ْيي  صييامل يهًُيي١     

ؾٗيٛ  قَؾَز عٔ ايغ٤ٞ قؾيٛرا  ٖٚٞ اصِ ؾاعٌ َٔ قاؽز، 

  . ايعجش َع تزن٘ قاؽز، أٟ

نًُيي١ ايكاؽييز يًد٫ييي١ عًيي٢     تضييتعٌُٚاؽييأ٬را 

ايغخؿ ايذٟ قؾز عًُ٘ عٔ ايغ٤ٞ ؾٗٛ جاٖيٌ بي٘ اَيا    

يعييدّ َعزؾتيي٘ بايغيي٤ٞ يعييدّ اتؾيياٍ عًُيي٘ بيي٘، اٚ يعييدّ   

َكدرت٘ ع٢ً ؾُٗ٘ رغِ عًُ٘ ب٘ اَا ْتٝج١ ؽػز صٔ اٚ 

  . (18) فعـ ادراى اٚ غٝب١ عكٌ

ٕ ؾتأًل ن١ًُ ايكاؽز ع٢ً نٌ عخؿ ايكاْٛاَا يف 

)كنزا نإ اّ اْث٢( دٕٚ صٔ ايثا١َٓ عغز َئ ايعُيز،   

ؾٗييٛ نييٌ عييخؿ مل ٜهتضييو اًٖٝيي١ ا٫دا٤ ؾ هُيي٘ اْيي٘     

ستجٛر عًٝ٘ غتقع يزقاب١ ٚرعا١ٜ ٚيٝ٘ 

(19)

ٚيف ٚقتٓا . 

اذتافييز اؽييبح َؾييأًح ايكاؽييزات ٜضييتعٌُ يًد٫ييي١    

١َٓ عغيز  ع٢ً ايؿتٝات ايؾػريات ايًٛاتٞ مل ٜتُُٔ ايثا

َيئ ايعُييز، ؾٗيئ حبهييِ ايعيياجش ايييذٟ ٫ عتييل ييي٘ ابييزاّ    

ايتؾييزف مبؿييزدٙ بييٌ ٫بييد َيئ ٚجييٛد ٚيييٞ ٜتييٛا ادار٠   

عييي٪ْٚ٘، ٫ٚبيييد َييئ ٬َرظييي١ إ َؿٗيييّٛ ايكاؽيييز٠ يف     

غتتًـ عٔ َعٓاٙ يف  –ٚايذٟ ٚف ٓاٙ اع٬ٙ  –ايكإْٛ 

ايغزٜع١ ا٫ص١َٝ٬، رٝث إ ؾكٗا٤ ايغزٜع١ ا٫ص١َٝ٬ 

ٝييي١ اييييشٚاج بضييئ َعٝٓييي١، ٚا يييا تزنيييٛا   مل عتيييددٚا اًٖ

حتدٜدٙ ملٔ ٜعٓيِٝٗ ا٫َيز ٜٚتعًيل بٗيِ، ؾؿيٞ ايغيزٜع١       

ا٫ص١َٝ٬ ايهٌ ي٘ ا١ًٖٝ ايشٚاج مبجيزد إ ٜبًيؼ جٓضيٝا    

)ؽػريا نإ اّ نبريا، زتْٓٛا اّ عياق٬ (، ا٫ إ ايعكيد   

يف راي١ ايؾػز ٜباعيز َئ قبيٌ اييٛيٞ، ٜٚكؾيد بيايبًٛؽ       

ْضيإ اا َزرًي١ عُزٜي١    ادتٓضٞ بغهٌ عاّ ٚؽٍٛ ا٫

حتيييد  ؾٝٗيييا زتُٛعييي١ َييئ ايتػيييٝريات ايضييياٜهٛيٛج١ٝ  

داخييٌ ادتضييِ حبٝييث ٜؾييبح َيي٪٬ٖ يًييشٚاج َيئ خيي٬ٍ     

تيييٛاؾز ايؾييي٬ر١ٝ ٚايكابًٝييي١ ادتٓضييي١ٝ، ٚتتجضيييد ٖيييذٙ  

ايكابًٝييي١ يييييد٣ ايبٓيييي  بٓييييشٍٚ اذتييييٝ  )ايييييذٟ ٜؿضييييز  

بكدرتٗا ع٢ً ا٫صتا (، ٖٚذا َٔ ا٫َٛرا٫جتٗاد١ٜ اي  

ا َٔ عزٜل ايت زٟ ٚايكزا٥ٔ ٚايبٝٓيات  ٜتٛؽٌ ايٝٗ

(20)

 ،

٫ٚبد َٔ ٬َرظ١ إ صٔ ايبًٛؽ غتتًـ َا بني ايذنز 

ٚ ا٫ْثيي٢

(21)

ٚإ نييإ بغييهٌ عيياّ ميهيئ ايكييٍٛ بتييٛاؾزٙ    

يد٣ ن٬ ادتٓضني بعد لاّ ارتاَض١ عغز، مما تكيدّ  

ٜتيبني يٓيا إ املكؾيٛد بيشٚاج ايكاؽيزات سٚاج ايبٓي  قبييٌ       

ٞ َٔ املؾً ١ إ عتد  .اذتٝ   بُٝٓا را٣ املغزع ايعزاق

َٔ ٖذا ا٫ع٬م ايٛارد عٓيد ايؿكٗيا٤ ؾكضيِ ا٫ًٖٝي١ اا     

قضُني نُا كنزْا اع٬ٙ، ؾا٫ؽٌ اْ٘ ٜغ ل يؾ ١ 

ايشٚاج إ ٜتِ ن٬ عزؾٝ٘ ايثا١َٓ عغز َئ ايعُيز، اَيا    

َٔ ٖٛ دٕٚ ٖذا ايضٔ ؾٗٛ قاؽز، ٚإ نإ املغيزع اجياس   

اؽيييييز ا٫ اْييييي٘ اريييييال ٖيييييذٙ ا٫جييييياس٠ اصيييييتثٓا٤ا سٚاج ايك

 مبجُٛع١ َٔ ايغزٚل يقُإ عدّ ايتجاٚس .

ٚخ٬ؽ١ َا تكدّ ؾاْ٘ ٜكؾد بشٚاج ايكاؽزات إ تهٕٛ 

ايؿتيييا٠ ايييي    عكيييد اييييشٚاج بٗيييا مل تبًيييؼ صييئ ايزعيييد     

ٚايبًيٛؽ ٚايكيدر٠ عًي٢ ا٫صتيا  ؾٗيٞ َاسايي  ؽيػري٠ يف        

ْظز ايغزع ٚايكإْٛ 

(22)

  . 

ٔ يف حتًٝييييٌ جزمييييي١ تييييشٜٚي ٖٚٓييييا   اصييييتػ٬ٍ ايييييدٜ

ايكاؽز رٝث كٖو ايبع  اصتٓادا اا عدّ قٝاّ ايؿكٗا٤ 

املضيييًُني بت دٜيييد صييئ َعيييني يًيييشٚاج َٚيييٓح ا٫كٕ بييي٘   

يًجُٝع، ؾتِ ارتًط بني سٚاج ايكاؽزات ٚايشٚاج املبهز، 

ٚا٫دعيييا٤ بيييإ سٚاج ايكاؽيييز ٖيييٛ يف كاتييي٘ َيييادع٢ ايٝييي٘       

ـ    اييدٜٔ،   ا٫ص٬ّ َٔ ايتعجٌٝ يف اييشٚاج ٫نُياٍ ْؾي

ا٫ إ ايييييزد عًيييي٢ ٖييييذا ا٫دعييييا٤ ٜتُثييييٌ يف إ ايعييييرب٠ يف 

ايغيييزٜع١ ا٫صييي١َٝ٬ ٜهيييٕٛ يًُعييياْٞ ٚييييٝط ي٬يؿيييا    

ٚاملبيياْٞ، ٚتؿضييري رييدٜث ايييٓق ستُييد ؽيي٢ً اهلل عًٝيي٘     

  ٘ ) ٜييا َعغييز ايغييبا  َيئ اصييتأاع     ٚصييًِ ايييذٟ جييا٤ ؾٝيي

، ؾايبا٠٤ ٜكؾد بٗا تيٛاؾز ايكيدر٠   ) َٓهِ ايبا٠٤ ؾًٝتشٚج

ايكيييدر٠ املادٜييي١ ٖٚيييذا ٖيييٛ َيييا ٚفييي ٘ املغيييزع   ايبدْٝييي١ ٚ

ايعزاقٞ ؾاع ال ٫عأا٤ ا٫كٕ بشٚاج َٔ ا  ارتاَض١ 

عغز فزٚر٠ تٛاؾز ايكدر٠ املايٝي١ ٚايبدْٝي١. اَيا ارتًيط     

بني َؿّٗٛ تشٜٚي ايكاؽز٠ ٚايشٚاج املبهز، ؾٗٛ اَز غيري  

ؽ ٝح، ؾاكا نإ سٚاج ايكاؽز٠ َذََٛا يف ايغزٜع١ ٚ 

اج املبهز ع٢ً ايعهط َئ كييو ٖيٛ اَيز     ايكإْٛ، ؾإ ايشٚ

َزغٛ  ؾٝي٘ َٚٓيدٚ  ايٝي٘، ؾكيد دعي  ايغيزٜع١ ايٝي٘ مليا         
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عتككيي٘ يهيي٬ عييزيف ايعكييد َيئ صييه١ٓٝ ايييٓؿط ٚؽييٝا١ْ  

ايذر١ٜ 

(23). 

اَيا صييبو اعيي ال ايغييزٜع١ ا٫صيي١َٝ٬ يًبًييٛؽ ادتٓضييٞ  

ٚخاؽ١ يد٣ ايؿتا٠ َٔ اجٌ ايكٍٛ بؾي ١ عكيد اييشٚاج    

ٚاُٖٝتيي٘ يف تهييٜٛٔ ا٫صييز٠،   ؾٝتُثييٌ يف ؾاعًٝيي١ دٚرٖييا   

ؾايشٚج١ يف زتتُعاتٓا ايعزب١ٝ عا١َ ٚايعزاق١ٝ خاؽ١ 

ٖٞ اي  ٜكع ع٢ً عاتكٗا عو٤ اي ب١ٝ بغيهٌ ناَيٌ يف   

اغًو ا٫صز، ٚاذا نإ ٫بد َٔ ايتانٝد ع٢ً إ تهٕٛ 

املييزأ٠ ناًَيي١ ايعكييٌ صييًُٝت٘، خايٝيي١ َيئ ايعٝييٛ  اييي     

     ٚ رٖا يف ا٫صيز٠  ميهٔ إ تعٝكٗيا ٚلٓعٗيا َئ ايكٝياّ بيد

ع٢ً انٌُ ٚج٘ نإ تهيٕٛ محكيا٤ تضي٤ٞ ايتؾيزف اٚ     

 ٌ صيييؿ١ٗٝ تبيييذر َييياٍ سٚجٗيييا يف غيييري َكتقييي٢ ايعكييي

(24)

 ،

ٜٚغ ل ايعكٌ يد٣ ايشٚج نيذيو، ٚايذا ؾكيد َٓ ي      

ايغزٜع١ ا٫ص١َٝ٬ يه٬ ايشٚجني رل عًو ؾضخ عكيد  

 ايشٚاج اكا تبني عدّ تٛاؾز ٖذا ايغزل يف ايأزف ا٫خز.  

فيزٚر٠ تيٛاؾز ايعكيٌ ييد٣ ني٬ عيزيف       ٚنُا ٜغي ل  

عكد ايشٚاج، ؾاْ٘ ٜغ ل ايكدر٠ ايبدْٝي١ ٚخاؽي١ ييد٣    

ايشٚج١، ؾُٗاَٗا داخٌ ا٫صيز٠ ٚاُٖٝي١ ٚؾعايٝي١ دٚرٖيا     

صيييي١َ٬ يف ايتٓغيييي١٦ ا٫جتُاعٝيييي١ ي٬عؿيييياٍ تكتقييييٞ    

جضييدٖا، أٟ إ ٫ تهييٕٛ ٖشًٜيي١ ادتضييِ فييعٝؿ١ ايبٓٝيي١،  

اذتُييٌ ؾُثييٌ ٖييذٙ املييزأ٠ قييد ٫ تضييتأٝع حتُييٌ َغييام   

ٚاييي٫ٛد٠ بداٜيي١، ؾقيي٬ عيئ عييدّ قييدرتٗا عًيي٢ زتييارا٠      

َتأًبات اي ب١ٝ ٚاعبا٥ٗا 

(25)

. 

 املأًو ايثاْٞ

 رهِ سٚاج ايكاؽزات يف ايغزٜع١ ٚايكإْٛ

ايغيييزٜع١ ا٫صييي١َٝ٬ مل حتيييدد صييئ   كنزْيييا صيييابكا إ  

اييشٚاج، ا٫ إ  ٗيٛر ايؿكٗييا٤ قيد اختًؿيٛا يف رهييِ سٚاج     

 ايكاؽز ع٢ً اجتاٖات  ٬  ٚنا٫تٞ :  

ٖٚيييييٛ اجتييييياٙ  ٗيييييٛر ايؿكٗيييييا٤     : ا٫جتييييياٙ ا٫ٍٚ

(26)

  

ٚمبٛجب٘ ظتٛس سٚاج ايكاؽز بغهٌ َأًل بػ  ايٓظيز  

عيئ ايبًييٛؽ ادتٓضييٞ َيئ عدَيي٘، ٚاصييتٓد اؽيي ا  ٖييذا       

 ا٫جتاٙ ع٢ً :

: اصتٓادا يكٛي٘ تعاا: " ٚايَّا٥ٞ ٦ٜضئ   ايكزيٕ ايهزِٜ -أ

َٔ احملٝ  َٔ ْضا٥هِ إٕ ارتبتِ ؾعدتٗٔ  ٬ ١ َأعٗز 

(27)" ٚاي٥٬ٞ مل عتقٔ

 ٚاف ١ د٫ي١ اٯ١ٜ ٖذٙ يف ٚ 

 اي  ايؾػري٠ سٚاج ؽ ١ ع٢ً تعاا اهلل نتا  َٔ

ٛ  حتي ،  مل ٕ  ٚيي  مليا  جيا٥ش  غيري  ايؾيػري٠  سٚاج نيا

ٌ  امليٛا  كنيز  ٍ  اٯٜي١  يف عيد٠  ايا  ٚعي٬  جي  :ؾكيا

" ٞ ٔ  مل ٚاي٥٬ي  ٖيذا  ٚعًي٢  ايؾيػريات،  أٟ " عتقي

 .خ٬ف ب٬ املؿضزٜٔ  ٝع

: رٝييث رٟٚ إٔ رصييٍٛ اهلل ؽيي٢ً اهلل عًٝيي٘    ايضيي١ٓ - 

ٚصًِ تشٚج عا٥غ١ ٖٚٞ بٓ  ص  صٓني ٚدخٌ بٗا ٖٚيٞ  

بٓيي  تضييع صييٓني ٚقاييي  عا٥غيي١ يف اذتييدٜث ) تييشٚج      

رصييٍٛ اهلل ؽيي٢ً اهلل عًٝيي٘ ٚصييًِ ٚأْييا ابٓيي١ صيي  صييٓني      

ٚب  بٞ ٚأْا اب١ٓ تضع (

(28) 

 جٛاس ع٢ً ا٭١َ عًُا٤ ؾكد أ ع : ا اع ايؿكٗا٤ - ج

ـ  ٚملايكاؽيز  ايؾيػري٠  تيشٜٚي  أريد،   كييو  يف غتياي

 "ٚأَاٚاصتدٍ ع٢ً كيو مبا ٚرد عٔ ابٔ قداَ٘ َٔ قٛي٘ 

 مل تبًؼ اي  ايؾػري٠ ايبهز ابٓت٘ ؾًٮ  تشٜٚي اٱْا 

(29) "نؿا٠٤ يف ٚفعٗا إكا خ٬ف بػري صٓني تضع

. 

جٛاس تشٜٚي ا٫ْا  دٕٚ ايذنٛر َٔ  :  ا٫جتاٙ ايثاْٞ

  ايكاؽزٜٔ

ايذٟ اند اْ٘  ابٔ رشّ ايظاٖزٟٚكٖو اا ٖذا ا٫جتاٙ 

ميهييئ يييي٬  باعتبيييارٙ ؽيييارو اي٫ٜٛييي١ ارتاؽييي١ عًييي٢   

إٔ ٜييشٚج ايكاؽييز ايييذٟ  ايؾييػري )كنييزا نييإ اّ اْثيي٢(  

حتيي  ٚؽيياٜت٘ إ نييإ اْثيي٢، اَييا إ نييإ كنييزا ؾيي٬      

عتل ي٘ كيو، اك ٜغ ل يؾ ١ سٚاج ايذنز بًٛغ٘ ؾإكا 

رب سٚاجييي٘ غيييري ؽييي ٝح    تيييشٜٚي ايٛييييد ايكاؽيييز اعتييي  

ؾٝؿضخ . ٚاصتدٍ ايكا٥ًٕٛ بٗذا ا٫جتاٙ ع٢ً إ زتُيٛع  

ا٫ديي١ اييي  قياٍ بٗييا اؽي ا  ا٫جتيياٙ ا٫ٍٚ ا يا ناْيي      

َكؾٛر٠ يف ايتأبٝيل عًي٢ رايي١ تيشٜٚي ايبٓي  ايكاؽيز       

دٕٚ اييييذنز، ٚبايٓتٝجييي١ ؾيييإ تأبٝكٗيييا عًييي٢ اييييذنز    

 اي٫ٜٛيي١ يف ٚا٫ْثيي٢ ٜيي٪دٟ اا شتايؿيي١ ايكاعييد٠ ايعاَيي١  
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اييي  لييٓح اذتييل يًييٛيٞ )ا٫ ( يف تييشٜٚي َيئ ٖييٛ حتيي   

٫ٜٚتييي٘، ٚاملتُثًييي١ يف إ ريييل ا٫  يف تيييشٜٚي ايؾيييػري٠   

ايكاؽز ٜبك٢  ابتا ي٘ رت٢ بعد بًٛغٗيا اك ٫ٜضيكط ٖيذا    

اذتل ا٫ بعد تشٚظتٗا، اَيا اييذنز ؾا٫ؽيٌ اْي٘ مبجيزد      

بًٛغي٘ ٜهيٕٛ سٚاجي٘ بعباراتي٘ أٟ َٛقٛؾيا عًي٢ ارادتي٘ ٖيٛ         

اْتٗييا٤ ٫ٜٚيي١ ا٫  عًٝيي٘ ٚبايٓتٝجيي١ ؾيي٬     ؾكييط، مبعٓيي٢ 

ميهٔ تشٚظتي٘ َئ قبيٌ ا٫  اٚ ايػيري، ْٚظيزا ٫خيت٬ف       

اذتهيييِ يف ايؾيييق قبيييٌ ايبًيييٛؽ عٓييي٘ بعيييد ايبًيييٛؽ ٚعيييدّ   

اخت٬ؾيي٘ يف ايبٓيي  يبكا٥يي٘  ابتييا قبييٌ ٚبعييد ايبًييٛؽ ميهيئ   

شٜٚي ايبٓييييي  دٕٚ اييييييذنز قبيييييٌ ٛاس تيييييبيييييا٫صيييييتٓتاج 

ايبًٛؽ

(30)

 . 

ايكاؽز )كنزا  ٫ظتٛس سٚاج ايؾػري:  ا٫جتاٙ ايثايث

 نإ اّ اْث٢( َأًكا 

اا ايكييٍٛ مبٓييع ايييٛيٞ  كٖييو قضييِ َيئ ايؿكٗييا٤

)ا٫  اٚ ادتد( َٔ تشٜٚي َٔ ِٖ حت  ٫ٜٚت٘ اكا ناْٛا 

غري بايػني ٚبدٕٚ لٝٝيش َيا بيني اييذنز ٚا٫ْثي٢ ، ؾياكا       

قيياّ ايييٛيٞ بتييشٜٚي ايكاؽييز ٜهييٕٛ عكييد ايييشٚاج بيياع٬        

٫ٜزتيييو أٟ ا يييز ٜٚٓبػيييٞ ايتؿزٜيييل بيييني عيييزيف ايعكيييد،    

قا٥يٌ "  ٚاصتديٛا يتأنٝد قٛاِ ٖيذا عًي٢ قٛيي٘ جيٌ َئ      

ٓ هييا  ؾييإمٕ يْضييتِ َييِٓٗ   ًَػييٛا اي ٚابتًُييٛا ايٝتييا٢َ رتيي٢ إَكا ب

رعدا ؾادَؾعِٛا إيِٝٗ َأَٛاَيِٗ "

(31). 

ٚٚجييي٘ ايد٫يييي١ إ ا٫ٜييي١ ايهزميييي١ قيييد اٚجبييي  رعاٜييي١      

ايكاؽزٜٔ اا إ ٜبًػيٛا، ؾًيٛ نيإ با٫َهيإ تيشٚظتِٗ      

قبٌ ايبًٛؽ ؾُا ايداعٞ يٓشٍٚ ا١ٜ٫ ٚملاكا ا٫ْتظار ذتيني  

مبعٓيي٢ يييٛ اجيياس ايغييارع يًييٛيٞ تييشٜٚي ايكاؽييز     ايزعييد 

يقيياع   -ممييا ٜعيي  اْتٗييا٤ ٫ٜٚتيي٘ عًٝيي٘     -قبييٌ ايبًييٛؽ  

ايؿا٥يييد٠ َييئ ٖيييذٙ ا٫ٜييي١ ٚاملتُثًييي١ بييياذتهِ باصيييتُزار     

    ٞ مبجييزد  اي٫ٜٛيي١ اا رييني ايبًييٛؽ، أٟ إ اي٫ٜٛيي١ تٓتٗيي

ايذٟ ٜدٍ ع٢ً اْتٗا٤ اَها١ْٝ ايشٚاج أٟ بًٛؽ صٔ ايزعد 

ّ اَها١ْٝ ايضُا  بتشٜٚي ايكاؽيز  ، ؾق٬ عٔ عدايؾػز

عاملا مل ٜبًؼ صٔ اييشٚاج ٫ْتؿيا٤ املؾيً ١ ٚاذتاجي١ اا     

ايشٚاج بايٓضب١ يي٘ حبهيِ ايأبٝعي١ ايبغيز١ٜ )َئ خي٬ٍ       

ققييا٤ ايغيي٠ٛٗ(، افيياؾ١ اا رهييِ ايغييزٜع١ ا٫صيي١َٝ٬      

)يقُإ اصتُزار ايٓضٌ(،ٚمبا  إٕ اي١ٜ٫ٛ عًي٢ ايؾيػري   

 راجي١ ٫ٚ َؾيً ١   ا ا عزع  ملؾً ت٘ ٚذتاجت٘، ٫ٚ

يف سٚاج ايؾػري ايكاؽز حبهِ ايأبيع ٚايغيزع  

(32)

، يعيدّ  

     ٙ ٚجييييٛد ايغيييي٠ٛٗ ٫ٚ ايكييييدر٠ عًيييي٢ ايتٓاصييييٌ عٓييييد

(33)

 ،

ٚبايتايٞ ؾي٬ ظتيٛس يًيٛيٞ تيشٜٚي َئ ٖيِ حتي  ٫ٜٚتي٘         

 َٔ ايكاؽزٜٔ قبٌ بًٛغِٗ.

نُيييا رؾييي  اؽييي ا  ٖيييذا ا٫جتييياٙ ا٫صيييتد٫ٍ بيييشٚاج   

ايزصٍٛ عًٝ٘ ايؾ٠٬ ٚايض٬ّ َٔ صٝدتٓا عا٥غ١ رفيٞ  

اهلل عٓٗا عٓدَا نإ عُزٖا تضع صيٓٛات باعتبيارٙ اَيزا    

شتؾٛؽا بايٓق نُيا يف رايي١ سٚاجي٘ عًٝي٘ ايؾي٠٬ ٚ      

ايضيي٬ّ بييانثز َيئ اربييع سٚجييات، ٚعييدّ اباريي١ ايتعييدد    

ًُني بانثز َٔ اربع١ يبك١ٝ املض

(34). 

ٚرد اؽييي ا  ٖيييذا ا٫جتييياٙ اصيييتد٫ٍ اؽييي ا  ا٫جتييياٙ    

ا٫ٍٚ باَهاْٝيييي١ سٚاج ايكاؽييييز اصييييتٓادا يكٛييييي٘ تعيييياا "   

اي٥٬ييٞ مل عتقيئ " بايتانٝييد عًيي٢ إ ايغييارع اذتهييِٝ     

قؾد ٖٓا املزأ٠ ايبايػ١ ايي  ٫ حتيٝ  أٟ ايي  ٫ ميهئ     

اا إ حتٌُ )ايعكِٝ( ٚيٝط املكؾٛد ايؾيػريات اي٬تيٞ   

 . بًػٔ صٔ اذتٝ مل ٜ

ايزاٟ ايزاجح : ْظزا يك٠ٛ اذتجيي ايي  اٚردٖيا اؽي ا      

ا٫جتيياٙ ايثايييث ؾييٓ ٔ  ٝييٌ اا ا٫خييذ بيي٘، اك تكتقييٞ      

املؾً ١ َٓع ايٛيٞ َئ تيشٜٚي ايكاؽيز كنيزا نيإ اّ      

اْثيي٢ يعييدّ ايكييدر٠ عًٝيي٘ عٓييد َيئ ٖييٛ دٕٚ صيئ ايزعييد،   

ؾق٬ عئ ايتخيٛف َئ اصيتػ٬ٍ ايكاؽيزات َئ خي٬ٍ        

مميئ ٖييِ يف اعُييار ابييا٥ٗٔ َيئ اجييٌ َٓيياؾع       تييشٚظتٗٔ 

 َاد١ٜ .

 املب ث ايثاْٞ

ٚا٫ ار  يعٛاٌَ اي  ت٪دٟ اا سٚاج ايكاؽزاتا

 امل تب١ عًٝ٘

إ سٚاج ايكاؽيييييزات اؽيييييبح ققييييي١ٝ ٜتبارثٗيييييا  

صييًٛى غييري اؽييٌٝ، ٜظٗييز نًُييا نييإ      ٞاجملتُييع ٖٚيي 

اجملتُييييع بييييدا٥ٝا، ٚتكييييٌ ٖييييذٙ ايظيييياٖز٠ نًُييييا تأييييٛر   

اجملتُع، ا٫ إ امل٬رظ إ ٖيذٙ ايظياٖز٠ بيدات تيشداد يف     
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ٚقتٓا اذتافز ٚضتٔ دخًٓا يف ايكزٕ اذتادٟ ٚايعغزٜٔ 

ايييذٟ ؾييتح ايهييثري َيئ ابييٛا  املعزؾيي١، ٚاؽييبح ا٫ْؿتييا      

ػ ا٫َتإ ايعزب١ٝ ع٢ً ايعامل ص٬ٗ َٚٝضٛرا، رٝث تعٝ

ٚا٫صيييي١َٝ٬ اسَيييي١ ركٝكٝيييي١ تتُثييييٌ باختؾييييار بييييشٚاج 

ايكاؽييزات ايييذٟ جييا٤ بعييد تظيياؾز ٚجتُييع عييد٠ عٛاَييٌ   

ٜكيييـ يف َكيييدَتٗا اي بٝييي١ ايييي  اضتزؾييي  نيييثريا يف      

زتتُعاتٓا عٔ ايٓٗي ايزباْٞ ايٓبٟٛ اييذٟ تعًُٓياٙ عئ    

رصٛيٓا ايهزِٜ عًٝ٘ اؾقٌ ايؾ٠٬ ٚا  ايتضًِٝ، ٚايذٟ 

 ايهؿييا٠٤ بييني ايييشٚجني، ٚاملكؾييٛد بايهؿييا٠٤ ٖٓييا    دعييا اا

عَُٛٗيييا أٟ ايهؿيييا٠٤ يف اييييدٜٔ ٚايعكيييٌ ٚايعُيييز ٚاملييياٍ     

ٚاملها١ْ ا٫جتُاع١ٝ، ٚاْعداّ ايهؿا٠٤ ٚخاؽ١ َئ رٝيث   

ايعُز ْتٝج١ ٚجٛد ؾارم نبري جدا بني عُز اييشٚجني  

ٜ٪دٟ اا ٖدّ اجملتُع ْتٝجي١ اسدٜياد ريا٫ت ايأي٬م اٚ     

ٚتزى ايشٚج١ ٖٚيٞ يف َكتبيٌ ايعُيز،    َٛت ايشٚج املضٔ 

اٚ ايعهييط َييٛت ايكاؽييز ْتٝجيي١ عييدّ حتًُييٗا ملتأًبييات 

ايشٚاج، ٖٚذا بدٚرٙ صٝشٜد َٔ املغانٌ املتُثًي١ بٓغي٤ٛ   

جٌٝ َٔ ا٫ٜتاّ دٕٚ َٛج٘ )يؾػز ا٫ر١ًَ اٚ عٝخٛخ١ 

ا٫رَييييٌ(، ٚبايتييييايٞ فييييٝاع ا٫صييييز٠ ٚاجملتُييييع نهييييٌ،   

اا سٚاج   ٚصييٓ اٍٚ تٛفيييٝح اٖيييِ ا٫صيييبا  ايييي  تيييدؾع 

ايكاؽيزات ٚا٫ يار ايٓا يي١ عئ ٖييذا اييشٚاج يف املأًييبني     

 ايتايٝني :

 املأًو ا٫ٍٚ

 ايعٛاٌَ امل٪د١ٜ اا سٚاج ايكاؽزات

 ادتٌٗ ٚارتٛف  ا٫ّٚ :  

 اٍٚ عاٌَ ٜ٪دٟ اا تيشٜٚي ايكاؽيز٠ ٜتُثيٌ يف   

ارتٛف َٔ ايعٓٛص١  ْتٝج١ ا٭ٚيٝا٤ بني ادتٌٗ اْتغار

 ٟ ٌ  اييذ ؾٗيذا ادتٗيٌ امليب  عًي٢     يًيٛيٞ،   ٖياجط  ميثي

بٓياتِٗ   يتشٜٚي ٜدؾع ا٫ٌٖ ارتٛف غري املربر ٖٛ ايذٟ

دٕٚ ادراى يتا ري ؾعًِٗ ٖيذا عًي٢ عخؾي١ٝ     ايؾػريات

ايكاؽييز، َٚييا ميهيئ إ ٜٛيييدٙ ٖييذا ايييشٚاج غييري املتهييايف٤   

عُزٜييا َيئ َغييه٬ت ْؿضيي١ٝ ٚتػييٝريات صييًٛن١ٝ ؾٝٗييا، 

اا  ؾقيي٬ عيئ ا٫ؾهييار ٚاملعتكييدات اييي  قييد تيي٪دٟ بٗيييا       

ا٫ضتيييزاف اٚ ايعٓيييـ اٚرتييي٢ ا٫ْت يييار اكا عجيييشت عييئ   

ايت٥٬ِ َع رٝاتٗا ايشٚج١ٝ ادتدٜد٠ 

(35)

. 

ؾقييييعـ ٚعييييٞ اٚيٝييييا٤ اَييييٛر ايكاؽييييزات َٚضييييارعتِٗ   

تشٜٚي بٓاتِٗ ايؾػريات، َٚا ٜٓجِ عٔ ٖذا ايشٚاج َٔ ي

ٚسٚجتييي٘  املضييئ عيييدّ ا٫ْضيييجاّ اذتاؽيييٌ بيييني اييييشٚج   

تتعزض ٫فييأزابات عدٜييد٠ ْتٝجيي١  صييايؾييػري٠، اييي  

ايكييا٤ َضيي٪ٚي١ٝ سٚج ٚاصييز٠ عًيي٢ ناًٖييٗا ٖٚييٞ َيياتشاٍ  

ٚقييد غييري َدرنيي١ يهييٌ َييا ٜييدٚر رٛاييا، ؽييػري٠ ايعُييز 

ٔ اؽابتٗا باَزاض ْؿض١ٝ راد٠ ْ ٜ٪دٟ ٖذا اا  اجت١ عي

ا٫صيز٠   ٚبايٓتٝج١ صتتؿهوايقػٛل ا٫صز١ٜ املؿاج١٦ 

ضييياِٖ يف ٫ٕ ايشٚجييي١ ٖيييٞ ايييي  ت ،ا٫ٚ ٚاجملتُيييع  اْٝيييا 

َٔ خ٬ٍ صتارٗا يف ادا٤ تهٜٛٔ اصز٠  ٛكج١ٝ نا١ًَ 

ُزبٝيي١ ؽيياذت١ ٚأّ ؾافيي١ً تضيياعد يف تهييٜٛٔ  ن دٚرٖييا

اجملتُع، اَا إ ناْي  ايشٚجي١ غيري ؽياذت١ ؾضتضياِٖ      

يف ٖيدّ اجملتُيع، ٖٚيذٙ ايؾيٛر٠ ايضيًب١ٝ قيد تيشداد عٓييد        

سٚاجٗييا ٖٚييٞ ؽييػري٠ قاؽييز٠ عيئ ؾٗييِ َػييش٣ ايييشٚاج       

كٕ ٚايييييدٖا ايييييذٟ قييييد ٜكييييّٛ  ٚاُٖٝتيييي٘ حبجيييي١ ٚجييييٛد ا

ايتعاَيٌ َيع ٚاقيع بيا٥ط ٜعٝغي٘       رغب١ َٓ٘ يفبتشٚظتٗا 

ٜٚزٜييد ارتييزٚج َٓيي٘ بتييشٜٚي ؾتاتيي٘ ايؾييػري٠ َيئ َضيئ  

  نبري َكابٌ َبًؼ َايٞ نبري .

  - اْٝا : ص٤ٛ ايع٬قات ا٫صز١ٜ  :

إ َيييئ ا٫صييييبا  املُٗيييي١ اييييي  تيييي٪دٟ بايؿتييييا٠    

ا صييٓا، قييد ايكاؽيز اا قبييٍٛ ايييشٚاج مميئ ٖييٛ انييرب َٓٗيي 

تهُييئ يف ايقيييػٛل ايٓؿضييي١ٝ ايييي  تتعيييزض ايييا داخيييٌ  

اصزتٗا ٚاي  َٔ عاْٗا إ حتد َٔ ريا٫ت ايتٛاؾيل بيني    

ايتُٝٝييش  اؾييزاد ا٫صييز٠ ؾُٝييا بٝييِٓٗ، ٚاييي  قييد تتُثييٌ يف 

بني ادتٓضٝني، نكٝاّ اريد ا٫بيٜٛٔ اٚنًُٝٗيا بتُٝٝيش     

اييذنٛر عئ ا٫ْيا   يف املعاًَي١ مميا ٜغيعز ايؿتيا٠ باْٗييا        

ٕ      عيو  ارييد ييد٣   ٤  كٝيٌ ظتيو اييتخًؿ َٓي٘، اٚ قيد ٜهيٛ

ٚاييذٟ قيد    ٘اييت هِ بػقيب   عدّ قدر٠ ع٢ًاؾزاد ا٫صز٠ 

ٜهييٕٛ َٛجٗييا جتييياٙ ايكاؽييز، ؾقيي٬ عييئ عييدّ صتاعييي١      

ا٫صايٝو املأبك١ داخٌ ا٫صز٠ يقبط ايٓظاّ ؾٝٗا، َٚا 

ٜشٜد ا٫َز ص٤ٛا ٚجٛد ٚاْتغار ايعادات ايضًب١ٝ نغز  
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١، ٚاملغيييه٬ت ا٫قتؾييياد١ٜ ارتُيييز، ٚارت٬ؾيييات ايشٚجٝييي

املتُث١ً بقعـ اذتاي١ املادٜي١ ي٬صيز٠ ٚايبأايي١ اٚعيدّ     

ايكيييدر٠ عًييي٢ ايعُيييٌ بيييني اؾزادٖيييا ْاٖٝيييو عييئ ايعشيييي١    

ا٫جتُاعٝييييي١ ي٬صيييييز٠ ْتٝجييييي١ اي بٝييييي١ اٚاملٛرٚ يييييات     

ا٫جتُاعٝيي١، ؾٗييذٙ نًييٗا اصييبا  قييد تييدؾع بايكاؽييزات  

ز١ٜ اا قبٍٛ ايشٚاج بػ١ٝ ايتخًؿ َٔ ٖذٙ اذتٝا٠ ا٫ص

ايذا اييشٚاج ْؿضيّٝا     املتؾدع١ رت٢ ٚإ مل تهٔ َضيتعد٠ 

ٚؾضٝٛيٛجّٝا

(36)

. 

  ايثا :  فعـ دٚر املدرص١ ٚاْعداّ ايتعًِٝ :

يييٛرظ يف ا٫ْٚيي١ ا٫خييري٠ ٚجييٛد بعيي  ا٫صييز    

ايييي  ٫ تعيييري اُٖٝييي١ يتعًيييِٝ بٓاتٗيييا مميييا ا يييز ٚبؾيييٛر٠   

صييًب١ٝ عًيي٢ رٝيياتٗٔ ا٫جتُاعٝيي١ ٚرتيي٢ ا٫قتؾيياد١ٜ،     

بدأ َٔ رٜياض ا٫عؿياٍ   تًكٞ ايتعًِٝ ْٚكؾد باملدرص١ 

ٚؽيييي٫ٛ اا ادتاَعيييي١، رٝييييث تعتييييرب املدرصيييي١ احملأيييي١  

١٦ ٚتزبٝي١ ا٫جٝياٍ   ا٫ِٖ يف تٓغ ايثا١ْٝ ٚؽارب١ ايدٚر

٫ٚصييُٝا ايؿتٝييات ٚتييدرٜبٗٔ عًيي٢ إ ٜؾييب ٔ قييدٚات      

٫بٓا٥ٗٔ يف املضتكبٌ، ٚبيايٓظز مليا يًُدرصي١ َئ اُٖٝي١      

يف بٓييا٤ ا٫صييز٠ ايؾيياذت١ َيئ خيي٬ٍ املٓيياٖي ايدراصيي١ٝ      

اييي  تضيياِٖ يف بٓييا٤ اؾهييار ٚاعٝيي١ رييٍٛ ا٫صييز٠ ٚادارتٗييا  

ٚتٓظيييِٝ ايعُيييٌ ؾٝٗيييا ٚؽييي٫ٛ اا بٓيييا٤ زتتُيييع صيييًِٝ   

تعٜٛيييد ايؾيييػري٠ عًييي٢ نٝؿٝييي١    َييئ خييي٬ٍ   َتهاَيييٌ، 

تغييييجٝع ايييييتؿهري   عييييربانتضييييا  املٗييييارت ٚارتييييربات   

 ٗاظتعًيييممييا  ا٫بييداعٞ املتؿييتح ٚاصييًٛ  رييٌ املغييه٬ت      

قادر٠ ع٢ً تٛصٝع َيدارنٗا َٚعًَٛاتٗيا ٚغتًيل ييدٜٗا     

ايكدر٠ ع٢ً ايب ث ٚاملتابع١ ٚايٓكد ٚقبٍٛ ايزاٟ ا٫خيز  

ْاج يي١، ٚبٓييا٤ا عًيي٢ َييا  ٖٚييذا ٖييٛ ا٫صيياظ يف بٓييا٤ اصييز٠

تكيييدّ نيييإ فيييعـ دٚر املدرصييي١ ْتٝجييي١ َٓيييع ا٫صيييز     

يبٓيياتِٗ َيئ ٚيٛجٗييا اَييا يعييدّ ايكييدر٠ املايٝيي١ اٚ يبعييدٖا  

عييئ َهيييإ ايضيييهٔ اٚ يًخيييٛف َييئ ا٫خيييت٬ل ْتٝجييي١     

اسدٚاج١ٝ ايدٚاّ داخٌ املدرص١ صببا يشٜاد٠  ياٖز٠ سٚاج  

ؾتكبيييٌ ايؿتيييا٠ عًييي٢ اييييشٚاج يعيييدّ ؾُٗٗيييا     ، ايكاؽيييزات

اص٘ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع٘ ٚبايتايٞ تؾيأدّ بٛاقيع   ٫ص

 . َػاٜز ٜٓعهط صًبا عًٝٗا ٚع٢ً اجملتُع

رابعيييا : فيييعـ امل٪صضيييات ا٫َٓٝييي١ ٚا٫ع٬َٝييي١ بضيييبو  

 ايٛفع ايضٝاصٞ املتكًو:

ٜعيياْٞ بًييدْا َيئ تٓيياَٞ  يياٖز٠ ا٫رٖييا  اييي       

ٚيدت غقبا ٚعها يف اذتٝا٠ ا٫جتُاع١ٝ َٚيد٣ قُٝتٗيا   

١َ ٚفيعـ امل٪صضي١ ا٫َٓٝي١ ايي      ْتٝج١ يًكٝيٛد ايؾيار  

تقأًع داخٌ اجملتُع بدٚر ؾاعٌ َِٚٗ ٜربس َٔ خ٬ٍ 

ايتٛجٝ٘ ٚا٫رعاد افاؾ١ اا املزاقب١ ٚاملتابع١ ٚايت كٝل 

ٚؽ٫ٛ اا اصيتعُاٍ ايكي٠ٛ يقيُإ صي١َ٬ اجملتُيع، ا٫      

إ أَ اجملتُع اصاصا ٜت كيل َئ اَئ ا٫صيز٠ ايي  قيد       

فيعـ ا٫جٗيش٠ ا٫َٓٝي١     تبادر ْتٝج١ خٛؾٗا ايٓاجِ عٔ

ٚاْتغيييار عؾيييابات ارتأيييـ ٚايكتيييٌ اا تيييشٜٚي بٓييياتِٗ  

نُييا ٜكييع   .ايكاؽييزات يًييتخًؿ َيئ عييو٤ محيياٜتٗٔ    

عًييي٢ ا٫عييي٬ّ َٚ٪صضيييات٘ َضييي٪ٚي١ٝ اخ٬قٝييي١ نيييبري٠  

 تييدعٛاتتُثييٌ يف ا٫َتٓيياع عيئ اي ٜٚييي ٫ؾهييار خاع٦يي١     

يؿهييز٠ سٚاج ايكاؽييزات، اك إ عييزض بعيي  املضًضيي٬ت   

تزٚج ٫ؾهار غزٜب١ عئ دٜٓٓيا ٚزتتُعٓيا     ٚايرباَي اي 

ٚتغجع ايكاؽزات عًي٢ اييشٚاج بػٝي١ حتكٝيل ار٬َٗئ      

يف ايعييٝػ بزؾاٖٝيي١ َايٝيي١ ٚعييزا٤ َييا ٜييتِ عزفيي٘ عييرب     

ٔ      -قٓٛات ايتًؿشٜيٕٛ    -مميا ٫ٜضيتأٝع ا٫ٖيٌ تيٛؾريٙ اي

َٔ خي٬ٍ اييشٚاج َئ َضئ غي  ٜعيد َئ اٖيِ ا٫صيبا           

 اي  ت٪دٟ اا اْتغار سٚاج ايكاؽزات.

 

 املأًو ايثاْٞ

 ا٫ ار امل تب١ ع٢ً سٚاج ايكاؽزات

سٚاج ايؿتا٠ يف صئ ؽيػري٠ ٜيٓجِ عٓي٘ ا يار صيًب١ٝ عًي٢        

ع ٚميهٔ تًخٝؿ اٖيِ ا٫ يار   ايكاؽز٠ ٚا٫صز٠ ٚاجملتُ

 :با٫تٞ

  :ا٫ٚ : َٔ ايٓار١ٝ ا٫جتُاع١ٝ

إ سٚاج ايكاؽييييييزات ٜيييييي٪دٟ اا ايهييييييثري َيييييئ    

اجملتُيع نهيٌ ٚيعيٌ    ايظٛاٖز ايي  تًكيٞ بظ٬ايا عًي٢     

اٖييِ ا٫ ييار اييي  ت تييو عًٝيي٘ َيئ ايٓارٝيي١ ا٫جتُاعٝيي١     

 ٜتُثٌ

(37)

 : 
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ايؿغٌ يف ايع٬ق١ ايشٚجٝي١ ٚنثيز٠ ريا٫ت ايأي٬م      -1 

ٚايتؿزٜل بضيبو فيعـ ايتٛاؽيٌ بيني اييشٚجني ْتٝجي١       

َٚييآٜجِ عيئ ٖييذا ايؿييارم َيئ ، ايؿييارم ايعُييزٟ بُٝٓٗييا

اييييييتؿهري اخيييييت٬ف يف ايأبييييياع ٚايغخؾييييي١ٝ َٚضيييييت٣ٛ 

ٚايتعًييييييِٝ بييييييٌ ٚرتيييييي٢ عبٝعيييييي١ ايٛ ٝؿيييييي١ ٚاملهاْيييييي١    

ؾايكاؽيز٠ ايي  تتيشٚج يف صئ      ا٫جتُاع١ٝ يهيٌ َُٓٗيا.  

ؽػري٠ صتٓغيػٌ بضيبو اييشٚاج عئ دراصيتٗا، إ ناْي        

قييد اصييتُزت بٗييا اؽيي٬، ؾقيي٬ عيئ اَهاْٝيي١ محًييٗا     

(38)

 

بضييزع١ ٚبايتييايٞ اْغييػااا ب بٝيي١ اعؿيياٍ ٖٚييٞ اؽيي٬       

  َٚاييذٟ ميهئ إ    عي٘ َٓٗيا  عؿ١ً، ؾُا ايذٟ ميهئ تٛق 

تػزص٘ يف ؽػارٖا ٖٚٞ اؽ٬ مل تهتُيٌ املؿياِٖٝ ييدٜٗا    

بٌ قد ٜ٪دٟ سٚاجٗا ٖذا اا اؽأداَٗا بٛاقيع ٜزبأٗيا     

بشٚج ٫ تضتأٝع حتًُ٘ مما ٜي٪دٟ اا ا٫ؾي ام بُٝٓٗيا    

ْتٝجييي١ عيييدّ قيييدرتٗا عًييي٢ حتُيييٌ املضييي٪ٚيٝات ايعاَييي١   

ٚا٭صز١ٜ 

(39)

 . 

اجملتُيييع ْتٝجييي١ تعأٝيييٌ  اطتؿييياض َضيييت٣ٛ تأيييٛر   -2

قدرات ؾ١٦ ١َُٗ ؾٝ٘ َٔ خ٬ٍ حتجِٝ دٚر ايؿتا٠ قبٌ 

بًٛغٗا ٚاعػااا مبٗاّ انرب َٔ قدراتٗا )تزب١ٝ ايؾػار 

َٚضيي٪ٚي١ٝ ايييشٚج(، ؾتقييأز حتيي  عييو٤ املضيي٪ٚي١ٝ اا   

تزى ايدراص١، ٖٚذا ٜ٪دٟ اا سٜاد٠ ْضيب١ ا٫َٝي١ داخيٌ    

 اجملتُع، ٚبايتايٞ تاخز تأٛرٙ ٚ  ٛٙ .

 ٗٛر ا٫سَات ا٫قتؾاد١ٜ ْتٝج١ سٜاد٠ عدد ايضهإ  -3

بضييييبو ايكييييدر٠ ا٫صتابٝيييي١ املضييييتُز٠ يييييد٣ ايؾييييػري٠      

ايكاؽيييز، مميييا ٜيييٓعهط صيييًبا عًييي٢ اجملتُيييع َييئ خييي٬ٍ  

اْتغيار ايبأاييي١ بييني اؾييزادٙ يعيدّ اَهاْٝيي١ تييٛؾري ؾييزـ   

 عٌُ دتُٝع اؾزادٙ . 

 :   اْٝا : َٔ ايٓار١ٝ ايؾ ١ٝ

ايييي  حبثييي  يف تغييري ْتيييا٥ي َعظيييِ ايدراصيييات  

تييييا ري سٚاج ايكاؽييييزات عًيييي٢ ايؿتٝييييات إا خأٛرتيييي٘ ٚ   

َٔ ايٓارٝي١ ايؾي ١ٝ ٚ ادتضيُا١ْٝ،     ٔتا ريٙ صًبا عًٝٗ

افاؾ١ اا اسدٜاد را٫ت ا٫جٗاض بضبو عدّ اصتأاع١ 

جضِ ايؾيػري٠ حتُيٌ عيو٤ اذتُيٌ     

(40)

. ٚرتي٢ يف رايي١   

اصييتُزار اذتُييٌ ٚعيييدّ ا٫جٗيياض ٜهيييٕٛ فييعـ بٓٝييي١     

اصتييييا  ؽييييػري فييييعٝـ َعيييييزض     ايؾييييػري٠ صييييببا يف  

إ مل ٜهيييئ َعٛقييييا، ي٬ؽيييياب١ بييييا٫َزاض ٚايتغييييٖٛات  

ؾٝهٕٛ بذيو عاي١ ع٢ً ا٫صيز٠ ٚاجملتُيع بيدٍ إ ٜهيٕٛ     

ؾزدا ؽاذتا ٜضاِٖ يف تأٜٛز اجملتُع ٚبٓا٥٘، َٚٔ ابزس 

 املخييياعز ايؾييي ١ٝ ايييي  تتعيييزض ايييا ايؿتيييا٠ ايكاؽيييز    

ْتٝجيييي١ سٚاجٗييييا ٖٚييييٞ ؽييييػري٠ اؽييييابتٗا بييييا٫َزاض      

ْتٝجييي١  تٓاصييي١ٝ١ًٝ، اٚ رتييي٢ تغيييٛٙ اعقيييا٥ٗا اي ايتٓاصيييً

ؽييػز صييٓٗا  

(41 ، )

افيياؾ١ اا اَهاْٝيي١ اؽييابتٗا بيياَزاض    

جضيييد١ٜ اخيييز٣ تتُثيييٌ بؿكيييز اييييدّ ٖٚغاعييي١ ايعظييياّ     

ْتٝج١ محًٗا َبهزا َٚيآٜتي عٓي٘ َئ ْكيؿ يف َٓاعي١      

ادتضييِ ؾقيي٬ اَهاْٝيي١ خقييٛعٗا يًعًُٝييات ايكٝؾييز١ٜ   

د ت٪دٜييي٘ يعيييدّ اَهاْٝييي١ اصتابٗيييا بغيييهٌ عبٝعيييٞ َٚيييا قييي  

رتُايٝي١  ٫نثز٠ ٖيذٙ ادتزاريات َئ تغيٖٛات افياؾ١      

 . َٛت ايؾػري٠ ا ٓا٤ ايع١ًُٝ

ّ  بايٓضيب١  ٖيذا  ؾبضيبو  ، ادتيٓني  غتيؿ  ؾُٝيا  أَيا  يي٬

اذتٌُ فعٝؿا ٚبايتايٞ  ؽػز ا٫ّ ا ٓا٤ اذتٌُ قد ٜهٕٛ

ُٜٓيييٛ ادتيييٓني ؽيييػريا غيييري َهتُيييٌ ا٫عقيييا٤، ٚقيييد ٫       

تضيييتأٝع ايكاؽيييز حتُيييٌ اعبيييا٤ اذتُيييٌ نيييا٬َ مميييا      

ٜقأز ا٫عبا٤ اا تٛيٝدٖا َبهزا َيع نيٌ َيا ٜؾيارو     

ايييي٫ٛد٠ املبهيييز٠ َييئ شتييياعز َيييٛت ادتيييٓني اٚ اؽيييابت٘   

بعا١ٖ جضد١ٜ اٚ عك١ًٝ 

(42)

 . 

 َٔ ايٓار١ٝ ايٓؿض١ٝ :  ايثا 

ٜيي٪دٟ سٚاج ايكاؽييزات اا ايعدٜييد َيئ ا٫ ييار    

ايٓؿض١ٝ اي  تٓعهط صًبا ع٢ً ايؾػري٠ ايكاؽز٠ يعٌ 

 اُٖٗا ٜتُثٌ يف :

  ٕ ايعييياعؿٞ املتُثيييٌ بؿكيييدإ    عيييعٛر ايكاؽيييز باذتزَيييا

عؿٛيتٗيييا ٚرٓيييإ ابٜٛٗيييا، َٚٓعٗيييا َييئ اختٝيييار عيييزٜو     

رٝاتٗا  مما ٜٓعهط صًبا ع٢ً عخؾٝتٗا اك صتعاْٞ َٔ 

ٚقًييل ٜيي٪ زإ يف تهييٜٛٔ عخؾييٝتٗا افييأزابات ْؿضيي١ٝ 

ْؿضيييييي١ٝ ٚقييييييد ٜ٪دٜييييييإ بٗييييييا اا ا٫ؽيييييياب١ بيييييياَزاض  

ايٛصيييٛاظ ايكٗيييزٟ اٚ ايهأبييي١، ؾقييي٬ عييئ ارتُايٝييي١  ن

ٗييا َٓاؽييابتٗا بييارتٛف َيئ ايييشٚج ٚارتغيي١ٝ َيئ تكزبيي٘ 

ْتٝجيييي١ ؽػزصييييٓٗا ٚعييييدّ ؾُٗٗييييا يأبٝعيييي١ ايع٬قيييي١     
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ايشٚج١ٝ، ٖٚذا نًي٘ صيٝ٪ ز يف عبٝعي١ ايع٬قي١ بُٝٓٗيا      

باؾعيياٍ ٚتؾييزؾات تؾييدر َٓٗييا اٚ تٓكًييٗا     ٚقييد ٜييٓعهط 

٪ ز َضتكب٬ ع٢ً رٝا٠ ا٫صز٠ نه٫ٚ٫ٌدٖا ت

(43)

. 

ٚقييد ٜٓييتي عيئ قٝيياّ ا٫  اٚ ا٫ّ بتييشٜٚي ايؾييػري٠ قبييٌ   

بًٛغٗييييا صيييئ ايزعييييد، ْٚتٝجيييي١ يقييييعـ ادرانٗييييا اا     

خٓٛعٗا بغيهٌ ناَيٌ يًيشٚج ا٫نيرب صيٓا َٓٗيا ْتٝجي١        

كا نيييإ خٛؾٗييا َٓييي٘ ٚؾكييداْٗا ايثكييي١ بييذٜٚٗا، خاؽييي١ ا   

ايييشٚج عٓٝييـ ايأبييع، صييًٝط ايًضييإ، عٜٛييٌ ايٝييد، ٚقييد    

ٜٓييتي عيئ كيييو راييي١ عهضيي١ٝ تتُثييٌ بييايتُزد ٚايزغبيي١   

بااز  َٔ نٌ َٔ اكاٖا، ٖٚزٚبٗا قد ٜهٕٛ ْؿضيٝا َئ   

خيي٬ٍ ايعشييي١ اٚ ايًجيي٤ٛ اا ا٫دَييإ اٚ تٓيياٍٚ املخييدرات  

ٚغريٖا َئ ا٫عيٝا٤ ايي  تؿكيدٖا ايغيعٛر بيايظًِ اييذٟ        

 عزض ي٘ ع٢ً ٜد سٚجٗا ٚقيد تؾيٌ اذتايي١   تعزف  ٚتت

بٗا اا ا٫ْت ار، اٚ قد ٜهٕٛ ٖزٚبٗيا َادٜيا بيإ تؿيز َئ      

بٝيييي  سٚجٗييييا ٚاًٖييييٗا، ٖٚٓييييا يف اغًييييو اذتييييا٫ت ٜهييييٕٛ    

ٔ  رزَاْٗيا  إٔ َؾيريٖا اصيٛا، نُيا    ِ  َي قيد   ايتعًيٝ

ِ  مل أعؿااا، ؾأؿ١ً ٚع٢ً عًٝٗا صًبٝا ٜٓعهط  تيتعً

ِ  ٚاييتؿهري  ٚايهتاب١ ايكزا٠٤  أصضيا  تهتضيو  ٚمل ايضيًٝ

 غري يكزرات ا َؾدر ايأؿٌ، ظتعًٗا تزب١ٝ  كاؾ١ يف

 ع٢ً قادر٠غري  ٚا َٗت١ُ غريؾتهٕٛ  ٚره١ُٝ ص١ًُٝ

  .أبٓا٥ٗا تعًِٝ

 املب ث ايثايث

 سٚاج ايكاؽزات يف ايتغزٜع ايعزاقٞ

انييد قييإْٛ ا٭رييٛاٍ ايغخؾيي١ٝ ايعزاقييٞ رقييِ   

املعييدٍ عًيي٢ حتدٜييد صيئ َعييني ٜٓبػييٞ       1959يضيي١ٓ  188

ايٛؽٍٛ ايٝٗا رت٢ ميهٔ ابزاّ عكد ايشٚاج، ٖٚٛ انُاٍ 

ايثآَيي١ عغييز َيئ ايعُييز أٟ ٜغيي ل يهييٞ ميهيئ ابييزاّ     

عكد سٚاج إ ٜهٕٛ ني٬ عزؾٝي٘ قيد بًػيا ايتاصيع١ عغيز       

ع َيا جيا٤ يف ايكيٛاْني    َٔ ايعُز، ٖٚذا ا٫جتاٙ ٜتٛاؾيل َي  

ٚا٫تؿاقٝيييات ايدٚيٝييي١ 

(44)

ايييي  تيييدعٛ إا حتدٜيييد ايضييئ  

ا٭دْييي٢ يًيييشٚاج، ٚاغًيييو اييييدٍٚ اعتُيييدت انُييياٍ صييئ     

ايثا١َٓ عغز٠ َٔ ايعُز ناصاظ عاّ، َيع جيٛاس ٚجيٛد    

اصييتثٓا٤ات، ٖٚييذا َييا اخييذ بيي٘ قييإْٛ ا٫رييٛاٍ ايغخؾيي١ٝ  

 –ٚاييي  ٚفيي ٓاٖا صيييابكا    –ايعزاقييٞ يف امليياد٠ ايثآَييي١   

ٕ يهٌ َٔ ا  ارتاَض١ عغز٠ إ ٜتشٚج  رٝث ابا  ايكاْٛ

عيييزل اذتؾيييٍٛ عًييي٢ َٛاؾكييي١ ايكافيييٞ اييييذٟ عًٝييي٘       

ايتاند َٔ اَزٜٔ، اٚاُا ايكدر٠ ايبد١ْٝ، ٚاملكؾٛد بٗيا  

بًٛؽ ايكاؽز ادتٓضيٞ أٟ إ ني٬ عيزيف ايعكيد ييدُٜٗا      

ٕ ٫ٜهْٛا ؽػريٟ ايضٔ جدا، ٚا٫َيز  ايكدر٠ ادتٓض١ٝ با

ايثاْٞ ٜتُثٌ بايكيدر٠ املايٝي١ يًكاؽيز ٚايي  ٜكؾيد بٗيا       

قابًٝتيي٘ عًيي٢ ا٫ْؿييام ٚقدرتيي٘ عًيي٢  ييع امليياٍ يتييٛؾري      

َتأًبيييات ا٫صيييز٠ ايييي  ٜضيييع٢ اا تهٜٛٓٗيييا، ؾايكيييإْٛ   

نكاعييد٠ عاَييي١ ميٓيييع سٚاج ايؿتيييا٠ دٕٚ صييئ ارتاَضييي١  

ايقيزٚر٠ غتقيع    عغز٠، ا٫ يف راي١ ايقزٚر٠، ٚتكدٜز

يضييييًأ١ ايكافييييٞ ايتكدٜزٜيييي١ رٝييييث مل عتييييدد املغييييزع  

ايعزاقييٞ املكؾييٛد بتًييو ايقييزٚر٠ ٚنٝؿٝيي١ قٝاصييٗا، إ٫  

إٔ ٖيييذا اييييٓؿ ايكييياْْٛٞ قيييد   ايت اٜيييٌ عًٝييي٘ بؿعيييٌ     

ايتأبٝيل ايعًُييٞ اك غايبييا َييا ٜييتِ ايًجيي٤ٛ اا ابييزاّ عكييد  

ايشٚاج خاؽ١ اكا ناْ  ايؿتا٠ ؽػري٠ مل تبًيؼ اذتيٝ    

ه١ُ خارج احمل

(45)

ٚدٕٚ اذتؾيٍٛ عًي٢ اكٕ ايكافيٞ َئ     

خ٬ٍ عكدٙ يف َهاتو رجاٍ ايدٜٔ، بيٌ إ ٖيذٙ ايؾيٛر٠    

ا٫خري٠ اؽب   عزؾا َٔ اصاصٝات ابزاّ عكد ايشٚاج يف 

 اجملتُع ايعزاقٞ حبج١ َأابكت٘ يًغزٜع١ .  

ٚتبني ايتكارٜز ايؾيادر٠ َئ ٚسار٠ ايتخأيٝط ايعزاقٝي١     

بيني اييدٍٚ ايعزبٝي١ َئ      إ ايعيزام عتتيٌ املزتبي١ ا٫ٚا   

ٚاذٙ ايظاٖز٠ ا٫جتُاع١ٝ ، رٝث ْضب١ سٚاج ايكاؽزات

اصييبا  ٜغيي ى ؾٝٗييا اجملتُييع ايعزاقييٞ َييع اجملتُعييات       

، اَيا ا٫صيبا  ايي  تي٪دٟ اا     ايعزب١ٝ ٚاخيز٣ ٜٓؿيزد بٗيا   

سٚاج ايكاؽييزات يف ايعييزام ٚ تهييٕٛ َٛجييٛد٠ يييد٣ اغًييو  

ييذنٛرٟ  اجملتُعات ايعزب١ٝ ؾتتُثٌ بأبٝع١ اجملتُع ا

ايذٟ ٜٓظز اا ايؿتا٠ َُٗا بًػ  َٔ َزنش تعًُٝٞ اٚ 

ٚ ٝؿيييٞ باعتبارٖيييا عٓؾيييزا فيييعٝؿا قييياب٬ ي٬صيييتػ٬ٍ، 

ٚميهئ إ تتعيزض ييي٬ك٣ اٚ تضيبو يعا٥ًتٗيا ا٫ك٣ َيئ     

خييي٬ٍ جًيييو ايعيييار ايييِ إ تعزفييي  اا رييياد  مييييط     

مسعتٗا، يذيو تبادر اغًو ا٫صز اا ستاٚيي١ اييتخًؿ   

نييإ ابهييز نييإ اؾقييٌ، ٫ٚ     َيئ َضيي٪ٚيٝتٗا، ٚنًُييا  
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ٜٛجد اؾقٌ َئ تشٚظتٗيا نأزٜيل ٜيتخًؿ بي٘ َٓٗيا،       

 ٚبذيو ٜهٕٛ سٚاج ايكاؽزات ٖٛ اذتٌ ا٫َثٌ .

 يفاَا ا٫صبا  اي  ٜٓؿزد بٗا اجملتُع ايعزاقٞ ؾتتُثيٌ   

صيييييي١ٓ رزٚبييييييا نار ٝيييييي١ َييييييع    33ايعييييييزام عيييييياؼ  إ 

)اٜزإ،ايهٜٛيي ، اَزٜها،ايت ييايـ ايييدٚيٞ( تبعتٗييا رييز   

ٚرزنيييييات ٓتني، ٚتؿجيييييريات ارٖابٝييييي١،  عا٥ؿٝييييي١ يضييييي 

را  ف ٝتٗا امل٬ٜني َئ ايعيزاقٝني بيني قتٝيٌ     َتأزؾ١ 

تزنٛا ٚرا٤ِٖ بٓات قاؽزات  -َٚؿكٛد َٚعٛم َٚٗاجز

 ٌ ؾقيي٬ عيئ رؾييار اقتؾييادٟ خيياْل اصييتُز      -بيي٬ َعٝيي

 ٬ يي١ عغييز عاَييا، ٚاييذٜٔ ايضييببني )اذتييزٚ  ٚعضييز       

إ عدٜييد َيئ ا٫صييز ايعزاقٝيي١ اا رزَيياياذتيياٍ( افييأز 

بٓييياتٗٔ َييئ ايدراصييي١ ٚتيييٛجٝٗٗٔ اا صيييٛم ايعُيييٌ اٚ      

ارتد١َ يف ايبٝٛت ،اٚ تشٚظتٗٔ َٔ رجٌ َٝضٛر اذتياٍ  

ٚأخذ )املكضّٛ( َٔ َٗٛرٖٔ 

(46)

 . 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ارتال١ 

  ٚ ايٓبٜٛييي١ اؾقيييٌ  ايضييي١ٓ قيييدّ ايكيييزإ ايهيييزِٜ 

ٚصيي١ًٝ يقييُإ اْغييا٤ اصييز٠ َ ابأيي١ بييني اعزاؾٗييا َيئ  

خيي٬ٍ تانٝييدُٖا عًيي٢ فييزٚر٠ تييٛاؾز زتُٛعيي١ َييئ       

ٚيعٌ َٔ اِٖ تًو ، ايغزٚل اي٬س١َ ٫ْغا٤ عكد ايشٚاج

ايبًٛؽ ٚايهؿا٠٤ بني ايأزؾني صٛا٤ َٔ ايٓار١ٝ ايغزٚل 

ٚايػاٜي١ َئ اعي ال كييو     ، املاي١ٝ اٚ ايعك١ًٝ اٚ ايعُز١ٜ

تتُثييٌ بزغبيي١ ايغييارع اذتهييِٝ يف اذتؿييا  عًيي٢ نٝييإ     

١ بيييييني عزؾٝٗيييييا ا٫صيييييز٠ َييييئ خييييي٬ٍ تكزٜيييييو املضييييياؾ

ايٛقييٛف بٛجيي٘ َيياميهٔ ايز٥ٝضييٝني )ايييشٚج ٚايشٚجيي١ ( ٚ

عييدٙ  ػييز٠ ميهيئ إ تٓؿييذ َٓٗييا عٛاَييٌ ايؿزقيي١ ٚاْٗييا٤      

ٛر ايي  لٓيع رزٜي١    َٚٔ ا٫َ، ايزابأ١ ايشٚج١ٝ بُٝٓٗا

إ ا٫صيز٠ ؾيارم ايضئ    تي٪دٟ اا سعشعي١ نٝي   ا٫ختٝار ٚ

ؾهٝييييـ باذتيييياٍ اكا نييييإ ارييييد ، ايهييييبري بييييني ايييييشٚجني

مبع٢ٓ ٖيٌ ميهئ إ   ، ايأزؾني )ايشٚج١( غري بايؼ اؽ٬

تت كل َكاؽد ايغزٜع١ اكا   ابزاّ ايعكد بني عيزؾني  

بُٝٓيا نيإ   ، ناْ  ايشٚج١ ؾتا٠ ؽػري٠ مل حت  بعيد 

يف ايضئ   ٖيٌ ميهئ ختٝيٌ رؾيٍٛ       ايشٚج رج٬ عاعٓيا 

ار  ٚايتؿيياِٖ بُٝٓٗييا عًيي٢ اَييٛر َغيي ن١ حبٝييث   ايتكيي

ٖٚيٌ  ، تزنٔ ايشٚج١ اا سٚجٗا دٕٚ ْؿٛر اٚ خٛف َٓ٘

ميهيئ ايييذٙ ايؾيييػري٠ إ تغييارى رجييي٬ بعُيييز ابٝٗيييا يف   

اذتٝيييا٠ دٕٚ خجيييٌ اٚ ْيييدّ   اّ إ ا٫َيييز صيييٝهٕٛ اعيييب٘    

ؾتهيييٕٛ ايؿتيييا٠ اعيييب٘ بايزٖٝٓييي١ ، بع٬قييي١ ايضيييٝد ٚايعبيييد

 . عٓدٙ

ٚ  ، ١يكاعد٠ يف ٖذا ؽيزعت ٚا َٚياداّ  ، ٫ فيزار ؾي٬ فيزر 

ٚقأعا ٖٓا  –َثٌ ٖذا ايشٚاج ًٜ ل افزار ٫رد عزؾٝ٘ 

َٚيئ ايعييدٍ ٚ ، ؾييإ ايقييزر ٜييشاٍ -ٖييٞ ايشٚجيي١ ايكاؽييز

اذته١ُ َٓع٘ َٔ اذتؾٍٛ اؽ٬ يتجٓو املؾري احملتّٛ 

. ٚرغيييِ إ ٖيييذا ا٫َيييز يف ريييدٚد ايغيييزٜع١ ييييٝط داخييي٬  

يف قيييإْٛ ا٫ إ املغيييزع ايعزاقيييٞ ، حتييي  صيييًأ١ ايكقيييا٤

ا٫رٛاٍ ايغخؾ١ٝ قد ٚفي ٘ َئ خي٬ٍ عيدّ مساري٘      

 بشٚاج ايكاؽز ا٫ يف رايتني ْؿ عًُٝٗا .

 :ك راتامل

دع٠ٛ املغزع ايعزاقيٞ اا تؿعٝيٌ ايعكٛبيات ٚتأبٝكٗيا      -1

ٚتغيدٜد  ، ع٢ً نيٌ َئ ٜيربّ عكيد سٚاج خيارج احملهُي١      

َٚد ايعكٛبي١  ، ايعكٛب١ اكا نإ ارد عزيف ايعكد قاؽزا

، ايغييٗٛدايييٛيٞ ٚ، فيياؾ١ اا ايأييزف ايبييايؼ  با٫يتغييٌُ 

 َٚٔ قاّ بابزاّ ايعكد .

ٚ  ايتانٝ -2 َؿهيزٜٔ  د ع٢ً دٚر رجاٍ ايدٜٔ َئ عًُيا٤ 

املٗييِ ٚايييذٟ ٜتضييِ اجمليياٍ اذتضيياظ ٚٚتزبييٜٛني يف ٖييذا 

بييارتأٛر٠ َيئ خيي٬ٍ ايتثكٝييـ ايييدٜ  ٫ُٖٝيي١ ا٫صييز٠  

ٚفييزٚر٠ نييٕٛ عزؾٝٗييا بييايػني صيئ ايزعييد َكييدرٜٔ     

 رُٖا يف اذتٝا٠ بغهٌ عاّ .رتأٛر٠ دٚ

دع٠ٛ املدرص١ اا تٛجٝ٘ ايٓؾح ٚا٫رعاد اا عًبتٗا  -3

افيياؾ١ اا تعٜٛييد ايأًبيي١  ٚتييٛعٝتِٗ تٛعٝيي١ زتتُعٝيي١ 

اْا ا ع٢ً نٝؿ١ٝ انتضا  املٗارات ٚ ارتيربات  را ٚكنٛ

ابٞ َيييع تيييدرٜبِٗ عًييي٢ ريييٌ َييئ خييي٬ٍ اييييتؿهري ا٫ظتييي

 ٛعٝتِٗايعٌُ ع٢ً تٛصٝع َدارى ايأًبي١ ٚتي  املغانٌ ٚ

َييييع بٝييييإ شتيييياعز سٚاج ايكاؽييييزات َٚتابعيييي١ رييييا٫ت  

  ٚ ادتٗييييات كٟٚ ا٫َييييز ٚ ابيييي٬ؽايتضييييز  اييييي  حتييييد  

   ايزقاب١ٝ .
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ٚرؼ عٌُ ٜغارى ؾٝٗا َتخؾؾني ايدع٠ٛ اا عكد  -4

يف عًييييِ ا٫جتُيييياع ٚعًييييِ ايييييٓؿط ٚحبقييييٛر بييييارثني     

سٚاج ايكاؽزات ُاعٝني يب ث املغانٌ امل تب١ ع٢ً اجت

غايبا َع دراص١ اصبا  ردٚ  ٖذا اي  ت٪دٟ اا ؾغً٘ ٚ

ايٓٛع َٔ ايشظتات ٚبٝإ صبٌ َٓعٗا َٔ خي٬ٍ ايتٛعٝي١   

 .ٚدر٤ اصبا  ردٚ ٗا  مبخاعزٖا

إخت٬ف عٛا٥ؿيي٘ بيي  دٚر ايييزأ٣ ايعيياّ عًيي٢ ايتأنٝييد -5

رٝييث ٜت ييتِ عًٝيي٘ ايضييع٢ ٱظتيياد ناؾيي١       ٚإجتاٖاتيي٘

غا١ٜ ادتٗد  ايضبٌ املُه١ٓ يًتؾد٣ اذٙ ايظاٖز٠ ٚبذٍ

ٚمحا١ٜ َهتضباتٗا ٚبقزٚر٠ املزأ٠  ي صٝخ َبدا ركٛم

بإظتيياد ايييدٚاؾع  ،اٱٖتُيياّ بهاؾيي١ ايكقيياٜا ارتاؽيي١ بٗييا  

ايؾػريات َٔ   املكٓع١ ايت٢ حتٍٛ دٕٚ تضز  املزاٖكات

 ايتعًِٝ .

ْػؿٌ دٚر اٱعي٬ّ َٚ٪صضيات     ميهٔ إٔ ٚبايأبع ٫ -6 

جٖٛز٣ ٚؾعاٍ ركٛم اٱْضإ ايت٢ ميهٔ إٔ تكّٛ بدٚر 

تغيارى ؾٝٗيا عخؾيٝات عاَي١       ؾ٢ عٌُ مح٬ت تٛع١ٝ

، اجمليييا٫ت ٚايتٝيييارات ايضٝاصييي١ٝ ٚقٝادٜييي١ َييئ شتتًيييـ  

 ٔ ٖييٛ إْكيياك ٖيي٪٤٫    ٜٞهييٕٛ ٖييدؾِٗ ا٭صاصيي    ٚرجيياٍ دٜيي

 ايق اٜا َٔ ععٛر اذتضز٠ ٚايٓدّ .

 اْت٢ٗ ...

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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–ايييشٚاج ٚ ايأيي٬م ٚا ارُٖييا  –ادتييش٤ ا٫ٍٚ  -ايغخؾيي١ٝ  

  2010 –ايأبع١ ايثا١ْٝ -١ْْٝٛ املهتب١ ايكا

ِ ، عُيز  شتتيار  أمحيد  -5  املعاؽيز٠،  ايعزبٝي١  ايًػي١  َعجي

  ٦٠٠١ ايهتو، عامل

6-    ٕ سٚاج ايكاؽييز بييني   -إعييزاق١ ايزرُٝيي١ ستُييد صييًُٝا

  ٞ يف  يييٌ قيييإْٛ ا٭ريييٛاٍ   - املؿٗيييّٛ ايؿكٗيييٞ ٚايكقيييا٥

 .2012- 1991ّايغخؾ١ٝ ايضٛداْٞ 

 ادتش٤ ايضادظ  -املضتكٓع ايبٗٛتٞ : ساد -7

8-  ٕ  عكيد  إْٗيا٤  عًيو  -اعزٚري١ دنتيٛراٙ    -  أْط صيعدٚ

 يًع٬قييي١ تعضيييؿٞ إْٗيييا٤ اييييشٚج عيييزف َييئ املكيييدّ اييييشٚاج

 .2011- جاَع١ عبد املايو ايضعدٟ بأٓج١ - ايشٚج١ٝ

–َأبع١ املعارف  –رضني عًٞ ا٫عظُٞ : ارهاّ ايشٚاج  -9

 . 1949 –بػداد  –ايأبع١ ايثا١ْٝ 

ٕ  أْيٛر  خاييد  -10 ّ  عبٝيو  ايغيع٬  ايزٜياض  زتُيع  يف عيا
 ٚناتو ايأق

دار ايعًِ  –ؽب ٞ ايؾاحل : عًّٛ اذتدٜث ٚ َؾأً ٘  -11

 .44ـ  1999 –ي٬ًُٜني 

ؽيييب ٞ ستُؾييياْٞ : ا٫ٚفييياع ايتغيييزٜع١ٝ يف اييييدٍٚ   -12

 –دار ايعًِ ي٬ًُٜني  – 2ايأبع١ ، ايعزب١ٝ َافٝٗا رافزٖا

 بريٚت 

13-  ٔ ٔ  عبيدايزمح ٟ  ستُيد  بي  اييزٚض  راعي١ٝ ، ايٓجيد
 ايتاصع١ ايأبع١، ايضادظ اجملًد، املضتكٓع ساد عز  املزبع

٨١٦١/  

ٟ  ص١َ٬ عًٞ -14 ٞ  ايأيو  اصتغيار ٕ  ايٓؿضي ٔ  ٚاٱدَيا  َي
 ادتبٌٝ

 –بريٚت  –َ٪صض١ ايزصاي١ ، عُز ن اي١ رفا : ايشٚاج -15

1977. 

16-  ٕ َٓغييٛرات َهتبيي١  ، ايعزاقٝيي١املييزأ٠  َكاييي١، ؾييا٥ش٠ بابييا

 .اع٬ّ ا٫حتاد ايٛع  ايهزدصتاْٞ

ؾزٜييد ؾتٝييإ : عييز  قييإْٛ ا٫رييٛاٍ ايغخؾيي١ٝ عًيي٢        –17

  1982بػداد  –َأبع١ ايغعو  –املذاٖو ارتُض١ 

ؾٛسٟ وٝط ٚايكاف١ٝ أريٝ  تاب  ٚ ايكاف١ٝ: ْادٜٔ  -18

محاٜيي١ ايكاؽييزات َيئ ايييشٚاج املبهييز ايٛاقيييع        -َغُٛعييٞ  

 .2014 -يف ايعامل ايعزبٞ ايٓضا١ٝ٥َعٗد ايدراصات  -ٚاملزجت٢ 

ٙ  ، ستُييد ابييٛ سٖييز٠  -19 ، ستافييزات يف عكييد ايييشٚاج ٚ ا ييار

  1971،ًَتشّ ايأبع ٚ ايٓغز دار ايؿهز ايعزبٞ 

 ختزٜي يف ايػًٌٝ إرٚا٤، ا٭يباْٞ ايدٜٔ ْاؽز ستُد -20

 .٨١٠١ بريٚت، – اٱص٬َٞ ايضبٌٝ،املهتو َٓار أرادٜث

 / قدا١َ ابٔ ايدٜٔ مشط / قدا١َ ابٔ ايدٜٔ َٛؾل  -21
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 ع٢ً قاع١ اذتاصبات يًُ٪لزات.
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 . 38ـ 1971ايأبع ٚ ايٓغز دار ايؿهز ايعزبٞ ،

(َٔ املاد٠ ايثايث١ َٔ قإْٛ 1اٚقـ ايعٌُ بايؿكز٠ ) - 4

(َٔ قإْٛ تعدٌٜ 1ا٫رٛاٍ ايغخؾ١ٝ ايعزاقٞ مبٛجو املاد٠ )

 . 2008يض١ٓ  15تأبٝل قإْٛ ا٫رٛاٍ ايغخؾ١ٝ رقِ 

 (21صٛر٠ ايزّٚ : ا١ٜ٫ ) - 5

 (7صٛر٠ ايتهٜٛز : ا١ٜ٫ ) - 6

 –بريٚت  –عُز، ن اي١ رفا : ايشٚاج، َ٪صض١ ايزصاي١  -7

 .41ـ  1977

 (21صٛر٠ ايٓضا٤ : ا١ٜ٫ ) - 8

 املزبع ايزٚض ايٓجدٟ، راع١ٝ ستُد بٔ عبدايزمحٔ - 9

 ٙ ،ـ ٤١٢١ ايتاصع١ ، ايأبع6١املضتكٓع، زتًد  ساد عز 

ٚنذيو ؾإٕ ايدٜاْات ا٭خز٣ رددت صّٓا يًشٚاج ؾؿٞ  - 10

ايغزٜع١ ايٝٗٛد١ٜ جعً  صٔ سٚاج ايزجٌ ايثايث١ عغز٠ 

ٚاملزأ٠ ايثا١ْٝ عغز٠ ٚيف ايكإْٛ ايزَٚاْٞ جعٌ صٔ سٚاج 

  ايزجٌ ايزابع١ عغز٠ يًزجٌ ٚاملزأ٠ ايثا١ْٝ عغز٠.

ٚقد عدي  ٖذٙ ايؿكز٠ مبٛجو املاد٠ ا٫ٚا َٔ ايتعدٌٜ  - 11

ٚقد نإ ْؾٗا صابكا " ٜغ ل  1978( يض١ٓ 21ثاْٞ رقِ )اي

 يف ا١ًٖٝ ايشٚاج ايعكٌ ٚايبًٛؽ "

 188َٔ قإْٛ ا٫رٛاٍ ايغخؾ١ٝ رقِ  1ايؿكز٠  7املاد٠  - 12

 املعدٍ .  1959يض١ٓ 

َٚع٢ٓ كيو إ َٔ تشٚج بػري ٖذٜٔ ايغزعني ٫ ٜهٕٛ  - 13

امثا عزعا ٚا ا ٜهٕٛ شتايؿا قاْْٛا . ٚيًُشٜد اْظز : د. امحد 

 -ايٛجٝش يف عز  قإْٛ ا٫رٛاٍ ايغخؾ١ٝ   –عبٝد ايهبٝضٞ 

                                                                                      

-املهتب١ ايكا١ْْٝٛ –ايشٚاج ٚ ايأ٬م ٚا ارُٖا  –ادتش٤ ا٫ٍٚ 

  49ـ – 2010 –ايأبع١ ايثا١ْٝ 

ً  ٖذٙ املاد٠ ستٌ املاد٠ ايثا١َٓ املًػا٠ ْٚؾٗا " تهٌُ ر - 14

ا١ًٖٝ ايشٚاج بتُاّ ايثا١َٓ عغز٠ " مبٛجو املاد٠ ايثا١َٓ َٔ 

 1978( يض١ٓ 21ايتعدٌٜ ايثاْٞ رقِ )

ٚاملزاد ٖٓا ا١ًٖٝ٫ ايٓاقؾ١ اي  مل تؾٌ اا نُااا ا٫ - 15

 اْٗا مل تعدّ ؽاربٗا ايؾ٬ر١ٝ، ٚيف اقًِٝ نٛردصتإ ردد

ايضٔ ا٫د٢ْ يًشٚاج ؾجعٌ ملٔ انٌُ ايضادص١ عغز٠ َٔ 

ايعُز اذتل يف ايشٚاج ٚيًكافٞ إ ٜاكٕ ب٘  اكا  ب  ي٘ اًٖٝت٘ 

ٚ قابًٝت٘ ايبد١ْٝ بعد َٛاؾك١ ٚيٝ٘ ايغزعٞ ٚاعتربت ا٫ّ 

ٚيٝا اكا نإ ا٫  َتٛؾٝا اٚ غا٥با ٚناْ  راف١ٓ  ٚ يًُشٜد 

١ٝ، َٓغٛرات َهتب١ اْظز ؾا٥ش٠ بابإ، َكاي١ املزأ٠ ايعزاق

اع٬ّ ا٫حتاد ايٛع  ايهزدصتاْٞ، ٚع٢ً َٛقع ا٫ْ ْ  

http:// www.pukmedia:com.women  

ٖٚٞ َٔ ا٫َٛر ا٫جتٗاد١ٜ اي  ٜتٛؽٌ ايٝٗا َٔ عزٜل  - 16

 ايت زٟ ٚ ايكزا٥ٔ ٚ ايبٝٓات 

ايكإْٛ ا٭ردْٞ ؾ ٚبٓؿط ا٫جتاٙ اخذت ايكٛاْني ايعزب١ٝ - 17

قد ْؿ  يف املاد٠ ارتاَض١ َٓ٘ ع٢ً َا  يٮرٛاٍ ايغخؾ١ٝ

ًٜٞ :ٜغ ل يف أ١ًٖٝ ايشٚاج إٔ ٜهٕٛ ارتاعو ٚاملخأٛب١ 

عاقًني، ٚإٔ ٜتِ ارتاعو ايضٔ ايضادص١ عغز٠ ٚإٔ تتِ 

 املخأٛب١ ارتاَض١ عغز٠ َٔ ايعُز

بُٝٓا ْؿ قإْٛ ا٭رٛاٍ ايغخؾ١ٝ يدٚي١ اٱَارات ايعيزب١ٝ 

ع٢ً إٔ صٔ ايشٚاج يًؿت٢  يف ايؿكز٠ ا٭ٚا َٔ املاد٠ عغزٜٔ

 مثا١ْٝ عغز عاَّا ٚيًؿتا٠ صت١ عغز

ٚ ردد قإْٛ ا٭رٛاٍ ايغخؾ١ٝ ايضٛرٟ صٔ ايشٚاج يًؿت٢ 

بثُا١ْٝ عغز عاَّا ٚيًؿتا٠ بضبع١ عغز عاَّا ٚأجاس سٚاج 

ايؿت٢ بضٔ وض١ عغز عاَّا ٚيًؿتا٠ بضٔ  ٬ ١ عغز عاَّا 

 بإكٕ ايكافٞ َٚٛاؾك١ ايٛيٞ .

رٛاٍ ايغخؾ١ٝ ايتْٛضٞ ع٢ً إٔ صٔ ايؿت٢ ْٚؿ  قإْٛ ا٭

عغزٕٚ عاَّا ٚايؿتا٠ صبع١ عغز عاَّا. ٚنذيو ؾإٕ ايكٛاْني 

ا٭ٚرٚب١ٝ قد رددت صٔ ايشٚاج ؾايكإْٛ ايؿزْضٞ قد جعٌ 

 صٔ ايثا١َٓ عغز٠ يًؿت٢ ٚارتاَض١ عغز يًؿتا٠ 

ٚ جعٌ ايكإْٛ ا٭ملاْٞ صٔ ايؿت٢ إرد٣ ٚعغزٜٔ ص١ٓ 

ْٕٛ ايضٜٛضزٟ جعٌ صٔ ايعغزٜٔ ٚايكا ٚايؿتا٠ عغزٜٔ، 

 يًؿت٢ ٚصٔ ايثا١َٓ عغز٠ يًؿتا٠ .

 ٢٠٠٢ؾك١ٝٗ،  َؾأً ات : ايهزدٟ اذتجٞ أمحد - 18

ٜشاٍ  اْ٘ ٫: َٓٗا  نثري٠ أخز٣ ، ٚيًكاؽز َعا22ْٞـ

 بعد ٜبًؼ مل ٫ْ٘، ايغزع١ٝ ايتؾزؾات عٔا اٟ عاجشا قاؽز
 ي٘ رٍٛ ٫ٚ صًأ١ ٫ ملٔ ايٝد قاؽز ٖٜٛٚكاٍ ايزعد،  صٔ

 َقاؽز٠ ٚاخريا ٜكاٍ. ب٘ عًٝ٘ ؾٗٛ خاـ قاؽز َٓؾوٚ  .

 إما عٝٓٗا لد ٫ٚ رٝا٩ٖا ٜغتد املزأ٠ اي  ع٢ً ايأَّزف

صٛر٠  عني" ايأَّزف " قاؽزاتقاٍ تعاا   . سٚجٗا غري

 ١٤ ي١ٜ ايؾاؾات

 املعاؽز٠، ايعزب١ٝ ايًػ١ عُز، َعجِ شتتار أمحد - 19

 11ـ ٢٠٠٤ ايهتو، عامل

http://www.pukmedia:com.women
http://www.anbaanews.com/
http://www.anbaanews.com/
http://www.mohamah.net/
http://www.almraah.com/
http://www.almraah.com/
http://www.rosaeveryday.com/
http://www.rosaeveryday.com/
http://submitted/
http://submitted/
http://submitted/
http://submitted/
http://arabi.assafir.com/
http://arabi.assafir.com/


 (2017) ايض١ٓ - ايثاْٞاجملًد  - ايثايث عغز ايعدد  -زت١ً جاَع١ ا٫ْبار يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايضٝاص١ٝ 

 
89 

                                                                                      

ٚايبًٛؽ يٝط حبد  عار٨ ٚإ ا ٖٛ ؾ ٠ َٔ ايشَإ قد  - 20

ٜٚزتبط بعٛاٌَ ج١ٝٓٝ أٟ  ت اٚ  َا بني صٓتني ٚص  صٓني

ٚرا ١ٝ ٚعٛاٌَ َعٝغ١ٝ ٚؽ ١ٝ ٚيف يخز ٖذٙ ايؿ ٠ عتد  

اذتٝ  ٚعٓدٖا تؾبح ايؿتا٠ بايػ١، ْك٬ عٔ َٛقع 

http://www emirates college of 

technology dubai   12/4/2015تارٜخ ايشٜار٠. 

ٚقد ٜهٕٛ ٖٓاى ارٝاْا ؾزٚقات ٚاف ١ بني جٌٝ ٚاخز  - 21

يف تٛقٝ  ايبًٛؽ رٝث تغري ايدراصات اا إ ايعٛاٌَ ايٛرا ١ٝ 

ٚادت١ٝٓٝ اا دٚر ؾاعٌ يف كيو نُا إ ٖٓاى عٛاٌَ اخز٣ 

خارج١ٝ تعٌُ ع٢ً اخت٬ف تٛقٝ  ايبًٛؽ يد٣ ادتٓضني َٚٔ 

بٌٝ املثاٍ ايتػذ١ٜ، ايض١ُٓ رٝث ٚجد إ تًو ايعٛاٌَ ع٢ً ص

ايض١ُٓ اا ع٬ق١ َباعز٠ بظٗٛر ايبًٛؽ َبهزا، نُا إ 

اذتاي١ ايٓؿض١ٝ ٚا٫َزاض املش١َٓ تعٌُ ع٢ً تأخريٖا ٖٚذا 

٫ ميٓع إ ٜهٕٛ ٖٓاى اخت٬ؾات ؾزد١ٜ يف تٛقٝ  ايبًٛؽ دٕٚ 

أٟ َ٪ زات ٚا ا ٖٞ اخت٬ؾات عبٝع١ٝ عؿٝؿ١، يًتؿؾٌٝ 

تارٜخ  http://wwwanbaanews.comٜزاجع 

 .2/5/2015ايشٜار٠ 

ٚا٭٫ٚد يف صٔ  10تبدأ ايؿتٝات يف ع١ًُٝ ايبًٛؽ يف صٔ ٚ - 22

ص١ٓ يف  17 -15ٚتهتٌُ ع١ًُٝ ايبًٛؽ عٓد ايبٓات َا بني  12اٍ 

يؿتا٠ ص١ٓ. تبًؼ ا 18أٚ  17رني تهتٌُ عٓد ا٭٫ٚد عاد٠ َابني 

ايٓقي ايهاٌَ بعد تكزٜبا اربع صٓٛات َٔ  ٗٛر اٍٚ ع١َ٬ 

يًبًٛؽ بُٝٓا ٜهٕٛ ايتضارع ٫نتُاٍ ايبًٛؽ عٓد ا٫ٚ٫د ابأأ 

رٝث ٜضتػزم رٛايٞ ص  صٓٛات َٔ  ٗٛر اٍٚ ع١َ٬ 

 http://www emiratesْك٬ عٔ َٛقع  يًبًٛؽ يدِٜٗ.

college of technology dubai   تارٜخ ايشٜار٠

12/4/2015. 

ٚيف حبث قاْْٛٞ   إجزا٩ٙ ع٢ً ايتغزٜعات ايعزب١ٝ  - 23

ؾُٝا ٜتعًل بت دٜد صٔ ايشٚاج يٮْث٢،  ب  إٔ  ٝع ايدٍٚ 

ايعزب١ٝ تكزٜبا يدٜٗا تغزٜعات ٚع١ٝٓ حتدد صّٓا يَّٓا يًشٚاج 

، ٚيًُشٜد اْظز  احملاَٞ َع تؿاٚت بضٝط يف َكدار ايعُز

ايدٍٚ ايعزب١ٝ  ؽب ٞ ستُؾاْٞ : ا٫ٚفاع ايتغزٜع١ٝ يف

 –دار ايعًِ ي٬ًُٜني  –َافٝٗا رافزٖا، ايأبع١ ايثا١ْٝ 

ٚ ؾزٜد ؾتٝإ : عز  قإْٛ ا٫رٛاٍ  187ـ  –بريٚت 

بػداد  –َأبع١ ايغعو  –ايغخؾ١ٝ ع٢ً املذاٖو ارتُض١ 

 . 54ـ  1982

َٚٔ أجٌ كيو قاٍ ايزصٍٛ ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ ستذرّا  - 24

ٜ انِ ايغبا  َٔ ايعٛاقو ا٫جتُاعٝ ١ ٚاي ب١ٜٛ ايٛخ١ُٝ : ) إ

َّ ؽ بتٗا فٝاع، ٚٚيدٖا فٝاع ٚ ج اذتُكا٤، ؾإ  ( ٚتش

 http://www.anbaanews.comيًتؿؾٌٝ ٜزاجع 

 .2/5/2015تارٜخ ايشٜار٠ 

 املؾدر ايضابل ْؿض٘ . - 25

 . َِٚٓٗ ا٭١ُ٥ ا٭ربع١ ٚعًٝ٘ عٌُ ايؾ اب١ - 26

 (4صٛر٠ ايأ٬م : ا١ٜ٫ ) -27

 ايزصٍٛ، دار أرادٜث َٔ ا٭ؽٍٛ ا٭ ري، جاَع ابٔ -28

 ْاؽز ستُدٚاْظز نذيو 97ـ   ٤٩٩٤ايع١ًُٝ،  ايهتو

                                                                                      
 َٓار أرادٜث ختزٜي يف ايػًٌٝ ا٭يباْٞ، إرٚا٤ ايدٜٔ

ٚاْظز  . 153 ـ ٤١٠١ بريٚت، – اٱص٬َٞ ايضبٌٝ،املهتو

تارٜخ   //:www.mohamah.nethttp نذيو 

 2/5/2015ايشٜار٠ 

 ٚ قدا١َ ابٔ ايدٜٔ مشط ايدٜٔ َٛؾل ،قدا١َ ابٔ - 29

 : ا٭ٚا ،ايأبع١ ٚاٱْؾاف ايهبري ٚايغز  ،املكٓع املزداٟٚ

رمح٘ اهلل تعاا "   – املٓذر ، ٚيف ٖذا ٜكٍٛ اب15ٔـ ٤١٤١

 ا٭  إْها  إٔ ايعًِ أٌٖ َٔ عٓ٘ ضتؿظ َٔ نٌ أ ع

 ابٔ ٚقاٍ ."نـ٤ َٔ سٚجٗا إكا جا٥ش ايؾػري٠ ابٓت٘

 يٰبا٤ ظتٛس أْ٘ ايعًُا٤ أ ع ":-تعاا اهلل رمح٘ - بأاٍ

 ٭سٚاجٗٔ ظتٛس ٫ أْ٘ إ٫ ،...بٓاتِٗ َٔ ايؾػار تشٜٚي

 ايزجاٍ، ٚارتًُٔ يًٛل٤ ؽً ٔ إكا إ٫ بٗٔ ايبٓا٤

 ."ٚعاقتٗٔ خًكٗٔ قدر يف ختتًـ كيو يف ٚأرٛاأ

يًتؿؾٌٝ اْظز د.ؽب ٞ ايؾاحل : عًّٛ اذتدٜث ٚ َؾأً ٘ 

.ٚاْظز نذيو 44ـ  1999 –دار ايعًِ ي٬ًُٜني  –

http://www.almraah.com  20/4/2016تارٜخ ايشٜار٠ 

. 

َأبع١  –ْك٬ عٔ رضني عًٞ ا٫عظُٞ : ارهاّ ايشٚاج  - 30

، ٚاْظز نذيو 5ـ  1949 –بػداد  –ايأبع١ ايثا١ْٝ –املعارف 

د. امحد ايهبٝضٞ : عز  قإْٛ ا٫رٛاٍ ايغخؾ١ٝ يف ايؿك٘ ٚ 

َأبع١  –ايشٚاج ٚ ايأ٬م ٚا ارُٖا  –ايكقا٤ ٚ ايكإْٛ 

 5ـ 1970ادتش٤ ا٫ٍٚ  –بػداد –ا٫رعاد 

 (6صٛر٠ ايٓضا٤ : ا١ٜ٫ ) - 31

٭رد يف ايتربع َٔ َاٍ  نايتربعات َث٬ّ ؾ٬ ١ٜ٫ٚ - 32

، ٚيًُشٜد اْظز : د. ؽ٬  ايؾػري ٭ْ٘ ٫ َؾً ١ ي٘ بذيو

ايدٜٔ ايٓاٖٞ : ا٫صز٠ ٚ املزأ٠، عزن١ ايأبع ٚ ايٓغز ا١ًٖٝ٫ 

 24-13ـ 1958-بػداد  –كات املض٪ٚي١ٝ احملدٚد٠ 

ٜٚكٍٛ ايدنتٛر َؾأؿ٢ ايضباعٞ رمح٘ اهلل يف ٖذا  - 33

ايتغزٜع َٔ ايشٚاج ٜ٪ٜد ٖذا املٛفٛع: "٫ٚ عو يف إٔ ره١ُ 

ايزأٟ ٚيٝط يًؾػار َؾً ١ يف ٖذا ايعكد بٌ قد ٜهٕٛ ؾٝ٘ 

ست  ايقزر اِ إك ظتد نٌ َٔ ايؿت٢ ٚايؿتا٠ ْؿض٘ بعد 

ايبًٛؽ زتربّا ع٢ً ايشٚاج بغخؿ مل ٜ٪خذ رأٜ٘ يف اختٝار 

ٚقد ٫ ٜتؿل َع٘ يف املشاج ٚا٭خ٬م ٚايأباع ٚقد ٜهٕٛ 

يًُشٜد  غري كيو مما ٜكع نثريّا" أردُٖا ص٤ٞ ا٭خ٬م إا

تارٜخ ايشٜار٠    //:www.mohamah.nethttp ٜٓظز 

2/5/2015 . 

نُا قاٍ ايبع  اْ٘ َٔ ايعزف ايذ٣ نإ صا٥دا عٓد   - 34

ايعز ، يف عٗد ايزصٍٛ )ؽ٢ً اي٘ عًٝ٘ ٚصًِ ( َٚا قبً٘، 

ٚقاٍ يخزٕٚ إٕ املعٝار ٖٛ ايبًٛؽ ٚايذٟ ٜتػري بتػري ايشَإ، 

ٚيٝط ايعُز، ٖٚٛ َا ٜتػري بتػري ايب٦ٝات ٚا٫سَٓ٘، بديٌٝ إٔ 

ايزصٍٛ )ؽ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ( خأو عا٥غ١ )رفٞ اهلل 

 ِ إٔ سٚاجٗا  عٓٗا( ٢ٖٚ بٓ  ص ، ٚب  بٗا ٢ٖٚ بٓ  تضع

نإ َثٌ املعجش٠ ٚقبٌ تغزٜع اصت٦ذإ ايبهز ٚاصت٦ُار 

، اج عا٥غ١ ديٌٝ ع٢ً جٛاس تشٜٚي ايؾػارايثٝو ؾًٝط يف سٚ
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امحد ايهبٝضٞ : عز  قإْٛ ا٫رٛاٍ ايغخؾ١ٝ يف ايؿك٘  - 35

 .45َزجع صابل ـ  -ٚ ايكقا٤ ٚ ايكإْٛ

 عكد إْٗا٤ عًو -اعزٚر١ دنتٛراٙ  -  أْط صعدٕٚ  - 36

 ايشٚج١ٝ يًع٬ق١ تعضؿٞ إْٗا٤ ايشٚج عزف َٔ املكدّ ايشٚاج

 . 123ـ  2011- جاَع١ عبد املايو ايضعدٟ بأٓج١ -

ايكافٞ: ؾٛسٟ وٝط ٚايكاف١ٝ أريٝ  تاب  ٚ  - 37

محا١ٜ ايكاؽزات َٔ ايشٚاج  -ايكاف١ٝ: ْادٜٔ َغُٛعٞ 

َعٗد ايدراصات ايٓضا١ٝ٥ يف ايعامل  -املبهز ايٛاقيع ٚاملزجت٢ 

 . 22- 17ـ  2014 -ايعزبٞ

ؾايػايو يد٣ ا٫صز ايعزاق١ٝ املضارع١ اا اذتٌُ ؾٛر  - 38

َٔ ايؾػري٠ بضبو خؾٛبتٗا  ايشٚاج، ٚغايبا َاٜتِ ايشٚاج

٫ٚجٌ فُإ ا٫صتا  خاؽ١ اكا نإ ايشٚج نبريا ٚيٝط 

 يدٜ٘ ا٫ٚد .

َكاي١ عٔ سٚاج ايكاؽزات َٓغٛر٠ ع٢ً املٛقع  - 39

 http://www.rosaeveryday.comا٫يه ْٚٞ 
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سٚاج ايكاؽز بني  -ايزر١ُٝ ستُد صًُٝإإعزاق١  - 40

يف  ٌ قإْٛ ا٭رٛاٍ ايغخؾ١ٝ - املؿّٗٛ ايؿكٗٞ ٚايكقا٥ٞ

 . 92ـ  2012- 1991ّايضٛداْٞ 

اظتابٝات ٚصًبٝات ايشٚاج  -٫ْؾارٟد. ْد٣ عبد اجملٝد ا - 41

 2013 -جاَع١ بػداد  –ْد٠ٚ يف ن١ًٝ ايعًّٛ يًبٓات -املبهز 

 ت.ع٢ً قاع١ اذتاصبات يًُ٪لزا

 ايزٜاض زتُع يف عاّ عبٝو ايغع٬ٕ أْٛر خايد - 42
 ٚناتو ايأق

َٛفٛع عٔ سٚاج ايؾػريات ْك٬ عٔ املٛقع ا٫يه ْٚٞ  - 43

http://submittedto university of  

dammam   20/12/2015تارٜخ ايشٜار٠ . 

ٚ ٝك١ ) اتؿاق١ٝ ركٛم ايأؿٌ( ٚٚ ٝك١  َٚثاٍ كيو- 44

)ركٛم اٱْضإ(، ٚاتؿاق١ٝ )ايكقا٤ ع٢ً  ٝع أعهاٍ 

ايتُٝٝش فد املزأ٠(، يف اذتُا١ٜ، ٚيف ايزعا١ٜ، ٚيف ايغعٛر 

با٭َإ، ٚيف ايؾ ١، ٚيف ايتعًِٝ ٚايت١ُٝٓ، ٚيف حتكٝل 

 قدراتٗا، ٚيف ايتُتع بٛق  ايؿزاؽ ايذٟ ٜضت ك٘ نٌ عؿٌ.

  http://submittedto canadianع يًتؿؾٌٝ ٜزاج

university of dubai  20/2/2016تارٜخ ايشٜار٠ . 

َٔ اتؿاق١ٝ ) ايكقا٤ ع٢ً  ٝع أعهاٍ  16ْؾ  املاد٠  - 45

ايتُٝٝش فد املزأ٠ (، ع٢ً َضاٚا٠ ايزجٌ ٚاملزأ٠ يف ناؾ١ 

١ٜ، ٚبٓا٤ ع٢ً ٖذٙ ا٭َٛر املتعًك١ بايشٚاج ٚايع٬قات ا٭صز

ا٫تؿاق١ٝ ؾإْ٘ ) ٫ ٜهٕٛ رتأٛب١ ايأؿٌ أٚ سٚاج ايأؿٌ أٟ 

أ ز قاْْٛٞ(، ٚحتث ع٢ً اختاك ) ٝع اٱجزا٤ات ايقزٚر١ٜ، 

مبا ؾٝٗا ايتغزٜع، يت دٜد صٔ أد٢ْ يًشٚاج ٚدتعٌ تضجٌٝ 

احملاَٞ ايشٚاج يف صجٌ رمسٞ أَزا إيشاَٝا( يًُشٜد ٜٓظز 

                                                                                      
يتغزٜع١ٝ يف ايدٍٚ ايعزب١ٝ ؽب ٞ ستُؾاْٞ : ا٫ٚفاع ا

 .68َزجع صابل ـ  -َافٝٗا رافزٖا

ٚقد اسدادت يف اٯ١ْٚ ا٭خري٠  اٖز٠ إرغاّ ايؿتٝات ع٢ً  - 46

ايشٚاج بضٔ َبهز٠، ٚأخذت َٓ ٢ جدٜدّا َٔ رٝث ا٭صبا  

ٚؽٝؼ اٱرغاّ، نإ تهٕٛ ايؿتا٠ عزف١ يًشٚاج َٔ رجٌ 

غزٜو أٚ َٔ املكزبني يًعا١ً٥، ٭ٕ ٚيٞ أَزٖا اراد إٔ ميٓ ٗا 

رل  اذا ايزجٌ نأٟ صًع١ ُتٗد٣، َٔ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ اا

ا٫ع اض أٚ زتزد إبدا٤ ايزأٟ. نُا أْٗا ناْ  لٓح يزجٌ 

َٔ قب١ًٝ أخز٣ نجش٤ َٔ ) د١ٜ( تتَ ؿل عًٝٗا ايعغريتإ 

ذتٌ خ٬ؾات ْاعب١ بُٝٓٗا، ٚتض٢ُ ) ؾؾ١ًٝ( . ٚايؿتاتإ، 

املٗدا٠ ٚايؿؾ١ًٝ، يٝط اُا رل  املأايب١ بايتؿزٜل أٚ 

يٮعزاف ايأ٬م، ٭ُْٗا زتزَ دتإ َٔ ركٛقُٗا ٚؾكا 

ايعغا٥ز١ٜ. يًتؿؾٌٝ ٜزاجع 
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