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The second international scientific conference 

For the humanities, social sciences    

كلٌة التربٌة للبنات –جامعة المادسٌة  –العراق   

 

 

 المؤتمر العلمً الدولً الثانً 
للعلوم االنسانية واالجتماعية 
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  جتمعة القتدسية –يبية للنات  مي علي عزيز  عميد كلية الت   أ. د. :  رئٍص انًؤحًر

يبية االستسية  –: أ.د. علي سموم الفرطوسي  االيٍٍ انؼاو نهًؤحًر الجتمعة  –كلية الت 

 المستارصية

يبية للنات    - : أ.م.د. مسلم دمحم جتسممقرر المؤتمر   جتمعة القتدسية –كلية الت 

  تً :من خالل الرابط اال(  zoom)منصة  رالمؤتمر عبسٌتم عمد أوالً: 

https://zoom.us/j/94018302990?pwd=WHRFNUhYYVl1N0xPcHNpT2hpSWRzQT09 

 فً تمام العاشرة بتولٌت بغداد كاالتً : 2021/  8/  30وسٌكون االفتتاح فً ٌوم 

 الترحٌب -

 النشٌد الوطنً العرالً  -

 تالوة عطرة من المران الكرٌم -

 اء كوروناوب وضحاٌائنا االبرار على ارواح شهداسورة الفاتحة  -

 ممطع فٌدٌو تعرٌفً عن كلٌة التربٌة للبنات  -

 كاظم جبر الجبوري المحترم .كلمة السٌد رئٌس جامعة المادسٌة أ.د.  -

 كلمة السٌدة رئٌس المؤتمر أ.د. مً علً عزٌز المحترمة . -

 كلمة السٌد امٌن عام المؤتمر أ.د. علً سموم الفرطوسً المحترم -

 

 ثانٌاً: الجلسات

تكون  2021/  8 / 31 -30الثالثاء  ٌومً االثنٌن و جلسات لجمٌع محاور المؤتمربتمر ٌعمد فً المؤ

 على النحو االتً :

  : مالحظة

 من نهاٌة كل جلسة لعرض أسئلة الباحثٌن ومنالشتهم.   دلائك 6تخصٌص  -1

 . ملخص بحثه لعرض  دلائك 6ٌعطى لكل باحث  -2
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  2021/  8/ 30 االثٍٍُ انٍىو األول: 

بغذادبخىقٍج  صباحا 11:30حخى انطاػت و نصباحٍت  ) بؼذ اػًال االفخخاح يباشرة (اانجهطت   

https://zoom.us/j/94018302990?pwd=WHRFNUhYYVl1N0xPcHNpT2hpSWRzQT09 

  ٌشارك فٍها انطادة ػًذاء انكهٍاثَذوة حىارٌت 
 التولٌت البلد عنوان المحاضرة اسم المحاضر الرلم

لوم أ.د. حسٌن جدوع مظ 1
 أ.د. لاسم دمحم عباس 

 م.د. كهرمان هادي عودة 

 العراق  ) انخؼهٍى واالخخباراث االنكخروٍَت ( 
 

10:30 – 11:10 

 

 ػهى انرابظ  11:10)يحىر انقاَىٌ (  انطاػت  األونى انصباحٍت  أبحاد انجهطتيُاقشت 

meet.google.com/nqe-aogo-hie 

 يحىر انقاَىٌ () األونى انصباحٍت  أبحاد انجهطتيُاقشت 

 دمحم كاظى دمحمد.  و.أ. يقرر انجهطت :         اضايت صبري دمحم ا.و.د. رئٍص انجهطت :
 التولٌت البلد الجامعة عنوان البحث اسم الباحث ت

 حماٌة ضحاٌا الكوارث ا.م. د. بٌداء علً ولً 1
 

جامعة 
 المادسٌة 

 العراق
11:15 

م. د. أولٌاء جبار  2
 صاحب الهاللً

 

لحماٌة الجزائٌة الموضوعٌة لذوي ا
 اإلعالة واالحتٌاجات الخاصة

 )دراسة ممارنة(

جامعة 
 المادسٌة 

 العراق

11:22 

الجرائم االلكترونٌة فً ظل مسودة  م.م سعاد شاكر بعٌوي 3
 لانون الجرائم االلكترونٌة الجدٌد

جامعة 
 المادسٌة 

 العراق
11:29 

من االبعاد المسري فً حماٌة األطفال  م. م. سعد جمار نشمً 4
النزاعات المسلحة "دراسة فً ضوء 

 "احكام المانون الدولً االنسانً

جامعة 
 االنبار

 العراق

11:36 

هٌمن حسن م.م.  5
 عبدالمادر الجباري

التنظٌم المانونً للفرٌك التطوعً فً 
 العراق

 العراق 
11:43 

  منالشة 
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ػهى  صباحا 11:10( انطاػت   جخًاع واالػالو ) انهغت االَكهٍسٌتانهغاث وااليحىر  انصباحٍت انثاٍَتانجهطت 

 https://zoom.us/j/94018302990?pwd=WHRFNUhYYVl1N0xPcHNpT2hpSWRzQT09انرابظ 

 انهغت االَكهٍسٌتأبحاد يُاقشت 

 صفاء حطٍٍ حًٍذيقرر انجهطت : و.            و. د. جهٍم ػبذ جهٍم وحٍذ رئٍص انجهطت :
 التولٌت البلد الجامعة عنوان البحث حثاسم البا ت

 . بن ٌوسف راضٌه د 1
 
 
 

 د. موالي حسن ٌاسٌن

Enhancing EFL Learners’ 
Mastery of 
Suprasegmentals via 
English Songs 

جامعة 
مستغانم 

عبد الحمٌد 
  بن بادٌس

جامعة ابن 
خلدون 
   تٌارت

 الجزائر

11:10 

م. د. جلٌل عبد جلٌل  2
 وحٌد

The Philosophy of Allama 
Mohammad Iqbal about 
Religion of the East and 

Science of the West 

تربٌة 
 المادسٌة

 العراق

11:17 

 Motivating Students to م. علً حاٌف عباس  3
Learn in Time of COVID-19 
Pandemic 

جامعة 
 واسط

 العراق

11:24 

 Narrator’s Reliability in م. حمٌد مانع داٌخ 4
Joseph Conrad’s Heart of 
Darkness 

جامعة 
 المادسٌة

 العراق

11:31 

 Learning English Language م.م. سهاد حسن  5
as a Second Language (ESL) 
by Iraqi University Students 
during the Outbreak of 
COVID-19: A Case- Study of 
Imam Kadhum College 
Students’ Challenges 

كلٌة االمام 
الكاظم )ع( 

 الدٌوانٌة -

 العراق

11:38 

دمحم علً  غانم م.م. 6
 الشمري

The Role of Religion in 
Daniel Defoe's Robinson 
Crusoe 

 العراق تربٌة بابل

11:45 

  منالشة 
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انرابظ  ػهى  صباحا  11:10( انطاػت   انهغاث واالجخًاع واالػالو) يحىر   نثتانثا انصباحٍتنجهطت ا

meet.google.com/ajk-znvc-piz 

 انهغاث واالجخًاع واالػالو أبحاد انجهطت األونىيُاقشت 

 اقبال كاظىو.  أ. يقرر انجهطت :               أ.و.د ضُذش دمحم ػباش رئٍص انجهطت :
 التولٌت البلد الجامعة عنوان البحث اسم الباحث ت

 فً مدٌنة الدٌوانٌة التعاٌش السلمً أ.م.د سندس دمحم عباس 1
 الصابئة المندائٌون نموذجاً                   

جامعة 
 المادسٌة 

 العراق
11:11 

 أ.م.د.فنن ندٌم دحام  2
 

مالمح البناء السردي فً شعر تمٌم بن 
ً  -ممبل   -المفارلة الزمنٌة انموذجا

جامعة 
 الموصل 

 العراق
11:17 

صالح ساهً خلف د.  3
 المٌسً

م عبد أنور إبراهٌد.
 الزوبعً

دور الخطاب اإلعالمً التوجٌهً 
لوسائل االعالم العرالٌة فً دعم 
العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة اثناء 

 االزمات

تربٌة 
 االنبار
تربٌة 
 االنبار

 العراق

11:24 

 اسراء سالم موسى م.د. 4
 

الشخصٌة العجائبٌة فً رواٌة 
 "حاموت" للروائٌة وفاء عبد الرزاق

جامعة 
  المادسٌة

 العراق
11:31 

أثر النهضة الحسٌنٌة فً الشعر  م. د جنان فاضل علً 5
 العرالً فً المرن السابع الهجري
 المصائد السبع العلوٌات انموذجا

تربٌة 
 النجف 

 العراق

11:38 

م.د عباس حسن علً  6
  الطٌار

ممصورة االسعر الجعفً  دراسة فً 
  فسًلنضوء المنهج ا

تربٌة 
 بابل

 العراق
11:45 

د.هوشمن علً كرٌم  7
 دمحم

التعامل األْمثَل مع األلارب غٌِر 
 المسلمٌن فً الشرٌعة اإلسالمٌة

 - دراسة ممارنة-

 جامعة
َكرمٌان/ 

السلٌمان
 ٌة

 11:52 العراق

  منالشة 
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 على الرابطمساء  0:33الساعة (  والجغرافٌا  ) التارٌخ الجلسة المسائٌة االولى 

https://zoom.us/j/94018302990?pwd=WHRFNUhYYVl1N0xPcHNpT2hpSWRzQT09 

 األونىانًطائٍت أبحاد انجهطت يُاقشت 

 صباح حطٍ بذٌىيو..  يقرر انجهطت :       ػاصى حاكى ػباش رئٍص انجهطت :أ.د.
 التولٌت البلد الجامعة عنوان البحث اسم الباحث ت

عبد الرحمن ابراهٌم أ.د. 1
 حمد الغنطوسً

سر برزان ُمٌّ ا.د. 
 حـــامد الحمٌـــد

أثر التصوف االسالمً فً بناء    
لراءة فً افكار اإلمام   المجتمع المعتدل

أبً حامد الغزالً ومحً الدٌن بن 
 ً   عربً المرسً إنموذجا

الجامعة 
 العرالٌة
جامعة 

 الموصل

 العراق

03:02 

أ.د.جواد كاظم  2
 الحسناوي

 شفاء ناصر جبٌر

صناعٌة فً التحلٌل الجغرافً للتنمٌة ال
 9112لضاء الرمٌثة للعام 

 

عة جام
 الكوفة 

 العراق

03:08 

ا.د.حمدٌة صالح دلً                                           3
 م.د .احالم حمٌد نعمة

الجاسوسٌة واثرها فً بناء 
 اإلمبراطورٌة المغولٌة

جامعة 
 المادسٌة 

 العراق
03:14 

ٌمٌة  المرطاجٌة   فً المعبودات الفٌن ا.د. نورة مواس  4
 بالد المغرب المدٌم

جامعة 
 الجزائر

 الجزائر
03:20 

أ.م.د احمد لفتة رهمة  
 المصٌر         

أثر المعتمدات الدٌنٌة فً عمارة المعابد 
زلورة ) والزلورات العرالٌة المدٌمة

 ً  (بابل انموذجا

جامعة 
 المادسٌة 

 العراق

03:26 

ا.م.د سعد عبد العزٌز  5
 مسلط

  علٌم الدٌنً عند األتران العثمانٌٌنالت
  ُدور المراء والحدٌث

    ( انموذجا )

جامعة 
 الموصل

 العراق

03:32 

 أحمد حمٌد رسام البركًد. 6
 
مرتجى هاشم بالر د.

 التمٌمً

اآلثار االجتماعٌة لتردي األمن عام 

تفالم مشكلة األٌتام فً حضر  9112

 ً                 محافظة المثنى أنموذجا

تربٌة 
 المثنى
تربٌة 

 ذي لار      

 العراق

03:38 

م.د . كتاب غالً جبار  7
 الجبوري       

العشائر العرالٌة ودورها فً التكامل 
السٌاسً والحضاري فً العراق حتى 

 1291نهاٌة العهد الملكً عام 

تربٌة 
 المادسٌة 

 العراق

03:44 

(  م81 -م 92االمبراطور نٌرون ) م.م عباس فخري حمزة 8

  دراسة تارٌخٌة

تربٌة 
 بابل

 العراق
03:50 

 الربٌعة                                           م.م نبأ كرٌم احمد 9

 م.م دمحم عامر نعمة
 م.م محمود غازي غانم

أثر التغٌر فً عدد اٌام بماء العواصف 
الغبارٌة فً النشاط البحري لمٌناء خور 

 (9111-9112الزبٌر  العرالً للمدة )

جامعة 
 البصرة 

تربٌة 

 العراق

03:56 
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 البصرة    
م.م سماح عباس جندي  10

 دمحم
 

- 1189الحرب األهلٌة السعودٌة )

أسبابها ونتائجها وأثرها على (  1188

 األوضاع العامة فً نجد

تربٌة 
 النجف

 العراق

04:02 

 04:08 منالشة 

 

  يحاضرة 
 تولٌتال البلد عنوان المحاضرة اسم المحاضر الرلم

 العراق )انؼُف االضري  واالثار انطهبٍت فً انًجخًغ ( رجاء جواد كاظمأ. 1
 

4.15 – 5.5 

  

 على رابط  مساء  5:35الساعة )محور العلوم التربوٌة والنفسٌة (  الثانٌةالجلسة المسائٌة 

https://zoom.us/j/94018302990?pwd=WHRFNUhYYVl1N0xPcHNpT2hpSWRzQT09     

 

 انثاٍَت انًطائٍت  أبحاد انجهطتيُاقشت 

 ضهاد ػبذ االيٍر ػبىد. دو.أ.يقرر انجهطت :      ػبذ انىاحذ يحًىد دمحم رئٍص انجهطت :أ.د.
 التولٌت البلد الجامعة عنوان البحث اسم الباحث ت

أ.د. عبدالواحد محمود  1
 دمحم الكنعانً              

التفكٌر المتشعب وعاللته بتولٌد 
 المعلومات الرٌاضٌة

جامعة 
 البصرة

 العراق
05:07 

ا.م.د. حازم عبودي  2
 السعٌدي

الطلبة فً فنون الرسم  اتجاهات
الفنً فً الكلٌة  بإنجازهموعاللتها 

 التربوٌة المفتوحة

التربوٌة 
 المفتوحة

 كربالء-

 العراق

05:13 

 أ.م.د. مسلم دمحم جاسم 3
 

استخدام مدرسً الفٌزٌاء للتدرٌس 
 الوالعً وعاللته بتوجهاتهم المعرفٌة

جامعة 
 المادسٌة

 العراق
05:19 

نسرٌن حمزة  د.أ.م. 4
السلطانً                      

عادل حسن فاهم 
 الحسون

مطالب استعمال التعلٌم االلكترونً فً 
ات االكادٌمٌة من وجهة نظر المؤسس

 .الكوادر التدرٌسٌة

جامعة 
 بابل 

 العراق

05:25 

م. احمد عباس العابدي                           5
زٌد علوان  د.م.

 الخٌكانً

دور االنشطة المدرسٌة فً ترسٌخ 
بعض المبادئ التربوٌة لدى طالب 

 المرحلة االعدادٌة

تربٌة 
 المادسٌة
تربٌة 

 المادسٌة

قالعرا  

05:31 

https://zoom.us/j/94018302990?pwd=WHRFNUhYYVl1N0xPcHNpT2hpSWRzQT09%20%20%20%20رابط
https://zoom.us/j/94018302990?pwd=WHRFNUhYYVl1N0xPcHNpT2hpSWRzQT09%20%20%20%20رابط
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النرجسٌة لدى طلبة كلٌة الطب وطلبة  أ.م. إلبال كاظم  6
 جامعة المادسٌة–كلٌة الزارعة 

جامعة 
 المادسٌة

 العراق
05:37 

م.صفاء حسٌن حمٌد  7
 الخفاجً

 
 رحاب شمخً جبر

 

عمل  المرأة المتزوجة وانعكاساته 
النفسٌة على العاللات األسرٌة لطالبات 

 كلٌة التربٌة للبنات

راقالع   

05:43 

م. وسام عزٌز  8
 الحمزاوي

طرائك التدرٌس المستعملة من لبل 
مدرسً االجتماعٌات فً المرحلة 
الثانوٌة  فً ضوء مفهوم الجودة 
 الشاملة وتحدٌات العصر

تربٌة 
 المادسٌة

 العراق

05:49 

م.م. عبد االله موالن  9
 مطلب

أثر استعمال استراتٌجٌة عباءة الخبٌر 
صف الخامس فً تحصٌل طالب ال

 االدبً  فً مادة الفلسفة وعلم النفس

جامعة 
 تكرٌت

 العراق

05:55 

  م. م . مهند ٌحٌى حسن 10
 

أثر استعمال استراتٌجٌة حوض السمن 
بأسلوبٌه ) المفتوح والمغلك ( فً 

التحصٌل لدى طالب الصف الخامس 
  التطبٌمً فً مادة الكٌمٌاء

تربٌة 
 تكرٌت

 العراق

06:01 

جابر شانً م.م. رعد  11
 الظالمً

اشرح  -اعكس  -اثر استراتٌجٌة الحظ 
فً اكتساب المفاهٌم التارٌخٌة  لدى 

طالب الصف الخامس االدبً فً مادة 
 التارٌخ

تربٌة 
 المادسٌة

 العراق

06:07 

 06:13 منالشة 
 

  يحاضرة 
 التولٌت البلد عنوان المحاضرة اسم المحاضر الرلم

 7.00 – 06.18 مصر فً انًجال انرٌاضً تانبشرٌ تنخًٍُا أ.د. امل فاروق علً سالم 1

 

     خخاو انٍىو االول بانُشٍذ انىطًُ انؼراقً
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  31/8/2021: الثالثاء  الثانيليوم ا
 فتتاح اال

 10:00 جهطاث انٍىو انثاًَ نهًؤحًرافخخاح و نخرحٍبا  

 صباحا على الرابط  33:33الساعة ) محور التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  (  الصباحٌة الجلسة 

https://zoom.us/j/94018302990?pwd=WHRFNUhYYVl1N0xPcHNpT2hpSWRzQT09 

 انصباحٍت  أبحاد انجهطتيُاقشت 

 حٍذر جبار ػبذ   ػضىا  أ.و.د ٌاش يجٍذ دهش . دو.أ.يقرر انجهطت :      قاضى دمحم ػباش رئٍص انجهطت :أ.د.
 التولٌت دالبل الجامعة عنوان البحث اسم الباحث ت

التصنٌف االحصائً كأسلوب للكشف  أ.د. حسٌن مردان عمر 1
 عن اللٌالة البدنٌة لطالب المدارس

جامعة 
 المادسٌة

 العراق
10:03 

أ.د أسعد عدنان  2
 عزٌزالصافً

ا.م.د واثك دمحم عبد هللا 
 البعاج

 عربكاظم ا.م.د دمحم 

تأثٌر تمارٌن وظٌفٌة فً أهم المتغٌرات 
لمدرات البدنٌة الكٌموحٌوٌة وا

   والمهارٌة لدى العبً الكرة الطائرة

جامعة 
 المادسٌة 
جامعة 

المادسٌة  
جامعة 
  واسط

 العراق

10:09 

 أ. د. رحٌم روٌح حبٌب                                      3
 

 أ.د. مً علً عزٌز

تموٌم الفورمة الرٌاضٌة وفك مؤشر 
 المدرة الهوائٌة المصوى والتحمل

 9111واجزاء سباق ركض الخاص 

 متر واالنجاز

جامعة 
 المادٌبة

 العراق

10:15 

 أ.د. لاسم دمحم عباس    4
 أ.م.د. حٌدر جبار عبد

 أ.م.د. ٌاس مجٌد دهش     
 نور الهدى ثائر تركً         

تصمٌم اختبارٌن لمٌاس دلة الضربتٌن 
االرضٌتٌن االمامٌة والخلفٌة لالداء 

 متمدمٌنالفعلً بالتنس لالعبٌن ال

جامعة 
 المادسٌة

 العراق

10:21 

أ.د.علً سموم  5
 الفرطوسً

 

العاللة بٌن حجم العٌنة و مؤشرات 
مالءمتها للتحلٌل العاملً االستكشافً 

 فً اختبار المدرات المعرفٌة

الجامعة 
المستن

 صرٌة  

 العراق

10:27 

أ.د أسعد عدنان عزٌز   6
  الصافً

 ا.م  علً ٌعموب ٌوسف
 

 جهادم.م علً جبر 

بعض المواصفات الجسمٌة وعاللتها 
بمهارة الضرب الساحك لدى العبً 

 الكرة الطائرة من وضع الجلوس

جامعة 
  المادسٌة
جامعة 
  المادسٌة
تربٌة 

 العراق

10:33 
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 المادسٌة
اسالٌب ادارة االزمات لتدرٌسًٌ كلٌة  ا.م.د. نبٌل حسٌن عباس 7

التربٌة للبنات فً جامعة المادسٌة فً 
 شار فاٌروس كوروناظل أنت

جامعة 
 المادسٌة

 

 العراق

10:39 

م.د.ماجد عبد الحمٌد  8
 رشٌد
 أ.م.د. واثك دمحم عبد هللا
 م.م علً صباح عداي

 

تمدٌر الذات البدنٌة وعاللتها ببعض 
عناصر اللٌالة البدنٌة الخاصة لدى 

 العبً كرة المدم الشباب

جامعة 
 المادسٌة
جامعة 
 المادسٌة
جامعة 

 النهرٌن 

 لعراقا

10:45 

م.د عمٌل كاظم محسن  9
 الخزرجً

تمارٌن هوائٌة ممترحة وأثرها على نسب 
 إنتاج الحلٌب ومكوناته لدى السٌدات

 المتزوجات الرٌاضٌات وغٌر الرٌاضٌات

تربٌة 
 المادسٌة

 العراق

10:51 

م.د دمحم فائز صاحب                           10
   م.د بركات عبد الحمزة             

 م. حسٌن علً كاظم

استراتٌجٌات التغٌٌر فً التعلم وتأثٌرها 
فً االداء الفنً للضرب الساحك بالكره 

الطائرة لطالب كلٌة التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة جامعة المادسٌة

جامعة 
 المادسٌة 

 العراق

10:57 

 م.م أثار حكٌم وحٌد                                     11
 

 م نجم عبد هللام.د احال

تأثٌر استخدام التغذٌة الراجعة الخارجٌة 
فً تعلم بعض المهارات الهجومٌة 

بكرة السلة لدى طالب التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

جامعة 
 المثنى

جامعة 
 المادسٌة

 العراق

11:03 

م.م كامل جاسم ناجً                                           12
 نم.م نجالء علً حسٌ

تأثٌر درس تربٌة رٌاضٌة ممترح على 
تحسٌن بعض الكفاٌات العصبٌة 

الوظٌفٌة والعملٌات العملٌة لدى طالب 
  . اإلعدادٌة

تربٌة 
 الدٌوانٌة

 العراق

11:09 

 11:15 منالشة

 

  يحاضرة 
 التولٌت البلد عنوان المحاضرة اسم المحاضر الرلم

  د.علً سموم الفرطوسً. 1

 ً د.شذى فؤاد المٌدان
االخخباراث يحكٍت انًرجغ ويؼٍارٌت )

  ( انًرجغ أضص انبُاء واالضخخذاياث

 العراق

 سورٌا

11.20 – 12.10 

 

 يطاء 03:00 انى 12:10اضخراحت يٍ 
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 على الرابطمساء  0:33) التارٌخ والجغرافٌا  ( الساعة   االولىالجلسة المسائٌة 

https://zoom.us/j/94018302990?pwd=WHRFNUhYYVl1N0xPcHNpT2hpSWRzQT09 

 األونىانًطائٍت أبحاد انجهطت يُاقشت 

 كهرياٌ هادي ػىدةو.د. يقرر انجهطت :          حطٍٍ جذوع يظهىو رئٍص انجهطت :أ.د.
 التولٌت البلد الجامعة عنوان البحث اسم الباحث ت

نفوذ الحركة الصهٌونٌة فً السلطتٌن  أ.د. حسن زغٌر حزٌم 1
ذٌة البرٌطانٌة التشرٌعٌة والتنفٌ

(1128-1221 ) 

الجامعة 
المستن
  - صرٌة

 العراق

03:02 

أ. د. سفٌان ٌاسٌن  2
 إبراهٌم

-121سندان لصبة االمارة الماهانٌة )

 (م129-118ه/998

جامعة 
 الموصل

 العراق
03:08 

أ.م.د. صدام ٌوسف  3
 عبد الجغٌفً

المضٌة الفلسطٌنٌة فً لمم منظمة 
   االستثنائٌةالمؤتمر االسالمً العادٌة و

 ةدراسة تارٌخٌ  2003-2005

الكلٌة 
التربوٌة 
المفتوحة 

 / نٌنوى

 العراق

03:14 

أ. م. د. صبرٌة علً  4
حسٌن العبٌدي                       

 أ.م.د. خلود علً حسٌن

تخطٌط وتنمٌة االنتاج الزراعً فً 
 لضاء الشامٌة

 

جامعة 
 المادسٌة

 العراق

03:20 

 طه أ.م. د. حامد دمحم 5
 لسوٌدانًا

األدباء والشعراء االتران ودورهم فً 
 التنوع الثمافً فً تركٌا

جامعة 
 الموصل

 العراق
03:26 

أ.م أمجد سعد شالل  6
 المحاوٌلً

إٌران وحلف بغداد من الحٌاد إلى 
  (م1299 -1298االنضمام )

فً ملفات وزارة الخارجٌة المصرٌة )

 (" تحلٌلٌة  –دراسة  " وثائمٌة 

جامعة 
 المادسٌة 

 العراق

03:32 
 

م. د. حٌدر علً خلف  7
العكٌلً                                               

م. د. دمحم حموز لفته 
 الغانمً

م. د. دمحم جابر عناد 
 العبودي

ثورة العشرٌن فً مذكرات زعماء 
 "الثورة ورجالها "األسباب والنتائج

 - نمد وإعادة بناء -

تربٌة 
                                   ذي لار   

تربٌة 
 الدٌوانٌة

تربٌة 
 ذي لار

 العراق

03:38 

م. د  أحمد فلٌح حسٌن  8
 الجبوري

المصرٌة ابان رئاسة -العاللات اإلٌرانٌة
 8-9119حزٌران  81دمحم مرسً )

 (9118تموز 

تربٌة 
 بابل

 العراق

03:44 

م. د. طارق مهدي  9
 عباس عبٌد

تربٌة متحدة االمرٌكٌة تجاه سٌاسة الوالٌات ال
 بابل

 العراق
03:50 
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/ دراسة فً 1282-1282بولٌفٌا

 الجانب السٌاسً
آراء جورج ِكٌنان، وتَجلٌّاِت سٌاَسة  م . د. حٌدر ناظم شاكر 10

اإلحتِواء فً الُمحٌِط الهاِدئ، بُعٌََِد 
 الَحرب العاَلمٌّة الثانٌَةِ 

تربٌة 
 الملدسٌة

 العراق

03:56 

 04:02 منالشة 

 

 

  يحاضرة 
 التولٌت البلد عنوان المحاضرة اسم المحاضر الرلم

أ. د. ضرغام جاسم دمحم  1
 النعٌمً

ضاليت انبحىد انخجرٌبٍت فً يجال انؼهىو 

 انخربىٌت وانخربٍت انرٌاضٍت(

 العراق
 

4:10 – 5.00 

 

 على الرابط مساء  5:33الساعة ) محور العلوم التربوٌة والنفسٌة  (   الثانٌةالجلسة المسائٌة 

https://zoom.us/j/94018302990?pwd=WHRFNUhYYVl1N0xPcHNpT2hpSWRzQT09 

 انًطائٍت انثاٍَتأبحاد انجهطت يُاقشت 

 حال ٌحٍى ػباشيقرر انجهطت : و.      هادي كطفاٌ انؼبذ هللا رئٍص انجهطت :أ.د.
 التولٌت البلد الجامعة عنوان البحث اسم الباحث ت

دى فاضل أ.م.د. ه 1
 حسٌن

بناء أنموذج لتموٌم منهج التارٌخ 
للمرحلة االعدادٌة من وجهة نظر 

  مدرسً المادة

الجامعة 
 العرالٌة

 العراق

05:02 

فاعلٌة انموذج بٌركنز وبالٌث فً    رعد طالب كاظمد. 2
التفكٌر النالد لدى طالب والتحصٌل 

 الصف الخامس االدبً فً مادة التارٌخ

الجامعة 
االسالم

 ٌة

 العراق

05:08 

م.د.سهاد كامل جبار  3
 الفتالوي

انخفاض التحصٌل الدراسً لطلبة 
الصف السادس األدبً فً مدارس 

محافظة بابل  فً االمتحانات العامة من 
 وجهة نظر المدرسٌن

تربٌة 
 بابل

 العراق

05:14 

م.د.فراس طراد علً  4
 الجبوري

  اثر أنموذج ممترح على وفك  نظرٌة
"Paivio"   ًتحصٌل مادة التارٌخ ف

والتفكٌر العمالنً لدى طالب الصف 
 الخامس االدبً         

تربٌة 
 المادسٌة

 العراق

05:20 

 05:26 العراقجامعة  التحكم الذاتً لدى طلبة جامعة المادسٌة  م. شروق كاظم جبار 5
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 م.د. نغم عادل نجم
 م. حال ٌحٌى عباس

 المادسٌة  ) دراسة ممارنة (

ن هادي م.د. كهرما 6
 عودة

الممع االنفعالً فً ظل جائحة كورونا 
 لدى طالبات كلٌة التربٌة للبنات

جامعة 
 المادسٌة 

 05:32 العراق
 

مهارات التعلٌم االلكترونً لدى  م. فراس حازم هادي 7
مدرسً الفٌزٌاء وعاللتها بمعاٌٌر 

 التعلٌم النشط

تربٌة 
 الدٌوانٌة

 العراق

05:38 

جاهات مدرسً الفٌزٌاء فً محافظة ات م. وسام خلف جاسم 8
المادسٌة نحو التدرٌس استخدام 

المنصات التعلٌمٌة  وبرامج التواصل 
 االجتماعً  

تربٌة 
 المادسٌة

 العراق

05:44 

م. سعد جاد هللا حمد  9
 الجبوري

 

مهارات التفكٌر النالد المتضمنة فً 
كتاب لواعد اللغة العربٌة للصف 

ب الطلبة السادس اإلعدادي ومدى اكتسا
 لها

تربٌة 
 كركون

 العراق

05:50 

 م. م رلٌة غالً معارج 10
 

والع استخدام تكنولوجٌا التعلٌم 
وطرائك التدرٌس الحدٌثة من لبل 

 ع( )تدرٌسٌن فً كلٌة االمام الكاظمال

كلٌة 
االمام 
الكاظم 
)ع( / 

 الدٌوانٌة

 العراق

05:56 
 

م.م. جاسم حسان  11
 حمٌدي

باستخدام تمنٌة  أثر مولع المشتت الموي
إخفاء البدائل الخاطئة فً بعض 
الخصائص السٌكومترٌة ألسئلة 

 االختٌار من متعدد فً مـادة الفٌـزٌاء

تربٌة 
 المادسٌة

 العراق
 

06:02 
 

 06:08 منالشة 
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على الرابط مساء  5:00الساعة ) العلوم الصرفة  (   الثالثةلجلسة المسائٌة ا

meet.google.com/nqe-aogo-hie 

 هادي صارو حازو  و. يقرر انجهطت :          يطهى دمحم جاضى د.و.رئٍص انجهطت :أ.

 التولٌت البلد الجامعة عنوان البحث اسم الباحث ت

1 Teeba A. Touma1, 
Heba Kh. Abbas 

Traffic Light Detection in 
Autonomous Vehicles Using 
Image Processing Methods 

جامعة 
   بغداد

 العراق

05:02 

ا.م.د. اشراق عبد  2
 االمٌر صالح

ا.م.د. معن عبد االمٌر 
  صالح

Growth Factor )VEGF(  2578 

C/A, 634 C/G, and 936 C/T 

polymorphisms in Women 

with Recurrent Abortion 

Traffic Light Detection in 

Autonomous Vehicles Using 

Image Processing Methods 

عة جام
      بابل

  

 العراق

05:08 

 دمحم حسٌن عبٌد عجام 3
ر طالب ضافتخار مد.

 الشرع

Study of Chaotic Behaviour 

with G-Bi-Shadowing 

Property 

 جامعة
  بابل

 العراق

05:14 

أثر استخدام تمنٌات التنمٌب فً البٌانات  م.م شٌماء ٌاس خضٌر 4
على كفاءة التدلٌك الداخلً فً ضوء 

  م نظم تخطٌط الموارداستخدا

جامعة 
 بابل

 العراق

05:20 

 : اخخخاو انًؤحًرت ثانثانجهطت ان

  . كلمة السٌدة رئٌس المؤتمر أ.د. مً علً عزٌز المحترمة 

 م .كلمة السٌد رئٌس اللجنة العلمٌة للمؤتمر أ.د. حسٌن مردان عمر المحتر 

  الختام وتوصٌات المؤتمر 

 ًالنشٌد الوطنً العرال 



 

  

 رللت كلَت الرتبَت االساسَت 

 مجلة علمية محكمة فصلية تعنى بنشر البحوث العلمية واالنسانية والدراسات 

 التربوية والنفسية

 امـرف العـادلش
 االستاذ الدكتور امياى عباس اخلفاف

 رٍرـس التحـرئَ
 االستاذ ادلساعد الدكتور عواد ًعوت العبادً

 رٍرـر التحـدٍـه
 اوراس عبد احلسني عبد اهللاالستاذ ادلساعد الدكتور 

 االشراف وادلراجعت اللغوٍت
 اٌٍغح االٔى١ٍض٠حأ.د. ا٠ّاْ فرحٟ ٠ح١ٝ                

 اٌٍغح اٌعشت١حأ.َ.د. سالَ حس١ٓ عٍٛاْ             

 االشراف الفٌٌ وادلتابعت 
 سىشذ١ش اٌّجٍح     اٌسد ِٕرٙٝ صثاح عض٠ض    

 ِسؤٌٚح اٌّٛلع االٌىرشٟٚٔ   اٌسد فشح جّاي ِحّٛد                   

 (عدد خاص)

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة 

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –وبالتعاون مع كلية الرتبية االساسية  

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 

 

 

ٚصاسج اٌرع١ٍُ اٌعاٌٟ ٚاٌثحس اٌعٍّٟ 

 اٌجاِعح اٌّسرٕصش٠ح 

 كلَت الرتبَت االساسَت



 ا.د. عثذ هللا عثذٖ احّذ طاٌة / و١ٍح اٌرشت١ح / جاِعح ذعض/ ا١ٌّٓ/ عضٛاَ.

 اً.ا.د. فائضج عثاط ح١ّذٞ / و١ٍح اٌرشت١ح االساس١ح / اٌجاِعح اٌّسرٕصش٠ح/ عضٛ

 ا.د. ِاصْ حسٓ جاسُ اٌحسٕٟ/ و١ٍح اٌرشت١ح / جاِعح ٚاسظ/ عضٛاً.

 ا.د. غاٌة خضعً دمحم / و١ٍح اٌرشت١ح االساس١ح / اٌجاِعح اٌّسرٕصش٠ح / عضٛاً .

 ا.د. دمحم اٌس١ذ عثذ اٌشحّٓ اٌّصشٞ / و١ٍح اٌرشت١ح / جاِعح اٌضلاص٠ك /ِصش/عضٛاً.

 ساس١ح / اٌجاِعح اٌّسرٕصش٠ح/ عضٛاً.ا.د. ٠ٛسف فاضً عٍٛاْ/ و١ٍح اٌرشت١ح اال

 ا.د. اسّاع١ً ٔٛسٞ اٌشت١عٟ / و١ٍح ا٢داب / اٌجاِعح اال١ٍ٘ح/ اٌثحش٠ٓ / عضٛاً.

 ا.د. خاٌذ ٘ادٞ ِٙذٞ / و١ٍح اٌفْٕٛ/ جاِعح وشاتٛن / ذشو١ا / عضٛاً .

 ٍح / جاِعح اٌثصشج / عضٛاً.ا.َ.د. حسٓ عثذ إٌّعُ اٌخالأٟ / و١ٍح اٌفْٕٛ اٌج١ّ

 ا.َ.د. اتشا١ُ٘ ٔض١ش اتشا١ُ٘ / و١ٍح اٌرشت١ح االساس١ح / اٌجاِعح اٌّسرٕصش٠ح / عضٛاً .

 و١ٍح اٌرشت١ح االساس١ح / اٌجاِعح اٌّسرٕصش٠ح / عضٛاً . ا.َ.د. ِعٓ عثذ اٌىاظُ سش١ذ /
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 الٌشر يف رللت كلَت الرتبَت االساسَت: اخالقَاث

 ، ِنُشش أتحاحهىانًجهح انً تىفُش فشص يتساوَح نجًُع انثاحخٍُ تسعً هُأج تحشَش 

وتذعى هُأج انتحشَش انً انتزاو انثاحخٍُ وانًحكًٍُ انعهًٍُُ  األخز تعٍُ  انعهًُح انشصُُح،

 االعتثاس سصاَح انًادج  انعهًُح، وساليح انثحج انعهًٍ يٍ َاحُح انهغح واالستشهاد واالَتحال.

نىائح وأَظًح ًجهح كهُح انتشتُح األساسُح انُشش انعهًٍ انخاص ت وتتضًٍ أخاللُاخ 

تىافك يع وانتٍ تاللُح خاصح تشئُس انتحشَش وأعضاء هُأج انتحشَش وانًحكًٍُ وانثاحخٍُ،  خأ

 (.COPEيثادا نجُح أخاللُاخ انُشش انعانًُح )

يذي صالحُتها نهُشش أو  ويالحظح ،أونُا   ًتاتعح وتمُُى انثحىث تمًُُا  تسئُس انتحشَش َمىو  -

 .حكًٍُلثم اسسانها انً انسادج انً َششهااالعتزاس عٍ 

َتىنً سئُس انتحشَش وتانتعاوٌ يع هُأج تحشَش انًجهح يٍ روٌ االختصاص يسؤونُح اختُاس  -

انزٍَ َتصفىٌ تانعهًُح، وانًىضىعُح، وانُزاهح، وانجذَح، وانخثشج  انًحكًٍُ انًُاسثٍُ

 واالختصاص انذلُك وفك َماط يحذدج ، وتسشَح تايح . 

انعهًٍ، ويُاهجه ونغته فٍ عشض األفكاس،  َجة عهً انثاحج االنتزاو تمىاعذ انتفكُش -

واالتجاهاخ، وانًىضىعاخ، وتمًُُها، ويُالشتها، وتحهُهها. وأٌ َتحهً انثاحج تاألياَح 

 انعهًُح وانًىضىعُح وانحُادَح فٍ عشض انحمائك. 

تخضع جًُع انثحىث انًمذيح نهُشش فٍ انًجهح انً استخذاو تشيجُاخ يكافحح االَتحال  -

(Turnitinن ،).هتحمك يٍ أوجه انتشاته تٍُ األتحاث انًمذيح واألتحاث انًُشىسج 

او وفك  انثاحج تانًىافمح عهً َشش انثحج يٍ دوٌ تعذَم   تئعالو انًجهح  هُأج تحشَش تهتزو -

يع تُاٌ  ،أو االعتزاس يٍ عذو انُششانًحكًٍُ تماسَش  فٍَشد  عهً يا تعذَالخ يحذدج تُاء  

 أسثاب االعتزاس . 

 تعهذ انثاحج األخز تًالحظاخ انًحكًٍُ، ألَها تزَذ يٍ انشصاَح انعهًُح نهثحج .  -

حمىق انًهكُح انفكشَح تعىد انً يجهح كهُح انتشتُح االساسُح / انجايعح انًستُصشَح وال َحك  -

 نهثاحج اعادج َشش تحخه جزئُا  أو كهُا  إال تتصشَح خطٍ يٍ هُأج تحشَش انًجهح . 



 

 لت رللت كلَت الرتبَت األساسَت:رؤٍت واهداف ورسا

ثم تغييرر  ،(كلية المعلمين ) مجلةباسم  3991عام  مرة   ألول   ت  صدر   محكمة   علمية   هي مجلة   -

 (،مجلةةة كليةةة التربيةةة االساسةةية)فأصرربحت تسررم   ،0330أسررم ا بتغيررر أسررم الكليررة بعررد عررام 

روح التفكيررر العلمرري الصررادق والمجانرر   والمجلررة ترربمن بررأن رسررالت ا الحميميررة هرري أسررتثارة

أصرب  ف، ، وبث روح التفكيرر العلمري ادبرداعي وتشرجيع م علير للعواطف واالتجاهات المتملبة

وهرم  ،مترجمة عل  صفحات ا التي تلتمي في ا أفكار االسراتةة والبراحثين المجلةمن سمات  سمة  

مصرلحة االنسرانية وتمردم ا علر  جادة في صرنع مجرد الثمافرة ال رادف الر   يشاركون بمسبولية  

 .والروح السامية ،والةوق الرفيع ،أسس من الخلك العظيم

ملحوظرا والزالرت مسرتمرة فري عطا  را  علميرا   ولد حممت المجلرة فري سرنوات ا الما رية تمردما    -

ي راف للرصريد العلمري الكبيرر الرة   وعلميا   وثمافيا   ح اريا   للعلم ، ف ي تشكل رصيدا   خدمة  

تصرردر  محّكمررة فصررليةعلميررة المجلررة  ن  علمررا أجامعررة المستنصرررية فرري هررةا المجررال .حممترر  ال

جزء للعلوم الصرفة وجرزء للعلروم  ، ا يتألف من جز ينمنوكل عدد  سنويا ، أربع اعدادبوالع 

تتصف المجلة بالرصانة العلميرة والسرمعة العاليرة برين سرا ر المجرلت العلميرة فري واالنسانية. 

 (.0.0126)  0332 عرام  Arcifالوسط االكاديمي، ولد حصرلت علر  معامرل الترأثير العربري 

ار الكتر  بر  د ورلم االيداع (022)كما ان المجلة معتمدة في نمابة الصحفيين العراليين بالرلم 

وحمرروق  ،ISSN 7467-1815تصررنيف معيررار  دولرري  ل رراو، 3991نة لسرر (232)والوثررا ك 

 الجامعة المستنصرية. -الطبع والنشر والتوزيع محفوظة لعمادة كلية التربية االساسية 

البحرروث العلميررة  انتمرراءتحريررر المجلررة الرر  االرتمرراء بمسررتواها، وةلررن مررن خررلل  تسررع  هيررأة -

الرصينة التري تنشرر في را حتر  ترتمكن مرن الحصرول علر  درجرة تميريم عاليرة وتحميرك معرايير 

وكرةلن العمرل علر   .Scopusوالسركوباس   impact factorوشروط معامل الترأثير العرالي 

معرايير الجرودة سينعكس ايجابيا علر  رفرع المجلة وطموح هيأة تحريرها والة  تحميك أهداف 

 الجامعة المستنصرية. -ن االداء الجامعي في كلية التربية االساسية وتحسي



 

 ساسَت )دلَل الباحث(:شروط الٌشر يف رللت كلَت الرتبَت األ

ذٕشش اٌّجٍح االتحاز اٌع١ٍّح ٚاالٔسا١ٔح ٚاٌذساساخ اٌرشت٠ٛح ٚإٌفس١ح تّٕٙج١ةح اٌثحةس اٌعٍّةٟ  .1

 ٚخطٛاذٗ اٌّرعاسف ع١ٍٙا ع١ٍّا .

اٌع١ٍّح ٚعذَ االلرثاط ِٓ شثىح اٌّعٍِٛةاخ اٌذ١ٌٚةح اٚ ِةٓ ِجٍةح اخةشٜ  تاألِأح٠ٍرضَ اٌثاحس  .2

٠ىةةْٛ اٌثحةةس حاصةةً عٍةةٝ لثةةٛي ٔشةةش ِةةٓ ِجٍةةح اخةةشٜ ٚتخالفةةٗ ٠رحّةةً اٌثاحةةس اٌرثعةةاخ  ٚاْ ال

 اٌما١ٔٛٔح .

صةةةفحح تّةةةا  (25)اٌثحةةةس عةةةٓ صةةةفحاخ ٠ض٠ةةةذ  عٕةةةذ ٔشةةةش اٌثحةةةٛز االٔسةةةا١ٔح ٠شاعةةةٝ اْ ال .3

ي ٚاالشةةةىاي ٚاٌّالحةةةك ِٚةةةا صاد عةةةٓ رٌةةةه ٠عاِةةةً اٌثحةةةس ِةةةٓ ٔاح١ةةةح فةةةٟ رٌةةةه اٌّشاجةةةع ٚاٌجةةةذاٚ

اٌةةةةف د٠ٕةةةةاس عشالةةةةٟ ِائةةةةح  (100000)االجةةةةٛس ِعاٍِةةةةح تحصةةةة١ٓ . عٍّةةةةا اْ اجةةةةٛس ٔشةةةةش اٌثحةةةةس 

ٌٍثحةةةٛز ِةةةةٓ خةةةةاسض اٌثٍةةةذ ذشسةةةةً تٕ ةةةةاَ  $( ِائةةةةح دٚالس اِش٠ىةةةة100ٟ)ٚ ٌٍثحةةةٛز داخةةةةً اٌثٍةةةذ 

اٌع١ٍّةةةح ٠ىةةةْٛ اٌحةةةذ االعٍةةةٝ ٌعةةةذد اِةةةا تإٌسةةةثح ٌٍثحةةةٛز  .Western Unionاٌحٛاٌةةةح عثةةةش 

 صفحح فمظ. (15 )صفحاخ اٌثحس ٘ٛ

عةةٓ ٠رعةةذٜ وةةً ِّٕٙةةا  تح١ةةس الاٌٍغةةح االٔى١ٍض٠ةةح ٚتاٌٍغةةح اٌعشت١ةةح ٠مةةذَ اٌثاحةةس ٍِخصةةا ٌٍثحةةس  .4

 ( وٍّح فٟ فمشج ٚاحذج . ٠ٚرضّٓ اٌٍّخص اٌعٕاصش اٌرا١ٌح : 200)

 ،اٌثحةةس فشضةة١اخ اتةةشص ،اٌثحةةس ا٘ةةذاف ،اٌثحةةس ا١ّ٘ةةح ،اٌثحةةس ِشةةىٍح ،اٌّٛضةةٛ  اخر١ةةاس اسةةثاب)

 ،االسةرٕراجاخ ا٘ةُ ،االحصائ١ح اٌٛسائً اُ٘ ،اٌث١أاخ جّع ٚسائً اُ٘ ،اٌثحس ٚع١ٕح ِٚجرّع ِجاي

 .(اٌرٛص١اخ اُ٘



 

 

 .  تاٌٍغر١ٓ اٌعشت١ح ٚاالٔى١ٍض٠ح ٠ىرة عٕٛاْ اٌثحس ٚلائّح اٌّصادس  .5

 ذىرة اٌٙٛاِش فٟ لائّح ِٕفصٍح ٔٙا٠ح اٌثحس. .6

 وٍّاخ . 6-3تح١س ذرشاٚح ت١ٓ  االٔى١ٍض٠حٚاٌٍغح اٌعشت١ح اٌىٍّاخ اٌّفراح١ح ذمذَ تاٌٍغح  .7

ٌٍثحةةةس ٚذرضةةةّٓ تةةةاٌٍغر١ٓ اٌعشت١ةةةح ٚاالٔى١ٍض٠ةةةح اٌثاحةةةس  اٌّعٍِٛةةةاخ ٚاٌرفاصةةة١ً عةةةٓ رةةةةىذ .8

ِةةةةةع ِىةةةةةاْ اٌعّةةةةةً اضةةةةةافح اٌةةةةةٝ تش٠ةةةةةذٖ ، ذخصصةةةةةٗ اٌةةةةةذل١ك ،ٌمثةةةةةٗ اٌعٍّةةةةةٟ ،  اسةةةةةُ اٌثاحةةةةةس) 

 . (اٌّٛتا٠ً، سلُ االٌىرشٟٚٔ

( ٌغةةشا احاٌرةةٗ اٌةةٝ ٌجٕةةح االسةةرالي ٠CDمةةذَ اٌثاحةةس ٔسةةخح اٌىرش١ٔٚةةح ٌٍثحةةس عٍةةٝ لةةش  ) .9

اٌرعذ٠الخ ع١ٍةٗ  تأجشاءِٚا صاد عٕٙا ٠ٍضَ اٌثاحس  %20االٌىرشٟٚٔ ، عٍّا اْ اٌحذ االعٍٝ ٌالسرالي 

 ِشج شا١ٔح .ٌٍفحص السرالي اٌٝ ٌجٕح ا ألحاٌرٗ

فةٟ ِجةاي ذخصةص اٌثحةس ِٚمة١ُ اشٕة١ٓ ٠عشا اٌثحس عٍٝ ١٘أج ذحش٠ش اٌّجٍح ٌرحذ٠ذ ِم١ّة١ٓ  .10

 ٌغٛٞ.

عٍةٝ ٚجةٗ ٚاحةذ ٚاْ ٠ىةْٛ  A4ِٓ اٌثحس ِطثٛعح عٍٝ ٚسق  شالز ٔسخ ٚسل١ح٠مذَ اٌثاحس   .11

اٌشئ١سةٟ ( ٚاٌعٕةٛاْ 14خةظ )حجةُ اٌٌٍعشتةٟ ٚاالٔى١ٍةضٞ ٚ  ((Times New Romanاٌخةظ  ٔةٛ 

اعٍةةٝ سةةُ  2.5( ٚتحٛاشةةٟ 12)خةةظ (  ٚاٌٙةةاِش ٚاٌّصةةادس ٠ىةةْٛ تحجةةُ Bold( غةةاِك )16تخةةظ )

 ٚاسفً ٚعٍٝ جأثٟ اٌصفحح. 

( تصة١غرٗ إٌٙائ١ةح تعةذ اجةشاء اٌرعةذ٠الخ ٚاالخةز ٠CDرعٙذ اٌثاحس ترمذ٠ُ اٌثحةس عٍةٝ لةش  ) .12

 تّالح اخ اٌّم١ّ١ٓ ع١ٍّا ٌٚغ٠ٛا.

 .فٟ حاٌح اٌشفضاٌٝ اٌثاحس ال ذعاد اجٛس ٔشش اٌثحس  .13

 edbs.uomustansiriyah.edu.iq  ٘ٛ:ساتظ االٌىرشٟٚٔ ٌٍّجٍح  .41

 



 

 

 ....))ِشفع اهلل الزِو امهُا مهلم َالزِو أَتُا العمم دسجات (( صذق اهلل العظّم 

 ......َبشكاتٌ عمّلم َسمحٕ اهلل  مالفضال٘ الظالالظّذات َالظادٔ الباحجني َاالكادميّني 

جامعٕ القادطّٕ الػشا٘ أباسك للم يزٍ التظايشٔ العممّٕ الشفّعٕ الشامّٕ اىل حتقّق شعاس  مباط

ِتجمٖ بًزا املؤمتش الذَلْ الجانْ لمعمُم اإلنظانّٕ  اجلامعٕ ) جامعٕ بال أطُاس ..عامل بال أَساق( َيُ

َاالجتماعّٕ َالصشفٕ مُطُما بإطاس ) ايتمام األمم بعمماًٙا َ مفلشًِا دلّن سقًّا َاصدياسيا 

احلضاسٓ( َيْ تشنُ حنُ اإلفادٔ مو إملانّات البحح العممْ يف طبّن سطم مالمح مظتقبنٍ  ِضخش 

ال٘... مشمت حماَس املؤمتش نُاح متعذدٔ مو احلّأ الُاقعّٕ بالصمُد َالتحذِات ...أًِا الفض

َالمػات َاالجتماع َالفهُى  َاآلدابمبظاساتًا املتعذدٔ ، إر تهُعت بني العمُم الرتبُِٕ َالهفظّٕ 

َالتاسِخ َاجلػشافّا اىل العمُم الشِاضّٕ َالصشفٕ َيُ ما ِذفع باحلّأ اجلامعّٕ اىل آفاق سحبٕ يف 

العممّٕ ، َ آلّات بجًا َمشاحن نقمًا اىل الطمبٕ ، فضال عو جماالت أخشٗ تتعمق  صّاغٕ املادٔ

خبصُصّٕ احملاَس اإلنظانّٕ َأثشيا يف تهمّٕ الُعْ الجقايف َاالدبْ َالهفظْ َاالجتماعْ يف 

.تعذِن طمُك اجملتمع ، َجماالت تتعمق باحملاَس العممّٕ َإملانّٕ تطُِش الُاقع



 

 

 … اذلد هلل رب امؼاملني وامصالة وامسالم ػىل ارشف املرسوني واهل وحصبو امطاىٍرن

 .......امس َد رئُس اجلامؼة احملرتم

  .......رتم نامسادة املساػدٍن وامؼمداء احمل

 امس َدات وامسادة امباحث ن مجَؼًا ... امسالم ػوَمك ورمحة هللا وبراكثو

) اىامتم الأمم بؼوامهئا  ٌسؼدين ان ارحب بمك يف رحاب مؤمتران امؼومي ادلويل اذلي ثلميو لكَة امرتبَة نوبنات حتت شؼار     

ة وامنفس َة وامرتبَة امبدهَة وػو م  ـب ىلة ثتج(  اذلي ًضم حماور ػدومفكرهيا دمَل ركهيا وازدىارىا احلضاري ) امؼو م امرتبً 

داًرة  امرايضة وامؼو م امرصفة والآداب وانوغات وامؼو م الؤسالمِة والاحامتع واملاه ن وامتارخي واجلغرافِا وامؼو م الاكتصادًة والؤ

ضافة امليارات امؼومَة  ( مشاركة78( ومبًزد من امفخر مت كب ل )واملامَة والاػالم وامفن ن ادلَةل دومَة وغربَة وحموَة جسؼى اىل اؤ

بسالح امليارات امتدٌرس َة والاهطالق حن   والآدابو امؼموَة وثبادل اخلربات امشخصَة واههتَؤ مس ق امؼمل يف امؼو م وامفن ن 

ىذا احملفل امؼومي امرصني ، كام ارحب أأابرك نوباحثني املشاركني واحلارضٍن مجَؼًا احامتغيم الااكدميي يف  .ثطبَلات ىادفة وفؼاةل

كام اثين ػىل هج د انوجان امؼومَة وامتحضرًية والاػالمِة من  .مبلدوهمم بَننا اخ ة اغزاء وابحثني فضالء فأأىال وسيال هب

 وراارًا  بكفاءة املالاكت امتدٌرس َة ملكَتنا املؼطاء اذلٍن مل ًدخروا هجدًا يف سبِل اجناح ىذا امتظاىرة امؼومَة ومه ًؼمو ن مَالً 

واميااًن منا بأأمهَة املؤمترات امؼومَة وامنشاطات امبحثَة امرامِة اىل رفد املشيد امثلايف وامؼومي   . ػامَة فويم امشكر والامتنان

ان ل هنىس فضل  رئاسة خامؼة املادس َة ممتثةل برئُسيا الاس تا ذ ادلكت ر والاديب  لأخل الاسيام يف ثط ٍر حِاة اجملمتع امؼرايق فاؤ

اكظم خرب اجلب ري احملرتم فييي اكهت ول زامت امراغَة وادلامعة ملك برامج لكَة امرتبَة نوبنات ووشاطاهتا وحنن امَ م ه ثق ىذه 

 اابرك نوجمَع  ىذا احملفل امؼومي يف اخلتام .امشيادة امتنااًن ذلكل ادلمع وامل اكف الااكدميَة الاصَةل فويم منا لك امشكر والامتنان

 .…الااكدميي واشد ػىل اًدٍمك متلدمي املًزد خلدمة خامؼتنا امغراء و بدلان امؼرايق احلبُب مع شكري وامتناين

وامسالم ػوَمك ورمحة هللا وبراكثو.



 

 

(( صدق هللا امؾغمي ، امس يدات وامسادة املشاركني احلضور امكرمي مػ  َّلا كَِليًلا
ِ
َن امِْؾْْلِ ا ))َوَما ُأوِثيُتم م ِ

هه مرشف ؼغمي أأن يكون يل دور الأمني  حفظ الأملاب وامللامات امسًلم ؽليمك ورمحة هللا وبراكثه . ا 

ميتأأكد منا حرص لكية امرتبية نلبنات ؽىل امتؾاون املمثر بني اجلامؾات امؾراكية امؾام نلمؤمتر يف هذا املؤمتر 

كامة امفؾاميات والأوشطة امؾلمية اخملتلفة وفق ما رمسته اخلطة الاسرتاثيجية مها ولأكساهما ،  من خًلل ا 

)هبيل اكعم ؼبد  ان هذا املؤمتر اذلي ينؾلد برؽاية وزير امتؾلمي امؾايل وامبحث امؾلمي الأس تاذ ادلكتور

رشاف رئيس اجلامؾة الأس تاذ ادلكتور )اكعم جرب اجلبوري( احملرتم ومبتابؾة معيدة  امصاحب( احملرتم وب 

املكية الأس تاذة امؾاملة ادلكتورة )يم ؽًل ؼزيز( احملرتمة ، اذلي يؾلد حتت شؾار رائػ ومؾنوي )اهامتم 

-02م ونلفرتة )0202/0202ضاري( خًلل امؾام اجلامؾي الأمم بؾلٌلهئا ومفكرهيا دميل ركهيا وازدهارها احل

ذ معلنا مػ انلجان امؾلمية وامتحضريية مؾدة شهور مضت لأخراج املؤمتر بأأرىق 0202/اب/02 ( ، ا 

صورة من خًلل امتواصل املس متر مػ امباحثني واملشاركني يف امؾراق واموطن امؾريب ،وفق هللا املامئني 

 هلل رب امؾاملني. ؽليه واملشاركني فيه وامحلد



 

 

ُ َْعَ   ى اَّلله لُوا فََسََيَ َ ِنوُوَن(())َوكُِل اْعم اوؾد هللا وكتْم، احلضور امكرمي نػ  صدق هللا امؾغمي.... لَُْمم َوَرُووُُهُ َواممُهمم

ىه مرشف ؼغمي أأن يكون ملاءان املبارك يف هذا املممتر  حفظ الأملاب وامللانات امسالم ؽليْم ورمحة هللا وبراكثه . ا 

كانة امفؾاميات والأيضطة امؾلهية اخملتلفة وفق نا رمسته اخلطة  ميتأأكد منا حرص لكية امرتبية نلبنات ؽىل ا 

الاورتاثيجية مها ولأكساهما، ان هذا املممتر اذلي ينؾلد برؽاية وزير امتؾلمي امؾايل وامبحث امؾلهي الأو تاذ ادلكتور 

رشاف  م رئيس اجلانؾة الأو تاذ ادلكتور )اكعم جرب اجلبوري( احملرت امس يد )ىبيل اكعم ؼبد امصاحب( احملرتم وب 

ومبتابؾة ْعيدة املكية الأو تاذة امؾاملة ادلكتورة )يم ؽًل ؼزيز( احملرتنة، ميتأأكد منا حرص املكية اميت دأأبت نوذ ؽدة 

و نوات يف ثنفيذ امللتليات وامندوات وامورش الامكرتوىية بصورة نوتغهة ، ويأأيت هذا املممتر اذلي يؾلد حتت 

فكرهيا دميل ركهيا وازدهارها احلضاري( خالل امؾام اجلانؾي صؾار رائػ ونؾنوي )اهامتم الأمم بؾلٌلهئا ون

( ثفؾياًل دلور املكية مضو لكيات جانؾة املادو ية وثؾزيزًا نلتواصل بني 0202/اب/02-02م ونلفرتة )0202/0202

متر ويواكش اجلانؾات ونراكز امؾمل فضاًل ؼو بيان امتجارب احمللية وامؾربية وامؾاملية يف جمال امبحوث ، كٌل أأن املم 

امتحدايت واملؾيلات نػ بيان و بل ونلرتحات املؾاجلة متوو يػ ويرش امؾمل مبا جيؾهل نممترا حضاراًي ؽلهيًا نواكبًا 

 .ملتطلبات امؾرص، وفق هللا املامئني ؽليه واملضاركني فيه وامحلد هلل رب امؾاملني
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 يستخهض انبسث:

٢ ٗك حٌ ؿًَٚش حنَٔقش ظاخَْس حؿظًخػٛاش ػَهظٓاخ حنًـظًؼاخص حنز٘اَٚش حنقيًٚاش ٔحنليٚؼاش   ٔط٘اَٛ     

ح٠كٜخءحص حنٗ حَظ٘خٍ يٕؿش ٌِْ حنظخَْس رٍٜٕس يظِحٚيس طؼَٛ ح٢َظزخِ ٔر٘كم ٗغهض ػقٕل حنًفكٍَٚ 

وظهف طوٜٜخطٓى ػهٗ يـظًغ ٔحكي هٙ أ٘ ػَٜ ياٍ حنؼٜإٍ ٔؿٕٓى حنزخكؼٍٛ . ٔنى ٚؼؼَ حنؼهًخء رً

هاا٣ يااٍ ْااٌح حنُاإع يااٍ حنٔااهٕا ح٢ؿَحيااٙ رـخَااذ حنٔااهٕا حنؼااخى٘ أٔ حنٔااهٛى   ٌٞ حنف٠ااٛهش ٔحنًَٚهااش 

ُٕٛحٌ يقظََخٌ هٙ كم يـظًغ حَٔخَٙ. ٔؿًَٚش حنَٔقش ي٘اكهش حؿظًخػٛاش ٢ُياض حنًـظًؼاخص حنز٘اَٚش 

ؿخطٓخ   نٌنك هقي ٍٛيطٓخ حٞػَحف ح٢ؿظًخػٛش ٔحنَ٘حثغ حنًٔخٔٚش هٙ َٛحػٓخ ٔطُخهٔٓخ ػهٗ حٗزخع كخ

ٔحنقاإحٍَٛ حنٕٟااؼٛش رخْظًااخو رااخنت ٔحهظهفااض حنُظااَس حنااٗ حنٔااخٍخ ٔحنااٗ حنٔااَقش رااخهظ٣ف حنًـظًؼااخص 

ٔحنؼٜاإٍ. نقااي طؼاايىص حٍٜحء هااٙ طليٚااي حنؼٕحياام حنًٔااززش نٓااٌح حنٔااهٕا ح٢ؿَحيٙ حنٔااَقش  هًاآُى يااٍ 

يحنش ح٢ؿظًخػٛش ٔحنظفخٔص حنطزقٙ رٍٛ أهَحى حنًـظًغ ٔيآُى ياٍ أٍؿؼٓاخ حناٗ كاَِ حٍؿؼٓخ حنٗ غٛخد حنؼ

أهااَحى حنًـظًااغ حنااٗ حنٔٛخٓااخص حنوخ١جااش نهٔااهطش حنلخكًااش ٔياآُى يااٍ أٍؿؼٓااخ حنااٗ ٟااؼف حنًٔااظٕٖ 

ح٢قظٜخى٘ نهفَى حنٌ٘ ٚئى٘ حنٗ ٛؼٕرش كٜٕنّ ػهٗ ٍَٟٔٚخص حنلٛاخس ٔٚفٔاق حنًـاخل نهزلاغ ػُٓاخ 

ٔيٍ ؿخَذ كًخٚش حٞيٕحل حنؼخيش ؿُخثٛخ كخَض ُْخا حنظَ٘ٚؼخص حنًوظهفش  نٕٟاغ . رطَخ غَٛ يَ٘ٔػش

ٛش ػهٗ حٞهَحى حنٌٍٚ ٚقٕيٌٕ رَٔقش حٞيٕحل حنؼخيش أٔ حنظؼي٘ ػهٛٓخ .هقي حػظزَْخ حنًَ٘ع ػقٕرخص ؿِحث

خو   حنفََٔٙ يٍ حنـَحثى حنًوهش رخنَ٘ف ٔحػظزَْخ حنًَ٘ع حنًَٜ٘ يٍ ؿَحثى حنؼئحٌ ػهٗ حنًخل حنؼا

ٔقي أ٢ِٔ حنًَ٘ع حنؼَحقٙ ػُخٚش هخٛش هٙ يـًٕػش ياٍ حنظ٘اَٚؼخص حنغاَٝ يُٓاخ كًخٚاش حنًاخل حنؼاخو 

ٔط٘ااَٚؼخص  1969نٔااُش  111يااٍ حنٔااَقش أٔ حٟٞااَحٍ رٓااخ أٔ حنظوَٚااذ نٓااخ يُٕػااش يااخ رااٍٛ حنقااخٌَٕ 

 تىطم انبازثاٌ انى يدًىعة يٍ االستُتاخات َذكز يُها :أهَٖ. 

 حنًخل حنؼخو ْٙ حنـًَٚش حٞكؼَ أًْٛش يٍ رٍٛ حنـَحثى حنٕحقؼش ػهٗ حٞيٕحل. ـ حٌ ؿًَٚش حنَٔقش ي1ٍ

 وقذو انبازثاٌ يدًىعة يٍ انتىطٍات فً ضىء انُتائح انتً خزج بها انبسث يُها :

ـاا ػهااٗ حنً٘ااَع حنـُااخثٙ حٌ ٚقاإو راابؿَحء حنظؼااي٣ٚص  ٔحٓااظليحع رؼااٞ حنُٜاإٙ حنقخََٕٛااش ر٘ااؤٌ 1

 يِٚي يٍ حنلًخٚش حنـُخثٛش نٟيٕحل حنؼخيش يٍ حنَٔقش.حنـَحثى ٔحنؼقٕرخص  ٠ٟفخء 

 

 حنَٔقش  حنًخل حنؼخو   حنؼَف ح٢ؿظًخػٙ  حنقخٌَٕ حنـُخثٙ.  :انكهًات انًفتازٍة
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 وقائع املؤمتر العلنٌ الدولٌ الثاىٌ للعلىو االىصاىًُ واالجتناعًُ والصرفُ  

 جامعُ الكادشًُ  –لكلًُ الرتبًُ للبيات 

 اجلامعُ املصتيصريُ –بالتعاوٌ مع كلًُ الرتبًُ االشاشًُ و 

 عار )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دلًل رقًَا وازدٍارٍا احلضارٍ( وحتت ش
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االجتناعًُ ووقائع املؤمتر العلنٌ الدولٌ الثاىٌ للعلىو االىصاىًُ 

 وبالتعاوٌ مع جامعُ الكادشًُ –والصرفُ لكلًُ الرتبًُ للبيات 

                                     ريُ وحتت شعاراجلامعُ املصتيص -  كلًُ الرتبًُ االشاشًُ 

           احلضارٍ( )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دلًل رقًَا وازدٍارٍا
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 جملُ كلًُ الرتبًُ االشاشًُ  
 اجلامعُ  املصتيصريُ 

 :انًقذية

ػهٗ حنظَٔف ح٢قظٜخىٚش  طُؼكْ رئٍْخحنظٙ   حٟطَحد حنظَٔف حنٔٛخٓٛش حنظٙ يَ رٓخ حنؼَحخ  حٌ  

ياٍ حكاظ٣ل ٔكأَد ٔأُياخص كاخٌ  1921ْٓٛ حنئنش حنؼَحقٛش حنليٚؼش ػخو يٌُ ريحٚش طؤ  ٔح٢ؿظًخػٛش 

هقااي نـااؤ رؼااٞ أهااَحى حنًـظًااغ حنااٌٍٚ ٢ ٚٔااظطٛؼٌٕ طلقٛاا     نٓااخ طؤػَْٛااخ حنٕحٟااق ػهااٗ ٓااهٕا أهااَحىِ

 .رطَخ غَٛ َٗػٛش نظلقٛ  غخٚخطٓىٔأْيحهٓى ١ًٕٔكخطٓى رخنٕٓخثم حنًَ٘ٔػش انٗ حطوخً ٔٓخثم ريٚهش 

س َٓقش حنًخل حنؼخو أٔ يخ ًٚٔٗ   حنفَْٕى   هٙ كم أُيش طكاخى أٌ طلٜام أٔ كٜاهض نقي رَُص ظخَْ  

ْاٌح حنٔاهٕا ٔحنطاَخ حنؼُٛفاش حنظاٙ يٍٕٓاض حػُاخء يًخٍٓاظّ ياٍ قزام رؼاٞ حهاَحى حنًـظًاغ نكٍ ر٘خػش 

هقي كخَاض ْاٌِ حنظاخَْس ٔحٟالش نهؼٛاخٌ ٢ٔ    حػخٍص حْظًخو حنزخكؼخٌ نهقٛخو رًؼم ٌْح حنُٕع يٍ حنيٍحٓش.

ظَٓص اناٗ حنٔاطق رؤٔؿاّ ٔحكظ٣ل حنؼَحخ  هقي   9/4/2003حنظغَٛٛ حنٔٛخٓٙ هٙ حنؼَحخ هٙ ًٓٛخ رؼي 

حنًقزإل ػُٛفش يظًؼهش رخَلَحف حنٔهٕا ح٢ؿظًخػٙ ٔحنقخََٕٙ ػٍ حنقٕحػي حنظٙ كايىْخ حنًـظًاغ نهٔاهٕا 

ى حنيُٚٛاش ٔح٢ؿظًخػٛاش ٔرٌنك ٚكٌٕ ٌْح حنُٕع يٍ حنٔهٕا نْٛ حَظٓخكخ نهقٕحٍَٛ هق٢ ٔحًَخ هَٔؽ ػٍ حنقٛ

أٌ ؿخُ ًكَ ٌْح حنًٜطهق ْٕ ر٢ٛٔ ٔيلئى حنظؤػَٛ ٔحنًيٖ نكُّ حكؼَ  هخنفَْٕى حنؼَحقٙ   ٔح٢ه٣قٛش.

ػفٕٚش يٍ حنفَْٕى حنٌ٘ قخو رّ رؼٞ ؿُٕى ح٢كظ٣ل يٍ ٓهذ ٔ َٓذ نزؼٞ يإحٍى ٔيًظهكاخص حن٘اؼذ 

حنًـظًاغ حنؼَحقاٙ ٔحنظاٙ ٍحهقظٓاخ ػًهٛاخص أٌ حٞػًخل ٔحنظَٜهخص حنظٙ أظَْٓخ رؼٞ أهَحى حنؼَحقٙ.   

حنلااَخ نًًظهكااخص حنئنااش ٔحنقظاام طفاإخ يقاايحٍ ٔكـااى حنظوَٚااذ ٔحنظااييَٛ يااٍ حنُخكٛااش حنًخىٚااش ٔحنًؼُٕٚااش 

ٔحنٓيٍ رخٍٞٔحف حنز٘اَٚش ًٔناك ٚكًاٍ هاٙ كقٛقاش حنزؼاي حٞه٣قاٙ ٔحنٔاهٕكٙ حنغَٚاذ ٔحنزؼٛاي ػاٍ حنقاٛى 

ٔنااى طكااٍ ْااٌِ  حٞكاايحع هااٙ أٔٓااخ١ ٔحٓااؼش يااٍ حن٘ااؼذ. حنؼَرٛااش ٔح٠ٓاا٣يٛش حنظااٙ ك٘اافض ػُٓااخ طهااك

حنًًخٍٓخص حنًَهٕٟش َٗػخ ٔػَهخ ٔقخََٕخ كخنش ػَٟٛش يَص رخنًـظًغ حنؼَحقٙ هٙ حنٕقاض حنلخٟاَ 

 1980اًَخ أْٓ نٓخ حنُظخو حنزخثي َفّٔ ػُييخ حَاينؼض حنلاَد هاٙ ػاخو  2003أٔ رؼي ٓق١ٕ حنُظخو ػخو 

ػهاٗ ىٔناش حنكٕٚاض ػُاييخ ٓاًق  هاٙ ْاٌٍٚ حنلاَرٍٛ  1990خو راٍٛ حنؼاَحخ ٔحٚاَحٌ ٔحػ٣َاّ حنلاَد ػا

نـُاإىِ رُٓااذ ٔطااييَٛ حنًًظهكااخص حنوخٛااش ٔحنؼخيااش هااٙ ْااخطٍٛ حناائنظٍٛ.   ٔحًح حٍىَااخ حٌ َظظزااغ ظااخَْس 

حنفَْٕى ٚـيٍ رُخ حٌ َؼٕى حنٗ ح٢ٟٔخع حنٔٛخٓٛش ػُاي حكاظ٣ل حنؼاَحخ ياٍ قزام رَٚطخَٛاخ حنظاٙ ٍأص حٌ 

حٛاايٍ رَٛٓااٙ  5/11/1914هفااٙ ٚاإو    ٢قظٜااخىٚش ٔحنٔٛخٓااٛش ٔحنؼٔااكَٚش.ُْااخا طٓيٚاايح نًٜااخنلٓخ ح

كٕكْ
 

ٔحناٗ حن٘اؼذ   (32  ص1989)أسىد عبدذ اندزسا   رٛخَّ حٞٔل حنٗ أرُخء حنزَٜس ر٘كم هخٙ 

حنؼَحقٙ ر٘كم ػخو هٛاّ نٓـاش حٓاف رخنظاخَْ ٔنكُاّ هاٙ حنوفاخء نٓـاش حٓاظؼًخٍ ٔحنٔاٛطَس ػهاٗ حنطاَخ 

ؼاي حكظ٣نٓاخ ػقاذ يؼَكاش كإص حناٍِٚحنزلَٚش هٙ طهاك حنًُطقاش ر
  * 
ٔػُاييخ ٓاًغ غٕغاخء .

 ** 
حنًيُٚاش  

ٔحرُخء حنؼ٘خثَ حنقَٚزش يٍ حنزَٜس رُزؤ ٓق١ٕ حنزَٜس كظٗ طٓخهظٕح ػهٗ يوخٌُ حنكًَا  ٔىٔحثَ حنئناش 

ٔحٛزلض حنزهيس كهٓخ هٙ هطَ حً حٌ يٍ ١زٛؼش حنغٕغخء حَٓى ٢   ٔيُ٘جخطٓخ ُٚٓزَٕٓخ ٔٚ٘ؼهٌٕ حنُخٍ هٛٓخ

ٚقفٌٕ ػُي كي هٙ حَيهخػٓى ْٔى رؼي حَظٓخثٓى ياٍ َٓاذ حيا٣ا حنلكٕياش ٚظـٓإٌ حناٗ َٓاذ ح٢ٓإحخ ػاى 

  حنًًظهكخص حنوخٛش  ٔقي ٚؼًئٌ رؼي ًنك حنٗ حنقظم ٔحَظٓخا حنلَيخص

 (.119-118 ص2005)د.عهً انىردي                                                                  

كًخٚش حنًخل حنؼخو هقي أٔنٗ حنًَ٘ع حنـُخثٙ ػُخٚاش ناّ هاٙ كام ىٔل حنؼاخنى ٔػهاٗ يايٖ حنظاؤٍٚن ٔٞؿم   

حنز٘ااَ٘ نلًخٚظااّ يااٍ ح٢هااظ٣ّ ٔحنٔااَقش ٔحنظوَٚااذ   هظُٕػااض ح٢ككااخو حنٜااخىٍس رلاا  يااٍ ٓااَخ أٔ 

ٍٛ حهظهْ حٔ هاَد حنًاخل طزؼاخ نُإع حنفؼام حنًٕؿاّ نٟيإحل حنؼخياش   هكخَاض راٍٛ حنـُلاش ٔحنـُخٚاش  ٔرا

حنظوفٛف ٔحنظ٘يٚي   ٔح٠ٚخ ٍحؿغ ٢هاظ٣ف ٗاكم حَٞظًاش حنٔٛخٓاٛش حنلخكًاش َٔظَطٓاخ حناٗ حنًاخل حنؼاخو 

 كَّٕ ًٚؼم ػٜذ ح٢قظٜخى نهًـظًغ ككم. 
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 وقائع املؤمتر العلنٌ الدولٌ الثاىٌ للعلىو االىصاىًُ واالجتناعًُ والصرفُ  

 جامعُ الكادشًُ  –لكلًُ الرتبًُ للبيات 
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 جملُ كلًُ الرتبًُ االشاشًُ  
 اجلامعُ  املصتيصريُ 

 عُاطز انبسث انزئٍسة. :انفظم األول

 انًبسث األول /يشكهة انبسث وأهًٍته.  

ٛظّ  حنفَْاإى حٌ ظااخَْس ٓااَقش حنًااخل حنؼااخو  أٔ يااخ حٛااطهق ػهااٗ طٔااً    
 *** 
ْٔاإ ػًاام حؿَحيااٙ نااّ  

ٔيخ ِٚحل ًَٚ رخَق٣رخص ِْٔحص ٓٛخٓٛش يظكاٍَس             ٔنًخ كخٌ حنًـظًغ حنؼَحقٙ   أَٟحٍِ ٔحػخٍِ حنٔهزٛش

هخنفَْٕى حٛزق ي٣ُياخ نٓاخ  ناٌنك حٛازلض ي٘اكهش ٚؼاخَٙ يُٓاخ حنًـظًاغ حنؼَحقاٙ ٔطلظاخؽ حناٗ ىٍحٓاش 

ٔىٔحهغ ٌْح حنٔاهٕا  هٓاٌِ حنكهًاش  حنفَْإى  ْاٙ كهًاش ٚظُخٔنٓاخ  يٕٟٕػٛش ن٣١٣ع ػهٗ رؼٞ ي٣يق

كاام ١زقااخص حنًـظًااغ ٔنٓااخ يؼااخٌ ٔى٢٢ص ػًٛقااش هااٙ حنٔااهٕا ح٢َٔااخَٙ ٔػهااٗ حنًٔااظٍٕٚٛ حنٔٛخٓااٙ 

ههقي ػخَٗ حنًـظًغ حنؼَحقٙ يٍ ٣ٚٔص حنلَٔد حنظٙ كخٌ ٚيههٓخ ٔياخ طَكظاّ ياٍ أُياخص  ٔح٢ؿظًخػٙ .

ش ٔػقخهٛاش كاخٌ نٓاخ حنظاؤػَٛ حنٕحٟاق ػهاٗ ٗوٜاٛش حنفاَى حنؼَحقاٙ ياٍ ها٣ل حقظٜخىٚش َٔفٔٛش ٔحؿظًخػٛ

حنٔهٕا حنٌ٘ ٚٔهكّ ٢ًٔٓٛخ حٌ ٓهطش حنئنش ٔحنقخٌَٕ قي ٟؼفض رؼي ح٢كظ٣ل حٞيَٚكاٙ نهؼاَحخ   يًاخ 

يٓي حنطَٚ  أيخو ٟؼخف حنُفّٕ حنٗ َٓذ أيٕحل حنئنش أٔ طوَٚزٓاخ ػُاييخ ٢ ٚٔاظطٛغ ٓاَقظٓخ. حٟاخهش 

هقي ٓخْى حنًلظم ر٘كم أٔ رآهَ هٙ ط٘ـٛغ ػًهٛش حنفَْٕى يٍ ه٣ل ػيو يُغ حٞهَحى يٍ حنقٛخو حنٗ ًنك 

رخنفَْٕى ًٔنك نؼَقهش أٚش يلخ٢ٔص ئظقزهٛش نهُٕٓٝ رخنزهي. حًٌ حنفَْٕى ْٕ ٓهٕا حؿَحيٙ  حنٔاَقش  

ِ حنظاخَْس ىٌٔ ٚٔهكّ حنفَى هٙ كم أُيش طًَ رخنزهي ٔكظٗ رؼي حٓظقَحٍ ح٢ٟٔخع حنٔٛخٓاٛش حٓاظًَص ْاٌ

حَقطخع رخػظَحف كزخٍ حنًٔئٔنٍٛ هٙ حنلكٕيش حنؼَحقٛش .٢ٔ ٚوظهف حػُخٌ ػهٗ حًْٛش ىٍْٔخ هٙ حقظٜخى 

أ٘ رهااي ٔأػَْااخ حنكزٛااَ هااٙ ح٢قظٜااخى حناا١ُٕٙ نهاائل ْااٌح يااٍ ؿٓااش   ٔيااٍ ؿٓااش حهااَٖ طزااَُ حًْٛااش 

ش رؼاي حنظغٛٛاَ حنٔٛخٓاٙ حنًٕٟٕع هًٛخ طظؼَٝ نّ ح٢يٕحل حنؼخيش هاٙ رهايَخ هاٙ حنٕقاض حنلخٟاَ ٔهخٛا

يااٍ أػًااخل ٓااَقش ٔطوَٚااذ َٔٓااذ ٔطَٓٚااذ رٜاإٍس ئااظًَس ٓاإحء يااخ طقاإو حنـًخػااخص  2003ػااخو 

ح٢ٍْخرٛش حنظٙ طٓيف حنٗ ُػِػش حٞيٍ ٔح٢ٓظقَحٍ ٔطييَٛ ح٢قظٜخى حنؼَحقاٙ نغخٚاخص حٍْخرٛاش أو حنظاٙ 

  ٔحٌ ح٣١ػُخ ػهٗ حنكؼٛاَ  طقٕو رٓخ ػٜخرخص حنـًَٚش حنًُظًش ٞغَحٝ حنكٔذ حنًخنٙ غَٛ حنًَ٘ٔع

يااٍ كااخ٢ص حنٔااَقش ٔحنظوَٚااذ ٔحنظَٓٚااذ حنٕحقؼااش ػهااٗ حٞياإحل حنؼخيااش ٔكػخٍْااخ حنًااييَس ٔي٘ااك٣طٓخ 

ح٢ؿظًخػٛش ٔحنقخََٕٛش كخٌ يٍ أٔل أٓزخد حهظٛخٍ حنًٕٟٕع رٓيف حنٕقٕف ػهٗ طهك حنً٘كهش ٔىٍحٓظٓخ 

ٔأياخو ْاٌِ حنوطإٍس حنكزٛاَس    َس ح٢ؿَحيٛاش.ٔرلغ حٓزخرٓخ ٢ٕٛٔ حنٗ حنًؼخنـخص حنلقٛقٛش نٌِٓ حنظخْ

نٌِٓ حنـًَٚش ٔحنُخرؼش يٍ حًْٞٛش نًلهٓخ حنٌ٘ طقغ ػهّٛ حنًظًؼم رٔاَقش حنًاخل حنؼاخو كاخٌ ٢ راي نهً٘اَع 

حنـُخثٙ حٌ ٕٚهَ كم حٗكخل حنلًخٚش حنـُخثٛش نٌِٓ حٞيٕحل يٍ ها٣ل ط٠اًٍٛ َٜإٙ قخََٕٛاش ياخ ٚكفام 

 خ .طٕهَٛ حنلًخٚش حنقخََٕٛش  نٓ

 انًبسث انثاًَ / تسذٌذ انًفاهٍى :

  The Theftأوالـ انسزقة  

 :ـ انتفسٍز انهغىي

حنَٔقش ْٙ   أهٌ حن٘ٙء يٍ حنغَٛ هفٛش   ٔيُٓخ حٓظَخ حنًٔغ أ٘ ًٓغ ئاظوفٛخ ٔٚقاخل ْٔإ ٚٔاخٍخ   

 (.1998 ص1956)ابٍ يُظىر حنُظَ حنّٛ  حًح حَظظَ غفهظّ نُٛظَ حنّٛ   ٔح٢ٓظَحخ حنوظم َٓح 

 :انتفسٍز انشزعًـ 

   38ؿخء هٙ قٕنّ طؼخنٗ   ٔحنٔخٍخ ٔحنٔخٍقش هخقطؼٕح أٚيًٚٓخ ؿِحء رًخ كٔازخ َكاخ٢ ياٍ     حنًخثايس   

حنَٔقش ْٙ   أهٌ حن٘ٙء يٍ و   .77ٔؿخء هٙ قٕنّ طؼخنٗ   اٌ َٚٔخ هقي َٓخ أم نّ يٍ قزم   ٕٚٓف 

حنًؼُاٗ حنهغاإ٘ حٌ ٚكإٌ  هااٙ كاَُ يُااّ حنغٛاَ ػهاٗ ٔؿااّ ح٢ٓاظوفخء   ٔقااي حٟاخف حنٛٓااخ حنفقٓاخء ػهااٗ 

ٔحنٔااَقش أيااخ حٌ طكاإٌ رٔااٛطش ٔطٔااًٗ رخنٔااَقش حنٜااغَٖ  ُْٔااخا (.24)دمحم ابددى سهددز   ، ت  ص 

حنَٔقش حنكزاَٖ حنظاٙ طٔاًٗ يـاخُح  حنلَحراش   ْٔاٙ حنهٜٕٛاٛش أٔ قطاغ حنطَٚا    ٔحنفاَخ رًُٛٓاخ حٌ 

(478  ص1984)عايز سهًٍاٌ   حنَٔقش حنزٔٛطش طقغ هٙ حنوفخء هٙ كٍٛ طقغ حنلَحرش يـخَْس
 
. 
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 وقائع املؤمتر العلنٌ الدولٌ الثاىٌ للعلىو االىصاىًُ واالجتناعًُ والصرفُ  

 جامعُ الكادشًُ  –لكلًُ الرتبًُ للبيات 

 اجلامعُ املصتيصريُ –بالتعاوٌ مع كلًُ الرتبًُ االشاشًُ و 

 عار )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دلًل رقًَا وازدٍارٍا احلضارٍ( وحتت ش
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االجتناعًُ ووقائع املؤمتر العلنٌ الدولٌ الثاىٌ للعلىو االىصاىًُ 

 وبالتعاوٌ مع جامعُ الكادشًُ –والصرفُ لكلًُ الرتبًُ للبيات 

                                     ريُ وحتت شعاراجلامعُ املصتيص -  كلًُ الرتبًُ االشاشًُ 

           احلضارٍ( )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دلًل رقًَا وازدٍارٍا

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االشاشًُ  
 اجلامعُ  املصتيصريُ 

 :انتفسٍز االختًاعً

حٌ َٓقش حنًخل طؼُٙ ح٢ٓظلٕحً ػهٗ حيٕحل حنغَٛ رغَٛ ك   حنَٔقش     ٔطلهٛم يخ ْٕ يلَو َٗػخ   

ٔقخََٕخ ٔػَهخ ًٔنك رغٛخد حؿِٓس حنقخٌَٕ ٔقي ٚكٌٕ يٜلٕرخ رلخنش يٍ حنؼُف ٔحنظٕطَ هٙ حػُخء حنقٛخو 

  ْٕٔ يخ ًٚٔٗ رخنفَْٕى هٙ حنؼَف ح٢ؿظًخػٙ ٔقي أٗخٍ حرٍ 35 2005ٙرّ كٍٔٛ ػهٙ قْٛ  

يُظٍٕ هٙ كظخرّ نٔخٌ حنؼَد انٗ ًكَ حٓى كهًش حنفَْٕى رقٕنّ " هَْي حنفَْي رخن٠ى أ٘ حنلخىٍ 

حنغهٛع يٍ حنغهًخٌ حرٍ ٓٛيِ حنفَْٕى حنلخىٍ حنغهٛع ْٕٔ حنُخػى ٔٚقخل غ٣و هٓي رخن٣و أ٠ٚخ أ٘ حنًًظهت 

خػى  ٔقخل  اًَخ ْٕ حنفَْي رخنفخء ٟٔى حنٓخء ٔحنقخف هّٛ طٜلٛف ٔحنفَْٕى ٔني حٞٓي   ٔقٛم حنفَْي حنُ

  رًُٛخ حٗخٍ حن١ٕٛٔٙ حنٗ حنفَْٕى رقٕنّ غ٣و (3406 ص1956)ابٍ يُظىر  حٔ ٔني حنٕػم حٔ حن٘خس 

 .( 134 ص1998)خالل انذٌٍ عبذ انززًٍ   هَْٕى ْٕٔ حنًًظهت

 :ـ انتفسٍز انقاَىًَ

حنًَ٘ع حنـِحثٙ ػقٕرش يليىس نـًَٚش حنَٔقش رم حَّ ٟٔغ ػقٕرخص طظفخٔص ٔه  حنظَٔف  نى ٚليى    

حنظٙ طَحه  حٍطكخد حنـًَٚش . هكًخ َؼهى حنًؼخقزش ػهٗ حنٔاَقش حنظخياش طوظهاف ػاٍ حن٘أَع هاٙ حٍطكخرٓاخ 

راش أهاف .كٌنك حنؼقٕرش حنظٙ طفَٝ ػهٗ حنـخَٙ حنًزظيأ نْٛ كخنًكٍَ. ٔهٙ حنَٔقش حنزٔٛطش طكٌٕ حنؼقٕ

ٔحنٔاَقش ْاٙ ياٍ حنـاَحثى حنـُلٛاش حنزٔاٛطش ح٢ حَاّ    يٍ طهاك حنًقاٍَس نٔاَقش حنًقظََاش رظاَف ط٘ايٚي.

َظٛـش نهظَٔف حنظٙ طَحه  حٍطكخرٓخ طٜزق ؿُلش ي٘يىس   ٔحًح كخَاض ْاٌِ حنظأَف ػهاٗ ىٍؿاش كزٛاَس 

   (. 75 ص1996ر  ) د. َائم عبذ انززًٍ طانيٍ حنوطٍٕس  هخٌ ًنك ٚئى٘ حنٗ حكٔخرٓخ ٛفش حنـُخٚش

ٔٚؼَف حنقخٌَٕ ح٢يَٚكٙ حنَٔقش رؤَٓخ   ح٢ٓظلٕحً ػهٗ حنًًظهكخص حن٘وٜٛش نٝهاٍَٚ ٟاي حٍحىطٓاى   

ٕٓحء أكخٌ ًنك رغٛاخرٓى أٔ رغفهاظٓى أٔ رل٠إٍْى ػاٍ ١َٚا   حٓاظؼًخل حنقإس أٔ حنظوٕٚاف  ٔػُاي ًناك 

 ط٘كم حنَٔقش ؿًَٚش يَكزش طظ٠ًٍ حػظيحء ػهٗ حنًخل ٔحنـٔي

                                                 Gammage,A.z and himphill,1974,P238.  

ٔػااَف قااخٌَٕ حنؼقٕرااخص ح٢ٍىَااٙ حنٔااَقش رخَٓااخ  حهااٌ يااخل حنغٛااَ حنًُقاإل رغٛااَ ٍٟااخِ   ْٔاإ َفااْ   

يٍ قاخٌَٕ حنؼقٕراخص حنفََٔاٙ حنظاٙ َٜاض  311ـ1حنظؼَٚف حنٌ٘ طزُخِ حنًَ٘ع حنفََٔٙ هٙ َٚ حنًخىس 

 ٗ حٌ حنَٔقش ْٙ   ح٢هظ٣ّ رٕٔء قٜي ٗٛجخ طؼٕى يهكٛظّ نهغَٛ ػه

  .27 1996ٙ ى. َخثم ػزي حنَكًٍ ٛخنق                                                                 

نٔااااُش 111يااااٍ قااااخٌَٕ حنؼقٕرااااخص ٍقااااى   439ٔػااااَف حنً٘ااااَع حنؼَحقااااٙ حنٔااااَقش هااااٙ حنًااااخىس   

ّ ياااخل يُقااإل يًهااإا نغٛاااَ حنـاااخَٙ ػًااايح   ٔهٜااآخ راااخنظؼَٚف هاااٙ   حهاااظ٣  حنًؼااايل رؤَٓاااخ1969

ٔحٞٛااام هاااٙ   انًبدددذل(.1969  111)قددداَىٌ انبقىبدددات انبزاقدددً رقدددى 450ـ  439حنًااإحى ياااٍ  

حنًااخل كًاااخ ًكااَِ حنظؼَٚاااف حنقاااخََٕٙ ْاإ كااام ٗاااٙء َااخهغ ن١َٔاااخٌ   أ٘ ٚ٘ااازغ كخؿااش ناااّ  ٜٚاااهق حٌ 

ٔرخنظاااخنٙ ٚؼاااي ياااخ٢  نٓاااٌح هاااخٌ يلااام ح٢هاااظ٣ّ  ٚكااإٌ ْااايهخ ن٣ٓاااظجؼخٍ راااّ ٔحَ٘اااخء حنلقااإخ ػهٛاااّ

ٚـااااذ حٌ ٚكاااإٌ قااااخر٣ نهظًهااااك أ٢ٔ  ٔٚٔااااظٕ٘ هاااااٙ ًنااااك حٌ طكاااإٌ كٛخُطااااّ ي٘اااأَػش حٔ غٛاااااَ 

ي٘ااأَػش   ْٔاااٌح ٚؼُاااٙ حَاااّ حًح كخَاااض كٛاااخُس حنًـُاااٙ ػهٛاااّ غٛاااَ ي٘ااأَػش هخَاااّ ٜٚاااهق حٌ ٚكااإٌ 

 يل٣ نهَٔقش كلٛخُس ح٢ٓهلش غَٛ حنًَهٚ رٓخ حٔ حنًٕحى حنًويٍس

 (.  36)د.عبذ انخانق انُىاوي ، ت  ص                                                              
ٔٚٔظٕ٘ حٌ طكٌٕ نهًخل يلم ح٢هظ٣ّ قًٛش يخىٚش أٔ يؼُٕٚش   ٔرٌنك هاخٌ ؿًَٚاش حنٔاَقش طظلقا  حًح   

 رهش نهظًهك ٔنٓخ قًٛش حىرٛشٔقغ هؼم ح٢هظ٣ّ ػهٗ حنَٓخثم حنؼخىٚش ٔحنٍٜٕ حنؼخثهٛش حنوخٛش ٢َٓخ قخ

 .(462 ص1975)د. يسًىد يظطفى                                                                   
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 وقائع املؤمتر العلنٌ الدولٌ الثاىٌ للعلىو االىصاىًُ واالجتناعًُ والصرفُ  

 جامعُ الكادشًُ  –لكلًُ الرتبًُ للبيات 

 اجلامعُ املصتيصريُ –بالتعاوٌ مع كلًُ الرتبًُ االشاشًُ و 
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 جملُ كلًُ الرتبًُ االشاشًُ  
 اجلامعُ  املصتيصريُ 

كًخ ٢ ًٚكٍ حٌ ٚقغ هؼم حنَٔقش ػهاٗ ح٢َٔاخٌ َٞاّ ناْٛ ٗاٛجخ ًٚكاٍ طًهكاّ ْٔاٌح ٚؼُاٙ حٌ ح٢َٔاخٌ ٢   

حنًااخل يُظفٛااّ ػُااّ ٔرخنظااخنٙ ٢ ٜٚااهق حٌ ٚكاإٌ ٜٚااهق حٌ ٚكاإٌ يٕٟاإػخ نـًَٚااش حنٔااَقش ٌٞ ٛاافش 

يٕٟإػخ نهلاا  حنؼُٛاٙ  ٔحًَااخ ْإ رٌحطااّ ٛاخكذ حنلاا  حنؼُٛاٙ   ٔنكااٍ ًٚكاٍ حٌ ٚكاإٌ ح٢َٔاخٌ يلاا٣ 

نـًَٚااش حنقاازٞ حٔ حنلاازْ راائٌ ٔؿااّ كاا    حٔ ؿًَٚااش حنوطااف  كًااخ ٚظَطااذ ػهااٗ ًنااك حٌ حنلقاإخ 

٣ نهٔااَقش   ٔحًَااخ طكاإٌ يلاا٣ نـااَحثى حن٘وٜااٛش كلَٚظااّ أٔ ػَٟااّ أٔ ٗااَهّ ٢ طٜااهق حٌ طكاإٌ يلاا

كًاخ حٌ ح٢ػ٠اخء حنز٘اَٚش طٜازق ياخ٢ حًح حَفٜاهض ػاٍ حنـٔاى    ح٢غظٜخد ٔحنهإح١ ْٔظاك حنؼاَٝ .

حنلٙ حنظٙ كخَض ؿِءح يُاّ   ٔطؼاي يهكاخ نٜاخكذ ْاٌح حنـٔاى ٔياٍ ػاى طكإٌ يلا٣ نهٔاَقش كًاخ نإ قاخو 

رخنُٔزش نـؼاغ حنًإطٗ ٚكإٌ نٓاخ ككاى ح٢ٗاٛخء  حنـخَٙ رقٚ ٗؼَ حيَأس ٍغًخ ػُٓخ ٔحٓظٕنٗ ػهّٛ   أيخ

حنـخييس نظـَىْخ يٍ حنلٛخس   ٔنكٍ ح٢ٓظ٣ٛء ػهٛٓخ ٢ ٚلقا  حنٔاَقش َٞٓاخ نٛٔاض نٓاخ ٛافش حنًاخل يلام 

  374ـا373ح٢هظ٣ّ  ٔنكٍ ح٢ػظيحء ػهٛٓخ ٚلق  ؿًَٚش حَظٓخا كَيش حنًٕطٗ ٔحنقزإٍ راُٚ حنًاخىس  

 (. 500 ص2012)د  خًال ابزاهٍى انسٍذري    خ.ع420ىس  خ.ع أٔ ؿًَٚش حهفخء ؿؼش قظٛم حنًخ

ٔقي طٜهق حنـؼش رخٌ طكٌٕ يل٣ نهَٔقش حًح كخَض يخ٢ يًهٕكاخ نهغٛاَ  كًاخ حٔٛاٗ رٓاخ حناٗ يظلاف أٔ   

يَكِ نٟرلخع حنؼهًٛاش  أٔ ْٔزاض نًاٍ ًٚهاك ًناك حنًظلاف أٔ حنًَكاِ  أياخ ح٢كفاخٌ ٔحن٣ًراْ ٔحنلهاٙ 

ظخى حنُخّ حٚيحػٓخ يغ حنًٕطٗ نًخ ٔقَ هاٙ َفٕٓآى ياٍ ٔؿإد حكاَحيٓى هاٙ ٔغَْٛخ يٍ حٞٗٛخء حنظٙ حػ

حؿاايحػٓى ػهااٗ ْااٌح حنُلاإ  هااخٌ ْااٌِ ح٢ٗااٛخء طؼااي يًهٕكااش نهٍٕػااش ٢ٔ ٚلاا  ٞكااي حنؼزااغ رٓااخ   نااٌنك يااٍ 

ٚوظهْ ٌِْ حٞٗٛخء ٚؼي ٓخٍقخ
(474 ص1975)د. يسًىد يظطفى  

حهظ٣ف يؼظزَ  ٔؿٕى ٔقي ٢كع حنزخكؼخٌ ػيو   .

ٕٓو حنَٔقش هاٙ حنهغاش ٔحن٘اَٚؼش ٔحنقاخٌَٕ  هقاي ؿاخءص ؿًٛؼٓاخ يظ٠اًُش ناُفْ حنًاين٢ٕص ٔحنًؼاخَٙ نًف

 ٔيَكِس ػهٗ ٔٛف حنفؼم ىٌٔ ح٢ْظًخو رخنئحهغ ٔحٞٓزخد حنظٙ أىص حنّٛ .  

 :ثاٍَا ـ انًال انباو

 :ـ انتفسٍز انهغىي

حٞٗٛخء ٔؿًؼّ أيٕحل ٔحٞيٕحل نغش : يٕل : حنًٛى ٔحنٕحٔ ٔحن٣و كهًش ٔحكيس   ْٕٔ يخ يهكظّ يٍ ؿًٛغ  

ٔيفَىْخ يخل   ٔٚقٜي رٓخ ؿًٛغ يخ ًٚظهك يٍ ؿًٛغ حٞٗٛخء   ٔقٛم: أٍحى رّ حنظزٌَٚ ٔح٠َٓحف ٔاٌ 

كخٌ هٙ ك٣ل يزخف. قخل حرٍ حٞػَٛ: حنًخل هٙ حٞٛم يخ ًٚهك يٍ حنٌْذ ٔحنف٠ش ػى أ١ه  ػهٗ كم يخ 

نًخل ػُي حنؼَد ػهٗ ح٠رم َٞٓخ كخَض أكؼَ أيٕحنٓى. قخل ٚقظُٗ ًٔٚهك يٍ حٞػٛخٌ  ٔأكؼَ يخ ٚطه  ح

ٓٛزّٕٚ يخل ايخ أٌ ٚكٌٕ هخػ٣ ًْزض ػُّٛ  ٔايخ أٌ ٚكٌٕ هؼ٣ يٍ قٕو يخنش ٔيخنٍٛ  ٔحيَأس يخنش يٍ 

َٕٔس يخنش ٔيخ٢ص. ٔيخ أيٕنّ أ٘ يخ أكؼَ يخنّ. قخل حرٍ ؿُٙ: ٔككٗ حنفَحء ػٍ حنؼَد ٍؿم يجم اًح 

ٛهٓخ يٕل رٌُٕ هَخ ٔكٌٍ  ػى حَقهزض حنٕحٔ أنفخ نظلَكٓخ ٔحَفظخف يخ قزهٓخ هٜخٍص كخٌ كؼَٛ حنًخل  ٔأ

يخ٢  ػى آَى أطٕح رخنكَٔس حنظٙ كخَض هٙ ٔحٔ يٕل هلَكٕح رٓخ حٞنف هٙ يخل هخَقهزض ًِْس. ٚقخل: يخل 

 ًٚخل ًٕٔٚل هٕٓ يخل ٔيٛم  ػهٗ هؼم ٔهٛؼم  قخل: ٔحنقٛخّ يخثم. ٔهٙ كيٚغ حنطفٛم: كخٌ ٍؿ٣

َٗٚفخ ٗخػَح ي٣ٛ أ٘ ًح يخل. ٔيهظّ
(636  ص1956)ابٍ يُظىر  

 .   

 .  ـ انتفسٍز انقاَىًَ

ٍٕٚى حنقخٍََٕٛٛ طؼَٚفٓى نهًخل رٜيى كيٚؼٓى ػٍ حٞٗٛخء  يئكيٍٚ ػهٗ حنفَخ حنـَْٕ٘ رًُٛٓخ  ًٔنك   

ٔكخٌ يٜايٍ نهوه٢ حنٌ٘ ؿَٖ هٙ يفٕٓو كم يًُٓخ  ٔحنٌ٘ نى ٚٔهى يُّ كظٗ ٔحٟؼٙ حَٞظًش أَفٔٓى  

 ٌْح حنوه٢ ْٕ حنقخٌَٕ حنَٔيخَٙ  ػى حَظقم حنٗ حٞؿٛخل حن٣كقش

  . 204 1965ٙ ػزي حنفظخف ػزي حنزخقٙ                                                                 

ٌ َٕػاّ  هقي ػَهّ حنيكظٍٕ كٍٔ كَٛس رؤَّ   حنًخل ْإ حني٢ناش ػهاٗ حنلا  ً٘ حنقًٛاش حنًؼُٕٚاش أٚاخ كاخ  

كًااخ ػَهااّ حناايكظٍٕ ػزااي حنااَُحخ    (.705 ص1971)د. زسددٍ كٍددز  ٔأٚااخ كااخٌ يلهااّ ٗااٛجخ  أٔ ػًاا٣  
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 وقائع املؤمتر العلنٌ الدولٌ الثاىٌ للعلىو االىصاىًُ واالجتناعًُ والصرفُ  

 جامعُ الكادشًُ  –لكلًُ الرتبًُ للبيات 

 اجلامعُ املصتيصريُ –بالتعاوٌ مع كلًُ الرتبًُ االشاشًُ و 

 عار )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دلًل رقًَا وازدٍارٍا احلضارٍ( وحتت ش

 2021آب  31 - 30للفرتَ 
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 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االشاشًُ  
 اجلامعُ  املصتيصريُ 

(حنٍُٕٔٓ٘  رؤَّ حنل  حنٌ٘ ٚاَى ػهاٗ حن٘اٙء
 

ٔقاي حقظاَف     .3 1965ٙ ى.ػزاي حناَُحخ حنٔإٍُٓ٘ 

ٔنٙ ح٢َٔاخَٙ ػاخو أكي حنوزَحء حنلكٕيٍٛٛ أػُخء حَؼقخى حنًائطًَ حنيرهٕيخٓاٙ نظؤكٛاي ٔططإَٚ حنقاخٌَٕ حناي

حنظؼَٚااف حنظااخنٙ نهًااخل حنؼااخو   كاام حْٞاايحف حنظااٙ ٢ طُااظؾ رطَٚقااش يزخٗااَس حٞٓااهلش  حنًؼاايحص  1974

ٔحنظـِٓٛحص حنؼٔكَٚش  أٔ ٔٓخثم حنًؼَكش   أٔ حنظٙ طٔظؼًم رطَٚقش غَٛ يزخَٗس أٔ هٍٕٚش ياٍ ١اَف 

. (53 ص1994)بذرٌة عهً انبىضً حنقٕحص حنًٔهلش   هٓٙ أْيحف غَٛ ػٔكَٚش   
 

رًُٛخ  ٍأٖ كهٌَٔ ٟٔغ طؼَٚف حٚـخرٙ نٟيٕحل يؼهًخ ًْذ حنّٛ يؼٓي حنقاخٌَٕ حنائنٙ  كٛاغ ػَهٓاخ   

رؤَٓااخ   حنٕٓااخثم حنظااٙ ٢ غُااٗ ػُٓااخ نزقااخء حنٔااكخٌ حنًاايٍَٛٛ ٔحْٞاايحف حنظااٙ رطزٛؼظٓااخ طواايو أغااَحٝ 

ٔػَهظٓااخ حنهـُااش   (. 77 ص1997)ابددى انخٍددز ازًددذ عطٍددة  ح٠َٔااخَٛش ٔحنٔاا٣و   ٔحٞيااخكٍ حنؼقخهٛااش  

حنئنٛش نهٜهٛذ حٞكًاَ رؤَٓاخ   حٞيإحل حنظاٙ رطزٛؼظٓاخ ٔحٓاظؼًخنٓخ يًٓاش ٟٔأٍَٚش ياٍ أؿام يؼٛ٘اش 

حنٔكخٌ   ٔط٠ى حنًلخٛٛم  حنًؤك٢ٕص حنًُٜؼش   حنًُ٘آص حنًؼيس يٍ أؿم ح٢َظخؽ ٔحنظوٍِٚ ٔيٜخىٍ 

يٛخِ حنَ٘د  
 

حنؼخياش هٓاٙ حٞيإحل حنًوٜٜاش  أياخ حٞيإحل   .(53 ص1994) بذرٌة عهدً انبىضدً 

نًُفؼش ػخيش   أ٘ ٢ٓظغ٣ل حنـًٍٕٓ يزخَٗس رؤٌ طكإٌ يوٜٜاش نوييظاّ  أٔ نويياش يَها  ػاخو  أ٘ 

ٔػَهٓاخ حنايكظٍٕ حراَحْٛى ٗاٛوخ رقٕناّ  ؿًٛاغ  .(8 ص1987)دمحم عبذ انسًٍذ  يوٜٜش نًُفؼش ػخيش 

لهٛااش أٔ يَهقٛااش  ٔٓاإحء أكخَااض ْااٌِ حٞياإحل حنًًهٕكااش نهئنااش  أٔ نغَْٛااخ يااٍ حٞٗااوخٙ حنؼخيااش   ي

حٞيٕحل ػقخٍحص  أو يُق٢ٕص  ٔكٌنك حٞيٕحل حنًًهٕكش  أٔ حنظخرؼاش نهً٘أَع حنؼاخو ح٢قظٜاخى٘  ٓإحء 

أكخَااض ْااٌِ حٞياإحل طؼظزااَ يااٍ حٞياإحل حٞٓخٓااٛش حن٣ُيااش نٔااَٛ حنً٘اأَع  أو يااٍ حٞياإحل حنًُظـااش 

 .  (246 ص1983هٍى عبذ انبشٌش شٍخا )ابزا حنز٠خثغ  يخ نى ٚظى حنظَٜف هٛٓخ نهغَٛ 

كم ٗٙء ًٚكٍ حٌ ٚكٌٕ يلا٣ نلا  ياٍ حنلقإخ حنًخنٛاش ٔرخناٌحص كا  حنًهكٛاش  أ٘  ٔٚقٜي ُْخ رخنًخل: 

  يٍ حنقخٌَٕ حنًيَٙ حنؼَحقٙ ػهٗ حٌ كام ٗاٙء ٢ 61ٗٙء قخرم نهظًهك   ٔهٙ ٌْح حن٘ؤٌ َٜض حنًخىس  

ػهاٗ ًناك  ق حٌ ٚكإٌ يلا٣ نهلقإخ حنًخنٛاش   ٔرُاخء  ٚوَؽ ػاٍ حنظؼخيام رطزٛؼظاّ أٔ رلكاى حنقاخٌَٕ ٜٚا

هخٞٗٛخء حنظٙ طوَؽ ػٍ حنظؼخيم رطزٛؼظٓخ ْٔٙ حنظٙ ٢ ٚٔظطٛغ حكي حٌ ٚٔظؤػَ رلٛخُطٓخ ٢ طكإٌ يلا٣ 

نهلقٕخ حنًخنٛش ٔيٍ ػى ٢ طٕٛف ركَٕٓخ يخ٢  كخنًٛخِ هٙ حنزلخٍ  ٔحنٕٓحء هٙ حنـٕ  ٔأٗؼش حنًْ٘     

٢ٗٛخء هظكٌٕ يل٣ ٢ٓظجؼخٍ حٞٗوخٙ هبَٓخ طؼي أيٕح٢ كًخ نٕ حكظـاِ كًٛاش ياٍ ٔنكٍ حًح طليىص ٌِْ ح

يخء حنزلَ أٔ حنٕٓحء
 

 (.498)د. خًال ابزاهٍى انسٍذري ص

 .ثانثا ـ انبزف االختًاعً

حنؼَف ْٕ يـًٕػش حنقٕحػي حنظٙ ٚظزؼٓخ حنُاخّ راخنظٕحٍع ؿا٣ٛ  رؼاي ؿٛام ٌ ٔطلًام يؼُاٗ ح٠ناِحو أ٘   

ٍس ح٠ًػااخٌ نٓااخ هٕهااخ  يااٍ حنـااِحء حنااٌ٘ ًٚكااٍ طٕقٛؼااّ ػهااٗ يااٍ ٚوخنفٓااخٗااؼٍٕ حنُااخّ ر٠اأَ
 

 هااخٍٔخ 

  .75 1972ٙحنك٣َٛٙ 

رؤَّ حنؼخىحص ٔحنًًخٍٓخص حنـًخػٛش حنًظكٍَس حنَطٛزش حنظاٙ  انبزف االختًاعً sumnerٌبزف سًُز   

حنؼااخىحص ْااٙ ٚؼظقااي أهااَحى حنـًخػااش أَٓااخ ٟاأٍَٚش ٔأٓخٓااٛش ٢ٓااظًَحٍ كٛااخس حنـًخػااش كـًخػااش   ْٔااٌِ 

حنٜاإحد   كًااخ أَٓااخ طقاإو رٔااهطش ٟااز٢ ٍٔقخرااش ٓااهٕا حٞهااَحى ٔحنُ٘ااخ١ ح٢ؿظًااخػٙ   طكَٕااض رًاأٍَ 

حناااااااِيٍ كااااااابهَحُ نه٘اااااااؼٍٕ ٔرطَٚقاااااااش طهقخثٛاااااااش حكظٔااااااازض قااااااإس ػظًٛاااااااش ٟٔاااااااغطخ  كزٛاااااااَح
 

 Sumner,W,G,1906,P6 ). 

ْٔإ ٚؼُاٙ  collect conscienceأٌ حنؼاَف ْإ حن٠اًَٛ حنـًاخػٙ  E .Dٔٚاَٖ حيٛام ىٍٔكٓاخٚى  

يـًٕػش ح٢ػظقخىحص ٔحنؼٕح١ف حنً٘ظَكش نيٖ أهَحى حنًـظًغ حنظٙ ط٘كم َظخيخ  يليىح  نّ كٛخطّ حنوخٛش 

راااااااّ ْٔاااااااإ ٔٓاااااااٛهش ٟاااااااأٍَٚش نظُظاااااااٛى ٟٔااااااااز٢ حنٔاااااااهٕا ح٢ؿظًااااااااخػٙ ىحهااااااام حنًـظًااااااااغ
 

 Durkheim,E,1960,P31) . 
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 وقائع املؤمتر العلنٌ الدولٌ الثاىٌ للعلىو االىصاىًُ واالجتناعًُ والصرفُ  
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االجتناعًُ ووقائع املؤمتر العلنٌ الدولٌ الثاىٌ للعلىو االىصاىًُ 
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 اجلامعُ  املصتيصريُ 

ش كخكًاش نهٔاهٕا ًٚٛاِ ٔحنؼَف ح٢ؿظًخػٙ ٓهطش يؼٛخٍٚش  أٔ ًَإًؽ نهفؼام ح٢ؿظًاخػٙ   ْٔإ ٓاهط  

 حنًقزاإل يُااّ ٔغٛااَ حنًقزاإل   ْٔااٌح يااخ ٚـؼهااّ ًٚااخٍّ ٟااغطخ  حؿظًخػٛااخ  يزخٗااَح  ػهااٗ حنـًخػااش

 David,L,P204.      

رؤَاّ ٍٔف حنـًخػاش  أ٘ حَاّ حنٕكايس حنُفٔاٛش حنؼخ١فٛاش حنً٘اظَكش حنظاٙ  Lintonٔٚؼَهّ ٍحناف نُظإٌ    

   .           Linton,R,P93.1969ٍ حنًـًٕع  طـؼم حنفَى ٚؼٖٛ هٙ ٗؼٍٕ حٜهٍَٚ ٔكخٌ ؿِء ي

ٔحنٕحقغ أٌ حنؼَف ح٢ؿظًخػٙ ْٕ حطفخخ أهَحى حنًـظًغ ػهٗ اطزخع هطش يؼُٛاش طَطكاِ ػهاٗ اكٔخٓآى    

ر٠ٍَٔس حطزخع ٌِْ حنوطش ٔحٌ ح٠ٗخٍس ُْخ انٗ أًْٛش اكٔخّ حنـًخػش ٔٗؼٍْٕى نٓخ أًْٛاش رخنغاش   اً 

حٌ كـااى ح٢َلااَحف نٟػًااخل   . ح٠نِحيٛااش نهؼااَف ح٢ؿظًااخػٙ  اٌ ْااٌح ح٠كٔااخّ ْاإ حنٔااخثي نهٜاافش

ٔحنظٜااَهخص ٔحنظااٙ ٍحهقظٓااخ ػًهٛااخص حنلااَخ نًًظهكااخص حنئنااش ٔحنقظاام طفاإخ يقاايحٍ حنظوَٚااذ ٔحنااييخٍ  

ٔح٠ٟاَحٍ ياٍ حنُخكٛاش حنًخىٚااش ٔحنًؼُٕٚاش ٔحنٓايٍ رااخٍٞٔحف حنز٘اَٚش ٚك٘اف نُااخ كقٛقاش حنزؼاي ح٢ه٣قااٙ 

ٛي ػٍ حنقٛى حنؼَرٛش ٔح٣ٓ٢يٛش ٔح٢ػَحف ح٢ؿظًخػٛش حنظٙ ك٘فض ػُٓخ حكايحع ٔحنٔهٕكٙ حنغَٚذ ٔحنزؼ

هٙ حٔٓخ١ ٔحٓؼش يٍ حنًـظًغ حنؼَحقٙ  ههقي كخَض ظخَْس  حنفَْإى   2003يخ رؼي حكظ٣ل حنؼَحخ ػخو 

ٔحٟالش ٔراَُ حناٗ حنٔااطق رؤٔؿاّ ػُٛفاش يظًؼهااش راخَلَحف حنٔاهٕا ح٢ؿظًااخػٙ ٔحنقاخََٕٙ ٔحنزؼٛاي ػااٍ 

ٔحٞػَحف ح٢ؿظًخػٛش حنظٙ كيىْخ حنًـظًغ نهٔهٕا حنًقزٕل ٔرٌنك ٚكٌٕ ٌْح حنُٕع يٍ حنٔاهٕا  حنقٕحػي

 نْٛ حَظٓخكخ نهقخٌَٕ ٔحًَخ هَٔؽ ػٍ حنقٛى ح٢ؿظًخػٛش ٔح٢ػَحف ح٢ؿظًخػٛش .

 ـ  انفظم انثاًَ / انًال انباو وانقاَىٌ .

 ـ انًبسث األول/ يفهىو يهكٍة انذونة نهًال انباو .

حٞيٕحل حنظٙ طٕؿي هٙ كُٕس حنئنش "رؤيٕحل حنئنش " ٌِْٔ حٞيٕحل نٛٔض كهٓخ ٕٓحء يٍ كٛاغ طؼَف   

حنًؼخيهش ٔحٞككخو حنظٙ طو٠غ نٓخ . هًُٓخ يخ ُٚطز  ػهّٛ ًحص حنقٕحػي حنظٙ طُطز  ػهٗ أيٕحل حٞهاَحى   

طٔاًٗ " رخنائيٍٛ ٔطلكًٓخ قٕحػاي حنقاخٌَٕ حنًايَٙ   ْٔاٙ حٞيإحل حنظاٙ طًهكٓاخ حنئناش يهكٛاش هخٛاش ٔ

حنوخٙ " أٔ طًهكٓخ ْٛجخطٓخ حنؼخيش ًٔٚكٍ حنظَٜف رٓخ رخنزٛغ كًخ ًٚكٍ طًهكٓخ رخنظقخىو ١ٕٚم حٞؿم يٍ 

قزم حٞهَحى ٔطيٍ اَٚحىح يلٕٔٓخ . ٔيُٓخ يخ ٚكٌٕ يوٜٜخ نهُفغ حنؼاخو أٔ حٞيإحل حنؼخياش أٔ ياخ طٔاًٗ 

"حنئيٍٛ حنؼخو " 
)*#(

حنئناش أٔ ْٛجخطٓاخ حنؼخياش ٔطو٠اغ ٞككاخو حنقاخٌَٕ ٔٚقٜي رّ حٞيٕحل حنظاٙ طًهكٓاخ 

حنؼخو  ٔطكٌٕ يوٜٜاش نهُفاغ حنؼاخو  ٔيُٓاخ حَٞٓاخٍ  حنطاَخ ٔحنلايحث  حنؼخياش ٢ٔ طظقخٟاٗ حنئناش هاٙ 

حنؼخىس ػًُخ يٍ حٞهَحى نقخء حٓظويحيٓى نٌِٓ حٞيٕحل  ٔقي طفَٝ حنئنش ٍٕٓيخ ػهاٗ ح٢َظفاخع رٓاخ أكٛخَاخ 

قخرم ُٚخٍس حنليحث  ٔحنًظاخكف  أٔ ػهاٗ ػزإٍ حنطَخ ٔقاي ٚكإٌ حنٔازذ هاٙ  كخنَٕٓو حنظٙ طفَٟٓخ ي

 هَٝ ٌِْ حنَٕٓو َخرؼخ يٍ ٍغزش حنئنش هٙ طُظٛى حٓظويحو ٌِْ حٞيٕحل 

 (.58-57)د. طاهز اندُابً  ، ت  ص                                                                      
رؼيس طؼَٚفخص   قي طوظهاف هاٙ ٛاٛخغظٓخ َٕػاخ ياخ   نكُٓاخ طائى٘ ؿًٛؼاخ َفاْ  ٔقي ػَهض يهكٛش حنئنش  

حنًؼُٗ  ٔطقٍَ ًحص حنًفٕٓو   هقي ػَهٓخ حنيكظٍٕ ػزي حناَُحخ حنٔإٍُٓ٘ رقٕناّ:" ْإ ياخ ناى ٚوٜاٚ 

نهًُفؼااش حنؼخيااش   ٔطًهكااّ حنئنااش  أٔ حن٘ااوٚ حنًؼُاإ٘ حنؼااخو يهكٛااش هخٛااش   ٔٚكاإٌ حنظٜااَف هٛااّ 

  . 675 1965ٙأيٕحنٓى"  ى. ػزي حنَُحخ حنٍُٕٔٓ٘  كظَٜف حٞهَحى هٙ

أٔ حٞٗاااااااوخٙ   ْاااااااٙ أيااااااإحل طًهكٓاااااااخ حنئناااااااش  حنااااااايكظٍٕ هااااااائحى حنؼطاااااااخٍ رقٕناااااااّ ٔػَهٓاااااااخ  

ح٠ىحٍٚاااااش رغاااااَٝ حٓاااااظغ٣نٓخ  ٔحنلٜااااإل ػهاااااٗ ياااااخ طُظـاااااّ ياااااٍ يااااإحٍى يخنٛاااااش ٓااااإحء أكخَاااااض 

  .523غهش  أو ػًخٍح   ى. هئحى حنؼطخٍ  د ص  ٙ
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 وقائع املؤمتر العلنٌ الدولٌ الثاىٌ للعلىو االىصاىًُ واالجتناعًُ والصرفُ  

 جامعُ الكادشًُ  –لكلًُ الرتبًُ للبيات 

 اجلامعُ املصتيصريُ –بالتعاوٌ مع كلًُ الرتبًُ االشاشًُ و 

 عار )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دلًل رقًَا وازدٍارٍا احلضارٍ( وحتت ش

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

االجتناعًُ ووقائع املؤمتر العلنٌ الدولٌ الثاىٌ للعلىو االىصاىًُ 

 وبالتعاوٌ مع جامعُ الكادشًُ –والصرفُ لكلًُ الرتبًُ للبيات 

                                     ريُ وحتت شعاراجلامعُ املصتيص -  كلًُ الرتبًُ االشاشًُ 

           احلضارٍ( )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دلًل رقًَا وازدٍارٍا

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االشاشًُ  
 اجلامعُ  املصتيصريُ 

 ش أكيص هٙ يـًٕػٓخ ػهٗ َقخ١ ػ٣ػش  ْٔٙ : ٔحنظؼَٚفخص حنًؼَٟٔ 

 ـ حٌ يهكٛش حنئنش ْٙ حٞيٕحل حنظٙ طًهكٓخ حنئنش أٔ رخقٙ حٞٗوخٙ حنًؼُٕٚش حنؼخيش.1

 ـ حَٓخ طو٠غ هٙ حككخيٓخ حنٗ قٕحػي حنقخٌَٕ حنوخٙ .2

 ـ حَٓخ يَٕٛىس ن٣ٓظغ٣ل ٔح٢ٓظؼًخٍ يٍ قزم يخنكٓخ .3

ش رؤَٓخ " ْٙ حٞيٕحل حنظاٙ طًهكٓاخ حنئناش  أٔ غَْٛاخ ياٍ حٞٗاوخٙ ٔيٍ ػى ًٚكٍ طؼَٚف يهكٛش حنئن  

رقٜي حٓظغ٣نٓخ ٔحٓظؼًخٍْخ  ٔطظَٜف هٛٓاخ ١زقاخ نٟككاخو حنقخََٕٛاش حنظاٙ طو٠اغ نٓاخ  حنًؼُٕٚش حنؼخيش 

 يهكٛش حٞهَحى"

يغ  حٌ حٓظؼَحٝ طؼَٚفخص حنقخٍََٕٛٛ ٔحنًوظٍٜٛ هٙ ٌْح حنًـخل ٔيخ أٟٔلظّ حنُقخ١ حنؼ٣ع ٚظُخقٞ  

يخ ؿخء رّ طؼَٚف حنيكظٍٕ حنٍُٕٔٓ٘ هٙ ريحٚش طؼَٚفّ نًهكٛش حنئنش "ْٕ يخنى ٚوٜٚ نهًُفؼش حنؼخيش " 

ًنك حٌ ؿًٛغ أيٕحل حنئناش  ٓإحء كخَاض أيإح٢ ػخياش أو هخٛاش طٓايف هاٙ حنُٓخٚاش حناٗ حنًُفؼاش حنؼخياش 

 ر٘كم يزخَٗ أو غَٛ يزخَٗ.

 نباو .ـ انًبسث انثاًَ / خظائض خزًٌة سزقة انًال ا

طظٔى ؿًَٚش َٓقش حنًخل حنؼخو روٜخثٚ ىٌٔ غَْٛخ يٍ حنـَحثى قي طكٌٕ هخٛش رٓخ ىٌٔ غَْٛخ يٍ   

حنـَحثى ر٘كم قي ٢ ط٘ظَا يؼٓخ هٙ ٌِْ حنوٜٜٛش أٔ قي طكإٌ ي٘اظَكش راٍٛ ػايى ياٍ حنـاَحثى رٔازذ 

حنظاٙ ط٘اظَا هٛٓاخ  حَظًخثٓخ حنٗ هجش يؼُٛش ط٘ظَا هٙ ٌِْ حنوٜخثٚ  هٓٙ طؼاي ياٍ حنـاَحثى ح٢قظٜاخىٚش

يغ غَْٛخ يٍ حنـَحثى ٢ ًٓٛخ حنـاَحثى حنٕحقؼاش ػهاٗ ح٢يإحل هاٙ يـاخل حنٔاَقش ٔحنظَٓٚاذ ٔحنظوَٚاذ. 

 َٔلٍ رٌٓح حنٜيى ٌَكَ ػيىح يٍ حنوٜخثٚ حنظٙ طًظخُ رٓخ ٌِْ حنـًَٚش:

 ـ اَها يٍ اندزائى االقتظادٌة.1

ٍ حنٔٛخٓش ح٢ؿظًخػٛش ٔح٢قظٜخىٚش نهاز٣ى طؼَف حنـًَٚش ح٢قظٜخىٚش رخَٓخ  ْٙ كم يخ ٜٚٛذ رخن٠َ   

ٔحنظااٙ طظًؼاام هااٙ هااَخ َظااخو حنؼ٣قااخص ح٢قظٜااخىٚش حنقااخثى ػهٛٓااخ ح٢قظٜااخى حنقاإيٙ ٓاإحء رًـًٕػااّ أٔ 

طفَػخطااّ ٔٚاايهم هٛٓااخ كاام يااخ ٠ٚااَ رخ٠َظااخؽ حنز٠ااخثؼٙ ٔكًخٚااش حنٜااُخػش حن١ُٕٛااش ٔحنٔٛخٓااش حنٔااؼَٚش 

حنؼخياااش ٔياااخ ٚظؼهااا  رخنَقخراااش ػهاااٗ حنُقاااي ٔح٢ثظًاااخٌ  ٔحٓاااظ٣ٓا ٔطُٕٚاااغ ح٢يااإحل حنؼخياااش  ٔحنواااييخص

ٔح٢كظكخٍحص حنظـخٍٚش نهئنش ٔػهٗ حنؼًٕو كم يخ ٜٚٛذ رخن٠ٍَ ٔحنظوَٚذ أٔ ٚٓيى راخنوطَ ػُٜاَح 

 (.35 ص1980)عهً خبار شالل  أٔ يـًٕػش ػُخَٛ ح٢قظٜخى حنقٕيٙ ككم  

خيش  يٍ ٍَٟ ٚؼي ؿًَٚش حقظٜاخىٚش   ٔيٍ ه٣ل حنظؼَٚف حنٔخر  ٚظ٠ق نُخ حٌ يخ ٜٚٛذ ح٢يٕحل حنؼ  

حيخ يخ ًْاذ حنٛاّ رؼاٞ حنزاخكؼٍٛ ياٍ حٌ ؿاَحثى طوَٚاذ حٞيإحل حنؼخياش رٕؿاّ ػاخو نٛٔاض ياٍ حنـاَحثى 

ح٢قظٜخىٚش هٕٓ ئظُي هٙ ًنك حناٗ يؼٛاخٍ حنًٕٟإع حنقاخََٕٙ نهـًَٚاش
(33 ص1980)عهدً خبدار شدالل  

ٔكقٛقاش .

قظٜاخىٚخ كخَاض حنـًَٚاش حقظٜاخىٚش ٢ٔ ػزاَس رخنًٕٟإع حٞيَ هًظٗ كخٌ حنًٕٟٕع حنقخََٕٙ نهـًَٚش ح

حنًخى٘ نٓخ.     ٔيخ َٚحِ حنزخكؼخٌ حٌ ؿًَٚش َٓقش حنًخل حنؼخو نٛٔض هق٢ ؿًَٚش حقظٜخىٚش ٔحًَخ ْٙ ياٍ 

حْى حنـَحثى ح٢قظٜخىٚش   ٔنٔاززٍٛ أٔنًٓاخ : حٌ يؼٛاخٍ حنًٕٟإع حنقاخََٕٙ ياٍ حنٜاؼٕرش حػزاخص ططزٛقاّ 

كظُفّ ٔحنٌ٘ ٚئى٘ حنٗ طٕٓاغ كزٛاَ هاٙ يفٓإو حنـًَٚاش ح٢قظٜاخىٚش هٓإ ٚائى٘ نهغًٕٝ ٔحنهزْ حنٌ٘ ٚ

حنٗ حىهخل ؿَحثى حهَٖ يؼم حنغٖ ٔح٢كظٛخل  ٔحيخ حنٔزذ حنؼاخَٙ ْإ ٔؿإى حرؼاخى حهاَٖ نهـًَٚاش ٢ٔ 

ٚؼُااٙ ْااٌح َفااٙ حنٜاافش حٞٓااخّ  نهـًَٚااش  ْٔااٙ ح٢قظٜااخىٚش  ٌٞ حنً٘ااَع هااٙ حغهااذ ح٢كٛااخٌ ٚؼظزااَ 

لش ح٢قظٜخىٚش ًحص حًْٞٛش حنزخنغش ن٣قظٜخى حن١ُٕٙ ئخٓخ رؤيٍ حنزهاي ٓإحء حنواخٍؿٙ حنًٔخّ رخنًٜه

أٔ حناايحههٙ أٔ حنُظااخو حنٔٛخٓااٙ رٕؿااّ ػااخو ٔػهٛااّ هااؤٌ ٍإٚااش حنً٘ااَع ْااٌِ ٢ طُفااٙ حنٜاافش ح٢قظٜااخىٚش 

 نهـًَٚش  رًطه  ح٢كٕحل.
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 وقائع املؤمتر العلنٌ الدولٌ الثاىٌ للعلىو االىصاىًُ واالجتناعًُ والصرفُ  

 جامعُ الكادشًُ  –لكلًُ الرتبًُ للبيات 

 اجلامعُ املصتيصريُ –بالتعاوٌ مع كلًُ الرتبًُ االشاشًُ و 

 عار )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دلًل رقًَا وازدٍارٍا احلضارٍ( وحتت ش

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

االجتناعًُ ووقائع املؤمتر العلنٌ الدولٌ الثاىٌ للعلىو االىصاىًُ 

 وبالتعاوٌ مع جامعُ الكادشًُ –والصرفُ لكلًُ الرتبًُ للبيات 

                                     ريُ وحتت شعاراجلامعُ املصتيص -  كلًُ الرتبًُ االشاشًُ 

           احلضارٍ( )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دلًل رقًَا وازدٍارٍا

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االشاشًُ  
 اجلامعُ  املصتيصريُ 

 ـ اَها يٍ اندزائى انًضز  بانًظهسة انباية .2

قٙ ؿًَٚش َٓقش حنًخل حنؼخو يٍ حنـَحثى حن٠ًَس رخنًٜهلش حنؼخيشػي حنًَ٘ع حنؼَح  
)**#(
ٔقي طظؼيى  

ػهٗ أيٍ حنئنش  حنـَحثى حن٠ًَس رخنًٜهلش حنؼخيش ٔهقخ نهِحٔٚش حنظٙ َُظَ حنٛٓخ هقي طًؼم حػظيحء  

حنوخٍؿٙ ٔحنيحههٙ كخنظوخرَ يغ ىٔنش حؿُزٛش أٔ ط٘كم ػئحَخ ػهٗ َِحْش حنٕظٛفش حنؼخيش كخنَٕٗس 

)د. زسٍٍُ عبٍذ  ، ت ٔح٢هظ٣ّ أٔ ط٘كم حػظيحء ػهٗ حنؼقش حنؼخيش حنًُزؼؼش يٍ حنًلٍَحص كخنظَِٔٚ

ًٔنك ًْٞٛظٓخ حنكزَٛس ػهٗ حنًٔظٕٚخص حنٔٛخٓٛش ٔحٞيُٛش ٔح٢قظٜخىٚش ٔح٢ؿظًخػٛش   هؼهٗ  (  7 ص

حًح يخ حٍطكزض رٓيف حنًٔظٕٖ حنٔٛخٓٙ طكٌٕ ٌِْ حنـًَٚش يٓيىس نكٛخٌ حنًـظًغ ٔحنُظخو حنٔٛخٓٙ هّٛ 

حنًٔخّ رؤيٍ حنئنش ٕٓحء حنيحههٙ أٔ حنوخٍؿٙ   حيخ طؤػَْٛخ ػهٗ حٞيٍ حنيحههٙ  حن١ُٕٙ  هٛظـهٗ هٙ 

حٓظٓيحف حنُظخو حنٔٛخٓٙ نهئنش ٔطٓيٚي حٞيٍ ح٢ؿظًخػٙ . ٔٚظ٠ق طؤػَْٛخ ػهٗ حٞيٍ حنوخٍؿٙ يٍ 

حنؼئ حنوخٍؿٙ يٍ حنًٔخّ رٔٛخىس حن١ٍٕ   َخكٛش حنًٔخّ رًكخَش حنئنش هٙ حنًلخهم حنئنٛش ٔطًكٍٛ 

ٔيٍ ٌْح حنًُطه  ٗيى حنًَ٘ع ػقٕرش حنـًَٚش حًح يخ حٍطكزض هٙ ُيٍ حنلَد أٔ هٙ ُيٍ حنكٕحٍع  

ػهٗ حنُظخو حنؼخو  أيخ طؤػَْٛخ ػهٗ حنًٔظٕٖ حٞيُٙ هبٌ ح٢ػظيحء ػهٗ حٞيٕحل حنؼخيش ًٚؼم حػظيحء  

٢ طقظَٜ ػهٗ ٛفظٓخ هق٢ ػهٗ حنَغى يٍ ح٢ًْٛش حنزخنغش نٓخ  َٖٔٚ حنًَ٘ع حٌ كًخٚش حٞيٕحل حنؼخيش 

 ٔحًَخ ٚٔؼٗ يٍ ه٣ل طٕهَٛ حنلًخٚش نٓخ حنٗ كًخٚش حنُظخو حنؼخو رٍٜٕس ػخيش 

(22 ص2006)د. ابزاهٍى يظطفى سهًٍاٌ                                                                 
 . 

٘ هُٛؼكْ طاؤػَٛ ْاٌِ حنـًَٚاش ياٍ ها٣ل حنوطإٍس حنُخؿًاش ػاٍ ئاخّ ٔأيخ ػهٗ حنًٔظٕٖ ح٢قظٜخى  

حنـًَٚش رخنٕظٛفش ح٢قظٜخىٚش نٌِٓ حٞيٕحل هخٞهؼخل حنظوَٚزٛاش حنظاٙ طقاغ ػهٛٓاخ طاُؼكْ رآػخٍْاخ حن٠اخٍس 

ٔحنًييَس ػهاٗ ح٢قظٜاخى حنا١ُٕٙ ٢ٔ ٓاًٛخ هاٙ حنزهايحٌ حنظاٙ ٚؼظًاي حقظٜاخىْخ ػهاٗ ػخثايحص حناُف٢ يؼام 

ػًم يوخنف نهقخٌَٕ ٚٔظٓيف ٌِْ حٞيإحل طكإٌ حػاخٍِ ح٢قظٜاخىٚش ٔهًٛاش ػهاٗ حنزهاي يًاخ حنؼَحخ هؤ٘ 

 (.76 ص2008)َبزاص خبار خهف  ٚظطهذ طٕهَٛ ٓٛخؽ يظٍٛ يٍ حنلًخٚش نٓخ 

 ـ فً ببض طىرها خزًٌة يُظًة .3

ش ػَهاااض حطفخقٛااااش حٞيااااى حنًظلاااايس نًكخهلااااش حنـًَٚاااش حنًُظًااااش ػزااااَ حن١ُٕٛااااش حنـًخػااااش ح٢ؿَحيٛاااا   

حنًُظًاااش رخَٓاااخ   ؿًخػاااش ًحص ْٛكااام طُظًٛاااٙ يئنفاااش ياااٍ ػ٣ػاااش حٗاااوخٙ أٔ حكؼاااَ يٕؿااإىس نفظاااَس 

ياااٍ حناااِيٍ ٔطؼًااام رٜااإٍس يظ٠اااخهَس رٓااايف حٍطكاااخد ٔحكااايس أٔ حكؼاااَ ياااٍ حنـاااَحثى حنوطٛاااَس أٔ 

ح٢هؼاااخل حنًـَياااش ٔهقاااخ نٓاااٌِ ح٢طفخقٛاااش ياااٍ حؿااام حنلٜااإل ر٘اااكم يزخٗاااَ أٔ غٛاااَ يزخٗاااَ ػهاااٗ 

 (.2000  25)دور  األيى انًتسذ    انذور ش يخىٚش أهَٖ يُفؼش يخنٛش أٔ يُفؼ

كًاااخ ػَهاااض حنـًَٚاااش حنًُظًاااش رخَٓاااخ   طهاااك حنـًَٚاااش حنظاااٙ طَطكاااذ ياااٍ طُظاااٛى حؿَحياااٙ ْٛكهاااٙ   

س حنٜاااًض ٔٚؼًااام ْاااٌح حنظُظاااٛى ٚظكااإٌ ياااٍ ٗوٜاااٍٛ هاااخكؼَ طلكًاااّ قٕحػاااي يؼُٛاااش ياااٍ حًْٓاااخ قخػاااي

ر٘ااااكم ئااااظًَ نفظااااَس غٛااااَ يلاااايىس ٔٚؼزااااَ َ٘ااااخ١ّ كاااائى حناااائل ٔٚٔااااظويو حنؼُااااف ٔح٢هٔااااخى 

ٔح٢رظااِحُ ٔحنَٗاإس هااٙ طلقٛاا  حْيحهااّ ٔٚٔااؼٗ نهلٜاإل ػهااٗ حنااَرق حنًااخى٘ ٔٚهـااؤ نؼًهٛااش غٔااٛم 

  . 45  2007ٙحٞيٕحل ٠ٟفخء حنَ٘ػٛش ػهٗ ػٕحثي حنـًَٚش   ؿٓخى دمحم حنزَِٚحص  

ٔٔهقخ نهظؼخٍٚف حنٔاخرقش هاخٌ ؿًَٚاش ٓاَقش حنًاخل حنؼاخو ًٚكاٍ طٜاُٛفٓخ رًاخ ٢ ٚقزام حن٘اك ٔهاٙ حٞػاى   

حٞغهذ رؤَٓخ يٍ حنـَحثى حنًُظًاش ًحص حنوطإٍس حنؼخنٛاش ٢ٔ ًُٚاغ ًناك ياٍ حٍطكخرٓاخ ر٘اكم غٛاَ ياُظى 

حٌ غخنزٛاش  2003و ٔياخ َاَحِ رؼاي حنظغٛٛاَ حنٔٛخٓاٙ هاٙ حنؼاَحخ ػاخ   ٔروخٛش ػُييخ طكٌٕ غَٛ ػًيٚش.

حٞػًخل ح٢ؿَحيٛش حنظٙ ططخل حنًخل حنؼخو ٕٓحء حنًَطكزش يُٓخ ٞغَحٝ ٓٛخٓٛش أٔ حقظٜخىٚش أٔ حٍْخرٛش 

أٔ ٞغَحٝ أهَٖ طَطكذ يٍ ؿًخػخص يُظًش ٔٔهقخ نهظَٔف ٔحن٣ًرٔخص حنظٙ طَطكاذ هٛٓاخ حنـاَحثى 

نظوَٚذ حنظٙ طٔظٓيف حنًخل حنؼخو طظطهذ حنًُظًش ٌْٔح ٚؼٕى حنٗ حٓزخد يُٓخ حٌ حنَٔقش أٔ حنظَٓٚذ أٔ ح
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 جملُ كلًُ الرتبًُ االشاشًُ  
 اجلامعُ  املصتيصريُ 

ؿخَزخ يٍ حنظوط٢ٛ ٔحنظُظاٛى ٌٞ ْاٌِ حٞيإحل نٛٔاض رخْٞايحف حنٔآهش حنظاٙ ًٚكاٍ حنٕٛإل حنٛٓاخ  ٌٞ 

حنئل ػخىس طٕنٙ حْظًخيخ هٙ يٕٟٕع طٕهَٛ حنلًخٚش نٓخ ههْٛ يٍ حنٔٓم حٍطكخرٓخ ر٘كم ػ٘إحثٙ ٌٔٞ 

ٚٔظهِو ئخًْش ػيى نْٛ رخنقهٛم يٍ حٛالخد حنوزاَس نظُفٛاٌِ ١زٛؼش حنٔهٕا ح٢ؿَحيٙ هٙ ٌِْ حنـًَٚش 

 حً ٚئى٘ حنًٔخًٍْٛ ك٣ رلٔذ حنئٍ حنًَٕٓو نّ هٙ حطًخو حنـًَٚش .

 انفز  بٍٍ خزًٌة انسزقة وخزًٌة االختالص فً انتشزٌبات. :ـ انًبسث انثانث

ٌٔ حٌ ٚكٌٕ ُْخا طًِٛٛ ػيص حنظَ٘ٚؼخص حنقيًٚش كخهش ح٢ػظيحءحص حنظٙ طقغ ػهٗ حٞيٕحل  َٓقش  ى  

رًُٛٓخ ٕٓحء ٔقؼض طهك ح٢ػظيحءحص ػهٗ حٞيٕحل حنؼخيش أٔ حٞيٕحل حنوخٛش ٔنى ٚكٍ ُْخا ح٠ٚخ طفَٚ  

كٌٕ ح٢ػظيحء ٔقغ يٍ قزم يٕظف ػخو أٔ يٍ قزم ٗوٚ ػخى٘ . غَٛ حَٓخ يِٛص هٙ حنؼقٕرخص حنظٙ 

فَٝ ػهٗ يوظهْ حٞيٕحل حنؼخيش طقغ ػهٗ حٞيٕحل حنؼخيش كٛغ ٗيىص ػهٗ حنؼقٕرخص حنظٙ كخَض ط

هقي كخَض طفَٝ ػهٗ ( 220 ص1960)عًز يًذوذ يظطفى  ٔحنًظًؼهش رًًظهكخص حٜنٓش ٔحنًهك 

حنـخَٙ ػقٕرخص غخٚش هٙ حنقٕٔس كخنلَخ ٔطقطٛغ حٞٔٛخل ٔقطغ حن٘فخِ ٔحنُفٙ ٔحنـهي  ٔنْٛ غَٚزخ 

٢ػيحو نكؼَٛ يٍ حنـَحثى حنزٔٛطش حً حٌ ٚؼؼَ حنزخكؼخٌ هٙ حنظَ٘ٚؼخص حنـُخثٛش حنقيًٚش ػهٗ ػقٕرش ح

  1975)عبذ انززًٍ اندىراًَ كخَض حغهذ حنؼقٕرخص طفَٝ ػهٗ يَطكزٙ حنَٔقخص ْٙ ح٢ػيحو

ا٢ حٌ ُْخا ظَٔهخ هخٛش ط٘يى هٛٓخ حنؼقٕرش ٔقي طٜم حنٗ كي ح٢ػيحو ًٔنك نلًخٚش أيٕحل (. 39ص

قٕحٍَٛ حنُٙ َظًض ح٢ككخو حنًظؼهقش حٞهَحى هٙ ظم رؼٞ حنظَٔف ٔٚؼي قخٌَٕ كًٍٕحرٙ يٍ أْى حن

حً َظى قخٌَٕ كًٍٕحرٙ  ػزي  ( 50  ص1968)د. عهً زسٍٍ انخهف  رخ٢ٓظ٣ٛء ػهٗ حٞيٕحل حنؼخيش

 9  1975ٙحنَكًٍ حنـٍٕحَٙ  
 

حنق٠خء ٔحنٕظخثف حنؼخيش ٔرٍٛ حنؼقٕرخص حنٕحؿذ حٚقخػٓخ ػهٗ 

حنؼخيش ٔحنظٙ طؼظزَْخ حنظَ٘ٚؼخص حنليٚؼش حنًٕظفٍٛ حنٌٍٚ َٚطكزٌٕ ؿَحثى حنَٕٗس ٔحهظ٣ّ حٞيٕحل 

يٍ حنـَحثى حنًوهش رٕحؿزخص حنٕظٛفش ٔأ٢ْٔخ 1969نُٔش  111ٔيُٓخ قخٌَٕ حنؼقٕرخص حنؼَحقٙ ٍقى 

ٔيٍ    حًْٛش ٔحٟلش ٔيِْٛخ ػٍ ؿَحثى ح٢ػظيحء ػهٗ حٞيٕحل حنَٔقش ٔهٛخَش حٞيخَش ٔح٢كظٛخل .

غهظض ػقٕرخص ؿًَٚش حٞيٕحل حنؼخيش ْٔٙ رٌٓح ٓخَٚص حن٣ًكع حٌ حنظَ٘ٚؼخص حنٕٟؼٛش حنليٚؼش قي 

حنَ٘حثغ حنقيًٚش حنظٙ ٗيىص حنؼقخد هٙ ؿًَٚش حهظ٣ّ حٞيٕحل حنؼخيش ٔٔٓؼض يٍ طـَٚى حنؼيٚي يٍ 

ح٢هؼخل حنظٙ طَطكذ ٟي ٌِْ حٞيٕحل. ٔهٙ ٌْح طؤكٛي ػهٗ أًْٛش ٌِْ حٞيٕحل ٔيخ طٔظهِيّ يٍ ٛٛخَش 

  ٔحًح كخَض حنظَ٘ٚؼخص حنليٚؼش قي حػظزَص (88  ص2005ز فتٍر  )رعذ فدٔكًخٚش يٍ حنؼزغ رٓخ 

هؼم ح٢هظ٣ّ حنٌ٘ ٚقغ يٍ قزم حنًٕظف أٔ حنًكهف روييش ػخيش  ٔيٍ هٙ ككًّ   ػهٗ حٞيٕحل 

حنؼخيش ؿًَٚش رلي ًحطٓخ َٞٓخ طًؼم حه٣ل ٌْح حنًٕظف رٕحؿزخص ٔيقظ٠ٛخص حنٕظٛفش حنؼخيش هخَٓخ نى 

قغ هؼم ح٢هظ٣ّ يٍ غَٛ حنًٕظف ٔحًح طٕحهَص حن١َٔ٘ ح٢هَٖ نـًَٚش طؼظزَْخ َٓقش ح٢ حًح ٔ

حنَٔقش . حيخ هٙ حنَ٘ٚؼش ح٣ٓ٢يٛش ٔػهٗ رؼٞ حنـًٍٕٓ هقي حٓظزؼيص ٛفش حنَٔقش حنظخيش ػٍ 

.  (212 ص1971)د. ازًذ انكبٍسً  حن٘وٚ حنٌ٘ َٚٔخ حٞيٕحل حنؼخيش حًح كخٌ حنٔخٍخ ئهًخ 

حنظف٢َٚ رخٞيٕحل حنؼخيش ىٌٔ يزٍَ ٔحنظٙ ٢ قٛخو نهئنش رئٌ ٌِْ  ٔحنًٜهلش حنؼخيش طٔظهِو ػيو

حٞيٕحل يًخ ٚٔظٕؿذ ػيو حنظًِٛٛ رٍٛ حٞيٕحل حنؼخيش ٔحٞيٕحل حنوخٛش حنظٙ طقغ ػهٛٓخ حنَٔقش يًخ 

ٚٔظٕؿذ ػيو َفٙ قطغ ٚي حنٔخٍخ حنًٔهى حًح يخ َٓخ يٍ حٞيٕحل حنؼخيش ؿخء هٙ حٜٚش حنكًَٚش قٕنّ 

)انًائذ    نٔخٍخ ٔحنٔخٍقش هخقطؼٕح حٚيًٚٓخ ؿِحء رًخ كٔزخ َك٣ يٍ   ٔ  ػِِٚ ككٛى ٔح طؼخنٗ 

  ح٢ حٌ حنفقٓخء قي حكظخ١ٕح كم ح٢كظٛخ١ ر٘ؤٌ قطغ حنٛي هخٗظ١َ ؿًٍٕٓ يُٓى هٙ يَطكذ (38اٌَة 

 حنَٔقش طكَحٍْخ كٛغ ػي حنٔخٍخ ٔحنٔخٍقش ٔٛفٍٛ ٢ هؼهٍٛ ٔحنٕٛف ٢ ٚظلق  هٙ حن٘وٚ ح٢

رخنظكَحٍ ٔكٌنك قٕل حنَٕٓل حنكَٚى ٙ  ٢ طقطغ حٞٚي٘ هٙ حنٔفَ  ٔحنًقٜٕى رخنٔفَ حنلَد كٌنك 

حطف  حغهذ هقٓخء حنًٔهًٍٛ ػهٗ ػيو ططزٛ  كي حنَٔقش هٙ ُيٍ حنًـخػش ٌٞ حنٔخٍخ كخٌ َٚٔخ 

ٔكًخ رُٛخ ٓخرقخ هخٌ ؿًَٚش حهظ٣ّ حٞيٕحل يٍ (.   40  ص1966)ابزاهٍى دروٌش  حٟطَحٍح  
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 اجلامعُ  املصتيصريُ 

نـَحثى حنًوهش رخنٕظٛفش حنؼخيش نظًِْٛخ ػٍ ؿَحثى ح٢ػظيحء ػهٗ حٞيٕحل ًٔنك ٌٞ ؿَحثى ح٢ػظيحء ح

ػهٗ حٞيٕحل ٚكٌٕ ُْخا هؼم ح٢هظ٣ّ ٔنكٍ ٚوظهف ػٍ ح٢هظ٣ّ هٙ ؿَحثى حنًٕظف ٔحٌ كخَض 

ٓخثٛخ   ح٢ كهٓخ طظ٘خرّ يٍ كٛغ ٔقٕػٓخ ػهٗ يخل  ٔكٌنك طظ٘خرّ يٍ كٛغ غخٚش حنـخَٙ هٙ ٓهذ حنًخل َ

حٌ حنَٔقش طظًِٛ رؤٌ حنًخل حنًَٔٔخ طئهٌ كٛخُطّ رئٌ ٍٟخء حنًـُٙ ػهّٛ   رًُٛخ ٚظى َقم ٌْح حنًخل 

هٙ ؿًَٚش حنُٜذ رَٟخء ٛخكزّ   طلض طؤػَٛ حكظٛخل حنـخَٙ ٔهيحػّ ٔهٙ ؿًَٚش هٛخَش حٞيخَش هبٌ 

هى حنّٛ   أيخ ؿًَٚش ح٢هظ٣ّ حنًخل ٚظى طٔهًّٛ حنٗ حنـخَٙ ٔٚقٕو رظٕؿّٛٓ حنٗ غَٛ حنغَٝ حنٌ٘ ٓ

هٓٙ ٓٛطَس حنًٕظف حنؼخو حنفؼهٛش ػهٗ يخل ٓهى حنّٛ رٔزذ ٔظٛفظّ أٔ رًُخٓزش ٔظٛفظّ ٔطٕؿّٛٓ حنٗ 

 غَٛ حنغَٝ حنًوٜٚ نّ 

 842 1977ٙ حكًي حرٕ حنَّٔ                                                                         
 
. 

حنزاايء حٌ يٕٟاإع ؿًَٚااش ح٢هااظ٣ّ ْاإ حنًااخل حنؼااخو ٔحنًااخل حنوااخٙ   ٔحٌ حنؼُٜااَ ٔكًااخ ٚزاائ هااٙ   

حٞٓخٓٙ هٛٓخ ْٕ َٛش طًهك حنًٕظف حنؼخو نٌٓح حنًخل ٔطلٕٚم كٛخُطاّ حنُخقٜاش حناٗ كٛخُطاّ حنكخيهاش ٔحٌ 

َحى حنٓيف يٍ حنظـَٚى ْٕ نلًخٚش حٞيٍ حنًخنٙ حنٌ٘ ٚـذ حٌ ٚظٕهَ حُحء حٞيٕحل حنؼخيش ٔحنوخٛاش راخٞه

 .(26 ص2001)دمحم طبسً َدى  ٔحنزُٕا ٔحنَ٘كخص حنظٙ ٚظٔهى حنًٕظف حنًخل رٔزذ ٔظٛفظّ 

ٔقي طكٌٕ ػهش حنظـَٚى حرؼي يٍ ًنك   كٛغ حٌ ؿًَٚش ح٢هظ٣ّ ْٙ هٙ حنًقخو حٞٔل حػظايحء ياٍ قزام   

ٙ هٓإ حنًٕظف حنؼخو ػهٗ حنًخل حنًوٜاٚ نٔاَٛ يَها  ػاخو أٔ حنًَحها  حنؼخياش هاٙ يـًٕػٓاخ ٔرخنظاخن

ٚٔظٕنٙ ػهٗ يخل أإطًٍ ػهٙ ٔحٌ ٓهٕكّ ٌْح ٚؼزَ ػٍ هطٍٕس حؿَحيٛش هٙ حٓاظغ٣ل يَكاِِ ٢ٍطكاخد 

حنـًَٚش   حٟخهش حٌ ٚيِ ػهٗ حنًخل ْٙ ٚي أيخَش يًخ ٚٔٓم يؼٓخ ح٢ٓاظلٕحً ػهاٗ حنًاخل نُفٔاّ أٔ نغٛاَِ 

 .(17  ص1992)َائم عبذ انززًٍ طانر  

ٔقٛخو حنًٕظف أٔ حنًكهف روييش ػخيش رخٍطكخرّ ؿًَٚش حهظ٣ّ  هزؼي حٌ  طظلق  ؿًٛغ حٍكخٌ حنـًَٚش  

حٞيٕحل حنؼخيش أٔ حنوخٛش حنظٙ ٓهًض حنّٛ رٔزذ ٔظٛفظّ ُْخ ٢راي حٌ طٕقاغ حنؼقٕراش ػهاٗ حنـاخَٙ ٔحنظاٙ 

كًاخ َاٚ    حنـًهاش حٞٔناٗ ياٍ قاخٌَٕ حنؼقٕراخص ْٔاٙ حنٔاـٍ 315كيىْخ حنًَ٘ع حنؼَحقاٙ هاٙ حنًاخىس 

خٌَٕ حنؼقٕرخص ػهٗ حػظزخٍ ػقٕرش حنؼِل يٍ حنٕظٛفش ػقٕراش طكًٛهٛاش كٔاذ َاٚ حنًَ٘ع حنؼَحقٙ هٙ ق

ٔقي ٗيى حنًَ٘ع يٍ ٌِْ حنؼقٕرش هٙ حنـًهش حنؼخَٛاش كًُٛاخ ٚ٘اغم حنًٕظاف ٔظاخثف .    خ.ع100حنًخىس 

 يؼُٛش كؤٌ ٚكٌٕ يٍ :ـــ

خٓآًخ ْٕٔ كم ٗاوٚ يكهاف رظلٜاٛم حٞيإحل نلٔاخد حنئناش ٔر preceptorـ يؤيٍٕ٘ حنظلٜٛم 1

رًقظ٠ٗ حنقٕحٍَٛ أٔ حنهٕحثق حٔ حَٞظًش ٔحنظؼهًٛخص يًخ ٚفظَٝ حَّ يهِو رؼي ًنك طٍٕٚيْخ حناٗ حنوِحَاش 

   (.142 ص1972)يسًىد َدٍب زسًُ  حنؼخيش

ـ حنًُئرٍٛ نّ أٔ حٞيُخء ػهٗ حنٕىحثغ أٔ حنٜاٛخٍهش كٛاغ ٚؤهاٌ حنً٘اَع حنؼَحقاٙ راخنظَف ح٢ٓاظؼُخثٙ 2

ّ  حٞيإحل حنؼخياش ػكاْ ياخ َاٚ ػهٛاّ حنً٘اَع حنًٜاَ٘ هاٙ حنًاخىس كظَف ي٘يى هٙ ؿًَٚاش حهاظ٣

يٍ قخٌَٕ حنؼقٕرخص حنًَٜ٘ كٛغ حػظزاَ ظاَف حنلاَد هاٙ حنفقاَس ؽ يُاّ ظَهاخ ي٘ايىح   ٔػهاش  112

حنظ٘يٚي ُْخ حٌ حنـخَٙ حنٌ٘ َٚطكذ ح٢هظ٣ّ هٙ ٌْح حنٕقض ْٕ يـَى يٍ حن٘ؼٍٕ حنا١ُٕٙ   ٔياٍ ْاٌح 

حغفم حنُٚ ػهٗ ظاَف ي٘ايى يٓاى ْٔإ حٍطكاخد ؿًَٚاش ح٢هاظ٣ّ هاٙ  ٚظ٠ق حٌ حنًَ٘ع حنؼَحقٙ قي

 (.     131  ص2005)رعذ فدز فتٍر  حٔقخص حنلَد ٔح٢َٟحٍ رًَكِ حنئنش ح٢قظٜخى٘

 ـ انًبسث انزابع / زًاٌة انًال انباو فً انتشزٌع انبزاقً  .

ش حنًاخل حنؼاخو ياٍ حنٔاَقش أٔ أٔنض ؿًٛغ حنَ٘حثغ هٙ كام ىٔل حنؼاخنى ػُخٚاش هخٛاش هاٙ قٕحَُٛٓاخ نلًخٚا  

ح٢هظ٣ّ أٔ حَٟٞحٍ رٓخ أٔ حنظؼي٘ ػهٛٓخ يٍ ؿخَذ حٞهَحى   هٕٟؼض ػقٕراخص ؿِحثٛاش ػهاٗ حٞهاَحى 

 أٔ حنـًخػخص حنٌٍٚ ٚقٕيٌٕ رَٔقش أٔ طوَٚذ حنًخل حنؼخو .
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راٍٛ  ػَس ياخهقي أٔنٗ حنًَ٘ع حنؼَحقٙ نلًخٚش حنًخل حنؼخو ؿخَزخ يًٓخ هٙ َّٜٕٛ حنقخََٕٛش  ْٔٙ يظُخ   

ٔطَ٘ٚؼخص أهَٖ   ٔقي ٗيى حنًَ٘ع  حنـُخثٙ حنؼَحقٙ  1969نسُة 111قاَىٌ انبقىبات انبزاقً رقى 

 . 1964هٙ حنقخٌَٕ حنًٌكٍٕ حنلًخٚش نهًخل حنؼخو ػهٗ حنؼكْ يٍ ًنك هٙ قخٌَٕ حنؼقٕرخص حنًهغٙ نُٔش 

خ قاخٌَٕ حنؼقٕراخص ٔر٘اكم هاخٙ ههقي ٍطذ حنًَ٘ع حنؼَحقٙ حنلًخٚش حنـُخثٛش نهًخل حنؼخو هاخٍؽ َطاخ   

  هقي أٔؿاي حنً٘اَع حنؼَحقاٙ 1972ٔػخو  1964طهك حنلًخٚش حنظٙ أٔؿيطٓخ قٕحٍَٛ حنظؤيٛى حنٜخىٍس ػخو 

هٙ ٌِْ حنقٕحٍَٛ ػقٕرخص ٗيٚيس نلًخٚش ٔٓاخثم ح٢َظاخؽ حنًٔاظؼًهش نٜاخنق حن٘اؼذ طاظ٣ثى ياغ أًْٛاش ْاٌِ 

قظٜخى حن١ُٕٙ   ٚظٓاَ ًناك ٔحٟالخ هاٙ َاٚ حنًاخىس حنً٘خٍٚغ ٔحنئٍ حنـَْٕ٘ حنٌ٘ طهؼزّ رخنُٔزش ن٣

كٛغ طقٕل  ٚؼخقذ رخ٠ػايحو أٔ حٞٗاغخل  حن٘اخقش حنًئرايس أٔ 1964" نسُة 99انقاَىٌ رقى "" يٍ 10"

 حنًئقظش كم يٍ قخو رؤػًخل طوَٚزٛش ٟي أ٘ َٗكش أٔ يئٓٔش يٍ حنًئٓٔخص حنظٙ ًٚ٘هٓخ ٌْح حنقخٌَٕ  .

ر٘اؤٌ كًخٚاش حنؼأَس حنُفطٛاش حنظاٙ  1972" نسدُة 69"حنقاخٌَٕ ٍقاى كًخ ًكاَص حنلًخٚاش حنـُخثٛاش هاٙ   

" نسدُة 229رقدى "طؼظزَ يٍ حٞيٕحل حنؼخيش حنظٙ طٔخْى هٙ ططَٕٚ حقظٜخى حنئنش .ٔكاٌنك هاٙ حنقاخٌَٕ 

حنوخٙ رٜٛخَش حنؼَٔس حنُفطٛش ٔحنًٕحى حنٓٛئٍكَرَٕٛش حنطزٛؼٛش ٔنقي حيظيص ٓٛخٓش حنًَ٘ع هاٙ  1970

" نسدُة 6يدٍ قداَىٌ اندزي رقدى "" 15نـُخثٛش حنٗ يٜخىٍ حنؼَٔس حنطزٛؼٛش هاٙ حنًاخىس "طٕهَٛ حنلًخٚش ح

ههقاي أٟٔاق ْاٌح حنقاخٌَٕ حنًإحى هاٙ ػايس  1969نسدُة  111رقدى أيخ رخنُٔزش نقخٌَٕ حنؼقٕرخص    .1962

ٍ يٕحٟغ ٔحنـَحثى حنظٙ طقغ ػهٗ حنًخل حنؼخو هٙ حنفٜم حنؼخَٙ ياٍ حنزاخد حنٔاخىّ هاٙ حنكظاخد حنؼاخَٙ يا

قخٌَٕ حنؼقٕرخص حنليٚغ   يُٓخ حنـَحثى حنظٙ طقغ يٍ حنًٕظف أٔ حنًكهف روييش روٜٕٙ أيٕحل حنئنش 

يٍ حنقخٌَٕ " ٚؼخقذ رخنٔـٍ 316نكٌٕ ٌِْ حنـَحثى نٓخ ئخّ رخ٢قظٜخى حن١ُٕٙ ٔٚظزٍٛ ًنك يٍ حنًخىس 

ع أٔ ٍٔقاش يؼزظاش كم يٕظف أٔ يكهف روييش ػخيش حٓظغم ٔظٛفظّ هخٓظٕنٗ رغٛاَ كا  ػهاٗ ياخل أٔ يظاخ

نل  أٔ غَٛ ًنك يًهٕكخ نهئنش أٔ ٞكيٖ حنًئٓٔخص أٔ حنٓٛجخص حنظٙ طٔٓى حنئنش هٙ كخنٓخ رُٜٛذ نإ 

ٌْح يٍ َخكٛش ٔيٍ َخكٛش أهَٖ هقي َاٚ حنقاخٌَٕ ػهاٗ حنـاَحثى حنظاٙ طقاغ ياٍ غٛاَ    ٓٓم ًنك نغَِٛ".

ياٍ قزام حنًإح١ٍُٛ أٔ حٞهاَحى أٔ  حنًٕظف أٔ حنًكهف روييش ػهٗ حٞيٕحل حنؼخيش يٍ ٓاَقش أٔ طوَٚاذ

" حنظااٙ َٜااض "ٚؼخقااذ رااخنلزْ ياايس ٢ طِٚااي ػهااٗ ٓااُش 352غٛااَْى هًااٍ ْااٌِ حنًاإحى حنقخََٕٛااش حنًااخىس "

ٔرخنغَحيش أٔ ربكيٖ ْاخطٍٛ حنؼقإرظٍٛ كام ياٍ أهٔاي يٛاخِ رجاَ ػخياش أٔ هاِحٌ يٛاخِ أٔ أ٘ ئاظٕىع ػاخو 

نـًٓإٍ كٛاغ ؿؼهٓاخ أقام ٛا٣كٛش نهغاَٝ حناٌ٘ نهًٛخِ أٔ أ٘ ٗٙء كهَ يٍ قزٛم ًنك يؼي ٢ٓظؼًخل ح

" يٕٟاإع ح٢ػظاايحء ػهااٗ 353طٔااظؼًم يااٍ أؿهااّ أٔ طٔاازذ روطجااّ هااٙ ًنااك"  كااٌنك ػخنـااض حنًااخىس "

حنًَحه  حنؼخيش نهًخء ٔحنكَٓرخء ٔحنغخُ أٔ غَْٛخ يٍ حنًَحه  حنؼخيش ٔؿؼم ػقٕرش ْاٌح ح٢ػظايحء حنٔاـٍ 

" حنظٙ ق٠ض طـَٚى كم طوَٚاذ أٔ حطا٣ف 355حنًخىس"٢ طِٚي ػهٗ ٓزغ ُٕٓحص أٔ حنلزْ . كًخ َٜض 

يظؼًي رطَٚ  ػخو أٔ يطخٍ أٔ ؿٍٕٔ أٔ ٓكش كيٚيٚش أٔ َٓاَ أٔ قُاخس ٛاخنلٍٛ نه٣ًكاش ٔطكإٌ ػقٕراش 

"ياٍ 444" ياٍ حنًاخىس "11ٌْح حنفؼم حنلزْ ٔحنغَحيش أٔ أكيٖ ْخطٍٛ حنؼقٕرظٍٛ   كًخ ػخنـض حنفقاَس "

خيش ػٍ ١َٚ  حنٔاَقش هقاي حػظزَْاخ حنقاخٌَٕ ظَهاخ ي٘ايىح كاٍٛ ٚكإٌ حنقخٌَٕ ح٢ػظيحء ػهٗ حٞيٕحل حنؼ

حنًخل حنًَٔٔخ يًهٕكخ نهئنش أٔ أكيٖ حنًئٓٔخص حنؼخيش أٔ أكيٖ حنَ٘كخص حنظٙ طٔخْى هٛٓخ حنئنش هٙ 

يخنٓخ رُٜٛذ   ىٌٔ حٌ ٚفَخ ًنك رٍٛ حٞيٕحل حنؼخيش ٔحٞيٕحل حنوخٛش   ٔحنٔزذ هٙ حنظ٘يٚي حٌ أيٕحل 

ًوٜٜش نًُفؼش ػخياش ٔنٜاخنق حهاَحى حنًـظًاغ ٔراٌنك ٚظطهاذ طإهَٛ حنلًخٚاش حنـُخثٛاش نٓاخ رًاخ حنئنش حن

كًاخ ػاي حنً٘اَع كخناش حنكإحٍع يؼٛاخٍح ُيُٛاخ نغاَٝ ط٘ايٚي    ٚظُخٓذ ٔٔظٛفظٓخ حنؼخيش هاٙ حنًـظًاغ.

 " خ.ع ػهٗ ػقٕرش حنٔـٍ ييس ٢ طِٚي ػهٗ ٓزغ ٓإُحص أٔ راخنلز444ْحنؼقٕرش   كٛغ َٜض حنًخىس "

 نًٍ َٚطكذ حنَٔقش يُظِٓح هَٛش قٛخو كخنش ْٛخؽ أٔ هظُش أٔ كَٚ  أٔ أٚش كخٍػش أهَٖ .

" خ.ع ػهاٗ حنؼقٕراش حنٔاـٍ يايس ٢ طِٚاي ػهاٗ هًاْ ػ٘اَس ٓاُش حًح حٍطكزاض 445كًخ َٜض حنًاخىس"  

حنَٔقش هٙ حػُخء هطَ ػاخو أٔ ْٛاخؽ أٔ هظُاش أٔ كخٍػاش ياٍ قزام أكاي أهاَحى حنقإحص حنًٔاهلش أٔ حنلاَحّ 
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حنهٛهٍٛٛ حنًكهفٍٛ رلفع حٞيٍ أػُخء قٛخيٓى رٕحؿزٓى . ٣ٚٔكع يٍ ْاٌٍٚ حنُٜاٍٛ حٌ حنً٘اَع حنؼَحقاٙ قاي 

ٗيى ػقٕرش حنَٔقش حنٕحقؼش هٙ كخنش حنكٕحٍع   ٔنكُّ يِٛ هٙ حنؼقٕرش هًٛخ حًح ٔقؼض حنَٔقش يٍ ٗاوٚ 

ٗي يٍ ػقٕراش حن٘اوٚ ػخى٘ أٔ يٍ حٞٗوخٙ حنًكهفٍٛ رلفع حٞيٍ  كٛغ ؿؼم ػقٕرش حنفجش حٞهَٛس أ

ٔيااٍ حنٕحٟااق حٌ ػهااش حنظ٘اايٚي طكًااٍ هااٙ حٌ حنُااخّ ٚكَٕاإٌ يُ٘ااغهٍٛ هااٙ هظااَحص حنكاإحٍع     حنؼااخى٘.

رًؼخنـش يخ ْى هّٛ يٍ يٜٛزش أٔ يلُش أٔ ظَف حٓظؼُخثٙ  ٔأٌ حٓاظغ٣ل حنـاخَٙ نٓاٌح حنظاَف ٚاُى ػاٍ 

ظَف حنلَد ظَهاخ ي٘ايىح  هطٍٕس حؿَحيٛش ٔحٓظٓظخٍ رً٘خػَ حنُخّ ٔهٔش هٙ حنوه   ًٔٚكٍ حػظزخٍ

" خ.ع حنظاٙ أٍٔىص نفاع  كخٍػاش  هاخنلَد طؼاي 444ر٘كم يطه  رًقظ٠ٗ حنفقَس "ٓاخرؼخ" ياٍ حنًاخىس "

يٍ حنكٕحٍع نٌح يٍ َٚطكذ حنَٔقش هٙ هظَس حنلَد هبَّ ٚؼخقذ رًقظ٠ٗ حنًخىس حنًٌكٍٕس. ٔػهش حنظ٘يٚي 

ْٔااٌح ٚظطهااذ حٌ ٚٔااخْى ؿًٛااغ  طكًااٍ هااٙ حٌ حنااز٣ى هااٙ هظااَس حنلااَد طواإٝ َِحػااخ يااغ ىٔنااش أهااَٖ

حنًاإح١ٍُٛ هااٙ حناايهخع ػااٍ كٛااخٝ حناا١ٍٕ   ٔٚاأٌىٌٔ ػااٍ كَحيظااّ ٔٗااَف حٞيااش ٔػِطٓااخ   هااخًح أطااٗ 

حنـخَٙ هؼهّ ئظغ٣ حَ٘غخل حنًٕح١ٍُٛ رخنيهخع ػاٍ حنا١ٍٕ  ٚكإٌ راٌنك قاي ػزاَ ػاٍ هطإٍس حؿَحيٛاش 

نَؿخل هٙ ٓخكخص حنقظخل ٔحٍطكخد كزَٛس ٔػٍ يٕقف ؿزخٌ  َٔفْ ََٗٚس ٓٛجش  حً حٌ حٓظغ٣ل طٕحؿي ح

ؿًَٚااش حنٔااَقش نهًااخل ٔحنوااخٙ  ٚؼااي راا٣ ٗااك يااٍ أهااْ حٞػًااخل ٔحٞكؼااَ ٛاا٣هش  هخن٘اآخيش ٔحنغٛااَس 

حن١ُٕٛش طظطهاذ حٌ ٚقإو حن٘اوٚ رلًخٚاش أيإحل ٔأػاَحٝ ياٍ ٚايحهغ ػُاّ ٔػاٍ ٗاَف حنا١ٍٕ  ٢ أٌ 

 ٌح حٓظٕؿذ ط٘يٚي حنؼقٕرشٚٔظغم غٛخرّ ػٍ ىحٍِ أٔ يلهّ ٔٚقٕو رخ٢ٓظ٣ٛء ػهٗ أيٕحنّ  نٓ

  .563 2012ٙ ى. ؿًخل حرَحْٛى حنلٛيٍ٘                                                            

ٔح٠ٚخ يٍ يظخَْ ط٘يى حنًَ٘ع حنؼَحقاٙ هاٙ حنـاَحثى حنٕحقؼاش ػهاٗ أيإحل حنئناش ػايو ؿإحُ ح١ا٣خ   

طهك حٞيإحل حناٗ حنـٓاش حنظاٙ طؼإى حنٛاّ .ْٔاٌح ياخ َٓحف حنًلكٕو ػهّٛ يٍ أؿم ٌِْ حنـَحثى ح٢ رؼي ٍى 

حنظااٙ طقاإل  ٢ ٚطهاا  ٓااَحف حنًلكاإو ػااٍ  27/8/1994هااٙ  130َٜااض ػهٛااّ حنفقااَس أ٢ٔ يااٍ حنقااَحٍ 

ؿًَٚش حهظ٣ّ أٔ َٓقش أيٕحل حنئنش أٔ أٚش ػٍ ؿًَٚش ػًيٚش أهَٖ طقغ ػهٛٓخ رؼي ق٠خثّ يايس حنلكاى 

حنّٛ أٔ أرينض راّ أٔ قًٛظٓاخ     ٔحنؼهاش هاٙ ْاٌح حنظ٘ايٚي حٌ أيإحل يخ نى طٔظَى ٌِْ حٞيٕحل أٔ يخ طلٕنض 

حنئنش يوٜٜش نًُفؼش ػخيش ٔٛخنق ؿًٛغ أهَحى حنًـظًغ ٔرٌنك ُٚطهذ طٕهَٛ حنلًخٚش حنـُخثٛش نٓخ رًاخ 

ٔحن٣ًكاع نهُٜإٙ .  292 2009ٙٚظُخٓذ ٔٔظٛفظٓاخ حنؼخياش هاٙ حنًـظًاغ ى. ياخَْ ػزاي ٗإٖٚ  

رٜايى  حنلًخٚاش حٌ حنً٘اَع ناى ٚفاَخ راٍٛ  1969نٔاُش  111ؼقٕرخص حنؼَحقٙ ٍقاى حنقخََٕٛش هٙ قخٌَٕ حن

حٞيٕحل يخ ىهم يُٓخ هٙ حنقطخع حنؼخو أٔ حنقطخع حنوخٙ . هًٍ ٚوظهْ أيٕحل طؼٕى حنٗ حنئناش أٔ أكايٖ 

يئٓٔخطٓخ أٔ حكيٖ حنَ٘كخص حنظٙ طٔخْى هٛٓخ حنئنش هٙ يخنٓخ رُٜاٛذ   هٓإ حػظايحء ػهاٗ ؿًٛاغ أهاَحى 

ًـظًغ ٌٞ أيٕحل حنئنش ْٙ أيٕحل حنًـظًغ هًاٍ ٚؼظاي٘ ػهٛٓاخ راخ٢هظ٣ّ ٠ٚاَ ركام هاَى ياٍ أهاَحى حن

حنًـظًغ.   ٔٚظزٍٛ نُخ حٌ حنًَ٘ع حنؼَحقٙ قي ٟٔغ َٜٕٛاخ قخََٕٛاش كؼٛاَس حنغاَٝ يُٓاخ كًخٚاش حنًاخل 

نظٙ ًَٚ رٓاخ حنؼخو هٙ يٕحى يوظهفش يٍ قخٌَٕ حنؼقٕرخص ٔقٕحٍَٛ أهَٖ . ٔٞؿم ًنك ٔهٙ ظم حنظَٔف ح

حنؼَحخ ََٖ حٌ حنًلخهظش ػهٗ أيٕحل حنئنش يٍ حنَٔقش ٔحنظوَٚذ طقظ٠ٙ قٛخو حنًَ٘ع حنؼَحقٙ رٕٟغ 

طَ٘ٚؼخص ؿُخثٛش هخٛش ٔأكؼَ ط٘يٚيح هٙ حنؼقٕرش نغَٝ كًخٚاش حنًاخل حنؼاخو ياٍ حنٔاَقش أٔ حن٠اٍَ أٔ 

َٛ كًخٚاش أكزاَ نٟياإحل حنظوَٚاذ  ٔناْٛ ُْاخا ياٍ ٗاك حٌ طزُاٙ حنً٘اَع نٓااٌح ح٢طـاخِ ٚائى٘ حناٗ طإه

 . 9/4/2003حنؼخيش رًخ ُٚٔـى ٔحنظغَٛٛ حنٌ٘ كٜم رؼي 

 ـ تىطم انبازثاٌ انى يدًىعة يٍ االستُتاخات :

ـ حٌ حنقاٛى ٔح٢ػاَحف ح٢ؿظًخػٛاش حٞٛاٛهش طاَهٞ ٓاَقش حنًاخل حنؼاخو ٔطؼظزَْاخ حَلَحهاخ ػاٍ حنٔاهٕا 1

 حنقٕٚى .

ًش حٞكؼاَ أًْٛاش ياٍ راٍٛ حنـاَحثى حنٕحقؼاش ػهاٗ حٞيإحل ـ حٌ ؿًَٚش حنَٔقش يٍ حنًخل حنؼخو ْٙ حنـ2َٚ

 حٞهَٖ.
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 وقائع املؤمتر العلنٌ الدولٌ الثاىٌ للعلىو االىصاىًُ واالجتناعًُ والصرفُ  

 جامعُ الكادشًُ  –لكلًُ الرتبًُ للبيات 

 اجلامعُ املصتيصريُ –بالتعاوٌ مع كلًُ الرتبًُ االشاشًُ و 

 عار )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دلًل رقًَا وازدٍارٍا احلضارٍ( وحتت ش
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االجتناعًُ ووقائع املؤمتر العلنٌ الدولٌ الثاىٌ للعلىو االىصاىًُ 

 وبالتعاوٌ مع جامعُ الكادشًُ –والصرفُ لكلًُ الرتبًُ للبيات 

                                     ريُ وحتت شعاراجلامعُ املصتيص -  كلًُ الرتبًُ االشاشًُ 

           احلضارٍ( )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دلًل رقًَا وازدٍارٍا
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 جملُ كلًُ الرتبًُ االشاشًُ  
 اجلامعُ  املصتيصريُ 

ـ حٌ حنَ٘ٚؼش ح٣ٓ٢يٛش حنغَحء نى طغفم ؿًَٚش حنَٔقش ٔحنؼقٕراخص حنًقاٍَس نٓاخ ٓإحء ياخ ٚواظٚ يُٓاخ 3

رخنًخل حنؼخو أٔ حنًخل حنوخٙ ٔأٔؿي نٓخ ػقٕرخص ٔكٔذ ؿٔخيش حنفؼم حنًَطكذ   ٔحٌ حهظهفض حنًاٌحْذ 

 ٛفٛش ططزٛقٓخ .ح٣ٓ٢يٛش هٙ ك

ـ ىػض حنقٕحٍَٛ حنٕٟؼٛش هٙ ؿًٛغ حنظَ٘ٚؼخص اناٗ حكظاَحو حنًاخل حنؼاخو  ٔكًخٚظاّ  ٔؿَياض ح٢ػظايحء 4

 ػهّٛ رـًٛغ أٗكخل ٍٕٔٛ ح٢ػظيحء.

ـاا ػاايو حغفااخل حنقاإحٍَٛ حنٕٟااؼٛش ػهااٗ ياايٖ حنظااؤٍٚن حنز٘ااَ٘ هااٙ طـااَٚى حنٔااَقش يااٍ حنًااخل حنؼااخو  5

ٙم ٔحنؼاإحو  ٔحن٘ااَٚف ٔحػظزخٍْااخ ػقٕرااش أٛااهٛش ػُااي طاإحهَ ؿً ٛااغ حن٘اا١َٔ مرخنًٔااخٔحس رااٍٛ حنواإح

 ٔحنٕٟٛغ  هخنـًٛغ ٕٓحٓٛش أيخو أككخيٓخ ٢ٔ يـخل نًلخرخس ٗوٚ ػهٗ كٔخد ٗوٚ كهَ.

 وقذو انبازثاٌ يدًىعة يٍ انتىطٍات فً ضىء انُتائح انتً خزج بها انبسث يُها :

قظٜاخىٚش حنؼخياش ٔحنًوظهطاش  ٔحنـٓاخص ـ ػهٗ حنـٓخص ًحص حنؼ٣قش هٙ ُٔحٍس حنًخنٛاش  ٔحنًئٓٔاخص ح1٢

حنق٠ااخثٛش  ٔحنـٓااخص ح٠ػ٣يٛااش  رؼقااي حنُاائحص ٍٕٔٔ حنؼًاام  ٔاٛاايحٍ حٞىنااش ح٠ٍٗااخىٚش ٔحنُ٘ااَحص 

ح٠ػ٣يٛش  نظؼَٚف حنًـظًغ رؤَٟحٍ ٔيوخ١َ ؿًَٚش َٓقش حنًخل حنؼخو  ٔأٓزخد طـًَٚٓخ  ٔػقٕرظٓاخ  

نًٔخًْش هاٙ ىػاى حنـٓإى حنًزٌٔناش نظ٠اٛٛ  هاَٙ حٍْخ ح٢قظٜخىٚش  رٓيف حَٟحٔٔٓخثم يكخهلظٓخ  ٔ

 حٍطكخد حنـًَٚش ٔحَظ٘خٍْخ ىحهم حنًـظًغ.

ػهااٗ حنً٘ااَع حنـُااخثٙ حٌ ٚقاإو راابؿَحء حنظؼااي٣ٚص  ٔحٓااظليحع رؼااٞ حنُٜاإٙ حنقخََٕٛااش ر٘ااؤٌ ـاا 2

 حنـَحثى ٔحنؼقٕرخص  ٠ٟفخء يِٚي يٍ حنلًخٚش حنـُخثٛش نٟيٕحل حنؼخيش يٍ حنَٔقش.

 -قخََٕٛش أكؼَ ط٘يىح نؼقٕرش حنَٔقش يٍ حنًخل حنؼخو هٙ حنُٕحكٙ حٜطٛش: حٓظليحع َٜٕٙ ـ3

 ـ اًح ٔقؼض حنَٔقش ػهٗ حنزُٕا ٔحنًٜخٍف حنؼخيش يـخَْس ٔرخٓظويحو حنقٕس.

 ـ اًح ٔقؼض حنَٔقش ػهٗ يٕظف يوظٚ رظلٜٛم أيٕحل ػخيش أػُخء ػًهّ يـخَْس ٔرخٓظويحو حنقٕس. 

هِيخص ٔطـِٓٛحص حيخكٍ حنؼزخىس كخنًٔخؿي  أٔ ٔقؼض حنٔاَقش ػهاٗ ـ اًح ٔقؼض حنَٔقش ػهٗ أىٔحص ٔئظ

 يقظُٛخص حنًظخكف ٔحٜػخٍ هٙ حنًٕحقغ حنظخٍٚوٛش.

ـ اًح ٔقؼض حنَٔقش ػهٗ حٞيٕحل حنؼخيش أػُخء حنلَد  أٔ حنؼٜٛخٌ  أٔ ح٢ٟطَحرخص  أٔ أػُخء حنكٕحٍع  

 حنطزٛؼٛش  كخن٢ُِل أٔ حنزَحكٍٛ. 

ٓهلش ًٔهَٛس حنـٖٛ أٔ حٞيٍ  أٔ ٔقؼض حنَٔقش ػهٗ حنًؼيحص ٔحنًٔظهِيخص ـ اًح ٔقؼض حنَٔقش ػهٗ أ 

 حنًًهٕكش نًٓخ.

ـ حٓظليحع َٚ قخََٕٙ هخٙ ٚؼخقذ ػهٗ حنَٔقش يٍ حنًخل حنؼخو   اًح ٔقؼض حنٔاَقش ػهاٗ يًظهكاخص 4 

َٗكخص أٔ يئٓٔخص أٔ ْٛجخص ػخيش  أٔ ٔقؼض حنَٔقش ػهٗ يًظهكخص َٗكخص  أٔ ْٛجخص  أٔ يئٓٔخص 

خٛش طكٌٕ حنئنش يَ٘هش ػهٛٓاخ  يؼام ٗاَكخص حناُف٢ ٔحنغاخُ ٔٗاَكخص ٔيئٓٔاخص ٔىٔحثاَ حنكَٓراخء ه

ٔحنًٛخِ ٔحنَٜف ٔحنٓاخطف  ٔط٘ايى حنؼقٕراش اًح أىص حنٔاَقش اناٗ طؼطٛام ػًام حنًَها   أٔ حنظاؤػَٛ ػهاٗ 

 ػًهّ. 

 ــ انهىايش.

هِٛٚش ٔكاخٌ نٓاخ ح٢ػاَ حنلخٓاى   ْٙ حنًؼَكش حنظٙ كيػض ػهٗ ٢ٗ حنؼَد رٍٛ ح٢طَحا ٔحنقٕحص ح٢َك*ـ 

هٙ ٓق١ٕ حنزٜاَس رٛاي ح٢َكهِٛ نهًِٚاي ياٍ حنًؼهٕياخص  ُٚظاَ راخقَ ٚخٓاٍٛ   طاخٍٚن حنؼُاف حناييٕ٘ هاٙ 

  .275  1999ٙ  رَٛٔص   1حنؼَحخ   ١

**ـاـ   يـًٕػاش ياٍ ح٢هااَحى ٚظٜاَهٌٕ رطَٚقاش ػئحَٛااش نًقخٔياش ياٍ ٚؼظَٟاآى حٔ حنقٛاخو رؼًام غٛااَ 

ٞػخٍس حنؼخ١فٛش يؼم حنًظخَْحص ٔح٢ٟطَحرخص حنؼَُٜٚش نهًِٚي يٍ حنًؼهٕياخص  يَ٘ٔع ًٔنك رظؤػَٛ ح

   . 270  ٙ 1977ُٚظَ ى. حكًي ُكٙ   يؼـى يٜطهلخص حنؼهٕو ح٢ؿظًخػٛش   رَٛٔص   
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 وقائع املؤمتر العلنٌ الدولٌ الثاىٌ للعلىو االىصاىًُ واالجتناعًُ والصرفُ  

 جامعُ الكادشًُ  –لكلًُ الرتبًُ للبيات 

 اجلامعُ املصتيصريُ –بالتعاوٌ مع كلًُ الرتبًُ االشاشًُ و 

 عار )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دلًل رقًَا وازدٍارٍا احلضارٍ( وحتت ش

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

االجتناعًُ ووقائع املؤمتر العلنٌ الدولٌ الثاىٌ للعلىو االىصاىًُ 

 وبالتعاوٌ مع جامعُ الكادشًُ –والصرفُ لكلًُ الرتبًُ للبيات 

                                     ريُ وحتت شعاراجلامعُ املصتيص -  كلًُ الرتبًُ االشاشًُ 

           احلضارٍ( )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دلًل رقًَا وازدٍارٍا
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 جملُ كلًُ الرتبًُ االشاشًُ  
 اجلامعُ  املصتيصريُ 

***ــ  ْٙ حنظَٜهخص ٔحنًًخٍٓخص ٔحٞهؼخل حنوخٍؿش ػٍ حنقٛى ٔحنًؼخَٚٛ ح٢ؿظًخػٛش حنًظؼخٍف ػهٛٓخ 

ـٔي رخ٢ٓظلٕحً ػهٗ حنًًظهكخص حنؼخيش ٔحنوخٛاش يٜالٕرخ حكٛخَاخ رخنًٛام حناٗ حنظوَٚاذ حنظٙ غخنزخ يخ طظ

َظٛـااش غٛااخد أٔ ٟااؼف ٔٓااخثم حن٠ااز٢ ح٢ؿظًااخػٙ ٔحنًظًؼهااش رخنقااخٌَٕ ٔحناايٍٚ ٔحنؼااَف حنٔااخثيس هااٙ 

 حنًـظًغ  .

 #*ــ  كهًش ٢طُٛٛش ىٍؽ حنقخٌََٕٕٛ ػهٗ حٓظؼًخنٓخ ٔٚف٠م رؼ٠ٓى حٓظزيحنٓخ ركهًش قطخع .

**ـاـ  حػظزَْااخ حنً٘ااَع حنًٜااَ٘ هااٙ قااخٌَٕ حنؼقٕرااخص  يااٍ حنـااَحثى حن٠ًااَس رااؤيٍ حنلكٕيااش ىحههٛااخ #

ٔهخٍؿٛخ   ٔحػظزَْخ حنًَ٘ع ح٢يخٍحطٙ يٍ حنـَحثى حنًخٓش رؤيٍ حنئنش ٔيٜاخنلٓخ ٔحػظزَْاخ حنً٘اَع 

 حنقطَ٘ يٍ حنـَحثى حنًٕؿٓش ٟي حنًٜهلش حنؼخيش  .

 ــ انًظادر انبزبٍة.

 َٚى.ــ حنقَكٌ حنك

 .1966ـ  ى. حرَحْٛى ىٍٖٔٚ: َظَٚش حنظَٔف ح٢ٓظؼُخثٛش   يـهش حىحٍس ق٠خٚخ حنلكٕيش  1

 .1983ـ حرَحْٛى ػزي حنؼِِٚ ٗٛوخ : يزخىة ٔحككخو حنقخٌَٕ ح٢ىحٍ٘  يطزؼش ىحٍ حنـخيؼش  رَٛٔص 2

حنط٣ثاغ  ـ ى. حرَحْٛى يٜاطفٗ ٓاهًٛخٌ :ح٢ٍْاخد ٔحنـًَٚاش حنًُظًاش حنظـاَٚى ٔٓازم حنًٕحؿٓاش   ىح3ٍ

 .2006 حنقخَْس  

 .1956 رَٛٔص  ىحٍ ٛخىٍ نهطزخػش ٔحنَُ٘  رَٛٔص   12ـ حرٍ يُظٍٕ : نٔخٌ حنؼَد يـهي 4

ـ ى. حكًاي حرإ حنأَّ :قاخٌَٕ ؿاَحثى حنظِٚٛاف ٔحنظِٔٚاَ ٔحنَٗإس ٔحهاظ٣ّ حنًاخل حنؼاخو هاٙ حنٕؿٓاش 5

 .1977حنقخََٕٛش ٔحنظقُٛش   ح٢ٓكُيٍٚش  

 . 1977ٜطهلخص حنؼهٕو ح٢ؿظًخػٛش   رَٛٔص   ـ ى. حكًي ُكٙ   يؼـى ي6

ـ أرٕ حنوَٛ أكًي ػطٛش : كًخٚش حنًيٍَٛٛ ٔحٞػٛخٌ حنًيَٛش حرخٌ حنُِحػخص حنًٔهلش   ىٍحٓش يقخٍَش يغ 7

 .1997  ىحٍ حن٠ُٓش حنؼَرٛش   حنقخَْس  1حنَ٘ٚؼش ح٣ٓ٢يٛش  ١

 .1971قخٌَٕ  يطزؼش ح٢ٍٗخى  رغيحى  ـ ى. حكًي حنكزٛٔٙ :حككخو حنَٔقش هٙ حنَ٘ٚؼش ح٣ٓ٢يٛش ٔحن 8

  رٛأَص    2ـ حٓإى ػزاي حناَُحخ   يٕٓإػش حنؼاَحخ حنٔٛخٓاٛش   حنايحٍ حنؼَرٛاش نًٕٓإػخص   يـهاي9 

1989. 

 .1999  رَٛٔص   1ـ رخقَ ٚخٍٓٛ   طخٍٚن حنؼُف حنييٕ٘ هٙ حنؼَحخ   10١

نوهٛؾ   يقخل يٍُٕ٘ رًـهش حنلقٕخ ـ  ريٍٚش ػهٙ حنؼٕٟٙ :حنلًخٚش حنئنٛش نٟػٛخٌ حنًيَٛش ٔكَد ح11

 .1994 حنكٕٚض    4 ع2 ١

 طلقٛا  هائحى ػهاٙ يُٜإٍ  ىحٍ 1ـ ؿ٣ل حنيٍٚ ػزي حنَكًٍ :حنًَِْ هاٙ ػهإو حنهغاش ٔحَٕحػٓاخ  12١

 .1998حنكظذ حنؼهًٛش  رَٛٔص 

ش ػهٗ حنـَحثى حنٕحقؼ -ـ ى. ؿًخل حرَحْٛى حنلٛيٍ٘   َٗف حككخو حنقٔى حنوخٙ يٍ قخٌَٕ حنؼقٕرخص 13 

 .2012حٞيٕحل   يكظزش حنٍُٕٔٓ٘  رغيحى 

 .2007 ىحٍ حنؼقخهش  ػًخٌ 1ـ ؿٓخى دمحم حنزَِٚحص :حنـًَٚش حنًُظًش  14١  

 .1971ـ ى. كٍٔ كَٛس : حنًيهم حنٗ حنقخٌَٕ  َ٘ؤس حنًؼخٍف  ح٢ٓكُيٍٚش  15

نؼَرٛش  حنقخَْس  د ـ ى. كٍُٔٛ ػزٛي :ىٍّٔ هٙ حنـَحثى حن٠ًَس رخنًٜهلش حنؼخيش  ىحٍ حن٠ُٓش ح16 

 ص.

ـ كٍٔٛ ػهٙ قْٛ: ىٍٔ يئٓٔخص حنًـظًغ هٙ حنلي يٍ ظخَْس ح٢َف٣ص حنٔهٕكٙ  ٍٓخنش يخؿٔظَٛ 17

 .2005يقييش حنٗ يـهْ كهٛش حٜىحد ـ حؿظًخع/ؿخيؼش رغيحى غَٛ يٍُٕ٘س  رغيحى  

ؼًٕيٙ هاٙ ؿًَٚاش ـ ٍػي هـَ هظٛق :حنظَٔف ح٢ٓظؼُخثٛش ٔحػَْخ هٙ حنًٔئٔنٛش حنـِحثٛش نهًٕظف حن18

 .2005ح٢هظ٣ّ  ٍٓخنش يخؿٔظَٛ غَٛ يٍُٕ٘س  كهٛش حنقخٌَٕ  حنـخيؼش حنًٔظَُٜٚش  
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 ـ ى. ١خَْ حنـُخرٙ :ػهى حنًخنٛش ٔحنظَ٘ٚغ حنًخل  حنًكظزش حنقخََٕٛش  رغيحى  د ص.19

 .1984  رغيحى 8ـ ى. ػخيَ ٓهًٛخٌ :حنَٔقش هٙ حنقخٌَٕ حنؼَحقٙ حنقيٚى  يـهش كىحد حنًٔظَُٜٚش  ع20

ـاا ى . ػزااي حنوااخن  حنُاإحٔ٘ :ؿااَحثى حنٔااَقش هااٙ حن٘ااَٚؼش ح٢ٓاا٣يٛش ٔحنقااخٌَٕ حنٕٟااؼٙ  يُ٘اإٍحص 21

 حنًكظزش حنؼَٜٚش  رَٛٔص  د ص .

  ىحٍ حنؼهى نه٣ًٚاٍٛ  رٛأَص  16  يؾ4ـ ػزي حنَكًٍ حنـٍٕحَٙ : حنـًَٚش ٔحنؼقخد يـهش حنؼهٕو  ع22

 د ص.

ّ حٞيإحل حنؼخياش هاٙ حنظ٘اَٚغ ٔحنق٠اخء حنؼَحقاٙ  ٍٓاخنش ـ ػزاي حناَكًٍ حنـإٍحَٙ :ؿًَٚاش حهاظ23٣

 .1975يخؿٔظَٛ  كهٛش حنقخٌَٕ  ؿخيؼش رغيحى  

ـاا ى. ػزااي حنااَُحخ حنٔاإٍُٓ٘   حنٕٓاا٢ٛ هااٙ حنقااخٌَٕ حنًاايَٙ  يطزؼااش حن٠ُٓااش حنؼَرٛااش  حنقااخَْس 23  

 1965. 

 .1965خَْس    يطزؼش حن٠ُٓش حنؼَرٛش  حنق2ـ ػزي حنفظخف ػزي حنزخقٙ :َظَٚش حنل   24١

 ىحٍ حنَٓاخنش نهطزخػاش  رغايحى 1ـ ػهٙ ؿزخٍ ٗا٣ل :ؿًَٚاش حنظَٓٚاذ حنكًَكاٙ ٔكػخٍْاخ حنقخََٕٛاش  25١

 1980. 

 يطزؼاش حنِْاَحء 1ـ ى.ػهٙ كٔاٍٛ حنوهاف :حنٕٓا٢ٛ هاٙ ٗاَف قاخٌَٕ حنؼقٕراخص  حنُظَٚاش حنؼخياش  ؽ26

 .1968 رغيحى 

 .119ـ118  2005ٙ  4خ حنليٚغ   ؽـ ى. ػهٙ حنٍٕى٘   نًلخص حؿظًخػٛش يٍ طخٍٚن حنؼَح27

 .1960ـ ى. ػًَ يًئف يٜطفٗ :إٔٛل طؤٍٚن حنقخٌَٕ  يئٓٔش حنًطزٕػخص حنليٚؼش  ح٢ٓكُيٍٚش 28

 .  1972  رَٛٔص    1هخٍٔخ حنك٣َٛٙ : َٗٚؼش حنؼ٘خثَ هٙ حن١ٍٕ حنؼَرٙ  ١ـ 29

 خَْس  د ص .ـ ى. هئحى حنؼطخٍ: حنقخٌَٕ ح٠ىحٍ٘  يطزؼش ىحٍ حن٠ُٓش حنؼَرٛش  حنق30

 . 2009ـ ى. يخَْ ػزي ٕٖٗٚ : َٗف قخٌَٕ حنؼقٕرخص ـ حنقٔى حنوخٙ   حنًكظزش حنقخََٕٛش  رغيحى  31

 ـ دمحم حرٕ َُْس :حنـًَٚش ٔحنؼقٕرش هٙ حنفقّ ح٣ٓ٢يٙ  ىحٍ حنفكَ حنؼَرٙ رًَٜ  د ص .32 

رخنًٜاهلش حنؼخياش ٔحنؼقاش حنقٔاى حنواخٙ  حنـاَحثى حن٠ًاَس  –ـ ى. دمحم ٛزلٙ َـى : قخٌَٕ حنؼقٕرخص 33

 .2001حنؼخيش ٔحنـَحثى حنٕحقؼش ػهٗ حٞيٕحل ٔيهلقخطٓخ   ىحٍ حنؼقخهش نهَُ٘ ٔحنظُٕٚغ  ػًخٌ  

 .1987ـ دمحم ػزي حنلًٛي :كًخٚش حنًخل حنؼخو  ىحٍ حن٠ُٓش حنؼَرٛش  رَٛٔص 34

 .1975  7ـ ى. يلًٕى يٜطفٗ :َٗف قخٌَٕ حنؼقٕرخص حنوخٙ  35١

حنـااَحثى حن٠ًااَس رخنًٜااهلش حنؼخيااش –حنقٔااى حنوااخٙ –كٔااُٙ  قااخٌَٕ حنؼقٕرااخص  ـاا ى. يلًاإى َـٛااذ36

 .1972ٔحنَٕٗس ٔح٢هظ٣ّ ٔحنغيٍ   ىحٍ حن٠ُٓش حنؼَرٛش   حنقخَْس 

 حنـخيؼااش ح٢ٍىَٛااش 1ـاا ى. َخثاام ػزااي حنااَكًٍ ٛااخنق: حناإؿِٛ هااٙ حنـااَحثى حنٕحقؼااش ػهااٗ حٞياإحل   37١

 1996. 

  ىحٍ 1هقٓاخ ٔق٠اخءح ٔط٘اَٚؼخ ١–ىٍحٓش طلهٛهٛش يقخٍَش  –هظ٣ّ ـ ى. َخثم ػزي حنَكًٍ ٛخنق :ح38٢

 .1992حنفكَ نهَُ٘ ٔحنظُٕٚغ  ػًخٌ  

ـ َزَحّ ؿزخٍ ههف :ؿَحثى طوَٚذ حٞيٕحل حنؼخياش هاٙ قاخٌَٕ حنؼقٕراخص حنؼَحقاٙ  ٍٓاخنش يخؿٔاظَٛ 39

 .2008 ؿخيؼش رغيحى  كهٛش حنقخٌَٕ 
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  1962ُش " ن6ٔــ قخٌَٕ حنَ٘ ٍقى "1

  1970" نُٔش 229ــ حنقخٌَٕ ٍقى "2

  1972" نُٔش 69ــ حنقخٌَٕ ٍقى "3

    1964" نُٔش 99ــ حنقخٌَٕ ٍقى "4
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 ــــ انقزارات 
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   .15/11/2000هٙ 62حنقَحٍ ٍقى 
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Abstract 

  There is no doubt that the crime of theft is a social phenomenon known to 

ancient and modern human societies, and statistics indicate that the wave of 

this phenomenon is spreading, and it is raising interest and in a way that has 

occupied the minds of thinkers and the efforts of researchers. Scientists in 

their various specializations did not find a single society in any era other than 

this type of criminal behavior besides normal or sound behavior, because 

virtue and vice are a common title in every human society  .The crime of theft 

is a social problem that obligated human societies in their struggle and 

competition to satisfy their needs. Therefore, social norms, divine laws and 

positive laws were monitored with great interest, and the perception of the 

thief and the theft varied in different societies and eras.  There are many 

opinions regarding determining the factors that cause this criminal behavior 

(theft). Some of them attributed it to the absence of social justice and class 

disparity between members of society, and some of them attributed it to the 

hatred of members of society to the wrong policies of the ruling authority, and 

some of them attributed it to the weak economic level of the individual that 

leads to the difficulty of its occurrence On the necessities of life and leaves 

room for searching in crooked ways  .From the side of protecting public funds 

criminally, there were various legislations to put criminal penalties on 

individuals who steal or infringe public funds. The French legislator 

considered it a crime against honor and the Egyptian legislator considered it a 

crime of aggression on public money, and the Iraqi legislator gave it special 

attention in a group Legislations whose purpose is to protect public money 

from theft, damage, or sabotage of it, distributed between Law 111 of 1969 

and other legislation. 

 

  The researcher reached a set of conclusions, including: 
 1-The crime of stealing from public money is the most important crime 

among the crimes against money. 

  The researcher presented a set of recommendations in the light of the 

results of the research, including: 

 1-The criminal legislator must make amendments, and introduce some legal 

texts on crimes and penalties, to give more criminal protection to public funds 

from theft. 

Keywords // theft, public money, social custom, criminal law 
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 ِغزخٍض اٌجذش:

رَؼ٠ ٛنٙ اُلهاٍخ ُز٤ٙٞؼ عبٗج٤ٖ ٤ٜٖٔٓ  ا٧ٍٝ: ٩ػطبء ُٔؾخ ػبٓخ ػٖ اُٖبثئخ أُ٘لائ٤ٖ،   

ٝربه٣ـ رٞاعلْٛ ك٢ أهٗ اُؼوام ٝٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ، ٝػٖ ٝك٣بٗزْٜ اُزٞؽ٤ل٣خ اُز٢ رٚوة ك٢ أػٔبم 

ٍْٜ اُؼز٤وخ، كِْ ٣نٝثٞا ٓغ ٓؼزولاد ا٧ؿِج٤خ اَُبئوح أهٗ اُواكل٣ٖ، ٝٓؾبكظزْٜ ػ٠ِ ٓؼزولارْٜ ٝٛوٞ

ٛٞاٍ ٛنٙ اُؾوت اُزبه٣ق٤خ ، كْٜ أًجو كوهخ ٕبثئخ ٓزٞاعلٕٝ ك٢ اُؼوام، ٛنا ٖٓ عبٗت ٖٝٓ عبٗت 

أفو رَؼ٠ ٛنٙ اُلهاٍخ ػ٠ِ ر٤َِٜ اُٚٞء ػ٠ِ اُزؼب٣ِ ا٢َُِٔ ك٢ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ، ٤ًٝق اٗلٓغٞا 

ٓبهٍٞا  روجِْٜ ٝروجِٞٙ، ًٝبٗٞا عيء ٖٓ ٤َٗظ أُغزٔغ أُزٔبٍي، َِٔٔخ،ٓغ ٓغزٔؼٜب  ماد ا٧ؿِج٤خ اُ

 ُْ ٣زؼوٙٞا ١٧ ٓٚب٣وخ رنًو كْٜ عيء ْٜٓ ٖٓ أُل٣٘خ. ٝاػٔبُْٜ، ٛوٍْٜٞ ثٌَ ؽو٣خ،

 :اُٖبثئخ، أُ٘لائ٤ٕٞ، اُل٣ٞا٤ٗخ ، اُل٣بٗخ، اُزؼ٤ٔلاٌىٍّبد اٌّفزبد١خ

 اٌّمذِخ

بد أُٞعٞكح ك٢ اُجْو٣خ؛ ٢ٛٝ ك٣بٗخ رٞؽ٤ل٣خ،ٌٍ٘ٞا ٓؼز٘و٤ٜب رؼل اُل٣بٗخ اُٖبثئ٤خ ٖٓ أهلّ اُل٣بٗ

اُؼوام  هوة ا٧ٜٗبه ٣ٝؼزول اؿِت اُجبؽض٤ٖ أٗٚ ْٜٓٞٛ٘ ا٧ٍٝ صْ اٗزْوٝا ك٢ اُلٍٝ أُغبٝهح ،ًبٕ 

ٝعٞكْٛ ك٢ ٍٜٝ ٝع٘ٞة اُؼوام ٝك٢ أُلٕ اٌُجوٟ، ثـلاك اُجٖوح ٤َٓبٕ ،صْ ٌٍ٘ٞا ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ 

ٕ أُٖ٘وّ، ٧ؿواٗ اهزٖبك٣خ ُٝٞعٞك ٜٗو ٤ُئكٝا  ٛوٍْٜٞ اُل٤٘٣خ ثبُووة ٓ٘ٚ ك٢ ص٬ص٤٘٤بد اُوو

ُٝطج٤ؼخ أِٜٛب اُط٤جخ أَُبُٔخ ،كٌَبٕ ٛنٙ أُل٣٘خ ٣زوجِٕٞ ا٧فو ٣ٝ٘لٓغٕٞ ٓؼٚ ْٝٛ ثؼ٤لٕٝ ػٖ 

 اُؼٖ٘و٣خ أٌُب٤ٗخ ٝاُل٤٘٣خ ٝاُو٤ٓٞخ ٝاُؼْبئو٣خ ٝأُنٛج٤خ ٝا٧ص٤٘خ ،٣ٝؼيٟ مُي ا٠ُ اُٞػ٢ ا٤َُب٢ٍ

ٝاُْ٘بٛ ا٢ُ٘ٛٞ اُن١ ارَٔذ ثٚ ػوٍٞ أث٘بء أُل٣٘خ،ٝا٠ُ اُطج٤ؼخ أَُبُٔخ اُلٓضخ ٧ث٘بء اُٖبثئخ 

أُ٘لائ٤خ ، ٝاٗلٓظ اُٖبثئخ أُ٘لائ٤ٕٞ ٓغ أَٛ أُل٣٘خ ًٝٞٗٞا ػ٬هبد ه٣ٞخ ٝرؤصوٝا ثؤِٜٛب ٝػبكارْٜ 

٤ِْٜ ،ا٫ إٔ ثؼْٜٚ اصوٝا ٝروب٤ُلْٛ ،ٝٓبهٍٞا ٛوٍْٜٞ اُل٤٘٣خ ثؾو٣خ ُْٝ رَغَ أ١ ٓؾبُٝخ اػزلاء ػ

 إ ٣زوًٞا أُل٣٘خ ٖٓ اعَ أُ٘لؼخ ٝؽ٤بح اُوكب٤ٛخ ك٢ كٍٝ أفوٟ.

 :ربس٠خ اٌظبثئخ إٌّذائ١١ٓ

ٝاؽل ا٧كُخ اُؾ٤خ ػ٠ِ ؽٚبهح  ْٛ ٖٓ أهلّ ا٧هٞاّ اُن٣ٖ ٌٍ٘ٞا ك٢ ث٬ك ٓبث٤ٖ اُٜ٘و٣ٖ، 

٤ٓيٝثٞربٓجب)ث٬ك ٓبث٤ٖ اُٜ٘و٣ٖ(
(1  )

، رٚوة ك٢ أػٔبم ا٧هٗ )٤ٓخكغنٝهْٛ ػواه٤خ هل٣ٔخ )آها

ٝأّبه اُؼل٣ل ٖٓ أُئهف٤ٖ ا٠ُ إ ٓؼزولاد اُٖبثئخ أُ٘لائ٤خ  ٝرؼٞك ا٠ُ آ٫ف ا٤َُٖ٘. اُؼواه٤خ،

ظٜود ٧ٍٝ ٓوح ك٢ ع٘ٞة ٓب ث٤ٖ اُٜ٘و٣ٖ.ٝمٛت )ٛ٘و١ ٣٫وك (ػبُْ ا٥صبه اُجو٣طب٢ٗ اُن١ ٍبْٛ 

أ٣بٓٚ أُجٌوح ا٠ُٝ٧ ٝهجَ إٔ رَٔٚ ك٢ اٌُْق ػٖ ا٥صبه ا٧ّٞه٣خ ا٠ُ إٔ اُل٣ٖ ا٥ّٞه١ ك٢ 

اُزؤص٤واد اُلبه٤ٍخ ٝؿ٤وٛب ) ٛٞ آزلاك ُِل٣ٖ اُجبث٢ِ ( ًبٕ ٕبثئ٢ أُ٘ؾ٠
(2)

ٝاٗوَْ ثبؽضٞ اُووٕ  .

ك٢ إَٔ اُٖبثئخ أُ٘لائ٤٤ٖ كْٜٔ٘ ٖٓ ٣وعؼ ا٧َٕ اُْوه٢ ُِٔ٘لائ٤٤ٖ "أ١ ٖٓ أُب٢ٙ ػ٠ِ ه٤َٖٔ 

َٓز٘ل٣ٖ ك٢ مُي ا٠ُ إٔ اُ٘ج٢  (اُـوث٢ )أ١ ٖٓ كَِط٤ٖث٬ك ٝاك١ اُواكل٣ٖ" ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣وعؼ ا٧َٕ 

٣ؾ٠٤ ػ٤ِٚ ا٬َُّ اُن١ عبء أٍٚ ك٢ ًزبة اُٖبثئخ )٤ٜ٣ٜب ٣ٜبٗب( ًبٕ ٣وّٞ ثزؼ٤ٔل اُ٘بً ك٢ ٜٗو 
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ا٧هكٕ ،ٝٗز٤غخ اٙطٜبك ا٤ُٜٞك ُْٜ ٛبعو ػلك ًج٤و ْٜٓ٘ ا٠ُ ؽوإ صْ ا٠ُ ع٘ٞة اُؼوام ٝاٍزووٝا 

 ك٤ٚ. 

 ٠ُ ا٧َٕ اُْوه٢ ُِٔ٘لائ٤٤ٖ، ث٘بء ػ٠ِ :٤ٔ٣َٝ أًضو اُجبؽض٤ٖ ا

 إ ٛ٘بى ٓب٣ضجذ ربه٣ق٤بً ٝعٞكْٛ ك٢ ث٬ك ٝاك١ اُواكل٣ٖ ،هجَ ظٜٞه اُ٘ج٢ ٣ؾ٠٤ ثٖ ىًو٣ب)ع(  .1

 "مًو ٜٗو كعِخ ٝاُلواد ك٢ أكث٤برْٜ ْٖٕٜٝٗٞ اُل٤٘٣خ اُول٣ٔخ ". .2

"رْبثٚ ٛوٍْٜٞ ٝػبكرْٜ ٓغ ٛوًٞ ٝػبكاد ٌٍبٕ ث٬ك ٓبث٤ٖ اُٜ٘و٣ٖ." .3
(3 )

 

زلن اُجبؽضٕٞ ًنُي ػ٠ِ إٔ ٛنٙ اُل٣بٗخ اٗزْود ك٢ ث٬ك ٓبث٤ٖ اُٜ٘و٣ٖ، هجَ اُل٣بٗخ ا٤َُٔؾ٤خ ثؤًضو ٣ٝ

اُـٔٞٗ اُن١ ٣ِق اؿِت ربه٣ـ اُل٣بٗخ اُٖبثئ٤خ ٖٝٓ ٓئز٢ ػبّ ،آب ٍجت ا٫فز٬ف ك٢ رؾل٣ل 

 -ا٠ُ ػلح أٍجبة أٜٛٔب:٣وعغ  عٞاٗجٜب

ْ ٬ُٙطٜبك ك٢ ؽوت ٓزجبػلح كؤصوٝا مُي ُِؾلبظ ا٫ٗيٝاء ٝا٫ٗـ٬م ػ٠ِ ك٣بٗزْٜ ؛ ثَجت رؼوٜٙ .1

 ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ رواصْٜ.

كول أُئُلبد اُز٢ رزؾلس ػْٜ٘ ٝػٖ ك٣ْٜ٘ ٝرواصْٜ ٝربه٣قْٜ ام ٣وعغ ربه٣ـ رٞاعل اُٖبثئخ  .2

أُ٘لائ٤٤ٖ ك٢ اُؼوام ا٠ُ أهٞاّ اُؼوام اُول٣ْ، ٝأُؼوٝف إ ؽٚبهح اُؼوام ٣ٔزل ػٔوٛب ا٠ُ ٍزخ 

٣بٗزْٜ ٖٓ أهلّ اُل٣بٗبد أَُب٣ٝخ اُز٢ ػوكزٜب اُجْو٣خ ك٢ اُؼبُْ، ٝك٢ اُؼوام أ٫ف ٍ٘خ، ُنُي رؼل ك

 فٖٕٞبً.

كْٜ عيء ٫ ٣زغيأ ٖٓ ٌٍبٕ اُؼوام ،ٌٍ٘ٞا ك٢ ع٘ٞة اُؼوام هوة ا٧ٜٗبه اُغبه٣خ، ٤ٔٛ٧زٜب ػ٘لْٛ 

". ٝا٠ُ ك٢ اهبٓخ ٛوٍْٜٞ اُل٤٘٣خ،صْ اٗزْود" ك٣بٗزْٜ ك٢ كَِط٤ٖ ٝاُْبّ ؽز٠ ٖٓو ك٢ ىٖٓ اُلواػ٘خ

أ٫ٕ ْٛ اًجو كوهخ ٖٓ اُٖبثئخ ٓزٞاعلح ك٢ اُؼوام، ٖٝٓ صْ  ٕبثئخ ؽّوإ ك٢ ّٔب٢ُ اُؼوام، 

كبٍزٔواه عٔبػخ هل٣ٔخ ٛٞاٍ ٛنٙ اُووٕٝ ٖٓ كٕٝ إٔ رزؼوٗ ُِنٝثبٕ ك٢ صوبكخ ا٧ؿِج٤خ أٝ ٓؼزولاد 

  ٖٓ عٜخ ٝرَبٓؼ اُل٣بٗبد اَُبئلح اهَ ٓب رٕٞق ثؤٜٗب ٓؼغيح ، ًٔب اٗٚ ٓئّو ػ٠ِ ؽ٣ٞ٤خ اُغٔبػخ

ٓؾ٤طٜب ا٫عزٔبػ٢ ٖٓ عٜخ صب٤ٗخ. ٣ٌٖٝٔ رزجغ اٗزبعْٜ ا٩ثلاػ٢ ٝاُلٌو١ ٝاُل٢٘٣ ْٝٓبهًزْٜ ك٢ 

٣ِٝقٔ  .ع٤ٔغ ٓواكن أُغزٔغ اُؼواه٢ ثغ٤ٔغ اُؾوت اُزبه٣ق٤خ اُز٢ ٓود ػ٠ِ اهٗ اُواكل٣ٖ

ُٖبثئٕٞ ٛبئلخ ػواه٤خ "ا  :أُ٘لائ٤بٕ ٗؼ٤ْ ثل١ٝ ٝؿٚجبٕ ه٢ٓٝ ِٕخ هٜٞٓٔب ثبُؼوام اُول٣ْ ثبُوٍٞ

هجَ إ رٌٕٞ ٢ّء آفو .ثَ أٗ٘ب ًٔب ر٤ْو اُطوًٞ ِٕخ اُؾبٙو ثبُٔب٢ٙ اُجبث٢ِ ٝا٧ًل١ ٝاُ٘جط٢ 

ك٢ اُؼوام"
(4)

 

 رغ١ّخ اٌظبثئخ إٌّذائ١١ٓ

٣ٝوٟ  ٛ٘بى افز٬ف ك٢ ٓؼ٠٘ ٝإَ ًِٔخ اُٖبثئخ ث٤ٖ اُؼِٔبء، كجؼْٜٚ ٣وعؼٜب ا٠ُ ا٧َٕ اُؼوث٢،

جَؤ ٣ٖجَؤ ، اما فوط ٖٓ ك٣ٖ ا٠ُ آفو" إ "اُٖبثئخ عٔغ ٕبثئ َٕ ، اٍْ كبػَ ٖٓ 
(5(  .

ٝٛنٙ اُٖلخ 

ًبٗذ رطِن ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٣زوى ك٣٘ٚ ٣ٝؼز٘ن ك٣ٖ آفو.ٖٝٓ ٛ٘ب ٝعلٝا اُِٖخ ث٤ٖ ٛئ٫ء ٝث٤ٖ ا٧ؽ٘بف، 

جَؤَ؛ هٖلٝا أٗٚ فوط ٖٓ ك٣ٖ ا٠ُ ك٣ٖ" َٕ ًنُي ًبٕ "٣وبٍ ُِوعَ اما أٍِْ ك٢ ىٖٓ اُ٘ج٢ّ: هل 
(6)

هبٍ ٝ.

جَؤَ ك٬ٕ، أ١ كإ ثل٣ٖ اُٖبثئ٤ٖ، ْٝٛ هّٞ ك٣ْٜ٘ ّج٤ٚ ثل٣ٖ ٤175َ ثٖ أؽٔل اُلوا٤ٛل١ )د/اُقِ َٕ ٛـ(:"

ّٕ هجِزْٜ ٗؾٞ ّٜٓت اُغ٘ٞة" اُٖ٘بهٟ، ا٫ّ أ
(7)

،ٝٛنا ٖٓ عِٔخ اُقِٜ ك٢ ٛنٙ اُل٣بٗخ، ام ٫ ٤ٔ٣يٕٝ ث٤ٖ 

ب أُ٘لائ٤ٕٞ اُطبئلخ اُؾوا٤ٗخ ٝأُ٘لائ٤خ. كبُؾوا٤ٕٗٞ ٣زٞعٜٕٞ ك٢ هجِزْٜ ا٠ُ عٜخ اُ ّٓ وطت اُغ٘ٞث٢، أ

ٝهبٍ اُطجو١: " ٝاُٖبثئٕٞ، عٔغ ٕبثئ،  .كبْٜٗ ٣قبُْٜٞٗ رٔبٓبً ٝمُي ثب٫رغبٙ ٗؾٞ اُوطت أُْب٢ُ

ٝٛٞ أَُزؾلس ٍٟٞ ك٣٘ٚ ك٣٘ب، ًبُٔورل ٖٓ أَٛ ا٬ٍ٩ّ ػٖ ك٣٘ٚ ، ًَٝ فبهط ٖٓ ك٣ٖ ًبٕ ػ٤ِٚ ا٠ُ 

٘غّٞ : اما ِٛؼذ "آفو ؿ٤وٙ، ر٤َٔٚ اُؼوة : ٕبثئب ... ٣وبٍ ٕجؤد اُ
(8 )
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ٌُٖ ٛ٘بى أهاء أفوٟ ٓقبُلخ ُغنه أٌُِخ ، اؽلْٛ ٣وعغ ٖٓله ًِٔخ اُٖبثئخ ٌُِٔخ اَُجبؽخ ، ٧ٕ 

ا٤ُٜٞك اُن٣ٖ آٓ٘ٞا ثبُ٘ج٢ )٣ؾ٠٤ ػ٤ِٚ ا٬َُّ(  ػٔلْٛ ثبُٔبء، ُوجٞا ثبَُبثؾ٤ٖ ٝٓغ روبكّ اُيٖٓ رَـ٤َََّوْد 

ول إٔ أٌُِخ ْٓزوخ ٖٓ ٍجؤ ا٤ُٔب٤ٗخ، ٝإٔ ٛنا اُل٣ٖ ًبٕ ا٠ُ اُٖبثئخ أٝ اُٖبثئ٤ٖ ٝ كو٣ن اُضبُش ٣ؼز

اُل٣ٖ ا٧ٍٝ ٧َٛ ٍجؤ
(9)

ٝٝٛ٘بى ٖٓ ٣وٟ أٜٗب ْٓزوخ ٖٓ اُلؼَ ا٥ها٢ٓ ) ٕجــب( ٣ٝلٍ ػ٠ِ  .

ّٕ ًِٔخ )ٕجب( ا٥ها٤ٓخ رؼ٢٘ ا٫هرٔبً  ا٫ٗـٔبً ك٢ أُبء، ٝٛنٙ ٖٓ أْٛ ٛوٍْٜٞ اُل٤٘٣خ،"٣ٝزٚؼ أ

فوط ٝٓبٍ ٖٓ ك٣ٖ ا٠ُ ك٣ٖثبُٔبء، ٝثبُؼوث٤خ رؼ٢٘ ٖٓ 
 

"
(10)

, ٝٛنا ا٫فز٬ف ك٢ ٓؼ٠٘ أٌُِخ ث٤ٖ 

ًنُي افزِق ثؼ٘ ػِٔبء       اُؼوث٤خ ٝا٥ها٤ٓخ اؽلس ٗٞػبً ٖٓ اُـٔٞٗ ٝػلّ كْٜ ك٣بٗخ اُٖبثئخ.

اُِـخ ؽٍٞ إَٔ ًِٔخ اُٖبثئخ َٛ ٛٞ ػوث٢ أّ آها٢ٓ .ًٝٔب مًوٗب اٗلبً إٔ ًِٔخ اُٖبثئخ رطِن ػ٠ِ 

خ اُٞص٤٘خ ٣ٝزغٚ ٗؾٞ اُزٞؽ٤ل، ًٝبٗٞا ٣ؼوكٕٞ ثب٧ؽ٘بف ُنُي أِٛوذ ٛنٙ اُز٤َٔخ ػ٠ِ ٖٓ ٣زوى اُل٣بٗ

ٝثٔب إٔ أُ٘لائ٤ٕٞ ُٝـزْٜ  ٝفبٕخ ػ٘لٓب عبٛوٝا ثلػٞرْٜ ك٢ ثلا٣خ اُلػٞح . ارجبع اُ٘ج٢ دمحم)ٓ(

ٕ ٤َُٞا ػوثب كبفن اُؼوة ٛنٙ اُز٤َٔخ ُزٌٕٞ ٕلخ ٤ٔٓيح ُْٜ ٝفبٕخ هجَ ا٬ٍ٩ّ ،أٙق ا٠ُ مُي ا

ٛنٙ اُز٤َٔخ هل٣ٔخ ُٜٝب إُٜٔٞب ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ. ًٝٔب هِ٘ب  اٗلبً إٔ أرجبع اُ٘ج٢ دمحم )٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٝاُٚ 

،فبٕخ ػ٘لٓب عٜوٝا ثلػٞرْٜ ٧ٍٝ ٓوح ك٢ ٌٓخ ،ٝكػٞا ا٠ُ  -أْٜٗ ٕجؤٝا-ٍِْٝ( هبٍ ػْٜ٘ أَٛ ٌٓخ 

ٝاُزبه٣ـ اُز٢ ر٤ْو ا٠ُ ر٤َٔخ  ا٩ُٚ اُٞاؽل ا٧ؽل. ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ًضوح اُ٘ٔبمط ك٢ ًزت ا٤َُوح

ا٤َُِٖٔٔ ثبُٖبثئخ ٖٓ اٌُلبه ك٢ ٌٓخ . ٌُٖ ٢ّ٫ء ٣لٍ ػ٠ِ روجَ ا٤َُِٖٔٔ ٛنٙ اُٖلخ ٝك٤َُ ٓب اٗزْو 

ً اػز٘بهٚ ا٬ٍ٩ّ ٌُٖ  ك٢ "ٍٜٝ هو٣ِ إ ػٔو ثٖ اُقطبة ٕبه ٕبثئبً. ث٤ل إٔ ػٔو ٗل٠ مُي ٓؼِ٘ب

هو٣ْب هبُذ: ٕجؤ ػٔو"
(11)

ٝأَُزْوه٤ٖ إ ُلظخ ٕبثئ٢  عنهٛب اها٢ٓ، .  ٣وٟ اؿِت اُجبؽض٤ٖ 

أمٕ "اّزوّذ  .ثب٫ػزٔبك ػ٠ِ ا٥صبه اُز٢ رئًل مُي، ٢ٛٝ ثٔؼ٠٘ ، اُٖبثـخ أٝ أُزؼٔل٣ٖ أٝ اَُبثؾخ

ل، ٝرؼ٢٘ ثبُؼوث٤خ ًَ ٖٓ فوط ٖٓ ك٣ٖ  sbaًِٔخ اُٖبثئخ ٖٓ ٕجب  ُّٔ ا٥ها٤ٓخ، ٝرؼ٢٘ ٖٓ ٕجؾ أٝ رؼ

ً ٝاؽلاً ٝٛٞ اُْقٔ ٣زجغ اُؼو٤لح اُٖبثئ٤خ"ا٠ُ ك٣ٖ آفو. ٝأٌُِزبٕ رؼ٤٘بٕ ٤ّئ ب
12
ٝرْزن ُلظخ )  .

أُ٘لائ٤٤ٖ( ٖٓ عنه ُلظخ ) ٓ٘لا ( ٝٓؼ٘بٛب ثبُِـخ أُ٘لائ٤خ اُؼِْ ٝأُؼوكخ ،ٝثنُي ٣ٌٕٞ "ٓؼ٠٘ 

اُٖبثئخ أُ٘لائ٤٤ٖ أ١ أُٖطجـ٤ٖ أٝ أُزؼٔل٣ٖ اُؼبهك٤ٖ ُل٣ٖ اُؾن أٝ اُؼبهك٤ٖ ثٞعٞك اُقبُن ا٧ٝؽل 

ا٧ى٢ُ"
13
ُْٜ ر٤َٔبد أفوٟ ٜٝٓ٘ب : أُـزَِخ، رلٍ ػ٠ِ اُطٜو ٝاُ٘ظبكخ ،٣ٝطن ػ٤ِْٜ أ٣ٚبً ثبُِـخ ٝ .

ثٔؼ٠٘ أث٘بء اُ٘ٞه،  -هث٠ ِّٔب٢ٗ( ٖٓ )ِّْ( ٝٓؼ٘بٛب أَُبُْ، ًٝنُي )أث٢٘ء ٜٗٞها( -أُ٘لائ٤خ  )أ١

اُلهاٍبد اُول٣ٔخ أٓب  هثب (ًزبثْٜ أُولً ، َٗجخ ا٠ُ ٗج٤ْٜ ٣ؾ٠٤)ع(. -ٝمًو اٍْ ا٤ُؾ٤ب٤٣ٖٝ ك٢ )اٌُ٘ي

اُٖبثئخ ُلظخ ثب٬ٛم اًزلذ أًضوٛب اُٖبثئخاُز٢ رطوهذ ا٠ُ 
14

ػ٠ِ ٛنٙ اُطبئلخ ،ك٢ "ؽ٤ٖ أِٛوذ 

(" أُ٘لائ٤ٕٞ اُٖبثئخ ػ٤ِْٜ ثؼ٘ اُلهاٍبد )
15

ٓبػلا  اثٖ اُ٘ل٣ْ أِٛن ػ٤ِْٜ ك٢ ًزبة اُلٜوٍذ  ،

اُن١ ًزجٚ ك٢ اُووٕ ُؼبّو ،أُـزَِخ "اُـب٤ٍِٖ"
(16)

 أِٛن "ٝهل ْ ك٢ أُبء اُغبه١ .ٌُضوح اؿزَبُٜ 

 اُٖبثئخ ا٠ُ ٤ْ٣و أُئُق إٔ ٣ٝجلٝ . اُوؽٖٔ ٝػجلح اُٖبثئخ اُؾل٣ضخ أُواعغ أؽل ػ٤ِْٜ

أُ٘لائ٤٤ٖ"
17

. آب ا٤ُِل١ كهاٝه اِٛوذ " اُٖ٘ٞهائ٢ " ػ٠ِ أُ٘لائ٤٤ٖ ٢ٛٝ ًِٔخ ٝعلد ك٢ ًزجْٜ 

٢ٛٝ ٓورجخ ٖٓ ٓوارت اٌُبٖٛ اُن١  ٓو هللا.اُل٤٘٣خ ٣ٝوٖل ثٜب هعبٍ اُل٣ٖ اُزوبح اُن٣ٖ ٣٫قبُلٕٞ أٝا

٣َٖ ا٠ُ اُز٣ٞ٘و اُن١ ٠َٔ٣ اُ٘بٕٞهصب ثؼل ٓورجخ اُزو٤ٓن  ٢ٛٝ ٓورجخ ٓؾغٞىح ُؼلك ه٤َِ ٖٓ اُ٘بً، 

ٝروٍٞ ْٛ ٝؽلْٛ ٣َزط٤ؼٕٞ إ ٣َٔٞا اٗلَْٜ ثبُ٘بٕٞهائ٤٤ٖ ،كبُ٘بٕٞهائ٢ ا٤ُّٞ ٤ٌُ ثٔؼ٠٘ ٛٞ 

ّ ، ٌُٖ ٛٞ اُن١ ٣لْٜ اُؼو٤لح اَُو٣خ.اُن١ ٣طجن ًَ اُطوًٞ ٝاُوٞا٤ٖٗ ثٌَْ ٕبه
18

ٝٛنٙ ر٤َٔخ 

رزوبهة ٓغ ر٤َٔخ اُ٘بٕو١ ًِوت ٤َُِل ا٤َُٔؼ. "كبٗغ٤َ ٓز٠ ٣ؼزجو إ ا٫ٍْ ْٓزن ٖٓ ٓل٣٘خ 

اُ٘بٕوح، ٌٓبٕ أهبٓخ ا٤َُل ا٤َُٔؼ" . ٣ٝجلٝ إ ٛنٙ أٌُِخ أكد ثجؼْٜٚ ا٠ُ إ ٣ؼزجوٝا ٓغٔٞػخ ْٜٓ٘ 

٣طِن ػ٤ِْٜ " اُٖجّخ "ٝاُٞاؽل ْٜٓ٘ ة"اُٖج٢ّ" ٝك٢ ٓل٣٘خ ٤َٓبٕ آب ك٢ اُِٜغخ اُؼواه٤خ  ٖٗبهٟ.
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٣لػٞٗٚ "اُٖج٤ج٢"٣ٝوٟ ػي٣ي ٍجب٢ٛ ٍجت ٛنٙ اُز٤َٔخ ك٢ أُل٣٘خ أُنًٞهح روعغ ا٠ُ ػبكح 

اُل٬ؽ٤ٖ ك٢ رِي أُل٣٘خ ٣ؼٔلٕٝ ا٠ُ رٖـ٤و أٍٚ.
19

 اّ ك٢ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ ٣طِن ػ٤ِْٜ "اُٖجّخ".

 :د٠بٔخ اٌظبثئخ إٌّذائ١ٓ 

رؼل اُل٣بٗخ اُٖبثئ٤خ ٖٓ أهلّ اُل٣بٗبد أَُب٣ٝخ اُز٢ ػوكٜب اُؼبُْ، ٝك٢ اُؼوام فٖٕٞبً.رلػٞ 

، ٝ"إ اُ٘لٌ فبُلح رؼٞك ثؼل أُٔبد ا٠ُ  ٍٕ ا٠ُ ا٣٩ٔبٕ ثبهلل ٝٝؽلا٤ٗزٚ ، ٝرئٖٓ ثبٕ عَْ ا٩َٗبٕ كب

ُظ٬ّ أُقٖٔ فبُوٜب ٝإ ٛ٘بى ػب٤ُٖٔ  ؛ ػبُْ اُ٘ٞه ٣لفِٚ أُئٕٓ٘ٞ اُٖبُؾٕٞ ، ٝػبُْ ا

٨ُّواه"
20

 –اُّٖٞ  -ا٬ُٖح  -اُزؼ٤ٔل  -روّٞ اُل٣بٗخ أُ٘لائ٤خ ػ٠ِ هًبئي  فٌٔ ٢ٛ؛"اُزٞؽ٤ل ، 

 اُٖلهخ".

ٝاُزٞؽ٤ل ػ٘لْٛ ٛٞ  ا٩ُٚ ٝاؽل ٝٛٞ اُؾ٢ اُول٣ْ فِن ًَ ٢ّء ٖٓ ٓبء،  ػٕذ إٌّذائ١١ٓ:اٌزٛد١ذ  .1

زبة أُ٘لائ٤٤ٖ أُولً ً٘يا هثب"٫ أة ا٫ػزواف ثبُؾ٢ اُؼظ٤ْ )٢٤ٛ هث٢( فبُن إٌُٞ. ام عبء ك٢ ً

ُي ٫ٝ ُٓٞٞك ًبئٖ هجِي ٫ٝ أؿ ٣وبٍٔي أٌُِٞد ٫ٝ رٞأّ ٣ْبهًي أٌُِٞد ٫ٝ رٔزيط ٫ٝ رزغيأ ٫ٝ 

"اٗلٖبّ ك٢ ٓٞٛ٘ي ع٤َٔ ٝه١ٞ اُؼبُْ اُن١ رٌَٖ
21

٣ٝيفو ًزبثْٜ أُولً ثؼجبهاد رئًل ػ٠ِ ، 

 ٖ آ٣بد هللا اُؼظ٤ٔخ.ٝؽلا٤ٗخ هللا ْٝٛ ٣ولٍٕٞ اٌُٞاًت  ٣ٝؼلٜٝٗب ٓ

٠َٔ٣ٝ ثبُِـخ أُ٘لائ٤خ )أُٖجزب( ٝٛٞ كوٗ ٝاعت ػ٠ِ ٓؼز٘و٢ اُل٣بٗخ اُٖبثئ٤خ، ٣ٝؼل  :اٌزؼ١ّذ .2

اُوًٖ ا٧ٍبً ك٤ٜب ،ٝػ٬ٓخ اػز٘بهْٜ ُٜب، ٣ٝؼزولٕٝ أٜٗب  رلزؼ ثبة "اُق٬ٓ ٝاُزٞثخ ٝؿََ اُنٗٞة 

ر٠َٔ ثـ )هٍزب( ٢ٛٝ ٬ٓثٌ هط٤٘خ ٖٓ ُِٝزؼ٤ٔل ٛوًٞ ٝأى٣بء فبٕخ  ٝاُقطب٣ب ٝاُزووة ا٠ُ هللا".

اٌُزبٕ ا٧ث٤٘، ٣ٝوٓي إُِٞ ا٧ث٤٘ ا٠ُ اُطٜبهح ٝاُ٘ٞه، ٣ورل٣ٜب هعَ اُل٣ٖ ٝاُْقٔ أُزؼٔل ثؼل 

أ٤ّبء رٔضَ ؽبعبد ا٩َٗبٕ اُجلائ٤خ،)ٛجن،ًٞة، ك٬ًٚ ػٖ  إٔ ٣٘يع ًَ هطؼخ ٖٓ ٬ٓثَٚ ا٫ػز٤بك٣خ.

و٣بٗب( ، ٝها٣زْٜ أُؼوٝكخ ثبٍْ )اُلهكِ( روٓي أٗبء ُٞٙغ اُجقٞه( ًِٜب ٖٓ٘ٞػخ ٖٓ اُط٤ٖ)ٛ

٬َُِّ )٬ْ٤ّّ( ٢ٛٝ؛ ها٣خ ث٤ٚبء ٖٓ اُؾو٣و رٞٙغ ػ٠ِ أػٞاك ٖٓ اُي٣زٕٞ ػ٠ِ ٌَّ ا٤ُِٖت، 

ؽبكع ٛوٌ اُزؼ٤ٔل ػ٠ِ إُٔٞٚ  ٣ٝٞٙغ كٞهٜب ٍجؼخ أًب٤َُ ٖٓ ا٧ً ٝاُو٣ؾبٕ روٓي ُِؾ٤بح اُط٤جخ.

ٝأْٛ  ػٔل ثٜب ا٤َُٔؼ)ع( ٖٓ اُ٘ج٢ ٣ؾ٠٤)٣ٞؽ٘ب أُؼٔلا٢ٗ( اُول٣ٔخ، ٣ٝؼزول أٜٗب اُطو٣وخ ٗلَٜب اُز٢

ً أٝ ّزبًء، ٝهل  ٢ّء ك٢ اُزؼ٤ٔل أُبء اُغبه٫ٝ.١ رزْ اُطوًٞ ا٫ ثب٫هرٔبً ك٢ أُبء اُغبه١ ٤ٕلب

أعبى ُْٜ هعبٍ ك٣ْٜ٘ ٓئفواً ا٫ؿزَبٍ ك٢ ا٧ؽٞاٗ ك٢ أُ٘ل١
(22)

،ٝأعبىٝا ُْٜ ًنُي ٓبء اُؼ٤ٕٞ 

هح ثؼل إ رؼوٙٞا ٫ػزلاءاد ٝٓٚب٣وبد ك٢ ثؼ٘ أُلٕ ،آب ك٢ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ اُ٘بثؼخ ُزؾو٤ن اُطٜب

اُـطٌ ٝهطغ  ٝروٓي ػ٤ِٔخ .كبٕ رؼ٤ٔلْٛ ٓبىاٍ ػ٠ِ ٙلبف ٜٗو اُلواد ٝػ٠ِ أ٣ل١ هعبٍ اُل٣ٖ

اُ٘لٌ ػ٘ل اٗـٔبه أُوء رؾذ أُبء ا٠ُ أُٞد أٝ اُل٘بء، ٣ٝوٓي اُقوٝط ا٠ُ ٍطؼ أُبء ثؼلٛب ا٠ُ 

اُقِن ٝاُجؼش، ٣ٖٝبؽت ػ٤ِٔخ أُٞد ٝاُجؼش ٛنٙ ِٕٞاد ٝروار٤َ ٣زِٞٛب هعَ اُل٣ٖ اُوبئْ ا٫ُٞكح ٝ

ثبُزؼ٤ٔل، ٣ٝوككٛب أُزؼٔل ٓؼِ٘ب رٞثزٚ ٛبُجب اُوؽٔخ ٝاُـلوإ ٝاُٜلا٣خ ٖٓ هللا
(23)

.ٗغل إ اُزؼ٤ٔل هَ 

ُزؼ٤ٔل ػ٘ل ثٔوٝه اُيٖٓ ثَجت هِخ هعبٍ اُل٣ٖ، ٝؿ٤وٛب ٖٓ ا٧ٍجبة، ُنُي ٙؼلذ ٓٔبهٍخ ّؼ٤وح ا

 أُ٘لائ٤٤ٖ.

 اِب أٛاع اٌزؼ١ّذ ٟ٘ :

: - أ َّٗ ْظجُز ٝٛٞ رؼ٤ٔل ػبّ, ٣ٌٕٝٞ ك٢ أُبء اُغبه١ )ا٤ُوكٗب(، ٝأٓبّ عٔغ ٖٓ اُ٘بً،ُزؾ٤ٔٚ ٜٛبهح  ُِ

اُوٝػ ٝاُغَل ٖٓ ٛغٔبد ا٤ُْطبٕ، ٣ٌٕٝٞ ٣ّٞ ا٧ؽل ػ٠ِ هأً ا٣٧بّ أُولٍخ ٣َُٝــــــــ٠ٔ ة ) 
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ّٕ هللا ثلأ اُ قِن ك٤ٚ,٣ٝؼزولٕٝ ا٬ُٔئٌخ رؼٔلد ك٢ ػٞاُْ اُ٘ٞه اُؼ٤ِب، ٝإ ا٬ُٔى عجو٣َ اُٜبثْبثب (؛ ٧

 اُوٍٍٞ )٤ٛجَ ى٣ٞا( ٗيٍ ا٠ُ ا٧هٗ ٝػٔل اكّ ٝؽٞاء ُزٖجؼ ٍ٘خ ك٢ مه٣زٚ ؽَت اػزوبكْٛ.

"ٛٔبّخ: ٛٞ رؼ٤ٔل فبٓ، ثؼل ٌُٔ ا٤ُٔذ ٝاُغ٘بثخ ٝاُؾ٤٘ ٝثؼل ا٫ُٞكح" - ة
(24)

 

ٓواد ٤ٓٞ٣بً ٫ٝ ٣ؾزبط ا٠ُ َٓبػلح اٌُبٖٛ هّبٓب : ٝٛٞ ٝٙٞء ا٬ُٖح ٣ٌٕٝٞ ص٬س - د
(25)

 . 

أٓب ٓلَلاد اُزؼ٤ٔل ٢ٛ "اُجٍٞ، اُـبئٜ، اُو٣ؼ، ٌُٔ اُؾبئ٘ ٝاُ٘لَبء". ٝٛٞ ٝاعت ػ٠ِ ًَ 

ٕبثئ٢. ٝاٛٔبُٚ ٣ؼل اٛٔب٫ً ٌَُ أُؼزولاد ا٧ُفوٟ؛ ٧ٗٚ ا٧ٍبً ك٢ اػز٘بم اُل٣ٖ اُٖبثئ٢
(26)

. 

 ٣وخ فبٕخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٧ر٢:ٝرٌٕٞ أٝهبد اُؼٔبك ٓؾلكح ٌَُٝ ػٔبك ٛو

 ٣ٞٓبً ٤ُطٜو ٖٓ كٌٗ ا٫ُٞكح . 45رؼ٤ٔل أُُٞل ثؼل  - أ

٣ُٝـطٌ ك٢ أُبء ػِى٠  ٣ٌٕٞ  ٣ّٞ ا٧ؽل، ٝثِجبً فبٓ، ٝثؾٚٞه رو٤ٓلح ًٝ٘يثوا، ػّبد اٌضٚاط: - ة

ٝثؼل مُي ٫ ٣َُِٔبٕ ُٔلح ٍجؼخ أ٣ىبّ ٣ٝؼىبك رؼ٤ٔىلٛٔب ٓىٖ  ص٬س ككؼبد رٖبؽجٚ هواءح ٖٓ ًزبة اُلَِزب،

 ٣ل ثؼل ا٤ُّٞ اَُبثغ ،ٝٓؼٜٔب ًَ ٝا٧ٝا٢ٗ اُز٢ اٍزؼِٜٔب ك٢ ا٧ًَ ٝاُْوة.عل

٣ُؼٔىل اُغ٤ٔىغ صى٬س  ك٢ ػ٤ل )ث٘غخ( ٣ٌٕٝٞ ك٢ ًَ ٍ٘خ اٌُج٤َخ ُٝقَٔخ أ٣بّ ٓززب٤ُخ، ػّبد اٌجّبػخ: - د

ٓواد هجَ ًَ ٝعجخ ر٘بٍٝ ٛؼبّ ٤ٌُلوٝا ػٖ مٗٞثْٜ، اُزؼ٤ٔل كائٔىبً ٣ٌىٕٞ كى٢ اُٜ٘ىبه كوىٜ، ا٫ كى٢ ػ٤ىل 

 ُج٘غخ ٣ٌٕٞ ٬٤ًُ ٜٝٗبه.ا

ا٠ُ أُبء اُغىبه١ ٣ئفن  -هجَ إ رقوط اُوٝػ -٣ٌٕٞ ٝهذ اُزؼ٤ٔل ػ٘ل ا٫ؽزٚبه  رؼ١ّذ اٌّذزؼش: - س

٤ُؼٔل ٛ٘بى صْ ٣وعؼٞٗٚ ا٠ُ ث٤زٚ ٣ٝٞٙغ ك٢ كواّٚ ثبرغبٙ  ٗغْ اُوطت أُْب٢ُ اُى٠ إٔ ٣لىبهم اُؾ٤ىبح، 

 ٝاما ٓبد أُؾزٚو ٖٓ كٕٝ ػٔبك كٜٞ ٗغٌ ٣ٝؾوّ َُٔٚ.

٢ٛٝ  ٣ٝوٖل ثٜب ُِزووة هلل،:ر٠َٔ ثبُٔ٘لائ٤خ )اُجوافب( ٝرؼ٢٘ أُجبهًخ ،أٝ اُزجوى ثنًو هللا،ظالحاٌ .3

٢ٛٝ؛ ػــجبهح ٓؾلكٙ  ثض٬صخ أٝهبد)اُٖجؼ ، ٝاُظٜو، ٝاُؼٖو( ،مًوٛب ًزبثْٜ أُولً )ً٘ياهثب(، 

ٔئٕٓ٘ٞ .ٝاٍغلٝا هلل ػٖ  هواءح ٧كػ٤خ ٓغ ا٫ٗؾ٘ــــــــبء ًِٔب ٝهكد ًِٔخ اَُغٞك: "هٞٓٞا أ٣ٜب اُ

ٍٝجؾٞا هلل اُؼظ٤ْ "
(27)

٣ـََ  (هّبٓبٝرَجن ا٬ُٖح اُٞٙٞء)ٝ رَزـوم ٍبػخ ٝهثغ اَُبػخ روو٣جبً. 

٣جلأ ثـََ اُـ٤ـَل٣ـٖ ا٠ُ  :اُغَْ اُوئ٤َخ ك٢ أُبء اُغبه١ ػ٠ِ اُزور٤ت ا٧ر٢ثؼ٘ أعياء 

اُوأً ا٠ُ أٍلــَ اُـنهـٖ ٫ًٞٛ  صْ ؿََ اُــٞعــٚ ٖٓ ٓ٘بثذ ّؼـو،اُـٔـوكـَوــ٤ـٖ ك٢ اُـٔبء اُغبه١

،صْ اُـَبهـ٤ـٖ،ٝاُلْ ،٤ِ٣ٜب ؿََ اُوًجز٤ٖ ٝٝا٧ٗق ،ٝا٧م٤ٖٗ ،صْ اُغج٤ٖ ٠َٔ٣ )اُوّْ(،ص٬س ٓواد

٣نًو ٓؼٜب روار٤َ ٓؼ٤٘خ ٜٓ٘ب ػ٘ل ؿََ كْ  . اُــ٤ـل٣ـٖ ك٢ اُـٔـبء، ٝؿـَََ اُـولٓـ٤ـٖر٘ز٢ٜ ثٞٙغ 

( ٝػ٘ل ؿََ ا٧م٤ٖٗ )أمٗب١ رٖـ٤بٕ ٧هٞاٍ اُؾ٢( ٣وُٕٞٞ ) ٤ُٔزِئ ك٢ٔ ثبُِٖٞاد ٝاُزَج٤ؾبد

٣زغٜٕٞ ك٢ ٬ٕرْٜ ٗؾٞ عٜخ أُْبٍ ٫ػزوبكْٛ ثؤٕ ػبُْ ا٧ٗٞاه )اُغ٘خ(ٝ
28

، ٣ٝؼوكٕٞ عٜخ أُْبٍ 

 ٖٓ اُ٘غٔخ اُوطج٤خ .

 ك٢ اُل٣بٗخ أُ٘لائ٤خ ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ ٛٔب :اٌظَٛ: .4

ً ٓزلوهخ ػ٠ِ  32مثؾٜب ُٔلح  "٣ٝٔز٘ؼٕٞ ك٤ٚ ػٖ أًَ اُِؾّٞ أُجبؽخ ٝ اُّٖٞ اُٖـ٤و:ا٧ٍٝ:  ٣ٞٓب

ٍٛٞ أ٣بّ اَُ٘خ"
(29 )

 ؽوّّ  ٝهل"٫ػزوبكْٛ إ ٤ّب٤ٖٛ ٝهٟٞ اُْو روٟٞ ثٜب، أُجطِخ.ٝر٠َٔ ا٣٧بّ 

ََّ  ٓب رؾو٣ْ ثبة ٖٓ ػلّٝٙ ٧ْٜٗ اُّٖٞ ا٤ُّٞ ٕبثئخ هللا أؽ
(30)

" . 
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بٕ ػٖ هللا ام عبء ك٢ ا٤ُٖبّ اٌُج٤و: )ٕٞٓب هثب( ٛٞ؛ ا٫ثزؼبك ػٖ أُؾوٓبد ٝٓب٣جؼل ا٩َٗ اُضب٢ٗ

)ٕٞٓٞا اُّٖٞ اُؼظ٤ْ ٝ ٫ روطؼٞٙ ا٠ُ إٔ رـبكه أعَبكًْ، ٫ ػٖ ٓآًَ ٝ ْٓوة ٛنٙ اُل٤ٗب .. ًزبثْٜ 

ٕٞٓٞا ّٕٞ اُؼوَ ٝ اُوِت ٝ ا٤ُٔٚو(
31
. 

ٝٛٞ ًَ ٓب٣ؼط٤ٚ أُ٘لائ٢ ٧ف٤ٚ أُؾزبط ،٣ٝغت إ ٣ٌٕٞ ك٢ اَُو ٝرجطَ  اٌظذلخ )صدلب(: .4

 ٢ٛٝ ػ٘لْٛ ٖٓ أف٬م أُئٖٓ  ْٜ ًزبثْٜ أُولً ػ٠ِ مُياُٖلهبد ك٢ اُؼِٖ ، ٝهل ؽض

ٝٝاعجبرٚ ارغبٙ أف٤ٚ ا٩َٗبٕ
(32) 

. 

 : وزجُٙ اٌّمذعخ 

 :ُِٖبثئخ أُ٘لائ٤٤ٖ اُؼل٣ل ٖٓ اٌُزت أُولٍخ ٢ٛٝ

ولً ُلٟ أُ٘لائ٤٤ٖ -اٌُ٘يا هثب .1 ُٔ أُ٘يٍ ػ٠ِ  أ١ اٌُ٘ي اُوثب٢ٗ أٝ ٕؾق آكّ: ٛٞ اٌُزبة اُل٢٘٣ اُ

جو٣َ ،ٗوِٚ أعلاك أُ٘لائ٤ٖ ػٖ ٛو٣ن اُوٝا٣خ اُْلب٤ٛخ ،َٝٗـ ػٖ ٛو٣ن ا٩ٍ٘بك ، ػٖ ٛو٣ن ع اكّ،

ٝٛٞ ٌٓزٞة ثبُِـخ ا٥ها٤ٓخ أُ٘لائ٤خ ٣ٝزٌٕٞ ٖٓ ػلح أعيا. ر٠َٔ "ثٞس" رٔبصَ ٍٞه ك٢ اُووإ 

اٌُو٣ْ ،أٝ ا٩ٕؾبؽبد ك٢ ا٩ٗغ٤َ ٝاُجٞس رؾز١ٞ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ رَبث٤ؼ
(33)

، ٝٛٞ ػ٠ِ ه٤َٖٔ أ٣ٖٔ 

ا٣٧ٖٔ ٣ؾز١ٞ  كوواد ٝٓٞٙٞػٜب ٗظبّ ر٣ٌٖٞ اُؼبُْ ٝؽَبة اُق٤ِوخ ٝأكػ٤خ ٝؽٌب٣بد. ٝأ٣َو .

ا٣٧َو ٣ؼبُظ كوٜ ّئٕٝ ا٤ُٔذ
(34)

ًزت ػ٠ِ ُلبكبد اُجوك١ ٝٗوِ ػ٠ِ أُؼبكٕ ُْٝ ٣ٌزت ػ٠ِ عِل  .

اُؾ٤ٞاٗبد ٫ٕ اُغِل ؿ٤و ٛبٛو ٌُٕٞ مثؼ اُؾ٤ٞاٗبد رل٤ٓو ُِؾ٤بح
(35)

،ػ٘لٓب عٔغ ٝثٞة ُْ ٣واعِ  

ثبّواف ا٤ُْـ   1997ا٠ُ اُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ ثـلاك ػبّ  -زَََِ اُي٢٘ٓ ُ٪ؽلاس، رُوعْ اٌُ٘يا هثباُ

 ٍزبه عجبه ؽِٞ هئ٤ٌ ٛبئلخ اُٖبثئخ أُ٘لائ٤خ.

ِٚ ُفطت ٝأؽبك٣ش اُ٘ج٢ ٣ؾ٠٤ ػ٤ِٚ ا٬َُّ ُز٬ٓنرــٚ ٣ٝؼل  -كهاّب أك ٤ٜ٣ب .2 ًزبة اُ٘ج٢ ٣ؾ٠٤ : ٝك٤

ٓــــــٖ اٌُزت اُلو٤ٜخ.
36

 

٣ٌٖٝٔ  .٤خ اٌُزت اُل٤٘٣خ ك٢ٜ ٓئُلبد ػٖ اُل٣بٗخ أُ٘لائ٤خ ٝرؼب٤ُْ فبٕخ، ٌُٖ ٤َُذ ًزت ٓولٍخآب ثو

ٕٝلٜب ثبُطو٤َخ ًٜٞٗب رز٘بٍٝ اُطوًٞ اُل٤٘٣خ ث٢ْء ٖٓ اُزل٤َٖ
37
 -ٓضَ  : 

"ًزبة ا٧كػ٤خ ٝاُِٖٞاد ٝاُزوار٤َ اُل٤٘٣خ" -ا٤ٗ٧ب٢ٗ   .3
(38)

،ٝهل ًزت ثِـخ أكث٤خ ك٤ٚ اّبهاد ٌُِض٤و  

ُٔؼزولاد أُ٘لائ٤خ ٜٝٓ٘ب كٌوح أُ٘ونٖٓ ا
39
. 

.روا٤ٗــْ اُيٝاط أُ٘ــــــلائ٢روار٤َ ٝ ًزـــبة  -ُوَِزب .4
(40)

ٝهــل ًزت أ٣ٚـبً ثِــخ أكث٤ـخ ػجود ػٖ  

 روا٤ٗـْ ٝروار٤َ رِوـ٠ ثؤٍِٞة اَُوك اُْؼـو١ ٤ُِخ اُيكبف.

بٍ هٝؽٚ ثؼل كك٘ٚ ٖٓ ٍلهح اكْٗبٓبصب:٣زؾلس ػٖ رؼ٤ٔل أُؾزٚو ٝكك٘ٚ ٝاُؾلاك ػ٤ِٚ، ٝاٗزو .5

ّْ ا٠ُ ػبُْ ا٧ٗٞاه" "اُغَل ا٠ُ ا٧هٗ ٖٝٓ ص
(41)

ػ٠ِ  ض٬ص٤٘٤بد.ٝهل ًزجٚ اؽل هعبٍ اُل٣ٖ ك٢ اُ

ٕلبئؼ ٗؾب٤ٍخ ٓطؼٔخ ثبُنٛت
42

 

ًزبة اٍلو ِٓٞاّٚ: ٝٛٞ ًزبة ٣قزٔ  ك٢ اُز٘غ٤ْ ٝٓؼوكخ "ؽٞاكس اَُ٘خ أُوجِخ ػٖ ٛو٣ن ػِْ  .6

اُلِي ٝاُز٘غ٤ْ"
(43)

 

ثبُِـخ أُ٘لائ٤خ رؼ٢٘ ٣ؤٜ، ٝىهً رؼ٢٘  هٍز٢" كٝا٣ٖٝ اُوه٢ ٝاُزؼب٣ٝن هٔبًزبة "هٔب٠ٛ " ٝ"ى .7

٣و٢ أٝ ٣ٖٕٞ
(44)

. 
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 كلية الرتبية االساسية   جملة
 اجلامعة  املستهصرية 

  :أٔج١بء اٌظبثئخ إٌّذائ١ْٛ

٣ئٖٓ أُ٘لائ٤ٕٞ ثبُ٘جٞح ،ٝإ هللا  اُؾ٢ اُؼظ٤ْ، أٝؽ٠ ا٠ُ ا٧ٗج٤بء ُٜلا٣خ اُجْو ٝرط٤ٜوْٛ ٝاهّبكْٛ 

آكّ ػ٤ِٚ ا٬َُّ  ؛٧ٗج٤بء هللا أٝؽ٠ ُْٜ ثزؼب٤ُْ أُ٘لائ٤خ ْٝٛا٠ُ ا٣٩ٔبٕ ثٚ ٝاُزٞؽ٤ل، ٣ٝئٓ٘ٞا ثؼلك ٖٓ ا

٤ّذ ثٖ آكّ  )٤ّزَ ( ٣طِن ػ٤ِٚ ُوت )اُـوً اُط٤ت(، ٧ٗٚ أكلٟ  ،ٝاُ٘ج٢ ٝا٧ة ٝاُوعَ ا٧ٍٝ 

ٝاُلٙ ُنُي رؼل هٝؽٚ أهلً ا٧هٝاػ.صْ ٍبّ اثٖ ٗٞػ ٛٞ أثٞ ا٬َُُخ اَُب٤ٓخ ٝر٘زْو ك٢ ًزجْٜ روار٤ِٚ 

اكٗبٗٞفذ اُن١ هكؼٚ هللا ا٠ُ " جل اُقبّغ(،ٝ اُ٘ج٢ اكه٣ٌ )ٓجبهى أٍٚ( ٝك٢ ًزبثْٜٝ)ُوجٚ ثبُٔزؼ

ٌَبًٗب"( ثبٍْ اُؾ٢ اُؼظ٤ْ" هبٍ رؼب٠ُ -أَُبء اُؼ٤ِب َٓ َهكَْؼَ٘بُٙ  ٤ًّب َٝ ِِ ("َػ
(

45
)

 –،  صْ ٣ؾ٠٤ ثٖ ىًو٣ب  

ُٞؽ٤لح اُجبه٤خ ا٠ُ ا٤ُّٞ ٝاُٖبثئخ أُ٘لائ٤خ ٢ٛ ٛبئلخ اُٖبثئخ ا ٠َُٔ٣ٝ ك٢ أُ٘لائ٤خ )٣ٞٛبٗب ٓبٕجبٗب(

آفو أٗج٤بئْٜ ٍٝبه ػ٠ِ فط٠ ٖٓ ٍجوٞٙ ٖٓ ا٧ٗج٤بء ،اُز٢ رؼلّ ٣ؾ٠٤ ػ٤ِٚ ا٬َُّ 
(46)

أٓب ٗج٢ هللا   .

اثوا٤ْٛ ٣طِن ػ٤ِٚ ك٢ ُـخ أُ٘لائ٤خ ")اثواٛبّ أٝ ثٜواّ( ٝٓؼ٘بٙ ا٧ة اُوك٤غ أٝ اُ٘ج٢ اٌُج٤و ٠َٔ٣ٝ 

أثٞ ا٧ٗج٤بء"
(47)

أٗج٤بئْٜ ، ا٫ إٔ أٍٚ اهرجٜ ثْٜ ،٧ٗٚ ػبُ ك٢ ٓل٣٘خ أٝه ُْ رنًو ثؼ٘ ًزجْٜ اٗٚ ٖٓ 

اَُٞٓو٣خ ٓ٘زٖق ا٩ُق اُضبُش هجَ ا٬٤ُٔك، ًٝبٕ اثوا٤ْٛ ٖٓ ٗجن ا٧ٕ٘بّ ٝكػب ُوة ٝاؽل 

ػظ٤ْ،ِٝٛت ٖٓ أُ٘لائ٤٤ٖ "ػجبكح هللا ػجبكح فبُٖخ كٕٝ ا٬ُٔئٌخ "
(48)

ثٚ  أُ٘لائ٤٤ٖ كبٖٓ اُٖبثئخ 

إٔ ٍَِِخ ا٧ٗج٤بء ؿ٤و ٓزِٖخ ػ٘لْٛ كْٜ ٣ئٕٓ٘ٞ كوٜ ثؼلك ْٜٓ٘ ،٫ٝ ٣ٞعل ٗغل  ٝثزؼب٤ُٔٚ ا٠ُ ا٥ٕ.

ؿٚجبٕ  كًزٞهاٙ كَِلخ ك٢ اُل٣ٖ أُ٘لائ٢  اُلًزٞه ػٖبّ فِقث٤ْٜ٘  رزبثغ ٝرواثٜ  ثبُيٖٓ .ا٫ إٔ 

ٝأك٣بٕ ث٬ك اُواكل٣ٖ اُول٣ٔخ .ٝأ٣ٚبً ٛٞ رو٤ٓن
(49)

بء ٣وٍٞ :"٣ئٖٓ أُ٘لائ٤ٕٞ ثبٕ ُل٣ْٜ ػلك ٖٓ ا٧ٗج٤ 

ٝاُوٍَ ، ثلءاً ٖٓ اكّ اُوعَ ا٧ٍٝ ٝاٗزٜبًء  ث٤ٜ٤ب ٣ٜبٗب أٝ ٣ؾ٠٤ اثٖ ىًو٣ب "
(50 )

ػ٠ِ ؽَت ٛنا اُوٍٞ 

 إٔ ٍَِِخ ا٧ٗج٤بء ٓزواثطخ ٝٓزِٖخ ثبُيٖٓ ٌُٖ هُٞٚ ٤ٌُ ّبئغ ػ٘لْٛ .

 :إٌّذائ١خِذشِبد اٌذ٠ٓ اٌظبثئخ 

٢ّء ٖٓ أُقِٞهبد ؿ٤و اُقبُن  ، ٝاَُغٞك ُـ٤وٙ، ٝػجبكح ا٣١ؾوّ اُزغل٣ق ثبٍْ اُقبُن )اٌُلو(

ٝ ٣ؾوّ ػلّ أكاء اُلوٝٗ اُل٤٘٣خ ،ٝا٫هرلاك ػٖ اُل٣ٖ اُٖبثئ٢" ٌُٖ ٣ٞعل ك٢  ا٧ى٢ُ )٢ٛ هث٢( "

أٝ اُوزبٍ ػلا اُلكبع ػٖ  اُوزًَنُي ٣ؾوّ  ،ك٣ْٜ٘ اُزٞثخ ٝأُؼٔٞك٣خ ) أُبٕجبرب ( ًطو٣ن ا٠ُ اُزٞثخ

ح اُيٝه، اُؾَل، ا٤ُٔ٘ٔخ، ف٤بٗخ ا٧ٓبٗخ ٝأُؼْو ًَٝ ،ٝرؾوّ اَُوهخ، اُقلاع، اُزؤ٣َٝ، ّٜبكاُ٘لٌ

ٓب٢َ٣ء ُِزٖوف ا٩َٗب٢ٗ، ٝاُيٗب ٣ؼل )ٖٓ اٌُجبئو اُؼظ٠ٔ أُئك٣خ ا٠ُ اُ٘به اُٜبٌُخ(اَُؾو 

ا٫ٗزؾبه ،ٝاُقزبٕ ٝاُزـ٤٤و ك٢ فِن هللا ٍجؾبٗٚ ،ّوة اُقٔو ٝا٤َُٔو ٝاُوثبٝاُْؼٞمح ثٌَ أٌّبُٜب،

 ُجٌبء ٝاُ٘ٞػ ػ٠ِ ا٤ُٔذ ُٝجٌ اَُٞاكااُغَل،ٝ ُي رؼن٣ت اُ٘لٌ ٝا٣ناءٝاٜٗبء اُؾ٤بح ٝا٩عٜبٗ، ًٝن

 ً أًَ ا٤ُٔذ ٝاُلّ ٝ اُؾبَٓ ٝاُغبهػ ٝاٌُبٍو ٖٓ اُؾ٤ٞاٗبد اُن١ ٛبعٔٚ ،ٝر٣ِٞش اُطج٤ؼخ،ٝأ٣ٚب

ؽ٤ٞإ ٓلزوً ،ٝر٘بٍٝ ا٧ٍٔبى اُز٢ ٫ ٕلف ػ٤ِٜب، ٫ٝ ىػبٗق ُٜب، ًبَُٔي اُغّو١, ٓضِْٜ ك٢ مُي 

ك٤ؾلس اُزلو٣ن، ٝرؾوّ  أٓب اُط٬م ٫ ٣ٞعل ػ٘لْٛ )ا٫ ك٢ ظوٝف فبٕخ علا( .ا٤ُْؼخٓضَ ا٤َُِٖٔٔ 

اُوٛج٘خ، ٝىٝاط ٖٓ ؿ٤و اُٖبثئخ،ٝاُزؾلس ثبػطبء اُٖلهخ ،ًٝنُي ٣ؾوّ  اُؾِق أٝ اُوَْ اما ػ٘لْٛ 

و ًٔب ٣ؾوّ ٤ّٞفْٜ اػطبء ًزجْٜ أُولٍخ ٦ُفو٣ٖ ٣ٝوٍٞ أؽل ٤ّٞفْٜ : ُول ثنٍ ػلك ًج٤ .ًبٕ ثب٬ٛ

 .ٖٓ أَُزْوه٤ٖ عٜٞكاً ًج٤وح ٝأٓٞا٫ً ٛبئِخ ك٢ ٍج٤َ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ًزج٘ب اُل٤٘٣خ كؤفلن أًضوْٛ

أٓب  ٓؾوٓبد اُيٝاط ك٢ٜ رْجٚ ٓؾوٓبد اُيٝاط ػ٘ل ا٤َُِٖٔٔ ا٠ُ ؽل ًج٤و، ك٬ ٣غٞى اُيٝاط ٖٓ 

ٞا أّوبء أٝ ؿ٤و ا٧ّ ٝا٧ة ٝاُغل ٝاُغلح "اُؼْ ٝاُؼٔخ ٝاُقبٍ ٝاُقبُخ ، ٝث٘ذ ا٧ؿ ٝا٧فذ اما ًبٗ

ا٧ّوبء .٫ٝ ٣غٞى ًنُي اُيٝاط ٖٓ اؽلٟ أفٞاد اُيٝعخ ثبَُ٘جخ ُِوعَ )اما ًبٗذ اُيٝعخ ػ٠ِ ه٤ل 

اُؾ٤بح (".
(51)

ٌُٖ ٣قزِق ػٖ اُل٣ٖ ا٢ٓ٬ٍ٩ ك٢ اٗٚ ٣ؾوّ ىٝاط ا٧ؿ ٖٓ ىٝعخ اف٤خ ؽ٤بً اما ِٛوٜب  

، ام ٣٘ظو ٨ُىٝاط عَل٣ٖ ثٔبكح أٝ كبهم اُؾ٤بح، ٣٫ٝٞعل ػ٘لْٛ رؼلك اُيٝعبد كٜٞ ٓؾوّ ػ٘لْٛ 

 ٝاؽلح ٝهٝػ ٝاؽلح ٓزٌبك٤ِٖ ٖٜٓ٘و٣ٖ ؽل ا٫ٗلٓبط.
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 كلية الرتبية االساسية   جملة
 اجلامعة  املستهصرية 

  :ربس٠خ رٛاجذ اٌظبثئخ فٟ ِذ٠ٕخ اٌذ٠ٛا١ٔخ  ٚأصشُ٘ ػٍٝ اٌّجزّغ اٌذ٠ٛأٟ

ٝاٗلٓغٞا ٓغ ا٧هٞاّ  ػبُ اُٖبثئخ ثؤٓبٕ، آزلاك اُوهؼخ اُغـواك٤خ أُؼوٝكخ ثب٬ٍُٜ اُق٤ٖتػ٠ِ 

ْٜ اٙطوٝا ا٠ُ روى ٓلْٜٗ ٝاُؼ٤ِ ك٢ ا٫ٛٞاه ، ك٢ ؽوجخ اُؾٌْ اُؼضٔب٢ٗ ٗز٤غخ أُزٞاعل ك٤ٜب، ٌُ٘

ا٫ٙطٜبك ٝرؼوٗ ا٠ُ ؽ٬ٔد ا٩ثبكح ٌُْٜ٘ اٙطوٝا ا٠ُ روى ٓلْٜٗ ٝاُؼ٤ِ ك٢ ا٫ٛٞاه ، ك٢ ؽوجخ 

كآصوٝا  اُؾٌْ اُؼضٔب٢ٗ ٗز٤غخ ا٫ٙطٜبك ٝرؼوٗ ا٠ُ ؽ٬ٔد ا٩ثبكح اُغٔبػ٤خ ٝاُزط٤ٜو اُؼوه٢

،ك٢ رِي اُؾوجخ ٝٓب ر٬ٛب ا٠ُ ؽ٤ٖ ر٤ٌَْ اُلُٝخ  ػ٠ِ ك٣ْٜ٘ ٝرواصْٜ ٝا٫ٗـ٬م ُِٔؾبكظخا٫ٗيٝاء 

1921ّاُؼواه٤خ اُؾل٣ضخ ػبّ 
(52)

،ٝعلٝا ٗٞع ٖٓ ا٫ٗلزبػ اَُ٘ج٢ ك٢ اُزؼبَٓ ٓغ اُطٞائق ٝا٧ه٤ِبد 

اُل٤٘٣خ ، ك٬ًٚ ػٖ رطٞه ا٫هزٖبك١ ك٢ أُلٕ ٝرٞك٤و  كوٓ ػَٔ أكَٚ ،فبٕخ إ اُٖبثئخ 

ٓزٜ٘ٞا ؽوف ٣ل٣ٝخ ًبُؾلاكح ٝاُ٘غبهح ٝثوػٞا ك٤ٜب، ٝعلٝا ٗٞع ٖٓ ا٫ٗلزبػ اَُ٘ج٢ ك٢ اُزؼبَٓ ٓغ ا

اُطٞائق ٝا٧ه٤ِبد اُل٤٘٣خ ، ك٬ًٚ ػٖ رطٞه ا٫هزٖبك١ ك٢ أُلٕ ٝرٞك٤و  كوٓ ػَٔ أكَٚ 

ٓ٘زغ٤ٖ ،فبٕخ إ اُٖبثئخ آزٜ٘ٞا ؽوف ٣ل٣ٝٚ ًبُؾلاكح ٝاُ٘غبهح ٝثوػٞا ك٤ٜب، ٣ٝؼلّ اُٖبثئخ ٖٓ 

ا٧كٝاد ا٩ٗزبع٤خ آٗناى، كقوعٞا ٖٓ ػيُزْٜ ٝاٗزْوٝا ك٢ ٓلٕ ًج٤وح ٓضَ ثـلاك ٝاُجٖوح ٝاُؼٔبهح 

رٞاكل اُٖبثئخ أُ٘لائ٤ٕٞ ا٠ُ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ  ك٢ ص٬ص٤٘بد اُووٕ  اُز٢ رؼزجو ػبٕٔخ أُ٘لائ٤٤ٖ.

ع (ك٢ اُلؿبهح، ٝاُقياػَ ك٢ أُٖ٘وّ، ًٝبٗذ ٓل٣٘خ رٌَٜ٘ب اُوجبئَ اُؼواه٤خ اُول٣ٔخ ٜٓ٘ب )ا٫ًوا

ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ ٝٙٞاؽ٤ٜب، ٝاٍ كزِخ ك٢ أُْقبة ،ٝاُظٞاُْ ك٢ اُو٤ٓضخ اُز٢ اٗطِوذ ٜٓ٘ب صٞهح 

اُؼْو٣ٖ ،ًٝنُي ث٢٘ اؽغ٤ْ ك٢ أَُبٝح ٝهجبئَ أفوٟ ٓزؼلكح ، ك٬ًٚ ػٖ مُي ًبٗذ ٓوو اُلوهخ 

ٖٓ ػٞائَ اُؼٌَو٣ٖ ٖٓ ػلح أ٣ُٞخ ، ٖٙٔ  ا٠ُٝ٧ اُز٢ رْٚ ٍجغ أ٣ُٞخ اُغ٘ٞث٤خ ، ٝرزٞاعل ك٤ٜب ًض٤و

ٝعلٝا ٓل٣٘خ رؾزْٜٚ٘ ٣ٖٝجؾٕٞ عيء ٜٓ٘ب ، كجلأ رٞاعل أُ٘لائ٤٤ٖ  ك٢ هٚبء  ٛنا ا٤َُ٘ظ أُزْبثي

ّ ،ٝأٍٝ ٖٓ ٌٍٜ٘ب ٖٓ أُ٘لائ٤٤ٖ ك٢ 1935أُْقبة )ٓل٣٘خ اُِْت( ػ٘لٓب ًبٗذ ربثؼخ ُِل٣ٞا٤ٗخ ػبّ 

( ّٝو٣ٌٚ)ػ٤بٍ ٣ٞٙو( ٝعلٝا ٓل٣٘خ رؾزْٜٚ٘ ٣ٖٝجؾٕٞ ٜٗب٣خ اُض٬ص٤٘بد ٛٞ )ػط٤خ ٫ك٢ اُٖ٘به

عيء ٜٓ٘ب ، أٍٝ ٌٓبٕ رٞاعل أُ٘لائ٤٤ٖ  ك٤ٚ ك٢ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ هٚبء أُْقبة )ٓل٣٘خ اُِْت( ػ٘لٓب 

ّ ،ٝأٍٝ ٖٓ ٌٍٜ٘ب ٖٓ أُ٘لائ٤٤ٖ ك٢ ٜٗب٣خ اُض٬ص٤٘بد ٛٞ )ػط٤خ ٫ك٢ 1935ًبٗذ ربثؼخ ُِل٣ٞا٤ٗخ ػبّ 

٣ٞٙو( ٝػَٔ ٓؼْٜ ػلك ٖٓ  أَُزقل٤ٖٓ )اُٖ٘بع ( ْٜٓ٘ ٓلٍُٞ عبثو اُٖ٘به( ّٝو٣ٌٚ)ػ٤بٍ 

اُؾِٞ، ًٝبٗٞا ٣ٌَٕ٘ٞ ٓؾ٬رْٜ ك٢ ٓ٘طوخ )اَُٞاه٣ٚ( ٣ٝٔزٜٕ٘ٞ ا٤ُٖبؿخ . رؼبِٓٞا ثبُٔوب٣ٚخ ٓغ 

اٛب٢ُ ٓ٘طوخ أُْقبة أُؼوٝكخ ثيهاػخ اُؾجٞة )اُِْت(، ٣ٝوٍِٕٞ اُؾجٞة ٝاُطؼبّ ا٠ُ اِْٜٛ ك٢ 

ؿ ،صْ رٞاكل ا٤ُٜب ّق٤ٖبد ٓ٘لائ٤خ افوٟ رزبثؼبً .ُط٤جخ اَٛ أُل٣٘خ ، ٝٗجن اِٜٛب اُ٘بٕو٣خ ٍٞم ا٤ُْٞ

ٌٍٖ ٓوًي ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ ٖٓ أُ٘لائ٢ لاير اثٞ ف٤ٕٞ ك٢ ٜٗب٣خ  اُزلوهخ اُل٤٘٣خ ٝاُطبئل٤خ ث٤ٖ ٌٍبٜٗب.

لح ًٝنُي ًبَٓ اُض٬ص٤٘٤بد ، ًٝنُي ٬ٍٛ اثٞ ٓب٣غ ٖٓ اُغ٤بىٗٚ ، ٝػبٓو ٓلٍُٞ ا٤َُل٢ ك٢ ٓؾِخ اُغل٣

عجو اُل٢َ٤ٛ ،ٝك٢ ٜٗب٣خ ا٫هثؼ٤٘٤بد رٞاعل ػلك ٖٓ ػٞائَ اُؼٌَو٤٣ٖ أُ٘لائ٤٤ٖ ،ْٜٓ٘ اُٚبثٜ 

ػي٣ي ٛبهُ،ٌٍٖ ك٢ ٓ٘طوخ اٌُوكذ ٝاُؼو٣ق اُٖ٘بػ٢ ٍِٔبٕ ٗبٕو فْٖ ٝاُؼٌَو١ ػجل اُوىام 

َ اُٖبئؾ ػٞاك ؽبرْ ٌٍٖ اُٖبثئخ ك٢ أُل٣٘خ ٝاٗلٓغٞا ثؤِٜٛب، ٝإٔجؼ ْٜٓ٘ ٝعٜبء أُل٣٘خ، ٓض فِق.

أُ٘بؽ٢ ،ٝاُل ا٧ٍزبم ٗٞه١ ػٞاك أُوث٢ اُلبَٙ، ًبٕ ٖٓ أٝائَ اُٖبؿخ ام اٍزوو ك٢ أُل٣٘خ  ػبّ 

،ػوف ٛنا اُوعَ ثٖلهٚ ٝهٞح ّق٤ٖزٚ ،ٝإجؼ اٍْ ٓؼوٝكبً، ٤ٌُ كوٜ ك٢ أُل٣٘خ ثَ ك٢ 1945

٠ِ إ ٣ٌٕٞ ِٓزؾ٢ فبهعٜب ، ؽ٤ش اٍزقلّ ػزبٍ ك٢ ٓؾطخ اُوطبه، ٣غِت ُٚ ا١ ّقٔ ؿو٣ت ،ػ

٣ِٝجٌ ًٞك٤ٚ ؽٔواء
53

، ٣وٍٞ ُٚ: ِٕٝذ ،٣ٝؤر٢ ثٚ ا٠ُ ث٤ذ اُٖبئؾ ػٞاك ،ك٢ ٍبػبد اُٖجبػ ا٠ُٝ٧ 

ٝرؾل٣لاً اَُبػخ اُقبَٓخ ٕجبؽبً،ػ٘ل ٍٕٝٞ اُوطبه ا٠ُ ٓؾطخ اُل٣ٞا٤ٗخ ،ًبٕ ث٤زٚ ٓوواً ٌَُ ٓ٘لائ٢، 

، هلّ فلٓبد ع٤ِِخ ُِٔ٘لائ٤٤ٖ ٖٓ  رٔٞى أُجبهًخ٣14و٣ل ٓواعؼخ  ٓوو اُلوهخ ا٠ُٝ٫، ٝثؼل صٞهح 

اُن١ ػوف ثزل٣٘ٚ ٝػلُٚ، ٌٍبٕ أُل٣٘خ، ُٖلاهزٚ ٓغ هبئل اُلوهخ ا٠ُٝ٫ )ا٤َُل ؽ٤ٔل  اُؾٖٞٗخ (
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ٝاف٬ٕٚ ٝرٞاٙؼٚ ٍٝٔؼزٚ اُط٤جخ ، اُز٢ ٣زؾلس ثٜب اُغ٤ٔغ، ك٬ًٚ ػٖ  ٤ٍوح رؤه٣ق٤ٚ أُْوكخ 

أُوعغ اٌُج٤و ا٤َُل ٓؾَٖ اُؾ٤ٌْ)هؽٔٚ ٝػ٬هبد ٓز٤٘خ ثٔواعغ ٝػِٔبء اُ٘غق ا٫ّوف، ٝفبٕخ 

هللا( ،ثؾ٤ش إ ٤ٍل ؽ٤ٔل)هؽٔٚ هللا( ٣ؼزجو ا٤َُل اُؾ٤ٌْ أثبٙ اُوٝؽ٢ ،ٝاثبٙ ك٢ اُؼو٤لح، ٝع٘ل١ ٖٓ 

ػٞاك ؽبرْ أُ٘بؽ٢ ٝهبئل اُلوهخ ا٠ُٝ٫ )ا٤َُل كول ًبٗذ اُؼ٬هخ ٤ٛجخ ٝأُز٤٘خ اُز٢ عٔؼذ ث٤ٖ  ع٘ٞكٙ.

ُٞخ كول ًبٕ ٣ؼوكبٕ ثؼٜٚٔب ك٢ ٓل٣٘خ اُ٘بٕو٣خ )ٗبؽ٤خ اُؾٖٞٗخ(، ؽ٤ٔل  اُؾٖٞٗخ( ،رٔزل ٖٓ اُطل

ً ػ٘لْٛ آٗناى. ٌٍٖٝ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ ك٢ رِي اُلزوح اُز٢ ٌٍٖ ك٤ٜب  ػ٘لٓب ًبٕ اثبٙ ؽبرْ ٣ؼَٔ ٕبئـب

ػٞاك ؽبرْ أُ٘بؽ٢ ،فٖبف ٝا٢ُ ٝؿبُت ٤ّبٍ ٝٓطو ِٓلٞس ٝػلٗبٕ ػط٤خ ٝا٧ف٤وإ عبء ٖٓ 

م ا٤ُْٞؿ ،ٝاٍزووٝا ك٢ أُل٣٘خ ٓغ ػٞائِْٜ ٝٓبهٍٞا ٜٓ٘خ ا٤ُٖبؿخ ،ًٝبٗذ اُ٘بٕو٣خ  ٖٓ ٓ٘طوخ ٍٞ

ٓؾ٬رْٜ اُول٣ٔخ ك٢ اُْبهع ا٤ُٚن اُوو٣ت ٖٓ أٌُزجبد اُؾب٤ُخ ،كؤٕجؼ ّبهػب فبٕب ثْٜ ٤ُِٖبؿخ 

آٗناى ٢ٍٔٝ ه٤ٖو٣خ اُؾبط ّبًو، اٗزوَ ؿبُت ٤ّبٍ ثؼل مُي ا٠ُ ٓل٣٘خ اُْب٤ٓخ ٌُ٘ٚ ػبٝك ٓغ أ٫ٝكٙ 

ّ اٗزوَ ُِؼ٤ِ ك٢ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ ٣بٍو فْٖ ، ًٝنُي  1955ٝك٢ ػبّ  ٤٘٤بد اُووٕ أُٖ٘وّ.ك٢ ٍجؼ

ٌٍٜ٘ب اُل٘بٕ ٓ٘ؼْ ٓظِّٞ ، ٓؼِْ اُوٍْ ، ٝأُوؽّٞ ٕجو١ اَُجز٢ اٗزوَ ا٤ُٜب ٖٓ ٓل٣٘خ أَُبٝح ًٝبٕ 

أُٖ٘وّ ٣ؼَٔ ٓؼِْ ،ًٔب ػَٔ فٖبف ٝا٢ُ اُٖ٘به ٕبئؾ ك٢ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ ك٢ ف٤٘٤َٔبد اُووٕ 

،ًٝبٗذ اُؼٞائَ أُ٘لائ٤خ َٓ٘غٔخ ث٤ٜ٘ب ٝٓزؾبثخ ، ًٔب هلّ ٖٓ اُ٘بٕو٣خ ثؼل كِٖٚ ٖٓ اُضب٣ٍٞٗخ 

ؽياّ ػط٤ٚ ٖٗبه ،ٗز٤غخ ْٓبهًزٚ ك٢ اٙواة ثٖ ث٬، ٝاٗزوَ اُل٘بٕ  1956-1955اُ٘بٕو٣خ ػبّ 

ٓظِّٞ ٝا٫ٍزبم  ا٠ُ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ ػ٠ِ اصو ٓؾَٞث٤خ )ٝاٍطخ(، ٝرٌل٬ٙ أُؼِٔبٕ ا٫ٍزبم ٓ٘ؼْ

ٝػَٔ  ٕجو١ اَُجز٢ ٓغ ًلبُخ ػٞاك ؽبرْ ك٢ ا٫ٖٓ ، ًٝبٕ ٓل٣و اُْؼجخ اَُو٣خ )ػجل ػ٢ِ(.

ًَٔزقلّ ػ٘ل اُٖبئؾ ػٞاك ؽبرْ ًَ ٖٓ ؽِٞ عبثو ، ٝػجل اُٞاؽل ٗبكه،ػلٗبٕ ػط٤ٚ ٝا٫ف٤و٣ٖ  ٌٍ٘ب 

كح صٞهح اُؼْو٣ٖ اُغل٣لح ، ٝػي٣ي عجبه ٌٍٖ ك٢ ٓ٘طوخ اٌُوكذ ،فِق ث٤ذ ٍؼلٕٝ اُوٍٖ اؽل هب

اٗزوَ  1958_1957ٝك٢ ٍ٘خ  ،٤ّٜٝل ؿبْٗ ، ػ٣ٞل١ ٕجبػ ، ٣ٝٞعل ٕبئؾ كٚخ ٣لػ٠ ػبٓو ٍجز٢.

ػجل اُوىام ػط٤ٚ ،ػ٠ِ اصو ٍٝبٛخ ٖٓ ػٞاك ؽبرْ ثؼل إ ًبٕ ٓل٫ًٖٞ ُٔلح ٍ٘ز٤ٖ اهعؼٚ ثٔلح ٍ٘خ، 

أُوث٢ ٗبع٢ كوؽبٕ اُٖبُؾ٢ ثؼل اُضٞهح ًضود ٛغوح اُٖبثئخ أُ٘لائ٤خ ا٠ُ اُل٣ٞا٤ٗخ، ْٜٝٓ٘ ا٫ٍزبم 

ٝهلّ ا٠ُ أُل٣٘خ ُِؼَٔ ًٖبؿخ اُٖبئؾ اؽٔل ٓغ٤ل  ٝا٫ٍزبم ٓظِّٞ فَبهح ٬ٕٝػ ػط٤خ اُٖ٘به.

ًبٕ ك٘بٕ ك٢ ا٤ُٖبؿخ ،ٝؽ٤ِْ ع٤َِ ، ٝعجبه ػ٤لإ،ٝاف٤ٚ اُض٢ٗٞ صْ هلٓٞا اث٘بء كبَٙ هؽ٤ٔٚ،ٝهّي 

ارؾبك ِٛجخ اُل٣ٞا٤ٗخ، ًٝبٕ اٍٝ  اٗزقت اُل٘بٕ ؽياّ ػط٤ٚ ٖٗبه ٌٍور٤و 1959ٝك٢ ػبّ  ٬ٕٝػ.

اُٖبثئخ ا٫ثزؼبك ػٖ ٓ٘لائ٢ ك٢ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ ثوى ك٢ ا٤َُبٍخ ،ٝهبئل ٬ٛث٢ ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ  رل٤َٚ 

، ٝثَجت ْٗبٛٚ اُلإٝة ث٤ٖ أػٚبء ارؾبك اُطِجخ اُؼبّ ك٢ أُل٣٘خ رْ رو٤ّؾٚ  ًَ ٓب ٛٞ ٤ٍب٢ٍ

ؽ٤ش اٍزِْ ثطبهخ اُؼ٣ٞٚخ , ًٔب ّبهى ٖٙٔ  1959-8-9ُؼ٣ٞٚخ اُؾية ا٤ُْٞػ٢ اُؼواه٢ ثزبه٣ـ 

َٗت اُل٘بٕ ؽياّ ػط٤خ ًؤٍٝ ْٓوف ُِلٕ٘ٞ اُز٤ِ٤ٌْخ ػ٠ِ  1978ػبّ  .كٖبئَ أُوبٝٓخ اُْؼج٤خ

أُلاهً ا٫ثزلائ٤خ ٝاُضب٣ٞٗخ ُِج٤ٖ٘ ٝاُج٘بد ك٢ روث٤خ اُل٣ٞا٤ٗخ  ,ٝؽٚو ّٝبهى ك٢ ٓئرٔواد 

ٛٞ أٍٝ ٖٓ اهزوػ ػ٠ِ ٝىاهح اُزوث٤خ إ ؽَٖ ػ٠ِ عٞائي ػل٣لح , ٝ ٝٓؼبهٗ هطو٣خ ٓزؼلكح،

ٝهل ػٔٔذ اُزغوثخ ك٢ ًَ  ٣زلوؽ ٓؼِْ اُل٤٘خ ٬ُػٔبٍ ٝا٣غبك ْٓبؿَ ٤َُِوا٤ٓي ك٢ أُؾبكظخ،

ثؼل ٓٚب٣وبد ػ٘بٕو ا٧عٜيح اُؾيث٤خ ٝا٤٘ٓ٧خ ُُٚ ِٛت اؽبُزٚ ػ٠ِ اُزوبػل ػبّ . ٓؾبكظبد اُؼوام

َْ ُٞؽبد ى٣ز٤خ 1985 ى٣ٖ ثٜب ٓ٘لٟ ثـلاك ٢ٛٝ رٔضَ ّق٤ٖبد ٓ٘لائ٤خ  ُِزلوؽ ُقلٓخ ٛبئلزٚ , ٝهٍ

ٝاٌَُٖ ك٢ ٓ٘طوخ  1989صْ اٗزوَ ُِؼبٕٔخ ثـلاك ُِؼَٔ ًٖبئؾ ػبّ  ٝثؼ٘ أُجلػ٤ٖ أُ٘لائ٤٤ٖ،

كزْ رو٤ّؾُٚ ٖٓ هجَ ػبئِزٚ اُجٌ٘ب٤ٗخ هئ٤َبً ٝٓٔض٬ً ُٜب ك٢ أُغٌِ اُوٝؽب٢ٗ ك٢ اُؼوام ،ثـلاك اُغل٣لح 

اٗزقت ػٚٞاً  2003ثؼل ػبّ اُزـ٤٤و . ؼِٔب٤٤ٖٗ ُٔزبثؼخ ّئٕٝ اُطبئلخ, أُزٌٕٞ ٖٓ هعبٍ اُل٣ٖ ٝاُ

ُِغ٘خ ا٤َُب٤ٍخ ُِطبئلخ ثوئبٍخ اُلًزٞه ٤ُٝل ؽ٤ٔل ِّزبؽ , كْٜ٘ ك٢ ٛنا أُغبٍ ٝاٗزقت ٖٓ هجَ ٓغٌِ 
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أػ٤بٕ اُؼوام ثو٤بكح أ٣بك عٔبٍ اُل٣ٖ إٔ ٣ٔضَ اُطبئلخ ٓغ اُٞع٤ٚ ا٫عزٔبػ٢ أُ٘لائ٢ ٌّٞه١ كوؽبٕ , 

هبثَ ٓٔضَ ا٤ٓ٧ٖ اُؼبّ ٨ُْٓ أُزؾلح ا٧فٚو ا٫ثوا٢ٔ٤ٛ ُِزٌٖٔ ٖٓ رَغ٤َ اٍْ اُطبئلخ ٓٔضِخ  ؽز٠

 صْ اٗزوَ ا٠ُ كْٓن صْ آو٣ٌب. 2006ك٢ اُجؤُبٕ اُؼواه٢ , ٝهعغ ا٠ُ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ 

ًبكخ ٓٔبهٍخ ٗغل ٗز٤غخ اُزآف٢ ٝا٬َُّ ك٢ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ ٝرٞكو ا٧عٞاء أُ٘بٍجخ اُز٢ رز٤ؼ ُِطٞائق 

رٞاكل أُ٘لائ٤ٕٞ ا٠ُ اُل٣ٞا٤ٗخ ك٤ٔب ثؼل ٝثِؾ ػلك اُٖبثئخ ك٢ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ ٛوٍٜٞب اُل٤٘٣خ ثؾو٣خ ،

آب هٚبء ػلي ٌٍٜ٘ب أُٜ٘لً أُؼوٝكخ ػجبك١ ؽطبة ٝافٞاٗٚ  كوكاً.700-600اًضو ٖٓ  2006ػبّ 

ػجل اُوىام ا٠ُ ٓوًي ٓل٣٘خ ٝٝاُلٙ ٝاف٤ٚ ػبكٍ ؽطبة ،ؽٕ٘ٞ ؽطبة،ٝػجل اُوىام ؽطبة،صْ اٗزوَ 

ًٝبٕ اٍٝ ٕبئؾ  اُل٣ٞا٤ٗخ ٝٛٞ ٣ؼَٔ ٓٞظق ٕؾ٢ ،صْ رجؼٚ افٞرٚ ػبكٍ ٝؽٕ٘ٞ ٓلهً ُـخ ػوث٤خ.

ك٢ ػلي ًبَٓ عٞكٙ ، َٝٓزقلٓٚ ٗؼ٤ْ ٗؼٔبٕ ،ٌٍٖٝ ٓل٣٘خ ػلي ٝػَٔ ثبُيهاػخ أُ٘لائ٢ صبٓو 

٧ؽوٟ ك٢ ػلي ًٝبٕ مُي  ٜٗب٣خ ؽٔبك١ ٝاك١ ًٝبٕ اهلّ ٓ٘لائ٢ ٓزٜٖ اُيهاػخ ك٢ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ ٝثب

رٔٞى أُغ٤لح هلّ ا٠ُ ػلي ٖٗبه فٖبف ٝٛبّْ ٓوىٝى ٝػِٔٞا ٕبؿخ  14اُق٤َٔ٘بد، ٝ ثؼل صٞهح 

اّ هٚبء اُؾٔيح اُْوه٢ اُزبثغ ُٔل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ،  ُٔلح ٝع٤يح ا٠ُ اَُز٤٘بد صْ اٗزوِٞا ا٠ُ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ.

ؽبٕ ككزو اَُجز٢ ًٝزبة ككزو ٝفِق ٍؼ٤ل اثٞ ٖٓ٘ٞه ٌٍٖ ك٤ٚ ٖٓ أُ٘لائ٤ٖ ػ٤ل اُوىام ككزو ٝكو

ٝهؽ٤ْ ٍبعذ، ٝهلّ ُٜب ك٢ اَُجؼ٤٘بد ٓبٍ هللا ٤ٜٕ٘و ،ٝرجؼٚ ٣بٍو فْٖ ثؼل رؼ٤ٖ اث٘زٚ ػغ٤جخ ٓؼِٔٚ 

ؿبهح اُزبثؼخ ٌٍٖٝ أُ٘لائ٤ٕٞ ا٣ٚبً ك٢ ٗبؽ٤خ اُل ٛ٘بى،ٝا٣ٚبً هلّ ا٠ُ اُؾٔيح اُْوه٢ ٍِٔبٕ ٗبٕو.

ٝاٗزوَ ا٤ُٜب  ُٔل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ،ٓضَ اُٖبئؾ رٞٓبٕ ؽج٤ت ٝاف٤ٚ عجبه ًنُي رؼ٤ٖ ك٤ٜب ثؼل ٓلح ٖٓ اُيٖٓ ،

ٗغل إ اُٖبثئخ أُ٘لائ٤ٕٞ اٗزْوٝا ك٢ أٓبًٖ ٓزؼلكح ك٢ أُل٣٘خ،  ىٛوإ ؽج٤ت ًٝبٕ ٓٞظق ٕؾ٢.

ً ٣زغٜٕٞ ٗؾٞ ٓوًي كول ٌٍ٘ٞا أُلٕ ٝا٫ه٤ٚخ ٝاُ٘ٞاؽ٢ ٌُْٜ٘ ُْ ٣ٌَ٘ٞا ه٣ق اُل٣ ٞا٤ٗخ، ٝكائٔب

ً ُِوىم ،ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ اٗزْبهْٛ ك٢ اؿِت ٓ٘بٛن أُل٣٘خ، ٌُٖ ٌٍٖ اُجؼ٘ ْٜٓ٘ ك٢  أُل٣٘خ ِٛجب

ّبهع ٣طِن ػ٤ِٚ ّبهع اُٖبثئخ، ٣وغ ك٢ ّبهع اُغٜٔٞه١ هوة ٓلهٍخ أُ٘بَٛ هوة اُزوبٛغ ٝٓب 

خ ٝاَُٞم ٝاّ اُق٤َ ٝاَُوا١ ٣ٝلٍ ٠َٔ٣ )ثبُ٘بكٞهح اُؾغو٣خ(، ٝاُجؼ٘ ا٧فو ك٢ ٓؾِخ اُؼوٝث

كول ػوكذ ٓؾبكظخ اُل٣ٞا٤ٗخ،  اٗزْبهْٛ ك٢ أُل٣٘خ ػ٠ِ ا٩ؽَبً ثب٧ٓبٕ ك٢ أُل٣٘خ ًِٜٝب ث٤ذ ُْٜ.

ثؾجٜب ٝرٌَٜٔب ثب٬َُّ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ اؽ٬ُٚ، ًٝبٗذ ٓؾطخ اٍزوو ثٜب أث٘بء أُؾبكظبد اُز٢ رؼوٙذ 

ٓب رجؼٜب ٖٓ اؽلاس، ِٕٝذ ا٠ُ اُؼ٘ق اُطبئل٢ اُن١ ٬٣ُٞد اُؾوٝة، اُز٢ فبٜٙب اُ٘ظبّ اَُبثن، ٝ

ٝٗغل إ اُٖبثئخ رزبثؼٞا ا٠ُ أُل٣٘خ  .2008/ 2005رؼوٙذ ُٚ ػلك ٖٓ أُؾبكظبد، ف٬ٍ ا٧ػٞاّ 

 1920ثؼل اُض٬ص٤٘٤بد اُووٕ أُٖ٘وّ، ؽ٤ش ُْ ٣ٌٖ ُْٜ ٝعٞك هجَ مُي ك٢ ًٔب أًلد اؽٖبئ٤خ ػبّ 

، أٓب أ٫ٕ كَٕٞ ػلكْٛ ؽَت اؽٖبئ٤خ هئ٤ٌ ٓغٌِ 2006كوك ك٢ ػبّ  700ٌُْٜ٘ ِٕٝٞا ا٠ُ 

كوك ، ٗغل أٗٚ ك٢ اَُ٘ٞاد ا٧ف٤وح  90ػبئِخ ٝ 30ّئٕٝ اُٖبثئخ أُ٘لائ٤ٖ ا٧ٍزبم فبُل ٗبع٢ ا٠ُ 

ً ُِوىم ٝهل ٗيٝػ هَْ ْٜٓ٘ ا٠ُ ثؼ٘ اُؼٞإْ  ارغٜٞا ٌَُِٖ ك٢ أُلٕ اٌُجوٟ ك٢ اُؼوام، ِٛجب

، ٝٛبعو هَْ ْٜٓ٘ ا٠ُ أٝهٝثب ٝأٓو٣ٌب ٝأٍزوا٤ُب , ٣ٝجلٝ إٔ  اُؼوث٤خ ًلْٓن ، ٝث٤وٝد ، ٝاُوبٛوح

اَُجت اُن١ ككؼْٜ ُِٜغوح اهزٖبك١ ،أ١ ِٛجبً ُِوىم ، كِْ ٣َغَ ك٢ اُل٣ٞا٤ٗخ أ١ ؽبُخ اػزلاء ػ٠ِ أ١ 

اَٗبٕ ػ٠ِ اػزجبه ك٣٘ٚ أٝ ه٤ٓٞزٚ أٝ ٛبئلزٚ أٝ ٓنٛجٚ ،ك٬ًٚ ػٖ مُي ُْ ٣زؼبَٓ اؽل ٖٓ أث٘بء أُل٣٘خ 

ئلخ فبهط ؽلٝك أُؾجخ ٝاُزَبٓؼ ٝا٬َُّ ،ٝٛنا ٓب ٣غؼِ٘ب َٗزـوة ٖٓ ٛغوح ثؼ٘ أث٘بء ٓغ أ١ ٛب

اُطٞائق ٖٓ أُؾبكظخ ا٠ُ فبهط اُوطو أٝ ٓؾبكظخ أفوٟ، ٤ٌُٝ ُٚ ٓب ٣جوهٙ ا٫ اُجؾش ػٖ ؽ٤بح 

 أكَٚ ٝهىم ٝك٤و .

  :ِٙٓ اٌظبثئخ

اُزبه٣ـ كْٜٔ٘ ثوع ثبُطت ٝاُلِي  ػ٠ِ آزلاك آزبى اُٖبثئخ ثبُ٘زبعبد ا٧كث٤خ ٝاُؼ٤ِٔخ اُوائؼخ،

اُن١  ر٠ُٞ ك٣ٞإ  أُؼوٝف، ٝاُزوعٔخ ٓضَ صبثذ ثٖ هوح ُٝٝل٣ٚ ٍ٘بٕ ٝاثوا٤ْٛ ثٖ ٬ٍٛ ا٧ك٣ت
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 كلية الرتبية االساسية   جملة
 اجلامعة  املستهصرية 

ا٠ُ  أؽل ر٬ٓنح  ا٣ْ٘زب٣ٖ ا٧هثؼخ اُن٣ٖ رزِٔنٝا ػ٠ِ ٣ل٣ٚ،  اُلًزٞه ػجل ،960اُوٍبئَ ٝأُظبُْ ٍ٘خ 

ؼب٤ُٔخ ك٢ ػِْ اُل٤ي٣بء ٝا٧ٗٞاء اُغ٣ٞخ،رَْ٘ ٖٓ٘ت، اُغجبه ػجل هللا ٕبؽت ا٫ٗغبىاد اُؼ٤ِٔخ اُ

،صْ أه٤َ ٝاػزوَ ثزٜٔخ ا٫ٗزٔبء ا٠ُ 1963هئ٤ٌ عبٓؼخ ثـلاك اُن١ ثو٠ ك٤ٚ ا٠ُ ػبّ اٗو٬ة اُجؼش 

اُؾية ا٤ُْٞػ٢، كـبكه ا٠ُ أٓو٣ٌب ٝإٔجؼ هئ٤ٌ أُغٔغ اُؼ٢ِٔ ُؼِّٞ ا٧ٗٞاء اُغ٣ٞخ ك٢ أٓو٣ٌب، 

ٍٝبّ "ٓلزبػ اُؼِْ" ُغٜٞكٙ اُؼ٤ِٔخ أُز٤ٔيح. ٣ٝؼلٙ ثؼْٜٚ أُٔغ روٓبٕ ٛبه١ ٝهِلٙ اُوئ٤ٌ ا٧ٓو٢ٌ٣ 

ػبُْ ك٢ ٓغبُٚ ك٢ اُووٕ أُٖ٘وّ، ا٠ُ ػجل اُؼظ٤ْ اَُجز٢ اُن١ ًوٓٚ ارؾبك اُل٤٤ٌِٖ اُل٢ُٝ" ػ٘لٓب 

أِٛن أٍٚ ػ٠ِ ٣ًٌٞت ث٤ٖ أُو٣ـ ٝأُْزو١ ٝٛٞ ثنُي ٣ؼل أٍٝ ػواه٢ ٝػوث٢ ٣٘بٍ ٓضَ ٛنا 

٢ ٓغبٍ ا٧كة ٗغل اُْبػو اُؼواه٢ اٌُج٤و ػجل اُوىام ػجل اُٞاؽل، ٝاُْبػوح أُؼوٝكخ آب ك اُزٌو٣ْ.

ً إٔجؾذ ثٔوٝه اُيٖٓ  ٤ُٔؼخ ػجبً ػٔبهح، ٛنٙ اثوى ا٧ٍٔبء ٝاُوبئٔخ رطٍٞ. آزٜٖ اُٖبثئخ ؽوكب

ٌبٗذ ؽٌواً ُْٜ، ٝاّزٜوٝا ثٜب ٝثٖ٘بػزٜب أُٔزبىح. ٓضَ ٕ٘بػخ اُوٞاهة, ٝآ٫د اُؾٖبك, ٝاُؾلاكح، ك

أًضو آ٫د أُياهػ٤ٖ ٖٓ ٕ٘بػخ اُٖبثئخ, ٝاُ٘وِ ػ٠ِ اُلٚخ, ٕٝ٘بػخ ا٧هلبٍ, ٤ٕٝبؿخ اُنٛت 

اُز٢ ٓب ىاُٞا ٣ْزٜوٕٝ ثٜب.اما أِٛن ػ٤ِْٜ ك٢ ثلا٣خ اُووٕ أُب٢ٙ اٍْ )ٕبؿخ اُلٚخ اُؼٔبه٤٣ٖ( 

 ً ً ،ام ؽبى ،اّزٜو اُٖبؿخ أُ٘لائ٤ٕٞ ثبُ٘وِ ٝرو٤ًت ا٤ُٔ٘ب اَُٞكاء اُز٢ ٫هذ ّٜو ػواه٤ب ٝػب٤ُٔب

أًضو ٖٓ ٕبئؾ ٓ٘لائ٢ ػ٠ِ عٞائي ف٬ٍ ْٓبهًزْٜ ثٔؼبهٗ أه٤ٔذ ك٢ ا٣طب٤ُب ٣٫ُٞٝبد أُزؾلح 

ٝكوَٗب.
(54 ) 

ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ آزٜبٕ اُٖبثئخ  ا٤ُٖبؿخ اُز٢ ػوكٞا ثٜب، ٝرٞاهصٞٛب ػٖ أثبئْٜ ٝهل 

ع٤ٔؼٜب ،ٜٝٓ٘ب ٓؾبكظخ أثلػٞا ثٜب ا٠ُ أ٫ٕ ٝٓب ىاُذ أٍٞاهْٜ ٝٓؾ٬رْٜ ك٢ ٓؾبكظبد اُؼوام 

اُل٣ٞا٤ٗخ ا٫ أْٜٗ آزٜ٘ٞا ٜٖٓ ٓزؼلكح ٝاؿِجٜب ٝظبئق ك٢   اُلُٝخ ، ك٘غل إ اؽلس اُلهاٍبد 

ا٫عزٔبػ٤خ اُز٢ أعو٣ذ ػ٠ِ ا٧ه٤ِبد ك٢ أُل٣٘خ رئًل إ اَُ٘جخ اٌُج٤وح رٔزٜٖ ٜٓ٘خ ا٤ُٖبؿخ 
(55)

 ،

ِٔٞا ًٝبٗذ َٗجخ اُنًٞه أُزؼ٤ِٖٔ أًضو ٖٓ ٌُٖ ػ٘لٓب ظٜو اُزؼ٤ِْ  اٛزٔٞا ثٚ، ٝأهٍِٞا أث٘بئْٜ ٤ُزؼ

ا٩ٗبس ، ٣ٝٞعل ػ٘لْٛ ٖٓ ؽَٖ ػ٠ِ كهاٍبد ػ٤ِب ٌُٖ ثَ٘ت ه٤ِِخ علاً ،ًبٕ أًضو رؾ٤ِْٖٜ 

ٓؼبٛل
(56)

. كؤٕجؾذ اُٞظبئق رؤر٢ ثبُٔورجخ اُضب٤ٗخ ٖٓ أُٜٖ اُز٢ ػِٔٞا ثٜب ك٢ أُل٣٘خ
(57)

،ٝٛنٙ 

ٍٖ ك  ٢ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ ٓغ ٓ٘بٕجْٜ .ٓغٔٞػخ ٖٓ اٝائَ  ٓٞظل٢ اُلُٝخ أُ٘لائ٤٤

  ٓاٌّؼ١ٍّ 

ؽياّ ٝ ،ٕٝجو١ اَُجز٢ ػجل اُوىام ػط٤خ،أٍٝ ٓؼِْ اثزلائ٤خ ٓ٘لائ٢ اُل٘بٕ ٓ٘ؼْ ٓظِّٞ أٍزبم اُوٍْ 

ّٝٞه٢ ، ه٣بٗ ٓظِّٞٝٝػ٢ٗٞ ٍِٔبٕ،،ٓ٘نه ٗبع٢،ّٝبًو رٞٓبٕ،ٝٗبع٢ كوؽبٕ،ٝػط٤خ

 اُن٣ٖ روًٞا أصواً ٤ٛت ك٢ أُل٣٘خ ا٧ٍزبم ػجل اُٞاؽل ف١ٝ٬ ٝٛٞ ٖٓ ٓوث٤ٖ ا٧كبٍَِٙٔبٕ،ٝ

ٓؼِْ ٝ ٖٓ٘ٞه فِق،ٝرٔٞى ٝإٔجؼ ٓل٣و صب٣ٞٗخ،  14أٓب أٍٝ ٓؼِْ صب٣ٞٗخ ٗٞه١ ػٞاك  ثؼل صٞهح 

 ٗؼ٤ْ ًبٛغ. ٓؼِْ اُضب٣ٞٗخ ىهاػخ ٕجؾ٢ ٓجبهى،ٝ اُضب٣ٞٗخ ىهاػخ ٓبُي ػي٣ي 

ْٓزٜب٣خ رٞٓبٕ ،٣ٝبٍو ػغ٤جخٝ،أٍٝ ٓؼِٔخ  ثزلائ٤خ ٓ٘لائ٤خ ك٢ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ ٗغ٤جٚ ٣بٍو فْٖ

 ٝٗغ٬ء ًبٛغ.،

 أٍٝ ٓؼِٔخ صب٣ٞٗخ ٓ٘لائ٤خ ؿ٤٘خ ػٞاك ٝك٫ٍ ٓؾبهة ،أٓب أٍٝ ٓل٣وح اػلاك٣خ ٓ٘لائ٤خ ٗٞه٣خ ػٞاك،صْ

٤َٕٓٞ ػلٗبٕ ػط٤خ.ٝأٍٝ ْٓوكخ ثبٌُْبكخ ،ٝ أىٛبه ػٞاك،ٝ ٛ٘بء ٓطو ،ٍٍٖٝٞ ػجل اُٞاؽل

 ٝاُو٣بٙخ ٖٓ٘ٞهح فِق.

 ٓإٌّٙذع١: 

أُٜ٘لً ٕجبػ ػط٤خ لائ٤٤ٖ ك٢ أُل٣٘خ ػجبك١ ؽطبة ٖٓ ٌٍ٘ذ هٚبءػلي ،ٝأٍٝ أُٜ٘ل٤ٍٖ أُ٘

 أُٜ٘لً ُئ١ ػٞاك.،ٝأُٜ٘لً ًو٣ْ ػٞاك،أُٜ٘لً ه٢ٖ ىٛوإ ٝ،
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ؽبِٕخ ػ٠ِ ّٜبكح اُلًزٞهاٙ اهجبٍ ػٞاك ؽبرْ  ٝٗغل أٍٔبء ٫ٓؼخ ك٢ اُْٜبكاد اُؼ٤ِب ،ْٜٝٓ٘ اُلًزٞهح

٣و ػبّ ك٢ اُٖ٘بػبد أُطب٤ٛخ ك٢ اُل٣ٞا٤ٗخ ُٝـب٣خ ك٢ اُٜ٘لٍخ ٖٓ اٌِٗزوا ِٕٝٝذ ا٠ُ كهعخ ٓل

 .ّ ٝهلٓذ ثواءح افزواع ثبٍزؼٔبٍ ٓقِلبد أُطبٛ ك٢ ػَٔ ا٩ٍلِذ ُزج٤ِٜ اُْٞاهع1997

 األؽجبء: 

أٍٝ ٛج٤جخ ثْو٣خ ٓ٘لائ٤خ ٖٓ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ ثْوٟ صبٓو عجبه،ٝأٍٝ ٛج٤جخ ث٤طو٣خ ٝعلإ ؽياّ 

ٝإجؼ اٍْ ٫ٓغ ك٢ 1965ائ٢ اٍؼل ٗبٕو ِّزبؽ ك٢ ػبّ ػط٤خ،أٓب أٍٝ ٛج٤ت أٍ٘بٕ ػٌَو١ ٓ٘ل

أُل٣٘خ ٍٝبػل أُ٘لائ٤٤ٖ ًض٤واً، ٝاُلًزٞه هاكل ٕجبػ،أٓب  اُلًزٞه ؿَبٕ ٕجبػ ٖٓ أث٘بء ٓل٣٘خ 

 اُل٣ٞا٤ٗخ إٔجؼ هئ٤ٌ عبٓؼخ ٤ٌْٓبٕ ك٢ ٝهذ هو٣ت.

 ٓاٌّذبعج١:  

ُٔل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ ا٠ُ ٝهذ هو٣ت أٍٝ ٓؾبٍت ٓ٘لائ٢ فبُل ٗبع٢ كوؽبٕ ًٝبٕ هئ٤ٌ أُغٌِ أُ٘لائ٢ 

 علاً،أٓب أٍٝ ٓؾبٍجخ ٓ٘لائ٤خ ٍ٘بء ػجل اُوىام .

 اٌمؼبح: 

 ٝك٢ ٓغبٍ اُوٚبء ًبٕ ا٧ٍزبم ػٔبك ٕجو١ ٝا٧ٍزبم ٍؼل هؽ٤ْ ٍبعذ

 أٍٝ ٓؼبٕٝ ثِلح ك٢ ا٧ٖٓ هؽ٤ْ فٞعخ  ك٢ ٜٗب٣خ اَُز٤٘بد 

ٗغلْٛ ٓ٘زْوٕٝ ػ٠ِ ٓلٕ   أُ٘لائ٤٤ٖ اُطج٤ؼخ اُل٤٘٣خ ٝا٫عزٔبػ٤خ ُِٖبثئخٝاُؾوك٤خ   ثَجت اػٔبُْٜ

ٌٍب٢ٗ ُْٜ ٖٙٔ ٓل٣٘خ اٝ هو٣خ  ك٢ ا١ ٝهذ ٣ٌِْٕٞ ا١ رغٔغ ُْٝ ٣ٌٞٗٞا  اُؼوام ٝاهٙٚ ع٤ٔؼٜب

هئ٤ٌ ٝٛنا اٗؼٌٌ ػ٠ِ رغٔؼبرْٜ ثبُيهاػخ ثٌَْ  فبٕخ ثْٜ هثٔب ٌُْٜٞٗ ُْ ٣ؼِٔٞا
(58)

 . 

  :اٌذ١بح االجزّبػ١خ ٌٍظبثئخ إٌّذائ١١ٓ فٟ ِذ٠ٕخ اٌذ٠ٛا١ٔخ

ٓغ ٓلبَٕ  كول اٗلٓغٞا ،روثٜ ٛنٙ اُطبئلخ ثؤث٘بء اُل٣ٞا٤ٗخ هٝاثٜ ٓز٤٘خ ٝػ٬هبد اعزٔبػ٤خ ٝصوبك٤خ

ٓغ عٔٞع ا٤َُِٖٔٔ ثٖٞهح اعزٔبػ٢ هاٍقخ، ُْ رْٜل أ١ ؽب٫د ر٘بؽو أٝ أُغزٔغ اُل٣ٞا٢ٗ ع٤ٔؼٚ ٝ

خ ثؼل اُزـ٤٤و ٝاما ٝهؼذ ؽٞاكس كوك٣خ ك٢ ؽوت ٓزجب٣٘ ٝا٠ُ أ٫ٕ ، ػلاء ك٢ ىٖٓ اُ٘ظبّ اَُبثن

كبْٜٗ ٣ِغئٕٞ ا٠ُ  ثٖٞهح رٜل٣لاد ٖٓ عٔبػبد ٓغُٜٞخ رؾبٍٝ ىهع اُلز٘خ ث٤ٖ أٛب٢ُ ٓل٣٘خ،

أُوعؼ٤بد اُل٤٘٣خ أَُِٔخ )ا٤ُْؼ٤خ( أُزٞاعلح ك٢ أُل٣٘خ ُؼوٗ ٌِْٓزْٜ، ٝكائٔبً ٓب ٬٣هٕٞ ثبُزول٣و 

اُو٣ٞخ ٝأُزٔبٌٍخ ك٢ أُغزٔغ  روعغ ٛنٙ اُؼ٬هخ كْٜ عيء ٫ ٣زغيأ ٖٓ ٓغزٔغ أُل٣٘خ .ٝا٫ؽزواّ،

ُؼلح أٍجبة ٜٓ٘ب ٓب ٣قٔ أُل٣٘خ ٗلَٜب ٝٛج٤ؼخ ٍب٤ًٜ٘ب ،ٓغ إٔ ٌٍبٕ أُل٣٘خ ف٤ِٜ ٖٓ اُؼْبئو 

ٝاُو٤ٓٞبد ٝاُل٣بٗبد ٝأُناٛت ، ُْ رٌٖ ٛ٘بى أ١ ٓئّواد رلٍ ػ٠ِ ٝعٞك كوهخ ث٤ٖ ٛنٙ اُْوائؼ، أٝ 

زٔبػ٤خ  اُط٤جخ ٝٓز٤٘خ ٝاُٖبكهخ ، رغٔغ ث٤ٖ أث٘بء افز٬ف ك٢ اُزؼبَٓ ث٤ٜ٘ب ،كول ًبٗذ اُؼ٬هبد ا٫ع

ٝ ُْ ٣زؼوف ّجبة  أُل٣٘خ ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ  افز٬كبرْٜ اٌُض٤وح ٖٓ اُ٘بؽ٤خ  اُؼْبئو٣خ ٝاُو٤ٓٞخ ٝاُل٤٘٣خ.

اُل٣ٞا٤ٗخ ػ٠ِ ؽبُخ ا٫ٗزٔبء ُِٔل٣٘خ، ٢ٛٝ ٓب ػبٗذ ٜٓ٘ب اُؼل٣ل ٖٓ أُلٕ اُؼواه٤خ ،ام ٕبه اٍْ أُل٣٘خ 

، ٝثوىد ػٖ٘و٣خ أٌُب٤ٗخ ك٢ ثؼ٘ أُلٕ ٧ِٜٛب ٝمًود أٍٔبئْٜ ٓغ اُِوت اُن١ ٣ٌٕٞ ُوت ٌَُبٜٗب

ُْٝ رؼوف ًنُي ّؼٞه ثب٫ٗزٔبء  اٍْ ٓل٣٘زٚ ،ك٢ ؽ٤ٖ ُْ رْؼو اُل٣ٞا٤ٗخ ثٔضَ ٛنٙ اُؼٖ٘و٣خ أٌُب٤ٗخ،

ُٔؾِخ ٖٓ كٕٝ أفوٟ، كول ًبٗذ أُل٣٘خ ٓؾِخ ٝاؽلح ٫ كوم ث٤ٖ ٓ٘بٛوٜب، ُْٝ رظٜو اُ٘ٞاىع 

ُؼٖ٘و٣خ ٝاُؼْبئو٣خ أٝ ؽز٠ اُو٤ٓٞخ ٝأُنٛج٤خ، ٣ٝؼيٝ ٛنا ا٧ٓو ا٠ُ اُٞػ٢ ا٤َُب٢ٍ ٝاُْ٘بٛ ا

اُز٢  ا٠ُ ف٤ٕٖٞخ اُْق٤ٖخ أُ٘لائ٤خ، اَُجت ا٧فو ٣ؼٞك ا٢ُ٘ٛٞ أُٞعٞك ك٢ ػوٍٞ أث٘بء أُل٣٘خ.

ٔبػ٤خ ه٣ٞخ ٓغ ،كول ًبٗذ ُْٜ ػ٬هخ اعزٝٛج٤ؼزٜب أَُبُٔخ ٝؽَٖ رؼبِٜٓب ٓغ أُغزٔغ بى ثلٓبصزٜبزرٔ

ْٝٛ  ؽبىّ ، ٝٓبعل ، ٝثبٍْ  أث٘بء أُل٣٘خ ، ٝٓضبٍ ػ٠ِ رِي اُؼ٬هبد اُو٣ٞخ ث٤ٖ أ٫ٝك اُٖبئؾ ٓطو،

ً ٓؼوٝكبً  ٓغ أث٘بء أُل٣٘خ ، كٌبٗذ ُْٜ ػ٬هبد ٝاٍؼخ فبٕخ اُٖبئؾ ثبٍْ ٓطو، كول ًبٕ ٕبئـب
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 اجلامعة  املستهصرية 

٢ ػ٤ْوح ا٫ٍل١ ػٖ ٛو٣ن ٝٓغب٬ًٓ ٝٝاٍغ اُؼ٬هبد ، ٝإٔجؾٞا عيء ٖٓ ػ٤ْوح ػوث٤خ َِٓٔخ ٝٛ

اُزٌبرت ٓؼْٜ ٝٛنا هٔذ ا٫ٗلٓبط ك٢ اُجٞروخ اُٞاؽلح ، كبُٔؼوٝف إٔ اُؼْبئو ٫ روجَ أ١ ّقٔ ٣ٌٕٞ 

ٖٙٔ أكواكٛب ٣ٖٝجؼ عيء ٜٓ٘ب ثَُٜٞخ ا٫ أما ٝعلد ػ٘لٙ ٤ٔٓياد ػب٤ُخ رغؼِْٜ ٣ؾِٕٔٞ أٍٜب، 

وٝا ثْٜ كول أػطٞا أث٘بئْٜ أٍٔبء َِٓٔخ ثَ ًبٕ اُٖبثئخ ًض٤و٣ٖ ا٫ٗلٓبط ثبُٔغزٔغ أُل٢ٗ أَُِْ ٝرؤص

ٜٝٓ٘ب ٛنٙ اُؾٌب٣خ ٝأًضو ٖٓ مُي اًزَجٞا ؽز٠ ثؼ٘ ٖٓ ٓؼزولارْٜ  ٓضَ ػ٢ِ ٝاُؾ٤َٖ ٝؿ٤وٛب.

ٓبىاُذ ر٘بك١  -أُ٘لائ٢ –إ ا٧ّ ٢ٛٝ أُئصوح اُز٢ رلٍ ػ٠ِ كطوح اُزآف٢ ُلٟ ٌٍ٘خ ٛنٙ أُل٣٘خ 

)ٓؾوًٝ ثبهلل ٝػ٢ِ ثٖ اث٢ ٛبُت( ٝروُ أُبء ػ٘ل ٝهاء ُٝلٛب ػ٘ل مٛبثٚ ٕجبؽب ُوٚبء أػٔبُٚ 

ًٔب اًزَجٞا ًض٤و ٖٓ اُؼبكاد ا٫عزٔبػ٢ ٖٓ أُغزٔغ أَُِْ ٓضَ اهرلاء أُوأح اُؾغبة  ػزجخ اُلاه.

ٓغبٌُ اُؼياء ٨ُٓبّ اُؾ٤َٖ ػ٤ِٚ ا٬َُّ ، اُن١ ٣وبّ ثبُٔل٣٘خ ك٬ًٚ ػٖ ؽٚٞهْٛ  ٝاُؼجب٣خ اُغ٘ٞث٤خ،

ًت فبٓ ثْٜ ُؼياء ا٧ٓبّ اُؾ٤َٖ ػ٤ِٚ ا٬َُّ هوة اُغٔؼ٤خ ا٫ٍز٤ً٬ٜخ ،ثَ أًضو ٖٓ مُي ُْٜ ٓٞ

ك٢ أُل٣٘خ ، ٣ٝنٛجٕٞ ُِي٣بهح ا٧هثؼ٤ٖ ك٢ ًوث٬ء ،ٝف٤و ك٤َُ ػ٠ِ رؤصوْٛ ثبُٔؼزولاد اُل٤٘٣خ 

 ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٝاؽزوآْٜ ُٜب ه٤ٖل اُْبػو ػجل اُوىام ػجل اُٞاؽل اُوائؼخ  ك٢ هؽبة اُؾ٤َٖ)ع(،

ولَّهَلُٓذ .. َٝػلْ  َٓ َى ػٖ  َٞ 

 

 ؽ٤َواً ،أ٤ٍواً، ٤ًَواً، َظ٢ٔ 

 

َّ ك٢ َهْؽجَز٤ْي  هِلُٓذ ٧ ُؽِو

 

ؾَوّ ِ  َٓ ضٞاَى ٖٓ  َٔ ُِ  ٌّ ٬ٍ 

 

ْن ًُ٘ذ ٛل٬ً هأ٣ُذ اُؾ٤َٖ ُٔ  كَ

 

ِٚ أٗز٢َٔ  ٘بهاً ا٠ُ ٙٞئ َٓ 

 

ْن ًُ٘ذ ٛل٬ ًَٝعلُد اُؾ٤َٖ ُٓ ٝ 

 

ِٙ أؽز٢َٔ  ٬ماً ثؤٍٞاِه َٓ 

 

ْن ًُ٘ذ ٛل٬ً ػوكُذ  ُٓ  اُؾ٤ََٖٝ

 

  ِْ  !ِهٙبػبً.. ٦ُٕٝ ُْ أكَط

 

ّ٬ََّ ٌّ ػ٤َِي كؤَٗذ اُ ٬ٍ 

 

  ِّ ً ثبُلَّ جب ِٚ ْقزَ ُٓ ْٕ ًَ٘ذ  ٝا
(59)

 

 

ًٝنُي َٓوؽ٤زٚ )اُؾو اُو٣بؽ٢(
(60)

، إ ٗزبط اُْبػو ػجل اُوىام ػجل اُٞاؽل ٣لٍ ػ٠ِ ػٔن رؤص٤و 

٤ٔن ٓغ أُغزٔغ، ٝٛنٙ أُْبػو اُج٤ئخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ػ٠ِ اُْق٤ٖخ أُ٘لائ٤خ ٗز٤غخ ا٫ٗلٓبط ا٢َُِٔ ٝاُؼ

اُل٤٘٣خ أُْزوًخ رولّ اُل٤َُ ػ٠ِ ؽوٓ اُؼواه٤٤ٖ ػ٠ِ ٝؽلرْٜ ٝػ٠ِ اؽزواّ أُزجبكٍ ث٤ٖ ا٧ك٣بٕ 

ًٔب إ أَٛ أُل٣٘خ اػزبكٝا ػ٠ِ اُطوًٞ اُزؼ٤ٔل اُز٢ ٣وّٞ ثٜب اُٖبثئخ هوة اُٜ٘و  ٝأُناٛت.

ط ،ٝىٝاعْٜ ٫ ٣قزِق ًض٤واً ػٖ روب٤ُل ّوائؼ ٣ٝؾزوٜٓٞٗب ٝهل ٣ْبهًْٜٞٗ ا٫ؽزلبٍ ك٢ رؼ٤ٔل اُيٝا

ا٫عزٔبػ٤خ ك٢ اُؼوام ثٌَْ ػبٓخ ،ٝك٢ أُل٣٘خ ثٌَْ فبٓ، ا٫ اٗٚ ٫ ٣َٔؼ ٫ ث٘بء اُٖبثئخ ثبُيٝاط 

ٖٓ فبهط ك٣بٗزْٜ ٫ٝ ٣ٌٕٞ اُيٝاط ّوػ٤بً ٝٓوجٍٞ ػ٘ل اُؼٞائَ ا٫ ثؼل اعواء ٛوًٞ اُل٤٘٣خ اُقبٕخ 

أُؾبكظخ اُزٜب٢ٗ ُِٔؾزل٤ِٖ ٖٓ ٛبئلخ اُٖبثئخ أُ٘لائ٤خ ثؤػ٤بكْٛ  ٣ولّ إَُِٔٔٞ ٖٓ أٛب٢ُٝ ثٚ.

٣ٝزٕٔ٘ٞ ُْٜ اُق٤و ٝا٬َُّ, ٝأ٣ٚبً ْٛ ٣ولٕٓٞ اُزٜب٢ٗ ٤َُِِٖٔٔ ثؾٍِٞ ّٜو هٓٚبٕ ٝثب٧ػ٤بك ،كول 

اػزبكٝا رجبكٍ اُزٜب٢ٗ ٝاُزؼب٣ِ ث٤ْٜ٘ ك٢ اُؼَٔ ٝأُلهٍخ ٝأُ٘بٍجبد اُل٤٘٣خ ٝا٫عزٔبػ٤خ.
61

أٓب  

ثبُطٞائق ا٧فوٟ ٓضَ ا٤َُٔؾ٤خ ػ٬هخ ٓٞكح ٝاؽزواّ ٓزجبكٍ، كْٜ اث٘بء فبُخ ًٔب ٣وُٕٞٞ ػ٬هزْٜ 
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"اؽٌبٜٓب اُل٤٘٣خ ك٢ ٓؼ٤ْزٜب ٫ رْجٚ ك٢  ًنُي ٛ٘بى ٛوًٞ ك٤٘٣خ ٓزْبثٚ ،ٕٝلم اُؼوبك ػ٘لٓب هبٍ  :

عِٔزٜب ك٣٘ب ٝاؽلا ٌُٜٝ٘ب رْجٚ ك٢ ثؼ٘ اعيائٜب ًَ ك٣ٖ"
(62 )

 

  :إٌّذائ١١ٓ فٟ ِذ٠ٕخ اٌذ٠ٛا١ٔخاٌذ١بح اٌغ١بع١خ ٌٍظبثئخ 

ػ٠ِ هؿْ ٖٓ اٗلٓبط  اُٖبثئخ ك٢ اُؾ٤بح اُؼبٓخ ٓغ عٔٞع ا٤َُِٖٔٔ ثٌَْ اعزٔبػ٢، ٣لَٚ اُٖبثئخ 

ٝاَُجت ًٔب ٣وٟ أُوؽّٞ ٗؼ٤ْ ثل١ٝ " ٤ٌُ ُل٣ْٜ أ١ ٛٔٞػ ٤ٍب٢ٍ،ٝ ا٫ثزؼبك ػٖ ًَ ٓب ٛٞ ٤ٍب٢ٍ،

بُوٝؽب٤ٗبد. ٝاَُِطخ ٢ٛ ٖٓ ٓبك٣بد اُل٤ٗب"إٔ اُل٣ٖ أُ٘لائ٤خ ٫ ٣ئٖٓ ثبُٔبكح ، ٌُٖٝ ٣ئٖٓ ث
(63)

  .

ٝك٣ْٜ٘ ٣ؾضْٜ ػ٠ِ ػلّ ا٫ؽزلبظ ثٔب ٣ي٣ل ػٖ ؽبعخ ٣ْٜٞٓ، ٝإ ٣َِْ ٓب٣ي٣ل ػٖ ؽبعخ ٣ْٜٞٓ  ٌُِٜبٕ 

اُغٔبػخ ًِٝ٘ب ٗؼوف إ ٛ٘بى ص٬س أهًبٕ أٍب٤ٍخ ١٧ كُٝخ ٢ٛٝ :  ٤ُؼط٤ٜب ُٖٔ ْٛ ثؾبط ُٜب.

 اَُِطخ ا٤َُب٤ٍخ . اُجْو٣خ اُْؼت، ا٩ه٤ِْ أٝ ا٧هٗ، 

ٝك٢ ٛنا اُغبٗت ٣وٕٝ إ اَُِطخ ٖٓ ٓبك٣بد اُل٤ٗب ٣ٝوٍٞ ا٧ٍزبم ٗؼ٤ْ ثل١ٝ، "أػزول ُْ ٣لٌو  

أُ٘لائ٤ٕٞ ٣ٞٓبً إ ٣ٌٞٗٞا ُْٜ كُٝخ ثبػزجبه إ ٝعٞك اُْؼت ٛٞ أٓو أٍبً ك٢ ر٣ٌٖٞ أ٣خ كُٝخ، ٤ٌُٝ 

ٛ٘بى كُٝخ ثلٕٝ ّؼت"
(64)

. 

( ٣نًو اَُجت أفو: " إٔ اُٖبثئخ آصوٝا ا٫ثزؼبك ٤ًِبً ػٖ ٓغوٟ  أٓب ا٧ٍزبم اُجبؽش ) ػي٣ي ٍجب٢ٛ

ا٧ؽلاس ككؼب" ُِٔقبٛو اُز٢ هل رٜلكْٛ ، ٝا٣ضبهاً ُِ٘غبح."
65

ثٕٞلْٜ أه٤ِخ، ٢ٌُٝ ٣ؾبكظٞا ػ٠ِ  

ٝعٞكْٛ ا٫عزٔبػ٢، ٣لَٚ اُٖبثئخ ا٫ثزؼبك ػٖ ًَ ٓب ٛٞ ٤ٍب٢ٍ، ك٤ٌِ ُلٟ اُٖبثئخ أ١ ؽية 

ُل٣ْٜ رٔض٤َ ك٢ ٓغٌِ ٓؾبكظخ ، ًنُي ٤ٌُ ُل٣ْٜ ٓ٘ظٔبد ٓغزٔغ ٓل٢ٗ ٤ٍب٢ٍ ٣ؼجو ػْٜ٘ ، ٤ٌُٝ 

كبػِخ ك٢ اُوٚب٣ب ا٤َُبٍخ ،ْٝٛ ٣زغ٘جٕٞ ؽز٠ اُْ٘بٛبد اُؼبٓخ اُز٢ هل ر٤ْو ا٠ُ أثؼبك ٤ٍب٤ٍخ، اما 

٤ٌُ ُل٣ْٜ ٓٔض٤ِٖ ك٢ اُجؤُبٕ ك٢ ثـلاك ٤ٌُٝ ٖٓ ث٤ْٜ٘ ٝى٣و ك٢ اُؾٌٞٓخ.ٛنا ٫ ٣ٔ٘غ إٔ ٣ٌٕٞ 

ٓ٘قو٤ٖٛ ك٢ ثؼ٘ اُْ٘بٛبد ا٤َُب٤ٍخ فبهط ؽلٝك ٛبئلزْٜ، ًؤ١ ٓٞاٖٛ ػواه٢ ثؼْٜٚ ًؤكواك 

 ٣ئك١ ػ٬ٔ ٣َ٘غْ ٓغ ه٘بػبرٚ ٝرٞعٜبرٚ اُْق٤ٖخ اىاء هٚب٣ب ثِلٙ.

ٌُْٜ٘ ثِٞه ٣ٞٛزْٜ اُقبٕخ ك٢ ٓطِغ اُضٔب٤ٗ٘بد ٖٓ اُووٕ أُب٢ٙ ،ٌِّٝٞا ص٬س ٓغبٌُ ُو٤بكح 

 اُطبئلخ ،٢ٛٝ:

اُطبئلخ اُل٤٘٣خ ١ٞٚ٘٣ٝ رؾزٚ هعبٍ اُل٣ٖ ع٤ٔؼْٜ ٣ٝزوأٍٚ هئ٤ٌ  أُغٌِ اُوٝؽب٢ٗ، ٣ٜزْ ثْئٕٝ .1

 اُطبئلخ اُؼوام ٝاُؼبُْ. ) اٌُ٘يثوا ا٤ُْـ عجبه اُؾِٞ(

ٓغٌِ اُؼّٔٞ : ٝٛٞ أّجٚ ثبُجؤُبٕ ُِطبئلخ ،٣ٞعل ك٤ٚ ٓٔضَ ٌَُ ػبئِخ ٝػ٤ْوح ،٣ٌٕٞ افز٤بهْٛ  .2

 ػٖ ٛو٣ن ا٫ٗزقبة أُجبّو ، ٜٓٔزٚ اُوهبثخ ٝاُزْو٣غ.

٣٘زقجٕٞ ثٖٞهح ٓجبّوح ٖٓ ٓغٌِ اُؼّٔٞ كوٜ،ػِٔٚ اكاهح اُْئٕٝ أػٚبإٙ اُْئٕٝ: ٓغٌِ .3

اُؾ٤بر٤خ ُِطبئلخ ثٞاٍطخ ػلك ٖٓ ا٧هَبّ اُز٢ ر٘جضن ٓ٘ٚ 
(66)

. 

رجِٞهد ثنُي ا٣ُٜٞخ أُؼبٕوح ُِطبئلخ ثبٛبهٛب اُل٢٘٣، ٝكوٙخ اُطبئلخ ٗلَٜب ًطوف ك٢ أُؼبكُخ 

ٝهئ٤ٌ ٓغٌِ ّئٕٝ اُٖبثئخ أُ٘لائ٤٤ٖ ك٢  ٓجلأ أُٞاٛ٘خ . اُؼواه٤خ، ٝأػِ٘ذ ػٖ ٣ٞٛزٜب ػ٠ِ أٍبً

اُل٣ٞا٤ٗخ، ًبٕ فبُل ٗبع٢، روثطٚ ػ٬هبد ه٣ٞخ ث٤ٖ أث٘بء أُل٣٘خ ٝاُؾٌٞٓخ اُز٘ل٤ن٣خ ، ٍٝؼذ اُؾٌٞٓخ 

أُؾ٤ِخ ،ػ٠ِ رٞك٤و ا٧عٞاء أُ٘بٍجخ اُز٢ رز٤ؼ ُِطٞائق ًبكخ ٓٔبهٍخ ٛوٍٜٞب اُل٤٘٣خ ثؾو٣خ، 

٤ِٕٓٞ ك٣٘به، ٝ ٣ؼل  153أُؾ٤ِخ ُْٜ هطؼخ اهٗ ٝاٍؼخ ُج٘بء ٓ٘ل١ ثٌِلخ ٤ِٓبه ٝٝٓ٘ؾزْٜ  اُؾٌٞٓخ 

 .ا٧ٍٝ ٖٓ ٗٞػٚ ك٢ ٓ٘طوخ اُلواد ا٧ٍٜٝ، ا٫ اٗٚ ُْ ٣ٌزَٔ ا٠ُ أ٫ٕ ٓ٘ن  ثَجت ا٩ٛٔبٍ ٝاُوٝر٤ٖ

ً ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ ٓل٣٘خ اُزآف٢ ٝا٬َُّ ، ٫ٝ ٣ٌ٘و أث٘بء أُل٣٘خ ُْٜ ْٓبهًزْٜ  ك٢ ًَ اُ ظوٝف كؾوب

اُز٢ ٓود ثْٜ، ك٢ اُؾوة ٝاَُِْ ، ْٜٓ٘ ٖٓ ٝهق ٙل اُطـ٤بٕ ٝاٗظْ ا٠ُ ا٧ؽياة  ٌُْٜ٘ هِخ علاً 

ٝٗغل ُْٜ ْٗبٛبد ٜٓٔخ ٝكؼبُخ ك٢ أُ٘بٍجبد ا٤ُ٘ٛٞخ  ٓضَ اُل٘بٕ  ؽياّ ػط٤خ، ٝهل  ٍغٖ ػلح ٓواد.
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ا٤َُٔؾ٤٤ٖ ك٢ اُل٣ٞا٤ٗخ  ٝاُل٤٘٣خ ٝا٩َٗب٤ٗخ ،ٌٛنا ّبهى اُٖبثئخ أُ٘لائ٤ٕٞ أفٞاْٜٗ ا٤َُِٖٔٔ ٝؽز٠

ػ٠ِ ٍٛٞ اُزبه٣ـ أُل٣٘خ، كْٜ ٓزَبٕٝٝ أٓبّ اُوبٕٗٞ ٝاُوٚبء ك٢ اُؾوٞم ٝاُٞاعجبد ،ْٝٛ ٣َؼٕٞ 

ا٠ُ رو٤ٍقٜب ٝاُؾلبظ ػ٤ِٜب ٓغ ثو٤خ أث٘بء اُْؼت اُٞاؽل، أٜٗب هؽِخ ػٔو ٓؼْٜ ٝاٗلٓبط ٣ٌَْ 

 ك٤َلَبء ع٤ِٔخ ُٜنا أُغزٔغ اُل٣ٞا٤ٗخ أُز٤ٔي ثط٤جزٚ.

 :رّخاٌخب

رزؼب٣ِ ثبُؼوام ه٤ٓٞبد ٝاك٣بٕ ٝٓناٛت ٓزؼلكح ٖٓ ث٤ْٜ٘ اُٖبثئخ أُ٘لائ٤خ ، ٝٛ٘بى أكُخ ربه٣ق٤خ  

ًض٤وح ر٤ْو ا٠ُ رٞاعلْٛ ك٢ اُؼوام هجَ اُل٣ٖ ا٤َُٔؾ٢ ثٔئخ ػبّ ٝهجَ اُ٘ج٢ ٣ؾ٠٤)ع(،ًنُي رْبثٚ 

ٓٞؽلٕٝ ٝرٞعل ٗوٜ  ػبكارْٜ ٝٛوٍْٜٞ ٓغ  ٌٍبٕ ث٬ك اُواكل٣ٖ، كْٜ اهرجبٛ أُب٢ٙ ثبُؾبٙو،ْٝٛ

روبهة ث٤ٖ ك٣ْٜ٘ ٝاُل٣ٖ ا٢ٓ٬ٍ٩ ك٢ اُزٞؽ٤ل، ٝثؼ٘ أُؾوٓبد،ٌُٖ ك٣بٗزْٜ ارَٔذ ثبُـٔٞٗ 

ً ف٤ْذ رؼوْٜٙ ٬ُٙطٜبك، ك٬ًٚ ػٖ أٜٗب ك٣بٗخ ؿ٤و رج٤ْو٣خ ،ا٫ أٗٚ ك٢ ا٥ٝٗخ  ٝا٫ٗـ٬م ٍبثوب

ك٢ ٓئُلبد، ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ  ا٧ف٤وح ثلأٝا ٣زوعٕٔٞ ًزجْٜ ا٠ُ اُِـخ اُؼوث٤خ، ٣ْٝ٘وٕٝ ػٖ ٛوٍْٜٞ

ً ٝفبٕخ اٍُٜٞ ٝاُغ٘ٞة ثٔؼزولارْٜ ا٫ أْٜٗ رؼب٣ْٞا ٓؼْٜ ٝروجِْٞٛ  ػلّ ٓؼوكخ ٌٍبٕ اُؼوام ٍبثوب

ٝاهرجطٞا ٓؼْٜ ثؼ٬هبد ٤ٛجخ ، ٖٝٓ رِي أُلٕ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ ا٥ٓ٘خ أَُبُٔخ كول ٓبهً اُٖبثئخ 

،ٝاٗلٓغٞا ثبُٔغزٔغ اُل٣ٞا٢ٗ ٝرؤصوٝا ثٚ ك٢ أُ٘لائ٤خ ٛوٍْٜٞ ك٤ٜب ثؾو٣خ، ػ٠ِ عوف ٜٗو اُلواد

ثؼ٘ ػبكارٚ ٝروب٤ُلٙ، ًٝبٗٞا هّٞ ٓ٘زغ٤ٖ، آزٜ٘ٞا ٜٓ٘خ ا٤ُٖبؿخ ، ٝا٩ػٔبٍ ا٤ُل٣ٝخ ، ا٠ُ عبٗت 

ا٩ػٔبٍ ا٩كاه٣خ ، ُْٝ ٣نًو رؼوْٜٙ ا٠ُ ٓٚب٣وبد رنًو ك٢ أُل٣٘خ، ٌُٖ ك٢ ا٥ٝٗخ ا٧ف٤وح هَ 

ً ا٠ُ اُٞك٤بد ثَجت رؤفو اُيٝاط ،ٝىٝاط ا٧هبهة كْٜ ػلكْٛ ُؼلح أٍجبة ٜٓ٘ب هِخ ا٫ُٞكح  ه٤بٍب

٣٫زيٝعٕٞ ٖٓ ؿ٤وْٛ ،ٝٓبُٚ ٖٓ اصو ٕؾ٤خ ػ٠ِ ا٧ٛلبٍ، ٝأ٣ٚبً ثَجت روى أُل٣٘خ ٝاُنٛبة ا٠ُ 

 ٓلٕ أفوٟ ًجوٟ ثؾضبً ػٖ اُوىم، ٝاُٜغوح فبهط اُؼوام ثؾضبً ػٖ ؽ٤بح أًضو هكب٤ٛخ.

 اٌٙٛاِش
                                                 

1
 104األل١ٍبد فٟ اٌؼشاق ، عؼذ عٍَٛ :   -

2
 5أطٛي اٌظبثئخ ِٚؼزمذارُٙ اٌذ١ٕ٠خ ،ػض٠ض اعجبٟ٘ :  - 
3
 107األل١ٍبد فٟ اٌؼشاق ، عؼذ عٍَٛ : - 
4

 22دساٚٚس ،ِمذِخ اٌّزشج١ّٓ : اٌظبثئخ إٌّذائ١ْٛ ، ا١ٌٍذٞ -
5
 .220٘ـ(:  244رشر١ت إطالح إٌّطك ،اثٓ اٌغى١ذ )د/ - 
6

ٛا إالّ ِٓ ٘زا؛ ألُٔٙ فبسلٛا د245ٓ٠:  1غش٠ت اٌذذ٠ش، اثٓ عالَّ  :ٕظش٠ - ّّ  ، ٚأػبف لبئالً: ٚال أظٓ اٌظبثئ١ٓ ع

 ا١ٌٙٛد ٚإٌظبسٜ ٚخشجٛا ِّٕٙب إٌٝ د٠ٓ صبٌش، ٚهللا أػٍُ.

ب ِّ ّٟ 3:  3٘ـ( فٟ إٌٙب٠خ فٟ غش٠ت اٌذذ٠ش ٚاألصش  606اثٓ األص١ش )د/ أ ’: ، فمذ لبي: ٚوبٔذ اٌؼشة رغّٟ إٌج

ْ، اٌظبثئ؛ ألٔٗ خشط ِٓ د٠ٓ لش٠ش إٌٝ د٠ٓ اإلعالَ، ٠ٚغّْٛ ِٓ ٠ذخً فٟ اإلعالَ ِظجٛ؛ ألُٔٙ وبٔٛا ال ٠ّٙضٚ

فأثذٌٛا ِٓ اٌّٙضح ٚاٚاً، ٠ٚغّْٛ اٌّغ١ٍّٓ اٌظجبح ثغ١ش ّ٘ض، وأٔٗ جّغ اٌظبثٟ غ١ش ِّٙٛص، ومبع ٚلؼبح، ٚغبٍص 

  ٚغضاح.

 -
7

 ػجّش ثمٌٛٗ: ٚلجٍزُٙ ِٓ ِّٙت اٌشّبي ػٕذ ِٕزظف إٌٙبس. 20:  1اٌف١شٚآثبدٞ ،اٌمبِٛط اٌّذ١ؾ 
8

 ، ٌٚغبْ اٌؼشة طجأ 145/2: رفغ١ش اٌطجشٞ -
9
 210ٚإٌذً ٌٍشٙشعزبٟٔ صاًٌٍّ  - 
10
 434:  1رفغ١ش اٌمشؽجٟ )اٌجبِغ ألدىبَ اٌمشآْ(  - 
11
 1:349ع١شح اثٓ ٘شبَ  - 

 .31ِزوشاد ِٕذائٟ، غؼجبْ اٌشِٟٚ: 12-
13
 .7اٌظبثئخ إٌّذائ١ْٛ ،سائذ دغْٛ اٌجمبي، ػذٞ عؼذٞ خّبط: - 
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14
  ٩ٓٔ طبٌخ: اٌمبدس جذٚاألد٠بْ ،ػ ٚاٌؼمبئذ ،16:  اٌذغٕٟ ، ِٚبػ١ُٙ دبػشُ٘ فٟ اٌظبثئْٛ - 
15
 ٕٔ: اٌخ١ْٛ سش١ذ ثبٌؼشاق، ٚاٌّزا٘ت األد٠بْ ، اٌّمذِخ : إٌّذائ١ْٛ اٌظبثئخ - 
16
 8ادَ و١غب اٌذٟ، ا١ٌٍذٞ دساٚس:- 
17
 ٥٧ : اٌجبٍٟ٘ اٌشؼش فٟ ٚاٌّٛد اٌذ١بح- 
18
 8ادَ و١غب اٌذٟ، ا١ٌٍذٞ دساٚس: - 
19
 8أطٛي اٌظبثئخ ِٚؼزمذارُٙ اٌذ١ٕ٠خ ،ػض٠ض اعجبٟ٘: - 
20
 107األل١ٍبد فٟ اٌؼشاق، عؼذ عٍَٛ : - 
21
 2006دٛي أطً اٌظبثئخ إٌّذائ١١ٓ )دساعخ(، د١ذس سػب ،ِجٍخ ١ِضٚثٛرب١ِب ، ثغذاد ، ١ٔغبْ  - 
22
 .56األد٠بْ ٚاٌّزا٘ت ثبٌؼشاق سش١ذ خ١ْٛ :  - 
23
 1.8فٟ اٌؼشاق ،عؼذ عٍَٛ : األل١ٍبد - 
24
 1اٌىٕضا سثب: ا١ّ١ٌٓ  - 
25
 .10: 2006، ١844خ ،٠بع١ٓ إٌبشٝ ، ٍِذك جش٠ذح اٌظجبح ، اٌؼذدا١ٌّضٌٛٛج١ب إٌّذائ - 
26
 92غؼجبْ اٌشِٟٚ:  ،ِزوشاد ِٕذائٟ - 
27
 108:فٟ اٌؼشاق، عؼذ عٍَٛ  األل١ٍبد - 
28
 127،128:اٌظبثئخ إٌّذائ١ْٛ، ا١ٌٍذٞ دساٚٚس - 
29
 145:ِفب١ُ٘ طبثئ١خ ِٕذائ١خ ، ٔبج١خ اٌّشأٟ  - 
30
 3: ِبٔغ ثٓ دّبد اٌجٕٟٙ ، اٌّؼبطشح ٚاٌّزا٘ت ْاألد٠ب فٟ ا١ٌّغشح اٌّٛعٛػخ - 
31
 10:اٌظبثئخ إٌّذائ١ْٛ ٔجزح رؼش٠ف١خ ،اػذاد سائذ دغْٛ ثمبي ،ػذٞ أعؼذ خّبط  - 
32
 109:االل١ٍبد فٟ اٌؼشاق، عؼذ عٍَٛ  - 
33
 110: اٌّظذس ٔفغٗ- 
34
 55:ـ اٌظبثئخ إٌّذائ١ْٛ ، ا١ٌٍذٞ دساٚٚس  
35
 53: اٌّظذس ٔفغٗ- 
36
 256: 1،رفغ١ش وزبة هللا إٌّضي، ٔبطش ِىبسَ اٌش١شاصٞاألِضً فٟ  - 
37
 110األل١ٍبد فٟ اٌؼشاق ،عؼذ عٍَٛ : - 
38
 15اٌظبثئخ إٌّذائ١ْٛ ٔجزح رؼش٠ف١خ ،سائذ دغْٛ ثمبي ،ػذٞ عؼذٞ خّبط : - 
39
 15:اٌّظذس ٔفغٗ - 
40
 15:اٌّظذس ٔفغٗ - 
41
 55ـ اٌظبثئخ إٌّذائ١ْٛ ، ا١ٌٍذٞ دساٚٚس : - 
42
 53غٗ:اٌّظذس ٔف - 
43
 55ـ اٌّظذس ٔفغٗ: 
44
 56ـ اٌّظذس ٔفغٗ: 
45
 57 :ا٠خِش٠ُ  عٛسح - 
46
 23اٌظبثئخ إٌّذائ١ْٛ ٔجزح رؼش٠ف١خ ، سائذ دغْٛ ثمبي،ػذٞ اعؼذ خ١ّظ : - 
47
 171اٌظبثئخ إٌّذائ١ْٛ دائشح ِؼٍِٛبد ِٛجضح:- 
48
 171اٌّظذس ٔفغٗ: - 
49
 خ فٟ اٌزغٍغًِشرجخ د١ٕ٠خ فٟ اٌذ٠بٔخ اٌظبثئخ إٌّذائ١خ ٟٚ٘ اٌضب١ٔ 
50
 19/ 1ط:اٌذ٠ٓ األٚي )ِذخً اٌٝ اٌذ٠ٓ إٌّذائٟ( ،اٌذوزٛس ػظبَ خٍف غؼجبْ  - 
51
 101/ 1ط اٌّظذس ٔفغٗ : - 
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52
 .114:األل١ٍبد فٟ اٌؼشاق ، عؼذ عٍَٛ  
53
٘ٛاس وبٔٛا ٌظبثئخ إٌّذائ١ْٛ إٌّزششْٚ فٟ األ١٘ئخ اٌظبثئٟ آٔزان ٍِزذٟ ٠ٍٚجظ وٛف١ٗ دّشاء ، ٚخبطخ ا- 

رٍضُ ثب١ٌشّبؽ األدّش ثؼغ ،ْ ا١ٌشّبؽ ثخطٛؽٗ اٌذّشاء ُٚ٘ ١ِّضْٚ ثٍجبعُٙ ٘زا. فٟ ثذا٠خ اٌغجؼ١ٕ١بد ٠ٍجغٛ

 أِبػٍٝ ػبِخ اٌشجبة.  ٘زٖ ا١ٌٙئخ ٔزششا ا٢ٌْٚىٓ ،دْٚ ػمبي ِٓ ِٓ ثشٚدح اٌجٛ ٚ األعّبناٌشجبة ِٓ ط١بدٞ 

 .ب أطال ً ٌجبط ٚصٞ أً٘ اٌجبد٠خألٔٙ  األ٘ٛاساٌغزشح اٌج١ؼبء ال ٠ٍجغٛٔٙب ػشة اٌجٕٛة ٚوزٌه ػشة 
54
 113فٟ اٌؼشاق ، عؼذ عٍَٛ  األل١ٍبد - 
55
 (5جذٚي ) :دٚس االٔزّبء اٌذ٠ٕٟ فٟ إٌشبؽ اٌغ١بعٟ ،وبًِ دمحم دغٓ طذ٠بْ اٌججٛسٞ  - 
56
 ( 6جذٚي ) اٌّظذس ٔفغٗ: 
57
 (5جذٚي ) اٌّظذس ٔفغٗ: - 
58
عجالد ِذ٠ش٠خ  ٚػٍٝاس اٌشؼجٟ ِذ٠ٕخ اٌذ٠ٛا١ٔخ ػٍٝ  ِخطٛؽخ ِٛعٛػخ اٌزش ٌّطٍتاػزّذد فٟ وزبثخ ٘زا ا - 

اؽٍؼذ ػ١ٍٙب  عجالد،ٚػٍٝ (ٚلف اٌذ٠بٔخ اٌّغ١ذ١خ ٚاٌظبثئخ ٚا١ٌض٠ذ٠خفٟ )ٚػٍٝ ٌمبء خبص ثبألل١ٍبد ، اٌزشث١خ 

 اٌٛلف ِغ اٌّظبدس اٌزٟ روشد. فٟ
59
 161د٠ٛاْ اٌّشاصٟ ، ػجذ اٌشصاق ػجذ اٌٛادذ،: - 
60
 اٌٛادذ اٌذش اٌش٠بدٟ: ػجذ اٌشصاق ػجذ - 
61
اػزّذد فٟ وزبثخ ٘زا اٌّجذش ػٍٝ  ِخطٛؽخ ِٛعٛػخ اٌزشاس اٌشؼجٟ ِذ٠ٕخ اٌذ٠ٛا١ٔخ ، اٌزاوشح اٌّٛعٛػ١خ  - 

اؽٍؼذ  عجالد،ٚػٍٝ (ٚلف اٌذ٠بٔخ اٌّغ١ذ١خ ٚاٌظبثئخ ٚا١ٌض٠ذ٠خفٟ )فٟ اٌذ٠ٛا١ٔخ ، ٚػٍٝ ٌمبء خبص ثبألل١ٍبد 

 اٌٛلف ِغ اٌّظبدس اٌزٟ روشد. ػ١ٍٙب فٟ

(
62

 . 109 :١ُ٘ أثٛ األٔج١بء ، ػجبط ِذّٛد اٌؼمبدإثشا   (
63
 خبٌذ ١ِشاْ، اٌّمذِخ  ،شخظ١بد ِٕذائ١خ - 
64
ِغ اٌّشدَٛ اٌّشثٟ ) ٔؼ١ُ ثذٚٞ ( ٚٔشش ػٍٝ طفذبد  2991ل١ظ ِغشغش ( ػبَ   ) دٛاس اجشاٖ اٌذوزٛس - 

 2999ِجٍخ آفبق ِٕذائ١خ ، اٌؼذداٌذبدٞ ػشش ، اٌغٕخ اٌشاثؼخ /
65
 .119:ّٕذائ١١ٓ ِٚؼزمذارُٙ اٌذ١ٕ٠خ ، ػض٠ض عجبٟ٘ أطٛي اٌظبثئخ اٌ - 
66
 .221 :فٟ اٌؼشاق، عؼذ عٍَٛ األل١ٍبد 

 اٌّظبدس
 1967كاه اٌُزبة اُؼوث٢ ،ث٤وٝد ، ُج٘بٕ، ، اُؼوبك ، ػجبً ٓؾٔٞكاثوا٤ْٛ أثٞ ا٧ٗج٤بء .1

 2007 ،اُغَٔ  ْٓ٘ٞهاد ، اُق٤ٕٞ ه٤ّل ، ثبُؼوام ٝأُناٛت ا٧ك٣بٕ .2

 ْ اُل٤٘٣خ، ػي٣ي اٍجب٢ٛ ،كاه أُلٟ ُِضوبكخ ٝاُْ٘و، ٍٞه٣بإٍٔٞ اُٖبثئخ ٝٓؼزولارٜ .3

ا٧ه٤ِبد ك٢ اُؼوام اُناًوح ،ا٣ُٜٞخ، اُزؾل٣بد ، ٍؼل ٍِّٞ ،ٓئٍَخ َٓبهاد ُِز٤ٔ٘خ اُضوبك٤خ  .4

 2013ٝا٩ػ٤ٓ٬خ ، ث٤وٝد ،

أؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢، ث٤وٝد،  كاه، ا٧ٓضَ ك٢ رل٤َو ًزبة هللا أُ٘يٍ، ٗبٕو ٌٓبهّ ا٤ُْواى١ .5

2002 

 ا٤ُْـ دمحم ؽَٖ اُجٌب١. رؾو٤ن ،ٛـ( 244رور٤ت ا٬ٕػ أُ٘طن ،اثٖ ا٤ٌَُذ  ا٫ٛٞاى١ )د/ .6
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رل٤َو اُطجو١ عبٓغ اُج٤بٕ ػٖ رؤ٣َٝ اُووإ،رؾو٤ن :ثْبهػٞاك ٓؼوٝف،ػٖبّ كبهً اُؾوٍزب٢ٗ،  .7

 1994ٓئٍَخ اُوٍبُخ، ث٤وٝد،

١ اُووٛج٢ أثٞ ػجل هللا ،أُؾون: دمحم ثٖ أؽٔل ا٧ٖٗبه ،  )اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُووإٓ )رل٤َو اُووٛج٢ .8

 2006،ٓئٍَخ اُوٍبُخ ، ػجل هللا ثٖ ػجل أُؾَٖ اُزو٢ً

 1982اُؾو اُو٣بؽ٢: ػجل اُوىام ػجل اُٞاؽل ،اُلاه اُؼوث٤خ ٍُِٔٞٞػبد، .9

اُؾ٤بح ٝأُٞد ك٢ اُْؼو اُغب٢ِٛ،ٖٓطل٠ ػجل اُِط٤ق ع٤بٝٝى،ْٓ٘ٞهاد ٝىاهح ا٩ػ٬ّ،  .10

 1977اُؼوام،

  2007،اُل٣ٖ أُ٘لائ٢( ،اُلًزٞه ػٖبّ فِق ؿٚجبٕ ا٠ُ اُل٣ٖ ا٧ٍٝ )ٓلفَ .11

 2010ك٣ٞإ أُواص٢ ، ػجل اُوىام ػجل اُٞاؽل،ْٓ٘ٞهاح ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ اَُٞه٣خ ٌُِزبة،كْٓن، .12

 ٤ٍوح اثٖ ْٛبّ ،رؾو٤ن : ٖٓطل٠ اَُوب، كاه اثٖ ًض٤و ،ث٤وٝد. .13

 2010اُٖبثئخ أُ٘لائ٤ٕٞ ،هائل ؽَٕٞ اُجوبٍ، ػل١ ٍؼل١ فٔبً،ثـلاك، .14

ٓئٍَخ ٌّٔ ُِْ٘و  ،،ث٤ْو ػجل اُٞاؽل ٣ٍٞق اُٖبثئخ أُ٘لائ٤ٕٞ كائوح ٓؼِٞٓبد ٓٞعيح .15

 ٝا٩ػ٬ّ

  ٧٨٩١ ، ، ثـلاكه٢ٓٝ ٝؿٚجبٕ ثل١ٝ ٗؼ٤ْ :روعٔخ كهاٝٝه، أُ٘لائ٤ٕٞ،ا٤ُِل١ اُٖبثئخ .16

 1935،ٌٓزجخ اُقبٗغ٢، اُؾ٢َ٘ ػجل اُوىام، ٝٓب٤ْٜٙ ؽبٙوْٛ ك٢ اُٖبثئٕٞ .17

 2006، كاه أُؼبهف، ث٤وٝد،بكه ٕبُؼػجل اُو، اُؼوبئل ٝا٧ك٣بٕ .18

 1976ٛـ(، كاه اٌُزبة اُؼوث٢ ،ث٤وٝد،224ؿو٣ت اُؾل٣ش، ٧ث٢ ػج٤ل اُوبٍْ ثٖ ٬ٍّ اُٜو١ٝ) .19

 ٓئٍَخ اُوٍبُخ. ،أُؾون: دمحم ٗؼ٤ْ اُؼوه٢ٍَٞ، دمحم ثٖ ٣ؼوٞة اُل٤وٝى آثبك١  ،اُوبًٓٞ أُؾ٤ٜ .20

 اٌُزبة أُولً ُِطبئلخ اُٖبثئ٤خ . اٌُ٘يا هثب .21

كاه اٌُزت ػبٓو أؽٔل ؽ٤له، ٝػجل أُ٘ؼْ ع٤َِ اثوا٤ْٛ،أُؾون: اُؼوة ، َُبٕ  .22

 2009،،ث٤وٝداُؼ٤ِٔخ

 .2007، كاه أُلٟ، كْٓن،ٓنًواد ٓ٘لائ٢، ؿٚجبٕ اُو٢ٓٝ .23

 1981ٓلب٤ْٛ ٕبثئ٤خ ٓ٘لائ٤خ ، ٗبع٤خ أُوا٢ٗ ،ثـلاك، .24

اه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ، رؾو٤ن: اؽٔل ك٢ٜٔ دمحم،كدمحم ثٖ ػجل اٌُو٣ْ اُْٜوٍزب٢ٗ أَُِ ٝاُ٘ؾَ،  .25

،1992 
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، ،كاه اُ٘لٝح اُؼب٤ُٔخ ٓبٗغ ثٖ ؽٔبك اُغ٢ٜ٘ ، أُؼبٕوح ٝأُناٛت ا٧ك٣بٕ ك٢ ا٤َُٔوح أٍُٞٞػخ .26

 اُو٣بٗ

رؾو٤ن ٓؾٔٞك دمحم اُط٘بؽ٢ ٝٛبٛو  ٛـ(، 606اُٜ٘ب٣خ ك٢ ؿو٣ت اُؾل٣ش ٝا٧صو، اثٖ ا٧ص٤و )د/ .27

 اُؼوث٢. ٓئٍَخ اُزبه٣ـ اُؼوث٢، كاه اؽ٤بء اُزواس، أؽٔل اُيا١ٝ

 اٌشعبئً اٌجبِؼ١خ 

كٝه ا٫ٗزٔبء اُل٢٘٣ ك٢ اُْ٘بٛ ا٤َُب٢ٍ )كهاٍخ اعزٔبػ٤خ ٤ٓلا٤ٗخ ك٢ ٓل٣٘خ اُل٣ٞا٤ٗخ(،ًبَٓ دمحم 

 . 2012ؽَٖ ٕل٣بٕ اُغجٞه١، ٤ًِخ ا٥كاة عبٓؼخ اُوبك٤ٍخ ،ّ

 اٌذٚس٠بد 

 ٤ٗ2006َبٕ ؽٍٞ إَٔ اُٖبثئخ أُ٘لائ٤٤ٖ ، ؽ٤له هٙب ،ٓغِخ ٤ٓيٝثٞرب٤ٓب ، ثـلاك ، .1

 10، 2006، 844، ِٓؾن عو٣لح اُٖجبػ ، اُؼلك اُ٘بّئا٤ُٔضُٞٞع٤ب أُ٘لائ٤خ ،٣ب٤ٍٖ  .2

ٓغ أُوؽّٞ أُوث٢ ) ٗؼ٤ْ ثل١ٝ ( ْٝٗو  1992ه٤ٌ ٓـْـِ ( ػبّ   ) ؽٞاه اعواٙ اُلًزٞه .3

 1999ػ٠ِ ٕلؾبد ٓغِخ آكبم ٓ٘لائ٤خ ، اُؼلكاُؾبك١ ػْو ، 

 ٌمبءاد

ا٤َُٔؾ٤خ ٝاُٖبثئخ ٝا٤ُي٣ل٣خ(، ٝثب٧ٍزبم فبُل ٗبع٢  ُوبء فبٓ ثب٧ه٤ِبد  ك٢ )ٝهق اُل٣بٗخ .1

 هئ٤ٌ اُٞهق هجَ ٓـبكهرٚ اُؼوام. 

 ُوبء ثب٤َُل ٓل٣و اُناًوح أٍُٞٞػ٤خ ك٢ اُل٣ٞا٤ٗخ ؿبُت اٌُؼج٢ .2
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Peaceful coexistence in the city of Diwaniyah 

Sabean Mandaeans as an example 

 

Prof. Dr. Sundus Mohamed Abbas   

Al-Qadisiyah University/College of Law Anthropology of literature                                 

sondoa.mohammad@qu.edu.iq 

07812373563 

Abstract: 

     This study seeks to clarify two important aspects, the first: to give an 

overview of the Mandaean Sabeans, the history of their presence in the land 

of Iraq and the city of Diwaniyah, and their monotheistic religion that strikes 

in the depths of the land of Mesopotamia, and their preservation of their 

ancient beliefs and rituals. They are the largest Sabean sect present in Iraq. 

On this one hand, and on the other hand, this study seeks to shed light on the 

peaceful coexistence in the city of Diwaniyah, and how they merged with its 

Muslim-majority society, accepted and accepted it, and they were part of the 

fabric of a cohesive society, they practiced their rituals freely, In doing so, 

they were not subjected to any harassment, as they are an important part of 

the city. 

Keywords: Sabians, Mandaeans, Diwaniyah, religion, baptism. 

mailto:sondoa.mohammad@qu.edu.iq
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 _دراسة مقارنة  _ التعامل األْمَثل مع األقارب غرِي املسلمني يف الشريعة اإلسالمية

 د.يومشو علي كريم حممد

 قسم القانون -السليمانية -َكرميان جامعة

Hoshmand.ali@garmian.edu.krd 

38833533770 

 :السقدمة
السبعػث رحسة لمعالسيغ، كعمى  الحسج هلل العفّػ الغفػر، رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى        

بعج: فإف مسا يذيج بالكيسة الحزارية  أّما مغ اىتجػ بيجيو، كأخح بحكستو كتعاممو  إلى يػـ الجيغ .
كالثقافية ألمة، ما تحققو مغ مبادغ إندانية راقية، تتجاكز حجكدىا لتعع بإندانيتيا اآلخخيغ، كلػ خالفػا 

ىحا؛ فإفَّ مغ ركائع التذخيع في الجيغ اإلسبلمي، كمغ آيات  كبشاًء عمى  كالمغة. في الجيغ كالجشذ
بقائو كخمػده أّنو لع ُييِسْل جانًبا مغ جػانب الحياة اإلندانية السختمفة إاّل كاف لو فيو مػقف إيجابي ، 
ككبلـ سجيج . كإفَّ مغ جسمة ما بّيغ مػقفو مشو، كيفية التعامل األمثل مع األقارب غيخ السدمسيغ، 

سمػكشا كأخبلقياتشا إزاَئيع. فالتعامل األْمَثل يتػاءـ مع عالسية كجسالية اإلسبلـ، كخصاب الذخيعة كمبجأ 
))  في القخآف كالدشة يؤكج ذلظ، حيث جاءت الشرػص تخّسخ كُتّحِكخ الشاس إلى ذلظ، فقاؿ جّل شأنو:

 ىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
ي فتخة كانِت اإلندانية في لقج جاء اإلسبلـ ف  (1).(( َّ ىث نث  مث زث يترث

احتزار السػت كاليبلؾ، أىجرت كخامة اإلنداف كحخيتو، كانحمت العبلقات كالِكَيع، كانتقرت  العجالة 
كالحب، فأعاد اإلسبلـ بشاء اإلنداف مغ ججيج كنطع عبلقتو بخبو كعبلقتو باآلخخيغ. كمغ أعطع 

شؤكف الحياة في العبادات كالسعامبلت خرائز الذخيعة كأجّميا الدساحة كالُيدخ في كل شأف مغ 
. كلع يكتف اإلسبلـ في العبلقة كاألخبلؽ كاآلداب مع السدمسيغ كغيخ السدمسيغ مغ األقارب كغيخىا

باآلَخخ الجيشي ، بسجّخد االعتخاؼ بو ، كتقخيخ حقو في االختبلؼ ، كإنسا جعل تسكيغ ىحا )اآلَخخ ( 
ػقو ، كإقامة معتقجاتو ، شخشًا مغ شخكط اكتساؿ إيساف الحؼ يشكخ االسبلـ كيجحجه ، مغ صيانة حق

 السؤمشيغ باإلسبلـ! 

                                                 

     .  13سػرة الحجخات ، اآلية  – (1)
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فقج قزى هللا سبحانو كتعالى كقجر أف ال يؤمغ أىل األرض كميع كلو الحكسة التامة في ذلظ كالحجة 
 مي خي))  كأيزًا:قاؿ تعالى ، (1)((  َّ  حصخص مس خس حس  جس)) ٹٱٹ  البالغة،
 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
( كمع تمظ الحقائق، اليسكُغ أف يشعدؿ السجتسع السدمع عغ غيخه مغ 2) ((  مئ زئ رئ

السجتسعات؛ كلحلظ فإّف الذخيعة اإلسبلمية نّطسْت عبلقة السدمع مع غيخه مغ بشي جشدو، أفخادًا 
كمجتسعات، ككضع الزػابط الكاممة السشاسبة في ذلظ . كتكسغ أىسية السػضػع كسبب اختيارنا لسا 

حلظ ارتأيشا أْف نبّيَغ في ضػء نرػص الذخيعة كمقاصجىا التعامل األمثل مع األقارب كك  أشخنا إليو.
كسا َذكخ الصبخؼ السفدخ_ رحسو  هللا _ : )) كأكلى األقػاؿ في ذلظ بالرػاب   غيخ السدمسيغ    

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٹٱٹبذلك قػؿ َمغ قاؿ عشى 
بخكىع كترمػىع كتقدصػا إلييع إف هللا عد ( مغ جسيع أصشاؼ السمل كاألدياف أف ت3) يت ىت 

( جسيع َمغ كاف 4)((. ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث  كجل ، ععَّ بقػلو:
ذلظ صفتو، فمع يخرز بو بعزًا دكف بعس (( . ككحلظ الػقػؼ مع الخؤية الرائبة العقبلنية 

قية حقػؽ اإلنداف العاَلسية التي تأخح السرالح العميا السعتبخة بيحا الرجد، كسا كردت في ديباجة إتفا
العالسية: )) لسا كاف االعتخاؼ بالكخامة الستأصمة في جسيع أعزاء األسخة البذخية كبحقػقيع الستداكية 

 الثابتة ىػ أساس الحخية كالعجؿ كالدبلـ في العالع((.
 لقْج قّدسشا مادة ىحا البحث إلى مقجمة، كمبحثيغ، كخاتسة.   خّطة البحث وتقديسه:     

 : فقج بيّشا فييا أسباب اختيارنا لمسػضػع، كأىسيتو كخصَّة البحث، كمشيجشا فيو .في السقجمة
 كأما السبحثيغ فيي مذتسمة عمى ما يمي:

 السبحث األكؿ: التعخيف بالسرصمحات الػاردة في عشػاف البحث . كفيو مصالب :

                                                 

     .    68سػرة القرز، اآلية  – (1)
       .  99سػرة يػنذ، اآلية  – (2)
     .    8سػرة السستحشة، اآلية  – (3)
     .    8سػرة السستحشة، اآلية  – (4)
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 السصمب األكؿ : السقرػد بػػػ)التعامل األمثل(.
 قارب .كالسصمب الثاني : تعخيف األ

 كالسصمب الثالث : السقرػد بػػػ) غيخ السدمسيغ ( .
 اإلسبلمية . كالسصمب الخابع : تعخيف الذخيعة

السدمسيغ في الذخيعة اإلسبلمية في األحػاؿ  كالسبحث الثاني:  التعامل األمَثل مع األقارب غيخِ 
 كيشجرج تحتو مصالب:كالحقػؽ السالية، كالسػاثيق الجكلية .  الذخرية ،كالعبلقات االجتساعية،

 السدمسيغ في األحػاؿ الذخرية. السصمب األكؿ: التعامل األمَثل مع األقارب غيخِ 
 السدمسيغ في العبلقات االجتساعية. كالسصمب الثاني: التعامل األمَثل مع األقارب غيخِ 
السدمسيغ  في الحقػؽ السالية . كالسصمب الثالث: التعامل األمَثل مع األقارب غيخ ِِ 

سصمب الخابع: مقارنة بيغ نرػص الذخيعة اإلسبلمية، كبشػد السػاثيق الجكلية الستعمقتيِغ بالتعامل كال
 ثعَّ ختسشا البحث _الستػاضع _ بالخاتسة ، ك التي تتزسغ أىع الشتائج كالتػصيات .  بيغ اإلنداف.

 أّما مشهجشا في البحث:  
لشرػص كاآلراء كالسدائل في الذخيعة لجػ ىػ السشيج السقارف، كالحؼ قسشا بجراسة، كمقارنة ا  

العمساء،كعخضشا استقراء أدلة األقػاؿ كما إلى ذلظ. ثعَّ تشاكلشا بعس اإلتفاقيات كالعيػد كالسػاثيق 
الجكلية بيحا الرجد، كذلظ مغ أجل إيجاد نقاط مذتخكة كتخسيخ مبجأ الكخامة اإلندانية في كاقعشا 

ـّ عمى أميات السرار كالسخاجع األصيمة أشخنا إليو السعاصخ. كإضافة إلى ما : اعتسادنا التا
كالسػسػعات في التحخيخ كالتػثيق كالتخخيج كالجسع. مع الخجػع كاالستفادة الى أحَجث البحػث ك 

 اإلتفاقيات كالسػاثيق السبخمة دكليًا بيحا الذأف،  في شبكة السعمػمات العالسية .
، أف يػّفق جسيع العامميغ في السؤتسخ العمسي الجكلي الثاني  كفي الختاـ:  ندأؿ هللا البارؼ          

في جامعة القادسية/ العخاؽ، كأف يدّجد خصػاتيع لسا فيو خيخ لمببلد كالعباد ، كأف يحفع الجسيَع مغ 
كل مكخكٍه ، ك أف يجبخ ضعفشا ، كيقيل عثختشا، كال تكمشا إلى أنفدشا شخفة عيغ ، ك أف يتقّبل مّشا ىحا 

 لستػاضع  .  الجيج ا
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طلحات الهاردة في عشهان البحث .رلسبحث األول: التعريف بالسا  
 كيشقدع الى أربعة مصالب :

 األمثل ( . السطلب األول: السقرهد بــــ ) التعامل
 السطلب الثاني: تعريف األقارب .
 ( . نغير السدلسيالسطلب الثالث: السقرهد بـــ ) 

 . ةإلسالميالذريعة االسطلب الرابع: تعريف 
 كفيو فخعاف : السطلب األّول: السقرهد بـ) التعامل األْمَثل( :

 كرَد مرصمح التعامل في السعاجع كالقػاميذ المغػية كاآلتي :    الفرع األّول : معشى التعامل:
. يقػؿ الفخاىيجؼ _ رحسو هللا _ :  ))عسل :  َعِسَل َعَسبًل فيػ عامٌل  ، كاعتسل : عسل لشفدو  1  
. كالعسالة : أجخ ما عسل لظ، كالسعاممة : مرجر عامْمتو ُمعاَممًة ، كالَعَسَمُة : الحيغ يعسمػف بأيجييع ..

ضخكبًا مغ الَعَسل َحْفخًا كشيشًا كنحػه ... كتقػؿ : أعِصِو َأْجَخ عسمتو كعسمو . كُيَقاُؿ: كاف كحا في عسمة 
يٌل: قػؼّ  عمى العسل. كالَعسػُؿ : القػؼُّ عمى العسِل الرابخ  فبلٍف عميشِا أْؼ : في عسارتو.  كرُجٌل ِعسِّ

: َأْتعبُتيا، كفبلف ُيْعِسُل رأيو كُرْمَحو ككبلمو كنحػه َعِسَل بو  عميِو كجسعو : ُعُسٌل، كأَْعَسْمُت إليظ السصيَّ
(.))1 ) 

حيح، . كيقػؿ ابغ فارس _ رحسو هللا _ بيحا الرجد: )) عسل: العيغ كالسيع كالبلـ أصٌل كاحٌج ص 2
 (    2كىػ عاّـّ في كّل ِفْعٍل ُيْفَعل (( . )

. كأشار أبػ ىبلؿ العدكخؼ _ رحسو هللا _  الى الفخؽ بيغ العسل كالفعل ، بقػلو : ))  أف العسل  3
إيجاد األثخ في الذئ، يقاؿ فبلف يعسل الصيغ خدفا كيعسل الخػص زنبيبل كاألديع سقاء، كال يقاؿ يفعل 

ئ ىػ إيجاده عمى ما ذكخنا. كقاؿ هللا تعالى" وهللا خمقكع كما تعسمػف " أؼ ذلظ؛ ألف فعل ذلظ الذ
خمقكع كخمق ما تؤثخكف فيو بشحتكع إياه أك صػغكع لو. كقاؿ البمخي رحسو هللا تعالى: مغ األفعاؿ ما 

                                                 

 .    154ػ  153، 2الفخاىيجؼ ،أبي عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج، كتاب العيغ، ج   (1)
     .  144، 4ىػ ، ج1399ابغ فارس، أبػ الحديغ أحسج بغ زكخيا، مقاييذ المغة، – (2)
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يقع في عبلج كتعب كاحتياؿ كال يقاؿ لمفعل الػاحج عسل، كعشجه أف الرفة هلل بالعسل مجاز ... 
 (  1العسل في المغة الجؤكب كمشو سسيت الخاحمة يعسمة (( .)كأصل 
كندتخمز مّسا سبق: بأّف التعامل مغ ناحية السيداف الرخفي ، مغ باب)السفاعمة( كيكػف        

بسعشى السذاركة كالتكاتف ، كالتعاكف، كالتشاصخ. إَذْف كاليدتخجـ إال بيغ اثشيغ أك أكثخ .كيأتي بسعشى 
الجؤكب، كالتعسيخ، كالسثابخة ، كالتعب في سبيل إنجاز شيء عطيع ، كإيجاد األثخ فيو، الُجيج الجييج، ك 

كالفعل بقرٍج كركية، كيخاعى مغ الخمل كالدلل، كأصمو اإلخبلص في الشية، كبمػغ الػسع في السحاكلة، 
مخجػة نافعة، كما يجّبخ بالعمع كالسعخفة. كالسسارسات بشذاط كحيػية، كالكياـ بجيٍج لمػصػؿ إلى نتيجة 

 كالدعي مغ أجل الػصػؿ إلى الغاية الشبيمة، كالترّخؼ بحكسة بالغة .
كإلى أضفشا إلى التعامل صفة  كػػ ) األمثل ( كسا أكردناىا في عشػاف البحث، فديكػف معشى التعامل، 

 أكثخ كضػحًا. كىحا ما سشذيخ إليو _ بعػف هللا تعالى _  في الفخع الثاني اآلتي . 
إذا تابعشا كتب السعاجع كالقػاميذ، نخػ بأف لفع األمثل يأتي لعجة  ثاني: معشى األْمَثل:الفرع ال

 معاٍف،كاآلتي  
)مثل( السيع كالثاء كالبلـ أصٌل صحيح يجؿُّ عمى مشاضَخة  ((. يقػؿ ابغ فارس _ رحسو هللا _  1

ًى كاحج... تقػؿ العخب: أمَثَل الّذيِء لمذيء. كىحا ِمْثل ىحا، أؼ َنِطيُخه، كالِسْثل كالِسثاؿ في معش
مصاف فبلنًا: َقَتَمو َقَػدًا، كالسعشى أنَّو فعل بو ِمثَل ما كاف َفَعَمو... كالسَثُل السزخكُب مأخػٌذ مغ ىحا،  الدُّ
ألنَّو ُيحَكخ مػرًَّػ بو عغ ِمثِمو في السعشى. كقػليع: َمثَّل بو، إذا َنكَّل، ىػ مغ ىحا أيزًا، ألفَّ السعشى 

شيَع أك أراَد ُصْشَعو ... كفبلٌف أْمَثُل بشي فيو أنَّ  و إذا ُنكِّل ِبِو ُجِعل ذلظ ِمثااًل لكلِّ َمغ َصَشَع ذلظ الرَّ
بلح كالخيخ((. )  (  2فبلٍف: أدناىع لمخيخ، أؼ إنَّو مساِثٌل ألىل الرَّ

و كسا يقاؿ ِشْبُيو كَشَبيو . يقػؿ الخازؼ _ رحسو هللا: )) ِمْثٌل كمسة تدػية، يقاؿ : ىحا ِمْثُمُو ك َمَثمُ  2
.كالَسَثُل ما يزخب بو مغ اأَلْمَثاِؿ ك َمَثُل الذيء أيزا بفتحتيغ صفتو...َمثََّل لو كحا تسِثيبًل إذا صػر 
لو مثالو بالكتابة أك غيخىاك الِتْسَثاُؿ الرػرة كالجسع الَتَساِثيُل ك َمَثَل بيغ يجيو انترب قائسا. كفبلف 

اىع لمخيخ كىؤالء أَماِثُل القػـ أؼ خيارىع ك الُسْثَمى تأنيث اأَلْمَثِل كالقرػػ أْمثل بشي فبلف أؼ أدن

                                                 

 .    259، 1أبػ ىبلؿ، الفخكؽ المغػية، جالعدكخؼ،  – (1)
 .   296،  5ابغ فارس، مقاييذ المغة، ج   – (2)
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تأنيث األقرى ك َتَساَثَل مغ عمتو أقبل ك َتَسثََّل بيحا البيت كَتَسثَّل ىحا البيت بسعشى ك اْمَتَثَل أمخه 
 (                             1احتحاه((. )

كالتيسير، كالُبعج مغ  ءكنبح اإلقرامثل: ىػ بحؿ السحبة كالتآلف، إذًا فسقرػدنا بالتعامل األ    
اإلندانية  خكسعة السذاعالتشصع، كالتصخؼ كالتشافخ كالتقاشع. كحدغ السعاشخة، كلصف السعاممة، 

غيخ الخاقية مغ البخِّ كالخحسة كاإلحداف، كالدمػؾ القػيع، كالسخاعاة كاالعتشاء البلـز تجاه اآلَخخ القخيب 
بالحدشى، كأْف ُيزَسغ حقػقو في السجاالت كافًة، كأْف يحبَّ لو ما ُتحبُّ كتقخر لشفدظ. كالكياـ  معالسد

الكافي كالدعي الجؤكب مغ أجل َخمق بيئة مبلئسة، كمشاخ ىادؼء، كعير مذتخؾ. كتقجيع خجمة 
كلفصختو،  اآلَخخ، أفزل لآلَخخ، كالترّخؼ الرحيح كبحكسة بالغة عالية احتخامًا لحاتظ، كتػقيخًا آلدمية

كلحخيتو، ككخامتو. كالتعامل معيع بالحدشى؛ عمى أساس أف الجسيع عياؿ هللا كَخْمقو، كأف أحبَّ الَخْمق 
إلى هللا أنفعيع كأججاىع لعيالو؛ كألّف اإلسبلـ ال ُيفخِّؽ في التعامل الَحَدغ  بيغ السدمع كغيخ السدمع، 

كمع سائخ الشاس عمى اختبلؼ أجشاسيع  أك مجػسيِّا أك نرخانيِّاسػاء كاف ُممِحجًا أك مذخًكا أك ييػديِّا 
كإذا كاف اآلخخ مغ األقارب، كاَف االلتداـ بيحه السبادػء الدامية  كألػانيع، كاختبلؼ محاىبيع كأديانيع،

َف أشّج كأقػػ. إعسااًل لمقاعجة الحىبية: ))ليع ما لشا، كعمييع ما عميشا((. كألّف هللا تعالى كتَب اإلحدا
 (2عمى كّل شيء . )

 كفيو فخعاف:السطلب الثاني: تعريف األقارب:   
: كمسة األقارب مأخػذة مغ مادة قخب، كالُقخُب نكيس البعج، يقاؿ قخب الفرع األول: األقارب : لغة 

ِضجَّ التَّباعج، الذيء، َيقُخُب، ُقْخبًا كُقخبانًا كِقخبانًا أؼ : َدنا فيػ قِخيب، كَقخب الذيء مشو ادناه، كالتقاُرُب 
ُنػَّ في الشَّدب،  كِقخاب الذيء كُقخاُبو كُقخاَبتو ما قارَب َقْجَره،  كاقتخب الػعج ًقُخب. كالقخاَبة كالُقْخَبى، الجُّ

 مم ام يل ٹٱٹ ((التشديل العديد كالُقخَبى في الخَِّحع كىي في االصل مرجر، كفي

 ىي  ني مي زي ري ٰى ين  ىن مننن زن رن

                                                 

     . 642الخازؼ ، دمحم بغ أبي بكخ بغ عبجالقادر، مختار الرحاح،  – (1)
 12ط ، 3يشطخ : شمبي ، د. أحسج ، مقارنة األدياف ) اإلسبلـ ( ، مكتبة الشيزة السرخية ، القاىخة ، ج  (2)

    170،ص 1997،
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 حت جت هبمب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي
 (   1.)  ((مج حج مث  هت مت خت

كالَقخيُب كالَقخيبة ذك الَقخابة كالجسع ِمغ الشداِء قخائُب كِمغ الخجاؿ َأقاِرُب كلػ قيل ُقخَبى لجاز أيزًا.     
(، ذُك القخبى، األىل 2)َّ مت زت رت يبٱُّٱ ٹٱٹ كَأقاِرُب الخجل َعِذيَخُتو اأَلْدَنْػفَ 

، كُقْخب، كُقْخبى، كَمقَخبة كَمقُخبة كُقْخَبة كُقُخَبة كىػ َقخيبي الحيغ بيشيع صمة رحع كتقػؿ: بيشي كبيشو قخابة
 كذك َقخاَبتي كىع َأقِخبائي كَأقاِربي كالعامة تقػؿ: ىػ َقخاَبتي كىع َقخاباتي .

 (3)  مص خص حص  ٹٱٹَّكيقاؿ فبلُف ذك َقخابتي كذك َقخابٍة ِمشي كذك َمْقَخبة كذك ُقْخَبى مشي، 

. )كالتََّقخُُّب: التََّجنِّ  ُل إلى إنداف بُقْخبٍة أك بحقٍّ  ( 4ي إلى شيٍء كالتََّػصُّ
 ( 5قاؿ أبػ البقاء الكفػؼ "القخبى تدتعسل في األرحاـ".)

 ( 6كقاؿ السصخزؼ: كالقخابة كالقخبة في الخحع. )
فالقخب يدتعسل في الخحع، كىػ في األصل مرجر، تقػؿ: بيشيسا قخابة كقخب كقخبى كمقخبة، كىػ 

  (7) ابتي، كىع أقخبائي كأقاربي.قخيبي كذك قخ 
اختمف الفقياء في تعخيف القخابة ما بيغ مزيق كمػسع في الفرع الثاني : األقارب إصطالحًا : 

الخأؼ األكؿ: كىػ رأؼ اإلماـ أبي حشيفة إذ كسع معشى القخابة لتذسل قخابة األـ  معشاىا عمى عجة آراء:
ما عجا الػالجيغ كالسػلػديغ؛ ألف القخابة السصمقة ىي  كقخابة األب مغ الخحع السحـخ األقخب فاألقخب

، كألف االسع يتكامل بيا، كأما غيخىا مغ الخحع غيخ السحـخ فسعشى القخابة فييا  قخابة الخحع السحـخ
 ناقز.

                                                 

       . 36سػرة الشداء: اآلية  – (1)
     .   214سػرة الذعخاء : اآلية  – (2)
     . 15سػرة البمج: اآلية  – (3)
       .662، ص1955ابغ مشطػر، – (4)
     . 55ـ( ، ص1992أبي البقاء الكفػؼ،) – (5)
       .154السصخزؼ، ص – (6)
       .43، الخازؼ، ص65الفيػمي، ص – (7)
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كال يجخل فييا اآلباء كاألججاد كاألكالد كاألحفاد في ركاية الحدغ بغ زياد عغ أبي حشيفة. ألف الػلج 
الجيغ كاآلباء كاألججاد أصل. كلػ قاؿ الػلج عغ أبيو إنو قخيبي عرى كأساء ككاف جدء مغ الػ 

 (1عاقًا.)
الخأؼ الثاني: كىػ لئلماميغ مالظ كالذافعي، المحيغ كسعا مفيػـ القخابة فأشمقاىا عمى كل قخابة كإف 

 (2) بعجت، كيجخل فييا األب كاألـ ككلج الرمب، كيجخل فييا األججاد كاألحفاد مصمقا.
الثالث: كىػ لئلماـ أحسج بغ حشبل في الخكاية الخاجحة عشو، إذ قرخ معشى القخابة عمى القخابة  الخأؼ

   (3) مغ جية األب دكف ما كاف مغ جية األـ.
، ما عجا  الخأؼ الخابع: إشبلؽ القخابة عمى كل ذؼ رحع كإف بعج، سػاء كاف محخمًا أك غيخ محـخ

 (4خبيشي في كتابو مغشي السحتاج.)األصػؿ كالفخكع، ذكخه الخصيب الذ
الخأؼ الخامذ: كىػ رأؼ بعس الفقياء الحشفية كالذافعية الحيغ كسعػا معشى القخابة لتذسل أؼ قخابة 

الدكجية،  كإف بعجت مغ جية األب أك مغ جية األـ، أك مغ جية األكالد، كحسمػا عمييا أيزاً 
   (5كالخضاع كالػالء، كىحا الخأؼ أكسع اآلراء.)

مغ السدتحدغ قبل أف نتشاكؿ تعخيف السرصمح ، ) غير السدلسين( :  ـسطلب الثالث: السقرهد بال
كماُيقَرُج بو، نقُف قميبًلعمى لفع )َغْيخ( كسا كرَد لجػ عمساء المغة : )) كمسة كضيفيَّة:اسع يدتعسل 

ة : جاء الصبلب غيَخ لبلستثشاء، يجخؼ عميو أحكاـ السدتثشى بػ )إاّل( كيكػف ما بعجه مجخكًرا باإلضاف
: إاّل أّف ... اسٌع بسعشى )سػػ(، كيعخب عمى 6.)َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٹٱٹ محسٍج. ( غيخ أفَّ

عمى حدب العػامل : جاء غيُخىع، رأيُت غيَخؾ، مخرُت بغيِخؾ .  اسٌع بسعشى )ليذ(، كُيعخب عمى 
 ، كيشَرب عمى الحاؿحدب العػامل :كبلمظ غيُخ مفيػـ. جاء ببشات َغْيخ: بأكاذيب. اسٌع بسعشى )ال(

                                                 

ـ، 1982،الكاشاني، 224ـ،ص2003عبج الحسيج، دمحم محيي الجيغ، األحػاؿ الذخرية في الذخيعة اإلسبلمية،– (1)
         188ص

     .67، ص 1اإلماـ مالظ، ج  – (2)
       ، ص .1983ابغ قجامة السقجسي، – (3)
     .243الخصيب الذخبيشي، ص – (4)
       . 231الذافعي، األـ ص – (5)
 .    36سػرة الحاريات ، اآلية  – (6)
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(1.) َّ ىن نن من زن رن مم ٹٱٹ   ٰى ٰر ٰذٹٱٹٱ صفةبغيخ حجكد ... اسع ُيعخب   

  ٱ  ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

     (3....  الغيخ اآلخخ " احتخاـ الغيخ (( .) (2)  
كيخػ فقياء الذخيعة بأّف البذخ برػرة عامة يشقدع _ عمى أساس العقيجة كاإليساف _:))إلى فخيقيغ     

ق السدمسيغ ، كفخيق غيخالسدمسيغ . فالذخيعة تقّدع البذخ عمى أساس قبػليع كخزػعيع كبيخيغ ، فخي
ديغ اإلسبلـ ، أك رفزو بغّس الشطخ عغ أّؼ اختبلؼ فيسا بيشيع مغ حيث الجشذ أك المػف أك المغة 

، مشيا أك اإلقميع أك البمج أك أّؼ اختبلؼ آخخ . كدليل ىحا ما جاَء في القخآف الكخيع في آيات كثيخة 
 مل خل حل مكجل لك خك حك  جك مق حق مف خف:  قػلو تعالى 
 (.4)َّ حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم  جمحم هل

كتقديع البذخ عمى أساس العقيجة اإلسبلمية في نطخ الذخيعة ، ليذ باألمخ الشطخؼ الحؼ ال أثَخ ... 
خة ، إذ عمى لو في الحياة ، بل إنو تقديع بالغ األىسية ، تتختب عميو نتائج ميسة في الجنيا كاآلخ

أساس ىحا التقديع يتحجد مخكد الفخد في السجتسع اإلسبلمي ، فزبًل عغ محّمو في اآلخخة ، كمايتختب 
(كيبجك بأّف غيخ السدمسيغ أصشاؼ كثيخة، كِنَحل متعجدة، كىؤالء عمى اختبلؼ 5) عميو مغ جداء (( .

كاف لكّل صشف مشيع  اختبلؼ أصشافيع كنحميع ، يجسعيع جامع )عجـ الجخػؿ في ديغ اإلسبلـ(، كإف
اسع خاص. كبإمكانشا اإلشارة العابخة ىشا إلى بعس أصشافيع كتدسياتيع عمى سبيل السثاؿ، ال 
الحرخ: أىل الكتاب، كتعخيفو عشج عمساء األحشاؼ: الكتابّي كلّ مغ اعتقَج ديشًا سساكيًا سػػ اإلسبلـ، 

ر داكد، فبل يقترخ أىل الكتاب عمى كلو كتاب مشدؿ كالتػراة كاإلنجيل، كصحف إبخاليع كشيت، كزبػ 

                                                 

 .  173سػرة البقخة، اآلية  – (1)
 .   7سػرة الفاتحة ، اآلية  – (2)
 .   1655،  2معجع المغة العخبية السعاصخة ، ج  – (3)
 .   31ػ  30سػرة الجاثية، اآلية  – (4)
 كمابعجىا ( . 10ـ ، ص  1982اإلسبلـ ،  )زيجاف , د. عبج الكخيع ،أحكاـ الحمييغ كالسدتأمشيغ في دار – (5)
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(كمغ أصشاؼ غيخ 1الييػد كالسديحي فقط، بل يذسل غيخىع مغ أصحاب الكتب الدساكية اآلخخػ .)
السدمسيغ _ أيزًا _: الرابئة، كالسجػس، كالجىخية، كالسذخكػف، كمشكخك بعثة الُخُسل، كالسختجكف 

(.2) 
اء عمى جسيع العشاصخ كاألصشاؼ التي تعير في داخمو ، إّف السجتسع السدمع ، اليحكع أبجًا بالفش     

كىي تجيغ بجيغ آَخخ غيخ اإلسبلـ ، بل أك الُتجيغ أصبًل .إفَّ اإلسبلـ َليكيُع العبلقة الرادقة بيغ أبشائو 
السدمسيغ ، كبيغ مػاششييع مغ غيخ السدمسيغ، عمى ُأُسذ كقػاعج كشيجة كمتيشة مميئة بالتدامح 

   (3) الخحسة، كىي أسذ لع تعخفيا البذخية قبل اإلسبلـ .كالعجالة كالبّخ ك 
 كفيو فخعاف : السطلب الرابع : تعريف الذريعة اإلسالمية: 

 (  4:  ىي مرجر شخع، كُتصمق عمى معشييغ. ) الفرع األول : الذريعة في اللغة    
 ىن نن من زن رن مم ام يل))  :الصخيق السدتكيسة، كمشو قػؿ هللا عّد كجلّ 

 أؼ جعمشاؾ عمى شخيقة مدتكيسة. . (5) ((  مي زي ري ٰى  ين
 مػرد الساء الجارؼ الحؼ ُيقرج لمذخب، ُيقاؿ: شخعت اإلبل إذا َقرجت َمػرد الساء لمذخب.                       
 كيقاؿ: الَذْخُع كالذخيعة كالتذخيع معشاىا كاحج في المغة، فيي مرجر مغ َشَخَع بسعشى سغَّ األحكاـ    

 رب يئ((قػلو تعالى كالذخيعة: ىي ما شخع هللا لعباده مغ أحكاـ الجيغ، كمشو  .اسكالقػاعج لمش
 ىق  يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب
  (6) .(( َّ  يق

                                                 

)الحركفي ، دمحم بغ عمي بغ دمحم الِحْرشي السعخكؼ بعبلء الجيغ الحشفي، الجر السختار شخح تشػيخ األبرار – (1)
 (.    370، ص  3كجامع البحار، ج

 ابعجىا( .    كم 11) يشطخ لتعخيف تمظ السرصمحات : أحكاـ الحمييغ كالسدتأمشيغ في دار اإلسبلـ ،ص– (2)
،  3يشطخ : القخضاكؼ ، د. يػسف،  غيخ السدمسيغ في السجتسع اإلسبلمي ، ، مكتبة كلبة ، القاىخة ، ط– (3)

كمابعجىا . ك الدقار، د. مشقح بغ محسػد،   التعاير مع غيخ السدمسيغ في السجتسع اإلسبلمي ، ،  5ق ، ص 1412
 www.islamhouse.comاإلنتخنت ،  كمابعجىا ، السشذػر في5ق ، ص 1427الدعػدية ، 

 ( . 203ص  3، ج1967جساؿ الجيغ، دمحم شاىخ بغ عمي الرجيقي اليشجؼ الَفتَِّشي الكجخاتي،– (4)
 .   18سػرة الجاثية، اآلية  – (5)
 .13سػرة الذػرػ ، اآلية:  – (6)

http://www.islamhouse.com/
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كالذخيعة مذتخؾ لغػؼ كرد فييا عجة معاف في المغة. فقج كضعت اسسًا عمى مػرد الساء العحب        
 من زن رن مم ام يل))  ٹٱٹ دتكيعلمذارب، ككضعت أيزًا اسسًا لمصخيق الس

 كسا تخد كمسة الذخيعة بسعشى ثالث كىػ السذخكع، (1).(( مي زي ري ٰى  ين ىن نن
كالذخيعة: الصخيقة الطاىخة في .(2بسعشى األحكاـ كالقػاعج الذخعية نفديا فيقاؿ الذخيعة اإلسبلمية)

  .الجيغ. 
شخَع الجيغ يذخعو إذا سغ القػاعج كاشتق مغ السعشى الدالِف َشَخَع بسعشى أنذأ الذخيعة؛ فسعشى     

كبيغ الشطع كأضيخ األحكاـ، جاء في القخآف: "شخع لكع مغ الجيغ ما كصى بو نػحًا". كبشاًء عمى ما 
سغ الذخيعة كبياف األحكاـ كإنذاء القػانيغ"، كالتذخيع اإلسبلمي السقرػد " :تقجـ يكػف معشى التذخيع

؛ ألف هللا لع يجعل بعجه لغيخه سمصة التذخيع، كأما ما جاء بيحا السعشى لع يكغ إال في حياة الخسػؿ دمحم
باجتياد الرحابة كالتابعيغ بعجه، فميذ تذخيعًا حكيكيًا، بل ىػ تػسع في تبديط القػاعج الكمية 
كتصبيقيا عمى الجدئيات الستججدة، ككحا أيزًا: استشباط األحكاـ مغ مرادرىا بفيع آيات القخآف، 

  (  3كالكياس عمى ما ُفِيَع مشيا. ) كأحاديث الشبي دمحم،
 الفرع الثاني :الذريعة في اإلصطالح:

ـِ التي جاء بيا         ُتعّخؼ الذخيعة في االصصبلح بأّنيا: ما شخعو هللا ُسبحانو لِعباده مغ األحكا
مًا عسمّيًة نبيّّ مغ األنبياء عمييع الربلة كالدبلـ، سػاًء كانت ىحه األحكاـ أحكامًا اعتقادّيًة أك أحكا

لُيؤمشػا بيا فتكػف سعادتيع في الجنيا كاآلخخة، كِبإضافة لفع اإلسبلـ إلى الذخيعة كاف َمعشى الذخيعة 
اإلسبلمّية: ما َندؿ بو الَػحي عمى ُمحّسج صمى هللا عميو كسّمع مغ األحكاـ التي ُترِمح أحػاؿ الشاس 

 ( 4أك األحكاـ العسمّية، أك األخبلؽ . )في الجنيا كاآلخخة سػاًء في ذلظ األحكاـ العقائجّية، 

                                                 

   .  18سػرة الجاثية، اآلية: – (1)
 (.310ص  1، كالسرباح السشيخ ج 318مختار الرحاح مادة شخع ص – (2)
 .524مادة شخع، كالكميات: ألبي البقاء  439ص  1السغخب لمسصخزؼ ج – (3)
 (.   304، ص1(، ج 2013إسحاؽ بغ عبج هللا الدعجؼ )– (4)
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كيقاؿ: ىي ما سشو هللا تعالى لعباده مغ األحكاـ كالقػاعج عمى لداف رسػؿ مغ الخسل، لتشطيع     
حياة الشاس الجيشية كالجنيػية فيقاؿ: شخيعة مػسى كعيدى، كشخيعة دمحم.  كقج استعسل القخآف كمسة 

 ئج كعبادات كمعامبلت كأخبلؽ كغيخ ذلظ.التذخيع بسعشى يذسل كل األحكاـ مغ عقا
إف الذخيعة كالذخع اإلسبلمي بالسعشى االصصبلحي: ىػ جسمة األحكاـ كالقػاعج التي  :كالخبلصة   

سشيا هللا تعالى لعباده، كالتي أندليا عمى نبيشا دمحم صمى هللا عميو كسمع، مسا يتعمق بأحكاـ العقيجة، 
كىحا السعشى يصابق كيػافق معشى كمسة الجيغ الػارد في قػؿ هللا كالعبادات، كالسعامبلت كاألخبلؽ. 

فمفع اإلسبلمية: مذتق مغ كمسة اإلسبلـ، كاإلسبلـ لغة:    (1)((. َّ ىب نب مب زب)) تعالى
 ، (2االنكياد كاالستدبلـ هلل سبحانو تعالى بتػحيجه كعبادتو كاالمتثاؿ إلى أكامخه ، كاجتشاب نػاليو. )

فإّف الذخيعة اإلسبلمية بسعشاىا الخاص :عبارة عغ نرػص آيات القخآف الكخيع ، كبشاًء عمى ماسبق ؛ 
كالدشة الشبػية التي تتزسغ كافة أقداـ األحكاـ الذخعية ، كسا أف القانػف يصمق عمى الشرػص 

 . كىحا اىػ السخاد في بحثشا الستػاضع .  (3)السجّكنة في كل فخع مغ فخكعو
ثل مع األقارب غيرالسدلسين في الذريعة اإلسالمية في األحهال السبحث الثاني: التعامل األم

 كيشقدع الى أربعة مصالب : الذخرية، والعالقات اإلجتساعية، والحقهق السالية، والسهاثيق الدولية.
 التعامل األمثل مع األقارب غيخ السدمسيغ في األحػاؿ الذخرية. السطلب األول: 

 األقارب غيخ السدمسيغ في العبلقات اإلجتساعية. التعامل األمثل مع السطلب الثاني:
 التعامل األمثل مع األقارب غيخ السدمسيغ في الحقػؽ السالية. السطلب الثالث:

مقارنة بيغ نرػص الذخيعة اإلسبلمية ، كبشػد السػاثيق الجكلية الستعمقتيِغ بالتعامل  السطلب الرابع: 
 بيغ اإلنداف.  

 ثل مع األقارب غير السدلسين في األحهال الذخريةالسطلب األول: التعامل األم
 كفيو مدائل :

                                                 

 .      3سػرة السائجة، اآلية :  – (1)
 ( . 293/ 12اف العخب" )(، ك"لد1952/ 5مختار الرحاح" )– (2)
، ص  2012،  8يشطخ : الدلسي ، د. مرصفى ابخاليع ، السجخل لجراسة الذخيعة االسبلمية في نسط ججيج ، ط  (3)

8  . 
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اختمفت آراء الفقياء في زكاج السدمع بالكتابية ، فالقػؿ األولى : حكم زواج السدلم بالكتابية :  
(كاستجلػا عمى رأييع 1ىػ ما ذىب إليو جسيػر الفقياء مغ حل زكاج السدمع بالكتابية.) الخاجح مشيا ،
 جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخمح جح مج حج))  :بقػلو تعالى 

.  كلكغ جسيػر الفقياء (2)((َّ حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض
بيشػا أف الكتابية تختمف عغ السذخكة فالشز كاضح كصخيح في الحخة كالعفيفة ، فيحا دليل عمى جػاز 

 نكاح الكتابية الحخة .
مى تحخيع زكاج السدمسة مغ أجسعت كمسة الفقياء عالثانية : حكم زواج السدلسة بغير السدلم : 

( كقج دلت اآلية عمى تحخيع زكاج السدمسة 4.)  حط مض خض:(لقػلو تعالى3غيخالسدمع.)
بالسذخؾ، كلػ تدكجت بغيخ مدمع فالدكاج باشل، ألف في زكاج السدمسة بغيخ السدمع خػؼ مغ 

 ( كعجـ اندجاميا ككفائتيا مع غيخ الستجيغ .5).كقػعيا في الكفخ
لقج أمخنا اإلسبلـ بالعجؿ مع غيخ السدمسيغ، كىشاؾ أدلة زوجة الكتابية في العدل: الثالثة : حق ال

 جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ : عجيجة عمى ذلظ مشيا: مغ القخآف الكخيع قػلو تعالى

 نب مب زب رب يئ ُّٱٹٱٹٱ   :كحلظ قػلو تعالى(6) .َّ حجمج مث  هت مت خت حت

 يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب

                                                 

ـ(،)الذافعي، ابغ 1994( )1،187،)الذافعي:) 3،226،الجراص،)2،324أبػ بكخ احسج بغ عمي الخازؼ، –(1)
    .(38، 5،)الدخخدي، ) 6،589قجامو، السغشي )

   . 5سػرة السائجة، اآلية  – (2)
   . 272- 7،271الكاساني،)– (3)
   . 5سػرة السائجة، اآلية  – (4)
 .     66العاصسي، ص– (5)
   . 5سػرة السائجة ، اآلية  – (6)



  

 

 
  

 

41 

 

                                                                                                                            
 

 

 

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة 

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 جلامعة املستهصريةا –بالتعاوى مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -ساسية  كلية الرتبية اال 

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ؼ ال يشياكع هللا عغ الحيغ لع يقاتمػكع مغ أجل ديشكع مغ جسيع أصشاؼ كجو الجاللة "أ.(1)َّ  ىق
 ( 2)"السمل كاألدياف أف ترمػىع كتعجلػا فييع بإحدانكع إلييع كبخكع بيع.

اختمف الفقياء فػي إسبلـ األـ الحاضشػة ، ىػل ىػػ الرابعة: حق الزوجة الكتابية في حزانة أبشائها : 
انتفػاؤه بكفخىػا يدػقط عشيػا حقيػا فػي الحزانػة؟ كفػي ذلػظ اختمػف الفقيػاء شػخط يثبػت ليػا حزانتيػا، ك 

 عمػى قػليػغ: 
القػػػؿ األكؿ: كىػػػ ال فػػخؽ بيػػغ السدػػمسة كالكافػػخة فػػي الحزانػػة كىػ الخاجح ، فميسػػا ذات الحػػق فػػي  

    .يػػذ لػػو أثػػخ فػػي إثبػػات الحزانػػة كنفييػػاالحزانػػة بغػػس الشطػػخ عػػغ الجيػػغ، فاختػػبلؼ الجيػػغ ل
(، اال أف السالكيػة أضافػػا قيػجا كىػػ إال إذا خيػف أف 4( كالسالكيػة)3كذىػب إلػى ىػحا القػػؿ الحشفيػة،) 

 ( كنحغ عمى ما5تغحييػع خشديػخا كتذخبيع خسخا فيزػع إلػى حزانتيػا أحػج مػغ السدػمسيغ لسخاقبتيػا.)
 : أنو الخاجح .  نطغُّ 

القػػؿ الثانػي: ذىػب أصحػاب ىػحا القػػؿ إلػى أف الكفػخ ىػػ مانػع مػغ الحزانػة، كأصحػاب  ىػحا الػخأؼ 
 استجؿ أصحاب القػؿ األكؿ بالدشة كالسعقػؿ:   ( أدلة القػؿ األكؿ:6ىػع الذػافعية.)

بػى عػغ جػجػ رافػع بػغ سػشاف أنػو أسػمع األكؿ: الدشة: لسػا ركػ عػغ عبػج الحسيػج بػغ جعفػخ أخبخنػى أ 
كأبػت امخأتػو أف تدػمع فأتػت الشبػى صمى هللا عميو كسمع فقالػت: ابشتػى كىػى فصيػع أك شػبيو، كقػاؿ 
رافػع: ابشتػى، فقػاؿ لػو الشبػى صمى هللا عميو كسمع: اقعػج ناحيػة، كقػاؿ ليػا: اقعػجػ ناحيػة، قػاؿ كأقعػج 

فسالػت الربيػة إلػى أميػا فقػاؿ الشبػى صمى هللا عميو كسمع الميػع    .ا ثػع قػاؿ: ادعػاىػاالربيػة بيشيسػ
 (    7، كالحشابمػة. )"اىجىػا، فسالػت الربيػة إلػى أبييػا فأخحىػا

                                                 

   . 8سػرة السستحشة، اآلية  – (1)
 .  446، 2الصبخؼ،   – (2)

 . 210، 5،(الدخخدي، 42، 4الكاساني، (3) 
   ..627، 2،(ابغ عبج البخ، 260، 2مالظ،– (4)
   .260، 2، مالظ، 598، 5السػاؽ،– (5)
 .    190، 8، ) ابغ قجامة ،195، 5لخصيب الذخبيشي، – (6)
 (، 2246ح  2،240أخخجػو أبػػ داككد فػي سػششو( كتػاب الصػاؽ، بػاب إذا أسػمع احػجألبػيػغ مػع مػغ يكػػف الػلػج – (7)

   . 13، 7األمبانػي كقػاؿ حجيػث صحيػح فػي كتابػو صحيػح أبػي داككد،  كحكػع عميػو
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أنػو لػػاؿ أف حزانػة الكافػخة جائػدة لسػا خيػخ الخسػػؿ صمى هللا عميو كسمع الربيػة بيػغ  :كجو الجاللة
   .يػا الكافػخة كأبييػا السدػمعأم

ثانيا: األدلة مغ السعقػؿ: إف الحزانػة يشطػخ فييػا لسرمحػة الرغيػخ، فيػي مقػخرة إلخضػاع الصفػل 
   (    1كخجمتػو كال فػخؽ بيػػغ السدػػمسة كالكافػػخة فػػي القيػػاـ بيػػا.)

 العالقات اإلجتساعية السطلب الثاني: التعامل األمثل مع األقارب غير السدلسين في
 كفيو مدائل :

اختمف الفقياء في حكع عيادة الكافخ عمى قػليغ: أّواًل : عيادة القريب غير السدلم:     
الخأؼ األكؿ: ذىب جسيػر الفقياء الحشفية كالسالكية كالذافعية كرأؼ لمحشابمة إلى جػاز عيادة    

ز عيادة غيخ السدمع:  حجيث جاء في صحيح األدلة عمى جػا الكافخ كفاء برمة الخحع كحق الجػار.
البخارؼ عغ أنذ رضي هللا عشو أف غبلما ييػديا كاف يخجـ الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع، فسخض 

أسمع فشطخ إلى أبيو كىػ عشجه، فقاؿ  فأتاه الشبي صمى هللا عميو كسمع يعػده، فقعج عشج رأسو كقاؿ لو:
 . عميو كسمع كىػ يقػؿ: الحسج هللا الحؼ أنقحه بي مغ الشارفخخج الشبي صمى هللا لو أشع أبا القاسع،

(  فيحا الحجيث دليل عمى جػاز عيادة القخيب غيخ السدمع كسا فعل صمى هللا عميو كسمع حيث زار 2)
  .عسو في مخض كفاتو

جاىسا إح الخأؼ الثاني: فيو تفريل، حيث قاؿ ابغ قجامة في السغشي "كفي تيشئتيع كعيادتيع ركايتاف:   
يجػز  :ال نعػدىع ألف الشبي صمى هللا عميو كسمع نيى عغ بجاءتيع بالدبلـ كىحا في  معشاه، كالثانية

 (     3ألف الشبي صمى هللا عميو كسمع زار الغبلـ الييػدؼ. )
الدبلـ ىػ تحية السدمع، فالدبلـ اسع مغ أسساء هللا  ثانيًا : حكم إلقاء الدالم على غير السدلم: 

ى، ككحلظ لكل أمة تحية ، كعمى ىحا فقج ذىب جّل أىل العمع إلى أنو يجػز لمسدمع أف يبجأ الحدش
( .4الكفار بالتدميع، كإذا بجأ الكافخ بالتدميع قاؿ لو السدمع كعميكع.)  

                                                 

 . 460، 5، ابغ الكيع الجػزية،210،5، الدخخدي،44، 4الكاساني،– (1)
 )صحيح البخارؼ، كتاب الجشائد، باب إذا أسمع الربي فسات ىل يرمي عميو كىل يعػخض عمػى الرػبي– (2)

  (. 455، 1( ،)1290اإلسبلـ، رقع الحجيث )
   (.617،10ابغ قجامة، السغشي مع الذخح الكبيخ )– (3)
 ، الشدفي، أبػ البخكات 351 - 350، 1.)ابغ كثيخ، تفديخ القخآف العطيع، ) 550، 1الدمخذخؼ، الكذاؼ،)– (4)
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كقج أجاز بعس الرحابة كابغ عباس كابغ مدعػد ككحلظ عسخ بغ عبج العديد، كسفياف بغ عيشية ك 
الكتاب بالدبلـ. كقج رجح ىحا الخأؼ) دمحم رشيج رضا( في تفديخ السشار حيث  األكزاعي ابتجاء أىل

(.   1يقػؿ "كمغ آداب اإلسبلـ التي كانت فاشية في عيج الشبػة إفذاء الدبلـ إال مع السحاربيغ")   
كاختمف في رد الدبلـ عمى أىل الحمة ىل ىػ كاجب كالخد عمى السدمسيغ، كإلى ىحا الخأؼ ذىب    

اس كالذعبي كقتادة تسدكًا بعسػـ اآلية كباألمخ بالخد عمييع في صحيح الدشة. لكغ لػ تحقق ابغ عب
لشا أف غيخ السدمع قاؿ: سبلـ عميكع فساذا نخد عميو؟ كفي ىحا يقػؿ ابغ الكيع رحسو هللا في ردنا عميو 

كعميظ الدبلـ، فإف  إذا قاؿ الدبلـ عميكع،"فالحؼ تقتزيو األدلة الذخعية كقػاعج الذخيعة أف يقاؿ لو
 خن حن جن  مم خم حم جم ٱىحا مغ باب العجؿ، وهللا يأمخ بالعجؿ كاإلحداف، ))

 (2).(( مي خي حي جي ٰه مه جه هنمن
فالعجؿ ىي التحية، يقتزي أف يخد عميو  نطيخ  

ككحلظ يجػز الدبلـ عمى مجسػعة فييع السدمسيغ كغيخ السدمسيغ كذلظ لمحجيث الحؼ ركاه  (3سبلمو.)
  .الشبي صمى هللا عميو كسمع مخ عمى قـػ أخبلط مغ السدمسيغ كالسذخكيغ البخارؼ كمدمع"أف

 ثالثًا : حكم غدل القريب غير السدلم وتذييعه ودفشه ومذاركته في مراسم تعزيته :
   اختمف الفقياء في حكع تغديمو كدفشو كتذييعو كإتباع جشازتو عمى أقػاؿ:

 (  4) .ية عغ أحسج بجػاز غدمو كتكفيشوالخأؼ األكؿ: أجاز الحشفية كقػؿ لمذافعي كركا 
حيث قاؿ العيشي صاحب البشاية:" كإف مات الكافخ كلو ابغ مدمع يغدمو كيكفشو كيجفشو، كبحلظ أمخ 
عمي رضي هللا عشو في حق أبيو أبي شالب، ىحا في القخيب كالػالج أما غيخىسا فبل  يجػز إال إف لع 

 ( 5يػجج مغ يػاريو.)

                                                                                                                                                   

ة نذخ، لبشاف، ببل شبعة كال سش –)دار الكتاب العخبي، بيخكت  241، 1احسج بغ محسػد، تفديخ الشدفي ) عبج هللا بغ
    كسأشيخ إليػو.

  (.  316- 313، 5ـ، ) 1931ىػ، 1339دمحم رشيج، تفديخ السشار، – (1)
  . 86سػرة الشداء، اآلية  – (2)
  (. 525، 1ابغ الكيع، أحكاـ أىل الحمة، ) – (3)
  . 200،5القخشبي، الجامع ألحكاـ القخآف ) – (4)
   1015). (528، 2،)ابغ قجامو، السغشي)266، 1،)الذافعي، األـ،)1015، 2العيشي، البشاية)– (5)
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ب األـ:"كال بأس أف يغدل السدمع ذا قخابة لو مغ السذخكيغ كيتبع جشازتو كيجفشو كقاؿ الذافعي في كتا
  (1) ."لكغ ال يرمي عميو

كاستجلػا عمى رأييع بحجيث عغ عمي رضي هللا عشو أنو أتى الشبي صمى هللا عميو كسمع فقاؿ: إف أبا 
إذىب فػاره"، فمسا   فقاؿ: مذخكًا،شالب مات فقاؿ صمى هللا عميو كسمع:"اذىْب فػاِرهِ "،فقاؿ إنو مات 

 (  2)  ."كاريتو رجعت إليو فقاؿ: "اغتدل
الخأؼ الثاني: كىػ رأؼ اإلماـ مالظ كالسذيػر عغ أحسج أنيع ال يجيدكف غدل القخيب الكافخ، حيث 

 ( 3قاؿ اإلماـ مالظ في السجكنة: "كال يغدل السدمع كالجه إذا مات كال يجفشو كال إتباع جشازتو. )
أما تعديتيع ، فقج ذىب أبػ حشيفة كالذافعي إلى أنو يعدؼ السدمع بالكافخ كبالعكذ، كالكافخ غيخ ك   

 (  4).الحخبي
 (5قاؿ الشػكؼ: "كيجػز لمسدمع أف يعدؼ الحمي بقخيبو الحمي فيقػؿ: أخمف هللا عميظ كال نقز عجدؾ.)

 (5عجدؾ.)
 رابعًا: حكم اإلهداء إليهم وقبهل هداياهم :  

إلى جػاز لبة السدمع لغيخ لسدمع ذميًا  قياء الحشفية كالسالكية كالذافعية كالحشابمة :ذىب جسيػر الف   
كاف أك مدتأمشًا أك حخبيًا معاىجًا، كاتفقػا عمى عجـ جػاز لبة السدمع لغيخ السدمع الخسخ كالخشديخ 

   .سدمعككل ما يحـخ عمى السدمع تسمكو، ككحلظ عجـ جػاز لبة السرحف كال العبج السدمع لغيخ ال
( إال أف السالكية مشعػا اليبة لمحخبي كحجتيع في ذلظ أف اليبة نفع، كالحخبي ال يجػز نفعو كال 6)

 ( 7التػدد إليو. )

                                                 

  .1/266األـ، الذافعي: – (1)
 .)قػاؿ1،110( )190سشغ الشدائي، كتاب الصيارة، باب الغدل مغ مػػاراة السذػخؾ، رقػع الحػجيث)– (2)

  .  302،1األلباني:صحيح،األلباني،الدمدة الرحيحة )
 ( . 528، 2جامو، السغشي )،)ابغ ق 316، 1اإلماـ مالظ، السجكنة، ) – (3)
  (  . 305، 5،)الشػكؼ، السجسػع شخح السيحب، ) 242، 2ابغ عابجيغ، حاشية ابغ عابجيغ ) – (4)
 ( .145، 2الشػكؼ، أبػ زكخيا يحيى بغ شخؼ، )  (5)
  (. 289، 2.)الراكؼ، بمغة الدالظ ) 60، 12الدخخدي، السبدػط، )– (6)
 (. 289، 2الراكؼ، بمغة الدالظ، )– (7)
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 يئ ٹٱٹٱُّٱ:  كاستجّلػا عمى جػاز اليبة مغ السدمع لغيخ السدمع مغ الكتاب كالدشة، أما مغ الكتاب
 نثىث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
كمغ الدّشة الشبػية، ما ركؼ عغ  (كاليبة صػرة مغ صػر البخ ليع. 1)  َّ    ىق يف ىف يث

رأػ عسخ حّمة سيخاء عشج باب السدجج، فقاؿ: يا رسػؿ هللا لػ اشتخيتيا  –أبغ عسخ رضي هللا عشيسا 
فمبدتيا يػـ الجسعة كلمػفج، قاؿ:"إنسا يمبديا مغ ال خبلؽ لو في اآلخخة"، ثع جاءت حمل، فأعصى 

مى هللا عميو كسمع عسخا مشيا حّمة، فقل عسخ:"أكدػتشييا" كقمت في حمة عصارد ما قمت، رسػؿ هللا ص
( فيحا الحجيث يجؿ عمى جػاز أف 2) فقاؿ: إني لع أكدكيا لتمبديا، فكداىا عسخ أخًا لو بسكة مذخؾ.

ىحا  ييجؼ السدمع، السذخؾ كالكافخ بقرج تأليفو كتخغيبو عمى الجخػؿ في اإلسبلـ، كخاصة إذا كاف
كعغ عائذة قالت: "كاف رسػؿ هللا صمى هللا عميو    .الكافخ قخيبا كسا في إىجاء عسخ ألخيو السذخؾ

 ( 3) كسمع يقبل اليجّية كيثيب عمييا، كىػ عاـ في كل ىجّية.
:"كإعصاء الكافخ مباح كقبػؿ ما أعصى ىػ   كاختار ىحا القػؿ ابغ حـد كالذػكاني، حيث قاؿ، ابغ حـد

 (  5)."( كقاؿ الذػكاني أيزًا عغ اليجية:"كتجػز بيغ السدمع كالكافخ 4)) ."صى السدمع كقبػؿ ما أع
".(5  ) 

إف الذخيعة فتحت لئلندانية آفاقًا ججيجة ، عشجما أعمغ أف خامدًا:  حكم تهشئتهم في أعيادهم : 
الذخائع الصبيعي كالقاعجة كالقانػف ، ىػ االختبلؼ كالتشػع كالتسايد في األلػاف كاألجشاس كالسمل ك 

كالحزارات كالتقاليج كالعادات ، فالشاس ) اليدالػف مختمفيغ ( ..كاالختبلؼ عّمة الخمق ، لكي يتدابقػا 
عمى شخيق الخيخات ، كسعييع شّتى ، كلكل كجية ىػ مػلييا ، كلػ شاء هللا لجعميع أمة كاحجة ، كديشًا 

ادية التي ليدت ليا صمة بالعقيجة ( . كمغ ىحا السشطار فإّف تيشئة الكافخ باألمػر الع6كاحجًا)
                                                 

  .  8سػرة السستحشة، اآلية  – (1)
 ( . 921، 2( ،)2470صحيح البخارؼ، كتاب اليبة كفزميا، باب ىجّية ما يكخه لبدو، رقع الحجيث، )– (2)
 (.    913-2( ،)2445صحيح البخارؼ، كتاب اليبة، باب قبػؿ ىجّية السذخكيغ، رقع الحجيث ) – (3)
، السحمى )– (4)   (.    159/  9ابغ حـد
  (. 106/  6الذػكاني، نيل األكشار،)– (5)
  .  376، ص  2009،  4يشطخ : د . دمحم عسارة ، االسبلـ كالتحجيات السعاصخة ، نيزة مرخ ، ط  (6)
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اإلسبلمية، مثل التيشئة بالػلج أك بدبلمة الػصػؿ مغ الدفخ أك غيخ ذلظ فاألصل فييا الجػاز وهللا 
تعالى أعمع.  يقػؿ القخضاكؼ: "أما األعياد الػششية مثل عيج االستقبلؿ أك الػحجة، أك األعياد 

ساؿ كالذباب كنحػىا، فبل حخج عمى السدمع مغ أف ييشئ االجتساعية مثل: أعياد األمػمة كالصفػلة كالع
 ( 1بيا أك يذارؾ فييا عمى أف يحخص عمى تجشب السحخمات التي قج تقع في تمظ السشاسبات" .)

 السطلب الثالث: التعامل األمثل مع األقارب غير السدلسين في الحقهق السالية.
 كفيو مدائل :

ال خبلؼ بيغ الفقياء عمى أف الدكجة زوجها السدلم :  أّواًل : نفقة الزوجة غير السدلسة على
الكتابية ليا نفقة عمى زكجيا السدمع نطيخ احتباس زكجيا ليا الثابت بالعقج الرحيح، كالكتابية حيغ 
تتدكج بسدمع حبدت لحقو كلسشفعة تعػد عميو كفخغت نفديا لو، فتكػف كفايتيا مغ مالو فتجب نفقتيا 

  ٹٱٹٱُّٱ  عمى كجػب نفقة الدكجة غيخ السدمسة عمى زكجيا السدمع :(  األدلة 2عمى زكجيا .)

( فاآلية تجؿ عمى كجػب نفقة الدكجة عمى 3.)  َّ  جخمخ مح  جح مج حج مث
 زكجيا .  

  أراء الفقياء في القخابة السػجبة لمشفقة ، كاالتي :ثانيًا : نفقة األصهل والفروع من غير السدلسين :  
ة كالطاىخية: قالػا في لمقخابة السػجبة الشفقة ىي قخابة الػالدة فتجب الخأؼ األكؿ: كىػ رأؼ الحشفي

عشجىع الشفقة لؤلصػؿ عمى الفخكع كلمفخكع عمى األصػؿ، كاألصػؿ عشجىع ىع األبػاف كإف عمػا 
     (4كالفخكع ىع األكالد كإف ندلػا. )

صػؿ كلؤلصػؿ عمى الفخكع، الخأؼ الثاني: كىػ لمسالكية: قالػا ال تجب الشفقة إال لمفخكع عمى األ 
فاألصػؿ عشجىع ىع األبػاف فقط فبل تجب عمى الػلج نفقة ججه، أك ججتو، كال تجب نفقة كلج االبغ 

 ( 5عمى ججه . )
                                                 

 .691 ـ، 2003ىػػ،  1424القخضاكؼ، غيخ السدمسيغ في السجتسع اإلسبلمي)– (1)
. ك الدلسي ، د. مرصفى ابخاليع ،أحكاـ الدكاج 3،426اج،،الذخبيشي،مغشي السحت3،21الكاساني، بجائع الرشائع) (2)

       79، ص  2012،  5كالصبلؽ في الفقو كالقانػف، مخكد دراسات بخلساف كػردستاف ، أربيل ، ط
    .233سػرة البقخة، اآلية  – (3)
، السحمى، ) 3،347ابغ اليساـ، شخح فتح القجيخ،)– (4)     (. 105- 104، 10، )ابغ حـد
  ( .  2،751الجرديخ، أبػ البخكات، )– (5)
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الخأؼ الثالث: كىػ لمذافعية: قالػا ال تجب الشفقة إال في قخابة الػالدة، فتجب لؤلصػؿ عمى الفخكع 
 ( 1) كلمفخكع عمى األصػال.

خابع : كىػ ما ذىب إليو الحشابمة: قالػا تجب الشفقة لؤلصػؿ كإف عمػا كلمفخكع كإف ندلػا، الخأؼ ال
كتجب لكل قخيب يخث قخيبو، أما األقارب الحيغ ال يخثػف فبل نفقة ليع أك عمييع إذا لع يكػنػا مغ 

 (   2األصػؿ أك الفخكع. )
  :قة كعميو عمى قػليغاختمف الفقياء في اشتخاط اتحاد الجيغ بيغ مغ تجب لو الشف 
الخأؼ األكؿ: كىػ رأؼ جسيػر الفقياء مغ الحشفية كالسالكية كالذافعية حيث قالػا: إف اتحاد الجيغ  

ليذ بذخط في قخابة الػالدة لػجػب الشفقة، فتجب الشفقة لمفخكع عمى األصػؿ كلؤلصػؿ عمى الفخكع 
 ( 3) .كلػ مع اختبلؼ الجيغ

 ػا ال تجب الشفقة عشج اختبلؼ الجيغ، كحجتيع أف اختبلؼ الجيغ مانع مغ الخأؼ الثاني: الحشابمة: قال
السيخاث، كالذخط عشجىع في كجػب الشفقة ىػ أف يكػف مغ تجب لو الشفقة كارثا لمسشفق فبل يقػؿ ابغ 
ضػياف في كتابو مشار الدبيل :"كال نفقة مع اختبلؼ الجيغ نفقة مع اختبلؼ الجيغ، بقخابة كلػ مغ 

 (4شدب ألنيسا ال يتػارثاف. )عسػدؼ ال
: الحيغ ذىبػا إلى كجػب الشفقة لمحػاشي ثالثًا : نفقة الحهاشي وذوي األرحام من غير السدلسين 

الحشفية كالحشابمة، لكشيع اشتخشػا اتحاد الجيغ، ألنو ال كراثة عشج اختبلؼ الجيغ  كذكؼ األرحاـ ىع
                                                                                  (   5)  بالتالي ال نفقة أيزا عشج اختبلؼ الجيغ.

فعشج اختبلؼ الجيغ اتفق الفقياء عمى عجـ كجػب الشفقة عمى غيخ األصػؿ كالفخكع، فبل تجب نفقة   

                                                 

    .( 5،100، )الذافعي، األـ، )292-18،291الشػكؼ، السجسػع شخح السيحب )– (1)
  .   7/584ابغ قجامة، السغشي: – (2)
،)اإلمػاـ 1،564،566( )2،1310نطاـ كجساعة مغ العمساء، الفتاكػ اليشجية، دار السعخفة بيخكت، لبشاف،)ط – (3)

  ( . 3،585،الذخبيشي، مغشي السحتاج)218،7،)الخممي، نياية السحتاج،)3،978جكنة)مالػظ،الس
 3، شخح مشتيى اإلرادات، ))2،273) )2، مشار الدبيل في شخح الجليل،)585-7،584ابغ قجامة: السغشي )– (4)

،256-257    .  
  . 7،585، )ابغ قجامو، السغشي )37-4،36الكاساني، بجائع الرشائع )– (5)
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الجيغ  األخ الشرخاني مثبل عمى أخيو السدمع، أك لؤلخ السدمع عمى أخيو الييػدؼ، كذلظ ألف اختبلؼ
 ( كأما التكافل االجتساعي فبل بأَس بو .1لو تأثيخ في عجـ كجػب الشفقة.)

 :اختمف العمساء في حكع الػصية لغيخ السدمع عمى أقػاؿرابعًا : وصية السدلم لغير السدلم: 
القػؿ األكؿ: كىػ لمحشفية: قالػا ال يذتخط أف يكػف السػصي مدمسا، فمػ أكصى ذمي لسدمع     

و، ألف الكفخ ال يشافي أىمية التسمظ، أال يخػ أف الكافخ يرح بيعو كىبتو فكحا كصيتو، لرحت كصيت
 ( 2ككحا كصية الحخبي السدتأمغ. )

ككحلظ عشجىع ال يذتخط في السػصى لو أف يكػف مدمسا، إال أنيع اشتخشػا أف ال يكػف  حخبيا، ألف   
 التبخع 

 ( 3)" .بتسميظ الساؿ إياه يكػف إعانة لو عمى الخخاب
القػؿ الثاني: كىػ لمسالكية: تجػز كصية الكافخ لمكافخ أك لمسدمع بسا يرح تسمكو، فترح كصية    

الكافخ لمكافخ بالخسخ، كال يرح ذلظ لمسدمع، ألف غيخ السدمع لو أف يتسمظ الخسخ، كال يجػز يقػؿ 
لمسدمع معخكؼ كإال مشعت الجرديخ:"كترح الػصية لمحمي كال تسشع إذا كاف قخيبا أك جارا، أك سبق مشو 

 (   4خبلفا لئلشبلؽ.)
( كترح كصية الحمي لمسدمع كلمحمي، 5القػؿ الثالث: كىػ ما ذىب إليو الذافعية كالحشابمة. )   

كترح الػصية لمحخبي، كاستجلػا لحلظ بسا ركؼ عغ الشبي صمى هللا عميو كسمع أنو أعصى حّمة لعسخ 
ؾ بسكة، كمكة كاحتجػا أيزا بسا ركؼ عغ أسساء بشت أبي بكخ رضي هللا عشو فبعثيا إلى أخ لو مذخ 

 ( 6أنيا كصمت أميا لسا يػمئح دار حخب. )

                                                 

، )الذخبيشي، مغشي 3،978،)اإلماـ مالظ، السجكنة الكبخػ )5،226الدخخدي، السبدػط )– (1)
    585).  2.)ابغ قجامة، )3،585السحتاج،)

    (. 10،499، )العيشي، البشاية في شخح اليجاية ) 7،335الكاساني: بجائع الرشائع )– (2)
    (. 7،341اساني، بجائع الرشائع )السخغيشاني، اليجاية،)السخغيشاني، اليجاية(، الك– (3)
    . 4،582الجرديخ، الذخح الرغيخ )– (4)
    ـ(.  1959ىػ، 1379، 1،458الذيخازؼ: السيحب )– (5)
    . 2470،)رقع الحجيث 2،921صحيح البخارؼ،كتاب اليبة كفزميا،باب ىجية ما يكخه لبدو،)– (6)
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القػؿ الخابع: أىل الطاىخ: قالػا أيزا بجػاز الػصية لمحمي، حيث قاؿ ابغ حـد في السحمى:"ال نعمع   
أجخفي ذلظ خبلفا كقج قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: "في كل كبج رشبة  ( ككحلظ يخػ 1)  ."
أىل الطاىخ عجـ حل الػصية بسعرية ال مغ مدمع كال مغ ذمي فبل تجػز الػصية ببشاء كشيدة 

 حكخك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ )) :   ( كاستجلػا لحلظ بقػلو تعالى2كنحػىا.)

(  0)(( هل مل خل حل مكجل لك  

 كاآلتي : أقػاؿ الفقياء في ىحه السدالة،خامدًا : تهريث غير السدلم من السدلم : 
 أكال _ الحشفية: يخػ الحشفية أنو ال تػراث بيغ السدمع كغيخ السدمع، كحجتيع في ذلظ قػؿ      

 ( 3الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع:"ال يخث السدمع الكافخ كال يخث الكافخ السدمع" . )
دمع مغ ككحلظ عسل األمة في كل العرػر عمى عجـ ميخاث غيخ السدمع مغ السدمع، أما ميخاث الس

غيخ السدمع فيػ قػؿ أكثخ الرحابة رضػاف هللا عمييع، كقالػا أيزا أف في اإلرث معشى الػالية ألنو 
أؼ الػارث"يخمف السػرث في مالو ممكا كيجا كترخفا كمع اختبلؼ الجيغ ال تثبت الػالية ألحجىسا "

 (     4عمى اآلخخ. )
ث بيغ مدمع ككافخ، كقج قاؿ صاحب كتاب الذخح ثانيا _السالكية: ذىبت السالكية إلى عجـ التػار    

الكبيخ: "ال يخث مخالف في ديغ كسدمع مع مختج أك غيخه مغ ييػدؼ أك نرخاني فبل  تػراث بيشيسا إذ 
 (   5كل مشيسا ممة مدتقمة.)

ثالثا _ الذافعية: يخكف أيزا أف ال تػارث بيغ مدمع ككافخ، كحجتيع قػلو صمى هللا عميو كسمع    
(ككحلظ فإف السيخاث صمة كمػدة كمػاالة، كقج انقصعت 1) ."ث السدمع الكافخ كال الكافخ السدمع"اليخ 

                                                 

    . 2234الساء،رقع الحجيث ) صحيح البخارؼ، كتاب السدارعة، باب فزل سقي– (1)
، السحمى )– (2)   ( .   9،327ابغ حـد
( ،  3836صحيح البخارؼ، كتاب الفخائس، باب ال يخث السدمع الكافخ كال الكػافخ السدػمع، رقػع الحػجيث) – (3)

.(2484/6)      
    . 30السبدػط، ا/ – (4)
،الفػاكو الجكاني عمى 2،353ابغ رشج، بجاية السجتيػج) ،4،486عمير: الذخح الكبيخ عمى حاشية الجسػقي،) – (5)

    (.2،280رسالة أبي زيج القيخكاني )
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 اجلامعة  املستهصرية 

كلكشيع اختمفػا في  السػاالة بيغ السدمع كالكافخ كقج انعقج اإلجساع عمى أف الكافخ ال يخث السدمع،
يشكحػف نداءنا، تػريث السدمع مغ الكافخ، فالجسيػر: عمى السشع، كقيل نخثيع كسا نشكح ندائيع كال 

كقج رد ىحا القػؿ إذ أف ىشاؾ فخؽ بيغ التػارث كالشكاح، فالتػارث مبشي عمى السػاالة كالسشاصخة، كال 
 ( 2مػاالة بيغ السدمع كالكافخ بحاؿ، كأما الشكاح فشػع مغ االستخجاـ . )

 (  3) لسدمع.رابعا _الحشابمة: يخػ الحشابمة أف السدمع ال يخث الكافخ، كأيزا الكافخ ال يخث ا 
 (4خامدا_الطاىخية: يخكف أف ال تػارث بيغ السدمع كغيخ لسدمع. )

 
اختمف الفقياء في حكع تػريث السدمع مغ غيخ السدمع سادسًا : تهريث السدلم من غير السدلم :  

   :عمى رأييغ
ة إلى أنو ال الخأؼ األكؿ: كىػ ما ذىب إليو الجسيػر كىع الحشفية كالسالكية كالذافعية كالحشابم     

(لقػلو عميو الربلة كالدبلـ :"كال يخث السدمع الكافخ كال الكافخ 5يخث السدمع مغ الكافخ. )
 ( 6السدمع".)

الخأؼ الثاني: أف السدمع يخث مغ الكافخ كقج ركؼ ىحا الخأؼ عغ معاذ بغ جبل كمعاكية بغ أبي     
غ، كسعيج بغ السديب، كمدخكؽ كعبج سفياف، كحكي ىحا الخأؼ عغ دمحم مغ الحشفية كعمي بغ الحدي

هللا بغ مغفل، كالذعبي كالشخعي، كيحي بغ معسخ كإسحاؽ، كحجتيع في ىحا الخأؼ أنيع شبيػا ذلظ 

                                                                                                                                                   

صحيح البخارؼ،كتاب الفخائس،باب ال يخث السدمع الكافخ كال الكػافخ السدػمع، رقػع – (1)
    (2484/6).(،3836الحػجيث)

  . 3،34،الذخبيشي، مغشي السحتاج )6،27الخممي، نياية السحتاج)– (2)
    (.465، 2ابغ قجامو، السقشع، ) – (3)
، السحمى،) – (4)     (.9،304ابغ حـد
 4،476)البيػتي، كذاؼ القشػاع ) 2،351، )ابغ رشج، بجاية السجتيج،)6،193الذػكاني، نيل األكشار، ) – (5)

      ).6،294، السغشي )، )ابغ قجامو 3،34، )الذخبيشي، مغشي السحتاج ) 2،625.)البيػػتي، شخح مشتيى اإلرادات )
 3836صحيح البخارؼ، كتاب الفخائس، باب ال يخث السدمع الكػافخ كال الكػافخ السدػمع، رقػع الحػجيث)– (6)

،(.(2484/6)                    
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 (1بشدائيع فقالػا كسا يجػز لشا أف نشكح نداءىع، كال يجػز لشا أف نشكحيع نداءنا كحلظ اإلرث.)
سا مغ ييػدؼ محتجا باف الخسػؿ صمى هللا عميو كاستجلػا أيزا لخأييع بسا ركؼ عغ معاذ أنو كرث مدم

 ( 2)."كسمع قاؿ: "اإلسبلـ يديج كال يشقز
اختمفت آراء الفقياء في إعصاء غيخ السدمسيغ مغ أمػاؿ سابعًا : حكم إخراج الزكاة لغير السدلم : 

 :الدكاة عمى رأييغ
الدكاة ال لتأليف كال لغيخه، الخأؼ األكؿ: كىػ قػؿ الحشفية كالذافعية قالػا ال يعصى الكافخ مغ  

كحجتيع في ذلظ أف إعصاءىع كاف في صجر اإلسبلـ حيث قمة عجد السدمسيغ ككثخة عجد الكفار، كقج 
-أعد هللا اإلسبلـ كأىمو، كاستغشى بيع عغ تألف الكفار، كلع يعصيع الخمفاء الخاشجكف بعج رسػؿ هللا 

" إنا ال نعصي عمى اإلسبلـ شيئا فسغ شاء ، حيث قاؿ عسخ رضي هللا عشو:-صمى هللا عميو كسمع
 (  3فميؤمغ كمغ شاء فميكفخ".)

كاحتجػا أيزا بقػؿ الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع لسعاذ بغ جبل حيغ بعثو إلى اليسغ بقػلو: "إنظ تأتي 
ع قػما مغ أىل الكتاب فادعيع إلى شيادة أف ال الو إال هللا كأني رسػؿ هللا، فإف أشاعػؾ لحلظ فأعمي

  (4أف هللا قج فخض عمييع صجقة تؤخح مغ أغشيائيع كتخد عمى فقخائيع".)
كجو الجاللة: فالخسػؿ صمى هللا عميو كسمع خرز أخح الدكاة مغ السدمسيغ كإعصائيا ليع، ككحلظ   

كيجفع لغيخ السدمع غيخىا مغ الرجقات  -أؼ الدكاة-كرد في كتاب االختيار )كال يجفعيا إلى ذمي، 
 ( 5.)"ت كالشحكر كصجقة الفصخكالكفارا

                                                 

 ،)ابػػغ رشػػج، بجايػػة99-3،98، )الرػػشعاني، سػػبل الدػػبلـ،)102-2،101الجرػػاص، أحكػػاـ القػػخآف، ) –(1)
      ).2،448،)ابغ قجامو، السقشع، )295-6،294،)ابغ قجامو، السغشي،)2،353السجتيج،)

،)رقع الحجيث  3،126ركاه أبػ داكد سشغ أبػي داكد، كتاب الػصايا، باب ىل يخث السدمع الكافخ)– (2)
(2912(،252،3  .    

 2،240الخائق شخح كشد الجقائق، ) ،)ابغ نجيع، زيغ الجيغ الحشفي، البحخ1،110السخغيشاني، اليجاية،)– (3)
    .    179،1)،  .)الذػيخازؼ، السيحب 6،197،)السجسػع شػخح السيػحب لمشػػكؼ،) 2،72.)الذافعي، األـ،)

صحيح البخارؼ، كتاب السغازؼ، باب بعث أبي مػسى األشعخؼ كمعاذ بغ جبل رضي هللا عشيسا إلى الػيسغ قبل – (4)
    ) 4/1580(،)4090قبل حجة الػداع، رقع الحجيث )

  .  1975– 1395) ،  1،120ابغ مػدكد، عبج هللا بغ دمحم السػصمي الحشفي، االختيار لتعميل السختار، )– (5)
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الخأؼ الثاني: كىػ ما ذىب إليو السالكية كالحشابمة، حيث قالػا: يعصػف مغ أمػاؿ الدكاة تخغيبا       
 ( 1) .في اإلسبلـ، كألف الشبي صمى هللا عميو كسمع أعصى السؤلفة قمػبيع

بشدخ، كالشدخ ال يثبت  كال يجػز تخؾ العسل بكتاب هللا تعالى كسشة رسػلو عميو الدبلـ إال 
باالحتساؿ، ثع إف الشدخ إنسا يكػف في حياة الشبي صمى هللا عميو كسمع، ألف الشدخ ال يكػف إال 
بشز، كال يكػف الشز بعج مػت الشبي صمى هللا عميو كسمع كانقخاض زمغ الػحي، فكيف يتخؾ 

 (   2خه. )الكتاب الكخيع كالدشة الذخيفة بسجخد اآلراء أك بقػؿ الرحابي أك غي
أما حكع إخخاج صجقة الفصخ لغيخ السدمع فيي محل ثامشًا : إخراج صدقة الفطر لغير السدلم : 

 خبلؼ بيغ الفقياء:
( كحجتيع في جػاز إخخاجيا 3أكال: فقج ذىب الحشفية إلى جػاز إخخاج صجقة الفصخ لغيخ السدمع. )  

إف السقرػد مغ صجقة الفصخ سج حاجة لغيخ السدمع ىػ ما ذكخه الدخخدي في السبدػط حيث قاؿ: "
السحتاج كدفع حاجتو بفعل ىػ قخبة مغ السؤدؼ، كىحا السقرػد حاصل بالرخؼ إلى أىل الحمة، فإف 

 ىف يث ىثنث مث زث رث )الترجؽ عمييع قخبة بجليل التصػعات، ألنشا لع ُنشَو عغ السبخة لسغ ال يقاتمشا

  ( ىق يف

 ( 5مغ يقاتمغ.) (بخبلؼ السدتأمغ كقج نييشا عغ السبخة مع4) 
ثانيا: كىػ رأؼ السالكية كالذافعية كأحسج بغ حشبل، يقػلػف بعجـ جػاز صخؼ زكاة الفصخ لغيخ    

السدمع، كحجتيع فيسا ذىبػا إليو أنيع قاسػا صجقة الفصخ عمى زكاة الساؿ، فكسا ال يرح صخؼ الدكاة 

                                                 

، )ميارة،ابغ أحسج بغ دمحم السالكي، الجر الثسيغ كالسػػرد السعػيغ، كىػػ  211-1،209ابغ ضػياف، مشار الدبيل )– (1)
    ـ(.  1954ىػ، 1373، ) 2،101ج،)، الذخح الكبيخ عمى نطع السخش

    ).  2،666ابغ قجامة، السغشي )– (2)
 .    3،111،)الدخخدي: السبدػط،)369، 2،)ابغ عابجيغ،حاشية ابغ عابجيغ،)74، 2الكاساني: بجائع الرشائع،)–(3)

    .   8سػرة السستحشة ، اآلية – (4)
    .  3/111السبدػط: الدخخدي:  – (5)
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كحلظ فإف صجقة الفصخ كجبت إلى غيخ السدمسيغ، كحلظ ال يرح صخؼ صجقة الفصخ لغيخ السدمع، ك 
 ( 1لمسحاكيج متى كانػا مػافقيغ لمجافع في السمة فبل ترخؼ إلى غيخىع. )

: أما الػقف عمى الحمي كالسدتأمغ كالػقف مشيع فممفقياء  تاسعًا : وقف السدلم على غير السدلم 
فمػ كقف ذمي  آراء حػؿ ىحه السدألة:  فقج ذىب الحشفية: إلى أف اإلسبلـ ليذ بذخط في الػاقف،

 (       2عمى كلجه كندمو كجعل آخخه لمسداكيغ لجاز كقفو ابغ اليساـ. )
السالكية: "أجاز السالكية الػقف لغيخ السدمع ذميا كاف أك مدتأمشا، ألف الػقف عميو صجقة، كفي 

فعة الرجقة عميو أجخ، حيث قالػا: إف الػقف عمى القخبات الجيشية في الذخع اإلسبلمي التي فييا مش
ديشية عامة كالسداجج ال يرح مغ غيخ السدمع، أما القخبات الجنيػية كبشاء القشاشخ كنحػ ذلظ، فإف 

 (3كقف الحمي عمييا صحيح ".)
رأؼ الذافعية: أجاز الذافعية الػقف عمى الحمي كالػقف مشو، لكشيع اشتخشػا لحلظ شخكشا مشيا: أف  

السػقػؼ مسا يرح تسمظ الكافخ لو، فبل يرح  ال يطيخ قرج معرية مغ الػاقف، كأف يكػف الذيء
 ( 4عشجىع كقف السرحف كالعبج السدمع عمى غيخ السدمع".)

أما الحشابمة: فقج قالػا: بجػاز الػقف عمى الحمي كالػقف مشو كاحتجػا لحلظ، بأف الػقف صمة، كصمة  
عمييع كالسدمسيغ،  الحمي جائدة، كألنيع يسمكػف ماال محتخما كيجػز أف يترجؽ عمييا فجاز الػقف

كقفت عمى أخ كألف مغ جاز أف يقف الحمي  -صمى هللا عميو كسمع -كسا ركؼ أف صفية زكج الشبي
 (  5عميو جاز أف يقف عميو السدمع، لكشيع اشتخشػا  ليا ييػدؼ. )

 السطلب الرابع:مقارنة بين نرهص الذريعة اإلسالمية، وبشهد السهاثيق الدولية الستعلقتيِن بالتعامل
 سشػجدىا فيسا يأتي ،كذلظ مغ خبلؿ عجة نقاط:بين اإلندان :  

                                                 

، الشػكؼ، السجسػػع شػخح السيحب،  408، 1ؼ، أبػ بكخ بغ الحدغ: أسيل السجارؾ إلى فقو اإلماـ مالظ،)الكذشاك – (1)
  .  79_ 78، 3،)ابغ قجامة: السغشي، ) 233. 2،)شخح الخخشي عمى مخترخ سيجؼ خميل،) 228، 6)

    ىػ(.  1316،)38، 37، 5شخح فتح القجيخ )– (2)
  .79-77، 4،)الجرديخ، أبػ البخكات سيجؼ أحسج، الذػخح الكبيػخ،) 82، 7، )الخخشي عمى مخترخ سيجؼ خميل– (3)
     . 370- 366، 5،)الخممي، نياية السحتاج،)489، 2الذخبيشي: مغشي لسحتاج– (4)
   281،6سشغ البييقي الكبخػ، باب الػصية لمكفار )– (5)
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إف األدلة الذخعية تؤكج كتقّخ بأف األخػة اإلندانية تبقى رابصًا أساسيًا في كّل  الشقطة األولى:   
العبلقات بيغ الذعػب كاألمع ، فسغ أقخىا كاحتخميا ، كاف ججيخًا بالتعاير كالتقارب كالتدامح مغ 

كذلظ انصبلقا مغ استشباط أسبلفشا العطاـ  ا اختمفت أديانيع كلغاتيع أكثقافاتيع كأكشانيع.اآلخخيغ، ميس
كأمثاؿ سيجنا عمي بغ أبي شالب  كـخ هللا كجيو ، في مقػلتو الذييخة : اإلنداف إما أخ لظ في الجيغ 

 ( 1)، أك نطيخ لظ في الخمق .
حاجة السجتسعات السػجػدة ِبَيا؛ لسا يزسغ  إف القػانيغ ُتدغ في كل دكلة حدب الشقطة الثانية:   

استقخارىع كأمشيع، كيعمع السدمسػف جيًِّجا أنو ال يػجج أؼُّ قانػف كضعيٍّ في العالع أجسع يدمع مغ 
الثغخات كاألخصاء، كأكبخ دليل عمى ذلظ ىػ التعجيبلت السدتسخة التي تصخأ عمى القػانيغ الػضعيَّة. 

(2 ) 
إلسبلـ تكّفل لغيخ السدمسيغ السكيسيغ بيششا، أك في دياره، بكل الحقػؽ إف ا الشقطة الثالثة:   

كاالمتيازات التي تحقق ليع الحياة اآلمشة، كأنو سبق بحلظ كل السشطسات كاالتفاقيات العالسية، 
كماتشادؼ بو مغ حقػؽ مجنية كتعميسية كاجتساعية، كديشية كسياسية كمالية كشخرية، كسا أنو أكصى 

 ( 3يخ السحاربيغ مسغ اليكيسػف في ديارىع، بكل بّخ كقدط كعجؿ، كتعامل أمثل.)السدمسيغ بغ
تخاعي العبلقات اإلسبلمية الكيع كالسبادغ السذتخكة بيغ األمع كالذعػب  الشقطة الرابعة :  

كالخرػصيات لكل جساعة ، فبل جشػح إلى التعرب كالتصخؼ كالتدمت كاالنغبلؽ في اإلسبلـ بل 
صية كالتدامح كمخاعاة الكخامة اإلندانية ، كالتشػيخ الفكخؼ بغية العير بيغ األمع االعتجاؿ كالػس

 كالذعػب في سبلـ كأماف كاستقخار كتعاكف عمى الخيخ كنبح لمفخقة كالذقاؽ كاالختبلؼ .
كمغ السيع أف ندجل ىشا ؛ اف الحق في الذخيعة اإلسبلمية ىػ مشحة يسشحيا  الشقطة الخامدة :  

لؤلفخاد ، كفق ما يقزي بو صالح السجتسع ، كمغ ثع فقج قيجت الذخيعة  -كعبل  جل -الخالق 
اإلسبلمية استعساؿ األفخاد لحقػقيع بسخاعاة مرمحة الغيخ ، كعجـ اإلضخار بالسجتسع ، فميذ لمفخد 

                                                 

 1في القخآف مقارنة بالجساتيخ الػضعية ، أربيل ، ط يشطخ : الدلسي ، د. مرصفى ابخاليع ، السبادؼء الجستػرية   (1)
   (.   46ق، ص 1424كما بعجىا . ك غشايع، أ.د. دمحم نبيل، قزايا معاصخة،  101،  2014، 

  ( .     290أبػ العيشيغ ، عساد،  حقػؽ اإلنداف في االسبلـ ، ، ص– (2)
      ( .    43غشايع ، قزايا معاصخة ، ص– (3)
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مصمق الحخية في استعساؿ حقو ، بحيث ال يحج مغ سمصاتو شيء ، بل ىػ مقيج في ذلظ بسرمحة 
 ( 1عجـ اإلضخار بالغيخ.)السجتسع ، ك 

في ضل الرخاعات التى يعيذيا العالع مشح زمغ بعيج، كحتى اآلف كالطمسات التى  الشقطة الدادسة:  
تسؤل جشبات العالع في عرخ القػة كاالستبجاد الحيغ تعيذيسا األمع كاف البج مغ كقفة لمشطخ كالتأمل 

 أيشسا يكػنػف كيعيذػف في العاَلع.كالعسل كالسجاىجة، كالتػاصل مع الخّيخيغ كالسحدشيغ 
إف الحزارة الغخبية ال تخمػ مغ جػانب إيجابية نفعت البذخية ، كسا أف ليا آثاًرا  الشقطة الدابعة:   

إيجابية تمتقي فييا مع جػانب مذخقة مغ الحزارة اإلسبلمية ، كالستأمل في ىحه الجػانب السذخقة 
حجيثة السبتكخة الخائعة التي يدتخجميا اإلنداف ، كىي سبلح سيخػ أنيا تتعمق بالػسائل ، كاألدكات ال

يغ يسكغ أف تدتعسل في الخيخ، كأف تدتعسل في الذخ ، كتقارب العالع الحؼ عبخكا عشو بالقخية  ذك حجَّ
ليذ خيًخا محًزا، بل ربسا جمب كراءه شخِّا كثيًخا، فيحه حزارة الػسائل كاآلالت، ال حزارة السقاصج 

  (2كالغايات .)
 الخاتسة                                                

     ( : التعامل األمثل مع األقارب غير السدلسين في الذريعة في خاتسة بحثشاػ الستػاضع ػ السخسـػ
( تػصمشا بفزل هللا ككخمو إلى نتائج كتػصيات ميسة، يسكغ ايجازىا عمى  األسالمية ـ دراسة مقارنة

 ما يمي:
خاد بالتالعامل األمثل : حدغ السعاشخة، كلصف السعاممة، كسعة السذاعخ اإلندانية مغ البخ ػ الس 1

كالخحسة كاإلحداف، كالدمػؾ القػيع  كاإلعتشاء البلـز تجاه اآلخخ القخيب غيخ السدمع كأف يزسغ 
ا " في حقػقو كافة كأف يحب لو ماتحب كتقخر لشفدظ ، كتخسيخ مبجأ " ليع ما لشا ، كعمييع ما عميش

 الحياة. 
، بغّس الشطخ عغ أصمو كجشدو،أك ديشو كعقيجتو، مخكده  2 ػ إف اإلنداف في نطخ اإلسبلـ مكـخ

كقيستو في الييئة اإلجتساعية، فقج خمقو هللا مكخمة، كال يسمظ أحج أف يجخده مغ كخامتو التي أكدعيا 
مغ بالقخآف كتاب هللا كبسحسج في جبمتو، كجعميا في فصختو كشبيعتو، يدتػؼ في ذلظ السدمع الحؼ يؤ 

                                                 

 9ـ ، ص 2011.د. أحسج عبج ،حقػؽ اإلنداف بيغ الغخب كاالسبلـ، بيغ الشطخية كالتصبيق ، عػض ، أ– (1)
      كمابعجىا.   

                             .249، ص  الدابقالسرجر – (2)
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صمى هللا عميو كسمع بغ عبجهللا رسػؿ هللا كنبيو، كغيخ السدمع مغ أىل األدياف اآلخخػ أك مغ ال ديغ 
 لو، فالكخامة البذخية حق مذاع يتستع بو الجسيع مغ دكف إستثشاء، كتمظ ذركة التكخيع كقسة التذخيف .

ادؼء السذتخكة بيغ األمع كالذعػب كالخرػصيات لكل ػ تخاعي العبلقات اإلسبلمية الكيع كالسب 3
جساعة، فبل جشػح إلى التعرب كالتصخؼ كإلتدمت كاإلنغبلؽ في اإلسبلـ بل اإلعتجاؿ كالػسصية 
كالتدامح كمخاعات الكخامة اإلندانية، كالتشػيخ الفكخؼ بغية العير بيغ األمع كالذعػب في سبلـ كأماف 

 تكاتف لتخسيخ اإليجابيات، كنبح لمفخقة كالذقاؽ كاإلختبلؼ .كإستقخار كتعاكف عمى الخيخ كال
ػ أىل الحمة كاألماف كالعيج، مرصمحات أشمقيا الفقياء القجمى السدمسػف عمى ، غيخ السدمسيغ  4

السكيسيغ أك الػافجيغ إلى ببلد اإلسبلـ، كتفيج أف ىؤالء في عيج السدمسيغ كذمتيع كحسايتيع ، كليع 
 خرػصية أكثخ .

حخص فقياء اإلسبلـ عمى مّخ العرػر ، عمى حفع حقػؽ األقارب غيخ السدمسيغ ، في ػ  5
 السجاالت الثبلث ، نعشي األحػاؿ الذخرية ، كاالجتساعية ، كالحقػؽ السالية ،  كغيخىا .

سبحانو كتعالى يحب السدمع الحؼ يعجؿ كيبخ أىل الحمة برػر البخ السختمفة مغ  خالق األكػافػ  6
 كعيادة كضيافة كإكخاـ ، كعصاء .صمة كىجية 

ػ الػاقع التأريخي كالدياسي يؤكج في جبلء كصجؽ ككضح أف الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع ىػ  7
مؤسذ قػاعج كأسذ الدمع بيغ األمع في تعامل اإلنداني، كحػار ىادؼ بشاء عمى كاضح في الغايات 

لدبلـ، أف يححكا ححكه ليكػنػا ركادا في كالػسائل كاألىجاؼ، فعمى العاشقيغ لمحبيب السرصفى عميو ا
 ىحا السيجاف.

. تشاكؿ دستػر هللا الخالج السداكاة في جسيع السجاالت ، بخبلؼ اإلعبلنات كالسػاثيق كالجساتيخ  8
، بيشسا الجساتيخ  غالػضعية ، إضافة الى ذلظ ؛ فإّف الجستػر االليي ال يقخ االختبلؼ في الِعخؽ كالجي

 ية تقخىا ، كلكغ تسشع التسييد عمى أساسو .كاالعبلنات العالس
( الحؼ أصبح ليسشتو عمى السجتسعات كالذعػب ، مسا أّدػ  19. في ضل الػباء العالسي ) كػفيج  9

إلى إستيقاظ الجسيع ، كتكاتف الجيػد ، كتػحيج اليسع ،في سبيل تقميل شخه ، كاستشجاد البذخية مغ 
 العسل السذخؾ عمى كافة األصعجة كفي جسيع السجاالت .مدتشقعو مغ ججيج ، كبالتالي البّج مغ 
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 : السرادر والسراجع
 *القخآف الكخيع .

ػ ابغ مشطػر،أبػ الفزل جساؿ الجيغ مسج بغ مكـخ ابغ مشطػر االفخيقى السرخػ، لداف 1
 . ) د.ط (. 1955العخب،السكتبة العخبية، بيخكت، 

 .   1988معمػؼ، السشجج في المغة كاالعبلـ: الصبعة الثبلثػف، دار السذخؽ، بيخكت ، ػ لػيذ 2
ػ السعجع العخبي االساسي: تأليف جساعة مغ كبار المغػييغ العخب بتكميف مغ السشطسة العخبية 3

 .)د.ط(.1989لمتخبية كالثقافة كالعمـػ ، تػزيع الركس، 
 رحاح، دار اليسامة، بيخكت. )د.ط ك ت ( .ػ الخازؼ ، دمحم بغ ابي بكخ،  مختار ال4
 ـ(. 1992، بيخكت 1البقاء الكفػؼ، الكميات )مؤسدة الخسالة ط  ػػ أب 5
 ػ السصخزؼ، السغخب في تختيب السعخب )مكتبة أسامة بغ زيج، حمب(.)د.ط ك ت (.6
 .الفيػمي، السرباح السشيخ ،السكتبة العمسية، بيخكت. 7
 ـ(.1982، بيخكت 2في تختيب الذخائع ، )دار الكتاب العخبي، ط  اني، بجائع الرشائعسػ الكا8
، 1. الحسري، ليشة ، مديخة الشػر لمسدمسيغ كالسديحييغ عبخ العرػر ، مؤسدة البياف ، بيخكت،ط9

2003 
 ػ اإلماـ مالظ، السجكنة )دار صادر، بيخكت(. )د.ط ك ت ( .10
 (. )د.ط ( 1983، بيخكت ابغ قجامة السقجسي، السغشي )دار الكتاب العخبي 11
 ػ الخصيب الذخبيشي، مغشي السحتاج، دار الفكخ، بيخكت،) د.ط ك ت ( . 12
 ػ الذافعي،  دمحم بغ إدريذ ، األـ )دار السعخفة، بيخكت(. )د. ط ك ت ( .13
ػ جساؿ الجيغ، دمحم شاىخ بغ عمي الرجيقي اليشجؼ الَفتَِّشي الكجخاتي ، مجسع بحار األنػار في 14
، بيخكت: مصبعة مجمذ دائخة السعارؼ 1967ب التشديل كلصائف األخبار، الصبعة الثالثةغخائ

  .العثسانية
ػ اليباش ، إيساف عادؿ ، حقػؽ األقارب غيخ السدمسيغ في الذخيعة اإلسبلمية ، رسالة ماجدتيخ ، 15

 .  1ـ ، الجامعة اإلسبلمية، غدة ، كمية الذخيعة كالقانػف ، ط 2015
غ عبج هللا الدعجؼ ، دراسات في تسيد األمة اإلسبلمية كمػقف السدتذخقيغ مشو الصبعة ػإسحاؽ ب 16

 .( قصخ، كزارة األكقاؼ كالذؤكف اإلسبلمية2013األكلى، )
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ػ الجيشي ، د. مانع ، الشجكة العالسية لمذباب اإلسبلمي ،السػسػعة السيدخة في األدياف كالسحاىب 17
 . ) د. ت (. 2صبعة العبيكاف . طكاألحداب السعاصخ ، الدعػدية ، م

لبشاف،)ببل -بيخكت –ػ القيخكاني: ابغ أبي زيج، الثسخ الجاني في تقخيب السعاني، )السكتبػة الثقافيػة 18
 شبعة كال سشة نذخ(. 

. الذػخقاكؼ، حاشػية الذخقاكؼ عمى شخح شيخ اإلسبلـ زكخيا األنرارؼ، كبيامذيا الذخح السحكػر  19
 مرخ، )د.ط كت (.  –الديج مرصفى الحىبي، دار إحياء الكتب العخبية مع تقخيخ الفاضل 

ػ الجراص ، أبػ بكخ احسج بغ عمي الخازؼ،أحكاـ القخآف ، دار الكتاب العخبػي، بيػخكت ، )د. ت 20
 ك ط (. 

ىػ _  1413،  1ػػ العظ، خالج بغ عبج الخحسغ، مػسػعة الفقو السػالكي،دار الحكسة _دمذق، ط21
 ـ   1993

الذافعي، دمحم بغ إدريذ األـ، دار السعخفة ، بيخكت، أشخؼ عمى شبعو كباشػخ عمػى ترػحيحو  .ػ22
 ـ(.1973ىػ، 1393، 2محسػج زىػخؼ الشجار،)ط

ىػ، حاشية الخكض السخبع شخح زاد  1392ػػ العاصسي، عبج الخحسغ بغ دمحم بغ قاسع الشججؼ، ت 23
 .   ىػ( 1،1399السدتقشع، اليػجج مكاف الصبع،)ط

 –احسج بغ محسػد، تفديخ الشدفي، )دار الكتاب العخبي، بيخكت  ػ الشدفي،أبػ البخكات عبج هللا بغ24
    .لبشاف، د. ط كت (

   ـ. 1931ىػ، 1339 1ػ رضا،دمحم رشيج، تفديخ السشار،مصبعة السشار،مرخ، ط25
 ـ(. 2003ىػػ،  1424، 1القخضاكؼ، يػسف، فتاكػ معاصخة، السكتب اإلسبلمي، عّسػاف، )ط 26
 ػ (ق1419، 2ػ السػسػعة العخبية العالسية، مؤسدة أعسػاؿ السػسػػعة لمشذخ كالتػزيع، الخياض،)ط27
ػ الجرديخ، أبػ البخكات احسج بغ دمحم بغ أحسج، الذخح الرغيخ عمى اقخب السدػالظ، كالػى مػحىب 28

لراكؼ، دار السعارؼ مرخ، خخج اإلمػاـ مالػظ، كباليامر حاشية العبلمة الذيخ أحسج بغ دمحم ا
 أحاديثو كفيخسو كقخر عميو بالسقارنة بالقانػف الحجيث، مرصفى كساؿ كصفي )د.ت كط ( .  

 ق ( . 1310،  2نطاـ كجساعة مغ العمساء، الفتاكػ اليشجية، دار السعخفة بيخكت، لبشاف،)ط .  29 
 1السػاثيق الجكلية كاالسبلـ ،مرخ،طػ البعمي ، د. عبجالحسيج محسػد ، نطخية حقػؽ االنداف في 30
 ،2018 
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ػ السخغيشاني، أبػ الحدغ عمي بغ أبي بكخ بغ عبج الجميل الخشجاني، اليجاية، اعتشى بترحيحو 32
 شبلؿ يػسف ، ) د. ت كط ( .

ػ عمير: الذخح الكبيخ عمى حاشية الجسػقي، سيجؼ الذيخ دمحم، حاشية الجسػقي، دمحم  33
 مبي كشخكاه _ مرخ، ) د. ت ك ط ( .عخفة،عيدى البػابي الح

ىػ(. الفػاكو الجكاني عمى رسالة 1125. الشفخاكؼ، أحسج بغ غشيع بغ سالع بغ ميشا السالكي )ت،  34
 أبي زيج القيخكاني ، دار الفكخ، بيخكت، ) د. ت ك ط ( .

تعميقات لفزيمة  ػ ابغ مػدكد، عبج هللا بغ دمحم السػصمي الحشفي، االختيار لتعميل السختار، كعميو35
 ـ(  1975–ق 1395، 3لبشاف، )ط -بيخكت، –أبػ دقيقة، )دار السعخفة  الذيخ السخحـػ محسػد

ػ ميارة،ابغ أحسج بغ دمحم السالكي، الجر الثسيغ كالسػػرد السعػيغ، كىػػ ، الذخح الكبيخ عمى نطع  36
غ أحسج بغ عمي بغ عاشخ السخشج السعيغ عمى الزخكرؼ مغ عمػـ الجيغ، ألبي دمحم عبج الػاحج ب

األنجلدي، كباليامر شخح خصط نطع مقجمة ابغ رشج لعبج الخحسغ الخفعي،)مصبعة مرػصفى البػابي 
 ـ(.  1954ىػ، 1373مرخ، )شبعة أخيخة، -الحمبػي كأكالده 

ػ الكذشاكؼ، أبػ بكخ بغ الحدغ: أسيل السجارؾ إلى فقو اإلماـ مالظ،)مصبعة عيدى البابي الحمبػي 37
 ، ) د. ت ( .  2خكاه، مرخ، طكشػ
ػ الجػزية، ابغ قيع، أحكاـ أىل الحمة،  تحقيق: يػسف أحسج البكخؼ كشاكخ العاركرؼ، دار ابغ  38

، الجماـ،   ىػ.  1408حـد
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Abstract 
 The beauty of Islamic Sharia Law is that it encompasses all aspects of life 
and takes important position on every single matter. 
 One important matter is how Muslims should deal with their non-Muslim 
relatives.  This issue has origin in the Personal Status Law and in 
Transactions Law and the Islamic jurisprudence has covered all that as we 
study in this research.       
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 يعزخهض انجذث8

ٛذف جُركع ك٢ جُطؼشف ػ٠ِ دٝس جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ُٞعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س ك٢ 

حء جالصٓحش، ٝجػطٔذ جُركع جُٜٔ٘ؽ جُٞطل٢، ٝهحّ جُرحقع ذحعطخذجّ دػْ جُؼ٤ِٔس جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس جغ٘

جألعِٞخ جُٔغك٢ ػٖ ؽش٣ن)جالعطر٤حٕ( ُـشع ؾٔغ جُر٤حٗحش، ٝضْ جعطخذجّ جُؼ٤٘س جُؼشٞجت٤س جُرغ٤طس، 

شخض ٖٓ ٓذسجء جُٔذجسط ك٢ هغْ ضشذ٤س جُلِٞؾس ٝسؤعحء جألهغحّ ك٢ ؾحٓؼس  74ٝجُط٢ ضٌٞٗص ٖٓ 

  -طس جُؼحٓس ألذشص ٗطحتؽ جُركع ًٔح ٢ِ٣: جُلِٞؾس. ًٝحٗص جُخال

جسضلحع ٓكٞس )ٝعحتَ جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ جُؼشجه٤س رجش جُٔطحذؼس جألًرش ٖٓ هرَ 

جُؿٜٔٞس جُذجػٔس ُِؼ٤ِٔس جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس جغ٘حء جالصٓحش( ذحُٔشضرس جال٠ُٝ ٖٓ ذ٤ٖ جُٔكحٝس جألخشٟ 

. ذ٤٘ٔح ذِؾ ٓكٞس )أ٤ٔٛس جُخطحخ جإلػال٢ّٓ 0.88رطٚ ٝجٗكشجف ٓؼ٤حس١ ٗغ 3.81ذٔطٞعؾ قغحذ٢ ذِؾ 

جُطٞؾ٢ٜ٤ ك٢ ٝعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س ك٢ دػْ جُؼ٤ِٔس جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس جغ٘حء جالصٓحش( ذحُٔشضرس 

ٝذِؾ ٓكٞس )جُٜٔحسجش جُؼ٤ِٔس جُط٢  (0.91ٝجٗكشجف ٓؼ٤حس١ ٗغرطٚ ) 3.37جُػح٤ٗس ذٔطٞعؾ قغحذ٢ ذِؾ 

٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ك٢ دػْ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس جغ٘حء جالصٓحش( ذحُٔشضرس جُػحُػس ٣غطخذٜٓح جُخطحخ جإلػال

(، غْ ؾحء ٓكٞس )دسؾس ٓظذجه٤س 1.01( ٝجٗكشجف ٓؼ٤حس١ ذِؾ )3.15ذٔطٞعؾ قغحذ٢ ذِؾ )

ٝٓٞػٞػ٤س ٝدهس جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ك٢ ٝعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س ك٢ دػْ جُؼ٤ِٔس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس 

 (.0.98( ٝجٗكشجف ٓؼ٤حس١ ذِؾ )3.05شضرس جُشجذؼس ذٔطٞعؾ قغحذ٢ ذؾ )جغ٘حء جالصٓحش( ذحُٔ

جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤، ٝعحتَ جإلػالّ، جُؼ٤ِٔس جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس،  8انكهًبد انًفزبدٛخ

 جالصٓحش. 
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 8يمديخ

ذأش جخز جُخطحخ جالػال٢ٓ جٛطٔحٓحً ًر٤شجً ك٢ جُغ٤حعس جُطشذ٣ٞس ٝجإلػال٤ٓس ُٔخطِق جُذٍٝ، كوذ ذ

جُذٍٝ جألٝسٝذ٤س ذحالٛطٔحّ ذٚ، ٝجٗطوَ جالٛطٔحّ ك٤ٔح ذؼذ ذحُذٍٝ جُ٘ح٤ٓس ذحُطؼحٕٝ ٓغ ج٤ُٞٗغٌٞ ٝرُي 

أل٤ٔٛطٚ، كٜٞ ٣غْٜ ك٢ جُطٌحَٓ ٝجُطلحػَ ك٢ جُؼ٤ِٔس جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس ػٖ ؽش٣ن ضؿ٤٘ذ ٝعحتَ 

جُٞعحتَ جُط٢ ضٜذف ج٠ُ  جإلػالّ جُكذ٣ػس ك٢ ضكو٤ن جألٛذجف جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس، كٜٞ ٓؿٔٞػس ٖٓ

ض٤ٔ٘س جُٞػ٢ جُطؼ٢ٔ٤ِ ُِلشد ٝضط٣ٞش غوحكس جالكشجد ذشٌَ ػحّ، ٝذحُطح٢ُ ه٤حدضْٜ ٝؾؼِْٜ جكشجدجً ٜٓط٤ٖٔ 

ٝك٢ ظَ جٗطشحس ٝعحتَ جالػالّ ذشٌَ ًر٤ش ك٢ جُٞهص  .ذأٗلغْٜ ٝذٜٔ٘حؾْٜ جُذسجع٤س ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس

ذشعحتَ ئػال٤ٓس ٛحتِس هذ ضطلن ٓغ غوحكطٚ أٝ  جُكحػش، كوذ أطرف جُٔؿطٔغ ك٢ ظَ ٛزج جإلػالّ ٓكحطشجً 

ه٤ٔٚ أٝ أخاله٤حضٚ، ٝهذ ال ضطلن، كحالٗطشحس جُغش٣غ ُإلػالّ جُؿذ٣ذ أدٟ ئ٠ُ ضـ٤شجش قحعٔس ك٢ ػ٤ِٔس 

ٝعِٞى جُطٞجطَ جإلٗغح٢ٗ، ُزُي كإ جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ُِؼ٤ِٔس جُطشذ٣ٞس جإلػال٤ٓس ٣ؼذ 

ً ك٢ ً ٜٓٔح ً أعحع٤ح ٝك٢ ٛزج جُركع عٞف ٗططشم ج٠ُ دٝس جُخطحخ   .كطشجش جالصٓحش ٓؿحال دسجع٤ح

جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ُٞعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س ك٢ دػْ جُؼ٤ِٔس جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس جغ٘حء جالصٓحش، ٝٓح 

٣طٞهغ جُخشٝؼ ذٚ ٖٓ ٗطحتؽ ضخذّ ٓططِرحش جُركع جُؼ٢ِٔ، ٖٝٓ غْ ًطحذس ضٞط٤حش ضط٘حعد ٓغ جُططِؼحش 

 ٜح جُركع. جُط٢ ٣ظرٞ ج٤ُ

 انًجذث األٔل

 انًُٓجٛخ انؼبيخ نهجذث ٔاندزاظبد انعبثمخ

 8أال8ً يُٓجٛخ انجذث

 .ّيشكهخ انجذث ٔرعبؤالر 

ٝٛيييي٢ ػرييييحسز ػييييٖ هؼيييي٤س جٝ سج١ جٝ ٓٞهييييق ٓؼيييي٤ٖ ٣ططِييييد جُذسجعييييس ٝجُركييييع جُؼِٔيييي٢ 

ٝجُطوظييي٢ ػيييٖ ٓؼييئٜٞٗح ٝجٗشيييحء ػالهيييس ذييي٤ٖ ٌٓٞٗحضٜيييح ٝػ٘حطيييشٛح ٝجُ٘طيييحتؽ جُطييي٢ ٣يييطْ جُخيييشٝؼ 

، ٝٓيييٖ غيييْ ئػيييحدز طييي٤حؿس ٓلح٤ٜٛٔيييح ػِييي٠ ؿيييشجس جُ٘طيييحتؽ جُركػ٤يييس، ٝٓيييٖ غيييْ ٝػيييؼٜح كييي٢ جؽيييش ذٜيييح

٣ٌٔييييٖ ضكذ٣ييييذ ٓشييييٌِس جُركييييع ذغييييإجٍ ٜٓييييْ ٣ٌٔييييٖ  (.72، ص2000ػرييييذ جُك٤ٔييييذ،)ػ٤ِٔييييس سطيييي٤٘س

ْلللم ُْلللبن خٔز نهخعلللبة اوػاليلللٙ انزلللٕالٛٓٙ نٕظلللبفم االػلللالو انؼسالٛلللخ فلللٙ خػلللى انؼًهٛلللخ كييي٢: 

 الشيبد؟انزسثٕٚخ ٔانزؼهًٛٛخ اثُبء ا

 ٔيٍ يشكهخ انجذث َذبٔل االالبثخ ػهٗ يجًٕػخ يٍ االظئهخ8

ٓح ٢ٛ ٝعحتَ جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ جُؼشجه٤س جُذجػٔس ُِؼ٤ِٔس جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس جغ٘حء  .1

 جالصٓحش جألًػش ٓطحذؼس؟

ٓح دسؾس ٓظذجه٤س ٝٓٞػٞػ٤س ٝدهس جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ك٢ ٝعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س ك٢  .2

 دػْ جُؼ٤ِٔس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس جغ٘حء جالصٓحش؟

 جُطشذ٣ٞس ٓح أ٤ٔٛس جُخطحخ جإلػال٢ّٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ك٢ ٝعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س ك٢ دػْ جُؼ٤ِٔس .3

 ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس جغ٘حء جالصٓحش؟

ٓح جُٜٔحسجش جُؼ٤ِٔس جُط٢ ٣غطخذٜٓح جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ك٢ دػْ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس جغ٘حء  .4

 جالصٓحش؟

( ك٢ ٓطٞعطحش ضوذ٣ش α=  0.05جخطالكحش ٝكشٝم ئقظحت٤س ػ٘ذ ٓغطٟٞ جُذالُس )َٛ ضٞؾذ  .5

ئؾحذحش جكشجد جُؼ٤٘س ُذٝس جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ُٞعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س ك٢ دػْ جُؼ٤ِٔس 
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جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس جغ٘حء جالصٓحش ضؼضٟ ُِٔطـ٤شجش )جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٢، جُؼٔش، جُطكظ٤َ جُذسجع٢، 

 جُطؼ٤ٔ٤ِس(؟ جُٔإعغس

 .يجبالد انجذث 

 دٝس جُخطيحخ جإلػالٓي٢ جُطيٞؾ٢ٜ٤ ُٞعيحتَ جالػيالّ  جُٔؿحٍ جُٔٞػٞػ٢: ٓٞػٞع جُركع ضَكيذَد كي٢

  .جُؼشجه٤س ك٢ دػْ جُؼ٤ِٔس جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس جغ٘حء جالصٓحش

  ٖٓ 30/6/2021ُٝـح٣س  1/6/2021جُٔؿحٍ جُضٓح٢ٗ: ُِلطشز . 

 ُضشذ٤س جُلِٞؾس ٝؾحٓؼس جُلِٞؾسٌٔح٢ٗ ك٢ جُٔؿحٍ جٌُٔح٢ٗ: ضَكذدَ جإلؽحس ج. 

  جُٔؿحٍ جُرشش١: ضكذد ك٢ ذٔذسجء جُٔذجسط جُطحذؼ٤ٖ ُوغْ ضشذ٤س جُلِٞؾس ٝسؤعحء جألهغيحّ كي٢ ؾحٓؼيس

 جُلِٞؾس.

  .اْداف انجذث 

جُطؼشف ػ٠ِ ٝعحتَ جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ جُؼشجه٤س جُذجػٔس ُِؼ٤ِٔس جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس جغ٘حء  .1

 ًػش ٓطحذؼس.جالصٓحش جأل

ٓؼشكس دسؾس ٓظذجه٤س ٝٓٞػٞػ٤س ٝدهس جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ك٢ ٝعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س ك٢  .2

 دػْ جُؼ٤ِٔس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس جغ٘حء جالصٓحش.

 جُطشذ٣ٞس جٌُشق ػٖ أ٤ٔٛس جُخطحخ جإلػال٢ّٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ك٢ ٝعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س ك٢ دػْ جُؼ٤ِٔس .3

 ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس جغ٘حء جالصٓحش.

طؼشف ػ٠ِ جُٜٔحسجش جُؼ٤ِٔس جُط٢ ٣غطخذٜٓح جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ك٢ دػْ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس جُ .4

 جغ٘حء جالصٓحش.

سطذ جالخطالكحش ٝجُلشٝم جإلقظحت٤س ك٢ ٓطٞعطحش ضوذ٣ش ئؾحذحش جكشجد جُؼ٤٘س ُذٝس جُخطحخ  .5

طؼ٤ٔ٤ِس جغ٘حء جالصٓحش ضرؼحً جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ُٞعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س ك٢ دػْ جُؼ٤ِٔس جُطشذ٣ٞس ٝجُ

 ُٔطـ٤شجش جُركع )ٗٞع جُٔغطؿٞذ٤ٖ جالؾطٔحػ٢، جػٔحسْٛ، ضكظ٤ِْٜ جُذسجع٢، ٓإعغطْٜ جُطؼ٤ٔ٤ِس(.

 .أًْٛخ انجذث 

 ض٘رغ أ٤ٔٛس جُركع ٖٓ جالض٢:

دٝس جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ُٞعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س ك٢ دػْ جٛطٔحّ جُذسجعس ك٢ جُطؼشف ػ٠ِ  .1

 . شذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِسجُؼ٤ِٔس جُط

ضغْٜ ٛزٙ جُذسجعس ذٔح ضوذٓس ٖٓ ٗطحتؽ ك٢ كحتذز جُٜٔط٤ٖٔ ك٢ جُطشذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ ٝجُطذس٣غ٤ٖ ٝجُطِرس،  .2

ًٝزُي جُرحقػ٤ٖ جُٜٔط٤ٖٔ ذٜزج جُٔؿحٍ، ٝضػو٤ق جُٔؿطٔغ ذأ٤ٔٛس جُؿحٗد جإلػال٢ٓ ك٢ ٛزج جُٔؿحٍ جٝهحش 

ٌٕ ذ٤ٖ ٓإعغحش جُٔؿطٔغ  جُٔؼ٤٘س ذحُطشذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ ٝذ٤ٖ جُٔإعغحش جالصٓحش قط٠ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ضؼحٝ

 جإلػال٤ٓس ك٢ دػْ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس.  

ئٌٓح٤ٗس جالعطلحدز ٖٓ ٗطحتؽ ٝضٞط٤حش جُذسجعس ك٢ ضؼض٣ض ٝئدسجى ٓلّٜٞ ٝعحتَ جالػالّ ٝدٝسٛح ك٢  .3

 دػْ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ُذٟ جُطذس٣غ٤ٖ ك٢ جُٔإعغحش جُطؼ٤ٔ٤ِس. 
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 يجزًغ ٔػُٛخ انجذث. 

غ جُركييع جُٔغييطٜذف ذٔييذسجء جُٔييذجسط جُطييحذؼ٤ٖ ُوغييْ ضشذ٤ييس جُلِٞؾييس ٝسؤعييحء جألهغييحّ كيي٢ ضٔػييَ ٓؿطٔيي

ؾحٓؼييس جُلِٞؾييس، ق٤ييع ضييْ جخط٤ييحس ػ٤٘ييس جُركييع ذطش٣وييس جُؼ٤٘ييس جُؼشييٞجت٤س جُرغيي٤طس، ٝٝصع جُرحقييع 

جعيطٔحسز جعيطر٤حٕ، هغئٜح  80جعطٔحسجش جالعطر٤حٕ ػ٠ِ ٓ٘طغير٢ ػ٤٘يس جُركيع جُٔغيطٜذكس. جر ضيْ ضٞص٣يغ 

( ٓلييشدز 40( ٓلييشدز ٜٓ٘ييح ُٔييذسجء جُٔييذجسط جُطييحذؼ٤ٖ ُوغييْ ضشذ٤ييس جُلِٞؾييس ٝ )40حقييع جُيي٠ هغيي٤ٖٔ )جُر

( ٓليشدز طيحُكس ألؿيشجع جُطك٤ِيَ 74أخشٟ ج٠ُ سؤعحء جهغحّ ؾحٓؼس جُلِٞؾيس، جعيطشد ٜٓ٘يح جُرحقيع )

 جالقظحت٢.

 َٕع ٔيُٓج انجذث. 

وحتن جُشجٛ٘س جُٔطؼِوس ذطر٤ؼس ظحٛشز أٝ جػطٔذ جُركع جُٜٔ٘ؽ جُٞطل٢ جُطك٢ِ٤ِ، ٝجُز١ ٣ؼ٠٘ ذذسجعس جُك

ٓٞهييق أٝ ٓؿٔٞػييس ٓييٖ جُ٘ييحط أٝ ٓؿٔٞػييس ٓييٖ جألقييذجظ أٝ ٓؿٔٞػييس ٓييٖ جألٝػييحع ٝال ضوطظييش ٛييزٙ 

جُذسجعحش جُٞطل٤س ػ٠ِ ٓؼشكس خظحتض جُظحٛشز، ذَ ضطؿيحٝص رُيي ئُي٠ ٓؼشكيس جُٔطـ٤يشجش ٝجُؼٞجٓيَ 

 (.147،ص199جُط٢ ضطغرد ك٢ ٝؾٞد ضِي جُظحٛشز )قغ٤ٖ، 

 

 ح انجذثأخا. 

أػطٔذ جُركع ػ٠ِ جعطٔحسز جالعطر٤حٕ ًأدج ست٤غ٤س ُـشع ؾٔغ جُٔؼِٞٓحش ٝجُر٤حٗحش جُخحطس ذحُركع، 

٢ٛٝ ػرحسز ػٖ ٓؿٔٞػس ٖٓ جألعثِس جُغِٜس جُرغ٤طس ٝجُٞجػكس، ٣ٌٖٔ ٛذكٜح ك٢ ضكذ٣ذ أؾٞذس ٓغروس 

 ُٞجسدز ك٤ٜح.ٓؼحسع(، ٝضٌٕٞ ٜٓٔس جُٔركٞظ جخط٤حس أقذ جإلؾحذحش ج-ٓكح٣ذ-ٖٓ خالٍ )ٓٞجكن

 االظبنٛت اودظبفٛخ انًعزخديخ فٙ انجذث. 

 ك٢ ٓؿٔٞػس ؾذجٍٝ انزكسازاد انكًٛخ َٔعجٓب انًئٕٚخ ٚ٘ ًٔ : ٢ٛٝ ػرحسز ػٖ جسهحّ ٤ًٔس ٓؼ

 ٝجقطغحخ جُ٘غد جُٔث٣ٞس ٌَُ ه٤ٔس ٖٓ ه٤ٜٔح ٝجُط٢ ضشضرؾ ذٔطـ٤شجش جُركع ذشٌَ ست٤غ٢.

 س جُط٢ ضغطخذّ ك٢ ػ٤ِٔس ضك٤َِ جُر٤حٗحش : ٝٛٞ أقذ جُٔوح٤٣ظ جإلقظحت٤انًزٕظعبد انذعبثٛخ

جإلقظحت٤س، ٝجُز١ ٣طْ جقطغحذٚ ػٖ ؽش٣ن ؾٔغ جؾٔح٢ُ جُو٤ْ ٖٝٓ غْ ضوغ٤ٜٔح ػ٠ِ جُؼذد ج٢ٌُِ 

 ُٔلشدجش جُؼ٤٘س. 

 ٝجُز١ ٣وّٞ ذو٤حط قؿْ جُطشطص جإلقظحت٢، أ١ جٗٚ ٣ش٤ش ج٠ُ قؿْ جُٔؿحٍ االَذسافبد انًؼٛبزٚخ :

د ضك٤ِِٜح جقظحت٤حً، ٣ٝطأغش جالٗكشجف ذٔؿٔٞػس جُو٤ْ جُرؼ٤ذز، جال جٗٚ جُو٢ٔ٤ ُٔؿٔٞػس جُر٤حٗحش جُٔشج

 ٣رو٠ غحذطحً ٝال ٣طأغش ذٔؿٔٞػس جُطكٞالش جُط٢ ضكذظ ػ٠ِ جُؼ٤٘س.

 يفبْٛى ٔيظعهذبد انجذث. 

 ٙ8انخعبة االػالي 

ٝٛٞ ػرحسز ػٖ سعحُس ٓو٘ؼس ٛذكٜح ضأ٤ًذ ٓؿٔٞػس ه٘حػحش ُٔؿٔٞػس ٖٓ جُٔطِو٤ٖ، جٝ ضـ٤٤ش ضِي 

٘حػحش جٝ دقغ ٝؾٜس ٗظش ٓؼ٤٘س ك٢ ئؽحس قٞجس ض٘حكغ٢ كؼحٍ ُٔؿٔٞػس ٖٓ جُخطحذحش جُط٢ ضشضٌض جُو

ػ٠ِ ٓؿحالش ٓشؾؼ٤س ٓطـح٣شز، ٣ذٝس ذ٤ٜ٘ح عؿحٍ ؾذ٢ُ قٍٞ هؼ٤س ٓح، ٣طْ جُرص ك٢ جُطؼر٤ش ػٖ 

زج ج٥سجء ضؿحٜٛح ٖٓ خالٍ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُخطحذحش جإلػال٤ٓس جُط٢ ضغطـَ ٝعحتَ جالػالّ جُٔٞؾٞدز ٓ٘ل

ُٔ٘حهشطٜح ٝؽشقٜح، ٝذٜزج ضٌٕٞ ٝعحتَ جإلػالّ ٓ٘ظس ُِطؼر٤ش ػٖ ٛزج جُغؿحٍ جُلٌش١ ُٔح ضؼط٤ٚ ٖٓ 

 كشطس ُطرحدٍ جألكٌحس ٝٝؾٜحش جُ٘ظش ٝؽشقٜح ًٝزُي جُخطحذحش جُٔط٘ٞػس 

 (.21، ص2012)جُٔوظٞد،                                                                           
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 8بفم االػالؤظ 

٢ٛ ٓ٘ظٔحش أٝ ٓإعغحش ؿ٤ش سذك٤س عٞجء أًحٗص سع٤ٔس ق٤ٌٓٞس ػحٓس، أٝ ؿ٤ش سع٤ٔس خحطس،  

ض٘شش جألخرحس، ٝض٘وَ جُٔؼِٞٓس ٝجُكذظ ٖٓ جُٔظذس ٓرحششز ئ٠ُ جُٔطِو٢ عٞجء أًحٕ هحستحً أٝ ٓغطٔؼحً أٝ 

ً ٖٓ ٓشحٛذجً، ٝجُؿذ٣ش رًشٙ إٔ ٝعحتَ جإلػالّ ٣طِن ػ٤ِٜح ٓظطِف جُغِطس جُشج ذؼس؛ ٝرُي جٗطالهح

ػٔن ضأغ٤شٛح ػ٠ِ جُٔٞجؽٖ، ٝك٢ ج٥ٝٗس جألخ٤شز ذؼذ جُػٞسز جُطِلض٤ٗٞ٣س أطركص أًػش ٖٓ ٓؿشد ٝع٤ِس 

ُ٘وَ جألخرحس، كظحسش ض٘وَ جُٔ٘ٞػحش ٖٓ جُطشجتق قٍٞ جُؼحُْ، ٝجألذشجؼ، ٝجألخرحس جُش٣حػ٤س 

 .ٝجُطشك٤ٜ٤س

 8انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ 

ٔٞػس ٓ٘ظٔس ٝٓ٘غوس ٖٓ جألٗشطس ٝجإلؾشجءجش جُط٢ ضٜذف ئ٠ُ ضِر٤س ضؼطرش جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٓؿ

جالقط٤حؾحش جُطؼ٤ٔ٤ِس ػٖٔ جُششٝؽ ٝجألٛذجف جُط٢ ٣كذدٛح جُطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ ك٢ جُذُٝس، ق٤ع ضشضٌض 

جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ػ٠ِ جُٔرحدب جألعحع٤س؛ ٜٝٓ٘ح: جُذ٣ٔوشجؽ٤س، ٝجُؼِْ، ٝجإلٗغح٤ٗس، ٝضٜذف ئ٠ُ ئًغحخ 

ذ٣ذ ٖٓ جُٜٔحسجش جُطؼ٤ٔ٤ِس جُط٢ ضؿؼَ ٖٓ شخظ٤طٚ أًػش هٞز ٝجضضجٕ، ٝضغحْٛ ك٢ ئضحقس جُٔطؼِْ جُؼ

 (.2021)ٓٞهغ جٌُطش٢ٗٝ، كشص جُؼَٔ أٓحٓٚ.

 8االشيخ 

٢ٛٝ ػرحسز ػٖ قحُس ٖٓ جُوِن ٝجُطٞضش جُخط٤ش ذٌَ جالػطرحسجش، ٝجُط٢ ضِو٢ ػ٠ِ ػحضوٜح ٓؿٔٞػس ٖٓ  

ُػوحك٤س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجإلػال٤ٓس ٝجالهطظحد٣س، ٝذحػطرحس جٕ جالغحس جُٜٔٔس ػ٠ِ ًحكس ٓؿحالش جُك٤حز، ج

جالصٓس ٢ٛ ضكٍٞ ٛحّ ٣كَٔ ك٢ ؽ٤حضٚ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔؼط٤حش جُؿذ٣ذز ضركع ػٖ ٓؿٔٞػس جعطؿحذحش 

 (.25، ص1997خؼٞس،ٝٓٔحسعحش ٜٓٔس)

 8ثبَٛب8ً اندزاظبد انعبثمخ

 ًٝٔح ٢ِ٣: ٝٗؼشع ك٤ٔح ٢ِ٣ ذؼغ جُذسجعحش جُغحذوس رجش جُظِس ذٔٞػٞع جُركع 

  ذؼ٘ٞجٕ "دسؾس سػح جُؿٜٔٞس ػٖ جُخطحخ جإلػال٢ٓ ُِٔإعغس جُؼحٓس (0808خزاظخ )انمؼبٚدح ،

ُِؼٔحٕ جالؾطٔحػ٢ ك٢ ٗشش جُطٞػ٤س جُطأ٤٘٤ٓس" ٛذكص جُذسجعس ك٢ جُطؼشف ػ٠ِ ٓذٟ سػ٠ جُؿٜٔٞس 

س ػ٠ِ ػٖ خطحخ ٓإعغس جُؼٔحٕ جالؾطٔحػ٢ جالػال٢ٓ ك٢ ٗشش جُٞػ٢ جُطأ٢٘٤ٓ. ٝجػطٔذش جُذسجع

جُٜٔ٘ؽ جُٔغك٢ ٖٓ خالٍ أدجز جالعطرحٗس ُؿٔغ جُٔؼِٞٓحش ٖٓ جُؼ٤٘س جُٔغطٜذكس ٖٓ ؾٜٔٞس جُٔإعغس 

( شخض ٖٓ خالٍ جُؼ٤٘س جُؼشٞجت٤س جُؼشػ٤س جُٔطحقس. ٝخِظص جُذسجعس ج٠ُ 385ٗلغٜح، ٝجُط٢ ذِـص )

جُطٞػ٢ ٗطحتؽ أٜٛٔح: إٔ دسؾس سػ٠ ؾٜٔٞس ٓإعغس خطحخ جُؼٔحٕ جالؾطٔحػ٢ جُؼحٓس ك٢ ٗشش 

إعغس  ُٔ جُطأ٢٘٤ٓ ًحٗص ذشٌَ ٓؼطذٍ ٓطٞعؾ، ٝجٕ ٓذٟ ٓطحذؼس جُؿٜٔٞس ُٞعحتَ جُخطحخ جإلػال٢ٓ ُِ

ًحٗص ٓ٘خلؼس، ٝجٕ دسؾس ضكون جُٔظذجه٤س ٝجُٔٞػٞػ٤س ك٢ جُخطحخ جإلػال٢ٓ ًحٗص ٓؼطذُس 

 ٓطٞعطس ًزُي. 

 ( خزاظخNyaruri 2014)، ٝ جُغٔؼس ُِؿٔؼ٤حش ذؼ٘ٞجٕ "جُؼالهحش جإلػال٤ٓس ًأدجز ُر٘حء جُظٞسز

جُطؼح٤ٗٝس ك٢ ٤٘٤ًح". ٛذكص جُذسجعس جُطؼشف ػ٠ِ جُؼالهحش ذ٤ٖ ٝعحتَ جإلػالّ ٝجُؿٔؼ٤حش جُطؼح٤ٗٝس ك٢ 

ٗظش٣س جُطٞجسب ٝٗظش٣س جُطٞجطَ جُكٞجس١، ٝجػطٔذش جُذسجعس ػ٠ِ ضك٤َِ جعطؿحذحش  (٤٘٤ًح ٝكن

ط٤حسْٛ ػشٞجت٤ح ٖٓ جُؿٔؼ٤حش ( ٓلشدز ٖٓ ٓؿطٔغ جُذسجعس ٖٓ جُؿٜٔٞس ذؼذ إٔ ضْ جخ60ٓوحذالش ٍ )

جُطؼح٤ٗٝس. ٝخِظص جُذسجعس ذ٘طحتؽ أٜٛٔح: أ٤ٔٛس دٝس ٝعحتَ جإلػالّ ك٢ سعْ طٞسز جُؿٔؼ٤حش 
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

جُطؼح٤ٗٝس ٝٛٞ ٓح ٣إد١ ئ٠ُ ضكغ٤ٖ طٞسز جُٔ٘ظٔس، ًٝزُي إٔ جُٔغططِؼ٤ٖ ُذ٣ْٜ ضظٞسجش ئ٣ؿحذ٤س 

 ضؿحٙ ػالهس جُطؼح٤ٗٝحش ٓغ ٝعحتَ جإلػالّ. 

  ٘دسجعس –"ذؼ٘ٞجٕ ئعٜحٓحش ضو٤٘حش جالضظحٍ ك٢ ضكو٤ن أٛذجف ؤ جُؼحٓس  ،(3088خزاظخ )انشٓس

قحُس إلدجسز جُؼالهحش جُؼحٓس ك٢ ششًس جسجٌٓٞ جُغؼٞد٣س". ًحٕ جُٜذف ٖٓ جُذسجعس ُـشع جُطؼشف 

ػ٠ِ قؿْ ٓغحٛٔس ضو٤٘حش ضٌِ٘ٞؾ٤س جالضظحٍ جُكذ٣ػس ك٢ جُؼالهحش جُؼحٓس، ٝٓؼشكس ٝجهغ جعطخذجٜٓح ك٢ 

هحش جُؼحٓس، ٝضْ جعطخذجّ جُٜٔ٘ؽ جُٞطل٢ جُز١ ٣خؼغ ُِطك٤َِ جالقظحت٢، ًٝحٗص جُؼ٤٘س ئدجسز جُؼال

شخض ٖٓ جُؼح٤ِٖٓ  120جُٔغطٜذكس جٌُحدس جُؼحَٓ ك٢ ششًس جسجٌٓٞ جُغؼٞد٣س، ٝهحّ جُرحقع ذحعطٜذجف 

ٝخشؾص جُذسجعس ذ٘طحتؽ جٜٛٔح: جٕ جُؼالهحش جُؼحٓس ك٢ جُششًس جعطلحدش ٖٓ جُظلكحش  .ك٢ جُششًس

جُط٢ ضط٤ٔض ذحُطحذغ جالضظح٢ُ ٝجإلػال٢ٓ ػ٠ِ ٓٞهغ جُششًس ك٢ جإلٗطشٗص ذشٌَ كؼحٍ ٝٗشؾ، ذحإلػحكس 

ج٠ُ جُلحتذز ٖٓ ش ٝجعٜٔص ضو٤٘حش ضٌِ٘ٞؾ٤س جالضظحٍ جُكذ٣ػس ك٢ ضكو٤ن جٛذجف جدجسجش جُؼالهحش 

س جُكح٢ُ جُؼحٓس، ػالٝز ػ٠ِ ػشٝسز ضؿضتس ٝظحتق ٝجٛذجف جُؼالهحش جُؼحٓس ذشٌَ ٣٘غؿْ ٓغ جُططٞ

 ك٢ ٤ٓذجٕ ضو٤٘حش ضٌِ٘ٞؾ٤ح جالضظحٍ.

  اظزفبخح انجذث يٍ اندزاظبد انعبثمخ. 

ٖٝٓ خالٍ جعطؼشجع ٓؿٔٞػس ٖٓ جُذسجعحش جُغحذوس، كوذ جعطلحد جُركع ٜٓ٘ح ك٢ ؽش٣وس جُطٞطَ ج٠ُ 

أعح٤ُد ؾذ٣ذز ك٢ ؽش٣وس جخط٤حس ػ٘ٞجٕ جُركع، ٝجُٜٔ٘ؽ جُٔ٘حعد ُِركع، ٝجالؽالع ػ٠ِ جُٔظحدس 

ػ٤س جُؼشذ٤س ٝجألؾ٘ر٤س ٝؽش٣وس جعطخذجّ جُٔ٘حعد ٜٓ٘ح ك٢ جُركٞظ جُكذ٣ػس، ذحإلػحكس ج٠ُ ط٤حؿس جُرك

 جألعثِس جُشت٤غ٤س ُِركع ٝضك٤َِ ٓكحٝسٛح ٝكوشجضٜح ذٔح ٣٘غؿْ ٓغ ضطِؼحش جُركع ٝأٛذجكٚ.

 انًجذث انثبَٙ

 .انُظسٚخ انًعزخديخ فٙ انجذث

 :َظسٚخ انًعإٔنٛخ االالزًبػٛخ

٤ُٞس جالؾطٔحػ٤س ك٢ ٝعحتَ جإلػالّ ج٠ُ ضوش٣ش قش٣س جُظكحكس جألٓش٤ٌ٣س ػحّ ضحس٣خ٤ح ٣ؼٞد ٓلّٜٞ جُٔغث

ذؼذ ضؼشع ٗظش٣س جُكش٣س ٌُِػ٤ش ٖٓ جُٔالقظحش، ٝٗط٤ؿس ُِططٞسجش جالهطظحد٣س جُكحطِس ك٢  1947

جُٞال٣حش جُٔطكذز ٝظٜٞس هٟٞ جالقطٌحس ٝجٗذكحع جُٔشحس٣غ ٗكٞ ضكو٤ن جُٔض٣ذ ٖٓ جُٔظحُف جُخحطس 

 (.20، ص2003قغحخ ٕ جُٔظحُف جُؼحٓس ألكشجد جُٔؿطٔغ )ئعٔحػ٤َ،ػ٠ِ 

ٝضوّٞ ٛزٙ جُ٘ظش٣س ػ٠ِ ٓٔحسعس جُؼ٤ِٔس جإلػال٤ٓس ذكش٣س هحتٔس ػ٠ِ جُٔغإ٤ُٝس جالؾطٔحػ٤س، ق٤ع 

٣شٟ ٓ٘ظش١ ٛزٙ جُ٘ظش٣س جٕ ٓغحُس جُكش٣س ٢ٛ ٝجؾد ٝقن ٝٓغإ٤ُٝس ك٢ جُٞهص رجضٚ، ٝٛزج ٣ؼط٢ 

ال ذذ ُٜح ٖٓ جُو٤حّ ذٔؿٔٞػس ٖٓ جالُطضجٓحش ئصجء جُٔؿطٔغ، ذحإلػحكس ج٠ُ  ضلغ٤شجً ذحٕ ٝعحتَ جالػالّ

جٌٓح٤ٗحضٜح ُِو٤حّ ذٜزٙ جالُطضجٓحش ػٖ ؽش٣ن ٝػغ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُششٝؽ ٝجُٔغط٣ٞحش ج٤ُٜ٘ٔس، ٓػَ 

جُطٞجصٕ ٝجُظذم ٝجُٔٞػٞػ٤س ٝجُطٞجصٕ، ٖٝٓ ٛزج جُٔ٘طِن ٣٘رـ٢ ُٞعحتَ جالػالّ ٖٓ خالٍ جُورٍٞ 

جٓحش ٝجُٔغإ٤ُٝحش جُط٢ ٝؾذش ػ٠ِ ػحضوٜح جٕ ضطر٠٘ ضشض٤د ٝض٘ظ٤ْ شإٜٝٗح ذشٌَ د٣٘ح٢ٌ٤ٓ ذٜزٙ جالُطض

ػ٠ِ ػٞء جُوحٕٗٞ جُط٢ ضطر٘حٙ جُٔإعغحش، ذحإلػحكس ج٠ُ ػشٝسز جٕ ضِطضّ ٝعحتَ جالػالّ ذحٕ ضٌٕٞ 

رجش أكٌحس ٝجسجء ٓطؼذدز ك٢ جُٔؿطٔغ، ػٖ ؽش٣ن كغف جُٔؿحٍ ٌَُِ ك٢ ؽش٣وس جُؼشع ٝجُ٘شش، أػق 

ئ٠ُ رُي إٔ جإلػال٤٤ٖٓ ك٢ ٝعحتَ جالضظحٍ ٣ؿد إٔ ٣ٌٞٗٞج ٓغإ٤ُٖٝ أٓحّ جُٔؿطٔغ، ذحإلػحكس ئ٠ُ 

 (.34-33، ص2013ٓغإ٤ُٝحضْٜ أٓحّ ٓإعغحضْٜ جإلػال٤ٓس)جُكالقِس،

هحٓص ٗظش٣س جُٔغإ٤ُٝس جالؾطٔحػ٤س ػ٠ِ ػذز ٓرحدب ك٢ ٓكحُٝس إل٣ؿحد ٓظحُكس ذ٤ٖ جعطوالٍ 

 (.(McQuuail,2005,P488طٔغ، ٖٝٓ ٛزٙ جُٔرحدب جألعحع٤س: جُظكحكس، ٝجُطضجٜٓح ٗكٞ جُٔؿ



  

 

 
  

 

78 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االشاشية و 

 مم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( وحتت شعار )اهتمام اال

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                   اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار   -كلية الرتبية االشاشية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 .إٔ ض٘لز جُظكحكس ًٝزُي ٝعحتَ جإلػالّ جألخشٟ جُطضجٓحش ٓؼ٤٘س ضؿحٙ جُٔؿطٔغ .1

ػشٝسز جُطٔغي ذحُٔغإ٤ُٝحش ج٤ُٜ٘ٔس ك٢ ػ٤ِٔس ٗوَ جُٔؼِٞٓس ذحُذهس ٝجُطٞجصٕ ٝجُكو٤وس  .2

 ٝجُٔٞػٞػ٤س. 

 ضد جُظكحكس شإٜٝٗح ذطش٣وس رجض٤س.ُـشع ضطر٤ن ٛزٙ جالُطضجٓحش ك٤٘رـ٢ جٕ ضش .3

إٔ جُظكحكس ٣ؿد إٔ ضطؿ٘د ٗشش جألٓٞس جُط٢ ضإد١ ئ٠ُ جُؼ٘ق ٝجُلٞػ٠ جالؾطٔحػ٤س أٝ جٕ ضوّٞ  .4

 .ذطٞؾ٤ٚ أ١ ضظشف ؿ٤ش التن جٝ ٤ٜٖٓ ُأله٤ِحش

ُِٔؿطٔغ جُكن ػ٠ِ جُظكحكس ذحٕ ضِطضّ ذٔغإ٤ُٝحش ض٤ِن ذٜح ك٢ ػ٤ِٔس جُطظشف ٝجألدجء ٝجُٞظحتق  .5

 .جُخحطس ذٜح

 إٔ جُطذخَ جُؼحّ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓرشسج ُطكو٤ن جُٔظِكس جُؼحٓس. .6

ٝجٕ ٓغإ٤ُٝس جالػالّ جالؾطٔحػ٤س ضؼ٢٘ "جالٛطٔحّ ذحُٔظِكس جُؼحٓس، ٣ٝكذدٛح آخشٕٝ ذأٜٗح جالٛطٔحّ 

ذٔططِرحش جُٔؿطٔغ ٝقحؾحضٚ ٝجُؼَٔ ػ٠ِ جعؼحدٙ، ذٔؼ٠٘ إٔ ٣طظق جإلػالّ ذغذجد جُش أ١ ٝجُذهس 

 ٤ِٚ ٝٓشجػحز جُ٘ٞجق٢ جألخاله٤س.ٝجُؼذٍ ٝجالػطٔحد ػ

ٝك٢ جُٞهص جُكح٢ُ ضٌطغد جُ٘ظش٣س أ٤ٔٛطٜح ُؼذز أعرحخ ٜٓ٘ح، أٜٗح ضؼط٢٘ ذحُغ٤حم أٝ جُر٤ثس جالؾطٔحػ٤س 

جُٔك٤طس، ٝضأخزٛح ك٢ جالػطرحس أغ٘حء ٓٔحسعس جُؼَٔ عٞجء ًحٕ رُي ك٢ جإلػالّ أٝ ك٢ جُؼالهحش جُؼحٓس 

، ٝرُي ٖٓ خالٍ جػط٘حءٛح ذؼ٤ِٔس جُط٤ٔ٘س ُِٔؿطٔغ ػٔٞٓح، أٝ ك٢ أػٔحٍ جُششًحش ك٢ جُوطحع جُخحص

ٝضشذ٣ذٛح ػ٠ِ جُؿٞجٗد جألخاله٤س ك٢ ٓٔحسعس جُؼَٔ، ٝٓ٘حدجضٜح ذؼذّ جهطظحس ػَٔ جُٔإعغحش 

ٝجُششًحش جإلػال٤ٓس ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُششًحش ػ٠ِ ٛذف ضكو٤ن جألسذحـ ُِٔح٤ٌُٖ ٝجُٔغح٤ٖٔٛ ككغد 

حتذز جُركع ٖٓ ٓرحدب ٛزٙ جُ٘ظش٣س ٖٓ ؾحٗد ضر٤حٕ ٝهذ ؾحءش ك (.35-34، ص2013)جُكالقِس،

جُٔغإ٤ُٝس جُِٔوحز ػ٠ِ ػحضن ٝعحتَ جالػالّ ك٢ دػْ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجُطشذ٣ٞس ك٢ أٝهحش جالصٓحش، 

ذحإلػحكس ج٠ُ ٛزٙ جُ٘ظش٣س ٝؾٜص جُرحقع ٤ُ٘رٚ أطكحخ جُوشجس جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ جُٔإعغحش جُطؼ٤ٔ٤ِس 

رْٜ جُؼ٢ِٔ ٝجُطشذ١ٞ ك٢ جالٛطٔحّ ذحُٔؿطٔغ ٝجُؼ٘ح٣س ذٚ ال ع٤ٔح ك٢ سكغ ذحُو٤حّ ذٔغإ٤ُٝحضْٜ جٓحّ ٝجؾ

 ٝػ٤ْٜ ٝغوحكطْٜ جُؼ٤ِٔس ٝجُطشذ٣ٞس جغ٘حء قذٝظ جالصٓحش.   

 انًجذث انثبنث

  .اوؽبز انُظس٘ نهجذث

  .ٙأال8ً انخعبة اوػالي 

ؾٜٔٞس جُٔغطٔؼ٤ٖ ٝٛٞ رُي جُخطحخ جُز١ ٣غؼ٠ ج٠ُ جإلذالؽ ػٖ جالقذجظ ُـشع جُطأغ٤ش ك٢ ضٞؾٜحش 

ٝجُٔشحٛذ٣ٖ ٝجُوشجء، ٝجُطكٌْ ذْٜ ك٢ ضٞؾٚ خحص ك٢ ج٤ٌُل٤س جُط٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜح جالػالّ ٝجُخرش ٝئػحدز 

 (.117، ص2014ط٤حؿطٚ، ٝٛزج ٣ٌٕٞ ك٢ جالػالّ جُؼشذ٢ ذشٌَ خحص )جُٔشحهرس،

 ثبَٛب8ً انؼُبطس انؼبيخ نهخعبة اوػاليٙ.

ٖ جُٔؼِٞٓحش ٝجالخرحس جُط٢ ضطؼِن ذٔؿٔٞػس جقذجظ ضكذظ ضوّٞ ٝعحتَ جالػالّ ذطض٣ٝذ جُؿٜٔٞس ذ٤ٌس ٓ

ك٢ جُٞهص جُكحػش جٝ ك٢ جُٔحػ٢، ٣ٝطغْ جُخطحخ جإلػال٢ٓ ذحُخظٞط٤س ُٔح ٣كِٔٚ ٖٓ ػٞجَٓ كؼحُس 

ٝٗشطس ٖٓ خالٍ ػ٤ِٔس جُطغ٣ٞن جإلػال٢ٓ ػٖ ؽش٣ن ذشجٓؽ جُطك٤َِ جُط٢ ضظٜش جألؽش جُؼحٓس 

 خطحخ جإلػال٢ٓ، ٝٛزٙ جُؼٞجَٓ ضطِخض ك٢ جالض٢:ٝٓؿٔٞػس جُططٞسجش جُط٢ هحٓص ذاٗطحؼ جُ

جُٔؼِٞٓحش جُكذ٣ػس: ٖٓ جُْٜٔ جٕ ٣أخز جُٔطكذظ ذ٘ظش جالػطرحس جٕ جُؿٜٔٞس ٣طِد ٓ٘ٚ ٓؼِٞٓحش  .1

قذ٣ػس  جٝ ضؼذ٣َ ُٔؼِٞٓحش عحذوس، ٖٝٓ جُؼشٝس١ جٕ ضٌٕٞ ٛزٙ جُٔؼِٞٓحش ك٤ٜح ذشج٤ٖٛ ٝجدُس ألؾَ 

 جه٘حع جُؿٜٔٞس ذٜح.
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

ضذجٍٝ جالقذجظ ٝجُوؼح٣ح جُط٢ ضشـَ جٗطرحٙ جُؿٜٔٞس ٝجٛطٔحٓحضٚ ٝضشرغ سؿرحضٚ  جأل٤ٔٛس: ٢ٛٝ ػ٤ِٔس .2

 ٝقحؾحضٚ ٝٓططِرحضٚ، ٝجُط٢ ض٘غؿْ ٓغ ضطِؼحضٚ ٝؽٔٞقحضٚ.

جغحسز جُوؼح٣ح جُغحخ٘س: ٣ٌٕٞ جُخطحخ جإلػال٢ٓ ؾزجذحً ٝٓورٞالً ئرج ضْ ضش٤ًض ٓؼٔٞٗٚ ػ٠ِ هؼح٣ح  .3

 ِٔؿطٔغ، ٝجٕ ضٌٕٞ ٝجػكس ٝشلحكس.رجش ؾحرذ٤س ٝعحخ٘س ك٢ جُٞهص ٗلغٚ ذحُ٘غرس ُ

جُططشم ج٠ُ جُوؼح٣ح جُط٢ ضططِد ششـ ٝضلغ٤ش: ٣ٞؾذ جُؼذ٣ذ جُوؼح٣ح جالؾطٔحػ٤س ٝجالهطظحد٣س  .4

ٝجُغ٤حع٤س جُط٢ ضططِد ضلغ٤ش ٝششـ ُٔؼٜٔٞٗح، ُـشع كٜٜٔح ٝجعط٤ؼحذٜح، ٖٓ جؾَ ض٣ٌٖٞ ٝؾٜحش 

 (.2017ٗظش ٝجسجء ذشأٜٗح )جُٜحّ، ٓٞهغ جٌُطش٢ٗٝ

 (.50،ص2000)ٝجد١،ػاليٙ ظًبد أًْٓب8ٔنهخعبة اال

٣وييّٞ جُخطييحخ جالػالٓيي٢ جٝال ػِيي٠ ضٞطيي٤َ سعييحُس ٣ٜييذف ٓ٘ييطؽ جُخطييحخ ٝجُلحػييَ جٝ جُٔخطييؾ  -1

جُخطحذ٢ ػِي٠ قيذ عيٞجء إل٣ظيحُٜح ُِٔطِوي٢ ذيأًرش هيذس ٓيٖ جُلحػ٤ِيس ألقيذجظ جُطيأغ٤ش جُٔطِيٞخ ٝذظي٤ؾ 

 ػ٠ِ ٗلغٚ.خطحذ٤س ٓخطِلس. ُزُي كحٕ جُخطحخ جالػال٢ٓ ٓلطٞـ ٝؿ٤ش ٓ٘ـِن 

جُخطحخ ٖٓ ضشي٤ٌالش ٝٗظيٞص دال٤ُيس ُـ٣ٞيس ٝؿ٤يش  ٓؼط٤حش ك٢ ضطٌٕٞ ٛزٙ جُشعحُس جُط٢ ضشٌَ -2

ُـ٣ٞس ضؼطٔذ جعح٤ُد جضظحٍ ُلظ٤س ٝؿ٤ش ُلظ٤س ٖٓ خالٍ جػطٔحد جُٞعحتَ جالػال٤ٓس جُٔغٔٞػس ٝجُٔشت٤س 

 ٝجُٔوشٝءز جُٔخطِلس ٝكٜ٘ٞٗح.

ٓيٞص. ذظي٤ؾ ٓخطِليس ضكٔيَ ذشجػيس جعيِٞذ٤س ضؼطٔذ سعحُس جُخطيحخ ػِي٠ جُٔؼيح٤ٖٓ ٝجالشيٌحٍ ٝجُش -3

ٝؾزذٚ ُِطٞجطَ ٓيغ جُخطيحخ ٝٓيٖ غيْ ضكو٤ين جُطيأغ٤ش جُٔطِيٞخ ك٤يٚ.  ،ٝؾٔح٤ُس ضٜذف ُشذ جٗطرحٙ جُٔطِو٢

رُي جٕ جُخطحخ ٣غؼ٠ إلذشجص ه٤ٔس جُشٌَ الٕ ُـطٚ ال ضوطظش ػ٠ِ ج٣ظحٍ جُٔؼٕٔٞ ككغد جُطي٢ ٛي٢ 

 ذ ٖٓ كحػ٤ِطٚ. ؿح٣س ذكذ رجضٜح ذَ جظٜحسٙ ٝج٣ظحُٚ ذأشٌحٍ ضض٣

ضؼطٔييذ جُشعييحُس جُخطحذ٤ييس ػِيي٠ ضلحػييَ ذيي٤ٖ ٓ٘ييطؽ جُخطييحخ ٝجُلحػييَ جٝ جُٔخطييؾ جُييز١ ٣وييّٞ ذاػييحدز  -4

جٗطحؾٚ، ٝذحُطح٢ُ كحٕ ٛ٘حى ػ٤ِٔيس جضظيح٤ُس ضلحػ٤ِيس ج٤ُٝيس ضٜيذف إلٗؼيحؼ جُخطيحخ ٗلغيٚ ُطخيشؼ ذؼيذٛح 

 .جُ٘ظٞص جُخطحذ٤س ٓظحؿس ذٔح ٣كون جٛذجف جُشعحُس جُخطحذ٤س ٝجدجء ٝظحتلٜح

ٝٛيٞ ضؼر٤يش  كغد جُ٘ظيحّ جُيز١ ٣ٔػِيٚ،ذجُخطحخ جالػال٢ٓ خطحخ عِطس ٣كَٔ ػو٤ذضٜح ٝكٌشضٜح. ٝ -5

   .ػٖ عِطس جُٔإعغحش جُغ٤حع٤س، جالؾطٔحػ٤س، جالهطظحد٣س ٝجُذ٤٘٣س

٣طلحػييَ جُخطييحخ جالػالٓيي٢ ٓييغ ؿ٤ييشٙ ٓييٖ جُخطحذييحش كٜييٞ )ض٘ييحص خطييحذ٢( ٣طؼيئٖ جُٔييإغشجش  -6

ٗلغٜح، ذَ ض٘لطف ػ٠ِ ؿ٤شٛح ك٢ ضلحػالش ٗظ٤س، ٝذحُطح٢ُ كحٕ  ٝجُٔظحدس ٝجالطٍٞ جُط٢ ال ض٘ـِن ػ٠ِ

 جُخطحخ جالػال٢ٓ ؿ٤ش ٓ٘ـِن ػ٠ِ ٗلغٚ كٜٞ جٗطحؼ ٝجػحدز جٗطحؼ ُطلحػَ خطحذحش عحذوس ال قظش ُٜح.

٣ؼذ جُخطحخ جالػال٢ٓ جُٔؼرش جُشت٤ظ ػٖ جشٌحٍ ٝجٗٞجع جخشٟ ٖٓ جُخطحذحش ًحُخطحخ جُغ٤حعي٢  -7

س جُخطحخ جالػال٢ٓ ذٔكطٞجٛح ٝٓؼٜٔٞٗح جػذش ذشٌَ خؼيؼص ُظي٤حؿس ٝجُذػحت٢ ٝجُذ٢٘٣. الٕ سعحُ

جعطذال٤ُس ٓ٘طو٤س ػ٠ِ ٝكن هٞجػذ ٓؼ٤٘س ضإشش ٓشؾؼ٤س جُخطحخ. ٣ٌٖٝٔ جالعطذالٍ ػ٠ِ رُي ٖٓ خالٍ 

 عِطس جُخطحخ ٗلغٚ جٝ ذحُشؾٞع ج٠ُ ضك٤َِ ٓؼٕٔٞ جُخطحخ جالػال٢ٓ.

جُيز١ ٣٘طي١ٞ ػِي٠ جٛيذجف  -ٓؼي٣ٚٗٞٔطظق جُخطيحخ جالػالٓي٢ ذحُوظيذ٣س جُٔرحشيشز كي٢ ج٣ظيحٍ  -8

جٝ ؿ٤يش جُٔرحشيش ذـ٤يس جقيذجظ جُطيأغ٤ش جُٔطِيٞخ  ،ٖٓ هرَ ٓشعيِٚ ٓيٖ خيالٍ جُخطيحخ جُٔرحشيش -ٓخطِلس 

 ػ٠ِ ٝكن جالٛذجف جُٔ٘شٞدز ُِخطحخ.
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

جُخطييحخ جالػالٓيي٢ خطييحخ ٓشقِيي٢ جٗطوييح٢ُ ض٘طوييَ ك٤ٜييح جق٤حٗييح جُ٘ظييٞص ٝجُٔؼييح٤ٖٓ ٝجالشييٌحٍ  -9

ٝكوح ُِٔغطؿذجش ٝجُؼشٝسجش. ٌُٜٝ٘ح ؾ٤ٔؼح ضإد١ ٝظ٤لس ست٤غيس ٝجقيذز  ،جُذال٤ُس ٖٓ ٓكطٟٞ ج٠ُ آخش

ضرـ٢ جُطأغ٤ش ك٢ جُٔطِو٢، ٝٛزج ٓح ٣ٌٖٔ جٕ ٗطِن ػ٤ِٚ ذي  )خطيحخ جُٔشقِيس( ٝٛيٞ جُخطيحخ جُويحتْ ػِي٠ 

 جُطخط٤ؾ ج٢ٗ٥ ٝجُٔغطور٢ِ.

 .ثبنثب8ً انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ 

جُٔ٘غوس جُط٢ ضِر٢ جُٔططِرحش جُطؼ٤ٔ٤ِس ٢ٛٝ ػرحسز ػٖ ٓؿٔٞػس ٖٓ جإلؾشجءجش جألٗشطس جُٔ٘ظٔس ٝ

ٝكن جُطؼ٤ِٔحش ٝجُؼٞجذؾ جُط٢ ضوشسٛح ٝصجسز جُطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ ك٢ أ١ دُٝس ًحٗص، جر جٕ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس 

ضشضٌض ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔرحدب جُشت٤غ٤س، ٓػَ: جإلٗغح٤ٗس ٝجُؼِْ، ٝجُذ٣ٔوشجؽ٤س، ٝجُط٢ ضغؼ٠ ج٠ُ 

جش جُؼ٤ِٔس جُط٢ ضظوَ شخظ٤طٚ ٝضؿؼِٜح ٓطضٗس ٝه٣ٞس، ٝضؼط٤ٚ ضـز٣س جُٔطؼِْ ذٔؿٔٞػس ٖٓ جُٜٔحس

 (. 2018كشطس إل٣ؿحد كشطس ػَٔ ٓ٘حعرس ُٚ)ٓٞهغ جٌُطش٢ٗٝ،

 .زاثؼب8ً ػُبطس انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ 

 (.2020ضطؼٖٔ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼ٘حطش، ٝأٜٛٔح ٓح ٢ِ٣: )ٓٞهغ جٌُطش٢ٗٝ،

 جُؼ٘ظش جألًػش أ٤ٔٛس ٖٓ ٓؿٔٞع جُؼ٘حطش جألخشٟ جألٍٝ، ٝ : ٛٞ جُؼ٘ظش جُشت٤غ٢انًؼهى ٞٛ

  .ُِؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس

 ػشٝسز جالٛطٔحّ ك٢ ٓؼٕٔٞ جُٜٔ٘حؼ، جر جٗٚ ٣شًض ػ٠ِ جًغحخ جُٔطؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ٓؿٔٞػس انًُٓج :

 ٓؼِٞٓحش ٜٝٓحسجش ٓخطِلس، ٓػَ جالٛطٔحّ ذحُظكس ٝجُ٘ظحّ جُـزجت٢ ٝؿ٤شٛح. 

  8ُؼشٝسز جضحقس ذ٤ثس ػ٤ِٔس ضؼ٤ِٔس ٓالتٔس ضطؼٖٔ ػٞجذؾ  ٣٘رـ٢ جالٛطٔحّ ٝجُطش٤ًضانظف اندازض

  جُغالٓس ٝجألٓحٕ، ٝض٘غؿْ ٓغ ًَ جُلثحش، ٝذحألخض جُطِرس أطكحخ جالقط٤حؾحش جُخحطس. 

 ٝضشَٔ ذط٘ظ٤ْ ٝضشض٤د عحػحش جُذٝجّ ُِٔالًحش جُطذس٣غ٤س ذشٌَ ع٤ِْ، ئخازح انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ :

ع٤ٖ ٝجُٔؼ٤ِٖٔ، ٝضرحدٍ جالقطشجّ جُٔؼ٤ِٖٔ ُرؼؼْٜ جُرؼغ ٝضٞه٤ش ٝجقطشجّ جإلدجسز جُٔذسع٤س ُِٔذس

 ًٝزُي ضرحدٍ جالقطشجّ ذ٤ٖ جُطِرس.

 ػشٝسز ٓؼشكس ٜٓحسجش جُطِرس ٝخرشجضْٜ، ٝذ٤ثطْٜ جُط٢ ٣ؼ٤شٕٞ ك٤ٜح.انزاليٛر : 

 ٣ٝوظذ ذٜح جُٔغإ٤ُٝس جُط٢ ضوغ ػ٠ِ ػحضن جُذُٝس ئصجء جُٔذسعس ٝجالٛطٔحّ ذٜح، انزُظٛى ٔانزًٕٚم :

 ؿحـ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس.ُطؼٖٔ ٗ

 .خبيعب8ً أًْٛخ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ 

ضطؼٖٔ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس أ٤ٔٛس ذحُـس ضغؼ٠ ٖٓ خالُٜح ئ٠ُ ذ٘حء ؾ٤َ ٓطؼِْ ٣ؼشف جُلشم ذ٤ٖ جُظٞجخ 

 :ٝجُخطأ، ٝٛزٙ جأل٤ٔٛس ٢ٛ ًح٥ض٢

  إٔ ٣طورَ جُشأ١ ج٥خش، ضٜطْ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ذط٤ٔ٘س جُطل٤ٌش جإل٣ؿحذ٢ جُ٘وذ١ ُِطحُد جُز١ ذٚ ٣غطط٤غ

 .٣ٝلشم ذ٤ٖ جُ٘وذ جُز١ ٣ٜذف ئ٠ُ جُر٘حء، ٝجُ٘وذ جُز١ ٣ٜذف ئ٠ُ جُٜذّ

  ضغؼ٠ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ئ٠ُ ض٣ٌٖٞ شخظ٤س جُطحُد ػ٠ِ ٗكٞ ٣غطط٤غ ذٚ إٔ ٣وٞد ٓؿطٔؼٚ ك٢

 .جُٔغطورَ

 ٚقد جُٞؽٖ  ضٜذف ئ٠ُ ضؼ٤ِْ جُطحُد قوٞهٚ، ٝٝجؾرحضٚ ٗكٞ أعشضٚ ٝٓؿطٔؼٚ ٝٝؽ٘ٚ، ًٔح ضؼضص ُذ٣

 .ٝجالػطضجص ذٚ
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  ضط٣ٞش جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٣وٞد ئ٠ُ ٓؿطٔغ ٓطؼِْ ٝجػ٢، جألٓش جُز١ ٣وَِ ٖٓ جُٔشحًَ جالؾطٔحػ٤س

 .ًحُرطحُس ٝجُلوش

  ،ٚضغؼ٠ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ئ٠ُ ص٣حدز غوس جُطحُد ذ٘لغٚ، جألٓش جُز١ ٣غحػذٙ ػ٠ِ جضخحر هشجسجضٚ ذ٘لغ

 آسجءٙ ذ٘حء ػ٠ِ دسجعحضٚ ُألٓٞس جُٔك٤طس ذٚ ذشٌَ ده٤ن.ٝذحُطح٢ُ ٣ٌٕٞ ئٗغحٕ ئ٣ؿحذ٢ ٣ر٢٘ 

 ػٞجَٓ ٗؿحـ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس

  .ظبخظب8ً ػٕايم َجبح انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ 

  ضذخَ أعشز جُطحُد ػٖٔ ششٝؽ ٗؿحـ جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس، ئر ٣ؿد إٔ ضٞكش ُٚ جُظشٝف جُٔالتٔس

ٖ جُٔشحًَ جألعش٣س جُط٢ ضإغش ػ٠ِ ٓغطٞجٙ جُ٘لغ٢ ُِٔزجًشز ٝجُر٤ثس جُٔ٘حعرس ُِ٘ؿحـ، ٝإٔ ضؿؼِٚ ذؼ٤ذجً ػ

 .ٝجُطؼ٢ٔ٤ِ

  ٖٓ ٚػشٝسز جُطؼحٕٝ ٝجُطٞجطَ ذ٤ٖ جُٔؼِْ ٝأعشز جُطحُد، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى أعِٞخ ٓطلن ػ٤ِ

جُطشك٤ٖ ٣شَٔ ػ٠ِ ؽش٣وس جُطؼِْ جُظك٤كس ُِطلَ، ًٔح ٣ؿد ٓطحذؼس جألعشز ُِطحُد ٝٓؼشكس ًَ 

ٝأكؼحُٚ دجخَ جُلظَ جُذسجع٢، ٝرُي قط٠ ٣غطط٤غ ًَ ٖٓ جُٔؼِْ جُطلحط٤َ جُٔطؼِوس ذغًِٞٚ ٝضظشكحضٚ 

 .ٝجألعشز ضؼذ٣َ جُغ٤ًِٞحش ٝجُطظشكحش جُخحؽثس ٝضك٣ِٜٞح ئ٠ُ ع٤ًِٞحش ٝضظشكحش طك٤كس ٝع٣ٞس

  ٣ؿد إٔ ٣شؼش جُطحُد ذكشص جُٔذسعس ػ٠ِ ضٞك٤ش ًحكس جُظشٝف جُط٢ ضغحػذٙ ػ٠ِ جُ٘ؿحـ

قظض ٓخظظس ُط٤ٔ٘س جُٔٞجٛد جُل٤٘س ٝجُؼو٤ِس  ٝجُط٤ٔض ٖٓ ضؿ٤ٜض جُلظٍٞ جُذسجع٤س، ٝؾٞد

)ٓٞهغ  ٝجُز٤٘ٛس، جألٓش جُز١ ٣إد١ ئ٠ُ سكغ سٝقٚ جُٔؼ٣ٞ٘س، ٝذحُطح٢ُ ض٘ؿف جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس

 .(2020جٌُطش٢ٗٝ،

 .ظبثؼب8ً االشيخ 

ٝضؼشف جالصٓس ذحٜٗح: ٢ٛ ضذجػ٢ عِغِس ٖٓ جُطلحػالش ٣طشضد ػ٤ِٜيح ٗشيٞء ٓٞهيق ٣٘طي١ٞ ػِي٠ ضٜذ٣يذ 

 (.14، ص٤2007ْ ٝجُٔظحُف جُؿٞٛش٣س ُِذُٝس )جُظ٤شك٢،ٓرحشش ُِو

 ٝٗغط٘طؽ ٖٓ جُطؼش٣لحش جُغحذوس ُالصٓس جٜٗح: 

 ضغطِضّ جضخحر هشجسجش قحعٔس.  .1

 جُطأغ٤ش ذحألصٓس، قغد هٞضٜح ٝٗطحم جضغحػٜح.  .2

 جُطشحذي ٝجُطذجخَ ٝػذّ جُٞػٞـ ٝجُز١ ٣غرد دسؾس ػح٤ُس ٖٓ ٖٓ جُطٞضش خالٍ ٓذز هظ٤شز.  .3

ضأغ٤شجً ٓحد٣ح ػ٠ِ ق٤حز جالكشجد، ًيحُطؼشع ُطؼط٤يَ ٝجالطيحذس ٝجُي٠ خغيحتش ًر٤يشز كي٢ ضكذظ جالصٓس  .4

 جُٔٔطٌِحش، ًٔح ضإد١ ج٠ُ ضأغ٤شجش ٓؼ٣ٞ٘ٚ ٗلغ٤ٚ ٝػو٤ِٚ ٝؿ٤شٛح.

 جٜٗح قذظ ٓلحؾة ٣شٌَ ٗوطس ضكٍٞ ٜٓٔس ُِٔ٘ظٔس.  .5

 ضططِد جذطٌحس أعح٤ُد ٝأٗشطس عش٣ؼس ضٞجًد جُظشٝف جُؿذ٣ذز.  .6

 ذ٣ذج جعحع٤ح ُِٔظحُف جُٞؽ٤٘س. ػـؾ جالصٓحش ٣شٌَ ضٜ .7

 .ثبيُب8ً أظجبة االشيخ 

َُخض ػذد ٖٓ جُرحقػ٤ٖ جُز٣ٖ ضظذٝج ج٠ُ ٓٞػٞع جالصٓس ٖٝٓ خيالٍ دسجعيحضْٜ أعيرحخ جالصٓيحش جُي٠ 

:ٓح ٣أض٢
 

 (.273، ص1987)ٓوِذ، 
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 اظجبة ػهٗ انًعزٕٖ انخبزالٙ. .أ 

 ػذّ ض٘حعن جُوٟٞ.  .1

 ض٘حكظ جال٣ذ٣ُٞٞؾ٢.  .2

 ٌطالش جُٔط٘حعوس. جُطكحُلحش جُذ٤ُٝس ٝجُط .3

 ص٣حدز ػذد جُذٍٝ جُٔطلحػِس ك٢ جُٔغشـ جُذ٢ُٝ.  .4

 جُطؼحٕٝ ك٢ جُوٟٞ جُٔطحقس ٝجُٔكطِٔس.  .5

 ضؼض٣ض ٓكحٝالش جالعطوالٍ جُٞؽ٢٘ ٖٓ جُطأغ٤شجش جُخحسؾ٤س ُِذٍٝ.  .6

 عؼس ٓغحقس جُشج١ جُؼحّ جُذ٢ُٝ. .7

 (11، ص1771اظجبة ػهٗ انًعزٕٖ انداخهٙ. )الجس، .ة 

 ؼحش ٓغ جخلحم ك٢ جُؼٞجذؾ ٝجُطؼ٤ِٔحش.رذزذس جُوٞج٤ٖٗ ٝجُطشش٣ .1

 ضوِرحش ع٤حع٤س، ٝجصٓحش ٓغطٔشز ٝػذٝجٕ. .2

 ضوِرحش ك٢ جُٞػغ جالؾطٔحػ٢، ٝضوحؽؼحش قضذ٤س.  .3

 جالسٛحخ ٝجُؼ٘ق ٝػ٤ِٔحش جُخطق، ٝجالػٔحٍ جُطخش٣ر٤س.  .4

 ضوِرحش ك٢ جُٞػغ جالهطظحد١، ٝهِس جُٔٞجسد ٝؽش٣وس جُطٞص٣غ ؿ٤ش جُؼحدٍ ذ٤ٖ جُغٌحٕ.  .5

 جُٞػغ جُطر٤ؼ٢ جُؼحّ ًٝزُي ك٢ جُٞػغ جُؿـشجك٢.  ضوِرحش ك٢ .6

 .ربظؼب8ً إَٔاع األشيبد 

ضؼٔ٘ص جالدذ٤حش ضظ٤٘لح قيذدش ك٤يٚ أٗيٞجع جالصٓيحش ق٤يع طي٘لص ٝٗٞػيص جالصٓيحش قغيد جُٔؼيح٤٣ش 

جُط٢ جخيزش ذٜيح ٝقغيد ٝؾٜيحش ٗظيش جُريحقػ٤ٖ جضؿيحٙ جُٔٞهيق ٝقغيد جإلؽيحس جُيز١ ض٘شيأ ك٤يٚ جالصٓيس 

جٗٞجع جالصٓحش ذحُشٌَ جُطح٢ُٝٓك٤طٚ ٣ٌٖٝٔ جعطخالص 
 

 (10، ص1993. )ؾرش،

 : جالصٓس ٖٓ ق٤ع جُٔغط٣ٞحش جُؼحٓس االٔنٗ

 جُٔغطٟٞ جُذ٢ُٝ.   –جُٔغطٟٞ جاله٢ٔ٤ِ  –جُٔغطٟٞ جُٞؽ٢٘  –جُٔ٘ظٔحش  –جُٔؿٔٞػحش  –جالكشجد 

 : جالصٓس ٖٓ ق٤ع ؽر٤ؼطٜح. انثبَٛخ

 ضؿحس٣س.  – د٤٘٣س -ػغٌش٣س –جهطظحد٣س  –ع٤حع٤س  –جؾطٔحػ٤س*غوحك٤س

: جالصٓس ٖٓ ق٤ع جُطٌشجسانثبنثخ
 

 (22-4، ص2013.)قذجد،

 ٓطٌشس، كؿحت٢.  –رجش ؽحذغ 

: جالصٓس ٖٓ ق٤ع جٌُٔحٕانساثؼخ
 

 (159-157، ص2004.  )جُذ٢ٔ٤ُ،

 جصٓس دجخ٤ِس.  -جصٓس خحسؾ٤س 

: ٖٓ ق٤ع جُشٍٔٞانخبيعخ
 

 ( 47، ص2006.)٤ٌَٛ،

 جصٓس شحِٓس.  –جصٓس ؾضت٤س 

 جالصٓس ٖٓ ق٤ع جُٔكٞس.  :انعبخظخ

 ٓؼ٣ٞ٘س.  –ٓحد٣س 

 : جصٓس ٖٓ ق٤ع جالٗطالم. انعبثؼخ

 ضح٤ُس.  –أ٤ُٝس 

 : ٖٓ ق٤ع جُط٘رإ. انثبيُخ

 ال ٣ٌٖٔ جُط٘رإ ذٜح.  -٣ٌٖٔ جُط٘رإ ذٜح 
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 : جالصٓس ػ٠ِ جعحط جعطؿحذس جالدجسز. انزبظؼخ

 جالصٓحش جُشٝض٤٘٤س.  –جالصٓس جُٔلحؾثس  –جالصٓس جُضجقلس 

: جالصٓس ٖٓ ٓ٘ظٞس قؿْ جُخطشسحانؼبش
 

 (55-48، ص2007.  )جُظ٤شك٢،

 أصٓس دسؾس سجذؼس. –أصٓس دسؾس غحُػس  –أصٓس دسؾس غح٤ٗس  –أصٓس دسؾس أ٠ُٝ 

 : جالصٓحش ٖٓ ق٤ع جُؼٔن. انذبخٚخ ػشس

 جصٓس ػ٤ٔوس جالغش ُٜح ٓؼحػلحش ؾحٗر٤س.  –جصٓس عطك٤س ٣غَٜ جقطٞجؤٛح 

  .ربظؼب8ً ظًبد األشيبد 

 ٚد.انزٓد 

٣ٝطؼٖٔ جُو٤ْ ٝجالٛذجف ٝجُٔظِكس جُٞؽ٤٘س جُؼحٓس، ٣ٝؼطرش جُطٜذ٣يذ أقيذ جُٔؼٞهيحش جُشت٤غي٤س ُألٛيذجف 

جُٞؽ٤٘س جُط٢ ضغؼ٠ جُذُٝس ج٠ُ ضكو٤وٜح، ٓغ ٝؾٞد شؼٞس ٖٓ أطكحخ جُويشجس ذيحٕ ػ٤ِٔيس جُطٜذ٣يذ ضشيٌَ 

 (.  185، ص1993ٓخحؽش ؾغ٤ٔس ػ٠ِ جُذُٝس ٝٓغطورِٜح)جُخؼ٤ش١،

 8انًفبالأح 

ضؼش٣لٜح جٝ خظحتظٜح ٖٓ ٓؿحٍ ج٠ُ جخش، كطخطِق جُٔلحؾأز جُغ٤حع٤س ػٖ جُٔلحؾأز جُؼغٌش٣س  ٣خطِق

ٝج٣ؼح هذ ضٌٕٞ جُٔلحؾأز ػ٠ِ ٓغطٟٞ جٌُٔحٕ جٝ جُضٓحٕ جٝ جالعِٞخ، جُْٜٔ جٕ ػ٠ِ جُطشف جُز١ 

ح جٝ ٣خطؾ العطخذجٜٓح جعطػٔحس ٗطحتؿٜح ؾ٤ذج ٝضكو٤ن جُٜذف جُٜ٘حت٢ ٖٓ ٝسجتٜح عٞجء أًحٕ جعطشجض٤ؿ٤

ضؼر٣ٞح جٝ ضٌط٢ٌ٤. ٝضؼ٢٘ ٓرحؿطس جُخظْ ذطكشى ٓلحؾة ٓٔح ٣وَِ ػ٤ِٚ هذسضٚ ُشؤ٣س جٝ كْٜ ضكٞالش 

جالصٓس ج٠ُ ؾحٗد رُي كحٕ جُٔرحؿطس ذحُطٌط٤ي ٣ٌٖٔ جٕ ضإد١ ج٠ُ ضو٤َِ جُغ٤طشز ػ٠ِ جقذجظ جالصٓس 

ُخظْ ك٢ جعِٞخ جدجسضٚ ٝٛزٙ جُكحُس ٖٓ جُطأغ٤ش ٣ٌٖٔ جٕ ضإد١ ج٠ُ جٕ ٤ٔ٣َ جضؿحٙ جالصٓس ج٠ُ خغحسز ج

ُالصٓس
 

 (18-11، ص2005. )عحُْ،

 8ػٛك انٕلذ 

جٕ ٖٓ عٔحش جالصٓس ٛٞ ػ٤ن جُٞهص جُٔطِٞخ ُِطؼحَٓ ٓغ جُطٜذ٣ذجش جُٞجسدز ُِذُٝس، ٝض٘شأ ٗٞع ٖٓ 

جُطٞضش ٝجُوِن جُ٘لغ٢ ألطكحخ جُوشجس ذحػطرحسٛح ضشٌَ ضٜذ٣ذجً ُٔ٘ظٞٓس جُذُٝس ذشٌَ ػحّ، ٝجُٔوظٞد 

٤ٖ ػ٠ِ سجط جُٜشّ ك٢ جُذُٝس ػحؾض٣ٖ ػٖ جضخحر قٍِٞ ذذ٣ِس ٓطٞكشز ُزُي جُٔٞهق، ذزُي جٕ جُوحتٔ

ذحإلػحكس ج٠ُ ػ٤ِٔس جُش٣د ٝجُشي ُذ٣ْٜ ك٢ ٓؼشكس سدز كؼَ جألؽشجف جألخشٟ، جالٓش جُز١ ٣وٞدْٛ 

ج٠ُ جالػطٔحد ػ٠ِ ٓؼشكطْٜ جُشخظ٤س ُِطٞطَ ج٠ُ قَ جٝ هشجس ٣ط٘حعد ٓغ ؽر٤ؼس جالصٓس جُٔشجد 

 (.89، ص1982ح ٝٓؼحُؿطٜح )جُكذ٣ػ٢،جُطظذ١ ُٜ
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 انًجذث انساثغ

 انُزبفج انًٛداَٛخ نهجذث.

 أال8ً ادظبفٛبد انخظبفض انؼبيخ نؼُٛخ انجذث.

 ( ٕٚػخ انزكسازاد ٔانُعت انًئٕٚخ نخظبفض ػُٛخ انجذث1الدٔل زلى )

 انُعجخ انًئٕٚخ انؼدخ انُٕع االالزًبػٙ
 %74 55 رًش
 %26 19 جٗػ٠
 %188 52 ٕعانًجً

 انُعجخ انًئٕٚخ انؼدخ انؼًس
 %13   7 ع٘س 30جهَ ٖٓ 

 %26 14 ع٘س  40ج٠ُ  30ٖٓ 
 %72 53 ع٘س كأًػش  40

 %188 52 انًجًٕع
 انُعجخ انًئٕٚخ انؼدخ انزذظٛم اندزاظٙ

 %3 9 دذِّٞ
 %31 23 ذٌحُٞس٣ٞط

 %36 27 ٓحؾغط٤ش
 %30 22 دًطٞسجٙ
 %188 52 انًجًٕع
 انُعجخ انًئٕٚخ انؼدخ ؼهًٛٛخانًإظعخ انز
 %50 37 ضشذ٤س
 %50 37 ضؼ٤ِْ

 %188 52 انًجًٕع

%( ْٛ ٖٓ جالٗحظ، ٝٛزج 26%( ًحٗٞج ٖٓ جُزًٞس، ٝجٕ )74( جٕ ٗغرس )٣1ظٜش ٖٓ جُؿذٍٝ سهْ )

٣لغش جٕ جُزًٞس ُْٜ قؼٞس أًػش ك٢ جُٔإعغط٤ٖ جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس. ًٔح جٕ جُ٘طحتؽ أظٜشش ٖٓ 

ٖٓ ذحه٢ جُلثحش جُؼٔش٣س  %(72ع٘س أًػش(، هذ قظِص جػ٠ِ ٗغرس ذِـص ) 40جٕ ػٔش )جُؿذٍٝ ٗلغٚ 

جألخشٟ، ٣ٌٖٝٔ ضلغ٤ش ٛزٙ جُ٘غرس جٕ ٖٓٔ ُذ٣ْٜ ٓ٘حطد ئدجس٣س ك٢ ًال جُٔإعغط٤ٖ ْٛ جُز٣ٖ هذ 

ً ك٢ ػ٤ِٔس جالخط٤حس ك٢ جٕ ٛزٙ جُلثس ٢ٛ جألًػش  40ضؿحٝصج عٖ جٍ  ً ج٣ؿحذ٤ح ػحٓحً ٝٛزج ٣ؼط٢ جٗطرحػح

ضجٗحً ٝق٣ٞ٤س ٝخرشز ٝٗشحؽحً ٖٓ جُلثحش جألخشٟ. غْ ؾحءش كثس جُطكظ٤َ جُذسجع٢ ذطوحسخ جُ٘غد ذ٤ٖ جض

قِٔس شٜحدز جُرٌحُٞس٣ٞط ٝجُٔحؾغط٤ش ٝجُذًطٞسجٙ ذلحسم ذغ٤ؾ ُِظذجسز ُكِٔس شٜحدز جُٔحؾغط٤ش، ٝٛزج 

ٗٞع جُٔإعغس.  ٣لغش جٕ جُٔإعغط٤ٖ جُطؼ٤ِٔط٤ٖ ضٔطِي ًلحءجش ضؼ٤ٔ٤ِس ذشٌَ ٓطٞجصٕ ذـغ جُ٘ظش ػٖ

غْ ؾحءش ذشٌَ ٓطغح١ٝ جُ٘غد جُٔث٣ٞس ُِٔإعغط٤ٖ جُطؼ٤ٔ٤ِط٤ٖ ؽروحً ُطٞص٣غ جُٔلشدجش ػ٠ِ جُٔإعغط٤ٖ 

 ػ٤٘س جُركع.

 ثبَٛب8ً انزذهٛم االدظبفٙ نفمساد االظزجبَخ.

يب ْٙ ٔظبفم  "٣٘ض ػ٠ِ جُز١ جالٍٝ، ذحإلؾحذس ػٖ جُغإجٍ جُٔطؼِوس جُ٘طحتؽ ٓ٘حهشس انعإال االٔل8

ة اوػاليٙ انزٕالٛٓٙ انؼسالٛخ انداػًخ نهؼًهٛخ انزسثٕٚخ ٔانزؼهًٛٛخ اثُبء االشيبد األكثس انخعب

 يزبثؼخ يٍ لجم انجًٕٓز".
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                   اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار   -كلية الرتبية االشاشية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

( ٕٚػخ ٔظبفم انخعبة اوػاليٙ انزٕالٛٓٙ انؼسالٛخ انداػًخ نهؼًهٛخ انزسثٕٚخ 0الدٔل زلى )

 ٔانزؼهًٛٛخ اثُبء االشيبد األكثس يزبثؼخ يٍ لجم انجًٕٓز.

 زحانؼجب د
ػدخ افساخ 

 انؼُٛخ
Mean 

Std. 

Deviation 

انٕشٌ 

 انُعجٙ
 انًسرجخ

 انزهفصٌٕٚ انؼسالٙ انسظًٙ 1

52  

4.02 0.77 81% 1 

 2 %76 0.88 3.80 انفؼبفٛبد انؼسالٛخ انخبطخ 0

 5 %76 0.89 3.77 اوذاػبد انًذهٛخ 1

 7 %75 0.91 3.76 انظذف انؼسالٛخ انٕٛيٛخ 2

 3 %77 0.90 3.78 خ انؼسالٛخانًٕالغ االنكزسَٔٛ 3

4 
طفذبد يٕالغ انزٕاطم االالزًبػٙ نهًإظعبد 

 انزسثٕٚخ ٔانزؼهًٛٛخ

3.88 0.85 78% 
0 

 6 %76 0.92 3.77 انسظبفم انُظٛخ نشسكبد انٓبرف انُمبل  5

 1 %77 0.89 3.81 يجًٕػبد انًإظعبد ػهٗ رعجٛك انٕرط اة  6

7 
خسٖ انيٛس طفذبد يٕالغ انزٕاطم االالزًبػٙ األ

 ربثؼخ نهًإظعبد

3.77 0.90 76% 
4 

1

8 

نٕدبد اوػالَبد فٙ األيبكٍ انؼبيخ ٔانشٕازع 

 ٔاالظٕاق

3.73 0.90 75% 
18 

يجًٕع انًزٕظؾ انذعبثٙ ٔاالَذساف انًؼٛبز٘ ٔانٕشٌ 

 انُعجٙ انؼبو
52 1.61 8.66 

77% 
= 

( ٝجالٗكشجف جُٔؼ٤حس١ 3.81ُٔكٞس )( ُٜزج ج2ذِؾ جُٔؿٔٞع جُؼحّ ُِٔطٞعؾ جُكغحذ٢ ك٢ جُؿذٍٝ سهْ)

جُ٘طحتؽ جإلقظحت٤س ُٜزج جُٔكٞس جسضلحع جُ٘غرس جُؼحٓس ُلوشز )جُطِلض٣ٕٞ جُؼشجه٢ (، جر ذ٤٘ص 0.88)

(، غْ ؾحءش 4.02جُشع٢ٔ( ذحُذسؾس جال٠ُٝ ٖٓ ذحه٢ كوشجش ٛزج جُٔكٞس، جر ذِؾ جُٔطٞعؾ جُكغحذ٢)

جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس( ذحُطشض٤د جُػح٢ٗ ذٔطٞعؾ كوشز )طلكحش ٓٞجهغ جُطٞجطَ جالؾطٔحػ٢ ُِٔإعغحش 

(، غْ ضِطٜح ذحُٔشضرس جُػحُػس كوشز )ٓؿٔٞػحش جُٔإعغحش ػ٠ِ ضطر٤ن جُٞضظ جخ( ذٔطٞعؾ ذِؾ 3.88ذِؾ )

(، 3.81(، غْ ؾحءش كوشز )جُلؼحت٤حش جُؼشجه٤س جُخحطس( ذحُطشض٤د جُشجذغ ذٔطٞعؾ ذِـص ه٤ٔطٚ )3.81)

لحٝضس ُِلوشجش جألخشٟ، ٣ٌٖٝٔ جٕ ٗؼضٝ ٛزٙ جُ٘غد جُٞجسدز جػالٙ ٓغ ٓطٞعطحش قغحذ٤س ٓطوحسذس ٝٓط

ج٠ُ جٕ ٝعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س دجػْ ؾ٤ذ ُِؼ٤ِٔس جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس ٖٓ خالٍ خطحذٜح جإلػال٢ٓ جغ٘حء 

جالصٓحش ذأدٝجش ئػال٤ٓس ٓخطِلس قشطحً ػ٠ِ د٣ٔٞٓس جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝضٔحش٤حً ٓغ جُظشٝف جالعطػ٘حت٤س 

 ٢ ضؼظق ذح٤ُس جُؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجُطشذ٣ٞس ك٢ جٗؿحص جُٜٔحّ جُذسجع٤س جُط٢ ضوغ ػ٠ِ ػحضوٜح. جُط

يب خزالخ يظدالٛخ ٣٘ض ػ٠ِ"  جُػح٢ٗ جُز١ ػٖ جُغإجٍ ذحإلؾحذس جُٔطؼِوس جُ٘طحتؽ ٓ٘حهشسانعإال انثب8َٙ 

نؼًهٛخ ٔيٕػٕػٛخ ٔخلخ انخعبة اوػاليٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو انؼسالٛخ فٙ خػى ا

 ٔانزؼهًٛٛخ اثُبء االشيبد". 
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

ٕٚػخ خزالخ يظدالٛخ ٔيٕػٕػٛخ ٔخلخ انخعبة اوػاليٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم  (1الدٔل زلى )

 االػالو انؼسالٛخ فٙ خػى انؼًهٛخ ٔانزؼهًٛٛخ اثُبء االشيبد

 انؼجبزح د

ػدخ 

افساخ 

 انؼُٛخ

Mea

n 

Std. 

Deviation 

انٕشٌ 

 انُعجٙ
انًسرج

 ح

1 

عبة اوػاليٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو ٚزعى انخ

انؼسالٛخ ثبنًظدالٛخ فٙ َشس انًؼهٕيبد انداػًخ نهؼًهٛخ 

 انزؼهًٛٛخ

52  

3.44 0.88 69% 0 

0 

ٚزعى انخعبة اوػاليٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو 

انؼسالٛخ ثبنًٕػٕػٛخ فٙ َشس انًؼهٕيبد انداػًخ نهؼًهٛخ 

 انزؼهًٛٛخ

3.23 0.90 65% 2 

1 
زعى انخعبة اوػاليٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو ٚ

 انؼسالٛخ ثبندلخ فٙ َشس انًؼهٕيبد انداػًخ نهؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ
3.20 0.91 64% 3 

2 
ٚزعى انخعبة اوػاليٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو 

 انؼسالٛخ ثبنزكبيم 
3.01 0.96 61% 5 

3 
و ٚساػٙ انخعبة اوػاليٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػال

 انؼسالٛخ رعهؼبد الًٕٓز انعهجخ
3.75 0.82 75% 1 

4 
ٚزعى انخعبة اوػاليٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو 

 انؼسالٛخ ثبنشفبفٛخ
3.01 0.97 61% 6 

5 
ٚزظف انخعبة اوػاليٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو 

 انؼسالٛخ ثبنًجبنيخ ٔانزٕٓٚم
2.13 1.30 43% 18 

6 
نزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو ٚؼكط انخعبة اوػاليٙ ا

 انؼسالٛخ انًٕاشَخ فٙ ٔالٓبد انُظس
3.41 0.89 68% 1 

7 
ٚجٛت انخعبة اوػاليٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو 

 انؼسالٛخ ػهٗ الًٛغ األظئهخ انًعسٔدخ
3.08 0.93 62% 4 

1

8 

ٚزظف انخعبة اوػاليٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو 

 انؼسالٛخ غبيغ ٔغٛس ٔاػخ 
2.26 1.24 45% 7 

يجًٕع انًزٕظؾ انذعبثٙ ٔاالَذساف انًؼٛبز٘ ٔانٕشٌ انُعجٙ 

 انؼبو
52 1.83 8.76 61% = 

( ٝجالٗكشجف جُٔؼ٤حس١ 3.05( ُٜزج جُٔكٞس )3ذِؾ جُٔؿٔٞع جُؼحّ ُِٔطٞعؾ جُكغحذ٢ ُِؿذٍٝ سهْ)

ُطٞؾ٢ٜ٤ ك٢ جظٜشش ٗطحتؽ جُٔكٞس جػالٙ ذحسضلحع كوشز )٣شجػ٢ جُخطحخ جإلػال٢ٓ ج(، ق٤ع 0.98)

ٝعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س ضطِؼحش ؾٜٔٞس جُطِرس( ذحُذسؾس جال٠ُٝ ٖٓ ٓؿٔٞع جُلوشجش جالخشٟ ُٜزج 

(، غْ ضِطٜح كوشز )٣طغْ جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ك٢ 3.75جُٔكٞس ذٔطٞعؾ قغحذ٢ ذِـص ٗغرطٚ)

٤ٔ٤ِس( ذحُطشض٤د جُػح٢ٗ ٝعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س ذحُٔظذجه٤س ك٢ ٗشش جُٔؼِٞٓحش جُذجػٔس ُِؼ٤ِٔس جُطؼ

(، غْ ضِطٜح ذحُٔشضرس جُػحُػس كوشز )٣ؼٌظ جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ك٢ ٝعحتَ 3.44ذ٘غرس ذِـص )

(، غْ ذحُٔشضرس جُشجذؼس كوشز )٣طغْ 3.41جالػالّ جُؼشجه٤س جُٔٞجصٗس ك٢ ٝؾٜحش جُ٘ظش( ذٔطٞعؾ ذِؾ )

ذحُٔٞػٞػ٤س ك٢ ٗشش جُٔؼِٞٓحش جُذجػٔس جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ك٢ ٝعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س 

(، غْ ضِطٜح ذو٤س جُلوشجش ذ٘غد ٓؼطذُس ٓطوحسذس ذحعطػ٘حء جُلوشض٤ٖ 3.23ُِؼ٤ِٔس جُطؼ٤ٔ٤ِس( ذٔطٞعؾ ذِؾ )

( ذ٘غد ػؼ٤لس، ٣ٌٖٝٔ جٕ ٗؼضٝ ٛزٙ جُ٘غد ج٠ُ جٕ خطحخ ٝعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س جُطٞؾ٢ٜ٤ 9-10)

ٞػٞػ٢ ٣ٝكَٔ جُٔظذجه٤س ٝجُذهس ك٢ ٓؼٔٞٗٚ خٞكحً ٖٓ جٗطٌحعس ُِؼ٤ِٔس جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس ٓطضٕ ٝٓ
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

ً ػ٠ِ جقطؼحٕ جُطِرس ٝجسشحدْٛ  ضؼظق ذحُؼحَٓ جُطشذ١ٞ ٝجُطؼ٢ٔ٤ِ جغ٘حء كطشجش جالصٓحش، ٝقشطح

ٝجُٜ٘ٞع ذحُٞجهغ جُطؼ٢ٔ٤ِ ك٢ جُرالد، ٝضكغرحً ال١ ؽحسب جص١ٞٓ ٣كذظ، خظٞطحً ٝجٕ جُؼحُْ ذأًِٔٚ 

ؿِس جُك٤حز ذشٌَ ًر٤ش ٝجغشش ػ٠ِ ٓؿش٣حش جُك٤ِس ذٌحكس جشٌحُٜح ال ع٤ٔح هذ شٜذ جصٓس طك٤س أٝهلص ػ

 جُطؼ٤ٔ٤ِس ٜٓ٘ح.

يب أًْٛخ  ٓ٘حهشس جُ٘طحتؽ جُٔطؼِوس ذحإلؾحذس ػٖ جُغإجٍ جُػحُع جُز١ ٣٘ض ػ٠ِ " انعإال انثبنث8

ّٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو انؼسالٛخ فٙ خػى انؼًهٛخ انزسثٕٚخ ٔانزؼهًٛ ٛخ اثُبء انخعبة اوػالي

 االشيبد".

ّٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو انؼسالٛخ فٙ خػى 2الدٔل زلى ) ( ٕٚػخ أًْٛخ انخعبة اوػالي

 انؼًهٛخ انزسثٕٚخ ٔانزؼهًٛٛخ اثُبء االشيبد

 انؼجبزح د

ػدخ 

افساخ 

 انؼُٛخ

Mean 
Std. 

Deviation 

انٕشٌ 

 انُعجٙ
انًسرج

 ح

1 
ّٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم  االػالو ٚعبْى انخعبة اوػالي

 انؼسالٛخ فٙ رًُٛخ انٕػٙ انزؼهًٛٙ نهعهجخ.

52  

3.25 0.91 65% 3 

0 
ّٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو  ٚعبْى انخعبة اوػالي

 انؼسالٛخ فٙ االنزصاو ثٕاالجبد انًمسزاد اندزاظٛخ نهعهجخ.
3.59 0.79 72% 1 

1 
ّٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو  ٚعبْى انخعبة اوػالي

 رًُٛخ ثمبفخ انذٕاز انجًبػٙ اندزاظٙ نهعهجخ.  انؼسالٛخ فٙ
4.20 0.77 80% 1 

2 

ّٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو  ٚعبْى انخعبة اوػالي

انؼسالٛخ فٙ طُبػخ خُٚبيٛكٛخ غٛس يُٓجٛخ فٙ ئٚظبل 

 انًؼهٕيبد اندزاظٛخ نهعهجخ. 

4.05 0.76 81% 0 

3 
ّٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػال و ٚعبْى انخعبة اوػالي

 انؼسالٛخ فٙ ريٛٛس ًَؾ ٔػبخاد اندزاظخ انزمهٛدٚخ.
2.97 1.11 59% 18 

4 
ّٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو  ًُٚٙ انخعبة اوػالي

 انؼسالٛخ أفكبز َمدٚخ ثُبءح نهعالة.
3.12 1.05 63% 4 

5 
ّٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو  ٚؼصش انخعبة اوػالي

 الػالو ٔانزؼهٛى.انؼسالٛخ فٙ خهك شساكخ ػهًٛخ ثٍٛ ا
3.55 0.90 71% 2 

6 

ّٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو  ٚؼزجس انخعبة اوػالي

انؼسالٛخ كًسشد اػاليٙ رؼهًٛٙ ٚجُت انعهجخ ظهجٛبد 

 األخعبء انًُٓجٛخ.

3.01 0.97 60% 9 

7 
ّٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو  ٚعبْى انخعبة اوػالي

 اندزاظٛخ. انؼسالٛخ فٙ رعٕٚس انًُبْج انزؼهًٛٛخ
3.12 0.95 63% 5 

1

8 

ّٙ انزٕالٛٓٙ فٙ ٔظبفم االػالو  ًُٚٙ انخعبة اوػالي

انؼسالٛخ نهًدزظٍٛ ٔانعهجخ االزرمبء فٙ كبفخ انًجبالد 

 انًؼسفٛخ.

3.00 0.98 60% 9 

يجًٕع انًزٕظؾ انذعبثٙ ٔاالَذساف انًؼٛبز٘ ٔانٕشٌ انُعجٙ 

 انؼبو
52 1.15 8.71 61% = 

( ٝجالٗكشجف جُٔؼ٤حس١ 3.37( ُٜزج جُٔكٞس )4حّ ُِٔطٞعؾ جُكغحذ٢ ُِؿذٍٝ سهْ)ذِؾ جُٔؿٔٞع جُؼ

جظٜشش ٗطحتؽ جُٔكٞس جػالٙ ذحسضلحع كوشز )٣غحْٛ جُخطحخ جإلػال٢ّٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ك٢ (، ق٤ع 0.91)

ٝعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س ك٢ ض٤ٔ٘س غوحكس جُكٞجس جُؿٔحػ٢ جُذسجع٢ ُِطِرس( ذحُذسؾس جال٠ُٝ ٖٓ ٓؿٔٞع 

(، غْ ضِطٜح كوشز )٣غحْٛ جُخطحخ 4.20ش جالخشٟ ُٜزج جُٔكٞس ذٔطٞعؾ قغحذ٢ ذِـص ٗغرطٚ)جُلوشج
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

جإلػال٢ّٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ك٢ ٝعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س ك٢ ط٘حػس د٣٘ح٤ٌ٤ٓس ؿ٤ش ٜٓ٘ؿ٤س ك٢ ئ٣ظحٍ 

)٣غحْٛ  (، غْ ضِطٜح ذحُٔشضرس جُػحُػس كوشز4.05جُٔؼِٞٓحش جُذسجع٤س ُِطِرس( ذحُطشض٤د جُػح٢ٗ ذ٘غرس ذِـص )

جُخطحخ جإلػال٢ّٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ك٢ ٝعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س ك٢ جالُطضجّ ذٞجؾرحش جُٔوشسجش جُذسجع٤س 

(، غْ ذحُٔشضرس جُشجذؼس كوشز )٣ؼضص جُخطحخ جإلػال٢ّٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ك٢ ٝعحتَ 3.59ُِطِرس( ذٔطٞعؾ ذِؾ )

(، غْ ؾحءش ذو٤س 3.55ذِؾ )جالػالّ جُؼشجه٤س ك٢ خِن ششجًس ػ٤ِٔس ذ٤ٖ جالػالّ ٝجُطؼ٤ِْ( ذٔطٞعؾ 

جُلوشجش ذ٘غد ٓؼطذُس ٓطوحسذس، ٣ٌٖٝٔ جٕ ٗؼضٝ ٛزٙ جُ٘غد ج٠ُ جأل٤ٔٛس جُوظٟٞ ُٞعحتَ جالػالّ ذٌحكس 

جشٌحُٜح ك٢ دػْ جُؼ٤ِٔس جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس ٖٓ خالٍ ػذز ٓكحٝس، ٜٓ٘ح جُكش٣س جٌُحِٓس ك٢ كطف 

ً ك٢ ػ٤ِٔس جُكٞجس جُؿٔحػ٢ ُِطِرس ًٝزُي جُٔذسع٤ٖ، ٝج٣ظحٍ جُٔؼِٞٓحش  جُرٞجذحش جُٔـِوس ضو٤ِذ٣ح

جُذسجع٤س ُِطِرس ذشٌَ قؼحس١ ٝٓططٞس ٓغ جالُطضجّ جُطحّ ذ٘ٔٞرؼ جُٔوشسجش جُذسجع٤س، ػالٝز ػ٠ِ 

 كطف كشطس ؾذ٣ذز ك٢ ئهحٓس ششجًس ػ٤ِٔس ذ٤ٖ جُطؼ٤ِْ ٝجالػالّ ضط٘حعد ٝضطِؼحش جُطشذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ.

يب انًٓبزاد  س ذحإلؾحذس ػٖ جُغإجٍ جُشجذغ جُز١ ٣٘ض ػ٠ِ "ٓ٘حهشس جُ٘طحتؽ جُٔطؼِو انعإال انساثغ8

 انؼهًٛخ انزٙ ٚعزخديٓب انخعبة اوػاليٙ انزٕالٛٓٙ فٙ خػى انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ اثُبء االشيبد".

( ٕٚػخ انًٓبزاد انؼهًٛخ انزٙ ٚعزخديٓب انخعبة اوػاليٙ انزٕالٛٓٙ فٙ خػى 3الدٔل زلى )

  انؼًهٛخ ٔانزؼهًٛٛخ اثُبء االشيبد

 انؼجبزح د

ػدخ 

افساخ 

 انؼُٛخ

Mea

n 

Std. 

Deviation 

انٕشٌ 

 انُعجٙ
انًسرج

 ح

1 
اظزخداو اظبنٛت الدٚخ فٙ ؽسٚمخ ئٚظبل انًبخح انًُٓجٛخ 

 اندزاظٛخ نهعهجخ

52  

2.97 1.11 59% 
6 

 7 %57 1.07 2.84 رذمٛك رساثؾ ٔركبيم فٙ يؼهٕيبد انًبخح انؼهًٛخ اندزاظٛخ 0

 1 %76 0.90 3.77 زاظٛخ خبطخ ثبنًٕاخ انًُٓجٛخػسع خزٔض ٔيُبظساد خ 1

 18 %57 1.08 2.82 رسظٛخ يٓبزح انًُبلشخ ٔانذٕاز ٔانزذهٛم نهًبخح اندزاظٛخ 2

3 
يذبٔنخ زثؾ يذزٕٖ انًٕاخ اندزاظٛخ انًُٓجٛخ ثبنزعجٛك 

 انؼًهٙ

2.97 1.11 59% 
4 

4 
 رُجّٛ انكٕاخز انزؼهًٛٛخ ػهٗ األخعبء انًسركجخ فٙ انؼًهٛخ

 انزؼهًٛٛخ

3.00 0.98 60% 
3 

5 
ؽسح انًؼهٕيبد اندزاظٛخ ٔفك نيخ ثعٛعخ ٔيخزظسح 

 ٔٔاػذخ ٔيزًبظكخ

3.20 0.93 64% 
2 

6 
انًعبًْخ فٙ رًُٛخ ٔػٙ انعهجخ ثسظبنخ انًؼهى ٔرؼصٚص 

 يكبَزّ االالزًبػٛخ

3.26 0.94 65% 
1 

 0 %75 0.90 3.73 خرؼصٚص انمٛى انؼهٛب ٔاالرجبْبد ٔانعهٕكٛبد اوٚجبثٛخ نهعهج 7

1

8 

رٕفٛس انٕلذ ٔانجٓد ثشكم أكجس ثؼسع انًبخح انًُٓجٛخ 

 اندزاظٛخ اكثس يٍ يسح

3.00 0.99 60% 
5 

يجًٕع انًزٕظؾ انذعبثٙ ٔاالَذساف انًؼٛبز٘ ٔانٕشٌ انُعجٙ 

 انؼبو
52 1.13 1.81 63% = 

( ٝجالٗكشجف جُٔؼ٤حس١ 3.15( ُٜزج جُٔكٞس )5ذِؾ جُٔؿٔٞع جُؼحّ ُِٔطٞعؾ جُكغحذ٢ ُِؿذٍٝ سهْ)

(، ق٤ع جظٜشش ٗطحتؽ جُٔكٞس جػالٙ ذحسضلحع كوشز )ػشع دسٝط ٝٓ٘حظشجش دسجع٤س خحطس 1.01)

ذحُٔٞجد جُٜٔ٘ؿ٤س( ذحُذسؾس جال٠ُٝ ٖٓ ذو٤س كوشجش ٛزج جُٔكٞس ذ٘غرس ٓطٞعؾ قغحذ٢ ذِـص 

٣ؿحذ٤س ُِطِرس( ذحُذسؾس (، غْ ؾحءش كوشز )ضؼض٣ض جُو٤ْ جُؼ٤ِح ٝجالضؿحٛحش ٝجُغ٤ًِٞحش جإل3.77ه٤ٔطٚ)

(، غْ ؾحءش كوشز )جُٔغحٛٔس ك٢ ض٤ٔ٘س ٝػ٢ جُطِرس 3.73جُػح٤ٗس ذ٘غرس ٓطٞعؾ قغحذ٢ ذِـص ه٤ٔطٚ )
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

(، غْ ذحُٔشضرس جُشجذؼس 3.26ذشعحُس جُٔؼِْ ٝضؼض٣ض ٌٓحٗطٚ جالؾطٔحػ٤س( ذحُذسؾس جُػحُػس ذٔطٞعؾ ذِؾ )

ٝٝجػكس ٝٓطٔحعٌس( ذٔطٞعؾ ذِؾ  كوشز )ؽشـ جُٔؼِٞٓحش جُذسجع٤س ٝكن ُـس ذغ٤طس ٝٓخطظشز

( ذ٘غد ػؼ٤لس،  10-9-8(،غْ ضِطٜح ذو٤س جُلوشجش ذ٘غد ٓؼطذُس ٝٓطوحسذس ذحعطػ٘حء جُلوشجش )3.20)

٣ٌٖٝٔ جٕ ٗؼضٝ ٛزٙ جُ٘غد ج٠ُ جٕ ٝعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س جعطخذٓص خطحخ جػال٢ٓ ضٞؾ٢ٜ٤ ضؼ٢ٔ٤ِ 

حسجش ػ٤ِٔس ضط٘حعد ٓغ جُٞػغ جُز١ ٣شٜذٙ ضشؿ٤ر٢ ك٢ ػشع جُٔحدز جُذسجع٤س جُٜٔ٘ؿ٤س ذحعطخذجّ ٜٓ

 جُٔؿطٔغ ٣ٝ٘غؿْ ذشٌَ كؼحٍ ٓغ ع٤ًِٞحش ٝجضؿحٛحش جُطِرس ٝجُطذس٣غ٤ٖ ػ٠ِ قذ عٞجء. 

ْم رٕالد ٓ٘حهشس جُ٘طحتؽ جُٔطؼِوس ذحإلؾحذس ػٖ جُغإجٍ جُشجذغ جُز١ ٣٘ض ػ٠ِ " انعإال انخبيط8

يزٕظعبد رمدٚس ئالبثبد افساخ  ( فαٙ=  8.83اخزالفبد ٔفسٔق ئدظبفٛخ ػُد يعزٕٖ اندالنخ )

انؼُٛخ ندٔز انخعبة اوػاليٙ انزٕالٛٓٙ نٕظبفم االػالو انؼسالٛخ فٙ خػى انؼًهٛخ انزسثٕٚخ 

ٔانزؼهًٛٛخ اثُبء االشيبد رؼصٖ نهًزيٛساد )انُٕع االالزًبػٙ، انؼًس، انزذظٛم اندزاظٙ، انًإظعخ 

 انزؼهًٛٛخ(". 

فٙ ئالبثبد انًجذٕثٍٛ رجؼبً نًزيٛس )انُٕع االالزًبػٙ، ( ٕٚػخ االخزالفبد االدظبفٛخ 4الدٔل زلى )

 انؼًس، انزذظٛم اندزاظٙ، ظُٕاد انخجسح(.

     انًزيٛساد

خزالبد انًجذٕثٍٛ فٙ يمٛبض خٔز انخعبة اوػاليٙ انزٕالٛٓٙ نٕظبفم االػالو انؼسالٛخ 

 فٙ خػى انؼًهٛخ انزسثٕٚخ ٔانزؼهًٛٛخ اثُبء االشيبد.

mean 

St. 

Deviat

ion 

R R2 

خٔز 

انخعبة 

اوػاليٙ 

انزٕالٛٓٙ 

نٕظبفم 

االػالو 

انؼسالٛخ 

فٙ خػى 

انؼًهٛخ 

انزسثٕٚخ 

ٔانزؼهًٛٛخ 

اثُبء 

 االشيبد

انُٕع 

 االالزًبػٙ

 8.34 0.87 3.29 ذكس
 8.60 انًجًٕع

11% 
 %13 انًجًٕع

 %5 8.04 1.21 2.71 اَثٗ

 انؼًس

 18الم يٍ 

 ظُخ

2.69 1.33 8.01  

 8.77 انًجًٕع

3 % 

 %12 ًجًٕعان
انٗ  18يٍ 

  ظُخ 28

3.16 1.13 8.10 
18% 

ظُخ  40

  فأكثس

3.66 0.77 8.22 
17% 

انًعزٕٖ 

 انزؼهًٛٙ

 8.11 1.63 1.36 خثهٕو

 8.75 انًجًٕع

1% 

 %04 انًجًٕع 
 %6 8.07 0.81 3.59 ثكبنٕزٕٚض

 %10 8.13 8.47 1.72 يبالعزٛس

 % 3 8.00 0.91 3.51 خكزٕزاِ

انًإظعخ 

 انزؼهًٛٛخ

 8.27 0.75 2.11 رسثٛخ
 8.76 انًجًٕع

02% 
 %26 انًجًٕع 

 % 02 8.27 0.77 4.12 رؼهٛى

ضر٤ٖ ٖٓ جُ٘طحتؽ جُط٢ جظٜشش جُو٤ْ ٝجُ٘غد ٝجُٔطٞعطحش جإلقظحت٤س ذٞؾٞد جخطالف ك٢ جُٔطٞعؾ 

شجه٤س ك٢ دػْ جُؼ٤ِٔس جُطشذ٣ٞس جُكغحذ٢ ُذٝس جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ُٞعحتَ جالػالّ جُؼ

(، ذ٤٘ٔح 3.29ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس جغ٘حء جالصٓحش ضرؼحً ُٔطـ٤ش جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٢ ُظحُف جُزًٞس ػ٠ِ جالٗحظ ذ٘غرس )

%(، 31( ٝأغش ٗغرطٚ )0.56(، ٝجسضلؼص ه٤ٔس ٓؼحَٓ جالسضرحؽ ُلثس ُِزًٞس )2.71ذِؾ ٓطٞعؾ جالٗحظ )

%(، ٝضرح٣٘ص جُٔطٞعطحش جُكغحذ٤س 7، ٝأغش ٗغرطٚ )(0.26ك٢ جٗخلحع ك٢ ه٤ٔس جسضرحؽ جالٗحظ )

ع٘س ذٔطٞعؾ ذِـص ٗغرطٚ  40ُٔطـ٤ش جُؼٔش، كحسضلغ جُٔطٞعؾ جُكغحذ٢ ُظحُف جُلثحش جُؼٔش٣س جًػش ٖٓ 

%(، ذ٤٘ٔح ضشجٝقص جُلثحش جُؼٔش٣س جُرحه٤س 19( ذحغش ذِؾ )0.44( ٝه٤ٔس جسضرحؽ ذِـص )3.66)
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 اجلامعة  املصتهصرية 

غطٟٞ جُطؼ٢ٔ٤ِ ذحسضلحع جُٔطٞعؾ جُكغحذ٢ ُظحُف قِٔس ذٔطٞعطحش ٓؼطذُس ٝٓ٘خلؼس، غْ ؾحء جُٔ

%(، ذ٤٘ٔح ضشجٝقص 12(، ٝجغش ذِؾ )0.35( ٝه٤ٔس جسضرحؽ٤س ذِـص )3.94شٜحدز جُٔحؾغط٤ش ذ٘غرس )

ٓطٞعطحش قِٔس جُشٜحدجش جألخشٟ ذشٌَ هش٣د ٖٓ ذؼؼٜح جُرؼغ ذحعطػ٘حء قِٔس شٜحدز جُذذِّٞ ؾحءش 

ذ٤ٖ جُٔإعغط٤ٖ جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس ذ٘غد ٝه٤ْ ٓؼطذُس.  ذشٌَ ٓ٘خلغ، ٝجٗشطشش جُ٘غد ذشٌَ ػحّ

٣ٌٖٝٔ جٕ ٗلغش ٛزٙ جُ٘طحتؽ ٖٓ ٗحق٤س جالسضلحع ٝجالػطذجٍ ٝجالٗخلحع ك٢ جُ٘غد ٝجُو٤ْ جُؼحٓس جٕ 

جُٔركٞغ٤ٖ ٖٓ ػ٘ظش جُزًٞس ُذ٣ْٜ جٛطٔحّ ٝجػف ك٢ جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ُٞعحتَ جالػالّ 

جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس جغ٘حء جالصٓحش ٗط٤ؿس جالػطرحسجش جُٔإعغحض٤س جُؼشجه٤س جُؼشجه٤س جُز١ ٣ذػْ جُؼ٤ِٔس 

ك٢ ؽش٣وس جالػطٔحد ػ٠ِ جُؼ٘ظش جُزًٞس١ ك٢ جُٔإعغحش جُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجُطشذ٣ٞس أًػش ٖٓ جالػطٔحد ػ٠ِ 

ػ٘ظش جالٗحظ ذحإلػحكس ج٠ُ جُطر٤ؼس جُٔؿطٔؼ٤س جُؼحٓس جُغحتذز ك٢ جُٔؿطٔغ جُؼشجه٢ ذطظذس جُزًٞس 

كٜزج ٣ؼٞد ج٠ُ ع٘س  40الٗحظ ك٢ جؿِد ٓلحطَ جُك٤حز جُؼحٓس. جٓح ذحُ٘غرس ُطظذس جُلثس جُؼٔش٣س ٍ ػ٠ِ ج

جٕ ٛزٙ جُلثس ضؼطرش أًػش ٗشحؽحً ٝخرشز ك٢ جُٔإعغحش جُطؼ٤ٔ٤ِس ذشٌَ خحص ٝٓإعغحش جُذُٝس جألخشٟ 

٣ؼٞد ج٠ُ سؿرس ٛزٙ ذشٌَ ػحّ، جٓح ك٤ٔح ٣طؼِن ذحسضلحع قِٔس شٜحد جُٔحؾغط٤ش ػ٠ِ ذو٤س جُشٜحدجش كٜزج 

جُشش٣كس جالًحد٤ٔ٣س ك٢ جذشجص ًلحءضٜح ٝٗشحؽٜح جألًحد٢ٔ٣ ُٝذ٣ٜح جُشؿرس ك٢ جعطٌٔحٍ ٓشٞجسٛح 

جُذسجع٢ ُِكظٍٞ ػ٠ِ شٜحدز جُذًطٞسجٙ كطٞجًد ٛزٙ جُلثس طوَ ٓؼِٞٓحضٜح ٝئظٜحس ٗشحؽٜح ذحػطرحسٛح 

َ ؽر٤ؼ٢ ٝقغد جُطٞص٣غ جُٔشضٌض ك٢ جُٞعؾ جألًحد٢ٔ٣ ٝجُؼ٢ِٔ، ذ٤٘ٔح ضغحٝش جُٔإعغط٤ٖ ذشٌ

 جُٔطغح١ٝ ػ٠ِ جكشجد جُؼ٤٘س ذ٤ٖ جُٔإعغط٤ٖ.
 َزبفج انجذث. 
ذ٤٘ص ٗطحتؽ جُركع جٕ ٝعحتَ جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ُٞعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س جغ٘حء جالصٓحش  -1

ًحٗص ٖٓ خالٍ جُطِلض٣ٕٞ جُؼشجه٢ جُشع٢ٔ ذحُذسؾس جأل٠ُٝ غْ طلكحش جُطٞجطَ جالؾطٔحػ٢ 
ذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ ذحُذسؾس جُػح٤ٗس جُٔؿٔٞػحش ػ٠ِ ضطر٤ن ٝضظ جخ ٝذؼذٛح جُلؼحت٤حش ُٔإعغحش جُطش

 جُؼشجه٤س جُخحطس.
جٝػكص جُ٘طحتؽ جٕ جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ك٢ ٝعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س ك٢ دػْ جُؼ٤ِٔس  -2

حش جُذسجع٤س ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس جغ٘حء جالصٓحش ٣طغْ ذحُٔظذجه٤س ٝجُٔٞػٞػ٤س ٝجُذهس ٝجُٔٞجصٗس ك٢ ٗشش جُٔؼِٞٓ
 جُٜٔ٘ؿ٤س.

ذ٤٘ص ٗطحتؽ جُركع جٕ جُخطحخ جإلػال٢ّٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ك٢ ٝعحتَ جالػالّ جُؼشجه٤س ٣ذػْ جُؼ٤ِٔس  -3
جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس جغ٘حء جالصٓحش ٖٓ خالٍ جالُطضجّ ذحُٔوشسجش جُٜٔ٘ؿ٤س جُذسجع٤س ٝض٤ٔ٘س جُػوحكس 

 ػالّ. جُؿٔحػ٤س ُِكٞجس جُؼ٢ِٔ ٝخِن ششجًس ػ٤ِٔس ذ٤ٖ جُطؼ٤ِْ ٝجال
أظٜشش جُ٘طحتؽ جإلقظحت٤س جٕ جُخطحخ جإلػال٤ٓس جُطٞؾ٢ٜ٤ ٣ٔطِي ٜٓحسجش خحطس ك٢ دػْ جُؼ٤ِٔس   -4

جُطؼ٤ٔ٤ِس جغ٘حء جالصٓحش ضطٔػَ ذؼشع دسٝط ٝٓ٘حظشجش دسجع٤س خحطس ذحُٔٞجد جُٜٔ٘ؿ٤س جُذسجع٤س 
ٓغ جعطخذجّ ٢ٔ٘٣ٝ ٝػ٢ جُطِرس ذشعحُس جُٔؼِْ ٣ٝغطخذّ ُـس ذغ٤طس ٝٝجػكس ٝٓخطظشز ٝٓطٔحعٌس، 

 أعِٞخ ضؼض٣ض جُو٤ْ جُؼ٤ِح ٝجالضؿحٛحش ٝجُغ٤ًِٞحش جإل٣ؿحذ٤س ُِطِرس.
أظٜشش جُ٘طحتؽ ٝؾٞد جخطالكحش جقظحت٤س ك٢ جؾحذحش جُٔركٞغ٤ٖ ٓشضلؼس ٝٓطلحٝضس ك٢ جُو٤ٔس ضرؼحً  -5

 ُٔطـ٤ش١ )جُ٘ٞع جُٔركٞغ٤ٖ جالؾطٔحػ٢، جػٔحسْٛ، ٓغطٞجْٛ جُطؼ٢ٔ٤ِ ٝٓإعغطْٜ جُطؼ٤ٔ٤ِس(.
  8نجذثرٕطٛبد ا 

 ػ٠ِ ػٞء جالعط٘طحؾحش جُط٢ ضٞطِ٘ح ج٤ُٜح ٣ٌٖٔ ضوذ٣ْ جُطٞط٤حش جُطح٤ُس:
٣ٞط٢ جُرحقع جٕ ضوّٞ جُٔإعغحش جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس ذؼَٔ جعططالػحش سأ١ ٝجعطلطحءجش ُِطؼشف  -1

 ػ٠ِ ٓذٟ سػح جُٔؿطٔغ ػٖ جُخطحخ جُطٞؾ٢ٜ٤ جإلػال٢ٓ ٖٓ ٝعحتَ جالػالّ جغ٘حء جالصٓحش.
أطكحخ جٌُلحءجش ٝجالخطظحص ػ٘ذ جػذجد جعطشجض٤ؿ٤حش خطحخ ضؼ٢ٔ٤ِ ك٢ ػشٝسز جالعطؼحٗس ذ -2

 ٝعحتَ جالػالّ ٝضو٤٤ْ ٗطحتؿٜح ذشٌَ ٓغطٔش.
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

ج٤ٔٛس جُطؼحٕٝ ذ٤ٖ جُٔإعغحش جإلػال٤ٓس ٝجُٔإعغحش جُطؼ٤ٔ٤ِس ك٢ جالضلحم ػ٠ِ جُخطس جُؼ٤ِٔس جُط٢  -3
 ٣ٞؾٜٜح جُخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ جغ٘حء جالصٓحش.

ٔحّ ذذسؾس أًرش ٖٓ هرَ جُٔإعغحش جُطشذ٣ٞس ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس ك٢ ٗشش جُطٞػ٤س جُؼ٤ِٔس جُؼَٔ ػ٠ِ جالٛط -4
 جغ٘حء جالصٓحش ٖٓ خالٍ جُطش٤ًض ػ٠ِ جُٞعحتَ جإلػال٤ٓس جُط٢ ضإغش ذشٌَ ًر٤ش ك٢ جُٔؿطٔغ.

ج٣ؿحد ػ٠ِ ؽشم قذ٣ػس ٝٓطٞسز ُِخطحخ جإلػال٢ٓ جُطٞؾ٢ٜ٤ ُٞعحتَ جالػالّ ٤ُطغ٠٘ ٝطُٜٞح ج٠ُ  -5
 ْ ذطش٣وس ٓػ٠ِ.جُؿٜٔٞس جُٜٔط

 ٣ٞط٢ جُرحقع ذؼَٔ دسجعحش ٝذكٞظ ٓٔحغِس ض٘طِن ٖٓ ٜٗح٣س ٛزٙ جُذسجعس. -6
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The role of the guiding media discourse for the Iraqi media in supporting 

the education process during the crises 

 
Abstract 

The aim of the research is to know the role of the guiding media discourse for 

the Iraqi media in supporting the education process during the crises. The 

research used the descriptive analytical method, by (questionnaire), and 

selected 74 items.so the results as following: the first rank was (The means of 

the Iraqi guiding media discourse, the most followed by the audience, in 

supporting the educational process during crises with mean 3.81, The second, 

rank was (the importance of the guiding media discourse in the Iraqi media in 

supporting the educational process during crises) with mean 3.37. The third 

rank was the scientific skills used by the guiding media discourse in 

supporting the educational process during crises (The scientific skills used by 

the guiding media discourse in supporting the educational process during 

crises) with mean 3.15. The fourth rank was (The degree of credibility, 

objectivity and accuracy of the guiding media discourse in the Iraqi media in 

supporting the educational process during crises) with mean 3.05  

Keywords: guiding media discourse, media, educational process, crises. 
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 :يستخهض انبحث

ً ًج٤شاً ك٢ سػب٣خ االعشح ٝاٗوبرٛب ٖٓ اُلٌش اُؼبٍ اُٜذاّ ُِٔغزٔغ          هطغ اُزظٞف شٞؽب

رؼزٔذ اُوشإ اٌُش٣ْ كٌشاً، ٝاُؾذ٣ش  ال٤ٓخ طؾ٤ؾخاالعال٢ٓ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ رشث٤ٚ اُغ٤َ ٝكن اعظ اع

ٝاُغ٤شح أُؾٔذ٣خ ٜٓ٘غبً ٗوزذ١ ثٚ، ٝرٞط٤بد اُظؾبثخ ثشٗبٓغبً ُز٣ٞ٘ش اُؼوَ ٝاُوِت . ٝهذ عبْٛ كٌش 

اُزظٞف ك٢ ٗشش االٖٓ ٝاالخالم ٝاُضوبكخ ٝاالػزذاٍ ٝاُزٞاػغ ٝأُغبٝاح ٝاؽزشاّ األساء ٝاُ٘ظش٣بد 

ٖٓ ٛ٘ب ع٘ز٘بٍٝ ك٢ ٛزا  اُجشش٣خ ػٖ االخطبء ٝاُزٗٞة ٝأٌُ٘شاد.ٝٓؾبعجخ اُ٘لظ ٝاُغٞاسػ 

اُذساعخ اصش اُزظٞف االعال٢ٓ ك٢ ث٘بء أُغزٔغ أُؼزذٍ ٝاٗغبة االث٘بء أُضب٤٤ُٖ، ٓزخز٣ٖ ٖٓ كٌش 

ً ُزُي. ٝأهزؼذ ؽج٤ؼخ اُذساعخ إ ٗوغٜٔب ا٠ُ  االٓبّ اُـضا٢ُ ٝاثٖ ػشث٢ ك٢ ٛزا أُغبٍ اٗٔٞرعب

ب ك٢ أُجؾش االٍٝ اُزؼش٣ق ثبالٓبّ اُـضا٢ُ سؽٔٚ هللا ٝاُزشث٤خ االعزٔبػ٤خ، ك٢ ؽ٤ٖ ٓجؾض٤ٖ ، ر٘بُٝ٘

خظظ٘ب أُجؾش اُضب٢ٗ ُِؾذ٣ش ػٖ أُزظٞف االٗذُغ٢ ٓؾ٢ اُذ٣ٖ ثٖ ػشث٢ ٝرٞع٤ٜبرٚ األعزٔبػ٤خ، 

ٓؼزٔذ٣ٖ أُٜ٘ظ اُزبس٣خ٢ اُزؾ٢ِ٤ِ اُٞطل٢ ُِٞطٍٞ ا٠ُ االٛذاف أُشعٞح ٖٓ اُذساعخ ٝثبُشعٞع 

 ٠ أُظبدس ٝأُشاعغ راد اُؼالهخ . اُ

 :اُزظٞف، أصش، ث٘بء، أُغزٔغ، أُؼزذٍ . انكهًبث انًفتبحيت

 يقديت :

اُؾٔذ هلل سة اُؼب٤ُٖٔ ٝاُظالح ٝاُغالّ ػ٠ِ خبرْ االٗج٤بء ٝع٤ذ أُشع٤ِٖ ٗج٤٘ب دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص( ٝػ٠ِ اُٚ     

 ٝطؾجٚ ٖٝٓ ٝاالٙ اعٔؼ٤ٖ . آب ثؼذ ...

"اؽ٤بء ػِّٞ ٜٓ٘ب ٛـ ( ػِٔبً ٖٓ اػالّ اُزظٞف ُٝٚ ٓإُلبد ػذ٣ذح : ٣505ؼذ االٓبّ اُـضا٢ُ )د:       

اُذ٣ٖ"ٝ " ٓوبطذ اُلالعلٚ" ٝ "٤ٓضإ االػزذاٍ" ٝ "أُ٘وز ٖٓ اُظالٍ" ٝثٚ ػَٔ ػ٠ِ رش٤٤ذ طشػ 

بس )إ د٢٘٣ ٝاخاله٢ شبٓخ ك٢ أُغزٔغ ، ار ٗغؼ ك٢ اخؼبع اُؼوَ ٝٓذسًبرٚ ُؼوبئذ اُذ٣ٖ ٝاش

االهزشإ ث٤ٖ ٓب ٣ؼزوذ ك٢ اُؼبدح عججبً ، ٝٓب ٣ؼزوذ ٓغججبً ٤ُظ ػشٝس٣بً ػ٘ذٗب , ثَ ًَ ش٤ئ٤ٖ ٤ُظ ٛزا 

راى، ٝال راى ٛزا, ٝال اصجبد اؽذٛٔب ٓزؼٖٔ ال صجبد االخش، ٝال ٗل٤ٚ ٓزؼٖٔ ُ٘ل٢ االخش, ك٤ِظ 

ٔب ٣ؼ٢٘ ػذّ  ٝعٞد ثبُؼشٝسح ٝعٞد اؽذٛٔب ٣ؼ٢٘ ٝعٞد االخش,ٝالٖٓ اُؼشٝس١ ػذّ ٝعٞد اؽذٛ

االخش,ٓضَ اُش١, ٝاُششة, ٝاُشجغ, ٝاالًَ, ٝاُشلبء ٝششة اُذٝاء.....اُخ,ِّْٝٛ عشٙ ا٠ُ ًَ 

أُشبٛذاد ٖٓ أُوزشٗبد ك٢ اُطت,ٝاُ٘غّٞ, ٝاُظ٘بػبد,ٝاُؾشف، ٝإ اهزشاٜٗب ُٔب عجن ٖٓ روذ٣ش 

 هبثَ ُِلشم...(.ًزبة هللا عجؾبٗٚ ُخِوٜب ػ٠ِ اُزغب١ٝ,ال ٌُٞٗٚ ػشٝس٣بً ك٢ ٗلغٚ ؿ٤ش 
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ُوذ ع٤طش اُلٌش االعال٢ٓ اُذ٢٘٣ ػ٠ِ ػوَ اُـضا٢ُ ٝاال٣ٔبٕ اُوِج٢, ٝاُذ٣ٖ ٝاُؼوَ ك٢ رؼ٤َِ        

أُؼغضاد اُطج٤ؼ٤ٚ ك٤شٟ: ))ًٝزُي اؽ٤بء ا٤ُٔذ,ٝهِت اُؼظب صؼجبٗبً ٌٖٓٔ ثٜزا اُطش٣ن,ٝٛٞ إ أُبدٙ 

صْ اُ٘جبد ٣غزؾ٤َ ػ٘ذ اًَ اُؾ٤ٞإ ُٚ , دٓأً صْ  هبثِٚ ٌَُ ش٢ : كبُزشاة ,ٝعبئش اُؼ٘بطش ٣غزؾ٤َ ٗجبربً,

 اُذّ ٣غزؾ٤َ ٤٘ٓبً,صْ ا٢ُ٘ٔ ٣٘ظت ك٢ اُشؽْ ك٤خِن ؽ٤ٞاٗبً ٝٛزا ثؾٌْ اُؼبدح ٝاهغ ك٢ صٖٓ ٓزطبٍٝ .

كِْ ٣ؾ٤َ اُخظْ إ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓوذٝساد هللا رؼب٠ُ, إ ٣ذ٣ش أُبدح ك٢ ٛزٙ االؽٞاس ك٢ ٝهذ اهشة       

بػذد اكٌبس اُـضا٢ُ اُزأَٓ ػ٠ِ اُزل٤ٌش اُؼ٢ِٔ ٝرٞع٤ٚ أُغزٔغ ُشٝػ ػٜذٙ ك٤ٚ؟( ، ٝهذ ع ٓٔب

اُزغبٓؼ ٝاُزٌبرق ٝاُزالهؼ ٝخِن عٞ ٖٓ االٓبٕ ثؼ٤ذاً ػٖ اُزشف ٝاُِٜٞ ٝ اُخٔش ٝأُخذساد اكبد 

 ٝاألٓبٗخٝعشؽبٗبد أُغزٔغ, ٝهذ ؽذس ا٤ُّٞ اُزظٞف ػ٠ِ صسع سٝػ أُؾجخ ٝاالػزذاٍ ٝاُظذم، 

اُزشف ٝاالعشاف ثبُِٔزاد ٝاُلٞاؽش ٝال ثذ ٖٓ اُزوشق ثبُؾ٤بح ٝاالثزؼبد ػٖ   دٕٝٝاُزٞاػغ ثبُؼ٤ش 

ارظق االٓبّ اُـضا٢ُ ثبُزؾ٤َِ اُ٘لغ٢ اُز١ ٣ظق ثٚ اُلؼبئَ ٓضَ كؼ٤ِخ   اُشرائَ ٝاُلغن ٝاُؾشاّ.

اُظذم ٝاُظجش, ٝاالخالص , ٝؽت االخش , ٝؽوٞم اُغبس , ٝاُٞاُذ٣ٖ ,ٝأُشاح االّ ٝاالخذ 

)آب اُشغبػٚ ك٢ٜ كؼ٤ِٚ ، ٝاالث٘بء ٝاالخٞإ ٝاُز٢ ٗغذٛب ك٢ ًزبثٚ)٤ٓضإ اُؼَٔ كزًشٛب(  ٝاُضٝعخ

ُِوٞح اُلؼ٤خ ٌُٜٞٗب ه٣ٞخ , ٝٓغ هٞح اُؾ٤ٔخ ٓ٘وبدح ُِؼوَ أُزأدة ثبُششع ك٢ اهذآٜب ٝاؽغبٜٓب ٢ٛٝ 

٤ٗخ , ٢ٛٝ ٝعؾ ث٤ٖ كؼ٤ِٚ اُوٞح اُشٜٞا ٝاُؼلخٝعؾ ث٤ٖ سر٣ِز٤ٜب أُط٤لز٤ٖ ثٜب, ٝٛٔب اُزٜٞس ٝاُغجٖ ,

اُششٙ ٝاُخٔٞد ,ك٤ٌز٘ق ارٕ ًَ كؼ٤ِخ سر٣ِزبٕ ٛٔب االكشاؽ ٝ اُزلش٣ؾ,اال اُؼذٍ كال ٣ٌز٘لٚ اال سر٣ِخ 

آب أُزظٞف اثٖ ػشث٢ أُشع٢  اُغٞس أُغبٝسح ُٚ, ألٗٚ ٤ُظ ث٤ٖ اُزشر٤ت ٝػذّ اُزشر٤ت ٝعؾ (.

 ً ٗؾٞ اسثؼ٤ٖ ع٘خ ٓب اٝهذ ك٤ٚ عشاعبً ٝال  االٗذُغ٢ )رٞسٓذ هذٓبٙ ٖٓ ؽٍٞ اُو٤بّ... اُز١ عٌٖ ٓٞػؼب

ّ ػ٘ذٓب اؽِّغ ػ٠ِ عِٞى ٓزظٞكخ اُششم 1200ٛـ /598اعزـشة ػ٘ذ ص٣بسرٚ ٓظش ع٘خ كوذ ٗبساً( 

ٝاداثْٜ رٌِٔٚ شؼٞس ثخ٤جخ آَ ثِـذ ؽذ اُغخؾ ُزظشف اُشجبة ثبُٔغزٔغ ٖٓ ُجبعْٜ أُ٘بك٢ ُؼبداد 

ٓب   ٢ ٓؾبعجخ اُ٘لظ ٝأُجبدب ٝاُـب٣بد( : ))كأٍٝٝروب٤ُذ االعالّ ُوُٞٚ ك٢ )سعبُٚ سٝػ اُوذط ك

ٝطِذ ا٠ُ ٛزٙ اُجالد عبُذ ػٖ ارجبع ٛزٙ اُطش٣وٚ أُض٠ِ, ػغ٠ إ اؽذ ْٜٓ٘ ٗلؾخ اُشك٤ن االػ٠ِ 

كؾِٔذ ا٠ُ عٔبػخ هذ عٔؼْٜ خبٗوبٙ ػب٤ُخ اُج٘بء ٝاعؼٚ اُل٘بء, ك٘ظشد ا٠ُ ٓـضاْٛ أُطِٞة ٝٓ٘ؾبْٛ 

شٜشارْٜ ٝرشع٤َ ُؾبْٛ... اُخ , ُٝوذ ُو٤ذ ثٜزٙ اُجالد ٖٓ ٣ِجظ أُشؿٞة ُز٘ظ٤ق ٓشهؼبرْٜ ثَ ٓ

عشا٣َٝ اُلز٤بٕ ٝال٣غزؾ٢ ك٢ رُي ٖٓ اُشؽٖٔ , ال ٣ؼشف ششٝؽ اُغٖ٘ ٝ اُلشائغ ٝال ٣ظِؼ إ 

ً ك٢ أُشاؽ٤غ. ٜزٙ اُجذع اُز٢ اٗزششد ك٢ أُغزٔغ ػِٔذ ػ٠ِ رخش٣جٚ )ًَ ثذػٚ ك  ٣ٌٕٞ خذ٣ٔب

عبٛٔذ ػ٠ِ اُؼ٘ق االعش١ الٕ اُشبة ؽٔٞػ ٝؿ٤ٞس ٝٓغشف ٝ ػالُخ,ًَٝ ػالُخ ك٢ اُ٘بس( ٝ

٣ؾت اُزشف ٝاُِٜٞ ٝاُغٜش اسػبءاّ ُشٜٞارٚ, كال ثذ ٖٓ رٜز٣جٚ ٝاسشبدٙ ٝث٘بء ػوِٚ ك٢ اُو٤ْ اُذ٤٘٣خ 

,ٝاُزغبٓؼ ٝؽغٖ اخز٤بس اُشكبم اُظبُؾ٤ٖ أُزؼ٤ِٖٔ أُٜزث٤ٖ ثبُذ٣ٖ, ٝإ ٗؼِّٔٚ ٝاعجبد ٝاداة 

ُوشاءح اُوشإ اٌُش٣ْ ٝٗؾضٚ  ػ٠ِ اُزٛبة ُِٔغبعذ ٝإ ٗشاػ٢ ٓشبػشٙ  االعالّ اُؾ٤٘ق ٝٗششذٙ

اُؼبؽل٤خ ٝٗزبثغ ع٤شرٚ ٝٗٞط٤ٚ إ ٣زو٢ سثٚ ٝسعُٞٚ ٝطؾبثزٚ ٝإ ٣ٔزضَ ُزٞط٤برْٜ. ك٘ؾٖ ٗشٟ إ 

اثٖ ػشث٢ االٗذُغ٢ اُز١ ًبٕ ٣وطغ اُوؼجبٕ كبرا ًغَ ػٖ اُٞهٞف ك٢ اُظالح ٣ؼشة ثبُوؼ٤ت 

ػ٠ِ ػذد ًج٤ش ٖٓ أُؼ٤ِٖٔ االٗذُغ٤٤ٖ ٝعٔغ ْٜٓ٘ شٌبٟٝ اُزال٤ٓز ٢ً ٣لْٜ ُزُي رؼشف ،  عبه٤ٚ((

اُؾبالد ٤ُطِغ ػ٠ِ اُغِج٤بد ٝاال٣غبث٤بد ك٢ أُغزٔغ االٗذُغ٢. ٗشٟ ثٖ ػشث٢ ٓ٘وطؼبً ا٠ُ رأَٓ ا٣بد 

أ ك٢ هللا ا٠ُ ؽذ اٗٚ ُْ ٣٘زجٚ اثذاً ا٠ُ شغشح ص٣زٕٞ ًبٗذ ٓٞعٞدٙ ك٢ ثغزبٗٚ ٓ٘ز ٗؼٞٓخ اػلبسٙ , ُْ ٣وش

ً اخش ؿ٤ش اُوشإ. الثذ ٖٓ االٛزٔبّ ثزذس٣ظ اُزظٞف ك٢ أُذاسط اُضب٣ٞٗخ أراّ  ؽ٤برٚ ثأًِٜٔب ًزبثب

ٝاُغبٓؼ٤خ ُضسع اُو٤ْ ٝاُزوب٤ُذ ٝٗؾبسة اُلٌش اُؼبٍ اُٜذاّ ُِٔغزٔغ ٝ ًشق اُذالئَ ػ٠ِ اػشاس 

اٛزْ ثبالٓبٕ، ُٝ٘ب ك٢ اُؼ٘ق ٝٓالؽوزٚ الٕ االعالّ اًذ ػ٠ِ اُزغبٓؼ ٝ صسع اُؾت ك٢ هِٞة اُ٘بط ٝ
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سعُٞ٘ب اٌُش٣ْ )ملسو هيلع هللا ىلص( أعٞح ؽغ٘خ كوذ ؽَٔ ك٢ ٣ضشة ث٤ٖ االٝط ٝاُخضسط ٝ ث٤ٖ االٗظبس ٝأُٜبعش٣ٖ 

ٝ اٝط٠ ثؾغٚ اُٞداع ثبُؼلٞ ػ٘ذ أُوذسٙ ٝاؽزشاّ اُ٘غبء ٝأُغبٝاد ٝٓضِٜب ثأع٘بٕ أُشؾ ٝاُشكن 

 اُخطجٚ ثوُٞٚ اال َٛ ثِـذ اُِْٜ اشٜذ . ثبُٞاُذ٣ٖ ٝاُؼطق ػ٠ِ اُلو٤ش ٝا٤ُز٤ْ ٝخزْ

 انًبحث االًل                                                        

 انعبنى انًتظٌف االيبو انغزاني ًانتزبيت االجتًبعيت 

 سيزتو  –حيبتو  –تزجًتو 

ا٢ُ اُطٞع٢ أ      ث٢ ؽبٓذ اُلو٤ٚ ، ٝٛزٙ اُ٘غجخ ٛٞ ؽغخ االعالّ اُلو٤ٚ اُضاٛذ دمحم ثٖ دمحم ثٖ دمحم اُـضَّ

اٍ، ػ٠ِ ػبدح اَٛ خٞاسصّ ٝعشعبٕ ، كبْٜٗ ٣٘غجٕٞ ا٠ُ اُوظبس اُوظبسٟ، ٝا٠ُ اُؼطبس  ا٠ُ اُـضَّ

ٛـ ، ٝٛٞ ؽغخ 450اُؼطبسٟ ، أٓب اُطٞع٢ ك٘غجخ ا٠ُ اؽذٟ ٓذٕ ؽٞط ك٢ خشاعبٕ . ُٝذ ع٘خ 

عال٤ٓخ ٝأؽزشآٜب ٖٓ أعَ إٔ ٣غٞد االعالّ ك٢ اُغؼ٢ ا٠ُ اُٜذا٣خ ٝأه٘بع اُ٘بط ُٔٔبسعخ اُطوٞط اال

ٓغزٔغ خب٢ُ ٖٓ اُؼ٘ق ٝاُلغبد ٝاالٗؾشاف ئ٠ُ أُؾشٓبد ًٝأٗٚ ٣ؼِْ ػِْ ا٤ُو٤ٖ إٔ أُغزٔؼبد 

االعال٤ٓخ عٞف رظَ ئ٠ُ ٓب ٗؾٞ ػ٤ِٚ ا٤ُّٞ ٖٓ هزَ ٜٝٗت ٝٛزي ُالػشاع ٝكوذإ االٖٓ ٝاالٓبٕ، 

ْ ثبُؾ٤بح االٓ٘خ ٝأُغزوشح ػ٠ِ ٓب ٣شبٛذٝٗٚ ٝاُخٞف ٣شٛج٘ب ٣ٝغزٞؽٖ هِٞث٘ب، أؿِت اُ٘بط ال أَٓ ُٜ

٣ٝغٔؼٞٙ ، ٝعؾ اٗزشبس األٓشاع أُضٓ٘خ ػ٘ذ ث٢٘ اُجشش ًبُغٌش١ ٝػـؾ اُذّ ٝاُوِت ثغجت ٓب 

٣زؼشع ُٚ عغذ االٗغبٕ ٖٓ طذٓبد ٝاالالّ ٝٛضاد ٗلغ٤خ ، ًٔب ٗغٔغ ٓشع االسم ٝكوذإ ش٤ٜخ 

ً ػ٠ِ كوذإ أث٘بئٜ ْ ،ٝؽٍٞ أٗزظبسْٛ ، ٝأٗزشبس أُخذساد ػ٘ذ اُشجبة االًَ ٝاُّ٘ٞ ػ٘ذ االثبء ؽضٗب

ٌُال اُغ٘غ٤ٖ ثغجت اُؾش٣خ ٝاالٗزش٤ٗذ ٝأُٞثب٣َ اُز١ طبس ٣غزخذّ ألؿشاع رغؼ٠ ئ٠ُ ٛذّ 

 ُوذ أٗزششد كِغلخ االٓبّ اُـضا٢ُ ٝٛٞ أؽذ أػالّ اُظٞك٤خ  ك٢ أُششم ثلؼَ ٓإُلبرٚ ٓضَ  . أُغزٔغ

ٝؿ٤شٛب ٖٓ  " ٤ٓضإ اُؼَٔ " ٝ " ٓؼ٤بس اُؼِْ " ٝ " اُؼالٍ أُ٘وز ٖٓ " ٝ " أؽ٤بء ػِّٞ اُذ٣ٖ "

اٌُزت اُز٢ ٣غزٞعت اؽالّػ٘ب ػ٤ِٜب ُِٞهٞف ػ٠ِ أسائٚ ثبُزظٞف ٝٓٞهلٚ ٖٓ اُؼ٘ق ٝاُظشاع اُ٘لغ٢ 

ٝاُؼِْ
(1)

آب االسادح كاٜٗب ر٘شأ ػٖ اُؾبعخ ، ُٝزُي ك٢ٜ ٗوض ٌُٖٝ اُـضا٢ُ ٣شٟ إٔ ٝؽذح اُؾو٤وخ   . 

ً اُلالعلخ إٔ هللا ٣ؼشف اُؼبُْ ، ألٕ اال٤ُٜخ أٗٔب رزٔ ضَ ك٢ االسادح هجَ ؿ٤شٛب ، ٝٛٞ ٣وٍٞ ٓؼبسػب

أسادرٚ ٢ٛ اُز٢ أهزؼذ ٝعٞدٙ
 (2)

. ٣ٌٖٝٔ أٗزوبد اُـضا٢ُ ثأٗٚ هذ ػّؾ٠ ثلٌشح ؽذٝس اُؼبُْ اُز٢ ٣ش٣ذ 

 ٤ُٜخ االثذ٣خ . ئصجبرٜب ٝثلٌشح أخز٤بس االٗغبٕ ، اُز٢ ال ٣ٌٖٔ اُز٘بصٍ ػٜ٘ب ، ك٢ عج٤َ أٗوبر االسادح اال

ُوذ آزبصد اخالم اُـضا٢ُ ثؼٔن اُزؾ٤َِ اُ٘لغ٢ اُز١ ٣ظق كؼ٤ِخ اُظذم، ٝكؼ٤ِخ اُظجش،       

ٝكؼ٤ِخ االخالم ٝٝاعت أُشء ٗؾٞ ٗلغٚ ، ٝٝاعجٚ ٗؾٞ أخٞاٗٚ ك٢ اُذ٣ٖ ٝؽوٞم اُغٞاس ، ٝؽوٞم 

اُلؼبئَ اُغضئ٤خ ، ٖٓ ؿ٤ش اُٞاُذ٣ٖ ، ٝؽوٞم أُشأح ٝاالث٘بء ٝاالخٞح ، ٢ٛٝ ػ٠ِ اُغِٔخ رجؾش ك٢ 

إٔ رشرو٢ ئ٠ُ اُجؾش ك٢ ٓجذأ االخالم ، ٝأعبط اُلؼبئَ ٝؿب٣زٜب . إٔ رؾذ٣ذ ؿب٣خ اُؼَٔ االٗغب٢ٗ 

ٓغأُخ كِغل٤خ ُْ ٣خظظٜب اُـضا٢ُ ثجؾش ٓ٘لشد ، ألٕ اُجشٛبٕ ػ٠ِ ٓجذأ االخالم ٣وزؼ٢ اُخشٝط 

ُـضا٢ُ ٝػغ ُِؼَٔ ٤ٓضاٗبً " رشه٠ ثٚ ػٖ ػ٠ِ ششائؾ ا٤ُو٤ٖ اُز٢ رًشٛب ك٢ " ٓؼ٤بس اُؼِْ " ٗؼْ إٔ ا

ؽذ اُزو٤ِذ ئ٠ُ ؽذ اُٞػٞػ"
(1 )

،
 

ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ؼوذ اٌُالّ ػ٠ِ أعبط ٛزا ا٤ُٔضإ ثؾضبً خبطبً ، ثَ أهزظش 

ػ٠ِ ٝصٕ اُلؼبئَ ثٚ ٖٓ ؿ٤ش إٔ ٣ج٤ٖ ٓب ٛٞ ، ٝٛٞ ٣ٔزبص ًٔب هِ٘ب ثزذه٤وخ ك٢ ٝصٕ ٛزٙ اُلؼبئَ ، 

ً طؾ٤ؾب. ُي ًبٗذ ٓجبؽضٚ ك٢ االخالم أهشة ئ٠ُ أُجبؽش اُ٘لغ٤خ ٜٓ٘ب ئ٠ُ ُٝز ٝرؾ٤ِٚ رؾ٤ِالً ٗلغ٤ب

أُجبؽش اُلِغل٤خ، ُٝؼِ٘ب ئرا سعؼ٘ب ئ٠ُ رؾ٤َِ ٛزٙ اُلؼبئَ ٗغزط٤غ إٔ ٗغزخشط ٜٓ٘ب ػ٠ِ ؽش٣وخ 

االعزوشاء ، ٓجذأ اُـضا٢ُ ك٢ كِغلخ االخالم كبُـضا٢ُ ٣وٍٞ ك٢ ًض٤ش ٖٓ أُٞاػغ ئٕ اُلؼبئَ خبػؼخ 

٤ذح ثبُششع ، ٣ٝوٍٞ ك٢ ٤ٓضإ اُؼَُٔؾبًْ اُؼوَ ٝٓو
(2)

"ٝأٓب اُشغبػخ ك٢ٜ كؼ٤ِخ ُِوٞح اُـؼج٤خ  

ٌُٜٞٗب ه٣ٞخ ، ٝٓغ هٞح اُؾ٤ٔخ ٓ٘وبدح ُِؼوَ أُزأدة ثبُششع ك٢ أهذآٜب ٝاؽغبٜٓب، ٢ٛٝ ٝعؾ ث٤ٖ 
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اُششٙ سر٣ِز٤ٜب أُط٤لز٤ٖ ثٜب ، ٝٛٔب اُزٜٞس ٝاُغجٖ " . ٝاُؼلخ كؼ٤ِخ اُوٞح اُشٜٞا٤ٗخ ، ٢ٛٝ ٝعؾ ث٤ٖ 

ٝاُخٔٞد ، ك٤ٌز٘ق ئرٕ ًَ كؼ٤ِخ سر٣ِزبٕ ٛٔب االكشاؽ ٝاُزلش٣ؾ ، ئال اُؼذٍ كال ٣ٌز٘لٚ ئال سر٣ِخ اُغٞس 

أُغبٝسح ُٚ ، ألٗٚ ٤ُظ ث٤ٖ اُزشر٤ت ٝػذّ اُزشر٤ت ٝعؾ 
(3)

. كبُلؼ٤ِخ ثبُغِٔخ ٝعؾ ث٤ٖ االكشاؽ 

ٝاُزلش٣ؾ ، ٝأٌُبٍ ك٢ االػزذاٍ ، ٝٓؼ٤بس االػزذاٍ اُؼوَ ٝاُششع 
(4)

، ًَٝ ٖٓ أؽِغ ػ٠ِ رؾ٤َِ  

آسعطٞ ُِلؼ٤ِخ ، ٝرؾذ٣ذٛب ثبالػزذاٍ ، أدسى اُظِخ اُز٢ ث٤ٖ اُـضا٢ُ ٝث٤٘ٚ . كبُـضا٢ُ ُْ ٣وزظش ك٢ 

رؾ٤َِ ٛزٙ اُلؼبئَ ػ٠ِ اُششع ثَ اهزجظ ٖٓ ًزبة االخالم ئ٠ُ ٤ٗوٞٓبخٞط اٌُض٤ش ٖٓ ا٥ساء ، 

 ً ، كبُخ٤ش ٤ُظ ٓب هشسٙ اُؼوَ ٝؽذٙ ، ثَ ٓب هشسٙ  ُٝزُي رغذٙ ٣غؼَ ٓؼ٤بس االػزذاٍ اُؼوَ ٝاُششع ٓؼب

اُؼوَ أُزأدة ثبُششع ، ٝٛزا ٣غؼَ اُششع كٞم اُؼوَ ، ٣ٝزًشٗب ثٔزٛت اُالٛٞر٤٤ٖ أٓضبٍ )دٕٝ 

الس( ٝ )عشعٕٞ( ٝؿ٤شْٛ ٖٓ اُز٣ٖ عؼِٞا اُخ٤ش ربثؼبً إلسادح اُخبُن ، كبُخ٤ش ٤ُظ  -عٌٞد( ، ٝ )آثٚ 

كبُـضا٢ُ ئرٕ ثؼ٤ذ ك٢ األخالم ػٖ سأ١ " أُؼزضُخ " ،  اسادح هللا.خ٤شاً ثبُزاد ، ٝئٗٔب ٛٞ خ٤ش ث

 ٝٓخبُق ُِلالعلخ ، ُٝؼِٚ إٔ ٣ٌٕٞ أهشة ئ٠ُ اُظٞك٤خ أُؼزذُخ ٓ٘ٚ ئ٠ُ سأ١ اُلالعلخ اإل٤٤ُٜٖ . 

 ٝر٘وغْ اُلشم ػ٘ذٙ ئ٠ُ أسثغ ٢ٛٝ : 

كشهخ  -4كشهخ اُظٞك٤خ   - 3كشهخ اإل٤٤ُٜٖ اإلعال٤٤ٖٓ ٖٓ اُلالعلخ  -2كشهخ أُزجؼ٤ٖ ُألٗج٤بء  -1

اُغٔب٤ٛش اُؾٔو٠ اُز٣ٖ صػٔٞا إٔ أُٞد ػذّ ٓؾغ ، ٝهشس إٔ اُلشم اُضالس األ٠ُٝ رزلن ك٢ اُوٍٞ 

إٔ اُؾٔبهخ ًَ اُؾٔبهخ ك٢ كزٞس اال٣ٔبٕ . إٔ أُٔؼٖ ك٢ أرجبع اُشٜٞاد ، أُؼشع ػٖ اُ٘ظش ك٢ 

إٔ ٣غِي عج٤َ اُغؼبدح ، ٤ُٝغذ اُغؼبدح أُؼوٞالد شو٢ ك٢ اُذ٤ٗب ، ٝشو٢ ك٢ ا٥خشح ، كؼ٠ِ اُؼبهَ 

ٓوظٞسح ػ٠ِ اُذ٤ٗب ، ٝئٗٔب ٢ٛ ٓٔب ٝطلٚ اُششع ، ٝٝػذ ثٚ اُ٘لٞط اُظبُؾخ ك٢ ا٥خشح 
(5)

 . 

كبُغؼبدح ك٢ ٗظش اُـضا٢ُ ال ر٘بٍ ئال ثبُؼِْ ٝاُؼَٔ، ٌَُٝ ٜٓ٘ٔب ٓو٤بط، كٔؼ٤بس اُؼِْ ٤ٔ٣ض ث٤ٖ     

ُؼَٔ أُغؼذ ٝاُؼَٔ أُشو٢ ، ٝؽش٣وخ اُؼَٔ أُغؼذ ٛٞ اُظؾ٤ؼ ٝاُلبعذ، ٤ٓٝضإ اُؼَٔ ٣لشم ث٤ٖ ا

 ك٢ اُزغشد ٖٓ ػالئن اُذ٤ٗب ، ٝاُزشكغ ػٖ اُشٜٞاد ، ٝٓخبُلخ اُٜٟٞ ٝاُزل٤ٌش ك٢ األٓٞس اإل٤ُٜخ . 

إٔ ٓزٛت اُـضا٢ُ ك٢ االخالم ٛٞ ٓزٛت اُظٞك٤خ أُؼزذُخ ، ألٗٚ ال٣ٞاكن اُوبئ٤ِٖ ثبالرؾبد       

ً ، ال ٝاُؾٍِٞ ، ثَ ٣وٍٞ ئٕ  أػ٠ِ دسعبد اُغؼبدح اُز٢ رؾظَ ُالٗغبٕ روشثٚ ئ٠ُ هللا رؼب٠ُ روش٣جب

ثبٌُٔبٕ ٝأُغبكخ ، ٌُٖٝ ثبُٔؼ٠٘ اُؾو٤و٢ 
(6)

. ٝهذ أخز ٖٓ اُلالعلخ ٓجبدئْٜ ك٢ رؾ٤َِ اُلؼبئَ ،  

وَ ٝعؼَ اُغؼبدح ك٢ عًِٜٞب ، ٌُٝ٘ٚ أػبف ئ٠ُ رُي ًِٚ رٝهبً خبطبً ك٢ اُزؾ٤َِ ، ٝر٣ٞ٘شاً ألؽٌبّ اُؼ

إٔ ٗظش٣خ اُـضا٢ُ اُذ٤٘٣خ ال رخِٞ ٖٓ أعزذالالد كِغل٤خ كٜٞ هذ أهزجظ ٖٓ اُلالعلخ  ثزؼب٤ُْ اُششع .

ًض٤شاً ٖٓ ا٥ساء، عٞاء ػٖ هظذ أٝ ؿ٤ش هظذ ، ٝعؼَ كٌشح االُٚ ثؼ٤ذح عذاً ػٖ اُزغغ٤ْ ، ٝطٞس 

ً ٓؾؼبً. ِغلخ اُـضا٢ُ ثوُٞ٘ب : ٝٗغزط٤غ إ ِٗخض ك  اُجؼش ٝاُؾ٤بح ٝاُؾ٤بح ا٥خشح رظ٣ٞشاً سٝؽب٤ٗب

اٜٗب طٞسح طبدهخ ُؾ٤برٚ اُشخظ٤خ ، ٝاٜٗب ثوذس ٓب اِٛٔذ اُجؾش ك٢ ؽٞادس ٛزا اُؼبُْ ، أصدادد 

ً ٝٗلٞراً ك٢ ٓب٤ٛخ اُذ٣ٖ. ٝال شي ك٢ إ اُـضا٢ُ هذ اسرلغ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُلالعلخ اُز٣ٖ رٔغٌٞا  رؼٔوب

بد أُشزشػ٤ٖ كخبُلْٜ ك٢ ادساى ً٘ٚ اُؼو٤ذح ثبُؼوَ ، ٝاػزجشٝا اُذ٣ٖ ٖٓ ٓ٘زٞعبد اُخ٤بٍ ، اٝ اخزشاػ

اُذ٤٘٣خ ٝششؽٜب ٝهبٍ اٜٗب ًشق ثبؽ٢٘ ٝؽو٤وخ سٝؽ٤خ ، ٝال ٣ٌٖٔ اُزشدد ك٢ رلؼ٤َ ٓؾبٝالد 

اُـضا٢ُ ُِٞطٍٞ ا٠ُ اُؾو٤وخ اُؼ٤ِب ػ٠ِ ٓجبؽش اُلالعلخ اُز٣ٖ اهزظشٝا ك٢ اُـبُت ػ٠ِ رٌشاس ٓب ه٤َ 

هجِْٜ 
(7)

 . 

:  انضالل تحهيم نظٌص كتبة انًنقذ ين
 

ٝطق اُـضا٢ُ ك٢ ًزبة "أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ" ٓب هبعبٙ ٖٓ االػطشاة اُ٘لغ٢ ػ٘ذ ٓوبثِخ اُلشم      

ثؼؼٜب ثجؼغ، ٝٓب اسرؼبٙ اخ٤شاً ٖٓ ؽش٣وخ اُزظٞف، صْ ٓب طشكٚ ػٖ ٗشش اُؼِْ ثجـذاد، ٝٓؼبٝدرٚ 

اُؼو٢ِ، ٝاُجشٛبٕ ُٚ ث٤٘غبثٞس، ًَ رُي ثبعِٞة ٓإصش رـِت ك٤ٚ اُِٜغخ اُخطبث٤خ ػ٠ِ اُؾغبط 
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٤ُٝظ ك٢ "أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ" ٓزٛت كِغل٢ ٓغزوَ ، ٝال ٗظش٣خ ٓغشدح ٝاٗٔب ٛٞ ؽٌب٣خ   أُ٘طو٢.

ؽبٍ اُـضا٢ُ ٗلغٚ ، ٝرًش اٗؾالٍ ساثطخ اُزو٤ِذ ػ٘ٚ، ٝاعز٤الء اُشي ػ٤ِٚ، صْ اعزشلبؤٙ ثبد٣ٝخ 

اُزظٞف 
(8 )

٢ ، ٖٝٓ اساد االؽالع ػ٠ِ ٛزٙ . كبُٔ٘وز ال٣ؾز١ٞ ارٕ اال ػ٠ِ اُو٤َِ ٖٓ كِغلخ اُـضاُ

 اُلِغلخ ك٤ِطِجٜب ٖٓ ًزبة "اُزٜبكذ" ًٝزبة "أُوبطذ" ًٝزبث٢ "االؽ٤بء" ٝ"٤ٓضإ اُؼَٔ" . 

ُوذ ٝػغ اُـضا٢ُ ًزبة "أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ " ك٢ اٝاخش ا٣بٓٚ ثؼذ ػضُخ دآذ ػشش ع٘ٞاد،        

ًبُزٜبكذ، ٝاُوغطبط أُغزو٤ْ، عِي ك٤ٜب ؽش٣وخ اُظٞك٤خ، ٝٛٞ ٣ش٤ش ك٤ٚ ا٠ُ ًزجٚ االخشٟ 

ٝأُغزظٜش١ ، ٝأُوبطذ ٝك٤ظَ اُزلشهخ ٝؿ٤شٛب . ٝٛزا ٣ذٍ ػ٠ِ اٗٚ اُلٚ ثؼذ ٛزٙ اٌُزت ًِٜب ، ٝثؼذ 

إ اٗبف اُؼٔش ػ٠ِ اُخٔغ٤ٖ
(9)

، كٜٞ ارٕ ٖٓ اٗزبط عٖ اُ٘ؼظ ، ٝٛزا ظبٛش ا٣ؼبً ك٢ اػزذاٍ اعِٞثٚ  

 لبظٚ . ، ٝٝػٞػ اشبسرٚ ، ٝائزالف ٓؼب٤ٗٚ ، ٝرخ٤ش أُ

 :  انشك في افكبر انغزاني

شبٛذ اُـضا٢ُ اػطشاة اُلشم، ٝاخزالف أُزاٛت ، ٝرجب٣ٖ أَُِ ك٢ صٓبٗٚ كشجٚ رُي ثجؾش ؿشم     

ك٤ٚ االًضشٕٝ ، كبؽت إ ٣وزؾْ ُغخ ٛزا اُجؾش اُؼ٤ٔن ، ٣ٝخٞع ؿٔشرٚ ، ٣ٝزٞؿَ ك٢ ظِٔبرٚ ، ًٝبٕ 

ُزؼطش ا٠ُ دسى ؽوبئن االٓٞس دأث٢ ٝد٣ذ٢ٗ ، ٖٓ اٍٝ رُي ثذاكغ ؽج٤ؼ٢ ك٢ ٗلغٚ،  كوبٍ : " ٝهذ ًبٕ ا

آش١ ٝس٣ؼبٕ ػٔش١، ؿش٣ضح ٝكطشح ٖٓ هللا ٝػؼزب ك٢ عجِز٢، ال ثبخز٤بس١ ٝؽ٤ِز٢ " 
(10)

  . 

كُٞذ ٛزا اُلؾض ػٖ ػوبئذ اُلشم ك٢ ٗلظ اُـضا٢ُ شٌبً كِغل٤بً ٣ٔبصعٚ ش٢ء ٖٓ اال٣ٔبٕ اُظٞك٢       

خ اُزو٤ِذ ، الٗٚ ُْ ٣غذ ك٤ٜب ػِٔبً ٣و٤٘بً ، ٝال ٝع٤ِخ ُز٤٤ٔض اُؾن ٖٓ ، ًٝبٕ اٍٝ اُشي ػ٘ذٙ اٗؾالٍ ساثط

اُجبؽَ ، كوبٍ ك٢ ٗلغٚ : " إ ٓطِٞث٢ اُؼِْ ثؾوبئن االٓٞس ٌُٖٝ ٓب ٢ٛ ؽو٤وخ اُؼِْ 
(11)

؟ َٛ ٣ٌٖٔ  

كال  اُٞطٍٞ ا٠ُ ؽوبئن االٓٞس ػٖ ؽش٣ن اُزو٤ِذ ؟ إ اُزو٤ِذ ال ٣ل٤ذ ػِٔبً ٣و٤٘بً ، ٝارا اٗؾِذ ساثطزٚ

ٓطٔغ ك٢ اُشعٞع ا٤ُٚ " 
(12)

 ، كال ثذ ارٕ ٖٓ ث٤بٕ ؽو٤وخ اُؼِْ ا٤ُو٢٘٤ ٓب ٢ٛ ؟ . 

إ ٓؼشكخ ؽو٤وخ اُؼِْ ٢ٛ ٖٓ أُغبئَ االعبع٤خ ك٢ اُلِغلخ اُؾذ٣ضخ ، ألٜٗب اعبط ٗظش٣خ أُؼشكخ ،      

خ ه٤ٔخ اُؼِْ ك٢ٜ ٝاُلِغلخ رؾّٞ ؽٍٞ ٓغبُز٤ٖ اعبع٤ز٤ٖ ٛٔب : ه٤ٔخ اُؼِْ ، ٝه٤ٔخ اُؼَٔ ، أٓب ٓغأُ

اعبط أُ٘بهشبد اُلِغل٤خ اُز٢ اؽزذٓذ ، ٝآب ٓغأُخ ه٤ٔخ اُؼَٔ ك٢ٜ اعبط اُلِغلخ االخاله٤خ ، ٝال 

رضاٍ ٛبربٕ أُغأُزبٕ ا٠ُ ا٣بٓ٘ب ٛزٙ ٖٓ آٜبد أُغبئَ اُز٢ رش٣ذ اُلِغلخ اُؾذ٣ضخ إ رغذ ُٜب ؽالً ، 

٣زؼٔن ك٢ ؽو٤وخ اُؼِْ ، ثَ اعشع ك٢ رؾ٤َِ اُؼِْ ٝآب ٓغبُخ اُؼَٔ ك٢ٜ اعبط االخالم. إ اُـضا٢ُ ُْ 

ا٤ُو٢٘٤ ٝرؾذ٣ذ ششائطٚ كوبٍ : " اُؼِْ ا٤ُو٢٘٤ ٛٞ اُؼِْ اُز١ ٣ٌ٘شق ك٤ٚ أُؼِّٞ اٌٗشبكبً ال ٣جو٠ ٓؼٚ 

س٣ت ، ٝال ٣وبسٗٚ آٌبٕ اُـِؾ ٝاُْٞٛ ، ٝال ٣زغغ اُوِت ُزوذ٣ش رُي ، ثَ االٓبٕ ٖٓ اُخطأ ٣٘جـ٢ إ 

ً ٤ُِو٤ ً ، ُْ ٣ٌٕٞ ٓوبسٗب ً ، ٝاُؼظ٠ صؼجبٗب ٖ ، ٓوبسٗخ ُٞ رؾذٟ ثبظٜبس ثطالٗٚ ٖٓ ٣وِت اُؾغش رٛجب

٣ٞسس رُي شٌبً اٝ اٌٗبساً 
(13)

، ًَٝ ػِْ ال ٗز٤و٘ٚ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ ا٤ُو٤ٖ ، كٜٞ ػِْ ال صوخ ثٚ ٝال أٓبٕ 

اُـضا٢ُ : " ٓؼٚ . كٔو٤بط ا٤ُو٤ٖ ارٕ ٛٞ االٓبٕ ، ٝٓؼ٠٘ االٓبٕ اُضوخ ، ٝٓو٤بط اُضوخ اٌٗشبف. ٣ٝشٟ 

ٓؼبٝدح اُ٘لظ ا٠ُ اُظؾخ ٝاالػزذاٍ ، ٝسعؼذ اُؼشٝس٣بد اُؼو٤ِخ ٓوجُٞخ ٓٞصٞهبً ثٜب ػ٠ِ آٖ ٣ٝو٤ٖ 

، ُْٝ ٣ي رُي ث٘ظْ د٤َُ ٝرشر٤ت ًالّ ، ثَ ث٘ٞس هزكٚ هللا رؼب٠ُ ك٢ اُظذس، ٝرُي اُ٘ٞس ٛٞ ٓلزبػ اًضش 

ػ٤ن سؽٔخ هللا اُٞاعؼخ" أُؼبسف ، كٖٔ ظٖ إ اٌُشق ٓٞهٞف ػ٠ِ االدُخ أُغشدح  كوذ 
(14)

  . 

ٝأُوظٞد ثٜزا اُ٘ٞس ًشق اُ٘لظ ثبُؾذط ػٖ اُجذ٤ٜ٣بد، ٝاُؾوبئن اال٠ُٝ، الٕ اال٤ُٝبد        

اُؼو٤ِخ، ال رذسى ث٘ظْ اٌُالّ، ٝرشر٤ت اُؾغظ، ثَ رذسى ثبُؾذط، ٢ٛٝ ؽبػشح ك٢ اُزٖٛ، ٝاُؾبػش 

اٌُشق اُجبؽ٢٘ ٢ٛ ٖٓ اػٔن أُغبٍ اُز٢ ٝسدد  إ ٓغأُخ ًٔب ٣وُٞٚ اُـضا٢ُ ، ارا ؽِت كُوذ ٝاخزل٠.

ك٢ أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ ٖٝٓ هشأ ًزبة "اُزأٓالد" ٝؽش٣وخ "د٣ٌبسد" ك٢ اُشي ، ٝاٗزوبُٚ ا٠ُ ا٤ُو٤ٖ 

ثبُؾذط اُلٌش١ ، ٝٓؼشكخ اُزاد ، ٝأدسى ه٤ٔخ ٛزا اُ٘ٞس اُز١ رٌِْ ػ٤ِٚ اُـضا٢ُ 
(15 )

. إ ٛزا اُؾذط 
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عغ ا٤ُو٤ٖ ا٠ُ اُؼوَ . ٗؼْ هذ ٣ٌزة ؽبًْ اُؼوَ ؽبًْ اُؾظ ، ٝهذ ٣ٌٕٞ ٓلزبػ أُؼشكخ ، ُٝٞالٙ ُٔب س

ٝساء ؽبًْ اُؼوَ ؽبًْ آخش ٣ٌزة ؽبًْ اُؼوَ، ٌُٖٝ ٓب اُز١ ٣ؼٖٔ ُ٘ب ػذّ ٝعٞد ؽبًْ آخش كٞم ٛزا 

اُؾبًْ ؟ ٌٛزا ٣زغِغَ االٓش ا٠ُ ٓبال ٜٗب٣خ ُٚ، كٖٔ اُؼشٝس١ ارٕ إ ٗضن ثبُؼشٝسح اُؼو٤ِخ ، ٝٗغِْ 

٤بد ، ٝإ كٌشح اُؾذط ُْ رٌٖ ػ٘ذ اُـضا٢ُ هبػذح ُٔزٛت خبص، ثَ اػزٔذ ػ٤ِٜب ُزؾذ٣ذ ٗطبم ثبالُٝ

اُؼوَ ، ٝث٤بٕ ػغضٙ ػٖ ؽَ ع٤ٔغ أُؼؼالد، كبُؼوَ ال ٣ٌٖٔ إ ٣ٌٕٞ ٓظذس اُؼو٤ذح اُذ٤٘٣خ، الٕ 

٣وخ اال٣ٔبٕ ٣شعغ ا٠ُ اٌُشق اُجبؽ٢٘. ٝثبُشؿْ ٖٓ إ اُـضا٢ُ هذ اهزجظ كٌشح اٌُشق ٛزٙ ٖٓ ؽش

اُظٞك٤خ ، كبٗٚ آزبص ػ٠ِ ؿ٤شٙ ثغؼِٜب ٓلزبػ اُؼِّٞ، ٝٓظذس اُؼوبئذ اُذ٤٘٣خ، ٝهذ رشكغ ثٜب ػٖ ؽش٣وخ 

اُزو٤ِذ ا٠ُ ؽش٣وخ اُؼوَ ، ٝعؼَ اُؾن هبئٔبً ث٘لغٚ ال ثٖٔ هبُٚ . كبُؼبهَ ٣غت إ ٣٘ظش ك٢ االٓش ، كبرا 

ٝعذٙ ؽوبً هجِٚ ، عٞاء " ًبٕ هبئِٚ ٓجطالً اٝ ٓؾوبً " 
(16 )

، ٤ُٝظ ٣غٞص إ ٣ٜغش ًَ ؽن عجن ُٚ خبؽش 

ٓجَ ، الٗٚ ارا عبص رُي ، ُضّ ٛغش ًض٤ش ٖٓ اُؾن ، " ُٝضٓ٘ب إ ٜٗغش عِٔخ ٖٓ آ٣بد اُوشإٓ ، ٝاخجبس 

 اُشعٍٞ ، ٝؽٌب٣بد اُغِق ، ًِٝٔبد ؽٌٔبء اُظٞك٤خ .

 :  اثز انتعهيى في االعتدال

ي ، اٗٔب اُخالف ٤ُظ ك٢ اُؾبعخ ا٠ُ اُزؼ٤ِْ ثذأ ٖٓ ٓؼِْ ٓؼظّٞ ، ٤ُٝظ ك٢ االٌٓبٕ اٌٗبس رُ     

ٝأُؼِْ ، ٝال ك٢ إ ٣ٌٕٞ أُؼِْ ٓؼظٞٓبً ، ٝاٗٔب ٛٞ ك٢ ٓؼشكخ أُؼِْ ٗلغٚ ، َٛ ٛٞ ٤ٓذ أّ ؽ٢ ؟ 

كبُزؼ٤ٔ٤ِخ روٍٞ : إ أُؼِْ ػِْ اُذػبح ، ٝثضْٜ ك٢ اُجالد ، ٝٛٞ ٣٘زظش ٓشاعؼزْٜ ، إ اخزِلٞا ٝاشٌَ 

ٍ إ ٓؼِٔ٘ب ْٛ دمحم "ملسو هيلع هللا ىلص" ، ٝاٗٚ ػِْ اُذػبح ٝثضْٜ ك٢ اُجالد ، ٌُٝ٘ٚ أًَ ػ٤ِْٜ ٓشٌَ . ٝاُـضا٢ُ ٣وٞ

ُْٜ اُزؼ٤ِْ ، " ٝثؼذ ًٔبٍ اُزؼ٤ِْ ال ٣ؼش ٓٞد أُؼِْ ، ًٔب ال٣ؼش ؿ٤جزٚ" 
(17)

. آب ٓغبُخ اُؾٌْ 

ٞدٙ ، ٝثبالعزٜبد ػ٘ذ ثبُ٘ض اٝ ثبالعزٜبد ، كوذ أعبة ػٜ٘ب اُـضا٢ُ ثوُٞٚ : " اٗ٘ب ٗؾٌْ ثبُ٘ض ػ٘ذ ٝع

ػذٓٚ" . ٝهذ اصجذ ػشٝسح االعزٜبد ثوُٞٚ : " إ اُ٘ظٞص أُز٘ب٤ٛخ ال رغزٞػت اُٞهبئغ ؿ٤ش 

أُز٘ب٤ٛخ ، كال ثذ ٖٓ االعزٜبد ك٢ اسعبع اُٞهبئغ اُخبطخ ا٠ُ اُ٘ظٞص اُؼبٓخ، هبٍ : " كٖٔ اشٌِذ 

ا٠ُ ثِذح االٓبّ ُٔؼشكخ اُوجِخ ، ُلبد ػ٤ِٚ اُوجِخ، ٤ُظ ُٚ ؽش٣ن اال إ ٣ظ٢ِ ثبالعزٜبد، ار ُٞ عبكش 

ٝهذ اُظالح " . ٝٛزا ا٣ؼبً شإٔ أُغزلز٢ ك٢ ًَ ٝاهؼخ ، الٗٚ ارا سعغ ا٠ُ ثِذح االٓبّ ، رجذُذ اُٞهبئغ 

 ، ٝكبد االٗزلبع ثبُلزٟٞ ،كؼ٠ِ اُؼبهَ إ ٣غزٜذ ٣ٝجزٍ ٝعؼٚ ك٤ٔب ٝساء هٞاػذ اُؼوبئذ ك٢ اُزلظ٤َ .

ٝهذ ط٘ق  ب، ك٤شزَٔ ػ٤ِٜب اٌُزبة ٝاُغ٘خ، ٝال ؽبعخ ك٤ٜب ا٠ُ االعزٜبد،آب هٞاػذ اُؼوبئذ ٗلغٜ     

ً ٣ؼشف ثٚ اُؾن ك٢ اٌُال٤ٓبد، ٝظٖ اٗٚ ٣ٌٔ٘ٚ  اُـضا٢ُ ًزبة "اُلغطبط أُغزو٤ْ "، ٝٝػغ ٤ٓضاٗب

ثٞاعطزٚ إ ٣شكغ اُخالف ، ٣ٝض٣َ اُز٘بصع ، كبرا ه٤َ إ ٛزا ا٤ُٔضإ ال ٣ض٣َ اُخالف، ثَ ٣ؼْ ا٠ُ 

ٞعٞدح شجٜخ عذ٣ذح ، هبٍ اُـضا٢ُ : " إ أُزؾ٤ش ارا هبٍ اٗب ٓزؾ٤ش، ُْٝ ٣ؼ٤ٖ أُغأُخ اُز٢ ٛٞ اُشجٚ أُ

ك٤ٜب ٓزؾ٤ش ، ٣وبٍ ُٚ : اٗذ ًٔش٣غ ، ٣وٍٞ اٗب ٓش٣غ، ٝال ٣زًش ػ٤ٖ ٓشػٚ ، ٣ٝطِت ػالعٚ، ك٤وبٍ 

ُٚ : ٤ُظ ك٢ اُٞعٞد ػالط ُِٔشع أُطِن ، ثَ أُشع ٓؼ٤ٖ" 
(18 )

جـ٢ إ ٣ؼ٤ٖ . ًٝزُي أُزؾ٤ش ٣٘

ٓب ٛٞ ٓزؾ٤ش ك٤ٚ، كبرا ػ٤ٖ االٓش اُز١ رؾ٤ش ك٤ٚ، آٌٖ اُشعٞع ثٚ ا٠ُ "اُوغطبط أُغزو٤ْ" ٝاصاُخ 

 شجٜزٚ ٝؽ٤شرٚ ث٤ٔضإ اُؾن" . كب٤ُٔضإ ٣ـ٢٘ ػٖ االٓبّ أُؼظّٞ ، ٣ٝشل٢ ٖٓ اُؾ٤شح .

ء ، ٝهذ ػ٤ؼٞا ػٔشْٛ آب اُطش٣وخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٤ِظ ٓؼٜب ش٢ء ٖٓ اُشلبء ُِخشٝط ٖٓ ظِٔبد ا٥سا     

ٝاُـضا٢ُ ُٔب كشؽ ٖٓ اٗوبر ٛزٙ اُلشم اهجَ ثٜٔزٚ   ك٢ ؽِت أُؼِْ ، ُْٝ ٣غزط٤ؼٞا إ ٣زؼِٔٞا ٓ٘ٚ ش٤ئبً.

ػ٠ِ ؽش٣ن اُظٞك٤خ، كٞعذ اِٜٛب اؽغٖ اُغب٤ٌُٖ ُطش٣ن هللا ، كبؽٔإٔ ا٤ُْٜ، ٝؽبُغ ًزجْٜ، ٝعٔغ 

طَ ػِْٜٔ ًٔب هبٍ ك٢ أُ٘وز : " هطغ ػوجبد اهٞاُْٜ ، ؽز٠ أؽِغ ػ٠ِ ؿب٣برْٜ ٝٓوبطذْٛ ، ًٝبٕ ؽب

اُ٘لظ، ٝاُز٘ضٙ ػٖ أخالهٜب أُزٓٞٓخ ، ٝطلبرٜب اُخج٤ضخ ، ؽز٠ ٣زٞطَ ثٜب ئ٠ُ رخ٤ِخ اُوِت ػٖ ؿ٤ش 

هللا رؼب٠ُ " 
(19)

. ٌُٖٝ ؽش٣وخ اُظٞك٤خ ال رزْ ئال ثبُؼِْ ٝاُؼَٔ ٓؼبً ، ٝٓب ٣ٌٖٔ اُٞطٍٞ ئ٤ُٚ ثبُزؼ٤ِْ  
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتيصرية 

ٌٖ اُٞطٍٞ ئ٤ُٚ ثبُزٝم ، ٝاُؾبٍ ، ٝرجذٍ اُظلبد ٝاُلشم ػظ٤ْ ث٤ٖ إٔ ه٤َِ ئرا ٗغت ئ٠ُ ٓب ٣ٔ

رؼشف ؽو٤وخ اُضٛذ ٝششٝؽٚ ، ٝث٤ٖ إٔ ٣ٌٕٞ ؽبُي اُضٛذ، كبُظٞك٤خ أسثبة أؽٞاٍ ، ال أطؾبة 

أهٞاٍ، ُٝزُي ُٔب أدسى اُـضا٢ُ ػِّٞ اُظٞك٤خ اُ٘ظش٣خ ، أهجَ ػ٠ِ عِٞى أؽٞاُْٜ ثبُزٝم ، ٝاُش٣بػخ 

ُذ٤ٗب ، ٝاُٜشة ٖٓ ػالئن اُؾ٤بح ، ٌُٝ٘ٚ ٗظش ئ٠ُ ٗلغٚ ، كٞعذٛب ٓ٘ـٔغخ ك٢ ، ٝاالػشاع ػٖ ا

اُؼالئن ، ٝالؽع أػٔبُٚ ، كٞعذٛب ؿ٤ش ٗبكؼخ ك٢ ؽش٣ن االخشح ، كشأٟ ٗلغٚ ػ٠ِ شلب عشٍف ٛبٍس ، صْ 

أطبثزٚ أصٓخ ٗلغ٤خ ، رغبرثزٚ ك٤ٜب شٜٞاد اُذ٤ٗب ، ٝدٝاػ٢ ا٥خشح ، ؽز٠ أؽظ ثؼغضٙ ، كغوؾ أخز٤بسٙ 

، ٝعَٜ ػ٤ِٚ ٛغش أػٔبُٚ .  ُوذ ٝطق اُـضا٢ُ ٛزٙ األصٓخ اُ٘لغ٤خ ثِلع ث٤ِؾ عض٣َ ، ٝث٤بٕ ػغ٤ت ، 

كٜٞ ال ٣زٌِْ ثِغبٗٚ ، ٝال ٣ٌزت ثؤِٚ ، ثَ ٣خبؽجي ثوِجٚ ، ٝسٝؽٚ رائجخ ك٢ اُلبظٚ ، ٝشؼٞسٙ ٓظٕٞ 

٢ هذ رام أؽٞاٍ اُظٞك٤خ ػٖ اُزٌِق، ال روشأ ًالٓٚ ئال ٝرشؼش ثبُؾبُخ اُ٘لغ٤خ اُز٢ أطبثزٚ ، كبُـضاُ

ثؼذ إٔ ؽّظَ ػِْٜٞٓ ، صْ أسرو٠ ئ٠ُ دسعخ أٌُبشلبد ، ٝأُشبٛذاد ، ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣جِؾ اُذسعخ اُز٢ 

ثِـٜب " اُؾالط " ٖٓ االرؾبد ، ٝاُـ٘بء ، ُْٝ ٣ظق دسعبد اُغِٞى ، ٝاُٞطٍٞ ، ًٔب ٝطلٜب " أثٖ 

د اُلشم رذٍ ػ٠ِ هٞح رؾ٤ِِٚ ، ٝٓؾٌْ ه٤بعٚ ع٤٘ب " ك٢ ًزبة " االشبساد " . ئٕ أساء اُـضا٢ُ ك٢ أٗزوب

، ٝطبدم ثشٛبٗٚ ، ٝعؼخ أؽبؽزٚ ثٔزاٛت صٓبٗٚ ، ٌُٜٝ٘ب رذٍ ك٢ اُٞهذ ٗلغٚ ػ٠ِ ا٤ُٔضإ اُز١ ٝصٕ 

ثٚ اُؾن ، ٝأٗزوذ ثٚ اُلِغلخ ، ٝعؼَ اُؼوَ ؿ٤ش ًبشق ُِـطبء ػٖ ع٤ٔغ أُؼؼالد ، ٝٛزا ا٤ُٔضإ 

ثٚ اُؼوبئذ اُذ٤٘٣خ ، ٣ٝؾظَ ثٚ األٓبٕ ، ٣ٝؼٞد ا٤ُو٤ٖ ٓؼٚ ئ٠ُ ٛٞ ٤ٓضإ اٌُشق اُجبؽ٢٘ ، اُز١ ر٘غ٢ِ 

اُ٘لظ ، ٝاُـضا٢ُ ُْ ٣زٌِْ ػ٠ِ اُلِغلخ  اال ٤ُجطِٜب ، ُْٝ ٣جؾش ك٢ اُؼِّٞ االخشٟ اال ثبُو٤بط ا٠ُ 

اُذ٣ٖ ك٤ِظ ك٢ "أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ" ش٢ء ٣ذٍ ػ٠ِ االثؾش أُغشد ، ٝاُؾو٤وخ اُ٘ظش٣خ ، الٕ اُؾو٤وخ 

بٓخ ، ربثؼخ ػ٘ذٙ ُِؼوبئذ اُذ٤٘٣خ ، ٝاُؼوَ ٤ُظ ٓغزوالً ثبالؽبؽخ ثغ٤ٔغ أُطبُت ٌٝٛزا ، ثظٞسح ػ

ًبٗذ صوخ اُـضا٢ُ ثبُؼوَ أُؾغ ه٤ِِخ ، ٤ُٝظ ٛٞ اٍٝ ٖٓ سد ػ٠ِ اُلالعلخ ، ثَ هذ سد هجِٚ ػ٤ِْٜ ، 

ٓب ٣ؼب٢ٛ ٌُٖٝ ٤ُظ ك٢ اُؾٞاس اُز٢ ؽظَ ث٤ٖ أُز٤ٌِٖٔ ٝأُؼزضُخ  ٝػ٠ِ أُؼزضُخ ًض٤شٕٝ ؿ٤شٙ .

هٞح اُـضا٢ُ ك٢ اُشد ػ٠ِ اُلالعلخ ، كظٜشد ؽغزٚ ٝػؼق هٍٞ أٌُ٘ش٣ٖ ، ُْٝ ٣وْ ك٢ اُششم ثؼذٙ 

ٖٓ ٣غزط٤غ إ ٣ؾ٢٤ ػِْ ٓب ثؼذ اُطج٤ؼخ ، ًٔب اؽ٤ب ٛٞ ٗلغٚ ػِّٞ اُذ٣ٖ 
(20)

. ًٝبٕ اُـضا٢ُ ٣طِت 

٤ذٙ ثغِطبٕ اُذ٣ٖ ، ٣ٌٝلش اُؼِْ ثطش٣ن اال٤ُٝبد اُؼو٤ِخ ٣ٝغشدٙ ٖٓ عِطبٕ اُزو٤ِذ صْ ٣ؼٞد ا٠ُ رو٤

اُلالعلخ ك٢ ػِْٜٞٓ ، كٔشد رُي ا٠ُ ٓب هذ ٣زُٞذ ٖٓ آكبد كوذ هبٍ ك٢ صعش اُؼبٓخ ػٖ اُش٣بػ٤بد : " 

٣غت صعش ًَ ٖٓ ٣خٞع ك٢ رِي اُؼِّٞ ، كبٜٗب ٝإ ُْ رزؼِن ثبٓش اُذ٣ٖ ، ٌُٖ ُٔب ًبٗذ ٖٓ ٓجبدٟء 

ب اال ٣ٝ٘خِغ ٖٓ اُذ٣ٖ ٣ٝ٘ؾَ ػٖ سأعٚ ػِْٜٞٓ ، ٣غش١ ا٤ُٚ ششْٛ ٝشإْٜٓ ، كوَ ٖٓ ٣خٞع ك٤ٜ

ُغبّ اُزوٟٞ"
(21)

. ٌٝٛزا رٛت اُـضا٢ُ ا٠ُ إ ٝساء عِطبٕ اُؼوَ ؽٞساً آخش، " ر٘لزؼ ك٤ٚ ػ٤ٖ اخشٟ 

، ٣جظش ك٤ٜب اُـ٤ت ، ٝٓب ع٤ٌٕٞ ك٢ أُغزوجَ ٝأٓٞس اخشٟ اُؼوَ ٓؼضٍٝ ػٜ٘ب " 
(22)

، ٝأطٞة  

رْٜ ٝعٌ٘برْٜ ، ٓوزجغخ ٖٓ ٗٞس ٓشٌبح اُ٘جٞح ، اُطشم ك٢ ٗظشٙ ؽش٣وخ اُظٞك٤خ ، الٕ ع٤ٔغ ؽشًب

٤ُظ ٝساء ٗٞس اُ٘جٞح ػ٠ِ ٝعٚ االسع ٗٞس ٣غزؼبء ثٚ
 (23)

إ اٗزوبد اُـضا٢ُ ُِلشم ٓج٢٘ ػ٠ِ ٛزٙ  .

أُٞػٞػخ االعبع٤خ ، ٢ٛٝ إ اُؼوَ ػبعض ػٖ االؽبؽخ ثٌَ اُؾوبئن اال٤ُٜخ ، ٝإ ٝساء ؽٞس اُؼوَ 

ثٚ االٗغبٕ ٓب ال٣ذسًٚ اُؼوَ ، هبٍ ك٢ ٓؼشع اٌُالّ ػ٠ِ  ؽٞس آخش اعبعٚ اُؾذط اُذ٢٘٣ ٣ذسى

اُلشم : "اُؾن ال٣ؼذٝ ٛزٙ االط٘بف االسثؼخ ، كٜإالء ْٛ اُغبٌُٕٞ عج٤َ ؽِت اُؾن ، كبٕ شذ اُؾن 

ػْٜ٘ كال ٣جو٠ ك٢ دسى اُؾن ٓطٔغ 
(24)

، ٝك٢ رُي ًٔب رشٟ اشبسح ثطشف خل٢ ا٠ُ رؾذ٣ذ ٓ٘طِن  

اُـضا٢ُ ٣ذسط اُظبٛشح اُ٘لغ٤خ اُشؼٞس٣خ ، ا١ ٗشبؽ االٗغبٕ ثٞطلٚ ٝ اُؼوَ ٝرؼ٤ن ؽذٝد أُؼشكخ.

ً ٣شؼش اٗٚ ؽ٢ ٣ٝؼِْ اٗٚ ٣وّٞ ث٘لغٚ ثبٓٞس ٤ُغذ ٓبد٣خ ٌُٜٝ٘ب ٓؼ٣ٞ٘خ ًبُزل٤ٌش ٝاُشؼٞس  ً ؽ٤ب ًبئ٘ب

ثبُـؼت اٝ اُلشػ ، ٣ٝؼ٢٘ رُي إ اُـضا٢ُ ٣ؼ٢٘ ثذساعخ عِٞى االٗغبٕ ، ُٜٝزا ٣ؼشف اُ٘لظ 
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اؽذٛٔب ربثغ ا٠ُ ػِّٞ أٌُبشلخ ، ٝاُز١ ٣زجؼٚ اُلالعلخ ا٤ُٞٗب٤٤ٖٗ ٓضَ اسعطٞ االٗغب٤ٗخ رؼش٣ل٤ٖ 

ٝكالعلخ أُغ٤ِٖٔ ٓضَ اثٖ ع٤٘ب ، ٝهذ ػشكٜب ثبٜٗب ) أٌُبٍ االٍٝ ُغغْ ؽج٤ؼ٢ آ٢ُ ٖٓ عٜخ ٓب ٣لؼَ 

االكبػ٤َ ثبالخز٤بس اُؼو٢ِ ٝاالعز٘جبؽ ثبُشأ١ ٖٓ عٜخ ٓب ٣ذسى االٓٞس ا٤ٌُِخ( 
(25)

 . 

اُزؼش٣ق اُضب٢ٗ ُِ٘لظ ، كبُـضا٢ُ ٣زجغ ٗٚ ػِْ أُؼبِٓخ ك٤ؼشكٜب ) اٜٗب اُغٞٛش اُوبئْ ث٘لغٚ اُز١  آب     

٤ُظ ُٚ ٛٞ ك٢ ٓٞػغ ، ٝال ٣ؾَ ش٤ئبً ( 
(26)

إ اُـضا٢ُ ك٢ ٗظش٣زٚ ػٖ اُ٘لظ ، ٣جذٝ ػ٘ذ اٌُض٤ش٣ٖ  . 

ٌبشلخ ، ٝهذ ربر٢ ُٚ ٖٓ ٓوِذاً ُلالعلخ ا٤ُٞٗبٕ ٖٝٓ عجوٚ ٖٓ اُلالعلخ أُغ٤ِٖٔ ٖٓ خالٍ ػِّٞ أُ

 االٓٞس االر٤خ : 

 -األٓش األٍٝ ٣ٝوغْ ا٠ُ : -1

ٝؽذح اُلٌش اُجشش١ ك٢ ًض٤ش ٖٓ أُٞاػ٤غ ا٤ُٔزبك٤ض٣و٤خ ، ًبالطَ ٝأُظ٤ش ٝأُضَ اُؼ٤ِب ٝال  - أ

 ػغت ، أرا ارخز االٗغبٕ ك٢ ًَ ٌٓبٕ ؽشهبً ٓزشبثٜخ ك٢ اُزل٤ٌش ك٢ ٛزٙ االٓٞس .

ن ثبُذ٣بٗبد ثخبطخ اُغٔب٣ٝخ ، ار اٜٗب ٝاؽذح ك٢ اطُٜٞب ٝٓ٘بثؼٜب ، ٝؽذح اُزل٤ٌش اُذ٢٘٣ ك٤ٔب ٣زؼِ - ة

 كٌِٜب رظذس ػٖ هللا ٝػٖ ؽش٣ن اُٞؽ٢ ، ار إ ًَ سعبُخ ٌِٓٔخ ُالخشٟ . 

اهزشة اُـضا٢ُ ٖٓ اكالؽٕٞ ك٢ خِٞد اُ٘لظ ٝطِزٜب اُؼشػ٤خ ثبُغغْ ، ٣ٝإخز ساط اسعطٞ ك٢  -ط

ً اكالؽٕٞ ، ٝاُـضا٢ُ ثٜ زا ؽبٍٝ االعزلبدح ٖٓ االساء اُز٢ رزلن ٓغ ػو٤ذرٚ ك٢ ٝؽذح اُ٘لظ ٓؼبسػب

 دػْ ٓب ٣ؼزوذ.

ر٘ٞع ٛزا اٌُْ اُٜبئَ ٖٓ أُؼِٞٓبد ٝأُؼبسف ٝاخزالؽٜب عؼِذ ُذٟ اُـضا٢ُ اُ٘ضػخ ا٠ُ اُزٞك٤ن  -2

٤ُخشط ثش٢ء عذ٣ذ ، ٝهذ اعزلبد ٖٓ رُي ك٢ دساعخ اُ٘لظ ٝٝظبئلٜب ، أر عِي عًِٞبً عذ٣ذاً ٣خزِق ػٖ 

عجوٚ ، كوذ اٛزْ ثبُغبٗت اُؼ٢ِٔ ٖٓ اُؾ٤بح اُ٘لغ٤خ عِٞى ٖٓ
 (27)

  . 

ً عذ٣ذاً ك٢ دساعخ اُ٘لظ ، أر ٓضط ػِْ اُ٘لظ ثبالخالم ٝاُذ٣ٖ ،  -3 ُوذ اٝعذ االٓبّ اُـضا٢ُ ٜٓ٘غب

٣ٜٝذف ٖٓ أُؼشكخ اُ٘ظش٣خ ثبُ٘لظ إ رٌٕٞ عج٤الً ا٠ُ طالؽٜب ، ٝا٠ُ رٜز٣ت االخالم ٝاُٞطٍٞ 

اُ٘غبح ثبُٔغِْ ا٠ُ شبؽ٠ء 
(28)

 . 

ُوذ اعزطبع إ ٣غٔغ ػذداً ًج٤شاً ٖٓ أُالؽظبد أُزؼِوخ ثبُ٘لظ ٝاُزغبسة اُشخظ٤خ اُز٢ ؽظِذ  -4

ُٚ ُٝالخش٣ٖ ، ًٔب كظَ اُوٍٞ ك٢ اُؼٞاؽق ٝاالٗلؼبالد ٝؽِِٜب رؾ٤ِالً ػ٤ٔوبً، ٝٛزا آش اِٛٔٚ اًضش 

ٕٞ ٓغشد ٗوَ الكٌبس ٗظش٣خ هبُٜب ٖٓ عجوٚ ٝػ٢٘ ثبُغِٞى اُلشد١ ٝاالعزٔبػ٢ كخشط ثؾضٚ ػٖ إ ٣ٌ

كالعلخ ا٤ُٞٗبٕ ٖٝٓ عب٣شْٛ ٖٓ كالعلخ االعالّ
(29)

  . 

 ٝهذ ٝطق اُـضا٢ُ اُ٘لظ ثبٝطبف ٓخزِلخ ؽغت اخزالف اؽٞاُٜب  ٝػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ :        

: ئرا عٌ٘ذ رؾذ األٓش ٝصا٣ِٜب االػطشاة ثغجت ٓؼبسػخ اُشٜٞاد  اننفس انًطًئنت - أ
(30 )

  . 

ارغٜذ ئ٠ُ طٞة ٖٓ اُظٞاة ، ٝٗضُذ ػ٤ِٜب اُغ٤ٌ٘بد اإل٤ُٜخ ٝرٞارشد ػ٤ِٜب ٗلؾبد ك٤غ ٝ       

اُغٞد اإل٢ُٜ كزطٔئٖ ئ٠ُ رًش هللا ػض ٝعَ ٝرغٌٖ ئ٠ُ أُؼبسف اإل٤ُٜخ ٝرط٤ش ئ٠ُ أكن ا٤ٌُِٔخ 
(31)

 ،

 }٣ب أ٣زٜب اُ٘لظ أُطٔئ٘خ ، اسعؼ٢ ئ٠ُ سثي ساػ٤خ ٓشػ٤خ{ك٤وبٍ ٗلظ ٓطٔئ٘خ هبٍ رؼب٠ُ: 
(32)

  . 

 :  اننفس انهٌايت - ة

٢ٛٝ رٌٕٞ ٓغ هٞاٛب ٝع٘ٞدٛب ك٢ ؽشاة ٝهزبٍ ٝشغبس ٝٗضاع ٝرٌٕٞ اُؾشة ث٤ٜ٘ٔب عغبالً ، كزبسح     

، ُٜب ا٤ُذ ػ٤ِٜب ، ٝربسح ُِوٟٞ ػ٤ِٜب ا٤ُذ ، كال رٌٕٞ ؽبُٜب ٓغزو٤ٔخ ، كزبسح ر٘ضع ئ٠ُ عبٗت اُؼوٍٞ

كززِو٠ أُؼوٞالد ٝرضجذ ػ٠ِ اُطبػبد ٝربسح رغز٢ُٞ ػ٤ِٜب اُوٟٞ)اُشٜٞا٤ٗخ(كزٜجؾ ئ٠ُ ؽؼ٤غ 

ٓ٘بصٍ اُجٜبئْ، كٜزٙ اُ٘لظ ٗلظ ُٞآخ 
(33)

ٝع٤ٔذ اُ٘لظ اُِٞآخ ، ألٜٗب رِّٞ طبؽجٜب ػ٘ذ روظ٤شٙ،  . 

 }ٝال أهغْ ثبُ٘لظ اُِٞآخ{ك٢ ػجبدح ٓٞالٙ . هبٍ رؼب٠ُ: 
(34)

ؽبُخ أًضش اُخِن ٖٓ  ، ٝٛزٙ اُ٘لظ ٢ٛ 

أسرلغ ئ٠ُ أكن أُالئٌخ ؽز٠ رؾ٠ِ ثبُؼِّٞ ٝاُلؼبئَ اُ٘لغ٤خ ٝاألػٔبٍ اُؾغ٘خ ، كٜٞ ِٓي عغٔب٢ٗ، 
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ٝهِٖ ؽبشب {السرلبػٚ ػٖ اإلٗغب٤ٗخ ٝػذّ ٓشبسًزٚ ُِجشش ئال ثبُظٞسح اُزخط٤ط٤خ ، ُٜٝزا هبٍ رؼب٠ُ: 

 }هلل ٓب ٛزا ثششاً ئٕ ٛزا ئال ِٓي ًش٣ْ
(35)

   . 

 . نفس االيبرة ببنسٌءان -ط

٢ٛٝ اُز٢ " رط٤غ اُش٤طبٕ ٝإ رشًذ االػزشاع ، ٝارػ٘ذ ٝاؽبػذ ُٔوزؼ٠ اُشٜٞاد       

ٝدٝاػ٢ اُش٤طبٕ" 
(36)

، ٣ٝوٍٞ ػٜ٘ب االٓبّ : " ٖٝٓ ارؼغ ؽز٠ طبس ك٢ ؽؼ٤غ اُجٜبئْ ، كِٞ  

ٗغب٤ٗخ ٝػذّ رظٞس ًِت اٝ ؽٔبس ٓ٘زظت اُوبٓخ ٓزٌِْ ٌُبٕ ٛٞ ا٣بٙ الٗغالخٚ ػٖ اُلؼبئَ اال

 ٓشبسًزٚ ُالٗغبٕ اال ثبُظٞسح اُزخط٤ط٤خ ، ٝٛزٙ ٢ٛ اُ٘لظ االٓبسح ثبُغٞء" . 

 

 انًبحث انثبني

 يحي اندين ابــــــن عزبــــي انًزسي األندنسي 

 أراؤه -نسبو  –نشأتو 

 ،أُزظٞك٤ٖٛٞ ٓؾ٢ اُذ٣ٖ دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ دمحم ثٖ ػشث٢ اُؾبر٢ٔ اُطبئ٢ األٗذُغ٢ ، أؽذ أشٜش       

ُٝذ ك٢  .اُظٞك٤خ اُطش٣وخ األًجش٣خثبُش٤خ األًجش" ُٝزا ٣٘غت ئ٤ُٚ " اُظٞك٤خُوجٚ أرجبػٚ ٝؿ٤شْٛ ٖٓ 

ػجذ هجَ ػب٤ٖٓ ٖٓ ٝكبح اُش٤خ  1164ّ/ٛـ 558اٌُش٣ْ ػبّ  سٓؼبٕك٢ شٜش  األٗذُظك٢  ٓشع٤خ

اُوبدس اُغ٤ال٢ٗ
(37 )

  :ثأُوبة ػذ٣ذح، ٜٓ٘ب اُظٞك٤خُوجٚ أرجبػٚ ٝٓش٣ذٝٙ ٖٓ  ،

 ٝٓؾ٢٤ اُذ٣ٖ، ٝئٓبّ أُؾوو٤ٖ، ٝثؾش اُؾوبئن، ٝاُجؾش اُضاخش، ٝسئ٤ظ أٌُبشل٤ٖ ، اُش٤خ األًجش    

ٝعِطبٕ اُؼبسك٤ٖ
(38)

 . 

 : نشأتـــــــــو

ٝ ٣ؼشف ػ٘ذ  أٓبص٣ـ٤خٝ أّ  ٓبسع٢ُٝذ اُش٤خ ٓؾ٢ اُذ٣ٖ ثٖ ػشث٢ ك٢ ٓذ٣٘خ ٓشع٤خ ٖٓ أة      

ثبُش٤خ األًجش ٝاٌُجش٣ذ األؽٔش، ٝاؽذ ٖٓ ًجبس أُزظٞكخ ٝاُلالعلخ أُغ٤ِٖٔ ػ٠ِ ٓش  اُظٞك٤خ

اُؼظٞس، ًبٕ أثٞٙ ػ٢ِ ثٖ دمحم ٖٓ أئٔخ اُلوٚ ٝاُؾذ٣ش، ٖٝٓ أػالّ اُضٛذ ٝاُزوٟٞ ٝاُزظٞف، ًٝبٕ 

أح رو٤خ ٝسػخ ٗو٤خ ٖٓ ع٤ٔغ اُشٞائت اُشبئجخ. ٌٝٛزا دسط عذٙ أؽذ هؼبح األٗذُظ ٝػِٔبئٜب، ك٘شأ ٗش

ك٢ عٞ ػبٓش ث٘ٞس اُزوٟٞ، ك٤ٚ عجبم ؽش ٓششم ٗؾٞ اُششكبد اُؼ٤ِب ُإل٣ٔبٕ
 (39)

اٗزوَ ٝاُذٙ ئ٠ُ  .

ٜٔب إٔ راى اُغِطبٕ دمحم ثٖ عؼذ، ٢ٛٝ ػبطٔخ ٖٓ ػٞاطْ اُؾؼبسح ٝاُؼِْ ك٢ ٝؽبً ئشج٤ِ٤خ

اُوشإٓ األٗذُظ، ٝٓب ًبد ُغبٗٚ ٣ج٤ٖ ؽز٠ دكغ ثٚ ٝاُذٙ ئ٠ُ أث٢ ثٌش ثٖ خِق ػ٤ٔذ اُلوٜبء، كوشأ ػ٤ِٚ 

ً ك٢ ، كٔب أرْ اُؼبششح ٖٓ ػٔشٙ ؽز٠ ًبٕ ٓجشصاً ك٢ اُوشاءاد ِٜٓٔاٌُبك٢ثبُغجغ ك٢ ًزبة  اٌُش٣ْ ب

ر٘وَ ث٤ٖ اُجالد ٝاعزوش أخ٤شا  ،ٝاُلوٚ اُؾذ٣شأُؼب٢ٗ ٝاإلشبساد، صْ أعِٔٚ ٝاُذٙ ئ٠ُ ؽبئلخ ٖٓ سعبٍ 

ّ 1240ٛـ/637ؽٞاٍ ؽ٤برٚ ًٝبٕ ٝاؽذا ٖٓ اػالٜٓب ؽز٠ ٝكبرٚ ػبّ  دٓشنك٢ 
 (40 )

.  ٣ؼذ اثٖ ػشث٢ 

اُلٌش االٗغب٢ٗ ، ٝأصش كش٣ذ ك٢ شؼش أُزظٞكخ ػبٓخ ، ٝاإلعالّ " اُذ٣ٞإ األًجش " ئؽذٟ سٝائغ 

خبطخ، كارا ٓب رأِٓٚ هبسٝؤٙ ُْ ٣ضٍ ٓز٘والً ٖٓ كبئذح ئ٠ُ اخشٟ، عبٓغ ٥سائٚ ٝٗظش٣برٚ أُخزِلخ ، ٣ٌبد 

٣شزَٔ ػ٠ِ ًَ ٓب ٝسد ك٢ ٓإُلبرٚ األخشٟ ، أٝدع ك٤ٚ صٔبس دسعٚ ٝثؾضٚ ، ٝعغَ ك٤ٚ ٖٓ أسٝع اُ٘ظْ 

ئ٤ُٚ ٗلغٚ ، ٝٓب أعزوش ػ٘ذٙ سأ٣ٚ ػشع ك٤ٚ آساء أُزظٞكخ ٝػبُظ ٓشٌالد اُلٌش اُجبؽ٢٘  ٓب اؽٔأٗذ

ػ٠ِ أخزالكٜب ك٢ اإلعالّ ػبٓخ ، ٝٓب أشجٚ ثٔٞعٞػخ صوبك٤خ سٝؽ٤خ  عغَ ك٤ٚ ػِْ ٝكِغلخ ٝرلغ٤ش 

ٝؽذ٣ش ٝأدة ٝعِٞى ، ٝكوٚ ٝأطٍٞ كوٚ ٝػِّٞ هشإٓ ٝرأٓالد ٌٝٓبشلبد ٝٓٞشؾبد ، ٣غَٔ 

ٖ ٓؼشكزٚ ، كٜٞ ٣٘جٞع ٣ـزشف ٓ٘ٚ ًَ ٓزأدة ٝال ٣غزـ٢٘ ػ٘ٚ أد٣ت ثبُٔزأدث٤
(41 )

 . 

 :  نسبــــــو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/558_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A_%28%D9%83%D8%AA%D8%A8%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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ٛوووٞ أثوووٞ ػجوووذ هللا دمحم ثوووٖ ػِووو٢ ثوووٖ دمحم ثوووٖ أؽٔوووذ ثوووٖ ػجوووذ هللا اُؼشثووو٢ اُؾوووبر٢ٔ اُطوووبئ٢ ، ٓوووٖ      

عووالُخ ؽووبرْ اُطووبئ٢، ٤ً٘زووٚ أثووٞ ثٌووش ُٝوجووٚ اُشوو٤خ األًجووش ٝأ٣ؼووبً أشووزٜش ثٔؾ٤وو٢ اُووذ٣ٖ ثووٖ ػشثوو٢ 

أشووووزٜش ثٜووووزا ػ٘ووووذ اُؼِٔووووبء، ٌُٝووووٖ ال ػوووو٤ش ثزغوووو٤ٔزٚ أثووووٖ اُؼشثوووو٢ إلٕ رِووووي اُزغوووو٤ٔخ أطووووطالػ ٝ

ػشكوو٢ ػ٘ووذ أٛووَ أُشووشم ٝػ٘ووذ أٛووَ األٗووذُظ ثووأثٖ عووشاهخ ، ٝٗغووجٚ ٓووٖ عٜووخ أٓووٚ ٣شعووغ ئُوو٠ أثوو٢ 

ٓغووِْ اُخووٞال٢ٗ، ٝخبُووٚ أ٣ؼووبً أعوؤٚ أثووٞ ٓغووِْ اُخووٞال٢ٗ اُظووٞك٢ طووبؽت األؽووٞاٍ، ٝاٌُشآووبد 
(42)

زٛت كوٜووو٢ ٓغوووزوَ ٝئٗٔوووب ٣٘طِووون ٓٔوووب أٗطِووون ٓ٘وووٚ األئٔوووخ األسثؼوووخ، ؽ٤وووش هوووبٍ . ُوووْ ٣ٌوووٖ ُوووٚ ٓووو

اؽوووذْٛ ٝٛوووٞ االٓوووبّ اُشوووبكؼ٢ : " ارا طوووؼ اُؾوووذ٣ش كٜوووٞ ٓوووزٛج٢ ".  ٝػ٘وووذٓب ٗوووبٛض اُؼشوووش٣ٖ ٓوووٖ 

ػٔوووشٙ ارغوووٚ اُووو٠ اُخِوووٞح  ٝاُزظوووٞف ٝاؽوووٞاٍ اُ٘وووبط، الٕ ػٔوووٚ ػجوووذ هللا ثوووٖ دمحم اُؼشثووو٢ ٓوووٖ اٛوووَ 

بء هللا رؼووب٠ُ . ٝٛووزٙ اُؾوجووخ ٓووٖ صٓووٖ االٓووبّ ٛوو٢ ٓشؽِووخ اُزٌوو٣ٖٞ اُطش٣وون ًٝووبٕ اثووٞٙ ٓؾجووبً ال٤ُٝوو

اُؼِٔوو٢ ٝاُؼِٔوو٢ اُزوو٢ هؼووبٛب كوو٢ االٗووذُظ ، ٝاُووز١ ػبطووش ك٤ٜووب خِلووبء أُٞؽووذ٣ٖ ٝٛووْ : ٣ٞعوووق 

ثووووٖ ٣ؼوووووٞة ، ٣ٝؼوووووٞة أُ٘ظووووٞس ٝدمحم اُ٘بطووووش ، ٝكوووو٢ ٛووووزٙ االٝهووووبد ثووووذأد أُووووذٕ االعووووال٤ٓخ 

ِووووٞ االخووووشٟاٌُجووووشٟ رزغووووبهؾ كوووو٢ ا٣ووووذ١ االػووووذاء  ٓذ٣٘ووووخ ر
(43)

. ؽ٤٘ئووووز ثووووذأ االٓووووبّ سؽِزووووٚ خووووبسط 

االٗووذُظ كوو٢ ثِووذإ اكش٣و٤ووخ ) رووٞٗظ ؽب٤ُووبً (، ٝثِووذإ اخووشٟ كوو٢ أُـووشة اُؼشثوو٢ ؽ٤ووش صاس كووبط 

ٛوووـ ، 598، ٝهوووذ ثِوووؾ االٓوووبّ ٓوووٖ اُؼٔوووش صالصووو٤ٖ عووو٘خ ، ٝٓوووٖ صوووْ ارغوووٚ ٗؾوووٞ أُشوووشم اُؼشثووو٢ عووو٘خ 

ش اُلزٞؽووبد كوو٢ اؽٜووش ثوؼووخ اهووبّ ك٤ٜووب كٔووش عووش٣ؼبً ثٔظووش ٝكِغووط٤ٖ ٝاعووزوش ثٌٔووخ صٓ٘ووبً كووأُق عوول

اشووبسح ٓ٘ووٚ ُزٌووٕٞ ٓظووجبؽبً ٣ؼوو٢ء ٛووزا اُظووالّ اُووذآظ ، ٝٓشووؼالً ٣ٜزووذ١ ثووٚ أُغوؤِٕٞ ، ٝسً٘ووبً 

صووْ ر٘وووَ كوو٢ ثووالد ٓووب ثوو٤ٖ اُٜ٘ووش٣ٖ ٝآعوو٤ب اُظووـشٟ ، ُٝووْ ٣ٌووٖ   ٣ِغووإٔٝ ا٤ُووٚ كوو٢ عووبػبد اُخطووش.

طووو٤ِج٤خ ٝشوووجذ ك٤وووٚ ، هجوووَ إ  أُشوووشم ع٤بعووو٤بً ، ثبؽغوووٖ ؽوووبالً ٓوووٖ أُـوووشة ، كووووذ ؽؼ٘زوووٚ ؽوووشٝة

٣ظووَ ا٤ُوووٚ االٓوووبّ ثٔوووب ٣ض٣وووذ ػِوو٠ ٓبئوووخ عووو٘خ ، ٝاعوووزٔشد ثؼوووذ ٓٞرووٚ صالصووو٤ٖ عووو٘خ اخوووشٟ ، اُووو٠ إ 

ٛووـ ( ، ٝهووذ ثِووؾ االٓووبّ اُغووز٤ٖ ػبٓووبً ٓووٖ اُؼٔووش ، ؽزوو٠ 638ٛووـ ٝ 620اعووزوش ثذٓشوون ٓووب ثوو٤ٖ ػووبّ) 

ِٔوووٞى ػِووو٠ اعوووزوطبثٚ ، ػٔوووذ شوووٜشرٚ اُؼوووبُْ االعوووال٢ٓ ، ٝروووضاؽْ اُؼبٓوووخ ػِووو٠ ثبثوووٚ ًٔوووب ر٘وووبكظ اُ

اال إ ؽبُزووٚ اُظووؾ٤خ اخووزد كوو٢ اُزوٜوووش. آووب ثبُ٘غووجخ ُضٝاعووٚ كِوووذ رووضٝط كوو٢ أُشووشم ٓووٖ ٝسصووب 

اُزوو٢ رٞك٤ووذ ثجـووذاد، صووْ رووضٝط ٓووٖ ٓووش٣ْ ث٘ووذ دمحم ثووٖ ػجووذٕٝ اُجغووبئ٢ ،ٝكبؽٔووخ ث٘ووذ ٣ووٞٗظ ا٤ٓووش 

ٝٛووو٢ طوووـ٤شح  اُؾوووش٤ٖٓ اُزووو٢ ُٝوووذد ُوووٚ ًوووالً ٓوووٖ عوووؼذ اُوووذ٣ٖ دمحم ، ٝػٔوووبد اُوووذ٣ٖ ٝاث٘وووخ رٞك٤وووذ

 كبٗضُٜب ث٤ذٙ ك٢ ُؾذٛب ،صْ رضٝط اّ طذس اُذ٣ٖ دمحم ثٖ اعؾبم اُو١ٞٗٞ. 

 :  يٌقف انعهًبء ينو

ً شذ٣ذاً، كْٜٔ٘ ٖٓ ٗظش ا٤ُٚ ػ٠ِ اٗٚ ك٤ِغٞف ٖٓ كالعلخ االعالّ        ُوذ اخزِق اُؼِٔبء ك٤ٚ اخزالكب

اُؼٔن ٝده٤ن اُلٌش ٝاُؼجبسح  ٝاُذ٣بٗبد ٝرُي ُٔب سأٝا ٖٓ آصبسٙ عٞاء اًبٗذ ػ٤ِٔخ اٝ ػ٤ِٔخ ٖٓ

ٝاُؾٌٔخ ، كٜٞػ٘ذْٛ ش٤خ أُؾوو٤ٖ ٝٓ٘جش اُؼبسك٤ٖ آبّ اَٛ اٌُشق ٝاُٞعٞد ٖٓ أُزأخش٣ٖ ، خبرْ 

٣ٌٖٝٔ اُوٍٞ إ اُلِغلخ اُظٞك٤خ هذ اًزِٔذ ثٜزا  اُٞال٣خ ًٔب إ دمحم ثٖ ػجذ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( ، خبرْ االٗج٤بء.

كأطجؾذ كِغلخ طٞك٤خ ٓزٌبِٓخ ، راد ٜٓ٘ظ ػو٢ِ رلبسم ًَ أُغزٟٞ اُؼو٢ِ االٓبّ خبرْ اُٞال٣خ ، 

ؽ٤ٖ رذخَ ك٤ٔب ٝساء اُؼوَ ، ٌُٜٝ٘ب رؼٞد ئ٠ُ ػبُْ اُؼوَ ثٔؾبُٝخ ٗبعؾخ ُزوش٣ت ٓب ٝساء اُؼوَ ئ٠ُ 

اُؼوَ 
(44 )

ث٤٘ٔب ػذّٙ كش٣ن آخش سأط اُؼالُخ ٝاإلُؾبد، ؽ٤ش رٜغْ أثٖ ر٤ٔ٤خ ػ٠ِ ع٤ٔغ ؽٞائق    .

بد٤٣ٖ ٝاُؾ٤٤ُِٖٞ كوبٍ ك٢ ٓغٔٞع اُشعبئَ: " ٣ـ٤ت أؽذْٛ ػٖ شٜٞد ٗلغٚ ٝؿ٤شٙ ٖٓ أُخِٞهبد االرؾ

، ٝهذ ٣غٕٔٞ ٛزا ك٘بء ٝاططالٓبً، ٝٛزا ك٘بء ػٖ شٜٞد رِي أُخِٞهبد ، ال أٜٗب ك٢ ٗلغٜب ك٤٘ذ ، ٖٝٓ 

ًش هللا ، ٣ٝغزـشم ٛ٘ب دخِذ ؽبئلخ ك٢ االرؾبد أٝ اُؾٍِٞ ، كأؽذْٛ هذ ٣زًش هللا ؽز٠ ٣ـِت ػ٠ِ هِجٚ ر

ك٢ رُي ، كال ٣جو٠ ُٚ ٓزًٞس ٓشٜٞد ُوِجٚ ئال هللا ، ٣ٝل٢٘ رًشٙ ٝشٜٞدٙ ُٔب عٞاٙ ، ك٤زْٞٛ إٔ األش٤بء 
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أٓب ٓٞهلٚ ٖٓ ئالٓبّ ثشٌَ   هذ ك٤٘ذ ، ٝإٔ ٗلغٚ ك٤٘ذ ، ؽز٠ ٣زْٞٛ أٗٚ هللا ، ٝإٔ اُٞعٞد ٛٞ هللا ".

ا صجزذ كوذ أٗضٍ ك٤ٚ اُؾٌْ ٝئال كال ، ألٕ اُؾٌْ خبص كوذ ث٠٘ ؽٌٔٚ ػ٠ِ ٓب أصش ػ٘ٚ ٖٓ أهٞاٍ ، كار

٣ذٝس ٓغ ػِزٚ ٝعٞداً أٝ ػذٓبً . ٝٛ٘ب ٣أر٢ دٝس أُؾوو٤ٖ ك٢ ٛزٙ االهٞاٍ ألٕ األٓبّ هذ ٗغجذ ئ٤ُٚ أهٞاٍ 

صٝس ٝثٜزبٕ ،ُٜٝزا كإ ٛزٙ األهٞاٍ اُز٢ هذ ؽ٤ٌذ ؽُٜٞب أُخبُلخ كاٜٗب رضإ ث٤ٔضاٗٚ ثٔب صجذ ػ٘ٚ ثال 

األطٍٞ أُؼزٔذ ُذ٣ٚ، كٔب أعِٔٚ ٖٓ ئٓبّ ػظ٤ْ ٗؾب ٗؾٞ ٛزا ، ؽ٤ش أُلذ ًزبثبً  شي ٝال س٣ت ك٢

 كغ٤ٔزٚ " ر٘ج٤ٚ اُـج٢ ػ٠ِ ر٘ض٣ٚ أثٖ ػشث٢ " كشؽٔخ هللا ػ٤ِي ئ٣ٜب اُؾبكع اُغ٤ٞؽ٢ .  

 :  آراء حٌل يإنفبتو

ٚ ٗؾٞاً ٖٓ ٓبئخ هبٍ ثشًِٝٔبٕ : "ئٗٚ ٓإُق ٖٓ أخظت أُإُل٤ٖ ػوالً ، ٝأٝعؼْٜ خ٤بالً ، ٝرًش ُ      

ٝخٔغ٤ٖ ٓإُلبً ، ال رضاٍ ثبه٤خ ث٤ٖ ٓخطٞؽ ٝٓطجٞع" ، كوذ كبم ًجبس ٓإُل٢ اإلعالّ ٖٓ ٗبؽ٤خ اٌُْ 

ً ٝسعبُخ ًٔب  ٝا٤ٌُق ػ٠ِ اُغٞاء ، أٓب ٖٓ ٗبؽ٤خ اٌُْ كوذ أُق ٗؾٞاً ٖٓ ٓبئز٤ٖ ٝرغؼخ ٝصٔب٤ٖٗ ًزبثب

ً ٝسعبُخ ، ًٔب ٣وٍٞ ػجذ اُشؽٖٔ ٛـ ، أٝ خٔغٔبئخ ًزبث٣632وٍٞ ك٢ ٓزًشح ًزجٜب ػٖ ٗلغٚ ع٘خ  ب

ك٢ ٓغٔٞػخ رشاس اإلعالّ : "ئٕ أثٖ  -٤ٌِٗغٕٞ  -عب٢ٓ طبؽت ًزبة ٗلؾبد األٗظ. هبٍ أُغزششم 

ػشث٢ ػجوش١ اإلعالّ ، ٝهذ ػجّذ اُغجَ أٓبّ اُالٛٞد أُغ٤ؾ٢ ُِٜ٘ٞع ٝاُزؾَِ ٖٓ اُو٤ٞد ثَ ُٚ آصبسٙ 

ئ٠ُ اُوٍٞ ثإٔ أصشٙ ك٢ اإلطالػ اُذ٢٘٣ ك٢ ك٢ ثؼش األدة األٝسٝث٢ أ٣ؼبً" ، ثَ رٛت ثؼؼْٜ 

اُالٛٞد أُغ٤ؾ٢ ال ٣وَ ػٖ أصش ُٞصش ٗلغٚ . ٝك٢ ًشق اُخلب ػٖ اُش٤خ ؽغبص١ اُٞاػع شبسػ 

اُغبٓغ اُظـ٤ش أٗٚ: "ٓؼذٝد ٖٓ اُؾلبظ " 
(45 )

  . 

 : عقيدة يحيي اندين بن عزبي ًيذىبو انفقيي

ك٤ب ئخٞر٢ ٝئؽجبئ٢ سػ٢ هللا   "رؾبد ئال أَٛ اإلُؾبد ٖٓ هبٍ ثبُؾٍِٞ كذ٣٘ٚ ٓؼٍِٞ، ٝٓب هبٍ ثبال      

ك٢ ًَ ُؾظخ ٝؽشكخ، أشٜذًْ ػ٢ِ ٗلغٚ ثؼذ إٔ أشٜذ  هللاػٌْ٘، أشٜذًْ ػجذ ػؼ٤ق ٓغ٤ٌٖ كو٤ش ئ٢ُ 

ٝاؽذ، ال صب٢ٗ ُٚ  ئُٚٝعٔؼٚ أٗٚ ٣شٜذ هٞالً ٝػوذاً, إٔ هللا هللا ٝٓالئٌزٚ, ٖٝٓ ؽؼشٙ ٖٓ أُإ٤ٖ٘ٓ 

ٝأ٤ُٛٞزٚ ٓ٘ضٛخ ػٖ اُظبؽجخ ٝاُُٞذ، ٓبُي ال شش٣ي ُٚ ك٢ أُِي ٝال ٝص٣ش ُٚ، طبٗغ ال ٓذثش ٓؼٚ، 

٣ٞعذٙ, ثَ ًَ ٓٞعٞد عٞاء ٓلزوش ئ٤ُٚ هللا ك٢ ٝعٞدٙ كبُؼبُْ ٓٞعٞد ثزارٚ ٖٓ ؿ٤ش اكزوبس ئ٠ُ ٓٞعذ 

ًِٚ ٓٞعٞد ثٚ، ٝٛٞ ٝؽذٙ ٓزظق ثبُٞعٞد ُ٘لغٚ، ٤ُظ ثغٞٛش ٓزؾ٤ض ك٤وذس ُٚ ٌٓبٕ ٝال ثؼشع 

ك٤غزؾ٤َ ا٤ُٚ اُجوبء ٝال ثغغْ كزٌٕٞ ُٚ اُغٜخ ٝاُزِوبء، ٓوذط ػٖ اُغٜبد ٝاألهطبس, ٓشئ٢ ثبُوِٞة 

ٝاألثظبس....." 
(46)

اخزِق ك٢ ٓزٛجٚ اُلو٢ٜ ٌُٖ ٣جذٝ أٗٚ ًبٕ ظبٛش٣بً هجَ إٔ ٣غزٜذ ُ٘لغٚ ًٔب  ،  ٝهذ

 .٣جذٝ ك٢ ثؼغ ٓطب١ٝ سعبئِٚ

 : تٌجييبتو االجتًبعيت 

أٛزْ أثٖ ػشث٢ ك٢ اُزشث٤خ اُظٞك٤خ ٝصسع اُو٤ْ اُغٔب٣ٝخ ك٢ أُغزٔغ اإلعال٢ٓ ٝخِن ع٤َ ٣زٔزغ       

ُزغبٓؼ ٝاالؽزشاّ ٝاُزالهؼ ٝاُزوبسة ث٤ٖ األخٞح ك٢ ثبُخظبٍ اُؾ٤ٔذح اُز٢ رغِت األٖٓ ٝاألٓبٕ ٝا

األعشح ٝأُغزٔغ، كبُزشث٤خ ػ٘ذ أُزظٞكخ أعبط ُِو٤ْ ٝاُزوب٤ُذ اُغٔب٣ٝخ ، ٝهذ أًذ أثٖ ػشث٢ ك٢ 

سعبئِٚ ػ٠ِ اُظذم ثوُٞٚ:   " ٖٓ ًبٕ عًِٞٚ ثبُؾن ٝٝطُٞٚ ئ٠ُ اُؾن ٝسعٞػٚ ٖٓ اُؾن ثبُؾن ، 

ً ثبُؾن ٝاعزٔذادٙ ٖٓ ػشكب ٤ٗبد اُؾن كِْ ٣خؾ ُٚ ؽٌْ ، كِْ ٣غش ػ٠ِ  ك٘ظشٙ اُؾن ٖٓ ًْٜٞٗ ؽوب

ُغبٗٚ ٝال ػ٤ِٚ ُغبٕ ثبؽَ ، ًٝبٕ ؽوبً ك٢ طٞسح خِن ث٘طن ؽن ٝػجبسح خِن" 
(47)

 . 

ٓب اًذٙ ًٝشسٙ ػٖ اُظذم ؽن ػ٠ِ اُجشش ُلشع اُوبٕٗٞ ٝاُؼذاُخ ك٢ اُزؼبَٓ االعزٔبػ٢ ٝثش     

ػشث٢ ا٠ُ اُ٘ظ٤ؾخ اُز٢ رخِن اُلشد الٕ اُزغبسة ٜٓٔخ ك٢ ٓجذأ "اُؼذٍ اعبط أُِي"، ٝأشبس اثٖ 

ث٘بء أُغزٔغ اُ٘بعؼ اُخب٢ُ ٖٓ اُؼ٘ق ثوُٞٚ : " الرذخَ داساً ال رؼشكٜب كٔب ٖٓ داس اال ٝك٤ٜب ٜٓب ٜٝٓب 

ُي كٖٔ دخَ داساً ال ٣ؼشكٜب كٔب أعشع ٓب ٣ِٜي ، ال ٣ؼشف اُذاس ئال ثب٤ٜٗب كاٗٚ ٣ؼشف ٓب أٝدع ك٤ٜب، " 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%87
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ؾن داساً ُٚ ُزؼٔشٛب ثٚ ٓب أٗذ ثب٤ٜٗب " أكشأ٣زْ ٓب رٕٔ٘ٞ * أ أٗزْ رخِوٞٗٚ أّ ٗؾٖ اُخبُوٕٞ "ث٘بى اُ
 (48)

 

، ٝٛٞ ٣وظذ ئٕ ال رزٛت ئ٠ُ ٌٓبٕ ٤ُظ ك٤ٚ سصهي ٝال رذخَ ث٤زبً ٣إد١ ثؾ٤بري ئ٠ُ اُزٌِٜخ
 (49)

  . 

كزٚ طؼ رٞؽ٤ذٙ ، ٝهذ رًش أثٖ ػشث٢ ػٖ رظؾ٤ؼ أُؾجخ ك٢ أُغزٔغ أُضب٢ُ " ٖٓ طؾذ ٓؼش     

ٖٝٓ طؼ رٞؽ٤ذٙ طؾذ ٓؾجزٚ، كبُٔؼشكخ ُي ٝاُزٞؽ٤ذ ُٚ، ٝأُؾجخ ػالهخ ث٤٘ي ٝث٤٘ٚ ، ثٜب روغ 

أُ٘بصُخ ث٤ٖ اُؼجذ ٝاُشة " 
(50 )

. أٓب رغ٢ِ األخالم ك٤ؼذ ٖٓ أْٛ ٓالٓؼ أُغزٔغ اإلعال٢ٓ ٤ٓٝضإ 

ً ، ثؼذ خِن االػزذاٍ ٝاُزغبٓؼ ، ًٔب رًش أثٖ ػشث٢ ثوُٞٚ " رز٘ضٍ األخالم اال ً خِوب ٤ُٜخ ػ٤ِي خِوب

ٝث٤ٜ٘ٔب ٓٞاهق ا٤ُٜخ ٓشٜذ٣خ اػطبٛب رُي اُخِن رٔش ًبُجشٝم كال رلٞري كبٗي ال رلٞرٜب ٝال رطِجٜب 

كبٜٗب ٗزبئظ االٝهبد ، ٖٝٓ ؽِت ٓب الثذ ٓ٘ٚ ًبٕ عبٛالً ٝٓب ارخز هللا ٤ُٝبً عبٛالً " 
(51)

ٝهذ أٝط٠  . 

ش ئ٠ُ األخٞح اُظبُؾخ ، ًٔب عبء ثٚ أثٖ ػشث٢ ثوُٞٚ " سعبٍ اُزظٞف ثٞطب٣ب ر٘لغ أُغِْ ٤ُغ

ٝأٝط٤ي ك٢ ٛزا اُزغ٢ِ ثبُؼِْ ، ٝرؾلع ٖٓ ُزاد األؽٞاٍ كأٜٗب عّٔٞ هبرِخ ، ٝؽغت ٓبٗؼخ ، كإ اُؼِْ 

٣غزؼجذى ُٚ ٝٛٞ أُطِٞة ٓ٘ب ٣ٝؾؼشى ٓؼٚ ٝاُؾبٍ ٣غٞى ػ٠ِ أث٘بء اُغ٘ظ ك٤غزجؼذْٛ ُي هٜش 

كبُؼِْ اششف ٓوبّ كال خ ، ٝأ٣ٖ أٗذ ك٢ رُي اُٞهذ ٓٔب خِوذ ُٚ ، اُؾبٍ كزجغؾ ُْٜ ث٘ؼٞد اُشث٣ٞ

٣لٞر٘ي 
(52)

. آب رغ٢ِ اُطجغ اُجشش١ ػ٠ِ كؼَ اُخ٤ش اٝ اُشش كٜٞ " هذ ٣شعغ اُؼبسف ا٠ُ اُطجغ ك٢ 

اُٞهذ اُز١ ٣ذػٞٙ اُؾن ٓ٘ٚ الٗٚ ال٣غٔغ ٖٓ ؿ٤شٙ ، ار الؿ٤ش ُٚ ٗذاء اطالً ، ٤ُٝؾلع ٗلغٚ ك٢ 

هٜشاً روظذٙ اُؼبدح ك٤٘جـ٢ ُٚ إ ال ٣أُق ٓب ٣وزؼ٤ٚ اُطجغ ، ٝهذ سأ٣٘ب ٖٓ ٛإالء  اُشعٞع الٕ اُطجغ

ً اٗظشكٞا ٖٓ ػ٘ذٙ ثغ٘خ ٓ٘ٚ صْ ٝدػْٜ ٝٓب ٗبداْٛ كبُلٞا اُطجغ ثبعزٔشاس اُؼبدح كزُٞذ طْٔ ٖٓ  هٞٓب

رُي ك٘ٞدٝا ٗذاء االخزظبص كِْ ٣غٔؼٞا ك٘ٞدٝا ٖٓ أُأُٞكبد كغٔؼٞا كؼِٞا ٝاػِٞا" 
(53 )

. 

كبُؼبداد ك٢ ؽو٤وزٜب رٌزغت ٖٓ اُزشث٤خ ك٢ االعشح ، كٖٔ شت ػ٠ِ ػبدح االػشاس اٝ عٞء      

اُغِٞى ٣شٌَ خطشاً ػ٠ِ أُغزٔغ ، ًٝٔب روٍٞ اُؾٌٔخ " االٗبء ٣٘ؼؼ ثٔب ك٤ٚ " ، كبُلشد ٝاخالهٚ 

 ٝرارٚ .

 : خبتًت    

 ا٠ُ اُ٘زبئظ االر٤خ  : ثؼذ األٗزٜبء ٖٓ اػذاد االؽبس اُ٘ظش١ ُٜزٙ اُذساعخ رٞطِ٘ب       

ً ك٢ اُزو٤َِ ٖٓ ٓظبٛش اُؼ٘ق  .1 ً ك٢ أُغزٔغ االعال٢ٓ ٓؾٞساً ٜٓٔب ً ٜٓٔب ٣شٌَ اُزظٞف ثبثب

ً إ ٣ززًش ٓب أٝط٠ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٝاُؾذ٣ش  ٝاُزغِؾ ٝاُزٜٞس داخَ االعشح ، ار ًبٕ اُلشد ٓغِٔب

 سح .اُشش٣ق ٖٓ االخالم ٝاالؽزشاّ ٝاُزغبٓؼ ٝأُؾجخ ٝاُؼلٞ ػ٘ذ أُوذ

ٝعذٗب ثبُجؾش إ أئٔخ اُزظٞف ُْٜ اعٜبٓبد ٝاعؼخ ك٢ ٗجز اُؼ٘ق ٝاُضعش ثبُشزبئْ أٝ اعزخذاّ  .2

ٖٓ اُوٞح ثبُؼشة ٝاالٓبٗخ ، كبالٓبّ اُـضا٢ُ ٖٓ اَٛ أُششم ُٝذ ك٢ ثخبسٟ آب اثٖ ػشث٢ أُشع٢ 

سثخ ك٢ ٗجز اُؼ٘ق أَٛ األٗذُظ ك٢ اُـشة اإلعال٢ٓ ، ٢ً ٗإًذ إٔ اُشٝاثؾ ك٢ أُلب٤ْٛ اُظٞك٤خ ٓزوب

 ٝثش كٌش اُزغبٓؼ ٝاألخالم ٝاالػزذاٍ ٝاُزالهؼ ٝاُزوبسة . 

ٝعذٗب ًزُي ٗظٞطبً ك٢ كِغلخ اُزظٞف ػ٘ذ اُـضا٢ُ ٝأثٖ ػشث٢ رِٔؼ أٝ رش٤ش ٝرإًذ ػ٠ِ سٝػ  .3

 أُؾجخ ثبُزشث٤خ االعزٔبػ٤خ ٝاُذ٤٘٣خ كبُشؼٞة أُزذ٣٘خ أًضش عالٓبً ٝاؽزشآبً ُِ٘بط . 

اُزشاس ٝاالهزذاء ثغ٤شح اُشعٍٞ اٌُش٣ْ )ملسو هيلع هللا ىلص( ٝاُظؾبثخ ٝاُزبثؼ٤ٖ سػ٢ هللا ػْٜ٘  ػ٤ِ٘ب اُؼٞدح ئ٠ُ .4

 ٝرذس٣ظ اُغ٤َ ػ٠ِ أهٞاُْٜ ٝأكؼبُْٜ ك٢ أُ٘بٛظ اُزشث٣ٞخ . 

اُلشٝم االعزٔبػ٤خ روبط ثبُو٤ْ ٝاُزوب٤ُذ ٝاالؽزشاّ ٝؽت هللا ٝسعُٞٚ اٌُش٣ْ ٝاالُزضاّ ثبُٞاعجبد  .5

ٗبعؼ خب٢ُ ٖٓ اُؼ٘ق ٝاالٗؾشاف ٝٗ٘وز اُجِذ ٓٔب ٣غش١ ٖٓ ٓأعبح ٝاالالّ عشاء ٢ً ٗؼٖٔ ٓغزٔغ 

اُؼ٘ق ٝاُغشائْ أُز٘ٞػخ، ًٔب عبء ك٢ ٝط٤خ اُخ٤ِلخ ػٔش ثٖ اُخطبة )سػ٢ هللا ػ٘ٚ( " ال رؾِٔٞا 

 ٝالدًْ ػ٠ِ أخالهٌْ ، كاٗٔب خِوٞا ُضٓبٕ ؿ٤ش صٓبٌْٗ ". 
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 : انيٌايش  

دمحم ثٖ خٌِبٕ ، ٝك٤بد االػ٤بٕ ٝاٗجبء اث٘بء اصٓبٕ ، رؾو٤ن : دمحم  اثٞ اُؼجبط شٔظ اُذ٣ٖ اؽٔذ ثٖ (1)

 .  82-81، ص2، ط1948ٓؾ٢ اُذ٣ٖ ػجذ اُؾ٤ٔذ ، ٌٓزجخ اُٜ٘ؼخ ،اُوبٛشح، 

اثٞ ؽبٓذ دمحم ثٖ دمحم اُـضا٢ُ اُطٞع٢، ٤ٓضإ اُؼَٔ ، ؽووٚ ٝهذّ ُٚ : ع٤ِٔبٕ د٤ٗب، اُطجؼخ   (2)

 . 30، ، ص1964اال٠ُٝ، داس أُؼبسف، ٓظش 

اثٞ ؽبٓذ اُـضا٢ُ، أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ، رؾو٤ن ٝرظؾ٤ؼ : عؼذ ًش٣ْ اُلو٢، ٌٓزجخ االعٌ٘ذس٣خ ،  (3)

 . 27ٓظش ، ثال .د، ص

 . 91اُـضا٢ُ، ٤ٓضإ اُؼَٔ ، ص  (4)

 . 27اُـضا٢ُ، أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ ، ص  (5)

 . 30اُـضا٢ُ، ٤ٓضإ اُؼَٔ ، ص  (6)

 ػجذ اُٜبد١ اثٞ س٣ذح، ُغ٘خ اُزأ٤ُق د.ط . د١ ثٞس ، ربس٣خ اُلِغلخ ك٢ االعالّ ، رشعٔخ: دمحم  (7)

 . 150-149، ص1948ٝاُزشعٔخ ٝاُ٘شش، اُوبٛشح، 

 .31اُـضا٢ُ،أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ ، ص (8)

 . 80اُـضا٢ُ،أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ ، ص (9)

 . 81اُـضا٢ُ،أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ ، ص  (10)

 . 82اُـضا٢ُ،أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ ، ص  (11)

 . 88اُـضا٢ُ،أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ ، ص  (12)

 . 64ُٔ٘وز ٖٓ اُؼالٍ ، صاُـضا٢ُ،ا  (13)

 . 88اُـضا٢ُ،أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ ، ص  (14)

 . 37اُـضا٢ُ،أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ ، ص (15)

 . 97اُـضا٢ُ،أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ ، ص  (16)

 . 93اُـضا٢ُ،أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ ، ص  (17)

 . 107اُـضا٢ُ،أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ ، ص  (18)

 . 112اُـضا٢ُ، أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ ، ص  (19)

 . 108، صاُـضا٢ُ، أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ  (20)

 .46اُـضا٢ُ،أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ ، ص  (21)

 .80اُـضا٢ُ،أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ ، ص  (22)

 . 111اُـضا٢ُ، أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ ، ص (23)

 . 106اُـضا٢ُ، أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ ، ص (24)

 .  69اُـضا٢ُ، أُ٘وز ٖٓ اُؼالٍ ، ص (25)

 . 21ّ ، ص1980، داس ا٥كبم اُغذ٣ذح ، ث٤شٝد ،  4اُـضا٢ُ ، ٓؼبسط اُوذط ، ؽ (26)

 . 14، ص1978ا٢ُ ، ٓؼبسط اُغب٤ٌُٖ ، رؾو٤ن : دمحم ثخ٤ذ ، ٌٓزجخ اُخبٗغ٢، اُوبٛشح، اُـض (27)

، 1961ػجذ اٌُش٣ْ اُؼضٔبٕ ،ٝظبئق اُ٘لظ ػ٘ذ اُـضا٢ُ ، ٜٓشعبٕ اُـضا٢ُ ك٢ دٓشن ، (28)

 . 638ص

،  56اؽٔذ كإاد االٛٞا٢ٗ ، اُـضا٢ُ ٓإعظ ػِْ اُ٘لظ االعال٢ٓ ، ٓغِخ اُؼشث٢ ، ا٣ٌُٞذ ،اُؼذد  (29)

 . 51، ص 1963رٔٞص ،

 . 629ػجذ اٌُش٣ْ اُؼضٔبٕ ، ٝظبئق اُ٘لظ ، ص (30)
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
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 . 1345، ص 8اُـضا٢ُ،اؽ٤بء ػِّٞ اُذ٣ٖ ، ٓطجؼخ داس اُشؼت ،  اُوبٛشح ، ثال.د ، ط (31)

 .  28 -27عٞسح اُلغش ، اال٣خ :  (32)

 .     6اُـضا٢ُ، ٓؼبسط اُوذط ، ص (33)

 . 2: ؛ عٞسح اُو٤بٓخ : اال٣خ 1345، ص 8اُـضا٢ُ، اؽ٤بء ػِّٞ اُذ٣ٖ ، ط (34)

 . 30؛ عٞسح ٣ٞعق ، اال٣خ :  16اُـضا٢ُ، ٓؼبسط اُوذط ، ص  (35)

 .  1345، ص 8اُـضا٢ُ، اؽ٤بء ػِّٞ اُذ٣ٖ ، ط  (36)

ٓؾ٢ اُذ٣ٖ دمحم ثٖ ػ٢ِ ثٖ ػشث٢، سعبئَ اثٖ ػشث٢، ٝػغ ؽٞاش٤ٚ: دمحم ػجذ اٌُش٣ْ اُ٘ٔش١،   (37)

 . 4-3، ص 2001اُطجؼخ اال٠ُٝ، داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ، ث٤شٝد، 

خ٤َِ ثٖ أ٣جي اُظلذ١ ، اُٞاك٢ ثبُٞك٤بد، رؾو٤ن: اثٞ دمحم عالٍ االع٤ٞؽ٢، داس طالػ اُذ٣ٖ   (38)

 . 179،ص4،ط2010اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ث٤شٝد، 

، رؾو٤ن: شؼ٤ت األسٗإٝؽ ٝدمحم سيز أعالو اننبالء شٔظ اُذ٣ٖ أثٞ ػجذ هللا دمحم ثٖ أؽٔذ اُزٛج٢،  (39)

 . 23، ص4ّ، ط2001ٗؼ٤ْ اُؼشهغٞع٢، اُطجؼخ اُؾبد٣خ ػشش، ٓإعغخ اُشعبُخ، 

،  13، ط1990اعٔبػ٤َ ثٖ ػٔشثٖ ًض٤ش اُذٓشو٢، اُجذا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ ، ٌٓزجخ أُؼبسف، ث٤شٝد،   (40)

 . 56ص

ّ  2007ٛـ/1428ٓؾ٢ اُذ٣ٖ ثٖ ػشث٢، د٣ٞإ اثٖ ػشث٢، اُطجؼخ اُضبُضخ،داس طبدس ، ث٤شٝد ،   (41)

 . 4، ص 

اُط٤ت ٖٓ ؿظٖ األٗذُظ اُشؽ٤ت أثٞ اُؼجبط شٜبة اُذ٣ٖ أؽٔذ ثٖ دمحم أُوش١ اُزِٔغب٢ٗ ، ٗلؼ   (42)

ص  2، ط1961ٝرًش ٝص٣شٛب ُغبٕ اُذ٣ٖ ثٖ اُخط٤ت ، رؾو٤ن : اؽغبٕ ػجبط، داس طبدس، ث٤شٝد ،

384 . 

 . 6، ص2007ٓؾ٢ اُذ٣ٖ ثٖ ػشث٢، د٣ٞإ اثٖ ػشث٢، داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ث٤شٝد،   (43)

 .11اثٖ ػشث٢، د٣ٞإ اثٖ ػشث٢ ، ص  (44)

م ششػ رشعٔبٕ االشٞام ، اػز٠٘ ثٚ : ػجذ اُشؽٖٔ ٓؾ٢ اُذ٣ٖ ثٖ ػشث٢ ، رخبئش االػال  (45)
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Abstract : 

      Sufism has played a great way in caring for the family and saving it from the 

misguided and destructive thought of the Islamic society and working to raise the 

generation according to correct Islamic foundations that adopt the Noble Qur’an as 

a thought, the hadith and the Muhammadan biography as a method and we follow 

the recommendations of the companions as a program to enlighten the mind and 

heart The thought of Sufism has contributed to spreading security, morals, culture, 

moderation, humility, equality, respect for opinions and theories, and holding 

oneself and human beings accountable for mistakes, sins and abominations. From 

here, we will discuss in this study the impact of Islamic mysticism in building a 

moderate society and producing ideal children, taking the thought of Imam Al-

Ghazali and Ibn Arabi in this field as a model. The nature of the study necessitated 

that we divide it into two sections, in the first section we dealt with Imam Al-

Ghazali, may God have mercy on him, and social education, while we devoted the 

second section to talk about the Andalusian Sufi Muhyiddin Ibn Arabi and his 

social guidance, adopting the historical, analytical, descriptive method to reach the 

desired goals of the study and by referring to the sources and references Related . 

Keywords: Sufism, impact, building, society, moderate. 
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 :البحث مسخخلص

اٌزبه٠ق١خ ٚ ٠ؼل ِٛٙٛع اٌّؼزملاد اٌل١ٕ٠خ ِٓ اٌّٛا١ٙغ اٌّّٙخ فٟ ؽمً اٌلهاٍبد االصبه٠خ

فٟ ؽ١بح اٌْؼٛة اٌمل٠ّخ  ِّٚٙباٌطمًٛ اٌل١ٕ٠خ ؽ١ياً وج١واً ٚ، ئم ّغٍذ اٌّؼزملاد ٚاٌؼجبكاد ٠ّخاٌمل

اْ اٌغبٔت اٌل٠ٕٟ وبْ رٙب اٌؾٚبه٠خ. ٌٚؼٍٕب الٔىْٛ ِقطئ١ٓ اما لٍٕب ١َِورووذ آصبها ٚاٙؾخ ػٍٝ ٚ

و اٌؼبِخ ٌٍؼبكاد االٛ ِٓ اثوى اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ ؽٚبهاد االُِ اٌمل٠ّخ، فٙٛ ٠َُٙ فٟ رؾل٠ل

افزٍفذ اٌل٠بٔبد  ِّٚٙبٚاٌزمب١ٌل ٚاالػواف ٚاٌمٛا١ٔٓ ٌٚٗ اصوٖ فٟ اٌؾ١بح االلزٖبك٠خ ٚاٌف١ٕخ ٚاالكث١خ. 

ٚ لٜٛ ػ١ٍب فٟ اٌىْٛ ٠َؼٝ االَٔبْ كائّب أ ٛحٚعٛك ل رفزوٗ ِخ أٙبػب هحثٖٛ ٚرجب٠ٕذ ف١ّىٓ اٌمٛي

ٌٍزموة ا١ٌٙب ػٓ ٛو٠ك ػجبكاد ٚٛمًٛ ِؼ١ٕخ رمبَ فٟ اِبوٓ ِقٖٖخ ػوفذ "ثبٌّؼجل" فٟ ؽٚبهح 

ِؼجل  ػّبهحرٕبٚي اٌجؾش ِؾٛه٠ٓ اٍب١١ٍٓ، وبْ االٚي ِّٕٙب: اصو اٌّؼزملاد اٌل١ٕ٠خ فٟ  ثالك اٌوافل٠ٓ.

ٚىلٛهرٗ اٌّْٙٛهح،  ُ ف١ٗ رٕبٚي ٚرٛص١ك ربه٠ـ ثٕبء اٌّؼجلثً اٌمل٠ّخ "ثوط ثبثً" ٚرثبهح ٛٚىل

ٖؾ١ؼ ٌه٠ـ اٌيِٕٟ ازباٌٚ ٖٛٓ إً ر١َّزٗثقاٌفو١ٙبد اٌزٟ ٛوؽذ ٚٚاٍزؼواٗ اُ٘ ا٢هاء 

ٌجٕبئٗ ٚرغل٠لٖ ِٓ لجً ٍِٛن ٚؽىبَ ثالك اٌوافل٠ٓ ػجو ػٖٛه ربه٠ق١خ ِقزٍفخ فٟ ٙٛء اٌّٖبكه 

ه٘ب ِٓ غبِٚب ٠ٚ ثًثب فٟ ِل٠ٕخ االصبه٠خ  ئظ اٌزٕم١جبدبذ ػٕٙب ٔزاٌَّّبه٠خ ٚاالكٌخ االصبه٠خ اٌزٟ وْف

ثً ِٚل٠ٕخ ثٛهٍجب ثبّخ فٟ اٌموْ اٌّبٟٙ إٌّٖوَ. فٟ ؽ١ٓ رٕبٚي اٌّؾٛه اٌضبٟٔ، ثوط ٠لل ِلْ

هٍجب. ثٛوٚك فٟ ِل٠ٕخ ًّ ٔثو هحٛثً ٚىلثب ٚي اٌؼاللخ اٌغل١ٌخ ث١ٓ ثوطرٕب ً ّٔوٚك( ، ٚرُ ف١ٗثو)

 ٖٔ ف١ب١ٌخ ٚهٚا٠بدل ثً ِٓثبهٍجب ٚػاللزٙب ثجوط ثٛهح ٛٝ اُ٘ ِب َٔظ ػٓ ىلوّب رُ االّبهح اٌ

هك فٟ هٚا٠بد وزبة اٌؼٙل اٌمل٠ُ ٚ زأصوح ثّبِ و٘بٚغ١ ه اٌزبه٠ق١خبكّٖهكد فٟ اٌٚ ه٠خاٍطٛ

ِخ ػب ١ٖٓ ثً ٚؽزٝزقّاٌٚ غلي ث١ٓ اٍٚبٛ اٌجبؽض١ٌٓاٌزَبؤالد ٚا ١و ِٓىضبه مٌه اٌص"اٌزٛهاح" ِّب ا

اْ ىلٛهح ثٛهٍجب ٟ٘ ثوط ثبثً. ِٓ ٕ٘ب ؽبٌٚذ ٘نٖ اٌلهاٍخ رمل٠ُ ثؼ٘ االعٛثخ ػٍٝ رٍه ً ػٍٝ ٌٕبا

ود ع االصبه٠خ اٌزٟ اٌزَبؤالد ِٓ فالي االٍزؼبٔخ ثبٌّٖبكه اٌَّّبه٠خ ٚاٌلهاٍبد ٚٔزبئظ اٌزٕم١جبد

 ه٘ب.عبٚ ِبٚ فٟ ِٛلغ اٌّل٠ٕخ

 اد اٌؼوال١خ ، ىلٛهح ثبثًاٌّؼزملاد اٌل١ٕ٠خ ، اٌّؼبثل ، اٌيلٛهالكلماث المفخاحيت : 

 المقذمت:

ٌمل ا٘زُ اٌؼوال١ْٛ اٌملِبء وض١واً ثجٕبء اٌّؼبثل ٚالبِخ اٌيلٛهاد ) االثواط اٌّلهعخ( اٌؼب١ٌخ ١ٌإكٚا     

ف١ٙب اٌؼجبكاد ٚاٌطمًٛ ٚاالؽزفبالد اٌل١ٕ٠خ ١ٌٚملِٛا ف١ٙب إٌنٚه ٚاٌمواث١ٓ اٌٝ االٌٙخ. ٚلل اظٙود 

ه اٌَّّبه٠خ ثقٖٛٓ فىوح ثٕبء اٌّؼبثل ٚاالثواط اٌّلهعخ )اٌيلٛهاد(، اٌلهاٍبد االصبه٠خ ٚاٌّٖبك

اٌزٟ وبٔذ ِورجطخ ثفىوح ك١ٕ٠خ ِملٍخ ْٔأد فٟ ِلْ ؽٚبهح ثالك اٌوافل٠ٓ
(1)

. ئم وبْ اٌّؼجل ٚاٌيلٛهح 

٠ْىالْ اص١ٕٓ ِٓ اثوى اٌّؼبٌُ اٌّؼّبه٠خ ألٞ ِل٠ٕخ ػوال١خ لل٠ّخ ٚوبْ ٌّٙب أ٠ٚب أ١ّ٘خ فبٕخ ٕٚفخ 

خ فٟ اٌّغزّغ الّٔٙب ٠ورجطبْ أٍبٍب ثبٌّؼزملاد اٌل١ٕ٠خ ٚػجبكح ا٢ٌٙخ ٚاٌْؼبئو اٌقبٕخ ثٙب، ِملٍ

ٚونٌه ئلبِخ االؽزفبالد اٌل١ٕ٠خ
(2)

. اْ ِٓ اٌُّٙ ٕ٘ب اإلّبهح اٌٝ اْ االهرفبع ثبٌّلْ ٚاٌّجبٟٔ فٛق " 

mailto:laftaahmed98@gmail.com
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خ فٟ اٌمَُ اٌغٕٛثٟ كوبن" اٚ "َِبٛت" ٟ٘ ٛو٠مخ ِزجؼخ فٟ ثٕبء اٌّلْ ٚاٌّجبٟٔ اٌل١ٕ٠خ ٚاٌل٠ٛ١ٔ

ٚاٌّْبٌٟ ِٓ ؽٚبهح ثالك اٌوافل٠ٓ، ؽ١ش وبٔذ األث١ٕخ ر١ْل ػٍٝ كوبن اٚ َِبٛت رورفغ أِزبه ػلح 

فٛق األهٗ ٚمٌه ٌؾّب٠زٙب ِٓ فطو اٌف١ٚبٔبد، فٚال ػٍٝ اٌلافغ اٌل٠ٕٟ.
(3) 

ٌمل ثلأ ظٙٛه اٌلوبن 

ٕٛة اٌؼواق.اٌزٟ رجٕٝ ٌز١١ْل اٌّؼبثل فٛلٙب لجً اْ ٠ٕزٟٙ كٚه اٌؼج١ل فٟ ع
(4)

ٚاْ ٘نٖ اٌلوبن رلي ػٍٝ  

رطٛه رم١ٕخ ػّبهح اٌّؼبثل فٟ ِغب١ٌٓ ، اٌّٚٙب اٌزٛعٗ ٔؾٛ رأ١ٌٍ اث١ٕخ ِز١ّيح 

( ٌٍّؼبثل، ٚصب١ّٔٙب اٌزٛعٗ ٔؾٛ هفغ اث١ٕخ اٌّؼبثل اٌٝ ػٍٛ ٠غؼٍٙب فٟ َِزٜٛ Monumentalثبهىح)

ٕخ. ٠ٚوٜ اٌجبؽش )ٔبئً ؽْٕٛ( أٗ ١ٌٌ ِقزٍف ػٓ اٌَّزٜٛ اٌنٞ ٠ىْٛ ػ١ٍٗ اهرفبع ثم١خ اث١ٕخ اٌّل٠

ٕ٘بن أَت ِٓ ٘ن٠ٓ اٌزٛع١ٙٓ الٍزغالء إً "اٌيلٛهح",
(5)

ِٚؼوفخ ثلا٠خ ْٔٛئٙب. ِٚٓ غ١و  

إٌّطمٟ اْ ٔفًٖ ِب ث١ٓ اٌيلٛهاد ٚرٍه اٌلوبن، إٌّفوكح اٚ اٌّلهعخ، اٌزٟ ِضٍذ االِضٍخ اٌّٖغوح 

ٚا١َ١ٌوح األٌٚٝ ٌٍيلٛهاد.
(6)

 

 قذاث الذينيت في عمارة معبذ وزقىرة بابل القذيمت :أوال : أثر المعخ

اْ اٌيلٛهح ٟ٘ اٌجوط اٌّلهط اٌّورفغ اٌنٞ الزوْ ثجؼ٘ اٌّؼبثل فٟ ؽٚبهح ثالك اٌوافل٠ٓ. 

ٚإجؼ ِٓ اثوى اٌّؼبٌُ فٟ ثؼ٘ اٌّلْ اٌمل٠ّخ. ٌٚؼً ِٓ اّٙو اٌيلٛهاد فٟ اٌزبه٠ـ اٌمل٠ُ ىلٛهح 

خ، اٌنٞ ػوف ثبٍُ "ثوط ثبثً".اٌّؼجل اٌوئ١ٌ فٟ ِل٠ٕخ ثبثً اٌمل٠ّ
(7)

 (.2, 1) ٠ٕظو ّىً هلُ 

ٚاٌزٟ رؼٕٟ  (E-TEMEN-AN-KI)آْ و١ب" -رّٓ-ٍّٟ ثوط ثبثً ثبٌؼجبهح اٌَِٛو٠خ " ئٞ

" ث١ذ أٌٍ اٌَّبء ٚاالهٗ".
(8)

ٚال٠ؼٍُ ثبٌٚجٜ ىِٓ ر١١ْل ٘نا اٌجوط اٌنٞ اّزٙود ثٗ ِل٠ٕخ ثبثً  

ٚهكد فٟ اٌزٛهاح.ؽ١ش الزوْ ثأٍطٛهح "ثٍجٍخ االٌَٓ" اٌزٟ 
(9)

وّب ٌُ ٠وك موو اٌجوط فٟ ّو٠ؼخ  

-ؽّٛهاثٟ ا١ٌْٙوح اٌزٟ موود فٟ ِملِزٙب أٍّبء ِؼظُ اٌّؼبثل فٟ ِلْ اٌؼواق اٌمل٠ُ ِٕٚٙب ِؼجل ا٠َب

.(E-sag-ali)وال 
(10)

اٌنٞ ٠ؼل ِٓ اوجو ِؼبثل ِل٠ٕخ ثبثً ٚاّٙو٘ب، ٚ٘ٛ ِقٖٔ ٌؼجبكح ئالٌٗ  

بِـ اٚ اٌوف١غ". ٚوبْ ٘نا اٌّؼجل ٠مغ فٟ اؽل اؽ١بء ِل٠ٕخ ثبثً ٚ ِوكٚؿ، ٚاٍّٗ ٠ؼٕٟ "اٌج١ذ اٌْ

اٌَّّٝ ؽٟ )اه٠لٚ(. ٚلل ٚهك اٍُ ٘نا اٌّؼجل فٟ وزبثبد وض١وح ٚػٍٝ وً لطؼخ آعو ٠ؼٛك ىِٕٙب اٌٝ 

ق.َ( . ٚاٌّؼجل ٠مغ فٟ اٌغٙخ اٌغٕٛث١خ ِٓ ِل٠ٕخ ثبثً،  ٢٤٥ -٤٠٦ػٙل اٌٍّه ٔجٛفن ٖٔو اٌضبٟٔ )

ٚاٌَّّٝ " رً ػّواْ ثٓ ػٍٟ" . ٌُٚ ٠ىٓ ِٓ اًٌَٙ اٌىْف ػٓ ٘نا اٌّؼجل، ٚمٌه  ٚفٟ اوجو رٌٍٛٙب

َ( فٛق ٍطؾٗ، ٚاٌنٞ ٌٗ ا١ّ٘خ فبٕخ ثبٌَٕجخ ٥٢ثَجت وضوح األٔمبٗ اٌٙبئٍخ ٚاٌزٟ ٠جٍغ اهرفبػٙب )

اٌٝ ىِٓ ر١١ْل اٌجوط، ٌٚىٓ ٘نا ال٠ؼٕٟ ِطٍمب اْ اٌجوط ٌُ ٠ىٓ ِٛعٛكاً فٟ ىِٓ اٌٍّه اٌجبثٍٟ 

ثٟ.ؽّٛها
(11)

٠ٚوٜ األٍزبم اٌّوؽَٛ )ٛٗ ثبلو( أٗ ثبإلِىبْ االٍزؼبٔخ ثأٍطٛهح "اٌق١ٍمخ اٌجبث١ٍخ"  

)ؽ١ّٕب فٟ اٌؼٍٝ / ا٠ِٕٛب ا١ٍ٠ِ(.
(12)

ٌزؾل٠ل اٌيِٓ اٌزمو٠جٟ ٌجٕبء ثوط ثبثً، ؽ١ش ٠وك فٟ ٔٔ اٌٍٛػ  

ٍِىب ػ١ٍُٙ ثٕٛا  اٌَبكً ِٓ األٍطٛهح ػجبهح ٕو٠ؾخ رموه اْ ا٢ٌٙخ ثؼل اْ أزقجٛا ئالٌٗ "ِوكٚؿ"

 وٟ( ئم ٠وك فٟ إٌٔ:-آْ-وال( ٚثوعٗ، ٚموو ٕ٘ب اٍّٗ اٌّأٌٛف ٚ٘ٛ )أٞ رّٓ-ٌٗ ِؼجل )ا٠َب

 "ئٌٙخ أٛٔبوٟ فزؾٛا افٛاُ٘ٙ

 ٚمووٚا ُ٘ ٌّوكٚؿ، ١ٍلُ٘ :

 االْ، أ٠ٙب ا١ٌَل اٌنٜ ؽممذ رؾو٠ؤب

 ِب٘ٛ فٍٕٚب رغب٘ه

 ٠غت اْ ٔم١ُ كوخ اٌؼجبكح اٌّؼٍٓ اٍّٙب

 ٟ ؽوِه، ٌٕٕؼُ ثبٌواؽخ فٟ ٍٚط١ٌٗىٓ ِج١زٕب ف

 ٠غت اْ ٔؾلك كوخ اٌؼجبكح، َِٕل ِمبِٗ

  ِوكٚؿ، ػٕل ٍّبػٗ ٘نا، ًٖ ثٗ ٠ٕجغٟ اْ ٕٔؼُ ثبٌواؽخ فٟ ٍٚطٗٔفٟ ا١ٌَٛ اٌنٞ 

 



  

 

 
  

 

116 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االشاشية 

           احلضاري( فكريوا دليل رقيوا وازدهارها)اهتمام االمم بعلمائوا وم

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 هد ٍّبؤٖ ثْلح وبٌٕٙبه )ٚلبي( :ٔٛ

 "١ّلٚا ثبثً اٌزٟ ر١ّٕزُ اكاهرٙب"

 "ؼزٛا "اٌّياهٌٔزَجه ٌجٕبرٙب. ا

 ٌّؼٛيٙوة ئٌٙخ أٛٔبوٟ ا

 ٛٛي ٍٕخ ٚاؽلح لطؼٛا ٌجٕٙب

 ؽ١ٓ ؽٍذ إٌَخ اٌضب١ٔخ

 عً، ٕٕٛ آثَٛ، ػب١ٌببعؼٍٛا هاٍٗ، ِؼجل ا٠َ

 ٛثَهح ِؼز١ٍخ اٛثٕٛا اٌيل

 ِبد ا٢ٌٙخ: آٔٛ، ا١ًٍٔ، أ٠ب، ٌٚٗ ٘ٛ مبٛا ِزجص

ثؼ١ٍبء اٍزمود فٟ ؽٚٛهُ٘ ... " .
(13)

 

١١ْل اٌجوط ٌؼلَ ِؼوفزٕب ثٛعٗ اٌزأو١ل ٌٚىٓ ٘نٖ اإلّبهح اٌّّٙخ ال رؼط١ٕب ربه٠قبً ِؾلكاً ٌيِٓ ر

١ٌف اٍطٛهح اٌق١ٍمخ ثبٌٚجٜ، ؽ١ش ٠قّٓ اٌجبؽضْٛ اْ ٘نا اٌزبه٠ـ ٠مغ فٟ أٚافو االٌف اٌضبٟٔ رأىِٓ 

ق.َ( . ٌٚنٌه ٠ّىٓ اٌمٛي اْ اٌجوط وبْ  ٢٠٠٠-1500ق.َ، أٞ فٟ اٌؼٖو اٌجبثٍٟ ا١ٌٍٜٛ فٟ ؽلٚك )

ِٛعٛكأ فٟ ثبثً فٟ ؽلٚك مٌه اٌيِٓ.
(14)

نا ثؾل مارٗ ٠ٕبل٘ ِب ٚهك فٟ هٚا٠خ اٌزٛهاح ٚاٌوٚا٠بد ٚ٘ 

ٓ ثٕبء اٌجوط ِٓ لجً ّٔوٚك ٚربه٠ـ ثٕبءٖ فٚالً ػٍٝ ِب أٚهكرٗ اٌّٖبكه ٛاٌزبه٠ق١خ اٌّؼبٕوح ثقٖ

ٓ اٌؾ١ٌٛبد اٌٍّى١خ ٌٍّٛن ٚؽىبَ ثالك اٌوافل٠ٓ ِٓ اػّبي ثٕبء ٚرغل٠ل ٌّل٠ٕخ ثبثً ٛاٌَّّبه٠خ ٖٚٔ

ه ٚثالك ثبثً ػجو آّٛٗ ٌٍقواة ٚاٌزل١ِو اصٕبء اٌؾّالد اٌؾوث١خ ث١ٓ ثالك ٚثوعٙب اٌّلهط ثؼل رؼوٙ

-704ػٖٛه ربه٠ق١خ ِقزٍفخ .ئم ٠ؼٛك ىِٓ رقو٠ت اٌيلٛهح اٌٝ ػٙل اٌٍّه ا٢ّٛهٞ ٍٕؾبه٠ت )

ق.َ. ٤٨٦ق.َ( ػٕلِب لبَ ثؾوق ِل٠ٕخ ثبثً ػبَ  ٤٨٢
(15)

  

ق.َ، ٚعل اٌيلٛهح فٟ ؽبٌخ ِقوثخ ئم  ٤٢٥ ٌٛٝ ٔجٛثٛالٕو ػوُ اٌلٌٚخ اٌجبث١ٍخ اٌؾل٠ضخ ػبَرٚػٕلِب 

 ٕٗ ثمٌٛٗ :ٛبه اٌٝ مٌه فٟ اؽل ٖٔأّأٗ 

" قبل ايامي كانج السقىرة مخهذمت ومنهارة ". 
(16)

 

ؼٛك رٌنٌه رؾزُ ػٍٝ اٌٍّه ٔجٛثٛالٕو اْ ٠ؼ١ل ثٕبء اٌيلٛهح، ئم عبء ِب ٖٔٗ فٟ اؽل إٌٖٛٓ اٌزٟ 

 اٌٝ ػٙلٖ:

 ٔىٟ ثوط ثبثً اٌّلهط اٌنٞ " اِؤٟ ئالٌٗ ِوكٚؿ ثْبْ ا٠ز١ّٕب

 وبْ لجً ىِبٟٔ لل إٔبثٗ اٌجٍٝ ٚاٌقواة، اْ اؤٛو اٍّٗ

فٟ ؽٚٓ اٌؼبٌُ األٍفً ٚاعؼً لّزٗ وبٌَّبء" . 
(17)

 

ٕٗ ِب ١ْ٠و اٌٝ رغل٠لٖ ٌجٕبء ٛق.َ( فمل عبء فٟ اؽل ٖٔ 562-٤٠٦اِب اٌٍّه ٔجٛفن ٖٔو اٌضبٟٔ )

 اٌجوط، ئم ٠وك فٟ إٌٔ :

 ب ٔجٛفن ٖٔو، اٌٍّه، اٌنٞ علك ارّٕبٔىٟ، ثبهن ٌٟ، أ

 ثٕبءن، ٚثٕبًء ػٍٝ اِو ِوكٚؿ ٍٛف أغي ثٕبءن أ٠ٙب اٌّؼجل،

.ٛاٞ"رمِوكٚؿ ١ٍلٞ  ثؾٚوحئموو 
(18)

 

 (Bris Nimrud)ثانيا.: برج بابل وزقىرة مذينت بىرسبا "برش نمرود" 

٠ؼزمل ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ.
(19)

ػٓ االٍُ اٚ "ثوً" اٌّؾوف  (Bris Nimrud)اْ " ىلٛهح ثوً ّٔوٚك  

(Barsippa)اٌجبثٍٟ اٌمل٠ُ "ثبهٍجب" اٚ "ثٛهٍجب" 
(20)

ثً ِّب ثبثً ثَجت لوثٙب ِٓ ِل٠ٕخ ثب، إً ثوط 

 10-9أكٜ اٌٝ االػزمبك أٙب رّضً ثوط ثبثً. ئم رمغ ثمب٠ب اٚ فوائت "اٌجوً" عٕٛة ِل٠ٕخ اٌؾٍخ ثٕؾٛ 

اٌىٛفخ. -و١ٍِٛزوا( ِٓ ٛو٠ك اٌؾٍخ اٌىفً  ٢٤-15ا١ِبي)
(21)

٘نٖ اٌّل٠ٕخ رغبٚه ثبثً ثً أٙب  ٚوبٔذ 

وبٔذ ِٓ ٙٛاؽ١ٙب ٚلل ١ٍّذ فٟ اٌّٖبكه اٌمل٠ّخ ثبٍُ افو ١ْ٠و اٌٝ مٌه ٘ٛ "ثبثً اٌضب١ٔخ" اِب 
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

اٍّٙب اٌْبئغ " ثبهٍجب" اٚ "ثٛهٍجب" فٙٛ اٍُ ٍِٛوٞ ٠وعؼ اْ ٠ىْٛ ِؼٕبٖ " لوْ اٌجؾو اٚ ١ٍف 

اٌمل٠ّخ علاً لوة ثؾو اٚ ثؾ١وح ّج١ٙخ ثجؾو اٌجؾو"، ئم اٌّؼزمل اْ اٌّل٠ٕخ وبٔذ رمغ فٟ اٌؼٖٛه 

إٌغف.
(22)

ٚال ٠ؼٍُ ثبٌٚجٜ ػٙل رأ١ٌٍ ٘نٖ اٌّل٠ٕخ، اال اْ األٍزبم اٌّوؽَٛ )ٛٗ ثبلو( ١ْ٠و اٌٝ اْ  

ق.َ( ٍبكً  ٢٤٨٤-٢٢٥٨اللَ موو ٌٙب ٚهك فٟ ّو٠ؼخ اٌٍّه اٌجبثٍٟ ا١ٌْٙو ؽّٛهاثٟ )فٟ ؽلٚك 

اث١ٕخ اٌّل٠ٕخ اٌّّٙخ ٚال١ٍّب ِؼجل ئٌٙٙب "ٔجٛ". ٍِٛن ٍالٌخ ثبثً األٌٚٝ ؽ١ش ٠نوو رغل٠ل
(23)

اٌنٞ  

ػجلٖ اٌؼوال١ْٛ اٌملِبء ، ٚػلٖٚ "ئٌٗ اٌؾىّخ ٚاٌّؼوفخ" ٚعؼٍٖٛ اثٓ ئالٌٗ "ِوكٚؿ" ئٌٗ ثبثً ا١ٌْٙو 

ٍّٟٚ ِؼجلٖ فٟ ثٛهٍجب ثبالٍُ اٌَِٛوٞ " أٞ ى٠لا" )أٞ اٌج١ذ اٌّى١ٓ(، وّب ٍّٟ اٌجوط اٌّلهط 

وٟ" )ِٚؼٕبٖ فٟ اٌَِٛو٠خ ث١ذ اٌطجمبد اٌَجغ ٌٍَّبء ٚاألهٗ(. -آْ-ا٠ّٓ-اٚه–ف١ٙب ثبٍُ " أٞ
(24)

 

٠ؼل اٌجوط اٌّلهط فٟ ثٛهٍجب ِٓ اُ٘ األثواط اٌّلهعخ اٌزٟ ثم١ذ فٟ ِلْ  (4،  3)٠ٕظو ّىً هلُ 

خ اٌؼواق اٌمل٠ُ ثً ٌؼٍٗ أّ٘ٙب، ئم اٌّوعؼ وض١وا اْ اٌلوخ اٌزٟ ٠مف فٛلٙب اٌيائو رّضً ثمب٠ب اوضو ِٓ ٛجم

( ِزوا ػٓ اًٌَٙ اٌّؾ١ٜ 35ٚاؽلح ِٓ ٛجمبد اٌجوط اٌَجغ اال١ٍٕخ. ٚاْ ثمب٠ب اٌلوخ اٌّورفؼخ ؽٛاٌٟ )

ِزوا( ػٓ اًٌَٙ.٦٢ثبٌّٕطمخ، اِب االهرفبع اٌىٍٟ ٌّب ثمٟ ِٓ اٌجوط اٌّلهط ف١جٍغ ٔؾٛ )
(25)

ٚاٌّوعؼ  

خ ِٕٙب ٍِٛٔخ ثٍْٛ فبٓ ٌلٜ اٌجبؽض١ٓ اْ ثوط اٌّل٠ٕخ وبْ فٟ اٌٛالغ ِىٛٔبً ِٓ ٍجغ ٛجمبد وً ٛجم

ٚأٙب رّضً اٌىٛاوت اٌَجؼخ، وّب ٠وعؼ أ٠ٚأ اْ رىْٛ ٍالٌُ اٌجوط اٌضالصخ الرياي فٟ ؽبٌخ ع١لح رؾذ 

أمبٗ اٌلوخ.
(26)

ٚاٌنٞ ٠ّٕٙب ٕ٘ب ِٓ أِو اٌجوط اٚ ىلٛهح ثٛهٍجب، ِب  أ، ة ( -٢)٠ٕظو ّىً هلُ  

ه اٌزبه٠ق١خ ٚغ١و٘ب ِزأصوح ثّب ٚهك َٔظ ػٕٗ ِٓ لٖٔ ف١ب١ٌخ ٚهٚا٠بد اٍطٛه٠خ ٚهكد فٟ اٌّٖبك

فٟ هٚا٠بد اٌزٛهاح ر١ْو اٌٝ ثٕبءٖ ِٓ لجً ّٔوٚك ِٚؾبٌٚزٗ ؽوق ٔجٟ هللا ئثوا١ُ٘ اٌق١ًٍ )ع( فٟ 

ِٛلؼٗ. ئم ىاه اٛالي اٌّل٠ٕخ وض١و ِٓ اٌَبئؾ١ٓ فٟ اٌؼٖٛه اٌمل٠ّخ ٚاٌؾل٠ضخ ُِٕٚٙ )اثٓ ثطٛٛخ( 

ب، وّب ١ْ٠و اٌٝ ِؾبٌٚخ إٌّوٚك ٌؾوق ئثوا١ُ٘ ؽ١ش ٠مٛي : "اْ ٌِٛل ئثوا١ُ٘ اٌق١ًٍ وبْ ف١ٙ

ٕ٘بن".
(27)

َِٚزْٙل٠ٓ فٟ مٌه ثبٌظب٘وح اٌغو٠جخ اٌزٟ ٠غل٘ب اٌيائو ٌيلٛهح ثٛهٍجب فٟ ثمب٠ب االعو  

ً ّل٠لاً ثؾ١ش رؾٛي ِؼظّٗ اٌٝ ٕقو  ٚوزً االعو اٌّزَبلطخ ِٓ اٌجوط ؽ١ش ؽوق االعو ؽولب

)ٕقو٠ظ( ثفؼً ؽواهح االؽزواق اٌّورفؼخ.
(28)

أ، ة(. ٚال ٠ؼٍُ ٍجت مٌه ثٛعٗ  -٤)٠ٕظو ّىً هلُ  

اٌزأو١ل ِّب اصبه مٌه اٌىض١و ِٓ اٌزَبؤالد ٚاٌغلي ث١ٓ أٍٚبٛ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌّقز١ٖٓ ثً ٚؽزٝ ػبِخ 

إٌبً، ٚثبٌزبٌٟ اػزّبكُ٘ ػٍٝ ف١بٌُٙ اٌقبٓ. ِٚٓ ٕ٘ب، ال٠ياي اٌّٛٙٛع ثؾبعخ اٌٝ اٌزؾوٞ 

 جبد االصبه٠خ فٟ اٌّٛلغ َِزمجال.ٚاٌلهً ٚاالٍزؼبٔخ ثبٌلهاٍبد ٚاٌزٕم١

 الخاحمت

٠زٚؼ ٌٕب ِٓ فالي اٍزمواء ِب رملَ ِٓ كهاٍخ ِٛٙٛع اصو اٌّؼزملاد اٌل١ٕ٠خ فٟ ػّبهح 

 اٌّؼبثل ٚاٌيلٛهاد اٌؼوال١خ اٌمل٠ّخ ) ىلٛهح ثبثً أّٛمعبً( االرٟ:

ٌْؼٛة اٌمل٠ّخ ٚرووذ ّغٍذ اٌّؼزملاد ٚاٌؼجبكاد ٚاٌطمًٛ اٌل١ٕ٠خ ؽ١ياً وج١واً ِّٚٙب فٟ ؽ١بح ا -٢

اصبهاً. ٚاٙؾخ ػٍٝ ١َِورٙب اٌؾٚبه٠خ. ٌٚؼٍٕب الٔىْٛ ِقطئ١ٓ اما لٍٕب اْ اٌغبٔت اٌل٠ٕٟ وبْ ِٓ 

اثوى اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ ؽٚبهاد االُِ اٌمل٠ّخ، فٙٛ ٠َُٙ فٟ رؾل٠ل االٛو اٌؼبِخ ٌٍؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل 

ٌف١ٕخ ٚاالكث١خ. ِّٚٙب افزٍفذ اٌل٠بٔبد ٚرجب٠ٕذ ٚاالػواف ٚاٌمٛا١ٔٓ ٌٚٗ اصوٖ فٟ اٌؾ١بح االلزٖبك٠خ ٚا

ف١ّىٓ اٌمٛي ثٖٛهح ػبِخ أٙب رفزوٗ ٚعٛك لٛح أٚ لٜٛ ػ١ٍب فٟ اٌىْٛ ٠َؼٝ االَٔبْ كائّب ٌٍزموة 

ا١ٌٙب ػٓ ٛو٠ك ػجبكاد ٚٛمًٛ ِؼ١ٕخ رمبَ فٟ اِبوٓ ِقٖٖخ ػوفذ "ثبٌّؼجل" فٟ ؽٚبهح ثالك 

 اٌوافل٠ٓ.

ء وض١واً ثجٕبء اٌّؼبثل ٚالبِخ اٌيلٛهاد )االثواط اٌّلهعخ( اٌؼب١ٌخ ١ٌإكٚا ٌمل ا٘زُ اٌؼوال١ْٛ اٌملِب -2

ف١ٙب اٌؼجبكاد ٚاٌطمًٛ ٚاالؽزفبالد اٌل١ٕ٠خ ١ٌٚملِٛا ف١ٙب إٌنٚه ٚاٌمواث١ٓ اٌٝ االٌٙخ. ٚلل اظٙود 

 اٌلهاٍبد االصبه٠خ ٚاٌّٖبكه اٌَّّبه٠خ ثقٖٛٓ فىوح ثٕبء اٌّؼبثل ٚاالثواط اٌّلهعخ )اٌيلٛهاد(،
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

اٌزٟ وبٔذ ِورجطخ ثفىوح ك١ٕ٠خ ِملٍخ ْٔأد فٟ ِلْ ؽٚبهح ثالك اٌوافل٠ٓ. ئم وبْ اٌّؼجل ٚاٌيلٛهح 

٠ْىالْ اص١ٕٓ ِٓ اثوى اٌّؼبٌُ اٌّؼّبه٠خ ألٞ ِل٠ٕخ ػوال١خ لل٠ّخ ٚوبْ ٌّٙب أ٠ٚب أ١ّ٘خ فبٕخ ٕٚفخ 

ٚاٌْؼبئو اٌقبٕخ ثٙب، ِملٍخ فٟ اٌّغزّغ الّٔٙب ٠ورجطبْ أٍبٍب ثبٌّؼزملاد اٌل١ٕ٠خ ٚػجبكح ا٢ٌٙخ 

 ٚونٌه ئلبِخ االؽزفبالد اٌل١ٕ٠خ.

( ، ثقٖٛٓ إً 9: 3اْ ِب ٚهك فٟ إٌٔ اٌزٛهارٟ ِٓ ٍفو اٌزى٠ٛٓ االٕؾبػ اٌؾبكٞ ػْو ) -٣

ر١َّخ ِل٠ٕخ ثبثً ٚٛو٠مخ ثٕبء٘ب ثٙنٖ اٌطو٠مخ اٌغو٠جخ اٌّغب٠وح ٌٛلبئغ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ِمبهٔخ ثّب 

خ فٟ إٌٖٛٓ اٌَّّبه٠خ اٌؼوال١خ اٌمل٠ّخ ِّب ٠ؼىٌ ِلٜ اٌزٕبل٘ ٚهك ِٓ إً ر١َّخ اٌّل٠ٕ

اٌٛاٙؼ فٟ إٌٔ اٌزٛهارٟ ثقٖٛٓ ١ٍو االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ػٍٝ اهٗ اٌٛالغ. ِغ االفن ثٕظو 

( لل َٔت ِل٠ٕخ ثبثً اٌٝ ٍِّىخ إٌّوٚك اٌنٞ ؽىُ اهٗ ّٕؼبه. ٢٠: ٢٠اٌؾَجبْ اْ ٍفو اٌزى٠ٛٓ )

ؽم١مخ اٌٛلبئغ اٌزبه٠ق١خ ؽٛي اٍُ ٚثٕبء ِل٠ٕخ ثبثً . ٚفالٕخ ِب  ٕٚ٘ب ٔغل رٕبل٘ ٚاٙؼ آفو فٟ

للِٕبٖ ِٓ رفب١ًٕ ػٓ إً ر١َّخ "ثبثً" فال ٔغل ِب ٠إ٠ل هٚا٠خ اٌزٛهاح ٚاٌزف١َو اٌؼجوٞ ػٓ االٍُ 

ٚػاللزٗ ثجٍجٍخ االٌَٓ ٚافزالف اٌٍٙغبد ٚرجل٠ل إٌبً  ٠جٍجً""، اٚ  (balal)ٚاّزمبلٗ ِٓ وٍّخ "ثًٍ" 

 أؾبء االهٗ ثؼل ثٕبء ثوط ثبثً، ٚ٘ٛ ِضبي ػٍٝ االّزمبلبد اٌلاهعخ )غ١و اٌٖؾ١ؾخ( . فٟ ّزٝ 

اْ اٌيلٛهح ٟ٘ اٌجوط اٌّلهط اٌّورفغ اٌنٞ الزوْ ثجؼ٘ اٌّؼبثل فٟ ؽٚبهح ثالك اٌوافل٠ٓ .  -4

ح ٚإجؼ ِٓ اثوى اٌّؼبٌُ فٟ ثؼ٘ اٌّلْ اٌمل٠ّخ . ٌٚؼً ِٓ اّٙو اٌيلٛهاد فٟ اٌزبه٠ـ اٌمل٠ُ ىلٛه

اٌّؼجل اٌوئ١ٌ فٟ ِل٠ٕخ ثبثً اٌمل٠ّخ، اٌنٞ ػوف ثبٍُ "ثوط ثبثً". ام اْ ِبٚهك فٟ اٌوٚا٠خ ا١ٌٙٛك٠خ 

ِٚب اهرجٜ ثٙب ِٓ هٚا٠بد ربه٠ق١خ ِؼبٕوح ػٓ ثٕبء ثوط ثبثً اٌمل٠ُ ِٓ لجً ّٔوٚك ٚاٍجبة ثٕبءٖ ، ال 

ِب ػوٙزٗ اٌزٛهاح ِٚب أظٙورٗ ٔغل ِب ٠إك٠ٙب ػٍٝ اهٗ اٌٛالغ ِٓ فالي ؽم١مخ اٌٛلبئغ اٌزبه٠ق١خ ث١ٓ 

اٌلهاٍبد االصبه٠خ ٚاٌّٖبكه اٌَّّبه٠خ ثقٖٛٓ فىوح ثٕبء اٌّؼبثل ٚاالثواط اٌّلهعخ )اٌيلٛهاد(، 

اٌزٟ وبٔذ ِورجطخ ثفىوح ك١ٕ٠خ ِملٍخ ْٔأد فٟ ِلْ ؽٚبهح ثالك اٌوافل٠ٓ. ام وبْ اٌّؼجل ٚاٌيلٛهح 

ِل٠ٕخ ػوال١خ لل٠ّخ ٚوبْ ٌّٙب ا٠ٚب ا١ّ٘خ فبٕخ ٕٚفخ  ٠ْىالْ اص١ٕٓ ِٓ اثوى اٌّؼبٌُ اٌّؼّبه٠خ ألٞ

ِملٍخ فٟ اٌّغزّغ الّٔٙب ٠ورجطبْ اٍبٍب ثبٌّؼزملاد اٌل١ٕ٠خ ٚػجبكح ا٢ٌٙخ ٚاٌْؼبئو اٌقبٕخ ثٙب ، 

 ٚونٌه البِخ االؽزفبالد اٌل١ٕ٠خ.

" ثٍجٍخ  ال ٠ؼٍُ ثبٌٚجٜ ىِٓ ر١١ْل ثوط ثبثً اٌنٞ اّزٙود ثٗ ِل٠ٕخ ثبثً ؽ١ش الزوْ ثأٍطٛهح -٢

االٌَٓ " اٌزٟ ٚهكد فٟ اٌزٛهاح. غ١و اْ ِب ٚهك ِٓ اّبهح ِّٙخ فٟ اٍطٛهح " اٌق١ٍمخ اٌجبث١ٍخ " 

وال( ٚثوعٗ فٟ ِل٠ٕخ ثبثً ِٓ لجً  -)ؽ١ّٕب فٟ اٌؼٍٝ / ا٠ِٕٛب ا١ٍ٠ِ ( ثقٖٛٓ ثٕبء ِؼجل )ا٠َب 

ٟ اٚافو االٌف اٌضبٟٔ لجً ا٢ٌٙخ، ِىٓ اٌجبؽضْٛ ِٓ رق١ّٓ ٚرؾل٠ل اٌيِٓ اٌزمو٠جٟ ٌجٕبء ثوط ثبثً ف

ق.َ(. ٚونٌه ٠ّىٓ اٌمٛي اْ اٌجوط  1000-1500ا١ٌّالك، اٞ فٟ اٌؼٖو اٌجبثٍٟ ا١ٌٍٜٛ فٟ ؽلٚك )

وبْ ِٛعٛكاً فٟ ثبثً فٟ ؽٍٛي مٌه اٌيِٓ ِٓ ٚعٙخ ٔظوُ٘ . ٚ٘نا ثؾل مارٗ ٠ٕبل٘ ِب ٚهك فٟ هٚا٠خ 

ِٓ لجً ّٔوٚك ٚربه٠ـ ثٕبءٖ فٚال ػٍٝ اٌزٛهاح ٚاٌوٚا٠بد اٌزبه٠ق١خ اٌّؼبٕوح ثقٖٛٓ ثٕبء اٌجوط 

ِب اٚهكرٗ اٌّٖبكه اٌَّّبه٠خ ٖٚٔٛٓ اٌؾ١ٌٛبد اٌٍّى١خ ٌٍّٛن ٚؽىبَ اٌؼواق اٌمل٠ُ ِٓ اػّبي ثٕبء 

ٚرغل٠ل ٌّل٠ٕخ ثبثً ٚثوعٙب اٌّلهط ثؼل رؼوٙٗ ٌٍقواة ٚاٌزل١ِو اصٕبء اٌؾّالد اٌؾوث١خ ث١ٓ ثالك 

 آّٛه ٚثالك ثبثً ػجو ػٖٛه ربه٠ق١خ ِقزٍفخ.

٠ؼزمل ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ اْ "ىلٛهح ثوً ّٔوٚك" اٚ " ثوً" اٌّؾوف ػٓ االٍُ اٌجبثٍٟ اٌمل٠ُ  -٤

"ثبهٍجب" اٚ "ثٛهٍجب" إً ثوط ثبثً ثَجت لوثٙب ِٓ ِل٠ٕخ ثبثً ِّب اكٜ اٌٝ االػزمبك أٙب رّضً ثوط 

ِزأصوح  ثبثً. ٚلل َٔظ ػٕٗ لٖٔ ف١ب١ٌخ ٚهٚا٠بد اٍطٛه٠خ ٚهكد فٟ اٌّٖبكه اٌزبه٠ق١خ ٚغ١و٘ب

ثّب ٚهك فٟ هٚا٠بد اٌزٛهاح ر١ْو اٌٝ ثٕبءٖ ِٓ لجً ّٔوٚك ِٚؾبٌٚزٗ ؽوق ٔجٟ هللا اثوا١ُ٘ اٌق١ًٍ )ع( 

 فٟ ِٛلؼٗ. ام ىاه اٛالي اٌّل٠ٕخ وض١و ِٓ اٌَبئؾ١ٓ فٟ اٌؼٖٛه اٌمل٠ّخ ٚاٌؾل٠ضخ.
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ب٠ب ا٢عو اٌّزَبلطخ ٚلل ٍٕلٚا هأ٠ُٙ فٟ مٌه ثبٌظب٘وح اٌغو٠جخ اٌزٟ ٠غل٘ب اٌيائو ٌيلٛهح ثٛهٍجب فٟ ثم

ً ّل٠لاً ثؾ١ش رؾٛي ِؼظّٗ اٌٝ ٕقو )ٕقو٠ظ( ثفؼً ؽواهح  ِٓ اٌجوط ؽ١ش ؽوق ا٢عو ؽولب

االؽزواق اٌّورفؼخ. ٚال ٠ؼٍُ ٍجت مٌه ثٛعٗ اٌزأو١ل ِّب أصبه مٌه اٌىض١و ِٓ اٌزَبؤالد ٚاٌغلي ث١ٓ 

ٍٝ ف١بٌُٙ اٌقبٓ. ِٚٓ ٕ٘ب، أٍٚبٛ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌّقز١ٖٓ ثً ٚؽزٝ ػبِخ إٌبً، ٚثبٌزبٌٟ اػزّبكُ٘ ػ

ال ٠ياي اٌّٛٙٛع ثؾبعخ اٌٝ اٌزؾوٞ ٚاٌلهً ٚاالٍزؼبٔخ ثبٌلهاٍبد ٚاٌزٕم١جبد االصبه٠خ فٟ اٌّٛلغ 

 َِزمجال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ِقطٜ ِؼجل ا٠َبو١ال ٚاٌجوط ا٠زّٕبٔىٟ .٢ّىً هلُ ) 

 . ٠٥٦٦ٕظو : غياٌخ، ٘ل٠ت، اٌلٌٚخ اٌجبث١ٍخ اٌؾل٠ضخ، ٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( اٌْىً االفزواٟٙ ٌيلٛهح ثبثً ) ثوط ثبثً(. ٠ٕظو; غياٌخ، ٘ل٠ت، اٌلٌٚخ اٌجبث١ٍخ 2ّىً هلُ )

  ٥٦٨اٌؾل٠ضخ، ٓ
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 ( ِقطٜ ِل٠ٕخ ثٛهٍجب.٣ّىً هلُ )

 .٠27ٕظو : ثبلو، ٛٗ، ثبثً ٚثٛهٍجب، ٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ٠ؼزمل ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ أٙب إً  ٢٦٢٨) ىلٛهح ثٛهٍجب اٌمل٠ّخ ( ثوً ّٔوٚك ( ػبَ ٦ّىً هلُ )

 ثوط ثبثً.

 ( .٠٢ٕظو : ٍبوي، ك. ، اٌجبث١ٍْٛ، اٌٍٛؽخ هلُ )
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أ ( ٍالٌُ اٌجوط اٌّلهط فٟ ىلٛهح ثٛهٍجب - ٢ّىً هلُ )  

 ٠ٕظو : ٠ٚى١ج١ل٠ب، اٌٍّٛٛػخ اٌؾوح، ثٛهٍجب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جب( االهرفبع اٌىٍٟ ٌيلٛهح ثٛهٍة -5ّىً هلُ )

 ٠ٕظو : ٠ٚى١ج١ل٠ب، اٌٍّٛٛػخ اٌؾوح، ثٛهٍجب
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 أ ( ثمب٠ب وزً االعو اٌّزَبلطخ ِٓ اٌجوؿ اٌّؾوٚلخ .-٤ّىً هلُ )

 ٠ٕظو : ٠ٚى١ج١ل٠ب، اٌٍّٛٛػخ اٌؾوح، ثٛهٍجب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ( ثمب٠ب اٌيلٛهح ِغ وزً االعو اٌّؾزولخ )ٕقو٠ظ( . ٤ّىً هلُ )

 ٠ب، اٌٍّٛٛػخ اٌؾوح، ثٛهٍجب٠ٕظو : ٠ٚى١ج١ل
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 هىامش البحث :
(1)

كٚه اٌّؼجل ر أولى طالئع السعابد ونذوئيا في حزارة بالد الرافدين يشعر ? ميدي، عمي دمحم، حول ظيو  

 .6;-7:( ، ص ص ٥٥٣١، رسالة ماجدتير غير مشذورة، )جامعة بغداد، ٟلفٟ اٌّغزّغ اٌؼوا
(2)

وى "اٌّؼجل ٚاٌيلٛهح اصٕبْ ِٓ اثٌٍّي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبد ثقٖٛٓ مٌه ٠ٕظو : ػٍٟ، فبًٙ ػجل اٌٛاؽل،  

، )ثغلاك،  :، فٟ ِغٍخ كهاٍبد فٟ االصبه ٚاٌزبه٠ـ، اٌؼلك اٌَّبد اٌّؼّبه٠خ فٟ اٌّل٠ٕخ اٌؼوال١خ اٌمل٠ّخ "

 ِٚب ثؼل٘ب. ٦( ، ٢٦٨٨ٓ
(3)

، فٟ ٍِٛٛػخ ؽٚبهح  ""اٌؼّبهح فٟ ػٖو فغو اٌَالالد اٌٝ ٔٙب٠خ اٌؼٖو اٌجبثٍٟ اٌؾل٠شٍؼ١ل، ِإ٠ل،  

اٌيلٛهح ظب٘وح اٍٚبَ ،  -؛ عون  ٢٣٨( ، ٢ٓ ٦٨٢ل١١ٓ، )ثغلاك، ، ٔقجخ ِٓ اٌجبؽض١ٓ اٌؼوا ٣اٌؼواق، ط

 .٢٤٦( ، ٓ ٢٦٦٨، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح، )عبِؼخ ثغلاك، ؽٚبه٠خ ١ِّيح فٟ اٌؼواق اٌمل٠ُ
 . كذلغ يشعر ? ٦٧٣-٦٧٢، ص  ٥باقر، طو، مقدمة، ج (4)

., (Chicago iaThe comparative Archaeology of early MesopotamPerkins , AL. , 
,1963) , p. 130. 

اما في المغة الدومرية  (Ziqqurratu)"الزقورة"? كمسة اكدية كتبت في الشروص السدسارية بريغة "زقرة"  (5)
( وتعشي ىذه الكمسة في المغة االكدية" برج مدرج" ، ومجازا "قسة" . U6.NIRنر"  )-6فقد وردت بريغة " آو 

 غ يشعر ?لمسزيد من السعمومات بخروص ذل
- , (=CDA), A Concise Dictionary of AkkadianBlack , Jeremy et al ., 

(Wiesbaden , 1999) , Zaqqru , Ziqqurrqtu, pp.444-445. 
في حزارة بالد  السدافن والسعابدلمسزيد من السعمومات بخروص الزقورة ووظائفيا يشعر ? حشون، نائل،  (6)

،  ٥، )اٌّؼبثل ٚاٌيلٛهاد(، طائر والعسارة في الشروص السدسارية واالثارالرافدين القديسة دراسة عن الذع

 .678-8=( ، ٓ ٓ ٥٠٠٤)كِْك، 
(7)

.  ٚؽٛي اٌّغيٜ ٚاٌغوٗ ِٓ ثٕبء اٌيلٛهاد فٟ ِؼبثل اٌؼواق اٌمل٠ُ.  ٤٢ثبهٚ، أله٠ٗ، ثوط ثبثً، ٓ 

،  ٢خ ١ِقبئ١ً فٛهٞ، ٛ، روعّفغو اٌؾٚبهح فٟ اٌْوق االكٔٝ اٌمل٠ُ٠ٕظو : فوأىفٛهد ، ٕ٘وٞ ، 

 .;;-:;( ، ٓ ٓ ٢٦٢٦)ث١وٚد، 
(8)

 .٢٨٢ٓ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ فٟ اٌؼواق اٌمل٠ُ،، .؛ ٍبوي، ٖ ٢٤٦، ٓ  ٢ثبلو، ٛٗ، ِملِخ، ط 
(9)

 (.٦-٢، ) ٢٢اٌزى٠ٛٓ  سفر 

برت، رو ؛ كولد يفاي،  ١٣٥، ص  ٥لمسزيد من السعمومات بخروص ذلغ يشعر ? باقر، طو، مقدمة، ج (10)
 ما بعدىا . كذلغ يشعر ?و  ٥( ، ص٥٥٤١، ترجسة د. نوال خورشيد، )السوصل، اببل وبورسمعابد با

Koldeway , R., , Excavation at Babylon , (London , 1914) , p. 204 . 

(11)
 .5>:ثبلو ، ٛٗ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ 

عر شري لألسطورة يدساالس الترجسة الكاممة لمشصو رة الخميقة البابمية قلمسزيد من السعمومات بخروص  (12)
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،  ٥، طي العمى قرة الخميقة البابمية الترجسة الكاممة لمشص السدساري لألسطورةفحيشسا ? حشون، نائل ، 
 عر ?ش( . كذلغ ي٦٥٥٢)دمذق، 

- , (Oxford , 1923) . The Babylonia Epic of aerationS.Langdon ,  
- Oxford , 1966)., ( Enuma ElisW.G. Lambert and Simon parker ,  
(13)

 .٢٨٢-٢٨٤( ، ٓ ٤٢٠٦٢اكً، )االٍطو سِب فٟ اٌؼٍٝ.... ، اٌٍٛػ ايحينؽْٕٛ، ٔبئً،  
(14)

، ٣٢، فٟ ِغٍخ ٍِٛو، اٌّغٍل  ىلٛهح ثبثً ِْٚبوً اِىبْ ئػبكح ثٕبئٙب"ثبلو، ٛٗ، "  
 

( ، ٢٦٢٦)ثغلاك، 

ٓ7:6. 

)15(
 , 1989) , p.33. (London , Nebuchadnezzar Scourge of ZionHealy , M. ,  

(16)
، فٟ ِغٍخ  "7;<6ربه٠ـ ر١١ْل اٌيلٛهح فٟ ثبثً اٍزٕبكا اٌٝ رٕم١جبد ػبَ ١ّّذ، ٠ٛ٘بْ عٛهط ، "  

اثوى وح اٌؾل٠ضخ ي. ٌٍّٚي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌلٌٚخ اٌجبثً ٤٢( ، ٢٦٨٢ٓ، )ثغلاك،  ٦٢ٍِٛو، اٌّغٍل 

ق.َ( ، )كِْك ،  <8:-;7;، )١ٍخ اٌؾل٠ضخاٌلٌٚخ اٌجبثظو : غياٌخ، ٘ل٠ت ؽ١بٚٞ، ناػّبي ٍِٛوٙب. ٞ

7555.) 
(17)

 .٢٨٠؛ غياٌخ، ٘ل٠ت ؽ١بٚٞ، اٌّٖله اٌَبثك، ٓ ٢٨ثبهٚ، أله٠ٗ، ثوط ثبثً، ٓ 
؛ ٦٥( ، ص٥٥٤٦، تعريف د.صبحي أنور رشيد، )بمغراد، عجائب الدنيا في عسارة بابلكريذين، فريشز،  (18)

 .٥٤٥غزالة، ىديب حياوي، السردر الدابق، ص 
(19)

اي، و١ٍٓ،ي؛ كاْ >69وي، ٖ.، اٌجبث١ٍْٛ، ٓسا؛  ٢٤، ٓ ٢ثبلو، ٛٗ، ِملِخ، ط 
 

، ٍِٛٛػخ ػٍُ االصبه

، روعّخ ٚرؼ١ٍك ١ٍٍُ ٛٗ اٌزىو٠زٟ  اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ فٟ ثالك ثبثً ٚاّٛه؛ وٛٔز١ٕٛ، عٛهط ،  :68، ٓ ٢ط

ٚاصبهٖ )ربه٠ـ  ؽٚبهح اٌؼواق؛ ثٍٛزغ١ذ، ١ٔىٛالً، ٦٢٦( ، ٢٦٢٦ٓثو٘بْ ػجل اٌزىو٠زٟ، )ثغلاك، و

 .٢٥٨( ، ٢٦٦٢ٓ، روعّخ ١ٍّو اٌغٍجٟ، )ثغلاك ،  ِٖٛه(
(20)

٠ٚمبثٍٗ   (uruBAR-ZI-BA, BAR-SIR) ٠وك اٍُ ِل٠ٕخ ثٛهٍجب فٟ اٌّٖبكه اٌَّّبه٠خ ثب١ٌٖغخ = 

ثقٖٛٓ مٌه ٠ٕظو : الثبد، ه١ٕ٠ٗ، لبًِٛ اٌؼالِبد  (Bar-si-pa) ٚ (Bar-sib) فٟ اٌٍغخ االول٠خ

 .>:6( ، 899ٓاٌؼالِخ )اٌَّّبه٠خ، هلُ 

(21)
، ِل٠و٠خ االصبه اٌؼبِخ،  ٢، ٛبابل وبورسبا، ٌٍّي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبد ثقٖٛٓ مٌه ٠ٕظو : ثبلو، ٛٗ 

 ِٚب ثؼل٘ب. ٢٢( ، ٓ ٢٦٢٦)ثغلاك، 
(22)

 .66ه ٔفَٗ، ٓدأٌّ 

(23)
 وبْ اػظُهٍجب فٟ اٌؼٖٛه اٌزب١ٌخ ِٓ رأه٠ـ ثالك اٌوافل٠ٓ ٚبو ف١خ ٌّل٠ٕخيهاٌمل وضود اإلّبهاد اٌذ 
ق.َ( ٚال١ٍّب فٟ ػٙل  =8:-67;اه ٌٙب فٟ ػٖو اٌلٌٚخ اٌجبث١ٍخ اٌؾل٠ضخ اٌّؼوٚفخ ثبٌلٌٚخ اٌىٍلا١ٔخ )ازده

ٖ ق.َ( اٌنٞ اّزٙو ٤٥-٤٠٦اٌٍّه اٌجبثٍٟ ٔجٛثٛالٕو ٚثٛعٗ فبٓ فٟ ؽىُ اثٕٗ ا١ٌْٙو ٔجٛفن رٖو اٌضبٟٔ )

فبٓ فٟ ِل٠ٕخ ثبثً ِٚل٠ٕخ ثٛهٍجب. ٚاٍزّود ٘نٖ فٟ عبٔت اٌؼّواْ ٚئػبكح ثٕبء ٚرغل٠ل اٌّلْ اٌمل٠ّخ ثٛعٗ 
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ق.َ( ٚاٌؼٖو 886-=8:اٌّل٠ٕخ فٟ اٌٛعٛك ٚاالٍز١طبْ فٟ اٌؼٖٛه اٌزب١ٌخ ٚ٘ٛ اٌؼٖو اٌفبهٍٟ االف١ّٕٟ )

ٚاٌؼٖو اٌفبهٍٟ  ة.َ( ٥٥٤ -ق.َ  ٢٦٠ق.َ( ٚاٌؼٖو اٌفبهٍٟ اٌفوصٟ ) ٢٦٠-٣٢٥اٌٍَٛلٟ فٟ اٌؼواق )

ٌٍؼواق . ٌٍّي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبد  ثبه اٌفزٛػ اٌؼوث١خ اإلٍال١ِخاخ ود فَٟ( ، وّب مو>8;-٥٥٤اٌَبٍبٟٔ )

 9=؛ وٌٛل٠فبٞ، هٚثود، ِؼبثل ثبثً ٚثٛهٍجب، ٢٥ٓثقٖٛٓ مٌه ٠ٕظو : ثبلو، ٛٗ، ثبثً ٚثٛهٍجب، ٓ

 ِٚب ثؼل٘ب.

 .=67ٓ هٖ ،صباٚ واقاٌؼ بهحؽٚ ً،ىٛال١ذ، ١ٔغ؛ ثٍٛز ٢٣ه اٌَبثك، ٓلٌّٖثبلو، ٛٗ، ا (24)

 .٢٣٦، ٢ٓه، طببي، و١ٍٓ، ٍِٛٛػخ ػٍُ االص١؛ كا٢٦ٔٔفَٗ، ٖٓله ّاٌ (25)

وط اٌّلهط ػٍٝ أٍطٛأخ ِىزٛثخ جطبٟٔ هٌٕٖٚٓ فٟ ىا٠ٚخ لبػلح ا٠ٌإٌّمت ا٢صبهٞ اٌجو وضػ ٌمل (26)

و وٌٛل٠فبٞ هئ١ٌ ثؼزٍخ ١ٌَْٙ إٌّمت األٌّبٟٔ ا٢٦٠٥ّٛٙغ ػبَ ٌفٟ ا ؤٖو اٌضبٟٔ. صُ ؽف نٔجٛف ثأفجبه

وٜ ثٕبء ثوعٙب اٌّلهط. ؾٚر "ٔجٛ"ٕخ ثبثً فىْف ػٓ ِقطٜ ِؼجل اٌّل٠ٕخ اٌؼبئل اٌٝ ئالٌٗ اٌزٕم١جبد فٟ ِل٠

ٛٙغ ثؾبعخ اٌٝ اٌزؾوٞ ٚاٌلهً. ٌٍّي٠ل ِٓ ٌوح اٍزىْبف١خ ٚال٠ياي ا١ٌٚىٓ ٘نٖ اٌزٕم١جبد وبٔذ لٖ

 ِٚب ثؼل٘ب. 9=اٌّؼٍِٛبد ثقٖٛٓ مٌه ٕٔظو : وٌٛل٠فبٞ، هٚثود، ِؼبثل ثبثً ٚثوٍٚجب، ٓ
(27)

 .٢٥لو، ٛٗ، ثبثً ٚثٛهٍجب، ٓثب 
(28)

هح اٌغو٠جخ )ؽوق االعو( اٌٝ ػلح أٍجبة ِٕٙب : اِب اْلعاهٗ اٌجبؽض١ٓ ٘نٖ ابع ٌمل ػيا 
 

٠ىْٛ مٌه لل 

هٜ ياٌْب٘ك. اٚ وّب  هطبهرفبع ايا ٚي ثبٌٕظو اٌٝقعر مٞغ همأ ؽلس ِٓ عواء ٔبه إطٕبػ١خ ٚ٘ٛ

٘نٖ اٌظب٘وح اٌغو٠جخ ٠ؼٛك اٌٝ فؼً اٌٖٛاػك ف إٌَل ِفبكٖ اْ ؽلٚس ضعيثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ ٚ٘ٛ هاٞ 

 ِبصٍخم ؽلس فٟ أثواطي اٌط٠ٍٛخ( ٌٚىٓ ٘نا ٌُ ١ٕٓٚه اٌَوهة ثٕبء اٌيلٛهح ثْواهح اٌجوق ػٍٝ ِكو)د
وْٛ يثوط اٚه اٌّم١و ٚاٌٛهوبء ٚغ١و٘ب. ٕٚ٘بن هاٞ افو اْ و هاق االْ ِضً ثوط ػمولٛفالع عٛكح فٟمو

فو ػٍٝ اٌجوط ففٍمٗ ٚؽٛي ثؼ٘ أعياء ِٕٗ ثفؼً اىن ٍّبٚٞ نيٍجت ٘نٖ اٌظب٘وح لل رأرٟ ِٓ ٍمٛٛ 

 .69ؽواهح االؽزىبن اٌؼب١ٌخ اٌٝ ٕقو )ٕقو٠ظ(. ثقٖٛٓ مٌه ٠ٕظو : ثبلو، ٛٗ، ثبثً ٚثٛهٍجب، ٓ
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The Impact of Religious Beliefs on the Architecture of Ancient 

Iraqi Temples and Ziggurat 

(The Ziggurat of Babylon as A model) 

Ass. Prof. Dr. Ahmed Laftah Rahma Al-Qassir 

University of Al-Qadisiyah / College of Arts. Ancient history 

laftaahmed98@gmail.com 

07801828362 
Abstract : 

The topic of religious beliefs is one of the important topics in the field of 

archaeological and historical studies, as religious beliefs, worship and rituals 

occupied a large and important space in the life of ancient peoples and left visible 

effects on their civilizational path. We may not be wrong if we say that the religious 

aspect was one of the most important factors affecting the civilizations of ancient 

nations, as it contributes to defining general frameworks for customs, traditions, 

customs and laws and has an impact on economic, artistic and literary life. No matter 

how different religions differ and can vary, it can be said in general that they assume 

the existence of a supreme force or forces in the universe that man always seeks to 

draw near to them through certain acts of worship and rituals that are held in 

designated places known as the "Temple" in Mesopotamia civilization. 

The research dealt with two main axes, the first of which was: the impact of religious 

beliefs in the architecture of the ancient temple and ziggurat of Babylon, "Tower of 

Babel", in which the history of building the temple and its famous ziggurat was 

discussed and documented, and a review of the most important opinions and 

assumptions that were presented regarding the origin of its name and the correct 

time date for its construction and renewal by kings and rulers Mesopotamia through 

different historical eras in the light of cuneiform sources and archaeological evidence 

revealed by the results of archaeological excavations in the city of Babylon and its 

adjacent ancient cities in the past century. While the second axis dealt with the 

Tower of Babel and the city of Bursba (Press Nimrod), in which the dialectical 

relationship between the Babel Tower and the Ziggurat Press Nimrod was discussed 

in the city of Bursa. Also, reference was made to the most important woven stories 

about the Ziggurat of Bursba and its relationship with the Tower of Babel from 

fictional stories and legendary narratives mentioned in historical and other sources, 

influenced by what was mentioned in the novels of the book of the Old Testament 

"the Torah", which raised many questions and controversy among the researchers, 

specialists and even the general public on The Ziggurat of Bursba is the Tower of 

Babel. Hence, this study tried to provide some answers to these questions through the 

use of cuneiform sources, studies and the results of archaeological excavations that 

took place in the city and its vicinity. 

 

Keywords : religious beliefs , temples, Iraqi ziggurat , The Ziggurat of Babylon. 
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 اٌٍّخض

٠ؼض ًِٛٛع االصثبء ٚاٌلؼغاء االرغان ٚصٚعُ٘ فٟ اٌزٕٛع اٌضمبفٟ فٟ رغو١ب ػٍٝ لضع وج١غ ِٓ 

١خ وٛٔٗ ٠ـٍَ اٌٌٛء ػٍٝ االصة ٚاٌلؼغ ٚػاللزٗ ثبٌـ١بؿخ ٚلض لـُ اٌجذش اٌٝ ر١ّٙض ٚاعثؼخ االّ٘

ِذبٚع رذضس اٌز١ّٙض ػٓ جظٚع االصة اٌزغوٟ أِب اٌّذٛع االٚي فمض ؿٍَ اٌٌٛء ػٍٝ اٌلبػغ اٌزغوٟ 

اٌّذٛع  ٔبظُ دىّذ ٚوبْ اٌّذٛع اٌضبٟٔ ِٓ ٔو١ت اٌّغأح اٌزغو١خ ِزّضٍخ ة اٌغٚا٠خ سبٌضح اص٠ت أِب

اٌضبٌش فمض صعؽ د١بح كبػغ االؿالَ دمحم ػبوف ٚاسززُ اٌجذش ثبٌّذٛع اٌغاثغ ٌٍلبػغ اٌزغوٟ رٛف١ك 

 فىغد ٚرٛهً اٌجذش اٌٝ ِجّٛػخ ِٓ االؿزٕزبجبد اٌزٟ رشن ربع٠ز رغو١ب اٌّؼبهغ.

 

 :اٌّمذِخ

ّٛا١ًغ ٠ؼض ًِٛٛع االصثبء ٚاٌلؼغاء االرغان ٚصٚعُ٘ فٟ اٌزٕٛع اٌضمبفٟ فٟ رغو١ب ِٓ اٌ

اٌّّٙخ فٟ ربع٠ز ٌزغو١ب اٌذض٠ش ٚاٌّؼبهغ ٌؼضح اؿجبة ٔظوغ ِٕٙب اْ ٘إالء اٌلؼغاء ٚاالصثبء وبٔٛا لض 

رأصغٚا ثبال٠ضٌٛج١بد اٌفىغ٠خ اٌـ١بؿ١خ ٚاٌض١ٕ٠خ ٚاٌؼٍّب١ٔخ ٚاٌّبعوـ١خ اٌزٟ ِغ ثٙب االرغان سالي 

ثأؿجبة اٌذضاصخ ٚاٌزمضَ  ربع٠شُٙ اٌذض٠ش ٚاٌّزغ١غاد اٌزٟ ػوفذ ثُٙ سبهخ رذٌُٛٙ اٌٝ ا٤سظ

ا٤ٚعثٟ د١ش كٙضد اٌضٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ لضَٚ اٌشجغاء االجبٔت ٚاالعؿب١ٌبد اٌزجل١غ٠خ ٚاٌم١بَ 

ثبإلهالدبد  اٌزٟ كٍّذ إٌٛادٟ اٌؼـىغ٠خ ٚاٌـ١بؿ١خ ٚاٌضمبف١خ, ٚثؼض ؿمٍٛ اٌضٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ٚرأؿ١ؾ 

ٌضٌٚخ اٌزغو١خ ٚأؼىؾ طٌه ػٍٝ اٌّجزّغ اٌجّٙٛع٠خ اٌزغو١خ أسظ اٌزذض٠ش ٚاٌزغغ٠ت ٠ٕزلغ ثّفبهً ا

اٌزغوٟ اٌظٞ اهجخ ٠ؼ١ق أػِخ ا٠ٌٛٙخ ً٘ ٘ٛ كغلٟ اَ غغثٟ ً٘ ٘ٛ ِـٍُ أَ ػٍّبٟٔ لِٟٛ ٚلض 

رجـضد ٘ظٖ اٌّفب١ُ٘ ٚأؼىـذ ػٍٝ االصة اٌزغوٟ ِٚٓ ٘ظا إٌّطٍك جبء اسز١بع ًِٛٛع )االصثبء 

( ١ٌـٍَ اٌٌٛء ػٍٝ ارجب٘بد ِزٕٛػٗ اهجذذ ٚاٌلؼغاء االرغان ٚصٚعُ٘ فٟ اٌزٕٛع اٌضمبفٟ فٟ رغو١ب

ف١ّب ثؼض جؼءاً ِٓ اعس رغو١ب اٌزبع٠شٟ ٚلض رأٌف اٌجذش ِٓ ر١ّٙض ٚاعثؼخ ِذبٚع رذضس اٌز١ّٙض ػٓ 

جظٚع االصة اٌزغوٟ ف١ّب صعؽ اٌّذٛع االٚي د١بح اٌلبػغ اٌزغوٟ ٔبظُ دىّذ ١ٌِٚٛخ اٌّبعوـ١خ 

اٌزٟ ِغ ثٙب, اٌّب اٌّذٛع اٌضبٟٔ فمض اكبع اٌٝ ّٚٔبطط ِٓ اكؼبعٖ اٌزٟ رؼىؾ اٌظغٚف اٌوؼجخ 

اٌغٚائ١خ سبٌضح اص٠ت ٚصٚع اٌّغأح اٌزغو١خ ِٓ سالي اؿٙبِبد سبٌضح اص٠ت فٟ ١ِضاْ االصة ٚاٌغٚا٠خ 

ٚو١ف ٚظفذ ارجب٘برٙب اٌؼٍّب١ٔخ ٚاٌم١ِٛخ ػٓ ٍغ٠ك االصة ٚاعرجبٍبرٙب ثب١ٌٙٛص٠خ ٚصػٛارٙب اٌٝ ل١بَ 

ضبٌش فمض عوؼ ػٍٝ اٌلبػغ اٌزغوٟ دمحم ػبوف كبػغ االؿالَ اٌظٞ ٚلف صٌٚخ اؿغائ١ً, أِب اٌّذٛع اٌ

ًض اٌم١بصاد اٌؼٍّب١ٔخ ٚاٌّبعوـ١خ ٚاالوبص٠خ ِٚٓ سالي اكؼبعٖ صػب اٌٝ االٌزؼاَ ثبٌض٠ٓ االؿالِٟ ٚٔجٗ 

اٌٝ اٌّشبٍغ اٌزٟ رذ١َ ثبٌّـ١ٍّٓ ِٓ لجً اػضاء اٌض٠ٓ, ٠ٚؼض دمحم ػبوف ِٓ اٌلشو١بد اٌزغو١خ طٚ 

ٖ االؿالِٟ اٌزٟ ٠فشغ ثٙب اٌّجزّغ اٌزغوٟ ٌذض االْ ٚاسززُ اٌّذٛع اٌغاثغ اٌٝ د١بح اٌلبػغ االرجب

اٌزغوٟ رٛف١ك فىغٞ اٌظٞ ِضً اٌز١بع االٌذبصٞ اٌّبصٞ فٙظا اٌلبػغ ٚلف ثبٌٌض ِٓ اٌضٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ 

ض رٛهً اٌجذش ٚوبْ فٟ اكؼبعٖ ٠ٙبجُ اٌم١ُ االؿال١ِخ ّٚٔبطط اكؼبعٖ رضي ػٍٝ رٛجٙبرٗ اٌفىغ٠خ, ٚل

اٌٝ ِجّٛػخ ِٓ االؿزٕزبجبد اٌزٟ رشن اٌلؼغاء االرغان ٚرٛجٙبرُٙ اٌّشزٍفخ ٟٚ٘ ِضجزخ فٟ ٔٙب٠خ 

 اٌجذش.
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 األدثبء ٚاٌشؼشاء االرشان ٚدٚسُ٘ فٟ اٌزٕٛع اٌثمبفٟ فٟ رشو١ب

 :ر١ّٙذ

ُ٘ ٔذٓ ال ٔؼغف ػٍٝ ٚجٗ ا١ٌم١ٓ ِزٝ لبَ االرغان اٌّـٍّْٛ ِٓ آؿ١ب اٌٛؿطٝ ثأد١بء رمب١ٌض

االصث١خ ٚاٌلؼغ٠خ اٌّىزٛثخ, ٌىٓ ٕ٘بن ص١ًٌ ػٍٝ أٗ عثّب لض دضس ٘ظا فٟ ٔٙب٠خ اٌمغْ اٌؼبكغ ٠مٛي ادض 

ػٍّبء اٌٍغخ اٌزغو١خ ٚ٘ٛ )فبسغ ػؼ( اْ ٌض٠ٗ ِشطٍٛٗ فغ٠ضح ٌزغجّخ ِب ث١ٓ اٌـطٛع ٌٍمغآْ اٌىغ٠ُ 

ِذفٛظخ فٟ ٔـشخ ِٓ اٌمغْ اٌضبٌش ػلغ
(1)

إٌوٛم االصث١خ اٌزٟ  ٚاٌّموٛص ثب٢صة اٌزغوٟ ٘ٛ رٍه 

وزجذ ثبٌٍغخ اٌزغو١خ اٌذض٠ضخ ٌّٚب اػزٕك االرغان اٌض٠ٓ االؿالِٟ دضس رغ١غ فٟ اٌٍغخ اٌزغو١خ ٚاسزٍفذ 

وظٌه االثجض٠خ ٚلض اؿزشضَ االرغان اٌٍغخ اٌفبعؿ١خ ٚاٌؼغث١خ ٌزأصغُ٘ فٟ االؿالَ ففٟ اٌّغدٍخ اٌؼضّب١ٔخ 

وزجذ االػّبي االصث١خ ثب٤ثجض٠خ اٌؼغث١خ
(2)

٠ٚمـُ ِإعسٛ االصة ا٢صة اٌزغوٟ اٌٝ ٔٛػ١ٓ عئ١ـ١١ٓ  

ّ٘ب االصة اٌغالٟ ٚاالصة اٌلؼجٟ وّب ٠مـّْٛ ٘ظا االصة اٌٝ ػوٛع ٚفزغاد ِؼ١ٕخ اعرجطذ ثادضاس 

ربع٠ش١خ ٚ٘ظٖ اٌّغادً ٟ٘ االصة اٌزغوٟ لجً االؿالَ ٚاالصة اٌزغوٟ ثؼض االؿالَ ٚاالصة اٌزغوٟ 

االٚعث١خ( ٚوظٌه االصة اٌمِٟٛرذذ اٌزأص١غ ا٤ٚعثٟ )اٌذضاصخ 
(3)

.ٚلض كٙض اٌمغْ اٌؼلغ٠ٓ رغ١غاد 

اٌفْٕٛ اٌج١ٍّخ .....( ٚثؼض أضالع اٌذغة  -اٌّـغح -اٌلؼغ -٘بئٍخ فٟ ١ِضاْ اٌضمبفخ اٌزغو١خ )االصة

 3600-3636اٚ ؿمٍٛ اٌضٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ٚل١بَ دغة االؿزمالي اٌزغو١خ  3635-3631اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ 

ٚاٌزغ١غاد  3600بص ٚاٌزغلٟ ٚأزوبع اعاصح اٌلؼت ٚرأؿ١ؾ اٌجّٙٛع٠خ اٌزغو١خ اٌذض٠ضخ ٚاسفبق االرذ

االجزّبػ١خ اٌزٟ رٍزٙب أؼىؾ وً طٌه ػٍٝ اٌضمبفخ ٚاالصة اٌزغوٟ ففٟ اػمبة ِضعؿخ )صغٚد فْٕٛ( ٚ 

اٌظٞ رغػغع رذذ رأص١غ اٌذغوخ اٌزذغع٠خ   3600-3635)اٌفجغ االرٟ( وبْ ر١بع االصة اٌمِٟٛ 

ٌم١ِٛخ ٚثؼض اٌجّٙٛع٠خ كؼغد االٚؿبٍ االصث١خ ثٌغٚعح ١ِالص ر١بع اصثٟ جضٞ ٠شزٍف ػٓ اؿال١ِخ ٚا

-3551ٚعِؼ٠خ ادّض ٘بكُ  3601-3543ٍٚٛعا١ٔخ ١ًبء وٛن اٌت  3603-3540دمحم ػبوف 

ثً رؼزّض ػٍٝ اٌٛالغ اٌزغوٟ اٌّؼبف فٟ  3625-3551ٚعِٚب١ٔخ ٠ذ١ٝ وّبي ث١برٍٟ  3600

االٔبًٛي
(4)

اٌزجض٠ض إٌّلٛص الثض ٚاْ ٠غطٟ اٌذ١بح االصث١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاالجزّبػ١خ ٚوبْ ٌوضٚع  ٚوبْ .

رلىً أؼطبفٗ ٍِذٛظخ ٚسبهخ ثؼض  3603ٚهضٚع ِجٍخ )ٚاعٌك(  3605االٔمالة اٌذغفٟ فٟ رغو١ب 

ػٛصح ٔبظُ دىّذ ِٓ االرذبص اٌـٛف١زٟ ٔذٛ االرجبٖ اٌٝ اٌلؼغ االجزّبػٟ ٚاالٌزفبف دٛي اٌمغ٠خ 

١خ ِٚ٘ٛٙب ٚلٌب٠ب٘ب ٚاًٚذذ ٘ظٖ االٔؼطبفٗ االجزّبػ١خ ٚاالرجبٖ اٌٝ اػّبق اٌمغٜ أٙب رـ١غ اٌزغو

فٟ ارجبٖ ِزٛاػٞ ِغ دغوخ اٌزغغ٠ت ٚاٌزذض٠ش ٚاالرجبٖ ٔذٛ اٌغغة
(5)

ٚاطا وبْ اٌز١بع اٌزغغ٠جٟ لض  .

ً فٟ صالص١ٕبد اٌمغٜ اٌؼلغ٠ٓ فأْ ػمض االعثؼ١ٕبد لض كٙ ض ١ِالص ر١بع اوزـت كىالً ِـزجضاً ٚفبك١ب

رغغ٠جٟ جض٠ض ٌٚىٓ الطبثٗ ٠ٕبصْٚ ثأٔوبف اٌطجمبد اٌّـذٛلخ ٚاػٍٕٛا أُٙ ٠جذضْٛ ػٓ اٌذت 

ٚاٌجّبي, ٚلض اؿزطبع ٘ظا اٌز١بع اْ ٠غفض االصة اٌزغوٟ ثطبلبد كؼغ٠خ اػزّضٚا فٟ أزبجٗ ػٍٝ 

اٌمغٚٞ فٟ االصة  اٌفٍىٍٛع اٌزغوٟ ٚ٘ظا ثضٚعٖ افـخ اٌّجبي ٌظٙٛع ر١بع اصثٟ أِىٓ رـ١ّزٗ ثب٢صة

ػٍٝ اٌذ١بح  3613اٌزغوٟ اٌذض٠ش ٚاٌّؼبهغ, ٌٚمض أؼىـذ اع٘بهبد اٌزؼضص٠خ اٌذؼث١خ  فٟ رغو١ب 

ٚاٌذغ٠بد اٌؼبِخ رىزـت ٌٙب ِٛالغ جض٠ضح ٚلض كٙض ٘ظا إٌّبر  3615اٌفىغ٠خ ٚاالصث١خ فّٕظ اٌؼبَ 

فبًً صاغٍغجخ( ٚار١ال ا١ٍٔشبْ  اٌّزمٍت ٚاٌّزوبعع ثغٚػ ر١بع اٌذغوخ اٌلؼغ٠خ اٌضب١ٔخ ٚلض رؼػّٗ )

ٚلض دبٌٚٛا رغ١غ كىً اٌمو١ضح اٌلؼغ٠خ ثاًفبء اال١ّ٘خ ػٍٝ اٌّؼجُ اٌٍغٛٞ
(6)

ٚلجً اٌذض٠ش فٟ ٘ظا  .

اٌجذش ػٓ اٌلؼغاء االرغان ٚصٚعُ٘ فٟ رٕٛع ٚاكغاء اٌضمبفخ اٌزغو١خ  الثض ِٓ رـ١ٍَ اٌٌٛء ػٍٝ 

بف أػِخ ا٠ٌٛٙخ فٕز١جخ ٌٍزمضَ االٚعٚثٟ فٟ ِـأٌخ ِّٙخ ٟٚ٘ اْ االصة ٚاٌلؼغ فٟ رغو١ب ا٠ٌب ػ

اٌضٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ اٌزٟ اسظد رغو١ب ثّظب٘غ اٌذضاصخ االٚعث١خ ِغ االصة ٚاٌلؼغ ٚثم١خ اٌفْٕٛ ا٠ٌبً 

ً ٌىٕٙب ٚثّغٚع اٌٛلذ  ثّغادً ٚػبف هغاع ِٓ سالي ثغٚػ ر١بعاد ِزٕٛػخ ِٚشزٍفخ ا٠ضٌٛج١ب
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ٔغٜ ِٓ سالي اٌّذبٚع اٌزب١ٌخ اٌلؼغاء االرغان  اهجذذ ِٓ اعس اٌضمبفخ اٌزغو١خ اٌّزؼضصح ٚؿٛف

 ٚرجبعثُٙ االصث١خ ٚاٌلؼغ٠خ.

 اٌّذٛس االٚي: اٌز١بس ا١ٌغبسٞ

 (1963-1902اٌشبػش اٌزشوٟ ٔبظُ دىّذ )

ٌٚض اٌلبػغ اٌزغوٟ اٌىج١غ ٔبظُ دىّذ فٟ ِض٠ٕخ ؿال١ٔه
)*(

ٚ٘ٛ ِٓ اهً ثٌٕٛضٞ  3630ػبَ  

ىٟ( ٠ٚوغح صِٚبً ثأهٍٗ اٌجٌٕٛضٞ فٟ لوبئضٖ ٚو١ف اْ ٠ٕزّٟ اٌٝ اؿغح ثٌٕٛض٠خ رـّٝ )آي ثٛعجٕـ

٠ٚمٛي اْ االغ١ٕخ اٌجٌٕٛض٠خ رٙؼٟٔ ٚاصٕبء دغة  3515ادض اجضاصٖ ٘بجغ ِٓ ثٌٕٛضا اٌٝ رغو١ب ػبَ 

ٚاكزغً ثبٌزضع٠ؾ صُ ؿبفغ فٟ  3603االؿزمالي اٌزغو١خ أزمً ٔبظُ دىّذ اٌٝ االٔبًٛي فٟ اٌؼبَ 

اؿخ ػٍُ االجزّبع ٚااللزوبص ٚفٟ جبِؼخ ِٛؿىٛ صُ ػبص اٌٝ ثالصٖ ػبَ ثجؼضخ اٌٝ االرذبص اٌـٛف١زٟ ٌضع

ٚلض ِبعؽ اٌىزبثخ ٚاٌوذبفخ ٚاٌلؼغ ٚدبي وض١غاً فٟ اٌجٍضاْ االكزغاو١خ 3605
(7)

. 

٠ٚؼض ٔبظُ دىّذ طٚ رٛجٗ ٠ـبعٞ ِبعوـٟ ِغ ػضص ِٓ عفبلٗ ٚدٛوّٛا ِٓ لجً ِذبوُ 

لض دـُ ٌوبٌخ ِوطفٝ وّبي ٚػٕض ػٛصرٗ اٌٝ رغو١ب االؿزمالي اٌزغو١خ ئط وبْ اٌوغاع ػٍٝ اٌـٍطخ 

ػبِب ٌىٕٗ سغط ثّٛجت ػفٛ  05اٌمٝ اٌمجي ػ١ٍٗ ثزّٙخ اٌضػب٠خ اٌٝ اٌل١ٛػ١خ ٚدىُ ػ١ٍٗ ثبٌـجٓ 

3623ػبَ 
 (8)

ً ١ِّٚؼاً فٟ وزبثخ اٌلؼغ ٌٚٗ ٍِذّخ ٠ٍٍٛخ ثؼٕٛاْ )أـبْ ِٕظغٖ ٌغٞ(  . ٚوبْ ٔبجذب

غة االؿزمالي( ٌٚٗ ٍِذّخ  )اٌل١ز ثضع اٌض٠ٓ اثٓ لبًٟ اٌزٟ أظُ ِٕٙب ألٛصرٗ اٌّلٙٛعح )د

ؿّبٚٔٗ( ٌٚٗ لوخ كؼغ٠خ ٠ٍٍٛخ ثؼٕٛاْ )ربعأزبثب٠ٛ( ٌٚٗ ػضح صٚا٠ٚٓ كؼغ٠خ اثغػ٘ب )اٌجغل١خ اٌزٟ 

ً ػضح  ٚهٍذ ١ٌالً( ٚ )ٌٛدبد( ٚ )اٌّض٠ٕخ اٌزٟ فمضد هٛرٙب( ٚ)ٌّبطا أزذغ ِؼجٟ( ٌٚٗ ا٠ٌب

غح( ٚ)اٌجمغح( ٚ)أِبَ اٌّضفأح( ِـغد١بد اكٙغ٘ب )اٌؼج١َ( ٚ)اٌلٙ
(9)

وّب ػًّ فٟ اٌؼض٠ض ِٓ اٌوذف  .

ٚاٌّجالد ٚاالؿز١ٛص٘بد اٌـ١ّٕبئ١خ ٚػًّ عئ١ـبً ٌزذغ٠غ ِجالد الـبَ ٚرؼٕٟ اٌّبء ٚهذف اسغٜ 

 3630دؼ٠غاْ  0طٚ رٛجٗ ٠ـبعٞ ٚظً ٠لؼغ ثأْ ٕ٘بن ِٓ ٠زغثن ثٗ اٌضٚائغ ٚظً دزٝ ٚفبرٗ فٟ 

ٛؿىٛ ٚٚاعكٛ اؿمطذ ػٕٗ اٌجٕـ١خ اٌزغو١خ ٚصفٓ سبعط اعى اٌٍٛٓ ٠ؼ١ق ِزٕمالً ث١ٓ هٛف١ب ِٚ

ِٕٚؼذ اػّبٌٗ ِٓ اٌزضاٚي اال اْ اٌذىِٛبد اٌزغو١خ اٌّزؼبلجخ ٚرذذ اٌٌغَ االػالِٟ اٌضٌٟٚ 

ٚاٌّذٍٟ اػبصد ٌٗ اػزجبعٖ ٚؿّذذ إلػّبٌٗ ثبٌطجغ ٚاٌزضاٚي فٟ رغو١ب ٕٚ٘بن ِطبٌجبد ثٕمً عفبرٗ اٌٝ 

رغو١ب 
(10)

ْ ٕ٘بن ؿإاالً ٠طغح ٔفـٗ ٘ٛ ً٘ اهجخ ٔبظُ دىّذ جؼءاً ِٓ اٌزغاس اٌلؼغٞ ٚا١ٌَٛ فب .

اٌؼبٌّٟ اَ اْ اكؼبعٖ ال رؼاي دبًغح ِضٍّب وبْ دبًغاً فٟ ِغدٍخ اٌضٛعح ا١ِّ٤خ اٌزٟ ٚؿّذذ 

ػمٛصاً ثىبٍِٙب صُ ِب ٌجضذ اْ رغاجؼذ ثغ ؿمٍٛ إٌّظِٛخ االكزغاو١خ )ِزّضٍخ ثبالرذبص اٌـٛف١زٟ( ٌٚؼً 

اٌظٞ ٚلغ ثذ١بح اٌلبػغ اٌزغوٟ ٔبظُ دىّذ كبػغ اٌذغ٠خ ٚاٌذضاصخ اٌزغو١خ فٟ ِفِٙٛٙب اٌلبًِ  اٌظٍُ

٠ّبصً اٌظٍُ اٌظٞ ِب ثغح ٠ٍذك ثٗ ولبػغ ١ٌٚؾ وبٔـبْ فذـت ٚرّضً فٟ اٌمغاءح االدبص٠خ اٌزٟ 

اٌؼبٌّٟ اسٌؼٗ ٌٙب إٌمبص اال١ِّْٛ ٚاالكزغاو١ْٛ ٚاٌٍّزؼِْٛ رٍه اٌمغاءح اٌزٟ لضِذ ٘ظا اٌلبػغ 

ً ِٓ سالي دوغٖ ًّٓ االعس االكزغاوٟ اٌظٞ جؼٍزٗ  ً ٚػغث١ب االٔـبٟٔ ؿب١٘ذ فٟ ػؼٌٗ ػب١ٌّب

اٌزذٛالد االس١غح )ا١ٙٔبع االرذبص اٌـٛف١زٟ ٚاٌىزٍخ اٌلغل١خ( ِٓ هٕغ اٌّبًٟ ٌىٓ ٔبظُ دىّذ ٘ٛ 

 ً غ١غ اْ لغاءح ٔبظُ  اثؼض ٚاػّك ِٓ اْ ٠ذوغ فٟ ؿ١بق االصة اٌظٞ ؿّٟ ٚالؼ١بً اٚ اكزغاو١بً اٚ ا١ِّب

رإوض اْ اٌلبػغ اعرمٝ ثبٌّفَٙٛ ا٤ِّٟ اٚ االكزغاوٟ اٚ اٌٛالؼٟ اٌٝ  دىّذ اٌّذب٠ضح اٚ اٌلؼغ٠خ.

ِغارت اٌّؼٕٝ االٔـبٟٔ اٌلبًِ ٌٚؼً ِب وزجزٗ لج١ً ِٕفبٖ اٌٝ عٚؿ١ب ٠ّضً طعٚح كؼغ٠زٗ ٌٚؼً ِب وزجٗ 

ٌٍغ٠ٛخ ٚاٌلى١ٍخ اٌزٟ ادضصٙب ٚال فٟ اٌٌّّْٛ لج١ً ِٕفبٖ اٌٝ عٚؿ١ب ٠ّضً طعٚح كؼغ٠زٗ ال فٟ اٌضٛعح ا

ً ث١ٓ  اٌظٞ اؿزٛدبٖ ِٓ اٌٛجضاْ اٌؼبَ ٚاٌظاوغح اٌؼبِخ فمَ ثً فٟ اٌّفَٙٛ اٌلؼغٞ اٌظٞ اعؿٍٗ جبِؼب

اٌلؼغ ٚاٌذ١بح جبػالً ِٓ اٌمو١ضح ِغآح ٌـ )اٌلؼت فٟ ا٢ِٗ ٚآِب١ٔٗ( فٍُ رىٓ ا١ِّخ ٔبظُ دىّذ 

ضاع ِب وبٔذ أـب١ٔخ ٍٚٛثب٠ٚخ ِٚضب١ٌخ فٙٛ ٠ٕزّٟ اٌٝ اٌؼبٌُؿ١بؿ١خ هغفخ ٚال ثٌٛلم١خ هغفخ ِم
(11)

. 
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 ّٔبرج ِخزبسح ِٓ اشؼبسٖ 

 أخٛأٟ

 ال رٕظشٚا اٌٝ شؼشٞ االطفش

 فأْ اع١ٛٞ

 ال رٕظشٚا اٌٝ ػ١ٕبٞ اٌضسلب٠ٚٓ

 فأٔب افش٠مٟ

 االشجبس ال رّٕخ اٌظً

 ِٓ اجً جزٚس٘ب

 أب ٕ٘ب ِثٍىُ

 أب ٕ٘ب اٌخجض اٌزٞ فٟ افٛا٘ىُ

 ِثٍىُٚأب 

 اسفغ اٌشا٠خ اٌشؼش٠خ خفبلخ

 غٕبء  

 ٠زشدد ِٓ فُ اٌٝ فُ

(2) 

 ػُ جشاده ث١ذن اٌش٘جز١ٓ

 ػغ ػٍٝ شفز١ه ِمبِٚب  االٚجبع األ١ٌّخ

 إٟٔ ِؼىُ ا٠ٙب اٌفمشاء اٌّطذ١ٔٛٓ

 ٌُ رذٌٕٟٛ اٌش٠خ اٌٝ ٚسلخ فٟ ِٙجٙب

ٌمذ عمذ أب اٌش٠خ اِبِٟ 
(12)

 

 اٌّذٛس اٌثبٟٔ/ اٌز١بس اٌؼٍّبٟٔ اٌمِٟٛ

********************* 

 ّٔبرج ِٓ اشؼبس ٔبظُ دىّذ

 )عالَ ٌٍطجمخ اٌؼبٍِخ فٟ رشو١ب(

 رذ١ٗ ٌٍطجمخ اٌؼبٍِخ فٟ رشو١ب!

 رذ١خ ؽ١جخ

 اٌغالَ ػٍٝ ثزٚس اٌجزٚس اٌز٠ٓ ٠ض٘شْٚ

 وً اٌّىغشاد فٟ فشٚػه

 اال٠بَ إٌّزظشح اال٠بَ اٌج١ٍّخ ث١ٓ ٠ذ٠ه

 اال٠بَ إٌّبعجخ اال٠بَ اٌؼظ١ّخ 

 ُ اعزغالٌُٙ اثٕبء إٌٙبساٌز٠ٓ ال ٠ز

 اٌز٠ٓ ال ٠ٕبِْٛ جبئؼ١ٓ 

 ا٠بَ اٌخجض ٚاٌٛسد ٚاٌذش٠خ

 رذ١خ ٌٍطجمخ اٌؼبٍِخ فٟ رشو١ب

 ٌّٓ رظشخْٛ فٟ اٌغبدبد ثشٛلٕب

 شٛلٕب اٌٝ االسع اٌٝ اٌىزبة اٌٝ اٌؼًّ

 شٛلٕب اٌٝ اٌٙالي ٚإٌجّخ اع١شا  ػٍّٕب

رذ١ب ٌطجمزٕب اٌؼبٍِخ اٌزٟ عزٙضَ اٌؼذٚ  
(13)
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 جممة كمية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 .1964 -1884ائ١خ اٌزشو١خ خبٌذح اد٠ت اٌشٚ

رؼض سبٌضح اص٠ت ِٓ اثغػ ٚجٖٛ االصة اٌزغوٟ اٌّؼبهغ ٚوبٔذ اٌضاػ١خ إٌلطخ ٌٍطٛعا١ٔخ 

ٚاٌم١ِٛخ اٌّزؼوجخ د١ش رشغجذ ِٓ و١ٍخ عٚثغد االِغ٠ى١خ 
)*(
ٚرؼٚجذ  3633فٟ اؿزبٔجٛي ػبَ  .

ِٓ )ػجض اٌذك ػضٔبْ ثه( ٚػاعد  ِغر١ٓ االٌٚٝ ِٓ ِضعؿٙب فٟ اٌغ٠ب١ًبد )هبٌخ ػوٟ( ٚاٌضب١ٔخ

اٌجالص اٌؼغث١خ ِضً ِوغ ٚؿٛع٠ب ٌٚجٕبْ ٚػٍّذ اؿزبطح ٣ٌصاة اٌغغث١خ فٟ جبِؼخ اؿزبٔجٛي 

ٚرؼبٚٔذ ِغ. جّؼ١خ االرذبص ٚاٌزغلٟ ٚادزٍذ ِىبٔبً ثبعػاً فٟ ػٙضُ٘ ٚوبْ ٌٙب رأص١غ  3636-3635ػبَ

وج١غاً عجبي االرذبص ٚاٌزغلٟ
(14 ) 

عػح ِٓ ٠ٙٛص اٌضّٚٔٗ ٚاٌض٘ب اص٠ت افٕضٞ وبْ ٟٚ٘ وبرجخ ٚاصث١خ ثب

٠ؼ١ق فٟ لوغ ٠ٍضػ ٚوبْ ٌٙب ػاللخ ل٠ٛخ ِغ ِوطفٝ وّبي اربرٛعن ٚرؼض سبٌضح اص٠ت كشو١خ ٔبفظح 

ٚػٍٝ لضع وج١غ ِٓ اٌجّبي ٟٚ٘ ِض٠غح ِضعؿخ ٌٍجٕبْ فٟ ث١غٚد رّضً اٚثغا )عػبح وٕؼبْ( ٟٚ٘ ِٓ 

اٌزغوٟ ٚوبٌذ سبٌضح اص٠ت اٌّض٠خ ف١ٙب ١ٌٍٙٛص ٚؿجٍذ فٟ رأ١ٌفٙب ٠ٚالدع ثأٔٙب اٚي اٚثغا فٟ االصة 

ر١ّٕبرٙب ثم١بَ صٌٚخ ٠ٙٛص٠خ فٟ فٍـط١ٓ
(15)

وّب وزجذ سبٌضح اص٠ت عٚا٠زٙب اٌّلٙٛعح )ٍٛعاْ اٌجض٠ضح(  

ٌزؼجغ ػٓ اال٠ضٌٛج١خ اٌطٛعا١ٔخ صُ أٌّذ ٌٍىّب١١ٌٓ ٚوزجذ عٚا٠زٙب )اًغثٛا اٌغب١ٔخ(  3633ػبَ 
(16)

ٚي اِغأح رشغجذ ِٓ و١ٍخ عٚثغد االِغ٠ى١خ فٟ اؿزبٔجٛي ٚوبٔذ رلؼغ ٟٚ٘ ٚرؼض سبٌضح اص٠ت ا .

ٍبٌجخ ثىغا١٘زٙب ٌضٚي االؿزؼّبع ٌّٚب دبٚي االٔى١ٍؼ اػزمبٌٙب اصٕبء ل١بصرٙب ٌٍّـ١غاد اٌلؼج١خ فٟ 

اؿزبٔجٛي ٘غثذ اٌٝ ِىخ ِزشف١خ 
(17)

.ٚلض اسزٍف اٌجبدضْٛ فٟ اهً سبٌضح اص٠ت فُّٕٙ ِٓ ٠مٛي أٙب 

اهً ٠ٙٛصٞ ٚأٙب ِٓ اٌضّٚٔخ ُِٕٚٙ ِٓ ٌُ ٠مً ٘ظا ٌىُٕٙ ارفمٛا ػٍٝ أٙب ه١ٔٛ١ٙخ اٌٙضف  رغجغ اٌٝ

ٚػٕوغ٠خ اٌفىغ، ٟٚ٘ ر١ٍّظح ف١ٍـٛف اٌم١ِٛخ اٌزغو١خ )١ًبء وٛن آٌت( اٌظٞ ٘ٛ ِٓ رال١ِظ اٌّفىغ 

ُ )عؿٛي ا١ٌٙٛصٞ )صٚع وب٠ُ( ٌمجذ سبٌضح اص٠ت ثٍمت )اَ اٌٍّخ( )١ٍٍِذ أبؿٟ( ٚلض ػغفذ ا٠ٌبً ثبؿ

اٌطٛعا١ٔخ(
)*( (18.)  

اِب اثٍغ دض٠ش ػٓ سبٌضح اص٠ت جبء ػٍٝ ٌـبْ اٌفىغح اٌّـٍّخ )ِٕٛع ػ١بكٍٟ( 

ٚاٌـ١ضح ِٕٛع ِٓ اؿغح ِـٍّخ ػغ٠مخ وبٔذ فٟ ؿٛع٠ب اصٕبء اٌذغة د١ش وبٔذ سبٌضح اص٠ت ِض٠غح 

ٛن فٟ ؿٛع٠ب اصٕبء ٌٍّضعؿخ اٌزغو١خ فٟ ث١غٚد ٚرمٛي اٌـ١ضح ِٕٛع ) وبْ جّبي ثبكب ٠ؼ١ق ػ١لخ اٌٍّ

اٌذغة اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ ٚؿغ٠ؼبً ِب ثغػد فٟ لوغ جّبي ثبكب ؿ١ضح ِشزٍفخ وً االسزالف ػٓ اٌـ١ضاد 

االسغ٠بد ٚوبٔذ ِؼبٍِخ جّبي ثبكب ٌٙب رشزٍف ػٓ ِؼبٍِخ ٌٍج١ّغ فمض وبْ ٠ذزغِٙب وض١غاً ٠ٚؼٍٟ ِٓ 

 ً فٛق ؿبق ٚرطٍت ِٕٗ اْ ٠لؼً ٌٙب  لضع٘ب ٟٚ٘ ٌُ رىٓ رذزغِٗ ٤ٔٙب وبٔذ رجٍؾ اِبِٗ ٚاًؼخ ؿبلب

ؿ١جبعرٙب ٚوبٔذ رض٠غ ِغ اٌجبكب ِٕبللبد ؿ١بؿ١خ ٚفىغ٠خ ٚوبٔذ سبٌضح اص٠ت رلجٗ فز١بد ثٕٟ اؿغائ١ً 

اٌج١ّالد جبءد سبٌضح اص٠ت اٌٝ ؿٛع٠ب ثزى١ٍف ِٓ جّؼ١خ االرذبص ٚاٌزغلٟ ٌٕلغ اٌضمبفخ اٌزغو١خ رؼٍُ 

(اثٕبء اٌؼغة اٌٍغخ اٌزغو١خ )ؿ١بؿخ اٌززغ٠ه
 (19) 

ٚرمٛي ِٕٛع ػ١بكٍٟ ) وبٔذ ِض٠غح ِضعؿزٕب سبٌضح 

اص٠ت ٘بُٔ ... ِض٠غح ؿ١ئخ اإلصاعح وٕذ ٌِطغح ٌٍضٚاَ فٟ ِضعؿزٙب ٚوبٔذ رججغٔب ػٍٝ دٌٛع 

ِـغد١زٙب اٌزٟ أٌفزٙب ٟٚ٘ ثؼٕٛاْ )عػبح وٕؼبْ( ًِٚٛٛػٙب ِأسٛط ِٓ اٌزٛعاح ٚأِغرٕب سبٌضح اص٠ت 

ٛع اٌٛالح ٚاٌمبصح اٌؼـىغ١٠ٓ ِٓ االرذبص ٚاٌزغلٟ ٚاٌلغٍخ ثزّض١ً ٘ظٖ اٌّـغد١خ ِٚضٍٕب٘ب ثذٌ
(20)

 

٠ٚغٜ اٌجبدش فٟ ٘ظا اٌّجبي اْ اٌّجبي اْ اٌغغة ا٤ٚعثٟ ثّب ف١ُٙ ا١ٌٙٛص فٟ رغو١ب لض رغٍغٍٛا 

فٟ وً ِفبهً اٌذ١بح اٌزغو١خ ١ٌؾ فمَ فٟ ِجبي اٌـ١بؿخ ٚااللزوبص ٌٚىٓ فٟ ِجبي ا٢صاة ٚاٌفْٕٛ  

ّٕخ ػٍٝ ػمٛي االرغان ٚرٛج١ُٙٙ دـت ِب ٠غ٠ضْٚ ٚ٘ظا ا٤ِغ أصغ ثلىً ِجبكغ ثذ١ش اؿزطبػٛا ا١ٌٙ

ً ٠ؼ١لْٛ  ػٍٝ اٌؼاللبد اٌؼغث١خ اٌزغو١خ ٚدضس رجبػض ث١ٓ اٌلؼج١ٓ اٌزغوٟ ٚاٌؼغثٟ اٌٍظ٠ٓ وبٔب ٠ِٛب

ٚثؼض ػٚاجٙب اٌضبٟٔ ٚفٟ ػٙض اربرٛعن وبٔذ سبٌضح اص٠ت ٚػٚجٙب  رذذ عا٠خ  ٚادضح ٟ٘ عا٠خ االؿالَ.

بْ ثً ِججغ٠ٓ ػٍٝ ِغبصعح رغو١ب ٚال ٔؼٍُ اٌـجت اٌذم١مٟ ٚعاء طٌه ٌٚىٓ فبٌخ عفمٟ ثً ٚ٘ٛ ادض ػضٔ

ً فٟ ٍغ٠مخ اٌزىف١غ  -اٌّمغث١ٓ ِٓ اربرٛعن لبي )اٌشالف ث١ٓ اربرٛعن ٚسبٌضح اص٠ت ٌُ ٠ىٓ اسزالفب
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بٌضح ػبصد س 3650اٌشالف ث١ّٕٙب ٌُ ٠ىٓ أوضغ ِٓ سالف ث١ٓ عجً ٚاِغأح( ٚػٕض ِٛد اربرٛعن 

اص٠ت ٚػٚجٙب ػضٔبْ ثً اٌٝ رغو١ب 
(21)

. 

 اٌّذٛس اٌثبٌث/ اٌز١بس االعالِٟ

 1936 -1873شبػش االعالَ دمحم ػبوف 

ِٓ اة اعٔبؤٍٟٚ )اٌجبٟٔ( ِٙبجغ اٌٝ  3540ٌٚمض اٌلبػغ اٌزغوٟ دمحم ػبوف فٟ اؿزبٔجٛي ػبَ 

دمحم ٍب٘غ افٕضٞ ػبٌّبً ص١ٕ٠بً اؿزبٔجٛي ٚاَ أجبػ٠خ ِٙبجغح ا٠ٌبً ًّٓ اؿغرٙب اٌٝ رغو١ب ٚوبْ ٚاٌضٖ 

٠ؼًّ اؿزبطاً فٟ ِضعؿخ جبِؼخ اٌفبرخ فٟ اؿزبٔجٛي صعؽ ػبوف اٌىزبة ٚاالثزضائ١خ ٚاٌضب٠ٛٔخ صُ اٌمـُ 

اٌؼبٌٟ فٟ اٌّضعؿخ فٟ اؿزبٔجٛي ٚرٍمٝ فٟ إٌّؼي ػٍَٛ اٌٍغخ اٌؼغث١خ ثفًٌ ٚاٌضٖ اٌظٞ لبَ ثضٚع ُِٙ 

اٌٍغخ اٌفبعؿ١خ ٚاٌفغٔـ١خ فٟ ارمبْ اٌٍغخ اٌؼغث١خ فٌالً ػٓ صعاؿزٗ
(22)

. ػبف دمحم ػبوف د١بح لبؿ١خ ثؼض 

ِّب جؼٍٗ ٠زغن اٌضعاؿخ إٌظب١ِخ ٠ٍٚزذك ثبٌّضعؿخ اٌج١طغ٠خ ٚفٟ ػبَ  3555ٚفبح ٚاٌضٖ فٟ ػبَ 

رشغط دمحم ػبوف ِٓ اٌّضعؿخ اٌج١طغ٠خ ثبِز١بػ ٚرُ رؼ١ٕٗ فٟ ِض٠غ٠خ اٌلإْٚ اٌج١طغ٠خ ثٛػاعح  3561

ؿٕٛاد ِزجٛالً ثذىُ ػٍّٗ فٟ وً أذبء  1بَ رؼٚط ٚاٌِٝ ػبوف دٛاٌٟ اٌؼعاػخ ٚفٟ ٔفؾ اٌؼ

االٔبًٛي ٚثالص اٌجٍمبْ )ٚاٌزٟ وبٔذ رذذ اٌـ١طغح اٌؼضّب١ٔخ( ٚوظٌه اٌجالص اٌؼغث١خ آٔظان ٌّؼبٌجخ 

اه١ت اٌلبػغ دمحم ػبوف ثّغى فٟ اٌغئز١ٓ اصد  3602اٌذ١ٛأبد ِٓ االِغاى اٌّؼض٠خ ٚفٟ اٌؼبَ 

3603ص٠ـّجغ  04اٌٝ ٚفبرٗ فٟ 
(23)

ثضأ دمحم ػبوف ٔظُ اٌلؼغ فٟ فزغح اٌزذبلٗ ثبٌّضعؿخ اٌج١طغ٠خ . 

ثؼٕٛاْ )سطبة اٌٝ اٌمغآْ اٌىغ٠ُ( فٟ ِجٍخ ِىزت  3562ٚظٙغد ٌٗ اٚي لو١ضح ِٕلٛعح ٌٗ فٟ ػبَ 

ً ثبٌلبػغ اٌزغوٟ )ِؼٍُ ٔبجٟ( ٚوبْ ٔبجٟ  اٌزٟ وبٔذ روضع٘ب اٌّضعؿخ ٚوبْ فٟ ثضا٠خ كجبثٗ ِؼججب

صة اٌمض٠ُ ٠ٚمف ًض ر١بع اٌزغغ٠ت ٚاٌذضاصخ االٚعث١خ وّب ظٙغد ٌٗ فٟ ِٓ عٚاص اٌّذبفظخ ػٍٝ اال

ٚػًّ اؿزبطا ٣ٌصاة فٟ جبِؼخ  3565ِجٍخ )صغٚد فْٕٛ( ؿٍـٍخ ِمبالد ػٓ االصة اٌفبعؿٟ فٟ ػبَ 

اؿزبٔجٛي ٚعأؽ رذغ٠غ ِجٍخ )هغاٍ ِـزم١ُ( طٚ االرجبٖ االؿالِٟ ٚفٟ ِجٍخ )ؿج١ً اٌغكبص( ٔلغ 

جّؼذ اكؼبعٖ فٟ ص٠ٛاْ اٍٍك ػ١ٍٗ اؿُ  3633ِمبالرٗ اٌض١ٕ٠خ ٚاالصث١خ ٚفٟ ػبَ دمحم ػبوف اكؼبعٖ ٚ

)هفذزبْ( 
(24)

ٚوبٔذ اٌذىِٛخ اٌزغو١خ لض وٍفذ كبػغ االؿالَ دمحم ػبوف ثزغجّخ ِؼبٟٔ اٌمغآْ  .

اٌىغ٠ُ اٌٝ اٌٍغخ اٌزغو١خ ٚرؼبلضد ِؼٗ ػٍٝ طٌه ٚرؼٙض ػبوف ثزـ١ٍُ اٌزغجّخ اٌٝ عئبؿخ اٌلإْٚ 

فٟ رغو١ب ثّجغص أجبػ٘ب ٚال ثض اْ رىْٛ ٘ظٖ اٌزغجّخ ِّزبػح ٌلبػغ٠خ ػبوف ٚلٛح ص٠جبجزٗ اٌض١ٕ٠خ 

ٚفّٙٗ اٌؼ١ّك ٌٍغخ اٌؼغث١خ ٚصعاؿزٗ اٌض١ٕ٠خ ٚصمبفزٗ االؿالِٟ اٌٛاؿؼخ، ٌىٓ ٘ظٖ اٌزغجّخ اسزفذ ٚال 

ً ٌّذ ّض ػبوف ٠ؼٍُ ثّو١غ٘ب ادض ٚػٕضِب دٌغد اٌٛفبح ٌٍل١ز دمحم ادـبْ ػجض اٌؼؼ٠ؼ ٚوبْ هض٠مب

ِٗ فٟ دٟ اٌذ١ٍّخ ثبٌمب٘غح االؿزبط اثغا١ُ٘ هجغٞ اثٓ ك١ز االؿالَ  وبْ فٟ ث١زٗ ٚثجٛاعٖ ػٕض ٚفبر

ِوطفٝ هجغٞ ٚلج١ً اٌٛفبح اكبع اٌل١ز دمحم ادـبْ اٌٝ صعجز١ٓ ثب٤ٚي ِـٛصح اٌزغجّخ اٌزغو١خ 

اٍٍغ اٌّٛجٛصْٚ  ٌّؼبٟٔ اٌمغآْ اٌىغ٠ُ ٚفٟ االِغ ٔـشخ ِٕمٌٛخ ػٕٙب ٍجك االهً ثشَ ج١ًّ ٌّٚب

ٚوبْ اوًّ اٌض٠ٓ ٔجً اٌل١ز دمحم ادـبْ هغ١غاً ٚػغف اثغا١ُ٘ هجغٞ ثأٔٙب اٌزغجّخ اٌّلٙٛعح لبَ 

ً ِٓ اْ ٠فزٓ اٌّـٍّْٛ فٟ رغو١ب ثأؿٍٛثٙب  ثبإلؿغاع ثاػضاَ اٌّـٛصح ٚإٌـشخ إٌّمٌٛخ ػٕٙب سٛفب

ـشخ اٌٝ االثض ف١أسظٚٔٙب ثض٠الً ػٓ لغاءح اٌمغآْ اٌىغ٠ُ ٚثٙظا اٌفؼً اسزفذ إٌ
(25)

٠ٚؼض دمحم ػبوف  .

كشو١خ ِٛؿٛػ١خ فٙٛ كبػغاً ٚاص٠جبً ِٚزغجّبً ِٚفىغاً اؿال١ِبً ٚػٕضِب اسظد فىغح اٌجبِؼخ االؿال١ِخ 

ٍغ٠مٙب وز١بع ؿ١بؿٟ ٚدغوخ ػبِخ اٌجٍضاْ اٌؼغث١خ ٚاالؿال١ِخ فٟ إٌوف اٌضبٟٔ ِٓ اٌمغْ اٌزبؿغ 

اٌؼبٌُ اٌؼغثٟ ٚاالؿالِٟ ٚوبْ ػبوف ٚادضاً ِٓ اثغػ ػلغ ٚوبْ ٌٙظٖ اٌجبِؼخ صػبح فٟ وً اعجبء 

صػبرٙب فٟ رغو١ب ٠ٚمٛي ثؼي صاعؿٟ ػبوف ِٓ ِإعسٟ االصة اٌزغوٟ أٗ رأصغ ثبٌزؼاِٗ ثفىغح 

, 3632-3515, ٚدمحم ػجضح3564-31505اٌجبِؼخ االؿال١ِخ ثضالس اكشبم ُ٘ جّبي اٌض٠ٓ االفغبٟٔ 

ـٍّٟ آؿ١ب اٌٛؿطٝ ٠ّٚىٓ رمض٠ُ هٛعح فىغح كبػغ ٚ٘ٛ ِٓ ِ 3611-3521ٚػجض اٌغك١ض اثغا١ُ٘ 
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ً ٌٍذغوخ ٚرغن اٌشغافبد ٚاٌجضع ٚرمض٠ُ  االؿالَ دمحم ػبوف فٟ ٚجٛة ارشبط اٌمغآْ ِوضعاً اه١ٍب

 االؿالَ ػٍٝ أٔٗ ٔظبَ د١برٟ ٠ٕظُ د١بح اٌّجزّغ ٚاْ اٌمغآ7ْ

 ٌُ ٠ٕؼي ١ٌمغأ ػٍٝ اٌمجٛع 

 ٚال ١ٌـزشغط ِٕٗ اٌفأي 

 آْ ِجبكغح٠جت اْ ٔـزٍُٙ اٌمغ

ٚوظٌه ٠غٜ ػبوف ٚجٛة اسظ اٌّـ١ٍّٓ ثبٌزىٍٕٛج١ب اٌغغث١خ ٚٚجت ِؼبصاح اٌفىغ اٌمِٟٛ ٚاالسظ ثبٌؼٍُ 

اٌزطج١مٟ ٚرغن اٌجًٙ ِٚؼبصاح اػضاء اٌض٠ٓ االؿالِٟ
(26)

. 

 ّٔبرج ِٓ اشؼبسٖ

 ا٠ٓ ِبوٕزُ ػ١ٍٗ ِٓ ١ٍِّخ االؿالَ

 ِٚب ٟ٘ ٘ظٖ اٌم١ِٛخ

 ِٚبطا ٌٛ اػزوزُ ثاؿالِىُ؟

 ٘ظٖ اٌم١ِٛخ االٌجب١ٔخِٚب ٟ٘ 

 أٌٙب ِىبْ فٟ كغ ٠مٕب االؿال١ِخ؟

 إ٘بن فٟ االؿالَ رف١ًٌ ٌؼغثٟ ػٍٝ رغوٟ

 أٚ ال طعٞ ػٍٝ كغوٟ اٚ وغٚٞ

 أٚ ا٠غأٟ ػٍٝ ه١ٕٟ

 ً٘ فٟ االؿالَ ػٕبهغ اٚ ل١ِٛبد؟ ِب ٘ظا اٌٙضاء

********************** 

 وفٝ ٠ب ِؼلغ اٌّـ١ٍّٓ 

 ثبهلل ئال هذٛرُ ِٓ ّٔٛوُ

 ف رغغة ٘ظٖ اٌلّؾ فـٛ

 اؿز١مٌٛا فأٟٔ اسبف اْ ٠ذً ١ًٌ إٌضَ

 ثؼض طٌه ِٓ ؿ١ٛلظىُ؟

 اهٛع اؿغاف١ً؟

******************* 

 ٌٓ ٠ذ١ب اٌزغوٟ ثضْٚ اٌؼغثٟ 

 ٚوً ِٓ ٠مٛي ػىؾ طٌه فٙٛ اثٍٗ

 فبٌزغوٟ ثبٌٕـجخ ٌٍؼغثٟ ػ١ٕٗ ا١ٌّٕٝ اٚ ؿبػضح اال٠ّٓ 

 ٌٕضفٓ اٌفغلخ فٟ لجغ إٌـ١بْ

بط اٌضوزٛع ٔٛع اٌض٠ٓ ٍٛثجٟ )دبٚي اٌل١ٛػ١ْٛ ٚاٌم١ِْٛٛ ٚاٌّبؿ١ْٔٛٛ سٕك ٠ٚمٛي االؿز

هٛد كبػغ االؿالَ دمحم ػبوف دزٝ ثؼض ِٛرٗ ئالّ اْ كجبة ٘ظٖ االِخ رجٕٝ فىغ ػبوف ٚاػّبٌٗ 

ٚفغًٙب ػٍٝ ٚجٗ رغو١ب عغُ اٌزؼز١ُ اٌغؿّٟ ػ١ٍٗ (.
(27)

ٚوبْ لض  الغ اٌّجٍؾ إٌٍٟٛ اٌىج١غ فٟ  

لو١ضح دمحم ػبوف ٌزىْٛ )ٔل١ض االؿزمالي( ٚرذزفً رغو١ب ٘ظٖ اال٠بَ  3603اطاعاهؼت ظغٚفٗ فٟ 

ثبٌظوغٜ اٌّئ٠ٛخ ٌٍٕل١ض إٌٍٟٛ د١ش اهضع اٌغئ١ؾ اٌزغوٟ عجت ١ٍت اعصٚغبْ ٚفٟ ٚلذ ؿبثك ِٓ 

ً ثبػزّبص ٚػبَ  )ػبَ دمحم ػبوف ٚٔل١ض االؿزمالي إٌٍٟٛ( ٚطٌه ثٙضف ٌفذ  0303٘ظا اٌلٙغ رؼ١ّّب

ٌّـبّ٘خ اٌلبػغ اٌزغوٟ دمحم ػبوف فٟ اٌزبع٠ز اٌزغوٟ االٔزجبٖ ا
(28) 
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 اٌّذٛس اٌشاثغ: اٌز١بس اٌّبدٞ االٌذبدٞ

 1915-1867اٌشبػش اٌزشوٟ رٛف١ك فىشد 

٠ؼض اٌلبػغ اٌزغوٟ رٛف١ك فىغد ِٓ وجبع اٌّفىغ٠ٓ االرغان ٚلض ٌمجٗ إٌمبص ثلبػغ اٌمغْ 

خ وج١غح اٌٝ االِبَ ثؼض اْ صاَ ؿزخ لغْٚ رم١ٍضاً كؼغ٠بً اٌؼلغ٠ٓ ٚرؼٛص أ١ّ٘خ اٌٝ ٔمٍٗ اٌلؼغ اٌزغوٟ ٔمٍ

٠ضػٝ اٌلؼغ اٌض٠ٛأٟ ثضأ وزبثخ اٌلؼغ ثزأص١غ اؿبرظرٗ فٟ صب٠ٛٔخ )غالٍٗ ؿغاٞ( فٟ اؿزبٔجٛي )عجبئٟ 

ػاصح اوغاَ( ٚاٌّؼٍُ ٔبجٟ ٚاٌّؼٍُ ف١ٌٟ ٚ٘ٛ ِٓ أُ٘ أصثبء رٍه اٌّغدٍخ وّب رؼغف ػٍٝ اٌلؼغ 

١غ وج١غ فٟ س١بعارٗ اٌلؼغ٠خ, أٔٙٝ رٛف١ك فىغد صعاؿزٗ اٌضب٠ٛٔخ ثزفٛق فٟ اٌفغٔـٟ اٌظٞ وبْ ٌٗ رأص

ٚػًّ فزغح لو١غح فٟ ٚػاعح اٌشبعج١خ صُ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ٚاالصة اٌزغو١١ٓ دزٝ ٔٙب٠خ  3555اٌؼبَ 

د١برٗ
(29 )

. ٚوبْ رٛف١ك فىغد فٟ اٌجضا٠خ كبػغ ٠ٕظُ كؼغٖ فٟ ِغح اٌضٌٚخ ٚاٌـٍطبْ صُ سغط رٛف١ك 

ً ٘ظا اٌٝ ِٛلف ِؼبص ٌٍضٌٚخ اٌزٟ ػبف فٟ وٕفٙب ٚظٙغ طٌه ػٕضِب ٚافك ا٤عِٓ ػٕض فىغد ػٓ و

ٚدؼْ رٛف١ك فىغد الْ اٌـٍطبْ  ١ٌٛ٠3632ٛ  03ِذبٌٚزُٙ الغز١بي اٌـٍطبْ ػجض اٌذ١ّض اٌضبٟٔ فٟ 

ػجض اٌذ١ّض ٌُ ٠وجٗ ِىغٖٚ ٚوبْ ِوطفٝ وّبي ٠جً رٛف١ك فىغد ٠ٚذزغِٗ وض١غاً 
(30 )

. 

ٚوبْ اثٖٛ دـ١ٓ أفٕضٞ  3534ص٠ـّجغ 02فمض ٌٚض رٛف١ك فىغد فٟ االؿزبٔخ فٟأِب ثلأْ ٚالصرٗ 

وبرت ؿغ فبٍّخ ؿٍطبْ صُ اهجخ ِزوغفبً ٚ٘ٛ ٠ٕذضع ِٓ اهٛي كغوـ١خ فٟ االٔبًٛي ٚاِٗ سض٠جخ 

ٌٚؼٍٙب ِٓ اهً ٠ٛٔبٟٔ Chiosعف١ؼخ ٘بُٔ ٟٚ٘ ؿ١ضح رغو١خ ِٓ جؼ٠غح ١ًٛؽ 
(31)

. 

 ٚرٕمغُ د١بح رٛف١ك فىشد اٌٝ جضئ١١ٓ

االػجبة ثبٌطج١ؼخ اٌزٟ اػزجغ أٙب )ٟ٘ اٌزٟ رٍّٕٙب اػظُ ِب رٕظُ ِٓ اكؼبعٖ( ػٍٝ دض لٌٛٗ االٚي: 

ٚ٘ٛ ِزأصغ فٟ ٘ظٖ اٌّغدٍخ ثبٌلؼغاء اٌجبعٔبؿ١١ٓ اٌظ٠ٓ لبٌٛا ثجؼض االصة ػٓ اٌّلىالد االجزّبػ١خ 

 اٌّغدٍخ. ٚاٌـ١بؿ١خ ٚغ١غ٘ب ِٓ اٌّلىالد ٚأٚعص ٕ٘ب ّٔٛطجبً ِٓ كؼغ رٛف١ك فىغد فٟ ٘ظٖ

 ٘ب ٘ٛ را اٌج١ٍذ ٠ؼٛد ِشح أخشٜ اٌٝ عىٛٔٗ اٌجبِذ

 ٠ٚؼٛد ِؼٗ وً ِىبْ اٌٝ اٌغشق فٟ اًٌٍّ ٚفٟ اٌّٛد

 عزبس غبِغ ٚرؼبة ػ١ٕذ ٠غطٟ ٚجٗ اٌغّبء

 عزبس ِٓ اثزٙبالد ػ١ْٛ اٌجشش

 اٌّغدٍخ االوبص٠خ ِٚٙبجّخ اٌـٍطبْ ٚاٌضٌٚخاٌثبٟٔ: 

 أب ال اػشف اٌّؼجٛد ٚال اػشف اٌؼبثذ

 ب اػشف ٔفغٟ ثأٟٔ أػجذ اٌطج١ؼخأ

 ٚاسٜ فٟ اٌغّٛاد االالف اٌّغبجذ

 ٚأسٜ ػ١ّشٞ عبجذا  ِٕٙب ٚفٟ ٘زا ؽبػزٟ

 أِب وزبثٟ ارا وبْ الثذ ِٓ وزبة فٙٛ ِغشح اٌطج١ؼخ

 أِب اٌذ٠ٓ اْ وبْ الثذ ِٓ د٠ٓ فٙٛ اٌذ١بح

 أِب ف١ّب ٠خض ِٙبجّخ اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ ٚاٌزّشد ػٍٝ ل١ُ اال٠ّبْ

 ال دشة, ال اعز١الء ال ِذبسة,

 ال رغٍؾ, ال عٍطٕخ, ال شمبء

 ال شىٜٛ, ال ظٍُ, ال اعزجذاد

أب أب, ٚأذ أذ, ال سة ٚال ػجبد.
(32)

 

 ّٔٛرج  ِٓ شؼشٖ

 اْ شخض أِٓ راد ٠َٛ ٌٚٛ جضئ١ب  ثٛدذا١ٔخ االٌٗ 

 اْ لشأد وزبة رٌه هللا 
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 ٚاْ ا٠ؼب  اعزّؼذ اٌٝ رؼض٠ض هللا

 ٌٍخبٌك  ٚر٘ت ٌٍجٛاِغ ٚاٌّغبجذ ٚسوؼذ

 ٚوبْ خ١بٌٟ ٍِّٛءا  ثبٌشغجخ فٟ اٌجٕخ 

 ٚوبْ لٍجٟ ٍِّٛء ثبٌخٛف ِٓ جُٕٙ

 ٚطؼذد أب ثذٚسٞ اٌٝ رٌه اٌىبئٓ اٌؼبٌٟ

 د١ث ٠جزّغ اٌّالئىخ ٚاالٔج١بء ِؼب  

 ٚوٕذ ػبشمب  ا٠ؼب  ٌٕغّخ االراْ 

 ٚوٕذ اجشٜ ػٍٝ طٛد رٌه هللا 

 ٚاْ ا٠ؼب  عذجذ ثبٌغجذخ ٚطّذ ٚط١ٍذ

 ّذ ثؼًّ وً رٌه ٌٚىٓ ١٘ٙبد ل

 رٌه ألٕٟٔ خذػذ ثّب ٌمفٟٛٔ ثٗ 

 إِٓذ دْٚ اْ اسٜ اٚ اػٍُ 

 ٚػجذ ثأٔفبط فٟ عج١ً د٠ٕٟ 

 ادججذ هللا ا٠ؼب  ٚإٌجٟ وزٌه 

 ٌىٓ وً ٘زٖ اوبد٠خ خٍفزٙب االْ ٚساء ظٙشٞ 

 رٌه ألٟٔ فّٙذ اٌذم١مخ ثخالف وً رٌه 

 ٚفّٙذ اْ اٌٛطٛي اٌٝ هللا ٌٗ ؽشق اخشٜ

 ص ِٛعٝ ٚػ١غٝ ٚغ١شُ٘ خذػٛا اْ ٘إالء االشخب

 إٌبط ٚخذػٛا غ١شُ٘

 ٚوزبثٟ ٘ٛ وزبة ِغشح اٌطج١ؼخ

 ٚال اسٜ ػشٚسح ٌٍؼبٌُ االخش ٚاٌجؼث ثؼذ اٌّٛد

ٚاٌذ٠ٓ اٌذك ا١ٌَٛ فٟ ِفِٟٙٛ ٘ٛ د٠ٓ اٌذ١بح 
(33)

  

 اٌخبرّخ

ثؼض االٔزٙبء ِٓ صعاؿخ ًِٛٛع ) االصثبء ٚاٌلؼغاء االرغان ٚصٚعُ٘ فٟ اٌزٕٛع اٌضمبفٟ فٟ 

رغو١ب( رٛهٍٕب ِٓ سالي اٌضعاؿخ ٚاٌزذ١ًٍ ٚعثَ االدضاس ٚاالدبٍخ ثٙب اٌٝ ِجّٛػخ ِٓ 

االؿزٕزبجبد ٠ّٚىٓ ِٕبللزٙب وً دـت اٌّذٛع اٌظٞ ٠ّضٍٗ ِضالً اٌز١بع اٌّبعوـٟ اٌظٞ ٠ّضٍٗ اٌلبػغ 

ٔبح اٌزغوٟ ٔبظُ دىّذ اٌظٞ اكبع فٟ لوبئض ػٍٝ ِذبعثخ االلطبع ٚاٌغأؿّب١ٌخ اٌّزٛدلخ ٚرجٕٝ ِؼب

اٌؼّبي ٚاٌفالد١ٓ ٚاًٚبع اٌمغٜ اٌزغو١خ دزٝ ظٙغ ِفَٙٛ االصة اٌمغٚٞ د١ش ؿٍَ اٌلبػغ اٌزغوٟ 

ٔبظُ دىّذ ػٍٝ اٚجبع ِٚؼبٔبح اٌفمغاء ٌٚىٓ ٌمٟ ِؼبعًخ ِٓ لجً اٌضٌٚخ اٌزغو١خ ٚسٛفٙب ِٓ أزلبع 

ىغ اٌغغثٟ فٟ ادٌبْ اٌل١ٛػ١خ فٟ رغو١ب ٍجؼبً ٘ظٖ اٌّشبٚف اِغ٠ى١خ ٌىٟ ال رمغ رغو١ب اٌذ١ٍفخ ٌٍّؼـ

االرذبص اٌـٛف١زٟ ٚلض اؿزطبع ِوطفٝ وّبي اربرٛعن اْ ٠ذبعة االرجبٖ اٌّبعوـٟ ٚاالكزغاوٟ فٟ 

رغو١ب ١ٌ٠ٚك اٌشٕبق ػٍٝ االصثبء ٚاٌلؼغاء اٌظ٠ٓ ٠ذٍّْٛ ٘ظٖ االفىبع فزؼغى ٔبظُ دىّذ ٌٍـجٓ 

 ً ث١ٓ هفٛف اٌّجزّغ اٌزغوٟ  ٚإٌفٟ سبعط رغو١ب ٌٚىٓ اهذبة ٘ظا اٌز١بع ٚسبهخ االصثٟ ظٙغ الدمب

اِب فٟ ِبَ ٠شن اٌغٚائ١خ سبٌضح اص٠ت ف١ّىٓ اٌمٛي ثأٔٙب ًذ١خ ٌٍزؼ١ٍُ اٌض٠ٕٟ اٌظٞ رٍمزٗ فٟ  ِٓ جض٠ض.

و١ٍخ عٚثغد االِغ٠ى١خ فٟ اؿزبٔجٛي ٚاٌزٟ رأؿـذ ًّٓ االعؿب١ٌبد اٌجلغ٠خ فٟ اٌضٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ٚاْ 

ؼٍّبٟٔ ٚاٌطٛعأٟ ٚاٌّبصٞ ٚلض أؼىؾ ٘ظا ػٍٝ اصثٙب ِؼظُ اٌّزشغج١ٓ ِٓ ٘ظٖ اٌى١ٍخ رجٕٛا اٌفىغ اٌ

فٟٙ رّضً االرجبٖ اٌزغغ٠جٟ ٌزغو١ب ٚؿبّ٘ذ فٟ اػّبي اصث١خ رّجض ا١ٌٙٛص ٚرغغت فٟ البِخ ٍٚٓ ٚصٌٚخ 

١ٌٍٙٛص فٟ فٍـط١ٓ فٌالً ػٓ ل١بِٙب ثضٚع ُِٙ فٟ اٌـ١بؿخ فٟٙ هض٠مٗ ِوطفٝ وّبي اربرٛعن ٌٚٙب 
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 جممة كمية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ٟ اٌلبَ د١ش اؿزطبػذ اد رـزغً  ٘ظٖ اٌؼاللخ ٌٕلغ اصثٙب فٟ ؿٛع٠ب ػاللخ د١ّّخ ِغ جّبي ثبكب ٚاٌ

اِب اٌّذٛع اٌضبٌش فمض صعؽ د١بح اٌلبػغ اٌزغوٟ دمحم ػبوف كبػغ االؿالَ  ٌٚجٕبْ ٚثم١خ اٌضٚي اٌؼغث١خ.

فٙٛ اٌلبػغ اٌظٞ صػب اٌٝ اٌم١ُ اال٠ّب١ٔخ ِٚذبعثخ االفىبع اًٌٛؼ١خ اٌّبعوـ١خ ٚاالوبص٠خ ٚاٌم١ِٛخ 

وجخ ٚلض رجـض فىغح االؿالِٟ ٚصػّٗ ٌفىغح اٌجبِؼخ االؿال١ِخ ِٓ سالي اكؼبعٖ اِب اٌّذٛع اٌّزؼ

اٌغاثغ فمض كغح د١بح اٌلبػغ اٌزغوٟ رٛف١ك فىغد ٚاٌظٞ ِضً ر١بع االرذبص ِٚذبعثخ اٌم١ُ اٌض١ٕ٠خ 

 ٚظٙغد اكؼبعٖ ٟٚ٘ رضػٛ اٌٝ االٌذبص ٚاٌزضجذ ثبٌطج١ؼخ د١ش ٠غٜ اْ اٌض٠ٓ ٘ٛ اٌطج١ؼخ.

ٔٙب٠خ ٘ظا اٌجذش رٛهٍٕب اٌٝ دم١مخ اسغٜ ِفبص٘ب اْ ٘ظا اٌزٕٛع ٚاٌزٌبص اٌفىغٞ ث١ٓ  ٚفٟ

ً ٌٍلؼت  ً صمبف١ب ٍجمبد اٌّجّزغ اٌزغوٟ عغُ اْ سٍك اػِخ ٠ٛ٘خ ٚأزّبء ٌىٕٗ فٟ إٌٙب٠خ اهجخ اعصب

 اٌزغوٟ رزضاٌٚٗ االج١بي ػٍٝ ِغ اٌـ١ٕٓ.

 ٘ٛاِش اٌجذث ِٚظبدسٖ
                                                 

(
1
 .39( ص2007-مب٘شح, اٌذاس اٌثمبف١خ ٌٍٕشش)ا1ٌص٠ٕت اثٛ عٕٗ, طفذبد ِٓ االدة اٌزشوٟ اٌذذ٠ث ٚاٌّؼبطش, ؽ( 

(
2

 )  Fahir Iz, Atarurk and Turkish language ve from, Erdem, Ataturk kultur merkez 

Dergisi (Ankara-1989) s.75 
(

3
, 1اٌفْٕٛ, ؽ -االدة -اٌظفظبفٟ ادّذ اٌّشعٟ , اٚساق رشو١خ دٛي اٌثمبفخ ٚاٌذؼبسح )اٌىزبة اٌثبٟٔ( اٌٍغخ( 

 .47( ص 2003-غ )اٌمب٘شح ا٠شان ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠

(
4
 .297اٌّظذس ٔفغٗ. ص( 

(
5
 .298اٌّظذس ٔفغٗ. ص( 

(
6
 .301اٌّظذس ٔفغٗ. ص( 
)*(
أٚ عب١ٌٔٛه ٟ٘ ِذ٠ٕخ فٟ رشو١ب االٚسث١خ فٟ ِمذ١ٔٚب ٟ٘ ِشوض اٌٛال٠خ ٚاٌٍٛاء اٌٍز٠ٓ ٠ذّالْ االعُ ٔفغٗ فٟ ػّك   Selanikعال١ٔه  

ّخ ٟٚ٘ ِشوض رجبسٞ ِضد٘ش ِٚمشأ عمف١خ ٠ٛٔب١ٔخ رزجغ ثطشو١خ اٌمغطٕط١ٕ١خ ٌٍّض٠ذ ػٓ ٔغ 80000@@ عب١ٌٔٛه ٠ٚجٍغ عىبٔٙب دٛاٌٟ 

 رفبط١ً اٌّذ٠ٕخ. ٠ٕظش:

.301( ص 2002-, داس ثٓ دضَ )ث١شٚد1ِٛعزشاط, اٌّؼجُ اٌجغشافٟ ٌالِجشاؽٛس٠خ اٌؼثّب١ٔخ, رشجّخ ػظبَ دمحم اٌشذبداد, ؽ -ط-   
(

7
 )  Afsar Timucin, Nazim Hikmetin Siiri 1978.S. 17. 

(
8
, داس اٌّؼزض ٌٍٕشش 1دبِذ دمحم ؽٗ اٌغ٠ٛذأٟ, رشو١ب ث١ٓ ا١ٌغبس اٌؼٍّبٟٔ ٚاالعالَ اٌغ١بعٟ )داس رذ١ٍ١ٍخ(, ؽ( 

 .24( ص2016-ٚاٌزٛص٠غ )ػّبْ

(
9

 )  Orhan Kamal, Nazim Hikmetle Ucbcuk yil, 1965. S. 21 

(
10
 .302-301ادّذ اٌّشعٟ, اٌّظذس اٌغبثك. ص( 

(
11
( ِٛلغ اٌذٛاس اٌّزّذْ 1963 -1902 ؽٗ اٌغ٠ٛذأٟ, اٌشبػش اٌزشوٟ ٔبظُ دىّذ )دبِذ دمحم( 

s.asp,https://mahwar.org.  

(
12
 .309-308ادّذ اٌّشعٟ, اٌّظذس اٌغبثك. ص( 

(
13
 https//turkpidya.comلظبئذ ِزشجّخ ٌٕبظُ دىّذ ِزبح ػٍٝ اٌّٛلغ ( 

 
)*(
ٚوبٔذ رذزٛٞ ػٍٝ رخظظبد  1863فٟ اعزبٔجٛي ػبَ  و١ٍخ سٚثشد االِش٠ى١خ. ٟ٘ ِإعغخ أِش٠ى١خ رأعغذ 

ػ١ٍّخ ِخزٍفخ ِثً إٌٙذعخ ٚاٌٍغبد ٚاٌطت ٚوبٔذ رؼمذ اٌّإرّشاد اٌخبطخ ثبرذبد اٌطالة اٌّغ١ذ١١ٓ اٌؼبٌّٟ ٚوبٔذ 

رجذث اٚػبع اٌزؼ١ٍُ اٌّغ١ذٟ فٟ اٌؼبٌُ االعالِٟ ٠ٚمٛي ِذ٠ش و١ٍخ سٚثشد )و١شط ٘ب١ٍِٓ( اْ و١ٍخ سٚثشد افززذذ 

رغ١ش اعّٙب اٌٝ اوبد١ّ٠خ سٚثشد ٚوبْ  1912اٌف دٚالس ٚفٟ ػبَ  35000ٚوٍف ثٕبؤ٘ب  16/9/1863س٠خ ثزب

-1299اٌّزخشجْٛ ِٕٙب فٟ رشو١ب ٠ؼ١شْٛ فٟ اٌّذاسط اٌجشش٠خ االِش٠ى١خ إٌّزششح فٟ اسجبء اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ

اٌزشو١خ ٚرخشج ِٓ ٘زٖ اٌى١ٍخ ٚػًّ  ِٚثبي ػٍٝ رٌه )ؽٍمذ ٘بٍِٓ( سئ١ظ ِشوض االدة اٌزشوٟ ثجبِؼخ ثٍىٕذ 1922

ٚفٟ اٌغٕخ رارٙب ٌُ رغزّش اوبد١ّ٠خ سٚثشد ثغجت اٌزؼ١ك اٌّبدٞ ٚعٍّذ اٌزؼ١ٍُ  1971ٚص٠شا  ٌٍثمبفخ فٟ رشو١ب ػبَ

 اٌثبٔٛٞ اٌزبثغ ٌٙب ٌٍذٌٚخ اٌزشو١خ.
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- Metin Tamkoc, The Warrior Diplomacy Guardians and Torkey (Ankara- 1976) 

p.124. 

- Suleyman Kurt, Kurt, Birharaoglan Hikayesi, Bulent Ecevit (Istanbul-2002) s.13 

(
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( 2002-, داس اٌمٍُ )دِش 1, ؽ1٘ذٜ دس٠ٚش, اٌؼاللبد اٌزشو١خ ا١ٌٙٛد٠خ ٚاثش٘ب ػٍٝ اٌجالد اٌؼشث١خ, ج (

 .134ص
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 .44د.د( ص -دمحم دشة, ٠ٙٛد اٌذّٚٔٗ: دساعبد اعال١ِخ ربس٠خ١خ ِإعغخ اٌذساعبد اٌزبس٠خ١خ )اٌى٠ٛذ( 

(
17
دبِذ دمحم ؽٗ اٌغ٠ٛذأٟ, اٌّشأح اٌزشو١خ ٚدٚس٘ب اٌغ١بعٟ ٚاٌثمبفٟ فٟ رشو١ب )داسعخ ربس٠خ١خ( ثذث ِمذَ اٌٝ ( 

 Rimakاوبد١ّ٠خ س٠ّبس ِٕٚشٛس فٟ ِجٍخ  -ىٍٍٛ اٌزشو١خاٌّإرّش اٌذٌٟٚ )اٌزبس٠خ روشح اٌجشش٠خ( جبِؼخ اسر

 .282( ص2021 -)اعزبٔجٛي
)*(
اٌطٛسا١ٔخ, ٟ٘ دشوخ ع١بع١خ شٛف١ٕ١خ ػٕظش٠خ رشو١خ ٔشأح اٚاخش اٌمشْ اٌزبعغ ػشش ٚاعزٙذفذ رٛد١ذ ج١ّغ  

ان خبسج ٔطبق اٌغٍطخ اثٕبء اٌؼشاق اٌزشوٟ ٌغ٠ٛب  ٚثمبف١ب  ٚع١بع١ب  ثّب فٟ رٌه ػُ االساػٟ اٌزٟ ٠مطٕٙب االرش

اٌؼثّب١ٔخ ثُ رشو١ب ٚاٌزغ١ّخ ِـأخٛرح ِٓ )ؽٛساْ( ٚ٘ٛ اٌٛؽٓ اٌزشوٟ اٌمذ٠ُ ٚاٚاعؾ اع١ب ٚلذ اثشد ٘زٖ اٌذشوخ 

ثشىً لٛٞ ػٍٝ ِذبٚالد اٌززش٠ه اٌثمبفٟ ٚاٌغ١بعٟ اٌزٟ ِبسعٙب اإلداسح اٌزشو١خ فٟ ػٙذ االرذبد ٚاٌزشلٟ ٌٍّض٠ذ 
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S.asp.https://m.ahewar.arg. 
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Abstract: 

The topic (Turkish writers and poets and their role in cultural diversity 

in Turkey) is of great importance as it sheds light on literature and poetry and 

its relation to politics. The research was divided into an introduction and four 

axes. The introduction talked about the roots of Turkish literature. The first 

axis involved the Turkish poet Nazim Hikmat, while the second one dealt 

with the Turkish woman represented by the novelist Khalida Adib. The third 

axis studied the life of the poet of Islam Mohammad Akef. The research was 

concluded with the fourth axis on the Turkish poet Tawfiq Fikret. The 

research reached a set of conclusions concerning the contemporary history of 

Turkey. 
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 ربرًخ حدًش / ربرًخ اّرثب في الؼصْر الْططى 

 هدًزًخ رزثٌخ ثبثل

Balnjar817@gmail.com 

37635807578 

االيجوإٛهٚخ انؤيبَٛخ يع ثلاٚخ  رُبٔل انجؾش يٕٕٙع يٍ اْى يبٔهك يٍ اؽلاس ّٓلرٓب      

عٖوْب االيجوإٛه٘ االٔل ؽزٗ يُزٖف انقوٌ االٔل انًٛالك٘ ْٔٙ اٙطواة األٔٙبع انلافهٛخ 

فٙ عٓل االيجوإٛه َٛؤٌ ٔيب هافقزٓب يٍ صٕهاد ٔيؤايواد كبَذ َزٛغزٓب  اٌ اٍزقلو االيجوإٛه 

ؾقل عهّٛ ثبإلٙبفخ انٗ اعجبه ّقٖٛبد اثْع اٍبنٛت انزعنٚت ٔانزُكٛم ثكم يٍ كبٌ ْٚك ثّ أ ٚ

ثبهىح عهٗ االَزؾبه ٔاالٍزٛالء عهٗ يًزهكبرٓى نزعٕٚ٘ انقَبئو انًبكٚخ انزٙ اَفقٓب َٛؤهٌ ال ّجبع 

هغجبرّ َٔئارّ  ٔثبنزبنٙ ْنِ انَٛبٍخ انٗ َٓبٚخ ؽكى االٍوح انزٙ آٍَب اغَطٌ نؾكى االيجوإٛهٚخ 

 انؤيبَٛخ 

 .ٕهٚخ انؤيبَٛخ, َٛؤٌ,اغَطٌ, ؽوٚق هٔيبااليجواٛ :كلوبد هفزبحٌخ

 :الومدهخ

نممممى رعممممل االيجوإٛهٚممممخ انؤيبَٛممممخ فممممٙ عٓمممملْب االيجواٛممممٕه٘ االٔل َ ممممبو يَممممزقم , عممممٍ يممممب      

ٍمممجقّ فمممٙ انعٓمممل انغًٓمممٕه٘, ثمممم كمممبٌ ايزممملاكا ؽقٛقٛمممب نمممننك انُ مممبو, ام نمممى رٚمممع ؽهمممٕأل عنهٚمممخ 

ٌه ْممممنِ انضخمممموح يممممٍ  فطممممو يممممب نًعبنغممممخ انُ ممممبو انممممٕهاصٙ  فممممٙ رٕنٛممممخ انعمممموُ االيجو اٛممممٕه٘,  ٔه

ٔاعٓزمممّ االيجوإٛهٚمممخ فمممٙ عٓممملْب االٔل, ٔانمممن٘ يمممٍ ّمممبَّ فهمممق يْمممبكم ٕٔمممواعبد فمممٙ كمممم  

يممموح عهمممٗ يمممٍ ٚزمممٕنٗ انعممموُ ثعمممل االيجواٛمممٕه انًَمممزقٛم أ انًزمممٕفٙ,  ْٔمممنا يمممب ٔعممملَبِ  فمممٙ 

اٛممممٕه كٛفٛممممخ رممممٕنٙ اَٛممممؤٌ اانعمممموُ االيجواٛممممٕه٘ عهممممٗ ؽَممممبة انٕهٚممممش انْمممموعٙ ناليجو

انَمممبثق اكالٔكٚمممًٕا ٔانمممن٘  فمممن انؾممموً انجواٚزمممٕه٘ عهمممٗ عبرقمممّ يًٓمممخ ا ٖمممبء انٕهٚمممش ٔرمممٕنٙ 

َٛممؤٌ ثمملال عُممّ ,ْٔممنا يبٍممًٙ ثهعجممخ ٕممُبعخ االثممبٛوح انزممٙ  ٓممود ثعممل االيجواٛممٕه اغَممطٌ 

, يًمممب  كٖ انمممٗ رياٚمممل ٙممموأح انَمممهٕكٛبد انالافال ٛمممخ ٔانزكبنمممت عهمممٗ انعممموُ ٔانَمممهطخ ٔانُفمممٕم 

ٌْ  زهذ انئعخ ىٔعٓب , ٍٜٔ ْنِ ان ؤف اعزهٗثأ٘ ٍجٛم,   ؽزٗ ٕٔهذ انٗ ؽلّ ه

اَٛمممؤٌا عممموُ االيجوإٛهٚمممخ انؤيبَٛمممخ, ثعًمممو ٍمممزخ عْمممو عبيمممب , ام هثزمممّ ٔانلرمممّ نكمممٙ ٚؾكمممى 

ايجوإٛهٚمممخ ْمممٙ ا مممٕٖ ٔاكجمممو كٛمممبٌ فمممٙ منمممك انييمممبٌ, َٚمممبعلِ فمممٙ منمممك انًْممموف عهمممٗ رعهًٛمممّ 

ك هئمممٌٛ انؾممموً انجواٚزمممٕه٘ اثٕهثمممًٕا, اٍمممزطبعذ انكبرمممت انكجٛمممو ٔانفٛهَمممٕف اٍمممُٛٛكبا ٔكمممنن

األو ااعوثُٛمممبا  ٌ رَممممٛطو عهممممٗ ىيمممبو االيممممٕه ثٛمممملْب نًممملح  ٖممممٛوح , ٔنكممممٍ ٍممموعبٌ يممممب َٓمممم٘ 

االثممممٍ انْممممبة ثبعجممممبء انؾكممممى االيجواٛممممٕه٘, ٔانممممن٘ ايزممممبى ثبثْممممع األٍممممبنٛت انزُكٛممممم ٔانزعَممممف 

 ّمممكبل انقَمممٕح ٔانزؾغمممو . فكبَمممذ ٔانطخٛمممبٌ انمممن٘ ال ٚزكممموه كضٛممموا  فمممٙ انزمممبهٚـ   نًمممب رؾًهمممّ يمممٍ 

 ٚمممبو ؽكًمممّ الرَُمممٗ ٔنؾ مممبد ٍمممهطبَّ الرًؾمممٗ, فقمممل غهجمممذ عهمممٗ ٍٛبٍمممزّ انلافهٛمممخ, ٔعهمممٗ ٔعمممّ 

انقٖمممٕٓ فمممٙ هٔيمممب ْمممٙ اّمممجبع هغجبرمممّ, َٔئارمممّ, ٔاالفمممواٛ فمممٙ انجمممنؿ, ٔانزممموف, ٔانزعَمممف 

نٛممّ, ْٔممٙ فممٙ انؾكممى, ٔاالٍممزًزبع ثقزممم ٔا ٖممبء كممم يممٍ ٚقممف ٙمملِ ,ٔنممى َٚممهى يُممّ   مموة انُممبً ا

ٔانلرممّ ,انزممٙ  ممبو ثقزهٓممب ,نٕ ٕفٓممب ثبنٚممل يممٍ ٍٛبٍممزّ فممٙ انؾكممى , ام  ممبو ثبغوا ٓممب ٔانممزقهٔ يُٓممب, 

ٔ  زممممم ىٔعزممممّ االٔنممممٗ اأكزبفٛممممبا ثُممممذ اكالٔكٚممممًٕا ثأثْممممع  ٍممممبنٛت انقزممممم الهٙممممبء عْممممٛقزّ 

mailto:Balnjar817@gmail.com
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائ
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                          اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار            -كلية الرتبية االشاشية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

اثٕثَٛممممبثُٛبا , ٔثٓممممنا ّممممٓلد هٔيممممب فممممٙ عٓمممملِ  ثْممممع ٕممممٕه االَؾطممممبٛ, فممممٙ كممممم انًغممممبالد 

 ٛخ, ٔاال زٖبكٚخ ٔؽزٗ اإلكاهٚخ , ٔكنٛم عهٗ منك انٕٙع انًوٚت ؽوٚق هٔيب.انَٛبٍ

 :فهههي ػصهههزُب االهجزاطهههْرى االّ  حزهههى  الزّهبًٌهههخ اإلهجزاطْرًهههخلوحهههَ ربرً ٌهههَ ػهههي  -أّال

 :الؼزع اػزالء ًٌزّى

انزممممٙ عوفٓممممب  ٔانَٛبٍممممٛخ انؾٚممممبهٚخيممممٍ اع ممممى انٕؽمممملاد  انؤيبَٛممممخ رعممممل االيجوإٛهٚممممخ     

يمممٍ  مممِٕ  انؤيبَٛمممخ اإليجوإٛهٚمممخافممموٖ اٌ  رجهمممل يمممب ثهخزمممّ  إليجوإٛهٚمممّنمممى ٚقمممله انزمممبهٚـ ام 

ثبٍمممزضُبء فمممبهً ٔانُٓمممل ٔمنمممك  انقلًٚمممخٔارَمممبع ٙمممًذ ثمممٍٛ ؽممملٔكْب عًٛمممع يواكمممي انؾٚمممبهاد 

ؽٛمممش  (98-117) (trajan) عُمممليب ثهخمممذ ا ٖمممٗ ارَمممبعٓب فمممٙ عٓمممل االيجواٛمممٕه رواعمممبٌ

انًعؤفمممخ  واد ّمممو ب فْمممًهذ فمممٙ انخممموة انمممجالكارَمممعذ يمممٍ انًؾمممٜٛ االٛهَمممٙ غوثمممأ ؽزمممٗ انفممم

ؽزمممٗ  ٔاٚطبنٛمممب فٚمممال عمممٍ ّمممًبل افوٚقٛمممب يمممٍ انًؾمممٜٛ االٛهَمممٙ اَغهزممموا ٔغبنٛمممّ ٔ ٚجٛوٚمممب ثبٍمممًبء

ثمممالك انُٓممموٍٚ  ٛمممواثهٌ فمممٙ ؽمممٍٛ ّمممًم انغممميء انْمممو ٙ يُٓمممب انجهقمممبٌ ٔاٍمممٛب انٖمممخوٖ ٔاعمممبنٙ

يممب ٔهاء ؽمملٔكْب انَٛبٍممٛخ   فٚممال عممٍ انْممبو ٔيٖممو يممع يالؽ ممّ اٌ َفممٕك هٔيممب ايزممل ثعٛمملا انممٗ

فمممبهً ٔانُٓمممل ٔرطممموو انُٕثمممخ ٔانَمممٕكاٌ َٔفمممن انمممٗ عمممٕف انٖمممؾواء انكجممموٖ عجممموِ  ؽزمممٗ ثهمممل

عجمممبل االٛهمممٌ ؽزمممٗ ثهمممل انْمممعٕة انغويبَٛمممخ انٚمممبهٚخ فمممٙ يغبْمممم أهٔثمممب ّمممو ٙ َٓمممو انمممواٍٚ 

 ّٔممًبل َٓممو انمملإَة 
ا1ا 

 اَزقممبل ايممبعٍ ثلاٚممّ رممبهٚـ االيجوإٛهٚممّ ال ٕٚعممل رممبهٚـ يؾمملك ٚجممٍٛ 

ٔنكممممٍ هععٓممممب ثعمممم٘ انًؤهفممممٌٕ عهممممٙ اَممممب ثلاٚممممّ  االيجوإٛهٚممممخ هٔيممممب يممممٍ انغًٕٓهٚممممّ انممممٗ

و.وا 55االيجوإٛهٚمممّ انؤيبَٛمممّ ْممممٕ يمممع ثلاٚمممّ رعٛممممٍٛ ٕٚنٛمممًٕ  ٖٛمممو كٚكزممممبرٕه كائًمممب ٍممممُخ ا

كمممننك ارقمممبمِ نقمممت ايجواٛمممٕه ٔثٓمممنا عًمممم ٕٚنٛمممًٕ  ٖٛمممو عهمممٗ انزقهمممٙ عمممٍ انقٛمممٕك انزمممٙ كبَمممذ 

ّ نكمممٍ كٌٔ انخمممبء االٔٙمممبع انلٍمممزٕهّٚ انخمممبء  ربيمممأ ٔثفٚمممم ْمممنِ انَمممهطبد اٚمممبو ؽكمممى انغًٕٓهٚممم

  فممٙ  انزُفٛنٚممخ  ٍٔممٛطوِ  عممٍٛ  ٖٛممو يممٕ فٍٛ ٔؽكبيممأ ا هًٛممٍٛ ٔٔٙممع عمملك يممٍ انٕ ممبئف

ّممممبيم عهممممٗ يَممممبئم انؾمممموة ٔانَممممهى ٔانْممممؤٌٔ انقبهعٛممممّ ٔاكاهِ االيجوإٛهٚممممّ ؽزممممٗ   رؾكممممى

يممممٍ ٚعٛممممُٓى انمممملكزبرٕه إممممجؼ االَزقممممبة انْممممعجٙ يغمممموك ٕممممٕهِ نهزٖمممملٚق عهممممٙ
ا2ا 

ثعممممل اٌ   .

َٚمممزقليّ  ٖٛمممو انغًعٛمممبد ٔاالؽمممياة انْمممعجّٛ كعٕايمممم يَمممبعلِ فمممٙ رؾقٛمممق اْلافمممّ عًمممل انمممٗ 

انقٚممبء عهٛٓممب ٔعهممٗ ٍممهطبَٓب ؽزممٗ ال ركممٌٕ ٍٔممٛهّ نخٛمموِ فممٙ انٕٕممٕل اٚٚممب ٔنممى ٚجقممٗ اال عهممٗ 

انغًٓمممٕه٘ ٔاهٍمممبء  ٔ مممل اكد اعًبنمممّ انمممٗ انقٚمممبء عهمممٗ انُ مممبو  ٔانلُٚٛمممخانغًعٛمممبد انًُٓٛمممّ 

انزممممٙ اَْممممبْب  اإليجوإٛهٚممممخ ٕاعممممل ٔأٍممممٌ انُ ممممبو انمممملكزبرٕه٘ ٔانممممن٘ يٓممممل انطوٚممممق ن ٓممممٕه 

اكزمممبفًٕٛ يمممٍ ثعممملِ
ا3ا 

ٔمنمممك ثعمممل انُٖمممو انع مممٛى انمممن٘ ؽققمممّ عهمممٗ فٖمممًّ انٕؽٛمممل اَطَٕٛمممًٕ  ,

فمممٙ يعوكمممّ اكزٛمممٕو
ا4ا 

 كمممننك  و .وا ٔرَمممٛل انعمممبنى انؤيمممبَٙ ثٖمممفّ االيجوإٛهاالٔؽمممل00ٍمممُخ ا 

يُؾممممّ يغهممممٌ انَممممُٛبرًٕ نقممممت اغَممممطٌ انممممن٘ ٚزٚممممًٍ انقلٍممممّٛ ٔاالؽزممممواو فٚممممال عممممٍ نقممممت 

و.وا0انًمممٕاٍٛ االٔل أ انممميعٛى ايمممب نقمممت اثمممٕ انمممجالك يُؾمممّ يغهمممٌ انْمممٕٛؿ نمممّ ٍمممُّا
ا5ا 

ايمممب يمممٍ .

انُبؽٛمممّ انعًهٛمممّ كمممبٌ ؽكمممى اغَمممطٌ ٚعزًمممل عهمممٙ  مممِٕ يغهمممٌ انَمممُٛبرًٕ انزْممموٚعّٛ ٔانلٍمممزٕهّٚ 

انًفزممموٗ اٌ ٚعمممٍٛ انَمممُبرًٕ فهٛفمممّ اغَمممطٌ اال اٌ االفٛمممو فْمممٙ يمممٍ ٔثبنزمممبنٙ فقمممل كمممبٌ يمممٍ 

عممممٕكِ انٖممممواع انؾيثممممٙ ٔانزُممممبفٌ انممممليٕ٘ عهممممٗ انعمممموُ فؾمممموٓ عهممممٙ اٌ ٚعممممٍٛ ْممممٕ ثُفَممممّ 

فهٛفزممممّ ٍٔممممهك ثممممننك يَممممهك ٕٚنٛممممًٕ  ٖٛممممو فزمجُممممٗ اثممممٍ افزممممّ أكزبفٛممممب ايممممبهكًٕ يممممبهكهًٕ 

Marcus Marcellusيمممٕد اغَمممطٌ فبفمممن اغَمممطٌ  ا ٔافمممن ٚعممملِ نهقالفمممّ اال اَمممّ رمممٕفٙ  جمممم

اال اَمممّ رمممٕفٙ ْمممٕ االفمممو  اAgrippaٚورمممت االيمممٕه نٖممملٚقّ ٔهفٛمممق كفبؽمممّ انغُممموال ا اعوٚجمممب 

 جممممم اغَممممطٌ فهممممى ٚغممممل اغَممممطٌ ايبيممممّ اال اثممممٍ ىٔعزممممّ عٕنٛممممب ٔكممممبٌ َٚممممًٗ  ا رٛجٛممممؤً  
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 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                          اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار            -كلية الرتبية االشاشية   
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

Tiberius ّا فزجُمممبِ ٔافمممن ٚعممملِ نقالفزممم
ا6ا 

ٔائمممم ثٓمممنا ًٚكمممٍ اٌ َقمممٕل اٌ انؾكٕيمممّ انؤيبَٛمممّ فمممٙ ا.

عٖممموْب االيجواٛمممٕه٘ االٔل كبَمممذ  بئًمممّ عهمممٗ اٍمممبً آَمممب ؽكٕيمممّ يهكٛمممّ يمممع اؽزفب ٓمممب ثكضٛمممو 

يمممٍ ي مممبْو انعٖمممو انغًٓمممٕه٘ انَمممبثق ْٔمممنا يمممب َغممملِ فمممٙ رٕنٛمممّ انكضٛمممو يمممٍ االثمممبٛوِ انؤيمممبٌ 

عهممممٗ اٍممممبً يهكٛممممّ ٔهاصٛممممّ نممممى ربثممممّ نًغهممممٌ انَممممُٛبرًٕ ثزعٛممممٍٛ أ افزٛممممبه االيجواٛممممٕه ثعممممل 

زٕفٙ أ انًَزقٛمااليجوإٛه انً
ا7ا 

 . 

وا ٔ  86انمممٗ  35رمممٕنٗ ثعمممل يمممٕد اغَمممطٌ  هثعمممّ اثمممبٛوِ يمممٍ اٍمممورّ فمممالل انًممملح  يمممٍ ا     

افمممنٔا اٍمممى االثمممبٛوِ اانٕٛنٛمممٕ كالٔكٚمممٌٕا ََمممجّ انمممٗ ٕٚنٛمممًٕ ْٔمممٙ عْمممٛوح اغَمممطٌ ْٔمممى كمممم 

َٔٛممممممممؤٌ  Claudiusٔ كالٔكٚممممممممًٕ  Caligulaٔ كممممممممبنٛغٕال  Tiberiusيممممممممٍ ا رٛجٛممممممممؤً  

Nero ى ٚؾمممملس فممممٙ رممممٕنٛٓى نهعمممموُ ا٘ َممممياع أ فالفممممبد ؽيثٛممممّ الٌ اغَممممطٌ كممممبٌ  ممممل ا ٔنمممم

ٔٙمممع اٍمممٌ َ مممبو رمممٕنٙ انعممموُ اال اٌ ْمممنِ االٍمممٌ افمممند رٚمممعف يمممع يمممؤه انٕ مممذ ؽزمممٗ 

َٖٔمممت ا  Vespasianusو ٔ ٓممموا فَٛبٍمممٛبًَٕ  86آَمممبهد يمممع َٓبٚمممّ ْمممنِ االٍممموِ فمممٙ عمممبو 

ٌ ثممننك اٍمموِ علٚمملِ ْممٙ االٍمموِ انفممال َفَممّ ايجواٛممٕها ثقممِٕ انَممالػ ثعممل اَزؾممبه َٛممؤٌ ٔٚؤٍمم

فّٛ
ا8ا 

 

 ًَصبًٌأ: ًؼأح ًٌزّى  ّظزّف اػزالئَ ػزع االهجزاطْر: 

ْمممممٕ َٛمممممؤٌ كهٕكٚمممممًٕ  ٖٛمممممو اغَمممممطٌ عٛويمممممبَٛكًٕ َٔٚمممممًٗ اٚٚمممممب َٛمممممؤ كهٕكٚمممممًٕ      

 34عٛويمممبَكٌٕٚ ايمممب االٍمممى االٕمممهٙ ٔاال كو ْمممٕ نٍٕمممًٕٛ كٔيٛزٛمممًٕ إُْٛثمممبهًٕٚ ٔنممملِ فمممٙ 

و فممٙ ٙممبؽّٛ اَزٛممٕو  مموة هٔيممب يممٍ اة َجٛممم عوفممّ ثبَممّ اغهمم  انُممبً  هجممب  07كَٚممًجو يممٍ عممبو 

ٔا َبْى ٛجبعب ٔٔانلرّ عٕنٛب اغوٚجُٛب ؽفٛلِ االيجوإٛه اغَطٌ
ا9ا 

  

ْٔمممٕ ُٚزًمممٙ انمممٗ اٍممموِ كالٔكٚمممًٕ انْمممٓٛوِ ٔ انزمممٙ ؽكًمممذ االيجوإٛهٚمممّ انؤيبَٛمممّ يُمممن ثلاٚمممّ 

انًخًممٕه ْٔممٕ اثممٍ صممالس ٍممُٕاد َٔفٛممذ و فقممل اثممبِ 86عٖمموْب االيجواٛممٕه٘  االٔل ؽزممٗ ٍممُّ 

ايّ ثَجت ًٕٛؽبرٓب انَٛبٍّٛ فُْأِ فٙ ثلاّٚ االيو عهٗ اٚل٘ انعجٛل ٔااله بء
ا10ا 

 

ثعمممل اٌ عمممبكد اغوثُٛمممب يمممٍ يُفبْمممب ثطهمممت يمممٍ االيجواٛمممٕه كهٕكٚمممًٕ ٔيعٓمممب اثُٓمممب َٛمممؤٌ اما      

ٔٔنمممملِ ا  Messalinaؽوٕممممذ عهممممٗ انزقمممموة يممممٍ االيجواٛممممٕه ٔاالٛبؽممممّ ثئعزممممّ ايَٛممممبنُٛب 

ا انٕهٚمممممممش انْممممممموعٙ نهعممممممموُ االيجواٛمممممممٕه٘ ٔكمممممممننك ععمممممممم Britannicusاثوٚزمممممممبَٛكًٕ 

كهٕكٚممًٕ اٌ ٚزجُمممٗ َٛمموٌ ٔرقوٚجمممّ يممٍ ٔهاصمممّ انعمموُ ثممملال يممٍ اثُمممّ انْمموعٙ ٔمنمممك عممٍ ٛوٚمممق 

ىٔاعٓمممب يمممٍ االيجواٛمممٕه كهٕكٚمممًٕ ام ٔ مممع االفٛمممو فوَٚمممّ ْمممنا انمممئاط ٔاَٖمممبع انمممٗ ىٔعزمممّ 

ب فممممالل انَممممُٕاد انَممممذ االفٛمممموِ يممممٍ ؽكممممى االيجواٛممممٕه ٔ افممممند انغلٚمممملِ انزممممٙ يمممملد َفٕمْمممم

رَمممٛطو ّمممٛئب فْمممٛئب عهمممٗ ؽكمممى االيجوإٛهٚمممّ ٔيْمممبهكّ االيجواٛمممٕه فمممٙ اكاهِ انلٔنمممّ ٔعهَمممذ 

يعّ عهٗ انعوُ ْٔٙ أل يهكّ ٖٚله االيو ثٕٙع ٕٕهرٓب عهٗ انعًهّ
ا11ا 

 

عمممموُ اما  بيممممذ ثقطممممِٕ ثعممممل اٌ َغؾممممذ اغوٚجُٛممممب فممممٙ رقوٚممممت اثُٓممممب َٛممممؤٌ انممممٗ ٔهاصممممّ ان     

افمممموٖ رٚممممفٙ ثٓممممب انْمممموعٛخ انكبيهممممخ انممممٗ منممممك انًْممممؤع ْٔممممٙ انزقمممموة يممممٍ أكزبفٛممممب اثُممممّ 

االيجواٛمممٕه كهٕكٚمممًٕ ٔانزمممٙ كبَمممذ رٓممملف يمممٍ ْمممنا انزقممموة اٌ ٚكهمممم فمممٙ انُٓبٚمممّ ثمممئاط َٛمممؤٌ 

يممٍ أكزبفٛممب ٔثبنزممبنٙ ٚؾٖممم َٛممواٌ عهممٗ ٔهاصمممّ انعمموُ ثَممٕٓنّ اكجممو يممٍ ايكبَٛممّ ؽمملٔس منمممك 

و 40هٚمممش انْممموعٙ نهؾكمممى ٔ مممل رمممى نٓمممب يمممب فططمممذ نمممّ ٔرمممى رمممئٚظ َٛمممؤٌ يمممٍ أكزبفٛمممب ٍمممُّ نهٕ
 

ا12ا
ٔيممممٍ عبَممممت افممممو عٓمممملِ اغوٚجُٛممممب يًٓممممّ روثٛممممّ ٔرُْممممئّ َٛممممؤٌ انممممٗ اصُممممٍٛ يممممٍ اكضممممو   

انفٛهَممممٕف انممممن٘ ٔعلرممممّ ثممممبٌ ٖٚممممجؼ ٔىٚمممموا  ا Senecaانًقهٖممممٍٛ نْقٖممممٓب ْٔممممى اٍممممُٛٛكب 

رممممّ ثممممبٌ ٚكممممٌٕ  بئمممملا نهؾمممموً انجوٚزممممٕه٘ ٔعًممممم اانممممن٘ ٔعل Purposeنهلٔنممممّ ٔ اثٕهثممممًٕ 
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االشاشية و 
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 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                          اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار            -كلية الرتبية االشاشية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

االصُممممٍٛ ثكممممم افممممالٓ ٔرفممممبَٙ عهممممٗ رٓٛئممممّ ٔرُْممممئّ يٛممممؤٌ نٛكممممٌٕ عممممبْيا ٔ ممممبكها عهممممٗ اكاهِ 

االيجوإٛهٚمممّ انؤيبَٛمممّ
ا13ا 

ٔثعمممل يمممؤه عمممبو عهمممٙ ىٔاط َٛمممؤٌ يُمممب أكزبفٛمممب إمممٛت كهٕكٚمممًٕ 

يمممٍ ؽٕنمممّ ٔ ّمممعو ثبنُممملو ثًممموٗ ّممملٚل ٔإمممبة انفزمممٕه عال زمممّ ثبغوثُٛمممب  ام اكه  يممملٖ َفٕمْمممب 

اٚمممياء اًْبنمممّ انٕهٚمممش انْممموعٙ ثوٚزمممبَٛكًٕ فؾمممبٔل عبْممملا اٌ ٚجعمممل اغوثجُٛمممب ٔاثُٓمممب عمممٍ كفمممّ 

انؾكممى نكممٍ االفٛمموِ  بيممذ ثًممب ٕٚعممت اٌ رقممٕو ثممّ ٔانمملفبع عممٍ عوّممٓب ٔيَممزقجم اثُٓممب ٔعبنغزممّ 

و 45ثبنَممى  جمممم اٌ ٚعبنغٓمممب ثبال ٖمممبء ٔثمممننك اَزٓمممٗ ؽكممى كهٕكٚمممًٕ يقزمممٕال ٍمممُّ 
ا14ا 

نٛمممزى اعمممالٌ  

َٛمممموٌ ايجواٛممممٕها ناليجوإٛهٚممممّ انؤيبَٛممممّ ثبٍممممى َٛممممؤٌ كالٔكٚممممًٕ  ٖٛممممو ْٔممممٕ ثعًممممو ٍممممزّ 

عْوِ عبيب اما ثننك ٚعزجو إخو ايجوإٛه ٚعزهٙ انعوُ فٙ منك انٕ ذ
ا15ا 

 

  ٍثبلظلطخصبلضأ: رْلى ًٌزّى الؼزع ّاًفزاد : 

عٛممممّ يممممٍ ثٕهثممممًٕ هئممممٌٛ ّممممٓلح ثلاٚممممخ رممممٕنٙ َٛممممؤٌ ثفزمممموِ يممممٍ انؾكممممى انٖممممبنؼ ٔمنممممك ثزٕ    

انؾمممموً انجوٚزممممٕه٘ ٔ ٍممممُٛٛكب يعهممممى َٛممممؤٌ ام ا ٓممممو َفَممممّ يعزمممملال  الٚؾممممت انفقفقممممخ ٔانجممممنؿ 

فمموف٘ نقممت اثممٙ انممجالك ٔنممى ٕٚافممق عهممٗ َؾممذ رًبصٛممم نممّ أ اٌ ٚكممٌٕ ثمملء انَممُّ يممٍ ّممٓو يممٛالكِ
 

ا16ا
ب ٚقممٔ يؾممبٔال انقٛممبو ثممجع٘ االٕممالؽبد ٔمنممك اَطال ممب يممٍ ثعمم٘ االفكممبه انهٛجوانٛممّ فممٙ يمم 

ثعممم٘ انزعممملٚالد انٚممموٚجّٛ ٔيُمممع االنعمممبة ٔيُبفَمممبد انًجمممبهىاد االَزؾبهٚمممّ انزمممٙ كمممبٌ ٚفٚمممهٓب 

االيجواٛمممٕه كالٔكٚمممًٕ ٔعُمممليب صجمممذ عممملو ايكبَٛمممّ رؾقٛمممق ٔ رُفٛمممن رهمممك االفكمممبه ٔمنمممك نٕعمممٕك 

ٔانلرممّ اغوثُٛممب انزممٙ كبَممذ رَممٛطو ٍممٛطوِ كبيهممّ عهممٗ يقبنٛممل انؾكممى
ا17ا 

ٔانممن٘ نممى ٚؤنفممّ كممم يممٍ  

ٛكب ٔ ثٕهثمممًٕ ام ؽمممبٔال عبْممملٍٚ ثبنزمممبصٛو عهمممٗ َٛمممؤٌ نهؾمممل يمممٍ َفٕمْمممب ٔنًمممب عهًمممذ ثمممننك ٍمممُٛ

ؽبٔنمممذ اٌ رقٚمممٙ عهمممٗ َٛمممؤٌ نكُٓمممب فْمممهذ
ا18ا 

نٛكمممٌٕ منمممك ثلاٚمممّ انٖمممواع يمممب ثمممٍٛ َٛمممؤٌ  

ا Actiٔٔانلرمممّ ٔ ٓمممو منمممك ثْمممكم أٙمممؼ عُمممليب اَغمممنة َٛمممؤٌ اليمممّ يمممٍ اٍمممٛب رممملعٗ ااكزمممٙ  

ٙ نمممى ٚمممو فٛٓمممب ٍمممٕٖ فطمممّ يمممٍ فطمممٜ ٔانلرمممّ نهٕٕمممٕل انمممٗ كفمممّ ٔثعممملِ عمممٍ ىٔعزمممّ أكزبفٛمممب انزممم

انؾكممممى ٔثعممممل منممممك رؾٕنممممذ افعممممبل َٛممممؤٌ انممممٗ انقطممممٕهِ ثزٓلٚممممل انعمممموُ نممممننك  بيممممذ اغوثُٛممممب 

ثًٕاعٓمممّ َٛمممؤٌ  ٔٔثقزمممّ عهمممٗ افعبنمممّ يٓممملكِ اٚمممبِ ثبَمممّ اٌ نمممى ٚطٛعٓمممب فَمممٕف رعٛمممل انعممموُ انمممٗ 

ٔ ممع ّمملٚل عهممٗ َٛممؤٌ انممن٘ رُجٓممّ انممٗ  انٕهٚممش انْمموعٙ ثوٚزممبَٛكًٕ فكبَممذ ْممنِ انزٓلٚمملاد نٓممب

ٔعمممٕك انٕهٚمممش انْممموعٙ نهؾكمممى عهمممٗ  ٛمممل انؾٛمممبِ ٔ اؽزًمممبل رُفٛمممن اغوثُٛمممب نزٓلٚممملْب فَمممعٗ عبْممملا 

نهمممزقهٔ يُمممّ عمممٍ ٛوٚمممق انَمممى ْٔمممٕ يمممب رمممى رُفٛمممنِ ؽَمممت هغجمممّ َٛمممؤٌ ٔ زمممم ثوٚزمممبَٛكًٕ ٍمممُّ 

يٛالكٚممّ 44
ا19ا 

ٙممذ َفَمممٓب عهٛممّ ّمممٛئب عهممٗ اصمممو منممك ثمملء َٛمممؤٌ ثممبنزقهٔ يممٍ انممملائوِ انزممٙ فو

ا  Poppaea Sabinaفْمممٛئب فجعمممل اٌ كثمممو يقزمممم ثوٚزبَٛكٍٕمممب افمممن ٚٓمممٛى ثعْمممٛقزّ  اثٕثبٚمممب ٍمممبثُٛب 

 Marcus Salviusانزممٙ كبَممذ ىٔعممّ نوعممم يممٍ االّممواف ْٔممٕ ا يممبهكًٕ ٍممبنفًٕٛ أرممٕ  

Otto  ٗا ْٔمممنا يبععمممم ٔانلرمممّ اٌ رعُفٓمممخ يممموِ افممموٖ نٓمممنا انزٖممموف ٔكمممننك الٌ اَٖممموافّ انممم

نفممٍ ٔانْممعو ٔانزًضٛممم ٔانخُممبء ٔعمملو اكزواصممّ ثفممٍ انؾكممى فخٚممت َٛممؤٌ يممٍ ايممّ كضٛمموا ٔ رؾممذ ا

و  ٔيمممب اٌ رقهمممٔ  يمممٍ ايمممّ ؽزمممٗ  46رمممبصٛو عْمممٛقزّ ثٕثبٚمممب  كثمممو يٖممموع ٔانلرمممّ اغوثُٛمممب عمممبو 

ٛهمممق ىٔعزمممّ انْممموعّٛ أكزبفٛمممب كمممننك ثزؾممموٚ٘ يمممٍ ثٕثبٚمممب ٍمممبثُٛب انزمممٙ رئعٓمممب فًٛمممب ثعمممل ٔ نمممى 

و  85الو ىٔعزمممّ أكزبفٛمممب ثمممم َفبْمممب فًٛمممب ثعمممل ٔانمممزقهٔ يُٓمممب انمممٗ االثمممل عمممبو ٚكزفمممٙ َٛمممؤٌ ثطممم

ثعممممل منممممك اؽممممٌ َٛممممؤٌ اَممممّ ؽممممو فممممٙ يًبهٍممممّ انؾكممممى ٔكممممبٌ  ممممل ثهممممل فممممٙ منممممك انٕ ممممذ انضبَٛممممّ 

ٔانعْمممؤٌ يمممٍ عًممموِ ٔيمممٍ صمممى هاػ ٚممملٚو ّمممؤٌٔ االيجوإٛهٚمممّ كًمممب ْٚمممبء ٍٔمممبعلِ فمممٙ منمممك 

يٕد ثٕهثًٕ ٔاٍزقبنخ ٍُٛٛكب
ا20ا 
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 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                          اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار            -كلية الرتبية االشاشية   
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 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

  :طٌبطَ ًٌزّى رجبٍ الوؼبكل ال برجٌخ )ارهٌٌٌب ّثزًطبًٌب( :راثؼأ 

ثعمممل يقزمممم ٔانممملح َٛمممؤٌ ٔرؾممموهِ يمممٍ  ٛمممٕكِ كمممننك يمممٕد ثٕهثمممًٕ ٔاعزممميال ٍمممُٛٛكب ام         

اَٖمموف َٛممؤٌ انممٗ نٛممبنٙ انًغممٌٕ ٔانعوثمملِ ٔاىكاك اَؾطبٛممب ٕٚيممب ثعممل ٚممٕو فممبما ؽممم انهٛممم عهٛممّ 

اَخًمممٌ ٍٔمممٜ انعمممبْواد فمممٙ ؽفمممالد يبعُمممّ
ا21ا 

َٔزٛغمممّ منمممك ّمممٓل ؽكمممى َٛمممؤٌ فمممٙ انًوؽهمممّ  

انضبَٛمممخ رممملْٕه فمممٙ االكاهِ انؤيبَٛمممّ نهٕالٚمممبد ٔكمممننك فمممٙ عال مممّ هٔيمممب ثبنًًبنٛمممك ٔانٕالٚمممبد فمممٙ 

انْممموو ٔفمممٙ انخممموة ٔنمممى ٚٓمممزى َٛمممؤٌ ثمممب٘ ّمممعت رمممبثع نمممّ اال االغوٚمممق انمممن٘ كمممبٌ يزًٛمممب ثؾمممجٓى 

َٕممبٌ ٍممٕاِ ؽوٚممّ االٍممزقالل انًؾهممٙ ٔ ٔثقبٕممّ اغوٚممق يلُٚممّ االٍممكُلهٚخ نكُممّ نممى ًٚممُؼ ثممالك انٛ

االعفممبء يمممٍ ٙمموٚجّ نمممواً ٔاىاء ْممنا االًْمممبل اَمملنعذ ؽوكمممبد انزًمموك ٔانضمممٕهاد ٙممل انؤيمممبٌ 

و  ثيعبيمممّ يهكمممّ االكُٛمممٍٛ ٔانزمممٙ  83ٔ يمممٍ افطمممو رهمممك انضمممٕهاد انزمممٙ  بيمممذ فمممٙ ثوٚطبَٛمممب عمممبو 

ٕالٚمممّ انغلٚممملِ ٔعْمممع ا  ٔمنمممك َزٛغمممّ نَمممٕء االكاهِ فمممٙ ْمممنِ انBoudicaكبَمممذ رممملعٗ اثٕكٚكمممب 

عمممممبيعٙ انٚممممموائت ٔاٍمممممزعالء انؤيمممممبٌ انؾٚمممممبه٘ اىاء ٍمممممكبٌ ثوٚطبَٛمممممب اَمممممنا 
ا22ا 

كممممممننك 

يٖممممبكهِ ايممممال  هعٍممممبء انْممممعت االكُٛممممٙ ٔاٍممممبء يعبيهممممّ يهكممممزٓى ثٕكٚكممممب انزممممٙ ٚعمممملْب االَكهٛممممي 

عممملرٓى انكجممموٖ ٔعهمممٗ اصمممو منمممك  بيمممذ انضمممٕهِ فمممٙ ّممموو ثوٚطبَٛمممب ٔاٍمممزطبع انجوٚزمممبٌَٕٛ يمممٍ 

انمممف يمممٍ  73,333 مممّ هٔيبَٛمممّ ٔفوثمممٕا صمممالس يممملٌ يًٓمممّ ٔ ٛمممم آَمممى  زهمممٕ اكضمممو يمممٍ رمممليٛو فو

انؤيممممبٌ ٔؽهفممممبئٓى
ا23ا 

ا عًممممع ّممممزبد انقممممٕاد  Pauliusٔنممممٕال اٌ انقبئممممل انؤيممممبَٙ اثممممبٔنًٕٛ   

انؤيبَٛممّ ٔ رممى اعممبكِ رُ ًٛٓممب نًممب رًكممٍ يممٍ انقٚممبء عهممٗ انضممٕاه ٔثبنزممبنٙ ْمميًٚزٓى ٔهك انٖممبع 

انمممف يمممٍ  63ّ اٍمممبنٛت انقزمممم ٔانزعمممنٚت ؽزمممٗ ٚمممنكو اَمممّ  زمممم اكضمممو يمممٍ ٕمممبعٍٛ ام اٍمممزقلو كبفممم

ٍمممكبٌ أ ّمممعت ثٕكٚكمممب ْٔمممنا يمممب اهْمممت االفٛممموِ ٔاعجوْمممب عهمممٗ االَزؾمممبه ٔثمممننك اَزٓمممذ ْمممنِ 

انضممممٕهِ ثبعممممبكِ انَممممٛطوِ انؤيبَٛممممّ عهممممٗ يُممممبٛق ّممممو ٙ ثوٚطبَٛممممب
ا24ا 

ايممممب فممممٙ انْمممموو اَمممملنعذ 

ّ انٖمممواع انَٛبٍمممٙ ثمممٍٛ هٔيمممب ٔانجمممبهصٍٛٛ انٖمممواعبد فمممٙ يًهكمممّ اهيُٛٛمممب ام كبَمممذ ْمممنِ ٍمممبؽ

ٔكمممبٌ انطوفمممبٌ ٚزُبفَمممبٌ عهمممٗ اكفبنٓمممب فمممٙ َفمممٕمْى َ ممموا الًْٛزٓمممب ٔكمممبٌ كمممم يًُٓمممب ٚزًُمممٗ اٌ 

َٚممزٕنٙ عهٛٓممب ٔٚؾوٕممبٌ عهممٗ اٌ ٚكممٌٕ انًهممك انغممبنٌ عهممٗ عوّممٓب ٕمملٚق ال٘ يًُٓممب ام كعممب 

فممٙ عٓممل َٛممؤٌ اعهممٍ يهممك انؤيممبٌ َٕعممب يممٍ انَممٛطوِ عهممٗ اهيُٛٛممب يُممن اٚممبو انغًٕٓهٚممّ ٔنكممٍ 

اهيُٛٛمممب انغلٚمممل ْٔمممٕ ّمممقٛق انًهمممك انجمممبهصٙ انخمممبء االيزٛمممبىاد ٔانُفمممٕم انؤيمممبَٙ فمممٙ يًهكزمممّ
ا25ا 

         

نمممننك كمممبٌ عهمممٗ االيجوإٛهٚمممّ اٌ رؤكمممل ْٛجزٓمممب ام ثمممبكهد هٔيمممب انمممٗ يقبٔيمممّ يْمممبهٚع ْمممنا انًهمممك 

ا  Domitius Corbuloٔاٍمممممزطبع انغمممممِٛ انؤيمممممبَٙ ثقٛمممممبكِ انقبئمممممل ا كٔيزٛمممممًٕ كٕهثٕنمممممٕ 

 arkنزبكٛمممل ٍمممٛطوِ هٔيمممب عهمممٗ اهيُٛٛمممب فبعزمممبػ اهيُٛٛمممب ٔكفمممم عبٕمممًزٓى انقلًٚمممّ ااهكمممٙ ٍمممبرب 

sata  ا ٔانغلٚممممملِ  ارٛخممممموا رٕكورمممممبTigra Tokerta  ٌَٛا فطممممموك انفممممموصٍٛٛ ٔعمممممٍٛ ا رٛخممممموا

و ا  انًمممٕانٙ نؤيمممب يهكمممأ عهٛٓمممب ٔنكمممٍ انًهمممك انفوصمممٙ ْمممبعى اهيُٛٛمممب ٔاعجممم V Tigranesانقمممبيٌ 

انًهممك انؤيممبَٙ انغلٚممل  عهممٗ االعزممواف ثممبفٙ انًهممك انفوصممٙ يهكممب عهممٗ اهيُٛٛممب ٔ رٕ ٛممع يعبْمملِ 

و ْغٕيمممّ عهممممٗ اهيُٛٛمممب ٔ ارفمممق افٛممموا يممممع  80يقغهمممّ ٔعهمممٗ اصمممو منمممك عممممبٔك كٕهثٕنمممٕ ٍمممُّ 

انفممموصٍٛٛ عهمممٗ االعزمممواف ثمممبفٙ  انًهمممك انفوصمممٙ  كًهمممك عهمممٙ اهيُٛٛمممب ّممموٚطّ االعزمممواف ثَمممهطّ 

و  ايمممبو رًضمممبل االيجواٛمممٕه َٛمممؤٌ فمممٙ يعَمممكو هٔيمممبَٙ  87رَمممهٛى انعممموُ ٍمممُّ  هٔيمممب ٔفعمممال رمممى

صمممى يمممٍ َٛمممؤٌ َفَمممّ فمممٙ هٔيمممب
ا26ا 

اال اٌ منمممك نمممى ٚكمممٍ َٖممموا عَمممكوٚب نهؤيمممبٌ ثمممم كمممبٌ ؽمممال   

ٍٔمممطب فقجمممم ٚمممؤٌ منمممك انؾمممم ثخٛمممّ انَمممٛطوِ عهمممٗ ثؾمممو  مممئٍٚ ٔ ثمممبنزؾكى فمممٙ ٛممموو انقٕافمممم 

و عهٛٓمممب يمممٍ انجؾمممو االٍمممٕك انمممٗ انُٓمممل ّمممو ب كًمممب  مممبكِ انًؾٛطمممّ ثمممّ ٔانزمممٙ كبَمممذ اهيُٛٛمممب رَمممٛط

انقٛمممبل انغمممبيؼ انمممٗ انزفكٛمممو فمممٙ اٍزكْمممبف يُمممبثع انُٛمممم عُمممٕة انُٕثمممّ ٔ كزبثمممخ رقوٚمممو عمممٍ انؾٛمممبِ 
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائ

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                          اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار            -كلية الرتبية االشاشية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

ٔانؾٛمممٕاٌ ٔانُجمممبد فٛٓمممب كمممننك ٚؾًمممٙ يًبنمممك عُمممٕة انغيٚممموِ انعوثٛمممّ يمممٍ عممملٔاٌ كٔنمممّ اكَمممٕو 

ك نقٛمممبو انضمممٕهِ ٙممملِ ٔيمممٍ عٓمممخ افممموٖ  اكد انؾجْمممّٛ انُبْٚمممّ ٔنكمممٍ ْمممنِ انًخمممبيوِ نمممى رمممزى ٔمنممم

ٍٛبٍمممّ االيجواٛمممٕه انفبّمممهّ ٔعٓمممم يٕ فٛمممّ ٔ َمممِٕ  ٕارمممّ ٔعْمممبعخ عمممبيعٙ انٚممموائت انمممٗ كفمممع 

و 88فهَطٍٛ كهٓب انٗ انضٕهِ عهٗ انؤيبٌ عبو 
ا27ا 

. 

  :خبهظأ: حزًك رّهب ّ اضطزاة االّضبع الداخلٌخ 

فمممٙ  انقْمممجٛخ انقبعممملحو ام ثممملا يمممٍ يٛالكٚمممّ ّمممت ؽوٚمممق فمممٙ هٔيمممب اٍمممزًو ٍمممزّ اٚمممب 85فمممٙ عمممبو 

ٔانجممبنل عمملكْب ؽٛبئٓممب  انًلُٚممخانَممو  االع ممى ٔاَمملنعذ انُٛممواٌ ثقممِٕ ام كيممود عْمموِ اؽٛممبء يممٍ 

ؽمممٙ 35
ا28ا 

ٔيُٓمممب ؽمممٙ يبكَمممًًٕٛ انٕا مممع ثمممبنقوة يمممٍ رمممم انجالرمممٍٛ ٔايزممملد انَمممُّ انُٛمممواٌ انمممٗ 

ثمممبنًٕاك فٚمممال عمممٍ ّممملِ انوٚمممبػ ٔانزمممٙ ٚممملٔهْب اكد  انًكلٍمممخماد انؾٕاَٛمممذ  انزغبهٚمممخانًُمممبٛق 

فمممٙ  انٕا عمممخانمممٗ ىٚمممبكِ اَزْمممبه انؾوٚمممق نْٛمممًم انًُمممبٛق فمممٙ اعهمممٗ انمممزالل ٔانًُمممبىل ٔانًجمممبَٙ 

 ءاٍممفهٓب ٔ ممل فْممهذ كممم انغٓممٕك نهقٚممبء عهٛممّ, اؽمملس انؾوٚممق هعجممب ْٔهعممأ ثممٍٛ انُممبً يممٍ انَُممب

انًزمممبع ٔهاؽمممٕا ٚزممملافعٌٕ كٌٔ عممملٖٔ  ٔاالٛفممبل فٓوعمممٕا يمممٍ كٚمممبهْى ٚؾًهمممٌٕ يمممب اٍممزطبعٕا يمممٍ

يممٍ انَممُّ انُٛممواٌ انزممٙ ؽبٕممورٓى يممٍ كممم عبَممت فٓهممك عمملك كجٛممو يممُٓى ٍٔممقٜ عمملك رؾممذ ا مملاو 

انغًممبْٛو 
ا29ا 

هٔيممب ٔعُممليب عممبك انٛٓممب اْممزى  انعبٕممًخكممبٌ َٛممؤٌ عُمملِ اَمملالع انؾوٚممق فممبهط   

عهممٛٓى ٔايممو ثجُممبء اكممٕاؿ  ٔاألغطٛممخثممبنزقفٛف عممٍ انُممبً ٔ يٖممبئجٓى ٔاٚممٕائٓى ٔرٕىٚممع انؾجممٕة 

الٕٚاء انُبً  انعبيخيؤ زّ فٙ ؽلائق انقٖو كًب ايو ثفزؼ انًوافق 
ا30ا 

 

ٔيب اٌ رٕ فذ انُٛواٌ فٙ انٕٛو انَبكً ؽزٗ عبك انؾوٚق يوِ افوٖ فٙ ؽمٙ اًٚٛهٛمبًَٕ انٕا مع        

 ثإّمعبنّيِ انمٗ عجٛملِ ام  ارًٓذ انُبً االيجوإٛه ثبَّ انًلثو نٓنا انؾوٚق ٔثبَّ أ عم انًلُٚخثطوف 

انزٙ  نى رٖم انُٛواٌ انٛٓب فٙ انؾوٚق االٔل ٔ ؽزٗ ٚعٛل ثُمبء  انقنهحٔمنك نهزقهٔ يٍ ثع٘ االؽٛبء 

يٍ علٚل انًلُٚخ
ا31ا 

 انفوٕمخٔاَزٓمبى  انًلُٚمخفٙ اعبكِ ثُبء  انَوٚعخٔانن٘ اكل منك ْٙ  اعًبل َٛؤٌ 

ام  مبو ثجُمبء عملح  ٖمٕه ٔؽملائق نهخُمبء انًيُٚمّ  فٙ اٚغبك ايبكٍ فبهغّ نجُبء  ٖوِ انن٘ كبٌ ٚؾهى ثّ

انٗ  ٖوِ  انكجٛو انًًَٗ ثبنجٛذ اننْجٙ فٕو االٍكٕٚهٍٛ ٔا بو رًبصٛهمّ  ثبإلٙبفخ انُٖبعٛخثبنجؾٛواد 

 ليب ثبالٙبفّ انٗ هٔائع انُؾذ االغوٚقٙ انزٙ عهجٓب  303انزٙ كبٌ يٍ ثُٛٓب رًضبل عًالو ٚجهل ٕٛنّ 

االغوٚق كًب ّغع ؽوٚق هٔيب  االيجوإٛه َٛؤٌ عهمٗ فموٗ انًيٚمل يمٍ  االيجوإٛه يعّ يٍ ثالك

انٚوائت ٔاالٍزٛالء عهٗ ايٕال انْعت ثكبفخ انطوو ٔاالٍبنٛت نننك انخوٗ 
ا32ا 

 

انَمممجت كبفٛمممب ثبرٓبيمممّ ْمممٕ يمممٍ اّمممعم انُٛمممواٌ فبٕمممّ االفٛممموِ يُٓمممب ام ارًٓزمممّ  نقمممل كمممبٌ ْمممنا     

ثبَممّ يممٍ رَممجت فممٙ ْممنا انؾوٚممق عًمملا ٔ نزقممٕٚ٘ ْممنا  انلعبٚممّ انًعبكٚممّ نممّ َْٔممود اّممبعّ رقممٕل

كممجِ فمملاء نٛهٖممق ثممّ رًٓممخ ؽوٚممق هٔيممب ٔيممب كممبٌ يممٍ انًًكممٍ اٌ  ثإٚغممبكاالرٓممبو ثبّمموِ َٛممؤٌ 

كبَممذ رؾممذ ؽًبٚممّ ىٔعزممّ ثٕثٛممب ٔال ًٚكممٍ  ألَٓممبفممٙ هٔيممب ْممنا انخمموٗ  انٕٛٓكٚممخرممؤكٖ انطبئفممّ 

ٛوِ يمممٍ انًعزُقمممٍٛ نًمممنْت علٚمممل انًَمممبً ثٓمممب غٛمممو اَمممّ ٔعمممل ٙمممبنزّ فمممٙ ارٓمممبو يغًٕعمممّ ٕمممخ

ٔيقزهمممف كمممبٌ ْٚمممك فمممٛٓى الَٓمممى كمممبَٕا ٚقٕيمممٌٕ ثبعًمممبنٓى فمممٙ ٍممموّٚ ٔكمممبٌ ٚطهمممق عهمممٛٓى اٍمممى 

انًَمممٛؾٍٛٛ
ا33ا 

ٔ ممملو انًئمممبد يمممُٓى انمممٗ انًؾبكًمممّ ثزًٓمممّ االرٛمممبٌ ثبفعمممبل فٕٙمممّٕٚ ٔاَممميل ثٓمممى  

زممممواَٛى عقٕثممممبد ثوثوٚممممّ ٔيممممٍ عبَممممت افممممو اٍممممزقجم انًَممممٛؾٌٕٛ انْممممٓلاء انًممممٕد ثبنزوؽممممبة ٔان

انًقلٍّ ٔكبٌ ْنا ثلاّٚ اٙطٓبك انؤيبٌ االٔل  نهًَٛؾٍٛٛ
ا34ا 
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يٛالكٚمممّ ٍهَمممهّ يمممٍ انًؾبكًمممبد انزمممٙ انٖمممقذ فٛٓمممب رًٓمممّ  80ثممملا االيجواٛمممٕه فمممٙ عمممبو         

ٓى أثَممجت انقٛبَممّ انع ًممٗ ثممجع٘ انْقٖممٛبد انجممبهىِ ايممب ثخمموٗ اٚغممبك عممنه نًٖممبكهِ ايممٕان

ؽقمممل االيجواٛمممٕه عهمممٛٓى ّٔمممكّ فمممٛٓى ٔثبنزمممبنٙ اكٖ ْمممنا االعمممواء ٔانزٖممموف انخٛمممو يمممٕىٌٔ انمممٗ 

رْممممغٛع ثعمممم٘ انعُبٕممممو انغًٓممممٕهٍٚٛ انممممٗ انزفكٛممممو فممممٙ انقٛممممبو ثممممبَقالة ٙممممل االيجواٛممممٕه
ا35ا 

           

ا pesosرممميعى اؽمممل هعمممبالد انَمممُٛبرًٕ يمممؤايوِ ٙمممل االيجواٛمممٕه انْمممبة ٔ كمممبٌ ٚممملعٙ اثَٛمممٕ

نزعممبٌٔ يممع اؽممل  ممبكِ انؾمموً االيجواٛممٕه٘ ٔ نكممٍ نالٍممف رممى كْممف ايممو ْممنا االَقممالة عممبو ٔثب

و َٔزٛغمممخ منمممك  كمممبٌ يمممٍ انطجٛعمممٙ اٌ ٚغمممُؼ االيجواٛمممٕه انمممٗ ؽًبيمممبد يمممٍ انممملو ٔاالعممملاو  84

رهًٛممممن ا  Lucanosنعمممملك كجٛممممو يممممٍ انُممممبً يممممٍ ثٛممممُٓى انْممممبعو انؤيممممبَٙ انْممممٓٛوا نٕكممممبًَٕ 

يغهمممٌ انْمممٕٛؿ الَٓمممى اعزوٙمممٕا عهمممٗ االهْمممبة االيجواٛمممٕه٘  ٍمممُٛٛكب ٔعممملك افمممو يمممٍ اعٚمممبء

ٔ نممممى ٚزممممو  االيجواٛممممٕه ّقٖممممب ثممممبهىا كٌٔ اٌ ٚقٚممممٙ عهٛممممّ ؽزممممٗ انغُمممموال كممممبهثٕل ثطممممم 

و ٔاعزقمممل االيجواٛمممٕه اَمممّ َٚمممزطٛع رمممبيٍٛ انعممموُ  87يعمممبه  اهيُٛٛمممب انمممن٘ كفعمممّ نالَزؾمممبه عمممبو 

ّ فمممٙ انلٔنمممّ نكمممٍ ٔالء ْمممؤالء االرجمممبع نمممّ ثزعٛمممٍٛ هعمممبل ٚضمممق فمممٛٓى فمممٙ انقٛمممبكاد ٔانًُبٕمممت انٓبيممم

ناليجوإٛهٚممممّ هاػ ٚٓزممممي ثَممممجت رقهممممت يممممياط االيجواٛممممٕه ْٔممممنا يممممب ععهٓممممى ٚعزقمممملٌٔ اٌ كٔاو 

انؾمممبل يمممٍ انًؾمممبل ٔفممممٙ انُٓبٚمممّ كفعٓمممى اؽَبٍممممٓى ثعممملو االيمممبٌ انممممٗ انزمممبيو ٙمممل االيجواٛممممٕه 

َٛؤٌ ٔانقٚبء عهّٛ  جم اٌ ٚقٚٙ ْٕ عهٛٓى
ا36ا 

 

  فٌدكض( ٍطبثؼأ: صْرFindex  طٌخ )ًِّبًَ ًٌزّى :م 67 

يٛالكٚمممّ كمممبٌ َٛمممؤٌ ٚزمممبثع االنعمممبة فمممٙ انَٕٛمممبٌ ام ٔهكرمممّ اَجمممبء عمممٍ ٔ مممٕع  87فمممٙ عمممبو          

صممٕهِ ٙممل َ ممبو ؽكًممّ فعممبك انممٗ  ٖمموِ يَمموعب نًعبنغممّ االيممٕه اال اَممّ فممٕع  ثممٕهٔك اَجممبء عممٍ 

ٔ ممٕع صممٕهِ افمموٖ فممٙ غبنٛممّ ٔصبنضممّ فممٙ اٍممجبَٛب
ا37ا 

انضممٕهاد ْممٙ انزممٙ  ممبو ثٓممب كبَممذ افطممو ْممنِ 

ؽممبكى غبنٛممّ ْٔممٕ عٕنٛممًٕ فُمملكٌ ٔكممبٌ اؽممل ؽكممبو يقبٛعزممّ اٚمملِ فممٙ صٕهرممّ ْممنِ ؽممبكى اٍممجبَٛب 

ٔيمممٍ صمممى اَٚمممى انٛمممّ ٙمممل االيجواٛمممٕه ىٔط عْمممٛقخ َٛمممؤٌ أرمممٕ ؽمممبكى نٍٕمممٛبَب ٔنكمممٍ انقمممٕاد 

اَمممّ يمممٍ  انؤيبَٛمممّ انًواثطمممّ عُمممل انمممواٍٚ ثقٛمممبكِ فوعُٛٛمممًٕ عبهٙمممذ يضمممم ْمممنِ انضمممٕهِ ٔ اعهُمممذ

ؽمممق انَمممُبرًٕ فقمممٜ اٌ ٚعمممٍٛ االيجواٛمممٕه ٔنمممٌٛ انغمممِٛ ام اعزجمممو ْمممنِ انؾوكمممّ ؽوكمممّ  ٕيٛمممّ 

غبنٛمممّ رممملعٕ انمممٗ انعُٖممموّٚ ٔنمممٌٛ انمممٗ االٛبؽمممّ فقمممٜ ثؾكمممى ايجواٛمممٕه ٔاًَمممب ٍمممٛطوِ انعُٖمممو 

انخمممبنٙ عهمممٗ يقبنٛمممل انؾكمممى االيجواٛمممٕه٘ ْٔمممنا يمممب اكٖ انمممٗ يؾبٔنمممّ انقٚمممبء عهٛٓمممب ٔ زمممم فُممملكٌ
 

ا38ا
اؽاليممّ فممٙ انٕٕممٕل انممٗ انعمموُ نكممٍ ْممنا نممى ٚضُممٙ يممٍ عيًٚممّ يممٍ اٚممل ٔٔ ممف انممٗ ٔآَممٗ  

عبَجمممّ فُممملكٌ كمممننك فَمممؾذ ْمممنِ انضمممٕهح يمممع ٍمممقٜ انؤًٛمممبٍَٛٛ  انًغمممبل ايمممبو اعٚمممبء يغهمممٌ 

انَمممُٛبرًٕ ٔٚعهُمممٕا اٌ اليجواٛمممٕه عممملٔٛ  ناليجوإٛهٚمممخ  ٔ ثٓمممنا االعمممالٌ ٔعمممل َٛمممؤٌ َفَمممّ 

ٔؽٛمممملا كٌٔ ا٘ يُبٕممممو أ يعممممٍٛ
ا39ا 

ؽزممممٗ عممممبْواد هٔيممممب انهممممٕارٙ اىكْممممود رغممممبهرٍٓ فممممٙ  ,

عٓمممملِ ٔاؽممممزههٍ يكبَممممّ هفٛعممممّ فممممٙ  ممممم ؽكًممممّ رقهممممٍٛ عُممممّ ٔروكُممممّ نًٖممممٛوِ انًؾزممممٕو فممممب طو 

ثمممبالفٛو نهٓممموة يمممٍ هٔيمممب اال آَمممى  همممٕا ٚزعقجَٕمممّ فمممٙ كبفمممّ اَؾمممبء االيجوإٛهٚمممّ ٔفٕفمممب يمممٍ اٌ 

يممع يعبهٙمممّٛ ا مملو عهممٗ االَزؾمممبه ٚقممع فممٙ اٚمملٚٓى ٔاٌ ٚقٕيمممٕا ثزعنٚجممّ ثٕؽْممّٛ يضهًمممب كممبٌ ٚفعممم 

ْٔمممٕ ٚطهمممت يمممٍ اؽمممل يوافقٛمممّ اٌ ٚطعُمممّ ثقُغممموِ ثُؾممموِ صمممى اكًمممم ثقٛمممّ يوافقٛمممّ يمممٍ انغُمممٕك 

االعٓمممبى عهٛمممّ ٔ طعمممٕا ٔثًمممٕد َٛمممؤٌ رُزٓمممٙ ؽكمممى اٍممموِ انٕٛنٛمممٕ كهٕكٚمممب انزمممٙ اَْمممبْب اغَمممطٌ 

ناليجوإٛهّٚ انؤيبَّٛ 
ا40ا 
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 :ال بروخ

انؤيبَٛممممخ رأٍَممممذ عهممممٗ انقممممِٕ ٔانزقطممممٜٛ نهقٛممممبو ثٓممممنا  يممممٍ انًالؽمممم  اٌ رممممبهٚـ اإليجوإٛهٚممممخ

انكٛمممبٌ انَٛبٍمممٙ ٔانؾٚمممبه٘ انع مممٛى ٔانمممن٘ اَْمممأِ اغَمممطٌ ٔيمممٍ ثعممملِ أكزمممبفًٕٛ ٔنمممى ٚممملعٕا 

نهقطمممب اٌ ٚمممٕنظ ثمممٍٛ يقططمممبرٓى فمممٙ رؾقٛمممق منمممك كمممننك كبَمممذ انقَمممٕح ْمممٙ انعبيمممم انًٓمممى انمممن٘ 

انٍٕمممبئم ٔانطممموو ثبإلٙمممبفخ  اٙمممطهع ثمممّ األثمممبٛوح فمممٙ ا ٖمممبء يعبهٙمممٛٓى ٔانمممزقهٔ يمممُٓى ثكمممم

انمممٗ ؽكمممى اٚممملٚٓى عهمممٗ كمممم يفبٕمممم اإليجوإٛهٚمممخ ٔٔٙمممع  ٕاعمممل ٔاٍمممٌ فمممٙ اَزقمممبل انؾكمممى يمممٍ 

ايجواٛمممٕه انمممٗ افمممو عمممٍ ٛوٚمممق رٓٛئمممّ ٔاعممملاك االيجواٛمممٕه انغلٚمممل نٛقمممٕو ثمممُفٌ انطوٚقمممخ انزمممٙ 

ٔ ٚؾكمممى ثٓمممب ٍمممهفّ ام  ٓمممو منمممك عهٛمممب فمممٙ ؽكمممى األثمممبٛوح انمممنٍٚ فهفمممٕا االيجواٛمممٕه اغَمممطٌ 

اكزممبفًٕٛ ْٔممى كممم يممٍ رٛجٛممؤً ٔ كممبنٛغٕٛال  ٔ كهٕكٚممًٕ ٕٔممٕال انممٗ ؽكممى َٛممؤٌ انممن٘ كممبٌ 

اَعطبفمممّ ؽممممبكِ فممممٙ ؽكممممى اإليجوإٛهٚممممخ انؤيبَٛممممخ ام نممممى ٚكممممٍ رٕنٛزممممّ نهؾكممممى َٚممممزُل عهممممٗ َفممممٌ 

انقٕاعممممل انوٍممممًٛخ ٔاًَممممب عممممٍ ٛوٚممممق اٍممممزخالل انٚممممعف انممممن٘ كممممبٌ ٚزًٛممممي ثممممّ االيجواٛممممٕه 

نُفمممٕم انقمممٕ٘ انمممن٘ اٙمممطهعذ ثمممّ ٔانممملِ َٛمممؤٌ نزٚمممع ٔنممملْب فمممٙ ٍممملِ كهٕكٚمممًٕ ثبإلٙمممبفخ انمممٗ ا

انؾكمممى ٔيمممب هافمممق منمممك يمممٍ اَزكبٍمممبد فمممٙ ؽكمممى االيجوإٛهٚمممّ انؤيبَٛمممخ ٍمممٕاء منمممك عمممٍ ٛوٚمممق 

االو أ االثمممٍ فكمممبٌ ًٛمممٕػ االو اٌ رؾكمممى ْمممٙ اإليجوإٛهٚمممخ ٔمنمممك عمممٍ ٛوٚمممق ٔنممملْب فبفمممذ فمممٙ 

ء ٔفبٕممّ اٌ عًممو َٛممؤٌ نممى َٚممًؼ نممّ ثممبٌ ٚمملٚو ْممٕ ثلاٚممخ االو ثزٕعٛممّ اكاهِ انلٔنممخ كٛممف يممب رْممب

اإليجوإٛهٚمممخ نقهمممّ فجورمممّ ثبإلٙمممبفخ انمممٗ عممملو اكهاكمممّ نًقبنٛمممل انؾكمممى ٔنكمممٍ يمممب اٌ اكه  ثعممم٘ 

االيمممٕه ؽزمممٗ ؽمممبٔل ٚؾغمممى َفمممٕم ٔانلرمممّ ٔثبنزمممبنٙ انقٚمممبء عهٛٓمممب نَٛمممٛطو ْمممٕ عهمممٗ انقمممواهاد 

ِ ؽكًٛمممّ الَٓمممب فٚمممعذ انمممٗ انكضٛمممو ٔإممملاهْب ؽَمممت إْائمممّ ٔثبنزمممبنٙ نمممى ركمممٍ ْمممنِ االكاهِ اكاه

يمممٍ انزٖممموفبد انخٛمممو ٕمممؾٛؾّ فمممٙ اكاهح  انلٔنمممخ ٔالٌ َٛمممؤٌ نمممى ٚٓمممزى ثمممننك ٔاًَمممب اْمممزى ثإّمممجبع 

هغجبرمممّ َٔئارمممّ كْمممبة ٔنمممٌٛ كمممإيجوإٛه ْٔمممنا يمممب اكٖ انمممٗ ؽممملٔس صمممٕهاد ٔيمممؤايواد ٙمممل 

قمممملد صقممممّ ؽكًممممّ كممممننك اٙممممطواة االٔٙممممبع انلافهٛممممخ انَٛبٍممممٛخ ٔاالعزًبعٛممممخ ٔاال زٖممممبكٚخ ٔف

انْمممعت انؤيمممبَٙ ثمممّ اما عممملٔا ننيجوإٛهٚمممخ  َزٛغمممخ رٖممموفبرّ انخٛمممو يٕىَٔمممّ فمممٙ اكاهح انؾكمممى 

ٔثٓمممنا اَزٓمممٗ ؽكمممى اٍممموِ انٕٛنٛمممٕ كهٕكٚمممٌٕ انزمممٙ اٍَمممٓب اغَمممطٌ نؾكمممى اإليجوإٛهٚمممخ انؤيبَٛمممخ 

 نز ٓمممو اٍممموِ افممموٖ ٔ رَمممزهى ىيمممبو انًجمممبكهح فمممٙ اكاهِ انلٔنمممخ ْٔمممٙ األٍممموح انفالفٛمممخ  نًممملِ غٛمممو

 . هٛهّ يٍ انييٍ

 الِْاهغ:
                                                 

1 (1)
بض ػجد الوجٌد , ربرًخ اّرثب في الؼصْر الْططى , دار اثي االصٌز للطجبػخ ّالٌؼز دمحم حوشح حظٌي , لجٌى رً 

 .20, ؽ 2013, 1,الوْصل , ط
 (2)

 .293ّ.ط.دى ثْرط , رزاس الؼبلن المدًن , رزجوخ  سكي طْص , د.م , د.د, ؽ 
 (3)

 . 199, ؽ1991, 1ط جوٌل ثٌضْى ّاخزّى , الًٌْبى ّالزّهبى , دار االهل للٌؼز ّالزْسًغ , االردى , 
 (4)

كبًذ هؼزكخ حبطوخ في آخز حزّة الجوِْرًخ الزّهبًٌخ. ّكبًذ ثٌي جٌْع أّكزبفٌْص ّجٌْع هبركْص 

ق.م.، ّكبًذ  31طجزوجز هي ػبم  2أًطًٌْْص ّكلٌْثبرزا الظبثؼخ هلكخ هصز. ّلؼذ ُذٍ الوؼزكخ الجحزًخ في 

خ أكزٌْم في الًٌْبى ّكبًذ لْاد أّكزبفٌْص ثمٌبدح هبركْص طبحخ المزب  الجحز األًًْي، لزة الوظزؼوزح الزّهبًٌ

فٌجظبًٌْص أجزًجب ّالذى كبى ّسًزاً في ػِد أّكزبفٌْص في حٌي كبى هبركْص أًطًٌْْص ًمْد لْارَ ّلْاد 

كلٌْثبرزا الظبثؼخ ّلد اًزصز اّكزبفٌْص ػلى المْاد الوؼززكخ ّثذلك اًزِى اثزس هٌبفظٌٌَ ػلى االهجزاطزّرًخ 

هبًٌخ ,للوشًد ًٌظز طٌد احود ػلي الٌبصزى , ربرًخ ّحضبرح الزّهبى هي ظِْر المزًخ حزى طمْط الجوِْرًخ الزّ

, ًجٌت اثزاٌُن طزاد , ربرًخ الزّهبًٌٌي هي ثٌبء رّهب الى رالػي 436, ؽ1982, دار الٌِضخ الؼزثٌخ , هصز , 

 . 222, ؽ1986حكْهخ الجوِْرًخ , الوطجؼخ اللجٌبًٌخ , ثٌزّد , 
 (5)

 .296ّ.ط. دى ثْرط , الوصدر الظبثك ,   
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 (6)

 . 59, ؽ2005حظٌي الؼٌخ , الزّهبى , دار الوؼزفخ الجبهؼٌخ , االطكٌدرًخ ,  
 (7)

 .21دمحم حوشح حظٌي , لجٌى رًبض ػجد الوجٌد , الوصدر الظبثك , ؽ 
 (8)

 . 60حظٌي الؼٌخ , الوصدر الظبثك , ؽ 
 (9)

ًخ االهجزاطْرًخ الزّهبًٌخ الظٌبطي ّالحضبرى , دار الٌِضخ الؼزثٌخ , المبُزح , طٌد احود ػلي الٌبصزى , ربر 

 .159, ؽ1991, 2ط
 (10)

, لظن الزبرًخ 21,الوجلد 1998ٌُئخ الوْطْػخ الؼزثٌخ , هجوْػخ هؤلفٌٌي ,دار الفكز الوؼبصز , ثٌزّد ,  

  209ّالجغزافٌخ ّاالصبر,ؽ
 (11)

 .157, د.م, د,د, ؽطبهي طؼٌد االحود , ربرًخ الزّهبى  
 (12)

 ُؼبم ػجد الوحظي الصغٌز ,هفزغ اصبر, ًٌزّى , ثحش هي ػلى هٌظْهخ االًززًٌذ  

https://Maniton/posts/464593640363697:0 
 (13)

خ , هٌؼْراد جبهؼخ دهؼك , طْرًب , سًبد طلِت ,هٌظْى الوزػؼلي , ربرًخ الؼصْر الكالطٌكٌخ الزّهبًٌ 

 . 245, ؽ2015
 (14)

 . 115, ؽ2016, هٌؼْراد جبهؼخ دهؼك , طْرًب  2دمحم هحفل , دمحم الشًي , دراطبد في ربرًخ الزّهبى , ط  
 (15)

 . 61حظٌي الؼٌخ , الوصدر الظبثك , ؽ 
 (16)

 .157بثك , , طبهي طؼٌد االحود , الوصدر الظ116دمحم هحفل , الوصدر الظبثك , ؽ 
 (17)

 .345سًبد  طلِت ,هٌظْى الوزػؼلي , الوصدر الظبثك , ؽ  
 (18)

 .158طبهي طؼٌد االحود , الوصدر الظبثك , ؽ 
 (19)

 . 158ُؼبم ػجد الوحظي , الوصدر الظبثك , طبهي طؼٌد االحود , الوصدر الظبثك , ؽ 
 (20)

-161بطي ّالحضبرى , الوصدر الظبثك , ؽطٌد احود ػلي الٌبصزى , ربرًخ االهجزاطْرًخ الزّهبًٌخ الظٌ 

162 . 
 (21)

اّرّطٌْص , ربرًخ الؼبلن , رزجوخ  هٌزصف المزى الزاثغ الِجزى , حممِب ّلدم لِب ,ػجد الزحوي ثدّى ,  

 . 425, ؽ1982الوؤطظخ الؼزثٌخ للدراطبد ّالٌؼز , ثٌزّد , 
 (22)

 .166ظٌبطي ّالحضبرى , الوصدر الظبثك , ؽطٌد احود ػلي الٌبصزى , ربرًخ االهجزاطْرًخ الزّهبًٌخ ال 
 (23)

 .160طبهي طؼٌد االحود , الوصدر الظبثك , ؽ 
 (24)

 .166طٌد احود ػلي الٌبصزى , ربرًخ االهجزاطْرًخ الزّهبًٌخ الظٌبطي ّالحضبرى , الوصدر الظبثك , ؽ 
 (25)

 .167الوصدر ًفظَ , ؽ 
 (26)

 .426اّرّطٌْص , الوصدر الظبثك ,  
 (27)

 .117, دمحم هحفل , الوصدر الظبثك , ؽ160ؼٌد االحود , الوصدر الظبثك , ؽطبهي ط 
 (28)

 .120دمحم هحفل , الوصدر الظبثك , ؽ 
 (29)

 .164طٌد احود ػلي الٌبصزى , ربرًخ االهجزاطْرًخ الزّهبًٌخ الظٌبطي ّالحضبرى , الوصدر الظبثك , ؽ 
 (30)

 .209الوْطْػخ الؼزثٌخ الظْرًخ , الوصدر الظبثك , ؽ 
 (31)

 .164طٌد احود ػلي الٌبصزى , ربرًخ االهجزاطْرًخ الزّهبًٌخ الظٌبطي ّالحضبرى , الوصدر الظبثك , ؽ 
 (32)

 .118, دمحم هحفل , الوصدر الظبثك , ؽ69, ؽ2013رائد لبطن , طغبح هي الزبرًخ , د.م ,  
 (33)

 .346سًبد طلِت ,هٌظْى الوزػؼلي , الوصدر الظبثك , ؽ 
 (34)

ٌٌظٌظكبًب , الوظٌحٌْى االّائل ّاالهجزاطْرًخ االرّهبًٌخ خفبًب المزّى , رزجوخ  حظبى ه بئٌل أ.ص . طف 

 .19, ؽ2007, 2اطحك , هٌؼْراد دار ػالء الدًي , دهؼك , ط
 (35)

 .168الوصدر ًفظَ ,  
 (36)

 .427, اّرّطٌْص , الوصدر الظبثك , ؽ117دمحم هحفل , الوصدر الظبثك , ؽ,   
 (37)

,دمحم 169ػلي الٌبصزى , ربرًخ االهجزاطْرًخ الزّهبًٌخ الظٌبطي ّالحضبرى , الوصدر الظبثك , ؽطٌد احود  

 .117هحفل , الوصدر الظبثك , ؽ
 (38)

 .70, رائد لبطن , الوصدر الظبثك , 118دمحم هحفل , الوصدر الظبثك , ؽ  
 (39)

 .428اّرّطٌْص , الوصدر الظبثك , ؽ  
 (40)

 .170ربرًخ االهجزاطْرًخ الزّهبًٌخ الظٌبطي ّالحضبرى , الوصدر الظبثك , ؽطٌد احود ػلي الٌبصزى ,  
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 الوصبدر

 : الؼزثٌخ ثبللغخ الوصبدر:  اّأل

 0334,  االٍكُلهٚخ,  انغبيعٛخ انًعوفخ كاه,  انؤيبٌ,  انْٛـ ؽٍَٛ -1

 0330,  و.ك,  انزبهٚـ يٍ ٛخبح,   بٍى هائل -0

,  كيْق عبيعخ يُْٕهاد,  انؤيبَٛخ انكالٍٛكٛخ انعٖٕه بهٚـر,  انًوعْهٙ يٌَٕٛ, ٍهٓت ىٚبك -0

 0334,  ٍٕهٚب

 انُٓٚخ كاه,  ٔانؾٚبه٘ انَٛبٍٙ انؤيبَٛخ االيجوإٛهٚخ ربهٚـ,  انُبٕو٘ عهٙ اؽًل ٍٛل -5

 3663, 0ٛ,  انقبْوح,  انعوثٛخ

 كاه,  انغًٕٓهٚخ ٍقٕٛ ؽزٗ انقوٚخ  ٕٓه يٍ انؤيبٌ ٔؽٚبهح ربهٚـ,  انُبٕو٘ عهٙ اؽًل ٍٛل -4

 3660,  يٖو,  انعوثٛخ انُٓٚخ

 االصٛو اثٍ كاه,  انٍٕطٗ انعٖٕه فٙ أهثب ربهٚـ,  انًغٛل عجل هٚبٗ نجُٗ,  ؽٍَٛ ؽًيح دمحم -8

 انًٕٕم, ٔانُْو نهطجبعخ

 ٍٕهٚب,  كيْق عبيعخ يُْٕهاد,  0 ط,  انؤيبٌ ربهٚـ فٙ كهاٍبد,  انيٍٚ دمحم,  يؾفم دمحم -7

0338 

 انًطجعخ,  انغًٕٓهٚخ ؽكٕيخ رالّٙ انٗ هٔيب ثُبء يٍ انؤيبٍَٛٛ ربهٚـ,  ٛواك اثواْٛى تَغٛ-6

 3668,  ثٛؤد,  انهجُبَٛخ

 : الوززجوخ الوصبدر:  صبًٌأ

 د.ك,  و.ك,  ًٍٕ ىكٙ  روعًخ,  انقلٚى انعبنى رواس,  ثٕهط ك٘.ط.ٔ -3

 انوؽًٍ عجل, نٓب ٔ لو ؽققٓب,  انٓغو٘ انواثع انقوٌ يُزٖف  روعًخ,  انعبنى ربهٚـ,  أهًٍٕٔٛ -0

 3660,  ثٛؤد,  ٔانُْو نهلهاٍبد انعوثٛخ انًؤٍَخ,  ثلٔ٘

 ؽَبٌ  روعًخ,  انقؤٌ ففبٚب االهٔيبَٛخ ٔااليجوإٛهٚخ االٔائم انًَٛؾٌٕٛ,  ٍفََُٛٛكبٚب.  ً.  -0

 0337, 0ٛ,  كيْق,  انلٍٚ عالء كاه يُْٕهاد,  اٍؾق يقبئٛم

 : دالوْطْػب:  صبلضأ

  َى, 03 انًغهل,3666,  ثٛؤد,  انًعبٕو انفكو كاه, يؤنفٍٛٛ يغًٕعخ,  انعوثٛخ انًٍٕٕعخ ْٛئخ -3

 ٔاالصبه ٔانغخوافٛخ انزبهٚـ

 : االَزوَٛذ يُ ٕيخ يٍ ثؾٕس: هاثعأ

  االَزوَٛذ يُ ٕيخ عهٗ يٍ ثؾش,  َٛؤٌ, اصبه يفزِ, انٖخٛو انًؾٍَ عجل ْْبو-3
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Emperor Nero (54 AD - 68 AD) a historical study 

 Abbas Fakhry Hamza 

Modern History/History of Medieval Europe 

History teacher / Babylon Education Directorate 

Balnjar817@gmail.com 

07814627476 

Abstract: 

    The research dealt with one of the most important events witnessed by the 

Roman Empire at the beginning of its first imperial era until the middle of the 

first century AD, which is the turmoil of the internal situation during the 

reign of Emperor Nero and the revolutions and conspiracies that 

accompanied it, the result of which was that the emperor used the most 

horrific methods of torture and abuse of anyone who suspected or hated him. 

In addition to forcing prominent personalities to commit suicide and seize 

their property to compensate for the material losses that Nerurn spent, not 

satisfying his desires and whims, and thus this policy to the end of the rule of 

the family that Augustus founded to rule the Roman Empire 

Keywords :the Roman Empire, Nero, Augustus, the fire of Rome. 
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 هستخلص البحث:

ثلفٛي اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ؽووخ اٌزبه٠ـ ، وبْ اإلٍالَ ثشىً ػبَ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ ثشىً فبص          

٠شىالْ لبػلح أطاللٙب ِٕٚٙظ فٍَفزٙب فٟ ئكاهح اٌجالك ثىً عٛأجٗ اٌؾعبه٠خ ، ِّب ؽلا ثزٍه اٌلٌٚخ أْ 

وأؽل هوبئي ا٘زّبِبرٙب رغبٖ هػب٠ب٘ب ا١ٌٍَّّٓ ، ؽزٝ رٛعٗ مهٚح ا٘زّبِٙب ثبٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ ثشىً فبص 

صجغذ ؽووزٙب اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌصجغخ اإلٍال١ِخ ، ٚمٌه ثؾىُ اٌٍَطخ اٌل١ٕ٠خ اٌزٟ وبٔذ رصله ِٓ لجً 

 ، اٌٍَطبْ اٌؼضّبٟٔ . رعّٓ اٌجؾش صالس ِجبؽش فعال ػٓ ِملِخ ٚفبرّخ ، عبء اٌّجؾش األٚي

١ُ اٌل٠ٕٟ ثشىً ػبَ ٌلٜ االروان اٌؼضّب١١ٔٓ ٚاثوى اٌزطٛهاد إلػطبء ٔظوح ربه٠ق١خ ِٛعيح ػٓ اٌزؼٍ

كٚه  ، اٌزٟ ِود ثٗ فالي ٘نٖ اٌّوؽٍخ ٚا٘زّبِبد اٌَالغ١ٓ اٌؼضّب١١ٔٓ ثٗ ، ف١ّب رٕبٚي اٌّجؾش اٌضبٟٔ

فمل ٍٍػ اٌعٛء ػٍٝ كٚه اٌؾل٠ش إٌجٛٞ  ، اٌمواء ٌلٜ اٌؼضّب١١ٔٓ ِٚواؽً ٔشٛئٙب ، أِب اٌّجؾش اٌضبٌش

 ػٕل اٌؼضّب١١ٔٓ ٚاثوى ِواؽٍٗ. اٌشوف فالي

 :الوقذهت

أؽل اٌووبئي األٍب١ٍخ اٌزٟ ٠زُ ِٓ فالٌٙب ثٕـبء اٌّغزّؼبد ،  -ثشىً ػبَ  -٠شىً اٌزؼ١ٍُ             

ٚرٛع١ٙٙب ٔؾٛ اٌفٍَفخ اٌزٟ ٠َزٕجػ اٌّغزّغ ِٓ فالٌٙب ئكاهح ؽ١برٗ فٟ ِغبالد اٌؾ١بح وبفخ . ِغ ظٙٛه 

الل١خ رؼًّ ػٍٝ ثٕبء اٌفوك ِٓ اٌلافً ٚثبٌزبٌٟ رؾم١ك ِغزّغ ١ٍٍُ لٛاِٗ اإلٍالَ ٚاػزّبكٖ ِٕظِٛخ أف

اٌؼلي ٚاٌَّبٚاح ث١ٓ اٌغ١ّغ ، فىبْ اٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ اؽل هوبئي ٘نا اٌل٠ٓ اٌؼظ١ُ ، اٌنٞ وبْ ٠مَٛ ثبٌلٚه 

اٌم١بكٞ فٟ ثٕبء ٘نٖ اٌّغزّؼبد ٚرٕظ١ُ ؽ١برُٙ اٌؼبِخ ٚػاللبرُٙ ِغ اٌشؼٛة األفوٜ ٚفك ِجبكب 

ثلفٛي اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ؽووخ اٌزبه٠ـ ، وبْ اإلٍالَ ثشىً ػبَ ٚاٌزؼ١ٍُ     ٌشو٠ؼخ اإلٍال١ِخ اٌَّؾبء.ا

اٌل٠ٕٟ ثشىً فبص ٠شىالْ لبػلح أطاللٙب ِٕٚٙظ فٍَفزٙب فٟ ئكاهح اٌجالك ثىً عٛأجٗ اٌؾعبه٠خ ، 

ؽل هوبئي ا٘زّبِبرٙب رغبٖ ِّب ؽلا ثزٍه اٌلٌٚخ أْ رٛعٗ مهٚح ا٘زّبِٙب ثبٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ ثشىً فبص وأ

هػب٠ب٘ب ا١ٌٍَّّٓ ، ؽزٝ صجغذ ؽووزٙب اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌصجغخ اإلٍال١ِخ، ٚمٌه ثؾىُ اٌٍَطخ اٌل١ٕ٠خ اٌزٟ 

وبٔذ رصله ِٓ لجً اٌٍَطبْ اٌؼضّبٟٔ . ٚثبٌَٕجخ ئٌٝ ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ ػٕل األروان اٌؼضّب١١ٔٓ، 

الِٟ اٌزم١ٍلٞ، ٚاٌنٞ ٠وٜ اْ اٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ ٘ٛ أٍبً وبٔذ اٌؼٍَٛ فٟ ثلا٠برٙب ِورجطخ ثبٌّفَٙٛ اإلٍ

اٌؼٍَٛ ٚ٘ٛ أ٠عب اٌؼٍُ اٌؾم١مٟ اٌٛؽ١ل اٌنٞ ٌٗ ٘لف ٚاؽل ٚاٌّزّضً ثفُٙ والَ هللا ػي ٚعً ، ٠ٚؼل 

اٌمواْ اٌىو٠ُ ٚاألؽبك٠ش إٌج٠ٛخ اٌشو٠فخ ٟ٘ أٍبً ِصبكه كهاٍخ ٘نٖ اٌؼٍَٛ . صُ أفند اٌلٌٚخ 

ِجبشو ِٓ لجً اٌَالغ١ٓ أٔفَُٙ اال٘زّبَ فٟ رط٠ٛو ٚثٕبء ِٕظِٛخ اٌزؼ١ٍُ  اٌؼضّب١ٔخ ثؼل مٌه ٚثاشواف

 اٌل٠ٕٟ ثىً رفبص١ٍٙب ٚوبْ ِٓ اثوى٘ب كٚه لواءح اٌمواْ اٌىو٠ُ ٚػٍَٛ اٌؾل٠ش إٌجٛٞ اٌشو٠ف .

فٟ ظٛء مٌه عبء افز١به ِٛظٛػٕب ٘نا ٌٍٛلٛف ػٍٝ كهاٍخ اٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ فٟ اٌلٌٚخ           

لثب كٚه اٌمواء ٚاٌؾل٠ش أّٔٛمعب ِٓ ٘نٖ اٌلهاٍخ ٌٚٙنٖ اٌّوؽٍخ اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ ِو ثٙب اٌؼضّب١ٔخ ِٕز

 ا١ٌٍَّّٓ اٌؼضّب١١ٔٓ ، ِمَّب اٌلهاٍخ اٌٝ صالس ِجبؽش فعال ػٓ ِملِخ ٚفبرّخ ، 
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 اجلامعة  املصتهصرية 

إلػطبء ٔظوح ربه٠ق١خ ِٛعيح ػٓ اٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ ثشىً ػبَ ٌلٜ االروان اٌؼضّب١١ٔٓ  الوبحث األول:عبء 

اٌزطٛهاد اٌزٟ ِود ثٗ فالي ٘نٖ اٌّوؽٍخ ٚا٘زّبِبد اٌَالغ١ٓ اٌؼضّب١١ٔٓ ثٗ ، ف١ّب رٕبٚي  ٚاثوى

فمل ٍٍػ اٌعٛء  الوبحث الثالث :كٚه اٌمواء ٌلٜ اٌؼضّب١١ٔٓ ِٚواؽً ٔشٛئٙب ، أِب  الوبحث الثاني :

ػٍٝ  ػٍٝ كٚه اٌؾل٠ش إٌجٛٞ اٌشوف فالي ػٕل اٌؼضّب١١ٔٓ ٚاثوى ِواؽٍٗ ، ٚلل هويد اٌلهاٍخ

ِٕبغك االروان اٌؼضّب١١ٔٓ ال١ٍّب االٔبظٛي ٚاٍزبٔجٛي كْٚ اٌغٛص فٟ ِٕبغك اٌجالك اٌؼوث١خ اٌزٟ 

وبٔذ فبظؼخ ٌٍَطخ اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ أنان ثبػزجبه اْ كٚه اٌمواء ٚاٌؾل٠ش اٌشو٠ف رؼل ِٓ ا٠ٌٛٚبرٙب 

اٌمواء . اػزّلد اٌلهاٍخ  ػجو اٌزبه٠ـ االٍالِٟ وٛٔٙب ِٙلا ٌٙنٖ اٌلهاٍبد ِٚؼٍِٛخ ٌلٜ اٌىض١و ِٓ

ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّصبكه اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ كهٍذ ربه٠ـ ا١ٌٍَّّٓ ٚػٍُِٛٙ اثبْ اٌؾمجخ اٌؼضّب١ٔخ .. 

 َٚٔأي هللا رؼبٌٝ أْ ٠ٛفمٕب فٟ ارّبَ ٘نا اٌجؾش .. ٚاٌَالَ ػ١ٍىُ ٚهؽّخ هللا ٚثووبرٗ .. 

 الباحث                                                                                                    

 

 الوبحث األول

 التعلين الذيني في الذولت العثوانيت

 ) نظرة تاريخيت (

ؽ١ّٕب ثيؽ ٔٛه اإلٍالَ ، وبٔذ كٌٚخ األروان لل اِزلد ِٓ اٌص١ٓ شولب ئٌٝ ثالك ِب ٚهاء إٌٙو      

صُ ا١ٌَّؾ١خ ، ِٚغ أطالق اٌفزٛؽبد اإلٍال١ِخ فبهط  غوثب ، ٚوبٔذ اٌل٠بٔخ اٌَبئلح ػٕلُ٘ ٟ٘ اٌجٛم٠خ

َ( ، فٟ ؽ١ٕٙب اػزٕك 715-705شجٗ عي٠وح اٌؼوة ، لبَ اٌٍَّّْٛ ثفزؼ ثالك اٌزون فـٟ اٌفزوح )

األروان اإلٍالَ ، ٚأصجؾذ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٟ٘ ٌغخ اٌزله٠ٌ فٟ ِلاهٍُٙ اٌل١ٕ٠خ ، ثً أصجؾذ  فٟ 

ٌزٟ رأٍَذ فٟ األٔبظٛي ٌغخ ه١ٍّخ ؽزٝ اٌموْ اٌضبٌش ػشو اٌؼمٛك اٌالؽمخ ٌل٠ٚالد األروان ا

ا١ٌّالكٞ .  
(1) 

شبهن األروان ثفبػ١ٍخ وج١وح فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ ثٕـبء اٌؾعـبهح اٌؼوث١ـخ اإلٍال١ِخ ، ِٕٙب  

ِشبهوزُٙ فٟ صل اٌؾّالد اٌص١ٍج١خ ػٍٝ ثالك اٌؼبٌُ اإلٍالِٟ ؽزٝ ظٙٛه آي ػضّبْ ِإٌٍ اٌلٌٚخ 

ظٙٛه دمحم اٌفبرؼ اٌؼضّب١ٔخ ِٚٓ صُ 
(2  )

اٌنٞ اٍزطبع أْ ٠ّزل ثلٌٚــــخ اٌؼضّب١١ٔٓ ئٌٝ ِؼظُ ؽٛاظو 

اٌؼبٌُ اإلٍالِٟ رمو٠جب ، ِؼزجو٠ٓ كٌٚزُٙ اِزلاكا ٌٍلٌٚخ اٌؼوث١خ اإلٍال١ِخ ، ِلػ١ٓ أْ هٍبٌزُٙ رَؼٝ 

ٕج١خ فٟ ئٌٝ رؾم١ك أ٘لاف اإلٍالَ ٚؽّب٠خ ؽلٚك األِخ اإلٍال١ِخ ٚر١ٍٛؼٙب ٚاٌزصلٞ ٌألغّبع األع

ثالك ا١ٌٍَّّٓ . 
(3)

فٟ ظٛء مٌه رّىٓ اٌَالغ١ٓ اٌؼضّب١ْٔٛ اٌزّزغ ثبٌٍَطز١ٓ اٌي١ِٕخ ٚاٌل١ٕ٠خ ، ئم  

وبٔٛا ٍالغ١ٓ ٚفٍفبء فٟ آْ ٚاؽل، ؽ١ش وبْ ٌُٙ اٌٍَطبْ اٌّطٍك ػٍٝ أهاظٟ اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ، 

ٚوبٔٛا أ٠عب فٍفبء ، ؽ١ش وبٔٛا ٠ّضٍْٛ اٌشو٠ؼخ اإلٍال١ِخ . 
(4)

اٌزؼ١ٍُ ثشىً ػبَ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ  شىً  

ثشىً فبص اؽل هوبئي ا٘زّبِبد اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ رغبٖ هػب٠ب٘ب ا١ٌٍَّّٓ ، ؽ١ش وبٔذ اٌؾووخ 

اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ظً اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ٠َٛك٘ب اٌطبثغ اإلٍالِٟ، ٚمٌه ثؾىُ اٌٍَطخ اٌل١ٕ٠خ اٌزٟ وبٔذ 

رصله ِٓ لجً اٌٍَطبْ اٌؼضّبٟٔ ٔفَٗ . 
(5)

اال٘زّبَ األوضو ٚظٛؽب ثبٌؾووخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّلاهً ٠ؼٛك  

َ( ، اٌنٞ أٌٚٝ ا٘زّبِٗ ثبٌّلاهً ٚاٌّؼب٘ل 1481 –َ 1451اٌل١ٕ٠خ ئٌٝ فزوح اٌٍَطبْ دمحم اٌفبرؼ )

اٌل١ٕ٠خ فٟ ع١ّغ أهعبء اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ، فمل وبْ ِؾجب ٌٍؼٍُ ٚاٌؼٍّبء ، ٚثني عٙٛكا وج١وح فٟ ئٔشبء 

ل١ٕ٠خ، ٚاكفً ثؼط اإلصالؽبد فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاشوف ػٍٝ رٙن٠ت إٌّب٘ظ اٌّلاهً ٚاٌّؼب٘ل اٌ

ٚرط٠ٛو٘ب. 
(6)

ٔظُ اٌفبرؼ ٘نٖ اٌّلاهً ٚهرجٙب ػٍٝ كهعبد ِٚواؽً ، ٚٚظغ ٌٙب إٌّب٘ظ ، ٚؽلك  

اٌؼٍَٛ ٚاٌّٛاك اٌزٟ رلهً فٟ وً ِوؽٍخ ، ٚٚظغ ٌٙب ٔظبَ االِزؾبٔبد اٌلل١مخ ٌالٔزمبي ئٌٝ اٌّوؽٍخ 

عؼً اٌزؼ١ٍُ فٟ وبفخ ِلاهً اٌلٌٚخ ثبٌّغبْ ، ٚوبٔذ اٌّٛاك اٌزٟ رلهً فٟ رٍه اٌّلاهً اٌزٟ ر١ٍٙب . ٚ

ٟ٘ : اٌزف١َو ، ٚاٌفمٗ ، ٚاٌؾل٠ش ، ٚاألكة ، ٚاٌجالغخ ، ٚػٍَٛ اٌٍغخ ٚإٌٙلٍخ ، ٚأشأ ثغبٔت َِغلٖ 

ؾٓ اٌنٞ ثٕبٖ ثبٍزبٔجٛي صّبْ ِلاهً ػٍٝ وً عبٔت ِٓ عٛأت اٌَّغل أهثؼخ َِبعل ٠زٍٛطٙب ص
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 جممة كمية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

ف١َؼ ٚف١ٙب ٠معٟ اٌطالة اٌّوؽٍخ األف١وح ِـٓ كهاٍزٗ ، ٚأٌؾمذ ثٙنٖ اٌّلاهً َِبوٓ اٌطٍجخ ، 

ٚفصصذ ٌُٙ ِٕؾخ ِب١ٌخ شٙو٠خ ، فعال ػٓ مٌه أٔشأ ِىزجخ فبصخ ، ٚوبْ ٠شزوغ فٟ اٌوعً اٌنٞ 

ّإٌف١ٓ . ٠زٌٛٝ ِٙبَ أِبٔخ ٘نٖ اٌّىزجخ أْ ٠ىْٛ ِٓ مٚٞ اٌؼٍُ ٚاٌزمٜٛ ِٚزجؾوا ثأٍّبء اٌىزت ٚاٌ
(7 )

 

ٌُ رَزّو ٘نٖ اال٘زّبِبد فٟ اٌزطٛه ، ؽ١ش ثلأ ِؼلي ّٔٛ اٌزؼ١ٍُ ٠ٕقفط رله٠غ١ب فبصخ             

فٟ ػمٛك اٌموْ اٌزبٍغ ػشو ا١ٌّالكٞ ػٕلِب ثلأد ِظب٘و اٌعؼف ٚاالٔؾطبغ رَوٞ فٟ أٚصبي 

الغ اٌّغزّغ اٌؼضّبٟٔ اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ، ٚثشىً فبص ػٕلِب ثلأد اٌزأص١واد اٌغوث١خ رلق أثٛاة ٚ

١٘ٚى١ٍبد اٌلٌٚخ ثشىً ػبَ . 
(8)

فأفن ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌّلاهً ٘ٛ ا٢فو ٠زأصو ثّٕٙظ اٌغوة  

ِٚصطٍؾبرٗ ، ٚأصجؼ اٌز١به اٌمِٟٛ ٘ٛ اٌَبئل فٟ ٘نٖ اٌّلاهً . 
(9)

شٙلد اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ فٟ  

اٌل١ٕ٠خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ثّغٟء أٚافو اٌموْ اٌزبٍغ ػشو ا١ٌّالكٞ رطـٛها ٚاظؾب ػٍٝ صؼ١ل ا١ٌَبٍخ 

َ( ، اٌنٞ افن ػٍٝ ػبرمٗ اال٘زّبَ ثبٌّٕٙظ 1909 –َ 1876اٌٍَطبْ اٌؼضّبٔـٟ ػجـل اٌؾ١ّـل اٌضبٔـٟ )

اإلٍالِٟ فٟ ؽىُ اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ِٓ فالي رج١ٕٗ ٌّشوٚع اٌغبِؼخ اإلٍال١ِخ اٌنٞ ؽوص ِٓ فالٌٗ 

اٌؾىُ ، ٚظوٚهح اٌؼًّ ثأؽىبَ اٌمواْ اٌىو٠ُ ػٍٝ ظوٚهح رطج١ك ِجبكب اٌشو٠ؼخ اإلٍال١ِخ فٟ ٔظبَ 

ٚػلَ اٌَّـبػ ثبٌقوٚط ػٕٙب . 
(10 )

ا٘زُ اٌٍَطبْ ػجل اٌؾ١ّل اٌضبٟٔ ثاؽ١بء ٌمت اٌق١ٍفخ ٌزم٠ٛخ ٍٍطزـٗ  

اٌل١ٕ٠خ ٚا١ٌَب١ٍخ ، فمبَ ثزمو٠ت ػٍّبء اٌل٠ٓ ٚش١ٛؿ اٌطوق اٌصٛف١خ ٚاال٘زّبَ ثٙنٖ اٌشو٠ؾخ ِٓ 

ها وج١وا فٟ اٌٍٛػ ا١ٌَبٍٟ ٌٍلٌٚخ ٌّب ٌٙـُ ِٓ رأص١ـو اعزّبػـٟ ِٓ اٌّغزّغ ِٓ فالي ئػطبئُٙ كٚ

عٙخ ، ٚاٌزأص١و ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ ِٓ عٙخ أفوٜ ،
 

ٚ٘نا ثلٚهٖ أػطٝ كػّب ا٠غبث١ب ٌٍزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ 

فبصخ اال٘زّبَ ثطٍجخ اٌّلاهً اٌل١ٕ٠خ ِٓ لجً اٌٍَطبْ ٔفَٗ ، ؽ١ش أِٓ وً اؽز١بعبرُٙ ِٓ اٌّأوً 

ٌٍّجٌ ٚاٌزقص١صبد اٌّب١ٌخ وٟ ٠ٛاصٍٛا رؼ١ٍُّٙ اٌل٠ٕٟ فٟ رٍه اٌّلاهً ، اٌزٟ ٌم١ذ ٚاٌّشوة ٚا

أ٠عب ا٘زّبِب فٟ أشبئٙب فالي رٍه اٌّوؽٍخ ، ؽ١ش هصلد ٌٙب األِٛاي اٌطبئٍخ إلٔشبئٙب فٟ ِقزٍف 

اٌٛال٠بد اٌؼضّب١ٔخ . 
(11  ) 

ػجل اٌؾ١ّل أِب ػٍٝ صؼ١ل رٛعٙبد اٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ ِٕٚب٘غٗ ، كأة اٌٍَطبْ    

اٌضبٟٔ ئٌٝ اٌزلفً فٟ شإٚٔٙب ٚٚعٙٙب ِٓ فالي ٔظورٗ ا١ٌَب١ٍخ ئٌٝ اٌلهاٍبد اإلٍال١ِخ ، ئم  أصله 

رؼ١ٍّبد فبصخ فٟ مٌه رّضٍذ ثّب ٠ٍٟ : 
(12)

 

ئثؼبك ِبكح األكة ٚاٌزبه٠ـ اٌؼبَ ِٓ ثواِظ اٌلهاٍخ ٌىٛٔٙب ١ٍٍٚخ ِٓ ٍٚبئً األكة اٌغوثٟ ،  (1

فوٜ ِّب ٠إصو ػٍٝ أع١بي ا١ٌٍَّّٓ ٍٍجب .ٚاٌزبه٠ـ اٌمِٟٛ ٌٍشؼٛة األ
 

ٚظغ كهًٚ اٌفمٗ ٚاٌزف١َو ٚاألفالق فٟ ثواِظ اٌلهاٍخ . (2
 

االلزصبه فمػ ػٍٝ رله٠ٌ اٌزبه٠ـ اإلٍالِٟ ثّب ف١ٗ اٌزبه٠ـ اٌؼضّبٟٔ . (3
 

وّب ٚعؼٍذ ِلاهً اٌلٌٚخ فٟ اٌٛلـذ ٔفَـٗ رؾـذ هلبثـخ اٌٍَـطبْ اٌشقص١خ ، ٚٚعٙٙب             

بِؼخ اإلٍال١ِخ ، ٚؽظ١ذ أ٠عب اٌّوأح ثب٘زّبَ وج١و ظّٓ ٘نٖ ا١ٌَبٍخ ، ؽ١ش عؼً ٌٙٓ ٌقلِخ اٌغ

كاها ٌٍّؼٍّبد ِٕٚغ افزالغٙٓ ثبٌوعبي . 
(13 ) 

ٌمل وبٔذ آ١ٌخ ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ فالي اٌؾمجخ اٌؼضّب١ٔخ  

٘نا اٌزؼ١ٍُ رزَُ ثبٌزطٛه ث١ٓ اٌؾ١ٓ ٚا٢فو ؽَت ِزغ١واد ٚرٛعٙبد اٌَالغ١ٓ اٌؼضّب١١ٔٓ ، ٚوبْ 

٠زقن ِؾٛه٠ٓ هئ١َ١ٓ األٚي : ٠زّضً ثبٌزؼ١ٍُ اٌشؼجٟ ٚاٌنٞ رغَل فٟ ؽٍمبد كها١ٍخ ِجَطخ رجلأ ِٓ 

إٌّبىي ثزؾف١ع اٌمواْ اٌىو٠ُ ٚثؼط األؽبك٠ش إٌج٠ٛخ اٌشو٠فخ ٚأصٛي اٌفمٗ ِٚجبكب اٌٍغخ اٌؼوث١خ 

ٌطبٌت ِٕب٘ظ أوضو رطٛها ٠مَٛ ػٍٝ ٚوزبثزٙب . ٠ٚزُ االٔزمبي ئٌٝ ؽٍمبد أػٍٝ فٟ اٌىزبر١ت ، ف١ززجغ ا

ؽفع اٌّزْٛ األٍب١ٍخ فٟ إٌؾٛ ٚاٌصوف ٚاٌؼمبئل ٚاٌفمٗ ٚأصٌٛٗ . 
(14 )

ٚثؼل اٌىزبر١ت ٠ٕزمً اٌطبٌت 

ئٌٝ اٌّؼب٘ل اٌٛلف١خ ٌلهاٍخ شوػ اٌّزْٛ اٌّؾفٛظخ ٚؽٛاش١ٙب ، صُ رأرٟ ِوؽٍخ اٌؾصٛي ػٍٝ ئعبىاد 

اٌغٛاِغ ٚاٌَّبعل ٚاٌزىب٠ب ٚاٌيٚا٠ب ِواوي أٍب١ٍخ  اٌش١ٛؿ فٟ آفبق اٌؼبٌُ اإلٍالِٟ ، ٚلل شىٍذ

ٌٍزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ اٌشؼجٟ ، ٚفوعذ ػٍّبء أعالء فٟ ػل٠ل ِٓ اٌّغبالد . 
(15)
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 جممة كمية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

أِب اٌضبٟٔ وبْ ٠زّضً ثبٌزؼ١ٍُ اٌوٍّٟ ، فمل وبْ أوضو رٕظ١ّب ، ٠ٕٚمَُ ئٌٝ صالس ِواؽً             

بٔت مٌه وبْ ٕ٘بن أظقُ اٌّإٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌلٌٚخ ػب١ٌخ ،  ٚاٌٝ ع –هشل٠ٗ  –هئ١َخ : اثزلائ١خ 

اٌؼضّب١ٔخ ٚاٌّزّضٍخ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ثى١ٍخ اٌفبرؼ ٚاٌزٟ ٠ؼٛك ربه٠ـ ئٔشبء٘ب ئٌٝ ِٕزصف اٌموْ 

َ فعال ػٓ ِلاهً  1555اٌقبٌِ ػشو ا١ٌّالكٞ ، ٚونٌه ر١ٍٙب و١ٍخ ا١ٌٍَّب١ٔخ اٌزٟ أٔشأد فٟ ػبَ 

بد ٌنوو٘ب فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ. أفوٜ ٌُ رزٛفو ٌل٠ٕب ئؽصبئ١
(16)

  

 الوبحث الثاني

 دور القراء العثوانيت وهراحل نشأتها
٠غّغ اٌّإهفْٛ اٌّقزصْٛ فٟ ربه٠ـ األروان ػٍٝ أْ أزصبه اٌَالعمخ ػٍٝ اٌغ١ش 

ّٙل ٌفزٛؽبد األٔبظٛي ٚرأ١ٌٍ اٌٛعٛك 1071اٌج١ئطٟ فٟ ِؼووخ ِالم ووك ػبَ  َ ، ٘ٛ اٌنٞ ِ

لأ ) اٌززو٠ه ( اٌزله٠غٟ ٌألٔبظٛي ، ٚل١بَ كٌٚخ اٌَالعمخ ِٚٓ ثؼل٘ب اٌلٌٚخ اٌزووٟ ٕ٘بن ، ؽ١ش ث

ئْ ِلاهً اٌزؾف١ع ٚاٌؾٍمبد إٌّزظّخ ف١ٙب رؼل ِظٙواً ِٓ ِظب٘و ػٕب٠خ األِخ ثىزبة ّللّا  .. اٌؼضّب١ٔخ

زالٚح اٌموآْ اٌىو٠ُ ، رؼبٌٝ ، الزلاء ثبٌوٍٛي اٌىو٠ُ ملسو هيلع هللا ىلص ، ؽ١ش وبْ ٠َّغ ٌَّغلٖ كٚٞ ولٚٞ إٌؾً ث

ٚفٟ ظٛء ٘نا اٌٙلٞ إٌجٛٞ ، عبءد اٌؾٍمبد اٌموآ١ٔخ ف١ّب ثؼل ئؽ١بء ٌّٕٙظ اٌوٍٛي ملسو هيلع هللا ىلص فٟ روث١خ أثٕبء 

األِخ ػٍٝ ِجبكب اٌموآْ اٌىو٠ُ ، فمل اػزٕٝ  ثالواء اٌصؾبثخ اٌموآْ ػٍٝ ٔفٌ ا١ٌٙئخ اٌزٟ رٍمب٘ب فٟ 

، ٌٚنٌه فاْ ئلبِخ ؽٍمبد ِٚواوي اٌزؾف١ع فٟ اٌّغزّغ اٌٍَُّ  لواءرٗ ػٍٝ عجو٠ً ػ١ٍٗ اٌَالَ

ظوٚهح شوػ١خ ٚروث٠ٛخ . 
(17)  

ػلد كٚه اٌمواء ِوويا ٌزؼٍُ لواءح اٌمواْ اٌىو٠ُ ، ٚرَّٝ فٟ ثؼط 

إٌّبغك ثــ )كٚه اٌمواْ اٌىو٠ُ( ، ٚفٟ ثؼعٙب االفو ثــ )كٚه اٌؾفبظ( ، ٚفٟ ٔظوح ٍو٠ؼخ ٌَغالد 

ي كاه وبٔذ ٌؾفع اٌمواْ اٌىو٠ُ ٚرالٚرٗ رؼٛك اٌٝ كاه األهلُ ثٓ أثٟ األهلُ فٟ ِىخ اٌزبه٠ـ ٔغل اْ اٚ

اٌّىوِخ اثبْ أٚي أ٠بَ اٌجؼضخ إٌج٠ٛخ اٌشو٠فخ ، ٠ٚزصله٘ب اٌوٍٛي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأٚي ِلهً ف١ٙب . صُ أٚوً 

ٖ ػ١ٓ 9ل فزؼ ِىخ ػبَ ٌٍصؾبثٟ اٌغ١ًٍ ِصؼت ثٓ ػ١ّو ِؼٍّب ألً٘ ٠ضوة ثؼل ث١ؼخ اٌؼمجخ . ٚثؼ

اٌٛالح ٌأللب١ٌُ ، ٚافن ٘إالء اٌٛالح ػٍٝ ػبرمُٙ رؼ١ٍُ اٌمواْ اٌىو٠ُ ، صُ رال مٌه رٍٛؼب فٟ فزؼ ِغبٌٌ 

ػل٠لح فٟ األِصبه ٌزؾف١ع ٚكهاٍخ اٌمواْ اٌىو٠ُ ، ٚأصجؾذ اٌَّبعل ؽ١ٕنان ِوويا ٌوٍبئً ػل٠لح 

بد اٌزوث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚوويا ٌٍزيٚك ثؼٍَٛ فمل وبٔذ اٌٝ عبٔت وٛٔٙب كٚها ٌٍؼجبكح ِموا ٌٍٕشبغ

اٌمواْ ٚاٌؾل٠ش ، ٚأصجؾذ ٕ٘بن ِش١قخ اٌمواءح اٚ ِش١قخ اٌَّغل وّب وبٔذ فٟ ِمواد ل١بكح اٌغ١ش 

ِش١قخ اٌغٕل ٚاٌش١ـ اٌنٞ ٠ؼٍُ اٌغٕٛك ػوف ثمبهب اٌغٕل . 
(18)  

أٌٚٝ اٌؼضّب١١ٔٓ أ١ّ٘خ وج١وح ٌلٚه 

صبص ، فمل وبْ اٌمواء ٚاٌمبئّْٛ ثشإْٚ اٌَّبعل ٠ؼ١ْٕٛ ِٓ اٌمواء ، ؽزٝ غلد ِٓ ِلاهً االفز

ث١ٓ اٌّزقوع١ٓ ِٓ ٘نٖ اٌّلاهً ، فبٌطبٌت اٌنٞ ٠ىًّ كهاٍزٗ فٟ ِلهٍخ اٌصج١بْ ، أٚ اٌنٞ ٠زٍمٝ 

ػٍَٛ ِٓ ٔفٌ اٌَّزٜٛ ئما اهاك االٌزؾبق ثٙنٖ اٌّلاهً أهًٍ اٌٝ كاه ٌٍمواء ِٓ َِزٜٛ اكٟٔ ، ٚثؼل 

بن ٠ٕزمً ئٌٝ كاه أػٍٝ ٌٍمواء ، ف١زؼٍُ اٌمواءاد اٌؼ١ٍّخ ِٚقبهط اٌؾوٚف . ئوّبي ؽفظٗ ٌٍمواْ ٕ٘
(19)

 

رأٍَذ كٚه اٌمواء فٟ اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ ظّٓ ِجبٟٔ اٌَّبعل أٚ لو٠جب ِٕٙب ٌؼاللخ اٌّزقوع١ٓ 

ِٕٙب ثبٌَّبعل ، ٚرش١و اٌّصبكه أْ أٚي كاه ٌٍمواء ش١ل فٟ اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ وبْ ِٓ لجً اٌٍَطبْ 

ثب٠ي٠ل 
(20)

ٚوبْ فٟ ِل٠ٕخ ثٛهصخ ، ٚلل افززؼ ٘نا اٌلاه ظّٓ اٌغبِغ اٌىج١و ِغ للَٚ االِبَ اٌغيهٞ  
(21)

اٌٝ ثٛهصخ ؽ١ش وبْ أٚي ِلهً ف١ٙب .  
(22) 

اِزل رأ١ٌٍ ٘نٖ اٌلٚه ئٌٝ ِلْ أفوٜ ، فىبٔذ 

 اٍزبٔجٛي رعُ ِغّٛػخ ػل٠لح ِٓ ٘نٖ اٌلٚه ، ؽ١ش وبْ ٌىً عبِغ ٠ٕشإٖ اٌَالغ١ٓ اٌؼضّب١١ٔٓ

ٚاٌٛىهاء ٚاألػ١بْ ٠ىْٛ ِؼٗ كاها ٌٍمواء ٚثبٍُ َِزمً ػٓ اٍُ اٌغبِغ اٌنٞ ٠إٌٍ . 
(23)

 

ٚأفند كٚه اٌمواء فٟ اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ثبٌزيا٠ل ٚاٌزٍٛغ ، فمل أشبهد اٌّصبكه اٌزبه٠ق١خ ٚال 

َ( ، اٌنٞ رغٛي فٟ األهاظٟ اٌؼضّب١ٔخ ، ؽ١ش 1682 – ١ٍ1611ّب وزت اٌوؽبٌخ ، وب١ٌٚب عٍجٟ )

٠نوو أٗ فٟ ِل٠ٕخ أِب١ٍب ٚؽل٘ب رعُ رَغ كٚه ٌٍمواء ، ٚأٗ فٟ كاه اٌمواء اٌزٟ أشأ٘ب اٌٍَطبْ 
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 جممة كمية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

اٌؼضّبٟٔ ثب٠ي٠ل ٚؽل٘ب رعُ أوضو ِٓ صالس ِبئخ ِٓ ؽفبظ اٌمواْ ، ٚوبْ ِٓ ث١ٓ ٘إالء اٌؾفبظ ِٓ 

٠غ١ل اٌمواءاد اٌَجغ ٚاٌؼشو ٚاٌزمو٠ت . 
(24) 

كٚه اٌمواء  ئٌٝ عبٔت مٌه ، وبْ ٕ٘بن اٌؼل٠ل ِٓ

ِٚزٛىػخ ػٍٝ ِلْ ػضّب١ٔخ ػل٠لح ، وبكهٔخ ، ٚاهظوَٚ ، فعال ػٓ اٌٛال٠بد اٌؼوث١خ اٌزٟ أصجؾذ 

ف١ّب ثؼل ربثؼخ ٌٍلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ٚاٌزٟ أظبفذ ٌٙنٖ اٌلٚه صواًء فٟ اٌؼٍُ ٚاٌؼٍّبء ثبػزجبه٘ب ِٙلا ٌإلٍالَ 

صوح ٚؽٍت ٚاٌملً ٚاٌشبَ ِٚىخ ٚكهاٍبرٗ اٌشوػ١خ ٚػٍَٛ اٌؾل٠ش ال١ٍّب ثغلاك ٚاٌّٛصً ٚاٌج

اٌّىوِخ ٚاٌّل٠ٕخ إٌّٛهح . ٚوبٔذ ٘نٖ اٌّلْ رعُ اػلاك ال رؾصٝ ِٓ كٚه اٌمواء ، ٚوبْ اٌمَُ اٌىجو 

ِٓ ٘نٖ اٌلٚه ٚلفٙب اٌٍّٛٛهْٚ ِٓ اً٘ اٌق١و ػٍٝ غالة اٌؼٍُ ٚا٘زّبَ ػبِخ إٌبً ثٙب ٚاٌزٟ 

اٍزّود ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ . 
(25) 

اٌَالغ١ٓ اٌؼضّب١١ٔٓ أفَُٙ فٟ ِزبثؼخ ٘نٖ اٌلٚه وّب ؽوص  

ٚرط٠ٛو٘ب ٚوبْ اٌٍَطبْ ػجل اٌؾ١ّل اٌضبٟٔ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ٠ؾوص ػٍٝ ٔشو اٌزؼ١ٍُ ؽزٝ فٟ 

اٌٛؽلاد اإلكاه٠خ اٌصغ١وح ، ؽ١ش أِو ثاهٍبي ػلك ِٓ ػٍّبء اٌل٠ٓ ٚاٌّشب٠ـ ئٌٝ ِقزٍف االلع١خ 

ٚعٛك ِؼ١ٍّٓ ف١ٙب  ٚإٌٛاؽٟ ٚاٌموٜ اٌزٟ وبٔذ رشىٛ ِٓ ػلَ
 

، ٌٚزشغ١غ لواءح اٌمواْ اٌىو٠ُ فٟ ٘نٖ 

اٌلٚه أِو ثطجغ اٌّئبد ِٓ اٌّصبؽف اٌشو٠فخ ٚرٛى٠ؼٙب ػٍٝ اٌطٍجخ اٌفمواء فٟ اٌّلاهً اٌل١ٕ٠خ ، 

وّب أٔشأ ِلاهً اٌصج١بْ ٌزؼ١ٍُ اٌمواْ اٌىو٠ُ ٚأؽىبَ رغ٠ٛلٖ ، ٚوبٔذ ٕ٘بن ِلهٍخ ماد َِزٜٛ 

ؾفبظ( ٟٚ٘ رَزٙلف رقو٠ظ ؽفظخ اٌمواْ اٌىو٠ُ . أػٍٝ ٠طٍك ػ١ٍٙب )كاه اٌ
(26 ) 

٠ؼل وزبة اٌغيهٞ 

ٚإٌّظِٛخ اٌال١ِخ ألثٟ دمحم اٌشبغجٟ ، ٚونٌه شوػ اٌغيهٞ اٌّؼوٚف ثــ ) فزؼ اٌٛاؽل ( ٌال١ِخ 

اٌشبغجٟ ، ِٓ اٌىزت اٌوئ١َ١خ اٌزٟ وبٔذ رلهً فٟ كٚه اٌمواء اٌؼضّب١ٔخ ٚوبْ ٘نا اٌزطٛه ِورجطب 

َ اٌغيهٞ ئٌٝ ِل٠ٕخ ثٛهصخ اٌؼضّب١ٔخ . ثملَٚ اإلِب
(27) 

ٚفٟ اٌموْ اٌَبكً ػشو اٍزملَ اٌصله 

األػظُ صٛلٌٍٟٛ دمحم ثبشب ٚثأِو ِٓ اٌٍَطبْ اٌؼضّبٟٔ ١ٍٍّبْ اٌمبٟٔٛٔ 
(28)

اٌش١ـ اؽّل اٌّصوٞ ِٓ  

بهٞ ِصو اٌنٞ اشزٙو ثزله٠َٗ اٌّز١ّي ٌمواءاد اٌمواْ اٌىو٠ُ ، فؼ١ٕٗ ئِبِب ٌغبِغ أثٟ أ٠ٛة األٔص

ثّل٠ٕخ اٍزبٔجٛي ، ٚاٍزّو األف١و ثزله٠ٌ اٌمواءاد ٌفزوح غ٠ٍٛخ ِٓ اٌيِٓ ، ٚأزشو اٌطالة اٌن٠ٓ 

روثٛا ػٍٝ ٠ل٠ٗ فٟ وبفخ اٌّّبٌه اٌؼضّب١ٔخ ٚلبِٛا ثزله٠ٌ اٌمواءاد ثطو٠مخ اٌز١َ١و اٌزٟ ػوفذ ف١ّب 

ثؼل ثطو٠مخ اٍالِجٛي . 
(29) 

خ رؼزّل ػٍٝ رؾف١ع اٌمواْ ِٓ ٚارجؼذ كٚه اٌمواء اٌؼضّب١ٔخ ١ٍٍٚخ رؼ١ّ١ٍ

عٙخ ٚري٠ٚل اٌطالة ثبٌؼٍَٛ األفوٜ ِٓ عٙخ أفوٜ ، ٚوبٔذ اٌغٛاِغ ٚاٌَّبعل ثّضبثخ ِواوي افزجبه 

ٌملهح اٌطالة ، فمل وبٔٛا ٠قعؼْٛ الفزجبهاد فٟ اٌصٛد ٚونٌه فٟ اٌؼمبئل ٚاألؽىبَ اٌؼ١ٍّخ أٚ اٌفمٗ 

، ألُٔٙ ١ٍىْٛٔٛ أئّخ ِٚإمٟٔ ٘نٖ اٌَّبعل . 
(30)

 

 الوبحث الثالث

 دور الحذيث النبىي الشريف العثوانيت وتطىرها

اٌّؼوٚف أْ اٌَّــــــبعل فٟ اٌؼــــــــبٌُ اإلٍالِٟ ٚػجـــــو اٌزــــــبه٠ـ اإلٍـــــالِٟ اٌط٠ًٛ    

وبٔذ ِىبٔب ٌٍؾٍمبد ٚاٌّغبٌٌ اٌؼ١ٍّخ . ٌىٓ رؼٍُ اٌؾل٠ش وبٔذ ٌٗ ِىبٔخ فبصخ فٟ اٌَّبعل ػٍٝ ِو 

. فمل وبْ اٌطالة ٠زلاهٍْٛ اٌؾل٠ش ِغ أٍبرنرُٙ ِٓ فالي ِغبٌٌ اٌؼٍُ أٚ ِب رؼوف ثـــ  اٌيِٓ

)ِغبٌٌ اإلِالء( ؽ١ش ٠ورجــــػ اٌطــالة ؽــــٛي اٌّـــلهً ٠َٚزّؼْٛ ئ١ٌــٗ ٚ٘ٛ ٠شوػ ٌُٙ أؽبك٠ش 

اٌوٍٛي ملسو هيلع هللا ىلص . 
(31) 

أٚي كاه ٌٍؾل٠ش ثبػزجبه٘ب ِإٍَخ لبئّخ ثنارٙب فٟ رش١و اٌّصبكه اٌزبه٠ق١خ ئٌٝ اْ   

اٌؼبٌُ اإلٍالِٟ ٟ٘ كاه اٌؾل٠ش اٌزٟ أٔشب٘ب ٔٛه اٌل٠ٓ اٌئىٟ 
(32)

فٟ كِشك ، ٚػوفذ ة )اٌّلهٍخ  

إٌٛه٠خ( ٚلل أٔشأ٘ب اٌئىٟ ثبٍُ اٌّؾلس اٌىج١و ٚاٌّإهؿ اٌش١ٙو اثٓ ػَبوو 
(33)

، ٚكاه اٌؾل٠ش  

لجً اٌٍّه اٌىبًِ األ٠ٛثٟ ٚػوفذ ثبٌّلهٍخ )اٌىب١ٍِخ( . صُ أٔشئذ اٌضب١ٔخ افززؾذ فٟ اٌّٛصً ِٓ 

اٌؼل٠ل ِٓ كٚه اٌؾل٠ش األفوٜ ِضً اٌّلهٍخ األشوف١خ ٚكاه اٌؾل٠ش اٌؼو٠ٚخ ٚغ١و٘ب . 
(34)

 

ِٚٓ كٚه اٌؾل٠ش فٟ ػٙل اٌَالعمخ كاه اٌؾل٠ش ماد اٌّئنٔخ اٌوف١ؼخ ثم١ٔٛب اٌزٟ أٔشأ٘ب اٌٛى٠و  

 اد اٌّئنٔز١ٓ ثّل٠ٕخ ١ٍٛاً ٚلل أٔشأ٘ب اٌٛى٠و شٌّ اٌل٠ٓ اٌغ٠ٕٟٛصبئت ػطب ٚكاه اٌؾل٠ش م
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 جممة كمية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

ٚوبٔذ ِورجخ ِلهٍٟ اٌؾل٠ش فٟ اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ِٓ أهفغ اٌّوارت اٌؼ١ٍّخ . ٚوبْ األٍزبم فٟ كٚه 

ػٍٝ َِزٜٛ ػبي ِٓ ػٍُ اٌؾل٠ش ٚػبٌّب ثؼٍَٛ اٌوٚا٠خ ٚاٌلها٠خ .  شاٌؾل٠
(35) 

اثمٝ اٌؼضّب١١ٔٓ ػٍٝ 

اٌؾل٠ش اٌزٟ وبٔذ ػٕل ِٓ ٍجمُٛ٘ ثبإلظبفخ ئٌٝ عؼٍٙب ِإٍَبد لبئّخ ثنارٙب . ٚأٚي كاه رمب١ٌل كٚه 

ٌٍؾل٠ش أٔشأٖ اٌؼضّب١ْٔٛ وبٔذ فٟ ػٙل اٌٍَطبْ ِواك األٚي أِو ثأشبئٗ ف١و اٌل٠ٓ ثبشب اٌغٕلاهٞ 

اه اٌؾل٠ش ثّل٠ٕخ ئى١ٔك . ٌٚىٓ ٌُ ٠جك ِٓ ٘نٖ اٌلاه أٞ أصو فٟ ٠ِٕٛب ٘نا . ٚٚعٛك ٍبؽخ ثبٍُ ٍبؽخ ك

ثّل٠ٕخ ثٛهصخ ك١ًٌ ػٍٝ أْ اٌؼضّب١١ٔٓ أٌٚٛا كٚه اٌؾل٠ش ا٘زّبِب فبصب فٟ ػٙٛك ِجىوح . 
(36)

 

اْ أشٙو كٚه اٌؾل٠ش فٟ اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ ٟ٘ كاه اٌؾل٠ش اٌزٟ أٔشئذ ثّل٠ٕخ أكهٔخ ػٍٝ 

ب١ٔخ َ . ٚرؼزجو كاه اٌؾل٠ش ٘نٖ ٔمطخ رؾٛي فٟ ٔظبَ اٌّلاهً اٌؼض1435ّظفبف ٔٙو غٛٔغٗ ػبَ 

آٔنان ، ٚوبْ اٚي ِلهً ف١ٙب ٘ٛ اٌش١ـ فقو اٌل٠ٓ اٌؼغّٟ . 
(37)

ٚفٟ اشبهح اٌٝ كٚه اٌَالغ١ٓ  

اٌؼضّب١١ٔٓ فٟ ثٕبء كٚه اٌؾل٠ش ٚأشأ٘ب ففٟ ػٙل اٌٍَطبْ دمحم اٌفبرؼ ٌُ رىٓ ِٛعٛكح ظّٓ اٌّغّغ 

ُ ٠ىٓ ١ٌوغت أْ ٠غؼً اٌنٞ أِو ثأشبئٗ فٟ اٍزٕجٛي ثؼل فزؾٙب . ٠ٚؼٛك مٌه اٌٝ أْ اٌٍَطبْ اٌفبرؼ ٌ

كاه اٌؾل٠ش اٌزٟ أٔشأ٘ب ٚاٌلٖ اٌٍَطبْ ِواك اٌضبٟٔ ٚعؼٍٙب ِٓ أهفغ كٚه اٌؼٍُ فٟ اٌّورجخ اٌضب١ٔخ ، فٍُ 

٠غؼً ٌلاه اٌؾل٠ش ِىبٔب ظّٓ اٌّغّغ اٌنٞ أٍَٗ فٟ اٍزٕجٛي . ٌٚنٌه فاْ ِلهٍٟ كاه اٌؾل٠ش فٟ 

ٌ األعوح ا١ِٛ١ٌخ ٟٚ٘ فَّْٛ ألغٗ أكهٔخ ِٚلهٍٟ ِلاهً اٌصؾٓ اٌضّب١ٔخ وبٔٛا ٠زمبظْٛ ٔف
(38)

  ،

فىبٔٛا فٟ ٔفٌ اٌّورجخ . 
(39) 

٠عبف ئٌٝ مٌه وبْ اٌٍَطبْ دمحم اٌفبرؼ لل ػ١ٓ ٍٕبْ ثبشب ِلهٍب فٟ   

ِلهٍخ كاه اٌؾل٠ش ثأكهٔخ لجً أْ ٠زقنٖ ٚى٠وٖ اٌقبص . ٚثؼل مٌه أٔشأ اٌٍَطبْ اٌفبرؼ وّب أشأ 

ِٓ كٚه اٌؾل٠ش . ٚوبٔذ كٚه اٌؾل٠ش اٌزٟ رإٌٍ عل٠لا رنوو  اٌَالغ١ٓ اٌن٠ٓ عبؤٚا ِٓ ثؼلٖ وض١وا

ثأٍّبء ِٕشئ١ٙب . فٕغل ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي كاه اٌؾل٠ش اٌزٟ افززؾٙب اٌٍَطبْ ١ٍٍّبْ اٌمبٟٔٛٔ لل ١ٍّذ ثـ 

) كاه اٌؾل٠ش ا١ٌٍَّب١ٔخ ( . 
(40)

َ أْ ٠ٚ1880ش١و اٌزؼلاك اٌؼبَ ٌٍَىبْ اٌنٞ لبَ ثٗ اٌؼضّب١ْٔٛ ػبَ    

اٌؾل٠ش اٌزٟ وبٔذ لبئّخ فٟ رٍه اٌفزوح فٟ اٍزبٔجٛي ٟ٘ : ِلاهً 
(41)

 

 كاه اٌؾبط ثش١و آغب ٌٍؾل٠ش ِٛعٛكح ثؾٟ أثٟ أ٠ٛة األٔصبهٞ .   .1

 كاه ػيد أفٕلٞ ٌٍؾل٠ش فٟ ؽٟ اٌٍَطبْ ١ٍٍُ .   .2

 كاه ػٍٟ أفٕلٞ ا١ٌَّٟ ٌٍؾل٠ش .  .3

 كاه فٍٛصٟ أفٕلٞ ٌٍؾل٠ش .  .4

 كاه اٌجٛشٕٛٞ ٌٍؾل٠ش .  .5

 ك ثىو آغب ٌٍؾل٠ش فٟ ؽٟ اٌش١ـ ىاكٖ لوة ِجٕٝ هئبٍخ ثٍل٠خ ِل٠ٕخ اٍزٕجٛي اٌىجوٜ كاه ثبثب ِؾّٛ  .6

 كاه ثبثبى ىاكٖ ٌٍؾل٠ش .  .7

 كاه اٌلاِبك ئثوا١ُ٘ ثبشب .  .8

 كاه ؽَٓ آغب ٌٍؾل٠ش .  .9

 كاه ا١ٌٍَّب١ٔخ ٌٍؾل٠ش .  .10

َٛ أفوٜ ٌُ ٠مزصو اٌزله٠ٌ فٟ كٚه اٌؾل٠ش ػٍٝ ػٍَٛ اٌؾل٠ش فؾَت ثً وبٔذ ٕ٘بن ػٍ            

ِٚٓ أّ٘ٙب ػٍَٛ اٌزف١َو. ففٟ اٌؾل٠ش وبٔذ رلهً وزت اٌجقبهٞ ٍَُِٚ ٚاٌّشبهق ٚغ١و٘ب ِٓ 

أِٙبد اٌىزت ٚشوٚؽٙب . ٚػوف اٌّلهٍْٛ فٟ ٘نٖ اٌّلاهً ثبٌّؾلص١ٓ . ٚاشزوغذ ٘نٖ اٌّلاهً 

ٌمجٛي اٌطبٌت ف١ٙب أْ ٠ىًّ كاهٍزٗ فٟ ِلاهً اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ . 
(42) 

١ّب ث١ٕٙب رفبٚرذ كٚه اٌؾل٠ش ف 

ثبٌّورجخ ٚاٌلهعخ ، وّب اْ اٌىزت اٌّموهح ٌُ رىٓ ِٛؽلح فٟ ع١ّغ كٚه اٌؾل٠ش فٟ اٌٛال٠بد اٌؼضّب١ٔخ 

ثبٍزضٕبء صؾ١ؼ اٌجقبهٞ ٍَُِٚ ، ث١ّٕب وبٔذ وزت اٌؾل٠ش االفوٜ رؾلك ٚفك هغجخ ٚافز١به 

اٌّله١ٍٓ اٌمبئ١ّٓ فٟ رٍه اٌلٚه . 
(43)
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 جممة كمية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 :الخاتوت

١١ٔٓ ا٘زّبِب وج١وا ثبٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ ثشىً ػبَ ، ٚوبْ ٌمواءح اٌمواْ اٌىو٠ُ أٌٚٝ اٌؼضّب            

ٚاٌؾل٠ش إٌجٛٞ اٌشوف ِىبٔخ ِّٙخ ٌلٜ اٌؼضّب١١ٔٓ فٟ ا٘زّبُِٙ ثبٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ ، ٚاال٘زّبَ ٘نا وبْ 

هّ٘ب ِٓ لجً اٌَالغ١ٓ أفَُٙ ٌّب ٌٗ ِٓ أ١ّ٘خ فٟ ؽفع اٌمواْ ٚكهاٍخ ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ اٌشو٠فخ ثبػزّب

ػّبك اٌل٠ٓ اإلٍالِٟ .  اصجؼ ٌمواءح اٌمواْ اٌىو٠ُ ٚؽفظٗ كٚها فبصخ ثٙب ش١لد ِغ اٌَّبعل اٌزٟ 

وبٔذ رجٕٝ اثبْ اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ، ٚوبْ اٌمواء ٚاٌمبئّْٛ ثشإْٚ اٌَّبعل ٠ؼ١ْٕٛ ِٓ ث١ٓ اٌن٠ٓ ٠لهٍْٛ 

ٛٞ اٌشو٠ف ، ٚأ٠عب ٚظؼٛا فٟ ٘نٖ اٌلٚه ٚاٌّلاهً . وّب ا٘زُ اٌؼضّب١١ٔٓ أ٠عب ثلهاٍخ اٌؾل٠ش إٌج

ٌٗ ِمبِبد ٚكٚه فبصخ ثٗ ٌزؼ١ٍُ اٌؾل٠ش ٚاصٌٛٗ ، ٚاػزجود ِورجخ ِلهٍٟ اٌؾل٠ش ػٕل اٌؼضّب١١ٔٓ 

ِٓ اهفغ اٌّوارت اٌؼ١ٍّخ ، ؽ١ش وبْ األٍزبم فٟ كٚه اٌؾل٠ش ػٍٝ َِزٜٛ ػبٌٟ ِٓ ػٍُ اٌؾل٠ش 

اهعبء اٌجالك اٌؼضّب١ٔخ اٌزٟ ٠مطٕٙب  رٛىػذ كٚه اٌمواء ٚاٌؾل٠ش فٟ ٚػبٌّب ثؼٍَٛ اٌوٚا٠خ ٚاٌلها٠خ .

 االروان ٚوبٔذ ِٓ اثوى٘ب اٍزبٔجٛي ٚأكهٔٗ ٚاهظوَٚ ٚاِب١ٍب .. 

 :الوصادر

اٌزوو١خ ث١ٓ اٌؾبظو ٚاٌَّزمجً " ، ٍٍٍَخ كهاٍبد  –( ؽَٓ ثىو اؽّل : " اٌؼاللبد اٌؼوث١خ 1)

اإلِبهاد ٌٍلهاٍبد ٚاٌجؾٛس ، )اإلِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح ، ِووي  1( ، غ 41اٍزوار١غ١خ ، اٌؼلك )

 . 17( ، ص 2000االٍزوار١غ١خ ، 

َ ، ٚٔشأ فٟ هػب٠خ ٚاٌلٖ اٌٍَطبْ ِواك 1432( ٌٚل اٌٍَطبْ دمحم اٌفبرؼ فٟ اٌضالص١ٓ ِٓ آماه ػبَ 2)

اٌضبٟٔ ، ٍبثغ ٍالغ١ٓ اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ، ٚلل رؼٙل أثٖٛ ثبٌوػب٠خ ٚاٌزؼ١ٍُ وٟ ٠ىْٛ لبكها ػٍٝ إٌٙٛض 

ىُ َِٚإ١ٌٚبرٗ ، فأرُ ؽفع اٌمواْ اٌىو٠ُ ، ٚلوأ اٌؾل٠ش إٌجٛٞ اٌشو٠ف ، ٚرؼٍُ اٌفمٗ .. ، ثأػجبء اٌؾ

ٍبه اٌفبرؼ ثؼل ر١ٌٛٗ اٌؾىُ ػٍٝ فطٛاد آثبئٗ ٚأعلاكٖ فٟ اٌفزٛؽبد ، فمبَ ثاػبكح رٕظ١ُ ئكاهح اٌلٌٚخ .. 

 ٌٍّي٠ل ِٓ اٌزفبص١ً ٠ٕظو:

( ، 2007)ؽٍت ، كاه إٌٙـظ ٌٍلهاٍـبد ٚإٌشو ،  ، ١٘1ضُ عّؼخ ٘الي : اٌٍَطبْ ِؾّـل اٌفبرـؼ ، غ 

 .15ص 

. ٠ٕٚظو : ١ّٔو غٗ ٠ب١ٍٓ : " صلٜ ئٌغبء اٌقالفخ   فٟ روو١ب 18( اؽّل ، اٌّصله اٌَبثك ، ص 3)

اٌىّب١ٌخ ٚاٌٛغٓ اٌؼوثٟ ٚاٌؼبٌُ اإلٍالِٟ " ، فٟ ئثوا١ُ٘ ف١ٍـً اؽّـل ٚآفوْٚ ، " اإلٍالَ ٚاٌؼٍّب١ٔخ 

 . 58، ص  1996، عبِؼخ اٌّٛصً ، ِووي اٌلهاٍبد اٌزوو١خ ،  فٟ روو١ب اٌّؼبصوح "

( ، ص 1990، )ثغلاك ،  1938 – 1919( اؽّل ٔٛهٞ إٌؼ١ّٟ : اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ فٟ روو١ب اٌؾل٠ضخ 4)

. ٠ٕٚظو : دمحم ف١و فالؽخ : اٌقالفـخ اٌؼضّب١ٔـخ ِٓ اٌّٙـل ئٌـٝ اٌٍؾل ، وزبة ِٕشٛه ػٍٝ شجىخ  63

 www . smart . com )االٔزؤذ( ِٚزبػ ػٍٝ اٌّٛلغ : اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ

 . 29( فالؽخ ، اٌّصله اٌَبثك ، ص 5)

 . 28( اٌّصله ٔفَٗ ، ص 6)

 . 29( اٌّصله ٔفَٗ ، ص 7)

( ، اٌؼلك 34( ٘جخ ١ٍّو : " أىِخ اٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ فٟ روو١ب " ، ِغٍخ ا١ٌَبٍخ اٌل١ٌٚـخ ، إٌَـخ )8)

 . 182( ، ص 1998٘واَ ، وبْٔٛ اٌضبٟٔ ( ، )اٌمب٘وح ، ِإٍَخ األ131)

 . 63( إٌؼ١ّٟ ، اٌّصله اٌَبثك ، ص 9)

 - 1876( دمحم ػجل اٌوؽّٓ ٠ٌٛٔ اٌؼج١لٞ : اٌٍَطبْ ػجل اٌؾ١ّل اٌضبٟٔ ٚاٌغبِؼخ اإلٍال١ِخ 10)

 . 88( ، ص 2000، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح ،) عبِؼخ اٌّٛصً ، و١ٍخ اٌزوث١خ ،  1909
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 جممة كمية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

. ٠ٕٚظو : ٍؼل ػجل اٌؼي٠ي ٍَِػ : " اٌطـــوق ٚاٌغّبػبد اٌصٛف١خ  90ٗ ، ص ( اٌّصله ٔف11َ)

( 2( ، إٌَخ )2ٚكٚه٘ب فٟ صٕغ اٌمواه ا١ٌَبٍٟ فٟ روو١ب " ، ِغٍخ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلٍال١ِخ ، اٌّغٍل )

 . 70، عبِؼخ اٌّٛصً ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلٍال١ِخ ، ص  2009( ، ؽي٠واْ 4، اٌؼلك )

 . 92صله اٌَبثك ، ص ( اٌؼج١لٞ ، ا12ٌّ)

( ػٍٟ دمحم اٌصالثٟ : اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ػٛاِـً إٌٙٛض ٚأٍجبة اٌَمـٛغ ، )ك. َ ، ك . د( ، ص 13)

1669 . 

 . 1671( اٌّصله ٔفَٗ ، ص 14)

 . 63( إٌؼ١ّٟ ، اٌّصله اٌَبثك ، ص 15)

 . 182( ١ٍّو ، اٌّصله اٌَبثك ، ص 16)

كهاٍخ ِٕشٛهح ػٍٝ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ ) االٔزؤذ (  " اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ " ، (17)

 ِٚزبػ ػٍٝ اٌواثػ : 

www.tyrkpress.co 

 ( اٌّصله ٔفَٗ .18)

( اٍّبػ١ً أؽّل ٠بغٟ : اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ فٟ اٌزبه٠ـ اإلٍالِٟ اٌؾل٠ش ، )اٌو٠بض ، ِىزجخ 19)

 . 78( ، ص 1998اٌؼج١ىبد ، 

 ، ٍبثك . اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ .. (20)

 ( اٌّصله ٔفَٗ . 21)

، )اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ، كاه اٌٛهاق  1( ِصطفٝ اٌَجبػٟ : ِٓ هٚائغ ؽعبهرٕب ، غ 22)

 . 105( ، ص 1999ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ ، 

 ( اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ .. ٍبثك . 23)

 ( اٌّصله ٔف24َٗ)

 ( اٌّصله ٔف25َٗ)

 ( اٌّصله ٔف26َٗ)

ٖ ، كاه اٌفىو اٌّؼبصو ، )  822 – 751اٌؾبفع ، ش١ـ اٌمواء االِبَ اثٓ اٌغيهٞ ( دمحم ِط١غ 27)

 . 48كِشك ، ك . د ( ، ص 

غبهق اؽّل ش١قٛ ا١َٕ١ٌٙبٟٔ : اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ٚاٌّشوق اٌؼوثٟ فٟ ػٙل اٌٍَطبْ ١ٍٍّبْ ( 28)

( 2008اٌزوث١خ ،  َ ، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح ، )عبِؼخ اٌّٛصً ، و١ٍخ1566 – 1520اٌمبٟٔٛٔ 

 .   44، ص 

( ، روعّخ : ػلٔبْ دمحم ٍٍّبْ ٚ ِؾّٛك 2( ٠ٍّبى أٚىرٛٔب : ربه٠ـ اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ، اٌّغٍل )29)

 . 339( ، ص 1990األٔصبهٞ ، )اٍزبٔجٛي ، ِإٍَخ ف١صً ٌٍز٠ًّٛ ، 

ٌىزت ٌٍطجبػخ ( ٍؼل ػجلاٌؼي٠ي ٍَِػ : اٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ فٟ روو١ب اٌّؼبصوح ، )اٌّٛصً ، كاه ا30)

 12( ، ص 2010ٚإٌشو ، 

 ( اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ .. ٍبثك .31)

، )  15( صجؾٟ اٌصبٌؼ ، ػٍَٛ اٌؾل٠ش ِٚصطٍؾٗ ، ػوض ٚكهاٍخ ، كاه اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ ، غ 32)

 .  210، ص  1984اٌمب٘وح ، 

 . 212( اٌّصله ٔفَٗ ، ص 33)

 .  288( اٌّصله ٔفَٗ ، ص 34)
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 جممة كمية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

، " اٌّلاهً اإلٍال١ِخ فٟ االٔبظٛي .. اٌؼضّب١ْٔٛ ػٍٝ فطٝ اٌَالعمخ " ، ثؾش  ( اؽّل ىوو٠ب35)
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Abstract: 

        With the entry of the Ottoman Empire into the movement of history, 

Islam in general and religious education in particular constituted the base of 

its launch and the approach of its philosophy in managing the country in all 

its civilized aspects. Islamic law, by virtue of the religious authority that was 

issued by the Ottoman Sultan. The research included three sections as well as 

an introduction and conclusion. The first topic came to give a brief historical 

view of religious education in general for the Ottoman Turks and the most 

prominent developments that passed through this stage and the interests of 

the Ottoman sultans in it, while the second topic dealt with the role of readers 

among the Ottomans and the stages of its emergence, As for the third topic, it 

sheds light on the role of honorable hadith during the Ottomans and its most 

prominent stages 
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 يستخهص انبحج:

رطٛسد اإلِجشاهٛس٠خ اٌّغ١ٌٛخ ثؾىً ٍِفذ ٌٍٕظش ٚخالي فزشح ٚع١ضح ،٠ٚشعغ رٌه ٌٍؼذ٠ذ ِٓ 

ِزٙب رىض١ف ٚرط٠ٛش اٌغٙبص اٌّخبثشارٟ ثذءاً ثضسع اٌؼ١وْٛ فوٟ وبفوخ أؾوبء اٌجٍوذاْ االعجبة ٠مغ فٟ ِمذ

ٚفٛالً اٌٝ رخق١ـ ٔظبَ ِىْٛ ِٓ ِغّٛػخ افشاد ٠ّزبصْٚ ثبٌزوبء اٌجبٌغ ٚاٌمذسح ػٍٝ اال٠ٙبَ ،ٚلوذ 

صشٚا وبٔذ اٌخجشاد اٌّزشاوّخ ٌٍذٚي اٌغبثمخ ٌُٙ دٚس وج١ش فٟ رٌه ، ٚرمغ فٟ ِموذِزٙب اٌقو١ٓ اٌوز٠ٓ رو 

ثُٙ ا٠ّب ر صش، ٚأؼىظ رٌه ػٍٝ رط٠ٛش ٔظبَ اٌغبعٛع١خ اٌوزٞ ووبْ ٌوٗ اٌفنوً اٌىج١وش فوٟ ثغوو إٌفوٛر 

اٌّغووٌٟٛ ػٍووٝ دٌٚووخ ِزشا١ِووخ االهووشام رّزووذ ِووٓ ِٕغ١ٌٛووب ؽزووٝ اٌؼووبٌُ االعووالِٟ ،ٔب١٘ووه ػووٓ ػٛاِووً 

وً رٌه ٌقبٌؾٙب  اٌنؼف اٌزٟ وبٔذ رؼ١ؾٙب اٌذٚي اٌّغبٚسح ِّب اربػ ٌٙزٖ االِجشاهٛس٠خ اٌٝ اعزغالي

ٚثبٌزبٌٟ اصّش ػٓ عمٛه اػظُ دٌٚخ ػشث١خ ػشفٙب اٌزبس٠خ ٚ٘وٟ اٌذٌٚوخ اٌؼجبعو١خ ٚاٌزوٟ اِزوذد ٌخّوظ 

 َ(.1258-750٘ـ/656-132لشْٚ ِٓ اٌضِبْ )

 

 انًقذية 

رؼذ اٌغبعٛع١خ ِٕٙخ ِٓ الذَ اٌّٙٓ اٌزٟ ٠ّبسعٙب االٔغبْ داخوً اٌّغزّؼوبد اٌجؾوش٠خ إٌّظّوخ 

لذ ِضٍذ ِّبسعزٙب ثبٌٕغجخ ٌٗ مشٚسح ٍِؾخ رذفؼٗ إ١ٌٙب غش٠ضروٗ اٌفطش٠وخ ٌٍؾقوٛي ِٕز فغش اٌخ١ٍمخ ،ٚ

ػٍٝ اٌّؼشفخ ِٚؾبٌٚخ اعزمشاء اٌّغٙٛي ٚوؾف اعشاسٖ اٌزٟ لذ رؾىً خطشاً ٠زشفذ ثوٗ فوٟ اٌّغوزمجً 

،ٌٚزٌه رٕٛػذ هشق اٌزغغظ ٚٚعبئٍٗ ثذءاً ثبالػزمبد اٌّغوشدح ٚاٌؾ١وً اٌجذائ١وخ ،ٚاٌزموذ٠شاد اٌزخ١ٕ١ّوخ 

ٚػٍٝ ِش اٌؼقٛس ظٙش اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌغٛاع١ظ ،ٌىٓ لٍخ ُِٕٙ ُ٘ اٌز٠ٓ اعوزطبػٛا اْ ٠ؾفوشٚا اعوّبئُٙ ،

فٟ راوشح اٌزبس٠خ ،ٌٚىْٛ اٌغبعٛع١خ لذ ظٙوشد ػٕوذ اِوُ ٚؽوؼٛة وض١وشح ِٚوٓ ثو١ٓ ٘وزٖ اٌؾوؼٛة ٘وُ 

ىشٞ اٌّغٛي اٌز٠ٓ اعزخذِٛ٘ب ٌٍؾقٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ِٓ اعً اٌزٛعغ ٚاالؽزالي ٚثغو إٌفٛر اٌؼغو

ػٍٝ دٚي ٚالب١ٌُ مّٛ٘ب اٌٝ إِجشاهٛس٠زُٙ اٌّزشا١ِخ االهشام ،فمذ اسرئ١ٕب اْ ٔغٍو اٌنٛء ػٍٝ ٘زٖ 

اٌّّٙخ اٌزٟ ػذ٘ب اٌّغٛي ِٓ ا٠ٌٛٚبد اػّبٌُٙ ٚعٙٛدُ٘ اٌؼغىش٠خ ٌالؽوزالي ٚا١ٌّٕٙوخ ِٚؾوٛ اهوشام 

ظ ٌغوخ ٚافوطالؽبً ٚلذ لغّٕب ِٛموٛع اٌجؾوش اٌوٝ ِجؾضو١ٓ ،رٕوبٚي االٚي رؼش٠وف اٌزغغو اٌؼبٌُ آٔزان.

 ػٕذ االُِ ٚاٌؾؼٛة ِٕٚٙب اٌّغٛي .

ف١ّب خقـ اٌضبٟٔ ٌذساعخ اعزخذاَ اٌّغٛي ٌٍغبعٛع١خ فٟ ػٙذ عٕى١وض خوبْ ،ٚؽبدصوخ اٚروشاس 

 ٚلزً عٕى١ض خبْ . 

 انًبحج االول: انجاسىسية نغة واصطالحاً 

جؾوش ػٕوٗ اٌغبعٛع١خ ِٓ اٌزغغظ ٚاٌزغغظ ٌغخ ِو خٛر ِوٓ اٌغوظو ،ٚ٘وٛ عوظو اٌخجوش  ٞ اٌ»

ٚفؾقٗ ،ٚرغغغذ فالٔبً ػٓ فالْ  ٞ ثؾش ػٕٗ ،ٚاٌزغغظ : ٞ اٌزفز١ؼ ػٓ ثٛاهٓ االِٛس ٚاوضش ِوب 

ٚاٌغبعٛط : ٞ اٌؼ١ٓ ٠زغغظ االخجبس صُ ٠ رٟ ا١ٌٙب ،ٚ٘ٛ فبؽت عش اٌؾش، ٚإٌبِٛط  ٠مبي فٟ اٌؾش.

،ٚوؾوف ِوب  اِب افوطالؽبً فبٌّمقوٛد ثوٗ اٌجؾوش ػوٓ ػوٛساد ِٚؼب٠وت االخوش٠ٓ فبؽت عشو اٌخ١ش  .

عزشٖ إٌبط
(1)

 . 
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٘وٛ اٌؾوخـ اٌوزٞ ٠ؼّوً فوٟ خف١ووخ ت  ٚ رؾوذ عوزبس ِظٙوش ووبرة ت فوٟ عّووغ  ٚ »ٚاٌغبعوٛط 

ِؾبٌٚووخ عّووغ ِؼٍِٛووبد ػووٓ ِٕطمووخ ابػّووبي اٌؾشث١ووخ إلؽووذٜ اٌووذٚي اٌّزؾبسثووخ ثمقووذ إ٠قووبي ٘ووزٖ 

« اٌّؼٍِٛبد ٌذٌٚخ اٌؼذٚ
(2.) 

اٌؾقوٛي ػٍوٝ  اِب فٟ ؽبٌخ ٔؾٛة ؽشة عذ٠ذح فبٌزغغظ ٠ىْٛ فٟ و١ف١وخ

ِؼٍِٛبد ػٓ رطٛس االعٍؾخ اٌؾشث١خ فٟ اٌذٚي االخشٜ اٚ ِب ٚفٍذ ا١ٌٗ ِٓ رىٌٕٛٛع١ب ؽذ٠ضوخ ، رٌوه 

ِووٓ اعووً رم٠ٛووخ اٌقووشاع اٌمووبئُ ثوو١ٓ اٌووذٚي ػٍووٝ اٌمٛاػووذ االعووزشار١غ١خ ٚاٌغوو١طشح ػٍووٝ ِٕووبهك إٌفووٛر 

اٌّؤاِشاد اٌغ١بعو١خ ٌخذِوخ ٚاالعزفبدح ِٓ االمطشاثبد اٌغ١بع١خ فٟ ثمبع اٌؼبٌُ ِٓ خالي دط اٌفزٓ ٚ

ِقبٌؾٙب اٌغ١بع١خ ٚاالعزشار١غ١خ 
(3.) 

ٕٚ٘بن ِب ٠ؼشم ثبٌغبعٛط اٌّضدٚط :ٚ٘ٛ اٌؾخـ اٌزٞ ٠ؼّوً  

ٌؾغبة دٌٚز١ٓ فٟ ٚلذ ٚاؽذ )عبعٛط ثٛع١ٙٓ ( ٚ٘ٛ اروٝ ٚاخطش أٛاع اٌغٛاعو١ظ ،فوال ٠ّىوٓ اْ 

٠ذ٠ٓ ووٟ ٠غوزط١غ وغوت صموخ ٠ٕغؼ فوٟ ٘وزٖ اٌّّٙوخ عوٜٛ اٌؾوخـ اٌوزٞ ٠زقوف ثبٌوزوبء ٚاٌّىوش اٌؾوذ

اٌطشف١ٓ ٚخذاع و١ٍّٙب فٟ ٔفظ اٌٛلذ 
(4)

ٚفٟ اغٍوت االؽ١وبْ رىوْٛ ؽ١وبح اٌغبعوٛط اٌّوضدٚط س٘وٓ  .

بٞ خط  ثغ١و ِّىٓ اْ ٠مغ ف١ٗ دْٚ لقذ ،ٌىٓ ِب ٠ؾممٗ ِٓ ِىبعت وج١شح رغوبٖ ٘وزٖ اٌٍؼجوخ اٌخطوشح 

 وٍزب اٌذٌٚز١ٓ. ٠غؼٍٗ ال ٠جبٌٟ ؽزٝ ثؾ١برٗ فٟ عج١ً ِب ٠ؾقً ػ١ٍٗ ِٓ اِٛاي ِٓ

ػٍوُ ٌوٗ لٛاػوذٖ ٚافوٌٛٗ اٌزوٟ ٠غوت اسؽوبد اٌغٛاعو١ظ ا١ٌٙوب » وّب رؼّشم اٌغبعٛع١خ ػٍٝ أٙب

« ١ٌزّىٕٛا ِٓ أغبص ٚاداء ٚاعجبرُٙ وّب رزطٍجٙب اٌغب٠خ اٌزٟ ٠غؼْٛ ا١ٌٙب 
(5)

. 

 انجىاسيس ويهُة انتجسس :     

ٝ ٚعٗ اٌذلخ ،ٌىٓ ػٍٝ ِوب ٠ؼزموذ اٌزغغظ فٓ لذ٠ُ ال ٠ّىٓ ٌجبؽش اْ ٠زىٙٓ  ثزبس٠خ ظٙٛسٖ ػٍ

أٗ رٛاعذ ِٕز الذَ اٌؼقٛس ،ؽ١ّٕوب ثوذ  فوشاع ا١ٌّٕٙوخ ٚفوشك لوبْٔٛ اٌموٛح ثبعوزخذاَ ؽوزٝ االعوب١ٌت 

اٌّزبؽووخ ٚاّ٘ٙووب اٌغبعووٛط اٌووزٞ وووبْ ٘ووٛ االداح االٌٚووٝ ثووال ِٕووبصع ،ٚلووذ ِووٛسط اٌزغغووظ داخووً 

إلٔغووبْ مووشٚسح ٍِؾووخ رذفؼووٗ ا١ٌٙووب اٌّغزّؼووبد اٌجؾووش٠خ إٌّظّووخ ،ٚوبٔووذ ِّبسعووخ اٌزغغووظ ثبٌٕغووجخ ٌ

غش٠ضرووٗ اٌفطش٠ووخ ٌٍؾقووٛي ػٍووٝ اٌّؼشفووخ ٚوؾووف اعووشاس اٌّغٙووٛي اٌزووٟ لووذ رؾووىً خطووشاً ٠زشفووذ ثووٗ 

،ٌٚزٌه رٕٛػذ هشق اٌزغغظ ثوذءاً ِوٓ االػزّوبد ػٍوٝ اٌؾوٛاط اٌّغوشدح ٚاٌؾ١وً اٌجذائ١وخ ٚاٌزخ١ّٕوبد 

د ٚفٛالً اٌٝ اٌضٛسح اٌزىٍٕٛع١خ فٟ ١ِذاْ االرقبالد ٚاٌّؼٍِٛب
(6)

. 

ٚرخزٍف ِّبسعخ اٌزغغظ ث١ٓ ِغزّغ  ٚآخش ؽغت ٔٛع االػوشام ٚاٌؼوبداد اٌغوبئذح ،فٕوشاٖ » 

ػٍٝ عج١ً اٌّضبي عّخ صبثزخ ػٕذ ا١ٌبثب١١ٔٓ فُٙ ٠ؤِْٕٛ إْ اٌؼًّ فٟ ِغبي اٌّخبثشاد خذِخ ٔج١ٍوخ ،وّوب 

عوغالد لوذِبء إْ رؾزّظ اٌضبٌش لبَ ثزٕظ١ُ ا٘وُ عٙوبص ِخوبثشاد ػشفوٗ اٌؼوبٌُ ،٠ٚوزوش اٌّؤسخوْٛ إْ 

اٌّقش١٠ٓ رؾ١ش اٌٝ ل١بُِٙ ث ػّبي ػظ١ّخ  فٟ ِغبي اٌّخبثشاد ،ٌىٕٙب رؼشموذ ٌٍنوؼف فوٟ ثؼول 

« اٌؼٙٛد
(7)

. 

 انجاسىسية وانًخابرات عُذ االيى وانشعىب :    

اٌزوبس٠خ »لذ ٠ؼزمذ اٌجؼل ثبْ اٌغٙذ اٌّخبثشارٟ ٚاالعزخجبسٞ ١ٌٚذ ػقش االٌوخ اٌؾوذ٠ش ،ٌىوٓ 

ٙووزا اٌغٙووبص ثووذا٠بد ػشفزووٗ اوضووش اٌؾووؼٛة ٚاٌؾنووبساد ،فٙووٛ ٠ؼووٛد اٌووٝ ػقووٛس اٌّووذْٚ ٠خجشٔووب ثووبْ ٌ

عؾ١مخ ػشفٙب اٌّقش٠ْٛ اٌمذاِٝ ،ٚلذ اثذع اٌّقش٠ْٛ فوٟ ِغوبي االعوزخجبساد ،وّوب ػشفوب االغش٠وك 

ٚاالؽٛس٠ْٛ ،فبسعٍٛا عٛاع١غُٙ فٟ اوضش اٌجٍذاْ اٌّؾ١طخ ثُٙ ٌّؼشفخ ٔٛا٠ب اٌخقَٛ ٚرؼوذاد ع١ٛؽوُٙ 

ُ ،وّب ػشفٙب اٌق١ٕ١ْٛ ٚ اٌفشط  ٚا١ٌٛٔب١ْٔٛ ٚاٌشِٚبْ ٚاٌّغٛي ،٠ّٚىٓ اٌمٛي ثو ْ ،ٔٛػ١بد اعٍؾزٙ

افً وٍّخ ِخبثشاد رؼٕٟ اٌؼمً ،اٌوزوبء ٚاٌؼموً اٌّفىوش ،اٚ فوبؽت اٌوزوبء اٌخوبسق ،اٚ اٌؼموً اٌّزٕجوٗ 

« ا١ٌمع
(8)

. 
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 انجاسىسية وانًخابرات عُذ انًسهًيٍ :     

ٓ ٚاٌّؾشو١ٓ فٟ اػمبة اٌٙغشح إٌج٠ٛخ اٌٝ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ثؼذ رضا٠ذ ؽذح اٌقشاع ث١ٓ اٌّغ١ٍّ

امووؾذ ٕ٘ووبن ؽبعووخ ٍِؾووخ ٌّؼشفووخ اخجووبس اٌىفووبس، ٌووزا ظٙووشد اٌؾبعووخ اٌووٝ اٌزمقووٟ ٚاالعووزخجبس ػووٓ 

عوش٠خ ػجوذ ب ثوٓ »رؾشوبد اٌّؾشو١ٓ ٚاخجبسُ٘ ،ٚلذ ؽذصذ ػ١ٍّوبد ػوذح ِٕٙوب ػٍوٝ عوج١ً اٌّضوبي : 

،ٚلذ وٍوف إٌجوٟ االخ١وش ثشفوذ رؾشووبد لوش٠ؼ ِٚؼشفوخ اخجوبسُ٘ عؾؼ فٟ اٌغٕخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌٙغشح 

« .ٚفٟ غضٚح ثذس اٌىجشٜ خشط اٌشعٛي ِٓ اٌّذ٠ٕخ ٚعبس ِغ افؾبثٗ اٌٝ ِىبْ ثذس
(9)

. 

ثؼش ِٓ ٠ ر١ٗ ث خجبس اثٟ عف١بْ ٚلبفٍزٗ ٚاخجشروٗ اٌؼ١وْٛ إْ لش٠ؾوبً عوبسد ا١ٌوٗ ١ٌّٕؼوٛا » ٚلذ 

١ٓ ،ٚفٟ غضٚح ثوذس ا٠نوبً اسعوً إٌجوٟ اصٕو١ٓ ِوٓ اٌّغب٘وذ٠ٓ اثٍٗ ٚرغبسرٗ ؽزٝ ال رمغ فٟ ا٠ذٞ اٌّغٍّ

ٌٍؾقٛي ػٓ ِؼٍِٛبد ػٓ لٛاد اٌّؾشو١ٓ ،ٚاٌغذ٠ش ثبٌزوش ثئْ إٌجٟ اػزّذ فٟ غضٚارٗ ػٍٝ اٌمٛافً 

اٌّى١خ ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ وبْ ٠وضٚدٖ ثٙوب اػٛأوٗ فوٟ ِىوخ ،ث١ّٕوب ٌوُ ٠ىوٓ ٌموش٠ؼ ِوٓ ٠وضٚدٖ ث خجوبس 

ْ إٌجٟ ٠ٛفٟ اٌّغو١ٍّٓ ثىزّوبْ اعوشاسُ٘ ٌؼٍٙوُ ٠قو١جْٛ اٌؼوذٚ ػٍوٝ غ١وش اٌّغ١ٍّٓ فٟ اٌّذ٠ٕخ ،ٚوب

« اعزؼذاد ٠ٕٚزقشْٚ دْٚ عفه دِبء ٚاص٘بق اسٚاػ وّب ؽذس لج١ً فزؼ ِىخ
(10)

. 

 انجاسىسية عُذ انصيٍ ويذي تأحيرها عهً انًغىل:

عو١خ ٠ؼزجش )فٓ رضٚ( سائذ اٌغبعٛع١خ فٟ اٌق١ٓ ،ٚ٘زا ال ٠ؼٕوٟ إْ اٌقو١ٓ ٌوُ رؼوشم اٌغبعٛ

لجً رٌه ٌٚىٓ اٌفنً ٠شعغ ا١ٌٗ فٟ أؾبء اٚي ؽجىخ ِخبثشار١خ ف١ٕخ ،ٚلذ اٌف وزبثبً ثؼٕٛاْ افٛي اٚ 

فٓ اٌؾشة، ٚ٘ٛ ِٓ الذَ اٌىزت اٌزٟ اٌفذ فوٟ ٘وزا اٌّنوّبس ػِّٛوبً ، ِٚوب ٠ٍفوذ إٌظوش ا١ٌوٗ أوٗ ػٍوٝ 

موشاءح فوٟ اٌؼذ٠وذ ِوٓ اٌشغُ ِٓ اٌزطٛس اٌؾبفً فٟ اعوب١ٌت ٚهوشق اٌزغغوظ اال أوٗ ِوبصاي ِطٍٛثوبً ٌٍ

٠ٚؼزمذ فٓ رضٚ ث ْ ؽٓ اٌؾشة ثطش٠مخ الزقبد٠خ ِوغ دفوبع اٌوجالد » االوبد١ّ٠بد اٌؼغىش٠خ اٌؼب١ٌّخ ، 

مووذ ا٢خووش٠ٓ  ٠زطٍووت مووشٚسح اعووزخذاَ ٔظووبَ رغغووظ دائووُ ،٠شفووذ أؾووطخ االػووذاء ٚاٌغ١ووشاْ ػٍووٝ 

ؼّالء ِٓ صػّوبئُٙ اٌغ١بعو١١ٓ اٌغٛاء ،وّب اػزجش اٌغبعٛع١خ ػّالً ؽش٠فبً ِٚالؽظخ اعزّشاس رمش٠ت اٌ

« ٚاٌمبدح اٌؼغىش١٠ٓ 
(11)

ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبإلؽبسح ث ْ اٌّغٛي لذ اخزٚا ِٓ اٌق١ٓ عٛأوت وض١وشح ٔمٍٛ٘وب  .

اٌٝ الٛاُِٙ ٚلجبئٍُٙ ؛ِٕٚٙب وبْ رم١ٍذ اٌٍْٛ االؽّش اٌزٞ وبْ ٘ٛ اٌٍْٛ اٌشعّٟ بعشح عٕٛن اٌؾبوّوخ  

اهٛس٠خ اٌغذ٠ذح فٟ اٌق١ٓ ،وّوب اخوز اٌّغوٛي ػوٓ اٌقو١ٓ فٟ اٌق١ٓ ،ٚإْ ٘زا اٌٍْٛ وبْ ٠شِض ٌإلِجش

وشعٟ اٌؼشػ اٌزٞ اعٍغٛا ػ١ٍٗ عٕى١ض خبْ
(12)

،ٚ٘ٛ دالٌخ ػٍٝ أٗ اٌخوبْ االػظوُ ،ٚوشعوٟ اٌؼوشػ 

٠ؼوذ اٌزٕوو١ٓ سِوضاً ٌٍغجووشٚد ٚاٌغوٍطخ ،ٚ٘ووزا إٌّوٛرط ِووٓ » ٚ ِض٠ٕوبً ثوشسٚط اٌزٕوو١ٓ اٌّط١ٍوخ ثبٌووز٘ت .

« ِٕغ١ٌٛب ِٓ لجً وشعٟ اٌؼشػ لذ ػشفزٗ إؽذٜ صػبِبد
(13)

. 

وّب اهٍك اٌّغٛي ػٍٝ اعشح ر١ّٛع١ٓ 
(14)

ثببعشح اٌز٘ج١خ رّغ١ذاً ٚرؼظ١ّبً ٌٙب ػٓ عبئش االعش  

اٌؾبوّخ ،٠ٚجذٚ اْ رّغ١ذ ٘زٖ ابعشح عبء ِز صشاً ثزغ١ّخ ابعشح اٌز٘ج١خ اٌزوٟ وبٔوذ رطٍوك ػٍوٝ االعوش 

اٌؾبوّخ اٌق١ٕ١خ 
(15)

ِٓ اٌنشٚسٞ ثٕوبء لوٛح ػغوىش٠خ ِزفٛلوخ ػٍوٝ  عٕى١ض خبْ ادسن ث ٔٗ» وّب إْ  .

« اٌمٜٛ اٌؼغىش٠خ ٌٍذٚي اٌىجشٜ اٌّغبٚسح وئِجشاهٛس٠خ اٌق١ٓ ٚاٌذٌٚخ اٌخٛاسص١ِخ
(16)

. 

إْ عٕى١ض خبْ ٌُ ٠ٕؾ  رٕظ١ُ ٌٍغ١ؼ ػشم١بً فٟ اصٕبء اٌّؼشوخ ،ٚأّب وبْ ٘وزا اٌزٕظو١ُ » ٠ٚجذٚ

١ٕٟ اٌوزٞ ووبْ عٕى١وض خوبْ ِطٍؼوبً ػٍوٝ ِؼّٛالً ثٗ ِٓ لجوً ع١وٛػ اٌؾوؼٛة اٌّزؾنوشح ووبٌغ١ؼ اٌقو

« رؾى١الرٗ ثؾىُ اؽزىبوٗ ثُٙ ِٓ لجً
(17)

. ٚال ثذ ِٓ اإلؽبسح اٌٝ إٔٗ ٚثؼذ ٚفٛي اٌّغٛي اٌٝ اٌقو١ٓ 

ٚاؽزىووبوُٙ ثبٌؾنووبسح اٌقوو١ٕ١خ ٚاهالػٙووُ ػٍووٝ عٛأجٙووب ِٕٚبؽ١ٙووب اٌىض١ووشح ٚالزجبعووُٙ ِووٓ عٛأووت 

بلوٗ ِوغ ٔغوك ػوبدارُٙ ٚرمب١ٌوذُ٘ ٚاػوشافُٙ ٚد٠بٔوبرُٙ ؽنبسرُٙ ِب ٚعذٖٚ ِٕبعوجبً ٌؾ١وبرُٙ ٚث١ئوزُٙ ٚارف

،ٚرٕظ١ّبد ع١ٛؽُٙ اٌؼغىش٠خ ،٠ّىٓ اٌموٛي ثو ْ اٌغبعٛعو١خ لوذ ٔمٍوذ ِوٓ اٌقو١ٓ اٌوٝ اٌّغوٛي ،ٚأٙوُ 

الزجغوووٛا ٘وووزا إٌظوووبَ اٌّغوووّٝ ثبالعوووزخجبسارٟ ،ف فوووجؼ ٌوووذ٠ُٙ عٛاعووو١ظ ثؾوووىٍٗ اٌّجغوووو ٌزٍج١وووخ ادٚاس 

٘ووُ اٌؼغووىش٠خ اٌزووٟ رفشمووٙب ػٍوو١ُٙ اٌؾووشٚة ٚاٌزقووبدِبد ِٚمزنوو١بد اؽووٛاي دٌٚووزُٙ ٚرٕظ١ّووبد ثالد
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اٌؼغىش٠خ ِوغ دٚي ٚالوب١ٌُ عوبٚسُ٘ اٚ ػٍوٝ ؽوذٚدُ٘ اٚ ؽوذٚد االلوب١ٌُ اٌزوٟ ٠شِوْٛ اٌٛفوٛي ا١ٌٙوب اٚ 

 اٌزٛعغ ٚثغو إٌفٛر ػ١ٍٙب .

 انًبحج انخاَي :استخذاو انًغىل نهجاسىسية في عهذ جُكيز خاٌ  

ٓ اْ ٠زغٕٝ ٌغٕى١ض خبْ ثغو ٔفٛرٖ ػٍٝ اٌجمؼخ اٌغغشاف١خ ِٓ اٌطج١ؼٟ اٌمٛي أٗ ِٓ غ١ش اٌّّى

اٌّؾقووٛسح  ِووب ثوو١ٓ ِٕغ١ٌٛووب ٚاثووٛاة اٌؼووبٌُ االعووالِٟ ثووذْٚ خطووو ِؾىّووخ ،ٚ٘ووزٖ اٌخطووو رؾزووبط 

ثبٌنشٚسح اٌٝ ِؼٍِٛبد دل١مخ ٠غزم١ٙب عٛاع١ظ اوفبء ٠ٚغّؼٙب ػّالء ارو١بء ِٓ ِخزٍوف ثٍوذاْ اٌؼوبٌُ 

رٌه ،ف ٔٗ ٌغ  اٌٝ االعزؼبٔخ ثجؼل اٌزغبس  ٠ٚىٍفُٙ ثبٌوز٘بة اٌوٝ  ،وّمذِخ ٚاعبط ٌغضٚارٗ ،فنالً ػٓ

اٌجالد اٌزٟ ٠ٕٛٞ غضٚ٘ب ،ف١ذْٚٔٛ ِالؽظبرُٙ ِٚؾب٘ذارُٙ ِٚب ٠غّؼٛٔٗ ٠ٚشعٍٛٔٗ ا١ٌٗ ،ٚوض١شاً ِب ٌغ  

عٕى١ض خبْ اٌٝ ا٠فبد ثؼل اِٙش لٛادٖ فٟ ِٙبَ عبعٛع١خ فؼجخ 
(18)

. 

٢خش ر٠ْٛٛ ،ٚػٕذِب ػضَ عٕى١ض خبْ ػٍٝ ِؾبسثخ ِٚٓ ٘ؤالء لبئذ٠ٓ اؽذّ٘ب ٠ذػٝ عجزبٞ ٚا

اٌززبس، افطٕغ خالفبً ِوغ عوجزبٞ ٚاِوشٖ ثوبٌٍغٛء اٌوٝ لبئوذ اٌززوبس ، ٚصػوُ أوٗ اخزٍوف ِوغ عٕى١وض خوبْ 

ٚأؾك ػ١ٍٗ ،٠ٚشغت فٟ االٔنّبَ ا١ٌُٙ ،ٚاصجبربً ٌؾغٓ ١ٔزٗ لذَ ثؼل اٌّؼٍِٛبد اٌّض٠فوخ ٌمبئوذ اٌززوبس 

ػُٕٙ ،ٚفبس ٠ضٚد عٕى١ض خبْ ثبٌّؼٍِٛبد عشاً ،ٚفٛعئ اٌززبس ثوبٌغ١ؼ  رف١ذ ث ْ اٌغ١ؼ اٌّغٌٟٛ ثؼ١ذ

 اٌّغٌٟٛ ٠ؾ١و ثُٙ ،ؽ١ٕئز ادسوٛا اْ عجزبٞ ِب ٘ٛ اال عبعٛط خذػُٙ ٌىٓ ثؼذ فٛاد االٚاْ .

اِب اٌمبئذ ا٢خش فٙٛ ر٠ْٛٛ اٌزٞ اسعٍٗ عٕى١ض خبْ ػٍٝ س ط لٛح ِغ١ٌٛخ ِٓ اٌفشعبْ ٌؼشك 

اٌمنبء ػٍٝ رّشد اٌؾوبوُ اٌغٕوٛثٟ ،ٌٚوُ رىوٓ ٘وزٖ اٌّغوبػذح ثؾغوٓ ١ٔوخ ِغبػذح إِجشاهٛس اٌق١ٓ فٟ 

ٚأّب وبٔذ رٙذم اٌٝ ؽٓ ٘غَٛ ػٍٝ اٌق١ٓ ،ف ساد امؼبم اؽذٜ اٌّؼغىش٠ٓ ١ٌغًٙ ػ١ٍٗ االعوزفشاد 

ثبٌطشم ا٢خش ،ٌزا  ٚفٝ ر٠ْٛٛ ثبٌؾقٛي ػٍٝ وً اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٌزٌه ،ٚوبْ ٌزٍه اٌّؼٍِٛوبد 

خووبْ ٌّخططبرووٗ اصش٘ووب فووٟ ٚمووغ عٕى١ووض 
(19)

وّووب لبِووذ ِغووزؾذصبد ػغووىش٠خ ١ٍِئووخ ثووبٌغش ح ،ٌمووذ . » 

اعزخذَ اٌّغٛي اٌغبعٛع١خ ٌٍؾقٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ ٌؾوٓ ؽّالرٙوُ وّوب ٌغو ٚا اٌوٝ اٌؾوبئؼبد 

ٚغ١ش٘ب ِٓ ٚعوبئً اٌّجبٌغوخ ٌزغغو١ُ ػوذد لوٛادرُٙ ٚلوٛح عٕوٛدُ٘ ،ٌٚوُ ٠ىوُ ٠ّٙٙوُ ِوبرا ٠ّىوٓ اْ ٠ظوٓ 

ا ٠ٕزفنْٛ ِٓ اٌخٛم ٚاٌشػت ٚلٛح خ١بٌخ اٌّغٛي اٌنبسثخ ،ٚلذ اعزخذَ عٕى١ض خوبْ اػذائُٙ ِب داِٛ

عٛاع١ظ اٌؼذٚ وٛع١ٍخ إلس٘بة عٕٛد اٌؼذٚ أفغُٙ ػٕذِب وبْ ٠غز١ًّ عٛاع١ظ اٌؼذٚ اٌٝ عبٔجٗ ٚوبْ 

« ٠ٍم١ُٙ اٌؾبئؼبد اٌزٟ ٠ٕؾشٚٔٙب ث١ٓ لٛارُٙ 
(20)

. 

حادحة اوترار
(21)

وقتم تجار جُكيز خاٌ:    
 

٘زٖ اٌؾبدصخ رّضٍذ فٟ اْ عٕى١وض خوبْ ثؼوش ثشعوبٌخ اٌوٝ اٌغوٍطبْ اٌخوٛاسصِٟ ػوالء اٌوذ٠ٓ  اْ

ِؾّوٛد اٌخوٛاسصِٟ » ٌىٟ ٠جش٘ٓ ٌٗ ؽغٓ ١ٔزٗ ِؼُٙ رٍه اٌشعوبٌخ اٌزوٟ ؽٍّٙوب صالصوخ ِوٓ اٌزغوبس ٚ٘وُ 

«،ٚػٍٟ خٛاعخ اٌجخبسٞ ،٠ٚٛعف وٕغوب اإلداسٞ 
22)

 . ٚؽّوً اٌٛفوذ اٌموبدَ ِوٓ اٌوجاله اٌّغوٌٟٛ اٌٙوذا٠ب

إٌف١غخ د١ٌالً ػٍٝ سغجخ عٕى١ض خبْ فٟ ل١بَ ػاللبد ه١جخ ث١ٓ اٌطشف١ٓ ،ٚلذ ٔقذ اٌشعبٌخ ػٍٝ االرٟ 

ٌٚمووذ ػٍّووذ ثغووو ٍِىووه ٚإٔفووبر ؽىّووه فووٟ اوضووش الووب١ٌُ االسك ،ٚأووب اسٜ ِغووبٌّزه ِووٓ عٍّووخ : ».....

ثوالد اٌزوشن  اٌٛاعجبد ،ٚأذ ػٕذٞ ِضً اػض اٚالدٞ ٚغ١ش خبم ػ١ٍه أٟ ٍِىذ اٌق١ٓ ِٚب ١ٍ٠ٙب ِٓ

« ،ف ْ س ٠ذ اْ رفزؼ ٌٍزغبس فٟ اٌغجٙز١ٓ عج١ً اٌزشدد ػّذ إٌّبفغ ٚؽٍّذ اٌفٛائذ
(23)

. 

غنت اٌغٍطبْ ػالء اٌذ٠ٓ دمحم ثؼذ اْ لش  اٌشعبٌخ غنجبً ؽذ٠ذاً ، الع١ّب  ْ اٌشعبٌخ رؾًّ فٟ 

ٗ خبٔبً ػٍٝ اٌؾؼٛة ه١برٙب هبثغ اٌزٙذ٠ذ ٚاٌٛػ١ذ، ٚؽؼش ثبإل٘بٔخ ػٕذِب هٍت ِٕٗ عٕى١ض خبْ اْ ٠ٛظف

اٌزجؼ١خ ٌٍخبْ اٌّغٌٟٛ « ٚأذ  ػٕذٞ ِضً اػض اٚالدٞ » اٌّغ١ٌٛخ ٚاٌزشو١خ اْ ٠ؼذٖ وبٔٗ ٠مقذ ثؼجبسح 

،ٌىٓ و١بعخ اٌزبعش اٌزٞ اعزّغ ثبٌغٍطبْ ثوذدد ؽبٌوخ اٌغنوت ػٕوذٖ  ٚاػبدروٗ اٌوٝ ؽبٌزوٗ اٌطج١ؼ١وخ ِوٓ 

عٕى١وض خوبْ ،ٚػوبد اػنوبء اٌغوفبسح اٌوٝ  اٌٙذٚء ٚاالرضاْ ،فمجوً اْ ٠ؼموذ ِؼب٘وذح رؾوبٌف ٚفوذالخ ِوغ

اٌجاله اٌّغٌٟٛ ُٚ٘ ٠ؾٍّْٛ اٌشد ثمجٛي االرفبق 
(24)

. 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ٌمووذ عووش عٕى١ووض خووبْ ٚساػ  ٠ؼّووً ػٍووٝ روو ١ِٓ اٌطووشق اٌزغبس٠ووخ ثوو١ٓ ؽووشق اعوو١ب ٚغشثٙووب » 

ٚاخنبع اٌمجبئً اٌزٟ رمطؼٙب  ٚرغٍت ِوب ٠ؾٍّوٗ اٌزغوبس ِٚوٓ صوُ رض٠ٚوذ اٌطوشق ثؾشاعوخ دائّوخ ٌزو ١ِٓ 

«  ٌزغبس عب١ٌّٓ اٌٝ اٌّؼغىش اٌّغٌٟٛٚفٛي ا
(25)

. 

إْ االهّبع اٌغ١بع١خ ٌّؾّذ خٛاسصَ ؽبٖ اٌّزّضٍخ ثبٌمنبء ػٍوٝ اٌززوبس ٚٚساصوزُٙ ثوذي رٍوه » ٚ

ٝ عٕى١وض خوبْ ووبْ ٘ذفوٗ االعوزطالع ،ٌٚوُ ٠شغوت اٌؼاللخ اٌط١جخ ثؼاللخ ػذائ١خ ،فٙٛ اسعً اٌغوفبسح اٌو

«  ثبٞ ؽبي اٌذخٛي فٟ ػاللبد رغبس٠خ ِغ ِٕغ١ٌٛب
(26)

. 

ٚلذ رجذٌذ اٌّٛالف اٌغ١بع١خ اٌظب٘ش٠خ ِٕٙب ٚاٌجبه١ٕخ ،فمذ لوبَ صالصوخ ِوٓ اٌزغوبس اٌخوٛاسص١١ِٓ 

ِٓ عىبْ ثخبسٜ
(27)

ٌىشثوبط ثشؽٍخ اٌٝ ِّبٌه اٌّغٛي ٠ؾٍّوْٛ ثنوبئؼُٙ ِوٓ اٌض١وبة اٌّز٘جوخ ٚا 
(28)

 .

ثؼذ اْ رُ ٌٍزغبس ِب اسادٚا ِٓ ث١غ ثنبئؼُٙ ٌجاله اٌخبْ اٌّغٌٟٛ ،فنالً » ٚغ١ش٘ب ِّب ١ٍ٠ك ثخبٔبد ٚ

ػٓ أٙوُ ػٍِٛوٛا ِؼبٍِوخ ه١جوخ ِوٓ لجوً عٕى١وض خوبْ اٌوزٞ اِوش اْ ٠ٕفوز ِؼٙوُ اٌوٝ ثالد٘وُ عّبػوخ ِوٓ 

« افؾبثٗ ُٚ٘ ِؾ١ٍّٓ ثبٌز٘ت ٚاٌفنخ اٌٝ ثالد خٛاسصَ
(29)

. 

رغبس اٌّغٛي اٌٝ ِذ٠ٕخ اٚرشاس اٌٛالؼخ فٟ القٝ اٌؾذٚد اٌؾشل١خ ٌٍذٌٚخ اٌخٛاسص١ِخ  ٌمذ ٚفً

،ٚوبٔذ رؼذ ِفزبػ اٌزغبسح ث١ٓ ؽشق اع١ب ٚغشثٙب صوبْ ثٙوب ؽوبوُ ِوٓ لجوً خوٛاسصَ ؽوبٖ ٠وذػٝ )٠ٕوبي 

خووبْ( اثووٓ خووبي اٌغووٍطبْ ػووالء اٌووذ٠ٓ دمحم اٌخووٛاسصِٟ فووٟ ػؾووش٠ٓ اٌووف فووبسط 
(30)

.ٚفووٟ رٌووه ٠مووٛي 

فؾش٘ذ ٔفغٗ اٌذ١ٔئخ اٌٝ اِٛاي اٌٚئوه ٚوبروت اٌغوٍطبْ ِىبرجوخ خوبئٓ ٠موٛي إْ ٘وؤالء اٌموَٛ »  إٌغٛٞ

«  عبءٚا اٌٝ اٚرشاس فٟ صٞ اٌزغبس
(31)

. 

ٚٔؾ١ش اٌّقبدس اٌزبس٠خ١خ  ْ )٠ٕوبي خوبْ ( اعوز صش ثو ِٛاي اٌٚئوه اٌزغوبس ٌٕفغوٗ دْٚ اٌغوٍطبْ 

ٗ ػٍوٝ رغوبس ثخوبسٜ ٚعوّشلٕذ ٚ خوز اصّبٔٙوب ،٠ٚشٜٚ أٗ لزٍُٙ ٚع١ش ِب ِؼُٙ اٌوٝ اٌغوٍطبْ اٌوزٞ فشلو

 ُِٕٙ
(32)

 .٠ٚجذٚ اْ اٌغٍطبْ ٠ٕٚبي خبْ لذ ارفمٛا ف١ّب ث١ُٕٙ ػٍٝ لزً اٌزغبس اٌّغٛي ِٚقبدسح اِٛاٌُٙ.

اخزٍف اٌجبؽضْٛ فٟ رفغ١ش ؽبدصخ اٚرشاس اٌزٟ رّضٍذ ثمزوً اٌزغوبس اٌّغوٛي .فّوُٕٙ ِوٓ ٠موٛي إْ 

١ض خبْ ٌٍزغغوظ ػٍوٝ اٌذٌٚوخ االعوال١ِخ اٚ العوزفضاص٘ب ،ٚلوذ ٘ؤالء ِب وبٔٛا اال عٛاع١ظ اسعٍُٙ عٕى

ا٠مٓ ؽبوُ اٚرشاس ِب رخف١ٗ ِضاػُ عٕى١ض خبْ ف لجً ػٍٝ لزً اٌزغبس
(33)

. 

ِٚٓ اٌجبؽض١ٓ ِٓ لبي إّٔب اسعً عٕى١ض خبْ ثؼنبً ِٓ سعبٌٗ اٌٝ اسك اٌّغ١ٍّٓ ١ٌمزٍٛا رغبس 

١ٓ اٌززبس ٕ٘بن ؽزٝ ٠ىْٛ رٌه عججبً فٟ غضٚ ثالد اٌّغٍّ
(34)

. 

ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ ل١بَ اٌغٍطبْ اٌخٛاسصِٟ ثمزً اٌزغوبس اٌّغوٛي ،اال إْ عٕى١وض خوبْ عوؼٝ اٌوٝ 

اْ ٠غٛٞ االِش ِغ اٌخٛاسص١١ِٓ ثبٌطشق اٌغ١ٍّخ وّب ظٙش ِٓ خالي االؽذاس ثبٔٗ وبْ ٌخوٛاسصَ ؽوبٖ 

ً عٕى١ض خبْ سعوالً ١٘جخ ػٕذ عٕى١ض خبْ فؼًّ ػٍٝ رذ١ِش٘ب ٔفغ١بً ٚع١بع١بً ٚػغىش٠بً ٚاخالل١بً ،فبسع

٠طٍت رفغ١شاً ٌّب ؽذس
(35)

ٌُ ٠ىزفٟ عٕى١ض خبْ ث سعوبي اٌشعوً ،ثوً ثؼوش ِؼٙوُ سعوبٌخ اٌوٝ اٌغوٍطبْ  .

ػالء اٌذ٠ٓ دمحم ،ٚهٍت ِٕٗ اْ ٠غٍُ ٠ٕبي خبْ ٌمزٍٗ رغبس اٌّغٛي
(36)

. 

اال اْ اٌغٍطبْ اٌخٛاسصِٟ سفل رغ١ٍُ اثٓ خبٌٗ ،ٚاِش ثمزً فبؽت اٌشعبٌخ ،ٚاهٍك عوشاػ  

شعٛالْ اٌٍزاْ وبٔب ثقؾجخ ِجؼٛس اٌخبْ ،ٚعّؼ ٌُٙ ثبٌؼٛدح اٌٝ ثالدُ٘ ؽزٝ ٠ش٠ٚب ٌٍخبْ ِوب ؽوذس اٌ
(37)

خٍفذ ؽبدصخ اٚرشاس اصشاً وج١شاً فٟ رقبػذ ؽذح اٌّٛاعٙخ ث١ٓ اٌززبس ٚاٌخٛاسص١١ِٓ ، ٌززؾوٛي اٌوٝ  .

ٕى١وض خوبْ ٚػوضصد ٔضاع ػغىشٞ ث١ٓ اٌطشف١ٓ ،فنالً ػٍٝ اْ رٍه اٌؾبدصخ لذ رشوذ اصشاً فوٟ ٔفوظ ع

سغجزٗ فٟ اٌزٛعٗ فٛة اٌؼبٌُ االعالِٟ ٘زا ِوٓ عٙوخ ،ِٚوٓ عٙوخ اخوشٜ رٍوه اٌؾبدصوخ اصوشاً فوٟ عؼوً 

اٌخٛاسص١١ِٓ ٠ظٙشْٚ ثّظٙش اٌمٛٞ اٌزٞ ٠ش اظٙبس ٔفٛرٖ ػٍٝ اٌغبؽخ اٌغ١بع١خ اِبَ اٌخ١ٍمخ اٌؼجبعوٟ 

غوٛي ٚع١ؾوُٙ اٌززوبسٞ اٌوزٞ ثوذ  إٌبفش ٌوذ٠ٓ ب ٚاٌموٜٛ اٌغذ٠وذح اٌزوٟ ثوذ  خطش٘وب ٚ٘وٟ لوٛح لوبدح اٌّ

ثبٌضؽف ٔؾٛ ثالد اٌخٛاسص١١ِٓ ٌٍض س ُِٕٙ رٌه اٌضبئش اٌزٞ ٌُ ٠موف ػٕوذ ؽوذ االٔزموبَ ٌّمزوً اٌزغوبس ،ثوً 

 « ٚعٗ أظبس اٌززبس ٔؾٛ اٌؼبٌُ االعالِٟ ثشِزٗ. 
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 انخاتًة واهى االستُتاجات                       

 ٚاالعزٕزبعبد ٟ٘ :رٛفٍذ اٌجبؽضزبْ اٌٝ ِغّٛػخ ِٓ إٌزبئظ 

اٌغبعٛع١خ ٟ٘ ِٕٙخ ِٓ الذَ اٌّٙٓ اٌزوٟ ِبسعوٙب االٔغوبْ فوٟ داخوً اٌّغزّؼوبد اٌجؾوش٠خ إٌّظّوخ  .1

ِٕوز فغووش اٌزووبس٠خ ،ٚرٌووه ٌٍؾقووٛي ػٍووٝ اٌّؼشفووخ ٚاعووزمشاء اٌّغٙووٛي ٚوؾووف اعووشاسٖ اٌزووٟ لووذ رؾووىً 

 خطشاً ٠زشفذ ثٗ فٟ اٌّغزمجً .

ٚؽؼٛة وض١شح وبٌّقوش١٠ٓ ٚاالغش٠وك ٚاالؽوٛس١٠ٓ  اٌغبعٛع١خ ٚاٌّخبثشاد ػشفزٙب ِٚبسعزٙب اُِ .2

 ٚاٌق١ٕ١ْٛ ٚاٌفشط ٚا١ٌٛٔب١ْٔٛ ٚاٌشِٚبْ ٚاٌّغٛي.

ِغ اؽزذاد ؽوذح اٌقوشاع ثو١ٓ اٌّغو١ٍّٓ ٚاٌّؾوشو١ٓ ثؼوذ ٘غوشح إٌجوٟ ِوٓ ِىوخ اٌوٝ اٌّذ٠ٕوخ اصدادد  .3

١ّٓ ؽبعخ اٌّغ١ٍّٓ ٌالعزخجبس ٚرمقٟ رؾشووبد اٌّؾوشو١ٓ ٚاخجوبسُ٘ ،فىبٔوذ اٌغبعٛعو١خ ػٕوذ اٌّغوٍ

 فٟ فذس االعالَ ٚفٟ ػٙذ ع١ذ اٌّشع١ٍٓ دمحم ثٓ ػجذ ب )فٍٝ ب ػ١ٍٗ ٚاٌٗ ٚعٍُ( .

اٌغبعٛع١خ ػٕذ اٌّغٛي لذ أزمٍذ ٚالزجغذ ِٓ اٌق١ٕ١ْٛ ٔظشاً ٌز صش اٌّغٛي ثىً ِب ػٕذ اٌق١ٓ ِٓ  .4

سح ؽنبسح ٚأظّخ ٚلوٛا١١ٔٓ ٚلٛاػوذ روٕظُ ؽ١وبرُٙ ثؼوذ ٚفوٛي اٌّغوٛي اٌوٝ اٌقو١ٓ ٚرو صشُ٘ ثبٌؾنوب

 اٌق١ٕ١خ اٌؼش٠مخ .

ؽزووٝ ٠جغووو عٕى١ووض خووبْ عووٍطبٔٗ ػٍووٝ االسك ِووب ثوو١ٓ ِٕغ١ٌٛووب ٚاثووٛاة اٌؼووبٌُ االعووالِٟ ثخطووو  .5

ػغىش٠خ رؾزوبط اٌوٝ ِؼٍِٛوبد دل١موخ ٠غوزم١ٙب عٛاعو١ظ اوفوبء ٠ٚغّؼٙوب ػّوالء ارو١وبء ،فٍوزٌه اعوزخذَ 

ٔزؾوبس فوٟ اٌوجالد اٌزوٟ اٌّغٛي اٌغبعٛع١خ فٟ ػٙذ عٕى١ض خبْ ،ٚلوذ اػزّوذ ػٍوٝ اٌزغوبس اٌّزغو١ٌٛٓ ثبال

 ٠ٛؽه اْ ٠غضٚ٘ب .

إْ ؽبدصخ اٚرشاس ٚلزً رغبس عٕى١ض خبْ ،وبٔذ ِضبالً ٚرغشثخ ٌٍغبعٛع١خ اٌزوٟ ادد فوٟ إٌٙب٠وخ اٌوٝ  .6

رقبػذ ؽذح اٌّٛاعٙخ ث١ٓ اٌززبس ٚاٌخٛاسص١١ِٓ ٌززؾٛي اٌٝ ٔضاع ػغىشٞ ث١ٓ اٌطشف١ٓ لذ رشوذ اصوشاً 

فٟ اٌزٛعٗ فٛة اٌؼٍُ االعالِٟ ِوٓ عٙوخ اخوشٜ، وّوب فٟ ٔفظ عٕى١ض خبْ ِٓ عٙخ ٚػضصد سغجزٗ 

اظٙشد ٘زٖ اٌؾبدصخ اٌخٛاسص١ِْٛ ثّظٙش اٌمٛٞ  اٌزٞ ٠ش٠ذ اظٙبس ٔفوٛرٖ ػٍوٝ اٌغوبؽخ اٌغ١بعو١خ اِوبَ 

 اٌخ١ٍفخ اٌؼجبعٟ إٌبفش ٌذ٠ٓ ب.

 قائًة هىايش انبحج وتعهيقاته:  

ٕؾٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ إٌّزذ٠بد اٌؼبِخ ٌٍزبس٠خ اٌؼبٌّٟ ،ربس٠خ اٌغٛاع١ظ ،ثؾش ِ .1

comwww.shakwmakw. ، 2ؿ. 

سامٟ ،ا٠ٕبط دمحم ،ػٍُ اٌّخبثشاد )اٌغبعٛع١خ(،ثؾش ِٕؾٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ  .2

www.uobablon.endu 1، ؿ. 

 .2اٌّشعغ ٔفغٗ ،ؿ .3

 اٌّشعغ ٔفغٗ . .4

 اٌّشعغ ٔفغٗ . .5

ذ٠بد اٌؼبِخ ٌٍزبس٠خ اٌؼبٌّٟ ،ربس٠خ اٌغٛاع١ظ ،ثؾش ِٕؾٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ إٌّز .6

www.shakwmakw.com2،  ؿ. 

 .2اٌّشعغ ٔفغٗ ،ؿ .7

وبظُ، عبعُ دمحم ،و١ف ٔجٕٟ عٙبص ِخبثشاد ػٍّٟ ٚروٟ ِٚزطٛس ،ثؾش ِٕؾٛس ػٍٝ اٌّٛلغ  .8

 .1،ؿwww.M.ahewar.orgاالٌىزشٟٚٔ :

ؼبٌّٟ ،ربس٠خ اٌغٛاع١ظ ،ثؾش ِٕؾٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ إٌّزذ٠بد اٌؼبِخ ٌٍزبس٠خ اٌ .9

www.shakwmakw.com9-8،  ؿ. 

 .10-9اٌّشعغ ٔفغٗ ،ؿ .10

http://www.uobablon.endu/
http://www.uobablon.endu/
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 .4-3اٌّشعغ ٔفغٗ ،ؿ .11

عٕى١ض خبْ :اعُ ٠زىْٛ ِٓ ِمطؼ١ٓ ، اٌّمطغ االٚي :عٕى١ض )اثٓ اٌغّبء( ،ٚخبْ ففخ ٌٍغٍطخ  .12

 .1/307اٌؼ١ٍب .اٌّمش٠ضٞ ،اٌغٍٛن،

 . 207-206ٓ ،ؿو١زؾبٔٛم ،ؽ١بح ر١ّٛع١ .13

 .119ا١ٌٛعف ،ػاللبد ث١ٓ اٌؾشق ٚاٌغشة ،ؿ .14

 .89.٘ٛخبَ ،ربس٠خ اٌق١ٓ ،ؿ88ففب ،عٕى١ض خبْ،ؿ .15

 .57الِت ،عٕى١ض خبْ ٚعؾبفً اٌّغٛي ،ؿ .16

 .237.اثٓ اٌؼجشٞ ،ربس٠خ اٌضِبْ ،ؿ1/244اٌغ٠ٕٟٛ ،ربس٠خ عٙبٔىؾبٞ ، .17

ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ إٌّزذ٠بد اٌؼبِخ ٌٍزبس٠خ اٌؼبٌّٟ ،ربس٠خ اٌغٛاع١ظ ،ثؾش ِٕؾٛس  .18

www.shakwmakw.com9-8،  ؿ. 

 .10-9اٌّشعغ ٔفغٗ ،ؿ .19

ِٕزذ٠بد ّ٘ظ االهالي ِٓ ػقٛس ِب لجً االعالَ ٚربس٠خ اٌؾنبساد ،اٌّخبثشاد ػٕذ اٌّغٛي  .20

 .2،ؿ  www.hmseh.comثؾش ِٕؾٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ :

ب اٌطش٠ك اٌزغبسٞ اٌّؼشٚم اٚرشاس: ِذ٠ٕخ رمغ ػٍٝ اٌغبؽً اٌغشثٟ ٌٕٙش ع١ؾْٛ ٠ّٚش ثٙ .21

 .302ثطش٠ك اٌؾش٠ش .اٌؼش٠ظ ،ِٛعٛػخ اٌؼقش اٌؼجبعٟ ،ؿ

 .270غشٚع١ٗ ،عٕى١ض خبْ لب٘ش اٌؼبٌُ ،ؿ .22

 .84-83إٌغٛٞ ،ع١شح اٌغٍطبْ عالي اٌذ٠ٓ ،ؿ .23

 .101.اٌق١بد ،اٌّغٛي،ؿ85اٌّقذس ٔفغٗ ،ؿ .24

 .53همٛػ ،ربس٠خ اٌّغٛي،ؿ .25

 .55-54اٌّشعغ ٔفغٗ ،ؿ .26

 .406الد ِب ٚساء إٌٙش .اثٓ ؽٛلً ،فٛسح االسك ،ؿثخبسٜ :ِٓ اػظُ ِذْ ث .27
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 قائًة انًصادر وانًراجع :

 انقرآٌ انكريى  -

 اوال: انًصادر االونية :

،اٌىبِوووً  فوووٟ اٌزوووبس٠خ، َ( 1233٘وووـ/630اثوووٓ ابص١وووش ،ػوووض اٌوووذ٠ٓ ػٍوووٟ ثوووٓ دمحم اٌؾووو١جبٟٔ )د: .1

 َ(.1966٘ـ/1386،)ث١شٚد،

َ( ،ربس٠خ عٙبٔىؾوبٞ 1228٘ـ/681اٌغ٠ٕٟٛ ،ػالء اٌذ٠ٓ ػطب اٌٍّه ثٓ ثٙبء اٌذ٠ٓ دمحم ثٓ دمحم )د: .2

٘ـ/ 1408)ربس٠خ فبرؼ اٌؼبٌُ( ٔمٍٗ ػٓ اٌفبسع١خ دمحم اٌزٛٔغٟ ،داس اٌّالػ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش )ه. اٌمب٘شح ،

1985.)َ 

َ(،فووٛسح االسك ،)ه. ث١ووشٚد 977٘ووـ/367بعووُ دمحم ثووٓ ػٍووٟ إٌقوو١جٟ )د:اثووٓ ؽٛلووً ،اثووٛ اٌم .3

 :ِىزجخ اٌؾ١بح ،د.د( .

َ(،رووبس٠خ اٌضِووبْ ،)ه. ث١ووشٚد :داس اٌّؾووشق 1286٘ووـ/685اثووٓ اٌؼجووشٞ غش٠غووٛط اٌٍّطووٟ )د: .4

 َ(.1986٘ـ/1407ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ،

اٌٍّوٛن ،فوؾؾٗ  َ(،اٌغوٍٛن ٌّؼشفوخ دٚي1441٘وـ/845اٌّمش٠ضٞ ،رمٟ اٌوذ٠ٓ اؽّوذ ثوٓ ػٍوٟ )د: .5

 ٚمجو ؽٛاؽ١ٗ دمحم ِقطفٝ ص٠بدح ،)ه. اٌمب٘شح :داس اٌىزت اٌّقش٠خ ،د.د(.

َ(،ع١شح اٌغٍطبْ عالي اٌوذ٠ٓ ِٕىجشروٟ )ه. اٌموب٘شح :داس 1241٘ـ/639إٌغٛٞ ،دمحم ثٓ اؽّذ )د: .6

 َ(.1953٘ـ/1337اٌفىش اٌؼشثٟ ،

 حاَياً :قائًة انًراجع

ٚعمٛه ثغذاد ، )اٌمب٘شح :ِىزجخ عض٠شح اٌٛسد ٌٍطجبػخ  ثخ١ذ ،سعت ِؾّٛد اثشا١ُ٘ ،ربس٠خ اٌّغٛي .1

 َ(.2010٘ـ/1431ٚإٌؾش،

 َ(.203٘ـ/   1424ففب ،اعذ ب ،عٕى١ض خبْ ،)اٌمب٘شح :داس إٌفبئظ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش، .2

اٌقالثٟ ،ػٍٟ دمحم ،دٌٚوخ اٌّغوٛي ٚاٌززوش ثو١ٓ االٔزؾوبس ٚاالٔىغوبس )ث١وشٚد :داس اٌّؼشفوخ ٌٍطجبػوخ  .3

 َ(.2009 ٘ـ/1430ٚإٌؾش،

همووووٛػ ،دمحم عوووو١ًٙ ،رووووبس٠خ اٌّغووووٛي اٌؼظووووبَ ٚاال٠ٍخووووب١١ٔٓ ،)ث١ووووشٚد :داس إٌفووووبئظ ٌٍطجبػووووخ  .4

 َ(.2007٘ـ/1428ٚإٌؾش،

اٌؼوووش٠ظ ،دمحم، ِٛعوووٛػخ اٌؼقوووش اٌؼجبعوووٟ )رووو س٠خ االعوووالَ (،)ث١وووشٚد :داس ا١ٌٛعوووف ٌٍطجبػوووخ  .5

 َ(.2006٘ـ/1427ٚإٌؾش،

ٝ اٌؼشث١ووخ خبٌووذ اعووؼذ ػ١غووٝ ،ِشاعؼووخ :عوو١ًٙ غشٚعوو١ٗ،س١ٕ٠ٗ، عٕى١ووض خووبْ ،لووب٘ش اٌؼووبٌُ ،ٔمٍووٗ اٌوو .6

 َ(.  1983٘ـ/1404صوبس،)دِؾك: داس ؽغبْ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش،

و١زؾووبٔٛم ،ؽ١ووبح ر١ّٛؽوو١ٓ )عٕى١ووض خبْ(اٌووزٞ فىووش فووٟ اٌغوو١طشح ػٍووٝ اٌؼووبٌُ ،رشعّووخ :هٍؾووخ  .7

 َ(.2005٘ـ/1426اٌط١ت،)دثٟ: عّؼ١خ اٌّبعذ ٌٍضمبفخ ٚاٌزشاس،

س إٌبط وٍُٙ رشعّخ :ثٙبء اٌذ٠ٓ ٔوٛسٞ ،)ثغوذاد :ِطجؼوخ عوىه الِت،٘بسٌٚذ ،عٕى١ض خبْ إِجشاهٛ .8

 اٌؾذ٠ذ اٌؼشال١خ ،د.د(.

ِؾوووٟ اٌوووذ٠ٓ ،دمحم فوووبٌؼ، ػوووٛدح اٌوووشٚػ ٌٍخالفوووخ االعوووال١ِخ )اٌغوووؼٛد٠خ :داس ه٠ٛوووك ٌٍطجبػووووخ  .9

 َ(.2004٘ـ/1425ٚإٌؾش،

ٔووٟ ٘ٛخووبَ ،١ٍ٘ووذا ،رووبس٠خ اٌقوو١ٓ لجووً اٌزووبس٠خ ؽزووٝ اٌمووشْ اٌؼؾووش٠ٓ ،رشعّووخ :اؽووشم دمحم و١ال .10

 َ(.2002٘ـ/1423،)اٌمب٘شح :ِٕؾٛساد اٌّغٍظ االػٍٝ ٌٍضمبفخ ،
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 اجلامعة  املستهصرية 

ا١ٌٛعف، ػجذ اٌمبدس اؽّذ ،ػاللبد ث١ٓ اٌؾشق ٚاٌغشة ث١ٓ اٌمش١ٔٓ اٌؾبدٞ ػؾش ٚاٌخبِظ ػؾوش  .11

 َ(.1969٘ـ/1389،)ث١شٚد :اٌّىزجخ اٌؼقش٠خ ،

 حانخا: انبحىث

ٝ اٌّٛلوووغ االٌىزشٚٔوووٟ ساموووٟ ،ا٠ٕوووبط دمحم ،ػٍوووُ اٌّخوووبثشاد )اٌغبعٛعووو١خ(،ثؾش ِٕؾوووٛس ػٍووو .12

www.uobablon.endu 

وبظُ، عبعُ دمحم ،و١وف ٔجٕوٟ عٙوبص ِخوبثشاد ػٍّوٟ ٚرووٟ ِٚزطوٛس ،ثؾوش ِٕؾوٛس ػٍوٝ اٌّٛلوغ  .13

 www.M.ahewar.orgاالٌىزشٟٚٔ :

االٌىزشٚٔووٟ  إٌّزووذ٠بد اٌؼبِووخ ٌٍزووبس٠خ اٌؼووبٌّٟ ،رووبس٠خ اٌغٛاعوو١ظ ،ثؾووش ِٕؾووٛس ػٍووٝ اٌّٛلووغ .14

www.shakwmakw.com 

ِٕزذ٠بد ّ٘ظ االهالي ِٓ ػقٛس ِب لجً االعوالَ ٚروبس٠خ اٌؾنوبساد ،اٌّخوبثشاد ػٕوذ اٌّغوٛي  .15

   www.hmseh.comثؾش ِٕؾٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ :

Espionage and its impact on building the The Mongol Empire 

Abstract: 
The Mongol Empire developed remarkably and within a short period, due to many 

reasons, foremost of which is the intensification and development of the 

intelligence apparatus, starting with planting eyes in all countries, ending with the 

allocation of a system made up of a group of individuals who are very intelligent 

and able to delude, and the accumulated experiences of previous countries were 

They have a great role in this, and at the forefront of which is China, who were 

affected by them, and this was reflected in the development of the espionage 

system, which had great credit for extending the Mongol influence over a vast 

country extending from Mongolia to the Islamic world. Not to mention the factors 

of weakness experienced by the neighboring countries, which allowed this empire 

to exploit all of this for its benefit, and thus resulted in the fall of the greatest Arab 

state known in history, the Abbasid state, which spanned for five centuries (132-

656 AH / 750-1258 AD). Espionage is one of the oldest occupations practiced by 

man in the organized human societies since the dawn of creation. His practice 

represented an urgent need for his innate instinct to acquire knowledge and to 

attempt to extrapolate the unknown and reveal his secrets that may form And many 

of them have been able to dig their names in the memory of history, and that the 

espionage has appeared in many nations and peoples and from the Among these 

peoples are the Mongols Who used it to obtain information for the expansion and 

occupation and the extension of military influence on the countries and territories 

they annexed to their vast empire, we have decided to highlight this task, which the 

Mongols counted priorities of their work and military efforts to occupation and 

hegemony wiped out the world then.                     
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 ( 3543- 3532احلرب األهلية السعودية )

 أسبابوا ونتائجوا وأثرها على األوضاع العامة يف جند

 مساح عباس جهدي حممد. .م  م

 اٌّل٠و٠خ اٌؼبِخ ٌٍزوث١خ فٟ ِؾبفظخ إٌغف االّوف

samahabbas502@gmail.com 

 3َِزقٍٔ اٌجؾش

ٌَعٛك٠خ اٌضب١ٔخ ٟٚ٘ ل١بَ اٌؾوة األ١ٍ٘خ ٠ٍَُٜ ٘نا اٌجؾش اٌٚٛء عٍٝ أُ٘ ِلح  ّٙل٘ب ربه٠ـ اٌلٌٚخ ا  

( , ـمل رطوق اٌجؾش اٌٝ اُ٘ األٍجبة اٌزٟ أكد اٌٝ ل١بَ اٌؾوة ، اٌّزّضٍخ 3543-3532اٌَعٛك٠خ ) 

ثبٌّٕبـَخ ث١ٓ أثٕبء رووٟ ثٓ عجل هللا ِٚب آٌذ ا١ٌٗ رٍه اٌؾوة ٚإٌياعبد ِٓ ٔزبئظ أصود ٍٍجبً عٍٝ 

 ً ً ٚالزٖبك٠ب ً ، ٚونٌه رلفً ثع٘ اٌمٜٛ اٌقبهع١خ اٌزٟ رّضٍذ  األٚٙبع ـٟ ٔغل ١ٍب١ٍب ٚاعزّبع١ب

 ثبٌلٌٚخ اٌعضّب١ٔخ ٚثو٠طب١ٔب . 

 .ـ١ًٖ ثٓ رووٟ ، اٌو٠بٗ ،ٔغل  7 اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ 

  3اٌّملِخ

، ام أيلٌعذ  3543 – 3532عبّذ ِٕطمخ ٔغل ِوؽٍخ عٖي١جخ ِيٓ ربه٠قٙيب اِزيلد ثي١ٓ عيبِٟ        

اٌَعٛك٠خ اٌؾبوّخ ٌٍّٕطمخ ِٕن أٚاٍٜ اٌموْ اٌضبِٓ عْو. ٚعٍيٝ اٌيوؼُ  ؽوة ّعٛاء ث١ٓ أـواك األٍوح

( 3505 -3501ِٓ ؽبٌخ االٍزمواه إٌَجٟ اٌزٟ عبّزٙب ألوضو ٍٕٟ ؽىُ ـ١ٖيً ثيٓ روويٟ اي ٍيعٛك )

( ـمل وبٔذ ٔغل عٍٝ ِٛعيل ِيا اٌؽيله ثرٙيٛه 3543_ 3532ٌٚٚلٖ األوجو ٚف١ٍفزٗ ِٓ ثعلٖ عجل هللا ) 

ث١ٓ األفٛح ٚثيلأد ثيٛاكه اٌقيوؾ ٚإٌيياع ثي١ٓ عجيل هللا  ٚاف١يٗ ٍيعٛك اٌينٞ ويبْ  أمَبَ كافٍٟ فط١و

٠زطٍا اٌٝ اٌؾىيُ , ٚ٘ينا ثيلٚهٖ أكٜ اٌيٝ أْ رميَٛ ـيزٓ كاف١ٍيخ أكد ـ١ّيب ثعيل اٌيٝ  ريلفً ثعي٘ اٌمجبئيً 

إٌّبٚئخ ٚاٌواـٚخ ٌَيٍطخ آي ٍيعٛك , ٚوينٌه ثعي٘ اٌميٜٛ اٌقبهع١يخ ِضيً اٌلٌٚيخ اٌعضّب١ٔيخ ٚثو٠طب١ٔيب 

ِيييييييييلح  رؾيييييييييلكد   ٍناْ ؽبٚي وً ِّٕٙب االٍزفبكح ِٓ اٌٛٙا اٌمبئُ ٌزؾم١ك ِٖبٌؾُٙ ـٟ إٌّطمخ.اٌ

(  ٟٚ٘ األعٛاَ اٌزٟ رٌٛٝ ـ١ٙيب عجيل هللا ثيٓ ـ١ٖيً اٌؾىيُ ٚ ٙيٛه 3543- 3532اٌلهاٍخ ث١ٓ عبِٟ )

 ل دمحم ثٛاكه اٌؾوة األ١ٍ٘خ اٌٝ أْ اٍزٌٛٝ عجل اٌوؽّٓ عٍٝ اٌو٠بٗ ثعل أْ ّىً رؾبٌفبً ِا أفٛرٗ ٙ

لَُُ اٌجؾش اٌٝ ِملِخ ِٚجؾض١ٓ ٚفبرّخ ، أٍزعوٗ اٌّجؾش األٚي األٚٙبع ا١ٌَب١ٍخ ـٟ ٔغل أعمبة . 

ٍمٛٛ اٌلهع١خ ٚل١بَ اٌلٌٚيخ اٌَيعٛك٠خ اٌضب١ٔيخ ، أِيب اٌّجؾيش اٌضيبٟٔ ـميل كهً ريٌٟٛ عجيل هللا ثيٓ ـ١ٖيً 

ٓم ا٘ييُ األٍييجبة اٌزيي3532ٟاٌؾىييُ ٚل١ييبَ اٌؾييوة األ١ٍ٘ييخ عييبَ  أكد اٌييٝ ل١ييبَ اٌٖييواعبد  َ ، ٚويينٌه ثيي١

 األٍو٠خ ِٚب آٌذ ا١ٌٗ ِٓ ٔزبئظ ٚف١ّخ .

َ ٚل١بَ اٌلٌٚخ 8181اٌّجؾش األٚي 3 األٚٙبع ا١ٌَب١ٍخ فٟ ٔغل أػمبة ٍمٛٛ اٌلهػ١خ ػبَ 

 اٌَؼٛك٠خ اٌضب١ٔخ 

3535َّييٙلد ٔغييل ثعييل ٍييمٛٛ اٌلهع١ييخ      
1
، ؽبٌييخ ِييٓ اٌفٛٙييٝ ٚعييلَ االٍييزمواه ا١ٌَبٍييٟ ثَييجت  

ٌّووي٠خ ، أال أْ ِمِٛيبد اٌلٌٚيخ ثم١يذ ِٛعيٛكح ٌيلٜ إٌغيل١٠ٓ ، ام ٙيٍذ أـىيبه كعيٛح ؼ١بة اٌٍَطخ ا

ا١ٌْـ دمحم ثٓ عجل اٌٛ٘بة 
2
ِبصٍخ ـٟ أم٘بْ إٌبً ٚ ً اٌّغزّا إٌغلٞ ٠ىٓ ٚالئٗ ٌألٍوح اٌَعٛك٠خ  

3
  

أٌٚيٝ ٚثعل مٌه ـمل عود علح ِؾبٚالد ِٓ أعً اعبكح ا١ٌَطوح عٍٝ ّجٗ اٌغي٠وح اٌعوث١يخ ٚوبٔيذ     

رٍه اٌّؾبٚالد ٟ٘ ِب لبَ ثٙب ِْبهٞ ثٓ ٍعٛك ثٓ عجل اٌعي٠يي
4
, اٌينٞ ويبْ َِيغٛٔبً 3536ـيٟ عيبَ   

ـٟ ِٖو ٚعفب عٕٗ اثوا١ُ٘ ثبّب
5
, ـمل لبَ ثزغ١ّا ـٍٛي اٌٛ٘بث١١ٓ ٚٔبكٜ ثبألِبهح ٌٕفَٗ ٌٚىٕٗ ٌُ ٠ٕغؼ  

ام اٍيزطبع اٌٙيوة ِيٓ  3503, ثعل مٌه ؽبٚي ِْبهٞ ّيم١ك األ١ِيو عجيل هللا ٚاعٍيٓ ٔفَيٗ أ١ِيوا عيبَ 

ؽواٍٗ ٚ٘ٛ ـٟ ٛو٠مٗ ِٓ اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح اٌٝ ٠ٕجا , ام وبْ ِيا األٍيوٜ ِيٓ آي ٍيعٛك اٌين٠ٓ اهٍيٍٛا 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

اٌٝ ِٖو, اال أٔٙب ـْيٍذ أ٠ٚيبً , ٌٚعيً ٍيجت مٌيه اْ دمحم ثيٓ ِْيبهٞ ثيٓ ِعّيو ويبْ ليل ىاؽّيُٗ عٍيٝ 

ٗ ؽيوً اال اْ ٠زٕيبىي ٌّْيبهٞ ّيم١ك َ , ٌُٚ ٠غل دمحم ثٓ ِْيبهٞ أِبِي 3503اٌؾىُ ٚاٍزٌٛٝ ع١ٍٗ عبَ 

األ١ِو عجيل هللا ثيٓ ٍيعٛك عيٓ اٌؾىيُ , ٚاْ ويبْ ال ٠و٠يل مٌيه , ٚويبْ ٘ينا اٌزٕيبىي فلعيخ ، ام اٍيزطبع 

رقٍٖبً ِّٓ ثميٝ ِيٓ   3503فلاعُٗ ٚر١ٍَّٗ اٌٝ اٌعضّب١١ٔٓ رموثبً ٌُٙ ِٚب وبْ ُِٕٙ اال اْ اعلِٖٛ عبَ 

آي ٍعٛك
6
اِب اٌّؾبٌٚخ اٌضب١ٔخ   .

7
ـٟٙ اٌزٟ لبَ ثٙب األ١ِو رووٟ ثيٓ عجيل هللا ثيٓ دمحم ثيٓ ٍيعٛك,  

8
, ـميل  

اٍزطبع اٌمٚبء عٍٝ اثٓ ِعّو ٚلزٍٗ 
9

, ام رّىٓ األ١ِو رووٟ هؼُ اٌروٚؾ ا١ٌَئخ اٌزٟ ٕٚيٍذ ا١ٌٙيب 

اٌييجوك ِييٓ اْ ٠ٕٖييت ٔفَييٗ أ١ِييواً ٚاالٔزمييبي ِييٓ اٌلهع١ييخ اٌييٝ اٌو٠ييبٗ
10

, ألْ اٌّل٠ٕييخ وبٔييذ ِؾٖييٕخ 

بْ أ١ِواً ع١ٍٙب لجً األ١ِو ِْبهٞ ثٓ ٍيعٛك ـىيبْ أوضيو اّٛئٕبٔيبً ٌٙيب ِيٓ اٌلهع١يخ  ، َِٚٛهح ، ٚأٗ و

ٚونٌه علَ ٕوؽ١زٙب ثؤْ رىيْٛ عبٕيّخ ثعيل ريل١ِو٘ب ٚأزميبي عيلك ِيٓ اٌَيىبْ ِٕٙيب 
11
, ٌينٌه ليوه  

ِواثطييخ اٌمييٛاد اٌزوو١ييخ اٌّٖييو٠خ ـييٟ ٔغييل ٚأٍٛييا عٍييٝ ِييب ٠عب١ٔييٗ األ٘ييبٌٟ ِييٓ لٍييك ١ٍبٍييٟ ٚٙيي١ك 

ٔز١غخ اٌؾيوٚة اٌزيٟ فبٙيٛ٘ب ثغبٔيت آي ٍيعٛك ٙيل ع١يُٛ دمحم عٍيٟ ثبّيبالزٖبكٞ 
12
, ـميل اٙيطو  

األ١ِييو رووييٟ ٚرؾييذ ٙييؽٜ اٌرييوٚؾ ، ٌٚىييٟ ٠ؾٖييً عٍييٝ ّييٟء ِييٓ اٌٙييلٚء ٚاٌّٛاىٔييخ ثيي١ٓ اٌمييٜٛ 

اٌّزطٍعييخ اٌييٝ اٌغي٠ييوح اٌعوث١ييخ اْ ٠عزييوؾ ثَيي١بكح اٌلٌٚييخ اٌعضّب١ٔييخ اعزواـييب هٍيي١ّبً , ٚلييل ٍييبعلٖ ٘يينا 

١َطوح عٍٝ ٔغل ِٚل ٔفٛمٖ اٌٝ اٌق١ٍظ اٌعوثٟ , ٚونٌه اٍزٌٛٝ عٍٝ األؽَبء ٚاٌمط١يؿ , االعزواؾ ثبٌ

ٌٚىٕٗ لزً لجً اْ ٠ؾمك ِْوٚعٗ اٌىج١و, ٚثعل أْ لٚٝ اصٕزٟ عْوح عبِبً ـيٟ اٌؾىيُ 
13

, ام ريُ اؼز١بٌيٗ 

ثزلث١و ِْبهٞ عٍٝ ٠ل عجل ٌل٠ٗ ٠لعٝ اثوا١ُ٘ ثٓ ؽّيح ثٓ ِٕٖٛه
14
عٍيٝ , ٚاٌنٞ اعٍيٓ ٔفَيٗ أ١ِيواً  

اٌجوك ـ١ّب ثعل  اال أٗ ٌُ ٠َزّو ٠ٛٛوً ـفٟ اٌعبَ ٔفَٗ اٍزطبع ـ١ًٖ ثٓ األ١ِو رووٟ 
15
, اؼز١بي لبرً  

ٚاٌلٖ ِا ٍزخ ِٓ أعٛأٗ ـٟ لٖو اٌو٠بٗ , ثَّبعلح عجل هللا ثٓ هّي١ل 
16
, ِئٍيٌ أِيبهح اي اٌوّي١ل  

ٚأ١ِو عجً ّّو اٌزٟ إٔجؾذ ـ١ّب ثعل اٌقُٖ األٚي ٚاأللٜٛ ٢ي ٍعٛك 
17
  . 

أٍزطبع ـ١ًٖ ٚثقطخ ِؾىّخ ثعل اْ رعبْٚ ِا عجل هللا اٌو١ّل أْ ٠زٌٛٝ ؽىُ ٔغل ٌزجلأ اٌّوؽٍخ     

3505االٌٚٝ ِٓ ؽىّٗ ٚاٌزٟ اِزلد ؽزٝ عبَ 
18
أـززؼ ـ١ًٖ عٙلٖ ثوٍبٌخ ٚعٙٙب اٌٝ ٍىبْ ٔغل ،   .

ام ٚٙا ـ١ٙب األٌٍ اٌزٟ رَزٕل ا١ٌٙب ١ٍبٍزٗ ـٟ اٌؾىُ 
19
اٌّووي٠خ ٚرغبٚى  ، ِٓ اعً رعي٠ي اٌٍَطخ 

ِوؽٍخ علَ االٍزمواه . ال ١ٍّب ِا ٚعٛك ثٛاكه ؽووبد رّوك ـٟ أعياء ِقزٍفخ ـٟ اٌجوك ثلأد 

ررٙو. ـمل هـٚذ لجبئً األـوط ٚاٌلٚاٍو ٚلج١ٍخ لؾطبْ اٌّٛعٛكح ـٟ اٌمَُ اٌغٕٛثٟ ٌٕغل االعزواؾ 

٠خ إلفٚبع إٌّبٛك اٌّزّوكح ، ثبٌؾىُ اٌغل٠ل ٚأهٍبي اٌيوبح اٌٝ اٌو٠بٗ ، ـمبَ ثزغ١ٙو ؽٍّخ عَىو

ـمبك لٛارٗ ٚرّىٓ ِٓ أزياع اٌج١عخ ِٓ اثوى ِعبه١ٙٗ هئ١ٌ لج١ٍخ ِط١و ـ١ًٖ اٌل٠ِٚ
20
، ٚهئ١ٌ  

لؾطبْ دمحم ثٓ لوٍِخ
21
، ِٚعّٙب ثع٘ ِْب٠ـ اٌلٚاٍو ، ٚعيى ِىبٔزٗ ٚالء أ١ِو ؽبئً عجل هللا ثٓ  

ٓ ٔغل ، ٚونٌه إٌّبٛك اٌْول١خ، ـزّىٓ ِٓ اٌو١ّل  ِّب ّٙٓ ٌٗ االٍزمواه ـٟ األلب١ٌُ اٌّْب١ٌخ ِ

، اٌزٟ اعٍٓ أ١ِو٘ب ٍجٙبْ ثٓ عٍٟ ثٓ عجل اٌوؽّٓ اٌٛالء3502افٚبع اٌمط١ؿ عبَ 
22
أهاك األ١ِو   .

ـ١ًٖ ثٓ رووٟ رم٠ٛخ ٔفٛمٖ ـٟ إٌّطمخ ، ِٚب وبْ ِٕٗ اال اْ اعزوؾ ثب١ٌَبكح اٌو١ٍّخ ٌألروان عٍٝ 

3510ثّٖو ـٟ عبَ  اٌغي٠وح اٌعوث١خ , ثعل فوٚعٗ ِٓ ٍغٕٗ
23
, ٚمٌه ثلـا ِملاه ِٓ اٌّبي رطج١مبً  

ٌٕربَ االٌزياَ اٌعضّبٟٔ 
24
, عٍٝ اْ اٌعولخ ث١ٓ اٌلٌٚخ اٌَعٛك٠خ اٌضب١ٔخ ٚاٌلٌٚخ اٌعضّب١ٔخ ٌُ رىٓ  

ِجبّوح ، ـمل وبٔذ روًٍ اٌقواط اٌٝ أّواؾ ِىخ
25
ِٚٓ صُ عٓ ٛو٠ك ٚال٠خ ِٖو 

26
, ام رنوو  

خ اٌزٟ رعٙل ثٙب األِبَ ـ١ًٖ ثٓ رووٟ ٟ٘ عْوح األؾ ـؤه ـؤَٟ اٌّٖبكه اْ اٌٚو٠جخ ا٠ٌَٕٛ
27
 . 

ْ ثنٌه ٔٛع        ّٛ وبْ كـا ـ١ًٖ ٌٍقواط ك١ٌوً عٍٝ اٌطبعخ ٌٚىٟ ٠زٖوؾ ثؾو٠خ ـٟ كافً ٔغل ، ١ٌى

ِٓ االٍزموي اٌلافٍٟ ، ٚعٍٝ اٌوؼُ ِٓ رجع١خ ـ١ًٖ اٌٝ اٌلٌٚخ اٌعضّب١ٔخ اال اْ مٌه ٌُ ٠ّٕعٗ ِٓ 

Lewis Pelly ّعزّل اٌجو٠طبٟٔ ٠ٌٌٛ ث١ٍِٟفبٚٙخ اٌ
28
َ 3532اٌنٞ ىاه اٌو٠بٗ عبَ  

29
 . 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

٠ٚعل رٌٟٛ ُؽىُ ـ١ًٖ ثٓ رووٟ اٌٍَطخ ٌٍّوح اٌضب١ٔخ ِلح رٕر١ُ ٚثٕبء أكاهٞ ٚالزٖبكٞ ٌٍجوك       
30
 

١بٍخ , ام اٍزفبك وض١واً ِٓ اٌفواغ اٌىج١و اٌنٞ أؽلصُٗ االَٔؾبة اٌّٖوٞ ِٓ ّجٗ اٌغي٠وح اٌعوث١خ , ٚثَ

ؽى١ّخ اٍزطبع فوي ِلح ل١ٖوح ِٓ ر١ٍٛا ٔفٛمٖ  اال اْ اٌلٌٚخ اٌعضّب١ٔخ ٚثٛاٍطخ ّو٠ؿ ِىخ ععٍذ 

ـ١ًٖ ثٓ رووٟ ٠لفً اٌٝ كائوح اٌطبعخ ٌٍلٌٚخ اٌعضّب١ٔخ , ٌىٓ ٘نٖ اٌطبعخ وبٔذ  ب٘و٠خ ـمٜ 
31
  ،

ؤّٚبَ ٌزعب١ٌُ عٍٝ اٌوؼُ ِٓ ٚعٛكٖ ثبٌطبعخ ٚر١ٖٕجٗ لبئّمبَ عٍٝ ٔغل ، ام ثمٟ ٠لعٛ إٌبً ٌ

ً ٕبهِبً"اٌؾووخ اٌٛ٘بث١خ ، ام موود اٌّٖبكه اٌٝ أٗ وبْ  ً ٚ٘بث١ب " أِبِب
32
, ٚكعب أ٠ٚب ثع٘  

اٌمجبئً ٌزىْٛ رؾذ اِورٗ ٌزٖجؼ ٕ٘بن رْى١ود ٚعَبوو ٔرب١ِخ ، أال أٔٙب ٌُ رىزفٟ اال ٌٍّؾبـرخ عٍٝ 

هح عٍٝ لٛاـً اٌؾغ١ظ أِٓ ٛو٠ك اٌؾظ ٚاٌزٖلٞ ٌٍؽبهاد اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌمجبئً اٌّغبٚ
33
 .   ِٓٚ

ٔبؽ١خ أفوٜ وبٔذ ٕؾخ ـ١ًٖ اٌنٞ اِٚٝ ؽ١برٗ ثبٌؾووخ ٚإٌْبٛ لل ثلأد ثبٌزل٘ٛه ، ام ٙعؿ 

ثٖوٖ ٌُٚ ٠عل لبكهاً عٍٝ اٌعًّ ، ٚإجؼ اثٕٗ عجل هللا ثٓ ـ١ًٖ 
34
، ٘ٛ اٌنٞ ٠زٌٛٝ ر١َ١و األِٛه  

األفوٜ ثلالً عٕٗ 
35
عبِبً ِٓ اٌؾىُ  03, ثعل  3532بٟٔ عبَ رْو٠ٓ اٌض 03رٛـٟ األ١ِو ـ١ًٖ ـٟ  . 

-3510( ، ٚاٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ اِزلد ِٓ)3505-3501وبٔذ عٍٝ ِوؽٍز١ٓ اٌّوؽٍخ االٌٚٝ اِزلد ِٓ )

( ، ٚوبْ لل أرجا ١ٍبٍخ ؽى١ّخ ّٚغبعخ ـٟ رضج١ذ ؽىُ اي ٍعٛك ـٟ ٔغل3532
36
ٚثٛـبرٗ ثوىد هٚػ  

بكاد لج١ٍخ ِقزٍفخ اٍزفبكد ِٓ االٔمَبَ األٍوٞإٌّبـَخ ث١ٓ أثٕبئٗ األِو اٌنٞ أكٜ اٌٝ  ٙٛه ارؾ
37
  .

 ٚ٘نا ِب ٍٕوؽرٗ ـٟ األؽلاس اٌمبكِخ.

 َ 8181اٌّجؾش اٌضبٟٔ 3 رٌٟٛ ػجل هللا ثٓ ف١ًٖ اٌؾىُ ٚل١بَ اٌؾوة األ١ٍ٘خ 

٠ّىٓ اٌمٛي اْ ثلا٠خ إٌٙب٠خ ٌٍلٌٚخ اٌَعٛك٠خ اٌضب١ٔخ وبٔذ ثٛـبح ـ١ًٖ ، ام وبْ ٌٗ أهثعخ أٚالك ُ٘     

ل هللا ٍٚعٛك ٚدمحم ٚعجل اٌوؽّٓ عج
38
, ٚوبْ ـ١ًٖ لل إٍل اٌٝ وً ٚاؽل ُِٕٙ اِبهح ١ٌؾىّٙب ، ـؤٍٕل  

أِبهح األـوط ٚاٌقوط اٌٝ ٍعٛك , ٚأِبهح اٌّْبي اٌٝ دمحم ، ٚأِب عجل اٌوؽّٓ ـؤٔٗ وبْ َِبعلاً ألف١ٗ 

ك ِٓ أف١ٗ عجل هللا ـٟ ٍعٛك . ٚوبْ لل رٌٛٝ اِبهح اٌو٠بٗ ـٟ عٙل ٚاٌلٖ ، ٚوبْ ٍعٛك ٠وٜ أٗ اؽ

اٌؾىُ ألٔٗ اوفؤ ِٕٗ , ٚلل عوؾ أثٖٛ ِب ٠غٛي ثقبٛوٖ ٌنٌه ٚالٖ اِبهح اٌقوط ٚاألـوط ، ٚوبْ ٠ؤًِ 

اْ ٠قفؿ اٌجعل ِٓ ؽلح اٌزٕبـٌ ث١ٓ األف٠ٛٓ ، اال اْ مٌه ٌُ ٠غل ٔفعبً 
39
ثلأد ثٛاكه اٌؾوة األ١ٍ٘خ   .

رْو٠ٓ اٌضبٟٔ  06ٌؾىُ  ـٟ ٠َٛ ٚـبح ٚاٌلٖ ـٟ ررٙو ث١ٓ أٔغبي ـ١ًٖ ثعلِب رٌٛٝ عجل هللا كـخ ا

3532َ
40
, اال اْ رٍه اٌفزٕخ ٌُ رىٓ ١ٌٚلح ِٛد ـ١ًٖ ثً وبٔذ ِّزلح ثغنٚه٘ب اٌٝ ِلح ؽىّٗ ، ـمجً  

ٚـبح ـ١ًٖ ُعيي ٍعٛك عٓ اِبهح ِٕطمخ اٌقوط ، ٚهثّب وبْ لواه عيٌٗ ِٓ أف١ٗ عجل هللا ، ـؤّٙو 

وٖ ٍعٛك ـٟ ٔفَٗ عٍٝ أف١ٗ ٚثب٠عٗ عٓ وُ 
41
ٚفٖٕٛبً ثعلِب ٕعل عجل هللا ٍٍُ اٌْٙوح ث١ٓ هعبي  

اٌؾىُ ـٟ اٌجوك ٚث١ٓ اٌوإٍبء اٌّؾ١١ٍٓ ٌىضوح االؽزىبن ثُٙ ـىبٔذ ٌٗ لبعلح ّعج١خ رىفً ٌٗ اٌزؤ١٠ل 
42
  ،

ام ٠ُنوو أْ ٍعٛك وبْ ٕو٠ؾبً ٍق١بً ٠ؾت اٌفقفقخ األِو اٌنٞ ٠وٚق ٌٍجلٚ
43
ٚلجً اٌقٛٗ ـٟ ؼّبه  .

١ٍ٘خ  ال ثل ِٓ اْ ٔؾًٍ أٍجبة اٌقوؾ اٌمبئُ ث١ٓ األفٛح ٌٕزّىٓ ِٓ هٍُ ٕٛهح ٚرْعجبد اٌؾوة األ

ٚالع١خ ٌألؽوؾ اٌمج١ٍخ اٌزٟ ٠فَو٘ب ٚالا اٌؾ١بح اٌجل٠ٚخ ٌٚزعط١ٕب ٕٛهح ٕبكلخ عٓ ؽووبد االرٖبي 

ألٔٙب  ٚاٌزؤ١٠ل اٌزٟ رزُ ث١ٓ األٛواؾ اٌّع١ٕخ ثبٌٕياع  ِٚٓ اٌغل٠و ثبٌنوو أْ األٍجبة وض١وح ِٚزٕٛعخ ،

ٌُ رىٓ ث١ٓ ٍعٛك ٚعجل هللا ثً رعلرّٙب ـلفٍذ عٕبٕو عل٠لح أفوٜ ٚٛبٌذ ِعٙب ِلح اٌفزٕخ 
44

. ٠ّٚىٓ 

 أْ ٔنوو أٍجبة اٌؾوة اال١ٍ٘خ 7

أٚالً 7 ّٛا ٍعٛك ثزٍَُ اإلِبِخ ، ام هـ٘ ِٕن اٌٍؾرخ االٌٚٝ اٌزٟ اٍزٍُ ـ١ٙب ّم١مٗ اٌٍَطخ أْ ٠جب٠عٗ 

ع١َو ٚارًٖ ثوإٍبئٙب ِٓ آي عبئ٘ ١ٌَبعلٖٚ ٙل أف١ٗ  ، ثً ىاك عٍٝ مٌه ٌٚغؤ اٌٝ لجبئً
45
 . 

صب١ٔبً 7 رؤ١٠ل لجبئً اٌعغّبْ ٚثلٚ اٌلٚاٍو ٚثٕٟ ِوح ٌَعٛك وبْ مٌه رْغ١عبً إلّعبي ٔبه اٌفزٕخ
46
. 

صبٌضبً 7 رْغ١ا آي اٌو١ّل ـٟ ؽبئً ١ّٚٛؿ اٌجؾو٠ٓ ٚأِبَ عّبْ ، ٚثبٌزبٌٟ اٌلٌٚخ اٌعضّب١ٔخ ٌٍفزٕخ ، ألْ 

ٝ ـبئلح ِٓ ٚهاء اٍزّواه ِضً ٘نٖ اٌؾوة ، ـآي اٌو١ّل اٍزؽٍٛا اٌفزٕخ ٚثلأٚا ٠فىوْٚ ع١ّعُٙ ٠زٛف
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ثب١ٌَطوح عٍٝ اٌم١ُٖ ٚثبلٟ أعياء ٔغل ، ٚأهاك ١ّٛؿ اٌجؾو٠ٓ اٌزقٍٔ ِٓ كـا اٌٚو٠جخ ث١ّٕب ؽىبَ 

ٔفٛم٘ب عّبْ أهاكٚا رضج١ذ ٍٍطزُٙ ـٟ ِٕطمخ اٌجو٠ّٟ ، أِب اٌلٌٚخ اٌعضّب١ٔخ وبٔذ رطّا ـٟ اٍزعبكح 

ـٟ إٌّبٛك اٌْول١خ ِٓ عي٠وح اٌعوة 
47
. 

ً 7 ّٛا ثع٘ اٌيعّبء اٌّؾ١١ٍٓ ـٟ اٍزؽوي االٔمَبَ وؤكاح ٌؤفٖبي عٓ اٌو٠بٗ ـْغعذ  هاثعب

ِعرُ اٌمجبئً اٌىج١وح اٌفزٕخ ِٚٓ ٘نٖ اٌمجبئً لؾطبْ ِٚط١و ٚعز١جخ ٚعٕيح ٚثٕٛ فبٌل 
48
. 

ٗ ٍعٛك ام  وبْ ١ّ٠ً اٌٝ االعزلاي ٚاٌزَبِؼ ، فبَِب7ً رعٖت عجل هللا ثٓ ـ١ًٖ اٌل٠ٕٟ ثعىٌ أف١

ٌٚىٓ اٌّللك ٌٙنٖ اٌّلح اٌزبه٠ق١خ ٠ّىٕٗ اعزجبه ٘نا اٌَجت صبٔٛٞ ألْ االٔمَبَ ٚأْ وبْ ـٟ اٌرب٘و 

 ك١ٕ٠بً اال أٔٗ ـٟ اٌجبٛٓ ١ٍب١ٍبً .

ً ِٓ عٛا ًِ ٍبكٍب 7 رّووي لٛح ٍعٛك ٚأثٕبئٗ ـٟ اٌقوط عٕٛة اٌو٠بٗ ـىبٔذ إٌّطمخ عبِو ل٠ٛب

ً ـٟ رؾو٠٘  رْغ١ا اٌفزٕخ ٚاٍزّواه٘ب ٌىضوح ِب ِٕؾذ ٍعٛك ِٓ اِىب١ٔبد ٚرؤ١٠ل ، ام وبٔذ ٍججب

اٌمجبئً ٙلٖ 
49
 . 

ٍبثعبً 7 ّٛا أِواء اٌم١ُٖ ـٟ االٍزموي ثقبٕخ أْ عجل هللا ثلأ ٠ٕبٕو اي ع١ٍبْ ٙل اي ِٕٙب ؽىبَ 

بٕخ أصٕبء ِٛلفٗ اٌٚع١ؿ ، أٙبـخ اٌم١ُٖ ٚلذ مان ، ٚوبْ عٍٝ عجل هللا أْ ال ٠زؾية ألٞ ـئخ ٚثق

 اٌٝ أْ عجل هللا إٍٔل اإلكاهح ـٟ اٌّمبٛعبد اٌٝ ٚالح لَبح ، ـؤعّا ع١ّا افٛأٗ ٚأثٕبء عّٗ ؼٍٝ فٍعٗ 

صبِٕبً 7 ِٓ عٛاًِ اٌفزٕخ ٚعٛك فوؾ ث١ٓ أثٕبء رووٟ اٌن٠ٓ أؽ١ٛا اٌؾىُ اٌَعٛكٞ ٚث١ٓ أٚالك عِّٛزُٙ 

موبئٙب ّٛعبً ـٟ أَوؿ اٌؾىُ عٓ اٌفوع األٚي عٍُٙ ٠زّىْٕٛ ِٓ ، ـْغا األفوْٚ اٌفزٕخ ٚىاكٚا ـٟ ا

ا١ٌَطوح ع١ٍٗ 
50
. 

ربٍعبً 7 ٙعؿ ِٛاهك اٌلٌٚخ اٌّب١ٌخ ثَجت اٌغفبؾ اٌنٞ اٍزؾىُ ـٟ رٍه إٌَٛاد 
51
. 

ٌُ ٠جب٠ا ٍعٛك أفبٖ عجل هللا ثً ارغٗ اٌٝ ع١َو ٚوبْ ؽبوّٙب آٔنان دمحم ثٓ عبئ٘ ثٓ ِوعٟ ،      

ب ـٟ اٌغٕٛة عٍٝ ؽلٚك ا١ٌّٓ ٚرغٛي ـٟ إٌّطمخ ـياه ٔغواْ ، ٕٚ٘بن عّا لٛح ِٓ ٚارغٗ اٌٝ اثٙ

ثلٚ ٔغواْ ٚاثٙب ٚاي ِوح ثيعبِخ هئ١َُٙ ـ١ًٖ اٌّوٙؿ ، ِٚٓ ثلٚ اي ّبِو ثوئبٍخ ا١ٌْـ عٍٟ 

ثٓ ٍو٠عخ ٍٚٛت ِٕٗ إٌٖوح ٚاٌَّبعلح ـٟ ِؾبهثخ اف١ٗ عجل هللا ، ٚعٕلِب عٍُ عجل هللا ثٍغٛء أف١ٗ 

ل٠ٕخ ع١َو ؽبٚي ؽً اٌَّؤٌخ ثبٌطوق ا١ٌٍَّخ ، ٌنٌه اهًٍ هٍٛالً ٠ؾًّ وزبث١ٓ األٚي اٌٝ ٍعٛك اٌٝ ِ

٠ٚزّٚٓ ِٕبّلح ٌط١فخ ثؤٍُ اإلفٛح ، ٠ٚطٍت ِٕٗ اٌوعٛع اٌٝ اٌو٠بٗ ٠ٚعلٖ ثزؾم١ك وً ِب ٠طٍت . 

ٚاٌىزبة اٌضبٟٔ ِٛعٙبً اٌٝ دمحم ثٓ عبئ٘ ٠طٍت ِٕٗ ألٕبع أف١ٗ ثبٌوعٛع اٌٝ اٌو٠بٗ 
52
. 

هـ٘ ٍعٛك كعٛح أف١ٗ ٌٍّٖبٌؾخ      
53
, ٚلوه ِؽبكهح ع١َو لبٕلاً ٔغواْ ثعل ـًْ ِّٙزٗ  ام  

هؽت ثٗ أ١ِو٘ب ا١ٌَل اٌّىوِٟ اٍّبع١ً اٌنٞ رعٙل ثزمل٠ُ اٌَّبعلح ا١ٌٗ ، ٚـٟ أصٕبء ٚعٛكٖ ـٟ ٔغواْ 

ً ٔؾٛ ٔغل ـٛاعٙزٗ لٛاد اف١ٗ عجل هللا ٚاٌزمٝ  عّا لٛح ِٓ ثلٚ ٔغواْ ٚأثٙب ، ٍٚبه األ١ِو ِزغٙب

3533َاٌفو٠مبْ ـٟ ِىبْ ٠لعٝ اٌّعزو ـٟ عبَ 
54

, ٕٚ٘بن ٌؾمذ ثَعٛك ٚلٛارٗ ٘ي٠ّخ ٍبؽمخ ثعل اْ 

فَو اٌعل٠ل ِٓ هعبٌٗ ِٓ ث١ُٕٙ اثٕبء ا١ِو ٔغواْ
55
, عٕل٘ب لوه االَٔؾبة ِا ِٓ رجمٝ ِٓ اٌعغّبْ  

بوّٙب رووٟ ثٓ اؽّل اٌَل٠وٞ ٚاي ِوح اٌٝ عٙخ االؽَبء اٌزٟ ؼبكه ثعل٘ب اٌٝ اٌجو٠ّٟ ثعل اْ اعٍٓ ؽ

3533اٌؾبوُ اٌٛ٘بثٟ ٌٍّٕطمخ ٚوبْ مٌه اٚافو 
56
ٔز١غخ ٌنن عود علح ارٖبالد ث١ٓ اال١ِو ٍعٛك   .

َ ، ١ٌزقن٘ب ١ّٚ3543ـ اٌجؾو٠ٓ ، رورت عٍٝ اصو٘ب أزمبي االٚي ِٓ اٌجو٠ّٟ اٌٝ اٌجؾو٠ٓ ـٟ عبَ 

خ ٚاٌّم١ُ اٌجو٠طبٟٔ اٍزعلاّ٘ب ٌزمل٠ُ وً لبعلح ٌؤطوق ثعل اْ اثلٜ وً ِٓ ع١َٝ ثٓ عٍٟ اي ف١ٍف

ِب ٠ؾزبعٗ ِٓ إٍبك ٠ّىٕٗ ِٓ رؾم١ك ّٛٛؽبرٗ ا١ٌَب١ٍخ ـٟ ٕواعٗ ِا أف١ٗ عجل هللا ثٓ ـ١ًٖ ، 

ٌٚعً اثٍػ ٕٚؿ ٌٍزؤ١٠ل اٌنٞ ٌم١ٗ ٍعٛك ـٟ اٌجؾو٠ٓ ٚاٌنٞ ٍبُ٘ ـٟ ا١ٌَطوح عٍٝ االؽَبء ِب ٔمٍٗ 

ٌٓ ٠َٕٝ اٌؼطف اٌنٞ ٌم١ٗ ِٓ اٌَّؤ١ٌٚٓ اٌجو٠طب١١ٔٓ ٗ  " أؽل ارجبعٗ ثؤْ ٍعٛك وبْ ٠ىوه كائّبً ثؤٔ

 اصٕبء البِزٗ فٟ اٌجؾو٠ٓ"
57
. ِّٚٙب ٠ىٓ ِٓ أِو ـمل أٚٙؾذ ِعووخ اٌّعزو فو٠طخ اٌزؾبٌؿ اٌمجٍٟ  
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ـٟ ّجٗ اٌغي٠وح اٌعوث١خ 
58

.  ٚإً اال١ِو ٍعٛك ثٓ ـ١ًٖ ثعل مٌه رؾووبرٗ ـٟ ّجٗ اٌغي٠وح اٌعوث١خ 

٠طب١ٔب كـعزٗ عٓ ٛو٠ك ِم١ّٙب ـٟ اٌق١ٍظ ثؤْ ٠زؾون ٍعٛك ٙل اف١ٗ عجل هللا ، , ٠ٚجلٚ ِٓ مٌه اْ ثو

ٚث١ٕذ أٙب ال رّبٔا اٞ اعواء ِٓ ّؤٔٗ ٠مٛٗ ٍٍطزٗ ـٟ االؽَبء  ، ٌٍؾٖٛي عٍٝ ِٛٛئ للَ ٌٙب ـٟ 

إٌّطمخ ، ٚوبٔذ اٌٚٝ فطٛاد اال١ِو ٍعٛك ٟ٘ أياي لٛارٗ عٍٝ ٍبؽً اٌعم١و ، ٕٚ٘بن أُٚ ا١ٌٗ 

ٚآي ِوح ـىبٔذ لو٠خ اٌغبـٛهح اٌٚٝ إٌّبٛك اٌزٟ ١ٍطوٚا ع١ٍٙب ، صُ رٍزٙب لو٠خ اٌطوؾ ،  اٌعغّبْ

عٕل٘ب إله اال١ِو عجل هللا أٚاِوٖ اٌٝ ؽب١ِزٗ ـٟ األؽَبء ٌّٛاعٙخ لٛاد ٍعٛك ٚاٌزمٝ اٌغ١ْبْ ـٟ 

اٌٛعبط
59
١ٙب ؽ١ٍؿ ، ث١ٓ اٌٙفٛؾ ٚاٌموٜ اٌْول١خ . ٚكاهد ث١ّٕٙب ِعووخ ؼ١و ِزىبـئخ وبْ إٌٖو ـ 

اال١ِو ٍعٛك اٌنٞ ٚإً ىؽفٗ ٔؾٛ اٌٙفٛؾ ، ـجعش عجل هللا لٛاد اٙبـ١خ ٌَّبعلح ؽب١ِخ األؽَبء 

اّزجىذ ِا لٛاد ٍعٛك ـٟ ثئو عٛكح
60
، ٚوبْ  ٍعٛك لل اٍو  3543وبْٔٛ األٚي   3ٚوبْ مٌه ـٟ   

األ٠ّٓ ٌعجل هللا  ٍٚغٕٗ  لبئل لٛاد افبٖ عجل هللا ثٓ ـ١ًٖ ٚوبْ ٚلزٙب دمحم ثٓ ـ١ًٖ اٌنٞ ٠عزجو اٌَبعل

عٕلٞ ِٓ اٌفو٠م١ٓ , 233ـٟ اٌمط١ؿ ، ٚلزً ـٟ رٍه اٌّعووخ 
61
، ِّب اكٜ اٌٝ اِزعبٗ األ٘بٌٟ ـٟ  

ٔغل ٚـٟ إٌّبٛك اٌْول١خ ٚثقبٕخ اْ ٘نٖ األ٠بَ وبٔذ لو٠جخ ِٓ ع١ل اٌفطو , ـفوٗ ٍعٛك ؽٖبهاً 

ً ِٓ اٌعن ً ماق فوٌٙب اٌَىبْ ٕٕٛـب اة عٍٝ أ٠لٞ اٌعغّبْ اٌن٠ٓ اِٚٛا ـٟ اٍزّو ِلح اهثع١ٓ ٠ِٛب

اٌمزً ٚاٌزقو٠ت ٚإٌٙت ٚرل١ِو األهاٟٙ اٌيهاع١خ ، ِّب كـا أ٘بٌٟ اٌّجوى اٌٝ اعوْ ٚالئُٙ ٌأل١ِو 

ٍعٛك ف١ْخ ِٓ أعّبي اٌعغّب١١ٔٓ 
62
ٚثعل ٍمٛٛ اٌٙفٛؾ ٚاٍزَوِٙب عٍٝ ٠ل لٛاد األ١ِو ٍعٛك  .

ىعّبء األؽَبء ٠ؤِوُ٘ ثبٌملَٚ ا١ٌٗ ِٚجب٠عزُٙ أ١ِواً ٚاٌنٞ ارقن٘ب ِمواً ٌٗ ، ثعش ِٕٙب هٍبئً اٌٝ 

ٌٍّٕطمخ اٌْول١خ ، ٚثنٌه ـمل ؽوِذ اٌو٠بٗ ِٓ ٛوق اٌز٠ّٛٓ اٌْول١خ ، ٚـملد اُ٘ ال١ٍُ ٠يٚك٘ب 

ثبٌّٛاهك اٌيهاع١خ ٚاٌزغبه٠خ ـٟ  وٚؾ وبٔذ ٟ٘ ثؤٌِ اٌؾبعخ اٌٝ ٚاهكاد األؽَبء . ِّب اكٜ اٌٝ 

ً ٚثْىً ٚاٙؼ ـٟ اٌؾمت اٌوؽمخ  ىعيعخ ِووي اٌعبّٕخ االلزٖبكٞ ٚاصو ٍٍجب
63
ٚـٟ ١َٔبْ  .

َ ىؽؿ ٍعٛك ِٓ اٌٙفٛؾ ثبرغبٖ اٌو٠بٗ ، ام وبْ عجل هللا لل اهًٍ لٛح وج١وح ثّئٔٙب ِٚلاـعٙب 3543

ثم١بكح ؽطبة ثٓ ِمجً اٌعط١فخ ٌزىْٛ ثّؤِٓ ِٓ اٌٍَت ؼ١و اْ ٍعٛك اٌزمب٘ب ـٟ ِىبْ ٠لعٝ اٌغيعخ 
64
ٟ ٠لٖ ثعل لزبي ّل٠ل عٍٝ َِبـخ لو٠جخ ِٓ اٌعبّٕخ ، ثعل مٌه رملَ ٍعٛك , ـٛلعذ ؼ١ّٕخ ثبهكح ـ 

اٌٝ اٌو٠بٗ 
65
, ٚكفٍٙب ـٟ ِٛلعخ رلعٝ اٌجوح  

66
، ـؤعًّ ـ١ٙب اٌٍَت ٚإٌٙت عواء ِٛالفٙب اٌعلائٟ  

ِٕٗ ، ٚإجؼ ٍعٛك ٘ٛ اٌؾبوُ اٌفعٍٟ ـٟ ٔغل ثلالً عٓ أف١ٗ عجل هللا اٌٙبهة 
67

.  لبَ عجل هللا ثٓ ـ١ًٖ 

واٍٍخ ٚاٌٟ ثؽلاك ٠طٍت ِٕٗ إٌٖوح ٙل أف١ٗ ، ٚاهًٍ ا١ٌٗ هٌٍٛٗ عجل هللا اثب ثط١ٓ ثٙلا٠ب اِأل ِٕٗ ثّ

ـٟ َِبعلرٗ ٙل ٍعٛك، ٚاٌٛالا أٗ ٌُ ٠ٍغؤ اٌٝ مٌه أال ثعل اْ ٍٛت اٌَّبعلح ِٓ أِواء اٌم١ُٖ 

ٚؽبي ٌٚىٓ ِٛالفُٙ وبٔذ ٍٍج١خ 
68
ل أف١ٗ اٌنٞ ٠لعّٗ ٌّٚب هأٜ عجل هللا ثٓ ـ١ًٖ أٗ ال ٠َزط١ا ٕ  .

اٌّم١ُ اٌجو٠طبٟٔ ـٟ اٌق١ٍظ اٌعوثٟ ٚعٗ أٔربهٖ اٌٝ اٌلٌٚخ اٌعضّب١ٔخ ٌوٍزٕغبك ثٙب عٍٝ اٌوؼُ ِٓ 

ِعوـزٗ اٌَّجمخ ثعٛالت ٘نا األِو ، ِٚب ٠ض١وٖ ِٓ ٍقٜ ٌلٜ اٌٛ٘بث١١ٓ ٚىعّبئُٙ اٌل١١ٕ٠ٓ ـٟ ٔغل 

ّٚ اٌعضّب١١ٔٓ ِْوو١ٓ ال ٠غٛى االٍزعبٔخ ثُٙ عٍٝ  ا١ٌٍَّّٓ اٌن٠ٓ عل
69
ًٕٚ فطبة عجل هللا اٌٝ  . 

ألجٍذ اٌعَبوو ِٓ ثؽلاك ثم١بكح دمحم ٔبـن ثبّب ، اما رُ  3543اٌٛاٌٟ ٌٚىٓ ٘لا٠بٖ ٌُ رًٖ , ٚـٟ ؽي٠واْ 

أهٍبي اٌعَبوو عجو اٌمٛاهة اٌٝ اٌى٠ٛذ ٚٔيٌذ ـٟ هأً اٌزٕٛهح 
70
, ٚاٍزطبعذ اٌمٛاد اٌيؽؿ  

وء عٍٝ علك ِٓ اٌموٜ ٚاٌموع كْٚ لزبي ٚهـا ع١ٍٙب عٍُ عٍٝ األؽَبء ، ٚرّىٓ ٔبـن ثبّب ِٓ االٍز١

اٌلٌٚخ اٌعضّب١ٔخ ، ٚهـ٘ ارجبع ٍعٛك ر١ٍَُ لٍعخ اٌمط١ؿ ثً  ٍٛا ٠لاـعْٛ عٕٙب ٌّلح عْو ٍبعبد. 

ٚـٟ إٌٙب٠خ رّىٓ اٌعضّب١ْٔٛ ِٓ ٠َٜ ٔفٛمُ٘ ع١ٍٙب ٚهـا اٌعٍُ اٌعضّبٟٔ ـٛق اعٍٝ ٔمطخ ـ١ٙب 
71
 . 

 اٌعضّب١١ٔٓ عٍٝ األؽَبء اٌٝ 7 ٠ٚوعا ٍجت اٍز١وء     

فٛـُٙ ِٓ رلفً ثو٠طب١ٔب ـٟ إٌّطمخ , ٚال١ٍّب ثعل رمل٠ُ اٌَّبعلاد ٌَعٛك ثٓ ـ١ًٖ عٓ  -3

 ٛوق ؽبوّٟ َِمٜ ٚاٌجؾو٠ٓ .
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 اكعبئٙب ثؤْ األ١ِو ٍعٛك ٠عزلٞ عٍٝ اٌمٛاـً اٌزغبه٠خ . -0

ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ عّذ ِٕطمخ ٔغل أهاكد اٌلٌٚخ اٌعضّب١ٔخ أٔٙبء ؽبٌخ اٌفزٓ ٚاٌفٛٙٝ ٚاالٙطواثبد  -0

ثَجت اٌؾوة ث١ٓ عجل هللا ٍٚعٛك 
72
 . 

ٔزظ عٓ اؽزوي اٌعضّب١١ٔٓ ٌٍّٕبٛك اٌْول١خ ٌٍلٌٚخ اٌَعٛك٠خ ل١بَ صٛهح ـٟ اٌو٠بٗ ٙل ؽبوّٙب      

اٌغل٠ل ٍعٛك ٚاٌزٟ أكد اٌٝ عيٌُٗ عٓ اٌؾىُ , فبٕخ ثعل أْ عّذ اٌّغبعخ ـٟ اٌجوك ٔز١غخ وضوح 

ـ١ٙب , ٚاعزجو عجل هللا ثٓ ـ١ًٖ اٌنٞ وبْ ِٛعٛك ـٟ األؽَبء آٔنان اْ اٌضٛهح ـوٕخ  اٌؾوٚة اٌمبئّخ

ٍبٔؾخ ٌٗ الٍزوعبع ؽىّٗ ، اال أْ األِٛه عبءد عٍٝ عىٌ ِب وبْ ٠زٛلا  ـّا أُٔٙ اووِٖٛ ٚاؽزفٛا 

ثٗ أال اْ  ب٘وُ٘ وبْ ٠قفٟ ِب ـٟ ثبُٕٛٙ 
73
،  لوه عجل هللا رون األؽَبء ٚاالرغبٖ اٌٝ اٌو٠بٗ . 

َ ثعل اْ عٍُ ثٛعٛك صٛهح ـ١ٙب عٓ ٛو٠ك ٙبثٜ رووٟ وبٔذ ٌٗ عولخ ثٗ ٚاْ 3540ٚمٌه ـٟ أماه 

األروان ٠و٠لْٚ ٔف١ٗ اٌٝ ثؽلاك ٚأُٙ لوهٚا ى٠بكح اٌؾب١ِبد اٌعَىو٠خ اٌزوو١خ ـٟ إٌّطمخ ك١ٌوً عٍٝ 

ٕٗ رووٟ ٚافٖٛ دمحم روو١ي ؽىُّٙ ـ١ٙب ، ٌنٌه ُّٕ عجل هللا ثٓ ـ١ًٖ رون األؽَبء هاـمٗ ـٟ مٌه اث

ٚارغٙٛا اٌٝ اٌو٠بٗ ٚـٟ اٌٛلذ ٔفَٗ رٕبىي ٌٗ عّٗ عجل هللا عٓ اٌؾىُ ثعل اْ ؽىُ ِلح ّٙو٠ٓ ـمٜ 
74
ً ِوح أفوٜ ـٟ اْ ٠ُٚ ا١ٌٗ علك ِٓ اٌمجبئً   .  ِّٚٙب ٠ىٓ ِٓ اِو ـمل ٚعل ٍعٛك ٔفَٗ ٔبّطب

جل هللا ثٓ رووٟ ٚأفبٖ دمحم عٍٝ ـبّٔٚذ ا١ٌٗ لجبئً اٌلٚاٍو ٚاألـوط ثؤعلاك وج١وح ، ٚاهًٍ عّٗ ع

مُ  هأً لٛح وج١وح ٌوؽزوي كٌم
75
، ٌىٓ ٍعٛك ثبكه اٌٝ ِؾبٕوح اٌّل٠ٕخ ـبٍزٍَّذ ٌٗ ثَجت ف١بٔخ  

أٍ٘ٙب اٌن٠ٓ أٙىُٙ ا١ٌٚك ٚاٌؾوِبْ ٚرّىٓ دمحم ِٓ اٌٙوة ، أِب عّٗ عجل هللا ـمل أفن ا١ٍواً ٚرٛـٟ ـٟ 

َ ِٓ أٍوٖاؽلٜ ىٔيأبد ٍغٓ كٌُ ٚرٛـٟ ثعل ثٚعخ ا٠ب
76
ٚثعل ى٘بء اٌْٙو٠ٓ وبْ ٍعٛك ـٟ ٛو٠مٗ  

اٌٝ اٌؾوة ـؤٔيي ثٚوِٝ ٚؽو٠ٍّخ الٖٝ اٌعمبة  صُ ٍبه ٔؾٛ اٌو٠بٗ ٚلل فوط عجل هللا ٌّمبثٍزٗ 

ـىبْ إٌٖو ؽ١ٍؿ ٍعٛك ، ِّب ععً عجل هللا ٠ٙوة ِا ؽوٍٗ ثبرغبٖ اٌى٠ٛذ ١ٌمٟٚ ِلح افوٜ ِٓ 

زً ٍعٛك اٌو٠بٗ ِوح صب١ٔخ ، صُ أِو هإٍبء اٌجٍلاْ اْ للِٛا إٌفٟ ث١ٓ لجبئً لؾطبْ ، ٚعٍٝ اصو٘ب اؽ

ا١ٌٗ ـوٚٗ اٌطبعخ ٚاٌٛالء
77
اٍزطبع االِبَ عجل اٌوؽّٓ ثٓ ـ١ًٖ ثٓ رووٟ  . 

78
، اٌعٛكح ِٓ ثؽلاك  

عٓ ٛو٠ك اٌجؾو٠ٓ ٚاٌعم١و ، ام أُٚ ا١ٌٗ اٌّئ٠لْٚ ِٓ االؽَبء ٚثبك٠زٙب ٚرٛعٗ اٌٝ اٌو٠بٗ 
79
, ام  

زعبكح ٔفٛم اٌلٌٚخ اٌَعٛك٠خ ٚرؽ١١و اٌٛٙا اٌنٞ ٔزظ عٓ اٌقوؾ ث١ٓ أف٠ٛٗ عجل ؽبٚي عجل اٌوؽّٓ اٍ

هللا ٍٚعٛك 
80
وبٔذ ٍٍطخ ٍعٛك ـٟ ٔغل ِزٚعٚعخ ـفٟ اٚافو عٙلٖ ٌُ رعل عجً ّّو ٚاٌم١ُٖ  . 

رقٚعبْ ٌٗ ٕٚبهد اٌو٠بٗ ِووياً ألِبهح ٕؽ١وح ِزمطعخ األّوء ـٟ أٚاٍٜ اٌغي٠وح ، ٚأمطعذ 

ّخ . ٌّٚب وبْ ٍعٛك ٠عزّل عٍٝ ثلٚ اٌعغّبْ ـؤْ ٍىبْ اٌٛاؽبد ٚاٌّلْ ٌُ ٠ىٛٔٛا اٌعبئلاد إٌّزر

رٛـٟ ٍعٛك 3542ها١ٙٓ . ٚـٟ وبْٔٛ اٌضبٟٔ 
81
, ٚهثّب وبٔذ ٚـبرٗ ثَجت اٌغلهٞ ، ِا أْ  

ِعط١بد أفوٜ رف١ل ثؤٔٗ ِبد َِِّٛبً 
82
أٍزٌٛٝ عجل اٌوؽّٓ عٍٝ اٌؾىُ ـٟ اٌعبّٕخ ثبٍُ عجل هللا   . 

ؼبئجبً ِا أف١ٗ دمحم ـٟ اٌى٠ٛذ ، ٚوبْ عجل هللا اهًٍ دمحم ٌوٍز١وء عٍٝ ال١ٍُ اٌُّٛ ، ـؤِٚٝ اٌنٞ وبْ 

دمحم ٕ٘بن علح ا٠بَ ألو ـ١ٙب األٚٙبع ـٟ ّموا، صُ رٛعٗ اٌٝ صوِلا، ٠ٚجلٚ أْ أٍُٟء ـُٙ ٘نٖ اٌزؾووبد 

, ؽزٝ ْٔت  اـٟ صوِلـٟ اٌو٠بٗ، ٌنا ٍبهع عجل اٌوؽّٓ ِٚعٗ لٛح ِٓ اٌجلٚ ـؾبٕوٚا دمحم ٚؽٍفبإٖ 

ث١ٓ اٌطوـ١ٓ لزبي فَو ـ١ٗ اٌطوـبْ ثع٘ االهٚاػ ، ٚثعل ِلح ل١ٖوح رُ عمل ٘لٔخ ث١ٓ اٌطوـ١ٓ 

ٚعبكد اٌعولبد اٌٝ ِغوا٘ب ؽ١ٓ ٚٙا دمحم ٔفَٗ رؾذ رٖوؾ اف١ٗ االٕؽو ثعل أْ ٍٍُ ا١ٌٗ 

بٔذ فطٛرٗ اٌزب١ٌخ ٟ٘ أٍٍؾزٗ . ِٚٓ اٌّّىٓ اٞ ٠ىْٛ عجل هللا لل ـىو ـٟ اْ ٠عًّ ٌٍّٖؾزٗ ، ـمل و

ا١ٌَو ٔؾٛ كٚاكِٟ 
83
، اال أٗ اٌزمٝ ـٟ اٌطو٠ك ثيعّبء عز١جخ اٌن٠ٓ وبٔٛا لل عيِٛا اْ ٠ضجزٛا اللاُِٙ  

ـبٌزمٝ اٌغ١ْبْ ـٟ صوِلا ـىبٔذ ٕ٘بن ٚالعخ رو٘ب ٍٕؼ ث١ٓ األف٠ٛٓ ’ ٕ٘بن 
84
، أِب أثٕبء ٍعٛك ـمل  

ٛح رْى١ً عجٙخ ِٛؽلح ثيعبِخ عجل هللا ٙل اٚالك وبٔٛا ِا عجل اٌوؽّٓ صُ أمٍجٛا ع١ٍٗ ـموه األف

ٍعٛك اٌن٠ٓ رّىٕٛا ِٓ ا١ٌَطوح عٍٝ اٌو٠بٗ ثعل علح أٍبث١ا ، صُ ـو أٚالك ٍعٛك ٚاؽزفرٛا ثؾٍفبئُٙ 
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ـٟ ال١ٍُ اٌقوط ٚـٟ األؽَبء 
85
. كفً عجل هللا ِٓ عل٠ل اٌٝ اٌو٠بٗ ٚفوي إٌَٛاد اإلؽلٜ عْو  

ٍَطخ ـٟ اٌّل٠ٕخ ٌٍّوح اٌضبِٕخاٌزٟ ِود عٍٝ ٚـبح ـ١ًٖ رجلٌذ اٌ
86
 . 

 ٔزبئظ اٌؾوة األ١ٍ٘خ 3

 أـوىد اٌؾوة األ١ٍ٘خ ٔزبئظ علح ،١ٍب١ٍخ ٚالزٖبك٠خ ٚاعزّبع١خ ، ٚـ١ّب ٠ٍٟ أُ٘ رٍه إٌزبئظ 7   

ِٓ إٌبؽ١خ ا١ٌَب١ٍخ ، ـؤْ اٌؾوٚة وبٔذ لل ٍّّذ ثوك ٔغل ٚاِزلد اٌٝ فبهط ؽلٚك٘ب , ٚ ٍذ  -3

اٍد علح ٚوبٔذ ٘نٖ اٌؾوٚة ٔز١غخ رؾبٌفبد ث١ٓ اٌمجبئً اٌّئ٠لح ٌَعٛك ؽبٌخ اٌفٛٙٝ َِزّوح ٍٕٛ

ٚاٌمجبئً اٌّئ٠لح ٌعجل هللا ، ِّب أكٜ اٌٝ رٕبِٟ هٚػ اٌعلاء اٌزم١ٍلٞ ث١ٓ اٌغّبعبد اٌؾٚو٠خ ٚاٌجل٠ٚخ 
87
 . 

أزْبه اٌفزٓ ٚاالٙطواثبد أكٜ اٌٝ ريعيع األِٓ ـٟ ِقزٍؿ اٌجٍلاْ اٌزٟ ٍّّذ اٌٖواع  ٚونٌه  -0

ٌٝ رؽٍؽً إٌفٛم األعٕجٟ اٌّزّضً ثبٌعضّب١١ٔٓ اٌن٠ٓ ٚاٍزٌٛٛا عٍٝ األؽَبء ٚونٌه ثو٠طب١ٔب اٌزٟ ىاكد ا

١ٍطورٙب عٍٝ ٍٛاؽً اٌق١ٍظ اٌعوثٟ أوضو ِٓ مٞ لجً 
88
 . 

ً ـٟ أٔعبُ اٌؾ١بح االلزٖبك٠خ  -0 اِزٖذ اٌؾوٚة اٌىض١و ِٓ األ٠لٞ اٌعبٍِخ ٚاٌزٟ وبٔذ ٍججب

ٕبع١خ ٚؽزٝ اٌوعٟ ، أم لزً اٌعل٠ل ِٓ األـواك اٌعب١ٍِٓ ـٟ رٍه اٌّغبالد ٚاٌيهاع١خ ٚاٌزغبه٠خ ٚاٌٖ

وّب اْ اٌؾوة أٚعلد أّقبٓ ١ِْ٘ٛٓ ٚمٚٞ عب٘بد كائّخ ـؤٕجؼ ٘ئالء عبٌخ َِزل٠ّخ عٍٝ 

اٌّغزّا ، ٚ٘نا ثلٚهٖ ًّ اٌؾووخ االلزٖبك٠خ ـٟ اٌجوك ثْىً عبَ  . وّب اْ اٌزغبه ٚلٛاـٍُٙ إٔجؾٛا 

ً ِٓ ٔٙت اٌجلٚ ٚاعزلاءاد اٌمجبئً ، ٚوبْ مٌه ٔز١غخ ؽز١ّخ ـٟ ؽبٌخ ِٓ اٌمٍ ك ٚعلَ االّٛئٕبْ فٛـب

ٌٚعؿ اٌٍَطخ اٌّووي٠خ 
89
 . 

ثّب اْ ٔغل ٚرٛاثعٙب وبٔذ ِووي اٌٖواع ، ِٚب ؽً ـ١ٙب ِٓ اٌقواة ٚأهالخ كِبء ٚـمو ٚرل٘ٛه  -1

ّغبٚهح الزٖبكٞ اكد رٍه اٌعٛاًِ ِغزّعخ اٌٝ ٘غوح اؼٍت ٍىبٔٙب اٌٝ االِبوٓ اٌ
90
 . 

 وً رٍه األٍجبة ٚإٌزبئظ أكد اٌٝ ٙعؿ اٌلٌٚخ ٍٚمٛٛٙب ـ١ّب ثعل . 

  3اٌقبرّخ

( ٠قٌٕٛب اْ َٔزقٍٔ 3534-3532اْ االٍزعواٗ اٌزبه٠قٟ اٌنٞ أٚهكٔبٖ ٚاٌنٞ كهً اٌؾمجخ )  

 ثع٘ اٌعجو ثّب ٠زعٍك ثبٌؾىُ اٌَعٛكٞ وٍَطخ ١ٍب١ٍخ 7 ٠ٚجوى ِٓ رٍه اٌقوـبد ِب ٠ٍٟ 7

بٍخ اٌْلح اٌزٟ ارجعٙب عجل هللا ثٓ ـ١ًٖ ٚاٌنٞ وبْ ِعوٚـبً ثٙب ـٟ عٙل ٚاٌلٖ أٍِذ ع١ٍٗ ٍٛء أْ ١ٍ -3

 ِعبٍِخ اف١ٗ ٍعٛك ٚاٙطٙبكٖ ٌٗ ، ٚاْ رٍه اٌٖفبد ععٍزٗ ٠طّا ثبٌؾىُ .

اٍزّواه٘ب اٌٖواعبد اٌعبئ١ٍخ اٌؾبكح ؽٛي اإلِبِخ ِا ٚعٛك علٚ فبهعٟ ٠ٙلك اٌجوك ـٟ ٔفٌ  -0

 ٕبن اٍزعلاك ٌلٜ أثٕبء ـ١ًٖ اٌزعبْٚ ِا لٜٛ أعٕج١خ ِٓ اعً الزٕبٓ اٌؾىُ .اٌٛلذ أ ٙو اْ ٘

أ ٙود اٌؾوٚة اٌلاف١ٍخ ٚاٌفزٓ عغي اٌَعٛك١٠ٓ عٓ ٕل أٞ ٘غَٛ فبهعٟ ، ـمل اعزبؽذ  -0

اٌغ١ُٛ اٌّٖو٠خ اٌغي٠وح اٌعوث١خ ِٓ اٌجؾو األؽّو ٚؽزٝ اٌق١ٍظ اٌعوثٟ ، ٚثَطذ ٍٍطبٔٙب عٍٝ ِب 

 ٌٚٛال رلفً اٌلٚي األعٕج١خ ألٍزمو اٌؾىُ ٌٛاٌٟ ِٖو دمحم عٍٟ ثبّب . ـ١ٙب ِٓ ِٛإود ،

أٔٙىذ اٌؾوٚة اٌلاف١ٍخ ٚاٌٖواعبد اٌَىبْ ٚاكد اٌٝ رل٘ٛه الزٖبكٞ ٚاعزّبعٟ ١ٍٚبٍٟ ِّب  -1

اكٜ اٌٝ اْ رٕزف٘ اٌٛاؽبد ٚلجبئً اٌجلٚ اٌٛاؽلح رٍٛ األفوٜ عٓ اٌو٠بٗ , ٚإٔجؾذ رٕزمً اٌٝ 

 ـا ٌُٙ اإلربٚاد .ؽّب٠خ آي اٌو١ّل ٚرل
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 اٌٙٛاِِ 
                                                 

1
وٚة فبٙزٙب اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ػٓ ٛو٠ك ٚا١ٌٙب ػٍىٝ ِٖىو ع ػٍىٟ ثبّىب ا ٚوبٔىذ رٍىه ٍمطذ اٌلهػ١خ ثؼل ػلح ؽ 

 اٌؾوٚة لل اٍزٕفند اٌىض١و ِٓ لٛح ع ػٍٟ ا ٠ّٚىٓ رم١َُ رٍه اٌؾوٚة اٌٝ ػلح  ِواؽً 3 

 . 8181 -8188اٌّوؽٍخ االٌٚٝ 3 لبك ف١ٙب ٍْٛٛٛ ثبّب اٌمٛاد اٌّٖو٠خ فٟ اٌؾغبى ػبَ  -8

ضب١ٔخ3 وبٔذ ثم١بكح ع ػٍٟ ثبّب ٔفَٗ ، ثؼل اْ ِوٗ اثٕٗ ٍْٛٛٛ فَبفو ِٓ اعً ل١ىبكح اٌغى١ِ ٕ٘ىبن اٌّوؽٍخ اٌ -2

 ( 8181-8181ٚوبْ مٌه فٟ االػٛاَ )

( ٚفٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ رىُ رٙىل٠ُ لٖىٛه اٌلهػ١ىخ ِٕٚبىٌٙىب 8181-8188اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ 3 وبٔذ ثم١بكح اثوا١ُ٘ ثبّب ) -1

ّٙو . ٌٍّي٠ل ٠ٕظو 3 ػٍٟ ػف١فٟ ػٍٟ غبىٞ ، اٌغي٠وح اٌؼوث١خ ٌٚؼواق فٟ اٍزوار١غ١خ ثؼل ؽٖبه كاَ اوضو ِٓ ٍزخ ا

 . 28( ، ٓ  2188ع ػٍٟ ) ث١وٚد 3 كاه اٌوافل٠ٓ ، 
2

وىُ ّىّبي غىوة اٌلهػ١ىخ ا وىبْ  01ع ثٓ ػجل اٌٛ٘بة 3 ِؤٍىٌ اٌؾووىخ اٌٛ٘بث١ىخ ٌٚىل فىٟ ثٍىلح اٌؼ١١ٕىخ ِىب ٠مىوة  

ث١ئىخ ك١ٕ٠ىخ ٚأرىُ كهاٍىزٗ ف١ٙىب ٚأزمىً ثؼىل٘ب اٌىٝ االؽَىبء ٚأطٍىك ِٕٙىب اٌىٝ اٌجٖىوح  ٚاٌىلٖ لبٙىٟ اٌؼ١١ٕىخ ، ْٔى  فىٟ

ٚاٍزمو ف١ٙب اهثغ ٍٕٛاد كهً اٌفمٗ اٌؾٕجٍٟ ٚاٌزف١َو ٚاٌؾل٠ش ا وّب وبْ ٠مزٕٟ وزت اثٓ ر١ّ١خ ٚاثىٓ اٌمى١ُ . ٌٍّي٠ىل 

ل ِٖىطفٝ اثىٛ= =ؽبوّىخ ) ث١ىوٚد ٠ٕظو 3 ِؤٌف ِغٙٛي ا ٌّغ اٌْٙبة فٟ ١ٍوح ع ثٓ ػجل اٌٛ٘بة ا رؾم١ك 3 اؽّ

؛ ف١ٍىى١ىٌ ِبٔغىىبْ ا رىىبه٠ـ اٌلٌٚىىخ اٌَىىؼٛك٠خ االٌٚىىٝ  ٚؽّىى،د ع ػٍىىٟ ثبّىىب ، 21( ، 38280ٓ ِطىىبثغ ث١ٍىىًٛ ، 

؛ اٍىىّبػ١ً ع االٖٔىىبهٞ ا ؽ١ىىبح 21( ، 2111ٓروعّىىخ 3فٚىى١و اٌجمىىبػٟ ) اٌَىىؼٛك٠خ 3 كاهح اٌٍّىىه ػجىىل اٌؼي٠ىىي ، 

اٌؼ١ٍّخ ا ثؾٛس اٍجٛع اٌْى١ـ ع ثىٓ ػجىل اٌٛ٘ىبة ) اٌو٠ىبٗ 3 عبِؼىخ االِىبَ ع  ا١ٌْـ ع ثٓ ػجل اٌٛ٘بة ٚؽ١برٗ

 .880، ٓ 8( ، ط8211ثٓ ٍؼٛك ا 
3

( ا  8228) اٌو٠ىىبٗ 3 كاه اٌّىىو٠ـ ا ػجىىل اٌفزىىبػ ؽَىىٓ اثىىٛ ػ١ٍىىخ ا ِؾبٙىىواد فىىٟ رىىبه٠ـ اٌلٌٚىىخ اٌَىىؼٛك٠خ االٌٚىىٝ  

( ، 8281-١ٔ8108ىخ رجغىبٖ اٌمىٜٛ ا١ٌَبٍى١خ فىٟ ٔغىل )؛ هعبء ػي٠ىي وىوكٞ ؽّىٛك اٌغجىٛهٞ ، ا١ٌَبٍىخ اٌؼضّب 10ٓ

 .81ا ٓ (  2182هٍبٌخ ِبعَز١و ، )عبِؼخ رىو٠ذ 3 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد  ، 
4

ِْبهٞ ثٓ ٍىؼٛك ثىٓ ػجىل اٌؼي٠ىي 3 ٚ٘ىٛ اثىٓ افىذ االِىبَ ٍىؼٛك اٌىج١ىو ٚاؽىل اٌىن٠ٓ اٍىوٚا ٚٔمٍىٛا اٌىٝ ِٖىو ثؼىل  

ا اما ثب٠ؼٗ اغٍىت ا٘ىبٌٟ  8182اٌٙوٚة ٚإٌٛٛي اٌٝ اٌلهػ١خ فٟ ػبَ  اٍز١،ء اثوا١ُ٘ ثبّب ػٍٝ اٌلهػ١خ ا رّىٓ ِٓ

ٔغل ٚاٌّؾًّ ٍٚل٠و ٚاٌُّٛ ا ثؼل اْ ًٕٚ ا١ٌٙب ِْبهٞ ثٓ ِؼّو ٚثب٠ؼٗ اال اْ اثٓ ِؼّو ٔلَ ػٍٝ ث١ؼزٗ ٌىٗ ٚأمٍىت 

ؼ١ل ، رىىبه٠ـ ػ١ٍىٗ ٚاػزمٍىىٗ ٍٚىٍّٗ اٌىىٝ اٌَىٍطخ اٌّٖىىو٠خ ٚٔمٍىٖٛ اٌىىٝ ٍىغٓ ػ١ٕىىيح ٚلزٍىٖٛ ا ٌٍّي٠ىىل ٠ٕظىو 3 اِىى١ٓ ٍى

؛ إثوا١ُ٘ ثٓ ٕبٌؼ ثٓ أثوا١ُ٘ ثىٓ ػ١َىٝ ا 811) ث١وٚد 3كاه اٌىبرت اٌؼوثٟ ، ك.د ( ، ٓ  8اٌلٌٚخ اٌَؼٛك٠خ ، ِظ 

ربه٠ـ أثٓ ػ١َٝ ) ِٕمٛي ِٓ فيأخ اٌزٛاه٠ـ إٌغل٠خ ( ا ِواعؼخ 3 ػجل هللا ثٓ ػجل اٌوؽّٓ اٌجَىبَ ا )اٌو٠ىبٗ 3 كاه 

 .812ا2ٓ( ا ط8222اٌؼبّٕخ ا 
5

ا رىٌٛٝ ِٕٖىت  8111ا ٕٚىً اٌىٝ ِٖىو ٘ىٛ ّٚىم١مٗ ٍٛٛىْٛ ثبّىب 8012ا١ُ٘ ثبّب 3 ٌٚل فٟ ِل٠ٕىخ لٌٛىخ ػىبَاثو 

لجً ثٍٛغٗ ٍٓ اٌؼْو٠ٓ ، وّب رىٌٛٝ ؽىىُ اٌٖىؼ١ل ٚاّىزون فىٟ اٌؾىوة ٙىل  8110اٌلفزوكاه٠خ ) ٚىاهح اٌّب١ٌخ ( ػبَ 

اٌلٌٚخ اٌَؼٛك٠خ االٌٚٝ . وّب رىٌٛٝ أفّىبك اٌضىٛهح اٌّّب١ٌه ، وبْ لبئلاً ٌٍؾّ،د اٌزٟ اهٍٍٙب ٚاٌلٖ ع ػٍٟ ثبّب ػٍٝ 

. ٌٍّي٠ل ٠ٕظو 3 كاٚك ثووبد ا اٌجطً اٌفبرؼ اثوا١ُ٘ ثبّب ) ِٖىو 3 اٌّطجؼىخ اٌوؽّب١ٔىخ ، 8181ا١ٌٛٔب١ٔخ رٛفٟ فٟ ػبَ 

 .28ك. د ( ، ٓ
6

، هٍىىبٌخ 8128-8118غفىىواْ ؽىّىىذ فٚىى١و اٌطىىبئٟ ، ِٛلىىف اٌلٌٚىىخ اٌؼضّب١ٔىىخ ِىىٓ ل١ىىبَ اٌلٌٚىىخ اٌَىىؼٛك٠خ اٌضب١ٔىىخ 

 .18( ، 2181ِٓبعَز١و ) ثغلاك 3 اٌغبِؼخ اٌَّزٕٖو٠خ ، 

2-J.A Saldanah  , Precis of correspondence Recording the affairs of the persian Gulf 

(1801-1853) , office of the superintendent  gavorment printing , Inda , 1906.P.9. 
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8

ثٓ ع  ثٓ ٍؼٛك ثٓ ِموْ ا ٔغؼ فٟ ر ١ٌٍ اٌلٌٚخ اٌَؼٛك٠خ اٌضب١ٔخ إم رّىٓ ِٓ اٍىزوكاك اال١ِو رووٟ ثٓ ػجل هللا  

ٚٛىوك اٌؾب١ِىخ اٌؼضّب١ٔىخ ِٕٙىب ا وّىب رّىىٓ ِىٓ ِىل ٔفىٛم اٌلٌٚىخ اٌَىؼٛك٠خ اٌضب١ٔىخ اٌىٝ اغٍىت  8128اٌو٠بٗ فٟ ػىبَ 

ل اثىىٓ افزىىٗ . ٌٍّي٠ىىل ٠ٕظىىو 3 ١ِٕىىو ػٍىىٝ ٠ىى8118االلىىب١ٌُ اٌّغىىبٚهح ػىىلا اٌؾغىىبى ٚإٌّىىبٛك اٌغٕٛث١ىىخ ا اغز١ىىً فىىٟ ػىىبَ 

)اٌو٠ىبٗ 3 كاه اٌْىجً  1اٌؼغ،ٟٔ ، اال١ِو رووٟ ثٓ ػجل هللا ثطً ٔغل ِٚؾوه٘ب ِٚؤٌٍ اٌلٌٚخ اٌَؼٛك٠خ اٌضب١ٔخ اط 

 ( . 8221ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ، 
9

١فىىخ ثىٓ ػجىىل ٌ،ٛى،ع ػٍىٝ أ٘ىىُ اٌمىٜٛ اٌّؼبهٙىىخ ٌم١ىبَ اٌلٌٚىخ اٌَىىؼٛك٠خ اٌضب١ٔىخ ِٚىىب هافمٙىب ِىٓ أؽىىلاس ٠ٕظىو 3 فٍ 

( ، أٛوٚؽىخ كوزىٛهاٖ 8188-8181اٌوؽّٓ ثٓ ف١ٍفخ اٌَّؼٛك ، ِٛلف اٌمٜٛ إٌّبٚئخ ِٓ اٌلٌٚخ اٌَىؼٛك٠خ اٌضب١ٔىخ )

 ( .2111)عبِؼخ اَ اٌموٜ 3 و١ٍخ اٌلهاٍبد االٍ،١ِخ ، 
10

١ٍٙىب لىل٠ّب اٌو٠بٗ 3 اٍُ اٌو٠بٗ عّغ وٍّخ هٚٙخ ٚاٌّمٖٛك ثٗ اٌّىبْ اٌغٕٟ ثبٌؾلائك ٚاٌجَبر١ٓ ، وبْ ٠طٍىك ػ

ث ٍُ ؽغو اٌزٟ وبٔذ ػبّٕخ ألل١ٍُ ا١ٌّبِخ ا إجؾذ ػبّٕخ ٌٍلٌٚخ اٌَؼٛك٠خ اٌضب١ٔخ فٟ ػٙل االِىبَ رووىٟ ثىٓ ػجىل 

َ . ٌٍّي٠ل ٠ٕظو 3 ؽّىل اٌغبٍىو 3 ِل٠ٕىخ اٌو٠ىبٗ ػجىو اٛىٛاه اٌزىبه٠ـ ، ) اٌٍّّىىخ اٌؼوث١ىخ اٌَىؼٛك٠خ 3 8128هللا ػبَ 

 . (2118كاهح اٌٍّه ػجل اٌؼي٠ي ا 
11

( ، )اٌو٠بٗ 3 عبِؼىخ 2180-١8088ًٖ ثٓ ِْؼً ثٓ ٍؼٛك ثٓ ػجل اٌؼي٠ي آي ٍؼٛك ، ِٛعي ربه٠ـ اٌَؼٛك٠خ ) ف 

،  2، 2111ٛ؛ كاهح اٌٍّه ػجل اٌؼي٠ىي ، االٍٛىٌ اٌزىبه٠قٟ ٌٍٍّّىىخ اٌؼوث١ىخ اٌَىؼٛك٠خ ،80( ، 21881ٓاٌّغّؼخ ، 

ٓ888. 
12

اٌّطٍخ ػٍىٝ ٍىٛاؽً ثؾىو ا٠غىخ فىٟ اٌجب١ٔىب ، ٚاٌزىٟ وبٔىذ  َ ، ثّل٠ٕخ لٌٛخ8082ع ػٍٟ ثبّب 3 ٌٚل فٟ ا٠ٍٛي ػبَ  

عيء ِٓ االهاٟٙ اٌزبثؼخ ٌٍلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ، اٌزؾك ثبٌغ١ِ اٌؼضّبٟٔ صُ ِب ٌجش اْ رون اٌغ١ِ ٚػًّ ثبٌزغبهح ، ٌىٕىٗ 

١ٓ ٍوػبْ ِب ػبك اٌىٝ اٌؾ١ىبح اٌؼَىىو٠خ ، ػٕىلِب اغىبه ٔىبث١ٍْٛ ثٛٔىبثود ػٍىٝ ِٖىو ٚاّىزون ثبٌّؼىبهن اٌزىٟ كاهد ثى

.  8182َ ، ٕٚىف ث ٔىٗ ِؤٍىٌ ِٖىو اٌؾل٠ضىخ رىٛفٟ فىٟ ػىبَ 8111االٔى١ٍي ٚاالروان . اػزٍٝ ػوُ ِٖو فٟ ػىبَ 

،  8( ، 2188ٌٍّٛي٠ل ٠ٕظو 3 ١ِٕو غجٛه ٚأؽّل ػضّبْ ، ع ػٍٟ ثبّب ػىٛكح اٌىناووح اٌّٖىو٠خ ) اٌمىب٘وح 3 ِٖىو ، 

ٓ81. 
13

ِل٠ؾىىخ اؽىىل كه٠ٚىىِ ْ رىىبه٠ـ اٌلٌٚىىخ اٌَىىؼٛك٠خ ؽزىىٝ اٌوثىىغ االٚي ِىىٓ اٌمىىوْ اٌؼْىىو٠ٓ ،) عىىلح 3 كاه اٌْىىوٚق ،  

8211ٛ ، )8 ٓ ،10 . 
14

 .881كاهح اٌٍّه ػجل اٌؼي٠ي ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  
15

ِىٓ اٌؾّى،د  َ ا وبْ لبئىلا ِؾٕىىب لىبك اٌؼل٠ىل8012ف١ًٖ ثٓ رووٟ ثٓ ػجل هللا ثٓ ع ثٓ ٍؼٛك ثٓ ِموْ ٌٚل ػبَ  

ا ٚٔؾىظ فىٟ رضج١ىذ ٔفىٛم اٌلٌٚىخ اٌَىؼٛك٠خ فىٟ ٍٚىٜ اٌغي٠ىوح  8118اٌؼَىو٠خ فٟ ػٙل ٚاٌلٖ ، رىٌٛٝ اٌؾىىُ فىٟ ػىبَ 

ّٚىىولٙب ٌٍّي٠ىىل ٠ٕظىىو3 ػجىىل هللا ا١ٌّٕىىف ، أِىىواء اٌو٠ىىبٗ فىى،ي ػٙىىٛك اٌلٌٚىىخ اٌَىىؼٛك٠خ ، ) اٌو٠ىىب3ٗ اِبٔىىخ ِٕطمىىخ 

لٟ ، ربه٠ـ اٌلٌٚز١ٓ اٌلٌٚخ اٌَؼٛك٠خ االٌٚىٝ ٚاٌضب١ٔىخ ، ) ك.َ 3 ؛ ػج١و ؽَٓ ػجل اٌجب18، ٓ  8( ٛ 2181اٌو٠بٗ ، 

 .882، ٓ  8( 2181ٛكاه اٌىزت ٚاٌلهاٍبد اٌؼوث١خ ، 
16

ػجل هللا اٌو١ّل 3 ٘ٛ ػجل هللا ثٓ ه١ّل ثٓ ف١ًٍ ثٓ ػط١خ ، ِؤٌٍ أِبهح اي اٌوّى١ل فىٟ ؽبئىً ، ام ٍى١ّذ االِىبهح  

ٚث١ٓ ػّٗ ، ٍبفو اٌٝ اٌؼواق ٚاٍزمو ثٗ ِلح ، وبْ مٚ لٛح ٚثى ً ػظى١ُ  ث ٍّٗ ، ثؼل اْ رٌٛٝ هئبٍزٙب ثؼل لزبي ث١ٕٗ

َ . ٌٍّي٠ل ٠ٕظو 3 ١ٍٍّبْ ثٓ ٕبٌؼ اٌلف١ً ، اٌمٛي اٌَل٠ل فٟ اِىبهح اي اٌوّى١ل 8180ّٚغبػخ فبئمخ ، رٛفٟ فٟ ػبَ 

 .888، ٓ  8( ، 8288ٛ)ك. َ 3 كاه ا١ٌّبِخ ، 
17

 .12غفواْ ؽىّذ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ 
18

جبه ؽ١َٓ إٌٙلاٚٞ ، اٌزطٛهاد اٌلاف١ٍخ ٚاٌؼ،لبد اٌقبهع١ىخ ٌٍلٌٚىخ اٌَىؼٛك٠خ اٌضب١ٔىخ فىٟ ػٙىل ف١ٖىً ثىٓ ٔن٠و ع 

 .20( ، ٓ 8210( ، هٍبٌخ ِبعَز١و ) عبِؼخ ثغلاك 3 و١ٍخ ا٢كاة ، 8181-8181رووٟ) 
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اك 3 اٌّىزجىخ اٌؼوث١ىخ ٌ،ٛ،ع ػٍٝ اٌوٍبئً اٌزٟ ثؼضٙب ف١ًٖ ٠ٕظىو 3 ِؾّىٛك ّىىوٞ األٌٍٛىٟ ، رىبه٠ـ ٔغىل ، ) ثغىل 

؛ ١ِٕو اٌؼغ،ٟٔ ، ربه٠ـ اٌج،ك اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ، )ػٙل األِبَ ف١ًٖ ثىٓ رووىٟ ( ، )ث١ىوٚد 3 كاه  812( ، 8228ٓ

؛ ػضّبْ ثٓ ػجل هللا ثٓ ثْو ، ػٕىٛاْ اٌّغىل فىٟ رىبه٠ـ ٔغىل ،)اٌو٠ىبٗ 3 كاهح اٌٍّىه ػجىل 21( ، 8228ٓإٌفبئٌ ، 

 .81، ٓ  2( ، ط8212اٌؼي٠ي ، 
20

3 ٘ٛ ف١ًٖ ثىٓ ٍىٍطبْ ثىٓ ف١ٖىً ثىٓ ٔىب٠ف اٌىل٠ِٚ ، ِىٓ وجىبه ّى١ٛؿ ِط١ىو ِٚىٓ  8211-8112ف١ًٖ اٌل٠ِٚ  

إٔؾبة اٌضٛهاد ٙل اٌٍّه ػجل اٌؼي٠ي ، ٚ٘ٛ ِٓ ثٕٟ اٌل٠ِٚ ٠ٚمبي ٌُٙ اٌلّٚبْ ِٓ ثٕٟ ػٍٖٛ إٔؾبة اٌو٠بٍخ فٟ 

ف١ىو اٌىل٠ٓ ب ػٖىج١خ ٚاؽىلح . ٌٍّي٠ىل 3 ِط١و اٌزٟ ٟ٘ فٍى١ٜ ػىٓ لجبئىً ِزؼىلكح رٕبٍىجذ ف١ّىب ث١ٕٙىب ٚرؾبٌفىذ ٚعّؼزٙى

 .888، ٓ  2(  ، ط2112) ث١وٚد 3 كاه اٌؼٍُ ٌٍّ،١٠ٓ ا  1اٌيهوٍٟ ا االػ،َ ا ٛ
2121

ع ثٓ لوٍِخ 3 ٘ٛ اال١ِو ع ثٓ ٘بكة ثٓ غبُٔ ثٓ ىػىبْ ثٓ غبُٔ ثٓ ؽَٓ ، ١ّـ لج١ٍخ لؾطبْ ثبإلٙىبفخ اٌىٝ  

ؽ١َٓ اثٓ اثٟ ثىو ثٓ غٕبَ ا رىبه٠ـ ٌمت ثـ ٍٍطبْ ٔغل . ٌٍّي٠ل ٠ٕظو 3  وٛٔٗ ّبػوا  رٌٛٝ ا١ٌّْقخ ثؼل ٚفبح ٚاٌلٖ ،

اثٓ غٕىبَ ) هٚٙىخ األفىىبه ٚاألفٙىبَ ٌّورىبك ؽىبي األِىبَ ٚرؼىلاك غىيٚاد مٚٞ اإلٍى،َ ( ا )اٌَىؼٛك٠خ 3 كاه اٌْىوٚق ا 

 .811، ٓ  2( ا ط 2181
22

 .21ٔن٠و عجبه إٌٙلاٚٞ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ   
23

اٌزبه٠ق١خ ؽٛي فوٚط األِبَ ف١ًٖ ثٓ رووٟ ِٓ ِٖو ٚاٍز١،ئٗ ػٍىٝ اٌَىٍطخ فىٟ اٌو٠ىبٗ ػىبَ  افزٍفذ اٌوٚا٠بد 

َ ، ام م٘ت ثؼ٘ اٌّؤهف١ٓ اٌٝ اْ ف١ًٖ رّىٓ ِٓ اٌٙوٚة ِىٓ ٍىغٕٗ كْٚ ػٍىُ اٌَىٍطبد اٌّٖىو٠خ ٚٚإىً 8181

٠ٚن٘ت اٌجؼ٘ االفىو اٌىٝ اْ  ١ٍوٖ ثبرغبٖ عجً ّّو ، ام  األ١ِو ػجل هللا ثٓ ه١ّل ٕل٠مٗ اٌمل٠ُ ام هؽت ثٗ ٚاووِٗ ا

٘وٚثىىٗ وىىبْ ثَّىىبػلح اٌّٖىىو١٠ٓ أفَىىُٙ . ِّٚٙىىب رىىىٓ اٌطو٠مىىخ اٌزىىٟ ٘ىىوة ثٙىىب ف١ٖىىً ٠ىىىْٛ اٌىىواعؼ اْ اٌَىىٍطبد 

اٌّٖىو٠خ ٍىبػلد ػٍىٝ اٛى،ق ٍىواؽٗ ، ٌٍىزقٍٔ ِىٓ ػجىل هللا ثىٓ ص١ٕىبْ اٌىنٞ ٔبٕىت اٌؼىلاء ٌقبٌىل ثىٓ ٍىؼٛك ػبِىً 

عىىٛكح ٕ٘ىىبن . ٌٍّي٠ىىل ٠ٕظىىو 3 ػط١ىىخ َِىىب٘و ؽّىىل ٕىىبٌؼ اٌؼج١ىىلٞ ، اٌّٖىىو١٠ٓ ػٍىىٝ ٔغىىل ٚاٌؾب١ِىىبد اٌّٖىىو٠خ اٌّٛ

 .12( ، ٓ 2118( ا هٍبٌخ ِبعَز١و ) عبِؼخ رىو٠ذ 3 و١ٍخ اٌزوث١خ ، 8281-8011االٚٙبع اٌلاف١ٍخ فٟ االؽَبء )
24

ػٍىٝ  ٔظبَ االٌزياَ اٌؼضّبٟٔ 3 االٌزىياَ فىٟ اٌٍغىخ ٘ىٛ اٌضجىٛد ٚاٌىلٚاَ . ٚفىٟ االٕىط،ػ اٌفمٙىٟ ٘ىٛ رى١ٍىف ٚػٙىلح 

ه ٌؼبئىل  ىلج ِل ّقٔ ٢فو ، اِب فٟ االٕط،ػ اٌّبٌٟ اٌؼضّبٟٔ فمل اٍٛك االٌزياَ ػٍٝ ِؼبٍِىخ ٠مىَٛ ف١ٙىب ٕىبؽت ِٖىله 

غ١و ِّْٚٛ ، ٠لفغ ٘نا اٌّٖله اٌٝ ّقٔ افو ١ٌَزغٍٗ ٠ٚ فن ػٛائىلٖ ٌّىلح ِؼ١ٕىخ ِمبثىً ِجٍىو ِمطىٛع ِٚىّْٛ . 

ٌزىياَ اٌٚىوائت فىٟ اٌلٌٚىخ اٌؼضّب١ٔىخ، عبِؼىخ اٌٍّىه ػجىل اٌؼي٠ىي ٌٍّي٠ل ٠ٕظو 3 ِؼىبم ع ػبثىل ٚلبٍىُ ع اٌؾّىٛٞ ، ا

 .282، ٓ 2188، إٌَخ  1)ِغٍخ ( ، اٌؼلك 
25

أّواف ِىخ 3 أّواف عّغ ّو٠ف ا ؽىُ ِىخ أهثغ ِٓ األٍو اٌْو٠ف١خ اٌؾ١َٕخ ا أٍوح ثٕٟ ٍِٛٝ  أّواف ِىخ 3 

ٍك 8218 -8181ىّٛا ف،ي االػٛاَ )ا ٚاٍوح ثٕٟ ١ٍٍّبْ ا ٚأٍوح ثٕٛ ٘بُّ ا ٚأٍوح ثٕٛ لزبكح اٌن٠ٓ ؽ َ ( ا ٚلل أٛل

٘نا اٌٍمت ) األّواف ( ػٍٝ أؽفبك اٌوٍٛي ع ) ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ ٍٍُٚ ( ِٓ ًَٔ اٌؾَىٓ ٚاٌؾَى١ٓ )ػٍى١ُٙ 

اٌَ،َ( أثٕبء فبّٛخ اٌي٘واء )ػ١ٍٙىب اٌَى،َ( . ٌٍّي٠ىل ٠ٕظىو 3 أٍىّبػ١ً ؽمىٟ عبهّىٍٟ ا أّىوا ف ِىىخ ٚأِوائٙىب فىٟ 

؛ ػّىبك ػجىل  28( ا ٓ  2111ل اٌؼضّبٟٔ ا روعّخ 3 ف١ٍىً ػٍىٟ ِىواك ا ) ث١ىوٚد 3 اٌىلاه اٌؼوث١ىخ ٌٍٍّٛىٛػبد ا اٌؼٙ

 . 82ا ٓ ) 2111اٌؼي٠ي ا اٌؾغبى فٟ اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ ا هٍبٌخ ِبعَز١و ا) عبِؼخ إًٌّٛ 3 و١ٍخ ا٢كاة ا 
26

اٌؼضّىبٟٔ ٚاٌّٖىبكه اٌزوو١ىخ ، ) اٌو٠ىبٗ 3 ١ًٍٙ ٕبثبْ ا اٌغي٠وح اٌؼوث١خ ثؾٛس ٚكهاٍىبد ِىٓ ٚصىبئك االهّى١ف  

؛ ع ؽَىىٓ اٌؼ١ىىلهًٚ ، رىىبه٠ـ اٌقٍىى١ظ اٌؼوثىىٟ اٌؾىىل٠ش 218( ، 2111ِٓطجٛػىىبد ِىزجىىخ اٌٍّىىه فٙىىل ا١ٌٕٛٛىىخ ، 

 .881( ، ٓ  8221ٚاٌّؼبٕو ، ) ِٖو 3 ػ١ل ٌٍلهاٍبد ٚاٌجؾٛس االَٔب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ ، 
27

 .81ِل٠ؾخ اؽّل كه٠ِٚ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ 
28

، ٚثؼل اْ ارُ رؼ١ٍّٗ اٌزؾك ثبٌمٛاد اٌٍَّؾخ ٌؾىِٛخ إٌٙىل فىٟ   38121 ٌٚل فٟ ػبَ  Lewis Pelly ٠ٌٌٛ ث١ٍٟ 

ثِٛجبٞ ٚاكٜ اٌقلِخ اٌؼَىو٠خ ٕ٘بن ، ولٍف ثبٌىض١و ِٓ اٌّٙبَ ا١ٌَبٍى١خ أم ػّىً ٍىىور١وا فىٟ اٌّفٛٙى١خ اٌجو٠طب١ٔىخ 
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ػّىً وّمى١ُ ١ٍبٍىٟ فىٟ ىٔغجىبه ٚصىُ ثؼىل مٌىه اهٍىً ٌٍقٍى١ظ فٟ ٛٙواْ ، ٚػٕلِب أٙىٝ ػٍّىٗ ف١ٙىب ػىبك اٌىٝ إٌٙىل ا 

. ٌٍّي٠ىل ٠ٕظىو3 ِملِىخ وزىبة  ٌى٠ٌٛ ث١ٍىٟ ، هؽٍىخ اٌىٝ ١ٌ8110ىْٛ ِم١ّب فٟ ثّٛٙو ٚثمٟ فٟ ِٕٖجٗ ٘نا ؽزٝ ػبَ 

اٌو٠بٗ ، روعّىخ ػجىل اٌىوؽّٓ ػجىل هللا اٌْى١ـ ٚػ٠ٛٚىخ ثىٓ ِز١و٠ىه اٌغٕٙىٟ ، ) اٌَىؼٛك٠خ 3 عبِؼىخ اٌٍّىه ٍىؼٛك ، 

8228. ) 
29

٠نوو ٠ٌٌٛ ث١ٍٟ فٟ هؽٍزٗ اٌٝ اٌو٠بٗ ٌٚمبئٗ اال١ِو ف١ًٖ ثٓ رووٟ اْ االف١و ٍٛت ِٕٗ اٌٝ رؾم١ك ٘لف ِْىزون  

ف١ّب ٠زؼٍك ثؾفظ اٌَ،َ فٟ ِٕطمخ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ ، ٚأٗ ٠غت اْ ٠ؾىزفظ ِىغ ثو٠طب١ٔىب ثىـ " ػ،لىخ ٕىلالخ ِْىزووخ " 

بػلٖ فىٟ ؽوٚثىٗ ِىغ اػلائىٗ ، ٚاالٍىز١،ء ِؼىبً ػٍىٝ اٌىج،ك فىٟ ٚثؼل ػلح ٌمبءاد وبْ ف١ًٖ ٠َ ٌٗ اما وبْ ثو٠طب١ٔب رَى

اٌْىىوق ، اٚ ػّىىب اما وبٔىىذ ثو٠طب١ٔىىب ر١ّىىً اٌىىٝ ػمىىل رؾىىبٌف ِؼىىٗ ٙىىل اٌلٌٚىىخ اٌؼضّب١ٔىىخ . ٌٍّي٠ىىل ٠ٕظىىو 3 ٌىى٠ٌٛ ث١ٍىىٟ ، 

 . 02اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ 
30

؛ ا١ِٓ اٌو٠ؾبٟٔ ربه٠ـ  811ٓ  ( ،2111ِؾّٛك ّبوو ا ٍِٛٛػخ ربه٠ـ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ ) االهكْ  3 كاه أٍبِخ ا  

 . 18( ٓ  8218ٔغل اٌؾل٠ش ٍِٚؾمبرٗ  ، )اٌو٠بٗ 3 كاه اٌفبفو ٌٍطجبػخ ، 
31

(  ، )ث١ىىىوٚد3 اٌىىىلاه اٌؼوث١ىىىخ 8288-8081ىوو٠ىىىب لٛهّىىىْٛ ، اٌؼضّىىىب١ْٔٛ ٚآي ٍىىىؼٛك فىىىٟ االهّىىى١ف اٌؼضّىىىبٟٔ ) 

 .821(  ، ٓ 2111ٌٍٍّٛٛػبد  ، 
32

 Michael R. Dillon, Wahhabism is it factor in the spread of global terrorism , 

master of art in security studies , naval  postgraduate school , 2009 p22 . 

 
33

ّٙلد اٌّلح اٌٛالؼخ  ِب ث١ٓ اٌموْ اٌَبكً ػْو ٚأٚاٍٜ اٌموْ اٌضىبِٓ ػْىو ٕىواػبً ِو٠ىواً ثى١ٓ اٌمجبئىً اٌجل٠ٚىخ  

اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ِٓ عٙخ أفوٜ. ٚرّضً مٌه اٌٖواع فٟ ؽبالد وض١وح ؽىٛي ؽّب٠ىخ )اٌْب١ِخ ٚاٌؾغبى٠خ ( ِٓ عٙخ ، ٚ

لبفٍخ اٌؾظ ، ام رىوهد رٍه االػزلاءاد ػٍٝ اٌمٛافً ِواد ػلح ا ٠ٚؼيٜ ٍجت مٌه اٌٝ االفز،ف ف١ّب ٠زؼٍىك ثىبألِٛاي 

ٌٍّي٠ىل ٠ٕظىو 3 إثىوا١ُ٘ فى ػٛه  ) اٌّٖوح( ٚ٘ٛ اٌّبي اٌّلفٛع ِٓ كاه اٌق،فىخ إلػبٔىخ اٌؾىو١ِٓ اٌْىو٠ف١ٓ ٍٚىىبّٔٙب .

، اٌَىٕخ   8اٌْوػخ ، ِٛلف اٌمجبئً اٌجل٠ٚخ ِٓ لبفٍخ اٌؾظ اٌْبِٟ فٟ اٌموْ اٌزبٍىغ ػْىو ، اٌىلاهح )ِغٍىخ ( ، اٌؼىلك 

2181 ٓ ،18. 
34

ػجل هللا ثٓ ف١ًٖ ثٓ رووٟ ثٓ ػجل هللا ثٓ ع ثىٓ ٍىؼٛك ثىٓ ع ثىٓ ِمىوْ ، االثىٓ االوجىو ٌف١ٖىً ٍٚىبػلٖ األ٠ّىٓ  

.  8181هعىت  28ٌٝ اٌىض١و ِٓ األػّبي اإلكاه٠ىخ ٚاٌؼَىىو٠خ فىٟ ؽ١ىبح ٚاٌىلٖ ، ث٠ٛىغ ثبٌق،فىخ ثؼىل ٚفىبح ٚاٌىلٖ فىٟ رٛ

 .881ٌٍّي٠ل ٠ٕظو 3 كاهح اٌٍّه ػجل اٌؼي٠ي ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ 
35

 .81غفواْ ؽىّذ ف١ٚو اٌطبئٟ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  
36

 Michael R. Dillon , op.cit .p.23. 
37

 .88ؽىّذ ف١ٚو اٌطبئٟ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ غفواْ  
38

 .821ػضّبْ ثٓ ػجل هللا ثٓ ثْو ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  
39

 .888غفواْ ف١ٚو ؽىّذ اٌطبئٟ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  
40

؛ ِغّٛػىخ ِىؤٌف١ٓ ، اٌٍّّىىخ اٌؼوث١ىخ اٌَىؼٛك٠خ فىٟ ا١ٌّىياْ ، )ك.َ 3  11ا١ِٓ اٌو٠ؾبٟٔ ، اٌّٖله اٌَىبثك ، ٓ  

-8181؛ ػجىل اٌفزىبػ اثىٛ ػ١ٍىخ ، رىبه٠ـ اٌلٌٚىخ اٌَىؼٛك٠خ اٌضب١ٔىخ ) 81( ، ٓ 2118اٌٛؽلح اٌؼوث١خ ،  ِووي كهاٍبد

؛ ف١ًٖ ثٓ ِْؼً ثٓ ٍؼٛك ثٓ ػجل اٌؼي٠ي ، اٌّٖله 828( ، ٓ 8228( ، ) اٌو٠بٗ 3 كاه اٌّو٠ـ ٌٍطجبػخ ، 8218

 .18اٌَبثك ، ٓ 
41

( ،  ) ك.َ 3 ِطجؼىىخ عبِؼىىخ كِْىىك ، 8281-8111ل٠ش  )ع ػجىىل اٌىىىو٠ُ ِؾّىىٛك اٌغوا٠جىىخ  ، رىىبه٠ـ اٌؼىىوة اٌؾىى 

8281ٓ ، )11. 
42

 .  828ػجل اٌفزبػ ؽَٓ اثٛ ػ١ٍخ ، ِؾبٙواد فٟ ربه٠ـ ....ا ٓ 
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43

 . 218ا١ٌىَٟ فب١ٍ١ٍف ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  
44

ك.َ 3 كِىٜ، ك  ػجل هللا ف١ٍجٟ ، ربه٠ـ ٔغل ٚكػٛح ا١ٌْـ ع ثٓ ػجل اٌٛ٘بة اٌٍَف١خ ، روعّىخ 3 ػّىو اٌىل٠واٚٞ ، ) 

 . 211ـذ( ، ٓ
45

 .11أ١ِٓ اٌو٠ؾبٟٔ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  
46

إثىىوا١ُ٘ ثىىٓ ٕىىبٌؼ ثىىٓ أثىىوا١ُ٘ أثىىٓ ػ١َىىٝ ) ِٕمىىٛي ِىىٓ فيأىىخ اٌزىىٛاه٠ـ إٌغل٠ىىخ ( ا ِواعؼىىخ 3 ػجىىل هللا ثىىٓ ػجىىل  

 .822، ٓ 2( ا ط8222اٌوؽّٓ اٌجَبَ ا )اٌو٠بٗ 3 كاه اٌؼبّٕخ ا 
47

 .802اٌلٌٚخ اٌَؼٛك٠خ اٌضب١ٔخ.....، ٓ  ػجل اٌفزبػ اثٛ ػ١ٍخ ، ربه٠ـ 
48

 اٌّٖله ٔفَٗ . 

 
49

 . 80غفواْ ؽىّذ ف١ٚو اٌطبئٟ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  
50

 .820ػجل اٌفزبػ ؽَٓ اثٛ ػ١ٍخ ، ربه٠ـ اٌلٌٚخ اٌَؼٛك٠خ ......،  ٓ 
51

 .801ا١ِٓ ٍؼ١ل ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ 
52

ٚاٌؾىىل٠ش ، روعّىىخ 3 ػجىىل االٌىىٗ إٌؼ١ّىىٟ ، ) األهكْ 3 كاه  ِٚىىبٚٞ اٌوّىى١ل ، رىىبه٠ـ اٌؼوث١ىىخ اٌَىىؼٛك٠خ ثىى١ٓ اٌمىىل٠ُ 

 .11؛ غفواْ ؽىّذ ، اٌّٖله اٌَبثك ْ ٓ 18( ، ٓ 2112اٌَبلٟ ، 
53

 .218ػجل هللا ف١ٍجٟ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  
54

ػجىل  اٌّؼز، 3 ثُٚ ا١ٌُّ ٚأٍىبْ اٌؼ١ٓ ٚفزؼ اٌواء ٚاٌ،َ ف ٌف ِمٖٛهح ، لو٠خ ِٓ لوٜ اٌلٚاٍو ، ٌٍّي٠ل ٠ٕظو 3 

) اٌَىؼٛك٠خ ، ٛجىغ ػٍىٝ ٔفمىخ اال١ِىو ٍىٍطبْ ثىٓ ػجىل اٌؼي٠ىي اي ٍىؼٛك ،  8هللا ثٓ ع ثٓ ف١ٌّ ، ِؼغُ ا١ٌّبِىخ ، ط

8210ٛ ، )8  ٓ ،100. 
55

ػج١و ؽَٓ ػجل اٌجىبلٟ ، رىبه٠ـ اٌىلٌٚز١ٓ اٌلٌٚىخ اٌَىؼٛك٠خ االٌٚىٝ ٚاٌضب١ٔىخ ) االٍىىٕله٠خ 3 كاه اٌىزىت ٚاٌلهاٍىبد  

 .811( ، ٓ 2188اٌؼوث١خ ، 
56

 .212ػجل هللا ف١ٍجٟ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  
57

إثوا١ُ٘ ثٓ ٕبٌؼ ثٓ ػ١َٝ إٌغلٞ اٌؾٕجٍٟ ، ػمل اٌلهه ف١ّب ٚلغ فٟ ٔغل ِىٓ أؽىلاس أٚافىو اٌمىوْ اٌضبٌىش ػْىو   

 ٚاٌواثغ ػْو ، رؾم١ك 3 ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػجل اٌٍط١ف ثٓ ػجل هللا ، ) اٌَؼٛك٠خ 3 األِبٔخ اٌؼبِخ ٌ،ؽزفىبي ثّىوٚه ِبئىخ

؛ ػط١خ َِب٘و ؽّل اٌؼج١لٞ ، اٌّٖىله اٌَىبثك ، ٓ  08( ، 8222ٓػبَ ػٍٝ ر ١ٌٍ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ، 

00 . 
58

 .01ػط١خ َِب٘و ؽّل اٌؼج١لٞ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  
59

اٌٛعبط 3 ِٛٙغ ٠مغ فٟ اٌطوف اٌغٕىٛثٟ اٌغوثىٟ ِىٓ األؽَىبء فىٟ اٌغٙىخ اٌغٕٛث١ىخ ٌطو٠ىك اٌٙفىٛف ، اٌؾجْىخ ،  

( ، 8108-٠8111ٕظىىو 3 ِىىو٠ُ ثٕىىذ فٍىىف اٌؼز١جىىٟ ، األؽَىىبء ٚاٌمط١ىىف فىىٟ ػٙىىل اٌلٌٚىىخ اٌَىىؼٛك٠خ اٌضب١ٔىىخ ) ٌٍّي٠ىىل

 .828( ، ٓ 2182)ث١وٚد 3 علاٚي ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ ، 
60

 ثئو عٛكح 3   
61

 .211؛ ػجل اٌفزبػ ؽَٓ اثٛ ػ١ٍخ ، ربه٠ـ اٌلٌٚخ اٌَؼٛك٠خ .....، ٓ 211ا١ٌىَٟ فب١ٍ١ٍف ، اٌّٖله اٌَبثك ،  
62

 .01ػط١خ َِب٘و ؽّل اٌؼج١لٞ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  
63

 .820ِو٠ُ ثٕذ فٍف اٌؼز١جٟ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  
64

اٌغيػخ 3 ٟٚ٘ عيع اٌٛاكٞ ، ٚ٘ٛ عبٔجٗ ٚػلٚرٗ ، اؽلٜ ِلْ اٌو٠بٗ ،  رمغ ّٙٓ ٚاكٞ ؽ١ٕفخ . ٌٍّي٠ىل 3 ػجىل  

 .202هللا ثٓ ع ثٓ ف١ٌّ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ
65

 .828جل اٌؼي٠ي ، االٌٍٛ ..... ، ٓ كاهح اٌٍّه ػ 
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اٌجوح 3 لو٠خ ِٓ لوٜ ٔغل ْٔ د فٟ اٌموْ اٌضبٟٔ ػْو اٌٙغوٞ ، ٟٚ٘ اؽلٜ ِلْ ا١ٌّبِخ . ٌٍّي٠ل  3 ِٕٖىٛه ثىٓ  

( ، 2181ػجل هللا ثٓ ؽّل اٌْؼ١جٟ ، ربه٠ـ ْٔ ح ِلْ ٚلوٜ ٔغل ِٚؼبٟٔ اٍّبئٙب ، ) اٌو٠بٗ 3 ِىزجخ فٙل ا١ٌٕٛٛىخ ، 

ٛ8  ٓ ،82. 
67

؛ ػجل اٌفزبػ اثٛ  211؛ ػجل هللا ف١ٍجٟ ، اٌّٖله اٌَبثك ، 11ٓط١خ َِب٘و ؽّل اٌؼج١لٞ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٞػ 

 .  211ػ١ٍخ ، ربه٠ـ اٌلٌٚخ اٌَؼٛك٠خ .....، ٓ
68

ػجىىل اٌؼي٠ىىي ػجىىل اٌغٕىىٟ اثىىوا١ُ٘ ، اِىىواء ٚغىىياح ) لٖىىخ اٌؾىىلٚك ٚاٌَىى١بكح االل١ّ١ٍىىخ فىىٟ اٌقٍىى١ظ كهاٍىىخ ٚصبئم١ىىخ (  

 .81(  ، ٓ  8228اه اٌَبلٟ ، )ث١وٚد 3 ك
69

 اٌّٖله ٔفَٗ . 
70

( ، ) اٌى٠ٛذ 3 ماد اٌَ،ًٍ ٌٍْٕىو ٚاٌطجبػىخ 8288-١ِٕ8212وح ػجل هللا اٌؼو٠ٕبْ ، ػ،لخ ٔغل ثبلٜٛ اٌّؾ١طخ  ) 

 .80، ٓ  8( ، 8228ٛٚاٌزٛى٠غ ، 
71

 . 212؛ ا١ٌىَٟ فب١ٍ١ٍف ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ 882ىوو٠ب لٛهّْٛ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  

 
72

 .18غفواْ ؽىّذ ف١ٚو اٌطبئٟ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  

  
73

 .288ػجل اٌفزبػ ؽَٓ اثٛ ػ١ٍخ ، ربه٠ـ اٌلٌٚخ اٌَؼٛك٠خ .......، ٓ  
74

 .218ػجل هللا ف١ٍجٟ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  
75

وبْ ٠طٍك ػ١ٍٙىب وٍُ عٕٛة اٌّل٠ٕخ ، ٌُ رىٓ ِؼوٚفخ ثٙنا االٍُ ثً  811َكٌَُ  3 اؽلٜ ِلْ اٌو٠بٗ ، رمغ ػٍٝ ثؼل  

أٍُ اٌقوط أٞ اْ اٌلٌُ وبٔذ لبػلح اٌقوط لل٠ّبً ، أِب ٍجت اٌزَى١ّخ فٙىٛ غ١ىو ِؼىوٚف اٌىٝ ا٢ْ ، فىبٌجؼ٘ ٠ىنوو أْ 

االٍىُ ِؾىوف ِىٓ اٌىىلاَ اٌىٝ اٌىلٌُ ، ام أْ عجىىبي اٌىلاَ رمىغ فىٟ ّىىولٟ إٌّطمىخ ِمبثىً اٌؼىىوق اٌوٍِىٟ . ٌٍّي٠ىل ٠ٕظىىو 3 

 .881، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ ِٕٖٛه ثٓ ػجل هللا ثٓ ؽ١ّل اٌْؼ١جٟ
76

 .218ػجل هللا ف١ٍجٟ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ 
77

 .11ا١ِٓ اٌو٠ؾبٟٔ ، اٌّٖله اٌَبثك ْ ٓ 
78

ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ف١ًٖ ثٓ رووٟ 3 فٍف أفبٖ ٍؼٛك ، ام رٌٛٝ اٌؾىُ فٟ اٌو٠بٗ ٌّلح ٌُ رزغبٚى ٖٔىف ػىبَ  ؽىبٚي  

ٌؾوة اال١ٍ٘خ ؽزٝ عبء ػجل هللا ٚرٌٛٝ اٌؾىُ فىٟ اٌو٠ىبٗ ٌٍّىوح ف١ٙب إ،ػ اٌؾبي ِٚب آاٌذ ا١ٌٗ اٚٙبع اٌج،ك اصٕبء ا

َ . ٌٍّي٠ل ٠ٕظو 3 أ١ِٓ ٍؼ١ل  8121اٌضب١ٔخ ، ٚإٔجؼ اٌَّزْبه االٚي ألف١ٗ  ٚثمٟ فٟ ِٕٖجٗ ٘نا ؽزٝ رٛفٟ فٟ ػبَ 

 .818، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ 
79

 .888كاهح اٌٍّه ػجل اٌؼي٠ي ، االٌٍٛ اٌزبه٠قٟ .....، ٓ  
80

 .١ٍَ281ف ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ ا١ٌىَٟ فبٍ 
81

 .18ا١ِٓ اٌو٠ؾبٟٔ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  
82

 .281ا١ٌىَٟ فب١ٍٍَف ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  
83

كٚاكِٟ 3 اؽلٜ لوٜ ٔغل ، اوزَجذ ٘ىنٖ اٌزَى١ّخ ٌىٛفوح ّىغو اٌىلٚاكَ  ف١ٙىب ، ٚوبٔىذ ث١ىٛد اال٘ىبٌٟ ف١ٙىب رَىمف  

. ٌٍّي٠ىل ٠ٕظىو 3 ِٕٖىٛه ثىٓ ػجىل هللا ثىٓ ؽ١ّىل اٌْىؼ١جٟ ، اٌّٖىله  ثٙنا إٌٛع ِٓ اٌْغو ، رزجغ اكها٠ىب اٌىٝ اٌو٠ىبٗ

 .281اٌَبثك ، ٓ
84

 . 18ا١ِٓ اٌو٠ؾبٟٔ ، اٌّٖله اٌَبثك ،  
85

؛ ف١ٍ١جىٟ ، اٌّٖىله  01؛ أِى١ٓ اٌو٠ؾىبٟٔ ، اٌّٖىله اٌَىبثك ، ٓ  288ا١ٌىَٟ فب١ٍ١ٍف ، اٌّٖله اٌَىبثك ، ٓ  

 .281اٌَبثك ، ٓ 
86

 .18؛ أ١ِٓ اٌو٠ؾبٟٔ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  288بثك ، ٓا١ٌىَٟ فب١ٍٍف ، اٌّٖله اٌَ 
87

 .212ػجل اٌفزبػ ؽَٓ اثٛ ػ١ٍخ ، ربه٠ـ اٌلٌٚخ .... ، ٓ  
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88

( ، ) 8128 -8121ع ثىىٓ ػجىىل هللا اٌَىىّبْ ، األؽىىٛاي ا١ٌَبٍىى١خ فىىٟ اٌمٖىى١ُ فىىٟ ػٙىىل اٌلٌٚىىخ اٌَىىؼٛك٠خ اٌضب١ٔىىخ ) 

 .228، ٓ  2( ، 8222ٛاٌَؼٛك٠خ 3 ِىزجخ فٙل ا١ٌٕٛٛخ ، 
89

 .212ػجل اٌفزبػ ؽَٓ اثٛ ػ١ٍخ ، ربه٠ـ اٌلٌٚخ .... ، ٓ  
90

 .228ع ثٓ ػجل هللا اٌَّبْ ، اٌّٖله اٌَبثك ، ٓ  

 اٌّٖبكه 3

 اٌٛصبئك األعٕج١خ -3

J.A Saldanah  , Precise of correspondence Recording the affairs of the 

Persian Gulf (1801-1853) , office of the superintendent  government printing 

, Indi , 1906.P.9. 

 اٌوٍبئً ٚاالٛبه٠ؼ اٌغبِؼ١خ 

 ثبٌٍؽخ اٌعوث١خ 3-7

ف١ٍفييخ ثييٓ عجييل اٌييوؽّٓ ثييٓ ف١ٍفييخ اٌَّييعٛك ، ِٛلييؿ اٌمييٜٛ إٌّبٚئييخ ِييٓ اٌلٌٚييخ اٌَييعٛك٠خ اٌضب١ٔييخ  .3

 ( .0333 ( ، أٛوٚؽخ كوزٛهاٖ )عبِعخ اَ اٌموٜ 7 و١ٍخ اٌلهاٍبد اإلٍو١ِخ ،3535-3533)

-3543هعبء عي٠يي ويوكٞ ؽّيٛك اٌغجيٛهٞ ، ا١ٌَبٍيخ اٌعضّب١ٔيخ رلغيبٖ اٌميٜٛ ا١ٌَبٍي١خ ـيٟ ٔغيل ) .0

 (  0330( ، هٍبٌخ ِبعَز١و ، )عبِعخ رىو٠ذ 7 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد  ، 3635

( , هٍييبٌخ 3630-3405عط١ييخ َِييب٘و ؽّييل ٕييبٌؼ اٌعج١ييلٞ ، االٚٙييبع اٌلاف١ٍييخ ـييٟ االؽَييبء ) .0

 (0331ىو٠ذ 7 و١ٍخ اٌزوث١خ ، ِبعَز١و ) عبِعخ ر

-3501ؼفواْ ؽىّيذ فٚي١و اٌطيبئٟ ، ِٛليؿ اٌلٌٚيخ اٌعضّب١ٔيخ ِيٓ ل١يبَ اٌلٌٚيخ اٌَيعٛك٠خ اٌضب١ٔيخ .1

 (0332، هٍبٌخ ِبعَز١و ) ثؽلاك 7 اٌغبِعخ اٌَّزٕٖو٠خ ، 3563

ٟ ٔن٠و عجبه ؽ١َٓ إٌٙلاٚٞ ، اٌزطٛهاد اٌلاف١ٍخ ٚاٌعوليبد اٌقبهع١يخ ٌٍلٌٚيخ اٌَيعٛك٠خ اٌضب١ٔيخ ـي .2

 (3654( ، هٍبٌخ ِبعَز١و ) عبِعخ ثؽلاك 7 و١ٍخ االكاة ، 3532-3510عٙل ـ١ًٖ ثٓ رووٟ) 

 اٌوٍبئً ثبٌٍغخ اإلٔى١ٍي٠خ 3 -2

Michael R. Dillon, Wahhabism is it afactor in the spread of global terrorism , 

master of art in security studies , naval  postgraduate school , 2009 . 

 اٌّٖبكه اٌؼوث١خ ٚاٌّؼوثخ 3

اثوا١ُ٘ ثٓ ٕبٌؼ ثٓ أثوا١ُ٘ ثٓ ع١َٝ , ربه٠ـ أثٓ ع١َٝ ) ِٕمٛي ِٓ فيأخ اٌزيٛاه٠ـ إٌغل٠يخ (  .3

 0( , ط3666, ِواععخ 7 عجل هللا ثٓ عجل اٌوؽّٓ اٌجَبَ , )اٌو٠بٗ 7 كاه اٌعبّٕخ , 

ب ٚليا ـيٟ ٔغيل ِيٓ أؽيلاس أٚافيو اثوا١ُ٘ ثٓ ٕيبٌؼ ثيٓ ع١َيٝ إٌغيلٞ اٌؾٕجٍيٟ ، عميل اٌيلهه ـ١ّي .0

اٌموْ اٌضبٌش عْو ٚاٌواثا عْو ، رؾم١يك 7 عجيل اٌيوؽّٓ ثيٓ عجيل اٌٍط١يؿ ثيٓ عجيل هللا ، ) اٌَيعٛك٠خ 7 

 (3666األِبٔخ اٌعبِخ ٌوؽزفبي ثّوٚه ِبئخ عبَ عٍٝ رؤ١ٌٍ اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ ، 

بٟٔ , روعّخ 7 ف١ًٍ عٍٟ ِيواك , ) أٍّبع١ً ؽمٟ عبهٍّٟ , أّوا ؾ ِىخ ٚأِوائٙب ـٟ اٌعٙل اٌعضّ .0

 ( . 0330ث١وٚد 7 اٌلاه اٌعوث١خ ٌٍٍّٛٛعبد , 

اٍّبع١ً دمحم االٖٔبهٞ , ؽ١بح ا١ٌْـ دمحم ثٓ عجل اٌٛ٘بة ٚؽ١برٗ اٌع١ٍّخ , ثؾٛس اٍجٛع ا١ٌْـ دمحم  .1

 . 3( ، ط3650ثٓ عجل اٌٛ٘بة ) اٌو٠بٗ 7 عبِعخ االِبَ دمحم ثٓ ٍعٛك , 

 ( . 3653ل اٌؾل٠ش ٍِٚؾمبرٗ  ، )اٌو٠بٗ 7 كاه اٌفبفو ٌٍطجبعخ ، ا١ِٓ اٌو٠ؾبٟٔ ربه٠ـ ٔغ .2
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 ) ث١وٚد 7كاه اٌىبرت اٌعوثٟ ، ك.د ( . 3ا١ِٓ ٍع١ل ، ربه٠ـ اٌلٌٚخ اٌَعٛك٠خ ، ِظ  .3

ؽ١َٓ اثٓ اثٟ ثىو ثٓ ؼٕبَ , ربه٠ـ اثٓ ؼٕبَ ) هٚٙخ االـىبه ٚاالـٙبَ ٌّوربك ؽبي االِيبَ ٚرعيلاك  .4

 . 0( , ط 0333عٛك٠خ 7 كاه اٌْوٚق , ؼيٚاد مٚٞ االٍوَ ( , )اٌَ

ؽّل اٌغبٍو 7 ِل٠ٕخ اٌو٠بٗ عجو اٛٛاه اٌزبه٠ـ ، ) اٌٍّّىيخ اٌعوث١يخ اٌَيعٛك٠خ 7 كاهح اٌٍّيه عجيل  .5

 . (0333اٌعي٠ي , 

 . 0(  ، ط0330) ث١وٚد 7 كاه اٌعٍُ ٌٍّو١٠ٓ ,  2ف١و اٌل٠ٓ اٌيهوٍٟ , االعوَ , ٛ .6

 . 0، ٠0333ٛقٟ ٌٍٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ ،كاهح اٌٍّه عجل اٌعي٠ي ، االٌٍٛ اٌزبه .33

 كاٚك ثووبد , اٌجطً اٌفبرؼ اثوا١ُ٘ ثبّب ) ِٖو 7 اٌّطجعخ اٌوؽّب١ٔخ ، ك. د ( . .33

(  ، )ث١وٚد7 اٌلاه 3631-3412ىوو٠ب لٛهّْٛ ، اٌعضّب١ْٔٛ ٚآي ٍعٛك ـٟ االه١ّؿ اٌعضّبٟٔ ) .30

 (0332اٌعوث١خ ٌٍٍّٛٛعبد  ، 

( ، 3633ي اٌَييل٠ل ـييٟ اِييبهح اي اٌوّيي١ل )ك. َ 7 كاه ا١ٌّبِييخ ، ٍيي١ٍّبْ ثييٓ ٕييبٌؼ اٌييلف١ً ، اٌمييٛ .30

ٛ332ٛ )3 . 

١ًٍٙ ٕبثبْ , اٌغي٠وح اٌعوث١خ ثؾٛس ٚكهاٍبد ِٓ ٚصبئك االه١ّؿ اٌعضّبٟٔ ٚاٌّٖبكه اٌزوو١خ  .31

 ( .0332، )اٌو٠بٗ 7 ِطجٛعبد ِىزجخ اٌٍّه ـٙل ا١ٌٕٛٛخ ، 

اٌؾلٚك ٚا١ٌَبكح االل١ّ١ٍيخ ـيٟ اٌقٍي١ظ كهاٍيخ  عجل اٌعي٠ي عجل اٌؽٕٟ اثوا١ُ٘ ، اِواء ٚؼياح ) لٖخ .32

 (   3663ٚصبئم١خ ( )ث١وٚد 7 كاه اٌَبلٟ ، 

( ، ) اٌو٠ييبٗ 7 كاه 3653-3513عجييل اٌفزييبػ  ؽَييٓ اثٛع١ٍييخ ، رييبه٠ـ اٌلٌٚييخ اٌَييعٛك٠خ اٌضب١ٔييخ ) .33

 (3663اٌّو٠ـ ٌٍطجبعخ ، 

 ( .3663ه اٌّوثـ ،__________، ِؾبٙواد ـٟ ربه٠ـ اٌلٌٚخ اٌَعٛك٠خ االٌٚٝ ) اٌو٠ب7ٗ كا .34

عجل هللا ا١ٌّٕؿ ، أِواء اٌو٠بٗ فوي عٙٛك اٌلٌٚخ اٌَعٛك٠خ ، ) اٌو٠ب7ٗ اِبٔخ ِٕطمخ اٌو٠بٗ ،  .35

0333 ٛ )3. 

عجل هللا ـ١ٍجٟ ، ربه٠ـ ٔغل ٚكعٛح ا١ٌْـ دمحم ثٓ عجيل اٌٛ٘يبة اٌَيٍف١خ ، روعّيخ 7 عّيو اٌيل٠واٚٞ ،  .36

 )ك.َ 7 كِٜ، ك ـذ(

اٌييلٌٚز١ٓ اٌلٌٚييخ اٌَييعٛك٠خ االٌٚييٝ ٚاٌضب١ٔييخ ، ) ك.َ 7 كاه اٌىزييت عج١ييو ؽَييٓ عجييل اٌجييبلٟ ، رييبه٠ـ  .03

 ٚاٌلهاٍبد اٌعوث١خ.

عضّبْ ثٓ عجل هللا ثٓ ثْو ، عٕيٛاْ اٌّغيل ـيٟ ريبه٠ـ ٔغيل ،)اٌو٠يبٗ 7 كاهح اٌٍّيه عجيل اٌعي٠يي ،  .03

 .0( ، ط3650

كاه عٍييٟ عف١فييٟ عٍييٟ ؼييبىٞ ، اٌغي٠ييوح اٌعوث١ييخ ٌٚعييواق ـييٟ اٍييزوار١غ١خ دمحم عٍييٟ ) ث١ييوٚد 7  .00

 ( 0333اٌواـل٠ٓ ، 

( ، 0334-3411ـ١ًٖ ثٓ ِْعً ثٓ ٍعٛك ثٓ عجل اٌعي٠ي آي ٍيعٛك ، ِيٛعي ريبه٠ـ اٌَيعٛك٠خ )  .00

 ( .03335)اٌو٠بٗ 7 عبِعخ اٌّغّعخ ، 

ـ١ٍ١ىٌ ِبٔغبْ , ربه٠ـ اٌلٌٚخ اٌَعٛك٠خ االٌٚٝ ٚؽّود دمحم عٍٟ ثبّب ، روعّخ 7فٚي١و اٌجميبعٟ  .01

 ( .0330ي٠ي ، ) اٌَعٛك٠خ 7 كاهح اٌٍّه عجل اٌع

اٌى١َييٟ ـبٍيي١ٍ١ؿ ، رييبه٠ـ اٌعوث١ييخ اٌَييعٛك٠خ ـييٟ اٌمييوْ اٌضييبِٓ عْييو ؽزييٝ اٌمييوْ اٌزبٍييا عْييو )  .02

 . 1( ،ٛ 0330ث١وٚد 7 ّووخ اٌّطجٛعبد ٌٍزٛى٠ا ، 

ِغّٛعخ ِئٌف١ٓ ، اٌٍّّىخ اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ ـٟ ا١ٌّياْ ، )ك.َ 7 ِووي كهاٍبد اٌٛؽيلح اٌعوث١يخ ،  .03

0333. ) 
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 -3500 اٌَّبْ ، االؽٛاي ا١ٌَبٍي١خ ـيٟ اٌمٖي١ُ ـيٟ عٙيل اٌلٌٚيخ اٌَيعٛك٠خ اٌضب١ٔيخ )دمحم ثٓ عجل هللا .04

 0( ، 3666ٛ( ، )اٌَعٛك٠خ 7 ِىزجخ ـٙل ا١ٌٕٛٛخ ، 3563

دمحم ؽَييٓ اٌع١ييلهًٚ ، رييبه٠ـ اٌقٍيي١ظ اٌعوثييٟ اٌؾييل٠ش ٚاٌّعبٕييو ، ) ِٖييو 7 ع١ييل ٌٍلهاٍييبد  .05

 ( . 3665ٚاٌجؾٛس االَٔب١ٔخ ٚاالعزّبع١خ ، 

( ،  ) ك.َ 7 ِطجعيييخ 3635-3233اٌىييو٠ُ ِؾّييٛك اٌؽوا٠جييخ  ، رييبه٠ـ اٌعييوة اٌؾييل٠ش  )دمحم عجييل  .06

 (3633عبِعخ كِْك ، 

 (.0332ِؾّٛك ّبوو , ٍِٛٛعخ ربه٠ـ اٌق١ٍظ اٌعوثٟ ) االهكْ  7 كاه أٍبِخ ,  .03

 ( .3601ِؾّٛك ّىوٞ االٌٍٟٛ ، ربه٠ـ ٔغل ، ) ثؽلاك 7 اٌّىزجخ اٌعوث١خ  .03

ٌلٌٚخ اٌَعٛك٠خ ؽزيٝ اٌوثيا االٚي ِيٓ اٌميوْ اٌعْيو٠ٓ ،) عيلح 7 كاه ِل٠ؾخ اؽل كه٠ِٚ ْ ربه٠ـ ا .00

 . 3( ، 3653ٛاٌْوٚق ، 

( ، 3543-3503ِو٠ُ ثٕذ فٍؿ اٌعز١جيٟ ، األؽَيبء ٚاٌمط١يؿ ـيٟ عٙيل اٌلٌٚيخ اٌَيعٛك٠خ اٌضب١ٔيخ ) .00

 (0330)ث١وٚد 7 علاٚي ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠ا ، 

ٌؾيل٠ش ، روعّيخ 7 عجيل االٌيٗ إٌع١ّيٟ ، ) ِٚبٚٞ اٌو١ّل ، ربه٠ـ اٌعوث١خ اٌَيعٛك٠خ ثي١ٓ اٌميل٠ُ ٚا .01

 (0336األهكْ 7 كاه اٌَبلٟ ، 

ِملِخ وزبة ٠ٌٌٛ ث١ٍٟ ، هؽٍخ اٌٝ اٌو٠يبٗ ، روعّيخ عجيل اٌيوؽّٓ عجيل هللا اٌْي١ـ ٚع٠ٛٚيخ ثيٓ  .02

 ( .3663ِز١و٠ه اٌغٕٟٙ ، )اٌَعٛك٠خ 7 عبِعخ اٌٍّه ٍعٛك ، 

وٜ ٔغل ِٚعبٟٔ أٍيّبئٙب ، ) اٌو٠يبٗ 7 ِٕٖٛه ثٓ عجل هللا ثٓ ؽّل اٌْع١جٟ ، ربه٠ـ ْٔؤح ِلْ ٚل .03

 . 3( ، 0330ِٛىزجخ ـٙل ا١ٌٕٛٛخ ، 
١ِٕو اٌعغؤٟ ، اال١ِو رووٟ ثٓ عجل هللا ثطً ٔغل ِٚؾوه٘ب ِٚئٌٍ اٌلٌٚخ اٌَعٛك٠خ اٌضب١ٔيخ ,ط  .04

 ( . 3663)اٌو٠بٗ 7 كاه اٌْجً ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠ا ،  2

االِبَ ـ١ٖيً ثيٓ روويٟ ( ، )ث١يوٚد 7 ___________ ، ربه٠ـ اٌجوك اٌعوث١خ اٌَعٛك٠خ ، )عٙل  .05

 ( .3661كاه إٌفبئٌ ، 

( ، ١ِٕ0333و ؼجٛه ٚأؽّل عضّبْ ، دمحم عٍيٟ ثبّيب عيٛكح اٌيناووح اٌّٖيو٠خ ) اٌميب٘وح 7 ِٖيو ،  .06

ٛ3. 

( ، ) اٌى٠ٛذ 7 ماد اٌَوٍيً 3631-١ِٕ3630وح عجل هللا اٌعو٠ٕبْ ، عولخ ٔغل ثبلٜٛ اٌّؾ١طخ  ) .13

 3( ، 3663ٛ، ٌٍْٕو ٚاٌطجبعخ ٚاٌزٛى٠ا 

ِئٌؿ ِغٙٛي , ٌّا اٌْيٙبة ـيٟ ٍي١وح دمحم ثيٓ عجيل اٌٛ٘يبة , رؾم١يك 7 اؽّيل ِٖيطفٝ اثٛؽبوّيخ  .13

 ( .3634)ث١وٚد 7 ِطبثا ث١ًٍٛ ، 

 اٌجؾٛس إٌّْٛهح 7 

اثوا١ُ٘ ـبعٛه اٌْوعخ ، ِٛلؿ اٌمجبئيً اٌجل٠ٚيخ ِيٓ لبـٍيخ اٌؾيظ اٌْيبِٟ ـيٟ اٌميوْ اٌزبٍيا عْيو ،  .3

 .0332, 1اٌلاهح )ِغٍخ ( ، اٌعلك 

ِعبم دمحم عبثل ٚلبٍُ دمحم اٌؾّٛٞ ، اٌزياَ اٌٚوائت ـٟ اٌلٌٚخ اٌعضّب١ٔخ، عبِعخ اٌٍّه عجيل اٌعي٠يي  .0

 .0333، إٌَخ  0)ِغٍخ ( ، اٌعلك 

1. Khalifa bin Abdul Rahman bin Khalifa Al Masoud, the position of the 

opposing forces from the second Saudi state (1818-1866), a doctoral thesis 

(Umm Al-Qura University: College of Islamic Studies, 2000). 
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2. Raja’ Aziz Kurdi Hammoud al-Jubouri, The Ottoman Policy towards the 

Political Forces in Najd (1876-1918), Master’s Thesis, (Tikrit University: 

College of Education for Girls, 2012) 

3. Attia Masaher Hamad Saleh Al-Obaidi, Internal Conditions in Al-Ahsa 

(1738-1913), MA thesis (Tikrit University: College of Education, 2004). 

4. Ghufran Hikmat Khudair Al-Tai, The Ottoman State’s Position on the 

Establishment of the Second Saudi State, 1834-1891, Master’s Thesis 

(Baghdad: Al-Mustansiriya University, 2015) 

5. Nazir Jabbar Hussein Al-Hindawi, Internal Developments and External 

Relations of the Second Saudi State during the Era of Faisal bin Turki (1843-

1865), Master Thesis (University of Baghdad: College of Arts, 1987) 

Ibrahim bin Saleh bin Ibrahim bin Issa, Tarikh Ibn Issa (Transmitted from the 

Treasury of Najd Dates), review: Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam, 

(Riyadh: Dar Al-Asima, 1999), part 2 

2. Ibrahim bin Saleh bin Issa Al-Najdi Al-Hanbali, “Al-Durar Contract for 

the Events that Happened in Najd in the Late Thirteenth and Fourteenth 

Centuries,” Investigation: Abdul Rahman bin Abdul Latif bin Abdullah , 

1999) 

3. Ismael Haqqi Jarishli, Supervisors of Mecca and Its Emirs in the Ottoman 

Era, translated by: Khalil Ali Murad, (Beirut: Arab House of Encyclopedias, 

2003). 

4. Ismail Muhammad Al-Ansari, The Life and Scientific Life of Sheikh 

Muhammad Bin Abdul-Wahhab, Researches of Isbouh Sheikh Muhammad 

Bin Abdul-Wahhab (Riyadh: Imam Muhammad Bin Saud University, 1983), 

part 1. 

Amin Al-Rihani, The History of Najd Hadith and its Appendices, (Riyadh: 

Dar Al-Fakher for Printing, 1981). 

6. Amin Saeed, History of the Saudi State, Volume 1 (Beirut: Dar Al-Kateb 

Al-Arabi, d.T). 

7. Hussain Ibn Abi Bakr Ibn Ghannam, Tarikh Ibn Ghannam (The 

Kindergarten of Ideas and Understandings for the Murtad of the Imam’s 
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Condition and Enumeration of the Conquests of the People of Islam), (Saudi 

Arabia: Dar Al-Shorouk, 2010), part 2. 

8. Hamad Al-Jasser: The City of Riyadh through the Phases of History (The 

Kingdom of Saudi Arabia: King Abdulaziz House, 2001). 

9. Khair Al-Din Al-Zarkali, Media, 5th floor (Beirut: Dar Al-Ilm for 

Millions, 2002), part 2. 

10. King Abdulaziz House, The Historical Atlas of the Kingdom of Saudi 

Arabia, 2000, 2nd Edition. 

11. Daoud Barakat, the hero, the conqueror Ibrahim Pasha (Egypt: Al-

Rahmaniya Press, d. T). 

12. Zakaria Qorshun, The Ottomans and the House of Saud in the Ottoman 

Archives (1745-1914), (Beirut: Arab House of Encyclopedias, 2005) 

13. Suleiman bin Saleh Al-Dakhil, The Good Speech in the Emirate of Al-

Rasheed (Dr.: Dar Al-Yamamah, 1966), 115th Edition), 1st Edition. 

14. Suhail Saban, Arabia, Research and Studies from the Documents of the 

Ottoman Archives and Turkish Sources, (Riyadh: King Fahd National 

Library Publications, 2005). 

15. Abdul Aziz Abdul Ghani Ibrahim, Princes and Raiders (The Story of 

Borders and Territorial Sovereignty in the Gulf Documentary Study) (Beirut: 

Dar Al-Saqi, 1991) 

16. Abdel-Fattah Hassan Abu Aliyah, History of the Second Saudi State 

(1840-1981), (Riyadh: Dar Al-Marikh for Printing, 1991) 

17. __________, Lectures on the History of the First Saudi State (Riyadh: 

Dar Al-Marbakh, 1991). 

18. Abdullah Al-Munif, Princes of Riyadh during the reigns of the Saudi 

state, (Riyadh: Riyadh Municipality, 2010) 1st Edition 

19. Abdullah Philby, The History of Najd and the Salafiyyah Call of Sheikh 

Muhammad bin Abd al-Wahhab, translated by: Omar Al-Dirawi, (d.m.: 

Damat, d.t.) 

20. Abeer Hassan Abdel-Baqi, The History of the Two States, the First and 

Second Saudi State, (d.d.: House of Books and Arabic Studies. 
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21. Othman bin Abdullah bin Bishr, Title of Glory in the History of Najd, 

(Riyadh: King Abdul Aziz House, 1982), part 2. 

22. Ali Afifi Ali Ghazi, Arabia and Iraq in Muhammad Ali’s strategy (Beirut: 

Dar Al-Rafidain, 2016) 

23. Faisal bin Mishaal bin Saud bin Abdulaziz Al Saud, A Brief History of 

Saudi Arabia (1744-2017), (Riyadh: Al Majmaah University, 20118) 

28. Muhammad Hassan Al-Aidarous, Modern and Contemporary History of 

the Arab Gulf, (Egypt: Eid for Human and Social Studies and Research, 

1998). 

29. Muhammad Abdul Karim Mahmoud Gharaibeh, Modern Arab History 

(1500-1918), (Dr.: Damascus University Press, 1960) 

Muhammad Abdul Karim Mahmoud Gharaibeh, Modern Arab History 

(1500-1918), (Dr.: Damascus University Press, 1960) 

30. Mahmoud Shaker, Encyclopedia of the History of the Arab Gulf (Jordan: 

Dar Osama, 2005). 

31. Mahmoud Shukri Al-Alusi, History of Najd, (Baghdad: The Arab Library 

1924). 

32- Madiha Uhud Darwish, The History of the Saudi State until the First 

Quarter of the Twentieth Century, (Jeddah: Dar Al-Shorouk, 1980), 1st 

Edition. 

33. Maryam bint Khalaf Al-Otaibi, Al-Ahsa and Al-Qatif during the era of 

the second Saudi state (1830-1871), (Beirut: Jadaal for Publishing and 

Distribution, 2012) 

34. Madawi Al-Rasheed, History of Saudi Arabia between Ancient and 

Modern, translated by: Abdul Ilah Al-Nuaimi, (Jordan: Dar Al-Saqi, 2009). 

35. Introduction to Lewis Pelly's book, A Journey to Riyadh, translated by 

Abdul Rahman Abdullah Al-Sheikh and Owaidah bin Mitrik Al-Juhani, 

(Saudi Arabia: King Saud University, 1991). 

36. Mansour bin Abdullah bin Hamad Al-Shuaibi, The History of the Origin 

of Najd Cities and Villages and the Meaning of Their Names, (Riyadh: Fahd 

National Library, 2013), 1st Edition. 
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Abstract3 
The research focus on one of the most important period of history of the second 

Saudi state which is rising of Saudi Civil War (1865-1876). It explain the reasons 

of war as a consequences of fierce competition between turki bin Abdullah sons 

and what it leaded to  that negatively affected the political , economic  and social 
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  ِطررٍض اٌثحس:

َ ثفؼً اٌزمبهة األٍوٞ ث١ٓ ٠ؼل اٌّغزّغ اٌؼوالٟ ِٓ اٌّغزّؼ    ً ٚاعزّبػ١ب بد اٌّزواثطخ ػع٠ٛب

أفواك٘ب ٚهٚاثػ األفٛح ٚاٌزؼب٠ش اٌٍَّٟ ٚاٌزمبهة اٌضمبفٟ ٚاٌؾعبهٞ اٌنٞ ػيىرٗ ل١ُ ِزشبثٙخ ِٓ 

ٔظُ ػشبئو٠خ ٚأػواف لج١ٍخ ِزٛاهصخ , ٚ٘ٛ األِو اٌنٞ أؼىٌ ئ٠غبثب ػٍٝ رؾم١ك اٌٍَُ االعزّبػٟ 

ِؼب١٠و ٔبثؼخ ِٓ اٌٛالغ االعزّبػٟ ٚاٌضمبفٟ فٟ اٌؼواق ٚػيىٖ رٕبِٟ اٌلٚه ٚظجػ ٍٍٛن األفواك ٚفك 

ا١ٌَبٍٟ ٌٍؼش١وح ِّضٍخ ثش١قٙب فٟ اٌلٌٚخ اٌؼوال١خ اٌؾل٠ضخ ٚرىبٍِٗ اٌّجلئٟ ِغ اٌلٚه اٌّلٟٔ اٌنٞ رجٕزٗ 

 ٚ٘ٛ ِب١ٍٕبلشٗ ٘ن اٌجؾش ِٓ ؽ١ش ثٕبء 3503االؽياة إٌّجضمخ ثؼل رشى١ً اٌؾىِٛخ اٌؼوال١خ ػبَ 

اٌلٌٚخ ٚرؼي٠ي اٌٍَُ االٍٟ٘ ٚاٌؾعبهٞ ِٚبأفوىرٗ اٌزغوثخ ا١ٌَب١ٍخ ٌش١ٛؿ اٌؼشبئو اٌن٠ٓ ر١ٙأ ٌٙٓ 

 االٔقواغ فٟ اٌؼًّ ا١ٌَبٍٟ ٚاٌجوٌّبٟٔ غ١ٍخ اٌؼٙل اٌٍّىٟ فٟ اٌؼواق. 

 .اٌّغزّغ اٌؼوالٟ , اٌش١ٛؿ , اٌؼشبئو , اٌيػّبء  :وٍّاخ ِفراح١ح

 :اٌّمسِـــح

وبْ ٌٍؼشبئو اٌؼوال١خ كٚهاً ؽبظوا ٚاص١ال فٟ  3503اٌؼوال١خ اٌؾل٠ضخ ػبَ ِٕن رأ١ٌٍ اٌلٌٚخ      

رى٠ٕٛٙب ٚٔشٛؤ٘ب , فبٌّغزّغ اٌؼوالٟ لبئُ ثبٌلهعخ االٍبً ػٍٝ غج١ؼخ رى٠ٕٛٗ اٌؼشبئوٞ ٚاٌمجٍٟ 

فبٌؼوة ُ٘ االغٍج١خ اٌىج١وح فٟ اٌؼواق ٠ٕٚؾلهْٚ ِٓ ثطْٛ رؼٛك وٍٙب ِٓ ؽ١ش االٔزَبة اٌٝ لؾطبْ 

ّ٘ب أصً اٌؼوة, صُ رٛاٌلد ِّٕٙب ثطْٛ اٌؼوة اٌّزؼلكح ٚٔيؽذ فٟ ِٛعبد ِزؼبلجخ ٚػلٔبْ ٚ

ٚرؾذ ظوٚف ِقزٍفخ ِٓ ا١ٌّٓ ٚاٌؾغبى اٌٝ اٌؼواق ثٛصفٗ اهض اٌَٛاك ؽ١ش ٚفوح ا١ٌّبٖ ِزّضٍخ 

ثٕٙوٞ كعٍخ ٚاٌفواد اٌٍناْ ٠غط١بْ َِبؽخ اٌؼواق ِٓ اٌشّبي اٌٝ اٌغٕٛة غٛال فعال ػٓ غياهح 

ٌٛخ االهض ٚاىك٘به اٌيهاػخ ِّب عؼً ثالك ٚاكٞ اٌوافل٠ٓ ِمصل رٍه اٌؼشبئو اٌجبؽضخ االِطبه ٍٚٙ

ػٓ اٌّبء ٚاٌىأل ٚاٌواغجخ فٟ ؽ١بح االٍزمواه ثؼ١لا ػٓ ل١ط اٌصؾواء , ٚفالي ِواؽً اٌزبه٠ـ 

اٌؼوالٟ اٌّزالؽمخ وٛٔذ رٍه اٌؼشبئو ثفؼً اٌؾبعخ ٚاٌظوٚف اٌّؾ١طخ ثٙب وٛٔذ رؾبٌفبد ٚرؼبللاد 

ّبػ١خ ِغ ثؼعٙب اٌجؼط رؾلكد ثّٛعجٙب ٚثشىً رٛافمٟ ِٕبغك عغواف١خ ِؼ١ٕخ ٌىً ػش١وح ٌزٕيي اعز

ف١ٙب ٚرزقن٘ب ِوػٝ ٌّٛاش١ٙب ٚكٚاثٙب , ٚوبٔذ رٍه اٌز٠َٛبد رزُ ؽَت ظقبِخ اٌؼش١وح ٚػلك 

١خ رٍّىٗ ِٓ لٛح ٍٚالػ ٚفوٍبْ , ئم وبٔذ صفخ اٌغيٚ ٚاإلغبهح لل الىِذ اٌؼشبئو اٌؼوث افواك٘ب ِٚب

وبٔذ اٌؼصج١خ اٌمج١ٍخ  ِٕن ىِٓ ثؼ١ل ٚؽلصذ وض١و ِٓ اٌؾوٚة ٚاٌصواػبد ف١ّب ث١ٕٙب, ٚوض١وا ِب

ٚهٚػ اٌضأه رأعظ ؽبٌخ اٌصواع ٚاالٔزمبَ ِٓ عل٠ل , ِّب عؼً اٌؼشبئو رؼزّل ػٍٝ لٛح هعبٌٙب ِٚلٜ 

عٙٙب ِٓ عٙخ , أػلاكُ٘ ٚرغ١ٙيُ٘ ثبٌَالػ ٟٚ٘ ثنٌه رَؼٝ ٌٍلفبع ػٓ ٔفَٙب أِبَ األفطبه اٌزٟ رٛا

ٚرؼي٠ي ِىبٔزٙب ٚكٚه٘ب ػٍٝ اٌصؼ١ل االعزّبػٟ ٚاٌزٍٛغ ػٍٝ ؽَبة االهاظٟ اٌّغبٚهح ٌٙب ٚمٌه 

 ثاىاؽخ اٌؼشبئو األظؼف ٌٍؾٍٛي ِؾٍُٙ ٚاٍزغالي اهاظ١ُٙ ِٓ عٙخ أفوٜ.

 :اٌرطٛراخ االجرّاع١ح ٚأشر اٌعش١رج ف١ٙا  

م١ٍٍخ اٌؼلك اٌٝ اٌزؾبٌف ِغ ػشبئو أوجو ٌزؼي٠ي ٌغأد اٌؼل٠ل ِٓ اٌؼشبئو ال١ٍّب اٌعؼ١فخ ِٕٙب ٚاٌ    

إِٔٙب ٚكفغ غبئٍخ اٌّؼزل٠ٓ ػٕٙب , ٚلل ظٙود فٟ اٌؼواق اٌؾل٠ش ٚاٌمو٠ت ػلح رؾبٌفبد ػشبئو٠خ 

وج١وح ِٕٙب رؾبٌف ػشبئو إٌّزفه اٌنٞ رىْٛ فٟ عٕٛة اٌؼواق فٟ ثلا٠بد اٌموْ اٌَبثغ ػشو ٚظُ 
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ٚاٍؼخ ِٓ االهاظٟ اٌيهاػ١خ ٚاٍزؾٛم ػ١ٍٙب هغّبً  ػشبئو ػل٠لح ِٓ اٌغٕٛة ١ٍٚطو ػٍٝ أعياء

ػٓ ئهاكح اٌٍَطخ آٔنان , ١ٍ٠ٗ رؾبٌف ثٕٟ الَ فٟ اٌؼّبهح ٚرؾبٌف اٌقياػً ٚغ١و٘ب ِٓ اٌزؾبٌفبد 

اٌمج١ٍخ
(1)

, ٌُٚ ٠مزصو اٌؾبي ػٍٝ اٌؼشبئو اٌؼوث١خ فؾَت ثً أِزل مٌه األهس ١ٌشًّ اٌؼشبئو اٌىوك٠خ 

ا ٌلٚه اٌؼش١وح فٟ اٌؼواق ٚغج١ؼخ ٚعٛكٖ ٍٛاء ِٓ ؽ١ش اٌزأص١و فٟ شّبي اٌؼواق اٌزٟ رؼل اِزلاك

االٔشطخ االعزّبػ١خ ٚااللزصبك٠خ أٚ ِٓ ؽ١ش اٌؼاللخ ِغ اٌلٌٚخ فالي اٌؾىِٛبد اٌّزؼبلجخ ػٍٝ 

اٌؼواق
(2)

, فمل رشىٍذ اِبهاد ووك٠خ رؼٛك ٌؼشبئو ِزٕفنح ِٕٙب االِبهح اٌجبثب١ٔخ فٟ اٌّّب١ٌه اٌن٠ٓ  

ٚرؾبٌف اٌؼشبئو اٌَٛهع١خ ٚاٌغبف ٚػشبئو اٌىوك٠خ فالي اٌموْ  3103-3475ٌٍّلح ؽىّٛا اٌؼواق 

اٌضبِٓ ػشو اٌزٟ اػزّلد اٌزٍٛغ ثبٌمٛح ػٍٝ ؽَبة اٌّلْ ٚا١ٌَطوح ػٍٝ غوق اٌزغبهح ِٚوٚه 

اٌمٛافً ٍٛاء فٟ كافً اٌؼواق أٚ فٟ ا٠واْ َِزغٍخ اٌؾلٚك اٌّفزٛؽخ ث١ٓ اٌجٍل٠ٓ , وّب ١ٍطود ػشبئو 

١خ ػٍٝ أعياء أفوٜ ِٓ االهاظٟ اٌؼوال١خ اٌّغبٚهح ٌل٠به ثىو ٚشّبي اهث١ًاٌجوىٔغ
(3)

, ٚ٘ٛ األِو  

اٌنٞ وبْ ٠لفغ االِواء ٚاٌٛالح اٌؼضّب١ْٔٛ ػٍٝ اٌؼواق ٌالٍزؼبٔخ ثجؼط رٍه اٌؼشبئو ِّٓ ٠مف ِغ 

اٌؾىِٛخ ظل ػشبئو أفوٜ فبهعخ ػٍٝ ئهاكح اٌٍَطخ أٚ رٙلك اٌٍَُ اٌّغزّؼٟ
(4)

ؼل غو٠جبً , ٌٚنا ٌُ ٠ 

رموة اٌٍَطبد اٌؾبوّخ فٟ اٌؼواق ِّٙب افزٍفذ رٛعٙبرٙب ِٚشبهثٙب ِٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌؼشبئو ٚاٌزموة 

ِٓ ش١ٛفٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ اٍزوظبئُٙ ِٓ فالي ِٕؾُٙ اٌّورجبد أٚ اٌّىبفئبد ٌغوض االٍزفبكح ِٓ 

ٌزغبه٠خ أٚ اٌوؽالد كٚه ػشبئوُ٘ فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٍالِخ اٌطوق ٚرأ١ِٓ اٌَفو, ال١ٍّب اٌمٛافً ا

ٚػٕلِب أؽزٍذ اٌجو٠طب١ْٔٛ اٌؼواق اصٕبء اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ األٌٚٝ   اٌّزؼلكح االغواض ث١ٓ اٌٛال٠بد.

أرصٍٛا ثىجو٠بد اٌؼشبئو ٚألبِٛا ػاللبد ٚك٠ٗ ِغ ش١ٛفٙب ثغ١خ  3537ٚأػٍٕٛا اٌؾّب٠خ ػ١ٍٗ فٟ ػبَ 

 3531ٍٝ  أٔشبء لبْٔٛ كػٜٛ اٌؼشبئو ػبَ رؼي٠ي ١ٍطورُٙ ٚأكهاوبً ُِٕٙ ٌلٚه اٌؼشبئو فأُٔٙ ػٍّٛا ػ

ٌّؼبٌغخ إٌياػبد ٚاٌصواػبد اٌلاف١ٍخ اٌزٟ ٠ؼغي ػٓ ؽٍٙب اٌش١ٛؿ ف١ّب ث١ُٕٙ
(5)

, ئم ٠مَٛ إٌظبَ  

اٌؼشبئوٞ فٟ اٌؼواق ػٍٝ أٍبً أػواف "ٍٛأٟ " ٟٚ٘ ثّجضبثخ لٛا١ٔٓ رؾىُ أفواك اٌؼش١وح ٚرٕظُ 

بئو األفوٜ ٚعوٜ رو١ٍقٙب ٚرؼل٠ٍٙب فالي ِواؽً ػل٠لح اٌؼاللبد االعزّبػ١خ ف١ّب ث١ُٕٙ ِٚغ اٌؼش

ِٚزالؽمخ ٠ٚىْٛ اٌش١ـ ٘ٛ اٌّوعغ االٚي ٚاٌوئ١ٌ فٟ ئعواءاد رطج١مٙب فٙٛ ٠ّضً اٌٍَطخ اٌؼ١ٍب فٟ 

ػش١ورٗ ٚ٘ٛ اٌّؼجو ػٓ ئهاكرٙب, ٚلل أصجذ ثؼط اٌش١ٛؿ ِملهح فنح فٟ اغفبء اٌفزٓ ٚؽً إٌياػبد 

" اٌزٟ رلفغ ٌنٚٞ اٌّمزٛي ِمبثً فوض اٌغالء ػٍٝ اٌغبٟٔ ٚاثؼبكٖ  إٌبشئخ ػٓ غو٠ك اٌفصً "اٌل٠خ

ِٓ ِٕبغك ٍىٕبٖ 
(6)

.ٚؽ١ّٕب أٔلٌؼذ صٛهح اٌؼشو٠ٓ فٟ اٌضالص١ٓ ِٓ ؽي٠واْ ِٓ مٌه اٌؼبَ ظل 

االؽزالي اٌجو٠طبٟٔ ٚلف ئىاء٘ب ثؼط اٌش١ٛؿ ِزوكك٠ٓ ٚهافع١ٓ ػٍٝ أٍبً أْ ثو٠طب١ٔب ٍٛف رفٟ 

ٍزمالي ألْ ا١ٌَو ثوٍٟ وٛوٌ فبغت عّؼب ِٓ اٌش١ٛؿ ٚاٌؼٍّبء فٟ ٌمبء ثٛػٛك٘ب ٌٍؼواق ٚرّٕؾٗ اال

ٌٗ ِؼُٙ فٟ ثغلاك " إٔب ٌُ ٔؾبهة اٌؼوة ثً عئٕب ٌزؾو٠وُ٘ ِٓ اٌؾىُ اٌزووٟ "
(7 )

ٌّٚب ؽصً أمَبَ 

رشو٠ٓ  09فٟ ِٛالف ثؼط اٌش١ٛؿ ئىاء االعواءاد اٌجو٠طب١ٔخ اصٕبء رشى١ً اٌغىِٛخ اٌؼوال١خ فٟ 

كػذ اٌٍَطبد اٌجو٠طب١ٔخ اٌش١ٛؿ اٌّٛا١ٌٓ ٌٙب ِٕٚؾزُٙ االهاظٟ ٍٚغٍزٙب ثبٍّبئُٙ  3503األٚي 

ٚفٌٛزُٙ فط إٌّبىػبد إٌبشئخ ٚػ١ٕذ ٌُٙ ِأِٛه٠ٓ ٚؽّب٠بد ٌزٕف١ن أٚاِوُ٘ ٚرم٠ٛخ كٚهُ٘ ئىاء 

االفو٠ٓ اٌن٠ٓ ٌُ ٠ٕقوغٛا رؾذ ٌٛائٙب ٚػبهظٛا رشى١ً ؽىِٛخ ٚغ١ٕخ فٟ ظً االؽزالي
(8)

. 

  :١اضٟ ٌسعّاء اٌعشائراٌسٚر اٌط  

 ثبٌوغُ ِٓ أْ صٛهح اٌؼشو٠ٓ وبٔذ أطاللزٙب ماد عٕجخ ػشبئو٠خ ِؾعخ اال أٙب ٍوػبْ ِب   

رطٛهد ١ٌزلفً فٟ رٛع١ٗ َِبهارٙب اٌؼٍّبء ٚهعبي ك٠ٓ ثبهى٠ٓ , ٚؽ١ٕٙب أكهوذ ثو٠طب١ٔب أْ كٚه 

ٞ ٔظبَ ػز١لاٌؼشبئو ال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٘بِش١بً فٟ ِغزّغ ٠شىً ف١ٗ اٌؼوف اٌؼشبئو
(9)

, ٌٚنا ٌغأد اٌٝ  

ػمل ِإرّو الفز١به ؽبوُ ػوثٟ ٌٍؼواق ٔيٚال ػٕل هغجخ اٌؼوال١١ٓ فٟ رؾ١ل ٔٛع اٌؾىُ اٌنٞ اهرعٖٛ 

أْ ٠ىْٛ ٍِى١بً ٚوبْ ٔز١غخ ٌنٌه أْ هشؼ ػلك ِٓ اٌش١ٛؿ ٚاٌٛعٙبء أفَُٙ ٌؾىُ اٌؼواق ُِٕٚٙ غبٌت 
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اٌؼضّبٟٔ ٍبثمبَ ٚصوػ ثأْ اٌؼوال١١ٓ أٌٚٝ  إٌم١ت ٔم١ت اشواف اٌجصوح ٚػعٛ ِغٌٍ اٌّجؼٛصبْ

ثؾىُ ثالكُ٘ , ف١ّب هشؼ اٌش١ـ فيػً أ١ِو اٌّؾّوح ٚش١ـ لج١ٍخ وؼت اٌؼوث١خ اٌزٟ رَىٓ االؽٛاى 

ٚاٌؼّبهح ٔفَٗ ٘ٛ االفو ٌٍؾىُ
(10)

, ٌىٓ اٌوأٞ االف١و اٍزمو ٌصبٌؼ األ١ِو ف١صً اثٓ اٌشو٠ف ؽ١َٓ  

ٕ٘بن ثّشبهوخ ثو٠طب١ٔب ٚاٌؼٛكح ثف١صً ٍِىبً ػٍٝ اٌؼواق  أ١ِو ِىخ ٚرىْٛ ٚفل ػشبئوٞ ٌٍن٘بة اٌٝ

ٚٔبي مٌه األعواء هظب غبٌج١خ اٌؼشبئو اٌؼوال١خ ١ٍٚٛفٙب اٌٍن٠ٓ اصطفٛا أِبَ ِؾطبد اٌمطبه اٌزٟ 

٠زٛلف ػٕل٘ب ِٛوت ف١صً االٚي فٟ هؽٍزٗ ِٓ اٌجصوح اٌٝ ثغلاك
(11)

ٌمل أظٙود صٛهح اٌؼشو٠ٓ  . 

ؼشبئو اٌؼوال١خ فٟ هٍُ ِالِؼ اٌؾىِٛخ ٚلل أؼىٌ مٌه ِٓ فالي رجؼٙب ِٓ اعواءاد كٚه اٌ ِٚب

غج١ؼخ رؼبًِ اٌجو٠طب١١ٔٓ ِغ رٍه اٌؼشبئو ففٟ اٌٛلذ اٌنٞ الؽمذ ف١ٗ ثؼط اٌش١ٛؿ ٚؽوِزُٙ ِٓ 

االهاظٟ ٚاالِز١بىاد ثً ٚٔفٟ ثؼعُٙ فبهط اٌجالك ِضً اٌش١ـ شق١و ػجٛك ٚاٌش١ـ ا١ٌَل ِؾَٓ اثٛ 

فذ ه١ٍّب ثّىبٔخ اٌش١ٛؿ ٚأبغذ ثُٙ َِإ١ٌٚخ اٌؾفبظ ػٍٝ األِٓ ٚؽّب٠خ غج١ـ ئال أٔٙب ػبكد ٚاػزو

غوق اٌّٛاصالد
(12)

, ٚفصصذ ٌىجبه اٌش١ٛؿ لٛح فبصخ ٠شىٍٛٔٙب ِٓ ػشبئوُ٘ ٚاٌؼشبئو اٌمو٠جخ 

( فوك رؼوف ثبٍُ اٌج١وق ٠ٚمٛك٘ب ظبثػ ثو٠طبٟٔ ٌّالؽمخ اٌقبهع١ٓ ػٍٝ اإلهاكح 033لٛاِٙب )

اٌجو٠طب١ٔخ
(13)

ٕذ االكاهح اٌجو٠طب١ٔخ ِٓ وَت ٚك ٚهظب اٌش١ٛؿ فٟ اٌٛلذ فٍمذ ٔٛع ِٓ ٚ٘ىنا رّى 

اٌزٕبفٌ ٚاٌؾَب١ٍخ ث١ٓ اٌش١ٛؿ أفَُٙ فؼيىد كٚه اٌّموث١ٓ ِٕٙب ف١ّب ارجؼذ ١ٍبٍخ اٌزو١٘ت اىاء 

ٌّٚب وبْ اٌؼواق  االفو٠ٓ ٟٚ٘ ا١ٌَبٍخ اٌمبئّخ ػٍٝ اٍبً فوق رَل اٌزٟ ػوف ثٙب اٌَبٍخ االٔى١ٍي.

ٍزخ ػشو ٌٛاء ؽَت اٌزم١َّبد اٌؼضّب١ٔخ فأْ اإلكاهح اٌجو٠طب١ٔخ اٌغل٠لح ػٍّذ ػٍٝ اٌؼىٌ ِمَّب اٌٝ 

ِٓ مٌه ثأْ لَّذ اٌجالك اٌٝ ٍزخ ػشو ِٕطمخ ٟ٘ ثغلاك , اٌجصوح ,اٌّٛصً , اٌمؤخ ,اٌؼّبهح , 

, وووٛن , اٌل٠ٛا١ٔخ , اٌشب١ِخ , إٌّزفه , اٌؾٍخ , فبٔم١ٓ , ثؼمٛثخ , ٍبِواء , اٌل١ٌُ , ك٠و اٌيٚه 

ٚلَّذ رٍه إٌّبغك اٌٝ ألع١خ ٚٔٛاؽٟ
(14)

ٚمٌه ٌزًَٙ ػ١ٍّخ ا١ٌَطوح ػ١ٍٙب ٚاِىب١ٔخ أكاهرٙب   

فوظذ االؽىبَ  ثٕٛع ِٓ اٌعجػ ٚاٌصواِخ فبصخ ٚأٙب ػ١ٕذ ٌىً ِٕطمخ ؽبوّبَ ػَىو٠بَ ٚغبٌجب ِب

بٌج١خ افواك٘ب ِٓ اٌؼوف١خ فٟ رٍه إٌّبغك , ف١ّب ٍؼٝ ثوٍٟ وٛوٌ اٌٝ رشى١ً ِغب١ِغ ِٛا١ٌخ ٌٗ غ

اٌؼشبئو ١ٌىٛٔٛا لٛح َِبػلح فٟ اػّبي ا١ٌَطوح ٚرؼمت اٌقبهع١ٓ ػٓ االهاكح اٌجو٠طب١ٔخ ِزجؼب فٟ مٌه 

١ٍبٍخ اٌزو١٘ت ٚاٌزوغ١ت ِغ اٌش١ٛؿ فمل اٌمٟ اٌمجط ػٍٝ ثؼعُٙ ٚرُ ٔف١ٙٗ اٌٝ اٌقبهط وّب ؽصً 

ٖ ِشؾٓ اٌؾوكاْ ِىبٔٗ اٌنٞ أصبع ِغ اٌش١ـ ؽوكاْ اٌجٛ ػ١ضٗ أؽل ش١ٛؿ ك١ٌُ ٚرُ ثؼل٘ب رٕص١ت ٌٚل

١ٌَبٍخ اٌّٛاالح ٚاٌزموة ِٓ ثو٠طبٟٔ
(15)

, ٟٚ٘ ا١ٌَبٍخ مارٙب اٌزٟ ارجؼٙب اٌجو٠طب١ْٔٛ ِغ اٌش١ـ  

َ فٟ اٌشطوح ثوارت شٙوٞ ٚٚػلٖٚ ثّٕؾٗ  ف١ْٛ اٌؼج١ل فٟ إٌبصو٠خ اٌنٞ ػ١ٓ ٚو١الَ ؽى١ِٛب

ٌٕظبَ ف١ٙبِمبغؼبد ىهاػ١خ فٟ ِٕطمزٗ ػٍٝ أْ ٠ٍزيَ ثؾفع االِٓ ٚا
(16)

, وّب ػٍّذ االكاهح  

اٌجو٠طب١ٔخ ػٍٝ هثػ أفواك اٌؼشبئو ثش١ٛفُٙ ٚػلد اٌش١ٛؿ ُ٘ اٌَّإ١ٌٚٓ اِبِٙب ثشىً ِجبشو ِٚلرُٙ 

ثبٌَالػ ٚاغورُٙ ثبالِٛاي ٚاػفزُٙ ِٓ اٌعوائت , ٚ٘نا ثطج١ؼخ اٌؾبي لبك اٌٝ ِوؽٍخ ِّٙخ ٚفط١وح 

واق ٟٚ٘ أْ ٘إالء اٌش١ٛؿ ثؼل أْ ر١ٙأد ٌُٙ اٍّٙذ ثشىً ٚآفو فٟ رٛع١ٗ َِبه اٌؾىُ فٟ اٌؼ

فوصخ االغالع ػٍٝ اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌموة ِٓ ِواوي اٌمواه فأْ مٌه ػيى ٌل٠ُٙ اٌوغجخ فٟ اٌؼًّ 

ا١ٌَبٍٟ ٌٍؾفبظ ػٍٝ اٌّصبٌؼ اٌقبصخ ثُٙ أٚ ٌٍؼًّ ػٍٝ اٌصؼ١ل اٌٛغٕٟ ثؼل أْ أصجؾٛا ٠لهوْٛ 

ي اثٕبئُٙ ٚافواك ػشبئوُ٘ ػٍٝ لَػ ِٓ اٌزؼ١ٍُ ثؼل أْ ا٘لاف ِٚواِٟ ا١ٌَبٍخ اٌجو٠طب١ٔخ ٚأْ ؽصٛ

رٛفود ٌل٠ُٙ االِٛاي ػيى ِٓ ٘نا اٌّفَٙٛ ٍٚبػل فٟ رٕبِٟ اٌوٚػ اٌٛغ١ٕخ ٌل٠ُٙ ٚرٕبِٟ اٌؾٌ 

اٌمِٟٛ , ٌُٚ ٠ؼل اٌؼًّ ِغ اإلكاهح اٌجو٠طب١ٔخ أٚ اٌؾىِٛبد إٌّجضمخ ػٕٙب ٠أرٟ فٟ ٚاهك اٌزبثغ 

اٌّزجبكٌخ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ كٚه ِٚىبٔخ اٌش١ٛؿ ٚظّبْ َِبّ٘زُٙ فٟ  ٚاٌّزجٛع ثً ػٍٝ اٍبً اٌّصبٌؼ

صٕغ اٌمواه ا١ٌَبٍٟ ٌٍجالك ِمبثً رّو٠و اٌمٛا١ٔٓ ٚاالهاكاد ا١ٌَب١ٍخ اٌّطوٚؽخ ػٍٝ غبٚالد اٌجؾش 

اٌزٟ ٚلؼزٙب ؽىِٛخ ػجل  3500ٚاٌؾٛاه , ٌٚنا ٌُ ٠ؼل غو٠جب اػزواض ثؼط اٌش١ٛؿ ػٍٝ ِؼب٘لح ػبَ 
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اٌغبٔت اٌجو٠طبٟٔ ِّب عؼً اٌؾىِٛخ فٟ ؽوط شل٠ل ال١ٍّب ثؼل رؼبْٚ هعبي  اٌّؾَٓ اٌَؼلْٚ ِغ

اٌل٠ٓ ٚرٕبغُّٙ ِغ ِطبٌت اٌؼشبئو اٌؼوال١خ اٌوافعخ ٌزه اٌّؼب٘لح 
(17)

, االِو اٌنٞ كفغ اٌؾِٛخ اٌٝ 

ٚاثؼبكُ٘  3500اػزمبي اٌش١ـ ِٙلٞ اٌقبٌصٟ ٚػلك ِٓ هعبي اٌل٠ٓ اٌَبثغ ٚاٌؼشو٠ٓ ِٓ ؽي٠واْ 

ٌؼواقاٌٝ فبهط ا
(18)

ف١ّب شٕذ ؽٍّٗ ٚاٍؼخ ظل اٌصؾبفخ ٚاغٍمذ ػلك ِٓ اٌصؾف اٌّؼبهظخ  

رورت ػٍٝ ئصو٘ب ِٛعٗ ِٓ االؽزغبعبد اٌصبفجخ اٌزٟ ػّذ اٌجالك ٚفبصخ ثغلاك ٚووثالء ٚإٌغف 

٠لٚه ث١ٓ اٌؾىِٛخ ٚاٌٍَطبد  َِزٕىوح اعواءاد اٌؾىِٛخ ٚكاػ١خ اٌٝ اغالع اٌشؼت ػٍٝ ِب

اٌجو٠طب١ٔخ
(19)

ؾىِٛخ ِٓ عبٔجٙب ٚاعٙذ االؽزغبعبد ثبٌمٛح ٚاٌمذ اٌمجط ػٍٝ اوضو ِٓ , ٌىٓ اٌ 

صالص١ٓ ِٓ هعبي اٌل٠ٓ ٚاثؼلرُٙ اٌٝ ا٠واْ ف١ّب ٚظؼذ اػلاك أفوٜ ِٓ إٌبشط١ٓ ٚاٌوافع١ٓ رؾذ 

اٌّوالجخ , ث١ل أْ رٍه االعواءاد ٌُ رقفف ِٓ صٛهح اٌشبهع اٌؼوالٟ اال ثؼل ٌغٛء ٔٛهٞ اٌَؼ١ل ٚى٠و 

اٌٝ أياي اٌغ١ش ٌٍشٛاهع ٚلّغ اٌزظب٘واد ثبٌمٛح  اٌلفبع ؽ١ٕٙب
(20)

.ٌمل ِضٍذ رٍه اٌٛلفخ اٌغّب١٘و٠خ 

رٕبِٟ اٌلٚه اٌؼشبئوٞ ِّضال ثبٌش١ٛؿ ٚهغجزُٙ فٟ رؼي٠ي كٚهُ٘ اٌّؾٛهٞ فٟ ثٍٛهح ِٛلف ١ٍبٍٟ 

ب ٚٚغٕٟ ٠زٕبغُ ِغ اٌٛالكح اٌغل٠لح ٌٍلٌٚخ اٌؼوال١خ ٠ٚعغ اٌٝ عبٔت االؽياة ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ شىٍٙ

اٌّل١ْٔٛ ٚاالفٕل٠خ ٚظجبغ ٍبثم١ٓ ػٍّٛا فٟ اٌغ١ش اٚ ِغ اٌغ١ش اٌؼوثٟ ٠عغ اٌٝ عبٔجُٙ ٚثبٌزٛاىٞ 

صمالَ ِغزّؼ١ب ٘بئال ٚ٘ٛ اٌضمً اٌؼشبئوٞ ِلػِٛب ثلٚه اٌّوعؼ١خ اٌل١ٕ٠خ اٌزٟ ػعلد ٍٚبٔلد 

اٌزظب٘واد ٚٚلفذ فٍفٙب ثصٛهح ٚأفوٜ
(21)

ٌؼشبئو فٟ , ٚوبٔذ رٍه اٌفوصخ اٌّٛار١خ ٌلفٛي ىػّبء ا 

االؽياة ا١ٌَب١ٍخ ِٚطبٌجزُٙ ثإٍبك اٌو٠ف ٚكػُ إٌّبغك اٌو٠ف١خ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رٛظ١ف اٌؼًّ ا١ٌَبٍٟ 

ٌصبٌؼ اٌطجمخ اٌؼبٍِخ فٟ اٌيهاػخ ٚاٌفالؽخ ٚثنٌه رؼيى ِعّْٛ اٌؼًّ ا١ٌَبٍٟ ث١ٓ وٛٔٗ لبئُ ػٍٝ 

طبد اٌجو٠طب١ٔخ ٚاهاكرٗ اٌٝ ػٍّذ ػ١ٍٗ اٌٍَ اٍبً اٌّصبٌؼ اٌفوك٠خ ٌٍش١ٛؿ ٚاثٕبئُٙ ؽصوا  ٚ٘ٛ ِب

ِصبٌؼ ػبِٗ رٕؼىٌ اصبه٘ب ػٍٝ اٌو٠ف ٚاٌٛالغ االلزصبكٞ ٌٍجالك ػِّٛب
(22)

, ٚوبٔذ رٍه ثلا٠بد 

ٔشطخ ِٚشغؼٗ ٍمٍزٙب اٌزغبهة اٌالؽمخ ٚػيىرٙب االكٚاه اٌصبكلخ اٌزٟ ٔٙط ثأػجبئٙب ثؼط 

اٌٛغ١١ٕٓ ٍٛاء ِٓ اٌّل١١ٔٓ أٚ ىػّبء اٌؼشبئو 
(23)

زٕبِٟ ٌّّضٍٟ اٌؼشبئو فٟ اٌّغٌٍ ٚئىاء اٌلٚه اٌّ 

ا١ٌٕبثٟ ٚللهرُٙ ػٍٝ رٛع١ٗ االؽلاس ٚاٌزأص١و ف١ٙب وزت اٌٍّه ف١صً اثٓ اٌؾ١َٓ أٚي ِنووح ١ٍب١ٍخ 

غٍت ا١ٌٗ اٍزّبٌخ  3500اٌٝ إٌّلٚة اٌَبِٟ اٌجو٠طبٟٔ ثوٍٟ وٛوٌ فٟ اٌضالص١ٓ ِٓ وبْٔٛ االٚي 

بد أْ رٕغؼ ٌٍّٚؼب٘لح أْ رّو ألْ ٚعٛك اٌضمً اٌّشب٠ـ ٚفصٍُٙ ػٓ اٌؼٍّبء أما ِب أهآك ٌالٔزقبث

اٌؼشبئوٞ ِغ اٌّوعؼ١خ اٌل١ٕ٠خ  ال ٠ّىٓ رغبٚىٖ اما ِب لوه اٌٛلٛف ظل ا٠خ لواه
(24)

, ٌُٚ ٠زٛلف  

األِو ػٕل مٌه ثً صوػ اٌٍّه ف١صً االٚي ماد ِوٖ أْ اٌؾىِٛخ اظؼف ِٓ اٌؼشبئو اٌزٟ رّزٍه 

ٌلٜ اٌؾىِٛخ اٍٍؾخ ٚهعبي رفٛق ِب
(25)

ثؼط هعبي اٌل٠ٓ اصلهٚا اٌفزبٜٚ ثزؾو٠ُ اٌّشبهوخ  ٚوبْ 

فٟ االٔزقبثبد ٚثاٌغبء االكاهح اٌؼوف١خ ٚئغالق ؽو٠خ اٌّطجٛػبد ٚاالعزّبػبد ٚئػبكح إٌّف١١ٓ 

ا١ٌَب١١ٍٓ، ٚاٌَّبػ ثزأ١ٌف اٌغّؼ١بد ا١ٌَب١ٍخ، ٚػل مٌه ِطبٌت ٚغ١ٕخ إلصجبد ؽَٓ ١ٔبد اٌؾىِٛخ 

ت اٌؾىِٛخ ٌشوٚغ ِٚطبٌت اٌؾووخ اٌٛغ١ٕخ، فمل رموه  فٟ اغٍت إلعواء االٔزقبثبد , ٌّٚب ٌُ رَزغ

أٔؾبء اٌجالك ِمبغؼخ االٔزقبثبد ألٔٙب هأد فٟ اعوائٙب رؾذ االٔزلاة رضج١زب ٌالٍزؼّبه ٚثؼل رلفً 

% 35اٌٍّه ف١صً ٌٚمبءٖ ثؼلك ِٓ اٌّشب٠ـ ٚاٌيػّبء عود االٔزقبثبد ٚشغً ف١ٙب هؤٍبء اٌؼشبئو 

3509ٌّبْ ػوالٟ ِٕزقت ػبَ ِٓ ِغّٛع اػعبء أٚي ثو
(26) 

ٚوبْ اٌش١ـ ىاًِ اٌّبٔغ أؽل ش١ٛؿ  

ً ػٓ اٌّؼب٘لح اٌؼوال١خ اٌجو٠طب١ٔخ ٌؼبَ  اٌّطوٚؽخ  3500اٌّٛصً ٠مف فٟ ِغٌٍ إٌٛاة ِزؾلصب

ً هئ١َٗ "ٌمل ٚلفذ أٔب ٚاصؾبثٟ ِٓ االػعبء ٌلهاٍخ اٌّؼب٘لح ٚم٠ٌٛٙب  ٌٍّٕبلشخ ف١جلٞ هأ٠ٗ ِقبغجب

ال رزؾٍّٙب األِخ اٌؼوال١خ اٌَّى١ٕخ فؼلٌٕب٘ب وّب ٠ٕجغٟ ثؼلِب رووٕب عٍّخ ِٓ ِٛاك٘ب  فٛعلٔب٘ب صم١ٍخ علاً 

ؽفبظب ػٍٝ صلالخ ثو٠طب١ٔب ؽ١ٍفزٕب ٚاثلٞ هأ٠ٟ ثأْ اٌّؼب٘لح ٠غت أْ رؼٛك اٌٝ ؽىِٛخ ٚغ١ٕخ ػوال١خ 

رفبٚض ثو٠طب١ٔب ثٛاٍطخ ِٕلٚثٙب ػٍٝ اٌزؼل٠ً 
(27)

ّوؽٍخ ٚ٘نا فٟ اٌٛالغ ِٛلف ِزملَ فٟ رٍه اٌ 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

٠ٚظٙو ِلٜ اٌزطٛه ا١ٌَبٍٟ ٚاٌلثٍِٛبٍٟ اٌنٞ ثٍغٗ ثؼط اٌّشب٠ـ ٚاصجؾذ ٌل٠ُٙ اٌملهح ػٍٝ 

إٌّبٚهح ٚاٌَّبعٍخ ا١ٌَب١ٍخ اٌّؾَٛثخ اٌزٟ رواػٟ اٌغبٔت اٌٛغٕٟ فٟ اٌٛلذ اٌنٞ رؾَت ف١ٗ 

١بكح ٚاوزَبثٗ ٌٕٛع ِٓ اٌَ 3500ٚثؼل كفٛي اٌؼواق ػصجخ األُِ ػبَ  ٌٍؼاللبد اٌل١ٌٚخ ؽَبثٙب.

ٚرواعغ اٌلٚه اٌجو٠طبٟٔ أىكاك ٔفٛم اٌش١ٛؿ ٚاٌؼشبئو ٚاٍزغٍذ ثؼط االؽياة ظؼف اٌلٌٚخ ٚافند 

رَزمٛٞ ثبٌؼشبئو ٚرؼزّل ػ١ٍٙب ثٛعٗ اٌؾىِٛخ ٚاٌزٕظ١ّبد ا١ٌَب١ٍخ اٌّؼبهظخ ٌٙب
(28)

, ٚظٙو مٌه  

ا١ٌٗ هؤٍبء ثشىً ػٍّٟ ثؼل رشى١ً ٠ب١ٍٓ اٌٙبشّٟ ٌؾية االفبء فٟ ثلا٠خ اٌضالص١ٕ١بد اٌنٞ ظُ 

اٌؼشبئو ٚش١ٛفٙب اٌجبهى٠ٓ ٌٍعغػ ػٍٝ اٌلٌٚخ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ػولٍخ اٌٛظغ ا١ٌَبٍٟ ٍٛاء كافً 

ً ِٕٗ ٌٍٛصٛي ٌٍٍَطخ ٚ٘ٛ  اٌجوٌّبْ أٚ ِٓ فالي اٌزؾش١ل فٟ اٌشبهع ثؾغظ ٚاٍب١ٌت ِقزٍفخ ٍؼ١ب

ٌٍٛ ً ىهاء ػبَ االِو اٌنٞ رؾمك فٟ إٌٙب٠خ ثَّبػلح اٌش١ٛؿ ٚرؾش١ل ػشبئوُ٘ ؽ١ش أصجؼ هئ١َب

3509
(29) 

ٌمل رّقط اٌّغٌٍ ا١ٌٕبثٟ فٟ اٌؼواق ػٓ فئبد اعزّبػ١خ ػلح فٟ ِملِزُٙ هؤٍبء اٌؼشبئو 

ٚاٌفئخ اٌّضمفخ ِٓ اٌّٛظف١ٓ ٚاٌّؾب١ِٓ ُٚ٘ ٠شىٍْٛ االوضو٠خ فٟ غبٌت األؽ١بْ ٚونٌه اٌّياهػْٛ 

ٚاٌّالوْٛ ٚثؼط اٌؼٍّبء اٌٝ عبٔت اٌزغبه ٚاٌعجبغ اٌملاِٝ
(30)

ٍبً ١ّ٘ٓ هؤٍبء , ٚػٍٝ ٘نا األ

اٌؼشبئو ٚاٌّالوْٛ اٌن٠ٓ ٠ٍّىْٛ أهاظٟ ٚاٍؼخ  ٠ٚزّزؼْٛ ثّووي ِوِٛق ٚٔفٛم وج١و فٟ اٌّغزّغ 

ثَٕجخ وج١وٖ ِٓ ِمبػل ع١ّغ اٌلٚهاد اٌجوٌّب١ٔخ اٌَزخ ػشو غ١ٍخ اٌؼٙل اٌٍّىٟ ٠ٚظٙو مٌه ِٓ فالي 

كهاٍخ ػ١ٍّخ ػٓ ٔٛاة ٌٛاء اٌّٛصً إٌَجخ اٌؼلك٠خ فٟ وً اٌلٚهاد اٌجوٌّب١ٔخ اٌّززب١ٌخ , ٚلل اظٙود 

ً ػٓ  % ِٓ 37ػلك هؤٍبء اٌؼشبئو اٌن٠ٓ شبهوٛا فٟ ِغٌٍ إٌٛاة ؽ١ش وبٔذ َٔجزُٙ الرمً كائّب

ِغّٛع ٔٛاة اٌّؾبفظخ فٟ وً كٚهح أزقبث١خ
(31)

. ٌُ ٠مزصو كٚه ِّضٍٟ اٌؼشبئو ػٍٝ ِٕبلشخ اٌٛالغ 

ِٓ لعب٠ب اٌوٞ ٚاٌجنٚه ٚاألٍّلح ثً ٍبّ٘ٛا ثشىً علٞ ف١ّب ٠طوػ ػٓ اٌٛالغ  اٌيهاػٟ ِٚب ٠زطٍجٗ

ً ِٚب ٠قص اٌطجمخ اٌؼّب١ٌخ ٚمٚٞ اٌلفً اٌّؾلٚك , فمل أٌٚخ أٌٚئه إٌٛاة  االلزصبكٞ ٌٍجالك ػِّٛب

َِأٌخ اٌعوائت ٚاٌوٍَٛ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ا٘زّبُِٙ كافً اٌجوٌّبْ ٌّب ٌٙنا اٌغبٔت اٌؾ١ٛٞ ِٓ أ١ّ٘خ 

 -ٟ اٌؾ١بح االلزصبك٠خ ٌٍجالك ِٚٓ رٍه اٌعوائت :ف

 :ضر٠ثح االرع

رؼل رٍه اٌعو٠جخ ِٓ اٌعوائت اٌّّٙخ اٌزٟ رٌّ لطبػبد ٚاٍؼخ ِٓ اٌشؼت, فمل أٚال٘ب اٌيػّبء   

رملِذ  ٢١٣١آماه  ٣٢اٌؼشبئو١٠ٓ ا١ّ٘خ وج١وح فٟ ِٕبلشبرُٙ , ففٟ عٍَخ اٌّغٌٍ ا١ٌٕبثٟ إٌّؼملح فٟ 

اٌَؼلْٚ اٌضبٌضخؽىِٛخ ػجل اٌّؾَٓ 
(32)

ثالئؾخ "لبْٔٛ غو٠مخ رمل٠و ظوث١خ االهض ٚئعبهرٙب "  

ٚأٚفلد ٚى٠و ِب١ٌزٙب ٠ٍٛف غ١ّٕخ اٌٝ اٌّغٌٍ ١ٌشوػ كٚاػٟ اٌعو٠جخ ئم ث١ٓ ثبْ ظو٠جخ االهض 

ٟ٘ ِٓ اٌعوائت االٍب١ٍخ ٚاٌّّٙخ فٟ اٌؼواق مٌه أٔٙب رشىً ٚاؽلاً ِٓ ٚاهاكاد اٌلفً اٌمِٟٛ 

ٕٛاة ثبٌّٛافمخ ػٍٝ لبْٔٛ ٌغجب٠خ ٘نٖ اٌعو٠جخ , ٕٚ٘ب هك ثؼط اٌش١ٛؿ ُِٕٚٙ ٔبئت ٌٍجالك ، ٚغبٌت اٌ

اٌّٛصً ظ١بء ٠ٌٛٔ أْ ظو٠جخ االهض ِٓ اٌعوائت اٌّّٙخ اٌزٟ رَزلػٟ ػٕب٠خ وج١وح ِٓ اٌؾىِٛخ 

ٚفبصخ فٟ ثٍل ِضً اٌؼواق ؽ١ش رفوض ف١ٗ أوضو اٌعوائت ػٍٝ االهض ِٕٚزٛعبرٙب كْٚ أْ ٠ىْٛ 

ٍٙب ِٓ لجً اٌؾىِٛخ , ف١ّب ػجو ش١ـ آفو ٘ٛ ػج١ل هللا اٌجو٠فىبٟٔ ػٓ ٘نٖ اٌالئؾخ أٙب" ٠مبث ٕ٘بن ِب

ث١ٍخ اٌجال٠ب ػٍٝ وً ِٕبغك اٌؼواق فىً شٟء ٠غوٞ ٌصبٌؼ اٌؾىِٛخ" ٚغبٌت ثاػبكح اٌالئؾخ ٌلهاٍزٙب 

ِغلكا ٚرؾل٠ل اٌعو٠جخ ثبٌمله اٌنٞ ال٠و٘ك وبً٘ اٌّٛاغٓ اٌج١َػ
(33)

 . 

ؼشبئو فٟ ٔملُ٘ ٌزٍه اٌالئؾخ ٚرؼل٠الرٙب ال ثً اْ ثؼعُٙ ووه اٌؾل٠ش فالي ٚاٍزّو ش١ٛؿ اٌ   

اٌغٍَبد ٌٍّطبٌجخ ثاػبكح إٌظو فٟ ِغًّ إٌظبَ اٌعو٠جٟ فٟ اٌؼواق ٚأٚظؾٛا أْ عجب٠خ االهض 

ثطو٠مخ اٌزق١ّٓ
(34)

ثبٔٙب" ِٓ أشو األِٛه ٚغو٠مخ ٍم١ّخ ال ٠غٛى رطج١مٙب فٟ اٌجالك". ٌُٚ رّوه رٍه  

ئال ثؼل ظغٛغبد ِبهٍٙب هؤٍبء األؽياة ػٍٝ أٌٚئه إٌٛاة اٌوافع١ٓ ؽ١ش صبكق  اٌعوائت

١ٔ٢١٣5َبْ  ٣٢ثؼط اٌش١ٛؿ ٚثؼط إٌٛاة ػٍٝ ٘نٖ اٌالئؾخ فٟ اٌغٍَخ إٌّؼملح فٟ 
(35)

. ٚثبٌوغُ 
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ِٓ ِوٚه اٌالئؾخ اٌزٟ للِزٙب اٌؾىِٛخ ئال أْ اٌٛلٛف ثٛعٙٙب ٚرج١بْ ٍٍج١برٙب أشو ؽبٌخ ِٓ رصبػل 

اٌّجلئٟ ٚا١ٌَبٍٟ اٌّزٛاىْ فٟ غوٚؽبد ِّضٍٟ اٌؼشبئو ٚأُٔٙ ٌُ ٠ؼٛكٚا ِغوك أهلبَ فٟ  اٌّٛلف

ِغٌٍ إٌٛاة ٌزّش١خ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌمواهاد ثً ٌُٙ آهائُٙ ِٚٛالفُٙ اٌزٟ ٠ؼوثْٛ ػٕٙب ٚرأفن ثٕظو 

ْٛ اٌٝ ِغٌٍ إٌٛاة ثالئؾخ لبٔ 3509االػزجبه, ٚؽ١ّٕب رملِذ ؽىِٛخ ٠ب١ٍٓ اٌٙبشّٟ اٌضب١ٔخ ػبَ 

ظو٠جخ االهض اٌّؼلي هفعٙب اٌش١ٛؿ ٚغبٌت ثؼعُٙ ثزؼل٠ٍٙب ُِٕٚٙ غ١بس إٌمشجٕلٞ أؽل ش١ٛؿ 

ٌٛاء اٌّٛصً غبٌت اٌؾىِٛخ ثؼلَ اٍز١فبء اٌعو٠جخ ػٓ االهاظٟ ٚاػزجبه٘ب ربثؼخ ألعوح االهض، 

ِخ ا١ٌٙب، ٚا٠لٖ فٟ غٍجٗ ٘نا ػلك ِٓ إٌٛاة ِؼزجو٠ٓ مٌه ِٓ االِٛه اٌّّٙخ اٌزٟ ٠غت اْ رٍزفذ اٌؾىٛ

ً أْ ؽمٛق اٌزصوف ِصٛٔخ ١ٌٌٚ ٌٙب أ٠خ ػاللخ ث١َبٍخ  ٚاعبة ِّضً اٌؾىِٛخ فٟ اٌّغٌٍ ِج١ٕب

اٌؾىِٛخ
(36)

، ٚأٙب ال رٌّ ثغٛ٘و اٌّٛظٛع اٌنٞ عوٜ اٌزطوق ا١ٌٗ ِٓ لجً اٌش١ٛؿ , ٚػٕل  

زّغ ػٕل اٌزص٠ٛذ ثبٌوأٞ ػٍٝ ٘نٖ اٌالئؾخ لجٍذ ثشوغ ِواػبح اٌؼلاٌخ االعزّبػ١خ ث١ٓ شوائؼ اٌّغ

رطج١مٙب
(37)

ػٍٝ اٌٛظغ اٌؼبَ فٟ اٌؼواق  3579-3505ٌمل أفوىد رلاػ١بد اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ     .

آصبهاً فط١وح فٟ اٌغبٔت االلزصبكٞ فبهرفؼذ االٍؼبه ٚاىكاك اٌغالء اٌّؼ١شٟ ال١ٍّب ِب ٠زؼٍك ِٕٙب 

ؽلا  غ١و غج١ؼٟ، ِّب ثبٌؼوصبد ٚاٌلٚه، ام ؽلصذ ِعبهثبد أكد اٌٝ اهرفبع اٍؼبه ٘ب اهرفبػب

ثؾىِٛخ ٔٛهٞ اٌَؼ١ل اٌقبَِخ اٌٝ رشو٠غ "الئؾخ لبْٔٛ ظو٠جخ اٌؼوصبد" ِٓ اعً اٌؾل ِٓ ٘نٖ 

اٌظب٘وح صُ للِزٙب اٌٝ ِغٌٍ إٌٛاة ٌّٕبلشزٙب الواه٘ب
(38)

، ٚعوٜ اٌزص٠ٛذ فٛافك ػ١ٍٙب ػلك ِٓ  

هؤٍبء اٌؼشبئو ِٓ  اٌش١ٛؿ ف١ّب هفعٙب آفوْٚ , ٕٚ٘ب ظٙو اٌّياط اٌؾيثٟ ٚاظؾب فٟ ِٛالف

اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائؼ اٌّطوٚؽخ فُٙ ٠ووْٕٛ فٟ ٘نا اٌغبٔت اٌٝ ٚظٛػ ِصبٌؾُٙ ِٚغبٍِخ االؽياة 

االلوة اٌٝ رٛعٙبرُٙ , أٚ رٍه اٌزٟ كػّذ لواهاد ماد َِبً ثّصبٌؾُٙ ِٚصبٌؼ ػشبئوُ٘ , ٚ٘ٛ 

ِٓ اٌّٛاىٔخ ِٚواػبح اٌّصبٌؼ اٌزٛعٗ اٌنٞ أوَت اٌؼ١ٍّخ ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌجوٌّب١ٔخ فٟ اٌجالك ثؼلاً عل٠لا 

ث١ٓ الطبة اٌَبٍخ اٌؼوال١١ٓ
(39)

ٚػٍٝ ِب٠جلٚ أٔٗ وبْ ٌٍّالو١ٓ رأص١و وج١و ػٍٝ اٌفئخ اٌؾبوّخ ، فمل    .

اٍزطبع ٘إالء اٌزأص١و ػٍٝ اٌؾىِٛخ ٚؽٍّٙب ػٍٝ اصلاه رشو٠ؼبد ٚرٛص١بد ِزؼلكح فلِخ 

اٌنٞ  ٢١٢١لبْٔٛ اٌؼوصبد ٌَٕخ  ٌّصبٌؾُٙ ِٚصبٌؼ عّب١٘وُ٘ ِضً "الئؾخ لبْٔٛ رأع١ً رٕف١ن

رملِذ ثٗ ؽىِٛخ ٔٛهٞ اٌَؼ١ل اٌَبكٍخ اٌٝ ِغٌٍ إٌٛاة ٌّٕبلشزٙب ٚٔز١غخ ٌٍعغٛغبد اٌزٟ 

ِبهٍٛ٘ب رُ رأع١ً اٌؼًّ ثنٌه اٌمبْٔٛ
(40)

للِذ ؽىِٛخ ِياؽُ اٌجبعٗ عٟ  ٢١٢١رّٛى  ٢١ٚفٟ    .

" , ٚلل رؼوظذ رٍه ٢١٢١َٕخ اٌٝ ِغٌٍ إٌٛاة " لبْٔٛ رؼل٠ً االٚي ٌمبْٔٛ ظو٠جخ االِالن ٌ

اٌالئؾخ ٌّٛعخ ِٓ االٔزمبكاد ؽ١ش لبي دمحم ؽل٠ل "أٔٗ ِٓ اوجو اٌجال٠ب فٟ ٘نا اٌجٍل االػّبي االهرغب١ٌخ 

ٚاٌّؼبٌغبد اٌغيئ١خ اٌزٟ رزملَ ثٙب اٌؾىِٛبد ٚفملاْ اٌزٕظ١ُ اٌؼبَ ٌٍؾ١بح االلزصبك٠خ" ٚاظبف " اْ 

ٙب اْ رؼفٟ َِبوٓ اٌفمواء ٚرؼٛض ػٓ ٘نا االػفبء ثي٠بكح اٌؾىِٛخ للِذ ٘نٖ اٌالئؾخ اٌزٟ وبْ ػ١ٍ

اٌعو٠جخ ػٍٝ االِالن ماد اال٠غبه اٌىج١و" ٌىٓ اٌّغٌٍ صبكق ػٍٝ رٍه اٌالئؾخ ثؼل أْ ؽصٍذ ػٍٝ 

رأ١٠ل ِٓ أغٍت ش١ٛؿ اٌؼشبئو ٚوبْ ظّٓ اٌّصٛر١ٓ اؽّل ػغ١ً ا١ٌبٚه، ثووبد ٔبصو ِٚغجً 

اٌٛوبع ٚش١ٛؿ آفو٠ٓ
(41)

ِّبهٍخ اٌلٚه ا١ٌَبٍٟ ٌيػّبء اٌؼشبئو اٌٝ رؼي٠ي كٚه , ٚلل أؼىَذ  

اٌم١بكٞ فبهط ٔطبق اٌؼش١وح ,ٚافعذ اٌٝ ٔياع ػٍٝ اٌٍَطخ ث١ٓ اٌؾىِٛخ ٚاٌؼشبئو ؽ١ش ظٙو 

ٚاظؾب فٟ رشى١ً ٔٛهٞ اٌَؼ١ل ٌؾية االرؾبك اٌلٍزٛهٞ فٟ ثلا٠خ اٌق١ٕ١َّبد ٚظُ ا١ٌٗ اغٍت 

وٞ اٌّزٕبِٟ ٚٔغؼ فٟ مٌه اٌَّؼٝ اٌٝ ؽل ثؼ١ل , ىػّبء االؽياة ٌقٍك ِٛاىٔخ ِغ اٌلٚه اٌؼشبئ

اٚلفذ مٌه اٌَّبه ٚغ٠ٛذ صفؾخ اٌؼٙل اٌٍّىٟ ٚرغوثزٙب ا١ٌَب١ٍخ ثؼل  3591رّٛى  37ٌٚىٓ صٛهح 

 اهثؼخ ػمٛك ِٓ ِواؽً ثٕبء اٌلٌٚخ.
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 :اٌراذّح

ٌّلٟٔ ٠زعؼ ِٓ فالي ٘نا اٌجؾش أْ اٌؼشبئو ثٛصفٙب شىً ٚٔٛع ِٓ إٌظبَ اٌَّزل٠ُ فٟ اٌّغزّغ ا

لبثً ٌٍزؼب٠ش ِغ اٌزملَ االعزّبػٟ ٚاٌؾعبهٞ ال١ٍّب ثؼل أْ ر١ٙأد اٌفوصخ ٌيػّبء اٌؼشبئو اٌؼوال١خ 

ٌٍٛصٛي اٌٝ ِواوي ِّٙخ ظّٓ اٌجٕبء اٌوٍّٟ ٌٍلٌٚخ ٚاٌّشبهوخ فٟ ثٕبء ِإٍَبرٙب اٌٛغ١ٕخ 

ح ٠لهن ثبٌفطوح ٚاالٍزفبكح ِٕٙب ٚأؼىبً مٌه اٌزفبػً ػٍٝ اٌؼش١وح مارٙب , ٌّٚب وبْ أثٓ اٌؼش١و

ٚاٌزٛاهس أْ ٍالِزٗ رورجػ ثشىً ٚآفو ثَالِخ اٌؼش١وح ٌنا ٚعت ػ١ٍٗ اٌلفبع ػٕٙب ٚاٌزفبٟٔ فٟ 

ٍج١ٍٙب أوضو ِٓ أ٠خ عٙخ أفوٜ ؽزٝ ٚأْ وبٔذ اٌلٌٚخ اٌزٟ ٠ٕزّٟ ا١ٌٙب ٚاظؾذ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌفوك 

رملِٗ ِٓ ظّبْ ألِٓ رَزط١غ أْ  ٚاٌؼش١وح رمٜٛ ٚرعؼف ؽَت لٛح اٌلٌٚخ ٚٔظبِٙب ا١ٌَبٍٟ ِٚب

٠طجك ػٍٝ اٌؾعو ف١ٛعل  3593ٌَٕخ  73ِٚؼ١شخ اٌشؼت , ٌٚنٌه ظً اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌؼوالٟ هلُ 

ِؾبوُ ٚلعبح ِٚؾب١ِٓ ٌَىبْ اٌّلْ ، ث١ّٕب ثمٟ افواك اٌؼشبئو ٠قعؼْٛ  ٌمبْٔٛ كػبٚٞ اٌؼشبئو 

ٟ اٌؼٙل اٌٍّىٟ ٚئما ِب ٘ٛ األكاح اٌؾبوّخ غٛاي 3591ٍٕؽزٝ ٍمٛغ اٌؼٙل اٌٍّىٟ ػبَ  3507ٌَٕخ 

% ِٓ افواك اٌشؼت ٌُ 43% ِٓ اثٕبء اٌشؼت اٌؼوالٟ ٠َىْٕٛ االه٠بف فنٌه ٠ؼٕٟ أْ 43ػٍّٕب أْ 

 ٠ىٛٔٛا ٠قعؼْٛ ٌٍمبْٔٛ اٌّلٟٔ ٚأّب رؾىُّٙ إٌٛا١ٌِ اٌؼشبئو٠خ ٚٔظّٙب اٌَبئلح ٚاػوافٙب اٌّٛهٚصخ 

َ االلزصبكٞ اٌَبئل ٚرلٟٔ ؽبٌخ ٚثبٌوغُ ِٓ رؼَف ثؼط اٌش١ٛؿ ٚأصوائُٙ ثَجت غج١ؼخ إٌظب

اٌفالؽ١ٓ ٚاٌّياهػ١ٓ ِٓ اثٕبء ػشبئوُ٘ ئال أْ ِغًّ اٌؼاللخ ث١ٓ افواك اٌؼشبئو ٚش١ٛفُٙ وبٔذ رزَُ 

ً ثبالرفبق ٚاٌزٛافك ثفؼً اٌؼصج١خ اٌمج١ٍخ فىبْ أزّبء اٌش١ـ اٌٝ ِغٌٍ إٌٛاة أٚ ؽصٌٛٗ ػٍٝ  كِٚب

ِإ٠ل٠ٓ َِٚبٔل٠ٓ ٌٍلٌٚخ ٚإٌظبَ ثفؼً اٌلٚه اٌنٞ  ِٕصت اكاهٞ ٌلٜ اٌؾىِٛخ ٠غؼً افواك اٌؼش١وح

٠ّبهٍٗ ش١قُٙ ٟٚ٘ اٌَّبه اٌنٞ رشىً فٟ ثلا٠خ اٌلٌٚخ اٌؼوال١خ ٚظً ٠الىَ ١َِورٙب غٛاي اٌؼٙل 

اٌٍّىٟ ٠ٚؼيى ِٓ اٌفؼب١ٌبد االعزّبػ١خ اٌزٟ رّبهً ػٍٝ صؼ١ل اٌو٠ف ٚاٌّل٠ٕخ ػٍٝ ؽٍل ٍٛاء 

ى٠ٛٓ ا٠ٌٛٙخ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍٕظبَ ا١ٌَبٍٟ فٟ اٌؼواق ٚأعبط كٚهٖ ٚثبٌزبٌٟ فمل اٍُٙ ٚعٛك اٌؼشبئو فٟ ر

 فٟ اٌغبٔت اٌؾعبهٞ ٚاالعزّبػٟ 

 اٌٙٛاِش
                                                 

(
1

, اٌرافس٠ٓ ٌٍطثاعح  5( ضر١فٓ ّ٘طٍٟ ٌٛٔىر٠ه , أرتعح لرْٚ ِٓ ذار٠د اٌعراق اٌحس٠س , ذرجّح جعفر ذ١اط , ط

 145, ص 2013ٚإٌشر , ت١رٚخ , 

(
2

ّر اٌما٘رج، ٚفٟ ذالي أعماز ِؤذ 1921رشحد تر٠طا١ٔا األ١ِر ف١ظً اتٓ اٌحط١ٓ ٍِىا عٍٝ اٌعراق فٟ آشار ( 

حس٠راْ ِٓ اٌعاَ ٔفطٗ أ٠سخ حىِٛح عثس اٌرحّٓ إٌم١ة اٌررش١ح ٚأجرخ اضرفراء ٌٍشعة حٛي شٌه، ٚذُ ذٕظ١ثٗ 

 ٍِىا عٍٝ اٌعراق1921اب  ٠21َٛ 

(
3

  32, ص200, زار اٌّحثح , ٌثٕاْ ,  2-1عثاش اٌعساٚٞ , عشائر اٌعراق ض(  

(
4

 12, ص 1988, تغساز , 1831-1750اٌعراق  ( عالء ِٛضٝ واظُ ٔٛرش , حىُ اٌّّا١ٌه فٟ

(
5

 55, ص 2004, ت١رٚخ ,  2ارٌٔٛس ٌٚطٓ , اٌصٛرج اٌعرال١ح , ذرجّح جعفر ذ١اط , ط(  

(
6

  46عثاش اٌعساٚٞ , اٌّظسر اٌطاتك , ص(  

(
7

 55ارٌٔٛس ٌٚطٓ , اٌّظسر اٌطاتك , ص(  

(
8

 64( عثاش اٌعساٚٞ , اٌّظسر اٌطاتك , ص

(
9
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Iraqi clans and their role in political and civilized integration in 

Iraq until the end of the monarchy in 1958 

 
 

Abstract 

    The Iraqi society is one of the organically and socially interconnected 

societies due to the family rapprochement between its members, brotherhood 

ties, peaceful coexistence, and cultural and civilizational rapprochement, 

which were reinforced by similar values of clan systems and inherited tribal 

customs, which was positively reflected on achieving social peace and 

controlling the behavior of individuals according to standards stemming from 

the social and cultural reality. In Iraq and reinforced by the growing political 

role of the clan represented by its sheikh in the modern Iraqi state and its 

initial integration with the civil role adopted by the emerging parties after the 

formation of the Iraqi government in 1921. 

Keywords, Iraqi society, elders, clans, leaders 
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يٍ ةنؼؿةمرا ةنًًٓع,ةنتٙ ال ًٚكٍ تغرفهٓر,المًٛر عُؼ ةنًـٔؿ نرألصؼةث ةننٛرمدٛع ةنتدٙ ٔاعد   (2013

ىددُ  تهددح ةألصددؼةث تغٛٛددـ ةنغـٚاددع فددٙ يَددـ ياهددد ةنعاددؼ ةنخددرَٙ يددٍ ةناددـٌ ةنٕةصددؼ ٔةنعيددـٍٚ, ؽ ػ

ةننٛرمٛع نٓر,ير فنش ةنًزرل ةٚدـةٌ اٌ تتضدـص ٍدٕنٓر ٔفد  يدر تتاهدت يَدهضتٓر,نؾنح صرٔند   عدرػ  

تـتٛددت أؿةآر,ٔتزنددٛـ ع اتٓر,ٔةتنددرً َٓزددرً مٛرمددٛرً رؼٚددؼةً ٚغتهددق عددٍ ةنددُٓذ ةنعاددٛى يُددؾ ت مددٛل 

ةنع ادرا نًُٛٓدر, ؽ ندرٌ ندم ٓدـ  يدٍ ,ةنؾ٘ ندى ُٚدتذ عدٍ ا٘ تمرًْدرا تغدٌ 1979رًٕٓؿٚتٓر عرو 

ةألٓـة  نؼّٚ َظـ  مٛرمٛع تغتهق عدٍ ةٜعدـ فدٙ ردم ةألصدؼةث ةنٕةاعدع فدٙ ةنيدـو ةألٔمدٔ,ٔعُؼير 

ْنع َنًرا ةنتغٛٛـ ةننٛرمٙ فٙ يَـ,نرَ   ٚـةٌ تٕةاع نؾنح ةنعًم يُؾ ةنْٕهع ةألٔنٗ,نٛؼ آَر صرٔن  

نعٌٕ نٓر,ٔفح ىمـ  ةنُضُل ايرو عدٕػ  ةنع ادع نيدكم اٌ تنؾل اَرؿٖ رٓؼْر نتـيٛى ع اتًٓر,ٔيؼ ٚؼ ة

ٓنٛعٙ نًُٛٓر,نتغؼٔ انخـ ؿٍرَع ٔإ  يًر من ,ٔنكٍ نٛق ندرٌ ؽنحؤنًدرؽة ىدـع   ٚدـةٌ نتضـندرا 

ٍٕب يَـ يُؾ ةننٕةنٛـ ةألٔندٗ نهتغٛٛدـ ةننٛرمدٙ صتدٗ ٍٔدٕل   يـمدٙ نندؼ  ةنضكىؤنٛدق ؿاٖ 

ةنضكى فٙ يَـؤير ْٙ ةنتؼةنٛـ ةنتٙ ةتغؾتٓر ةناٛرػ  ةةٚـةَٛع ةننرمع ةةٚـةٌَٕٛ تٕنٗ ةنتٛرؿ ةةم يٙ 

نكنت ٔػ يَـ ع ل ةنًؼ  ةنًعُٛعؤير ْدٙ اندـف ةنعاندرا ةنتدٙ صرند  يدٍ ػٌٔ عدٕػ  ةنع ادرا ةنتدٙ 

ؿةيتٓر  ٚـةٌ,ٔاعٛـةً ير ْٕ يٕامٓر يٍ ةنتإؿةا ةنتٙ َتز  عٍ  نعرػ   يـمٙ يٍ ةنـ رمعونم ْؾِ 

,نئنٍٛ  نهادرؿ  تضهٛهٙ-رٔن  امـػ ارٕنتٓر يٍ ع ل حُرٚر ْؾِ ةنؼؿةمع نيكم ترؿٚغٙةألمئهع ٔغٛـْر ص

 ةنًَـٚع ع ل ةنًؼ  ةنًؾنٕؿ .-نيكم عرو,ٔةننرصخٍٛ نيكم عرً نٛق رـا ةنع ارا ةةٚـةَٛع

ةنغهمٛددع ةنترؿٚغٛددع  ايددر نغَددًٕ ةنؼؿةمددع فاددؼ رددررا نخ حددع يـتكقةا,ةمددتاـػ ةألٔل يُٓددر  نددٗ    

ةنع ارا ةةٚـةَٛع ةنًَـٚع اندرٌ ٔتُرٔل ةنًـتكق ةنخرَٙ ,2011ةنًَـٚع صتٗ عرو -ةةٚـةَٛعنهع ارا 

ةنًَدـٚع احُدرر -ةنع ادرا ةةٚـةَٛدع ,ٔةنًـتكق ةنخرندج مدهٔ ةنْدٕر عهد2011ٗنرٌَٕ ةنخرَٙ  25حٕؿ  

 نٓر. ٔتى عتى ةنؼؿةمع ن ْى ةنُتر ذ ةنتٙ تٍٕه ,(2013تًٕف  3-2012صقٚـةٌ  30)صكى   يـمٙ 

 تٛرؿ,يعرؿّع,ػنهٕيرمٛع,افيع,ع ارا,ةةعٕةٌ ةنًنهًٍٛ. : ةنكهًرا ةنًمترصٛع

 2011اٌّصش٠ت حخٝ عاَ -اٌخٍف١ت اٌخاس٠خ١ت ٌٍعاللاث اإل٠شا١ٔت -اٌّشحىض األٚي:
تعدددؼ  ٚدددـةٌ ٔيَدددـ يدددٍ ةندددؼٔل ةنًددد حـ فدددٙ يُاادددع ةنيدددـو ةألٔمدددٔ,نًر نًٓدددر يدددٍ  يكرَٛدددرا     

ْٔددؾِ ةةيكرَٛددرا  عنددكـٚع ننٛددـ ,ع ٔ  عهددٗ يٕاعًٓددر ةنزغـةفددٙ ةنًٓددى,مٛرمٛع,ٔةاتَرػٚع,ٔحارفٛع,ٔ

ٔغٛـْددر رعهتًٓددر فددٙ ٓهٛعددع ةنددؼٔل ةنتددٙ ٚكددٌٕ ٍددٕتٓر يدد حـةً ٔينددًٕعرً فددٙ ةنًُااع,عٍَٕددرً نعددؼ 

ةنَُق ةنخرَٙ يٍ ةناـٌ ةنعيـٍٚ,ٔير َتذ نعؼ ؽندح يدٍ صكٕيدرا نرَد  نٓدر ؿغندع رريضدع فدٙ تَدؼؿ 

ننٛرمدددٙ ةنتدددٙ تـتْددّٛ نهًٛٓر,المدددًٛر ٔاٌ ةنددؼٔنترٌ ٍدددضرنتر صْدددرؿ  ػٔل ةنًُااددع نـمدددى ةنًنددرؿ ة

ٍُ صرفم نرةَزرفةا,نؾنح فرنع ادع نًُٛٓدر تكدٌٕ ؽةا نعدؼ يد حـ ندٛل عهدٗ ةندؼٔنترٌ  عـٚاع,ٔترؿٚظ ير

 فأ,نم عهٗ ةنًُااع نـيتٓر.    
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ةررندددع ةنًَدددـٚع عددد ل ةنعادددٕػ ةألعٛدددـ  يدددٍ ةنًٕةّدددٛد ةنتدددٙ تنتعَدددٙ ة-ةنع ادددرا ةةٚـةَٛدددع    

عهٛٓر،ٔتقػةػ تعاٛدؼةً ندم ٕٚو,يدد تعاٛدؼةا ةنًيدٓؼ ةنعـنٙ,ٔةةاهًٛٙ,يَدـ ٔ ٚدـةٌ ػٔنتدرٌ نًٓدر يكرَدع 

ةمتـةتٛزٛع,َٔمٕؽ ينتض ,نٛل نًُٛٓر عؼةر ترؿٚغٙ,ٔال ع ارا رٕةؿ تنتؼعٙ ةنضٛاع ٔةنضؾؿ،ٔعهٗ 

تندؼن  اَظًدع ةنضكدى فدٙ ةنـغى يٍ ؽنح فرنع اع نًُٛٓر تٕتـ يُؾ انخـ يٍ ََق ادـٌ,ع ل تهدح ةنًدؼ  

ةننهؼٍٚ,ٔاري  حٕؿةا ىعنٛع،ٔنكٍ ناٗ ةنتٕتـ ةنًقيٍ نٍٛ ةننهؼٍٚ ؿغى ير نًُٛٓر يٍ ييدتـنرا ٔففدرو 

نهتعرٌٔ فٙ يزرالا نخٛـ 
(1)
ةنًَدـٚع تاهندرا صرػ ،ندرٌ انـفْدر ٔاىدؼْر -ٔةرٓد  ةنع ادرا ةةٚـةَٛدع.

ةألعٛـ  يعرْؼ  )نريت ػٚمٛؼ( يد )ةنكٛرٌ ,صًُٛر ااع   ٚـةٌ ع اتٓر نًَـ نعؼ تٕاٛد 1979نعؼ عرو 

،ٔةمددددتًـا ةنااٛعددددع ةنـمددددًٛيع نددددٍٛ ةننهددددؼٍٚ نعددددؼ  امددددنرب يُٓر:يددددر ْددددٕ 1979ةنَددددَٕٓٛٙ( عددددرو 

ػةعهٙ،يخم:ةعت   ٓنٛعع ةنُظرو ةنضرنى فٙ ن  ةننهؼٍٚ،ٔعدؼو ٔردٕػ تٕةفد  فًٛدر ندٍٛ ةنُغدت ةنضرنًدع 

 اهًٛٙ،يخدم:ةنضـب ندٍٛ ةنعدـةو ٔ ٚدـةٌ،ٔةنغ    فٙ تضندٍٛ ةنع ادرا ةنخُر ٛيدع،ٔغٛـْر,ٔيُٓر:ير ْدٕ

نٍٛ ةةيرؿةا ٔ ٚـةٌ صٕل ةنزقؿ ةنخ ث ةنتٙ تضتهٓر  ٚـةٌ،ٔةالعتـة  ب)ةنكٛرٌ ةنََٕٓٛٙ( يٍ انم 

يَـ,ٔةنًٕاق يٍ فَر م ةنًارٔيع ةنمهناُٛٛع,ٔيُٓر:ير ْدٕ ػٔنٙ،يخم:ةنع ادع يدد ةنغـب,ٔةنٕالٚدرا 

ةنًتضدؼ  ةأليـٚكٛيدع
(2)
دـ ةمتْدرفع حؽند عدقف يدٍ, َْ نٓهدٕ٘ ؿّدر   نهيدرِ ِي

(3)
ٓرنند   ٚدـةٌ  ,ةندؾ٘

ـ,ٔنعؼ ةغتٛرل ةنـ ٛل ةنًَـ٘ إَؿ  يٍ يتيؼػًة يٕامًر ةةٚـةَٛيع ةناٛرػ  نتنهًّٛ نًضرنًتّ،ٔةتغؾا َْ ِي

ةننرػةا عهدٗ ٚدؼ اصدؼ ةنًتيدؼػٍٚ ةنًدؼعٕ عرندؼ ةةمد ينٕنٙ,ااؼي  ةنضكٕيدع ةةٚـةَٛدع فدٙ ٔاتٓدر عهدٗ 

 ادرػ  يدٍ ىٕةؿً ٓٓـةٌ عهٗ امى يٍ ةغترل ةننرػةا,نرةّرفع  ندٗ ةمدتانرل ٓٓدـةٌ عدؼػًةتنًٛع ةصؼ 

ـٚيع،ةنؾٍٚ ةةم يٛيع ةنزًرعع َْ ًِ ٔة ةن ـّ ةناْر ٛيع ػعم يَدـ يٍ ةألصكرو ف
(4)

 ةنعَ ادرا مدٕر يدٍ ,ٔفةػ

ّٙ تزرٔف ّٙ ّؼ ةنتضـِٚ عًهٛع اٌ ةالْتًرو ةةٚـةَ ّ٘  ةنُظرو ةنيعن ـ َْ ًِ  تنُّٙ ةنزًرعرا عيضرٔن  نٗ ةن

ةةم يٛع ةنًتيدؼػ  ةنترنعدع  ندٗ تُظدٛى ةةعدٕةٌ ةنًندهًٍٛ
(5)
 ةةعد و ٔمدر م عهدٛٓى تاهد  نرَد  ةنتدٙ,

ةنًنهًٍٛ ةنخٕةؿ ةةٚـةَٛيع
(6)
يًر ال ىح فّٛ نعؼ اٌ تـند عهٗ عـه  ٚدـةٌ ةنتٛدرؿ ةةمد يٙ يُدؾ عدرو   .

ػٔل ةنًُاادع,ٔيُٓر ةنتُظدٛى ةةمد يٙ فدٙ  ,اعؾ ُٚرغى ٔٚضرنٙ ةنتٛدرؿةا ةةمد يٛع ةألعدـٖ فد1979ٙ

يَـ ةنًتًخم نرةعٕةٌ ةنًنهًٍٛ,عٍَٕرً ٔاٌ ةنع اع نًُٛٓر ترؿٚغٛع فٙ يزرالا ةنتُظٛـ ٔةنتغاٛٔ 

يٍ ارم  اريع ةنؼٔنع ةةم يٛع,ٔتـنآًر ع ادرا إٚع,ندؾنح ناد   ٚدـةٌ ّدرنتٓر فدٙ ؽندح ةنتُظدٛى,يٍ 

ينتغرِ,المدًٛر  ؽة عهًُدر نًٕادق ةنضكٕيدع ةنًَدـٚع فَدؾةص  ارم ػعًّ نكم ير ْٕ يًكٍ صتٗ َٚم  نٗ

نرنتٓرػٌ,ٔةنتانٛد يٍ )ةنكٛرٌ ةنََٕٓٛٙ(,ٔيٍ حى ةنٕإ   نٗ ررَت ةنضكٕيع ةنعـةاٛع فٙ صـنٓر ّدؼ 

 ٚـةٌ ع ل حًرَُٛٛرا ةناـٌ ةنًَُـو,نرةّرفع  نٗ ػعًٓر نؼٔل ةنغهدٛذ ةنعـنٙ,يعتندـ  ةنتعدؼ٘ عهٛٓدر 

ع نًُٛٓر ع ل يؼ  تنعُٛٛرا ةناـٌ ةنًرّٙ فاؼ نرَ  يَـ يٍ ةنؼٔل ةنتدٙ اٚدؼا اير ةنع ا عٔ اصًـ.

رهت إةا ايـٚكٛع  نٗ يُااع ةنغهدٛذ ةنعـنٙ,ةعدـةد ةنادٕةا ةنعـةاٛدع يدٍ ةنكٕٚد , ؽ عدؼ   ٚدـةٌ اٌ 

تهدددح ةنادددٕةا تًخدددم تٓؼٚدددؼةً أليُٓدددر ةنادددٕيٙ,نكٍ يَدددـ عرنمتٓدددر ةندددـا٘ ٔٔردددؼا آَدددر ادددٕةا تددد يٍٛ 

نٕرٕػْددر,ٔيد نددؼةٚرا ةناددـٌ ةنٕةصددؼ ٔةنعيددـٍٚ ةصتهدد  ةنٕالٚددرا ةنًتضددؼ  ةأليـٚكٛددع  نهغهٛذ,ٔؿصندد 

ةنعـةو,ٔير تند ؽنح يٍ تمكٛح نهزٛو ٔةنيـٓع ةنعـةاٛع،ٔةَٓرؿا ي منرا ةنؼٔندع,اػٖ ؽندح نمّٕدٗ 

عرؿيع ٔةَم ا ايُٙ,تضٕل ةنعـةو نًنـس نهضدـٔب ةنار مٛدع ٔةنعـاٛع,ٔمدًش ؽندح نرنتدؼعم ةةٚـةَدٙ 

 ٌ ةندؼةعهٙ ةنعـةاٙ,تٕعٛدرً أل٘ تدؼةعٛرا تٓدؼػ ايُٓدر ةنادٕيٙفٙ ةنيد
(7)

,ندرٌ ةنًٕادق ةنًَدـ٘ ؿةفدِ 

صرٔن   ٚـةٌ نعؼ فٚرػ  ةنْغٕٓ ةأليـٚكٛع عهٛٓر ةنتاـب نًَـ,ٔفتش      .نؾنح ةنتؼعم رً ً ٔتمَٛ ً 

عدرتًٙ,نكٍ فف  ةنتعرٌٔ يعٓر,المًٛر نعدؼ اٌ تدـاك  ٚدـةٌ ةصدؼ ػعدر  تٛدرؿ ةةٍد س ْٔدٕ ةندـ ٛل   

ةنًضرٔالا نى تمهش
(8)
يد تدٕنٙ ةندـ ٛل يضًدٕػ اصًدؼ٘ َزدرػ,

(9)
ىدٓؼا  2005ةنندهاع فدٙ  ٚدـةٌ عدرو ,

ةننٛرمع ةنغرؿرٛع ةةٚـةَٛع تإؿةا يًٓع عهٗ ٍعٛؼ ةناْرٚر ةنغرؿرٛع، ؽ معٗ ةندـ ٛل ةألعٛدـ  ندٗ 
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 اجلامعة  املصتهصرية 

ةتَدرالا يكخمدع يدد  صيؼ يٕاق ػٔنٙ ينرَؼ ةٚـةٌ ايدرو ةنٕالٚدرا ةنًتضدؼ  ةأليـٚكٛدع,ٔارـا  ٚدـةٌ

عؼػ يٍ ةندؼٔل ةنعـنٛدع ٔفدٙ يادؼيتٓر يَدـ ةّدعر  ةنتد حٛـ ةأليـٚكدٙ عهٛٓر,ٔندرٌ يدٍ ةنً صد  اٌ 

ةنـ ٛل ةةٚـةَٙ يضًٕػ اصًؼ٘ َزرػ انؼ فٙ عؼ  يـةا ؿغندع  ٚدـةٌ فدٙ عدٕػ  ةنع ادرا ةنؼنهٕيرمدٛع 

يَددـ،نكٍ يَددـ نددى تكددٍ يددد يَددـ،ٔاٌ ندد ػِ ينددتعؼ  نعددٕػ  ةنع اددرا فددٙ ةنٛددٕو ةنخددرَٙ نًٕةفاددع 

ينتعؼ 
(10)

ٌ عؼو ٔرٕػ ع ارا ػنهٕيرمٛيع نريهع نٍٛ ةننهؼٍٚ فٙ عٓدؼ صندُٙ يندرؿص ,ٔٚـرد  ةةٚـةَُّٕٛ

 نٗ ٔرٕػ ينرؿص َمنّ عهٗ ؿاك ةنُظرو ةنضرنى،ألَّ نرٌ ٚدـفِ ةتغدرؽ ادـةؿ عدٕػ  ةنع ادرا ألمدنرب 

ٔل ةنغهٛذ,ةنتدٙ تؼعًدّ يرنٛ,ر,ٔتًتهدح عؼٚؼ ،يُٓر:اَّ نرٌ ٚنتغؼو  ٚـةٌ نٕؿادع ّدغٔ فدٙ تعريهدّ يدد ػ

ةمددتخًرؿةا ةاتَددرػٚيع فددٙ يَـ,ٔتنددتانم اعددؼةػًة ننٛددـ  يددٍ ةنعًرنددع ةنًَددـٚيع ةنتددٙ تْددظ ينددرن  يرنٛيددع 

ّغًع فٙ ةننٕو ةنًَـٚيع مُٕٚ,ر,ْؾة نرةّدرفع  ندٗ ع اتدّ نرنٕالٚدرا ةنًتضدؼ  ةأليـٚكٛيدع,ةنتٙ نرَد  

ٓر فٙ ةنًُااع ٔةنُظرو ةةٚـةَٙتـفِ ٔرٕػ تعرٌٔ نٍٛ ااـب صهمر 
(11)

يٍ ةنً ندؼ اٌ ندم ػٔندع تعًدم .

نضنت يَرنضٓر ٔةمتـةتٛزٛرتٓر ةنغرٍع نٓر فٙ ؿمى انعرػ مٛرمتٓر ةنغرؿرٛع,ٔيَدـ ٔةصدؼ  يدٍ تهدح 

ةنددؼٔل, ؽ تددـٖ ةٌ تٕٓٛددؼ ةنع اددع يددد  ٚددـةٌ نددٛل يددٍ يَهضتٓر,المددًٛر نعددؼ تنُددٙ  ٚددـةٌ يُددؾ ت مددٛل 

ق يتيدؼػ يدٍ ةنٕالٚدرا ةنًتضدؼ  ةأليـٚكٛدع ةنضهٛدق نهُظدرو ةنًَدـ٘,ٔفٙ يٕةا 1979رًٕٓؿٚتٓر عرو 

ةنٕادد  َمنددّ غهددت عهددٗ عاددرب  ٚددـةٌ ةنغددرؿرٙ نغددع ةنتعُدد  ٔةنتَددهق فددٙ يضرٔؿتٓددر يددد عددؼ  ػٔل 

عـنٛع,ٔاؿمددرل ؿمددرنع عؼ ,يٓددؼػ  اَظًددع تهددح ةنؼٔل,المددًٛر ػٔل ةنغهددٛذ ةنعـنٙ,َٔظددـ   ٚددـةٌ  نددٗ 

ر,ير رعم يَـ تنتعؼ عٍ ا٘ تادرب,أ تعدرٌٔ يدد  ٚـةٌ,ٔؽندح نغرٚدرا صكٕيرا تهح ةنؼٔل نعٍٛ ةفػؿة

اعهُ  يَـ ةنانِ عهٗ يزًٕعدع تدرند  ندٗ  ٚـةٌ,تعًدم  مٛرمع تَت فٙ يَهضتٓر نرنؼؿرع ةألٔنٗ.

ًٍّ يزًٕعرا صقب هللا ةنهنُرَٙ
(12)

َُْاادع ةناُر ،ٔاادؼي  ةنضكٕيدع ةنًَدـٚع عهدٗ فدٙ  2009عرو , ِي

ةنًعُٛع,ٔيُٓر:ةنتغرنـ نَرنش رٓع ارُنٛيع,نٓؼ  ةناٛرو ن عًرل  ؿْرب ػةعدم  تٕرّٛ ةنتٓى  نٗ ةنًزًٕعع

ـٚيع،ٔتضؼٚؼًة ّؼ ةننمٍ ٔةننٕةؿد ةنعرنـ  ناُر  ةننٕٚل,ٔةنندر ضٍٛ ةألررَت,ٔةنًُيد ا  َْ ًِ ةألؿةّٙ ةن

ؿا اٍدؼ ةنعهٛدر ةنؼٔندع ايدٍ يضكًدع ةنـمدًٛيع,ٔنرَ  ةألٔؿةو ةننٛرصٛيع،ٔصٛرف  يمـاعرا،ٔةنتقٔٚـ فدٙ

ةناْدٛيع  نهًتًّٓدٍٛ فدٙ اىدٓـ ٔمدتع عرًيدر (25نٍٛ ) تتـةٔس نًؼػ نرننزٍ اصكرًير 2010َٛنرٌ   28فٙ 

ُْى ـّٚرً( ننُرَٛرٌ,ٔعًنع( ةنتٙ َننع  نٛٓى ٔ َْ فهناٍُٛٛٛ,ٔمٕػةَٙ,ٔ حًرٌ عيـ ِي
(13)

ةنعدرو  ةنُر دت ,ادرل

 ّ٘ ـ َْ ًِ ّٞ  اٌحشط لبً ِٓ "ُجّٕذٚاآَى: ةن ْصش٠َّت" ١اثشخصتغخ١اي ال ٌٍخخط١ط اٌثٛس ِِ
(14)

ٔنغًَٕ ,

 عهدٗ ةنادنِ عادت 2009َٛندرٌ  فدٙ ندّ نهًدع فْٙؾِ ةناْٛع تضؼث ةنـ ٛل ةنًَـ٘ صنُٙ ينرؿص 

ة  ندٗ  ٚـةٌ,ادر ً   ٚدؼّعٙ ةنؾ٘ ةنًٕاق ةنهنُرَٙ,ةَتاؼ هللا نضقب عهٛع ـً ْصرش بماِخٙرا «:ةنًارٔيدع ييدٛ ِِ  ّْ ئ

 باٌعرذٚاْ "ئٕٔرا ال ٔبرادس,ٔاّدر :حٙا"ِٚىأخٙا ٌٓ حخغاِح ِع ِٓ ٠غخب١ح أسظٙا,ٚحذٚد٘ا,ٚع١اد

ّٟ ألٞ دٌٚت,ٌىٕٕا اٌشأْ فٟ باٌخذخً أحذ,أٚ عٍٝ  ٔحرّذد برزٌهلال ٠بادسٔرا ِرٓ عٍرٝ أبرذاا ٔغىج ال اٌذاخٍ

ٚاٌفصررراوً,ِٚٓ ٠شفعرررْٛ شرررعاساث اٌّماِٚرررت ف١ ٍبرررْٛ اٌخرررشا   ٚفرررك ٘رررٜٛ ا١ٍ١ٌّشررر١اث ِٛالفٕرررا

"ٌشعٛبُٙ
(15)

ّٙ  ةني ٌ فٙ تؼّعم  ٚـةٌ يٍ ,َٔضؾؿ  تضًدٙ يٕةادق ةتغدرؽ ،ٔؽنـ اَّ ندٍ ٚتدـػػ فدٙةنعـن

دـ ايدٍ َْ ّٙ  ِي َُْاادع فدٙ ةنادٕي ًِ  صندُٙ يندرؿص  ػؿةص عهدٗ ؽندح ةألصًـ,ٔٚدؼنم ٔةننضدـ ةنغهدٛذ ٍدهتّ ن

 ّٙ ّٙ  ٔةةّـةؿ ةنعـنٛيع نهؼٔل ةنؼةعهٛيع ةني ٌٔ فٙ نهتؼعم ةةٚـةَ ّٙ  نرأليٍ ةةٚـةَ ّ٘  ةنإي ـ َْ ًِ ةن
(16)

. 

ـٚي  ةننهارا ةتًٓ      َْ ًِ ّٙ  نهضدـك ةنترنعدع ةنعُرٍدـ عةن ّ٘ ةةٚـةَد ّٙ  هللا ٔصدقب ةنخدٕؿ  ٔعد ل ةنهنُدرَ

ّٙ  ةنندهى نتٓؼٚؼ 2011نرٌَٕ ةنخرَٙ  25حٕؿ   دـ،ٔن َٓى فدٙ ةالرتًدرع َْ  ةنندزٌٕ ٔؿةر ةاتضدرو ندرَٕة ِي

ـٚيع,ٔنُرًر عهٗ ؽنح ٓـػا يَـ ةنًنتيدرؿ ةنخرندج ننعخدع ؿعرٚدع ةنًَدرنش ةةٚـةَٛيدع فدٙ ةنادرْـ   َْ ًِ ةن

2011ارمى ةنضنُٛٙ فدٙ اٚدرؿ 
(17)

در غٛدـ يـغدٕب فّٛ,نعدؼ ةتٓريدّ نرنتزنُّدل،ْٕٔ يدر , ًَ ٔةعتنـتدّ ىغ

ٍٔمتّ ٓٓدـةٌ ن َدّ )يزدـػ مدٕر تمرْى(,ٔنرَد  ٔنرندع اَندرر ةنيدـو ةألٔمدٔ ةنًَدـٚيع ادؼ اعهُد  اٌ 
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

ع تًكيٍ يٍ ؿٍؼ تضـندرا اصدؼ عُرٍدـ ٔفةؿ  ةأليدٍ ٔةالمدتغنرؿةا ةة ٚـةَٛيدع رٓرف ةنًغرنـةا ةنعريي

ةندددددؾ٘ ٚعًدددددم ننعخدددددع ؿعرٚدددددع ةنًَدددددرنش ةةٚـةَٛيدددددع نرنارْـ ,ناٛريدددددّ نًغرنمدددددع نـٔتٕندددددٕل ةنتعدددددرٌٔ 

ةنؼنهٕيرمٙ،ٔأّض  اٌ ةنؼنهٕيرمدٙ ادرو نتكدٍٕٚ عدؼٍػ يدٍ ةنيدنكرا ةالمدتغنرؿةتٛيع،ٔنهيق عُرٍدـْر 

ٕنرنع اٌ ةنتضـٚدرا نتزًٛد يعهٕيرا مٛرمٛيع,ٔةاتَرػٚيع,ٔعنكـٚيع عٍ يَـ,ٔػٔل ةنغهٛذ,ٔاّرف  ةن

نددرٌَٕ ةنخددرَٙ  25أّددض  اٌ ةنؼنهٕيرمددٙ ةةٚـةَددٙ نخددق َيددرّٓ ةالمددتغنرؿ٘ عدد ل اصددؼةث حددٕؿ  

ددع فًٛددر ٚتعهدد  نرألّٔددرً ةنؼةعهٛيددع ٔةأليُٛيددع نيددًرل 2011 ٍي ,ُينددتِغ , صرنددع ةنمددـةي ةأليُددٙ نرنن ػ،عر

مددُٛرر
(18)

ناددرْـ  ٍٔددرػؿا يضتٕٚرتددّ،ٔاغها  ,ٔػةًْدد  اددٕةا ةأليددٍ يكتددت اُددر  ةنعددرنى ةةٚـةَٛيددع نر

ةنضنُٛٛيع ةنيٛعٛيع ةنتٙ فتضٓر عهٙ ةنكٕؿةَٙ نرنارْـ 
(19)

. 

  2011وأْٛ اٌثأٟ  25اٌعاللاث اإل٠شا١ٔت اٌّصش٠ت أباْ ثٛسة  -اٌّشحىض اٌثأٟ:

ا نرنُظـ نهتؾنؾب ةنع اع ير نٍٛ  ٚـةٌ ٔيَـ ع ل ةنعإػ ةنخ حع ةنًرّٛع,ٔير ٍرصنٓر يٍ ع فدر    

ٔتيُزرا عهٗ ةنًنتٕٚرا نرفع,ؿاا  ٚـةٌ اٌ ْؾِ ةنخٕؿ  ْٙ فـٍع يُرمنع نهتغهٌ يٍ ةصؼ ةألَظًع 

ةنعـنٛع ةنعتٛؼ ,ةنتٙ ال تتُرغى ٔال تُنرو يد ؿغنرتٓر ةننٛرمٛع,ٔاّض  صزـ عخدـ  ألغهدت ًٕٓصرتٓدر 

ع ل صـنٓر فدٙ فٙ يُااع,المًٛر ػٔنع ةنغهٛذ ةنعـنٙ,نرةّرفع نؼٔؿ يَـ فٙ ينرَؼ  ةنعـةو ّؼْر 

حًرَُٛٛدددرا ةنادددـٌ ةنًرّدددٙ,نؾنح تمزدددـا ندددؼٖ ٓٓدددـةٌ ندددم اَدددٕةً ةنضادددؼ ةنًْدددًٕؿ عهدددٗ ةنُظدددرو 

, ؽ ىدٓؼا ةننددرصع ةةٚـةَٛدع تَدـٚضرا ٔعارنددرا 2011ةنًَدـ٘,ع ل اصدؼةث حدٕؿ  نددرٌَٕ ةنخدرَٙ 

    عهٗ ةنًنتٕٚرا نرفع,نً ةفؿ  ةنيعت ةنًَـ٘,ٔتيزٛعٓى نهًْٙ نرةٓرصع نُظرو صنُٙ ينرؿص. 

عنـا  ٚـةٌ عٍ تـصٛنٓر عًر ارو نّ ةنيعت ةنًَـ٘ عٍ اعهٗ يَُت نرنؼٔندع ْٔدٕ ةندٕنٙ ةنماٛدّ     

عهٙ عريُئٙ
(20)

,ةنتٙ انؼ فٛٓر اٌ َظرو صندُٙ يندرؿص 2011ىنرٓ  4فٙ عانع ةنزًعع ةنتٙ انارْر ٕٚو ,

  عهدٗ اادرً نرٌ عًٛ  صًُٛدر ٔادق  ندٗ ررَدت )ةنكٛدرٌ ةنََٕٓٛٙ(,ٔمدرَؼِ ٓٛهدع ةنًعدرؿص ةنتدٙ ىدُ

غق ,يارننًر ةنخٕؿ  ةنًَـٚع نعؼو ةنخاع نرنؼٔؿ ةأليٛـنٙ ٔةنغـنٙ ةنؾ٘ نرٌ ينرَؼةً نهُظدرو اندم ؽندح حدى 

تغهٗ عُّ ةٌٜ،ييٛـةً  نٗ اٌ ٔةىُاٍ تنعٗ  نٗ تاؼٚى ٔرْٕر رؼٚؼ  عًٛهع نًَُت ةنـ رمع
(21)

 ,ٔػعدر

عهدٗ ةنؼٍٚ,ٔةّدمر يدر ٚضدؼث فدٙ  عريُئٙ ةنًَـٍٚٛ  نٗ يترنعدع َْدرنٓى صتدٗ  اريدع َظدرو ىدعنٙ ادر ى

يَـ ن َّ َترد نهخٕؿ  ةةٚـةَٛع
(22)

ٔنرٌ يٍ ةن ف  اٌ عريُئٙ اؼ اناٗ عانتّ ْدؾِ نرنهغدع ةنعـنٛدع,فٙ ,

يضرٔنددع يُددّ نغهدد  تٕةٍددم ينرىددـ يددد رًددرْٛـ ةنخددٕؿ  ةنًَددـٚع
(23)

نًددر عرٓددت عددريُئٙ ةنزددٛو .

ؼٔ ةنؾ٘ ٚـٚؼ اٌ ٚؼفد نّ ناًدد ةنزًدرْٛـ،ألٌ ٔةنً مينع ةنؼُٚٛيع،فَُش ةنزٛو نعؼو ةالََٛرً نـغنع ةنع

ُ فٙ يخم ْؾِ ةنظـٔ  العتندرؿ  ـي ةنزٛو ةنؾ٘ ٚضًم عهٗ ٍؼؿِ ٔمرو يضرؿنع ةنعؼٔ ةنََٕٓٛٙ ٚتع

تددرؿٚغٙ،ٔال ىددح اٌ عُرٍددـ يددٍ ْددؾة ةنزددٛو ةنددؾ٘ ْددٕ يددٍ ةنيددعت ٔيددٍ انُددرر ةنيددعت َمددتهتض  

ةنُْدرنٙ ةنًعدـٔ  اٌ ُْٚٓدٕة ندؼٔؿْى  ةندؼٍٚ ٔؿردرل ةألفْدـ نترؿٚغدّ  نرنزًرْٛـ,ٔٓهت يدٍ عهًدرر

نيكم نرؿف؛ألٌ ةنًتٕاد يٍ عهًرر ةنؼٍٚ اٌ ٚتغؾٔة يٕامًر نرؿًفة صًُٛر ٚنؼا ةنيدعت حٕؿتدّ يدٍ ةنًندررؼ 

ٔٚـفددد ىددعرؿ )هللا اننددـ(  ٔيددٍ ٍددهٕةا ةنزًعددع
(24)

نددى ٚهددٍ  عاددرب عهددٙ عددريُئٙ يددر نددرٌ ةةٚـةَُّٛددٌٕ  .

ةؿ ةن ٕي ِ ُٚتظـَّٔ يٍ تـصٛت فٙ أمدرٓ ةنخد ّ٘ ةؿ ندرَٕة ٚنضخدٌٕ عدٍ ا ٕي ًَدـٍٚٛ,فعهٗ ةندـغى يدٍ اٌ ةنخد

ر يدٍ ت نٛدؼ عدريُئٙ عهدٗ عدؼو ةنتدؼعم  ًْ ىكم يٍ اىكرل ةنؼعى ٔةنت ٚٛؼ فٙ نؼةٚع ةنخٕؿ ,ٔعهٗ ةنـغى اٚ

ةؿ فددٙ ؽندح ةنٕادد ،نغٕفٓى يددٍ صدؼٔث ةَيددارو فًٛددر  ٕي فدٙ ةنيدد ٌ ةنًَدـ٘،فطٌ عارنددّ احددرؿ صمٛظدع ةنخدد

ٔتٕرٛٓٓر فٙ ةتزرِ اؼ ٚنتنعؼ نراٙ يكَٕرا ةنخٕؿ  ةنتٙ تيرؿص فٛٓر ةتزرْرا نُٛٓى؛نننت اػنزع ةنخٕؿ  

عؼٚؼ  ال تُتًٙ  ندٗ ةنتٛيدرؿ ةةمد يٙ
(25)

فعًدم نعدِ ةنزًدرْٛـ عهدٗ ؿفدد الفتدرا فدٙ يٛدؼةٌ ةنتضـٚدـ ,

تـفِ ةنتؼعم ةةٚـةَٙ,ٔتُؼػ نّ
(26)

صرٔل ةنُظرو ةةٚـةَٙ ٔعٍ ٓـٚ  عهٙ عريُئٙ,ةندؾ٘ ًٚخدم اعهدٗ .

ٙ ةنزًٕٓؿٚددع ةةمدد يٛع ةةٚـةَٛددع يُرغًددع ةنزًددرْٛـ ةنًَددـٚع,ٔػغؼغ  ييرعـْى,ٔننددت يَُددت فدد



  

 

 
  

 

104 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االشاشية و 

 ت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( وحت

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 تهصرية وحتت شعار                                    اجلامعة املص -كلية الرتبية االشاشية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

يٕٛنٓى,يٍ ع ل ةنتَـٚضرا ةنً ٚؼ  نٓى فٙ غًـ  ةنخٕؿ  ةنًَدـٚع,ٔنرٌ تهدح أل عادٕ  ػنهٕيرمدٛع 

يدد تإو نٓر  ٚـةٌ,نكنت عاق ةنخٕةؿ ٔةمتؼؿةؿْر  نٛٓر,فٙ يضرٔنع يُٓر نمتش فف  ةنع ارا ةنًنتانهٛع 

ةنضكٕيع ةنارػيع ةنتٙ ت تٙ نعؼ ةَٓٛرؿ َظرو صنُٙ ينرؿص,ْؾة يٍ رٓع,ٔيٍ رٓع اعـٖ صرٔند  غدـك 

 عُزـْر فٙ عرٍـ  َظرو ينرؿص ةنؾ٘ ٓرنًر نرٌ ةنعؼةر ةنترؿٚغٙ ْٕ ةنمَٛم نًُٛٓر.

نرٌ اؼ من  عارب عهٙ عريُئٙ تَـٚضرا اعـٖ نٕفٚـ ةنغرؿرٛدع ةةٚـةَدٙ عهدٙ انندـ ٍدرنضٙ     

،اعـب فٛٓر عٍ حاتّ ند ٌ حدٕؿ  ةنيدعت فدٙ يَدـ متندرْى فدٙ اٛدرو ىدـو 2011رٌَٕ ةنخرَٙ ن 31فٙ 

أمددٔ  مدد يٙ،يعهُرً ػعددى ٓٓددـةٌ نهتظددرْـةا ةنًارننددع ننددإٓ َظددرو ةنددـ ٛل صنددُٙ ينرؿص,ٔانددؼ 

"أٔٗ ِٓ خالي ِعشفخٕا ٌٍشعب اٌّصشٞ اٌثٛسٞ اٌىب١رش ٚصرأع اٌخاس٠خ,فإٔرا عٍرٝ ثمرت بأٔرٗ ٍرنضٙ:

ٖ ج١ذا فٟ ئ٠ اد ششق أٚعط ئعالِٟ ٠خعٍك بىً األحشاس ِٚش٠رذٞ اٌعذاٌرت ٚاالعرخمالي ع١عطٍع بذٚس

فرررٟ إٌّطمرررت"
(27)

,غٛدددـ اٌ ٍدددرنضٙ افَدددش اْٚدددر عدددٍ عيدددٛع  ٚدددـةٌ يدددٍ تدددؼعم ةنٕالٚدددرا ةنًتضدددؼ  

ةأليـٚكٛع,ٍٔٔددددق يٕامٓددددر نددددرنًتغنٔ ٔةنًـتنددددح
(28)

,ٔفددددٗ ةنٕادددد  َمنددددّ ةَغـٓدددد  ةنؼنهٕيرمددددٛع 

نـمًٛع فٙ  ٚـةٌ،فٙ تُرٔل اصؼةث حٕؿ  ندرٌَٕ ةنخدرَٙ ةنًَدـٚع نادٕ ،عنـ ةةٚـةَٛع,ٔٔمر م ةةع و ة

نٛرَرا ت ٚٛؼ نتضـنرا ةنًعتًٍَٛ ٔةنًتظرْـٍٚ,ٔفٗ ٔا  الص  ٍـس ةنـ ٛل ةةٚـةَٙ ةألمن  عهدٙ 

اننـ ْرىًٙ ؿةفنُزرَٙ
(29)

ىدنرٓ  10فٙ يارنهع َيـتٓر ٍدضٛمع )رًٓدٕؿٖ  مد يٗ( ةنـةػٚكرنٛدع فدٙ ,

,ػةعٛددرً ةنًَددـٍٚٛ  نددٗ ٚجررٛد لاوررذ ِثررً اإلِرراَ اٌخ١ّٕررٟ أِررش ظررشٚسٞ ٌّصررش""بررأْ ،اددر  ً:2011

ةالمتًـةؿ فٙ يظرْـةتٓى
(30)

اير ةنـ ٛل ةةٚـةَٙ يضًٕػ اصًؼ٘ َزدرػ فادؼ ٍدـس فدٙ ةندؾنـٖ ةنخرَٛدع .

"بررأْ اٌشررشق االٚعررط عرر١خخٍص لش٠بررا ِررٓ اٌٛال٠رراث اٌّخحررذة ٔةنخ حددٍٛ الَتَددرؿ ةنخددٕؿ  ةةٚـةَٛددع،:

,ٚئعررشاو١ً"
(31)

,ٔاٌ 1979ؼػ عهددٗ اٌ حددٕؿتٙ يَددـ ٔتددَٕل رررتددر َتٛزددع ةنخددٕؿ  ةةٚـةَٛددع عددرو ٔىدد

ؿمرنع ةنخٕؿ  ةةم يٛع اؼ تى َاهٓر ٓدٕةل ةألعدٕةو ةالحُدٍٛ ٔةنخ حدٍٛ ةنًرّدٛع  ندٗ ةنعرنى،ٔادؼ ةمدتمرا  

ةنُمٕك ٔةناهٕب ةألٌ,غٛـ اٌ يضًٕػ ةصًؼ٘ َزدرػ اعادٗ انعدرػةً ػُٚٛدع نهّٕدد فدٙ ةنيدـو ةالٔمدٔ، ؽ 

"أْ اٌخحرشن االخ١رش برذأ .. فٙ صؼٚج نّ َيـِ ةنًٕاد ةالنكتـَٔٙ نهتهمقٌٕٚ ةنـمًٙ ةةٚـةَٙ,ار  ً: انؼ

"صحٛة ظخّت ححصً ٠ّٚىٓ سؤ٠رت ٠رذ ,ٔاّر :ئٕٔا فٟ ٚعط ثٛسة عا١ٌّت ٠مٛد٘ا اإلِاَ اٌّٙذٞ"

االِاَ اٌّٙذٞ ف١ٙرا"
(32)

ً ِصرش "ئْ اٌعراٌُ ٠شرٙذ ا٢ْ صرحٛة ئعرال١َِّت ظرذ االعخبذادلحشرّ:,ٔةمدـػ

رررظ أحرررذاثّٙا ٌشرررشق أٚعرررط جذ٠رررذ,ال ِىررراْ ف١رررٗ ٌٍٛال٠ررراث اٌّخحرررذة األِش٠ى١رررت  ٚحرررٛٔظ,اٌٍخ١ٓ حإّعِ

ٚئعشاو١ًل٠ٕٚبئ بٕصش ٚش١ه"
(33)

ٍٔ  نعدرػ ػُٚٛدع,أل٘   . ٔةّش رؼةً اٌ ةنغادرب ةةٚـةَدٙ ػة ًدر يدر ٚعد

تاد,ْددؾِ صددؼث مٛرمددٙ فددٙ ةنًُااددع,ٔٚقد نددؾنح ةنعريددم ةنددؼُٚٙ فددٙ يزـٚددرا ةألصددؼةث ةننٛرمددٛع ةنتددٙ 

,نددؾنح مدٕا   ٚددـةٌ 1979ةنغارندرا تعدؼ يددٍ اػنٛدرا ةننٛرمدع ةةٚـةَٛددع يُدؾ ت مددٛل رًٕٓؿٚتٓدر عدرو 

ىدددعرؿةتٓر ةنؼُٚٛدددع  ندددٗ ةنخدددٕؿ  ةنًَدددـٚع ٔغٛـْدددر يدددٍ ةنخدددٕؿةا ةألعـٖ,صتدددٗ تُندددزى يدددد ٓنٛعدددع 

  ينكدـ ىعرؿةتٓر,ٔتُزؾب ةنتٛرؿةا فٙ يَـ  نٛٓر,عٍَٕرً ةنتٛرؿةا ةنؼُٚٛدع, ؽ عًهد   ٚدـةٌ يُدؾ ٔاد

يٍ اصؼةث يَـ عهٗ تـٓٛت ةألرٕةر نٍٛ ةننهؼٍٚ,ٔ فةنع غٕٛو ةنتٕتـ نًُٛٓر,يٍ ع ل ينرَؼ  ةنيدعت 

نؾنح نى تكتٍق  ٚـةٌ نًنرؿنع ةنخٕؿ  ةنًَدـٚع,نم عدؼتٓر يدٍ ندٕةػؿ  ةنًَـ٘ ّؼ َظرو صنُٙ ينرؿص.

هؼالندع عهدٗ ادٕ  تد حٛـ ،ن1979ٚاظع  م يٛع فدٙ ةنعدرنى يندتٕصر  يدٍ ةنخدٕؿ  ةةمد يٛع ةةٚـةَٛدع عدرو 

ةنخٕؿ  ةةٚـةَٛع فٙ يضٛآر ةةاهًٛٗ
(34)

ّٙ  ةةع و فنعٗ, ّٙ  ةةٚـةَ  ٔرـٖ ييٓؼ عهٗ ةنامق  نٗ ةنـمً

ّٙ  ةمتهًٓ  ةنًُٕؽد  م يٛيع حٕؿةا آَر عهٗ ةنعـنٛيع ةالَتمرّرا تَٕٚـ ةةٚـةَ
(35)

, ال اٌ ةننٛرمدٍٛٛ 

ٌ ؿفْٕة ْؾة ةنتَُٛق ةةٚـةَٙ،فًٛر ارًد ةنعؼٚؼ يٍ ةنًَـٍٚٛ نًٍ فٛٓى ةةعٕةٌ ةنًنهًٍٛ ٔةننهمٕٛ

حٕؿ  ىعنٛع تتيّكم يٍ نرفع آٛر  ٔاػٚدرٌ ةنيدعت  2011ةنإٖ ةنًَـٚع عهٗ اٌ حٕؿ  نرٌَٕ ةنخرَٙ 

ةنًَـ٘،ٔآَر ال تٓؼ   نٗ  اريع َظرو ػُٚٙ فٙ يَـ
(36)

عهٗ ةنـغى يٍ يضرٔالا  ٚـةٌ ةنتاـب يٍ .
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و صندُٙ يندرؿص,ٔنكٍ تهدح ةنتٛدرؿةا عدـا مٛرمدع  ٚدـةٌ فدٙ ندرػ  ةنتٛرؿةا ةنًَـٚع ةنًعرؿّع نُظر

ةأليـ,ٔؿفْ  تٕؿٚؼ ةألفكرؿ ةةٚـةَٛع,يعتنـتّ اٌ ةنخٕؿ  ةنًَـٚع ْٙ َترد ةنًزتًد ةنًَـ٘ نزًٛد 

آٛرفّ ٔيكَٕرتّ,ٔنٛل ةٚـةٌ ا٘ ت حٛـ عهّٛ,ٔعؼا إٍةا ٓٓـةٌ َيرف,ٚزت ّنٔ  ٚارعٓر,ٔنزًٓر 

نددى تكددٍ ةنًعرؿّددع  نح,المددًٛر ةنًؼٍَٛٛ,ٔةنًخامٍٛ,ٔةنعنددكـٍٚٛ ٔغٛـًْددر. صتددٗ ال تتًددرػٖ انخددـ يددٍ ؽ

ةةٚـةَٛيددع نعٛددؼ  عددٍ ةألصددؼةث فددٙ يَددـ،فاؼ ػفددد يٕاددق ةنُظددرو ةةٚـةَددٙ يددٍ ةنخددٕؿ  ةنًَددـٚيع نعددِ 

ااارب ةنًعرؿّع ةةٚـةَٛيع  نٗ ةنتعنٛـ عٍ غْدنٓى يدٍ ْدؾة ةنندهٕص ةندؾ٘ ٍٔدمِٕ ن َدّ ُٚادٕ٘ عهدٗ 

صٛج ؿاٖ يٓؼ٘ نـٔنٙ اٌ اٛرو ٓٓـةٌ نتَٕٚـ ةألصؼةث فٙ ةنارْـ   نُمرو ةننٛرمٙ،اؼؿ ٔةّش يٍ ة

ٔةناٛرو فٙ ةنٕا  َمنّ نًُدد  ٍدؼةؿ  نرعتنرؿْر ةنخًرؿ ةنتٙ ٓرل ةَتظرؿْر نخٕؿتٓر ةةم يٛيع، ٔغٛـْر،

 نًددر ٚكيددق فٚددق ةنًٕاددق ةةٚـةَددٙ, تَددـٚش نهًعرؿّددع ةةٚـةَٛيددع نرنتظددرْـ ت ٚٛددؼًة ألصددؼةث يَددـ،

عـُ ةنًٕاد ةةنكتـَٔٙ ةنغرً نًٛـ صنٍٛ يٕمٕ٘
(37)

 صؼةًْر  ,ٍٕؿتٍٛ يعنـتٍٛ رُنًر  نٗ رُت،

ة، ـً نًُٛددر فددٙ ةنزرَددت ةٜعددـ ّٔددع  ٍددٕؿ  ييددرنٓع ناددٕةا  نْددرنٔ ىددـٓع يَددـ٘ ْٚددـب يتظددرْ

 ٚـةَٛيع تٕةرّ ةنًظرْـةا فٙ ٓٓـةٌ نرنعُق
(38)

 ينرؿص ٔتزرْم ؿنٔ نٍٛ يظرْـةا ةنًَـٍٚٛ,نؾنح 

2009فدٙ  ةنضـندع ةنغْدـةر عهدٗ ةةٚـةَٛيدع ةنضكٕيدع فعدم ٔؿػّ  ةنيدعنٛيع، تنهًارن
(39)

ردررا اصدؼةث .

 يَـ فـٍع يُرمنع نهًعرؿّع ةةٚـةَٛع فٙ ةنؼةعم نكيق صاٛادع فٚدق ةنضكٕيدع ةةٚـةَدٙ ٔتعـٚتٓدر,

ريٓر ٔنٛق اٌ ةنضكٕيع ةةٚـةَٛع تعريه  نرفػٔةرٛع ير نٍٛ اًد ةنًعرؿّع نُظ ٔنيق ٔرٓٓر ةنضاٛاٙ,

ةننٛرمٙ ن نيد ةنٕمر م,يُؾ ةنْٕهع ةألٔنٗ الَا و يظرْـةا ةنًعرؿّع اندرٌ ةنضـندع ةنغْدـةر عدرو 

, ؽ مرػ  ٚـةٌ فٙ ٔاتٓر رٕ يمعى نرنكن ,ٔةنضـيدرٌ,ٔعُ  ةنًعرؿّدع صتدٗ ال تعندـ عدٍ يدر فدٙ 2009

ّؼ َظرو صندُٙ  ٔعهٗ َاِٛ ؽنح تًريرً اٚؼا ٔمرَؼ  ةنضكٕيع ةةٚـةَٛع ةنًعرؿّع ةنًَـٚع  ػةعهٓر,

ٔنُٛدٕة نٛدق آَدر تتعريدم  ينرؿص,نؾنح ٔرّ ارػ  ةنًعرؿّع ةةٚـةَٛع فٙ ةندؼةعم َادؼةً الؽعدرً نضكدٕيتٓى,

 نرفػٔةرٛع ٔنضنت ةنًَرنش نعٛؼةً عٍ ةناٛى,ٔةنًنرػ ,ٔةنيعرؿةا ةنتٙ تُرػ٘ نٓر.  

 (2013حّٛص  3-2012حض٠شاْ  30)اٌّصش٠ت أثٕاء حىُ دمحم ِشعٟ-اٌعاللاث اإل٠شا١ٔت

ةنًيدٛـ  نعؼ َزرس ةنضـةص ةنيعنٙ فٙ  مارٓ ةندـ ٛل صندُٙ ينرؿص,تندهى ةنًزهدل ةنعندكـ٘ ناٛدرػ     

  صنددٍٛ ةناُاددرٔ٘ صكددى ةنن ػ,ؿٚخًددر تزددـ٘ ةالَتغرنددرا ةنـ رمددٛع,فٙ تهددح ةنًددؼ  نددى تكددٍ ةنؼٔنددع 

ردددـةر ةنًَدددـٚع تدددٕنٙ اًْٛدددع ننٛدددـ  نهاْدددرٚر ةنغرؿرٛدددع,نم ندددرٌ ندددم ةالْتًدددرو ٔةنتـنٛدددق عهدددٗ  

ةَتغرنرا؛نتضؼٚؼ ةنـ ٛل ةنزؼٚؼ نهن ػ ةندؾ٘ ٚغهدق صندُٙ ينرؿص,ٔنعدؼ  ردـةر ةالَتغرندرا تندهى صدقب 

فدٙ أل ةَتغرندرا عادت ةنخٕؿ ,ٔندؼة اٌ حًدع ةؿتٛرصدر  ٚـةَٛدر ةنًنهًٍٛ ةنضكى فدٙ يَدـ ةنضكى, ةالعٕةٌ

يهضٕظرً تزرِ ةنَعٕػ ةنًهضٕظ نإٖ ةةم و ةننٛرمٙ فٙ يَـ
(40)

ار دؼ فٛهد  ةنادؼك فدٙ ,ٔاؼ ػفد ؽنح 

"ْ اٌح١ّرت اٌثٛس٠رت اٌخرٟ ح خرار ِصرش ٚتغ١ش٘را ِرٓ اٌبٍرذاْ ةنضـك ةنخٕؿ٘ ارمى مهًٛرَٙ  نٗ ةنإل:

اٌعشب١ت حخّخط عٓ ئ٠شا١ٔاث جذ٠ذة,٠ ّعٙا اٌعذاء ٌٍٛال٠اث اٌّخحذة األِش٠ى١ت"
(41)

. 

ٛيددع ةنًَددـٚيع نعددؼ نرَد  ةنً ىددـةا تيددٛـ  نددٗ ٔرددٕػ ىددكم يددٍ اىدكرل ةنتغٛٛددـ فددٙ ةنع اددرا ةةٚـةَ    

ةنخددٕؿ ،ٔظٓـ ؽنددح فددٙ ةنتَددـٚضرا ةنتددٙ آهآددر ةنًندد ٔنٌٕ يددٍ ندد  ةنزددرَنٍٛ,ةنتٙ تددؼل عهددٗ ؿغنددع 

ييتـنع فٙ تانٛد ةنع ارا
(42)

س ةنار ى نرألعًرل ةةٚـةَٙ ن ٌ حدٕؿ  , ـي ٍَ  2011ندرٌَٕ ةنخدرَٙ  25فاؼ 

ٌغ١اعرت اإل٠شا١ٔرت,ب١ّٕا ٔحرٓ "ئْ ٌّصش ِالحظاث عٍٝ افتض  ٍمضع رؼٚؼ  نٍٛ يَـ ٔ ٚـةٌ،ٔارل:

"ئْ نًر انيؼ َنٛم ةنعـنٙ ٔفٚدـ عرؿرٛيدع يَدـ فدٙ ؽندح ةنٕاد :,١ٌظ ٌذ٠ٕا عٍٝ ِصش أٞ ِالحظاث"

ا ٌّصررشلٕٚ٘ان عاللرراث دبٍِٛاعرر١َّت ب١ّٕٙررا ِٕررز عرراَ  ٚر عٍررٝ ِغررخٜٛ ِىخررب  1224ئ٠ررشاْ ١ٌغررج عررذ

سعا٠ررت اٌّصرراٌح اٌّصررش٠َّت اإل٠شا١َّٔررت"
(43)

اددرا نرنكريم,ٔتـرًددع  ٚددـةٌ ْددؾِ ،يددر ٚنيددـ نتانٛددد ةنع 

ةنتَددـٚضرا نغاددٕ  تددؼنم نٓددر عهددٗ ؿغنتٓددر فددٙ ٓددٙ ٍددمضع ةنغ  ،ْٔددٙ  عدد ٌ ٔفٚددـ ةنغرؿرٛيددع 
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ةةٚـةَددٙ عهددٙ اننددـ ٍددرنضٙ عددٍ عددقو ندد ػِ تغٛٛددـ ةمددى ىددرؿً )ةةمدد ينٕنٙ(  نددٗ ىددرؿً )ىددٓؼةر 

يَددـ(
(44)

ٍ,ٔيخامٍٛ,ٔ ع يٍٛ نتضنددٍٛ ةمددتانه  ٓٓددـةٌ ٔفددٕػًة عؼٚددؼ  يددٍ ةننٛرمددٍِّٛٛ,ٔةألنرػًِّٚٛٛ .

ةنع ادرا
(45)

ل ْدٕ ةنٕفدؼ ةنيددعنٙ ةندؾ٘ فةؿ ٓٓدـةٌ فدٙ اٚدرؿ  ٔي ( يددٍ 45, ؽ ّدىي )2011,ندرٌ ةنٕفدؼ ةأل

ةنيغَددٛيرا ةننٛرمٛيع,ٔةةع يٛيع,ٔةننددٛرصٛيع,ٔةنخارفٛيع,ٔؿررل ةألعًرل,ٔعهًددرر ةألفْـ,ٔةنمُددرٍَٛ،يُٓى 

ْـةٌ,ٔةنمُددرٌ عنددؼةنعقٚق يغٌٕٛ,ٔةنددؼنتٕؿ  نددـةْٛى ةنًنتيددرؿ يضًددٕػ ةنغْددٛـ٘,ٔةنؼنتٕؿ رًددرل ف

ةنقعمـةَٙ,ٔةنيٛظ رًرل اات,ٔةةع يٙ ٔة م ةةنـةىٙ,ٔاؼ آهد ةنًن ٔنٌٕ ةةٚـةٌَٕٛ ةنٕفدؼ عهدٗ 

ؿغنتٓى ةنإٚيع فٙ عٕػ  ةنع ارا ةنانٛعٛيع ةنكريهدع يدد يَـ،ٔةمدتعؼةػ  ٚدـةٌ نهٕادٕ   ندٗ ررَنٓدر فدٙ 

ٙ ةنغددؼيرا ةألعددـٖ نرفددع،ٔفتش عاددٕٓ ٓٛددـةٌ ينرىددـ  نددٍٛ ةناددرْـ  ةنًزددرل ةنتكُٕنٕرٙ,ٔةنَددُرع

ًٓر نعددؼو تانٛددد  ٔٓٓـةٌ,ٔنددرٌ الفتًددر ت نٛددؼ اعْددرر فددٙ ةنٕفددؼ ةنيددعنٙ اٌ ػٔل ةنغهددٛذ تًددرؿك ّددغٕ

يهٌٕٛ مر ش ٔةمتخًرؿةا ننٛـ  فدٙ  2ةنع ارا نٍٛ ةنارْـ  ٔٓٓـةٌ،ٔاٌ ُْرص ٔعٕػًة  ٚـةَٛيع نطؿمرل 

يَددـ
(46)

نٛددـ فعددـ يددٍ اعْددرر ْٛئددع ةنتددؼؿٚل نرنزريعددرا ةنًَددـٚيع  ٚددـةٌ فددٙ اٚددرؿ .نًددر فةؿ ٔفددؼ ن

،ٔةنتاٗ ةنٕفؼ ةنًكٌٕ يٍ ةنًتغٍََٛ فٙ ةنهغدع ةنمرؿمٛيع,ٔةنؼؿةمدرا ةةٚـةَٛيدع عدؼػًة ننٛدـ يدٍ 2012

ةنًن ٔنٍٛ ةةٚـةٍَِّٛٛ عهٗ ؿامٓى ٔفٚـ ةنغرؿرٛيع,ٔيعرٌٔ ؿ ٛل ةنزًٕٓؿٚيع,ٔينتيرؿ ةنًـىؼ ةألعهٗ 

ٌٔ ةننٛرمع ةنؼٔنٛيع,ٔنعِ ةنًـرعٛيرا ةنؼُٚٛيع ةنكنـٖ،ٔنرَد  ةنع ادرا ةنخارفٛيع,ٔةنمكـٚيدع,ٔيٕةاق ني 

 ٚـةٌ يٍ اْرٚر ةنًُااع ْٙ يضٕؿ ةنُاره فٙ ْؾِ ةنقٚرؿ 
(47)

.نعؼ اردـةر ةالَتغرندرا ةنًَدـٚع ٔفدٕف 

  يـمٙ
(48)

فدٙ  نمدٕفِ يـمدٙ   اُّْد  ةنتدٙ ةندؼٔل أة دم يدٍ  ٚـةٌ نرَ  2012,نٓر فٙ صقٚـةٌ 

 "٘رزٖيـمدٙ ندرنإل: فدٕف   ٍرنضٙ عهٗ  عد ٌ اننـ عهٙ  ٚـةٌ عرؿرٛيع ٔفٚـ ةالَتغرنرا،ٔعهّ 

اإلعرال١َِّت" ٌٍصحٛة إٌٙاو١ت اٌّحطت ٟ٘
(49)

،َٔمدرػا فدٙ ةألٔمدرٓ ةةٚـةَٛيدع صرندع يدٍ ةنتمدر ل صدٕل 

ٙ نددٍٛ ةننهددؼٍٚ نعددؼ ٍٔددٕل ةنددـ ٛل اددـب تانٛددد ةنع اددرا يددد يَددـ,ٔ يكرَٛيع عاددؼ تضددرنق ةمددتـةتٛز

يـمدٙ  ندٗ مدؼ  ةنضكى،ْٔدٕ ةنتضدرنق ةندؾ٘ اؿةػ ةةٚـةَٛددٌٕ اٌ ٚعٛدؼٔة يدٍ ع ندّ ةنتدٕةفٌ ندٍٛ ةناددٕٖ 

ةةاهًٛٛيددع نَددرنش  ٚددـةٌ ٔرنٓددع ةنًارٔيددع فددٙ ةنًُااع،َٔٚزددؼٔة ألَمِنددٓى حغددـ  نهغددـٔد يددٍ ةنضَددرؿ 

ٔصهمر ٓدر فدٙ ةنًُاادع,ٔنرٌ ةنًُاهد  فدٙ ْدؾِ  ةنًمـُٔ عهٛٓى يٍ ررَت ةنٕالٚدرا ةنًتضدؼ  ةأليـٚكٛدع

دع ةنندهاع فدٙ  ًي ٌ  ندٗ ا دم ةةمد يُّٕٛ ٍَ َٔ ةنتَٕؿةا ْٕ ةنتيرنّ نٍٛ ةنخٕؿتٍٛ ةةٚـةَٛيدع ٔةنًَدـٚيع،فاؼ 

ن  ةننهؼٍٚ نعؼ حٕؿتٍٛ ىعنٛتٍٛ عهٗ َظريٍٛ صهٛمدٍٛ نهٕالٚدرا ةنًتضدؼ  ةأليـٚكٛدع ٔةنغدـب
(50)

,نًدر اٌ 

ٔاٌ اػنٗ نتَـٚضرٍا ع ل صًهع ةالَتغرنرا ةنـ رمدٛيع عدؼَ فٛٓدر  ٚدـةٌ ىدـًٚكر ةنـ ٛل   يـمٙ َمنَ  

ة،ٔانيؼ عهدٗ َصدّ ِ  ٚدـةٌ فدٙ ةيدت ص ةنارادع ةنُٕٔٚيدع ,ٔ فٙ ةنًُااع,ٔنٛل عؼ
(51)

ندؼاا  ٚدـةٌ ٔيُدؾ ٔاد  .

ندم  ينكـ يٍ فٕف   يـمٙ نرالَتغرنرا ةنًَـٚع نمح ةنيمـ  ةنًرَعع نعٕػ  ةنع ارا يد يَـ,ٔنؾل

ير ْٕ يًكٍ نتقٚؼ يٍ فعى ةنع اع يعٓر,عٍَٕرً ٔاٌ ةنتٛدرؿ ةندؼُٚٙ ةنًتًخدم ندرةعٕةٌ ةنًندهًٍٛ ْدٕ 

ةنؾ٘ تَؼٖ ناٛرػ  يَـ فٙ ْؾِ ةنًـصهع, ؽ نرَ  تٕةاع نعٕػ  ةنع ادع ندٍٛ ةننهدؼٍٚ,ٔ َٓرر ةنعقندع ةنتدٙ 

ةنمـٍع يٕةتٛدع نكدٙ تْدد  ,ٔتعؼ  ٚـةٌ ا1979ٌنرَ  نًُٛٓر يُؾ َقٔ   م يٙ  ٚـةٌ عهٗ ةنضكى عرو 

يَـ ًٍّ يضٕؿْر,ةنتٙ تغتهق نّ يد يعظى ػٔل ةنًُااع,المًٛر ةنعـنٛدع يُٓر,نعتندرؿ اٌ يدٍ ٚتدٕنٗ 

صكى يَـ ْٕ ةنتٛرؿ ةةم يٙ,ٔةنؾ٘ تعدؼِ  ٚدـةٌ اَدّ اـٚدت يدٍ افكرؿْر,ٔيتنُٛرتٓر,ٔتيدتـص يعدّ فدٙ 

فٙ ةنضكى َرند يٍ يُاه  ٔةصؼ,ْٕٔ  نخٛـ يٍ ةمتـةتٛزٛرا ةنضكى,ٔةننٛاـ  عهٗ ةنؼٔنع,ٔاٌ يَؼؿْى

ةنًند ٔنٌٕ ةةٚـةَٛدٌٕ ند ٌ ٚكدٌٕ ةنتادرؿب يدد يَدـ فدٙ عٓدؼ ةةعدٕةٌ ةنيـٚعع ةةم يٛع,نؾنح فيدم 

 ةنًنهًٍٛ عإ  أنٗ َضٕ ةمتئُر  ةنع ارا ةنؼنهٕيرمٛع نٍٛ ةننهؼٍٚ,ّٔٔد صؼ نعقنع  ٚـةٌ ةةاهًٛٛع.

ةنؾٍٚ اّددضٕة ٚاددٕػٌٔ ةنضكددى فٛٓر,فاددؼ نددرٌ يددٕامٓى ايددر عددٍ يٕاددق ةةعددٕةٌ ةنًنددهًٍٛ فددٙ يَددـ,ٔ    

يتؾنؾب يٍ عٕػ  ةنع ارا يد  ٚـةٌ،ٔٚـةعٙ يٕاق ةنتٛدرؿ ةنندهمٙ ةنضهٛدق ةألمرمدٙ نضدقب )ةنضـٚدع 
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ٔةنعؼةنددع(,ٔةنـةفِ نتضنددٍٛ ةنع اددرا يددد  ٚددـةٌ ألمددنرب يؾْنٛددع ٔمٛرمددٛع،ٔ ٚـةٌ تددؼؿص ْددؾة ةنكدد و 

نٗ يـةػْر فٙ ننـ رهٛؼ ةنع ارا،ٔفٙ ةنٕاد  ؽةتدّ تدـنٔ اٛدرػةا رٛؼًة,ٔتعؼُِ عر اًر اؼ ٚ عـ ةنٍٕٕل  

 عٕةَٛددع عؼٚددؼ  يّٕددًٕ عددٕػ  ةنع اددرا يددد  ٚددـةٌ نًٕامٓددر يددٍ ةنخددٕؿ  ةننددٕؿٚع
(52)

.ةمددتًـا يَددـ 

 ن ؿمرل ةنٕفٕػ ةٚـةٌ يٍ ارم تؾنٛم ةنعانرا نعٕػ  ةنع ارا يـ  اعـٖ,فاؼ فةؿ ٔفؼ  ع يٙ ٓٓـةٌ

ٕفؼ يزًٕعع يدٍ نندرؿ ةنَدضمٍٛٛ،ٔتُرٔن  نادررةتٓى فدٙ ٓٓدـةٌ ةناْدرٚر ،ّٔىي ةن2012فٙ صقٚـةٌ  

ةنغ فٛيع نٍٛ ةننهؼٍٚ،ٔعهٗ ؿامٓر ةنًهق ةنُٕٔ٘,ٔايٍ ةنغهٛذ,ٔةنخٕؿ  ةننٕؿٚيع
(53)

( 15,ٔىدرؿص َضدٕ )

ين ٔال,ٔؿررل اعًرل يَـٍٚٛ فٙ ةنًُتؼٖ ةالاتَرػ٘ ةنًَـ٘ ةةٚـةَٙ ةنؾ٘ عاؼ نآدـةٌ فدٙ فب 

ةنددؼٔنترٌ أل نـتٕنددٕل نًُٛٓددر يُددؾ ااددد ةنع اددرا ةنؼنهٕيرمٛع،ٚاْددٙ نرمددتئُر  ,نًددر ٔاعدد  2012

ةنددـص ا ةنزٕٚددع ةنًنرىددـ  نددٍٛ ةناددرْـ  ٔٓٓـةٌ,ٔةنتاددٗ ةنهددٕةر يضًددٕػ فةػ  ينددرعؼ ٔفٚددـ ةنددؼفرً 

ةةٚـةَدددٙ نرنٕفدددؼ ةالاتَدددرػ٘ ةنًَدددـ٘,ٔعـُ ةنتعدددرٌٔ ةنعندددكـ٘ يدددد يَـ,ٔتَدددؼٚـ ةألمدددهضع 

ةؿٚظ  نٛٓر,َٔام ةنغنـةا,ٔةنتزرؿب فٙ يزدرل ةةَتدرد ةنضـنٙ,ٔادرل فةػ   ٌ ةنًتاؼيع,ٔةنؾعٛـ ,ٔةنَٕ

ٔفةؿ  ةنؼفرً ةةٚـةَٛع عهٗ ةمتعؼةػ نهتعريم اْٚدر يدد ةناادرً ةنغدرً ةنًَدـ٘ يدٍ عد ل ةنيدـنرا 

ةنترنعددع نٓددر فددٙ ةنًُتزددرا غٛددـ ةنعنددكـٚع نرنَددُرعرا ةنكًٛر ٛددع,ٔاارعرا ةننُرر,ٔةنتيددٛٛؼ,ٔةنًزرالا 

ي نؼة اٌ ن ػِ ينتعؼ  نهتعريم يد يَـ نؼٔندع  مد يٛعةنَُرعٛع،
(54)

ندؼاا ةنغادٕةا ةنعًهٛدع نعدٕػ  .

ةنع ارا ةنانٛعٛع نٍٛ ةننهؼٍٚ,يٍ ع ل تنرػل ةنٕفٕػ,ٔةنهادررةا ندٍٛ ةنًند ٔنٍٛ يدٍ اردم ّٔدد صزدـ 

ر مٛرمتٓر ةألمرك ن تمراٛرا ةنًيتـنع ةنتٙ ةَتزتٓر تهح ةنهاررةا,ٔانؼا نم ػٔنع ؿغنع رريضع فٙ  َٓر

ةنًرّٛع تزرِ ةألعـٖ,ةنتٙ َتذ عُٓر ااد ةنع ارا ةنؼنهٕيرمٛع يعٓدر,ٔنكٍ حًدع صزدـ عخدـ  يًكدٍ اٌ 

ت ػ٘ عهٗ تعكٛـ ٍمٕ  تهح ةنغإةا ةنعًهٛدع نعدٕػ  ةنع ادرا,ْٙ ةالفيدع ةنندٕؿٚع,فكرَ  نكدم ػٔندع 

فيدع ةنندٕؿٚع ٓدـس ةندـ ٛل ةنًَدـ٘   يـمدٗ يندرػؿ  نيد ٌ ةأل ٔرٓع َظدـ تغتهدق عدٍ ةألعدـٖ.

,ٔةنؼةعٛع  نٗ تيكٛم 2012ًٍّ فعرنٛرا ةناًع ةةم يٛع ةنتٙ عاؼا فٙ يكع ةنًكـيع ع ل ىٓـ فب 

نزُددع ؿنرعٛددع تْددى نددم يددٍ يَـ,ٔةننددعٕػٚع,ٔتـنٛر,ٔ ٚـةٌ,انؼا  ٚددـةٌ يٕةفاتٓددر عهددٗ تيددكٛم تهددح 

نضددم ةأليخددم نتنددٕٚع ةنهزُع,ٔىددؼػا يددٍ َرصٛتٓددر نرنتًنددح نرنًنددرػؿ  ةنًَددـٚع،ال يددٍ نددرب ةعتنرؿْددر ة

ةألفيع ةننٕؿٚع,ٔنكٍ يٍ نرب نَٕٓر تٕفـ صهاع ةتَرل ينرىـ  يد ةناٛرػ  ةنًَـٚع ةنزؼٚؼ 
(55)

. 

صْددـ ةنددـ ٛل ةنًَددـ٘   يـمددٙ يدد تًـ صـنددع عددؼو ةالَضٛددرف ٔةنددؾ٘ عاددؼ نآددـةٌ فددٙ فب     

2012
(56)

ٕؿٖ نيدرؿ ةألمدؼ فٙ عارنّ يٍ عهٗ ةنًُنـ ةةٚـةَٙ ْزًٕيدر عُٛمًدر عهدٗ ةندـ ٛل ةنند,ٔىٍ 

ة ةألمددؼ فراددؼًة نيددـعٛع ةنناددرر فددٙ  ـً ةنضهٛددق ةألْددى نآـةٌ،يزددؼػًة ػعًددّ ةناددٕ٘ نهخددٕؿ  ةننددٕؿٚع،ٔيعتن

ةَنضت ةنٕفدؼ ةنندٕؿ٘  ,َٔتٛزع نؾنح ةنٓزٕو ةنعُٛق فٙ نهًتّ ةالفتترصٛع نهاًع عهٗ ينتٕٖ ةنارػ ةنضكى

يددٍ ةنزهنددع
(57)

َزددرػ نٓددؾة ةنًهددق فددٙ نهًتددّ عهددٗ ,فًٛددر نددى ٚتاددـو ةنددـ ٛل ةةٚـةَددٙ يضًددٕػ ةصًددؼ٘ 

ةةٓ و, ؽ ارتًد يـمٙ يد َظٛدـِ َزدرػ عهدٗ ْدريو ةناًع,ٔاندؼ ةألعٛدـ فدٙ نار ًٓدر ةنخُدر ٙ عهدٗ اٌ 

 ٚـةٌ تـٖ اٌ ةنضم فٙ مٕؿٚر ٚكًٍ فٙ ةَتغرنرا صـ  َقٚٓع،نًيدرؿنع ةنيدعت ةنندٕؿ٘،يد ّدـٔؿ  

ؿ  ةنضدؾؿ يدٍ ا٘ تدؼعم عندكـ٘ ّدـٔ ػعى نم ةألٓـة  فٙ ةنًُااع نضٕةؿ ُٔٓٙ ىمر ،فْ ً عٍ

نضهق ىًرل ةألٓهنٙ )َرتٕ(,أ يدٍ امدًرْى )ػٔل ةالمدتكنرؿ( فدٙ مدٕؿٚر
(58)

ٔؿغدى نعدِ ةالَتادرػةا .

ةنتددٙ ظٓددـا فددٙ ةنَددضق ةةٚـةَٛددع نغاددرب   يـمددٙ ةنًخٛددـ نسصنددرٓ,أ ؿنًددر ةالمددتمقةف نرنُنددنع 

نـٍٚ اٌ ير ٚزًد ةننهؼٍٚ انخـ ننعْٓر,صـً ةنًن ٔنٌٕ ةةٚـةٌَٕٛ عهٗ تزُت ةنَؼةو يد يَـ،يعت

يًر ٚمـآًر،ٔاٌ ةنغ فرا عهٗ نعدِ ةنُادرٓ ن صدؼةث مدٕؿٚر ال تد حـ عهدٗ  ؿةػ  ٓٓدـةٌ فدٙ تعقٚدق 

ةنتارؿب يد ةةعٕةٌ ةنًنهًٍٛ،صٛج ةنُارٓ ةنًيتـنع نًُٛٓر انندـ ٔآًْدر ةالتمدرو عهدٗ ََدـ  ةناْدٛع 

ةنمهناُٛٛع,ٔػعى ةنًارٔيع
(59)

فدٙ ْدؾِ ةنًدؼ  ةنترؿٚغٛدع تضدرٔل نندت ػٔل  ةنًعـٔ  عٍ مٛرمدع  ٚدـةٌ.
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 نٗ ٍمٓر,المًٛر تهح ةنؼٔل ةنتٙ ت حـ عهٗ ةنًيٓؼ ةننٛرمٙ فٙ ةنيـو ةألٔمٔ,ٔيَـ يٍ ًٍّ تهح 

ةنؼٔل,نؾنح تـةٍْ  ٚـةٌ عهٛٓر نخٛـةً,نكننٓر  نٗ ررَنٓر,ٔتنتاٛد يدٍ ع نٓدر تغٛٛدـ ةنًعرػندع نَدرنضٓر 

نًضٕؿ ةنًعرؿُ نهنٛرمتٓر,ٔػة ًر يدر تادق فدٙ ةنَدق فٙ ةنًُااع,عٍَٕرً ٔاٌ يَـ نرَ  ًٍّ ة

 ةنًعرؿُ نٓر,فُٓر  ٚـةٌ تضرٔل اٌ ال حٛـ ةنًيرنم ير نُٛٓر ٔنٍٛ يَـ عهٗ نعِ ةأليٕؿ ةنتٙ يٍ 

ةمددتانم ةنددـ ٛل ةنًَددـ٘   يـمددٙ فددٙ  ةنًًكددٍ صهٓددر نددرناـو ةنؼنهٕيرمددٛع ٔيُٓددر ةألفيددع ةننددٕؿٚع.

هٙ انندـ ٍدرنضٙ,ةنؾ٘ فةؿ ةنادرْـ  نًُرايدع ياتدـس ةنًندرػؿ  ٔفٚـ عرؿرٛع  ٚـةٌ ع 2012اٚهٕل عرو 

ةنـنرعٛع نضم ةألفيع ةننٕؿٚع ةنتٙ  ٓ آر مرنارً،ٔتى ع ل ةنهارر ةمتعـةُ يهق ةألفيع ةننٕؿٚع, نٗ 

ررَددت نضددج تاددٕؿةا ةألّٔددرً ةنؼٔنٛع,ٔةةاهًٛٛددع فددٙ يُااددع ةنيددـو ةألٔمددٔ
(60)

,فددٙ صددٍٛ اٌ ْددؾِ 

ٔنكددٍ اظٓددـا اٌ يَددـ  فددٙ عٓددؼ ةةعددٕةٌ ةنًنددهًٍٛ تعددؼ ـ ةنُددٕؿ أ،ةنًنددرػؿ  ةنؼنهٕيرمددٛع نددى تدد

العنرً  اهًٛٛرً َرفؾةً,ٔٚنتض  ياعؼةً  نٗ ةنارٔنع،رُنرً  نٗ رُت يد صهمرر يَدـ ةنتاهٛدؼٍٚٛ ةنًدٕةنٍٛ   ٚـةٌ

آها   ٚـةٌ نرنٌٕ ةعتنرؿ نزدل َدنِ ةنًند ٔنٍٛ ةنًَدـٍٚٛ صدٕل ْٕٚيدع  .ةأليـٚكٛع نهٕالٚرا ةنًتضؼ

ٓدددددع يدددددٍ نعدددددِ  ةنؼٔندددددع ةنًَدددددـٚيع,ٔٓنٛعع َظريٓدددددر ةننٛرمدددددٙ،ٔؽنح يدددددٍ عددددد ل ؿمدددددرنع يٕري

ىددددددنرٓ  18ةنًمكـٍٚ,ٔةنعهًرر,ٔؿ مددددددرر ةنزريعددددددرا ةةٚددددددـةٍَِّٛٛ  نددددددٗ ةنددددددـ ٛل   يـمددددددٙ فددددددٙ 

،َُٚددضَّٕ فٛٓددر نتنُددٙ ةنتعددرنٛى ةةمدد يٛيع فددٙ نُددرر ةنؼٔنددع ةنزؼٚؼ ،ٔٚعـّددٌٕ عهٛددّ ةنتزـنددع 2013

رش نهؼٔنع ةنار ًع عهٗ ةةم و،ٔٚعهٌُٕ فٛٓر عٍ ةمتعؼةػْى نّٕد عنـةتٓى ةنعهًٛيع ةةٚـةَٛيع نًُٕؽد َر

ُـّ  ةنضكٕيع ةنًَـٚيع يٍ نرب ةألعدٕ  ةةمد يٛيع تض  تَ
(61)

,ٔادؼ احدرؿا ْدؾِ ةنـمدرنع ةنتدٙ َيدـتٓر 

دددر فدددٙ ةنيددد ٌ  ًّ ٔنرندددع فدددرؿك ةةٚـةَٛيدددع ن َندددرر مدددغٔ ةنًَدددـٍٚٛ ةندددؾٍٚ ةعتنـْٔدددر تدددؼعً  يـفٕ

ددع ٔاٌ ِيددٍ نددٍٛ ةنًددٕاعٍٛ عهٛٓددر ينتيددرؿ ةنددٕنٙ ةنماٛددّ نهخددٕؿ  ةةٚـةَٛيددع عهددٙ اننددـ ةن ٍي ًَـ٘،عر

ٔالٚتٙ
(62)

,ٔؿ ٛل يزهل ةنيٕؿٖ ةةم يٙ ةننرن  غ و عهٙ صؼةػ عرػل,ٔةنًـرد يضا  ػةيرػ,ٔفةػ 

يٍ مغٔ ةنًَـٍٚٛ ير فعًدّ ةةعد و ةنًَدـ٘ ٔةنعـندٙ يدٍ اٌ ْدؾِ ةنـمدرنع تضتدٕ٘ عهدٗ ََدٛضع 

تنُٙ تعرنٛى ةةيرو ةنغًُٛٙن
(63)

ٔٔالٚع ةنماّٛ,ٔنٓؾة فاؼ انيؼ ةنًتضؼث نرمدى ؿ رمدع ةنزًٕٓؿٚيدع ةنًَدـٚع ,

اٌ ةنًُٕؽد ةنؾ٘ ًٚكٍ اٌ تادٕو عهٛدّ ةنؼٔندع ُٚندد يدٍ  ؿةػتٓدر ةنُٕٓٛيدع،ٔال ًٚكدٍ ألصدٍؼ اٌ ًٚهدٙ عهُٛدر 

ةنـمدًٙ نرمدًٓى،َٔؿػي عهٛٓدر ًَٕؽرّ,نًر ؿفِ ةةعٕةٌ ةنًنهًٌٕ ْدؾِ ةنـمدرنع عهدٗ نندرٌ ةنًتضدؼث 

"ئْ ِصرش ٌرٓ حىرْٛ ئ٠رشاْ,ٚال أفتأغرخاْ,ٚال ةناٛرػ٘ نضدقب ةنضـٚدع ٔةنعؼةندع عَدرو ةنعـٚرٌ،نإندّ:

ا ببٍرذ  خخرش فرٟ ٔظاِٙرا اٌغ١اعرٟ" ٙا باوغخاْلٌٚٓ حىْٛ شب١
(64)

,ادؼ َمدٗ ةنادر ى نرألعًدرل ةةٚـةَدٙ فدٙ 

ٕنٙ ةنماٛدددّ عهدددٙ عدددريُئٙ,أ ةنضكٕيدددع ةنادددرْـ  يزتندددٗ ايدددرَٙ اٌ تكدددٌٕ نٓدددؾِ ةنـمدددرنع ع ادددع ندددرن

"ئْ اٌّٛلع١ٓ ع١ٍٙا لذ وخبٛ٘ا بصفخُٙ اٌشخصر١َّت ٌٚر١ظ بصرفت حى١َِّٛرت,ٚأْ ٘رإالء ةةٚـةَٛيع،ٔانيؼ:

اٌعٍّاء ٚاٌّفىش٠ٓ ال ٠ٙذفْٛ ئالَّ ئٌٝ حمذ٠ُ ِمخشحاحُٙ ٚٔصاوحُٙ ٌٍرشو١ظ دمحم ِشعرٟ ٌالعرخفادة ِرٓ 

ٚاٌحك أْ اٌشعاٌت ٌُ ٠شد ف١ٙا شٟء صش٠ح حرٛي اٌرذعٛة ٌخبٕرٟ اٌخ شبت اإل٠شا١َّٔت فٟ حأع١ظ اٌذٌٚت,

رررٙا اٌفاسعرررٟ ٚال اٌعشبٟلٚأٔٙرررا ححخرررٛٞ عٍرررٝ ثالثرررت  ّٔرررٛرل اٌخ١ّٕرررٟ ٚٚال٠رررت اٌفم١رررٗلال فرررٟ ّٔصِ

عٕاصشلٟ٘:ششر ِىخغباث إٌظاَ اإلعالِٟ فٟ ئ٠شاْلٚدعٛة ِصش ٌالعخٕاد ئٌٝ اٌخعرا١ٌُ اإلعرال١َِّت 

عٍرٝ اٌّصرش١٠ٓ"فٟ بٕاء اٌذٌٚتلٚعشض اٌّغاعذة 
(65)

ٚتْدش اٌ ةنُظدرو ةةٚـةَدٙ صدرٔل اٌ ٚنتعدؼ   .

فدٙ ع اتدّ يدد يَدـ انخدـ يدٍ اٌ تكددٌٕ ةنع ادرا ةنؼنهٕيرمدٛع نًُٛٓدر يزدـػ نـٔتٕندٕل ٓنٛعدٙ نددٍٛ 

ػٔنترٌ,نددم تعددؼة انخددـ يددٍ ؽنددح, ؽ ؿغددت ةنُظددرو ةةٚـةَددٙ ندد ٌ تتعًدد  ةنع اددع نًُٛٓددر عهددٗ ينددتٕٚرا 

ُظريرٌ ٚضكًرٌ يٍ يُاهارا ةنضكى ةةم يٙ,نرةّرفع  نٗ اٌ ةنزٓع ةنتٙ ةمتـةتٛزٛع عرنٛع,نضكى اٌ ةن

تؼٚـ ةننهؼةٌ تٛرؿ مٛرمٛع  م يٙ,نؾنح ؿةي   ٚـةٌ تاؼٚى ةندؼعى نًَدـ ٔةالمدتمرػ  يدٍ تزـنتٓدر نُظدرو 

ةنضكدى ةنتدٙ تنددٛـ عهٛدّ ػٔنتٓى,ٔةالمدتمرػ  يددٍ ةندؼؿٔك ةنتددٙ ةمتنداتٓر يدٍ تهددح ةنتزـنع,ْٔدؾِ ةنعًهٛددع 
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ٓر تضرٔل  ٚـةٌ تنغٛـْر نًْٓر  نٗ يضٕؿْر فٙ ةنيـو ةألٔمٔ,ٔفٙ ةنٕا  َمنّ تضدرٔل  ٚدـةٌ نكريه

اٌ تغددـد يَددـ يددٍ صهمر ٓددر ةنتاهٛددؼٍٚٛ ةننددرناٍٛ ػٔل ةنغهددٛذ ةنعـنددٙ ٔعهددٗ ؿامددٓى ةننددعٕػٚع,ٔنؾنح 

 ؿٖٔ ةنكرتدت ٔةنًد ؿط ةنكدٕٚتٙ نعِ ػٔل ةنًُااع,فْ ً عدٍ ةنٕالٚدرا ةنًتضدؼ  ةاليـٚكٛدع ٔةنغدـب.

دـ فدٙ ةةعدٕةٌ ةنًندهًٍٛ صكدى يدٍ اـٚنًدر ندرٌ ةندؾ٘ ةنُمٛندٙ هللا عندؼ َْ  تهدح ةنًدؼ ،ن ٌ اصدؼ عد ل ِي

،ةندؾ٘ ةنغرؿرٛيع ٔفٚـ ٍرنضٙ اننـ عهٙ ن ٌ اعنـِ   يـمٙ ينرعؼ٘ ّٙ   ندٗ ةنادرْـ  ٍٔدم ةةٚـةَ

در عهدٗ   يـمدٙ ،عدـ2013ُندرٌَٕ ةألٔل  فدٙ ًّ ػ اٌ ٓدـس يغـٚدع، ؽ عـٔ ّٔ د تدق َْ  ـ ٚدـةٌ ِي

دـ  ٚدـةٌ تادٕو ةناّٛندع،ٔاٌ غٛدـ ةنظدـٔ  ْدؾِ فدٙ نًندرعؼتٓر ػٔالؿ يهٛدرؿ( 30)ب َْ  نعدؼػ نتقٔٚدؼ ِي

ـٚيع ةنًَرَد ( ةصٛرر2000(  نٗ )1000نٍٛ ) ير ٍُرعٍٛٛ عنـةر َْ ًِ  َظرو مإٓ  حـ ةنتٙ تٕام  ةن

 فٙ ةنغنر ـ نتعِٕٚ مر ش ( ي 5ٍٛٚةةٚـةٍَّٛٛ ) ةننٛرس اعؼةػ َٚم اٌ عهٗ نرنضـً ينرؿص،ٔٔعؼ

ّ٘  ةنندٛرصع اادرً دـ َْ ًِ ةن
(66)

 ِمابرً حش٠رذْٚ "ِرارامد نّ: يـمدٙ ةندـ ٛل اٌ ةنُمٛندٙ ,ْٔٚدٛق

ححرج  ٠ر١ِٛخ١َٓ جش٠رذح١َٓ بغرفاسةلٚٔش٠ذ ٚب١رٕىُ عرفاسة ب١ٕٕرا اٌعاَللراث عرٛدة "ٔش٠رذ،ادرل:؟"رٌره

ئششافٕا"
(67)

عهٗ ,ٔػٔارو ٍرنضٙ نتنهٛى ؿمرنع عاٛع نًضًؼ يـمٙ يدٍ ةندـ ٛل يضًدٕػ اصًدؼ٘ َزدر,

تـتادٙ  ندٗ ةنتًخٛدم ةنؼنهٕيرمدٙ عهدٗ يندتٕٖ ةنـغى يٍ ْؾِ ةنع اع ير نٍٛ ةناـفدرٌ, ال اٌ ةنع ادع ندى 

ةننمرؿةا
(68)

نهًيدرؿنع فدٙ  2013فةؿ ةنـ ٛل ةةٚـةَٙ يضًٕػ اصًدؼ٘ َزدرػ يَدـ فدٙ ىدنرٓ عدرو   .

ّٕدٛش ٔرٓدع اعًرل اًع ةنؼٔل ةةم يٛع ةنتدٙ ةَعادؼا فدٙ ةنادرْـ ,ٔع ل تٕةردؼِ فدٙ يَدـ صدرٔل ت

َظـ  ٚـةٌ,ٔارو نًارنهع ىٛظ ةألفْـ اصًؼ ةناٛت ةنؾٖ ٔرّ ةنكخٛـ يٍ ةنُاؼ ةٚـةٌ ع ل ةنهارر,ٔع ل 

ْددؾِ ةنقٚددرؿ  ٓرنددت ةنًندد ٔنٌٕ ةةٚـةَٛددٌٕ يددٍ نٛددُٓى ؿ ددٛل ةنزًٕٓؿٚددع ٔٔفٚددـ عرؿرٛتددّ عهددٙ اننددـ 

ت نٓدؾة ةأليـ,ندم  ٌ ٍرنضٙ ن ٌ تكٌٕ ُْرص ع ارا ال يضؼٔػ  يد يَـ,نكٍ ةناـ  ةٜعـ ندى ٚـصد

ةنًتضؼث نرمى ؿ رمدع ةنزًٕٓؿٚدع ةنًَدـٚع ادرل  َدّ ٚتعدٍٛ عهدٗ  ٚدـةٌ يدٍ اردم تضندٍٛ ع ارتٓدر يدد 

يَـ اٌ تعٛؼ ةنُظـ فٙ مٛرمتٓر تزرِ مٕؿٚر
(69)

ًٕٓصرا  ٚـةٌ فٙ رؾب يَـ  نٗ ٍدمٓر ٚنؼٔ اٌ   .

َظددـ ةناددٕٖ ةنًضهٛددع نددى تتضادد  نرننددٕٓنع  نددٗ تَددٕؿتٓر ٓٓـةٌ,ٔؽنددح العتنددرؿةا عؼ ،عرٍددع ٔرٓددع 

َـٚع ةنُرفؾ  نرنزٛو ةنًَـ٘,ةنؾ٘ ٚعؼ يٍ ةنزٓرا ةنمرعهع فٙ ةنًيٓؼ ةننٛرمٙ فدٙ تهدح ةنًؼ ,فهدّ ةنً

نهًددع َرفددؾ  عهددٗ ؿ رمددع ةنزًٕٓؿٚع,نددؾنح نرَدد  ْددؾِ ةنزٓددع صددؾؿ  فددٙ ةنتعريددم يددد  ٚددـةٌ,ع ٔ  عهددٗ 

ٕنٕرٙ يدر ندٍٛ ةنارعؼ  ةنزًرْٛـٚع ةنًَـٚع ةنـةفْع نتانٛد ةنع ارا يد  ٚـةٌ,َتٛزع ةالعت   ةألٚؼٚ

ٓنٛعع ةننهؼٍٚ,ْؾِ عٕةيم ي حـ فٙ عٕػ  يزـٚرا ةنعًدم ةننٛرمدٙ  ندٗ ٓنٛعتٓر,نرةّدرفع  ندٗ ةنتد حٛـ 

ةنغددرؿرٙ ةنًتًخددم نرننددعٕػٚع ٔغٛـْددر يددٍ ػٔل ةنًُااددع,ٔصتٗ ةنٕالٚددرا ةنًتضددؼ  ةاليـٚكٛددع نددؼٔؿْر 

ندؼاا ةنغادٕةا ةنعًهٛدع  .ؿةفْع نغنرؿ  ػٔنع يخم يَـ يٍ يضٕؿْر,ٔةالَتارل  نٗ ةنًضدٕؿ ةةٚـةَدٙ

,عُؼير ااؼي  ةنضكٕيع ةنًَـٚع عهٗ 2013صقٚـةٌ  15نًعرؿّع مٛرمع  ٚـةٌ يٍ ررَت يَـ فٙ 

ااددد ةنع اددرا َٓر ٛددر يددد ػيي ,ٔمددضت ةناددر ى نرألعًددرل ةنًَددـ٘,ٔ غ و ةننددمرؿ ،ٔيارننتّ يزهددل 

نَدق ةنندعٕػ٘ ةأليٍ نمـُ يُااع صظـ ردٕ٘ فدٕو مدٕؿٚر،ٔنؾنح تكدٌٕ ةنادرْـ  ادؼ ّٔدع  فدٙ ة

ةنااـ٘ ةنتـنٙ,ٔيٍ حى تاؼٚى ػعًدرً ٔةّدضرً نهًعرؿّدع ةنندٕؿٚع،ٔنرَ  ةنادرْـ  يد ؽة فيُدرً ندٛل فادٔ 

نيغَددٛرا ةنًعرؿّددع،نم نكخٛددـ يددٍ ةننددٕؿٍٚٛ ةنددؾٍٚ ٔرددؼٔة فددٙ يَددـ انخددـ ةأليددرنٍ ؿةصددع ننددنت 

نتٕٖ ةنًعٛيع يدٍ ةنتنٓٛ ا ةنًًُٕصع نهنٕؿٍٚٛ يٍ رٓع،ٔنتارؿب ةننٛئتٍٛ ةنًَـٚع ٔةننٕؿٚع فٙ ي

رٓددع حرَٛددع
(70)

.ةنغاددٕ  ةنتددٙ اريدد  نٓددر يَددـ ّددؼ ةنُظددرو ةننددٕؿ٘ تْددد ع اتٓددر يددد  ٚددـةٌ عهددٗ 

ةنًضدددح؛ألٌ ةألعٛدددـ  تعدددؼ ةنُظدددرو ةنندددٕؿ٘ صهٛمدددرً ةمدددتـةتٛزٛر فدددٙ ةنًُاادددع,ٔال ًٚكدددٍ ةنتمدددـٚٔ ندددّ 

ٕاد  ػعدٕل ننٕٓنع,ْٔٙ تعٕل نخٛـةً عهٗ رؾب يَدـ  ندٗ ررَنّ,المدًٛر آَدر ندى تْدًٍ صتدٗ ؽندح ةن

يَـ فٙ يضٕؿْر نيكم َٓر ٙ,ٔاٌ ةةرـةرةا ةنتٙ ةتغؾتٓر ةنارْـ  يٍ  ةنُظرو ةنندٕؿ٘,تعكـ ٍدمٕ  
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ةنع اع يدر ندٍٛ ٓٓدـةٌ ٔةنادرْـ ,ٔنكٍ  ٚدـةٌ ندى تتغدؾ يٕادق صدرفو يدٍ يَدـ,ٔنى تعهدٍ ةتعرظدر صدرػة 

ًدع ةنتدٙ ٔاعد  يدٍ ةنتادٕؿةا ةنًٓ نتَـفرا يَـ,نسنارر نغٛٔ فيم ؿفٛد نكنت يَـ  نٗ ررَنٓدر. 

فٙ ْؾِ ةنًؼ  ْٕ اتم ةنيٛظ ةنيٛعٙ ةنًَـ٘ صندٍ ىدضرتّ يدد ح حدع يدٍ ؿفرادّ عهدٗ ٚدؼ مدكرٌ  صدؼٖ 

,2013صقٚـةٌ  23اـٖ ةنزٛق  ٔؽنح فٙ 
 (71)

,فاؼ ةمتُكـا ٔفةؿ  ةنغرؿرٛيع ةةٚـةَٛيع ياتهدّ،ٔؽنـا 

َّٞ عًّ ِٓ أعّاي اٌخطشف ٚاٌعٕف ٠خاٌف فٙ نٛرٌ ؿمًٙ: اإلعالَ ٚحعا١ٌّٗ,ِش١شة "ئْ ئ٠شاْ حذ٠ٓ أ

رت اٌّصرش٠َّت اٌعالٍرت ٚاٌثٛس٠َّرت عرخٛاجٗ ِرإاِشاث حٙرذف ئٌرٝ برث اٌفشلرت بر١ٓ  َِّ ئٌٝ ثمرت ئ٠رشاْ برأْ األ

ِخخٍف اٌّرزا٘ب اإلعرال١ِت"
(72)

,ٔةمدتُكـ ٔفٚدـ ةنغرؿرٛيدع عهدٙ انندـ ٍدرنضٙ فدٙ صدٕةؿ ْدرتمٙ يدد 

نّضّ ِ ةنيٛظ صندٍ ىدضرتع ٔعدؼػ فعدـ َظٛـِ ةنًَـ٘   نًرل عًـٔ ةنًزقؿ  ةنًـٔعع ةنتٙ ةؿتكن  

ػ  يٍ ةنًنهًٍٛ ةنًَـٍٚٛ يٍ انم عُرٍـ ُيتيؼِّ
(73)

نى تكٍ ْؾِ ةألصؼةث تًـ يـٔؿ ةنكـةو فٙ ةةع و .

ٌ ٚتعدريهٌٕ  ةةٚـةَٙ ةنؾ٘ ندؼاا ندرنتٓزى عهدٗ   يـمدٙ َٔظريدّ،فٙ صدٍٛ ندرٌ ةنًند ٔنٌٕ ةنـمدًُّٕٛ

رٔف ةنعـةاٛدم ةنتدٙ تٕةردّ عًهٛيدع ةنتانٛدد يدد يَدـنؼنهٕيرمٛيع ىؼٚؼ  تُى عٍ ناٛيع ايم فدٙ تزد
(74)

نعدؼ ,

تى ةةٓرصع نضكى ةةعٕةٌ ةنًنهًٍٛ فٙ يَدـ,ةَتاؼا ةنغرؿرٛدع ةةٚـةَٛدع  2013رقٚـةٌ   30اصؼةث 

تؼعم ةنزٛو فٙ عًهٛع ةةٓرصدع ندرنـ ٛل   يـمدٙ,ٔارل عندرك عـةازدٙ ةنًتضدؼث نرمدى ةنغرؿرٛدع 

١ف حاس ٚشخاء باسد,٠ٚ ب احخّاٌّٙا,ٚال ٠ٕبتٟ ٌإلعرال١١ِٓ ٚاٌثرٛاس "ئْ وً سب١ع ٠خبعٗ صةةٚـةَٛع:

حصٛس أْ وً شٟء أخٟٙ,بً ئْ ٘زٖ اٌمع١ت ٟ٘ حشوت ِغخّشة"
(75)

،حدى نعدؼ ؽندح ظٓدـ يدر ٚيدٛـ اٌ 

ده   نددٗ اػَدٗ ينددتٕٚرتٓر،فاؼ ةتٓدى ةةٚـةَُّٛدٌٕ عهددٗ نندرٌ ىغَددٛيرا  ٍَ َٔ ةنع ادرا ندٍٛ  ٚددـةٌ ٔيَدـ 

نع يٍ ؿاك ـي ةنُظرو ةةٚـةَٙ   يـمدٙ ن َدّ ندى ٚكدٍ يد ًْ  نهضكى،ٔاَدّ اعاد  صًُٛدر تدـص  نرؿف  ٔيا

اؿنددرٌ ةنُظددرو ةننددرن  فددٙ ايرنُٓى،ٔنزدد   نددٗ فل مددعٕػ ةنددؾٍٚ نددى ٚنددرعؼِٔ فددٙ ةنغددـٔد يددٍ ةألفيددع 

ةالاتَرػٚع,ٔتضرنق يد ةنندهمٍٛٛ ةنتكمٛدـٍٚٛ ةنًًخهدٍٛ فدٙ صدقب ةنُٕؿ،ٔفيدم فدٙ يعراندع ادرتهٙ ةنيدٛظ 

ٔؿفراّ،ٔمدعٗ فددٙ  مدارٓ ةنُظدرو ةننددٕؿ٘ ندؼاًل يدٍ ةنٕمددرٓع نُٛدّ ٔندٍٛ ةنًعرؿّددع،ٔنى  صندٍ ىدضرتع

ُْٚى  نٗ ةنخٕؿ  ةةم يٛيع ٔتٛرؿ ةنًارٔيع فٙ ةنًُاادع،ٔنى ٚاادد ع ادع يَدـ نطمدـة ٛم
(76)

.ٚندؼٔة اٌ 

فدٙ   ٚـةٌ نرَ  تعٕل نخٛـةً عهٗ اٌ تُظى يَـ  نٗ يضٕؿْر فٙ انرٌ ؿ رمع   يـمدٙ نٓر,ٔٚندرَؼْر

يهمرتٓر ةنير كع فدٙ ةنيدـو ةألٔمٔ,َٔٚدنش عٛدـ عدٌٕ نٓر,ٔناٛدع يتًندكع نٓدؾة ةٜيدم,عهٗ ةندـغى يدٍ 

ةنغ فرا ةنكخٛـ نًُٛٓر؛ألَٓر تؼؿص  نيكم رٛؼ حام يَـ فٙ ةنًُااع,ٔنكٍ ًٕٓصرتٓر تنؼػا,عُؼير تدى 

يدد ةنضكٕيدرا  ةناْرر عهٗ صكٕيع   يـمٙ يٍ انم ةنزٛو ةنًَـ٘,ٔنؾنح عهٛٓر اٌ تضرٔل يزؼػةً 

 ةنارػيع عنٗ اٌ تَم  نٗ ينتغرْر. 

     :اٌخاحّت

 30-2012صقٚددـةٌ  30ةنًَددـٚع انددرٌ ؿ رمددع   يـمددٙ )-نعددؼ ةَٓددرر ػؿةمددع ةنع اددرا ةةٚـةَٛددع    

 ( تى ةنتٍٕم  نٗ عؼػ يٍ ةنُتر ذ,ًٚكٍ  ٚزرفْر عهٗ ةنُضٕ ةٜتٙ:2013تًٕف 

ةنًارننددع نتغٛٛددـ َظددرو صنددُٙ ينددرؿص ياهددد عددرو  نددرػؿا  ٚددـةٌ  نددٗ ينددرَؼ  ةنزًددرْٛـ ةنًَددـٚع -

,ٔنرؿن  ؽنح ةنتضـص,ٔررر ؽنح يدٍ اندم ؿردرالا ةناٛدرػ  ةةٚـةَٛدع ٔعهدٗ ةنًندتٕٚرا نرفدع,فٙ 2011

يضرٔنع يُٓر نكنت ةمتعار  ةنزًدرْٛـ ةنًَدـٚع ٔةنعـنٛع,ٔةنتًٓٛدؼ نمدتش افد  ةنتعدرٌٔ ةنًندتانهٙ يدد 

 .    ةنضكٕيع ةنتٙ ت تٙ نعؼ َظرو صنُٙ ينرؿص

نرَد  صنٛندع يٕردرا  1979ةنًَـٚع يُؾ ت مدٛل ةنزًٕٓؿٚدع ةةٚـةَٛدع عدرو - ٌ ةنع ارا ةةٚـةَٛع -

ةنًؼ  ٔةنزقؿ ٓٛهع ؿ رمع إَؿ ةننرػةا ٔصنُٙ ينرؿص,ٔنعؼ ةنتغٛٛـ ةننٛرمدٙ ةندؾ٘ صَدم فدٙ يَدـ 

ٛدـة فدٙ َزدرس فٙ ةنعاؼ ةنًَُـو,صرٔن   ٚـةٌ تـٓٛت ةألرٕةر,ٔ فةنع غٕٛو ةنتٕتـ يعٓر,ٔاؼ عٕن  نخ

 ػنهٕيرمٛتٓر ن صؼةث ةَمـةد فٙ ةنع ارا نٍٛ ةننهؼٍٚ.



  

 

 
  

 

121 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االشاشية و 

 ت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( وحت

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 تهصرية وحتت شعار                                    اجلامعة املص -كلية الرتبية االشاشية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

اصـر  ةنًعرؿّع ةنؼةعهٛع ةةٚـةَٛع ةنًتًخهع نًٛـ صندٍٛ يٕمدٕ٘ ٔيٓدؼ٘ نـٔندٙ اٛدرػةا ةنضـندع  -

ةنُظرو ةةٚـةَٙ,نعؼير نُٕٛة صزى ةنتُراِ فٙ ةنغادرب ةةٚـةَدٙ ندؼعى ةنزًدرْٛـ  2009ةنغْـةر عرو 

هددٗ صنددرب َظددرو صنددُٙ ينددرؿص,ٔفٙ ةنٕادد  ؽةتددّ عًددم ةنُظددرو َمنددّ عهددٗ اًددد ةنًَددـٚع ٔت ٚٛددؼْى ع

 ٍٔ ةنزًرْٛـ ٔنيـةمع عُؼير عـرٕة احُرر ةنضـنع ةنغْـةر يارننٍٛ نرةٍ س ةنُظدرو ةةٚـةَٙ,يدر اعد

فـٍع يُرمنع نتهح ةنًعرؿّع نتٕرّٛ مٓرو ةنُادؼ ٔةاليتعدرُ ردـةر ةالفػٔةرٛدع فدٙ ةنًٕةادق ةنًعهُدع 

     نؾنح ةنُظرو. 

ةمتارً ةنتٛدرؿ ةةمد يٙ ةنًتًخدم ندرةعٕةٌ ةنًندهًٍٛ ةنمدٕف  2011نعؼ اصؼةث يَـ فٙ ياهد عرو  -

نـ رمع ةنزًٕٓؿٚع,تًخم ؽنح نٍٕٕل   يـمٙ  نٗ مؼ  ةنضكى,ٔنؾنح ٚكٌٕ ةنتٛرؿ ةننٛرمٙ ةةم يٙ 

 ْٕ ةنؾ٘ تَؼؿ ةنًيٓؼ ةننٛرمٙ فٙ نم يٍ  ٚـةٌ ٔيَـ.   

يٙ اٛرػ  يَـ,نى تُتظـ  ٚـةٌ نخٛـة,ٔعًه  عهٗ نعج مٛم يٍ ةنـمدر م نًدؼ نعؼ تٕنٙ ةنتٛرؿ ةةم  -

ٚدددددددؼ ةنعدددددددٌٕ ٔةنًندددددددرعؼ  نًَـ,ٔنندددددددت ٔػ ةنتٛدددددددرؿ ةةمددددددد يٙ,فٙ يضرٔندددددددع يُٓدددددددر نتندددددددٕٚ  

افكرؿْر,ٔيتنُٛرتٓر,ٔينرػ ٓر ةنخٕؿٚع ٔةنؼُٚٛع,ٔػغؼغ  ييدرعـ ةنزًدرْٛـ ةنًَدـٚع ٔةنعـنٛدع عهدٗ صدؼ 

ؿ  ةنتغٛٛددـ نهُظددرو ةننٛرمددٙ نضنددُٙ ينرؿص,ٔةمددتًـا عهددٗ ْددؾة مددٕةر,ٔنرٌ ؽنددح يُددؾ ةَادد و ىددـة

 ةنًُٕةل,صتٗ تى ةةٓرصع نضكٕيع   يـمٙ ٔتٛرؿِ ةةم يٙ ةنضرنى فٙ يَـ. 

عُددددددددؼير ؿاا  ٚددددددددـةٌ ؿفددددددددِ ةنيددددددددرؿً ةنًَددددددددـ٘ نتضـنرتٓددددددددر ةنؼنهٕيرمٛع,ٔعٍَٕددددددددرً  -

ـٌٕٚ ةنًَـٌٕٚ ْٔدى ؽةا ةنًخامٍٛ,ٔةننهمٍٛٛ,ٔةنعنكـٍٚٛ,ٔيعظى فئرا ةنيعت ةنًَـ٘, ؽ ارػ ةنعنك

تدد حٛـ فعددرل عهددٗ ةننددرصع ةننٛرمددٛع ارفهددع ةنًيددككٍٛ نرنُٕةٚددر ةةٚـةَٛع,ٔانددؼٔ ةمددتٛر ٓى ٔةيتعرّددٓى يددٍ 

تضـنرا  ٚـةٌ,ٔصؾؿٔة يٍ تًرػٚٓر انخـ فٙ ع اتٓر يد يَـ,ٔنؾنح نرَ  تضـنرا  ٚـةٌ ردـةر تهدح 

ٔعؼو ةالمددتمقةف, ؽ ةمددتًـ ةناٛددرػةا ةنتَددـفرا يٛرنددع  نددٗ ةنتـٔ٘,ٔةمددتعًرل ةألمددهٕب ةنؼنهٕيرمددٙ,

ةةٚـةَٛع نرننٛرمع َمنٓر,ٔةنٕإ   نٗ ررَت صكٕيدع   يـمدٙ,فٙ يضرٔندع نسنادرر عهدٗ عدٛٔ ةٜيدم 

ن صددد و يَدددـ نـنرنٓر,ٔانعرػْدددر عهدددٗ يضٕؿْدددر ةنندددرن  ةنًتًخدددم نرنتضدددرنق يدددد ةنٕالٚدددرا ةنًتضدددؼ  

ٔةةع و,ٔالمدًٛر ةنعـنٛدع ةنتدٙ تتنُدٗ ٔرٓدع  ةأليـٚكٛع ٔةننعٕػٚع ٔيٍ ٚدؼٔؿ فدٙ فهكٓى,ايدر ةنَدضرفع

ةنُظـ ةةٚـةَٛع,فاؼ نرَ  تيٍ نٍٛ يؼ  ٔاعـٖ ْزٕيرً الؽعرً عهٗ ةنضكٕيع ةنًَـٚع,عٍَٕرً يٕامٓر 

يددٍ ةألفيددع ةننٕؿٚع,ٔيُرٍددـتٓر نهًعرؿّددع عهددٗ صنددرب َظددرو نيددرؿ ةألمددؼ,ٔعهٗ ةألؿرددش نددرٌ ؽنددح 

 نرنتُنٛ  ٔةنتعرٌٔ يد ةنُظرو ةةٚـةَٙ. 

,تدؼعم ةنزدٛو ةنًَدـ٘ 2013ؼ ةصتؼةو ةنزؼل ير نٍٛ ةنزًرْٛـ ةنًَـٚع ٔصكٕيتٓر فٙ صقٚدـةٌ نع -

نتهددح ةألصؼةث,ةنددؾ٘ َددتذ عددٍ ةةٓرصددع نضكٕيددع   يـمددٙ ٔتٛرؿِ,انددؼا  ٚددـةٌ ةيتعرّددٓر رددـةر ؽنددح 

ةنتؼعم,ألَٓر عهٗ عهى نًٕاق ةنزٛو ةنًَـ٘ ةنضرفو نرنتَؼ٘ نزًٛد يضدرٔالا  ٚدـةٌ نزدؾب يَدـ 

ضٕؿْددر فددٙ ةنًُااع,ٔنددؾنح تنغددـا رًٛددد اص يٓددر فددٙ ننددت يَددـ  نددٗ ررَنٓر,عٍَٕددرً ٔاٌ  نددٗ ي

 اٛرػةا ةنزٛو نرَ  يعرؿّع ةاريع ع اع يد  ٚـةٌ ع ل يؼ  ؿ رمع   يـمٙ.  
                                                 

1
يددٙ عقةو,ةنع اددرا ةنًَددـٚع ةةٚـةَٛع:ينددتانم ٔةعددؼ ٚغمٛددّ غنددرؿ ةنًعرؿص,نضددج يُيددٕؿ عهددٗ  ((

 /https://gulfhouse.org/posts/1762 .2017ةالَتـَٛ ,
2
(,نضدددج يُيدددٕؿ عهدددٗ 2020-2010ةَٛدددع ةنًَدددـٚع عددد ل ةنًدددؼ  )اصًدددؼ صندددٍٛ,ةنع ارا ةةٚـ ((

 /https://www.alquds.co.uk.2011,ةالَتـَٛ 
3
فٛٓدددر,فٙ ةنخرَٛدددِع عيدددـ ِ  ػؿك ةالنتؼة ٛدددع 1919ٔندددؼ فدددٙ ٓٓدددـةٌ عدددرو ( ةنيدددرِ   ؿّدددر نٓهٕ٘:(

يدددددٍ ةنعًدددددـ اؿمدددددم نهتعهدددددٛى فدددددٙ مٕٚندددددـة,يكج فٛٓدددددر عًندددددع اعٕةو,عدددددرػ  ندددددٗ ٓٓدددددـةٌ عدددددرو 
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،ٔعٍٛ يمتيدددرً  ,ةنتضددد 1936 ٌٍ نرنكهٛدددع ةنضـنٛدددع فدددٙ ٓٓدددـةٌ ٔتغدددـد نعدددؼ عدددرو نـتندددع يددد فو حدددر

نعدددؼ ةمدددتارنع انٛدددّ,آرص  نضكًدددّ فدددٙ ياهدددد عدددرو  1941تدددٕنٗ صكدددى  ٚدددـةٌ عدددرو ندددرنزٛو ةةٚـةَٙ,

,نهًقٚدددؼ 1980ةنخدددٕؿ  ةةمددد يٛع ةنتدددٙ ارنـتدددّ عهدددٗ ةنٓدددـٔب  ندددٗ يَدددـ ٔتدددٕفٙ فٛٓدددر عدددرو  1979

ْهدددددٕٖ فعدددددـٍٚ ىرُْيدددددرِ پَٔدددددؼٖ ٔةٚدددددٕ نٕيدددددرتٗ,  ؿّدددددر يدددددٍ ةنتمرٍٛم,ُٚظـ:ْٕىدددددُ  َٓر

 ؛105-95,ً 2013ًةؿٚل,پ,تـرًّ,ػةػ يٓـ,َرىـ فـةَنٕٖ,1919-1980

Amin Saikal, The Rise and Fll of The Shah,London, 1980,P.26 
4
يكدددددددددددددددـو   اصًدددددددددددددددؼ,ي ةيـ  او يـةرعدددددددددددددددعوصٕةؿ يدددددددددددددددد ادددددددددددددددرػ  ةنتادددددددددددددددـ ,ػةؿ  ((

 .2008ً,121ةنيـٔو,ةنارْـ ,
5
ـنع  ةةعٕةٌ ةنًنهًٍٛ:ْٔٙ صـنع ػُٚٛع ةيتؼةػ نهضـنع ةنْٕرنٛع،ٚعٕػ ظٕٓؿْر ةنعهُٙ فٙ َزؼ اندم عدرو ص ((

ٌ ةنخددريٍ عيدـد ةنًٛ ػ٘,ةمددتغهٓر ةاليٛدـد عنددؼ 1914 ا فدٙد ةنادـد ,ْددؼفٓر اصٛددرر ةنتارنٛددؼ ةنْٕرنٛددع ةنتدٙد ةَتيدـد

هًقٚددددؼ يدددٍد نادددٕد  عنددددكـٚع نتضاٛدددد  ًٕٓصرتدددّد فدددٙد نُددددرر ػٔنتّ,ن 1953-1903ةنعقٚددددق فل مددددعٕػ 

ذ  و ةندٍد مددعٕػ ىددنّ َظريٙ،يزهددع ةنغهدٛد ةٌ ردٛد ػةَٙ،رًرعع ةالعدٕد ةنتمرٍٛم:ُٚظـ:ٍددرػو صندٍد ةنندٕد

 .109-99,ً 1978ً،ةننَـ ,10ةنعـنٙ,ةنعؼػ 
6
,ػةؿ 1980-1970ةنًَدددددـٚع ندددددٍٛ ةنٍٕدددددرل ٔةنااٛعدددددع -مدددددعٛؼ ةنَدددددنري,ةنع ارا ةةٚـةَٛدددددع ((

 .2007ً,50ةنيـٔو,ةنارْـ ,
7
ـٚع ةةٚـةَٛع:ينددتانم ٔةعددؼ ٚغمٛددّ غنددرؿ ةنًعرؿص,نضددج يُيددٕؿ عهددٗ يددٙ عقةو,ةنع اددرا ةنًَدد ((

 /https://gulfhouse.org/posts/1762 .2017ةالَتـَٛ ,
8
(،ةنًـندددق 2016 – 2011ةةٚـةَٛدددع يدددٍ ةنمتدددـ  ) –اىدددـا  اصًدددؼ عـفرا،ةنع ادددرا ةنًَدددـٚع  ((

 https://democraticac.de/?p=35024،2016ةنؼًٚاـةٓٙ ةنعـنٙ نهؼؿةمرا ةالمتـةتٛزٛع،
9
,ُٚتًٗ  نٗ عر هع فاٛـ  نرَد  تادٛى فدٙ يضرفظدع مدًُرٌ رُدٕب 1957يضًٕػ اصًؼ٘ َزرػ:ٔنؼ عرو  ((

ىـو ٓٓـةٌ,نرٌ انِٕ ٚعًم صؼةػةً, َْى  نٗ ةنضـك ةنخٕؿ٘  نرٌ ةنضـب ةنعـةاٛع ةةٚـةَٛع,ىرؿص فٙ 

ةنا نٛع(,صَم عهٗ ػؿرع ت مٛل نزُع ةنا ب ةةم يٛع ةنتٙ عـف  فًٛر نعؼ )يكتت تٕحٛ  ةنٕصؼ  

ةنؼنتٕؿةِ فٙ يزرل ُْؼمع ةنتغاٛٔ ٔةنُام ٔةنًٕةٍ ا,ٔعُؼير فرف فٙ يَُت ؿ رمدع نهؼٚدع ٓٓدـةٌ 

,نم  ةألَظرؿ ٔصَدم عهدٗ ىدعنٛع ننٛدـ  نُزرصدّ فدٙ  عدرػ  تُظدٛى ةنًؼُٚدع ٔتعنٛدؼ ةنادـو 1993نهعرو 

عنٛع عرنٛددع, ؽ ؿفدددد ىدددعرؿةا نيددد 2005ٔتظًٛٓر,يًددر اْهدددّ فددٙ اٌ ٚدددؼعم ةالَتغرندددرا ةنـ رمددٛع عدددرو 

ةاتَرػٚع تُرٍـ ةناناع ةنماٛـ  ةنتٙ ُٚتًٙ ْٕ َمنّ  نٛٓر,ٔٓـس ىعرؿ )عٕػ  ةنضكٕيدع نهيدعت(,ةأليـ 

,نهًقٚؼ يٍ 2005ٔ,2009ةنؾ٘ يكُّ فٙ ةنُٓرٚع يٍ ةنمٕف نـ رمع ةنزًٕٓؿٚع,نؼٔؿتٍٛ يتترنٛتٍٛ عريٙ 

ٛددع فددٙ عٓددؼ َزرػ,يزهددع ةننٛرمددع ةنؼٔنٛع,ةنعددؼػ ةنتمرٍٛم,ُٚظـ:مددريش ؿةىؼ,ةننٛرمددع ةنغرؿرٛددع ةةٚـةَ

نددرٌَٕ ةنخددرَٙ  29؛ٍددضٛمع ةنيددـو ةألٔمددٔ,نترؿٚظ 2005ً,171,ةألْـةو,ةناددرْـ ,41,ةننددُع 162

2021. 
10

يددٙ عقةو,ةنع اددرا ةنًَددـٚع ةةٚـةَٛع:ينددتانم ٔةعددؼ ٚغمٛددّ غنددرؿ ةنًعرؿص,نضددج يُيددٕؿ عهددٗ  ((

 /https://gulfhouse.org/posts/1762 .2017ةالَتـَٛ ,
11

(،ةنًـندددق 2016 – 2011ةةٚـةَٛدددع يدددٍ ةنمتدددـ  ) –اىدددـا  اصًدددؼ عـفرا،ةنع ادددرا ةنًَدددـٚع  ((

،نضدددددددددددج يُيددددددددددددٕؿ عهددددددددددددٗ 2016ةندددددددددددؼًٚاـةٓٙ ةنعـنددددددددددددٙ نهؼؿةمدددددددددددرا ةالمددددددددددددتـةتٛزٛع،

 https://democraticac.de/?p=35024ةالَتـَٛ ,
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12

 ةالصدت ل ًٕةرٓدع؛ن٨٩ٕٔ عدرو عندكـ٘ نتُظدٛى نؼةٚتدّ فدٙ ةنضدقب ت مدلصدقب هللا ةنهنُرَٙ: ((

 ةنضدقب ندؼعى  ٚـةٌ ،اري ٨٩١ٔ عرو مٛرمٛع ْٔٛكهٛع اٛرػ  نهضقب ةنََٕٓٛٙ نزُٕب ننُرٌ،ٔاٍنش

 ةنضدقب ةنماٛدّ،تًكٍ ةةٚـةَٛع،ٔٔالٚدع ةةمد يٛع ةنخدٕؿ  ٔينرػ  افكرؿ َي تّ،ٔتنُٗ يُؾ يرػٚر ٔيعُٕٚر

,نهًقٚدؼ يدٍ ٕٓٓٓ عدرو ُدرٌنن رُدٕب يدٍ ةنادٕةا ةنَدَٕٓٛٛع ٓـػْدر عهدٗ ْٔزًرتدّ نْـنرتّ َٔتٛزع

ةنتمرٍدددٛم,ُٚظـ:ؿفاع َنٛدددم ىددداع,احـ صدددقب هللا فدددٙ تادددٕؿ فكدددـ ةنًارٔيدددع ٔامدددرنٛنٓر فدددٙ ةنًُاادددع 

 . 2009فهناٍٛ,-ةنعـنٛع,ؿمرنع يررنتٛـ,نهٛع ةنؼؿةمرا ةنعهٛر,رريعع ةنُزرس ةنُٕٓٛع,َرنهل
13

 .2010َٛنرٌ  29يزهع ةنيـو ةألٔمٔ,نترؿٚظ  ((
14

ع ٔ  ةننٛؼ ةنَٛرػ,ةننٛرمدع ةنًَدـٚع تزدرِ  ٚدـةٌ ٔتضدؼٚرا ةالَتادرل يدٍ ياتنل عٍ:يعتق م ي ((

ةنااٛعدددع  ندددٗ ةنتانٛد,يزهدددع ةنؼؿةمدددرا ةةٚـةَٛع,ةنندددُع ةألٔنٗ,ةنعدددؼػ ةنـةندددد,يـنق ةنغهدددٛذ ةنعـندددٙ 

 .2017ً,52نهؼؿةمرا ةةٚـةَٛع,
15

 .57,ًةنًَؼؿ َمنّ ياتنل عٍ: ((
16

 ةنًَؼؿ َمنّ. ((
17

 .52ةنًَؼؿ َمنّ,ً ((
18

(,نضدددج يُيدددٕؿ عهدددٗ 2020-2010اصًدددؼ صندددٍٛ,ةنع ارا ةةٚـةَٛدددع ةنًَدددـٚع عددد ل ةنًدددؼ  ) ((

 /https://www.alquds.co.uk.2011,ةالَتـَٛ 
19

)) https://www.google.com/search?q 
20

,انًددم ػؿةمددتّ ةالنتؼة ٛددع ٔةنخرَٕٚددع فٛٓددر,حى ةنتضدد  1939عهددٙ عريُئٙ:ٔنددؼ فددٙ يؼُٚددع ييددٓؼ عددرو  ((

,ٔنعدؼ ةَتَدرؿ حدٕؿ  عدرو 1963ةنؼُٚٛع,ٔنؼا ةنعًدم ةننٛرمدٙ يدد ةةيدرو ةنغًُٛدٙ عدرو  نؼؿةمع ةنعهٕو

نرٌ ةصؼ ي مندٙ ةنضدقب ةنزًٓدٕؿ٘ ةةمد يٙ ,حدى تدٕنٗ يَُدت  يدرو رًعدع ٓٓدـةٌ عدرو  1979

,حدى نعدؼْر تدؼؿد فدٙ ةنعؼٚدؼ يدٍ 1979 ٌ عرو گ,حى عٍٛ ينرعؼ نٕفٚـ ةنؼفرً فٙ صكٕيع ن فؿ1979

 1989,ٔنعؼ ٔفر  ةةيرو ةنغًُٛدٙ عدرو 1981ٗ اٍنش ؿ ٛنرً نهزًٕٓؿٚع عرو ةنًُرٍت ةنضكٕيٛع صت

اَتغدددت يدددٍ اندددم يزهدددل ةنغندددـةر يـىدددؼةً اعهدددٗ نهزًٕٓؿٚدددع ةةمددد يٛع ٔال ٚدددقةل ٚتدددٕنٗ ْدددؾة 

نهًقٚددددؼ يددددٍ ةنتمرٍددددٛم, ُٚظددددـ:  ٍٔددددمٙ انددددٕ يغهٙ,ػنٛددددم ةنيغَددددٛرا ةةٚـةَٛددددع ,ةنًَُددددت

؛تزًدد عيدرو ةنٕالٚدع ,ةنيدًل ةنندرٓعع  55,ًنَدـ ،يـنق ػؿةمدرا ةنغهدٛذ ةنعـنٙ،ةنةنًعرٍـ 

-5,ً 2007ً)نًضع عرٓمع يدٍ صٛدر  ٔرٓدرػ ةٚدع هللا ةنندٛؼ ةنغدريُئٙ(,تزًد عيدرو ةنٕالٚدع,ػ.و,

اصًدددؼ ةنًٍٕهٙ،يٕمدددٕعع ةنضـندددرا ةةمددد يٛع فدددٙ ةندددٍٕٓ ةنعـندددٙ ٔ ٚدددـةٌ ٔتـنٛدددر،يـنق ؛ 26

َاددؼ َظددرو  -,َزٕةْددرٖ َزًٛنرَددّففةػ ةفةػِ ؛281-2004ً،280ػؿةمددرا ةنٕصددؼ  ةنعـنٛددع،نٛـٔا،

فترؿْر(,ندددددّ ةيٛدددددؼ ةَتيددددددرؿ گرًٓدددددٕؿٖ ةمددددد يٗ ةٚدددددـةٌ ٔؿْندددددـةٌ )َريدددددّ ْر,َٕىدددددترؿ ْدددددر,

 .98-85,ً 1390ًؿمًٗ,نٗ.رر,
21

ُٚدددرٚـ فدددٙ يَدددـ,نضج يُيدددٕؿ عهدددٗ  25ْدددرَٙ ؿمددد ٌ,ةنًٕاق ةندددؼٔنٙ ٔةنعـندددٙ يدددٍ حدددٕؿ   ((

  http://www.africaalyom.com/web/Articals/214-ةالَتـَٛ ,
22

(,ؿمدرنع 2013-2001ىٍُٛ   ةنًٓؼ٘,ةننٛرمع ةنغرؿرٛع ةةٚـةَٛع تزدرِ ػٔل ةنًيدـو ةنعـندٙ ) ((

 .2014ً,202ننكـ ,-يررنتٛـ,نهٛع ةنضإو ٔةنعهٕو ةننٛرمٛع,رريعع   عْٛـ 
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23

,ةنًـنق ةنؼًٚاـةٓٙ ةنعـنٙ 2020-2010ةةٚـةَٛع ع ل ةنمتـ  -ػالل يضًٕػ,ةنع ارا ةنًَـٚع ((

 .19ً,2016ا ةالمتـةتٛزٛع,ٔةالاتَرػٚع,ٔةننٛرمٛع,نهؼؿةمر
24

(,نضدددج يُيدددٕؿ عهدددٗ 2020-2010اصًدددؼ صندددٍٛ,ةنع ارا ةةٚـةَٛدددع ةنًَدددـٚع عددد ل ةنًدددؼ  ) ((

 /https://www.alquds.co.uk.2011,ةالَتـَٛ 
25

 ةنًَؼؿ َمنّ. ((
26

ٗ ُٚدددرٚـ فدددٙ يَدددـ,نضج يُيدددٕؿ عهددد 25ْدددرَٙ ؿمددد ٌ,ةنًٕاق ةندددؼٔنٙ ٔةنعـندددٙ يدددٍ حدددٕؿ   ((

 : http://www.africaalyom.com/web/Articals/214--ةالَتـَٛ ,
27

  .19,ةنًَؼؿ ةننرن ,ةنًَؼؿ ةننرن ,ًػالل يضًٕػياتنل عٍ: ((
28

  ةنًَؼؿ َمل.((
29

يرٌ,ػؿك فٙ اـٚع َٕو ةنترنعع نًؼُٚع ؿفنُزرٌ فٙ يضرفظع نـ1934ْرىًٙ ؿفنُزرَٙ:ٔنؼ عرو  ((

فٙ ةنضٕف  ةنعهًٛع فٙ يؼُٚع اى ةنًاؼمع,نرٌ يعـٔفر يٍ ةناهنع ةننرؿفٍٚ يٍ اََدرؿ ةةيدرو ةنغًُٛدٙ, ؽ 

ىرؿص فٙ ةنكمرس فٙ ةألعٕةو ةألٔنٗ نهضـنع ةةم يٛع,مزٍ عدؼ  يـةا؛نندنت َيدرّٓ ةننٛرمٙ,ىدكم 

ًرر ةنًارتهٍٛ( ٔنرٌ يدٍ انم ةنخٕؿ  نتعرٌٔ يد نعِ ؿررل ةنؼٍٚ )رريعع ؿٔصرَٛ  ينرؿف()يزًد ةنعه

ّدًٍ ةنً مندٍٛ نهضدقب ةنزًٓدٕؿ٘ ةةمد يٙ,تعـُ ؿفنددُزرَٙ  ندٗ عدؼػ يدٍ يضدرٔالا ةالغتٛددرل 

نكُٓددر ندددررا نميدددم,ٔتـاك عدددؼػةً يددٍ يُرٍدددت ةنؼٔندددع ةنًًٓدددع نعددؼ ةنخٕؿ ,يُٓدددر:ٔفٚـ نهؼةعهٛدددع عدددرو 

-1989(,ٔؿ ٛنددددرً نهزًٕٓؿٚددددع عددددرو )1989-1981,ٔؿ ددددٛل يزهددددل ةنيددددٕؿٖ ةةمدددد يٙ )1979

(,ٔعدددؼػةً يدددٍ ةنًُرٍدددت ةنًًٓدددع ٔٚيدددغم صرنٛدددر يَُدددت ؿ رمدددع يزًدددد تيدددغٌٛ يَدددهضع 1997

ةنُظرو,نهًقٚدددؼ يدددٍ ةنتمرٍدددٛم,ُٚظـ:عهٛم اصًدددؼ عهٛدددم,يهض  ةنًٕمدددٕعع ةننٛرمٛع,ةنً مندددع ةنعـنٛدددع 

 ٚـةٌ ةألصددقةب ٔةنيغَددٛرا ؛ىددرنـ ننددـة ٙ,366-365,ً 2004ًنهؼؿةمددرا ٔةنُيددـ,نٛـٔا,

 .223-2014ً,222رُ ةنـٚل نهكتت ٔةنُيـ,نُؼٌ,(,ؿ2013ٚ-1890ةننٛرمٛع )
30

 .19,ةنًَؼؿ ةننرن ,ةنًَؼؿ ةننرن ,ًػالل يضًٕػ( (
31

ُٚرٚـ فٙ يَـ,نضج يُيٕؿ عهٗ  25ياتنل عٍ:ْرَٙ ؿم ٌ,ةنًٕاق ةنؼٔنٙ ٔةنعـنٙ يٍ حٕؿ   ((

   : /web/Articals/214http://www.africaalyom.com--ةالَتـَٛ ,
32

 ياتنل عٍ:ةنًَؼؿ َمنّ.   ((
33

ياتدددنل عٍ:يَدددامٗ يـمدددٙ،انعرػ ةنًٕادددق ةةٚـةَدددٙ يدددٍ ةنخدددٕؿ  ةنيدددعنٛع فدددٙ يَدددـ،يـنق  ((

،نضددددددددددددج يُيددددددددددددٕؿ عهددددددددددددٗ 2011ةةيددددددددددددرؿةا نهؼؿةمددددددددددددرا ٔةننضددددددددددددٕث ةالمددددددددددددتـةتٛزٛع،

 https://www.ecssr.ae/reports_analysisةالَتـَٛ ,
34

ٔةنـنٛدددددد ةنعـنٙ:ةعتندددددرؿةا يتؼةعهدددددع ٔةمدددددتضارارا ي رهدددددع,يـنق    عندددددرك َدددددررٗ, ٚـةٌ ((

ةألْدددددددددددددددددـةو نهؼؿةمدددددددددددددددددرا ةننٛرمدددددددددددددددددٛع ٔةالمدددددددددددددددددتـةتٛزٛع,نضج يُيدددددددددددددددددٕؿ عهدددددددددددددددددٗ 

  http://acpss.ahram.org.eg/News.aspx?Serial=54ةالَتـَٛ ,
35

 .54  ةننٛؼ ةنَٛرػ,ةنًَؼؿ ةننرن ,ًيعتق م يع ٔ ((
36

ٔةنددددُو ةعددددٕةٌ ةنًنددددهًٍٛ يَددددـ نددددّ ةظٓددددرؿةا ةٚدددد  هللا عريُددددّ ةٖ، )ؿػّ فعددددم ةةعددددٕةٌ  ((

ةنًنددددددددددهًٍٛ فددددددددددٙ يَددددددددددـ عهددددددددددٗ ندددددددددد و فٚددددددددددع هللا عريُئٙ(،نضددددددددددج يُيددددددددددٕؿ عهددددددددددٗ 

arab-tells-http://persian.euronews.com/2011/02/04/iran-,2011ةالَتـَٛددددددددددددددددددددددددد ,

west/-against-unite-to-nations 

http://www.africaalyom.com/web/Articals/214-19/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1.htm
http://www.africaalyom.com/web/Articals/214-19/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1.htm
http://acpss.ahram.org.eg/News.aspx?Serial=54
http://persian.euronews.com/2011/02/04/iran-tells-arab-nations-to-unite-against-west/
http://persian.euronews.com/2011/02/04/iran-tells-arab-nations-to-unite-against-west/
http://persian.euronews.com/2011/02/04/iran-tells-arab-nations-to-unite-against-west/
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يٛـصندددٍٛ يٕمدددٕ٘:ٔنؼ فدددٙ يؼُٚدددع عًُٛدددع نادددـب يدددٍ تنـٚدددق فدددٙ اؽؿنٛزدددرٌ ةنغـنٛدددع فدددٙ عدددرو  ((

ٓٓدددـةٌ ف مدددل يدددد ,ػؿك ةالنتؼة ٛدددع ٔةنًتٕمددداع فدددٙ يندددأ ؿةمدددّ,حى ةَتادددم  ندددٗ رريعدددع 1941

يزًٕعدددع يدددٍ في  دددّ ةناهندددع أل ؿةنادددع  مددد يٛع عـفتٓدددر ْدددؾِ ةنزريعدددع,حى ةَيددد  نعدددؼ ؽندددح رنٓدددع 

غٛددـ  1974مددًـاُؼ ٔنددؼا ُٚرّددم ّددؼ َظددرو ةنيددرِ,اعتاهّ ةننددرفرص يددد عددؼػ يددٍ في  ددّ فددٙ عددرو 

ٚددؼؿك فدددٙ رريعدددع  1975اَددّ  ٓددد و مددـةصّ نعدددؼ يدددؼ  ٔرٛددق  نعدددؼو تدددٕفـ ةألػنددع ّدددؼِ,ٔنؼا عدددرو 

ٓددددـةٌ ٔامددددل فددددٙ ةنعددددرو َمنددددّ نرالىددددتـةص يددددد يزًٕعددددع يددددٍ ةنًُرّددددهٍٛ )صـنددددع ينددددهًٙ ٓ

ةَيدددددد  ٍددددددضٛمع ةنزًٕٓؿٚددددددع ةةمدددددد يٛع ٔتددددددٕنٗ  ػةؿتٓددددددر ٔؿ رمددددددع  1979 ٚـةٌ(,فددددددٙ عددددددرو 

تضـٚـْر,نًدددر اٍدددنش عْدددٕةً فدددٙ ةنهزُدددع ةنًـنقٚدددع نهضدددقب ةنزًٓدددٕؿ٘ ةةمددد يٙ ٔعْدددٕةً فدددٙ 

ااتدددـس  1980يدددٍ ةنعدددرو َمندددّ,فٙ ىدددٓـ اٚهدددٕل   ندددٗ تيدددـٍٚ ةنخدددر1979َٙيزهدددل ةنخدددٕؿ  يدددٍ اٚدددرؿ 

ؿ ددددٛل ةنضكٕيددددع   عهددددٙ ؿرددددر ٙ  مددددُرػ صاٛنددددع ةنغرؿرٛددددع ةنٛددددّ غٛددددـ اٌ ْددددؾة ةالاتددددـةس إنددددم 

ٍدددرػو  1981نًعرؿّدددع ةندددـ ٛل اندددٙ ةنضندددٍ نُدددٙ ٍدددؼؿ ٔنعدددؼ  ارندددع نُدددٙ ٍدددؼؿ فدددٙ صقٚدددـةٌ 

ةنعدددرو َمندددّ ةننـنًدددرٌ عهدددٗ تعٛدددٍٛ صندددٍٛ يٕمدددٕ٘ ٔفٚدددـةً نهغرؿرٛدددع ٔفدددٙ تيدددـٍٚ ةنخدددرَٙ يدددٍ 

ؿىدددضّ ةندددـ ٛل عهدددٙ عدددريُئٙ نتددد نٛق ةنضكٕيدددع فَدددرػو يزهدددل ةنيدددٕؿٖ عهدددٗ ْدددؾة ةنتـىدددش نعدددؼ 

 ندددٗ  1981اٌ ندددرٌ ادددؼ ؿفدددِ تـىدددٛش عهدددٙ ألنندددـ ٔالٚتدددٙ ٔامدددتًـ عهدددٗ ؿةك ةندددٕفةؿ  يدددٍ عدددرو 

,ةنً مندددع 6عنؼ ةنْٕدددرب انكٛرنٙ,ةنًٕمدددٕعع ةننٛرمدددٛع,د,نهًقٚدددؼ يدددٍ ةنتمرٍدددٛم,ُٚظـ:1989عدددرو 

  1999ً,470,نٛـٔا,4مرا ٔةنُيـ,ٓةنعـنٛع نهؼؿة
38

يَامٗ يـمٙ،انعرػ ةنًٕاق ةةٚـةَٙ يٍ ةنخٕؿ  ةنيعنٛع فدٙ يَدـ،يـنق ةةيدرؿةا نهؼؿةمدرا  ((

 https://www.ecssr.ae/reports_analysis،2011ٔةننضٕث ةالمتـةتٛزٛع،
39

 .54يعتق م يع ٔ  ةننٛؼ ةنَٛرػ,ةنًَؼؿ ةننرن ,ً ((
40

ٌ ٔةنـنٛدددددد ةنعـنٙ:ةعتندددددرؿةا يتؼةعهدددددع ٔةمدددددتضارارا ي رهدددددع,يـنق   عندددددرك َدددددررٗ, ٚـة ((

ةألْدددددددددددددددددـةو نهؼؿةمدددددددددددددددددرا ةننٛرمدددددددددددددددددٛع ٔةالمدددددددددددددددددتـةتٛزٛع,نضج يُيدددددددددددددددددٕؿ عهدددددددددددددددددٗ 

 : http://acpss.ahram.org.eg/News.aspx?Serial=54ةالَتـَٛ ,
41

 يَؼؿ َمنّ. ياتنل عٍ ة ((
42

(,نضدددج يُيدددٕؿ عهدددٗ 2020-2010اصًدددؼ صندددٍٛ,ةنع ارا ةةٚـةَٛدددع ةنًَدددـٚع عددد ل ةنًدددؼ  ) ((

 /https://www.alquds.co.uk.2011,ةالَتـَٛ 
43

 ياتنل عٍ:ةنًَؼؿ َمنّ. ((
44

 ةنًَؼؿ َمنّ. ((
45

  ٗ,نضدج يُيدٕؿ عهد2013فـس ةنقيرٌ انٕ ىعٛـ,يضؼػةا ةنًٕاق ةةٚـةَٙ يٍ يَـ نعؼ ةنخٕؿ , ((

ةالَتـَٛدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ,

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/01/201318102638814469.html 
46

،نضدددج يُيدددٕؿ عهدددٗ 2011يٛدددؼل  ٚنددد  أَ ٍٚ، ٚدددـةٌ تغدددـ٘ يَدددـ نرنندددٛرصع ٔةالمدددتخًرؿ، ((

 https://meo.news/en/node/444115ةالَتـَٛ ,
47

(,نضدددج يُيدددٕؿ عهدددٗ 2020-2010)اصًدددؼ صندددٍٛ,ةنع ارا ةةٚـةَٛدددع ةنًَدددـٚع عددد ل ةنًدددؼ   ((

  /https://www.alquds.co.uk.2011,ةالَتـَٛ 
48

فٙ اـٚع ةنعؼٔ  نًضرفظع ةنيدـاٛع نًَدـ,ةنـ ٛل ةنغدريل نزًٕٓؿٚدع  1951  يـمٙ:ٔنؼ عرو ( (

فدٙ ُْؼمدع ةنًٕةػ,تدٕنٗ ؿ رمدع  يَـ ةنعـنٛع,يُٓؼك يٛكرَٛكٙ,ٔامترؽ رريعٙ,ٚضًم ىدٓرػ  ةندؼنتٕؿةِ

http://acpss.ahram.org.eg/News.aspx?Serial=54
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نعؼ ت مٛنّ,ٔعْٕةً فٙ يكتت  ؿىرػ رًرعع ةةعٕةٌ ةنًندهًٍٛ,نرٌ َر ندر مدرنار  عؼةنعصقب ةنضـٚع ٔةن

نددرٌَٕ ةنخددرَٙ  25(,تددٕد نًَُددت ةنـ رمددع نعددؼ حددٕؿ  2005-2000نًزهددل ةنيددعت ةنًَددـ٘ ػٔؿ  )

%( يدٍ  51,73نُندنع ) 2012صقٚدـةٌ  24,ٔأل ؿ ٛل يدؼَٙ يُتغدت نهدن ػ,اُعهٍ فدٕفِ فدٙ 2011

نعددؼ اػة ددّ ةنًٛددٍٛ  تًددٕف يددٍ ةنعددرو َمنددّ 30رؿنٍٛ،ٔتٕنّٗ يٓددرو يَُددنّ فددٙ اٍددٕةا ةنُددرعنٍٛ ةنًيدد

,ٔاعتام نعؼ ؽندح يدٍ اندم 2013ةنؼمتٕؿٚع,نٍ  نًَُت ةنـ رمع صتٗ افٚش عُٓر نعؼ يظرْـةا َٛنرٌ 

ةننهارا ةنًَـٚع,نعؼ تٕرّٛ عؼ  تٓى  نّٛ يٍ ًُّٓر ةنتغرنـ يد ااـ,ٔصـندع صًرك,ٔ فيدرر امدـةؿ 

رر يؼ  ؿ رمتّ,ٔناٙ يعتا ً يُدؾ تدرؿٚظ عقندّ،صتٗ ٔفرتدّ فدٙ يضكًدع رُرٚدرا ةنادرْـ  ةأليٍ ةنإيٙ احُ

,ٔاعهدٍ ةنتهٛمقٚدٌٕ 2019صقٚدـةٌ  17ةنًُعاؼ  فٙ يعٓؼ ايُرر ةنيـٓع نًزًد مزٌٕ ٓـ ,ٔؽندح فدٙ 

ةنـمدددددددددددددددددددًٙ يٕتدددددددددددددددددددّ احدددددددددددددددددددـ  ٍدددددددددددددددددددرنتّ نُٕندددددددددددددددددددع  غًرر،نهًقٚدددددددددددددددددددؼ يدددددددددددددددددددٍ 

 https://ar.wikipedia.org/wikiةنتمرٍٛم,ُٚظـ:
49

 .54تق م يع ٔ  ةننٛؼ ةنَٛرػ,ةنًَؼؿ ةننرن ,ًيع ((
50

،نضدج يُيدٕؿ عهدٗ 1391ػَٛدر٘ ةاتَرػ،ةمدتانرل ةٚدـةٌ ةف پٛدـٔفم َدريقػ ةمد و گدـةم يَدـ، ((

 /https://donya-e-eqtesad.comةالَتـَٛ ,
51

،نضدددج يُيدددٕؿ عهدددٗ 1391ةَؼٚيدددًُؼ ةٚـةَدددٙ ندددّ يـمدددٙ، 17عنـگدددقةؿ٘ ػةَيدددزٕ، َريدددّ يٓدددى  ((

 https://snn.ir/fa/news/227979ةالَتـَٛ ,
52

گـْٔٓددددر٘ مٛرمددددٙ يَددددـ ػؿ يددددٕؿػ ؿةناددددّ نددددر  ٚددددـةٌ   َٕددددّ يددددٙ ةَؼٚيددددؼو،يٕاد ةفةػ  ((

,نضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددج يُيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٕؿ عهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٗ 1391َ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرؿ،

 http://fa.azadnegar.com/reza/news/81591.htmlةالَتـَٛ ,
53

(,نضدددج يُيدددٕؿ عهدددٗ 2020-2010 ارا ةةٚـةَٛدددع ةنًَدددـٚع عددد ل ةنًدددؼ  )اصًدددؼ صندددٍٛ,ةنع ((

 ./https://www.alquds.co.uk.2011,ةالَتـَٛ 
54

 .22,ةنًَؼؿ ةننرن ,ًػالل يضًٕػ ((
55

ٍدددددددرفُٛرف   اصًؼ,ةألفيدددددددع ةنندددددددٕؿٚع ٔةنع ادددددددرا ةنًَدددددددـٚع ةةٚـةَٛدددددددع,يـنق ةألْدددددددـةو  ((

عهددددددددددددددددددددددددٗ  نهؼؿةمددددددددددددددددددددددددرا ةننٛرمددددددددددددددددددددددددٛع ٔةالمددددددددددددددددددددددددتـةتٛزٛع,نضج يُيددددددددددددددددددددددددٕؿ

  http://acpss.ahram.org.eg/News.aspx?Serial=102ةالَتـَٛ ,
56

,ةنندددددُع 148ةندددددر ؽؿ نـةؿٖ,ةٚدددددـةٌ نٛنددددد  أنٕٚدددددع يـمدددددٙ,يزهع يغتدددددرؿةا  ٚـةَٛع,ةنعدددددؼػ  ((

 .2012ً,21ةنعرىـ ,ةنارْـ ,
57

,نضدج يُيدٕؿ عهدٗ 2013انٕ ىعٛـ,يضؼػةا ةنًٕاق ةةٚـةَٙ يٍ يَـ نعؼ ةنخٕؿ ,فـس ةنقيرٌ  ((

ةالَتـَٛدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ,

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/01/201318102638814469.html 
58

  .22-21,ةنًَؼؿ ةننرن ,ً ًػالل يضًٕػ ((
59

ٚٙ َدددؼةؿػ,ٔاد ٔةندددُو الؿٚزدددرَٙ ندددّ ةظٓدددرؿةا يـمدددٙ: ٚـةٌ ةف نٛدددرٌ َظدددـةا يغدددرنق ةندددر ((

،نضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددج يُيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٕؿ عهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٗ 1391ًْيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٓـ٘،

 http://www.hamshahrionline.ir/details/182944ةالَتـَٛ ,
60

  .22,ةنًَؼؿ ةننرن ,ًػالل يضًٕػ ((
61

ج يُيدددٕؿ عهدددٗ (,نضددد2020-2010اصًدددؼ صندددٍٛ,ةنع ارا ةةٚـةَٛدددع ةنًَدددـٚع عددد ل ةنًدددؼ  ) ((

 /https://www.alquds.co.uk.2011,ةالَتـَٛ 

http://fa.azadnegar.com/reza/news/81591.html
http://acpss.ahram.org.eg/News.aspx?Serial=102
http://www.hamshahrionline.ir/details/182944
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62

ػؿك ةالنتؼة ٛدع ٔةنًتٕمداع ٔةنخرَٕٚدع فٛٓدر,فٙ عدرو  1945عهٙ اننـ ٔالٚتٙ:ٔنؼ فٙ ٓٓـةٌ عرو  ((

تغَدٌ نادت ةألٓمرل,ٔنعدؼ ؽندح مدرفـ  1974ػعم نهٛدع ةنادت فدٙ رريعدع ٓٓـةٌ,فدٙ عدرو  1971

متّ فٙ يزرل تغََّ,عْٕ يُتؼٖ ةنا ب ةةم يٍٛٛ فدٙ  نهٕالٚرا ةنًتضؼ  ةأليـٚكٛع ألنًرل ػؿة

نددرٌ نددّ ػٔؿ فددٙ  1963,ٔفددٙ عددرو 1961 ةنٕالٚددرا ةنًتضددؼ  ةأليـٚكٛع,نددؼا َيددرّٓ ةننٛرمددٙ عددرو 

ةنًظرْـةا ةنتٙ ةَاها  ّؼ ةنخٕؿ  ةننْٛرر نعؼ َؼةرةا ةةيرو ةنغًُٛٙ,ٔيُؾ ؽنح ةنٕا  اٍنش ي يُدرً 

تـناّ ع ارا إٚع يد تٛرؿ عٔ ةةيرو ةنغًُٛٙ,نعدؼ ةَتَدرؿ ةنخدٕؿ   ن فكرؿ ةةيرو ةنغًُٛٙ نؾنح نرَ 

ةةٚـةَٛع اٍنش عْدٕةً فدٙ يزهدل ةنيدٕؿٖ ةةمد يٙ فدٙ ػٔؿتدّ ةألٔندٗ يًدخ ً عدٍ ٓٓـةٌ,ٔاٍدنش 

عْٕ نزُع ةنَضع فٙ يزهل ةنيٕؿٖ ةةم يٙ,حى تى تـىٛضّ نـ رمع ةنٕفؿةر فٙ عٓدؼ ؿ رمدع عهدٙ 

نددددى ُٚددددرل ةنخاددددع ػةعددددم يزهددددل ةنيددددٕؿٖ ةةمدددد يٙ,نهًقٚؼ يددددٍ عددددريُئٙ ةنددددؼٔؿ  ةألٔنددددٗ نكُددددّ 

ةٌ تددر عرتًٙ,رهددؼ گؽىدد  ةف نددرفؿگَددذ مددرل ػؿ ةٚددـةٌ رددّ پةنتمرٍددٛم,ُٚظـ:ػةٔػ عهددٗ نرنرٚٗ,نٛندد  ٔ

 .360-359,ً 1382ًپُزى,ةَتيرؿةا ؿيّٛ فـػة,تٓـةٌ,
63

ّ ةننٛرمدٛع ٔةنؼُٚٛدع نًؼُٚع عًٍٛ فٙ  ٚـةٌ،ندـفا أل افكرؿِ،ٔفؿة د 1902ةةيرو ةنغًُٛٙ:ٔنؼ عرو  ((

,ٔةنؾ٘ ػعر فّٛ  نٗ  ٍ س ةألّٔرً ةننٛرمدٛع فدٙ  ٚـةٌ،ٔنعدؼ 1942فٙ نترب "نيق ةألمـةؿ" عرو 

اعٕةو يٍ يًرؿمدع ةنؼؿةمدع ٔةنتدؼؿٚل فدٙ ةنضدٕفةا ةنعهًٛدع ٔيًرؿمدع ةنعًدم ةننٛرمدٙ فدٙ يعرؿّدع 

فكدـ  تيدكٛم ةنضكٕيدع  1970,ٓدـس فدٙ عدرو 1963َظرو ةنيرِ   ؿّر نٓهٕ٘ ٔةنتٙ نؼاا يُدؾ عدرو 

ةةم يٛع عهٗ امرك َظـٚدع ٔالٚدع ةنماٛدّ فدٙ نترندّ ةندؾ٘ صًدم عُدٕةٍَٛ )ةنضكٕيدع ةةمد يٛع: ٔالٚدع 

نعؼ اصؼةث ةَتمرّدع "ةنًؼؿمدع ةنمْٛدٛع"  ندٗ تـنٛدر,ٔةنتٙ نادٙ فٛٓدر  1964ةنماّٛ(،َمٙ يٍ  ٚـةٌ عرو 

يؼُٚدع ةنُزدق ةةىدـة ,ْٔٙ يدٍ يدؼٌ نًؼ  عرو ٔةصؼ,حى ةعترؿ يُمٗ فعـ نّ ْٕٔ ةنعـةو, ؽ مدكٍ فدٙ 

احـ  1979 ؽ ةَتام  نٗ نرؿٚل,عرػ فٙ ىنرٓ  1978ةنعهى ةنؼُٚٙ ةنعـٚاع فٙ ةنعـةو,ٔناٙ فٛٓر  نٗ عرو 

ةَتَدددرؿ ةنخدددٕؿ  ةةٚـةَٛدددع عهددددٗ َظدددرو ةنيدددرِ   ؿّددددر نٓهٕ٘،نهًقٚدددؼ يدددٍ ةنتمرٍددددٛم,ُٚظـ:صًٛؼ 

ننٛرمدٛع نسيدرو ةنغًُٛٙ،ي مندع تُظدٛى َٔيدـ ةألََرؿ٘،صؼٚج ةالَا و:َظـ  فدٙ ةنضٛدر  ةنعهًٛدع ٔة

مٛؼ ارػؿٖ,عًُٛٗ ؿٔس هللا فَؼنُٛرِٔ ةيرو عًُٛٗ نـ ةمدرك  ؛2تـةث ةةيرو ةنغًُٛٙ،ٓٓـةٌ,ػ.ا,ً

 ؛1379ػٔو,تٓـةٌ,پ,ة ةمُرػ ٔعٕةٓـةا ٔعٛرل,ي منع تُظٛى َٔيـ ةحرؿ ةيرو عًُٛٗ,

R.Abrahamian,structural causes of the Iranian Revolution "Merip 

Reports,new york,1980, P.22 
64

نددددٙ مددددٙ عـنٙ،ؿمددددرنع عهًددددرر  ٚددددـةٌ  نددددٗ ةنددددـ ٛل يـمددددٙ تخٛددددـ مددددغارً فددددٙ ياتددددنل عٍ: ((

،نضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددج يُيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٕؿ عهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٗ 2013يَددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـ،

ةالَتـَٛدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ,

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/02/130218_egypt_iran_story 
65

(,نضدج يُيدٕؿ 2020-2010نًَدـٚع عد ل ةنًدؼ  )ياتنل عٍ:اصًؼ صنٍٛ,ةنع ارا ةةٚـةَٛدع ة ((

 /https://www.alquds.co.uk.2011,عهٗ ةالَتـَٛ 
66

 .55يعتق م يع ٔ  ةننٛؼ ةنَٛرػ,ةنًَؼؿ ةننرن ,ً ((
67

 ياتنل عٍ:ةنًَؼؿ َمنّ. ((
68

 .22,ةنًَؼؿ ةننرن ,ًػالل يضًٕػ ((
69

 .ةنًَؼؿ َمنّ ((
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ةنًَدددرنش يدددد ةنخدددٕؿ  فدددٙ يَدددـ,يزهع يغتدددرؿةا    ةنندددعٛؼ ةػؿٚل, ٚدددـةٌ ٔتـنٛدددر ٔتُدددرفً ((

 .2013ً,5,ةننُع ةنعرىـ ,ةنارْـ ,156 ٚـةَٛع,ةنعؼػ 
71

(,نضدددج يُيدددٕؿ عهدددٗ 2020-2010اصًدددؼ صندددٍٛ,ةنع ارا ةةٚـةَٛدددع ةنًَدددـٚع عددد ل ةنًدددؼ  ) ((

  /https://www.alquds.co.uk.2011,ةالَتـَٛ 
72

(,نضدج يُيدٕؿ 2020-2010ع عد ل ةنًدؼ  )ياتنل عٍ:اصًؼ صنٍٛ,ةنع ارا ةةٚـةَٛدع ةنًَدـٚ ((

  /https://www.alquds.co.uk.2011,عهٗ ةالَتـَٛ 
73

 ةنًَؼؿ َمنّ. ((
74

،نضددددددددج يُيددددددددٕؿ عهددددددددٗ 1398ةنًنددددددددهًٍٛ ٔعارْددددددددرم   يـمدددددددد ، ةىددددددددتنرْرا ةعٕةٌ ((

 http://fa.abna.cc/72Cwةالَتـَٛ ,
75

 .1392يـػةػ  23ؿٔفَريّ رًٕٓؿٖ ةم يٗ يٕؿعّ ياتنل عٍ: ((
76

،نضددددددددج يُيددددددددٕؿ عهددددددددٗ 1398ةنًنددددددددهًٍٛ ٔعارْددددددددرم   يـمدددددددد ، ةىددددددددتنرْرا ةعٕةٌ ((

 http://fa.abna.cc/72Cwةالَتـَٛ ,

 اٌّصادس

 ةنـمر م ٔةألٓرؿٚش ةنزريعٛع -أالً 

ؿفاع َنٛم ىاع,احـ صقب هللا فٙ تإؿ فكـ ةنًارٔيع ٔامرنٛنٓر فٙ ةنًُااع ةنعـنٛع,ؿمرنع -

 . 2009فهناٍٛ,-ةنُزرس ةنُٕٓٛع,َرنهليررنتٛـ,نهٛع ةنؼؿةمرا ةنعهٛر,رريعع 

(,ؿمرنع 2013-2001ىٍُٛ   ةنًٓؼ٘,ةننٛرمع ةنغرؿرٛع ةةٚـةَٛع تزرِ ػٔل ةنًيـو ةنعـنٙ )-

 .2014ً,202ننكـ ,-يررنتٛـ,نهٛع ةنضإو ٔةنعهٕو ةننٛرمٛع,رريعع   عْٛـ 

 ً  ةنكتت ةنعـنٛع ٔةنًعـنع -حرَٛر

عع )نًضع عرٓمع يٍ صٛر  ٔرٓرػ ةٚع هللا ةننٛؼ ةنغريُئٙ(,تزًد تزًد عيرو ةنٕالٚع ,ةنيًل ةننرٓ-

 .2007عيرو ةنٕالٚع,ػ.و,

صًٛؼ ةألََرؿ٘،صؼٚج ةالَا و:َظـ  فٙ ةنضٛر  ةنعهًٛع ٔةننٛرمٛع نسيرو ةنغًُٛٙ،ي منع تُظٛى -

 َٔيـ تـةث ةةيرو ةنغًُٛٙ،ٓٓـةٌ,ػ.ا.

,ةنًـنق ةنؼًٚاـةٓٙ ةنعـنٙ 2020-2010تـ  ةةٚـةَٛع ع ل ةنم-ػالل يضًٕػ,ةنع ارا ةنًَـٚع-

 .2016نهؼؿةمرا ةالمتـةتٛزٛع,ٔةالاتَرػٚع,ٔةننٛرمٛع,

,ػةؿ 1980-1970ةنًَـٚع نٍٛ ةنٍٕرل ٔةنااٛعع -معٛؼ ةنَنري,ةنع ارا ةةٚـةَٛع-

 .2007ةنيـٔو,ةنارْـ ,

 2008 ,يكـو   اصًؼ,ي ةيـ  او يـةرععوصٕةؿ يد ارػ  ةنتاـ ,ػةؿ ةنيـٔو,ةنارْـ-

 ً  ةنكتت ةنمرؿمٛع -حرنخر

َاؼ َظرو رًٕٓؿٖ ةم يٗ ةٚـةٌ ٔؿْنـةٌ )َريّ ْر,َٕىترؿ  -ففةػ ةفةػِ,َزٕةْرٖ َزًٛنرَّ-

 .1390فترؿْر(,نّ ةيٛؼ ةَتيرؿ ؿمًٗ,نٗ.رر,گْر,

ةٌ تر عرتًٙ,رهؼ پُزى,ةَتيرؿةا گؽى  ةف نرفؿگَذ مرل ػؿ ةٚـةٌ رّ پػةٔػ عهٗ نرنرٚٗ,نٛن  ٔ-

 .1382ٓـةٌ,ؿيّٛ فـػة,ت

مٛؼ ارػؿٖ,عًُٛٗ ؿٔس هللا فَؼنُٛرِٔ ةيرو عًُٛٗ نـ ةمرك ةمُرػ ٔعٕةٓـةا ٔعٛرل,ي منع تُظٛى -

 .1379ػٔو,تٓـةٌ,پ,ة َٔيـ ةحرؿ ةيرو عًُٛٗ,
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,تـرًّ,ػةػ يٓـ,َرىـ 1980-1919ْهٕٖ فعـٍٚ ىرُْيرِ پْٕىُ  َٓرَٔؼٖ ٔةٕٚ نٕيرتٗ,  ؿّر -

 .2013ةؿٚل,پفـةَنٕٖ,

 ً  نكتت ةالَكهٛقٚعة -ؿةنعر

-Amin Saikal, The Rise and Fll of The Shah,London, 1980. 

-R.Abrahamian,structural causes of the Iranian Revolution "Merip 

Reports,new york,1980. 

 ً  ةنًٕمٕعرا -عرينر

ػؿةمرا اصًؼ ةنًٍٕهٙ،يٕمٕعع ةنضـنرا ةةم يٛع فٙ ةنٍٕٓ ةنعـنٙ ٔ ٚـةٌ ٔتـنٛر،يـنق -

 .2004ةنٕصؼ  ةنعـنٛع،نٛـٔا،

 .2004عهٛم اصًؼ عهٛم,يهض  ةنًٕمٕعع ةننٛرمٛع,ةنً منع ةنعـنٛع نهؼؿةمرا ٔةنُيـ,نٛـٔا,-

(,ؿٚرُ ةنـٚل نهكتت 2013-1890ىرنـ ننـة ٙ, ٚـةٌ ةألصقةب ٔةنيغَٛرا ةننٛرمٛع )-

 .2014ٔةنُيـ,نُؼٌ,

 .1999,نٛـٔا,4ً منع ةنعـنٛع نهؼؿةمرا ٔةنُيـ,ٓ,ةن6عنؼ ةنْٕرب انكٛرنٙ,ةنًٕمٕعع ةننٛرمٛع,د-

   ٍٔمٙ انٕ يغهٙ,ػنٛم ةنيغَٛرا ةةٚـةَٛع ةنًعرٍـ ،يـنق ػؿةمرا ةنغهٛذ ةنعـنٙ،ةننَـ .-

 ً  ةنًز ا,ٔةنَضق -مرػمر

 ةنًز ا- ا

 .1978يزهع ةنغهٛذ ةنعـنٙ,-

 .2017يزهع ةنؼؿةمرا ةةٚـةَٛع,-

 .2005يزهع ةننٛرمع ةنؼٔنٛع,-

 2013,  2012يزهع يغترؿةا  ٚـةَٛع,-

 ةنَضق- ب

 ةنَضق نرنهغع ةنعـنٛع-1

 .2021, -2010ٍضٛمع ةنيـو ةألٔمٔ,-

 ةنَضق نرنهغع ةنمرؿمٛع-2

 .1392ؿٔفَريّ رًٕٓؿٖ ةم يٗ,-

 ً  ةالَتـَ  -مرنعر

-:https://ar.wikipedia.org/wiki 

-https://www.google.com/search?q 

(,نضج يُيٕؿ عهٗ 2020-2010ع ارا ةةٚـةَٛع ةنًَـٚع ع ل ةنًؼ  )اصًؼ صنٍٛ,ةن-

 /https://www.alquds.co.uk.2011ةالَتـَٛ ,

،نضج يُيٕؿ عهٗ 1398ةنًنهًٍٛ ٔعارْرم   يـم ، ةىتنرْرا ةعٕةٌ-

 http://fa.abna.cc/72Cwةالَتـَٛ ,

(،ةنًـنق 2016 – 2011) ةةٚـةَٛع يٍ ةنمتـ  –اىـا  اصًؼ عـفرا،ةنع ارا ةنًَـٚع -

 https://democraticac.de/?p=35024،2016ةنؼًٚاـةٓٙ ةنعـنٙ نهؼؿةمرا ةالمتـةتٛزٛع،

،نضج يُيٕؿ 2013نٙ مٙ عـنٙ،ؿمرنع عهًرر  ٚـةٌ  نٗ ةنـ ٛل يـمٙ تخٛـ مغارً فٙ يَـ،-

عهٗ 
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Abstract: 

    The study of Iranian-Egyptian relations during the presidency of Mohamed 

Morsi (June 30, 2012 - July 3, 2013) is one of the important studies that 

cannot be overlooked, especially when passing through the political events 

that occurred in Egypt at the beginning of the second decade of the twenty-

first century , As these events inaugurated a change in its political map, 

allowing Iran to move towards it according to what its interests require, so it 

tried to rearrange its cards, bridge its relationship, and adopt a new political 

approach that differs from the sterile approach since the establishment of its 

republic in 1979, Which did not result from any understandings regarding the 

relations between them, as each of the parties had a different political view 

from the other in most of the events in the Middle East, and when the breezes 

of political change blew in Egypt, Iran was eager for that action from the first 

sight, However, she tried to do her best to restore their relationship, extend a 

helping hand to her, and decipher the jinx in front of the normal return of the 

relationship between them, to become more sedate and stronger than before, 

but how was that? And why did Iran initiate moves towards Egypt from the 

early days of the political change until the arrival of Muhammad Morsi to 

power? And how did Iranian politicians see the Islamist movement taking 

over the rule in Egypt? What are the most prominent obstacles that have 

prevented the return of relations that Iran has built, and finally what is its 

position on the developments that resulted from the removal of Mohamed 

Morsi from the presidency? All these questions and others I tried to list their 

answers through the folds of this study in a historical-analytical manner, to 

show the reader in general, and researchers in particular, how the Iranian-

Egyptian relations took place during the mentioned period. 

key words:(current, opposition, diplomacy, crisis, relations, the Muslim 

Brotherhood). 
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 نورة  مواس     استاذ حماضرة 

 ـ أبى انقاسم سعذ هللا، بىزريعت ، انجسائر2جامعت انجسائر 

nora.mouas@univ-alger2.dz 

 مسخخهص انبحث:

عو٠ٓ اٌف١ٕم١١ٓ، ٌمل وبْ ٌٍل٠ٓ ِىبٔخ وج١وح ٚ ٘بِخ ػٕل اٌّغبهثخ اٌملِبء ّؤُٔٙ ّؤْ اٌّٙب       

فبألٍّبء اٌزٟ ٠ؾٍّٙب اٌموٛبع١ْٛ  رلي ػٍٝ مٌه ِضً  " ّبفٛٛ ثؼً ،أٞ لٚٝ ثؼً ، ؽٕجؼً، أٞ 

ؽظٟ ثؾظٛح ثؼً، ٚغ١و٘ب،  ٠ٚجلٚ مٌه ٚاٙؾب ِٓ فالي اٌّقٍفبد األصو٠خ ٚاٌؾٚبه٠خ وبٌّؼبثل 

ٌٙخ ف١ٕ١م١خ ، ٚؽبفظٛا ٌّلح اْ اٌّٙبعو٠ٓ اٌف١ٕ١م١١ٓ لل ٚإٍٛا ػجبكح ا  ٚاٌّمبثو ٚإٌمبئِ  ٚغ١و٘ب .

٠ٍٛٛخ ػٍٝ اٌؼبكاد اٌل١ٕ٠خ اٌف١ٕ١م١خ ، وّب أُٔٙ ٍوػبْ ِب رجٕٛا أٌٙخ ِؾ١ٍخ فٟ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ  

ٚونٌه ثبٌَٕجخ ٌٍّغبهثخ، ٚاػزّبكا ػٍٝ األٌٛاػ إٌنه٠خ، رج١ٓ اػزجبه" رب١ٔذ" ٚ"ثؼً ؽّْٛ" 

ٌٗ ٍِمود اٌٗ ٕٛه، ٚونا االٌٗ أّّْٛ أ١ًٕ اٌّؼجٛك٠ٓ اٌوئ١َ١ٓ ٌٍموٛبع١١ٓ، ثبإلٙبفخ اٌٝ اال

ٔو٠ل  فٟ ٘نٖ اٌّلافٍخ اٌمبء اٌٚٛء ػٍٝ  أثوى   افو٠م١ب  ،ٚأغٍجُٙ ػجلٚا ِٓ لجً اٌّغبهثخ  اٌملِبء.

اٌّؼجٛكاد اٌف١ٕ١م١خ اٌموٛبع١خ  فٟ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ  ِٚىبٔزٙب ػٕل اٌموٛبع١١ٓ ٚاٌّغبهثخ، ثبإلٙبفخ 

ٟ   اٌف١ٕ١مٟ اٌموٛبعٟ فٟ  اٌّغبهثخ اٌملِبء ، اٌن٠ٓ للٍٛ٘ب ،فؤٕجؼ ٌٙب ِواوي اٌٝ اثواى اٌزؤص١و اٌل٠ٕ

 ػجبكرُٙ ٚٛمٍُٛٙ اٌل١ٕ٠خ .xAك١ٕ٠خ  ٌٍؼجبكح  فٟ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ ، فّبهٍٛا ف١ٙب 

 ، ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ االٌٙخ ، اٌموٛبع١ْٛ ، اٌّغبهثخ ، ثؼً ؽبِْٛ ، رب١ٔذ انكهماث انمفخاحيت :

 :مقذمت

ّىٍذ اٌّؼزملاد اٌٛص١ٕخ فٟ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ إٌٛاح األٌٚٝ ٌٍل٠بٔخ األ١ٌٚخ ٌلٜ ٍىبْ إٌّطمخ،      

ٚاٌزٟ اهرجطذ ثّؼزملارٙب ٚك٠بٔبرٙب الؽمب ،ٚثلفٛي اٌّٙبعو٠ٓ اٌف١ٕم١ٓ ّّبي افو٠م١ب ؽٍّٛا ِؼُٙ 

ؽلس اِزياط ث١ٓ اٌّؾ١ٍخ  ك٠ُٕٙ، ِٚؼزملارُٙ ٚٛمٍُٛٙ اٌل١ٕ٠خ ػٍٝ اٌَىبْ اٌّؾ١١ٍٓ، ٚثّوٚه  اٌيِٓ

اٌّزغنهح ٚاٌّؼزملاد اٌل١ٕ٠خ  اٌٛص١ٕخ األفوٜ اٌٛافلح ،فبٕخ اٌف١ٕ١م١خ  اٌموٛبع١خ، ؽ١ش  وبْ ٌٙنٖ 

األف١وح أْ  أصود ٚرؤصود ثبٌّؼزملاد اٌّؾ١ٍخ.  ٔو٠ل ِٓ فالي  ٘نٖ اٌلهاٍخ ،  اٌمبء اٌٚٛء ؽٛي  أُ٘ 

اٌّغبهثخ اٌملِبء  اٌٝ عبٔت أٌٙزُٙ اٌّؾ١ٍخ، فبٌموٛبع١ْٛ   اٌّؼجٛكاد اٌف١ٕ١م١خ اٌج١ٔٛخ، اٌزٟ اػزمل ثٙب

ػٕل كفٌُٛٙ ّّبي افو٠م١ب  ،ؽٍّٛا ا١ٌٙب أٌٙزُٙ، فبٔزْو ثؼٚٙب ث١ٓ ا١ٌٍج١١ٓ ثؼل رؤصوُ٘  ثٙب، ٚػ١ٍٗ 

 رٕبٍٍذ فٟ أم٘بٕٔب ِغّٛػخ  ِٓ األٍئٍخ  اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛٙٛع أّ٘ٙب :

 ب اٌّغبهثخ اٌملِبء ؟ـ ِبٟ٘  أُ٘ اٌّؼجٛكاد اٌّؾ١ٍخ  اٌزٟ للٍٙ

 ـ ِبٟ٘ أُ٘ االٌٙخ اٌموٛبع١خ اٌج١ٔٛخ  اٌزٟ ػجل٘ب ا١ٌٍج١١ٓ اٌملِبء ؟

 منهجيت انبحث:

اػزّلد فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ ،ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ اٌزؾ١ٍٍٟ  ، ٚإٌّٙظ ااٌزمو٠وٞ ثؾَت             

١خ ١ٌٍج١١ٓ اٌملِبء، ِغ رج١١ٓ ِٛٙغ اٌلهاٍخ، ِٚب رٛفو ِٓ ِؼٍِٛخ ٌٍزؼوف ػٍٝ  أُ٘ اٌّؼجٛكاد اٌّؾٍ

 أُ٘ ا٢ٌٙخ اٌموٛبع١خ  اٌٛافلح.

 رٙلف ٘نٖ اٌلهاٍخ اٌٝ ِغّٛػخ ِٓ األ٘لاف ِٕٙب:أهذاف انبحث :  

 ـ اٌزؼوف ػٍٝ أُ٘ اٌّؼجٛكاد  اٌٛص١ٕخ اٌمل٠ّخ ،اٌزٟ للٍٙب اٌّغبهثخ اٌملِبء؛

 ؤصو ا١ٌٍج١١ٓ ثٙب؛ـ اثواى  أُ٘ اٌّؼجٛكاد اٌموٛبع١خ فٟ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ  ِٚلٜ ر
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 .انبالد وانسكان:1

 انمىقع:1.1

رمغ اٌجالك اٌّغبهث١خ فٟ ّّبي اٌمبهح االفو٠م١خ، ٠ؾل٘ب ِٓ اٌّْبي اٌجؾو اٌّزٍٜٛ ، ِٚٓ             

ر١ّي ٍطؾٙب ثزٚبه٠ٌ  (،3(اٌغٕٛة اٌٖؾواء اٌىجوٜ، ِٚٓ اٌغوة اٌّؾ١ٜ األٍَٟٛ ّٚولب ِٖو

رغ١واد ػل٠لح ِٕن أللَ اٌؼٖٛه، ٌىٓ ٠غٍت ػ١ٍٙب ِٕبؿ هٛت ِزٕٛػخ .ٚػ١ٍٗ ػوف ِٕبؿ إٌّطمخ 

(، ِٚٓ 2ّج١ٗ ثبٌّٕبؿ االٍزٛائٟ، اٌنٞ اٍزّو ٍبئلا اٌٝ ِب ث١ٓ األٌف١خ اٌَبكٍخ ٚاٌقبَِخ لجً ا١ٌّالك )

 ( األِو اٌنٞ أصو ا٠غبثب ػٍٝ اٌَىبْ ٚ إٌّطمخ ػبِخ. ١ِّ3يارٗ ٚفوح اٌزَبلٜ )

 
 جبئٍٙب ؽَت ١٘وٚكٚد  فٟ اٌموْ اٌقبٌِ ق.َ ػٓ: ثالك ١ٌج١ب   ٚ ثؼ٘ ل3ّىً 

Gsell (S. ), Hérodote , textes relatif , P.6- 

 انسكان : 2. 1

٠نوو  ١٘وٚكٚد أْ ١ٌج١ب )افو٠م١ب(  رمطٕٙب أهثغ أُِ ، اصٕزبْ ِّٕٙب أ١ٍٕزبْ ،ٚاصٕزبْ غ١و              

أ١ٍْٕٛ، أِب اٌف١ٕ١م١ْٛ ٚاالغو٠ك فزٛافلٚا  أ١ٍٕز١ٓ فب١ٌٍج١ْٛ فٟ اٌّْبي ٚ االص١ٛث١ْٛ فٟ عٕٛة ١ٌج١ب

( ،فٟ ؽ١ٓ أّبه اٌّئهؿ ٍبٌٍٛز١ًٛ  فٟ ٚلذ الؽك اٌٝ أْ ٍىبْ األٚائً 4ٌٍّٕطمخ ف١ّب ثؼل )

الفو٠م١ب ُ٘ اٌغ١زٛي ٚا١ٌٍج١ْٛ، لجً أْ ٠زؾلس ثلٚهٖ ػٓ  ا١ٌّل١١٠ٓ ٚاألهِٓ ٚاٌفوً،  ا١ٌّل١٠ٓ 

اٌوؽً (، ث١ّٕب اِزيط اٌفوً ثبٌغ١زٛي ٚٔزظ ػٕٗ اٌّٛه   ٚاالهِٓ اِزيعٛا ثب١ٌٍج١١ٓ  ٚٔزظ ا١ٌِٕٛل)

،ٚثنٌه ظٙود ر١َّبد عل٠لح ِغ اٌوِٚبْ ،اٌن٠ٓ أٍٛمٛ٘ب ػٍٝ ٍىبْ إٌّطمخ ٌزؼ١ٓ اٌمجبئً ٚإٌّبٛك 

 (.7((، ٚا١ٌِٕٛل6ْٛ٠(، ِٕٙب اٌّٛه )5اٌزٟ رَىٕٙب)

 .انذيانت انىثنيت  انقذيمت:2

ُ ف١ٙب االَٔبْ اٌّغبهثٟ اٌمل٠ُ ، فوٙذ ػ١ٍٗ رمل٠ٌ اٌؼل٠ل ِٓ اْ ٛج١ؼخ اٌج١ئخ، اٌزٟ ػب            

 اٌّظب٘و أّ٘ٙب :

 .عبادة انشمس وانقمر:1

للً اٌّغبهثخ اٌملِبء ِظب٘و ِقزٍفخ ، وبٌٌّْ ٚاٌمّو ٚاألّغبه ٚاٌؼٛإف ٚغ١و٘ب ،              

ّو  ػٕل ا١ٌٍج١١ٓ ؽ١ّٕب ٚ٘ٛ ِب ٠ئولٖ  اٌّئهؿ ١٘وٚكٚد ،اٌنٞ ٠قجؤب ػٓ  أزْبه رمل٠ٌ اٌٌّْ ٚاٌم

لبي: "ُٚ٘ ال ٠ملِْٛ اٌمواث١ٓ اال ٌٌٍّْ ٚاٌمّو، ٚوً اٌٍج١١ٓ ِٚؼُٙ  اٌوؽً ٠ملِٛا اٌمواث١ٓ اال ٌّٙب 

 (.8غ١و أْ اٌمب١ٕٛٓ ؽٛي ثؾ١وح رو٠ز١ٌٔٛ، وبٔٛا  ٠ملِْٛ اٌمواث١ٓ ألص١ٕب ٚثٛى٠لْٚ" )

ْ اٌّغبهثخ اٌملاِٝ، لل ػجلٚا اٌٌّْ  ك١ًٌ ٌٕٚب  فٟ ِب   أّبه ا١ٌٗ  ١ّْوْٚ ونٌه  ؽٛي  أ           

ق َ اٍزمجً اٌٍّه ِب١ٕ١ٍَب اٌمبئل "ٍى١ج١ْٛ  اال١ٍِٟ" ّبووا اٌٌّْ  353لبٛغ ػٓ مٌه، ففٟ ٍٕخ 

(، فبٌّغبهثخ 9لبئال:" أّىون أ٠زٙب اٌٌّْ اٌؼب١ٌخ علا ... " ػٍٝ ِب ٠نوو اٌجبؽش لبثو٠بي وٌِٛ )

ّو ، اٌزٟ وبٔذ ٌّٙب ػٍٝ هأٞ ثؼ٘ اٌّئهف١ٓ ٍٕخ ٚص١مخ ث١ٓ اٌملِبء اٍزّوٚا فٟ ػجبكح اٌٌّْ ٚاٌم

ِؼجٛك٠ٓ أفو٠ٓ ّ٘ب ثؼً ؽّْٛ)أِْٛ ( اٌموٛبعٟ ثبإلٙبفخ اٌٝ االٌٙخ رب١ٔذ،  اٌنٞ ٠زَبءي  اٌجبؽش  
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دمحم اٌٙبكٞ ؽبهُ، اْ ٌُ ٠ىٛٔب ِٓ إٔٛي ِؾ١ٍخ،  فبٕخ ٚأْ ٖٔٛٓ ِؼجل اٌؾفوح )لَٕط١ٕخ ( رلػُ 

 (.33اٌفىوح)

 نجبال:.عبادة ا2

رغّغ ِغًّ اٌّٖبكه اٌمل٠ّخ ػٍٝ أْ ٍىبْ  اٌّغوة اٌمل٠ُ، ػوفٛا اٌمٜٛ  اٌطج١ؼ١خ             

فىبْ االَٔبْ اٌّغبهثٟ ؽَت اٌّئهؿ ث١ٍ١ٓ (،33)ٚللٍٛ٘ب، ثبػزجبه٘ب ِؤٜٚ ٌألٌٙخ ؽَت اػزمبكُ٘

َؾت ، ٚاٌزٟ ( ٠ٕظو اٌٝ عجبي االٌٍٛ  ِضال ٔظوح فٛف ٚه٘جٕخ ،فبٕخ لّزٙب اٌزٟ رزغبٚى ا30ٌ)

 .اػزمل  أٔٙب ِغبٚهح ٌموٓ اٌمّو.

 .عبادة انكهىف وانمغاراث:3

وّب ِضٍذ اٌىٙٛف ٚاٌّغبهاد كٚها ٘بِب فٟ ؽ١بد ا١ٌٍج١ٓ اٌملِبء، الػزمبكُ٘ ثؤٔٙب ١ٍٍٚخ             

ل ٌٍلفٛي اٌٝ اٌؼبٌُ  اٌجبٕٟٛ ٌٍغٓ فٟ اٌجلا٠خ،  اال أُٔٙ  كاِٚٛا  فٟ رمل٠َٙب ونٌه ؽزٝ ثؼل رٛاف

(،ؽ١ش وبْ ٠ٕظو اٌٝ ثؼٚٙب ثؤٔٙب َِبوٓ ٌجؼ٘ 30اٌّٙبعو٠ٓ اٌف١ٕ١م١ٓ اٌٝ ّّبي افو٠م١ب  )

(،ٚ٘ٛ 34،ِب ٟ٘ اال ر١َّبد ِؾ١ٍخ إلٌٗ اٌىٙٛف)(ITRU)اٌّؼجٛكاد ، فجؼ٘ اٌز١َّبد وـــ" افوٞ"

اٌٛص١ٕخ ِٓ ث١ٓ اٌّؼجٛكاد  (Bacax)ؽ١ّٕب لبي أْ االٌٗ ثبوبوٌ  (Gsell.S)ِب ٠ئولٖ   ٍز١فبْ أو١ًٖ

ففٟ عجً اٌطب٠خ ثبٌموة ِٓ ِل٠ٕخ  لبٌّخ  ٚعلد ٔمُٛ ػجبهح ػٓ  (،35ا١ٌٍج١خ  األوضو ١ٕذ )

اٌنٞ ٠وعؼ ثؤٔٗ ِٓ إًٔ ١ٌجٟ ، ثبإلٙبفخ اٌٝ وٙٛف فٟ ِٛالغ  (BACAX)ا٘لاءاد  اٌٝ ثبوبوٌ 

 (.36أفوٜ ٠جلٚا أٔٙب وبٔذ ِىوٍخ ٌٍؼجبكح ونٌه )

 .األمىاث:4

الك اٌّغوة اٌمل٠ُ، اٌّلافٓ اٌجلائ١خ أِبوٓ ٌٍؼجبكح ، ٚؽَت اٌّئهؿ  ١٘وٚكٚد ارقن ٍىبْ ث            

فبْ ِّبهٍبد "إٌَبِْٛ" رلػُ اٌفىوح ، وّب ٍغٍذ اٌّٖبكه اٌّبك٠خ ٚاألكث١خ عٍّخ ِٓ ِّبهٍبد 

 اٌّغبهثخ اٌملِبء رزوعُ إٌظوح اٌّز١ّيح ٌألؽ١بء اٌّغبهثخ  ارغبٖ أِٛارُٙ ، ٚاٌزٟ ٠ىْف اٍزمواإ٘ب أْ

ِفَٙٛ اٌؼجبكح ٕ٘ب ٘ٛ ٔٛع ِٓ اٌزمل٠و ٚاالؽزواَ  ، ام وبٔٛا ٠مَّْٛ ثؤف١بهُ٘  ،اٌن٠ٓ ػوفٛا ثىُٛٔٙ 

( ٌٚؼً أزْبه اٌمجٛه فٟ 37األوضو ػلاٌخ ،ٚمٌه ثّالَِخ لجٛهُ٘ ثؼل أْ ٠ىٛٔٛا ، لل رملِٛا ثبٌلػبء )

 اٌّٛٙٛع.إٌّطمخ اٌٖؾوا٠ٚخ ِٓ ِٛه٠طب١ٔب اٌٝ فياْ رؤ١٠ل ٌوٚا٠خ ١٘وٚكٚد  فٟ 

 .االنسان:5

وّب ؽظٟ ثؼ٘ اٌٍّٛن ونٌه ، ثّىبٔخ ِز١ّيح ػٕل  اٌّغبهثخ اٌملِبء أٚ اٌموٛبع١١ٓ اٌٛافل٠ٓ             

ٌّْبي افو٠م١ب  ، ٚ٘ٛ ِب رلي ػ١ٍٗ اٌؼّبهح اٌغٕبئي٠خ أٚ وزبثبد اٌّئهف١ٓ أٚ إٌمُٛ ، فٕم١ْخ كٚلخ 

١خ  رّٚٓ ِب ٠ٍٟ :" ١ّل ٍىبْ كٚلخ ٘نا اٌّؼجل ٌٍٍّه (، اؽزٛد  ٔٔ ا٘لائٟ ٠ب١ٌٍج١خ ٚاٌج38ٔٛاٌضب١ٔخ)

(، ٚ٘ٛ ِب ٠زضجذ ٌٕب أْ ا١ٌِٕٛل وبٔٛا ٠ئٌْٙٛ اٌٍّه ِب١ٕ١ٍَب ػٍٝ ِب رئولٖ  ثؼ٘ 39ِب١ٕ١ٍَب.." )

 وزبثبد اٌّئهف١ٓ اٌملاِٝ، ػٍٝ غواه اٌجؼ٘ االفو .

 .انحيىان:6

ٟ اٌمل٠ُ ، ِٕن أللَ اٌؼٖٛه ، ٚاٍزّو ؽزٝ وبْ ٌٍؾ١ٛاْ  ِىبٔخ ٘بِخ ػٕل االَٔبْ اٌّغبهث            

ثؼل ٕٚٛي اٌّٙبعو٠ٓ اٌف١ٕم١١ٓ، الػزّبكٖ ػ١ٍٗ فٟ ِغبالد ػل٠لح، فؤٙفٝ ػٍٝ أٔٛاع ِٕٙب ٛبثغ 

 (، ٌؾبعزٗ اٌّبٍخ ٌجؼٚٙب فٟ ؽ١برٗ اٌقبٕخ .03اٌملاٍخ ، ثبٌقٖٛٓ اٌىجِ ٚاٌضٛه )

 . انمعبىداث انقرطاجيت :3

وج١وح فٟ ؽ١بح اٌموٛبع١١ٓ ٚ اٌّغبهثخ اٌملِبء، فبٌىض١و ِٓ أٍّبء األػالَ  اؽزً اٌل٠ٓ ِىبٔخ            

اٌموٛبع١خ ِضال ، ٚاٌزٟ موود فٟ اٌّٖبكه اٌمل٠ّخ، ِْزمخ  ِٓ أٍّبء األٌٙخ، أٚ ِووجخ ِٕٙب اٌل١ًٌ 

 ػٍٝ رؼٍمُٙ ثآٌٙزُٙ، ِٚضبي مٌه:

 ـ ؽٕجؼً: رّزغ ثفًٚ "ثؼً"؛ 



  

 

 
  

 

222 

 

                                                                                                                            

 متر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة وقائع املؤ 

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( ا وازدهارها)اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيو

 0303آب  03 - 03للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 "؛ـ َ٘لهٚثبي: " ؽًٖ ػٍٝ َِبػلح "ثؼً 

 ـ   ٍّ٘ىبه": ٚ٘ت ٌقلِخ ٍِىبهد"؛

ثبإلٙبفخ اٌٝ مٌه ، ٕجغ اٌموٛبع١ْٛ ػاللبرُٙ اٌقبهع١خ ثبٌطبثغ اٌل٠ٕٟ ،           
 

ؽ١ش ٚإٍٛا فٟ 

ػجبكح آٌٙخ ف١ٕ١م١خ  فٟ ّّبي افو٠م١ب ٚؽبفظٛا ػ١ٍٙب ٌّلح ٠ٍٛٛخ َٔج١ب ، ِٚٓ صُ ٍوػبْ ِب أصوٚا ٚ 

َزْف ِٓ ِٖبكه اٌزبه٠ق١خ األصو٠خ ٚاٌّىزٛثخ، ثٛعٛك اٌؼل٠ل ِٓ ٔرؤصوٚا ثبٌّؼجٛكاد ا١ٌٍج١خ، ٚػ١ٍٗ 

ا٢ٌٙخ ، ٚاٍزّواه اٌزؤص١واد اٌف١ٕ١م١خ ػٍٝ لوٛبط ٚإٌّبٛك اٌقبٙؼخ ٌٙب فٟ ّزٝ ا١ٌّبك٠ٓ ثّب فٟ 

مٌه اٌغبٔت اٌل٠ٕٟ فٖٕٛب، ٚأْ ٍىبْ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ ػوف ػُٕٙ رمجٍُٙ ٌألفو ؽَت  اٌمل٠ٌ 

و :"ثؤْ ٌأل٘بٌٟ ِؼجٛكاد عل٠لح ٚلل٠ّخ أ١ٍ٘خ ٚأعٕج١خ ، ػبِخ ٚفبٕخ ؽوث١خ روٚر١ٍبًٔٛ اٌنٞ مو

(ِٚٓ أّٙو اٌّؼجٛكاد اٌزٟ أزمٍذ ِٓ ف١ٕ١م١ب اٌٝ لوٛبط ٚإٌّبٛك اٌٛالؼخ رؾذ ١ٍطورٙب 03ٚثؾو٠خ)

 ٔنوو:

  Baal Hammon). االنه" بعم حمىن")1

ؽّْٛ "ِٓ إٔٛي ف١ٕ١م١خ ٚمٌه ِٓ  (  أْ "ثؼً ٠G.CH. Picardنوو اٌجبؽش ث١ىبه )             

( فٟ األٔبٙٛي،  رؼٛك اٌٝ اٌموْ اٌزبٍغ لجً Zindjerliفالي اٌؼضٛه ػٍٝ ٔم١ْخ ثّٛلغ"ىأغوٌٟ" )

(، ؽ١ش موو ف١ٙب اٍُ اإلٌٗ ثؼً Kilamuaا١ٌّالك، ٚروعغ اٌٝ ػٙل اٌٍّه "و١الِٛ" )

(، ٚػ١ٍٗ ِضً ثؼً ؽّْٛ 00(،اٌنٞ الزؤذ ػجبكرٗ فٟ لوٛبط ثؼجبكح اإلٌٙخ رب١ٔذ  ")00ؽّْٛ)

ثب٢ٌٙخ "ى٠ًٛ" ٚ"أثٌٛٛ" "ٍٚبرٛهْ"، ٌىٓ ٕ٘بن ِٓ ٠ؼزمل أْ اإلٌٗ "اك٠و" ِب ٘ٛ اال أؽل األٍّبء 

اٌّواكفخ "ٌجؼً ؽّْٛ"، ، اٌنٞ  وبْ ٠ؼجل فٟ ػلح ِٕبٛك، ِٓ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ ، ٚأزْو فٟ ّّبي 

(ػضو ػ١ٍّٙب ١04ٓ ثبٌٍغخ اٌج١ٔٛخ اٌغل٠لح )(، ٚ موو فٟ ا٘لائ00افو٠م١ب ٚاٌؾٛٗ اٌغوثٟ ٌٍّزٍٜٛ)

 ( ،Thysdrusثبٌموة ِٓ ص١َلهًٚ )

٠ؼزمل اٌجبؽش دمحم ؽ١َٓ فٕطو أْ اٍُ "ؽّْٛ" ٠ؼٕٝ "ٔبه اٌغّو" أٚ اٌّجقوح ثّؼٕٝ اٌٗ             

ٚاٌزٟ ٠مٖل ثٙب "ػطو  (Hmmanimإٌبه، ١ٚ٠ٚف أ٠ٚب أْ ٌفظخ ؽّْٛ ِْزمخ ِٓ ؽّب٠ُ )

، ٚػ١ٍٗ م٘جذ ثؼ٘ (Hamaman) (25)االٍُ اٌنٞ صجذ ػٍٝ ٔٛع "ؽّبْ"اٌجقٛه" ٚ٘ٛ ٔفٌ 

 اٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ األفوٜ  اٌٝ أْ ٌفع ثؼً ؽّْٛ ٠ٕمَُ  اٌٝ  ل١َّٓ :

 اٌمَُ األٚي : ٠ؼٕٟ اٌيٚط، اٌوة، ا١ٌَل اٌٛاٌٟ.

 (.06اٌمَُ  اٌضبٟٔ : ٠ؼٕٟ االٌٗ اٌؾبهق أٚ هة ِناثؼ اٌجقٛه وّب ػوف ثبٌٗ اٌٌّْ. )

( ، اٌنٞ وبْ  07وّب رنوو ثؼ٘ اٌّٖبكه  أْ ا١ٌٍج١١ٓ ػجلٚا  ثبإلٙبفخ ألٌٙزُٙ "أِْٛ")           

(، ٚرغ١َلٖ  غبٌجب وبْ ػٍٝ ّىً ١ّـ ٠غٌٍ ػٍٝ ٠08ّضً اٌٗ اٌؾٟ ٚاٌقٍٛك ٚاٌوٚػ ٚاٌٌّْ )

(. ٌٚنٌه ٠نوؤب اٌّئهؿ ٍز١فبْ أو١ًٖ أْ  أِْٛ  ػٕل 09اٌؼوُ ، ٠َّه ثىجِ  ػٍٝ ِلفً اٌّؼجل )

اٌّغبهثخ ٌٗ ٍٕخ ثبإلٌٗ "ثؼً ؽّْٛ" ، فبٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ رج١ٓ ٌٕب ؽلٚس ػ١ٍّخ ِيط ث١ٕٗ ٚث١ٓ 

( ،  03اٌّؼجٛك اٌف١ٕ١مٟ " ثؼً " لجً للَٚ اٌّالؽ١ٓ  اٌف١ٕ١م١١ٓ  اٌٝ ّّبي افو٠م١ب ثٛلذ ٠ًٛٛ)

ئول ٚعٛكٖ فبٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ ، اػزجود االٌٗ أِْٛ االٌٗ اٌوٍّٟ ٌألِبى٠غ، فبٕخ ٚأْ إٌٖٛٓ ر

 "ؽلهِٛد" فٟ ػ١ٍٙب ػضو اٌزٟ إٌمُٛ أظٙورٗ ِقزٍفِٕن اٌموْ اٌَبكً لجً ا١ٌّالك، ٚ٘ٛ ِب 

 (03ب)ٚغ١و٘ "ر١َٕٛد"ٚ "١ٍورب"ٚ "اٚر١ىب"ٚ "لوٛبط"ٚ

هغُ افزالف ثؼ٘  اٌّئهف١ٓ ؽٛي إًٔ ثؼً ؽّْٛ  ،  اال أْ  إٌمُٛ اٌٖقو٠خ اٌزٟ                

ح )لَٕط١ٕخ ( ٚفٟ ِٕبٛك ِزفولخ ِٓ  ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ ، ِضً "١٘جْٛ ٚعلد فٟ وً ِٓ ِؼجل اٌؾفو

( فبٌىض١و ِٓ 00"  ٚ "كٌٌ"  ، ثبإلٙبفخ اٌٝ  "ّوّبي" ٚ" ر١جبىح"، ك١ًٌ ػٍٝ ِغبهث١خ ٘نا االٌٗ.)

 ثؼً" ِٓ وً ِضٍٗ اٌنٞ اٌٍٛث١خ، اٌف١ٕ١م١خ اٌؼاللبد ػٓ إٌبرظ اٌل٠ٕٟ االِزياط رزؾلس ػٓ اٌلهاٍبد 

 ثّقزٍف ارٖبٌٗ فٟ ثؼً أ١ّ٘خ ٚرىّٓ  ا١ٌّالك، لجً اٌقبٌِ اٌموْ لجً "ثؼً ثٕٟ رب١ٔذ"ٚ "ؽّْٛ
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 اٌمواث١ٓ ثزمل٠ُ ٚمٌه  اٌّٙبٌه ػُٕٙ ١ٌجؼل ا١ٌٗ ٠ٍغئْٛ اٌَىبْ وبْ ام لوٛبط ػوفزٙب اٌزٟ اٌْلائل

 (،00ٚغ١و٘ب) ٚاألِواٗ  وبٌغفبف اٌطج١ؼ١خ ٌٍىٛاهس كهءا اٌٍٖٛاد، ٚالبِخ اٌجْو٠خ ٚاألٙبؽٟ

 .. األفطبه رٍه ِٓ ١ٌقٍُٖٙ"ؽّْٛ ثؼً"اٌٝ االٌٗ اٌٍغٛء ٠زُ ؽ١ش

٘ىنا  اٍزّو ٍىبْ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ  ٠ؼجلْٚ " ثؼً ؽّْٛ)أِْٛ( ٚرب١ٔذ"، ٚثْىً                

ٚاٍغ فٟ اٌفزوح اٌالؽمخ ، ٌىٓ ِغ اؽزفبظّٙب ثىبًِ فٖبئّٖٙب ِغ رغ١و ا١ٍّّٙب اٌٝ االٌٗ " 

ٌٗ " أثٌْٛٛ"  أٚ " عٛثزو أِْٛ"  ثبٌَٕجخ ٌالٌٗ " ثؼً ؽّْٛ " ٚ"وب١ٍ٠َز١ٌ"  أٚ ٍبرٛهًٔٛ "  ٚ اال

 إٌّبٛك ِقزٍف فٟ اٌٖلاهح "ؽّْٛ ثؼً" ٌىٓ هغُ  اؽزالي(، 04" أ فو٠ىب " ثبٌَٕجخ ٌزب١ٔذ )

 اٌٝ ٚظٙود إٌمُٛ، ِٓ اٌؼل٠ل فٟ هافمزٗ لل "رب١ٔذ" اإلٌٙخ  فبْ فبٕخ، ٚا١ٌِٕٛل٠خ ػبِخ اٌج١ٔٛخ

 (.05) اٌواثغ لجً ا١ٌّالك اٌموْ ِٓ اثزلاء لوٛبعخ فٟ األٌٚٝ اٌّورجخ اؽزٍذ ثً جٗ،عبٔ

 (Tanit) اآلنهت حانيج -

ِٓ لجً اٌّغبهثخ  اٌملِبء ِٕن  اٌموْ اٌقبٌِ لجً ا١ٌّالك ، ػٍٝ Tanit)رب١ٔذ" ) "للٍذ             

١ٗ هثٜ ثؼ٘ اٌّئهف١ٓ رمل٠ٌ أٔٙب هِي ٌألِِٛخ ٚاٌقٖٛثخ ، فىبٔذ ِىبٔزٙب ٌل٠ُٙ وج١وح ،  ٚػٍ

ِٓ اٌّؼجٛكاد األوضو   (Tanit)اٌّغبهثخ ٌالٌٙخ "رب١ٔذ " ثبٌّوأح فٟ اٌّغزّغ اٌمجٍٟ. فٖبهد  رب١ٔذ

أزْبها ث١ٓ اٌٍج١١ٓ اٌٝ عبٔت "ثؼً ؽّْٛ"، ؽزٝ إٔجؾذ  " االٌٙخ رب١ٔذ " رؼوف ثزب١ٔذ ث١ٕجؼً 

((tnt.pn.B’I  ثبٍُ ثؼل ف١ّب ٚاّزٙود لوٛبعخ، اٌٝ ٛهٕ ِٓ اٌف١ٕ١م١ْٛ اٌّالؽْٛ اٌزٟ ٔمٍٙب 

(، ٌىضوح موو٘ب ِغ ثؼً ؽّْٛ فٟ إٌمُٛ ، ٚاؽزٍذ االٌٙخ " رب١ٔذ " اٌّورجخ 06) ثؼً"  ٚعٗ رب١ٔذ"

األٌٚٝ  ِٕن ثلا٠خ اٌموْ اٌواثغ لجً ا١ٌّالك وّب أّؤب ٍبثمب ، ٕٚبهد رملَ ٌٙب اٌىض١و ِٓ إٌنٚه 

اٌّزقٖٖخ ثؤٔٙب أػظُ االٌٙخ ، فٟٙ أَ وً ؽٟ ٚآٌٙخ ٕٚفذ رب١ٔذ فٟ اٌلهاٍبد  ٚاإل٘لاءاد.

اٌقٖت ٚ اٌمّو، ٚلل اهرجطذ ونٌه ثبٌؾ١بح اٌجو٠خ ٚا١ٌٖل، ٚػ١ٍٗ ػجلد" رب١ٔذ"   رؾذ أٍّبء 

ٚأّىبي ِزؼلكح ٚٛمًٛ ِقزٍفخ، فٟٙ رؼبكي ػٕل اإلغو٠ك ا٢ٌٙخ اهر١ٌّ ٚػٕل اٌوِٚبْ ا٢ٌٙخ ك٠ب٠ب 

(Diana) ( ٌأٚ وب١ٍ٠َز١Caelestis،)   ٚػٕل اٌّٖو١٠ٓ )١ٔذ ر١ٙ١ٕٛ( أٞ ١ٔذ ا١ٌٍج١خ، ٚػجل٘ب

اٌزٟ ٚهك موو٘ب فٟ  (Anatٚهثخ أٚغبه٠ذ أٔبد )  (07) اٌف١ٕم١ْٛ ٌْجٗ ث١ٕٙب ٚث١ٓ  اٌوثخ ػْزوٚد

رن٘ت اٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ اٌٝ موو اٌزْبثٗ اٌىج١و ث١ٓ "١ٔذ" ٚ"رب١ٔذ"   (.08ٖٔٛٓ هأً ّّوا)

فٟ اٌٍغخ ا١ٌٍج١خ، ؽٍٖٕب ػٍٝ "١ٔذ" اٌزٟ ػجل٘ب اٌّٖو٠ْٛ، ِب ٠ئول   اٌزٟ اْ ؽنفٕب ِٕٙب "رب" اٌزؤ١ٔش

( فٟ ّّبي افو٠م١ب  فٟ اٌجلا٠خ ثزٛى٠غ 09اٌزٟ لبَ اٌف١ٕ١م١ْٛ ثْٕو ػجبكرٙب)، األًٕ ا١ٌٍجٟ ٌٙنٖ اٌّؼجٛكح

"كِٝ" رٙلٜ ٌٍفز١بْ اٌّغبهثخ، ٌٚؼً رَّه اٌّغبهثخ ثوِي٘ب اٌٝ ٠ِٕٛب ٘نا ك١ًٌ ػٍٝ إٌٔٛٙب 

ال ٠ياي   (.43و٠ُ اٌفٟٚ ٚاٌُّٛ اٌنٞ ٠ظٙو ػٍٝ عجٙخ اٌّوأح ا١ٌٍج١خ  ٠زوعُ  عنٚه٘ب  )،فبإلث

" فزف١َوٖ ِؾً فالف ث١ٓ TNTاٌغّٛٗ ٠ىزٕف اٍُ " رب١ٔذ " اٌنٞ ٠ىزت ػٍٝ ّىً  "د.ْ.د" "

(  ثـ"ٚعٗ ثؼً" روعّذ Pn.Bol( ، ٌىٓ ػٕلِب فَو اٌّزقْٖٖٛ اٍُ "ثٕٟ ثؼً" )43اٌجبؽض١ٓ)

(، ٚوبْ ٠وِي ٌٙب ثوِي "اٌٙالي ٚاٌموٓ " ثْىً أٍبٍٟ فٟ 40"رب١ٔذ" ٚعٗ ثؼً)ػٍٝ اصو مٌه 

٠ٛٙغ هِي٘ب رؾذ أٚ فٛق اٌىزبثخ ٚ٘ٛ وض١و ِٓ إٌٖت إٌنه٠خ فٟ اٌّٛالغ األصو٠خ اٌج١ٔٛخ. ؽ١ش 

ثؼ٘ اٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ اٌٝ اٌمٛي أْ ػجبكح رب١ٔذ فٟ  أٖوفذ  (،٠40ْغً رمو٠جب ٍٜٚ إٌٖت)

 ،ٌىٓ  ؽٚٛه ٚاٍغ  ٌٙب ١ِٕٛل٠خ ٔبلٖخ ثبٌّمبهٔخ ِغ اٌّلْ اٌموٛبع١خ ، اٌزٟ  وبْاٌ اٌّلْ ثؼ٘ 

 ٔفٌ ف١ٙب رَغً ثبٌوغُ ِٓ أٔٙب ٌُ (،40اٌج١ٔٛخ) اٌّلْ ثبلٟ اٌٝ ػجبكح " رب١ٔذ "  رَوثذ١ّئب ف١ْئب 

 أُ٘  ِٚٓ هائغخ، وبٔذ ػجبكرٙب فبْ ١ٍورب)لَٕط١ٕخ ؽب١ٌب(، ثبٍزضٕبء لوٛبعخ فٟ ّٙلرٗ اٌنٞ اٌزفٛق

 ؽٛي إٌّزْوح اٌّمبثو ِٓ اٌىض١و فٟ عٕبئي٠خ ٘لا٠ب ٚعٛك اٌّغبهث١خ اٌف١ٕ١م١خ اٌل١ٕ٠خ اٌؼاللبد ِظب٘و

 ِٓ اٌْولٟ اٌّْبٌٟ ثبٌووِٓضال  "١ٍمًٛ"ٚ "ثٛٔٛاهح" ٚفٟ ثزٌٛٔ ٚكٚلخ ِىضو ِل٠ٕزٟ

 (. 44اٌغيائو)
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خ  اٌملِبء  ػجلٚا ،ثبإلٙبفخ اٌٝ  وّب ٠زغٍٝ ِؼٕب  ِٓ فالي كهاٍبد اٌّزق١ٖٖٓ أْ  اٌّغبهث           

" ثؼً ؽّْٛ" ٚ" رب١ٔذ " ، " ثؼً ٠له" اٌنٞ ٛوؽذ ؽٛي إٌٔٛٗ اٌؼل٠ل ِٓ اٌزَبإالد ، ٌىٓ ػلَ 

اٌؼضٛه ػٍٝ اٌٗ ف١ٕ١مٟ ثٙنا االٍُ فٟ اٌّلْ اٌف١ٕ١م١خ ٚرلاٚي وٍّخ " ٠له " فٟ اٌٍغخ ا١ٌٍج١خ ٚاٌلاٌخ ػٍٝ 

صذ ث١ٓ االٌٗ اٌف١ٕ١مٟ "ثؼً " ٚاالٌٗ "٠له " اٌّؼجٛك ػٕل اٌؾ١بح " ، ٠زوعُ ػ١ٍّخ اٌّيط اٌزٟ ؽل

ؽَت ِب م٘ت ا١ٌٗ ِئٌف  (Deus patrius)اٌّغبهثخ اٌنٞ ٕٚفزٗ ثؼ٘ إٌمُٛ ثبإلٌٗ إٌٟٛٛ.

 (.46اٌزبه٠ـ اٌّغبهثٟ اٌمل٠ُ)

 : Eshtart)اآلنهت عشخارث:) -

ٍِىخ اٌَّبٚاد ، ٚم٘جذ اٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ اٌٝ "ػْزبهد" فٟ اٌزٛهاح ثؤٔٙب  موو د االٌٙخ            

وزبة اٌؼٙل اٌمل٠ُ اٍزقلَ اٌؾوٚف اٌٖٛر١خ ِٓ وٍّخ )ثّٛذ(  ّٚىٍٛا ثٙب اٌؾوٚف اٌَبوٕخ فٟ  أن 

 اٍُ ػْزبه فؤٕجؼ االٍُ ٠ٍفع ػْزوٚد ، ٚرزؾٍٝ اإلٌٙخ ػْزبهد ثٖفز١ٓ أٍب١ٍز١ٓ :

 األٌٚٝ :آٌٙخ اٌق١و ٚاٌقٖت ٚاٌجووخ؛

 اٌزم٠ٛ٘ فٟ اٌّؼبهن   اٌضب١ٔخ: آٌٙخ 

( ، ٚػ١ٍٗ 46ٌىٓ اٌٖفز١ٓ رٕلِغبْ ِغ ثؼ٘ فٟ ػٖو الؽك ، رؾذ اٍُ ٚاؽل ٘ٛ "أربهع١زٌ")

إٔجؾذ لوٛبعخ ِوويا ك١ٕ٠ب ٌٍوثخ ػْزبهٚد )ػْزبه( ٚٔنه ٌقلِزٙب صّب١ٔٓ ػنهاء ٚاٌٝ عبٔجُٙ 

 ( ٌىٓ ػجبكرٙب ػٕل اٌّغبهثخ غ١و ِنوٛهح .47اٌىب٘ٓ عٛٔٛ اٌىب٘ٓ األػظُ )

 (Eshmounأشمىن:)
( ٚظ١فزٗ االّواف ػٍٝ 45٘ٛ فٟ األًٕ اٌٗ ف١ٕ١مٟ ، ّؼبهٖ اٌؾ١خ ، ٟٚ٘ هِي ٌٍقٍٛك)          

اٌْفبء، ثبإلٙبفخ اٌٝ فٖبئٔ اٌقٖٛثخ، ٚإٔجؼ اإلٌٗ ِؼجٛكا أوضو لٛح فٟ ِل٠ٕخ لوٛبعخ، ام ٚلف 

ا١ٌٖلٚٞ ، اٌنٞ وبْ   ّْٛق.َ، ػٕل ِؼجل أ346ّاٌموٛبع١ْٛ فٟ كفبػُٙ األف١و ػٓ ِل٠ٕزُٙ فٟ ػبَ 

ق َ، ٚثبٌزؾل٠ل فٟ ِٕطمخ ث١وٕٗ، ٟٚ٘ أللَ عيء فٟ ِل٠ٕخ  ٠346ٛعل فٟ لٍؼخ ِل٠ٕخ لوٛبط ٍٕخ

وبْ ٌالٌٗ أّّْٛ ٚظبئف ػل٠لح ،٠ٚزغٍٝ ٌٕب مٌه فٟ وْٛ  اإلغو٠ك هثطٛا  ث١ٕٗ ٚث١ٓ    (48لوٛبعخ )

ٌٕب ثؤْ اإلٌٗ أّّْٛ  ٌٗ  ٕٛه ِزجب٠ٕخ  اٌٗ اٌطت "اٍىالث١ًٛ" ٚ٘ٛ ِب فؼٍٗ اٌوِٚبْ ونٌه، ِّب ٠ٛؽٟ 

ّٓ األ١ّ٘خ ثّىبْ اإلّبهح اٌٝ أْ اٌموٛبع١١ٓ ػوفٛا أزْبه ا٢ٌٙخ ( ،ؽَت اٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ، ف49)

اٌو١ٍّخ، اٌزٟ أصود أغٍجٙب فٟ اٌّغبهثخ اٌملِبء ، ف١ْل اٌموٛبع١ْٛ  ٌٙب اٌّؼبثل ٚللِٛا ٌٙب "لواث١ٓ 

ٚ ٠زغٍٝ ٌٕب ِٓ فالي إٌٖٛٓ ٚإٌمُٛ اٌمل٠ّخ  ،أْ اٌّغبهثخ ثْو٠خ"، ٌىٓ ِب ال ٠ٕىوٖ عبؽل  

اٌملِبء ، وبْ ػٕلُ٘ أٌٙزُٙ اٌقبٕخ ػٕل للَٚ اٌّالؽ١ٓ اٌف١ٕ١م١١ٓ ٚاٌزٟ ٌُ رزغ١و اال ّى١ٍب فٟ اٌؼٖٛه 

اٌالؽمخ ، فبما رغ١ود األٍّبء فبْ اٌغٛ٘و ظً لبئّب ، ثبإلٙبفخ اٌٝ  اٌزمل٠ٌ اٌٛاٍغ  ٌجؼً ؽّْٛ 

 إلٙبفخ اٌٝ أّّْٛ  أ١ًٕ ف١ٕ١م١ب .ٚرب١ٔذ ،ثب

 .انخاحمت :4

ِٓ فالي كهاٍزٕب ٌّٛٙٛع اٌّؼجٛكاد اٌم١ٕ١م١خ اٌموٛبع١خ  فٟ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ  رٍٕٕٛب            

 ٌّغّٛػخ ِٓ إٌزبئظ ِٕٙب :

مّو ـ ػجل  اٌّغبهثخ اٌملِبء  اٌىض١و ِٓ اٌّظب٘و اٌطج١ؼخ اٌّؾ١طخ ثُٙ ِٕن ػٙٛك غبثوح ، وبٌٌّْ ٚاٌ

 ٚغ١و٘ب، ٚ٘ٛ ِب ٠ئولٖ  اٌّئهؿ ١٘وٚكٚد .

ـ اؽزً اٌل٠ٓ ِىبٔخ  وج١وح فٟ ؽ١بح اٌموٛبع١١ٓ ٚ اٌّغبهثخ اٌملِبء، ٚػ١ٍٗ وبْ اٌل٠ٓ ٠لفً فٟ وً 

ِغبالد اٌؾ١بح اٌف١ٕ١م١خ اٌج١ٔٛخ، فبٌىض١و ِٓ أٍّبء األػالَ اٌموٛبع١خ)ؽٕجؼً ـ فًٚ ثؼً، ١ٍّ٘ىبه ـ 

 ِٓ أٍّبء األٌٙخ، أٚ ِووجخ ِٕٙب اٌل١ًٌ ػٍٝ رؼٍمُٙ ثآٌٙزُٙ. ٚ٘ت ٌقلِخ ثؼً ...(  ِْزمخ 

ـ  اٍزّو ٍىبْ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ  ٠ؼجلْٚ " ثؼً ؽّْٛ)أِْٛ( ٚرب١ٔذ"، ٚثْىً ٚاٍغ فٟ اٌفزوح 

اٌالؽمخ ، ٌىٓ ِغ اؽزفبظّٙب ثىبًِ فٖبئّٖٙب ِغ رغ١و ا١ٍّّٙب اٌٝ االٌٗ " ٍبرٛهًٔٛ "  ٚ االٌٗ " 
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زو أِْٛ"  ثبٌَٕجخ ٌالٌٗ " ثؼً ؽّْٛ " ٚ"وب١ٍ٠َز١ٌ"  أٚ " أ فو٠ىب " ثبٌَٕجخ أثٌْٛٛ"  أٚ " عٛث

 ٌزب١ٔذ.

  فبْ فبٕخ، ٚا١ٌِٕٛل٠خ ػبِخ اٌج١ٔٛخ إٌّبٛك ِقزٍف فٟ اٌٖلاهح "ؽّْٛ ثؼً" ـ  هغُ  اؽزالي

 لجً ا١ٌّالك. اٌواثغ اٌموْ ِٓ اثزلاء لوٛبعخ فٟ األٌٚٝ اٌّورجخ اؽزٍذ "رب١ٔذ" اإلٌٙخ

اٌّغبهثخ اٌملِبء ثبإلٙبفخ  اٌٝ  " ثؼً ؽّْٛ" ٚ" رب١ٔذ " ، " ثؼً ٠له" اٌنٞ ٛوؽذ ؽٛي ـ ػجل 

إٌٔٛٗ اٌؼل٠ل ِٓ اٌزَبإالد ، ٌىٓ ػلَ اٌؼضٛه ػٍٝ اٌٗ ف١ٕ١مٟ ثٙنا االٍُ فٟ اٌّلْ اٌف١ٕ١م١خ ٚرلاٚي 

"٠له "  االٌٗ  وٍّخ " ٠له " فٟ اٌٍغخ ا١ٌٍج١خ ،  ٠ؼٕٟ ؽلٚس ِيط ث١ٓ االٌٗ اٌف١ٕ١مٟ "ثؼً " ٚاالٌٗ

 إٌٟٛٛ ػٕل ػٕل اٌّغبهثخ .

 .انهىامش:5
دمحم اٌٙبكٞ ،اٌزبه٠ـ اٌّغبهثٟ اٌمل٠ُ ا١ٌَبٍٟ ٚاٌؾٚبهٞ ِٕن فغو اٌزبه٠ـ اٌٝ اٌفزؼ  (ؽبه3ُ

  30،ٓ  0334اإلٍالِٟ ،كاه ِ٘ٛخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ ،اٌغيائو،  

ئو ٚ ثٍلاْ اٌّغوة فٟ اٌؼٖٛه اٌمل٠ّخ (ؽبهُ دمحم اٌٙبكٞ ، كهاٍبد ٚ ٖٔٛٓ ) فٟ ربه٠ـ اٌغيا0

 .08، ٓ 0333، اٌغيائو ،  3( ، كاه ِ٘ٛخ ، ٛ . 

 .35ـ 34،ٓ 0334( دمحم اٌٙبكٞ ؽبهُ ،0

Hérodote, Histoire , traduit par PH. E. Legrand, 5e édition, les belles  lettres, 

Paris, 1972, IV,(4 197  

Sallustius C.C. , Guerre des Jugurtha,trad.f,Richard ,éd.garnier 

Flammarion,paris 1966), XVII, (5 1-12  

Camps ( G. ), Aux origines de la Berberie .Massinissa ou les débuts de 

l’histoire,éd..  (7 Imprimerie officielle (Alger1961) , PP. 147- 148  

Hérodote, Histoire , traduit par PH. E. Legrand, 5e édition, les belles(6 

lettres, Paris, 1972, (8  IV, 188  

  Camps (G.) les Berbères aux marges,p. 200(9 

 .30-9، ٓ 3987(دمحم اٌٙبكٞ ؽبهُ، 33

Gsell( S. ), H. A. A. N. ,T.1, P. 242(11  

 Pline L'Ancien, Histoire Naturel, Trad. Desanage, ed.,"belle lettres,Paris, 

1980.,I ,1,6(12 , 

  Benabou (M.),la résistance Africaine à la Romanisation ,paris.(1976)(13 

, P.270 

-Gsell (St.), H.A.A.N.T,6,p.136(14 

Gsell S.1913,256(15  

Gsell (St.), H.A.A.N.T,6,p.136(16 

(17 Pomponius Mela ,Géographie , I . 6 , Trad. , Baudet ( L . ) , éd. , 

Panckoucke, Paris,1843,1,6. 

Basset ( R. ), Op – Cit., PP. 318 -320(18  

Decret (F.) ; Fantar (M.), (1981 ),L’Afrique du nord dans  l’Antiquité paris 

Payot, 1981 ,257(19  
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 Dussaud Réné , Introduction à L’histoire des religions,Leroux, Paris, 1914 , 

PP. 22 – 23(20 

21( )Tertullian, Apologétique, « les belles lettres »,Paris, 1929, X,5,6.) 

(دمحم اٌٙبكٞ ؽبهُ، اٌزبه٠ـ اٌّغبهثٟ اٌمل٠ُ ا١ٌَبٍٟ ٚاٌؾٚبهٞ ِٕن فغو اٌزبه٠ـ اٌٝ اٌفزؼ 00

 79، 3990ٓاإلٍالِٟ، اٌّئٍَخ اٌغيائو٠خ ٌٍطجبػخ، 

M.H. Fantar, Baal Hammon, Reppal,N5,Institut national d’archéologie et d’ 

(23 art,Tunisie,1990, pp71 

Dussaud Réné , Op.Cit,p23(24 

25) Fantar (M,H.),Baal ,in Encycclopédie berbère IX, Episud,1991,p,1289 

M.H. Fantar, Baal Hammon, Reppal,N5,Institut national d’archéologie et  d’ 

art(26 ,Tunisie,1990, ( 2 pp71-72. 

ق.َ(، 346-000دمحم فزؾٟ ػجل اٌغٕٟ دمحم، اٌؼاللبد اٌل١ٕ٠خ ث١ٓ ِٖو ٚلوٛبعخ فٟ اٌفزوح ِٓ )(07

 .3448، 05،0336ِٓغٍخ و١ٍخ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ثبٌّٕٖٛهح، ػلك 

Diodore de sicile,  Bibliothèque Historique, Trad: Miot, A, F, Paris, édit:Old 

father  XV-(28 , LXX, P14. 

           307(دمحم اٌٙبكٞ ؽبهُ ، اٌزبه٠ـ اٌّغبهثٟ ، ٓ 29

 130 .ٓ ،.اٌجبووح اٌّالِؼ غبُٔ، اٌٖغ١و دمحم (30

Gsell (S. ) , H. A. A. N. , T.1 , p. 252 (31 

Gsell (S. ) , H. A. A. N. , T.1 , p. 252-253 (32 

Gsell(st.), 1893,p.2(33 

Xella Paolo ,Baal Hammon ,recherches sur l’identité et l’histoire d’un dieu 

phénico- 4(34 

punique, 1991, p.47-49. 

 ػلك، اٌزبه٠ق١خ، اٌلهاٍبد ِغٍخ ،"اٌمل٠ُ اٌّغوة فٟ آِْٛ ػجبكح إٔٛي" ؽبهُ، اٌٙبكٞ دمحم(05

  12-33ٓ   ٓ). 1988 اٌغيائو، عبِؼخ4

Bertrandy (M), «représentations du signe de Tanit sur les stèles votives de 

Constantine »,(36  

R.S.F., Vol.XXI,1,Roma, 1993, p.18. 

Gsell(st.), 1893,p.2(37 

ق.َ، ِنووح ١ًٌٕ ّٙبكح 346 -ق.834َ(و١ؾً اٌج١ْو، اٌؾٚٛه اٌل٠ٕٟ اٌجٟٛٔ فٟ ١ِٛٔل٠ب 08

 .333، 0330ٓ-0333، 0اٌّبعَز١و فٟ اٌزبه٠ـ اٌمل٠ُ، عبِؼخ اٌغيائو

هٙب ثٓ ػالي، ٛمًٛ ػجبكح اٌوثخ رب١ٔذ ػٕل لج١ٍزٟ اٌّق١ٌٍ ٚاال١ٌٍٚ ٚأؼىبٍٙب ػٍٝ  -(09

 .380، 0330ٓ، 7ِّبهٍخ اٌّٖبهػخ اٌوِٚب١ٔخ فٟ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ، ِغٍخ اٌجبؽش، ػل

فٟ اٌؼٍَٛ ( دمحم اٌٙبكٞ ؽبهُ، ؽٛي اٌزؤص١واد اٌف١ٕ١م١خ فٟ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ، ِغٍخ كهاٍبد 43

 .057، 0339ٓ، 34اإلَٔب١ٔخ ٚاإلعزّبػ١خ، ػل

 .058ـ 057(دمحم اٌٙبكٞ ؽبهُ،ٔفٌ اٌّوعغ ، 43ٓ

(ٚهك٠خ ػ١ٍالُ، اٌفىو اٌل٠ٕٟ ٚا٢ٌٙخ فٟ ِمبٛؼخ ١ِٛٔل٠ب فٟ اٌفزوح اٌوِٚب١ٔخ، اٌّغٍخ اٌغيائو٠خ 40

 .78-77ٓ ، ٓ 0335، عبِؼخ اٌغيائو، 3ٌٍجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ اٌّزٍٛط١خ، ػلك
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G.Ch. Picard, Daily life in Caertage At The Time Of Hannibal Translated 

from By: A. E foster(43 , London,1961,p56. 

(لزبي ِو٠ُ ٚك١ٔب ١ٍٕؾخ، األٖٔبة اٌوِٚب١ٔخ ثبٌغيائو اهس ؽٚبهٞ ٚرواس صمبفٟ، ِغٍخ اٌؾىّخ 44

 .350ٓ، 0338، ٍجزّجو 35، ػل6ٌٍلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ، ِظ

(دمحم اٌٖغ١و غبُٔ ٚآفوْٚ، اٌّؼبٌُ اٌؾٚبه٠خ فٟ اٌْوق اٌغيائوٞ فزوح فغو اٌزبه٠ـ، كاه 45

 .356، 0336ٓاٌٙلٜ، اٌغيائو، 

 (40-39.ٓ ٓ ،...اٌج١ٔٛخ ٚاٌؾٚبهح ا١ٌِٕٛل٠خ اٌٍّّىخ غبُٔ، اٌٖغ١و (دمحم46

، ِطجؼخ  0"ِغٍخ اٌزواس ، ع(دمحم اٌٖغ١و غبُٔ ، دمحم اٌٖغ١و غبُٔ ، " ػاللخ ١ِٛٔل٠ب ثبٌوِٚبْ 47

 3988ٓ،04اٌْٙبة، اٌغيائو ،

 .307(ؽبهُ دمحم اٌٙبكٞ ، اٌزب٠ـ اٌّغبثٟ  ،48ٓ

، 3، ػل7(أؽّل اٌو٠فٟ اٌْو٠ف، اٌّؼزملاد اٌل١ٕ٠خ اٌف١ٕ١م١خ، ِغٍخ ٍجٙب )اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ(، ِظ49

0338ٓ ،03. 

األٕٛي اٌزبه٠ق١خ )ِٓ اٌموْ (و١ؾً اٌج١ْو ػط١خ، لوٛبعخ ٚاٌّّبٌه ا١ٌِٕٛل٠خ كهاٍخ فٟ 44

 .5، 0338ٓ، عٛاْ 03ق.َ(، ِغٍخ اٌلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ، ػل346اٌٝ-ق.30َ

، اٌّئٍَخ ٌٍلهاٍبد ٚإٌْو 3(دمحم اٌٖغ١و غبُٔ، اٌزٍٛغ اٌف١ٕ١مٟ فٟ غوة اٌجؾو اٌّزٍٜٛ، 45ٛ

 .87، 3970ٓٚاٌزٛى٠غ، ث١وٚد، 

ل١ٕ٠خ فٟ لوٛبعخ ٚاٌّلْ اٌضالس، اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ (وّبي ٍبٌُ هى٠ك، اٌؾ١بح االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚا46ٌ
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 بانعربيت:انمصادر .2

 3، ػل7(، اٌّؼزملاد اٌل١ٕ٠خ اٌف١ٕ١م١خ، ِغٍخ ٍجٙب )اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ(، ِظ0338أؽّل اٌو٠فٟ اٌْو٠ف،)

ٞ ِٕن فغو اٌزبه٠ـ اٌٝ اٌفزؼ (، اٌزبه٠ـ اٌّغبهثٟ اٌمل٠ُ ا١ٌَبٍٟ ٚاٌؾٚبه0334دمحم اٌٙبكٞ ،) ؽبهُ

  .اإلٍالِٟ ،كاه ِ٘ٛخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ ،اٌغيائو   

(، كهاٍبد ٚ ٖٔٛٓ ) فٟ ربه٠ـ اٌغيائو ٚ ثٍلاْ اٌّغوة فٟ اٌؼٖٛه 0333ؽبهُ دمحم اٌٙبكٞ ،)

 .، اٌغيائو 3اٌمل٠ّخ ( ، كاه ِ٘ٛخ ، ٛ . 

٠ُ ا١ٌَبٍٟ ٚاٌؾٚبهٞ ِٕن فغو اٌزبه٠ـ اٌٝ اٌفزؼ (،اٌزبه٠ـ اٌّغبهثٟ اٌمل3990ؽبهُ دمحم اٌٙبكٞ ، )

 .3990اإلٍالِٟ، اٌّئٍَخ اٌغيائو٠خ ٌٍطجبػخ، 

(،ؽٛي اٌزؤص١واد اٌف١ٕ١م١خ فٟ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ، ِغٍخ كهاٍبد فٟ 0339ؽبهُ دمحم اٌٙبكٞ ، )

 اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ٚاإلعزّبػ١خ،

 اٌزبه٠ق١خ، اٌلهاٍبد ِغٍخ ،"اٌمل٠ُ وةاٌّغ فٟ آِْٛ ػجبكح إٔٛي" (3988،) اٌٙبكٞ دمحمؽبهُ 

 .اٌغيائو عبِؼخ4 ػلك،

(، ٛمًٛ ػجبكح اٌوثخ رب١ٔذ ػٕل لج١ٍزٟ اٌّؾ١ٌٍ ٚاال١ٌٍٚ ٚأؼىبٍٙب ػٍٝ 0330هٙب ثٓ ػالي،)

 ِّبهٍخ اٌّٖبهػخ اٌوِٚب١ٔخ فٟ ثالك اٌّغوة اٌمل٠ُ، ِغٍخ اٌجبؽش 

 .00، ػلك37ؾش اٌؼٍّٟ، اٌّغوة، ِظ(، اٌّؼجٛكاد ٚاٌؼجبكاد فٟ لوٛبط، اٌج3983فٛىٞ ِىبٚٞ،

(، األٖٔبة اٌوِٚب١ٔخ ثبٌغيائو اهس ؽٚبهٞ ٚرواس صمبفٟ، ِغٍخ 0338لزبي ِو٠ُ ٚك١ٔب ١ٍٕؾخ،)

 .35، ػل6اٌؾىّخ ٌٍلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ، ِظ

ق.َ، ِنووح ١ًٌٕ ّٙبكح 346 -ق.834َ(اٌؾٚٛه اٌل٠ٕٟ اٌجٟٛٔ فٟ ١ِٛٔل٠ب 0333و١ؾً اٌج١ْو، )

 .0ه٠ـ اٌمل٠ُ، عبِؼخ اٌغيائواٌّبعَز١و فٟ اٌزب

(،لوٛبعخ ٚاٌّّبٌه ا١ٌِٕٛل٠خ كهاٍخ فٟ األٕٛي اٌزبه٠ق١خ )ِٓ اٌموْ 0338و١ؾً اٌج١ْو ػط١خ، )

 .03ق.َ(، ِغٍخ اٌلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ، ػل346اٌٝ-ق.30َ
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(، اٌؾ١بح االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌل١ٕ٠خ فٟ لوٛبعخ ٚاٌّلْ اٌضالس، اٌّغٍخ 0338وّبي ٍبٌُ هى٠ك،)

 ، و١ٍخ اٌزبه٠ـ ٚاٌؾٚبهح، عبِؼخ ثٓ غبىٞ.0338، 3اٌؼ١ٍّخ ٌٍلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ ٚاٌؾٚبه٠خ، ػلك 

(، اٌّؼبٌُ اٌؾٚبه٠خ فٟ اٌْوق اٌغيائوٞ فزوح فغو اٌزبه٠ـ، كاه 0336دمحم اٌٖغ١و غبُٔ ٚآفوْٚ،)

 .اٌٙلٜ، اٌغيائو

،  0ٌوِٚبْ "ِغٍخ اٌزواس ، ع(دمحم اٌٖغ١و غبُٔ ، " ػاللخ ١ِٛٔل٠ب ثب3988دمحم اٌٖغ١و غبُٔ ، )

 ِطجؼخ اٌْٙبة، اٌغيائو .

، اٌّئٍَخ ٌٍلهاٍبد 3(،اٌزٍٛغ اٌف١ٕ١مٟ فٟ غوة اٌجؾو اٌّزٍٜٛ، 3970ٛدمحم اٌٖغ١و غبُٔ، )

 ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، ث١وٚد.

-000(، اٌؼاللبد اٌل١ٕ٠خ ث١ٓ ِٖو ٚلوٛبعخ فٟ اٌفزوح ِٓ )0336دمحم فزؾٟ ػجل اٌغٕٟ دمحم،)

 .05و١ٍخ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ثبٌّٕٖٛهح، ػلك. ق.َ(، ِغٍخ346

(، اٌفىو اٌل٠ٕٟ ٚا٢ٌٙخ فٟ ِمبٛؼخ ١ِٛٔل٠ب فٟ اٌفزوح اٌوِٚب١ٔخ، اٌّغٍخ 0335ٚهك٠خ ػ١ٍالُ،)

 ، عبِؼخ اٌغيائو.3اٌغيائو٠خ ٌٍجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ اٌّزٍٛط١خ، ػلك

 

Nora  mouas 

 ، اٌغيائوـ أثٛ اٌمبٍُ ٍؼل هللا، ثٛىه٠ؼخ 0عبِؼخ اٌغيائو  

nora.mouas@univ-alger2.dz 

 

Abstract: 

Religion had a great and important place among the ancient Moroccans, as 

did the Phoenician immigrants. The names that the Carthaginians carried 

indicate this, such as “Shafut Baal, meaning Baal spent, Hannibal, meaning 

he was favored by Baal, and others, and this seems clear through 

archaeological and cultural remains such as temples and tombs discussions, 

and so on.The Phoenician immigrants had continued to worship the 

Phoenician gods, and they maintained for a long time the Phoenician 

religious customs, and they quickly adopted local deities in the ancient 

Maghreb as well as for the Moroccans. In addition to the god Melgart, the 

god of Tyre, as well as the god Echmoun, a native of Africa, most of them 

were worshiped by the ancient Moroccans.In this intervention, we want to 

shed light on the most prominent Phoenician Carthaginian deities in the 

ancient Maghreb and their position among the Carthaginians and Moroccans, 

in addition to highlighting the Phoenician-Carthaginian religious influence on 

the ancient Moroccans, who sanctified them, so they became religious centers 

of worship in the ancient countries of the Maghreb, where they practiced their 

worship and religious rituals. 

Keywords: Gods, Carthaginians, Moroccans, Baal Hamun, Tanit, Maghreb 

countries 



  

 

 
  

 

432 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلني الدولي الجاىي للعلوو االىساىية واالجتناعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبيات 

 اجلامعة املستيصرية –مع كلية الرتبية االساسية  بالتعاوٌو 

 وحتت شعار )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دليل رقيَا وازدٍارٍا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتناعية ووقائع املؤمتر العلني الدولي الجاىي للعلوو االىساىية 

 بالتعاوٌ معو جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبيات 

                                     اجلامعة املستيصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دليل رقيَا وازدٍارٍا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستيصرية 

 و( 1955 -1953إيراٌ وحلف بغداد مً احلياد إىل االىضناو )

 حتليلية "(  –)يف ملفات وزارة اخلارجية املصرية دراسة  " وثائقية 

 ا.و.أدلد سعد شالل احملاويلي

 هَْ اُزؤه٣ـ –عبٓؼخ اُوبك٤ٍخ / ٤ًِخ اُزوث٤خ 

 

 : َٓزقِٔ اُجؾش

ّ , ػ٠ِ ٓٞهق 1955ق ذـذجد ٝجٗرػحهٚ ك٢ ػحّ جُرحقع ك٢ ٛزٙ جُذسجعس ئ٠ُ ضر٤حٕ قِ ّوع           

ئ٣شجٕ ٖٓ جألقالف جُذ٤ُٝس ك٢ ٓ٘طوس جُؾشم جألٝعو , ٖٓ ٓرحقػحش جُذٍٝ جإله٤ٔ٤ِس ؛ الٗرػحم جُكِق, 

جُرحقع ك٢ جُذسجعس ئ٠ُ ٓرحقػحش ٝٝعحهحش جُذٍٝ جإله٤ٔ٤ِس ٝجألٝسذ٤س ؛ الٗنٔحّ ئ٣شجٕ  رطوم غْ

ضوغ٤ْ جُذسجعس  جُز١ دكغ جُرحقع ئ٠ُ األٓو شجس جٗنٔحٜٓح ُِكِق ,ُِكِق , ذحإلمحكس ئ٠ُ جضخحر ئ٣شجٕ ه

ؽِق ثـلاك ... : جُٔؼٕ٘ٞ ذـ"  أُؾٞه األٍٝضغروٜح ٓوذٓس ٝضؼورٜح خحضٔس , عِو ٓؾبٝه  ػ٠ِ ٗكٞ غالغس

" جُنٞء ػ٠ِ ٓلٜٞٓٚ ٝجُٔرشس جُشت٤غ٢ ك٢ ضؾ٤ٌِٚ ٝآ٤ُحش جٗرػحهٚ خالٍ قورس خٔغ٤٘حش  رج٤بٕ ٝاٗجضبم

٤ٍبٍخ ا٣وإ اُؾ٤بك٣خ )اُؼيُخ اُل٤ُٝخ( رغبٙ : جُٔؼشٝف ذـ"  أُؾٞه اُضب٢ٗ٘قشّ , دسط جُوشٕ جُٔ

 –ٓجلأ اُؾ٤بك ذٞجػع جضخحر ؽحٙ ئ٣شجٕ دمحم سمح پ١ِٜٞ " ّ(" 1954 -1953ٓ٘ظٞٓخ األؽالف )

اُٞال٣بد  –كوَٗب  –ثو٣طب٤ٗب " ػٖ ع٤حعس جألقالف ٝجُطكحُلحش ٓغ دٍٝ جُـشخ "  اُؼيُخ اُل٤ُٝخ

:  أُؾٞه اُضبُش", ضطشم  اُجبًَزبٕ – اُؼوام –رو٤ًب " ٝدٍٝ جُؾشم جألٝعو "  زؾلح األٓو٤ٌ٣خأُ

" ئ٠ُ ؾٜٞد جُذُٝط٤ٖ جُطش٤ًس ٝجُؼشجه٤س ٝجُذٍٝ  1955ّاٗٚٔبّ ا٣وإ ُؾِق ثـلاك ػبّ جُٔٞعّٞ ذـ" 

ق ذـذجد قط٠ جُـشذ٤س جألٗلس جُزًش ٝضكشًحضٜح جُٔطٌشسز ُِنـو ػ٠ِ ئ٣شجٕ ؛ ٖٓ أؾَ جالٗنٔحّ ُكِ

, جُط٢ ضٔػِص ك٢ جذشصٛح : ؾحء جٗنٔحّ ئ٣شجٕ فبرٔخ ٗحُص ضِي جُذٍٝ ؿح٣طٜح , ٝػود ٛزٙ جُٔكحٝس 

ّ ٖٓ هٞز ٝفالذس جُذٍٝ جُٔ٘ن٣ٞس ضكص ُٞجء ٛزج جُكِق , جُذسجعس ًؾلص ػٖ 1955ُكِق ذـذجد ػحّ 

ك٢ ؾؼِٜح عذ ٤٘ٓغ  " ٖٓ جٗنٔحّ ئ٣شجٕ ئ٠ُ جُكِق , جُز١ ضؿغذ األٓو٢ٌ٣ –اُجو٣طب٢ٗ جُٜذف " 

" ذ٤ٖ  ا٤ُْٞػ٤خ – ه٤ٍٝب" مذ ضكشًحش ٝض٘والش جالضكحد جُغٞك٤حض٢ "  ككبػ٢ –ػٌَو١ ٝدسع " 

 دٍٝ جُؾشم جألٝعو . 

ّ , جُؼشجم , ذش٣طح٤ٗح , جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س , 1955ئ٣شجٕ , قِق ذـذجد أٌُِبد أُلزبؽ٤خ : 

  جُؾحٙ دمحم سمح ذ١ِٜٞ

 :أُولٓخ

"  اُْؤٕ اإل٣وا٢ٗ" ك٢ جُؿحٓؼحش جُؼشجه٤س ذـ"  االٛبه٣ؼ –اُوٍبئَ جُذسجعحش جألًحد٤ٔ٣س "  ٔذأٛز     

", ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ رُي جالٛطٔحّ ئال  ا٤َُب٤ٍخ –االهزٖبك٣خ  –االعزٔبػ٤خ ػ٠ِ ٓخطِق جُٔغط٣ٞحش " 

٣ذ ضحسز , " ػ٠ِ ٝؾٚ جُطكذ رو٤ًب - " اُؼوام" ٓغ ؾحسضٜح دُٝط٢  اُؼالهبد اُل٤ُٝخجٕ ٓغطٟٞ " 

ٓؼذٝٓحً ٗٞػحً ٓح , جُٔؼشٝف  – إ عبى اُوٍٞ –" ذحش  اُلكبػ٤خ ٤ٍبٍخ األؽالفٝجُشذو ٓؼٜٔح ٝكن " 

ضحسز أخشٟ , ؽٌَ  ّ "1955ؽِق ثـلاك ػبّ " ذـ"  اإل٣وا٤ٗخ –اُؼواه٤خ ك٢ أدذ٤حش ضأس٣خ جُذُٝط٤ٖ " 

ٓؿش٣حش ضكشًحش جُغ٤حعس  جُٞهٞف ػ٠ِ ق٤ػ٤حش ث٤ل إ  ٛزج جُذجكغ جألٍٝ ك٢ جخط٤حس جُٔٞمٞع .

, ٝئٓحهس  أٝالا  جإل٣شج٤ٗس ضؿحٙ ع٤حعس جألقالف جُؼغٌش٣س ك٢ جُؾشم جألٝعو ك٢ ه٤ذٜٝٓح قِق ذـذجد

" ئ٠ُ جٗنٔحٜٓح ُٔ٘ظٞٓس  اُؼيُخ اُل٤ُٝخ –اُؾ٤بك جُِػحّ ػٖ ضـ٤٤شجش ٝضرذ٣الش ٓرذأ ع٤حعطٜح ٖٓ " 

ا ٞك ٝجُطؾؼد جُـشذ٤س جٗطحذٜح ؽ٢ء ٖٓ جُـٔ - ؽِق ثـلاك -جُطكحُلحش  , ًٝؾق خلح٣ح ٝخرح٣ح صب٤ٗب

ا  ٓرشسجش دكؼص ئ٣شجٕ ُالٗنٔحّ ُٜزج جُكِق خالٍ خٔغ٤٘حش جُوشٕ جُٔ٘قشّ , ؾحء ٛزج جُذجكغ  صبُضب

 جُػح٢ٗ ك٢ جخط٤حس جُٔٞمٞع . 
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: جُٔؼٕ٘ٞ  أُؾٞه األٍٝضغروٜح ٓوذٓس ٝضؼورٜح خحضٔس , عِو ٓؾبٝه  جُذسجعس ٖٓ غالغس رٌٞٗذ          

" جُنٞء ػ٠ِ ٓلٜٞٓٚ ٝجُٔرشس جُشت٤غ٢ ك٢ ضؾ٤ٌِٚ ٝآ٤ُحش جٗرػحهٚ  ق ثـلاك ... رج٤بٕ ٝاٗجضبمؽِذـ" 

٤ٍبٍخ ا٣وإ اُؾ٤بك٣خ : جُٔؼشٝف ذـ"  أُؾٞه اُضب٢ٗخالٍ قورس خٔغ٤٘حش جُوشٕ جُٔ٘قشّ , دسط 

پ١ِٜٞ ذٞجػع جضخحر ؽحٙ ئ٣شجٕ دمحم سمح ّ(" 1954 -1953)اُؼيُخ اُل٤ُٝخ( رغبٙ ٓ٘ظٞٓخ األؽالف )

كوَٗب  –ثو٣طب٤ٗب " ػٖ ع٤حعس جألقالف ٝجُطكحُلحش ٓغ دٍٝ جُـشخ "  اُؼيُخ اُل٤ُٝخ –ٓجلأ اُؾ٤بك " 

", ضطشم  اُجبًَزبٕ – اُؼوام –رو٤ًب " ٝدٍٝ جُؾشم جألٝعو "  اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ –

د جُذُٝط٤ٖ جُطش٤ًس " ئ٠ُ ؾٜٞ 1955ّاٗٚٔبّ ا٣وإ ُؾِق ثـلاك ػبّ : جُٔٞعّٞ ذـ"  أُؾٞه اُضبُش

ٝجُؼشجه٤س ٝجُذٍٝ جُـشذ٤س جألٗلس جُزًش ٝضكشًحضٜح جُٔطٌشسز ؛ ُِنـو ػ٠ِ ئ٣شجٕ , ُالٗنٔحّ ُكِق 

ٖٓ غ٘ح٣ح ِٓلحش ٝصجسز جُخحسؾ٤س  ٖٓبكه اُلهاٍخجُرحقع َٜٗ  ذـذجد قط٠ ٗحُص ضِي جُذٍٝ ؿح٣طٜح.

جُغلشجء ٝٓٔػ٤ِٜح ك٢ جُغلحسجش  جُٔقش٣س جُط٢ ض٘ٞػص ٓح ذ٤ٖ ٓزًشز  ٝذشه٤س ٝضوش٣ش ضشعَ ٖٓ هرَ

جُٔقش٣س ك٢ هٜشجٕ )ئ٣شجٕ( ٝذـذجد )جُؼشجم( ٝأٗوشز )ضش٤ًح( ًٝشجضؾ٢ )جُرحًغطحٕ( ٝؿ٤شٛح ئ٤ُٜح , 

أهشٝقس(  -ٓؼضصجً رُي ذحُٔشجؾغ جُؼشذ٤س ٝجُٔؼشذس , جُط٢ جخطِلص ٓح ذ٤ٖ دسجعس أًحد٤ٔ٣س )سعحُس 

 ٓطٖ جُذسجعس.   اٍزوٖبءٝ اؿ٘بء ح , دٝسٛح ك٢ًٝطد ضأس٣خ٤س ٝضشجؾْ ٝٓؼحؾْ ٝٓٞعٞػحش ... ٝؿ٤شٛ

ئُه٠ جٕ ذؼهل جألػهالّ ٝجُؾخقه٤حش جُهٞجسدز  اُز٣ٞ٘هٚ ضؿذس جإلؽحسز ئ٤ُهٚ , جٕ جُرحقهع ٝد ٓٔب           

رًشٛح ك٢ ٓطٖ جُذسجعس ؾٜذ ٖٓ أؾَ جُكقٍٞ ػ٠ِ ضشؾٔس ُك٤حضْٜ , ٌُ٘ٚ ُْ ٣ٞكهن ؛ ُشذٔهح جٜٗهْ ًهحٗٞج 

, ُْٝ ٣٘حُٞج عٟٞ جُؼ٘ٞجٕ جُهٞي٤ل٢  أٝالا ّ جٌُطحخ ٝجُٔإسخ٤ٖ ك٢ ذِذجْٜٗ ذؼ٤ذ٣ٖ ًَ جُرؼذ ػٖ دجتشز أهال

ا ك٢ ٓك٤و ػِْٜٔ ك٢ جُغلحسجش ٝجُو٘ق٤ِحش جُطحذؼس ُٞصجسز خحسؾ٤طْٜ   .     صب٤ٗب

 ّ(  1955 -1953ا٣وإ ٝؽِق ثـلاك ٖٓ اُؾ٤بك ا٠ُ االٗٚٔبّ )

 ٤ِخ "(رؾ٤ِ  –)ك٢ ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ كهاٍخ " ٝصبئو٤خ 

" ذغ٤حعس أهِن  اإلٍال٤ٓخ جُـشخ ك٢ سذو ذؼل دٍٝ جُؾشم " - أٝهثب –, ؾٜذش دٍٝ  اثزلاءا          

جألقالف ", ك٢ ه٤ِؼطٜح ذش٣طح٤ٗح ٝكشٗغح ٝجُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س  - اُزؾبُلبد –ػ٤ِٜح ذـ" ع٤حعس 

ك٢ ه٤ذٜٝٓح ٖٓ ؾٜس , ؾؼَ ًحكس  " " ا٣وإذِذجٕ جُؼحُْ جإلعال٢ٓ  ؛ ٖٓ أؾَ جُكلحي ػ٠ِ ٓقحُكٜح ك٢

ٖٓ ؾٜس أخشٟ , ٣ٌٖٔ ئ٣نحـ  ؽوة ٤ًٗٞخ صبُضخٓوٞٓحضٜح جُطر٤ؼ٤س ضكص ضقشكحضٜح ك٢ قحُس ٗؾٞخ 

 ّ ٖٓ ق٤حدض٤ٜح ئ٠ُ جٗنٔحٜٓح , ػ٠ِ جُ٘كٞ ج٥ض٢ 1955جُغ٤حعس جإل٣شج٤ٗس ٝٓٞهلٜح ضؿحٙ قِق ذـذجد ػحّ 

 أُؾٞه األٍٝ : ؽِق ثـلاك ... رج٤بٕ ٝاٗجضبم

ؽِق : ٓؼ٘بٙ : أُؼبٛلح ػ٠ِ , ئر هحٍ : "  ؽِقٓخطضُس ٝد جُرحقع ًؾق دالُس ًِٔس  ثبٛالُخ        

االرلبم , أٝ : اُؼٜل ٝاُٖلاهخ , ٓب ٣الىّ ا٢ُْء كال ٣لبههٚ , ٖٝٓ ٝعٜخ ٗظو ػِْ ا٤َُبٍخ كٍ ػ٠ِ 

بٛلح ػ٠ِ ٓؼ٠٘ : رؼبٛل ث٤ٖ أكواك أٝ كٍٝ ػ٠ِ ػَٔ ٓٞؽل ك٢ ٓٞاعٜخ ػلٝ ْٓزوى , أٝ ٛٞ : ٓؼ

اُزؼبٕٝ ٝاُزٌبرق ٝاالرلبم ، رؼول ث٤ٖ ٛوك٤ٖ أٝ أًضو ٖٓ كٍٝ ٍٞاء ك٢ أُغبٍ اُؼٌَو١ ًبٕ أٝ 

" أُغبٍ ا٤َُب٢ٍ أٝ أُغبٍ االهزٖبك١ ... ٍٝٞاٛب ٖٓ أُغبالد األفوٟ
(1)

 . 

 – برو٤ًجُرحقع ٛ٘ح جُطكذظ ػٖ ضلحف٤َ ٓؿش٣حش جألقذجظ جُغ٤حع٤س ُذٍٝ جُؾشم " ال ٣وؿت           

ّ ٝجٗنٔحٜٓح ئ٤ُٚ ضحسز , ػٖ 1955..." ٝعٞجٛح هر٤َ جٗرػحم قِق ذـذجد ػحّ  اُؼوام – ثبًَزبٕ

" ضحسز أخشٟ , ذوذس جُط٣ٞ٘ٚ  اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ –كوَٗب  –ثو٣طب٤ٗب أهشجكٚ ٖٓ دٍٝ جُـشخ " 

ٓط٘ٞع  ْٓوٝع " ؿشعص ك٢ ضشذس جُؾشم , ذٌالّ آخش اٍزؼٔبه٣خئ٠ُ جٕ ٛزج جُكِق ًحٗص ذزسز " 

جُـح٣حش ػشف ك٢ أدذ٤حش جُطأس٣خ جُٔؼحفش ك٢ جُؾشم جألٝعو
(2)

ْٓوٝع اُلكبع ػٖ اُْوم ذـ"  

ّ, جُز١ ٛٞ ػرحسز ػٖ ٓكحٝالش ُشذو دٍٝ جُؾشم جألٝعو ذؼؿِس جُطكحُلحش " 1951" ػحّ  األٍٜٝ

ُخحسؾ٤س جألٓش٢ٌ٣ " ٓغ جُذٍٝ جُـشذ٤س ج٥ٗلس جُزًش , ػود جُؿُٞس ج٤ًٌُٞٔس ُٔغحػذ ٝص٣ش ج األؽالف

( ك٢ جُؾشم جألٝعو ٓح ذ٤ٖ ؽٜش١ ؽرحه ٝأرجس .George Mk Chee) ALجُغ٤ش ؾٞسؼ ٓحًؿ٢ 
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ٖٓ جُؼحّ رجضٚ , قط٠ جخططْ ص٣حسجضٚ ُذُٝٚ ذؼوذ ٓإضٔش ك٢ ئعط٘رٍٞ )ضش٤ًح(, ضشًض خطحذٚ ك٤ٚ ػ٠ِ ذ٘حء 

ك اَُٞك٤بر٢االرؾبهٞز ػغٌش٣س ُذٟ جُذٍٝ جُٔطكحُلس ضغْٜ ك٢ ٓغأُس جُذكحع ػٖ خطش " 
(3)

" جضؿحٜٛح  

ك٢ قحُس ٗؾٞخ جُكشخ , قط٠ ؾ٠٘ غٔحس ضِي جُض٣حسجش ك٢ فذجسز ضش٤ًح ُِذخٍٞ ك٢ ٛزج جُٔؾشٝع , 

, ٢ٛٓوبٕلٙ ٖٝٓ أذشص 
(4)

 : 

 ٝمغ جُخطو جُؼغٌش٣س ُِذكحع ػٖ دٍٝ جُؾشم جألٝعو ٖٓ جالضكحد جُغٞك٤حض٢ .  -1

ػ٠ِ أٛد جالعطؼذجد ُٔٞجؾٜس جالُطكحّ ضذس٣د جُوٞز جُؼغٌش٣س ك٢ دٍٝ جُؾشم جألٝعو ؛ ُطٌٕٞ  -2

 جُؼغٌش١ ٓغ جالضكحد جُغٞك٤حض٢ . 

ئٓذجد دٍٝ جُؾشم جألٝعو ذحُٔغحػذجش جُٔحد٣س جُٔطٔػِس ك٢ ضؿ٤ٜض ٝقذجضٜح جُؼغٌش٣س ذحألعِكس  -3

 ٝجُزخحتش , ٝجُٔؼ٣ٞ٘س ك٢ ضوذ٣ْ جُ٘قف ٝجالعطؾحسز عٞجء جُؼغٌش٣س ًحٗص أّ جُغ٤حع٤س .     

ذ٤ٖ جُذٍٝ جُٔ٘ن٣ٞس ضكص خ٤ٔس ٓؾشٝع  ْٓبه٣غ رؼب٤ٗٝخ٠ رُي , ضخَِ ضِي جُٔوحفذ ػِ ى٣بكح          

",  اُؼٌَو٣خ – ا٤َُب٤ٍخ – االهزٖبك٣خ – اُضوبك٤خجُذكحع ػٖ جُؾشم جألٝعو ك٢ ًحكس جُٔؿحالش " 

" ذحُ٘ذ ٝجُنذ ٖٓ جُٔؾشٝع ٝٓوحفذٙ االرؾبك اَُٞك٤بر٢كؿحء جُٔٞهق جُشٝع٢ " 
(5)

, ػ٠ِ أ١ قحٍ 

ضش٤ًح جٗنٔحٜٓحأػِ٘ص 
(6)

ُِٔؾشٝع 
(7)

, غْ أخزش ػ٠ِ ػحضوٜح ػوذ جضلحه٤حش ٓغ دٍٝ ؽشه٤س ك٢ ٓوذٓطٜح 

1954ّذحًغطحٕ , جُط٢ ضْ جالضلحم ٓؼٜح ذطأس٣خ جُػح٢ٗ ٖٓ ؽٜش ٤ٗغحٕ ك٢ ػحّ 
(8)

االرلبم ٣غ٠ٔ ذـ"  

" اُجبًَزب٢ٗ –اُزو٢ً 
(9)

٢ ػحّ , ٝآخش ٓغ جُؼشجم ك٢ ضأس٣خ جُشجذغ ٝجُؼؾش٣ٖ ٖٓ ؽٜش ؽرحه ك

1955ّ
(10)

" اُؼواه٢ –اُزو٢ً  االرلبمػشف ذـ"  
(11)

, غْ جٗنٔص
  

ذش٣طح٤ٗح ُِكِق جألخ٤ش ذطأس٣خ 

1955ّجُشجذغ ٖٓ ؽٜش ٤ٗغحٕ ك٢ ػحّ 
(12)

, ٝذؼذٛح ئ٣شجٕ
(13)

ٝجؽطشجى جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س 
(14)

 

ٓؼْٜ
(15)

ؽِق ثـلاك فش ُٜح ذـ" قِق جؽطٜش ك٢ أدذ٤حش جُطأس٣خ جُٔؼح اُلٍٝ األهثؼخ, كحٗرػن ػٖ ضكحُق 

 ّ, ٌٛزج ذضؽ ٛزج جُكِق ئ٠ُ جُ٘ٞس ذ٤ٖ يٜشجٕ دٍٝ جُؾشم جألٝعو . 1955" ػحّ 

 ( 1954 -1953أُؾٞه اُضب٢ٗ : ٤ٍبٍخ ا٣وإ اُؾ٤بك٣خ )اُؼيُخ اُل٤ُٝخ( رغبٙ ٓ٘ظٞٓخ األؽالف )

ذالدْٛ ضؿحٙ ك ؽ٤بجٌُالّ ػ٠ِ ُغحٕ جُغحعس جإل٣شج٤٤ٖٗ ك٢ أًػش ٖٓ ٓٞمغ ٝٓكلَ ػٖ  كبٗ         

" ذ٤ٖ دٍٝ جُؾشم جألٝعو , ٌُٖ ؾٜٞد ضش٤ًح  اُْوه٤خ –اُـوث٤خ " جُطكحُلحش "  األؽالفع٤حعس " 

جُٔن٤٘س هذ ًغشش ؾذجس جُؼضُس ٝجُك٤حد جإل٣شج٢ٗ جضؿحٜٛح , ئر رًش جُغل٤ش جُٔقش١ أقٔذ قو٢
 

ك٢ 

ألخ٤شز ُذخٍٞ ئ٣شجٕ ك٢ ّ ػٖ سؿرس ج1953ضش٤ًح ك٢ ضأس٣خ جُػحٖٓ ٝجُؼؾش٣ٖ ٖٓ ؽٜش أ٣ٍِٞ ك٢ ػحّ 

ثبًَزب٤ٗخ  –ا٣وا٤ٗخ  –عجٜخ رو٤ًخ ٓؾشٝع جُذكحع ػٖ جُؾشم جألٝعو أٝ ػوذ قِق ٓؼٜح أٝ ئ٣ؿحد " 

", جٕ ئ٣شجٕ ك٢ فذٟ دسجعس  االرؾبك اَُٞك٤بر٢"؛ ُطخٞكٜح ٝسدع جُخطش جُشٝع٢ "  ػواه٤خ –

كٙ رقِِٜب ؽبُخ مػو ّل٣ل ٖٓ ػٖ ثال (17)اُْبٙ دمحم هٙب پ١ِٜٞ (16)إ ؿ٤بةجُٔٞمٞع , ٓح ٗقٚ : " 
ٍزو٢ٓ ثب٣وإ ك٢ أؽٚبٕ اُوًٝ , ٓب  (18)رو٤ًب ؛ اػزولد إ رـ٤ت اُْبٙ ثال هعؼخ ٝؽٌٞٓخ ٖٓلم

ىٓبّ األٓٞه ر٘لَذ رو٤ًب اُٖؼلاء , ػبك ا٤ُٜب  (20)ا٠ُ ثالكٙ , ر٢ُٞ ؽٌٞٓخ ىاٛل١ (19)إ ػبك اُْبٙ
, كؤهٍِذ هٍبُخ رٜ٘ئخ ا٠ُ اُْبٙ ثؼٞكرٚ ,  ثؼ٘ األَٓ ك٢ اثؼبك اُ٘لٞم اُو٢ٍٝ ٖٓ اُزٞؿَ ك٢ ا٣وإ

ُْ رْؤ رو٤ًب إ رزوى ٛنٙ اُلوٕخ رٔو كٕٝ إ رج٤ٖ إل٣وإ فطٞهح أُٞهق , رو٘ؼٜب ثٚوٝهح ػَٔ 
ا٣غبث٢ ٣ئٖٓ ٍالٓخ اُجِل٣ٖ ٖٓ اُقطو اُو٢ٍٝ , اُـبُت إ ا٣وإ اهز٘ؼذ ثٞعٜخ اُ٘ظو اُزو٤ًخ , 

 –ا٣وا٤ٗخ  –ا٠ُ ارلبم أٝ ا٣غبك ؽِق أٝ عجٜخ )رو٤ًخ ٝاُلُٝزبٕ ك٢ ٍج٤َ كهاٍخ أُٞهق ٍُِٕٞٞ 
"ػواه٤خ(؛ ُٖل اُٜغّٞ اُو٢ٍٝ  –ثبًَزب٤ٗخ 

(21)
رُي , أٓحه جُغل٤ش جُٔقش١ أقٔذ قو٢  ك٢ ٓوبثَ . 

ك٢ ضش٤ًح ذزجش جُرشه٤س جُٔشعِس ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤طٚ ذطأس٣خ جُػحٖٓ ٝجُؼؾش٣ٖ ٖٓ ؽٜش أ٣ٍِٞ ك٢ ػحّ 

ْٓوٝع اُلكبع  –ك٢ قحٍ دخٍٞ ئ٣شجٕ مٖٔ ٓ٘ظٞٓس  رؾوى٤ٗٙح ٝٓح ذش٣طح ٓـيّٟ جُِػحّ ػٖ 1953

", ٓح ٓلحدٙ  ا٣وا٤ٗخ –رو٤ًخ جألقالف جُـشذ٤س ٓغ دٍٝ جُؾشم جألٝعو أٝ ضؾ٤ٌَ ؾرٜس "  - ػٖ اُْوم

الّي اٗٚ اما رْ أْٗبء ٛنٙ اُغجٜخ كبٜٗب ٍزَزؼ٤ل ثو٣طب٤ٗب ٗلٞمٛب ك٢ ا٣وإ , ريػيع اُ٘لٞم : "  
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ع اُْوم األٍٜٝ , ٛنٙ ٢ٛ اُز٢ ٍزغ٤ٜ٘ب ثو٣طب٤ٗب ٖٓ أْٗبء اُغجٜخ اُغل٣لح األٓو٢ٌ٣ ك٢ هثٞ
"  ُِلكبع ػٖ اُْوم األٍٜٝ

(22)
آخش , دٝٗص جُغلحسز جُٔقش٣س ك٢ ضش٤ًح ذ٤ذ أٗحَٓ  ك٢ ٓٞٙغ.

ّ, ذحٕ جُٞال٣حش 1953عل٤شٛح أقٔذ قو٢ ذشه٤س ذطأس٣خ جُػحٖٓ ٝجُؼؾش٣ٖ ٖٓ ؽٜش أ٣ٍِٞ ك٢ ػحّ 

 –اُزو٢ً ضكرد دخٍٞ ئ٣شجٕ ٓؾشٝع جُذكحع ػٖ جُؾشم جألٝعو , جُطوحسخ " جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س 

", جألد٠ٛ ٖٓ رُي ٢ٛ جُط٢ أٝفص  ػواه٤خ -ثبًَزب٤ٗخ  –رو٤ًخ " ٝجٗنٔحٜٓح ئ٠ُ ؾرٜس "  اإل٣وا٢ٗ

إ اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ ٢ٛ اُز٢ إٔٝذ ا٠ُ ا٣وإ ثٚوٝهح جالٗنٔحّ ئ٤ُٜح , ؾحء ك٤ٚ : " 
"  ٤ًب , اٜٗب ُْ رٔبٗغ ثبّزواًٜب , ك٢ٜ رٜلف ا٠ُ رٌٖٔ ٗلٞمٛب ك٢ ا٣وإاُزووة ٖٓ رو

(23)
     . 

جُٔؼط٠ جُٔوذّ , فشـ ٝص٣ش خحسؾ٤س ٓقش ٓكٔٞد كٞص١ دعٞه٢ ؾٞٛش١ ث٘بءا ػ٠ِ         
(24)

ك٢  

 ا٣وا٢ٗ –رو٢ً ّ ذطوحسخ " 1953ٓزًشز ٓإسخس ك٢ جُػحٖٓ ٝجُؼؾش٣ٖ ٖٓ ؽٜش ضؾش٣ٖ جُػح٢ٗ ك٢ ػحّ 

", أكنص ئ٠ُ ضرحدٍ  ا٣وا٤ٗخ –رو٤ًخ جس خِق ًٞج٤ُظ ٝصجسز جُخحسؾ٤س جإل٣شج٤ٗس ٖٓ ٓرحقػحش " ", ٓح د

ً ُِذكحع ػٖ جُؾشم جألٝعو , ٓح ٓإدجٙ : "  رٜزْ رو٤ًب ٝا٣وإ ثزٞص٤ن جُض٣حسجش ذ٤ٜ٘ٔح ٝػوذ قِلح
َ ػ٠ِ اُٖالد ث٤ٜ٘ٔب , اما أٝكلد رو٤ًب ثؼضخ ٕؾل٤خ ؿ٤و ه٤ٍٔخ ا٠ُ ا٣وإ , كٖوؽذ اٜٗب: رؼٔ

اُزوو٣ت ث٤ٖ اُْؼج٤ٖ , ػ٠ِ اُْؼٞة إ رزؾل ُِلكبع ػٖ ٗلَٜب , إ ٛ٘بى ثؼضخ ػٌَو٣خ رو٤ًخ 
, صْ ػول اُٖؾل٤ٕٞ ٓئرٔواا (25)ٍزٞكل ُي٣بهح ا٣وإ ؛ ألعواء ٓجبؽضبد ٛبٓخ ٓغ اُؾٌٞٓخ اإل٣وا٤ٗخ

, ٌُٖ (26)٘ط٢ٕؾل٤با ك٢ ٝىاهح اُقبهع٤خ اإل٣وا٤ٗخ هؿجٞا ك٢ اٗٚٔبّ ا٣وإ ا٠ُ ؽِق ّٔبٍ األِٛ
ٓزؾلس ه٢ٍٔ ثَِبٕ اُؾٌٞٓخ اإل٣وا٤ٗخ ٗل٠ مُي , اال إ االرٖبالد ًبٗذ كائوح ث٤ٖ رو٤ًب ٝثبًَزبٕ 
ٝثـلاك ٝا٣وإ ؛ ُالرلبم ػ٠ِ أْٗبء ًزِخ ػٌَو٣خ ُِلكبع ػٖ اُْوم األٍٜٝ , هبهثذ اُٜ٘ب٣خ , 

ع , ٣زٚؼ ٓٔب رولّ إ ٗ٘زظو ػول اعزٔبع اُلٍٝ األهثؼخ ك٢ اؽلٟ اُؼٞإْ , ُٞٙغ ٤ٕـخ أُْوٝ
ٓغ اؽالٍ ثبًَزبٕ ٓؾَ أكـبَٗزبٕ , هؽت ثٜنا اُؾِق ًَ  (27)ٛنا اُؾِق ٛٞ أؽ٤بء ٤ُٔضبم ٍؼل آثبك

ٖٓ ثو٣طب٤ٗب ٝاُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ ؛ ٤ٌُٕٞ فٜ ككبع ٙل ٛغّٞ ه٢ٍٝ ك٢ ٓ٘طوخ اُْوم 
"  األٍٜٝ

(28)
غ ج٥ٗق جُزًش , أسعَ ٝص٣ش ٛزج جُؼَٔ هحتْ ػ٠ِ هذّ ٝعحم ك٢ جُٔٞم ث٤٘ٔب ًبٕ  . 

خحسؾ٤س ٓقش ٓكٔٞد كٞص١ دعٞه٢ ؾٞٛش١
 

ٓزًشز ئ٠ُ ئدجسز جُؾإٕٝ جُغ٤حع٤س جُؼشذ٤س ك٢ جُوحٛشز 

ّ؛ ال٣نحـ  جُٔغحػ٢ ٝجُؿٜٞد جُكػ٤ػس ذ٤ٖ 1954)ٓقش( ذطأس٣خ جُغحذغ ٖٓ ؽٜش ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ ك٢ ػحّ 

ٔحٍ جُؾشم جألٝعوًَ ٖٓ ضش٤ًح ٝذحًغطحٕ ٝجُؼشجم ٝئ٣شجٕ الٗنٔحْٜٓ ئ٠ُ قِق ؽ
  

, أٝ ٓح أهِن 

" ػحّ  األٍٜٝ ػٖ كٍٝ اُْوم ْٓوٝع اُلكبعّ ٓكَ " 1955" ػحّ ؽِق ثـلاك ػ٤ِٚ ك٤ٔح ذؼذ ذـ" 

 " ٖٓ أ١ جػطذجء ػ٤ِٜح , ؾحء ك٤ٜح :  اَُٞك٤بر٢ –اُو٢ٍٝ ّ؛ ُٔٞجؾٜس جُخطش " 1951

ّٔبٍ اُْوم األٍٜٝ  (29)قٛ٘بى َٓبػ٢ الٗٚٔبّ ًَ ٖٓ ا٣وإ ٝرو٤ًب ٝثبًَزبٕ ٝاُؼوام ا٠ُ ؽِ" 
ّ, ُٔٞاعٜخ أ١ فطو أ١ 1951اُن١ ٛوػ ػبّ  (30), ٤ُؾَ ٓؾَ ؽِق هثبػ٢ ػٌَو١ ُِْوم األٍٜٝ

"  فطو )ه٢ٍٝ( ٍٞك٤بر٢
(31)

ضوذّ , أخرشش ٓزًشز أسعِٜح جُغل٤ش جُٔقش١ ػرذ جُٞٛحخ  ٗز٤غخ ُٔب.

ّ, ػٖ ه٤حّ 1954 ػضجّ ك٢ ذحًغطحٕ ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤طٚ ذطأس٣خ جُخحٓظ ٖٓ ؽٜش ؽرحه ك٢ ػحّ

قٌٞٓس جُؿ٘شجٍ كنَ هللا صجٛذ١ ئ٠ُ ٜٓحدٗس ذش٣طح٤ٗح ٝجُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س ضحسز , هِد جُؼٕٞ 

ا٤ُْٞػ٤خ –اَُٞك٤بر٤خ ْٜٓ٘ ضحسز أخشٟ ؛ الٗغالخٜح ػٖ جُؿرٜس " 
 

 ا٣وإ –", أمق ئ٠ُ رُي سؿرطٜح 

كشًحش جإل٣شج٤ٗس ضأ٤٣ذ ٝٓغحػذز ٖٓ هرَ ", قط٠ ٗحُص ضِي جُط رو٢ً –ثبًَزب٢ٗ جُذخٍٞ ك٢ جضلحم "  –

٤ٓبُخ ُٜٔبكٗخ  (32)ؽٌٞٓخ ا٣وإجُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س ُالٗنٔحّ , ذٜزج جُقذد رًش ٓح ٗقٚ : " 
, ُٞال ف٤ْزٜب ٖٓ اُْؼٞه اُْؼج٢ ٌُبٗذ اُؾٌٞٓخ إٔو ٝأعوا ٖٓ ا٤َُو ك٢ ٛنا (33)اُغجٜخ اُـوث٤خ

, ٝرطِت ػٞٗبا ٖٓ اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ , ًَ ٛنا االرغبٙ , ٢ٛٝ ر٘لو ٖٓ اُغجٜخ ا٤ُْٞػ٤خ 
ٝؿ٤وٙ ٣وٟٞ ٖٓ اؽزٔبٍ كفُٜٞب ك٢ ارلبم ٣ؼول ث٤ٖ ثبًَزبٕ ٝرو٤ًب , ثزؤ٤٣ل َٝٓبػلح اُٞال٣بد 

"  أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ
(34)

 . 
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جسز ٓح ٣ػ٤ش جإلػؿحخ قوحً , ٓزًشز جُغل٤ش جُٔقش١ أقٔذ قو٢ ك٢ ضش٤ًح جُٔشعِس ئ٠ُ ٝص اال إ        

ّ, جُط٢ ًؾلص جُ٘وحخ ػٖ ٓذٟ ؾذ٣س ٝٓقذجه٤س 1954خحسؾط٤ٚ ذطأس٣خ جُغحدط ٖٓ ؽٜش أرجس ك٢ ػحّ 

" جُٔٞهغ ك٢ ضأس٣خ جُػح٢ٗ ٖٓ ؽٜش ٤ٗغحٕ ك٢ ػحّ  اُجبًَزب٢ٗ –اُزو٢ً جٗنٔحّ ئ٣شجٕ ئ٠ُ جالضلحم " 

" فبهع٤خ –كاف٤ِخ ّ ؛ ٌُٖ ٛ٘حى ٓرشسجش " 1954
(35)

حم , ٓح ٣ذَُ قحُص دٕٝ جٗنٔحٜٓح ئ٠ُ جالضل 

رؾٍٞ ػٞآَ كاف٤ِخ ٝفبهع٤خ ك٢ ا٣وإ كٕٝ اٗٚٔبٜٓب ا٠ُ االرلبم ػ٠ِ ٛزج جٌُالّ جُ٘ـ ج٥ض٢ : " 
اُجبًَزب٢ٗ(, كؾٌٞٓخ كَٚ هللا ىاٛل١ رق٠ْ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُقبهع٤خ أصبهح ه٤ٍٝب اما ٢ٛ  –)اُزو٢ً 

اُ٘بؽ٤خ اُلاف٤ِخ ك٢ٜ ال رياٍ  أٗظٔذ ا٠ُ االرلبم ؛ ال٤ٍٔب ث٤ٖ ا٣وإ ٝه٤ٍٝب ؽلٝك ْٓزوًخ , أٓب ٖٓ
اكاح ؛ ُزؤ٤ُت اُوأ١  (37)ٝاٖٗبه اُلًزٞه دمحم ٖٓلم ٝاٌُبّب٢ٗ (36)رق٢ْ إ ٣زقن ارجبع ؽية رٞكٙ

اُؼبّ اإل٣وا٢ٗ ػ٤ِٜب , اال إ ا٣وإ ٖٓ ؿ٤و ّي ك٢ ٓولٓخ كٍٝ اُْوم األٍٜٝ اُز٢ رَؼ٠ ا٤َُب٤ٍخ 
و األٝٙبع اُلاف٤ِخ ك٤ٜب , ٣زٞٛل ٓوًي ؽٌٞٓخ اُـوث٤خ الٗٚٔبٜٓب ُنُي االرلبم , ثٔغوك إ رَزو

" ىاٛل١ رْ٘ٚ ا٠ُ االرلبم
 (38)

دجٓص ضقش٣كحش جُغحعس جإل٣شج٤ٕٗٞ قٍٞ ػذّ جٗنٔحّ  ثٜنٙ اُٖٞهح.

 –اُـوث٢ ", ٝٓطٔحعٌس ذغ٤حعطٜح جُك٤حد٣س ضؿحٙ جُقشجع " اُجبًَزب٢ٗ  –اُزو٢ً ئ٣شجٕ ئ٠ُ جالضلحم " 

اُ٘لٜ اإل٣وا٢ٗرِٜح , ٌُٖ قَ ٓؾٌِس "؛ ُِكلحي ػ٠ِ ٤ًحٜٗح ٝٓغطو اُو٢ٍٝ
(39)

سذٔح ضإد١ ئ٠ُ  

جٗنٔحٜٓح , ئر ؾحء ك٢ ٓزًشز جُغل٤ش جُٔقش١ ٓكٔٞد ٣غشٟ جُوشٓح٢ٗ
 

ك٢ هٜشجٕ ذطأس٣خ جُػحُع ػؾش 

ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ رٖو٣ؾبد اُو٤٤ٍٖٔ ٝرئ٤ًلارْٜ "  ّ, ٓح ٗقٚ :1954ٖٓ ؽٜش ضٔٞص ك٢ ػحّ 
 (40)اُزياّ ٤ٍبكح اُؾ٤بك ث٤ٖ اٌُزِز٤ٖ اُْوه٤خأُزٌوهح ثبٕ ا٣وإ ؽو٣ٖخ ًَ اُؾوٓ ػ٠ِ 

؛ الٜٗب روٟ ك٢ ٛنا اُؾ٤بك ٕٞٗبا الٍزوالُٜب َٝٓزوجِٜب , اُوأ١ اُـبُت إ فطٞاد (41)ٝاُـوث٤خ
ٓزوككح أٝ ٓؾبٝالد ُز٤ٜئخ اُغٞ رجنٍ ٖٓ اُغبٗت األٓو٢ٌ٣ , ٌُٖ أَُبػ٢ اُلؼبُخ ٍٞف رجنٍ ثؼل 

٣وإ , اما اهز٠ٚ اُؾبٍ ُِٚـٜ ػ٤ِٜب ٢ٌُ رْ٘ٚ ا٠ُ ٛنا االٗزٜبء ٖٓ ر٣َٞخ ٌِْٓخ اُ٘لٜ ُؾش ا
"  االرلبم

(42)
جُغل٤ش جُٔقش١ ٓكٔٞد ٣غشٟ جُوشٓح٢ٗ ك٢ هٜشجٕ ذكذ٣ػٚ ػٖ رُي , هحتال :  ٝاٍزوٍَ.

٣وٟ األٓو٤ٌ٣ٕٞ إ ا٣وإ ٝأؽٞاُٜب اُلاف٤ِخ ػ٠ِ ٓب ٢ٛ ػ٤ِٚ ٖٓ ٍٞء , ثبإلٙبكخ ا٠ُ اُزٜل٣لاد " 
٤َُذ ك٢ ٝٙغ رَزط٤غ ٓؼٚ اُجذ ك٢ ٓٞٙٞع اٗٚٔبٜٓب ا٠ُ االرلبم اُو٤ٍٝخ أُزٌوهح , اٜٗب 

اُجبًَزب٢ٗ(, ٝإ ٛنا اُجِل هل أفنٙ اُقٞف ٝاٍزجل ثٚ اُنػو ٝاُوِن , ثؾ٤ش إٔجؾذ أ١  –)اُزو٢ً 
"  اُـوث٤خ( ٓؾبُٝخ ػو٤ٔخ ال رغلٟ ٗلؼبا  -ٓؾبُٝخ إلؿوائٚ ثزؾل٣ل ٓٞهلٚ ث٤ٖ اٌُزِز٤ٖ )اُْوه٢ 

(43)
  . 

", ذ٤ٖ جُغل٤ش جُٔقش١  اُجبًَزب٢ٗ –اُزو٢ً ضِي جُشؤٟ جإل٣شج٤ٗس ضؿحٙ جالضلحم "  ظَك٢          

ٓكٔٞد ٣غشٟ جُوشٓح٢ٗ ك٢ هٜشجٕ سؤٟ ٝضكشًحش جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س إل٣شجٕ , ٝػ٠ِ ُغحٕ 

( "Loy Wesley Hendersonعل٤شٛح جُغ٤ش ١ُٞ ٝع٢ِ ٛ٘ذسعٕٞ )
(44)

 , ٓح ٓإدجٙ : 

لح األٓو٤ٌ٣خ ُْ روْ ثؤ١ َٓؼ٠ ٖٓ ٛنا اُوج٤َ ُلٟ اُغبٗت اإل٣وا٢ٗ , ػِٔبا ٜٓ٘ب إ اُٞال٣بد أُزؾ" 
ثؼوْ ٛنٙ أُؾبٝالد , ٝٓ٘لكاا ثٚؼق هعبٍ اُؾٌْ ك٢ ا٣وإ , فٞكْٜ اُْل٣ل ٖٓ رٜل٣لاد اُوًٝ , 
األٓو٤ٌ٣ٕٞ ٣ؼِوٕٞ ػ٠ِ ؽَ ٌِْٓخ اُ٘لٜ , ًؼبَٓ ٤ٍب٢ٍ , ػ٤ِٔخ اٗوبم إل٣وإ , ٝػلّ اُزٞإَ ا٠ُ 

رلبم ٓؼ٘بٙ كولإ ا٣وإ ٤ٙٝبػٜب ٜٗبئ٤با , ٝاعت اإل٣وا٤٤ٖٗ ٣و٠ٚ ػ٤ِْٜ إ ٣ٌٞٗٞا َٓزو٤ِٖ ك٢ ا
ر٤٤ٌق ٤ٍبٍزْٜ اُقبهع٤خ , أؽواهاا ك٢ ارقبم االرغبٙ اُن١ ٣وٕٝ ك٤ٚ رؾو٤وبا ُٖبُؼ ثِلْٛ , إ 

َٔ ػلائ٢ أٗووح( ال ٣قوط ػٖ أعواء ككبػ٢ ال ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ أ١ ػ –االٗٚٔبّ ا٠ُ االرلبم )ًوار٢ْ 
"  ٗؾٞ االرؾبك اَُٞك٤بر٢

(45)
آخش أٓحه جُغل٤ش جُٔقش١ ٓكٔٞد ٣غشٟ جُوشٓح٢ٗ ك٢  ػ٠ِ ٕؼ٤ل.

هٜشجٕ جُغطحس ػٖ ٓـضٟ جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س ضؿحٙ ئ٣شجٕ هر٤َ ٝذؼ٤ذ جٗنٔحٜٓح ُالضلحم " 

ح , ٝهذسضٜح ك٢ ", ػ٠ِ عر٤َ جُطٔػ٤َ ال جُكقش ضؼض٣ض غوس جإل٣شج٤ٕٗٞ ضؿحٜٛ اُجبًَزب٢ٗ –اُزو٢ً 

 " ٝعٞجٛح , ذ٘حًء ػ٤ِٚ , ئر هحٍ :  ٍٞك٤بر٢ –ه٢ٍٝ جُذكحع ػْٜ٘ ٖٓ أ١ خطش " 
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اُجبًَزب٢ٗ(, إ  –إ ٤ٍبٍخ اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ رٜلف ا٠ُ ْٙ ا٣وإ ُالرلبم )اُزو٢ً " 
اىكاك ّؼٞه األٓو٤٤ٌ٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ اٗٚ ًِٔب اىكاكد هٞرْٜ ٝاٍزؼلاكارْٜ اُلكبػ٤خ ػٖ ا٣وإ , ًِٔب 

اإل٣وا٤٤ٖٗ ثبُطٔؤ٤ٗ٘خ ٝاُضوخ ك٢ أٗلَْٜ , ك٢ هلهح األٓو٤٤ٌ٣ٖ ػ٠ِ اُلكبع ػْٜ٘ , ال ّي ك٤ٚ إ ًَ 
ٛنٙ اُغٜٞك األٓو٤ٌ٣خ ٓوٖٞكح ُنارٜب , رؼي٣ي اُوٟٞ اُلكبػ٤خ األٓو٤ٌ٣خ ػٖ ا٣وإ , رقلّ أؿواٗ 

ٔ٘بٍت , ثبٕ رطِت ا٠ُ ا٣وإ أٓو٣ٌب ك٢ ٛنٙ اُجالك ف٤و فلٓخ , ٣ؼ٤ٜ٘ب ػ٠ِ اُزولّ ك٢ اُٞهذ اُ
"  االٗٚٔبّ ا٠ُ ٛنا االرلبم , رٌٕٞ ا٣وإ أًضو اٍزؼلاكاا ُزوجَ ٛنا اُؼوٗ

(46)
جُرحقع ك٢  ال ٠َ٘٣.

 –األٓو٢ٌ٣ " ق٤حٍ جُطوحسخ "  االرؾبك اَُٞك٤بر٢ٛزج جُغ٤حم جإلؽحسز ئ٠ُ ٓٞهق ٝسد كؼَ سٝع٤ح " 

ا "  ًوار٢ْ –أٗووح ٠ُ جضلحم " , جُؿٜٞد جُٔرزُٝس الٗنٔحٜٓح ئأٝالا "  اإل٣وا٢ٗ , ٛ٘ح جعطؾٜذ ذ٘ـ صب٤ٗب

ٓوطرظ ٖٓ جُٔزًشز جُٔشعِس ٖٓ هرَ جُغل٤ش جُٔقش١ ٓكٔٞد ٣غشٟ جُوشٓح٢ٗ ك٢ هٜشجٕ ئ٠ُ ٝصجسز 

٣وهت اُغبٗت اُو٢ٍٝ "  ّ, ؾحء ك٤ٚ :1954خحسؾ٤طٚ ك٢ ضأس٣خ جُػحُع ػؾش ٖٓ ؽٜش ضٔٞص ك٢ ػحّ 
 (47)ٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ ٝا٣وإ , ٝرطِغ ٕؾ٤لخ ثواكلاثؼ٤ٖ االهر٤بة ٝاُؾنه أُٞهق ث٤ٖ اُ

ث٤ٖ اُؾ٤ٖ ٝاُؾ٤ٖ ثٔوبالد ّل٣لح اُِٜغخ , اُز٢ ر٘ط١ٞ ػ٠ِ ارٜبٓبد ٕو٣ؾخ إل٣وإ ثبُزيُق 
ًوار٢ْ(,  –ألٓو٣ٌب , ٤َٓ اإل٣وا٤٤ٖٗ ُِلٝهإ ك٢ كٌِٜب , اٍزؼلاكْٛ ُالٗٚٔبّ ا٠ُ ؽِق )أٗووح 

ك٤بر٢ ٍٝبئِٚ ك٢ اُٚـٜ ػ٠ِ ا٣وإ , الُزياّ ٤ٍبٍخ ثؼ٤لح ػٖ أُؼوٝف إ ػ٘ل االرؾبك اَُٞ
"  االهرجبٛ ٓغ اُـوة ػ٠ِ آ٣خ ٕٞهح ٖٓ اُٖٞه

(48)
رُي , ٝمف جُغل٤ش جُٔقش١  ػالٝح ػ٠ِ.

ػ٠ِ ئ٣شجٕ ,  اُٚبؿطخ"  االرؾبك اَُٞك٤بر٢سٝع٤ح "  ٍٝبئَٓكٔٞد ٣غشٟ جُوشٓح٢ٗ ك٢ هٜشجٕ 

ذحخطقحس ؽذ٣ذ , ٢ٛ
(49)

 : 

1921ّّجبٛ  26ح أٝالا : ٓؼبٛل
(50)

, ضؼطرش ٛزٙ جُٔؼحٛذز أخطش عالـ ك٢ ٣ذ سٝع٤ح مذ ئ٣شجٕ ؛ كوذ 

ٗـ ك٢ ٓحدضٜح جُغحدعس ػ٠ِ جٗٚ : 
((
ك٢ ؽبُخ ٓؾبُٝخ ٛوف صبُش اٍزؼٔبٍ ٤ٍبٍخ اؿزٖبث٤خ ِٓزغآ  

ا٠ُ اُوٞح أَُِؾخ ُِزلفَ ك٢ ا٣وإ أٝ اٍزؼٔبٍ األها٢ٙ اإل٣وا٤ٗخ ًوٞاػل ُؼ٤ِٔبد ٙل ه٤ٍٝب , 

ل كُٝخ أع٘ج٤خ ُؾلٝك االرؾبك اَُٞك٤بر٢ أٝ ؽلٝك ؽِلبئٚ , اما ظٜو إ ا٣وإ ث٘بء ػ٠ِ كػٞح ٖٓ رٜل٣

ه٤ٍٝب ؿ٤و هبكهح ػ٠ِ ٝٙغ ؽل ُٜنٙ األكؼبٍ , كبٗٚ ٤ٌٍٕٞ ُالرؾبك اَُٞك٤بر٢ اُؾن ك٢ اُزولّ 

رِي األها٢ٙ , ثوٞارٚ ػجو األها٢ٙ اإل٣وا٤ٗخ , ثوٖل اُو٤بّ ثبُؼ٤ِٔبد اُؼٌَو٣خ اٌُل٤ِخ ثبُلكبع ػٖ 

 ٝرزؼٜل ه٤ٍٝب ثَؾت هٞارٜب ٖٓ األها٢ٙ اإل٣وا٤ٗخ ثٔغوك ىٝاٍ اُقطو اُن١ ٣ٜلكٛب
))

, ػِٔص ٖٓ 

ٓقحدس ٓٞغٞهس 
 

ٓغ  – ارلبم –ك٢ ٓٞمٞع جعطؼٔحٍ سٝع٤ح ٛزٙ جُٔؼحٛذز ئرج ٓح جٗنٔص ئ٣شجٕ ُكِق 

٤ح ًحَٓ جُكن ك٢ جعطؼٔحٍ جُـشخ , كأًذٝج ٢ُ جٕ ال ؽي ك٢ رُي ٓطِوحً ؛ جٕ ٓػَ ٛزج جُلؼَ ٣ؼط٢ سٝع

 جُٔؼحٛذز .

ا : اصبهح اُْـت ك٢ اُلافَ )ئ٣شجٕ(, ٖٓ خالٍ ضٞؾٜحش ذؼل ٌٓٞٗحضٜح جالؾطٔحػ٤س ٝٝجهؼٜح  صب٤ٗب

", ًِٜح ذحضص ٓشضغ خقد ُأل٣ذ٣ُٞٞؾ٤س جُؾ٤ٞػ٤س , كنالً ػٖ اُلٌو١ –اُضوبك٢ جالهطقحد١ ٝضخِلٜح " 

)جٌُشد( اُ٘يػخ اُوج٤ِخ –كئخ اُؼٔبٍ  ػٞجَٓ أخشٟ ٣ٌٖٔ ٖٓ سٝع٤ح جعطـالُٜح ٜٓ٘ح : "
(51)

ٌِْٓخ  -

... " ٝؿ٤شٛح  ٌِْٓخ اُل٣ٕٞ –اُ٘لٜ 
(52)

        . 

 1955ّأُؾٞه اُضبُش : اٗٚٔبّ ا٣وإ ُؾِق ثـلاك ػبّ           

جُط٢ جػذٛح أ٤ٖٓ جُٔكلٞيحش ك٢ جُغلحسز جُٔقش٣س ذطٜشجٕ أقٔذ ٓكٔٞد ٣غشٟ رقجو أُنًوح          
 

جإل٣شج٢ٗ  – اُجؤُبٕ –ّ ػٖ ٓٞهق ٓؿِظ جُؾٞسٟ جُٞه٢٘ 1955غحدط ٖٓ ؽٜش ؽرحه ك٢ ضأس٣خ جُ

دمحم ػ٢ِ د٣ـٜحٕ - اُ٘بئت –", ٖٓ خالٍ جُِوحء جُز١ أؾشجٙ ٓغ جُٔٔػَ  ػواه٢ –رو٢ً ٖٓ قِق " 
 

ك٢ 

ك٘حء جُٔؿِظ هرَ ٣ّٞ ٖٓ ٛزج جُطأس٣خ , أًذ جألخ٤ش سؿرس ذالدٙ ُالٗنٔحّ ك٢ آ٣طحٕ جُٞهص جُٔ٘حعد , 

 ككٞجٛح : 
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ثْؤٕ اُؾِق  (53)كجوا٣و 5كاه ؽل٣ش ٓغ ا٤َُل دمحم ك٣ـٜبٕ ػٚٞ اُجؤُبٕ اإل٣وا٢ٗ ٣ّٞ أٌٓ " 
اُؼواه٢(, ٍٝؤُزٚ ػٔب اما ًبٗذ ا٣وإ ر١ٞ٘ االٗٚٔبّ ا٠ُ اُؾِق , كؤعبة ثوٍٞ : ثبٕ ٛنا  –)اُزو٢ً 

لٓب ه٤ٍٔبا ثطِت أُٞٙٞع ُْ ٣ؼوٗ ػ٠ِ ثَبٛ اُجؾش ك٢ اُجؤُبٕ , ثو٣طب٤ٗب ٝأٓو٣ٌب ُْ رزو
 االٗٚٔبّ ا٤ُٚ , ٌُ٘ٚ أًل ٢ُ ثبٕ ا٣وإ ٍٞف رْ٘ٚ ؽزٔبا ا٠ُ اُؾِق , ػ٘لٓب رؤر٤ٜب اُلوٕخ أُ٘بٍجخ

 "
(54)

ئال ٤٘ٛثس ٝجعطٔش جُ٘حتد دمحم ػ٢ِ د٣ـٜحٕ ٓغ أقٔذ ٓكٔٞد ٣غشٟ ك٢ ضرحدٍ جهشجف  ٓب ٢ٛ.

 –اه٤ٔ٤ِخ "  رجو٣وادٝ بٓبداٍزلٜ ", كطخَِ قذ٣ػٜٔح ثـلاك –أٗووح جُكذ٣ع ٖٓ ؾذ٣ذ ػٖ قِق " 

 كِيذأ١  – إ عبى اُزؼج٤و –" ذ٤ٜ٘ٔح , ضطِغ جُوحسب جٌُش٣ْ ذأ١ ؾٜس عٞف ض٤َٔ ئ٤ُٜح ئ٣شجٕ  ك٤ُٝخ

ذضػحٓس ذش٣طح٤ٗح ٝجُٞال٣حش جُٔطكذز  اُلِي اُـوث٢عٞف ضذٝس ك٤ٚ جُغ٤حع٤س جإل٣شج٤ٗس , َٛ ك٢ 

" ذشتحعس اإلٍال٢ٓ  –اُؼوث٢ "  اُلِيح , أٝ ك٢ ذو٤حدز سٝع٤ كِي االرؾبك اَُٞك٤بر٢جألٓش٤ٌ٣س , أّ ك٢ 

ؽبٍ ْٗٞة ؽوة  (55)ك٢", ذٜزج جُقذد رًش ٓح ٗقٚ : "  ػوام –ؽِق رو٤ًب ضش٤ًح ٝجُٔؾٜٞس ذـ" 
كبٕ ا٣وإ ٍزٌٕٞ اُلُٝخ اُٞؽ٤لح أٓبّ اُٜغّٞ اُو٢ٍٝ , ٍٝٞف رٔلٗب اُلٍٝ األػٚبء أُْزوًخ ك٢ 

ٗوق أٓبّ ٛنا اُٜغّٞ , ٝك٢ ؽبٍ ٗغبػ اُٜغّٞ ػوام( ثجؼ٘ أَُبػلاد ؽز٠  –ؽِق )رو٤ًب 
كَٞف ٣ٌٕٞ إل٣وإ ٕٞد ثؼل اُؾوة , رطبُت ثٚ  –ٝٛنا ٓئًل  –اُو٢ٍٝ ٝاؽزالٍ ا٣وإ 

 –ٛنا َٓزؾ٤َ  –ثبٍزوالُٜب ٝعالء اُغ٤ُٞ ػٖ أها٤ٜٙب , أٓب اما ٝهلذ ا٣وإ ٓٞهق اُؾ٤بك اُزبّ 
ٜٗب رق٠ْ اؽزالٍ رو٤ًب ُألها٢ٙ اإل٣وا٤ٗخ اُجبًَزبٕ(, كب –اُؼوام  –ُْ رْ٘ٚ ا٠ُ ؽِق )رو٤ًب 

أُغبٝهح ُٜب , ًٔب رق٠ْ اؽزالٍ اُؼوام ُِٔوبٛؼبد اإل٣وا٤ٗخ أُغبٝهح ُٜب , ٝثنُي رٖجؼ ا٣وإ 
: ٤ًق رؼزٔل ( 56)ٜٓجبا ألٛٔبع اُلٍٝ أُغبٝهح , ٣ٌٕٞ ٓٞهلٜب أُؾب٣ل ٓٞهلبا ؿ٤و ٤ٍِْ , ُٔب هِذ ُٚ

بًَزبٕ ٝاُؼوام ال ؽٍٞ ُٜب ٝال هٞح ؟ , ٝاما ًبٗذ رَؼ٠ ا٣وإ ػ٠ِ َٓبػلح كٍٝ ٙؼ٤لخ ٓضَ ث
ؽو٤وخ ُزؤ٤ٖٓ أها٤ٜٙب , كِٔبما ال رْ٘ٚ ا٠ُ ؽِق ٣ْٚ أٓو٣ٌب ٝثو٣طب٤ٗب ؟ , ٢ٛ كٍٝ ه٣ٞخ ٣ٌٜٔ٘ب 

: أٗ٘ب ٗؼِْ رٔبّ اُؼِْ ثبٕ اُؼوام ٝثبًَزبٕ ال ٣ٌِٔبٕ ٓب ( 57)أُٖٞك ك٢ ٝعٚ اُؼلٝ , كؤعبة ثوٍٞ
؛ ٌُٖ ثؼ٘ ا٢ُْء أكَٚ ٖٓ ال ٢ّء , ّجٚ اُؼوام ٝثبًَزبٕ ٝا٣وإ  ٣لاكؼبٕ ثٚ ػٖ اٗلَٜٔب

اُن١ ٣وق ثٔلوكٙ أٓبّ مئت ٙوًٝ , أٓب ػٖ اٗٚٔبّ ا٣وإ ا٠ُ ؽِق ٣غٔغ أٓو٣ٌب  ًبُؾَٔ اُٞك٣غ
ٝثو٣طب٤ٗب كٜنا ٛٞ ػ٤ٖ اُقطو , كبٕ ظوٝكٜب ٝٓٞهلٜب اُغـواك٢ ٖٓ ه٤ٍٝب , ال ٣ٌٜٔ٘ب اُو٤بّ ثٔضَ 

ال رؼَٔ ا٣وإ ػ٠ِ رو٣ٞخ ٗلَٜب ث٘لَٜب ٝاالػزٔبك ػ٠ِ ع٤ْٜب ؟ , ٝاٜٗب  (58)ٛنا اُؾِق , ُٝٔبما
رَزل٤ل ٖٓ أَُبػلاد األٓو٤ٌ٣خ اُؼٌَو٣خ ًٔب كؼِذ رو٤ًب , كؤعبة : الٕ أَُبػلاد األٓو٤ٌ٣خ 
ه٤ِِخ ٝاألٍِؾخ اؿِجٜب ٖٓ األٗٞاع اُول٣ٔخ , ٝٛنا ال ٣ل٢ ثبُلكبع ػٖ ا٣وإ ٣ٞٓبا ٝاؽلاا , صْ إ 

"ٌب ال رضن ثب٣وإ اُضوخ اٌُبِٓخ ًضوزٜب ك٢ رو٤ًب ؽز٠ رٔلٛب ثبألٍِؾخ اُغل٣لح اٌُبك٤خأٓو٣
(59)

                . 

ٓح عرن , سكغ جُغل٤ش جُٔقش١ ٓكٔٞد ٣غشٟ جُوشٓح٢ٗ ك٢ هٜشجٕ ٓزًشز ئ٠ُ ٝصجسز  ىك ػ٠ِ         

جإل٣شج٢ٗ ك٢  ُوأ١ اُؼبّاّ, ٝمف ك٤ٜح ٓٞهق 1955خحسؾ٤طٚ ك٢ ضأس٣خ جُػحُع ٖٓ ؽٜش أرجس ك٢ ػحّ 

", ؾحء ك٤ٜح : "  اُؼواه٢ –اُزو٢ً ق٤حٍ جُكِق "  ٝىاهح اُقبهع٤خ اإل٣وا٤ٗخٝدجخَ أسٝهس  اُٖؾبكخ

 –إ اُٖؾبكخ اإل٣وا٤ٗخ اٗؤَذ ث٤ٖ ٓؼبهٗ ٝٓؾجن , ٝرزٞهغ هوة اٗٚٔبّ ا٣وإ ُؾِق )رو٢ً 
وَْ ك٢ ٝىاهح اُقبهع٤خ اإل٣وا٤ٗخ ا٠ُ ػواه٢(, ث٤٘ٔب رِٞم اُلٝائو اُو٤ٍٔخ ثبُٖٔذ اُزبّ , ٝاُوأ١ ٓ٘

هل كزؼ اُجبة أٓبّ اُلٍٝ األػٚبء ُز٣ٌٖٞ  (60)كو٣و٤ٖ , اُلو٣ن األٍٝ : ٣وٟ إ ٤ٓضبم األْٓ أُزؾلح
ٓ٘ظٔبد اه٤ٔ٤ِخ , كِْ ٣ؼل ٛ٘بى ٓب ٣ٔ٘غ ٖٓ اٗٚٔبّ ا٣وإ ُِؾِق , ال ٣ٌٖٔ اػزجبهٙ ٓ٘ظ٣ٞبا ػ٠ِ آ٣خ 

ن اُضب٢ٗ : ٣وٟ اٗٚ ال كاػ٢ ُِؼغِخ ك٢ ٛنا أُٞٙٞع , ال رياٍ ٤ٗٚ ػلائ٤خ ُلُٝخ ٖٓ اُلٍٝ , اُلو٣
اُٖؾبكخ روكك إ اُجذ ثٜنا األٓو ٓوٕٛٞ ثؼٞكح اُْبٙ دمحم هٙب پ١ِٜٞ ا٠ُ ثالكٙ ثؼل هؽِزٚ ا٠ُ 
ٝاّ٘طٖ , ال ّي هل رجبكٍ اُوأ١ ٓغ أَُئ٤ُٖٝ ك٢ اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ ٝثو٣طب٢ٗ , ٝهق 

إ اُْبٙ هك٘ األكالء  (61)ٓبهً 2ود اُٖؾق ك٢ ٕلؾزٜب األ٠ُٝ ٣ّٞ ػ٠ِ ٝعٜبد ٗظوْٛ , ْٗ
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اُؼواه٢(, ؽوٕذ  –ثوأ١ ػ٘لٓب ٍؤُٚ اُٖؾل٤ٕٞ ك٢ ٓٞٙٞع اٗٚٔبّ ا٣وإ ُِؾِق )اُزو٢ً 
اُٖؾبكخ اإل٣وا٤ٗخ ك٢ اُؾل٣ش ػٖ كػٞح ثو٣طب٤ٗب ٝاُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ ٝا٣وإ ٝاُجبًَزبٕ 

٤خ اُؼواه٤خ ثبٕ َٓؤُخ كػٞح ٛنٙ اُلُٝخ ُالٗٚٔبّ ُٜنا اُؾِق ٤َُذ ُِؾِق , كٖوؽذ ٝىاهح اُقبهع
ٝاهكح ؛ الٕ أُبكح اُقبَٓخ ر٘ٔ ػ٠ِ إ اُؾِق ٓلزٞػ ٌَُ كُٝخ ٖٓ كٍٝ األػٚبء ك٢ عبٓؼخ 

ُالٗٚٔبّ ا٤ُٚ أٝ أ١ كُٝخ أفوٟ ٣ٜٜٔب اٍزوواه اَُِْ ٝاألٖٓ ك٢ اُْوم األٍٜٝ ,  (62)اُلٍٝ اُؼوث٤خ
"  ك٢ ًَ ُؾظخ االٗٚٔبّ ُِؾِق ثلٕٝ ؽبعخ ا٠ُ كػٞح رٞعٚ ا٤ُٜبكٜنٙ اُلٍٝ رَزط٤غ 

(63)
        . 

ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش ذشه٤س ئ٠ُ عل٤شٛح ك٢ هٜشجٕ ٓكٔٞد ٣غشٟ جُوشٓح٢ٗ ك٢ ضأس٣خ  أهٍِذ        

ّ ضؼِٔٚ ذحٕ ئ٣شجٕ ال ضؼطضّ ك٢ جُٞهص جُكحمش جالٗنٔحّ ُِكِق 1955جُػح٢ٗ ٖٓ ؽٜش ٤ٗغحٕ ك٢ ػحّ 

", ُٔرشسجش ٜٓ٘ح ٓح ضؼح٤ٗٚ ٖٓ ٓؾحًَ دجخ٤ِس , ػذّ سؿرطٜح ك٢ ػشهِس جُطغ٣ٞحش  اُؼواه٢ –اُزو٢ً " 

ٓغ جالضكحد جُغٞك٤حض٢ جُخحفس ذحُكذٝد , جُٞكحء ذطغذ٣ذ ٗلوحش جُؿ٤ؼ جُغٞك٤حض٢ ك٢ ئ٣شجٕ
(64)

أغ٘حء  

جُكشخ جُؼح٤ُٔس
(65)

(1945-1939جُػح٤ٗس ) 
(66)

حسع " , ٝضغ أٝالا ضِي جألقذجظ ٝضوِرحضٜح  ك٢ فْٚ. 

ا " ُؼوذ قِق ذ٤ٜ٘ٔح  ػواه٢ –رو٢ً   –اُزو٤ًخ , أػورٚ جٗنٔحّ ذحًغطحٕ ئ٤ُٚ ذؼذ أٜٗحء جُٔرحقػحش "  صب٤ٗب

1955ّ" ك٢ ضأس٣خ جألٍٝ ٖٓ ؽٜش ضٔٞص ك٢ ػحّ  اُجبًَزب٤ٗخ
(67)

ا    اُْٜوٖٓ  ا٤ُّٞ اُزب٢ُ, ك٢  صبُضب

 –ثو٣طب٤ٗخ ٘حى مـٞه " رجضٚ فشـ ػرذ جُٞٛحخ ػضجّ جُغل٤ش جُٔقش١ ك٢ ًشجضؾ٢ ذحٕ ٛاُؼبّ ٝ

جُرحًغطح٢ٗ(,  –جُؼشجه٢  –)جُطش٢ً اُؾِق اُضالص٢ " ػ٠ِ ئ٣شجٕ ؛ ُكِٜٔح ػ٠ِ جالٗنٔحّ ئ٠ُ  أٓو٤ٌ٣خ

ػ٠ِ جُشؿْ ٖٓ قؿؽ ئ٣شج٤ٗس ضكٍٞ دٕٝ جٗنٔحٜٓح , ػ٠ِ عر٤َ جُطٔػ٤َ ال جُكقش سدش جُلؼَ " 

ٕ ئ٣شجٕ ال ٣ٌٜٔ٘ح ٓوحٝٓس ضِي " ضؿحٙ جالٗنٔحّ , ٌُٖ ك٢ ٜٗح٣س جألٓش ذح اَُٞك٤بر٢ –اُو٢ٍٝ 

ثؼل إ ٗغؾذ أٓو٣ٌب ٝثو٣طب٤ٗب ك٢ ؽَٔ جُنـٞه , أل٤ٔٛس رُي جسضأٟ جُرحقع جهطرحط جُ٘ـ ج٥ض٢ : " 
اُؼوام(, كبٕ ٙـطٜٔب ٤ٍزؾٍٞ ا٠ُ ا٣وإ اُز٢ ٝهلذ  –ثبًَزبٕ ػ٠ِ االٗٚٔبّ ا٠ُ ؽِق )رو٤ًب 

جٚ اُٖلخ اإله٤ٔ٤ِخ , ٢ٛ ٍ٘لٛب ك٢ هك ُٔوبٝٓخ ٛنا اُٚـٜ ؛ ثؾغخ إ اٗٚٔبّ ثو٣طب٤ٗب ا٤ُٚ ٍِ
االؽزغبط اُن١ ٍززولّ ثٚ ه٤ٍٝب ك٢ ؽبُخ اّزواى ا٣وإ ك٢ أ١ ؽِق , ام ُٞ ُْ رْزوى ثو٣طب٤ٗب ك٢ 
ٛنا اُؾِق الٍزطبػذ ا٣وإ إ روك ػ٠ِ ه٤ٍٝب , ثبٗٚ ٖٓ األؽالف اإله٤ٔ٤ِخ اُن١ ٣َوٟ ػ٠ِ ًَ 

ل اٍزؾبٍ ػ٠ِ ا٣وإ االٍز٘بك ا٠ُ ٛنٙ اُؾغخ , ػ٠ِ ٖٓ اُجِل٣ٖ , أٓب اما اٗٚٔذ ثو٣طب٤ٗب ا٤ُٚ كو
اُوؿْ ٖٓ ٛنا إ ا٣وإ ٍزْ٘ٚ هو٣جبا ا٠ُ اُؾِق , إ ه٤ٍٝب ُٖ رَزط٤غ ٍٟٞ اإلػالٕ ػٖ 

"  اؽزغبعٜب
(68)

جُغل٤ش جُٔقش١ أقٔذ قغ٤ٖأهٍَ .
 

ك٢ ٝجؽ٘طٖ )جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س( ئ٠ُ 

ّ, ضخرشٛح ذحٕ ٛ٘حى 1955ؾش٣ٖ ٖٓ ؽٜش ضٔٞص ك٢ ػحّ ٝصجسز خحسؾ٤طٚ ٓزًشز ك٢ ضأس٣خ جُػحٖٓ ٝجُؼ

", جٕ جألخ٤شز  اُؼواه٢ –اُزو٢ً ضؼ٤ِوحش ك٢ جُقكحكس جإل٣شج٤ٗس ضذٍ ػ٠ِ جٗنٔحّ ئ٣شجٕ ُِكِق " 

ٖٓ اُلالئَ ضطؼشك ُنـٞه ٖٓ هرَ جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س ذٜزج جُؾإٔ , ٓح ٓلحدٛح : "  
اُجبًَزب٢ٗ(, إ  –اُؼواه٢  –ٔبّ ا٣وإ ُِؾِق )اُزو٢ً ٝاُزؼ٤ِوبد اُٖؾل٤خ ٓب ٣ْؼو ثووة اٗٚ

ٛ٘بى ٙـٞٛبا َٓزٔوح ٖٓ أٓو٣ٌب ٝثو٣طب٤ٗب ػ٠ِ ا٣وإ ُزْ٘ٚ ا٠ُ اُؾِق , اُؾٌٞٓخ اإل٣وا٤ٗخ هبٝٓذ 
"  ٛنا اُٚـٜ , هؿجذ رؤ٤ًل ؽ٤بكٛب ثبػالٕ ى٣بهح اُْبٙ دمحم هٙب پ١ِٜٞ ا٠ُ ه٤ٍٝب

(69)
    . 

ٔحٍ ذح٤ُ٘حذس ك٢ جُغلحسز جُٔقش٣س ك٢ هٜشجٕ دمحم قغٖ جُض٣حشجُوحتْ ذحألػهكغ             
(70)

ك٢ ضأس٣خ  

ّ ضوش٣شجً ٓلقالً ٌٕٓٞ ٖٓ ػؾشز ٗوحه , ػشك ك٤ٚ ضنحسخ 1955جُغحذغ ٖٓ ؽٜش أ٣ٍِٞ ك٢ ػحّ 

" ٝذحُؼٌظ , ٓح جذذأٙ  اُؼواه٢ –اُزو٢ً آسجء جُشأ١ جُؼحّ جإل٣شج٢ٗ ق٤حٍ جٗنٔحّ ئ٣شجٕ ئ٠ُ جُكِق " 

سمح پ١ِٜٞ ٝذؼل جُغحعس جإل٣شج٤٤ٖٗ ك٢ جُرالد ئصجء رُي , ص٣حدز ػ٠ِ ذ٤حٕ قو٤وس ٓٞهق جُؾحٙ دمحم 

ضش٤ًح ٝجُؼشجم ٝجُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س ػ٘ذ ئهذجّ ئ٣شجٕ ػ٠ِ جالٗنٔحّ , ذا٣ؿحص ٢ٛ
(71)

 : 

ئٕ جُؾحٙ دمحم سمح پ١ِٜٞ يحٛش جُشؿرس ك٢ جٕ ضطخز قٌٞٓس قغ٤ٖ ػالء -1
(72)

ك٢ جعشع ٝهص ٌٖٓٔ  

 ق جُز١ ٣و٤ٜح أخطحس جالضكحد جُغٞك٤حض٢ . جُٔٞه
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 ". اُؼواه٢ –اُزو٢ً سأٟ جألٓش٤٤ٌ٣ٖ جٕ ٛزٙ جُٞهح٣س ضٌٕٞ ذحٗنٔحّ ئ٣شجٕ ئ٠ُ جُكِق "  -2

( ػٖ ئ٣شجٕ ٣ٌٕٞ ه٤ٍٝب –ا٤ُْٞػ٤خ سأ١ ؿ٤شْٛ ٖٓ جُ٘حفك٤ٖ ُِؾحٙ دمحم سمح پ١ِٜٞ جٕ أذؼحد ) -3

ً ك٢ جُٞهص جُز١ ضرزٍ سٝع٤ح ك٤ٚ ذؼذّ أغحسز غحتشز سٝع٤ح ذحُذخٍٞ ك٢ ٓػَ ٛزج جُكِق ,  خقٞفح

 جُؿٜٞد ُطكغ٤ٖ ػالهحضٜح ٓغ ئ٣شجٕ , جٜٗح ضؼطرش جٗنٔحٜٓح ئ٤ُٚ ػٔال ػذجت٤حً ُٜح . 

 ضش٤ًح ٝجُؼشجم ؽذ٣ذضح جُطكٔظ الٗنٔحّ ئ٣شجٕ ئ٠ُ قِلٜٔح , ٛٔح ضرزالٕ ًَ ؾٜذ ٌٖٓٔ ُطكو٤ن رُي  -4

ٓ٘ٞچٜو اهجبٍػرش جُذًطٞس  -5
(73)

اٗٚ ًبٗذ ث٤ٖ ًَ ٖٓ اُؼوام , هحٍ : " ػٔح ٣ذٝس ذخِذ جٌُػ٤ش٣ٖ  

( كَؾذ 1945-1939ٝرو٤ًب ٝا٣وإ ٤ٓضبم ٛٞ ٤ٓضبم ٍؼل آثبك , ُٝٔب هبٓذ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ )

ا , ٓب  اُؼوام ُِغ٤ُٞ ثبعز٤بى أها٤ٜٙب ُزؾزَ ا٣وإ , أػِ٘ذ رو٤ًب ثبٜٗب ال رَزط٤غ إ رؼَٔ ٤ّئب

ؼ٤لخ , اُِْٜ اال إ ًبٕ اُـوٗ ٛٞ رالك٢ أٛٔبع رو٤ًب ك٢ اُلبئلح ٖٓ اُزؾبُق ٓغ ٓضَ ٛنٙ اُلٍٝ اُٚ

 ".األؽٞاى(  -ّٔبٍ ٓ٘بٛو٘ب)أمهث٤غبٕ(, أٛٔبع اُؼوام ك٢ ع٘ٞة أها٤ٙ٘ب )فٞىٍزبٕ 

اُ٘بئت ؽبئو ىاكٙسأ١ ضضػٔٚ  -6
 

ك٢ جُرشُٔحٕ جإل٣شج٢ٗ ٣وٍٞ : ذطكحُق ئ٣شجٕ ٓغ جُذٍٝ جإلعال٤ٓس كوو 

 ٛزج جُشأ١ ال ٣ؿذ ك٤ٔح جػطوذ ٗؿحقحً .  دٕٝ جُذخٍٞ ك٢ أ١ أقالف أؾ٘ر٤س , ٌُٖ

جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س ال ضرحُؾ ك٢ جُنـو ػ٠ِ ئ٣شجٕ , ك٢ جعططحػطٜح جٕ ضلؼَ رُي , هحٍ أقذ  -7

جُؼغٌش٤٣ٖ : أٗ٘ح ُٞ أػط٤٘ح أعِكس إل٣شجٕ دٕٝ جٕ ضٌٕٞ سجؿرس ك٢ جعطؼٔحُٜح , ٓؼ٠٘ رُي أٗ٘ح ٗؼط٤ٜح 

 ٤طشًٜٞٗح ُْٜ ذؼذ أٍٝ ٛؿّٞ .ُِشٝط أٗلغْٜ ؛ الٕ جإل٣شج٤٤ٖٗ ع

سأ١ هشـ ػ٠ِ جُؾحٙ دمحم سمح پ١ِٜٞ جٕ ٣غطؼَٔ قوٚ جُذعطٞس١ ك٢ ػوذ جُٔؼحٛذجش جُغش٣س ذـ٤ش  -8

جُشؾٞع ئ٠ُ جُرشُٔحٕ جإل٣شج٢ٗ ؛ رُي ذؼوذ ٓؼحٛذز عش٣س ٓغ جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س ؛ ُطغٔف ُٜح 

 قحُس ه٤حّ جُكشخ .  جعطؼٔحٍ جُٔطحسجش ٝجُٔٞجفالش ٝجُوٞجػذ جإل٣شج٤ٗس ك٢

 قٌٞٓس قغ٤ٖ ػالء عططرغ جُشأ١ جُز١ ٣غطوش ػ٤ِٚ جُؾحٙ دمحم سمح پ١ِٜٞ .  -9

جُرشُٔحٕ جإل٣شج٢ٗ ك٤ٚ كثس ه٣ٞس ضؼحسك جٗنٔحّ ئ٣شجٕ ئ٠ُ جألقالف جُؼغٌش٣س , ٌُٖ جُشجؾف   -10

 جٕ قٌٞٓس قغ٤ٖ ػالء ضغطط٤غ جٕ ضكقَ ػ٠ِ أؿِر٤س ًحك٤س ُِٔٞجكوس .           

جُ٘ظش , جٕ ضش٤ًح ُْ ضٌطل٢ ك٢ ضؾؿ٤غ ئ٣شجٕ ُالٗنٔحّ ئ٠ُ قِلٜح ٓغ جُؼشجم ككغد  ٔب ٣َزِقٓ         

, ذَ ػضّ ست٤ظ ؾٜٔٞس٣طٜح ٓكٔٞد ؾالٍ جُذ٣ٖ ذح٣حس
(74)

ص٣حسز هٜشجٕ جُٔشضورس ك٢ جُطحعغ ػؾش ٖٓ  

ذشت٤ظ ", ٓٔح قذج ه٤ٍٝب ّ, كأغحسش ضِي جُض٣حسز هِن جالضكحد جُغٞك٤حض٢ " 1955ؽٜش أ٣ٍِٞ ك٢ ػحّ 

أ١ قِق ٖٓ  -( اُؼواه٢ –اُؾِق اُزو٢ً ) –جُٞصسجء قغ٤ٖ ػالء جُطقش٣ف ذحٕ ذالدٙ ُٖ ض٘نْ ئ٠ُ 

 جألقالف جُؼغٌش٣س ك٢ جُؾشم جألٝعو , ٓٔح ٣ذَُ ػ٠ِ فذم ٛزج جُوٍٞ جُ٘ـ ج٥ض٢ : 

اٛزٔبّ االرؾبك  (75)ٍجزٔجو 19أصبهد أٗجبء ى٣بهح هئ٤ٌ عٜٔٞه٣خ رو٤ًب عالٍ ثب٣به ٜٛوإ ك٢ " 
اَُٞك٤بر٢ ٝهِوٚ , ٗظوا ا٠ُ َٓبػ٢ رو٤ًب ك٢ ْٙ ا٣وإ ا٠ُ ًزِزٜب اُؼٌَو٣خ ك٢ اُْوم األٍٜٝ , 
ٌُٖ رٖو٣ؾبد ا٤َُل ؽ٤َٖ ػالء ٖٓ إ ا٣وإ ُٖ رْ٘ٚ ا٠ُ أ١ ؽِق ػٌَو١ , ٣ئًل ؽو٣خ 
ؽٌٞٓزٚ ك٢ اُزٖوف اىاء األؽالف ٝكن ٖٓبُؾٜب , ٓب هِن االرؾبك اَُٞك٤بر٢ اُجبك١ اال أّؼبه 

"  اُؼواه٢(, رؾن٣وٛب ُٜب ٖٓ االٗٚٔبّ ا٤ُٚ –لٚ ٖٓ اُؾِق )اُزو٢ً ثٔٞه
(76)

     . 

؛ ُٔؼشكس ٓق٤شٛح أ٣ٖ ٣كٍٞ , َٛ ئ٠ُ  ٍبٍخ ا٣وإػٔح عرن , جٕ ضؼحُص أفٞجش جٌُػ٤ش ٖٓ  ٗزغذ    

 , أّ ضرو٠ ٓطٔغٌس ذغ٤حعطٜح جُك٤حد٣س ك٢ ػذّ جالٗنٔحّ أٝالا " ؟  اُؼواه٢ –اُزو٢ً جالٗنٔحّ ُِكِق " 

ا ُألقالف جُؼغٌش٣س ذ٤ٖ ذؼل دٍٝ جُؾشم جألٝعو  "  االرؾبك اَُٞك٤بر٢, َٛ ضضدجد سٝع٤ح " صب٤ٗب

ً ٖٓ ص٣حسز ست٤ظ ؾٜٔٞس٣س ضش٤ًح ؾالٍ ذح٣حس ئ٠ُ هٜشجٕ ؟  ً ٝهِوح ا ضخٞكح , ٛزٙ جالعطلٜحٓحش صبُضب

ٍ ذح٤ُ٘حذس دمحم ٝؿ٤شٛح , ٣ٌٖٔ جُكقٍٞ ػ٠ِ ئؾحذس ػ٤ِٜح ٖٓ جُٔزًشز جُٔشعِس ٖٓ هرَ جُوحتْ ذحألػٔح

قغٖ جُض٣حش ك٢ جُغلحسز جُٔقش٣س ذطٜشجٕ ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤طٚ ذطأس٣خ جُكحد١ ٝجُؼؾش٣ٖ ٖٓ ؽٜش 

ّ ػ٤ِٜح , ذحخطضجٍ ؽذ٣ذ , رًش ك٤ٜح1955أ٣ٍِٞ ك٢ ػحّ 
(77)

 : 
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جٕ جُ٘حتد قحتش صجدٙ ك٢ جُرشُٔحٕ جإل٣شج٢ٗ ٣ؼحسك جُذخٍٞ ك٢ جألقالف , ٣شٟ جٕ ض٘ؾة ئ٣شجٕ  أٝالا :

 ً ً ٓغ ؾحسجضٜح جُرالد جإلعال٤ٓس جُٔغطوِس ػٖ أ١ دُٝس أؾ٘ر٤س , ُٔح ٛٞؾْ ُغ٤حعطٚ هشس قِلح ئعال٤ٓح

جالُطؿحء ئ٠ُ جُرشُٔحٕ ؛ ٤ُكٍٞ عإجُٚ ئ٠ُ جعطؿٞجخ ست٤ظ جُٞصسجء قغ٤ٖ ػالء , كحعشع جألخ٤ش ئ٠ُ 

عرطٔرش 20جُرشُٔحٕ ذاُوحء ذ٤حٕ ك٢ ؾِغطٚ جُٔ٘ؼوذز ك٢ 
(78)

ٓطٚ دٕٝ جٗطظحس ػٖ جُغ٤حعس جُخحسؾ٤س ُكٌٞ 

ُطشـ جُ٘حتد قحتش صجدٙ عإجُٚ , هٞذَ ٛزج جُر٤حٕ ذحٛطٔحّ ذحُؾ ٖٓ ؾ٤ٔغ دٝجتش جُذُٝس جُغ٤حع٤س 

 , ٢ٛ :   أْٛ ٗوبٛ ٛنا اُج٤بٕٝجُرشُٔحٕ ٝجُقكحكس , 

جُغ٤حع٤س جُخحسؾ٤س إل٣شجٕ ٣٘رـ٢ جٕ ضٌٕٞ كٞم جُٔ٘حصػحش جُرشُٔح٤ٗس ٝجُخالكحش , ٣٘رـ٢ جٕ ٣نٖٔ  - أ

 س ٜٓٔح جخطِلص جُكٌٞٓحش .ُٜح جالعطٔشج

جُغ٤حعس جُخحسؾ٤س إل٣شجٕ ُْ ضطـ٤ش ٓ٘ز هذٓص جُٞصجسز ذشٗحٓؿٜح ُِٔؿِظ , ٛزٙ جُغ٤حعس جُخحسؾ٤س  - ة

ضؼطٔذ ػ٠ِ ٤ٓػحم جألْٓ جُٔطكذز , جُز١ ٣ٜذف ئ٠ُ ضكو٤ن جُغالّ جُؼح٢ُٔ , قَ ٓؾٌالش جُؼحُْ 

ثبٗلٝٗظ ذحُٔلحٝمحش جُغ٤ِٔس , ضؼطٔذ ًزُي ػ٠ِ هشجسجش
(79)

ُط٢ ضٜذف ئ٠ُ ضٞغ٤ن جُؼالهحش ٝجُطؼحٕٝ , ج

 ذ٤ٖ جُذٍٝ جُٔؾطشًس ك٤ٚ خذٓس ُِغالّ . 

جٕ ئ٣شجٕ ال ٣٘رـ٢ جٕ ضٌٕٞ ٖٓ جُـلِس ذك٤ع ضخِذ ئ٠ُ جُٞػٞد ٝجُٔٞجغ٤ن جُغ٤حع٤س ك٢ د٤ٗح ال ضضجٍ  - د

 جُوٞز ك٤ٜح ٢ٛ جُؼحَٓ جُكحعْ .

ضغطٜذف جُغالّ ٝضؼَٔ ُٚ ك٢ يَ  ال ٣٘رـ٢ جٕ ٣خِو أقذ ذ٤ٖ جُغ٤حعس جُخحسؾ٤س إل٣شجٕ , ٢ٛ ع٤حعس - س

جُٔإعغحش جُذ٤ُٝس , ذ٤ٖ ٓغأُس أخشٟ ٢ٛ ٓغأُس جُذكحع جُو٢ٓٞ , كال ٤ٓػحم جألْٓ جُٔطكذز ٝال هحٕٗٞ أٝ 

 ػشف آخش ٓحٗغ دُٝس ٖٓ جُذٍٝ ٖٓ جٕ ضطغِف , ضطخز جُؼذز ُذكغ جُؼذٝجٕ ػٖ أسجم٤ٜح . 

٤ظ ٓح ٣٘لغ ٖٓ جالعطلحدز ٖٓ ٓؼحٝٗس جُذٍٝ عطؿ٘ذ ئ٣شجٕ ًَ هٞجٛح ُطو٣ٞس ٗلغٜح , كحٕ ُْ ضغططغ كِ - ط

 جألخشٟ جُط٢ ضؾحسً٘ح ػٞجهل٘ح .

٣٘رـ٢ جٕ ٗ٘ؾة ػالهحش ٝد٣س جٝغن ٓغ جُرالد جُط٢ ضؾحسً٘ح ٓق٤شٗح ؛ ُٔٞجؾٜس جُخطش , ٗغطط٤غ  - ػ

 ٓوحٝٓس ٖٓ ٣ٌٖٔ جٕ ٣نٔش جُؼذٝجٕ ػ٤ِ٘ح . 

ْٜ جال جٕ ًحٕ هحٓؼحً ك٢ جٕ ٣طْ ُٚ ٤ُظ ٖٓ جٌُٖٔٔ جٕ ٣ؼطشك أقذ ػ٠ِ ضو٣ٞس دكحػ٘ح ذٜزج جُؾٌَ , جُِ - ؿ

 ؿضٝ ذالدٗح ذـ٤ش ٓوحٝٓس ٓزًٞسز . 

٤ُظ ٓؼ٠٘ ٛزج جٕ ئ٣شجٕ ضنٔش جُؼذجء ألقذ , ذَ ٢ٛ ضكغٖ ػالهحضٜح ٓغ جُذٍٝ ؾ٤ٔؼٜح , قش٣قس  - ك

 ػ٠ِ جٕ ضٌٕٞ جُذٍٝ ذؼنٜح جُرؼل ػ٠ِ أقغٖ قحٍ .

ا : ٓظحٛش ٛزج جُنـو ضظٜش ك٢  ", أخزش اُؼواه٢ –اُزو٢ً جصدجد جُنـو ُذخٍٞ جُكِق "  صب٤ٗب

جُقكحكس ٝجإلرجػس جُطش٤ًس , ًٝزج جُكحٍ ك٢ ئ٣شجٕ , ضطكذظ ػٖ دخٍٞ ئ٣شجٕ ٛزج جُكِق , ذحػطرحسٙ أٓش 

 ٓكطّٞ جُٞهٞع . 

ا : ُْ ضٌطْ جُذٝجتش جُذذِٞٓحع٤س جُغٞك٤حض٤س ٛ٘ح ضخٞكٜح ٖٓ ٗطحتؽ ص٣حسز جُشت٤ظ ؾالٍ ذح٣حس ئ٠ُ ئ٣شجٕ  صبُضب

ٍ جُـشذ٤س هذ ضلِف ك٢ قَٔ جُطروس جُكحًٔس ك٢ ئ٣شجٕ ػ٠ِ ئػالٕ جٗنٔحّ ئ٣شجٕ ئ٠ُ , ٝجػطوحدٛح جٕ جُذٝ

 " .       اُؼواه٢ – اُزو٢ًجُكِق " 

, أخرشش جُرشه٤س جُٔشعِس ٖٓ هرَ جُغل٤ش جُٔقش١ ك٢ ضش٤ًح ئعٔحػ٤َ فحدم ػ٠ِ أ١ ؽبٍ            

جُٔشجؿ٢
 

أس٣خ جُػحُع ٝجُؼؾش٣ٖ ٖٓ ؽٜش أ٣ٍِٞ ك٢ جُغلحسز جُٔقش٣س ذطش٤ًح ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤طٚ ك٢ ض

ّ ػٖ ٓح ؾشٟ ػود ص٣حسز جُشت٤ظ جُطش٢ً ئ٠ُ ئ٣شجٕ ك٢ جُطحعغ ػؾش ٖٓ جُؾٜش ٝجُؼحّ 1955ك٢ ػحّ 

ٗلغٚ , ئمحكس ئ٠ُ ضنحسخ جألخرحس ك٢ جُقكحكس ٝجإلرجػس جُٔقش٣س ٝجُطش٤ًس ٝجإل٣شج٤ٗس ٝجُغٞك٤ط٤س 

 ", ٓح ٓإدجٛح :  اُؼواه٢ –اُزو٢ً )جُشٝع٤س(, قٍٞ جٗنٔحّ ئ٣شجٕ ُِكِق " 

إ ى٣بهح ا٤َُل عالٍ ثب٣به ا٠ُ ٜٛوإ هل إطؾجذ اٌُض٤و ٖٓ اُْبئؼبد ٝاُزٌٜ٘بد , ؽٍٞ اؽزٔبٍ " 
اُؼواه٢(, ْٗود اُٖؾق اُزو٤ًخ ك٢ ٛنا اُٖلك , ٝأماع هاك٣ٞ  –اٗٚٔبّ ا٣وإ ا٠ُ اُؾِق )اُزو٢ً 
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ٛنا اُقجو , ٓؾطبد اإلماػخ اَُٞك٤ز٤خ  اُوبٛوح إ ا٣وإ ُٖ رْ٘ٚ ا٠ُ اُؾِق , ًٝنة هاك٣ٞ ٜٛوإ
هل ثلأد ؽِٔخ ٖٓ اُلػب٣خ رٞؽ٢ ثبٕ ا٣وإ هل هكٚذ اُلػٞح اُز٢ ٝعٜذ ا٤ُٜب ثٔ٘بٍجخ ى٣بهح 
اُوئ٤ٌ اُزو٢ً عالٍ ثب٣به ُالّزواى ك٢ اُؾِق , ًنثذ أُٖبكه اُو٤ٍٔخ ك٢ ٜٛوإ ٛنا اُقجو , 

اُؾِق , ؽز٠ روك٘ االٗٚٔبّ , ٝا٣وإ ًلُٝخ ٝأًلد إ ا٣وإ ُْ رزِو٠ أ١ كػٞح ُالّزواى ك٢ ٛنا 
َٓزوِخ ماد ٤ٍبكح ؽوح ك٢ ارقبم ا٤َُبٍخ اُز٢ رٌلَ ُٜب هػب٣خ ٖٓبُؾٜب , ٝاالٗٚٔبّ ا٠ُ أ١ ؽِق 
رْبء كٕٝ إ رقٚغ ك٢ مُي أل١ ٓئّو فبهع٢ , ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ًَ اُْبئؼبد اػزول إ ا٣وإ ُٖ 

"  رْ٘ٚ ا٠ُ اُؾِق ك٢ اُٞهذ اُؾبٙو
(80)

ً , جٕ ٛ٘حى قذظ ػقق جُغحقس  لذٓب ٣ِ. جالٗطرحٙ قوح

 اٛز٤بط " ٝ"   " ٤ٛبطجُذ٤ُٝس ػ٠ِ ٗطحم دٍٝ جُؾشم جألٝعو , كقد جُض٣ص ػ٠ِ جُ٘حس , ٓح ًحٕ ئال 

" جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س ٝذش٣طح٤ٗح ٝكشٗغح , ٝذحألخـ جُذُٝس جأل٠ُٝ , ك٢ جُٔوحذَ أٗغٌد ؾْ 

, جألٓش جُز١ دكغ جُؾحٙ دمحم سمح پ١ِٜٞ ئ٠ُ ػوذ جؾطٔحع  ؿند ٝمـو جُذٍٝ جألخ٤شز ػ٠ِ ئ٣شجٕ

ّ, أكن٠ ك٢ ئعشجع ئ٣شجٕ 1955ُٔؿِظ جُٞصسجء ك٢ ضأس٣خ جُؼحؽش ٖٓ ؽٜش ضؾش٣ٖ جألٍٝ ك٢ ػحّ 

", ئػالّ ست٤ظ ٝصسجء جُؼشجم ٗٞس١ جُغؼ٤ذ اُؼواه٢ –اُزو٢ً ُالٗنٔحّ ئ٠ُ جُكِق " 
(81)

ذٜزج جُوشجس  

عِس ٖٓ هرَ دمحم قغٖ جُض٣حش جُوحتْ ذحألػٔحٍ ذح٤ُ٘حذس ك٢ جُغلحسز جُٔقش٣س , ٛزج ٓح أًذضٚ جُرشه٤س جُٔش

 ك٢ هٜشجٕ ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤طٚ ذطأس٣خ جُػح٢ٗ ػؾش ٖٓ جُؾٜش ٝجُؼحّ رجضٚ , رًش ك٤ٜح : 

هل ثؼش ًال ٖٓ أٓو٣ٌب ٝثو٣طب٤ٗب ٝهثٔب  (82)إ اػالٕ ارلبه٤خ األٍِؾخ ث٤ٖ ٖٓو ٝر٤ٌٍِْٞٞكب٤ًب" 
اُؼواه٢(, كول هبثَ  –ػ٠ِ ا٣وإ ؛ الٍزؼغبٍ اػالٕ اٗٚٔبٜٓب ا٠ُ اُؾِق )اُزو٢ً  كوَٗب ا٠ُ اُٚـٜ
اُْبٙ دمحم هٙب پ١ِٜٞ ٓوبثِخ ٣ِٞٛخ , ؽلس ثؼل مُي إ روأً اُْبٙ اعزٔبػبا  اَُل٤و األٓو٢ٌ٣

رؾلس ك٢ ٝعٞة االٗٚٔبّ ا٠ُ اُؾِق , اػالٕ ٓٞهق ا٣وإ  (83)أًزٞثو 10ُٔغٌِ اُٞىهاء َٓبء 
ٝأهٍِٚ ا٠ُ  (84)ٛنا اُْؤٕ , ك٢ ٗلٌ اُغَِخ أػل هئ٤ٌ اُٞىهاء ؽ٤َٖ ػالء فطبةٝاٙؾبا ك٢ 

هئ٤ٌ  ثبٗٚٔبّ ا٣وإ ا٠ُ اُؾِق , ثؼل ر٤ٌِق ا٤َُل ؽ٤َٖ ّٜو٣به (85)هئ٤ٌ ٝىهاء اُؼواه٢
)اُْؼجخ ا٤َُب٤ٍخ( ك٢ هَْ اُْوم األٍٜٝ ثٞىاهح اُقبهع٤خ اإل٣وا٤ٗخ ثبَُلو ػ٠ِ ٓزٖ اُط٤بهح 

ا٠ُ ثـلاك ؛ ٤ُولّ اُقطبة ا٠ُ هئ٤ٌ اُٞىهاء اُؼواه٢ , هجَ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ  (86)أًزٞثو 11َٓبء 
"ٓٞاكوخ اُجؤُبٕ اإل٣وا٢ٗ ؛ ُوطغ اُطو٣ن أٓبٓٚ ك٢ ؽبُخ ٓؼبهٙخ االٗٚٔبّ

(87)
   . 

ٓح ضوذّ , سقد ست٤ظ جُٞصسجء جُؼشجه٢ ٗٞس١ جُغؼ٤ذ ك٢ ٓرحدسز جٗنٔحّ ئ٣شجٕ  ك٢ ٙٞء           

" أغش ضِي جُٔرحدسز ,  االرؾبك اَُٞك٤بر٢جالقطؿحؼ ك٢ سٝع٤ح "  كة", ٌُٖ  ه٢اُؼوا –اُزو٢ً ُِكِق " 

ٓغ ضؼح٢ُ أفٞجش جُطأ٤٣ذ ٝجُطرش٣ي ٖٓ هرَ جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س ٝذش٣طح٤ٗح ٝؿ٤شٛح ٖٓ دٍٝ 

جُـشخ جُٔإ٣ذز إل٣شجٕ , ٛزج ٓح دٕٝ ك٢ جُرشه٤س جُٔشعِس ٖٓ هرَ جُغل٤ش جُٔقش١ ضٞك٤ن ئعٔحػ٤َ 

ك٢ ذـذجد ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤طٚ ك٢ ضأس٣خ جُخحٓظ ػؾش ٖٓ ؽٜش ضؾش٣ٖ جألٍٝ ك٢ ػحّ هطحٓؼ 

هلّ ا٤َُل ؽ٤َٖ ّٜو٣به ٝص٤وخ هواه اُؾٌٞٓخ  (88)أًزٞثو 12ك٢ ٕجبػ "  ّ, ؾحء ك٤ٜح :1955
اُؼواه٢(, أُٞهغ ػ٤ِٚ  –اإل٣وا٤ٗخ ا٠ُ هئ٤ٌ اُٞىهاء ٗٞه١ اَُؼ٤ل ثبالٗٚٔبّ ا٠ُ اُؾِق )اُزو٢ً 

, ٝهٞثَ اٗٚٔبّ ا٣وإ ا٠ُ اُؾِق ثبُزوؽ٤ت ٖٓ ع٘بة اُو٤٤ٍٖٔ ك٢ اُؼوام (89)كجوا٣و 24ك٢ ثـلاك 
ٝٓئ٣ل٣ْٜ , ٝأكَؾذ اُٖؾبكخ اُؼواه٤خ ٕلؾبرٜب ُْوػ ٝهغ مُي ك٢ كٍٝ اُؾِق ٝك٢ اُٞال٣بد 
أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ , رؤ٤٣ل ٝعٚ اُ٘ظو اُـوث٤خ , اػزواٗ االرؾبك اَُٞك٤بر٢ ثبالؽزغبط ػ٤ِٚ , ٓب ًبٕ 

(90)"  ُٚ ٖ هك٘ ا٣وإٓ
ٗوطس ؾذ٣شز ذحالٛطٔحّ العطٌٔحٍ ق٤ػ٤حش جُٔٞمٞع ج٥ٗق جُزًش ,  ٛ٘ب رٌٖٔ.

ئال ٢ٛ رٛحخ ٓؼحسمس جُ٘حتد قحتش صجدٙ ك٢ ٓؿِظ جُؾٞسٟ جُٞه٢٘ جإل٣شج٢ٗ ٖٓ جٗنٔحّ ئ٣شجٕ ئ٠ُ 

ٞجكوس جألػنحء ذٔ - اُ٘ٞاة –" أدسجؼ جُش٣حـ ؛ ذؼذ ضق٣ٞص ؿحُر٤س  اُؼواه٢ –اُزو٢ً جُكِق " 

ّ ػود 1955جالٗنٔحّ ك٢ جُؿِغس جُٔ٘ؼوذز ذطأس٣خ جُػحُع ٝجُؼؾش٣ٖ ٖٓ ؽٜش ضؾش٣ٖ جألٍٝ ك٢ ػحّ 

ٓـحدسضٚ , ػ٠ِ أغش رُي فشـ ست٤ظ جُٞصسجء جإل٣شج٢ٗ قغ٤ٖ ػالء ذحٕ ع٤ٌٕٞ إل٣شجٕ قنٞس ك٢ 
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جُغ٤ذ ػ٢ِ  ٓؿِظ جُكِق جُٔ٘ؼوذ ك٢ جُػحُع ٝجُؼؾش٣ٖ ٖٓ ؽٜش ضؾش٣ٖ جُػح٢ٗ ك٢ ٗلظ جُؼحّ , ٓ٘ذٝذٜح

ه٢ُٞ جسدالٕ
(91)

, ٌُٖ قو٤وس جألٓش ػ٘ذٓح ضططِغ جُرشه٤س جُٔشعِس ٖٓ هرَ جُوحتْ ذحألػٔحٍ ذح٤ُ٘حذس دمحم 

قغٖ ص٣حش ك٢ جُغلحسز جُٔقش٣س ذطٜشجٕ ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤طٚ ك٢ ضأس٣خ جُخحٓظ ٝجُؼؾش٣ٖ ٖٓ ؽٜش 

" جإل٣شج٢ٗ ؛  ا٤ُْٞؿ –اُْٞهٟ ا٢ُ٘ٛٞ ّ, ذحٕ ٓٞجكوس جُٔؿِغ٤ٖ " 1955ضؾش٣ٖ جألٍٝ ك٢ ػحّ 

ُالٗنٔحّ ؾحء ٝكن جألؿشجء جُز١ هذٓٚ جُؾحٙ دمحم سمح پ١ِٜٞ ُ٘ٞجخ ٝٓٔػ٢ِ جُٔؿِغ٤ٖ ػ٠ِ ُغحٕ 

ثبعٔبع  (92)أًزٞثو 23ٝاكن ٓغٌِ اُ٘ٞاة اإل٣وا٢ٗ ك٢ عَِخ ست٤ظ ٝصسجتٚ , ٓح ٓلحدٙ : " 
ٛنا ٓؼبهٙخ ّل٣لح ,  اُؼوام(, ػبهٗ اُ٘بئت ؽبئو ىاكٙ –اُؾبٙو٣ٖ ػ٠ِ كفٍٞ ا٣وإ ؽِق )رو٤ًب 

ٌُ٘ٚ روى أُغٌِ هجَ اُز٣ٖٞذ , عبءد أُٞاكوخ ثبعٔبع اُؾبٙو٣ٖ ػ٠ِ ْٓوٝع اُوبٕٗٞ اُقبٓ 
ثبالٗٚٔبّ , إ ا٤ُ٘خ ٤َُِل ؽ٤َٖ ػالء ٓزغٜخ ا٠ُ ٓل ٓلح أُغٌِ ٍ٘ز٤ٖ عل٣لر٤ٖ ؛ ُغؼَ اٗؼوبك 

ؾٌٞٓخ ُٞؽذ ُِ٘ٞاة ٝا٤ُْٞؿ اُجؤُبٕ أهثغ ٍ٘ٞاد ثلالا ٖٓ ٍ٘ز٤ٖ , ٤ٌُ ٖٓ أَُزجؼل إ رٌٕٞ اُ
ثبٜٗب ٍزئ٣ل ٛنا أُل , إ رٔذ أُٞاكوخ ثبَُوػخ ٝاألؿِج٤خ أُطِٞثز٤ٖ , ٤ٍٞهغ اُْبٙ دمحم هٙب 

٣ٖجؼ ثٚ ْٓوٝع هبٕٗٞ اُؾٌٞٓخ ٗبكناا , صْ ٣جِؾ مُي ػٖ ٛو٣ن  (94)كوٓبٗبا  (93)أًزٞثو 26پ١ِٜٞ ك٢ 
٤خ الٍزٌٔبٍ فطٞاد اُؾبم ا٣وإ ثبُؾِق , ٕوػ اَُلبهح اإل٣وا٤ٗخ ك٢ ثـلاك ُٞىاهح اُقبهع٤خ اُؼواه

, ٤ٌٍٕٞ ا٤َُل ػ٢ِ ه٢ُٞ اهكالٕ (95)ٗٞكٔجو 23ؽ٤َٖ ػالء ثبٕ ٓغٌِ اُؾِق ٤ٍؼول ك٢ ثـلاك ك٢ 
"  ٓ٘لٝة ا٣وإ ك٤ٚ

(96)
ّ هذّ عل٤ش ئ٣شجٕ ك٢ 1955جُػحُع ٖٓ ؽٜش ضؾش٣ٖ جُػح٢ٗ ك٢ ػحّ  ٝك٢.

ُِٔبكح " ئ٠ُ ٝصجسز جُخحسؾ٤س جُؼشجه٤س ٝكوحً  ُؼواه٢ا –اُزو٢ً جٗنٔحّ ئ٣شجٕ ُِكِق "  ٝص٤وخ جُؼشجم

ٖٓ جُكِق اُقبَٓخ
(97)

, ٝجُط٢ ؾحء ك٤ٜح : 
٣ٌٕٞ ٛنا ا٤ُٔضبم ٓلزٞؽبا ُالٗٚٔبّ ا٤ُٚ ٖٓ هجَ آ٣خ  ))

كُٝخ ٖٓ كٍٝ اُغبٓؼخ اُؼوث٤خ ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُلٍٝ , اُز٢ ٣ٜٜٔب أٓو اَُِْ ٝاألٖٓ ك٢ ٛنٙ ك٢ 
, (99)وف ثٜب اػزواكبا ًبٓال ٖٓ ًال اُلو٣و٤ٖ اَُب٤ٖٓ أُزؼبهل٣ٖثٖٞهح كؼبُخ , ٝأُؼز (98)أُ٘طوخ

٣ٖٝجؼ ٛنا االٗٚٔبّ ٗبكناا اػزجبهاا ٖٓ رؤه٣ـ ا٣لاع ٝصبئن اٗٚٔبّ اُلُٝخ اُز٢ ٣قٖٜب األٓو ُلٟ 
(100(( )ٝىاهح اُقبهع٤خ اُؼواه٤خ 

  . 

 :اُقبرٔخ

جُخحسؾ٤س ضؿحٙ ٓ٘ظٞٓس  -اُل٤ُٝخ  –جُغلش جُٔقـش ك٢ ضطرغ ٓؿش٣حش ع٤حعس ئ٣شجٕ  ثؼل ٛنٙ           

" جُذكحػ٤س ذ٤ٖ دٍٝ جُؾشم جألٝعو , جُٔؼشٝف ك٢ أدذ٤حش جُطأس٣خ  اإلٍال٤ٓخ –اُْوه٤خ جألقالف " 

 ", ذحٕ جُرحقع ضٞفَ ئ٠ُ :  ؽِق ثـلاكجُٔؼحفش ُذُٝٚ ذـ" 

 ٕج ّ ؾحء ٖٓ هٞز ٝفالذس جُذٍٝ جُٔ٘ن٣ٞس ضكص ُٞجء ٛز1955جٗنٔحّ ئ٣شجٕ ُكِق ذـذجد ػحّ  ا

جُكِق , ٖٓ ق٤ع جُٔٞهغ جُؿـشجك٢ ٝجإلٌٓح٤ٗحش جُرؾش٣س ٝجُوذسجش جُؼغٌش٣س جُٔطحقس ٓغطورالً ك٢ قحٍ 

  جالُطكحّ جُؼغٌش١ ك٢ قشخ ػح٤ُٔس غحُػس . 

 جٗنٔحّ ئ٣شجٕ ئ٠ُ  األٓو٢ٌ٣ –اُجو٣طب٢ٗ ٖٓ رُي , جٕ جُذسجعس ًؾلص ػٖ جُٜذف "  األفطو ٖٓ "

" مذ ضكشًحش ٝض٘والش  ككبػ٢ –ػٌَو١ ٤٘ٓغ ٝدسع " قِق ذـذجد , جُز١ ضؿغذ ك٢ ؾؼِٜح عذ 

" ذ٤ٖ دٍٝ جُؾشم جألٝعو , ٝك٢ قحٍ ٗؾٞخ قشخ ٤ًٗٞس  ا٤ُْٞػ٤خ –ه٤ٍٝب جالضكحد جُغٞك٤حض٢ " 

 غحُػس . 

 إ عبى اُوٍٞ –ًَ ٖٓ ذش٣طح٤ٗح ٝكشٗغح ٝجُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س ك٢ أٗؾحء ٝضؾ٤ٌَ ؾرٜس  عٜلد 

"؛ ٤ٌُٕٞ  ؽِق ثـلاكضٔػِص ك٢ ػوذ قِق ٓغ ذؼل دُٝٚ ػشف ذـ"  ؿشذ٤س ك٢ جُؾشم جألٝعو , –

" ٝضكشًحضٜح ك٢ جُؾشم  ا٤ُْٞػ٤خ – ه٤ٍٝب" ذٞؾٚ جالضكحد جُغٞك٤حض٢ "  ككبػ٤خ – ػٌَو٣خؾرٜس " 

 جألٝعو . 

 ٓالقظ ذؼذ هشجءز جُذسجعس جٕ مـو جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س ػ٠ِ جُؾحٙ دمحم سمح پ١ِٜٞ  ًٔب ٞٛ

ئ٣شجٕ ٝػضُطٜح ػٖ  ٓجلأ ؽ٤بك٣خجُكحعْ ك٢ جٗنٔحّ ئ٣شجٕ ُكِق ذـذجد , جُط٢ ًغشش هٞم ًحٕ جُؼحَٓ 
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جُـشذ٤س ك٢ جُؾشم جألٝعو , ك٢ جُٔوحذَ ضٔػِص أذشص  - اإله٤ٔ٤ِخ -جالٗنٔحّ ُغ٤حعس جألقالف 

 جُٔرشسجش جُط٢ دكؼص جُؾحٙ جُپ١ِٜٞ ئ٠ُ جالٗنٔحّ , ٢ٛ : 

 ٤ٌ٣س ك٢ قَٔ ئ٣شجٕ ػ٠ِ جالٗنٔحّ ػود ػوذ جضلحه٤س جُطغِف ذ٤ٖ جُؿٜٞد جُكػ٤ػس ُِٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش

 ٝضؾ٤ٌٞعِٞكح٤ًح .  ٓقش

  " ُؾٔحٍ ئ٣شجٕ ؛ ٤ٌُٕٞ  االرؾبك اَُٞك٤بر٢ٓخحٝف جُؾحٙ دمحم سمح پ١ِٜٞ ٖٓ جقطالٍ سٝع٤ح "

" ك٢ ضؾ٤ٌَ ؾرٜس ٝهٞز ػغٌش٣س ٓنحػلس  اُجبًَزبٕ –اُؼوام  –رو٤ًب جالٗنٔحّ ُذٍٝ قِق ذـذجد " 

 جش جُؿ٤ؼ جإل٣شج٢ٗ ك٢ ٓٞجؾٜس سٝع٤ح .  ُوٞ

  " ؛ ُإلؾٜحك ٓخططحضٜح  اإله٤ٔ٤ِخسؿرس جُؾحٙ دمحم سمح پ١ِٜٞ ك٢ ٤َٗ سمح ٝٝد دٍٝ جُؿٞجس"

ٝٓطحٓؼٜح ضؿحٙ ئ٣شجٕ , ػ٠ِ عر٤َ جُطٔػ٤َ ال جُكقش هٔٞـ جُؼشجم ك٢ مْ جألقٞجص ٤ٌُحٗٚ , ٝضش٤ًح 

 جٌُشد٣س مٖٔ ٗلٞرٛح . ك٢ ؾؼَ ٓ٘حهن جُؾٔح٤ُس جُط٢ ضغطٞهٜ٘ح جأله٤ِس 

  ٖٓ , هٔف جُؾحٙ دمحم سمح پ١ِٜٞ ٖٓ جٗنٔحّ ئ٣شجٕ ُكِق ذـذجد ك٢ ققُٞٚ ػ٠ِ ٓغحػذجش ػغٌش٣س

أؾَ ذ٘حء ضشعحٗس ػغٌش٣س ذحُؼذز ٝجُؼذد ٝجُطؿ٤ٜض ضلٞم دٍٝ جُؾشم جألٝعو ٝعٞجٛح ك٢ جُٔؿحٍ 

 جالهطقحد١ .

 أُغبٝهح طكحُق ٓغ جُـشخ ٝجُذٍٝ جإله٤ٔ٤ِس "ٝرجى , ٝؾذ جُؾحٙ دمحم سمح پ١ِٜٞ ٖٓ جُ ثؼل ٛنا       

, ذؼذ جٕ ضٌٕٞ  أٝالا  " س٤ًضز أعحع٤س ُكلظ قٌٔٚ ٝػشؽٚ ك٢ ئ٣شجٕ ؽِق ثـلاك" ٝكن ٓح ٣غ٠ٔ ذـ" 

" ذٞؾٚ سٝع٤ح "  اُـوث٢ -األٓو٢ٌ٣ ئ٣شجٕ جُك٤ِق جألٍٝ ُِٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س أٝ جُذسع " 

ا "  االرؾبك اَُٞك٤بر٢  . صب٤ٗب
                                                 

 (
1
؛ أٓغل ٍؼل  314, ٓ( 1992اُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ , , )ث٤وٝد : كاه  7عجوإ َٓؼٞك , اُوائل ٓؼغْ ُـ١ٞ ػٖو١ , ٛ (

ّالٍ أُؾب٢ِ٣ٝ , أُؤًٗٞ كه٢ األُوهبة ٝأُٖهطِؾبد اُزؤه٣ق٤هخ " اإل٣وا٤ٗهخ " , ))ٓقطهٞٛ(( , ؽهوف اُغه٤ْ أُضِضهخ 

 (.  77, ٝههخ ) 6ّ , عـ2016)چ( ٝاُؾبء )ػ( , 

(
2

اٍزقلاّ ُٖٔهطِؼ اُْهوم األٍٝهٜ اٍزوار٤غ٢ " أًضو ٖٓ عـواك٢ ,  أٍٝ  –( اُْوم األٍٜٝ : ٖٓطِؼ " ٤ٍب٢ٍ 

ا ػِه٠  ًبٕ ك٢ فَٔه٤٘٤بد اُوهوٕ اُزبٍهغ ػْهو أُه٤الك١ كه٢ ٌٓزهت اُٜ٘هل اُجو٣طهب٢ٗ , اال إٔ أُٖهطِؼ إٔهجؼ ٓؼوٝكهب

ّ, ُز٤٤ٔهي 1902ٗطبم ٝاٍغ ػ٘لٓب اٍزقلٓٚ اُقج٤و االٍزوار٤غ٢ كه٢ اُجؾو٣هخ األٓو٤ٌ٣هخ أُلو٣هل صهب٣و ٓبٛهبٕ كه٢ ػهبّ 

ُغي٣وح اُؼوث٤خ ٝاُٜ٘ل , ٢ٛ ٓ٘طوخ عـواك٤خ رَْٔ ثِلإ ؿهوة آٍه٤ب ٖٝٓهو , رطهَ ٓ٘طوهخ أُ٘طوخ اُٞاهؼخ ث٤ٖ ّجٚ ا

ٝثؾهو اُؼهوة , ًهَ كٍٝ اُْهوم األٍٝهٜ اُْوم األٍٜٝ ػ٠ِ اُجؾو األؽٔو ٝاُق٤ِظ اُؼوث٢ ٝاُجؾو األثه٤٘ أُزٍٞهٜ 

, ٝكٍٝ ّههجٚ اُغي٣ههوح  روههغ كهه٢ هههبهح آٍهه٤ب ثبٍههزض٘بء ٖٓههو , ٝٛهه٢ : ٍههٞه٣ب، ُٝج٘ههبٕ، ٝاُؼههوام، ٝاألهكٕ، ٝكَِههط٤ٖ

اُؼوث٤خ : اَُؼٞك٣خ، ٝاإلٓبهاد، ٝهطو، ٝػٔبٕ، ٝا٤ُٖٔ، ٝاُجؾو٣ٖ، ٝا٣ٌُٞهذ , ٝكٍٝ اُٜٚهجخ اإل٣وا٤ٗهخ ٝاألٗبٙهٍٞ: 

( ؛ ٍهبُْ ػِه٢ 1998ا٣وإ، ٝرو٤ًب ... ُالٍزياكح . ٣٘ظو: ٍؼل ٍؼل١ , ٓؼغْ اُْوم األٍٜٝ , )ث٤وٝد : كاه اُغ٤هَ , 

ُؾل٣ش )كهاٍخ كه٢ اُغـواك٤هخ اإله٤ٔ٤ِهخ ُوهبهاد ٝثِهلإ اُؼهبُْ(, )٤ُج٤هب , ْٓ٘هٞهاد عبٓؼهخ اُؾغب٢ٓ , عـواك٤خ اُؼبُْ ا

؛ أٓغههل ٍههؼل ّههالٍ أُؾههب٢ِ٣ٝ , ُٔههؤًٗٞ كهه٢ األُوههبة ٝأُٖههطِؾبد اُزؤه٣ق٤ههخ "  112-95( , 2009ٓأُوهههت , 

 ( . 121, ٝههخ ) 4ّ , عـ2015)پ( , اإل٣وا٤ٗخ " , ))ٓقطٞٛ(( , ؽوف اُجبء أُؼغ٤ٔخ أُضِضخ 

(
3

 -أًٝوا٤ٗب  -أٝىثٌَزبٕ  -اٍز٤ٗٞب  -أمهث٤غبٕ  -أه٤٘٤ٓب  -( ٣ْٚ االرؾبك اَُٞك٤بر٢ ًَ ٖٓ عٜٔٞه٣خ :" ه٤ٍٝب 

 ُٓٞلٝكب " .  -٤ُزٞا٤ٗب  -الرل٤ب  -ه٤وؿ٤يٍزبٕ  -ًبىافَزبٕ  -ٛبع٤ٌَزبٕ  -عٞهع٤ب  -رؤًبَٗزبٕ  -ث٤الهًٝ 

(
4

و٤ٓٞخ ثٖٔو )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ ( ُِزلب٤َٕ . ٣٘ظو: كاه اٌُزت ٝاُٞصبئن اُ

(10-2/2 (C ٖروو٣و ٓوٍَ ٖٓ هجَ اَُل٤و ػجل اُلزبػ ػٔوٝ ك٢ ُ٘لٕ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , روو٣و ػ , ) )

 4زؤه٣ـ ّ , ُ٘لٕ , ث1951ؽي٣وإ  21ثؾش ْٓبًَ اُلكبع ػٖ اُْوم األٍٜٝ ثٔئرٔو اٌُُٞٓ٘ٞش أُ٘ؼول ك٢ ُ٘لٕ 

( , ثوه٤خ ٓوٍَ ٖٓ هجَ ٓل٣و 1/4/1/243ّ ؛ أُٖله ٗلَٚ , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )ع1951رٔٞى 

ٌٓزت هبئل ػبّ اُوٞاد أَُِؾخ دمحم ؽبكع أٍبػ٤َ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ؽِق ّٔبٍ اُْوم األٍٜٝ , اُوبٛوح , 

 ّ.   1953رْو٣ٖ اُضب٢ٗ  1ثزؤه٣ـ 
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(
5

٠ ٓٞهق ٝرؾوى ه٤ٍٝب " االرؾبك اَُٞك٤بر٢ " رغبٙ ْٓوع اُلكبع ػٖ اُْوم األٍٜٝ ٝؽِق ثـلاك . ( ُِٞهٞف ػِ

( , ٓنًوح كٝٗذ ٖٓ هجَ هئ٤ٌ اُٞىهاء ٣8/212٘ظو: )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

رْو٣ٖ األٍٝ  28هثؼخ , اُوبٛوح , ثزؤه٣ـ أُٖو١ ا٠ُ ٝىاهح اُقبهع٤خ , ٓٞعي ُِٔنًوح اَُٞك٤ز٤خ ػٖ أُوزوؽبد األ

( , ٓنًوح ٖٓ هجَ اَُل٤و أ٤ٌٗ ػبىه ك٢ 1/1/5ّ ؛ أُٖله ٗلَٚ , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )1951

ًبٕٗٞ  31ٌٍٓٞٞ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , االرؾبك اَُٞك٤بر٢ ٖٓ ْٓوٝع ه٤بكح اُْوم األٍٜٝ , ٌٍٓٞٞ , ثزؤه٣ـ 

( , ِٓقٔ ٖٓ هجَ اَُل٤و أ٤ٌٗ ػبىه ك٢ ---ُٖٔله ٗلَٚ , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )ّ ؛ ا1952اُضب٢ٗ 

ٌٍٓٞٞ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , اعبثخ اُؾٌٞٓخ اُزو٤ًخ ػ٠ِ أُنًوح اَُٞك٤ز٤خ اُقبٕخ ثبػزواٜٙب ػ٠ِ أْٗبء 

( , 59د ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )ّ ؛ أُٖله ٗلَٚ , ِٓلب1952ه٤بكح اُْوم , ٌٍٓٞٞ , ثزؤه٣ـ  ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ 

ٓغٌِ اُلُٝخ أُٖو١ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ثْؤٕ أُنًوح اَُٞك٤ز٤خ ػٖ ٓوزوؽبد اُلٍٝ األهثؼخ ُِلكبع ػٖ 

ّ ؛ أُٖله ٗلَٚ , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ 1952ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ  24اُْوم األٍٜٝ , اُوبٛوح , ثزؤه٣ـ  

٤خ ٖٓ هجَ اُوبئْ ثبألػٔبٍ ثب٤ُ٘بثخ ك٢ ُ٘لٕ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ارغبٙ اُلٍٝ اُؼوث٤خ ا٠ُ ( , ثوه10-2/2)

 ّ.      1953ّجبٛ  13االّزواى ك٢ ؽِق اُْوم األٍٜٝ , ُ٘لٕ , ثزؤه٣ـ 

(
6

 ( ُِزؼوف ػ٠ِ ٓجبؽضبد رو٤ًب ك٢ ّؤٕ ْٓوٝع اُلكبع ػٖ اُْوم األٍٜٝ . ٣٘ظو: )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد

ة( , ثوه٤خ ٓوٍِخ ٖٓ هجَ اَُل٤و ك٢ رو٤ًب ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ثْؤٕ 6/5/2ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

 12اُِوبء ٓب ث٤ٖ هئ٤ٌ ٝىهاء رو٤ًب ػلٗبٕ ٓ٘له٣ٌ ٝٝى٣و فبهع٤زٜب كئاك ًٞثوُِٞ ك٢ ُ٘لٕ , رو٤ًب , ثزؤه٣ـ 

( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اُوبئْ ثبألػٔبٍ ثب٤ُ٘بثخ 3/4هْ أُِلخ )ّ ؛ أُٖله ٗلَٚ , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ه1952ؽي٣وإ 

ؽ٤َٖ ّو٣ق ك٢ ثـلاك ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ػول ارلبم ٍو١ ث٤ٖ رو٤ًب ٝكوَٗب ؽٍٞ اُْوم األٍٜٝ , ثـلاك , 

 ّ.      1953ّجبٛ  29ثزؤه٣ـ 

(
7

, هٍبُخ  1955, ؽِق ثـلاك ػبّ ( ُِزؼوف ػ٠ِ عٜٞك ٝكٝه رو٤ًب ك٢ ؽِق ثـلاك . ٣٘ظو: عٜبك ٓغ٤ل ٓؾ٢ اُل٣ٖ 

 . 160-138( , 1970ٓٓبعَز٤و , )عبٓؼخ ػ٤ٖ ٌّٔ : ٤ًِخ ا٥كاة , 

(
8

 .171-170( ُِزؼوف ػ٠ِ عٜٞك ٝكٝه ثبًَزبٕ ك٢ ؽِق ثـلاك . ٣٘ظو: أُٖله ٗلَٚ , ٓ

(
9

. ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُجبًَزب٢ٗ " ٝٓٞاكٙ . ٣٘ظو: )ك . ى . ٝ . م  –( ُالٛالع ػ٠ِ ٓغو٣بد ػول " االرلبم اُزو٢ً 

( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اُٞى٣و أُلٞٗ ك٢ الٛب١ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ثبًَزبٕ 32/6اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

ّ ؛ أُٖله ٗلَٚ , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ 1952آة  18ٝٓ٘ظٔخ اُلكبع ػٖ اُْوم األٍٜٝ , الٛب١ , ثزؤه٣ـ 

بألػٔبٍ ثب٤ُ٘بثخ ك٢ الٛب١ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ؽل٣ش ٓغ اُوبئْ ثؤػٔبٍ ( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اُوبئْ ث32/6أُِلخ )

ّجبٛ  17ٍلبهح اُجبًَزبٕ ك٢ الٛب١ ػٖ ٓلٟ اّزواى ثالكٙ ك٢ ْٓوٝع اُلكبع ػٖ اُْوم األٍٜٝ , الٛب١ , ثزؤه٣ـ 

َل٤و أُٖو١ ك٢ رو٤ًب عـ( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ ا6/5/2ُّ ؛ أُٖله ٗلَٚ , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )1953

أ٣ٍِٞ  28ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ؽٍٞ اُزل٤ٌو ك٢ أْٗبء عجٜخ عل٣لح ُِلكبع ػٖ اُْوم األٍٜٝ , رو٤ًب , ثزؤه٣ـ 

( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ ػجل اُٞٛبة 1/5ّ ؛ أُٖله ٗلَٚ , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )1953

٤خ ٖٓو , هؽِخ اُؾبًْ اُؼبّ ك٢ ثبًَزبٕ ا٠ُ ثؼ٘ كٍٝ اُْوم األٍٜٝ ٝأهٝثب ػياّ ك٢ ًوار٢ْ ا٠ُ ٝىاهح فبهع

ّ ؛ أُٖله ٗلَٚ , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ 1953رْو٣ٖ األٍٝ  21ٝأٓو٣ٌب , ًوار٢ْ , ثزؤه٣ـ 

 -اُزو٢ً عـ( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ أؽٔل ؽو٢ ك٢ أٗووح ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , االرلبم )6/5/2)

ّ ؛ أُٖله ٗلَٚ , ِٓلبد ٝىاهح 1954أماه  6اُجبًَزب٢ٗ( ٝأْٗبء ؽِق ككبػ٢ ُِْوم األٍٜٝ , أٗووح , ثزؤه٣ـ 

( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اُوبئْ ثبألػٔبٍ ثب٤ُ٘بثخ ؽ٤َٖ ّو٣ق ك٢ ثـلاك ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ 3/4اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

ّ ؛ أُٖله ٗلَٚ , ِٓلبد ٝىاهح 1954أماه  13ثـلاك , ثزؤه٣ـ اُجبًَزب٢ٗ( ,  –ٖٓو , ٓٞاك االرلبم )اُزو٢ً 

( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ ػجل اُٞٛبة ػياّ ك٢ ًوار٢ْ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ 14/1اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

 ّ.٤ٗ1954َبٕ  4اُجبًَزب٢ٗ( , ًوار٢ْ , ثزؤه٣ـ  –ٖٓو , ٗٔ االرلبم )اُزو٢ً 

(
10

ُؼوام ك٢ ؽِق ثـلاك . ٣٘ظو: )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ ( ُِزؼوف ػ٠ِ عٜٞك ٝكٝه ا

( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اُوَٖ٘ ٝٛجٚ أُٖو١ ك٢ ٤ٗو٤ٍٞب ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ٓٞهق اُؼوام ٖٓ ---أُِلخ )

اُل٣ٖ , أُٖله  ّ ؛ عٜبك ٓغ٤ل ٓؾ1951٢ًبٕٗٞ األٍٝ  18ْٓوٝع اُلكبع ػٖ اُْوم األٍٜٝ , ٤ٗو٤ٍٞب , ثزؤه٣ـ 

اَُبثن , ٕلؾبد ٓزلوهخ ؛ كبهً اثوا٤ْٛ اٌُبرت , ؽِق ثـلاك ك٢ ٕؾ٤لخ اُيٓبٕ , هٍبُخ ٓبعَز٤و , )عبٓؼخ اُلٍٝ 

 ( , ٕلؾبد ٓزلوهخ . 2009اُؼوث٤خ : ٓؼٜل اُزؤه٣ـ اُؼوث٢ ٝاُزواس اُؼ٢ِٔ , 
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(
11

ظو: )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُؼوام " ٝٓٞاكٙ . ٣٘ -( ُالٛالع ػ٠ِ ٓغو٣بد ػول " االرلبم اُزو٢ً 

( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اُوَٖ٘ أؽٔل هٓي١ ك٢ اٍط٘جٍٞ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ى٣بهح 2/4اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

ّ ؛ أُٖله ٗلَٚ , ِٓلبد 1954رْو٣ٖ األٍٝ  23ٗٞه١ اَُؼ٤ل هئ٤ٌ اُٞىهاء ا٠ُ اٍط٘جٍٞ , اٍط٘جٍٞ , ثزؤه٣ـ 

( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اُوَٖ٘ أؽٔل هٓي١ ك٢ أٗووح ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ى٣بهح 2/4ْ أُِلخ )ٝىاهح اُقبهع٤خ , هه

ّ ؛ أُٖله ٗلَٚ , ِٓلبد ٝىاهح 1954رْو٣ٖ األٍٝ  25ٗٞه١ اَُؼ٤ل هئ٤ٌ اُٞىهاء ا٠ُ اٍط٘جٍٞ , أٗووح , ثزؤه٣ـ 

ك٢ اَُلبهح أُٖو٣خ ك٢ ث٤وٝد ا٠ُ  ( , ٓنًوح ٖٓ هجَ اٌَُور٤و اُضب٢ٗ ؽ٤َٖ ّو٣ق---اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

ّ ؛ 1954رْو٣ٖ اُضب٢ٗ  2ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ٓوبثِز٢ َُٔٞ األ٤ٓو ػجل االُٚ ٠ُٝ اُؼوام , ث٤وٝد , ثزؤه٣ـ 

( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اَُل٤و ػجل اُؾ٤ٔل ؿبُت ك٢ ث٤وٝد 13/1/9أُٖله ٗلَٚ , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

ّ ؛ أُٖله 1954رْو٣ٖ اُضب٢ٗ  6و , ى٣بهح األ٤ٓو ػجل االُٚ ا٠ُ ث٤وٝد , ث٤وٝد , ثزؤه٣ـ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓ

( , روو٣و ٖٓ هجَ اَُل٤و أؽٔل هٓي١ ك٢ أٗووح ا٠ُ ٝىاهح 6/5/10ٗلَٚ , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

ّ ؛ أُٖله 1955ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ  21اُؼوام , أٗووح , ثزؤه٣ـ  -فبهع٤خ ٖٓو , روو٣و ػٖ ْٓوٝع االرلبم اُزو٢ً 

( , ٓنًوح ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ رٞك٤ن أٍبػ٤َ هطبِٓ ك٢ 1/12ٗلَٚ , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

 ّ.   1955ّجبٛ  28اُزو٢ً , ثـلاك , ثزؤه٣ـ  -ثـلاك ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ا٤ُٔضبم اُؼوام 

(
12

-161ق ثـلاك . ٣٘ظو: عٜبك ٓغ٤ل ٓؾ٢ اُل٣ٖ , أُٖله اَُبثن , ٓ( ُِزؼوف ػ٠ِ عٜٞك ٝكٝه ثو٣طب٤ٗب ك٢ ؽِ

169. 

(
13

ا .   ( ٤ْ٤ٍو اُجبؽش ث٘ٞع ٖٓ اُزل٤َٖ ك٢ ٛنا اُْؤٕ الؽوب

(
14

( ُِزؼوف ػ٠ِ عٜٞك ٝكٝه اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ ك٢ ؽِق ثـلاك . ٣٘ظو: عٜبك ٓغ٤ل ٓؾ٢ اُل٣ٖ , أُٖله 

( , هٍبُخ 1981-1945ت ٤ِٓؾخ , ا٤َُبٍخ األٓو٤ٌ٣خ رغبٙ ا٣وإ )؛ ٗج٤ِخ ٓؾٔٞك م٣ 248-239اَُبثن , ٓ

 .117-144( , 2012ٓٓبعَز٤و , )اُغبٓؼخ اإلٍال٤ٓخ ثـيح : ٤ًِخ ا٥كاة , 

(
15

( , ٓنًوح ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ ك٢ ُ٘لٕ ا٠ُ 2/1( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

ًبٕٗٞ  21ٓ ر٣ٌٖٞ ؽِق ٣ْٚ ًَ ٖٓ ا٣وإ ٝرو٤ًب ٝثبًَزبٕ ٝاُؼوام , ُ٘لٕ , ثزؤه٣ـ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , فٖٞ

 ّ. 1955اُضب٢ٗ 

(
16

( ٛوة اُْبٙ دمحم هٙب پ١ِٜٞ ٖٓ ا٣وإ أصو كَْ االٗوالة اُؼٌَو١ األٍٝ ثو٤بكح ٗؼٔذ هللا ٤ٖٗو١ ك٢ اَُبثغ 

ئبٍخ اُٞىهاء ٝأٍوبٛ ؽٌٞٓزٚ , اال إ ّ ؛ ٖٓ أعَ ػيٍ اُلًزٞه دمحم ٖٓلم ٖٓ ه1953ػْو ٖٓ ّٜو آة ك٢ ػبّ 

االٗوالة ُْ ٣٘غؼ اال ك٢ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ ثو٤بكح اُغ٘واٍ كَٚ هللا ىاٛل١ ... ُٔؼوكخ أُي٣ل . ٣٘ظو: ؿالّ هٙب ٗغبر٢ , 

اُزؤه٣ـ اإل٣وا٢ٗ أُؼبٕو )ا٣وإ ك٢ اُؼٖو اُپ١ِٜٞ( , روعٔخ : ػجل اُوؽ٤ْ اُؾٔوا٢ٗ , )هْ أُولٍخ : ٓطجؼخ ٍزبه 

 ,2008ٓ ٓ , )73  ,85-90    . 

(
17

، ؽٌْ اُجالك فالٍ أُلح ٓب  ٜٛوإآفو ّبٛبد ا٣وإ , ُٝل ك٢ ٓل٣٘خ  (:1980-1919( اُْبٙ دمحم هٙب ث١ِٜٞ )

، صْ أًَٔ رؼ٤ِٔٚ ك٢ ا٣وإ ك٢ ا٤ٌُِخ  ا٣ََُٞو٣خهٍخ اُلاف٤ِخ ( ، رِو٠ رؼ٤ِٔٚ ك٢ أُل1979-1941ث٤ٖ ػبّ )

,  اُؾوث٤خ ... ُالٍزياكح . ٣٘ظو: ؽ٤َٖ ًو٣ْ ؽٔٞك اُؾ٤ٔلا١ٝ , دمحم هٙب پ١ِٜٞ )كهاٍخ رؤه٣ق٤خ( , هٍبُخ ٓبعَز٤و

 ( . 2007)ثـلاك : ٓؼٜل اُزؤه٣ـ اُؼوث٢ ٝاُزواس اُؼ٢ِٔ , 

(
18

(: ٤ٍب٢ٍ ٝٓضوق , ُٝل ك٢ ٜٛوإ ٖٓ أٍوح أهٍزووا٤ٛخ , ٖٝٓ ٍالُٚ 1967-1882( اُلًزٞه دمحم ٖٓلم )

(, رؼِْ ك٢ ٜٛوإ ٝأًَ كهاٍزٚ االثزلائ٤خ 1925-1796األٍوح اُوبچبه٣خ اُز٢ ؽٌٔذ ا٣وإ ٓب ث٤ٖ اُلزوح )

٣خ ك٢ رجو٣ي , ٗٔب ثِؾ اُوّل ر٠ُٞ ٓ٘بٕت هكؼ٤ٚ ك٢ اُلُٝخ اُوبچبه٣خ , ٜٓ٘ب : ٝا٢ُ ػ٠ِ فواٍبٕ , ٝا٤ُبا ػ٠ِ ٝاُضبٗٞ

كبهً , ٝى٣واا ُِٔب٤ُخ صْ ٝا٤ُبا ػ٠ِ أمهث٤غبٕ ٝٝى٣واا ُِقبهع٤خ , اٍزٔو ك٢ ر٢ُٞ أُ٘بٕت ؽز٠ ٌَّ ؽٌٞٓخ " 

ا ُِٞىهاء " ُٔور٤ٖ ... ُالٍزياكح . ٣٘ظو: صبٓو  ٢ٌٓ ػ٢ِ أُْو١ , دمحم ٖٓلم )ؽ٤برٚ ٝكٝهٙ ا٤َُب٢ٍ ك٢ هئ٤َب

 ( .   2008ا٣وإ( , هٍبُخ ٓبعَز٤و , )عبٓؼخ ثـلاك : ٤ًِخ ا٥كاة , 

(
19

( ػبك اُْبٙ دمحم هٙب پ١ِٜٞ ٖٓ هٝٓب ا٠ُ ا٣وإ ُٔٔبهٍخ أػٔبُٚ ك٢ ؽٌْ ا٣وإ ثؼل ٗغبػ االٗوالة اُؼٌَو١ 

ّ, ٝر٤ٌَْ اُؾٌٞٓخ االٗوالث٤خ 1953اُضبٖٓ ػْو ٖٓ ّٜو آة ك٢ ػبّ اُضب٢ٗ ثو٤بكح اُغ٘واٍ كَٚ ىاٛل١ ثزؤه٣ـ 

 .90ثوئبٍخ األف٤و ك٢ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ . ٣٘ظو: ؿالّ هٙب ٗغبر٢ , أُٖله اَُبثن , ٓ

(
20

(: ػٌَو١ ٤ٍٝب٢ٍ , ُٝل ك٢ ٛٔلإ ٖٓ أٍوح أهٍزووا٤ٛخ , ؿبُجخ 1964-1893( اُغ٘واٍ كَٚ ىاٛل١ )

لُٝخ , اٗزَت ا٠ُ أُئٍَخ اُؼٌَو٣خ ؽز٠ ٗبٍ هرجخ ع٘واٍ ك٢ اُغ٤ِ اُپ١ِٜٞ , ٖٓ أكواكٛب ُْٜ ٓ٘بٕت هك٤ؼخ ك٢ اُ

ٓووث٢ اُْبٙ هٙب پ١ِٜٞ , ٝك٢ ػٜل االثٖ اُْبٙ دمحم هٙب پ١ِٜٞ ٗبٍ هٙبٙ ٝهوثٚ ؽز٠ اٍزقلٓٚ األف٤و ًؤكاح 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
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اُْق٤ٖبد اإل٣وا٤ٗخ  دمحم ٕٝل٢ أثٞ ٓـ٢ِ , ك٤َُإلعٜبٗ ًَ رٔوك ٣ؼبهٗ ؽٌٔٚ ك٢ ا٣وإ ... ُالٍزياكح . ٣٘ظو: 

    .72-71( , 1983ٓأُؼبٕوح , )اُجٖوح : ٓوًي كهاٍبد اُق٤ِظ اُؼوث٢ , 

(
21

عـ( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ أؽٔل 6/5/2( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

٣لح ُِلكبع ػٖ اُْوم األٍٜٝ , رو٤ًب , ؽو٢ ك٢ رو٤ًب ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ؽٍٞ اُزل٤ٌو ك٢ أْٗبء عجٜخ عل

( , ٓنًوح ٖٓ هجَ ٝى٣و 38/26/28ّ ؛ أُٖله ٗلَٚ , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )1953أ٣ٍِٞ  28ثزؤه٣ـ 

فبهع٤خ ٖٓو ٓؾٔٞك كٞى١ كٍٞه٢ عٞٛو١ ك٢ اُوبٛوح ا٠ُ اكاهح اُْئٕٝ ا٤َُب٤ٍخ اُؼوث٤خ , ؽِق ّٔبٍ اُْوم 

 ّ.1953رْو٣ٖ اُضب٢ٗ  28زؤه٣ـ األٍٜٝ , اُوبٛوح , ث

(
22

عـ( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ ك٢ رو٤ًب 6/5/2( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

أ٣ٍِٞ  28ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ؽٍٞ اُزل٤ٌو ك٢ أْٗبء عجٜخ عل٣لح ُِلكبع ػٖ اُْوم األٍٜٝ , رو٤ًب , ثزؤه٣ـ 

1953ّ 

(
23

( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اَُل٤و 3/4ه ٗلَٚ ؛ )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )( أُٖل

أُٖو١ رٞك٤ن أٍبػ٤َ هطبِٓ ك٢ ثـلاك ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , فٖٞٓ عجٜخ رزٌٕٞ ٖٓ ا٣وإ ٝرو٤ًب 

ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ ّ ؛ أُٖله ٗلَٚ , 1953رْو٣ٖ اُضب٢ٗ  18ٝثبًَزبٕ ٝاُؼوام , ثـلاك , ثزؤه٣ـ 

( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ ك٢ ثـلاك رٞك٤ن أٍبػ٤َ هطبِٓ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , فٖٞٓ عجٜخ 3/4)

 ّ. 1953ًبٕٗٞ األٍٝ  20رزٌٕٞ ٖٓ ا٣وإ ٝرو٤ًب ٝثبًَزبٕ ٝاُؼوام , ثـلاك , ثزؤه٣ـ 

(
24

٣ٝ٘ز٢ٔ ا٠ُ ػبئِخ ّو٤ًَخ ر٠َٔ ؽبفٞا  ٖٓو١ ,(: ٤ٍب٢ٍ 1981-1900( ٓؾٔٞك كٞى١ كٍٞه٢ عٞٛو١ )

ٖٓ هج٤ِخ اُْبثَٞؽ اُْو٤ًَخ اٌُج٤وح ، اؽلٟ أًجو اُوجبئَ اُْو٤ًَخ ك٢ ّٔبٍ اُولوبً , ٝاٙت ػ٠ِ أًبٍ 

كهاٍزٚ ك٢ عبٓؼخ اُوبٛوح ؽز٠ ٗبٍ ّٜبكح أُبعَز٤و ٜٓ٘ب ك٢ اُوبٕٗٞ , ّٜٝبكح اُلًزٞهاٙ ك٢ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ ٖٓ 

األٓو٤ٌ٣خ , ػَٔ ك٢ اَُِي اُلثِٞٓب٢ٍ أُٖو١ ك٢ كهعخ " ر٤ِٔن ه٢ِٖ٘ ", إٔجؼ ٝى٣وا ُِقبهع٤خ  عبٓؼخ ًِٞٓج٤ب

ّ, ٝظَ ٛٞاٍ ٍزخ ػْو ػبٓب , صْ ر٠ُٞ ٓ٘بٕت 1952رٔٞى  23أُٖو٣خ ك٢ أٍٝ ؽٌٞٓخ صٞه٣خ ٖٓو٣خ ثؼل صٞهح 

ل . ٣٘ظو: ٓؾٔٞك كٞى١ , ّجٌخ هك٤ؼخ ك٢ اُلُٝخ أثوىٛب ٗبئت هئ٤ٌ اُغٜٔٞه٣خ أٗٞه اَُبكاد ... ُٔؼوكخ أُي٣

 . https://www.marefa.orgأُؼِٞٓبد اُل٤ُٝخ " األٗزوٗذ " , 

(
25

 ( هٖل ثٜب : اُؾٌٞٓخ االٗوالث٤خ ثوئبٍخ اُغ٘واٍ كَٚ هللا ىاٛل١ .

(
26

ككبػ٢ ", أٗجضن ػوت اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ  –اُ٘برٞ( : ؽِق " ػٌَو١  -( ؽِق ّٔبٍ األِٛ٘ط٢ )األ٢َِٛ 

أُب٤ٗب  –كوَٗب  –ّ, رٌٕٞ ٖٓ فٌٔ ػْو كُٝخ , ٖٝٓ أثوىٛب:)ثو٣طب٤ٗب 1949( ثبُزؾل٣ل ك٢ ػبّ 1939-1945)

 –ا٤ُٞٗبٕ  –ًَُٞٔجوط  –ُٛٞ٘لا  –أ٣َِ٘لا  –ً٘لا  –اُجورـبٍ  –اُ٘و٣ٝظ  –اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ  –اُـوث٤خ 

ؾبك اَُٞك٤بر٢ " ٝؽِلبئٜب ... ُٔؼوكخ أُي٣ل . رو٤ًب(, ٓـياٙ ر٤ٌَْ ارؾبك ككبػ٢ ْٓزوى ُٔٞاعٜخ ه٤ٍٝب " االر

( ؛ ٕجؾ٢ ٗبظْ رٞك٤ن , ٣2001٘ظو: ٓغٔٞػخ ثبؽض٤ٖ , ؽِق ّٔبٍ األٌِٛ آكبم ٝرطٞهاد , )ثـلاك : ث٤ذ اُؾٌٔخ , 

( , 1957-1945ؽِق ّٔبٍ األ٢َِٛ ٝؽِق ثـلاك ك٢ ٝصبئن أُٔض٤ِبد اُلثِٞٓب٤ٍخ اُؼواه٤خ ك٢ أٗووح ٝاٍزبٗجٍٞ )

 ( .2002ث٤ذ اُؾٌٔخ , )ثـلاك : 

(
27

( ٤ٓضبم ٍؼل آثبك : ٛٞ ٓؼبٛلح ٝهؼزٜب ًَ ٖٓ رو٤ًب ٝا٣وإ ٝاُؼوام ٝأكـبَٗزبٕ ك٢ اُضبٖٓ ٖٓ ّٜو رٔٞى ك٢ ػبّ 

ّ ثوٖو ٍؼل آثبك ك٢ ٜٛوإ , اٍزٔو ُٔلح فَٔخ أػٞاّ , ٛلف ا٠ُ ػلّ االػزلاء ث٤ٖ اُلٍٝ أُٞهؼخ ... 1937

-1937ل ؽَٕٞ اُٖبئؾ , ٓٞهق كٍٝ ٤ٓضبم ٍؼل آثبك ٖٓ األؽلاس اإله٤ٔ٤ِخ )ُالٍزياكح . ٣٘ظو:  ػ٢ِ ػجل اُٞاؽ

 ( .2013( , )كْٓن : كاه رٔٞى , 1945

(
28

( , ٓنًوح ٖٓ هجَ ٝى٣و فبهع٤خ ٖٓو 38/26/28( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

٤َُب٤ٍخ اُؼوث٤خ , ّؤٕ ؽِق ّٔبٍ اُْوم األٍٜٝ , ٓؾٔٞك كٞى١ كٍٞه٢ عٞٛو١ ك٢ اُوبٛوح ا٠ُ اكاهح اُْئٕٝ ا

( , ٓنًوح ٖٓ ---ّ ؛ أُٖله ٗلَٚ , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )1953رْو٣ٖ اُضب٢ٗ  28اُوبٛوح , ثزؤه٣ـ 

هجَ ٝى٣و فبهع٤خ ٖٓو ك٢ اُوبٛوح ا٠ُ اكاهح اُْئٕٝ ا٤َُب٤ٍخ اُؼوث٤خ , فٖٞٓ عجٜخ رزٌٕٞ ٖٓ ا٣وإ ٝرو٤ًب 

 ّ. 1954ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ  7زبٕ ٝاُؼوام , اُوبٛوح , ثزؤه٣ـ ٝثبًَ

(
29

 ّ. 1955( اإلّبهح ٛ٘ب ا٠ُ : ؽِق ثـلاك ػبّ 

(
30

 ّ . 1951( هٖل ثٚ : اُؾِق اُؼٌَو١ أُْٜٞه ثـ" ْٓوٝع اُلكبع ػٖ كٍٝ اُْوم األٍٜٝ " ػبّ 
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(
31

وح ٖٓ هجَ ٝى٣و فبهع٤خ ٖٓو ٓؾٔٞك ( , ٓنً---( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

كٞى١ كٍٞه٢ عٞٛو١ ك٢ اُوبٛوح ا٠ُ اكاهح اُْئٕٝ ا٤َُب٤ٍخ اُؼوث٤خ , فٖٞٓ عجٜخ رزٌٕٞ ٖٓ ا٣وإ ٝرو٤ًب 

 ّ. 1954ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ  7ٝثبًَزبٕ ٝاُؼوام , اُوبٛوح , ثزؤه٣ـ 

(
32

 ( هٖل ثٜب : ؽٌٞٓخ اُغ٘واٍ كَٚ هللا ىاٛل١ .  

(
33

 اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ ... " ٝؿ٤وٛب .  –كوَٗب  –٣طب٤ٗب ( اإلّبهح ا٠ُ : " ثو

(
34

( , ٓنًوح ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ ػجل اُٞٛبة ---( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

, ثزؤه٣ـ ػياّ ك٢ ثبًَزبٕ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , فٖٞٓ عجٜخ رزٌٕٞ ٖٓ ا٣وإ ٝرو٤ًب ٝثبًَزبٕ , ثبًَزبٕ 

 ّ. 1954ّجبٛ  5

(
35

ا .   ( ٍززٚؼ ُِوبهة اٌُو٣ْ رِِي أُجوهاد ك٢ اُ٘ٔ أُوزجٌ ٖٓ اُٞص٤وخ الؽوب

(
36

أؽل األؽياة ا٤َُبه٣خ ك٢ ا٣وإ , ٗبكٟ ثبألكٌبه ٝأُجبكة ا٤ُْٞػ٤خ اُز٢ كػب ا٤ُٜب ًبهٍ ٓبهًٌ ,  ( ؽية رٞكٙ :

ٝؿبُج٤خ أػٚبئٚ ٖٓ اُؼٔبٍ اإل٣وا٤ٕٗٞ أُو٤ٕٔٞ ك٢ ثبًٞ , اػزجو أٍل هللا ؿلبه١ ىاكٙ ٝاٙغ اُ٘ٞاح األ٠ُٝ ُٚ ك٢ 

-1963م , األؽياة ٝأُ٘ظٔبد ا٤َُب٤ٍخ ك٢ ا٣وإ )ّ ... ُالٍزياكح . ٣٘ظو: أؽٔل ّبًو ػجل اُؼال1917ا٣وإ ػبّ 

 .     106-84( , 2012ٓ( كهاٍخ رؤه٣ق٤خ , أٛوٝؽخ كًزٞهاٙ , )عبٓؼخ اٌُٞكخ : ٤ًِخ ا٥كاة , 1979

(
37

( : هعَ ك٣ٖ ٝكو٤ٚ ٝٓغزٜل ا٣وا٢ٗ , ُٝل ك٢ ٓل٣٘خ ًبّبٕ 1960-1880( هٖل ثٚ : ا٤َُل أثٞ اُوبٍْ اٌُبّب٢ٗ )

٤٘خ ػوكذ ثبُزوٟٞ ٝاُيٛل , كهً ٓولٓبد اُؼِّٞ اُل٤٘٣خ ك٢ ٓل٣٘زٚ ٝاٍزٌَٔ اَُطٞػ ك٢ ث٤ٖ ظٜوإ أٍوح ك٣

ّ مٛت ا٠ُ ٓل٣٘خ اُ٘غق األّوف إلًٔبٍ اُجؾش اُقبهط ػ٠ِ ٣ل ٤ّٞفٜب ٝأٍبرنرٜب , ُٚ 1896إٔلٜبٕ , ٝك٢ ػبّ 

٣ٖ ... ُٔؼوكخ أُي٣ل . ٣٘ظو: ٓٞاهق ٤ٍب٤ٍخ ك٢ ا٣وإ ٝاُؼوام ٝأثوىٛب ٓؾبهثخ اُـوة " االٍزؼٔبه " ك٢ ًال اُجِل

, هٍبُخ  1962ػ٤ِبء ٍؼ٤ل اثوا٤ْٛ دمحم ًَبه , أثٞ اُوبٍْ اٌُبّب٢ٗ ٝأصوٙ ك٢ اُؾ٤بح ا٤َُبٍخ اإل٣وا٤ٗخ ؽز٠ ػبّ 

 ( .2013ٓبعَز٤و , )عبٓؼخ اٌُٞكخ : ٤ًِخ ا٥كاة , 

(
38

نًوح ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ أؽٔل عـ( , 6/5/2ٓ( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

اُجبًَزب٢ٗ( ٝأْٗبء ؽِق ككبػ٢ ُِْوم األٍٜٝ , أٗووح  –ؽو٢ ك٢ أٗووح ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , االرلبم )اُزو٢ً 

 ّ.1954أماه  6, ثزؤه٣ـ 

(
39

, اُزؤه٣ـ ( ػٖ رزجغ اُغنٝه اُزؤه٣ق٤خ الًزْبف اُ٘لٜ ك٢ ا٣وإ ٝاألثؼبك ا٤َُب٤ٍخ ُٚ . ٣٘ظو: ٗبظْ ٣ٌٞٗ اُوا١ٝ 

( , أٛوٝؽخ كًزٞهاٙ , )عبٓؼخ أَُزٖ٘و٣خ : ٤ًِخ اُزوث٤خ , 1951-1901ا٤َُب٢ٍ الٓز٤بىاد اُ٘لٜ ك٢ ا٣وإ )

1999 . ) 

(
40

 (. .  3( اُز٢ رٔضَ اُلٍٝ أُئ٣لح ُالرؾبك اَُٞك٤بر٢ ثيػبٓخ " ه٤ٍٝب ", اُز٢ رْ رج٤بٜٗب ك٢ ٛبِٓ ههْ )

(
41

 ُٔزؾلح األٓو٤ٌ٣خ ", ٝٓئ٣لٛب ٖٓ اُلٍٝ ٝثيػبٓزٜٔب .  اُٞال٣بد ا –( اُز٢ رٔضَ " ثو٣طب٤ٗب 

(
42

( , ٓنًوح ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ ٓؾٔٞك 9/2/14( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

رٔٞى  13أٗووح( , ٜٛوإ , ثزؤه٣ـ  –٣َوٟ اُووٓب٢ٗ ك٢ ٜٛوإ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ا٣وإ ٝؽِق )ًوار٢ْ 

1954.ّ 

(
43

 ( أُٖله ٗلَٚ .

(
44

(: كثِٞٓب٢ٍ آو٢ٌ٣ , ُٝل ك٢ ٓل٣٘خ هٝعيه ثؤهًَ٘بً , ػَٔ ك٢ 1986 - 1892( ١ُٞ ٢ٍِٝ ٛ٘لهٍٕٞ )

اُْوه٢ ", ػ٤ٖ  –ٓٔضالا " ػٖ ثالكٙ ك٢ ٓقزِق كٍٝ اُؼبُْ " اُـوث٢  –هٖ٘الا  –اُقبهع٤خ األٓو٤ٌ٣خ " ٍل٤واا 

(, ُٝلٟ 1951-1948(, ُٝلٟ اُٜ٘ل ٓب ث٤ٖ ػبّ )1945-1943ٖ ػبّ )ًَل٤و ُِٞال٣بد أُزؾلح ُلٟ اُؼوام ٓب ث٤

ّ ا٠ُ إ رٞك٠ ك٢ 1957روبػل ٖٓ اُقلٓخ ك٢ ٝىاهح اُقبهع٤خ األٓو٤ٌ٣خ ك٢ ػبّ  (,1954-1951ا٣وإ ٓب ث٤ٖ ػبّ )

األٗزوٗذ " اُضبُضخ ٝاُزَؼ٤ٖ ٖٓ ػٔوٙ ... ُٔؼوكخ أُي٣ل . ٣٘ظو: ١ُٞ ٢ٍِٝ ٛ٘لهٍٕٞ , ّجٌخ أُؼِٞٓبد اُل٤ُٝخ " 

 ,https://www.marefa.org . 

(
45

( , ٓنًوح ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ ٓؾٔٞك 9/2/14( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

رٔٞى  13أٗووح( , ٜٛوإ , ثزؤه٣ـ  –٣َوٟ اُووٓب٢ٗ ك٢ ٜٛوإ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ا٣وإ ٝؽِق )ًوار٢ْ 

1954.ّ 

(
46

 له ٗلَٚ .( أُٖ

(
47

ّ ك٢ ٍبٗذ ثطوٍجوؽ ، 1912( ٕؾ٤لخ ثواكلا اُو٤ٍٝخ : ٕؾ٤لخ ٤ّٞػ٤خ ه٤ٍٝخ , ٕله اُؼلك األٍٝ ك٢ ػبّ 

اػزجو كالك٤ٔ٣و ٤٘٤ُٖ أؽل ٓئ٤ٍَٜب , ٝرؼل ٖٓ أْٛ أُٖبكه ُِزٖو٣ؾبد اُو٤ٍٔخ ُِؾية ا٤ُْٞػ٢ ك٢ ه٤ٍٝب " 
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ٞٓبد اُل٤ُٝخ " األٗزوٗذ " , االرؾبك اَُٞك٤٤ز٢ " . ٣٘ظو: ٕؾ٤لخ ثواكلا , ّجٌخ أُؼِ

https://www.google.com . 

(
48

( , ٓنًوح ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ ٓؾٔٞك 9/2/14( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

رٔٞى  13أٗووح( , ٜٛوإ , ثزؤه٣ـ  –ار٢ْ ٣َوٟ اُووٓب٢ٗ ك٢ ٜٛوإ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ا٣وإ ٝؽِق )ًو

1954.ّ 

(
49

 ( أُٖله ٗلَٚ .

(
50

ّ ٝٓٞاكٛب . ٣٘ظو: ٗياه أ٣ٞة ؽَٖ ا٢ٌُُٞ , اُؼالهبد 1921ّجبٛ  26( ُِٞهٞف ػ٠ِ ؽض٤بد ػول ٓؼبٛلح 

  . 37-34( , 2005ٓ( , هٍبُخ ٓبعَز٤و , )عبٓؼخ إَُٔٞ : ٤ًِخ ا٥كاة , 1947-1939اَُٞك٤ز٤خ( )-)اإل٣وا٤ٗخ

(
51

( ُِٞهٞف ػ٠ِ ؽبٍ اٌُوك ك٢ )ًوكٍزبٕ ا٣وإ( ٝٓؾبٝالرْٜ االٗلٖب٤ُخ . ٣٘ظو: ه٣ْبهك ًزْ , اُ٘يػخ اُو٤ٓٞخ ك٢ 

,  1( , عـ1984ا٣وإ , روعٔخ : ٓوًي اُجؾٞس ٝأُؼِٞٓبد , )اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ : ٓطجؼخ عبٓؼخ ثزَجوؽ , 

ٓ92-106  . 

(
52

( , ٓنًوح ٖٓ هجَ 9/2/14ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ ) ( ُٔؼوكخ اُزلب٤َٕ . ٣٘ظو: )ك .

أٗووح( ,  –اَُل٤و أُٖو١ ٓؾٔٞك ٣َوٟ اُووٓب٢ٗ ك٢ ٜٛوإ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ا٣وإ ٝؽِق )ًوار٢ْ 

 ّ.1954رٔٞى  13ٜٛوإ , ثزؤه٣ـ 

(
53

 ّ( . 1955ّجبٛ  5( )

(
54

( , ٓنًوح ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ ٓؾٔٞك 9/2/14ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد 

ّجبٛ  6اُؼواه٢( , ٜٛوإ , ثزؤه٣ـ  -٣َوٟ اُووٓب٢ٗ ك٢ ٜٛوإ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , اُؾِق )اُزو٢ً 

1955.ّ 

(
55

 ( اُؾل٣ش ٛ٘ب : ٤َُِل دمحم ػ٢ِ ك٣ـٜبٕ أُٔضَ ك٢ ٓغٌِ اُْٞهٟ ا٢ُ٘ٛٞ اإل٣وا٢ٗ .

(
56

 اُؾل٣ش ٛ٘ب : ٤َُِل أؽٔل ٓؾٔٞك ٣َوٟ أ٤ٖٓ أُؾلٞظبد ك٢ اَُلبهح أُٖو٣خ ثطٜوإ . (

(
57

 ( اُؾل٣ش ٛ٘ب : ٤َُِل دمحم ػ٢ِ ك٣ـٜبٕ أُٔضَ ك٢ ٓغٌِ اُْٞهٟ ا٢ُ٘ٛٞ اإل٣وا٢ٗ .

(
58

 ( اُؾل٣ش ٛ٘ب : ٤َُِل أؽٔل ٓؾٔٞك ٣َوٟ أ٤ٖٓ أُؾلٞظبد ك٢ اَُلبهح أُٖو٣خ ثطٜوإ .

(
59

( , ٓنًوح ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ ٓؾٔٞك 9/2/14م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ ) ( )ك . ى . ٝ .

ّجبٛ  6اُؼواه٢( , ٜٛوإ , ثزؤه٣ـ  -٣َوٟ اُووٓب٢ٗ ك٢ ٜٛوإ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , اُؾِق )اُزو٢ً 

1955.ّ 

(
60

ػخ ٖٓ اُجبؽض٤ٖ , األْٓ أُزؾلح )ٙوٝهاد ( ُِزؼوف ػ٠ِ ٓ٘ظٔخ األْٓ أُزؾلح ٤ٓٝضبهٜب ٝهواهارٜب . ٣٘ظو: ٓغٔٞ

( ؛ ؽ٤ٔل اُوا١ٝ , األْٓ أُزؾلح ث٤ٖ 1996اإلٕالػ ثؼل ٖٗق هوٕ( , )ث٤وٝد : ٓوًي كهاٍبد اُٞؽلح اُؼوث٤خ , 

 ( .2019اإلٕالػ ٝرل٢ٗ أَُئ٤ُٝخ اُوب٤ٗٞٗخ ٝاألفاله٤خ , )ك . ٓي : ٗبّوٕٝ ٝٓٞىػٕٞ , 

(
61

 ّ( .1955أماه  2( )

(
62

ّ, رْٚ اُلٍٝ 1945ٍٝ اُؼوث٤خ : ٤ٛئخ ػوث٤خ ك٤ُٝخ , أٍَذ ك٢ اُؼبّو ٖٓ ّٜو أ٣به ك٢ ػبّ ( عبٓؼخ اُل

اُؼوث٤خ ك٢ ٓولٓزٜب ٖٓو ٝاُؼوام ٝاألهكٕ ٝاَُؼٞك٣خ ٍٝٞه٣خ ٝا٤ُٖٔ صْ اٗٚٔذ ا٤ُٜب ثو٤خ اُلٍٝ اُؼوث٤خ ثؼل 

غيئخ ٝاُزلوهخ ... ُالٍزياكح . ٣٘ظو: ؽُٖٜٞب ػ٠ِ االٍزوالٍ , ٛلكٜب اُزؼبٕٝ اإله٢ٔ٤ِ ك٢ اٛبه ه٢ٓٞ ثؼ٤لاا ػٖ اُز

,  2( , عـ2001, )ث٤وٝد : أٍُٞٞػخ اُؼوث٤خ ُِلهاٍبد ٝاُْ٘و ,  4ػجل اُٞٛبة ا٤ٌُب٢ُ , ٍٓٞٞػخ ا٤َُبٍخ , ٛ

؛ ٓغٔٞػخ ٓئُل٤ٖ , عبٓؼخ اُلٍٝ اُؼوث٤خ )اُٞاهغ ٝاُطٔٞػ( , )ث٤وٝد : ٓوًي كهاٍبد اُٞؽلح اُؼوث٤خ ,  19-20ٓ

 ( .2002ؽض٤ٖ , عبٓؼخ اُلٍٝ اُؼوث٤خ ك٢ ػٖو اُزٌزالد اإله٤ٔ٤ِخ , )ثـلاك : ث٤ذ اُؾٌٔخ , ( ؛ ٓغٔٞػخ ثب1992

(
63

( , ٓنًوح ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ ٓؾٔٞك 9/2/14( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

 ّ.1955أماه  3ه٢( , ٜٛوإ , ثزؤه٣ـ اُؼوا -٣َوٟ اُووٓب٢ٗ ك٢ ٜٛوإ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , اُؾِق )اُزو٢ً 

(
64

( ُٔؼوكخ أُي٣ل ػٖ ر٣َٞبد اُؾلٝك ث٤ٖ ا٣وإ ٝه٤ٍٝب ٝاُ٘لوبد اُؼٌَو٣خ ُِغ٤ِ اُو٢ٍٝ . ٣٘ظو: ٗياه أ٣ٞة 

 ؽَٖ ا٢ٌُُٞ , أُٖله اَُبثن , ٕلؾبد ٓزلوهخ . 

(
65

لاصٜب ٤ٍٝو ػ٤ِٔبرٜب ( ٝأٛواكٜب ٝٓغو٣بد أؽ1945-1939( ُِٞهٞف ػ٠ِ أٍجبة اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ )

( , )ث٤وٝد : كاه ٕبكه , ك . 1945-1939اُؼٌَو٣خ . ٣٘ظو: ٓغٔٞػخ ٓئُل٤ٖ , ٍٓٞٞػخ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ )

د( ؛ كو٣ل اُلبُٞع٢ , ٍٓٞٞػخ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ : أٍواه اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ )ٝهبئغ ٝأٛٔبع ٝٗزبئظ ٌِّذ 

 .2-1( , عـ2007بة اُؼوث٢ , اُؼبُْ( , )ث٤وٝد : كاه اٌُز

https://www.google.com/
https://www.google.com/
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(
66

( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو ا٠ُ ---( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

 ّ.٤ٗ1955َبٕ  2اُؼواه٢( , اُوبٛوح , ثزؤه٣ـ  -اَُل٤و ٓؾٔٞك ٣َوٟ اُووٓب٢ٗ ك٢ ٜٛوإ , اُؾِق )اُزو٢ً 

(
67

د ٝاالٗٚٔبّ . ٣٘ظو: )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ ( ُِٞهٞف ػ٠ِ رلب٤َٕ أُجبؽضب

( , ٓنًوح ٖٓ هجَ ٝى٣و اَُل٤و أُٖو١ ػجل اُٞٛبة ػياّ ك٢ ًوار٢ْ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , اٗٚٔبّ 5/9)

ِٓلبد ٝىاهح ّ ؛ أُٖله ٗلَٚ , 1955رٔٞى  2اُؼواه٢( , ًوار٢ْ , ثزؤه٣ـ  –ثبًَزبٕ ا٠ُ اُؾِق )اُزو٢ً 

( , ٓنًوح ٖٓ هجَ ٝى٣و اَُل٤و أُٖو١ ػجل اُؾ٤ٔل ؿبُت ك٢ ث٤وٝد ا٠ُ ٝىاهح 7/8/4اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

ّ ؛ أُٖله ٗلَٚ , 1955رٔٞى  2اُؼواه٢( , ث٤وٝد , ثزؤه٣ـ  –فبهع٤خ ٖٓو , اٗٚٔبّ ثبًَزبٕ ا٠ُ اُؾِق )اُزو٢ً 

ٓنًوح ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ رٞك٤ن أٍبػ٤َ هطبِٓ ك٢ ثـلاك ا٠ُ  ( ,1/12ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

 ّ. 1955رٔٞى  6اُؼواه٢( , ثـلاك , ثزؤه٣ـ  –ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , اٗٚٔبّ ثبًَزبٕ ا٠ُ اُؾِق )اُزو٢ً 

(
68

ػجل ( , ٓنًوح ٖٓ هجَ ٝى٣و اَُل٤و أُٖو١ 5/9( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

اُؼواه٢( , ًوار٢ْ ,  –اُٞٛبة ػياّ ك٢ ًوار٢ْ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , اٗٚٔبّ ثبًَزبٕ ا٠ُ اُؾِق )اُزو٢ً 

 ّ.1955رٔٞى  2ثزؤه٣ـ 

(
69

( , ٓنًوح ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ أؽٔل 5/3/1( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

رٔٞى  28اُؼوام( , ٝاّ٘طٖ , ثزؤه٣ـ  -٤خ ٖٓو , ٓوًي ا٣وإ ٖٓ ؽِق )رو٤ًب ؽ٤َٖ ك٢ ٝاّ٘طٖ ا٠ُ ٝىاهح فبهع

1955.ّ 

(
70

(: ًبرت ٤ٍٝب٢ٍ ٖٓو١ , ُٝل ك٢ ٓل٣٘خ ك٤ٓبٛ , كهً ٝأًَٔ كهاٍزٚ ك٢ ٓؾَ -1915( دمحم ؽَٖ اُي٣بد )

ّٜٝبكح اُلًزٞهاٙ  ّ,1939ٝالكرٚ صْ ك٢ ثالكٙ ؽَٖ ػ٢ِ ٤َُبٌٗ ا٥كاة هَْ اُِـخ اُؼوث٤خ ٖٓ عبٓؼخ اُوبٛوح ػبّ 

ّ, 1938ّ, ثلأ ػِٔٚ اُغبٓؼ٢ ك٢ عبٓؼخ اإلٌٍ٘له٣خ ػ٘ل اْٗبئٜب ك٢ 1947ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خ ٖٓ عبٓؼخ أًَلٞهك ك٢ 

ّ ػ٤ٖ ٌٍور٤واا أٍٝ َُلبهح ٖٓو ك٢ ٝاّ٘طٖ , ٝػَٔ 1952ٝاٗزوَ ثؼلٛب ا٢ُ عبٓؼخ اُوبٛوح ٝثؼل ه٤بّ صٞهح ػبّ 

افز٤و هبئٔب  1955لثب ك٢ اُجلا٣خ ٖٓ اُغبٓؼخ صْ ػ٤ٖ َٓزْبها ثٜب , ٝك٢ ّ ِٓؾوب صوبك٤ب ثٜب ٓ٘ز1950ٓ٘ن ػبّ 

ّ ... ُٔؼوكخ أُي٣ل . 1956ثبألػٔبٍ ٝهئ٤َب ُجؼضخ ٖٓو ك٢ ٜٛوإ ؽز٢ ٝهٞع اُؼلٝإ اُضالص٢ ػ٢ِ ٖٓو ػبّ 

 . ٣https://ar.wikipedia.org٘ظو: دمحم ؽَٖ اُي٣بد , ّجٌخ أُؼِٞٓبد اُل٤ُٝخ " األٗزوٗذ " , 

(
71

( , روو٣و ٖٓ هجَ اُوبئْ ثبألػٔبٍ ثب٤ُ٘بثخ 9/2/14( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

 -دمحم ؽَٖ اُي٣بد ك٢ اَُلبهح أُٖو٣خ ثطٜوإ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ثْؤٕ اٗٚٔبّ ا٣وإ ا٠ُ اُؾِق )اُزو٢ً 

 ّ.1955أ٣ٍِٞ  9اُؼواه٢( , ٜٛوإ , ثزؤه٣ـ 

(
72

(: ٤ٍب٢ٍ ٝكثِٞٓب٢ٍ ا٣وا٢ٗ , ُٝل ك٢ ٜٛوإ , ٝاُلٙ دمحم ػ٢ِ فبٕ ػالء اَُِط٘خ 1963-1881ؽ٤َٖ ػالء )( 

, أٓٚ ٛٔب فبْٗ ػظٔخ اُلُٝخ ث٘ذ ٓغل أُِي ا٢ٌ٘٤َُ , ك٢ ٍٖ اُواثؼخ ٖٓ ػٔوٙ مٛت ا٠ُ هلوبى٣ب ٓغ ٝاُلٙ ٝثو٠ 

َ كهاٍزٚ ك٢ ُ٘لٕ , ٝك٢ ٍٖ اُضبٓ٘خ ػْو ٖٓ ػٔوٙ ّ ػ٘لٓب ػ٤ٖ ٝاُلٙ هٖ٘الا ك٤ٜب , رؼِْ ٝأ1888ًٔك٤ٜب ؽز٠ ػبّ 

ػَٔ ك٢ اَُلبهح اإل٣وا٤ٗخ ك٢ ُ٘لٕ , كفَ اَُِي اُؼٌَو١ ثؼل إ ٗبٍ ٓوارت ػ٤ِب ك٢ اُغ٤ِ اُپ١ِٜٞ ر٠ُٞ ٓ٘بٕت 

ّ ٝاُضب٤ٗخ ك٢ ػبّ 1951ّ ٝهئبٍخ اُٞىهاء األ٠ُٝ ك٢ ػبّ 1917ؽ٤ٌٓٞخ ٓقزِلخ , أثوىٛب ٝىاهح اُقبهع٤خ ػبّ 

. ُٔؼوكخ أُي٣ل . ٣٘ظو: ثبهو ػبه٠ِ , ّوػ ؽبٍ هعبٍ ٤ٍب٠ٍ ٝٗظب٠ٓ ٓؼبٕو ا٣وإ , )رٜوإ : چبپقبٗٚ ّ ..1955

 .         1015-1011ُ( , عِل كّٝ , 1380ْٓٗو گلزبه , 

(
73

(: ٤ٍب٢ٍ ٝٛج٤ت ا٣وا٢ٗ , ُٝل ك٢ ْٜٓل , أًَ اُلهاٍخ االثزلائ٤خ ك٢ فواٍبٕ 1977-1909( ٓ٘ٞعٜو١ اهجبٍ )

ُنٛبة ا٠ُ ٜٛوإ إلًٔبٍ كهاٍزٚ ك٢ ٓلهٍخ كاه اُلٕ٘ٞ ٜٝٓ٘ب مٛت ا٠ُ كوَٗب )ثبه٣ٌ( ُلهاٍخ اُطت , , صْ ػيّ ا

ّ( 1979-1941روِل ٓ٘بٕت هك٤ؼخ ك٢ اُلُٝخ ٜٓ٘ب ٝى٣و ُِٖؾخ َٝٓزْبه ُِْئٕٝ اُطج٤خ ُِْبٙ دمحم هٙب پ١ِٜٞ )

ّ( ... ُٔؼوكخ 1960آة 31-1957 ٤َٗبٕ 3ُجوٛخ ٖٓ اُيٖٓ , ٝهئ٤ٌ ُِٞىهاء هواثخ صالصخ ٍ٘ٞاد ٖٝٗق ٖٓ )

 .  167-160أُي٣ل . ٣٘ظو: ٛٔبٕ ٓ٘جغ , عِل اٍٝ , ٓ

(
74

(: ٤ٍب٢ٍ رو٢ً ٝهعَ , ُٝل ك٢ هو٣خ أٓٞهث٢ ثٔل٣٘خ ع٤ِٔي اُٞاهؼخ 1986-1883( ٓؾٔٞك عالٍ اُل٣ٖ ثب٣به )

ثؼل ارٔبّ رؼ٤ِٔٚ ػَٔ ػ٠ِ ثؾو ٓوٓوح ك٢ ٓوبٛؼخ ثٞهٕخ , كهً أُب٤ُخ ٝاالهزٖبك ك٢ ٓلهٍخ ٣ٜٞك٣خ كو٤َٗخ , ٝ

اُزو٢ً( ٖٝٓوف اُْوم األُٔب٢ٗ , ك٢ ػبّ  –ًبرت أٍٝ ك٢ ٓؾٌٔخ ع٤ِٔي , ًٝنا اُؾبٍ ك٢ اُج٘ي اُيهاػ٢)اُؼضٔب٢ٗ 

ّ اْٗٚ ا٠ُ " عٔؼ٤خ االرؾبك ٝاُزوه٢ " ٝإٔجؼ ٖٓ أػٚبئٜب اُجبهى٣ٖ , ٝػَٔ أ٤ٓ٘ب ػبٓب ُِلوع اُغل٣ل 1908

ّ, ٝٗبئجب ك٢ 1919ُٔ٘بٕت اُؾ٤ٌٓٞخ ٜٝٓ٘ب : ٗبئجب ك٢ اُجؤُبٕ اُؼضٔب٢ٗ ػبّ ُِغٔؼ٤خ ك٢ اى٤ٓو ، ّـَ اُؼل٣ل ٖٓ ا

ّ(, ٝروِل ٖٓ٘ت هئ٤َبا 1939-1937ّ ٝهئ٤َب ُِٞىهاء )1921ّ، كٞى٣وا ُالهزٖبك ػبّ 1923اُجؤُبٕ اُزو٢ً ػبّ 
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اُٞٛبة ا٤ٌُب٢ُ ,  ّ( ... ُٔؼوكخ أُي٣ل . ٣٘ظو: ػجل1960أ٣به  27 -1950ّأ٣به  22ُِغٜٔٞه٣خ ٓب ث٤ٖ اُلزوح )

؛ عالٍ ثب٣به , ّجٌخ أُؼِٞٓبد اُل٤ُٝخ " األٗزوٗذ " ,  493,  1أُٖله اَُبثن , عـ

https://ar.wikipedia.org . 

(
75

 ّ( .1955أ٣ٍِٞ  19( )

(
76

( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ دمحم ػجل 1/1/12( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

أ٣ٍِٞ  12ٔبػ٤َ ك٢ ٌٍٓٞٞ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ى٣بهح هئ٤ٌ عٜٔٞه٣خ رو٤ًب ُطٜوإ , ٌٍٓٞٞ , ثزؤه٣ـ اٍ

1955.ّ 

(
77

( , ٓنًوح ٖٓ هجَ اُوبئْ ثبألػٔبٍ ثب٤ُ٘بثخ دمحم 9/2/14( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

اُؼواه٢(  –٠ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ٓٞهق ا٣وإ ٖٓ اُؾِق )اُزو٢ً ؽَٖ اُي٣بد ك٢ اَُلبهح أُٖو٣خ ثطٜوإ اُ

 ّ.1955أ٣ٍِٞ  21, ٜٛوإ , ثزؤه٣ـ 20/9/1955ٝث٤بٕ هئ٤ٌ اُؾٌٞٓخ ك٢ اُجؤُبٕ 

(
78

 ّ( .1955أ٣ٍِٞ  20( )

(
79

٤َبٕ ٗ 24-18ثبٗلٝٗؾ " أُ٘ؼول ك٢ ٓل٣٘خ ثبٗلٝٗؾ اإلٗل٤َ٤ٗٝخ ٓب ث٤ٖ اُلزوح ) –( هٖل ثٚ : " ٓئرٔو ثبٗلٝٗظ 

ّ(, ػولرٚ اُلٍٝ األكو٣و٤خ ٝا٣ٞ٤ٍ٥خ , ثِـذ اُلُٝخ أُْزوًخ ك٤ٚ  هواثخ اُزَؼخ ٝاُؼْوٕٝ كُٝخ , ُجؾش 1955ػبّ 

؛  ٗلٝح ٓبُي ثٖ  490,  2األٛلاف أُْزوًخ ث٤ٜ٘ب ... ُالٍزياكح . ٣٘ظو: ػجل اُٞٛبة ا٤ٌُب٢ُ , أُٖله اَُبثن , عـ

ّ , روعٔخ : ػجل اُٖجٞه ّب٤ٖٛ , )ث٤وٝد : كاه 1955ٓئرٔو ثبٗلٝٗؾ ػبّ ٗج٢ , كٌوح اإلكو٣و٤خ ا٣ٞ٤ٍ٥خ ك٢ ٙٞء 

 ( .  2012اُلٌو أُؼبٕو , 

(
80

( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ أٍبػ٤َ 6/5/2( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

اُؼواه٢( , ٌٍٓٞٞ ,  –إ ا٠ُ اُؾِق )اُزو٢ً ٕبكم أُواؿ٢ ك٢ رو٤ًب ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ؽٍٞ اٗٚٔبّ ا٣و

 ّ.1955أ٣ٍِٞ  23ثزؤه٣ـ 

(
81

, رقوط ٖٓ األًبك٤ٔ٣خ اُؼٌَو٣خ اُؼضٔب٤ٗخ ك٢  ثـلاكُٝل ك٢ ,  ػواه٢ ٤ٍب٢ٍ(: 1958-1888( ٗٞه١ اَُؼ٤ل )

، ٍٞه٣بٝاْٗٚ ا٠ُ األ٤ٓو ك٤َٖ ك٢  ّ ,1916خ ػبّ اُضٞهح اُؼوث٤ٍٝبْٛ ك٢ ,  اُغ٤ِ اُؼضٔب٢ٗ، فلّ ك٢  اٍط٘جٍٞ

، ػبك ا٠ُ اُؼوام ٍٝبْٛ ك٢ رؤ٤ٌٍ  ػ٠ِ ٣ل اُغ٤ِ اُلو٢َٗ ٍٞه٣بك٢  ك٤َٖ٤ٌ ٌِٓٔخ األ٤ٓو ٝثؼل كَْ رؤٍ

( 1958-1921ك٢ اُؼوام فالٍ اُؼٜل ا٢ٌُِٔ ), ّـَ ٖٓ٘ت هئبٍخ اُٞىهاء  اُغ٤ِ اُؼواه٢ٝ اُؾٌٞٓخ اُؼواه٤خ

ٍٓٞٞػخ أػالّ ًجبه ٍبٍخ اُؼوام ا٢ٌُِٔ .. ُالٍزياكح . ٣٘ظو: فبُل أؽٔل اُغٞاٍ , ( ٓوح .14ؽٞا٢ُ )

؛ ػجل اُوىام أؽٔل  254-225, ٓ 2, عـ( 2013( , )ثـلاك : كاه اُْئٕٝ اُضوبك٤خ اُؼبٓخ , 1958ا1920٠ُ)ٖٓ

, )ثـلاك : ٓطجؼخ ا٤ُوظخ اُؼوث٤خ ,  2, ٛ 1932َؼ٤ل ٝكٝهٙ ك٢ ا٤َُبٍخ اُؼواه٤خ ؽز٠ ػبّ ا٤ُٖ٘و١ , ٗٞه١ اُ

-1916( ؛ ٗٞه١ اَُؼ٤ل , ٓنًواد ٗٞه١ اَُؼ٤ل ػٖ اُؾوًبد اُؼٌَو٣خ ُِغ٤ِ اُؼوث٢ ك٢ اُؾغبى ٍٝٞه٣ب )1988

ٗٞه١ اَُؼ٤ل ٝكٝهٙ ك٢  ( ؛ ٍؼبك هإٝف ٤ّو دمحم ,1987, )ث٤وٝد : اُلاه اُؼوث٤خ ٍُِٔٞٞػبد ,  2( , 1918ٛ

 ( . 1988, )ثـلاك : ٓطجؼخ ا٤ُوظخ اُؼوث٤خ ,  1945ا٤َُبٍخ اُؼواه٤خ ؽز٠ ػبّ 

(
82

( ُِٞهٞف ػ٠ِ ٓغو٣بد ػول ارلبه٤خ األٍِؾخ ث٤ٖ ٖٓو ٝر٤ٌٍِْٞٞكب٤ًب ٝٓٞاكٛب . ٣٘ظو: كئاك أُو٠ٍ , 

؛ ٓٔلٝػ ٓؾٔٞك  195-180( , 1977ٓ, ( , )اُوبٛوح : كاه اُضوبكخ 1956-1943اَُٞك٤ز٤خ  –اُؼالهبد )أُٖو٣خ 

 . 166-135اَُٞك٤ز٢( ك٢ اُْوم األٍٜٝ , )اُوبٛوح : ٌٓزجخ ٓلث٢ُٞ , ك . د( , ٓ –ٖٓ٘ٞه , اُٖواع )األٓو٢ٌ٣ 

(
83

 ّ( . 1955رْو٣ٖ األٍٝ  10( )

(
84

, ِٓلبد  ( ُالٛالع ػ٠ِ ٗٔ فطبة هئ٤ٌ اُٞىهاء اإل٣وا٢ٗ ؽ٤َٖ ػالء ٝٓٚب٤ٓ٘ٚ . ٣٘ظو: )ك . ى . ٝ . م . ّ(

( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اُوبئْ ثبألػٔبٍ ثب٤ُ٘بثخ دمحم ؽَٖ اُي٣بد ك٢ ٜٛوإ ا٠ُ 5/2/14ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

 ّ.1955رْو٣ٖ األٍٝ  12اُؼواه٢( ,  ٜٛوإ , ثزؤه٣ـ  –ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , اٗٚٔبّ ا٣وإ ا٠ُ اُؾِق )اُزو٢ً 

(
85

 ( هٖل ثٚ : هئ٤ٌ اُٞىهاء ٗٞه١ اَُؼ٤ل .

(
86

 ّ( .1955رْو٣ٖ األٍٝ  11( )

(
87

( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اُوبئْ ثبألػٔبٍ ثب٤ُ٘بثخ 5/2/14( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

اُؼواه٢( ,  ٜٛوإ ,  –دمحم ؽَٖ اُي٣بد ك٢ ٜٛوإ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , اٗٚٔبّ ا٣وإ ا٠ُ اُؾِق )اُزو٢ً 

 ّ.1955ألٍٝ رْو٣ٖ ا 12ثزؤه٣ـ 

(
88

 ( .1955رْو٣ٖ األٍٝ  12( )

(
89

 ( . 1955ّجبٛ  24( )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
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(
90

( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ رٞك٤ن 1/12( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

ـلاك , ثزؤه٣ـ اُؼواه٢( ,  ث –أٍبػ٤َ هطبِٓ ك٢ ثـلاك ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , اٗٚٔبّ ا٣وإ ا٠ُ اُؾِق )اُزو٢ً 

 ّ.1955رْو٣ٖ األٍٝ  15

(
91

(: ٤ٍب٢ٍ ا٣وا٢ٗ ًوك١ األَٕ , ُٝل ك٢ ٜٛوإ , ٝاُلٙ اُؾبط أثٞ اُؾَٖ كقو أُِي -1910( ػ٢ِ ه٢ُٞ اهكالٕ )

ّ(, ٝاُلرٚ ٝا٤ُٚ فبْٗ ث٘ذ ّبٛياكٙ ػجل أُٖل ٤ٓوىا ػي اُلُٝخ , رؼِْ 1925-1796أؽل هعبالد اُؼٖو اُوبچبه١ )

زٍٞطخ ك٢ اهكالٕ صْ أًَ رؾ٤ِٖٚ اُزؼ٢ٔ٤ِ ك٢ أُب٤ٗب ؽز٠ ٗبٍ ّٜبكح اُلًزٞهاٙ ك٢ االهزٖبك , ٝثؼل االثزلائ٤خ ٝأُ

هعٞػٚ ٖٓ أُب٤ٗب ثلأ ٤َٓورٚ ك٢ ر٢ُٞ اُٞظبئق اُؾ٤ٌٓٞخ ٜٓ٘ب ك٢ ٝىاهح اُقبهع٤خ , ٝثؼلٛب ٍل٤واا ٝٓٔضالا ػٖ 

 . 76-٣74٘ظو: ثبهو ػبه٠ِ , پ٤ْ٤ٖ ٓ٘جغ , عِل اٍٝ , ٓثالكٙ ك٢ اَُلبهاد اإل٣وا٤ٗخ فبهط ثالكٙ ... ُٔؼوكخ أُي٣ل . 

(
92

 ّ( .1955رْو٣ٖ األٍٝ  23( )

(
93

 ّ( .1955رْو٣ٖ األٍٝ  26( )

(
94

ُلع كبه٢ٍ , رلاٍٝ اٍزقلآٚ ك٢ أٍٝبٛ أُغزٔغ اإل٣وا٢ٗ , ٝث٤ٖ أٍٝبٛ اَُبٍخ ك٢ اُجالٛ ا٢ٌُِٔ " اُْب٢ٛ ( اُلوٓبٕ : 

ٖٓ أُِي " اُْبٙ " , ٝثبد ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ ثٔؼ٠٘ : األٝآو اَُهِطب٤ٗخ اُٖهبكهح ٓهٖ " ثٔؼ٠٘ : أٓو أٝ ؽٌْ , كٍزٞه ٓٞهغ 

ا ثهـ" أُواٍهه٤ْ ا٤ٌُِٔههخ " . ٣٘ظههو: أٓغههل ٍهؼل ّههالٍ أُؾههب٢ِ٣ٝ , أُههؤًٗٞ كهه٢ األُوههبة  اَُهِطبٕ اُؼضٔههب٢ٗ , أٝ ٓههب ٣ؼههوف ؽب٤ُههب

 ( .121, ٝههخ ) 3ّ , عـ2015ٝأُٖطِؾبد اُزؤه٣ق٤خ " اإل٣وا٤ٗخ " , ؽوف اُجبء اُؼوث٤خ )ة( , 

(
95

 ّ( .1955رْو٣ٖ اُضب٢ٗ  23( )

(
96

( , ثوه٤خ ٖٓ هجَ اُوبئْ ثبألػٔبٍ ثب٤ُ٘بثخ 9/2/14( )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

اُؾِق دمحم ؽَٖ اُي٣بد ك٢ ٜٛوإ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ٓٞاكوخ اُجؤُبٕ ػ٠ِ ْٓوٝع هبٕٗٞ كفٍٞ ا٣وإ 

 ّ.1955رْو٣ٖ األٍٝ  25اُؼواه٢( ,  ٜٛوإ , ثزؤه٣ـ  –)اُزو٢ً 

(
97

( , ٓنًوح ٖٓ هجَ اَُل٤و أُٖو١ رٞك٤ن أٍبػ٤َ 11/8( أُٖله ٗلَٚ , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , ههْ أُِلخ )

 6اك , ثزؤه٣ـ اُؼواه٢( , ثـل –هطبِٓ ك٢ ثـلاك ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ٕلٟ اٗٚٔبّ ا٣وإ ا٠ُ اُؾِق )اُزو٢ً 

 ّ.1955رْو٣ٖ اُضب٢ٗ 

(
98

 ( هٖل ثٚ : " اُْوم األٍٜٝ " . 

(
99

 ( هٖل ثٜب : اُلُٝز٤ٖ " رو٤ًب " ٝ" اُؼوام " . 

(
100

اُؼواه٢ " . ٣٘ظو: )ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ ,  –( ُٔؼوكخ أُي٣ل ٖٓ ٓٞاك اُؾِق " اُزو٢ً 

َل٤و أُٖو١ ػجل أُ٘ؼْ أ٤ٖٓ ك٢ ثٕٞ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , ا٤ُٔضبم ( , ٓنًوح ٖٓ هجَ ا11/8ُههْ أُِلخ )

 ّ.1955ّجبٛ  22اُزو٢ً( , ثٕٞ , ثزؤه٣ـ  –)اُؼوام 

 صجذ أُٖبكه
 ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٖو٣خ(  –أٝالا : اُٞصبئن )أُزٞكوح ك٢ كاه اٌُزت ٝاُٞصبئن اُو٤ٓٞخ ثٖٔو 

( ( , روو٣هو ٓوٍهَ ٓهٖ هجهَ اَُهل٤و C) 2/2-10قبهع٤خ , ههْ أُِلهخ ))ك . ى . ٝ . م . ّ( , ِٓلبد ٝىاهح اُ -1

ػجل اُلزبػ ػٔوٝ ك٢ ُ٘هلٕ اُه٠ ٝىاهح فبهع٤هخ ٖٓهو , روو٣هو ػهٖ ثؾهش ْٓهبًَ اُهلكبع ػهٖ اُْهوم األٍٝهٜ ثٔهئرٔو 

 ّ .  1951رٔٞى  4ّ , ُ٘لٕ , ثزؤه٣ـ 1951ؽي٣وإ  21اٌُُٞٓ٘ٞش أُ٘ؼول ك٢ ُ٘لٕ 

( , ثوه٤ههخ ٓوٍههَ ٓههٖ هجههَ ٓههل٣و ٌٓزههت هبئههل ػههبّ اُوههٞاد 1/4/1/243)ع =========== , ههههْ أُِلههخ -2

رْههو٣ٖ  1أَُههِؾخ دمحم ؽههبكع اٍههٔبػ٤َ اُهه٠ ٝىاهح فبهع٤ههخ ٖٓههو , ؽِههق ّههٔبٍ اُْههوم األٍٝههٜ , اُوههبٛوح , ثزههؤه٣ـ 

 ّ.1953اُضب٢ٗ 

 ( , ٓههنًوح كٝٗههذ ٓههٖ هجههَ هئهه٤ٌ اُههٞىهاء أُٖههو١ اُهه٠ ٝىاهح8/212=========== , ههههْ أُِلههخ ) -3

 ّ.1951رْو٣ٖ األٍٝ  28ُقبهع٤خ , ٓٞعي ُِٔنًوح اَُٞك٤ز٤خ ػٖ أُوزوؽبد األهثؼخ , اُوبٛوح , ثزؤه٣ـ ا

( , ٓهنًوح ٓهٖ هجهَ اَُهل٤و أٗه٤ٌ ػهبىه كه٢ 1/1/5=========== , ِٓلبد ٝىاهح اُقبهع٤خ , هههْ أُِلهخ ) -4

ًهبٕٗٞ  31ٍٜٝ , ٌٍٓٞٞ , ثزهؤه٣ـ ٌٍٓٞٞ ا٠ُ ٝىاهح فبهع٤خ ٖٓو , االرؾبك اَُٞك٤بر٢ ٖٓ ْٓوٝع ه٤بكح اُْوم األ

 ّ. 1952اُضب٢ٗ 

( , ِٓقٔ ٓهٖ هجهَ اَُهل٤و أٗه٤ٌ ػهبىه كه٢ ٍٓٞهٌٞ اُه٠ ٝىاهح فبهع٤هخ ---=========== , ههْ أُِلخ ) -5

ٖٓههو , اعبثههخ اُؾٌٞٓههخ اُزو٤ًههخ ػِهه٠ أُههنًوح اَُههٞك٤ز٤خ اُقبٕههخ ثبػزواٙههٜب ػِهه٠ أْٗههبء ه٤ههبكح اُْههوم , ٍٓٞههٌٞ , 

 ّ. 1952ثزؤه٣ـ  ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ 
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( , ٓؿِههظ جُذُٝههس جُٔقههش١ ئُهه٠ ٝصجسز خحسؾ٤ههس ٓقههش , 59=========== , سهههْ جُِٔلههس ) -6

ذؾإٔ جُٔزًشز جُغٞك٤ط٤س ػهٖ ٓوطشقهحش جُهذٍٝ جألسذؼهس ُِهذكحع ػهٖ جُؾهشم جألٝعهو , جُوهحٛشز , ذطهأس٣خ  

 ّ. 1952ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ  24

ٔحٍ ذح٤ُ٘حذس كه٢ ُ٘هذٕ ئُه٠ ( , ذشه٤س ٖٓ هرَ جُوحتْ ذحألػ2/2-10=========== , سهْ جُِٔلس ) -7

 13ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , جضؿحٙ جُذٍٝ جُؼشذ٤س ئ٠ُ جالؽطشجى ك٢ قِق جُؾشم جألٝعو , ُ٘ذٕ , ذطأس٣خ 

 ّ. 1953ؽرحه 

خ( , ذشه٤س ٓشعهِس ٓهٖ هرهَ جُغهل٤ش كه٢ ضش٤ًهح ئُه٠ ٝصجسز 6/5/2========== , سهْ جُِٔلس ) -8

ح ػههذٗحٕ ٓ٘ههذس٣ظ ٝٝص٣ههش خحسؾ٤طٜههح كههإجد خحسؾ٤ههس ٓقههش , ذؾههإٔ جُِوههحء ٓههح ذهه٤ٖ ستهه٤ظ ٝصسجء ضش٤ًهه

 ّ. 1952قض٣شجٕ  12ًٞذشُِٞ ك٢ ُ٘ذٕ , ضش٤ًح , ذطأس٣خ 

( , ذشه٤س ٖٓ هرَ جُوهحتْ ذحألػٔهحٍ ذح٤ُ٘حذهس قغه٤ٖ ؽهش٣ق كه٢ 3/4========== , سهْ جُِٔلس ) -9

ذـذجد ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , ػوذ جضلهحم عهش١ ذه٤ٖ ضش٤ًهح ٝكشٗغهح قهٍٞ جُؾهشم جألٝعهو , ذـهذجد , 

 ّ. 1953ؽرحه  29ذطأس٣خ 

( , ذشه٤س ٓهٖ هرهَ جُهٞص٣ش جُٔلهٞك كه٢ الٛهح١ ئُه٠ ٝصجسز 32/6========== , سهْ جُِٔلس ) -10

 ّ.1952آخ  18خحسؾ٤س ٓقش , ذحًغطحٕ ٝٓ٘ظٔس جُذكحع ػٖ جُؾشم جألٝعو , الٛح١ , ذطأس٣خ 

الٛههح١ ئُهه٠ ( , ذشه٤ههس ٓههٖ هرههَ جُوههحتْ ذحألػٔههحٍ ذح٤ُ٘حذههس كهه٢ 32/6========= , سهههْ جُِٔلههس ) -11

ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , قذ٣ع ٓغ جُوحتْ ذأػٔحٍ علحسز جُرحًغطحٕ ك٢ الٛح١ ػٖ ٓذٟ جؽطشجى ذالدٙ كه٢ 

 ّ.1953ؽرحه  17ٓؾشٝع جُذكحع ػٖ جُؾشم جألٝعو , الٛح١ , ذطأس٣خ 

ؾـ( , ذشه٤س ٖٓ هرَ جُغهل٤ش جُٔقهش١ كه٢ ضش٤ًهح ئُه٠ ٝصجسز 6/5/2========= , سهْ جُِٔلس ) -12

 28ٍ جُطل٤ٌش ك٢ أٗؾحء ؾرٜس ؾذ٣هذز ُِهذكحع ػهٖ جُؾهشم جألٝعهو , ضش٤ًهح , ذطهأس٣خ خحسؾ٤س ٓقش , قٞ

 ّ. 1953أ٣ٍِٞ 

( , ذشه٤ههس ٓههٖ هرههَ جُغههل٤ش جُٔقههش١ ػرههذ جُٞٛههحخ ػههضجّ كهه٢ 1/5========= , سهههْ جُِٔلههس ) -13

ًشجضؾ٢ ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , سقِهس جُكهحًْ جُؼهحّ كه٢ ذحًغهطحٕ ئُه٠ ذؼهل دٍٝ جُؾهشم جألٝعهو 

 ّ.1953ضؾش٣ٖ جألٍٝ  21أٓش٣ٌح , ًشجضؾ٢ , ذطأس٣خ ٝأسٝذح ٝ

ؾههـ( , ذشه٤ههس ٓههٖ هرههَ جُغههل٤ش 6/5/2========== , ِٓلههحش ٝصجسز جُخحسؾ٤ههس , سهههْ جُِٔلههس ) -14

جُرحًغطح٢ٗ( ٝأٗؾحء قِهق  -جُٔقش١ أقٔذ قو٢ ك٢ أٗوشز ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , جالضلحم )جُطش٢ً 

 ّ.1954س أرج 6دكحػ٢ ُِؾشم جألٝعو , أٗوشز , ذطأس٣خ 

( , ذشه٤س ٖٓ هرَ جُوهحتْ ذحألػٔهحٍ ذح٤ُ٘حذهس قغه٤ٖ ؽهش٣ق كه٢ 3/4========== , سهْ جُِٔلس ) -15

أرجس  13جُرحًغههطح٢ٗ( , ذـههذجد , ذطههأس٣خ  –ذـههذجد ئُهه٠ ٝصجسز خحسؾ٤ههس ٓقههش , ٓههٞجد جالضلههحم )جُطشًهه٢ 

1954.ّ 

حخ ػهضجّ كه٢ ( , ذشه٤س ٖٓ هرَ جُغل٤ش جُٔقهش١ ػرهذ جُٞٛه14/1========== , سهْ جُِٔلس ) -16

٤ٗغهحٕ  4جُرحًغطح٢ٗ( , ًشجضؾ٢ , ذطهأس٣خ  –ًشجضؾ٢ ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , ٗـ جالضلحم )جُطش٢ً 

1954 .ّ 

( , ذشه٤هس ٓهٖ هرهَ جُو٘قهَ ٝٛرهٚ جُٔقهش١ كه٢ ٤ٗوٞعه٤ح ئُه٠ ---========== , سهْ جُِٔلهس ) -17

 18عه٤ح , ذطهأس٣خ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , ٓٞهق جُؼشجم ٖٓ ٓؾشٝع جُذكحع ػهٖ جُؾهشم جألٝعهو , ٤ٗوٞ

 ّ.1951ًحٕٗٞ جألٍٝ 
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( , ذشه٤هس ٓهٖ هرهَ جُو٘قهَ أقٔهذ سٓهض١ كه٢ ئعهط٘رٍٞ ئُه٠ 2/4========== , سهْ جُِٔلهس ) -18

 23ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقهش , ص٣هحسز ٗهٞس١ جُغهؼ٤ذ سته٤ظ جُهٞصسجء ئُه٠ ئعهط٘رٍٞ , ئعهط٘رٍٞ , ذطهأس٣خ 

 ّ.1954ضؾش٣ٖ جألٍٝ 

هرَ جُو٘قَ أقٔذ سٓض١ كه٢ أٗوهشز ئُه٠ ٝصجسز ( , ذشه٤س ٖٓ 2/4========== , سهْ جُِٔلس ) -19

ضؾهش٣ٖ جألٍٝ  25خحسؾ٤س ٓقش , ص٣حسز ٗٞس١ جُغؼ٤ذ ست٤ظ جُٞصسجء ئ٠ُ ئعهط٘رٍٞ , أٗوهشز , ذطهأس٣خ 

1954.ّ 

( , ٓزًشز ٖٓ هرَ جُغٌشض٤ش جُػح٢ٗ قغ٤ٖ ؽش٣ق كه٢ جُغهلحسز ---========== , سهْ جُِٔلس ) -20

ٓوحذِط٢ ُغٔٞ جأل٤ٓش ػرذ جالُٚ ٠ُٝ جُؼهشجم , ذ٤هشٝش  جُٔقش٣س ك٢ ذ٤شٝش ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش ,

 ّ.1954ضؾش٣ٖ جُػح٢ٗ  2, ذطأس٣خ 

( , ذشه٤س ٖٓ هرَ جُغل٤ش ػرذ جُك٤ٔذ ؿحُد ك٢ ذ٤شٝش ئُه٠ 13/1/9========= , سهْ جُِٔلس ) -21

 ّ.1954ضؾش٣ٖ جُػح٢ٗ  6ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , ص٣حسز جأل٤ٓش ػرذ جالُٚ ئ٠ُ ذ٤شٝش , ذ٤شٝش , ذطأس٣خ 

( , ضوش٣ش ٖٓ هرَ جُغل٤ش أقٔذ سٓض١ ك٢ أٗوشز ئ٠ُ ٝصجسز 6/5/10======== , سهْ جُِٔلس )= -22

ًههحٕٗٞ جُػههح٢ٗ  21جُؼههشجم , أٗوههشز , ذطههأس٣خ  -خحسؾ٤ههس ٓقههش , ضوش٣ههش ػههٖ ٓؾههشٝع جالضلههحم جُطشًهه٢ 

1955.ّ 

( , ٓزًشز ٖٓ هرَ جُغل٤ش جُٔقش١ ضٞك٤ن ئعهٔحػ٤َ هطهحٓؼ 1/12========= , سهْ جُِٔلس ) -23

 ّ. 1955ؽرحه  28جُطش٢ً , ذـذجد , ذطأس٣خ  -ذـذجد ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , ج٤ُٔػحم جُؼشجم ك٢ 

( , ٓههزًشز ٓههٖ هرههَ جُغههل٤ش جُٔقههش١ كهه٢ ُ٘ههذٕ ئُهه٠ ٝصجسز 2/1========= , سهههْ جُِٔلههس ) -24

خحسؾ٤س ٓقش , خقٞؿ ض٣ٌٖٞ قِق ٣نْ ًَ ٖٓ ئ٣شجٕ ٝضش٤ًح ٝذحًغطحٕ ٝجُؼشجم , ُ٘هذٕ , ذطهأس٣خ 

 ّ. 1955ُػح٢ٗ ًحٕٗٞ ج 21

ؾـ( , ذشه٤س ٖٓ هرَ جُغل٤ش جُٔقهش١ أقٔهذ قوه٢ كه٢ ضش٤ًهح 6/5/2========= , سهْ جُِٔلس ) -25

ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , قٍٞ جُطل٤ٌش ك٢ أٗؾهحء ؾرٜهس ؾذ٣هذز ُِهذكحع ػهٖ جُؾهشم جألٝعهو , ضش٤ًهح , 

 ّ.1953أ٣ٍِٞ  28ذطأس٣خ 

٣ش خحسؾ٤س ٓقش ٓكٔهٞد كهٞص١ ( , ٓزًشز ٖٓ هرَ ٝص38/26/28========= , سهْ جُِٔلس ) -26

دعٞه٢ ؾٞٛش١ ك٢ جُوحٛشز ئ٠ُ ئدجسز جُؾإٕٝ جُغ٤حع٤س جُؼشذ٤س , قِق ؽٔحٍ جُؾشم جألٝعو , جُوحٛشز 

 ّ. 1953ضؾش٣ٖ جُػح٢ٗ  28, ذطأس٣خ 

ؾـ( , ذشه٤س ٓهٖ هرهَ جُغهل٤ش جُٔقهش١ كه٢ ضش٤ًهح ئُه٠ ٝصجسز 6/5/2========= ,سهْ جُِٔلس ) -27

 28أٗؾحء ؾرٜس ؾذ٣هذز ُِهذكحع ػهٖ جُؾهشم جألٝعهو , ضش٤ًهح , ذطهأس٣خ  خحسؾ٤س ٓقش , قٍٞ جُطل٤ٌش ك٢

 ّ. 1953أ٣ٍِٞ 

( , ذشه٤س ٖٓ هرَ جُغل٤ش جُٔقش١ ضٞك٤ن ئعٔحػ٤َ هطحٓؼ ك٢ 3/4========= , سهْ جُِٔلس ) -28

ذـذجد ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , خقٞؿ ؾرٜس ضطٌٕٞ ٖٓ ئ٣شجٕ ٝضش٤ًح ٝذحًغطحٕ ٝجُؼشجم , ذـذجد , 

 ّ.1953ش٣ٖ جُػح٢ٗ ضؾ 18ذطأس٣خ 

( , ذشه٤س ٖٓ هرَ جُغهل٤ش جُٔقهش١ كه٢ ذـهذجد ضٞك٤هن ئعهٔحػ٤َ 3/4========= , سهْ جُِٔلس ) -29

هطحٓؼ ئُه٠ ٝصجسز خحسؾ٤هس ٓقهش , خقهٞؿ ؾرٜهس ضطٌهٕٞ ٓهٖ ئ٣هشجٕ ٝضش٤ًهح ٝذحًغهطحٕ ٝجُؼهشجم , 

 ّ. 1953ًحٕٗٞ جألٍٝ  20ذـذجد , ذطأس٣خ 

شز ٖٓ هرَ ٝص٣ش خحسؾ٤س ٓقش ٓكٔهٞد كهٞص١ ( , ٓز38/26/28ً========= , سهْ جُِٔلس ) -30

دعٞه٢ ؾٞٛش١ ك٢ جُوحٛشز ئ٠ُ ئدجسز جُؾإٕٝ جُغ٤حع٤س جُؼشذ٤هس , ؽهإٔ قِهق ؽهٔحٍ جُؾهشم جألٝعهو , 

 ّ. 1953ضؾش٣ٖ جُػح٢ٗ  28جُوحٛشز , ذطأس٣خ 
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( , ٓزًشز ٖٓ هرَ ٝص٣ش خحسؾ٤س ٓقش ٓكٔهٞد كهٞص١ دعهٞه٢ ---========= , سهْ جُِٔلس ) -31

شز ئُه٠ ئدجسز جُؾهإٕٝ جُغ٤حعه٤س جُؼشذ٤هس , خقهٞؿ ؾرٜهس ضطٌهٕٞ ٓهٖ ئ٣هشجٕ ٝضش٤ًهح ؾٞٛش١ ك٢ جُوحٛ

 ّ.1954ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ  7ٝذحًغطحٕ ٝجُؼشجم , جُوحٛشز , ذطأس٣خ 

( , ٓههزًشز ٓههٖ هرههَ جُغههل٤ش جُٔقههش١ ػرههذ جُٞٛههحخ ػههضجّ كهه٢ ---========= , سهههْ جُِٔلههس ) -32

ئ٣هشجٕ ٝضش٤ًهح ٝذحًغهطحٕ ٝجُؼهشجم , ذحًغطحٕ ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤هس ٓقهش , خقهٞؿ ؾرٜهس ضطٌهٕٞ ٓهٖ 

 ّ. 1954ؽرحه  5ذحًغطحٕ , ذطأس٣خ 

( , ٓزًشز ٖٓ هرَ ٝص٣هش خحسؾ٤هس ٓقهش كه٢ جُوهحٛشز ئُه٠ ئدجسز ---========= , سهْ جُِٔلس ) -33

 7جُؾإٕٝ جُغ٤حع٤س جُؼشذ٤س , خقٞؿ ؾرٜهس ضطٌهٕٞ ٓهٖ ئ٣هشجٕ ٝضش٤ًهح ٝذحًغهطحٕ , جُوهحٛشز , ذطهأس٣خ 

 ّ. 1954ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ 

ؾـ( , ٓزًشز ٖٓ هرَ جُغل٤ش جُٔقش١ أقٔهذ قوه٢ كه٢ أٗوهشز 6/5/2======= , سهْ جُِٔلس )== -34

جُرحًغطح٢ٗ( ٝأٗؾحء قِق دكحػ٢ ُِؾشم جألٝعو , أٗوشز  –ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , جالضلحم )جُطش٢ً 

 ّ. 1954أرجس  6, ذطأس٣خ 

ٔهههٞد ٣غهههشٟ ( , ٓهههزًشز ٓهههٖ هرهههَ جُغهههل٤ش جُٔقهههش١ ٓك9/2/14========= , سههههْ جُِٔلهههس ) -35

أٗوهشز( , هٜهشجٕ , ذطهأس٣خ  –جُوشٓح٢ٗ ك٢ هٜشجٕ ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , ئ٣شجٕ ٝقِهق )ًشجضؾه٢ 

 ّ. 1954ضٔٞص  13

( , ٓهههزًشز ٓهههٖ هرهههَ جُغهههل٤ش جُٔقهههش١ ٓكٔهههٞد ٣غهههشٟ 9/2/14========= , سههههْ جُِٔلهههس ) -36

 6, ذطههأس٣خ  جُؼشجههه٢( , هٜههشجٕ -جُوشٓههح٢ٗ كهه٢ هٜههشجٕ ئُهه٠ ٝصجسز خحسؾ٤ههس ٓقههش , جُكِههق )جُطشًهه٢ 

 ّ.1955ؽرحه 

( , ٓهههزًشز ٓهههٖ هرهههَ جُغهههل٤ش جُٔقهههش١ ٓكٔهههٞد ٣غهههشٟ 9/2/14========= , سههههْ جُِٔلهههس ) -37

أرجس  3جُؼشجه٢( , هٜشجٕ , ذطأس٣خ  -جُوشٓح٢ٗ ك٢ هٜشجٕ ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , جُكِق )جُطش٢ً 

1955  .ّ 

٠ُ جُغل٤ش ٓكٔٞد ٣غشٟ ( , ذشه٤س ٖٓ هرَ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش ئ---======== , سهْ جُِٔلس ) -38

 ّ. ٤ٗ1955غحٕ  2جُؼشجه٢( , جُوحٛشز , ذطأس٣خ  -جُوشٓح٢ٗ ك٢ هٜشجٕ , جُكِق )جُطش٢ً 

( , ٓزًشز ٖٓ هرَ ٝص٣ش جُغل٤ش جُٔقش١ ػرذ جُٞٛحخ ػضجّ كه٢ 5/9======== , سهْ جُِٔلس ) -39

, ًشجضؾهه٢ , جُؼشجهه٢(  –ًشجضؾه٢ ئُه٠ ٝصجسز خحسؾ٤ههس ٓقهش , جٗنهٔحّ ذحًغههطحٕ ئُه٠ جُكِهق )جُطشًهه٢ 

 ّ. 1955ضٔٞص  2ذطأس٣خ 

( , ٓزًشز ٖٓ هرَ ٝص٣ش جُغل٤ش جُٔقش١ ػرذ جُك٤ٔذ ؿحُد كه٢ 7/8/4======= , سهْ جُِٔلس ) -40

جُؼشجههه٢( , ذ٤ههشٝش ,  –ذ٤ههشٝش ئُهه٠ ٝصجسز خحسؾ٤ههس ٓقههش , جٗنههٔحّ ذحًغههطحٕ ئُهه٠ جُكِههق )جُطشًهه٢ 

 ّ. 1955ضٔٞص  2ذطأس٣خ 

ٓهٖ هرهَ جُغهل٤ش جُٔقهش١ ضٞك٤هن ئعهٔحػ٤َ هطهحٓؼ  ( , ٓزًشز1/12======== , سهْ جُِٔلس ) -41

جُؼشجه٢( , ذـذجد , ذطأس٣خ  –ك٢ ذـذجد ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , جٗنٔحّ ذحًغطحٕ ئ٠ُ جُكِق )جُطش٢ً 

 ّ. 1955ضٔٞص  6

( , ٓزًشز ٖٓ هرَ ٝص٣ش جُغل٤ش جُٔقش١ ػرذ جُٞٛحخ ػضجّ كه٢ 5/9======== , سهْ جُِٔلس ) -42

جُؼشجهه٢( , ًشجضؾهه٢ ,  –قهش , جٗنهٔحّ ذحًغههطحٕ ئُه٠ جُكِهق )جُطشًهه٢ ًشجضؾه٢ ئُه٠ ٝصجسز خحسؾ٤ههس ٓ

 ّ. 1955ضٔٞص  2ذطأس٣خ 
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( , ٓزًشز ٖٓ هرَ جُغل٤ش جُٔقش١ أقٔذ قغه٤ٖ كه٢ ٝجؽه٘طٖ 5/3/1======== , سهْ جُِٔلس ) -43

ضٔهٞص  28جُؼهشجم( , ٝجؽه٘طٖ , ذطهأس٣خ  -ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤هس ٓقهش , ٓشًهض ئ٣هشجٕ ٓهٖ قِهق )ضش٤ًهح 

1955 .ّ 

( , ضوش٣ههش ٓههٖ هرههَ جُوههحتْ ذحألػٔههحٍ ذح٤ُ٘حذههس كهه٢ جُغههلحسز 9/2/14===== , سهههْ جُِٔلههس )=== -44

جُؼشجهه٢( ,  -جُٔقش٣س ذطٜشجٕ ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , ذؾإٔ جٗنٔحّ ئ٣هشجٕ ئُه٠ جُكِهق )جُطشًه٢ 

 ّ. 1955أ٣ٍِٞ  9هٜشجٕ , ذطأس٣خ 

دمحم ػرههذ ئعهٔحػ٤َ كهه٢  ( , ذشه٤هس ٓههٖ هرهَ جُغههل٤ش جُٔقهش1/1/12١======== , سههْ جُِٔلههس ) -45

أ٣ٍِٞ  12ٓٞعٌٞ ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , ص٣حسز ست٤ظ ؾٜٔٞس٣س ضش٤ًح ُطٜشجٕ , ٓٞعٌٞ , ذطأس٣خ 

1955  .ّ 

( , ٓزًشز ٖٓ هرَ جُوحتْ ذحألػٔحٍ ذح٤ُ٘حذهس دمحم قغهٖ جُض٣هحش 9/2/14======== , سهْ جُِٔلس ) -46

جُؼشجهه٢( ٝذ٤هحٕ سته٤ظ  –)جُطشًه٢ ك٢ هٜشجٕ ئُه٠ ٝصجسز خحسؾ٤هس ٓقهش , ٓٞههق ئ٣هشجٕ ٓهٖ جُكِهق 

 ّ.  1955أ٣ٍِٞ  21, هٜشجٕ , ذطأس٣خ 20/9/1955جُكٌٞٓس ك٢ جُرشُٔحٕ 

( , ذشه٤س ٖٓ هرَ جُغل٤ش جُٔقش١ ئعٔحػ٤َ فهحدم جُٔشجؿه٢ 6/5/2======== , سهْ جُِٔلس ) -47

عهٌٞ , جُؼشجهه٢( , ٓٞ –ك٢ ضش٤ًح ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , قٍٞ جٗنٔحّ ئ٣شجٕ ئ٠ُ جُكِق )جُطشًه٢ 

 ّ. 1955أ٣ٍِٞ  23ذطأس٣خ 

( , ذشه٤س ٖٓ هرَ جُوهحتْ ذحألػٔهحٍ ذح٤ُ٘حذهس دمحم قغهٖ جُض٣هحش 5/2/14======== , سهْ جُِٔلس ) -48

جُؼشجهه٢( ,  هٜهشجٕ ,  –ك٢ هٜشجٕ ئُه٠ ٝصجسز خحسؾ٤هس ٓقهش , جٗنهٔحّ ئ٣هشجٕ ئُه٠ جُكِهق )جُطشًه٢ 

 ّ.1955ضؾش٣ٖ جألٍٝ  12ذطأس٣خ 

( , ذشه٤س ٖٓ هرَ جُغل٤ش جُٔقش١ ضٞك٤ن ئعٔحػ٤َ هطحٓؼ ك٢ 1/12======== , سهْ جُِٔلس ) -49

 15جُؼشجه٢( ,  ذـهذجد , ذطهأس٣خ  –ذـذجد ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , جٗنٔحّ ئ٣شجٕ ئ٠ُ جُكِق )جُطش٢ً 

 ّ.1955ضؾش٣ٖ جألٍٝ 

( , ذشه٤س ٖٓ هرَ جُوهحتْ ذحألػٔهحٍ ذح٤ُ٘حذهس دمحم قغهٖ جُض٣هحش 9/2/14======== , سهْ جُِٔلس ) -50

هٜههشجٕ ئُهه٠ ٝصجسز خحسؾ٤ههس ٓقههش , ٓٞجكوههس جُرشُٔههحٕ ػِهه٠ ٓؾههشٝع هههحٕٗٞ دخههٍٞ ئ٣ههشجٕ جُكِههق  كهه٢

 ّ.  1955ضؾش٣ٖ جألٍٝ  25جُؼشجه٢( , هٜشجٕ , ذطأس٣خ  –)جُطش٢ً 

( , ٓزًشز ٓهٖ هرهَ جُغهل٤ش جُٔقهش١ ضٞك٤هن ئعهٔحػ٤َ هطهحٓؼ 11/8======== , سهْ جُِٔلس ) -51

جُؼشجهه٢( , ذـهذجد ,  –ٔحّ ئ٣هشجٕ ئُه٠ جُكِهق )جُطشًه٢ ك٢ ذـذجد ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , فذٟ جٗن

 ّ. 1955ضؾش٣ٖ جُػح٢ٗ  6ذطأس٣خ 

( , ٓزًشز ٖٓ هرَ جُغل٤ش جُٔقهش١ ػرهذ جُٔه٘ؼْ أٓه٤ٖ كه٢ ذهٕٞ 11/8======== , سهْ جُِٔلس ) -52

 ّ.1955ؽرحه  22جُطش٢ً( , ذٕٞ , ذطأس٣خ  –ئ٠ُ ٝصجسز خحسؾ٤س ٓقش , ج٤ُٔػحم )جُؼشجم 

ا : أُقطٞٛب  دصب٤ٗب

أٓؿههذ عههؼذ ؽههالٍ جُٔكههح٢ِ٣ٝ , جُٔههأٗٞط كهه٢ جألُوههحخ ٝجُٔقههطِكحش جُطأس٣خ٤ههس " جإل٣شج٤ٗههس " ,  -1

 . 3ّ , ؾـ2015))ٓخطٞه(( , قشف جُرحء جُؼشذ٤س )خ( , 

 4ّ , ؾهـ2015)پ( , ====================== , قشف جُرحء جُٔؼؿ٤ٔس جُٔػِػس  -2

. 

ّ , 2016كههحء )ـ( , ====================== , قههشف جُؿهه٤ْ جُٔػِػههس ) ( ٝجُ -3

 .  6ؾـ
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ا : اُلهاٍبد األًبك٤ٔ٣خ )اُوٍبئَ   االٛبه٣ؼ( –صبُضب

 اُوٍبئَ  - أ

غحٓش ٢ٌٓ ػ٢ِ جُؾٔش١ , دمحم ٓقذم )ق٤حضٚ ٝدٝسٙ جُغ٤حع٢ ك٢ ئ٣شجٕ( , سعحُس ٓحؾغط٤ش ,  -1

 ( . 2008)ؾحٓؼس ذـذجد : ٤ًِس ج٥دجخ , 

غط٤ش , )ؾحٓؼس ػ٤ٖ ؽٔظ : ٤ًِس , سعحُس ٓحؾ 1955ؾٜحد ٓؿ٤ذ ٓك٢ جُذ٣ٖ , قِق ذـذجد ػحّ  -2

 (. 1970ج٥دجخ , 

قغ٤ٖ ًش٣ْ قٔٞد جُك٤ٔذج١ٝ , دمحم سمح پ١ِٜٞ )دسجعس ضأس٣خ٤س( , سعحُس ٓحؾغط٤ش , )ذـذجد :  -3

  ( .2007ٓؼٜذ جُطأس٣خ جُؼشذ٢ ٝجُطشجظ جُؼ٢ِٔ , 

,  1962قط٠ ػحّ عؼ٤ذ ئذشج٤ْٛ دمحم ًغحس , أذٞ جُوحعْ جٌُحؽح٢ٗ ٝأغشٙ ك٢ جُك٤حز جُغ٤حعس جإل٣شج٤ٗس  -4

 ( .   2013سعحُس ٓحؾغط٤ش , )ؾحٓؼس جٌُٞكس : ٤ًِس ج٥دجخ , 

كحسط ئذشج٤ْٛ جٌُحضد , قِق ذـذجد ك٢ فك٤لس جُضٓحٕ , سعحُس ٓحؾغط٤ش , )ؾحٓؼس جُذٍٝ جُؼشذ٤س  -5

 ( . 2009: ٓؼٜذ جُطأس٣خ جُؼشذ٢ ٝجُطشجظ جُؼ٢ِٔ , 

( , سعحُس ٓحؾغط٤ش , 1981-1945شجٕ )ٗر٤ِس ٓكٔٞد ر٣د ٤ِٓكس , جُغ٤حعس جألٓش٤ٌ٣س ضؿحٙ ئ٣ -6

  ( .2012)جُؿحٓؼس جإلعال٤ٓس ذـضز : ٤ًِس ج٥دجخ , 

( , سعحُس ٓحؾغط٤ش , 1947-1939جُغٞك٤ط٤س( )-ٗضجس أ٣ٞخ قغٖ ج٢ٌُُٞ , جُؼالهحش )جإل٣شج٤ٗس -7

 ( .2005)ؾحٓؼس جُٔٞفَ : ٤ًِس ج٥دجخ , 

 االٛبه٣ؼ   - ة

( دسجعس 1979-1963جُغ٤حع٤س ك٢ ئ٣شجٕ ) أقٔذ ؽحًش ػرذ جُؼالم , جألقضجخ ٝجُٔ٘ظٔحش -1

 ( . 2012ضأس٣خ٤س , أهشٝقس دًطٞسجٙ , )ؾحٓؼس جٌُٞكس : ٤ًِس ج٥دجخ , 

( , أهشٝقس 1951-1901ٗحيْ ٣ٞٗظ جُشج١ٝ , جُطأس٣خ جُغ٤حع٢ الٓط٤حصجش جُ٘لو ك٢ ئ٣شجٕ ) -2

 ( . 1999دًطٞسجٙ , )ؾحٓؼس جُٔغط٘قش٣س : ٤ًِس جُطشذ٤س , 

 

ا :  اُلبه٤ٍخ(  -أُؼوثخ  –ُؼوث٤خ اٌُزت )ا هاثؼب

 اٌُزت اُلبه٤ٍخ  - أ

ذحهش ػحه٠ِ , ؽشـ قحٍ سؾحٍ ع٤حع٠ ٝٗظح٠ٓ ٓؼحفش ج٣شجٕ , )ضٜشجٕ : چحپخحٗٚ ٗؾش گلطحس ,  -1

 . ػ( , ؾِذ جٍٝ , د1380ّٝ

 

 اٌُزت اُؼوث٤خ - ة

 ق٤ٔذ جُشج١ٝ , جألْٓ جُٔطكذز ذ٤ٖ جإلفالـ ٝضذ٢ٗ جُٔغإ٤ُٝس جُوح٤ٗٞٗس ٝجألخاله٤س , )د . ٓي : -1

 ( .2019ٗحؽشٕٝ ٝٓٞصػٕٞ , 

, )ذـذجد :  1945عؼحد سؤٝف ؽ٤ش دمحم , ٗٞس١ جُغؼ٤ذ ٝدٝسٙ ك٢ جُغ٤حعس جُؼشجه٤س قط٠ ػحّ  -2

 (. 1988ٓطرؼس ج٤ُوظس جُؼشذ٤س , 

فرك٢ ٗحيْ ضٞك٤ن , قِق ؽٔحٍ جألهِغ٢ ٝقِق ذـذجد ك٢ ٝغحتن جُٔٔػ٤ِحش جُذذِٞٓحع٤س  -3

 ( .2002, )ذـذجد : ذ٤ص جُكٌٔس ,  (1957-1945جُؼشجه٤س ك٢ أٗوشز ٝجعطحٗرٍٞ )

,  1932ػرذ جُشصجم أقٔذ جُ٘ق٤ش١ , ٗٞس١ جُغؼ٤ذ ٝدٝسٙ ك٢ جُغ٤حعس جُؼشجه٤س قط٠ ػحّ  -4

 ( . 1988, )ذـذجد : ٓطرؼس ج٤ُوظس جُؼشذ٤س ,  2ه
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-1937ػ٢ِ ػرذ جُٞجقذ قغٕٞ جُقحتؾ , ٓٞهق دٍٝ ٤ٓػحم عؼذ آذحد ٖٓ جألقذجظ جإله٤ٔ٤ِس ) -5

 ( .2013س ضٔٞص , ( , )دٓؾن : دج1945

( , )جُوحٛشز : دجس جُػوحكس , 1956-1943جُغٞك٤ط٤س  –كإجد جُٔشع٠ , جُؼالهحش )جُٔقش٣س  -6

1977 . ) 

ٓؿٔٞػس ذحقػ٤ٖ , ؾحٓؼس جُذٍٝ جُؼشذ٤س ك٢ ػقش جُطٌطالش جإله٤ٔ٤ِس , )ذـذجد : ذ٤ص جُكٌٔس ,  -7

2002.) 

 ( . 2001ذ٤ص جُكٌٔس ,  ٓؿٔٞػس ذحقػ٤ٖ , قِق ؽٔحٍ جألهِظ آكحم ٝضطٞسجش , )ذـذجد : -8

ٓؿٔٞػس ٖٓ جُرحقػ٤ٖ , جألْٓ جُٔطكذز )مشٝسجش جإلفالـ ذؼذ ٗقق هشٕ( , )ذ٤شٝش :  -9

 ( . 1996ٓشًض دسجعحش جُٞقذز جُؼشذ٤س , 

ٓؿٔٞػس ٓإُل٤ٖ , ؾحٓؼس جُذٍٝ جُؼشذ٤س )جُٞجهغ ٝجُطٔٞـ( , )ذ٤شٝش : ٓشًض دسجعحش  -10

 ( . 1992جُٞقذز جُؼشذ٤س , 

جُغٞك٤ط٢( ك٢ جُؾشم جألٝعو , )جُوحٛشز :  –, جُقشجع )جألٓش٢ٌ٣ ٓٔذٝـ ٓكٔٞد ٓ٘قٞس  -11

 ٌٓطرس ٓذذ٢ُٞ , د . ش( .

ٗٞس١ جُغؼ٤ذ , ٓزًشجش ٗٞس١ جُغؼ٤ذ ػٖ جُكشًحش جُؼغٌش٣س ُِؿ٤ؼ جُؼشذ٢ ك٢ جُكؿحص  -12

 ( .1987, )ذ٤شٝش : جُذجس جُؼشذ٤س ُِٔٞعٞػحش ,  2( , ه1918-1916ٝعٞس٣ح )

 

 اٌُزت أُؼوثخ   - د

, جُ٘ضػس جُو٤ٓٞس ك٢ ئ٣شجٕ , ضشؾٔس : ٓشًض جُركٞظ ٝجُٔؼِٞٓحش , )جُٞال٣حش جُٔطكذز  س٣ؾحسد ًطْ -1

 .1( , ؾـ1984جألٓش٤ٌ٣س : ٓطرؼس ؾحٓؼس ذطغرشؽ , 

ؿالّ سمح ٗؿحض٢ , جُطأس٣خ جإل٣شج٢ٗ جُٔؼحفش )ئ٣شجٕ ك٢ جُؼقش جُپ١ِٜٞ( , ضشؾٔس : ػرذ جُشق٤ْ  -2

 ( . 2008جُكٔشج٢ٗ , )هْ جُٔوذعس : ٓطرؼس عطحس , 

ّ , ضشؾٔس : ػرذ 1955ٗذٝز ٓحُي ذٖ ٗر٢ , كٌشز جإلكش٣و٤س ج٥ع٣ٞ٤س ك٢ مٞء ٓإضٔش ذحٗذٝٗؾ ػحّ  -3

 ( .  2012جُقرٞس ؽح٤ٖٛ , )ذ٤شٝش : دجس جُلٌش جُٔؼحفش , 

 

ا : )أُؼبعْ   أٍُٞٞػبد( –فبَٓب

 .  (1992, )ذ٤شٝش : دجس جُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ ,  7ؾرشجٕ ٓغؼٞد , جُشجتذ ٓؼؿْ ُـ١ٞ ػقش١ , ه -1

( , )ذـذجد 1958ج1920٠ُٓٞعٞػس أػالّ ًرحس عحعس جُؼشجم ج٢ٌُِٔ )ٖٓخحُذ أقٔذ جُؿٞجٍ ,  -2

 .2, ؾـ( 2013: دجس جُؾإٕٝ جُػوحك٤س جُؼحٓس , 

عحُْ ػ٢ِ جُكؿح٢ٓ , ؾـشجك٤س جُؼحُْ جُكذ٣ع )دسجعس ك٢ جُؿـشجك٤س جإله٤ٔ٤ِس ُوحسجش ٝذِذجٕ  -3

 .  (2009جُؼحُْ(, )٤ُر٤ح , ٓ٘ؾٞسجش ؾحٓؼس جُٔشهد , 

  . (1998عؼذ عؼذ١ , ٓؼؿْ جُؾشم جألٝعو , )ذ٤شٝش : دجس جُؿ٤َ ,  -4

, )ذ٤شٝش : جُٔٞعٞػس جُؼشذ٤س ُِذسجعحش ٝجُ٘ؾش ,  4ػرذ جُٞٛحخ ج٤ٌُح٢ُ , ٓٞعٞػس جُغ٤حعس , ه -5

 .2, ؾـ 1( , ؾـ2001

حتغ كش٣ذ جُلحُٞؾ٢ , ٓٞعٞػس جُكشخ جُؼح٤ُٔس جُػح٤ٗس : أعشجس جُكشخ جُؼح٤ُٔس جُػح٤ٗس )ٝه -6

 .2-1( , ؾـ2007ٝأهٔحع ٝٗطحتؽ ؽٌِص جُؼحُْ( , )ذ٤شٝش : دجس جٌُطحخ جُؼشذ٢ , 

( , )ذ٤شٝش : دجس فحدس , 1945-1939ٓؿٔٞػس ٓإُل٤ٖ , ٓٞعٞػس جُكشخ جُؼح٤ُٔس جُػح٤ٗس ) -7

 د . ش( . 
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دمحم ٝفل٢ أذٞ ٓـ٢ِ , د٤َُ جُؾخق٤حش جإل٣شج٤ٗس جُٔؼحفشز , )جُرقشز : ٓشًض دسجعحش جُخ٤ِؽ  -8

  ( .1983ذ٢ , جُؼش

 

ا : ّجٌخ أُؼِٞٓبد اُل٤ُٝخ " األٗزوٗذ "   ٍبكٍب

 . https://ar.wikipedia.orgؾالٍ ذح٣حس , ؽرٌس جُٔؼِٞٓحش جُذ٤ُٝس " جألٗطشٗص " ,  -1

 . https://www.google.comفك٤لس ذشجكذج , ؽرٌس جُٔؼِٞٓحش جُذ٤ُٝس " جألٗطشٗص " ,  -2

١ُٞ ٝع٢ِ ٛ٘ذسعٕٞ , ؽرٌس جُٔؼِٞٓحش جُذ٤ُٝس " جألٗطشٗص " ,  -3

https://www.marefa.org . 

 . https://ar.wikipedia.org" ,  األٗزوٗذ دمحم قغٖ جُض٣حش , ؽرٌس جُٔؼِٞٓحش جُذ٤ُٝس " -4

 .  https://www.marefa.orgٓكٔٞد كٞص١ , ؽرٌس جُٔؼِٞٓحش جُذ٤ُٝس " جألٗطشٗص " ,  -5

 

 

First: Documents (available in the National Library and Documentation 

House in Egypt - files of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs) 

 

1-(D.K. Q.M), files of the Ministry of Foreign Affairs, file No. (10-2/2 (C)), a 

report sent by Ambassador Abdel Fattah Amr in London to the Ministry of 

Foreign Affairs of Egypt, a report on discussing problems Defense of the 

Middle East at the Commonwealth Conference held in London on June 21, 

1951 AD, London, on July 4, 1951 AD. 

 ,2-==========,file number (p. 1/4/1/243), a telegram sent by the Director 

of the Office of the Commander-in-Chief of the Armed Forces, Mohamed 

Hafez Ismail, to the Ministry of Foreign Affairs of Egypt, North Middle East 

Alliance, Cairo , dated November 1, 1953 AD. 

3-==========,file number (8/212), memorandum written by the Egyptian 

Prime Minister to the Ministry of Foreign Affairs, summary of the Soviet 

memorandum on the four proposals, Cairo, dated October 28, 1951 AD. 

 ,4-==========, file number (1/1/5), memorandum by Ambassador Anis 

Azer in Moscow to the Ministry of Foreign Affairs of Egypt, Soviet Union 

from the Middle East Leadership Project, Moscow , dated January 31, 1952 

AD. 

 ,5-=========,file number (---), summarized by Ambassador Anis Azer in 

Moscow to the Ministry of Foreign Affairs of Egypt, the response of the 

Turkish government to the Soviet memorandum of objection to the 

establishment of the Eastern Command, Moscow, dated January 1952 

https://www.google.com/


  

 

 
  

 

424 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلني الدولي الجاىي للعلوو االىساىية واالجتناعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبيات 

 اجلامعة املستيصرية –مع كلية الرتبية االساسية  بالتعاوٌو 

 وحتت شعار )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دليل رقيَا وازدٍارٍا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتناعية ووقائع املؤمتر العلني الدولي الجاىي للعلوو االىساىية 

 بالتعاوٌ معو جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبيات 

                                     اجلامعة املستيصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اٍتناو االمه بعلنائَا ومفكريَا دليل رقيَا وازدٍارٍا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستيصرية 

                                                                                                                                                   

 ,6-=========,File No. (59), the Egyptian State Council to the Ministry of 

Foreign Affairs of Egypt, regarding the Soviet memorandum on the proposals 

of the four countries to defend the Middle East, Cairo, on January 24, 1952. 

 ,7-=========,file number (10-2/2), a telegram from the Chargé d'Affairs 

on behalf in London to the Ministry of Foreign Affairs of Egypt, the tendency 

of Arab countries to participate in the Middle East Alliance, London, dated 

February 13, 1953 AD. 

 ,8-=========,file number (6/5/2b), a telegram sent by the ambassador in 

Turkey to the Ministry of Foreign Affairs of Egypt, regarding the meeting 

between the Prime Minister of Turkey Adnan Menderes and its Foreign 

Minister Fuad Koberlo in London , Turkey, on June 12, 1952 AD. 

 ,9-=========,file number (3/4), a telegram from the Chargé d'Affairs on 

behalf Hussein Sharif in Baghdad to the Ministry of Foreign Affairs of 

Egypt, the conclusion of a secret agreement between Turkey and France on 

the Middle East, Baghdad, dated 29 February 1953 AD. 

10-=========,file number (32/6), a telegram from the Minister 

Plenipotentiary in The Hague to the Ministry of Foreign Affairs of Egypt, 

Pakistan and the Middle East Defense Organization, The Hague, on August 

18, 1952. 

 ,11-=========,file number (32/6), a telegram from the Chargé d'Affairs on 

behalf in The Hague to the Ministry of Foreign Affairs of Egypt, a 

conversation with the Chargé d'Affairs of the Pakistani Embassy in The 

Hague about the extent of his country's participation in the project for the 

defense of the East The Middle, The Hague, on February 17, 1953 AD. 

 ,12-========,file number (6/5/2C), a telegram from the Egyptian 

ambassador in Turkey to the Ministry of Foreign Affairs of Egypt, on the 

idea of creating a new front to defend the Middle East, Turkey, dated 

September 28 1953 AD. 

 ,13-========,file number (1/5), a telegram from the Egyptian Ambassador 

Abdul Wahab Azzam in Karachi to the Ministry of Foreign Affairs of Egypt, 

the Governor-General's trip in Pakistan to some countries in the Middle East, 

Europe and America, Karachi, On October 21, 1953 AD. 

14-=======,file number (6/5/2C), a telegram from the Egyptian 

Ambassador Ahmed Haqqi in Ankara to the Ministry of Foreign Affairs of 

Egypt, the (Turkish-Pakistani) agreement and the establishment of a defense 

alliance For the Middle East, Ankara, on March 6, 1954 AD. 
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 ,15-=======,file number (3/4), a telegram from the Chargé d'Affairs on 

behalf Hussein Sharif in Baghdad to the Ministry of Foreign Affairs of 

Egypt, Articles of Agreement (Turkish - Pakistani), Baghdad, on March 13, 

1954  .  

 ,16-========,file number (1/1), a telegram from the Egyptian ambassador 

Abdul Wahab Azzam in Karachi to the Ministry of Foreign Affairs of Egypt, 

the text of the agreement (Turkish-Pakistani), Karachi, dated April 4, 1954 

AD  .  

 ,17-========,file number (---), telegram from the Egyptian Consul in 

Nicosia to the Egyptian Ministry of Foreign Affairs, Iraq’s position on the 

project for the defense of the Middle East, Nicosia, dated December 18, 1951 

AD  .  

 ,18-========,file number (2/4), a telegram from Consul Ahmed Ramzy in 

Istanbul to the Ministry of Foreign Affairs of Egypt, the visit of Prime 

Minister Nuri al-Said to Istanbul, Istanbul, on October 23, 1954 AD. 

 ,19-========,file number (2/4), a telegram from Consul Ahmed Ramzy in 

Ankara to the Ministry of Foreign Affairs of Egypt, the visit of Nuri al-Said, 

Prime Minister to Istanbul, Ankara, on October 25, 1954 AD. 

 ,20-========,file number (---), memorandum by the Second Secretary 

Hussein Sharif at the Egyptian Embassy in Beirut to the Ministry of Foreign 

Affairs of Egypt, my interview with His Highness Prince Abdullah Wali of 

Iraq, Beirut, dated 2 November 1954 AD. 

 ,21-========,file number (13/1/9), a telegram from Ambassador Abdel 

Hamid Ghaleb in Beirut to the Ministry of Foreign Affairs of Egypt, the visit 

of Prince Abdel Ilah to Beirut, Beirut, on November 6, 1954 AD  .  

22-=======,file number (6/5/10), report by Ambassador Ahmed Ramzy in 

Ankara to the Ministry of Foreign Affairs of Egypt, report on the draft 

Turkish-Iraq agreement, Ankara, on January 21, 1955  .  

 ,23-=======,file number (1/12), memorandum by the Egyptian 

ambassador, Tawfiq Ismail Qatamesh in Baghdad to the Ministry of Foreign 

Affairs of Egypt, the Iraq-Turkish Charter, Baghdad, on February 28, 1955 

AD. 

24-======,file number (2/1), memorandum by the Egyptian ambassador in 

London to the Ministry of Foreign Affairs of Egypt, regarding the formation 

of an alliance comprising Iran, Turkey, Pakistan and Iraq, London, on 

January 21, 1955  .  
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 ,25-=======,file number (6/5/2C), a telegram from the Egyptian 

Ambassador Ahmed Haqqi in Turkey to the Ministry of Foreign Affairs of 

Egypt, on the idea of creating a new front to defend the Middle East, Turkey, 

dated September 28, 1953 AD. 

 ,26-========,file number (38/26/28), a memorandum by the Minister of 

Foreign Affairs of Egypt Mahmoud Fawzy Desouki Johari in Cairo to the 

Department of Arab Political Affairs, North Middle East Alliance, Cairo, 

dated November 28 The second 1953 AD. 

 ,27-=======,file number (3/4), a telegram from the Egyptian ambassador, 

Tawfiq Ismail Qatamesh in Baghdad to the Ministry of Foreign Affairs of 

Egypt, regarding a front consisting of Iran, Turkey, Pakistan and Iraq, 

Baghdad, on November 18 1953 AD. 

 ,28-=======,file number (3/4), a telegram from the Egyptian ambassador in 

Baghdad, Tawfiq Ismail Qatamesh to the Ministry of Foreign Affairs of 

Egypt, regarding a front consisting of Iran, Turkey, Pakistan and Iraq, 

Baghdad, on December 20 1953 AD. 

 ,29-=======,File No. (38/26/28), a memorandum by the Minister of 

Foreign Affairs of Egypt, Mahmoud Fawzy Desouki Johari in Cairo to the 

Department of Arab Political Affairs, regarding the North Middle East 

Alliance, Cairo, dated 28 November 1953 AD. 

30-========,file number (---), a memorandum by the Minister of Foreign 

Affairs of Egypt in Cairo to the Department of Arab Political Affairs, 

regarding a front consisting of Iran, Turkey, Pakistan and Iraq, Cairo, on 

January 7, 1954  .  

 ,31-=======,file number (---), a memorandum by the Minister of Foreign 

Affairs of Egypt Mahmoud Fawzy Desouki Johari in Cairo to the Department 

of Arab Political Affairs, regarding a front consisting of Iran, Turkey, 

Pakistan and Iraq, Cairo, dated January 7, 1954 AD. 

32-  , ========= 32-=======,file number (---), a memorandum by the 

Minister of Foreign Affairs of Egypt in Cairo to the Department of Arab 

Political Affairs, regarding a front consisting of Iran, Turkey and Pakistan, 

Cairo, on January 7, 1954 AD. 

33-  , ========= 33-=======,file number (6/5/2C), a memorandum by the 

Egyptian Ambassador Ahmed Haqqi in Ankara to the Egyptian Ministry of 

Foreign Affairs, the (Turkish-Pakistani) agreement and the establishment of a 

defense alliance for the Middle East, Ankara, On March 6, 1954 AD. 
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 ,34-=======,file number (9/2/14), memorandum by the Egyptian 

Ambassador Mahmoud Yousry Al-Qarmani in Tehran to the Ministry of 

Foreign Affairs of Egypt, Iran and the Alliance (Karachi - Ankara), Tehran, 

on July 13 1954 AD. 

 ,35-==file number (9/2/14), memorandum by the Egyptian Ambassador 

Mahmoud Yousra Al-Qarmani in Tehran to the Egyptian Ministry of Foreign 

Affairs, the (Turkish-Iraqi) alliance, Tehran, on February 6, 1955 AD  .  

 ,36-======,file number (9/2/14), memorandum by the Egyptian 

Ambassador Mahmoud Yousry Al-Qarmani in Tehran to the Egyptian 

Ministry of Foreign Affairs, the (Turkish-Iraqi) alliance, Tehran, on March 3, 

1955  .  

37-  , ======== 37-=======,file number (---), a telegram from the Ministry 

of Foreign Affairs of Egypt to Ambassador Mahmoud Yousry Al-Qarmani in 

Tehran, the (Turkish-Iraqi) alliance, Cairo, on April 2, 1955. 

 ,38-=======,File No. (5/9), Memorandum by the Minister of the Egyptian 

Ambassador Abdul Wahab Azzam in Karachi to the Ministry of Foreign 

Affairs of Egypt, Pakistan’s accession to the (Turkish-Iraqi) alliance, 

Karachi, on July 2 1955 AD. 

 ,39-=======,file number (7/8/4), memorandum by the Minister of the 

Egyptian Ambassador Abdel Hamid Ghaleb in Beirut to the Ministry of 

Foreign Affairs of Egypt, Pakistan's accession to the (Turkish-Iraqi) alliance, 

Beirut, dated 2 July 1955. 

40-=======,file number (1/12), memorandum by the Egyptian ambassador, 

Tawfiq Ismail Qatamesh in Baghdad to the Egyptian Ministry of Foreign 

Affairs, Pakistan’s accession to the (Turkish-Iraqi) alliance, Baghdad, on July 

6, 1955  .  

 ,41-=======,File No. (5/9), Memorandum by the Minister of the Egyptian 

Ambassador Abdul Wahab Azzam in Karachi to the Ministry of Foreign 

Affairs of Egypt, Pakistan’s accession to the (Turkish-Iraqi) alliance, 

Karachi, on July 2 1955 AD. 

 ,42-=======,file number (5/3/1), memorandum by the Egyptian 

Ambassador Ahmed Hussein in Washington to the Ministry of Foreign 

Affairs of Egypt, Iran Center from the alliance (Turkey - Iraq), Washington, 

on July 28 1955 AD. 

 ,43-======,file number (9/2/14), a report by the Chargé d’Affairs on behalf 

of the Egyptian Embassy in Tehran to the Ministry of Foreign Affairs of 
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Egypt, regarding Iran’s accession to the (Turkish-Iraqi) alliance, Tehran, 

dated September 9, 1955 AD. 

44-======,file number (1/1/12), a telegram from the Egyptian ambassador, 

Mohamed Abdel Ismail in Moscow, to the Ministry of Foreign Affairs of 

Egypt, the visit of the President of the Republic of Turkey to Tehran, 

Moscow, on September 12, 1955 AD. 

 ,45-=======,file number (9/2/14), a memorandum by the Chargé d’Affairs, 

Muhammad Hassan al-Zayat in Tehran to the Egyptian Ministry of Foreign 

Affairs, Iran’s position on the (Turkish-Iraqi) alliance and the Prime 

Minister’s statement in Parliament 9/20/1955, Tehran, on September 21, 

1955 AD. 

 ,46-======,file number (6/5/2), a telegram from the Egyptian Ambassador 

Ismail Sadiq Al-Maraghi in Turkey to the Ministry of Foreign Affairs of 

Egypt, about Iran’s accession to the (Turkish-Iraqi) alliance, Moscow, dated 

September 23, 1955 AD 

 ,47-=======,file number (5/2/14), a telegram from the Chargé d’Affairs, 

Muhammad Hassan al-Zayat in Tehran to the Ministry of Foreign Affairs of 

Egypt, Iran’s accession to the (Turkish-Iraqi) alliance, Tehran, dated October 

12, 1955 AD. 

 ,48-======,file number (1/12), a telegram from the Egyptian ambassador, 

Tawfiq Ismail Qatamesh in Baghdad to the Ministry of Foreign Affairs of 

Egypt, Iran’s accession to the (Turkish-Iraqi) alliance, Baghdad, on October 

15 1955 AD. 

 ,49-======,file number (9/2/14), a telegram from the Chargé d'Affairs, 

Muhammad Hassan al-Zayat in Tehran to the Ministry of Foreign Affairs of 

Egypt, Parliament's approval of the draft law on Iran's entry into the 

(Turkish-Iraqi) alliance , Tehran, on October 25, 1955 AD. 

 ,50-======,file number (11/8), memorandum by the Egyptian ambassador, 

Tawfiq Ismail Katamesh in Baghdad to the Ministry of Foreign Affairs of 

Egypt, echoing Iran’s accession to the (Turkish-Iraqi) alliance, Baghdad, on 

October 6 The second 1955 AD. 

 ,51-======,file number (11/8), memorandum by the Egyptian Ambassador 

Abdel Moneim Amin in Bonn to the Ministry of Foreign Affairs of Egypt, 

the (Iraq-Turkish) Charter, Bonn, on February 22, 1955 AD. 

52-======,File No. (6/5/2C), a telegram from the Egyptian ambassador in 

Turkey to the Ministry of Foreign Affairs of Egypt, on the idea of creating a 

new front to defend the Middle East, Turkey, dated September 28, 1953 AD. 
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Secondly, the manuscripts 

1- Amjad Saad Shallal Al-Mahawili, Al-Manous in the “Iranian” historical 

titles and terms, ((manuscript)) the Arabic letter B, 2015 AD, vol. 

2015 AD, Part 4.. 2-==================,  The Triangular Lexical Letter 

B 

3-==================,The triangular letter Jim ( () and Ha (h), 2016 

AD, part 6 

Third: Academic Studies (Thesis – Theses) 

A - messages 

1-Thamer Makki Ali Al-Shammari, Muhammad Mosaddeq (His life and 

political role in Iran), a master’s thesis, (University of Baghdad: College of 

Arts, 2008.) 

2-Jihad Majeed Mohi El-Din, The Baghdad Pact in 1955, a master's thesis, 

(Ain Shams University: Faculty of Arts, 1970.) 

3-Hussein Karim Hamoud Al-Hamidawi, Muhammad Reda Pahlavi 

(historical study), a master's thesis, (Baghdad: Institute of Arab History and 

Scientific Heritage, 2007.) 

4-Saeed Ibrahim Muhammad Kassar, Abu al-Qasim al-Kashani and its 

impact on Iranian political life until 1962, a master’s thesis, (Kufa 

University: College of Arts, 2013.) 

5-Faris Ibrahim Al-Katib, Baghdad Pact in Al-Zaman Newspaper, Master 

Thesis, (The League of Arab States: Institute of Arab History and Scientific 

Heritage, 2009.) 

6-Nabila Mahmoud Deeb Maliha, American Policy towards Iran (1945-

1981), a master's thesis, (Islamic University of Gaza: College of Arts, 2012.) 

7-Nizar Ayoub Hassan al-Kawli, (Iranian-Soviet Relations) (1939-1947), a 

master's thesis, (Mosul University: College of Arts, 2005.) 

B – thesis 

1-Ahmed Shaker Abdel-Alaq, Political Parties and Organizations in Iran 

(1963-1979) a historical study, doctoral thesis, (Kufa University: College of 

Arts, 2012.) 

2- Nazem Younis Al-Rawi, The Political History of the Oil Concessions in 

Iran (1901-1951), PhD thesis, (Al-Mustansiriya University: College of 

Education, 1999. 
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Culture, 1977.)6- 
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blocs, (Baghdad: House of Wisdom, 2002 )7- 

8-A group of researchers, NATO prospects and developments, (Baghdad: 

House of Wisdom, 2001. 
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(Beirut: Center for Arab Unity Studies, 1992. 

11-Mamdouh Mahmoud Mansour, The (American - Soviet) Conflict in the 

Middle East, (Cairo: Madbouly Library, d. T. 

12-Nuri Al-Saeed, Memoirs of Nuri Al-Saeed on the military movements of 

the Arab army in the Hijaz and Syria (1916-1918), 2nd edition, (Beirut: Arab 
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1-Richard Kutum, Nationalism in Iran, translated by: Research and 

Information Center, (USA: University of Pittsburgh Press, 1984), vol. 1. 
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Era), translated by: Abd al-Rahim al-Hamrani, (Qum Holy: Star Press, 2008.) 

3-The Symposium of Malik Bennabi, The African-Asian Idea in the Light of 
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Iran and the Baghdad Pact from neutrality to accession (1953-1955 AD) 

In the files of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs, 

a study "documentary - analytical" 

AMJAD SAAD SHALAL AL-MAHAWILY 

University of Qadisiyah / Faculty of Education - Department of History 

E:amjad.almahawily.qu.edu.iq 

 

ABSTRACT 

In this study, the researcher proceeded to explain the Baghdad Pact and its 

emergence in 1955 AD, on Iran’s position on international alliances in the 

Middle East, from the discussions of regional countries; The emergence of an 

alliance, then the researcher in the study touched on the discussions and 

mediations of the regional and European countries; Because Iran joined the 

Baghdad Pact, in addition to Iran’s decision to join the alliance, which 

prompted the researcher to divide the study into three axes, preceded by an 

introduction and followed by a conclusion. Its formation and the mechanisms 

of its emergence during the era of the fifties of the last century, studied the 

second axis: known as "Iran's policy of neutrality (international isolation) 

towards the alliance system (1953 - 1954)" The motives for adopting the 

Shah of Iran, Muhammad Reza Pahlavi, "the principle of neutrality - 

international isolation" about the policy of alliances and alliances With the 

countries of the West "Britain - France - the United States of America" and 

the countries of the Middle East "Turkey - Iraq - Pakistan", and the third axis, 

marked "Iran's accession to the Baghdad Pact in 1955 AD", touched upon the 

efforts of the Turkish and Iraqi states and the aforementioned Western 

countries and their repeated moves to pressure the Iran to join the Baghdad 

Pact until those countries achieved their goal, and following these axes a 

conclusion, which was represented in the most prominent: Iran’s accession to 

the Baghdad Pact in 1955 CE from the strength and solidity of the countries 

affiliated with the banner of this alliance, the study revealed The "British-

American" goal of Iran's joining the alliance, which was embodied in making 

it an impenetrable dam and a "military-defensive" shield against the 

movements of the Soviet Union, "Russia - communism" between the 

countries of the Middle East 

Keywords in English: Iran, Baghdad Pact 1955, Iraq, Britain, USA, Shah 

Mohammad Reza Pahlavi   
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الطلطتني التشسيعية والتهفيرية الربيطانية يف احلسكة الصًيونية نفوذ 

(1897-1948) 

  أ.د. حطو شغري حصيم

 لسى انتبسٌخ–انزبيؼت انًستُصشٌت -كهٍت انتشبٍت - انتبسٌخ انضذٌج أستبر

 

 انًمذيت:
ٖٓ  ضأغٍ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٓحْس جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ذٔرحوب جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، ًحٗٞج ؾُءجً ال ٣طؿُأ

ٟٕٓٔٞ  جُطو٤ِى جُر٣ٍطح٢ٗ. جْطٍٗش ٌٝجْرٜح ك٢ ٗلِٞ جٌُػ٤ٍ ْٜٓ٘ جٞلص وٝجكغ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس 

ذ٤ٌٞ ك٢ ػحّ  –جالْطؼٔح٣ٌس ػ٠ِ جُٓحْس جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ جالْطؼٔح٤٣ٌٖ. ػوىش ذ٣ٍطح٤ٗح ٓؼحٛىز ْح٣ٌّ 

ٝػى  1917 ٓغ كٍٗٓح ض٤ٜٔىجً ٤ُِٓطٍز ػ٠ِ كِٓط٤ٖ، جٚىٌش جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ػحّ 1916

ذِلٌٞ ضؼٜىش ذٟٔحٕ ه٤حّ ٝظٖ ه٢ٓٞ ٤ُِٜٞو ك٢ كِٓط٤ٖ ٝجٌْحء وػحتْ ج٤ٌُحٕ ج٤ُٜٞو١ ٛ٘حى ْحْٛ 

جػٟحء جُكًٍس جالؿ٤٘حء ك٢ ًٓد ٝو جُٓحْس جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ، ًُج ذًُي جالن٤٣ٍ٤ٖ ؾٜٞو ًر٤ٍز ُطكو٤ن 

ٌ جُكًٍس ك٢ جٛىجف جُكًٍس، ئي هحٍ ٤ًٖٛٞ )ػٟٞ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس( :" ٣ٞؾى ًػ٤ٍ ٖٓ جٗٛح

جالْٝح٠ ج٤ُٓح٤ْس جُر٣ٍطح٤ٗس جٛطٔٞج ذطكو٤ن أٛىجف جُكًٍس" ػِٔص ذ٣ٍطح٤ٗح ػ٠ِ ه٤حّ ٠ٖٝ ه٢ٓٞ 

ذٌَٗ ػ٢ِ٘  ٤ُِ1917ٜٞو ك٢ كِٓط٤ٖ ٝكطف جذٞجذٜح ُِٜؿٍز ج٤ُٜٞو١. ٚىٌ ض٣ٍٛف ٝػى ذِلٌٞ ػحّ 

ٕ. ٤ُٔػَ ذىج٣س ٝذؼى جؾٍجء ٓلحٝٞحش ٣ٍْس ذ٤ٖ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ٝجُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ ُ٘ى

جُطٞج٠ة ٝجُٔؿحذحز جُر٣ٍطح٤ٗس ٤ُِٜٞو ك٢ كِٓط٤ٖ. ٝوػٔص ضٜؿ٤ٍ ٤ِٕٓٞ ٝٗٛق ٣ٜٞو١ ج٤ُٜح. ٝجهٍش 

هٍجٌ جألْٓ جُٔطكىز ذطو٤ْٓ كِٓط٤ٖ ًٝٞٗص ؾ٤ٕ ٣ٜٞو١ جٌضٌد جُٔؿحَ ذكن جُؼٍخ ٝجػِٖ  1947ػحّ 

 .1948ه٤حّ جٍْجت٤َ ػحّ 

 يستخهص انبضج:

َّٕ جُـح٣س جٍُت٤ٓس ٖٓ ًٛ   ج جُركع ٢ٛ ْرٍ ؿٌٞ ٗلٞي جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ جُِٓطط٤ٖ جُط٣ٍٗؼ٤س ئِ

ٝجُط٘ل٣ً٤س جألْرحخ ٝجُ٘طحتؽ، ٖٓ أؾَ ئذٍجَ جٌُٛٞز جُكو٤و٤س ألْرحذٜح ٝذ٤حٕ ٓٞهق ذ٣ٍطح٤ٗح ضؿحٙ 

جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، ٝيُي ُط٤ٞٞف ذؼٝ ٗوح٠ جُهالف جُط٢ جػطٍش ذؼٝ جُٔٛحوٌ ٝجُط٤ٌٗي ك٢ 

٤٤ٖٗ ُىػْ جُكًٍس، ٝجُـح٣س ٖٓ جالٗىكحع ٝٓٞجؾٚ جُؼٍخ نىٓس الٛىجف جُكًٍس، ئي وٝجكغ جُٓحْس جُر٣ٍطح

٣ؼطوى جُرؼٝ ذإٔ ٓح هحّ ذٚ جُٓحْس جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ُْ ٣ٌٖ ٣ٜىف نىٓس جُكًٍس ٝئٗٔح ًحٗٞج ٓىكٞػ٤ٖ 

٢٘ ذأٗطٔحءضْٜ جُى٤٘٣س، ًُج هىٓ٘ح ذؼٝ جُل٤ٍٞحش جُط٢ ضؼحُؽ ًٛج جُٔٞٞٞع ٜٝٓ٘ح ئيج ًحٕ جالٗطٔحء جُى٣

جُٗه٢ٛ ُِٓحْس جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ج٤ُٜٞو ٛٞ ج١ًُ وكؼْٜ الضهحي هٍجٌجش ضهىّ ضكو٤ن أٛىجف جُكًٍس 

ُطؼٛرْٜ جُى٢٘٣، ُٔحيج ٝهق جُٓحْس جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ج٤ُٓٔك٤٤ٖ ئ٠ُ ؾحٗد جُكًٍس ٝٓح ٢ٛ جألْرحخ جُط٢ 

ٕ ٣ٛىٌ وكؼص ذِلٌٞ إٔ ٣ٛىٌ ٝػى جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس جُط٢ ٣ٍأْٜح ٍٛذٍش ج٣ٌْٞع ج٤ُٓٔك٢ أل

ٝػى جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس الٗٗحء ٠ٖٝ ه٢ٓٞ ٤ُِٜٞو، ٝذًٜج جُٛىو ضرٍَ ه٤ٟس ٜٓٔس ٢ٛٝ إٔ ضأغ٤ٍ 

جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس َٖٔ أؿِد جُٓحْس جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ٖٓ ًَ جالقُجخ، ًٔح إٔ جُكًٍس ٤ٛٔ٘ص ػ٠ِ 

هٍجٌجش قُخ جُؼٔحٍ جُر٣ٍطح٢ٗ ذٌَٗ ًر٤ٍ، أٞحكس ٤ُٓطٍضٜح ػ٠ِ أؿِد جُٛكق ٝجُٔؿالش 

ظٍٜش ذؼٝ جإلٌٖح٤ُحش ذ٤ٖ ذؼٝ ٖٓ    ج٤ُٓح٤ْس جُط٢ ضٛىٌ ك٢ ذ٣ٍطح٤ٗح نالٍ ضِي جٍُٔقِس.

ضٛىٟ ُطح٣ٌم ذ٣ٍطح٤ٗح ٝجُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، ًُج قحُٝ٘ح هىٌ جُٔٓططحع ئذٍجَ ٗوح٠ جُوٞز ك٢ ضك٤ِِ٘ح 

ُِٔٞجهق ٝض٣ٍٗكٜح، ٝجُٞهٞف ػ٠ِ قوحتوٜح ذـ٤س ئ٣ٛحٍ ٌٚٞز ٝجهؼ٤س ػٖ ضح٣ٌم ٗلٞي جُكًٍس 
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ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ جُِٓطط٤ٖ جُط٣ٍٗؼ٤س ٝجُط٘ل٣ً٤س جُر٣ٍطح٤ٗس ُلْٜ جُىٌٝ جٌُر٤ٍ ج١ًُ ُؼرطٚ ذ٣ٍطح٤ٗح ُهىٓس 

 ذٍَش ٖٓ ٛ٘ح ذؼٝ جُطٓحؤالش قٍٞ ًٛج جُٔٞٞٞع، ٜٓ٘ح:  جُكًٍس.

 ٓح ٢ٛ أْرحخ جُٔٞهق جُر٣ٍطح٢ٗ ضؿحٙ جُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س ٝجُىٝجكغ جٍُت٤ٓس ٌٝجء ه٤حٜٓح. -

هط١٤ ٝضلحْٛ ٓٓرن ذ٤ٖ جُٓحْس جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ٝجُكًٍس، جّ جٜٗح ًحٗص هٍجٌجش َٛ ًحٗص ٛ٘حى ض -

 ػل٣ٞس.

 َٛ ًحٗص ُِكًٍس ه٤حوز ٓ٘ظٔس ٝذٍٗحٓؽ ٝجٛىجف ٓكىوز ض٤ٍٓ ػ٤ِٜح. -

 ٓح ٢ٛ جُ٘طحتؽ ٝجٌُٔطٓرحش جُط٢ قووطٜح جُكًٍس ٖٓ ٗلٞيٛح ك٢ ذ٣ٍطح٤ٗح. -

 .٣ٍطح٤ٗس ، كِٓط٤ٖجُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ، جُكٌٞٓس جُر: انكهًبث انًفتبصٍت

 يىضىع انىسلت انبضخٍت، وفشضٍبتهب، وإشكبنٍتهب وأسئهتهب انبضخٍت

 :أهًٍت انىسلت، وأهذافهب

أقطِص جُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س ذأقىجغٜح جٌُػ٤ٍز ٝضىجػ٤حضٜح أ٤ٔٛس ًر٤ٍز ك٢ ضح٣ٌم ج٠ُٖٞ جُؼٍذ٢ 

إٔ ؾٞجٗد ػى٣ىز ٜٓ٘ح ال جُٔؼحٍٚ، كؼ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ جُىٌجْحش جٌُػ٤ٍز جُط٢ ًٍْص ذًٜج جُؿحٗد، ئال 

ضُجٍ ذكحؾس ئ٠ُ ضوٙ ػ٤ٔن، ال ضأ٣ٌه٢ ككٓد، ذَ ًًُي جالغحٌ جالقطالٍ جالٍْجت٢ِ٤ ػ٠ِ جالٝٞحع 

ج٤ُٓح٤ْس ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجالهطٛحو٣س ٝجُػوحك٤س، ًُج أٌؾٞ إٔ ضٌٕٞ ًٛٙ جُىٌجْس ٓٓحٛٔس ك٢ ٝٞغ 

َّٕ جألٛىجف ٝجٞكس، كٖٔ  ٢ِٔ."ػالهس ذ٣ٍطح٤ٗح ٓغ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس" ػ٠ِ ٟٓ٘ىز جُط٣ٍٗف جُؼ ئِ

جُٔطؼحٌف ػ٤ِٚ إٔ ًَ وٌجْس ػ٤ِٔس ضركع ػٖ قَ ٌُِٔٗس ٓح، ٝذٔح إٔ جُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س ض٘حُٝطٜح 

َّٕ جُـح٣س ضظٍٜ ك٢ ًٛٙ جُىٌجْس ٛٞ ُر٤حٕ جألْرحخ جٍُت٤ٓس ك٢  أهالّ جُرحقػ٤ٖ ٝضٛىٟ ُٜح جٌُػ٣ٍ٤ٖ، كا

ؿحٙ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٖٓ نالٍ ٓح يًٍٛح جُٓحْس ه٤حٜٓح، ٝجُطؼٍف ػ٠ِ ٠ر٤ؼس ٓٞهق ذ٣ٍطح٤ٗح ض

 جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ك٢ ًًٍٓجضْٜ جُٗه٤ٛس.

 :انًُهذ انبضخً، وانًذاخم انًمتشصت

جضرؼ٘ح ك٢ وٌجْط٘ح جُٜٔ٘ؽ جُطك٢ِ٤ِ جُٞٚل٢ ٝجُطح٣ٌه٢ ُِؼالهس ذ٤ٖ ذ٣ٍطح٤ٗح ٝجُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، 

ُكًٍس ٝذؼٝ ٖٓ ضٛىٟ ُٜح ٖٓ جٌُطحخ ٝجُٔوحٌٗس ذ٤ٖ ٓح ًطرٚ ذؼٝ جُٓحْس جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ٝأػٟحء ج

ٝجُرحقػ٤ٖ، ٖٝٓ ًٛج جُٔ٘طِن كوى جػطٔىٗح ػ٠ِ يًٍ جٍُٝج٣س ذكٓد ٓح ٗوِٜح جُٓحْس جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ 

ٝأػٟحء جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، ٝجُىٝجكغ جُط٢ ؾؼِطْٜ ُِو٤حّ ذًُي، ٝٓوحٌٗطٜح ٓغ ٓح ًطرٚ جُرحقػ٤ٖ ذًٜج 

ًطحذحش جالؾحٗد ٝذحألنٙ جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ج٣ًُٖ أٌؾؼٞج ضِي  جُٔؿحٍ، ٖٝٓ جُؿى٣ٍ ذحًًٍُ ٛ٘ح جإلٖحٌز ئ٠ُ

جُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س ٝأْرحذٜح ئ٠ُ أؾطٜحو ٖه٢ٛ ٖٓ ذؼٝ جُٓحْس جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ، كوى قحُٝ٘ح جقرح٠ ضِي 

ج٥ٌجء جُط٢ ْؼ٠ ئ٤ُٜح جُوحوز جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ إلذؼحو ٓٓإ٤ُٝس ه٤حّ جُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س ػٖ جٗلْٜٓ ٝجُكحهٜح 

 ذرؼٝ جُٓحْس. 

 :هٍكم يمتشس

ٕ جُركع ٖٓ جُٔوىٓس ُر٤حٕ ئٌٖح٤ُس جُركع ٝجألٛىجف ٝجأل٤ٔٛس، كٟال ػٖ ذ٤حٕ جُٜٔ٘ؽ جُٔطرغ،  ّٞ ضٌ

ؾحءش جُىٌجْس ك٢ أٌذغ كٍٛٞ  ٓغ ضل٤َٛ ُٔرحقع جُىٌجْس، ٓغ ضك٤َِ ٓٞؾُ ُرؼٝ جُٔٛحوٌ.

لٞي جُكًٍس ٗ، ذ٤٘ٔح ضطٍم جُلَٛ جُػح٢ٗ ئ٠ُ ػالهس جٌِٗطٍج ٓغ ج٤ُٜٞو ضٛىٟ جألٍٝ ٜٓ٘ح ئ٠ُ 

َّْ ؾحء جُلَٛ جُػحُع ئ٠ُج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ جُِٓطط٤ٖ جُط٣ٍٗؼ٤س ٝجُط٘ل٣ً٤س جُر٣ٍطح٤ٗس  كٍٜ جُكًٍس  ، غُ

ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ػ٠ِ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ضكو٤ن جٛىجكٜح جغ٘حء جُكٍخ جُؼح٤ُٔس جأل٠ُٝ، ٝؾحء ك٢ جُلَٛ 

ذؿحٗد جُهحضٔس ط٘ل٣ً٤س جُر٣ٍطح٤ٗس جٍُجذغ ضْٞغ جُ٘لٞي جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ جُِٓطط٤ٖ جُط٣ٍٗؼ٤س ٝجُ

 جُط٢ ضٟٔ٘ص أذٍَ جالْط٘طحؾحش جُط٢ ضَٞٚ ئ٤ُٜح جُرحقع. 
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 انفصم األول: ػاللت اَكهتشا يغ انٍهىد:

 انًبضج األول: تىتش ػاللت اَكهتشا يغ انٍهىد:

جضرؼص جٌِٗطٍج ٤ْحْس ٖى٣ىز ضؿحٙ ج٤ُٜٞو، ئي أٍٓ جُِٔي جال١ُ٤ٌِٗ ؾٕٞ ْؿٖ ًَ ج٤ُٜٞو ذٓرد 

الػرْٜ ذَٕٞ جُؼِٔس جال٣ُ٤ٌِٗس ) جًُٛر٤س ٝجُل٤ٟس(. ًٔح ػًذْٜ جُِٔي جال١ُ٤ٌِٗ ١ٍ٘ٛ جُػحُع ك٢ ػحّ ض

ذٓرد جٍٞجٌْٛ ذحالهطٛحو جال١ُ٤ٌِٗ، ٝٚحوٌ جُِٔي غَ جٓٞجُْٜ ُه٣ُ٘س جٌُِٔٔس ٝجوٌى جُِٔي  1230

جالهطٛحو  ذإٔ ضى١ جٝٞحع ٖؼرٚ ْررٚ ٞـ١ ج٤ُٜٞو ػ٠ِ 1272جال١ُ٤ٌِٗ ئوٝجٌ جألٍٝ ك٢ ػحّ 

ذٔٔحٌْطْٜ جٍُذح، كحٚىٌ جُِٔي ٍْٓٞٓحً ٣كٍّ ٓٔحٌْس جٍُذح ك٢ ذالوٙ. ُٝٔح ٌآٟ جُِٔي جٍٚجٌ ج٤ُٜٞو 

ػ٠ِ ٍْهس ؾُء ٖٓ جُؼِٔس جال٣ُ٤ٌِٗس، ٓٔح ضٓرد جٌٍُٟ ػ٠ِ جالهطٛحو أٍٓ جُِٔي ٓكحًٔطْٜ ك٢ ػحّ 

. ٝٛحؾْ 1290ك٢ ػحّ ٣ٜٞو١. غْ هٌٍ جُِٔي ٠ٍوْٛ ٖٓ ذالوٙ  200ٝهٌٍش جُٔكٌٔس جػىجّ  1281

٣ٜٞو١ ك٢ هِؼس ٣ٌٞى. كحٍْع جُِٔي ذط٘ل٤ً هٍجٌ ٠ٍو  500جٌُٓحٕ جال٤ٌُِٗ ٓٔطٌِحش ج٤ُٜٞو ٝجقٍم 

ػحو ج٤ُٜٞو ئ٠ُ جٌِٗطٍج جغ٘حء جُكٍخ  ج٤ُٜٞو ٖٓ ٌِٓٔطٚ ُْٝ ٣رو٠ أ١ ٣ٜٞو١ ك٤ٜح ُٔىز غالظ هٍٕٝ.

هٞجش جُِٔي ٖحٌٍ جألٍٝ، ْٔف  جال٤ِٛس، ئي ْحػى ج٤ُٜٞو هٞجش ج٤ُٝلٍ ٣ًٍَٞٓٝ ك٢ جُوٟحء ػ٠ِ

. ٠ٝرن ٤ْحْس جُطٓحٓف ضؿحْٜٛ. ٣ًٍٞٓٝ1656َ ذؼى ض٤ُٞٚ جُِٓطس ٤ُِٜٞو ذحُؼٞوز ج٠ُ جٌِٗطٍج ك٢ ػحّ 

، ٓٔح 1665. ٝجّْ جُؿٔؼ٤حش ج٤ُٜٞو٣س ك٢ ػحّ 1657ٝجكططحـ جٍٝ ٤ً٘ٓص ٤ُِٜٞو ك٢ جٌِٗطٍج ػحّ 

ٓكلَ  1717. ٝجّْ ج٤ُٜٞو ك٢ ػحّ ْحْٛ ك٢ ض٤ْٞغ ٗلٞيْٛ جالهطٛحو١ ٝجالؾطٔحػ٢ ٝج٤ُٓح٢ْ

جُٔٓحٝجز، ضٜىف  –جالنحء  –ٓح٢ْٗٞ ج٠ِن ػ٤ِٚ )جْْ جُر٘حت٤٤ٖ جالقٍجٌ( ٌٝكؼٞج ٖؼحٌ جُك٣ٍس 

ُِٔكحكظس ػ٠ِ ج٤ُٜٞو ٝٓكحٌذس جُٔرحوب جٌُحغ٤ٌ٤ُٞس ٝجْٓص ُٜح كٍٝع ك٢ ٍٓٛ ٝكِٓط٤ٖ. جٟٗٔص 

٣ٌٍٖ ٝجُل٘ح٤ٖٗ ج٤ُٜٞو ٝجْٟٗ جُؼى٣ى ٖٓ ُِٔكلَ جُر٣ٍطح٢ٗ جُؼى٣ى ٖٓ جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ج٤ُٓح٤٤ْٖ ٝجُٔل

جُؼٔحٍ جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ج٣ٟحً، ئي ْؼص جُٔكحكَ جُٔح٤ْٗٞس إلْطـالٍ ٓؼحٗحز جُؼٔحٍ ٝضٞؾ٤ْٜٜ ٗكٞ جُػٌٞز 

ٞى جُ٘ظحّ ج٤ُٓح٢ْ جُوحتْ، ج١ًُ ٤ٜ٣ٖٔ ػ٤ِٚ ٌؾحٍ جُى٣ٖ جٌُحغ٤ُٞي ٝجُ٘رالء ُِطـِـَ ك٤ٚ ػرٍ جٍٖجى 

ّٞ جُر٣ٍطح٢ٗ ذط٣َٞٔ ٖٓ جالغ٣ٍحء ج٤ُٜٞو جٓػحٍ آٍ ٌٝض٤ِٗى جػٟحتٜح ٖٓ جُؼٔحٍ ك٢ ٓؿِّ جُؼٔ

ْٝحْٕٞ. أٚرف ج٤ُٜٞو هٞز جهطٛحو٣س ٤ْٝح٤ْس ًر٤ٍز ك٢ ذ٣ٍطح٤ٗح ك٢ ذىج٣س جُوٍٕ جُػحٖٓ ػٍٗ، ئي 

٤ْطٍ ج٤ُٜٞو ػ٠ِ جُٔٛحٌف ٝجُٔٛحٗغ ٝجًٍُٗحش ٝٓ٘حؾْ جًُٛد ٝجُٔحِ ٝجُ٘كحِ ٝج٤ٌَُ٘ ك٢ 

 ٝج٤ٌ٣ٍٓح. ًٍٖٝحش جُ٘ل١ جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ج٣ٍجٕ ٝجُؼٍجم ٝج٣ٌُٞص.  جُٔٓطؼٍٔجش جُر٣ٍطح٤ٗس ذحك٣ٍو٤ح

٤ٖٛٝٔ ج٤ُٜٞو ػ٠ِ ٚك٤لس  1732ْٔف ٤ُِٜٞو ك٢ جٌِٗطٍج ذحكططحـ جُٔىجٌِ جُهحٚس ك٢ ػحّ 

ضُٞٞج ٌتحْس ضك٣ٍٍٛح ٝجهٓحٜٓح ج٤ُٓحْس جُهحٌؾ٤س ٝجْطِٔص جُكٌٞٓس  1788جُطح٣ُٔ ًٓ٘ ضأ٤ْٜٓح ػحّ 

جٖطٍى ج٤ُٜٞو ك٢ جُؿ٤ٕ جُر٣ٍطح٢ٗ ك٢ ػحّ  .٤1789س ٖٓ ج٤ُٜٞو ك٢ ػحّ جُر٣ٍطح٤ٗس جٍٝ ٓ٘كس ٓحُ

. جٚىٌ ٓؿِّ جُؼّٔٞ 1831ْٝٔف ٤ُِٜٞو ذحُىنٍٞ ك٢ جُؿحٓؼحش جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ػحّ  1803

هحٕٗٞ جُطٓحٓف ٓغ ج٤ُٜٞو، ٓٔح ْحػى ػ٠ِ جٗطهحخ و٣ل٤ى ْالٕٓٞ ك٢ ػحّ  1833جُر٣ٍطح٢ٗ ك٢ ػحّ 

ج٤ُٜٞو١ ٓٞٗطل١ٌٞ٤ ٓ٘ىٝذحً ػٖ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ جْطٍج٤ُح. هىّ آٍ  ػٔىز ُِ٘ىٕ ٝضْ جنط٤حٌ 1835

. ضْ ضأ٤ّْ ٚك٤لس ٣ٜٞو٣س ٤ِٓ1836ٕٞ ؾ٤٘ٚ ك٢ ػحّ  20ٌٝض٤ِٗى هٍٜ ُِكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ٓوىجٌٛح 

. جػطٍف ٓإضٍٔ ُ٘ىٕ ذكن ذ٣ٍطح٤ٗح، ج١ًُ ػوىضٚ جُىٍٝ ُٔٞجؾٜس دمحم ػ٢ِ ٝج٢ُ ٍٓٛ، 1840ك٢ ػحّ 

ف ج٤ُٜٞو ك٢ جُىُٝس جُؼػٔح٤ٗس. جٗطهد ٤ُٕٞ ٌٝض٤ِٗى ك٢ ػ٣ٟٞس ٓؿِّ جُؼّٔٞ جُر٣ٍطح٢ٗ ذٍػح٣ح ٓٛحُ

هٍجٌ ٣ٓٔف ٤ُِٜٞو ٍٖجء جٌج٢ٞ  1849. جٚىٌ جُِٓطحٕ جُؼػٔح٢ٗ ػرى جُٔؿ٤ى ك٢ ػحّ 1847ك٢ ػحّ 

. جّْ ؾ٤ّٔ ك٤ٖ ؾٔؼ٤س 1851ك٢ كِٓط٤ٖ. جٗطهد و٣ل٤ى ْالٕٓٞ ك٢ ػ٣ٟٞس ٓؿِّ جُؼّٔٞ ك٢ ػحّ 

ٖٓ  1854ٍُٗجء جالٌج٢ٞ ذحُوىِ. جغ٘حء قٍخ جُوٍّ ٛحؾٍ ج٤ُٜٞو ك٢ ػحّ  1852ك٢ ػحّ ٣ٜٞو٣س 

ٍٖم جٌٝٝذح ئ٠ُ ١ْٝ ٝؿٍخ جٌٝٝذح. جٚرف جٌُِٞو ٣ٌىٗؽ قحًْ جُٜ٘ى غْ نِلٚ ٣ٜٞو١ جنٍ جٌُِٞو 

ٓٞٗحذحضق ٖٝـَ ج٤ُٜٞو ك٢ جُرال٠ ج٢ٌُِٔ ٓػَ )جُل٤ٌٞٗص ٚٔٞت٤َ، جٌُِٞو ٗحغحٕ، جٌُِٞو ٌِْٖ، ج٤ٍُٓ 
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١ٍ٘ٛ ٤ٍِْٓ، ج٤ٍُٓ ذٍِ ٛحٌِ، ج٤ٍُٓ ٤ْى٢ٗ أٌجٛحُٓ، ج٤ٍُٓ ٤ٗٞ٤َُ ًٖٞٛ، ج٤ٍُٓ ك٤ٌِِّ ًحَْ، 

ْحْٛ جالغ٣ٍحء ج٤ُٜٞو ك٢ أٗٗحء ٚك٤لس جُى٢ِ٣ ضِـٍجف ك٢  ٌٛٞ ذِٓح، ئ٣ٔح٣َٞٗ ٣َٖٞ٘، ٖطٍج٣ّٝ(.

قط٠ ػحّ ذٍتحْس ٌّٓٞٗ ٤ُل٢ ٤ُٝل٢ الْٖٝ ُطكو٤ن جٛىجكْٜ. ٝجٚرف ٗلٞي ج٤ُٜٞو ذطُج٣ى  1855ػحّ 

، ئي ٌػ٤ٖ كٍج٤ّٓٗ ؾُٞى ْٔى ٓٓطٗحٌجً ُِطحؼ. ٝجَوجو ٗلٞي جُٓحْس ج٤ُٜٞو ك٢ جُٔإْٓحش 1856

ج٤ٍُْٔس جُر٣ٍطح٤ٗس، أٓػحٍ ج٤ٍُٓ ٤ّْٞٓ ٓٞٗط١ٌٞ٤٘ )ػٟٞ ٓؿِّ جُؼّٔٞ جُر٣ٍطح٢ٗ( ج١ًُ ْحْٛ ك٢ 

ٍٛز ُكٔح٣س ذر٘حء أٍٝ ٓٓط٠ٞ٘س ٣ٜٞو٣س ك٢ ٣حكح ٝجهطٍـ ٓى ٌْس قى٣ى ذ٤ٖ ٣حكح ٝجُر 1858ػحّ 

جُٔٛحُف جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ جُٔ٘طوس جُٔٔطىز ذ٤ٖ جُركٍ جُٔط١ْٞ ٝجُه٤ِؽ جُؼٍذ٢. ْحٗى جٌُِٞو ذحٍُْٔطٕٞ 

)٣ٍَٝ نحٌؾ٤س ذ٣ٍطح٤ٗح( جٍُٔٗٝع ٝهىٓطٚ ذ٣ٍطح٤ٗح ُِرحخ جُؼح٢ُ جُؼػٔح٢ٗ ج١ًُ ٝجكن ػ٤ِٚ ٝٓ٘ف 

ٝع ن٤ٗس جغحٌضٚ ػىجء جُٔح٤ٗح، جُط٢ جالٓط٤حَ ًٍُٗس ذ٣ٍطح٤ٗس، ذ٤ى إٔ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس جِٛٔص جٍُٔٗ

جؾٍش ٓلحٝٞحش ٓغ جُىُٝس  جُؼػٔح٤ٗس قٍٞ ٤ٓ٘حء جُرٍٛز. جَوجو جٛطٔحّ ذ٣ٍطح٤ٗح ذلِٓط٤ٖ ك٢ ػحّ 

جالُٔح٢ٗ  –ج٢ٍُْٝ  –ذأكططحـ ه٘حز ج٣ُّٞٓ ٣َٝحوز جُط٘حكّ ٓغ كٍٗٓح ٝجضٓحع جُط٘حكّ جُل٢ٍٓٗ  1869

٣طح٤ٗس ذؼػس ٣ٍْس ٖٓ جُٜ٘ىْس جُؼ٣ٌٍٓس، ٞٔص ٣ٜٞو٣ٖ ُر٣ٍطح٤ٗح ك٢ جُٔ٘طوس، كأٌِْص جُكٌٞٓس جُرٍ

 )ٌُٞو٤ًٍٗ٘ ٌُّٝٞٗ( إلؾٍجء وٌجْس ٖحِٓس ػٖ ج٢ٌٞ كِٓط٤ٖ ٤ْٝ٘حء ٍٖٝم جالٌوٕ.

 انًبضج انخبًَ

 :انتسبيش اَكهتشا يغ انٍهىد 

نىّ جٌُِٞو ذ٤٘ح٤ٖٓ وٌَجت٢ِ٤ )ٌت٤ّ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس( ج٤ُٜٞو١ جُٜٟٞ ٌؿْ جػط٘حهٚ 

ٌِٖص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ًٍٖس جْطؼٔح٣ٌس ُِٔ٘طوس ذحالػطٔحو ػ٠ِ جالغ٣ٍحء ج٤ُٜٞو ك٢  ج٤ُٓٔك٤س، ئي

قٛس ٍٓٛ ٝٚـحٌ  1875. وػْ آٍ ٌٝض٤ِٗى ٚلوس ٍٖجء جٌُِٞو وٌَجت٢ِ٤ ػحّ 1871ػحّ 

جُٔٓطػ٣ٍٖٔ ٖٓ ًٍٖس ه٘حز ج٣ُّٞٓ جالْطٍجض٤ؿ٤س ُٔٞجٚالش ذ٣ٍطح٤ٗح ٝٓٓطؼٍٔجضٜح ك٢ جٍُٗم ذٔرِؾ 

ؾ٤٘ٚ جْط٢٘٤ٍُ ٓوحذَ كحتىز هىٌٛح ٓحتس جُق ؾ٤٘ٚ جْط٢٘٤ٍُ. ٣ًًٍ إٔ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس  جٌذؼس ٓال٤٣ٖ

كِٗص ك٢ ضٓى٣ى جُى٣ٕٞ ئ٠ُ آٍ ٌٝض٤ِٗى ٓٔح ؾؼِٜح ك٢ ٓٞهق ٞؼ٤ق ضؿحٛح ٝض٘ل٤ً ًَ ٓطحُرٜح 

٤ْطٍ ج٤ُٜٞو ذٌَٗ ؿ٤ٍ ٓرحٍٖ ػ٠ِ ػىو ٖٓ جُٛكق جُر٣ٍطح٤ٗس )جُى٢ِ٣  .(2019)٣ؼوٞخ، 

٤َٞ ٤ًٌٍَٗٝ، جُى٢ُ ٤َٓ، جُى٢ِ٣ ٍٛجُى، جُٔحٗٗٓطٍ ؾحٌو٣حٕ، ٣ٌٞ ًٗح٣ٍ ذْٞص، ئ٣ل٘٘ؽ ئًٓرٍِ، جُ٘

٤َٗٞ، ئ٣ل٘٘ؽ ْطحٗىجٌ، جال٣ُ٣ىكٍ، ٤ٗٞ أف و١ ٌُٝى، ٚ٘ىج١ ٌك١ٍ، ٚٔ٘ىج١ جًٓرٍِ، ٚ٘ىج١ 

ضح٣ُٔ، ٚ٘ىج١ ٤ًٌٍَٗٝ، و١ ٣ر٤َ، ؾٕٞ ذٍٞ، ٚ٘ىج١ و٣ٓرحضٕ، جال٣ٌٞ ٤ٓٞٗٓص، كح٣٘حٗٗحٍ ضح٣ُٔ، 

حٍ ٤َٗٞ، و١ ٤َٗٞ ٣ٌل٤ٞ، جُٓط٣ٍطى ُ٘ىٕ ٤َٗٞ، ي١ ٌْٓطٕ، ي١ ْل٤ٍ، ي١ ؾٍجك٤ي( ٤ْٝطٍ كح٣٘حٗٗ

 . (187، ٚلكس 1965)جُطَ،  ج٤ُٜٞو ػ٠ِ وٌٝ ج٤ُٓ٘ٔح ٝجُٔٓحٌـ ٝجُٔال٢ٛ ُط٤٤ٔغ جُٔؿطٔغ جُر٣ٍطح٢ٗ

 وكؼص جالقىجظ جُط٢ ٖٜىضٜح ذ٣ٍطح٤ٗح ك٢ جُؼوى جُػحٖٓ ٖٓ جُوٍٕ جُطحْغ ػٍٗ جُطروس جُؼٔح٤ُس

ٝجُؿٔؼ٤حش جالٖطٍج٤ًس ُِطهِٙ ٖٓ ٤ٛٔ٘س قُخ جالقٍجٌ ػ٠ِ ٗٗح٠ٜح ٝػىجء قُخ جُٔكحكظ٤ٖ، ٓٔح 

ْحْٛ ك٢ ذٌِٞز ٜٓ٘ؽ جُكًٍس جُؼٔح٤ُس ُطكو٤ن جٛىجف جُؼٔحٍ ج٠ِن ػ٤ِٚ جْْ جالضكحو جالٖطٍج٢ً 

 ٗح٠وس ذأْٔٚ. جٖطٍى جالضكحو ٠Justicoحُد ذكوٞم جُؼٔحٍ ٝأّْ ٚك٤لس  1884جُى٣ٔوٍج٢٠ ػحّ 

ٝقَٛ ػ٠ِ ٓوؼى٣ٖ. كحَ قُخ جُٔكحكظ٤ٖ  1886ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ ػحّ  28ك٢ جالٗطهحذحش جُرٍُٔح٤ٗس ك٢ 

ٓوؼى. ٌَٖٝ  85ٓوؼىجً. ٝقَٛ جإل٣ٍُ٘ى٤٣ٖ ػ٠ِ  78ٓوؼى. ٝقَٛ قُخ جالقٍجٌ ػ٠ِ  315ذـ 

. ؾٍش 1886ؿالوْطٕٞ قٌٞٓس أتطالك٤س ذ٤ٖ قُخ جُٔكحكظ٤ٖ ٝجإل٣ٍُ٘ى٤٣ٖ ك٢ جألٍٝ ٖٓ ٖرح٠ ػحّ 

 271ٓوؼى. ٝقَٛ قُخ جالقٍجٌ ػ٠ِ   268قَٛ قُخ جُٔكحكظ٤ٖ ػ٠ِ  1892ٗطهحذحش ػحّ ج

ٓوؼىجً. قَٛ جالضكحو جالٖطٍج٢ً جُى٣ٔوٍج٢٠ ػ٠ِ ٓوؼى٣ٖ. ْٝحْٛ  81ٓوؼى. قَٛ جإل٣ٍُ٘ى٤٣ٖ ػ٠ِ 

ٓوؼى ك٤ٜح. وػح ؾ٤ّٔ ٤ًٍ ٛحٌو١ )ٌت٤ّ جُ٘وحذحش  200ك٢ جالٗطهحذحش جُٔؿحُّ جُرِى٣س ٝقَٛ ػ٠ِ 

٤ُس( ضٞق٤ى ٗوحذحش ٝؾٔؼ٤حش جُؼٔحٍ ك٢ قُخ ٝجقى. جْطؿحذص جؿِر٤س جُط٘ظ٤ٔحش جُؼٔح٤ُس ُِىػٞز، جُؼٔح
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ُ ُِٔإضٍٔ جُطأ٢ٓ٤ْ ج١ًُ ػوى ك٢  120جٌِْص  ً ٣ٔػِٕٞ ض٘ظ٤ٔح  1893ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ ػحّ  13ٓ٘ىٝذح

ٗطهحذحش ذٔى٣٘س ذٍجوكٌٞو ٝضْ جػالٕ ضأ٤ّْ قُخ جُؼٔحٍ جُٔٓطوَ ٣ٜىف إل٣ٛحٍ ٓٔػ٤ِٖ جُؼٔحٍ ذحال

ُٔؿِّ جُؼّٔٞ. ذ٤ى إٔ جُط٘ظ٤ٔحش جالٖطٍج٤ًس ٍْػحٕ ٓح جٗلِٛص جالضكحو جالٖطٍج٢ً جُى٣ٔوٍج٢٠ 

 .(18، ٚلكس 2012)ػ٠ٓ٤، ٓحًىٝٗحُى،ٝجُؿٔؼ٤س جُلحذ٤س ػٖ جُكُخ

ٌَٖٝ ؿالوْطٕٞ َٝجٌضٚ جٍُجذؼس  1893أخ ػحّ  15هىٓص قٌٞٓس ْحُُذ١ٌٞ أْطوحُطٜح 

. ذىأش ضطاله٠ ػىز قًٍحش ػٔح٤ُس 1893أخ ػحّ  16ى٤٣ٖ ك٢ ذطكحُق قُخ جُٔكحكظ٤ٖ ٝجإل٣ٍُ٘

ٝأٖطٍج٤ًس ضأضِق ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ُطو٣ٍد ٝؾٜحش جُ٘ظٍ قٍٞ جُوٟح٣ح جُط٢ ضهٙ جُؼٔحٍ، ٜٓ٘ح جالضكحو 

جُؿٔؼ٤س جُلحذ٤س ٝٓإضٍٔ ٗوحذحش جُؼٔحٍ، ُٜح ٓٞجهق ٝجألٖطٍج٢ً جُى٣ٔوٍج٢٠ ٝقُخ جُؼٔحٍ جُٔٓطوَ 

ً ُطر٤ؼس ض٣ٌٜٞ٘ح، أْٟٗ ئ٤ُٚ جُؼى٣ى ٖٓ جُؼٔحٍ جػٟحء قُخ جالقٍجٌ  ٓطرح٣٘س ضؿحٙ ٓٗحًَ جُؼٔحٍ ضرؼح

ئ٠ُ قُخ جُؼٔحٍ جُٔٓطوَ، ٓٔح ؾؼَ جُرؼٝ ٣ؼطوى أٗٚ ضحذغ ُكُخ جالقٍجٌ ذٓرد جضرحع قُخ جُؼٔحٍ 

 .(11، ٚلكس 2006)جُـح٢ٔٗ،  جُٔٓطوَ ٓٞجهق قُخ جالقٍجٌ ك٢ ذىج٣س ضأ٤ّْ جُكُخ

أخ  2. ٝؾٍش جٗطهحذحش ذٍُٔح٤ٗس ك٢ 1895ضَٔٞ ػحّ  ٢17 أْطوحُص جُكٌٞٓس جُٔكحكظ٤ٖ ك

أخ ػحّ  28قون قُخ جُٔكحكظ٤ٖ جُلَٞ ذأؿِر٤س جُٔوحػى. ٌَٖ ْحُُذ١ٌٞ قٌٞٓس ك٢  1895ػحّ 

1895 . 

 انفصم انخبًَ: تاللً انًصبنش انبشٌطبٍَت يغ اهذاف انضشكت انصهٍىٍَت:

 :7981انًبضج األول: تأسٍس انضشكت انصهٍىٍَت فً ػبو 

ذىأش جُٔٛحُف جُر٣ٍطح٤ٗس ٝجٛىجف ج٤ُٜٞو ضطاله٠ ك٢ ًٛٙ جٍُٔقِس، كىػح جُٔلٌٍ ج٤ُٜٞو١ 

٠ْٞٓ ٖٛٓ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس الٗٗحء ٠ٖٝ ه٢ٓٞ ٤ُِٜٞو ك٢ كِٓط٤ٖ. ٝقىو ٗحقّٞ ًُْٞٞٞف 

ٖ جُؼالهس ٗطحتؽ جُىٌجْس ج٤ُٔىج٤ٗس جُر٣ٍطح٤ٗس ُِٔ٘طوس ٝجهط٘حع ذ٣ٍطح٤ٗح ذٍٔٗٝع ج٤ُٜٞو. جضرغ جالن٣ٍ

ػوىش جُكًٍس  .(17، ٚلكس 1973)وٌَٝٙ، ٤ْحْس ٤ٌٓحك٤ِِ٤س ك٢ جُكٍٛٞ ػ٠ِ وػْ ذ٣ٍطح٤ٗح

ذٔى٣٘س ذحٍَ، ٖحٌى ك٤ٚ غالغٔحتس ٖه٤ٛس ٣ٔػِٕٞ  1897ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٓإضٍٔٛح جألٍٝ، ج١ًُ ػوى ك٢ ػحّ 

. أػٟحء جالضكحو جألٖطٍج٢ً جُى٣ٔوٍج٢٠ جُهحٞغ ُ٘لٞي جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس 197نٕٔٓٞ ؾٔؼ٤س، ٓػَ 

ٚك٤لس و١  Soul aphael Landanٝجٗطهرص غ٤ٞوٌٝ ٍٛضٍُ ٌت٤ٓحً ُٜح. أّْ ٍٚٞ ٌٝك٤َ الٗىٝ 

ك٤ِص جالْرٞػ٤س ٗح٠وس ذأْْ جُكًٍس. ْؼص جُكًٍس ُِؼَٔ ػ٠ِ ضٞك٤ٍ ػٞجَٓ جُط٢ ْحػى ض٤٠ٖٞ ج٤ُٜٞو 

ك٢ كِٓط٤ٖ. ًحٕ ٌٍْض٤ٍ جالضكحو جألٖطٍج٢ً جُى٣ٔوٍج٢٠ ٍٓضر١ ٓرحٍٖز ذحُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، 

ُٝالضكحو ػىز ُؿحٕ ئوٌج٣س ٝوْط٣ٌٞس ٝٓح٤ُس ٝجهطٛحو٣س ٝوػحت٤س ٤ْٝحق٤س، ٣ُؼى ٓؿِّ جُٓ٘حؾٞؼ 

)ٓؿِّ جٌُ٘حتّ ج٤ُٜٞو٣س ٖٓ أْٛ ٤ٛثحش جالضكحو( ٣ٍضر١ ذٚ ُؿ٘س جؿحغس جُٜٔحؾ٣ٍٖ ٝؾٔؼ٤حش ج٤ُٜٞو٣س 

-40حش )ج٤ٍُٖىجش، كِٓط٤ٖ، جُٛلكجالنٍٟ. ٣ٔطِي جالضكحو ٓىجٌِ نحٚس ٝٚك٤لس ٗح٠وس ذِٓحٗٚ 

جضرغ ٍٛضٍُ ٤ْحْس ٛحوتس ذػالغس ٓٓحٌجش ٢ٛ )جُط٘ظ٤ْ ٝجُىذِٞٓح٤ْس ٝجالْطؼٔحٌ( ُطكو٤ن جٛىجف   .(49

جُكًٍس ذىػْ ذ٣ٍطح٤ٗح ػٖ ٣ٍ٠ن ٗٗح٠ ػح٢ُٔ ٝجالٖطٍجى ك٢ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ٝجُرٍُٔحٕ 

ٌْحُس  1898جُر٣ٍطح٢ٗ. ًطد ٍٛضٍُ ئ٠ُ جٌُِٞو ْحُُذ١ٌٞ )ٌت٤ّ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس( ك٢ ػحّ 

ٝٞف ك٤ٜح أ٤ٔٛس ه٤حّ ٠ٖٝ ه٢ٓٞ ٤ُِٜٞو ك٢ كِٓط٤ٖ ُِٔٛحُف جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ جُٔ٘طوس، جهطٍـ ٓى ٌْس 

قى٣ى ذ٤ٖ ٣حكح ٝجُرٍٛز ػ٠ِ ٗلوس ج٤ُٜٞو ُهىٓس جُٔٛحُف جُر٣ٍطح٤ٗس. ٝؾٚ ٍٛضٍُ وػٞز ُالضكحو 

ج ئ٠ُ جُٔإضٍٔ جألٖطٍج٢ً جُى٣ٔوٍج٢٠ ُىػْ ٗٗح٠ جُكًٍس، ٣ًًٍ ػىو ٖٓ جػٟحء جالضكحو قٍٟٝ

. جْٟٗ جالضكحو جألٖطٍج٢ً جُى٣ٔوٍج٢٠ ُِكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس. 1898ج٤ٗٞ٤ُٜٛس جُػح٢ٗ جُٔ٘ؼوى ك٢ ػحّ 

جؿِر٤س ج٤ُٜٞو ٣ؼِٕٔٞ ك٢ جُٛ٘حػس ٝجُطؿحٌز ٝج٤ٍُٛكس كٍٗع ٛإالء ك٢ جالٟٗٔحّ ُِكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس 

ج٤ُٜٞو جالغ٣ٍحء ُِكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس كـٍٔضْٜ ذطأ٤٣ىٛح ٤ْٝطٍش ػ٠ِ ؾٔؼ٤حضْٜ ٝٗوحذحضْٜ ج٤ُٜ٘ٔس. ٝأْٟٗ 

جٓػحٍ آٍ ٌٝض٤ِٗى ٝج٤ٍُٓ ٓٞٗطحؿٞ )ٚحقد أًرٍ ٓإْٓس ك٢ ُ٘ىٕ( ٠ْٞٓٝ َٝجٗـ٣َٞ ٝأٍْز ؿُٞى 
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ضٞؾٜص جُكًٍس ٗكٞ جُىٍٝ جالْطؼٔح٣ٌس  .(25-21)ٌَٝم، جُٛلكحش  ٤ْٔى ٝأٍْز وجك٤لىٌٝ

ذ٣ٍطح٤ٗح. جضهًش جُكًٍس ُ٘ىٕ ٓوٍ  جالٌٝٝذ٤س ُط٘ل٤ً جٛىجف جُكًٍس، ٝذٔح إٔ جًرٍ وُٝس جْطؼٔح٣ٌس ٢ٛ

ُِؿ٘س جُط٘ل٣ً٤س جُهحٚس ذٚ. ٝجضكىش ؾٔؼ٤س جقرحء ٤ٜٕٚٞ ٓغ جُكًٍس. وػح ٍٛضٍُ جؾٍجء ٓرحقػحش ٓغ 

 . (49-48)ٌَٝه٢، جُٛلكحش ذ٣ٍطح٤ٗح ُِكٍٛٞ ػ٠ِ وػٜٔح ُطكو٤ن جٛىجف جُكًٍس 

ـ٤ٍز غ٣ٍس ْٝٛ ٤ٜ٣ٕٔ٘ٞ ػ٠ِ ًحٕ جُٔؿطٔغ جُر٣ٍطح٢ٗ ٓ٘وْٓ ٠رو٤حً ٓػِٔح جٗوْٓ ج٤ُٜٞو، جه٤ِس ٚ

جُٔإْٓحش جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس. ٣ٞؾى ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼٔحٍ ج٤ُٜٞو جُلوٍجء ك٢ ٓهطِق جُٔىٕ جُر٣ٍطح٤ٗس، 

 1900ٖرح٠ ػحّ  27ػوىش جُكًٍس ٓإضٍٔٛح جٍُجذغ ك٢ ذال٣ٔٞظ ك٢  ال ٣ٍضرطٕٞ ٓغ ج٤ُٜٞو جالغ٣ٍحء. 

لحػِس ذحالٗطهحذحش جُر٣ٍطح٤ٗس جُؼحٓس. ْؼص ُؿ٤ٔغ جُٔ٘ظٔحش ج٤ٗٞ٤ُٜٛس. هٌٍ جُٔإضٍٔ جُٔٗحًٌس جُ

ػ٘حٍٚ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ُالٗهٍج٠ ك٢ جُؿٔؼ٤حش ٝجُ٘وحذس جُؼٔح٤ُس جُر٣ٍطح٤ٗس ٝجٚركٞج هحوز ُٜح، ٖٓ 

نالُْٜ ٝؾٜص جُكًٍس ٟٗحٍ جُؼٔحٍ ك٢ ذ٣ٍطح٤ٗح ُِٟـ١ ػ٠ِ قُخ جُٔكحكظ٤ٖ ذٓرد ػىجتٚ ُِكًٍس. 

٤س ك٢ ذ٣ٍطح٤ٗح ٖٓ نالٍ جُؼٔحٍ جألٖطٍج٤٤ًٖ ٝج٤ُٓح٤٣ٌٖ ْؼص جألن٤ٍز ُطٞق٤ى جُكًٍحش جألٖطٍجً

ج٤ُٜٞو جُٔ٘ه٤٠ٍٖ ذحُ٘وحذحش ٝجُؿٔؼ٤حش جُؼٔح٤ُس ٝوٓؽ ؾ٤ٔغ جُكًٍحش جألٖطٍج٤ًس ٝج٤ُٓح٣ٌس ك٢ قُخ 

ٝجقى ٓٗطٍى ُِؼٔحٍ ٝض٤ٌٖٔ ػ٘حٍٚ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٍُِٞٚٞ ُو٤حوضٚ. ٗؿكص جألن٤ٍز ك٢ ؾٔغ 

ضٍٔ ضأ٤ّْ قُخ جُؼٔحٍ جُى٣ٔوٍج٢٠ ذِ٘ىٕ. ًحٗص ٓٛحُف ذٔإ 1900أٖطٍج٢ً ك٢ ػحّ  129

جألٖطٍج٤٤ًٖ جُٔٗح٤ًٌٖ ذحُٔإضٍٔ ضطؼحٌٜ ٓغ ٓٛحُف جُ٘ظحّ ج٤ُٓح٢ْ جُر٣ٍطح٢ٗ جُوحتْ، ٣ٓؼٕٞ 

  إلٓطالى جالوجء جُط٢ ضٌْٜٔ٘ ٖٓ ضكو٤ن جٛىجكْٜ جُط٢ ضطؼحٌٜ ٓغ جٛىجف جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس

 .(147)ٌَٝم، ٚلكس                                                                             

ْؼص جألن٤ٍز إلْطـالٍ ٓؼحٗحش جُؼٔحٍ ٝجُؼ٘حٍٚ جألٖطٍج٤ًس ُِٟـ١ ػ٠ِ جُ٘ظحّ ج٤ُٓح٢ْ، 

ج١ًُ ٤ٜ٣ٖٔ ػ٤ِٚ قُخ جُٔكحكظ٤ٖ جُر٣ٍطح٢ٗ جُٔؼحو١ ُِكًٍس، ُطكو٤ن ٠ٔٞقحش ج٤ُٜٞو. ًحٕ 

ؿَٜ ٝجالْطـالٍ جُط٢ ٣ؼح٢ٗ ٜٓ٘ح جُؼٔحٍ. جٗٗأش جُكًٍس جألٖطٍج٤ًٕٞ ٣كحٌذٕٞ جُلوٍ ٝجٍُٜٔ ٝجُ

ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٓؿِس جُؼحَٓ ج٤ُٜٞو١، ٌُٓد جُؼٔحٍ ئ٤ُٜح ٌٝذطْٜ ذٔٓحٌ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس. ذىأش جُكًٍس 

ضؼَٔ ُط٤ْٞغ ٗلٞيٛح ك٢ ذ٣ٍطح٤ٗح ًٝٓد جُؼٔحٍ ئ٠ُ ؾحٗرٜح، ئي ًٞٗص جُكًٍس ُؿ٘س ُٔ٘ىٝذ٢ جُ٘وحذحش 

جألٖطٍج٤ًس ٝج٤ُٓح٣ٌس ٝجُؿٔؼ٤س جُلحذ٤س ٝقُخ جُؼٔحٍ جالٌْطِ٘ى١ ٝجالضكحو ٝجالضكحوجش جُؼٔح٤ُس 

، ٍْػحٕ ٓح جٗٓكد جالضكحو جالٖطٍج٢ً 1900جألٖطٍج٢ً جُى٣ٔوٍج٢٠ ٝجضكحو ػٔحٍ ٤ٜٕٚٞ ك٢ ػحّ 

 جُى٣ٔوٍج٢٠ ٜٓ٘ح. 

 بٍَت: انًبضج انخبًَ: اصدٌبد َفىر انضشكت انصهٍىٍَت فً انسهطتٍٍ انتششٌؼٍت وانتُفٍزٌت انبشٌط

ذٞجْطس  1900ٗٗطص جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ جالٗطهحذحش جُرٍُٔح٤ٗس ك٢ ض٣ٍٖٗ جألٍٝ ػحّ 

جالضكحو جالٖطٍج٢ً جُى٣ٔوٍج٢٠ ػ٠ِ جكَٟ ٝؾٚ. ْؼص جُكًٍس ض٣َٞغ ٗٗح٠ٜح ذؼىز ؾٜحش ٝٓٓط٣ٞحش، 

وحذَ ئي ٝؾٚ جالضكحو ٌْحُس ُؿ٤ٔغ جٍُٖٔك٤ٖ ٠ِد ْٜٓ٘ جُطؼر٤ٍ ػٖ ػطلْٜ ػ٠ِ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٓ

( ٌو جذىٟ جْطؼىجوْٛ ُِطكىظ ػٖ 100-90جُكٍٛٞ ػ٠ِ وػْ جالن٤ٍز ذحالٗطهحذحش. ؾحءش ٓح ذ٤ٖ )

ضأ٤٣ى جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس جغ٘حء قِٔطٚ جالٗطهحذ٤س. قَٛ قُخ جالقٍجٌ ك٢ ًٛٙ جالٗطهحذحش جُؼحٓس ػ٠ِ 

ٖ قُخ ٓوؼى. قَٛ جٗٛحٌ ؾ٣َٞق ضٗٔر٤ٍُٖ، جُٔ٘ٗو٤ٖ ػ 335. ك٤ٔح قَٛ قُخ جُٔكحكظ٤ٖ 183

ٓوؼى. ٌَٖ ْحُُذ١ٌٞ قٌٞٓس ئتطالك٤س ذ٤ٖ قُخ جُٔكحكظ٤ٖ ٝجٗٛحٌ ضٗٔر٤ٍُٖ ك٢  67جالقٍجٌ، ػ٠ِ 

. ٣ًًٍ إٔ جٚٞجش جُؼٔحٍ ضٗططص ذحالٗطهحذحش جُرٍُٔح٤ٗس ُْ ٣كَٛ قُخ جُؼٔحٍ جُٔٓطوَ  1900ػحّ 

ّ ك٢ ًحٕٗٞ ػوىش جُكًٍس ٓإضٍٔٛح جُهحٓ .(2018)ق٣ُْ، قُخ جُؼٔحٍ جُٔٓطوَ ئال ػ٠ِ ػىز ٓوحػى

، جًى ٓحًّ ٌٗٞوٝ ك٤ٚ ػ٠ِ ٌٍٞٝز جُكٍٛٞ ػ٠ِ جٌٜ كِٓط٤ٖ ُط٤٠ٖٞ ج٤ُٜٞو 1901جألٍٝ ػحّ 

ٍٓٛف جالتطٔحٕ ُطٗؿ٤غ جُؼٔحٍ ج٤ُٜٞو إلٟٗٔحّ  1901ك٤ٜح. أْٓص جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ ػحّ 

 ُِكُخ جُُٔٓغ أٗٗحتٚ. ْٝحٗىش جُكًٍس قُخ جالقٍجٌ جُر٣ٍطح٢ٗ ُٞؾٞو جٗٛحٌٛح ك٢ ػ٣ٟٞطٚ،
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أٓػحٍ ٝٗٓطٕٞ ضٍَٖٗ )هحتى جُؿ٤ٕ جُر٣ٍطح٢ٗ( ٝجٌُِٞو وٌَجت٢ِ٤ )ػٟٞ ٓؿِّ جُؼّٔٞ جُر٣ٍطح٢ٗ( 

 1902أْططحػص جُكًٍس ضأ٤ّْ قُخ ػٔحٍ ٤ٜٕٚٞ ك٢ ػحّ   .(45، ٚلكس 1971)جُٜ٘ىج١ٝ، 

ً ُطأ٤ّْ قُخ جُؼٔحٍ جُٔٞقى ُِؼٔحٍ الٗٚ  ذِ٘ىٕ، ٝجضٓغ ك٢ ٚلٞف جُؼٔحٍ ج٤ُٜٞو، ٓٔح ٓػَ ضكى٣ح

ٞو ٤ٜ٣ٕٔ٘ٞ ػ٠ِ ه٤حوز قُخ ػٔحٍ ٤ٜٕٚٞ، ْؼ٠ جألن٤ٍ ٌَُ جُط٘حهٝ ذ٤ٖ ٗظٍضْٜ ئ٠ُ جُطروس ج٤ُٜ

جُؼحِٓس ٖٓ ًَ جالو٣حٕ ٝذ٤ٖ ضؼٛرْٜ ٗكٞ ج٤ُٜٞو٣س. ضْ قَ ًٛج جُط٘حهٝ ذٌٍٔٝ جُٞهص ذحُطه٢ِ ػٖ 

ًٍس ٗظ٣ٍطْٜ جُٔطؼىوز جالو٣حٕ ٝهٍٛ ٝضٞؾ٤ْٜٜ ػ٠ِ جذ٘حء جُى٣حٗس ج٤ُٜٞو٣س، جُط٢ ضىػٞ ئ٤ُٚ جُك

ج٤ٗٞ٤ُٜٛس. ػٍٜ ٍٛضٍُ ػ٠ِ جُِٓطحٕ ػرى جُك٤ٔى ضوى٣ْ هٍٜٝ ُِىُٝس جُؼػٔح٤ٗس ٓوحذَ كطف جذٞجخ 

، ذ٤ى إٔ جُِٓطحٕ جُؼػٔح٢ٗ ٌكٝ جُؼٍٜ. ٠ِد ٍٛضٍُ 1902كِٓط٤ٖ ُٜؿٍز ج٤ُٜٞو ك٢ ضَٔٞ ػحّ 

ه٢ٓٞ  جُطىنَ ُىٟ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس الٗٗحء ٠ٖٝ 1902ٖٓ جٌُِٞو ؾ٤ّٔ و١ ٌٝض٤ِٗى ك٢ أخ ػحّ 

٤ُِٜٞو ك٢ كِٓط٤ٖ جٝ ٖرٚ ؾ٣ٍُز ٤ْ٘حء جٝ هرٍ٘. ذ٤ى جٕ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ُْ ضٍو ػ٠ِ جُطِد 

  1902ذٓرد جٗىقحٌ جُؿ٤ٕ جُر٣ٍطح٢ٗ ك٢ ؾ٘ٞخ جك٣ٍو٤ح، كوىٓص جُكٌٞٓس جْطوحُطٜح ػحّ 

 .(33، ٚلكس )ٌَٝم                                                                              

ٓغ  1902ض٣ٍٖٗ جألٍٝ ػحّ  22ٌَٖ آٌغٍ ذِلٌٞ قٌٞٓس ٓكحكظس ٝجؾطٔغ ٍٛضٍُ ك٢ 

( جهطٍـ 1905- 1895  )٣ٍَٝ جُٔٓطؼٍٔجش جُر٣ٍطح٢ٗ Joseph Chamberlainؾ٣َٞق ضٗٔر٤ٍُٖ

ػ٤ِٚ ئهحٓس ٓٓطؼٍٔز ٣ٜٞو٣س ك٢ ٓ٘طوس جُؼ٣ٍٕ ج٣ٍُٛٔس ض٤ٜٔىجً ُإلٗطوحٍ ئ٠ُ كِٓط٤ٖ. جذِـٚ ض٤ٍُٖٔٗ 

ٕ جُٔٞٞٞع ٖٓ جنطٛح٘ َٝجٌز جُهحٌؾ٤س ذًُي. كحٌَْ ٍٛضٍُ ٌْحُس ج٠ُ ج٤ًٍُُٔ جٝف الٗٓىٕٝ أ

Landowne )يًٍ ك٤ٜح ٌكٝ جُِٓطحٕ  1902ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ػحّ  12ك٢  )٣ٍَٝ نحٌؾ٤س ذ٣ٍطح٤ٗح

جُؼػٔح٢ٗ ػرى جُك٤ٔى جُػح٢ٗ جُٓٔحـ ذطٜؿ٤ٍ ج٤ُٜٞو ئ٠ُ كِٓط٤ٖ. ًٌٍ ٍٛضٍُ ػ٠ِ الٗٓىٕٝ ك٢ ًحٕٗٞ 

جُطِد. كأهطٍـ الٗٓىٕٝ جنً ٌأ١ جٌُِٞو ًٍٍٝٓ )جُكحًْ جُر٣ٍطح٢ٗ جُؼحّ ك٢ ٍٓٛ(  1903ُػح٢ٗ ػحّ ج

 .(97، ٚلكس 1970)جُه٢ُٞ،  ٝض٤ٌَٗ ُؿ٘س ُىٌجْس ئٌٓح٤ٗحش جُٔ٘طوس ٞٔص ج٤ٌَُُٗٞٞ ؿُٞى ٤ْٔى

جٌِْص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ٌْحُس ٍٛضٍُ ئ٠ُ جٌُِٞو ًٍٍٝٓ ٓغ ُؿ٘س ٖٓ جُكٌٞٓس 

س ُىٌجْس جٌٓح٤ٗس ض٘ل٤ً جُٔوطٍـ ػ٠ِ أٌٜ جُٞجهغ. ٌكٝ ذطٍِ ؿح٢ُ )ٌت٤ّ ٌَٝجء ج٤ٗٞ٤ُٜٛ

 .(78)ٌَٝم، ٚلكس  ٍٓٛ( ٝجٌُِٞو ًٍٍٝٓ جُٔوطٍـ ذٓرد ٚؼٞذس ج٣ٛحٍ ٤ٓحٙ ٍٜٗ ج٤َُ٘ ُِٔ٘طوس

جهطٍـ ضٗٔر٤ٍُٖ، ضِٔي ذ٣ٍطح٤ٗح ٓٓطؼٍٔجش ٝجْؼس ضرِؾ قٞج٢ُ ضٓؼس ٓال٤٣ٖ ٝغالغٔحتس جُق  

غالغٔحتس ٝضٓؼس ٓال٤٣ٖ ٗٓٔس ٢ٛٝ ذكحؾس ُؿٜٞو ج٤ُٜٞو جالهطٛحو٣س، ئهحٓس ٠ٖٝ ٤َٓ ٍٓذغ ٣ٌٜٓ٘ح 

أخ ػحّ  17. ذ٤ى إٔ ٓإضٍٔ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس جُٓحوِ ك٢ 1903ه٢ٓٞ ٤ُِٜٞو ك٢ جٝؿ٘ىج ك٢ ػحّ 

ٌكٝ ٍٓٗٝع جٝؿ٘ىج ٠ٝحُد ذلِٓط٤ٖ ُطٌٕٞ ٠ٖٝ ٤ُِٜٞو. ٝوػح جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ُطكو٤ن  1903

٤ٗٞ٤ُٜٛس ذطٜؿ٤ٍ ج٤ُٜٞو ئ٠ُ كِٓط٤ٖ. ْحٌش جُكًٍس ٓغ جالضكحو جألٖطٍج٢ً جٛىجف جُكًٍس ج

جُى٣ٔوٍج٢٠ ُطكو٤ن جٛىجكٜح ذحُطٍم جُىْط٣ٌٞس ك٢ ًٛٙ جٍُٔقِس. ػوى ٓإضٍٔ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس جُٓحذغ 

:" ضط٤ف جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ُر٣ٍطح٤ٗح جُط٣ٍن جُطْٞغ ك٢ ؿٍخ أ٤ْح.  1904ضَٔٞ ػحّ  4ك٢ ك٢ 

ذٔى٣٘س ذحٍَ ذؼى ٝكحز  1904أخ ػحّ  9ك٢ جُٔإضٍٔ جُكًٍس جألْطػ٘حت٢ جُػحٖٓ ك٢ ٍٝٚـ ٍٛضٍُ 

ً ُِكًٍس. جقطؽ جٗٛحٌ جاله٤٤ٔ٤ِٖ ػ٠ِ يُي ٠ٝحُرٞج ض٢ُٞ   ٍٛضٍُ. ضْ جٗطهحخ و٣ل٤ى ُٝلٕٓٞ ٌت٤ٓح

. 1905أخ ػحّ  27ٝج٣ُٓحٕ ٍُتحْس جُكًٍس. ك٤ٔح ٌَٖ جٍْجت٤َ َجٗـٍٞ ٓ٘ظٔس ٤ٗٞ٤ٜٚس جه٤ٔ٤ِس ك٢ 

ٓٓحٗىز ه٣ٞس ألٗٗحء قُخ جُؼٔحٍ جُٔٞقى.  1905قُخ ػٔحٍ ٤ٜٕٚٞ ك٢ ض٣ٍٖٗ جألٍٝ ػحّ أظٍٜ 

جْطوحُص قٌٞٓس  .(2019)٣ؼوٞخ،  ًحٕ ضأغ٤ٍ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ه١ٞ ؾىجً ػ٠ِ قُخ ػٔحٍ ٤ٜٕٚٞ

. ٖٜىش جُكٌٞٓس نالكحش وجنِٜح قٍٞ ج٤ُٓحْس جُىجن٤ِس ضٓررص 1905ًحٕٗٞ جألٍٝ ػحّ  4ذِلٌٞ ك٢ 

ٜح. ًِق جُِٔي جُر٣ٍطح٢ٗ ئوٝجٌو جُٓحذغ ج٤ٍُٓ ١ٍ٘ٛ ًحٓرَ ذٍ٘ٓحٕ ػٖ قُخ جالقٍجٌ، ػ٠ِ ذأْطوحُط

إلؾٍجء جالٗطهحذحش  1905جٍُؿْ ػىّ جٓطالًٚ جألؿِر٤س ذحُرٍُٔحٕ، ض٤ٌَٗ قٌٞٓس ٠ٞجٌب ك٢ ػحّ 
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ك٢ ٓى٣٘س  1906جُؼحٓس.  جٗؼوى ٓإضٍٔ جُطأ٢ٓ٤ْ ُكُخ جُؼٔحٍ جُر٣ٍطح٢ٗ ك٢ ض٣ٍٖٗ جألٍٝ ػحّ 

ٓ٘ىٝخ ٝغالظ ٓ٘ظٔحش أٖطٍج٤ًس ٝضْ ض٤ٌَٗ ُؿ٘س ضٔػَ جُؼٔحٍ ٞٔص جغ٤ٖ٘ ٖٓ  65ٍذٍٞ، قٍٟٙ ٤ُل

قُخ ػٔحٍ ٤ٜٕٚٞ ٝجالضكحو جالٖطٍج٢ً جُى٣ٔوٍج٢٠ ٝػٟٞ ٖٓ جُؿٔؼ٤س جُلحذ٤س ْٝرؼس ٖٓ جضكحو 

أػِ٘ص جُِؿ٘س جٗىٓحؼ جالضكحو جألٖطٍج٢ً جُى٣ٔوٍج٢٠ ٝقُخ  .(132، ٚلكس 1966)ْح٣ٌّ، جُ٘وحذحش 

حٍ ٤ٜٕٚٞ ٝجُؿٔؼ٤س جُلحذ٤س ٝقُخ جُؼٔحٍ جُٔٓطوَ ذكُخ جُؼٔحٍ جُٔٞقى. ذًُي ٤ْطٍش جُكًٍس ػٔ

ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ػ٠ِ قُخ جُؼٔحٍ جُر٣ٍطح٢ٗ. ٝونِص جُرٍُٔحٕ ٝجُكٌٞٓس ػرٍٙ، كٍٞص جُكًٍس 

ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٗلٞيٛح ػ٠ِ جُٓحْس جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ذٔهطِق جُطٍم ج٤ُٓح٤ْس جُ٘حػٔس ٝجُطأغ٤ٍ ػ٠ِ جُوٍجٌجش 

٤ٓح٤٤ْٖ جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ٝجالنٙ جػٟحء ٓؿِّ جُؼّٔٞ ٝجٌُِٞوجش ٝجػٟحء قُذ٢ جالقٍجٌ ٝجُؼٔحٍ جُ

ػَٔ قُخ جُؼٔحٍ  .(76)كِٓط٤ٖ جُـُٝ جُطط١ٍ، ٚلكس ٝجُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ٝجٍُأ١ جُؼحّ جُر٣ٍطح٢ٗ 

حٍٖ. ػ٠ِ جذؼحو جُؼ٘حٍٚ جالٖطٍج٤ًس ٖٓ ُؿ٘طٚ ج٣ًٍُُٔس ٓغ جُٓٔحـ ُْٜ ُإلٟٗٔحّ ُِكُخ ذٌَٗ ٓر

ٝجؾٚ قُخ ٓؼحٌٞس قُخ جُٔكحكظ٤ٖ، كٜحوٕ قُخ جُؼٔحٍ قُخ جالقٍجٌ ٝجضرؼٚ ُالذطؼحو ػٖ ْطٞز 

قُخ جُٔكحكظ٤ٖ. أػِٖ ػٖ ض٤ٌَٗ قٌٞٓس ئتطالك٤س ٞٔص قُذ٢ جُؼٔحٍ ٝجالقٍجٌ ُطكو٤ن جالٚالـ 

ضكحُق جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٓغ قُخ جُؼٔحٍ  .(44، ٚلكس 2006)٤ٛحٍ،  جالؾطٔحػ٢ ٝجالهطٛحو١

جٗطهد ػٟٞ  1906كون جٛىجف ج٤ُٜٞو، ٖٜىش جُؼالهحش ذ٤ٖ ذ٣ٍطح٤ٗح ٝجُكًٍس ضطٌٞ ًٓ٘ ػحّ ُط

جُكًٍس ك٢ جُو٤حوز ُهىٓس جألْطوٍجٌ ذحالٓرٍج٣ٌٞ٠س جُر٣ٍطح٤ٗس، ٗظْ جُكحنحّ و٣ٌـِٞ ؿحْطٍٝ )ػٟٞ 

ػحّ  جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ ٓى٣٘س ٓحٗٗٓطٍ( ُوحء ذ٤ٖ ٝج٣ُٖٓ ٝجٌُِٞو جٌغٍ ذِلٌٞ ك٢ ًحٕٗٞ جألٍٝ

 .(206)ٌَٝم، ٚلكس ض٘حٍٝ وٌٝ قُخ جالقٍجٌ ك٢ ضكو٤ن جٛىجف ج٤ُٜٞو  1906

ٓوؼى. ٝقَٛ قُخ   377،  كحَ قُخ جالقٍجٌ ذـ 1906ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ ػحّ  12أٌؾ٣ٍص ك٢ 

ٓوؼى. جٖطٍى قُخ جُؼٔحٍ ذحالٗطهحذحش جُرٍُٔح٤ٗس ٝقَٛ ػ٠ِ ضٓؼس ٝػ٣ٍٖٗ  132جُٔكحكظ٤ٖ ػ٠ِ 

ٕ ٗحترحً ػٔح٤ُحً ٖٞٔ قُخ جالقٍجٌ. ْحٌ قُخ جُؼٔحٍ ذطرؼ٤س قُخ جالقٍجٌ ٓوؼىجً، كحَ ْرؼس ٝأٌذؼٞ

.  ْؼ٠ قُخ جُؼٔحٍ ٤ٗ1906ٓحٕ ػحّ  6ك٢ جُرىج٣س. ٌَٖٝ ٍٛذٍش ج٣ٌْٞع قٌٞٓس ؾى٣ىز ك٢ 

 جُر٣ٍطح٢ٗ ُإلٟٗٔحّ ُِكًٍس جألٖطٍج٤ًس، ٌُٖ ٠ِرٚ ضْ ٌكٟٚ ذٓرد ٤ٛٔ٘س جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ػ٤ِٚ 

ضٞؾى جُؼى٣ى ٖٓ جُطٗؼرحش ج٤ُٓح٤ْس وجنَ قُخ جُؼٔحٍ  .(24، ٚلكس 2012)ػ٠ٓ٤، ٓحًىٝٗحُى،

جُر٣ٍطح٢ٗ ٠ٝٞجتق و٤٘٣س ٓطؼىوز، ذ٤ى جٕ جُكُخ جْططحع جُكلحظ ػ٠ِ ٝقىضٚ ٝضٔحٌْٚ. ٝجضرغ ٜٓ٘ؽ 

جالٖطٍج٤ًس ْٝحٌ ػ٠ِ ج٤ُٓحْس جُٞجهؼ٤س ك٢ ٗٗح٠ٚ ذحُرٍُٔحٕ ٝجُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس. ًحٕ جُكُخ ٣هطحٌ 

حذحش جُرٍُٔح٤ٗس ٝجُىٌؾحش جُهحٚس ك٢ جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س ٖٓ جذ٘حء جُطروس جُرٌٞؾٞج٣َس. ٍٖٓك٤ٚ ُالٗطه

ً ٓح ٣ٟغ جُكُخ ئ٠ُ ؾحٗد ض٤حٌ  قحكع جُكُخ ػ٠ِ ػالهحش ٝغ٤وس ٓغ ٗوحذحش جُؼٔح٤ُس ٝج٤ُٜ٘ٔس وجتٔح

ج١ُْٞ، ًُج قَ قُخ جُؼٔحٍ ٓكَ قُخ جالقٍجٌ ك٢ ًٛٙ جٍُٔقِس، ٣ٔػَ جُطروس جُْٞط٠ أًػٍ ٖٓ 

 .(4/5/1979)ج٣ٌُٞط٤س،  ٔػ٤َ جُؼٔحٍ، كأٚرف قُخ جُؼٔحٍ ٣ٔػَ ض٤حٌ ج٤ُٓحٌ جٍُت٤ّ ك٢ ذ٣ٍطح٤ٗحض

٤ْطٍ ج٤ُٜٞو ػ٠ِ ٓلحَٚ جُٔإْٓحش جُىُٝس جُر٣ٍطح٤ٗس، ئي َٝٚ ئ٠ُ ٌتحْس ذِى٣س ُ٘ىٕ 

ٝػ٣ٟٞس ٓؿحُٜٓح جُٔك٤ِس ٤ْٝطٍٝج ػ٠ِ جالقُجخ جُر٣ٍطح٤ٗس )جُؼٔحٍ ٝجالقٍجٌ ٝج٤ُٗٞػ٢( 

ػىجء قُخ جُٔكحكظ٤ٖ ُْٜ. جٚركص جالقُجخ ضٓؼ٠ ٌُٓد ٝوْٛ ٝضٓطؿى١ وػْٜٔ ٝػٞٞص ػٖ 

جُٔحو١ ٝجُٔؼ١ٞ٘. ٤ْطٍ ج٤ُٜٞو ػ٠ِ ٗٗح٠ ج٤ُٓح٤٤ْٖ جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ؿ٤ٍ ج٤ُٜٞو ُْ ٣٘ؿٞج جقى ٖٓ 

  ٤ْطٍضْٜ ٝجٚرف جُٔٓإ٤ُٖٝ جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ٣طٓحذوٕٞ ُهىٓس ج٤ُٜٞو

 .(185-184، جُٛلكحش 1965)جُطَ،                                                               

ذٔى٣٘س ُ٘ىٕ ذ٤ٖ  1907ػوىش وٍٝ جُٞكحم جُٞو١ ٓإضٍٔ ُطو٤ْٓ جٓالى جُىُٝس جُؼػٔح٤ٗس ك٢ ػحّ 

ذ٣ٍطح٤ٗح ٝكٍٗٓح ٤ٌْٝٝح. جٖطى جُهالف ػ٠ِ ْوطص قٌٞٓس قُخ جُٔكحكظ٤ٖ جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ػحّ 

س. ٌَٖ قُخ جالقٍجٌ قٌٞٓس ؾى٣ىز ذٍتحْس ًحٓر٤َ ، ٓ٘ل١ً ٤ْحْس ذ٣ٍطح٤ٗح جالْطؼٔح1907٣ٌ
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ذُٓحٕ، ج١ًُ جٛطْ ذٔؼحُؿس جُٔٗحًَ جُىجن٤ِس. ضْ جإلضلحم ٓؼٚ ػ٠ِ وػْ قٌٞٓطٚ ٖٓ قُخ جُٔكحكظ٤ٖ 

ٓوحذَ جالْطٍٔجٌ ػ٠ِ ٤ْحْس جُكُخ جالْطؼٔح٣ٌس. هىّ جٌُِٞو ًح٤َٓ جٍٗٓحٕ )ٌت٤ّ جُكٌٞٓس 

 .(20)قحكع، ٚلكس  ٢ٓٞ ٤ُِٜٞو ك٢ كِٓط٤ٖجُر٣ٍطح٤ٗس( ذؼى يُي ٍٓٗٝع إلهحٓس ٠ٖٝ ه

ذٓرد ْٞء قحُس ٌت٤ّ  ٤ٗ1908ٓحٕ ػحّ  4جْطٍٔش جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس قط٠ أْطوحُطٚ ك٢ 

. جهٍش جُكٌٞٓس ػىز هٞج٤ٖٗ ٤ٗ1908ٓحٕ ػحّ  5جُكٌٞٓس جُٛك٤س. ٌَٖ ٍٛذٍش ج٣ٌْٞع قٌٞٓس ك٢ 

جالقٍجٌ ُٓٔحقٚ ذط٤ٌَٗ قُخ  جؾطٔحػ٤س ُٛحُف جُؼٔحٍ، ُِطؼ٣ٞٝ ػٖ جُهطحء ج١ًُ جٌضٌرٚ قُخ

جُؼٔحٍ ذحُٓحذن. ذىأ جػٟحء جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٣ٗوٕٞ ٣ٍ٠وْٜ ٣ُُحوز ٗلٞيْٛ ك٢ جُكٌٞٓس ٝجُرٍُٔحٕ 

ٞى جُِٓطحٕ ػرى جُك٤ٔى جُػح٢ٗ.  1908جُر٣ٍطح٢ٗ. جذطٜؽ جُٜٛح٣٘س ذحٗوالخ جالضكحو ٝجُطٍه٢ ك٢ ػحّ 

 –ضأ٤ّْ ٍٓٛف ك٢ جْط٘رٍٞ ذأْْ جالٗؿِٞ كطكص جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس كٍٝع ُٜح ك٢ كِٓط٤ٖ. ٝضْ 

ذالٛح١ جالْطٍٔجٌ  ٤ُ1908لحٗط٤٘٤س. ك٤ٔح أًى ٓإضٍٔ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس جُػح٢ٗ ػٍٗ جُٔ٘ؼوى ػحّ 

ذ٤ٓحْس جُطؼحٕٝ ٓغ قُذ٢ جُؼٔحٍ ٝجالقٍجٌ ُِطأغ٤ٍ ػ٠ِ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ُطكو٤ن جٛىجف جُكًٍس، 

ًَ ٗلٞيٛح ج٤ُٓح٢ْ ٝجالهطٛحو١ ٝجالؾطٔحػ٢  ٞحػلص جُكًٍس ًٓ٘ يُي جُك٤ٖ ؾٜٞوٛح ٝٝٞؼص

ٌكٝ ٓؿِّ جٌُِٞوجش  .(51-50)ج٤ٍُٖىجش، جُٛلكحش  ُهىٓس ج٤ُٓحْس جالْطؼٔح٣ٌس جُر٣ٍطح٤ٗس

جُٔٞجَٗس ج٣ُٞ٘ٓس جُط٢ هىٓطٜح جُكٌٞٓس ذٓرد ًػٍز جٍُٟجتد جُٔلٍٝٞس ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُٜٖٔ. قَ جُِٔي 

جُكٌٞٓس إلؾٍجء جٗطهحذحش ؾى٣ىز. ٖٓ ؾحٗد أنٍ ٝوػح  1909ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ ػحّ  9ٓؿِّ جُؼّٔٞ ك٢ 

ٝهٌٍ  1909جٛطُش ٌتحْس ُٝلٓطٕٞ ك٢ جُٔإضٍٔ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس جُػحُع ػٍٗ ك٢ ٛحٓرٌٞؽ ػحّ 

جُٔإضٍٔ جالْطٍٔجٌ ذحإلػطٔحو ػ٠ِ قُخ جُؼٔحٍ ك٢ جُطأغ٤ٍ ػ٠ِ ج٤ُٓحْس جُر٣ٍطح٤ٗس. ْحٗىش جُكًٍس 

. قَٛ قُخ 1910ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ ػحّ  7جُط٢ ؾٍش ك٢ جُكُخ جُؼٔحٍ ك٢ جالٗطهحذحش جُرٍُٔح٤ٗس 

 40ٓوؼى. ك٤ٔح قَٛ قُخ جُؼٔحٍ ػ٠ِ  272. ٝقَٛ قُخ جُٔكحكظ٤ٖ ػ٠ِ  274جالقٍجٌ ػ٠ِ 

ٓوؼى. كٌَٗ ٍٛذٍش ج٣ٌْٞع قٌٞٓس ئتطالك٤س ذ٤ٖ قُخ جالقٍجٌ  71ٓوؼى. ٝقَٛ جإل٣ٍُ٘ى٤٣ٖ ػ٠ِ 

 .(67، ٚلكس 2018ح١ٝ، ج٣ٌْٞع،)ن 1910ٖرح٠ ػحّ  8ٓغ قُخ جُؼٔحٍ ٝجإل٣ٍُ٘ى٤٣ٖ ك٢ 

ئ٠ُ ٤ُٞذُٞى و١ ٌٝض٤ِٗى  1910ٖرح٠ ػحّ  26ٝٞف ُٝلٕٓٞ )ٌت٤ّ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس( ك٢ 

)ٓٓإٍٝ ػحتِس ٌٝض٤ِٗى جُػ٣ٍس ك٢ ذ٣ٍطح٤ٗح( كَٟ ذ٣ٍطح٤ٗح ػ٠ِ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ج١ًُ ٣لٞم وٌٝ 

جُٔح٤ٗح ػ٠ِ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس جُىٍٝ جالٌٝٝذ٤س جالْطؼٔح٣ٌس ٓؿطٔؼس، جوًٌص ذ٣ٍطح٤ٗح نطٍ ٤ْطٍز 

ٓٔح ٣ٜىو جُٔٛحُف جُر٣ٍطح٤ٗس. قحُٝص ذ٣ٍطح٤ٗح ضالك٢ يُي، ًحٗص جُٔح٤ٗح ػٟٞ ك٢ ضكحُق جُػالغ٢ 

ٝذ٣ٍطح٤ٗح ػٟٞ ك٢ قِق جُٞكحم، كٗىوش جألن٤ٍز ٚىجهطٜح ٓغ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس. ًٗق ْل٤ٍ 

ػالهس جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس  1910حّ ذ٣ٍطح٤ٗح ك٢ جْط٘رٍٞ َُٞجٌز جُهحٌؾ٤س جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ٤ٗٓحٕ ػ

جُؼح٤ُٔس ذؿٔؼ٤س جالضكحو ٝجُطٍه٢ ٝضكحُلٜٔح ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ٔح. أًى جُٔإضٍٔ ج٢ٗٞ٤ُٜٛ جٍُجذغ ػٍٗ جُٔ٘ؼوى ك٢ 

ػىّ جٗك٤حَ جُكًٍس أل١ ٖٓ جُطكحُل٤ٖ ك٢ جٌٝٝذح ٝجُٞهٞف ػ٠ِ جُك٤حو. ٣ًًٍ إٔ  1910آ٣حٌ ػحّ 

ٓوؼى.  42ػ٠ِ  ٢1910 ػوىش ك٢ ًحٕٗٞ جألٍٝ ػحّ قُخ جُؼٔحٍ قَٛ ك٢ جالٗطهحذحش جُؿى٣ىز جُط

كأْطٍٔش جُكٌٞٓس جإلتطالك٤س ذ٤ٖ قُخ جالقٍجٌ ٝقُخ جُؼٔحٍ. ٝجؾٜص جُكٌٞٓس جٞطٍجذحش جُؼٔحٍ. 

جٞطٍش جُكٌٞٓس إلٚىجٌ ػىز ض٣ٍٗؼحش ُٛحُكْٜ. أٚىٌش جُكٌٞٓس هحٕٗٞ جُٟٔحٕ جُٛك٢ 

 1911هٌٍش جألن٤ٍز ك٢ ػحّ  .(109، ٚلكس 1970)ٚر١ٍ،  1911ٝجالؾطٔحػ٢ ُِؼٔحٍ ك٢ ػحّ 

جُطؼحٕٝ ٓغ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، أػِ٘ص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس هرٍٞ ٍٓٗٝع جُل٣ٍى ٤ْٞٗؾ ُط٤٠ٖٞ ج٤ُٜٞو 

ك٢ كِٓط٤ٖ ػٖ ٣ٍ٠ن ًٝحُس جُٜؿٍز ج٤ُٜٞو٣س. قىغص جٞطٍجذحش وجنَ جُكًٍس، أٞطٍ ُٝلٓطٕٞ 

حٍَ. ٝجٗطهد ٝجٌذٌٞؽ ذىالً ػ٘ٚ. ك٢ ٤ٓىٗس ذ 1911ُإلْطوحُس ك٢ ٓإضٍٔٛح جُهحّٓ ػٍٗ ك٢ ػحّ 

جٍْع ٌت٤ّ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس جُٓحذن ُِ٘ل٢ ٝؾٞو ضكحُق ذ٤ٖ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٝجُٔح٤ٗح. أًى 

ضكحُق جُكًٍس ٓغ ذ٣ٍطح٤ٗح ُطكو٤ن جٛىجف جُكًٍس ك٢ كِٓط٤ٖ. أٗٗثص جُكًٍس ٍٓٛف ذِ٘ىٕ ك٢ ػحّ 
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ُطح٣ُٔ، جُهحٞؼس ُِكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، ْحْٛ ذط٣َٞٔ جُٔإْٓحش جُٛك٤س ُِؼٔحٍ. وػص ٚك٤لس ج 1912

جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ٣ُُٔى ٖٓ جالٛطٔحّ ذحُكًٍس ُِكلحظ ػ٠ِ جُٔٛحُف جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢  1912ك٢ ػحّ 

جُىُٝس جُؼػٔح٤ٗس. ًحٗص ذ٣ٍطح٤ٗح ذكحؾس ُالٓٞجٍ ج٤ُٜٞو ُكٔح٣س ه٘حز ج٣ُّٞٓ ٝجْطػٔحٌ جالٓٞجٍ ك٢ 

٣ٍجٕ ٝؿُٞر٤ٌ٘حٕ ك٢ جُؼٍجم ُٝط٘ل٤ً ٌْس قى٣ى ذ٤ٖ ق٤لح جٓط٤حَجش جُ٘ل١ جُط٢ قَٛ ػ٤ِٜح وج٢ٌْ ك٢ ئ

ٝجُرٍٛز ُكٔح٣س ٓٛحُكٜح ذحُٔ٘طوس ذىػْ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس. ٣ًًٍ إٔ جٓٞجٍ جػٟحء جُكًٍس ضطًٍُ 

ك٢ جُر٘ٞى جُر٣ٍطح٤ٗس. ْؼص ذ٣ٍطح٤ٗح ُط٘ل٤ً جٛىجف جُكًٍس ُٟٔحٕ ٓٛحُكٜح ك٢ جُٔ٘طوس، ئي ٗوِص 

ًٍٖحضٜح ٖٓ ذ٤ٍُٖ ئ٠ُ ُ٘ىٕ ْٝؼص جُكًٍس ٍُذ١ ٗٗح٠ٜح ذؼؿِس جُكًٍس ًٍُٓٛح جُٔح٢ُ ٝأٍٚٞ 

جٚركص ذ٣ٍطح٤ٗح ضؼٍٞ  .(197)ٌَم، ٚلكس ج٤ُٓحْس جُر٣ٍطح٤ٗس جألْطؼٔح٣ٌس ُطكو٤ن جٛىجف جُكًٍس 

ػ٠ِ قح٤٣ْ ٝج٣ُٓحٕ ج١ًُ، جٗطوَ ئ٠ُ ُ٘ىٕ ٝضه٠ِ ػٖ ؾ٤ٓ٘طٚ ج٤ٍُْٝس ٝقَٛ ػ٠ِ جُؿ٤ٓ٘س 

ًٍس. أٗطهد ٝج٣ُٓحٕ ك٢ ٓإضٍٔ جُكًٍس جُٓحذغ ػٍٗ جُٔ٘ؼوى ك٢ ػحّ جُر٣ٍطح٤ٗس، جقطَ ًٍُٓ ٜٓٔحً ذحُك

ٌت٤ّ ُؿ٘س وجتٔس. جنًش جُكًٍس ك٢ جُٞهص ٗلٓٚ ضؼٍٞ ػ٠ِ ذ٣ٍطح٤ٗح ُطكو٤ن جٛىجكٜح، ئي  1913

ْحٛٔص جُكًٍس ذٌَٗ كؼحٍ ُهِن ٓرٌٍجش جُكٍخ جُؼح٤ُٔس جأل٠ُٝ ٝجغحٌز جألَٓحش ك٢ ٍٖم جٌٝٝذح 

كِٓط٤ٖ، ٌؿْ يُي ُْ ٣لَٟ جؿِد ٣ٜٞو ٛ٘حى ضٍى ذالوْٛ، كطىنَ جُكًٍس  إلؾرحٌ ج٤ُٜٞو ُِٜؿٍز ئ٠ُ

)ج٤ٍُٖىجش،  ُىٟ جُوحوز جٍُِٝ ُِو٤حّ ذكٔالش جٞطٜحو ذكوْٜ ك٢ ٍٖم أٌٝٝذح أله٘حػْٜ ذحُٜؿٍز

 .(51ٚلكس 

انفصم انخبنج: فشض انضشكت انصهٍىٍَت ػهى انضكىيت انبشٌطبٍَت تضمٍك اهذافهب احُبء انضشة 

 ونى:انؼبنًٍت األ

 : 7871انًبضج األول: أصذاس انضكىيت انبشٌطبٍَت وػذ بهفىس فً ػبو 

ٗٗطص جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس إلْطٍٞحء جُٓحْس جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ، جغ٘حء جٗىالع جُكٍخ جُؼح٤ُٔس 

. ٌَٖ ٍٛذٍش ج٣ٌْٞع قٌٞٓس ئتطالك٤س ٖحٌى قُخ جُؼٔحٍ ك٤ٜح. 1914جأل٠ُٝ ذىج٣س ٍٖٜ أخ ػحّ 

جُك٤حو ذحُكٍخ، ذ٤ى إٔ جُكًٍس ضٓطهىّ جُر٣ٍى جُىذِٞٓح٢ْ جُر٣ٍطح٢ٗ أػِ٘ص جُكًٍس ٝهٞكٜح ػ٠ِ 

ٖٝلٍجضٜح ُ٘وَ ذ٣ٍى ٝجنرحٌ جُكًٍس، أي ْٔكص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ُِكًٍس يُي ذٓرد قحؾطٜح ُالٓٞجٍ 

ُطـط٤س ٗلوحش جُكٍخ. جهحٓص جُكًٍس ػالهحش ه٣ٞس ٓغ جُٓحْس جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ، ذلَٟ وػْ جالغ٣ٍحء ج٤ُٜٞو 

. جٚرف جٌُِٞو وٌَجت٢ِ٤ (67، ٚلكس 1971)جُٜ٘ىج١ٝ،  ٤٤ٖٗ إلػٟحء قُذ٢ جُؼٔحٍ ٝجالقٍجٌجُر٣ٍطح

جػٟحء ذحُكًٍس  1914ٝجٌُِٞو ئوٝجٌو ؾٍج١ )ػ١ٟٞ ٓؿِّ جٌُِٞوجش( ك٢ ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ػحّ 

ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، ئي جؾٍٟ جألن٤ٍ ٓرحقػحش ٓغ ٝج٣ُٓحٕ قٍٞ جٛىجف جُكًٍس. أػِٖ جٌُِٞو ئوٝجٌو ؾٍج١ 

ح ػٖ جْطؼىجوٙ ُط٘ل٤ً ضِي جالٛىجف. ًًُي جْٟٗ ُِكًٍس ج٤ٍُٓ و٣ٌلِٞ )ػٔىز ُ٘ىٕ( ٝ ك٢ نطحٜٓ

ِ.خ. ٌْٞش )ٌت٤ّ ضك٣ٍٍ ٚك٤لس جُٔحٗٗٓطٍ ؿحٌو٣حٕ(. جْٟٗ ُِكًٍس ج٤ٍُٓ ٌٗٞٓحٕ ذ٘طٞض٤ٕ 

 1914)ٗحتد جُوَ٘ٛ جُر٣ٍطح٢ٗ ك٢ جُوىِ(. جْططحع ٝج٣ُٖٓ ٖٓ جه٘حع جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ػحّ 

جُٗرحخ ج٤ُٜٞو جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ٖٓ جُهىٓس جُؼ٣ٌٍٓس، ٓٔح ٌذطْٜ ذحُكًٍس ٝجْطهىْٜٓ ُط٘ل٤ً  جػلحء ٗٛق

ٍٗٗش ٚك٤لس ٓحٗٗٓطٍ  .(157)ؾل٣ٍُ، ٚلكس ذٍٗحٓؿٜح ذكؿس أْٜٗ ٣وٕٞٓٞ ٜٓٔس ه٤ٓٞس ُر٣ٍطح٤ٗح

ؿحٌو٣حٕ جُىػح٣س ُِكًٍس، ذحإلٞحكس ئ٠ُ جُٛكق جُر٣ٍطح٤ٗس جألنٍٟ ْؼص جُكًٍس أله٘حع ذ٣ٍطح٤ٗح 

٤ٔٛس ٍٓٗٝع ض٣ٜٞى كِٓط٤ٖ ُِٔٛحُف جُر٣ٍطح٤ٗس. جٜٗحٌش جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ٗط٤ؿس ضؼٔن جُهالكحش ذأ

، جٖطٍى قُخ 1915آ٣حٌ ػحّ  19ذ٤ٖ ٚلٞكٜح. ٌَٖ ٍٛذٍش ج٣ٌْٞع قٌٞٓس ئتطالك٤س ؾى٣ىز ك٢ 

٣ٍَ جُؼٔحٍ ك٤ٜح. أٚرف جٌُِٞو جٌغٍ ذِلٌٞ ٣ٍَٝ جُكٍذ٤س جُر٣ٍطح٢ٗ ٖٝـَ جوٝجٌ ج٤ُٓى ٓح٤ًٓ٘ح ٝ

جُرك٣ٍس جُر٣ٍطح٢ٗ. أػِٖ جٌُِٞو ذِلٌٞ ٌٍٞٝز جُطؼحٕٝ ٓغ ٝج٣ُٓحٕ ُطكو٤ن جٛىجف جُكًٍس 

ذٔ٘حهٗس جُٔٓأُس ك٢ ٓؿِّ جٌَُٞجء  1915آ٣حٌ ػحّ  21ج٤ٗٞ٤ُٜٛس. ٝٝػىٙ و٣ل٤ى ٣ُٞى ؾٌٞؼ ك٢ 

جُر٣ٍطح٢ٗ. هحّ ًُْٞٞٞف )ػٟٞ ٓؿِّ جُؼّٔٞ( َٝٓالتٚ ج٤ُٜٞو ذ٘ٗح٠ ك٢ ٚلٞف جػٟحء جُٔؿِّ 
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)٢ٗٞ٤ٜٚ ذ٣ٍطح٢ٗ  Herber Samuelٓرْٜ ئ٠ُ ؾحٗد ٌأ١ جُكًٍس. ٍٚـ ٍٛذٍش ٚٔٞت٤َ ٌُ

ذإٔ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ضىٌِ ٓوطٍـ جُكًٍس ٓوحذَ  1915ق٣ٍُجٕ ػحّ  7( ك٢ 1963- 1870

جػالٕ ج٣ٌْٞع )ٌت٤ّ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس( جُطه٢ِ ػٖ ج٤ُٓحْس جُطو٤ِى٣س ضؿحٙ جُىُٝس جُؼػٔح٤ٗس ٝجُؼَٔ 

٤ٜٔح. ًٝٗق قحؾس ذ٣ٍطح٤ٗح ُِكٍٛٞ ػ٠ِ ٓٓحػىجش ٓح٤ُس ُٔٞجؾٜس ضرؼحش جُكٍخ. ذىء ػ٠ِ ضوٓ

جالْطؼٔح٣ٌٕٞ جُر٣ٍطح٤ٕٗٞ ضأ٤٣ى جٍُٔٗٝع جُكًٍس ٤ُِٓطٍز ػ٠ِ كِٓط٤ٖ ٖٝؿؼص جُكٍخ جُك٤ٌٓٞس 

ذٓؼ٢ جُكٌٞٓس  1915جُر٣ٍطح٤ٗس ُط٘ل٤ً جٛىجف جُكًٍس، جػطٍف جٌُِٞو ئوٝجٌو ؾٍج١ ك٢ أخ ػحّ 

ُؼوى ٚلوس ٓغ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ُٟٔحٕ ضأ٤٣ى ج٤ُٜٞو ُِكِلحء ذحُكٍخ ٓوحذَ جهحٓس ٠ٖٝ  جُر٣ٍطح٤ٗس

٤ُِٜٞو ك٢ كِٓط٤ٖ. ٝضطؼٜى جُكًٍس ذحه٘حع جُٞال٣حش جُٔطكىز جال٤ٌ٣ٍٓس ُالٖطٍجى ك٢ جُكٍخ ئ٠ُ ؾحٗد 

ؾٍٟ جُكِلحء ٝٓ٘ف ذ٣ٍطح٤ٗح جُوٍٜٝ ذٓرد ضٌح٤ُق جُكٍخ جُر٣ٍٗس ٝجالهطٛحو٣س جٌُر٤ٍز ؾىجً. ج

ٝج٣ُٓحٕ جضٛحالش ٓغ جُٔٓإ٤ُٖٝ جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ، جذٍَْٛ و٣ل٤ى ٣ُٞى ؾٌٞؼ ٍٝٛذٍش ٚٔٞت٤َ ٝجٌغٍ 

ذِلٌٞ ْٝٛ ٖى٣ى١ جالٗىكحع ٗكٞ وػْ جُكًٍس. ذىأ جُٓحْس جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ض٘ل٤ً جٛىجف جُكًٍس، أٓػحٍ 

ه٣ٞس ٓغ  ضٍَٖٗ ًٍْٝٝٔحٕ ٝئ٣ىٕ ٝذِلٌٞ ٌٝٓىٝٗحُى ٝئض٢ِ ٚٔٞت٤َ ٝذ٤لٖ، ج٣ًُٖ ًحٕ ُْٜ ٌٝجذ١

أٌَْ جٌُِٞو ئوٝجٌو ؾٍج١ ٌْحُس ئ٠ُ ٣ٍَٝ نحٌؾ٤س كٍٗٓح  .(69، ٚلكس 1971)جُٜ٘ىج١ٝ، جُكًٍس 

٤ٌْٝٝح ُؼٍٜ ٓٓٞوز جالضلحم ػ٤ِٜٔح. كؼوىش وٍٝ ج١ُْٞ )ذ٣ٍطح٤ٗح ٝكٍٗحِ ٤ٌْٝٝح( ٓؼحٛىز ْحٗص 

٤ٖ ُِ٘لٞي ، ٓ٘كص كِٓط1916ذطٍْرٌٞؽ ُطو٤ْٓ جٓالى جُىُٝس جُؼػٔح٤ٗس ك٢ ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ ػحّ 

جُل٢ٍٓٗ، ٓٔح آغحٌ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٖٝ٘ص قِٔس أٗطوحوجش ُِٓحْس جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ذٓرد ٓٞهلْٜ ٖٓ 

 جٓح٢ٗ ج٤ُٜٞو، ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ٓح ضىػ٤ٚ جُٛكحكس جُر٣ٍطح٤ٗس ٖٓ ضؼح٠ق ذالوٛح ٓغ ٓطحُد ج٤ُٜٞو

قُجخ . ٌِٖص جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ؾٔحػحش ٞـ١ ضحذؼس ُٜح ذٔهطِق جال(173)ؾل٣ٍُ، ٚلكس 

ٝجُٔإْٓحش جُر٣ٍطح٤ٗس ُطكو٤ن جٛىجف جُكًٍس. ضٌحضق جػٟحء جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ َٝجٌز جُهحٌؾ٤س 

ٖرح٠ ػحّ  28جُر٣ٍطح٤ٗس، ئي هىّ ج٤ٍُٓ الٗىٓحٕ )ػٟٞ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٝٓٓطٗحٌ ج٣ٌْٞص( ك٢ 

ٖ جُكًٍس. هىّ ٠ِد ئ٠ُ ٍٛذٍش ٚٔٞت٤َ ُطؿى٣ى جُطؼحٕٝ ذ٤ٖ قٌٞٓس و٣ل٤ى ٣ُٞى جإلتطالك٤س ذ٤ 1916

ج٤ُٓى ٤٤ُْٖٞ )ػٟٞ ٓؿِّ جُؼّٔٞ جُٔطكىظ ذأْْ جُ٘ٞجخ ج٤ُٜٞو( ٠ِد ئ٠ُ ٓؿِّ جٌُِٞوجش ك٢ أيجٌ 

إلهحٓس وُٝس ٣ٜٞو٣س ك٢ كِٓط٤ٖ ٝجؾٍجء ضؼى٣َ ٓؼحٛىز ْحٗص ذطٍْرٌٞؽ. ٠ٝحُد ج٤ُٓى  1916ػحّ 

. ج٣ى ٓؿِّ جُؼّٔٞ ٖطح٣ٖ )ػٟٞ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس( ذ٤ٜٔ٘س ج٤ُٜٞو ػ٠ِ كِٓط٤ٖ ألنً وٌْٝٛ ك٤ٜح

٤ْحْس جُكٌٞٓس ضؿحٙ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس. جػطٍف ٓحًّ ٌٗٞوجٝ )ٓلٌٍ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس( ذأٗىكحع 

جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس جألتطالك٤س ُِطؼحٕٝ ٓغ جُكًٍس ٝأًى إٔ جُكٌٞٓس ٝكٍش جُٔ٘حل جُٔالتْ ُِؼَٔ جُكًٍس 

ُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس، ذلَٟ ٗٗح٠ ٓٔح ْحػىٛح ػ٠ِ جُطْٞغ ك٢ ػِٜٔح. ػوىش جُكًٍس ضكحُق ٓغ ج

ٝج٣ُٖٓ ٓغ جُٓحْس جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ جُٔط٤ُٔ ُٛحُف جُكًٍس. جٚركص جالن٤ٍز ضؼَٔ ػ٠ِ جٗطٛحٌ جُكِلحء 

ذحُكٍخ ُـٍٜ ٤ْطٍز ذ٣ٍطح٤ٗح ػ٠ِ كِٓط٤ٖ ُطو٣ٞس ج٤ُٜٞو ك٤ٜح. جؾٍٟ ٓحٌى ْح٣ٌّ )جُهر٤ٍ 

ٓلحٝٞحش ُطؼى٣َ ٓؼحٛىز ْحٗص جُر٣ٍطح٢ٗ( ٝكٍجٗٓٞج ؾٌٞؼ ذ٤ٌٞ )جُوَ٘ٛ جُل٢ٍٓٗ ك٢ ذ٤ٍٝش( 

ذ٤ٌٞ ٗٛص ػ٠ِ ٝٞغ  –ٝضْ جالضلحم ػ٠ِ ػوى ٓؼحٛىز ْح٣ٌّ  1916آ٣حٌ ػحّ  16ذطٍْرٌٞؽ ك٢ 

ٌأش جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ضكحُلٜح ٓغ  .(68)ِْٔحٕ، ٚلكس كِٓط٤ٖ ضكص جإلوجٌز جُى٤ُٝس جُٔٗطًٍس 

ٕ ٓرحقػحش ٓرحٍٖز ٓغ جُكٌٞٓس ذ٣ٍطح٤ٗح ٣ؼطرٍ جُهطٞز جأل٠ُٝ ُطكو٤ن جٛىجكٜح، ػ٘ىٓح جؾٍٟ ٝج٣ُٓح

 5قٍٞ نطس جألن٤ٍز إلنٟحع كِٓط٤ٖ. أْطوحُص جُكٌٞٓس ك٢  1916جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ض٣ٍٖٗ جألٍٝ ػحّ 

قٌٞٓس ئتطالك٤س ؾى٣ىز  1916ًحٕٗٞ جألٍٝ ػحّ  7. ٌَٖ و٣ل٤ى ٣ُٞى ؾٌٞؼ ك٢ 1916ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ػحّ 

٤ٗس جُؼى٣ى ٖٓ جٌَُٞجء ج٤ُٜٞو، ئي قَٛ قُخ جُؼٔحٍ ػ٠ِ غالظ َٝجٌجش. ٞٔص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح

جٚرف ج٤ُٜٞو١ ٛ٘ىٌْٕٞ ٌت٤ّ ًطِس جُكُخ ك٢ ٓؿِّ جُؼّٔٞ. ك٤ٔح أٚرف جٌُِٞو ذِلٌٞ ٣ٍَٝجً 

 .(216)ؾل٣ٍُ، ٚلكس  ُِهحٌؾ٤س
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. هٌٍ وػْ هٍجٌ جُكٌٞٓس 1916ًحٕٗٞ جألٍٝ ػحّ  26ػوى قُخ جُؼٔحٍ ٓإضٍٔٙ ج١ُٞ٘ٓ ك٢ 

ٔحٍ ٓوحذَ ضكو٤ن  جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس جٛىجف جُكًٍس جُطؿ٤٘ى جإلؾرح١ٌ ٝضؼ٤ِن ٍٞجذحش جُؼ

ٖٖ ٛؿّٞ ػ١ٌٍٓ ٝجْغ إلقطالٍ كِٓط٤ٖ ض٤ٜٔىجً  1917ج٤ٗٞ٤ُٜٛس. هٌٍش جُكٌٞٓس ك٢ ٤ٗٓحٕ ػحّ 

. ٗٛف 1917ُٔ٘كٜح ٤ُِٜٞو. نٍؾص ٤ٌْٝح ٖٓ جُكٍخ جغٍ ه٤حّ جُػٌٞز جُرِٗل٤س ك٢ ض٣ٍٖٗ جألٍٝ ػحّ 

ْرٌٞؽ( جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ذىػْ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ألٕ ذًٞحٗحٕ )ْل٤ٍ ذ٣ٍطح٤ٗح ك٢ ْحٗص ذطٍ

جُػٌٞز جُرِٗل٤س ُْ ضٜطْ ذٜح. ٝجػطوى جُٔٓإ٤ُٖٝ جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ذإٔ جُكًٍس ٢ٛ ج٤ُِْٞس جُٞق٤ىز ٌُٓد 

جٛطٔحّ جُطروس جُؼٔح٤ُس ك٢ ظٍٝف جُكٍخ، جُط٢ ًرىش ذ٣ٍطح٤ٗح نٓحتٍ ٓحو٣س ٝذ٣ٍٗس ًر٤ٍز.  كٓؼص 

طـالٍ جُكًٍس ُِٟـ١ ػ٠ِ جُٞال٣حش جُٔطكىز جال٤ٌ٣ٍٓس ُإلٖطٍجى ذحُكٍخ ئ٠ُ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس إلْ

ؾحٗد ذ٣ٍطح٤ٗح ٝٓ٘كٜح جُوٍٜٝ ٝجُٔٓحػىجش جالهطٛحو٣س. ٝضؼٜىش جُكًٍس جُو٤حّ ذًُي ٓوحذَ ضؼٜى 

ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ  2ذ٣ٍطح٤ٗح ذو٤حّ وُٝس ٣ٜٞو٣س ك٢ كِٓط٤ٖ. جٚىٌش جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ٝػى ذحُلٌٞ ك٢ 

٣ىػْ ٍٓٗٝع ضأ٤ّْ ٠ٖٝ ه٢ٓٞ ٤ُِٜٞو ذلِٓط٤ٖ. جٗطٌٜص ذ٣ٍطح٤ٗح جُطُجٓحضٜح جُٓحذوس ٓغ  1917ػحّ 

كٍٗٓح ذٗإٔ ٝٞغ كِٓط٤ٖ ضكص جإلوجٌز جُى٤ُٝس جُٔٗطًٍس. ٌُٜ٘ح ٞٔ٘ص ذ٣ٍطح٤ٗح جالٓط٤حَجش 

جال٤ٌ٣ٍٓس ك٢ كِٓط٤ٖ ُِط٘و٤د ػٖ جُ٘ل١، كوىٓص جُٞال٣حش جُٔطكىز جال٤ٌ٣ٍٓس وػْ كؼحٍ ُِكًٍس 

ًحٕٗٞ  ٤ٗٞ٤ٜ9س ٝذ٣ٍطح٤ٗح ُطأ٤ّْ ٠ٖٝ ه٢ٓٞ ٤ُِٜٞو ذلِٓط٤ٖ. جْط٠ُٞ جُؿ٤ٕ جُر٣ٍطح٢ٗ ك٢ جُٛ

ػ٠ِ كِٓط٤ٖ. أٍٓش َٝجٌز جُكٍذ٤س جُر٣ٍطح٤ٗس جُِٞجء ذحْطٕٞ ذحُطؼحٕٝ ٓغ ج٤ُٜٞو ك٢  1917جألٍٝ ػحّ 

ذٍتحْس  ُط٤ٌَٗ ُؿ٘س 1918كِٓط٤ٖ. ٝجكوص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ػ٠ِ جهطٍجـ جُكًٍس ك٢ ٤ٗٓحٕ ػحّ 

قح٤٣ْ ٝج٣ُٖٓ ُطٌٕٞ ١٤ْٝ ذ٤ٖ ج٤ُٜٞو ك٢ كِٓط٤ٖ ٝجُِٓطحش جُؼ٣ٌٍٓس جُر٣ٍطح٤ٗس جُط٢ جقطِص 

. جٖط٠ٍص ذ٣ٍطح٤ٗح ػىّ ٓ٘حكٓطٜح ك٢ ه٘حز ج٣ُّٞٓ ٖٓ جُىٍٝ (178)ؾل٣ٍُ، ٚلكس كِٓط٤ٖ 

حَجش ٖٓ جالٌٝٝذ٤س جالْطؼٔح٣ٌس ُط٘ل٤ً جٛىجف جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، قِٛص ذ٣ٍطح٤ٗح جٓٞجٍ ٠حتِس ٝجٓط٤

ذإٔ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ؾُء ٖٓ جُطْٞغ  1918ج٤ُٜٞو. ٝٚق جٌُِٞو ذِلٌٞ ك٢ جألٍٝ ٖٓ أخ ػحّ 

 .(75-74، جُٛلكحش 1974)ِْٔحٕ، جالٌٝٝذ٢ ك٢ جٍُٗم جأل١ْٝ 

 انًبضج انخبًَ: فشض االَتذاة انبشٌطبًَ ػهى فهسطٍٍ نتضمٍك األهذاف انضشكت انصهٍىٍَت: 

، ذؼى جٗطٜحء League of the Nationsّ ػٛرس جألْٓ ْؼص جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ُطأ٤ْ

جُكٍخ جُؼح٤ُٔس جأل٠ُٝ ُطٟغ كِٓط٤ٖ ضكص جالٗطىجخ جُر٣ٍطح٢ٗ ض٤ٜٔىجً إلهحٓس وُٝس ٣ٜٞو٣س ك٤ٜح. ْحٌ 

هحوز جُكِلحء ٌٝجء ٤ْحْس جُكًٍس، أٓػحٍ جٍُت٤ّ جال٢ٌ٣ٍٓ ٝوٌٝ ُٖٝٓ ٝٓٓطٗحٌٙ ج٤ُٜٞو١ ٛحِٝ 

س جُر٣ٍطح٤ٗس( ٌٍْٝض٤ٍ ج٤ُٜٞو١ ْحْٕٞ ٝجٍُت٤ّ جُل٢ٍٓٗ ٝو٣ل٤ى ٣ُٞى ؾٌٞؼ )ٌت٤ّ جُكٌٞٓ

)جأل٤ٖٓ  ٤ًِFric Drumondٔ٘ٛٞ ٌٍْٝض٤ٍٙ ج٤ُٜٞو١ ٓحٗىٍ ٌٝض٤ِٗى ٝؾٚ ج٤ٍُٓ ئ٣ٌي وٌٓٞٗى 

جُؼحّ ُؼٛرس جألْٓ( ٌْحُس ئ٠ُ قح٤٣ْ ٝج٣ُٖٓ أًى ك٤ٜح قٔح٣س جُؼٛرس ُكوٞم ج٤ُٜٞو ٝجػطرٍٛح ٖٓ ٜٓحّ 

. أؾ٣ٍص جالٗطهحذحش ك٢ 1918ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ػحّ  15حٕ جُر٣ٍطح٢ٗ ك٢ جُؼٛرس جٍُت٤ٓس. ضْ قَ جُرٍُٔ

ٓوؼىجً، قَٛ قُخ جُٔكحكظ٤ٖ  57. قَٛ قُخ جُؼٔحٍ ػ٠ِ 1918ٓطِغ ٍٖٜ ًحٕٗٞ جألٍٝ ػحّ 

ٓوؼى. ٌَٖ ٣ُٞى ؾٌٞؼ قٌٞٓس أتطالك٤س ذ٤ٖ قُذ٢  28ٓوؼى ٝقَٛ قُخ جالقٍجٌ ػ٠ِ  530ػ٠ِ 

هىٓص جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ًًٍٓز ئ٠ُ ٓإضٍٔ  .(215كس ، ٚل1965)جُطَ،  جالقٍجٌ ٝجُٔكحكظ٤ٖ

٠حُرص ذأٗٗحء ٠ٖٝ ه٢ٓٞ ٤ُِٜٞو ك٢ كِٓط٤ٖ ذٔٞؾد ٝػى جُكٌٞٓس  1919جُِٛف ك٢ ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ 

ًًٍٓز ئ٠ُ ٓؿِّ جُؼٍٗز  1919ٖرح٠ ػحّ  3جُر٣ٍطح٤ٗس. ٌكؼص َٝجٌز جُهحٌؾ٤س جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ 

٣س ٝٞٔحٕ ضٜؿ٤ٍ ن٤ٖٓٔ جُق ٣ٜٞو١ ئ٠ُ كِٓط٤ٖ ذٔإضٍٔ جُِٛف ذرح٣ٌّ ضٟٔ٘ص ئهحٓس وُٝس ٣ٜٞو

٣ْٞ٘حً ُىػْ ج٠ٔحع جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٤ٜح، ضظٍٜ جًًٍُٔز وٌؾس ٗلٞي جُكًٍس ك٢ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس. 

ًًٍٓز ٓإضٍٔ جُِٛف جهطٍقص جالػطٍجف ذحُٜؿٍز ج٤ُٜٞو٣س  1919ٖرح٠  23هىٓص جُكًٍس ك٢ 

 . (76)ج٢٘٠ُٞ، ٚلكس  ُلِٓط٤ٖ
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ٓوؼى أًػٍ، ئي  62قَٛ قُخ جُؼٔحٍ ػ٠ِ  1919ذٍُٔح٤ٗس ك٢ أيجٌ ػحّ ؾٍش جٗطهحذحش 

ٚٞش ج٤ُٜٞو ُٛحُف جُكُخ ُٔٞهلٚ جُٔإ٣ى ُط٣ٍٛف ٝػى ذِلٌٞ. جْطٍٔش جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس 

ق٣ٍُجٕ ػحّ  28جإلتطالك٤س ذُػحٓس و٣ل٤ى ٣ُٞى ؾٌٞؼ جُٔإ٣ى ُِكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ذحُكٌْ ٝأ٣ىش ك٢ 

٢ٗ ػ٠ِ كِٓط٤ٖ ج١ًُ جهٍٙ ٓإضٍٔ جُِٛف ك٢ ذح٣ٌّ. أ٣ى ٓؿِّ جُؼّٔٞ  كٍٜ جالٗطىجخ جُر٣ٍطح 1919

جُوٍجٌ ٝٝجكن ػ٤ِٚ ٓؿِّ جٌُِٞوجش جُر٣ٍطح٤ٗس. وػٔص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس جًُٞحُس جُٜؿٍز ج٤ُٜٞو٣س 

ُِؼَٔ ذك٣ٍس ُ٘وَ ج٤ُٜٞو ئ٠ُ كِٓط٤ٖ ذٔٓحػىز جإلوجٌز جُؼ٣ٌٍٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٤ٜح. ضؼٜىش جُكٌٞٓس 

ذأْ٘حو جٛىجف جُكًٍس ٖٓ نالٍ كطف جذٞجخ كِٓط٤ٖ جٓحّ جُٜؿٍز ج٤ُٜٞو٣س ُو٤حّ ٠ٖٝ ُْٜ ك٤ٜح  جُر٣ٍطح٤ٗس

 25ػوى ٓإضٍٔ ْحٕ ٣ٌٔٞ ك٢  ٝضٓه٤ٍ ٓٞجٌو جإلوجٌز جُؼ٣ٌٍٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ كِٓط٤ٖ ُطكو٤ن يُي.

 29 ُٔؿِّ جُكِلحء أٌهٍ كٍٜ جالٗطىجخ جُر٣ٍطح٢ٗ ػ٠ِ كِٓط٤ٖ. وػح ٝج٣ُٖٓ ك٢ ٤ٗ1920ٓحٕ ػحّ 

ذ٣ٍطح٤ٗح ُط٘ظ٤ْ ٖإٕٝ كِٓط٤ٖ إلهحٓس ٠ٖٝ ٤ُِٜٞو ك٤ٜح. وػح ٝج٣ُٖٓ جُكًٍس  ٤ٗ1920ٓحٕ ػحّ 

ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ُؼوى ٓإضٍٔ جُؼ٣ٍٖٗ جإلْطػ٘حت٢ ُِكًٍس ك٢ ُ٘ىٕ ُٔ٘حهٗس هٍجٌ ٓإضٍٔ ْحٕ ٣ٌٔٞ، ػوى 

غْ  ، ٌقد ذحُوٍجٌ أٓالً ذحُكٍٛٞ ػ٠ِ ٠ٖٝ ٤ُِٜٞو ك٢ كِٓط٤ٖ.1920ضَٔٞ ػحّ  6جُٔإضٍٔ ك٢ 

جؾٍش جُكًٍس، جُط٢ ًحٗص ػ٠ِ ٚالش ه٣ٞس ٓغ قُخ جُؼٔحٍ، ػىز ٓرحقػحش ٓغ هحوز جُكُخ ُىػْ 

ٓطحُد ج٤ُٜٞو، ًُج ضر٠٘ جُكُخ ٓٞجهق جَوٝجؾ٤س ضؿحٙ كِٓط٤ٖ، ٓٔح ْحْٛ ػ٠ِ ضىكن ٤َْ ٛحّ ٖٓ 

 جُوٍجٌجش جُط٢ جٚىٌٛح جُكُخ ذطأغ٤ٍ ضـِـَ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ جُؼى٣ى ٖٓ ٓإْٓحش جُكُخ.

. هٌٍش ٤ْ1920طٍ قُخ جُؼٔحٍ ػ٠ِ ٓوح٤ُى جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس أغٍ كَٞٙ ك٢ جالٗطهحذحش ػحّ 

أُـحء ئوجٌضٜح جُؼ٣ٌٍٓس، ذ٘حءجً ػ٠ِ ٠ِد جُكًٍس، ك٢ كِٓط٤ٖ. ضْ  1920ضَٔٞ ػحّ  27جُكٌٞٓس ك٢ 

ً ُر٣ٍطح٤ٗح ك٢ كِٓط٤ٖ( ذ٘حءجً ػ٠ِ ض٤ٍٖف جُكًٍس جُٛ ً ْح٤ٓح ٤ٗٞ٤ٜس ضؼ٤ٖ ٍٛذٍش ٚٔٞت٤َ )ٓ٘ىٝذح

ذٓرد ػالهطٚ جُو٣ٞس ٓؼٜح. أػطرٍش جُكًٍس ضؼ٤٤ٖ ٚٔٞت٤َ ٌٓٓرحً ًر٤ٍجً ُٜح. ٗلً نالٍ ض٤ُٞٚ جُٔ٘ٛد 

جُؼى٣ى ٖٓ جالٗؿحَجش ُِكًٍس ٝجذِؾ ئوٝجٌو ؿٍج١ )٣ٍَٝ نحٌؾ٤س ذ٣ٍطح٤ٗح( أ٤ٔٛس ض٤٠ٖٞ ج٤ُٜٞو ك٢ 

ُكحًْ جُؼ١ٌٍٓ جُر٣ٍطح٢ٗ كِٓط٤ٖ ػ٠ِ قٓحخ جُٔٛحُف جُر٣ٍطح٤ٗس جالْطٍجض٤ؿ٤س ذحُٔ٘طوس، ئي ْٔف ج

قىظ ضطٌٞ ك٢   .(76-72)جُػوحكس، جُٛلكحش  ٣1920ٜٞو١ ُلِٓط٤ٖ ك٢ ػحّ  303327ذىنٍٞ 

، ئي هٌٍ ٌت٤ّ جُكٌٞٓس ػٍُ جٌُِٞو ًٍَٕٝ 1921قٌٞٓس جُؼٔح٤ُس جإلتطالك٤س ك٢ ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ ػحّ 

٤ٖ ٤ٗٝٓطٕٞ ضٍَٖٗ ذىالً )٣ٍَٝ جُٔٓطؼٍٔجش جُر٣ٍطح٤ٗس(، ذٓد ػىجتٚ ُِكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، ٝضْ ضؼ٤

ػ٘ٚ. ًحٕ ضٍَٖٗ ٓطؼح٠لحً ٓغ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس. هٌٍ ٚٔٞت٤َ ك٢ ٖرح٠ ػحّ 

أُـحء ًَ جإلٓط٤حَجش ٝجُوٞج٤ٖٗ جُٓحذوس جُط٢ ضؼ٤ن ػَٔ جًُٞحُس جُٜؿٍز ج٤ُٜٞو٣س ٝػ٤ٖ أػٟحء  1921

٤ُِٜٞو جُٜٔحؾ٣ٍٖ ٝٓ٘ف جًٍُٗحش ج٤ُٜٞو٣س جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ ؾ٤ٔغ ئوجٌز كِٓط٤ٖ ٝٓ٘ف جألٌج٢ٞ 

ذحالٓط٤حَجش ٝجػطرٍ جُِـس جُؼر٣ٍس جُِـس ج٤ٍُْٔس ك٢ كِٓط٤ٖ، ٍٚـ جٌُِٞو ٤ِٗ٤ٓص )ػٟٞ ٓؿِّ 

ٖٖ ٚٔٞت٤َ ُ٘ىٓحٕ  .(76)ج٢٘٠ُٞ، ٚلكس  جُؼّٔٞ( :" إٔ جقطالٍ كِٓط٤ٖ ذىج٣س القطالٍ جُؼحُْ"

قِٔس جٗطوحو ٞى جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ٣ُُحوز  1921 )ٌٍْض٤ٍ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ ُ٘ىٕ( ك٢ آ٣حٌ ػحّ

جػىجو ج٤ُٜٞو جُٜٔحؾ٣ٍٖ، ئي هحٍ : " إٔ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، جُط٢ ضطٌٞش ك٢ ظَ جُطؼحٕٝ ٓغ 

ذ٣ٍطح٤ٗح، ضططِغ ئ٠ُ ه٤حّ ه٢ٓٞ ٤ُِٜٞو ذلِٓط٤ٖ ذأْح٤ُد و٣ٔوٍج٤٠س. ٝجُو٠ ج٤ُٓى ٝٗٓطٕٞ ضٍَٖٗ ك٢ 

ُؼّٔٞ أًى ك٤ٜح أ٣ؿحذ٤س ٗظحّ جالٗطىجخ جُر٣ٍطح٢ٗ ػ٠ِ ًِٔس ك٢ ٓؿِّ ج 1921ق٣ٍُجٕ ػحّ  14

كِٓط٤ٖ ك٢ ضو٤َِ ٗلوحش جإلوجٌز جُر٣ٍطح٤ٗس ك٤ٜح ٝأػِٖ ػوىٙ ئضلحم ٓغ جأل٤ٍٓ ػرىهللا ذٖ جُك٤ٖٓ )أ٤ٍٓ 

ٜٞو ئ٠ُ كِٓط٤ٖ ٍٖم جالٌوٕ( ُط٤٠ٖٞ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جألٓحٌز ُِط٤ٌٖٔ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ُطٜؿ٤ٍ ج٤ُ

 ُط٣ٌٖٞ هٞز ضٓطط٤غ جُٔكحكظس ػ٠ِ جُٔٛحُف جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ٓ٘طوس ٍٖم ه٘حز ج٣ُّٞٓ.

هٍجٌ ٣ُِّ جُكٌٞٓس ض٘ل٤ً ذ٘ٞو ٝػى ذِلٌٞ. ٝجٗطوى  1921جٚىٌ ٓؿِّ جُؼّٔٞ ك٢ ق٣ٍُجٕ ػحّ 

ؼ )ٌت٤ّ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس جُٔكحكظس، أغ٘حء ُوحتٚ و٣ل٤ى ٣ُٞى ؾٌٞ 1921ضَٔٞ ػحّ  22ٝج٣ُٖٓ ك٢ 
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جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس( ٝجٌُِٞو آغٍ ذِلٌٞ )٣ٍَٝ جُهحٌؾ٤س جُر٣ٍطح٤ٗس( ٝجٌُِٞو ٝٗٓطٕٞ ضٍَٖٗ )٣ٍَٝ 

جُٔٓطؼٍٔجش جُر٣ٍطح٢ٗ( ٝج٤ٍُٓ ٣ٌّٞٓ ٛح٢ٌٗ ٝج٤ٍُٓ ئوٝجٌو ٌجَْ، إلْوطرحُٜح ٝكى كِٓط٢٘٤ ك٢ 

جالٓط٤حَجش  ُ٘ىٕ وٕٝ قٌٟٞ ٓٔػَ ػٖ جُكًٍس. ٝػىّ ضؼحٕٝ جُكٌٞٓس ٓغ جُكًٍس ذٗإٔ ٣َحوز

جالهطٛحو٣س ُِٜٔحؾ٣ٍٖ ج٤ُٜٞو ك٢ كِٓط٤ٖ. ٠ِد و٣ل٤ى ٣ُٞى ؾٌٞؼ ٖٓ ٣ٍَٝ جُهحٌؾ٤س ٓطحذؼس 

جُٔٞٞٞع. ٝأًى ٌت٤ّ جُكٌٞٓس جُطُجٓٚ ذو٤حّ ٠ٖٝ ه٢ٓٞ ٤ُِٜٞو ك٢ كِٓط٤ٖ. ٌو ػ٤ِٚ ٝج٣ُٖٓ ال 

ُكًٍس ػوىش ج .(17)جُٜ٘ىج١ٝ، ٚلكس  ٣طكون يُي وٕٝ ضك٣َٞ ج٤ُٜٞو ئ٠ُ أؿِر٤س ك٢ كِٓط٤ٖ

ٓإضٍٔ جُكحو١ ٝجُؼ٣ٍٖٗ ك٢ ٓى٣٘س ًحٌُٓرحو، ٖحٌى ك٤ٚ ج٤ٍُٓ  1921ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ أ٣ٍِٞ ػحّ 

ؾٌٞؼ ًالٌى )ْل٤ٍ ذ٣ٍطح٤ٗح ك٢ ذٍجؽ( ًٞٗٚ ػٟٞ ذحُكًٍس. جٗطوى جُٔإضٍٔ ضوحػّ جُكٌٞٓس 

جُر٣ٍطح٤ٗس ػٖ وػْ ج٤ُٜٞو ُؼىّ ٜٞٔح ٍٖم جالٌوٕ ُلِٓط٤ٖ، ذ٤ى إٔ ٝج٣ُٖٓ ٝٞغ جُٔؼط٤ٍٖٞ 

ٔٓحػ٢ جُط٢ ذًُطٜح جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ُطأ٤ٖٓ ضكو٤ن ٓطحُد جُكًٍس، ًُج ػرٍ جُٔإضٍٔ ػٖ جٌض٤حقٚ جُ

 .(80)ج٢٘٠ُٞ، ٚلكس ُٔٞجهق جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ضؿحٙ ْٞ ٍٖم جالٌوٕ ُالٗطىجخ جُر٣ٍطح٢ٗ 

ػٖ جُٞػى ج١ًُ جٚىٌٙ  1922ق٣ٍُجٕ  3وجكغ جٌُِٞو ذِلٌٞ )ػٟٞ ٓؿِّ جٌُِٞوجش( ك٢ 

ق٣ٍُجٕ ػحّ  13ٓٔح ٖؿغ جٌُِٞو ٝٗٓطٕٞ ضٍَٖٗ )٣ٍَٝ جُٔٓطؼٍٔجش جُر٣ٍطح٢ٗ( ُإلػالٕ ك٢  ْحذوحً.

جُوٍجٌ ٍُذ١ جُكًٍس  1922ضَٔٞ ػحّ  6جُطُجّ قٌٞٓطٚ ذٞػى ذِلٌٞ. أهٍ ٓؿِّ جُؼّٔٞ ك٢  1922

. ك٤ٔح ػحٌٜ جػٟحء (253، ٚلكس 1965)جُطَ،  ذح٤ُٓحْس جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ُط٘ل٤ً ٝػى ذِلٌٞ

جُٔكحكظ٤ٖ جُوٍجٌ ك٢ ٓؿِّ جُؼّٔٞ الٕ جُكُخ ٓ٘حٛٝ ُِكًٍس ٝوجػْ ُِؼٍخ. ٌَٖ جٌُِٞو قُخ 

ٝٗٓطٖ ضٍَٖٗ قٌٞٓس ؾى٣ىز. جٚىٌش هٍجٌ جٌُطحخ جألذ٤ٝ، ُط٣ٞٓس جُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س قٓد ٝؾٜس 

ً ػٖ ٣ٍ٠ن ج٣ٛحٍ جُٔٓحػىجش  ٗظٍ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ض٘ٙ ػ٠ِ ض٤ٔ٘س ج٤ُٜٞو جُٜٔحؾ٣ٍٖ جهطٛحو٣ح

 . (133)ًٍذٓطٞكٍ، ٚلكس  س جُهحٌؾ٤س ج٤ُْٜ ٖٓ جالغ٣ٍحء ج٤ُٜٞو ٝٓ٘كْٜ جألٌج٢ٞ جٌُُجػ٤سجُٔحو٣

هٍجٌ جالٗطىجخ. ٝجػطٍكص ذٍٔٗٝع  1922ضَٔٞ ػحّ  24جهٍ ٓؿِّ ػٛرس جألْٓ ك٢  

ٟٝٓح٤ٖٓ ٝػى ذِلٌٞ ٝأهٍ جُٔؿِّ أٗٗحء جًُٞحُس جُٜؿٍز ج٤ُٜٞو٣س ُٜح ٚلس جْطٗح٣ٌس ئ٠ُ ؾحٗد 

ُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ كِٓط٤ٖ. أؾٍٟ جُٔ٘ىٝخ جُٓح٢ٓ جُر٣ٍطح٢ٗ ك٢ كِٓط٤ٖ ٍٖٝم ِْطحش جالٗطىجخ ج

ً ُططِؼحش  1922أ٣ٍِٞ ػحّ  5جالٌوٕ ك٢  ضكى٣ى جُكىٝو جإلوج٣ٌس ذ٤ٖ كِٓط٤ٖ ٍٖٝم جألٌوٕ ٝكوح

أُق وْٝٗ ٖٓ جألٌج٢ٞ جٌُُجػ٤س  650جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس. ٝٓ٘كص جإلوجٌز جُر٣ٍطح٤ٗس قٞج٢ُ 

. ْحْٛ ؾ٣َٞح ٌٝؾٞوٝو )ػٟٞ ٓؿِّ جُؼّٔٞ( ك٢ ػحّ (٢٘٠81، ٚلكس )جُٞجُلِٓط٤٘٤س ٤ُِٜٞو 

ذط٤ٞٞف أ٤ٔٛس ٛؿٍز ج٤ُٜٞو ُلِٓط٤ٖ ُطط٣ٍٞٛح جٚرف ًٛج جإلوػحء جقى جذٍَ جْح٤ُد جُكًٍس  1922

ج٤ٗٞ٤ُٜٛس جُط٢ أغٍش ك٢ ه٘حػحش جؿِر٤س جُٓحْس جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ، جْطهىٓص جُكًٍس ًٛج جإلوػحء جُٔظَِ 

ُؼٔحٍ جُر٣ٍطح٢ٗ ٖٝٓ نالُٚ ػ٠ِ ٓؿ٢ِٓ جُؼّٔٞ ٝجٌُٞوجش ٝجُكٌٞٓس ُِطأغ٤ٍ ػ٠ِ جُكُخ ج

جُر٣ٍطح٤ٗس، ٜٓ٘ح جُطأ٤ًى ػ٠ِ ػىّ ٓؼحٌٞس جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ُٜؿٍز ج٤ُٜٞو ُرالوْٛ ًٌٍٝش جُِٓطحش 

جُك٤ٌٓٞس جُر٣ٍطح٤ٗس ًٛج جإلوػحء  ُطكل٤ُ ج٤ُٜٞو ُِٜؿٍز ئ٠ُ كِٓط٤ٖ. جػؿد جٌُِٞو جٌُٞٓحٗىٌ 

ُؼّٔٞ( ذىػٞز ضٜؿ٤ٍ ج٤ُٜٞو ُلِٓط٤ٖ ُؿؼِٜح هحػىز ُر٣ٍطح٤ٗح. ٝوػح جٌُِٞو ٣ٞ٘٤ًٍغ٢ )ػٟٞ ٓؿِّ ج

ق٤ْٞح ٣ٝىؾٞٝو )ػٟٞ ٓؿِّ جُؼّٔٞ( جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ذٌٍٟٝز ضكَٔ ٗلوحش جإلوجٌز جُر٣ٍطح٤ٗس 

ك٢ كِٓط٤ٖ، جُط٢ ضإغٍ ػ٠ِ أٝٞحع ذ٣ٍطح٤ٗح جالهطٛحو٣س. ٝأًى جٌُِٞو ٌٝذٍش ٤ٓ٤َْ )ػٟٞ ٓؿِّ 

٤ٔس ضؼحٕٝ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ٝجُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ قٔح٣س جُٔٛحُف جُر٣ٍطح٤ٗس جُؼّٔٞ( ػ٠ِ أٛ

ْؼص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ُِطؼحٕٝ جُٞغ٤ن ٓغ جُكًٍس  .(112، ٚلكس 1966)ْحًّ، ذحُٔ٘طوس 

ػ٠ِ ٍٓٗٝع إلٌْحٕ جُؼٍخ  1922ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، ئي ػِٔص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ أ٣ٍِٞ ػحّ 

ٍٖم جالٌوٕ ٝجؾرٍش ذ٣ٍطح٤ٗح ٓؿِّ جُؼٛرس ك٢ جُٓ٘س ٗلٜٓح ُٔ٘ف ٍٖم جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ أٌج٢ٞ 

جالٌوٕ جْطػ٘حء نح٘ ٖٓ ذ٘ٞو ٚي جالٗطىجخ ٍُػح٣س جألٌج٢ٞ جُٔوىْس جإلْال٤ٓس ك٢ كِٓط٤ٖ ٝجُؼَٔ 
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 جملة كلية الرتبية االضاضية  
 اجلامعة  املطتهصسية 

ػ٠ِ ه٤حّ وُٝس ٣ٜٞو٣س ك٢ كِٓط٤ٖ ٝج٣ىش جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس جإلضلحم. ٠حُد ٝج٣ُٓحٕ جُكٌٞٓس 

ىجضٜح جُٓحذوس ٝجهحٓس ٠ٖٝ ه٢ٓٞ ٤ُِٜٞو. ٝج٣ى جٌُِٞو ٤ْى ٣ٜ٘حّ )ػٟٞ ٓؿِّ جُر٣ٍطح٤ٗس ض٘ل٤ً ضؼٜ

. ٖٖ 1922جٌُِٞوجش( ض٘ل٤ً ٝػى ذِلٌٞ. كٛٞش ٓؿِّ جٌُِٞوجش ٞى جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ػحّ 

ض٣ٍٖٗ جألٍٝ  5قُخ جُٔكحكظ٤ٖ قِٔس جٗطوحوجش ه٣ٞس ٞى جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس، كحْطوحُص جألن٤ٍز ك٢ 

ؾٍش جٗطهحذحش ذٍُٔح٤ٗس كحَ ك٤ٜح جإلتطالف جُك٢ٌٓٞ  .(131، ٚلكس ٣1966ٌّ ى.، )ْح 1922ػحّ 

ٓوؼىجً. ٝقَٛ  142. قَٛ قُخ جُؼٔحٍ ػ٠ِ 1922ض٣ٍٖٗ جألٍٝ ػحّ  6ذحالؿِر٤س جُٓحقوس ك٢ 

ٓوؼىجً. ٝقَٛ جٗٛحٌ ج٣ٌْٞع  57. ٝقَٛ جٗٛحٌ ٣ُٞى ؾٌٞؼ ػ٠ِ 347قُخ جُٔكحكظ٤ٖ ػ٠ِ 

. ٝجؾٜس 1922ض٣ٍٖٗ جألٍٝ ػحّ  7و ذٞٗحٌُٞ قٌٞٓس ٓكحكظس ك٢ ٓوؼىجً. ٌَٖٝ جٌُِٞ 60ػ٠ِ 

. 1923أ٣حٌ ػحّ  20جُكٌٞٓس ٚؼٞذحش جهطٛحو٣س ذٓرد جُكٍخ جٞطٍش جُكٌٞٓس ُالْطوحُس ك٢ 

كٌَٗ جٌُِٞو ْطح٢ِٗ ذِى٣ٖٝ ػٖ قُخ جُٔكحكظ٤ٖ قٌٞٓس ئتطالك٤س ٓغ قُخ جالقٍجٌ جضهًش ٓٞهلحً 

ً ُِكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، أًى جُىٝ م و٣لٞٗٗح٣ٍ )٣ٍَٝ جُٔٓطؼٍٔجش جُر٣ٍطح٢ٗ( ػىّ كحتىز ٗظحّ ٓؼحو٣ح

جالٗطىجخ جُر٣ٍطح٢ٗ ػ٠ِ كِٓط٤ٖ ُِٔٛحُف جُر٣ٍطح٤ٗس، ذ٤ى إٔ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ٗلًش ؾ٤ٔغ جُٞػٞو 

جُط٢ هطؼطٜح ُِكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ذٌَٗ ١ٍْ، ئي ْٔف جُٔ٘ىٝخ جُٓح٢ٓ جُر٣ٍطح٢ٗ ك٢ كِٓط٤ٖ ُٜؿٍز 

ٌؿْ جٍٚجٌٛح ػ٠ِ ض٤َِٟ جٍُأ١ جُؼحّ جُؼٍذ٢، ذِؾ ٓؿٔٞع ج٤ُٜٞو  ٣ٜٞو١ ُلِٓط٤ٖ. 423359

 ٜٓحؾٍ ذىػْ جُِٓطحش جُر٣ٍطح٤ٗس  3603410قٞج٢ُ  1922جُٜٔحؾ٣ٍٖ ُلِٓط٤ٖ قط٠ ٜٗح٣س ػحّ 

 .(253، ٚلكس 1965)جُطَ،                                                                          

)٣ٍَٝ جُكٍذ٤س جُر٣ٍطح٢ٗ( ض٤ٌِق ٓؿِّ جٌَُٞجء جُر٣ٍطح٢ٗ، ذطأغ٤ٍ قُخ  أًى جٌُِٞو ٌجؾالٕ

ُؿ٘س نحٚس ُىٌجْس ج٤ُٓحْس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ كِٓط٤ٖ ٓغ جُط٤ًٍُ  1923جُٔكحكظ٤ٖ، ك٢ ٤ٚق ػحّ 

ػ٠ِ ٝػى ذِلٌٞ. ضِٞٚص جُِؿ٘س ُو٘حػس ذٌٍٟٝز ذوحء ج٤ُٓحْس جُر٣ٍطح٤ٗس جُطو٤ِى٣س ك٢ كِٓط٤ٖ ٝض٘ل٤ً 

ٌٞ. كىػص جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٚؼٞذس ه٤حّ وُٝس ٤ُِٜٞو ك٢ كِٓط٤ٖ ٓح ُْ ٣طْ ض٤ْٞغ جػىجو ذ٘ٞو ٝػى ذِل

ٝجؾٜس جُكٌٞٓس ٓؼحٌٞس ٗٞجخ قُذ٢ جُؼٔحٍ ٝجالقٍجٌ   .(138)ًٍذٓطٞكٍ، ٚلكس جُٜٔحؾ٣ٍٖ ئ٤ُٜح

. 1923ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ػحّ  15ك٢ ٓؿِّ جُؼّٔٞ ٤ُٓحْطٜح جالهطٛحو٣س. ككَ ذِى٣ٖٝ جُرٍُٔحٕ ك٢ 

ٓوؼىجً. ك٤ٔح قَٛ قُخ جُؼٔحٍ  258جٗطهحذحش ؾى٣ىز كحَ ك٤ٜح قُخ جُٔكحكظ٤ٖ قَٛ ػ٠ِ ٝؾٍش 

ٓوؼىجً. كَٗ قُخ جُٔكحكظ٤ٖ ك٢ ض٤ٌَٗ قٌٞٓس  157ٓوؼىجًَ ٝقَٛ قُخ جالقٍجٌ ػ٠ِ  191ػ٠ِ 

ٝكَٗ ٍٛذٍش أ٣ٌْٞع ذط٤ٌَٗ قٌٞٓس أتطالك٤س ٓغ قُخ جالقٍجٌ. كٌِق ٌٓىٝٗحُى قٌٞٓس ئتطالك٤س ك٢ 

ذحُطكحُق قُذ٢ جالقٍجٌ ٝجُؼٔحٍ. ْٔكص جُِٓطحش جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ػحّ  1924جُػح٢ٗ  ػحّ  ًحٕٗٞ 22

ػوىش جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس  .(204)جُه٢ُٞ، ٚلكس ٣ٜٞو١ ُلِٓط٤ٖ  113854ذٜؿٍز ٗكٞ  1923

ذٔى٣٘س ًحٌُٓرحو ُٔ٘حهٗس ض٤ْٞغ جُكًٍس ُطْٟ ٣ٜٞو ؿ٤ٍ  1923ٓإضٍٔٛح جُػحُع ٝجُؼ٣ٍٖٗ ك٢ ػحّ 

هٍ ض٤ٌَٗ ُؿ٘س ض٘ل٣ً٤س ُِكًٍس. قَٛ قُخ جُؼٔحٍ ك٢ جٗطهحذحش ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ ػحّ ٤٤ٗٞ٤ٜٖٚ ٝأ

ٓوؼىجً. ٌَٖ ٌج١ُٓ ٌٓىٝٗحُى قٌٞٓس ئتطالك٤س ه٤ٍٛز ٞٔص قُخ جُؼٔحٍ ٝقُخ  151ػ٠ِ  1924

جالقٍجٌ، قٛال ػ٠ِ ْرغ َٝجٌجش ٌَُ ٜٓ٘ٔح ٖٓ جَٚ ػ٣ٍٖٗ َٝجٌز ذحُكٌٞٓس. ًحٕ ٌَٝجء 

طىُس ذحُطروس جالْطوٍج٤٠س ٝجُطروس جُْٞط٠، ٝجؾٜص جُكٌٞٓس ظٍٝف جالقٍجٌ ٖٓ جُؼ٘حٍٚ جُٔؼ

جهطٛحو٣س ٚؼرس أغٍ ضٞهق جُٔح٤ٗح ػٖ ض٤ِْٓ جُلكْ ًؿُء ٖٓ جُطؼ٣ٟٞحش جُط٢ كٍٞص ػ٤ِٜح. 

جٞطٍش جُكٌٞٓس جالٛطٔحّ ذحُوٟح٣ح جُىجن٤ِس ٝٓؼحُؿس ٌِٓٗس جُرطحُس ٝجٌُٖٓ ٝجٗهلحٜ ه٤ٔس جُرحٕٝ 

 1924الؾٌٞ ٝضو٤َِ جالػحٗحش ٝٓؿح٤ٗس جُطؼ٤ِْ جالذطىجت٢. ْٔف ك٢ ػحّ جالْط٢٘٤ٍُ ٝجٗهلحٜ ه٤ٔس ج

ضكو٤ن ٓغ  1924ضَٔٞ ػحّ  25ٜٓحؾٍ ٣ٜٞو١ ُلِٓط٤ٖ. جؾٍٟ ٓؿِّ جُؼّٔٞ ك٢  293727ُىنٍٞ 

. 1924جُكٌٞٓس ػٖ جْرحخ جالٞطٍجذحش جُؼٔح٤ُس. قِص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس جُرٍُٔحٕ ك٢ أخ ػحّ 

. كحَ قُخ جُٔكحكظ٤ٖ ك٤ٜح، ئي قَٛ 1924ض٣ٍٖٗ جألٍٝ ػحّ  29ؾٍش جٗطهحذحش ؾى٣ىز ك٢ 
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ٓوؼىجً.  42ٓوؼىجً. ك٤ٔح قَٛ قُخ جالقٍجٌ ػ٠ِ  152ٓوؼى. ٝقَٛ قُخ جُؼٔحٍ ػ٠ِ  415ػ٠ِ

جْطٍٔش ُؼىز ْ٘ٞجش ْٝٔكص جُكٌٞٓس  1924ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ػحّ  4كٌَٗ ذِى٣ٖٝ قٌٞٓطٚ جُػح٤ٗس 

٣ٜٞو١ ُِٜؿٍز ئ٠ُ  103536ئ٠ُ  1925ئي ْٔكص ك٢ ػحّ  جُر٣ٍطح٤ٗس نالُٜح ذطىكن ج٤ُٜٞو ُلِٓط٤ٖ،

٣ٜٞو١ جٗطوَ ٌُِٖٓ ك٢ كِٓط٤ٖ . ٝأٚرف ك٢  ٤ُ123868ٛرف  1926كِٓط٤ٖ. غْ َجو جُؼىو ك٢ ػحّ 

 43547ئ٠ُ  1928ٜٓحؾٍ ٣ٜٞو١ ونَ ئ٠ُ كِٓط٤ٖ . ٝضْ جُٓٔحـ ك٢ ػحّ  163405ٗكٞ  1927ػحّ 

٣ٜٞو١ ُالٗطوحٍ  53249ئ٠ُ  1929جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ػحّ  ٣ٜٞو١ الْطوٍجٌ ك٢ كِٓط٤ٖ . ْٝٔكص جإلوجٌز

 30. ٝجؾٍش جالٗطهحذحش جُرٍُٔح٤ٗس ك٢ 1929آ٣حٌ ػحّ  10ئ٠ُ كِٓط٤ٖ. هٌٍ ذِى٣ٖٝ قَ جُرٍُٔحٕ ك٢ 

ٓوؼى، ك٤ٔح قَٛ قُخ  287كحَ ك٤ٜح قُخ جُؼٔحٍ ذحالؿِر٤س، قَٛ جُكُخ ػ٠ِ  1929آ٣حٌ ػحّ 

ٓوؼىجً. ضكحُق قُخ جُؼٔحٍ ٝقُخ  59القٍجٌ ػ٠ِ ٓوؼىجً، قَٛ قُخ ج 261جُٔكحكظ٤ٖ ػ٠ِ 

جْطوحُطٜح. ٌَٖ ٌٓىٝٗحُى  1929ق٣ٍُجٕ ػحّ  4جالقٍجٌ ذحُرٍُٔحٕ. كوىٓص قٌٞٓس ْطح٢ِٗ ذِى٣ٖٝ ك٢ 

. جٞطٍش جألن٤ٍز ذٓرد جألَٓس جالهطٛحو٣س 1929ق٣ٍُجٕ ػحّ  8قٌٞٓطٚ جإلتطالك٤س جُػح٤ٗس ك٢ 

٣ح جالهطٛحو٣س ٝجالؾطٔحػ٤س جُىجن٤ِس ذٓرد جٗطٗحٌ جُرطحُس ك٢ ( جالٛطٔحّ ذحُوٟح1933- 1929جُؼح٤ُٔس )

ٚلٞف جُؼٔحٍ ٝجٗهلحٜ ه٤ٔس جُ٘وٞو ذطأغ٤ٍ جٌُٓحو جُؼظ٤ْ، ذىأش جُكٌٞٓس ضٞجؾٚ جٗطوحوجش ٖٓ جُؼٔحٍ 

ٝجُُٔجٌػ٤ٖ ٝجٚركص ػحؾُز ػ٠ِ ج٣ؿحو جُكٍِٞ. جْطٍٔش جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ذح٤ُٓحْس جُىجػٔس 

غ جألن٤ٍز ٖٓ جُطأغ٤ٍ ػ٠ِ جُؼٔحٍ جُٓحنط٤ٖ ػ٠ِ جُكٌٞٓس. ٝجؾٜس جإلوجٌز ُِكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، ُٔ٘

ذحُؤغ ٓٔح ضٓرد ذٓو٠ٞ ٞكح٣ح ذحٌُٓحٕ. كحػِٖ  1929جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ كِٓط٤ٖ جٗطلحٞس ٖؼرٜح ك٢ ػحّ 

ض٤ٌَٗ ُؿ٘س ُطكو٤ن ك٢  1929أ٣ٍِٞ ػحّ  13جٌُِٞو ذحْل٤ِى )٣ٍَٝ جُٔٓطؼٍٔجش جُر٣ٍطح٢ٗ( ك٢ 

ضو٣ٍٍٛح ٗٙ ػ٠ِ  1930أيجٌ ػحّ  31ٞس ُٔؼحُؿطٜح ُٔ٘غ ضٌٍجٌٛح. هىٓص جُِؿ٘س ك٢ جْرحخ جالٗطلح

ئ٣وحف جُٜؿٍز ج٤ُٜٞو٣س ُلِٓط٤ٖ. جهٍش جُكٌٞٓس جٌُطحخ جالذ٤ٝ، ج١ًُ قىو ػىو جُٜٔحؾ٣ٍٖ ج٤ُٜٞو. 

ٌكٟص جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس جُوٍجٌ، ٝجضٜٔص ٌٓىٝٗحُى ذؼىّ ض٘ل٤ً ٝػٞو جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس جُٓحذوس. 

ئ٠ُ  1930حُرص جُكًٍس ذلطف أذٞجخ كِٓط٤ٖ ُٜؿٍز ج٤ُٜٞو. كحٞطٍش جُكٌٞٓس ُِٓٔحـ ك٢ ػحّ ٠ٝ

  ٣ٜٞو١ ُىنٍٞ كِٓط٤ٖ ٢ٌُ ضطلٍؽ جُكٌٞٓس ُألَٓس جالهطٛحو٣س جُط٢ ضٞجؾٚ ذ٣ٍطح٤ٗح 43942

 .(109، ٚلكس 2012)ػ٠ٓ٤، ٓحًىٝٗحُى،                                                     

 انشابغ: تىسغ انُفىر انضشكت انصهٍىٍَت فً انسهطتٍٍ انتششٌؼٍت وانتُفٍزٌت انبشٌطبٍَت: انفصم

 (:7898 – 7891انًبضج األول: أصدٌبد َفىر انضشكت فً انضكىيت وانبشنًبٌ انبشٌطبًَ )

ٓوؼىجً. ٌَٖٝ  288. قون قُخ جُؼٔحٍ جُلَٞ ذـ 1930أيجٌ ػحّ  8ؾٍش جٗطهحذحش ذٍُٔح٤ٗس ك٢ 

 1930أ٣ٍِٞ ػحّ  28. غْ ؾٍش جٗطهحذحش ػحٓس ك٢ 1930ك٤س ه٤ٍٛز جْطوحُص ك٢ أخ ػحّ قٌٞٓس ئتطال

كحَ قُخ جُٔكحكظ٤ٖ. ٌَٖ ٌج١ُٓ ٌٓىٝٗحُى قٌٞٓس ؾى٣ىز، جٌجوش ضٜىتس غٌٞز جُٗؼد جُؼٍذ٢ ك٢ 

هٍجٌ  1930ض٣ٍٖٗ جألٍٝ ػحّ  29كِٓط٤ٖ، ٍٗٗ ْى٢ٗ ٣ٝد )٣ٍَٝ جُٔٓطؼٍٔجش جُر٣ٍطح٢ٗ( ك٢ ٍٖٜ 

طحخ جالذ٤ٝ، ج١ًُ ه٤ى ػىو جُٜٔحؾ٣ٍٖ ج٤ُٜٞو ئ٠ُ كِٓط٤ٖ ذٓرد ضأغ٤ٍٛح جُِٓر٢ ػ٠ِ جُكٌٞٓس جٌُ

ػىش جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٓح ؾحء ك٢ جٌُطحخ جالذ٤ٝ ضؿحَٝجً  جالٝٞحع جالؾطٔحػ٤س ٝجالهطٛحو٣س ك٤ٜح.

ً ُكوٞم ج٤ُٜٞو ٠ٝحُرص ذأضرحع ٤ْحْس كطف جذٞجخ كِٓط٤ٖ جٓ حّ ُطؼٜىجش جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ٝجٗطٜحًح

ٛؿٍز ج٤ُٜٞو، ٗظٔص جُكًٍس جقطؿحؾحش ٝٓظحٍٛجش ٞى جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ٓهطِق جُٔىٕ 

. ُْ ٣ٓحٗى ٌج١ُٓ 1930ك٢ ض٣ٍٖٗ جألٍٝ ػحّ  30جُر٣ٍطح٤ٗس ٝجالٌٝٝذ٤س، أٓحّ جُٓلحٌجش جُر٣ٍطح٤ٗس 

(، ٌٓىٝٗحُى )ٌت٤ّ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس( ٤ْى٢ٗ ٣ٝد، ئي ْؼ٠ ٛحٌُٝى ال٢ٌْ )ػٟٞ ٓؿِّ جُؼّٔٞ

ج١ًُ ُٚ ػالهس ه٣ٞس ٓغ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، ُطأغ٤ٍ ػ٠ِ ٌت٤ّ جُكٌٞٓس ُؼٍُ ٤ْى٢ٗ ٣ٝد. ضْ ذحُلؼَ 

ٗوَ ٓٓإ٤ُٝس ئوجٌز ٖإٕٝ كِٓط٤ٖ ئ٠ُ ُؿ٘س نحٚس ك٢ ٓؿِّ جٌَُٞجء. جؾٍش جُِؿ٘س جضٛحالش ٓغ 

كًٍس ٝج٣ُٖٓ ضْ جُطٌٍ٘ ذٌَٗ ًحَٓ ػٖ ٓح ؾحء ك٢ هٍجٌ جٌُطحخ جالذ٤ٝ. ٌَٖ ًٛج جٗطٛحٌجً ُِ
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ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، ٓٔح ٖؿؼٜح ُِو٤حّ ذ٣ُٔى ٖٓ جُطؿحَٝجش ػ٠ِ قوٞم جُٗؼد جُؼٍذ٢ جُلِٓط٢٘٤ ٝضٞج٠ة 

ٌت٤ّ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ٓغ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٝػىّ ٓٓحٗىز ٌت٤ّ جُكٌٞٓس جُؼٔح٤ُس ٣ٍَُٞ 

 14جُٔٓطؼٍٔجش.ضؼٍٜ جػٟحء ٓؿِّ جُؼّٔٞ ُٟـ١ ًػ٤ق ٖٓ جُكًٍس أغ٘حء ٓ٘حهٗس جُوٍجٌ ك٢ 

، ًٗق جُ٘حتد ٤ٌِْٔٞ ضًّٞ )ػٟٞ ٓؿِّ جُؼّٔٞ( ٗٓهس ٖٓ ػىو ٚك٤لس ٣ٍٗ1930ٖ جُػح٢ٗ ػحّ ض

وجنحٌ )جُٛحوٌز ك٢ كِٓط٤ٖ( ئ٠ُ ؾ٤ٔغ جػٟحء ٓؿِّ جُؼّٔٞ ضكػْٜ ػ٠ِ كطف جذٞجخ ٍٖم جالٌوٕ 

ُٜؿٍز جُؼٍخ ٤ُطٌٖٔ ج٤ُٜٞو جُٜٔحؾ٣ٍٖ جٓطالى جٌج٤ْٜٞ ك٢ كِٓط٤ٖ. ذحوٌ قُخ جُؼٔحٍ ُكع ٓؿِّ 

 .(167-163)ٛحضُجٌو، جُٛلكحش  ّٞ إلٚىجٌ هٍجٌ ٣ُِّ جُكٌٞٓس إلُـحء هٍجٌ جٌُطحخ جالذ٤ٝجُؼٔ

ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ػحّ  17ٗحهٕ ٓؿِّ جُؼّٔٞ هٍجٌ جٌُطحخ جالذ٤ٝ ج١ًُ جٚىٌضٚ جُكٌٞٓس ك٢ 

ذٍٟجٝز ٝػ٘ق ؿٟد ٠حُد جؿِد جػٟحء جُٔؿِّ ذاُـحتٚ ٌٝكٟٞج جضرحع أ١ ٤ْحْس  1930

ِلٌٞ جٝ ٓؼحو٣س ُِكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، ئي أضْٜ و٣ل٤ى ٣ُٞى ؾٌٞؼ ٌج١ُٓ ضطؼحٌٜ ٓغ ٓرحوب ٝػى ذ

ٌٓىٝٗحُى )ٌت٤ّ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس( ذه٤حٗس جٓحٗس جُكٌْ ج١ًُ جٍٝ ج٤ُٚ ٝٗوٝ ضؼٜىجش جُكٌٞٓس 

ضؼى٣َ  1930ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ػحّ  18جُٓحذوس. كأػِٖ جٌُِٞو ذحْل٤ِى )٣ٍَٝ جُٔٓطؼٍٔجش جُر٣ٍطح٢ٗ( ك٢ 

ػطٍٞص ػ٤ِٜح جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس. جٞطٍش جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس إلُـحء جُوٍجٌ، ج١ًُ ه٤ى جُ٘وح٠ جُط٢ ج

ٛ٘حى جػٟحء ٓؿِّ جُؼّٔٞ ػٖ قُخ جُؼٔحٍ ػحٌٞٞج جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس  جُٜؿٍز ج٤ُٜٞو٣س ُلِٓط٤ٖ.

ًٓ٘ ٝهص ٓرٌٍ ذٓرد ضٞؾ٤ٜٜح جُٟـ١ ػ٠ِ جُكُخ. ْؼ٠ ٛإالء ٌُٗق جُط٘حهٟحش ك٢ ٓٞجهق 

ىكغ جُكُخ الضهحي ٓٞجهق ضؿحٙ. ًحٕ ٛإالء هِس ٖٓ جػٟحء جُكُخ ًُج، ُْ ٣ؼطْٜ جُكًٍس، جُط٢ ض

جألن٤ٍ أ١ جٛطٔحّ جٝ جًطٍجظ. نالٍ ػوى جُػالغ٤٘٤حش جُوٍٕ جُؼ٣ٍٖٗ ضؼحُص جٚٞجش جػٟحء جُكُخ 

جُٔؼح٤ٌٖٞ ُِكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ ٓؿِّ جُؼّٔٞ ٝٓإضٍٔجش جُكُخ ٝضْ ضؼ٣ٍٚ ذٌِٔحضْٜ ْطحٌ جُكو٤وس 

جُكًٍس ْٝؿِص ٝغحتن ٓؿِّ جُؼّٔٞ جٌُِٔس جُط٢ جُوحٛح ض٢.جِ.ذ٢ ٤ِ٣ٝحُٓ )ػٟٞ ٓؿِّ  ػٖ أ٠ٔحع

جُؼّٔٞ( ج١ًُ ٠حُد ذاػحوز ضوى٣ٍ جُٔٞهق ك٢ كِٓط٤ٖ ذٍٓطٚ ٝهحٍ:" ئي ٗظٍ جٍُٔء ٍُِٗه٤٤ٖ جال١ْٝ 

٘حء ٝجالو٠ٗ ٌُحٕ ُٚ ٌؤ٣س جُكو٤وس ... أٗ٘ح ٌْٔ٘ح ٤ْحْحش ضوّٞ ػ٠ِ جُطٗحٌٝ ك٢ ًٛٙ جُٔ٘طوس ذأْطػ

% ٖٓ جٌُٓحٕ ج٤ُِٖٔٓٔ ٣ؼحٌٕٞٞ ذوٞز ج٠ٔحع 90كِٓط٤ٖ أٗ٘ح ٗطؿحَٛ ٌؿرحش ٖؼرٜح يجش جُـحُر٤س 

جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ كِٓط٤ٖ". ٌكغ ٤ٌْٔٞ ًًّٞ )ػٟٞ ٓؿِّ جُؼّٔٞ( ٚٞضٚ ٞى ضـِـَ 

جُكًٍس ك٢ قُخ جُؼٔحٍ. ٓح ُرػص ًٛٙ جالٚٞجش إٔ نلطص ك٢ َٓحّ ٞـ١ جُكًٍس جُٗى٣ى جُطأغ٤ٍ ػ٠ِ 

هحٍ وٌجٓٞٗى ٤ِٖىَ )ػٟٞ ٓؿِّ جُؼّٔٞ(:" ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حى  كٌٞٓس ٝجُرٍُٔحٕ ٝجٍُأ١ جُؼحّ جُر٣ٍطح٢ٗ.جُ

أ١ كٍٚس ٤ُٓ٘حٕ جٌُِٔٗس جُلِٓط٤٘٤س. ًحٕ ٓٔػِٞج جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ ذ٣ٍطح٤ٗح ٣طحُرٕٞ ذال جٗوطحع 

ُٔٓإ٤ُٖٝ جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ُلطف جذٞجخ كِٓط٤ٖ جٓحّ جُٜؿٍز ج٤ُٜٞو٣س ٣ٝؿ١ٍ ٓٔػ٢ِ جُكًٍس جُٔوحذالش ٓغ ج

ُطكو٤ن يُي. ًحٗص جُٛكق ضٖٗ قٔالش وػحت٤س ًر٤ٍز ذطأغ٤ٍ ٖٓ جُكًٍس ُٛحُكٜح. ال ٣ٞؾى أ١ ٓٔػَ 

ُِؼٍخ ُطٍـ ه٤ٟس ذالوٙ ك٢ ُ٘ىٕ جٓحّ جُكٌٞٓس ٝجُرٍُٔحٕ ٝجٍُأ١ جُؼحّ جُر٣ٍطح٢ٗ، ُْ ٣ٌٖ ْٟٞ 

ذال ٛٞجوز ػ٠ِ جُكٌٞٓس جٚٞجش جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٣ٍوو جٛىجكٜح ك٢ ًَ ٌٓحٕ ٤ُٞؾٚ جُٟـ١ 

ٝجُرٍُٔحٕ ٝجٍُأ١ جُؼحّ جُر٣ٍطح٢ٗ ذْٞحتَ ػىز".جٞطٍ ٌٓىٝٗحُى ُورٍٞ ٝؾٜس ٗظٍ جُكًٍس، أػِٖ ك٢ 

جُطُجٓٚ ذؿ٤ٔغ جُؼٜٞو ٝجالُطُجٓحش جُط٢ ٓ٘كطٜح جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ جُٓحذن  1931ٖرح٠ ػحّ  13

رغ ٤ْحْس ؾى٣ىز ضهىّ جُكًٍس، جٚىٌش ُِكًٍس، ذًُي جُـ٠ ٌٓىٝٗحُى ٤ْحْطٚ جُٔؼحو٣س ُِكًٍس ٝجض

جألٝجٍٓ ئ٠ُ جُٔ٘ىٝخ جُٓح٢ٓ جُر٣ٍطح٢ٗ ك٢ كِٓط٤ٖ ُلطف  1931جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ أيجٌ ػحّ 

 ٜٓحؾٍ ٣ٜٞو١ ُىنٍٞ كِٓط٤ٖ ك٢ ضِي جُٓ٘س . 83507جذٞجذٜح ئٓحّ جُٜؿٍز ج٤ُٜٞو٣س. كٓف ُ٘كٞ 

ض٤ٌَٗ قٌٞٓس أتطالك٤س ٓٛـٍز ك٢  . ض1931ْأخ ػحّ  24هىّ ٌٓىٝٗحُى جْطوحُس قٌٞٓطٚ ك٢ 

آخ ضأ٤ْٓ  25، ضْٟ ضٓؼس ٌَٝجء، ذٍتحْس ٌٓىٝٗحُى. هٌٍش جُكٌٞٓس ك٢ 1931أخ ػحّ  25

جُٛ٘حػحش جالْح٤ْس ٓػَ )ٚ٘حػس جُكى٣ى ٝجُِٛد ٝجُطحهس ٝجُـحَ ٝجٌٍُٜذحء ٝجُر٘ٞى ٝجٌُٓي جُكى٣ى 
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هطٛحو٣س، ذ٤ى إٔ جُوٍجٌ ضٓرد ذأَٓس ٝجًٍُٗحش جُهى٤ٓس ًٍٖٝحش جُطأ٤ٖٓ ... جُم( ُٔٞجؾٜس جالَٓس جال

ذطٍو ٌٓىٝٗحُى ٖٓ  1931أخ ػحّ  28وجن٤ِس ًر٤ٍز. ضٓرد ذأَٓس وجنَ قُخ جُؼٔحٍ جٗطٜص ك٢ 

. جؾٍجء 1931ض٣ٍٖٗ جألٍٝ ػحّ  6جُكُخ. كأُق ٌٓىٝٗحُى قُخ جُؼٔحٍ ج٢٘٠ُٞ. ضْ قَ جُرٍُٔحٕ ك٢ 

 559قَٛ ك٤ٜح جإلتطالف جُك٢ٌٓٞ ػ٠ِ  1931ض٣ٍٖٗ جألٍٝ ػحّ  27جٗطهحذحش ذٍُٔح٤ٗس ؾى٣ىز ك٢ 

ٓوؼى. ٌَٖ ٌٓىٝٗحُى  72ٓوؼىج.ً ك٤ٔح قَٛ قُخ جالقٍجٌ ػ٠ِ  52ٓوؼى. قَٛ قُخ جُؼٔحٍ ػ٠ِ 

، 1966)ْحًّ،  1931ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ػحّ  5قٌٞٓس ئتطالك٤س ٓغ قُذ٢ جُٔكحكظ٤ٖ ٝجالقٍجٌ ك٢ 

ُط٢ ؾٍش ك٢ ٍٖٜ ض٣ٍٖٗ جالٍٝ ػحّ ًحٗص ُٜح آغحٌ كحوقس ك٢ جالٗطهحذحش جُرٍُٔح٤ٗس ج .(272ٚلكس 

ٓوؼىجً. كحَ قُخ جُٔكحكظ٤ٖ  52. جْلٍش ػٖ ٣ُٛٔس قُخ جُؼٔحٍ ك٤ٜح، ئي قَٛ ػ٠ِ 1931

 .(130)ج٤ٍُٖىجش، ٚلكس  ذحالٗطهحذحش كٌَٗ جألن٤ٍ قٌٞٓس ئتطالك٤س ٓغ قُخ جالقٍجٌ

ضْ ٠ٍو ٌٓىٝٗحُى ٖٓ قُخ جُؼٔحٍ. ضٌِٗص جُكٌٞٓس ذطكحُق قُخ جُٔكحكظ٤ٖ ٝقُخ 

جالقٍجٌ. جٗٗن ٌٓىٝٗحُى ػٖ قُخ جُؼٔحٍ ٝأّْ قُخ جُؼٔحٍ ج٢٘٠ُٞ. جٞطٍش جُكٌٞٓس إلؾٍجء 

، كحَ ك٤ٜح ئتطالف جُكٌٞٓس )قُخ جُٔكحكظ٤ٖ 1931ض٣ٍٖٗ جألٍٝ ػحّ  17جٗطهحذحش ذٍُٔح٤ٗس ك٢ 

ٓوؼىجً كو١، ذِـص جالٚٞجش جُط٢ قَٛ  56ٓوؼىجً. قِٛص جُٔؼحٌٞس ػ٠ِ  556ٝقُخ جالقٍجٌ( ذـ 

ٚٞش،  743824ٚٞش، ٝقَٛ جُكُخ ج٤ُٗٞػ٢  2853620قُخ جُؼٔحٍ ج٢٘٠ُٞ قٞج٢ُ  ػ٤ِٜح

ٚٞش.  1139263537ٚٞش، ك٤ٔح قَٛ قُخ جُٔكحكظ٤ٖ ػ٠ِ  633623561ٝقَٛ قُخ جُؼٔحٍ 

كٌَٗ قُخ جُٔكحكظ٤ٖ قٌٞٓس ؾى٣ىز جتطالك٤س ٓغ قُخ جالقٍجٌ. ض٠ُٞ ؾٌٞؼ الٍٗٓخ ٌتحْس قُخ 

٣ٌٝطٗحٌو ٤ْحكٌٞو ٣ًٍّ. ْٔكص  Clement Ahliص جض٢ِ ٝػحٝٗٚ ًِٔ٘ 1932جُؼٔحٍ ك٢ ػحّ 

ٜٓحؾٍ ٣ٜٞو١، ذىػْ ٓرحٍٖ ٖٓ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، ُىنٍٞ  14.464جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ُكٞج٢ُ 

ٌكٝ قُخ جُؼٔحٍ جالػٔحٍ جُط٢ هحّ ذٜح قُخ  .(253، ٚلكس 1965)جُطَ،  كِٓط٤ٖ ضِي جُٓ٘س

كحَ ك٤ٜح  1934ٍش جٗطهحذحش ػحٓس ك٢ ػحّ ك٢ جُىٍٝ جالٌٝٝذ٤س. ٝؾ 1933ج٤ُٗٞػ٤س ك٢ ػحّ 

ٓوؼىجً.  387ٓوؼىجً ذُػحٓس ْطحض٢ِ ذ٤ِى٣ٖٝ. قَٛ قُخ جُٔكحكظ٤ٖ ػ٠ِ  431جإلتطالف جُك٢ٌٓٞ ذـ 

ٓوؼى. قَٛ قُخ  3ٓوؼىجً. ك٤ٔح قَٛ قُخ جُؼٔحٍ ج٢٘٠ُٞ ػ٠ِ  33ٝقَٛ قُخ جالقٍجٌ ػ٠ِ 

 Chaber lainجً. ٌَٖ ٤ٗل٤َ ض٤ٍُٖٔٗ ٓوؼى 154ج٤ُٗٞػ٢ ٓوؼى ٝجقى. ك٤ٔح قَٛ قُخ جُؼٔحٍ ػ٠ِ 

ق٣ٍُجٕ ػحّ  7جْطوحُص ٌٓىٝٗحُى ك٢  .(26، ٚلكس 2006)٤ٖٔحء،  1935قٌٞٓس ؾى٣ىز ك٢ آ٣حٌ ػحّ 

ػٖ  1935ق٣ُحٕ ػحّ  8ٖٓ ٌتحْس جُكٌٞٓس ذٓرد قحُطٚ جُٛك٤س. ػرٍ ٓحٌُُْٞ ٌٓىٝٗحُى ك٢  1935

ق٣ٍُجٕ ػحّ  8ٌَ ذِى٣ٖٝ قٌٞٓس ٓكحكظس ك٢ جٓط٘حٗٚ ُىػْ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ُِكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس. ٖ

ق٣ٍُجٕ  14. ٝجؾ٣ٍص جالٗطهحذحش جُؼحٓس ك٢ 1935ض٣ٍٖٗ جألٍٝ ػحّ  7. ٝضْ قَ جُرٍُٔحٕ ك٢ 1935

جهحٓس قٌْ يجض٢ ٤ُِٜٞو ك٢ كِٓط٤ٖ. ٌكٝ  1935. جهطٍقص جألن٤ٍز ك٢ ًحٕٗٞ جألٍٝ ػحّ 1935ػحّ 

ك٢ ٓى٣٘س ٍُْٕٞ ج٣ٍٓ٣ُٞٓس  1935ٜٗح٣س ػحّ جُٔإضٍٔ ج٢ٗٞ٤ُٜٛ جُػحٖٓ ٝجُؼ٣ٍٖٗ جُٔ٘ؼوى ك٢ 

جُٔوطٍـ جػطرٍٙ ٣ط٘حك٠ ٓغ ٌٝـ ٚي جالٗطىجخ. ْؼص جُكًٍس قٗى ٓإ٣ى٣ٜح ك٢ ٓؿِّ جُؼّٔٞ، كرىأش 

. ٗحهٕ ٓؿِّ 1936ذِِٓٓس جْطلٓحٌجش ٝجْطؿٞجذحش ٌَُٞجء ذحُكٌٞٓس ك٢ ٍٖٜ ٖرح٠ ٝأيجٌ ػحّ 

. 1936أيجٌ ػحّ  24٘حهٗٚ ٓؿِّ جُؼّٔٞ ئال ك٢ جُٔوطٍـ. ك٤ٔح ُْ ٣ 1936ٖرح٠ ػحّ  26جٌُِٞوجش ك٢ 

ٌكٝ جُٔؿِّ جُٔوطٍـ ٝوػْ ٓٞهق جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، ئي جُو٠ ج٤ٍُٓ ج٤ٌٖرحٍ ٤ٌِ٘٤ٍْ )َػ٤ْ قُخ 

جالقٍجٌ ك٢ ٓؿِّ جُؼّٔٞ( جُِّٞ ػ٠ِ جُكٌٞٓس. غْ جُو٠ ضٍَٖٗ ًِٔس وػْ ك٤ٜح جُكًٍس. ُْ ٣ٓططغ 

حع ػٖ ٤ْحْس جُكٌٞٓس وجنَ ٓؿِّ جُؼّٔٞ، ئي ٝجؾٚ ضٞٓحِ )٣ٍَٝ جُٔٓطؼٍٔجش جُر٣ٍطح٢ٗ( جُىك

٤ٗٓحٕ  8جٗطوحوجش ٖٓ جُ٘ٞجخ. جٞطٍش جُكٌٞٓس ُِطٍجؾغ ػٖ ٓٞهلٜح، كأػِٖ ٣ٍَٝ جُٔٓطؼٍٔجش ك٢ 

 .(260، ٚلكس 1966)٣ًٍٓطٞكٍ، يُي ك٢ ٓؿِّ جُؼّٔٞ  1936ػحّ 
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ز جُلِٓط٤٘٤س. ُؿ٘س ضكو٤و٤س ك٢ جُػٌٞ 1936ٌِٖص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ذىج٣س آ٣حٌ ػحّ 

جٞطٍش جُكٌٞٓس ُطوى٣ْ جْطوحُطٜح ذؼى نٓحٌز قُخ جُٔكحكظ٤ٖ ك٢ جالٗطهحذحش جُرٍُٔح٤ٗس ك٢ ق٣ٍُجٕ 

. ٌَٖ قُخ جالقٍجٌ قٌٞٓس ؾى٣ىز ذطكحُلٚ ٓغ قُخ جُؼٔحٍ. جٚرف ج٤ٍُٓ ٤ِ٣ٝحّ ج٢ٌٓٓٝ 1936ػحّ 

ػٖ قُخ جُؼٔحٍ، ٠ِد  ؾٌٞ )٣ٍَٝ ُِٔٓطؼٍٔجش جُر٣ٍطح٤ٗس(، جُٔؼٍٝف ذطأ٤٣ىٙ ُِكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس

ٖٓ جُٓحْس جُؼٍخ جٓػحٍ ١ٌٞٗ جُٓؼ٤ى )٣ٍَٝ نحٌؾ٤س جٌُِٔٔس جُؼٍجه٤س( ِٝٓي جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س 

جُٓؼٞو٣س ِٝٓي ج٤ُٖٔ ض٤ٚٞس ٗىجء ُِلِٓط٤٤ٖ٘ ُٞهق جُػٌٞز ٝجُىنٍٞ ك٢ ٓلحٝٞحش ٓغ ذ٣ٍطح٤ٗح. 

ٌٞز ذٍتحْس جٌُِٞو ذ٤َ. ُؿ٘س ٤ٌِٓس ُِطك١ٍ ػٖ جْرحخ جُػ 1936ضَٔٞ ػحّ  29أٌِْص جألن٤ٍز ك٢ 

أًى ػ٠ِ جُـحء جالٗطىجخ ٝجالْطؼحٞس ػ٘ٚ  1936ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ػحّ  11هىٓص جُِؿ٘س ضو٣ٍٍٛح ك٢ 

ذطو٤ْٓ كِٓط٤ٖ ٝجهحٓس وُٝس ٣ٜٞو٣س ٓٓطوِس ٝضكى٣ى جُٜؿٍز ج٤ُٜٞو٣س ئ٠ُ جغ٘ح ػٍٗ جُق ٣ْٞ٘حً. ُْ ٣ظٍٜ 

  ػَ ٓؿِّ جٌُِٞوجش ذحُط٤ٚٞسُِطو٤ْٓ. ًًُي ُْ ٣طلح 1937ٓؿِّ جُؼّٔٞ قٔحْٚ ك٢ ػحّ 

 .(294، ٚلكس 1966)ًٍْطٞكٍ،                                                                 

ُطٌٕٞ  1937ضطحذوص ٓٛحُف جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٝجُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ كِٓط٤ٖ ك٢ ػحّ 

ضَٔٞ ػحّ  7جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢  هحػىز ُكٔح٣س جُٔٓطؼٍٔجش جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ٍٖم ج٤ْح. ٍٗٗش جُكٌٞٓس

ضو٣ٍٍ جُِؿ٘س ج٤ٌُِٔس ذٗإٔ كِٓط٤ٖ، ضٟٖٔ ضو٤ٜٓٔح ذ٤ٖ جُؼٍخ ٝج٤ُٜٞو. ػٍٜ ج٤ٍُٓ ج٣ىٕ  1937

ٝأًى ػ٠ِ  1937أ٣ٍِٞ ػحّ  13)٣ٍَٝ جُهحٌؾ٤س جُر٣ٍطح٢ٗ( جُٔوطٍـ ك٢ ٓؿِّ ػٛرس جألْٓ ك٢ 

ٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ذاؾٍجء وٌجْس ٌؿرس جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ُط٘ل٤ً جُٔوطٍـ. ٗٛف ٓؿِّ جُؼٛرس جُكٌٞ

. 1937ٓٓطل٤ٟس ػٖ جُٔوطٍـ. كوٌٍش جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس جُطه٢ِ ػٖ جُٔوطٍـ ك٢ ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ػحّ 

أٗٗحء ٠ٖٝ ٣ٜٞو١ ٓٓطوَ ك٢ كِٓط٤ٖ نالٍ ػٍٗ ْ٘ٞجش  1939آ٣حٌ ػحّ  17ٝهٌٍش جُكٌٞٓس ك٢ 

 ً . ج٣ى ٓؿِّ جُؼّٔٞ هٍجٌ جُكٌٞٓس ٝضكى٣ى ػىو جُٜٔحؾ٣ٍٖ ج٤ُٜٞو ج٤ُٜح ذـ نٔٓس ْٝرؼٕٞ جُق ٣ْٞ٘ح

ٗط٤ؿس ٗٗح٠ ٗٞجخ قُخ جُؼٔحٍ جُٜٛح٣٘س ك٤ٚ. جذِـص جُكٌٞٓس ذٌَٗ ٢ٌْٔ ذحُوٍجٌ، ذ٤ى إٔ جألن٤ٍز 

ٌكٟطٚ ٝػىضٚ ضطحٝالً ػ٠ِ جإلضلحه٤حش ج٣ٍُٓس ٝجُؼ٤ِ٘س جُط٢ ػوىضٜح جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ٓغ جُكًٍس 

٣ُِّ جُكٌٞٓس كطف جذٞجخ كِٓط٤ٖ جٓحّ جُٜؿٍز ج٤ٗٞ٤ُٜٛس. ٓٔح جٞطٍ ٓؿِّ جُؼّٔٞ إلٚىجٌ هٍجٌ 

ج٤ُٜٞو٣س ٝجُـحء ٓح ؾحء ك٢ هٍجٌجش جُكٌٞٓس جُٓحذوس. جضلوص جالن٤ٍز ٝجُكًٍس ػ٠ِ جُطظحٍٛ ذحُورٍٞ ذٔح 

ضو٣ٍٍ ٗٙ  1937ضَٔٞ ػحّ  7ؾحء ذحُوٍجٌ.جٚىٌش جُِؿ٘س ج٤ٌُِٔس جُر٣ٍطح٤ٗس ذٍتحْس جٌُِٞو ذ٤َ ك٢ 

ج٤ُٜٞو ٝأٜٗحء جالٗطىجخ جُر٣ٍطح٢ٗ ػ٠ِ كِٓط٤ٖ ٝجالْطؼحٞس ػ٘ٚ ذؼوى ػ٠ِ ضو٤ْٓ كِٓط٤ٖ ذ٤ٖ جُؼٍخ ٝ

ضَٔٞ  4ٓؼحٛىز ٓغ جُؿحٗر٤ٖ. ٌكٟص جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ ٓإضٍٔٛح جُطحْغ ٝجُؼ٣ٍٖٗ جُٔ٘ؼوى ك٢ 

ذٔى٣٘س ٣ٌَٝم ٍٓٗٝع جُطو٤ْٓ ٠ٝحُد جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ذط٘ل٤ً جُطُجٓحضٜح جُٓحذوس. نٍٞ  1937ػحّ 

س جُط٘ل٣ً٤س ذحُكًٍس ذحُطلحٜٝ ٓغ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ُطىه٤ن جؾٍجءضٜح إلهحٓس وُٝس ٣ٜٞو٣س جُٔإضٍٔ جُِؿ٘

. ذ٤ى إٔ جُكٌٞٓس 1937ضَٔٞ ػحّ  7ك٢ كِٓط٤ٖ ٝكوحً ٍُٔٗٝع ُؿ٘س ذ٤َ جُٔوىّ ُِكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ 

 .(267)جُه٢ُٞ، ٚلكس  أُـحء ٍٓٗٝع ذ٤َ 1938ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ػحّ  9جُر٣ٍطح٤ٗس هٌٍش ك٢ 

ػٖ ٌٍٖٙ  1938ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ػحّ  24جػٍخ ٣ٍَٝ جُٔٓطؼٍٔجش جُر٣ٍطح٢ٗ ك٢ ٓؿِّ جُؼّٔٞ ك٢ 

ُِٔؿِّ ُٛرٍٙ ػ٠ِ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس إلُـحء ٍٓٗٝع ضو٤ْٓ كِٓط٤ٖ. جقطؽ جػٟحء جُٔؿِّ ٖٓ 

  قُخ جُؼٔحٍ ػ٠ِ جُوٍجٌ ٌٝكٟٞج ضر٣ٍٍ جُكٌٞٓس ذحُٞٞغ ك٢ كِٓط٤ٖ

 .(347، ٚلكس 1970)جُه٢ُٞ،                                                                         

 1938ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ػحّ  24ػٍٜ ٓحٌُُْٞ ٌٓىٝٗحُى )٣ٍَٝ جُٔٓطؼٍٔجش جُر٣ٍطح٢ٗ( ك٢ 

ٍٓٗٝع ضو٤ْٓ كِٓط٤ٖ ئ٠ُ ٓؿِّ جُؼّٔٞ، ٌوجً ػ٠ِ ػوى جُىٍٝ جُؼٍذ٤س ٝجإلْال٤ٓس ٓإضٍٔ جُوحٍٛز 

ٝجُطو٠  1939جُٔكٌٞ. َجٌ ٝكى جُىٍٝ جُؼٍذ٤س ُ٘ىٕ ك٢ ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ ػحّ  ٠حُد ذحُطكحُق ٓغ وٍٝ

جٌُِٞو ٛح٤ُلحًى )٣ٍَٝ جُهٍجؾ٤س جُر٣ٍطح٤ٗس( ٝج٤ٍُٓ ٌٓىٝٗحُى ٝجهطٍـ جُٞكى ض٤ٌَٗ ٣ٌْٞح جٌُرٍٟ. 
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ٌكٟص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس جُٔوطٍـ الٗٚ ٣ؼحٌٜ ضؼٜىجضٜح جُٓحذوس ٤ُِٜٞو. غْ ضوىّ قٌٞٓس ٤ٗل٤َ 

ػىز ٓوطٍقحش ُِؼٍخ ٝج٤ُٜٞو ٌكٟص  1939أيجٌ ػحّ  15)ٌت٤ّ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس( ك٢  ضٗٔر٤ٍُٖ

ؾ٤ٔؼٜح ْٜٓ٘ كأٗطٜؿص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ٤ْحْس ٤ٌٓحك٤ِِ٤س ٝػىّ جُطؿحٍْ ذىػٜٔح ٤ُِٜٞو ٌُٓد 

جُؼٍخ ك٢ ضِي جُظٍٝف جُٔطٞضٍز، ذؼى ؿُٝ جُؿ٤ٕ جالُٔح٢ٗ ض٤ٌِْٗٞٞكح٤ًح، ٖ٘ص جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس 

ِٔس ٞى ج٤ُٓحْس جُر٣ٍطح٤ٗس ٠ٝحُرطٜح ذط٘ل٤ً جُطُجٓحضٜح جُٓحذوس. هىٓص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ٍٓٗٝع ق

هٍجٌ ُٔؿِّ جُؼّٔٞ ٣٘ٙ ػ٠ِ ض٘ل٤ً جُكٌٞٓس ض٣ٍٛف ٝػى ذِلٌٞ. أهٍ جُٔؿِّ ذحالؿِر٤س جُوٍجٌ، ٣ًًٍ 

جُكًٍس  ػوىش .(245)ؾل٣ٍُ، ٚلكس  ٗحتد 107إٔ ػىو جُ٘ٞجخ ج٤ُٜٞو ك٢ ٓؿِّ جُؼّٔٞ ٣رِؾ 

ذٔى٣٘س ؾ٤٘ق ػ٤ٗس جُكٍخ جُؼح٤ُٔس جُػح٤ٗس  1939ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٓإضٍٔٛح جُٞجقى ٝجُؼ٣ٍٖٗ ك٢ ػحّ 

ج١ًُ  1939آ٣حٌ ػحّ  17ٌٝكٝ جُٔإضٍٔ هٍجٌ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس جُٔؼٍٝف ذـ جٌُطحخ جالذ٤ٝ ك٢ 

و. أًى جٚىٌٙ. ًًُي ٌكٝ جػٟحء ٓؿِّ جُؼّٔٞ هٍجٌ جُكٌٞٓس ٝجػطرٍٝٙ ٣لٍٜ ه٤ٞو ػ٠ِ ج٤ُٜٞ

ضكى٣ى جػىجو ٛؿٍز ج٤ُٜٞو  1939ٓحٌُُْٞ ٌٓىٝٗحُى )٣ٍَٝ جُٔٓطؼٍٔجش جُر٣ٍطح٢ٗ( ك٢ ق٣ٍُجٕ ػحّ 

ُلِٓط٤ٖ إلْطـالٍ جُؼٍخ ػ٤ٗس جُكٍخ. أػِ٘ص جُكٌٞٓس ٌكٝ هٍجٌ جُطو٤ْٓ جغٍ ه٤حّ غٌٞز ك٢ 

جٗىالع  كِٓط٤ٖ ٌكٟص جُطو٤ْٓ. ٌكٝ جُٔإضٍٔ ج٢ٗٞ٤ُٜٛ جُػالغٕٞ، ج١ًُ ُػوى هرَ جذٞع ٝجقى ٖٓ

ضٗىوش جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ضطر٤ن ٗظحّ  .(89)ج٢٘٠ُٞ، ٚلكس  جُكٍخ جُؼح٤ُٔس جُػح٢ٗ، جُوٍجٌ

ذحُؿ٤ٕ جُر٣ٍطح٢ٗ  98جُطٞجٌب نالٍ جُكٍخ جُؼح٤ُٔس جُػح٤ٗس ك٢ كِٓط٤ٖ ٝجٚركص ٓوٍ ُلٍهس ٌهْ 

 1939ٍٝ ػحّ ٝؾ٤ٞٔ جُكِلحء. ٝجكوص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ُطِد ٝج٣ُٖٓ ك٢ جألٍٝ ٖٓ ًحٕٗٞ جأل

 .(143)٣ؼوٞخ، ٚلكس ض٤ٌَٗ جُلٍهس جُؼ٣ٌٍٓس ج٤ُٜٞو٣س ك٢ كِٓط٤ٖ 

 7891انًبضج انخبًَ: هًٍُت انضشكت انصهٍىٍَت ػهى انسهطتٍٍ انتششٌؼٍت وانتُفٍزٌت انبشٌطبٍَت )

– 7899:) 

جٞطٍش جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ُطوى٣ْ جْطوحُطٜح ذٓرد جُُٜجتْ جُط٢ ضؼٍٜ ُٜح هٞجش جُكِلحء 

. ضٌِٗص قٌٞٓس ئتطالك٤س ٖٓ ػىز جقُجخ. هٌٍش جُكٌٞٓس 1940ٍخ جُؼح٤ُٔس جُػح٤ٗس ػحّ ذحُك

جُر٣ٍطح٤ٗس ٝٞغ جُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س ؾحٗرحً ذٓرد جُكٍخ. ْحٗىش جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ذ٣ٍطح٤ٗح ذحُٔؿٜٞو 

طحخ جٚىٌش جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس هٍجٌ جٌُ .(196)٣ؼوٞخ، ٚلكس جُكٍذ٢ ك٢ جُكٍخ جُؼح٤ُٔس جُػح٤ٗس 

ذٓرد ضطٌٞجش جُكٍخ ٝقٍجؾس ٓٞهق ذ٣ٍطح٤ٗح جُٔكطحؾس ُىػْ جُٔ٘طوس  1940جالذ٤ٝ ك٢ ػحّ 

جُؼٍذ٤س جُ٘لط٤س جالْطٍجض٤ؿ٤س. جٚىٌش جُكٌٞٓس ػىز هٞج٤ٖٗ ُط٘ل٤ً هٍجٌ جٌُطحخ جالذ٤ٝ ٚحوم ػ٤ِٜح 

ش جُكٌٞٓس ٓؿِّ جُؼّٔٞ الظٜحٌ قٖٓ ٗٞج٣حٛح ضؿحٙ جُؼٍخ أله٘حػْٜ ذطأ٤٣ى ذ٣ٍطح٤ٗح ك٢ جُكٍخ. ػحو

ض٣ٍٛف ؾحء ك٤ٚ  1940جُر٣ٍطح٤ٗس جُىػْ ُِكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، كوى جٚىٌ قُخ جُؼٔحٍ ك٢ ٓ٘طٛق ػحّ 

" جُٔأْحز جُط٢ ضؼٍٜ ُٜح ج٤ُٜٞو ك٢ جٌٝٝذح. إٔ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ضىػْ ه٤حّ ٠ٖٝ ُْٜ ك٢ كِٓط٤ٖ 

هٌٍ ٓإضٍٔ قُخ  .(122)ج٤ٍُٖىجش، ٚلكس  ٝجُٜؿٍز ئ٤ُٜح ذٔٓحػىز و٤ُٝس إلَجُس جْٛ جُؼورحش"

وػْ ه٤حّ ٠ٖٝ ٣ٜٞو١ ك٢ كِٓط٤ٖ ٣َٝحوز جػىجو جُٜٔحؾ٣ٍٖ ج٤ُٜح ذٌَٗ ٓطٍو،  1940جُؼٔحٍ ك٢ ػحّ 

ًٌٍٝ كإجو ًٛٙ ج٤ُٓحْس ُِٛحُف جُر٣ٍطح٤ٗس. ػوىش جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٓإضٍٔٛح جُكحو١ ٝجُػالغ٤ٖ 

٠حُد جُٔإضٍٔ ذو٤حّ وُٝس ذٔى٣٘س ٣ٞ٤ٌٗٞى ٌكٝ جٌُطحخ جالذ٤ٝ. ٝ 1942جالْطػ٘حت٢ ك٢ أ٣حٌ ػحّ 

٣ٜٞو٣س ك٢ كِٓط٤ٖ. هٌٍ جُٔإضٍٔ جٗٗحء ٤ًُٞ٘ٓٞع ٣ٜٞو١ ك٢ كِٓط٤ٖ ٍٓضر١ ذر٣ٍطح٤ٗح ٝجْطٍٔش 

ػِٔص ذ٣ٍطح٤ٗح  .(374)جُه٢ُٞ، ٚلكس  جُٜؿٍز ج٤ُٜٞو٣س ُلِٓط٤ٖ ٝض٤ْٞغ جُوٞز جُؼ٣ٌٍٓس ج٤ُٜٞو٣س

، ئي جػِٖ ذٖ ؿ٣ٌٕٞٞ ٢1942 ػحّ ٣ُُحوز جُٜؿٍز ج٤ُٜٞو٣س ئ٠ُ كِٓط٤ٖ، ٓٔح ؾؼِْٜ هٞز ٣ؼطىجٛح ك

)نِق ٝج٣ُٖٓ ك٢ ٌتحْس جُكٌٞٓس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس( ػٖ ٝٞغ جُكًٍس جُهط١ جُٜ٘حت٤س إلػالٕ وُٝس ٣ٜٞو٣س 

ضٍجؾؼٜح ػٖ ٓح ؾحء ذوٍجٌٛح جُٓحذن جٌُطحخ  1942ك٢ كِٓط٤ٖ. جػِ٘ص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ػحّ 



  

 

 
  

 

182 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتس العلمي الدولي الثاني للعلوم االنطانية واالجتماعية والصسفة  

 جامعة القادضية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املطتهصسية –بية االضاضية بالتعاوى مع كلية الرتو 

 وحتت شعاز )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكسيًا دليل زقيًا واشديازيا احلضازي( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتس العلمي الدولي الثاني للعلوم االنطانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادضية –والصسفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املطتهصسية وحتت شعاز -  كلية الرتبية االضاضية 

           احلضازي( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكسيًا دليل زقيًا واشديازيا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االضاضية  
 اجلامعة  املطتهصسية 

٠ ًٛج جُطح٣ٌم. ٣ًًٍ إٔ جًػ٣ٍس ٌَٝجء قٌٞٓس جالذ٤ٝ، ػ٠ِ جٍُؿْ أٜٗح ُْ ضطهً أ١ جؾٍجء ُط٘ل٤ًٙ قط

 .(196)٣ؼوٞخ، ٚلكس  ٝٗٓطٕٞ ضٍَٖٗ ٞى هٍجٌ جٌُطحخ جالذ٤ٝ ذحالٞحكس ئ٠ُ ضٍَٖٗ ًحٕ ٞىٙ

ذؼػس ػ٣ٌٍٓس ذٍتحْس جُؿٍ٘جٍ ٣ٝ٘ؿ٤ص )ػٟٞ  1942جٌِْص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ػحّ 

طٞػ٤ٖ ج٤ُٜٞو ػ٠ِ قٍخ جُؼٛحذحش. جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ذحُؿ٤ٕ جُر٣ٍطح٢ٗ( ئ٠ُ كِٓط٤ٖ ُطى٣ٌد جُٔط

جُٔٞجكوس ػ٠ِ ضك٣َٞ كِٓط٤ٖ وُٝس  1944هٌٍش جُِؿ٘س جُط٘ل٣ً٤س جُكُخ جُؼٔحٍ جُر٣ٍطح٢ٗ ك٢ ػحّ 

ػٖ هِوٚ ْٝهطٚ ضؿحٙ  1943جػٍخ قُخ جُؼٔحٍ جُر٣ٍطح٢ٗ ك٢ ػحّ  .(14)جُطك٣ٍٍ، ٚلكس  ٣ٜٞو٣س

ىنَ ُٔ٘ؼٜح ًٌٍٝ جُكُخ وػٔٚ ُكوٞم ٤ْحْس ٛطٍِ جُٔؼحو٣س ٤ُِٜٞو ٠ٝحُد جُكُخ ػٛرس جألْٓ جُط

ج٤ُٜٞو ذاهحٓس وُٝس ُْٜ ك٢ كِٓط٤ٖ ٠ٝحُد جًُٞحُس جُٜؿٍز ُرًٍ ًَ ؾٜٞوٛح ُطٜؿ٤ٍ ج٤ُٜٞو ئ٠ُ 

 . (377)جُه٢ُٞ، ٚلكس  كِٓط٤ٖ. ٌٝكٝ جُكُخ ج٤ُٓحْس جُٔؼحو٣س ٤ُِٜٞو ٌٝكٝ ٤ْحْس جُإلْح٤ٓس

إضٍٔ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس. ًٔح أػِٖ جػِ٘ص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس جالتطالك٤س وػٜٔح ُوٍجٌجش ٓ

ذِ٘ىٕ، ضأ٤٣ى ُوٍجٌجش جُٔإضٍٔ ج٤ٗٞ٤ُٜٛس. وػح  1943قُخ جُؼٔحٍ، ذٔإضٍٔٙ ج١ًُ ػوىٙ ك٢ ػحّ 

جُكُخ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ُطأ٤ٖٓ قٍٛٞ ج٤ُٜٞو ػ٠ِ ٠ٖٝ ه٢ٓٞ ك٢ كِٓط٤ٖ ٝٓ٘ف جًُٞحُس جُٜؿٍز 

ٓط٤ٖ، ًُج ْؼ٠ قُخ جُؼٔحٍ ٌُٓد جُكًٍس ج٤ُٜٞو٣س جُك٣ٍس جُٔطِوس الْطؼحخ جػىجو جُٜٔحؾ٣ٍٖ ُلِ

ذٓرد جألٝٞحع جالهطٛحو٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ج٤ُٓثس ك٢ ذ٣ٍطح٤ٗح ٗط٤ؿس جُكٍخ، وٕٝ جُطو٤ى ذحُٔرحوب جُؼىجُس 

جػِٖ جُوح٢ٞ ٤ُل٘ػحٍ ) ػٟٞ  .(125)ج٤ٍُٖى٣حش، ٚلكس  ٝقن ضو٣ٍٍ ج٤ٍُٛٔ ُِٗؼد جُلِٓط٢٘٤

ًس ٓغ ضٍَٖٗ ) ٌت٤ّ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس( ػ٠ِ نطس ئضلحم جُكٍ 1942جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ( ك٢ ػحّ 

ُطأ٤ّْ ؾ٤ٕ ٣ٜٞو١ ذؼى جٗطٜحء جُكٍخ جُؼح٤ُٔس جُػح٤ٗس، ضٌٕٞ ُٞجء ػ١ٌٍٓ، ذِؾ ػىوٛح أٌذؼٕٞ جُق 

ؾ٘ى١ ٓىٌذ٤ٖ ضى٣ٌد ؾ٤ى ٝؾُٜضْٜ ذ٣ٍطح٤ٗح ذحألِْكس، ذحالٞحكس ُٞؾٞو هٞجش جالقط٤ح٠، ٝجٞحف 

:"ٝؾٞو ؾ٤ٕ ٣ٜٞو١ ك٢  1942ًحٕٗٞ جالٍٝ ػحّ  3حٌ ك٢ ٤ُل٘ػحٍ ك٢ ض٣ٍٛف ُٛك٤لس ال٣ل٘٘ؾ ْط

كِٓط٤ٖ ًل٤َ ذطكو٤ن جٛىجف جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ". ٠ٝحُد ذ٤ٍٕ ًٍُٞو )ػٟٞ جًُٞحُس جُٜؿٍز 

:" ٌٍٞٝز قَ ٌِٓٗس ج٤ُٜٞو الٜٗحء جُكٍخ " ٠حُرص ًطِس  1943ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ ػحّ  22ج٤ُٜٞو٣س( ك٢ 

جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ذط٤َٜٓ ٛؿٍز ج٤ُٜٞو ُلِٓط٤ٖ  1943قُخ جُؼٔحٍ ذحُرٍُٔحٕ ك٢ ٖرح٠ ػحّ 

٤ُٛركٞج أًػ٣ٍس ُطكو٤ن جقالْٜٓ كٍٛـ جٗط٢ٗٞ ئ٣ىٕ )ٌت٤ّ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس( ك٢ ض٣ٍٖٗ جألٍٝ 

ػٖ ٤ٗس قٌٞٓطٚ ُطأ٤ّْ ٠ٖٝ ٤ُِٜٞو ك٢ كِٓط٤ٖ ٣َٝحوز جػىجو جُٜٔحؾ٣ٍٖ ج٤ُٜٞو ئ٤ُٜح.  1943ػحّ 

٠حُد ٓإضٍٔ قُخ جُؼٔحٍ  ض٤ٌَٗ ُٞجء ٣ٜٞو١. 1944ٍِٞ ػحّ أ٣ 20هٌٍش جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ 

٣َحوز ػىو جُٜٔحؾ٣ٍٖ ج٤ُٜٞو ُلِٓط٤ٖ ٝٓ٘كْٜ جألٌج٢ٞ جٌُُجػ٤س ٛ٘حى  1944ك٢ ًحٕٗٞ جألٍٝ ػحّ 

ٝوػح جُكُخ جُكٌٞٓس ُط٘ل٤ً ضِي ج٤ُٓحْس ٝجُؼَٔ ػ٠ِ قٔح٣س جٓالى ج٤ُٜٞو ك٢ كِٓط٤ٖ. ضٔحغَ هٍجٌ 

٤حٗٚ ذٔإضٍٔ جُكُخ ٓغ ٌأ١ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس. ٝؾٍٟ ضؼ٤ْٔ جُوٍجٌ قُخ جُؼٔحٍ، ج١ًُ ٌٝو ك٢ ذ

ػ٠ِ أػٟحء جُكُخ ك٢ ٓؿِّ جُؼّٔٞ ػ٘ى ٓ٘حهٗس هٍجٌ جُكٌٞٓس ذٗإٔ كِٓط٤ٖ ًٝحٕ هٍجٌ جُكُخ 

 جٗؼٌحْحً ٤ُٓحْس جُكًٍس جُط٢ جٌٜٓ٘ح جػالٜٗح ٝض٣ٍٍٔٛح ٗط٤ؿس جُ٘لٞي ج٤ُٜٖٔٔ وجنَ قُخ جُؼٔحٍ آًٗجى

، ئي 1944ْحٌش جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ذهط٠ ؾىجً ٣ٍْؼس ك٢ ٜٗح٣س ػحّ  .(289 ، ٚلكس1965)جُطَ، 

٣َحوز ًر٤ٍز ك٢ أػىجو جُٜٔحؾ٣ٍٖ ج٤ُٜٞو ئ٠ُ كِٓط٤ٖ  1944هٌٍش جُكٌٞٓس ك٢ ًحٕٗٞ جألٍٝ ػحّ 

جٗطوى ٓإضٍٔ جُكًٍس  ٤ُٛركٞج جًػ٣ٍس ك٤ٜح ٝػِٔص ػ٠ِ جٌْحٕ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جٓحًٖ جنٍٟ نحٌؾٜح.

جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ُؼىّ ٣َحوز جػىجو  1945ػح٢ٗ ٝجُػالغ٤ٖ جُٔ٘ؼوى ذِ٘ىٕ ك٢ آ٣حٌ ػحّ ج٤ٗٞ٤ُٜٛس جُ

جُٜٔحؾ٣ٍٖ ج٤ُٜٞو ُلِٓط٤ٖ. ضٞجُص جٚٞجضْٜ ٝجهطٍجقحضْٜ ضؿى ٚىجٛح وجنَ ٓإضٍٔ جُكُخ جُٔ٘ؼوى ك٢ 

جُو٤ٟس  ذِ٘ىٕ ضر٠٘ جُكُخ ج٤ُٓحْس جُٔوطٍقس ٖٓ جُِؿ٘س جُط٘ل٣ً٤س :"ذٗإٔ 1945ًحٕٗٞ جألٍٝ ػحّ  25

جُلِٓط٤٘٤س ٌٍٞٝز وػْ جُكُخ ُِٜؿٍز ج٤ُٜٞو٣س ُلِٓط٤ٖ ذأػىجو ضإٖٓ ُْٜ إٔ ٣ٛركٞج جؿِر٤س جٌُٓحٕ 

ػرٍ ٗظحّ جالٗطىجخ". ًحٗص قؿس جُكُخ إلضهحيٙ ًٛٙ ج٤ُٓحْس قحؾطٚ ُىػْ جُكًٍس جُٔحو١ ُٔٞجؾٜس 
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ُكٍخ، وػح جػٟحء جالَٓس جالهطٛحو٣س ذٓرد جُكٍخ. جٚركص جُٔرٌٍجش هح٠ؼس غحذطس ذؼى جٗطٜحء ج

جُكُخ ُطٗؿ٤غ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ُطٍى ُرالوْٛ ذحُٔوحذَ ضٗؿ٤غ ٛؿٍز ج٤ُٜٞو ُلِٓط٤ٖ ٍٖٝجء جألٌج٢ٞ 

جُؼٍذ٤س ذٓهحء ٓ٘ظْ. ًٌٛج ٍٟٗ ذ٤حٕ جُكُخ وػْ ٝأ٣ى جُكًٍس ج٠ُ قىٝو ضؿحَٝش جٛىجكٜح جُٔؼِ٘س، 

جُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س ك٢ ػ٠ِ جٍُؿْ جٍُٔجٝؿس جُٗى٣ىز جُطحذغ ج٤ُُٔٔ ُٔٞجهق قُخ جُؼٔحٍ ضؿحٙ 

وػص جُكًٍس ُطأ٤ّْ وُٝس ٣ٜٞو٣س ك٤ٜح ٝأٗٗحء ؾ٤ٕ ٣ٜٞو١،  ٓإضٍٔجش جُكُخ ج٣ُٞ٘ٓس جُٔطٞج٤ُس.

ٌػص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ذأٛىجء جُٔوحض٤ِٖ ج٤ُٜٞو ج٣ًُٖ ٖحًٌٞج ذحُوطحٍ ٓغ جُكِلحء ذحُكٍخ جالِْكس 

ٝهٌٍ جُٔإضٍٔ ٓٓحٗىز قُخ جُؼٔحٍ ٌٓحكثس ُْٜ.  1945آ٣حٌ ػحّ  7جٗطٜحء جُكٍخ ٓغ جُٔح٤ٗح ك٢ 

. جْط٘ىش جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ قِٔطٜح ٞى جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس (143)٣ؼوٞخ، ٚلكس ذحالٗطهحذحش 

ػ٠ِ ٗٗح٠ جػٟحء جُكًٍس وجنَ قُخ جُؼٔحٍ ٝنحٌؾٚ، ُؼد ٛحٌُٝى ال٢ٌْ )ٌت٤ّ  1945ػحّ 

ح٤ُس ٝذ٤ـٖ )٣ٍَٝ جُهحٌؾ٤س قُخ جُؼٔحٍ( ػٟٞ جُكًٍس وٌٝ ًر٤ٍ ك٢ جُكِٔس ٞى قٌٞٓس جض٢ِ جُؼٔ

جُر٣ٍطح٤ٗس(، ٓٔح ٌَٖ ٞـ١ ػ٠ِ جُكٌٞٓس إلًٍجٜٛح ػ٠ِ جٗطٜحؼ جُه١ جُٔٞج٢ُ ُِكًٍس ك٤ٔح ٣طؼِن 

ذحُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س. جُٞجهغ إٔ ج٤ُٓح٤٤ْٖ جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ؿالز جُٞالء ُِكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ك٢ قُخ جُؼٔحٍ 

ج٣ٟحً ئ٠ُ ذؼٝ جٚىهحتْٜ ذحُٔوىجٌ ٗلٓٚ ٓػِٔح كؼِٞج ُْ ٤ٓ٣ثٞج ك٢ ٓؼحِٓس ٓؼح٤ٌْٜٞ كو١ ذَ أْٜٗ جْحؤج 

ػِٔص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ُط٘ل٤ً هٍجٌ قُخ  ٓغ ٣ٍَٝ جُهحٌؾ٤س جُر٣ٍطح٢ٗ ٍٛذٍش ٣ٌٕٞٓٓٞ.

، 1945جُؼٔحٍ، ٓٔح ْحْٛ ك٢ وػْ جُكًٍس ُِكُخ ك٢ جالٗطهحذحش جُرٍُٔح٤ٗس جُط٢ ؾٍش ك٢ أ٣ٍِٞ ػحّ 

ؿِّ جُؼّٔٞ ُٔٞهق جُكُخ ٓ٘لٍو ك٤ٜح ذ٘حءجً ػ٠ِ ٓوطٍـ أض٣ٌٖٞ كحَ ك٤ٜح قُخ جُؼٔحٍ ذأؿِر٤س ٓوحػى ٓ

ٓوؼىجً. جُكُخ جُٔإ٣ى  197ٓوؼىجً. ك٤ٔح قَٛ جُٔكحكظ٤ٖ ػ٠ِ  394ذ٤ـحٕ ٝقَٛ قُخ جُؼٔحٍ ػ٠ِ 

ُِكًٍس ك٢ ْؼ٤ٜح ُط٣ٜٞى كِٓط٤ٖ ٝضك٣ِٜٞح ج٠ُ وُٝس ٣ٜٞو٣س كأْٟٗ جُػ١ٍ ج٤ُٜٞو١ جٌُِٞو أٗط٢ٗٞ 

جُؼٔحٍ، ٛٞ ػٟٞ ك٢ ٓؿِّ جٌُِٞوجش. ٠حُد قُخ جُؼٔحٍ جُكٌٞٓس  ؿْٞطحف و١ ٌٝض٤ِٗى ُِكُخ

جُر٣ٍطح٤ٗس ذلطف جذٞجخ كِٓط٤ٖ ُِٜؿٍز ج٤ُٜٞو٣س ٝجُـحء جٌُطحخ جالذ٤ٝ، ج١ًُ جٚىٌضٚ ْحذوحً. ٌَٖ 

. كأػِٖ 1945قُخ جُؼٔحٍ، ذؼى كَٞٙ ذحالٗطهحذحش جُرٍُٔح٤ٗس، قٌٞٓس ؾى٣ىز ك٢ ض٣ٍٖٗ جألٍٝ ػحّ 

ئٓحّ ٓؿِّ جُؼّٔٞ جُـحء جٌُطحخ  1945ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ػحّ  3ٌؾ٤س ذ٣ٍطح٤ٗح( ك٢ ج٤ُٓى ذ٤ـٖ )٣ٍَٝ نح

جالذ٤ٝ، ٝأػِٖ ذ٤ـٖ وػْ قٌٞٓطٚ ٣َحوز جػىجو جُٜٔحؾ٣ٍٖ ج٤ُٜٞو ئ٠ُ كِٓط٤ٖ ُِو٤حّ ٠ٖٝ ُْٜ ك٤ٜح. 

كأػِٖ جُٔ٘ىٝخ جُٓح٢ٓ جُر٣ٍطح٢ٗ ك٢ كِٓط٤ٖ هٍجٌ قٌٞٓطٚ ذ٣ُحوز أػىجو جُٜٔحؾ٣ٍٖ جُق ٝنٔٓٔحتس 

جْطٍٔجٌ جُٜؿٍز ج٤ُٜٞو٣س  1945ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ػحّ  ٣ٍٜٖ13حً. أػِ٘ص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ٖهٙ 

ج٠ُ كِٓط٤ٖ. ضؼٍٞص جُكٌٞٓس ُٜؿٔس ًر٤ٍز ٖٓ جُكًٍس، ئي َجٌ و٣ل٤ى ذٖ ؿٌٞوٕٝ َٝجٌز 

جُٔٓطؼٍٔجش ٠ٝحُد ج٣ٍَُٞ ٌٍٞٝز ضأ٤ٖٓ جُٜؿٍز جُل٣ٌٞس ُٔحتس جُق ٣ٜٞو١ ئ٠ُ كِٓط٤ٖ ٝجٚىجٌ 

ى ضك٣ِٜٞح ج٠ُ وُٝس ٣ٜٞو٣س ٖٜىش جُكٌٞٓس ذحُكٍؼ، ػ٠ِ جٍُؿْ جُطُجٜٓح ذ٤حٕ قُخ جُؼٔحٍ ذ٤حٕ ٣إً

 .(130)ج٤ٍُٖىجش، ٚلكس ج١ًُ ج٣ى جُكًٍس، ذ٤ى إٔ ضِي ج٤ُٓحْس ضطرن ػ٠ِ قٓحخ جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤ 

هىٓص ذ٣ٍطح٤ٗح ٠ِرص ُٔإضٍٔ جُِٛف إلهٍجٌ قوٞم ج٤ُٜٞو ك٢ كِٓط٤ٖ. ٝهىّ ج٤ٍُٓ ذ٤ـٖ 

ٌؾ٤س ذ٣ٍطح٤ٗح( ك٢ ج٤ُّٞ ٗلٓٚ وػٞز ُِكٌٞٓس جُٞال٣حش جُٔطكىز جال٤ٌ٣ٍٓس إل٣لحو ُؿ٘س و٤ُٝس )٣ٍَٝ نح

ٓٗطًٍس ُِطكون ك٢ جُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س. ػ٤٘ص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ذؼى جْرٞع ٝجقى كو١ ٖٓ جٗطٜحء 

ًحٗص ْطس نرٍجء ذ٣ٍطح٤٤ٖٗ ك٢ ػ٣ٟٞس جُِؿ٘س.  1945ًحٕٗٞ جألٍٝ ػحّ  2جُكٍخ ٓغ ج٤ُحذحٕ ك٢ 

جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ذكحؾس ُِٔٓحػىجش جالهطٛحو٣س ٖٓ جُٞال٣حش جُٔطكىز جال٤ٌ٣ٍٓس ُٔٞجؾٜس جألَٓس 

جالهطٛحو٣س ٗط٤ؿس جُكٍخ. ضه٠ٗ ذ٣ٍطح٤ٗح ٖٓ ضأغ٤ٍ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ػ٠ِ جُٔٞهق جال٢ٌ٣ٍٓ ُىػْ 

ٍٝ. ٝجٚرف ج٤ُٜٞو١ ًحٕٗٞ جأل 24ذ٣ٍطح٤ٗح. وذٍش جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس نطس ضأ٤ّْ جألْٓ جُٔطكىز ك٢ 

% ٖٓ 60ض٣ٍؿل٢ ٢ُ )جأل٤ٖٓ جُؼحّ ُالْٓ جُٔطكىز( ٣ٝٓحػىٙ ذ٘ؿح٤ٖٓ ٤ًٖٛٞ ٣ٜٞو١ ج٣ٟحً. ًٝحٕ 

ذاْطٍٔجٌ جالٗطىجخ  1946أيجٌ ػحّ  28ٓٞظلٞج جألْٓ جُٔطكىز ٣ٜٞو. هٌٍش جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ 
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٘ص جض٢ِ )ٌت٤ّ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٢ٗ ػ٠ِ كِٓط٤ٖ ٝضأ٤ّْ وُٝس ٣ٜٞو٣س ػ٠ِ هْٓ ٜٓ٘ح، أهطٍـ ًِٔ

ضو٤ْٓ كِٓط٤ٖ ذ٤ٖ ج٤ُٜٞو ٝجُؼٍخ، ج١ًُ ضطحُد ذٚ جُكًٍس  ٤ٗ1946ٓحٕ ػحّ  20جُر٣ٍطح٤ٗس( ك٢ 

جٓحّ  1946ضَٔٞ ػحّ  2أػِٖ ج٤ٍُٓ جض٢ِ )ٌت٤ّ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس( ك٢  .(81)جُػوحكس، ٚلكس 

ُٝس ٣ٜٞو٣س ك٤ٜح. غْ ًٗق ٓؿِّ جُؼّٔٞ ػٖ ضأ٤ّْ هٞز ػ٣ٌٍٓس ٣ٜٞو٣س ك٢ كِٓط٤ٖ ضؿحٌخ ُو٤حّ و

ػٖ ئضلحم جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس  1946ضَٔٞ ػحّ  3ٍٛذٍش ٣ٌٕٞٓٓٞ )ٌت٤ّ ٓؿِّ جُؼّٔٞ( ك٢ 

ٝجُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ػ٠ِ ذوحء جالٗطىجخ جُر٣ٍطح٢ٗ ػ٠ِ كِٓط٤ٖ ُك٤ٖ ٝٞؼٜح ضكص جُٞٚح٣س جُى٤ُٝس غْ 

ًٛج جإلكحم ًٔوطٍـ  1946ٍٞ ػحّ أ٣ِ 10جػالٕ جُىُٝس ج٤ُٜٞو٣س ك٤ٜح. هىٓص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ 

ذحُٔرحقػحش جُط٢ جؾٍضٜح ٓغ جُٞال٣حش جُٔطكىز جال٤ٌ٣ٍٓس ك٢ ُ٘ىٕ قٍٞ ٓٓطورَ كِٓط٤ٖ جٗطٜص ذطوى٣ْ 

ٍٓٗٝع ػٍف ذـ ) ٣ٌٕٞٓٓٞ( ٗٙ ػ٠ِ ضو٤ْٓ كِٓط٤ٖ ُٔ٘ح٠ن ٣ٜٞو٣س ٝػٍذ٤س ٝو٤ُٝس ك٢ جُوىِ. 

 هٍجٌ ُىٌجْس جٍُٔٗٝع  ٢1946 ػحّ ض٣ٍٖٗ جُػحٗ 26جٚىجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ك٢ 

 .(289، ٚلكس 1965)جُطَ،                                                                      

ػٖ ٣ٍ٠ن  1947ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ ػحّ  15هىّ ج٤ٍُٓ ذ٤ـٖ وٌجْس ٠حُرص ذطو٤ْٓ كِٓط٤ٖ ك٢ 

ذٞٞغ جالؾٍجءجش ُو٤حّ جُىُٝس ج٤ُٜٞو٣س  1947ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ ػحّ  28جألْٓ جُٔطكىز. ٠حُرص جُكًٍس ك٢ 

ك٢ كِٓط٤ٖ. ك٤ٔح ضٌٔٓص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ذٍٔٗٝع ٣ٌٕٞٓٓٞ جْحِ ُكَ جُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س، ج١ًُ 

ٌكٟٚ جُؼٍخ أ٣ٟحً. كحٞطٍش جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ُطوى٣ْ ٍٓٗٝع ػٍٞٚ ج٤ٍُٓ ذ٤ـٖ كؼٍف ذأْٚ 

ك٢ جُٔ٘ح٠ن جُط٢ قىوٛح ُْٜ ٍٓٗٝع ٣ٌٕٞٓٓٞ  ضٟٖٔ ه٤حّ جُكٌٞٓس ٝذٍُٔحٕ ٓك٢ِ ٤ُِٜٞو ٝجُؼٍخ

ٓغ جْطٍٔجٌ جُٜؿٍز ج٤ُٜٞو٣س ئ٠ُ كِٓط٤ٖ ٝذوحء قٌٞٓس جالٗطىجخ جُر٣ٍطح٤ٗس إلوجٌز جُٗإٕٝ جُهحٌؾ٤س 

ُٔىز نٔٓس ْ٘ٞجش. ذ٤ى إٔ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٌكٟص جُٔوطٍـ ٠ٝحُرص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ض٘ل٤ً 

ئ٠ُ ٓؿِّ جُؼّٔٞ ٝجػِٖ ج٣ٍَُٞ  1947ٖرح٠ ػحٕ  26ٝػٚ ك٢ ضؼٜىجضٜح جُٓحذوس. هىّ ج٤ٍُٓ ذ٤ـٖ ٍٓٗ

ػؿُ قٌٞٓطٚ ػٖ قَ جُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س. جهطٍقص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ػ٠ِ ٓؿِّ جُؼّٔٞ جُطه٢ِ ػٖ 

جالٗطىجخ جُر٣ٍطح٢ٗ ػ٠ِ كِٓط٤ٖ. ضر٘ص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس جُؼٔح٤ُس، ذطأغ٤ٍ جػٟحء ٓؿِّ جُؼّٔٞ 

س ٣ٜٞو٣س ك٢ كِٓط٤ٖ. ٌٝكٟص ض٤ٚٞس ذ٤ـٖ ٝضٌِْ ئ٤ُي ؾُٞٗ )ػٟٞ جُر٣ٍطح٢ٗ، ٓٞهق جهحٓس وُٝ

قُخ جُؼٔحٍ جُر٣ٍطح٢ٗ( ذكٔحِ ػٖ قوٞم ج٤ُٜٞو ك٢ كِٓط٤ٖ. ٝجٞطٍش جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ضأ٤٣ى 

كٌٍز ضو٤ْٓ كِٓط٤ٖ ُِطلٍؽ ٌُِِٔٗس جُٜ٘ى٣س. ٠ٍـ ضٍَٖٗ ػ٠ِ ٓؿِّ جُؼّٔٞ جُر٣ٍطح٢ٗ كٌٍز أٜٗحء 

ٖرح٠  28وز كِٓط٤ٖ ئ٠ُ ٓٓإ٤ُٝس جألْٓ جُٔطكىز. ٚحوم ٓؿِّ جُؼّٔٞ ك٢ جالٗطىجخ جُر٣ٍطح٢ٗ ٝئػح

ػ٠ِ جهطٍجـ جُكٌٞٓس ٍٝٓٗٝع ذ٤ـٖ. ضظحٍٛش جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ذحُؼؿٍ جُطحّ ك٢ ئ٣ؿحو  1947ػحّ 

قَ ُِو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س ٝهٌٍش ئقحُطٜح ٓؿِّ جألٖٓ جُى٢ُٝ ك٢ ج٤ُّٞ ٗلٓٚ. ؾٍش ػىز ٓلحٝٞحش ذ٤ٖ 

 6ح٤ٗس ٝجُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ُٔ٘غ قىٝظ يُي، ذ٤ى إٔ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ٗوِص ك٢ جُكٌٞٓس جُر٣ٍط

جٍُٔٗٝع ئ٠ُ جألْٓ جُٔطكىز، ج٠ٚٝ ذطو٤ْٓ كِٓط٤ٖ ٝجُٓٔحـ ذحُٜؿٍز ج٤ُٜٞو٣س. أًى  ٤ٗ1947ٓحٕ ػحّ 

٤ٗٓحٕ ػىّ جػطٍجٜ  7أٌغٍ ؾُٞٗ )ٓ٘ىٝخ ذ٣ٍطح٤ٗح ك٢ ُؿ٘س جُألْٓ جُٔطكىز جُهحٚس ذلِٓط٤ٖ( ك٢ 

ًًٍٓز ئ٠ُ جأل٤ٖٓ  ٤ٗ1947ٓحٕ ػحّ  12ٙ ػ٠ِ ض٘ل٤ً هٍجٌ جُطو٤ْٓ. جٌِْص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ذالو

جُؼحّ ُألْٓ جُٔطكىز جػِ٘ص ك٤ٜح ضه٤ِٜح ػٖ جالٗطىجخ ك٢ كِٓط٤ٖ ٠ٝحُرص ذؼٍٜ جُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س ك٢ 

ن٤ٍز ؾِٓطٜح ػوىش جأل .(296، ٚلكس 1965)جُطَ،  ؾِٓس نحٚس ػ٠ِ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز

ُِ٘ظٍ ك٢ جُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س. ٝهٌٍش جألن٤ٍز ئ٣لحو ُؿ٘س و٤ُٝس  ٤ٗ1947ٓحٕ ػحّ  28جالْطػ٘حت٤س ك٢ 

ٗٙ ػ٠ِ ضو٤ْٓ  1947أ٣ٍِٞ ػحّ  16ُِطكو٤ن ك٢ جُو٤ٟس. ٌكؼص جُِؿ٘س ضو٣ٍٍٛح ُألْٓ جُٔطكىز ك٢ 

طأغ٤ٍ ػ٠ِ ضو٣ٍٍ جُِؿ٘س ٓؼِٞٓحش ٓٓحٗىز ٤ُِٜٞو ُِ 1947أ٣ٍِٞ ػحّ  23كِٓط٤ٖ. هىٓص ذ٣ٍطح٤ٗح 

ٖٓ هرَ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ  1947ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ػحّ  29جُى٤ُٝس. ضْ جُط٣ٞٛص ػ٠ِ هٍجٌ جُِؿ٘س ك٢ 

جُٔطكىز، ضأ٤ّْ وُٝس ػٍذ٤س ٝأنٍٟ ٣ٜٞو٣س ك٢ كِٓط٤ٖ ٝجػطرحٌ جُوىِ ٝذ٤ص ُكْ ٓ٘طوس و٤ُٝس أهٍش 
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ر٤س غالغس ٝغالغٕٞ ٚٞضحً ٓوحذَ ٓؼحٌٞس غالغس جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ٍٓٗٝع ضو٤ْٓ كِٓط٤ٖ ذأؿِ

ً ٝجٓط٘حع ػٍٗ جٚٞجش ػٖ جُط٣ٞٛص . ًحٗص جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس (30)جُؼحذى، ٚلكس  ػٍٗ ٚٞضح

ضكٍى جٌَُٞجء ٝجُ٘ٞجخ ٝج٤ُٓح٤٤ْٖ جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ػٖ قُخ جُؼٔحٍ ٝقُخ جالقٍجٌ قٓد ِٓٛكطٜح، 

٤ْ ٓطِن ضٓطهىْٜٓ ُطكو٤ن جٛىجكٜح. ٣ؼى ضٍَٖٗ ْٝٛ ٍٓضرطٕٞ ذحُكًٍس جٌضرح٠حً ضحٓحً ٤ِٖٔٓٓٝ ُٜح ِْ

. 1947ًحٕٗٞ جألٍٝ ػحّ  11ػ٠ِ ٌأِ ٛإالء ج٤ُٓح٤٤ْٖ جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ ٜٓ٘ىِ ٍٓٗٝع جُطو٤ْٓ ك٢ 

ضٌٔ٘ص جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس نالٍ ػوى١ جُػالغ٤٘حش ٝجالٌذؼ٤٘٤ٖ ٖٓ جُوٍٕ جُؼ٣ٍٖٗ ضٗى٣ى هرٟطٜح أًػٍ 

ُكًٍس ٌْْ ٤ْحْس جُكُخ ضؿحٙ كِٓط٤ٖ ػرٍ جػٟحتٜح كأًػٍ ػ٠ِ قُخ جُؼٔحٍ ُىٌؾس أٚرف ذْٞغ ج

جػِ٘ص جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ػٖ ٤ٗطٜح ُالٗٓكحخ ٖٓ كِٓط٤ٖ  .(48، ٚلكس 1965)جُطَ،  وجنَ جُكُخ

ً ُوٍجٌ جُطو٤ْٓ. جٗٓكرص جُوٞجش جُر٣ٍطح٤ٗس ك٢ ٖرح٠ ػحّ  ٖٓ جُٔ٘ح٠ن  1948ٝجٜٗحء جالٗطىجخ ضطر٤وح

ج٤ُٜٞو٣س ٛ٘حى، جُط٢ جْطِٔص جُٔوٍجش جُؼ٣ٌٍٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ٝجالِْكس  ج٤ُٜٞو٣س ِْٝٔطٜح ُوٞجش جٍُٔضُهس

أٜٗحء جالٗطىجخ ػ٠ِ  1948أيجٌ ػحّ  15ٝجالػطىز ٝجُٔؼىجش ٖٓ جُوٞجش جُر٣ٍطح٤ٗس. جػِ٘ص ذ٣ٍطح٤ٗح ك٢ 

. ٖؿغ جٍُٔضُهس ج٤ُٜٞو٣س إلٌضٌحخ ٓؿٌُز ك٢ (152)ج٤ٍُٖىجش، ٚلكس  كِٓط٤ٖ ٝؾالء هٞجضٜح ٜٓ٘ح

ٝجٗٓكرص جُوٞجش جُر٣ٍطح٤ٗس ٖٓ ًَ  ٤ٗ1948ٓحٕ ػحّ  ٤ْ10ٖ )هٍخ ٓى٣٘س جُوىِ( ك٢ ه٣ٍس و٣ٍ ٣ح

ٝكوحً ُوٍجٌ جُطو٤ْٓ. ْٔكص جُِٓطحش جإلوجٌز جُر٣ٍطح٤ٗس   1948آ٣حٌ ػحّ  11جألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س ك٢ 

 650أُق ٣ٜٞو١ ؾى٣ى هرَ جٗطٜحء جالٗطىجخ ػ٠ِ كِٓط٤ٖ ٝأٚرف ٓؿٔٞػْٜ  قٞج٢ُ  250ُٜؿٍز ٗكٞ 

٣ـٝ جُكُخ ػٖ جٗطٜحًحش جٍْجت٤َ  .(30)جُؼحذى، ٚلكس  1948آ٣حٌ ػحّ  ٣12ٜٞو١ ك٢  أُق

ُوٍجٌجش جألْٓ جُٔطكىز جٗطٜحى جُكُخ جُ٘وطس جٍُجذؼس ٖٓ ٗظحٓٚ جُىجن٢ِ جُط٢ أًىش ػ٠ِ جُٓالّ 

ٔح ٝض٣ٞٓس جُُ٘جػحش جُى٤ُٝس ذحُطٍم جُىذِٞٓح٤ْس ٝجُطك٤ٌْ جُوٟحت٢ ٝجقطٍجّ قوٞم جالٗٓحٕ ... جُم. ك٤

جهحّ جُكُخ جٝغن  ْحٗى جُكُخ جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، جُط٢ جٛحٗص جألْٓ جُٔطكىز ٝٗظحّ جُكُخ جُىجن٢ِ.

جُٛالش ٓغ جُكًٍس َٝػٔحتٜح ُْٝ ضوّٞ ذٛالش ٓغ جُط٘ظ٤ٔحش ٝجُكًٍحش جالٖطٍج٤ًس جُلِٓط٤٘٤س. 

س ُِكًٍس ضٓطىػ٢ ًٛٙ جُططٌٞجش جالقىجظ ك٢ كِٓط٤ٖ إلػحوز جُ٘ظٍ ذٔٞجهق قُخ جُؼٔحٍ جُٔٞج٤ُ

ج٤ٗٞ٤ُٜٛس، ٓٔح جوٟ ُو٤حّ وُٝس ٓؼطى٣س ك٢ كِٓط٤ٖ ٝضٓرد ٤ْحْطٜح جُؼىٝج٤ٗس ك٢ جُٔ٘طوس ُظٌٜٞ 

ُْ ٣ٌٖ جٓحّ جٌٗٓص ذ٤ـٖ ئال إٔ ٣ُؼِٖ  ج٢ٗٞ٤ُٜٛ ٝجونحٍ جُٔ٘طوس ك٢ جضٕٞ جُكٍخ. –جٍُٛجع جُؼٍذ٢ 

كٌٞٓس ئال ٠ٍـ جُو٤ٟس أٓحّ جنلحم ؾٜٞو جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس ُكَ جُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س ُْٝ ٣رو٠ جٓحّ جُ

٤ٛثس جألْٓ جُٔطكىز. أوٟ ضطحذغ جالقىجظ جُطح٤ُس ئ٠ُ أػالٕ ه٤حّ وُٝس ئٍْجت٤َ ذحُطٞج٠ة جُهل٢ ٓغ 

ه٤حّ وُٝس جٍْجت٤َ ٝجٗٓكرص جُوٞجش جُر٣ٍطح٤ٗس ٖٓ كِٓط٤ٖ  1948آ٣حٌ ػحّ  14أػِ٘ص ك٢  ذ٣ٍطح٤ٗح.

س جٝ ػ٣ٌٍٓس نالٍ ٣ًٖٛ جُطح٣ٌه٤٤ٖ ٝوػص . أًىش أٜٗح ُٖ ضٔحٌِ أ١ ِْطس ئوج1948٣ٌك٢ أخ ػحّ 

 .(154)ج٤ٍُٖىجش، ٚلكس  جألْٓ جُٔطكىز إلهٍجٌ هٍجٌ ضوْٓ كِٓط٤ٖ ذ٤ٖ ج٤ُٜٞو ٝجُلِٓط٤٤٘٤ٖ

 :انخبتًت

 ضَٞٚ جُركع ُؼىز جْط٘طحؾحش ٜٓ٘ح:

ٝجِٚص جُكًٍس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٗٗح٠ٜح ٖٓ وجنَ قُخ جُؼٔحٍ جُر٣ٍطح٢ٗ، كحكططكص جُكًٍس ػىز  -1

ض٘حو١ ذحُطوحٌخ ٓغ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٝػوى ٓلحٝٞحش  1948ٓحش ك٢ ُ٘ىٕ ك٢ أ٣ٍِٞ ػحّ ؾٔؼ٤حش ٝٓإْ

 جُٓالّ ذ٤ٖ جُطٍك٤ٖ.

جْطـِص جُكًٍس ٝؾٞو جُطِرس جُؼٍخ جُىج٤ٌْٖ ك٢ ذ٣ٍطح٤ٗح اله٘حػْٜ ذٞجْطس ػٔالء ػٍخ ي١ٝ  -2

ض٣ٍٖٗ جألٍٝ جضؿحٛحش ؿٍذ٤س، ذحُطؼحٕٝ ٓغ جٍْجت٤َ . جْٓص جُكًٍس جُكُخ جالٖطٍج٢ً ك٢ ذ٣ٍطح٤ٗح 

إل٣ٛحٍ جٛىجف جُكًٍس ئ٠ُ جُىٍٝ جُؼٍذ٤س ٝجإلْال٤ٓس وػح جُكُخ ُِطؼحٕٝ ج٢ُِٔٓ ذ٤ٖ  1948ػحّ 

ج٤ُٜٞو ٝج٤ُِٖٔٓٔ ك٢ كِٓط٤ٖ ،ٝجُو٤حّ ٗٗح٠حش ٓٗطًٍس ُطو٣ٞس جٝجٍٚ جُلِٓط٤٘٤س جالٍْجت٤ِ٤س، ًحٕ 

 أؿِد جػٟحء جُكُخ ٖٓ ج٤ُٜٞو جُر٣ٍطح٤٤ٖٗ.
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 وبالتعاوى مع جامعة القادضية –والصسفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املطتهصسية وحتت شعاز -  كلية الرتبية االضاضية 

           احلضازي( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكسيًا دليل زقيًا واشديازيا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االضاضية  
 اجلامعة  املطتهصسية 

٢ٗ ػىز جضٛحالش ذحُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٝجُؼٍخ نحٌؼ جألٌج٢ٞ جُٔكطِس. جؾٍٟ قُخ جُؼٔحٍ جُر٣ٍطح -3

ضؼحٕٝ ٓغ جُكُخ ػىو ٖٓ ج٤ُٜٞو جُؼٍخ جٓػحٍ ًٍت٤ق ج٤ُحِ )٣ِٔي ًٍٖس جكالّ وػحت٤س( ٖٓ جْطؼٔحٍ 

ػىو ٖٓ جالٖهح٘ ٣ُُحٌز جُرِىجٕ جُؼٍذ٤س ضكص ْطحٌ ج٤ُٓحقس إل٣ٛحٍ ٌْحتَ جُط٣ٍٝؽ ُلٌٍز جُطؼح٣ٕ 

ٖؼٞخ ضِي جُرِىجٕ. ٝئٌَْ ٤ًٍٗق ج٤ُحِ ٌْحُس ذ٤ى ك٤ٓ٘٤ٚ ١ٍ٤ٓ )ػٟٞ  ج٢ُِٔٓ ك٢ كِٓط٤ٖ ج٠ُ

 قُخ جُؼٔحٍ جُر٣ٍطح٢ٗ( ئ٠ُ ٚر١ٍ ؾ٣ٍّ )كِٓط٤ٖ ٣ؼَٔ ك٢ ًٍُٓ وٌجْحش ذلِٓط٤ٖ(.

ًحٕ ُِ٘ٗح٠ ج١ًُ ضر٘حٙ ٛحٌُٝى ال٢ٌْ وجنَ قُخ جُؼٔحٍ جذؼى جألغٍ ك٢ ظٌٜٞ ضِي جالَوٝجؾ٤س  - 4

٤س جُلِٓط٤٘٤س كٔٓحٗىز جُكُخ ُِكًٍس ٝٓٔحٌْحش ٛحٌُٝى ٤ِ٣ٕٝٓٞ جُط٢ ٣طؼحَٓ ذٜح جُكُخ ٓغ جُوٟ

)ٌت٤ّ جُكٌٞٓس جُر٣ٍطح٤ٗس( ن٤ٍ ٓػحٍ ػ٤ِٜح، قطٔص ػ٤ِٚ ضر٢٘ ٓٞجهق ُٓوٝؾس ٖٓ جُو٤ٟس 

جُلِٓط٤٘٤س ٝهٍجٌجش ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز، ػحٌٜ جُكُخ هٔغ جالكحٌهس ك٢ ؾ٘ٞخ جك٣ٍو٤ح ٌُ٘ٚ 

 طؼٍٜ ُٚ جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤.ال ٣طكىظ ػٖ جُؤغ ج١ًُ ٣

ُْ ٣٘ىو ذْٟ جٍْجت٤َ جٌج٢ٞ جُىٍٝ جُؼٍذ٤س، ج١ًُ جوجٗٚ ٓؿِّ جالٖٓ جُى٢ُٝ. ٣ٝرى١ جُكُخ  - 5

ضؼح٠لٚ ٓغ قًٍحش جُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ جُٔ٘حٟٛس ُالْطؼٔحٌ ك٢ جُؼحُْ جُػحُع ، ٌُٖ جُكُخ الذ٤ى١ أ١ 

 أٛطٔحّ ضؿٚ ًلحـ جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ٖٓ جؾَ ٝؾٞوٙ.

كُخ ْٞ ؾ٘ٞخ جك٣ٍو٤ح الٌج٢ٞ ؾ٤ٍجٜٗح ٌُ٘ٚ ُْ ٣٘ىو ذْٟ جٍْجت٤َ جٌج٢ٞ جُىٍٝ ٌكٝ جُ - 6

جُؼٍذ٤س، ج١ًُ جوجٗٚ ٓؿِّ جالٖٓ جُى٢ُٝ. ٣ٝرى١ جُكُخ ضؼح٠لٚ ٓغ قًٍحش جُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ جُٔ٘حٟٛس 

ُالْطؼٔحٌ ك٢ جُؼحُْ جُػحُع ، ٌُٖ جُكُخ الذ٤ى١ أ١ أٛطٔحّ ضؿٚ ًلحـ جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ٖٓ جؾَ 

 ٝؾٞوٙ.

 لبئًت انًصبدس وانًشارغ:
(1)

 أْؼى ٌَٝم، جٍْجت٤َ جٌُرٍٟ، جُوحٍٛز، و. ش. 
 (2)

،  20ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، جُٔ٘ظٔس ج٤ٗٞ٤ُٜٛس جُؼح٤ُٔس، ٖإٕٝ كِٓط٤٘٤س، ُؼىو   

 .٤ٗ1977ٓحٕ 
 (3)

 د. و. ٌ. رفشٌض، فهسطٍٍ، د. ث.   
(4)

 .7819خضٍت انفهسطٍٍُت وانصشاع انؼشبً األسشائٍهً، بٍشوث، نضكى دسوصِ، يهف انج 
(5)

 .1970ـ. جُه٢ُٞ، ٤ْحْس جالْطؼٔحٌ ج٢ٗٞ٤ُٜٛ، جُوحٍٛز،  
(6)

 .7891شفٍك انششٍذاث، فهسطٍٍ تبسٌخٍبً وػبشة ويصٍشاً، بٍشوث،  
(7)

 .7891ػبذ هللا انتم، خطش انصهٍىٍَت، انمبهشة،  
 (8)

 انُفسٍت، بٍشوث، د. ث.ػبذ انشصًٍ غٍُى، انًشتكضاث  
(9)

 كشٌستىفش سبٌكس، يفبسق انطشق إنى اسشائٍم، تشرًت خٍشي صًبد، بٍشوث. 
(10)

 .2019دمحم قحكع ٣ؼوٞخ، ٗظٍز ؾى٣ىز ئ٠ُ ضح٣ٌم جُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س، جُوحٍٛز،   
 (11)

 .1971جُٜ٘ىج١ٝ، قٍٞ ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ٝجٍْجت٤َ، جُوحٍٛز، هبًَ  
(12)

 د، فهسطٍٍ وانغضو انتتشي، انمبهشة، د. ث.وصاسة انخمبفت واالسشب  
 (13)

 .7819ٌىسف سهًبٌ واخشوٌ، انصهٍىٍَت َظشٌت ويًبسست، بٍشوث،   

 غح٤ٗحً: جٍُْحتَ جُؿحٓؼ٤س :

، ٌْحُس 1940 -٤ٖ1914ٔحء ٤ٛحٍ جُـح٢ٔٗ، ٓٞهق قُخ جُؼٔحٍ جُر٣ٍطح٢ٗ ٖٓ جُوٟح٣ح جُى٤ُٝس  (1)

 .2006ذ٤س ُِر٘حش، ٓحؾٓط٤ٍ ؿ٤ٍ ٌٓ٘ٗٞز، ؾحٓؼس ذـىجو، ٤ًِس جُطٍ
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 حبنخبً: انبضىث انًُشىسة:
(1)

، ٓؿِس جُٔٓط٣ٍٛ٘س ُِىٌجْحش جُؼٍذ٤س  1979 – 1970قٖٓ َؿ٤ٍ ق٣ُْ، جالٗطهحذحش جُر٣ٍطح٤ٗس   

 .2018، ق٣ٍُجٕ 15، جُٔؿِى 62ٝجُى٤ُٝس، ًٍُٓ جُٔٓط٣ٍٛ٘س ُِىٌجْحش جُؼٍذ٤س ٝجُى٤ُٝس، جُؼىو 

 سابؼبً: انصضف وانًزالث:
(1)

 .4/5/1979ج٣ٌُٞط٤س جُورّ  ٚك٤لس  

 

The influence of the Zionist movement in the British legislative and 

operational authorities 

(7981-7899) 

Abstract: 

Many British politicians affected the principles of Zionist movement, 

were an integral part of British policy. Britain held the Six-Pico Treaty in 

1916 with France in preparation for Palestine control, the British government 

issued in 1917. Britain has worked for a national homeland in Palestine and 

opened its doors for Jewish migration. The United Nations resolution I 

acknowledged to divide Palestine and the Jewish army was committed 

against the Arabs and declared Israel in 1948. 

Key words :Zionist movement, British government, Palestine. 
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 ثورة العشزيو يف مذكزات سعماء الجورة ورجاهلا "األسباب والهتائج"

 -نقد وإعادة بهاء  -

 م. د. حممد محوس لفتٌ الغامني                م. د. حيدر علي خلف جودة العكيلي            

 ذٕٚاَٛخٔصاسح انتشثٛخ / يذٚشٚخ تشثٛخ ان                    ٔصاسح انتشثٛخ/ يذٚشٚخ تشثٛخ ر٘ لبس
 م. د. حممد جابز عهاد العبودي

 ٔصاسح انتشثٛخ/ يذٚشٚخ تشثٛخ ر٘ لبس

 

 يستخهص انجضج:

رؼي إٔ أٓلَص حُظ٣ٞٔخص ح٤ُٔخ٤ٓش ػوذ حُلَد حُؼخ٤ُٔش حأل٠ُٝ ػٖ كَٝ حالٗظيحد حُز٣َطخ٢ٗ 

ً ػ٠ِ ك٘غ ر٣َطخ٤ٗخ، رؼٜٞىٛخ  ً ٥ٓخٍ حُؼَحه٤٤ٖ، ٝرَٛخٗخ حُظ٢ ػ٠ِ حُؼَحم، ٛخٍ ًُي حُوَحٍ ٓو٤زخ

ٓزن ٝحٕ هطؼظٜخ ُِؼَحم رخُل٣َش ٝحالٓظوالٍ، ًٌُٝي ط٣َٜلخص ىٍٝ حُلِلخء ح٥ه٣َٖ ربػطخء 

ٌُح ًخٕ الٗظٜخء طِي حُلَد، ٟٝٝٞف ٓٞهق ر٣َطخ٤ٗخ حال ٓزخ٢ُ رآٓخٍ  حُ٘ؼٞد كن طو٣ََ ح٤َُٜٔ.

ْٕ هخٓض رؼٞ حُلًَخص حُٔؼخٍٟش ُِز٣َطخ٤٤ٖٗ ك٢ حُٔ٘خ١ن حُو٣َزش ٖٓ ح ُؼَحم، حُؼَد رخ٤ُٔخىس، أ

ك٠الً ػٖ ىٍٝ حُٔؼول٤ٖ حُؼَحه٤٤ٖ ك٢ ط٤ٜجش حالًٛخٕ ُِظلٍَ ٝحُٔطخُزش رخالٓظوالٍ، ا٠ُ ؿخٗذ طؤ٤٣ي 

ٍؿخٍ حُي٣ٖ ُٝػٔخء حُوزخثَ ُِ٘ؼٍٞ حُٔؼخى١ ُز٣َطخ٤ٗخ، ك٠الً ػٖ أٓزخد أهَٟ، اٍطؤٟ حُ٘ؼذ 

٤٤َ ٓٞهلٜخ طـخٙ آٓخٍ حُؼَحه٢ أٗٚ ال ٓ٘خٙ ٖٓ حٓظؼٔخٍ حُوٞس ًٔلخُٝش أه٤َس ُلَٔ ر٣َطخ٤ٗخ ػ٠ِ طـ

حُؼَحه٤٤ٖ ك٢ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ح٤ُٔخىس ٝحالٓظوالٍ، ٌُح ًخٗض حُ٘ظ٤ـش حٗيالع حُؼٍٞس حُؼَحه٤ش حٌُزَٟ ك٢ 

 .1920ػخّ 

 .حُؼَحم ، ًٌَٓحص، ػٍٞسانكهًبد انًفتبصٛخ: 

 :انًمذيخ

َّٕ حُظطٍٞحص حأله٤َس حُظ٢ ٜٗيٛخ حُؼَحم رؼي اٗظٜخء حُلَد حُؼخ٤ُٔش حأل٠ُٝ طًَض  1918ػخّ  اِ

أػخٍحً ٤ٓجش ػ٠ِ هِـخص حَُأ١ حُؼخّ حُٔظطِغ ُالٓظوالٍ، ٝأكيػض ٗلٍٞحً ر٤ٖ أٝٓخ١ حُٔـظٔغ ح٣َُل٢ 

ٝرخألهٚ رؼٞ حُِػٔخء ٝحُٔظ٘ل٣ٌٖ ٖٓ أر٘خء حُوَٟ ٝحأل٣ٍخف، ٓٔخ ىكؼْٜ ُٔؼخٍٟش ر٣َطخ٤ٗخ ػ٠ِ 

ٝإ ًخٕ ًُي ر٤ٖ  -ػ٠ِ كٔذ ٓخ ًٛذ ا٤ُٚ حُزؼٞ–حَُؿْ ٖٓ حُظؤ٤٣ي حُٞحٟق ُٜخ ك٢ ريح٣ش حألَٓ 

أٛخ٢ُ حُٔيٕ أًؼَ ٓ٘ٚ ك٢ حال٣ٍخف، ٌٝٛح حألَٓ ٍحؿغ ا٠ُ ٗيس ٓخ ػخٗٞٙ ٖٓ حُٞالس حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٝطؼٔلْٜ، 

ٝٓغ ًُي ٣ظزخىٍ ا٠ُ حألًٛخٕ حُٔئحٍ ح٥ط٢: اًح ًخٕ رؼٞ حُؼَحه٤٤ٖ هي أ٣يٝح حُٞؿٞى حُز٣َطخ٢ٗ ًٔخ 

َّْ ه٤خْٜٓ رخُؼٍٞس حُِٔٔلش ٟيٛخ ػ٠ِ أىػخ حُزؼٞ، كِٔخًح طلُٞٞح رؼي ٓيس ه٤َٜس ا٠ُ أُي أ ُ ػيحثٜخ ٖٝٓ ػ

َّٕ حإلؿخرش ػ٠ِ ًُي حُٔئحٍ ٤ُْ رخ٢ُ٘ء  حَُؿْ ٖٓ حٗؼيحّ حُظٌخكئ حُؼ١ٌَٔ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ. ٝرال ٗي كب

ٌَ ١ز٤ؼ٢، ٣وغ ُِزؼٞ ك٢ ك٤خطْٜ ح٤ٓٞ٤ُش ًٔؼَ رو٤ش حُ٘ؼٞد، كَرٔخ  حُٜؼذ، ٍٝرٔخ ٣ٜق حُوٍٞ رؤٗٚ أٓ

كخُش أهَٟ ٣ؼظوي رؤٜٗخ أك٠َ ٖٓ حُٔخرن، ؿ٤َ أٗٚ هي ٣ظلخؿؤ رخُٟٞغ حُـي٣ي ٣٘ظوَ ٗؼذ ٖٓ كخُش ا٠ُ 

ً ٖٓ حُؼ٤ٞد حُظ٢ ٓزن ٝإٔ ٍك٠ٜخ ك٢ حُلخُش حُٔخروش، ٌٝٛح كخٍ حُ٘ؼذ  ػ٘يٓخ ٣ـي رخٗٚ ٤ُْ هخ٤ُخ

ً ُِٞؿٞى حُؼؼٔخ٢ٗ ٝأ٣يَّ حُزؼٞ ْٜٓ٘ ٓـ٤ت حُوٞحص حُز٣َطخ٤ٗش، ٌُ٘ٚ ػ٘يٓخ  حُؼَحه٢ ػ٘يٓخ ًخٕ ٍحك٠خ

 َّْ ٌٝٛح ٓخ كيع  حُظِْ ٝحُـٍٞ ٖٓ حُلٌخّ حُز٣َطخ٤٤ٖٗ ػخٍ ٟيْٛ ١ِزخً ُِوالٙ ٝاػالٕ حالٓظوالٍ. ُٔ

َّٕ ٖٓ أ٣يَّ حُٞؿٞى حُز٣َطخ٢ٗ أهٌ رٍَٔٝ حأل٣خّ ٣يٍى ؿ٤يحً رؤٕ حُٟٞغ 1920كؼالً ك٢ حُؼَحم ػخّ  ، كب

ٖٓ ٛ٘خ رخص حُظٌَٓ ٣٘ظَ٘ حُـي٣ي ال ٣وِٞ ٖٓ حُؼ٤ٞد حُظ٢ ٓزن ٝإٔ ػخ٠ٗ ٜٓ٘خ أ٣خّ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ، ٝ

 طي٣ٍـ٤خً ر٤ٖ أكَحى ٓـظٔغ حُلَحص حأل٢ٓٝ رٌَ٘ هخٙ، ٤ٌَُ٘ ك٤ٔخ رؼي ٗٞحس ُِؼٍٞس.
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َّٕ حأل٤ٔٛش حُظ٢ طٌٖٔ ك٢ ًٌَٓحص ُػٔخء حُؼٍٞس ٍٝؿخُٜخ ًٜٞٗخ طٍٜٞ كِوخص ٓلوٞىس ٖٓ طخ٣ٍن  اِ

هَ ْٜٓ٘ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُؼَحم ح٤ُٔخ٢ٓ، أِٜٛٔخ روٜي أّ ىٕٝ ًُي رؼٞ حُٔئٍه٤ٖ ٝكخطض حُؤْ ح٥

أ٤ٔٛش طِي حُٔؼِٞٓخص ك٢ اػطخء حٍُٜٞس حُلو٤و٤ش ػٔخ ؿَٟ ٖٓ أكيحع ٝٓخ ٜٗيطٚ حُٔ٘طوش ٖٓ 

ٖٝٓ حُـي٣َ رخًٌَُ إٔ رؼٞ حًٌَُٔحص حُوط٤ش هي  ططٍٞحص ُٔيس أٍرؼش أَٜٗ ٤ٗٝق ٖٓ ػَٔ حُؼٍٞس.

ك٢ ٓوخرِش أٛلخرٜخ ْٝٛ ؿخرض ػٖ حُزخكغ ٝألٓزخد ًؼ٤َس، ُٝٞ إٔ رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ هي حٓؼلْٜ حُلع 

أك٤خء ٝرؼي ٌٛٙ ح٤ُٖ٘ٔ ؿخد ٛئالء حُزخكؼٕٞ ٍٝكَ أُٝجي حألٗوخٙ ح٣ٌُٖ ًخٗض ُْٜ ٓ٘خًٍخص ؿ٤َ 

ً طِي حُٔوط١ٞخص، ٌُح أٛزق ٖٓ  ه٤ِِش ك٢ أكيحع حُؼٍٞس ٝططٍٞحطٜخ، ُٝألٓق ؿخرض ٓؼْٜ أ٠٣خ

٠َ حٌُز٤َ ٣َؿغ ا٠ُ حألٓظخً حُٔظؼٌٍ ح٤ُّٞ حُلٍٜٞ ػ٠ِ طِي حُٔوط١ٞخص اال ٓخ ٗيٍ ٜٓ٘خ، ُٝؼَ حُل

ًخَٓ ِٓٔخٕ حُـز١ٍٞ ح١ٌُ ؿٔغ أػيحىحً ال رؤّ رٜخ ٖٓ طِي حُٔوط١ٞخص ٝأهَؿٜخ ُ٘خ رؼي حُظؼ٤ِن 

ٝحُظوي٣ْ ُٜخ، كللع طِي حُٞػخثن ٖٓ ح٤٠ُخع ٝحُظ٢ أٍهض ُظِي حَُٔكِش حُٜٔٔش ٖٓ طخ٣ٍن حُؼَحم 

 -٣َٖ٘ ك٢ ًٌَٓحص ُػٔخء حُؼٍٞس ٍٝؿخُٜخحُلي٣غ. ٝر٘خًء ػ٠ِ ًُي، ؿخء حهظ٤خٍٗخ ُٟٔٞٞع "ػٍٞس حُؼ

 حألٓزخد ٝحُ٘ظخثؾ" ًلِوش ٌِٓٔش ُٔخ طٜيٟ ا٤ُٚ ح٥هَٕٝ.

 يٕضٕع انٕسلخ انجضخٛخ، ٔفشضٛبتٓب، ٔإشكبنٛتٓب ٔأسئهتٓب انجضخٛخ

َّٕ حُـخ٣ش حَُث٤ٔش ٖٓ ٌٛح حُزلغ ٢ٛ ٓزَ ؿٍٞ طِي حُؼٍٞس ٝطيحػ٤خطٜخ ٝحألٓزخد حُظ٢ أىص ا٠ُ    اِ

ارَحُ حٍُٜٞس حُلو٤و٤ش ألٓزخرٜخ ٝر٤خٕ ٓوٞٓخص ه٤خٜٓخ، ًُٝي ُظ٤ٟٞق رؼٞ ٗوخ١  ه٤خٜٓخ، ٖٓ أؿَ

حُوالف حُظ٢ حػظَص رؼٞ حُٜٔخىٍ ٝحُظ٤ٌ٘ي ك٢ ىٝحكغ ٍؿخُٜخ، ٝحُـخ٣ش ٖٓ حالٗيكخع ٝٓٞحؿٚ 

حُز٣َطخ٤٤ٖٗ، اً ٣ؼظوي حُزؼٞ رؤٕ ٓخ هخّ رٚ ُػٔخء حُؼٍٞس ُْ ٣ٌٖ ريٝحكغ ٤٘١ٝش ٝاٗٔخ ًخٗٞح ٓيكٞػ٤ٖ 

خص ٗو٤ٜش، ٌُح هيٓ٘خ رؼٞ حُل٤َٟخص حُظ٢ طؼخُؾ ٌٛح حُٟٔٞٞع ٜٝٓ٘خ اًح ًخٕ حُؼخَٓ رَؿز

ك٢ حُؼَحم ٍٝؿزش رؼٞ ٤ٗٞم حُؼ٘خثَ  رظلو٤ن ٜٓخُلْٜ  1920حُ٘و٢ٜ ٛٞ ٖٓ أؿؾ ػٍٞس ػخّ 

حٌُحط٤ش، ُٔخًح ٝهلض حَُٔؿؼ٤ش حُي٤٘٣ش ا٠ُ ؿخٗزْٜ ٝٓخ ٢ٛ حألٓزخد حُظ٢ ىكؼض رآ٣ش هللا حُؼظ٠ٔ دمحم طو٢ 

ح٤َُ٘ح١ُ  ألٕ ٣ٜيٍ كظٞحٙ ُٔوخٍػش حإل٤ٌِِٗ، ٝرٌٜح حُٜيى طزَُ ه٤٠ش ٜٓٔش ٢ٛٝ إٔ حُؼٍٞس ُْ 

طوظَٜ ػ٠ِ ٤ٗٞم حُؼ٘خثَ ٍٝؿخالطٜخ رَ أٜٓٔض رٜخ رؼٞ حُ٘و٤ٜخص ح٤٘١ُٞش ٖٓ أٛخ٢ُ رـيحى 

ٝرؼٞ حُٔلخكظخص حألهَٟ، ًٔخ ًخٗض ٓٞحهق رؼٞ حُطزوخص حالىر٤ش هي رَُص رٟٞٞف هالٍ طِي 

ٝظَٜص رؼٞ حإلٌٗخ٤ُخص ر٤ٖ رؼٞ ٖٓ طٜيٟ ُظخ٣ٍن حُؼٍٞس حُؼَحه٤ش حٌُزَٟ، ٌُح كخُٝ٘خ    ش.حَُٔكِ

هيٍ حُٔٔظطخع ارَحُ ٗوخ١ حُوٞس ك٢ طل٤ِِ٘خ ُِٔٞحهق ٝط٣َ٘لٜخ، ٝحُٞهٞف ػ٠ِ كوخثوٜخ رـ٤ش ا٣ٜخٍ 

رش ٍٛٞس ٝحهؼ٤ش ػٖ طخ٣ٍن ٍؿخالص طِي حُؼٍٞس ٝٓٞحهق حُ٘ـخػش حُظ٢ هخٍػض حُٔلظَ ٝٝهلض رٜال

 ٖٝٓ ٛ٘خ رَُص رؼٞ حُظٔخإالص كٍٞ ٌٛح حُٟٔٞٞع، ٜٓ٘خ: ىٕٝ ٓزخالس رخُؼيس ٝحُؼيى.

 ٓخ ٢ٛ أٓزخد حُؼٍٞس ٝحُيٝحكغ حَُث٤ٔش ٍٝحء ه٤خٜٓخ. -

 َٛ ًخٗض ٛ٘خى اػيحى ٓٔزن ُٜخ، حّ حٜٗخ ًخٗض ػل٣ٞش ك٢ حٗطالهٜخ. -

 َٛ ًخٗض ُٜخ ه٤خىس ٓ٘ظٔش، ٝرَٗخٓؾ ٝحٛيحف ط٤َٔ ػ٤ِٜخ. -

 ُ٘ظخثؾ ٝحٌُٔظٔزخص حُظ٢ كووظٜخ حُؼٍٞس.ٓخ ٢ٛ ح -

 أًْٛخ انٕسلخ، ٔأْذافٓب

أكظِض ػٍٞس حُؼ٣َٖ٘ رؤكيحػٜخ ُٝٓخٜٗخ ٝطيحػ٤خطٜخ أ٤ٔٛش ًز٤َس ك٢ طخ٣ٍن حُؼَحم حُٔؼخَٛ، كؼ٠ِ 

حَُؿْ ٖٓ حُيٍحٓخص حٌُؼ٤َس حُظ٢ ًَٓض رٌٜح حُـخٗذ، اال إٔ ؿٞحٗذ ػي٣يس ٜٓ٘خ ال طِحٍ رلخؿش ا٠ُ 

٣ٍو٢ كلٔذ، رَ ًٌُي حؿظٔخػ٢ ٝحهظٜخى١ ٝأىر٢، ٌُح أٍؿٞ إٔ طٌٕٞ ٌٛٙ حُيٍحٓش طوٚ ػ٤ٔن، ال طؤ

 ٓٔخٛٔش ك٢ ٟٝغ "حُؼٍٞس ػ٠ِ ٠٘ٓيس حُظ٣َ٘ق حُؼ٢ِٔ" ، ًٔخ ٣وٍٞ حٍُٞى١ رٜيىٛخ.

َّٕ حألٛيحف ٝحٟلش، كٖٔ حُٔظؼخٍف ػ٤ِٚ إٔ ًَ ىٍحٓش ػ٤ِٔش طزلغ ػٖ كَ ٌُِٔ٘ش ٓخ، ٝرٔخ إٔ  اِ

َّٕ حُـخ٣ش طظَٜ ك٢ ٌٛٙ حُيٍحٓش ٛٞ ػٍٞس حُؼ٣َٖ٘ هي ط٘خُٝظٜ خ أهالّ حُزخكؼ٤ٖ ٝطٜيٟ ُٜخ حٌُؼ٣َ٤ٖ، كب
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ُز٤خٕ حألٓزخد حَُث٤ٔش ك٢ ه٤خٜٓخ، ٝحُظؼَف ػ٠ِ ١ز٤ؼش ٍؿخالطٜخ ٝطٞؿٜخطْٜ ٖٓ هالٍ ٓخ ٓطَطٜخ 

 أٗخِْٜٓ ك٢ ًٌَٓحطْٜ حُ٘و٤ٜش.

 :انًُٓذ انجضخٙ، ٔانًذاخم انًمتشصخ

٢ حُٞٛل٢ ٝحُظخ٣ٍو٢ ألكيحع حُؼٍٞس ٝٓٔززخطٜخ، ٝحُٔوخٍٗش ر٤ٖ حطزؼ٘خ ك٢ ىٍحٓظ٘خ حُٜٔ٘ؾ حُظل٤ِِ

ٓخ ًظزٚ ٍؿخٍ حُؼٍٞس ٝرؼٞ ٖٓ طٜيٟ ُٜخ ٖٓ حٌُظخد ٝحُزخكؼ٤ٖ، ٖٝٓ ٌٛح حُٔ٘طِن كوي حػظٔيٗخ ػ٠ِ 

ًًَ حَُٝح٣ش رلٔذ ٓخ ٗوِٜخ ُػٔخء حُؼٍٞس ٍٝؿخالطٜخ، ٝحُيٝحكغ حُظ٢ ؿؼِظْٜ ُِو٤خّ رٌُي، ٝٓوخٍٗظٜخ ٓغ 

خكؼ٤ٖ رٌٜح حُٔـخٍ، ٖٝٓ حُـي٣َ رخًٌَُ ٛ٘خ حإلٗخٍس ا٠ُ ًظخرخص حالؿخٗذ ٝرخألهٚ ٓخ ًظزٚ حُز

حُز٣َطخ٤٤ٖٗ ح٣ٌُٖ أٍؿؼٞح طِي حُؼٍٞس ٝأٓزخرٜخ ا٠ُ طَٔى رؼٞ حُ٘و٤ٜخص حُؼ٘خث٣َش ٍٝؿزظْٜ ك٢ 

طلو٤ن ٜٓخُلْٜ حٌُحط٤ش، كوي كخُٝ٘خ حكزخ١ طِي حُٔوططخص حُظ٢ ٓؼ٠ ا٤ُٜخ هخىس حالكظالٍ إلرؼخى 

 ٤ُٝش ه٤خّ حُؼٍٞس ػٖ حٗلْٜٔ ٝحُلخهٜخ رزؼٞ حُِػٔخء. ٓٔئ

 :ْٛكم يمتشس

ٕ حُزلغ ٖٓ حُٔويٓش ُز٤خٕ اٌٗخ٤ُش حُزلغ ٝحألٛيحف ٝحأل٤ٔٛش، ك٠ال ػٖ ر٤خٕ حُٜٔ٘ؾ حُٔظزغ،  ّٞ طٌ

 ٓغ طل٤َٜ ُٔزخكغ حُيٍحٓش، ٓغ طل٤َِ ٓٞؿِ ُزؼٞ حُٜٔخىٍ.

ٓزخد حُؼٍٞس ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ رؼٞ ؿخءص حُيٍحٓش ك٢ ػالػش ٓزخكغ طٜيٟ حألٍٝ ٜٓ٘خ ا٠ُ "أ

ٌُظّخد ٝحُزخكؼ٤ٖ"، ر٤٘ٔخ ططَم حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ ا٠ُ " ، ريح٣خص حُؼٍٞس ٝح٥ٍحء حُ٘و٤ٜش ك٢ اٗيالػٜخ"حُ

َّْ ؿخء حُٔزلغ حُؼخُغ " ، ا٠ُ ؿخٗذ حُوخطٔش ٗظخثؾ ػٍٞس حُؼ٣َٖ٘ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ ُػٔخء حُؼٍٞس ٝهخىطٜخ"ػُ

 ا٤ُٜخ حُزخكغ.  حُظ٢ ط٠ٔ٘ض أرَُ حالٓظ٘ظخؿخص حُظ٢ طَٞٛ

 انًجضج األٔل: أسجبة انخٕسح يٍ ٔرٓخ َظش ثؼض انُكتّبة ٔانجبصخٍٛ

ِّٕ ٖٓ ًظذَّ ػٖ ػٍٞس حُؼ٣َٖ٘ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ًؼَطْٜ، اال إٔ ٛ٘خى طزخ٣٘خً  ٓٔخ طـيٍ ا٤ُٚ حإلٗخٍس اِ

حٟق ؿؼَ ًز٤َحً ك٢ طلي٣ي ٓويٓخص حُؼٍٞس ٝحألٓزخد حُظ٢ أىص ا٠ُ ه٤خٜٓخ رَ كظ٠ ك٢ ٗظخثـٜخ، رٌَ٘ ٝ

ٛـ، 1426ىحٍّ طخ٣ٍن حُؼٍٞس حُؼَحه٤ش ؿ٤َ ٓطٔجٖ ُٔخ ِٝٛض ا٤ُٚ أهالّ رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ)حُل٢٘ٔ، 

(، كوي ٝٛلٜخ حُزؼٞ رؤٜٗخ ؿِءحً ٖٓ ػٍٞس ح٣َُ٘ق ك٤ٖٔ، ِٓي حُلـخُ)ك٤خٝ، 367-368ٙ

(، ٝحىػ٠ آهَ رؤٜٗخ ًخٗض ٖٓ ٓظٔٔخص كٞحىع ى٣َ 40، 1938ٙ( )حُؼ١ٌَٔ، 249، 1975ٙ

(، ر٤٘ٔخ ؿخ٠ُ حُزؼٞ كوخٍ اٜٗخ ًخٗض ػٍٞس كَحط٤ش رلظٚ)حُل٢٘ٔ، 78، 1978ٙلَ )أكٔي، حٍُِٝ ٝطِؼ

(. ُٝؼَ ًُي حُظزخ٣ٖ ٝحالهظالف ك٢ حَُأ١ ٍحؿغ ا٠ُ إٔ ػٍٞس حُؼ٣َٖ٘ ُْ طٌٖ ٖٓ 380ٛـ، 1426ٙ

حألكيحع حُظخ٣ٍو٤ش حُظ٢ ٣ٌٖٔ كَٜٛخ ك٢ ا١خٍ ىحه٢ِ ٤ٟن، ٝال ٗي ك٢ إٔ أ١ ٓلخُٝش ٖٓ ٌٛح 

ً ٓغ حُٔ٘طن كٔذ، رَ ٝألٜٗخ ط٘خك٢ ًَ حُوز٤َ طُ  ً ػ٠ِ حُؼٍٞس ٗلٜٔخ ال ألٜٗخ طظؼخٍٝ ٤ًِخ ؼي طـ٤٘خ

َّٕ ػٍٞس حُؼ٣َٖ٘ ٖٓ ٓ٘طِن هخٕٗٞ حُظَحر٢ حالكو٢ ر٤ٖ حألكيحع  حُٔؤُٞف ك٢ طخ٣ٍن حُٔـظٔؼخص، ٌُح كب

خٕ ٝططٍٞحطٜخ، أػَص ٝطؤػَص رؤكيحع هخٍؿ٤ش ريٍؿخص ٓظلخٝطش ا٠ُ كٍي ٓخ كظٔظٜخ ظَٝف حُِٓ

ٝحٌُٔخٕ، ًٝخٕ ٖٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ طظؤػَ ػٍٞس حُؼ٣َٖ٘ ػ٠ِ حُٜؼ٤ي حُوخٍؿ٢ رؤكيحع حُٔ٘طوش ٗلٜٔخ 

ٝال٤ٓٔخ ك٢ ٣ٍٞٓخ َٜٝٓ ٝط٤ًَخ ٝا٣َحٕ ك٠الً ػٖ طيحػ٤خص ػٍٞس أًظٞرَ ك٢ ٤ٍٓٝخ ٝطؤػ٤َحطٜخ 

ٖٝٓ حُـي٣َ  (.47، 1978ٙحُوخٍؿ٤ش ػ٠ِ حُٔ٘طوش رؤَٓٛخ رلٔذ ٓخ ًٛذ ا٤ُٚ حُزؼٞ)أكٔي، 

خًٌَُ إٔ رؼٞ حُزِيحٕ حُٔـخٍٝس ُِؼَحم ًخٗض ك٢ طِي حُلظَس ُحهَس رخُؼٍٞحص ٝحألكيحع حُٔؼ٤َس، ر

كزخص ٖٓ حُطز٤ؼ٢ حٕ طئػَ أهزخٍٛخ ػ٠ِ حُؼَحم رٌَ٘ أٝ رؤهَ ػٖ ٣َ١ن رؼٞ حُٜلق 

ٝحٍُٔ٘٘ٞحص حَُٜٔرش أٝ ػٖ ٣َ١ن رؼٞ حُٔٔخك٣َٖ ٝحُِٝحٍ، ٝال رؤّ ك٢ إٔ ٍٗٞى ٛ٘خ رؼٞ حألٓؼِش 

َّٕ ٓخ ٜٗيطٚ ٣ٍٞٓخ آٌٗحى ًخٕ ُٚ رؼٞ حألػَ ػ٠ِ حُؼَحم، اً طٌِّ٘ض ك٢ ٣ٍٞٓخ  حُل٤ش رٌٜح حُٜيى، كبِ

كٌٞٓش ػَر٤ش ٣َأٜٓخ حأل٤َٓ ك٤َٜ رٖ حُل٤ٖٔ، ٝٗـَ ك٤ٜخ حُؼَحه٤ٕٞ رؼٞ حُٔ٘خٛذ، ًٝخٕ 

ٛخؿْٜٔ حُٞك٤ي إٔ ٣لَٜ حُؼَحم ػ٠ِ ٓخ كِٜض ػ٤ِٚ ٣ٍٞٓخ، ٝػ٘يٓخ حٗيُؼض ػٍٞس َٜٓ ك٢ آًحٍ 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصزية 

رِػخٓش ٓؼي ُؿٍِٞ ًخٗض ؿ٣َيس حُؼوخد ك٢ ٣ٍٞٓخ ١خكلش رؤهزخٍ طِي حُؼٍٞس)حٍُٞى١،  1919

(، ًًَٝ حُؼ١َٔ رؤٕ طؤػ٤َ حُؼٍٞس ح٣َُٜٔش ًخٕ ٝحٟلخً ك٢ ط٘ـ٤غ حُؼَحه٤٤ٖ ػ٠ِ 49-52، 2013ٙ

، 1925حُؼٍٞس ٟي ر٣َطخ٤ٗخ، ك٠الً ػٖ حٗظؼخٕ حَُٝف ح٤٘١ُٞش ُي٣ْٜ)حُؼ١َٔ، 

ٝك٤ٔخ ٣ظؼِن رظؤػ٤َ حُلٌٞٓش حُل٤ِٜ٤ش ك٢ ٣ٍٞٓخ ػ٠ِ أكيحع  (.40، 1938ٙ()حُؼ١ٌَٔ،99ٙ

َّٕ ٍٝٛٞ حألهزخٍ ٖٓ ىٓ٘ن ريح٣ش ػخّ ك٢ ػزي حُل٤ٔي حُِحٛي حُؼَحم، ًظذَّ  ػ٠ِ  1919ًٌَٓحطٚ رؤ

حُؼَٔ ُظل٣ََ ٣ٍٞٓخ ٝاػالٕ حٓظوالُٜخ، ريأ حُؼِّ ُيٟ حُ٘زخد حُ٘ـل٢ ُؼَٔ ٠ٓخر٢ ٣وُٕٞٞ ك٤ٜخ 

( 13، 1987ٙرظ٤ٌَ٘ ٓئطَٔ ٓٔخػَ ٣وٚ حُؼَحم ٤ُؼِ٘ٞح حٓظوالُٚ)حُِحٛي، رؼٞ ح٠ُزخ١ حُؼَحه٤٤ٖ 

( ، ٌُٖ حُل٤خٝ ٗل٠ ًُي حٌُالّ ٓئًيحً رؤٕ ىٍٝ حُلٌٞٓش حُل٤ِٜ٤ش ٝطؤػ٤َٛخ ػ٠ِ 44، 1950ٙ)ػ٢ِ، 

ً ك٤ٚ، ٝحٓظ٘ي ك٢ حػظوخىٙ ػ٠ِ حٕ حُؼ١َٔ ػ٘يٓخ ًظذ ػٖ طؤػ٤َ ٣ٍٞٓخ ػ٠ِ ػٍٞس  حُؼَحم ًخٕ ٓزخُـخ

حُلٌٞٓش حُل٤ِٜ٤ش رخطض ه٣ٞش، ٝإٔ ٍؿخُٜخ ٝك٢ ٓويٓظْٜ حأل٤َٓ ك٤َٜ ػخُٕٓٞ ػ٠ِ  حُؼَحم ٝإٔ

، ٝك٢ حُٞحهغ إٔ ٌٛح حألَٓ ٤ُْ ُٚ ٤ٜٗذ ٖٓ حُٜلش، ألٕ (98، 1925ٙ)حُؼ١َٔ، طل٣ََ حُؼَحم

، 1991)حُزخًٍُخٕ، حُٔٔخػيحص حُلؼ٤ِش حُظ٢ هيٓظٜخ ٣ٍٞٓخ ُِؼَحم هالٍ حُؼٍٞس ٗـيٛخ ٟج٤ِش

ٙ171-172)
 

ُْ طٌٖ ٓؼيٝٓش، ٝهي حػزض ًُي ٍؿخٍ حُؼٍٞس ك٢ اؿخرخطْٜ ٤ُِٔي حُل٢٘ٔ رٌٜح  ، حٕ

أٓخ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخألهزخٍ حُوخىٓش ٖٓ ط٤ًَخ ك٢ٜ ط٢ِ أهزخٍ ٣ٍٞٓخ َٜٝٓ ك٢ هٞطٜخ ٝحطٔخع  حُٜيى.

(، أٓخ ك٤ٔخ 52، 1978ٙٗطخهٜخ، ال٤ٓٔخ ٝإٔ رؼٞ حُؼَحه٤٤ٖ ًخٗٞح ٣ظٕٔ٘ٞ ػٞىس حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ)أكٔي، 

ب٣َحٕ ك٢ٜ حألهَٟ ًخٗض ُٜخ ىػخ٣ظٜخ ىحهَ حُؼَحم، ال ٤ٓٔخ ٝأٜٗخ ًخٗض طوٞٝ ِٗحع ٣ََٓ ٓغ ٣ظؼِن ر

، ُٝٔخ ًخٕ ًُي حُؼخّ هي ٜٗي حػيحىحً ًز٤َس ٖٓ حُِٝحٍ 1919حُز٣َطخ٤٤ٖٗ رـ٤ش اُـخء حطلخه٤ش ػخّ 

يػخ٣ش حُٔ٘خٝثش حإل٣َح٤٤ٖٗ ح١ٌُ ٣وٜيٕٝ حألٓخًٖ حُٔويٓش ك٢ حُ٘ـق ًَٝرالء، كال كخؿش ر٘خ ُِوٍٞ إٔ حُ

ٝحُ٘وطش حألْٛ ٢ٛ حُظ٢ طظؼِن  .(55-54، 2013ُِٙز٣َطخ٤٤ٖٗ أهٌص طؤط٢ ٓؼْٜ ُِؼَحم)حٍُٞى١، 

ريػخ٣ش حُزالٗلش ٝطؤػ٤َْٛ ػ٠ِ حُؼَحم، كٜ٘خى ٖٓ حػظوي أٗٚ رؼي حٗظٜخٍ ػٍٞس حُزالٗلش ك٢ ط٣َٖ٘ 

َُأٓٔخ٤ُش، ٌُح رخطٞح ًخٗض ٖٓ ؿِٔش أٛيحكْٜ ٛٞ ٓلخٍرش حالٓظؼٔخٍ ٝح 1917حألٍٝ/ أًظٞرَ ػخّ 

٣ؼَٟٕٞ ٓٔخػيحطْٜ ٌَُ كًَش ٓ٘خٝثش ُالٓظؼٔخٍ، ٝال ٤ٓٔخ ك٢ ط٤ًَخ ٝا٣َحٕ، ٝأهٌٝح ٣َِٕٓٞ 

ٍٓ٘٘ٞحطْٜ ا٠ُ ٣ٍٞٓخ ٝحُلـخُ ٝحُؼَحم، ٝحػظويٝح رؤٕ ىػخس حُزالٗلش ؿخءٝح ا٠ُ حُؼَحم ر١ِ ُٝحٍ 

(،111، 1975ٙ( )ًٞطِٞف، 51، ١ٝ2013ِٙزش ا٣َح٤٤ٖٗ)حٍُٞى١، 
 

َّٕ ٣ٝٔظ٘ يٕٝ ك٢ ًُي ػ٠ِ أ

َّٕ "ٛ٘خى أىُش طزَٖٛ ػ٠ِ أٗٚ ًخٗض ٛ٘خى ؿٔؼ٤ش ٓظآَٓس، أٜٓٔخ حُزالٗلش رخُظؼخٕٝ  حُْٔ ر٤َ ًًَص رؤ

ٓغ ح٤٤٘١ُٖٞ حألطَحى، ًٝخٗض ٌٓ٘ ٓيس ٣ٞ١ِش طظَٜ رخُـٔؼ٤خص حُؼَحه٤ش ح٤ُٔخ٤ٓش حُٔظطَكش الٓظـالٍ 

، ٣1971طخ٤٤ٖٗ ك٢ حَُ٘م حأل٢ٓٝ")ر٤َ، حَُحرطش حُٔ٘ظًَش ر٤ٖ حالطَحى ٝحُؼَد ٝحكَحؽ ٟٝغ حُزَ

َّٕ ٌٛٙ حُ٘وطش رخٌُحص طلظْ ػ٤ِ٘خ حُٞهٞف ػ٘يٛخ ٝهلش هخٛش، (. 330، 1985ٙ()ٗظ٢ٔ، 439ٙ اِ

ٌَ ٣ٌظ٘لٚ حُـٔٞٝ، ٝال ُحٍ ٣يٍٝ كُٞٚ حُ٘وخٕ ٝحُوالف ر٤ٖ  ألٕ ٓٔؤُش طؤػ٤َ حُؼٍٞس حُزِ٘ل٤ش ال ُحٍ أٓ

ُْ  1920حُؼٍٞس ػ٠ِ أكيحع حُؼَحم ك٢ ٓ٘ظٜق ػخّ أؿِذ حُزخكؼ٤ٖ، ألٕ ٓخ َٗ٘ كٍٞ طؤػ٤َ طِي 

ٌَ ال ُحٍ رلخؿش ٓخٓش ا٠ُ ٓخ ٣ئًيٙ طؼ٣ِِٙ  ٣ٞػن رؤ١ ى٤َُ ٓخى١ ٣ئًي ٓخ ًٛذ ا٤ُٚ حُزؼٞ، كٜٞ أٓ

ٝحهؼ٤خً، ٖٝٓ حُـي٣َ رخًٌَُ إٔ ٓخ ًًَ أػالٙ ًخٕ ٣لظ٠ رخُوزٍٞ ػ٘ي ػ٢ِ حٍُٞى١ ًٝٔخٍ ٓظَٜ أكٔي، 

ى ػ٠ِ ٓخ َٗ٘طٚ رؼٞ حُظوخ٣ٍَ حُز٣َطخ٤ٗش كٍٞ حُو٤٘ش ٖٓ طؤػ٤َ ٝهي أًيٝح ًُي حٌُالّ رخالػظٔخ

، ٖٝٓ أؿَ حُٞهٞف ػ٠ِ (55-54، 1978ٙ()أكٔي، 55، 2013ٙ)حٍُٞى١، حُزالٗلش ػ٠ِ حُؼَحم

أًي حُيًظٍٞ ًٔخٍ  طِي ح٥ٍحء ٝحالػظوخىحص ٗـي ٖٓ حُٔل٤ي إٔ ٗٔظؼَٝ أْٛ ٓخ ؿخء رٌٜح حُوٜٞٙ.

ٍس أًظٞرَ ًؤٍٝ ػٍٞس حٗظَح٤ًش ك٢ حُؼخُْ هي طًَض آػخٍحً ٝحٟلش ٓظَٜ أكٔي رؤٗٚ "ال ٗي ك٢ إٔ ػٞ

ػ٠ِ ٤ِٓحٕ حُوٟٞ ػ٠ِ حُٜؼ٤ي حُي٢ُٝ ٝػ٠ِ ح٠ُ٘خٍ حُظل١ٍَ ُِ٘ؼٞد حُٔٔظؼَٔس ٝٗزٚ حُٔٔظؼَٔس، 

ٝرخُ٘ٔزش ُِؼَحم طظٞكَ ٜٓخىٍ ًؼ٤َس، ٓؼظٜٔخ ا٣ِ٤ٌِٗش ٣َٓش، ط٤َ٘ رٟٞٞف ا٠ُ ٓؼَ ًُي حُظؤػ٤َ 
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ؼٍٞس حُزِ٘ل٤ش طْ حٌُ٘ق ػٖ حُٔؼخٛيحص ح٣َُٔش حُٔؼوٞىس ر٤ٖ كَٗٔخ ٝرٞؿٚ هخٙ ألٕ رل٠َ حُ

ُْٝ  ،(81، 1977ٙ()أكٔي، 155، 1976ٙ)حكخم، ُظو٤ْٔ حَُٔ٘م حُؼَر٢" 1916ٝحٗـِظَح ػخّ 

٣ٌظق حُيًظٍٞ ًٔخٍ رٌُي، رَ ٗوَ ػٖ ٝػخثن ر٣َطخ٤ٗش أٗخٍص ا٠ُ إٔ حالىر٤خص حُزِ٘ل٤ش ًخٗض طَٜ 

ٔخ ك٢ ًُي ًظخد "ٓزخىة حُزِ٘ل٤ش" ح١ٌُ ؿِزٚ حُِٝحٍ ٖٓ كِذ ٓؼْٜ ا٠ُ حُٔيٕ حُٔويٓش ك٢ حُؼَحم ر

حُؼَحم، ًٝخٗض ط٘خهٖ أهزخٍ حُظـ٤َحص ك٢ ٤ٍٓٝخ ىحهَ ٓـخُْ حُؼَحه٤٤ٖ، ًٔخ ًٛزض طِي حُظوخ٣ٍَ ا٠ُ 

حُوٍٞ رؤٕ كـش حإلٓالّ ح٤َُ٘ح١ُ هي أٛيٍ كظٟٞ ىػض ا٠ُ ػي حُزالٗلش أٛيهخء ُإلٓالّ رلٔذ ٓخ 

َّْ أٍىف ٣وٍٞ رؤٗٚ طٞؿي ُي٣ٚ حُؼَ٘حص ٖٓ حألىُش حُٔو٘ؼش 59-58، 1978ٙأكٔي، ًظزٚ حُٔئُق) ُ (. ػ

حُظ٢ طظَٜ رٟٞٞف ٓيٟ حُوٞف ح١ٌُ حٗظخد حُٔٔئ٤ُٖٝ حُز٣َطخ٤٤ٖٗ ٖٓ ؿَحء ًُي، ٣ٝئًي ًالٓٚ 

ً ُِؼَٕ ٌُٞٗٚ ال ٤ٔ٣َ ُِزالٗلش)حكخم،  -92، 1976ٙرخهظ٤خٍ حأل٤َٓ ك٤َٜ ألٕ ٣ٌٕٞ َٓٗلخ

٣ٝٔظٜ٘ي حُيًظٍٞ ًٔخٍ رزؼٞ حألىُش ػ٠ِ ًُي ٖٓ هالٍ هُٞٚ رؤٗٚ ٜٓٔخ  (.82، 1977ٙ()حكٔي، 93

ًخٕ ًُي حُظؤػ٤َ ًز٤َحً ك٢ ح١خٍ حُظَحر٢ حالكو٢ ر٤ٖ حألكيحع حُظخ٣ٍو٤ش كبٗٚ ُْ ٣زِؾ كيحً إٔ طظٞؿٚ 

َّٕ حَُ٘م ح١ٌُ ح٣ وظظٚ "حُ٘و٤ٜش حُي٤٘٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش حُٔؼَٝكش حُوخ٢ُٜ" ا٠ُ ٍٛٞس ٤٘٤ُٖ هخثالً: "اِ

٣٘ظظَ حُلَٛش ٢ٌُ ٣لون أكٌخٍ ك٤خطي كٍٞ حطلخى ٗؼٞد حَُ٘م، كٍٞ كن ًَ اٗٔخٕ رَ ًَ ٗؼذ، 

(. ٝٓغ ًُي ًِٚ، ٣وٍٞ حُيًظٍٞ ًٔخٍ 82، 1977ًٙز٤َٙ أٝ ٛـ٤َٙ، ك٢ حُل٤خس ٝحالٓظوالٍ")حكٔي، 

َّٕ ػ٠ِ حُٔظظزغ إٔ ٣٘ظَ ا٠ُ طؤػ٤َ ػٍٞس أًظ ٞرَ حٌُز٤َ ٖٓ ٓظَٜ، حٗٚ رخَُؿْ ٖٓ أ٤ٔٛش ًَ ٓخ ٓزن، كب

ُح٣ٝش أهَٟ طٔخٓخً، ٣ٝٔظًٌَ ٛ٘خ ٓـٔٞػش ٖٓ حُيالثَ حُظ٢ أٗخٍص رلٔذ حػظوخىٙ ا٠ُ ًُي، ٜٓ٘خ حٜٗخ 

ًخٗض أهٟٞ َٟرش ٝؿٜض ُِ٘ظخّ حَُأٓٔخ٢ُ حُؼخ٢ُٔ، ك٢ٜ رٌُي ىٗ٘ض ُؼَٜ ؿي٣ي  -أ١ ػٍٞس أًظٞرَ–

حالٗظَح٢ً حُـي٣ي ُؼذ ىٍٝحً  ٝٛٞ ػَٜ حٗظٜخٍ حالٗظَح٤ًش ٝٓوخٍػظٜخ َُِأٓٔخ٤ُش، ٝأٟخف إٔ حُ٘ظخّ

ً ػ٠ِ  ً ك٢ حٗظٜخٍ كًَخص طل٣ٍَش ُ٘ؼٞد ٓـخٍٝس ُِؼَحم طًَض ٗـخكخطٜخ طؤػ٤َحً ِٓٔٞٓخ كخٓٔخ

حُٞػ٢ ح٤ُٔخ٢ٓ ُيٟ ٍؿخٍ حُلًَش ح٤٘١ُٞش حُؼَحه٤ش ًٌَ، ٌُح أهٌص رؼٞ حُوٟٞ ح٤ُٔخ٤ٓش طلوي حُؼوش 

َّْ طز٘ض أٓخ٤ُذ ؿي ٣يس ك٢ ح٠ُ٘خٍ. ٝحٓظ٘ي رٌُي ػ٠ِ إٔ ٌٓظذ رخُلِلخء ٝرؼٜٞىْٛ ٝٓٞحػ٤وْٜ، ٖٝٓ ػُ

 –ػٍٞس حُؼ٣َٖ٘ ك٢ حُ٘ـق أهٌ ٌٓ٘ ًُي حُٞهض ٣يٖٗ حػٔخُٚ رؼي ك٠ق ر٘ٞى ٓؼخٛيس ٓخ٣ٌْ 

َّٕ ػٍٞس حُزالٗلش ػ٠ِ  (.69، 1978ٙ( )حكٔي، 1971ٙ،70ر٤ٌٞ)ًٔخٍ حُي٣ٖ، ٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤ

ْ َٓطٌِحطٜخ ٟٓٞ هِش ٖٓ ١زوش حُٔؼول٤ٖ، حَُؿْ ٓٔخ ًًَٙ حُزؼٞ ال ٣ظؼيٟ ٖٓ ٓٔغ رؤهزخٍٛخ أٝ كٜ

كبًح حهٌٗخ رخُلٔزخٕ ظَٝف حُؼَحم آٌٗحى ٝحُٔٔظٟٞ حُل١ٌَ إلكَحىٙ، ُْ ٣ٌٖ رخإلٌٓخٕ إٔ ٣ظؼيٟ طؤػ٤َ 

أكٌخٍ طِي حُؼٍٞس اال ػ٠ِ حُٔؼول٤ٖ ٖٓ ٌٓخٕ حُٔيٕ، ألٕ حُلالك٤ٖ ُٝػٔخء حُؼ٘خثَ، ٝهٞى حُؼٍٞس 

ٔق ُْٜ حُظلخػَ ٓغ حُٔظـ٤َحص حُوخٍؿ٤ش حُظ٢ ٜٗيطٜخ ٤ٍٓٝخ حألٓخّ، ًخٗٞح ك٢ ٟٝغ حؿظٔخػ٢ ال ٣ٔ

ك٢ حُؼَحم ٖٓ هالٍ إٔ هِش حُٔؼول٤ٖ ك٢  ٣ٝ1920ٌٖٔ إٔ ٗل٘ي آػَ حُزِ٘ل٤ش ػ٠ِ ػٍٞس ػخّ  آٌٗحى.

حُؼَحم آٌٗحى، ٝاًح ٝؿي ٖٓ ٣ظلْٜ ٓزخىة حُٔخ٤ًٍٔش ْٜٓ٘ كْٜ هِش ال ٣ظـخُٕٝ حُؼَ٘حص ٖٓ حألٗوخٙ، 

إ حُطزوش حُٔؼولش ك٢ حُؼَحم ٝإٔ طؤػَص ك٢ أكٌخٍ حُزالٗلش ا٠ُ كٍي ٓخ اال حٜٗخ  اًح ٛق ٌٛح حُظٖ، ًٔخ

 ُْ طٔظطغ إٔ طَطو٢ ا٠ُ َٓكِش حُو٤خّ رخُؼٍٞس حُؼخٍٓش ًٔخ كيع ك٢ ٓ٘طوش حُلَحص حأل٢ٓٝ ك٤ٖ ًحى.

ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ظ٠ق إٔ حُٜ٘ٞٙ ٓخُلش حًٌَُ ٝحُظ٢ ًًَٛخ حُزؼٞ ط٤َ٘ ا٠ُ حالطـخٙ حُؼخّ ٤ُٔخٓش 

٤ٗخ ٝط٣ٞٔلٜخ ُألكيحع ُظو٢ِ حألٍٝحم ٝطزؼي أٓزخد كَ٘ ٤ٓخٓظٜخ ك٢ حُؼَحم، ٝحُي٤َُ ػ٠ِ ًُي ر٣َطخ

ح٣ٌُِٖ أٗخٍح ا٠ُ ٝؿٞى ؿٔؼ٤ش ٣َٓش ُِزالٗلش ٌُٜ٘ٔخ ُْ ٣ظٌٔ٘خ  Brayإٔ حُْٔ ر٤َ ًٌُٝي حَُحثي ر١َ 

ك٤ٜخ، ًَٝ ٓخ ك٢  ٖٓ حػطخث٘خ أْٓ طِي حُـٔؼ٤ش أٝ ػ٠ِ أهَ طوي٣َ ٌٓخٕ ٗ٘خ١ٜخ، ُْٝ ٣َ٘ ا٠ُ حُؼخ٤ِٖٓ

ٝٛٞ  ،(2013ٙ،99حألَٓ ُػٔٞح رخطٜخٍ ح٤ُ٘ن دمحم ٍٟخ ح٤َُ٘ح١ُ ٓغ حُزالٗلش)ٛخُق حُؼَٔ، 

 حطٜخّ رخ١َ ك٢ ؿ٤ٔغ ٓوخ٤٣ٔٚ ألْٜٗ ُْ ٣ويٓٞح أ٣ش حىُش روٜٞٛٚ.



  

 

 
  

 

037 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتز العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصزفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصزية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكزيًا دليل رقيًا واسدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتز العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –للبهات  والصزفة لكلية الرتبية

                                     اجلامعة املستهصزية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكزيًا دليل رقيًا واسدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصزية 

ٝٗـي ك٤ٔخ ًٛذ ا٤ُٚ حُيًظٍٞ حُل٤خٝ ك٢ طل٤٘يٙ ُٞؿٞى أ١ حطٜخٍ أٝ أػَ ُِزالٗلش ػ٠ِ ػٍٞس 

ًز٤َس ُإلٗخىس رٚ، كوي ًًَ رؤَّٗٚ ال ٣ول٠ ػٖ أكٍي ٓخ ٤ُِ٘ٞػ٤ش ًلًَش ػٔخ٤ُش ٖٓ طؤػ٤َ  حُؼ٣َٖ٘ أ٤ٔٛش

ؿ٤َ ٓزخَٗ ػ٠ِ حُؼخُْ أؿٔغ، ٌُٖ ٓؼول٢ حُؼَحم ػ٠ِ ٓخ ٣زيٝ ًخٗٞح ػ٠ِ ػِْ رَٔح٢ٓ ح٤ُ٘ٞػ٤ش 

ٝأٛيحكٜخ، ٌُح ُْ ٣٘زٜٞح ػٍٞطْٜ رؼٍٞس ح٤ُ٘ٞػ٤٤ٖ، ٌٝٛح ٓخ ؿخء ػ٠ِ ُٔخٕ كخُْٜ ك٢ ٛل٤لش 

ًٔخ إٔ ًٞطِٞف ح١ٌُ ُػيَّ ٖٓ أَٜٗ ٖٓ ًظذَّ  (.287-286، 1975ٛـ()ك٤خٝ،1338لَحص)حُلَحص،حُ

ػٖ حُؼٍٞس حُؼَحه٤ش ٖٓ حُٔٞك٤٤ض ُْ ٣ؼزض أ١ طؤػ٤َ رِ٘ل٢ ػ٠ِ حُؼٍٞس حُؼَحه٤ش، ٝأًظل٠ رخُظل٤َٔ 

حهظزْ رؼٞ حُٔخ٢ًٍٔ ُؼٞحَٓ حُو٤خّ رخُؼٍٞس، ٝحال٠ٌٗ ٖٓ ًُي حػظٔخىٙ ػ٠ِ حُٜٔخىٍ حُز٣َطخ٤ٗش، اً 

(. أٓخ 133، 1975ٙ)ًٞطِٞف،  Miss Bellْٝٓ ر٤َ ٤ُٝLayellَ   Wilsonٓؼِٞٓخطٚ ٖٓ ٣ِٖٝٔ

 ٖٓ ٗخك٤ش ر٣َطخ٤ٗخ كوي أٍحىص ٖٓ هالٍ ُػٜٔخ رٞؿٞى ىػخ٣ش رِ٘ل٤ش إٔ طزؼي أٓزخد حُلَ٘ ػٜ٘خ.

أ١ " ُْ ٣ظِْٔ 1917كظ٠ حٕ حُيًظٍٞ كخٍٝم حُؼَٔ، ٛخكذ ًظخد "ػٍٞس أًظٞرَ حُزِ٘ل٤ش ُـ  

ًٝٛزض كوخثن ىحُش ػ٠ِ إٔ ػٍٞس حُؼ٣َٖ٘ ك٢ حُؼَحم هي حٓظلخىص ٓخى٣خً أٝ ػوخك٤خً ٖٓ حُؼٍٞس حُزِ٘ل٤ش، 

ٓؼخى ه١َ٤، ًحص ح٤ٍُٔٞ حُٔخ٤ًٍٔش ك٢ ًظخرظٜخ ػٖ طخ٣ٍن حُلًَش حُؼ٣ٍٞش ك٢ حُؼَحم ػ٠ِ أٓخّ 

رؤٕ حُظؤػ٤َ ؿخء ػٖ  Layellٓخى١، ا٠ُ طل٤َٔ حُظؤػ٤َ حُزِ٘ل٢ ػ٠ِ حُؼَحم رخالػظٔخى ػ٠ِ ٓخ ًًَٙ ٤َُ 

أٓخ حُيًظٍٞ ػزيهللا حُ٘ل٢ٔ٤ كوي ر٤ّٖ ك٢ ٓويٓش  (.25، ٣َ١1980ٙن حُِٝحٍ حإل٣َح٤٤ٖٗ)ه١َ٤، 

حُؼٞحَٓ حُظ٢ طٔززض ربٗيالع ػٍٞس حُؼ٣َٖ٘ ٓٞء حُٔؼخِٓش حُظ٢ حطزؼظٜخ حإلىحٍس حُز٣َطخ٤ٗش، ك٠الً ػٖ 

ى طيهَ حؿ٘ز٢ ؿ٤َ ٢ٍٔٓ، ٝٓؼٞٗخص ٓخ٤ُش حُؼٞحَٓ حُوخٍؿ٤ش حُظ٢ هخٍ ػٜ٘خ رؤٗٚ ال ٗي ك٤ٚ رٞؿٞ

، 1973ٝؿيص ٓز٤ِٜخ ا٠ُ حُ٘ـق ًَٝرالء، ُْٝ ٣َ٘ ا٠ُ طؤػ٤َ حُزالٗلش ػ٠ِ حُؼَحم)حُ٘ل٢ٔ٤، 

(. ٝاًح ً٘خ ٗٞحكن حَُأ١ ك٢ حُ٘طَ حألٍٝ ٓٔخ ًًَٙ حُ٘ل٢ٔ٤ كبٗ٘خ ٗـخٗذ حُلو٤وش اًح ٗخ١َٗخٙ 151ٙ

٤ُش، ٝال ٗؼِْ ٖٓ أ٣ٖ ؿخء حُ٘ل٢ٔ٤ رخُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ك٤ٔخ ًًَٙ ك٢ حُ٘طَ حألهَ كٍٞ حُٔٔخػيحص حُٔخ

ؿؼِظٚ ٣ؼن ًَ حُؼوش ك٤ٔخ ًٛذ ا٤ُٚ رٞؿٞى حُٔٔخػيحص حُٔخ٤ُش، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٕ ؿ٤ٔغ ُػٔخء حُؼٍٞس 

ٖٝٓٔ حٗظَى ك٤ٜخ آٌٗحى ك٘يٝح ٝؿٞى أٝ حٓظالّ أ٣ش ٓٔخػيحص ٓخ٤ُش، ٝال ٣ٞؿي ٛ٘خى أ١ ى٤َُ ػ٠ِ ًُي. 

حُؼَحم ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حكخ١ظٚ رزؼٞ حُيٍٝ حُظ٢ حػَص ك٤ٜخ حُزِ٘ل٤ش ا٠ُ كٍي ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ 

ٓخ، اال حٗٚ ال ٣ٞؿي ٛ٘خى أ١ ى٤َُ ٓخى١ ػ٠ِ ٝؿٞى أ١ حطٜخٍ أٝ طؤػ٤َ رِ٘ل٢ هالٍ طِي حَُٔكِش ػ٠ِ 

حُؼَحم. ٝأُى ك٢ ًُي حٕ حالهظالف ك٢ ١ز٤ؼش حُلٌْ ح٤ُٔخ٢ٓ ر٤ٖ حَُٔكِظ٤ٖ أػخٍ حٓظؼخٝ حٌُؼ٣َ٤ٖ، 

ً ٓخثذ أهَد ا٠ُ حُل٠ٟٞ ك٢ اىحٍس حألٍٓٞ، اً  كل٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ًخٗض حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش طظزغ ٗظخٓخ

ْٕ طظَى حُ٘خّ ٣لؼِٕٞ ٓخ ٣٘خإٕٝ ىٕٝ طيهَ اال ك٤ٔخ ٣ظؼِن رـزخ٣ش ح٠َُحثذ، كوي حػظخى  حػظخىص ػ٠ِ أ

ٌٞٓش، ك٠الً ػٖ إٔ حُؼَحه٤ٕٞ ػ٠ِ طِي حُٔٔخٍٓخص، كٌخٗٞح ٣لِٕٞ ٓ٘خًِْٜ رؤٗلْٜٔ ىٕٝ َٓحؿؼش حُل

حُٔٞظل٤ٖ ك٢ حُؼٜي حُؼؼٔخ٢ٗ ًخٗٞح ٓظٔخ٤ِٖٛ ا٠ُ كٍي ٓخ ك٢ ططز٤ن حألٗظٔش ٝحُوٞح٤ٖٗ رلؼَ طؤػ٤َ حَُٗٞس 

ً ُِلٌْ ؿ٤َ ٓٔظٔخؽ، اً  ٝحُٞٓخ١ش، ٌُٖ ػ٘يٓخ ؿخء ػٜي حالكظالٍ حُز٣َطخ٢ٗ ٜٗي حُؼَحه٤ٕٞ ٗظخٓخ

٤َ حَُٗٞس أٝ حٗؼيحٜٓخ، ٜٝٗيٝح حُو٘ٞٗش ٝهِش ٝؿيٝح حَُٜحٓش ٝحُ٘يس ك٢ ططز٤ن طِي حُوٞح٤ٖٗ، ٝهَ طؤػ

حُٔزخالس رٔ٘خػَ حُ٘خّ ٌٝٓخٗظْٜ حالؿظٔخػ٤ش، ٌُح ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٕ ػٜي حالكظالٍ حُز٣َطخ٢ٗ أكيع حٗوالرخً 

ً ك٢ ١زوخص حُٔـظٔغ حُؼَحه٢)حألػَؿ٢،  ( ، كوي أٛزق حُٔلظَّ ٤ًُالً ٝح٤ٌَُُ 130، 2011ٙػـ٤زخ

ز٣َطخ٤ٗش ػِٔض ػ٠ِ طو٣َذ رؼٞ حألٗوخٙ ٝهِيطْٜ حُٔ٘خٛذ حُلٔخٓش، ٓلظَٓخً، ًُي ألٕ حإلىحٍس حُ

ا٠ُ ؿخٗذ حُٜ٘ٞى ٝحألٍٖٓ، ك٠الً ػٖ رؼٞ حألًالء ٖٓ حألٗوخٙ، ُٝٔخ ًخٕ حُ٘خّ هي حػظخىٝح ٌٓ٘ 

ػٜي ٠٠ٓ ػ٠ِ حكظَحّ حالَٗحف ١ًٝٝ حُ٘ٔذ حَُك٤غ، كوي ٓخءْٛ طوِي أُٝجي حألًالء ُظِي حُٔ٘خٛذ 

ٌَٓ ٟي أُٝجي حألٗوخٙ ٖٝٓ ٍٝحثْٜ حُز٣َطخ٤٤ٖٗ، ٣ٝلَى حُيًظٍٞ ػ٢ِ حٍُٞى١ ك٢ اػخٍس حُٔو٢ ٝحُظ

 (.23-21، 2013ٙ()حٍُٞى١، 7-3، 1925ٙأىُش ٓو٘ؼش ك٢ ٌٛح حُٜيى)حُؼ١َٔ، 
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ٝا٠ُ ؿخٗذ طِي حألٍٓٞ ًخٕ هٜذ حُٔزن ٤ُٔخٓش حُؼ٘خثَ ك٢ ًُي ح٤ُٔيحٕ، كوي ًخٗض ٓؼظْ  

ً ٓخ حطزغ حُؼ٘خثَ ٝال ٤ٓٔخ ك٢ ٓ٘طوش حُلَحص حألٝٓ ٢ ك٢ ِٗحع ٓٔظَٔ ٓغ حُٞالس حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ، اً ؿخُزخ

أُٝجي حُٞالس ٤ٓخٓش "كَم طٔي" طـخٙ رؼٞ حُؼ٘خثَ ٖٓ هالٍ حكظؼخٍ حُوٜٞٓش ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ كظ٠ ال 

(، ٌُٖ ػ٘يٓخ ؿخء حُز٣َطخ٤ٕٗٞ أطزؼٞح 438، 1971ٙ()ر٤َ، 82، ٣2001ٙظليٝح ٟيٛخ)أرٞ ١ز٤ن، 

ٝحؿَحثْٜ رخُٔخٍ ٝحُٔالف ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ ٌُٔذ ٝىْٛ ٤ٓخٓش طو٣َذ رؼٞ ٤ٗٞم حُؼ٘خثَ 

ٝرخُظخ٢ُ ٣وّٞ أُٝجي ح٤ُ٘ٞم رظ٘ل٤ٌ ٓخ ٣ؤَٕٓٝ رٚ ٖٓ هزَ حُلٌخّ حُز٣َطخ٤٤ٖٗ، ؿ٤َ حٕ طِي ح٤ُٔخٓش رويٍ 

 (.127-126، 2013ٙٓخ أكخىص حأله٣َ٤ٖ اال اٜٗخ حَٟص رْٜ ٖٓ ٗخك٤ش أُهَٟ)حٍُٞى١، 

حطزؼكض ٤ٓخٓكش طٞك٤كي حُؼ٘كخثَ ركيالً ٓكٖ ط٘كظ٤ظٜخ، كزلٔكذ ٓكخ  ٖٝٓ هالٍ ًُكي ٣ظ٠كق إٔ ر٣َطخ٤ٗكخ

حػظوي أكي حُٔئٍه٤ٖ إٔ ر٣َطخ٤ٗكخ حٗظٜـكض ٤ٓخٓكش حهظ٤كخٍ ٗك٤ن ٝحككي ٓكٖ ًكَ ٓ٘طوكش أٝ ه٣َكش ٝٓكٖ ػكْ 

أهٌص طيػْ ٓٞهلٚ رخُٔخٍ ٝحُ٘لًٞ كظك٠ ٣ٌكٕٞ ٓٔكئٝالً ػكٖ كلكع ٜٓكخُلٜخ كك٢ ٓ٘طوظكٚ، ٌٝٛكٌح ٗ٘كؤص 

ؿخٗزْٜ ٤ٓلَٜٕٝ حُِٔطش ك٢ ؿٜش ٓليٝىس، ٣ٝل٠ِٞٗٚ ػ٠ِ ٓ٘خك٤ٔٚ  ٓ٘لؼش ٓظزخىُش ر٤ٖ حُطَك٤ٖ، كٖٔ

٣وكّٞ رظ٘ل٤كٌ ٓكخ ٣ؤَٓٝٗكٚ ركٚ ٣ٝلٔك٢ ٗلًْٞٛ)ٛكخُق،  -أ١ حُ٘ك٤ن–٣ٝوللٕٞ ػ٘ٚ ح٠َُحثذ، ٖٝٓ ؿخٗزٚ 

(. ُٝحى ك٢ حُط٤ٖ رِش ٓكخ أػظكٍٞ رؼكٞ ح٠ُكزخ١ حُز٣َطكخ٤٤ٖٗ ٓكٖ ٓلخٓكي ٝٓكٞء ٓؼخِٓكش 15، 1953ٙ

(، ٝرٜكٌح حُٜكيى 43، 2019ٙٓؼخِٓظْٜ ٤ُ٘ٞم حُؼ٘خثَ)حُؼٜكخ٢ٓ،  ك٠الً ػٖ طٍٜٞ حُزؼٞ ْٜٓ٘ ك٢

ٗـي ٖٓ حُٔل٤ي إٔ ٗٔظٜ٘ي روٜظ٤ٖ ُٜٔخ ٓـِٟ ٝحككي، كوكي ١ٍٝ ػكٖ أككي حُ٘ك٤ٞم حُوكخ٤٘١ٖ كك٢ ٓ٘طوكش 

رؼوٞرش أٗٚ ًخٕ ؿخُٔخً ًحص ٣ّٞ ػ٘ي حُلخًْ ح٤ُٔخ٢ٓ ُٔ٘طوظٚ، ٝر٤٘ٔخ ًخٗخ ٣ظـخًرخٕ أ١َحف حُلي٣غ ٝاًح 

ىهَ ا٠ُ حُـَككش ٝأهظكَد ٓكٖ حُ٘ك٤ن، كٔكخ ًكخٕ ٓكٖ حأله٤كَ اال إٔ ١كَىٙ ٝأرؼكيٙ ر٤ي٣كٚ، رٌِذ حُلخًْ هي 

كؤٓظـَد حُلخًْ ٌُُي حُلؼَ ٝٓؤٍ ح٤ُ٘ن رظٌْٜ ػٖ طَٜكٚ كؤؿخرٚ ح٤ُ٘ن رؤٕ حٌُِذ "ٗـْ"، كٔكخ ًكخٕ 

َّٕ حٌُِككذ أٗظككق ٓ٘ككي")حٍُٞى١،  ، 2013ٓككٖ حُلككخًْ اال إٔ ٍىَّ ػ٤ِككٚ ٝٛككخف رٞؿككٚ حُ٘كك٤ن هككخثالً: "ا

(. أٓخ حُوٜش حُؼخ٤ٗكش كوكي ككيػض كك٢ ٓي٣٘كش ػلكي ٓكغ حُ٘ك٤ن ٛكٌزخٕ أركٞ ؿخٓكْ، ٗك٤ن ػ٘ك٤َس آٍ 30ٙ

ري٣َ، ك٤ًٌَ حٕ ح٤ُ٘ن ًخٕ ك٢ أكي حأل٣خّ ؿخُٔخً ػ٘ي حٌُخرظٖ ٣ٝذ، كخًْ ٓي٣٘ش ػلكي، ككبًح رٌِزكٚ ٣وظكَد 

أله٤كَ رؤٗكٚ ٖٓ ح٤ُ٘ن ٌٛزخٕ كؤرؼيٙ ػ٘ٚ رو٘ٞٗش، ُٝٔخ ٓؤٍ حٌُخرظٖ ٣ٝكذ ػكٖ ٍىس كؼكَ حُ٘ك٤ن أؿخركٚ ح

"ٗـْ" كَىَّ ػ٤ِٚ حُلخًْ "اٗٚ أٗظق ٓ٘ي، أل٢٘ٗ أؿِٔٚ رخُٜخرٕٞ ك٢ ًَ ٣كّٞ ٓكَط٤ٖ"، كوكَؽ حُ٘ك٤ن 

ٌٛزخٕ ٝٛٞ ؿخٟذ ُٔخ كيع ُٚ، ٝأهٌ ٣٘ظْ حُلخًْ حُز٣َطخ٢ٗ هخثالً: "أُؼٖ أرٞى ٝأرٞ حإل٣ٌَِٗ ًِْٜ، 

ِكٞ ٓكٖ حُو٘كٞٗش ُكْ ٣ـلِٜكخ ٝطِي حُٔؼخِٓكش حُظك٢ ال طو (.44، 1991ٙط٣َي طظ٤ٔـَ رـؼز٢")ح٤ُٜٔٚ، 

َّٕ أر٘خء ح٣َُق ًخٗٞح ٣ؼظِٕٝ رخٌَُحٓش ٣َٝك٠ٕٞ حإلٛخٗش، كْٜ ال ٣ظكَىىٕٝ كك٢  ٤ٗٞم حُؼ٘خثَ ال ٤ٓٔخ ا

أك٤خٕ ًؼ٤َس رخُٔـخُكش رل٤خطْٜ ُوخء كلع حٌَُحٓش ٝحُؼؤٍ ُٜخ، ُٝؼَ طِي حُوِٜش هي ٍٝػٜخ أر٘خء حُٔـظٔغ 

ْٜ طُؼي ٝٛكٔش ػكخٍ ال طـظلكَ حؿظٔخػ٤كخً، ُكٌح طـكيْٛ كك٢ أؿِكذ ٖٓ حُزيحٝس ٝك٤خس ح٣َُق، ألٕ حإلٛخٗش ُي٣

ٝٓوظِٚ ػِك٠ ٣كي حُ٘ك٤ن ٓلٔكٞى ح٠ُكخ١ٍ ُݘٔخٕ حألك٤خٕ ٣ؼ٤َٕٝ ُٔـَى ًِٔش، ُٝؼَ ٓخ ؿَٟ ٤ٌَُُِٗٞٞ 

ًٔخ إ طِي حُ٘وطش رخٌُحص ُْ طـذ ػكٖ طل٤ِكَ  (.69-66، 1986ٙٝأر٘خثٚ ه٤َ ى٤َُ ػ٠ِ ًُي)حُٔٞف، 

يٓخ ٗٔزٞح أٓزخد حُؼٍٞس ا٠ُ ٓٞء ٓؼخِٓش رؼٞ حُلٌكخّ حُز٣َطكخ٤٤ٖٗ أٝ ػكيّ رؼٞ حُوخىس حُز٣َطخ٤٤ٖٗ ػ٘

َّٕ حُٔؼخِٓكش حُلظكش  ٓؼَكظْٜ ك٢ حُظؼخَٓ ٓكغ حُ٘وٜك٤ش حُؼَحه٤كش ػكٖ ًؼكذ، كوكي ًظكذ حُـ٘كَحٍ ٛخُكي٣ٖ "اِ

حُظ٢ ػخَٓ ك٤ٜخ حُلٌخّ حُز٣َطخ٤ٕٗٞ ُزؼٞ ٤ٗٞم حُؼ٘خثَ ًخٗض ٓكٖ أركَُ حألٓكزخد حُظك٢ أىص اُك٠ ه٤كخّ 

َّٕ حُْٔ ر٤َ ال طٞحكن ٛخُي٣ٖ كك٢ ًُكي حُكَأ١ رخٓكظؼ٘خء ككخًْ 26، 1965ٙس")ُٛٞي٣ٖ، حُؼٍٞ ( ، ؿ٤َ أ

(، كوككي حػظَكككض ككك٢ 66، 1983ٙككخًْ حَُٓككخى١)حُؼَٔ، ُݘٔككخٕ حُي٣ٞح٤ٗكش ح٤ُٔـككَ ى٣ِكك٢، ٝح٤ٌُُٗٞٞككَ 

َّٕ ٓؼخِٓش ى٣ِك٢ حُلظكش ٓكخػيص ػِك٠ ٗٔكٞ حُلوكي ػِك٠ حُز٣َطكخ٤٤ٖٗ ٝٓكٖ ػكْ اٗكؼخٍ  كظ٤كَ أًؼَ ٖٓ َٓس رؤ

 (.32، 2013ٙحُؼٍٞس ٟيْٛ)حٍُٞى١، 
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َّٕ حُز٣َطككخ٤٤ٖٗ ػـِككٞح ككك٢  ٝرٜككٌح حُٜككيى ٗـككي اٗككخٍس ككك٢ ٓككًٌَحص حُٔكك٤ي ٓلٔككٖ أرككٞ ١زكك٤ن رككؤ

(، كوكككي 39، 1950ٙه٤كككخّ حُؼكككٍٞس ٓكككٖ هكككالٍ ٤ٓخٓكككظْٜ ٝؿِٜٜكككْ ر٘لٔككك٤ش حُ٘كككوٚ حُؼَحه٢)ػِككك٢، 

َّٕ حُ٘ككؼذ حُؼَحهكك٢ ٣ظلٔككَ حُظِككْ ٝطوز ككَ حُككٌٍ  ٝحُٜككٞحٕ ٓؼككَ رؼككٞ حُ٘ككؼٞد حػظوككي حُز٣َطككخ٤ٕٗٞ رككؤ

حُظككك٢ حٓكككظؼَٔٝٛخ، ُٝكككٞال ًُكككي حُظل٤ٌكككَ حُوكككخ١ت ٝحُظكككِحْٜٓ ٤ٓخٓكككش حُؼ٘كككق ٝحُ٘كككيس ٝهخٛكككش كككك٢ 

ٓكككيٕ حُلكككَحص حألٝٓككك٢ ٝأ٣ٍخككككٚ ٌُكككخٕ أٓكككِٞد حُٔطخُزكككش حُٔككك٤ِٔش هكككي حٓكككظَٔ ٓؼٜكككْ ُِلٜكككٍٞ ػِككك٠ 

ٓككظَٔ ٓؼٜكككْ حالٓككظوالٍ ٝحُظككيٍؽ ككك٢ طلو٤ككن حُٔطخُككذ ح٤٘١ُٞكككش رككيءحً رظ٘كك٤ٌَ حُلٌٞٓككش ح٤٘١ُٞككش ٝأل

 (.405، 321، 1985ٙ()ٗظ٢ٔ، 112، 2001ٙحُظلخٝٝ)أرٞ ١ز٤ن، 

 انًجضج انخبَٙ: ثذاٚبد انخٕسح ٔاٜساء انشخصٛخ فٙ إَذالػٓب

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٌُْ حُٜخثَ ٖٓ ح٥ٍحء ٝحالػظوخىحص حُ٘و٤ٜش ككٍٞ ركيح٣خص ه٤كخّ حُؼكٍٞس ٝحألٓكزخد 

طِكي ح٥ٍحء ػِك٠ إٔ أٍٝ ٓكٖ ٗكخىٟ رو٤كخّ حُؼكٍٞس  حَُث٤ٔش ٍٝحء اٗيالػٜخ، ٣زيٝ إٔ ٛ٘خى حطلخم ك٢ رؼكٞ

َّٕ أٍٝ ٓكٖ أ٣كيٙ كك٢ ًُكي ٛكٞ حُٔك٤ي دمحم ٍٟكخ  حُِٔٔلش ٟكي حُز٣َطكخ٤٤ٖٗ ٛكٞ حُٔك٤ي ػِكٞحٕ ح٤ُخٓك١َ، ٝأ

حُٜخك٢، ٝهالٛش ًُي حَُأ١ طَؿغ ا٠ُ أٗكٚ كك٢ أككي حأل٣كخّ ًكخٕ حُٔك٤ي ػِكٞحٕ ح٤ُخٓك١َ ػ٘كي حُـ٘كَحٍ 

٘ي ىهُٞٚ ػ٤ِكٚ ٝؿكي حُلكخًْ حُز٣َطكخ٢ٗ ٣ٞؿكٚ اٛخٗكش اُك٠ أككي ، كخًْ ٓ٘طوش أرٞ ٛو٤َ ٝػLyellال٣َ 

ٝؿٜخء حُٔ٘طوش كٌخٕ ٌُُي حُؼَٔ ٝهغ ًز٤َ ك٢ ٗلْ حُٔك٤ي ػِكٞحٕ ح٤ُخٓك١َ، ٝػ٘كي هَٝؿكٚ ٓكٖ حُلكخًْ 

حُز٣َطككخ٢ٗ حُظوكك٠ رخُٔكك٤ي دمحم ٍٟككخ حُٜككخك٢، ًٝخٗككض ػالٓككخص حُـ٠ككذ طِككٞف ككك٢ ٝؿككٚ حُٔكك٤ي ػِككٞحٕ 

أٓزخد ٌٛح حُٟٞغ أكخٝ ح٤ُخ١َٓ ػٔخ ٗخٛيٙ ػ٘ي حُلخًْ ٝطكٌحًَح ح٤ُخ١َٓ، ٝػ٘يٓخ ٓؤُٚ حُٜخك٢ ػٖ 

٤ِٓككخً كككٍٞ ٗظَطٜٔككخ ُِز٣َطككخ٤٤ٖٗ ًَٜٝٛٔككخ ُٜككْ ٝحطلوككخ ػِكك٠ حٕ ٣ـظٔؼككخ ككك٢ حُ٘ـككق حألٗككَف ألهزككخٍ 

ؿٔخػظٜٔككككخ ٓككككٖ رو٤ككككش حُِػٔككككخء ٝح١الػٜٔككككخ ػِكككك٠ حُٔككككزَ حُٞحؿككككذ حطوخًٛككككخ ُطككككَى حُز٣َطككككخ٤٤ٖٗ 

٣ٝ٘وَ ػ٢ِ حٍُٞى١ ػٖ طِي  (.124، 2013ٍٙٞى١، ()ح102ُ-101، 1952ٙٝٓٞحؿٜظْٜ)كَحط٢، 

حُلخىػش ٖٓ ًٌَٓحص ح٤ُٔي دمحم أ٤ٖٓ حُٜكخك٢، أهكٞ دمحم ٍٟكخ حُٜكخك٢ ٓكخ ٜٗكٚ: "أٗكٚ كك٢ حككيٟ حأل٣كخّ 

حُظو٠ ح٤ُٔي دمحم ٍٟخ حُٜخك٢ رخ٤ُٔي ػِٞحٕ ح٤ُخ١َٓ ك٢ ٓ٘طوش أرٞ ٛو٤َ ًٝخٕ ًالٛٔكخ ٓظكؤػ٣َٖ أٗكي 

ًَحٓكش حُِػٔكخء... ٝهكي ًًكَ حُٜكخك٢ ُِٔك٤ي ػِكٞحٕ ح٤ُخٓك١َ ركؤٕ حُظؤػَ ٖٓ حُٟٞغ حُٔك٢ء حُك١ٌ أٛكخٕ 

حُٞهض هي كخٕ ُِؼَٔ ٝحُظ٠كل٤ش ُوكالٙ حُكزالى ٓكٖ حُٔك٤طَس حُز٣َطخ٤ٗكش، كَحهكض حُلٌكَس ُِٔك٤ي ػِكٞحٕ 

ح٤ُخٓكك١َ، ٝط٠ككخٓ٘خ ٛ٘ككخى ػِكك٠ حُؼٔككَ، ٝرؼككيٛخ ؿككخء حُٔكك٤ي ػِككٞحٕ ح٤ُخٓكك١َ اُكك٠ حُ٘ـككق ٝهٜككي حُٔكك٤ي 

ٔخ حطلوخ ػ٠ِ طٞٓكؼش حُلٌكَس ٝٗ٘كَ حُكيػٞس ٝاه٘كخع ٓكٖ ٣ـكيٕٝ ك٤كٚ ح٤ُِخهكش، حُٜخك٢ ك٢ ىحٍٙ، ٝرؼي ُوخثٜ

ٝأٍٝ ٖٓ ٝهغ ػ٤ِٚ حالهظ٤خٍ ح٤ُ٘ن ػزيح٣ٌَُْ حُـِحث١َ، كيُػ٢َّ اُك٠ ىحٍ حُٔك٤ي حُٜكخك٢ ٝحؿظٔكغ رٜٔكخ، 

 ٝرؼي ٓ٘خه٘ش حألَٓ ٖٓ ؿ٤ٔغ ٗٞحك٤ٚ حطلن حُؼالػش ػ٠ِ ًُي حألَٓ، ٖٝٓ ٛ٘خ ٗزظض حُلٌَس حأل٠ُٝ ُِؼكٍٞس،

َّْ حُي٣ٞٓش ٖٝٓ رؼيٛخ حُؼٍٞس..."، ٣َُٝؿق حٍُٞى١ رؤٕ ًُي  ٝأكٌٔض حُيػخ٣ش، كخرظيأص حُٔطخُزش ح٤ُِٔٔش ػُ

ك٤كغ أهكٌ حُٔك٤ي ػِكٞحٕ ح٤ُخٓك١َ ٓ٘كٌ ًُكي حُلك٤ٖ ٣زكغ ىػٞطكٚ  1919حُِوخء ٍرٔخ ٣ٌٕٞ كك٢ ٍر٤كغ ػكخّ 

، 1952وخٙ)كَحط٢، حُؼ٣ٍٞكش ركك٤ٖ ٗك٤ٞم حُؼ٘ككخثَ، ُٝٔكخ ػككَفَّ ػ٘كٚ حُككيٛخء ٝحُٔوكيٍس ككك٢ اه٘كخع حألٗكك

(، ٗـككككق ح٤ُخٓكككك١َ ككككك٢ ًٔككككذ حٌُؼ٤ككككَ ٓككككٖ ح٣َُٔككككي٣ٖ 124، 2013ٙ()حُككككٍٞى١، 102-103ٙ

ََّ  (.126-125، 2013ٙكُٞٚ)حٍُٞى١،  أٓخ ػٖ أرَُ حألٓزخد حُظ٢ أىص ا٠ُ اٗكيالع حُؼكٍٞس، كوكي ًًك

َّٕ كٌككَس حٓككظوالٍ  حُؼككَحم رٜككٌح حُٜككيى حُٔكك٤ي كٔكك٤ٖ ًٔككخٍ حُككي٣ٖ، ٝٛككٞ ٓككٖ ُػٔككخء حُؼككٍٞس حُزككخ٣ٍُٖ، أ

 1918ٝط٤ٌَ٘ كٌٞٓش ٤٘١ٝش هكي أهكٌص ك٤كِحً كك٢ طل٤ٌكَ رؼكٞ حُ٘وٜك٤خص ح٤٘١ُٞكش ٓ٘كٌ أٝحهكَ ػكخّ 

(، رؼككي إٔ أػِ٘ككض ًككَ ٓككٖ ر٣َطخ٤ٗككخ 45، 2013ٙ()حُككٍٞى١، 11، 1987ٙ)كٔكك٤ٖ ًٔككخٍ حُككي٣ٖ، 

-66، 1952ٙٝكَٗٔخ ك٣َكش حُزِكيحٕ حُٔ٘ٔكِوش ػكٖ حُيُٝكش حُؼؼٔخ٤ٗكش كك٢ طو٣َكَ ٜٓك٤َٛخ)حُلَػٕٞ، 

(، كؤهكٌ هٔكْ ٓكْٜ٘ ٣لٌكَ كك٢ حُو٠ك٤ش 11، 1987ٙ()ٛكخُق، 23، ٤1987ٙي ًٔخٍ حُي٣ٖ، ()ٓؼ67

٣ٝطككَف رؼككٞ حُ٘وٜكك٤خص حُظكك٢ ٣ٌٔككٖ إٔ طلٌككْ حُؼككَحم، ٍٝؿككق رؼ٠ككْٜ رككؤٕ طٌككٕٞ حُلٌٞٓككش ٤ٌِٓككش 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصزية 

َّٕ حأله٤ككَس ال طٜككِق اال ُ٘ككؼذ ٍحٍم  ر٤٘ٔككخ هِككٚ  -رلٔككذ حػظوككخىْٛ–٤ُٝٔككض ؿ٣ٍٜٞٔككش الػظوككخىْٛ رككؤ

٣ٌكككٕٞ أككككي أٗـكككخٍ حُ٘ككك٣َق كٔككك٤ٖ "حُٔكككَؿق آٗكككٌحى ػزكككيهللا" ٌِٓكككخً ػِككك٠  حُكككزؼٞ ح٥هكككَ اُككك٠ إٔ

(. ًٔخ أًي طِي حُلٌَس حُٔك٤ي ٓكؼ٤ي ًٔكخٍ حُكي٣ٖ كك٢ ًٌَٓحطكٚ 11، 1987ٙحُؼَحم)ك٤ٖٔ ًٔخٍ حُي٣ٖ، 

٣َ٣كيٕٝ  -٣ٝوٜي رْٜ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٤٤٘١ُٖٞ ٝحالككَحٍ–أ٠٣خً، اً ًظذ ػٖ طِي حُٔٔؤُش ٓخ ٜٗٚ "اْٜٗ 

(. ُٝككْ ٣ككٌٛذ حُ٘كك٤ن ػزككٞى 11، 1987ٙك٣َككش حالهظ٤خٍ")كٔكك٤ٖ ًٔككخٍ حُككي٣ٖ، حٓككظوالالً ٝإٔ ُٜككْ 

ََّ ٓـٔٞػكش ٓكٖ حألٓكزخد حُظك٢ ُكْ  ك ًَ ح٤ُٜٔٚ رؼ٤يحً ك٢ طلٔك٤َ حألٓكزخد حُظك٢ ػـِكض رو٤كخّ حُؼكٍٞس، كوكي ًَ

ٌُٝككٖ ػِكك٠ حُكَؿْ ٓككٖ طٔٔككي رؼككٞ  (.42-41، 1991ٙطوكَؽ ػككٖ ىحثككَس ٓككخ ًًُكَ أػالٙ)حُٜكك٤ٔٚ،

ص حألٝٓكك٢ رظؼٜككيحص ر٣َطخ٤ٗككخ ٝكَٗٔككخ، ٝال ٓكك٤ٔخ ك٤ٔككخ ٣ظؼِككن رظٜكك٣َق ػككخّ حُِػٔككخء ككك٢ ٓ٘طوككش حُلككَح

َّٕ ر٣َطخ٤ٗخ ٝكَٗٔخ هٜكيص ٓكٖ ًُكي حُظٜك٣َق طٜيثكش حُٔك٤٣ٍٖٞ حُك٣ٌٖ 1918 ، اال إٔ ٛ٘خى ٖٓ ٣ؼظوي رؤ

حٓظؼ٠ٞح ًؼ٤َحً ٖٓ ٤ٓخٓش كَٗٔخ حُظ٢ حطزؼظٜخ ك٢ ُز٘خٕ آٌٗحى، اُك٠ ؿخٗكذ حُظكؤػ٤َ ػِك٠ حُٞككي حأل٣ٌَٓك٢ 

َٔ حُٜكِق، ٝال ٓك٤ٔخ حُكَث٤ْ حأل٣ٌَٓك٢ ُٝٔكٖ، ٝٓؼ٘ك٠ ًُكي إٔ ر٣َطخ٤ٗكخ ػ٘كي اٛكيحٍٛخ ًُكي ك٢ ٓكئط

حُظ٣َٜق ًخٗض ٜٓظٔش ركؤٍٓٞ رؼ٤كيس ػٔكخ ٣ـك١َ كك٢ حُؼكَحم، ُٝؼِٜكخ ؿلِكض ػٔكخ ٣ٌٔكٖ إٔ ٣ٌكٕٞ ُكٌُي 

َّٕ حُؼِٔكخء ًظزك حُظ٣َٜق ٖٓ طؤػ٤َ ىحهَ حُؼَحم. ٞح أٓخ ك٢ ًٌَٓحص ح٤ُٔي ٓؼي ٛكخُق، كوكي ؿكخء ك٤ٜكخ: "اِ

ًظزخً ك٢ ٠ٜٓٔٞٗخ ٝكلٞحٛخ ٣َ٣يٕٝ كٌٞٓش ٤٘١ٝش ػَر٤ش ػَحه٤ش ٌِٜٝٗخ ىٓظ١ٍٞ ٤ٗخر٢، ٣ظٌِٜٔخ أككي 

ْٕ ٣ٌكٕٞ ػِٜٔكخ حُؼِكْ  أٗـخٍ ح٣َُ٘ق ك٤ٖٔ، ٓٔظوِش حٓظوالالً طخٓخً رال كٔخ٣ش ٝال ٝٛكخ٣ش ٝال حٗظكيحد، ٝأ

ي أًككي ٛككٌح (. ٝهكك31، 1986ٙ()ػِكك٢ ًٔككخٍ حُككي٣ٖ، 12، 1987ٙحُكك١ٌ ٍكككغ ككك٢ حُلـخُ")ٛككخُق، 

ػ٘يٓخ ًظذَّ ك٢ اؿخرظٚ ػٖ أٓجِش حُٔك٤ي  1935حُـخٗذ كـش حإلٓالّ دمحم ؿٞحى ٛخكذ حُـٞحَٛ ك٢ ػخّ 

ػزيحَُُحم حُل٢٘ٔ رؤَّٗٚ رؼكي حُظؤًكي ٓكٖ ٓٞحػ٤كي حُز٣َطكخ٤٤ٖٗ ٝطؼٜكيحطْٜ حُظك٢ ال ١خثكَ طلظٜكخ ػكخٍ أر٘كخء 

َّٕ ؿ٤ٔككغ ح380٥ٛككـ، 1426ٙح٣َُككق ٟيْٛ)حُلٔكك٢٘،  ٍحء حُظكك٢ ًظزٜككخ أٛككلخد (. ٝٓككٖ ٛ٘ككخ ٣ظ٠ككق ا

حًٌَُٔحص ًخٗض ٓظلوش ا٠ُ كٍي ٓكخ ػِك٠ ط٘ك٤ٌَ كٌٞٓكش ٤٘١ٝكش رؼ٤كيس ػكٖ ٓك٤طَس حُز٣َطكخ٤٤ٖٗ، طلظك٠ 

َّٕ حُؼٍٞس ًخٗض ػل٣ٞش، ٝهخٓض  رخ٤ُٔخىس ٝحالٓظوالٍ حُظخّ، ٌٝٛح هالف ٓخ ًٛذ ا٤ُٚ حُزؼٞ ك٢ حُوٍٞ: "ا

لٔخ٣ش ٜٓخُق ح٤ُ٘ٞم ًٔخ ٣يػ٢ حُكزؼٞ، ٖٓ أؿَ ٜٓخُق رؼٞ ٤ٗٞم حُؼ٘خثَ"، كبًح ًخٕ حُيحكغ ٛٞ ُ

ُٔخ ًظذ حُؼِٔخء ٍٝؿكخٍ حُكي٣ٖ اُك٠ ِٓكي حُلـكخُ، ١ٝكخُزٞح رظ٘ك٤ٌَ كٌٞٓكش ٤٘١ٝكش ٣٘كظَى ك٤ٜكخ ؿ٤ٔكغ 

أ٤١خف حُ٘ؼذ حُؼَحه٢، حألَٓ ح١ٌُ ٣ؼط٢ حٗطزخػخً ٝحٟكلخً ػكٖ حًظٔكخٍ ح٠ُ٘كٞؽ ح٤ُٔخٓك٢ ألر٘كخء طِكي 

رٔـٔٞػكش ٓكٖ حألٛكيحف ٝحُٔطخ٤ُكذ حُظك٢ هكيٓٞٛخ  ٝطٌظَٔ حٍُٜٞس ك٤ٔخ ُوٜٚ ُػٔخء حُؼٍٞس حُٔ٘خ١ن.

ٝحُظكك٢ حُز٣َطككخ٢ٗ ُٔ٘طوككش حُ٘ككخ٤ٓش ٝحُٔ٘ككوخد، (، حُلككخًْ 15-14، ٤ُِٔ1987ٙـككَ ٍٗٞر١َ)طكك٣ٞؾ، 

طِوٜكض رٔك٘ق حالٓكظوالٍ ح٤ُٔخٓكك٢ حُظكخّ ُِكزالى ٝط٘كك٤ٌَ كٌٞٓكش ٤٘١ٝكش ٓٔككظوِش ال ػالهكش ُألؿ٘زك٢ ككك٢ 

م ٓككَحف حُٔؼظوِكك٤ٖ ٝٓككٖ ر٤ككْٜ٘ حُ٘كك٤ن دمحم ٍٟككخ ط٘كك٤ٌِٜخ، أٝ حُظككيهَ ككك٢ ٗككئٜٝٗخ، ك٠ككالً ػككٖ أ١ككال

ح٤َُ٘ح١ُ، ٗـَ كـش حإلٓالّ دمحم طو٢ حُلخث١َ ح٤َُ٘ح١ُ، ٍٝكغ َٓحًكِ حَُٔحهزكش ٝحُظلظك٤ٖ ٝحُؼٌ٘كخص 

حُؼ٣ٌَٔش ًخككش ٓكٖ ٓ٘طوكش حُلكَحص حألٝٓك٢، ؿ٤كَ إٔ ٗكٍٞر١َ أؿكخرْٜ رؤٗكٚ ال ٣ِٔكي حُٜكالك٤خص حُظك٢ 

ّٞ رَكؼٜككخ ُِٔ٘ككيٝد حُٔككخ٢ٓ حُز٣َطككخ٢ٗ ككك٢ رـككيحى)ط٣ٞؾ، طوُٞككٚ ُوزككٍٞ أٝ ٍكككٞ ٓطككخُزْٜ، ٝأٗككٚ ٓكك٤و

ر٤٘ٔخ ٣٘وَ ك٣َن حَُِٔٛ آٍ كَػكٕٞ كك٢ ًٌَٓحطكٚ  (.37، 1986ٙ()ػ٢ِ ًٔخٍ حُي٣ٖ، 14، 1987ٙ

رؤٕ ٗوٞ ر٣َطخ٤ٗخ ُِؼٜٞى حُٔخروش حُظ٢ ٝػيص حُؼَد رٜخ، ك٠الً ػٖ إٔ ر٣َطخ٤ٗكخ ُكْ طؼك٢ِ طِكي حُؼٜكٞى 

حُٔٔخثَ ٓززخً ٓكٖ أٓكزخد حُؼكٍٞس، كزلٔكذ ٓكخ ًٛكذ ا٤ُكٚ آٍ كَػكٕٞ أ١ ه٤ٔش ٝال كٔخد، ٌُح ًخٗض طِي 

َّٕ طِي حألٓزخد ًخٗض ٍٝحء ٗ٘ؤس كٌَس حُؼٍٞس حُؼَحه٤كش حُٔويٓكش" . ٝهِكٚ (68، 1952ٙ)كَػٕٞ، "اِ

َّٕ حالٓظلظخء ح١ٌُ حكظؼِظٚ حإلىحٍس حُز٣َطخ٤ٗش ًخٕ حُ٘كَحٍس حُظك٢ حٟكَٓض  آٍ كَػٕٞ ا٠ُ كو٤وش ٓلخىٛخ، ا

، ًُٝي ٓكٖ هكالٍ ٓكخ حٗظـظكٚ ٓكٖ ٍىٝى أكؼكخٍ ػٌٔك٤ش، كوكي ًخٗكض (69، 1952ٙػٕٞ، )كَٗخٍ حُؼٍٞس

ح٠ُٔككخر٢ حُظكك٢ ٝهؼٜككخ رؼككٞ حُِػٔككخء ككك٢ رـككيحى ٝرو٤ككش حُٔككيٕ حُؼَحه٤ككش حُظكك٢ حٟٝككلض حَُؿزككش حُِٔلككش 
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-70، 1952ٙ)كَػٕٞ، الٓظوالٍ حُزالى ٝط٤ٌَ٘ كٌٞٓش ػَر٤كش ٣لٌٜٔكخ أككي حٗـكخٍ حُ٘ك٣َق كٔك٤ٖ

َّٕ ٍؿزكخص رؼكٞ حُ٘ك٤ٞم ٝحُٞؿٜكخء كك٢ ٓ٘كخ١ن حُلكَحص (66ٙ ،2001()أرٞ ١ز٤ن، 71 ، ٝأٟخف ركؤ

حأل٢ٓٝ ًخٗض طظِوٚ رظلو٤ن حُل٣َش ٝحالٓظوالٍ حُظخّ ٖٓ هالٍ حالؿظٔكخع حُك١ٌ ػوكيٙ أُٝجكي حُِػٔكخء 

، 1952)حُلَػٕٞ، رؼككي حالٓككظلظخء ٝٓككٖ ػككْ ٓوخرِككش كـككش حإلٓككالّ حُٔكك٤ي دمحم ًككخظْ ح٤ُككِى١ رككٌُي حُ٘ككؤٕ.

ٝك٢ حُٜيى ٗلٔٚ، ٣٘وَ ك٣َكن حُِٔٛكَ آٍ كَػكٕٞ اؿخركخص رؼكٞ  (66، 2001ٙ()أرٞ ١ز٤ن، 78ٙ

حُ٘و٤ٜخص حُظ٢ ٗخًٍض ك٢ حُؼٍٞس ٖٝٓ ًخٕ ُٚ حُِػخٓش ٝحُو٤خىس ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ حكيحػٜخ، ٝػِك٠ حُكَؿْ 

ُِٔكخ كؼِكٚ حُٔك٤ي ػزكي حُكَُحم حُلٔك٢٘ هزِكٚ كك٢ ًظخركٚ حُؼكٍٞس حُؼَحه٤كش  ٖٓ إٔ ٛكٌح حألٓكِٞد ًكخٕ ٓٔكخػالً 

، اً ٝؿٚ حُل٢٘ٔ رؼكٞ حالٓكجِش ُِػخٓكخص حُؼكٍٞس ٝٓٔكٖ حٗكظَى ك٤ٜكخ 1929حُٔطزٞع ك٢ ػخّ حٌُزَٟ 

ٝٗوِٚ ك٢ آهَ ٛللخص ًظخرٚ، ٍٝرٔخ ٜٗؾ آٍ كَػٕٞ ًُي حُٜ٘ؾ ػ٠ِ ؿَحٍ حُط٣َوش ٗلٜٔخ، ُٔخ ك٤ٚ ٓكٖ 

ٌُظّكخد، ٝٓكٖ  أؿكَ أ٤ٔٛش ٝىهش ًز٤َس ك٢ َٓى حألكيحع ٝر٤خٕ أْٛ حُ٘وخ١ حُظ٢ ؿخرض ػٜ٘كخ حهكالّ رؼكٞ حُ

حُٞهٞف ػ٠ِ ٝؿٜش ٗظَ أُٝجي حُِػٔخء ٗ٘وَ أْٛ ٓخ ؿخء ك٤ٜخ روٜٞٙ حألٓزخد ٝحُ٘ظخثؾ حُظك٢ طؼِوكض 

ٖٝٓ حُـي٣َ رخًٌَُ إٔ ٤َ٘ٗ ٛ٘خ ا٠ُ إٔ رؼٞ حُ٘و٤ٜخص ػ٠ِ حُكَؿْ ٓكٖ ىٍٝٛكخ حٌُز٤كَ كك٢  رخُؼٍٞس.

حُكٌحًَس هكي هخٗكض  حُؼٍٞس اال حٜٗكخ ُكْ طؼك٢ حُٔؼِٞٓكخص حُٞحك٤كش ػكٖ حُؼكٍٞس، ٓكٞحء ًكخٕ ًُكي روٜكي أّ إٔ

حُزؼٞ ْٜٓ٘ ٝرخطض حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔؼِٞٓخص ك٢ ٓٔظٞىػخص ح٤٠ُخع، كؼ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ُْ ٗـكي كك٢ اؿخركش 

ػزيح٣ٌَُْ حُـِحث١َ، ح١ٌُ ٣ؼي ٖٓ أًؼَ ٍؿكخٍ حُؼكٍٞس ح١الػكخً ػِك٠ هزخ٣كخ حألٓكٍٞ، حُظك٢ ًظزٜكخ ُل٣َكن 

اً ؿككخءص اؿخرظككٚ كخٍؿككش ػككٖ ٛككـ ٓككخ ٣٘ككل٢ حُـ٤ِككَ،  1371ٍر٤ككغ حألٍٝ  22حُِٔٛككَ آٍ كَػككٕٞ ككك٢ 

ح٠ُٕٔٔٞ ػٔخ ٓؤُٚ رٚ ٛخكذ حٌُظخد "حُلَػٕٞ"، ٝحُظ٢ ط٠ٔ٘ض أؿِزٜخ أٓجِش طظؼِكن رؤٓكزخد حُؼكٍٞس 

١ٝز٤ؼككش طلًَككخص حُؼككٞحٍ، ٝحُـٜككخص حُظكك٢ ٓككخٛٔض رخُٔككخٍ أٝ حُٔككالف ُككيػْ حُؼككٍٞس، ك٠ككالً ػككٖ ١ِزككٚ 

ْٕ ٝؿيص ُي٣ْٜ، اً أًظل٠ حُـِحث١َ رخُظ ؼ٤ِن ػ٠ِ حُ٘وطش حأله٤كَس ٓكٖ حالٓكجِش رظ٣ِٝيٙ رزؼٞ حُٞػخثن ا

حُظ٢ ٝؿٜٜخ ُٚ حُلَػٕٞ ٝحُظ٢ طظؼِن رخُٞػكخثن ُٝكْ ٣٘كَ اُك٠ رو٤كش حالٓكجِش، كوكي حػظكٌٍ حُـِحثك١َ ُؼكيّ 

ؿ٤َ أٗكٚ كك٢ اؿخرظكٚ ػكٖ أٓكجِش حُٔك٤ي ػزكي  .(552، 1952ٙ)حُلَػٕٞ، كلظٚ ُظِي حُٞػخثن ٝحألٍٝحم

َّٕ حُوكٞحص حُز٣َطخ٤ٗكش ًخٗكض  ََّ ُكٚ ٓكٖ رك٤ٖ حألٓكزخد حُظك٢ ىكؼكظْٜ ُِؼكٍٞس طؼكٞى اُك٠ ا حَُُحم حُل٢٘ٔ ًًك

ٓلظِش ألٍٝ حُؼَحم ٝحٜٗخ طُؼكي ٓوخُلكش ُِؼكَحه٤٤ٖ َهِوكخً ُٝهِوكخً ٝٓ٘طوكخً ٝى٣٘كخً، اُك٠ ؿخٗكذ ٓكٞء ٓؼخِٓكش 

 ػكككٖ حٓكككظـخػش حُِػٔككخء رخُؼِٔكككخء، ٝاظٜكككخٍ حُٔوكككيٍس ػِككك٠ ٓلخٍركككش كٌخٜٓككخ ُؼٔكككّٞ حُؼكككَحه٤٤ٖ، ك٠كككالً 

 (377ٛـ، 1426ٙ)حُل٢٘ٔ، حُز٣َطخ٤٤ٖٗ ٝكلع حألٖٓ ٝحُ٘ظخّ ٝػيّ حإلهالٍ رخألٖٓ

 .(69، 1986ٙ)حُٔٞف،                                                                             

َٜ٘ٓظخ٢ٗ، كوي أٝؿِ ؿٞحرٚ ُل٣َن حَُِٔٛ آٍ كَػٕٞ روٜٞٙ أٓخ ح٤ُٔي ٛزش حُي٣ٖ حُل٢٘٤ٔ حُ

َّٕ ٤ٓخٓش  ُِٔخ ًًَٙ حٌُؼ٤َٕٝ، كوي أًي رخ حألٓزخد حُظ٢ ىكؼظْٜ ُِو٤خّ رخُؼٍٞس، ٝؿخءص رال ٗي ٓوخٍرش 

ر٣َطخ٤ٗخ حُظؼٔل٤ش ٓوخرَ حَُؿزش ك٢ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حالٓظوالٍ ٝحُل٣َش ًخٗض حُيحكغ حَُث٤ْ ٍٝحء حُو٤خّ 

. ٌُٖ ك٢ اؿخرظٚ ػٖ أٓجِش ح٤ُٔي ػزيحَُُحم حُل٢٘ٔ ًظذَّ (554-553، 1952ٕٙٞ، )حُلَػرخُؼٍٞس

َّٕ ٠ٜٗش حُِٔي ك٤ٖٔ ك٢ حُلـخُ، ٤ًِٞٓٝش ك٤َٜ ك٢ حُ٘خّ ٝحطٜخٍ  ػٖ ىٝحكغ ه٤خّ حُؼٍٞس، هخثالً: "اِ

٢ٛ أٓزخد حٗؼخٕ حَُٝف ح٤٘١ُٞش ػ٘ي  -٣وٜي ك٢ ط٤ًَخ–ٍؿخُٚ رزـيحى، ٝكًَش حٌُٔخ٤٤ُٖ ك٢ حُ٘ٔخٍ 

ُؼَحه٤٤ٖ، ٝحإلُلخف ُٔطخُزش ر٣َطخ٤ٗخ رخٓظوالُْٜ كٔذ حُٞػٞى، ٝإٔ ه٘ٞٗش حُلٌخّ حُؼ٤٣ٌَٖٔ ح

حُز٣َطخ٤٤ٖٗ ٓغ حأل٤ِٖٛ، ٝػيّ ػيحُش حُلٌخّ ح٤ُٔخ٤٤ٖٓ ك٢ ح٤ُ٘ٞم ٝحألَٗحف ٝحُؼِٔخء ٢ٛ أٓزخد ط٘لَ 

ٗخى حَُأ١ حُؼخّ ٖٓ حُِٔطش حُٔلظِش، كخٗويكض ٗخٍ حُؼٍٞس ٖٓ ٌٛٙ حُٜوَس، ٖٝٓ ًُي حُِ

َّٕ ٓ٘٘ؤ حُؼٍٞس  . (382ٛـ، 1426ٙ)حُل٢٘ٔ، حُوخىف" ٝا٠ُ ؿخٗذ ًُي حػظوي ػزيحُٔلٖٔ ٗالٕ رؤ

حُؼَحه٤ش ٣ؼٞى ا٠ُ حُ٘ؼٍٞ حُؼَر٢ حُٔلٞ، ح١ٌُ ًخٗض طظلْٔ رٚ ؿ٤ٔغ حُ٘ؼٞد حُؼَر٤ش ٟي ًَ 

َّٕ حُؼٍٞس ُْ طٌٖ ٤ُٝيس ٓ٘ظٜخ حًٌٍُٔٞس، ٝال ٤ُٝي س حُلَد ِٓطش أؿ٘ز٤ش، ٖٝٓ ٌٛح حُٔ٘طِن ٣َٟ رؤ
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حُؼخ٤ُٔش حأل٠ُٝ، ٝك٢ حُٜيى ٗلٔٚ أٗخٍ ا٠ُ إٔ حُـخ٣ش ُْ طٌٖ ػيحث٤ش ٟي ر٣َطخ٤ٗخ كٔذ، رَ ًخٕ 

ٓ٘٘ئٛخ حُ٘ؼَس حُو٤ٓٞش حَُحٓوش ك٢ هزخثَ حُؼَحم ٝأ٣ٍخكٚ، ٝحٗيكخع ٌٓخٗٚ ُٔزيأ حُظلٍَ ٖٓ حُ٘لًٞ 

هزَ ٍٝٛٞ حُز٣َطخ٤٤ٖٗ ا٠ُ  حألؿ٘ز٢، ٝأًي ًُي ٖٓ هالٍ أْٜٗ ػخٍٝح ك٢ ٝؿٚ حُيُٝش حُؼؼٔخ٤ٗش َٓحٍحً 

ٝػ٠ِ ٛؼ٤ي آهَ ُْ ٣ٌٖ ؿٞحد ح٤ُٔي ٓلٖٔ أرٞ ١ز٤ن ٤ُِٔي  .(393ٛـ، 1426ٙ)حُل٢٘ٔ، حُؼَحم

 ًً ٖٓ حُوخػيس حُظ٢ حٍطٌِص ػ٤ِٜخ أؿِذ حإلؿخرخص ٝحَُإٟ، اً أًي  ك٣َن حَُِٔٛ آٍ كَػٕٞ، حٓظؼ٘خًء

َّٕ "كًَظ٘خ  ل٣ََ حُؼَحم ٖٓ ٤ٓطَس ر٣َطخ٤ٗخ ًخٗض ُِٔطخُزش رظ -٣ٝوٜي رٜخ حُؼٍٞس–ٛٞ حألهَ رؤ

ََّ ك٢ ؿٞحرٚ (556، 1952ٙ)حُلَػٕٞ،  -ػ٠ِ كي طؼز٤َٙ–ٝطلو٤ن حالٓظوالٍ حُظخّ ٝحُ٘خؿِ  ، ر٤٘ٔخ ًً

رؤٕ كذ ح١ُٖٞ ٝحَُؿزش ك٢ طو٤ِٜٚ ٖٓ  1934ط٣َٖ٘ حألٍٝ/ أًظٞرَ  ٤ُِٔ8ي ػزيحَُُحم حُل٢٘ٔ ك٢ 

ي حُز٣َطخ٤٤ٖٗ. ٝٛ٘خ ٣٘خ١َ أرٞ ١ز٤ن ٍأ١ ٤َٗ حالٓظؼٔخٍ ًخٗض حألٓزخد ٍٝحء حُو٤خّ رخُؼٍٞس ٟ

حٌُؼ٣َ٤ٖ ٖٓٔ ًًَٝح حُيٝحكغ ٝحألٓزخد حَُث٤ٔش ُِؼٍٞس. ٝأًي ًُي حَُأ١ ح٤ُٔي ػِٞحٕ ح٤ُخ١َٓ، ٝٛٞ 

ٛـ/  1353ٗؼزخٕ  19حُِػ٤ْ حُلؼ٢ِ ُؼٍٞس حُؼ٣َٖ٘، ك٢ ؿٞحرٚ ػٖ أٓجِش ح٤ُٔي ػزيحَُُحم ك٢ 

َّٕ حُيحكغ ح٢٘١ُٞ ٛٞ 1935ٖٓ  .(393ٛـ، 1426ٙ)حُل٢٘ٔ، ىكؼْٜ ُِؼٍٞس ّ ػ٘يٓخ ًظذ رؤ

َّٕ رؼٞ ُػٔخء ٓ٘طوش حُلَحص حأل٢ٓٝ ٌٓ٘  ٖٝٓ ر٤ٖ طِي ح٥ٍحء أ٠٣خً، أًي ح٤ُٔي ًخ١غ حُؼٞحى١ رؤ

َّٕ طِي حُلٌَس ُْ طٌٖ ٤ُٝيس حُِلظش ُي٣ْٜ آٌٗحى،  1329ػخّ  ٛـ ١خُزٞح رظ٤ٌَ٘ كٌٞٓش ال ٣ًَِٓش ٝأ

ُٖٓ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ. ٝٗـي ٓؼ٤الً ٌُٜح حٌُالّ أ٠٣خً ػ٘ي ح٤ُٔي ٓؼ٤ي ٝاٗٔخ ًخٗض ٓوظَٔس ك٢ أًٛخٕ هخىطْٜ ٌٓ٘ 

َّٕ رؼٞ حألكَحى ٖٓ أٛخ٢ُ حُ٘ـق ًخٗٞح ٣ؼويٕٝ حالؿظٔخػخص ك٢ ىحٍ  ًٔخٍ حُي٣ٖ ػ٘يٓخ أٗخٍ هخثالً: "رب

رـ٤ش حُؼَٔ ٖٓ أؿَ طو٤ِٚ حُؼَحم ٖٓ حالٓظؼٔخٍ  1916ح٤ُٔي أكٔي حُٜخك٢ ٌٓ٘ أٝحهَ ػخّ 

َّٕ ىحكؼْٜ حُز٣َطخ٢ٗ ٝحُؼَٔ ػِ ٠ حٓظوالُٚ"، ُْٝ ٣ٌظق رٌُي كوي أًي ك٢ اؿخرظٚ ػٖ أٓجِش حُلَػٕٞ رؤ

ُِو٤خّ رخُؼٍٞس ًخٕ روٜي حُظوِٚ ٖٓ حُلٌْ حُز٣َطخ٢ٗ ٝػيّ حُٔٔخف ُِز٣َطخ٤٤ٖٗ ُِظيهَ ك٢ ٗئٕٝ 

ُٝؼَ ًالّ ح٤ُٔي ًخ١غ حُؼٞحى١ ٝح٤ُٔي ٓؼ٤ي  (567-557، 1952ٙ)حُلَػٕٞ، حُؼَحم حُيحه٤ِش.

ٖ ك٤ٚ ح٢ُ٘ء حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٞؿخٛش اًح ٓخ أهٌٗخ ر٘خك٤ش طل٤َٔ ػيى حُؼٍٞحص ٝحُلًَخص ًٔخٍ حُي٣

حُٔؼخٍٟش ُِؼؼٔخ٤٤ٖٗ ك٢ حَُٔكِش حُظ٢ ٓزوض حُلَد حُؼخ٤ُٔش حأل٠ُٝ، ٌُٖٝ اًح ٗظَٗخ ا٠ُ ٓٞهق 

ػ٘يٓخ ٝهلٞح ا٠ُ ؿخٗذ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ ٟي  1915ػ٘خثَ حُـ٘ٞد ٝحُلَحص حأل٢ٓٝ ك٢ ٓؼًَش حُ٘ؼ٤زش ػخّ 

(، اال حٗ٘خ ٣ٌٖٔ حٕ َٗؿؼٜخ ُؼخَٓ 141، 2012ٙز٣َطخ٤٤ٖٗ ٝؿيٗخٛخ ط٘خك٢ ٓخ ٓزن ًًَٙ)حُلزٞر٢، حُ

حُي٣ٖ ٝح٣َُ٘ؼش، اًح ًخٕ أر٘خء حُؼَحم ٝطلي٣يحً ك٢ حالهٔخّ حُٞٓط٠ ٝحُـ٘ٞر٤ش أًؼَ طٌٔٔخً رظؼخ٤ُْ ٍؿخٍ 

. ٌُٖ 1915خ٤٤ٖٗ ك٢ ػخّ حُي٣ٖ ٝكظخ٣ْٜٝ حَُ٘ػ٤ش، ٣ٌٖٝٔ إٔ طؼٌْ طِي حٍُٜٞس ٓٞهلْٜ حُٔٔخٗي ُِؼؼٔ

ً ٝحٟطٜخىحً ٖٓ  ٌٛح ُْ ٣ظؼخٍٝ ٓغ حُٞحهغ ألٗٚ ُٔخ ٝؿي حُؼَحه٤ٕٞ ٤ٓخٓش حُز٣َطخ٤ٕٗٞ أٗي طؼٔلخ

أٓخ حُلخؽ ٛالٍ حُلخَٟ كوي َٓى أٍرغ ٛللخص ػٖ حُؼٍٞس ٝىٍٝٙ ك٤ٜخ ىٕٝ  حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ، ػخٍٝح ٟيْٛ.

ٖٓ ًالٓٚ رؤٕ ح٤ُٔخٓش حُٔظؼخ٤ُش ُلٌخّ حإلٗخٍس ا٠ُ أٓزخرٜخ، ٌُٖ ٖٓ ر٤ٖ حُٔطٍٞ ٣ٌٖٔ إٔ ٗٔظ٘ظؾ 

حُٞال٣خص حُز٣َطخ٤٤ٖٗ ٝػ٘ـ٤ٜظْٜ ك٢ ٓؼخِٓش ٌٓخٕ ح٣َُق ًخٗض حُٔزذ ك٢ ه٤خّ حُؼٍٞس. ًٔخ ُْ ٣وَؽ 

ؿٞحد ح٤ُ٘ن دمحم ٍٟخ حُ٘ز٤ز٢ ػٖ ىحثَس حُٔطخُزش رخالٓظوالٍ ٝحُٔلخكظش ػ٠ِ ٤ٓخىس حُؼَحم، اً أًي 

َّٕ ٤ٓخٓش ر٣َطخ٤ٗخ حُوخثٔش ػ٠ِ حُٔ ٔخ١ِش ٝحُظ٣ٞٔق ٝؿ٢ٔ كوٞم حٌُٔخٕ ًخٗض ٍٝحء حُؼٍٞس ٝحٗؼخٍ رؤ

ً ػ٠ِ ٝؿٜش ٗظَ حُلخؽ ٍح٣ق حُؼط٤ش. ُْٝ ٣زظؼي ًؼ٤َحً ح٤ُ٘ن ه٤ْٔ  كظ٤ِٜخ. ٌٝٛح حألَٓ ٣٘طزن طٔخٓخ

ح٠ُخ١ٍ، ٍث٤ْ ػ٘خثَ ُٝرغ ك٢ ُٞحء حُي٤ُْ، ك٢ اؿخرظٚ حُظ٢ ٍكؼٜخ ا٠ُ حُٔئُق "ك٣َن حُلَػٕٞ" ك٢ 

، كوي أًي ك٢ اؿخرظٚ ػ٠ِ ٓخ ًٛذ ا٤ُٚ حُٔخروٕٞ، ٤َ٘ٓحً ا٠ُ إٔ حُيحكغ ح٢٘١ُٞ 1952ٗزخ١/ كزَح٣َ  26

رـ٤ش حالٓظوالٍ ٝط٤ٌَ٘ كٌٞٓش ػَر٤ش ٣ظَأٜٓخ أكي حٗـخٍ ح٣َُ٘ق ك٤ٖٔ ًخٗض حُٔزذ ٍٝحء ه٤خّ 

 (165، 1971ٙ()ر٤َ، 578-563، 1952ٙ)حُلَػٕٞ، حُؼٍٞس.
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصزية 

ٝحٗيالػٜخ ٣ٌٖٔ حٕ ٗٔظ٘لٜخ ك٢ اؿخرش ح٤ُٔي  ٗخؿ٢ ٝٓخ ٖٓ اؿخرش طـِّض ك٤ٜخ كو٤وش حُو٤خّ رخُؼٍٞس 

ح٣ُٞٔي١ ح١ٌُ حػظوي رؤٕ ِٗٝع حُ٘ؼذ حُؼَحه٢ ٤ِٓٝٚ ُِل٣َش، ٝػيّ ٍٟٞهٚ ُِٔٔظؼ٣َٖٔ، ٝر٤خٕ 

(1920)حالٓظوالٍ، ٝر٘ٞى حَُث٤ْ حأل٢ٌ٣َٓ ٣ِٖٝٔ حألٍرؼش ػَ٘ Maudeحُـَ٘حٍ ٓٞى 
 

)حُؼ١ٌَٔ، 

٤ٚ حُ٘ؼٞد حُٔٔظؼَٔس ٖٓ هزَ حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ، ٓٞء ، ٝٝػٞى حُلِلخء حُٔظٌٍَس رظوِ(44، 1938ٙ

ٓؼخِٓش حُلٌخّ حُز٣َطخ٤٤ٖٗ ٝؿطَٓش ٟزخ١ْٜ ٝؿ٘ٞىْٛ ٝطلٌْٜٔ ك٢ ٍهخد حُ٘خّ، ك٠الً ػٖ 

حُظ٤٤٠ن حُ٘ي٣ي رخ٠َُحثذ ػ٠ِ حُلالك٤ٖ رـ٤ش طلو٤ن حألٓٞحٍ حأل٣َ٤ٓش ٝؿزخ٣ظٜخ، ٝحٓظؼ٘خء رؼٞ 

ًُي ٤ٗٞع رؼٞ حألهزخٍ ػٖ ٝؿٞى ٓوط٢ ٣ٜيف ا٠ُ حُٔظُِل٤ٖ ٝحُٔظِٔو٤ٖ ا٤ُْٜ ٖٓ ًُي، ٝحألْٛ ٖٓ 

اُلخم حُؼَحم رلٌٞٓش حُٜ٘ي، ٝحإلكَح١ ك٢ طٞظ٤ق حُٜ٘ٞى ٝحٓظويحْٜٓ ك٢ حُٞظخثق حُل٤ٌٓٞش، ا٠ُ 

ؿخٗذ حالهظالف حُي٢٘٣ ٝحُٔي٢ٗ ر٤ٖ حُؼَحم ٝر٣َطخ٤ٗخ، ٝحَُؿزش ك٢ طؤ٤ْٓ كٌٞٓش ٓٔظوِش ك٢ حُؼَحم 

٣ٌٖٝٔ حٕ  (369-368ٛـ، 1426ٙ)حُل٢٘ٔ، حُلـخُ. ػ٠ِ ؿَحٍ ٓخ كِٜض ػ٤ِٚ ٣ٍٞٓخ ٌِٝٓٔش

ِْٗٔ حٍُٜٞس ًحطٜخ ك٢ ؿٞحد ح٤ُ٘ن ٓٞحى١ حُلٕٔٞ، ٤ٗن ػ٤َ٘س ر٢٘ ػخٍٝ، ح١ٌُ أًي رؤٕ حُٜيف 

، 1952)حُلَػٕٞ، ٖٓ حُؼٍٞس ٣ٌٖٔ ك٢ طؤ٤ْٓ كٌٞٓش ٤٘١ٝش طؼَٔ ػ٠ِ حٓظوَحٍ حُؼَحم ٤ٓٝخىطٚ

حألٓزخد ػ٠ِ ػالػش أهٔخّ ٍث٤ٔش ٢ٛٝ أٓزخد ، أٓخ ح٤ُٔي ٗخؿ٢ ًٗٞض كوي حٗلَى رظو٤ْٔ (584ٙ

ٟٓٞٞػ٤ش رخُ٘ٔزش ا٠ُ حُوزخثَ حُظ٢ هخٓض رٜخ، ٝأُهَٟ ى٤٘٣ش ٖٓ ك٤غ ٓ٘خًٍش ٍؿخٍ حُي٣ٖ ٝرؼٞ 

حُٔـظٜي٣ٖ ك٤ٜخ، ٝحُؼخُؼش ه٤ٓٞش ٗظ٤ـش ُٔ٘خًٍش رؼٞ حُـٔؼ٤خص ح٣َُٔش ك٤ٜخ ٝطـ٣ٌظٜخ رخألكٌخٍ ٝح٥ٍحء، 

ٞحٕ حُلخؽ ٓؼيٕٝ، ٍث٤ْ ػ٘خثَ ر٢٘ كٖٔ ك٢ ٓ٘طوش حٌُلَ، ػ٘يٓخ ٣ٝئًي ٌٛح حالػظوخى أ٠٣خً ح٤ُ٘ن ػِ

َّٕ ٖٓ أٓزخد ه٤خّ حُؼٍٞس ٛٞ حُؼخَٓ حُي٢٘٣ ٝح٢٘١ُٞ ٝحُؼَر٢.  ًظذَّ رؤ

 (393، 370ٛـ، 1426ٙ)حُل٢٘ٔ،                                                               

٤ي ٓؼ٤ي ًٔخٍ حُي٣ٖ، ًظذَّ ح٤ُ٘ن ػزي حُٞحكي حُلخؽ ٝػ٠ِ ؿَحٍ ٓخ ًًَٙ ح٤ُٔي ًخ١غ حُؼٞحى١ ٝحُٔ

َّٕ حُؼٍٞس ًخٗض ُٜخ  1371ٍر٤غ حألٍٝ  21ٌَٓ ك٢ ؿٞحرٚ ٤ُِٔي ك٣َن حَُِٔٛ آٍ كَػٕٞ رظخ٣ٍن  ٛـ رؤ

ؿٌٍٝ ُِٔطخُزش رخالٓظوالٍ ٌٓ٘ ُٖٓ حُلٌْ حُؼؼٔخ٢ٗ، ٝإٔ حُٔزذ حَُث٤ْ ُو٤خْٜٓ رخُؼٍٞس ًخٕ حُؼخَٓ 

كٌَطٚ رخُؼزخٍس ح٥ط٤ش "ػَٗخ ُِظوِٚ ٖٓ ٤ٓطَس ىُٝش أؿ٘ز٤ش ُِلٍٜٞ ػ٠ِ حُي٢٘٣ ٝح٢٘١ُٞ كوي ُوٚ 

، ٝهي أًي ٌٛح حألَٓ ك٢ ؿٞحرٚ ٤ُِٔي ػزيحَُُحم حُل٢٘ٔ (587، 1952ٙ)حُلَػٕٞ، حالٓظوالٍ"

ػ٘يٓخ ًظذَّ ُٚ "١ِز٘خ حالٓظوالٍ حُظخّ ٖٓ حُلٌٞٓش حُز٣َطخ٤ٗش ر٘خًء ػ٠ِ ٓخ ٓزن ٖٓ ٝػٞىٛخ ٝطؼٜيحطٜخ 

 (371-370ٛـ، 1426ٙ)حُل٢٘ٔ، ٌٜٙ حألٓزخد كيػض حُؼٍٞس حُؼَحه٤ش".]...[، ُٝ

ُْٝ ٣زظؼي ح٤ُٔي ؿؼلَ أرٞ ١ز٤ن، ٗو٤ن ح٤ُٔي ٓلٖٔ أرٞ ١ز٤ن، ًؼ٤َحً ػٔخ ؿخء ك٢ آٍحء رو٤ش 

َّٕ ٓطخُذ ح٤ُ٘ٞم ح٤٤٘١ُٖٞ رخالٓظوالٍ ٝحإل٣لخء رٞػي حُـَ٘حٍ ٓٞى حُٔخرن  ُػٔخء حُؼٍٞس، كوي ًظذَّ رؤ

-41، 2008ٙ، رؤٕ ر٣َطخ٤ٗخ ؿخءص ٓلٍَس ٤ُٝٔض كخطلش)كٔخٕ، 1917ى ك٢ ػخّ ػ٘يٓخ ىهَ رـيح

(، ك٠الً ػٖ ٤ٓخٓش حُزطٖ حُظ٢ حطزؼٜخ حُلخًْ حُز٣َطخ٢ٗ أٍُٗٞي ُٖٝٔ، رظل٣َٞ ٖٓ رؼٞ 45

حالك٘ي٣ش ٤ٗٝٞم حُؼ٘خثَ ح٣ٌُٖ ػيّْٛ ح٤ُٔي ؿؼلَ أرٞ ١ز٤ن هخث٤ٖ٘ ُِزالى ٍح٤٠ًٖ ٍٝحء ٜٓخُلْٜ 

 َّٕ ََّ رؤ ًًْٞ هي طٌٖٔ ٖٓ ًٔزْٜ ُٜخُق ر٣َطخ٤ٗخ ٖٓ هزَ َٝٗحء ًْٜٓٔ ٛٞ ٝحُْٔ  ٝٗلًْٞٛ ًًٝ

ٝك٤ٔخ ٣ظؼِن رظِي حُٞػٞى، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ رؤٜٗخ ًخٗض أِٓٞرخً ٖٓ أٓخ٤ُذ  .(92، 2001ٙر٤َ)أرٞ ١ز٤ن، 

حُيػخ٣ش ح٤ُٔخ٤ٓش حُظ٢ حٓظويٓظٜخ ر٣َطخ٤ٗخ ك٢ حُلَد حُؼخ٤ُٔش حأل٠ُٝ هخٛيس رٜخ حؿظٌحد حُؼَد ا٠ُ 

ٝطٔخ٤ٗخً ك٤ٔخ  ٜخ ٟي حُؼؼٔخ٤٤ٖٗ، ُْٝ طؼِْ إٔ طِي حُٞػٞى ٓظٔظويّ ٓالكخً ٟيٛخ رؼي حٗظٜخء حُلَد.ؿخٗز

ًًَٙ هخىس حُؼٍٞس، ًخٕ ٍأ١ ح٤ُٔي ػ٢ِ ؿٞىص حأل٣ٞر٢ رؼ٤يحً ػٔخ ًٛذ ا٤ُٚ ح٥هَٕٝ، كوي ًظذَّ هخثالً: 

ُٙ ٗ٘خ١ حُـٔؼ٤خص ٍٝؿخٍ حُؼ ِّ َّٕ حٗظ٘خٍ حُٞػ٢ ح٢٘١ُٞ ك٢ حُؼَحم ٣ؼ ٍٞس ك٢ ٣ٍٞٓخ ٝرؼٞ "رؤ

(. ٝحالؿَد ٖٓ ًُي ٓخ 372ٛـ، 1426ٙحألهطخٍ حُؼَر٤ش، ًخٗض حُٔزذ ك٢ حٗيالع حُؼٍٞس")حُل٢٘ٔ، 

ًًَٙ طل٤ٖٔ حُؼ١ٌَٔ رؤٕ حُل٠َ حٌُز٤َ ٣َؿغ ا٠ُ ؿٔؼ٤ش حُؼٜي ك٢ ٣ٍٞٓخ ٝحطٜخالطٜخ ٓغ ٗز٤ٜظٜخ 
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ٍس ك٢ حُلَحص ك٢ حَُٔٞٛ ك٢ ٠ٗٞؽ كٌَس حُٔوخٝٓش حُِٔٔلش، ٖٝٓ ػْ ظَٜص رٞحىٍ حُؼٞ

(. ُٝؼِ٘خ ال ٗٞحكن ػ٠ِ حَُأ١ ح١ٌُ ًٛذ ا٤ُٚ حأل٣ٞر٢ ٝحُؼ١ٌَٔ، 95، 1938ٙحأل٢ٓٝ)حُؼ١ٌَٔ، 

ًُٝي ألٗٚ ٝريٕٝ طـَى ُْ طٔـَ أكيحع حُؼٍٞس ٌٓ٘ ه٤خٜٓخ ٝكظ٠ حٗظٜخء حكيحػٜخ أ١ ىٍٝ ٣ًٌَ 

لًَخص حُظ٢ ٝهؼض ألٛلخد ؿٔؼ٤ش حُؼٜي أٝ ٓ٘خ١ن ٗٔخٍ حُؼَحم، ٝكظ٠ اًح حهٌٗخ ر٘ظَ حالػظزخٍ حُ

ك٢ طِي حُٔ٘خ١ن هز٤َ حٗيالع ػٍٞس حُؼ٣َٖ٘ كبٜٗخ ال طٔض رِٜش رظخطخً رٔخ كيع ك٢ حُلَحص حأل٢ٓٝ، ٝهي 

ر٤ّٖ ًُي ؿ٤ٔغ ٖٓ حٗظَى ك٢ حُؼٍٞس ك٢ ًٌَٓحطْٜ حُ٘و٤ٜش، ٝكظ٠ ك٢ حؿخرظْٜ ٤ُِٔي حُل٢٘ٔ ًٌُٝي 

 ََّ حُؼٍٞس ػٖ أكيحػٜخ حُٞحهؼ٤ش، ٝٓلخُٝش َُِٔٛ حُلَػٕٞ، ٝحألؿَد ٓخ ك٢ حألَٓ ٛٞ ٓلخُٝش حُزؼٞ ؿ

اُٜخم رؼٞ هطغ حُـ٤خٍ حُٜيثش ك٢ هِذ طخ٣ٍن حُؼٍٞس حُؼَحه٤ش، ألٗٚ ال ٣ٌَ٘ أكي ٓخ ُٔؼول٢ رـيحى 

ٝحَُٔٞٛ ٝكظ٠ رؼٞ حُِػٔخء ٖٓ ٓ٘خ١ن حُ٘ٔخٍ ٖٓ ٓٞحهق ٓؼخٍٟش ُِز٣َطخ٤٤ٖٗ، ٌُٖٝ ال طٔض 

٤ش طؼزض هالف ًُي، ٝكظ٠ حُيًظٍٞ ًٔخٍ ٓظَٜ رِٜش ُؼٍٞس حُلَحص حأل٢ٓٝ، ُْٝ ٗـي أ١ ىالثَ ٝحهؼ

أكٔي ػ٘يٓخ ًظذ ػٖ ىٍٝ حألًَحى ك٢ ػٍٞس حُؼ٣َٖ٘ كخٍٝ هيٍ حإلٌٓخٕ اػطخء ىٍٝ ُْٜ ك٢ ػٍٞس 

حُؼ٣َٖ٘ ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ؼظٔي ػ٠ِ أ١ ٓ٘ي ٗؼز٢ أٝ ٢ٍٔٓ ك٢ ًُي، ٌُح ٗـي حُلو٤وش حُظخ٣ٍو٤ش هي كَكض 

ُيًظٍٞ ًٔخٍ ر٘لٔٚ ػٔخ ًٛز٘خ ا٤ُٚ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ ػٖ ٓٔخٍٛخ حُٜل٤ق ك٢ ٌٛح حُـخٗذ، ٝهي ىَُ ح

حُٔٞحهق، ٓٞف أَٟد ٛللخً ػٖ ًًَٛخ ؿ٤ٔؼخً طـ٘زخً ُإل١خُش، كوي ًًَ حُيًظٍٞ ًٔخٍ رؤٕ ر٣َطخ٤ٗخ 

رٌُض ؿٜٞى ًز٤َس ك٢ ػٍِ حُٔ٘طوش حٌَُى٣ش ٝػيّ ٓ٘خًٍظٜخ ك٢ ػٍٞس حُلَحص حأل٢ٓٝ، ٝهي ٗـلض ك٢ 

َّْ أٍىف هخثالً:  ُ ى ػخَٓ ْٜٓ آهَ ُؼذ ىٍٝٙ ك٢ ػيّ حٗظوخٍ حُلَحى حُـٔخ١َ٤ٛ حٌَُى١ "ٝٛ٘خٓٔؼخٛخ، ػ

ٝٓ٘خًٍظٚ ُِؼَد...، ألٗٚ ال ٣ٞؿي ٛ٘خى أ١ حطٜخٍ ر٤ٖ هخىس ػٍٞس حُؼ٣َٖ٘ ٝحُٔ٘طوش حٌَُى٣ش"، ٌٝٛح 

ى٤َُ أهَ ٣ؼط٢ حالٗطزخع رؤٕ حُٔ٘طوش حٌَُى٣ش ًخٗض رٔؼٍِ ػٖ أكيحع حُؼٍٞس ٝططٍٞحطٜخ، ٝأٟخف 

 َّٕ ح٤٤٘١ُٖٞ حألًَحى ٝهؼٞح كؼالً طلض طؤػ٤َ حُيػخ٣ش حُز٣َطخ٤ٗش حُظ٢ أٗخػظٜخ آٌٗحى ك٤ٔخ  حُؼي٣ي ٖٓ "ا

٣وٚ حُطخرغ حُو٢ٓٞ ٝحُي٢٘٣ ُؼٍٞس حُؼ٣َٖ٘، ٌُٜٝح  حُٔزذ ]رلٔذ حػظوخىٙ[ ظِض كٍٞس حُٔ٘خ١ن 

حٌَُى٣ش ػل٣ٞش ػ٠ِ حألؿِذ، ٝؿ٤َ ٓ٘ظٔش ٝٓظزخػيس حُلِوخص..."، ٝك٢ ٛللش أُهَٟ ًظذَّ ٣وٍٞ: 

َّٕ ه٤خىس حُؼٍٞس ك٢ رـيحى ٝٓيٕ حُلَحص حأل٢ٓٝ ظِض ٓؼُِٝش ػٖ " ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ًَ ٌٛح حُِهْ كب

ٝاًح أٍىٗخ إٔ ٗؼوذ ػ٠ِ ٓخ ًظزٚ  (152، 149، 146،148، 1978ٙ)أكٔي، حُٔ٘طوش حٌَُى٣ش".

حُلَحص  حُيًظٍٞ ًٔخٍ ٗـيٙ ٣ئًي ر٘لٔٚ رؤٕ ر٣َطخ٤ٗخ ٗـلض ا٠ُ كٍي ٓخ ك٢ حه٘خع حالًَحى رؤٕ حُؼٍٞس ك٢

 -٤ٗؼ٢–حأل٢ٓٝ ٝحُـ٘ٞد ٓخ ٢ٛ حال ٓؼخٍٟش ه٤ٓٞش طوٚ حُؼَد ٝكيْٛ، ٝحٜٗخ ًحص ١خرغ ى٢٘٣ 

رلض، ٌُح حه٘ؼض حالًَحى رخالرظؼخى ػٜ٘خ ٝػيّ حُٔ٘خًٍش ك٤ٜخ، ٌٝٛح رلي ًحطٚ طؤ٤ًي أهَ ٣ٌٖٔ إٔ ٤٠ٗلٚ 

إٔ رؼٞ حُوالهَ ًخٗض ك٢ ا٠ُ حُؼٞحَٓ حُظ٢ أًيٛخ حٌُخطذ رٌحطٚ رؤٕ حالًَحى ُْ ٣٘ظًَٞح ك٢ حُؼٍٞس ٝ

ٓ٘خ١ن ٓظلَهش ُْ  طَطن ُٔٔظٟٞ حُؼٍٞس، ال ٤ٓٔخ ٝإٔ حٌُخطذ ٗلٔٚ هي ٝٛلٜخ رخُلَحى حُـٔخ١َ٤ٛ 

ُٝؼِ٘خ ٗـي ك٤ٔخ ًظزٚ حُل٤خٝ رٌٜح حُٜيى ىالُش طئًي ٓخ  حٌَُى١ َٓس، ٝرخُلٍٞس حُـٔخ٣َ٤ٛش َٓس أهَٟ.

"٤ُْٝ ؿ٣َزخً إٔ ٗـي ػٍٞس حُؼ٣َٖ٘ حُظ٢ ٗلٖ  ًٛز٘خ ا٤ُٚ، اً أًي ك٢ ريح٣ش كي٣ؼٚ ػٖ حُؼٍٞس ٓخ ٜٗٚ

رٜيى طي٣ٖٝ طخ٣ٍوٜخ طوّٞ ك٢ حُيٍؿش حأل٠ُٝ ػ٠ِ حًظخف ٌٓخٕ رـيحى ٝحُلَحص حأل٢ٓٝ ٝرؼٞ ٓ٘خ١ن 

ْٕ ُْ ٣ٌٖ ٓؼيٝٓخً")ك٤خٝ،  ى٣خ٠ُ ٝحُلِٞؿش، ر٤٘ٔخ ٗـي حٜٓخّ ٌٓخٕ ٗٔخٍ حُؼَحم ك٤ٜخ ًخٕ ٟج٤الً ا

ل٤خٝ كو٢، كوي ًًَ حُوٜخد ك٢ ًٌَٓحطٚ رؤٕ ٗخٍ ػٍٞس (. ُْٝ ٣وظَٜ حألَٓ ػ٠ِ ح43ُ، 1975ٙ

حُؼ٣َٖ٘ هي َٓص ك٢ ؿ٤ٔغ ٓ٘خ١ن حُي٣ٞح٤ٗش ٝحُلِش ًَٝرالء ٝحُٔ٘ظلن ٝى٣خ٠ُ، رخٓظؼ٘خء حٌُٞص 

(، ٌٝٛح حٌُالّ ػ٠ِ ٓخ ٣زيٝ ٣ؼط٢ ىالُش أهَٟ 176، 2007ٙٝحُؼٔخٍس ًًَٝٞى ٝأٍر٤َ)حُوٜخد، 

ك٢ ػٍٞس حُؼ٣َٖ٘. ٣ٝزظؼي ا٠ُ كٍي ٓخ ح٤ُٔي ؿالٍ رخرخٕ ػٖ طئًي ػ٠ِ ػيّ حٗظَحى حُٔ٘خ١ن حُ٘ٔخ٤ُش 

رؼٞ  1952ٗزخ١/ كزَح٣َ  9كٌَس حأله٣َٖ، كوي كيى ك٢ اؿخرظٚ ٤ُِٔي ػزي حَُُحم حُل٢٘ٔ رظخ٣ٍن 

حُ٘وخ١ حُظ٢ أٜٓٔض ك٢ ه٤خّ حُؼٍٞس، كوي ًظذَّ ُٚ ربٜٓخد ػٖ ؿِٔش ٖٓ حألٍٓٞ ٗوظطق ٜٓ٘خ حُؼزخٍس 
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د حُؼخ٤ُٔش حأل٠ُٝ ًخٗض ٌٛٙ ٖٓ أْٛ حُؼٞحَٓ حُٔئػَس ُظٍٜٞ حُلًَش حُو٤ٓٞش ح٥ط٤ش "ػ٘يٓخ ٝهؼض حُلَ

ك٢ حُزالى حُؼَر٤ش]...[، ٝه٤خّ حُؼٍٞس حُؼَر٤ش حٌُزَٟ حُظ٢ طوزِظٜخ حألهطخٍ حُؼَر٤ش أكٖٔ هزٍٞ، ُٔخ ك٤ٜخ 

٤ش حأل٠ُٝ ٖٓ أػَ ك٢ طلو٤ن ح٥ٓخٍ حُظ٢ ًخٗض طٜزٞ ا٤ُٜخ رٞؿٚ ػخّ]...[، ٝػ٘يٓخ حٗظٜض حُلَد حُؼخُٔ

رلُٞ حُلِلخء، ٝٓخ ظَٜ ٖٓ ػٞحَٓ حٌٍُ٘ٞ ٖٓ هزِْٜ ك٢ طلو٤ن أٓخ٢ٗ حُؼَد، ٝػيّ حُٞكخء رخُؼٜٞى، 

ٍؿْ ٓخ ًخٕ ٖٓ ر٤خٕ حُـَ٘حٍ ٓٞى ا٠ُ حُؼَحه٤٤ٖ ػ٘ي ىهُٞٚ رـيحى، رؤْٜٗ ؿخإٝح حُؼَحم ٓل٣ٍَٖ ال 

ْٜٔ ٖٓ ٝػٞى]...[، ُٝيص كخطل٤ٖ، ٍٝؿْ ٤ٓؼخم ]ٓزخىة[ حَُث٤ْ ٣ِٖٝٔ، ٝٓخ هطؼٚ حُلِلخء ػ٠ِ أٗل

ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ حُظٌَٓ ح٢ٌُِ ك٢ حُ٘لّٞ ك٢ ًخكش حألهطخٍ حُؼَر٤ش ٝرخألهٚ حُؼَحم ح١ٌُ ًخٕ ُٚ ٖٓ 

ٗٞحٛي حُٔخ٢ٟ ك٢ ػٍٞحطٚ حُٔظٞح٤ُش ِٝٗػظٚ حالٓظوال٤ُش ارخٕ حُلٌْ حُؼؼٔخ٢ٗ، ٝػيّ ٍٟٞهٚ ُِلٌْ 

ٌٜٙ حُؼٞحَٓ ٝٗظخثـٜخ ٗؼَ حُؼَحه٤ٕٞ رؤٕ حألؿ٘ز٢، ُٔخ ؿزَ ػ٤ِٚ ٖٓ ػِس ٗلْ ًَٝحٓش ٤٘١ٝش]...[، ُٝ

ٖٓ ٝحؿزْٜ حُؼٞىس ا٠ُ حُـٜخى ٝحُظ٠ل٤ش ك٢ ٓز٤َ ك٣َظْٜ، ٝحٍُٞٛٞ ا٠ُ أٛيحكْٜ ُظل٣ََ حُؼَحم 

ُٝؼَ أٜٗغ ٍٛٞس ٢ٛ طِي حُظ٢ ٍٜٓٔخ ُ٘خ ح٤ُٔي ٓلٖٔ  (374ٛـ، 1426ٙٝحٓظوالُٚ". )حُل٢٘ٔ، 

، 1938ٖ حؿظٔخػْٜ ٓغ ُٖٝٔ)حُؼ١ٌَٔ، أرٞ ١ز٤ن ك٢ ًظخرٚ "حُٔزخىة ٝحَُؿخٍ" ػ٘يٓخ ًظذ ػ

َّٕ ُٖٝٔ ًخٕ ٣ؼظوي إٔ ٗـ٤زٚ روزٍٞ كٌْٜٔ"، ٌُٖ حُِػٔخء)أرٞ ١ز٤ن، ، (45ٙ ، 2001هخثالً: "اِ

أؿخرٞٙ رٔخ ٢ِ٣ "اِْٜٗ ٣َ٣يٕٝ كٌٞٓش ػَر٤ش ٓٔظوِش ٣َأٜٓخ أكي حٗـخٍ ؿالُش حُِٔي ك٤ٖٔ ، (94ٙ

خٓظؼ٘خء ح٤ُٔي ٛخى١ حَُك٤ؼ٢، ٗو٤ذ أَٗحف ٣َٗق ٌٓش، ٝك٤ٔخ رؼي ٝهؼٞح ػ٠ِ ١ِذ رٌُي حُوٜٞٙ ر

ح١ٌُ حٗلَى رطِذ روخء حُلٌْ حُز٣َطخ٢ٗ حُٔزخَٗ)أرٞ ١ز٤ن،  ،(212-211، 1975ٙحُ٘ـق")ك٤خٝ، 

ً ر٤ُٔٞٚ ُٜخُق حُز٣َطخ٤٤ٖٗ ٌُح ُْ ٗـي أ١ ىٝحػ٢ 26-27، 1938ٙ (. ٌٝٛح حأله٤َ ًخٕ ٓؼَٝكخ

َّٕ حُؼٍٞس ًخٗض ػل٣ٞش"، ٝهي ٝػ٠ِ حَُؿْ ٓٔخ ُػْ حُزؼٞ رٚ ٖٓ  ُِظؼ٤ِن ػ٠ِ ًُي. حُٔئٍه٤ٖ "رؤ

هخٓض رٜخ رؼٞ ػ٘خثَ حُلَحص حأل٢ٓٝ ٠ُٔخٕ رؼٞ حُٜٔخُق حُ٘و٤ٜش، اال إٔ ٛ٘خى رؼٞ حُيالثَ 

َّٕ رؼٞ ُػٔخء  ٌُظّخد، كزلٔذ ٓخ ؿخء ك٢ ًظخد أكٔي ًخَٓ أرٞ ١ز٤ن، ا حُظ٢ طل٘ي ٓخ ُػْ رٚ أُٝجي حُ

ق حألَٗف ٝحُي٣ٞح٤ٗش ٝحُٔٔخٝس، ا٠ُ ؿخٗذ ٍؿخٍ حُؼ٘خثَ ٝٝؿٜخء رؼٞ حُٔيٕ ك٢ ًَرالء ٝحُ٘ـ

حُي٣ٖ، هي ػويٝح ػيس حؿظٔخػخص ى٣ٍٝش ك٢ ٓي٣٘ظ٢ حُ٘ـق ًَٝرالء، ُٝؼَ أٜٛٔخ حالؿظٔخع ح١ٌُ ػويٝٙ 

ريحٍ ح٤ُٔي أرٞ حُوخْٓ حٌُخٗخ٢ٗ حُٔالٛن ُِٜلٖ حُل٢٘٤ٔ ح٣َُ٘ق ك٢ ٓ٘طوش  1920آ٣خٍ/ ٓخ٣ٞ  4ك٢ 

ٔٔٞح ػ٠ِ حإلهالٙ ُو٤٠ظْٜ حُظ٢ حؿظٔؼٞح ألؿِٜخ ٢ٛٝ حُؼِّ ػ٠ِ رخد حُٔيٍس، ٝك٢ ًُي حالؿظٔخع أه

 (100، 2001ٙ()أرٞ ١ز٤ن، 134ٛـ، 1426ٙٓٞحؿٜش حُوٞحص حُز٣َطخ٤ٗش ٝطل٣ََ حُزالى.)حُل٢٘ٔ، 

َّْ ؿخء حالؿظٔخع حُؼخ٢ٗ ٝحألْٛ ك٢ ىحٍ كـش حإلٓالّ دمحم طو٢ حُلخث١َ ح٤َُ٘ح١ُ، ٝك٤ٚ ١ِذ  ػُ

زخًٍظٚ ُِو٤خّ رؼٍٞطْٜ ٟي حُز٣َطخ٤٤ٖٗ، ؿ٤َ إٔ ح٤َُ٘ح١ُ أريٟ ك٢ رخىة حُٔـظٔؼٕٞ إً ح٤َُ٘ح١ُ ٝٓ

(، ًٌُٝي 137، 2013ٙحألَٓ رؼٞ حُظللظخص ه٤٘ش ػ٠ِ أٍٝحف أر٘خء حُوَٟ ٝحأل٣ٍخف)حٍُٞى١، 

هٞكخً ػ٠ِ ٤ٟخع حألٖٓ ك٢ حُزالى، ؿ٤َ أٗٚ رؼي إٔ أهٌ حُؼٜٞى ْٜٓ٘ ػ٠ِ كلع حألٖٓ حُؼخّ ك٢ حُزالى 

ُي، كوخٍ ُْٜ "اًح ًخٗض ٌٛٙ ٤ٗظٌْ ٌٝٛٙ طؼٜيحطٌْ كخهلل ك٢ ػٌْٞٗ"، ٝرٌٜح حٌُالّ ىالُش طؼٜيٝح ا٤ُٚ رٌ

َٗػ٤ش ُِو٤خّ رخُؼٍٞس، اً ُػيّص ًِٔش ح٤َُ٘ح١ُ رٔؼخرش حُلظٟٞ حأل٠ُٝ ُِو٤خّ رخُؼٍٞس، ٌٝٛح رال ٗي ٣ل٘ي 

َّٕ حُؼٍٞس طلظوي ا٠ُ حَُ٘ػ٤ش.)حُل٢٘ٔ،  َّْ رٚ حأله٣َٖ رؤ ()أرٞ ١ز٤ن، 100-99ٛـ، 1426ٙٓخ ُػ

ٛـ /  1338ٗؼزخٕ  16ٝرؼي ػوي حؿظٔخع حُِػٔخء ك٢ ىحٍ ح٤ُٔي ١ٍٞٗ ح٤ُخ١َٓ ك٢  (101، 2001ٙ

، أ١ رؼي ٣ُخٍس حُٜ٘ق ٖٓ ٗؼزخٕ ر٤ّٞ ٝحكي، طٞؿٚ حُلخَٟٕٝ إلىحء حُؤْ ىحهَ 1920آ٣خٍ/ ٓخ٣ٞ  5

ٍس ٝحُٞكخء ُٜخ)أرٞ حُٜلٖ ح٣َُ٘ق ُإلٓخّ حُل٤ٖٔ )ع( ٝٛ٘خى أهٔٔٞح ح٤ٔ٤ُٖ ُإلهالٙ رخُؼَٔ ُِؼٞ

ُِٔخ ًٛذ ا٤ُٚ حُؼٞحٍ ٝٛٞ ٓطخُزْٜ رخالٓظوالٍ  (.101، ١2001ٙز٤ن،  ْٕ ٤٠ٗق طؤ٤ًيحً آهَ  ٣ٌٖٝٔ أ

كخًْ ُٞحء حُ٘خ٤ٓش   Norbury ٤ُْٝ حُٜٔخُق حٌُحط٤ش، كزؼي حٗيالع حُؼٍٞس ١ِذ ح٤ُٔـَ ٍٗٞر١َ

هَد حُ٘خ٤ٓش، ُٝٔخ ك٠َ  ٝحُٔ٘وخد ُوخء ُػٔخء حُلَحص حأل٢ٓٝ ك٢ ٤٠ٓق ح٤ُ٘ن َُٓٝى آٍ ػٞحى
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ػ٠ِ ٍأّ هٞس ػ٣ٌَٔش  Menطلخؿؤ حُلخَٟٕٝ رٔـ٢ء كخًْ حُ٘خ٤ٓش حُؼ١ٌَٔ حٌُخرظٖ ٤ٖٓ  ،حُِػٔخء

١ٞ٘٣ حُوزٞ ػ٤ِْٜ أٝ حُزطٖ رْٜ، ٌُ٘ٚ ؿ٤َّ ٖٓ ٍأ٣ٚ رؼي إٔ الكع ًؼَس ػيىْٛ ٝٓالكْٜ، ُٝٔخ ٓؤُٞٙ 

ٗٚ طؤهَ ألَٓ ٛخّ، ٝأ٢ٍِ٘ٓ ػٖ ح٤ُٔـَ ٍٗٞر١َ ح١ٌُ ُْ ٣ل٠َ ًٔخ ًخٕ ٓظٞهغ، أؿخرْٜ: "ا

ُٔوخرِظٌْ"، ٝرال ٗي أٗٚ ُْ ٣وَ حُلو٤وش ًِٜخ، اً ًخٕ ٠٣َٔ حُؼيحء ُْٜ ٝؿخء ُظطز٤ن آَٓ آهَ، ٝٛٞ 

حُوزٞ ػ٤ِْٜ ٝا٣يحػْٜ حُٔـٕٞ، ٢ٛٝ ػخىس حطزؼٜخ حُز٣َطخ٤ٕٗٞ ٓغ رؼٞ ُػٔخء حُؼ٘خثَ، ٝٓغ ًُي 

ٙ رؤٗ٘خ ٣َٗي حالٓظوالٍ ًٔخ ر٤٘خ ك٢ ًٌَٓحط٘خ ٣زيٝ إٔ حُلخ٣َٟٖ ًخٗٞح أ٠ًً ْٜٓ٘ كوي أؿخرٞٙ: "أهزَ

حُٔخروش، ٝاال ٓظَٕٝ ٓ٘خ حُؼـذ!"، كوخٍ ُْٜ: "اٌْٗ طوخٕٝٓٞ ىُٝش ػظ٠ٔ"، كَىٝح ػ٤ِٚ "ُٔ٘خ 

ًخُٜ٘ٞى، اٗ٘خ ٣َٗي اؿالءًْ ٖٓ ٓ٘خ١ن حُلَحص حأل٢ٓٝ ًخكش كظ٠ رـيحى، ٣َٗٝي ط٤ٌَ٘ كٌٞٓش ٤٘١ٝش 

ٝك٢ ًُي حُوطخد  (62، 1986ٙ)ػ٢ِ ًٔخٍ حُي٣ٖ،  (103، 2001ٙطلٌْ حُزالى". )أرٞ ١ز٤ن، 

َّٕ ٓخ هخّ رٚ حُؼَحه٤ٕٞ ك٢ أٝحهَ ك٣َِحٕ/ ٤ٗٞ٣ٞ  ًخٕ ٓوططخً  1920طظـ٠ِ حٍُٜٞس أًؼَ ٟٝٞكخً رؤ

ْٕ ٗلٌْ ػ٠ِ ػٍٞس هخّ  ُٚ ٓٔزوخً، ٝأُػيص ُٚ حالؿظٔخػخص ٟٝٝؼض ُٚ حُوط٢، ٌُح ُْ ٣ٌٖ ٖٓ حالٜٗخف أ

الٓظوالٍ ُِظوِٚ ٖٓ ٤َٗ حالٓظؼٔخٍ، رؤٜٗخ أػٔخٍ ػل٣ٞش هخٓض ُظـ٣ٌش رٜخ أر٘خء رِي ٖٓ أؿَ حُظلٍَ ٝح

 ٜٓخُق ًحط٤ش. ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗيَُ ػ٠ِ ًُي ٖٓ هالٍ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ أكَُطٜخ ػٍٞس حُؼ٣َٖ٘ ك٢ حُؼَحم.

 انًجضج انخبنج: َتبئذ حٕسح انؼششٍٚ يٍ ٔرٓخ َظش صػًبء انخٕسح ٔلبدتٓب

ك٤ٜخ ر٣َطخ٤ٗخ ٓوظِق حألِٓلش ٝحُٔزَ رـ٤ش  حٓظَٔص حُؼٍٞس هَحرش هٔٔش أَٜٗ حٓظويٓض

حهٔخىٛخ، ك٠الً ػٖ ٛٔٞى أر٘خء حُؼ٘خثَ ٝٓوخٝٓظْٜ ُـ٤ٕٞ أًزَ حٓزَح٣ٍٞ١ش ػَكٜخ حُؼخُْ آٌٗحى، ا٠ُ 

ً ك٢ كغ حُؼٞحٍ ػ٠ِ ٓوخٝٓش حُٔلظ٤ِٖ، ٣ٝؼِٝ حٌُؼ٤َٕٝ  ؿخٗذ حُيحكغ حُي٢٘٣ ح١ٌُ ُؼذ ىٍٝحً ٍث٤ٔخ

ؿٚ حُز٣َطخ٤٤ٖٗ ا٠ُ حُٜ٘خ٣ش ا٠ُ كويحٕ حُظٌخكئ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ، ٝٓغ أٓزخد ٜٗخ٣ش حُؼٍٞس ىٕٝ حُٜٔٞى رٞ

َّٕ ٛ٘خى  1920ًُي ٣ٌخى ال ٣وظِق هخىس حُؼٍٞس ك٢ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ كووظٜخ ػٍٞس ػخّ  ك٢ حُؼَحم، ٣ٝزيٝ أ

حطلخم ك٢ ح٥ٍحء ر٤ٖ حٌُؼ٣َ٤ٖ ػ٠ِ حٜٗخ ًخٗض طُؼي حَُكْ ح١ٌُ حٗزؼوض ػ٘ٚ حُيُٝش حُؼَحه٤ش حُلي٣ؼش ك٢ 

، كِٞال طِي حُؼٍٞس ٝحٓظٔخطض أر٘خء حُؼ٘خثَ ك٢ هظخٍ ر٣َطخ٤ٗخ ُٔخ هخٓض حأله٤َس ك٢ ٓ٘ق 1921 ػخّ

حُؼَحم حُلٌْ ح٢٘١ُٞ، ٝإ ًخٕ هي حطٜقَّ ا٠ُ كٍي ٓخ رخالٓظوال٤ُش، اال حٗٚ ٜٓيَّ ُو٤خّ ىُٝش ًحص ٤ٓخىس 

خٙ حُؼَحم ٖٓ أْٛ ٓخ كووظٚ ك٤ٔخ رؼي، كوي ُػيَّ حُظـ٤٤َ حُ٘ٔز٢ ح١ٌُ ١َأ ػ٠ِ ح٤ُٔخٓش حُز٣َطخ٤ٗش طـ

حُؼٍٞس حُؼَحه٤ش. ُٝؼَ ك٤ٔخ ًظزٚ ُػٔخء حُؼٍٞس ىالُش ٝحٟلش ػ٠ِ ًُي ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حالهظالف 

َّٕ أرَُ ٓخ حٗظـظٚ حُؼٍٞس اٜٗخ ؿ٤َّص  ٝحُظزخ٣ٖ حُٞحٟق ك٢ ح٥ٍحء. كوي أػظويَّ ح٤ُ٘ن دمحم ٍٟخ حُ٘ز٤ز٢ ا

ََّ حٌُؼ٤َ ٣َٟ ك٤ْٜ حالػظوخى حُٔخثي ر٤ٖ حُؼَحه٤٤ٖ روٜٞٙ ٗـخػش ح ُز٣َطخ٤٤ٖٗ ٝآٌخ٤ٗخطْٜ، كوي ظ

ٌٝٛح  ،(317، 2011ٙ)حُ٘ز٤ز٢، حُـزٖ ٝحُويحع، ٝإ ٓٞحؿٜظْ رخطض ٖٓ حألٍٓٞ حُِٜٔش ٝح٤ُّٜ٘ش ُي٣ْٜ

حألَٓ أًيطٚ حُْٔ ر٤َ ك٢ طوخ٣ٍَٛخ أ٠٣خً، كوي ًظزض رٌٜح حُٜيى إٔ حُزؼٞ ٖٓ حُوزخثَ ٗخٛيص حٗٔلخد 

رؼٞ حألكيحع حُٔخروش ك٢ حُؼَحم، كؤٛزلض ُي٣ٜخ ه٘خػش حٓظٜ٘خٝ حُْٜٔ ٟي حُوٞحص حُز٣َطخ٤ٗش أٓخّ 

أٓخ ؿٞحد دمحم ٍٟخ حُ٘ز٤ز٢ ُل٣َن َِٓٛ آٍ كَػٕٞ ػٖ  ،(155-154، 1949ٙ)ر٤َ، حُز٣َطخ٤٤ٖٗ

ً ؿيحً ؿخء ك٤ٚ "اٜٗخ ُْ طلون ٗظخثؾ آ٤ٗش ك٢ ٝهظٜخ" ، 1952)حُلَػٕٞ، .ٗظخثؾ حُؼٍٞس كوي ؿخء ٓوظ٠زخ

٢ ٌٓخٕ أهَ ًًَ حُ٘ز٤ز٢ رؤٕ حُيُٝش حُـي٣يس حُظ٢ طٌِ٘ض ك٢ حػوخد حُؼٍٞس ًخٗض ٝك  (575-576ٙ

"ٓٔظوِش ًحص ٤ٓخىس ك٢ حُظخَٛ، ٌُٜٝ٘خ ُْ طٌٖ ًٌُي ك٢ حُٞحهغ، كخالٓظوالٍ ًخٕ ِٓٞػخً أٝ ٗخهٜخً ٗوٜخً 

ً ر٤ٖ حُز٣َطخ٤٤ٖٗ ٝر٤ٖ حُزؼٞ ٖٓ ٛخٗؼ٤ْٜ ٝحػٞحْٜٗ". ٖٝٓ هال ٍ ًُي كخٟلخً، رَ ًخٕ حُلٌْ ػ٘خث٤خ

ًٔخ ٍْٓ ُٚ حُؼٞحٍ، ٝإٔ حُؼَٔس حُظ٢ ٗظـض ػٜ٘خ ًخٗض ٓزظَٔس ٣ظَٜ إٔ حُؼٍٞس ُْ طلون أٛيحكٜخ ًِٜخ، 

ألٕ حُلٌٞٓش حُظ٢ طٔو٠ض ػٜ٘خ حُؼٍٞس ًخٗض ٝحؿٜش ٣ٌٖٔ ٍٝحءٛخ حالٗظيحد حُز٣َطخ٢ٗ.)ك٤خٝ، 

1975ٙ ،362) 
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ٍس حُؼَحه٤ش ُْ طلون ؿ٤ٔغ أٛيحكٜخ ًٔخ أ٣ي ًُي حُوٍٞ حٌُخطذ حُٔٞك٤ظ٢ ًٞطِٞف ح١ٌُ حػظوي رؤٕ حُؼٞ

حُظ٢ ٓؼ٠ ٖٓ حؿِٜخ حُؼٞحٍ، كٔطخ٤ُزْٜ حُٔظٔؼِش رخالٗٔلخد ًٌُٝي حُٔطخُزش رخالٓظوالٍ حُظخّ، ُْ طٌٖ 

 (191، 1975ٙ)ًٞطِٞف، ٓوزُٞش ٖٓ هزَ حُز٣َطخ٤٤ٖٗ، ُْٝ ٣َ٘ حُؼَحم ح٤ُٔخىس حٌُخِٓش.

ًًَٗخٙ أػالٙ، كوي هخٍ: "ُْ ٗلَٜ ٖٓ  ٝٗـي ك٢ ؿٞحد ح٤ُ٘ن ػزيحُٞحكي حُلخؽ ٌَٓ ٓخ ٣ئ٣ي ٓخ

حُؼٍٞس اال ػ٠ِ كٌْ ٣ٔٔٞٗٚ ٤٘١ٝخً، ُٝٞ ٓؤُظ٢٘ َٛ كووض حُلٌٞٓش ح٤٘١ُٞش أٛيحف حُؼٍٞس ُوِض ُي 

رَ أٗٚ أػظوي ػ٠ِ حُؼٌْ ٓٔخ ًخٗٞح  .(587، 1952ٙ)حُلَػٕٞ، اٜٗخ ُْ طلون ٖٓ حٛيحكٜخ ًَ ٢ٗء"

َّٕ ح٣ٌُٖ ََّ رؤ ػخٍٝح ُْ ٣لِٜٞح اال ػ٠ِ ح٠ٍَُ، ًٝخٕ ح٤ُ٘ن ػزيح٣ٌَُْ  ٣ظٍٜٞٝٗٚ ٓخ رؼي حُؼٍٞس اً ًً

حُـِحث١َ ٣ؼظوي "رؤٕ حُـخ٣ش حُظ٢ هٜيٗخٛخ ر٠ٜ٘ظ٘خ ٝٓـخُكظ٘خ ٓخ كِٜض، كخُلخُش حُي٤٘٣ش ٝحُلخُش 

، (365، 1975ٙ()ك٤خٝ، 390ٛـ، 1426ٙ)حُل٢٘ٔ،  حالؿظٔخػ٤ش ا٠ُ ٟؼق رَ ا٠ُ حٟٔلالٍ"

ٌُٖ ٓٞحى١ حُلٕٔٞ، ٍث٤ْ ر٢٘  حث١َ أُق ٓؼ٠٘ ٝٓـِٟ.ٝك٢ هٍٞ ح٤ُ٘ن ػزيحُٞحكي ٝح٤ُ٘ن حُـِ

ػخٍٝ ًًَ هالف ٓخ ًٛذ ا٤ُٚ حُزؼٞ، كوي أٟٝق رؤٕ ٖٓ أْٛ ٗظخثؾ حُؼٍٞس ٛٞ ط٤ٌَ٘ حُلٌٞٓش 

َّٕ حُؼٍٞس هي ٟٝؼض حُلـَ حألٓخّ ك٢ ط٤ٌَ٘  ح٤٘١ُٞش، ر٤٘ٔخ أًي ح٤ُٔي ػزي ح٣ٌَُْ حُـِحث١َ رؤ

حَُأ١ كـش حإلٓالّ دمحم ؿٞحى ٛخكذ حُـٞحَٛ  كٌٞٓش ػَر٤ش آال٤ٓش. ُْٝ ٣زظؼي ػٖ ٌٛح

َّٕ  (584، 1975ٙ()ك٤خٝ، 381-378ٛـ، 1426ٙ)حُل٢٘ٔ، أ٠٣خً. أٓخ ٗخؿ٢ ًٗٞض كوي ًًَ "اِ

٤ًخٕ حُؼَحم حُلخَٟ ر٢٘ ػ٠ِ ىػخثْ حُؼٍٞس، ًٔخ إٔ حُؼَحم ٓي٣ٖ رٞكيطٚ ح٤٘١ُٞش ٝحٓظوالُٚ ح٤ُٔخ٢ٓ 

َّٕ ٓخ ٌُٜٙ حُؼٍٞس". ر٤٘ٔخ ًخٗض ٝؿٜش ٗظَ ػ٢ِ ؿٞى ص حأل٣ٞر٢ ٝحٟلش روٜٞٙ ًُي، كوي ر٤ّٖ رؤ

كووظٚ حُؼٍٞس ال ٣ُؼي ٝال ٣ُل٠ٜ، ُٝؼَ حٗظٜخء كٌْ حالكظالٍ ٝحالٗظيحد ٖٓ رؼيٛخ ٝه٤خّ حُلٌْ ح٢٘١ُٞ 

ً ٓخ ٛٞ اال آػخٍ ُظِي حُؼٍٞس. ً ٝحؿظٔخػ٤خ ٝحػظوي  ٝطؤ٤ْٓ ٤ًخٕ حُؼَحم ح٤ُٔخ٢ٓ ٝططٍٞ حُزالى ٤ٓخ٤ٓخ

خ ٗخُٚ حُؼَحم ٖٓ ًَِٓ ٓخّ ر٤ٖ حألْٓ، ٝٓخ حًظٔزٚ ٖٓ ٟٝغ ى٢ُٝ ك٤ٔخ رؼي ٛٞ ح٤ُٔي ؿالٍ رخرخٕ رؤٕ ٓ

ٗظ٤ـش أٓخ٤ٓش ُظِي حُؼٍٞس. ًٔخ حػظوي حُزؼٞ رؤٗٚ ًخٕ ُِؼٍٞس ٗظخثؾ ا٣ـخر٤ش ٝحٟلش ػ٠ِ حُٞػ٢ 

ّٔخٕ، 371،373،376ٛـ، 1426ٙ)حُل٢٘ٔ، ح٢٘١ُٞ ُيٟ حُؼَحه٤٤ٖ.  (41، 2008ٙ()ك

كخِٗش اًح ٓخ ه٤ٔض رخُؼٍٞحص حُظ٢  -رلٔذ ٗظخثـٜخ–ٍ: "اٜٗخ ػٍٞس ًٝٛذ ح٤ُ٘ن ٛالٍ حُٔٞف ُِوٞ

كيػض ك٢ حُؼخُْ"، ٍٝؿق ًُي حُوٍٞ رخالػظوخى حُوخثْ ػ٠ِ أٗٚ ك٤٘ٔخ هخٍ رؤٜٗخ كخِٗش ًٜٞٗخ ُْ طلون ٓخ 

هخٓض ٖٓ أؿِٚ، رَ حٜٗخ هيٓض ٜٓخُق حألؿ٘ز٢ أًؼَ ٖٓ حُٔل٢ِ، ٓؼظويحً رؤٕ حُلٌْ ح٢٘١ُٞ ُْ ٣ٌٖ 

٤ٓطَس حُز٣َطخ٤٤ٖٗ، كزؼي ٓـ٤ت ك٤َٜ حألٍٝ ٖٓ ُ٘يٕ ا٠ُ حُلـخُ ٝحطٜخُْٜ رٚ ٖٝٓ ػْ ؿِزٚ رؼ٤يحً ػٖ 

، 1986)حُٔٞف، حُؼلٞ حُؼخّ ُْٜ ٖٓ ِٓي ر٣َطخ٤ٗخ، ٓخ ٛٞ اال ى٤َُ ٝحٟق ػ٠ِ ٓخ ٣وٍٞ رلٔذ حػظوخىٙ.

ٕ ٣ٝزيٝ إٔ طِي حُلٌَس ُْ طـذ ػٖ ًٖٛ ٛخكذ حًٌَُٔحص كوي ػخى ٣ئًي َٓس ػخ٤ٗش رؤ (65-66ٙ

حُؼٍٞس هي كِ٘ض ألٕ حُٔٔظؼَٔ ح١ٌُ هَؽ ٖٓ حُزخد هي ػخى َٓس أُهَٟ ٖٓ حُ٘زخى، ٜٝٗذ حٗوخٛخً 

ٝٛلْٜ رخألٛ٘خّ ٝحُز٤خىم اً ًخٗض طلًَْٜ ر٣َطخ٤ٗخ ٖٓ ٍٝحء حُٔظخٍ، ٝهي حٓظُٞٞح ػ٠ِ ٓويٍحص 

  (85، 1986ٙ)حُٔٞف، حُزالى ٜٝٗذ ػَٝحطٜخ رخْٓ حُلٌْ ح٢٘١ُٞ.

لٌٞٓش حُظ٢ طٌِ٘ض ك٢ حُؼكَحم رؼكي ػكٍٞس حُؼ٘ك٣َٖ، اال إ ط٘ك٤ٌَ طِكي ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٤ٓجخص حُ

حُلٌٞٓش ٣ٌٖٔ ػيٛخ ٗظ٤ـش ٜٓٔش ٓكٖ ٗظكخثؾ طِكي حُؼكٍٞس، ٝككيػخً طخ٣ٍو٤كخً ٜٓٔكخً ُك٤ْ كك٢ طكخ٣ٍن حُؼكَحم 

كلٔذ، رَ ًخٕ ُٜخ حُظؤػ٤َ حُ٘ٔز٢ ػ٠ِ أكيحع حُٔ٘طوش رٌَ٘ ػخّ، ًٔخ ػيص طِي حَُٔكِش ٗوطش كخِٛش 

 ٢ طخ٣ٍن حُؼَحم حُلي٣غ ٝحُٔؼخَٛ.ر٤ٖ ػٜي٣ٖ ك
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ٝكن ٓ٘طن حُظخ٣ٍن ٝهٞح٤ٗ٘ٚ، ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إٔ ٖٓ أؿؾ ٗخٍ حُلوي حُيك٤ٖ ك٢ ٗلّٞ حُؼَحه٤٤ٖ ٝح١ٌُ 

ً ك٢ حُ٘٘خ١ حُٔؼخى١ ُِز٣َطخ٤٤ٖٗ ٖٝٓ ػْ رَُٝٙ رٌَ٘ ٝحٟق ك٤ٔخ رؼي ك٢ ػٍٞس  أٗؼٌْ ٝحٟلخ

زؼظٜخ ر٣َطخ٤ٗخ ك٢ حُؼَحم، ٝػيّ اىٍحًٜخ ُٔخ٤ٛش حػَحف حُ٘ؼذ حُؼ٣َٖ٘، ٛٞ ح٤ُٔخٓش حُلخِٗش حُظ٢ أط

حُؼَحه٢ ٝطوخ٤ُيٙ ك٠الً ػٖ ٓيٟ طؤػ٤َ حُي٣ٖ ٍٝؿخالطٚ ػ٠ِ حألٍٓٞ حُيحه٤ِش، ك٠الً ػٖ رؼٞ 

ٖٝٓ ٓالكظش ٓخ ًظزٚ حألهَٕٝ ٣زيٝ إٔ ٛ٘خى  حُظؤػ٤َحص حُوخٍؿ٤ش حُظ٢ أػَص ر٘ٔذ ٓظلخٝطش ا٠ُ كٍي ٓخ.

ُزخكؼ٤ٖ ك٤ٔخ ٣ظ٘خُٝٞٗٚ روٜٞٙ ١زوش حُٔؼول٤ٖ ٝر٤ٖ حُلالك٤٤ٖ، ٝهٞى حُؼٍٞس، ه٢ِ ًز٤َ ر٤ٖ أؿِذ ح

كؼ٘يٓخ ًظزٞح ػٖ طؤػ٤َ رؼٞ حأل١َحف حُوخٍؿ٤ش رؤٜٗخ طًَض رٜٔخص ٝحٟلش ػ٠ِ حُٔؼوق حُؼَحه٢، 

ط٘خٓٞح رؤٕ حُٔؼوق حُؼَحه٢ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٍك٠ٚ ُِٞؿٞى حُز٣َطخ٢ٗ ا٠ُ ٓٔظٟٞ ٓليى، اال إٔ حُلالف 

ُوز٤ِش ك٠الً ػٖ ٍؿخٍ حُي٣ٖ ٝحُؼِٔخء ْٛ ٖٓ ػخٍٝح ٟي ر٣َطخ٤ٗخ ٍٝكؼٞح حُٔالف ٟيٛخ ٤ُْٝ ُٝػ٤ْ ح

ٌٓخٕ حُٔيٕ، ُٝؼَ ك٤ٔخ ًظزظٚ حُْٔ ر٤َ ى٤َُ هخ١غ ػ٠ِ ٓخ ًٛز٘خ ا٤ُٚ، ػ٘يٓخ ًظزض رؤٕ هطَ حُظؼزجش 

ً ػ٠ِ حُوزخثَ ُٝػٔخثٜخ،  ك٤غ إٔ ٌٓخٕ حُؼ٣ٍٞش ُْ ٣ٌٖ ٣ٌٖٔ ك٢ رـيحى ٝٓؼول٤ٜخ، ٝاٗٔخ ًخٕ ٓ٘ط٣ٞخ

حُؼَحم ك٢ هخٍؽ كيٝى حُٔيٕ ًخٗٞح ٣ظؤُلٕٞ ٖٓ ؿَٜٔحص ري٣ٝش أٝ ٜٗق ًُي، ًٝخٗض ؿخُزخً ٓخ طزي١ 

َّٕ ح٤ُٔخٓش حُز٣َطخ٤ٗش ك٢ حُؼَحم حٓظٜيكض حُزوخء ك٢ طِي حُزالى  ٓوخٝٓش ٓٔظي٣ٔش ُِلٌٞٓخص حُٔخروش. اِ

خٓش أٝ حًٔخرٜخ َٓٝٗش أًؼَ ٖٓ ١ً ٝإٔ ػٍٞس حُؼ٣َٖ٘ ًخٗض ٖٓ حُؼٞحَٓ حَُث٤ٔش ك٢ طـ٤٤َ طِي ح٤ُٔ

ً ٖٓ أٛيكٜخ اًح  هزَ ك٢ أهَ طوي٣َ. ٝهي ٣ٜق حُوٍٞ اًح حػظزَٗخ رؤٕ ػٍٞس حُؼ٣َٖ٘ هي كووض رؼ٠خ

حػظزَٗخٛخ ػٍٞس ٟي آالءحص حُيٍٝ حُٔظلخُلش، ٝإٔ حُزٌٍس ؿَٓض ػ٘يٓخ هٍَص ر٣َطخ٤ٗخ اُحء حُؼٖٔ 

٤خٓظٜخ ٝطـ٤َ ٓؼٜخ هططٜخ حُؼ٣ٌَٔش، ٝهي كَٔص ًُي حَُٔٝع ح١ٌُ ًِلٜخ ا٣خٙ ارخٕ حُؼٍٞس، إٔ طـ٤َ ٓ

َّٕ ؿخ٣ش حُلٌٞٓش حُز٣َطخ٤ٗش ًخٗض ىحثٔخً ك٢ اٗ٘خء كٌٞٓش ػَر٤ش ك٢ حُؼَحم". ٖٝٓ حُْٜٔ إٔ  روُٜٞخ "ا

ٗالكع ٛ٘خ أ٠٣خً إ كٌَس حالٓظوالٍ ُْ طظزٍِٞ ك٢ ًٖٛ حُلالف حُؼَحه٢ ٖٓ هزَ رخٌَُ٘ ح١ٌُ كيع أ٣خّ 

رخُـ٘خ كبٗ٘خ ال ٌٗخى إٔ ٗظـخُٝ حُٞحهغ ك٢ طوي٣َ حُل٠َ ح١ٌُ طي٣ٖ ُٚ حُزالى رؤًِٜٔخ ػٍٞس حُؼ٣َٖ٘، ٜٝٓٔخ 

ُِٔخ كووظٚ ٖٓ ٌٓخٓذ ػ٠ِ حُٜؼ٤ي ح٤ُٔخ٢ٓ  ُؼٍٞس حُؼ٣َٖ٘، ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٗظخثـٜخ ح٤ٗ٥ش، ٗظ٤ـش 

ٌُٖٝ ٓغ أ٤ٔٛش ٓخ ًًَٗخٙ، كبٕ ػٞحَٓ ًؼ٤َس أٜٓٔض ك٢ هِن  ٝحالؿظٔخػ٢ ٝحالهظٜخى١ ك٤ٔخ رؼي.

حُظَٝف حُٔ٘خٓزش ُِظؼـ٤َ ك٢ هٔغ حُؼٍٞس ٖٓ هزَ حُز٣َطخ٤٤ٖٗ، اً ُْ طِؼذ حُوٞحص حُز٣َطخ٤ٗش حُيٍٝ 

حأله٤َ ك٢ طلـ٤ْ حُؼٍٞس ٝكيٛخ، ٝاٗٔخ ًخٕ ٛ٘خى حَُؿؼ٤ش ُزؼٞ ٤ٗٞم حُؼ٘خثَ ٝٝهٞف حُؼي٣ي ْٜٓ٘ 

٣خص حُٔئُٔش ُِؼٍٞس ُـخٗذ ر٣َطخ٤ٗخ ٝطوخًُْٜ ُٜٔخُق حُزالى، ٌُح ُؼزٞح حُيٍٝ حألًزَ ك٢ ٟٝغ حُٜ٘خ

 ٝه٤خىحطٜخ. 

 انًصبدس ٔانًشارغ

 أٔالً:انكتت انؼشثٛخ ٔانًؼشثخ

 .  ىٓ٘ن: ٓطزؼش حرٖ ٣ُيٕٝ. (. انًجبدئ ٔانشربل1938)أرٞ ١ز٤ن، ح٤ُٔي ٓلٖٔ.  -

خًسٌٕ ػبيبً  1960 – 1910(. يزكشاد انسٛذ يضسٍ أثٕ طجٛخ 2001)أرٞ ١ز٤ن، ؿ٤َٔ.   -

 حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘.. ر٤َٝص: يٍ تبسٚخ انؼشاق انضذٚج

.  رـيحى: ٓطزؼش (. حٕسح انؼششٍٚ فٙ االستششاق انسٕفٛت1977ٙ)أكٔي، ًٔخٍ ٓظَٜ.  -

 حُِٓخٕ.

 .  رـيحى: ٓطزؼش حُلٞحىع.(. دٔس انشؼت انكشد٘ فٙ حٕسح انؼششٍٚ انؼشالٛخ1978)ــــــــ.   -

... اإلَسبٌ لصخ تضذ٘ انخبئش  1967-1881انشٛخ خٕاو (. 2011حألػَؿ٢، ك٤ِْ كٖٔ. ) -

 . ر٤َٝص: ىحٍ حُٔلـش حُز٠٤خء.2. ١انتجؼٛخ ٔانتؼسف فٙ ظم ظشٔف انمٓش ٔانتخهف

 1920(. انضمبئك انُبصؼخ فٙ انخٕسح انؼشالٛخ سُخ 1952)آٍ كَػٕٞ، ك٣َن حَُِٔٛ.  -
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 : ٓطزؼش حُ٘ـخف.رـيحى. حُـِء حألٍٝ.  َٔتبئزٓب

. طلو٤ن َٝٓحؿؼش ػٔخى ٙ انخٕسح انؼشالٛخانٕلبئغ انضمٛمٛخ ف(. 1991حُزخًٍُخٕ، ػ٢ِ. ) -

 .  رـيحى: ٓطزؼش حالى٣ذ حُزـيحى٣ش.2ػزيحُٔالّ ٍإٝف. ١

. طؼ٣َذ ؿؼلَ حُو٤خ١.  ر٤َٝص: ىحٍ فصٕل يٍ تبسٚخ انؼشاق انمشٚت(. 1949ر٤َ، حُْٔ. ) -

 حٌُ٘خف َُِ٘٘ ٝحُطزخػش ٝحُظ٣ُٞغ. 

 ؼلَ حُو٤خ١.  ر٤َٝص: ى. ٕ.. طؼ٣َذ ؿ(. فصٕل يٍ تبسٚخ انؼشاق انمشٚت1971)ــــــــ.  -

. 1920يٍ سربل انخٕسح انؼشالٛخ  -(. يزكشاد انضبد ػجذانشسٕل 1987. )ػزيحٍَُٓٞتٕٚذ،  -

 طوي٣ْ ٝطؼ٤ِن ًخَٓ ِٓٔخٕ حُـز١ٍٞ.  رـيحى: ٓطزؼش حُؼخ٢ٗ.

(. دمحم سؼٛذ انضجٕثٙ ٔدٔسِ انؼسكش٘ 2012)حُلزٞر٢، ػ٢ِ كخٍٝم ٓلٔٞى ػزيهللا.  -

 حُ٘ـق: حُؼظزش حُؼ٣ِٞش حُٔويٓش.  .1915 – 1849ٔانسٛبسٙ 

ّٔخٕ، ػزي ح٣ٌَُْ.  -  – 1958(. انًهكٛخ فٙ انؼشاق يٍ حٕسح انؼششٍٚ صتٗ اَمالة 2008)ك

.  ر٤َٝص: حُلَحص َُِ٘٘ سٛشح انشٛخ ساٚش انؼطٛخ سئٛس ػشٛشح انضًٛذاد انخبئش ٔانسٛبسٙ انٕطُٙ

 ٝحُظ٣ُٞغ.

 .  ٓئٓٔش حُٔلز٤ٖ. هْ.انكجشٖ ْـ(. انخٕسح انؼشالٛخ 1426)حُل٢٘ٔ، ػزي حَُُحم.  -

.  1958 – 1920يٍ تبسٚخ انضشكخ انخٕسٚخ انًؼبصشح فٙ انؼشاق  (.1980). ه١َ٤، ٓؼخى -

 ر٤َٝص: ىحٍ حرٖ هِيٕٝ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ.

. ٖٓ حُٔ٘خ٤ًٍٖ (. صفضبد يٍ يزكشاد ػجذانضًٛذ انضاْذ1987. )حُل٤ٔي ػزي، حُِحٛي -

 طوي٣ْ ٝطؼ٤ِن ًخَٓ ِٓٔخٕ حُـز١ٍٞ.  رـيحى: ٓطزؼش حُؼخ٢ٗ.. 1920رؤكيحع حُؼٍٞس حُؼَحه٤ش 

. طوي٣ْ ٝاػيحى ٔسصالتّ (. يزكشاد انشٛخ دمحم سضب انشجٛج2011ٙ)حُ٘ز٤ز٢، دمحم ٍٟخ.  -

 ٝطٞػ٤ن: ًخَٓ ِٓٔخٕ حُـز١ٍٞ.  ر٤َٝص: حَُحكي٣ٖ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ.

 .رـيحى: ٓطزؼش حَُحرطش.  يمذيخ فٙ دساسخ انؼشاق انًؼبصش (.1953)ٛخُق، ٢ًُ.   -

. 1920أصذ سربل انخٕسح انؼشالٛخ  -(. صفضخ يٍ يزكشاد انسٛذ سؼذ صبنش1987، )ٛخُق -

 طوي٣ْ ٝطؼ٤ِن ًخَٓ ِٓٔخٕ حُـز١ٍٞ.  رـيحى: ٓطزؼش حُؼخ٢ٗ.

. 2. ؽ(. يزكشاد ػٍ انخٕسح انؼشثٛخ انكجشٖ ٔانخٕسح انؼشالٛخ1938)حُؼ١ٌَٔ، طل٤ٖٔ.   -

 حُ٘ـق: ٓطزؼش حُـ١َ.

صفضبد يٍ صٛبح انضػٛى انؼظٛى انسٛذ  -(. صػٛى انخٕسح انؼشالٛخ1950)ػزخّ.  ػ٢ِ، -

 .  رـيحى: ٓطزؼش حُ٘ـخف.انصذس

يصشع  -(. يضبكًبد سٛبسٛخ يخٛشح أيبو انمضبء انؼشال1983ٙ)حُؼَٔ، ػزيحُـزخٍ.  -

 .  رـيحى: ىحٍ حُوخى٤ٓش ُِطزخػش.نݘًبٌانكٕنَٕٛم 

-تشكٛب-ٔتأحٛشْب فٙ أٔسثب 1917ثش انجهشفٛخ نـحٕسح أكتٕ (.2013)حُؼَٔ، كخٍٝم ٛخُق.  -

 .  ر٤َٝص: ٓطزؼش حُزٜخثَ.انؼشاق فٙ ضٕء انٕحبئك انجشٚطبَٛخ

  ..   رـيحى: حُٔطزؼش حُؼ٣َٜش3. ؽ يمذساد انؼشاق انسٛبسٛخ (.1925)حُؼ١َٔ، دمحم ١خَٛ.  -

انٕالغ خٕاطش ٔتؼهٛمبد يستًذح يٍ  -ػهٗ ْبيش انخٕسح انؼشالٛخ انكجشٖ (.1952)كَحط٢.  -

 .  رـيحى: ًَٗش حَُ٘٘ ٝحُطزخػش حُٔليٝىس.1920انًشئٙ ٔانًسًٕع ػٍ انخٕسح انؼشالٛخ نسُخ 

.  رـيحى: ٓطزؼش ىحٍ 2. 1920١(. انخٕسح انؼشالٛخ انكجشٖ سُخ 1975)ك٤خٝ، ػزيهللا.  -

 حُٔالّ.

. اػيحى ٝطلو٤ن هخُي ػزيحُؼ٣ِِ (. يزكشاد ػجذانؼضٚض2007. )حُؼ٣ِِ ػزي حُوٜخد،  -

 خد.  ر٤ٞص: حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘.حُوٜ
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أصذ سربل  -(. صفضبٌد يٍ يزكشاد انسٛذ سؼٛذ كًبل انذ1987ٍٚ. )ٓؼ٤ي ًٔخٍ حُي٣ٖ،  -

  . طوي٣ْ ٝطؼ٤ِن ًخَٓ ِٓٔخٕ حُـز١ٍٞ.  رـيحى: ٓطزؼش حُؼخ1920.٢ٗانخٕسح انؼشالٛخ 

أصذ سربل  -انذٍٚ (. صفضبٌد يٍ يزكشاد انسٛذ صسٍٛ كًبل1987. )ك٤ٖٔ ًٔخٍ حُي٣ٖ، -

 . طوي٣ْ ٝطؼ٤ِن ًخَٓ ِٓٔخٕ حُـز١ٍٞ.  رـيحى: ٓطزؼش حُؼخ1920.٢ٗانخٕسح انؼشالٛخ 

(. يؼهٕيبد ٔيشبْذاد فٙ انخٕسح انؼشالٛخ انكجشٖ نسُخ 1971)ًٔخٍ حُي٣ٖ، دمحم ػ٢ِ.  -

 . هيّ ُٚ ػ٢ِ حُوخهخ٢ٗ.  رـيحى: ٓطزؼش حُظ٠خٖٓ.1920

اد انسٛذ دمحم ػهٙ كًبل انذٍٚ. يٍ سربل انخٕسح (. يزكش1986. )ػ٢ِ دمحم ًٔخٍ حُي٣ٖ، -

 . طوي٣ْ ٝطؼ٤ِن ًخَٓ ِٓٔخٕ حُـز١ٍٞ.  رـيحى: ٓطزؼش حُؼخ1920.٢ٗانؼشالٛخ 

. طؼ٣َذ ١،2 حٕسح انؼششٍٚ انٕطُٛخ انتضشٚشٚخ فٙ انؼشاق(. 1975). ، ٍ. ًٕٞطِٞف  -

  ػزيحُٞحكي ًَّ َٝٓحؿؼش ػزي حَُُحم حُل٢٘ٔ.  ر٤َٝص: ىحٍ حُلخٍحر٢.

ْـ  1355-1305(. يزكشاد انؼاليخ انشٛخ يٕسٗ انؼصبيٙ 2019ؼصبيٙ، يٕسٗ. )ان -

. حػيحى ٝطوي٣ْ ًخَٓ ِٓٔخٕ حُـز١ٍٞ.  ر٤َٝص: ٓئٓٔش حُٔٞحٛذ انًؼشٔف ثـ  تبسٚخ انخٕسح انؼشالٛخ 

 ُِطزخػش ٝحَُ٘٘.

. طوي٣ْ 1920يٍ سربل انخٕسح انؼشالٛخ  -(. يزكشاد انضبد صالل 1986. )ٛالٍ حُٔٞف، -

 ٤ن ًخَٓ ِٓٔخٕ حُـز١ٍٞ.  رـيحى: ٓطزؼش حُؼخ٢ٗ.ٝطؼِ

انززٔس انسٛبسٛخ ٔانفكشٚخ ٔاالرتًبػٛخ  1920(. حٕسح 1985)ٗظ٢ٔ، ٤ٓٝٞ ؿٔخٍ ػَٔ.  -

 .  ر٤َٝص: ًَِٓ ىٍحٓخص حُٞكيس حُؼَر٤ش.2. ١نهضشكخ انمٕيٛخ انؼشثٛخ "االستمالنٛخ" فٙ انؼشاق

.  ر٤َٝص: ىحٍ نؼشاق انسٛبسٙ انضذٚجفٙ تطٕس ا دٔس انشٛؼخ (. 1973) حُ٘ل٢ٔ٤، ػزيهللا. -

 حُٜ٘خٍ َُِ٘٘.

 . طؼ٣َذ كئحى ؿ٤َٔ.  رـيحى: ٓطزؼش حُِٓخٕ.1920(. حٕسح انؼشاق 1965)ُٛٞي٣ٖ.  -

.  رـيحى: (. ركشٚبد ٔخٕاطش ػٍ أصذاث ػشالٛخ فٙ انًبضٙ انمشٚت1991)ح٤ُٜٔٚ، ػزٞى.  -

 ٓطزؼش حَُح٣ش.

. حُـِء حُوخْٓ. حُؤْ ٚخ انؼشاق انضذٚج(. نًضبد إرتًبػٛخ يٍ تبس2013)حٍُٞى١، ػ٢ِ.   -

 .2حألٍٝ.  ر٤َٝص : ىحٍ حَُحٗي. ١

 ػخ٤ٗخً: حُٔـالص ٝحُٜلق حُؼَر٤ش

. ٓـِش أكخم ػَر٤ش. صمبئك أخشٖ ػٍ يؤتًش شؼٕة انششق( . 1976أكٔي، ًٔخٍ ٓظَٜ. ) -

 . آد/ أؿٔطْ.12حُؼيى 

 زَ. . ط٣َٖ٘ حُؼخ٢ٗ/ ٗٞك3ٔ(. رـيحى. حُؼيى 1976ٓـِش أكخم ػَر٤ش. ) -
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصزية 

The Twentieth Revolution in the Memoirs of the Revolutionary 

Leaders and Men "Causes and Consequences" 

- Criticize and Reconstruct – 

 

Abstract: 

After the political settlements after the First World War resulted in the 

imposition of the British Mandate on Iraq, this decision became disappointing 

for the Iraqis, and a demonstration of Britain's perjury, with its previous 

promises to Iraq of freedom and independence, as well as statements by other 

allies countries to give peoples the right to self-determination. 

Therefore, the end of that war and the clarity of Britain's position except 

for the Arab hopes for sovereignty, that some movements opposed to the 

British in the areas close to Iraq, as well as the role of Iraqi intellectuals in 

preparing minds for liberation and demanding independence, in addition to 

the clerics and tribal leaders supporting the anti-British feeling, In addition to 

other reasons, the Iraqi people believed that it was inevitable that force 

should be used as a last attempt to compel Britain to change its attitude 

towards the Iraqis' hopes of obtaining sovereignty and independence, so the 

result was the outbreak of the Great Iraqi Revolution in 1920. 

Key words: Iraq, memoir, revolution 
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 م(842-813ه/227-198سهدان قصبُ االمارَ املاهانًُ )

 أ. د. سفًان ياسني إبراهًم

 قسن الحارٌخ  

 قسن الحارٌخ / كلٍة الحزبٍة للعلْم اإلًساًٍة / جاهعة الوْصل

 

 : هسحخلص البحث

ٕذف اىثؽس اىرعشف عيٚ اىَالٍػ اىعاٍح ىَذْٝح عْذاُ، ٍٗعطٞاذٖا اىؽناسٝح، ٗظشٗفٖا             

غٞاعٞح عيٚ عٖذ االٍاسج اىَإاّٞح، مَِ ظإشج االٍاساخ اىعشتٞح االعالٍٞح اىَغرقيح، ٗاىرٜ عذخ اى

اخش ٍشاؼو اىؽنٌ اىعشتٜ االعالٍٜ اىَثاؽش ىيغْذ تعذ اُ امٞفد اداسج االقيٌٞ اىٚ خشاعاُ. ٗؼاٗه 

ٗسج ىثالد اىْٖذ اىثؽس اىر٘فو اىٚ اتشص اىْرائط اىَرشذثح عيٚ ذؽ٘ه  عْذاُ اىٚ اٍاسج فغٞشج ٍعا

ٗاىخالفح اىعثاعٞح، ٍع ٍؽاٗىح االتقاء عيٚ اىرف٘ٝل اىؾشعٜ تاىؽنٌ ٍِ اىخيفاء اىعثاعِٞٞ اىَعافشِٝ 

 ىألٍاسج، ٍٗا اٍراصخ تٔ ذيل اىرعشتح ٍِ اؼذاز ٗظشٗف ذاسٝخٞح . 

 الوقذهة : 

( ّٗؾدطد لنذٌبل)سنٌذاى  الولحناى  الوٌرنْرا  اظٖشخ عدذد ٍدِ اىَدذُ اىغدْذٝح ٗتدا خـ             

ٍٗدِ تْٖٞدا ٍذْٝدح   اٗ ٍْفدشدج فدٜ ادائٖدا اىؽنداسٛ اىَؽيدٜ  عيٚ امصش ٍِ فعٞذ مدَِ ٗؼدذج االقيدٌٞ

)الٌِنذ  ّالخفةنة عْذاُ ٗاىرٜ ؽٖذخ اىعذٝذ ٍِ اىرؽ٘الخ فٜ ذثعٞرٖٞا اىغٞاعٞح ٗاالداسٝدح تْٖٞدا ٗتدِٞ 

ىقدذ ذٖٞتدد اىودشٗف اىَالئَدح  . اٗ ٍغرقيح تزاذٖا ٗم٘اؼٖٞا ٍٗا ذثعٖدا ٍدِ ّد٘اؼٜ ٗقدشٙ العباسٍة(  

عيٚ ٍقشتدح   ٍِ ٍ٘مع ظغشافٜ عاؼيٜ  إلٍاسذٌٖ )عاصوة(ىألعشج اىَإاّٞح فٜ اذخار عْذاُ ققثح 

  ٗاىرعداٝؼ اىغديَٜ اصاء اىرعدذد فدٜ االدٝداُ  ٗذعدذد فدٜ االعدشال اىغدناّٞح  ٍِ اىؽذٗد اىغْذٝح اىْٖذٝدح

اى٘اقددع اىغٞاعددٜ ٗاىردداسٝخٜ ىاٍدداسج اىَإاّٞددح  ٗاشددش رىددل عيددٚ  فنددالع عددِ اىرغدداٍػ اىددذْٜٝ االعددالٍٜ

-188ٍ/222-891سٌذاى قربة االهنارا الواُاًٍنة )ٍِٗ ْٕا ذأذٜ إَٞح ٍ٘م٘ع )  ٗققثرٌٖ عْذاُ

اؽرَيد اىذساعح عيدٚ استعدح ٍثاؼدس ذندَِ اىَثؽدس  ٗدساعرٔ ٗفق ٍْٖط اىعشك اىراسٝخٜ .م( 142

ىعغشافدٜ ٗاالقيَٞدٜ فندال عدِ اىرغدَٞح. ٗاؼرد٘ٙ االٗه )اىَالٍػ اىعاٍح( اىؽذٝس عِ ٍ٘مع عدْذاُ ا

اىَثؽس اىصاّٜ )اىغناُ( عيٚ اعشال عْذاُ اىغناّٞح ٗاىذْٝٞح ٗاتشص اىعاداخ ٗاىرقاىٞذ اىرٜ ماّد عدائذج 

فٜ اىَذْٝح. فٜ ؼِٞ ظداء اىَثؽدس اىصاىدس )اىؽٞداج اىغٞاعدٞح( ىعدشك قٞداً االٍداسج اىَإاّٞدح فدٜ عدْذاُ 

ىشاتدددع )اىؽٞددداج االقرقدددادٝح( ذندددَِ شدددشٗاخ عدددْذاُ ٗاتدددشص اّؾدددطرٖا ؼردددٚ عدددق٘هٖا . اٍدددا اىَثؽدددس ا

 االقرقادٝح . 

 اّالً : الوفهح العاهة 

(sndan)ذقع عْذاُ            
 (1)

، عيٚ عاؼو تؽش اىْٖذ  (India)فٜ االظضاء اىغشتٞح ٍِ تالد اىْٖذ  

، )الوحٍظ الٌِذي(
 (2)

))هي أجل ةزضة على البحز((.ٗٗففد عيٚ اّٖا  
 (3)

ٍٗعَع اىطشل اى٘افديح  

( ٗتقٞح ٍذُ اىْٖذ.sindتِٞ ٍذُ اقيٌٞ اىغْذ )
 (4)

مَِ االقيٌٞ اىصاّٜ ٍِ اقاىٌٞ اىعاىٌ اىَعَ٘س آّزاك. 
 (5 )

ٕٜٗ ٍقاتيح ىعضٝشج ذؽَو االعدٌ ّفغدٔ ظضٝدشج عدْذاُ، 
(6)

ٗقدذ اؽداس االدسٝغدٜ
(7)

))ّةنً ىدزىل تق٘ىدح :  

ا ُّذٍ الجشٌزا ّاسعة القطز ...ًُّ ةً عذاد بنفد جاًب الشزق هٌِا جشٌزا جسوى بِا ّجٌسب الٍِ

ٗعدذٕا ٍدِ اىَدذُ ٗاعدعح اىَغداؼح دُٗ ذؽذٝدذ رىدل تؾدنو دقٞدق تاىفشاعد  اٗ فٞشٕدا ٗامرفدٚ  الٌِذ((.

. ))ًُّ كبٍزا القذر ((تاىق٘ه 
 (8)

ىقذ فقو ات٘ اىفذاء
(9)

 (Sndabur)تِٞ ٍذْٝرٜ عدْذاُ ، ٗعدْذات٘س  

، تَْٞددا عددذَٕا اىقيقؾددْذٛ
(10)

ْٝددح ٗاؼددذج ذؽَددالُ االعددٌ ّفغددٔ ، ٗقددذ قددذً سٗاٝرددٔ ذيددل عددِ عددذد ٍددِ ٍذ 

ٕٗدٜ فدٜ االقيدٌٞ االٗه ٗذرثدع اقيدٌٞ  ))قنا  بعنا الوسناةزٌي اًِنا سنٌذابْر((  اىَغافشِٝ ٗاٗسد فٖٞدا 
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 للعلىم االنسانًُ واالجتماعًُ والصرفُ وقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ  

 جامعُ القادسًُ  –لكلًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ –بالتعاون مع كلًُ الرتبًُ االساسًُ و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

االجتماعًُ وولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ وقائع املؤمتر العلمٌ الد

 وبالتعاون مع جامعُ القادسًُ –والصرفُ لكلًُ الرتبًُ للبهات 

                                     اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار -  كلًُ الرتبًُ االساسًُ 

           احلضارٍ( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دلًل رقًوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 اجلامعُ  املستهصريُ 

ع. (Gujarat)معشاخ  اداسٝا
 (11)

ار ّشظػ  اُ اىرؾاتٔ فدٜ اىرغدَٞرِٞ مداُ ٗساء اىخيدو تَْٖٞدا ٗعدؽة  

االخشٙ ، فنالع عِ االخرالف فٜ ٍ٘قع مو ٍَْٖا مَِ االقاىٌٞ اىغثعح اىَعَد٘سج ذغَٞح اؼذَٕا عيٚ 

. ٗقذ ٗسدخ عْذاُ فٜ عذد ٍِ اىَقْفاخ االدتٞح اىعشتٞح االعالٍٞح
(12)

، ٍْٖا ٍا اٗسدٓ اىعاؼع 
(13)

 : 

 ٗىقذ سمثد  اىثؽش فٜ  اٍ٘اظٔ            ٗسمثد ٕ٘ه اىيٞو فٜ تٞاط

 ٍا تِٞ عْذاُ ٗتِٞ ععاط         ٗقطعد أه٘اه اىثالد ٗعشمٖا  

 ثاًٍاً : السكاى

ذعذدخ االعشال اىغناّٞح فٜ عْذاُ تِٞ ْٕ٘د ٗعشب ٗفٞشٌٕ              
 (14)

، ٗٗفف عناّٖا عيٚ  

(( ))هذٌٌة هححضزا االُل ّسكاًِا اُل حذق ًّبالةاُ عْذاُ : 
 (15)

. ٗذْ٘عد ادٝاٌّٖ تِٞ ٍغيَِٞ   

د ٍؤىف ٍعٖ٘هْٕٗذٗط ٗعثذج االفْاً ٗقذ اٗس
 (16)

))ّةٍِا فٜ مراتٔ ؼذٗد اىعاىٌ رىل تق٘ىٔ :   

ع هسلوٍي ٌُّذّص ّةٍِا هسجذ لرفا الجوعة ّبٍث لألصٌام((.  ٗقذ اعرَش رىل اىرْ٘ع اىذْٜٝ الؼقا

))ثن غلب  ٗتقٜ ٗظ٘د االدٝاُ االخشٙ فٜ عْذاُ ٍغرَشاع ؼرٚ ٍع فيثح ادٝاُ اٗ ٍعرقذاخ اخشٙ عيٖٞا

ٌِا سٌذاى((.الكفز على هوالك ه
 (17) 

ال ذناد ذخريف اىعاداخ ٗاىرقاىٞذ فٜ عْذاُ عِ فٞشٕا ٍِ ٍذُ  

))ٌلحف ّاحذُن بأسار ةً اىْٖذ ٗاقيٌٞ اىغْذ فقذ امرفٚ افية عناّٖا فٜ اىثغرٌٖ تقطعح قَاػ ٗاؼذج 

جوٍع االّقات((
 (18)

ٗقذ اعٌٖ اعرذاه ٍْاخٖا ٗاظ٘ائٖا اىؽاسج    
 (19)

ٍِ  فٜ االقرقاس عيٚ ٕنزا ّ٘ع 

االىثغح 
 (20)

))ّاُلِا لِن شعْر طٌْلة((. 
 (21)

فنالع عِ عذد ٍِ اىعاداخ ٗاىرقاىٞذ االخشٙ اىرٜ    

ذرْاعة ٍع االدٝاُ اىَْرؾشج فٜ عْذاُ ار ذٌ رمش ٍا اخرقد تٔ عْذاُ ٗاٍراصخ تٔ عِ فٞشٕا ٍِ 

 اىَذُ اىْٖذٝح ٗاىغْذٝح .

 ثالثاً : الحٍاا السٍاسٍة 

-891عيٚ عٖذ اىخيٞفح اىَأٍُ٘ ) م(188ٍ/891)سج اىَإاّٞح فٜ عْذاُ عْح قاٍد االٍا            

م(188-188ٍ/281
 (22)

ٗتزىل ذعذ اٗىٚ االٍاساخ اىعشتٞح اىَغرقيح فٜ اقيٌٞ اىغْذ 
(23)

ٗقذ اعغٖا  

اىفنو تِ ٍإاُ ٍ٘ىٚ تْٜ عاٍح تِ ىؤٛ.
 (24)

ع ،  تعذ اُ فرػ عْذاُ ٗتْٚ فٖٞا ٍغعذاع ظاٍعا
(25)

ٗاخثش  

 ))ّدعا لَ ةً هسجذ جاهع اجخذٍ بِا((اىَأٍُ٘ تزىل اىخيٞفح 
(26)

ٗتعس اىٞح تعذد ٍِ اىٖذاٝا. ٗاّرٖد 

ٗفق رىل ذثعٞح عْذاُ االداسٝح ىََينح تيٖشا.
 (27)

ٗفٜ اعقاب ٗفاج االٍٞش اىفنو تِ ٍإاُ خيفٔ فٜ 

ؼنٌ االٍاسج اتْٔ دمحم
(28)

ٗاىزٛ اسعو تؽَيح تؽشٝح ٍِ عثعِٞ تاسظح 
(29)

ْح اىَٞذىَقاذيح اىقشاف 
(30)

 

ٗاىقناء عيٚ ذؽشماذٌٖ قثاىح ع٘اؼو االٍاسج ار ذَنِ خالىٖا ٍِ قرو اعذاد ٌٍْٖ ٗافررػ ٍذْٝح قاىٜ . 
(31)

ٗعْذ ع٘دج االٍٞش دمحم اىٚ عْذاُ ٗظذ اخآ ٍإاُ قذ ذَشد عيٞح ٗفشك عٞطشذح عيٚ عْذاُ 

ٗاسعو اىٞح تعذد ٍِ  م(142-188ٍ/222-281)ّٗقة ّفغٔ اٍٞشاع عيٖٞا ٗدعا فٖٞا ىيخيٞفح اىَعرقٌ 

اىٖذاٝا.
 (32)

ٍِٗ اى٘امػ اُ اىرغٞٞش اىزٛ ؼقو فٜ عْذاُ ظاء تَغاعذج ٗذؾعٞع اىْٖ٘د اىَؽيِٞٞ  

ىيرخيـ ٍِ االٍاسج اىَإاّٞح تذىٞو اٌّٖ ٍا اُ ّقث٘ا ٍإاُ اٍٞشاع ٗعاعذٗٓ عيٚ قرو اخٞٔ دمحم اال 

. م(148ٍ/222)ٗقاٍ٘ا تئعقاه االٍاسج ٗاالعرٞالء عيٚ عْذاُ فٜ عْح 
 (33)

  

 رابعاً : الحٍاا االقحرادٌة 

))الجْس الٌِذي اخرقد عْذاُ ٗاؽرٖشخ  تعذد ٍِ اىصشٗاخ فَِ اىصشٗاخ اىْثاذٞح ٗظذ فٖٞا             

بْةزا((
 (34)

ٗاىخٞضساُ ٗاىققة ٗاؽعاس اىفيفو 
(35)

ٗاىقغو ٗاىقْا 
(36)

))الٌارجٍل كثٍز((ٗفٖٞا  
 (37)

 

ٖشخ تر٘افش اىفٞيح ٗذعذدخ اعرخذاٍاذٖا فٜ اىؽٞاج اىٍٞ٘ٞح تغْذاُ ٍْٖٗا ٍِٗ اىصشٗاخ اىؽٞ٘اّٞح اؽر

ؼَو اىصٞاب اىٚ ٍ٘امع فغيٖا ٗاعادذٖا عيٚ عناُ اىَذْٝح تعذ اذَاً ذْوٞفٖا
(38)

ٗاؽرٖشخ تاصدٝاد  

))ُّْ كثٍز ةً خلجاى السٌذ((اعذاد اىرَاعٞػ 
 (39)

ٍِٗ ششٗاذٖا ٍِ االؼعاس اىنشَٝح اىضٍشد . 
 (40)

 

))ٌّعول بسائز االقلٍن هي البسظ ّها افش ذيل اىصشٗاخ اىٚ اؽرٖاس عْذاُ تعذد ٍِ اىقْاعاخ اعٌٖ ذ٘

ٌجزي هجزاُا((
 (41)

ٗفْاعح اىصٞاب اىرٜ ٗفف تاىؽغْح ٗاىَرقْح 
(42)

ٗفْاعح اىشٍاغ ٍِ اىققة . 
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 للعلىم االنسانًُ واالجتماعًُ والصرفُ وقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ  

 جامعُ القادسًُ  –لكلًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ –بالتعاون مع كلًُ الرتبًُ االساسًُ و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

االجتماعًُ وولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ وقائع املؤمتر العلمٌ الد

 وبالتعاون مع جامعُ القادسًُ –والصرفُ لكلًُ الرتبًُ للبهات 

                                     اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار -  كلًُ الرتبًُ االساسًُ 

           احلضارٍ( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دلًل رقًوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 اجلامعُ  املستهصريُ 

(43)
ِا كثٍز ))ُّن ججار هٍاسٍز هحجْلْى ... ّالوساةز الٍٗتاىراىٜ اصداد االٕرَاً تاىعَو اىرعاسٛ  

ّالخارج عٌِا كثٍز((
 (44)

))هجوع الطزق((ٗفذخ عْذاُ  
 (45)

اىثؽشٝح ٗاىثشٝح ىرعضٝض اىقالخ  

اىرعاسٝح تِٞ اىْٖذ ٗاىخالفح اىعثاعٞح ٗفٞشٕا ٍِ اىثيذاُ فنال عِ ٗظ٘د هشل ذعاسٝح تؽشٝح ٍثاؽشج 

ٍِ عْذاُ اىٚ ٍْٞائٜ عذُ ٍٗنح .
 (46)

ٌ اىْٖذ ٍْٗطقح ٗاؽرٖشخ اع٘اقٖا مئؼذٙ اتشص اع٘ال اقيٞ 

فشب تالد اىْٖذ
(47)

. ّٗرط عِ رىل اّؾطح ٍرعذدج فٜ ؼشمح اىقادساخ اىرعاسٝح ىغْذاُ ىغْٚ ٗذْ٘ع  

ششٗاذٖا تاىَقاسّح ٍع ٗسادخ ذعاسٝح قيٞيح ظذاع ٗىزىل اسذأْٝا عشك اتشص فادساخ عْذاُ عيٚ عٖذ 

 : االٍاسج اىَإاّٞح مَا ٍ٘مػ فٜ اىعذٗه اٟذٜ

 اخاىَالؼو اىقادساخ خ

اىَؽافٞو اىضساعٞح ٗاىصشٗاخ اىْثاذٞح )االسص، اىْاسظٞو 1
(48)

 ،

اىقغو ،اىخٞضساُ اىقْا
(49)

، ققة اىغنش، اىفيفو
(50)

) 

فذسخ افيثٖا اىٚ تالد 

اىعشب عثش اىطشٝقِٞ اىثشٛ 

ٗاىثؽشٛ
(51)

 

ششٗاخ ؼٞ٘اّٞح )اىرَاعٞػ 2
(52)

، اىفٞيح
(53)

)  

ششٗاخ ٍعذّٞح ٗفْاعٞح )اىضٍشد 3
(54)

غْذاّٞح، اىصٞاب اى
(55)

فذسخ اىٚ ظْ٘ب ؽثٔ  (

ظضٝشج اىعشب عثش اىطشٝق 

اىثؽشٛ
(56)
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 للعلىم االنسانًُ واالجتماعًُ والصرفُ وقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ  

 جامعُ القادسًُ  –لكلًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ –بالتعاون مع كلًُ الرتبًُ االساسًُ و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

االجتماعًُ وولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ وقائع املؤمتر العلمٌ الد

 وبالتعاون مع جامعُ القادسًُ –والصرفُ لكلًُ الرتبًُ للبهات 

                                     اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار -  كلًُ الرتبًُ االساسًُ 

           احلضارٍ( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دلًل رقًوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 اجلامعُ  املستهصريُ 

 ( هْقع سٌذاى ةً اقلٍن السٌذ8الخزٌطة رقن )                                       

ات٘ اىقاعٌ دمحم تِ عيٜ اىْقٞثٜ اىَعشٗف تاتِ ؼ٘قو ، ف٘سج االسك ،ٍْؾ٘ساخ داس :  اخزخ ٍِ

 . 275ً( ، ؿ 1992)تٞشٗخ: ج ،ٍنرثح اىؽٞا
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 للعلىم االنسانًُ واالجتماعًُ والصرفُ وقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ  

 جامعُ القادسًُ  –لكلًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ –بالتعاون مع كلًُ الرتبًُ االساسًُ و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

االجتماعًُ وولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ وقائع املؤمتر العلمٌ الد

 وبالتعاون مع جامعُ القادسًُ –والصرفُ لكلًُ الرتبًُ للبهات 

                                     اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار -  كلًُ الرتبًُ االساسًُ 

           احلضارٍ( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دلًل رقًوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 اجلامعُ  املستهصريُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( االهارا الواُاًٍة ّقربحِا سٌذاى2الخزٌطة رقن )

 اىخشٝطح ٍِ عَو اىثاؼس
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 للعلىم االنسانًُ واالجتماعًُ والصرفُ وقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ  

 جامعُ القادسًُ  –لكلًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ –بالتعاون مع كلًُ الرتبًُ االساسًُ و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

االجتماعًُ وولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ وقائع املؤمتر العلمٌ الد

 وبالتعاون مع جامعُ القادسًُ –والصرفُ لكلًُ الرتبًُ للبهات 

                                     اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار -  كلًُ الرتبًُ االساسًُ 

           احلضارٍ( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دلًل رقًوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 اجلامعُ  املستهصريُ 

 :الخاجوة

 خيقد اىذساعح اىٚ اىعذٝذ ٍِ اىْرائط ىعو ٍِ اتشصٕا :

قيح اىَثنشج فٜ اقيٌٞ اىغْذ، ٍع االتقاء ؽنيد االٍاسج اىَإاّٞح اؼذٙ ٍوإش اٍاساخ اىَذُ اىَغر -1

عيٚ اىقيح تاىخالفح اىعثاعٞح ىيؽق٘ه عيٚ اىرف٘ٝل اىؾشعٜ تاىؽنٌ، ٗاالؼرفاظ تعالقاخ عيَٞح ٍع 

ع ىرثعٞرٖا اىراسٝخٞح ىثالد اىْٖذ، ٍِٗ شٌ تشصخ تئٍناّٞاذٖا اىَؽيٞح، ىيرعاٍو ٍع ٍؽٞطٖا  تالد اىْٖذ ٗفقا

 ٍَٝ٘ح تقاء االٍاسج ٗذغيثٖا عيٚ اىقع٘تاخ اىرٜ ذ٘اظٖٖا .اىخاسظٜ االقيَٜٞ ٗاىثعٞذ، ىذ

اعَٖد اىَؾنالخ اىذاخيٞح، ٗاىقشاع تِٞ االعشج االٍٞشٝح، ٗذؽاىف اىَعاسمِٞ ٍِ اىْٖ٘د  -2

االفيِٞٞ، فٜ امطشاب اؼ٘اه االٍاسج اىغٞاعٞح ٗاالداسٝح، ٗفٜ رىل دالىح ٗامؽح عيٚ ققش فرشج 

، ٗتقٞد مَِ ؼذٗد ٍذْٝح عْذاُ ٗاىَْاهق اىقشٝثح ٍْٖا ٗىٌ ذغرطع ( عْح29ؼنٌ االٍاسج اىَإاّٞح )

 االذغاع تؽذٗدٕا ىنٌ ٍْاهق ظذٝذج .

ؽٖذخ عْذاُ ذعذد فٜ اعشاقٖا اىغناّٞح، ٗذعذد فٜ ادٝاّٖا، ٗاّرٖعد االٍاسج اىَإاّٞح عٞاعح  -3

ٍع خق٘فٞح اىعذٝذ ٍِ اىرغاٍػ اىذْٜٝ، ٗاىذع٘ج اىٚ اىرعاٝؼ اىغيَٜ تِٞ ٍنّ٘اخ اىغناُ، ٗاىرعاٍو 

 اىعاداخ ٗاىرقاىٞذ ىغٞش اىَغيَِٞ ٍِ اىْٖذٗط ٗفٞشٌٕ تَا ال ٝرعاسك ٍع ش٘اتد اىرؾشٝع االعالٍٜ .

صخشخ عْذاُ تعذد ٍِ اىصشٗاخ اىَؽيٞح، ٗاىرٜ اعَٖد فٜ سفذ اّؾطرٖا االقرقادٝح، فنالع عِ  -4

ائٖا، ار ٝيؽع عيٚ ظذٗه فادساخ ؼشمح اىرثادالخ اىرعاسٝح اىَاسج تاإلٍاسج، ٗاىَقذسج عثش ٍْٞ

عْذاُ، ذْ٘ع فادساذٖا ٍِ اىثنائع ٗاىغيع، ٗٗف٘ىٖا ٗتؾنو ٍثاؽش عثش اىثؽش اىٚ تالد اىعشب، 

ٗاىَراظشج تعذد ٍْٖا عثش اىطشٝق اىثشٛ اىٚ اىثيذاُ االخشٙ، ٗقذ ّفغش إَاه اىَقادس اىراسٝخٞح 

 ٗظذخ فٖٜ اقو تنصٞش ٍِ ؼعٌ فادساذٖا . االٗىٞح ى٘اسداخ عْذاُ ٍشدٓ امرفائٖا االقرقادٛ ٗاُ 

 الِْاهش :
                                                 

(
1
مدَِ ٗالٝدح تٍ٘ثداٛ ٗذقدع ؽدَاه ٍذْٝدح  Sanjan)عْذاُ ظضء ٍدِ ٍذْٝدح عدْعاُ اىؽاىٞدح ) ذؾنو (

مددٌ(، ْٝوددش : اتدد٘ اىَعدداىٜ أهٖددش اىْٖددذٛ اىَثدداسمث٘سٛ، سظدداه اىغددْذ ٗاىْٖددذ ،  145تٍ٘ثدداٛ تَغددافح )

؛ ّقاسٛ فَٖٜ دمحم فضاىٜ، االٍداساخ اىعشتٞدح تاىْٖدذ 31ً(، ؿ 1958اىَطثعح اىَاىنٞح ، )تٍ٘ثاٛ : 

، ٝ٘ىٞدد٘ 2َإاّٞددح، اىٖثاسٝددح، اىغدداٍٞح، ٍعيددح اىردداسٝ  ٗاىَغددرقثو، ميٞددح اٟداب ، ظاٍعددح اىَْٞددا، اىعددذد اى

 . 302ً، ؿ 1998

(
2
ٍؤىف ٍعٖ٘ه، ؼذٗد اىعاىٌ ٍِ اىَؾشل اىٚ اىَغشب ، ذشظَٔ عِ اىفاسعٞح ٗؼققٔ ٝ٘عف اىٖدادٛ  (

 276،282و ، اىَقدذس اىغداتق ، ؿ؛ اتِ ؼ٘قد 83ً( ،ؿ  2002، اىذاس اىصقافٞح ىيْؾش ، )اىقإشج : 

 . 173؛ فضاىٜ، اىَشظع اىغاتق، 

(
3
اىؽغِ تِ اؼَذ اىَٖيثٜ اىعضٝضٛ، اىنرداب اىعضٝدضٛ اٗ اىَغداىل ٗاىََاىدل ، داس اىرندِ٘ٝ ىيطثاعدح  (

؛ ٗٗسد ٗفدف ٍؾداتٔ عْدذ مدو ٍدِ: ؽدٖاب اىدذِٝ اتدٜ  135(، ؿ 2006ٗاىْؾش ٗاىر٘صٝع، )دٍؾدق:

، داس فدادس ىيطثاعدح ٗاىْؾدش، )تٞدشٗخ :  3اىؽَد٘ٛ ، ٍععدٌ اىثيدذاُ ، ه  عثذ هللا ٝداق٘خ تدِ عثدذ هللا

؛ ففٜ اىذِٝ عثذ  اىَؤٍِ اىثغذادٛ ، ٍشافذ االهدالع عيدٚ اعدَاء االٍنْدح 267 -3/266ً( ، 2007

 .. 173؛ فضاىٜ، اىَشظع اىغاتق،  2/746ً( ،  1992ٗاىثقاع ، داس اىعٞو، )تٞشٗخ : 

(
4
 . 276،282؛ اتِ ؼ٘قو ، اىَقذس اىغاتق ، ؿ 135ؿ اىعضٝضٛ، اىَقذس اىغاتق،  (

(
5
ات٘ عثذ هللا دمحم تِ دمحم تِ عثذ هللا تِ إدسٝظ االدسٝغٜ ، ّضٕح اىَؾرال فٜ اخردشال ا فدال ، عداىٌ  (

 . 1/166ً( ، 1989اىنرة ، )تٞشٗخ : 
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(
6
 . 167االدسٝغٜ، اىَقذس ّفغٔ ٗاىَعيذ،  (

(
7
 . 182اىَقذس ّفغٔ ٗاىَعيذ،  (

(
8
 الدسٝغٜ، اىَقذس ّفغٔ ٗاىَعيذ ٗاىقفؽح .ا (

(
9
عَاد اىذِٝ اعَاعٞو تِ دمحم تِ عَش اتد٘ اىفدذاء ، ذقدٌ٘ٝ اىثيدذاُ ، اعرْدٚ ترقدؽٞؽٔ ٗهثعدٔ سْٝد٘د  (

 .358ً( ، ؿ  1840ٍٗاك م٘مِٞ دٝغالُ ، داس اىطثاعح اىغيطاّٞح )تاسٝظ : 

(
10

ٛ ، فثػ االعؾٚ فٜ فْاعح االّؾا ، ؽشؼٔ ٗعيق ات٘ اىعثاط اؼَذ تِ عيٜ تِ عثذ هللا اىقيقؾْذ (

 . 5/69ً( ، 1987عيٞٔ ٗقاتو ّق٘فٔ ّثٞو خاىذ اىخطٞة ، داس اىنرة اىعيَٞح ، )تٞشٗخ : 

(
11

 .  5/69؛ اىقيقؾْذٛ، اىَقذس اىغاتق،  358أت٘ اىفذاء، اىَقذس اىغاتق، ؿ  (

 (
12

ً( ، ؿ 1999ىٖداله ،)تٞدشٗخ : ، داس ٍٗنرثدح ا 2ات٘ عصَاُ عَش تِ تؽش اىعاؼع ، اىدثخالء،ه(

 .   524ً( ، ؿ 1990؛ اىثشفاُ ٗاىعشظاُ ٗاىعَٞاُ ٗاىؽ٘الُ، داس اىعٞو، )تٞشٗخ :  77

(
13

 اىعاؼع، اىَقذس ّفغٔ ٗاىقفؽح .  (

(
14

 .  83ٍعٖ٘ه، اىَقذس اىغاتق، ؿ  (

(
15

 . 1/182االدسٝغٜ، اىَقذس اىغاتق،  (

(
16

 . 83اىَقذس اىغاتق، ؿ  (

(
17

تدِ اؼَدذ تدِ عدعٞذ اىَعدشٗف تداتِ ؼدضً االّذىغدٜ، ظ٘اٍدع اىغدٞشج اىْث٘ٝدح ٗخَدظ أت٘ دمحم عيدٜ  (

 . 349ً( ، ؿ 1900سعائو اخشٙ، ذؽقٞق اؼغاُ عثاط، داس اىَعاسف، )اىقإشج : 

(
18

 . 83ٍعٖ٘ه، اىَقذس اىغاتق ، ؿ  (

(
19

 ٍعٖ٘ه، اىَقذس ّفغٔ ٗاىقفؽح. (

(
20

 ٍعٖ٘ه، اىَقذس ّفغٔ ٗاىقفؽح. (

(
21

 ّفغٔ ٗاىقفؽح.ٍعٖ٘ه، اىَقذس  (

 (
22

ات٘ اعؽال اتشإٌٞ تِ دمحم اىفاسعٜ االفطخشٛ ، اىَغاىل ٗاىََاىل ، ذؽقٞق دمحم ظاتش عثذ اىعاه (

؛ ، ات٘ اىشٝؽاُ  100،105،106ً( ،ؿ  1961اىؽْٜٞ ٗدمحم ؽفٞق فشتاه ، داس اىقيٌ، )اىقإشج : 

ىعقو اٗ ٍشرٗىح ، داس اىَعاسف دمحم تِ اؼَذ اىثٞشّٜٗ، فٜ ذؽقٞق ٍا ىيْٖذ ٍِ ٍق٘ىح ٍقث٘ىح فٜ ا

 . 175؛ فضاىٜ، اىَشظع اىغاتق، 148ً( ،ؿ  1958اىْٖذ :  –اىعصَاّٞح ، )ؼٞذس آتاد 

(
23

ات٘ اىؽغِ اؼَذ تِ ٝؽٞٚ تِ ظاتش اىثالرسٛ، فر٘غ اىثيذاُ ، ىعْح اىثٞاُ اىعشتٜ ، ٍنرثدح اىْٖندح  (

 . 545، ؿ  3ً( ، ل  1956اىَقشٝح ، )اىقإشج : 

(
24

ىددؤٛ تددِ اىؽدداسز تددِ عدداٍح تددِ ىددؤٛ تددِ فاىددة تددِ فٖددش، ٕٗددٜ اعددشج قشؽددٞح اعغددد      عدداٍح تددِ (

-279ً( اشْدداء خالفدح اىخيٞفددح اىَعرنددذ )892ٓ/279االٍداسج اىغدداٍٞح فدٜ ٍذْٝددح اىَيردداُ اىغدْذٝح عددْح )

ً( ، اتدد٘ اىَْددزس ٕؾدداً تددِ دمحم تددِ اىغددائة اىَعددشٗف تدداتِ اىنيثددٜ ، ظَٖددشج اىْغددة، 892-901ٓ/289

؛ ٍقدعة تدِ عثدذهللا 2/169ً( ، 1939د فشدٗط اىعوٌ، داس اىٞقودح اىعشتٞدح، )دٍؾدق : ذؽقٞق ٍؽَ٘
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، ذؽقٞدق ىٞفدٜ تشٗفْغداه، داس اىَعداسف، 3تِ ٍقعة تِ شاتد تِ عثذهللا تِ اىضتٞش، ّغدة قدشٝؼ، ه

 .  437)اىقإشج : د.خ( ، ؿ 

(
25

 . 3/545اىثالرسٛ، اىَقذس اىغاتق،  (

(
26

 ٌ ٗاىقفؽح .اىثالرسٛ، اىَقذس ّفغٔ ٗاىقغ (

(
27

اؼدددذٙ اىََاىدددل اىْٖذٝدددح اىََردددذج عيدددٚ عددد٘اؼيٖا اىغشتٞدددح ٗتاذعدددآ اىؾدددَاه اىغشتدددٜ ٕٗدددٜ ٗالٝدددح  (

( اىؽاىٞح، ْٝودش : عديَٞاُ اىرداظش، سؼيدح عديَٞاُ اىرداظش Gurjara-pratiharasظ٘سظشاتشذٖٞاسط )

هثدع داس ٍْؾد٘ساخ ،  ااٗسدٕا اىغٞشافٜ مَِ سؼيح اىغٞشافٜ اىدٚ اىْٖدذ ٗاىقدِٞ ٗاىٞاتداُ ٗاّذّٗٞغدٞ

؛ عشاض اىذِٝ اتٜ ؼفـ 83؛ ٍعٖ٘ه، اىَقذس اىغاتق ، ؿ 44-41ً( ؛  1961اىثقشٛ ، )تغذاد : 

؛ 77ً( ، ؿ1939عَش تِ اى٘سدٛ ، خشٝذج اىععائة ٗفشٝذج اىغشائة  ، اىَنرثح اىؾدعثٞح  ، )تٞدشٗخ:

ً( ، 1978)تٞددشٗخ :  اؼغدداُ ؼقددٜ  ، ذدداسٝ  ؽددثٔ اىعضٝددشج اىْٖذٝددح اىثامغددراّٞح  ، ٍؤعغددح اىشعدداىح ،

 .47-46ؿ

(
28

 اىثالرسٛ، اىَقذس ّفغٔ ٗاىقغٌ ٗاىقفؽح .  (

( ٗذعْدٜ اىغدفْٞح اىؽشتٞدح ٗاىردٜ فدْعد ىَطداسدج اىقشافدْح  Berhaأخزخ ٍِ اىَفشدج اىْٖذٝدح ) (29)

 :اىرْثٞدٔ ٗاإلؽدشاف، ذؽقٞدق ،اىَغدع٘دٛ  أت٘ اىؽغِ عيٜ تِ اىؽغِٞ تدِ عيدٜٗاىرقذٛ ىٌٖ ، ْٝوش : 

ع عْدددذ : 933ؿ ، ً(8391َاعٞو اىقددداٗٛ، )تغدددذاد:عثدددذهللا إعددد ؛ ٗٗسدخ ّقددد٘ؿ ٍقاستدددح الؼقدددا

  .222/ 9؛ اىؽَ٘ٛ، اىَقذس اىغاتق، 841اىثٞشّٜٗ، اىَقادس اىغاتق، ؿ

 (
30

ع اىدٜ اىرؽدشك ٗاالمدطشاب اٗ ٍدا ٝقدٞة فدٜ اىغاىدة سامدة اىثؽدش ٍدِ اىدذٗاس ( دىد اىَفشدج ىغ٘ٝا

اق٘اً ْٕ٘د ٕعشٗا ٍ٘هٌْٖ االفيٜ فٜ اىَْطقدح اىََردذج ٍدِ ٗاىقٜء ٗاىغصٞاُ ٍِ ذَاٝذٓ فٜ اىثؽش ٌٕٗ 

ع ٗقذ عَو افيثٌٖ فٜ اىقشفْح ، ْٝوش : ات٘ اىفنو ظَداه    اقيٌٞ اىغْذ ؽَاالع ٗؼرٚ اقيٌٞ معشاخ ظْ٘تا

، ذقدؽٞػ  3تِ دمحم تِ ٍنشً تِ عيدٜ اىَقدشٛ اىَعدشٗف تداتِ ٍْود٘س ، ىغداُ اىعدشب اىَؽدٞو ، ه 

ً( ،  1986 اىقددادل اىعثٞددذٛ ، داس اؼٞدداء اىرددشاز اىعشتددٜ ، )تٞددشٗخ : اٍددِٞ دمحم عثددذ اىٕ٘دداب ٗدمحم

3/230 . 

 (
31

 .3/545اىثالرسٛ، اىَقذس اىغاتق، (

 (
32

 اىثالرسٛ، اىَقذس ّفغٔ ٗاىقغٌ ٗاىقفؽح .(

 (
33

 اىثالرسٛ، اىَقذس ّفغٔ ٗاىقغٌ ٗاىقفؽح .  (

 (
34

 .   83ٍعٖ٘ه، اىَقذس اىغاتق، ؿ (

 (
35

 ىقفؽح .  ٍعٖ٘ه، اىَقذس ّفغٔ ٗا(

 (
36

 .   5/70؛ اىقيقؾْذٛ، اىَقذس اىغاتق، 135اىعضٝضٛ، اىَقذس اىغاتق، ؿ (

 (
37

، داس فادس  3ات٘ تنش ؽَظ اىذِٝ دمحم تِ اؼَذ اىَقذعٜ ، اؼغِ اىرقاعٌٞ فٜ ٍعشفح االقاىٌٞ ، ه (

 .  481ً( ،ؿ  1991، )تٞشٗخ : 
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 للعلىم االنسانًُ واالجتماعًُ والصرفُ وقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ  

 جامعُ القادسًُ  –لكلًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ –بالتعاون مع كلًُ الرتبًُ االساسًُ و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

االجتماعًُ وولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ وقائع املؤمتر العلمٌ الد
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           احلضارٍ( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دلًل رقًوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 اجلامعُ  املستهصريُ 

                                                                                                                                                   

 (
38

ً( ، 2004داس اىنردة اىعيَٞدح، )تٞدشٗخ: ات٘ عصَاُ عَش تِ تؽش اىعاؼع ، اىؽٞد٘اُ ، اىؽٞد٘اُ ،(

7/136  . 

 (
39

ات٘ تنش اؼَذ تِ دمحم اىَٖزاّٜ اىَعشٗف تاتِ اىفقٞٔ ، مراب اىثيذاُ ، ذؽقٞق ٝ٘عدف اىٖدادٛ، عداىٌ (

 . 119ً( ، ؿ  1996اىنرة ، )تٞشٗخ : 

 (
40

ذ ، ٍدشٗض اىدزٕة ٍٗعدادُ اىعدٕ٘ش، ذؽقٞدق اعدعاىَغدع٘دٛ  أت٘ اىؽغِ عيٜ تِ اىؽغِٞ تدِ عيدٜ(

 . 446-1/445( ، 1989دافش ، داس اىٖعشج،)قٌ : 

 (
41

 .   481اىَقذعٜ ، اىَقذس اىغاتق ،ؿ (

 (
42

 اىَقذعٜ ، اىَقذس ّفغٔ ٗاىقفؽح .(

 (
43

 .   83ٍعٖ٘ه، اىَقذس اىغاتق ، ؿ (

 (
44

 . 1/182االدسٝغٜ، اىَقذس اىغاتق ، (

 (
45

 . 135اىعضٝضٛ، اىَقذس اىغاتق، ؿ (

 (
46

 .  446-1/445اىَغع٘دٛ، ٍشٗض ... ، (

 (
47

ْٝوش: ات٘ اىفرػ ّقش تِ عثذ اىشؼَِ تِ اعَاعٞو االعنْذسٛ ، االٍنْح ٗاىَٞآ ٗاىعثاه ّٗؽٕ٘ا (

ً(  2005اىَزم٘سج فٜ ا خثاس ٗا ؽعاس ، ذؽقٞق ؼغِ دمحم اىّْاتُ٘دٓ ، داس اىنردة اىعيَٞدح ، )تٞدشٗخ : 

 . 259، ؿ 

 (
48

 .  481اىَقذعٜ ، اىَقذس اىغاتق ،ؿ (

 (
49

 .  5/70؛ اىقيقؾْذٛ، اىَقذس اىغاتق، 135ضٝضٛ، اىَقذس اىغاتق، ؿ اىع(

 (
50

 . 83ٍعٖ٘ه، اىَقذس اىغاتق ، ؿ (

 (
51

 . 446-1/445اىَغع٘دٛ، ٍشٗض ... ، (

 (
52

 . 119اتِ اىفقٞٔ، اىَقذس اىغاتق ، ؿ (

 (
53

 . 7/136اىعاؼع، اىَقذس اىغاتق ، (

 (
54

 . 446-1/445اىَغع٘دٛ، ٍشٗض ... ، (

 (
55

 . 481ٜ، اىَقذس اىغاتق ، ؿ اىَقذع(

 (
56

 . 446-1/445اىَغع٘دٛ، ٍشٗض ... ، (
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 للعلىم االنسانًُ واالجتماعًُ والصرفُ وقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ  

 جامعُ القادسًُ  –لكلًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ –بالتعاون مع كلًُ الرتبًُ االساسًُ و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

االجتماعًُ وولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ وقائع املؤمتر العلمٌ الد

 وبالتعاون مع جامعُ القادسًُ –والصرفُ لكلًُ الرتبًُ للبهات 

                                     اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار -  كلًُ الرتبًُ االساسًُ 
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 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 اجلامعُ  املستهصريُ 

                                                                                                                                                   

 الورادر ّالوزاجع

 اّالً : الورادر االّلٍة :

 ( .1164ٕـ /  560االدسٝغٜ ، ات٘ عثذ هللا دمحم تِ دمحم تِ عثذ هللا تِ إدسٝظ )خ  -

 ً( . 1989ّضٕح اىَؾرال فٜ اخرشال ا فال، عاىٌ اىنرة ، )تٞشٗخ :  -1

 ً( . 1165ٕـ /  561عنْذسٛ ، ات٘ اىفرػ ّقش تِ عثذ اىشؼَِ تِ اعَاعٞو)خ اال

االٍنْح ٗاىَٞآ ٗاىعثاه ّٗؽٕ٘ا اىَدزم٘سج فدٜ ا خثداس ٗا ؽدعاس ، ذؽقٞدق ؼغدِ دمحم اىّْداتُ٘دٓ ، داس  -2

 ً( . 2005اىنرة اىعيَٞح ، )تٞشٗخ : 

 ً( . 958ٕـ /  346االفطخشٛ ، ات٘ اعؽال اتشإٌٞ تِ دمحم اىفاسعٜ)خ  -

اىَغاىل ٗاىََاىل ، ذؽقٞق دمحم ظاتش عثذ اىعاه اىؽْٜٞ ٗدمحم ؽفٞق فشتاه ، داس اىقيٌ، )اىقإشج :  -3

1961 . )ً 

 ً( . 1338ٕـ /  739اىثغذادٛ ، ففٜ اىذِٝ عثذ  اىَؤٍِ)خ  -

 ً( . 1992ٍشافذ االهالع عيٚ اعَاء االٍنْح ٗاىثقاع ، داس اىعٞو، )تٞشٗخ :  -4

 ً( .  892ٕـ /  279اؼَذ تِ ٝؽٞٚ تِ ظاتش)خ  اىثالرسٛ،  ات٘ اىؽغِ -

 ً( . 1956فر٘غ اىثيذاُ ، ىعْح اىثٞاُ اىعشتٜ ، ٍنرثح اىْٖنح اىَقشٝح ، )اىقإشج :  -5

 ً( . 1048ٕـ /  440اىثٞشّٜٗ، ات٘ اىشٝؽاُ دمحم تِ اؼَذ )خ  -

 –، )ؼٞذس آتاد  فٜ ذؽقٞق ٍا ىيْٖذ ٍِ ٍق٘ىح ٍقث٘ىح فٜ اىعقو اٗ ٍشرٗىح ، داس اىَعاسف اىعصَاّٞح -6

 ً( . 1958اىْٖذ : 

 اىراظش, عيَٞاُ )خ فٜ اىقشُ اىصاىس ىيٖعشج / اىراعع ىيَٞالد( . -

سؼيح عيَٞاُ اىراظش اٗسدٕا اىغٞشافٜ مَِ سؼيح اىغٞشافٜ اىٚ اىْٖذ ٗاىقِٞ ٗاىٞاتاُ ٗاّذّٗٞغدٞا  -7

 ً( . 1961، هثع داس ٍْؾ٘ساخ اىثقشٛ ، )تغذاد : 

 ً( . 868ٕـ /  255تؽش)خ  اىعاؼع ، ات٘ عصَاُ عَش تِ -

 ً( .1990اىثشفاُ ٗاىعشظاُ ٗاىعَٞاُ ٗاىؽ٘الُ، داس اىعٞو، )تٞشٗخ :   -8

 ً( .1999، داس ٍٗنرثح اىٖاله ،)تٞشٗخ :  2اىثخالء،ه -9

 ً( . 2004اىؽٞ٘اُ ، داس اىنرة اىعيَٞح، )تٞشٗخ: -10

 ً(.1064ٓ/ 456اتِ ؼضً االّذىغٜ، أت٘ دمحم عيٜ تِ اؼَذ تِ ععٞذ )خ  -

اىغدٞشج اىْث٘ٝدح ٗخَدظ سعدائو اخدشٙ، ذؽقٞدق اؼغداُ عثداط، داس اىَعداسف، )اىقدإشج :  ظ٘اٍع -11

1900. )ً 

 ً( .  1227ٕـ /  624اىؽَ٘ٛ ، ؽٖاب اىذِٝ اتٜ عثذ هللا ٝاق٘خ تِ عثذ هللا)خ  -
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 للعلىم االنسانًُ واالجتماعًُ والصرفُ وقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ  

 جامعُ القادسًُ  –لكلًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ –بالتعاون مع كلًُ الرتبًُ االساسًُ و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

االجتماعًُ وولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ وقائع املؤمتر العلمٌ الد

 وبالتعاون مع جامعُ القادسًُ –والصرفُ لكلًُ الرتبًُ للبهات 

                                     اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار -  كلًُ الرتبًُ االساسًُ 

           احلضارٍ( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دلًل رقًوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 اجلامعُ  املستهصريُ 

                                                                                                                                                   

 ً(. 2007، داس فادس ىيطثاعح ٗاىْؾش، )تٞشٗخ :  3ٍععٌ اىثيذاُ ، ه  -12

 ً(.545ٓ/233ة تِ شاتد تِ عثذهللا )خ اتِ اىضتٞش،  ٍقعة تِ عثذهللا تِ ٍقع -

 ، ذؽقٞق ىٞفٜ تشٗفْغاه، داس اىَعاسف، )اىقإشج : د.خ( . 3ّغة قشٝؼ، ه -13

 ً(.990ٓ/380اىعضٝضٛ، اىؽغِ تِ اؼَذ اىَٖيثٜ)خ  -

 ( . 2006اىنراب اىعضٝضٛ اٗ اىَغاىل ٗاىََاىل ، داس اىرنِ٘ٝ ىيطثاعح ٗاىْؾش ٗاىر٘صٝع، )دٍؾق: -14

 ً( . 1331ٕـ /  732ىذِٝ اعَاعٞو تِ دمحم تِ عَش)خ ات٘ اىفذاء ، عَاد ا -

ذقٌ٘ٝ اىثيدذاُ ، اعرْدٚ ترقدؽٞؽٔ ٗهثعدٔ سْٝد٘د ٍٗداك مد٘مِٞ دٝغدالُ ، داس اىطثاعدح اىغديطاّٞح  -15

 ً( . 1840)تاسٝظ : 

 ً( . 978ٕـ /  360اتِ اىفقٞٔ ،  ات٘ تنش اؼَذ تِ دمحم اىَٖزاّٜ )خ  -

 ً( . 1996اىنرة ، )تٞشٗخ : مراب اىثيذاُ ، ذؽقٞق ٝ٘عف اىٖادٛ، عاىٌ  -16

 ً( . 1418ٕـ /  821اىقيقؾْذٛ ، ات٘ اىعثاط اؼَذ تِ عيٜ تِ عثذ هللا)خ  -

فثػ االعؾٚ فٜ فْاعح االّؾا ، ؽشؼٔ ٗعيق عيٞٔ ٗقاتو ّق٘فٔ ّثٞو خاىذ اىخطٞة ، داس  -17

 ً( . 1987اىنرة اىعيَٞح ، )تٞشٗخ : 

 ً(.516ٓ/204خ اتِ اىنيثٜ ، ات٘ اىَْزس ٕؾاً تِ دمحم تِ اىغائة) -

 ً( .1939ظَٖشج اىْغة، ذؽقٞق ٍؽَ٘د فشدٗط اىعوٌ، داس اىٞقوح اىعشتٞح، )دٍؾق :  -18

 ً( . 957ٕـ /  346اىَغع٘دٛ ، ات٘ اىؽغِ عيٜ تِ اىؽغِٞ تِ عيٜ )خ  -

 ً( . 8391اىرْثٞٔ ٗاإلؽشاف، ذؽقٞق: عثذهللا إعَاعٞو اىقاٗٛ، )تغذاد:  -83
 ( .1989دافش ، داس اىٖعشج،)قٌ :  ٍشٗض اىزٕة ٍٗعادُ اىعٕ٘ش ، ذؽقٞق اععذ -20

 ً( .  990ٕـ /  380اىَقذعٜ ، ات٘ تنش ؽَظ اىذِٝ دمحم تِ اؼَذ)خ  -

 ً( . 1991، داس فادس ، )تٞشٗخ :  3اؼغِ اىرقاعٌٞ فٜ ٍعشفح االقاىٌٞ ، ه  -21

 ً( . 1311ٕـ /  711اتِ ٍْو٘س ، أت٘ اىفنو ظَاه تِ دمحم تِ ٍنشً تِ عيٜ اىَقشٛ )خ  -

، ذقدؽٞػ اٍدِٞ دمحم عثدذ اىٕ٘داب ٗدمحم اىقدادل اىعثٞدذٛ ، داس اؼٞداء  3ىَؽدٞو, ه ىغاُ اىعدشب ا -22

 ً( . 1986اىرشاز اىعشتٜ ، )تٞشٗخ : 

 ً( . 982ٕـ /  372ٍؤىف ٍعٖ٘ه)خ تعذ عْح  -

ؼذٗد اىعاىٌ ٍِ اىَؾشل اىٚ اىَغشب ، ذشظَٔ عِ اىفاسعٞح ٗؼققٔ ٝ٘عف اىٖادٛ ، اىذاس اىصقافٞدح  -23

 ً( . 2002ىيْؾش ، )اىقإشج : 

 ً( . 1348ٕـ /  749اتِ اى٘سدٛ ، عشاض اىذِٝ اتٜ ؼفـ عَش )خ  -

 ً( . 1939خشٝذج اىععائة ٗفشٝذج اىغشائة ، اىَنرثح اىؾعثٞح ، )تٞشٗخ :  -24
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 للعلىم االنسانًُ واالجتماعًُ والصرفُ وقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ  

 جامعُ القادسًُ  –لكلًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ –بالتعاون مع كلًُ الرتبًُ االساسًُ و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

االجتماعًُ وولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ وقائع املؤمتر العلمٌ الد

 وبالتعاون مع جامعُ القادسًُ –والصرفُ لكلًُ الرتبًُ للبهات 

                                     اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار -  كلًُ الرتبًُ االساسًُ 
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 2021آب  31 - 30للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 اجلامعُ  املستهصريُ 

                                                                                                                                                   

 ثاًٍاً : الوزاجع الحارٌخٍة :

 ؼقٜ, اؼغاُ . -

 ً( .1978ذاسٝ  ؽثٔ اىعضٝشج اىْٖذٝح اىثامغراّٞح, ٍؤعغح اىشعاىح, )تٞشٗخ: -1

 

Sndan Capital Emirate Of Al. Mahanea  

(198-227 A.H. /188-842 A.C.) 

Dr. Sufyan Yasen Ibrahim 

College Of Education For Humanities/Mosul University 

Department Of History 

 

Abstract : 

             The purpose of this research is to identify the general features of the 

city of Anvil, its civilizational data, and its political conditions during the era 

of the Mahanea Emirate, within the phenomenon of the independent Arab 

Islamic Emirates, which returned the last stages of direct Arab Islamic rule of 

Sindh after the administration of the province was added to Khorasan. The 

research attempted to reach the most prominent results of the transformation 

of Sndan into a small emirate adjacent to the country of India and the 

Abbasid Caliphate, while trying to maintain the legitimate mandate of 

governance from the contemporary Abbasid caliphs of the emirate, and the 

advantage of that experience of historical events and circumstances .                                                               
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 وقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ واالجتماعًُ والصرفُ  

 جامعُ القادسًُ  –لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ –بالتعاون مع كلًُ الرتبًُ االساسًُ و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

االجتماعًُ ووقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ 

 وبالتعاون مع القادسًُجامعُ  –والصرفُ لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار                                     -كلًُ الرتبًُ االساسًُ   

           احلضارٍ( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 ريُاجلامعُ  املستهص 

 (/ دراسُ يف اجلانب السًاس3641ٌ-3636سًاسُ الىاليات املتحدَ االمريلًُ جتاه بىلًفًا)

د. طارق مودٍ عباس عبًد م.  

اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌزشث١خ ِؾبفظخ ثبثً.   

34536343521 

tariqab68712@gmail.com 

:ِغزخٍـ اٌجؾش  

( ٌّح شٙىضٗ 3641-3636حْٟ)ضأضٟ ج١ّ٘س وٌجْس جٌركع فٟ ٍِقٍس ِفظ١ٍس ِٓ ضح٠ٌم ذ١ٌٛف١ح ج١ٌٓ  

ِٓ ضطٌٛجش ١ْح١ْس غح٠س فٟ جال١ّ٘س، ق١ع ضؼحلرص ػ١ٍٙح جٌذغ قىِٛحش ؾّؼ١ٙح ؾحءش ػٍٝ جغٍ 

جٔمالذحش ػٓى٠ٍس ٚذأفىحٌ ج٠ىٌٛؾ١س ٚضٛؾٙحش ١ْحْس ِهطٍفس، ِّح وفغ جٌٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س 

حي ًٖ٘ جٌططٌٛجش قٓد ِح ضمطؼٟ نالي ِىز جوجٌز جٌٍت١ّ ٠ٌطشحٌو ١ٔىْٓٛ جْ ضطرغ ١ْحْس نحطس ق١

ِظحٌكٙح جالْطٍجض١ؿ١س فٟ ذ١ٌٛف١ح ِٚكحٌٚس جذؼحو جالن١ٍز ِٓ ضأغ١ٍ ضىجػ١حش طٍجع جٌكٍخ جٌرحٌوز فٟ 

جٌمحٌز جٌالض١ٕ١س، فىحْ ٌٍٓفحٌز جال٠ٍِى١س فٟ الذحَ جٌىٌٚ جٌٍت١ّ فٟ ضطرغ ِٓحٌ ًٖ٘ جالقىجظ ِٚح ٠ٕرغٟ 

قفحظح ػٍٝ ِظحٌف جٌٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س فٟ ً٘ج جٌؿُء ػٍٝ جالوجٌز جال٠ٍِى١س فؼٍٗ جَجء يٌه 

 جٌُّٙ ِٓ جٌمحٌز جال٠ٍِى١س جٌالض١ٕ١س. 

 :اٌّمذِخ

ضؼدى جٌىٌجْدحش فدٟ جٌشددإْٚ جٌمدحٌز جال٠ٍِى١دس ِددٓ جٌّٛجػد١غ جٌّّٙدس ،الْدد١ّح ٚجٔٙدح جٌضرطدص ذ١ٓحْددس   

( ذأطدؼد ٍِجقدً 3641-١ٕ3636س)جٌٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س جَجء ذ١ٌٛف١ح جٌطٟ ٍِش ذًٖٙ جٌّىز جٌُِ

ضح٠ٌهٙددح ج١ٌٓحْددٟ جٌّؼحطددٍ ٌّددح شددٙىضٗ ِددٓ قددىٚظ جٔمالذددحش ػٓددى٠ٍس  جنطٍفددص نٍف١حضٙددح ج١ٌٓحْدد١س 

ٚجال٠ىٌٛؾ١س فٟ ظً جؾٛجء جقطىجَ جٌكٍخ جٌرحٌوز فٟ جٌمحٌز جٌالض١ٕ١س ، ِّدح قدطُ ػٍدٝ جٌٛال٠دحش جٌّطكدىز 

يٌه ذكٓد ِظحٌكٙح ٚجذؼدحو ذ١ٌٛف١دح ػدٓ ضدأغ١ٍ  جال٠ٍِى١س ذؼٙى جوجٌز ١ٔىْٓٛ  جْ ضطٌٛ ١ْحْطٙح ق١حي

جٌّى جٌش١ٛػٟ فٟ ً٘ج جٌؿُء جٌُّٙ ِٓ جٌؼحٌُ. ٚضرؼحً ًٌٖٙ جال١ّ٘س ؾدحء جنط١دحٌ ػٕدٛجْ جٌركدع ١ٌىدْٛ ذ د  

، فؼال /دساعخ فٟ اٌغبٔت اٌغ١بعٟ(1974-1969)ع١بع١خ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ رغبٖ ث١ٌٛف١ب 

ز جٌّفظد١ٍس ِدٓ ضدح٠ٌم ذ١ٌٛف١دح ج١ٌٓحْدٟ ضؼدى جالٌٚدٝ ِدٓ ٔٛػٙدح فدٟ ػٓ جْ وٌجْس جٌركع فدٟ ٘دًٖ جٌّدى

جٌؼٍجق ِّح شىٍص جْرحخ ِّٙٗ ٌٍركع فٟ ٘دًج جٌّٛػدٛع ٌّدح ٠شدىٍٗ ِدٓ ج١ّ٘دس ٌٍفدى جٌّىطردس جٌؼٍجل١دس 

ٚقحٚي جٌرحقع ِٓ نالي وٌجْطٗ جالؾحذدس ػدٓ جٌىػ١دٍ  ذحٌّؼٍِٛحش جالْح١ْس ٌٍشإْٚ جٌر١ٌٛف١س ج١ٌٓح١ْس.

 7ِٓ جالْثٍس ِٕٙح

 ِحٟ٘ ؽر١ؼ١س ١ْح١ْس جٌٛال٠حش جٌّطكىز جأل٠ٍِى١س جَجء جٌططٌٛجش ج١ٌٓح١ْس فٟ ذ١ٌٛف١ح؟ 

 ً٘ ضشىً ذ١ٌٛف١ح ػّك جْطٍجض١ؿٟ ُِٙ ٌٛجشٕطٓ فٟ جٌمحٌز جال٠ٍِى١س؟

 ِحٟ٘ جوٚجش ٚجشٕطٓ ٌٍطؼحًِ ِغ ِؿ٠ٍحش جالقىجظ فٟ ذ١ٌٛف١ح؟

 ذٙح ذ١ٌٛف١ح نالي ًٖ٘ جٌّىز؟  و١ف ضؼحٍِص جٌٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س ِغ وً ٍِقٍس ٍِش

 ٚلُٓ جٌركع جٌٝ غالظ ِرحقع ٚنحضّس ٚلحتّس ٌٍّظحوٌ ٚجٌٍّجؾغ7 

ع١بعخ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ رغبٖ اٌزطٛساد اٌغ١بع١خ اٌذاخ١ٍخ فٟ ؾحء جٌّركع جالٚي ذؼٕٛج7ْ 

حْس ٠ٍْؼس 7 جي شٙىش ذ١ٌٛف١ح ضطٌٛجش 1970١ْرؾش٠ٓ االٚي ػبَ 7ؽزٝ -١ٔ1969غبْ 26ث١ٌٛف١بِٓ

ذؼى ٚفحز ٌت١ٓٙح ١ٕ٠ٌٗ ذح٠ٌٕطٛضّ، ٚقىظ جٚي جٔمالخ ػٓىٍٞ ذم١حوز جٚفحٔىٚ. ٚقحٌٚص جٌٛال٠حش 

جٌّطكىز جال٠ٍِى١س ذًٖٙ جٌٍّقٍس ِٓحػىز جٌٕظحَ جٌؿى٠ى ِٚٓحػىضٗ ٌطم١ًٍ ٔفٛي جٌؼٕحطٍ ج١ٌٓح٠ٌس 

 جٌىجن١ٍس.
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 وقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ واالجتماعًُ والصرفُ  

 جامعُ القادسًُ  –لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ –بالتعاون مع كلًُ الرتبًُ االساسًُ و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

االجتماعًُ ووقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ 

 وبالتعاون مع القادسًُجامعُ  –والصرفُ لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار                                     -كلًُ الرتبًُ االساسًُ   

           احلضارٍ( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 ريُاجلامعُ  املستهص 

رؾش٠ٓ االٚي ١7ف١ب ِٓاٌزطٛساد اٌغ١بع١خ فٟ ثٌٛجِح جٌّركع جٌػحٟٔ فؿحء ضكص ػٕٛج7ْ  

ٚجٌطٟ جْفٍش ػٓ ِؿٟء  ِٚٛلف اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ ِٕٙب: 1971آة ػبَ 22ؽز1970ٝػبَ

جٌٍت١ّ نٛجْ ض٠ٌّٛ يجش جٌطٛؾٙحش ج١ٌٓح٠ٌس ذؼى جٔمالخ جٌؼٓىٍٞ فٟ جٌٓحذغ ِٓ ضش٠ٍٓ جالٚي ػحَ 

ظد ٔفٓٗ ِمحِٚحً ، ِٚح شٙىضٗ ذ١ٌٛف١ح ِٓ ضطٌٛجش ٚظٌٙٛ جٌّؿٍّ جٌشؼرٟ ف١ٙح جًٌٞ 3643ٔ

ٌإلِر٠ٍح١ٌس فٟ ذ١ٌٛف١ح، ِٚىجفؼح ػٓ ضطر١ك جالشطٍجو١س، ِّح وفغ قىِٛس ض٠ٌّٛ جٌٝ جطىجٌ جٌؼى٠ى ِٓ 

جٌمٍجٌجش ػىش ضكىٞ ٚجػف ٌٕفٛي جٌٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س،  ًٚ٘ج ِح وفغ جالن١ٍز جْ ضٕطٙؽ 

ح ضٓط١غ ػٓ ؽ٠ٍك ٌُْ ١ْحْس ١ْح١ْحش نحطس جَجء ذ١ٌٛف١ح ٌطم٠ٛغ جٌكٍوس ج١ٌٓح٠ٌس ف١ٙح ذمىٌ ِ

 ٠ٍْس ِٓ لرً جٌّهحذٍجش جال٠ٍِى١س. ٚجن١ٍج ضٕحٚي جٌّركع جٌػحٌع7 

 :1974ؽزفٝ ػفبَ 1971اة ػفبَ 22ؽىِٛخ ٘ٛغٛ ثبٔضس ِٚٛلفف اٌٛال٠فبد اٌّزؾفذح االِش٠ى١فخ ِٕٙفب 
، 3643ق١ددع شددىً ِؿددٟء ٘ددًٖ جٌكىِٛددس ذؼددى جالٔمددالخ جٌؼٓددىٍٞ فددٟ جٌػددحٟٔ ٚجٌؼشدد٠ٍٓ ِددٓ جخ ػددحَ 

فٗ ٌت١ٓس فٟ جػحوز جٌٕفٛي جال٠ٍِىٟ جٌٝ ذ١ٌٛف١ح ِٓ نالي جٌىػُ جٌّرحشٍ ١ْحْد١حً ٚجلطظدحو٠حً ٌٕظدحَ جٔؼطح

ذحٌُٔ جٌؿى٠ى، ال١ّْح ٚجْ ٚجشٕطٓ ٌُ ضىٓ ذؼىزً ػٓ ض١ٙثس ٚطدٛي ٘دًج جٌٕظدحَ. ٚالذدى جْ ٔدًوٍ جْ قىدُ 

 فمؾ.  ٌىٓ ِىز جٌركع وٌْص جٌٕٓٛجش جالٌٚٝ ِٓ قىّس 3645٘ٛغٛ ذحٌُٔ لى جْطٍّ ٌؼحَ 

ٚضٛطً جٌرحقع ٌؼىز ٔطحتؽ7 جّ٘ٙح جْ ١ْحْس جٌٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س ضّكٌٛش ذكٓد ِططٍرحش  

جٌٍّقٍس ٚضطٌٛجضٙح فٟ جٌّشٙى جٌىجنٍٟ جٌر١ٌٛفٟ ٚجٌؼًّ ذشىً ِرحشٍ جٚ غ١ٍ ِرحشٍ ػٍٝ ضغ١ٍ 

ٝ جٌٛغحتك ٚلى جػطّى جٌرحقع ذأػىجو ذكػٗ ذشىً ٌت١ّ ػٍ  ِٓحٌجش جٌططٌٛجش ذّح ٠هىَ ج٘ىجفٙح.

جال٠ٍِى١س جٌهحطس ذحٌشإْٚ جٌهحٌؾ١س، ٚٚغحتك جٌّهحذٍجش جال٠ٍِى١س ،ٚجالِٓ جٌمِٟٛ جال٠ٍِىٟ، فؼال 

ِٕٙح ِٓ وحْ ذحٌٍغس جالٔى٠ُ١ٍس  ػٓ ذؼغ جٌّظحوٌ جٌّّٙس جٌطٟ ضٕحٌٚص جٌططٌٛجش جٌىجن١ٍس فٟ ذ١ٌٛف١ح

ؼٍمس ذحٌّٛػٛع الضُجي ٌُ ضٍفغ ػٕٙح ٚجنٍٜ ذحٌغس جالْرح١ٔس. ٚالذى جْ ًٔوٍ جْ ٕ٘حن ٚغحتك ج٠ٍِى١س ِط

 ج٠ٌٍٓس جٚ ضُ قؿرٙح.

اٌّجؾففففش االٚي: ع١بعففففخ اٌٛال٠ففففبد اٌّزؾففففذح االِش٠ى١ففففخ رغففففبٖ اٌزطففففٛساد اٌغ١بعفففف١خ اٌذاخ١ٍففففخ فففففٟ 

 .1970رؾش٠ٓ االٚي ػبَ 7ؽزٝ -١ٔ1969غبْ 26ث١ٌٛف١بِٓ
   

١حْددٟ فددٟ ذ١ٌٛف١ددح ِٕددً جٌضرطددص جٌٛال٠ددحش جٌّطكددىز جال٠ٍِى١ددس ذؼاللددحش ؾ١ددىز ِٚططددٌٛز ِددغ جٌٕظددحَ جٌٓ

ق١ع جضظفص ١ْحْطٙح ق١دحي ذ١ٌٛف١دح ذطمدى٠ُ جٌدىػُ ج١ٌٓحْدٟ  3635جٌٝ ػحَ  3620جٌػٌٛز جٌر١ٌٛف١س ػحَ 

ذٙدى  جقطدٛجء جٌٕظدحَ ج١ٌٓحْدٟ جٌؿى٠دى ف١ٙدح يجش جٌطٛؾدٗ جٌمدِٟٛ ،ِّدح قدىج ذٛجشدٕطٓ جْ  ٚجاللطظدحوٞ

ذ١ٌٛف١ح لى ضٓدٍّص ِٓدحػىجش جال٠ٍِى١دس  ضىْٛ طحقرس جٌٕفٛي جالٚي فٟ ذ١ٌٛف١ح ١ْح١ْح ٚجلطظحو٠ح ٚوحٔص

جوػددٍ ِددٓ جٞ وٌٚددس فددٟ جٌمددحٌز جٌالض١ٕ١ددس، الْدد١ّح ٚجْ ذ١ٌٛف١ددح ضّطؼددص جٌددٝ قددى ِددح ذحالْددطمٍجٌ ج١ٌٓحْددٟ 

جٌىجنٍٟ
(1)

. ٌىٓ ف١ّح ذؼى ٍِش ذ١ٌٛف١ح ذظٍٚ  وجن١ٍس غ١ٍ ِٓطمٍز ِٚؼطٍذس، جي جْ ذؼى ٚفحز جٌدٍت١ّ 

،١ٕ٠ٌRene Barrientosٗ ذح٠ٌٕطِٛ
(2)
ػٍٝ جغٍ قدحوظ  3636جٌٓحوِ ٚجٌؼش٠ٍٓ ِٓ ١ٔٓحْ ػحَ فٟ  

 Luis Adolfoضكطدُ ؽحتٍضدٗ جٌهحطدس ٚذكٓدد جٌىْدطٌٛ جٌرد١ٌٛفٟ ضٓدٍُ ٔحتردس ٌد٠ّٛ جوٌٚفدٛ ْد١ٍ١ّ

Siles ،
(3)
جٌٍتحْددس فددٟ جٌٓددحذغ ٚجٌؼشدد٠ٍٓ ِددٓ ١ٔٓددحْ ٌٍؼددحَ ٔفٓددٗ ٚجٌؼّددً ػٍددٝ ض١ٙثددس جٌددرالو ألؾددٍجء  

جٔطهحذددحش ػحِددس.
(4)
نطالفددحش ج١ٌٓحْدد١س، الْدد١ّح ِددغ ٌتدد١ّ جٌوددحْ جٌؿدد١  ٌىددٓ ْددٍػحْ ِددح ظٙددٍش جال 

،Alfredo Ovando Candiaجٌف٠ٍىٚ جٚفحٔىٚ وحٔىج
(5)
جًٌٞ ٚطدً ٌٍدرالو ػٍدٝ ِدطٓ ؽدحتٍٖ ػٓدى٠ٍس  

ج٠ٍِى١س ذؼى جْ وحْ فٟ ٠َدحٌز ٌْد١ّس ٌٛجشدٕطٓ ػٕدى قدىٚظ جٌكدحوظ.
(6)
ٌدُ ضٓدطمٍ جالٚػدحع جٌىجن١ٍدس  

الْد١ّح ٚجْ جٚفحٔدىٚ  ج١ٌٓحْد١س ٚجٌكُذ١دس ٚلدحوز جٌؿد١ ، ق١ع شٙىش ل١حَ ِظحٍ٘جش ٔط١ؿدس جالنطالفدحش

جًٌٞ ػى جلٜٛ جٌشهظ١حش ضأغ١ٍج ٌٍّوُز جٌؼٓدىٍٞ جٌّٙدُ.
(7)

ٚوحٔدص ٘دًٖ جٌططدٌٛجش لدى جندًش ج٘طّدحَ 

جٚػدددف ٕ٘دددٍٞ وٓدددٕؿٍ)  3636ٚجشدددٕطٓ ذشدددىً ٚجػدددف ففدددٟ جٌٓدددحذغ ٚجٌؼشددد٠ٍٓ ِدددٓ ١ٔٓدددحْ ػدددحَ 

KissingerHinry،)
(8)

١ؼس جالٚػحع جٌر١ٌٛف١س ٌٚجٜ جْ جٌٍت١ّ جٌؿى٠ى ٔحتد جٌٍت١ّ ٌألِٓ جٌمِٟٛ ؽر
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 وقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ واالجتماعًُ والصرفُ  

 جامعُ القادسًُ  –لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ –بالتعاون مع كلًُ الرتبًُ االساسًُ و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

االجتماعًُ ووقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ 

 وبالتعاون مع القادسًُجامعُ  –والصرفُ لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار                                     -كلًُ الرتبًُ االساسًُ   

           احلضارٍ( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 ريُاجلامعُ  املستهص 

ال ِإ٠ددى ٌٍٛال٠ددحش جٌّطكددىز جال٠ٍِى١ددس ٚال ِؼددحو ٌٙددح ٚٚطددفٗ جٔددٗ ٌدد١ّ لددٛٞ، ٚنددطُ ًِوٍضددٗ ذطٛلؼددٗ جْ 

جٚفحٔىٚ ١ْىْٛ جٌشهظ١س جالٌٚٝ فٟ جٌّشدٙى ج١ٌٓحْدٟ جٌرد١ٌٛفٟ، الْد١ّح ٚجٔدٗ ٠ططٍدغ ٌٍتحْدس جٌدرالو.
(9)
 

 Richard N) جٌْددً جٌددٍت١ّ ٠ٌطشددحٌو ١ٔىٓددْٛ 3636حَ ٚفددٟ جٌػددحِٓ ٚجٌؼشدد٠ٍٓ ِددٓ ١ٔٓددحْ ػدد

ixon)
(10)

، ٌْحٌس ضؼ٠ُس ٌٍكىِٛس جٌر١ٌٛف١دس جػدٍخ ف١ٙدح ػدٓ قُٔدٗ ٌٛفدحز جٌدٍت١ّ، ػدحوً ٚفحضدٗ نٓدحٌز 

ٌٍشؼد جٌر١ٌٛفٟ ٌّح لحَ ذٗ ِٓ جػّحي نالي ٌتحْطٗ، ِٚػّٕحً طىجلطٗ ٌٍٛال٠حش جٌّطكىز جأل٠ٍِى١س.
(11)

 

تٍ جال٠ٍِى١س ضطحذغ جٚػحع ذ١ٌٛف١ح ففٟ جٌطحْغ ِٓ ق٠ٍُجْ ػحَ ِٚٓ ؾٙس جنٍٜ جْطٍّش جٌىٚج  

جنطٍش جالْطهرحٌجش جٌٍّو٠ُس جال٠ٍِى١س جٌٝ جقطّح١ٌس قىٚظ جٔمالخ ػٓىٍٞ فٟ ذ١ٌٛف١ح 3636

ٚجٌضرطص ًٖ٘ جالقطّح١ٌس ذشهض جٚفحٔىٚ فٟ ظً ضؼىٍ جٌؼاللحش ذ١ٓ جالن١ٍ ٚقىِٛطٗ.
(12)

ٚػٍٝ 

جال جٔٗ لحَ ذرؼغ جالػّحي فٟ ذ١ٌٛف١ح ِٓ جّ٘ٙح جٔشحء ِشح٠ٌغ  جٌٍغُ ِٓ لظٍ ِىز قىُ ٠ٌٌّٛ جوٌٛ 

جٌرٕٝ جٌطكط١س فٟ جٌؼحطّس الذحَ، ٚفٟ ِى٠ٕس ْحٔطح وٍَٚ، فؼال ػٓ جٔشحء جٌظٕىٚق جالؾطّحػٟ، 

وًٌه قحٚي ضط٠ٍٛ ج٠ٌٍف جٌر١ٌٛفٟ ٚجٔشة ِإْٓس جٌط١ّٕس ج٠ٌٍف١س، ٚشٙى ػٙىٖ جفطحـ جٌطٍف٠ُْٛ 

.3636جخ ػحَ جٌر١ٌٛفٟ فٟ جٌػالغ١ٓ ِٓ 
(13) 

ٌىٓ ػٍٝ جٌّٓطٜٛ ج١ٌٓحْٟ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘حن ضٛجفك ٚجػف  

لحو 3636فأنًش نظِٛس ضطك١ٓ جٌفٍص ٌإلؽحقس، ٚفؼال فٟ جٌٓحوِ ٚجٌؼش٠ٍٓ ِٓ ج٠ٍٛي ػحَ 

جٌؿٍٕجي جٚفحٔىٚ جٔمالذح ػٓى٠ٍح ذؼى جْطغالي ٠َحٌز جٌٍت١ّ ٌّمحؽؼس ْحٔطح وٍَٚ ١ٌطُ ػٌُٗ ِٓ 

ِٓ ضح٠ٌم ذ١ٌٛف١ح ج١ٌٓحْٟ. جٌّٕظد، ٌطرىج ٍِقٍس ؾى٠ىز
(14)

ٍْٚػحْ ِح جقحؽ ِؿٍّ جالِٓ جٌمِٟٛ  

جال٠ٍِىٟ جوجٌضٗ ذًٖٙ جٌططٌٛجش ِر١ٕٕح جْ قحٌس جالٔمالخ ٌُ ضشٙى ِؼحٌػس ل٠ٛس وْٛ جٌكىِٛس جالن١ٍز 

ٌُ ضىٓ ضطّطغ ذشؼر١س ٚجْؼس، ٚجْ جالٔطرحع جالٌٟٚ قٛي شهظ١س جٚفحٔىٚ لى ٌؾف جْ ٠ىْٛ ِٕح٘ؼح 

٠ك ٌٍٛال٠حش جٌّطكىز جأل٠ٍِى١س، ٌىٕٗ لِٟٛ ِٚٓ جٌٍّؾف جْ ٠ىْٛ ِٓطمال ػٓ جٌٕفٛي ٌٍش١ٛػ١س ٚطى

جال٠ٍِىٟ ٚجقطّح١ٌس ضطأغٍ جٌّظحٌف جال٠ٍِى١س ذًٌه ٔط١ؿس جٌّؼحٌػس جٌىجن١ٍس فٟ ظً ٚؾٛو ذؼغ 

 Marcelo ِح١ٌٍْٛ و١ٍٚؾح ْحٔطح وٍَٚ جٌشهظ١حش جٌكى١ِٛس جِػحي ٠ٍَٚ جٌّٕحؾُ ٚجٌرطٍٚي

Quiroga Santa Cruz  ًجشى جٌّؼحٌػ١ٓ ١ٌٍٓحْحش جال٠ٍِى١س فٟ ذ١ٌٛف١ح ًٚ٘ج ِّىٓ جْ ٠شى ِٓ

ػغٛؽح ػٍٝ جٚفحٔىٚ ٔكٛ جالضؿحٖ جٌمِٟٛ.
(15)

٠طؼف جْ ٚجشٕطٓ ضؼًّ ذطؿحٖ جٌكفحظ ػٍٝ ِظحٌكٙح  

فٟ ذ١ٌٛف١ح فٟ ظً ٚؾٛو جٌكىِٛس جٌؿى٠ىز.  ٚػٍٝ جٌظؼ١ى جٌىجنٍٟ ذمص قحٌس جالٔمٓحِحش ٚجٌطٟ شىٍص 

طُج٠ىز ػٍٝ قىِٛس جٚفحٔىٚ، جي جْ جٌؿ١  ٔفٓس جٔمُٓ جٌٝ ل١١ّٓٓ جٌّكحفظ١ٓ ٚجٌطمى١١ِٓ ػغٛؽح ِ

ج٠ًٌٓ وػّٛج قىِٛس جٚفحٔىٚ، ذ١ّٕح ػحٌع جٌؼرحؽ ج١١ّٕ١ٌٓ ١ْحْس جٌكىِٛس جٌم١ِٛس ٌٚأٚ٘ح جٔٙح غ١ٍ 

ِٓإٌٚس ٚنطٍز فٟ جٌٛلص ٔفٓس.
(16)

جٌؿى٠ىز  فؼال ػٓ جٔطمحو لحوز جٌٕمحذحش جٌؼّح١ٌس ١ٌٓحْس جٌكىِٛس 

ٚٚطفٛ٘ح ػٍٝ جٔٙح ذٍؾٛج٠َس، ٚجْ جٔمحي جٌرالو ٠ىْٛ فٟ ضّى١ٓ جٌطرمس جٌؼّح١ٌس ػٍٝ جٌمٍجٌ ج١ٌٓحْٟ 

ذظٌٛز وحٍِس.
(17)

ٚػٍٝ جٌٍغُ ِٓ يٌه وحٔص ٕ٘حن نطٛجش ِّٙس لحِص ذٙح قىِٛس جٚفحٔىٚ جّ٘ٙح ٘ٛ  

فٟ جٌٓحذغ ػشٍ ِٓ ضش٠ٍٓ  لٍجٌ ضأ١ُِ شٍوس جٌطؼى٠ٓ جٌر١ٌٛف١س ِٓ شٍوس ٔفؾ جٌه١ٍؽ جال٠ٍِى١س ٚيٌه

ٌطىْٛ شٍوس ٚؽ١ٕس ِٓطمٍس ٚلى ١ّْس ً٘ج ج١ٌَٛ ذ١َٛ جٌىٍجِس فٟ ذ١ٌٛف١ح ،ٚجٌغحء 3636جالٚي ػحَ 

جٌمٛج١ٔٓ جٌٓحذمس جٌطٟ ضّٕف جٌّٓطػ٠ٍّٓ جالؾحٔد جِط١حَجش جوػٍ.
(18)

فىحْ ٌمٍجٌ جٌطأ١ُِ جطىجء ِإغٍز 

ح فٟ الذحَ ٌطمى٠ُ جقطحؼ ٌّْٟ قٛي يٌه ٌىٜ ٚجشٕطٓ فٍٓػحْ ِح ٚؾٙص جالوجٌز جال٠ٍِى١س ْف١ٍ٘

جٌمٍجٌ، ال١ّْح ٚجْ ٚجشٕطٓ وحٔص ضهطؾ ٠ٌُحوز جٌفٛجتى ٌر١ٌٛف١ح ٌىٕٙح فٛؾثص ذاٌغحء جٌّفحٚػحش ٚضأ١ُِ 

جٌشٍوس ، فؼال ػٓ جٌّطحٌرس ذحٌطؼ٠ٛؼحش جٌّطٍضرس ػٍٝ يِس ذ١ٌٛف١ح ؾٍجء ً٘ج جٌمٍجٌ.
(19)

جػحفس جٌٝ  

ٚجْ ذ١ٌٛف١ح جيج ٌُ ضىٓ ٌجغرس فٟ ِٛجطٍس ػاللحضٙح ِغ ٚجشٕطٓ، جْ  ذ١حْ ؽر١ؼس جٌؼاللحش ذ١ٓ جٌرٍى٠ٓ

جالن١ٍز ٠طؼ١ٓ ػ١ٍٙح ٍِجؾؼس ذٍجِؿٙح جٌّّٙس فٟ ِٓحػىز ذ١ٌٛف١ح ٚشؼرٙح، ٚجْ ٠ىْٛ ٕ٘حن ِٛلف 

ٚجػف ِٓ جٌٍت١ّ ضؿحٖ ٚجشٕطٓ.
(20)

٠طؼف ِٓ يٌه جْ ٚجشٕطٓ جٌجوش ج٠ظحي ٌْحٌس ِفحو٘ح جِح  

 ٌٍشؼد جٌر١ٌٛفٟ. جٌطؼحْٚ جٚ لطغ جٌّٓحػىجش
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 وقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ واالجتماعًُ والصرفُ  

 جامعُ القادسًُ  –لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ –بالتعاون مع كلًُ الرتبًُ االساسًُ و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

االجتماعًُ ووقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ 

 وبالتعاون مع القادسًُجامعُ  –والصرفُ لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار                                     -كلًُ الرتبًُ االساسًُ   

           احلضارٍ( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 ريُاجلامعُ  املستهص 

(،(Ernest v.Siracusaػٍٝ جْحِ ًٖ٘ جٌٍؤ٠س جٌطمٝ جٌٓف١ٍ جال٠ٍِىٟ جٌْٕص ف١ىطٌْٛحٌوَٛج) 
(21)

 

ٚػرٍ جٌٓف١ٍ ػٓ لٍك ذالوٖ ؾٍجء 3636ذحٌٍت١ّ جٚفحٔىٚ فٟ جٌػحٌع ٚجٌؼش٠ٍٓ ِٓ ضش٠ٍٓ جالٚي ػحَ 

ّّطٍىحش جال٠ٍِى١س ،ٚجنطٍ جالػّحي جٌطٟ ٌجفمص ػ١ٍّس جٌطأ١ُِ ِٚح ٔؿُ ػٕٙح ِٓ جػٍجٌ ِحو٠س ذحٌ

جٌٓف١ٍ جٌٝ جْ ذالوٖ لى ضمَٛ ذأغالق ِٓحػىجضٙح ٌر١ٌٛف١ح فٟ ظً ًٖ٘ جٌظٍٚ .
 (22)

ِٓ ؾحٔرٗ ذٌٍ 

جٚفحٔىٚ ذؼىَ ػٍّٗ ذًٖٙ جالػّحي، ِط١ّٕح جْ ال ضطؼٌٍ ػاللحش جٌرٍى٠ٓ ؾٍجء ًٖ٘ جالػّحي.
(23)

جِح  

ٍ ذهظٛص ضرٕٟ جٚفحٔىٚ ِٛلف ٚجػف ضؿحٖ ٚجشٕطٓ ف١ًوٍ جٌٓف١
(

ٌُ ٠ىٓ ٚامؼ ثً ارغُ 

ثبٌغّٛك
)
.
(24)

ٚضىٌٍ ٌمحء جٌٓف١ٍ ْحٌوَٛج ِغ جٚفحٔىٚ فٟ جٌٓحذغ ٚجٌؼش٠ٍٓ ِٓ وحْٔٛ جالٚي ػحَ  

ٚضُ جٌطرحقع فٟ ػىز لؼح٠ح أّ٘ٙح ػاللس جٌرٍى٠ٓ ِٚح ضطؼٍع ٌٗ ٚجشٕطٓ ِٓ جضٙحِحش ِٓ لرً 3636

٠ى١س فٟ شأْ جٌىجنٍٟ جٌر١ٌٛفٟ، ِٓ جٌٍجٞ جٌؼحَ ٚجٌظكحفس فٟ ذ١ٌٛف١ح ػٍٝ ضىنً جالْطهرحٌجش جالٍِ

ؾٙطٗ ذ١ٓ جٚفحٔىٚ جْ ذؼغ ػٕحطٍ جٌظكحفس ضطظٍ  ذط٠ٍمس غ١ٍ ٍِغٛخ ذٙح ِطؼٙىج ذّٕحلشس ً٘ج 

جالٍِ ِغ جٌّٓإ١ٌٚٓ فٟ قىِٛطٗ، فؼال ػٓ ِٕحلشس ػٌٍٚز جػحوز جٌؼاللحش جٌػٕحت١س ئٌٝ ؽر١ؼطٙح.
(25)

  

ؽٍرص  ١3643س فٟ جٌطحْغ ِٓ وحْٔٛ جٌػحٟٔ ػحَ ٚجطٍص ٚجشٕطٓ ج٘طّحِٙح ذحٌشإْٚ جٌىجن١ٍس جٌر١ٌٛف 

جالوجٌز جال٠ٍِى١س ِٓ ْف١ٍ٘ح فٟ الذحَ جْ ٠مىَ ضم١ّح شحًِ ػٓ ذ١ٌٛف١ح ٔط١ؿس ٠َحوز جٌؼغٛؽحش ِٓ لرً 

ِٓ جّْطُٙ )ذحٌّططٍف١ٓ( ػٍٝ قىِٛس جٚفحٔىٚ، ٠ٚمَٛ ذطكى٠ى جٌؼٕحطٍ جٌّؼطىٌس فٟ ١٘ىً جٌٍٓطس ِٓ 

١ٌٓ ٌٍكىِٛس جٚ جٌّإغ٠ٍٓ ػ١ٍٙح.جٌّى١١ٔٓ ٚجٌؼٓى١٠ٍٓ ِٓ جٌّٛج
(26)

ٚوحٔص قؿس ٚجشٕطٓ جْ جالضظحي  

ِغ جٌؼٕحطٍ جٌطٟ ٌٙح ضأغ١ٍ ج٠ؿحذٟ ػٍٝ جٌكىِٛس ٠ؿد ضط٠ٌٛٙح ِٓ لرً ػرحؽ ْفحٌضٙح جٌؼ١١ٍٕٓ 

ٚضشؿ١ؼُٙ، ٌىٓ ًٖ٘ جالضظحالش ال ضؼٕٟ جْ جٌٓف١ٍ ٠ىنً فٟ ػاللحش شهظ١س ِغ جٌٍت١ّ.
(27)

ٚشىوش 

ضٕفً ذشىً ول١ك ِٚطمٓ ٌؼىَ جظٙحٌ جٞ جضٙحَ ػى ٚجشٕطٓ ذحٌطىنً ػٍٝ جْ ضىْٛ نطٛجش يٌه 

ذحٌشإْٚ جٌىجن١ٍس ٌر١ٌٛف١ح، ٚجْ ٚجشٕطٓ الضؼغ فٟ جػطرحٌجضٙح ضرى٠ً جٌكىِٛس جٌكح١ٌس ذً ضؼؼ١ى جٌؼًّ 

ِغ جٌؼٕحطٍ جٌّؼطىٌس.
(28)

فٟ جٌكم١مس ٠طؼف ِٓ يٌه ضٕحلغ ٚجػف ٌّح ضىػ١ٗ جالوجٌز جأل٠ٍِى١س ذؼىَ    

جٌشأْ جٌىجنٍٟ جٌر١ٌٛفٟ، ال١ّْح ٚجٔٙح ؽٍرص ضكى٠ى جٌؼٕحطٍ ٚجٌؿٙحش جٌّإغٍز فٟ جٌّٕحل  جٌطىنً فٟ

 3643فٟ جٌٓحوِ ٚجٌؼش٠ٍٓ ِٓ جيجٌ ػحَ    ج١ٌٓحْٟ جٌر١ٌٛفٟ ٚض١ّٓس جٌّؼحٌػ١ٓ ٌٙح ذحٌّططٍف١ٓ.

ض١ؿ١س لىِص جٌٓفحٌز جال٠ٍِى١س فٟ ذ١ٌٛف١ح وٌجْس ِّٙس ػٓ جالن١ٍز جوىش ف١ٙح ػٍٝ جال١ّ٘س جالْطٍج

ٌر١ٌٛف١ح ذحٌٕٓرس ٌٍٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س، ٚػٌٍٚز ِٓحػىضٙح ٚجشؼحٌ٘ح جْ ِظٍكطٙح ضىّٓ فٟ 

جػحوز جٌطؼحْٚ ِغ ٚجشٕطٓ، ٚجْ ضرًي ؾٙٛو ج٠ٍِى١س ٌطك١ك يٌه ذغغ جٌٕظٍ ػٓ جالشىحالش جٌّطؼٍمس 

 ذكىِٛس جٚفحٔىٚ ٚقىوش ػىز ج٠ٌٛٚحش ٌٍؼًّ ػ١ٍٙح جّ٘ٙح7 

 ١ٌٓحْٟ ٚجالِٓ جٌىجنٍٟ. جػحوز جالْطمٍجٌ ج-3

جْطثٕح  جٌط١ّٕس جاللطظحو٠س.-0
(29)

 

فٟ ً٘ج جٌٛلص وحٔص قىِٛس جٚفحٔىٚ ضٛجؾٗ ضكى٠حش وجن١ٍس طؼرس ذٍغص جشى٘ح نالي شٍٙ ١ٔٓحْ ِٓ  

ذؼى جْ ذىأش ضطظحػى جٌّؼحٌػس ج١ٌٓح١ْس ،ال١ّْح ِٓ لرً جٌكٍوس جٌؼّح١ٌس ذُػحِس ٌت١ٓٙح  3643ػحَ

(، Juan Lechin نٛجْ ١ٌطشٓ)
(30)

جًٌٞ ػحٌع ١ْحْس جٚفحٔىٚ جًٌٞ وحْ ٠ٍٜ جْ جٌٕٙؽ جالشطٍجوٟ  

ً جٌكىِٛس ذحٔطٙحؼ  الذى جْ ٠طرك ذشىً وحًِ ِٓ نالي ضّى١ٓ جٌطرمس جٌؼّح١ٌس فٟ جٌٍٓطس، ِطّٙح

،ِطحٌرح جْ ضأنً جٌطرمحش جٌؼّح١ٌس وٌٚ٘ح  و٠ّمٍجؽ١س ٠ُِفٗ ٚجْ ضىجذ١ٍ٘ح ١ْٚحْطٙح غ١ٍ ِؿى٠س ٌٍرالو

جٌٍٓطس.جالْحْٟ فٟ 
(31)

ِٚٓ ؾٍّس جالضٙحِحش جٌطٟ ضؼٍػص ٌٙح جٌكىِٛس جضٙحِٙح ذمؼح٠ح فٓحو فٟ 

جٔٗ ػٍٝ طٍس ذحٌكحوظ جٌطحتٍز جًٌٞ جًٌٞ جٚوٜ  جٌّٕحطد جٌؼ١ٍح ٌٍىٌٚس، جػحفس جٌٝ جضٙحَ جٚفحٔىٚ ٔفٓٗ

 ذك١حز جٌٍت١ّ جٌٓحذك ذح٠ٌٕطِٛ، فؼال ػٓ جٌضرحؽٗ ذكحٌس فٓحو ٚجٌٍشٝ ِٓ لرً شٍوس ٔفؾ جٌه١ٍؽ

( ١ٍِْٛ وٚالٌ.353ذم١ّس ) 3633جال٠ٍِى١س ضؼٛو ٌؼحَ 
(32)

ٚٚطٍص جالنطالفحش ج١ٌٓح١ْس جٌٝ قحٌس 

فٟ ِٕطمس ض١ٛذٛٔطٟ جٌٛجلؼس فٟ شّحي  3643جٌطظحوَ ِغ جٌكىِٛس ٚيٌه فٟ جٌؼش٠ٍٓ ِٓ ضَّٛ ػحَ 
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 وقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ واالجتماعًُ والصرفُ  

 جامعُ القادسًُ  –لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ –بالتعاون مع كلًُ الرتبًُ االساسًُ و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

االجتماعًُ ووقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ 

 وبالتعاون مع القادسًُجامعُ  –والصرفُ لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار                                     -كلًُ الرتبًُ االساسًُ   

           احلضارٍ( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 ريُاجلامعُ  املستهص 

هىجَ جٌؼحطّس الذحَ ذؼى جْ لحوش جٌكٍوس جٌؼّح١ٌس ٚذؼغ ؽالخ جٌؿحِؼحش ضظحٍ٘جش ضكٌٛص جٌٝ جْط

( شهظح جغٍرُٙ ِٓ جٌطالخ ٚأوش ًٖ٘ جالقىجظ 42جٌٓالـ ٚجْفٍش ًٖ٘ جٌّٛجؾٙحش ػٓ ِمطً قٛجٌٟ)

جٌٝ ١ْطٍز ذؼغ جٌّكطؿ١ٓ ػٍٝ ِؼىالش جٌشٍوحش جال٠ٍِى١س ٌٍطؼى٠ٓ ٚجقطؿحَ ػىو ِٓ جٌؼح١ٍِٓ ف١ٙح 

جٌّكطؿ٠ُٓ ، ٌىٓ ف١ّح ذؼى ضّص ج١ٌٓطٍز ػٍٝ جالٚػحع ذحٌمٛز ِٓ لرً جٌكىِٛس ٚجؽالق ٍْجـ ذؼغ 

ِٓ جٌطٍف١ٓ.
(33)

ٚؾٍجء ًٖ٘ جالقىجظ ػرٍش جٌهحٌؾ١س جال٠ٍِى١س فٟ جٌػحٟٔ ٚجٌؼش٠ٍٓ ِٓ جخ ػحَ 

ػٓ لٍمٙح ذّىٜ نطٌٛز جالٚػحع فٟ ذ١ٌٛف١ح ٚٚطفطٙح ذحٌطٍّوجش جٌهط١ٍز، ال١ّْح ٚلى شحذٙح  3643

ػ١ٍّحش قٍق ٌٍشٍوحش جال٠ٍِى١س جٌؼحٍِس فٟ ذ١ٌٛف١ح.
(34)

ضٛطً  3643َ ٚفٟ جٌهحِّ ِٓ ج٠ٍٛي ػح

جٌرٍىجْ جٌٝ ػمى جضفحق ٠ٌٛٓس جٌطؼ٠ٛؼحش جٌّطٍضرس ػٍٝ ذ١ٌٛف١ح ِٓ لٍجٌ جٌطأ١ُِ ٌشٍوس ٔفؾ جٌه١ٍؽ، ذؼى 

جْ ضؼٍػص ذ١ٌٛف١ح جٌٝ ػغٛؽحش ور١ٍز ِٓ جٌشٍوس ػٓ ؽ٠ٍك جٌٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س ٌٍّطحٌرس 

شٍوس قظٍ ػٍٝ طحوٌجش ذحٌطؼ٠ٛؼحش، ال١ّْح ٚجْ ذ١ٌٛف١ح جطركص شرٗ ِؼٌُٚس ؾٍجء فٍع جٌ

جٌٕفؾ جٌر١ٌٛف١س، فؼال ػٓ جٔهفحع ل١ّس جٌٕفؾ جٌّٕطؽ ِٓ جٌكمٛي جٌطٟ وحٔص ضؼًّ ذٙح جٌشٍوس ،فؼال 

ػٓ ضٛلف ذؼغ ِشح٠ٌغ جٌرٕٝ جٌطكط١س جٌهحطس ٌٍطظى٠ٍ وّشٍٚع ِى جالٔحذ١د ٌطظى٠ٍ جٌغحَ ذطؿحٖ 

جالٌؾٕط١ٓ.
(35)

( 01( ١ٍِْٛ وٚالٌ ٚضرمٝ قٛجٌٟ)22ٚذكٓد جضفحق جٌط٠ٛٓس ضٍّٓص جٌشٍوس ِح ل١ّطٗ) 

( ١ٍِْٛ وٚالٌ.١ٍِ46ْٛ ٠ىفغ القمح ِٓ جطً قٛجٌٟ )
(36)

ِّح جوٜ جٌٝ ٠َحوز جٌّؼحٌػس ج١ٌٓح١ْس  

ٌٍكىِٛس ذطّٙس جٌطف٠ٍؾ ذّظحٌف جٌشؼد.
(37)

ٚٔط١ؿس ًٌٖٙ جٌؼغٛؽحش ٚفشً جٚفحٔىٚ ذطشى١ً ضكحٌف   

جٌّٓإ١ٌٚٓ ػٓ لّغ قحوغس ض١ٛذٛٔطٟ، ١ْحْٟ لٛٞ ٠ىػّٗ وجن١ٍح، فؼال ػٓ فشً جٌكىِٛس ذّكحْرس 

.3643جٔطٙص قىِٛطٗ ذحٔمالخ ػٓىٍٞ فٟ جٌٓحذغ ِٓ ضش٠ٍٓ جالٚي ػحَ
(38)

جيج ٠طر١ٓ ِٓ يٌه جْ  

جالوجٌز جال٠ٍِى١س ٚوٚجتٍ٘ح جالنٍٜ وحٔص ِمطٕؼس ذؼٌٍٚز جظٙحٌ جٌىػُ جالّْٟ ػٍٝ جلً ضمى٠ٍ 

 ال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س فٟ ذ١ٌٛف١ح.ٌكىِٛس جٚفحٔىٚ، ٌٍكفحظ ػٍٝ جٌّٓحٌجش جٌؼحِس ٌّظحٌف جٌٛ

 1971آة ػفبَ 22ؽزف1970ٝرؾفش٠ٓ االٚي ػفب7َاٌّجؾش اٌضبٟٔ: اٌزطٛساد اٌغ١بع١خ فٟ ث١ٌٛف١ب ِفٓ

 ِٚٛلف اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ ِٕٙب:

،) Juan Jose) Torres ن١ْٛٗ ض٠ٌّٛ لحو نٛجْ 3643فٟ جٌٓحذغ ِٓ ضش٠ٍٓ جالٚي ػحَ  
(39)

لحتى  

ف١س جٌٓحذك جٔمالخ ػٓىٍٞ ٚيٌه ذؼى جٌطؼحْٚ ِغ جٌكٍوحش جٌؼّح١ٌس ٚؽالخ جٌؿحِؼحش، جٌمٛجش جٌر١ٌٛ

ٚذؼغ جٌٛقىجش جٌؼٓى٠ٍس فٟ جٌؼحطّس الذحَ ِٕٙح وط١رس جٌّظ١ٍٓ ذم١حوز جٌؿٍٕجي ٌٚؾ١ٍٛ 

١ٌطّىٓ ِٓ جالؽحقس ذكىِٛس جٚفحٔىٚ. (Rogelio Miranda)١ٍِجٔىج
(40)

فٟ ٔفّ ٠َٛ جالٔمالخ جقحؽ  

ٌمِٟٛ جال٠ٍِىٟ جوجٌضٗ ذًٖٙ جٌططٌٛجش، ِطٛلؼح جْ ٠ىْٛ جٌٕظحَ جٌؿى٠ى فٟ ذ١ٌٛف١ح ضشىً ِؿٍّ جالِٓ ج

جَِس ١ْحْس ؾى٠ىز ضىْٛ ػى جٌٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س، ٚجْ ض٠ٌّٛ ِّىٓ جْ ٠ىْٛ ل١ِٛح ٠ٓح٠ٌح 

ِٚؼحوج ٌٛجشٕطٓ.
(41)

ُ جطركص قىِٛس ض٠ٌّٛ فٟ ضكىٞ ؾى٠ى جِح جْ ض١ٍٓ فٟ فٍه جٌٍأّْح١ٌس ٚضؼ٠ُ 

جٌٕفٛي جال٠ٍِىٟ جٚ ضطؿٗ ٔكٛ ج١ٌٓحٌ جالشطٍجوٟ، ال١ّْح ٚجٔٗ ِىػَٛ ِٓ جٌطرمحش جٌؼّح١ٌس ٚجٌفالق١ٓ 

ٚؽٍرس جٌؿحِؼحش ِٓ ج١ٌٓح١٠ٌٓ.
(42) 

جػٍٕص جٌكىِٛس ػٓ ج٘ىجفٙح جالْح١ْس ٌٍٍّقٍس جٌمحوِس ٚجٌطٟ  

ٌكٍوحش جٌؼّح١ٌس، ضّػٍص ذحٌكفحظ ػٍٝ جٌم١ِٛس جاللطظحو٠س، ٚجالطالـ جٌٌُجػٟ ٚجٌظٕحػٟ، ٚوػُ ج

ٚجٌكحفع ػٍٝ ١ْحْس نحٌؾ١س ِٓطمٍس.
(43)

فٟ ظً ًٖ٘ جٌططٌٛجش جٌّطٓحٌػس ْحٌع ِؿٍّ جالِٓ  

ذطمى٠ُ جلطٍجـ ٌٍطؼحًِ ِغ ٔظحَ ض٠ٌّٛ  3643جٌمِٟٛ جال٠ٍِىٟ فٟ جٌػحِٓ ِٓ ضش٠ٍٓ جالٚي ػحَ 

ٙى  ِٕؼٗ ِٓ جٌططٍ  ٚجػالِٗ جْ ٚجشٕطٓ ١ٌٓص ػىٚ ضٍمحت١ح ٌٕظحِٗ، جٚ جٌطؼحًِ ِؼٗ ذط٠ٍمس ِؼ١ٕس ذ

فٟ ِٛجؾٙس ٚجشٕطٓ، ٚجْ ضأنٍ جالوجٌز جال٠ٍِى١س فٟ يٌه لى ٠فُٙ ِٓ لرً ض٠ٌّٛ ػٍٝ جٔٗ ِؼحٌػس 

ِرىٍز ٌٗ، ٚذحٌطحٌٟ ضم٠ٛس جٌؼٕحطٍ جٌٍجفؼس ٌٍٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س.
(44)

ٚجػف ؾىج جْ جٌىٚجتٍ  

جٌٕظحَ  زٚذحٌطحٌٟ ػٌٍٚز ِؿحٌججال٠ٍِى١س جْطشؼٍش نطٍ ًٖ٘ جٌططٌٛجش ػى ِظحٌكٙح فٟ ذ١ٌٛف١ح 

 ج١ٌٓحْٟ جٌر١ٌٛفٟ فٟ ً٘ج جٌٛلص جٌكٓحِ.
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 وقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ واالجتماعًُ والصرفُ  

 جامعُ القادسًُ  –لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ –بالتعاون مع كلًُ الرتبًُ االساسًُ و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

االجتماعًُ ووقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ 

 وبالتعاون مع القادسًُجامعُ  –والصرفُ لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار                                     -كلًُ الرتبًُ االساسًُ   

           احلضارٍ( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 ريُاجلامعُ  املستهص 

ؽّأْ ٍٕ٘ٞ وٕٓؿٍ جٌٝ قى ِح جوجٌضٗ ػٍٝ جالٚػحع 3643فٟ جٌهحِّ ػشٍ ِٓ ضش٠ٍٓ جالٚي ػحَ   

ال١ّْح ٚجٔٗ جوى ػٍٝ جقطٍجَ جضفحق  قًٌ ذشحْ ١ْحْس ض٠ٌّٛ ِغ ٚجشٕطٓ، ضفحءيفٟ ذ١ٌٛف١ح ٚجٔٗ ٕ٘حن 

جٌطؼ٠ٛؼحش ٌشٍوس ٔفؾ جٌه١ٍؽ، ٚجْ وػّٗ ُِٙ فٟ ً٘ج جٌٛلص ٌىفؼٗ ٔكٛ جالػطىجي.جٌط٠ٛٓس ذشحْ 
(45)

 

جػحفس جٌٝ جْ وٕٓؿٍ لى ٌجٜ جْ ٔظحَ ض٠ٌّٛ ٌٓ ٠ىْٛ ٔٓهس ِٓ جٌٕظحَ جٌكحوُ فٟ ش١ٍٟ.
(46)

٠طؼف  

جْ وٕٓؿٍ قحٚي جػطحء فٓكس ِٓ جٌٛلص ٌإلوجٌز جال٠ٍِى١س ذٍُْ ١ْحْس جالقطٛجء ٌٍطغ١ٍجش ج١ٌٓح١ْس 

ٌىٓ ً٘ج ال ٠ؼٕٟ جْ جٌكىِٛس جٌر١ٌٛف١س   طٟ قىغص فٟ ذ١ٌٛف١ح ٚضٍُٓ ٔظحَ جلً ِح ٠ىْٛ ٠ٓحٌٞ ِؼطىي.جٌ

ضُ ضٛل١غ جضفحل١س غمحف١س ٚػ١ٍّس ذ١ٓ 3643ٌٓ ضٕفطف ذؼاللحضٙح ضؿحٖ جالضكحو جٌٓٛف١طٟ، ففٟ شرحؽ ػحَ 

جٌؿحٔر١ٓ ٌّىز نّّ ْٕٛجش.
(47)

ش فٟ ١ٔٓحْ ػحَ ٚفٟ جؽحٌ لٍجٌجش قىِٛس ض٠ٌّٛ جٌىجن١ٍس جطىٌ 

ػفٛج ػٓ جٌٓؿٕحء جٌش١ٛػ١ٓ جٌّشحٌو١ٓ فٟ جقىجظ ض١ٛذٛٔطٟ ْحذمس جًٌوٍ ، ٚضؼ٠ُُ ػاللحضٙح ِغ 3643

جالضكحو جٌٓٛف١طٟ.
(48)

ٚفٟ جؽحٌ جٌططٌٛجش جٌىجن١ٍس ضؼٍع ض٠ٌّٛ ٌٍؼغٛؽحش جٌىجن١ٍس، ال١ّْح ِٓ   

لحِص جٌٕمحذحش جٌؼّح١ٌس فٟ  3643جٌؿٙحش يجش جأل٠ىٌٚٛؾ١حش جالشطٍجو١س ففٟ جالٚي ِٓ ج٠حٌ ػحَ 

(جٌف شهض ذّٕحْرس جقطفحالش ػ١ى 23ذ١ٌٛف١ح ذحٌطؿّغ ذأقى لظٌٛ جٌؼحطّس الذحَ ذأػىجو ضمىٌذ )

جٌؼّحي ٚضُ جالػالْ ػٓ ضشى١ً جٌّؿٍّ جٌشؼرٟ جًٌٞ ػُ ِؼظُ جٌكٍوحش جٌٕمحذ١س ٚجٌفالق١س، ٚذؼغ 

١س ٚجٌؼًّ ػٍٝ ضطر١ك جالشطٍجو١س فٟ جٌرالو جٌطٍرس جٌّحٌو١١ٓٓ ١ٌىْٛ جٌمحػىز جٌشؼر١س ٌّكحٌذس جٌٍأّْحٌ

جٌٓىٍض١ٍ جٌؼحَ ٌكُخ جٌؼّحي جٌر١ٌٛفٟ ٌت١ٓح ًٌٙج جٌطؿّغ. ٚضُ جٔطهحخ نٛجْ ١ٌطشٓ
(49)

جْطٍّش  

ٚلٌٍ جطىجٌ ػىز لٍجٌجش ِّح وفغ قىِٛس 3643ؾٍٓحش جٌّؿٍّ جٌشؼرٟ جٌٝ جٌػحٟٔ ِٓ ق٠ٍُجْ ػحَ 

 ض٠ٌّٛ ٌطر١ٕح٘ح جّ٘ٙح7

 ٌظغ١ٍز ٚ جٌّطْٛطس.ضأ١ُِ شٍوحش جٌطؼى٠ٓ ج -3

 (جال٠ٍِى١س جٌؼحٍِس فٟ ِٕؿُ ِحضٍىج َٔه الْطهٍجؼ جٌمظى٠ٍ. (U.S steel جٌغحء ػمى شٍوس -0

ذؼى جضٙحِٗ ذحٌؼًّ ػٍٝ ض٠َٛغ ٌمحقحش وٚجء فٟ جٌّٕحؽك  group Pacؽٍو ف٠ٍف جٌٓالَ جال٠ٍِىٟ  -0

 ج٠ٌٍف١س ضإوٞ جٌٝ ضم١ًٍ جًٌٕٓ.

جػحوز ض١ٍٓف جٌّؿّٛػحش جٌشؼر١س.-1
(50)

 

جّ٘ٙح 3643ذٙى  وػُ ذ١ٌٛف١ح جػٍٓ ػٓ ذٍٔحِؽ ِٓحػىجش ْٛف١ط١س نالي شٍٙ ق٠ٍُجْ ػحَ ٚ  

ِؼىجش ف١ٕس نحطس ذحٌطٕم١د ػٓ جٌٕفؾ ٚجٌغحَ جٌطر١ؼٟ ٚج١ٌّحٖ، فؼال ػٓ جٔشحء جٌذغ ِظحٔغ ٌّؼحٌؿس 

جٌمظى٠ٍ جٌّططح٠ٍ ٚضؿ١ّغ جٌّٛجو جٌّؼى١ٔس.
(51)

 فٟ ؽر١ؼ١س جٌكحي ًٖ٘ جٌططٌٛجش جلٍمص جالوجٌز  

ٔحلشح والً ِٓ ٍٕ٘ٞ و١ٕٓؿٍ ٚجٌٍت١ّ ١ٔىْٓٛ  3643جال٠ٍِى١س ففٟ جٌكحوٞ ػشٍ ِٓ ق٠ٍُجْ ػحَ

جالٚػحع جٌر١ٌٛف١س فمى يوٍ وٕٓؿٍ جٔٗ ٌىٜ ٚجشٕطٓ ِشىٍس ور١ٍز فٟ ذ١ٌٛف١ح جالٍِ جًٌٞ ٚطً ذحٌٓف١ٍ 

، ق١حي جال٠ٍِىٟ ٕ٘حن جْ ٠طٍد ِٓ وٕٓؿٍ جٌؼًّ ِغ جٌؿ١  ٚجال ْٛ  جالٌِٛ ضً٘د ٔكٛ جٌٙح٠ٚس

يٌه ضٓحتً ١ٔىْٓٛ ػٓ لظى جٌٓف١ٍ ِٓ يٌه ًٚ٘ جْ ٚجشٕطٓ ذكحؾس الٔمالخ فٟ ذ١ٌٛف١ح.
(52)

ِٓ ؾحٔرٗ 

يوٍ وٕٓؿٍ
((

عٕشٜ ِب ٔغزط١غ فؼٍٗ عٛف ٠نغطْٛ ػ١ٍٕب اوضش فٟ اٌؾٙش١٠ٓ اٌمبد١ِٓ ، ٚأب ال 

ٛعٛدح ٕ٘بن اػٕٟ اػشف ِب ارا وبْ ثئِىبٕٔب اٌزفى١ش ثبالٔمالة ،ٌىٓ ػ١ٍٕب اْ ٔؼشف ِبٟ٘ االسك اٌّ

أٗ لجً ل١بُِٙ ثبٔمالة عٕفؼً
))
.
(53)

٠رىٚج ِٓ يٌه جْ ٚجشٕطٓ لى ضفىٍ ذاَجقس ٔظحَ ض٠ٌّٛ جيج ضطٍد  

جالٍِ. فٟ ظً ضٓحٌع جالقىجظ لىِص جٌٓفحٌز جال٠ٍِى١س فٟ جٌٓحذغ ػشٍ ِٓ ق٠ٍُجْ ػحَ 

ض١ٕ١س ذحٌٍنض غّٓ ًِوٍز جوىش ف١ٙح ػٍٝ نطٌٛز جنً جٌٓٛف١١ص ِٛؽة لىَ جنٍ فٟ ج٠ٍِىح جٌال3643

ِٓ نالي ضؼ٠ُُ ضٛجؾى٘ح فٟ ذ١ٌٛف١ح، ٚق١حي يٌه ٠ططٍد ِٓ ٚجشٕطٓ فؼً شٟء ٚذظٌٛز 

ف٠ٌٛس.
(54)

( ١ٍِْٛ وٚالٌ 3.5ٚلىِص جلطٍجـ ٠مَٛ ػٍٝ ضمى٠ُ ِٓحػىجش ػٓى٠ٍس ٌٍؿ١  جٌر١ٌٛفٟ ذم١ّس)

( ١ٍِْٛ وٚالٌ نالي جٌٕٓٛجش جٌالقمس.4ِٓ جطً ذٍٔحِؽ وحًِ ٠مىٌ)
(55)

غ١ٍ لحوٌ ػٍٝ  ٚجْ ض٠ٌّٛ 

ضشى١ً لحػىز ١ْحْس ٚشؼر١س وجػّٗ ٌٗ ٚجٔٗ جْطٍُٓ ٌٍؼغٛؽحش ج١ٌٓح٠ٌس جٌؼّح١ٌس ٚلحَ ذأطىٌ ػىز 
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 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 ريُاجلامعُ  املستهص 

لٍجٌجش ضأ١ُِ ِٕؿُ ِحض١ٍىج، ٚؽٍو ف٠ٍك جٌٓالَ ْحذك جًٌوٍ.
(56)

ذحٌفؼً ٚجفمص جالوجٌز جال٠ٍِى١س فٟ  

طظحو٠س ٌر١ٌٛف١ح ذم١ّس ػٍٝ ضمى٠ُ ِٓحػىجش ػٓى٠ٍس ٚجل3643جٌػحٌع ٚجٌؼش٠ٍٓ ِٓ ق٠ٍُجْ ػحَ

(١ٍِْٛ وٚالٌ ٚضىْٛ ٠َحوز ًٖ٘ جٌّٓحػىجش ٍِ٘ٛٔس ذطكٓٓ جٌّٕحل ج١ٌٓحْٟ جٌىجنٍٟ فٟ ذ١ٌٛف١ح.3)
(57)

 

٠ٓطٕطؽ ِٓ يٌه جْ ٚجشٕطٓ فؼٍص جقطٛجء ٔظحَ ض٠ٌّٛ ٚجػحوز جٌػمس ذىي ِٓ ِؼحوجضٗ فٟ ً٘ج جٌٛلص 

حٌ جالفؼً ٌطغ١ٍ جٌّؼحوٌس ج١ٌٓح١ْس فٟ ٌىٓ ً٘ج جالقطٛجء ٌُ ٠ىٓ جٌه١   ٠ٌػّح ضطؼف جالٌِٛ جوػٍ.

ذ١ٌٛف١ح، فأنًش ٚجشٕطٓ ضطؿٗ ٔكٛ جٔطٙحؼ ١ْحْس نحطس ٌٍطؼحًِ ِغ ذ١ٌٛف١ح فحؾطّؼص ٌؿٕس جالٌذؼ١ٓ 

ج٠ٌٍٓس ،
(58)

قٛي ضمى٠ُ جلطٍجـ ٌرٍٔحِؽ ٍْٞ ٌٍطؼحًِ ِغ 3643فٟ جٌطحْغ ٚجٌؼش٠ٍٓ ِٓ ق٠ٍُجْ ػحَ 

ِغ جٌّهحذٍجش جٌٍّو٠ُس جال٠ٍِى١س ٚذّٛؾد ً٘ج جاللطٍجـ ٚجلغ جٌطكى٠حش فٟ جٌشأْ جٌر١ٌٛفٟ ذحٌطؼحْٚ 

 Movimiento جٔٗ ٠طُ جؽالق ػًّ ١ْحْٟ ٠ٙى  جٌٝ ضٛق١ى جٌكٍوس جٌم١ِٛس جٌر١ٌٛف١س

Nacionalista Revolucionario(MNR)،
(59)

ٚجٌمحوز جٌؼٓى٠ٍٓ جٌّؼطى١ٌٓ ذأٍْع ٚلص  

ِّىٓ.
(60)

ػٍٝ ِّحٌْس جٌؼغؾ ػى  ٚجٌغٍع جالْحِ ِٓ يٌه ٘ٛ نٍك ِؼحٌػس ١ْح١ْس لحوٌز

جٔكٍج  قىِٛس ض٠ٌّٛ جٌٝ ج١ٌٓحٌ ١ٌىْٛ ذى٠ً ١ْحْٟ ِؼطىي فٟ ضشى١ً جٌكىِٛحش جٌّٓطمر١ٍس، ٚلىٌ 

(جٌف وٚالٌ ػٍٝ ِىٜ ْطس جشٍٙ.1333333ضىٍفس ً٘ج جٌرٍٔحِؽ)
(61)

ٌٚطٕف١ً يٌه ٠طُ جالضظحي ِغ  

حخ ِٓ جٌٍضد جٌؼ١ٍح شهظ١حش ٌت١ٓس ضّػً جٌكٍوس جٌٛؽ١ٕس ،ٚجٌّٕشم١ٓ ِٓ جٌؼٓى٠ٍٓ، ٚجٌشر

جٌّؼحٌػ١ٓ ٌط٠ٌّٛ ذٙى  ضؼ٠ُُ جٌّؼحٌػس جٌّؼطىٌس.
(62)

ٚضطُ جْطهىجَ جِٛجي ً٘ج جٌرٍٔحِؽ فٟ  

جٌىٌؾس جالٌٚٝ ذطٕظ١ُ ج١ٌٙىً جٌطٕظ١ّٟ ٌٍّؼحٌػس ٚضكًّ ضىح١ٌف جٌىػح٠س ػى جػطّحو ض٠ٌّٛ ػٍٝ 

ػً شٍجء ِٓحقحش جػال١ِس ج١ٌٓح٠ٌٓ ٚضأغ١ٍُ٘ ػٍٝ جٌكىِٛس، جػحفس جٌٝ ضغط١س ؾٛجٔد جنٍٜ ِإغٍز ِ

فٟ جٌظكف ٚجاليجػس، ٚوفغ ٌٚجضد جٌىطحخ ، ٠ٚطُ وفغ جالِٛجي ػٓ ؽ٠ٍك شهظ١حش ِكىوز ؾىج ِّٓ 

ضػرص ِٛغٛل١طُٙ ذشىً ٍِػٟ ٌٛجشٕطٓ.
(63)

ٌٚأش جٌّهحذٍجش جٌٍّو٠ُس جال٠ٍِى١س جْ ِكحٌٚس ؽٍو  

س جٌّؼطىٌس ٠ؿرٍ٘ح ٌٍطكٍن ض٠ٌّٛ فٟ جالشٍٙ جٌّمرٍس ال ِفٍ ِٕٙح ٚجْ فٟ ظً ٔمض ِٛجٌو جٌّؼحٌػ

لرً جٌٛلص جٌّٕحْد ِّح ٠ؼٍػٙح ٠ٌٍُّٙس ٚذحٌطحٌٟ ضم٠ٛس ج١ٌٓح٠ٌٓ ٠َٚحوز ١ْطٍضُٙ ػٍٝ جٌكىِٛس، 

ًٌٌه ػٍٝ ٚجشٕطٓ جْ ضطكٍن ِٕٚؼُٙ ِٓ جضهحي جؾٍجءجش ِطٍٓػس ضىْٛ ػى١ٓس جٌٕطحتؽ.
(64)

ٌٚأٜ  

ضىٌ٘ٛ جٚػحع ذ١ٌٛف١ح، ٚضٍن جٌٓف١ٍ جٌٔٓص ْحٌوَٛج ِغ يٌه جْ ػىَ ضكٍن ١ْىْٛ ذى٠ٍس ٠َحوز 

جٌرحخ ِفطٛقح ٌٍٓٛف١١ص ٠َٚحوز جٌّططٍف١ٓ فٟ ذ١ٌٛف١ح.
(65)

ٚفٟ ٔٙح٠س جالؾطّحع قًٌ جٌّؿطّؼْٛ ِٓ  

ِهحؽٍ وشف جٌرٍٔحِؽ ِإوى٠ٓ ػٍٝ ػٌٍٚز جْطهىجَ جٌْٛحتً ج١ٌّٕٙس فٟ يٌه.
(66)

جيج ٚجػف جْ  

ء جٌّؼحٌػس ج١ٌٓحْس ٚجٌؼٓى٠ٍس جٌٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س جنًش ٚذشىً ؾىٞ ٔكٛ ١ْحْس جقطٛج

ٚجطٍص ٌؿٕس جالٌذؼ١ٓ ِكحػٍ جؾطّحػحضٙح   إلػحوز قحٌس جٌطٛجَْ ٚٔفٛي٘ح ِٚظحٌكٙح فٟ ذ١ٌٛف١ح.

جؾطّؼص جٌٍؿٕس ٌركع 3643ذهظٛص ِمطٍـ جٌؼًّ ج١ٌٓحْٟ قٛي ذ١ٌٛف١ح ،ففٟ جٌػحِٓ ِٓ ضَّٛ ػحَ 

كظً فٟ ذ١ٌٛف١ح جَ جٌطكٍن ٔكٛ جٌّٛػٛع ٚؽٍقص ِكٌٛ ٘ح7َ ً٘ ضمف ٚجشٕطٓ وٌٚ جٌّطفٍؼ ػّح ٠

ضم٠ٛس جٌّؼحٌػس ػٍٝ جٌٍغُ ِٓ جفطمحٌ٘ح ٌم١حوز ٚجػكس، ٚضُ جٌطأو١ى ػٍٝ جٔٗ ِٓ جُ٘ جٌّهحؽٍ 

جٌّٛؾٛوز فٟ ذ١ٌٛف١ح ٘ٛ ٚؾٛو جٌّؿٍّ جٌشؼرٟ ٚجًٌٞ لرٍس ض٠ٌّٛ وٕٛع ِٓ ؾّحػحش جٌؼغؾ 

ٟ ٌٛوحٌس جٌّهحذٍجش جال٠ٍِى١س لُٓ جٌغٍذ ٌت١ّ، (Browilliamج١ٌٓح٠ٌس جٌّٕظّس. ٚجشحٌ ذٍٚ ١ٌٚحَ)

جْ جٌّؼحٌػس ج١ٌٓح١ْس ١ٌٓص ٌى٠ٙح جِٛجي وحف١س ٌطٕظ١ُ ١٘ى١ٍطٙح، ٚجْ جٌكُخ جٌش١ٛػٟ جٌر١ٌٛفٟ ِىػَٛ 

ِٓ جٌٓٛف١١ص ٚػىَ جٌطكٍن ٠ؼٕٟ ضٍن جٌّؿحي ٌطم٠ٛس ٔفٛيُ٘.
(67)

ٚفٟ ١ْحق جالؾطّحع ْأي ِح٠ىً  

ىز جال٠ٍِى١س ػٓ ِح جيج ضُ ضٕف١ً ذٍٔحِؽ ١ْحْٟ ،جٌّىػٟ جٌؼحَ ٌٍٛال٠حش جٌّطك (Michelle John)ؾْٛ

(ِٓحػى Meyercharleesجال٠ٍِى١س، ٚجؾحخ ِح٠ٍ ضشحٌٌُ) جٌّطكىز ْحذك فٟ ذ١ٌٛف١ح ِٓ لرً جٌٛال٠حش

٠ٍَٚ جٌهحٌؾ١س ٌشإْٚ جٌرٍىجْ جال٠ٍِى١س، فٟ جٌٓحذك وحٔص ٕ٘حن ل١حوز قم١مس جِػحي جٌٍت١ّ جٌٓحذك 

ذحٌض١ِٛ ٌىٓ جالْ جٌٛػغ 
((

ٔؾذاس ع١بسح ٚٔجؾش ػٓ عبئك٠ؾجٗ ا
))
.
(68)

ٌٚأٜ ذٍٚ ١ٌٚحَ جْ  
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 وبالتعاون مع القادسًُجامعُ  –والصرفُ لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار                                     -كلًُ الرتبًُ االساسًُ   

           احلضارٍ( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 ريُاجلامعُ  املستهص 

جٌّٓحػىجش جٌؼٓى٠ٍس جالن١ٍز ْطمٛٞ جٌؿ١  وّإْٓس ٌىٓ ١ٌّ ذحٌؼٌٍٚز جْ ضإوٞ جٌٝ ػًّ ١ْحْٟ 

ِٕظُ.
(69)

ٚفٟ ٔٙح٠س جالؾطّحع ٌُ ٠طهً جٌّؿطّؼ١ٓ لٍجٌ ٔٙحتٟ ٚجٔطظٍٚج ِح ٠ٍجٖ جٌٓف١ٍ جال٠ٍِىٟ فٟ  

جٌرٍٔحِؽ. ذ١ٌٛف١ح ػٓ جِىح١ٔس ضٕف١ً ً٘ج
(70)

جيج ٠ّىٓ جٌمٛي جْ جٌىٚجتٍ جال٠ٍِى١س جٌّؼ١ٕس الضُجي ضركع  

ػٓ شهظ١س ل٠ٛس ِّىٓ جْ ضؼًّ ػٍٝ جٔؿحـ جٌؼًّ ج١ٌٓحْٟ جٌّمطٍـ، ٚجٔطظحٌ جٌٛلص جٌّٕحْد ٌطٕف١ً 

جًٌْ ْحٌوَٛج جٌٓف١ٍ جال٠ٍِىٟ فٟ ذ١ٌٛف١ح ذًّوٍز ٌَٛجٌز  3643فٟ جٌطحْغ ِٓ ضَّٛ ػحَ   ًٌٌه.

١ٓ ف١ٙح ٚؾٙس ٔظٍز جٌّطكفظس ٌّح ٠طٍـ قٛي جٌطؼحًِ ِغ جٚػحع ذ١ٌٛف١ح ِٓ نالي جٌؼًّ نحٌؾ١طٗ ذ

ج١ٌٓحْٟ جٌٍٓٞ جٌّمٍـ، جي ذ١ٓ جْ جٌّؼحٌػس ٠طّكْٛ ٌإلؽحقس ذط٠ٌّٛ ِٓ نالي جالٔمالخ ١ٌّٚ 

ٌٍؼغؾ ػ١ٍس ِٓ جؾً جضهحي ِٛجلف جوػٍ جػطىال.
(30)

ٚجذىج ػٓ ضهٛفٗ ِٓ جْ جالِٛجي جٌّمىٌز ًٌٙج 

( وٚالٌ ٟ٘ جِٛجي جٔمالذ١س ٔظٍج ٌٍّهحؽٍ جٌّطٍضرس ػ١ٍٙح.133.333ٔحِؽ جٌٍٓٞ جٌّمىٌز ذ )جٌرٍ
(71)

 

ٚج٠ؼح ٌأٜ جْ ػم جالِٛجي ٌؿّحػحش ٌُ ضىٓ ِٛقىز ذحٌشىً ور١ٍ ٠ىْٛ ِٓ جٌظؼٛذس جنفحء ٠ٍْس ً٘ج 

ٌّشىٍس ٟ٘ جٌّطّٙس جالٌٚٝ ٚذحٌطحٌٟ ال ضُٓٙ فٟ قً ج ٚضىْٛ جٌٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س جالٍِ

جٌكم١م١س، جػحفس جٌٝ ِح ٠طٍضد ػ١ٍٙح ِٓ جؾٍجءجش ػمحذ١س لىو ضظً جٌٝ ؽٍو جٌٓفحٌز جال٠ٍِى١س ِٓ 

ذ١ٌٛف١ح.
(72)

ٚجشحٌ وًٌه جٌٝ ػىَ ٚؾٛو ػّحٔحش ٍِػ١س ضٛوى جْ جٌرى٠ً ١ْىْٛ جفؼً ِٓ ض٠ٌّٛ  

ِس ذى٠ٍس ٚجْ ٔفٓٗ، ػٍٝ جٌٍغُ ِٓ جوٌجن جٌّهحؽٍ جٌطٟ ضٕطٙؿٙح قىِٛس ض٠ٌّٛ، ٚجػطمى جْ جٞ قىٛ

وحٔص ِٓ ج١ٕ١ّ١ٌٓ ١ْىْٛ ػ١ٍٙح جظٙحٌ لٛضٙح ٚضّحْىٙح ٚجٔٙح ١ٌٓص و١ِس فٟ ٠ى جٌٛال٠حش جٌّطكىز 

جال٠ٍِى١س.
(73)

ٚٔظٍج ًٌٖٙ جٌشىٛن ٚجٌطر٠ٍٍجش ٌأٜ جٌٓف١ٍ ْحٌوَٛج جٔٗ ٕ٘حن ِهحؽٍ جلً ٌٚذّح  

٠ًٛ ِشح٠ٌغ جٌرٍى٠حش فٛجتى جورٍ ِطّػٍس ذحٌّٛجفمس جٌف٠ٌٛس ػٍٝ لٍٚع جالْطػّحٌ جٌٌُجػٟ، ٚضّ

ٚجٌٓىحْ جًٌٞ ِٓ شأٔٗ ضشغ١ً جال  جالشهحص، فؼال ػٓ جٌّٓحػىجش جٌؼٓى٠ٍس جي جْ ضح١ِٓ جٌؿٕحـ 

جٌؼٓىٍٞ فٟ ظً جٌكحؾس ٌٍّٛجٌو جاللطظحو ْطىْٛ فٍطس جورٍ ٌرالوٖ ٌىٓد جٌٕفٛي فٟ جٌّؿحالش 

جٌٙحِس ٚجالْح١ْس ٌٍر١ٌٛف١١ٓ.
(74)

جوػٍ ٚجلؼ١س ٚجوػٍ ضظٌٛ ٌألٚػحع  ٠رىٚج جْ جٌٓفحٌز جال٠ٍِى١س ضرىٚج 

فٟ ذ١ٌٛف١ح ِٚح ٠ٕرغٟ فؼٍس ضؿحٖ ً٘ج جٌّٓحٌجش ٚجْ ٌُ ضهطٍف ذحٌّؿًّ ِغ ٔظٍز جٌىٚجتٍ جالنٍٜ قٛي 

جنطٍ جقى جػؼحء ِؿٍّ جالِٓ  3643ػشٍ ِٓ جخ ػحَ  فٟ جٌطحْغ  ض٠ٌّٛ ِٚهحؽٍ ١ْحْطٗ.

طّحي جْ ٠ىْٛ ٕ٘حن جٔمالخ ػٓىٍٞ جٌمِٟٛ جال٠ٍِىٟ جٌٝ ٍٕ٘ٞ وٕٓؿٍ ذّؼٍِٛحش ِّٙس ٚنط١ٍز ذحق

( جقى جػؼحء ٚوحٌس ٠ٚFlanneryؿد جْ ٠ىْٛ ػٍٝ وٌج٠س ذًٙج جٌططٌٛ، ٚجػح  جٔٗ جٌطمٝ ذفال١ٍٔٞ)

جٌّهحذٍجش جٌٍّو٠ُس ذشحْ جٌؼًّ جٌٍٓٞ ٚجْ جٌٛوحٌس جضظٍص ذرؼغ جٌشهظ١حش ٚضُ ض٠ًّٛ ؾُء ِٓ 

ى جٌٍؾٛع ٌٍٛجشٕطٓ نٛفح ِٓ جوطشح  جالِٛجي ، ٚضُ جالضفحق ػٍٝ ػىَ وفغ جِٛجي جػحف١س جال ذؼ

جالٍِ.
(75)

ٚالذى جْ ًٔوٍ جْ جٌٍٚج٠حش جال٠ٍِى١س لى جنطٍفص فٟ ِٓحٌس وفغ جالِٛجي ٌٍّؼحٌػس جقى٘ح 

ضًوٍ جْ فال١ٍٔٞ ضظٍ  لرً جالٚجْ فٟ ض٠ًّٛ جٌّؼحٌػس، ٚجنٍٜ ضًوٍ جْ ٌؿٕس جالٌذؼ١ٓ ٟ٘ جٌطٟ 

جٍِش ذىفغ جالِٛجي.
(76) 

جٌىجن١ٍس جٌر١ٌٛف١س ٔكٛ جٌطظؼ١ى ففٟ جٌؼش٠ٍٓ ِٓ ٚذحٌفؼً جنًش جالٚػحع   

ذىأش ذؼغ جٌٛقىجش جٌؼٓى٠ٍس ذحٌطؼحْٚ ِغ جٌكٍوس جٌر١ٌٛف١س جٌم١ِٛس، ٚجٌىطحتد  3643جخ ػحَ

(،Hugo Banzer Suarezجٌر١ٌٛف١س، ذم١حوز ٘ٛغٛ ذحٌُٔ ْٛج٠ٌُ)
(77)

ٌت١ّ جالٌوحْ جٌٓحذك، ضطٍّو  

( جن١٠ٍٓ جٌؿٍقٝ ، ٚجنًش ضٕطشٍ فٟ ذحلٟ 233ٌٟ)( شهض ٚقٛج62فٟ ِٕطمس ْحٔطح وٍَٚ، ٚلطً )

جٔكحء جٌرالو ٚجٌؼحطّس الذحَ ٚجطركص جٌّٛجؾٙحش ػٍٝ جشى٘ح فٟ جٌكحوٞ ٚجٌؼش٠ٍٓ ِٓ جخ ذ١ٓ 

جٌمٛجش جٌّٕمٍرس ٚجٌمٛجش جٌكى١ِٛس.
(78)

ِٓ ؾٙس جنٍٜ قحٚي جٌّؿٍّ جٌشؼرٟ جٌٛلٛ  ذٛؾٗ جٌّٕمٍر١ٓ 

ػّحي جٌٕمحذحش ٚجال ١ْطىٍف جٌّؿٍّ جالٍِ ذٕفٓس غ١ٍ  ٚؽٍد ِٓ جٌٍت١ّ ض٠ٌّٛ جْ ٠ٛجفك ػٍٝ ض١ٍٓف

نٛفح ِٓ جٌجلس ج٠ٌُّى ِٓ جٌىِحء، ٚجٔشمحق جٌمٛجش جٌؼٓى٠ٍس جوػٍ. جْ ض٠ٌّٛ ٌفغ جٌطٍد
(79)

فّح  

وحْ ِٓ نٛجْ ١ٌطشٓ جْ ٠طٍد ِٓ ػّحي جٌٕمحذحش جٌؼّح١ٌس جْ ٠طؿّؼٛج ٠ٌُٕٚٛج ٌٍشحٌع ذكًّ جٌٓالـ 

ٌؼٓى٠ٍس فحطرف جٌٛػغ جوػٍ ضؼم١ىج ٚجٔىٌؼص جٌّٛجؾٙحش جٌؼٓى٠ٍس ِّح ٠كظٍٛج ػ١ٍٗ ِٓ جٌػىٕحش ج
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 وقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ واالجتماعًُ والصرفُ  

 جامعُ القادسًُ  –لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ –بالتعاون مع كلًُ الرتبًُ االساسًُ و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

االجتماعًُ ووقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ 

 وبالتعاون مع القادسًُجامعُ  –والصرفُ لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار                                     -كلًُ الرتبًُ االساسًُ   

           احلضارٍ( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 ريُاجلامعُ  املستهص 

ٌٚجـ ػك١طٙح جٌؼى٠ى ِٓ جٌؼكح٠ح ِٓ جٌمٛجش جٌؼٓى٠ٍس ٚؽالخ جٌؿحِؼحش ٚجٌؼّحي ِٚٓ جٌّى١١ٔٓ 

ِٚحٌص جٌىفس ٌٍمٛجش جٌّٕمٍرس ذؼى جْ جٔظّص جٌمٛجش جٌؿ٠ٛس ٌالٔمالخ ِّح وفغ ض٠ٌّٛ فٟ جٌٓحػس جٌػحِٕس 

ضمى٠ُ جْطمحٌطٗ ِغ قىِٛطٗ ٚجٌٍؿٛء جٌٝ جٌر١ٍٚ. 3643وٞ ٚجٌؼش٠ٍٓ ِٓ جخ ػحَ ِٓ ِٓحء ٠َٛ جٌكح
(80)

 

ٚيوٍش ذؼغ جٌّظحوٌ جْ جٔظحٌ ٘ٛغٛ ذحٌُٔ لى ضٍمٛج جٌىػُ ِٓ لرً جٌّٓطشح٠ٌٓ جأل٠ٍِى١١ٓ 

جٌؼح١ٍِٓ فٟ جٌؿ١  جٌر١ٌٛفٟ ّْٚف ٌُٙ ذحْطهىجَ ِؼىجش جالضظحالش جٌطحذؼس ٌٍّٓطشح٠ٌٓ، جػحفس جٌٝ 

جٌىذحذحش جٌر١ٌٛف١س يجش جٌط١ٍٓف جال٠ٍِىٟ جٚي وط١رس ضكٍوص ٚشحٌوص فٟ جالٔمالخ. جْ وط١رس
(81)

 

ٚيوٍش ِظحوٌ طكف١س جْ جٌىٌٚ جال٠ٍِىٟ فٟ وػُ جالٔمالخ ٔفً ِٓ نالي ِٓطشحٌ٘ح جٌؼٓىٍٞ فٟ 

(،جًٌٞ وحْ ػٍٝ ضٛجطً ِٓطٍّ ِغ  (Robert J.Ludinجٌمٛجش جٌؿ٠ٛس جٌر١ٌٛف١س ٌٚذٍش ؾٟ ١ٌٕىْٚ

ٌُٔ فٟ ِى٠ٕس ْحٔطح وٍَٚ ذؼى ونٛي جالن١ٍ ٍْج ِٓ ِٕفحٖ ذحألٌؾٕط١ٓ ٚوحْ ٕ٘حن ض١ٕٓك ٘ٛغٛ ذح

ذ١ّٕٙح ٌإلؽحقس ذٕظحَ ض٠ٌّٛ، ال١ّْح ٚجْ ذحٌُٔ ٠ؼى ِٓ ن٠ٍؿٟ جألوحو١ّ٠حش جٌؼٓى٠ٍس جال٠ٍِى١س.
(82)

 

ٚجٌؼش٠ٍٓ ٌىٓ جٌٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س ٚػٍٝ ٌٓحْ جٌّطكىظ ذحُْ َٚجٌز نحٌؾ١طٙح ٔفص فٟ جٌطحْغ 

جْ ٠ىْٛ ٌٙح جٞ وٌٚ فٟ ض١ٕٓك ً٘ج جالٔمالخ، ٚجٔٙح ْٛ  ضكمك فٟ طكس ًٖ٘  3643ِٓ جخ ػحَ 

جٌّؼٍِٛحش.
(83) 

ٚالذى ًٔوٍ جْ ذحٌُٔ لى ضٍمٝ جٌىػُ ذحٌطى٠ٌد ٚجٌٓالـ ِٓ لرً جٌرٍج٠ًَ ذظٌٛز ور١ٍز  

فٟ ً٘ج جالٔمالخ ال١ّْح فٟ ِٕطمس ْحٔطح وٍَٚ.
(84)

محء جٌٍت١ّ جٌرٍج٠ٍَٟ ٚضُ ؽٍـ ً٘ج جٌّٛػٛع فٟ ٌ

(، Medici Emilio Garratazuج١ّ٠ٍٛ وحٌض١ُٚ ١ِى٠طشٟ)
(85)

١ٔٚىْٓٛ فٟ ٚجشٕطٓ ٚيٌه فٟ  

ٚنالي جٌكى٠ع ػٓ وٌٚ جٌرٍى٠ٓ فٟ جٌمحٌز جٌالض١ٕ١س فًوٍ ١ِى٠طشٟ 3643جٌٓحذغ ِٓ وحْٔٛ جالٚي ػحَ 

كح١ٌس )قىِٛس ذحٌُٔ( فٓطىْٛ جْ ذ١ٌٛف١ح وحٔص ضؼ١  فٟ قحٌس ٠ٍغٝ ٌٙح ٚجٔٗ جيج ٌُ ضٕؿف جٌكىِٛس جٌ

جنٍ قىِٛس ِؼطىٌس ٚذؼى٘ح ْطٓمؾ ذ١ى جٌش١ٛػ١س ٚضظرف وٛذح جٚ شٍٟ جٌػح١ٔس، ًٌٌه وحٔص جٌرٍج٠ًَ 

ضمىَ جٌّٓحػىز ٌر١ٌٛف١ح، فّح وحْ ِٓ ١ٔىْٓٛ جال ضشؿ١غ ٚجٌٓؼحوز ػٕىِح جؽٍغ ػٍٝ ج٘ىج  جٌرٍج٠ًَ فٟ 

وػُ ذ١ٌٛف١ح.
(86) 

٠ٍِىٟ غ١ٍ جٌّرحشٍ ٚجٌىػُ جالل١ٍّٟ ، ١ًِٚ قىِٛس جيج ٠طر١ٓ ِٓ يٌه جْ جٌىػُ جال  

ض٠ٌّٛ ٔكٛ ج١ٌٓحٌ وحٔص جقى جْرحخ ْمٛؽٙح ػٍٝ ٠ى ٘ٛغٛ ذحٌُٔ ٚذىء ٍِقٍس ؾى٠ىز ِٓ ضح٠ٌم 

 ذ١ٌٛف١ح ج١ٌٓحْٟ.

اٌٝ 1971اة ػبَ 22ؽىِٛخ ٘ٛغٛ ثبٔضس ِٚٛلف اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ ِٕٙب 7 اٌّجؾش اٌضبٌش

 1974ػبَ 
ٛغٛ ذحٌُٔ جٌكىُ فٟ ذ١ٌٛف١ح جًٌٞ جضظف قىّس ذحٌطٍو١ُ ػٍٝ جٌؿحٔد جٌؼٓىٍٞ، ذؼى ضٍُٓ ٘  

ٚجالْطػّحٌجش جالؾٕر١س، ٚجالٔفطحـ ػٍٝ جٌٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س، ٚضم١ى جٌكٍوحش ج١ٌٓح٠ٌس ق١ع 

لحِص جٌكىِٛس ذحػطمحي جٌؼى٠ى ِٓ جٌؼٕحطٍ ج١ٌٓح٠ٌس ُِٕٚٙ ِٓ نٍؼ نحٌؼ جٌرالو جِػحي نٛجْ 

١ٌطشٓ.
(87)

جِح وطكحٌفحش ١ْح١ْس جػطّى ذحٌُٔ ػٍٝ جٌكٍوس جٌر١ٌٛف١س جٌم١ِٛس، جي ضُ ضؼ١١ٓ فىطٌٛ ذحَ  

(،PazEstenSsonoroجْٓطٌٕٓٛٚ)
(88)

جًٌٞ ٠ؼى ِٓ جذٍَ لحوضُٙ وّٓطشحٌ ٌٍٍت١ّ ذحٌُٔ ٚجًٌٞ  

وحْ ِٕف١ح نحٌؼ جٌرالو، فؼال ػٓ قٍوس جٌىطحتد جٌر١ٌٛف١س .
(89)

٠ٍِى١س فّح وحْ ِٓ جٌٛال٠حش جٌّطكىز جال 

( 0جال جْ ضىٓد جٌكىِٛس جٌر١ٌٛف١س جٌؿى٠ىز ِٓ نالي ضمى٠ُ ِٓحػىز جلطظحو٠س ػحؾٍس ٚف٠ٌٛس ضمىٌ ذم١ّس)

١ٍِْٛ وٚالٌ ٌىػُ نطؾ ذحٌُٔ جاللطظحو٠س ٚضػر١ص قىِٛطٗ.
(90)

ٚفٟ جٌٍجذغ ػشٍ ِٓ وحْٔٛ جٌػحٟٔ ػحَ  

ٚػحع فٟ ذ١ٌٛف١ح ٚجٌطٟ ػى٘ح جًٌْ جٌٓف١ٍ ْحٌوَٛج جٌٝ جوجٌضٗ ٌْحٌس جٚػف ف١ٙح ؽر١ؼ١س جال 3640

جوػٍ ج٠ؿحذ١س ٚضكٓٓ ِمحٌٔس ذحألػٛجَ جٌٓحذمس ق١ع جالْطمٍجٌ ج١ٌٓحْٟ جٌٍّكٛظ، ٚجنطفحء جٌؼىجء فٟ 

ْٚحتً جالػالَ جٌر١ٌٛف١س ػى جٌٛال٠حش جٌّطكىز جأل٠ٍِى١س، ِغ ضأو١ىٖ ػٍٝ قحؾس جٌكىِٛس جٌر١ٌٛف١س ٌٍىػُ 

ضشىٍٙح جٌؿّحػحش جٌّططٍفس جٌطٟ ضكحٚي جٌؼرع فٟ جاللطظحوٞ ٌٍٛلٛ  ذٛؾٗ ذؼغ جٌّهحؽٍ جٌطٟ 

جالٚػحع جٌىجن١ٍس ٚضٙى٠ى قىِٛس ذحٌُٔ.
(91)

ٚجطٍص ٚجشٕطٓ ١ْحْطٙح ٌطؼؼ١ى قىِٛس ذحٌُٔ ٚجٌكفحظ  

لىَ ِؿٍّ جالِٓ جٌمِٟٛ وٌجْس قٛي ِح ٠ٕرغٟ جْ  3640ػٍٝ ِظحٌكٙح، ففٟ جٌٍجذغ ِٓ جيجٌ ػحَ 
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 وقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ واالجتماعًُ والصرفُ  

 جامعُ القادسًُ  –لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ –بالتعاون مع كلًُ الرتبًُ االساسًُ و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

االجتماعًُ ووقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ 

 وبالتعاون مع القادسًُجامعُ  –والصرفُ لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار                                     -كلًُ الرتبًُ االساسًُ   

           احلضارٍ( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 ريُاجلامعُ  املستهص 

ٔؿحـ ١ْحْس جٌكىِٛس جٌر١ٌٛف١س جٌٝ قى ور١ٍ فٟ ضؼؼ١ى ضفؼٍٗ ٚجشٕطٓ قٛي ذ١ٌٛف١ح جوىش جٌىٌجْس 

ِٛلفٙح ج١ٌٓحْٟ ِغ يٌه ٕ٘حن ذؼغ جالنطحٌ جٌطٟ ِّىٓ جْ ضكظً ِٓ لرً ذؼغ جٌّؼحٌػ١ٓ، 

ٚضٛلؼص جْطٍّجٌ ذحٌُٔ فٟ جٌٍٓطس ٌٛلص ؽ٠ًٛ .
(92)

ِٓ ؾٙس جنٍٜ جوىش ػٍٝ جٌظؼٛذحش  

ٟ ِٛجٌو٘ح جٌّح١ٌس جًٌٞ ٠ظً جٌٝ جاللطظحو٠س جٌطٟ ضٛجؾٗ جٌكىِٛس ال١ّْح جٌؼؿُ جٌىر١ٍ ف

%( ِّح لى ٠ؿؼٍٙح جْ ضؼغؾ ػٍٝ ٚجشٕطٓ ٌٍكظٛي ػٍٝ جٌىػُ جٌّحٌٟ جٌّرحشٍ.24قٛجٌٟ)
(93)

ٚٚفمح  

(١ٍِْٛ وٚالٌ 03ػٍٝ ضمى٠ُ ) 3640ًٌٖٙ جٌىٌجْس ٚجفمص جالوجٌز جال٠ٍِى١س فٟ جٌٍجذغ ِٓ ١ٔٓحْ ػحَ

فمس ضمى٠ُ ِٓحػىجش ػٓى٠ٍس ٚفك ذٍٔحِؽ ٠ّطى وّٓحػىجش جػحف١س ٌٍكىِٛس جٌر١ٌٛف١س ، فؼال ػٓ جٌّٛج

( ْٕٛجش.0-1ِٓ)
(94)

ؾْٛ  َجٌ ٠ٍَٚ جٌهُجٔس جال٠ٍِىٟ 3640فٟ جٌهحِّ ػشٍ ِٓ ق٠ٍُجْ ػحَ  

(،John B. Connllyذٛوْ وٛٔحٌٟ)
(95)

( 03ذ١ٌٛف١ح ٚذؼى ٔٙح٠س ج٠ٌُحٌز نٍض جٌٝ قحؾس ذ١ٌٛف١ح جٌٝ )

وٛٔٙح ضٍّ ذّكٕس جلطظحو٠س،  3640ٕٓس جٌّح١ٌس ٌؼحَ ١ٍِْٛ وٚالٌ ذظٌٛز ػحؾٍس ٚجْ ضمىَ لرً ٔٙح٠س جٌ

ٚجْ ال ٠شطٍؽ فٟ ضمى٠ُ ًٖ٘ جٌّٓحػىجش ضهف١غ ل١ّس ػٍّطٙح ٌّح ٠ٓررٗ ِٓ ِشحوً ١ْح١ْس ػى ذحٌُٔ 

فٟ جٌٛلص جٌكحٌٟ.
(96)

ِٓ ؾٙطٗ ج٠ى ِؿٍّ جالِٓ جٌمِٟٛ ؽٍد وٛٔحٌٟ ِكًٌج ِٓ ػٛوز ج١ٌٓح٠ٌس  

ِٛس.ٌر١ٌٛف١ح فٟ قحٌس فشً ْٚمٛؽ ًٖ٘ جٌكى
(97)

جنرٍ جٌٓف١ٍ  3640فٟ جٌٓحوِ ِٓ ج٠ٍٛي ػحَ  

ْحٌوٛجَج جوجٌضٗ ػٓ ٌغرس ذحٌُٔ ٠َحٌز ٚجشٕطٓ ٌىٓ ذٓرد قٓح١ْس جالٚػحع جٌىجن١ٍس فٟ جٌرالو 

ٚنٛفٗ ِٓ قىٚظ جػطٍجذحش، ٚؽٍد جْ ضىْٛ ج٠ٌُحٌز فٟ ٚلص القك.
(98)

ٚلى ٚطف ْحٌوَٛج  

٠بد اٌّزؾذح امأ١ِشوخ ٘ذ٠خ االٔزقبس ػٍٝ ؽغبع ٚسعً ّٔٛرعٟ ٚلذ اػطٝ اٌٛالذحٌُٔ ػٍٝ جٔٗ "

".اٌؾ١ٛػ١خ
(99) 

٠رىٚج ِّح ضمىَ ػٛوز ٔفٛي ذٛطٍس جٌٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س فٟ ػاللحضٙح ِغ ذ١ٌٛف١ح 

ٚفٟ جؽحٌ    .جٌٝ ٚػؼٙح جٌطر١ؼٟ ذؼى جْ وحٔص فٟ قحٌس ضأٌؾف ِغ جٌكىِٛحش جٌر١ٌٛف١س جٌٓحذمس

ػٓ جٔشحء جٌّؿٍّ جٌٛؽٕٟ 3640فٟ جٌػحٟٔ ِٓ ق٠ٍُجْ ػحَ ١ْحْطٙح جٌىجن١ٍس جػٍٕص قىِٛس ذحٌُٔ 

ٌٍطؼ١ٍُ جٌؼحٌٟ ذٙى  ١ْطٍز جٌكىِٛس ػٍٝ جٌطؼ١ٍُ  فٟ جٌرالو، ِٕٚف جٌّؿٍّ طالق١حش ٍِجلرس 

جٌؿحِؼحش ٚضٕظ١ُ ػٍّٙح.
(100)

ٚػٍٝ طؼ١ى ١ْحْس ذحٌُٔ جٌّطؼٍمس ذحإلطالقحش جاللطظحو٠س جطىٌ فٟ 

( 03(جٌٝ )30ٌ ضهف١غ ل١ّس جٌؼٍّس جٌر١ٌٛف١س ِٓ ل١ّطٙح ِٓ)لٍج 3640جالٚي ِٓ ضش٠ٍٓ جٌػحٟٔ ػحَ 

ذ١ٌٛف١حٔٛ ِمحذً جٌىٚالٌ جال٠ٍِىٟ ِّح طؼىش ِٓ جقطؿحؾحش جٌؼّحي فٟ جٌؼحطّس الذحَ ٔط١ؿس جٌضفحع 

جْؼحٌ جٌٍٓغ جٌّٓطٌٛز ٚجٌطأغ١ٍ ػٍٝ جٚػحػُٙ جاللطظحو٠س.
(101) 

جِح جٌٓفحٌز جال٠ٍِى١س فىحْ ٌٙح   

 3640قىِٛس ذحٌُٔ جٌىجن١ٍس ذظٌٛز ػحِس ٚيٌه فٟ جٌػحٟٔ ِٓ شرحؽ ػحَ  ِٛلف جٌىفحع ػٓ ١ْحْس

،ال١ّْح ف١ّح ٠طؼٍك ذطك١١ى جٌّؼحٌػس ج١ٌٓح٠ٌس ِٚح ضشىٍٗ ِٓ ِؼٛلحش جِحَ ضمىَ جٌكىِٛس ٔكٛ 

جالطالـ، ٌٚأش جْ جضٙحَ جٌكىِٛس ػٍٝ جٔٙح لّؼ١س ِح ٘ٛ جال شؼحٌ ١ْحْٟ جوػٍ ِٓ جْ ٠ىْٛ 

ٚجلؼٟ.
(102)

جٌٕظحَ جٌر١ٌٛفٟ ؽٍد ٠ٍَٚ جٌهحٌؾ١س جال٠ٍِىٟ ١ٌٚحَ  ٚفٟ جؽحٌ وػُ 

،(WilliamRogers)ٌٚؾٍَ
(103)

ِٓ جوجٌضٗ لرٛي ٠َحٌز  3640فٟ جٌٓحذغ ٚجٌؼش٠ٍٓ ِٓ جيجٌ ػحَ  

ذحٌُٔ فٟ ٚلص القك ِٓ ً٘ج جٌؼحَ ٌّح ضشىً ِٓ ج١ّ٘س ٌطؼ٠ُُ ٔظحِٗ، ٚػٍٝ جٔٗ جقى جذٍَ َػّحء 

جٌمحٌز جأل٠ٍِى١س جٌالض١ٕ١س.
(104)

جنٍٜ وحٔص جٌكىِٛس جٌر١ٌٛف١س ضٓؼٝ ٌطػر١ص جطالقحضٙح  ِٓ ؾٙس 

ففٟ شٍٙ ج٠ٍٛي ػحَ  جٌىجن١ٍس ػٍٝ جٌٍغُ ِٓ ٌوٚو جالفؼحي جٌىجن١ٍس جٌٍجفؼس جَجء ًٖ٘ جالؾٍجءجش،

لحَ ػّحي جٌرٕٛن ذحٌؼٍجخ ٔط١ؿس جٌضفحع جالْؼحٌ ػٍٝ جغٍ ضهف١غ ل١ّس جٌؼٍّس جالٍِ جًٌٞ ػىضٗ 3640

جذحش ِإجٍِز ِٓ لرً ج١ٌٓح١٠ٌٓ ٌُػُػس جِٓ جٌٕظحَ ٚ٘ىوش ػٍٝ ٌٓحْ جٌكىِٛس ػٍٝ جْ ًٖ٘ جالػٍ

َٚجٌز جٌىجن١ٍس ذحْطرىجي ؾ١ّغ جٌؼّحي جٌّؼٍذ١ٓ ِٓ جٌّطمحػى٠ٓ ٚج٠ًٌٓ ١ٌّ ٌُٙ ػًّ فٟ قحي 

جْطٍّجٌُ٘ ذحٌؼٍجذحش ٚضٙى٠ى جالِٓ.
(105)

ٚوًٌه ضؼىٍش جٌؼاللحش ذ١ٓ جٌكىِٛس ٚؽرمس جٌفالق١١ٓ ذؼى  

ٚء فٟ ذحوب جالٍِ، ٌىٓ ذؼى جطالقحش قىِٛس ذحٌُٔ ٌفؼٙح جٌفالق١ٓ ٚجػٍٕٛج جْ شٙىش ٔٛع ِٓ جٌٙى

ِّح وفغ  3641ٚيٌه فٟ وحْٔٛ جٌػحٟٔ ػحَ (Cochabamba)ضٍّوُ٘ فٟ ِمحؽؼس وٛضشحذحِرح  
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 وقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ واالجتماعًُ والصرفُ  

 جامعُ القادسًُ  –لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ –بالتعاون مع كلًُ الرتبًُ االساسًُ و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

االجتماعًُ ووقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ 

 وبالتعاون مع القادسًُجامعُ  –والصرفُ لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار                                     -كلًُ الرتبًُ االساسًُ   

           احلضارٍ( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 ريُاجلامعُ  املستهص 

( 333ٚذٍغص قظ١ٍس جٌّٛجؾٙحش قٛجٌٟ)  جٌكىِٛس الْطهىجَ جٌمٛز ٚجػحوز ١ْطٍضٙح ػٍٝ جالٚػحع

لط١ً ِٓ جٌفالق١ٓ.
(106)

شٍٙ شرحؽ ِٓ جٌؼحَ ٔفٓٗ ػٍّص جٌكىِٛس ػٍٝ ضم١ى جٌٕمحذحش جٌفالق١س  ٚفٟ 

ٚضؼ١ٓ جشهحص ِٛج١١ٌٓ ٌٙح ذؼى جْ ١ْطٍز ػٍٝ جٌٕمحذحش فٟ جٌرالو.
(107)

٠رىٚج جْ جٌطكحٌف ذ١ٓ ذحٌُٔ  

ٚجٌكٍوس جٌر١ٌٛف١س جٌم١ِٛس ٚذحلٟ جٌكٍوحش ج١ٌٓح١ْس ٌُ ٠ىٓ جال ِٕحٌٖٚ ١ْحْس ِٓ لرً ذحٌُٔ ٌىٓد 

جٔٙٝ ذحٌُٔ ضكحٌفٗ ِغ جٌكٍوس جٌم١ِٛس ٚجذؼى ٌَٚجتٙح ػٓ  3641ضش٠ٍٓ جٌػحٟٔ ِٓ ػحَ ففٟ  جٌٛلص

جٌطحْغ  جٌكىِٛس، وًٌه ٌَٚجء قٍوس جٌىطحتد جٌر١ٌٛف١س، فؼال ػٓ جذؼحو ذحَ جْط١ٌٕٓٛٚ ِٓ جٌرالو، ٚفٟ

١ح١ْس ِٓ ضش٠ٍٓ جٌػحٟٔ ِٓ جٌؼحَ ٔفٓٗ جػٍٓ جٌكىِٛس جٌؼٓى٠ٍس ٚضؼط١ً ؾ١ّغ جٌكٍوحش ٚجالقُجخ جٌٓ

فٟ جٌرالو.
(108)

ِٚٓ ؾٙس جنٍٜ جْطٍّش جٌؼاللحش جال٠ؿحذ١س ذ١ٓ ذ١ٌٛف١ح ٚجٌٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س،  

جٌطمٝ جٌٓف١ٍ جال٠ٍِىٟ فٟ جٌر١ٍٚ ٌٚذٍش ١ٌٚحَ  3641ففٟ جٌكحوٞ ػشٍ ِٓ وحْٔٛ جالٚي ػحَ

،(Rebort Deanو٠ٓ
(109)

جش جال٠ٍِى١س ِغ جٌٍت١ّ ذحٌُٔ ٚضرحقػح فٟ ِهطٍف جٌمؼح٠ح جّ٘ٙح جٌّٓحػى 

جاللطظحو٠س ٌٍر١ٌٛف١ح ٚػٌٍٚز جْطٍّجٌ٘ح ٌططّىٓ جالن١ٍز ِٓ جؾط١حَ جٌظؼٛذحش جاللطظحو٠س جٌطٟ 

ضٛجؾٙٙح، ٚؽٍد ذحٌُٔ ِٓ جٌؿحٔد جال٠ٍِىٟ ض٠ٍٓغ ض١ٍُٓ ذؼغ جالٍْكس ٌٍؿ١  جٌر١ٌٛفٟ ١ٌىْٛ جوػٍ 

ٌكىُ جٌؼٓىٍٞ ْٛ  لىٌز ػٍٝ ِٛجؾٙس جنطحٌ جٌّؼحٌػ١ٓ، ٚفٟ جٌؿحٔد ج١ٌٓحْٟ جوى ذحٌُٔ جْ ج

٠ٕطٟٙ قحي جْطمٍجٌ جالٚػحع ٚضؼٛو جٌٍٓطحش جٌّى١ٔس.
(110)

 

جيج ٠ّىٓ جٌمٛي جْ ١ْحْس جٌٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س جَجء ٍِقٍس قىُ ٘ٛغٛ ذحٌُٔ جضظفص    

ذحٌٛػٛـ ٚجٌىػُ جٌّرحشٍ ٌطم٠ٛس قىِٛطٗ ذّح ٠طٛجفك ِغ جػحوز ِظحٌكٙح فٟ ذ١ٌٛف١ح ٚضكظ١ٓ ِٛلؼٙح 

 ٌالض١ٕ١س فٟ ظً جٌظٍجع جٌمطرٟ فٟ ً٘ج جٌؿُء جٌُّٙ ِٓ جٌؼحٌُ.فٟ جٌمحٌز ج

 اٌخبرّخ

 ٚجن١ٍج ضٛطً جٌرحقع جٌٝ ػىز جْطٕطحؾحش7

 جْ ١ْحْس جٌٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س ق١حي ذ١ٌٛف١ح لحِص ػٍٝ جْحِ جٌّظحٌف جال٠ٍِى١س فٟ ذ١ٌٛف١ح. -3

ِح ٠ّىٓ جقطٛجء جٌٕظحَ جٌؿى٠ى ٚضمى٠ُ  جغٕحء قىِٛس جٚفحٔىٚ قحٌٚص جٌٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س ذمىٌ  -0

 ِح ٠ّىٓ ضمى٠ّٗ ِٓ جٌّٓحػىجش جال٠ٍِى١س جٌّهطٍفس.

ٚفٟ ػٙى قىِٛس نٛجْ ض٠ٌّٛ ٚفٟ ظً ١ْطٍز جٌؿٙحش ج١ٌٓح٠ٌس ػٍٝ جٌكىِٛس قحٌٚص ٚجشٕطٓ   -0

فٟ ذىج٠س جالٍِ ِؿحٌجش جٌكىِٛس جٌر١ٌٛف١س، ٌىٓ ف١ّح ذؼى جنًش ٔكٛ ج١ٌٓحْس جٌهحطس ٚجٌؼًّ ػٍٝ 

 ك ذى٠ً ٠ىْٛ جلً نطٍ ػٍٝ جٌّظحٌف جأل٠ٍِى١س فٟ ظً جؾٛجء جٌكٍخ جٌرحٌوز.نٍ

جغرطص جٌٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س ػٕىِح ضكّ ذحٌهطٍ ػٍٝ ِظحٌكٙح فأٔٙح ضٍٓه وً جٌطٍق   -1

جٌّّىٕس ٌُٚجي يٌه جٌهطٍ ذكٓد ٚؾٙس ٔظٍ٘ح وّح قىظ ِغ قىِٛس نٛجْ ض٠ٌّٛ، ٚجوٚجضٙح جٌهحطس 

 ذكؿس ضشؿ١غ جالػطىجي. ٚجٌؼًّ جالْطهرحٌجضٟ

ٚضر١ٓ ِٓ جٌىٌجْس جْ ذ١ٌٛف١ح ضشىً ػّك جْطٍجض١ؿٟ ُِٙ ٌٍٛال٠حش جٌّطكىز جال٠ٍِى١س ١ْحْح   -2

 ٚجلطظحو٠ح.

ٚجضؼف جْ ٚطٛي ٘ٛغٛ ذحُٔ ٌٍكىُ ِػً ِكطس ِّٙس إلػحوز جٌطٛجَْ ٌٕفٛي ِٚظحٌف جٌٛال٠حش   -3

١ٍ ِرحشٍ ػٍٝ ضشؿ١غ ٚٚطٛي ًٖ٘ جٌّطكىز جال٠ٍِى١س فٟ ذ١ٌٛف١ح، ٚجٔٙح ػٍّص ذشىً ِرحشٍ جٚ غ

 جٌكىِٛس جٌطٟ ضطّحشٝ ِغ ضطٍؼحضٙح فٟ طى جٌٕفٛي جٌش١ٛػٟ فٟ جٌمحٌز جال٠ٍِى١س جٌالض١ٕ١س.
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 Juan Marcelo Verdueta, Ramiro Fernandez, OP. Cit., PP.159-160. 
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Partnership,UniversityGeorgePress,London,1999,P.164., Juan Marcelo Verdueta, 

Ramiro Fernandez, OP. Cit., P.163. 
(80)

 Ibid., PP.183-185. 
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 Kenneth D. Lehman, Op. Cit . ,P. 165. 
(82)

 The New York Time, Augst30, 1971, P.3. ؛  Stephen G.Rabe, Kissinger And Latin 

America, Cornell University, London,2020,PP.71-72. 
(83)

 The New York Time,  Augst30, 1971, P.3. 
(84)

ٟ ِؾبٌٚخ االٔمالة االٌٚٝ اٌزٟ ؽبٚي ف١ٙب ٘ٛغٛ ثبٔضس فٟ اٌؼبؽش ِٓ وبْٔٛ االٚي ٌؼجذ اٌجشاص٠ً دٚس ُِٙ ف  

ثقٛسح ِجبؽشح ثز٠ّٛٓ افشاد اٌغ١ؼ ثبمأِٛاي، ػٍٝ اصش رٌه  )٘ٛغٛ ثض١١ٍٓ(  ٚلذ ارُٙ اٌغف١ش اٌجشاص٠ٍٟ 1971ػبَ 

ٌّز١ّٙٓ ثّؾبٌٚخ االٔمالة رُ هشد اٌغف١ش ِٓ االسامٟ اٌج١ٌٛف١خ، ٚرُ ٔفٟ ٘ٛغٛ ثبٔضس ِغ ِغّٛػخ ِٓ اٌنجبه ا

عبّ٘ذ اٌجشاص٠ً ا٠نب ثقٛسح ِجبؽشح ثّغبػذح  ثبٔضس ثبٌغالػ ٚاٌذػُ اٌٍٛعغزٟ  1971خبسط اٌجالد، ٚفٟ اة ػبَ 

، ؽ١ش وبٔذ اٌجشاص٠ً رذػُ االٔظّخ اٌؼغىش٠خ  فٟ اٌمبسح اٌالر١ٕ١خ، ٚفٟ ػٙذ ٘ٛغٛ ثبٔضس اخزد اٌجشاص٠ً إٌق١ت 

١ٌٛف١ب، ٚؽقٍذ ث١ٌٛف١ب ػٍٝ اٌىض١ش ِٓ اٌمشٚك اٌجشاص١ٍ٠خ. ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً االوجش فٟ االعزضّبساد فٟ ث

     ٠Ramiroٕظش:
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933 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ واالجتماعًُ والصرفُ  

 جامعُ القادسًُ  –لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ –بالتعاون مع كلًُ الرتبًُ االساسًُ و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

االجتماعًُ ووقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ 

 وبالتعاون مع القادسًُجامعُ  –والصرفُ لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار                                     -كلًُ الرتبًُ االساسًُ   

           احلضارٍ( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 ريُاجلامعُ  املستهص 
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، ١ٌجمٝ ؽزٝ 1974ٌٍّؼبسم١ٓ ٌٕظبَ ؽىّخ ٌىٓ ؽٙذد اٌجشاص٠ً فٟ ػٙذٖ ّٔٛ الزقبدٞ وج١ش، ١ٌغزّش ؽىّخ اٌٝ ػبَ 

www.Britannica.comolitical ; Encyclopedia of Modern  P .٠ٕظش:1986ٚفبرٗ ػبَ 

Biography,P.661.; 
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 F.R.U.S. 1969-1972: Memorandum for the President’s File, Washington, 

December 7, 1971,PP.3-4.; Stephen G.Rabe, OP. Cit., P.73. 
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Juan Marcelo Verdueta, Ramiro Fernandez, OP. Cit., P.158.  
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Robert J. Alexander , AHistory of Organized Labor in 

Boliva,Westoport,London,2005,P.144. 
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 F.R.U.S. 1969-1972 : Telegram 265Fromthe Embassy in Bolivia to the 

Department of State,Lapaz,February2,1073,.PP.1-4. ; Stephen G.Rabe,O.p.Cit.,P-72. 
(103)

٠ٛ١ٔٛسن ، أوًّ دساعزٗ  ِذ٠ٕخ فٟ 1913ٌٚذ ػبَ : ع١بعٟ اِش٠ىٟ (William Rogers)ص١ٌٚبَ سٚعش 

، ثؼذ رٌه رغٍُ ِٕقت ِغبػذ 1937، ِٚٓ صُ ؽقً ػٍٝ ؽٙبدح اٌؾمٛق ِٓ عبِؼخ وٛس١ًٔ ػبَ 1930اٌضب٠ٛٔخ ػبَ 

س رغٍُ ِٕقت (، ٚفٟ ػٙذ اٌشئ١ظ ا٠ضٔٙب1947ٚ-1946( ، )1942-1938اٌؼبَ ٌٛال٠خ ٠ٛ١ٔٛسن خالي االػٛاَ )

، صُ ثؼذ رٌه ػبد 1961إٌٝ ػبَ  1957(، ِٚٓ صُ ٚص٠شاً ٌٍؼذي االِش٠ىٟ ِٓ ػبَ 1957-1953ٚص٠ش اٌؼذي ػبَ )

( ٌٚؼت 1973-1969رغٍُ ِٕقت ٚص٠ش اٌخبسع١خ خالي اٌّذح ) ارِٚبسط ِٕٙخ اٌّؾبِبح إٌٝ ا٠بَ اٌشئ١ظ ١ٔىغْٛ 

، 1973عٕٛة ؽشق آع١ب اَ إٌّظّخ اٌؼشث١خ، ٚاعزمبي ػبَ  دٚساً ِّٙخ فٟ اٌغ١بعخ االِش٠ى١خ اٌخبسع١خ عٛاء فٟ

  www.Britannica .Com.\biography / اٌّٛعٛػخ اٌجش٠طب١ٔخ  . ٠ٕظش: 2001ػبَ  رٛفٟ
(104)

 F.R.U.S. 1973-1976   : Memorandum from Secretary of State Rogers President 

Nixon,Washington,March27,1973,.P.179. 
(105)

 Robert J. Alexander, O.p. Cit., P.144. 
(106)

 WaltraudQ. Morales, O.P. Cit., P.188. 
(107)

 Ibid. 
(108)

 Robert J. Alexander, O.p. Cit., P.145., Juan Marcelo Verdueta, Ramiro 

Fernandez, OP. Cit., P.273. 
(109)

اْ اوًّ دساعزٗ اٌضب٠ٛٔخ  ، ثؼذ1920اِش٠ىٟ ٌٚذ ػبَ  ٟ: دثٍِٛبع((Rebort.W Deanثشد ١ٌٚبَ د٠ٓٚس 

ٚخالي اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ اٌزؾك ثبٌجؾش٠خ االِش٠ى١خ، ٚؽقً ػٍٝ ؽٙبدح اٌّبعغز١ش فٟ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ِٓ 

عبِؼخ ؽ١ىبغٛ، ٚخذَ اٌغٍه اٌذثٍِٛبعٟ ٚؽغً ِٕقت عف١ش اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ فٟ اٌج١ش ِٓ ػبَ 

فٟ ٚال٠خ داالط ٚاعظ  ِٞٓ اٌؼًّ اٌذثٍِٛبعٟ ١ٌزفشؽ ٌٍؼًّ اٌزغبس رمبػذ 1978،ٚفٟ ػبَ 1977ؽزٝ ػب1974َ

  www.britannica .Com.\biography. 2014ؽشوخ اعزؾبس٠خ اٌٝ ٚفبرٗ ػبَ 
(110)

 F.R.U.S. 1973-1976 : Telegram From the Embassy in Peru to the Department of 

State, Lima, December11, 1074, PP.199-200. 
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، اهشٚؽخ دوزٛساٖ غ١ش 1973-1970ؽغ١ٓ ػٍٝ ػجذهللا ع١بعخ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ رغبٖ رؾ١ٍٟ  -1

 .2019ِٕؾٛسح، عبِؼخ اٌّغزٕقش٠خ، و١ٍخ اٌزشث١خ،
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 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها احلضارٍ( 

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

االجتماعًُ ووقائع املؤمتر العلمٌ الدولٌ الثانٌ للعلىم االنسانًُ 

 وبالتعاون مع القادسًُجامعُ  –والصرفُ لللًُ الرتبًُ للبهات 

 اجلامعُ املستهصريُ وحتت شعار                                     -كلًُ الرتبًُ االساسًُ   

           احلضارٍ( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفلريوا دلًل رقًوا وازدهارها

 0303آب  03 - 03للفرتَ 

 

 جملُ كلًُ الرتبًُ االساسًُ  
 ريُاجلامعُ  املستهص 

                                                                                                                                                   

 . 2003،داس اعبِٗ ٌٍٕؾش، ػّبْ،1فشاط اٌج١طبس، اٌّٛعٛػخ اٌغ١بع١خ ٚاٌؼغىش٠خ،ط -1

2- Encyclopedia of Modern Political Biography, Helicon Publishing New Mill 

House,2005 

 االٔزش١ٔذ:اٌؾجىبد اٌّؼٍِٛبر١خ ٚ

1- www.Elpais.com. 

2- www.britannica.com/biography. 

3- : www.Wikipedia.org 

Abstract: 

The Importance of studying the research lies at a critical stage in the political history 

of Bolivia (1969-1974) because it witnessed very important political developments, as 

four successive governments all came after Military coups and with different 

ideological ideas and Policy orientations, which prompted the United States of 

America during the administration President Richard Nixon should pursue a special 

policy regarding these developments as required by its strategic interests in Bolivia 

and try to keep the latter from the impact of the repercussions of the Cold War 

conflict in the Latin continent, so the US embassy in La Paz had the main role in 

tracking the course of these events and what the US administration should do about 

it In order to preserve the interests of the United States of America in this Important 

part of the Latin American Continent. The researcher reached several conclusions: 

The most important of which is that the policy of the United States of America 

focused according to the requirements of the stage and its developments in the 

Bolivian domestic scene, and working directly or indirectly to change the paths of 

developments in order to serve its objectives. 

 

http://www.elpais.com/
http://www.britannica.com/biography
http://www.wikipedia.org/
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 القضية الفلسطيهية يف قمم مهظمة املؤمتر االسالمي العادية واالستثهائية

 ةدراسة تارخيي - 2003-2005

 أ.َ.د. فذاَ ٠ٛعف ػجذ اٌغغ١فٟ

 اٌى١ٍخ اٌزشث٠ٛخ اٌّفزٛؽخ / ١ٕٜٔٛ -اٌزبس٠خ اٌؾذ٠ش ٚاٌّؼبفش

S_jugafy@yahoo.com 

07701773057 

 غزخٍـ اٌجؾش:ِ

رؼذ فٍغط١ٓ راد ا١ّ٘خ وجشٜ ثبٌٕغجخ ٌٍؼبٌُ ثغجت ِٛلؼٙب اٌذ٠ٕٟ ٚاٌجغشافٟ ؛ فٟٙ دٍمخ 

ٚفً ث١ٓ اٌمبساد اٌضالصخ ، ٚرؼذ ِشوض اٌذ٠بٔبد اٌضالس ا١ٌٙٛد٠خ ٚاٌّغ١ذ١خ ٚاالعال١ِخ ، ٚ٘زا ِب 

م١ك ا٘ذافّٙب جؼٍٙب ِذو اهّبع اٌذٚي االعزؼّبس٠خ اٌزٟ دػّذ اٌذشوخ اٌق١ٔٛ١ٙخ ِٓ اجً رذ

اٌّؾزشوخ.اسرجطذ ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ ثبٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚدّب٠خ االِبوٓ اٌّمذعخ ٚوبْ اثشص 

، 1969آة / اغغطظ  21ػٛاًِ ل١بِٙب دشق اٌّغجذ االلقٝ اٌّجبسن ػٍٝ ٠ذ اٌقٙب٠ٕخ فٟ 

ً ثٙب،  ً خبفب ً ١ِٚضبلب ػبد٠خ ٚاعزضٕبئ١خ ِٕٚز ل١بِٙب ػمذد ِإرّشاد ػذح ٚمؼذ إٌّظّخ ٌٙب ا٘ذافب

ار ٌٍزقذٞ ٌّؾبوً اٌّغ١ٍّٓ ُِّٚ٘ٛٙ ٚاٌؼًّ ػٍٝ دٍٙب، ٚالع١ّب اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚرطٛسارٙب، 

لغّذ اٌذساعخ  .رٕبٌٚذ ِإرّشارٙب اٌذفبع ػٓ اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚهبٌجذ ثذّب٠خ اٌّمذعبد االعال١ِخ

اٌّإرّش االعالِٟ(، ٚرٕبٚي اٌٝ اسثؼخ ِذبٚس: رطشق اٌّذٛس االٚي اٌٝ )ثذا٠بد رأع١ظ ِٕظّخ 

اٌّذٛس اٌضبٟٔ )ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ ٚرطٛساد اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ، فٟ د١ٓ رطشق اٌّذٛس 

اٌضبٌش اٌٝ ) ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ ٚ لن١خ اٌمذط(، اِب اٌّذٛس اٌشاثغ رٕبٚي )دػُ اٌمن١خ 

 اٌفٍغط١ٕ١خ ٚٔقشرٙب(.

 عالِٟ ، فٍغط١ٓ ، اٌمذط .ِٕظّخ اٌّإرّش اال اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ :

 :اٌّمذِخ

ؽٙذد اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ  اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّإاِشاد اٌذ١ٌٚخ ٚاٌق١ٔٛ١ٙخ ٚرؼشمذ ٌٍذشٚة 

ٚاالدزالي ٚاٌزٙج١ش ٌٚزؾش٠ذ اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ ِٓ لجً االدزالي االعشائ١ٍٟ ٌالسك اٌفٍغط١ٕ١خ ِٕز 

 مذط ٚاٌخ١ًٍ ٚث١ذ ٌذُ.، ٚوزٌه االػزذاء ػٍٝ اٌّمذعبد االعال١ِخ  فٟ ا1948ٌػبَ 

رؼذ اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ِٓ اُ٘ اٌمنب٠ب اٌؼشث١خ ٚاالعال١ِخ اٌّؼبفشح اٌزٟ ؽىٍذ ػبِالً 

ً فٟ ع١بعبد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي ٚفٟ ه١ٍؼزٙب اٌؼشث١خ ٚاالعال١ِخ, ار ادزٍذ  ً فٟ اعبع١ب ِٛلؼب ِّٙب

رّش االعالِٟ جبء ػٍٝ اصش ا٠ٌٛٚبد اٌغ١بعخ اٌخبسج١خ ٌٍذٚي االعال١ِخ، ٚاْ رأع١ظ ِٕظّخ اٌّإ

، ٌزٌه ٕ٘بن ػاللخ ٚص١مخ ث١ٓ 1969اة/اغغطظ  21فٟ اٌذش٠ك اٌزٞ رؼشك ٌٗ اٌّغجذ االلقٝ 

رنُ اوضش ِٓ خّغ١ٓ دٌٚخ اعال١ِخ ٚػشث١خ ِٕزؾشح فٟ أذبء اٌؼبٌُ، ٚ٘ذفٙب إٌّظّخ ٚفٍغط١ٓ، ٚ

االعال١ِخ، ٚاٌذفبع ػٓ اٌشئ١غٟ ٘ٛ رذش٠ش فٍغط١ٓ ِٓ االدزالي االعشائ١ٍٟ ٚدّب٠خ اٌّمذعبد 

جبءد اٌذساعخ ٌؼشك ِٛلف ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ ِٓ اٌمن١خ  اٌمنب٠ب االعال١ِخ االخشٜ.

ثذا٠خ اٌذساعخ وْٛ  2003ِٓ خالي اٌمُّ  اٌؼبد٠خ ٚاالعزضٕبئ١خ ٚ اخز١ش ػبَ  2005-2003اٌفٍغط١ٕ١خ 

ِإرّش  الٔؼمبد 2005ٙذ اٌذساعخ فٟ ػبَ ف١ٗ رُ أؼمبد اٌّإرّش االعزضٕبئٟ اٌضبٟٔ فٟ ِذ٠ٕخ اٌذٚدخ، أز

 اٌمّخ االعالِٟ االعزضٕبئٟ اٌضبٌش فٟ ِىخ اٌّىشِخ.

 ثذا٠بد رأع١ظ ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ اٚالً : 

ٟ٘ ادذٜ إٌّظّبد االل١ّ١ٍخ اٌغ١بع١خ راد اٌشاثو اٌذ٠ٕٟ رأعغذ فٟ اٌشثبه اٌؼبفّخ 

1969اة/اغغطظ  21اٌّغشث١خ، ػٍٝ اصش جش٠ّخ ادشاق اٌّغجذ االلقٝ فٟ 
(1)

، ار ػمذ ٚصساء 

mailto:S_jugafy@yahoo.com
mailto:S_jugafy@yahoo.com
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ٚاسعً ا١ٌٙب اٌٍّه ف١قً ثٓ  1969اة/اغغطظ  25اٌخبسج١خ اٌؼشة اجزّبػبً هبسئبً فٟ اٌمب٘شح فٟ 

ػجذ اٌؼض٠ض
(2 )

سعبٌخ ٠مزشح ػ١ٍُٙ ػمذ ِإرّش لّخ اعالِٟ ٌذػُ اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ، ٚفؼالً ػمذ ِإرّش 

، ٚدنش اٌّإرّش اسثغ 1969ا٠ٍٛي/عجزّجش  25 -22اٌمّخ االعالِٟ االٚي فٟ اٌشثبه ٌٍّذح  

ٚػؾش٠ٓ دٌٚخ، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ِؼبسمخ ثؼل اٌذٚي ِضً اٌؼشاق ٚعٛس٠ب ٚا١ٌّٓ اٌجٕٛث١خ ٚثؼل 

اٌذٚي االفش٠م١خ، ٚعجت سفنُٙ دنٛس اٌمّخ االعال١ِخ اٌطٍت ثأْ رمطغ ثؼل اٌذٚي اٌؼشث١خ 

ٚاالعال١ِخ اٌؼاللخ اٌذثٍِٛبع١خ ِغ اعشائ١ً
 (3)

. 

 : ا٘ذاف ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِِٟٓ 

 رؼض٠ض اٌزنبِٓ االعالِٟ  -1

 دػُ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌذٚي االػنبء فٟ اٌّجبالد االلزقبد٠خ ٚاالجزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌؼ١ٍّخ. -2

 ِذٛ اٌزفشلخ اٌؼٕقش٠خ .  -3

 .اٌمنبء ػٍٝ االعزؼّبس ثىبفخ اؽىبٌٗ  -4

 .دػُ اٌغالَ ٚاالِٓ اٌذ١١ٌٚٓ  -5

 .خ ػٍٝ االِبوٓ اٌّمذعخ رٕغ١ك اٌؼًّ ِٓ اجً اٌّذبفظ  -6

  دػُ وفبح اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕ١ٛوفبح اٌؾؼٛة االعال١ِخ ٚاٌّذبفظخ ػٍٝ وشاِزٙب ٚاعزمالٌٙب ٚدمٛلٙب -7

 .ادزشاَ دك رمش٠ش اٌّق١ش  -8

 .ػذَ اٌزذخً فٟ اٌؾإْٚ اٌذاخ١ٍخ ٚادزشاَ ع١بدح ٚاعزمالي ٚٚدذح اسامٟ اٌذٚي االػنبء  -9

فٟ ػاللبرٙب اٚ اٌزٙذ٠دذ ثاعدزخذاِٙب مدذ ٚددذح ٚعدالِخ  اِزٕبع اٌذٚي االػنبء ػٓ اعزخذاَ اٌمٛح -10

 .االسامددددددددددددددٟ اٚ االعددددددددددددددزمالي اٌغ١بعددددددددددددددٟ ال٠ددددددددددددددخ دٚي ػنددددددددددددددٛ فددددددددددددددٟ إٌّظّددددددددددددددخ 

ٚ٘ىزا دٍّدذ ِٕظّدخ اٌّدإرّش االعدالِٟ ودً فدفبد اٌزىزدً اٌذ١ٌٚدخ ٌٚىدٓ اٌّؼ١دبس ٘دٛ ػمبئدذٞ اٞ اْ 

ٌغ١بع١خ اٚ عزشار١ج١زٙباعال١ِخ ثغل إٌظش ػٓ ِٛلؼٙب اٚ اسرجبهبرٙب ا إٌّظّخ رنُ فمو دٚالً 
(4)

. 

دشفذ ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ اْ رنغ ٌٙب ا٘ذاف ٚامذخ ٚثغجت ٘زٖ اٌشغجخ فأْ لبدح 

اٌذٚي ٚاٌذىِٛبد لشسٚ أؾبء ِإعغخ ع١بع١خ دائ١ّخ، ٚعشػبْ ِبػمذ ِإرّش ٚصساء خبسج١خ اٌذٚي 

شسٚ ثذش اِىب١ٔخ البِخ ٚل 1970اراس /ِبسط  25-23االعال١ِخ االػنبء فٟ إٌّظّخ فٟ ِذ٠ٕخ جذٖ 

أِبٔخ ػبِخ ٠ٕبه ثٙب اجشاء االرقبي ث١ٓ اٌذٚي االػنبء ٚرٕغ١ك ػٍّٙب ، ٚدسط اٌّإرّش ِٛمٛع 

ف١بغخ ٚا٘ذاف اعبع١خ ، ٚثؼذ اٌذساعخ ٚاٌزؾبٚس ث١ٓ اٌذٚي االػنبء فٟ إٌّظّخ ٚافك ِإرّش 

ػٍٝ ١ِضبق  1972ِبسط اراس/ 14 -ؽجبه/ فجشا٠ش  19ٚصساء اٌخبسج١خ إٌّؼمذ فٟ جذٖ اٌّٛافك 

، 1974ؽجبه/ فجشا٠ش  1ٌّٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ ٚرُ رغج١ً إٌّظّخ فٟ ِٕظّخ االُِ اٌّزذذح فٟ 

 ً ٚثزٌه رؼذ ِٕظّخ اعال١ِخ د١ٌٚخ ِؼزشف ثٙب سع١ّب
(5)

ِٕٚز رٌه اٌٛلذ رٛاٌٝ ػمذ ِإرّشاد اٌمُّ    .

عالِٟ اٌّٛدذ ٌٍزقذٞ ٌّؾىالد اٌّغ١ٍّٓ االعال١ِخ اٌؼبد٠خ ٚاالعزضٕبئ١خ اٌزٟ ؽىٍذ آ١ٌخ ٌٍؼًّ اال

َّٚ٘ٛ لنب٠بُ٘ ٚاٌؼًّ ػٍٝ دٍٙب، خذِخ ٌإلعالَ ٚاٌّغ١ٍّٓ فٟ ج١ّغ أذبء اٌؼبٌُ ٚػٍٝ ساعٙب 

اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ، ار فذسد ػذح لشاساد ػٓ ِإرّشاد اٌمّخ االعال١ِخ ٌٍّٕظّخ اٌخبفخ ثمن١خ 

أداْ سفل اعشائ١ً االِزضبي ٌمشاساد اٌجّؼ١خ  )ق أ( اٌزٞ 2/2فٍغط١ٓ ٚاٌمذط، الع١ّب اٌمشاس سلُ 

اٌؼبِخ ِٚجٍظ االِٓ اٌذٌٟٚ اٌزٟ رطبٌت ثبٌغبء وبفخ اٌزذاث١ش اٌزٟ رغزٙذف رغ١١ش اٌطبثغ اٌذ٠ٕٟ 

ِٓ )ق أ( اٌزٞ اداْ  2/3ٚاٌزبس٠خٟ ٌٍّذ٠ٕخ اٌّمذعخ، ٚػذ رٍه ٘زٖ اٌزذاث١ش ثبهٍخ ٚالغ١ٗ، ٚاٌمشاس سلُ 

رٕف١ز اٌغ١بعبد ٚاٌّّبسعبد اٌزٟ رطجمٙب فٟ اٌمذط، ٚالع١ّب اصاٌخ  اعشائ١ً ثؾذح العزّشاس٘ب فٟ

اٌّؼبٌُ اٌم١ِٛخ ٚاالصش٠خ ٚاٌضمبف١خ، ٚأزٙبن اٌذش٠بد ٚاٌّؼزمذاد، ٚػذ رٍه اٌّّبسعبد الغ١ٗ ٚغ١ش 

ؽشػ١ٗ
(6)

األٚي/  وبْٔٛ 11 – 9ٚخالي أؼمبد ِإرّش اٌمّخ االعالِٟ اٌغبدط فٟ اٌغٕغبي فٟ   .

جبء فٟ اٌج١بْ اٌخزبِٟ ٌٍّإرّش، رأ٠ذٖ ٌّذبدصبد اٌغالَ فٟ اٌؾشق االٚعو ػٍٝ ، 1991ٚد٠غّجش 
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(242اعبط لشاسٞ ِجٍظ االِٓ )
 (7)

 (ٚ338)
 (8)

ِٚجذأ االسك ِمبثً اٌغالَ، ٚدػب اعشائ١ً اٌٝ  

1967االٔغذبة ِٓ االسامٟ اٌؼشث١خ اٌّذزٍخ ػبَ 
(9)

( ثؾأْ لن١خ 1/3/6، ٚوزٌه لشاس سلُ )

اٌؼشثٟ االعشائ١ٍٟ، اػشة اٌّإرّش ػٓ اػزضاصٖ ثبٔزفبمخ اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ، ٚدػب فٍغط١ٓ ٚإٌضاع 

ج١ّغ دٚي االػنبء اٌٝ االعزّشاس فٟ رؼض٠ض رنبِٕٙب ٚدػّٙب ٌٕنبٌٗ
(10)

ٚلذ سدجذ إٌّظّخ اصٕبء  .

 14 – 13أؼمبد ِإرّش اٌمّخ االعالِٟ اٌغبثغ إٌّؼمذ فٟ اٌذاس اٌج١نبء ثبٌٍّّىخ اٌّغشث١خ ٌٍّذح  

، ثبالرفبلبد اٌزٟ رُ ػمذرٙب فٍغط١ٓ فٟ اهبس ِغ١شح اٌغالَ، ٚلذ فذس 1994األٚي/د٠غّجش  وبْٔٛ

ػٓ رٌه اٌّإرّش ث١بْ خزبِٟ اُ٘ ِب جبء ف١ٗ اٌزأو١ذ ػٍٝ اْ لن١خ فٍغط١ٓ ٚاٌمذط ٟ٘ لن١خ 

ئصاٌخ اٌّغ١ٍّٓ االٌٚٝ، ٚاػشة ػٓ رنبِٕٗ ِغ ِٕظّخ اٌزذش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ فٟ ٔنبٌٙب اٌؼبدي ِٓ اجً 

آصبس االدزالي االعشائ١ٍٟ ٚثٕبء اٌّإعغبد اٌٛه١ٕخ اٌفٍغط١ٕ١خ ػٍٝ اسك فٍغط١ٓ
(11)

ٚاػشثذ  .

إٌّظّخ ػٓ ادأزٙب العزّشاس اعشائ١ً فٟ ِّبسعبرٙب ٚاجشاءارٙب اٌمّؼ١خ مذ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ ِإرّش 

، ٚوزٌه ِٛافٍزٙب 1997األٚي/ د٠غّجش  وبْٔٛ 11-9اٌمّخ االعالِٟ اٌضبِٓ إٌّؼمذ فٟ ا٠شاْ ٌٍّذح  

رٕف١ز ع١بعخ االعز١طبْ ٚرٛع١غ اٌّغزٛهٕبد اٌمبئّخ ِٚقبدسح االسامٟ ٚاالِالن، ٚاعزّشاس ع١بعخ 

اٌؼمٛثبد اٌجّبػ١خ مذ اٌّٛاه١ٕٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ االسامٟ اٌّذزٍخ، ٚثبٌٕغجخ ٌٍغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ 

١خ اٌفٍغط١ٕ١خاوزفٝ ثبٌزأو١ذ ػٍٝ دػٛح اٌذٚي االػنبء ٌّغبػذح اٌغٍطخ اٌٛهٕ
(12)

ِٕٚبفشرٙب، ٌزضج١ذ  

ِإعغبرٙب ػٍٝ االسامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚٔمٍٙب دْٚ اْ ٠ذذد رٍه االسامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّذزٍخ 
(13)

. 

ثؼذ فؾً ِفبٚمبد اٌٛمغ إٌٙبئٟ اٌزٟ أؼمذد فٟ وبِت د٠ف١ذ رذذ سػب٠خ ِجبؽشح ِٓ         

اٌشئ١ظ ث١ً و١ٍٕزْٛ
(14)

اٌزٞ  1993ثبٌٛمغ إٌٙبئٟ فٟ ارفبق اٚعٍٛ  ٚفٟ ِذبٌٚخ ٌزٕف١ز اٌؾك اٌخبؿ 

ٚلؼذ ػ١ٍٗ اٌم١بدح اٌفٍغط١ٕ١خ، وبْ ٕ٘بن ِإؽشاد ٌزفج١ش االٚمبع ٚوبٔذ اٌظشٚف ١ِٙأح ٌزٌه ِٓ 

اٌفٍغط١١ٕ١ٓ، ٚاعزؼذاد اعشائ١ً ٌّٛاجٙخ اٞ رقبدَ ع١مغ، فنالً ػٓ اٌؾؼٛس ثبإلدجبه ٌذٜ 

اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚرجذد دٍُّٙ
(15)

اللقٝ. ػٍٝ اصش أزفبمخ ا
(16)

اٌزٟ أذٌؼذ ثؼذ اْ دخً صػ١ُ دضة  

ا١ٌٍىٛد اس٠ً ؽبسْٚ
(17)

, اٌزٟ وبْ ؽبسْٚ لذ 2000ا٠ٍٛي/عجزّجش  28دشَ اٌّغجذ االلقٝ فٟ 

فشح ثأٔٗ ع١مزذُ اٌذشَ اٌمذعٟ اٌزٞ ٠طٍك ػ١ٍٗ ا١ٌٙٛد اعُ )ججً ا١ٌٙىً( لجً رٌه ثأعجٛع اصٕبء 

ذٜ ِؾبػش اٌّغ١ٍّٓ فٟ ِؾبسق االسك ثؼذ اْ رذ ٚجٛدٖ فٟ اٌؼبفّخ االِش٠ى١خ ٚاؽٕطٓ،

ِٚغبسثٙب، فزقذٜ ٌٗ اٌّقٍْٛ ِٓ اثٕبء اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ ٌزٕذٌغ ؽشاسح االٔزفبمخ  اٌفٍغط١ٕ١خ اٌضب١ٔخ 

(2000ؽجبه / فجشا٠ش 8 -ا٠ٍٛي /عجزّجش  28اٚ أزفبمخ االلقٝ )
 

ٌزؼُ ِذْ فٍغط١ٓ ٚلشا٘ب، ١ٌٚغجً 

وذ رّغىٗ ثذمٛلٗ اٌزبس٠خ١خ ٚثٛدذرٗ اٌٛه١ٕخ ٚرط١ٙش اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ ٍِذّخ ربس٠خ١خ جذ٠ذح رإ

ِمذعبرٗ ِٓ رذ١ٔظ ا١ٌٙٛد
(18)

، ٚاِزذد اٌّٛاجٙبد ٌزؾًّ ج١ّغ االسامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ ثّب ف١ٙب 

, ٚاجٙزٙب لٛاد االدزالي االعشائ١ٍٟ ثبعزخذاَ اٌؼٕف اٌّفشه, 1948االسامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّذزٍخ ػبَ 

أٔٙبء ِؾبس٠غ اٌزغ٠ٛخ اٌؼشث١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ِٚمبِٚخ اٌنغٛه ِٚضٍذ االٔزفبمخ اػالٔب ٚامذب ث

االعشائ١ٍٟ(, ِّب دذا ثبٌٛال٠بد  -االِش٠ى١خ ٚاٌزضاِٙب اٌجبٔت االعشائ١ٍٟ خالي اٌقشاع )اٌؼشثٟ

 اٌّزذذح االِش٠ى١خ رذذ اداسح اٌشئ١ظ ث١ً وٍٕزْٛ اٌخشٚط ثج١بْ رٍخـ فٟ صالس ٔمبه سئ١غخ :

 بس ٚلف وً اؽىً اٌؼٕف. ٚلف االٔزفبمخ فٛساً رذذ ؽؼ -1

 اٌزضاَ اٌطشف١ٓ اٌفٍغط١ٕٟ ٚ االعشائ١ٍٟ ثؼذَ االلذاَ ػٍٝ خطٛاد ِٓ جبٔت ٚادذ . -2

دػٛح اٌطشف١ٓ اٌٝ اعزئٕبف اٌؼ١ٍّخ اٌزفبٚم١خ ثبػزجبس٘ب اٌٛع١ٍخ اٌٛد١ذح ٌالرفبق ػٍٝ دً ٠نغ دذاً 

ٌٍقشاع ث١ٓ اٌطشف١ٓ
(19)

ٌمّخ اإلعالِٟ )دٚسح اٌغالَ ٚػٍٝ اصش٘ب أؼمذد اٌذٚسح اٌزبعؼخ ٌّإرّش ا .

رؾش٠ٓ  13-12ٚاٌز١ّٕخ أزفبمخ األلقٝ( فٟ ِذ٠ٕخ اٌذٚدخ ػبفّخ دٌٚخ لطش خالي ٠ِٟٛ 

، وبْ ٌٙب رأص١ش فٟ ف١بغخ اٌج١بْ اٌخزبِٟ ٚرذش٠ش ثٕٛدٖ الع١ّب فٟ االرفبق ػٍٝ 2000اٌضبٟٔ/ٔٛفّجش 

ًِ ِغ اعشائ١ً ٚاغالق ِىبرجٙب فٟ ٚلف اٌزطج١غ ِغ اعشائ١ً ٚاٌنغو ػٍٝ اٌذٚي اٌّطجؼخ ٌٛلف اٌزؼب
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ػذد ِٓ اٌذٚي االعال١ِخ
(20)

، ٚاٌزٟ وبْ ِٓ اٌّمشس ػمذ٘ب رذذ ؽؼبس "اٌغالَ ٚاٌز١ّٕخ " ، صُ 

افجذذ  " لّخ اٌغالَ ٚاٌز١ّٕخ.. أزفبمخ االلقٝ "، رٛجذ اٌمّخ ثافذاس ث١بْ خزبِٟ خبؿ رذذ 

ػٕٛاْ أزفبمخ األلقٝ أزفبمخ اعزمالي فٍغط١ٓ
(21)

لذَ اٌّإرّش فٟ اٌج١بْ اٌخزبِٟ ٌٍمّخ :"  ٚجبء .

اٌؼضاء ٌٍؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ ٌٚم١بدرٗ ِٚإعغبرٗ فٟ ؽٙذائٗ األثشاس ِز١ّٕٓ ٌٍجشدٝ األثطبي اٌؾفبء 

اٌؼبجً. ٚأؽبد اٌّإرّش ثبالٔزفبمخ اٌجط١ٌٛخ ٌٍؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ " أزفبمخ األلقٝ اٌّجبسوخ" ٌٍذفبع 

،ٚإلٔٙبء االدزالي اإلعشائ١ٍٟ ٚرجغ١ذ اٌذش٠خ ٚاٌغ١بدح ػٓ ِذ٠ٕخ اٌمذط اٌؾش٠ف ٚج١ّغ اٌّمذعبد

ٚاالعزمالي ٌٍؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ إٌّبمً، ٚدػب اٌّإرّش اٌذٚي األػنبء ئٌٝ االعزّشاس فٟ رؼض٠ض 

رنبِٕٙب ِغ اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ ٚفٟ دػُ ٔنبٌٗ اٌؼبدي ٚاٌّؾشٚع ٚاعزخذاَ هبلبد األِخ اإلعال١ِخ 

.ٌزذم١ك وبًِ أ٘ذافٗ اٌٛه١ٕخ."..
(22)

. 

 ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ ٚرطٛساد اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خصب١ٔبً : 
ٚػٍٝ اصش اٌزطٛساد ٚاٌزذذ٠بد اٌزٟ ٚاجٙخ األِخ اإلعال١ِخ أزان، ٚاٌزٙذ٠ذاد ثبدزّبي ؽٓ 

٘جَٛ ػغىشٞ اِش٠ىٟ ثش٠طبٟٔ ػٍٝ اٌؼشاق ٚاٌظشٚف اٌزٟ رّش ثٙب اٌؼشاق ٚاٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ، 

ِٕظّخ فٟ  بٚساد ِغ ػذد ِٓ لبدح دٚي ٚدىِٛبد اٌذٚي األػنبءدػذ لطش ثؼذ ارقبالد ِٚؾ

اٌٝ ػمذ ِإرّش هبسب، ٚثبٌفؼً رُ أؼمبد اٌّإرّش االعزضٕبئٟ اٌضبٟٔ فٟ ِذ٠ٕخ  اٌّإرّش اإلعالِٟ

رذاسط األٚمبع  اٌزٟ رغٛد األسامٟ ، ار 2003اراس/ ِبسط  5اٌذٚدخ ػبفّخ دٌٚخ لطش، فٟ 

خ ٚاٌّغ١ذ١خ ٔز١جخ اٌذشة اٌزٟ ؽٕزٙب ئعشائ١ً مذ اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚاٌّمذعبد اإلعال١ِ

أػشة اٌّإرّش ٚ ِغزخذِخ ج١ّغ أٔٛاع األعٍذخ ِٓ هبئشاد ٚدثبثبد ٚفٛاس٠خ ٚصٚاسق دشث١خ،

اٌٛلٛف ئٌٝ جبٔت اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ ٚل١بدرٗ اٌؾشػ١خ ٚاٌٛه١ٕخ ثم١بدح اٌشئ١ظ ٠بعش ػشفبد ػٍٝ
(23)

 

لشاساد اٌؾشػ١خ اٌذ١ٌٚخ ٚأغذبة ئعشائ١ً ئٌٝ دذٚد اٌشاثغ ِٓ  ِٓ أجً اعزشداد دمٛلٗ ٚفك

َ ٚئلبِخ دٌٚزٗ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّغزمٍخ ٚػبفّزٙب اٌمذط اٌؾش٠ف ٚدً ِؾىٍخ 1967دض٠شاْ/١ٔٛ٠ٛ 

(194اٌالجئ١ٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ دال ػبدال هجمب ٌمشاس اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزذذح سلُ )
 (24)

، وّب اوذٚ 

مذ٠ُ ج١ّغ أؽىبي اٌذػُ اٌغ١بعٟ ٚاٌّؼٕٛٞ ٚاٌّبدٞ ٌٍؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ فٟ ٔنبٌٗ ِجذدا ػٍٝ ِٛافٍخ ر

اٌّؾشٚع فٟ ِمبِٚخ االدزالي 
(25)

ِٓ جٙخ اخشٜ اداْ اٌغ١بعخ اٌؼذٚا١ٔخ إٌّٙج١خ ٌغٍطبد االدزالي  .

اإلعشائ١ٍٟ فٟ ِقبدسح األسامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚئلبِخ اٌّغزٛهٕبد ػ١ٍٙب ٚرٛع١ؼٙب ٚئلبِخ اٌذٛاجض 

س اٌفقً اٌؼٕقشٞ ٚؽك اٌطشق االٌزفبف١خ ٚوً إٌؾبهبد االعز١طب١ٔخ األخشٜ اٌزٟ رؼذ أزٙبوب ٚجذا

عبفشا ٌمشاساد األُِ اٌّزذذح ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ، ٠ٚؼذْٚ اٌّغزٛهٕبد الغ١خ ٚثبهٍخ ٚال أصش 

465لبٟٔٛٔ ٌٙب ٠ٚجت رفى١ىٙب ثّٛجت لشاس ِجٍظ األِٓ سلُ 
 (26)

بد إٌّٙج١خ وّب اداْ االٔزٙبو .

ٚاٌجغ١ّخ اٌٛاعؼخ إٌطبق ٌذمٛق اإلٔغبْ اٌزٟ رمزشفٙب عٍطبد االدزالي اإلعشائ١ٍٟ ٚخبفخ أػّبي 

اٌمزً اٌجّبػٟ ٚاٌؼمٛثبد اٌجّبػ١خ وٙذَ إٌّبصي ٚئغالق إٌّبهك اٌفٍغط١ٕ١خ ٟٚ٘ ئجشاءاد رّضً 

ٌذٌٟٚ اإلٔغبٟٔ ٚأزٙبوب ئس٘بة دٌٚخ ٚجشائُ دشة مذ اإلٔغب١ٔخ ٚوٍٙب رّضً خشلب جغ١ّب ٌٍمبْٔٛ ا

فبسخب ٌذك اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ فٟ اٌذ١بح، ٚأوذ ػٍٝ رج١ُٕٙ ٌّجبدسح اٌغالَ اٌؼشث١خ
(27)

، ٚدػب اٌمبدح 

هبٌت األُِ اٌّزذذح ئٌٝ ػمذ اجزّبع ٌٍٕظش فٟ أزٙبوبد ئعشائ١ً فٟ األسامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّذزٍخ، وّب 

ِٓ ٚاٌغٍُ اٌذ١١ٌٚٓ ثاججبس ئعشائ١ً ػٍٝ ٚلف ِٚجٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ ثزذًّ ِغإ١ٌٚبرُٙ فٟ دفع األ

ػذٚأٙب اٌغبؽُ ػٍٝ اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ ٚرأ١ِٓ اٌذّب٠خ اٌذ١ٌٚخ اٌالصِخ ٌٗ دسءاً ٌالٔزٙبوبد اٌخط١شح 

 اٌزٟ ٠زؼشك ٌٙب ئٌٝ أْ ٠زّىٓ ِٓ ِّبسعخ دمٛلٗ اٌٛه١ٕخ اٌضبثزخ ٚفك لشاساد اٌؾشػ١خ اٌذ١ٌٚخ
(28)

. 

ٝ مشٚسح رذشن اٌّجزّغ اٌذٌٟٚ الع١ّب اٌٛال٠بد اٌّزذذح ِٚٓ جٙخ اخشٜ أوذ اٌّإرّش ػٍ

االِش٠ى١خ ٚاإلرذبد اٌشٚعٟ ٚاإلرذبد األٚسٚثٟ ِٕٚظّخ األُِ اٌّزذذح ِٓ أجً ٚلف اٌؼذٚاْ 

اإلعشائ١ٍٟ ػٍٝ اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ ٚٚلف ػ١ٍّبد االغز١بي ٚاالػزمبالد ٚ٘ذَ إٌّبصي ٚرذ١ِش اٌجٕٝ 
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اٌّمذعخ اإلعال١ِخ ٚاٌّغ١ذ١خ ػٍٝ عٛاء، ٚدًّ ئعشائ١ً ػٍٝ ٚلف  اٌزذز١خ ٚرذ١ِش ٚأزٙبن األِبوٓ

ثٕبء اٌجذاس اٌؼبصي اٌؼٕقشٞ
(29)

، ٚاٌغّبح ثذخٛي اٌّٛاد اٌغزائ١خ ٚاٌطج١خ ئٌٝ األسامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ، 

ٚاإلفشاط ػٓ أِٛاي اٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّذزجضح ٌذٜ ئعشائ١ً، ٚأغذبة لٛاد االدزالي 

اٌذاخٍٟ ٚاٌخبسجٟ ٚسفغ ج١ّغ األهٛاق اٌّفشٚمخ ػٍٝ اٌّذْ ٚاٌمشٜ سفغ اٌذقبس ٚ اإلعشائ١ٍٟ

ٚاٌّخ١ّبد اٌفٍغط١ٕ١خ ٚٚلف ج١ّغ اإلجشاءاد ٚاٌّّبسعبد اإلعشائ١ٍ١خ غ١ش اإلٔغب١ٔخ مذ اٌؾؼت 

اٌفٍغط١ٕٟ ٚاٌّخبٌفخ ٌىبفخ اٌّٛاص١ك ٚاألػشاف اٌذ١ٌٚخ
(30)

ٚخالي أؼمبد ِإرّش اٌمّخ االعالِٟ اٌذٚسح  .

 17 - 16ٚسح اٌّؼشفخ ٚاألخالق ِٓ أجً رمذَ األِخ( فٟ ِذ٠ٕخ ثٛرشاجب٠ب، ِب١ٌض٠ب ١ٌِٟٛ اٌؼبؽشح ) د

، ٚلذ ؽبسن فٟ اٌمّخ ٚفٛد ِضٍذ وبفخ اٌذٚي األػنبء ٚاٌّشالجخ 2003رؾش٠ٓ االٚي /أوزٛثش 

ٚإٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚأجٙضح إٌّظّخ اٌّزفشػخ ٚاٌّزخققخ ٚػذد ِٓ اٌجّؼ١بد 

اٌجّبػبد اإلعال١ِخ ٚجّغ ِٓ اٌن١ٛف ٚاٌّٙز١ّٓ ثأػّبي ِٕظّخ اٌّإرّش ٚاٌّإعغبد ٚ

اإلعالِٟ
(31)

، ار أوذ اٌّإرّش مشٚسح ل١بَ اٌذٌٚخ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّغزمٍخ ٚػبفّزٙب اٌمذط اٌؾش٠ف 

ٚمشٚسح رطج١ك ج١ّغ اٌمشاساد اٌذ١ٌٚخ اٌّزؼٍمخ ثمن١خ فٍغط١ٓ ٚلن١خ اٌؾشق األٚعو ٚالع١ّب 

( ٚلشاس اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزذذح 1973) 338  ( ٚسل1967ُ) 242سلُ  لـــشاسٞ ِجٍظ األِٓ

اٌخبؿ ثؼٛدح اٌالجئ١ٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ، ٚلشاساد ِجٍظ األِٓ اٌّزؼٍمخ ثمن١خ اٌمذط ٚخبفخ  194سلُ 

( ٚ 1980)  478( 1980ٚ) 476(، 1980) 465(، 1969) 267(، 1968) 252اٌمشاساد سلُ 

ٚرٕف١ز خبسهخ اٌطش٠ك  (،2002)1397( ٚ 1996) 1073
(32)

دػب اٌّإرّش اٌٍجٕخ اٌشثبػ١خ اٌذ١ٌٚخ  .

ئٌٝ ِنبػفخ جٙٛد٘ب ِٓ أجً اعزئٕبف اٌؼًّ ٌزذم١ك اٌغالَ اٌؼبدي ٚاٌؾبًِ فٟ ِٕطمخ اٌؾشق 

األٚعو رٕف١زا ٌمشاساد اٌؾشػ١خ اٌذ١ٌٚخ راد اٌقٍخ ِٚشجؼ١خ ِذس٠ذ ٚاٌّجبدسح اٌؼشث١خ ٌٍغالَ ٚرٕف١ز 

ئٌٝ اٌؼًّ ِٓ أجً أْ ٠ؼزّذ ِجٍظ األِٓ خبسهخ اٌطش٠ك وّب ٔؾشد ٚٚمغ  ػبٚد خبسهخ اٌطش٠ك ،

آ١ٌخ ٌزٕف١ز٘ب ٚفك جذٚي صِٕٟ ِذذد ٚمشٚسح ٔؾش لٛاد د١ٌٚخ ٌٍفقً ث١ٓ اٌجبٔج١ٓ اٌفٍغط١ٕٟ 

ٚاإلعشائ١ٍٟ رنّٓ االعزمشاس ٚاٌٙذٚء فٟ إٌّطمخ ٚرشالت ٚرؾشف ػٍٝ رٕف١ز اٌزضاِبد اٌجبٔج١ٓ وّب 

اٌطش٠كرنّٕزٙب خبسهخ 
(33)

ِٓ جٙخ اخشٜ أداْ ثؾذح رٙذ٠ذاد اٌذىِٛخ اإلعشائ١ٍ١خ مذ اٌشئ١ظ  .

اٌّجزّغ اٌذٌٟٚ ئٌٝ دًّ ئعشائ١ً ػٍٝ ادزشاَ لشاس اٌجّؼ١خ  ٚدػب ٠بعش ػشفبد إٌّزخت د٠ّمشاه١بً ،

ٚاٌمبمٟ ثّطبٌجخ  2003ا٠ٍٛي / عجزّجش 19اٌقبدس فٟ  ES 12/10اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزذذح سلُ 

ىف ػٓ رٙذ٠ذ عالِخ اٌشئ١ظ اٌفٍغط١ٕٟ ٚػذَ ئثؼبد أٞ فٍغط١ٕٟ ػٓ أسك ٚهٕٗ، ٚهبٌت ئعشائ١ً ثبٌ

اٌّإرّش اٌّجزّغ اٌذٌٟٚ ثاججبس ئعشائ١ً ػٍٝ ٚلف ثٕبء ٚئصاٌخ اٌجذاس اٌؼٕقشٞ اٌزٞ ٠ٍزُٙ األسامٟ 

 اٌفٍغط١ٕ١خ ٠ٚفشك ٚلبئغ ع١بع١خ ِجذفخ ٠ٚض٠ذ ِٓ رفبلُ األٚمبع فٟ إٌّطمخ، وزٌه أداْ اٌّإرّش

ئعشائ١ً ثؾذح السرىبثٙب جشائُ االغز١بالد ٚاالػزمبالد ٚ٘ذَ إٌّبصي ٚرذ١ِش اٌجٕٝ اٌزذز١خ ٚفشك 

اٌؼمٛثبد اٌجّبػ١خ مذ أثٕبء اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ ٚأزٙبن دشِبد األِبوٓ اٌّمذعخ اٌّغ١ذ١خ ٚاإلعال١ِخ 

أللقٝ اٌّجبسن ٚخبفخ ِب ألذِذ ػ١ٍٗ ئعشائ١ً ِٓ اٌغّبح ١ٌٍٙٛد ثبٌذخٛي ئٌٝ ثبدبد اٌّغجذ ا

ٚاٌقالح ف١ٗ
(34)

وّب هبٌت اٌّإرّش اٌّجزّغ اٌذٌٟٚ ثزأ١ِٓ أغذبة لٛاد االدزالي اإلعشائ١ٍٟ ِٓ  .

األسامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚاٌؼشث١خ اٌّذزٍخ ٚئٔٙبء اٌذقبس اإلعشائ١ٍٟ ػٍٝ اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ ٚل١بدرٗ 

ِٚخ١ّبد اٌالجئ١ٓ  ٚئصاٌخ ج١ّغ األهٛاق ٚاٌذٛاجض اٌّفشٚمخ ػٍٝ اٌّؼبثش ٚاٌّذْ ٚاٌمشٜ

اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚرأ١ِٓ ئهالق عشاح ج١ّغ اٌّؼزم١ٍٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚاٌؼشة ِٓ اٌغجْٛ اإلعشائ١ٍ١خ، ٚأوذ 

ئدأزٗ ٌغ١بعخ ئعشائ١ً االعز١طب١ٔخ اٌزٛعؼ١خ ٚأوذ مشٚسح اٌؼًّ ػٍٝ ٚلف ج١ّغ أػّبي االعز١طبْ 

خ اٌذ١ٌٚخ ٚإٌّبف١خ ٌالرفبل١بد اٌّٛلؼخ ٚاإلجشاءاد ٚاٌّّبسعبد اإلعشائ١ٍ١خ اٌّخبٌفخ ٌمشاساد اٌؾشػ١

ث١ٓ اٌجبٔج١ٓ اإلعشائ١ٍٟ ٚاٌفٍغط١ٕٟ فٟ ٘زا اٌؾأْ، ٚدػب اٌّإرّش ِجٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ اٌٝ ٚلف ٘زٖ 

ً ٌمشاس ِجٍظ األِٓ  ٚئد١بء اٌٍجٕخ  1980ٌؼبَ  465اإلجشاءاد ٚئصاٌخ اٌّغزٛهٕبد اإلعشائ١ٍ١خ هجمب
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ٚاٌخبفخ ثّشالجخ اٌٛمغ اٌّزقً  1979ٌؼبَ  446إٌّؾأح ثّٛجت لشاس ِجٍظ األِٓ سلُ 

ثّب ف١ٙب ِذ٠ٕخ اٌمذط 1967ثبالعز١طبْ فٟ األسامٟ اٌؼشث١خ اٌّذزٍخ ِٕز ػبَ 
(35)

ٚرٛاٌذ اٌمُّ  .

االعال١ِخ ٌّؼبٌجخ اٌؼذ٠ذ ِٓ األِٛس اٌؼبجٍخ ٚاالعزضٕبئ١خ الع١ّب ِإرّش اٌمّخ االعالِٟ االعزضٕبئٟ 

ِٛاجٙخ  "رذذ ؽؼبس   2005وبْٔٛ االٚي / د٠غّجش  8 - 7خ فٟ اٌضبٌش اٌزٞ ػمذ فٟ ِىخ اٌّىشِ

أوذ اٌّإرّش فٟ اٌج١بْ اٌخزبِٟ ػٍٝ أ١ّ٘خ ،  ٚرذذ٠بد اٌمشْ اٌذبدٞ ٚاٌؼؾش٠ٓ، اٌزنبِٓ فٟ اٌؼًّ"

لن١خ فٍغط١ٓ، ثبػزجبس٘ب اٌمن١خ اٌّشوض٠خ ٌألِخ اإلعال١ِخ، ِٚٓ ؽأْ ٘زٖ اٌمن١خ رٛد١ذ اٌّٛلف 

ًِ ٌمن١خ فٍغط١ٓ ٚفك لشاساد األُِ اٌّزذذح، ِٚجبدسح اٌغالَ اٌؼشث١خ اإلعالِٟ ِٓ اٌذً اٌؾب

ٚخبسهخ اٌطش٠ك، ٚدػُ اٌّإعغبد اٌفٍغط١ٕ١خ ف١ٙب ٚئٔؾبء جبِؼخ األلقٝ فٟ ِذ٠ٕخ اٌّمذعخ، ٚدػب 

ئٌٝ دػُ ٚلف١خ فٕذٚق اٌمذط ثذ١ش ٠غُٙ ف١ٙب وً ِغٍُ ثذٚالس ٚادذ ئٌٝ جبٔت ِغبّ٘خ اٌذٚي 

اٌذفبظ ػٍٝ اٌّمذعبد فٟ اٌّذ٠ٕخ اٌّمذعخ ٚفٟ ِمذِزٙب اٌّغجذ األلقٝ  األػنبء، ٚرٌه ِٓ أجً

اٌّجبسن ٚاٌّذبفظخ ػٍٝ اٌّؼبٌُ اٌذنبس٠خ ٚاٌزبس٠خ١خ فٟ اٌّذ٠ٕخ اٌّمذعخ ٚػٍٝ هبثؼٙب اٌؼشثٟ 

اإلعالِٟ، ٚػبفّخ ٌذٌٚخ فٍغط١ٓ، ٚأوذ اٌؼًّ ِغ اٌّجزّغ اٌذٌٟٚ ِٓ أجً دًّ ئعشائ١ً ػٍٝ ٚلف 

ه اٌّغزٛهٕبد فٟ األسامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّذزٍخ ٚوزٌه ٚلف ثٕبء اٌجذاس ٚئصاٌخ االعز١طبْ ٚرفى١

اٌجضء اٌمبئُ ِٕٗ، ٚفمبً ٌٍفزٜٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٌّذىّخ اٌؼذي اٌذ١ٌٚخ
(36)

ٚاٌجذ٠ش ثبٌزوش اْ اٌمُّ ٚاٌّإرّشاد  .

أٙب ٌُ اٌزٟ ػمذرٙب ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ ٌُ رخشط ػٓ ع١بق اٌؾجت ٚاالدأخ  ٚاالعزٕىبس، وّب 

رخشط ػٓ االهبس االػالِٟ ٌٙب، ِٓ د١ش ِطبٌجخ اٌّجزّغ اٌذٌٟٚ ثفشك ػمٛثبد ِٕبعجخ ػٍٝ 

اعشائ١ً، دزٝ رّزضً  ٌٍمشاساد اٌؾشػ١خ اٌذ١ٌٚخ ٚرٕف١ز االرفبل١بد اٌزٟ ٚلؼذ ػ١ٍٙب، ثً ٚدزٝ 

 إٌّبؽذاد اٌؼشث١خ ٌُ رخشط ػٓ اهبس دػٛح االهشاف ٌّٛافٍخ اٌّفبٚمبد.

 ٚلن١خ اٌمذطخ اٌّإرّش االعالِٟ صبٌضبً : ِٕظّ

ارا وبْ اٌقشاع اٌؼشثٟ االعشائ١ٍٟ اُ٘ ٚاػمذ اٌمنب٠ب اٌزٟ ؽغٍذ ِٚبصاٌذ رؾغً اٌشأٞ اٌؼبَ  

ً ٌٙزٖ اٌمنب٠ب، ار  ً ٚجٛ٘شا اٌؼشثٟ ٚاٌؼبٌّٟ ِٕز اٚائً اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ فبْ لن١خ اٌمذط رؼذ ِفزبدب

ذ عٛاء، فبٌمذط ٟ٘ اٌٚٝ اٌمجٍز١ٓ ٚصبٌش اٌذش١ِٓ، رذزً ا١ّ٘خ وج١شح ثبٌٕغجخ ٌٍؼشة ٚاٌّغ١ٍّٓ ػٍٝ د

( ِٓ ِىخ اٌٝ ث١ذ اٌّمذط ِٕٚٙب ِؼشاجٗ ػ١ٍٗ ملسو هيلع هللا ىلصٟٚ٘ األسك اٌزٟ أعشٜ ا١ٌٙب سعٛي هللا ع١ذٔب دمحم )

، فّٓ ٕ٘ب رؼٕٟ لن١خ  اٌمذط فٟ اٌٛجذاْ ٚاٌزاوشح اٌؼشث١خ االعال١ِخ، ٚال اٌقالح ٚاٌغالَ اٌٝ اٌغّبء

اٌّإرّش ٚخالي أؼمبد  ٌّغبِٚخ ػٍٝ اٌذمٛق اٌؼشث١خ ٚاالعال١ِخ فٟ ٘زٖ اٌّذ٠ٕخ اٌّمذعخ.٠ّىٓ ا

أوذ اٌّإرّش ػٍٝ اٌّٛلف اإلعالِٟ ِٓ  ،2003اراس/ ِبسط  5االعزضٕبئٟ اٌضبٟٔ فٟ ِذ٠ٕخ اٌذٚدخ فٟ 

خ ػؾشح ، لن١خ اٌمذط ٚأ١ّ٘زٙب ٌٍؼبٌُ اإلعالِٟ ٚالع١ّب ِب رنّٕزٙب ٌجٕخ اٌمذط فٟ دٚسرٙب اٌزبعؼ

ٚ٘ٛ اٌّٛلف اٌزٞ ٠إوذ دػُ ِٛلف دٌٚخ فٍغط١ٓ اٌزٞ ٠غزٕذ ئٌٝ اٌزّغه ثبٌغ١بدح ػٍٝ اٌمذط اٌؾشل١خ 

ثبػزجبس٘ب ػبفّخ دٌٚخ فٍغط١ٓ اٌّغزمٍخ، ٚاٌٛلف اٌفٛسٞ ٌج١ّغ اإلجشاءاد اإلعشائ١ٍ١خ اٌؼذٚا١ٔخ 

ٚاالعز١طبْ ٚ٘ذَ ِٕبصي مذ ِذ٠ٕخ اٌمذط اٌؾش٠ف ٚثم١خ اٌّذْ اٌفٍغط١ٕ١خ الع١ّب ع١بعخ اٌز٠ٛٙذ 

اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ٚاالعز١الء ػٍٝ أسام١ُٙ ٚرغ١١ش ِؼبٌُ ِذُٔٙ ٚاٌٛلف اٌفٛسٞ ٌغ١بعخ ػضي ِذ٠ٕخ اٌمذط 

اٌؾش٠ف ػٓ ِذ١طٙب اٌفٍغط١ٕٟ ٚئلبِخ اٌذٛاجض دٌٛٙب ِٕٚغ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٓ دخٌٛٙب ٚٚفٛي أِبوُٕٙ 

اٌذ١ٕ٠خ ف١ٙب
(37)

ٌمّخ االعالِٟ اٌذٚسح اٌؼبؽشح ) دٚسح اٌّؼشفخ ٚلذ اوذ ِجذداً اصٕبء أؼمبد اٌّإرّش ا .

ٚاألخالق ِٓ أجً رمذَ األِخ( فٟ ِب١ٌض٠ب، أْ لن١خ اٌمذط اٌؾش٠ف رؾىً جٛ٘ش لن١خ فٍغط١ٓ اٌزٟ 

ٟ٘ جٛ٘ش إٌضاع اٌؼشثٟ اإلعشائ١ٍٟ ٚأْ اٌغالَ اٌؾبًِ ٚاٌؼبدي ٌٓ ٠زذمك ئال ثؼٛدح ِذ٠ٕخ اٌمذط 

ػٓ ئدأزٗ العزّشاس  اػشة ئر جبس٘ب ػبفّخ ٌذٌٚخ فٍغط١ٓ،اٌؾش٠ف ئٌٝ اٌغ١بدح اٌفٍغط١ٕ١خ ثبػز

ٚرقبػذ االػزذاءاد اإلعشائ١ٍ١خ ػٍٝ األِبوٓ اٌّمذعخ فٟ ِذ٠ٕخ اٌمذط اٌؾش٠ف ٚاٌّذْ اٌفٍغط١ٕ١خ 

األخشٜ ٚرذ١ٔظ األِبوٓ اٌّمذعخ، ٌٚغّبح ئعشائ١ً ١ٌٍٙٛد ثذخٛي عبدبد اٌّغجذ األلقٝ اٌّجبسن 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ٚاٌقالح ف١ٗ
(38)

١ّغ لشاساد ِجٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ ثؾأْ اٌمذط ثّب فٟ رٌه اٌمشاس سلُ ج ػٍٝ ، ٚأوذ

اٌزٞ ٔـ ػٍٝ أطجبق ج١ّغ أدىبَ ارفبل١خ ج١ٕف  1990وبْٔٛ االٚي / د٠غّجش 20ثزبس٠خ  681

َ اٌّزؼٍمخ ثذّب٠خ اٌّذ١١ٔٓ صِٓ اٌذشة ػٍٝ اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ فٟ األسامٟ 1949اٌشاثؼخ ٌؼبَ 

ثاجشاءاد ئعشائ١ً ِّٚبسعبرٙب غ١ش اٌؾشػ١خ   ٠ٕخ اٌمذط اٌؾش٠ف، وّب ٔذداٌؼشث١خ اٌّذزٍخ ثّب ف١ٙب ِذ

ٚاٌّخبٌفخ ٌىً اٌمشاساد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ رمَٛ ثٙب عٍطبد االدزالي اإلعشائ١ٍ١خ فٟ ِذ٠ٕخ اٌمذط 

  اٌؾش٠ف ٚاٌٙبدفخ ٌز٠ٛٙذ اٌّذ٠ٕخ اٌّمذعخ ٚهّظ ِؼبٌّٙب اٌؼشث١خ ٚاإلعال١ِخ، ٚاداْ ئعشائ١ً

الرٙب ػضي ِذ٠ٕخ اٌمذط ػٓ ِذ١طٙب اٌفٍغط١ٕٟ ٚئلبِخ األعٛاس دٌٛٙب ٚاٌزٟ رذٛي دْٚ ٚفٛي ٌّذبٚ

اٌّق١ٍٓ اٌّغ١ذ١١ٓ ٚاٌّغ١ٍّٓ ئٌٝ أِبوٓ ػجبدرُٙ فٟ اٌمذط اٌؾش٠ف ِٚذ٠ٕخ ث١ذ ٌذُ
(39)

. 

ٚفٟ اٌج١بْ اٌخزبِٟ ٌّإرّش اٌمّخ االعالِٟ االعزضٕبئٟ اٌضبٌش اٌزٞ ػمذ فٟ ِىخ اٌّىشِخ   

أوذ اٌّإرّش ػٍٝ أ١ّ٘خ لن١خ فٍغط١ٓ، ثبػزجبس٘ب اٌمن١خ اٌّشوض٠خ ٌألِخ اإلعال١ِخ، ثّب ف١ٙب ،  2005

اٌمذط
(40)

، ٚػٍٝ ثزي اٌجٙٛد ِٓ أجً اعزؼبدح ِذ٠ٕخ اٌمذط ٚاٌّذبفظخ ػٍٝ هبثؼٙب اإلعالِٟ 

ٚاٌزبس٠خٟ، ٚرٛف١ش اٌّٛاسد اٌنشٚس٠خ ٌٍذفبظ ػٍٝ اٌّغجذ األلقٝ ٚثبلٟ األِبوٓ اٌّمذعخ 

٠زٙب، ٚاٌزقذٞ ٌغ١بعخ ر٠ٛٙذ اٌّذ٠ٕخ اٌّمذعخ ٚدػُ اٌّإعغبد اٌفٍغط١ٕ١خ ف١ٙب ٚئٔؾبء جبِؼخ ٚدّب

األلقٝ فٟ ِذ٠ٕخ اٌمذط
(41)

. 

 دػُ اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚٔقشرٙبساثؼبً : 

اْ ع١بعخ ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ ئصاء اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ رؼجش ػٓ سأٞ ٚاٌزضاَ اٌّجزّغ 

من١خ اٌفٍغط١ٕ١خ لن١زٗ األٌٚٝ ٠ٚنؼٙب فٟ ِمذِخ ا٘زّبِبرٗ ٚأ٠ٌٛٚبرٗ، االعالِٟ، ٚاٌزٞ ٠ؼذ اٌ

ً ٚرمذ٠ُ اٌّغبػذاد اٌّبد٠خ  ً ِٓ رٌه عبّ٘ذ إٌّظّخ فٟ دػُ اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ِب١ٌب ٚأطاللب

ٚاٌّؼ٠ٕٛخ، ٚدػٛح اٌذٚي ٚإٌّظّبد ٚاٌّإعغبد اٌذ١ٌٚخ اٌٝ رمذ٠ُ اٌذػُ ٚاٌّغبػذاد االٔغب١ٔخ 

سدجذ ِٕظّخ ب ِٓ خالي لشاساد اٌمُّ ٚاٌج١بٔبد اٌخزب١ِخ اٌزٟ فذسد ػٕٙب، ار ٚٔالدع رٌه ج١ٍ

اٌّإرّش االعالِٟ اٌذٚسح اٌزبعؼخ )دٚسح اٌغالَ ٚاٌز١ّٕخ أزفبمخ األلقٝ( فٟ ِذ٠ٕخ اٌذٚدخ، ثبالرفبق 

فبق ٚ٘ٛ االر 2000ؽجبه / فجشا٠ش  15األعبعٟ اٌّٛلغ ث١ٓ ِٕظّخ اٌزذش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ ٚاٌفبر١ىبْ فٟ 

اٌزٞ ٠ؼذ أْ أ٠خ لشاساد أٚ أػّبي أدبد٠خ اٌجبٔت وزغ١١ش اٌطبثغ ا١ٌّّض ٌٍمذط ٚٚمؼٙب اٌمبٟٔٛٔ أِش 

ً ٚلب١ٔٛٔبً، ٚأوذ مشٚسح اٌؼًّ اإلعالِٟ اٌّغ١ذٟ اٌّؾزشن ٌٍذفبظ ػٍٝ ِذ١ٔخ اٌمذط  ِشفٛك أدث١ب

ٚهبثؼٙب اٌذ٠ٕٟ ٚاٌزبس٠خٟ ٚاٌذنبسٞ ٚاٌضمبفٟ
(42)

عزضٕبئٟ اٌضبٟٔ فٟ ِذ٠ٕخ اٌّإرّش اال.ٚخالي أؼمبد 

اوذ اٌّإرّش ػٍٝ أ١ّ٘خ اعزّشاس اٌزشو١ض اإلػالِٟ ػٍٝ رطٛساد األٚمبع فٟ ، 2003اٌذٚدخ 

األسامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّذزٍخ ٚثزي جٙٛد ئػال١ِخ ِزٛافٍخ رجبٖ ٚعبئً اإلػالَ اٌذ١ٌٚخ ٌفنخ 

زنبِٓ ٚاٌزؼبهف اٌذٌٟٚ أزٙبوبد دمٛق اإلٔغبْ اٌفٍغط١ٕٟ ٚالعزٕٙبك اٌن١ّش اٌؼبٌّٟ ٌٚذؾذ اٌ

ٚدػب اٌمبدح ئٌٝ رخق١ـ دػُ ِبٌٟ ػبجً ٌٍغٍطخ  ِغ اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ فٟ وفبدٗ اٌٛهٕٟ اٌّؾشٚع،

اٌفٍغط١ٕ١خ رخققٗ اٌذٚي األػنبء ٌغذاد االدز١بجبد اٌطبسئخ إٌبجّخ ػٓ اٌؼذٚاْ اإلعشائ١ٍٟ 

ّشاس فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌطج١خ اٌّغزّش ٚاٌّزقبػذ ٌؼبِٗ اٌضبٌش ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ثّب ٠ذمك ٌٙب االعز

ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚغبػذح ِئبد ا٢الف ِٓ اٌؼبه١ٍٓ ػٓ اٌؼًّ ٚثّب ٠ذػُ فّٛد اٌؾؼت اٌفٍغط١ٕٟ ٚأعش 

اٌؾٙذاء ٚاٌجشدٝ ٚاألعشٜ ٚثّب ٠ّىٓ ِٓ اٌذذ األدٔٝ ِٓ ئػبدح اٌجٕبء ٚئػبدح صساػخ ِب جشفزٗ ا٢ٌخ 

١خ اٌؼغىش٠خ اإلعشائ١ٍ١خ ٚئفالح اٌطشق ٚاٌجٕٝ اٌزذز
(43)

ٚلذ ؽذد اٌّإرّش اصٕبء أؼمبد اٌذٚسح  .

، ػٍٝ االٌزضاَ ثزطج١ك 2003اٌؼبؽشح ) دٚسح اٌّؼشفخ ٚاألخالق ِٓ أجً رمذَ األِخ( فٟ ِب١ٌض٠ب 

ِجبدٜء، ٚلٛا١ٔٓ اٌّمبهؼخ اإلعال١ِخ مذ ئعشائ١ً، ٚاٌؼًّ ػٍٝ ئد١بء ٚعبئٍٙب، ٚرفؼ١ً أدٚارٙب، 

إٌّظّخ ٌؼًّ اٌّمبهؼخ اإلعال١ِخ إلعشائ١ً جضءاً ِٓ ٚجؼً اٌزؾش٠ؼبد، ٚاألٔظّخ، ٚاٌٍٛائخ 

رؾش٠ؼبرٙب اٌٛه١ٕخ، اٌّؼّٛي ثٙب، ٚهبٌت ثزؼض٠ض اٌزؼبْٚ ٚاٌزٕغ١ك ث١ٓ اٌّىزج١ٓ اإلعالِٟ، ٚاٌؼشثٟ 
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ٌّمبهؼخ ئعشائ١ً فٟ األِبٔز١ٓ اٌؼبِز١ٓ ثّٕظّخ اٌّإرّش اإلعالِٟ، ٚجبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٌزذم١ك أوجش 

زطج١ك أدىبَ اٌّمبهؼخ مذ ئعشائ١ً فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚاإلعال١ِخلذس ِٓ اٌفؼب١ٌخ ٌ
(44)

ٚدػب ِإرّش  .

، ئٌٝ دػُ ٚلف١خ فٕذٚق اٌمذط 2005اٌمّخ االعالِٟ االعزضٕبئٟ اٌضبٌش اٌزٞ ػمذ فٟ ِىخ اٌّىشِخ 

ثذ١ش ٠غُٙ ف١ٙب وً ِغٍُ ثذٚالس ٚادذ ئٌٝ جبٔت ِغبّ٘خ اٌذٚي األػنبء، ٚرٌه ِٓ أجً اٌذفبظ 

مذعبد فٟ ِذ٠ٕخ اٌمذط ٚفٟ ِمذِزٙب اٌّغجذ األلقٝ اٌّجبسن ٚاٌّذبفظخ ػٍٝ اٌّؼبٌُ ػٍٝ اٌّ

اٌذنبس٠خ ٚاٌزبس٠خ١خ فٟ اٌّذ٠ٕخ اٌّمذعخ ٚػٍٝ هبثؼٙب اٌؼشثٟ اإلعالِٟ ٚرؼض٠ض فّٛد أٍ٘ٙب ٌزؼٛد 

ِذ٠ٕخ ٌٍزؼب٠ؼ ٚاٌزغبِخ، ػبفّخ ٌذٌٚخ فٍغط١ٓ. ٚأوذ اٌؼًّ ِغ اٌّجزّغ اٌذٌٟٚ ِٓ أجً دًّ 

ئ١ً ػٍٝ ٚلف االعز١طبْ ٚرفى١ه اٌّغزٛهٕبد فٟ األسامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّذزٍخ ٚاٌجٛالْ ئعشا

اٌغٛسٞ اٌّذزً. ٚوزٌه ٚلف ثٕبء اٌجذاس ٚئصاٌخ اٌجضء اٌمبئُ ِٕٗ، ٚفمبً ٌٍفزٜٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٌّذىّخ اٌؼذي 

اٌذ١ٌٚخ
(45)

اٚ ٚصْ ػٍٝ  ٌُ ٠ىٓ اٌّٛلف اٌؼشثٟ ٚاالعالِٟ  فٟ ِإرّشاد اٌمُّ االعال١ِخ ٌٗ رأص١ش .

 اٌغبدخ اٌذ١ٌٚخ  الْ فؼب١ٌخ اٌّٛالف ِبصاٌذ رفزمش اٌٝ ا١ٌخ اٌزٕف١ز ٚعشػخ االعزجبثخ.

 :اٌخبرّخ

اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ فٟ لُّ ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ اٌؼبد٠خ ٚاالعزضٕبئ١خ ثؼذ اْ رٕبٚي اٌجذش )

 :الثذ ِٓ اٌٛلٛف ػٍٝ ثؼل اٌذمبئكدساعخ ربس٠خ١خ(  2003-2005

ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ ثبٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚدّب٠خ االِبوٓ اٌّمذعخ الع١ّب ٚأٙب اسرجطذ  -1

 رأعغذ ػٍٝ اصش دش٠ك اٌّغجذ االلقٝ.

الزقددش دٚس إٌّظّددخ ػٍددٝ اٌؾددجت ٚاالدأددخ ٚاالعددزٕىبس د١ددبي االػّددبي االجشا١ِددخ اٌزددٟ رمددَٛ ثٙددب  -2

 اعشائ١ً رجبٖ اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ.

ً ثبٌ  -3 ً ٍِذٛظب من١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ِٓ ِٕظٛس اعالِٟ ٚال ٠خٍٛ اٞ ث١بْ خزبِٟ ِٓ ا٘زّذ ا٘زّبِب

 االؽبسح اٌٝ ِٛلف إٌّظّخ رجبٖ اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ .

اْ اٌج١بٔددبد اٌخزب١ِددخ اٌزددٟ رقددذس ػددٓ اجزّبػددبد ِٕظّددخ اٌّددإرّش االعددالِٟ رشوددض دائّددبً ػٍددٝ  -4

 اعزؼشاك ِب رذمك فٟ رطٛساد اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ.

الهبس االػالِٟ ٌٙب، ار هبٌجذ ثبػالْ اٌّمبهؼخ اٌغ١بع١خ ٚااللزقبد٠خ ِغ إٌّظّخ ٌُ رخشط ػٓ ا  -5

 اعشائ١ً اال أٙب ٌُ رغزطغ رٕف١ز رٍه اٌّمبهؼخ.

رىبد اْ رىْٛ لشاساد إٌّظّخ مؼ١فخ ٚغ١ش ِإصش ػٍٝ اٌغبدخ اٌذ١ٌٚخ، ثغجت اٌّقبٌخ ٚاٌنغٛهبد 

 .االجٕج١خ اٌّزىشسٖ ػٍٝ إٌّظّخ ٚثؼل اٌذٚي االػنبء ف١ٙب 
                                                 

(1)
اعفش األلقٝ ، ؽش٠ك فٟ اٌّغغذ  ئؽؼبيػٍٝ ( Michael Roman)ِب٠ىً سِٚبْ ا١ٌٙٛدٞ االعزشاٌٟ  ألذَ  

ٚصالصخ   ِٚؾشاة صوش٠ب  (سمٟ هللا ػٕٗ)اٌؾش٠ك ػٓ رذ١ِش ِٕجش فالػ اٌذ٠ٓ اال٠ٛثٟ ِٚغغذ ػّش ثٓ اٌخطبة 
اسٚلخ ِٓ اٌغٕٛة اٌٝ اٌؾّبي ِغ اػّذرٙب ٚػمٛد٘ب ٚعمٛفٙب ٚاصبس اٌّغغذ ِٓ اٌمٕبد٠ً ٚاٌغغبد ٚوشاعٟ 

ؼذ أْ ػٕٗ اٌّؾىّخ ث صُ أفشعذفٛس٠خ  اعشائ١ٍ١خ ِؾبوّخػٍٝ اصشٖ ؾٛوُ ف ش٠فخٚاٌؾّؼذأبد ٚاٌّقبؽف اٌؾ
ً  ػذرٗ ِٛلف اٌٍّّىخ ِٓ ؽشق اٌّغغذ االلقٝ ٚاػّبي اٌؾفش رؾزٗ ٚ رذ١ٔظ " . ٔبفش ثٓ ػٍٟ اٌؾبسصٟ ، ِغٕٛٔب

٠ض، اٌش٠بك، ، داسح اٌٍّه ػجذ اٌؼض2ط ،ؽشِزٗ "، فٟ ِغٍذ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٚفٍغط١ٓ ثؾٛس ٚدساعبد
 .656، ؿ 2006

(2)
فٟ اٌش٠بك، ؽغٍذ اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ؽ١ضاً وج١شاً ِٓ عٙٛدٖ ٚرؾشوبرٗ، ٚػ١ٓ سئ١غب  ١ٔ1906غبْ  9ٌٚذ فٟ   

ػ١ٓ ٔبئت اٚي ٌشئ١ظ ِغٍظ  1953 ػبَ ، ٚف1932ٟٚٚص٠شاً ٌٍخبسع١خ فٟ  ،1927ٌّغٍظ اٌؾٛسٜ فٟ ػبَ 
ً ٌٍٛصساء 1962اٌٛصساء، ٚفٟ ػبَ  رؾش٠ٓ 2ٚٚص٠شاً ٌٍخبسع١خ، ٚرٛط ف١قً ٍِىب ػٍٝ اٌٍّّىخ فٟ  ػ١ٓ سئ١غب

١ٌمزً ػٍٝ ٠ذ اثٓ أخ١ٗ ف١قً ثٓ ِغبػذ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض. ٌٍزفبف١ً ٠ٕظش: دمحم  1975ؽزٝ ػبَ ،1964اٌضبٟٔ 
؛ 55-50ؿ ؿ  12-8(، ؿ ؿ 1991، )ث١شٚد،1ؽشة، اٌٍّه ف١قً ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض، داس اٌفىش اٌٍجٕبٟٔ، ه
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؛ عٛص٠ف وؾ١ؾ١بْ، 28-13(, ؿ ؿ2001)اٌش٠بك, االٔٛاس ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ, اٌٍّه اٌجطً, ٟ،ػ١ذ ِغؼٛد اٌغٕٙ

 (.2013)ث١شٚد، ،1ف١قً اٌٍّه ٚاٌذٌٚخ، اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍّٛعٛػبد، ه
(3)

خنش ػجذ اٌغفبس ِٛعٝ اٌغذثخ، ِٛلف ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ ِٓ اٌمن١خ ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ٠ٕظش :   
–، سعبٌخ ِبعغز١ش)غ١ش ِٕؾٛسح(، و١ٍخ ا٢داة، اٌغبِؼخ االعال١ِخ2000َ ؽزٝ ػبَ 1969 اٌفٍغط١ٕ١خ ِٓ ػبَ

االعشائ١ٍٟ، داس اٌؾبِذ ٌٍٕؾش  –؛ دمحم ػٛك اٌٙضا٠ّخ، اٌمذط فٟ اٌقشاع اٌؼشثٟ 13–10، ؿ ؿ 2005غضح،
 .397- 396، ؿ ؿ (2011ػّبْ، ) ،1ٚاٌزٛص٠غ، ه

(4)
 .14-13ؿ ؿ اٌغذثخ، اٌّقذس اٌغبثك،  

(5)
ا١٘ٚجخ خذ٠غخ، ِٛلف ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ ِٓ لن١خ اٌمذط، سعبٌخ ِبعغز١ش)غ١ش ِٕؾٛسح(، و١ٍخ اٌؼٍَٛ  

-12ؿ ؿ اٌغذثخ، اٌّقذس اٌغبثك، ؛  8 - 7ؿ ؿ ، 2010االٔغب١ٔخ ٚاٌؾنبسح االعال١ِخ، عبِؼخ ٚ٘شاْ، 
13. 

(6)
 .130، ؿ اٌّقذس اٌغبثكخذ٠غخ،  

(7)
,ٚفك ِؾشٚع 1967رؾش٠ٓ اٌضبٟٔ/ٔٛفّجش  22( فٟ 1382عٍغزٗ اٌّشلّخ) فذس اٌمشاس ػٓ ِغٍظ االِٓ فٟ 

رمذِزٗ ثش٠طب١ٔب ٚٔـ ػٍٝ ػذح لشاساد اّ٘ٙب اٚالً : أغؾبة اٌمٛاد اإلعشائ١ٍ١خ ِٓ االسامٟ اٌزٟ اؽزٍذ فٟ 
ف(, صب١ٔبً: إٌضاع االخ١ش, ٔقذ اٌفمشح فٟ اٌٍغبد االخشٜ : االسامٟ, ٚإٌـ ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ: اسامٟ )دْٚ رؼش٠

أٙبء ع١ّغ ادػبءاد اٚ ؽبالد اٌؾشة ٚاؽزشاَ ع١بدح  ٚٚؽذح اسامٟ وً دٌٚخ فٟ إٌّطمخ ٚاالػزشاف ثزٌه, 
ٚوزٌه اعزمالٌٙب اٌغ١بعٟ ٚؽمٙب فٟ اٌؼ١ؼ ثغالَ مّٓ ؽذٚد إِٓخ ِٚؼزشف ثٙب ؽشح ِٓ اٌزٙذ٠ذ ثبٌمٛح اٚ 

، داس 1995 - 1937فٍغط١ٓ ِٓ اٌزمغ١ُ ئٌٝ أٚعٍٛ هب٘ش خٍف اٌجىبء، اعزؼّبٌٙب , ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ٠ٕظش: 
 .132-131, ؿ ؿ(2011، )ثغذاد، 1اٌؾإْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ، ه

(8)
ٚاٌذاػٟ اٌٝ ٚلف 1973ػبَ رؾش٠ٓ / اوزٛثش  , ثؼذ ؽشة1973رؾش٠ٓ االٚي /اوزٛثش  22افذسٖ ِغٍظ االِٓ فٟ  

( اٌغبثك ثغ١ّغ ِٛادٖ ثقٛسح 242ف١ز اٌمشاس )اهالق إٌبس ث١ٓ االهشاف اٌّزؾبسثخ ٚثؾىً فٛسٞ ٚ اٌجذء ثزٕ
ِجبؽشح غ١ش اْ اعشائ١ً ٌُ رٍزضَ ثزطج١مٗ ٌؼضي اٌغ١ؼ اٌّقشٞ اٌضبٌش فٟ اٌنفخ اٌؾشل١خ ٌمٕبح اٌغ٠ٛظ, ِؾغٓ 

دمحم فبٌؼ , فٍغط١ٓ )دساعخ ِٕٙغ١خ فٟ اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ (, عٍغٍخ دساعبد فٍغط١ٕ١خ , اٌّشوض االػالِٟ 
. 451(, ؿ 2003,  , )ِقش1اٌؼشثٟ , ه

 

(9)
 .403اٌٙضا٠ّخ، اٌّقذس اٌغبثك، ؿ  

(10)
، ِشوض دساعبد 1993-1989ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ػٓ اٌج١بْ اٌخزبِٟ ٠ٕظش : ١ِٛ٠بد ٚٚصبئك اٌٛؽذح اٌؼشث١خ  

؛ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ دمحم ثٓ ِٛعٝ اٌؾّٛدٞ، اٌذثٍِٛبع١خ  350(، ؿ 1995، )ث١شٚد، 1اٌٛؽذح اٌؼشث١خ، ه
اٌش٠بك، )،1رٕظ١ّ١خ، اٌّغٍذ االٚي، ِىزجخ اٌٍّه فٙذ اٌٛه١ٕخ، ه –دثٍِٛبع١خ –غؼٛد٠خ، ربس٠خ١خ ٚاٌّشاع١ُ اٌ

 .611 – 610، ؿ ؿ (1999
(11)

 ، 1ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ػٓ اٌج١بْ اٌخزبِٟ ٠ٕظش: اٌؾّٛدٞ، اٌذثٍِٛبع١خ ٚاٌّشاع١ُ اٌغؼٛد٠خ، ِظ  
، ؿ ؿ 1995(، ث١شٚد، 21/ اعال١ِخ، اٌؼذد )؛ ِغٍخ اٌذساعبد اٌفٍغط١ٕ١خ، ٚصبئك ػشث١خ 615–614ؿ ؿ 

206 - 207. 
(12)

ثّٛعت ارفبلبد اٚعٍٛ ث١ٓ وً ِٓ ِٕظّخ اٌزؾش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ ٚاعشائ١ً و١ٙئخ ِإلزخ  1994اٌزٟ رؾىٍذ فٟ ػبَ 
أعشاس ِفبٚمبد اٌّغبس اٌفٍغط١ٕٟ  ِّذٚػ ٔٛفً، االٔمالة:ِذرٙب خّغخ اػٛاَ . ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ٠ٕظش : 

 .238 - 208(،ؿ1996ٚاؽٕطٓ، داس اٌؾشٚق،)ػّبْ، -ئ١ٍٟ ِذس٠ذاإلعشا
(13)

ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ، االِبٔخ اٌؼبِخ، اٌج١بْ اٌخزبِٟ اٌقبدس ػٓ اٌذٚسح اٌضبِٕخ ٌّإرّش اٌمّخ االعالِٟ ٌغٕخ  
 .228 – 218؛ اٌغذثخ، اٌّقذس اٌغبثك، ؿ ؿ 3-2، ؿ1997، هٙشاْ، 1997

(14)
بط  فٟ اٌجذا٠خ وبْ ٠ؾًّ اعُ ١ٍ٠ٚبَ عفشعْٛ ثال٠ش اٌشاثغ ٔغجخ اٌٝ ٚاٌذح اٌزٞ اسوٕغ 1946آة  19ٌٚذ فٟ  

ٌمٟ ؽزفٗ ثؼذ صالصخ اؽٙش ِٓ ٚالدرٗ فٟ ؽبدس ع١ش، ثؼذ اسثغ عٕٛاد رضٚعذ اِٗ ِٓ ربعش اٌغ١بساد سٚعش 
ب اٌٝ عبِؼخ و١ٍٕزْٛ ٚ٘ىزا افجؼ اعّٗ ث١ً وٍٕزْٛ، دسط اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ فٟ عبِؼخ عٛسط ربْٚ ، أزمً ثؼذ٘

افجؼ ؽبوّبً  ٠1967بي ٌذساعخ اٌؾمٛق، ِٚبسط ِٕٙخ اٌزذس٠ظ فٟ و١ٍخ اٌؾمٛق عبِؼخ اسوٕغبط ، ٚفٟ ػبَ 
( ػٓ اٌؾضة 2001-1993)ٌٛال٠خ اسوٕغبط ٚافغش ؽبوُ ٌٛال٠خ اِش٠ى١خ، ٚ٘ٛ اٌشئ١ظ اٌضبٟٔ ٚاالسثؼْٛ 

ٌشئبعخ االِش٠ى١خ. ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ٠ٕظش . اٌذ٠ّمشاهٟ، ٠ؼذ ِٓ اوضش اٌشعبي روبء ِٚٛ٘جخ ِّٓ ؽغٍٛا ِٕقت ا
(، ؿ 2006، )ٌٕذْ، 1ؽزٝ ا١ٌَٛ ، داس اٌؾىّخ ، ه 1789أٚدٚ صاٚرش ، سؤعبء اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ ِٕز 

 .305-298ؿ 
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(15)

، 1اثشا١ُ٘ اثٛ عبثش ٚاخشْٚ، االٔزفبمخ رغ١ش ِؼبدالد اٌقشاع فٟ إٌّطمخ، ِشوض دساعبد اٌؾشق االٚعو، ه 
 .58 – 57(، ؿ ؿ 2002ػّبْ، )

(16)
ٚأصش٘ب 2000ر١غ١ش اثشا١ُ٘ اثٛ عّؼخ، أزفبمخ االلقٝ ػبَ ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ػٓ أزفبمخ االلقٝ ٠ٕظش :   

(، سعبٌخ ِبعغز١ش)غ١ش ِٕؾٛسح(، و١ٍخ االلزقبد ٚاٌؼٍَٛ االداس٠خ، 2008-2000اٌغ١بعٟ ػٍٝ اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ )

 .38-30ؿ ؿ ، (2010غضح، –عبِؼخ االص٘ش)
(17)

فٟ وفبس ِالي، ٚ٘ٛ ِٓ ٠ٙٛد ثٌٕٛذا، اعّٗ االفٍٟ ف٠ًّٛ ِٛسدخبٞ ؽشاث١ش، أخشه فٟ  1928ٌٚذ ػبَ  
، ؽبفً ػٍٝ ؽٙبدح 1948، أزمً اٌٝ اٌؼًّ فٟ اٌغ١ؼ االعشائ١ٍٟ ثؼذ ؽشة 1942ففٛف ػقبثخ اٌٙبغبٔب ػبَ 

، 1977ٚصاس٠خ ػذح ِٕٙب: ٚص٠ش اٌضساػخ ػبَ ، رمٍذ ِٕبفت 1962اٌؾمٛق ِٓ اٌغبِؼخ اٌؼجش٠خ فٟ اٌمذط ػبَ 
سئ١غبً ٌؾضة ا١ٌٍىٛد، ٚفٟ ػبَ  1999، أزخت ػبَ 1990-1984، ٚٚص٠شاً ٌٍزغبسح ػبَ 1981ٚٚص٠شاً ٌٍذفبع ػبَ 

، صُ اعزمبي ِٓ ؽضة ا١ٌٍىٛد ١ٌؾىً ؽضثبً 2004رُ أزخبثٗ سئ١غبً ٌٍؾىِٛخ ٚرغذدد سئبعزٗ ٌٍٛصساء ػبَ  2001
ئٌٝ رذ٘ٛس ؽبٌزٗ اٌقؾ١خ ٌُٚ ٠ؼذ لبدساً ػٍٝ ِٛافٍخ  2005ٝ األِبَ( ٚرؼشك فٟ ٔٙب٠خ ػبَ اعّبٖ وبد٠ّب )ئٌ
٠ٕظش : اعبِخ عّؼخ االؽمش ، ؽغٓ ػبدي اٌشفبػٟ،  ٌزفبف١ً. ٌّض٠ذ ِٓ ا2014، رٛفٟ فٟ ػبَ ؽ١برٗ اٌغ١بع١خ

ففؾبد ٌٍذساعبد  َ،2006اعشائ١ً اٌشؤعبء  سؤعبء اٌى١ٕغذ .. سؤعبء اٌؾىِٛبد ِٕز االٔؾبء ٚؽزٝ ٘بَ 
 . 138-131(،ؿ ؿ 2007، )دِؾك، 1ٚإٌؾش، ه

(18)
؛ ٔغبح ع١ٍُ ِؾّٛد ِؾبع١ظ، ِؼغُ اٌّؼبسن  2000ا٠ٍٛي  30(، 10979فؾ١فخ اٌشأٞ، )ػّبْ(، اٌؼذد ) 

، 1، داس ص٘شاْ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، ه2005اٌزبس٠خ١خ ػجش ػقٛس اٌزبس٠خ ِٕز فغش اٌزبس٠خ ؽزٝ ػبَ 
 .77ثٛ عبثش ٚاخشْٚ، اٌّقذس اٌغبثك، ؿ ؛ ا 60(، ؿ 2011)ػّبْ،

(19)
, )اٌمب٘شح، 1ػشفبد ػٍٟ عشغْٛ, لطش ٚرغ١ش اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ ؽٍفبء اػذاء, اٌؼشثٟ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ, ه 

 .172(, ؿ 2016

(20)
؛ ِبٔغ ثٓ ؽّبد اٌغٕٟٙ، "اٌٍّّىخ 2000رؾش٠ٓ اٌضبٟٔ  14(، 11831فؾ١فخ اٌش٠بك، )اٌش٠بك(، اٌؼذد ) 

ٛد٠خ ٚدػُ اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ِٓ خالي إٌذٚح اٌؼب١ٌّخ ٌٍؾجبة االعالِٟ"، فٟ ِغٍذ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌؼشث١خ اٌغؼ
؛ اٌٙضا٠ّخ، 254، ؿ 2006، داسح اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض، اٌش٠بك، 3ط ،اٌغؼٛد٠خ ٚفٍغط١ٓ ثؾٛس ٚدساعبد

 .406اٌّقذس اٌغبثك، ؿ 
(21)

 .145اثٛ عبثش ٚاخشْٚ، اٌّقذس اٌغبثك، ؿ  
(22)

؛ فؾ١فخ اٌمذط اٌؼشثٟ )ٌٕذْ(, اٌؼذد 2000رؾش٠ٓ اٌضبٟٔ  14(، 11831خ اٌش٠بك، )اٌش٠بك(، اٌؼذد )فؾ١ف 
 .2000رؾش٠ٓ اٌضبٟٔ  14(, 3581)

ِإعغبد  فٟ اٌمب٘شح ٚاعّٗ اٌؾم١مٟ دمحم ػجذ اٌشؤٚف ػشفبد اٌمذٚح ، ٚػًّ ِٕٙذعبً فٟ ئؽذٜ 1929ٌٚذ ػبَ ( 23)

ث١خ ثّقش ٚرخشط ثشرجخ ِالصَ ِٕٙذط، ؽبسن فٟ ٚمغ إٌّطٍمبد اٌجٕبء فٟ ِقش صُ اٌزؾك ثبٌى١ٍخ اٌؾش

أزخت سئ١غبً ٌٍغٕخ اٌّشوض٠خ  1970األعبع١خ ٌؾشوخ فزؼ، ؽبسن فٟ ل١بدح األؽذاس اٌزٟ ٚلؼذ فٟ األسدْ ػبَ 

 ؽقً، 1993ثؼذ رٛل١غ ارفبل١خ اٚعٍٛ  ، صُ سئ١غبً ٌٍغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ1973ٌّٕظّخ اٌزؾش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ ِٕز ػبَ 

ٔظّذ أٚي أزخبثبد ٚأزخت ػشفبد سئ١غبً ٌٍغٍطخ اٌٛه١ٕخ  1996، ٚفٟ ػبَ 1994ػٍٝ عبئضح ٔٛثً ٌٍغالَ ػبَ 

ٚلذ دفٓ فٟ ِجٕٝ اٌّمبهؼخ فٟ ِذ٠ٕخ ساَ هللا ثؼذ أْ رُ رؾ١غ  2004رؾش٠ٓ اٌضبٟٔ  11رٛفٟ فٟ  اٌفٍغط١ٕ١خ،

ٛ ػّبس صبئش أعطٛسٞ أَ ػ١ًّ إلعشائ١ً؟! ػبػ ٌٍزفبف١ً ٠ٕظش : فش٠ذ اٌفبٌٛعٟ، أث. عضّبٔٗ فٟ ِذ٠ٕخ اٌمب٘شح

 .5-1(، ؿ ؿ2005، )دِؾك،1ِِّٙٛبً...ِبد ِغِّٛبً، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ، ه

ٚاٌزٞ ٠منٟ ثؾك  1948وبْٔٛ االٚي  11ٚ٘ٛ اٌمشاس اٌزٞ فذس ِٓ اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ اٌّزؾذح فٟ ( 24)
٠ٛل( ، ٚافش اٌّغزّغ اٌذٌٟٚ ػٍٝ ربو١ذ اٌمشاس ِٕز اٌالعئ١ٓ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ فٟ اٌؼٛدح ٚاٌزؼ٠ٛل )١ٌٚظ اٚ اٌزؼ

فذٚسٖ، ؽك اٌؼٛدح ال ٠غمو ثبٌزمبدَ اٞ ثّشٚس اٌضِٓ ِّٙب هبٌذ اٌّذح اٌزٟ ؽشَ ف١ٙب اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ِٓ اٌؼٛدح 
اٌٝ د٠بسُ٘، ألٔٗ ؽك غ١ش لبثً ٌٍزقشف. ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ٠ٕظش : عٍّبْ اثٛ عزخ ، ؽك اٌؼٛدح، اٌّشوض 

 (.1999اعبد ٚاٌزٛص١ك، )غضح، اٌمِٟٛ ٌٍذس
(25)

ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ، االِبٔخ اٌؼبِخ، اٌج١بْ اٌخزبِٟ اٌقبدس ػٓ اٌذٚسح اٌضب١ٔخ ٌّإرّش اٌمّخ االعالِٟ  
 .1، ؿ2003، اٌذٚؽخ، 2003االعزضٕبئٟ ٌغٕخ 

(26)
 .2003 اراس 5(, 4288فؾ١فخ اٌمذط اٌؼشثٟ )ٌٕذْ(, اٌؼذد ) 

(27)
 28ٚ 27فٟ  فٟ ث١شٚداأل١ِش ػجذهللا ثٓ ػجذاٌؼض٠ض ٌٟٚ اٌؼٙذ أِبَ اٌمّخ اٌؼشث١خ  ٙبػٍٕاٟٚ٘ اٌّجبدسح  اٌزٟ  
رٕف١زا  1967ٚاٌزٟ دػب ِٓ خالٌٙب ئٌٝ أغؾبة ئعشائ١ً اٌىبًِ ِٓ ع١ّغ األسامٟ اٌؼشث١خ اٌّؾزٍخ ِٕز  2002آراس 

ِٚجذأ األسك ِمبثً اٌغالَ،  1991( ٚاٌٍز٠ٓ ػضصرّٙب لشاساد ِإرّش ِذس٠ذ ػبَ 338ٚ 242ٌمشاسٞ ِغٍظ األِٓ )
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ٚاٌٝ لجٌٛٙب ل١بَ دٌٚخ فٍغط١ٕ١خ ِغزمٍخ ٚراد ع١بدح ٚػبفّزٙب اٌمذط اٌؾشل١خ، ٚرٌه ِمبثً ل١بَ اٌذٚي اٌؼشث١خ 

ٚلذ رجٕذ اٌمّخ اٌؼشث١خ اٌّجبدسح ٚؽٌٛزٙب اٌٝ ِجبدسح ػشث١خ ، ثأؾبء ػاللبد هج١ؼ١خ فٟ ئهبس عالَ ؽبًِ ِغ ئعشائ١ً
ٔبد٠خ عؼذ . ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ٠ٕظش : اٌشئ١غخ باٌّجبدسح اٌؼشث١خ ٌٍغالَ " ٚػذرٙب ِٓ ٚصبئمٙ ٌٍغالَ رؾذ اعُ "

اٌذ٠ٓ ، "اٌّجبدسح اٌؼشث١خ ٌٍغالَ ِٚؾبٚالد اؽ١بء ػ١ٍّخ اٌزغ٠ٛخ اٌغ١بع١خ"، ِغٍخ دساعبد ؽشق اٚعط١خ، ِشوض 
 .70(، ؿ 2007(، )ػّبْ، 41- 40دساعبد اٌؾشق االٚعو، اٌؼذداْ )

(28)
 .2، ؿ2003اٌذٚؽخ،  ..ظّخ اٌّإرّش االعالِٟ، اٌج١بْ اٌخزبِٟ ِٕ 

(29)
ػجبسح ػٓ عذاس ه٠ًٛ ٠ٕزٗ اعشائ١ً فٟ اٌنفخ اٌغشث١خ لشة اٌخو االخنش، ثذأ أؾبئٗ فٟ ػٙذ ؽىِٛخ اسئ١ً  

٠جٍغ هٛي اٌغذاس ، ٌىٟ ٠فقً ث١ٓ االسامٟ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّؾزٍخ ٚاعشائ١ً، 2002ؽض٠شاْ /١ٔٛ٠ٛ  23ؽبسْٚ فٟ 
فٟ اٌغضء اٌّؾ١و ثبٌمذط، ٚاٌّغّٝ غالف  و١ٍِٛزشا 142و١ٍِٛزشا، ث١ٕٙب ٔؾٛ  770فٟ اٌنفخ اٌغشث١خ اٌّؾزٍخ 

. ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ٠ٕظش : ِٛعٝ د٠ٚه ، " اٌغذاس اٌؼبصي أِب اسرفبع اٌغذاس ف١قً ئٌٝ صّب١ٔخ أِزبساٌمذط، 
عخ فٟ اهبس لٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ"، اٌّغٍخ )عذاس اٌفقً اٌؼٕقشٞ ٚاصبسٖ اٌغٍج١خ ػٍٝ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ( دسا

 .389-330،  ؿ ؿ2013(، ِقش،  69اٌّقش٠خ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، اٌؼذد )
(30)

 .2003 اراس 5(, 4288فؾ١فخ اٌمذط اٌؼشثٟ )ٌٕذْ(, اٌؼذد ) 
(31)

 .2003رؾش٠ٓ االٚي  17(، 11341فؾ١فخ اٌغض٠شح، )اٌش٠بك(، اٌؼذد ) 
(32)

ِبٔخ اٌؼبِخ، لشاساد ِإرّش اٌمّخ االعالِٟ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌمّخ اٌذٚسح اٌؼبؽشح  ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ، اال 

 .PAL (IS) 1/10، لن١خ فٍغط١ٓ ٚإٌضاع اٌؼشثٟ اإلعشائ١ٍٟ، لشاس سلُ : 2003ٌغٕخ 
(33)

فؾ١فخ اٌغض٠شح، )اٌش٠بك(، اٌؼذد ؛ 2003 رؾش٠ٓ االٚي 17(, 4482فؾ١فخ اٌمذط اٌؼشثٟ )ٌٕذْ(, اٌؼذد ) 
 .2003رؾش٠ٓ االٚي  18(، 11342)

(34)
فؾ١فخ اٌغض٠شح، )اٌش٠بك(، اٌؼذد ؛ 2003 رؾش٠ٓ االٚي 17(, 4482فؾ١فخ اٌمذط اٌؼشثٟ )ٌٕذْ(, اٌؼذد ) 
 .2003رؾش٠ٓ االٚي  18(، 11342)

(35)
ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ، االِبٔخ اٌؼبِخ، اٌج١بْ اٌخزبِٟ اٌقبدس ػٓ اٌذٚسح اٌؼبؽشح ٌّإرّش اٌمّخ االعالِٟ  

 .2، ؿ2003، ِب١ٌض٠ب ، 2003خ ٌغٕ
(36)

ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ، االِبٔخ اٌؼبِخ، اٌج١بْ اٌخزبِٟ اٌقبدس ػٓ اٌذٚسح اٌضبٌضخ ٌّإرّش اٌمّخ االعالِٟ  
وبْٔٛ  9(, 5144فؾ١فخ اٌمذط اٌؼشثٟ )ٌٕذْ(, اٌؼذد )؛ 1، ؿ2005، ِىخ اٌّىشِخ، 2005االعزضٕبئٟ ٌغٕخ 

 .2005 االٚي
(37)

فؾ١فخ اٌمذط اٌؼشثٟ )ٌٕذْ(, اٌؼذد ؛ 1، ؿ2003اٌذٚؽخ، ..ش االعالِٟ، اٌج١بْ اٌخزبِٟ ِٕظّخ اٌّإرّ 
 .2003 اراس 5(, 4288)

(38)
فؾ١فخ اٌغض٠شح، )اٌش٠بك(، اٌؼذد ؛ 2003 رؾش٠ٓ االٚي 17(, 4482فؾ١فخ اٌمذط اٌؼشثٟ )ٌٕذْ(, اٌؼذد ) 
 .2003رؾش٠ٓ االٚي  18(، 11342)

(39)
االِبٔخ اٌؼبِخ، لشاساد ِإرّش اٌمّخ االعالِٟ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌمّخ اٌذٚسح اٌؼبؽشح ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ،  

 .PAL (IS) 2/10، لن١خ اٌمذط اٌؾش٠ف، لشاس سلُ : 2003ٌغٕخ 
(40)

فؾ١فخ اٌغض٠شح، )اٌش٠بك(، اٌؼذد ؛ 2005 وبْٔٛ االٚي 9(, 5144فؾ١فخ اٌمذط اٌؼشثٟ )ٌٕذْ(, اٌؼذد ) 
 .2005وبْٔٛ االٚي   8(، 12124)

(41)
 .1، ؿ2005، ِىخ اٌّىشِخ، ..ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ، اٌج١بْ اٌخزبِٟ  

(42)
؛ فؾ١فخ اٌمذط اٌؼشثٟ )ٌٕذْ(, اٌؼذد 2000رؾش٠ٓ اٌضبٟٔ  14(، 11831فؾ١فخ اٌش٠بك، )اٌش٠بك(، اٌؼذد ) 
 .2000رؾش٠ٓ اٌضبٟٔ  14(, 3581)

(43)
؛   1، ؿ2003اٌذٚؽخ،  ..ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ، اٌج١بْ اٌخزبِٟ  

يفؾ١فخ اٌغض٠شح ،)ا
س٠بك

 ،)
(، فٟ 11115اٌؼذد )

 .2003اراس  5
(44)

فؾ١فخ اٌغض٠شح، )اٌش٠بك(، اٌؼذد ؛ 2003 رؾش٠ٓ االٚي 17(, 4482فؾ١فخ اٌمذط اٌؼشثٟ )ٌٕذْ(, اٌؼذد ) 
 .2003رؾش٠ٓ االٚي  18(، 11342)

(45)
فؾ١فخ اٌغض٠شح، )اٌش٠بك(، اٌؼذد ؛ 2005 وبْٔٛ االٚي 9(, 5144فؾ١فخ اٌمذط اٌؼشثٟ )ٌٕذْ(, اٌؼذد )

 .2005وبْٔٛ االٚي   8(، 12124)
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 لبئّخ اٌّقبدس 
 اٚالً : اٌٛصبئك إٌّؾٛسح :

ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ، االِبٔخ اٌؼبِخ، اٌج١بْ اٌخزبِٟ اٌقبدس ػٓ اٌذٚسح اٌضبِٕخ ٌّإرّش اٌمّخ  .1
 .1997، هٙشاْ، 1997االعالِٟ ٌغٕخ 

االِبٔخ اٌؼبِخ، اٌج١بْ اٌخزبِٟ اٌقبدس ػٓ اٌذٚسح اٌضب١ٔخ ٌّإرّش اٌمّخ ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ،  .2
 .2003، اٌذٚدخ، 2003االعالِٟ االعزضٕبئٟ ٌغٕخ 

ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ، االِبٔخ اٌؼبِخ، اٌج١بْ اٌخزبِٟ اٌقبدس ػٓ اٌذٚسح اٌؼبؽشح ٌّدإرّش اٌمّدخ االعدالِٟ ٌغدٕخ  .3

 .2003، ِب١ٌض٠ب ، 2003

االعالِٟ، االِبٔخ اٌؼبِخ، لشاساد ِإرّش اٌمّخ االعالِٟ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌمّخ  ِٕظّخ اٌّإرّش .4
 PAL 1/10لشاس سلُ : ، لن١خ فٍغط١ٓ ٚإٌضاع اٌؼشثٟ اإلعشائ١ٍٟ، 2003اٌذٚسح اٌؼبؽشح  ٌغٕخ 

(IS). 

ؼبؽدشح ٌغدٕخ ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ، االِبٔخ اٌؼبِخ، لشاساد ِإرّش اٌمّخ االعالِٟ ػٍدٝ ِغدزٜٛ اٌمّدخ اٌدذٚسح اٌ .5

 PAL (IS.) 2/10، لن١خ اٌمذط اٌؾش٠ف، لشاس سلُ : 2003

ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ، االِبٔخ اٌؼبِخ، اٌج١بْ اٌخزبِٟ اٌقبدس ػٓ اٌذٚسح اٌضبٌضخ ٌّإرّش اٌمّخ  .6
 .2005، ِىخ اٌّىشِخ، 2005االعالِٟ االعزضٕبئٟ ٌغٕخ 

 صب١ٔبً : اٌىزت :

خ رغ١ش ِؼبدالد اٌقشاع فٟ إٌّطمخ، ِشوض دساعبد اٌؾشق االٔزفبم، اثٛ جبثش ٚاخشْٚ، اثشا١ُ٘ .1
 .(2002، )ػّبْ، 1االٚعو، ه

 (.1999عٍّبْ ، دك اٌؼٛدح، اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌٍذساعبد ٚاٌزٛص١ك، )غضح،  ،اثٛ عزخ .2

، داس اٌؾإْٚ اٌضمبف١خ اٌؼبِخ، 1995 - 1937اٌجىبء، هب٘ش خٍف ، فٍغط١ٓ ِٓ اٌزمغ١ُ ئٌٝ أٚعٍٛ  .3
 (.2011، )ثغذاد، 1ه

االؽمش ،اعبِخ جّؼخ، اٌشفبػٟ، دغٓ ػبدي، اعشائ١ً اٌشؤعبء  سؤعبء اٌى١ٕغذ .. سؤعبء  .4
 (.2007، )دِؾك، 1َ، ففذبد ٌٍذساعبد ٚإٌؾش، ه2006اٌذىِٛبد ِٕز االٔؾبء ٚدزٝ ٘بَ 

, 1لطش ٚرغ١ش اٌغ١بعخ اٌخبسج١خ دٍفبء اػذاء, اٌؼشثٟ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ, ه، جشغْٛ, ػشفبد ػٍٟ .5
 .(2016)اٌمب٘شح، 

 .(2001)اٌش٠بك, االٔٛاس ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ, اٌٍّه اٌجطً, ػ١ذ ِغؼٛد ،،اٌجٕٟٙ  .6

 .(1991، )ث١شٚد،1اٌٍّه ف١قً ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض، داس اٌفىش اٌٍجٕبٟٔ، ه، دشة، دمحم  .7

 –دثٍِٛبع١خ –اٌذثٍِٛبع١خ ٚاٌّشاع١ُ اٌغؼٛد٠خ، ربس٠خ١خ  ،اٌذّٛدٞ، ػجذ اٌشدّٓ ثٓ دمحم ثٓ ِٛعٝ .8
 (.1999اٌش٠بك، )،1جٍذ االٚي، ِىزجخ اٌٍّه فٙذ اٌٛه١ٕخ، هرٕظ١ّ١خ، اٌّ

، 1دزٝ ا١ٌَٛ ، داس اٌذىّخ ، ه 1789صاٚرش، أٚدٚ، سؤعبء اٌٛال٠بد اٌّزذذح االِش٠ى١خ ِٕز  .9
 (.2006)ٌٕذْ، 

فٍغط١ٓ )دساعخ ِٕٙج١خ فٟ اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ (, عٍغٍخ دساعبد فٍغط١ٕ١خ ,  ،فبٌخ , ِذغٓ دمحم .10
 .(2003, )ِقش , 1اٌؼشثٟ , هاٌّشوض االػالِٟ 
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أثٛ ػّبس صبئش أعطٛسٞ أَ ػ١ًّ إلعشائ١ً؟! ػبػ ِِّٙٛبً...ِبد ِغِّٛبً، داس ، اٌفبٌٛجٟ، فش٠ذ  .11
 .(2005، )دِؾك،1اٌىزبة اٌؼشثٟ، ه

  (.2013)ث١شٚد، ،1ف١قً اٌٍّه ٚاٌذٌٚخ، اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍّٛعٛػبد، ه، وؾ١ؾ١بْ، جٛص٠ف .12

ُ اٌّؼبسن اٌزبس٠خ١خ ػجش ػقٛس اٌزبس٠خ ِٕز فجش اٌزبس٠خ ِؼج، ِذبع١ظ، ٔجبح ع١ٍُ ِذّٛد  .13
 .(2011، )ػّبْ،1، داس ص٘شاْ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، ه2005دزٝ ػبَ 

ٚاؽٕطٓ، داس -أعشاس ِفبٚمبد اٌّغبس اٌفٍغط١ٕٟ اإلعشائ١ٍٟ ِذس٠ذ االٔمالة: ،ٔٛفً، ِّذٚح .14
 .(1996اٌؾشٚق،)ػّبْ، 

االعشائ١ٍٟ، داس اٌذبِذ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ،  –ٟ اٌمذط فٟ اٌقشاع اٌؼشث، اٌٙضا٠ّخ، دمحم ػٛك  .15
 (.2011ػّبْ، ) ،1ه

، )ث١شٚد، 1، ِشوض دساعبد اٌٛدذح اٌؼشث١خ، ه1993-١ِٛ٠1989بد ٚٚصبئك اٌٛدذح اٌؼشث١خ  .16
1995). 

 صبٌضبً : اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ :

١ٕ١خ ٚأصش٘دب اٌغ١بعدٟ ػٍدٝ اٌمند١خ اٌفٍغدط2000اثٛ جّؼخ، ر١غ١ش اثشا١ُ٘، أزفبمدخ االلقدٝ ػدبَ  .1

–(، سعبٌخ ِبجغز١ش)غ١ش ِٕؾٛسح(، و١ٍخ االلزقبد ٚاٌؼٍدَٛ االداس٠دخ، )جبِؼدخ االص٘دش2000-2008)

 (. 2010غضح، 

ِٛلف ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ ِٓ اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ِٓ ػبَ ، اٌجذثخ، خنش ػجذ اٌغفبس ِٛعٝ  .2
–خ االعال١ِخ، سعبٌخ ِبجغز١ش)غ١ش ِٕؾٛسح(، و١ٍخ ا٢داة، اٌجبِؼ2000َ دزٝ ػبَ 1969
 .2005غضح،

ِٛلف ِٕظّخ اٌّإرّش االعالِٟ ِٓ لن١خ اٌمذط، سعبٌخ ِبجغز١ش)غ١ش ، خذ٠جخ، ا١٘ٚجخ  .3
 .2010 ِٕؾٛسح(، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ ٚاٌذنبسح االعال١ِخ، جبِؼخ ٚ٘شاْ،

 ساثؼبً: اٌجؾٛس ٚاٌّمبالد :

اٌفٍغط١ٕ١خ ِٓ خالي إٌذٚح  "اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٚدػُ اٌمن١خ، اٌجٕٟٙ، ِبٔغ ثٓ دّبد  .1
، داسح 3ط ،اٌؼب١ٌّخ ٌٍؾجبة االعالِٟ"، فٟ ِجٍذ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٚفٍغط١ٓ ثذٛس ٚدساعبد

 .2006اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض، اٌش٠بك، 

ِٛلف اٌٍّّىخ ِٓ دشق اٌّغجذ االلقٝ ٚاػّبي اٌذفش رذزٗ ٚ رذ١ٔظ " ٔبفش ثٓ ػٍٟ ،، اٌذبسصٟ .2
، داسح اٌٍّه ػجذ 2ط ،ىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٚفٍغط١ٓ ثذٛس ٚدساعبددشِزٗ "، فٟ ِجٍذ اٌٍّّ

 .2006اٌؼض٠ض، اٌش٠بك، 

د٠ٚه، ِٛعٝ ، " اٌجذاس اٌؼبصي )جذاس اٌفقً اٌؼٕقشٞ ٚاصبسٖ اٌغٍج١خ ػٍٝ اٌفٍغط١١ٕ١ٓ ( دساعخ  .3
 .2013(، ِقش،  69فٟ اهبس لٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ"، اٌّجٍخ اٌّقش٠خ ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، اٌؼذد )

ٔبد٠خ ، "اٌّجبدسح اٌؼشث١خ ٌٍغالَ ِٚذبٚالد اد١بء ػ١ٍّخ اٌزغ٠ٛخ اٌغ١بع١خ"، ِجٍخ ، عؼذ اٌذ٠ٓ  .4
 .(2007(، )ػّبْ، 41- 40دساعبد ؽشق اٚعط١خ، ِشوض دساعبد اٌؾشق االٚعو، اٌؼذداْ )

 .1995(، ث١شٚد، 21ِجٍخ اٌذساعبد اٌفٍغط١ٕ١خ، ٚصبئك ػشث١خ / اعال١ِخ، اٌؼذد ) .5
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 .2003 اراس 5(, 4288، )ٌٕذْ(, اٌؼذد )ـــــــــــــــــــــ .7

 .2003 رؾش٠ٓ االٚي 17(, 4482، )ٌٕذْ(, اٌؼذد )ـــــــــــــــــــــ .8

 .2005 وبْٔٛ االٚي 9(, 5144، )ٌٕذْ(, اٌؼذد )ـــــــــــــــــــــ .9
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Abstract:  

   Palestine is of great importance to the world because of its religious 

and geographical location; It is a link between the three continents, and is the 

center of the three religions, Judaism, Christianity and Islam, and this is what 

made it the focus of the ambitions of the colonial countries that supported the 

Zionist movement in order to achieve their common goals. 

The Organization of the Islamic Conference has been linked to the 

Palestinian cause and the protection of the holy sites, and the most prominent 

factor in its establishment was the burning of the blessed Al-Aqsa Mosque by 

the Zionists on August 21, 1969. Especially the Palestinian cause and its 

developments, as its conferences dealt with the defense of the Palestinian 

cause and demanded the protection of Islamic sanctities. 

The study was divided into four axes: the first axis dealt with (the 

beginnings of the establishment of the Organization of the Islamic 

Conference), the second axis dealt with (the Organization of the Islamic 

Conference and the developments of the Palestinian cause), while the third 

axis dealt with (the Organization of the Islamic Conference and the issue of 

Jerusalem), As for the fourth axis, it dealt with (support and victory for the 

Palestinian cause). 

Keywords: Organization of the Islamic Conference, Palestine, Jerusalem. 
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 (2008-2019)للمدة 

 م.م حممد عامر نعمة            م.م نبأ كريم امحد الربيعة            

 ظرةيذٌرٌت تربٍت انب           جبيعت انبظرة/ كهٍت انتربٍت نهبنبث                     

nabaa1995k@gmail.com       Mohgeo1991@gmail.com                

                   07716622584                                 07705996557 
 م.م حممود غازي غامن

 تربٍت انبظرة يذٌرٌت

mahghazi93@gmail.com 

07719170157      

 :انبحث يستخهض

ٚذٔس انجؾش فٙ عٛبق رجٛبٌ اصش انزغٛش ثؼذد اٚبو ثمبء انظٕاْش انًُبخٛخ  كبنؼٕاصف انغجبسٚخ ٔانغجبس 

عٕاء كبٌ يمذاس ارغبِ  (2008-2019)ًُبخٛخ انؼبنك ٔانغجبس انًزصبػذ فٙ يؾبفظخ انجصشح  نهذٔسح ان

ٔاصشْب ػهٗ يؾبفظخ انجصشح   انزغٛش َؾٕ االسرفبع ثبالرغبِ انًٕعت أو االَخفبض ثبالرغبِ انغبنت

ٔؽذٔدْب انجؾشٚخ يغ انخهٛظ انؼشثٙ ٔاصشْب ػهٗ انُشبغ انجؾش٘ فٙ يُٛبء خٕس انضثٛش ٔرجٍٛ اٌ 

راد رأصٛش ٔاظؼ فٙ غمظ ٔيُبؿ انؼشاق ػبيخ  انًزصبػذ  انؼٕاصف انغجبسٚخ ٔانغجبس انؼبنك ٔانغجبس

ٔيُبؿ يؾبفظخ انجصشح  فٓٙ كضٛشاً يب رؼًم ػهٗ خفط دسعبد انؾشاسح ثغجت يُغ ٔصٕل االشؼخ 

انشًغٛخ نألسض ٔاَؼذاو صفبء انغٕ ثغجت اصبسح انغجبس ٔاالرشثخ ٔيُغ انشؤٚخ  ٔاسرفبع فٙ َشبغ 

ٚبو ثمبءْب لذ أصش فٙ انؾشكخ انزغبسٚخ انجؾشٚخ فٙ يُٛبء خٕس انضثٛش انزٛبساد انٕٓائٛخ ٔاٌ اسرفبع ػذد ا

ً فٙ انفزشاد  انؼشالٙ ئر رجٍٛ اٌ ػذد انؼٕاصف انغجبسٚخ ٔانغجبس انؼبنك ٔانًزصبػذ اكضش ؽذٔصب

-2018انًُبخٛخ األٔنٗ، ايب فٙ انذٔساد انًُبخٛخ األخٛشح فمذ لم ؽذٔس ْزِ انظٕاْش ئر أٌ يٕعى )

( ٕٚو، نزنك كبَذ انؾشكخ انزغبسٚخ نهًُٛبء َشطخ ثٕالغ 1انؼٕاصف انغجبسٚخ ) ( كبٌ ػذد2019

( نٛإصش ثذٔسِ فٙ 2011-2010( ٕٚو فٙ يٕعى )60( عفُٛخ، ايب انغجبس انًزصبػذ فكبٌ ثؼذد )450)

(   2018-2019)ٔالم يٕعى كبٌ فٙ  ( عفُٛخ72انؾشكخ انزغبسٚخ نهًُٛبء ئر ئَخفط ػذد انغفٍ ئنٗ )

( أٚبو، لبثهٓب ئصدْبس انؾشكخ انزغبسٚخ انجؾشٚخ نٛجهغ ػذد انغفٍ انذاخهخ ٔانخبسعخ يٍ  6)ْب ٔثهغ ػذد

نصفبء انغٕ ٔئعزمشاس انًُبؿ يٍ أًْٛخ  ( عفُٛخ، ُْٔب ٚزعؼ يب450انًُٛبء أػهٗ يؼذل نّ ثٕالغ )

ٍٛ ئَخفط ، فٙ ؽ كجٛشح فٙ انؾشكخ انزغبسٚخ فٙ انًٕاَئ ثشكم ػبو ٔيُٛبء خٕس انضثٛش ثشكم خبص.

( ؽٛش ئصدْشد انزغبسح انخبسعٛخ فٙ 2019-2018( ٕٚو فٙ يٕعى  )24ػذد أٚبو انغجبس انؼبنك نٛجهغ )

 ( عفُٛخ نكَّٕ نى ٚكٍ ثذسعخ رإصش ػهٗ انؾشكخ انًالؽٛخ انجؾشٚخ.450انًُٛبء ثٕالغ )

نًزصبػذ، يُٛبء خٕس ػذد أٚبو انجمبء،  انؼٕاصف انغجبسٚخ، انغجبس انؼبنك، انغجبس اانكهًبث انًفتبحٍت: 

 انضثٛش انؼشالٙ.

 انًقذيت :

رًضم انًٕاَئ انجؾشٚخ نهذٔل انًخزهفخ ؽهمخ انٕصم االعبعٛخ ثُٛٓب ٔثٍٛ دٔل انؼبنى انخبسعٙ؛ ئر رؼذ  

انجٕاثخ أٔ انًذخم انز٘ رؼجش يٍ خالنّ رغبسح انذٔنخ انخبسعٛخ رصذٚشاً ٔاعزٛشاداً ثؾَشٚخ ٔأيبٌ يٍ 

ؼشاق ئنٗ االعزفبدح يٍ يٕلؼّ انغغشافٙ انًطم ػهٗ انخهٛظ انؼشثٙ فٙ ٔلذ عؼٗ ان دٌٔ يؼٕلبد؛

رطٕٚش لطبع انُمم انجؾش٘ انز٘ ٚؼذ يٍ أْى انمطبػبد االلزصبدٚخ فٙ انؼشاق؛ ٔرنك يٍ خالل ؽغى 

 االعزضًبساد انزٙ رُفك ػهّٛ ٔؽغى يغبًْزّ فٙ االلزصبد انٕغُٙ.

mailto:nabaa1995k@gmail.com
mailto:nabaa1995k@gmail.com
mailto:Mohgeo1991@gmail.com
mailto:mahghazi93@gmail.com
mailto:mahghazi93@gmail.com
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

انزغبسٚخ فٙ انؼشاق كَّٕ ٚمٕو ثؼًهٛبد انزصذٚش ٚؼذ يُٛبء خٕس انضثٛش ٔاؽذاً يٍ أْى انًٕاَئ  

ٔاإلعزٛشاد نهجعبئغ انزغبسٚخ انًخزهفخ ْٕٔ ًٚضم انؼًٕد انفمش٘ نهزجبدل انزغبس٘ األْهٙ ٔانؾكٕيٙ ئر 

َغذ أٌ أغهت رغبس انؼشاق يٍ يخزهف انًؾبفظبد رًبسط َشبغٓب داخم انًُٛبء، كًب ئصدادد أًْٛخ 

، نزنك فأٌ نُفطٛخ عٕاء نؼًهٛبد انزصذٚش أٔ ئعزٛشاد انًشزمبد انُفطٛخانًُٛبء ثؼذ ئعزؾذاس األسصفخ ا

دساعخ انؼٕاصف انغجبسٚخ ٔانغجبس انؼبنك ٔانغجبس انًزصبػذ انزٙ رؼذ اؽذ اْى انًإصشاد ػهٗ غمظ 

ٔيُبؿ انؼشاق نكَٕٓب رؼًم فٙ ايزذادْب ػهٗ خفط دسعبد انؾشاسح ٔاَؼذاو صفبء انغٕ ٔؽبنخ يٍ 

لهخ فٙ َشبغ انزٛبساد انٕٓائٛخ انًزصبػذح راد أًْٛخ كجٛشح نًب نٓزِ انظٕاْش يٍ ػذو االعزمشاس ٔ

رأصٛش ػهٗ انؾشكخ أ انُشبغ انزغبس٘ انجؾش٘ ثشكم ػبو ٔانُشبغ انزغبس٘ انجؾش٘ فٙ يُٛبء خٕس 

 (2، ص2019انضثٛش انؼشالٙ ثشكم خبص.) انشؾًبَٙ، 

 يشكهت انبحث :     

 :اٜرٙ انزغبؤل ػهٗ إلعبثخا انذساعخ فٙ يشكهخ ركًٍ     

ْم اٌ نهزغٛشاد انًُبخٛخ ٔ رغٛش ػذد اٚبو ثمبء انؼٕاصف انغجبسٚخ ٔانغجبس انًزصبػذ ٔانغجبس انؼبنك   (1

أصش ؽهٗ انؾشكخ انزغبسٚخ فٙ يُٛبء خٕس انضثٛش ( 2008-2019فٙ يؾبفظخ انجصشح  نهذٔسح انًُبخٛخ )

 انؼشالٙ؟

 فرضٍت انبحث :     

ػذد اٚبو ثمبء انؼٕاصف انغجبسٚخ ٔانغجبس انًزصبػذ ٔانغجبس انؼبنك  فٙ يؾبفظخ نهزغٛش انًُبخٙ ٔ 

أصشاً ػهٗ انؾشكخ انزغبسٚخ ٔانُشبغ انجؾش٘ نًُٛبء خٕس   (2008-2019انجصشح  نهذٔسح انًُبخٛخ )

 انضثٛش انؼشالٙ.

 هذف انبحث  :   

ٔانغجبس انًزصبػذ ٔانغجبس انؼبنك   ثمبء انؼٕاصف انغجبسٚخيؼشفخ ٔرؾهٛم اصش رغٛش انًُبؿ ثؼذد أٚبو  

ٔاصش ْزِ انظٕاْش انًُبخٛخ ػهٗ انؾشكخ ( 2008-2019فٙ يؾبفظخ انجصشح  نهذٔسح انًُبخٛخ )

  انزغبسٚخ فٙ يُٛبء خٕس انضثٛش انؼشالٙ.

  أهًٍت انبحث :   
صشح ػهٗ رجشص أًْٛخ انذساعخ يٍ كَٕٓب رهمٙ انعٕء ػهٗ اْى انؼٕايم انًُبخٛخ انطجٛؼٛخ انًإ     

انؾشكخ انزغبسٚخ أ انُشبغ انجؾش٘ فٙ يُٛبء خٕس انضثٛش انؼشالٙ نًب نٓزا انًُٛبء يٍ أًْٛخ الزصبدٚخ 

كجٛشح نهؼشاق ثاػزجبسِ ئؽذٖ ثٕاثبد انؼشاق ػهٗ انؼبنى انخبسعٙ ْٕٔ ًٚضم انؼًٕد انفمش٘ نهزجبدل 

م انًُٛبء ٔاعزؼًبنٓب عٕاء فٙ انزغبس٘ األْهٙ ٔانؾكٕيٙ خبصخً ثؼذ ئعزؾذاس األسصفخ انُفطٛخ داخ

ػًهٛبد انزصذٚش أٔ االعزٛشاد ئر ُصُف ْزا انًُٛبء ثأَّ يُٛبًء َفطٛبً نؾغى ػًهٛبد انزصذٚش ٔاالعزٛشاد 

 .يٍ انًشزمبد انُفطٛخ

 حذود انبحث : 

ٚزًضم انجُؼذ انًكبَٙ فٙ يُٛبء خٕس انضثٛش انٕالغ فٙ انغضء انغُٕثٙ انششلٙ يٍ انجؼذ انًكبَٙ:   -1

يؾبفظخ انجصشح ٔػُذ دائشح ػشض )
-

22 
-

11 
–
( شًبالً، ٔػُذ لٕط غٕل)30 

-
12 

–
 55 

–
 45   )

                .( (1(، كًب  ٕٚظؼ رنك فٙ خشٚطخ 3، ص2019ششلبً  ) انشؾًبَٙ، 

نهؼٕاصف انغجبسٚخ (  2008-2019)ٚزؾذد انجؼذ انضيبَٙ ثبنذٔسح  انًُبخٛخ   :انجؼذ انضيبَٙ 2 -  

 ًزصبػذ ٔانغجبس انؼبنك  ٔرأصٛشْب ػهٗ انؾشكخ انزغبسٚخ فٙ يُٛبء خٕس انضثٛش نهًذح رارٓب.  ٔانغجبس ان
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 2012يىقع يـــٍنبء خــــىر انزبٍـــــر فً يحبفظت انبظرة نعبو  1)خرٌطت )

 
 ين عًم انببحث ببإلعتًبد عهى:

 .1/100000نشعى ، يمٛبط اQuick Bird2يشئٛخ يؾبفظخ انجصشح نهمًش االصطُبػٙ  -

 طرٌقت انعًم:7 -

 ًٚكٍ رٕظٛؾٓب ثبنخطٕاد انزبنٛخ:      

ثمبء انؼٕاصف انغجبسٚخ ٔانغجبس انًزصبػذ ٔانغجبس انؼبنك  فٙ يؾبفظخ رؾهٛم اصش رغٛش انًُبؿ ثؼذد أٚبو  (1

ٔاصشْب فٙ انؾشكخ انزغبسٚخ نهُمم انجؾش٘ فٙ يُٛبء خٕس ( 2008-2019انجصشح  نهذٔسح انًُبخٛخ )

 .ثٛشانض
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ثمبء انؼٕاصف انغجبسٚخ ٔانغجبس انًزصبػذ ٔانغجبس انؼبنك  فٙ ػذد أٚبو ؽغبة يؼذالد ػذد اٚبو ثمبء  (2

 . Microsoft Excel 2010)ثبعزخذاو ثشَبيظ ).( 2008-2019يؾبفظخ انجصشح  نهذٔسح انًُبخٛخ )

 .( Microsoft Excel 2010)ثبعزخذاو ثشَبيظ ( . (2008-2019  ًم عذأل نهذٔسح انًُبخٛخٔػ

( ٔ كبٜرAverage) Movingٙيمذاس انزغٛش  ثبعزخذاو غشٚمخ األٔعبغ انًزؾشكخ  ٔؽغبة (3
(1)

: 
2
A-          

  
        N

Xi
S

Nt

ti
t






1

                                                                             

 ئر أٌ:

t.رًضم انفزشح انضيُٛخ نهًشبْذح : 

X ٍانًشبْذح فٙ انضي :t. 

N.رًضم ؽغى انؼُٛخ انًذسٔعخ : 

B- 

              
N

Si
S

Nt

ti

t

 




1

 

        ئر اٌ:

S.رًضم األٔعبغ انًزؾشكخ األؽبدٚخ : 

S                                   .رًضم األٔعبغ انًزؾشكخ انًعبػفخ :                                    

ثمبء انؼٕاصف يؼشفخ ٔرؾهٛم اصش رغٛش انًُبؿ ثؼذد أٚبو سعى يؼذالد انًغًٕع انًٕعًٙ نؼذد اٚبو ثمبء  (4

( 2008-2019انغجبسٚخ ٔانغجبس انًزصبػذ ٔانغجبس انؼبنك  فٙ يؾبفظخ انجصشح  نهذٔسح انًُبخٛخ )

 .   Microsoft Excel 2010)ثبعزخذاو ثشَبيظ ) ٔاصشْب فٙ رغٛش غجٛؼخ غمظ انؼشاق ٔيُبخّ

 انًظطهحبث  انتً ٌتضًنهب انبحث:

  انعىاطف انغببرٌت : -1

يزش / صبَٛخ ، ٔٚزذْٕس يذٖ انشؤٚخ خالنٓب انٗ   4ٔرؾذس ْزِ انؼٕاصف ػُذيب رزغبٔص عشػخ انشٚبػ  

رصم انٗ اكضش يٍ الم يٍ كٛهٕيزش ٔاؽذ يًب ٚؼُٙ اٌ كًٛخ انؾجٛجبد  انزٙ  ٚؾًهٓب انٕٓاء 

.  ٔركٌٕ انؾجٛجبد يٍ ) انطٍٛ ٔانغشٍٚ ٔانشيم انُبػى ( فأَٓب انؾجٛجبد  3يبٚكشٔغشاو / و56000

( ٔٚؼًم انًشرفغ 131,ص2016(  يهى )انًبنكٙ , 0.01-0.1انزٙ رزشأػ الطبسْب يب ثٍٛ الم        )

يغ انًشرفغ انغٛجٛش٘ انزٙ  انغٛجٛش٘ ػهٗ َشش انؼٕاصف انغجبسٚخ فٙ انؼشاق انزٙ ركٌٕ يزشافمخ

 ( .725,ص2020رؾذس غبنجٛزٓب يغ االرغبِ انشًبنٙ انغشثٙ نهشٚبػ     )انشثٛؼخ ,

 انغببر انًتظبعذ : -2

يزش / صبَٛخ فبكضش  كًب رؾذس ْزِ   3.6ْٕٔ انغجبس انز٘ ٚؾذس ػُذيب رصم عشػخ انشٚبػ ئنٗ    

ٍ اسرفبع دسعبد ؽشاسح عطؼ األسض انظبْشح ثفؼم ؽبالد ػذو االعزمشاس انغٕ٘ انُبعًخ ػ

                                                 
 (1)

، رسيبنت  (1950-2016)غٍر انًنبخ فً تكرار انًنخفضبث انضحهت وانعًٍقت فيً انعيرال نهًيذةنبأ كرٌى أحًذ انربٍعت ، اثر ت 

 .  11،ص2019يبجستٍر)غٍر ينشىرة(، كهٍت انتربٍت نهعهىو االنسبنٍت ,جبيعت انبظرة،، 
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 اجلامعة  املصتهصرية 

ٔثخبصخ أصُبء انُٓبس ٔيب ٚشافمٓب يٍ اَذفبع رٛبساد انؾًم َؾٕ األػهٗ فززطبٚش يؼٓب انؾجٛجبد انُبػًخ 

يزشا ػٍ عطؼ األسض  ٔال رُزمم ئنٗ  15عذح انغبفخ ٔانًفككخ  ٔرشرفغ رهك انؾجٛجبد ئنٗ ؽٕانٙ 

غٕ٘ انشذٚذ عذا  ٚصم يذٖ انشؤٚخ ػُذ ؽذٔس ظبْشح يغبفبد ثؼٛذح ئال فٙ ؽبالد ػذو االعزمشاس ان

(. ٔٚشافك انًشرفغ انشجّ 130,ص2016انغجبس انًزصبػذ ئنٗ كٛهٕيزش ٔاؽذ أٔ أكضش )انًبنكٙ ,

 انًذاس٘ خبصخ ارا كبٌ ارغبِ انشٚبػ انٓبثخ يٍ انشًبل انغشثٙ ٚهّٛ االرغبِ انغُٕثٙ انششق )انشثٛؼخ,

 (  .728,ص2020

 :انغببر انعبنق  -3

/ صبَٛخ ( ٔٚزشأػ يذٖ  3.6ٔرؾذس ظبْشح انغجبس انؼبنك ػُذيب ركٌٕ انشٚبػ لهٛهخ انغشػخ ) ألم يٍ   

( يبٚكشٔغشاو ٔفٙ 56000-7490كى  ٔكًٛخ ؽجٛجبد فٙ انٕٓاء رزشأػ يبثٍٛ )   1-5 انشؤٚخ يب ثٍٛ 

شٚبػ ال رغبػذ ػهٗ ْزِ انؾبنخ ال ٚكٌٕ يصذس انغجبس يؾهٙ  ٔاًَب يٍ خبسط انًُطمخ نكٌٕ عشػخ ان

ؽشكخ ٔرطبٚش انؾجٛجبد يٍ عطؼ انزشثخ . ٔلذ ُٚخفط يذٖ انشؤٚخ ئنٗ ألم يٍ كٛهٕيزش ٔثخبصخ 

ػمت انؾذٔس ؽٛش رجمٗ انؾجٛجبد انُبػًخ يٍ انطٍٛ ٔانغشٍٚ ػبنمخ فٙ انٕٓاء ثؼذ ْذٔء انشٚبػ  

خبصخ ارا كبٌ ارغبِ  (. ٔٚشافك انغجبس انؼبنك يغ انًشرفغ انشجّ انًذاس130٘,ص2016)انًبنكٙ ,

 . ( 728,ص 2020 انشٚبػ انٓبثخ يٍ انشًبل انغشثٙ ٚهّٛ االرغبِ انغُٕثٙ انششق )انشثٛؼخ ,

انضثٛش ػُذ لٕط غٕل ) خٕس يُٛبء ٚمغ ( يٍنبء خىر انزبٍرانعراقً:4
-

12 
-

(ششلبً، ٔدائشح  47ْ   57

ػشض )
-

28 
-

( كى ػٍ 60ٔػهٗ ثؼذ ) ( يٛم ثؾش٘ شًبل يُٛبء او لصش12ٌ ٔٚجؼذ )(شًبالً 30   11

( كى ػٍ انُٓبٚخ انشًبنٛخ نهخهٛظ انؼشثٙ. ٔٚؼذ ٔاؽذاً يٍ أظخى ٔاؽذس 105يشكض يذُٚخ انجصشح ٔ)

ٔثٕشش ثزشغٛهّ ػبو  1974انًٕاَئ انؼشالٛخ كَّٕ ٚؼًم ٔفك انغٛطشح االنكزشَٔٛخ، اَُشأ انًُٛبء ػبو  

ً نٕل 1979 ٕػّ فٙ انًضهش انصُبػٙ فٙ انًؾبفظخ ٔكبٌ انغشض يٍ اَشبئّ اٌ ٚكٌٕ يُٛبًء صُبػٛب

انًزًضم فٙ )يؼًم األعًذح، يؼًم انؾذٚذ ٔانصهت، يؼًم انفٕعفبد، ٔيؼًم انجزشٔكًٛٛبئٛخ( رجهغ 

كى 1,2يغبؽخ انًُٛبء )
2

ً نؾغى انًُزٕعبد  ( أال اَّ فٙ انغُٕاد األخٛشح لذ رؾٕل انٗ يُٛبًء َفطٛب

 8)، ص2019َٙ، انُفطٛخ انزٙ رصذس ٔرغزٕسد ػٍ غشٚمّ.)انشؾًب

 نتبئج انبحث

ػذد اٚبو انجمبء انشٓشٚخ  ٚمصذ ثّ رغٛش ػذد اٚبو انجمبء انشٓشٚخ نهؼٕاصف انغجبسٚخ ٔانغجبس انؼبنك     

 .(2008-2019)ٔانغجبس انًزصبػذ فٙ يؾبفظخ انجصشح   نهذٔسح انًُبخٛخ   

خ ٔارغبِ رغٛشْب   :  ٚظٓش يٍ ػذد اٚبو ثمبء انؼٕاصف انغجبسٚخ انشٓشٚ -أال: انؼٕاصف انغجبسٚخ  أ 

 ٚزٕظؼ االرٙ .(1) ( ٔانشكم (1رؾهٛم  عذٔل 
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –االشاشية  بالتعاون مع كلية الرتبيةو 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -ة الرتبية االشاشية  كلي 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

انًعذالث انشهرٌت نهعىاطف انغببرٌت )ٌىو( وتغٍرهب نًحطت انبظرة  فً انعرال نهذورة  (1)جذول

 (2008-2019انًنبخٍت    )
المجموع الموسميآبتموزحزيرانمايسنيسانآذارشباطكانون الثانيكانون األولتشرين الثانيتشرين األولايلولالمواسم المناخية

2009- 20080000001001002
2010-20090000000010012
2011-20100000001400005
2012-20110000001100002
2013-20120100000100002
2014-20130100010100003
2015-20140100010000002
2016-20151000000100002
2017-20160010001010003
2018-20170000000000303
2019-20180000100000001

0.10.30.100.10.20.40.70.20.10.30.12.5المعدل
 -0.06-0.03+0.10+0.18- 0.009-0.11-0.06+0.009+00.04+0.02+0.01+0.01مقدار اتجاه التغير

يت نألنىاء انجىٌت انعراقٍت وانرطذ انجذول ين عًم انببحث ببالعتًبد عهى بٍبنبث انهٍئت انعب

, بٍبنبث غٍر ينشىرة وببستخذاو يعبدنت خظ االتجبه كًب فً 2019انزنزانً, قسى انًنبخ, بغذاد, 

 طفحت  طرٌقت انعًم. 

نًحطت انبظرة فً انعرال نهذورة )ٌىو(  ( يعذل واتجبه تغٍر يعذالث انعىاطف انغببرٌت(1شكم 

 (2008-2019انًنبخٍت      )
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –االشاشية  بالتعاون مع كلية الرتبيةو 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -ة الرتبية االشاشية  كلي 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

   

   
  يقذار اتجبه انتغٍر                 

           

  2008-2019)انذورة انًنبخٍت  )        

انشكم ين عًم انببحث ببالعتًبد عهى بٍبنبث انهٍئت انعبيت نألنىاء انجىٌت انعراقٍت وانرطذ        

( ببستخذاو يعبدنت خظ االتجبه 1ىرة. وانجذول), بٍبنبث غٍر ينش2019انزنزانً, قسى انًنبخ, بغذاد, 

  فً طفحت طرٌقت انعًم.

 اٌ أػهٗ يؼذل نهؼٕاصف انغجبسٚخ خالل انذٔسح انًُبخٛخ   1)ٔانشكم)2,1) ٚزجٍٛ يٍ انغذٔل) 

(  ٕٚو ٔالم يؼذل فٙ اشٓش (0.6فٙ شٓش٘ رششٍٚ َٔٛغبٌ   (  فٙ يؾطخ  انجصشح2019-2008)

فٙ شٓش  ٕٚو ٔارغبِ رغٛش َؾٕ االسرفبع (0.1)انضبَٙ ٔؽضٚشاٌ ٔاة  اٚهٕل ٔرششٍٚ انضبَٙ ٔكبٌَٕ

ٔنى رغغم فٙ شٓش كبٌَٕ االٔل   (0.11-)+( ٔالم ارغبِ رغٛش ظٓش فٙ شٓش َٛغبٌ 0.18ؽضٚشاٌ )

نؼذد انؼٕاصف انغجبسٚخ ؽٛش اػهٗ يغًٕع  ( -0.06ٔٚظٓش ارغبِ انًغًٕع انًٕعًٙ ثبالَخفبض )

ٔكبَذ َزٛغخ رنك ئَخفبض انؾشكخ انزغبسٚخ ( ٕٚو  5)هغ ػذدْب ( ٔث 2010-2011)فٙ انًٕعى 

، ٔالم يٕعى نهؼٕاصف ( عفُٛخ72انجؾشٚخ فٙ يُٛبء خٕس انضثٛش ؽٛش عبءد ثألم ػذد عفٍ ثهغ )

( يًب َغى ػُّ اصدْبس أ صٚبدح انؾشكخ انزغبسٚخ  1)( ٔثهغ ػذدْب  2018-2019)انغجبسٚخ كبٌ فٙ 

( عفُٛخ، ُْٔب 450( ثٕالغ ٔصم ػهٗ )2008-2019د نهغفٍ خالل انًذح)فٙ انًُٛبء ئر ثهغذ أػهٗ ػذ

َالؽع االسرجبغ انٕاظؼ ثٍٛ ئَخفبض ػذد انؼٕاصف انغجبسٚخ ٔئصدٚبد انؾشكخ انزغبسٚخ انجؾشٚخ فٙ 

 . انًُٛبء
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –االشاشية  بالتعاون مع كلية الرتبيةو 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -ة الرتبية االشاشية  كلي 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 ( انحركت انتجبرٌت فً يٍنبء خىر انزبٍر2جذول )

 عذد انسفن انسنت

2008 176 

2009 84 

2010 72 

2011 147 

2012 210 

2013 236 

2014 273 

2015 378 

2016 386 

2017 392 

2018 400 

2019 450 

 انًصذس يٍ ػًم انجبؽش ثبإلػزًبد ػهٗ: 

-2002ٔصاسح انُمم، انششكخ انؼبيخ نًٕاَئ انؼشاق، لغى انزخطٛػ ٔانًزبثؼخ، انزمبسٚش انغُٕٚخ)

2012.) 

: ٔٚظٓش يٍ رؾهٛم يؼذالد رغٛش انغجبس يعذل انشهري نهغببر انًتظبعذ واتجبه تغٍره  -ثبنٍب

 ( نًؾطخ انجصشح يب ٚأرٙ.(2ٔانشكم (3) انًزصبػذ  ثبالػزًبد ػهٗ انغذٔل

انًعذالث انشهرٌت نهغببر انًتظبعذ وتغٍره نًحطت انبظرة فً انعرال نهذورة انًنبخٍت      (3)جذول

(2019-2008) 
المجموع الموسميآبتموزحزيرانمايسنيسانآذارشباطكانون الثانيكانون األولتشرين الثانيتشرين األولايلولالمواسم المناخية

2009- 2008411121848910958
2010-20091220043116127250
2011-2010100123106111111460
2012-20111302455510236367
2013-2012520216346142247
2014-201341223714361034
2015-201431110321320017
2016-20150000114030009
2017-201620011115240017
2018-20170010100101408
2019-20182010100101006

2.10.90.70.91.52.83.43.84.77.53.71.833.9المعدل
 -6.39-0.66-0.99-1.48-0.98-0.64-0.74-0.34-0.1-0.09-0.02-0.18-0.13مقدار اتجاه التغير
ل ين عًم انببحث ببالعتًبد عهى بٍبنبث انهٍئت انعبيت نألنىاء انجىٌت انعراقٍت وانرطذ انجذو

, بٍبنبث غٍر ينشىرة وببستخذاو يعبدنت خظ االتجبه كًب فً 2019انزنزانً, قسى انًنبخ, بغذاد, 

 طفحت طرٌقت انعًم. 
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –االشاشية  بالتعاون مع كلية الرتبيةو 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -ة الرتبية االشاشية  كلي 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

رال نهذورة انًنبخٍت     ( يعذل واتجبه تغٍر يعذالث انغببر انًتظبعذ نًحطت انبظرة فً انع(2شكم 

(2019-2008) 

   

   

   

   

 

 

 يقذار اتجبه انتغٍر            

               2008-2019)انذورة انًنبخٍت  )  
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –االشاشية  بالتعاون مع كلية الرتبيةو 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -ة الرتبية االشاشية  كلي 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

انشكم ين عًم انببحث ببالعتًبد عهى بٍبنبث انهٍئت انعبيت نألنىاء انجىٌت انعراقٍت وانرطذ        

( ببستخذاو يعبدنت خظ االتجبه 3, بٍبنبث غٍر ينشىرة. وانجذول)2019ًنبخ, بغذاد, انزنزانً, قسى ان

 فً طفحت طرٌقت انعًم.

 ثهغ اػهٗ يؼذل نهغجبس انًزصبػذ خالل انذٔسح  انًُبخٛخ   ( لذ2( ٔانشكم )3,2ٚزجٍٛ يٍ عذٔنٙ )

ٍ انضبَٙ (  ٔالم يؼذل فٙ شٓش رششٚ(7.5فٙ شٓش ؽضٚشاٌ  ( فٙ يؾطخ  انجصشح2019-2008)

( ٔالم رغبِ رغٛش ظٓش فٙ شٓش -0.02فٙ شٓش رششٍٚ انضبَٙ ) ٔارغبِ رغٛش َؾٕ االسرفبع  (0.7)

نؼذد اٚبو انغجبس انًزصبػذ  ( -6.39ٔٚظٓش ارغبِ انًغًٕع انًٕعًٙ ثبالَخفبض ) (1.48-)ؽضٚشاٌ  

سرفبع فٙ يؼذل ( ٕٚو، ٚمبثم ْزا اال 60)( ٔثهغ ػذدِ  2010-2011)ؽٛش اػهٗ يغًٕع فٙ انًٕعى 

انغجبس انًزصبػذ ئَخفبض فٙ انؾشكخ انزغبسٚخ انجؾشٚخ فٙ انًُٛبء ئر ثهغذ ػذد انغفٍ انذاخخ فٙ 

( أٚبو، لبثهٓب ئصدْبس  6)(  ٔثهغ ػذدْب  2018-2019)ٔالم يٕعى كبٌ فٙ ( عفُٛخ فمػ، 72انًُٛبء )

( 450ًُٛبء أػهٗ يؼذل نّ ثٕالغ )انؾشكخ انزغبسٚخ انجؾشٚخ نٛجهغ ػذد انغفٍ انذاخهخ ٔانخبسعخ يٍ ان

نصفبء انغٕ ٔئعزمشاس انًُبؿ يٍ أًْٛخ كجٛشح فٙ انؾشكخ انزغبسٚخ فٙ انًٕاَئ  عفُٛخ، ُْٔب ٚزعؼ يب

 ثشكم ػبو ٔيُٛبء خٕس انضثٛش ثشكم خبص.

:ٔٚظٓش يٍ رؾهٛم يؼذالد رغٛش انغجبس انؼبنك  يعذل انشهري نهغببر انعبنق واتجبه تغٍره  -ثبنثب

 ( نًؾطخ انجصشح يب ٚأرٙ.(3ٔانشكم (4) بد ػهٗ انغذٔلثبالػزً

انًعذالث انشهرٌت نهغببر انعبنق وتغٍره نًحطت انبظرة فً انعرال نهذورة انًنبخٍت             (4)جذول

(2019-2008) 
المجموع الموسميآبتموزحزيرانمايسنيسانآذارشباطكانون الثانيكانون األولتشرين الثانيتشرين األولايلولالمواسم المناخية

2009- 20087610178571816884
2010-200911343191081113111397
2011-2010640214299107357
2012-20110411145122064563
2013-201251015139895350
2014-2013400234281074246
2015-2014371127171365053
2016-201558011244466041
2017-201635122576411239
2018-2017021266691053151
2019-201815012223511124

3.25.00.81.52.34.64.57.39.27.55.73.555.0المعدل
 -5.26-0.9-1.1-1.33-0.50-0.3-0.31-0.29+0.22+0.009-0.13-0.29-0.31مقدار اتجاه التغير

انجذول ين عًم انببحث ببالعتًبد عهى بٍبنبث انهٍئت انعبيت نألنىاء انجىٌت انعراقٍت وانرطذ 

, بٍبنبث غٍر ينشىرة وببستخذاو يعبدنت خظ االتجبه كًب فً 2019قسى انًنبخ, بغذاد,  انزنزانً,

 طفحت طرٌقت انعًم. 
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –االشاشية  بالتعاون مع كلية الرتبيةو 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -ة الرتبية االشاشية  كلي 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

( يعذل واتجبه تغٍر يعذالث انغببر انعبنق نًحطت انبظرة فً انعرال نهذورة انًنبخٍت           (3شكم 

(2019-2008) 

   

   

   

   

 

 

 اتجبه انتغٍر  يقذار           

                  

 2008-2019)انذورة انًنبخٍت  )             
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انشكم ين عًم انببحث ببالعتًبد عهى بٍبنبث انهٍئت انعبيت نألنىاء انجىٌت انعراقٍت وانرطذ        

بدنت ( ببستخذاو يع4, بٍبنبث غٍر ينشىرة. وانجذول)          2019انزنزانً, قسى انًنبخ, بغذاد, 

 خظ االتجبه فً طفحت طرٌقت انعًم.

-2019) اػهٗ يؼذل نهغجبس انؼبنك خالل انذٔسح انًُبخٛخ  ( اٌ 3( ٔانشكم )4,2ٚالؽع يٍ انغذٔل ) 

ٔارغبِ   (0.8)(  ٔالم يؼذل فٙ شٓش رششٍٚ انضبَٙ (9.2فٙ شٓش يبٚظ  ( فٙ يؾطخ  انجصشح 2008

  (1.33-)+( ٔالم رغبِ رغٛش ظٓش فٙ شٓش ؽضٚشاٌ  0.22فٙ شٓش كبٌَٕ انضبَٙ ) رغٛش َؾٕ االسرفبع

نؼذد اٚبو انغجبس انؼبنك ؽٛش اػهٗ يغًٕع  ( -5.26ٔٚالؽع ارغبِ انًغًٕع انًٕعًٙ ثبالَخفبض ) .

( ٕٚو، لبثهّ ئَخفبض انؾشكخ انزغبسٚخ فٙ انًُٛبء ثٕالغ  97)( ٔثهغ ػذدِ  2009-2010)فٙ انًٕعى 

 2019)اصدادد انؾشكخ انزغبسٚخ نزجهغ أػهٗ يؼذل نٓب فٙ انؼبو )( عفُٛخ، فٙ ؽٍٛ 84ػذد عفٍ ثهغ )

(  ْٕ ألم يٕعى فٙ يؼذل  2018-2019)يٕعى ( عفُٛخ، عبء رنك نكٌٕ 450ثٕالغ ػذد عفٍ ٔصم )

 ( ٕٚو . 24)أٚبو انغجبس انؼبنك ٔثهغ ػذدْب 

 االستنتبجبث:

ٔارغبِ  (2.5 ) (  ثهغ2008-2019) ٚظٓش ارغبِ يؼذل انًغًٕع انًٕعًٙ خالل انذٔسح انًُبخٛخ  1)

(  2010-2011)نؼذد انؼٕاصف انغجبسٚخ ؽٛش اػهٗ يغًٕع فٙ انًٕعى  ( -0.01ثبالَخفبض ) انزغٛش

( ٕٚو، لبثهّ ئَخفبض انؾشكخ انزغبسٚخ انجؾشٚخ فٙ يُٛبء خٕس انضثٛش نٛجهغ ػذد انغفٍ  5)ٔثهغ ػذدْب 

( نزضدْش  1)( ٔثهغ ػذدْب  2018-2019) فٙٔالم يٕعى كبٌ  (عفُٛخ، 72انذاخهخ ٔانخبسعخ يُّ )

   .(عفُٛخ450انؾشكخ انزغبسٚخ فٙ انًُٛبء نزجهغ أػهٗ يؼذل نهًذح انًزكٕسح ثٕالغ ػذد عفٍ ثهغ )

ٔارغبِ  (33.9 ) (  ٚظٓش2008-2019) عغم ارغبِ انًغًٕع انًٕعًٙ خالل انذٔسح انًُبخٛخ 2) 

-2011)انًزصبػذ ؽٛش اػهٗ يغًٕع فٙ انًٕعى  نؼذد اٚبو انغجبس ( -6.37ثبالَخفبض ) انزغٛش 

 ( عفُٛخ،72( ٕٚو، يمبثم الم ػذد نهغفٍ انذاخهخ ٔانخبسعخ يٍ انًُٛبء ثهغ ) 60)( ٔثهغ ػذدِ  2010

( لبثهٓب أػهٗ يٕعى نهؾشكخ انزغبسٚخ فٙ انًُٛبء  6)(  ٔثهغ ػذدْب  2018-2019)ٔالم يٕعى كبٌ فٙ 

 عفُٛخ. (450)ثؼذد عفٍ ٔصم انٗ 

ٔارغبِ  (55.0 ) ( ثهغ2008-2019) ٔٚالؽع ارغبِ انًغًٕع انًٕعًٙ خالل انذٔسح انًُبخٛخ   3)

(  2009-2010)نؼذد اٚبو انغجبس انؼبنك ؽٛش اػهٗ يغًٕع فٙ انًٕعى  ( -5.26ثبالَخفبض ) انزغٛش 

ؼذ ( عفُٛخ فٙ ؽٍٛ ػبدد ٔاسرف84( ٕٚو، ٔثؾشكخ رغبسٚخ ثؾشٚخ يُخفعخ ثهغذ ) 97)ٔثهغ ػذدِ   

( عغم ألم يؼذل ألٚبو  2018-2019)ٔرنك نكٌٕ  يٕعى  2019زجهغ أػهٗ يؼذل نٓب خالل انؼبو ن

  ( ٕٚو .24)انغجبس انؼبنك نٛجهغ ػذدْب 

 انًظبدر انًكتبٍت:

انشثٛؼخ, َجأ كشٚى اؽًذ, يشرغٗ ْبشى ثبلش انزًًٛٙ ,أصش رغٛش انًُبؿ فٙ ػذد اٚبو ثمبء  انًشرفؼبد 1)

(, يغهخ انخهٛظ  (2005- 2019 ((1950- 1961ؼًٛمخ فٕق انؼشاق نهذٔسرٍٛ انغٕٚخ  انعؾهخ ٔان

 .2020انؼشثٙ ,انًغهذ انضبيٍ ٔاالسثؼٌٕ , انؼذد انشاثغ ,

انشثٛؼخ, َجأ كشٚى اؽًذ, أصش رغٛش انًُبؿ فٙ ركشاس انًُخفعبد انعؾهخ ٔانؼًٛمخ فٙ انؼشاق                     2)

غزٛش,غٛش يُشٕسح,كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ,عبيؼخ (,سعبنخ يبع(1950  -2016 نهًذح

 .2019انجصشح,

دساعخ فٙ عغشافٛخ انُمم، سعبنخ يبعغزٛش              –انشؾًبَٙ، يؾًٕد غبص٘ غبَى، يُٛبء خٕس انضثٛش 3) 

 .2019)غٛش يُشٕسح(، كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ، عبيؼخ انجصشح، 

انغغشافٛخ انطجٛؼٛخ نأللبنٛى انغبفخ , كهٛخ االداة ,عبيؼخ انجصشح  ,انطجؼخ ( انًبنكٙ , ػجذهللا عبنى ,4

 . 2016 االٔنٗ , يكزجخ دعهخ نهطجبػخ ٔانُشش ٔانزٕصٚغ ,
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 انًظبدر انحكىيٍت :

, 2008-2019( ثٛبَبد انٓٛئخ انؼبيخ نألَٕاء انغٕٚخ انؼشالٛخ ٔانشصذ انضنضانٙ, لغى انًُبؿ, ثغذاد, 1

 .ثٛبَبد غٛش يُشٕسح

  .1 /  100000 ، يمٛبط انشعى Quick Bird2يشئٛخ يؾبفظخ انجصشح نهمًش االصطُبػٙ ( 2

-2019ٔصاسح انُمم، انششكخ انؼبيخ نًٕاَئ انؼشاق، لغى انزخطٛػ ٔانًزبثؼخ، انزمبسٚش انغُٕٚخ) ( 3

2008.) 

:Library resources 
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 2) AL-abiea, Naba' Kareem Ahmed , the impact of climate change on the 

recurrence of shallow and deep depressions in Iraq for the period 1950-

2016)), Master’s thesis, unpublished, College of Education for Human 

Sciences, University of Basra, 2019.  Al-Shahmani, Mahmoud Ghazi 

Ghanem, Khor Al-Zubayr Port - A Study in Transportation Geography, 

Master’s Thesis (unpublished), College of Education for HumanSciences, 

University  of Basra   ,2019.                                                                   

  3) Al-Shahmani, Mahmoud Ghazi Ghanem, Khor Al-Zubayr Port - A Study 

in Transportation Geography, Master’s Thesis (unpublished), College of 

Education for HumanSciences, University  of Basra   ,2019.                             

   4) Al-Maliki, Abdullah Salem, The Natural Geography of the Dry Regions, 
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publishing and distribution, 2016 .                                                                     
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1) Data of the Iraqi General Authority for Meteorology and Seismic 
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2) Visibility of Basra Governorate by Quick Bird2 satellite, scale 1/100000 .  
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Impact of the change in the number of days of dust storms in the 

maritime activity of the Iraqi port of Khor Zubair for the period 

(2019-2008) 
Naba' Kareem Ahmed AL-abiea'             Mohammad Amer Nehmeh, 

University of Basrah /College of  Education for Girls        Directorate of Education, Basra 
 Mohgeo1991@gmail.com                                                      nabaa1995k@gmail.com              

                                  07705996557                                                                           07716622584 

Mahmoud Ghazi Ghanem 
Directorate of Education, Basra 

mahghazi93@gmail.com 

07719170157 

Abstract: 
Going on the sea in the context of showing the effect of the number of days the 

survival of climatic phenomena such as storms, dust, dust and the dust rising in the 

Basra governorate of the state of climate (2019-2008) Whether it is the amount of 

direction change of the upward call of death or decline connect the negative impact 

on the province of Basra and its sea borders with the Arabian Gulf and its impact 

on the maritime activity at the port of Khor Al-Zubair show that dust storms and 

dust the dust spiraling effect is clear in the weather and climate of Iraq in general 

and the climate of the province of Basra, they are often lower temperature due to 

the Prevention of the arrival of solar radiation, the Earth and the lack of clarity and 

because of the stirring of dust and dirt and vision and a rise in the activity of air 

currents and the high number of days of survival may impact in the war of maritime 

trade at the port of Khor Al-Zubair, Iraq, as it was found that the number of dust 

storms and dust The escalating more frequent in the first methodology, either in the 

states of the region in the recent tell occurrence of such phenomena as the season 

(2018-2019) the number of dust storms (1) day, so it was a trade port active at 

(450) ship, or dust spiraling decoder number (60) days in the season (2010-2011) 

affect his role in the trade of the port as down the number of ships to the (72) ship 

The lowest season was in (2018-2019) and its number was (6) days, offset by the 

flourishing of the maritime trade movement so that the number of ships entering 

and leaving the port reached its highest rate of (450) ships.  In the ports in general 

and the port of Khor Al Zubair in particular. , while decreased the number of days 

of dust the chilled (24) days in the season (2018-2019) Where flourished foreign 

trade at the port, at (450) ship because he wasn't studying the affect the war file 

within the Navy.                                                                           . 

Keywords: number of days to stay, dust storms, lingering dust, rising dust, Iraqi 

port of Khor Zubair. 
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 تفالى يشكهح األٚتاو فٙ دضش يذافظح انًخُٗ إًَٔرجا   4102اٜحاس االجتًاػٛح نتشد٘ األيٍ ػاو 

 

 و.و أدًذ دًٛذ سعاو انثشكٙ                   و.و يشتجٗ ْاشى تالش انتًًٛٙ                  
ahmed.hameed@mu.edu.iq                 Murtajahashim608@gmail.com 

Geography                        Geography                                         

Muthanna Education Directorate            Dhi Qar Education Directorate 

 

 3يغتخهض انثذج

ٝاعز٤بػ ػٖبثبد كاػِ  2014أظٜو اُجؾش ٝعٞك ػالهخ ٓب ث٤ٖ اُزوك١ األ٢٘ٓ اُن١ ّٜلٙ اُجِل ػبّ 

األهٛبث٤خ ُجؼ٘ أُلٕ اُؼواه٤خ ٝٓب هاكوٜب ٖٓ ػ٤ِٔبد ؽوث٤خ ى٣بكح ك٢ ػلك األ٣زبّ ك٢ ؽٚو ٓؾبكظخ 

 ٠٘2012 ػبّ أُض٠٘ , ام رج٤ٖ ٝثٌَْ ٝاٙؼ ٓلٟ اُلبهم اٌُج٤و ك٢ أػلاك أ٣زبّ ؽٚو ٓؾبكظخ أُض

اُن١ أػط٠ اُٖٞهح اُٞاٙؾخ إلهرلبع أػلاك األ٣زبّ ك٢ ؽٚو أُؾبكظخ ٗز٤غخ  2020ٝٓب ث٤ٖ اُؼبّ 

 رِي اُؼ٤ِٔبد.

 اال٣زبّ, اُزو٤ًت اُ٘ٞػ٢, اُزو٤ًت اُؼٔو١. انكهًاخ انًفتادٛح3

 انًمذيح3    

ٖٝٓ اُجل٢ٜ٣ إٔ رقِق  اُؼوام ثِل أٙ٘زُٚ اُؾوٝة ٝاُؾٖبه ٝاُؼ٘ق فالٍ اُؼوٞك اُضالصخ االف٤وح، 

ٛنٙ األىٓبد إم ٛبُذ األىٓبد ٓغَٔ اُزو٤ًجخ االعزٔبػ٤خ ك٢ اُجالك ، كُٞلد افزالالد اعزٔبػ٤خ 

ٌِّذ روأًب ُٔؼٚالد ٓيٓ٘خ ، أثوى ظٞاٛوٛب رل٤ٓو اُج٠٘ اُزؾز٤خ ٝرل٢ٗ ٓؤّواد اُز٤ٔ٘خ اُجْو٣خ، 

ُول عبءد رِي االىٓبد ثآصبه ٝٓزـ٤واد ػ٤ٔوخ 
(1. ) 

، ٝٗظواً أل٤ٔٛخ ٛنٙ اُظبٛوح ٝاُؾبعخ  ظبٛوح االهٛبة ٢ٛ االفوٟ رزوى اصوا اعزٔبػ٤ب ًنُي إ

ُلهاٍزٜب، ًضود ٓؾبٝالد اُلهاٍخ ا٤َُب٤ٍخ ٝاأل٤٘ٓخ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُ٘ل٤َخ ، ٌُٖٝ ٖٓ أُِلذ ُِ٘ظو 

، ه٤ِِخ ال رز٘بٍٝ إ اُلهاٍبد االعزٔبػ٤خ ٝاُ٘ل٤َخ اُزؾ٤ِ٤ِخ اُز٢ رؼزٔل ػ٠ِ اُج٤بٗبد ا٤ُٔلا٤ٗخ أُؼٔوخ

ثلهخ اثؼبك أٌُِْخ، ٝال رؾَِ أَُبد اُْق٤ٖخ ُٔورٌج٤ٜب ٝال رجؾش ػٖ اُلٝاكغ اٌُبٓ٘خ أُؤك٣خ 

الٗغواهْٛ ك٢ اُز٤به اُؼ٤٘ق ُإلهٛبة ٝٓب ٣قِلٚ ٖٓ آصبه ٍِج٤خ ك٢ ٓؤٍَبد أُغزٔغ أُقزِلخ، ثلءاً 

ٖٓ إـو ٝؽلح اعزٔبػ٤خ ٢ٛٝ األٍوح، ٝاٗزٜبًء ثبُلُٝخ 
(2)

 . 

 يشكهح انثذج3

 (؟2014رٔضِذ أٌُِْخ اُوئ٤َخ ُِجؾش ة)ٓب ٢ٛ ا٥صبه االعزٔبػ٤خ اُز٢ ٗزغذ ػٖ روك١ االٖٓ ػبّ 

 ك٤ٔب رٔضِذ أُْبًَ اُضب٣ٞٗخ ثبالر٢:

 ٖٓ آصبه اعزٔبػ٤خ ال ٤ٍٔب ٌِْٓخ اال٣زبّ ك٢ ؽٚو ٓؾبكظخ أُض٠٘؟ 2014َٛ ُزوك١ االٖٓ ك٢ ػبّ -

 ؽبالد اال٣زبّ ث٤ٖ ٌٍبٕ ؽٚو اُٞؽلاد االكاه٣خ ُٔؾبكظخ أُض٠٘؟أصٔخ رجب٣ٖ عـواك٢ ك٢ ػلك  -

 اصٔخ رجب٣ٖ ك٢ اُزو٤ًت اُ٘ٞػ٢ ٝاُؼٔو١ ُؾبالد اال٣زبّ ٌَُبٕ ؽٚو ٓؾبكظخ أُض٠٘؟ -

 فشضٛح انثذج3

                                                 
(0)

  .01،ص 4102جًٕٓسٚح انؼشاق ،ٔصاسج انتخطٛظ ٔانتؼأٌ االًَائٙ ، انتمشٚش االلتظاد٘ ، 

(4)
اس عهٛى ػثذ دًضج انذنًٛٙ ، االسْاب ٔاالعتمشاس االيُٙ )انٕالغ ٔانًؼانجاخ ( دساعح اجتًاػٛح ، اطشٔدح ػً 

 .0، ص4100دكتٕساِ ، كهٛح اٜداب ، لغى االجتًاع ، جايؼح تغذاد ، 

mailto:ahmed.hameed@mu.edu.iq
mailto:ahmed.hameed@mu.edu.iq
mailto:Murtajahashim608@gmail.com
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 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

ية االجتماعووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 
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           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها
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 لية الرتبية االساسية  جملة ك
 اجلامعة  املستهصرية 

 آصبه اعزٔبػ٤خ ال ٤ٍٔب ك٢ ٌِْٓخ اال٣زبّ ك٤ٌَبٕ ؽٚو  ٓؾبكظخ أُض٠٘. 2014ُزوك١ االٖٓ ػبّ  -

 ٢ ك٢ ػلك ؽبالد اال٣زبّ ك٢ أُؾبكظخ.ٛ٘بُي رجب٣ٖ عـواك -

 ٛ٘بُي رجب٣ٖ ك٢ اُزو٤ًت اُؼٔو١ ٝاُ٘ٞػ٢ ُأل٣زبّ ك٢ أُؾبكظخ. -

 ْذف انثذج3

 ٣2014ٜلف اُجؾش ا٠ُ ث٤بٕ اُؼالهخ ٓب ث٤ٖ اُزواعغ ٝروك١ االٖٓ اُن١ إبة اُؼوام ك٢ ػبّ 

 ٝاالصبه االعزٔبػ٤خ اُز٢ اػوجذ مُي اُزوك١ اال٢٘ٓ.

 أًْٛح انثذج3

أ٤ٔٛخ اُجؾش ًٞٗٚ ٖٓ اُجؾٞس اُز٢ رؼ٠٘ ثؼالهخ أُْبًَ ا٤َُب٤ٍخ ٝاٗطجبػٜب ػ٠ِ اُغبٗت  رؤر٢

 االعزٔبػ٢, ال ٤ٍٔب ٝإ ٌِْٓخ ًٌِْٔخ األ٣زبّ رؼزجو ٖٓ ًجو٣بد أُْبًَ اُز٢ ٣ؼب٢ٗ ٜٓ٘ب اُجِل.

 دذٔد انثذج3

ض٠٘ اُٞاهؼخ ك٢ اُغيء اُغ٘ٞث٢ رزؾلك اُلهاٍخ ٌٓب٤ٗبً ثبُؾلٝك االكاه٣خ ُٔؾبكظخ أُ   اُؾلٝك أٌُب٤ٗخ:  - أ

( ّوهبً 460,322-430,5( ّٔبالً ٝفط٢ ٍٛٞ )310,4222-290,052اُـوث٢ ٖٓ اُؼوام ث٤ٖ كائور٢ ػوٗ)

ػِٔبً اٜٗب رْزوى ثؾلٝك اكاه٣خ ٓغ اهثغ ٓؾبكظبد ، ام رؾلٛب ٓؾبكظخ اُجٖوح ٖٓ اُْوم ، ٝٓؾبكظخ 

اُوبك٤ٍخ ٖٓ أُْبٍ ٝأُْبٍ اُـوث٢ ،  م١ هبه ٖٓ اُْوم ٝأُْـبٍ اُْوه٢ ك٤ٔب رؾلٛب ٓؾبكظخ

ٝٓؾبكظخ اُ٘غق ٖٓ اُـوة ، آب ؽلٝكٛب اُغ٘ٞث٤خ كززٔضَ ثبُؾلٝك اُل٤ُٝخ أُْزوًخ ٓغ أٌُِٔخ 

، ٢ٛٝ رٔضَ  2( ًْ 51740ٝرجِؾ َٓبؽخ أُؾبكظخ )  (. 1اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ ،  ًٔب ك٢ اُقو٣طخ )

٢ٛٝ رٔضَ صب٢ٗ  2( ًْ 434128ُؼوام اُجبُـخ ) (% ٖٓ ٓغٔٞع َٓبؽخ ا 11،9ثنُي َٗجخ ٓولاهٛب ) 

اًجو ٓؾبكظبد اُؼوام ثؼل ٓؾبكظخ االٗجبه
(1)

 

 (1فو٣طخ)

 ٓٞهغ ٓ٘طوخ اُلهاٍخ

 
 

اؽٔل ؽ٤ٔل هٍبّ اُجو٢ً ، اُزؾ٤َِ أٌُب٢ٗ ُزوَٓ اَُ٘بء ك٢ ٓؾبكظخ أُض٠٘ ، هٍبُخ أُٖله : 

 .6, 2019َٓب٤ٗخ ، هَْ اُغـواك٤ب ، ٓبعَز٤و)ؽ.ّ(، عبٓؼخ اُجٖوح ، ٤ًِخ اُزوث٤خ ُِؼِّٞ االٗ

 .2021آب اُؾلٝك اُيٓب٤ٗخ كزٔضِذ ثَ٘خ اُلهاٍخ  - ة
                                                 

(
1
، جايؼح ادًذ دًٛذ سعاو انثشكٙ ، انتذهٛم انًكاَٙ نتشيم انُغاء فٙ يذافظح انًخُٗ ، سعانح ياجغتٛش)ؽ.و((  

 .0-2, 4102انثظشج ، كهٛح انتشتٛح نهؼهٕو االَغاَٛح ، لغى انجغشافٛا ، 
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ية االجتماعووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 
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 لية الرتبية االساسية  جملة ك
 اجلامعة  املستهصرية 

 يُٓجٛح انثذج3

اػزٔلد اُلهاٍخ ٝثـ٤خ رؾو٤ن أٛلاكٜب ٝإٍُٞٞ ا٠ُ اكم اُ٘زبئظ ػ٠ِ ٓ٘بٛظ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ٜٝٓ٘ب 

٢ٌٔ( إم اٍزٔلد أُٜ٘ظ)إُٞل٢, اُزؾ٢ِ٤ِ(, ٝثٔؼ٠٘ أكم اٍزؼَٔ ك٢ اُلهاٍخ أُٜ٘غ٤ٖ)إُٞل٢, اُ

 ٜٓ٘ٔب اُلهاٍخ ٗزبئغٜب ٖٓ فالٍ ٓب ٝظق ك٤ٜب ٖٓ أٍب٤ُت ٝرو٤٘بد ٤ًٔخ.

 أال3 انتٕصٚغ انجغشافٙ نألٚتاو فٙ يُطمح انذساعح 

رزقن ًَ اُظٞاٛو اُغـواك٤خ ٓٞهؼب ٌٓب٤ٗب ٓؼ٤٘ب ٣ُؼل مُي أُٞهغ ٗوطخ اهرٌبى ُزِي اُظبٛوح، ٌُٕٝٞ 

٢ رورجٜ اهرجبٛب ٝص٤وب ثبٌُٔبٕ كئٕ كهاٍزٜب ٖٙٔ ؽ٤يٛب أٌُب٢ٗ اٌَُبٕ إؽلٟ اُظٞاٛو اُغـواك٤خ اُز

٣لفَ ك٢ ٤ْٕٔ ػَٔ اُغـواك٢، إم ٣ؼل اُزٞى٣غ ٗوطخ اُجلا٣خ اُٚوٝه٣خ ُلهاٍخ اُظبٛوح اُغـواك٤خ 

ٝفطٞح الىٓخ ُلْٜ ٍِٞى اُظٞاٛو أُقزِلخ
(1)

، ٣ٕٝٞق رٞى٣غ اٌَُبٕ ثٌٞٗٚ ػ٤ِٔخ ك٣٘ب٤ٌ٤ٓخ 

ٍجبة ٝاالٗؼٌبٍبد ك٢ اُيٓبٕ ٝأٌُبَٕٓزٔوح رقزِق ٖٓ ؽ٤ش اال
(2 )

. 

ٝإٕ اُلهاٍبد اُغـواك٤خ ٌَُِبٕ ٍٞاء ٖٓ ؽ٤ش اُزٞى٣غ أّ اُزجب٣ٖ ك٢ اُقٖبئٔ اُل٣ٔٞؿواك٤خ ماد  

أ٤ٔٛخ ًج٤وح، ثَجت اُلٝه اُوئ٢َ٤ ٝا٤ُٔٔي اُن١ رِؼجٚ رِي اُلهاٍبد ك٢ رٞع٤ٚ ٝٗغبػ فطٜ اُز٤ٔ٘خ
 

 ،

ٖ، أ٣ٖ رزٞىع اُظبٛوح ؟ ُٝٔبما ًبٗذ ك٢ ٕٞهرٜب اُؾب٤ُخ؟ ٝٛٔب ٝإٕ اُزٞى٣غ ٣ؼ٢٘ اإلعبثخ ػٖ ٍؤا٤ُ

اَُؤاالٕ اُِنإ ٣طوؽٜٔب اُغـواك٢ ثبٍزٔواه ٝاُِنإ ٣ٌْالٕ ؽغو اُيا٣ٝخ ك٢ أ١ كهاٍخ عـواك٤خ
(3)

. 

 انتٕصٚغ انؼذد٘ نألٚتاو فٙ يُطمح انذساعح 0-3    

الهرجبٛ أٌُب٢ٗ ٓب ث٤ٖ رجب٣ٖ إٕ اٌُْق ػٖ ٕٞهح اُزٞى٣غ أٌُب٢ٗ ٌَُِبٕ ٣زٔضَ ك٢ ٓؼوكخ ا

اُظٞاٛو اٌَُب٤ٗخ ٓغ اُزجب٣ٖ أٌُب٢ٗ ك٢ أُزـ٤واد اُطج٤ؼ٤خ ٝاُجْو٣خ ٝاُل٣ٔـواك٤خ، ُزْق٤ٔ اُزجب٣ٖ 

ٝاُزْبثٚ ك٢ رٞى٣غ اُظبٛوح اٌَُب٤ٗخ ػ٠ِ اُقو٣طخ ٝاُز٢ اّزوًذ رِي أُزـ٤واد ك٢ هٍٜٔب
(4.)

  

أل٣زبّ ك٢ ٓ٘طوخ اُلهاٍخ ٖٓ فالٍ ٓالؽظخ اُغلٍٝ ٖٝٓ فالٍ ٓب رولّ ٣ٌٖٔ كْٜ اُزٞى٣غ اُؼلك١  ُ

( ام إ ٛ٘بى رجب٣ٖ 2020-2012( ٝٓبٛوا ػ٤ِٚ ٖٓ رـ٤واد ى٤٘ٓخ فالٍ أُلح)2( ٝ)1( ٝاٌَُْ )1)

 ٌٓب٢ٗ ٣زٔضَ ك٢ روًي اال٣زبّ ك٢ ٓ٘طوخ كٕٝ افوٟ.

االداسٚح انتٕصٚغ انؼذد٘ ٔانُغثٙ نألٚتاو فٙ دضش يذافظح انًخُٗ تذغة انٕدذاخ  (0انجذٔل )

 4141ٔ 4104نؼايٙ 
 

 انٕدذاخ االداسٚح

 

4104 4141 

 % ػذد  االٚتاو % ػذد االٚتاو

 02.2 0222 01.5 204 و. ق انغًأج

 01.1 204 44.2 214 و. ق انشيٛخح

 00.2 011 02.4 220 و. ق انخضش

                                                 
1))
 .200، ص0221طفٕح خٛش، انثذج انجغشافٙ يُاْجّ ٔأعانٛثّ، داس انًشٚخ نهُشش، انشٚاع،  

(4)
كُذسٚح، فتذٙ دمحم أتٕ ػٛاَح، جغشافٛح انغكاٌ أعظ ٔتطثٛماخ، انطثؼح انشاتؼح، داس انًؼشفح انجايؼٛح، اإلع 

 .52، ص0222
3))
 . 221، ص4111طفٕح خٛش، انجغشافٛح يٕضٕػٓا ٔيُاْجٓا ٔأْذافٓا، داس انفكش، ديشك ،  

(
4
، 12( دأد جاعى انشتٛؼٙ، لضاء انضتٛش دساعح فٙ انجغشافٛح انثششٚح، يجهح يشكض دساعاخ انخهٛج انؼشتٙ انؼذد  

 .010ص 0251
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 لية الرتبية االساسية  جملة ك
 اجلامعة  املستهصرية 

 0.5 012 5.5 022 و. ق انغهًاٌ

 011 2421 011 0521 انًجًٕع

اُؼلٍ ،أُل٣و٣خ اُؼبٓخ ُوػب٣خ اُوبٕو٣ٖ ك٢ ٓؾبكظخ أُض٠٘ ، ّؼجخ اُجؾش ٝىاهح  - أُٖله :

 .2020االعزٔبػ٢ ،ث٤بٗبد ؿ٤و ْٓ٘ٞهح ،

ٓؤٍَخ اُؼ٤ٖ ُِوػب٣خ االعزٔبػ٤خ ، ٓؤٍَخ اُؼ٤ٖ /كوع أُض٠٘، هَْ االؽٖبء، ث٤بٗبد ؿ٤و  -

 .2020ْٓ٘ٞهح،

 (0انشكم )

 
 (.1بؽض٤ٖ ثبالػزٔبك ػ٠ِ ث٤بٗبد اُغلٍٝ)أُٖله: ػَٔ اُج
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 لية الرتبية االساسية  جملة ك
 اجلامعة  املستهصرية 

 (.1أُٖله: ػَٔ اُجبؽض٤ٖ ثبالػزٔبك ػ٠ِ ث٤بٗبد اُغلٍٝ)

ٖٝٓ فالٍ أُوبهٗخ ألػلاك اال٣زبّ ك٢ ٓ٘طوخ اُلهاٍخ ٣الؽع اُزجب٣ٖ أٌُب٢ٗ ُِظبٛوح أُلهٍٝخ ٗز٤غخ 

ٟ ٝٛنا ٣َ٘ؾت ػ٠ِ ع٤ٔغ اُظٞاٛو االفوٟ ، ام ٣بر٢ ٓوًي ٛج٤ؼخ روًي اٌَُبٕ ك٢ ٓ٘طوخ كٕٝ افو

هٚبء أَُبٝح ثبُٔوًي االٍٝ ٤ِ٣ٚ ٓوًي هٚبء اُو٤ٓضخ  صب٤ٗب ، ٝاُقٚو ك٢ أُورجخ اُضبُضخ ،ث٤٘ٔب ٣وَ 

ػلك اال٣زبّ ك٢ ٓوًي هٚبء اُقٚو ٤َُٖ ال ك٠ٗ َٓز٣ٞبرٚ ٗز٤غخ هِخ اٌَُبٕ ك٢ اُوٚبء ثبُٔوبهٗخ ٓغ 

( ام 2012ٝ2020آب اُزجب٣ٖ اُيٓب٢ٗ ك٤جلٝ ٝاٙؾب ٖٓ فالٍ أُوبهٗخ ث٤ٖ ػب٢ٓ )  أُ٘بٛن االفوٟ .

( ك٢ ػبّ 3248( ث٤٘ٔب اهرلغ اُؼلك ا٢ٌُِ ُأل٣زبّ ُـ)2012( ك٢ اُؼبّ )1798ثِؾ اُؼلك ا٢ٌُِ ُأل٣زبّ )

 . 2014( ٗز٤غخ اُؾوٝة ٝفبٕخ اُؾوة ٓغ اُغٔبػبد أَُِؾخ ػبّ 2020)

هٚبء أَُبٝح ٓوًي ٓؾبكظخ أُض٠٘ اُز٢ رَزؤصو ثؤًجو ػلك ٖٓ اٌَُبٕ  افوٟ ام ٣الؽع روًيْٛ ك٢

(  ٖٓ أُغٔٞع 1944( ، ٝ)2012(ػبّ )1798( ٖٓ أُغٔٞع اُجبُؾ )912ام ثِؾ ػلك اال٣زبّ ك٤ٜب )

( ، ٝإ َٗجخ روًي اال٣زبّ ٢ٛ ٗز٤غخ ٛج٤ؼ٤خ ُٞعٞك اًجو هله ٌٖٓٔ ٖٓ 2020(ػبّ )3248اُجبُؾ )

( ٖٓ 139َ هٚبء أَُِبٕ اهَ اُٞؽلاد االكاه٣خ ام ثِؾ ػلك اال٣زبّ ك٢ اُوٚبء )اٌَُبٕ ، ث٤٘ٔب ٍغ

( ٖٓ 184( ثؼلك )2020( ٝثو٢ هٚبء أَُِبٕ ك٢ ٗلٌ أُوًي ك٢ ػبّ )2012أُغٔٞع ا٢ٌُِ ػبّ )

 أُغٔٞع ا٢ٌُِ ُأل٣زبّ .

 انتٕصٚغ انُغثٙ نألٚتاو 3 -2

ًضو اُطوم اٗزْبهاً ٝاٍزؼٔبالً ك٢ٜ رج٤ٖ ٓب ٤ٖ٣ت رؼل كهاٍخ اُزٞى٣غ اَُ٘ج٢ أل٣خ ٓ٘طوخ ٖٓ ا     

اُٞؽلح االكاه٣خ ٖٓ ٓغٔٞع اٌَُبٕ. ٝإٔ افزالف اَُ٘ت أُئ٣ٞخ ىٓب٤ٗبً ٌٝٓب٤ٗبً رٞٙؼ ا٤ٔٛخ أٌُبٕ 

ٝرطٞه رِي اال٤ٔٛخ ك٢ كزوح اٝ كزواد ٓزؼبهجخ 
(1)

( ٝعٞك 2( ٝ)1( ٝاٌَُْ)٣ٝ1الؽع ٖٓ اُغلٍٝ )

٣زبّ ث٤ٖ اُٞؽلاد االكاه٣خ  ك٢ ٓ٘طوخ اُلهاٍخ ، ام  اهرلؼذ اَُ٘جخ ك٢ رجب٣ٖ ًج٤و َٗج٤بً ك٢ رٞى٣غ اال

ً ،   كل٢ ٍ٘خ ) ( اٍزؾٞم هٚبء 2012ثؼ٘ اُٞؽلاد ث٤٘ٔب ًبٗذ ٤ٖٗت االفوٟ ٓ٘قل٘ َٗج٤ب

%( ٖٓ ٓغٔٞع اال٣زبّ  ك٢ ٓ٘طوخ اُلهاٍخ ، ث٤٘ٔب عبء 50,7أَُبٝح ػ٠ِ أُورجخ اال٠ُٝ ثَ٘جخ ثِـذ )

%( ، ك٢ ؽ٤ٖ ٗبٍ هٚبء أَُِبٕ أُورجخ االف٤وح 22,4ٔورجخ اُضب٤ٗخ ثَ٘جخ ) هٚبء اُو٤ٓضخ ثبُ

( ، كزجب٣٘ذ اَُ٘ت ث٤ٖ اُٞؽلاد االكاه٣خ ا٣ٚب، ام عبء  هٚبء أَُبٝح 2020%(. آب ػبّ )7,7ثَ٘جخ)

%( 18,8%( ، ث٤٘ٔب اؽزَ هٚبء اُو٤ٓضخ أُورجخ اُضب٤ٗخ ثَ٘جخ )59,9ثبُٔورجخ اال٠ُٝ  ثَ٘جخ ثِـذ)

%(،ك٢ ؽ٤ٖ عبء هٚبء أَُِبٕ ك٢ أُورجخ 15,6ٗبٍ هٚبء اُقٚو أُورجخ اُضبُضخ ثَ٘جخ ثِـذ)،ٝ

  %(.5,7االف٤وح ثَ٘جخ ثِـذ )

 حاَٛا3 انتشكٛة انُٕػٙ نألٚتاو فٙ يُطمح انذساعح 

٣ٝلهً رٞى٣غ اٌَُبٕ ثؾَت اُ٘ٞع ٝأصو مُي ػ٠ِ كؼب٤ُبد اٌَُبٕ االهزٖبك٣خ ٝٓؼلالد         

ٞك٤بد ، ًٔب ٣ٜزْ ثلهاٍخ َٗجخ اُ٘ٞع ٝاُز٢ ػبكحً ٓب رؾَت ثبَُ٘جخ أُئ٣ٞخ ُؼلك اُنًٞه اُقٖٞثخ ٝاُ

إ٠ُ ػلك اإلٗبس , إم  ٣ؼل ػٖ٘و اُ٘ٞع ٝاؽل ٖٓ أًضو اُقٖبئٔ اُل٣ٔٞؿواك٤خ أ٤ٔٛخً , كٜٞ ٣ؤصو 

ثٖٞهح ٓجبّوح ػ٠ِ ٓؼلالد اُقٖٞثخ ٝاُٞك٤بد ٝاُيٝاط ٝاُزٞى٣غ ا٢ُٜ٘ٔ ٝع٤ٔغ فٖبئٔ اُزٞى٣غ 

األفوٟ 
(2.) 

٣ٌٖٝٔ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ َٗجخ اُ٘ٞع ٝمُي ثؤَخ اُؼلك ا٢ٌُِ ُِنًٞه ػ٠ِ ػلك االٗبس ا٢ٌُِ 

 (.100ٓٚوٝثب ثــــ)

 

                                                 
(0)

 . 052، ص0212, يطثؼح جايؼح تغذاد ، 0،طادًذ َجى انذٍٚ، جغشافٛح عكاٌ انؼشاق 

(
2
( ػثاط فاضم انغؼذ٘، جغشافٛح انغكاٌ، داس انكتة نهطثاػح ٔانُشش ، ٔصاسج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثذج انؼهًٙ ،  

 .021,ص4114تغذاد ، 
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 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

ية االجتماعووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 
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 لية الرتبية االساسية  جملة ك
 اجلامعة  املستهصرية 

 4104ٔ4141انتٕصٚغ انجغشافٙ نألٚتاو فٙ دضش يذافظح انًخُٗ تذغة انُٕع نؼايٙ  (4انجذٔل )
 

 انٕدذاخ االداسٚح

4104 4141 

 انزكٕس

 

 َغثح انُٕع االَاث سانزكٕ َغثح انُٕع االَاث

 042.1 122 0110 21.1 251 222 و. ق انغًأج

 21.2 215 214 11.5 402 012 و.ق انشيٛخح

 22.2 424 422 11.0 012 024 و. ق انخضش

 012.0 11 22 20.2 12 02 و. ق انغهًاٌ

 002.2 0042 0540 15.2 221 121 انًجًٕع

٣خ اُوبٕو٣ٖ ك٢ ٓؾبكظخ أُض٠٘ ،ّؼجخ اُجؾش ٝىاهح اُؼلٍ ،أُل٣و٣خ اُؼبٓخ ُوػب -أُٖله

 .2020االعزٔبػ٢،  ث٤بٗبد ؿ٤و ْٓ٘ٞهح ،

 (2انشكم )

 
 (.2أُٖله: ػَٔ اُجبؽض٤ٖ ثبالػزٔبك ػ٠ِ ث٤بٗبد علٍٝ)
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 لية الرتبية االساسية  جملة ك
 اجلامعة  املستهصرية 

 (2شكم)

 
 (.2أُٖله: ػَٔ اُجبؽض٤ٖ ثبالػزٔبك ػ٠ِ ث٤بٗبد علٍٝ)

( ثِؾ ػلك 3248( إ اػلاك األ٣زبّ ك٢ ٓ٘طوخ اُلهاٍخ ثِؾ)4( ٝ)3( ٝاٌَُْ )٣ٝ2زٚؼ ٖٓ اُغلٍٝ )

( ُؼبّ 113.3( ٖٓ االٗبس ،ٝثِـذ َٗجخ اُ٘ٞع ُٔ٘طوخ اُلهاٍخ )1523( ٓوبثَ )1725اُنًٞه ْٜٓ٘ )

2020. 

 ٝرٞىػذ اُٞؽلاد االكاه٣خ ثؾَت َٗجخ اُ٘ٞع ا٠ُ صالس َٓز٣ٞبد ٢ٛ :

 كؤًضـــــو(  110االٍٝ) أَُزٟٞ-1

 (.124.8ْٙ ٛنا أَُزٟٞ ٝؽلح اكاه٣خ ٝاؽلح ٢ٛ ٓوًي هٚبء أَُبٝح ثَ٘جخ ٗٞع ثِـذ )

 ( 96-109أَُزٟٞ اُضب٢ٗ ) -2

(ٝػ٠ِ 98.4ٝ ٣ٝ109.1ْٚ ٛنا أَُزٟٞ ٓوًي هٚبء اُو٤ٓضخ ٝٓوًي هٚبء أَُِبٕ ثَ٘ت ثِـذ)

 اُزٞا٢ُ.

 كــؤهـَ(   95أَُزٟٞ اُضبُش)-3

 (.93.9ٛنا أَُزٟٞ هٚبء اُقٚو اُن١ ثِـذ َٗجزٚ )٣ْٝٚ 

٣ٝزٚؼ ٓٔب ٍجن اىك٣بك َٗجخ اُ٘ٞع فبٕخ ك٢ ٓوًي هٚبء أَُبٝح اُن١ ٣ٔضَ ٓوًي أُؾبكظخ ٝر٘زظ 

ٛنٙ اُي٣بكح ٗز٤غخ ٝعٞك اُٜغوح اُوَو٣خ اُز٢ رٌٕٞ كاف٤ِخ  ٖٓ ٓ٘بٛن رْٜل ػلّ اٍزوواه ا٢٘ٓ اٝ 

 ٘زظ ػ٘ٚ ٖٓ ى٣بكح ك٢ ٛنٙ اَُ٘ت .اعزٔبػ٢ ا٠ُ ٓؾبكظخ أُض٠٘ ٝٓب ٣

 حانخا 3 انتشكٛة انؼًش٘ نألٚتاو فٙ يُطمح انذساعح 

ٖٓ أُؼزبك ك٢ اُلهاٍبد اٌَُب٤ٗخ إ  ٣ٖ٘ق اٌَُبٕ ؽَت اُلئبد اُؼٔو٣خ أُقزِلخ رجؼب ألؿواٗ      

رِي اُلهاٍبد ٝٛج٤ؼخ اُج٤بٗبد أُزٞاكوح 
(1)

أُقزِلخ ، ٝإ رٞى٣غ اٌَُبٕ ثؾَت اُلئبد اُؼٔو٣خ  

                                                 

(
1
( 22،انًجهذ)طادق جؼفش اتشاْٛى ، انتشيم نذٖ انُغاء فٙ يذُٚح انضتٛش ، يجهح اتذاث انثظشج نهؼهٕو االَغاَٛح  ( 

 .  402، ص4101( ،2، انؼذد )
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 لية الرتبية االساسية  جملة ك
 اجلامعة  املستهصرية 

٣ؼوف ثبُزو٤ًت اُؼٔو١ ٌَُِبٕ  ٝاُزو٤ًت اُؼٔو١ ٣ؼٌٌ اٌُض٤و ٖٓ اُؼٞآَ اُل٣ٔٞؿواك٤خ اُز٢ ر٤ٔي 

أُغزٔغ ػٖ ؿ٤وٙ ًؼ٘بٕو اُ٘ٔٞ اٌَُب٢ٗ 
(1)

. 

ٝرؤر٢ أ٤ٔٛزٚ ٖٓ ُّٔٞٚ ُغ٤ٔغ اٌَُبٕ ٝرؤص٤وٙ ػ٠ِ ٓؼلالد فٖٞثخ اٌَُبٕ ٝٝك٤برٚ ٝاُٜغوح , ٝك٢   

ِٚ ) كبٕ اُٜوّ اٌَُب٢ٗ ٛٞ صٔوح ٓؼلالد أُٞا٤ُل ٝاُٞك٤بد ٝؽوًبد اُٜغوح . ا١ اٗٚ ٣ؼل  اُٞهذ ٗلَ

ٍغال ربه٣ق٤ب ُألؽلاس اُؾ٣ٞ٤خ اُز٢ رؼوٗ ُٜب اٌَُبٕ فالٍ ؽ٤برْٜ ( 
(2.) 

( إ اُزٞى٣غ اَُ٘ج٢ ُِلئبد اُؼٔو٣خ ُال٣زبّ ٣زجب٣ٖ ث٤ٖ اُٞؽلاد 5( ٝاٌَُْ )٣ٝ3الؽع ٖٓ اُغلٍٝ )

ٍ٘خ( ثِـذ  5ع إ َٗجخ اال٣زبّ اُن٣ٖ ٣وؼٕٞ رؾذ اُلئخ اُؼٔو٣خ )اهَ ٖٓ ام ٣الؽ 2020االكاه٣خ ُؼبّ 

%( ٖٓ ٓغٔٞع َٗجخ 50.5ٍ٘خ( كول ثِـذ َٗجزٜب )9 -5%( ، آب اُلئخ اُؼٔو٣خ اُضب٤ٗخ )21.9)

(ا١ ثؼل 2014%( ٖٓ اال٣زبّ كولٝا اثبئْٜ ثؼل اُؼبّ )50.5أُؾبكظخ، ٝٛنا ٓؤّو ٣لٍ ػ٠ِ إ )

االهٛبث٤خ )كاػِ( ثؼل رولّ اُز٘ظ٤ْ االهٛبث٢ ُِؼوام ٝاؽزالُٚ ٓل٣٘خ إَُٔٞ ، اُؾوة ٓغ اُغٔبػبد 

ٝٓب هاكن مُي ٖٓ ػ٤ِٔبد اهٛبث٤خ ٝػ٤ِٔبد هزب٤ُخ فِلذ اال الف اُٚؾب٣ب ك٢ ع٤ٔغ اٗؾبء اُجِل ثٔب ك٢ 

 مُي ٓؾبكظخ أُض٠٘ اُز٢ ٣يكاك ك٤ٜب اػلاك اُؼٌَو٣ٖ اُن٣ٖ اُزؾوٞا ُِلكبع ػٖ ثِلْٛ .

%( ٢ٛٝ َٗجخ ًج٤وح ثبُٔوبهٗخ ٓغ اُلئبد االفوٟ ٝمُي 27.6ٍ٘خ( كجِـذ )14-10ئخ اُؼٔو٣خ )آب اُل

 ( ٝٓبّٜلٙ ٖٓ ػ٤ِٔبد اهٛبث٤خ .٣2005ؼٞك اٙب ا٠ُ ؽبُخ ػلّ االٍزوواه اال٢٘ٓ ثؼل اُؼبّ )

آب ػ٠ِ َٓزٟٞ اُٞؽلاد االكاه٣خ ُٔ٘طوخ اُلهاٍخ كول ظٜو رجب٣ٖ ٝاٙؼ ث٤ٖ اُٞؽلاد ٌَُ كئخ ٖٓ 

 ُلئبد اُؼٔو٣خ  ُأل٣زبّ :ا

 ٍ٘خ( 5لئخ اُؼٔو٣خ اال٠ُٝ)اهَ ٖٓ اُ-1

ٛ٘بى رجب٣ٖ ٝاٙؼ ث٤ٖ اُٞؽلاد االكاه٣خ ، ام عبء هٚبء اُقٚو ثبُٔورجخ اال٠ُٝ ك٢ ٛنٙ اُلئخ ثَ٘جخ 

%( ٣ٝؼٞك مُي ا٠ُ ى٣بكح َٗجخ اُقٖٞثخ  ْٝٓبهًخ اؿِت اٌَُبٕ ك٢ اُوٞاد اال٤٘ٓخ 24.2ثِـذ )

%( ٖٓ 22.7، آب ٓوًي هٚبء اُو٤ٓضخ كول اؽزَ أُوًي اُضب٢ٗ ثَ٘جخ ثِـذ )ٍ٘ٞاد  5فبٕخ افو 

ٓغٔٞع أُؾبكظخ ثٜنٙ اُلئخ ، آب أُورجخ االف٤وح كول ًبٗذ ٖٓ ٤ٖٗت ٓوًي هٚبء أَُِبٕ ثَ٘جخ 

 %( ٖٓ ٓغٔٞع َٗجخ ٛنٙ اُلئخ اُؼٔو٣خ .16.3ثِـذ )

 4141اسٚح فٙ دضش يذافظح انًخُٗ نؼاو انتشكٛة انؼًش٘ نألٚتاو تذغة انٕدذاخ االد (2انجذٔل )
 انٕدذاخ االداسٚح

 

 0الم يٍ 

 عُح

 % انًجًٕع % عُح02-01 % عُح 0-2 %

 011 0222 45.1 020 01.2 212 40.2 241 و. ق انغًأج

 011 204 42.2 010 25.5 424 44.5 022 و.ق انشيٛخح

 011 011 42 044 00.1 422 42.4 042 و. ق انخضش

                                                 

(
1
)دساعح  0222دغٍٛ ػهٕٛ٘ َاطش انضٚاد٘ ، انتثاٍٚ انًكاَٙ نخظائض عكاٌ عهطُح ػًاٌ تذغة تؼذاد ػاو  ( 

 . 022، ص  4110فٙ جغشافٛا انغكاٌ ( ،سعانح ياجغتٛش ، كهٛح انتشتٛح ، جايؼح انثظشج ،

(
2
 .50،ص0212غشافٛح انغكاٌ، يطثؼح جايؼح تغذاد، تغذاد، ج ( يكٙ ػضٚض ٔ سٚاع اتشاْٛى انغؼذ٘ ، 
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

ية االجتماعووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 لية الرتبية االساسية  جملة ك
 اجلامعة  املستهصرية 

 011 012 41.2 04 00.2 014 02.2 21 و. ق انغهًاٌ

 011 2421 45.2 122 01.0 0221 40.2 504 انًجًٕع

أُٖله : ٓؤٍَخ اُؼ٤ٖ ُِوػب٣خ االعزٔبػ٤خ ، ٓؤٍَخ اُؼ٤ٖ /كوع أُض٠٘، هَْ االؽٖبء، ث٤بٗبد ؿ٤و 

 .2020ْٓ٘ٞهح،

 (0انشكم )

 
 (.٠ِ3 ث٤بٗبد علٍٝ)أُٖله: ػَٔ اُجبؽض٤ٖ ثبالػزٔبك ػ

  ٍ٘خ( 9-5اُلئخ اُؼٔو٣خ اُضب٤ٗخ )-2

%( ، ٝاؽزَ  هٚبء اُقٚو 55.4عبء هٚبء أَُِبٕ ثبُٔورجخ اال٠ُٝ ٖٙٔ ٛنٙ اُلئخ ثَ٘جخ ثِـذ )

%( ، آب أُورجخ االف٤وح كول ًبٗذ ٖٓ ٤ٖٗت هٚبء اُو٤ٓضخ ثَ٘جخ 51.8أُورجخ اُضب٤ٗخ ثَ٘جخ ثِـذ )

ا٢ٌُِ ُأل٣زبّ ك٢ ٓ٘طوخ اُلهاٍخ  ،ٝرٌَْ ٛنٙ اُلئخ  اَُ٘جخ االًجو ام إ %(ٖٓ أُغٔٞع 47.7ثِـذ )

اُلئخ اُؼٔو٣خ اُؾب٤ُخ رَغَ ؽٞا٢ُ ٖٗق ٓغٔٞع اال٣زبّ ا٢ٌُِ ُٔ٘طوخ اُلهاٍخ ٝمُي ٣ؼٞك ُلزوح 

اُؾوة االف٤وح ٓغ أُغٔٞػبد االهٛبث٤خ ًٔب اٍِل٘ب ، ٝٛ٘ب ٤ٍؼب٢ٗ اال٣زبّ ٖٓ ْٓبًَ ًج٤وح اٜٛٔب ك٢ 

٤ِْ ام إ ٛنٙ اُلئخ رلفَ ٖٙٔ اُطِجخ أَُغ٤ِٖ ثبُٔلاهً االثزلائ٤خ ٝٓب ٣واكن مُي ٖٓ ْٓبًَ اُزؼ

 رزٔضَ  ثزَوثْٜ ٖٓ أُلهٍخ ٝى٣بكح اؽز٤بعبرْٜ االٍب٤ٍخ ك٢ ظَ كولإ االة .

   ٍ٘خ(14-10اُلئخ اُؼٔو٣خ )-3

ٞائِٜب ٖٓ فالٍ االػٔبٍ ٢ٛٝ اُلئخ اُؼٔو٣خ اُز٢ رَزط٤غ اُلفٍٞ ُجؼ٘ االػٔبٍ ٝاػبُخ ٗلَٜب اٝ ػ

اُج٤َطخ ك٢ االٍٞام ، ثبُوؿْ إ االػٔبه روغ ٖٙٔ اُلئبد أُؼبُخ اهزٖبك٣ب ، ٝٛ٘بى رجب٣ٖ ث٤ٖ 

اُٞؽلاد االكاه٣خ ك٢ ٛنٙ اُلئخ ، ام عبء هٚبء اُو٤ٓضخ  ثبُٔورجخ اال٠ُٝ ك٢ ٛنٙ اُلئخ ثَ٘جخ ثِـذ 

%( ٖٓ ٓغٔٞع 28.3ب٢ٗ ثَ٘جخ ثِـذ )%( ، آب ٓوًي هٚبء أَُِبٕ كول اؽزَ أُوًي اُض29.6)

ٓ٘طوخ اُلهاٍخ ثٜنٙ اُلئخ ، آب أُورجخ االف٤وح كول ًبٗذ ٖٓ ٤ٖٗت هٚبء اُقٚو ثَ٘جخ ثِـذ 

 %( ٖٓ ٓغٔٞع َٗجخ ٛنٙ اُلئخ اُؼٔو٣خ .24)
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

ية االجتماعووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 لية الرتبية االساسية  جملة ك
 اجلامعة  املستهصرية 

ٖٝٓ أُالؽع إ اال٣زبّ ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ ٌِْٓخ ًج٤وح ك٢ ٛنا اُغبٗت  ٢ٛٝ ٌِْٓخ االػبُخ ،ام إ اُلئبد 

ؼبُخ اهزٖبك٣ب اٝ ٓب ٣طِن ػ٤ِْٜ ٓؼبُٕٞ ٕـبه ، ام إ االػبُخ رَْٔ ٖٓ ْٛ كٕٝ أُنًٞ ُٓ هح ع٤ٔؼٜب 

ٍ٘خ( ٢ٛ اُلئخ أُؼ٤ِخ ُِلئز٤ٖ اَُبثوز٤ٖ ،ٝٓب 64-15ٍ٘خ ٝإ اُلئخ ) 64ٍ٘خ ٝاالًضو ٖٓ  15ٍٖ اٍ

ٓٔب ٣٘ؼٌٌ ٣٘زظ ػٖ مُي ٖٓ ْٓبًَ اهزٖبك٣خ ٝاعزٔبػ٤خ ك٢ ظَ اُظوٝف اُز٢ ٣ؼ٤ْٜب ا٤ُز٤ْ ٝاٍورٚ 

 ٍِجب ػ٠ِ ؽ٤برْٜ.

 ساتؼا 3 انتٕصٚغ انجغشافٙ نألٚتاو تذغة َٕع انٛتى 

رزؤصو االٍوح ثلولإ اؽل اُٞاُل٣ٖ اٝ ٤ًِٜٔب ثَجت اُٞكبح ، ٝأُزؤصو االٍٝ ثنُي ْٛ االٛلبٍ ، الٕ ٝعٞك 

ٛ ُلٟ االٛلبٍ اُٞاُل٣ٖ ٣َبػل ػ٠ِ ث٘بء اُْق٤ٖخ ُِطلَ ٝؿبُجب ٓب ٣ؤك١ كولإ اؽل االث٣ٖٞ ا٠ُ االؽجب

 ٖٝٓ صْ ظٜٞه اػواٗ ٓو٤ٙخ ٗل٤َخ ٝاعزٔبػ٤خ .

( إ ٗٞع ا٤ُزْ ٣زجب٣ٖ ٖٓ ٓ٘طوخ ألفوٟ ٖٝٓ ٗٞع ألفو، ام إ 6( ٝاٌَُْ )٣ٝ4الؽع ٖٓ اُغلٍٝ )

(إ 4َٗجخ ٣ز٤ْ االة اٍزؾٞمد ػ٠ِ ٓغٔٞع اال٣زبّ ا٢ٌُِ ك٢ ٓ٘طوخ اُلهاٍخ ، ام ٣ظٜو ٖٓ اُغلٍٝ )

%( ٢ٛٝ َٗجخ ًج٤وح علا ثبُٔوبهٗخ ٓغ اٗٞاع ا٤ُزْ االفوٟ ، ٝثِـذ َٗجخ 91.9َٗجخ ٣ز٤ْ االة ثِـذ ) 

 %( ٖٓ ٓغٔٞع ا٣زبّ ٓ٘طوخ اُلهاٍخ .2.1%( ، آب ٣ز٤ْ االث٣ٖٞ كجِـذ َٗجزٚ )٣6.1ز٤ْ االّ )

 ٣ٌٖٝٔ اُزؼوف ػ٠ِ َٓز٣ٞبد رٞى٣غ اُظبٛوح ثؾَت ٗٞع ا٤ُزْ ام ٣٘وَْ ا٠ُ :

 اُ٘ٞع االٍٝ:  ٣ز٤ْ االة -1

( ٢ٛٝ َٗجخ ًج٤وح ثبُٔوبهٗخ ٓغ االٗٞاع االفوٟ ام ثِـذ اَُ٘جخ 2984ثِؾ ػلك اال٣زبّ ٖٓ ٛنا اُ٘ٞع )

ام عبء هٚبء أَُبٝح   %( رجب٣٘ذ ٛنٙ اَُ٘ت ث٤ٖ اُٞؽلاد االكاه٣خ ُٔ٘طوخ اُلهاٍخ ، 91.9ؽٞا٢ُ )

اؽزَ أُوًي اُضب٢ٗ  %( ، آب هٚبء اُو٤ٓضخ  كول61.1ثبُٔورجخ اال٠ُٝ ك٢ ٛنٙ اُلئخ ثَ٘جخ ثِـذ )

%( ، آب أُورجخ االف٤وح كول ًبٗذ ٖٓ ٤ٖٗت هٚبء أَُِبٕ ثَ٘جخ ثِـذ 17.7ثَ٘جخ ثِـذ )

%( ٖٓ ٓغٔٞع اال٣زبّ ك٢ ٛنا اُ٘ٞع، ٝٛنا اُ٘ٞع ٣ٌَْ اَُ٘جخ االًجو ٣ٝؼٞك مُي ا٠ُ ٍجت 5.8)

ب٣ب ٖٓ اُوعبٍ هئ٢َ٤ ٝاٙؼ اال ٝٛٞ اُؾوٝة ٝػلّ االٍزوواه اال٢٘ٓ اُن١ فِق االالف اُٚؾ

( ٝٓب هاكوٜب  ٖٓ ؽبُخ ػلّ اٍزوواه 2014اُنًٞه ك٢ ٓ٘طوخ اُلهاٍخ فبٕخ ؽوة االهٛبة ػبّ  )

 ا٢٘ٓ   .

 4141( انتٕصٚغ انجغشافٙ نألٚتاو تذغة َٕع انٛتى فٙ دضش يذافظح انًخُٗ نؼاو 2انجذٔل )

انٕدذاخ 

 االداسٚح

 

ٚتٛى  % ٚتٛى االو % ٚتٛى االب

 االتٍٕٚ

 % انًجًٕع %

 02.2 0222 25.0 24 20.2 12 20.0 0142 و. ق انغًأج

 01.1 204 44.0 00 22.4 25 05.5 021 و.ق انشيٛخح

 00.2 011 42.0 01 02.2 24 00.2 201 و. ق انخضش

 0.5 012 2.2 2 2.0 1 0.1 052 و. ق انغهًاٌ
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

ية االجتماعووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 لية الرتبية االساسية  جملة ك
 اجلامعة  املستهصرية 

 انًذافظح

 

4212 011 022 011 21 011 2421 011 

 011 2421 4.0 21 2.0 022 20.1 4212 انًجًٕع

ٝىاهح اُزقط٤ٜ ٝاُزؼبٕٝ االٗٔبئ٢ ،اُغٜبى أُوًي١ ُإلؽٖبء, ٓل٣و٣خ اؽٞاٍ أُؼ٤ْخ  - أُٖله :

 .2020،ٗزبئظ َٓؼ فبهٛخ اُلوو ٝٝك٤بد االٜٓبد ، ث٤بٗبد ؿ٤و ْٓ٘ٞهح ،

٢ ، ٝىاهح اُؼلٍ ،أُل٣و٣خ اُؼبٓخ ُوػب٣خ اُوبٕو٣ٖ ك٢ ٓؾبكظخ أُض٠٘ ،ّؼجخ اُجؾش االعزٔبػ -

 .2020ث٤بٗبد ؿ٤و ْٓ٘ٞهح ،

 (2انشكم )

 
 (.4أُٖله: ػَٔ اُجبؽض٤ٖ ثبالػزٔبك ػ٠ِ ث٤بٗبد علٍٝ)

 اُ٘ٞع اُضب٢ٗ : ٣ز٤ْ االّ  -2

%( 6.1إ ٛنٙ اَُ٘جخ ه٤ِِخ ثبُٔوبهٗخ ٓغ اُ٘ٞع االٍٝ ام ثِـذ َٗجخ اال٣زبّ ٖٓٔ كولٝا آٜبرْٜ ؽٞا٢ُ )

زبّ ٓ٘طوخ اُلهاٍخ ، ٝرجب٣٘ذ اَُ٘جخ ث٤ٖ اُٞؽلاد االكاه٣خ ، عبء ثبُٔوًي االٍٝ هٚبء ٖٓ ٓغٔٞع ا٣

%(، 34.2%( ، ث٤٘ٔب ّـَ هٚبء اُو٤ٓضخ أُورجخ اُضب٤ٗخ ثَ٘جخ ثِـذ )45.4أَُبٝح ثَ٘جخ ثِـذ )

 .%( ٖٓ ٓغٔٞع اال٣زبّ ك٢ ٓ٘طوخ اُلهاٍخ 4.1ٝعبء هٚبء أَُِبٕ ثبُٔورجخ االف٤وح ثَ٘جخ ثِـذ )

 اُ٘ٞع اُضبُش : ٣ز٤ْ االث٣ٖٞ -3

ٝٛٞ اُ٘ٞع اُضبُش ٖٓ اٗٞاع ا٤ُزْ ٢ٛٝ اُؾبُخ اُز٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب اُطلَ ثؤفطو ٓواؽِٚ ام اٗٚ ٣لزول ُإلَٗبٕ 

%( 2.1اُن١ ٣ؼٞٙٚ اُؾ٘بٕ  ُلولإ ٝاُل٣ٚ، رظٜو اُؾبُخ ثَ٘جخ ه٤ِِخ ٗٞػب ٓب ام ثِـذ اَُ٘جخ ؽٞا٢ُ )

كاه٣خ ثٔ٘طوخ اُلهاٍخ ، ام عبء هٚبء أَُبٝح ثبُٔورجخ اال٠ُٝ ٝظٜو ٛ٘بى رجب٣ٖ ث٤ٖ اُٞؽلاد، اال

%(، آب 26.5%( ، آب هٚبء اُقٚو  كول اؽزَ أُوًي اُضب٢ٗ ثَ٘جخ ثِـذ )47.1ثَ٘جخ ثِـذ )

 %(4.3هٚبء أَُِبٕ كول عبء ثبُٔورجخ االف٤وح ثَ٘جخ ثِـذ )
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

ية االجتماعووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 
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ؾوٝة ٝاُؾٞاكس ٝاالهٛبة ٣زٚؼ ٓٔب ٍجن رؼلك اٍجبة اُٞك٤بد ُِنًٞه كٜٔ٘ب االٓواٗ ٝاُ

ُؼَ اثوىٛب اُؾوة االف٤وح ٓغ أُ٘ظٔخ االهٛبث٤خ )كاػِ(ٝأُْبًَ اُؼْبئو٣خ ، 


 (2014-2020 ، )

ًَ مُي فِق أػلاكاً ٛبئِخ ٖٓ اَُ٘بء األهآَ ٝاال٣زبّ ، ٝٛنا ٓب ٣٘نه ثٌبهصخ اعزٔبػ٤خ فط٤وح ، 

م ث٤ٖ اُنًٞه ٝاالٗبس ٝاالٛلبٍ ٝاُْجبة ٝػ٘لٓب رْ٘ؤ اُؾوٝة رؤك١ ٗزبئغب ا٠ُ ٝك٤بد ّبِٓخ ال رلو

ٝا٤ُْٞؿ ، ٌُٖٝ ٖٓ االٓٞه أُؼوٝكخ إ اُْجبة اُنًٞه ْٛ اُن٣ٖ ٣زؾِٕٔٞ اُؼتء االًجو ك٤ٜب ُنُي 

رورلغ ٓؼلالد اُٞك٤بد ث٤ٖ اُنًٞه كٕٝ االٗبس 
(1.)

 

 انُتائج ٔانتٕطٛاخ 

 أال3 انُتائج

اٍخ ُؾٚو ٌٍبٕ ٓؾبكظخ أُض٠٘ ام ثِؾ ػلك ٛ٘بى رجب٣ٖ ًج٤و ك٢ ؽغّٞ  اال٣زبّ فالٍ ٓلح اُله -1

( ، ٝٛنٙ اُي٣بكح 3248( كجِؾ ػلكْٛ ) 2020( ، آب ك٢ ػبّ )1798( ؽٞا٢ُ )2012اال٣زبّ ك٢ ػبّ )

( 2014اٌُج٤وح ُأل٣زبّ ٣وعغ ا٠ُ اُؾوٝة أُزؼلكح  اُز٢ ّٜلٛب اُجِل فالٍ أُلح االف٤وح فبٕخ ػبّ )

 ٝٓب رجؼٚ ٖٓ ػلّ اٍزوواه ا٢٘ٓ .

و اُزجب٣ٖ ك٢ اُزٞى٣غ اُغـواك٢ ُأل٣زبّ ثؾَت اُٞؽلاد االكاه٣خ ُؾٚو ٌٍبٕ ٓؾبكظخ أُض٠٘ ٣ظٜ -2

%( ،آب أُورجخ اُضب٤ٗخ كٌبٗذ ٖٓ ٤ٖٗت هٚبء 59.9،ام ثِـذ َٗجخ اال٣زبّ ك٢ هٚبء أَُبٝح )

%( ك٢ ػبّ 5.7%( ، ٝاٗقلٚذ اػلاكْٛ ك٢ هٚبء أَُِبٕ ثَ٘جخ ثِـذ )18.8اُو٤ٓضخ ثَ٘جخ ثِـذ )

 (، ٝٛنا ٣ؼٞك ا٠ُ اهرلبع اٌُضبكخ اٌَُب٤ٗخ ك٢ ٓوًي هٚبء أَُبٝح .2020)

%(  ٖٓ ٓغٔٞع 91.8اهرلبع َٗجخ كبهل١ االة ٖٓ ث٤ٖ اٗٞع ا٤ُزْ ، ام ثِـذ َٗجخ كبهل١ االة ) -3

%( 2.1%(، ٝثِـذ َٗجخ ا٣زبّ االث٣ٖٞ  )6.1ا٣زبّ ٓ٘طوخ اُلهاٍخ ، ث٤٘ٔب ثِـذ َٗجخ ا٣زبّ االّ )

الهرلبع َٗجخ ٝك٤بد اُنًٞه اُز٢ رؼٞك ُؼلح اٍجبة اٜٛٔب اُؾوٝة ٝاالٓواٗ ،ٝاَُت ٣ؼٞك 

 ٝاُؾٞاكس ٗز٤غخ رؾِْٜٔ أَُؤ٤ُٝخ ك٢ أُ٘يٍ .

%( ، 50.5ٍ٘خ( ام ثِـذ َٗجزْٜ ) 9 -٣5الؽع اهرلبع َٗجخ اُلئبد اُؼٔو٣خ اُز٢ رزواٝػ ٓب ث٤ٖ ) -4

 5، ٍٝغِذ اُلئخ اُؼٔو٣خ )اهَ ٖٓ %( 27.6ٍ٘خ( ؽٞا٢ُ )14-10ث٤٘ٔب ثِـذ َٗجخ اُلئخ اُؼٔو٣خ )

 2014%( ،ٝٛنٙ اَُ٘جخ ًج٤وح علا ٝرؼ٢٘ إ اؿِت ؽبالد ا٤ُزْ ؽلصذ ثؼل اُؼبّ 21.9ٍ٘خ ( َٗجخ )

 ا١ ثؼل اُؾوة االف٤وح ٓغ أُغٔٞػبد االهٛبث٤خ .

ٕؼٞثخ اُؾ٤بح ٝرلبهْ أٌُْالد اُز٢ رٞاعٚ اال٣زبّ ك٢ ٓ٘طوخ اُلهاٍخ ٝثٔقزِق كئبرْٜ اُؼٔو٣خ  -5

ٖؼٞثخ اَٗغبْٜٓ  ٓغ االفو٣ٖ ٝاُٖؼٞثبد االهزٖبك٣خ أُزٔضِخ ثلولإ أُؼ٤َ ٝاُزَوة ٖٓ ،ً

 أُلاهً ٝكولاْٜٗ اُؾ٘بٕ ، ثبإلٙبكخ ا٠ُ اُٖؼٞثبد االعزٔبػ٤خ  ٝاُٖؾ٤خ.

 حاَٛا 3 انتٕطٛاخ 

رٞك٤و ٓواًي هػب٣خ فبٕخ ُأل٣زبّ رؤفن ػ٠ِ ػبروٜب االٛزٔبّ ثْٜ ٝاهّبكْٛ ُِؾ٤بح ٝٙوٝهح  -1

 بْٜٓ ٓغ أُغزٔغ ، ٝرله٣جْٜ ٝاًَبثْٜ أُٜبهاد االٍب٤ٍخ ُِؾ٤بح ثْز٠ اُغٞاٗت .اَٗغ

ػجو اكفبُْٜ ثٞهُ رله٣ج٤خ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ  15ا٣غبك كوٓ ػَٔ فبٕخ ُأل٣زبّ ٖٓٔ أًِٞا ٍٖ اُـ -2

 رؾل٤يْٛ ُِؼَٔ ٝاُولهح ػ٠ِ اػبُخ ػٞائِْٜ ُّْٜٝٔٞ ثوٝارت اػبٗخ ّٜو٣خ .

                                                 

 ٔعٕسٚا يغشدا نجشائًّ أطهك انتُظٛى   ْٕ تُظٛى يغهخ ٚتثُٗ انفكش انغهفٙ انجٓاد٘ ٔانتكفٛش٘ ٚتخز يٍ انؼشاق

 تغًٛح انذٔنح االعاليٛح فٙ انؼشاق ٔانشاو  حى اختظشخ تغًٛتّ اػاليٛا تـ)داػش(. 

ٌ ،انخظائض انجغشافٛح نهذذٔد انغٛاعٛح ٔأحشْا فٙ ًَٕ ظاْشج االسْاب فٙ انؼشاق ُٚظش ادًذ يشصٔق ػثذ ػٕ -

  .01،ص 4105،سعانح ياجغتٛش ، كهٛح انتشتٛح نهثُاخ ،جايؼح انكٕفح ،

(
1
 .402، ص  0212( ػثذ ػهٙ انخفاف ٔػثذ يخًٕس انشٚذاَٙ ، جغشافٛح انغكاٌ، يطثؼح جايؼح انثظشج، انثظشج، 



  

 

 
  

 

033 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

ية االجتماعووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 لية الرتبية االساسية  جملة ك
 اجلامعة  املستهصرية 

اُٞىاهاد ٝأُؤٍَبد أُؼ٤٘خ ثٔزبثؼخ اال٣زبّ أُزَوث٤ٖ ٖٓ أُلاهً ه٤بّ ٝىاهح اُزوث٤خ  ثَٔبػلح  -3

ػجو كوم فبٕخ ام إ ٝعٞك ا٤ُز٤ْ فبهط أُلهٍخ ٝػلّ رِو٤ٚ اُزؼ٤ِْ ٣ٔضَ ٍبثوخ فط٤وح ٣ٌٖٔ إ 

 رٌٕٞ ُٜب اصبه ٍِج٤خ ك٢ أَُزوجَ .

أُؤٍَبد اُؾ٤ٌٓٞخ  ْٗو صوبكخ اُزوجَ ُأل٣زبّ ٝاؽزوآْٜ ٝاالػز٘بء ثْٜ ػجو ثوآظ فبٕخ ٖٓ هجَ -4

 ٝؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ٝرؾل٤يْٛ ٖٓ اعَ فِن ث٤ئخ ؽبٙ٘خ ُْٜ ثؼل كولاْٜٗ اُؾ٘بٕ .

اُؼَٔ ػ٠ِ اُزٞعٚ ٗؾٞ اَُِْ اُؼب٢ُٔ ٝػلّ اُلفٍٞ ك٢ اُؾوٝة اُز٢ ٣ٌٕٞ ٙؾ٤زٜب االهآَ  -5

بد ٝاال٣زبّ ٝٓب رقِلٚ ٖٓ ًٞاهس اعزٔبػ٤خ ًبُزٜغ٤و ٝاُوزَ ٝاالهٛبة ٝمُي ػجو أُطبُجخ ث٤َبٍ

ك٤ُٝخ ٝاٙؾخ رؾل ٖٓ ؽبُخ اُؾوة ٝكفٍٞ اُجِل ٖٙٔ كٍٝ اُؾ٤بك ٝػلّ ىعٚ ك٢ اُٖواػبد اُل٤ُٝخ 

 ٝااله٤ٔ٤ِخ ٝأُؾ٤ِخ . 

 ْٕايش انثذج3

  .50،ٓ 2013عٜٔٞه٣خ اُؼوام ،ٝىاهح اُزقط٤ٜ ٝاُزؼبٕٝ االٗٔبئ٢ ، اُزوو٣و االهزٖبك١ ، .1

٢٘ٓ )اُٞاهغ ٝأُؼبُغبد ( كهاٍخ اعزٔبػ٤خ ، ػٔبه ٤ٍِْ ػجل ؽٔيح اُل٢ٔ٤ُ ، االهٛبة ٝاالٍزوواه اال .2

 .5، 2011ٓاٛوٝؽخ كًزٞهاٙ ، ٤ًِخ ا٥كاة ، هَْ االعزٔبع ، عبٓؼخ ثـلاك ، 

اؽٔل ؽ٤ٔل هٍبّ اُجو٢ً ، اُزؾ٤َِ أٌُب٢ٗ ُزوَٓ اَُ٘بء ك٢ ٓؾبكظخ أُض٠٘ ، هٍبُخ ٓبعَز٤و)ؽ.ّ(،  .3

 .2019اُغـواك٤ب ، عبٓؼخ اُجٖوح ، ٤ًِخ اُزوث٤خ ُِؼِّٞ االَٗب٤ٗخ ، هَْ 

 .315، 1990ٕٓلٞػ ف٤و، اُجؾش اُغـواك٢ ٓ٘بٛغٚ ٝأٍب٤ُجٚ، كاه أُو٣ـ ُِْ٘و، اُو٣بٗ،  .4

كزؾ٢ دمحم أثٞ ػ٤بٗخ، عـواك٤خ اٌَُبٕ أٌٍ ٝرطج٤وبد، اُطجؼخ اُواثؼخ، كاه أُؼوكخ اُغبٓؼ٤خ،  .5

 .74، 1993ٓاإلٌٍ٘له٣خ، 

 . 340، 2000ٓكاه اُلٌو، كْٓن ، ٕلٞػ ف٤و، اُغـواك٤خ ٓٞٙٞػٜب ٝٓ٘بٛغٜب ٝأٛلاكٜب،  .6

كاٝك عبٍْ اُوث٤ؼ٢، هٚبء اُيث٤و كهاٍخ ك٢ اُغـواك٤خ اُجْو٣خ، ٓغِخ ٓوًي كهاٍبد اُق٤ِظ اُؼوث٢  .7

 .101ٓ 1978، 89اُؼلك 

 . 176، 1984ٓ, ٓطجؼخ عبٓؼخ ثـلاك ، 1اؽٔل ٗغْ اُل٣ٖ، عـواك٤خ ٌٍبٕ اُؼوام،ٛ .8

ْو ، ٝىاهح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ ، ثـلاك ، ػجبً كبَٙ اَُؼل١،، كاه اٌُزت ُِطجبػخ ٝاُ٘ .9

2002ٓ,130. 

ٕبكم عؼلو اثوا٤ْٛ ، اُزوَٓ ُلٟ اَُ٘بء ك٢ ٓل٣٘خ اُيث٤و ، ٓغِخ اثؾبس اُجٖوح ُِؼِّٞ االَٗب٤ٗخ  .10

 .  259، 2018ٓ( ،3( ، اُؼلك )43،أُغِل)

ثؾَت رؼلاك ػبّ ؽ٤َٖ ػ١ٞ٤ِ ٗبٕو اُي٣بك١ ، اُزجب٣ٖ أٌُب٢ٗ ُقٖبئٔ ٌٍبٕ ٍِط٘خ ػٔبٕ  .11

، ٓ  2005)كهاٍخ ك٢ عـواك٤ب اٌَُبٕ ( ،هٍبُخ ٓبعَز٤و ، ٤ًِخ اُزوث٤خ ، عبٓؼخ اُجٖوح ، 1993

139 . 

 .1984ٓ،75عـواك٤خ اٌَُبٕ، ٓطجؼخ عبٓؼخ ثـلاك، ثـلاك،  ٢ٌٓ ػي٣ي ٝ ه٣بٗ اثوا٤ْٛ اَُؼل١ ، .12

 ٍٝٞه٣ب َٓوؽب ُغوائٔٚ   امٛٞ ر٘ظ٤ْ َِٓؼ ٣زج٠٘ اُلٌو اَُِل٢ اُغٜبك١ ٝاُزٌل٤و١ ٣زقن ٖٓ اُؼو

 أِٛن اُز٘ظ٤ْ ر٤َٔخ اُلُٝخ االٍال٤ٓخ ك٢ اُؼوام ٝاُْبّ  صْ افزٖود ر٤َٔزٚ اػال٤ٓب ثـ)كاػِ(. 

٣٘ظو اؽٔل ٓوىٝم ػجل ػٕٞ ،اُقٖبئٔ اُغـواك٤خ ُِؾلٝك ا٤َُب٤ٍخ ٝأصوٛب ك٢ ٗٔٞ ظبٛوح  .13

  .10،ٓ 2017اٌُٞكخ ،االهٛبة ك٢ اُؼوام ،هٍبُخ ٓبعَز٤و ، ٤ًِخ اُزوث٤خ ُِج٘بد ،عبٓؼخ 

 1986ػجل ػ٢ِ اُقلبف ٝػجل ٓقٔٞه اُو٣ؾب٢ٗ ، عـواك٤خ اٌَُبٕ، ٓطجؼخ عبٓؼخ اُجٖوح، اُجٖوح، .14

 ٓ ،.219. 
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 لية الرتبية االساسية  جملة ك
 اجلامعة  املستهصرية 

 يظادس انثذج3

 .1984, ٓطجؼخ عبٓؼخ ثـلاك ، 1اؽٔل ٗغْ اُل٣ٖ، عـواك٤خ ٌٍبٕ اُؼوام،ٛ .1

خ أُض٠٘ ، هٍبُخ ٓبعَز٤و)ؽ.ّ(، اؽٔل ؽ٤ٔل هٍبّ اُجو٢ً ، اُزؾ٤َِ أٌُب٢ٗ ُزوَٓ اَُ٘بء ك٢ ٓؾبكظ .2

 .2019عبٓؼخ اُجٖوح ، ٤ًِخ اُزوث٤خ ُِؼِّٞ االَٗب٤ٗخ ، هَْ اُغـواك٤ب ، 

 . 2013عٜٔٞه٣خ اُؼوام ،ٝىاهح اُزقط٤ٜ ٝاُزؼبٕٝ االٗٔبئ٢ ، اُزوو٣و االهزٖبك١ ، .3

ؽ٤َٖ ػ١ٞ٤ِ ٗبٕو اُي٣بك١ ، اُزجب٣ٖ أٌُب٢ٗ ُقٖبئٔ ٌٍبٕ ٍِط٘خ ػٔبٕ ثؾَت رؼلاك ػبّ  .4

 . 2005)كهاٍخ ك٢ عـواك٤ب اٌَُبٕ ( ،هٍبُخ ٓبعَز٤و ، ٤ًِخ اُزوث٤خ ، عبٓؼخ اُجٖوح ، 1993

كاٝك عبٍْ اُوث٤ؼ٢، هٚبء اُيث٤و كهاٍخ ك٢ اُغـواك٤خ اُجْو٣خ، ٓغِخ ٓوًي كهاٍبد اُق٤ِظ اُؼوث٢  .5

 .1978، 89اُؼلك 

س اُجٖوح ُِؼِّٞ االَٗب٤ٗخ ٕبكم عؼلو اثوا٤ْٛ ، اُزوَٓ ُلٟ اَُ٘بء ك٢ ٓل٣٘خ اُيث٤و ، ٓغِخ اثؾب .6

 .2018( ،3( ، اُؼلك )43،أُغِل)

 .1990ٕلٞػ ف٤و، اُجؾش اُغـواك٢ ٓ٘بٛغٚ ٝأٍب٤ُجٚ، كاه أُو٣ـ ُِْ٘و، اُو٣بٗ،  .7

 .2000ٕلٞػ ف٤و، اُغـواك٤خ ٓٞٙٞػٜب ٝٓ٘بٛغٜب ٝأٛلاكٜب، كاه اُلٌو، كْٓن ،  .8

زؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ ، ثـلاك ، ػجبً كبَٙ اَُؼل١،، كاه اٌُزت ُِطجبػخ ٝاُْ٘و ، ٝىاهح اُ .9

2002. 

 1986ػجل ػ٢ِ اُقلبف ٝػجل ٓقٔٞه اُو٣ؾب٢ٗ ، عـواك٤خ اٌَُبٕ، ٓطجؼخ عبٓؼخ اُجٖوح، اُجٖوح، .10

. 

ػٔبه ٤ٍِْ ػجل ؽٔيح اُل٢ٔ٤ُ ، االهٛبة ٝاالٍزوواه اال٢٘ٓ )اُٞاهغ ٝأُؼبُغبد ( كهاٍخ اعزٔبػ٤خ ،  .11

 .2011ْ االعزٔبع ، عبٓؼخ ثـلاك ، اٛوٝؽخ كًزٞهاٙ ، ٤ًِخ ا٥كاة ، هَ

كزؾ٢ دمحم أثٞ ػ٤بٗخ، عـواك٤خ اٌَُبٕ أٌٍ ٝرطج٤وبد، اُطجؼخ اُواثؼخ، كاه أُؼوكخ اُغبٓؼ٤خ،  .12

 .1993اإلٌٍ٘له٣خ، 

 .٢ٌٓ1984 ػي٣ي ٝ ه٣بٗ اثوا٤ْٛ اَُؼل١ ، عـواك٤خ اٌَُبٕ، ٓطجؼخ عبٓؼخ ثـلاك، ثـلاك،  .13

ـواك٤خ ُِؾلٝك ا٤َُب٤ٍخ ٝأصوٛب ك٢ ٗٔٞ ظبٛوح ٣٘ظو اؽٔل ٓوىٝم ػجل ػٕٞ ،اُقٖبئٔ اُغ .14

 .2017االهٛبة ك٢ اُؼوام ،هٍبُخ ٓبعَز٤و ، ٤ًِخ اُزوث٤خ ُِج٘بد ،عبٓؼخ اٌُٞكخ ،
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as a model 

Ahmed Hamid Rasam Al-Bark    Murtaja Hashem Baqer Al-Tamimi 
  ahmed.hameed@mu.edu.iq         tajahashim608@gmail.comMur 

Geography Geography  

Muthanna Education Directorate    Dhi Qar Education Directorate                                      

Abstract: 

The research showed the existence of a relationship between the security 

deterioration that the country witnessed in 2014 and the invasion of ISIS 

terrorist gangs in some Iraqi cities and the accompanying military operations, 

an increase in the number of orphans in the urban areas of Al-Muthanna 

Governorate. Between the year 2020, which gave a clear picture of the 

increase in the number of orphans in the governorate’s urban areas as a result 

of these operations. 

Keywords: orphans, gender structure, age structure. 
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 : البحثهستخلض 

هويد اٌٛهلخ اٌجؾض١خ فٟ كهاٍزٙب ػٍٝ رقط١ؾ ٚر١ّٕخ اإلٔزبط اٌيهاػٟ )إٌجبرٟ( ٚاٌّزّضً              

كاه٠خ اٌزٟ رّضً ثؾلٚك٘ب اإل، ثبٌّؾبط١ً اٌيهاػ١خ ػّٓ اٌولؼخ اٌغغواف١خ اٌّزّضٍخ ثمؼبء اٌشب١ِخ

اؽل ألؼ١خ ِؾبفظخ اٌمبك١ٍخ،  ٠ٚؾزً ِووي لؼبء اٌشب١ِخ اٌغيء اٌشّبٌٟ اٌغوثٟ ِٓ اٌّؾبفظخ، ام 

٠85ّزل ث١ٓ كائورٟ ػوع )
-

 3   ٚ)
 

03( شّبالً، ٚفطٟ ؽٛي )   - 64) 
 

( شولبً،      60( ٚ)     

ٌغٕٛة ٔبؽ١خ غّبً ِٚٓ اٌغوة ٠ٚؾلٖ ِٓ اٌشّبي ٔبؽ١خ اٌظالؽ١خ ِٚٓ اٌشوق ٔبؽ١خ اٌشبفؼ١خ ِٚٓ ا

ٚا٘زُ اٌجؾش ثلهاٍخ اٌزقط١ؾ الٍزقلاَ اٌزمبٔبد اٌؾل٠ضخ فٟ اإلٔزبط اٌيهاػٟ ثٕٛػ١ٗ ِؾبفظخ إٌغف . 

)إٌجبرٟ ٚاٌؾ١ٛأٟ(.ٚونٌه اٌزقط١ؾ ٌٍز١ّٕخ اٌفىو٠خ ٚى٠بكح اٌٛػٟ ٚاٌزضم١ف فٟ ِغبي اٌؼٍَٛ اٌيهاػ١خ 

١خ ٌٍّياهػ١ٓ.ٚرؼّٓ ثواِظ اٌز١ّٕخ فٟ اٌمؼبء ونٌه ر١ّٕخ ٚاٌجنٚه ٚاألٍّلح ٚرٛف١و اٌّؼٍِٛبد اٌزمٕ

ىهاػ١خ أفم١خ ٚهأ١ٍخ َِزلاِخ ٚهفغ أزبع١خ اٌلُٚٔ ِٚٓ صُ ى٠بكح أزبع١خ اٌفالػ ٚاٍزضّبهاد ىهاػ١خ 

 ِزٛاىٔخ رفؼٟ ثبٌٕٙب٠خ اٌٝ األٌٍ اٌزٟ ٠ورىي ػ١ٍٙب اٌزقط١ؾ ٌٍز١ّٕخ اٌيهاػ١خ اٌَّزلاِخ .

 طيط  ، تٌويت ، االًتاج ، السراعي ، قضاء الشاهيت الكلواث الوفتاحيت : تخ

 الوقذهت 

رؼٕٟ اٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ لجً وً شٟ اػبكح ثٕبء اٌمٜٛ اٌجشو٠خ فٟ اٌو٠ف ٚرط٠ٛو٘ب صمبف١بً        

ً رؾزبط اٌٝ  ً ال ػّالً رٍمبئ١ب ٚاعزّبػ١بً، ٚثّٛعت ٘نٖ إٌظوح فبْ اٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ رؼل ػّالً اهاك٠ب

اٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ اٌَّزلاِخ ٟ٘ ٚثواِظ ٚؽشل وج١و ٌإلِىب١ٔبد اٌّبك٠خ ٚاٌجشو٠خ . ٚ ١ٍبٍبد ٚٔظُ

فٟ ظوٚف شٙلد اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ  -االٍزلاِخ –اؽلٜ أٛاع رٍه اٌز١ّٕخ ، ٚلل أجضك ٘نا اٌّفَٙٛ 

ً ٔؾٛ اٌقطٛهح اٌزٟ رشىٍٙب ػ١ٍّبد االٍز غالي غ١و ثبالَٔبْ رل٘ٛهاً وج١واً لبك اٌؼبٌُ اٌٝ اٌزفى١و ١ٍِب

االلزظبك٠خ ٌٍّٛاهك اٌيهاػ١خ ٚاٌزٍٛغ فٟ اٍزقلاَ االٍّلح اٌى١ّ١ب٠ٚخ ٚاٌّج١لاد ٚاالٍب١ٌت إٌّٙىخ 

 ٌٍج١ئخ .

 :ث ـأوالً: هشكلـت البح

رزّضً ِشىٍخ اٌجؾش ثى١ف ٠زُ ر١ّٕخ اإلٔزبط اٌيهاػٟ  فٟ ِووي لؼبء اٌشب١ِخ؟ ِٚبٟ٘ اُ٘      

 فطٛاد اٌزقط١ؾ اٌزّٕٛٞ ٌٗ ؟ 

 ً         :: فـروع البحثثاًيا

رّضٍذ فوػ١خ اٌجؾش ثبْ ٕ٘بن اٌؼل٠ل ِٓ االٍب١ٌت ٚاٌقطؾ اٌز٠ّٕٛخ ٌٍٕٙٛع ثبالٔزبط  

 اٌيهاػٟ فٟ لؼبء اٌشب١ِخ .

 ثالثاً: هذف البحث:

٠ٙلف اٌجؾش ثظٛهح هئ١َخ اٌٝ ا٠غبك اٌؾٍٛي إٌّبٍجخ ٌٍّشبوً ٚاٌؼمجبد اٌزٟ رٛاعٗ االٔزبط  

ٓ ؽو٠ك اٌزقط١ؾ األِضً ثغ١خ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ فٟ ِٕطمخ اٌيهاػٟ فٟ اٌمؼبء ٚمٌه ػ

 اٌلهاٍخ.

mailto:kheloud.hussien@qu.edu.iq
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 رابعاً: هٌهح البحث:

 اػزّل اٌجؾش ػٍٝ إٌّٙظ اٌؼبَ فٟ اٌغغواف١خ اٌمبئُ ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزٛى٠غ ٚاٌوثؾ 

 خاهساً: حذود البحث                        :

ظخ اٌمبك١ٍخ، ام ٠ؾزً ِووي لؼبء رّضٍذ ؽلٚك اٌجؾش ثمؼبء اٌشب١ِخ اؽل ألؼ١خ ِؾبف 

85اٌشب١ِخ اٌغيء اٌشّبٌٟ اٌغوثٟ ِٓ اٌّؾبفظخ، ٚ ٠ّزل ث١ٓ كائورٟ ػوع )
-

 3 03ٚ)
 

 (64 -033 )

03شّبالً، ٚفطٟ ؽٛي )
 

( شولبً، ٠ٚؾلٖ ِٓ اٌشّبي ٔبؽ١خ اٌظالؽ١خ ِٚٓ اٌشوق 663  60( ٚ)663  

 ظخ إٌغف . ٔبؽ١خ اٌشبفؼ١خ ِٚٓ اٌغٕٛة ٔبؽ١خ غّبً ِٚٓ اٌغوة ِؾبف

 

 
 

رمَٛ اٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ اٌَّزلاِخ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّورىياد اٌزٟ رزُ ِٓ فالي ػ١ٍّخ رقط١ؾ 

ِٕزظّخ ِٚزىبٍِخ اٌغٛأت رؤفن ثؼ١ٓ االػزجبه ؽج١ؼ١خ ٚٔٛػ١خ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجشو٠خ اٌّزٛفوح ِٓ 

ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب(، ِٚٓ صُ رؾل٠ل وبفخ  )اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ ٚ إٌّبؿ ٚاأل٠لٞ اٌؼبٍِخ اٌيهاػ١خ ٚهأً اٌّبي
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اإلِىبٔبد ٚاٌّؼٛلبد ِٓ أعً ارقبم اٌمواهاد اٌزقط١ط١خ إٌّبٍجخ ٚاٌظبئجخ ِٕٚٙب رٍه اٌزٟ رقض 

 اٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ اٌَّزلاِخ ٟٚ٘: 

 اٌزقط١ؾ الٍزقلاَ ٚط١بٔخ ٚروش١ل اٍزقلاَ اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ )اٌزوثخ، ا١ٌّبٖ، إٌّبؿ(.  •

 لاَ اٌزمبٔبد اٌؾل٠ضخ فٟ اإلٔزبط اٌيهاػٟ ثٕٛػ١ٗ )إٌجبرٟ ٚاٌؾ١ٛأٟ(.اٌزقط١ؾ الٍزق •

اٌزقط١ؾ ٌٍز١ّٕخ اٌفىو٠خ ٚى٠بكح اٌٛػٟ ٚاٌزضم١ف فٟ ِغبي اٌؼٍَٛ اٌيهاػ١خ ٚاٌجنٚه ٚاألٍّلح ٚرٛف١و  •

 اٌّؼٍِٛبد اٌزم١ٕخ ٌٍّياهػ١ٓ.

 كح أزبع١خ اٌلُٚٔ. اٌزقط١ؾ ٌزؾ١َٓ اٍزقلاَ ٔٛع ٚوُ اٌجنٚه ٚاألٍّلح ٚاٌؼًّ ػٍٝ ى٠ب •

 اٌزقط١ؾ إل٠غبك رمبٔبد ٚاكاهح عل٠لح فٟ اإلٔزبط ٚاٌزقي٠ٓ ٚاٌز٠َٛك. •

 ٚ٘نٖ اٌّئشواد ٟ٘ ٔزبئظ ٌٍز١ّٕخ اٌيهاػ١خ اٌَّزلاِخ اٌزٟ رُ اٌزقط١ؾ ٌٙب ِزّضٍخ ثب٢رٟ: 

 ر١ّٕخ ىهاػ١خ أفم١خ ٚهأ١ٍخ َِزلاِخ.  -

 الػ. هفغ أزبع١خ اٌلُٚٔ ِٚٓ صُ ى٠بكح أزبع١خ اٌف -

 اٍزضّبه أِضً ٌٍّٛاهك اٌج١ئ١خ اٌطج١ؼ١خ.  -

اٍزضّبهاد ىهاػ١خ ِزٛاىٔخ رفؼٟ ثبٌٕٙب٠خ اٌٝ األٌٍ اٌزٟ ٠ورىي ػ١ٍٙب اٌزقط١ؾ ٌٍز١ّٕخ اٌيهاػ١خ  -

 ( . 3اٌَّزلاِخ، شىً )  

 (0شكل )

 التخطيط لورتكساث التٌويت السراعيت الوستذاهت في هٌطقت الذراست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: دمحم دلف الذليوي وًسريي عىاد الدظاًي، التخطيط للتٌويت السراعيت الوستذاهت في الوظذر

العراق، الٌذوة العلويت )التخطيط العوراًي ودورٍ في خذهت الودتوع(، كليت التخطيط العوراًي، 

 .5م .، ص2002خاهعت الكىفت،

الغ اٌيهاػٟ فٟ أٞ اْ اٌزقط١ؾ ٌغوع ر١ّٕخ اإلٔزبط اٌيهاػٟ ٘ٛ ِٓ أ٠ٌٛٚبد إٌٙٛع ثبٌٛ 

ثٍل ِٓ ثٍلاْ اٌؼبٌُ، ٚاٌنٞ ٠ؼزّل ػ١ٍٗ فٟ رؾم١ك اٌوفبٖ االلزظبكٞ ٌٍَىبْ ِٓ فالي هفغ اإلٔزبط 

 ٚاإلٔزبع١خ ٌٍٛطٛي اٌٝ األِٓ اٌغنائٟ اٌنٞ ٘ٛ أٍبً ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ.
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ػجو  ٚثغ١خ رؾم١ك اٌز١ّٕخ ٌإلٔزبط اٌيهاػٟ فٟ ِٕطمخ اٌلهاٍخ، الثل ِٓ ر١ٙئخ إٌّبؿ إٌّبٍت 

رؤ١ِٓ اٌّزطٍجبد اٌز٠ّٕٛخ اٌؼوٚه٠خ ٌٍٕشبؽ اٌيهاػٟ، ٚلل ث١ٕذ اٌلهاٍخ  اْ ٕ٘بن عٍّخ ِٓ اٌّؼٛلبد 

اٌزٟ رمف ؽبئالً كْٚ ّٔٛ ٚرطٛه اإلٔزبط اٌيهاػٟ )إٌجبرٟ(، ٌنا فبْ اٌلهاٍخ فٟ ٘نٖ اٌفموح رؾبٚي 

نا اٌغبٔت ٠ّضً ػٕظواً هئ١َبً رمل٠ُ طٛهح ٌَّزمجً اإلٔزبط اٌيهاػٟ ٚأ٘لافٗ ثبػزجبه أْ اال٘زّبَ ثٙ

 فٟ هٍُ ا١ٌَبٍخ اٌزقط١ط١خ اٌزٟ رزؼؼ ِٓ فالي األ٘لاف ا٢ر١خ:

 -التكاهل األفقي : التىسع أو -0

اٌؼًّ ٚ  ِؼلاد ٚا١ٌّبٖ ٚ األهع )اإلٔزبط  ػٛاًِ ى٠بكح٘ٛ  األفمٟ اٌزٍٛغ أٚ اٌزىبًِ

خ كٌٚخ ِٓ اٌّٛاهك االلزظبك٠خ اٌيهاػ١خ اإلٔزبط( ، ٚ ٠زجٍٛه ٘نا اٌّفَٙٛ فٝ ى٠بكح هط١ل أ٠ َِزٍيِبد

فٝ ١٘ئخ أهاػٟ عل٠لح َِزظٍؾخ ٚلبثٍخ ٌٍيهاػخ ِٚب ٠زٛفو ٌٙب ِٓ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ٚاٌجشو٠خ اٌىبف١خ 
(3 )

٠ٚؾزبط اٌزٍٛغ اٌيهاػٟ األفمٟ فٟ أؽ١بْ وض١وح اٌٝ اٍزضّبهاد ػقّخ ١ٌٌ فمؾ ألٍزظالػ 

ل أكٔٝ ِٓ اٌجٕٝ اٌزؾز١خ األٍب١ٍخ )اٌطولبد ٚ اٌغَٛه األهاػٟ ٚاٍزيهاػٙب ، ٚأّب أ٠ؼبً ٌزٛف١و ؽ

ٚ اٌَّزٛكػبد ٚ شجىبد اٌوٞ ٚاٌظوف فٟ اٌّشبه٠غ االهٚائ١خ( ، ِٚٓ عبٔت آفو فبْ رىب١ٌف اػلاك 

ٚاٍزظالػ ٚاٍزيهاع اٌلُٚٔ اٌٛاؽل رزجب٠ٓ ثشلح ِٓ ِٕطمخ اٌٝ أفوٜ ، فؼالً ػٍٝ أٙب أفنح 

اْ ٘نٖ إٌزبئظ ػبكح ِب رمَٛ ػٍٝ أٌٍ ؽَبثبد غ١و  األف١وح .ثبالهرفبع ٚثشىً فط١و فالي اٌؼمٛك 

ثؾض١خ ال رؤفن فٟ اػزجبه٘ب اٌؼبئل االعزّبػٟ ِٓ ٔبؽ١خ اٌزٍٛغ األفمٟ اٌيهاػٟ ٚرؾم١ك اٌزٛؽٓ 

اٌجشوٞ ٚونٌه إٌّبفغ اٌج١ئ١خ ٚاٌؾل ِٓ ىؽف اٌوِبي ٚى٠بكح َٔجخ اٌزظؾو، ثبإلػبفخ ٌٍؾل ِٓ ريا٠ل 

٠ف اٌٝ ِواوي اٌزٛؽٓ اٌىجوٜ ) اٌٙغوح اٌمطبػ١خ االلزظبك٠خ ٚاٌٙغوح اٌّىب١ٔخ( أػلاك اٌٙغوح ِٓ اٌو

، فٟ ؽ١ٓ رؾزً ١ِبٖ اٌوٞ ٔفٌ كهعخ أ١ّ٘خ األهاػٟ اٌيهاػ١خ 
(0)

 

 تٌويت وحوايت األراضي السراعيت . -2

بح رزّضً فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ اٌيهاػ١خ اٌّشزٍّخ ػٍٝ االهاػٟ اٌيهاػ١خ ٚاٌغطبء إٌجبرٟ ٚاٌؾ١

اٌجو٠خ ، اػبفخ اٌٝ ر١َٕك ا١ٌَبٍبد ٚاٌزشو٠ؼبد اٌقبطخ ثبٍزؼّبي االهاػٟ فٟ االغواع اٌيهاػ١خ 

ٚغ١و اٌيهاػ١خ ٚونٌه اال٘زّبَ ثبٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس ٌّىبفؾخ اٌزظؾو ٚاٌؾل ِٓ رل٘ٛه االهاػٟ 

 اٌزٟ رؼبٟٔ ثشلح ِٓ اٌزظؾو ٚاٌيؽف اٌؼّوأٟ اٌّزٛاطً ػٍٝ االهاػٟ اٌيهاػ١خ .

ؼوػذ األهاػٟ اٌيهاػ١خ فٟ ِٕطمخ اٌلهاٍخ ٌزغبٚىاد ٚأزٙبوبد ِٓ ػلح ارغب٘بد ٚلل ر

 وٍٙب ػٍّذ ػٍٝ رآوً اٌَّبؽبد اٌيهاػ١خ ٚرمٍظٙب ثشلح ٚأّ٘ٙب :

رؾٛي آالف اٌلّٚٔبد ِٓ االٍزؼّبي اٌيهاػٟ اٌٝ اٍزؼّبالد أفوٜ ثبٌوغُ ِٓ طالؽ١خ رٍه  -3

اٌَى١ٕخ اٚ اٌزغبه٠خ ، ٚ٘ٛ ِب أكٜ اٌٝ فوٚط اٌىض١و  اٌَّبؽبد ٌإلٔزبط اٌيهاػٟ ، ِٕٚٙب االٍزؼّبالد

ِٓ األهاػٟ اٌزٟ وبٔذ فٟ ٠َٛ ِٓ اال٠بَ ماد أزبع١خ ػب١ٌخ ػٓ اٌقلِخ ، ٚلل ظٙود ثشىً وج١و فٟ 

إٌّبؽك اٌّؾبم٠خ ٌّل٠ٕخ اٌل٠ٛا١ٔخ ٚػٍٝ اؽوافٙب ٚفٟ ِقزٍف االرغب٘بد ٚفبطخ ػٍٝ عبٔجٟ اٌطو٠ك 

ٚٔبؽ١خ ا١ٌَٕخ ، ام رؾٌٛذ ِئبد اٌلّٚٔبد اٌيهاػ١خ اٌٝ لوٜ وبٍِخ  اٌواثؾ ث١ٓ ِل٠ٕخ اٌل٠ٛا١ٔخ

 َِٚزمواد ثشو٠خ .

اٌيؽف اٌؼّوأٟ ػٍٝ َِبؽبد ىهاػ١خ ٚاٍؼخ فظٛطبً اٌّؾبم٠خ ٌٍزغّؼبد اٌَىب١ٔخ فٟ ِواوي  -0

اٌّلْ ٚاٌموٜ ٚمٌه الٔقفبع أٍؼبه٘ب ِمبهٔخ ثمطغ األهاػٟ األفوٜ ٚ٘ٛ ِب ٠ؼوف االْ )ثبٌطبثٛ 

ام اْ اٌزؼلٞ َِزّو ػٍٝ اٌولؼخ اٌيهاػ١خ ٚرؾ٠ٍٛٙب ِٓ االٍزقلاَ اٌيهاػٟ اٌٝ  ( .اٌيهاػٟ

اٍزؼّبالد افوٜ غ١و ىهاػ١خ ، ٌٍٚؾل ِٓ ٘نا اٌزؼلٞ اٚ ا٠مبفٗ ٠ٕجغٟ اْ رَٓ اٌزشو٠ؼبد ٚرطجك 

اٌؼل٠ل ِٓ االعواءاد ، اال اْ رؤوً االهاػٟ اٌيهاػ١خ ِب ىاي َِزّواً ٚثّؼلالد رغبٚىد َٔجخ 
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ً ، االِو اٌنٞ ٠َزٍيَ ِواعؼخ ػوٚه٠خ ٌّب ٠طجك ِٓ ١ٍبٍبد ِٚب ٠ٕفن ِٓ اعواءاد %( 8) ٠ٍٕٛب

 ٌّٛاعٙخ ٘نٖ اٌّشىٍخ .

رفزذ اٌٍّى١خ اٌيهاػ١خ ٔز١غخ ٌمَّزٙب ث١ٓ اإلفٛح اٚ األثٕبء ٚرآوً عيء ُِٙ ِٕٗ ٚرؾٌٛٗ اٌٝ  -0

 شٛاهع اٚ ِجبٟٔ اٚ اٌج١غ ٌّشبه٠غ ِقزٍفخ .

 ٔزبط .أقفبع االٔزبع١خ ٚل١ّخ اال -6

اٌزل٘ٛه اٌَّزّو ٌّؼلالد فظٛثخ اٌزوثخ اٌيهاػ١خ فٟ اٌؼل٠ل ِٓ إٌّبؽك اٌيهاػ١خ ٚمٌه ثزؤص١و  -8

اٌيهاػبد اٌّجىوح ٌّؾبط١ً ثؼ١ٕٙب كْٚ االٌزياَ ثٕظُ رؼبلت اٌّؾبط١ً اٌّٛطٝ ثٗ ، ٚاٌزٟ رؾبفع 

زٕبٍت ِغ وً ٔٛع ػٍٝ فظٛثخ اٌزوثخ ٘نا ِٓ ٔبؽ١خ ، ٌٚؼلَ اٍزقلاَ ٔظُ رقظ١ت اٚ ر١َّل ِؾلكح ر

كٚه٠خ  ِٓ أٛاع اٌزوثخ اٌيهاػ١خ ِٓ ٔبؽ١خ افوٜ ، االِو اٌنٞ ٠ؾزُ اعواء َِٛؽبد ٌٍزوثخ ثظٛهح

ٚهثطٙب ثٕظُ ر١َّل ِؾلكح ٚاػالَ اٌّياهػ١ٓ ثٙنٖ اٌّؼلالد اٌز١َّل٠خ فٟ كٚهاد اٚ ثؤ٠خ ١ٍٍٚخ 

 اهشبك٠خ ِٕبٍجخ

 التكاهل الرأسي( : التىسع الرأسي ) -3
ٌزٍٛغ اٌوأٍٟ اؽلٜ ا١ٌَبٍبد اٌزٟ رٙلف اٌٝ ى٠بكح اإلٔزبط ، ٟٚ٘ رؼٕٟ ى٠بكح رؼل ١ٍبٍخ ا

وفبءح اٍزقلاَ اٌّٛاهك االلزظبك٠خ اٌيهاػ١خ اٌزٟ ٠ؾٛى٘ب اٌّغزّغ ٚاٌزٟ ٠زورت ػ١ٍٙب ى٠بكح اٌغٍخ 

 ً ً ٚٔٛػب ٠ٚزؾمك ِٓ فالي ػلك ِٓ االرغب٘بد ٚاألٍب١ٌت، ِٕٙب ِب  ،اإلٔزبع١خ ِٓ اٌٍَغ اٌيهاػ١خ وّب

٠زؼٍك ثبٌزم١ٕبد اٌؾ٠ٛ١خ، وّب ٘ٛ اٌؾبي فٝ أزبط أطٕبف عل٠لح أٚ رؾ١َٓ اٌزمبٚٞ اٌَّزقلِخ فٝ 

اٌيهاػخ ، ِٕٚٙب ِب ٠ورجؾ ثزؼل٠ً ر١ٌٛفبد ػٕبطو اإلٔزبط ِٚٓ صُ رؤص١وٖ ػٍٝ ل١ّخ اٌزىب١ٌف، اٚ 

ّؼوٚف فٟ ثزىض١ف اٍزقلاَ اٌّٛاهك االلزظبك٠خ اٌيهاػ١خ ٍٛاء فٝ اٌّلٜ اٌمظ١و أٚ اٌط٠ًٛ ٚاٌ

اٌغغواف١ب االلزظبك٠خ ثّفَٙٛ االٍزقلاَ األلظٝ ٌٍّٛاهك . وّب أْ اٌزىبًِ اٌوأٍٟ ٠زؾمك ثبٍزقلاَ 

اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٝ ِقزٍف اٌؼ١ٍّبد اٌيهاػ١خ وبٌطوق اٌؾل٠ضخ فٝ اٌوٞ ٚاٌيهاػخ ٚاٌؾظبك ٚإٌمً 

ٚاٌزؼجئخ 
(0) 

لفٙب إٌٙبئٟ فٟ االهرمبء ثظبفٟ اٌؼبئل ِٓ فف١ّب ٠زؼٍك ثبٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ اٌوأ١ٍخ ٚاٌزٟ ٠زّضً ٘

إٌشبؽ اٌيهاػٟ ِٓ ٔبؽ١خ ، ٚاالهرمبء ثَّزٜٛ ِؼ١شخ ٚكفٛي اٌّّز١ٕٙٓ ٌٍٕشبؽ اٌيهاػٟ ِٓ ٔبؽ١خ 

 أفوٜ فٟٙ رزؼّٓ ِغبالد ػل٠لح ٌزؾم١ك ٘نا اٌٙلف ِٓ أّ٘ٙب :

 ٌّورفؼخ ِٓ ٔبؽ١خ اٍزٕجبؽ األطٕبف اٌَّزؾلصخ ِٓ اٌؾبطالد اٌيهاػ١خ اٌزٟ رؾمك اإلٔزبع١خ ا

 ٚاٌّمبِٚخ ٌألِواع اٌف١و١ٍٚخ ٚاٌفطو٠خ ٚاٌجىز١و٠خ ٚاٌؾشواد ثؤٔٛاػٙب اٌّقزٍفخ ِٓ ٔبؽ١خ أفوٜ .

  اٍزٕجبؽ األطٕبف ِٓ اٌؾبطالد اٌيهاػ١خ اٌّٛفوح ١ٌٍّبٖ ، ام ٠ؼل ٘نا اٌّٛهك ِٓ أُ٘ اٌّٛاهك

 اٌّؾلكح ٌٍزٍٛغ فٟ اإلٔزبط اٌيهاػٟ . 

  اٌيهاػ١خ ٌٍؼ١ٍّبد اٌيهاػ١خ اٌّقزٍفخ اٌزٟ رؾمك االهرمبء ثّؼب١٠و اٌغٛكح اٌزٍٛغ فٟ اٍزقلاَ اٌّىٕٕخ

 ٌٍٕبرظ اٌيهاػٟ . 

    . اٌزٍٛغ فٟ اؽالي األٍّلح اٌؼؼ٠ٛخ ِؾً األٍّلح اٌى١ّب٠ٚخ 

   اٌزٍٛغ فٟ اؽالي أٍب١ٌت اٌّمبِٚخ اٌج١ٌٛٛع١خ ِؾً اٌّمبِٚخ اٌى١ّب٠ٚخ فٟ ِىبفؾخ اٌؾشواد

 إٌجبد ٚاٌؾ١ٛاْ .  ٚاألِواع اٌزٟ رظ١ت وً ِٓ

   . ٟرٛف١و اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ ٚاإلهشبك٠خ ٌٍمٜٛ اٌجشو٠خ اٌؼبٍِخ فٟ اٌمطبع اٌيهاػ 

   .  رط٠ٛو األٍب١ٌت اٌز٠َٛم١خ ثّب ٠ىفً فزؼ أٍٛالبً عل٠لح ٌٍّٕزغبد اٌيهاػ١خ 

   . ٟرٛف١و اٌز٠ًّٛ اٌالىَ إلكفبي اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ ِغبي اإلٔزبط اٌيهاػ 
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
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   ًا١ٌٙىٍٟ ٚاٌّئٍَٟ ١ٌٍٙئبد اٌؼبٍِخ فٟ اٌمطبع اٌيهاػٟ ٚاٌّٛعٙخ ٌٙنا إٌشبؽ . اٌزؼل٠ 

  ٟرٛف١و اٌج١ٕخ األٍب١ٍخ اٌالىِخ إلؽلاس االهرمبء ثبٌؼبئل ِٓ اإلٔزبط اٌيهاػ 
(6)

. 

٠ٚؼل اٌزىض١ف اٌيهاػٟ أؽل ٍٚبئً اٌزٍٛغ اٌوأٍٟ ، ٚرىْٛ اٌؾبعخ ا١ٌٗ ِبٍخ ٚػوٚه٠خ فٝ 

ٌؾخ ٌٍيهاػخ ِٚؾلٚك٠خ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ، وّب أْ اٌيهاػخ ِب ىاٌذ رؼل ِٓ ظً ِؾلٚك٠خ األهع اٌظب

األٔشطخ اٌطبهكح ٌّّبه١ٍٙب فبطخ فٝ اٌّياهع اٌزم١ٍل٠خ ، ٌنا وبْ ِٓ اٌؼوٚهٞ اؽالي اٌٍٛبئً 

اٌؾل٠ضخ ٌي٠بكح اإلٔزبط اٌيهاػٟ ثّب ف١ٙب اٌزىض١ف اٌيهاػٟ و١ٍٍٛخ ٌي٠بكح اإلٔزبط ِٓ اٌّٛاهك اٌيهاػ١خ 

ّؾلٚكح ٌٍزم١ًٍ أٚ اٌؾل ِٓ اٌفغٛح االلزظبك٠خ ث١ٓ كفً اٌيهاػخ ٚاألٔشطخ االلزظبك٠خ األفوٜ ، اٌ

ٚثبٌزبٌٟ لل ٠ىْٛ مٌه ٚاؽلاً ِٓ ٍجً رم١ًٍ )اٌٙغوح اٌمطبػ١خ االلزظبك٠خ ٚ اٌٙغوح اٌّىب١ٔخ ( ٚؽلٚس 

 ّٔٛ فٟ ِؼلالد اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ اٌيهاػ١خ .

 السراعت الٌظيفت : -4

إٌَٛاد االف١وح ِظطٍؾبد ِزؼلكح ِضً اٌيهاػخ إٌظ١فخ ٚاٌجل٠ٍخ ٚاٌج١ٌٛٛع١خ  هاعذ فٟ

ٚاٌؼؼ٠ٛخ ٚاٌؾ٠ٛ١خ ٚاٌج١ئ١خ ٚاٌَّزؼبكح ، ٟٚ٘ ١ٌَذ اال رؼبث١و رش١و اٌٝ ػوٚهح اٌؼٛكح اٌٝ إٌّؾ 

ٌّٛػٛع اٌيهاػٟ اٌمل٠ُ اٌّؼزّل و١ٍبً ػٍٝ اٌطج١ؼ١خ ِٚب ف١ٙب ، ٚصب١ٔبً ٠ؼٛك رؼلك اٌز١َّبد اٌٝ ؽلاصخ ا

ِٓ إٌبؽ١خ إٌظو٠خ ٚافزالف ؽوق اٌجؾش فٟ اٍَٗ ٚاثؼبكٖ ٚاٌغب٠بد اٌَّزٙلفخ ِٕٗ ، ِّٚٙب رجبػلد 

اٚ رمبهثذ اٌّفب١ُ٘ االططالؽ١خ فىً مٌه كالٌخ ػٍٝ اْ ٕ٘بن ؽبعخ اٌٝ رىٌٕٛٛع١ب عل٠لح رىْٛ أظف 

اٌزٍٛس ٚاٌَّبػلح ػٍٝ رؾم١ك  ٚاوفؤ ٚالله ػٍٝ أمبم اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ اٌّؾلٚكح ، ؽزٝ ٠زَٕٝ اٌؾل ِٓ

اٍزمواه إٌّبؿ ٚاٍز١ؼبة إٌّٛ فٟ ػلك اٌَىبْ ٚفٟ إٌشبؽ االلزظبكٞ ، ٚ٘ٛ ِب ٠زؾمك ثشىٍٗ االِضً 

 اٌج١ٌٛٛع١خ اٌيهاػ١خ ػٍٝ االؽالق ثظٛهح اٌزىٌٕٛٛع١ب
(8)

أْ ٘نا األٍٍٛة ٌٗ طفخ اٌزٛاطً أٚ   .

ئٟ ِزىبًِ ٠زّبشٝ ِغ األٌٍ اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ ارجؼٙب االٍزلاِخ ، فٙٛ ٔظبَ أزبعٟ الزظبكٞ اعزّبػٟ ث١

اإلَٔبْ فٝ اٌيهاػخ ػٍٝ ِو اٌزبه٠ـ ، ٚأٔٙب اٍٍٛة ِٓ اإلٔزبط اٌيهاػٟ اٌنٜ ٠زغٕت ف١ٗ اٍزقلاَ 

اٌّٛاك اٌى١ّب٠ٚخ ٚفبطخ اٌّج١لاد ٚاالٍّلح ، ام اْ ٕ٘بن رظٛه ٌلٜ اٌىض١و٠ٓ  ثبْ اٍٍٛة اٌيهاػخ 

ٝ اٌؾم١مخ ٌٙب اٌؼل٠ل ِٓ األٍب١ٌت ٚاٌزٟ رمغ ع١ّؼٙب رؾذ ِفَٙٛ ر١ّٕخ إٌظ١فخ ٘ٛ ٚاؽل فمؾ ٌىٕٙب ف

 إٌظُ اٌطج١ؼ١خ اٌؾ٠ٛ١خ .

 البيىث السخاخيت :-5

رؼل اٌيهاػخ فٟ اٌج١ٛد اٌيعبع١خ )اٌّؾ١ّخ( اؽل االٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌؾل٠ضخ اٌّزجؼخ فٟ اٌّغبي 

هاػ١خ ، ٚ٘ٛ ِٓ االِٛه اٌؼوٚه٠خ اٌيهاػٟ، ٟٚ٘ رؼًّ ػٍٝ ى٠بكح االٔزبط ٚكفغ ػغٍخ اٌز١ّٕخ اٌي

١ٌٍَطوح ػٍٝ اٌظوٚف اٌج١ئ١خ ٚإٌّبف١خ اٌمب١ٍخ ِٕٚٙب كهعبد اٌؾواهح ٚاٌوؽٛثخ ٚاالػبءح ٚروو١ي 

غبى صبٟٔ اٚو١َل اٌىوثْٛ ، فؼالً ػٍٝ ػٛاًِ ِزؼٍمخ ثزغن٠خ إٌجبربد ِٚىبفؾخ ا٢فبد ، ٟٚ٘ رَزؼًّ 

 غبد فبهط ثٙلف ري٠ٚل األٍٛاق ثّٕز ثىضوح ٌيهاػخ اٌقؼو
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 ادتامعة  املصتهصرية 

 (3علٚي هلُ )

 0332اػلاك ِبٌىٟ اٌج١ٛد اٌيعبع١خ ٚاٌَّبؽخ اٌَّزضّوح فٟ ِٕطمخ اٌلهاٍخ ٌَٕخ 

 

 

 م.2009يت زراعت هحافظت القادسيت ، قسن االحظاء ، بياًاث غير هٌشىرة ، الوظذر : هذير

أٚلبد ِٛاٍّٙب اٌطج١ؼ١خ ِغ اٍزؼّبي اغط١خ ثالٍز١ى١خ اٚ ىعبع١خ اٚ غ١و٘ب ِٓ اٌّٛاك ٌؾّب٠خ 

إٌجبربد ، وّب ٠زُ اٍزؼّبي االغط١خ اٌجالٍز١ى١خ فٟ ثؼغ إٌظُ ٌزغط١خ اٌزوثخ ٚمٌه ٌؾّب٠زٙب ٚرم١ًٍ 

ثبٌزجقو ، ٚفٟ وً ٘نٖ اٌؾبالد فبْ ػ١ٍّخ اٌوٞ اٌّزجؼخ ٟ٘ ثبٌوُ اٚ ثبٌزٕم١ؾ اٚ اٌزؾذ ٍطؾٟ اٌفبلل 

اٚ اٌيهاػخ ثلْٚ روثخ 
(4)

. ٚرزٛفو فٟ اٌج١ٛد اٌّؾ١ّخ ٚفبطخ رٍه اٌّظٕٛػخ ِٓ اٌيعبط ،  أظّخ 

زُ ر٠ٛٙخ ٘نٖ اٌج١ٛد ِقزٍفخ ٌٍزؾىُ ثبٌظوٚف اٌج١ئ١خ ٚإٌّبف١خ ِضً أظّخ اٌز٠ٛٙخ ٚاٌزجو٠ل ٚاٌزلفئخ ، ٚر

اِب ١ِىب١ٔى١بً ثبٌّواٚػ اٚ ؽج١ؼ١بً ثبٌو٠بػ ٌغوع اٌزؾىُ ثبٌوؽٛثخ إٌَج١خ ٚكهعبد اٌؾواهح ٚرواو١ي 

فً اٌج١ذ اٌّؾّٟ ، ٚٔز١غخ الٍزقلاَ ٍٚبئً اٌزؾىُ فٟ اٌغبىاد ِٕٚٙب صبٟٔ اٚو١َل اٌىبهثْٛ كا

اٌظوٚف اٌج١ئ١خ اٌّؾ١طخ ثبٌٕجبربد ٚاٍزقلاَ اٍب١ٌت ؽل٠ضخ فٟ وً ِٓ اٌوٞ ٚاالٍّلح ِٚىبفؾخ ا٢فبد 

ٚفٟ روث١خ إٌجبربد ، فبْ أزبع١خ اٌج١ٛد اٌّؾ١ّخ ِٓ اٌّؾبط١ً ٠ورفغ ػٍٝ االلً ٍجؼخ اػؼبف 

 رؼطٟ هثؾبً ٍو٠ؼبً ٠شغغ اٌّياهػ١ٓ ػٍٝ ى٠بكح اٍزقلاِٙب ٚاٌزٍٛغ ف١ٙب .االٔزبط اٌؼبكٞ ، ٌنٌه فٟٙ 

اْ أعٛاء ِٕطمخ اٌلهاٍخ رؼل ٔبعؾخ ثبٍزقلاَ اٌج١ٛد اٌيعبع١خ وَّؤٌخ ثل٠ٍخ ٌٍيهاػخ االػز١بك٠خ 

ٕٚ٘بن رغوثخ ٌٍج١ٛد اٌجالٍز١ى١خ ف١ٙب ٚوبٔذ ٔبعؾخ علاً ، ٚلل ثٍغ ػلك اٌج١ٛد اٌيعبع١خ فٟ ِٕطمخ 

 ( 30( كُٚٔ . علٚي هلُ )4( ث١زبً اِب اٌَّبؽخ اٌَّزضّوح ف١ٙب ثٍغذ ) 03خ )اٌلهاٍ

 العول بٌظام الذورة السراعيت: -6

رُؼوف اٌلٚهح اٌيهاػ١خ ثؤٔٙب ٔظبَ رؼبلت ىهاػخ ِؾبط١ً ىهاػ١خ ِقزٍفخ ِٚالئّخ ِغ ظوٚف 

اػٟ ِؼ١ٓ.إٌّطمخ فٟ ثمؼخ ِؼ١ٕخ ِٓ األهع ِٚمَّخ اٌٝ ألَبَ ِؾلكح ػٍٝ ٚفك ٔظبَ ىه
(7) 

ٚرٙلف اٌلٚهح اٌيهاػ١خ اٌٝ رؾم١ك االٍزغالي األِضً ٌألهع اٌيهاػ١خ ِغ األفن ثٕظو االػزجبه 

 ػوٚهح اٌؾفبظ ػٍٝ فظٛثزٙب ٚاٌَؼٟ اٌٝ ى٠بكح أزبع١زٙب ٚا١ٌَطوح ػٍٝ ا٢فبد اٌيهاػ١خ. 

ٌيهاػ١خ ثَجت اٌزوو١ي ٠زؼؼ ِٓ ٔزبئظ اٌّجؾش األٚي ِٓ ٘نا اٌفظً ػلَ اػزّبك اٌؼًّ ثٕظبَ اٌلٚهح ا

ػٍٝ ىهاػخ ِؾبط١ً اٌؾجٛة ٚمٌه ٌطج١ؼخ اٌّزٛاهس ِٓ إٌشبؽ اٌيهاػٟ ٚاٌزٛعٗ ٔؾٛ ىهاػخ 

ً وج١واً ػٍٝ األهع  ِؾبط١ً ِؼ١ٕخ، فؼالً ػٓ اٌطٍت اٌّزيا٠ل ػٍٝ رٍه اٌّؾبط١ً ِّب ٌّٚل ػغطب

ٞ ػٍٝ ِؾبط١ً ىهاػ١خ ٌنا أطجؼ ِٓ اٌؼوٚهٞ ارجبع ٔظبَ اٌلٚهح اٌيهاػ١خ وٛٔٙب رؾزٛ اٌيهاػ١خ.

ِزٕٛػخ رؼًّ ػٍٝ ى٠بكح فظٛثخ اٌزوثخ ٚاغٕبء٘ب ثبٌؼٕبطو اٌغنائ١خ اٌزٟ ري٠ل ِٓ ك٠ِّٛزٙب ٚاٌؾل ِٓ 

أزشبه ا٢فبد اٌيهاػ١خ، ٚاٌزؼلك فٟ ِظبكه اٌلفً ٌيهاػخ ِؾبط١ً ِقزٍفخ، فؼالً ػٓ ى٠بكح 

ِؾظٛي ٚاؽل فٟ ٔفٌ األهع  اإلٔزبط، ام أصجزذ اٌىض١و ِٓ اٌزغبهة اٌيهاػ١خ اْ رؼبلت ىهاػخ

اٌيهاػ١خ ٌَٕٛاٍد ػلح ٠ئكٞ اٌٝ رٕبلض اإلٔزبط، ِب وبْ رؼبلت ىهاػخ ِؾبط١ً ِقزٍفخ ػٓ ؽو٠ك 

كٚهح ىهاػ١خ ِٕظّخ ٠ئكٞ اٌٝ ى٠بكح اإلٔزبط.
(5) 

اػلاك ِبٌىٟ اٌج١ٛد  اٌٛؽلاد اإلكاه٠خ

 اٌيعبع١خ

اػلاك اٌج١ٛد 

 اٌيعبع١خ

اٌَّبؽخ اٌَّزضّوح 

 )كُٚٔ(

 
 إٌبؽ١خ اٌمؼبء

 4 03 5 اٌّووي اٌشب١ِخ
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 ادتامعة  املصتهصرية 

ٌمل أصجزذ رغبهة اٌلٚهاد اٌيهاػ١خ ثبْ ىهاػخ ِؾظٛي اٌشٍت ثؼل اٌّقب١ٌؾ اٌؼٍف١خ  

ً أوضو ِٓ ىهاػزٗ ثؼل اٌجبلالء، ونٌه فبْ ىهاػخ اٌجو١ٍُ فالي شٙو )اٌشؼ١و+اٌجو١ٍُ( ٠ؼطٟ ا ٔزبعب

رشو٠ٓ األٚي لجً ؽظبك اٌشٍت ثّؼلي صالصخ اٌٝ أهثؼخ أٍبث١غ، صُ ٠ؾظل ثؼل ّٔٛ اٌجو١ٍُ فبْ اٌجو١ٍُ 

ال ٠زؼوه ِٓ ؽظبك اٌشٍت، وّب ٠ّىٓ ىهاػخ اٌشٍت ثؼل اٌجبلالء ػٕل ىهاػزٙب فٟ ٍطٛه ١ٌٌٚ فٟ 

ِوٚى 
(2)

 ٠ّٚىٓ ىهاػخ ِؾظٛي اٌشٍت ثؼل ِؾظٛي اٌؾٕطخ فٟ اٌلٚهح اٌيهاػ١خ.   ،

 الظٌاعي: –التكاهل السراعي  -7

رزؼوع أغٍت إٌّزغبد اٌيهاػ١خ فٟ ِٕطمخ اٌلهاٍخ اٌٝ اٌزٍف فبطخ فٟ مهٚح اإلٔزـبط، 

بػٟ ٠ؼًّ طٕ –ٌنٌه الثـل ِٓ رجٕٟ ١ٍبٍخ ٌٍز١ّٕـخ االلزظبك٠خ ٠مـغ ػٍٝ ػبرمٙب ا٠غبك رىبًِ ىهاػٟ 

ػٍٝ ؽفع اٌفبئغ ِٓ اإلٔزبط اٌيهاػٟ، فؼالً ػٓ رٛف١و اٌغناء مٞ اٌم١ّخ اٌغنائ١خ اٌؼب١ٌخ ٚإٌٛػ١خ 

 اٌغ١لح، ونٌه ى٠بكح اٌٛفٛهاد االلزظبك٠خ ٚرٛف١و فوص اٌؼًّ ٚرؾ١َٓ َِزٜٛ اٌّؼ١شخ.

اٌظٕبػ١خ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ ٚعٛك  –ٚرىبك ِٕطمخ اٌلهاٍخ رقٍٛ ِٓ اٌّغّؼبد اٌيهاػ١خ 

 مِٛبد إللبِخ ثؼغ اٌظٕبػبد اٌّؼزّلح ػٍٝ إٌّزغبد اٌيهاػ١خ ٟٚ٘:ِ

 طٕبػخ وجٌ اٌزّٛه ٚطٕبػخ اٌلثٌ. -3

طٕبػخ األػالف اٌّغففخ ٚاٌّوويح ٌٍّبش١خ ٚاٌلٚاعٓ ِٓ فالي االٍزفبكح ِٓ ِؾبط١ً اٌؾجٛة،  -0

 ٚال١ٍّب اٌؾٕطخ ٚاٌشؼ١و ٚاٌنهح اٌظفواء ِٚقٍفبد ِغبهُ اٌشٍت.

خ )ا١ٌَالط( ٠ٚزُ ف١ٙب عّغ اٌّؾبط١ً اٌؼٍف١خ فٟ ٍُِٛ ٚفورٙب ٚرغف١فٙب طٕبػخ األػالف اٌّغفف -0

 ٚوجَٙب ػٍٝ شىً ثبالد ٌالٍزفبكح ِٕٙب فٟ أٚلبد شؾزٙب.

 طٕبػبد رورجؾ ثزٛف١و اٌّؼلاد اٌيهاػ١خ ٚلطغ اٌغ١به أٚ أشبء ِواوي ٌظ١بٔخ اٌّؼلاد اٌيهاػ١خ. -6

 طٕبػخ اٌزؼجئخ ٚاٌزغ١ٍف. -8

 طٕبػخ اٌؾ١ٍت ِٚشزمبرٗ. -4

اٌظٕبػٟ ٠ئكٞ اٌٝ رؾم١ك ِغّٛػخ ِٓ اٌفٛائل ٌّٕطمخ  –ْ ارجبع ؽو٠مخ اٌزىبًِ اٌيهاػٟ ا

اٌلهاٍخ ِٕٙب اٌزشغ١غ ػٍٝ ى٠بكح اإلٔزبط اٌيهاػٟ، ام ٠ؼًّ ػٍٝ هفغ ل١ّزٗ ٚرٕظ١ُ ٚػؼٗ فٟ اٌَٛق 

بد ٚاػطبء فوص ر٠َٛم١خ أفؼً ألعً اٌزم١ًٍ ِٓ االػزّبك ػٍٝ األٍٛاق اٌقبهع١خ فٟ رٛف١و إٌّزغ

اٌغنائ١خ اٌّظٕؼخ ٚثنٌه رزٛافو اٌؼّالد األعٕج١خ اٌزٟ ٠ّىٓ اٍزضّبه٘ب فٟ اٌجواِظ اٌز٠ّٕٛخ، فؼالً ػٓ 

 رٛافو فوص اٌؼًّ ٌأل٠لٞ اٌؼبٍِخ اٌّٛعٛكح فٟ ِٕطمخ اٌلهاٍخ.

 -االستٌتاخاث :

اٌج١َطخ اػزّبك األٍب١ٌت ٚاٌٍٛبئً اٌزم١ٍل٠خ فٟ ِغًّ اٌؼ١ٍّبد اٌيهاػ١خ ِٓ اٌّىبئٓ ٚا٢الد  -3

ٚاالػزّبك ػٍٝ اٌّزٛاهس ِٕٙب، ٚػلَ اٍزؼّبي اٌزمبٔبد اٌّزطٛهح ِّب أصو فٟ اهرفبع رىب١ٌف اٌؼًّ 

 ٚى٠بكح َٔجخ اٌفبلل ِٓ اإلٔزبط.

أرؼؼ ؽبعخ ِٕطمخ اٌلهاٍخ ال١ٍّب إٌّبؽك اٌو٠ف١خ اٌٝ ؽوق ٔمً ِؼجلح، أِب ٍٚبئؾ إٌمً فبْ  -0

 اػ١خ اٌّزؼلكح األغواع ١ٍٚبهاد اٌؾًّ ثّقزٍف أٔٛاػٙب.اٌّزٛافو ِٕٙب الزظو ػٍٝ اٌَبؽجبد اٌيه

 ١ٍبكح اٌمطبع اٌقبص فٟ ِغبي اإلٔزبط اٌيهاػٟ )إٌجبرٟ( فٟ ِٕطمخ اٌلهاٍخ. -0

ً فٟ ِٕطمخ اٌلهاٍخ غ١و ِزالءَ ِغ اٌّزطٍجبد  -6 ٠شىً ٔظبَ اٌٍّى١خ اٌيهاػ١خ اٌّؼّٛي ثٗ ؽب١ٌب

اٌفالؽْٛ ٠يهػْٛ االهاػٟ وؤُعواء ٚافوْٚ ثؼمٛك اٌؼوٚه٠خ ٌٍزؾٛي ٔؾٛ اٌز١ّٕخ ، ام ِب ٠ياي 

ِئلزخ ِضً اال٠غبه إٌَٛٞ ، ٚ ٠ٕجغٟ اْ رىْٛ اٌٍّى١خ اٌفوك٠خ ٟ٘ اٌؾبوّخ ٠ّٚىٓ اْ ٠زؼبػف 

 أزبعُٙ اٚ ٠لَٚ ٌٛ رُ رؾ٠ٍٛٙب اٌٝ ٍِى١خ ِؼّٛٔٗ ٌٍفالؽ١ٓ 
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 ادتامعة  املصتهصرية 

ه٠خ ٌٙنا اٌغوع ٚوبْ رورىي اٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ اٌَّزلاِخ ػٍٝ ؽيِخ ِٓ اٌقطٛاد ٚإٌمبؽ اٌؼوٚ-8

اثوى٘ب االثزؼبك ػٓ اٍزقلاَ االٍّلح اٌى١ّ١ب٠ٚخ ٚاٌّج١لاد اٚ ٍٚبئً االٔزبط اٌّؼوح ثبٌّٛاهك 

اٌيهاػ١خ ِضً، وّب وبٔذ ٕ٘بن ِشوٚع اٍزوار١غ١خ رزٕبٍت ِغ اٌٛػغ اٌيهاػٟ اٌؼبَ فٟ ِٕطمخ 

اهوبٔٗ وبٌز١ّٕخ اٌجشو٠خ اٌلهاٍخ، ٟٚ٘ شٍّذ ِجلأ٠ٓ ١ِّٙٓ ّ٘ب اٌزٍٛغ االفمٟ ثىبفخ ػٕبطوٖ ٚ

ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاكاهح ٚط١بٔخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ٚاٌزوثخ ٚؽّب٠خ االهاػٟ اٌيهاػ١خ ٚاػبفخ 

ٚاٍزظالػ االهاػٟ ٚاٍزضّبه إٌّبؽك اٌظؾوا٠ٚخ ٚرشغ١غ االٍزضّبه اٌيهاػٟ ، فٟ ؽ١ٓ وبْ 

زقلاَ اٌيهاػخ إٌظ١فخ اٌّجلأ اٌضبٟٔ ٠زّضً ثبٌزٍٛغ اٌوأٍٟ اٌنٞ رىْٛ ِٓ اٌزىض١ف اٌيهاػٟ ٚاٍ

 ثبشىبٌٙب اٌّؼوٚفخ ٚاػزّبك ؽوق اٌوٞ ٚاٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ ٚاالٍّلح اٌؼؼ٠ٛخ .

 في ضىء االستٌتاخاث السابقت تىطي الذراست باآلتي:: ثاًياً: التىطيــــاث

اٌؼًّ ػٍٝ رؤ١ٌٍ لبػلح ٌٍج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اإلؽظبئ١خ اٌلل١مخ ٚاٌَّزّوح ٚاٌزفظ١ٍ١خ ٚاٌشبٍِخ  -3

١ّغ ِمبؽؼبد ِٕطمخ اٌلهاٍخ رملِٙب ِل٠و٠خ ىهاػخ اٌّؾبفظخ ِٚل٠و٠خ اإلؽظبء ٚاٌزٟ رزؼّٓ ٌغ

ِقزٍف اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبإلٔزبط ٚاٌز٠َٛك ٚاألٍؼبه ٌزقلَ أ٘لاف اٌجبؽض١ٓ ٚفيْ رٍه اٌّؼٍِٛبد 

 ٚفك اٌطوائك اٌؼ١ٍّخ اٌؾل٠ضخ.

َزضّوح ثبٌيهاػخ ػٓ ؽو٠ك اٍزضّبه روش١ل اٌيهاػخ اٌّو٠ٚخ اٌٝ عبٔت اٌزٍٛغ فٟ اٌَّبؽبد اٌّ -0

اٌّٛاهك اٌّبئ١خ اٍزضّبهاً أِضً ثزم١ًٍ اٌٙله ف١ٙب لجً ٚطٌٛٙب اٌٝ اٌؾمٛي اٌيهاػ١خ ػٓ ؽو٠ك رؾ١َٓ 

 رىٌٕٛٛع١ب ِّٚبهٍخ ؽوائك اٌوٞ اٌؾل٠ضخ ٌزؾم١ك اٌي٠بكح فٟ اإلٔزبع١خ.

ً اٌيهاػ١خ فٟ ِٕطمخ اٌؼًّ ػٍٝ اعواء كهاٍبد شبٍِخ ٚرفظ١ٍ١خ ٌالؽز١بعبد اٌّبئ١خ ٌٍّؾبط١ -0

اٌلهاٍخ ثبلبِخ اٌلٚهاد اٌيهاػ١خ ٚاإلهشبك٠خ ٌزٛػ١خ اٌفالػ ٚرضم١فٗ ثغ١خ اهشبكٖ اٌٝ اٍزؼّبي ؽوائك 

هٞ ؽل٠ضخ رّىٓ ِٓ فالي رؾل٠ل و١ّخ ا١ٌّبٖ اٌزٟ رؾزبعٙب اٌّؾبط١ً ٚػلك اٌو٠بد ثّب ٠ؾمك وفبءح 

 ػب١ٌخ فٟ اٍزؼّبي ا١ٌّبٖ فٟ ِٕطمخ اٌلهاٍخ.

ً ػًّ اإلهشبك اٌيهاػٟ ٌزؼو٠ف اٌّياهػ١ٓ ٚاٌفالؽ١ٓ ثبٌؼ١ٍّبد اٌيهاػ١خ اٌّجزىوح اػبكح رؤ١٘ -6

ٚٔشو اٌزمبٔبد اٌؾل٠ضخ فٟ اإلٔزبط ٚاٌز٠َٛك ٚاٌيهاػخ اٌّؾ١ّخ اٌّجىوح ِٓ فالي ؽوائك ؽل٠ضخ ِٓ 

شؤٔٙب ى٠بكح أزبع١خ األهع اٌيهاػ١خ ٚرله٠ت اٌىٛاكه اٌجؾض١خ ٚاإلهشبك٠خ ٚاِىب١ٔخ ؽظٌٛٙب ػٍٝ 

رىٌٕٛٛع١ب االرظبالد ٚاٌّؼٍِٛبد ٌٕشو اٌٛػٟ ث١ٓ أفواك اٌو٠ف ٌوفغ وفبءح اٌؼ١ٍّبد اٌيهاػ١خ 

 ٚاٌزمبٔبد اٌؾل٠ضخ ثغ١ّغ ِواؽٍٙب.

رشغ١غ اٌؼًّ ثٕظبَ ٔشو ٔزبئظ اٌجؾٛس اٌيهاػ١خ اٌزطج١م١خ ثؤٍٍٛة اهشبكٞ ِجَؾ ٌٍّياهػ١ٓ  -8

اٌّؾَٕخ ػب١ٌخ اإلٔزبع١خ ٚؽوائك اٌٛلب٠خ ٚاٌفالؽ١ٓ، ٚال١ٍّب إٌزبئظ اٌقبطخ ثزطٛه أطٕبف اٌجنٚه 

 ِٓ ا٢فبد اٌيهاػ١خ ػٓ ؽو٠ك ر٠ًّٛ اٌمطبع اٌؾىِٟٛ ٌٙنٖ اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد.

الثل ِٓ ر١ّٕخ اٌيهاػخ أْ رجلأ ثز١ّٕخ اٌو٠ف أٚالً ٚرؾ١َٓ َِزٜٛ ِؼ١شخ اٌفوك اٌو٠فٟ ٚال رشًّ  -4

 ألٍب١ٍخ االعزّبػ١خ ٚااللزظبك٠خ.اٌيهاػخ فؾَت ثً ٚرؾ١َٓ اِىب١ٔخ اٌؾظٛي ػٍٝ فلِبد اٌج١ٕخ ا

اٌؾبعخ اٌٝ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ فٟ ِب ٠قض ا٢الد ٚاٌّىبئٓ اٌيهاػ١خ  -2

ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌٛهاص١خ ألطٕبف اٌّؾبط١ً اٌيهاػ١خ اٌّقزٍفخ ٚاٌزمبٔبد اٌقبطخ ثؼ١ٍّبد ِب ثؼل 

اٌجؾش اٌالىِخ ٌلػّٙب ٘ٛ ِٕقفغ ٌؼلَ اٌؾظبك، ٚثّب أْ اؽز١بعبد اٌفالؽ١ٓ اٌٝ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚعٙٛك 

للهرُٙ ػٍٝ رؾًّ رىب١ٌفٙب ٌنٌه ٠ظبه اٌٝ ى٠بكح ر٠ًّٛ اٌمطبع اٌؼبَ ٌٍجؾٛس ٚاإلهشبك ٚفٟ اٌّغبي 

 اٌيهاػٟ ٚلل ٠ىْٛ ثشواوخ ِغ اٌمطبع اٌقبص.
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اٌّؾبفظخ ػٍٝ فبئغ اإلٔزبط ثبٔشبء طٕبػبد ىهاػ١خ ِؼزّلح فٟ أزبعٙب ػٍٝ اٌّٛاك األ١ٌٚخ  -33

ٌيهاػ١خ اٌّزٛافوح فٟ ِٕطمخ اٌلهاٍخ اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ اٌزمبٔبد اٌؾل٠ضخ ٌّب رٛفوٖ ِٓ فوص ٌزشغ١ً ا

 األ٠لٞ اٌؼبٍِخ.

 الهىاهش 

 __________ 

)
1

 ( 
John, P. Doll & Frank Orazem 

, 
Production Economics: Theory with Application, Second Edition, 

USA.1978, p.55  
 

0
١ك إٌغفٟ ، اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ اٌيهاػ١خ ، ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ، عبِؼخ ٍبٌُ رٛف 

 .00، ص3252اٌّٛطً، اٌؼواق ،
(0)

، 3272ػجل اٌؾ١ّل دمحم اٌمبػٟ ، ِملِخ فٟ اٌز١ّٕخ ٚاٌزقط١ؾ االلزظبكٞ ، اٌيلبى٠ك ، ِظو،  

 .06ص
(6)

كٞ إلِىب١ٔخ رؾم١ك أزبط ىهاػٟ ٔظ١ف ٚكٚهٖ أؽّل فواط لبٍُ ، اٌزقط١ؾ االلزظبٚ  دمحم اٌّبؽٟ 

 .        86، ص0337و١ٍخ اٌيهاػخ ، عبِؼخ اإلٍىٕله٠خ ،  فٟ اٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ،

 (


( اٌزىض١ف اٌيهاػٟ ٘ٛ رؾ١َٓ اٍزقلاَ اٌّٛاهك اإلٔزبع١خ اٌَّزقلِخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ أوجو أزبط 

 خِّىٓ أٚ اٌؾظٛي ػٍٝ أزبط أوجو ِٓ ٔفٌ اٌّٛاهك اٌَّزقلِ
(8)

اٌٙبكٞ اٌّضٍٛصٟ ، اٌيهاػخ اٌج١ٌٛٛع١خ فٟ رٌٛٔ ، اٌٍّزمٝ اٌقبٌِ ٌٍغغواف١١ٓ اٌؼوة ، اٌى٠ٛذ ،  

 .504، ص0332
(4)

لظٟ لبٍُ اٌى١ٍلاه ٚ ػجلهللا ؽّل اٌلثبُ ٚػ١ٍخ عَبَ دمحم ، ل١بً اٌغلٜٚ االلزظبك٠خ ٌٍيهاػخ  

خ ا١ٌٍّّٛخ ٌٕفٌ اٌقؼو فٟ ِؾبفظخ اٌّؾ١ّخ ٌٍقؼو فٟ اإلٔفبق اٌجالٍز١ى١خ ِٚمبهٔزٙب ِغ اٌيهاػ

 . 48 -46، ص 0330، 0، اٌؼلك 36ثغلاك ، ِغٍخ اٌمبك١ٍخ ٌٍؼٍَٛ االكاه٠خ ٚااللزظبك٠خ ، اٌّغٍل 
(7)

 .353ص  3253دمحم ِغ١ل االٔظبهٞ ٚىِالإٖ، ِجبكة اٌّؾبط١ً اٌؾم١ٍخ، كاه اٌّؼوفخ، ثغلاك،  
(5)

، ص 3222اه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ ، االٍىٕله٠خ ، ، ك0دمحم ف١ٌّ اٌيٚوخ، اٌغغواف١خ اٌيهاػ١خ، ؽ 

306-304. 

 88، ص3255( ا١ِٚل ٔٛهٞ دمحم ، ِجبكة اٌّؾبط١ً اٌؾم١ٍخ ، ِطجؼخ عبِؼخ اٌجظوح ، اٌجظوح ، 2)

 :الوظادر باللغت العربيت 

 ________ 

 .3255ا١ِٚل ٔٛهٞ دمحم ، ِجبكة اٌّؾبط١ً اٌؾم١ٍخ ، ِطجؼخ عبِؼخ اٌجظوح ، اٌجظوح ،  -3

ٍبٌُ رٛف١ك إٌغفٟ ، اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ اٌيهاػ١خ ، ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ، عبِؼخ  -0

 .3252اٌّٛطً، اٌؼواق ،

 .3272ػجل اٌؾ١ّل دمحم اٌمبػٟ ، ِملِخ فٟ اٌز١ّٕخ ٚاٌزقط١ؾ االلزظبكٞ ، اٌيلبى٠ك ، ِظو،  -0

بَ دمحم ، ل١بً اٌغلٜٚ االلزظبك٠خ ٌٍيهاػخ لظٟ لبٍُ اٌى١ٍلاه ٚ ػجلهللا ؽّل اٌلثبُ ٚػ١ٍخ عَ -6

اٌّؾ١ّخ ٌٍقؼو فٟ اإلٔفبق اٌجالٍز١ى١خ ِٚمبهٔزٙب ِغ اٌيهاػخ ا١ٌٍّّٛخ ٌٕفٌ اٌقؼو فٟ ِؾبفظخ 

 .0330، 0، اٌؼلك 36ثغلاك ، ِغٍخ اٌمبك١ٍخ ٌٍؼٍَٛ االكاه٠خ ٚااللزظبك٠خ ، اٌّغٍل 

إلِىب١ٔخ رؾم١ك أزبط ىهاػٟ ٔظ١ف ٚكٚهٖ أؽّل فواط لبٍُ ، اٌزقط١ؾ االلزظبكٞ ٚ  دمحم اٌّبؽٟ -4

 .  0337و١ٍخ اٌيهاػخ ، عبِؼخ اإلٍىٕله٠خ ،  فٟ اٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ،

 . 3253دمحم ِغ١ل االٔظبهٞ ٚىِالإٖ، ِجبكة اٌّؾبط١ً اٌؾم١ٍخ، كاه اٌّؼوفخ، ثغلاك،  -7

 .3222، ، كاه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ ، االٍىٕله٠خ 0دمحم ف١ٌّ اٌيٚوخ، اٌغغواف١خ اٌيهاػ١خ، ؽ -5
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Planning and development of agricultural production in the 

Shamiya district 
Abstract: 

    The research paper focused in its study on the planning and development 

of agricultural production (plant) represented by agricultural crops within the 

geographical area represented by Al-Shamiya district, with its administrative 

borders, which represents one of the districts of Al-Qadisiyah Governorate. 1 

3° and (46-31°) in the north, longitudes (31 44°) and (43 44°) in the east, and 

it is bounded by the north in the direction of Salihah, in the east by al-

Shafi’iyyah, in the south by Ghammas, and in the west by the Najaf 

governorate. The research was concerned with studying planning for the use 

of modern technologies in agricultural production of both types (plant and 

animal), as well as planning for intellectual development, raising awareness 

and education in the field of agricultural sciences, seeds and fertilizers, and 

providing technical information for farmers. Increasing farmer productivity 

and balanced agricultural investments that ultimately lead to the foundations 

upon which planning for sustainable agricultural development rests. 

 

Keywords: planning, development, production, agricultural, Shamiya 

district 
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 يستخهص انثذث:

طج١ؼ١خ ثؾىً ِضبٌٟ ِٓ خالي رق١ٕغ اٌخبِبد رٙذف اٌز١ّٕخ اٌقٕبػ١خ اٌٝ اعزضّبس ِٛاسد اٌج١ئخ اٌ   

ٚاٌّٛاد األ١ٌٚخ ثذالً ِٓ رقذ٠ش٘ب، فنالً ػٓ وْٛ اٌزق١ٕغ ٠ؾفض ِغبالد أزبع١خ أخشٜ ػٍٝ اٌزٛعغ 

ثبٌؾىً اٌزٞ ٠شفغ ِغبّ٘زٙب فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌؾبٍِخ، ٚلذ رج١ٓ اْ ِٕطمخ اٌذساعخ رّزٍه ِئ٘الد 

 اْ اٌقٕبػبد اٌؾب١ٌخ فٟ لنب  اٌش١ِضخ ٟ٘ ِٓ اٌقٕبػبد عغشاف١خ ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌقٕبػ١خ اال

اٌقغ١شح ٠غٍت ػ١ٍٙب اٌطبثغ اٌزم١ٍذٞ ِؼظّٙب فٕبػبد ِؼذ١ٔخ ٚغزائ١خ ٚأؾبئ١خ ٚخ١بهخ اغٍجٙب ٠زشوض 

فٟ ِشوض لنب  اٌش١ِضخ، وّب ارنؼ اْ ػذد إٌّؾآد اٌقٕبػ١خ فٟ إٌّطمخ ِزمبسثخ ف١ّب ث١ٕٙب ِغ 

 ٚؽذح فٕبػ١خ. 44ؼذ١ٔخ اٌزٟ ثٍغ ػذد٘ب فٟ اٌمنب  ؽٛاٌٟ ٚعٛد رفٛق ٌٍقٕبػبد اٌّ

 اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ : اٌزؾ١ًٍ اٌغغشافٟ ، اٌز١ّٕخ اٌقٕبػ١خ ، لنب  اٌش١ِضخ

 Introductionانًقذيح: 

٠ؼذ إٌؾبه اٌقٕبػٟ أؽذ اُ٘ األٔؾطخ االلزقبد٠خ ٚإٌؾبه اٌؾ١ٛٞ اٌزٞ رؼزّذ ػ١ٍٗ األلب١ٌُ ٚاٌذٚي 

ٚرط٠ٛش لطبػبرٙب اٌخذ١ِخ ٌّب ٠ّزٍىٗ ٘زا إٌؾبه ِٓ االِىب١ٔخ اٌؼب١ٌخ ٚاٌمذسح اٌىف١ٍخ فٟ ثٕب  الزقبد٘ب 

ٌزط٠ٛش اٌٛالغ االلزقبدٞ ٚاالعزّبػٟ ٚاٌؼّشأٟ. فبٌمطبع اٌقٕبػٟ ٠ٍؼت دٚساً ثبسصاً فٟ ػ١ٍّخ 

١ٌٙجخ اٌم١ِٛخ رؾم١ك اٌز١ّٕخ ٠ٚؼزجش اٌزق١ٕغ أؽذ ا٘ذاف اٌز١ّٕخ اٌم١ِٛخ، ار أٗ ٠ؾمك ألفشاد اٌّغزّغ ا

ِٓ خالي أزبط اٌغٍغ اٌقٕبػ١خ ٚخبفخ اٌّؼذ١ٔخ ِٕٙب رؼذ اٌفؼب١ٌخ اٌقٕبػ١خ ِٓ أثشص اٌفؼب١ٌبد 

االلزقبد٠خ اٌزٟ رغُٙ فٟ رؾى١ً األعبط االلزقبدٞ ٌٍّذ٠ٕخ ) (.اْ ر١ّٕخ اٌقٕبػخ رغُٙ فٟ ػ١ٍّخ 

اٌّٛاد األ١ٌٚخ ثذالً ِٓ رقذ٠ش٘ب االعزضّبس األِضً ٌّٛاسد اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ِٓ خالي رق١ٕغ اٌخبِبد ٚ

ِٚٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌم١ّخ اٌّنبفخ اٌزٟ رٌٛذ٘ب سؽٍخ اٌزق١ٕغ ٘زٖ، فنالً ػٓ وْٛ اٌزق١ٕغ ٠ؾفض 

ِغبالد أزبع١خ أخشٜ ػٍٝ اٌزٛعغ ثبٌؾىً اٌزٞ ٠شفغ ِغبّ٘زٙب فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌؾبٍِخ، ِٚٓ خالي 

مً االلزقبد ِٓ ؽبٌخ اٌزخٍف اٌٝ ؽبٌخ اٌزمذَ ألٔٗ ِب رمذَ ٠ّىٓ اٌمٛي اْ اٌمطبع اٌقٕبػٟ ٠غُٙ فٟ ٔ

٠غبُ٘ فٟ رٛف١ش اٌؼّالد اٌقؼجخ ٠ٚغبػذ اٌمطبػبد االلزقبد٠خ األخشٜ ػٍٝ إٌٙٛك ٚاٌزطٛس ) (. 

ِٚٓ ٘زا إٌّطٍك رؾظٝ اٌقٕبػخ ثؤ١ّ٘خ وج١شح عذاً فٟ اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ وٛٔٙب رؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش 

ٌضساػخ ٚاٌقٕبػخ ٚإٌمً ٚاٌّٛافالد ٚاٌطبلخ ٚاٌخذِبد االلزقبد فٟ اٌمطبػبد األخشٜ وب

  .األخشٜ

   The Research Problemيطكهح انثذث:  -1

 رّضٍذ ِؾىٍخ اٌجؾش ثّغّٛػخ ِٓ اٌزغبإالد رؾبٚي اٌذساعخ اإلعبثخ ػ١ٍٙب ٟٚ٘:    

 ً٘ رزجب٠ٓ ِمِٛبد اٌز١ّٕخ اٌقٕبػ١خ فٟ لنب  اٌش١ِضخ؟ -أ
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 ذح فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ؟ ِٚب ٘ٛ ٔٛػٙب؟ِب ٟ٘ ؽغُ اٌقٕبػبد اٌغبئ -ة

 ِٓ خالي اٌّمِٛبد اٌغغشاف١خ اٌّزٛفشح ً٘ ثبإلِىبْ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌقٕبػ١خ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ؟ -عـ

 Hypothesis Researchفشضٍح انثذث:  -2

 رّضً فشم١خ اٌجؾش اعبثخ ٌٍزغبإالد اٌزٟ هشؽذ فٟ ِؾىٍخ اٌجؾش ٟٚ٘ وّب ٠ؤرٟ:     

مخ اٌذساعخ ِئ٘الد عغشاف١خ ِزٕٛػخ وبأل٠ذٞ اٌؼبٍِخ ٚاٌّٛاسد اٌّبئ١خ ٚاٌّٛاد اال١ٌٚخ رزٛفش فٟ ِٕط -أ

 اٌزٟ رض٠ذ ِٓ فشؿ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌقٕبػ١خ.

رٛعذ ِغّٛػخ ِٓ اٌقٕبػبد اٌقغ١شح فٟ لنب  اٌش١ِضخ وبٌقٕبػبد اٌغزائ١خ ٚاٌقٕبػبد  -ة

 اٌّؼذ١ٔخ ٚاٌخؾج١خ ٚإٌّغٛعبد.

١ّخ اٌقٕبػ١خ فٟ لنب  اٌش١ِضخ فٟ ظً ٚعٛد اٌّمِٛبد اٌغغشاف١خ ثؼذ ثبإلِىبْ رؾم١ك اٌزٕ -عـ

 اعزخذاَ اٌطشق اٌز٠ّٕٛخ اٌؾذ٠ضخ. 

 The importance and purpose of researchاهًٍح وهذف انثذث:  -3

عب د فىشح اٌجؾش وٕز١غخ ٌأل١ّ٘خ اٌزٟ رّزٍىٙب اٌقٕبػخ فٟ رٍج١خ اؽز١بعبد عىبْ ِذ٠ٕخ اٌش١ِضخ     

س إٌّبهك اٌزٟ ٟ٘ ثؾبعخ اٌٝ ا٘زّبَ أوضش، ٚلذ ٘ذف اٌجؾش اٌٝ رٛم١ؼ اٌز١ّٕخ اٌقٕبػ١خ ِغ اظٙب

فٟ لنب  اٌش١ِضخ، وّب رٙذف اٌذساعخ اٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌغغشاف١خ اٌزٟ رغُٙ فٟ رؾذ٠ذ إٌؾبه 

 منب .اٌقٕبػٟ اٌؾبٌٟ فٟ اٌّذ٠ٕخ ِٚٓ صُ ٚمغ اٌّمزشؽبد ٌٍؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش٘ب ثّب ٠خذَ عىبْ اٌ

  Special limits Researchانذذود انًكاٍَح وانضياٍَح انثذث:  -4

رؾًّ ِٕطمخ اٌذساعخ اٌؾذٚد االداس٠خ ٌّذ٠ٕخ اٌش١ِضخ اٌزٟ رمغ فٟ اٌغض  اٌؾّبٌٟ اٌغشثٟ ِٓ     

وُ ػٓ ِشوض اٌّؾبفظخ )ِذ٠ٕخ اٌغّبٚح(، ٚرمغ اٌّذ٠ٕخ ػٕذ رمبهغ دائشح  25ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ػٍٝ ثؼذ 

ؽشلبً، أِب اٌؾذٚد اٌضِب١ٔخ ٌٍذساعخ فٟٙ رزّضً ثبٌزؾ١ًٍ  45.10ؽّبالَ ِغ خو اٌطٛي  31.35اٌؼشك 

 .2019اٌغغشافٟ ٌٍز١ّٕخ اٌقٕبػ١خ فٟ لنب  اٌش١ِضخ ٌؼبَ 

 انًثذث االول: انضىاتظ انجغشافٍح انًؤثشج فً تىصٌغ ضثكح انطشق فً قضاء انشيٍثح

 انًىقغ انجغشافً: -اوالا 

اٌمغُ اٌؾّبٌٟ اٌغشثٟ ِٓ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ اٌزٞ عؼً ِٕٙب ؽٍمخ ٚفً ث١ٓ ِشوض  رمغ ِذ٠ٕخ اٌش١ِضخ فٟ

اٌّؾبفظخ ٚاٌّؾبفظبد اٌزٟ رمغ اٌٝ اٌؾّبي ِٕٙب وّؾبفظخ اٌمبدع١خ ٚثبثً ٚثغذاد ٚاٌّؾبفظبد اٌغٕٛث١خ 

ٟٚ٘ رٞ لبس ٚاٌجقشح ِٓ عٙخ اٌغٕٛة، ٚرشرجو اٌّذ٠ٕخ ِغ رٍه اٌّؾبفظبد ثؾجىخ ِٓ اٌطشق 

االِش اٌزٞ عؼٍٙب ِشوضاَ ؽنش٠بً ِّٙبً. اِب ؽذٚد٘ب داخً ِؾبفظخ اٌّضٕٝ ف١ؾذ٘ب ِٓ اٌؾّبي اٌخبسع١خ 

لنب  اٌؾّضح اٌؾشلٟ فٟ ِؾبفظخ اٌمبدع١خ ِٚٓ اٌؾّبي اٌغشثٟ ٔبؽ١خ اٌٙالي ِٚٓ عٙخ اٌغٕٛة 

(.  ) 2وُ 11.38اٌغشثٟ ٔبؽ١خ اٌّغذ ٚٔبؽ١خ اٌٛسوب  ِٚٓ اٌؾشق ٔبؽ١خ إٌغّٟ ٚثزٌه رجٍغ ِغبؽزٙب 

ؽشلب. أِب عغشاف١ب فزمغ  45.10ؽّبال ِغ خو اٌطٛي  31.35أِب فٍى١بً فزمغ ػٕذ رمبهغ دائشح اٌؼشك 

 (.1مّٓ ِٕطمخ اٌغًٙ اٌشعٛثٟ )خش٠طخ 
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 ( يىقغ يُطقح انذساسح1خشٌطح )

 

 
 انًصذس: انثادثح تاالػتًاد ػهى:

د اٌّبئ١خ ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍّغبؽخ ، لغُ أزبط اٌخشائو ، خش٠طخ عّٙٛس٠خ اٌؼشاق  ٚصاسح اٌّٛاس -1

 .2012، ثغذاد ، 1000000:1اٌؼشاق اإلداس٠خ ، ثّم١بط ، 

عّٙٛس٠خ اٌؼشاق ، ٚصاسح اٌّٛاسد اٌّبئ١خ ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍّغبؽخ ، لغُ أزبط اٌخشائو ،خش٠طخ  -2

، 150000:1لنب  اٌش١ِضخ ، ثّم١بط ، خش٠طخ  500000:1ِؾبفظخ اٌّضٕٝ اإلداس٠خ ، ثّم١بط 

2016. 
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ا   انتكىٌٍ انجٍىنىجً: -ثاٍَا

٠ؼذ اٌزشو١ت اٌغ١ٌٛٛعٟ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّّٙخ اٌزٟ رغُٙ فٟ اوغبة اإلل١ٍُ ثؼل خقبئقٗ ِّب ٠ئصش 

فٟ أّٔبه اعزغالي األسك، وٛٔٗ ٠ىؾف ػٓ هج١ؼخ اٌقخٛس ِٓ ؽ١ش ٔٛػ١زٙب ٚرشو١جٙب، فبٌج١ٕخ 

اً وج١شاً فٟ رؾذ٠ذ ِىبِٓ ا١ٌّبٖ ٌغٛف١خ ٚاِزذاد٘ب ٚو١ّزٙب ٚٔٛػ١زٙب ٚؽشوزٙب اٌغ١ٌٛٛع١خ رئصش رؤص١ش

اٌزٟ رشرجو ث١ًّ هجمبد اٌقخٛس ٚخقبئقٙب اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌف١ض٠بئ١خ اٌغبئذح ) (. اْ دساعخ اٌزى٠ٛٓ 

اٌغ١ٌٛٛعٟ ألٞ ِٕطمخ ٠ج١ٓ اٌزى٠ٕٛبد اٌقخش٠خ اٌّٛعٛدح ف١ٙب ِٚٓ صُ أٔٛاع اٌّؼبدْ اٌّزبؽخ 

ً ثؼذ اعشا  ٌالعز ً ٠ّىٓ اعزغالٌٗ ِجبؽشرب ضّبس اٌقٕبػٟ، وّب اْ اٌقخٛس ٔفغٙب رؼذ ِٛسداً الزقبد٠ب

٠مغ لنب  اٌش١ِضخ مّٓ رى٠ٕٛبد اٌغًٙ اٌشعٛثٟ اٌزٞ  ثؼل اٌؼ١ٍّبد اٌقٕبػ١خ اٌّخزٍفخ ػ١ٍٗ ) (.

ً ٘بئً اٌؾغُ ٠ؾًّ إٌّبهك اٌٛع طٝ ٠شعغ رى٠ٕٛٗ اٌٝ أٚائً اٌؼقش اٌشثبػٟ ار وبْ ِٕخفنب

ّْ ٔز١غخ ٌض٠بدح عشف اٌّٛاد ٚاٌزشعجبد اٌزٟ عٍجزٙب ١ِبٖ األِطبس  ٚاٌغٕٛث١خ ِٓ اٌؼشاق ٚرىٛ

ٚاٌف١نبٔبد ٚاألٔٙبس اٌٝ ٘زا إٌّخفل فٟ أٚلبد ِط١شح ِٓ اٌؼقش اٌشثبػٟ) (. ٚف١ّب ٠ٍٟ اُ٘ 

 (:2اٌزشعجبد فٟ إٌّطمخ وّب فٟ )خش٠طخ 

 تشسثاخ انسهم انفٍضً:  -1

اٌف١نٟ غبٌج١خ رشعجبد إٌّطمخ اٌزٟ رٕزؾش فٟ ع١ّغ أٔؾبئٙب، ٚ٘زٖ اٌزشعجبد رّضً رشعجبد اٌغًٙ 

رىٛٔذ ٔز١غخ ٌزىشاس ػ١ٍّخ اٌف١نبٔبد ٚهغ١بْ ١ِبٖ األٔٙبس ػٍٝ األسامٟ اٌّغبٚسح ثقٛسح دٚس٠خ 

 ِٕٚزظّخ ٚخالي ِشاؽً ربس٠خ١خ ِخزٍفخ ) (.

 تشسثاخ انًُخفضاخ انذاخهٍح: -2

اٌذساعخ ث١ٙئخ ِغبؽخ فغ١شح ثؾىً أؽٛاك ف١ن١خ رشوذ ف١ٙب ا١ٌّبٖ رٛعذ ٘زٖ اٌزشعجبد فٟ ِٕطمخ 

ثقٛسح دائ١ّخ اٚ ٚلز١خ ، ٌٚٙزٖ اٌزشعجبد اِزذاداد عطؾ١خ ِخزٍفخ ِٓ ِٕخفنبد فغ١شح عذا ال 

٠ّىٓ اظٙبس٘ب ػٍٝ اٌخش٠طخ اٌٝ ِٕخفنبد وج١شح عذاً ٚمؾٍخ رّزذ ػؾشاد اٌى١ٍٛ ِزشاد اٌّشثؼخ 

ٕٙش ٚرظٙش رؾذ رؤص١شاد ظشٚف ِٛمؼ١خ ٚرز١ّض ثٕغ١ظ ٔبػُ ه١ٕٟ اٌزٟ ٠ىْٛ أفٍٙب ِشرجو ثبٌ

غش٠ٕٟ رٞ ٌْٛ عٛصٞ سِبدٞ ِخنش، ٚ٘زا ٠ٛمؼ ٌٕب دالٌخ أْ اٌظشٚف اٌج١ئ١خ ٌٙزٖ اٌزشعجبد ٟ٘ 

 ا١ٌّبٖ اٌشاوذح ٚرىْٛ ٘زٖ إٌّخفنبد ِغطبح ثشٚاعت غش١ٕ٠خ ٚاٌشِبي ٚاٌغش٠ٓ) ( .
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 يةاجلامعة  املستهصر 

 ٍح انسطذٍح فً قضاء انشيٍثحانتكىٌُاخ انجٍىنىج 2خشٌطح 

 
اٌّقذس: ِٓ ػًّ اٌجبؽضخ ٚصاسح اٌقٕبػخ ٚاٌّؼبدْ، اٌؾشوخ اٌؼبِخ ٌٍّغؼ اٌغ١ٌٛٛعٟ ٚاٌزؼذ٠ٓ، 

 . 1994، ثغذاد، 250000: 1خش٠طخ ع١ٌٛٛع١خ ٌمنب  اٌش١ِضخ، ثّم١بط 

 سواسة انًستُقؼاخ:  -3

ل إٌّخفنبد اٌزٟ رز١ّض ثٛعٛد هجمبد ِٓ اٌط١ٓ اٌؼنٛٞ ار أْ رزىْٛ رشعجبد اٌّغزٕمؼبد فٟ ثؼ

ِؼظُ اٌّىٛٔبد اٌّّٙخ ٌٍزشعجبد ٟ٘ األفذاف إٌبػّخ ٌٍمٛالغ ٚاٌّٛاد اٌؼن٠ٛخ ٚثؤؽىبي ِخزٍفخ 

 ٚأوضش٘ب ؽ١ٛػبً ٟ٘ اٌّٛاد اٌؼن٠ٛخ إٌبػُ عذا ٚاٌزٟ رغطٝ اٌّغزٕمغ ثبٌٍْٛ االعٛد.

 



  

 

 
  

 

413 

 

                                                                                                                            
 

 

 

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع لقادسيةجامعة ا –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 يةاجلامعة  املستهصر 

 انتشسثاخ انشٌذٍح:  -4

ٔٙش اٌفشاد ٚرّزذ داخً لنب  اٌش١ِضخ ٚثقٛسح سئ١غخ فٟ اٌغًٙ اٌف١نٟ ٌٕٙش اٌفشاد رٛعذ غشة 

٠ٚزىْٛ ِٓ اٌشًِ ٚاٌط١ٓ اٌغش٠ٕٟ ٚأفً ٘زٖ اٌزشعجبد ِٓ ِٕبهك اٌغًٙ اٌف١نٟ ٌٕٙشٞ دعٍخ 

 ٚاٌفشاد ٚرفشػبرٙب اٌشئ١غخ الع١ّب اٌزٟ رىْٛ أػّبلٙب عؾ١مخ ) ( .

ا   خصائص انسطخ: -ثانثا

ضخ مّٓ ال١ٍُ اٌغًٙ اٌشعٛثٟ اٌزٞ ٠ّزبص ثؤسمٗ اٌغ١ٍٙخ اٌم١ٍٍخ االٔؾذاس، ار اْ ٠مغ فنب  اٌش١ِ

االٔؾذاس اٌؼبَ ٌٍغطؼ ِٓ اٌؾّبي اٌٝ اٌغٕٛة ٚ٘زا ِب رٛمؾٗ خطٛه االسرفبع اٌّزغب٠ٚخ ف١ّش خو 

ِزش فٛق عطؼ اٌجؾش فٟ اٌغٙبد اٌؾّب١ٌخ ٠ٚغزّش االٔؾذاس عٕٛثبً ؽزٝ ٠ظٙش  15االسرفبع اٌّزغبٚٞ 

(. رنؼ اْ ِؼظُ عطؼ 3ِزش فٟ األهشاف اٌغٕٛث١خ ٌٍّذ٠ٕخ )خش٠طخ  10االسرفبع اٌّزغبٚٞ  خو

 1127246ِزش فٛق ِغزٜٛ عطؼ اٌجؾش ؽ١ش رجٍغ ِغبؽزٗ  15 – 10اٌمنب  ٠زشاٚػ اسرفبػٗ ث١ٓ 

ِزش ؽٛاٌٟ  20 – 15%( ِٓ ِغبؽخ اٌمنب ، ٚرجٍغ األسامٟ راد االسرفبع 91.96ٚثٕغجخ ) 2وُ

٪( ِٓ ِغبؽخ اٌمنب  ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ أْ اٌمغُ األػظُ ِٓ عطؼ إٌّطمخ 7.91ثٕغجخ )ٚ 2وُ 96293

 ٠ّزبص ثبالٔجغبه.

ا   Climate propertiesانخصائص انًُاخٍح  -ساتؼا

( اٌزٞ ٠ّزبص ثبسرفبع دسعبد اٌؾشاسح BWhرمغ ِٕطمخ اٌذساعخ مّٓ إٌّبؿ اٌقؾشاٚٞ اٌغبف )

ٍُِ،  102.2األِطبس اٌّزغبلطخ ٚثّغّٛع عٕٛٞ ِمذاسٖ َْ ٚأخفبك و١ّخ  25ٚثّؼذي عٕٛٞ ِمذاسٖ 

َ/صب١ٔخ. ٌمذ  2.8%، اِب اٌش٠بػ فمذ عغٍذ عشع ِمذاس٘ب 44اِب ثبٌٕغجخ ٌٍشهٛثخ إٌغج١خ فمذ ثٍغذ 

أؼىغذ خقبئـ إٌّبؿ اٌؾبس اٌغبف فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ػٍٝ ص٠بدح ِؼذالد اٌزجخش اٌغطؾٟ، ار ثٍغ 

 (.1ٍُِ/عٕخ عذٚي ) 3384ٟ ِؾطخ اٌّضٕٝ ثؾذٚد اٌّغّٛع اٌغٕٛٞ ٌم١ُ اٌزجخش ف

 

 انخشٌطح انكُتىسٌح )خطىط االستفاع انًتساوي( 3خشٌطح 

 
اٌّقذس: اٌجبؽضخ ثبالػزّبد ػٍٝ اٌّىٛن اٌفنبئٟ األِش٠ىٟ أذٚفش، ِشئ١خ ِٕطمخ اٌذساعخ  

(Dem) ،90  ،َ2000 . 
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 2019 -2000غ٠ٕٛخ ٌٍؼٕبفش إٌّبخ١خ فٟ ِؾطخ اٌّضٕٝ ٌٍّذح اٌّؼذالد اٌؾٙش٠خ ٚاٌ 1عذٚي 

 انؼُاصش

 انطهش
 دسجح انذشاسج)ْو(

سشػح انشٌاح 

 )و/ثاٍَح(

كًٍح االيطاس 

 ()يهى

انشطىتح 

 انُسثٍح )%(

كًٍح انتثخش 

 )يهى(

 67 68 26.8 2.4 12.3 كاَىٌ انثاًَ

 98 65 16.6 2.8 14.37 ضثاط

 180 55.4 20.0 3.0 20.23 آراس

 261 40.1 13.0 3.2 24.92 ٍَساٌ

 305 31.7 3.0 3.0 30.5 آٌاس

 510 26.8 0.0 3.5 34.1 دضٌشاٌ

 584 25.8 0.0 3.6 36.7 تًىص

 524 27.2 0.0 2.8 35.5 آب

 412 32 0.0 2.3 32.7 أٌهىل

 248 41.2 5.5 2.1 24.4 تطشٌٍ األول

 127 52.4 19.0 2.0 18.8 تطشٌٍ انثاًَ

 68 61.9 27.2 2.3 13.7 كاَىٌ األول

 3384 44 131.4 2.8 25 انًؼذل/ انًجًىع

اٌّقذس: اٌجبؽضخ ثبالػزّبد ػٍٝ عّٙٛس٠خ اٌؼشاق، ا١ٌٙؤح اٌؼبِخ ٌألٔٛا  اٌغ٠ٛخ ٚاٌشفذ اٌضٌضاٌٟ، 

2019. 

ا   انًىاسد انًائٍح: -خايسا

١ّ٘زٙب فٟ وً إٌؾبهبد أفجؼ اال٘زّبَ ثبٌّٛاسد اٌّبئ١خ ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٙب ِٓ اٌزٍٛس أِشاً مشٚس٠بً أل

اٌنشٚس٠خ ٌإلٔغبْ فنالً ػٓ ِشدٚدارٗ االلزقبد٠خ ٚػِّٛب رزّضً ا١ٌّبٖ اٌغطؾ١خ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ 

 (.4ثؾو اٌش١ِضخ ٚاٌغذاٚي اٌّزفشػخ ُِٕٙ، فنالً ػٓ ٔٙشٞ اٌغج١ً ٚاٌؼطؾبْ )خش٠طخ 

 ا١ٌّبٖ اٌغطؾ١خ: رزّضً ا١ٌّبٖ اٌغطؾ١خ فٟ لنب  اٌش١ِضخ ثّب ٠ؤرٟ:  -1

 ضظ انشيٍثح: -أ

٠ّضً ؽو اٌش١ِضخ رٔبئت ٔٙش اٌذ٠ٛا١ٔخ اٌّزفشع ِٓ ٔٙش اٌفشاد ٠ٚؼذ اٌّقذس اٌشئ١غٟ اٌزٞ رؼزّذ     

ػ١ٍٗ األٔؾطخ اٌجؾش٠خ اٌّخزٍفخ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ٠ٚجٍغ هٌٛٗ اثزذاً  ِٓ دخٌٛٗ اٌؾذٚد اإلداس٠خ 

ُ. ٠ٚزفشع ِٕٗ أصٕب  ِغ١شرٗ أسثؼخ و 36260ٌٍّٕطمخ ِٓ ٔبؽ١خ إٌغّٟ ٚؽزٝ ِذ٠ٕخ اٌش١ِضخ ثؾذٚد 

فشٚع صالصخ ِٕٙب رزفشع ػٍٝ اٌغبٔت األ٠ّٓ ٚٚاؽذ ػٍٝ اٌغبٔت األ٠غش، ٠ٚجٍغ ِؼذي اٌزقش٠ف 

) (. ٠ٚزفشع ِٓ ؽو اٌش١ِضخ عذاٚي فشػ١خ ٚأخشٜ  2015/صب١ٔخ ٌغٕخ 3َ 1424اٌغٕٛٞ ٌٗ ؽٛاٌٟ 

 ّ٘ب:صب٠ٛٔخ رخزٍف فٟ اهٛاٌٙب ٚاٌّغبفخ اٌزٟ رش٠ٚٙب اٌٝ فشػ١ٓ 

 ضظ انسثٍم: -ب

٠زفشع ٘زا إٌٙش ِٓ اٌفشاد ٠ٚذخً ِٕطمخ اٌذساعخ ِٓ عضئٙب اٌغشثٟ. ػٕذ ِٕطمخ )اٌغّغّخ(     

( ِبساً ثٕبؽ١زٟ اٌٙالي ٚاٌّغذ ٠ٚجٍغ 4اٌزبثؼخ ٌٕبؽ١خ اٌٙالي، ٠ٚزغٗ ٔؾٛ اٌغٕٛة اٌؾشلٟ )خش٠طخ 

مذ ثٍغ ػذد اٌّنخبد إٌّقٛثخ وُ. ٚأل١ّ٘خ ؽو اٌغج١ً فٟ اٌشٞ ف 212640هٛي إٌٙش فٟ إٌّطمخ 

ِنخخ ٠زقف ؽو اٌغجً ثززثزة رقبس٠فٗ ِٓ عٕخ ألخشٜ ِٚٓ فقً ألخش ،  340ػٍٝ عبٔج١ٗ 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 يةاجلامعة  املستهصر 

ثغجت عٍّخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجؾش٠خ رزّضً ثززثزة و١ّبد اٌزغبلو فٟ ؽٛك ٔٙش اٌفشاد 

قش٠ف اٌغٕٛٞ ٌٗ ؽٛاٌٟ ٚأؾب  اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌغذٚد ٚاٌخضأبد فٟ رشو١ب ٚعٛس٠ب، ٚلذ ثٍغ ِؼذي اٌز

 /صب١ٔخ ) (. 3َ 90.79

 ضظ انؼططاٌ: -ج

٠ذخً ؽو اٌؼطؾبْ إٌّطمخ ِٓ عضئٙب اٌغشثٟ ػٕذ ِٕطمخ )اَ اٌذؽ١ؼ( اٌزبثؼخ ٌٕبؽ١خ اٌٙالي     

وُ ٚرجٍغ اٌّغبؽخ اٌّش٠ٚخ ِٓ ؽو اٌؼطؾبْ ؽٛاٌٟ  ٠ٚ40غ١ش ثبرغبٖ اٌغٕٛثٟ اٌؾشلٟ ١ٌجٍغ هٌٛٗ 

ِنخخ، ٚثٍغ ِؼذي  293ذد اٌّنخبد إٌّقٛثخ ػٍٝ عبٔجٟ اٌؾو دُٚٔ، فٟ ؽ١ٓ ثٍغ ػ 23656

 /صب١ٔخ) ( .3َ 83275اٌزقش٠ف اٌغٕٛٞ ٌؾو اٌؼطؾبْ ؽٛاٌٟ 

 انًىاسد انًائٍح انسطذٍح فً قضاء انشيٍثح 4خشٌطح 

 
 انًصذس: انثادثح تاالػتًاد ػهى:   

 . 2012% عُ ،  60 – 0اٌفنبئ١خ ٌٍّٕطمخ، ثذلخ ر١ّض٠خ  اٌّشئ١خ Quick Birdاٌمّش االِش٠ىٟ   -1

ٚصاسٖ اٌّٛاسد اٌّبئ١خ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍّغبؽخ، لغُ أزبط اٌخشائو، اٌخشائو اٌطجٛغشاف١خ  -2

 ، ثغذاد.100،000: 1)اٌغّبٚح، اٌش١ِضخ( ثّم١بط 

 انًٍاِ انجىفٍح: -2

مٛق اٌزشة ٚفخٛس اٌمؾشح اْ ع١ّغ ا١ٌّبٖ اٌّزٛاعذح رؾذ عطؼ األسك مّٓ ِغبِبد ٚؽ

األسم١خ ٠ّىٓ اْ رغّٝ ثب١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٟٚ٘ ِٓ اٌّٛاسد اٌّبئ١خ اٌشئ١غخ فٟ األلب١ٌُ اٌزٟ رٕذس ف١ٙب 

% ِٓ اٌؾغُ اإلعّبٌٟ ٌالؽز١بعبد 90ا١ٌّبٖ اٌغطؾ١خ، ار رغزخذَ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٌزٍج١خ ِب ِمذاسٖ 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 يةاجلامعة  املستهصر 

إٌّبؿ اٌقؾشاٚٞ ) (. رٛعذ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ اٌّبئ١خ اٌضساػ١خ ٚإٌّض١ٌخ ٚاٌؾشة فٟ اٌذٚي راد 

اٌؼذ٠ذ ِٓ االثبس االسرٛاص٠خ اٌزٟ ؽفشرٙب اٌؾىِٛبد اٌّؾ١ٍخ اٚ اٌفالؽْٛ ٟٚ٘ فٟ اٌغبٌت رغزضّش فٟ 

 اٌغبٔت اٌضساػٟ، فنالً ػٓ االعزؼّبالد إٌّض١ٌخ فٟ اٌّغزٛهٕبد اٌش٠ف١خ.

ا   انؼىايم انثطشٌح: -خايسا

 انُطاط انضساػً: -أ

ؼشاق ِٚٓ مّٕٗ ِٕطمخ اٌذساعخ وٛٔٙب ساػخ اٌقفخ اٌغبٌجخ ػٍٝ إٌؾبه االلزقبدٞ فٟ اٌرؼذ اٌض

ِٕطمخ ع١ٍٙخ ِٕجغطخ ٠غًٙ ِّبسعخ اٌضساػخ ف١ٙب، وّب أٙب رّزٍه ١ِبٖ ٚف١شح ِزّضٍخ ثٕٙشٞ اٌغجً 

ٚاٌؼطؾبْ، فنالً ػٓ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ، ٌزٌه أفجؾذ اٌضساػخ إٌؾبه االلزقبدٞ األٚي ٌغىبْ اٌمنب ، 

ْ إٌبؽط١ٓ الزقبد٠بً ُٚ٘ ٠ضاٌْٚٛ اٌضساػخ اٌق١ف١خ %( ِٓ ِغّٛع اٌغىب50ار ٠ؼًّ ف١ٗ ِب ٠مبسة )

 ٚاٌؾز٠ٛخ.

 انسكاٌ: -ب

(، اال اْ ٘زا 2أٌف ٔغّخ )عذٚي  ٠249441مذس اٌّغّٛع اٌىٍٟ ٌغىبْ لنب  اٌش١ِضخ ؽٛاٌٟ     

اٌّغّٛع ٠زجب٠ٓ ث١ٓ اٌٛؽذاد اإلداس٠خ، ار عب  ِشوض لنب  اٌش١ِضخ ثبٌّشرجخ األٌٚٝ ِٓ ؽ١ش ػذد 

%( ِٓ اٌّغّٛع اٌىٍٟ ٌغىبْ 50.49أٌف ٔغّخ ُٚ٘ ثزٌه ٠ؾىٍْٛ ؽٛاٌٟ ) 125958 اٌغىبْ ثؾذٚد

اٌف ٔغّخ ٌزؾىً ؽٛاٌٟ  36722اٌمنب ، فٟ ؽ١ٓ عب د ٔبؽ١خ اٌٙالي ثبٌّشرجخ األخ١شح ثؾذٚد 

%( ِٓ عىبْ اٌمنب . اِب ِٓ ؽ١ش اٌّغىٓ اٌزٞ ٠ّضً عض اً أعبع١بً فٟ ؽ١بح اٌفشد ٚاٌؼبئٍخ 14.72)

أْ ٠زٛافش ِغىٓ ٌىً أعشح ثّغزٜٛ ٠ؾمك ؽ١بح وش٠ّخ ٚإِٓخ ألفشاد األعشح ثٛففٗ فّٓ اٌنشٚسٞ 

أؽذ ِئؽشاد اٌشفبح االعزّبػٟ اٌٙبِخ، ار ٌُ ٠ٍك اٌّغىٓ أ١ّ٘خ خبفخ ومطبع أعبط فٟ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ 

وّب ٌم١زخ اٌمطبػبد األخشٜ فٟ اٌخطو اٌز٠ّٕٛخ ٌٚزٌه ٔغذ اٌّغبوٓ ١ٌغذ ثبٌّغزٜٛ اٌّطٍٛة وْٛ 

 ت عىبْ اٌمنب  ُ٘ اس٠بف) (.اغٍ

 2019دجى سكاٌ قضاء انشيٍثح )انذضش وانشٌف( فً يذافظح انًثُى نسُح  2جذول 

 إٌغجخ % اٌّغّٛع اٌش٠ف اٌؾنش اٌٛؽذح اإلداس٠خ

 50.49 125958 37631 88327 َ.ق اٌش١ِضخ

 18.14 45271 41895 3376 اٌّغذ

 14.72 36722 35784 938 إٌغّٟ

 16.63 41490 38193 3297 اٌٙالي

 100 249441 153502 95938 اٌّغّٛع

اٌّقذس: اٌجبؽضخ ثبالػزّبد ػٍٝ عّٙٛس٠خ اٌؼشاق، ٚصاسح اٌزخط١و، اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌإلؽقب ، 

ِذ٠ش٠خ اؽقب  ِؾبفظخ اٌّضٕٝ، ٔزبئظ اٌزؼذاد اٌؼبَ ٌٍغىبْ فٟ ِؾبفظخ اٌّضٕٝ، ث١بٔبد غ١ش ِٕؾٛسح، 

2019 . 
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع لقادسيةجامعة ا –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 يةاجلامعة  املستهصر 

 ٍم انجغشافً نىاقغ انُطاط انصُاػً فً قضاء انشيٍثح:انًثذث انثاًَ: انتذه

٠مقذ ثبٌز١ّٕخ اٌقٕبػ١خ اٌز١ّٕخ اٌزٟ رجؾش ِٛمٛػبرٙب فٟ إٌؾبه اٌقٕبػٟ ٚرىْٛ األ٘ذاف اٌّزٛخبح 

ِٕٙب ٚمغ اٌخطو ٚاٌغجً اٌىف١ٍخ ثبٔؾب  لبػذح فٕبػ١خ رّىٕٙب ِٓ رط٠ٛش اٌمطبع اٌقٕبػٟ ٚاعشا  

ٚاالعزّبػ١خ2 ٌغىبْ ال١ٍُ اٌذساعخ ) (.اْ دٚس إٌؾبه اٌقٕبػٟ فٟ  رغ١شاد فٟ اٌجٕٝ االلزقبد٠خ

رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّىب١ٔخ ٚرط٠ٛش األعبط االلزقبدٞ ألٞ ال١ٍُ ٠ؼزّذ ػٍٝ لذسح األٔؾطخ اٌقٕبػ١خ فٟ 

رؾم١ك ص٠بدح فٟ اٌىفب ح االلزقبد٠خ اٌقٕبػ١خ مّٓ اٌؾ١ض اٌّىبٟٔ ِٓ خالي االعزضّبس اٌقٕبػٟ ٚاْ 

س٠غ فغ١شح ٚل١ٍٍخ ٌىٕٙب راد رؤص١ش وج١ش ف١ّب رؾممٗ وّؾبس٠غ الزقبد٠خ ٠ٕؼىظ ا٠غبثبً ػٍٝ وبْ فٟ ِؾب

خالي رٕٛع فشٚع اإلٔزبط ِٚٓ صُ اِزقبؿ اٌفبئل ِٓ األ٠ذٞ اٌؼبٍِخ  رطٛس الزقبد اإلل١ٍُ ِٓ

ٝ اٌشخ١قخ ، فنالً ػٓ اعزغالي اٌّئ٘الد اٌغغشاف١خ اٌّزبؽخ ٌٍز١ّٕخ ٚرؾف١ض اٌمطبػبد األخشٜ ػٍ

 اٌزطٛس فٟ اإلل١ٍُ) (.

( ِؾذٚد٠خ اٌقٕبػبد اٌغزائ١خ فٟ اٌمنب ، ار ٠3ٍؾع ِٓ ث١بٔبد اٌغذٚي ) أوالا: انصُاػاخ انغزائٍح:

فٟ ِشوض لنب   17ِٕٙب  22فمو، عب د ف١ٙب األفشاْ ٚاٌّخبثض ثبٌؼذد األوضش ثٛالغ  31ثٍغ ػذد٘ب 

ٟ ٔبؽ١خ اٌٙالي، صُ ؽٍذ فٕبػخ اٌؾ٠ٍٛبد ٌىً ِٓ ٚؽذاد )اٌّغذ ٚإٌغّٟ( ِٚؾً ٚاؽذ ف 2اٌش١ِضخ ٚ

ِؾبي ٌزق١ٕؼٙب رشوضد فٟ ِشوض اٌمنب ، ٚعغً ٚعٛد ِؼ١ٍّٓ إلٔزبط اٌضٍظ اؽذّ٘ب  3ٚاٌّؼغٕبد ثـ 

فٟ ِشوض اٌمنب  ٚا٢خش فٟ ٔبؽ١خ اٌٙالي، ٚعغٍذ )ِغبصس اٌٍؾَٛ، اٌّطبؽٓ، اٌّشهجبد ٚاٌؼقبئش 

 د٘ب فٟ ِشوض لنب  اٌش١ِضخ.رؼجخ ا١ٌّبٖ( ِٕؾؤح ٚاؽذح ٌىً ِّٕٙب ُعغً ٚعٛ

 

 2019انتىصٌغ انجغشافً نهصُاػاخ انغزائٍح فً يذافظح انًثُى نسُح  3جذول 

 

اٌّقذس: اٌجبؽضخ ثبالػزّبد ػٍٝ عّٙٛس٠خ اٌؼشاق، ٚصاسح اٌزخط١و، اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌإلؽقب ، 

 . 2019ِذ٠ش٠خ اؽقب  ِؾبفظخ اٌّضٕٝ، اإلؽقب  اٌقٕبػٟ، ث١بٔبد غ١ش ِٕؾٛسح، 

ِغبصس  ٔٛع إٌّؾبح

 اٌٍؾَٛ
 اٌّطبؽٓ

اٌّخبثض 

 ٚاألفشاْ

اٌؾ٠ٍٛبد 

 ٚاٌّؼغٕبد

اٌّشهجبد 

 ٚاٌؼقبئش
 رؼجئخ ا١ٌّبٖ اٌضٍظ

 اٌٛؽذح اإلداس٠خ

 1 1 1 3 17 1 1 َ.ق اٌش١ِضخ

 0 0 0 0 2 0 0 اٌّغذ

 0 1 0 0 2 0 0 إٌغّٟ

 0 0 0 0 1 0 0 اٌٙالي

 اٌّغّٛع
1 1 22 3 1 2 1 

31 
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع لقادسيةجامعة ا –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 يةاجلامعة  املستهصر 

 ً ( الزقبس اٌقٕبػبد اإلٔؾبئ١خ فٟ ِٕطمخ اٌذساعخ ػٍٝ 4: اٌقٕبػبد اإلٔؾبئ١خ: ٠ج١ٓ اٌغذٚي )صب١ٔب

فٟ ِشوض اٌمنب  ٚٚاؽذح ٌىً ِٓ  16ٚؽذح ِٕٙب  19فٕبػخ )اٌجٍٛن ٚاالؽزب٠ىش( اٌزٟ ثٍغ ػذد٘ب 

 ِقبٔغ رزشوض فٟ ِشوض لنب  اٌش١ِضخ. 3ٚؽذح اداس٠خ ِٓ ٚؽذاد اٌمنب ، اِب اٌىبؽٟ فٟٙ 

 2019انتىصٌغ انًكاًَ نهصُاػاخ اإلَطائٍح فً يذافظح انًثُى نسُح  4جذول 

 وبؽٟ اٌجٍٛن ٚاالؽزب٠ىش اٌٛؽذح اإلداس٠خ

 3 16 َ.ق اٌش١ِضخ

 0 1 اٌّغذ

 0 1 إٌغّٟ

 0 1 اٌٙالي

 3 19 اٌّغّٛع

اٌّقذس: اٌجبؽضخ ثبالػزّبد ػٍٝ عّٙٛس٠خ اٌؼشاق، ٚصاسح اٌزخط١و، اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌإلؽقب ، 

 . 2019ِذ٠ش٠خ اؽقب  ِؾبفظخ اٌّضٕٝ، اإلؽقب  اٌقٕبػٟ، ث١بٔبد غ١ش ِٕؾٛسح، 

( اْ اٌّغّٛع اٌىٍٟ ٌقٕبػخ اٌؾذادح فٟ ِٕطمخ 5اٌقٕبػبد اٌّؼذ١ٔخ: ارنؼ ِٓ ث١بٔبد اٌغذٚي )

ٚؽذح فٟ ؽ١ٓ رٛصػذ  27ٚؽذح ٚلذ رشوض اغٍجٙب فٟ ِشوض لنب  اٌش١ِضخ ثؾذٚد  38اٌذساعخ ثٍغذ 

ٚؽذاد رشوضد فٟ ِشوض  6ػٍٝ ثم١خ اٌٛؽذاد اإلداس٠خ، اِب فٕبػخ اال١ٌَّٕٛ فٟٙ  اٌٛؽذاد االخشٜ

 لنب  اٌش١ِضخ.

ا: انصُاػاخ انخطثٍح ( اْ اٌّغّٛع اٌىٍٟ ٌٛسػ إٌغبسح فٟ إٌّطمخ 6: ٠ٍؾع ِٓ اٌغذٚي )خايسا

ٚسؽخ، فٟ ؽ١ٓ ٌُ رغغً ٔبؽ١خ  32ٚسؽخ ٚلذ رقذس ِشوض لنب  اٌش١ِضخ ثؾذٚد  37ثٍغذ ؽٛاٌٟ 

 اٌٙالي أٞ ٚسػ ٌٍٕغبسح

 2019انتىصٌغ انًكاًَ نفشوع انصُاػاخ انًؼذٍَح فً يذافظح انًثُى نسُح  5جذول 

 االنًٍُىو انذذادج انىدذج اإلداسٌح

 6 27 و.ق انشيٍثح

 0 6 انًجذ

 0 1 انُجًً
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 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع لقادسيةجامعة ا –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 
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 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 يةاجلامعة  املستهصر 

و، اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌإلؽقب ، اٌّقذس: اٌجبؽضخ ثبالػزّبد ػٍٝ عّٙٛس٠خ اٌؼشاق، ٚصاسح اٌزخط١

 .2019ِذ٠ش٠خ اؽقب  ِؾبفظخ اٌّضٕٝ، اإلؽقب  اٌقٕبػٟ، ث١بٔبد غ١ش ِٕؾٛسح، 

 2019انتىصٌغ انًكاًَ نىسش انصُاػح انخطثٍح فً يذافظح انًثُى نسُح  6جذول 

 انُجاسج انىدذج اإلداسٌح

 32 و.ق انشيٍثح

 4 انًجذ

 1 انُجًً

 0 انهالل

 37 انًجًىع

: اٌجبؽضخ ثبالػزّبد ػٍٝ عّٙٛس٠خ اٌؼشاق، ٚصاسح اٌزخط١و، اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌإلؽقب ، اٌّقذس

 . 2019ِذ٠ش٠خ اؽقب  ِؾبفظخ اٌّضٕٝ، اإلؽقب  اٌقٕبػٟ، ث١بٔبد غ١ش ِٕؾٛسح، 

( اْ اٌّغّٛع اٌىٍٟ ٌٛسػ إٌذافخ فٟ 7عبدعبً: فٕبػخ إٌّغٛعبد ٚاألٌجغخ: ٠ٍؾع ِٓ اٌغذٚي )

ٚسؽخ ٟٚ٘ ِٓ ٔق١ت ِشوض لنب  اٌش١ِضخ، اِب ٚسػ اٌخ١بهخ فمذ ثٍغذ  8إٌّطمخ ثٍغذ ؽٛاٌٟ 

ٚسؽخ، فٟ ؽ١ٓ ٌُ رغغً  18ٚسؽخ ٚلذ عب  ِشوض لنب  اٌش١ِضخ ثبٌّشرجخ األٌٚٝ ثؾذٚد  22ؽٛاٌٟ 

 ٔبؽ١خ اٌّغذ أٞ ٚسػ ٌٍخ١بهخ.

 2019انتىصٌغ انًكاًَ نىسش صُاػح انًُسىجاخ واألنثسح فً يذافظح انًثُى نسُح  7جذول 

 انخٍاطح انُذافح انىدذج اإلداسٌح

 18 8 و.ق انشيٍثح

 1 0 انًجذ

 0 0 انُجًً

 3 0 انهالل

 22 8 انًجًىع

اٌّقذس: اٌجبؽضخ ثبالػزّبد ػٍٝ عّٙٛس٠خ اٌؼشاق، ٚصاسح اٌزخط١و، اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌإلؽقب ، 

 . 2019ِذ٠ش٠خ اؽقب  ِؾبفظخ اٌّضٕٝ، اإلؽقب  اٌقٕبػٟ، ث١بٔبد غ١ش ِٕؾٛسح، 

   Conclusionsاالستُتاجاخ: 

٠ّزٍه لنب  اٌش١ِضخ ِمِٛبد عغشاف١خ ع١ذح رئٍ٘ٗ ٌٍزطٛس فٟ ِخزٍف اٌّغبالد االلزقبد٠خ، ال  -1

 ع١ّب اٌقٕبػ١خ ِٕٙب.

 رزقف ِٕطمخ اٌذساعخ ثزٕٛع اٌقٕبػبد ف١ٙب اال أٙب فٕبػبد فغ١شح ال رغذ اٌؾبعخ اٌّؾ١ٍخ. -2

 0 4 انهالل

 6 38 انًجًىع



  

 

 
  

 

420 

 

                                                                                                                            
 

 

 

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع لقادسيةجامعة ا –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املستهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 يةاجلامعة  املستهصر 

ٚؽذح  44ؼذ١ٔخ عب د ثبٌّشرجخ األٌٚٝ فٟ إٌّطمخ ثؾذٚد رج١ٓ ِٓ اٌذساعخ اْ اٌقٕبػبد اٌّ -3

 فٕبػ١خ. 

 Recommendationsانتىصٍاخ: 

ثؼذ ِؼشفخ إٌزبئظ اٌزٟ رٛفً ا١ٌٙب اٌجؾش أفجؼ ِٓ اٌنشٚسٞ ٚمغ اٌزٛف١بد اٌزٟ ٠زطٍت     

 ِشاػبرٙب ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌقٕبػ١خ فٟ لنب  اٌش١ِضخ ٟٚ٘ وّب ٠ؤرٟ:

بد اٌغغشاف١خ اٌطج١ؼخ ٚاٌجؾش٠خ ٌٍٕٙٛك ثبٌقٕبػخ فٟ لنب  اٌش١ِضخ وٛٔٙب االعزفبدح ِٓ اٌّمِٛ -1

 عزخفف وض١شاً ِٓ اٌجطبٌخ ٚرض٠ذ ِٓ دخً اٌفشد.

اٌنغو ػٍٝ اٌؾىِٛخ اٌّؾ١ٍخ ِٓ اعً اٌذػُ اٌّبدٞ ٚاٌمبٟٔٛٔ ألٔؾب  ِؾبس٠غ فٕبػ١خ رخذَ  -2

 إٌّطمخ.

ػ١ٍّخ ِٕؼ االعبصاد ٚرم١ًٍ اٌنشائت اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش اٌقٕبػبد اٌّؾ١ٍخ ِٓ خالي رغ١ًٙ  -3

 اٌّفشٚمخ ػ١ٍٙب ٚرط٠ٛش اٌجٕٝ االسرىبص٠خ.

رطج١ك اٌمٛا١ٔٓ اٌٛه١ٕخ اٌخبفخ ثؾّب٠خ ِٕزغبد اٌقٕبػبد اٌّؾ١ٍخ ِٓ إٌّبفغخ االعٕج١خ ػٓ  -4

 هش٠ك فشك اٌم١ٛد ٚاٌنشائت ػٍٝ إٌّزغبد االعٕج١خ.

ٚافؾبة اٌؾؤْ ِٓ أعً اٌٛلٛف ػٍٝ ٚالغ  مشٚسح اعشا  دساعبد ِؼّمخ ِٓ أعبرزح اٌغبِؼبد -5

 اٌقٕبػخ ِٚؾبوٍٙب ٚاٌّؼٛلبد اٌزٟ رمف اِبَ رط٠ٛش٘ب ٚٚمغ اٌؾٍٛي اٌالصِخ ٌٙب.
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Geographical analysis of industrial development in Rumaitha district for 
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Abstract: 

The natural environment naturally perfectly, the production of raw materials, 

industrial development instead of exporting them, as industrial production is 

another productivity in a way that raises its contribution to achieving 

comprehensive development, and it has been shown that the region possesses 

the qualifications of geographic industrial development, However, the current 

industries in the Rumaitha district are small industries dominated by the 

traditional character, most of which are metal, food, construction and sewing 

industries, most of which are concentrated in the Rumaitha district center, as 

it turned out that the number of industrial establishments in the region is close 

to each other with the presence of superiority of the metal industries, whose 

number in the district is about 44 industrial units. 

Keywords: geographical analysis, industrial development, Rumaitha district 
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 يستخهص انبحج:

فٟ و١ٍاخ اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اػح ذؼذ ِشؼٍح  اْ دساعح ؼاٌح اٌطٍثح اٌّرمذ١ِٓ ٌٍمثٛي

ِّٙح ٌألؼىاَ اٌّغرمث١ٍح ، ٌىْٛ اخرثاساخ ا١ٌٍالح اٌثذ١ٔح ذؼىظ اٌؽاٌح اٌخاطح ٌٍطٍثح فٟ ِعاي 

اٌمات١ٍاخ اٌثذ١ٔح ٚاٌؽشو١ح ، ٌّٚا ٌٙزٖ االخرثاساخ ٚاٌم١اعاخ ػاللح ألغٍة اٌفؼا١ٌاخ فّٓ اٌظؼة ػذَ 

 ُ فٟ ِٕا٘ط ِىشسج ٌى١ٍاخ اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اػح.ذؽذ٠ذ ِٛاطفاذُٙ ٚصظٙ

٠غاػذ اٌرظ١ٕف فٟ ػ١ٍّح أرماء اٌطاٌة إٌّاعة ٌٍفؼا١ٌح إٌّاعثح ِٓ خالي ذم١ٕٓ أؼّاي 

اٌرذس٠ة فٟ اٌذسٚط ِٚٓ ٕ٘ا ذأذٟ أ١ّ٘ح اٌثؽس فٟ ػ١ٍّح ذظ١ٕف اٌّرمذ١ِٓ ٌٍمثٛي فٟ و١ٍاخ اٌرشت١ح 

ٟ ػذد غ١ش ل١ًٍ ِٓ اٌطالب ٚاألعاذزج تأخفاع ِغر٠ٛاخ اٌّٛاد اٌؼ١ٍّح ٠ؼأ اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اػح

اٌرٟ ذرطٍة سػا٠ح ِٕٙع١ح خاطح ، ٌُٚ ذعشٜ ػٍٝ إٌّا٘ط اٌؼ١ٍّح ا٠ح إػافاخ اٚ ذٕم١ؽاخ فٟٙ تم١د 

ِىرٛتح ِٓ ػششاخ اٌغٕٛاخ، ٚال ٠غرط١غ اغٍة اٌرذس٠غ١ٓ اٌرعاٚص ػٍٝ اٌرٛل١راخ األعثٛػ١ح 

سٚط، ع١غاػذ اٌرظ١ٕف ػٍٝ ٚػغ اٌطالب فٟ ذعّؼاخ ِغرمٍح تً ؼرٝ فٟ اٌّخظظح ٌٙزٖ اٌذ

٠ٙذف اٌثؽس إٌٝ ذظ١ٕف ؽالب اٌّذاسط اٌّرمذ١ِٓ ٌٍمثٛي فٟ  طفٛف خاطح ٌغشع ذط٠ٛش أدائُٙ.

و١ٍاخ اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اػح ٚفما الخرثاسخ ٚل١اعاخ اٌثطاس٠ح اٌخاطح تاٌمثٛي اٌٝ 

ؽاٌثاً( ِٓ اٌّرمذ١ِٓ اٌزوٛس ٌٍمثٛي فٟ و١ٍح اٌرشت١ح  570اٌثؽس ِٓ ) ذىٛٔد ػ١ٕح ِعّٛػاخ ِغرمٍح

%( ِٓ اٌّرمذ١ِٓ ٌٍمثٛي ، 95( ٠ّٚصٍْٛ )2019-2018اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اػح ٌٍؼاَ اٌذساعٟ )

 اخرثاساخ( ذم١ظ ػٕاطش ا١ٌٍالح اٌثذ١ٔح ألظضاء ِخرٍفح ِٓ اٌعغُ ٟٚ٘: 5أظش٠د ػ١ٍُٙ )

 شػح(ِرش )ٌم١اط ػٕظش اٌغ 60ػذٚ  .1

 ِرش )ٌم١اط اٌّطاٌٚح( 540سوغ  .2

 اٌمفض اٌط٠ًٛ )ٌم١اط اٌمٛج االٔفعاس٠ح ٌٍشظ١ٍٓ( .3

 اٌعٍٛط ِٓ اٌشلٛد خالي دل١مح )ٌم١اط ِطاٌٚح ػؼالخ اٌثطٓ( .4

 شا١ٔح )ٌم١اط اٌمٛج ا١ٌّّضج تاٌغشػح ٌٍزساػ١ٓ( 15اٌغؽة ػٍٝ اٌؼمٍح خالي  .5

( تأعٍٛب Classifyاٌرظ١ٕف )خرثاساخ تاػرّاد ِعا١ِغ( اعرٕاداً ػٍٝ ػذد اال 5ذُ ذمغ١ُ اٌؼ١ٕح اٌٝ )

(K-Means Cluster) 

 واستنتج انببحج:

ذ١ّضخ ِعّٛػح ٚاؼذج تصالز طفاخ ٟٚ٘ )اٌغشػح، اٌمٛج االٔفعاس٠ح، ِطاٌٚح ػؼالخ اٌثطٓ،  -1

 %( ِٓ اٌّرمذ١ِٓ.11اٌمٛج ا١ٌّّضج تاٌغشػح ٌٍزساػ١ٓ( ٚ٘زٖ اٌّعّٛػح ذشىً فمؾ )

%( ِٓ 43طاٌٚح اٌؼاِح( فمؾ ٚ٘اذ١ٓ اٌّعّٛػر١ٓ ٠شىالْ )ذ١ّضخ ِعّٛػراْ تظفح )اٌّ -2

 اٌّرمذ١ِٓ.

اٌّرمذِْٛ ٌٍمثٛي فٟ و١ٍح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اػح ال ٠شىٍْٛ ِعرّؼا ذرّرغ ت١ٍالح تذ١ٔح  -3

 ذؤٍُ٘ٙ ٌٍمثٛي اال ترخف١غ اٌّؼذي اٌؼٍّٟ ٌٕرائط االخرثاساخ.  
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 اجلامعة  املستهصرية 

 انتعريف ببنبحج -1

 حجانًقذية وأهًية انب -1-1

اْ دساعح ؼاٌح اٌطٍثح اٌّرمذ١ِٓ ٌٍمثٛي فٟ و١ٍاخ اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اػح ذؼذ ِشؼٍح 

ِّٙح ٌالؼىاَ اٌّغرمث١ٍح ، ار اْ ا١ٌٍالح اٌثذ١ٔح ذرغ١ش ٚفما ٌّؼط١اخ اٌظشٚف اٌؽ١اذ١ح ٚاالػّاي ا١ِٛ١ٌح 

ٌعذ٠ذج ٚٚػغ اٌخطؾ اٌذاسظح ٚاٌغاٌثح ػٍٝ اٌّعرّغ ، ٚ٘زٖ اٌذساعاخ ذغاػذ فٟ فُٙ اٌؽاٌح ا

اٌّغرمث١ٍح ٌٙا ، ٚذغاػذ فٟ االٔرماء اٌّثىش ، وّا عرغاُ٘ ِصً ٘زٖ اٌذساعاخ فٟ ذغ١١ش إٌّا٘ط ٚفما 

ٌٍّٕا٘ط ٚاٌثشاِط اٌّخططح ٌٍى١ٍح ، ٚإدساظُٙ فٟ ذذس٠ة ِٕظُ فؼال ػٓ ذخظ١ض اٌالػث١ٓ ػّٓ 

اٌؽاٌح اٌخاطح ٌٍطٍثح فٟ ِعاي اٌمات١ٍاخ  ٌٚىْٛ اخرثاساخ ا١ٌٍالح اٌثذ١ٔح ذؼىظ اٌفؼا١ٌاخ إٌّاعثح ٌُٙ.

اٌثذ١ٔح ٚاٌؽشو١ح ٌّٚا ٌٙزٖ االخرثاساخ ٚاٌم١اعاخ ػاللح ألغٍة اٌفؼا١ٌاخ فّٓ اٌظؼة ػذَ ذؽذ٠ذ 

 ِٛاطفاذُٙ ٚصظُٙ فٟ ِٕا٘ط ِىشسج ٌى١ٍاخ اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اػح.

ّٕاعثح ِٓ خالي ذم١ٕٓ أؼّاي ٠ٚغاػذ اٌرظ١ٕف فٟ ػ١ٍّح أرماء اٌطاٌة إٌّاعة ٌٍفؼا١ٌح اٌ

اٌرذس٠ة فٟ اٌذسٚط ٕٚ٘ا ذىّٓ أ١ّ٘ح اٌثؽس فٟ ػ١ٍّح ذظ١ٕف اٌّرمذ١ِٓ ٌٍمثٛي فٟ و١ٍاخ اٌرشت١ح 

 اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اػح

 يشكهة انبحج:  -1-2  

٠ؼأٟ ػذد غ١ش ل١ًٍ ِٓ اٌطالب ٚاألعاذزج تأخفاع ِغر٠ٛاخ اٌّٛاد اٌؼ١ٍّح اٌرٟ ذرطٍة 

ح ، ٠ٚالؼع تاْ إٌّا٘ط ٌُ ذعشٜ ػ١ٍٙا ا٠ح إػافاخ اٚ ذٕم١ؽاخ فٟٙ تم١د سػا٠ح ِٕٙع١ح خاط

ِىرٛتح ِٓ ػششاخ اٌغٕٛاخ ، ٚال ٠غرط١غ اغٍة اٌرذس٠غ١ٓ اٌرعاٚص ػٍٝ اٌرٛل١راخ األعثٛػ١ح 

اٌّخظظح ٌٙزٖ اٌذسٚط ، وّا ال ٠غاػذ اٌٛػغ اٌؼاَ فٟ ذخظ١ض أٚلاخ خاسض اٌذٚاَ ٌغشع ص٠ادج 

ٌخاطح تاٌذسٚط اٌؼ١ٍّح. ع١غاػذ اٌرظ١ٕف ػٍٝ ٚػغ اٌطالب فٟ ذعّؼاخ اٌٛؼذاخ اٌرذس٠ث١ح ا

 ِغرمٍح تً ؼرٝ فٟ طفٛف خاطح ٌغشع ذط٠ٛش أدائُٙ.

  :أهذاف انبحج -1-3

٠ٙذف اٌثؽس إٌٝ ذظ١ٕف ؽالب اٌّذاسط اٌّرمذ١ِٓ ٌٍمثٛي فٟ و١ٍاخ اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ 

 تاٌمثٛي اٌٝ ِعّٛػاخ ِغرمٍح اٌش٠اػح ٚفما الخرثاساخ ٚل١اعاخ اٌثطاس٠ح اٌخاطح

 فروض انبحج : -1-4

أْ ػ١ٍّح اٌرظ١ٕف ٠فشص ِعّٛػاخ ذرّرغ تاالعرمال١ٌح فٟ تؼغ اٌظفاخ اٌثذ١ٔح ٚذشرشن 

 تاألخشٜ

 يجبالت انبحج: -1-5

اٌّعاي اٌثششٞ:  ؽالب اٌّذاسط اٌّرمذ١ِٓ ٌٍمثٛي فٟ و١ٍح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اػح  -1-5-1

  2019 -2018ح ٌٍؼاَ اٌذساعٟ  ٌعاِؼح اٌمادع١

 . 1/10/2018ٌٚغا٠ح  1/8/2018اٌّعاي أٌضِأٟ: تذأخ اظشاءاخ اٌثؽس ِٓ  -1-5-2

 اٌّعاي اٌّىأٟ: عاؼاخ ِٚالػة و١ٍح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اػح ٌعاِؼح اٌمادع١ح. -1-5-3

 انذارسبت اننظرية وانًشببهة -2

 انذراسبت اننظرية -2-1

 انتصنيف -2-1-1

ذؼذ ػ١ٍّح اٌرظ١ٕف ِٓ األِٛس األعاع١ح فٟ ذؽذ٠ذ األِٛس ٌٚٗ ذطث١ماخ ِّٙح فٟ اؽالق 

ٌٚمذ اشثرد ِؼظُ االؼىاَ ، ٚاٌرظ١ٕف ٠ؤدٞ اٌٝ خٍك ذعّؼاخ ظضئ١ح لاتٍح ٌٍذساعح ٚاٌرؼ١ّّاخ ، 

ُ ؼغٓ )لاعاٌذساعاخ "اْ اعرخذاَ ِؼ١اس ٚاؼذ ٌٍرظ١ٕف ال ٠ّىٕٗ اْ ٠ٛظذ ٌٕا ذظ١ٕفا خا١ٌا ِٓ إٌمذ" 

إ٠عاد ٚذؽذ٠ذ ِعّٛػاخ ذرّرغ ، ٚتزٌه فاْ اٌرظ١ٕف ِٓ إٌاؼ١ح اإلؼظائ١ح  (1989إٌّذالٚٞ، 



  

 

 
  

 

994 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

تاالعرمال١ٌح ، اْ )ذؽ١ًٍ اٌرعّؼاخ( اعٍٛب ِٓ اعا١ٌة ذؽ١ًٍ االسذثاؽاخ ٠ٚغاػذٔا فٟ فُٙ إٌّطك 

 .(1988)طفٛخ فشض، اٌؼاَ ٌٍرظ١ٕف ٚ٘ٛ ظضء ِٓ ػ١ٍّاخ اٌرؽ١ًٍ اٌؼاٍِٟ 

ا عثك اْ اٌغشع ِٓ اٌرظ١ٕف ٘ٛ خفغ دسظح اٌرذاخً ت١ٓ اٌّعّٛػاخ ػٍٝ ٚفك ٚٔفُٙ ِّ

 اٌم١اعاخ ٚاالخرثاساخ اٌرٟ ذعشٜ ػٍٝ اٌّعرّغ.

 اٌرظ١ٕف اٌث١ٕٛٞ ٚ٘ٛ ذظ١ٕفنهتصنيف نىعين يهًين بحسب انذراسبت واألبحبث وهًب 

ٌرظ١ٕف اٌث١ٕٛٞ ٠ىْٛ اٌث١ٕاخ ٚ اٌرظ١ٕف اٌٛظ١فٟ ٚ٘ٛ ذظ١ٕف األدٚاس ٚاٌٛظائف ٌرٍه اٌث١ٕاخ ، ٚا

)ؼغ١ٓ ػاللح أعاع١ح ت١ٓ اٌرظ١ٕف١ح  ٌٍخظائض ، ٚاٌخظائض ٌٙا ػاللح تاٌٛظائف . ٌزٌه ٕ٘ان

 (2007ِشداْ ، اوشَ ؼغ١ٓ، 

 (1979)ؼغا١ٔٓ، اِا اٌغشع ِٓ اٌرظ١ٕف فٟ ِعاي اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح فٟٙ :  

 ػٍٝ إٌشاؽ ص٠ادج اٌّّاسعح : ٚظٛد اٌفشد داخً ِعّٛػح ِرعأغح ٠ض٠ذ الثاٌٗ -

 ص٠ادج اٌرٕافظ : اٌّغر٠ٛاخ اٌّرماستح ت١ٓ االفشاد ٠ض٠ذ اٌرٕافظ ت١ُٕٙ -

االِاْ : ػذَ ذؼشع اٌفشد اٌٝ االطاتح تغثة االظٙاد اٌشذ٠ذ ٌّٕافغح فشد اخش ٠رّرغ تفشٚق فشد٠ح  -

 ٚاػؽح .

 االنتقبء في انًجبل انريبظي  -2-1-2

 (1999)ػظاَ ػثذ اٌخاٌك، اػٟ تّا ٠ٍٟ: ٠ّىٓ ذؽذ٠ذ أ٘ذاف االٔرماء فٟ اٌّعاي اٌش٠

 (1994)االذؽاد اٌذٌٟٚ الٌؼاب اٌغاؼح ٚا١ٌّذاْ ، 

ذؽذ٠ذ اٌّٛاطفاخ ٚاٌّرطٍثاخ اٌّٛسفٌٛٛظ١ح ٚاٌثذ١ٔح ٚاٌؽشو١ح اٌرٟ ٠عة ذٛفش٘ا فٟ اٌفشد  -1

 ٌٍرفٛق فٟ إٌشاؽ اٌش٠اػٟ .

 االورشاف اٌّثىش ٌزٚٞ االعرؼذاداخ ٚاٌمذساخ اٌؼا١ٌح . -2

 غث١ٓ فٟ ِّاسعح اٌش٠اػح إٌٝ اٌّعاالخ إٌّاعثح ١ٌٌُّٛٙ ٚاذعا٘اذُٙ .ذٛظ١ٗ اٌشا -3

إ٠عاد لاػذج ػش٠ؼح ِٓ رٚٞ اٌّٛ٘ثح ٚاالعرؼذاد اٌش٠اػٟ الخر١اس أفؼً اٌؼٕاطش ػٍٝ فرشاخ  -4

 ص١ِٕح ِرؼذدج .

االلرظاد فٟ اٌٛلد ٚاٌعٙذ ٚاٌّاي فٟ ػ١ٍّح اٌرذس٠ة اٌش٠اػٟ ِّٓ ٠رٛلغ ٌُٙ اٌرفٛق فٟ ٘زا  -5

 اٌش٠اػٟ ِغرمثال .إٌشاؽ 

 ذشش١ذ ػ١ٍّح اٌرذس٠ة ٌر١ّٕح ٚذط٠ٛش اإلِىأاخ ٚاٌمذساخ ٌٍفشد فٟ ػٛء ِا ٠ٕثغٟ ذؽم١مٗ . -6

ص٠ادج اٌذافؼ١ح ٌّّاسعح اٌش٠اػح ٌٍرماسب ٚاٌرعأظ ٌّغر٠ٛاخ ِعّٛػح األفشاد اٌٛاؼذج ٚاالترؼاد  -7

 ػٓ اٌرثا٠ٓ ت١ُٕٙ .

 ٠رٛلغ ٌٗ ذؽم١ك اٌّغر٠ٛاخ ٚاالٔعاصاخ اٌؼا١ٌح ذشو١ض ػ١ٍّح اٌرذس٠ة ٌرط٠ٛش إِىأاخ ٚلذساخ ِٓ  -8

 اخر١اس أفؼً اإلفشاد فٟ ٔشاؽ س٠اػٟ ِؽذد ٌرى٠ٛٓ فش٠ك فٟ ِٕافغح ِؼ١ٕح . -9

 انذراسبت انًشببهة -2-2

 (2008)ِٟ ػٍٟ ػض٠ض، دساعح ِٟ ػٍٟ ػض٠ض  2-2-1

 انفرات انًحذدات االسبسية نقبىل انطهبة في كهيبت انتربية انريبظية واقسبيهب في جبيعبت

 االوسط في جًهىرية انعراق

ذشوضخ ِشىٍح اٌثؽس فٟ إْ اٌرٛعغ فٟ ص٠ادج ػذد اٌطٍثح اٌّمث١ٌٛٓ فٟ و١ٍاخ اٌرشت١ح 

اٌش٠اػ١ح ٚألغاِٙا فٟ ظّٙٛس٠ح اٌؼشاق ٌُ ٠شافمٗ إ٠عاد ِؼا١٠ش ظذ٠ذج فٟ اٌمثٛي، إر ظٍد اعرّاسج 

ح اٌش٠اػ١ح ٚألغاِٙا، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ ٘زٖ اٌمثٛي ٟ٘ اٌّؼ١اس اٌٛؼ١ذ ذمش٠ثا ٌٍمثٛي فٟ و١ٍاخ اٌرشت١

 االعرّاسج الذؼثش ػٓ لات١ٍاخ اٌطٍثح اٌؽم١م١ح.
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( مفكريًا دليل رقيًا وازدياريا)ايتمام االمم بعلمائًا و

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

٠ٚٙذف اٌثؽس اٌٝ )تٕاء ِم١اط ٌمثٛي اٌطٍثح فٟ و١ٍاخ اٌرشت١ح اٌش٠اػ١ح ٚألغاِٙا )ظاِؼاخ      

، اٌثذ١ٔح اٌفشاخ األٚعؾ فٟ اٌمطش اٌؼشالٟ( ػٍٝ ٚفك اٌّؽذداخ األعاع١ح )اٌّٛسفٌٛٛظ١ح، اٌّٙاس٠ح

اعرخذِد اٌثاؼصح إٌّٙط اٌٛطفٟ تأعٍٛب اٌذساعاخ االسذثاؽ١ح   ٚاٌؽشو١ح، اٌفغ١ٌٛٛظ١ح، إٌفغ١ح(

( ؽاٌة ٚؽاٌثح ِٓ ؽٍثح 250ٌّالئّرٗ ؽث١ؼح ِشىٍح االؽشٚؼح، اِا ػ١ٕح اٌثؽس فاشرٍّد ػٍٝ)

الغاِٙا فٟ فٟ و١ٍاخ اٌرشت١ح اٌش٠اػ١ح ٚ 2007- 2006اٌظف االٚي اٌّمث١ٌٛٓ ٌٍؼاَ اٌذساعٟ 

 -ظاِؼح اٌمادع١ح ٚو١ٍح اٌرشت١ح اٌش٠اػ١ح -ظاِؼاخ اٌفشاخ االٚعؾ ٚاٌرٟ ذؼُ و١ٍح اٌرشت١ح اٌش٠اػ١ح

ظاِؼح اٌىٛفح، ذُ اخر١اسُ٘ تاألعٍٛب اٌطثمٟ  -و١ٍح اٌرشت١ح -ظاِؼح تاتً ٚلغُ اٌرشت١ح اٌش٠اػ١ح

ذُ ذؽذ٠ذ ِرغ١شاخ اٌثؽس اٌؼشٛائٟ ٚتطش٠مح اٌرٛص٠غ اٌّرٕاعة، ِٚٓ خالي اٌخثشاء ٚاٌّخرظ١ٓ 

ٚاخرثاساذٙا ِغرؼ١ٕح تاعرّاساخ االعرث١اْ، ٚتؼذ ذطث١ك اٌرعشتح االعاع١ح ٚاٌؽظٛي ػٍٝ إٌرائط 

ِٚؼاٌعرٙا اؼظائ١ا ٚذؽ١ٍٍٙا ِٕٚالشرٙا ذٛطٍد اٌثاؼصح اٌٝ ػذج اعرٕراظاخ ٔزوش ِٕٙا ِا ٠شاتٗ 

ح ٌٍطالب ٟ٘) اٌششالح، اٌرٛاصْ، دساعرٕا ٟٚ٘ )اعرخالص خّغح ػٛاًِ ٌٍّىٛٔاخ اٌثذ١ٔح ٚاٌؽشو١

اٌغشػح اٌؽشو١ح ٌٍزساػ١ٓ، اٌّطاٌٚح اٌؼاِح، اٌمٛج ا١ٌّّضج تاٌغشػح ٌٍشظ١ٍٓ( ٚخّغح ػٛاًِ 

 ٌٍطاٌثاخ ٟ٘  ) اٌرٛاصْ، اٌششالح، اٌغشػح االٔرما١ٌح، اٌغشػح اٌؽشو١ح ٌٍشظ١ٍٓ، اٌّطاٌٚح اٌؼاِح(. 

 ينهج انبحج واالجراءات -3

 ينهج انبحج : -3-1

 اذثاع إٌّٙط اٌٛطفٟ تأعٍٛب اٌّغػ. ذُ

 يجتًع وعينة انبحج:  -3-2

ذُ ذؽذ٠ذ ِعرّغ اٌثؽس ِٓ اٌّرمذ١ِٓ اٌزوٛس ٌٍمثٛي فٟ و١ٍح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اػح 

 570ؽاٌة( أِا ػ١ٕح اٌثؽس فمذ ذىٛٔد ِٓ )600( ٠ٚثٍغ ػذدُ٘ )2019-2018ٌٍؼاَ اٌذساعٟ )

%( ِٓ 95ذغرط١غ ذىٍّح االخرثاساخ ، ٚتزٌه أطثؽد اٌؼ١ٕح ذّصً )ؽاٌثا( تؼذ اعرثؼاد ِعّٛػح ٌُ 

 ِعرّغ االطً.

 ( اٌّٛاطفاخ اٌعغ١ّح ٌؼ١ٕح اٌثؽس1ظذٚي )

 اٌّٛاطفاخ
 الً

 ل١ّح

 اػٍٝ

 ل١ّح

 اٌٛعؾ

 اٌؽغاتٟ

 االٔؽشاف

 اٌّؼ١اسٞ

 ِؼاًِ

 االخرالف

 9.578 6.359 66.395 87 52 اٌٛصْ

 1.081 1.798 166.409 179 154 اٌطٛي

 3.380 0.696 20.575 23 19 ٌؼّشا

 اإلجراءات انًيذانية -3-3

 االختببرات -3-3-1

 ػٕاطش( ذم١ظ ا١ٌٍالح اٌثذ١ٔح ألظضاء ِخرٍفح ِٓ اٌعغُ ٟٚ٘: 5ذىٛٔد اخرثاساخ اٌمثٛي ِٓ )

 ِرش )ٌم١اط ػٕظش اٌغشػح( 60ػذٚ  -1

 ِرش )ٌم١اط اٌّطاٌٚح( 540سوغ  -2

 ٍشظ١ٍٓ(اٌمفض اٌط٠ًٛ )ٌم١اط اٌمٛج االٔفعاس٠ح ٌ -3

 اٌعٍٛط ِٓ اٌشلٛد خالي دل١مح )ٌم١اط ِطاٌٚح ػؼالخ اٌثطٓ( -4

 شا١ٔح )ٌم١اط اٌمٛج ا١ٌّّضج تاٌغشػح ٌٍزساػ١ٓ( 15اٌغؽة ػٍٝ اٌؼمٍح خالي  -5

 انتصنيف -3-3-2
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( مفكريًا دليل رقيًا وازدياريا)ايتمام االمم بعلمائًا و

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

اٌرظ١ٕف ِعا١ِغ( اعرٕاداً ػٍٝ ػذد االخرثاساخ تاػرّاد  5ذُ تٕاء اٌرظ١ٕف اٌٝ )

(Classify( تأعٍٛب )K-Means Cluster) 

 انىسبئم اإلحصبئية : -3-4

 ( ِٕٚٙا ذُ أ٠عاد االذٟ: SPSSاٌؽم١ثح اإلؼظائ١ح االظرّاػ١ح ) تى استخذاو 

( تاعٍٛب Classifyاٌٛعؾ اٌؽغاتٟ ، االٔؽشاف اٌّؼ١اسٞ ، ِؼاًِ االخرالف ، االٌرٛاء ، اٌرظ١ٕف )

(K-Means Cluster ، ٞذؽ١ًٍ اٌرثا٠ٓ األؼاد ، )( ٕٞٛالً فشق ِؼLSD) 

 

 عرض اننتبئج وتحهيههب وينبقشتهب -4

 عرض اننتبئج وتحهيههب -4-1

 عرض نتبئج انتصنيف االحصبئي -4-1-1

( اٌّٛاطفاخ اإلؼظائ١ح ٌالخرثاساخ اٌثذ١ٔح ٌؼ١ٕح اٌثؽس ، ٠ٚرؼػ تاْ ِؼاًِ ٠2ث١ٓ اٌعذٚي )

 ( ٚ٘زا د١ًٌ تغ١ؾ ػٍٝ ذٛص٠غ ػ١ٕح اٌثؽس تشىً اػرذا1ٌٟ)±االٌرٛاء ٌُ ٠رعاٚص 

 

 ( انًىاصفبت اإلحصبئية نالختببرات انبذنية نعينة انبحج2ل )انجذو

 اٌّٛاطفاخ
 ٚؼذج

 اٌم١اط

 الً

 ل١ّح

 اػٍٝ

 ل١ّح

 اٌٛعؾ

 اٌؽغاتٟ

 االٔؽشاف

 اٌّؼ١اسٞ
 االٌرٛاء

 0.973 0.693 8.198 11.77 6.22 شا١ٔح ِرش 60ػذٚ 

 0.852 0.306 1.565 2.41 1.17 دل١مح ِرش 540سوغ 

 0.279- 0.227 2.183 2.90 1.10 ِرش اٌمفض اٌط٠ًٛ

 0.122 6.761 34.719 52.00 18.00 ػذد اٌعٍٛط ِٓ اٌشلٛد

 0.442 4.163 8.425 22.00 2.00 ػذد اٌغؽة ػٍٝ اٌؼمٍح

( ِعّٛػاخ اعرٕادا ػٍٝ ػذد 5تذأخ ػ١ٍّح اٌرظ١ٕف ػٍٝ افرشاع ذظ١ٕف اٌؼ١ٕح اٌٝ )

ِعّٛػاخ( ذخرٍف فٟ اٌؼذد ٠ّىٓ  5ٕان )االخرثاساخ ، ٚذث١ٓ تؼذ اظشاء اٌؼ١ٍّح اإلؼظائ١ح تاْ ٘

 (2ذظ١ٕفٙا وّا ٘ٛ ٚاػػ فٟ اٌعذٚي )

 ( يبن عذد افراد انعينة في كم يجًىعة3جذول )

 اٌؼذد سلُ اٌّعّٛػح

1 166 

2 63 

3 100 

4 114 

5 127 

 570 اٌّعّٛع

 

فٟ ِعّٛػاخ( ذُ ادساض اٌّٛاطفاخ اٌثذ١ٔح ٌىً ِعّٛػح ٚوّا ِث١ٓ  5ٚتؼذ اٌفشص اٌٝ )

 (3اٌعذاٚي )

 

 



  

 

 
  

 

999 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( مفكريًا دليل رقيًا وازدياريا)ايتمام االمم بعلمائًا و

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 

 

 

 ( يبين انًىاصفبت انبذنية وانًراكز اننهبئية نهًجًىعبت بعذ انتصنيف4جذول )

 اٌّعّٛػاخ االخرثاساخ
 الً

 ل١ّح

 اػٍٝ

 ل١ّح

 اٌٛعؾ

 اٌؽغاتٟ

 االٔؽشاف

 اٌّؼ١اسٞ

 اٌّشاوض

 إٌٙائ١ح

 ِرش 60ػذٚ 

1 7.20 11.77 8.34 0.69 8.36 

2 6.22 10.00 7.80 0.62 7.8 

3 7.05 11.58 8.46 0.81 8.46 

4 6.54 9.81 8.12 0.66 8.12 

5 7.20 9.52 8.05 0.51 8.05 

 ِرش 540سوغ 

1 1.27 2.41 1.67 0.34 1.67 

2 1.20 2.21 1.41 0.20 1.41 

3 1.23 2.30 1.69 0.35 1.69 

4 1.25 2.40 1.51 0.25 1.51 

5 1.17 2.28 1.46 0.22 1.46 

 اٌمفض اٌط٠ًٛ

1 1.50 2.60 2.10 0.20 2.1 

2 1.10 2.70 2.35 0.25 2.35 

3 1.40 2.90 2.13 0.22 2.13 

4 1.60 2.60 2.20 0.20 2.2 

5 1.45 2.80 2.23 0.23 2.23 

 اٌعٍٛط ِٓ اٌشلٛد

1 29.00 37.00 32.74 2.24 32.74 

2 40.00 52.00 45.30 3.26 45.3 

3 18.00 29.00 24.99 2.75 24.99 

4 37.00 52.00 40.88 3.05 40.88 

5 26.00 39.00 34.19 3.08 34.19 

 اٌغؽة ػٍٝ اٌؼمٍح

1 2.00 9.00 5.39 2.00 5.39 

2 6.00 20.00 13.51 2.98 13.51 

3 2.00 16.00 6.94 3.78 6.94 

4 2.00 12.00 6.88 2.54 6.88 

5 9.00 22.00 12.43 2.56 12.43 

 

ش٠ح ت١ٓ اٌّعّٛػاخ ٚفشص ُ٘ تؽغة ذ١ّضُ٘ ذُ اعرخذاَ لأْٛ ٌٚغشع ِؼشفح اٌفشٚق اٌعٛ٘

 (5ذؽ١ًٍ اٌرثا٠ٓ األؼادٞ ٚوّا ِث١ٓ فٟ اٌعذٚي )
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( مفكريًا دليل رقيًا وازدياريا)ايتمام االمم بعلمائًا و

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 

 

 

 

 ( تحهيم انتببين بين انًجًىعبت5جذول )

 االخرثاساخ

 اٌخطأ اٌّعّٛػاخ
 ل١ّح ف

 اٌّؽغٛتح

 ِغرٜٛ

 ِرٛعؾ اٌذالٌح

 اٌّشتؼاخ

 دسظاخ

 اٌؽش٠ح

 ِرٛعؾ

 اٌّشتؼاخ

 دسظاخ

 ٠حاٌؽش

 0.000 12.919 565 0.485 4 6.261 ِرش 60ػذٚ 

 0.000 20.545 565 0.082 4 1.692 ِرش 540سوغ 

 0.000 18.449 565 0.046 4 0.847 اٌمفض اٌط٠ًٛ

 0.000 678.513 565 7.933 4 5382.305 اٌعٍٛط ِٓ اٌشلٛد

 0.000 192.052 565 7.395 4 1420.250 اٌغؽة ػٍٝ اٌؼمٍح

تاْ اٌفشٚق ِؼ٠ٕٛح ت١ٓ اٌّعّٛػاخ فٟ ظ١ّغ االخرثاساخ وْٛ اْ ِغرٜٛ  ٠ٚث١ٓ اٌعذٚي

( ، ٌٚغشع ت١اْ اٌفشٚق اٌفشد٠ح ٌٍّعّٛػاخ ذُ اعرخذاَ لأْٛ الً 0005اٌذالٌح اٌّؽغٛب الً ِٓ )

 (6فشق ِؼٕٛٞ ٚوّا ِث١ٓ فٟ اٌعذاٚي )

 

 ِرش 60( اٌّماسٔح ت١ٓ اٌّعّٛػاخ فٟ اخرثاس ػذٚ 6ظذٚي )

 اٌّعّٛػح
 اٌّعّٛػح

 اٌّماسٔح

 فشق

 اٌٛعط١ٓ

 اٌخطأ

 اٌّؼ١اسٞ

 ِغرٜٛ

 اٌذالٌح

 اٌّعّٛػح

 اٌّرفٛلح

1 

2 0.564 0.103 0.000 2 

3 -0.1032 0.088 0.242 0 

4 0.240 0.085 0.005 4 

5 .3107 0.082 0.000 3 

2 

3 -0.666 0.112 0.000 2 

4 -0.323 0.109 0.003 2 

5 -0.252 0.107 0.019 2 

3 
4 0.343 0.095 0.000 4 

5 0.414 0.093 0.000 5 

4 5 0.071 0.090 0.429 0 

اٌّعّٛػح اٌصا١ٔح ذفٛلد ِؼ٠ٕٛا ػٍٝ اٌّعّٛػاخ األستؼح األخشٜ ِّا ٠ؼٕٟ اْ ٘زٖ 

 ( ؽاٌثا63اٌّعّٛػح ذر١ّض تاٌغشػح ٚػذدُ٘ )
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( مفكريًا دليل رقيًا وازدياريا)ايتمام االمم بعلمائًا و

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 

 

 

 

 يتر 545( انًقبرنة بين انًجًىعبت في اختببر ركط 7جذول )

 اٌّعّٛػح
 اٌّعّٛػح

 اٌّماسٔح

 فشق

 اٌٛعط١ٓ

 اٌخطأ

 اٌّؼ١اسٞ

 ِغرٜٛ

 اٌذالٌح

 اٌّعّٛػح

 اٌّرفٛلح

1 

2 0.263 0.042 0.000 2 

3 -0.0168 0.036 0.642 0 

4 0.159 0.035 0.000 4 

5 0.215 0.034 0.000 5 

2 

3 -0.280 0.046 0.000 3 

4 -0.104 0.045 0.021 4 

5 -0.0482 0.044 0.275 0 

3 
4 0.176 0.039 0.000 4 

5 0.232 0.038 0.000 5 

4 5 0.056 0.037 0.130 0 

اٌّعّٛػح اٌشاتؼح ذفٛلد ِؼ٠ٕٛا ػٍٝ اٌّعّٛػاخ اٌصالشح األٌٚٝ ٚذغاٚخ ِغ اٌّعّٛػح 

( ؽاٌثا ٚفٟ 114( ِّا ٠ؼٕٟ اْ ٘زٖ اٌّعّٛػح ذر١ّض تاٌّطاٌٚح ٚػذدُ٘ )127اٌخاِغح ٚػذدُ٘ )

 اٌثاً.( ؽ241اٌّعّٛع ٠ظثػ )

 ( انًقبرنة بين انًجًىعبت في اختببر انقفز انطىيم8جذول )

 اٌّعّٛػح
 اٌّعّٛػح

 اٌّماسٔح

 فشق

 اٌٛعط١ٓ

 اٌخطأ

 اٌّؼ١اسٞ

 ِغرٜٛ

 اٌذالٌح

 اٌّعّٛػح

 اٌّرفٛلح

1 

2 -0.246 0.032 0.000 2 

3 -0.0312 0.027 0.250 0 

4 -0.094 0.026 0.000 4 

5 -0.130 0.025 0.000 5 

2 

3 0.215 0.034 0.000 2 

4 0.152 0.034 0.000 2 

5 0.115 0.033 0.001 2 

3 
4 -0.062 0.029 0.032 4 

5 -0.099 0.029 0.001 5 

4 5 -0.0365 0.028 0.186 0 

اٌّعّٛػح اٌصا١ٔح ذفٛلد ِؼ٠ٕٛا ػٍٝ اٌّعّٛػاخ األستؼح ِّا ٠ؼٕٟ اْ ٘زٖ اٌّعّٛػح ذر١ّض 

 ( ؽاٌثا.63ٍّا أٙا عثك ٚذ١ّضخ تاٌغشػح ٚػذدُ٘ )تاٌمٛج االٔفعاس٠ح ٌٍشظ١ٍٓ ػ
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 
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           احلضاري( مفكريًا دليل رقيًا وازدياريا)ايتمام االمم بعلمائًا و

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 

 

 

 

 ( انًقبرنة بين انًجًىعبت في اختببر انجهىس ين انرقىد خالل دقيقة9جذول )

 اٌّعّٛػح
 اٌّعّٛػح

 اٌّماسٔح

 فشق

 اٌٛعط١ٓ

 اٌخطأ

 اٌّؼ١اسٞ

 ِغرٜٛ

 اٌذالٌح

 اٌّعّٛػح

 اٌّرفٛلح

1 

2 -12.560 0.417 0.000 2 

3 7.75096 0.357 0.000 1 

4 -8.1362 0.343 0.000 4 

5 -1.4480 0.332 0.000 5 

2 

3 20.3115 0.453 0.000 2 

4 4.42439 0.442 0.000 2 

5 11.1126 0.434 0.000 2 

3 
4 -15.887 0.386 0.000 4 

5 -9.1989 0.377 0.000 5 

4 5 6.68822 0.363 0.000 4 

ّٛػاخ األستؼح ِّا ٠ؼٕٟ اْ ٘زٖ اٌّعّٛػح ذر١ّض اٌّعّٛػح اٌصا١ٔح ذفٛلد ِؼ٠ٕٛا ػٍٝ اٌّع

( 63تّطاٌٚح ػؼالخ اٌثطٓ ػٍّا أٙا عثك ٚذ١ّضخ تاٌغشػح ٚاٌمٛج االٔفعاس٠ح ٌٍشظ١ٍٓ ٚػذدُ٘ )

 ؽاٌثا

 ( انًقبرنة بين انًجًىعبت في اختببر انسحب عهى انعقهة15جذول )

 اٌّعّٛػح
 اٌّعّٛػح

 اٌّماسٔح

 فشق

 اٌٛعط١ٓ

 اٌخطأ

 اٌّؼ١اسٞ

 ِٜغرٛ

 اٌذالٌح

 اٌّعّٛػح

 اٌّرفٛلح

1 

2 -8.1163 0.402 0.000 2 

3 -1.5484 0.344 0.000 3 

4 -1.4856 0.331 0.000 4 

5 -7.0336 0.321 0.000 5 

2 

3 6.56794 0.437 0.000 2 

4 6.63074 0.427 0.000 2 

5 1.08274 0.419 0.010 2 

3 
4 0.06280 0.373 0.866 0 

5 -5.4852 0.364 0.000 5 

4 5 -5.5480 0.351 0.000 5 

اٌّعّٛػح اٌصا١ٔح ذفٛلد ِؼ٠ٕٛا ػٍٝ اٌّعّٛػاخ األستؼح ِّا ٠ؼٕٟ اْ ٘زٖ اٌّعّٛػح ذر١ّض 

تمٛج ػؼالخ اٌزساػ١ٓ ػٍّا أٙا عثك ٚذ١ّضخ تاٌغشػح ٚاٌمٛج االٔفعاس٠ح ٌٍشظ١ٍٓ ِٚطاٌٚح 

 ( ؽاٌثا63ػؼالخ اٌثطٓ ٚػذدُ٘ )

 ة نعنبصر انهيبقة انبذنية بحسب تًيز انًجًىعبتعرض اننسب انًئىي -4-1-2
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 
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 اجلامعة  املستهصرية 

٠رُ فٟ ٘زا اٌعذٚي ػشع إٌغة اٌخاطح تؼذد اٌّر١ّض٠ٓ تؼٕاطش ِؼ١ٕح تإٌغثح ٌٍؼذد اٌىٍٟ 

 (.11ٚوّا ِث١ٓ ِٓ اٌعذٚي )

 

 

 ( يبين اننسب انًئىية نعذد انًقبىنين بحسب عنبصر انهيبقة انبذنية11جذول )

 ػٕاطش ا١ٌٍالح اٌثذ١ٔح
 اٌؼذد

 ٌّر١ّضا

إٌغ

 تح

 اٌؼذد

 غ١ش اٌّر١ّض

إٌغ

 تح

 %89 507 %11 63 اٌغشػح

 %57 329 %43 241 اٌّطاٌٚح

 %89 507 %11 63 اٌمٛج االٔفعاس٠ح ٌٍشظ١ٍٓ

 %89 507 %11 63 ِطاٌٚح ػؼالخ اٌثطٓ

 %89 507 %11 63 اٌمٛج ا١ٌّّضج تاٌغشػح ٌٍزساػ١ٓ

 ينبقشة اننتبئج -4-2

٠رّشْ ػ١ٍٙا ؽالب و١ٍاخ اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اػح ؽاتغ  ٠غٍة ػٍٝ اٌفؼا١ٌاخ اٌرٟ 

عشػح ٚلٛج ِٚطاٌٚح األداء ، ٚذأذٟ اٌخظائض ا١ٌّّضج ٌىً فؼا١ٌح ِا ٠عؼٍٙا ذٕفشد ت١ّضج ػٓ فؼا١ٌح 

أخشٜ تشىً ٠غٍة ػ١ٍٙا ػٕظش ػٍٝ اخش، ٌٚغشع اْ ٠ىْٛ اٌطاٌة اٌّرمذَ وفؤاً فٟ ٘زٖ اٌفؼا١ٌاخ 

ً ػٍٝ ِىٛٔاخ ٘زٖ اٌفؼا١ٌاخ ِٓ اٌؼٕاطش فأٗ ٠عة اْ ٠ثزي ظ ٙذا وث١شاً ارا ٌُ ٠ىٓ لذ ذّشْ عاتما

ذؼذ اٌغشػح اٌؼاِح ٟٚ٘ عشػح اٌؼذٚ )اٌشوغ اٌغش٠غ( ِٓ اٌؼٕاطش اٌرٟ   األعاع١ح ١ٌٍالح اٌثذ١ٔح.

ذطٍثٙا اٌىص١ش ِٓ اٌفؼا١ٌاخ ِصً األسواع اٌمظ١شج ٚاٌشوؼاخ اٌرمشت١ح فٟ فؼا١ٌاخ اٌؼاب اٌغاؼح 

١ذاْ ٚوزٌه فٟ اٌعّٕاعره ٚوشج اٌمذَ ، ٚاْ ذٛافش ٔغة ل١ٍٍح ِٓ ِرطٍثاخ ػٕظش اٌغشػح ٌذٜ ٚاٌّ

٠رىْٛ ِفَٙٛ ػٕظش   اٌّمث١ٌٛٓ ٠ؤدٞ اٌٝ اٌرثز٠ش فٟ ظٙذ اٌرذس٠غٟ ٚاٌطاٌة ٚٚلد إٌّٙط.

ِٓ اٌمذسج ػٍٝ ِماِٚح اٌرؼة ػٕذ اداء اٌرّش٠ٕاخ اٌثذ١ٔح ٌفرشج ؽ٠ٍٛح اٌّطاٌٚح ِٓ ذؼش٠ف تغ١ؾ ٚ٘ٛ 

، اْ ذىشاس األداء ٚتؼغ اٌفؼا١ٌاخ ٌٍّغافاخ اٌط٠ٍٛح ذرأشش تشىً وث١ش  (1999)دمحم ػصّاْ، اٌضِٓ 

٠رطٍة اغٍة اٌفؼا١ٌاخ لٛج وث١شج  ٌؼؼف ٘زا اٌؼٕظش ، ٚستّا ٠غثة اًٌٍّ ٠ٚؤشش ػٍٝ اإلٔعاص اٌؼاَ .

ٌٍرغٍة ػٍٝ طؼٛتح  فٟ أداء ِٙاساذٙا ٚ٘زٖ اٌمٛج ٟ٘ لٛج اٌمفض ٠ٚعة اْ ذىْٛ رٚ لذسج أفعاس٠ح

األداء فّصالً فٟ اٌمفض ٌغشع اٌظذ فٟ اٌىشج اٌطائشج اٚ ٌغشع االعرؽٛار ػٍٝ اٌىشج فٟ وشج اٌغٍح اٚ 

 إٌّافغح ٌٍرٙذ٠ف تاٌشأط فٟ وشج اٌمذَ ٚاٌرظ٠ٛة فٟ وشج ا١ٌذ ٚغ١ش٘ا ِٓ اٌفؼا١ٌاخ.

اٌعزع ، ٠ٚٛصع اٌعزع ٠رأشش اغٍة اٌفؼا١ٌاخ تأداء اٌعضء رٚ اٌىرٍح اٌىث١شج ِٓ اٌعغُ ٚ٘ٛ  

اٌؽشوح فٟ ِفَٙٛ إٌمً اٌؽشوٟ ٠ٚؤشش ػٍٝ اذضاْ اٌعغُ ٠ٚشىً اٌّشٚٔح األعاع١ح فٟ ؼشواخ اٌصٕٟ 

ً ٌٍّٙاسج. ذرؽشن اٌزساػ١ٓ تغشػح فٟ ظ١ّغ  ٚاٌّذ ٚاٌذٚساْ ، ٚذرىشس ٘زٖ اٌؽشواخ األعاع١ح ٚفما

اٌغشػح اٌؽشو١ح ٌٍزساػ١ٓ ذٍؼة  اٌفؼا١ٌاخ ٠ٚشًّ ٘زٖ اٌؽشواخ ؼرٝ فؼا١ٌاخ اٌشوغ اٌغش٠غ ار اْ

دٚسا ١ِّضا فٟ االذضاْ ٚخاطح فٟ إٌّؽ١ٕاخ ، فؼال ػٓ دٚس اٌمٛج ا١ٌّّضج تاٌغشػح ٌٍزساػ١ٓ فٟ 

ظ١ّغ اٌفؼا١ٌاخ ٚخاطح اٌىشج اٌطائشج ٚوشج ا١ٌذ ٚاٌعّٕاعره ، ٚذظٙش أ١ّ٘ح اٌمٛج ا١ٌّّضج تاٌغشػح 

ثاػاخ ػا١ٌح ٌٍؼؼالخ اٌّغؤٌٚح ػٓ ؼشورٟ اٌّذ فٟ فؼا١ٌح اٌّالوّح تشىً وث١ش ٌرطٍثٙا عشػح أم

اٌمٛج ا١ٌّّضج تاٌغشػح تأٙا اٌمذسج ػٍٝ ٚاٌصٕٟ ٌٍر١ٙؤ ٌٍظشتح اٌالؼمح ، فؼالً ػٓ اٌّثاسصج. ٚذؼشف 

، ٚذشذثؾ اٌغشػح  (1992)ػٍٟ فّٟٙ اٌث١ه، اٌرغٍة ػٍٝ ِماِٚح الً ِٓ اٌمظٜٛ فٟ اعشع ٚلد 

)وّاي ػثذ ٠ٚظٙش رٌه ٚاػؽا فٟ وشج اٌمذَ ٚا١ٌذ ٚاٌغٍح  تاٌششالح ٚاٌرٛافك ٚاٌرؽًّ)اٌّطاٌٚح(
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اْ دِط طفرٟ اٌمٛج ٚاٌغشػح فٟ ِىْٛ ٚاؼذ ٠رطٍة  .(1997اٌؽ١ّذ اٌؼشتٟ ٚ دمحم طثؽٟ ؼغا١ٔٓ، 

 .(1993)اتٛ اٌؼال اؼّذ ػثذ اٌفراغ ٚ اؼّذ ٔظش اٌذ٠ٓ اٌغ١ذ، دسظح ػا١ٌح ِٓ اٌرٛافك 

ي ػٍَٛ ٚاٌؼاب اٌش٠اػح ٠عة اْ ذىْٛ ِرىاٍِح ٚاْ اْ ِرطٍثاخ اٌفؼا١ٌاخ اٌش٠اػ١ح فٟ ِعا 

ذٛافش تؼغ اٌؼٕاطش لذ ٠غاػذ ػٍٝ ذٛف١ش لذس تغ١ؾ ِٓ اٌّىٛٔاخ األخشٜ ٌٍرشاتؾ اٌّٛظٛد ت١ٕٙا 

 ٌٚىٓ ٘زا ال٠ؼٕٟ االعرغٕاء ػٓ ذٛافش تؼغ اٌّىٛٔاخ ٌرٛفش تذ٠ً ػؼ١ف ػٕٙا.

 االستنتبجبت وانتىصيبت -5

 االستنتبجبت -5-1

ِعا١ِغ( ِغرمٍح  5رّغ اٌّرمذ١ِٓ ٌٍمثٛي فٟ و١ٍح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اػح اٌٝ )ذُ ذظ١ٕف ِع -1

 اعرٕاداً ػٍٝ ػذد االخرثاساخ

ذ١ّضخ ِعّٛػح ٚاؼذج تصالز طفاخ ٟٚ٘ )اٌغشػح، اٌمٛج االٔفعاس٠ح، ِطاٌٚح ػؼالخ اٌثطٓ،  -2

 ّرمذ١ِٓ.%( ِٓ ا11ٌاٌمٛج ا١ٌّّضج تاٌغشػح ٌٍزساػ١ٓ( ٚ٘زٖ اٌّعّٛػح ذشىً فمؾ )

%( ِٓ 43ذ١ّضخ ِعّٛػراْ تظفح )اٌّطاٌٚح اٌؼاِح( فمؾ ٚ٘اذ١ٓ اٌّعّٛػر١ٓ ٠شىالْ ) -3

 اٌّرمذ١ِٓ.

اٌّرمذِْٛ ٌٍمثٛي فٟ و١ٍح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اػح ال ٠شىٍْٛ ِعرّؼا ذرّرغ ت١ٍالح تذ١ٔح  -4

 ذؤٍُ٘ٙ ٌٍمثٛي اال ترخف١غ اٌّؼذي اٌؼٍّٟ ٌٕرائط االخرثاساخ  

 يبتانتىص -5-2

 اال٘رّاَ تذسط اٌش٠اػح فٟ اٌّذاسط ٚظؼٍٙا ػّٓ االِرؽأاخ اٌٛصاس٠ح و١ٍالح ػاِح ػٍٝ األلً. -1

 ذغ١١ش إٌّا٘ط اٌؼ١ٍّح ٌٍى١ٍح تئػافح ٔظف عاػح إػاف١ح ٌر١ّٕح ا١ٌٍالح اٌؼاِح. -2

إػافح دسٚط ذط٠ٛش ا١ٌٍالح ٚوٛسط اٌؽذ٠ذ ٚاالسواع ٚاػرّاد ٔر١عح ا١ٌٍالح اٌؼاِح ٌٍؼثٛس ِٓ  -3

 ح اٌٝ أخشِٜشؼٍ

 ػشٚسج ذأع١ظ طفٛف ٚفماً ٌّا ٠ٕمض اٌطالب ِٓ ا١ٌٍالح اٌثذ١ٔح  -4

 انًصبدر

، 1، ؽفغ١ٌٛٛظ١ا ا١ٌٍالح اٌثذ١ٔح(. 1993اتٛ اٌؼال اؼّذ ػثذ اٌفراغ ، اؼّذ ٔظش اٌذ٠ٓ ع١ذ. ) .1

 .89اٌما٘شج، داس اٌفىش اٌؼشتٟ ، ص

، ِشوض 18، اٌؼذد  اٌغاؼح ٚا١ٌّذاِْعٍح اٌؼاب (. 1994االذؽاد اٌذٌٟٚ ألٌؼاب اٌغاؼح ٚا١ٌّذاْ. ) .2

 .48-47اٌر١ّٕح اإلل١ّ١ٍح ، اٌما٘شج ، ص

، االعىٕذس٠ح، اعظ اػذاد الػثٟ وشج اٌمذَ ٚاالٌؼاب اٌعّاػ١ح(. 1992اٌث١ه، ػٍٟ فّٟٙ اٌث١ه. ) .3

 .117ِطثؼح ذٟٛٔ، ص

ا (. أرماء ٚذظ١ٕف ؽالب اٌّذاسط اٌّرٛعطح ٚفم2007ؼغ١ٓ ِشداْ ػّش ، اوشَ ؼغ١ٓ ظثش. ) .4

 ِعٍح اٌمادع١ح ٌؼٍَٛ اٌرشت١ح اٌش٠اػ١ح،  ٌؼٕاطش ا١ٌٍالح اٌثذ١ٔح ٌّّاسعح فؼا١ٌاخ اٌؼاب اٌغاؼح ٚا١ٌّذاْ

اٌؼذد اٌصأٟ )ػذد خاص ٌثؽٛز اٌّؤذّش اٌؼٍّٟ اٌغادط ٌٍرخظظاخ االٔغا١ٔح فٟ  -اٌّعٍذ اٌصآِ  -

 18ص  (6/12/2007-5ظاِؼح اٌمادع١ح ٌٍفرشج 

، داس اٌفىش اٌؼشتٟ ، اٌما٘شج ،  ً اٌؼاٍِٟ فٟ اٌؼٍَٛ اٌغٍٛو١حاٌرؽ١ٍ(. 1988طفٛخ فشض. ) .5

 .30ص

، ظاِؼح اإلعىٕذس٠ح  9، ؽ اٌرذس٠ة اٌش٠اػٟ )ٔظش٠اخ ، ذطث١ماخ((. 1999ػظاَ ػثذ اٌخاٌك. ) .6

 .32، ص

، ِطاتغ اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ االخرثاساخ ٚاٌم١اط فٟ اٌرشت١ح اٌش٠اػ١ح(. 1989لاعُ إٌّذالٚٞ ٚاخشاْ. ) .7

 .89، ص  ، اٌّٛطً
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

، اٌما٘شج، داس اٌفىش اعظ اٌرذس٠ة اٌش٠اػٟ(. 1997وّاي ػثذ اٌؽ١ّذ ، دمحم طثؽٟ ؼغا١ٔٓ. ) .8

 .85اٌؼشتٟ ، ص

، داس اٌفىش اٌؼشتٟ، 1، ؽ 2، ض اٌرم٠ُٛ ٚاٌم١اط فٟ اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح(. 1979دمحم طثؽٟ ؼغا١ٔٓ. ) .9

 .32-30ِظش ، ص 

، اٌما٘شج، ٌالذؽاد اٌذٌٟٚ الٌؼاب اٌمٜٛ ٌٍٙٛاجاٌّعٍح اٌفظ١ٍح (. اٌرؽًّ ، 1999دمحم ػصّاْ. ) .10

 .15اٌّشوض االل١ٍّٟ، اٌؼذد اٌشاتغ ٚاٌؼششْٚ، ص

(. اٌّؽذداخ االعاع١ح ٌمثٛي اٌطٍثح فٟ و١ٍاخ اٌرشت١ح اٌش٠اػ١ح ٚالغاِٙا 2008ِٟ ػٍٟ ػض٠ض. ) .11

ح اٌرشت١ح و١ٍ -فٟ ظاِؼاخ اٌفشاخ االٚعؾ فٟ ظّٙٛس٠ح ، أؽشٚؼح دورٛساٖ ، اٌؼشاق ، ظاِؼح تاتً 

 .12اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اػح ، ص

 

Statistical classification as a method for detecting the physical fitness of 

school students 

Prof. Dr. Hussein Mardan Omer 

Al-Qadisiyah University 

College of Physical Education and Sports Sciences 

hussein.omer@qu.edu.iq 

 

Abstract: 

The case study of students applying for admission to the College of 

physical education and sports sciences is an important stage for future 

judgments, because physical fitness tests reflect the special status of students 

in the field of physical and abilities, and because these tests and 

measurements have a relationship to most activities, it is difficult not to 

specify their specifications and to put them in duplicate curricula for faculties 

of education Physical and Sports Science. 

Classification helps in the process of selecting the right student for the 

appropriate activity by codifying training loads in lessons. Hence the 

importance of research in the process of classifying applicants for admission 

to the faculties of physical education and sports sciences. 

Quite a small number of students and professors suffer from low levels 

of practical subjects that require special methodological care, and no 

additions or revisions have been made to the practical curricula, as they have 

been written for tens of years, and most teachers cannot exceed the weekly 

timings allocated for these lessons. Classification will help put students In 

independent groupings and even in private classes for the purpose of 

developing their performance. 

mailto:hussein.omer@qu.edu.iq
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 اجلامعة املستهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( مفكريًا دليل رقيًا وازدياريا)ايتمام االمم بعلمائًا و

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

The research aims to classify school students applying for admission to 

the faculties of physical education and sports sciences according to the 

battery tests and measurements for admission into independent groups. 

The research sample consisted of (570 students) of male applicants for 

admission to the College of Physical Education and Sports Sciences for the 

academic year (2018-2019), and they represented (95%) of those applicants 

for admission. Five tests were conducted on them that measure the elements 

of physical fitness for different parts of the body, namely: 

1. 60 meter sprint (to measure the speed) 

2. Run 540 meters (to measure endurance) 

3. Long jump (to measure the explosive power of the legs) 

4. Sitting from prone position within a minute (to measure the length of the 

abdominal muscles) 

5. Pull on the bar for 15 seconds (to measure the speed characteristic of the 

arms) 

The sample was divided into (5 groups) based on the number of tests using 

the (Classify) classification method (K-Means Cluster). 

The researcher concluded: 

1- One group was characterized by three characteristics (speed, explosive 

power, abdominal muscles elongation, speed characteristic of the arms) and 

this group constituted only (11%) of the applicants. 

2- Two groups were distinguished as (general probity) only, and these two 

groups constitute (43%) of the applicants. 

3- Applicants for admission to the College of Physical Education and Sports 

Science do not constitute a society with physical fitness that qualifies them 

for admission, except by reducing the practical average of test results. 
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 جامعة القادسية  –الرتبية للبهات لكلية 
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 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكزيوا دليل رقيوا واسدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتز العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –زفة لكلية الرتبية للبهات والص

                                     اجلامعة املستهصزية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكزيوا دليل رقيوا واسدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 بية االساسية  دللة كلية الرت
 اجلامعة  املستهصزية 

تقديز الذات البدنية وعالقتوا ببعض عهاصز اللياقة البدنية اخلاصة لدى العيب 

 كزة القدم الشباب 

 

 

 

 

 

 

 :انبحث  مستخهص

٠ٙذف اٌجحش اٌٝ ثحش ػاللخ رمذ٠ش اٌزاد اٌجذ١ٔخ ٌالػت وشح اٌمذَ ِغ ِغزٜٛ ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ 

ذَ اٌشجبة ثىشح اٌمذَ.رىّٓ ا١ّ٘خ اٌجحش فٟ دساعخ اٌزأص١ش ٚرم١١ُ اٌزاد اٌجذ١ٔخ ٌالػج١ٓ ٌالػجٟ وشح اٌم

اٌشجبة ثىشح اٌمذَ ٚدساعٗ ػاللخ ِغزٜٛ ٘زا اٌزمذ٠ش ِغ اٌمذساد اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ اٌحم١مخ ٌٙٛالء 

ٚث١ٓ اٌٛالغ  اٌالػج١ٓ اٌشجبة ، ٔظشا ٌالػزمبد ثٛعٛد ػاللخ ث١ٓ ِب ٠ؼزمذٖ اٌالػت ثٕفغٗ ِٓ أِىب١ٔبد

رُ رحذ٠ذ ِغزّغ اٌجحش ثالػجٟ وشح اٌمذَ اٌشجبة ٌٕبدٞ اٌغّبٚح اٌش٠بظٟ  اٌحم١مٟ ٌمذسارٗ اٌجذ١ٔخ.

الػت ( رزشاٚػ  20ٚاٌجبٌغ ػذدُ٘ ) 2021 -2020ٚاٌّشبسو١ٓ ثذٚسٞ أذ٠خ اٌؼشاق ٌٍشجبة ِٛعُ 

 عٕخ .  15-13أػّبسُ٘ ث١ٓ 

 ش ا١ٌٍٍبلخ اٌجذ١ٔخ  ، اٌالػج١ٓ اٌشجبة ثىشحاٌمذَ.اٌزاد اٌجذ١ٔخ  ، ػٕبص : انمفتاحٕتانكهماث 

 انمقذمت :-1
٠جحش اٌّذسثْٛ ٚاٌّخزصْٛ ثىشح اٌمذَ ػٓ وً ِب ٠غُٙ فٟ رطٛس ِغزٜٛ أداء اٌالػت ٚ٘زا 

اٌّغزٜٛ ٠ىْٛ شبًِ ٌىً اٌغٛأت اٌجذ١ٔخ ٚاٌّٙبس٠خ ٚإٌفغ١خ ٚرزفبػً ٘زٖ اٌّىٛٔبد ِغ ثؼعٙب 

ٚثبٌزبٌٟ فبْ اٞ عبٔت ِٓ عٛأت االداء ٠ىْٛ ِؤصش فٟ عبٔت  اٌجؼط ٚرؤصش فٟ ثؼعٙب اٌجؼط ،

اخش.ِٚٓ ٘زا إٌّطٍك فأْ رأص١ش اٌؼبًِ إٌفغٟ ٚاٌضمٗ ثبٌٕفظ ٚصمٗ اٌالػت ثمذسارٗ ِٓ اٌطج١ؼٟ اْ رىٓ 

ػبًِ أ٠غبثٟ ٚػبًِ حبعُ ُِٚٙ فٟ رحذ٠ذ غج١ؼٗ أداءٖ ، ٕٚ٘ب فبْ صمخ اٌالػت ثمذسارٗ اٌجذ١ٔخ ٚدسعٗ 

جذٟٔ ٌجزي اٌغٙذ فٟ اٌزذس٠ت ٚاٌّجبس٠بد ٠ؼزجش ِؤشش ع١ذ ُِٚٙ ٌزحذ٠ذ ِغزٜٛ االداء أعزؼذادٖ اٌ

اٌجذٟٔ ٌالػت ٔفغٗ ، فذسعخ رمذ٠ش اٌزاد اٌجذ١ٔخ ِٓ اٌّّىٓ اْ رغزخذَ وزم١١ُ اٌٟٚ ٌّغزٜٛ ا١ٌٍبلخ 

 اٌجذ١ٔخ اٚ ثؼط ػٕبصش٘ب ٚخصٛصب ٌالػج١ٓ اٌشجبة فٙىزا ٔٛع ِٓ اٌزم١١ُ اٌزارٟ ٌّغزٜٛ ١ٌبلخ

اٌالػت ٠ؼضص صمخ اٌالػت ثٕفغٗ ٚشخص١زٗ ِٚٓ خالٌٗ ٠ىْٛ )اٌٝ حذ ِب ( لبدس ػٍٝ أػطبء أحىبَ 

                       ٚرم١ّبد رار١خ ٚفٟ اٌٛلذ ٔفغٗ ِٓ اٌّّىٓ اػطبء رصٛس اٌٟٚ ٚشخصٟ ػٓ ِغزٛاٖ اٌجذٟٔ .

اٌمذَ ٚاالخز ثؼ١ٓ االػزجبس  ٚٔظشاً ٌأل١ّ٘خ اٌىج١شح اٌزٟ رحظٝ ثٙب دساعخ اٌحبٌخ اٌجذ١ٔخ ٌالػت وشح

لذسح اٌالػت اٌزار١خ ثزمذ٠ش حبٌزٗ اٌجذ١ٔخ وّؤشش ٌزم١١ُ ٘زا اٌغبٔت ٌغأ اٌجبحش اٌٝ دساعٗ اٌؼاللخ ث١ٓ 

ٌٙزا ٠شٜ اٌجبحش ٚٚفك  رمذ٠ش ِغزٜٛ اٌحبٌخ اٌجذ١ٔخ ٚثؼط ػٕبصش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ٌالػت وشح اٌمذَ.

لخ اسرجبغ ث١ٓ رمذ٠ش ِغزٜٛ اٌحبٌخ اٌجذ١ٔخ ٚثؼط ػٕبصش اٌىض١ش ِٓ اٌذساعبد اٌحذ٠ضخ اْ ٕ٘بن ػال

 خبصخ ٌالػت وشح اٌمذَ .ٌا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ا

 ماجد عبد احلميد رشيدم.د.
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 بية االساسية  دللة كلية الرت
 اجلامعة  املستهصزية 

 :  انذساستانٍذف مه -2

 رٙذف ٘زٖ اٌذساعخ اٌٝ :

 . رم١١ُ ِغزٜٛ أدسان اٌزاد اٌجذ١ٔخ ٌالػج١ٓ اٌشجبة ثىشح اٌمذَ-1

 خبصخ.ٌرم١١ُ ِغزٜٛ اٌحبٌخ اٌجذ١ٔخ ٌجؼط ػٕبصش ا١ٌبلخ اٌجذ١ٔخ ا-2

 ثحش اٌؼاللخ ث١ٓ رمذ٠ش اٌزاد اٌجذ١ٔخ ِغ ِغزٜٛ  ثؼط ػٕبصش ا١ٌبلخ اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ .-3

 : انذساستفشَض -3

 ٔفتشض انباحث ما ٔهٓ :
ِغزٜٛ أدسان اٌزاد اٌجذ١ٔخ ٚ ِغزٜٛ  ثؼط ػٕبصش ا١ٌبلخ اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ ٕ٘بن ػاللخ اسرجبغ ث١ٓ -1

 ٌالػج١ٓ اٌشجبة ثىشح اٌمذَ

 ش :ِغبالد اٌجح

 مداالث انبحث -4

الػجٟ وشح اٌمذَ اٌشجبة ٌٕبدٞ اٌغّبٚح اٌش٠بظٟ ٚاٌّشبسو١ٓ ثذٚسٞ أذ٠خ اٌّغبي اٌجششٞ :  4-1

 .  2021 – 2020اٌؼشاق ٌٍشجبة ٌٍّٛعُ 

 . 25/5/2021ٌٚغب٠خ  15/4/2021اٌّغبي أٌضِبٟٔ :  ِٓ    4-2

 اٌّغبي اٌّىبٟٔ : ٍِؼت اٌغّبٚح االٌّٚجٟ . 4-3

 انبحث :أخشاءاث  -5

 مىٍح انبحث  : 1 -5

 أعزخذَ اٌجبحضْٛ إٌّٙظ اٌٛصفٟ ثأعٍٛة اٌؼاللبد االسرجبغ١خ ٌّالئّزٗ ٌطج١ؼخ اٌّشىٍخ .

 مدتمع انبحث : 5-2

رُ رحذ٠ذ ِغزّغ اٌجحش ثالػجٟ وشح اٌمذَ اٌشجبة ٌٕبدٞ اٌغّبٚح اٌش٠بظٟ ٚاٌّشبسو١ٓ ثذٚسٞ 

 -16الػت ( رزشاٚػ أػّبسُ٘ ث١ٓ  20)ٌغ ػذدُ٘ ٚاٌجب 2021 – 2020أذ٠خ اٌؼشاق ٌٍشجبة ٌٍّٛعُ 

 عٕخ .  18

 ( ٔبٕه متغٕشاث انعمش َانطُل َانُصن َمؤشش كتهت اندسم 1اندذَل)

Age 17±1 years  

Height  168.1± 2.5 cm 

Weight  58.6±3.4kg 

Body composition (BMI) 21.85  kg/m
2

 

 االختباساث انمستخذمت :5-3

اٌٝ أعزخذاَ االخزجبساد ٚرٌه ِٓ خالي خجشرُٙ ٚثؼذ االغالع ػٍٝ ادث١بد ٌغأ اٌجبحضْٛ  5-3-1

 اٌزذس٠ت ٚاالخزجبساد ثؼذ رحذ٠ذ االعظ اٌؼ١ٍّخ ٟٚ٘ ِٓ االخزجبساد اٌّفٕٕخ .

 مقٕاط انزاث انبذوٕت -1

ٌمذ اخزبس اٌجبحش ِم١بط اٌزاد اٌجذ١ٔخ , صّّٗ دمحم حغٓ ػالٚٞ  اٌخبص ثبٌّغبي اٌش٠بظٟ ثؼط 

ػجبسح ٚف١ٗ ثذائً ٌإلعبثخ ٟٚ٘ )اثذا / ٔبدسا /  26ٌزاد ٌذٜ اٌش٠بظ١١ٓ , ٠ٚزىْٛ اٌّم١بط ِٓ ِمب١٠ظ ا

 اح١بٔب / غبٌجب / دائّب (

 انتعهٕماث انمقٕاط َغشٔقت تصحٕحً 

اٌؼجبساد اال٠غبث١خ فٟ اٌّم١بط ٟ٘ ػجبساد فٟ ارغبٖ اٌجؼذ اٌزٟ رش١ش اٌٝ اٌزاد اٌجذ١ٔخ ٚاسلبِٙب وّب 

(  اٌؼجبساد  26,  25,  22,  21,  19,  17,  16,  14,  13,  12,  11,  10,  8,  6,  5,   ٠1ٍٟ )
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 بية االساسية  دللة كلية الرت
 اجلامعة  املستهصزية 

اٌغٍج١خ فٟ اٌّم١بط ٟٚ٘ اٌؼجبساد فٟ ػىظ ارغبٖ اٌجؼذ اٌزٟ رش١ش اٌٝ اٌزاد اٌجذ١ٔخ ٚاسلبِٙب وّب ٠ٍٟ 

 (2  ,3  ,4  ,7  ,9 ,12  ,15  ,18  ,20  ,23  ,24  ) 

 ب ٠ٍٟ : اِب اٚصاْ اٌؼجبساد اال٠غبث١خ وّ

 5  دسعبد ػٕذ االعبثخ ثـ : دائّب 

 4 دسعبد ػٕذ االعبثخ ثـ : غبٌجب 

 3 دسعبد ػٕذ االعبثخ ثـ :اح١بٔب 

  دسعزبْ ػٕذ االعبثخ ثـ : ٔبدسا 

 دسعخ ٚاحذح ػٕذ االعبثخ ٠ـ : اثذا 

 ٍٟٚاٚصاْ اٌؼجبساد اٌغٍج١خ وّب ٠ 

 3 دسعبد ػٕذ االعبثبد ثـ :اح١بٔب 

 ٌجبدسعزبْ ػٕذ االعبثخ ثـ :غب 

 دسعخ ٚاحذح ػٕذ االعبثخ ثـ :دائّب 

 26ٚاٌذسعةةةةخ إٌٙبئ١ةةةةةخ ٌٍّم١ةةةةبط ٘ةةةةةٟ ِغّةةةةةٛع دسعةةةةبد ع١ّةةةةةغ اٌؼجةةةةبساد اال٠غبث١ةةةةةخ ٚاٌغةةةةةٍج١خ )

( دسعةةةخ , وٍّةةةب صاد اٌفةةةشد ِةةةٓ ٘ةةةزا اٌحةةةذ دي  130ػجةةةبسح( ٚاٌحةةةذ االلصةةةٝ ٌةةةذسعبد اٌّم١ةةةبط ) 

 ػٍٝ ِفِٙٛٗ ٚرمذ٠شٖ اال٠غبثٟ اٌؼبٌٟ ٌزارٗ اٌجذ١ٔخ

 (  Cooper Test –دقٕقت ) أختباسكُبش  12ندشْ نمذي أختباس ا5-3-2

ٌم١بط اٌزحًّ  1968ػبَ   ( Kenneth H. Cooper )األِش٠ىٟ وٛثش ٚ٘ٛ اخزجبس ِصُّ ِٓ لجً

اٌٙٛائٟ )وفبءح اٌغٙبص اٌزٕفغٟ اٌذٚسٞ ( ٚا٠عب ل١بط اٌحذ االلصٝ العزٙالن االٚوغغ١ٓ ثبالعزؼبٔخ 

  45( / 505-الٚوغغ١ٓ = )اٌّغبفخ اٌى١ٍخ اٌّمطٛػٗ اٌحذ االلصٝ ألعزٙالن ا ثبٌّؼبدٌخ :

ٚصف االخزجبس: ٠مف اٌالػت خٍف خػ اٌجذء ػٍٝ ١ِذاْ اٌغشٞ ٚػٕذ أشبسح اٌجذء ٠غشٞ أوجش ِغبفخ 

 (2016،  284دل١مخ . )اِش هللا اٌجغبغٟ : ص  12دل١مخ ٠زُ حغبة اٌّغبفخ اٌّمطٛػٗ خالي  12فٟ 

انسشعت :( تكشاس كفاءة اختباس5-3-3
1
 (Bangsbo , 1994 ) Bongsbo  RSA  

٠ٙذف االخزجبس اٌٝ ل١بط رحًّ اٌغشػٗ اٌخبص ثىشح اٌمذَ ٚوزٌه ِؤشش اٌزؼت ٚاٌزٟ رؼجةش ػةٓ لةذسح 

 اٌالػت ػٍٝ أداء اٌزحًّ اٌال٘ٛائٟ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌحفبظ ػٍٝ وفبءح أداء اٌغشع اٌّزىشسح .

صب١ٔةةخ (  20صِةةٓ االداء صةةُ ساحةةٗ )َ ٠ٚغةةغً 30ٚصةةف االخزجةةبس : ٠ةةشوط اٌالػةةت ثغةةشػخ ٌّغةةبفخ 

 ِشاد ٠زُ حغبة صِٓ وً رىشاس ٚأعزخشاط أفعً رىشاس ٌٍغشػٗ . ٠ٚ6ىشس االخزجبس 

 رحًّ اٌغشػٗ = ِؼذي اٌغشػبد ثغّغ صِٓ اٌغشػبد اٌغزٗ ٚرمغ١ّٙب ػٍٝ ػذد٘ب .

 ِؼذي االٔخفبظ ثبٌغشػٗ )ِؤشش اٌزؼت ( ِٓ خالي اٌّؼبدٌخ اٌزب١ٌخ :

-(  X 6( / أحغةٓ صِةٓ  6...... +اٌغةشػٗ  3+ اٌغشػٗ  2+ اٌغشػٗ  1ٌغشػٗ )ا {ِؤشش اٌزؼت = 

1 {  

 

 

 

 

                                                 
1 Bangsbo, J. (1994). Fitness Training for Football: A scientific Approach. HO+Storm: 

Bagsvaerd. 
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 بية االساسية  دللة كلية الرت
 اجلامعة  املستهصزية 

 انسشعتأختباس كفائت تكشاس ( RSA( ُٔظح )1شكم )

 

 أختباس انقُة انممٕضة بانسشعت نععالث انشخهٕه  5-3-4

 ػًّ صالس ٚصجبد ِززبثؼخ  -أعُ االخزجبس :

 شػخ ٌؼعالد اٌشع١ٍٓ . اٌٙذف ِٓ االخزجبس : ل١بط اٌمٛح ا١ٌّّضح ثبٌغ

 َ ( ٚغ١ش اٍِظ ، شش٠ػ ل١بط .  2.5َ ( ٚػشض )  12االدٚاد اٌّغزخذِخ : ِىبْ ِغزٛٞ ثطٛي ) 

إعشاءاد االخزجبس : ٠مف اٌالػت خٍف خػ اٌجذا٠خ ٚاٌمذِبْ ِزجبػةذربْ لٍة١الً ، ِٚةٓ ٘ةزا اٌٛظةغ ٠مةَٛ 

 ؼذ ِغبفخ . اٌالػت ثبٌٛصت صالس ٚصجبد ِززب١ٌخ ثبٌذفغ ثبٌمذ١ِٓ ثمٛح ألث

 أختباس انششاقت  5-3-5

 َ . 40اعُ ااخزجبس :اٌغشٞ حٛي اٌمٛائُ ِغ اٌذٚساْ ٌّغبفخ 

 اٌغشض ِٓ االخزجبس : ل١بط اٌششبلخ 

ٚصف االخزجبس :٠مَٛ اٌالػت ثبٌغشٞ ِٓ ٔمطخ اٌجذا٠خ ػٕذ عّبع االشبسح ٚاٌذٚساْ حٛي اٌمٛائُ 

َ فٟ اسثؼخ ارغب٘بد صُ اٌؼٛدح ٌٕمطخ إٌٙب٠خ ثؼذ  5اٌّزصبٌجخ )اٌؼّٛد٠خ ( ٚاٌزٟ رجؼذ ِغبفخ لذس٘ب 

 اٌغشٞ ٚاٌذٚساْ حٛي ع١ّغ اٌمٛائُ .

 أخشاءاث انبحث   : 3-6

لبَ اٌجبحضْٛ ثأعشاء االخزجبساد إٌّبعجخ ٟٚ٘ أعزّبسح رممذ٠ش اٌزاد اٌجذ١ٔخ ِٚٓ صُ رُ أعشاء 

ٌٕزبئظ أحصبئ١ب ٌٍىشف ػٓ اٌؼاللبد االخزجبساد اٌجذ١ٔخ ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجحش العزخشاط إٌزبئظ صُ ِؼبٌغٗ ا

 االسرجبغ١خ ث١ٓ ِزغ١شاد اٌذساعخ ٚاعزخشاط إٌزبئظ ثغ١خ ػشظٙب ِٕٚبلشزٙب  .

ٚاالسرجبغ اٌىبٟٔٛٔ ، ِصفٛفٗ ٟٚ٘ اٌٛعػ اٌحغبثٟ ٚاالٔحشاف اٌّؼ١بسٞ انُسائم االحصائٕت :  3-7

زخذاَ اعٍٛة إصاٌخ اٌغزٚس , ِشثغ وبٞ ثبع ِشثؼبد اٌغزٚس اٌىبِٕخ ،االسرجبغ ثّزغ١شاد اٌجحش ، 

 . ألعشاء اٌؼ١ٍّبد االحصبئ١خ أػالٖ( EXCELح١ش اعزخذَ اٌجبحضْٛ ثشٔبِظ )

 -عشض َتحهٕم َمىاقشت انىتائح: -4

عزؼشض ٚرحًٍ ٚٔبلش إٌزبئظ اٌخبصخ ثبٌّزٛعطبد اٌحغبث١خ ٚاالٔحشافبد اٌّؼ١بس٠خ  1- 4-1

االٚوغغ١ٓ ِٚزغ١شاد وفبئٗ رىشاس اٌغشػخ ٌّزغ١شاد اٌزحًّ اٌٙٛائٟ ٚاٌحذ االلصٝ العزٙالن 

 ٌالػج١ٓ اٌشجبة ثىشٖ اٌمذَ .

 ( 2خذَل )  

 انذساستٔبٕه األَساغ انحسابٕت َاالوحشافاث انمعٕاسٔت نمتغٕشاث 

 انمداالث ث
حدم 

 انعٕىت
 االوحشاف انُسػ اقم دسخت اعهّ دسخت

 متغٕشاث انتحمم انٍُائٓ َانحذ االقصّ الستٍالك االَكسدٕه

 368.782 2761.111 2111.111 3211.111 11 تحمم انٍُائٓ ان 1

2 VO2 Max  11 59.889 37.667 51.556 7.243 

 كفائً تكشاس انسشعت

 1.144 6.718 6.416 6.872 11 تحمم انسشعت  1

 1.938 13.232- 15.521- 9.893- 11 مؤشش انتعب  2

 1.314 1.141 1.311- 1.651 11 معذل االوخفاظ بانسشعت  3

( ل١ُ األٚعبغ اٌحغبث١خ ٚاالٔحشافبد اٌّؼ١بس٠خ ِزغ١شاد اٌزحّةً  ٠1زج١ٓ ِٓ خالي اٌغذٚي )       

(  ِٚزغ١ةشاد وفبئةٗ  VO2 Maxاٌٙٛائٟ ٚاٌحةذ االلصةٝ العةزٙالن االٚوغةغ١ٓ )اٌزحّةً اٌٙةٛائٟ  ، 
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، ِؼةةذي رىةةشاس اٌغةةشػخ ٌالػجةةٟ دٚسٞ إٌخجةةٗ اٌؼشالةةٟ ثىةةشٖ اٌمةةذَ )رحّةةً اٌغةةشػخ ، ِؤشةةش اٌزؼةةت  

االٔخفبظ ثبٌغشػخ ( ٚاٌزٟ ِٓ خالٌٙب ٠ّىٓ اٌٛصٛي إٌٝ ٚصف ٌّب ػ١ٍٗ حم١مخ ػ١ٕخ اٌجحةش ) الػجةٟ 

دٚسٞ إٌخجٗ اٌؼشالٟ ثىشٖ اٌمذَ ( ِٚٓ ٕ٘ةب وةبْ اٌٛعةػ اٌحغةبثٟ ِؼجةشا ػةٓ اٌّؼةذالد اٌزةٟ رزّشوةض 

بد اٌّؼ١بس٠ةخ ٚعة١ٍخ حٌٛٙب ٔزبئظ ػ١ٕخ اٌجحش فٟ وً ِٓ اٌّزغ١شاد اٌّذسٚعخ وّةب ٠ّىةٓ ػةذ االٔحشافة

 ٌىشف ِذ٠بد اٌزشزذ ٌٕزبئظ ػ١ٕخ اٌجحش ػٓ اٌٛعػ اٌحغبثٟ .

 -عشض انىتائح َتحهٕهٍا َمىاقشتٍا : -

٠زٕبٚي ٘زا اٌفصةً ػةشض ٔزةبئظ اٌجحةش ٚرح١ٍٍٙةب ِٕٚبلشةزٙب ، ثؼةذ اْ اعةزىٍّذ اٌجبحضةخ عّةغ 

ػٍٝ شىً عذاٚي ٌّةب رّضٍةٗ ِةٓ اٌج١بٔبد إٌبرغخ ػٓ االخزجبساد اٌّغزخذِخ ٚاٌزح١ًٍ ٚاٌزٟ رُ ٚظؼٙب 

عٌٙٛخ فٟ اعزخالص االدٌخ اٌؼ١ٍّخ ٚألٔٙةب أداح رٛظة١ح١خ ِٕبعةجخ ٌٍجحةش رّىٕٕةب ِةٓ رحم١ةك فشظة١بد 

 ٚأ٘ذاف اٌجحش فٟ ظٛء اإلعشاءاد ا١ٌّذا١ٔخ اٌزٟ لّٕب ثٙب . 

ؼةط ػشض ٚرح١ًٍ ِٕٚبلشةخ ٔزةبئظ األٚعةبغ اٌحغةبث١خ ٚاالٔحشافةبد اٌّؼ١بس٠ةخ ٌٍةزاد اٌجذ١ٔةخ ٚث-4-1

 ػٕبصش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ .

 (3عذٚي )

 ٠ج١ٓ األٚعبغ اٌحغبث١خ ٚاالٔحشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌٍزاد اٌجذ١ٔخ ٚثؼط ػٕبصش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ .

 ػٕبصش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ   د
حغُ 

 اٌؼ١ٕخ
 االٔحشاف اٌٛعػ الً دسعخ اػٍٝ دسعخ

 368.782 2760.000 2000.000 3200.000 10 اٌزحًّ اٌٙٛائٟ  1

2 VO2 Max  10 59.889 37.667 50.556 7.243 

 0.180 6.690 6.406 6.872 10 رحًّ اٌغشػٗ  3

 2.057 12.698- 15.521- 9.893- 10 ِؤشش اٌزؼت  4

 0.362 0.197 0.300- 0.650 10 ِؼذي االٔخفبظ ثبٌغشػٗ  5

 0.789 13.984 12.610 14.700 10 اٌششبلخ 6

 54.327 582.500 515.000 675.000 10 غشػٗ  اٌمٛح ا١ٌّّضح ثبٌ 7

 4.028 78.000 70.000 85.000 10 اٌزاد اٌجذ١ٔخ 8

( لة١ُ األٚعةبغ اٌحغةبث١خ ٚاالٔحشافةبد اٌّؼ١بس٠ةخ رمةذ٠ش اٌةزاد اٌجذ١ٔةخ  ٠3زج١ٓ ِةٓ خةالي اٌغةذٚي )     

 ٚثؼط ػٕبصش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ .

خ ػ١ٕةخ اٌجحةش ِٚةٓ ٕ٘ةب وةبْ اٌٛعةػ اٌحغةبثٟ ِٚٓ خالٌٙب ٠ّىةٓ اٌزٛصةً إٌةٝ ٚصةف ٌحم١مة 

 ِؼجشا ػٓ اٌّؼذالد اٌزٟ رزّشوض حٌٛٙب ٔزبئظ ػ١ٕخ اٌجحش . 

 بىاء اومُرج انتىبؤ بانزاث انبذوٕت  بذالنت بعط عىاصش انهٕاقت انبذوٕت انخاصت . 4-2

عةخ االسرجةبغ، اْ اٌٙذف ِٓ دساأٔداد عالقت االستباغ بٕه انمتغٕشاث قٕذ انبحث نعٕىت انبحث :  4-2-1

٘ةةٛ اٌىشةةف ػةةٓ لةةٛح أٚ دسعةةخ اٌؼاللةةخ ثةة١ٓ اٌّزغ١ةةشاد،  فبالسرجةةبغ ٠ةةذي ػٍةةٝ ٚعةةٛد ػاللةةخ ثةة١ٓ رٍةةه 

اٌّزغ١شاد.  ٌٚزحم١ك ػ١ٍّخ اعزخشاط لٛح اٌؼاللخ ِب ث١ٓ دسعبد اٌّزغ١شاد فةٟ اٌذساعةخ اٌحب١ٌةخ ٌؼ١ٕةخ 

سح ٕ٘ةةب اٌةةٝ اْ اٌؼاللةةخ ٚالثةةذ ِةةٓ االشةةب اٌجحةةش، رةةُ اعةةزؼّبي ِؼبِةةً االسرجةةبغ اٌجغةة١ػ )ث١شعةةْٛ(.

(  ث١ٓ اٌّزغ١شاد ، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ أٙةب اداح ثحض١ةخ ِف١ةذح ٌٚىٕٙةب ال رخجشٔةب أٞ شةٟء ***)االسرجبغ()
                                                 

***
، ٔمكه انتُصم انّ معادنت االوحذاس دَن دساست قُة انعالقت، َٔمكه أعا تحذٔذ دسخت قُة انعالقت )االستباغ( دَن أداد معادنت االوحذاس 

 ار ٔبقّ نكم مىٍما اٌذافً انخاصت. 
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ػٓ اٌمذسح اٌزٕجؤ٠خ ٌٍّزغ١شاد ، ثّؼٕٝ أٙب ال رخجشٔب ػٍٝ اٌغةجج١خ أٚ اٌؼ١ٍةخ ، فٙةٟ ال رةذي ػٍةٝ ٚعةٛد 

١خ اٌخبصخ ػٍٝ ِزغ١ش إٌز١غخ  ) اٌةزاد اٌجذ١ٔةخ ( ، ٌةزا أصش ٌٍّزغ١شاد إٌّجئخ ثؼط ػٕبصش ا١ٌٍبلخ اٌجذٔ

ال ٠ّىٓ االػزّبد ػٍٝ رٍه اٌؼاللبد ٚاٌشوْٛ ا١ٌٙب ػٕذ ثٕةبء االّٔةٛرط اٌزٕجةؤٞ، ػ١ٍةٗ عة١ٍغأ اٌجةبحضْٛ 

 اٌٝ اعزخشاط ِؤششاد أّٔٛرط ِؼبدٌخ االٔحذاس اٌخطٟ اٌجغ١ػ ٌجٕبء االّٔٛرط.

 ذالنت بعط عىاصش انهٕاقت انبذوٕت انخاصت .مؤششاث انتىبؤ بانزاث انبذوٕت  ب 4-2-2

   أٔداد عالقت االستباغ بٕه انزاث انبذوٕت َبعط عىاصش انهٕاقت انبذوٕت انخاصت .4-2-2-1

 (4خذَل )

 قٕم معامم االستباغ بٕه االداء انتىظٕمٓ َانعشَض انشٔاظٕت  نذِ أفشاد عٕىت انبحث

ِؼبًِ  اٌّزغ١شاد

 االسرجبغ

غج١ؼخ 

 االسرجبغ

اٌذالٌخ  )د( ل١ّخ

 اٌغذ١ٌٚخ اٌّحغٛثخ اإلحصبئ١خ

 اٌزاد اٌجذ١ٔخ

ثؼط ػٕبصش 

ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ 

 اٌخبصخ

 ِؼٕٛٞ 2.012 8.322 ثغ١ػ 0.937

( ، ٔغذ أْ ل١ّخ ِؼبًِ االسرجبغ ث١ٓ ِزغ١شٞ اٌجحةش اٌةزاد اٌجذ١ٔةخ ،  4ػٕذ اعزؼشاض ٔزبئظ اٌغذٚي ) 

ٌٍٚزؼشف ػٍٝ دالٌخ االسرجةبغ ، أعةزؼًّ  ( .0.937ثٍغذ ) ٚثؼط ػٕبصش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ ، لذ 

اٌغذ١ٌٚخ اٌجبٌغةخ   ( ، ٟٚ٘ أوجش ِٓ اٌم١ّخ 8.322اٌمبْٔٛ اٌزبئٟ ، ٕٚ٘ب ل١ّخ )د( ، اٌّحغٛثخ ثّمذاس )

( ، ِّب ٠ؤوذ ِؼ٠ٕٛخ االسرجبغ ٚحم١مزٗ ث١ٓ 0.05( ، ِٚغزٜٛ دالٌخ ) 9( ، ػٕذ دسعخ حش٠خ ) 2.012)

 زاد اٌجذ١ٔخ ، ٚثؼط ػٕبصش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ اٌخبصخِزغ١شاد اٌجحش اٌ

 استخشاج مؤششاث أومُرج معادنت االوحذاس انخطٓ:  4-2-2-2

ِةةٓ أعةةً رم١ةة١ُ دلةةخ االّٔةةٛرط ٌٍٕز١غةةخ فةةٟ ػ١ٕةةخ اٌجحةةش ، ٌٚغةةشض اِىب١ٔةةخ رؼ١ّّةةٗ، ٠غةةت اْ ٠ىةةْٛ 

اٌخبصخ  ، ػٕذ رطج١مةٗ ػٍةٝ االّٔٛرط لبدسا ػٍٝ اٌزٛلغ ثبٌزاد اٌجذ١ٔخ ِٓ ثؼط ػٕبصش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ 

 ػ١ٕخ ِخزٍفخ. فبٌٙجٛغ اٌحبد فٟ لٛح االّٔٛرط اٌزٕجؤ٠خ ٠ؤدٞ اٌٝ ػذَ اِىب١ٔخ رؼ١ّّٗ.  

ٚػ١ٍةةٗ ٌغةةأ اٌجةةبحضْٛ اٌةةٝ االسرجةةبغ اٌجغةة١ػ ثةة١ٓ اٌّزغ١ةةشاد اٌزٕجؤ٠ةةخ ٚإٌز١غةةخ ، ٚاٌةةزٞ رظٙةةش  

 (.  4ٔزبئغٗ فٟ اٌغذٚي )

 (5خذَل )

 حذاس انخطٓمؤششاث خُدة أومُرج معادنت االو

ِؼبًِ  اٌّزغ١شاد

 االسرجبغ

R 

ٔغجخ اٌّغبّ٘خ 

)ِؼبًِ 

 اٌزفغ١ش(

R2 

ٔغجخ اٌّغبّ٘خ 

 اٌّؼذٌخ

R2 

اٌخطأ 

اٌّؼ١بسٞ 

 ٌٍزمذ٠ش
 إٌز١غخ اٌزٕجؤ٠خ

ثؼط ػٕبصش ا١ٌٍبلخ 

 اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ

 اٌزاد اٌجذ١ٔخ

0.937 0.878 0.793 1.858 

( ٚاْ  ل١ّةخ 0,937ً االسرجبغ اٌجغة١ػ عةبءد ثّمةذاس )( أْ ل١ّخ ِؼبِ ٠5ظٙش ِٓ خالي اٌغذٚي )     

( ٚ٘ةةزا ٠ؼٕةةٟ أْ ثؼةةط ػٕبصةةش ا١ٌٍبلةةخ اٌجذ١ٔةةخ 0.878ِؼبِةةً اٌزفغةة١ش )ٔغةةجخ اٌّغةةبّ٘خ( لةةذ ثٍغةةذ )

 اٌخبصخ .

  %( ِٓ اٌزاد اٌجذ١ٔخ . 87,7رفغش ٔغجخ ِمذاس٘ب )
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 اجلامعة  املستهصزية 

ٕبصش اٌجذ١ٔخ ثً ػٍٝ ػٛاًِ ٚ٘زا ٠ؤشش أْ اٌزٕجؤ ثـ )اٌزاد اٌجذ١ٔخ( ال ٠ؼزّذ فمػ ػٍٝ ثؼط اٌؼ    

 اخشٜ ٌُ ٠زعّٕٙب االّٔٛرط .

(  رؤشش ِمذاس اٌزجب٠ٓ فٟ اٌّزغ١ش اٌزبثغ )اٌزاد اٌجذ١ٔخ( اٌزٞ R2ػِّٛب اْ ٔغجخ اٌّغبّ٘خ ) 

( فزؤشش ِمذاس اٌزجب٠ٓ فٟ اٌّزغ١ش ٠R2فغشٖ االّٔٛرط ٚاٌّغزّذ ِٓ اٌؼ١ٕخ. اِب ٔغجخ اٌّغبّ٘خ اٌّؼذٌخ )

 ١ٔخ( اٌزٞ ٠فغشٖ االّٔٛرط ٌٛ رُ اشزمبلٗ ِٓ اٌّغزّغ اٌزٞ أخزد ِٕٗ اٌؼ١ٕخ.  اٌزبثغ )اٌزاد اٌجذ

 (6خذَل )

 ( انمحسُبت َقٕمت مستُِ انمعىُٔت انمشافقت نٍاfٔبٕه قٕمت اختباس )

 ِصذس اٌزجب٠ٓ
ِغّٛع 

 اٌّشثؼبد

دسعبد 

 اٌحش٠خ

ِزٛعػ 

 اٌّشثؼبد

 (fل١ّخ )
اٌذالٌخ 

 اٌّحغٛثخ اإلحصبئ١خ
ِغزٜٛ 

 ٠خاٌّؼٕٛ

 35.515 7.000 248.604 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 3.451 10.000 34.507 داخً اٌّغّٛػبد ِؼٕٛٞ 0.001 10.292

  17.000 283.111 اٌىٍٟ

( 19.310( اٌّحغٛثخ اٌجبٌغخ )f( إٌٝ إْ ل١ّخ ِغزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ اٌّشافمخ ٌم١ّخ )٠6ش١ش اٌغذٚي )    

( ِّب ٠ذًٌ ػٍٝ ِؼ٠ٕٛخ أّٔٛرط 0,05زٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ )( ٟٚ٘ أصغش ِٓ ل١ّخ ِغ0,000عبءد ثّمذاس )

االٔحذاس اٌخطٟ اٌجغ١ػ ، ٚثبٌزبٌٟ فأْ األّٔٛرط ٠ّضً اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١ش٠ٓ ل١ذ اٌجحش )اٌزاد اٌجذ١ٔخ(  

 ٚ ثؼط ػٕبصش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ أفعً رّض١ً .

 اعزخشاط ل١ُ ِؼبِالد ِؼبدٌخ االٔحذاس )االّٔٛرط(:  4-2-2-1-3 

 (7ذَل) خ

 انقٕم انخاصت بمعامالث معادنت االوحذاس َمعىُٔت معهماث األومُرج

اٌذالٌخ  (tل١ّخ ) اٌّؼبِالد

اإلحصب

 ئ١خ
ِغزٜٛ  اٌّحغٛثخ ل١ّخ اٌّؼبًِ ٌٍّؼبدٌخ غج١ؼخ اٌّؼبًِ

اٌغ١ش  اٌّؼ٠ٕٛخ

 ِؼ١بس٠خ

اٌخطأ 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌّؼ١بس٠خ 

 )ث١زب(

اٌّمذاس 

 اٌضبثذ 

 ِؼٕٛٞ 0.035 3.489-  34.255 16.748- أ

 ِؼٕٛٞ 0.047 2.231- 1.668- 0.015 0.019- 1ة

 ِؼٕٛٞ 0.044 2.142 2.028 0.767 1.183 2ة 

 ِؼٕٛٞ 0.044 2.183 0.461 4.897 10.691 3ة 

 ِؼٕٛٞ 0.035 2.431 0.956 0.765 1.859 4ة 

 ِؼٕٛٞ 0.030 2.523- 1.156- 6.950 17.536- 5ة 

 ِؼٕٛٞ 0.047 2.154 0.490 1.167 2.514 6ة 

 ِؼٕٛٞ 0.004 4.392 0.208 0.011 0.015 7ة 

( 1)ة -ا١ٌّةً  –( ٠ش١ش إٌٝ ِؼ٠ٕٛخ ِؼبًِ اٌزمةبغغ )أ( ٚوةزا ِؼةبِالد االٔحةذاس  7اٌغذٚي ) 

( 0,05( اٌّحغةٛثخ، عةبءد أصةغش ِةٓ ِغةزٜٛ اٌذالٌةخ )tح١ش أْ ل١ُ ِغزٜٛ اٌّؼ٠ٕٛخ اٌّشافمخ ٌم١ُ )

 ( ألّٔٛرط االٔحذاس اٌّزؼذد .1د )أ ، ةِّب ٠ذي ػٍٝ ِؼ٠ٕٛخ اٌّؼٍّب

اْ اٌّمذاس اٌضبثذ ٠ش١ش اٌٝ اٌؼاللخ ث١ٓ دسعةخ اٌةزاد اٌجذ١ٔةخ ٚاٌّزغ١ةش اٌزٕجةؤٞ ثؼةط ػٕبصةش 

 ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ .
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 َانتُصٕاث االستىتاخاث -5

 استىتح انباحثُن مه خالل انىتائح اعالي : االستىتاخاث :5-1

 ١خ وج١شح فٟ سفغ اٌحبٌخ اٌجذ١ٔخ ٌالػجٟ وشح اٌمذَ ٌزمذ٠ش اٌزاد اٌجذ١ٔخ اّ٘-1

 ٕ٘بن ػاللخ اسرجبغ راد دالٌخ احصبئ١خ ث١ٓ رمذ٠ش اٌزاد اٌجذ١ٔخ ٚثؼط ػٕبصش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ . -2

 ٠ّىٓ اٌزٕجؤ ثجؼط اٌصفبد اٌجذ١ٔخ ِٓ خالي اٌزمذ٠ش اٌذل١ك ٌٍزاد اٌجذ١ٔخ -3

 ٕه :انتُصٕاث مه خالل االستىتاخاث ُٔصٓ انباحث5-2

ِٓ خالي االعزٕزبعبد اٌزٟ رٛصً ا١ٌٙب اٌجبحضْٛ ٠ّىٓ اْ ٔٛصٟ ثبال٘زّبَ ثم١بط رمذ٠ش اٌزاد اٌذ١ٔخ 

 وّؤشش ُِٙ ٌٍزؼشف ػٍٝ رمذ٠ش ثؼط اٌصفبد اٌجذ١ٔخ اٌخبصخ .

 انمصادس انعشبٕت َاالخىبٕت :

 

  1998, اٌمب٘شح , دمحم حغٓ ػالٚٞ , ِٛعٛػخ االخزجبساد ٌٕفغ١خ ٌٍش٠بظ١١ٓ , ِشوض اٌىزبة ٌٍٕشش -1

 2016أِش هللا أٌجغبغٟ، دمحم وشه : اإلػذاد اٌجذٟٔ اٌٛظ١فٟ فٟ وشح اٌمذَ ، اإلعىٕذس٠خ -2

ل١ظ ٔبعٟ ػجذ اٌغجبس ، ثغط٠ٛغٟ أحّذ : االخزجبساد ِٚجبدئ االحصبء فٟ اٌّغبي اٌش٠بظٟ ، -3

  0  1987، ِطجؼخ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ، ثغذاد ،  1غ

ل١بط ,داس  –رذس٠ت –اٌٛظ١فٟ فٟ وشح اٌمذَ رخط١ػ  –, اٌزذس٠ت اٌجذٟٔ  اِش هللا احّذ اٌجغبغٟ-4

 . 2001اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح ٌٍٕشش, اإلعىٕذس٠خ ,

5-Bangsbo, J. (1994). Fitness Training for Football: A scientific Approach. 

HO+Storm: Bagsvaerd. 

6-Muhammad Jassim Al-Yasiri and others: Analytical statistics between 

theory and practice, 1st Edition, Dar Al-Diaa for Printing, Najaf, 2011 
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Physical self-esteem and its relationship to some elements of physical 

fitness of young football players  

 

Abstract: 

 The research aims to examine the relationship of the physical self-

esteem of the football player with the level of physical fitness of young 

football players in football. 

 The importance of the research lies in studying the impact and 

evaluating the physical self of young football players and studying the 

relationship of this level of appreciation with the real physical abilities of 

these young players, given the belief that there is a relationship between what 

the player believes in himself from the capabilities and the real reality of his 

physical abilities. The research community was identified with the young 

football players of Al-Samawa Sports Club and the participants in the Iraq 

Youth Clubs League for the 2020-2021 season, numbering (20 players) 

ranging in age from 13-15 years.The researcher has been used the descriptive 

approach in the correlative relations style for its suitability to the nature of the 

problem. 

 

Keywords: physical self-esteem, elements of physical fitness, young football 

players. 

 



  

 

 
  

 

164 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتز العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصزفة  

 جامعة القادسية  –بهات لكلية الرتبية لل

 اجلامعة املستهصزية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكزيوا دليل رقيوا واسدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتز العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –الرتبية للبهات والصزفة لكلية 

                                     اجلامعة املستهصزية وحتت شعار -  كلية الرتبية االساسية 

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكزيوا دليل رقيوا واسدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 سية  دللة كلية الرتبية االسا
 اجلامعة  املستهصزية 

تأثري استخدام التغذية الزاجعة اخلارجية يف تعلم بعض املوارات اهلجومية بكزة السلة 

 لدى طالب الرتبية البدنية وعلوم الزياضة

 

 احالم جنم عبد اهلل .أثار حكيم وحيد                                    م.د .م.م

 

 مضتخهص انثحث:

راخاة يدددادداددد كديدددلتدبييدددادراذل يدددادرا   يددداددهددد الدرا ةرصدددادرادددادراذؼدددلردراذ   دددادرالر ؼدددا   

 امؼدددادراى. دددا.دا دددلردػددد دراذؼدددلردػيدددادراىةددداةر دراة اميددداد  دددل دراضددديادد-وػيدددالدرال ا دددا

رالر ؼدددادادددتدمةددداةتتدراذلدددا ودمددد درا. دددا دوراذلدددا ودراىلبدددوداددد كديدددلتدداوتدددر يلدراذ   ددد

 اح.ددددادراىدددد ةبدراذ ل  ددددتد امؼددددادراى. ددددادودرصددددذخ ملدراد-بييددددادراذل يددددادرا   يددددادوػيددددالدرال ا ددددا

اىلئىذدددمداىةددد ياددود ااال ردددادرارلػدددادحددد الدراى ذىدددغدوهدددبديدددلتدبييدددادراذل يدددادرا   يدددادوػيدددالد

(دياادددو.دوتدددبدا دددلر دراذ دددا شداؼي دددادرا  ددد دور ل ددددلد68 امؼدددادراى. دددادوػددد الهبد د-رال ا دددا

د(دوتدددددبدمؼاا دددددادرا يا دددددا د2021\4\22رادددددادد2021\3\25راذ ل دددددادرالئيضدددددياد دددددى درا ذدددددل د 

د. احلائيا

د راذ   ادرالر ؼادراخاة يا,دراىةاةر دراة امياد  ل دراضيا(دانكهماخ انمفتاحيح :       

  انتؼزيف تانثحث -1

 : انممذمح وأهميح انثحث 1 – 1

 ذىيزدػلل ادرا ااتد ااذااةدراذ  ااا تدراةائلداتد ىيغدم اال درا يا دوظةاةدرال  رػا دراذر ياد

دوأ  دراذي ز ان دم.ل دراذتدرا   .ا درالا ذلو ت درا اصو دوأ ةز  د ورا ي  ا( دراضي ىائت دراؼلض ةز 

دػ د أص  لدم دراؼارملدراىؤ ل داتدػىييادراذؼييبدػياد  ادااػلداتد  احدراؼىييادراذؼييىيادا لر

دوبي ياد دمضاػ   دتؼييىيا دووصائل دم لالر  دم  د ذ ى م دوما دراذؼييىت دوراى ةب دوراىؼيب درااااو الوة

ردمةىادردم دمياال  دراذل يادراؼاماد. اتدػىييادراذؼييبدرصذخ رلدتيكدرااصائل وتى.لدراذل يادرال ا يادمي ر ا

دراىةاةر درال ا ياد دتؼيب درالخلكدراذتدتااةدػىييا دم دراؼيال دػيادراؼ    د ؼذى  د  رتم ر دقائىا ر دػيىا ،

ا لبيادرا     دراىخذي اددأب.لدأهىيادم دراؼيالدرالخلكداتدراذؼيبداتدبي يادربذضاتدرا لالدايىةاةر در

اتدم الديلرئقدراذ ة شداتدراذل ياددلو ظلرردايذااةدرا اص.دوأترا ةاد ة لد ي دو رقلد ة دمى  

دراى ةسد    دػ درااصائلدراذر يادذر دراىؤ لر درا لل ادراذتدتضاػ دػيادالةرصاد رال ا ياد،د  أ

دراذر ي. وت ييلدرا ؼاايا درال ا ياداياصالدراادأا لدرا ذائب ا دهتدرالاللدراذؼييىيادراذتدوم ده ه

درااااودم دخللدمةاه تمد دػياد  تدأ ذ اه دراذتدتضاػ  دوصائلد صىؼيادو لل ا(  ى  درصذخ رمةا

داتد د اا ا دأهىيا درالر ؼا دوايذ   ا د. دايذؼيب درصذؼ رالرر دأب.ل دراىذؼيب د  ؼل دمىا درا ي  ا دورالالل ايلاة

دخل دم  د ى   دتؼييىيا دأالر  د اص ةا درال ا ت داندراى ال داذ دايةا دملغا ا دتل ا ا د ذائب دت ريق اةا

اتدػىييادراذؼيبداذد ى  د Feed back رصذخ رلدرالاللدراذؼييىيادتؼ دوصييادم دوصائلدراذ   ادرالر ؼا

درأل  ي د دأو دخاة يا دأو دالرخييا دأبا ل دصار  دمخذي ا دملاالة دم  دراىؼياما  دػيا د  لل دأن ايىذؼيب

اتدبل دراضيادراذتدتؼ دم درالاؼاتدرا ىاػيادراةيراداىاداةادم دواتدم الدراؼدوصاالردراادرالصذ ا اد.

داتد دب يلرر دتااةرر درا ؼاايا ده ه دات درا  ت درالالر  دمضذاك دتااة دوق  دراؼااب دات دورصؼا دوشةل  ص ك

وق دصاػ  دػارملدػ    دػياده ردراذااةدم ةادوصائلدويلرئقدراذ ة ودوراذؼييبد. راض ار درالخيل 

اذر يا دراذل ا ادراذتدخ ؼلداي ةرصا دورا  اثدراؼيىيادراخاصاد ة هدرا ؼاايادراىضذخ مادا لردػ در

درا ؼاايا دراذتدتىذازد ااىةاةر درا لبيادرالؼ ادمىاد ذضبدتؼيبدأالرئةاد ذر  بد ؼضدرااصائلد والدصيىا
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دراةلحد دمغ دخاار  دػيا دراىةاة  دتيك دوترضيب درال يح درأل ىاذج دوتر  ب دراىةاة  دػ  دا ل  إلػاا 

دم ةاوراذ درا   داتدمؼلاادمـــ كدأهىيادرصذؼىالد. ا يحداتدرال زر دراىؼر   دت ي لدأهىيا اى ده ا

راذ   ادرالر ؼادرال اايادراىذى.ياد اصذخ رلدرالاللدراذؼييىيادوم د بدمةاه تةادوتريي دراة لدرأل ىاذ تد

د. الالر درال يح

 : مشكهح انثحث 2 – 1

مضذاكدراؼاابدق دبة لدػ دأهىيادراذ   ادرالر ؼادومؤ لرتةا،ددأندب.يلردردم درا  اثدورا ةرصا دػيا

دراذؼييىياد داتدراى الدرال ا تدترذللديلرئرةب دو خاصا دراذؼييىيا دراؼاميي داتدراؼىييا االدأندمؼظب

وه اكدػ الدم درااصائلدوراذر يا دراذل ا ادراذتد.دػيادرالارا دوراةلحدراي ظتدوػلضدرا ىاذجداي لبا

دأحض دأ ذ دما د ة لدػيىتداتدم الدراذؼيبدار ةادصاردتز  دايشدم دمضذاكدراذؼيبداذر دوتا يرةا رائةا

ايىةاةر دا ضودوأ ىادم دمضذاكدرالالر دراىةاةيدايىذؼيبداتدرالاؼاتدرال ا ياد لاة دػامادوم ةاد

ردم درا ارحتدرا   يادوراىةاة اد دتذايودمضذاكدملت ؼا دا ا ةا دخاصا دوراىي رند لاة  أاؼاتدراضاحا

د وت ى دمة يادرا   د اال ا ادػيادراذضاؤال درآلتيم. د ه ياورا

د ؼضد -1 دتؼيب دات دمةب دالوة درال  اال( د مةاه   درا ي  ا دتر يا د اصذخ رل دراخاة يا درالر ؼا دايذ   ا هل

د مةاةر دراة الد  ل دراضياداالتدراىلحيادرالواادبييادراذل يادرا   يادوػيالدرال ا ياد امؼادراى. ا

 : انثحثأهــذاف  3 – 1

ديل قدد-1 دػ  درا ي  ا دمةاه   دخلل دم  درال اايا درالر ؼا دراذ   ا د اصذخ رل دتؼييىت د ل امب رػ رال

 رال  اال(داذؼيبد ؼضدمةاةر دراة الداتدبل دراضياداالتدراىلحيادرالواادبييادراذل يادرا   يادوػيالد

د. رال ا ا

د ؼ -2 دتؼيب دات درال اايا درالر ؼا دراذ   ا درصذخ رل دتر يل دراضيادمؼلاا د  ل  دراة اميا دراىةاةر  ض

د. االتدراىلحيادرالواادبييادراذل يادرا   يادوػيالدرال ا ا

 : فزضياخ انثحث 4 – 1

ه اكدالقدذردالالاادمؼ ا اد ي درالخذ اةدرار يتدورا ؼ يدايى ىاػذي درا ا اادوراذ ل  ياداتدتؼيبد-3

د. ادبييادراذل يادرا   يادوػيالدرال ا ا ؼضدراىةاةر دراة امياد  ل دراضياداالتدراىلحيادرالوا

 : مـجاالخ انثحث 5 – 1

د راى الدرا ةليد:ديلتدم ذىغدرا   دراىلحيادرالواا 1 – 5 – 1

د لد1/4/2021لددوا ا ادد1/2/2021راى الدرازما تد:داي ذل دم د 2 – 5 – 1

ديالدرال ا اد امؼادراى. اراى الدراى ا تد:دميؼودبل دراضياداتدبييادراذل يادرا   يادوػ 3 – 5 – 1

 : تحذيذ انمصطهحاخ   6 – 1

 ( Augmented feedback ) انتغذيح انزاجؼح االضافيح 1 – 6 – 1

دم دمذؼيبداتدراىلرحلدرالواادرماد وهتدراىؼياما دراخاة يادحالدرالالر درا لبتدراذتد ى  دم  ةا

رخلكد دمةاه  داي  اد اال  اال(دد لاة دم اشل دم دق لدراىؼيبدرود لاة دغيلدم اشل د اصايادوصائل

د . رودرالاةدرودرا ىاذجدرا لبيا

د

د

د

د

د

د
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 اجلامعة  املستهصزية 

د

 انفصم انثانث

  : منهج انثحث وإجزاءاته انميذانيح – 3

  - : منهج انثحث  1 – 3

د رالدد دأذ درا   ، داا يؼا داىلئىذم دم ىاػا  د لث دم  دألب.ل دراذ ل  ت دراى ةب درا اح.ذان رصذخ مل

دىذ يلر دراذتدق دتؤ لداتدراظاهل دأودراىة يارا اح د  ةرصادراؼارملدورا

 : ػينح انثحث  2 – 3

درال ا يا  دوػيال درا   يا دراذل يا دبييا دم  دراى ذ ئي  درألواا دراىلحيا ديلت دػيا د–أشذىيل

درا ةرصتد د دد2021د–د2020 امؼادراى. ادايؼال رد ارقغد68ال(دو ي لد د-لد(دم دشؼ اد د ــ (دياا ا

دوق دأصذخ ملدرا اح.اديل رادرارلػاداذ    دم ىاػا درا   (ديااودا لدم ىاػاد،د34 

د.  ي دراةؼ ي دا ا لدراى ىاػادرا ا اادتى.يلد ةؼ ادجددوشؼ ادالدم ىاػا

 : األدواخ واألجهزج وانىصائم انمضتخذمح في انثحث 3-3 

 : ادواخ انثحث 3-3-1

خذاةدرالالور دراى اص ادا ىغدرا يا ا د  ذاجدرا اح دراادرا يا ا دراىخذي ادالتىالد  .مد،دوال  دامدرند "

ردر مد ا  دراؼ   دم دأالور د ىغدرا يا ا دوراذتد ى  درند خذاةدم ةاد صار دبا لد ا ا ادأودأواياد،دػيىا

د اصذخ رلدرألالور درآلتياد:ـدرا اح دماد  اصود  .م

د. راىلحظا.1

د. راىلاالةدوراىلر غ.2

درالخذ اةر دورارياس.3

 : ضتخذمح في انثحثانىصائم انم 3-3-2

د(10ػ الد د ( DVD ) رقلرص-

د. شل طدقياس-

د.(10راىيؼودرا ظامتدا ل دراضياد،دوبلر دصيادقا ا يادػ الد -

د: رأل ةز دراىضذخ ماداتدرا    3-3-3

د. ( hp )  ةازدحاصاتدم ىالد اع-

د.  ةازدي تدارياسدرااالدوراازن-

  :متغيزاخ انثحث 3-4

د. را. ا د  ل دراضيادراذلا ودم .1

د. راذلا ودراضيىتد  ل دراضيا.2

  :تىصيف االختثاراخ انمضتخذمح في انثحث 3-5

  .اختثار االداء انفني نهتهذيف من انثثاخ -اوالا 

د (.10بل دصيادػ الد د–ميؼودبل دصيادد-رالالور درالزماد: *

فدرال يحدو ؤاليد لثد رفدرالػودخيفدخطدرالميادرا ل دو ا غدراذة  د-وصفدرالخذ اةد: *

د . م اوال دمذذاايادايذة  فدم درا. ا 

د. الة ا د10م اوال د،دو ى حدػ ةادد10 ؼاادايىخذ لدد-راذض يلد: *

رد د-:رخذ اةدراذة  فدم درا لبادراضيىياد ؼ دأالر دراا ا اد- ا يا

د.را.ل يادتريبدمضذاكدرا قاداتدراذة  فد ؼ در  ازدمةاة دراا ا ادومةاة د-را لضدم درالخذ اة:

د.ره رردبل دصياد-بل دصيادد-رألالور دراىضذخ ما:
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 سية  دللة كلية الرتبية االسا
 اجلامعة  املستهصزية 

 ؤاليدرالػودي ا ادم دم ذلفدراىيؼودورا.ل ياد بدراذة  ف,دو ذبدراذة  فد إح كدد-يل رادرألالر :

د-:راالقدراذتد   الهادراى ةتدوهت

د.راذة  فدراضيىتدم درألص ل-

دراذة  فدراضيىتدم درألػيا،-

 -:شزوط االختثار

د.(دم اوال 10راىخذ لد  ى حد-

د. ةذليدر لر دي ا ادو ل ياد ة لدقا ا ت-

را ل دراذتدت خلدراة رد خاردقا ا تدم دخللدراا ا ادأودرا.ل ياددالدت ضودم د ى دراى اوال د-

د.راؼةل 

د -:راذض يل

د.  ضودايى اواادرا ا  اداتدراذة  فد راادورح  -

د.د(د رايدب  درػيا10  للدراىخذ لدػياد -

  : انتجزتح االصتطالػيح  3-6

د  دػيا درصذالػيا دالةرصا د إ لر  درا اح.ذان دراؼةارئياد7قامل د ااال را درخذياةهب دوتب د, دالػ ي  )

د.را ضياادم دم ذىغدرا   ,درذدباندراة ردم در لر دراذ ل ادرالصذالػيادػيادػ  د رايدم ةا

درا اح.ا.1 دترا ل دراذت دورإل  ا يا  دراضي يا  دػيا دصلماددراذؼلر دمؼلاا درالئيضيا درالخذ اةر  ات

د . رأل ةز دوراذرب دم دصلحيذةا

ب ا ادرا ل قدراىضاػ ددودرصذيؼا ةبدا ي يادتا يقدم لالر درالخذ اةدوتاز ؼةبداىؼلاادمةامةبدػ  د.2

د. ا لر درالخذ اةر داؼي ادرا   

د. م كدملئىادم  درالخذ اةدالػودراارح دوا اقتدرالػ ي .3

لرجدرالصشدراؼيىيادالخذ اةر د رال ق،درا. ا ،دراىا اػيا(د.م دخللدرػاال درالخذ اةدػيادرصذخ.4

د   شدرالرالدراؼي اد ؼ درص اعدم در لر درخذ اةر دراذ ل ادرالصذالػيا

د.وق دحررُلده هدراذ ل ادرا لضدم ةا

   : األصش انؼهميح نالختثار  3-7

  :ثثاخ االختثار 3-7-1

د " ةد ذائ ادمذراة ادأود  ضةادػ  دتا يرمدأب.لدم دمل داتد  شدراظلورهادرند ؼاتدرالخذ ا

اذدتبداػاال درالخذ اةدػياد  شدرالرالدػي ادراذ ل ادرالصذالػيادت لدراظلوردد ؼ دملوةدص ؼادأ الد

مغدملرػا دم اواادت. يلدبااادراظلوردراذتد ذبد ةادرالخذ اةدرألولد.دوق دتبدا لر دد2021/د3/د22

درا اح.ادرالخذ اةر درصذخ مل دوق  درالصذالػيا, دراذ ل ا دػيية  در لر  دتب دراذت دراالت د  ش دػيا  

دوأظةل درا ذائبدانده ااكد دقا اندمؼاملدرالةت ايد  يلصان( مؼاملدرا. ا د ي درالخذ اة  د ارصاا

ادأند(د،مىا  لدػي1ػلقادرةت ايدػاٍلد ي درالخذ اةر د،دوذاكدأل مد  بيىادرقذل لدقيىادرا. ا دم د +

د.(2رالخذ اةد ىذغد  ة اد  ا دػاايادبىادم ي داتدرا  رولد 

 :صذق االختثار 3-7-2

هادأند ريشدرالخذ اةدداؼييادرال اددأودرالت اهدأودرالصذؼ رالددرا يدو غدم در يمد.أيد ريشداؼلدماد

دػ د ذاقف درال ق دمؼامل د" درن دو ىا د د ريضم. دأن دو  خ ضد رل  د ز االتم دايز   درا. ا  دمؼامل يا

د ا خ ا م"د.دا ردرصذخ ملدرا اح.ادرال قدرا رتتدرا يد راسد  ضاتدرا  ةدراذل يؼتداىؼاملد  ا د,

د(2بىادم ي داتدرا  رولد د

د
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االجتماعية ووقائع املؤمتز العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 
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 سية  دللة كلية الرتبية االسا
 اجلامعة  املستهصزية 

 ( يثين األصش انؼهميح نالختثاراخ2جذول)

د

 انمىضىػيح صذقان انثثاخ انمتغيزاخ  خ

انتصىية من انثثاخ د1

 تكزج انضهح

د0.982 0.990د0.892

راذلا ودراضيىتد  ل د 2

دراضيا

0.857 0.925 0.977 

 : مىضىػيح االختثار 3-7-3

ت خلدم دق لدهتد"دػ لدتر يلدرألح الدرا رتيادم دق لدرا اح.اد"أودأندتذارالدراىا اػياددم دالوند

دتبدػلضدرخذ اةر دقي د دا ر دزرال دقيىادراىا اػياد دالدتؤ لدرا رتياداتدرألح الد را احصدأيدبيىا

(دايذؼلردػيادملئىادرالخذ اةدايؼي اد.بىاداتد  ولد2را ةرصادػيادػ الدم درا  الدورا ااغدػ الهبد 

د(.2 

 انتجزتح انزئيضيح   3-8

 :االختثار انمثهي 3-8-1

درالخذ اةد درا اح.ا دي رل درالخذ اةر  دصلحيا دم  دوراذرب  درالصذالػيا دراذ ل ا د ذائب درصذخلرج  ؼ 

ادػي ادرا   داتدرالخذ اةر دراذلا ودم درا. ا دوراذلا ودراضيىتد  ل دراضياداتدميؼودرار يتدػي

دلد.دد25/3/20201بل دراضياد  ييادراذل يادرا   يادوػيالدرال ا اد امؼادراى. ادوذاكد ذاة خد

 :انمنهج انتؼهيمي  3-8-2

لدواى  دشةلدد28/3/2021ي رلدرا اح.ادراى ةبدراذؼييىتدواقدراذ   ادرالر ؼادرال ااياد الدد

د دد21باملدأيدا ا ا دد4/ دم دق لدم ةصتدد2021/ دػيادراى ةاجدراىؼ  دأندتؼلالدرا اح.ا د ؼ  دو د ل

د8راىلحيادرألوااداىاال دبل دراضيادورااقلدراىخلصداذؼييبدرا ؼااياد ة لدباملدم دق لدرا يياد،دوهاد

ؼييىيذي داتدرألص اعدتا قد الدوح ر دتؼييىيادوزم دبلدوح  دوهادتضؼاندالقيرادو ارقغدوح تي دت

(دالقيراد20رالح دو الدرالة ؼا ,ددوق دقضىلدرااح  دراذؼييىياداااد ل ادأقضالدةئيضاد،درارضبدرألػ راليد 

د(دالقائقدد10(دالقيرادورارضبدراخذامتد 60،درارضبدرالئيشدم درا ز دراذؼييىتد،درا ز دراذا يرتد 

دراخاار درآلتياداتدتا يقدراذ ل ا:ددوقـ دأت ؼلدرا اح.ادأصهىب تطثيك انتجزتح: 

دأصذخ رلد دحي  دم  درألخذلر دوا   دراىاال  دم ةصت دق ل دم  دراىذ ؼا دراذىاة   دبل درا اح.ا أصذخ مل

را اح.اداياصائلدراذؼييىيادراىخذي اداتدرااح ر دراذؼييىياد.داــ رداإندراذ   ادرالر ؼادوراىذى.ياد االاةد

دخلل دم  د( درا ي  ا د  دراذؼييىت درا ز ددورا يب دات دراذ ل  يا د دايى ىاػا دوراىا ةم د درال  اال رصذخ رل

دراذؼييىتدوراذا يرتدم دق لدم ةسدراىاال دبا لدق لداتدأ  ا دو ؼ دأالر دراار ودرا لبتد.د

دراضياددمالحظح : د  ل  دراخاص دراىيؼو دات دبااا دراذؼييىيا درااصائل د ؼلض درا اح.ا قامل

دراى. اد.دوراىي رنداتدبييادراذل يادرال ا يادد امؼا

 االختثار انثؼذي : 3-8-3

 ؼ دتا يقدراى ةاجدراذؼييىتدػيادرالرالدراى ىاػادراذ ل  ياد اشل درا اح.اد ا لر درالخذ اةدرا ؼ يد

ػيادػي ادرا   داتدرالخذ اةر دراذلا ودم درا. ا دوراذلا ودراضيىتد  ل دراضياداتدميؼودراضياد

دلد.دد22/4/2021اتدرا يياداتد امؼادراى. ادوذاكد ذاة خد

د



  

 

 
  

 

166 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتز العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصزفة  

 جامعة القادسية  –بهات لكلية الرتبية لل

 اجلامعة املستهصزية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 وحتت شعار )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكزيوا دليل رقيوا واسدهارها احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 
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 سية  دللة كلية الرتبية االسا
 اجلامعة  املستهصزية 

 انىصائم اإلحصائيح :   3-9

د(دSPSSرصذخ ملدرا اح.ادرا ري ادرإلحلائياد 

 رااصطدرا ضا تد 

 رال  لرردراىؼياةيد 

 رخذ اةددT ايؼي ا دراىضذرياد.دد 

 انفصم انزاتغ

ػزض وتحهيم ومنالشح نتائج االختثاراخ انثؼذيح نهمهاراخ انمحذدج في انثحث نهمجمىػتين  4-1

 نتجزيثيح :انضاتطح و ا

 

 االختثار

وحذج 

انميا

 س

انمجمىػح  انمجمىػح انضاتطح

 انتجزيثيح

 (Tليمح )

 

 انمحضىتح

مضتى

ي 

 انذالنح

انذالنح 

االحصائ

 ع± س   ع± س   يح

انتصىية من 

 انثثاخ

 مؼنىي 0.000 5.414 0.718 8.10 1.301 6.30 درجح

 مؼنىي 0.000 4.702 0.882 8.40 1.239 6.80 درجح انتصىية انضهمي

 انتصىية من انثثاخ  -أوالا 

(د,درمادرااصطد1.301(دو ا  لرردمؼياةيد 6.30اذدد ي لدقيىادرااصطدرا ضا تدايى ىاػادرا ا ااد 

د ي لدقيىاد 0.718(دو ا  لرردمؼياةيد 8.10را ضا تدايى ىاػادراذ ل  ياد  داذ د, )T د5.414)(د

وه رد ؼ تدرنده ااكدالوقدذر دد0.05) دوهتدرص لدم د ض ادراخارد0.000) ػ  دمضذاكدرا الااد 

دراى ىاػاد دوالااح دوراذ ل  يا درا ا اا دراى ىاػذي  د ي  درا ؼ ي درالخذ اة د ذائب دات دمؼ ا ا الالاا

دراذ ل  يا.

ا   :انتصىية انضهمي -ثانيا

(د,درمادرااصطد1.239(دو ا  لرردمؼياةيد 6.80اذدد ي لدقيىادرااصطدرا ضا تدايى ىاػادرا ا ااد 

د ي لدقيىاد 0.882(دو ا  لرردمؼياةيد 8.40يى ىاػادراذ ل  ياد را ضا تدا داذ د, )T د4.702)(د

وه رد ؼ تدرنده ااكدالوقدذر دد0.05)وهتدرص لدم د ض ادراخارد د0.000) ػ  دمضذاكدرا الااد 

دراى ىاػاد دوالااح دوراذ ل  يا درا ا اا دراى ىاػذي  د ي  درا ؼ ي درالخذ اة د ذائب دات دمؼ ا ا الالاا

ديا.راذ ل  
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( يىضح ليم االوصاط انحضاتيح نالختثار انثؼذي نهمجمىػتين انضاتطح وانتجزيثيح في اختثار 1شكم )

 انذكاء انجضمي انحزكي

 منالشح اننتائج  4-2

 دأ ةادأهىيادب يل داتدػىييادراذؼيب,دحيو ؼزودرا اح.انده هدرا لوقدراادرندراذ   ادرالر ؼادراخاة ياد

دوراذؼ  لدراذتدتلراقدػىييا دراذ اػلدوراذؼيب,د  لوة ادوهاماداتدػىييادرالقا ا,دورا  طدوراذ  ب,

داتد دراةال دالوةها دااا دا ااا درألا ل, د  ا دوتاا له دراضياك دتؼ  ل دات دتاظي ةا دم  دت  .ق وأهىيذةا

داي درال ي ا درالصذ ا ا  دربذةار دػيا دمضاػ تم دخلل دم  دراىذؼيب دالراؼيا دوح ردرصذ.اة  . ذةا,

رالصذ ا ا دراخايئا
(1)

د.

 انفصم انخامش

 األصتنتاجاخ وانتىصياخ  – 5

 :  األصتنتاجاخ  1 – 5

دم دخللد ذائبدرا   دتى  لدرا اح.اداتدراذاصلدااادرألصذ ذا ا درآلتياد.دد

درال  االدبذ  د- داي  ا(دم دخللدمةاه    ادأظةل درا ذائبد رندراى ىاػادراذ ل  يادراذتدأصذخ ملد 

با لدأا لدم دراى ىاػادراذتدابدتضذخ لدأيد اعدم دراذ   ادرالر ؼادداتدتؼيبدمةاة دراذلا ودم د

 را. ا دوراذلا ودراضيىتد  ل دراضياد.

دم دد- دباندأب.لدتر يلرر دبذ   ادةر ؼمداتدراذؼيب درا رئليد دراذتدرصذخ ملدورا يب دراذ ل  يا راى ىاػا

 يبدمةاة دراذلا ودم درا. ا دوراذلا ودراضيىتد  ل دراضياد.راذؼيبد  وندت   ادةر ؼادصىؼياداتدتؼ

أندرصذخ رلدراذر يا درا ي  ا ادبذ   ادةر ؼادأ ااياداتدراذؼيبدػىلدػيادتارالدرااقلدورا ة داتدد-

دأالرئةبد دمضذاك دوت ضي  دراذؼييىيا دراىاال  دمغ دراذ اػل دػيا دراالت دصاػ  دمىا دراؼيىيا دراىاال  ا لال

 ىضذاكدرالقىتداةبدد.دايىةاة دا لردػ درا

دأػاادالصادد-د دملر دق  دواؼ   درا ايئا د ااضلػا دوػل ةا دراىةاة  دػيادت زئا د( درا ي  ا د  قا ييا

دايالتداىؼلاادالقائقدرا لبادوأترا ةادالوندراةؼاةد ااىيلدوراذؼود.د

د

 
                                                 

د

6.80 

8.40 

6.30 

8.10 
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  -: انتىصياخ  2 – 5

داتد ا دمادتاصيلدأايمدرا اح.ادم د ذائبدتاصتد ىاد رتتد:دد

دتؼيبد لوةد- دوصييا د اص ةا د( درا ي  ا د  دأصذخ رل دوم ةا دراذؼييب دات دراذل ا ا دراذر يا  دأصذخ رل  

دراىةاةر درا لبياداتدتؼيبدمةاةر درخلكد لاة دػامادواؼاايادبل دراضياد لاة دخاصاد.د

ردأذدأنده هدرااصييادد- ردو ظل ا تخايودأصذخ رلد درا ي  اد(دباصييادتر ياداتدتؼيبدراىةاةر درا لبيادػىييا

رد.د  حاصذتدراضىغدورا للدمؼا

ردم دم ذاكدراى ةبدرا ةرصتداىةاةر دبيادراضياددد-  أندت اندرااصييادراذؼييىياد ز رردأصاصيا

درا ئا دراؼىل ادد- دراىخذي ادوالصيىا دراىلرحلدراؼىل ا دم درا ةرصا دراىةا ةاداتدراذؼييب أ لر دمز  

 لدتاا لده هدرال ا ادوت ريقدأحض درا ذائبداتدرال يل دواتداؼاايا دأخلكداي  ي دواي  ا دم دأ
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The effect of using external feedback on learning some offensive skills in 

basketball among students of physical education and sports sciences 

Researcher 

Athar Hakeem Waheed    Ahalam Najem Abdulla 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the external feedback for students of the College 

of Physical Education and Sports Sciences - University of Al-Muthanna. In 

addition to identifying the offensive skills in basketball and the effect of 

feedback on the stability and compound shooting skills of the students of the 

College of Physical Education and Sports Sciences - Al-Muthanna 

University. (68) student. The homogeneity of the research sample was 

conducted, and the main experiment was conducted during the period 

(25/3/2021 to 22/4/2021) and the data were processed statistically 

Key words: (External feedback, offensive skills in basketball) 
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تأثري درس تربية رياضية مقرتح على حتسني بعض الكفايات العصبية 

 الوظيفية والعمليات العقلية لدى طالب األعدادية .

 

 جنالء علي حسني .كامل جاسم ناجي                                          م.م.م.م 

 

 

 مستخهص انبحث:

تغ ػ٠ِ ذؽذ٤ٖ اٌُلا٣اخ اُؼصث٤ح اُٞظ٤ل٤ح ٛدكد اُدةادح ُِرؼتف ػ٠ِ ذأش٤ت دةح ذتت٤ح ة٣اظ٤ح ٓور

ٝاُؼ٤ِٔاخ اُؼو٤ِح ُدٟ غالب األػداد٣ح. ذٌٕٞ ٓعرٔغ اُثؽس ٖٓ غالب ٓرٞدطح اُذ٤٘ح ُِث٤ٖ٘  ٝاُثااُؾ 

_ 13( ٝأُرااتاٝغ مػٔااةْٛ ٓاا تاا٤ٖ  2019-2018( غاُاة ٝأُذااع٤ِٖ ُِؼااّ اُدةادا٢ 200ػاددْٛ  

ؼ٤اس مأِد ػ٤٘اح اُثؽاس ػِا٠ االدرطالػ٤ح ػِا٤ْٜ  ( غالب الظتاء اُرعاةب6( د٘ح ٝذْ ادرثؼاد 16

ق ػااٖ غت٣اان اُوتػااح  ُاا٠  ( غاُااة ٓااٖ غااالب اُصااق اُصاُااس أُرٞدااػ 30  ٝذااْ ذوذاا٤ْ اُؼ٤٘ااح ػًااٞاط٤ا

ٓعٔٞػر٤ٖ ٓرذا٣ٝر٤ٖ تاُؼدد اؼداٛٔا ذعت٣ث٤ح ٝاألخاتٟ ظااتطح  و ٝتٜابا تِـاد اُ٘ذاثح أُل٣ٞاح ُؼ٤٘اح 

رعت٣ثاا٢ اُااب١ ٣طِاان ػ٤ِااٚ ادااْ م ذصاا٤ْٔ أُعٔااٞػر٤ٖ اداارمدّ اُثاؼصااإ اُرصاا٤ْٔ اُ%( 15اُثؽااس  

اداار٘رط اُثاؼصااإ ٓاا ٣ِاا٢ ؼواان دةح  أُرٌااكلر٤ٖ اُؼًااٞاط٤ح ُالخر٤ااة ااخ االخرثاااة٣ٖ اُوثِاا٢ ٝاُثؼاد١ 

ق ك٢ اُرٞاكن اُؼع٢ِ اُؼصاث٢ ٝػ٘ارات اُابًاء  -اُرتت٤ح اُت٣اظ٤ح تٜٔ٘اض االُؼاب اُؽخ اُؽت٤ًح ذلٞها

إلدةاى اُثصت١ ُدٟ غالب أُعٔٞػح اُرعت٣ث٤ح ُْ ٣ؽون ٜٓ٘اض دةح اُؽت٢ً ٝٓو٤اح ٗٔٞ ٜٓاةاخ ا

ق كا٢ اُرٞاكان اُؼعا٢ِ اُؼصاث٢ ٝتؼاط ػ٘ارات اُابًاء اُؽتًا٢  اُرتت٤ح اُت٣اظ٤ح أُ٘لب  أُرثغ( ذلٞها

ق ك٤اٚ ؼوان ٜٓ٘ااض  ُطالب أُعٔٞػح اُعاتطح تادرص٘اء اخرثاة ذٞاكن االمٌاٍ اُٜ٘دد٤ح اُب١ ؼوان ذلٞهاا

ق كاا٢ ٓو٤اااح ٗٔااٞ ٜٓاااةاخ اإلدةاى اُثصاات١ ُطااالب دةح اُرتت٤ااح اُ ت٣اظاا٤ح أُ٘لااب  أُرثااغ( ذلٞهااا

أُعٔٞػح اُعاتطح ذلٞم غالب أُعٔٞػح اُرعت٣ث٤اح ػِا٠ غاالب أُعٔٞػاح اُعااتطح كا٢ االخرثااة 

    اُثؼد١ ك٢ اخرثاةاخ تؼط ػ٘ارت اُبًاء اُؽت٢ً ٝٗٔٞ ٜٓاةاخ اإلدةاى اُثصت١ .

  :انمقذمة -1

تت٤ح اُت٣اظ٤ح ٖٓ اُدةٝح أُٜٔح ُِطاُة الٜٗا ذؼط٢ كذاؽح ًث٤اتج ُِرؼث٤ات ػاٖ اُاباخ ٣ؼرثت دةح اُر

ٝمخااتاض اُطاهاااخ اٌُآ٘ااح ُااد٣ْٜ ٓااٖ خااالٍ اُؽتًااح ٝاُِؼااة ٝتاُرااا٢ُ ٣ٌٔااٖ ذطاا٣ٞت اُواادةاخ اُؽت٤ًااح 

أُتذثطح تؽتًح ظذْ اُطاُة ٝتاُرا٢ُ ذ٤ٔ٘ح اُرٞاكن اُؼع٢ِ اُؼصث٢ ٖٓ خالٍ اُر٘ذا٤ن تا٤ٖ ؼتًااخ 

ه ٣صاثػ ٛ٘ااى ذت٤ًاج اُع ذْ مش٘اء اداء اُؽتًاخ اُت٣اظا٤ح ٝتاُراا٢ُ ث٣اادج ذِاي اُصالح اُؽت٤ًاح ٝم٣عاا

ده٤ن ُال٣ؼاث اُؼصث٢ تاذعااٙ اُؼِاح أُذارٜدكح تااالداء دٕٝ ًٓااةًح ػعاالخ ثاطادج ُا٤خ ُٜاا دٝة كا٢ 

ٛ٘اا ذرعِا٠ م٤ٔٛاح االداء تًٌَ ٓثامت ٝٛبا د٤ؼَٔ ػ٠ِ ث٣ادج كؼا٤ُح اُؼ٤ِٔاخ اُؼو٤ِح ٝاُابًاء ُاد٣ْٜ , ٝ

اُثؽس ػٖ ٓدٟ دٝة دةح اُرتت٤ح اُت٣اظ٤ح ك٢ أُداةح تؽ٤س ٣اخب ؼ٤اجاق ًث٤اتاق ُٔاُاٚ ٓاٖ دٝة ٜٓاْ 

ك٢ ث٣ادج هدةاخ اُطالب اُؼو٤ِح ٝاُبًاء .ٝٗظتاق أل٤ٔٛاح دٝة دةح اُرتت٤اح اُت٣اظا٤ح كا٢ اػاداد اُلاتد 

ق و ًإ ٖٓ اُعتٝة١ االٛرٔاّ ق ٝٗلذ٤ا ق ٜٝٓاة٣ا ق ٝتد٤ٗا تاُثتآط اُت٣اظ٤ح ك٢ ٛبٙ أُتؼِح تؽ٤س  ذتت٣ٞا

 ذرٔام٠ ٓغ اُرطٞة اُؽارَ ك٢ أُعرٔغ و ٝذؼَٔ ػ٠ِ امثاع ةؿثاخ ٝؼاظاخ ٤ٍٓٝٞ اُطالب  .

ًٔا إ ٓٔاةدح اُؼ٤ِٔاخ اُؼو٤ِح ٝاإلدةا٤ًح ُٚ ذاش٤ت ك٢ اُ٘ٔٞ ٝاُرطٞة ٝإ ٛبٙ أُٔاةدح الذرْ  الا ٓاٖ 

ق ٓاا ٣ٌإٞ تادارمداّ دةٝح اُرتت٤اح اُت٣اظا٤ح اُرا٢ ذًأَ  خالٍ االدِٞب أُرثاغ كا٢ اُارؼِْ اُاب١ ؿ اُثاا

اُؽت٤ًح ٝاُر٢ ذؽر١ٞ ػ٠ِ اُو٤ْ اُرؼ٤ٔ٤ِح اُر٢ ذلذػ أُعاٍ ُِطاُة ُِرؼث٤ت ػٖ ااذاٚ  –األُؼاب اُؽخ 

اُؽت٤ًااح خصاااطك ٣ٌٔااٖ اداارمدآٜا كاا٢ دةٝح  -ٝتٔااا ذر٘ادااة ٓااغ هدةاذااٚ و ؼ٤ااس ُ ُؼاااب اُؽااخ 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ُطالب ٝت٘اء ممصا٤رْٜ ٝذاٞاثْٜٗ اُؼوِا٢ ٝاُؽتًا٢و ؼ٤اس إ اُ٘ٔاٞ اُؼوِا٢ اُرتت٤ح اُت٣اظ٤ح ُرً٘لح ا

ُِطاُااة ٣ثااتث ٓااٖ خااالٍ ٝظااغ اُطاُااة كاا٢ ت٤لااح ؿ٤٘ااح ٝٓؽلااجج ٝداا٤ِٔح ذؽراا١ٞ ػِاا٠ ٓعٔٞػااح ٓااٖ 

 اُمثتاخ ٝأُٞاهق ٝأُص٤تاخ ٝادرمداّ اُؼاب ذؼ٤ٔ٤ِح ٓ٘ادثح ألػٔاة ٛؤالء اُطالب .

اُدةاداخ ٝاُثؽٞز اُمارح تأُ٘ااٛط كا٢ ٛابٙ أُتؼِاح ٝٓاٖ  كٖٔ خالٍ اغالع اُثاؼصإ ػ٠ِ ػدد ٖٓ

خالٍ اُج٣اةج ا٤ُٔدا٤ٗح ا٠ُ ػدد ٖٓ أُداةح أُرٞدطح ك٢ اُد٣ٞا٤ٗح ٝظد إ ٓؼظْ أُداةح الذذارمدّ 

ؼت٤ًااح  ٗٔااا ٣ؼرٔاادٕٝ تصااٞةج ةط٤ذاا٤ح ػِاا٠ اُاادةٝح  –دةح اُرتت٤ااح اُت٣اظاا٤ح ٝال األُؼاااب اُؽااخ 

هرصتخ اُؼاتْٜ ػ٠ِ أُرؼح ٝاُرذا٤ِح ٝاُرات٣ٝػ كواػ و ٝٗظاتاق الكروااة ذِاي أُؼرادج ٝتًٌَ ه٤َِ ظداق ٝا

أُااداةح  ُاا٠ ٓ٘اااٛط ٛادكااح ذؽواان اُر٤ٔ٘ااح اُؼو٤ِااح ٝاُؽت٤ًااح تاألظاااكح اُاا٠ اُااي كااإٔ دةح اُرتت٤ااح 

اُت٣اظ٤ح ال٣ؤخب ت٘ظت االػرثااة ٝداطٔاا ٗالؼاع ٝكا٢ اُؼد٣اد ٓاٖ أُاداةح مٕ دةح اُرتت٤اح اُت٣اظا٤ح 

ق اُادةٝح اُؼ٤ِٔاح ٝكا٢ أُتاؼاَ أُ٘ر٤ٜاح تاػرثااة ٣ذرـَ ُدةٝح  ق ْٜٓ٘ مٜٗا مٛاْ ٝخصٞراا اختٟ ظ٘ا

ُد٣ْٜ آرؽإ ٝثاة١ الًٔاٍ ٓرطِثاخ أُٞاد ٝٓادج اُرتت٤ح اُت٣اظ٤ح ٤ُذد ظأٖ ذِاي اُادةٝح ٝٛابا 

٣ؼرثت ٖٓ االم٤اء اُماغلح ُٔاا ُادةح اُرتت٤اح اُت٣اظا٤ح ٓاٖ ا٤ٔٛاح ًث٤اتج ُتكاغ أُؼ٣ٞ٘ااخ ٝادارمتاض 

ُطاهاخ ٝذ٤ٔ٘ح اُصلاخ اُؽت٤ًح ٝاُبًاء ٖٝٓ ٛ٘ا ِٗمك ًٌِٓح اُثؽس تاُرذاالٍ اُراا٢ُ : ٛاَ ُادةح ا

 اُرتت٤ح اُت٣اظ٤ح دٝة ك٢ ذط٣ٞت اُؼ٤ِٔاخ اُؼو٤ِح ٝاُرٞاكن اُؼصث٢ اُؼع٢ِ ٝاُبًاء  

  :انغزض من انذراسة -2

ث٤ح اُٞظ٤ل٤اح ٝاُؼ٤ِٔااخ اُرؼتف ػ٠ِ ذأش٤ت دةح ذتت٤ح ة٣اظ٤ح ٓورتغ ػ٠ِ ذؽذ٤ٖ اٌُلا٣اخ اُؼص -1

 اُؼو٤ِح ُدٟ غالب األػداد٣ح .

 اجزاءات انبحث: -3

 منهج انبحث: 3-1

 ادرمدّ اُثاؼصإ أُٜ٘ط اُرعت٣ث٢ ُٔالءٓرٚ غث٤ؼح ًٌِٓح اُثؽس أُتاد ؼِٜا .

 مجتمع انبحث وعينته:  3-2

ٝأُذاع٤ِٖ ُِؼااّ ( غاُاة 200ذٌٕٞ ٓعرٔغ اُثؽس ٖٓ غالب ٓرٞدطح اُذ٤٘ح ُِث٤ٖ٘  ٝاُثااُؾ ػاددْٛ  

( غاالب الظاتاء 6( د٘ح ٝذاْ ادارثؼاد 16_ 13( ٝأُرتاٝغ مػٔاةْٛ ٓا ت٤ٖ  2019-2018اُدةاد٢ 

( غاُااة ٓاٖ غاالب اُصاق اُصاُااس 30ؼ٤اس ماأِد ػ٤٘اح اُثؽاس ػِا٠  اُرعااةب االدارطالػ٤ح ػِا٤ْٜ 

ق ػااٖ غت٣اان اُوتػااح  ُاا٠ ٓعٔااٞػر٤ٖ ٓرذااا٣ٝر٤ٖ تاُ أُرٞدااػ  ؼاادد اؼااداٛٔا ٝذااْ ذوذاا٤ْ اُؼ٤٘ااح ػًااٞاط٤ا

 %( 15ذعت٣ث٤ح ٝاألختٟ ظاتطح  و ٝتٜبا تِـد اُ٘ذثح أُل٣ٞح ُؼ٤٘ح اُثؽس  

 انتصميم انتجزيبي: 3-3

اداارمدّ اُثاؼصااإ اُرصاا٤ْٔ اُرعت٣ثاا٢ اٝ أُعٔااٞػر٤ٖ أُرٌاااكلر٤ٖ م ذصاا٤ْٔ أُعٔااٞػر٤ٖ أُرٌاااكلر٤ٖ 

( 65و ص 2004ٝاٌُث٤ذااا٢ واُؼًاااٞاط٤ح ُالخرثااااةاخ  ااخ االخرثااااة٣ٖ اُوثِااا٢ ٝاُثؼاااد١ م   اًُاااٞى 

 ( ٣ث٤ٖ اُي .1ٝاُعدٍٝ  

 (1انجذول )

 يبين انتصميم انتجزيبي نالختبارين انقبهي وانبعذي

 أُعٔٞػح اُرعت٣ث٤ح  ع*( االخرثاة اُوث٢ِ+ أُرـ٤ت أُذروَ +االخرثاة اُثؼد١  اُلتم ت٤ٖ االخرثاة٣ٖ

................... +االخرثاة اُثؼد١  اُلتم ت٤ٖ أُعٔٞػح اُعاتطح          االخرثاة اُوث٢ِ+ .            

 االخرثاة٣ٖ
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 تكافؤ وتجانس مجمىعتي انبحث: 3-4

ٖٓ مظَ ظثػ ظ٤ٔغ أُرـ٤تاخ اُر٢ ذؤشت ك٢ دهح ٗراطط اُثؽس ُعاأ اُثاؼصاإ  ُا٠ اُرؽوان ٓاٖ اُرعااٗخ 

اُابًاء اُؽتًا٢  ػ٤٘ح اُثؽس ك٢ ٓرـ٤اتاخ  اُطاٍٞ و ٝاُاٞثٕ و ٝاُؼٔات( ٝاظاتاء ذٌااكؤ كا٢ اخرثااةاخ

 ( ٣ث٤ٖ اُي.3( ٝ 2ٝٓو٤اح ٗٔٞ ٜٓاةاخ اإلدةاى اُثصت١ و ٝاُعدٍٝ  

 (2انجذول )

 يبين انتجانس في انمتغيزات ) انعمز، انطىل ، انكتهة( نمجمىعتي انبحث

 ه٤ٔح  خ(

 أُؽذٞتح

* 

 

 أُعٔٞػح  اُعاتطح

 

 أُعٔٞػح اُرعت٣ث٤ح
ٝؼدج 

 اُو٤اح
 أُرـ٤تاخ

 حه  ع±  حه  ع± 

 د٘ح 16.5 15.6 17.1 16.2 0.59
اُؼٔت -1

 اُج٢٘ٓ

 اُطٍٞ -2 دْ 168.93 4.90 169.26 5.14 0.26

 اٌُرِح  -3 ًـْ 60.6 3.05 59.86 3.97 0.15

 (28= 2-30( ٝدةظح ؼت٣ح  0.05( ػ٘د ٓذرٟٞ دالُح  2.06اُدةظح اُعد٤ُٝح =  

 ( 2,05( اُعد٤ُٝح  tه٤ٔح  ( و 28= 2-30( ٝآاّ دةظح ؼت٣ح  0,05≥   ٓؼ١ٞ٘ ػ٘د ٗذثح خطأ 

( ٝظٞد كتٝم ااخ دالُح ؿ٤ت ٓؼ٣ٞ٘ح ت٤ٖ مكتاد ٓعٔٞػر٢ اُثؽس ك٢ أُرـ٤اتاخ  ٣2رث٤ٖ ٖٓ اُعدٍٝ  

≥  ػ٘اد ٗذاثح خطااأ ح اُعد٤ُٝاا (t    ٓاٖ ه٤ٔاحمرااـت   أُؽذاٞتٚ( tاُؼٔات و اُطاٍٞ و اٌُرِاح ( ٌُاإٞ ه٤ٔاح  

( ٝٛابا ٣ًا٤ت اُا٠ ذٌااكؤ ٓعٔاٞػر٢ اُثؽاس 2,05و ٝاُثاُـح   (28=2-30 ( ٝآاّ دةظح ؼت٣ح 0,05 

 ك٢ ذِي أُرـ٤تاخ . 

 (3انجذول )

 يبين تكافؤ مجمىعتي انبحث في اختبارات انذكاء انحزكي ومقياس نمى مهارات اإلدراك انبصزي

  خ

اخرثاةاخ اُرٞاكن اُؼع٢ِ 

اُؼصث٢ اُبًاء اُؽت٢ً ٝٓو٤اح 

 ٗٔٞ ٜٓاةاخ اإلدةاى اُثصت١

ٝؼدج 

 اُو٤اح

أُعٔٞػح 

 رعت٣ث٤حاُ

أُعٔٞػح 

 اُعاتطح

 (tه٤ٔح  

أُؽرذ

 تح
 ع±  حه  ع±  حه 

 0.89 0.625 16.7 0.887 16.5 ػدد اُرٞاكن اُؼع٢ِ اُؼصث٢ 1

ذٞاكاان األمااٌاٍ اُٜ٘دداا٤ح خااالٍ  2

 ده٤وح

 0.66 1.37 4.9 1.08 4.6 ػدد

 1.57 1.18 4.86 1.10 4.2 ػدد ذ٤ٔج ٝذ٘ادن األؼعاّ 3

 0.32 1.82 3.7 1.91 3.93 ػدد ذت٤ًج ٓغ دم اُرٜد٣ق 4

اإلدةاى ٝدؼتظااااح اٌُااااتج تااااا٤ٖ  5

 خط٤ٖ

 0.28 1.84 6.77 1.51 6.59 شا٤ٗح

 1.12 1.86 11.11 2.77 10.11 شا٤ٗح ذت٤ًة أٌُؼثاخ 6

ٓو٤ااااااااح ٜٗٔٞٓااااااااةاخ االدةاى  7

 اُثصت١

 0.11 2.64 14.56 2.07 14.66 دةظح

 (28=2-30( ٝدةظح ؼت٣ح  0.05( ػ٘د ٓذرٟٞ دالُح  2.06اُدةظح اُعد٤ُٝح =  

 ( 2,05( اُعد٤ُٝح  tو ه٤ٔح   (28=2-30 ( ٝآاّ دةظح ؼت٣ح 0,05≥   ٓؼ١ٞ٘ ػ٘د ٗذثح خطأ 
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( ٝظاااٞد كاااتٝم ااخ دالُاااح ؿ٤ااات ٓؼ٣ٞ٘اااح تااا٤ٖ مكاااتاد ٓعٔاااٞػر٢ اُثؽاااس كااا٢ ٣3رثااا٤ٖ ٓاااٖ اُعااادٍٝ   

( tاا ًاٗااد ه٤ٔااح  أُرـ٤تاخ اخرثاااةاخ اُاابًاء اُؽتًاا٢( ٝ ٓو٤اااح ٗٔااٞ ٜٓاااةاخ اإلدةاى اُثصاات١( و

 ( ٝآاّ دةظح ؼت٣ح 0,05≥   خطأ 4ػ٘د ٗذثح ح اُعد٤ُٝ (t    ٖٓ ه٤ٔحمرـت   أُؽذٞتٚ

 ( ٝٛبا ٤ً٣ت ا٠ُ ذٌاكؤ ٓعٔٞػر٢ اُثؽس ك٢ ذِي أُرـ٤تاخ . 2,05و ٝاُثاُـح   (28=30-2 

 االخرثاةاخ ٝأُوا٤٣خ أُذرمدٓح ك٢ اُثؽس : 5 -3

 ت٢ً :ذؽد٣د اخرثاةاخ اُبًاء اُؽ 3-5-1

تؼااد االغااالع ػِاا٠ تؼااط أُتاظااغ اُؼ٤ِٔااح اُمارااح تو٤اااح اُاابًاء اُؽتًاا٢ و ذااْ االػرٔاااد ػِاا٠ ٛاابا 

ٝاُااي الؼرٞاطااٚ ػِاا٠ اخرثاااةاخ ٓر٘ٞػااح ُٝٞظااٞغ االخرثاااةاخ ٝغت٣وااح اُو٤اااح ُٔ٘ادااثرٜا  االخرثاااة

ثاتاء ( . ٝتؼاد االغاالع ػِا٠ ءةاء االدااذبج ٓاٖ اُم372-371وص 2012ُطث٤ؼح اُدةادح  اُـت٣ات١و 

ادرمدّ اُثاؼصاإ ٗذاثح االذلاام تا٤ٖ األدااذبج أُمرصا٤ٖ  ا و ٝأُمرص٤ٖ ػٖ اخرثاةاخ اُبًاء اُؽت٢ً

ٕي ٛاابٙ اُ٘ذااثح ظ٤اادج ٣ٌٝٔااٖ ٪83.33 تِـااد   ( تاُ٘ذااثح الخرثاااةاخ اُاابًاء اُؽتًاا٢ ٣ٝااتٟ اُثاؼصااإ تااأ

 ادرمدآٜا ُو٤اح ٓذرٟٞ  اُبًاء اُؽت٢ً .

 بارات انذكاء انحزكي :انتجزبة االستطالعية الخت 3-5-1-1

إ اُرعتتح االدرطالػ٤ح ٢ٛ م ػثاةج ػٖ دةادح م٤ُٝح ٣وّٞ تٜا اُثاؼس ػِا٠ ػ٤٘اح راـ٤تج هثاَ ه٤آاٚ 

 ( 89وص 2004تثؽصٚو تٜدف اخر٤اة مدا٤ُة اُثؽس ٝمدٝاذٚ م        اًُٞى ٝاٌُث٤ذ٢ و

طالػ٤ح ػِا٠ ػان٤٘ح ٌٓانٞٗح ٖٝٓ مظَ اُي هاّ اُثاؼصإ ٓغ كت٣ن اُؼَٔ أُذاػد تاجظتاء اُرعتتاح االدار

(و ٝغثواد اخرثااةاخ 3/3/2019( غالب خاةض ػ٤٘ح اُثؽس اُتط٤ذح ك٢ ٣ّٞ  االؼد (أُٞاكن  6ٖٓ  

اُبًاء اُؽت٢ً ػ٤ِْٜ و ٝاُٜدف ٖٓ ٛبٙ اُرعتتح ٛٞ اُرؼتف ػ٠ِ ًاكاح أُؼٞهااخ اُرا٢ ذٞاظاٚ اُثاؼاس 

 ػ٘د ذ٘ل٤ب االخرثاةاخ.

 انذكاء انحزكي :االسس انعهمية نالختبارات  2 -3-5-1

 انصذق : 3-5-1-2-1

الدرمتاض ردم االخرثاةاخ ذْ اذثاع ردم أُؽرٟٞ  أُعٕٔٞ (و  ا ذْ ػتض االخرثاةاخ اُمارح 

تاُاابًاء اُؽتًاا٢ ػِاا٠ ٓعٔٞػااح ٓااٖ األداااذبج اُمثااتاء ٝأُمرصاا٤ٖ ٝاُااي إلتااداء ءةاطٜااْ ٝٓالؼظاااذْٜ 

 س . اُؼ٤ِٔح ؼٍٞ ٛبٙ االخرثاةاخ ٝٓدٟ ٓالءٓرٜا ُؼ٤٘ح اُثؽ

 انثبات : 3-5-1-2-2

اُصثاخ ٛٞ مًَ اخرثاة مٝ ه٤اح د٤ؼط٢ ٗلخ اُ٘رااطط  اا ٓاا ذاْ  ػادذاٚ ٓاتج شا٤ٗاح ذؽاد ٗلاخ اُظاتٝف 

  ظتٝف األداء ٝاُجٓإ ٝأٌُإ ( ٝك٢ تؼط االؼ٤إ ت٘لخ اُطت٣وح م

 (120ص و 2010 اُص٤ٔدػ٢ ٝءختٕٝ و                                                         

ٖٝٓ مظَ ا٣عاد ٓؼآَ شثاخ ُالخرثاةاخ ه٤د اُدةادحو ادرمدّ اُثاؼس غت٣وح االخرثااة ٝمػاادج ذطث٤ان  

( غالب ٖٓ خاةض ػ٤٘ح اُثؽس اُتط٤ذا٤ح .  ا ذاْ اظاتاء االخرثااة كا٢ 6االخرثاة ػ٠ِ ػ٤٘ح ٌٓٞٗح ٖٓ  

ْ اػادذاٚ تاألداِٞب ٗلذاٚ ( ٝٛٞ ٗلخ ٣ّٞ اُرعتتح االدرطالػ٤ح و ٝذا٣3/3/2019ّٞ  االؼد( أُٞاكن  

( 10/3/2019ٝػ٠ِ اُؼ٤٘ح ٗلذٜا ٝتؼد ٓتٝة ادثٞع ٖٓ ذطث٤ن األٍٝ ٝاُي ك٢ ٣ّٞ  االؼد( أُٞاكن  

( ٣ثاا٤ٖ 4و ٝذااْ ؼذاااب ٓؼآااَ االةذثاااغ اُثذاا٤ػ  ت٤تداإٞ( تاا٤ٖ اُرطث٤واا٤ٖ األٍٝ ٝاُصااا٢ٗ . ٝاُعاادٍٝ  

 ٓؼآَ اُصثاخ الخرثاةاخ اُبًاء اُؽت٢ً .
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 (4انجذول )

 بين معامم انثبات الختبارات انذكاء انحزكي ي

 ٓؼآَ اُصثاخ  ة( ٝؼدج اُو٤اح االخرثاةاخ خ

ذٞاكن األمٌاٍ اُٜ٘دد٤ح خالٍ  1

 ده٤وح

 0,97 ػدد

 0,91 ػدد ذ٤ٔج ٝذ٘ادن األؼعاّ 2

 0,88 ػدد ذت٤ًج ٓغ دهح اُرٜد٣ق 3

اإلدةاى ٝدؼتظح اٌُتج ت٤ٖ  4

 خط٤ٖ

 0,89 شا٤ٗح

 0,93 شا٤ٗح ذت٤ًة أٌُؼثاخ 5

 (0,75( =  5=1-6( ٝآاّ دةظح ؼت٣ح  0,05≥  ه٤ٔح  ة( اُعد٤ُٝح ػ٘د ٗذثح خطأ       

( إ ه٤ٔاااح   ة( أُؽذاااٞتح ُنٔؼآنااانَ شااانثاخ اخااانرثاةاخ اُااابًاء اُؽتًااا٢ ًاٗاااد ٣4رثااا٤ٖ ٓااانٖ ظااادٍٝ 

( 0,05 ≥ (و ٝٛا٢ اًثات ٓانٖ هنان٤ٔح  ة( اُعد٤ُٝاح ػنان٘د ٗذاثح خطاأ 0,97 -0,88ٓ٘ؽصتج ٓانا تا٤ٖ  

ٍي ٓاا تا٤ٖ اُرطث٤ان 0,75(  ٝاُثاُـح  5=1-6ٝآاّ دةظح ؼت٣ح   (. ٝٛنانبا ٣ادٍ ػِا٠ ٝظاٞد اةذثااغ ػاا

ق ػ٠ِ ذٔرغ اخرثاةاخ اُبًاء اُؽت٢ً تٔؼآَ شثاخ ػا٤ُح .  االٍٝ ٝاُصا٢ٗو ٣ٝدٍ م٣عا

 مقياس نمى مهارات اإلدراك انبصزي : 2 -5 -2

 دراك انبصزي طزيقة اختيار مقياس نمى مهارات اإل 2-5-2-1

تؼد االغالع ػ٠ِ أُتاظغ اُؼ٤ِٔح اُمارح تو٤اح ٗٔٞ ٜٓاةاخ اإلدةاى اُثصت١ و اػرٔد اُثاؼس ػِا٠ 

ٓو٤اح ٗٔٞ ٜٓاةاخ اإلدةاى اُثصت١ ٝأُٜاةاخ مِٔد  اُر٤٤ٔج اُثصت١ واُاباًتج اُثصات٣ح واُر٤٤ٔاج 

( كواتج ٓصاٞةج  26رَٔ ػِا٠  ت٤ٖ اًٌَُ ٝاألةظ٤ح واإلؿالم اُثصت١ واُؼالهاخ أٌُا٤ٗاح( ٝاُرا٢ ذًا

ٝأُرٔصِح تن   ٓطاتوح اُصٞةج اُصؽ٤ؽح و ٝذؽد٣د رٞةج أُمرِلح ٝ ػادج ذتذ٤ة ممٌاٍ ٝكن ؼعٜٔا و 

ُٝـتض ذطث٤وٚ ػ٠ِ اُدةادح اُؽا٤ُح ذْ ػتض أُو٤اح ػِا٠  ٝأُجاٝظح و ٝذ٤٤ٔج اًٌَُ ػٖ اُمِل٤ح 

ٜااْ ؼااٍٞ ٓاادٟ رااالؼ٤ح أُو٤اااح. ٝتؼااد ٓعٔٞػااح ٓااٖ االداااذبج اُمثااتاء ٝأُمرصاا٤ٖ ٝاُااي ألخااب ءةاط

 .ػ٠ِ ظ٤ٔغ كوتاخ أُو٤اح  )٪ 87.00اإلغالع ػ٠ِ ءةاطْٜو ذْ اُرٞرَ  ٠ُ ٗذثح اذلام  

 انتجزبة االستطالعية نمقياس نمى مهارات اإلدراك انبصزي : 2-5-2-2

ن٤٘ح ٌٓانٞٗح ( ػ٠ِ ػ11/3/2019هاّ اُثاؼصإ تاظتاء اُرعتتح االدرطالػ٤ح ك٢ ٣ّٞ  االش٤ٖ٘( أُٞاكن 

( غالب ْٝٛ ٖٓ ٓعرٔغ اُثؽس خاةض ػ٤٘ح اُثؽس اُتط٤ذح اُٜدف ٖٓ ٛبٙ اُرعتتح ٛاٞ اُرؼاتف 6ٖٓ  

 ػ٠ِ ًاكح أُؼٞهاخ اُر٢ ذٞاظٚ اُثاؼس ػ٘د ذ٘ل٤ب اُو٤اداخ ٝاُرؼتف ػ٠ِ ٓدٟ ٓالءٓح اُصٞة 

تاخ أُو٤ااح و ٝذاْ ٝاألمٌاٍ أُؼدج ُٜبا اُـتض و اُرؼتف ػ٠ِ اُٞهد اُب١ ذذرـتهٚ االظاتح ػ٠ِ كوا

 اُرٞرَ  ٠ُ ٓالطٔح أُو٤اح ُؼٔت اُؼ٤٘ح.

 االسس انعهمية نمقياس نمى مهارات اإلدراك انبصزي : 3-5-2-3

 انصذق : 3-5-2-3-1

الدرمتاض ردم أُو٤اح ذْ اذثاع رادم أُؽراٟٞ  أُعإٔٞ( و  ا ذاْ ػاتض ٓلاتداخ أُو٤ااح ٓاغ 

ُٔمرصاا٤ٖ و ٝذاْ اُرٞراَ  ُاا٠ ٓالطٔاح أُو٤ااح ُؼٔاات ذؼ٤ِٔاذاٚ ػِا٠ ٓعٔٞػاح ٓااٖ األدااذبج اُمثاتاء ٝا

 ٝٓذرٟٞ اُؼ٤٘ح .
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 انثبات : 3-2 -3-5-2 

ٖٓ مظاَ ا٣عااد ٓؼآاَ اُصثااخ ُٔو٤ااح ٗٔاٞ ٜٓااةاخ اإلدةاى اُثصات١ مدارمدّ اُثاؼصاإ غت٣واح اػاادج 

٣اّٞ  ( غالب ٖٓ خااةض ػ٤٘اح اُثؽاس اُتط٤ذا٤ح  كا6٢ ا ذْ اظتاء االخرثاة ػ٠ِ ػ٤٘ح ٌٓٞٗح   االخرثاة

( ا٣اّ 7(و ٝذْ اػادج االخرثاة ػ٠ِ اُؼ٤٘ح ٗلذٜا ٝتاالدٝاخ تؼد ٓتٝة  11/3/2019 االش٤ٖ٘( أُٞاكن  

( وٝذااْ ؼذاااب ٓؼآااَ االةذثاااغ 18/3/2019ٓااٖ اُرطث٤اان األٍٝ و ٝاُااي كاا٢ ٣ااّٞ  االش٘اا٤ٖ( أُٞاكاان  

ُصثاخ ُٔو٤اح ٗٔٞ ٜٓاةاخ ( ٣ث٤ٖ ٓؼآَ ا5اُثذ٤ػ  ت٤تدٕٞ( ت٤ٖ اُرطث٤و٤ٖ األٍٝ ٝاُصا٢ٗ . ٝاُعدٍٝ  

 اإلدةاى اُثصت١.

 (5انجذول )

 يبين معامم انثبات نمقياس نمى مهارات اإلدراك انبصزي

 ٓؼآَ اُصثاخ  ٝؼدج اُو٤اح أُو٤اح خ

 0,87 دةظح ٗٔٞ ٜٓاةاخ اإلدةاى اُثصت١ 1

 (0,75( =  5=1-6( ٝآاّ دةظح ؼت٣ح  0,05≥  ه٤ٔح  ة( اُعد٤ُٝح ػ٘د ٗذثح خطأ      

( إ ه٤ٔاح   ة( أُؽذاٞتح ُنٔؼآنانَ شانثاخ ٓو٤ااح ٗٔاٞ ٜٓااةاخ اإلدةاى اُثصات١ ٣5رث٤ٖ ٓنٖ ظدٍٝ 

-6( ٝآااّ دةظاح ؼت٣اح  0,05≥  ( ٢ٛٝ اًثت ٓنٖ هنن٤ٔح  ة( اُعد٤ُٝح ػنن٘د ٗذثح خطأ 0,87تِـد  

٣ًٝا٤ت  ُا٠  ( ٝٛننبا ٣دٍ ػ٠ِ ٝظٞد اةذثاغ ػاٍ ٓاات٤ٖ اُرطث٤ان االٍٝ ٝاُصاا٢ٗو0,75( ٝاُثاُـح  5=1

 ذٔرغ ٓو٤اح ٗٔٞ ٜٓاةاخ اإلدةاى اُثصت١ تٔؼآَ اُصثاخ اُؼا٤ُح .

 ( 410,ص1987 دمحم رثؽ٢ :  اختبار انذوائز انمزقمة  2-5-3

 ه٤اح اُرٞاكن ت٤ٖ اُؼ٤ٖ ٝاُتظ٤ِٖ  -: انغزض من االختبار* 

( 60ٜاا دارٕٞ  داػح  ٣واف و ٣تدْ ػ٠ِ األةض شٔا٢ٗ دٝاطت ػ٠ِ مٕ ٣ٌٕٞ هطت ًاَ ٓ٘ األدوات :* 

 (.1د٘رٔرتاق . ذتهْ اُدٝاطت ًٔا ٛٞ ٝاةد تاًٌَُ  

( و ػ٘ااد داأاع  ماااةج اُثاادء ٣وااّٞ تاُٞشااة ٣1وااق أُمرثاات داخااَ اُااداطتج ةهااْ   مىاصففتات األداء :* 

ق  ٠ُ اُداطتج ةهْ   ( 8( .... ؼرا٠ اُاداطتج ةهاْ  4( شْ اُداطتج ةهْ  3( شْ  ٠ُ اُداطتج ةهْ  2تاُود٤ٖٓ ٓؼا

 ُي تأهص٠ دتػح .و ٣رْ ا

 ٣ذعَ ُِٔمرثت اُجٖٓ اُب١ ٣ذرـتهٚ ك٢ االٗرواٍ ػثت اُصٔا٢ٗ دٝاطت .  انتسجيم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1اًٌَُ  

 اخرثاة اُدٝاطت أُتهٔح

6 3 8 

1 7 5 

2 4 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 انمنهج انتعهيمي : 3-6

 (2000(  أُلر٢ و2002(   كتضو 1995تؼد االغالع ػ٠ِ أُتاظغ اُؼ٤ِٔح  ػثداٌُت٣ْ و

( ذااْ ٝظااغ تتٗااآط خاااص تاالُؼاااب 2013(  ٓؽلااٞظ ٝخ٤ِلااح و٤2010ٔاا٢ و(  اُ٘ؼ2005 أُلراا٢ و

االدةا٤ًح اُؽخ ؼت٤ًح تٜدف ذ٤ٔ٘ح اُبًاء اُؽت٢ً ٝٗٔٞ ٜٓااةاخ  دةاى اُثصات١ ُطاالب أُرٞداطح 

ق كا٢ م٣ااّ 3( اداات٤غ ٝتٞاهاغ  6( ٝؼدج ذؼ٤ٔ٤ِاح ُٝٔادج 18وٝذعٖٔ أُٜ٘ط   ( ٝؼاداخ ذؼ٤ٔ٤ِاح اداثٞػ٤ا

( ده٤وااح 630( ده٤وااح ٝٓعٔااَ ٝهرٜااا  35مٔاا٤خ( وًٝااإ ثٓااٖ اُٞؼاادج اُرؼ٤ٔ٤ِااح اُ -اُصالشاااء – األؼااد 

 ٝذؽر١ٞ ًَ ٝؼدج ذؼ٤ٔ٤ِح ػ٠ِ األهذاّ اُرا٤ُح :

 اُوذْ اُرؽع٤ت١. -

 اُوذْ اُتط٤ذ٢. -

 اُوذْ اُمرا٢ٓ . -

 تجزبة انبحث انزئيسة : 3-7

 ُي ًٔا ٣أذ٢ : ٣ٌٖٝٔ ذٞظ٤ػ ا (24/3/2019ذْ اظتاء اُرعتتح ٣ّٞ  األش٤ٖ٘( أُٞاكن   

 تنتيذ االختبارات انقبهية :  3-7-1

 تنتيذ االختبارات انقبهية الختبار انذكاء انحزكي : 3-7-1-1

ذاْ اظااتاء  ه٤اااح االخرثاااةاخ اُوث٤ِاح ُؼ٤٘ااح اُثؽااس كاا٢ اخرثاااةاخ اُابًاء اُؽتًاا٢ كاا٢ ٣اا٢ٓٞ  اُصالشاااء( 

ق  (8.35( ٝك٢ داػح  20/3/2019-19ٝ االةتؼاء( أُٞاكو٤ٖ   ٝاُي ٖٓ هثاَ اُثاؼصاإ ٝكت٣ان  رثاؼا

اُؼَٔ أُذاػد ٝذْ اظتاء اُو٤اح اُوث٢ِ ُٔو٤ااح ٗٔاٞ ٜٓااةاخ اإلدةاى اُثصات١ ُؼ٤٘اح اُثؽاس كا٢ ٣اّٞ 

 (.21/3/2019اُم٤ٔخ أُٞاكن 

 تنتيذ انمنهج انتعهيمي : 3-7-2

أُ٘لاابج   ذااْ ذ٘ل٤ااب أُااٜ٘ط اُرؼ٤ِٔاا٢ تاداارمداّ االُؼاااب اُؽااخ ؼت٤ًااح ٜٝٓ٘اااض دةح اُرتت٤ااح اُت٣اظاا٤ح 

 ُٝـا٣ح ٣نّٞ  األؼد(  2019/  24/3أُرثغ(  ػ٠ِ غالب ٓعٔٞػر٢ اُثؽس ك٢ ٣ّٞ  االؼد( أُٞاكن 

 (.  2019/ 5/ 5أُٞاكن 

 تنتيذ االختبارات انبعذية:  3-7-3

 تنتيذ االختبارات انبعذية الختبارات انذكاء انحزكي:  3-7-3-1

ؽاس كا٢ اخرثااةاخ اُابًاء اُؽتًا٢ كا٢ ٣ا٢ٓٞ  االش٘ا٤ٖ( ذْ اظاتاء  ه٤ااح االخرثااةاخ اُثؼد٣اح ُؼ٤٘اح اُث

ق  (8.35( ٝك٢ داػح  7/5/2019-6ٝ اُصالشاء( أُٞاكو٤ٖ   ٝاُي ٖٓ هثَ اُثاؼصإ ٝكت٣ن اُؼَٔ  رثاؼا

أُذاااػد. ٝذااْ اظااتاء اُو٤اااح اُثؼااد١ ُٔو٤اااح ٗٔااٞ ٜٓاااةاخ اإلدةاى اُثصاات١ ُؼ٤٘ااح اُثؽااس كاا٢ ٣ااّٞ 

  ( . 8/5/2019 األةتؼاء( أُٞاكن   

 انىسائم االحصائية : 3-8

ق تاُٞداطَ االؼصاط٤ح ا٥ذ٤ح :  spssادرمدّ  اُثاؼصإ اُؽو٤ثح االؼصاط٤ح     ( الدرمتاض اُ٘راطط ٓذرؼ٤٘ا

 اُٞدػ اُؽذات٢ -

 االٗؽتاف أُؼ٤اة١  -

 ٓؼآَ االةذثاغ اُثذ٤ػ  -

 (   ُٔرٞدط٤ٖ ٓتذثطر٤ٖ ُٝؼ٤٘ر٤ٖ ٓرذا٣ٝر٤ٖ ( .tاخرثاة   -

  ُٔرٞدط٤ٖ ؿ٤ت ٓتذثطر٤ٖ ُٝؼ٤٘ر٤ٖ ٓرذا٣ٝر٤ٖ ( ( tاخرثاة   -

 اُ٘ذثح أُل٣ٞح .         -

 ( 279 -94و ص 1999  اُرٌت٣ر٢ و ٝاُؼث٤د١ و                               
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 عزض اننتائج وتحهيهها ومناقشتها : -4

تنميفة انفذكاء عزض انمقارنة بين االختبارين )انقبهي وانبعذي( ففي انتىاففا انعيفهي انعصفبي و 4-1

انحزكي ونمى مهارات اإلدراك انبصزي نذرس انتزبية انزياضفية انمنتفذ )انمتبفع( نمجمفىعتي انبحفث 

 وتحهيهها ومناقشتها :

انحزكيفة ففي  -عزض ومناقشة نتفائج تفيريز درس انتزبيفة انزياضفية نمفنهج باألنعفا  انحفس  4-1-1

 : اد انمجمىعة انتجزيبيةتنمية انذكاء انحزكي ونمى مهارات اإلدراك انبصزي الفز

( يبين انمعانم االحصائية نالختبارين )انقبهي وانبعذي( نهتىافا انعيهي انعصبي 6انجذول )

 والختبارات انذكاء انحزكي 

 ونمى مهارات اإلدراك انبصزي نألفزاد انمجمىعة انتجزيبية

 (tه٤ٔح  

 أُؽذٞتح

 االخرثاة اُوث٢ِ االخرثاة اُثؼد١

ٝؼدج 

 اُو٤اح

 أُؼاُْ االؼصاط٤ح    

 

 االخرثاةاخ ُِرٞاكن 

اُؼع٢ِ اُؼصث٢ ٝاُبًاء 

 اُؽت٢ً 

ٝٗٔٞ ٜٓاةاخ اإلدةاى 

 اُثصت١

 حه  ع±  حه  ع± 

 اُرٞاكن اُؼع٢ِ اُؼصث٢ ػدد 16.5 0.887 20.2 0.361 *  8.37

7.23  * 0,97 7.8 1.08 4.6 
ذٞاكان األماٌاٍ اُٜ٘ددا٤ح خااالٍ  ػدد

 ده٤وح

 ذ٤ٔج ٝذ٘ادن األؼعاّ ػدد 4.2 1.10 5.93 1.23 *  5.12

 ذت٤ًج ٓغ دم اُرٜد٣ق ػدد 3.93 1.91 6 1.54 8.66*

*5.69 0.91 4.89 1.51 6.59 
اإلدةاى ٝدؼتظاااح اٌُااااتج تاااا٤ٖ  شا٤ٗح

 خط٤ٖ

 ذت٤ًة أٌُؼثاخ شا٤ٗح 10.11 2.77 8.44 1.7 *4.01

 ٗٔٞ ٜٓاةاخ اإلدةاى اُثصت١ دةظح 14.66 2.07 17.56 2.11 * 5.10

 (2,14( اُعد٤ُٝح =  t(و ه٤ٔح  14=1-15( ٝآاّ دةظح ؼت٣ح  0,05≥  * ٓؼ١ٞ٘ ػ٘د ٗذثح خطا  

( أُؽذاٞتح ُِرٞاكان اُؼعا٢ِ اُؼصاث٢ ٝالخرثااةاخ اُابًاء اُؽتًا٢ t( إ ه٤ٔاح  ٣6رث٤ٖ ٖٓ اُعادٍٝ  

( 0,05≥  ( اُعد٤ُٝح ػ٘د ٗذثح خطأ tًاكح ٝٓو٤اح ٗٔٞ ٜٓاةاخ اإلدةاى اُثصت١ ٢ٛ اًثت ٖٓ ه٤ٔح  

ق ااخ دالُاح ٓؼ٣ٞ٘اح تا٤ٖ 2,14( ٝاُثاُـح   14=1-15ٝآاّ دةظح ؼت٣ح   ( ٝٛابا ٣ؼ٘ا٢ إ ٛ٘ااى كتٝهاا

دةظاااخ االخرثاااة٣ٖ اُوثِاا٢ ٝاُثؼااد١ ُٝٔصااِؽح االخرثاااة اُثؼااد١ ألكااتاد أُعٔٞػااح اُرعت٣ث٤ااح . ٝٛاابا 

 ب ٓؽرِٔح :٣ٝؼجٝ اُثاؼصإ دثة اُر٤ٔ٘ح اُؽارِح  ٠ُ ػدج ادثا ٣ؽون رؽح اُلتظ٤ح األ٠ُٝ.

اُرأش٤ت اال٣عات٢ ُدةح اُرتت٤ح اُت٣اظ٤ح ٝاُ ُؼاب اُؽخ اُؽت٤ًح ؼ٤س ذ٤ٔجخ ذِي األُؼاب تر٘ٞع  -1

ق ُِرلٞم ألٕ اُطالب ك٢ ٛبٙ أُتؼِح اُؼٔت٣ح ٣٘عبب  ٠ُ االُؼاب  مدٝاخ اُِؼة ٝؼداشرٜا ٣ٝؼد اُي دثثا

ه كا٢ ٗٔاٞ ااخ مدٝاخ ؼد٣صح ٝؿت٣ثح ٝداْٛ اُي ك٢ اشاةج دٝاكغ اُطاالب ال شثااخ ٝظاٞدٙ وٝدااْٛ م٣عاا

ق ٝػَٔ ػ٠ِ ٗٔٞ اإلدةاى ٝاُودةاخ اُؽت٤ًح ٖٓ ؼ٤س ذ٤ٔجٙ ُإلدةاًااخ اُذأؼ٤ح  ه ٝٓؼتك٤ا اُطاُة ػو٤ِا

( ػ٠ِ إ ماُِؼة ٛٞ ٝدا٤ِح اُتط٤ذا٤ح كا٢ ػ٤ِٔاح ذطاٞة 2009ٝاُثصت٣ح ٝاُؽت٤ًح  ا ٤ً٣ت  اُد٢ٔ٤ُ و

 ُودةاخ اإلدةا٤ًح ٝاُؽذ٤ح م اُم٤اٍ ٝاُبًاء ٝاُِـح ٝأُٜاةاخ االظرٔاػ٤ح ٝا



  

 

 
  

 

074 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 لمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( وحتت شعار )اهتمام االمم بع

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                              اجلامعة املستهصرية وحتت شعار        -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 ( 85وص 2009 اُد٢ٔ٤ُ و 

ذ٘ااٞع األدٝاخ أُذاارمدٓح ٓااٖ ؼ٤ااس اًُااٌَ ٝاالُااٞإ ٝاالؼعاااّ ًااإ ُٜااا دٝة ًث٤اات كاا٢ اٗعااباب  -2

اُطالب ُٜبٙ األُؼاب ٝداْٛ ٛبا ػ٠ِ ؼدٝز ٗٞع ٖٓ اُر٤ٔ٘اح كاُطاُاة تطث٤ؼراٚ ٣٘عابب ُ ما٤اء اُـ٤ات 

ثاٜٗا ٝمُٞاٜٗا و مإ اُلتد ٣ذرط٤غ إ ٣ؼَٔ ممٌاالق ػد٣دج ٌُِٔؼثااخ أُأُٞكح ػ٠ِ اخرالف مؼعآٜا ٝمٝ

 وكٜٞ ٣ذرط٤غ إ ٣تًة ٣ٝصلق ٣ٝثرٌت ٣ٝثدع مم٤اء ظد٣دج ٓؼرٔد ػ٠ِ خ٤اُٚ ٝاُمثتاخ اُذاتوح م 

 ( 368وص 2012 اُـت٣ت١ و                                                                             

٘ااٞع ٝؼداشااح االُؼاااب اُـت٣ثااح ٝاُـ٤اات أُأُٞكااح كاا٢ اُثؽااس ػٔااَ ػِاا٠ اٗعااباب ُِطااالب ُ ُؼاااب ذ -3

ٝظاءخ اُؼاب أُاٜ٘ط ًٔؽاُٝاح الماثاع ةؿثاح اُطاُاة ُارؼِْ ًاَ ٓاا ٛاٞ ظد٣اد ٝؿت٣اة ٝؿ٤ات ٓاأُٞف 

ق ٝتاُرااا٢ُ ؼاادٝز اُر٤ٔ٘ااح كاا٢ اُاابًاء اُؽتًاا٢ و اا ٣ًاا٤ت  ٝادٟ اُااي  ُاا٠ امااثاع كعااٍٞ اُطااالب ؼت٤ًااا

( مإ اُِؼة ٖٓ اُٞداطَ أًُ٘طح ُبًاء اُلتد ٝذٞاكوٚ ٝاالكتاد اُب٣ٖ ٣ؼًاوٕٞ اُِؼاة 2010ـتت٢ و أُ

 ٣رٔرؼٕٞ تودة ًث٤ت ٖٓ اُرلٞم ؤًا ٣رٔرؼٕٞ تدةظح ػا٤ُح ٖٓ اُبًاءم

 (249وص 2010 أُـتت٢و 

كا٢ ذٌا٣ٖٞ اػرٔدخ االُؼاب اإلدةا٤ًح ػ٠ِ ادرمداّ اُتدٞٓاخ ٝاُصٞة ٝاُر٢ ًإ ُٜا ذاأش٤ت ًث٤ات  -4

أُلٜااّٞ أُاادةى ٝاُصااٞةج األٝظااػ ٝتاُرااا٢ُ اإلدةاى األكعااَ ؼ٤ااس إ اًُ٘اااغ اُرطث٤واا٢ تٔااا ك٤ٜااا 

األمااٌاٍ ٝاُتدااّٞ ٝاالػٔااااٍ ا٤ُد٣ٝااح داااْٛ كااا٢ ذ٤ٔ٘ااح االؼذاااح ٝاالتاااداع ٝاًٌُااق ػااٖ اُوااادةاخ 

ػ٠ِ (  ٕ اُرؼتف MAISTRE,1970 DE ( ٗوالق ػٖ 2008االترٌاة٣ح وٝػ٠ِ اُي ٤ً٣ت  غاع هللاو

األمااٌاٍ ٣ذااردػ٢  اُتل٣ااح وأُِخواُؽتًااح ( ؼ٤ااس اُلااتد اُااب١ ٣ٌٔ٘ااٚ مٕ ٣ٔااتة مرااثؼٚ ػِاا٠ ؼااٞاف 

األماا٤اء ٝاالؼذاااح تاُؽتًااح ُااٚ م٤ٔٛااح ُرمطاا٤ػ اًُااٌَ كاا٢ اُلعاااء ك٤ٔااا تؼااد ٣ذاأػ ُااٚ مٕ ذٌاإٞ ُد٣ااٚ 

 (66وص 2008غاع هللاو ٓؼط٤اخ تصت٣ح ُرؽد٣د اُرت٤ًة   

ترح ُرعتتح اُؽٍِٞ اُؽت٤ًاح ُٔاتاخ ػد٣ادج ؼرا٢ ٣صاَ  ُا٠ اُؽاَ أُٜ٘ط أُؼد اػط٠ ُِطالب اُل -5

األكعَ ٖٓ خالٍ اُرعت٣ة ٝػَٔ ػِا٠  ذاؼاح اُؽت٣اح ُِرؼث٤ات ػاٖ ٓاداةًْٜ ٝاؼذادااذْٜ ٝ ظٜااة ٓاا 

 (2004( ٗوالق ػٖ ػثداٌُاك٢ و٣2007دٝة ك٢ مٗلذْٜ و ٝػ٠ِ اُي ٣تٟ  ؼ٤ٔدو

ت ك٢ اُ٘ٔٞ ٝاُرطٞة ٝإ ٛبٙ أُٔاةداح ال ذارْ  ال ٝإ ٓٔاةدح اُؼ٤ِٔاخ اُؼو٤ِح ٝاالدةاى ذٌٕٞ ااخ مش

ٖٓ خالٍ اُردة٣ة ٝأُتإ اُب٣ٖ ٣ؼٔالٕ ػ٠ِ مد ػوَ اُلتد ٖٓ مظَ ٓٔاةدح أُٜاةاخ اٌُآ٘اح ُد٣اٚو 

ؼ٤س إ اُ٘ٔٞ اُؼو٢ِ ُِلاتد ٣ثاتث ٓاٖ خاالٍ ٝظاغ اُلاتد كا٢ ت٤لاح ؿ٤٘اح ٝٓؽلاجج ٝدا٤ِٔح ذؽا١ٞ ػِا٠ 

تاخ ٝادرمداّ ٝداطَ ذؼ٤ٔ٤ِاح ٓ٘اداثح ألػٔااة ٛاؤالء األكاتاد .   ٓعٔٞػح ٖٓ اُمثتاخ ٝأُٞاهق ٝأُص٤

 و تك(2007 ؼ٤ٔد و

كاا٢ اُرٞاكاان اُؼعاا٢ِ ( أُرثااغدةح اُرتت٤ااح اُت٣اظاا٤ح أُ٘لاابج  ٗراااطط ذااأش٤ت ٝٓ٘اهًااح ػااتض  2 -4-1

 اُؼصث٢ ٝذ٤ٔ٘ح اُبًاء اُؽت٢ً ٝٗٔٞ ٜٓاةاخ اإلدةاى اُثصت١ أُعٔٞػح اُعاتطح  
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 (7انجذول )

يبين انمعانم االحصائية نالختبارين )انقبهي وانبعذي( نهتىافا انعيهي انعصبي والختبارات انذكاء 

 انمجمىعة انيابطة فزادونمى مهارات اإلدراك انبصزي أل انحزكي

 (tه٤ٔح  

 أُؽذٞتح

 االخرثاة اُوث٢ِ االخرثاة اُثؼد١

ٝؼدج 

 اُو٤اح

    

 أُؼاُْ االؼصاط٤ح

 

 

 االخرثاةاخ ُِرٞاكن 

اُؼع٢ِ اُؼصث٢ ٝاُبًاء 

 اُؽت٢ً 

ٝٗٔٞ ٜٓاةاخ اإلدةاى 

 اُثصت١

 حه  ع±  حه  ع± 

 اُرٞاكن اُؼع٢ِ اُؼصث٢  ػدد 16.7 0.625 17.6 0.49 2.11

2.25* 0.85 5.5 1.37 4.9 
ذٞاكن األماٌاٍ اُٜ٘ددا٤ح خاالٍ  ػدد

 ده٤وح

 ذ٤ٔج ٝذ٘ادن األؼعاّ ػدد 4.86 1.18 4.8 1.32 1.00

 ذت٤ًج ٓغ دم اُرٜد٣ق ػدد 3.7 1.82 4 1.25 0.66

2.03 1.39 6.85 1.84 6.77 
اإلدةاى ٝدؼتظاااح اٌُاااتج تااا٤ٖ  شا٤ٗح

 خط٤ٖ

 ذت٤ًة أٌُؼثاخ شا٤ٗح 11.11 1.86 10.51 2.67 0.69

 ٗٔٞ ٜٓاةاخ اإلدةاى اُثصت١  دةظح 14.56 2.64 15.06 2.37 * 3.68

 (2,14( اُعد٤ُٝح =   t(و ه٤ٔح  14=1-15( ٝآاّ دةظح ؼت٣ح  0,05≥  * ٓؼ١ٞ٘ ػ٘د ٗذثح خطا  

 ( ٓا ٣أذ٢ :٣7رث٤ٖ ٖٓ اُعدٍٝ  

( أُؽذٞتح الخرثاةاخ اُرٞاكان اُؼعا٢ِ اُؼصاث٢ ٝمخرثااةاخ  ذ٤ٔاج ٝذ٘ادان األؼعااّ و tإ ه٤ٔح   -1

ذت٤ًج ٓغ دهح اُرٜاد٣ق و اإلدةاى ٝدؼتظاح اٌُاتج تا٤ٖ خطا٤ٖ و ٝذت٤ًاة أٌُؼثااخ ( ٛا٢ مراـت ٓاٖ 

( ٝٛابا 2,14( ٝاُثاُـاح  14=1-15( ٝآناّ دةظاح ؼت٣اح  0,05≥  ػ٘د ٗذثح خطأ ( اُعد٤ُٝح tه٤ٔح  

٣اادٍ ػِاا٠ ػاادّ ٝظااٞد كااتٝم ااخ دالُااح ٓؼ٣ٞ٘ااح تاا٤ٖ دةظاااخ االخرثاااة٣ٖ اُوثِاا٢ ٝاُثؼااد١ كاا٢ ذٌِااح 

 االخرثاةاخ

( أُؽذااٞتح الخرثاااة  ذٞاكاان األمااٌاٍ اُٜ٘دداا٤ح خااالٍ ده٤وااح( ٝ ٓو٤اااح ٗٔااٞ ٜٓاااةاخ tإ ه٤ٔااح   -2

-15( ٝآااّ دةظاح ؼت٣اح  0,05≥  ( اُعد٤ُٝح ػ٘د ٗذثح خطاأ tاى اُثصت١ ٢ٛ اًثت ٖٓ ه٤ٔح  االدة

( ٝٛاابا ٣اادٍ ػِاا٠ ٝظااٞد كااتٝم ااخ دالُااح ٓؼ٣ٞ٘ااح تاا٤ٖ دةظاااخ االخرثاااة٣ٖ 2,14( ٝاُثاُـااح   14=1

 اُوث٢ِ ٝاُثؼد١ ُٝٔصِؽح االخرثاة اُثؼد١ ألكتاد أُعٔٞػح اُعاتطح.

 ِٔح :ٝٗؼجٝ اُي  ٠ُ ػدج ادثاب ٓؽر

ق كاا٢ ٓؽرٞاٛااا ٝثٝدخ اُطااالب  -1 كااإٔ االُؼاااب أُٔاةدااح ٝأُرٔصِااح تأُؼاااب خاااةض ًاٗااد مهااَ ذ٘ظ٤ٔااا

تمثتاخ ػآح ٝػًٞاط٤ح ؿ٤ت ٓ٘ظٔح ٗؽٞ ٛدف ٓؽدد  ُبا كأٜٗا ُْ ذذاػد اُطالب ُِٞرٍٞ  ُا٠ مؼذاٖ 

مٌاٍ اُٜ٘ددا٤ح خاالٍ ؼاُح وُبا ُْ ٣ؽدز اُر٤ٔ٘ح ك٢ اخرثاةاخ اُبًاء اُؽت٢ً تادرص٘اء اخرثاة ذٞاكن األ
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ق مةذو٠  ٠ُ أُؼ٣ٞ٘ح و٣ٝؼجٝ اُثاؼصإ دثة اُي  ُا٠ ٤ٓاَ اُؼ٤٘اح  ُا٠ تؼاط  ده٤وح( اُب١ مظٜت ك٤ٚ ذلٞها

 األُؼاب ُثتٗآط أُ٘لب ٖٓ هثَ أُدةدح .

٤َٓ غالب أُتؼِح أُرٞدطح  ُا٠ ٓٔاةداح االُؼااب اُؽت٤ًاح اُرا٢ ٣ؽر٣ٜٞاا أُٜ٘ااض أُرثاغ ُٜاْ اا   -2

 ٣ؤًد 

( ما٠ُ إ اُلتد ك٢ ٛبٙ أُتؼِح ٣عد كا٢ اُِؼاة 1984( ٗوالق ػٖ  ةٓعإ ٝاختٕٝ و 2005لر٢ و أُ

ٓعاال خصثا ُ٘ٔٞ ٗجػاذٚ اُلتد٣ح ٝاُعٔاػ٤ح ٝٛٞ داطٔا ٓا ٣ؽااٍٝ ذؽو٤ان ااذاٚ ٓاٖ خاالٍ ٓؼتكراٚ ٌُاَ 

اُرا٢  م٢ء ؼُٞٚ و ُبا ٣ٌٕٞ ك٢ ؼاظاح ٓاداح ُالماتاف ٝاُرٞظ٤اٚ ٝاُرًاع٤غ ُٔذااػدذٚ ػِا٠ كٜاْ اُث٤لاح

٣ؼاا٤ف ك٤ٜااا ٝاُر٤ٌااق ٓااغ ٓرطِثاذٜااا ٝاًااد ػِاا٠ اٗااٚ التااد ٓااٖ إ ٗأخااب تؼاا٤ٖ االػرثاااة ًااَ ٓلااتداخ ٛاابٙ 

أُتؼِح ٝاُمصاطك ا٤ُٔٔجج ٌَُ ظٞاٗثٜا تاػرثاةٛا اُثدا٣ح اُؽو٤و٤ح ُٔا ٣ذ٠ٔ تٔتؼِح اُ٘ٔاٞ أُرٌآاَ 

 ( 96وص 2005واُب١ ذرأشت ك٤ٚ ًَ ظٞاٗة اُ٘ٔٞ تؼعٜا تاُثؼط االختم           أُلر٢ 

 -عزض انمقارنة في االختبار انبعذي بين تيريز مفنهج درس انتزبيفة انزياضفية باالنعفا  انحفس  4-2

انحزكية ودرس انتزبية انزياضية انمنتذ )انمتبع( في انتىافا انعيهي انعصبي وتنمية انذكاء انحزكي 

  : ومقياس نمى مهارات اإلدراك انبصزي ألفزاد مجمىعتي انبحث ومناقشتها
عففزض ومناقشففة انمقارنففة فففي االختبففار انبعففذي بففين تففيريز مففنهج درس انتزبيففة انزياضففية  4-2-1

انحزكيففة ودرس انتزبيففة انزياضففية انمنتففذ )انمتبففع( فففي انتىافففا انعيففهي انعصففبي  -باالنعففا  انحففس 

 اوتنمية انذكاء انحزكي ومقياس نمى مهارات اإلدراك انبصزي ألفزاد مجمىعتي انبحث ومناقشته

 ( 8انجذول )

 انمجمىعتين انتجزيبية وانيابطة في االختبار انبعذي أفزاديبين دالنة انتزوق بين 

 الختبارات انتىافا انعيهي انعصبي  وانذكاء انحزكي ونمى مهارات اإلدراك انبصزي 

 (tه٤ٔح  

 أُؽذٞتح

 أُعٔٞػح اُعاتطح

 

 أُعٔٞػح اُرعت٣ث٤ح

 

ٝؼدج 

 اُو٤اح

    

 أُؼاُْ االؼصاط٤ح

 

 

 االخرثاةاخ ُِرٞاكن 

اُؼع٢ِ اُؼصث٢ ٝاُبًاء 

 اُؽت٢ً 

ٝٗٔٞ ٜٓاةاخ اإلدةاى 

 اُثصت١

 حه  ع±  حه  ع± 

 اُرٞاكن اُؼع٢ِ اُؼصث٢ ػدد 20.2 0.361 17.6 0.49 * 9.87

*6.67 0.85 5.5 0.97 7.8 
ذٞاكن األمٌاٍ اُٜ٘ددا٤ح خاالٍ  ػدد

 ده٤وح

 ن األؼعاّذ٤ٔج ٝذ٘اد ػدد 5.93 1.23 4.8 1.32 2.40*

 ذت٤ًج ٓغ دم اُرٜد٣ق ػدد 6 1.54 4 1.25 3.84*

*4.45 1.39 6.85 0.91 4.89 
اإلدةاى ٝدؼتظاااح اٌُاااتج تااا٤ٖ  شا٤ٗح

 خط٤ٖ

 ذت٤ًة أٌُؼثاخ شا٤ٗح 8.44 1.70 10.51 2.67 * 2.46

ٗٔاااااااااااٞ ٜٓااااااااااااةاخ اإلدةاى   دةظح 17.56 2.11 15.56 2.37 2.97 *
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 اُثصت١

 (2,05( اُعد٤ُٝح =   t(و ه٤ٔح  28=2-30( ٝآاّ دةظح ؼت٣ح   0,05≥   *ٓؼ١ٞ٘ ػ٘د ٗذثح خطا 

( أُؽذااٞتح كاا٢ اخرثاااةاخ اُاابًاء اُؽتًاا٢ ٝٓو٤اااح ٗٔااٞ ٜٓاااةاخ t( إ ه٤ٔااح   ٣8رثاا٤ٖ ٓااٖ اُعاادٍٝ   

-30( ٝآاّ دةظاح ؼت٣اح  0,05≥  ( اُعد٤ُٝح ػ٘د ٗذثح خطأ  tاإلدةاى اُثصت١ ٢ٛ اًثت ٖٓ ه٤ٔح  

ٝٛبا ٣ؼ٘ا٢ مٕ ٛ٘ااى كاتٝم ااخ دالُاح ٓؼ٣ٞ٘اح تا٤ٖ مكاتاد ٓعٔاٞػر٢ اُثؽاس  (2,05( ٝاُثاُـح  28=2

 ُٝٔصِؽح مكتاد أُعٔٞػح اُرعت٣ث٤ح .

 ٣ٝؼجٝ اُثاؼصإ دثة اُر٤ٔ٘ح اُؽارِح  ٠ُ ػدج ادثاب ٓؽرِٔح : 

اُرأش٤ت اال٣عات٢ ُدةح اُرتت٤ح اُت٣اظ٤ح ُٝ ُؼاب اُؽخ اُؽت٤ًح اُر٢ ادرؼَٔ ك٢ ذ٤ٔ٘ح اُبًاء  -1

٢  ا داٛٔد ذِي االُؼاب ك٢ اشاةج دٝاكغ اُطالب ٗؽٞ ذؽو٤ن اُٜدف ٝاُباخ ٝاشثاخ ٝظٞدٙ و اُؽتً

ٖٝٓ ٗاؼ٤ح اختٟ ٓا ٣رصق تٚ ٜٓ٘ط تاألُؼاب اُؽخ اُؽت٤ًح أُؼد ٖٓ ادرمداّ االُؼاب ٝاالًٗطح 

ق مٝ مًصت ٖٓ مٗٔاغ أُذروثالخ اُؽذ٤ح داػد ػ٠ِ اًرذاب اُطالب خثت اخ اُؽت٤ًح اُر٢ ذرطِة ٗٔطا

( ماًدخ دةاداخ اُ٘ٔٞ أُؼتك٢ 2012ؼت٤ًح ٝذ٤ٔ٘ح اُودةاخ اإلدةا٤ًح ُد٣ْٜ واا ٤ً٣ت  اُـت٣ت١و

ػ٠ِ إ مرَ اُبًاء االٗذا٢ٗ ٣ٌٖٔ ك٤ٔا ٣وّٞ تٚ ٖٓ اًٗطح ؼذ٤ح ؼت٤ًح خالٍ ٓتؼِح أُثٌتج تٔا 

ةدح اُبٝم(  ظاكح ُعتٝةج ٓٔا –اًُْ  -أُِخ -اُثصت -٣ؼ٢٘ ظتٝةج ادرصاةج ؼٞادٚ  اُذٔغ

 ( 350وص 2012االًٗطح اُؽت٤ًح ٝاُر٢ ٣ؼثت ك٤ٜا اُلتد ػٖ اتداػاذٚ ٝاترٌاةاذٚ م   اُـت٣ت١و 

كإ غث٤ؼح األدٝاخ أُذرمدٓح كا٢ االُؼااب ٓاٖ ؼ٤اس اخارالف االُاٞإ ٝاالؼعااّ ًاإ ُاٚ دٝة كا٢  -2

٠ اُااي ذااتٟ اٗعااباب اُطااالب ُٜاابٙ االُؼاااب كاُطاُااة تطث٤ؼرااٚ ٣٘عاابب ُ ماا٤اء أُمرِلااح ٝأُِٞٗااح ٝػِاا

( مإ اُمثتاخ اُؽت٤ًاح اُرا٢ ٣راجٝد تٜاا اُطاُاة ٓاٖ خاالٍ 1990( ٗوالق ػٖ  اُتٝت٢ و2000 أُلر٢و

ُٔذا٤ح(  -دأؼ٤ح –االُؼاب ظتٝة٣ح ظداق ك٢ٜ ذذاػد ػ٠ِ ذ٤ٔ٘ح أُٜاةاخ اُؽذا٤ح االدادا٤ح  تصات٣ح 

 اُؽت٤ًح ا٠ُ ٝظاطق ٓؼتك٤حم –ٝأُٜاةاخ اُؽت٤ًح ٝذؽ٣َٞ اُودةاخ اإلدةا٤ًح 

 (67وص 2000 أُلر٢ و

ُ ُؼاب أُر٘ٞػح ٝ اُؽد٣صح اُر٢ ذمك ٜٓاةاخ اُت٢ٓ ٝاُتًَ ٝاُدؼتظح تاٌُتج ًإ ُٚ دٝة تاةث  -3

ك٢ ذ٤ٔ٘اح اُابًاء اُؽتًا٢ ُادٟ اُطاالب وؼ٤اس إ اُطاالب تطث٤ؼارْٜ اُلطت٣اح مًصات ٓا٤الق  ُا٠ ٓٔاةداح 

 ُا٠ اٗعاباتْٜ تًاٌَ ا٣عاات٢ اُا٠ ٓجاُٝاح األُؼاب اُمارح اُر٢ ذذرمدّ ك٤ٜا اٌُتاخ و ٝٛابا ا٤ُٔاَ ادٟ 

(  إ اُلتد تطث٤ؼرٚ ٤ٔ٣َ  ٠ُ األما٤اء أُِٞٗاح ٝاُداطت٣اح ٝخاراح  2012األُؼاب وما ٤ً٣ت   اُـت٣ت١و

اٌُتاخ اُر٢ ٓاثاُد ٌٓاٗرٜا ًث٤تج ؼر٠ ػ٘د اٌُثاة ٝاٗٚ ٣عة ذادة٣ة االكاتاد ُ ُؼااب اُتٓا٢ ٝاُروااغ 

 ( 367وص 2012 اُـت٣ت١و      ام مُرو٣ٞح اُؼعالخ ٝاألراتغ ٝػعالخ اُذ

إ تؼط االُؼاب اُؽخ اُؽت٤ًح ةًاج ػِا٠ ادارمداّ أٌُؼثااخ تأماٌاٍ ٝاؼعااّ ٓمرِلاح ٝالداثاب  -4

ٓمرِلح كٖٔ خالُٚ ذٌٔ٘ٞا اُطالب ٖٓ إ ٣ؼِٔٞا ممٌاالق ٓر٘ٞػح ٝػد٣دج ٝذٌٔ٘اٞا ٓاٖ ذتذ٤اة ٝذصا٤٘ق 

اُؽت٤ًح ٝتاُرا٢ُ مؿ٘اد اُمت٣طاح أُؼتك٤اح  ٝذت٤ًة ٗٔااض ٓر٘ٞػح ًٝإ ُبُي دٝة ك٢ ذؽذ٤ٖ خثتاذٚ

( إ اُِؼاة تأٌُؼثااخ ٣ادػْ ٗٔاٞ االكاتاد ٓاٖ ظ٤ٔاغ 2010ُد٣ْٜ وٝػ٠ِ اُي ٣اتٟ  ؿثااة١ ٝماؼ٤تج و

اُ٘ٞاؼ٢ ك٢ٜ ذذاػد ػ٠ِ اُرل٤ٌت ٖٓ خالٍ اُرؼتف ػ٠ِ اُؽعاْ ٝاإلماٌاٍ ٝاألةهااّ ؤًاا ذذااػد ػِا٠ 

صت١ ٣ٝصثػ ُدٟ اُلتد اُودةج ػ٠ِ اُرازثة اُؽاخ ٗٔٞ اُؼعالخ اُصـتٟ ٝذ٢ٔ٘ ٜٓاةاخ اُرل٤ٌت اُث

اُؽتًاااا٢ ؼ٤ااااس اداااارطاع إ ٣ااااتتػ تاااا٤ٖ اُؼاااا٤ٖ ٝاُؼعااااالخ كاااا٢ ذٌاااا٣ٖٞ اُ٘ٔااااٞاضم  ؿثاااااة١  –

 (60و ص2010ٝمؼ٤تجو
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 :االستنتاجات وانتىصيات  -5

 االستنتاجات : 5-1

 ك٢ ظٞء ٗراطط اُثؽس ادر٘رط اُثاؼصإ ٓا ٢ِ٣ :

ق كا٢ اُرٞاكان اُؼعا٢ِ اُؼصاث٢  -اض االُؼاب اُؽخؼون دةح اُرتت٤ح اُت٣اظ٤ح تٜٔ٘ -1 اُؽت٤ًاح ذلٞهاا

 ٝػ٘ارت اُبًاء اُؽت٢ً ٝٓو٤اح ٗٔٞ ٜٓاةاخ اإلدةاى اُثصت١ ُدٟ غالب أُعٔٞػح اُرعت٣ث٤ح . 

ق كا٢ اُرٞاكان اُؼعا٢ِ اُؼصاث٢ ٝتؼاط  -2 ُْ ٣ؽون ٜٓ٘اض دةح اُرتت٤ح اُت٣اظ٤ح أُ٘لب  أُرثغ( ذلٞها

ب أُعٔٞػح اُعاتطح تادرص٘اء اخرثاة ذٞاكن االمٌاٍ اُٜ٘دد٤ح اُب١ ؼون ػ٘ارت اُبًاء اُؽت٢ً ُطال

ق ك٤ٚ.   ذلٞها

ق ك٢ ٓو٤اح ٗٔٞ ٜٓاةاخ اإلدةاى اُثصات١  -3 ؼون ٜٓ٘اض دةح اُرتت٤ح اُت٣اظ٤ح أُ٘لب  أُرثغ( ذلٞها

 ُطالب أُعٔٞػح اُعاتطح .

كاا٢ االخرثاااة اُثؼااد١ كاا٢ ذلااٞم غااالب أُعٔٞػااح اُرعت٣ث٤ااح ػِاا٠ غااالب أُعٔٞػااح اُعاااتطح  -4

 اخرثاةاخ تؼط ػ٘ارت اُبًاء اُؽت٢ً ٝٗٔٞ ٜٓاةاخ اإلدةاى اُثصت١ .

 انتىصيات : 5-2

 ك٢ ظٞء ٗراطط اُثؽس ٝاالدر٘راظاخ ٣ٞر٢ اُثاؼصإ تٔا ٢ِ٣:

ذت٤ًج االٛرٔاّ ػ٠ِ  دةح اُرتت٤ح اُت٣اظ٤ح ك٢ أُداةح ُٔا ُح ٖٓ دٝة ٓؽٞة١ ٝة٤ًجج مدادا٤ح  -1

 ٤ٖ اٌُلا٣اخ اُؼصث٤ح اُٞظ٤ل٤ح ٝاُؼ٤ِٔاخ اُؼو٤ِح ُدٟ غالب اإلػداد٣ح .ك٢ ذط٣ٞت ٝذؽذ

ذ٤ٔ٘ح اُودةاخ اُؼو٤ِح ٓتذثػ تًاٌَ ًث٤ات تاُعاٗاة اُؽتًا٢ ٝاُاٞظ٤ل٢ ُادٟ غاالب االػدا٣اح ك٤عاة  -2

مخبٛا ت٘ظت االػرثااة ٝمػطاطٜاا م٤ٔٛاح ًث٤اتج خاالٍ أُٜ٘ااض اُدةادا٢ ٝػادّ األهرصااة ػِا٠ اُادةٝح 

 اُ٘ظت٣ح كوػ .

االػرٔاااد ػِاا٠ االُؼاااب اإلدةا٤ًااح اُؽااخ اُؽت٤ًااح كاا٢ أُااداةح ُاادٝةٛا اُلؼاااٍ كاا٢ ذ٤ٔ٘ااح اُاابًاء  -3

 اُؽت٢ً ٝأُٜاةاخ اإلدةاى اُثصت١.

اظااتاء تؽااٞز ٝدةاداااخ ًٓاااتٜح اخااتٟ ػِاا٠ ػ٤٘اااخ ٓمرِلااح ٝتاداارمداّ اُؼاااب ذؼ٤ٔ٤ِااح مخااتٟ  -4

 . ٝٓواةٗح ٗراطعٜا تاُدةادح اُؽا٤ُح  ٓعٔٞػح ٖٓ اُؼاب اختٟ

ظتٝةج اُرت٤ًج ػ٠ِ اُعاٗة اُؼو٢ِ ُٔ٘اٛط اُرتت٤ح اُت٣اظ٤ح ك٢ أُداةح ُٔا ُٚ ٓاٖ دٝة ا٣عاات٢  -5

 ك٢ اتتاث أُرلٞه٤ٖ ٓثٌتاق . 

 انمصادر 

: اُرطث٤وااااخ االؼصااااط٤ح ٝادااارمدآاخ ( 1999اُرٌت٣رااا٢ وٝد٣اااغ ٣ادااا٤ٖ و ٝاُؼث٤اااد١ وؼذاااٖ دمحم   -

 ٌرة ُِطثاػح ٝاًُ٘ت و أُٞرَ .وداة اُاُؽادٞب ك٢ تؽٞز اُرتت٤ح اُت٣اظ٤ح 

اُع٢ٜ٘ و٠ِ٤ُ دؼ٤د ٝاُجٛااة و ٗعاالء اُذا٤د ػِا٢  ب خ(: ٓو٤ااح ٗٔاٞ أُٜااةاخ اإلدةاى اُثصات١  -

 ُدٟ مغلاٍ ٓا هثَ أُدةدح مًتادح األدلِحم و ٌٓرثح األٗعِٞ أُصت٣ح .

ةاى اُؽذ٢ ُادٟ مغلااٍ (:مشت اُرؼث٤ت اُباذ٢ ٝاُمثتج اُثصت٣ح ك٢ ذ٤ٔ٘ح اإلد2007ؼ٤ٔدووؼباّ خ٤َِ  -

اُت٣اض ك٢ ٓؽاكظح د٣ا٠ُوتؽس ًٓ٘ٞةوٓعِح اُلرػ واُؼدد اُؽاد١ ٝاُصالشإٞوٓتًج االتؽااز اُطلُٞاح 

 ٝاألٓٞٓح/ظآؼح د٣ا٠ُ.

 و داة اٌُرة و تـداد .ٓلا٤ْٛ ك٢ اُرتت٤ح اُؽت٤ًح(: 2009اُد٢ٔ٤ُ و ٗاٛدج ػثد ث٣د   -

صاات١ ٝاُؽذااا٢ ُااادٟ أُؼِٔااا٤ٖ ٝأُرؼِٔااا٤ٖ (: اإلدةاى اُث2004مااؽتٝة وٗعااااٍ ٓؽٔاااٞد ٗاااا٣ق   -

ُِٔرـ٤تاخ ا٤ٌُ٘ٔاذ٤ٌ٤ح ُٜٔاةج اُولج ػ٠ِ ؼصإ اُولج وةداُح ٓاظذر٤ت ؿ٤ت ًٓ٘اٞةج وظآؼاح ٣تٓاٞى 

 واالةدٕ. 
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اازد٤ُاَ ( : 2004اًُٞى وٗٞة١ اتاتا٤ْٛ ٝ اٌُث٤ذا٢ وةاكاغ رااُػ كرؽا٢   - ٌُراتاح األتؽااز كا٢  اُثؽا

 و تـداد . اُرتت٤ح اُت٣اظ٤ح

و 1و غ االؼصاااء ٝاالخرثاااةاخ كاا٢ أُعاااٍ اُت٣اظاا٢(: ٤2010دػ٢و ُااؤ١ ؿاااْٗ ٝ ءخااتٕٝ  اُصاأ -

 مةت٤َ .

ق وةداااُح ٓاظذاار٤ت ؿ٤اات 2008غاااع هللا وؼذاا٤٘ح  - (:اإلدةاى اُثصاات١ ُ مااٌاٍ ُاادٟ أُؼااٞه٤ٖ ػو٤ِااا

 تاذ٘حواُعجاطت. -ًٓ٘ٞةج و٤ًِح ا٥داب ٝاُؼِّٞ اإلٗذا٤ٗح ٝاإلظرٔاػ٤ح وظآؼح اُؽاض ُمظت

 وداة أُؼتكح اُعآؼ٤ح واالدٌ٘دة٣ح.3وغ ادخ ػِْ اُ٘لخ( :2002ثد اُماُنو اؼٔد دمحم  ػ -

وًٓ٘ااااااأج أُؼاااااااةف اُثااااااتآط اُؽت٤ًااااااح ٝاُراااااادة٣خ ُِصـاة( : 1995ػثااااااد اٌُاااااات٣ْو ػلاااااااف   -

 ًُِ٘تواالدٌ٘دة٣ح.

وٌٓرااة 1وغ اُواادةاخ اُؼو٤ِااح كاا٢ اُاابًاء ٝاالتااداع(:2010ؿثاااة١ وشاااطت مؼٔااد ٝ مااؼ٤تج وخاُااد دمحم   -

 أُعرٔغ اُؼتت٢ ًُِ٘تو ػٔإ .

(دا٘ٞاخ و 6-4(: ت٘اء تطاة٣ح اخرثاة اُبًاء اُؽت٢ً ُ غلااٍ تؼٔات  2012اُـت٣ت١ و ٝكاء ذت٢ً   -

 تؽس ًٓ٘ٞة ك٢ أُؤذٔت اُدٝة١ واُؼدد اُصآٖ ػًت ٤ٌُِاخ ٝمهذاّ اُرتت٤ح اُت٣اظ٤ح ك٢ اُؼتام .

 و ًٓ٘أج أُؼاةف و االدٌ٘دة٣ح .2و غٌثاةاألُؼاب ُِصـاة ٝاُ(: 2002كتض و ٤ُٖ ٝد٣غ   -

 اُرتت٤ااح اُرت٣ٝؽ٤ااح ٝمٝهاااخ اُلااتاؽ:(: 2001اُوتؿاا٢ُٞو  داأاػ٤َ ٝ  تااتا٤ْٛ وٓااتٝإ ػثدأُع٤ااد   -

 و ٓؤدذح اُٞةام ًُِ٘ت ٝاُرٞث٣غ وػٔإ واالةدٕ .1وغ

 ٓ٘ظٞٓااح اُرتت٤ااح اُؽت٤ًااح ٗظت٣اااخ(: 2013ٓؽلااٞظ وؼذااٖ ػثداُذااالّ ٝ خ٤ِلااحو ٗعااالء كرؽاا٢   -

 وًٓ٘أج أُؼاةف و االدٌ٘دة٣ح.1وغٝذطث٤ن

 و داة اُلٌت اُؼتت٢ . 2و غ 1و ض اُرو٣ْٞ ٝاُو٤اح ك٢ اُرتت٤ح اُثد٤ٗح(: 1987دمحم رثؽ٢ ؼذا٤ٖٗ  -

وداة اُلعاات 1وغ ٓوااا٣خ ٝاخرثاااة اُاابًاء كاا٢ ٤ٓااجإ ٗظت٣ااح اُاابًاء اٌُِاا٢(: 2010أُـتتاا٢و مؼٔااد   -

 ًُِ٘ت ٝاُرٞث٣غ و اُواٛتج 

(: اشات ادارمداّ تتٗاآط ٓوراتغ ُِرتت٤اح اُؽت٤ًاح كا٢ ذ٤ٔ٘اح اُواادةاخ  2000ت٣لاإ ػثادهللا  أُلرا٢و ت٤ -

ؼت٤ًااح( ألغلاااٍ ٓااا هثااَ أُدةدااح و  ةداااُح ٓاظذاار٤ت ؿ٤اات ًٓ٘ااٞةجو ٤ًِااح اُرتت٤ااح  -اإلدةا٤ًااح اُؽخ

 اُت٣اظ٤حو ظآؼح أُٞرَ.

اُؽت٤ًح ٝاالُؼاب االدرًٌاك٤ح ك٢ (: اشت ادرمداّ تتٗآع٤ٖ تاالُؼاب 2005أُلر٢و ت٤ت٣لإ ػثدهللا   -

اُت٣اظ٢ ُندٟ ذال٤ٓنب اُصاق اُصاا٢ٗ  ذط٣ٞت تؼط أُٜاةاخ اُؽتًن٤ح االداد٤ح ٝاُذِٞى االدرًٌاك٢

 االترداط٢ و  مغتٝؼح دًرٞةاٙ ؿ٤ت ًٓ٘ٞةجو ٤ًِح اُرتت٤ح اُت٣اظ٤حو ظآؼح أُٞرَ.

وأٌُرثاح 1وغ١ٝ اإلؼر٤اظااخ اُماراحاُثاتآط اُؽت٤ًاح ُ غلااٍ ا(: 2010اُ٘ؼ٢ٔ٤ وخاُدج اتتا٤ْٛ   -

 اُٞغ٤٘ح اُلٜتدح ًُِ٘توتـداد.
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 اجلامعة  املصتهصرية 

تقويم الفورمة الرياضية وفق مؤشر القدرة اهلوائية القصوى والتحمل اخلاص 

 حبث مصحي -مرت واالجناز 5000واجساء شباق ركض 

 

 أ . د. رحيم رويح حبيب                                     أ.د. مي علي عسيس

 كهيح انررتيح انثذنيح وػهىو انرياظح           كهيح انررتيح نهثناخ

 جايؼح انقادضيح      

 

 انًقذيح وأهًيح انثحث:

ٕد فٛ عصرِا اوحاوٛ تطوٗاا  رورًٜا  فوٛ اوًواق اوبوٗ٘ ضًود ٖظو  اوودٖن اوٍتبدٌوت اوت وٕٝ   ِش       

وتٍّٝت اوٍ تٗ٘ اورٜاظٛ ضٗرائه عىٍٝت ٌداٖرت ، ٌٍا راعدًٔ فٛ اوحصٗن وٍ وتٜٗا  عىٝوا ٖدصود 

( ٌتور ٔوٛ ددود٘ 5000ٌوُ ضوُٝ اواًاوٝوا  فًاوٝوت الوط األٖرٍت عىٙ اوّطاق اوودٖوٛ ٖاألٖوٍيوٛ ، ٖ

فًاوٝووا  الووط اوٍ ووافا  اوطٜٗىووت ٖ اوتووٛ تتٍٝوول ضاو وورعت ٖاوبووٗ  ٖاناوواا ،  ٖم َ اوتّوواف   اوٍ ووتٍر 

( ٌتور ، ا  تًتٍود ٔو ْ 5000وتحطًٝ األاقاي فٛ الط اوٍ افا  اوطٜٗىوت ضشومه عواي ٖفًاوٝوت الوط  

وتحبٝووأ معىووٙ اوٍ ووتٜٗا  عىووٙ اوصوواا  اويدِٝووت ٖاوا ووٝٗوٗ ٝت اواًاوٝووت فووٛ ماائٕووا اوحرلووٛ ٖاو ططووٛ 

ٖاا ت اوتماٌوه ضّٕٝوا، ٖضصوآ ةااوت اوبودا  اوٕٗائٝوت اوبصوٗ٘ ، فعو  عوُ اوتحٍوه او وا   تحٍوه 

او رعت ٖتحٍه اوبٗ  ( وٍا وٕاتُٝ اوصاتُٝ اوٍرليتُٝ ٌُ ع قت ليٝر  ضًاٌه  ٌباٌٖت اوتًو  ، وو ا فو َ 

اوًعوىٛ عىوٙ تٗوٝود اوبوٗ  او حٌوت دو ن ٌرادوه  -ن لاواة  اوّاواي اوًصويٛٔ ْ اوً قوت تو تٛ ٌوُ ةو 

او ياق ٖةصٗاا   عّود تّاٝو  لوه ٌوُ غوٗن او طوٗ  ٖتراأوا
1
،ا  تتطىو  عٍىٝوت اوورلط اوٍحافاوت   

عىٙ االٜباع اوٍ وت دي فوٛ اوورلط ، الَ ت ٝور االٜبواع  لطوٗن او طوٗ  ٖتراأوا ٜحودق ِتٝ وت ِبو  

يُٝ ٌٍا ٜإر اوتً  ٖٜؤاٚ اوٙ عدي اوبدا  عىٙ االرتٍراا فٛ االااة ضوّا  اوتحٍه او ا  ود٘ او ع

اوٍٗاااا . فٍُ ة ن   وك فبد ظٕر  أٍٝت اويحث فٛ اوتًرف عىٙ فاعىٝوت اويوراٌا اوتداٜيٝوت اوتوٛ 

 اعدٔا اوٍداضُٝ وًٍرفت اواٗاٌت اورٜاظٝت ومه الع  رٗاة فٛ ٌردىت االعداا اٖ ٌردىت اوٍ اضبا  .

 يشكهح انثحث: 2 – 1

ٌووُ ةوو ن ةيوور  اويوواددُٝ فووٛ تووداٜ  فًاوٝووا  اوًوواق اوبووٗ٘ ٖاغ عٍٕووا عىووٙ اوٍصووااا ، ٜرٜوواَ مَ 

اةتيااا  تبًٜٗ اوٍ تٗ٘ تًد ٌُ اوٍؤشرا  اوتٛ تًم  اوٍ تٗ٘ او ٚ ٜصه اوٝوٓ او عو  ةو ن فتور  

ط األدٝواَ اةتيوااا  اوٍ اضبا  رٗاة لاِت ٔ ْ االةتيااا  ضدِٝت اٖ ف وٝٗوٗ ٝت اٖ ِا وٝت ، ٖفوٛ ضًو

ترلل عىٙ عدٖ ٌ افا  ضًعٕا ٜبه عُ ٌ افت او ياق اوت صصٛ ٖضًعٕا ٜلٜد عّٕا ٖاويًط االةر 

ت ت دي ٌ افت او ياق اوت صصٛ . ٖ وك وىتّيؤ ضٍ وتٗ٘ اااة او عو  ٖاوٗقوٗف عىوٙ داوتوت اوتداٜيٝوت 

حث فوٛ تبوًٜٗ اويوراٌا اوتداٜيٝوت ٖضاوتاوٛ اشترالت فٛ اوٍّاف ت ،ٌُ ٔ ا اوٍّطىأ فبد ترلل  ٌشمىت اوي

( ي فٛ مِدٜت اوبطر اوًراقٛ ٌوُ 5000وٍداضٛ اورلط الوٍ افا  اوطٜٗىت ٌُٖ ظٍّٕا فًاوٝت الط  

 اوّادٝت اويدِٝت ٖم لاة او ياق  ٖاالِ اح ٖ وك ض ي  ت ض ق ٌ تٗ٘ ٌت اضبّٝا ٌبااِت ضاوًاوً

 

                                                 
1-J,M.Ballestros and J.Alvarez. Track and Field Athletics Abasic Coaching, Manual Book 

,No.1,Spaine ,1997,p.44 
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 أهذاف انثحث : 3 - 1

 رٜاظٝت ٌُ ة ن :ٜٕدف اويحث اوٙ تبًٜٗ اواٗاٌت او

تحٍه اوبٗ  ( ٖاوبدا  اوٕٗائٝٝوت اوبصوٗ٘ ٌٖ وتٗ٘ مِ وااالط  –اوتحٍه او ا    تحٍه او رعت  .1

 ( ٌتر . 5000 

 ( ٌتر  5000ٌتر ( ٌٖ تٗ٘ اِ اح الط   1000اولٌُ اوٍ ت رق ضُٝ م لاة او ياق   .2

 فروض انثحث :             4 – 1

 5000وبدا  اوٕٗائٝٝت اوبصٗ٘ ٌٖ تٗ٘ اِ واح الوط  تٗ د ع قت ًٌّٜٗت ضُٝ اوتحٍه او ا  ٖا .1

 ( ٌتر.

 ( ٌتر. 5000تٗ د ع قت ًٌّٜٗت ضُٝ اولٌُ اوٍ ت رق ضُٝ ا لاة او ياق ٌٖ تٗ٘ اِ اح الط   .2

 يجاالخ انثحث :  5 – 1

(ٌتر ٖاوياوغ  5000: اوٍت اضبَٗ فٛ اِدٜت اودٜٗاِٝت فٛ فًاوٝت الط  انًجال انثشري  1 – 5 - 1 

 ( ٌت اضبُٝ .   5عدأً  

 انًجال انًكاني: يعًار انؼاب انقىي االونًثي في نادي ػفك انرياظي   2 – 5 -1

   2121/ 5/ 11ونغايح  2121/ 3/  11انًجال انسياني:  انفررج ين  3 – 5 – 1

 ينهج انثحث وإجراءاذه انًيذانيح :  - 3

 ينهج انثحث: 1 – 3

ااارووت اوً قووا  االاتياغٝووت وٍ ةٌتٕووا غيًٝووت ارووت دي اوياددوواَ اوٍووّٕا اوٗاوواٛ اوتحىٝىووٛ ٖ 

ٌشوومىت اويحووث دٝووث ٜٗظووا حٖاقوو  اوحووٗااق ٖتبرٜوور ٖقائًٕووا اوحاظوور  ضاوتحىٝووه ٖاوتبووًٜٗ ٌووُ م ووه 

ارتّياغ االرتّتا ا  اوٍٍٕت وتصحٝا ٔ ا اوٗاق  مٖ تحدٜدٓ مٖ ارتحداق ًٌرفت  دٜد  ضٓ ح 
 1)

. 

 يجرًغ وػينح انثحث : 2 – 3

( ٌتر ٌُ ِااٚ عاك ِٖار ٖاوياوغ عدأً  5000ٍ  اويحث ٌُ ٌت اضبٛ  الط  تً تحدٜد ٌ ت     

ٌت اضبُٝ اوٍ تًدُٜ وىٍشاالت فٛ ضطٗوت اِدٜت اوًراق ضاوًاق اوبٗ٘ ٖتً ا راة ت اِ  اوًّٝت فٛ 5)

االِ اح( لٍا فٛ او دٖن  -اوبدا  اوٕٗائٝت اوبصٗ٘  –اوتحٍه او ا   –ٌت ٝرا   اوًٍر اوتداٜيٛ 

 1.) 

 (1ل رقى )جذو

 انثحث يؼايم االنرىاء نًرغيراخوياري وانىضيػ ؼانًرىضػ واالنحراف انً

                                                 
 .81، ص1989: عمان ، دار الفكر العربي ،  امالبحث العلمي كنظأحمد زيدان حمدان .  (1)
 
 

 

 اننريجح يؼايم االنرىاء +ع ش   انًرغيراخ

 يرجانص 0.74- 1767 1775 انؼًر انسيني

 يرجانص 0.43 1762 2771 انؼًر انرذريثي

 يرجانص 1738 1736 3714711 ذحًم ضرػح )ثا ( 

 يرجانص 2 2 215 ذحًم قىج )يرر (

 يرجانص 1744 17285 157411 كى / ش ( انقذرج انهىائيح انقصىي ) 

 يرجانص 37975 2716 16725721 االنجاز)د / ثا(
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 األجهسج وانىضائم انًطرخذيح:  3 – 3

 * انًصادر وانًراجغ انؼرتيح واالجنثيح

 ( ٜاضاِٛ اوصّ   SHARP* لٍيٝٗتر   

 (. 7* راعا  اوتٗقٝت اوٝدٖٜت   

 تٍااا  وىت  ٝه .* ار

 االخرثاراخ : 4 – 3

حتًوود االةتيووااا  ادوود٘ اوٗرووائه اوٍٍٕووت وتبووًٜٗ اوٍ ووتٗ٘ اووو ٚ ٖاووه اوٝووٓ اورٜاظووٛ   اواٗاٌووت      

اورٜاظٝت ( لٍا تيُٝ ٌد٘ ا دٝت اويرِاٌا اوتداٜيٛ ح 
1
) 

ٙ ٌت ٝرا   ٖعىٝٓ قاي اويادداَ ضتبًٜٗ ٌ تٗ٘ اااة عّٝت اويحث ٌُ ة ن االةتيااا  اوتٛ  ر  عى

اوداارت ، ٖ اً تً ٌبااِت االةتيااا  وًٍرفت اوارٖق ضٍّٕٝا ٖاٍٜٕا ٜؤار الدر فٛ تىك اوٍت ٝرا  عىٙ 

 االِ اح. 

 انرجرتح االضرطالػيح: 5 – 3 

 (3فٛ ٌعٍاا ِااٚ عاك االٖوٍيٛ عىٙ   20/3/2021اُ رٜت اوت رضت االرتط عٝت ضتااٜخ 

  -اَ اوٕدف ٌُ اوت رضت االرتط عٝت ٔٗ :العيُٝ  فٛ او اعت اوراضًت عصرا ٖل

 اوتًرف عىٙ اواتر  اولٌّٝت اوتٛ تتطىيٕا  اااة االةتيااا  .  -1

 اوت لد ٌُ ا دٝت األاٖا  ٖاأل ٕل  اوٍ ت دٌت . .  -2

 اوتًرف عىٙ األةطاة اوتٛ قد تحدق و رض ًٌاو تٕا .  -3

 ٖفٛ ظٗة ٔ ا اوًٍه تً تحدٜد اوت ااق اورئٝ ت . 

 االخرثاراخ وانقياضاخ انًطرخذيح:يىاصفاخ  6 – 3

 يرر ين انىقىف7 1111اخرثار ركط    -1 - 5 – 3

   ٌتر 5000قٝاس اات تحٍه او رعت او اات ضٍت اٜبٛ الط  -او رض ٌُ االةتياا 

                ٌتور ٌوُ ةىو  1000األاٖا  او حٌت: ٌعٍاا اوًاق اوبٗ٘ ، ٖٜتً تحدٜد ضداٜت ٌ افت )

ٌتر ضًدٔا اٖاتُٝ ضحٝث تمَٗ ِٕاٜت ٔ ْ االةتياا عيواا  عوُ الوط اٖاتوُٝ  200ةػ  ضداٜت الط 

 ِٖص .

  ٌؤقتُٝ. –ٌطىأ  –راعا  تٗقٝت 

   ااِٝوت ٖٜ و ه اوولٌُ عّود  1/100اوت  ٝه: ٜتً ت  ٝه اولٌُ اوٍ وت رق وبطو  اوٍ وافت اووٙ اقورق

 ةػ اوّٕاٜت ضاودقٝبت ٖاودٗاِٛ ٖا لائٕا
 3 – 3 – 2 اوزنك ( نًذج دقيقحاخرثار انركط تانقفس) ت

(2) 

 هذف االخرثار: قياش ذحًم انقىج -

انرطجيم: يرى ذطجيم انًطافح انري يقطؼها انؼذاء نحظح نهايح انًطافح انًقررج تىاضطح ضاػح  -

 ذىقيد )ضاػح يذويح(

  ( دقيقح  6اخرثار ييني كىتر ركط )
1

 

                                                 
، مطبعة التعليم العالي ، الموصل ، االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضيةقاسم المندالوي واخرون :   1

 11، ص 1989
 1117، ص0222، انقاهرج ، دار انفكر انؼرتي ، نرذرية انرياظي اضص ونظرياخ تططىيطي احًذ : ا -1
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 اوٕدف ٌُ االةتياا: قٝاس اوبدا  اوٕٗائٝت اوبصٗ٘-

 ( اقٝبت6ضبط  مغٗن ٌ افت ٌٍمّت ة ن حٌُ  ٜمَٗ االةتياا -

 8اقٍاع عدا  –اوٗرائه : ٌٝباتٛ -

ٌتر ، ٜب ً اوٙ اٍاِٝت ٌّاغأ ضارتًٍان االقٍاع ٖتمَٗ اوٍ افت ضُٝ له قٍ   400ٌعٍاا الط -

 (1( ٌتر لٍا فٛ اوشمه   50ٖاةر   

( اقٝبت ،  6 افت فٛ حٌُ   ٌتر وبط  الير ٌ 400االِط ق ٜمَٗ ٌُ اوبٍ  األٖن فٛ ضداٜت الط -

ٖٜتٗق  او ع  ضًد اِتٕاة اوٗقت ٌياشر  فٛ اقرق ٌّطبت ٌحدا  ٖتح   اوٍ افت اوٍبطٗعت ضاوٍتر 

 ٌٖدان عىٙ  وك :

 ي ( 350قط  او ع  ا ق اٖاا  ٖتٗق  فٛ اوٍّطبت او اضًت   تًاان -

 / س( اقائأ ِٖحٗوٕا اوٙ لً  6ٌتر ة ن   1550ي =  350ي +  400× 3-

 لً / س اوبدا  اوٕٗائٝت اوبصٗ٘ 15.5=  10×  1550-

 

 
 ( 1شكم ) 

 و( 51يىظح يعًار االخرثار وانًطافاخ تين كم ينطقح ) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

Medicine & –ain et al (1994) ‘Target HR for the development of CV fitness’ Sw -2
116-Science in Sports & Exercise, 26(1), 112 
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 انرجرتح انرئيطيح: 7 – 3

ضًد ا راة اوت رضت االرتط عٝت ٖاوتالد ٌُ احت اال راةا  اوٍتيًت ، تً ا راة اوت رضت اوٍٝداِٝت      

 ٖلاِت لاالتٛ :                            2021/   3/    28ٖو اٜت     2021/  3/    25ت اويحث ٌُٖ اواتر    عىٙ افراا عّٝ

 تً تطيٝأ االةتيااا  اويدِٝت اوبٝد اوداارت لٍا تً ٖاإا فٛ او اعت او اٌ ت عصرا ٖلٍا ٜاتٛ : .1

 :انيىو االول 

 ( ٌتر1000* اةتياا تحٍه او رعت الط  

 ( اقٝبت اوتٕٝؤ الةتياا تحٍه اوبٗ . 20اادت الفراا اوًّٝت وٍد    *اعطاة فتر 

 *اةتياا تحٍه اوبٗ   الط ضاوبال وٍد  اقٝبت (

 : ِٛاقٝبت 6اةتياا ٌّٝٛ لٗضر الط    اوٝٗي اودا ) 

 اوٝٗي اوداوث : اادت 

  اوٝٗي اوراض 

/  28تر ، مٚ ضتااٜخ  ٌ 5000. تً ا راة تٗقٝت اولٌُ اوٍ ت رق ضُٝ ا لاة او ياق ٖمِ اح الط 2

 قيه ٌّاف ا  ضطٗوت اِدٜت اوبطر ضاوًاق اوبٗ٘ ضاريٗع 2021/  3

 ٖلاَ ا راة االةتياا لٍا ٜاتٛ :

 ٌتر( ٌُ او ياق  1000*تً تٗقٝت اولٌُ اوٍ ت رق ومه   

 انىضائم االحصائيح: 8 – 3

 Spssتً ارت داي اوحبٝيت االدصائٝت  -

 ػرض اننرائج ويناقشرها:  -  4

( اقٝبوت ٌٖ وتٗ٘ االِ واح  6عرض ِتائا ع قت اوتحٍه او ا  ٖاةتياا ٌّٝٛ لوٗضر الوط    1 – 4

 ( ٌتر 5000فٛ الط  

( ٌتور، ا  5000( قًٝ ًٌاٌه االاتياغ ضوُٝ ٌت ٝورا  اودااروت ٖاِ واح الوط   2ٜٗظا او دٖن       

( ٌتوور  1000ظٕوور  ّٔوواق ع قووت ااتيوواغ ًٌّٜٗووت ضووُٝ اةتيوواا تحٍووه او وورعت ٖاوٍتٍدووه ضوورلط  

ٖاالِ اح ٖ وك الَ قٍٝتٕا اوٍح ٗضت ٔٛ الير ٌُ قٍٝتٕا او دٖوٝت ، لٍا ظٕر  ع قت ااتيواغ ًٌّٜٗوت 

ضُٝ اةتياا تحٍه اوبٗ   ٖاوٍتٍده ضرلط ٌُ اوبال وٍد  اقٝبت ٖاالِ اح الَ قٍٝتٕا اوٍح ٗضت ٔوٛ اليور 

،لو وك ظٕور  ع قوت ااتيواغ (0.01( تحت ٌ وتٗ٘ االووت  4ٌُ قٍٝتٕا او دٖوٝت ، عّد اا ت درٜت   

الَ قٍٝتٕوا اوٍح وٗضت ٔوٛ اليور ٌوُ  ( اقٝبوت ٖاالِ احٖ ووك6ًٌّٜٗت ضوُٝ اةتيواا ٌّٝوٛ لوٗضر الوط  

 (0.01( تحت ٌ تٗ٘ االوت  4قٍٝتٕا او دٖوٝت ، عّد اا ت درٜت   

 (2) جذول

 ثحث( يرر الفراد ػينح  ان 5111يثين ػالقح االرذثاغ تين يرغيراخ انذراضح وانجاز ركط)

 االةتياا

 اواًاوٝت

 اوبدا  او ٔٗائٝت اوبصٗ٘ تحٍه اوبٗ  تحٍه او رعت

 *0.971 *0.966 *0.969 ي 5000

 (0.01( تحت ٌ تٗ٘ االوت   4( عّد اا ت درٜت    0.959*اوبٍٝت او دٖوٝت   
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( 5111يناقشح نرائج ػالقح انرحًم انخاص انقذرج انالهىائيح انقصىي واالنجااز فاي ركاط ) 2 – 4

 يرر7

 ( عُ ٖ ٗا ع قت ااتياغ ًٌّٜٗت ضُٝ اوتحٍه او ا  2اتابت اوّتائا اوتٛ ظٕر  فٛ او دٖن  

( ٌتوور ٌوو  5000 تحٍووه او وورعٓ ٖتحٍووه اوبووٗ ( ٖاوبوودا  او ٔٗائٝووت اوبصووٗ٘ ٖضووُٝ اِ وواح الووط  

 ٌا اة  ضٓ  اوٍصوااا اوتوٛ تشوٝر اووٙ اَ عّصور اوتحٍوه او وا  ًٜود ٌوُ أوً اوًّااور اوٍوؤار  فوٛ

( ٌتوور، ا  ٜوو لر  اٝٗاٖاٜ وومٗ( ح ضوواَ االوًوواق اٖ اوٍ وواضبا  اورٜاظووٝت اوتووٛ 5000اِ وواح الووط  

تتص  ضصات اوبٗ  ٖاو رعت غاويا ٌاتتاار ضٍ تٗ٘ قاضىٝت اوتحٍه او ا  ود٘ اورٜاظوُٝ ٖةااوت فوٛ 

ي( ٖ وووك ض ووي  ٌوواٜتًرض اوٝووٓ  5000 –ي  1500 -ي 800او ووياقا  او وورًٜت اوطٜٗىووت ٌدووه رووياق 

ت اضأ اوٙ ا ٕاا ليٝر ة ن اوّص  اوداِٛ ٌُ او ياق ، ا  ٜ تى  االااة فٛ اوّص  االٖن عّٓ فوٛ اوٍ

اوّص  اوداِٛ ٌُ او ياق ِارا وطٗن اوٍ وافت ٖحٌوُ قطًٕوا ، ٖوٕو ا لىٍوا لواَ تٍّٝوت اوتحٍوه او وا  

عاوٝوووا ، لىٍوووا اروووتطاع اورٜاظوووٛ اوتوووٛ اوت ىووو  عىوووٙ ٌ تىووو  ظووو ٗغ اوتوووداٜ  ٖاوٍّاف وووت ضصوووٗا  

ارٕهح. 
1

( فٍُ ة ن ِتائا اةتياا افراا عّٝت اويحث فٛ اات اوتحٍه او ا  ، ٜر٘ اويادداَ إِوا ووً 

تمُ ضاوٍ تٗ٘ اوٍطىٗق الااة ٔ ْ اواًاوٝت ٖاوتٛ ظٕر  ضصٗا  ٖاظحت ة ن او ياق ٖةاات ٌاضًود 

وو ٚ تىًيوٓ اوات (، ا  ٍٜمُ ٌ دات اوودٖا االراروٛ ا1اوّص  اوداِٛ،  لٍا ٌيُٝ فٛ اوشمه اويٝاِٛ   

اوتحٍه او ا  فٛ اوٍ تٜٗا  اوًىٝا ٖلٝاٝت اوٍحافات عىٙ ٌ تٗ٘ ًٌدن او رعت دتوٙ ٌ وافت االٌتواا 

 االةٝر  ٌُ او ياق ٖتحبٝأ االِ اح. 

( يرر الفراد  5111ػرض نرائج ػالقح انسين انًطرغرق تين اجساء انطثاق وانجاز ركط  )  3 – 4

 ػينح انثحث:

قًٝ ًٌاٌه االاتياغ ضُٝ اولٌُ اوٍ ت رق ضُٝ ا لاة او ياق ٖاِ اح فٛ فًاوٝوت  (3ٜٗظا او دٖن       

( ٌتر الفراا عّٝت اويحث . ا  ظٕر  ع قت االاتياغ  ًٌّٜٗوت ( ضوُٝ اوولٌُ اوٍ وت رق 5000الط  

( ٌتور  ٖاالِ واح ضٍّٝوا ظٕور اوولٌُ اوٍ وت رق فوٛ 1000( ٌتر ٖاو ولة اوداووث  1000وى لة االٖن  

ِٛ ٖاوراض  ٌٖ تٗ٘ االِ اح عشٗائٝت ( ، ٖ وك الَ قٍٝتٕا اوٍح ٗضت ٔٛ اا ر ٌوُ قٍٝتٕوا او لة اودا

 (.3( ٖلٍا ٌيُٝ فٛ او دٖن  0.01( ٖتحت ٌ تٗ٘ االوت   4او دٖوٝت عّد اا ت درٜت   

 ( 3جذول )

يثين ػالقح االرذثاغ تين انسين انًطرغرق تين اجساء انطثاق وتين االنجاز في فؼانيح ركط 

 يرر 7)5111)

 

 ( ٌتر 5000اِ اح الط   اولٌُ اوٍ ت رق ضُٝ ا لاة او ياق

    0.987 ٌتر االٖن 1000

 * 0.943 ٌتر اوداِٛ 1000

 *  0.998 ٌتر اوداوث 1000

 0.945 ٌتر اوراض  1000

 0.944 ٌتر او اٌ  1000

 

   ( 0.01( ٖتحت ٌ تٗ٘ االوت  4( عّد اا ت درٜت   0.959*اوبٍٝت او دٖوٝت   

                                                 
                      713t , 1985 , ptheoretical and mehodologyical sport of team sporTeodorescl, f.   (1) 
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 ( 4جذول ) 

 ( يرر الفراد ػينح انثحث 5000يثين نرائج انسين انًطرغرق تين اجساء انطثاق وانجاز ركط ) 

يناقشااااااح نرااااااائج انااااااسين انًطاااااارغرق تااااااين اجااااااساء انطااااااثاق وانجاااااااز ركااااااط                                        5 – 4           

 ( يرر الفراد ػينح انثحث: 5111) 

عا آِ الٜٗ د ارت داي احٝا فٛ تٗحٜ  او ٕد ( ٜت4ٌُ ة ن اوّتائا اوتٛ ظٕر  فٛ او دٖن        

( ٌتور  5000عىٙ ٌ افت او ياق الفراا اوًّٝت ، و ا ٜر٘ اويادداَ اَ عٍىٝت اورلط فٛ فًاوٝت الط  

تتطى  اوٍحافات عىٙ االٜباع اوٍ ت دي عىٙ ٌ افت او ياق دتٙ الٜحدق مٚ ةطا ٍٜمُ اَ ٜؤار روىيٝا 

 وك اوٙ اَ اوٍت اضبُٝ ٜي وَٗ  ٕودا عاوٝوا  رورعت ٌرتاًوت( فوٛ  فٛ حٌُ االااة، ًٖٜلٖ اويادداَ ري 

ضداٜت او ياق ِٖٕاٜتٓ ال تتّار  ٌ   قاضىٝاتًٕ اويدِٝت ،ا  اَ اويداٜت او رًٜت تؤاٚ اوٙ ظٕٗا داوت اوتً  

اوٍيمر ودًٜٕ ٌٍا ٜؤار عىٙ ضبٝت ا لاة ٌ افت او ياق ،فٍت اضأ اوٍ افا  اوطٜٗىت اوو ٚ ّٜطىوأ ض ورعت 

تصوودا ٌ ٍٗعتووت ِ وودْ ٌٖوو  ِٕاٜووت او ووياق قوود ت ىوو  اٖ ااوويا فووٛ ٌووؤةر  اوٍت وواضبُٝ لووه ٔوو ا لووٛ ٜ

ارت داٌت ِااي فٛ اِتاج اوطاقت ال ّٜار  ٔ ا اوّٗع ٌُ او ياق ّٖٜتا عُ  وك تمُٜٗ لٍٝا  ليٝر  ٌُ 

داٌط اوىيّٝك فوٛ اوًعوىت ،ٖٔو ا ٜ وي  دودٖق اوتًو  ِتٝ وت تررو  ٔو ا اوحواٌط ،ٖدتوٙ ٜ وتطٝ  

اضأ اوت ى  ٌُ ٔ ْ اوحاوت ٖت اٝ  دد  اوتً  رٗف ٜعطر اوٙ اوتبىٝه ٌُ ررعتٓ ٌٍا ًّٜم  اوٍت 

تمرا او وياق ِا وت ٖدواٖن ٔو ا اوٍت واضأ اروت داي  ٖا ا ٌا عىٙ ٌ تٗ٘ ااائٓ وٕ ْ اوٍ افت ٌُ او ياق،

يأ ررعت ٌّتاٍت فاَ ِتٝ ت اوٍت اضأ رتمَٗ افعه ٌُ  وك، فع  عوُ ٔو ا فواَ عودي اوت طوٝػ اوٍ و

وىٍت اضأ فٛ او ياق ٖعدي تٍّٝت اوبداا  اوٕٗائٝت ٖاو ٔٗائٝت ٖظً  اٌماِٝتت فوٛ تٗحٜو  او ٕود عىوٙ 

اوٍ وووافت اوٍطىٗضوووت ،افووورحَ عووودي االد ووواس ضاو ووورعت اوٍ وووت دٌت ال ووولاة ِٕاٜوووت او وووياق ٖاوٍتٍدىوووت 

ٔ ا ال ٜتاأ ٌتر ( االةٝر  فبد ظٕر ضصٗا  ٌت ض ضت ،ا  ظٕر  اوارٖق فٛ اودٖاا  ًٌّٜٗت ،1000ٖ 

(االةٝور  ٌوُ او وياق ٖض ورعت ٌتلاٜود  ٖدتوٙ ةوػ 1000ٌ  ٌت اضبٛ اوٍ تٗ٘ اوًاوٛ ،ا  ٜبطًٗا ان 

اٌا ضاوّ يت و  لاة االةر٘ ٌُ ٌ افت او ياق ٖاالِ اح فبد ظٕر   اوّٕاٜت وتحبٝأ افعه ِتٝ ت ٌٍمّٓ.

ررعٓ ًٌّٝت ٖضتٗقٝت ااضوت  اوارٖق ًٌّٜٗت لٍا ٌيّٝت ٖٔ ا ِاتا ٌُ اَ اوٍت اضأ داٖن اوحصٗن عىٙ

تبرٜيووا ضًوود اَ ت ىوو  ٌووُ ضًووط اوٍت ٝوورا  اوتووٛ اافبتووت فووٛ ضداٜووت اووودٖاا  االٖوووٙ ٌووُ او ووياق ٌٍووا 

ٜ اعد  فٛ اوٍحافات عىٙ ترتٝ  ٜتاأ ٌ  قاضىٝتوت اويدِٝوت ،اٚ اروتطاعت   وً اوٍت واضأ ضًود تىوك اوٍود  

ٍىٝا  الت اق اوطاقت اوٕٗائٝت ٖاو ٔٗائٝوت ، اوحااظ عىٙ تٗاحِت ،ا  تىً  داوت اوديا  اٖاا ٌٍٕا فٛ ع

ٜبصد ضحاوت اوديا  ٔٛ عٍىٝت اوتٗاحَ فٛ ادتٝاج ٖارتٕ ق االٖل  ُٝ ااّاة اوحٍوه اويودِٛ  تًوان فوٛ 

االدتٝاج ٖاالرتٕ ق(.   .وو وك ِ ود اَ اوًٍوه اوٍوراا اِ واحْ ضًود ٖاوٗن اورٜاظوٛ اووٙ داووت اوديوا  

 (.  1 وك الَ عاٌه اوتً  ال ٜإر فٛ اوحاوت ررًٜا لٍا فٛ اوشمه  ٍٜمُ اَ ٜدٖي وٍد  حٌّٝت غٜٗىت ٖ

 

 االِ اح ٌتر 1000ومه  حٌُ ا لاة او ياق او ع 

1 2 3 4 5 

1 3.1 3.09 3.03 3.06 3.04 15.32 

2 3.10 3.09 3.10 3.12 3.09 15.50 

3 3.9 3.14 3.9 3.15 3.13 16.00 

4 3.9 3.17 3.8 3.16 3.2 16.10 

5 3.10 3.15 3.6 3.18 3.22 16.29 
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 ( 1شمه  

 ( ٌتر ومه ٌت اضأ الفراا اوًّٝت 1000ٌتر   5000ٜٗظا ا لاة رياق الط 

 االضرنراجاخ وانرىصياخ : – 5

 االضرنراجاخ :  1 – 5

 ٌُ ة ن اوّتائا ارتّتا اويادداَ ٌاٜاتٛ : 

و رعت اوًشٗائٛ ود٘ افراا اوًّٝت فٛ او لة االٖن ٖاوداوث ٌُ او ياق ضشمه ااتااع ًٌدن ا .1

 الٜتّار  ٌ  اٌماِٝاتًٕ اٖقاضىٝاتًٕ اويدِٝت ، ٌٍا اار رىيٝا عىٙ ررعتًٕ فٛ ضبٝت ا لاة ٌ افت او ياق .

( ٌتر االةٝر  ٌُ او ياق ٌبااِت ٌ  ارىٗق  1000اِ ااض ًٌدن او رعت ضشمه ليٝر فٛ   .2

 وًاوٍٛ.اوٍ تٗ٘ ا

(  200عدي ٖ ٗا اٜباع اٖاد اس ٖتحمً فٛ او رعت اوٍ ت دٌت ٖةاات ضُٝ اوّص  االٖن    .3

 ٌتر ٖاوّص  اوداِٛ ٌُ ٌ افت او ياق ٌٍا اار عىٙ ٌ تٗ٘ االِ اح.

 تحٍه اوبٗ  (.  –اِ ااض فٛ ٌ تٗ٘ اات اوتحٍه او ا      تحٍه او رعت  .4

 انرىصياخ :  2 – 5

 ٜٗاٛ اويادداَ ٌاٜاتٛ : 

ظرٖا  االٔتٍاي ضتطٜٗر قاضىٝت اوتحمً فٛ ًٌدن او رعت ال لاة ٌ افت او ياق ضتٍّٝت قدا   .1

 اوٍت اضبُٝ عىٙ اوحااض عىٙ ررعتًٕ ضُٝ اوّص  االٖن ٖاوداِٛ .

ظرٖا  االٔتٍاي ضتطٜٗر اوصاا  اويدِٝت ضشمه عاي ٖاات  اوتحٍه او ا  ضشمه ةا   تحٍه  .2

 ( ٌتر.5000تحٍه اوبٗ  ( فٛ فًاوٝت   –او رعت 

ظرٖا  االٔتٍاي ضا راة اةتيااا  ضدِٝت ٖف ٝٗوٗ ٝت فٛ له ٌردىت ٌُ ٌراده اوتداٜ  اود ات    .3

ٖاوٍّاف ا  ( و رض تبًٜٗ اويراٌا اوتداٜيٝت  اواٗاٌت اورٜاظٝت ( اوتٛ  –ٖاو ا   –االعداا اوًاي 

 ٖاه اوٕٝا اورٜاظٛ .

 اوٍّأا اوتداٜيٝت .االٔتٍاي ضاوت طٝػ اوًىٍٛ او ىًٝ عّد ٖظ  ٌاراا   .4
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 :انًصادر

 ، 1989: عٍاَ ، ااا اوامر اوًرضٛ ،  اويحث اوًىٍٛ لّاايمدٍد حٜداَ دٍداَ .  -1

 ، 2000، اوبأر  ، ااا اوامر اوًرضٛ ، وتداٜ  اورٜاظٛ ار  ِٖارٜا  ض طٜٗ ٛ ادٍد : ا-2
1
، ٌطيًت اوتًىًٝ ضٝت اورٜاظٝتاالةتيااا  ٖاوبٝاس ٖاوتبًٜٗ فٛ اوترقارً اوٍّدالٖٚ ٖاةرَٖ :  -3 

  1989اوًاوٛ ، اوٍٗاه ، 

 

1- Swain et al (1994) ‘Target HR for the development of CV fitness’ –

Medicine & Science in Sports & Exercise, 26, 112-116 

2-Teodorescl, f. theoretical and mehodologyical sport of team  

sport , 1985  

 3- J,M.Ballestros and J.Alvarez. Track and Field Athletics Abasic Coaching, 

Manual Book ,No.1,Spaine ,1997 
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 لدى" متاريو يوائية مقرتحة وأثريا على نصب إنتاج احلليب ومكوناتٌ 

 الصيدات املتسوجات الرياضيات وغري الرياضيات "

 عقيل كاظم ذلصو اخلسرجي .م.د

 انًذٚزٚت انعايت نخزبٛت انمادطٛت

 يظخخهص انبسث:

ط اٌؾ١ٍت رٙذف اٌذساعخ ئٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ رأص١ش اٌزّبس٠ٓ اٌٙٛائ١خ اٌّمزشؽخ ػٍٝ ٔغت ئٔزب

اٌغ١ذاد اٌّزضٚعبد اٌش٠بػ١بد، ٚغ١ش اٌش٠بػ١بد، ٚػٍٝ أٚعٗ االخزالف ث١ٓ ٔغت  ٌذِٜٚىٛٔبرٗ 

ئٔزبط اٌؾ١ٍت ِٚىٛٔبرٗ ٌذٜ اٌغ١ذاد اٌّزضٚعبد اٌش٠بػ١بد ٚغ١ش اٌش٠بػ١بد، ٚافزشع اٌجبؽش 

ٌغ١ذاد ا ٌذٜاٌزّبس٠ٓ اٌٙٛائ١خ اٌّمزشؽخ رإصش ثشىً ِزجب٠ٓ فٟ ٔغت ئٔزبط اٌؾ١ٍت ِٚىٛٔبرٗ 

اٌّزضٚعبد اٌش٠بػ١بد ٚغ١ش اٌش٠بػ١بد . ٚرإصش أ٠ًؼب ثشىً أوجش غضاسح فٟ ٔغت ئٔزبط اٌؾ١ٍت 

ِٚىٛٔبرٗ ٌذٜ اٌغ١ذاد اٌّزضٚعبد اٌش٠بػ١بد؟ ِٓ خالي رٌه اعزخذَ اٌجبؽش إٌّٙظ اٌزغش٠جٟ رٚ 

ٌّغّٛػخ ٚ٘ٓ اٌغ١ذاد اٌّزضٚعبد اٌش٠بػ١بد، ٚا األٌٚٝاٌّغّٛػز١ٓ، ُٚ٘ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ 

اٌزغش٠ج١خ اٌضب١ٔخ ٚ٘ٓ اٌغ١ذاد اٌّزضٚعبد غ١ش اٌش٠بػ١بد ٚأخز اٌم١بعبد اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ ٌى١ٍّٙب 

( ع١ذاد غ١ش 9( ع١ذاد ِزضٚعبد س٠بػ١بد، ٚػذد )9( ع١ذح ػذد )18،ٚوبٔذ ػ١ٕخ اٌجؾش )

اٌجؼذٞ  ٌٍّغّٛػخ اٌش٠بػ١بد، ٚوبٔذ أُ٘ إٌزبئظ أْ ٕ٘بن فشٚق داٌخ ئؽظبئ١ًب ث١ٓ اٌم١بع١ٓ اٌمجٍٟ ٚ

ٌٚٝ ٚ٘ٓ اٌش٠بػ١بد ٌٚظبٌؼ اٌم١بط اٌجؼذٞ، ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ رأص١ش اٌزّبس٠ٓ اٌٙٛائ١خ األاٌزغش٠ج١خ 

اٌّمزشؽخ، ٚأ٠ًؼب ٕ٘بن فشٚق ث١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ٌٍزغش٠ج١خ اٌضب١ٔخ ٌظبٌؼ اٌجؼذٞ، ِّب ٠ذي ػٍٝ رأص١ش 

اٌغ١ذاد اٌش٠بػ١بد ػٓ  ٌذٜش؛ ئر وبْ أوجش اٌزّبس٠ٓ اٌٙٛائ١خ اٌّمزشؽخ، ٌٚىٓ ٕ٘بن رجب٠ٓ فٟ اٌزأص١

غ١ش اٌش٠بػ١بد،  ٚوبٔذ أُ٘ االعزٕزبعبد أْ ٌزّبس٠ٓ اٌشذح اٌّزٛعطخ راد اٌطبثغ اٌٙٛائٟ رأص١ش ػٍٝ 

اٌغ١ذاد اٌّزضٚعبد اٌش٠بػ١بد ٚغ١ش اٌش٠بػ١بد، ٕ٘بن رأص١ش  ٌذٜٔغت ئٔزبط اٌؾ١ٍت ِٚىٛٔبرٗ 

اٌغ١ذاد اٌش٠بػ١بد أوضش ِٓ  ٌذٜئٔزبط اٌؾ١ٍت ِٚىٛٔبرٗ  ٚاػؼ ٌٍزّبس٠ٓ اٌٙٛائ١خ اٌّمزشؽخ فٟ ٔغت

اٌغ١ذاد غ١ش اٌش٠بػ١بد. ٚ٘زا ِب ٠ؼطٟ أطجبًػب ٚاػًؾب ٌذٚس اٌغٙذ اٌجذٟٔ اٌّّبسط ِغجمًب 

ٚاٌّٛاظت ػ١ٍٗ، ٚدٚسٖ اإل٠غبثٟ وؼبًِ ِغبػذ فٟ ٔغجخ ئٔزبط اٌؾ١ٍت ِٚىٛٔبرٗ ِٓ خالي سفغ وفبءح 

ِٕظِٛخ ئٔزبط اٌؾ١ٍت ٌذٜ إٌغبء اٌش٠بػ١بد،   ٚوبٔذ أُ٘ عٙضح اٌٛظ١ف١خ ٚرؾغ١ٓ ػًّ األ

اٌزٛط١بد رطج١ك اٌزّبس٠ٓ اٌٙٛائ١خ اٌّمزشؽخ  فٟ ٔغت ئٔزبط اٌؾ١ٍت ِٚىٛٔبرٗ ٌٍغ١ذاد اٌش٠بػ١بد 

ٚغ١ش اٌش٠بػ١بد ٌّب ٌٙب ِٓ رأص١ش فؼبي، اٌزٛػ١خ ثأ١ّ٘خ اٌش٠بػخ لجً ٚثؼذ اٌؾًّ ثشذح ِزٛعطخ 

ٚػٍٝ ؽفٍٙب، ئػذاد ثشاِظ س٠بػ١خ أخشٜ رٛػ٠ٛخ ٚئسشبد٠خ ٌألِٙبد ٚا٢ثبء ٌٍفبئذح اٌزٟ رؼٛد ػ١ٍٙب 

اٌغذد ثأ١ّ٘خ ِّبسعخ اٌش٠بػخ، ٚػّك فٛائذ٘ب اٌظؾ١خ ٚإٌفغ١خ ٚاالعزّبػ١خ عٛاء ػٍٝ اٌطفً أٚ 

عشح، ص٠بدح اال٘زّبَ ثذٚس ٚعبئً اإلػالَ فٟ ػ١ٍّخ اٌزٛػ١خ ثأ١ّ٘خ إٌشبؽ اٌش٠بػٟ األَ، أٚ ػٍٝ األ

َ، ِٚىٛٔبرٗ، ٚدٚسٖ فٟ رؾغ١ٓ طؾخ اٌطفً ٚاألَ األذ اٌٛالدح ثفزشح ٚرأص١شاد رٌه فٟ ؽ١ٍت ٌّب ثؼ

 ِشاع.األٚٚلب٠زُٙ ِٓ وض١ش ِٓ 
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 يمذيت انبسث:

 إٌظشح ِٓ اٌّؼبطش ٌٍّغزّغ اٌؼبَ اٌزطٛس ع١بق فٟ ٌٍش٠بػخ رجذٌذ اٌّغزّغ ٔظشح ئْ

 اٌذػبِبد ِٓ ٚاؽذًا ٠شىً ُِٚٙ ٚغٕٟ غٚاع ِغبي ئٌٝ ٚٔزبئظ، ِٕٚبفغخ وؾذس ٚؽشوخ اٌّؾذٚدح

 ،ٚأخاللًب ٚرٚلًب ،ٚطؾخ، ٚرشث١خ ٚالزظبد، ع١بعخ، اٌش٠بػخ ٚأطجؾذ ٘زا اٌّغزّغ، ٌّالِؼ اٌّّٙخ

ٚاٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بػ١خ ِذخً ػشٚسٞ  .اٌؼٍَٛ ِٓ ػٍُ وأٞ ِٚذاسط ٌٙب ٔظش٠بد ،ٚأطجؼ

اع، ٚاوزغبة ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ِٓ أعً اٌظؾخ ٌظؾخ اٌفشد، فٟٙ ِطٍت ؽ١ٛٞ ٌٍغ١ّغ ٌٍٛلب٠خ ِٓ األِش

رّىٓ األفشاد ِٓ أداء ٚاعجبرُٙ فٟ ١ِبد٠ٓ اٌؼًّ ٚاإلٔزبط، ٘زا ٚػذَ ِّبسعخ األٔشطخ اٌجذ١ٔخ 

ٚاٌش٠بػ١خ لذ ٠ظبؽجٗ آصبس ػبسٖ ِٕٙب: ٘جٛؽ ِغزٜٛ ا١ٌٍبلخ اٌؾشو١خ، ٚص٠بدح فٟ اٌٛصْ، ِغ 

٠ٚزفك اٌؼٍّبء ٚاٌخجشاء اٌّزخظظ١ٓ ػٍٝ أْ  غغُ.أخفبع اٌىفبءح اٌٛظ١ف١خ ٌألعٙضح اٌؾ٠ٛ١خ ثبٌ

اٌىفبءح اٌٛظ١ف١خ ألعٙضح اٌغغُ ٟ٘ أؽذ ٚأُ٘ أ٘ذاف ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ٌألفشاد فٟ اٌّغزّغ، ٚأْ أِشاع 

لٍخ اٌؾشوخ ٚػذَ ِّبسعخ إٌشبؽ اٌجذٟٔ لذ رإصش رأص١شاً ِجبششاً ػٍٝ طؾخ اٌفشد، ٘زا ٚلذ أشبسد 

أخفبع ِغزٜٛ ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ٌذٜ ِشػٝ اٌغىش ثبٌّمبسٔخ ثألشأُٙ  اٌّشاعغ ٚاٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ئٌٝ

 فاْ اٌطج١ؼ١خ اٌظشٚف فٟ أٔٗ ف١ٗ شه ال ِّب (.60:2( )18:6( )211: 5األطؾبء ِٓ ٔفظ اٌؼّش )

ً  ٠ؼزّذ اٌٛالدح ؽذ٠ش اٌطفً ً  صجذ ؽ١ش األَ ٌجٓ و١ٍبً ػٍٝ اػزّبدا  أفؼً ٟ٘ اٌطج١ؼ١خ اٌشػبػخ أْ ػ١ٍّب

 ِب وً ػٍٝ ٠ؾزٜٛ ألٔٗ األٚي؛ ػبُِٙ ِٓ األٚي إٌظف فٟ خبطخ رغز٠خ األؽفبي، ؽشق ذٚأف١ ٚأعٍُ

 د ( ٚف١زب١ِٓ اٌؾذ٠ذ ػذا ف١ّب األعبع١خ اٌؾ٠ٛ١خ اٌغزائ١خ ٚاٌؼٕبطش اٌطبلخ ِظبدس اٌطفً ِٓ ئ١ٌٗ ٠ؾزبط

 ثؼذ )عزجذاٌٗا ١ٌٚظ( األَ ٌجٓ اعزىّبي فٟ اٌجذء ػشٚسح ٠مزؼٝ األِش فاْ ٌٚزٌه ؛ ) ط ( ، ف١زب١ِٓ )

 اٌؼبَ األٚي ؽٛاي اٌطج١ؼ١خ اٌظشٚف فٟ أِٗ ٌجٓ اٌشػ١غ اٌطفً ٠زشن أْ ٠ٕجغٟ ٚال ، اٌضبٌش اٌشٙش

 أؽذ اٌطج١ؼ١خ اٌشػبػخ رؼذ ( وّب 69: 7) . اٌٍجٓ ئدساس ػٍٝ لبدسح أِٗ داِذ ِب األؽٛاي ِٓ ؽبي ثأٞ

 أْ ٌٍشػبػخ ئٌٝ اٌخظٛص ٙزاث اٌؾذ٠ضخ اٌذساعبد ٚرش١ش ٚاٌطفً، طؾخ األَ ٌزؼض٠ض اٌّظبدس أُ٘

 رش١ش ئر ٌٍطفً؛ غزاء أفؼً ٘ٛ األَ فؾ١ٍت ٚطؾخ األَ، اٌطفً ِٕبػخ ِغبي فٟ ػذ٠ذح ِٕبفغ اٌطج١ؼ١خ

 ِٓ ػشػخ ألً ػبدح ُ٘ سػبػخ ؽج١ؼ١خ ٠شػؼْٛ اٌز٠ٓ األؽفبي أْ ( 3( )  2010 دساعخ ) اٌمٕطبس،

 األِٙبد اٌالرٟ ( ثأ1ْ() 2007، دساعخ ) اٌؾج١طٟ رإوذ ٚاٌّشع، وّب اٌزغز٠خ ٌغٛء غ١شُ٘

 ٌّب ئػبفخ اٌّج١غ، ٚعشؽبْ اٌضذٞ غ١ش٘ٓ ٌغشؽبْ ِٓ ػشػخ ألً ٠ىٓ ِب ػبدح أؽفبٌٙٓ ٠شػؼٓ

 اٌّظبؽجخ اٌؾًّ ثفزشاد أفؼً، ل١بًعب ِزجبػذح ؽًّ فزشاد ٌألِٙبد رٛفش اٌطج١ؼ١خ فاْ اٌشػبػخ رمذَ

 خفغ رىٍفخ فٟ ٌذٚس٘ب ٌٍؼبئٍخ، اٌّبي فشرٛ اٌطج١ؼ١خ اٌشػبػخ وزٌه فاْ .اٌطج١ؼ١خ اٌشػبػخ ٌغ١بة

 األعشح دخً ِٓ وج١ًشا اً  عضء رغزٍٙه اٌجذ٠ً لذ اٌغزاء رىٍفخ ئْ ؽ١ش األعشح، ػٍٝ األؽفبي رغز٠خ

 ألً، أد٠ٚخ ألً، عبػبد ػًّ( األعشح  ػٍٝ ٚاٌّبي اٌغٙذ رٛفش اٌطج١ؼ١خ أْ اٌشػبػخ وّب اٌشٙشٞ،

 أوذرٗ ،وّب Breast feedingاٌطج١ؼ١خ اٌشػبػخ رٛفش ، وّب )ألً ئسػبع صعبعبد ألً، ثذ٠ً غزاء

 اعز١شاد اٌغزاء خفغ خالي اٌذٌٚخ ِٓ ػٍٝ ( رٛف١ش اٌّبي4)) 2003اٌمٕطبس ٚثؼ١ٛف١ٍظ،  (دساعخ

 رؼذ اٌج١ئخ، وزٌه ػٍٝ ٌٍؾبفع ؽج١ؼ١ًب ِظذًسا  اٌطج١ؼ١خ اٌشػبػخ اإلسػبع، ٚرؼذ ٚصعبعبد اٌجذ٠ً

 األعشح. ٌزٕظ١ُ ِىٍفخ غ١ش ؽش٠مخ

 كًٍ أًْٛت انبسث انسانٛت فًٛا ٚهٙ :  ح

ِؾبٌٚخ ٌٍزؼشف ػٍٝ رأص١ش اٌزّش٠ٕبد اٌجذ١ٔخ راد اٌطبثغ اٌٙٛائٟ اٌّمزشؽخ ػٍٝ ٔغت ئٔزبط 

فٟ ؽغبة ػذد  ، ٚاٌّزّضٍخاٌغ١ذاد اٌّزضٚعبد اٌش٠بػ١بد ٚغ١ش اٌش٠بػ١بد  ٌذٜاٌؾ١ٍت ِٚىٛٔبرٗ 

ء اٌزؾب١ًٌ اٌطج١خ لجً ٚثؼذ اٌّغٙٛد اٌجذٟٔ؛ اٌشػؼبد ٚاٌض٠بدح ٚإٌمض فٟ اٌّىٛٔبد ِٓ خالي ئعشا

دساعخ ػ١ٍّخ ِؾ١ٍخ ِؼّمخ ؽٍٍذ   -فٟ ؽذٚد ػٍُ اٌجبؽش –ٌّؼشفخ رأص١ش رٍه اٌزّش٠ٕبد ئر ال رٛعذ 
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٘زٖ اٌّؼط١بد ٚأغٕذ فٟ رفبط١ٍٙب، سغُ ؽ٠ٛ١زٙب ٚػّك أؼىبعبرٙب ػٍٝ ؽ١بح اٌّشأح اٌش٠بػ١خ ٚغ١ش 

 اٌش٠بػ١خ  ٚاٌطفً .

  :يشكهت انبسث

ال ٠ؼزمذ أْ اٌزّبس٠ٓ اٌش٠بػ١خ ٌٙب أٞ آصبس عٍج١خ ػٍٝ و١ّخ ؽ١ٍت اٌضذٞ أٚ رشو١جٗ، ٚال  ٠ؼزمذ        

أ٠ًؼب أٔٙب رإصش فٟ ّٔٛ اٌطفً اٌشػ١غ، ِٚغ رٌه رش١ش ثؼغ األثؾبس ئٌٝ أْ إٌشبؽ اٌجذٟٔ ػبٌٟ 

ٚلذ ال ٠فؼٍٗ اٌىضبفخ ٠ّىٓ أْ ٠غجت رشاوُ ؽّغ اٌالوز١ه فٟ ؽ١ٍت اٌضذٞ ف١غؼً ؽؼّٗ ًِشا، 

اٌشػ١غ ٘ىزا، فبٌٕغبء اٌٍٛارٟ ٠مّٓ ثبٌشػبػخ اٌطج١ؼ١خ، ٠زّىٓ ِٕغ ؽذٚس ٘زٖ اٌّشىٍخ اٌّؾزٍّخ ِٓ 

(؛  11خالي االٌزضاَ ثبٌٕشبؽ اٌجذٟٔ اٌّزٛعؾ ٚرٕبٚي اٌىض١ش ِٓ اٌغٛائً أصٕبء ٚثؼذ أداء اٌزّبس٠ٓ ) 

 ألػٛاء ػٍٝ ٘زٖ اٌّؼط١بد.ٌزٌه اسرأٜ اٌجبؽش فٟ دساعزٗ وّؾبٌٚخ ػ١ٍّخ عذ٠ذح ٌزغ١ٍؾ ا

ٚػ١ٍخ رزؾذد ِشىٍخ اٌجؾش فٟ اٌزغبؤي اٌزبٌٟ  ً٘ رإصش اٌزّبس٠ٓ اٌش٠بػ١خ اٌٙٛائ١خ اٌّمزشؽخ          

ػٍٝ ٔغت اٌؾ١ٍت ِٚىٛٔبرٗ ثبٌٕغجخ ٌٍٕغبء اٌش٠بػ١بد ٚغ١ش اٌش٠بػ١بد؟ ئرا ِب ػٍّٕب أْ اٌغٙذ اٌجذٟٔ 

 ٚوضبفزٗ ثبٌٕغجخ ٌٍٕغبء اٌش٠بػ١بد  ٚغ١ش اٌش٠بػ١بد   . اٌٙٛائٟ ٌٗ رأص١ش ِزجب٠ٓ رجؼًب ٌشذرٗ ٚؽغّٗ

  :أْذاف انبسث

اٌغ١ذاد  ٌذٜاٌزؼشف ػٍٝ رأص١ش اٌزّبس٠ٓ اٌٙٛائ١خ اٌّمزشؽخ فٟ ٔغت ئٔزبط اٌؾ١ٍت ِٚىٛٔبرٗ  .1

 اٌّزضٚعبد اٌش٠بػ١بد.

اد اٌغ١ذ ٌذٜاٌزؼشف ػٍٝ رأص١ش اٌزّبس٠ٓ اٌٙٛائ١خ اٌّمزشؽخ فٟ ٔغت ئٔزبط ِٚىٛٔبرٗ اٌؾ١ٍت  .2

 اٌّزضٚعبد غ١ش اٌش٠بػ١بد .

اٌغ١ذاد اٌّزضٚعبد  ٌذٜاٌزؼشف ػٍٝ أٚعٗ االخزالف ث١ٓ ٔغت ئٔزبط اٌؾ١ٍت ِٚىٛٔبرٗ  .3

 اٌش٠بػ١بد ٚغ١ش اٌش٠بػ١بد.

 فزٔض انبسث:

اٌغ١ذاد  ٌذٜرإصش اٌزّبس٠ٓ اٌٙٛائ١خ اٌّمزشؽخ ثشىً ِزجب٠ٓ فٟ ٔغت ئٔزبط اٌؾ١ٍت ِٚىٛٔبرٗ  .1

 ش٠بػ١بد.اٌّزضٚعبد اٌش٠بػ١بد ٚغ١ش اٌ

رإصش اٌزّبس٠ٓ اٌٙٛائ١خ اٌّمزشؽخ ثشىً أوجش غضاسح ػٍٝ ٔغت ئٔزبط اٌؾ١ٍت ِٚىٛٔبرٗ ٌذٜ اٌغ١ذاد  .2

 اٌّزضٚعبد اٌش٠بػ١بد. 

 يداالث انبسث: 

ع١ذاد ِزضٚعبد س٠بػ١بد)الػجبد األٔذ٠خ اٌش٠بػ١خ ٌٍشجبة ثىشح اٌغٍخ : انًدال انبشز٘

 و١ٍبد ِخزٍفخ فٟ عبِؼخ اٌمبدع١خ ٚثبثً ٚٚاعؾ (.ٌٍّٕطمخ اٌٛعطٝ( ،ٚغ١ش س٠بػ١بد )ؽبٌجبد ِٓ 

 انًدال انًكاَٙ: 

اٌؼشاق أٚال ِشوض اٌششبلخ ٚرخف١ف اٌٛصْ فٟ ِؾبفظخ اٌذ٠ٛا١ٔخ، لؼبء، اٌؾّضح، أٔال: 

  اٌششلٟ.

 ِخزجش ثغذاد ٌٍزؾ١ٍالد اٌّشػ١خ اٌىبئٓ فٟ ِؾبفظخ اٌذ٠ٛا١ٔخ.ثاَٛا: 

 . 10/3/2020ئٌٝ  1/2/2020ِٓ  انًدال انشياَٙ:

 يُٓدٛت انبسث ٔإخزاءاحّ:

 يُٓح انبسث:

اعزخذَ اٌجبؽش إٌّٙظ اٌزغش٠جٟ ثأعٍٛة اٌّغّٛػز١ٓ اٌّزىبفئز١ٓ ٌّالئّزٗ ؽج١ؼخ اٌّشىٍخ 

ٚ٘ٓ اٌغ١ذاد اٌّزضٚعبد اٌش٠بػ١بد ٚاٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ اٌضب١ٔخ  األٌٚٝ،ّٚ٘ب اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ 

 اٌم١بعبد اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ ٌىال اٌّغّٛػز١ٓ.ٚ٘ٓ اٌغ١ذاد اٌّزضٚعبد غ١ش اٌش٠بػ١بد ٚأخز 
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 حعزٚف يصطهساث انبسث:  

 :َظب إَخاج انسهٛب

 ""و١ّخ اٌؾ١ٍت اٌزٟ رؼخ ِٓ صذٞ األَ ٌطفٍٙب ؽزٟ اٌشجغ  -      

 يكَٕاث زهٛب األو:

 ٠ؾزٛٞ ؽ١ٍت األَ ػٍٝ اٌّغّٛػبد اٌغزائ١خ اٌزب١ٌخ:      

% وشث١٘ٛذساد 7.1% دْ٘ٛ 4.5ٚر١ٓ ٚ% ثش0.9ٚ% ؽزٝ ٠ٚ0.8ؾزٛٞ ؽ١ٍت اٌضذٞ ػٍٝ 

( وّب ٠ؾزٛٞ ؽ١ٍت األَ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌذْ٘ٛ اٌّف١ذح ٚاٌّّٙخ ٌظؾخ اٌطفً 9% ِؼبدْ. )0.2ٚ

اٌجشٚر١ٕبد ٠ؾزٛٞ ؽ١ٍت األَ ػٍٝ ِغّٛػخ  .األؽّبع اٌذ١ٕ٘خ غ١ش اٌّشجؼخ .األؽّبع اٌذ١ٕ٘خ :ٟٚ٘

 .اٌالوزٛف١ش٠ٓ .اٌىبص٠ٓ .اإل٠غب .ج١ِٛٓ اٌؾ١ٍتالوزبٌ :ِٓ اٌجشٚر١ٕبد اٌّّٙخ ٌغغُ اٌطفً، ِٚٓ أّ٘ٙب

اٌىشث١٘ٛذساد ٠ؾزٛٞ ؽ١ٍت األَ  .ثٟ -اٌالوزٛغٍٛث١ٌٛٓ  .اٌج١ِٛٓ اٌّظً .ا١ٌٍغٛص٠ُ .األٞ عٟ عٟ

اٌّؼبدْ ٕ٘بن و١ّخ ع١ذح ِٓ  .ل١ًٍ اٌغىبس٠ذ .اٌالوزٛص :ػٍٝ ٔغجخ ع١ذح ِٓ اٌىشث١٘ٛذساد، ِٚٓ أّ٘ٙب

 ( 12اٌىبٌغ١َٛ. )  .اٌفغفٛس .اٌىٍٛس .اٌجٛربع١َٛ .اٌظٛد٠َٛ :أّ٘ٙب اٌّؼبدْ ٠ؾز٠ٛٙب ؽ١ٍت األَ ِٚٓ

ٚأ٠ًؼب اٌف١زب١ِٕبد رشرجؾ و١ّخ اٌف١زب١ِٕبد ٚأٔٛاػٙب فٟ ٌجٓ اٌضذٞ اسرجبؽبً ِجبششاً ثف١زب١ِٕبد 

األَ، ٚ٘زا ٘ٛ اٌغجت فٟ أٔٗ ِٓ اٌؼشٚسٞ أْ رؾظً األَ ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌىبف١خ، ثّب فٟ رٌه 

وّب أْ  .K ، ٚ ف١زبEٓ١ِ ، ٚف١زبDٓ١ِ ، ٚف١زبAٓ١ِ رزٚة فٟ اٌذْ٘ٛ ِضً ف١زب١ِٓ اٌف١زب١ِٕبد اٌزٟ

اٌف١زب١ِٕبد اٌزٟ رزٚة فٟ اٌّبء ِضً ف١زب١ِٓ ط، ٚاٌش٠جٛفالف١ٓ، ٚا١ٌٕبع١ٓ، ٚؽبِغ اٌجبٔزٛص١ٕ١ه 

ػشٚس٠خ أ٠ًؼب، ٚثغجت اٌؾبعخ ئٌٝ ٘زٖ اٌف١زب١ِٕبد، فاْ اٌؼذ٠ذ ِٓ ِمذِٟ اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ 

 ( 10) .ٞ اٌشػبػخ ٠غزّشْٚ فٟ ئِذاد األِٙبد اٌّشػؼبد ثبٌف١زب١ِٕبد اٌغبثمخ ٌٍٛالدحٚاعزشبس

 يكَٕاث زهٛب األو : 

"ػجبسح ػٓ اٌذْ٘ٛ ٚاٌجشٚر١ٕبد ٚاٌىشث١٘ٛذساد ٚاٌّؼبدْ ٚاٌف١زب١ِٕبد اٌزٟ ٠ؾز٠ٛٙب ؽ١ٍت 

 األَ" 

 انًدخًع ٔانعُٛت:

١ش اٌش٠بػ١بد ٚاٌزٟ ٠زشاٚػ ٠ّضً ِغزّغ اٌذساعخ اٌغ١ذاد اٌّزضٚعبد اٌش٠بػ١بد ٚغ

( ع١ذح،  ٚرُ اخز١بسُ٘ ثطش٠مخ ػّذ٠خ ِٚٓ  18ػبَ اٌزؼت ٚاٌجبٌغ ػذد٘ٓ )  26 - 25اػّبس٘ٓ ِٓ 

صالصخ ِؾبفظبد ) اٌذ٠ٛا١ٔخ ٚثبثً ٚٚاعؾ  ِغ ِالؽظخ أْ وً أفشاد اٌؼ١ٕخ ِٓ اٌّزضٚعبد ؽذ٠ضب ٌٚٙب 

األِشاع اٌّضِٕخ، رُ ئعشاء اٌزغشثخ اٌشئ١غخ  سػ١ؼًب ٚاؽذًا( ٚثؼذ اٌزأوذ ِٓ خٍٛ أعغبِٙٓ  ِٓ ع١ّغ 

٠َٛ ثؼذ اٌٛالدح وٟ ٠ىْٛ عغُ اٌّشأح لبدًسا ػٍٝ رؾًّ أػجبء ؽ١ش رُ رمغ١ُّٙ ئٌٝ  50ثؼذ ِشٚس 

( ع١ذاد  9ٚػذد ) األٌٚٝ( ع١ذاد ِزضٚعبد س٠بػ١بد ٟٚ٘ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ  9ِغّٛػز١ٓ ) 

١خ اٌضب١ٔخ، رُ اعزؼبفزُٙ ثّشوض اٌششبلخ ٚرخف١ف ِزضٚعبد غ١ش اٌش٠بػ١بد ٟٚ٘ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج

ئٌٝ  1/2/2020اٌٛصْ اٌخبص ثبٌٕغبء فٟ ِؾبفظخ اٌذ٠ٛا١ٔخ، لؼبء، اٌؾّضح، اٌششلٟ فٟ اٌفزشح ِٓ 

(  18ٌؼًّ اٌزغشثخ االعزطالػ١خ ٚاٌزغشثخ االعبع١خ ٌٍجؾش ٚاٌزٟ وبٔذ ثٛالغ )  . 2020/  10/3

 عجٛع ألخز ِزٛعؾ اٌم١بعبد اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذٞ ٌزٍه اٌّذح.أ٠بَ ثبأل 3أعبث١غ ٌّذح  3عٍغخ ٌّذح 

 حكافؤ أفزاد انًدًٕعخٍٛ :

 –رُ رىبفإ أفشاد اٌّغّٛػز١ٓ فٟ ثؼغ اٌّزغ١شاد اٌزٟ لذ رإصش فٟ ػجؾ اٌّزغ١شاد ) اٌطٛي 

رغٍغً  -ػذد سػؼبد وً ؽفً –ػّش اٌطفً -ٚاٌؼّش اٌزذس٠جٟ ٌٍش٠بػ١بد  –اٌؼّش  –اٌٛصْ 

 األؽفبي اٌشػغ ( 
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -االشاشية  كلية الرتبية  

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 (  1خذٔل )

 انخعزف عهٗ َخائح حكافؤ أفزاد انًدًٕعخٍٛ عهٗ انمٛاص انمبهٙ

 اٌؼذد اٌّغّٛػخ االخزجبساد
اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ
 tل١ّخ 

دسعخ 

 اٌؾش٠خ

اٌذالٌخ 

 اإلؽظبئ١خ

 اٌطٛي
 0.16 172.12 9 رغش٠ج١خ أٌٚٝ

1.56 16 0.015 
 012 171.55 9 رغش٠ج١خ صب١ٔخ

 اٌٛصْ
 0.04 86.45 9 غش٠ج١خ أٌٚٝر

1.48 16 0.014 
 0.78 87.68 9 رغش٠ج١خ صب١ٔخ

 اٌؼّش
 0.53 25.6 9 رغش٠ج١خ أٌٚٝ

1.87 16 0.017 
 0.20 25.7 9 رغش٠ج١خ صب١ٔخ

اٌؼّش 

 اٌزذس٠جٟ

 

 0.018 16 1.12 0.24 4.2 9 رغش٠ج١خ أٌٚٝ

 ذـــــــــــــــال ٠ٛعـــــــــــــــــــــــــــــ 9 رغش٠ج١خ صب١ٔخ

 ػّش اٌطفً
 0.00 51 9 رغش٠ج١خ أٌٚٝ

1.95 16 0.087 
 0.00 51 9 رغش٠ج١خ صب١ٔخ

ػذد 

سػؼبد 

 وً ؽفً

 0.00 3 9 رغش٠ج١خ أٌٚٝ
1.54 16 0.095 

 0.00 3 9 رغش٠ج١خ صب١ٔخ

ٔغت 

ِىٛٔبد 

 اٌؾ١ٍت

 0.02 %65.8 9 رغش٠ج١خ أٌٚٝ

1.20 16 0.054 
 0.01 %65.5 9 رغش٠ج١خ صب١ٔخ

رغٍغً 

األؽفبي 

 اٌشػغ

 0.00 االٚي 9 رغش٠ج١خ أٌٚٝ

1.30 16 0.024 
 0.00 االٚي 9 رغش٠ج١خ صب١ٔخ

 ( انخعزف عهٗ َخائح حكافؤ أفزاد انًدًٕعخٍٛ عهٗ انمٛاص انمبهٙ.1ٚخعر يٍ اندذٔل )      

ػٍٝ ػذد سػؼبد 05اٌذالٌخ . ِغزٜٛ ػٕذ ئؽظبئ١ًب داٌخ غ١ش ( (tل١ُ ( أ٠ٚ1ْظٙش )اٌغذٚي 

 األٌٚٝاٌزغش٠ج١خ ( اٌّغّٛػز١ٓ ث١ٓ اٌزىبفإ ػٍٝ ٠ذي ٚ٘زا أؽفبٌٙٓ، ٚٔغت ِىٛٔبد اٌؾ١ٍت،

 .اٌمجٍٟ اٌم١بط فٟ ٚاٌزغش٠ج١خ اٌضب١ٔخ (

 أدٔاث انبسث:

 اعزؼبْ اٌجبؽش ثبٌٛعبئً ٚاألعٙضح ا٢ر١خ :

 اٌّظبدس اٌؼشث١خ ٚاألعٕج١خ ٚشجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ. -

 ١خ ٌٍغ١ذاد اٌّزضٚعبد اٌش٠بػ١بد ٚغ١ش اٌش٠بػ١بد.اٌّمبثالد اٌشخظ -

اٌؼ١ٕبد اٌخبطخ ثؾ١ٍت اٌغ١ذاد ٚاٌزٛعٗ ٌّخزجش ثغذاد ٌٍزؾ١ٍالد اٌّشػ١خ اٌىبئٓ فٟ ِؾبفظخ  -

 اٌذ٠ٛا١ٔخ، ٚأعٙضح ٌم١بط اٌغىش ٚاٌؼغؾ ٚٔجؼبد اٌمٍت.
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -االشاشية  كلية الرتبية  

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 وشاد عٍخ خبطخ ثبٌجشٔبِظ اٌّمزشػ. -

خف١ف اٌٛصْ فٟ ِؾبفظخ اٌذ٠ٛا١ٔخ، لؼبء، اٌؾّضح، األدٚاد اٌش٠بػ١خ اٌخبطخ ثّشوض اٌششبلخ ٚر -

 اٌششلٟ.

 انخدزبت االطخطالعٛت :

ثٙذف اٌزؾمك ِٓ ِذٜ طالؽ١خ ػذد سػؼبد وً ؽفً  ٚٔغت ِىٛٔبد اٌؾ١ٍت ٚاوزشبف  

طؼٛثبد اٌم١بط، رذس٠ت اٌّغبػذ٠ٓ ػٍٝ اعزخذاَ األدٚاد اٌغبثك روش٘ب ٚرغغ١ً إٌزبئظ ثذلخ ؽ١ش 

ٛطبد ِؼذي ػشثبد اٌمٍت ٚٔغجخ اٌغىش ثبٌذَ، ٚػغؾ اٌذَ ِٓ اٌّؼبًِ لبَ اٌجبؽش ثاعشاء فؾ

( ع١ذح ٌٍزأوذ ِٓ عالِخ اٌؼ١ٕخ ِشح أخشٜ، ٚاٌخٍٛ  18اٌّخزظخ ثزٌه ػٍٝ اٌّغزّغ األطٍٟ ٌٍؼ١ٕخ ) 

( ِٓ 10ِٓ االِشاع ٚاٌؾظٛي ػٍٝ ٔزبئظ ع١ٍّخ، ٚأعش٠ذ اٌذساعخ االعزطالػ١خ ػٍٝ ػذد )

( ، ٚرُ اٌزأوذ ِٓ  ١18بد ٚغ١ش اٌش٠بػ١بد ِٓ ػ١ٕخ اٌجؾش األعبع١خ ) اٌغ١ذاد اٌّزضٚعبد اٌش٠بػ

طذق ٚصجبد ػذد سػؼبد وً ؽفً، ٚٔغت ِىٛٔبد اٌؾ١ٍت ٚاٌم١بعبد اٌّغزخذِخ، ٚرُ ؽغبة 

ثؼذ فزشح ص١ِٕخ لذس٘ب  Test – Re – Testِؼبًِ اٌضجبد ثطش٠مخ رطج١ك االخزجبس ٚئػبدح رطج١مٗ 

ضبٟٔ ٚإل٠غبد اٌظذق اٌزارٟ رُ ؽغبة اٌغضس اٌزشث١ؼٟ ٌٍضجبد ٚاٌغذٚي أعجٛع ث١ٓ اٌزطج١ك األٚي ٚاٌ

 اٌزبٌٟ ٠ٛػؼ رٌه: 

 (2خذٔل رلى )

 11يعايم ثباث ٔصذق االخخباراث نًدًٕعت انظٛذاث انًخشٔخاث انزٚاظٛاث ٔغٛز انزٚاظٛاث ٌ = 

 ِزغ١ش اٌجؾش َ

ِؼبِالد  اٌم١بط اٌضبٟٔ اٌم١بط األٚي

االسرجبؽ 

 )اٌضجبد(

 ارٟاٌظذق اٌز

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ 

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ 

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

ػذد سػؼبد  1

 وً ؽفً

2.9 0.17 3.1 0.19 0.20 0.44 

ٔغت ِىٛٔبد  2

 اٌؾ١ٍت

65.2 65.1 65.3 65.2 0.25 0.5 

 .0.05ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ  0.60ل١ّخ )س( اٌغذ١ٌٚخ 

ػذد اٌشػؼبد ٚٔغت ِىٛٔبد اٌؾ١ٍت اٌّغزخذِخ ٚرُ اٌزأوذ ِٓ صجبد ٚطذق ٚطالؽ١خ 

ِّب ٠ذي ػٍٝ صجبد اٌم١بعبد ػٍٝ أفشاد اٌؼ١ٕخ، ٚوزٌه ِؼبًِ 0.25، 0.20ٚأؾظش ِؼبًِ اٌضجبد ث١ٓ 

 اٌظذق اٌزارٟ فٙٛ اٌغضس اٌزشث١ؼٟ ٌّؼبًِ اٌضجبد، ِّب ٠ذي ػٍٝ طذق اٌم١بعبد اٌّغزخذِخ.

 ٌّزضٚعبد اٌش٠بػ١بد ٚغ١ش اٌش٠بػ١بد: رظ١ُّ اٌزّبس٠ٓ اٌٙٛائ١خ اٌّمزشؽخ ٌٍغ١ذاد ا

( ِٓ اٌّؾى١ّٓ 10رُ ؽغبة اٌظذق اٌظب٘شٞ أ٠ًؼب ِٓ خالي ل١بَ اٌجبؽش ثبعزشبسح )         

ِٓ األعبرزح فٟ اٌغبِؼبد ٚاٌّزخظظ١ٓ فٟ ِغبي اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ ٚاٌزذس٠ت اٌش٠بػٟ؛ ؽ١ش رُ 

( ٠ج١ٓ  3شعبع ا٢ساء ِٓ اٌّؾى١ّٓ ٚعذٚي ) رٛص٠غ اٌجشٔبِظ اٌّمزشػ ػ١ٍُٙ ألثذاء آسائُٙ ؽٌٛٗ ٚاعز

 رٌه.
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 (  3خذٔل رلى )                                                          

 آراء انخبزاء عهٗ انبزَايح انًمخزذ

ِىٛٔبد 

 اٌٛؽذح

صِٓ 

 رذس٠ت
 اٌٙذف اٌششػ

ٔغجخ 

 اٌّٛافمخ

 ق 2 اإلؽّبء

عشٜ  –ِشٟ ثخطٛح ِٕزظّخ 

ؽشوبد  –بػٟ ِشٝ س٠ –خف١ف 

رٕش١ؾ ػبِخ ٌٍزساػ١ٓ ٚاٌشع١ٍٓ 

 ٚاٌغزع .

ر١ٙئخ أعٙضح اٌغغُ 

اٌّخزٍفخ ٌٍم١بَ ثبٌّغٙٛد 

 اٌجذٟٔ.

90% 

رّش٠ٕبد 

 ٌٍزساػ١ٓ
 -ِشعؾبد–دٚسأبد  ق 2

رم٠ٛخ ػؼالد 

اٌزساػ١ٓ ِٚشٚٔخ 

اٌّفبطً ٚئؽبٌخ 

األسثطخ ٚرم٠ٛخ اٌؾضاَ 

 اٌىزفٟ.

80% 

رّش٠ٕبد 

 ٌٍشع١ٍٓ
 ق 2

 –ؽغً  –عشٜ خف١ف  -ِشٝ

ٚصت فٟ اٌّىبْ ٚاالرغب٘بد 

 اٌٛصت ٚاٌؾغً ثبٌؾجً. –اٌّخزٍفخ 

رم٠ٛخ ػؼالد اٌشع١ٍٓ 

ِٚشٚٔزٙب ِٚشٚٔخ 

اٌّفبطً ٚاألسثطخ 

 اٌّزظٍخ ثٙب.

100% 

رّش٠ٕبد 

 ٌٍغزع
 ق 2

دٚسأبد فٟ ع١ّغ  –صٕٝ اٌغزع 

 االرغب٘بد.

رم٠ٛخ ػؼالد اٌغزع 

 ِٚشٚٔخ اٌؼّٛد اٌفمشٞ.
80% 

رّش٠ٕبد 

 اٌجطٓ
 ق 2

)سلٛد اٌزساػ١ٓ عبٔجب( سفغ 

اٌشع١ٍٓ ػب١ٌب، عبٔجب ٌٍّظ أطبثغ 

 ا١ٌذ.

)سلٛد اٌزساػ١ٓ ػب١ٌب( سفغ 

اٌغزع أِبِب ِغ صٕٝ اٌشوجز١ٓ 

ٚاٌشذ ػ١ٍٙب سفغ اٌشع١ٍٓ 

ٚخفؼّٙب ثبٌزجبدي رىشاس اٌغٍٛط 

 اٌط٠ًٛ ِٓ اٌشلٛد ثبٌزجبدي.

اٌغضء اٌمطٕٟ ِٓ 

اٌؼّٛد اٌفمشٞ ِغ 

اال٘زّبَ ثاطالػ ٚػغ 

 ٛع ٚاػزذاي اٌمٛاَ.اٌؾ

 

80% 

أٌؼبة 

 رش٠ٚؾ١خ
 ق 4

رّش٠ش ٚرظ٠ٛت ثىشح اٌغٍخ، 

ٚأٌؼبة رش٠ٚؾ١خ ٘بدئخ ثأدٚاد 

 ٚثذْٚ أدٚاد.

ر١ّٕخ اٌزؾًّ اٌؼبَ، 

 ر١ّٕخ سٚػ اٌفش٠ك.

 رٕش١ؾ اٌز٘ٓ ٚاالٔزجبٖ.

90% 

 رّش٠ٕبد رٙذئخ ػبِخ ٚاعزشخبء ق 1 اٌخزبَ

ئػبدح اٌذٚسح اٌذ٠ِٛخ 

 ٚاٌزٕف١ظ ٚأعٙضح اٌغغُ

 ٌؾبٌزٙب اٌطج١ؼ١خ

90% 

 دل١مخ 15 اٌّغّٛع
ِزٕٛػخ فٟ األٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚغ١خ ) ؽًّ ِزٛعؾ 

  (اٌشذح
100% 

  إٌشبؽأ٠بَ  األعجٛع
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ِىٛٔبد 

 اٌٛؽذح

صِٓ 

 رذس٠ت
 اٌٙذف اٌششػ

ٔغجخ 

 اٌّٛافمخ

 األعجٛع

 االٚي

 األؽذ

 ق 15( 3األٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ) عذٚي 

 3ق ٠ٚىشس  5صُ ثشٔبِظ اٌّشٟ فٟ اٌّىبْ ثشذح ِزٛعطخ 

 ق.2ِشاد ثؼذ اٌشاؽخ 

90% 

 اٌضالصبء
 ق 15(  3األٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ ) عذٚي 

 ق. 15صُ اٌّشٟ ٚاٌغشٞ فٟ اٌّىبْ ثشذح ِزٛعطخ ٌّذح 
90% 

 اٌخ١ّظ

 ق 15( 3األٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ) عذٚي 

 3ق ٠ٚىشس  5صُ ثشٔبِظ اٌّشٟ فٟ اٌّىبْ ثشذح ِزٛعطخ 

 ق.2ِشاد ثؼذ اٌشاؽخ 

90% 

 اٌضبٟٔ

 األؽذ
 ق 15(  3اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ ) عذٚي  األٔشطخ

 ق. 15صُ اٌّشٟ ٚاٌغشٞ فٟ اٌّىبْ ثشذح ِزٛعطخ ٌّذح 
90% 

 اٌضالصبء

 ق 15( 3األٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ) عذٚي 

 3ق ٠ٚىشس  5صُ ثشٔبِظ اٌّشٟ فٟ اٌّىبْ ثشذح ِزٛعطخ 

 ق.2ِشاد ثؼذ اٌشاؽخ 

90% 

 اٌخ١ّظ
 ق 15(  3ي األٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ ) عذٚ

 ق. 15صُ اٌّشٟ ٚاٌغشٞ فٟ اٌّىبْ ثشذح ِزٛعطخ ٌّذح 
90% 

 اٌضبٌش

 األؽذ

 ق 15( 3األٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ) عذٚي 

 3ق ٠ٚىشس  5صُ ثشٔبِظ اٌّشٟ فٟ اٌّىبْ ثشذح ِزٛعطخ 

 ق.2ِشاد ثؼذ اٌشاؽخ 

90% 

 اٌضالصبء
 ق 15(  3األٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ ) عذٚي 

 ق. 15ٚاٌغشٞ فٟ اٌّىبْ ثشذح ِزٛعطخ ٌّذح صُ اٌّشٟ 
90% 

 اٌخ١ّظ

 ق 15( 3األٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ) عذٚي 

 3ق ٠ٚىشس  5صُ ثشٔبِظ اٌّشٟ فٟ اٌّىبْ ثشذح ِزٛعطخ 

 ق.2ِشاد ثؼذ اٌشاؽخ 

90% 

 اٌزم١ٕٓ

% ػٓ ؽشق 75% ؽزٝ ألً ِٓ 50ؽًّ ِزٛعؾ اٌشذح ٠زشاٚػ ِب ث١ٓ 

 150ؽزٝ  110ٝ ٌىً رّش٠ٓ ٚثّؼذي ِٓ ؽغبة إٌجغ األداء األلظ

 ٔجؼخ/ دل١مخ.

100% 

% 70ِٓ خالي اٌغذٚي اٌغبثك رُ اٌزظذ٠ك ػٍٝ آساء اٌخجشاء ١ٌشرؼٟ اٌجبؽش ثٕغجخ         

 ( . 5( )  4فّب فٛق ١ٌظجؼ اٌجشٔبِظ فٟ طٛسرٗ إٌٙبئ١خ وّب ثغذٚي  ) 

ِٚفبطً اٌغغُ، ثبإلػبفخ ئٌٝ  اشزًّ اٌجشٔبِظ ػٍٝ )اٌزّش٠ٕبد اٌجذ١ٔخ ٌٍّغّٛػبد اٌؼؼ١ٍخ

 (.4(، )3ِغّٛػخ ٚؽذاد ِٓ اٌّشٟ ٚاٌغشٞ عذٚي سلُ )
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 (4عذٚي سلُ )

 خاألٌٚىّٔٛرط ِٓ ٚؽذاد األٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ 

 يكَٕاث انٕزذة
سيٍ 

 حذرٚب
 انٓذف انشزذ

 ق 2 اإلؽّبء

 –عشٜ خف١ف  –ِشٟ ثخطٛح ِٕزظّخ 

 ؽشوبد رٕش١ؾ ػبِخ –ِشٝ س٠بػٟ 

 ٌٍزساػ١ٓ ٚاٌشع١ٍٓ ٚاٌغزع .

ر١ٙئخ أعٙضح اٌغغُ اٌّخزٍفخ ٌٍم١بَ 

 ثبٌّغٙٛد اٌجذٟٔ.

 -ِشعؾبد–دٚسأبد  ق 2 رّش٠ٕبد ٌٍزساػ١ٓ

رم٠ٛخ ػؼالد اٌزساػ١ٓ ِٚشٚٔخ 

اٌّفبطً ٚئؽبٌخ األسثطخ ٚرم٠ٛخ اٌؾضاَ 

 اٌىزفٝ.

 ق 2 رّش٠ٕبد ٌٍشع١ٍٓ

ٚصت فٟ  –ؽغً  –عشٜ خف١ف  -ِشٝ

اٌٛصت  –بد اٌّخزٍفخ اٌّىبْ ٚاالرغب٘

 ٚاٌؾغً ثبٌؾجً.

رم٠ٛخ ػؼالد اٌشع١ٍٓ ِٚشٚٔزٙب 

ِٚشٚٔخ اٌّفبطً ٚاألسثطخ اٌّزظٍخ 

 ثٙب.

 ق 2 رّش٠ٕبد ٌٍغزع
دٚسأبد فٟ ع١ّغ  –صٕٝ اٌغزع 

 االرغب٘بد.

رم٠ٛخ ػؼالد اٌغزع ِٚشٚٔخ اٌؼّٛد 

 اٌفمشٞ.

 ق 2 رّش٠ٕبد اٌجطٓ

)سلٛد اٌزساػ١ٓ عبٔجب( سفغ اٌشع١ٍٓ 

 ب، عبٔجب ٌٍّظ أطبثغ ا١ٌذ.ػب١ٌ

)سلٛد اٌزساػ١ٓ ػب١ٌب( سفغ اٌغزع أِبِب 

ِغ صٕٝ اٌشوجز١ٓ ٚاٌشذ ػ١ٍٙب سفغ 

اٌشع١ٍٓ ٚخفؼّٙب ثبٌزجبدي رىشاس 

 اٌغٍٛط اٌط٠ًٛ ِٓ اٌشلٛد ثبٌزجبدي.

اٌغضء اٌمطٕٟ ِٓ اٌؼّٛد اٌفمشٞ ِغ 

اال٘زّبَ ثاطالػ ٚػغ اٌؾٛع 

 ٚاػزذاي اٌمٛاَ.

 

 ق 4 أٌؼبة رش٠ٚؾ١خ
رّش٠ش ٚرظ٠ٛت ثىشح اٌغٍخ، ٚأٌؼبة 

 رش٠ٚؾ١خ ٘بدئخ ثأدٚاد ٚثذْٚ أدٚاد.

 ر١ّٕخ اٌزؾًّ اٌؼبَ، ر١ّٕخ سٚػ اٌفش٠ك.

 رٕش١ؾ اٌز٘ٓ ٚاالٔزجبٖ.

 رّش٠ٕبد رٙذئخ ػبِخ ٚاعزشخبء ق 1 اٌخزبَ
ئػبدح اٌذٚسح اٌذ٠ِٛخ ٚاٌزٕف١ظ ٚأعٙضح 

 اٌغغُ ٌؾبٌزٙب اٌطج١ؼ١خ

 ألٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚغ١خ )ؽًّ ِزٛعؾ اٌشذح(ِزٕٛػخ فٟ ا دل١مخ 15 اٌّغّٛع
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 (5خذٔل )

 بزَايح انخًارٍٚ انٕٓائٛت انًمخزذ نهخطبٛك عهٗ عُٛت انبسث

 األطبٕع
أٚاو 

 األطبٕع
 انُشاغ

 األٚي

 ق  15( 3األٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ) عذٚي  األؽذ 

 ق.2د ثؼذ اٌشاؽخ ِشا 3ق ٠ٚىشس  5صُ ثشٔبِظ اٌّشٟ فٟ اٌّىبْ ثشذح ِزٛعطخ 

 ق 15(  3األٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ ) عذٚي  اٌضالصبء 

 ق. 15صُ اٌّشٟ ٚاٌغشٞ فٟ اٌّىبْ ثشذح ِزٛعطخ ٌّذح 

 ق  15( 3األٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ) عذٚي  اٌخ١ّظ 

 ق. 2ِشاد ثؼذ اٌشاؽخ  3ق ٠ٚىشس  5صُ ثشٔبِظ اٌّشٟ فٟ اٌّىبْ ثشذح ِزٛعطخ 

 اٌضبٟٔ

 ق 15(  3األٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ ) عذٚي  ذ األؽ

 ق. 15صُ اٌّشٟ ٚاٌغشٞ فٟ اٌّىبْ ثشذح ِزٛعطخ ٌّذح 

 ق  15( 3األٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ) عذٚي  اٌضالصبء 

 ق. 2ِشاد ثؼذ اٌشاؽخ  3ق ٠ٚىشس  5صُ ثشٔبِظ اٌّشٟ فٟ اٌّىبْ ثشذح ِزٛعطخ 

 ق 15(  3) عذٚي  األٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ اٌخ١ّظ 

 ق. 15صُ اٌّشٟ ٚاٌغشٞ فٟ اٌّىبْ ثشذح ِزٛعطخ ٌّذح 

 اٌضبٌش 

 ق  15( 3األٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ) عذٚي  األؽذ 

 ق. 2ِشاد ثؼذ اٌشاؽخ  3ق ٠ٚىشس  5صُ ثشٔبِظ اٌّشٟ فٟ اٌّىبْ ثشذح ِزٛعطخ 

 ق 15(  3األٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ ) عذٚي  اٌضالصبء 

 ق. 15شٟ ٚاٌغشٞ فٟ اٌّىبْ ثشذح ِزٛعطخ ٌّذح صُ اٌّ

 ق  15( 3األٔشطخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ) عذٚي  اٌخ١ّظ 

 ق. 2ِشاد ثؼذ اٌشاؽخ  3ق ٠ٚىشس  5صُ ثشٔبِظ اٌّشٟ فٟ اٌّىبْ ثشذح ِزٛعطخ 

 حمٍُٛ انخًارٍٚ انٕٓائٛت انًمخززت: عٍ غزٚك انُبط )حى حسكٛى انخبزاء عهٛٓا ( -

% ػٓ ؽشق ؽغبة 75% ؽزٝ الً ِٓ 50ً ِزٛعؾ اٌشذح ٠زشاٚػ ِب ث١ٓ ؽّ زًم انخذرٚب:

 ٔجؼخ/ دل١مخ. 150ؽزٝ  110إٌجغ األداء األلظٝ ٌىً رّش٠ٓ ٚثّؼذي ِٓ 

% ِٓ ألظٝ ؽًّ 20 -% 10ساؽخ ا٠غبث١خ رزشاٚػ شذح اٌؾًّ ف١ٙب ِٓ  انزازت انبذَٛت:

 ٔجؼخ/ دل١مخ. 120ٌٍزّش٠ٓ ٚثؾ١ش ال ٠زؼذٜ إٌجؼخ ف١ٙب 

 ٚرإدٜ فٟ ػٛء ِغزٜٛ إٌجغ اٌّغزٙذف ٌىً ع١ذح ِشبسوٗ فٟ اٌجشٔبِظ. :األداء طزعت

عبػبد ِٓ رٕبٚي اإلفطبس ثٕفظ اٌى١ّخ ٚأخز  ٠ٚ3زُ أخز اٌم١بعبد اٌمج١ٍخ طجبؽب ثؼذ       

 اٌؼشبء صُ ثؼذ عبػز١ٓ ٚٔظف اٌّغٙٛد اٌّمزشػ ٚأخز اٌم١بعبد اٌجؼذ٠خ ٌؼجؾ اٌّزغ١شاد.

 انخدزبت انزئٛظت:

اٌزغشثخ ٚاٌم١بعبد ثبٌؼشاق ثّشوض اٌششبلخ ٚرخف١ف اٌٛصْ فٟ ِؾبفظخ اٌذ٠ٛا١ٔخ، لؼبء،  رّذ

، ٚرُ رطج١ك ثشٔبِظ ثذٔٝ ٘ٛائٟ 10/3/2020ؽزٝ  18/2/2020اٌؾّضح، اٌششلٟ فٟ اٌفزشح ِٓ 
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -االشاشية  كلية الرتبية  

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 )رّش٠ٕبد ثذ١ٔخ ِٚشٝ ِزٛعؾ اٌشذح(.

 أطانٛب انًعاندت االزصائٛت: -

 ِغزٜٛ اٌذالٌخ. –ل١ّخ د  –ِؼبًِ االسرجبؽ  -١بسٞ االٔؾشاف اٌّؼ -اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ 

 ٔزبئظ اٌجؾش ٚرؾ١ٍٍٙب  ِٕٚبلشزٙب: -

 انُخائح:

ٌإلعبثخ ػٍٝ اٌفشع االٚي رإصش اٌزّبس٠ٓ اٌٙٛائ١خ اٌّمزشؽخ ػٍٝ ٔغت ئٔزبط اٌؾ١ٍت   

اٌغ١ذاد اٌّزضٚعبد اٌش٠بػ١بد ، رُ ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد  ٌذِٜٚىٛٔبرٗ 

 ( ٠ٛػؼ رٌه 6ؼ١بس٠خ ٌٍم١بعبد اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ ٚاٌغذٚي سلُ ) اٌّ

 ( 6خذٔل ) 

 9ٌ =  األٔنٗدالنت انفزٔق بٍٛ انمٛاطٍٛ انمبهٙ ٔانبعذ٘ نهًدًٕعت انخدزٚبٛت 

 ِزغ١شاد اٌجؾش
 اٌم١بط اٌجؼذٞ اٌم١بط اٌمجٍٟ

 ِغزٛٞ اٌذالٌخ ل١ّخ د
 االٔؾشاف اٌّزٛعؾ االٔؾشاف اٌّزٛعؾ

ػذد سػؼبد 

 وً ؽفً
 داٌخ 5.12 0.41 4.61 0.16 3.05

ٔغت ِىٛٔبد 

 اٌؾ١ٍت
 داٌخ 6.14 0.12 68.54% 0.18 65.12%

 .2.13( = 0.05ل١ّخ "د" اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ )

 ( ٚخعر يا ٚهٗ:6يٍ اندذٔل )

ئْ ل١ّخ "د" داٌخ ئؽظبئ١ًب ث١ٓ اٌم١بع١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ٌٚظبٌؼ اٌم١بط اٌجؼذٞ، ٠ٚؼٕٝ رٌه 

اٌفشٚق ث١ٓ اٌّزغ١شاد ؽم١م١خ، ١ٌٚغذ ساعؼخ ئٌٝ اٌظذفخ، ٚأْ اٌزّبس٠ٓ اٌٙٛائ١خ اٌّمزشؽخ ٌٙب أْ 

ٌٚإلعبثخ ػٍٝ اٌفشع اٌضبٟٔ ٚ٘ٛ رإصش اٌزّبس٠ٓ اٌٙٛائ١خ اٌّمزشؽخ ػٍٝ ٔغت ئٔزبط  رأص١ش فؼبي.

اٌغ١ذاد اٌّزضٚعبد غ١ش اٌش٠بػ١بد. رُ ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ  ٌذٜاٌؾ١ٍت ِٚىٛٔبرٗ 

 ( ٠ٛػؼ رٌه.7ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌٍم١بعبد اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ ٚاٌغذٚي سلُ )

 (7خذٔل ) 

 9دالنت انفزٔق بٍٛ انمٛاطٍٛ انمبهٙ ٔانبعذ٘ نهًدًٕعت انخدزٚبٛت انثاَٛت ٌ = 

 ِزغ١شاد اٌجؾش
 اٌم١بط اٌجؼذٞ اٌم١بط اٌمجٍٟ

 ِغزٛٞ اٌذالٌخ ل١ّخ د
 االٔؾشاف اٌّزٛعؾ االٔؾشاف اٌّزٛعؾ

ػذد سػؼبد 

 وً ؽفً
 داٌخ 4.12 0.16 4.05 0.17 3.04

ٔغت ِىٛٔبد 

 اٌؾ١ٍت
 داٌخ 5.08 0.18 66.12% 0.20 65.10%

 .2.13( = 0.05ل١ّخ "د" اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ )

( ٠زؼؼ أْ ل١ّخ "د" داٌخ ئؽظبئ١ب ث١ٓ اٌم١بع١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ٌظبٌؼ اٌم١بط 7ِٓ اٌغذٚي )

ٌإلعبثخ ػٍٝ اٌفشع اٌضبٌش ٚ٘ٛ اٌزّبس٠ٓ  ٝ رأص١ش اٌزّبس٠ٓ اٌٙٛائ١خ اٌّمزشؽخ.اٌجؼذٞ ِّب ٠ذي ػٍ

اٌغ١ذاد اٌّزضٚعبد  ٌذٜاٌٙٛائ١خ اٌّمزشؽخ رخزٍف رأص١ش٘ب ػٍٝ ٔغت ئٔزبط اٌؾ١ٍت ِٚىٛٔبرٗ 
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -االشاشية  كلية الرتبية  

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

اٌش٠بػ١بد ٚغ١ش اٌش٠بػ١بد، رُ ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌٍم١بعبد اٌمج١ٍخ 

 ( ٠ٛػؼ رٌه. ٠8خ ٚاٌغذٚي سلُ ) ٚاٌجؼذ

 (8عذٚي سلُ )

 18دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ اٌّغّٛػخ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ فٟ اٌم١بعبد اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼذ٠خ ْ = 

 يخغٛزاث انبسث

انًدًٕعت انخدزٚبٛت 

 9األٔنٗ ٌ = 

انًدًٕعت انخدزٚبٛت 

 لًٛت ث 9انثاَٛت  ٌ = 
يظخٕ٘ 

 انذالنت
 ع و ع و

 انمبهٛت

ػذد 

 سػؼبد وً

 ؽفً

3.05 0.16 3.04 0.17 

 غ١ش داٌخ 1.12

ٔغت 

ِىٛٔبد 

 اٌؾ١ٍت

65.12% 0.18 65.10% 0.20 

 انبعذٚت

ػذد 

سػؼبد وً 

 ؽفً

4.61 0.41 4.05 0.16 

 داٌخ 5.25

ٔغت 

ِىٛٔبد 

 اٌؾ١ٍت

68.54% 0.12 66.12% 0.18 

 2.04=  0.05ل١ّخ د اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ 

 األٌٚٝاٌخ ئؽظبئ١ًب ث١ٓ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ أْ ل١ّخ "د" غ١ش د ( ٚخعر8يٍ اندذٔل )

ٚاٌضب١ٔخ ٌظبٌؼ  األٌٚٝٚاٌضب١ٔخ فٟ اٌم١بعبد اٌمج١ٍخ ٚرؼزجش داٌخ ئؽظبئ١ًب ث١ٓ اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ 

ب وبْ ٌٗ أوجش األصش  األٌٚٝاٌّغّٛػخ  ًّ ٚ٘ٓ اٌش٠بػ١بد، ؽ١ش اػزجش اٌجبؽش ِضاٌٚخ اٌش٠بػخ لذ٠

ٟ ٔغت ِىٛٔبد اٌؾ١ٍت . ٚؽجمًب ٌذساعخ أٔٗ ؽجمًب ٌذسعخ ا١ٌٍبلخ ٌٍغ١ذاد فٟ ػذد سػؼبد وً ؽفً ٚف

اٌجذ١ٔخ ٠ٕجغٟ ػٍٝ األَ اٌّشػغ ِّبسعخ اٌش٠بػخ، ٚرزّضً اٌّّبسعخ اٌّؼزذٌخ ٌٍش٠بػخ فٟ اٌزؼشق 

 30ٚاٌٍٙش ل١ٍاًل، ٚرٛطٟ اٌشجىخ األٌّب١ٔخ اٌّشػؼبد ثّّبسعخ األٔشطخ اٌؾشو١خ ٌّذح ال رمً ػٓ 

ِّىٓ ِٓ أ٠بَ األعجٛع. ٠ٕٚذسط اٌّشٟ إٌّزظُ ِغ اٌطفً ػّٓ ٘زٖ األٔشطخ.) دل١مخ فٟ أوجش ػذد 

13 . ) 
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار                                     -االشاشية  كلية الرتبية  

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 يُالشت انُخائح :

٘دددددذفذ اٌذساعدددددخ ئٌدددددٝ اٌزؼدددددشف ػٍدددددٝ ردددددأص١ش اٌزّدددددبس٠ٓ اٌٙٛائ١دددددخ اٌّمزشؽدددددخ فدددددٟ ٔغدددددت        

ئٔزددددددبط اٌؾ١ٍددددددت ِٚىٛٔبرددددددٗ ٌددددددذٜ اٌغدددددد١ذاد اٌّزضٚعددددددبد اٌش٠بػدددددد١بد ٚغ١ددددددش اٌش٠بػدددددد١بد ، 

عددددددٗ االخددددددزالف ثدددددد١ٓ ٔغددددددت ئٔزددددددبط اٌؾ١ٍددددددت ِٚىٛٔبرددددددٗ ٌددددددذٜ اٌغدددددد١ذاد اٌزؼددددددشف ػٍددددددٝ أٚ

ٚوّددددددددددب ٠جدددددددددد١ٓ اٌفددددددددددشع األٚي أْ "   اٌّزضٚعددددددددددبد اٌش٠بػدددددددددد١بد ٚغ١ددددددددددش اٌش٠بػدددددددددد١بد 

انخًاااااارٍٚ انٕٓائٛااااات انًمخززااااات حاااااؤثز بشاااااكم يخبااااااٍٚ فاااااٙ َظاااااب إَخااااااج انسهٛاااااب ٔيكَٕاحاااااّ 

 " . نذٖ انظٛذاث انًخشٔخاث انزٚاظٛاث ٔغٛز انزٚاظٛاث

( ٚاٌخدددددددبص ثذالٌدددددددخ اٌفدددددددشٚق ثددددددد١ٓ اٌم١بعددددددد١ٓ اٌمجٍدددددددٟ ٚاٌجؼدددددددذٞ  6 ِدددددددٓ خدددددددالي عدددددددذٚي )

ٌٍّغّٛػددددددخ اٌزغش٠ج١ددددددخ األٌٚددددددٝ ) عدددددد١ذاد ِزضٚعددددددبد س٠بػدددددد١بد ( أرؼددددددؼ ٚعددددددٛد فددددددشٚق 

 راد دالٌٗ ئؽظبئ١خ ث١ٓ ِزٛعطٝ اٌم١بع١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ٌٚظبٌؼ اٌم١بط اٌجؼذٜ 

بْ ٘دددددزا اٌفدددددبسق ِٚدددددٓ صدددددُ فدددددأْ ٘دددددزا اٌجشٔدددددبِظ اٌزدددددذس٠جٟ ٌدددددٗ ردددددأص١ش ِؼٕدددددٛٞ ٚلدددددذ وددددد       

(  4.61ثبٌٕغددددددجخ ٌؼددددددذد سػددددددؼبد وددددددً ؽفددددددً ٌظددددددبٌؼ اٌم١ددددددبط اٌجؼددددددذٞ ثّزٛعددددددؾ لددددددذسٖ ) 

( ، ث١ّٕددددددب وددددددبْ اٌفددددددبسق ثبٌٕغددددددجخ ٌٕغددددددت 3.05ِمبثددددددً ِزٛعددددددؾ  ٌالخزجددددددبس اٌمجٍددددددٟ لددددددذسٖ )

(  ِمبثدددددددً ِزٛعدددددددؾ   68.54ِىٛٔدددددددبد اٌؾ١ٍدددددددت ٌظدددددددبٌؼ اٌم١دددددددبط اٌجؼدددددددذٞ ِزٛعدددددددؾ  لدددددددذسٖ ) 

( ٚاٌخددددددبص ثذالٌددددددخ اٌفددددددشٚق  7ِددددددٓ خددددددالي عددددددذٚي )  (. 65.12ٌالخزجددددددبس اٌمجٍددددددٟ  لددددددذسٖ ) 

ثدددددد١ٓ اٌم١بعدددددد١ٓ اٌمجٍددددددٟ ٚاٌجؼددددددذٞ ٌٍّغّٛػددددددخ اٌزغش٠ج١ددددددخ اٌضب١ٔددددددخ ) عدددددد١ذاد ِزضٚعددددددبد غ١ددددددش 

س٠بػددددد١بد ( أرؼدددددؼ ٚعدددددٛد فدددددشٚق راد دالٌدددددٗ ئؽظدددددبئ١خ ثددددد١ٓ ِزٛعدددددطٝ اٌم١بعددددد١ٓ اٌمجٍدددددٟ 

ش ِٚددددددٓ صددددددُ فددددددأْ ٘ددددددزا اٌجشٔددددددبِظ اٌزددددددذس٠جٟ ٌددددددٗ رددددددأص١  ٚاٌجؼددددددذٞ ٌٚظددددددبٌؼ اٌم١ددددددبط اٌجؼددددددذٜ

ِؼٕددددٛٞ ٚلددددذ وددددبْ ٘ددددزا اٌفددددبسق ثبٌٕغددددجخ ٌؼددددذد سػددددؼبد وددددً ؽفددددً ٌظددددبٌؼ اٌم١ددددبط اٌجؼددددذٞ 

( ، ث١ّٕددددددب وددددددبْ  3.04( ِمبثددددددً ِزٛعددددددؾ  ٌالخزجددددددبس اٌمجٍددددددٟ لددددددذسٖ )  4.05ثّزٛعددددددؾ لددددددذسٖ ) 

اٌفدددددددبسق ثبٌٕغدددددددجخ ٌٕغدددددددت ِىٛٔدددددددبد اٌؾ١ٍدددددددت ٌظدددددددبٌؼ اٌم١دددددددبط اٌجؼدددددددذٞ ِزٛعدددددددؾ لدددددددذسٖ ) 

( ، ٚثٕدددددددبء ػٍدددددددٝ إٌزدددددددبئظ  65.10ذسٖ ) (  ِمبثدددددددً ِزٛعدددددددؾ  ٌالخزجدددددددبس اٌمجٍدددددددٟ  لددددددد 66.12

انخًاااااااارٍٚ ٚوّدددددددب ٠جددددددد١ٓ اٌفدددددددشع اٌضدددددددبٔٝ أْ "  .ٌٍذساعدددددددخٔمجدددددددً اٌفدددددددشع االٚي  اٌغدددددددبثمخ

انٕٓائٛاااااات انًمخززاااااات حااااااؤثز بشااااااكم أابااااااز غااااااشارة عهااااااٗ َظااااااب إَخاااااااج انسهٛااااااب ٔيكَٕاحااااااّ 

  ".نذٖ انظٛذاث انًخشٔخاث انزٚاظٛاث 

 ق ث١ٓ اٌّغّٛػخ األٌٚٝ  ( ٚاٌخبص  ثذالٌخ اٌفشٚ 8ِٓ خالي عذٚي )        

)عددددددد١ذاد ِزضٚعدددددددبد س٠بػددددددد١بد(  ٚاٌّغّٛػدددددددخ اٌزغش٠ج١دددددددخ اٌضب١ٔدددددددٗ  ) عددددددد١ذاد ِزضٚعدددددددبد 

غ١ددددددش داٌددددددخ غ١ددددددش س٠بػدددددد١بد ( فددددددٟ اٌم١بعددددددبد اٌمج١ٍددددددخ ٚاٌجؼذ٠ددددددخ. أرؼددددددؼ ٚعددددددٛد فددددددشٚق 

اٌّغّٛػددددددددخ األٌٚددددددددٝ  )عدددددددد١ذاد ِزضٚعددددددددبد س٠بػدددددددد١بد(  ٚاٌّغّٛػددددددددخ ئؽظددددددددبئ١ًب ثدددددددد١ٓ 

، ث١ّٕدددددب انمٛاطااااااث انمبهٛاااااتفدددددٟ   ٚعدددددبد غ١دددددش س٠بػددددد١بد (اٌزغش٠ج١دددددخ اٌضب١ٔدددددٗ ) عددددد١ذاد ِزض

)عدددددد١ذاد ثدددددد١ٓ اٌّغّٛػددددددخ اٌزغش٠ج١ددددددخ األٌٚددددددٝ  أرؼددددددؼ ٚعددددددٛد فددددددشٚق راد دالٌددددددٗ ئؽظددددددبئ١خ

)عدددددددد١ذاد ِزضٚعددددددددبد غ١ددددددددش  اٌضب١ٔددددددددخِزضٚعددددددددبد س٠بػدددددددد١بد (  ٚاٌّغّٛػددددددددخ اٌزغش٠ج١ددددددددخ 

، انبعذٚاااااااتانمٛاطااااااااث ٌظدددددددبٌؼ اٌّغّٛػدددددددخ األٌٚدددددددٝ ٚ٘دددددددٓ اٌش٠بػددددددد١بد فدددددددٟ  س٠بػددددددد١بد (

ب ودددددبْ ٌدددددٗ أوجدددددش األصدددددش ٌٍغددددد١ذاد فدددددٟ ػدددددذد ؽ١دددددش اػ ًّ زجدددددش اٌجبؽدددددش ِضاٌٚدددددخ اٌش٠بػدددددخ لدددددذ٠

انمٛاطااااااث ٚلددددذ وددددبْ ٘ددددزا اٌفددددبسق فددددٝ  سػددددؼبد وددددً ؽفددددً ٚفددددٟ ٔغددددت ِىٛٔددددبد اٌؾ١ٍددددت .

)عدددددد١ذاد ِزضٚعددددددبد س٠بػدددددد١بد(  ثبٌٕغددددددجخ ٌؼددددددذد  األٌٚددددددٝ  اٌزغش٠ج١ددددددخٌٍّغّٛػددددددخ  انمبهٛاااااات

(  3.04)  ( ِمبثددددددددددً ِزٛعددددددددددؾ  لددددددددددذس3.05ٖ)  سػددددددددددؼبد وددددددددددً ؽفددددددددددً ِزٛعددددددددددؾ لددددددددددذسٖ
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

)عددددددد١ذاد ِزضٚعدددددددبد ٚغ١دددددددش س٠بػددددددد١بد ( ، ث١ّٕدددددددب ودددددددبْ  اٌضب١ٔدددددددخ اٌزغش٠ج١دددددددخٌٍّغّٛػدددددددخ 

األٌٚدددددددٝ ) عددددددد١ذاد ِزضٚعددددددددبد  اٌزغش٠ج١دددددددخٌٍّغّٛػددددددددخ  انمبهٛاااااااتانمٛاطااااااااث  فدددددددٟاٌفدددددددبسق 

( ِمبثددددددً  65.12س٠بػدددددد١بد (  ثبٌٕغددددددجخ ٌؼددددددذد ٌٕغددددددت ِىٛٔددددددبد اٌؾ١ٍددددددت ِزٛعددددددؾ لددددددذسٖ ) 

) عددددددد١ذاد ِزضٚعدددددددبد ٚغ١دددددددش  اٌضب١ٔدددددددخ ١دددددددخاٌزغش٠ج( ٌٍّغّٛػدددددددخ  65.10ِزٛعدددددددؾ  لدددددددذسٖ ) 

 اٌزغش٠ج١دددددددخٌٍّغّٛػدددددددخ  انبعذٚاااااااتانمٛاطااااااااث  فدددددددٟث١ّٕدددددددب ودددددددبْ اٌفدددددددبسق         س٠بػددددددد١بد (

األٌٚددددددٝ ) عدددددد١ذاد ِزضٚعددددددبد س٠بػدددددد١بد ( ثبٌٕغددددددجخ ٌؼددددددذد سػددددددؼبد وددددددً ؽفددددددً ِزٛعددددددؾ 

)  اٌضب١ٔددددددددددخ اٌزغش٠ج١ددددددددددخ( ٌٍّغّٛػددددددددددخ  4.05( ِمبثددددددددددً ِزٛعددددددددددؾ  لددددددددددذسٖ )  4.61لددددددددددذسٖ ) 

 انبعذٚاااااااتانمٛاطااااااااث ١دددددددش س٠بػددددددد١بد ( ، ث١ّٕدددددددب وددددددبْ اٌفدددددددبسق فدددددددٝ عدددددد١ذاد ِزضٚعدددددددبد ٚغ

ٌٍّغّٛػددددددخ اٌزغش٠ج١ددددددٗ األٌٚددددددٝ ) عدددددد١ذاد ِزضٚعددددددبد س٠بػدددددد١بد (  ثبٌٕغددددددجخ ٌؼددددددذد ٌٕغددددددت 

(  66.12( ِمبثددددددددددً ِزٛعددددددددددؾ  لددددددددددذسٖ )  68.54ِىٛٔددددددددددبد اٌؾ١ٍددددددددددت ِزٛعددددددددددؾ لددددددددددذسٖ ) 

ٚلددددددددذ  ٚ٘ددددددددزا ٌٍّغّٛػدددددددخ اٌزغش٠ج١ددددددددٗ اٌضب١ٔددددددددٗ ) عددددددد١ذاد ِزضٚعددددددددبد ٚغ١ددددددددش س٠بػددددددد١بد (

( )   ( أْ عدددددددبػخ ٚاؽدددددددذح  2015" )  ٚاطاااااااز يٛزساخااااااااَٙ   اااااااازٚى سادِسد دساعدددددددخ " أشدددددددب

 HR٪ ِدددددٓ ِؼدددددذي ػدددددشثبد اٌمٍدددددت األلظدددددٝ )70ئٌدددددٝ  60اٌٙٛائ١دددددخ ِدددددغ  ِدددددٓ اٌزّدددددبس٠ٓ

max ٓرددددددإصش ثشددددددىً وج١ددددددش ػٍددددددٝ اٌزشو١ددددددت ثؾ١ددددددش أٔددددددٗ ؽزددددددٝ ثؼددددددذ عددددددبػخ ٚاؽددددددذح ِدددددد )

ٛص ٚاٌّددددددبء فدددددددٝ اٌزّددددددش٠ٓ ، رددددددضداد ٔغددددددجخ اٌددددددذْ٘ٛ ٚاٌجددددددشٚر١ٓ ، ٚرددددددٕخفغ ٔغددددددجخ اٌالوزدددددد

( : رددددددأص١ش اٌزّددددددبس٠ٓ اٌٙٛائ١ددددددخ ػٍددددددٝ  ٠2015بعددددددش ١ِشصاعددددددبٟٔ ، وددددددش٠ُ طددددددبٌؼ )  اٌؾ١ٍددددددت .

 عددددددددددددددددددددٛدح ؽ١ٍددددددددددددددددددددت اٌضددددددددددددددددددددذٞ ، عبِؼددددددددددددددددددددخ أرسث١غددددددددددددددددددددبْ        

https://www.researchgate.net/publication 

(    )   ( أْ  2019وّددددددددددب رٛػددددددددددؼ اٌشاثطددددددددددخ األعددددددددددزشا١ٌخ ٌٍشػددددددددددبػخ اٌطج١ؼ١ددددددددددخ )        

زذٌددددددخ ال رؼددددددش ثى١ّددددددخ ؽ١ٍددددددت األَ  أٚ اٌؼٛاِددددددً إٌّبػ١ددددددخ اٌّّٙددددددخ فددددددٟ ٌددددددجٓ اٌزّددددددبس٠ٓ اٌّؼ

، اٌالوزددددددددددددٛف١ش٠ٓ ، ٚا١ٌٍددددددددددددضٚص٠ُ (  ٚ اٌّؼددددددددددددبدْ اٌشئ١غدددددددددددد١خ ) اٌىبٌغدددددددددددد١َٛ ،  SIgAاألَ )

اٌفٛعددددددددفٛس ، اٌّغ١ٕغدددددددد١َٛ ، اٌجٛربعدددددددد١َٛ ٚاٌظددددددددٛد٠َٛ ( ٚ اٌؼٕبطددددددددش اٌغزائ١ددددددددخ اٌشئ١غدددددددد١خ 

 )اٌذْ٘ٛ ، اٌجشٚر١ٓ ، اٌالوزٛص( .

breastfeeding-and-ww.breastfeeding.asn.au/bfinfo/exercisehttps://w  

 االطخُخاخاث:

 ٌذٜئْ ٌزّبس٠ٓ اٌشذح اٌّزٛعطخ راد اٌطبثغ اٌٙٛائٟ رأص١ش ػٍٝ ٔغت ئٔزبط اٌؾ١ٍت ِٚىٛٔبرٗ  .1

 اٌغ١ذاد اٌّزضٚعبد اٌش٠بػ١بد ٚغ١ش اٌش٠بػ١بد.

اٌغ١ذاد  ٌذٜاٌؾ١ٍت ِٚىٛٔبرٗ  ٕ٘بن رأص١ش ٚاػؼ ٌٍزّبس٠ٓ اٌٙٛائ١خ اٌّمزشؽخ ػٍٝ ٔغت ئٔزبط .2

اٌش٠بػ١بد أوضش ِٓ اٌغ١ذاد غ١ش اٌش٠بػ١بد. ٚ٘زا ِب ٠ؼطٟ أطجبًػب ٚاػًؾب ٌذٚس اٌغٙذ اٌجذٟٔ 

اٌّّبسط ِغجمًب ٚاٌّٛاظت ػ١ٍٗ، ٚدٚسٖ اإل٠غبثٟ وؼبًِ ِغبػذ فٟ ٔغجخ ئٔزبط اٌؾ١ٍت ِٚىٛٔبرٗ ِٓ 

 ئٔزبط اٌؾ١ٍت ٌذٜ إٌغبء اٌش٠بػ١بد.   خالي سفغ وفبءح األعٙضح اٌٛظ١ف١خ ٚرؾغ١ٓ ػًّ ِٕظِٛخ

 انخٕصٛاث:-

٠ٛطٟ اٌجبؽش ثزطج١ك اٌزّبس٠ٓ اٌّمزشؽخ اٌٙٛائ١خ فٟ ئٔزبط اٌؾ١ٍت ِٚىٛٔبرٗ ٌٍغ١ذاد  -1

 اٌش٠بػ١بد ٚغ١ش اٌش٠بػ١بد ٌّب ٌٙب ِٓ رأص١ش فؼَّبي.

 ب ٚػٍٝ ؽفٍٙب.اٌزٛػ١خ ثأ١ّ٘خ اٌش٠بػخ لجً ٚثؼذ اٌؾًّ ثشذح ِزٛعطخ ٌٍفبئذح اٌزٟ رؼٛد ػ١ٍٙ -2

ئػذاد ثشاِظ س٠بػ١خ أخشٜ رٛػ٠ٛخ ٚئسشبد٠خ ٌألِٙبد ٚا٢ثبء اٌغذد ثأ١ّ٘خ ِّبسعخ اٌش٠بػخ  -3

 ٚػّك فٛائذ٘ب اٌظؾ١خ ٚإٌفغ١خ ٚاالعزّبػ١خ عٛاء ػٍٝ اٌطفً أٚ األَ أٚ ػٍٝ االعشح.
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ٌألَ ثؼذ اٌٛالدح ص٠بدح اال٘زّبَ ثذٚس ٚعبئً اإلػالَ فٟ ػ١ٍّخ اٌزٛػ١خ ثأ١ّ٘خ إٌشبؽ اٌش٠بػٟ  -4

ثفزشح ٚرأص١شاد رٌه ػٍٝ ؽ١ٍت األَ ِٚىٛٔبرٗ، ٚدٚسٖ فٟ رؾغ١ٓ طؾخ اٌطفً ٚاألَ، ٚٚلب٠زُٙ ِٓ 

 وض١ش ِٓ األِشاع.

 لائًت انًزاخع

 انًزاخع انعزبٛت -

1 
 ٔانشؤٌٔ األٔلاف ٔسارة اإلطاليٙ"  يدهت انٕعٙ "انظزغاٌ يٍ ٔلاٚت األو زهٛب ) 2117 ( عبذانمادر انسبٛطٙ 

  (. 517انكٕٚج عذد )  إلطاليٛت ا

2 

( أثز بزَايح يمخزذ نهسزااث األطاطٛت عهٗ بعط انًخغٛزاث انُفض  1984انظكز٘  خٛزٚت  درٔٚش  عفاف ) 

اهٛت انخزبٛت انزٚاظٛت  –خظًٛت نهظٛذاث انًخباُٚاث فٙ انسانت االخخًاعٛت  انًؤحًز انعهًٙ انخايض انًدهذ األٔل 

 نهبٍُٛ باإلطكُذرٚت.

3 
 انعهٕو يدهت  "انثاَٙ انعاو َٓاٚت زخٗ يٍ انٕالدة األغفال عُذ انغذائٙ انظهٕن " حطٕر) 2111 ( فاٚش انمُطار 

 (.  2( انعذد )  28خايعت انكٕٚج  يدهذ )  االخخًاعٛت 

4 
 يدهت  "حسهٛهٛت ٔصفٛت دراطت األو انظٕرٚت"  عُذ اإلرظاع طهٕن ) 2113 ( بعٕٛفهٛض ٔيُٗ فاٚش انمُطار 

 ( . 14انعذد)  انعزبٛت انطفٕنت

5 
( " رٚاظت انًشٙ يذخم نخسمٛك انصست انبذَٛت ٔانُفظٛت" دار انفكز  1999خهٛفت  إبزاْٛى  راحب  أطايت ) 

 انعزبٙ  انماْزة.

 ( انٕلاٚت خٛز يٍ انعالج نًزظٗ انظكز  دار انفكز انعزبٙ  انماْزة. 2112يسزٔص  أًٍٚ )  6

7 
 ُٚاٚز انعذد –( يشاٚا ٔفٕائذ انزظاعت انطبٛعٛت  يدهت أطٕٛغ نهذراطاث انبُٛٛت  2116ٕٚطف  دمحم اًال  ) 

  (31 . ) 

 يزاخع عهٗ شبكت انًعهٕياث انذٔنٛت: 

8- https://arabianbodybuilding.com. 

9-https://ar.wikipedia.org 

10-https://www.dailymedicalinfo.com 

11-https://oya.news/49825 

12-https://mawdoo3.Com 

 https://rotana.net -13 

 

Suggested aerobic exercises and their effect on the milk production 

ratios and components of women Marrieboth athletes and non-athletes'  

Abstract: 

The study aims to identify the effect of the proposed aerobic exercise on 

the rates of milk production and its components among married women 

athletes, and other than athletes, and on the differences between the milk 

production ratios and its components among married women athletes and 

non-athletes. The researcher assumed the proposed aerobic exercise to affect 

differently the milk production and its components Married women, both 

athletes and non-athletes. Abundant influence also on the rates of milk 

production and its ingredients among matured married women? Through this 

researcher used the experimental approach with two groups, they are the first 

experimental group who are married athletes women and the second 

https://arabianbodybuilding.com/
https://www.dailymedicalinfo.com/view-article/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://oya.news/49825
https://mawdoo3.com/
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 دللة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

experimental group who are married women other than athletes and taking 

the tribal and dimensional measurements for both of them and the research 

sample was (18) women number (9) women married athletes and number (9) 

women who are not Athletes The most important results were that there were 

statistically significant differences between the pre and post measurements of 

the first experimental group, which is athletes and in favor of telemetry. This 

indicates the effect of the proposed aerobic exercises. Also, there are 

differences between the pre and post of the second experimental in favor of 

the post, which indicates the effect of the proposed aerobic exercise, but there 

is a variation in the effect As women had greater athletes than non-athletes, 

and the most important conclusions were that medium-intensity aerobic 

exercises have an effect on milk production ratios and components for 

married women, both athletes and non-athletes, there is a clear effect of the 

proposed aerobic exercises on milk production ratios and its components 

among athletes women more than women Other than math. This gives a clear 

impression of the role of physical exertion practiced and persevered in it, and 

its positive role as an auxiliary factor in the percentage of milk production 

and its components by raising the efficiency of the functional systems and 

improving the work of the milk production system for women in athletes. The 

most important recommendations were the application of the proposed 

aerobic exercises in the rates of milk production and its components for 

athletes women. And change math because of its effective impact, raising 

awareness of the importance of sport before and after pregnancy with 

moderate intensity for the benefit accruing to her and her child, preparing 

other sports awareness and counseling programs for new mothers and fathers 

on the importance of exercising and deepening its health, psychological and 

social benefits, whether on the child, the mother or the family, increasing 

Attention to the role of the media in the process of raising awareness of the 

importance of postpartum sporting activity for the period and the effects of 

this on breast milk and its components and its role in improving the health of 

the child and mother and protecting them from many diseases. 
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تصميم اختباريو لقياس دقة الضربتني االرضيتني االمامية واخللفية لالداء الفعلي بالتهس 

 لالعبني املتقدمني

          أ.م.د. حيدر جبار عبد                       أ.د. قاسم ذلمد عباس

 أ.م.د. ياس دليد ديش              السيدة نور اهلدى ثائر تركي

 يضخخهض انبحث:

ٓ ١ٍخ اٌجؾش ِٓ خالي االعبثخ ػٍٝ اٌزغبؤي: و١ف ٠ّىٓ ل١بط دلخ اٌؼشثزرزغٍٝ ِشى

االسػ١ز١ٓ االِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ ثٍؼجخ اٌزٕظ ثشىً ِٛػٛػٟ ٚدل١ك ٚخالي االداء اٌفؼٍٟ، ٠ٚٙذف اٌجؾش 

اٌٝ رظ١ُّ اخزجبساْ ٌم١بط دلخ اٌؼشثزبْ االسػ١زبْ االِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ ٌالداء اٌفؼٍٟ ثبٌزٕظ ٌالػج١ٓ 

اعزخذَ اٌجبؽضْٛ إٌّٙظ اٌٛطفٟ ثبألعٍٛة اٌّغؾٟ ٚاٌؼاللبد االسرجبؽ١خ ٌّالئّزٗ ٌطج١ؼخ ذ١ِٓ، اٌّزم

اٌّشىٍخ اٌّجؾٛصخ، ٚرُ رؾذ٠ذ ِغزّغ اٌجؾش ُٚ٘ اٌالػج١ٓ اٌّزمذ١ِٓ ثٍؼجخ اٌزٕظ ٌٕبدٞ اٌذ٠ٛا١ٔخ ٚاٌجبٌغ 

ٌؼشثزبْ االسػ١زبْ ( الػت، ٚ لذ اعزٕزظ اٌجبؽضْٛ اْ ٌالخزجبس٠ٓ اٌمذسح فٟ ل١بط ا12ػذد٘ٓ )

االِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ ثٍؼجخ اٌزٕظ ٚؽغت ٚػغ اٌؼالِبد اٌزم١ّ٠ٛخ ٌفبػ١ٍخ اٌىشاد اٌّشعٍخ ِٓ اٌالػج١ٓ 

 ِٓ عٙخ ٚدسعخ طؼٛثزٙب ٌالػج١ٓ ِٓ عٙخ أخشٜ.

 انًمذيت وأهًُت انبحث:1 -1

ٍف ٌمذ شٙذد اٌؾ١بح رطٛسا ٚاػؾب فٟ وبفخ اٌؾبعبد االٔغب١ٔخ، ٚاعزّش ٘زا اٌزطٛس ثّخز

اٌّغبالد عٜٛ وبٔذ ػ١ٍّخ اَ أغب١ٔخ، ٚوبْ ِٓ ٔظ١ت ٘زا اٌزطٛس ٚاٌزمذَ الخزظبطبد اٌزشث١خ  

اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ ٚثّخزٍف الغبِٙب إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ فمذ وبْ ٌالخزجبساد ِىبٔخ ِشِٛلخ 

ؼف ٌالفشاد ٚخظٛطب االخزجبساد اٌّٛػٛػ١خ اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ اٌّؼشفخ اٌزبِخ ٌٕمبؽ اٌمٛح ٚٔمبؽ اٌؼ

اٚ اٌالػج١ٓ ػٕذ رم٠ُٛ ٌٍّٙبساد اٌّطٍٛثخ ٚأٗ "االخزجبساد ِٓ اٌٛعبئً اٌّّٙخ ٌغّغ اٌج١بٔبد، 

٠ٚغزخذِٙب اٌجبؽضْٛ فٟ اٌّغبالد اٌّخزٍفخ ٌغّغ ث١بٔبرُٙ ثبالػبفخ، اٌٝ اٌٛعبئً االخشٜ ِٓ ِمبثٍخ 

إٌفغ١خ ٚاالعزّبػ١خ اٌؼذ٠ذ ِٓ ٚاعزفزبءاد ِٚالؽظبد ٠ٚزٛفش ٌذٜ اٌجبؽض١ٓ فٟ اٌّغبالد اٌزشث٠ٛخ ٚ

االخزجبساد اٌّمٕٕخ اٌزٟ لبَ ثبػذاد٘ب خجشاء"
(1)

اِب فٟ ِغبي االلغبَ اٌؼ١ٍّخ ٌٍزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ   

اٌش٠بػخ فمذ شٙذد ٌؼجخ اٌزٕظ فٟ االٚٔخ االخ١شح اسرفبع ٚاػؼ فٟ ِغز٠ٛبرٙب اٌّٙبس٠خ، ٟٚ٘ رؼذ ِٓ 

ثبٌششبلخ ٚاٌزٛافك ٚاٌذلخ ٚاٌغشػخ ٚاٌزٟ رغّغ ِب ث١ٓ االصبسح االٌؼبة اٌش٠بػ١خ اٌفشد٠خ اٌزٟ رز١ّض 

ٚاٌّزؼخ فٟ ٔفظ اٌٛلذ، ٚاٌزؼشف ػٍٝ ِغز٠ٛبد االفشاد ٠زطٍت ٚعٛد اخزجبساد ٌم١بط اٌظب٘شح اٚ 

ٚٔظش ٌؼذَ ٚعٛد اخزجبساد  اٌظفخ ػٍٝ اْ رىْٛ ٘زٖ االخزجبساد راد دل١مخ ِزٕب١٘خ فٟ اٌم١بط، 

دل١ك رشاػٝ ف١ٗ اِبوٓ عمٛؽ اٌىشاد فٟ اٌٍّؼت االِبِٟ ٚاٌخٍفٟ رم١ظ ٘زٖ اٌّٙبساد ثشىً 

ثبالػبفخ اٌٝ اِبوٓ عمٛؽ ٘زٖ اٌىشاد فٟ اٌغٙخ ا١ّ١ٌٓ اٚ ا١ٌغبس ٌالػت إٌّبفظ ِٚذٜ طؼٛثخ ٘زٖ 

اٌىشاد ٌٍّٕبفظ ػٕذِب ٠زؾزُ ػ١ٍٗ ثبداء اٌؼشثخ االسػ١خ االِب١ِخ اٚ اٌخٍف١خ  ٌزٌه ػّذ اٌجبؽش ٌؾً 

ِٚٓ ٕ٘ب رغٍذ زظ١ُّ اخزجبساد ٌّٙبسرٟ اٌؼشثز١ٓ االسػ١ز١ٓ االِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ، ٘زٖ اٌّشىٍخ ث

أ١ّ٘خ ٘زٖ اٌذساعخ فٟ رظ١ُّ اخزجبساد ٌم١بط دلخ اٌؼشثز١ٓ االسػ١ز١ٓ االِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ ثٍؼجخ 

اٌزٕظ ٚٚفك اعٍٛة ٌؼت ٘زٖ اٌّٙبساد ٚرؼزجش ٘زٖ اٌّٙبساد ِٓ اٌّٙبساد االعبع١خ ثٍؼجخ اٌزٕظ 

بط ٌؼجخ اٌزٕظ اٞ اْ ع١ّغ اٌّٙبساد اٌّزمذِخ رؼزّذ ثبعٍٛة اٌٍؼت االِبِٟ ٚاٌخٍفٟ، ٚاْ ٟٚ٘ اع

 ٌؼجخ اٌزٕظ ِبٟ٘ اال ػجبسح ػٓ اعٍٛة ٌؼت اِبِٟ ٚخٍفٟ ثبالػبفخ اٌٝ ػشثبد االسعبي.

 
                                                 

(
1

، يكخبت االَجهى 1ط‘ يظطفً ببهٍ، طبرٌ عًراٌ: االخخببراث وانًمبَُش فٍ انخربُت انرَبضُت، انمبهرة (

 . 72، ص7002 انًظرَت، 
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  -يشكهت انبحث: 1-2

ِؼشفزٙب ِٓ اْ ِٓ أُ٘ االعجبة اٌزٟ دػذ اٌجبؽضْٛ ٌٍخٛع فٟ ِؼبٌغخ اٌّشىٍخ اٌجؾض١خ ِّىٓ  

 خالي ِغّٛػخ اٌزغبؤالد أدٔبٖ:

ْ االسػ١زبْ االِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ ثٍؼجخ اٌزٕظ ثشىً ِٛػٛػٟ ٚدل١ك بو١ف ٠ّىٓ ل١بط دلخ اٌؼشثز -1

 ٚخالي االداء اٌفؼٍٟ.

و١ف ٠ّىٓ ٚػغ اٌؼالِبد اٌزم١ّ٠ٛخ ػٕذ ل١بط دلخ اٌؼشثزبْ االسػ١زبْ االِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ ثٍؼجخ  -2

 اٌىشاد ِٚذٜ طؼٛثزٙب ٌالػت إٌّبفظ. اٌزٕظ ٚؽغت فبػ١ٍخ عمٛؽ

 أهذاف انبحث:  1-3 

٠ٙذف اٌجؾش اٌٝ رظ١ُّ اخزجبساْ ٌم١بط دلخ اٌؼشثزبْ االسػ١زبْ االِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ ٌالداء اٌفؼٍٟ  -

 ثبٌزٕظ ٌالػج١ٓ اٌّزمذ١ِٓ.

 يجبالث انبحث: 1-4

 اٌالػج١ٓ اٌّزمذ١ِٓ ٌٕبدٞ اٌذ٠ٛا١ٔخ ثٍؼجخ اٌزٕظ.  انًجبل انبشرٌ: 1-4-1

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد. –: ٍِؼت رٕظ لغُ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ انًجبل انًكبٍَ  1-4-2

 . 10/6/2021اٌٝ     2021/ 20/12اٌفزشح ِٓ  انًجبل انزيبٍَ:   1-4-3

 يُهجُت انبحث واجراءاحه انًُذاَُت:  -3

 يُهج انبحث: -3-1

ٚاٌؼاللبد االسرجبؽ١خ ٌّالئّزٗ ٌطج١ؼخ اعزخذِذ اٌجبؽضْٛ إٌّٙظ اٌٛطفٟ ثبألعٍٛة اٌّغؾٟ 

 اٌّشىٍخ اٌّجؾٛصخ.

 يجخًع وعُُت انبحث:   3-2

رُ رؾذ٠ذ ِغزّغ اٌجؾش ُٚ٘ اٌالػج١ٓ اٌّزمذ١ِٓ ثٍؼجخ اٌزٕظ ٌٕبدٞ اٌذ٠ٛا١ٔخ ٚاٌجبٌغ ػذد٘ٓ 

( الػت، ٚٔظشاً ٌمٍخ ػذد اٌالػج١ٓ رُ أػزّبد اٌّشب٘ذاد ٌّغزّغ ٌٍجؾش ِٓ ؽ١ش أعشاء ثطٌٛخ 12)

( ِشب٘ذح ِزّضٍخ 66( ؽ١ش ثٍغ اٌؼذد إٌٙبئٟ ٌٍّشب٘ذاد  )12ىً دٚسٞ ِب ث١ٓ اٌالػج١ٓ اي )ثش

ثّغزّغ اٌجؾش،  رؼشف اٌؼ١ٕخ ثبٔٙب "ِغّٛػخ ِٓ اٌٛؽذاد اٚ اٌّشب٘ذاد اٌزٟ ٠زُ اخز٘ب ِٓ ِغزّغ 

اٌجؾش ثطشق ِخزٍفخ ٠طٍك ػ١ٍٙب اعُ ؽشق اٌّؼب٠ٕخ
(1)

 (:1. وّب فٟ اٌغذٚي )

 ٍ يجخًع انبحث وعذد انالعبٍُ وانًشبهذاث(   َب1ُجذول )

 ػذد اٌّشب٘ذاد رغٍغً اٌالػت د

 11 االٚي 1

 10 اٌضبٟٔ 2

 9 اٌضبٌش 3

 8 اٌشاثغ 4

 7 اٌخبِظ 5

 6 اٌغبدط 6

 5 اٌغبثغ 7

 4 اٌضبِٓ 8

 3 اٌزبعغ 9

                                                 

(
1

 .48و ، ص 1988نمبهرة ، دار انفكر نهطببعت وانُشر ، ا،انعبشر االحظبء انالببرايخرٌدمحم َظر انذٍَ رضىاٌ : (
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 2 اٌؼبشش 10

 1 اٌؾبدٞ ػشش 11

 طفش اٌضبٟٔ ػشش 12

 66 ِغّٛع اٌّشب٘ذاد

 نىصبئم واألجهزة انًضخخذيت:ا  3-3   

 وصبئم جًع انًعهىيبث:   3-3-1

 انًظبدر وانًراجع انعربُت واألجُبُت . -

 االخخببر وانمُبس. -

ُ ٌٍالػج١ٓ ّاعزجبٔٗ اعزطالع أساء اٌخجشاء ٚاٌّخزظ١ٓ ٌج١بْ سأ٠ُٙ ؽٛي طالؽ١خ االخزجبس اٌّظ -

اٌّزمذ١ِٓ ثبٌزٕظ ٌٕبدٞ اٌذ٠ٛا١ٔخ
()

. 

ٔزبئظ االخزجبس اٌّظُّ ٌٍؼشثزبْ االسػ١زبْ االِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ ثبٌزٕظ اعزّبسح رغغ١ً -
()

.
  

 األدواث واألجهزة انًضخخذيت : 3-3-2

ٌغشع اعشاء اٌجؾش ٚاعزىّبي االخزجبساد فمذ ػًّ اٌجبؽضْٛ ػٍٝ أعزخذاَ االدٚاد  

 ٚاالعٙضح اٌزب١ٌخ:

 (Baboloat( ٔٛع )10ِؼبسة رٕظ ػذد )  -1

 ( ع١ذ.6ػذد )( Fortوشاد رٕظ ٔٛع )  -2

 ٍِؼت رٕظ.   -3

فش٠ك ػًّ ِغبػذ)  -4


.) 

 ئعشاءاد اٌجؾش ا١ٌّذا١ٔخ :   3-4

 االخزجبساْ اٌّظّّبْ:  3-4-1

 اصى االخخببر  االول :  أخخببر َبس  نهضربت االرضُت االيبيُت: -1

 اصى االخخببر  االول :  أخخببر َىر انهذي  نهضربت االرضُت انخهفُت: -2

 دلت انضربخبٌ االرضُخبٌ االيبيُت وانخهفُت نالداء انفعهٍ ببنخُش. انغرع يٍ االخخببراٌ : لُبس

 االدواث انًضخخذيت: 

 (.4ِؼبسة رٕظ ػذد ) -1

 ع١ذ(. 5وشاد رٕظ ػذد ) -2

 اعزّبساد رغغ١ً. -3

 (.4ِغغ١ٍٓ ػذد ) -4

 ؽىُ ٍِؼت. -5

 الػج١ٓ اٌزٕظ اٌّزمذ١ِٓ. -6

 ( ٚؽغت اٌزمغ١ّبد االر١خ:1رمغُ عٙزٟ اٌٍّؼت وّب فٟ اٌشىً ) -7

 3،  2،  1ِٕطمخ ِٓ ِٕبؽك االسعبي  اٌٝ لغ١ّٓ ثبٌزغبٚٞ ؽ١ش رأخز اٌؼالِبد اٌزم١ّ٠ٛخ )رمغُ وً  - أ

 (.1( ٚوّب فٟ اٌشىً )4،

                                                 
()

 (.1َُظر يهحك  )  
()

 (.2ك )َُظر يهح  

(


 (.3( َُظر يهحك )
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

( رمغ١ّبد ثبٌزغبٚٞ ؽ١ش رأخز 6رمغُ وً ِٕطمخ ِٓ إٌّبؽك اٌخٍف١خ ٌغٙزٟ اٌٍّؼت اٌٝ ) - ة

 (. 1( ٚوّب فٟ اٌشىً )10،  9،  8،  7،  6،  5اٌؼالِبد اٌزم١ّ٠ٛخ )

االخزجبس ٚؽغت ػالِبرٗ اٌزم١ّ٠ٛخ ػٍٝ اْ اٌزساع اٌّفؼٍخ ٌالػت ٟ٘ ا١ٌّٕٝ ٠ٚىْٛ  طُّ ٘زا - د

اؽزغبة اٌؼالِخ ٚفك ٌظؼٛثخ عمٛؽ اٌىشح فٟ أٞ ِٕطمخ ٚاٞ عٙخ ثبٌٕغجخ ٌالػت اٌّغزمجً ِّٚىٓ 

اعزخذاَ ٘زا االخزجبس ٌالػج١ٓ اٌز٠ٓ ٠غزخذِْٛ اٌزساع ا١ٌغشٜ ثششؽ  رغ١ش اٌؼالِبد اٌزم١ّ٠ٛخ 

 ٛدح فٟ عٙزٟ اٌٍّؼت.اٌّٛع

 فٟ ؽبٌخ عمٛؽ اٌىشح ػٍٝ اٌخؾ رأخز اٌؼالِخ اٌزم١ّ٠ٛخ ٌٍّٕطمخ االػٍٝ.  - س

ؽش٠مخ االداء: ٠زُ أداء ٘زٖ االخزجبساد ثشىً غ١ش شبئغ ِغ ِض١ٍزٙب ِٓ االخزجبساد ٚأّب ِٓ خالي 

فٟ وً عٙخ،  ( أصٕب4ْاعشاء ِجبس٠بد رٕبفغ١خ ِب ث١ٓ اٌالػج١ٓ ٚثٛعٛد ؽىُ اٌٍّؼت ِٚغغ١ٍٓ ػذد )

ٚاعت اٌّغغ١ٍٓ رغغ١ً اٌؼالِبد اٌزم٠ّٛخ ػٕذ عمٛؽ اٌىشاد ٚفك رمغ١ّبد اٌٍّؼت ؽ١ش ٠ىْٛ ٕ٘بن 

ِغغ١ٍٓ ٚاؽذ فٟ وً عٙخ ِٓ اٌٍّؼت ٚاعجُٙ رغغ١ً اٌؼالِبد  اٌزم١ّ٠ٛخ اٌخبطخ ثبٌؼشثخ االسػ١خ 

ً اٌؼالِبد االِب١ِخ ، ِغغً ٌىً الػت ِٚغغ١ٍٓ ٚاؽذ فٟ وً عٙخ ِٓ اٌٍّؼت ٚاعجُٙ رغغ١

اٌزم١ّ٠ٛخ  اٌخبطخ ثبٌؼشثخ االسػ١خ اٌخٍف١خ ،  ِغغً ٌىً الػت ؽ١ش ربخز اٌؼالِبد اٌزم١ّ٠ٛخ 

اٌّج١ٕخ ػٍٝ اٌزمغ١ّبد فٟ اٌٍّؼت ٚػٕذ عمٛؽ اٌىشح ػٍٝ اٌخؾ فزؼطٝ اٌذسعبد اٌّشزشوخ فٟ اٌخؾ 

ٌخ،  اِب ػٕذِب ٠ٚزُ عّؼٙب ٚرمغ١ّٙب ػٍٝ ػذد٘ب ٚرغزخشط دسعخ ٚاؽذ وٛعؾ ؽغبثٟ فٟ ٘زٖ اٌؾب

٠ىْٛ عمٛؽ اٌىشح خبسط ٘زٖ اٌؾذٚد فزؼطٝ دسعخ طفش  ٚثؼذ رفش٠غ اٌج١بٔبد ٠زُ اؽزغبة اٌٛعؾ 

اٌؾغبثٟ ٌّغّٛع اٌؼشثزبْ االسػ١زبْ االِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ وً ػشثخ ػٍٝ ؽذح ٌٚىً الػت ػٍٝ ؽذح 

 ؽزٝ ٠ىْٛ ٕ٘بن دسعخ ٚاؽذح ٌىً ِٙبسح ِٓ اٌّٙبساد ػٍٝ ؽذح ٌٚىً الػت.

 رغغً اٌؼالِبد اٌزم١ّ٠ٛخ ٌىً ِٙبسح ٌٚىً الػت ٚٔغزخشط اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٌٙب. جُم:انخض

 (3شكم )

 َىضح االخخببراٌ انًظًًبٌ )نهضربخبٌ االرضُخبٌ االيبيُت وانخهفُت(

 انخجبرة االصخطالعُت: 3-5

 انخجربت االصخطالعُت  االونً:   3-5-1

 14/5/2021خ االٌٚٝ فٟ ٠َٛ األص١ٕٓ اٌّٛافك ػًّ اٌجبؽضْٛ ػٍٝ أعشاء رغشثزُٙ األعزطالػ١   

 ٌغشع ِب ٠ٍٟ: 
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 اٌزبوذ ِٓ عالِخ اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ. -1

 وفبءح فش٠ك اٌؼًّ اٌّغبػذ.  -2

 ِؼشفخ اٌٛلذ إٌّبعت ٌزطج١ك االخزجبساْ اٌّظّّبْ.  -3

 ِؼشفخ اٌظؼٛثبد اٌزٟ لذ رٛاعٗ اٌجبؽضخ ٚٚػغ أغت اٌؾٍٛي ٌٙب.  -4

 ش ٌالخزجبساْ اٌّظّّبْ.ِؼشفخ ِذٜ اعزؼذاد ِغزّغ اٌجؾ  -5

 اٌٛلذ اٌّالئُ العشاء االخزجبساْ اٌّظّّبْ. -6

 ِٚٓ خالٌٙب رُ اعزٕزبط ِب ٠أرٟ:

 رمغ١ُ اٌّشب٘ذاد ػٍٝ ػذد ِٓ اال٠بَ ؽزٝ ال ٠غٙذ اٌالػجْٛ.  -1

 ِالئّخ االخزجبساْ اٌّظّّبْ ٌّغزّغ اٌجؾش. -2

االسػ١خ االِب١ِخ ٚاٌّغغً  رُ رؾذ٠ذ ِغغ١ٍٓ ٌىً الػت االٚي ٌزغغ١ً اٌؼالِبد اٌزم٠ّٛخ ٌٍؼشثخ -3

اٌضبٟٔ ٌزغغ١ً اٌؼالِبد اٌزم٠ّٛخ ٌٍؼشثخ االسػ١خ اٌخٍف١خ ِٓ أعً اٌغ١طشح ػٍٝ ِغش٠بد االخزجبساْ 

 اٌّظّّبْ ٚاٌذلخ ثزغغ١ً اٌؼالِبد اٌزم٠ّٛخ.

  انخجربت االصخطالعُت انثبَُت: 3-5-2

    21/5/2021فٟ ٠َٛ االص١ٕٓ اٌّٛافك ػًّ اٌجبؽضْٛ ػٍٝ أعشاء اٌزغشثخ االعزطالػ١خ اٌضب١ٔخ          

ٚفٟ ٔفظ اٌظشٚف ٌٍزغشثخ االعزطالػ١خ االٌٚٝ ِٓ اعً اعزخشاط األعظ اٌؼ١ٍّخ ٌالخزجبساْ 

 اٌّظّّبْ )اٌؼشثزبْ االسػ١زبْ االِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ(.

 : األصش انعهًُت نالخخببراث 3-6

 طذق االخخببراث :  3-6-1

ِٓ خالي ٚػغ ِىٛٔبد االخزجبساْ اٌّظّّبْ فٟ  اعزخذَ اٌجبؽضْٛ اٌظذق اٌظب٘شٞ ٚرٌه

االعزّبسح اٌخبطخ ثبالعزج١بْ ٚرُ ػشػٙب ػٍٝ اٌخجشاء ٚاٌّخزظ١ٓ ٚرُ اٌؾظٛي ػٍٝ ٔغجخ ارفبق 

 % .93 ثذسعخ ٌظذق االخزجبس

 ثببث االخخببر:  3-6-2

ٞ ( الػج١ٓ ِٓ ٔبد10رُ رطج١ك االخزجبس ػٍٝ ػ١ٕخ اٌزغشثخ االعزطالػ١خ  اٌجبٌغ ػذدُ٘ )

  21/5/2021فٟ ٠َٛ االص١ٕٓ اٌّٛافك ٚثؼذ عجؼخ ا٠بَ،  14/5/2021فٟ ٠َٛ األص١ٕٓ اٌّٛافك  اٌذ٠ٛا١ٔخ

رُ اعشاء اػبدح االخزجبس ػٍٝ ٔفظ اٌّغزّغ ٚفٟ ٔفظ اٌظشٚف ٚرُ أعزخشاط ِؼبًِ االسرجبؽ اٌجغ١ؾ 

االسرجبؽ ِّٚب  ) ث١شعْٛ( ٌُٚ ٠ىزفٟ اٌجبؽضْٛ ثزٌه فمذ ػٍّذ ػٍٝ اعزخشاط ل١ّخ )د( ٌّؼبِالد

( رج١ٓ أٙب 2رج١ٓ ثأْ ل١ّزٙب اٌّؾغٛثخ أػٍٝ ِٓ اٌم١ّخ اٌغذ١ٌٚخ، ِٚٓ خالي إٌزبئظ اٌّج١ٕخ فٟ اٌغذٚي)

 ( :2ِٛصٛق ثٕزبئغٙب ٚوّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ اٌغذٚي )

 يىضىعُت االخخببراث:  3-6-3

ٔخ ثّؾى١ّٓ ػًّ اٌجبؽضْٛ ػٍٝ اٌزبوذ ِٓ اٌّٛػٛػ١خ ٌالخزجبساد ِٓ خالي االعزؼب         
(1.)

رُ 

( الػج١ٓ ِٓ ٔبدٞ اٌذ٠ٛا١ٔخ ٚرُ 10رطج١ك االخزجبس ػٍٝ ػ١ٕخ اٌزغشثخ االعزطالػ١خ اٌجبٌغ ػذدُ٘ )

اعزخشاط ِؼبًِ االسرجبؽ اٌجغ١ؾ ) ث١شعْٛ ( ث١ٓ دسعبد اٌؾى١ّٓ ٚاعخشاط ل١ّخ )د( ٌّؼبِالد 

 -(:2االسرجبؽ ٚوّب ِج١ٓ فٟ اٌغذٚي )

 

 

                                                 
(

1
 انًحكى االول  /   عالء هبشى َىصف         رئُش االححبد انفرعٍ نهخُش  -1 ( 

 . انًحطى انثبٍَ  /   حُذر هبشى َىصف         يذرة حُش َبدٌ انذَىاَُت2     
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 (2جذول )

 بث وانًىضىعُت ولًُت )ث( انًحضىبت نالخخببراٌ انًظًًبٌَبٍُ يعبيهٍ انثب

يعبيم  االخخببراث  ث

 انثببث 

)ث( 

 انًحضىبت 

انذالنت 

 االحظبئُت 

يعبيم 

 انًىضىعُت 

)ث( 

 انًحضىبت 

انذالنت 

 االحظبئُت 

اٌؼشثخ االسػ١خ  1

 االِب١ِخ 

 ِؼٕٛٞ 4776 0785 ِؼٕٛٞ 3720 0774

 اٌؼشثخ االسػ١خ 2

  اٌخٍف١خ 

 ِؼٕٛٞ 4755 0785 ِؼٕٛٞ 3790 0781

   8ودرجت حرَت  0305عُذ يضخىي دالنت  2331بهغج لًُت )ث( انجذونُت                   

 انمذرة انخًُُزَت:   3-7

ػًّ اٌجبؽضْٛ ػٍٝ رشر١ت اٌذسعبد اٌخبَ اٌزٟ ؽظٍذ ػ١ٍٙب خالي اعشاء اٌزغشثخ اٌشئ١غخ 

( ِشب٘ذح ػٍٝ الْ وً الػت 66ّٛع ِشب٘ذاد )( الػت، ٚثّغ12ٌّغزّغ اٌجؾش ٚاٌجٍغ ػذدُ٘ )

اعشٜ ِجبساح ِغ ع١ّغ اٌالػج١ٓ اٌجبل١ٓ، ِٓ ؽ١ش أعشاء ِٕبفغخ دٚسٞ  ث١ٓ اٌالػج١ٓ،  ؽ١ش رُ 

رشر١ت اٌذسعبد اٌخبَ اٌزٟ ؽظٍذ ػ١ٍٙب اٌجبؽضخ ٚثؼذ اعزخشاط االٚعبؽ اٌؾغبث١خ ٌىً ِٙبسح ِٓ 

% ِٓ 50شر١جب رٕبص١ٌب ِٚٓ ثؼذ٘ب اخز ٔغجخ اٌّٙبساد ٌٚىً ِشب٘ذح ِٓ اٌّشب٘ذاد ػٍٝ ؽذح ر

( ِشب٘ذح، 33% ِٓ اٌّغّٛػخ اٌذ١ٔب ٚلذ ثٍغذ وً ِغّٛػخ )50اٌّغّٛػخ اٌؼ١ٍب ٚاخز ٔغجخ  

ٚاعزخشاط ل١ّخ )د( اٌّؾزغجخ ٌٍؼ١ٕبد اٌّغزمٍخ ٌّؼشفخ ً٘ ٟ٘ اوجش ِٓ اٌغذ١ٌٚخ اَ اطغش ٌٍذالٌخ 

 ( ٠ج١ٓ رٌه :3ػٍٝ اٌز١١ّض ٚاٌغذٚي )

 (3جذول)

 بٍُ انمذرة انخًُُزَت نالخخببراث انًظًًت :َ

 

 د

 

 االخزجبساد

  )د( اٌّؾغٛثخ اٌّغّٛػخ اٌذ١ٔب اٌّغّٛػخ اٌؼ١ٍب

 اٌذالٌخ

 االؽظبئ١خ
- 

 ط

 ع -

+ 

ط  -  ع- 

+ 

 ِؼٕٛٞ  107077 07252 37333 07394 47167 انضربت االرضُت االيبيُت  1

 ِؼٕٛٞ 137705 07170 27384 07174 27976 انضربت االرضُت انخهفُت  2

 64ودرجت حرَت  0305عُذ يضخىي دالنت  13997بهغج لًُت )ث( انجذونُت  

 يضخىي انضهىنت وانظعىبت :   3-8    

٠ّىٓ اٌزؼشف ػٍٝ ِغزٜٛ عٌٙٛخ ٚطؼٛثخ االخزجبس ِٓ خالي ِؼبًِ االٌزٛاء ؽ١ش اْ ع١ّغ   

ٍٝ ِؼبِالد اخزجبس رزّزغ ثّغزٜٛ ( ِّب ٠ؼٕٟ اٌؾظٛي ػ1-ٚ  1ِؼبِالد االٌزٛاء ٌُ رزغبٚص )+

طؼٛثخ  ٚعٌٙٛخ ِٕبعجخ ٌغ١ّغ أفشاد اٌجؾش، ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ ِؼبًِ االٌزٛاء ٌٍؼشثخ االسػ١خ 

 (.07017( ٚل١ّخ ِؼبًِ االٌزٛاء ٌٍؼشثخ االسػ١خ اٌخٍف١خ ) 07616االِب١ِخ )

 انخجربت انرئُضت:  3-9

بساْ اٌّظّّبْ ٚثؼذ أخؼبػّٙب ثؼذ اْ رٛطً اٌجبؽضْٛ ئٌٝ اٌشىً إٌٙبئٟ ٌالخزج   

ٌألعظ اٌؼ١ٍّخ )اٌظذق ٚاٌضجبد ٚاٌّٛػٛػ١خ ( ئر صجذ أٔٙب ِالئّخ ٌم١بط دلخ اٌؼشثزبْ االسػ١زبْ  

االِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ ثبٌزٕظ ؽ١ش ػًّ اٌجبؽضبْ ثأعشاء االخزجبساد ػٍٝ ِغزّغ  اٌجؾش  إلػطبئٙب 

اٌٝ ٠َٛ االص١ٕٓ اٌّٛافك   2021/  5/  22ٛافك اٌّؼب١٠ش ٚاٌّغز٠ٛبد خالي اٌّذح ِٓ ٠َٛ اٌضالصبء اٌّ

( ٠ٛػؼ ثؼغ اٌظٛس ٌٍزغشثخ 4( أ٠بَ ٚاٌشىً )6ؽ١ش اعزغشلذ اٌزغشثخ اٌشئ١غخ )  2021/  5/  28
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

اٌشئ١غخ، ٚلذ ػًّ اٌجبؽضبْ ػٍٝ أعشاء ِٕبفغخ ثشىً دٚسٞ ٌغ١ّغ اٌالػج١ٓ ٚاػزجبس وً ِٕبفغخ أٚ 

رزىْٛ وً ِجبسح ِٓ شٛؽ١ٓ، ثّؼٕٝ ثؼذ ؽظٛي أٞ ٌالػت ِجبساح ٚاؽذح ٌالػت ِشب٘ذح ٚاؽذح  ؽ١ش 

ِٓ اٌالػج١ٓ اٌّزٕبفغ١ٓ ػٍٝ شٛؽ١ٓ رٕزٟٙ ثٙزٖ إٌز١غخ إٌّبفغخ ٚرؾزغت ِشب٘ذح ٌىً الػت أٞ اْ 

وً ِجبساح رغّغ ِشب٘ذر١ٓ ٌزٕزمً اٌجبؽضخ اٌٝ أعشاء ِٕبفغخ صب١ٔخ ث١ٓ الػج١ٓ اخش٠ٓ ٚؽغت رشر١ت 

( ٠ج١ٓ ػذد ا٠بَ ٚرٛاس٠خ اٌزغشثخ اٌشئ١غخ 4ٌجم١خ اٌالػج١ٓ ٚاٌغذٚي  ) اٌذٚسٞ إٌّظُ ٚ٘ىزا ثبٌٕغجخ

 ٚػذد اٌّشب٘ذاد ٚػذد اٌالػج١ٓ:

 (4شىً )

 ٠ٛػؼ أعشاء اٌزغشثخ اٌشئ١غخ

 

 
 (4جذول )

 َبٍُ اَبو وحىارَخ انخجربت انرئُضت وعذد انًشبهذاث  وعذد انالعبٍُ

 ػذد اٌالػج١ٓ ػذد اٌّشب٘ذاد ا١ٌَٛ ٚاٌزبس٠خ د

 12 12 22/5/2021اٌضالصبء   1

 12 12 23/5/2021االسثؼبء   2

 12 12 24/5/2021اٌخ١ّظ   3

 12 12 26/5/2021اٌغجذ   4

 12 12 27/5/2021االؽذ   5

 6 6 28/5/2021االص١ٕٓ   6

 :انىصبئم اإلحظبئُت  3-10

 فٟ اعزخشاط االرٟ:  SPSSأعزخذَ اٌجبؽضْٛ اٌؾم١جخ االؽظبئ١خ  
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 
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 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 .االٚعبؽ اٌؾغبث١خ -1

 االٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ. -2

 ل١ّخ )د( ٌٍؼ١ٕبد اٌّغزمٍخ. -3

 االٌزٛاء. -4

 اٌذسعبد اٌّؼ١بس٠خ. -5

 اٌذسعبد اٌّؼ١بس٠خ اٌّؼذٌخ. -6

 اٌشلُ اٌضبثذ. -7

 اٌّغز٠ٛبد. -8

 = عرع وححهُم ويُبلشت انُخبئج : 4

 انًبحىثت :اشخمبق انذرجبث انًعُبرَت وانًضخىَبث نهًخغُراث   4-1

شاط اٌذسعبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌّغز٠ٛبد ٌّزغ١شاد اٌجؾش ِٓ خالي رطج١ك ػًّ اٌجبؽضْٛ ػٍٝ اعزخ        

( ِشب٘ذح  ؽ١ش رُ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌذسعبد اٌخبَ 66االخزجبساْ اٌّظّّبْ ٌّغزّغ اٌجؾش ٚاٌجبٌغ )

ٚػٍّذ اٌجبؽضخ ػٍٝ رؾ٠ًٛ اٌذسعبد اٌخبَ اٌٝ دسعبد ِؼ١بس٠خ
()

( ٠ٚ2010زوش)ٌإٞ غبُٔ ٚاخشْٚ .

أٗ " ٠غؼٝ اٌجبؽضْٛ رؾ٠ًٛ اٌذسعبد اٌخبَ اٌزٟ ١ٌظ ٌٙب ِؼٕٝ اؽظبئٟ اٌٝ دسعبد ِؼ١بس٠خ )ِٛؽذح 

فٟ ٚؽذارٙب( ٚاٌذسعخ اٌّؼ١بس٠خ ٟ٘ دسعخ وً فشد ػٍٝ اعبط ػذد ٚؽذاد االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ 

ٌذسعزٗ ػٓ اٌّزٛعؾ"
(1)

دسعخ ِؼ١بس٠خ ِؼذٌخ "اٌزبئ١خ" . ِٚٓ صُ رؾ٠ًٛ اٌذسعخ اٌّؼ١بس٠خ اٌٝ
()

 

ٌٍزخٍض ِٓ اٌىغٛس ٚاالشبساد اٌغبٌجخ، ثؼذ راٌه ػٍّذ اٌجبؽضخ ػٍٝ اعزخشاط خّغخ ِغز٠ٛبد ٚرٌه 

ِٓ خالي رشر١ت اٌذسعبد اٌّؼ١بس٠خ اٌّؼذٌخ رشر١جب رٕبص١ٌب ٌٍؾظٛي ػٍٝ اػٍٝ ل١ّخ ٚؽشػ الً ل١ّخ 

ٌغ ػذد٘ب خّغخ  ِغز٠ٛبد ٟٚ٘ ) ِّزبص، ع١ذ عذا، ِٕٙب ٚلغّزٙب ػٍٝ ػذد اٌّغز٠ٛبد اٌّطٍٛثخ ٚاٌجب

ع١ذ، ِزٛعؾ، ِمجٛي( ؽزٝ أؽظً ػٍٝ اٌشلُ اٌضبثذ ٚؽشؽٗ ِٓ اػٍٝ ل١ّخ فٕؾظً ػٍٝ اٌّغزٜٛ 

ِٓ اٌؾذ االدٔٝ ٌٍّغزٜٛ االٚي )ِّزبص( ٚؽشػ ِٕٗ  07001االٚي ثؼذ رٌه ػًّ اٌجبؽضْٛ ػٍٝ أمبص 

( ٚ 6( ٚ )5ع١ذ عذاً(  ٚ٘ىزا ٌجم١خ اٌّغز٠ٛبد ٚاٌغذاٚي )اٌشلُ اٌضبثذ فؾظٍٛا ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌضبٟٔ )

(7.)  

انضربت  عرع َخبئج انمُى انخبو وانذرجبث انًعُبرَت وانذرجبث انًعُبرَت انًعذنت الخخببر 4-2

 االرضُت االيبيُت:

 (5انجذول )

 رضُت االيبيُت:َبٍُ انمُى انخبو وانذرجبث انًعُبرَت وانذرجبث انًعُبرَت انًعذنت الخخببر انضربت اال

 د
اٌم١ُ 

 اٌخبَ

اٌذسعخ 

 اٌّؼ١بس٠خ

اٌذسعخ 

اٌّؼ١بس٠خ 

 اٌّؼذٌخ

 د
اٌم١ُ 

 اٌخبَ

اٌذسعخ 

 اٌّؼ١بس٠خ

اٌذسعخ 

اٌّؼ١بس٠خ 

 اٌّؼذٌخ 

1 5.08 2.47691 74.7691 34 3.66 -0.16912 48.3088 

2 5.08 2.47691 74.7691 35 3.66 -0.16912 48.3088 

                                                 

(


جت انًعُبرَت = انىصظ انىصظ انحضببٍ / االَحراف انًعُبر3ٌ،:  انذر –انذرجت انًعُبرَت = انذرجت انخبو  (

 انذرجت انخبو / االَحراف انًعُبرٌ . –انحضببٍ 

(
1

 . 83و، ص2010، اربُم، 1، طاإلحظبء واالخخببر فٍ انًجبل انرَبضٍ( نؤٌ غبَى انظًُذعٍ واخروٌ: 

(


بح ايب فٍ حبنت  اخخببراث انضرعت )انزيٍ( فُظ  50+  10× انذرجت انًعُبرَت انًعذنت = انذرجت انًعُبرَت  (

 .   50  - 10× انمبَىٌ = انذرجت انًعُبرَت انًعذنت 
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –االساسية بالتعاوى مع كلية الرتبية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -الرتبية االساسية   كلية 

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

3 5.08 2.47691 74.7691 36 3.66 -0.16912 48.3088 

4 5.08 2.47691 74.7691 37 3.58 -0.31819 46.8181 

5 4.37 1.15389 61.5389 38 3.58 -0.31819 46.8181 

6 4.34 1.09799 60.9799 39 3.58 -0.31819 46.8181 

7 4.33 1.07936 60.7936 40 3.58 -0.31819 46.8181 

8 4.33 1.07936 60.7936 41 3.58 -0.31819 46.8181 

9 4.33 1.07936 60.7936 42 3.58 -0.31819 46.8181 

10 4.33 1.07936 60.7936 43 3.56 -0.35546 46.4454 

11 4.16 0.76258 57.6258 44 3.56 -0.35546 46.4454 

12 4.16 0.76258 57.6258 45 3.54 -0.39273 46.0727 

13 4.16 0.76258 57.6258 46 3.54 -0.39273 46.0727 

14 4.16 0.76258 57.6258 47 3.5 -0.46726 45.3274 

15 4.16 0.76258 57.6258 48 3.5 -0.46726 45.3274 

16 4.08 0.61351 56.1351 49 3.44 -0.57906 44.2094 

17 4.08 0.61351 56.1351 50 3.25 -0.93311 40.6689 

18 4.08 0.61351 56.1351 51 3.25 -0.93311 40.6689 

19 4.08 0.61351 56.1351 52 3.25 -0.93311 40.6689 

20 4.04 0.53897 55.3897 53 3.25 -0.93311 40.6689 

21 4.04 0.53897 55.3897 54 3.25 -0.93311 40.6689 

22 4.02 0.50171 55.0171 55 3.23 -0.97038 40.2962 

23 4.02 0.50171 55.0171 56 3.23 -0.97038 40.2962 

24 4.02 0.50171 55.0171 57 3.23 -0.97038 40.2962 

25 4.01 0.48307 54.8307 58 3.11 -1.19399 38.0601 

26 3.76 0.01722 50.1722 59 3.11 -1.19399 38.0601 

27 3.75 -0.00141 49.9859 60 3.11 -1.19399 38.0601 

28 3.75 -0.00141 49.9859 61 3 -1.39896 36.0104 

29 3.75 -0.00141 49.9859 62 3 -1.39896 36.0104 

30 3.75 -0.00141 49.9859 63 3 -1.39896 36.0104 

31 3.75 -0.00141 49.9859 64 2.88 -1.62257 33.7743 

32 3.75 -0.00141 49.9859 65 2.88 -1.62257 33.7743 

33 3.66 -0.16912 48.3088 66 2.88 -1.62257 33.7743 

 

 

 (6انجذول )

 نخبو وانذرجبث انًعُبرَت وانذرجبث انًعُبرَت انًعذنت الخخببر انضربت االرضُت انخهفُت:َبٍُ انمُى ا
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –االساسية بالتعاوى مع كلية الرتبية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -الرتبية االساسية   كلية 

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 د
اٌم١ُ 

 اٌخبَ
 اٌذسعخ اٌّؼ١بس٠خ

اٌذسعخ 

اٌّؼ١بس٠خ 

 اٌّؼذٌخ 

 اٌم١ُ اٌخبَ د
اٌذسعخ 

 اٌّؼ١بس٠خ

اٌذسعخ 

اٌّؼ١بس٠خ 

 اٌّؼذٌخ 

1 3.25 1.65091 66.5091 34 2.62 -0.17475 48.2525 

2 3.25 1.65091 66.5091 35 2.62 -0.17475 48.2525 

3 3.25 1.65091 66.5091 36 2.62 -0.17475 48.2525 

4 3.25 1.65091 66.5091 37 2.62 -0.17475 48.2525 

5 3.25 1.65091 66.5091 38 2.62 -0.17475 48.2525 

6 3.12 1.27419 62.7419 39 2.55 -0.3776 46.224 

7 3.12 1.27419 62.7419 40 2.55 -0.3776 46.224 

8 3.12 1.27419 62.7419 41 2.55 -0.3776 46.224 

9 3.12 1.27419 62.7419 42 2.55 -0.3776 46.224 

10 3.12 1.27419 62.7419 43 2.5 -0.5225 44.775 

11 3.12 1.27419 62.7419 44 2.5 -0.5225 44.775 

12 3.04 1.04236 60.4236 45 2.5 -0.5225 44.775 

13 3.04 1.04236 60.4236 46 2.5 -0.5225 44.775 

14 3.04 1.04236 60.4236 47 2.45 -0.66739 43.3261 

15 3.04 1.04236 60.4236 48 2.45 -0.66739 43.3261 

16 3.02 0.9844 59.844 49 2.44 -0.69637 43.0363 

17 3.02 0.9844 59.844 50 2.44 -0.69637 43.0363 

18 2.93 0.72359 57.2359 51 2.33 -1.01514 39.8486 

19 2.93 0.72359 57.2359 52 2.33 -1.01514 39.8486 

20 2.87 0.54972 55.4972 53 2.33 -1.01514 39.8486 

21 2.87 0.54972 55.4972 54 2.33 -1.01514 39.8486 

22 2.87 0.54972 55.4972 55 2.25 -1.24697 37.5303 

23 2.87 0.54972 55.4972 56 2.25 -1.24697 37.5303 

24 2.87 0.54972 55.4972 57 2.25 -1.24697 37.5303 

25 2.83 0.4338 54.338 58 2.25 -1.24697 37.5303 

26 2.75 0.20197 52.0197 59 2.25 -1.24697 37.5303 

27 2.75 0.20197 52.0197 60 2.17 -1.4788 35.212 

28 2.75 0.20197 52.0197 61 2.17 -1.4788 35.212 

29 2.75 0.20197 52.0197 62 2.17 -1.4788 35.212 

30 2.75 0.20197 52.0197 63 2.17 -1.4788 35.212 

31 2.75 0.20197 52.0197 64 2.15 -1.53676 34.6324 

32 2.75 0.20197 52.0197 65 2.15 -1.53676 34.6324 

33 2.75 0.20197 52.0197 66 2.06 -1.79757 32.0243 
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 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –االساسية بالتعاوى مع كلية الرتبية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -الرتبية االساسية   كلية 

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

عرع وححهُم ويُبلشت انًضخىَبث انًعُبرَت الخخببراٌ انضربخبٌ االرضُخبٌ االيبيُت  4-3

 وانخهفُت: 

 ( 7انجذول )

َبٍُ انذرجبث انخبو وانًضخىَبث انًعُبرَت وعذد انالعبٍُ وانُضبت انًئىَت نكم يضخىي فٍ اخخببراٌ 

 انضرببٌ االرضُخبٌ االيبيُت وانخهفُت:

 

 د
 اٌذسعبد اٌخبَ ساالخزجب

اٌّغز٠ٛبد 

 اٌّؼ١بس٠خ 
 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ػذد اٌّشب٘ذاد

 

 

1 
اٌؼشثخ 

 االسػ١خ

 االِب١ِخ 

 

5708 – 4764  % 6706 4 ِّزبص 

47639 – 47199  % 9709 6 ع١ذ عذاً  

47198 – 37758  % 33733 22 ع١ذ 

37757 – 37317  % 25775 17 ِزٛعؾ 

37316 – 27876  % 25775 17 ػؼ١ف 

 %100 66 0753+_ع  =  3775= -ط

 

 

اٌؼشثخ  2

 االسػ١خ  اٌخٍف١خ 

 % 16766 11 ِّزبص 37012 – 3725

37011 – 27773  % 21721 14 ع١ذ عذاً  

 % 25775 17 ع١ذ 27534 – 27772

 % 18718 12 ِزٛعؾ 27295 – 27533

 % 18718 12 ػؼ١ف 27056 – 27294

 %100 66 0734 = +_ع 2768=  -ط

 ( ٠زج١ٓ ِٓ اخزجبس اٌؼشثخ االسػ١خ االِب١ِخ أْ اٌّغزٜٛ ِّزبص لذ رؾذد ِٓ 6ِٓ اٌغذٚي)        

%( 7 6706( ٚؽممذ ٔغجخ ِئ٠ٛخ ِمذاس٘ب )4(  ٚٔالؽع أْ ػذد اٌّشب٘ذاد  وبٔذ )4764 – 5708)

ٚؽممذ ٔغجخ ( 6ٚٔالؽع أْ ػذد اٌّشب٘ذاد )( 47199 – 47639أِب اٌّغزٜٛ ع١ذعذا فمذ رؾذد ِٓ )

( ٚٔالؽع أْ ػذد 37758 – 47198%(7 أِب اٌّغزٜٛ ع١ذ فمذ رؾذد ِٓ  )9709ِئ٠ٛخ ِمذاس٘ب )

 37757%( 7 أِب اٌّغزٜٛ ِزٛعؾ فمذ رؾذد ِٓ )33733( ٚؽمك ٔغجخ ِئ٠ٛخ ِمذاس٘ب )22اٌّشب٘ذاد )

اٌّغزٜٛ %( أِب 25775( ٚؽممذ ٔغجخ ِئ٠ٛخ ِمذاس٘ب )17( ٚٔالؽع أْ ػذد اٌّشب٘ذاد )37317 –

( ٚؽممذ ٔغجخ ِئ٠ٛخ 17( ٚٔالؽع أْ ػذد اٌّشب٘ذاد )27876 – 37316ػؼ١ف فمذ رؾذد ِٓ )

 %.100( ِشب٘ذح ٚرّضً ٔغجخ 66%( ِٓ ِغّٛع اٌّغزّغ اٌّزىٛٔخ ِٓ )25775ِمذاس٘ب )

(  37012 - 3725ٚوزٌه ٠زج١ٓ ِٓ اخزجبس اٌؼشثخ االسػ١خ اٌخٍف١خ أْ اٌّغزٜٛ ِّزبص لذ رؾذد ِٓ)

%(، أِب اٌّغزٜٛ ع١ذعذا فمذ 16766( ٚؽممذ ٔغجخ ِئ٠ٛخ ِمذاس٘ب )11أْ ػذد اٌّشب٘ذاد ) ٚٔالؽع

( ٚؽممذ ٔغجخ ِئ٠ٛخ ِمذاس٘ب 14( ٚٔالؽع أْ ػذد اٌّشب٘ذاد )27773 – 37011رؾذد ِٓ)

( 17( ٚٔالؽع أْ ػذد اٌّشب٘ذاد )27534 – 27772%( أِب اٌّغزٜٛ ع١ذ فمذ رؾذد ِٓ)21721)

( 27295 – 27533%( أِب اٌّغزٜٛ ِزٛعؾ فمذ رؾذد ِٓ )25775ِمذاس٘ب )ٚؽممذ ٔغجخ ِئ٠ٛخ 

%(  أِب اٌّغزٜٛ ػؼ١ف فمذ 18718( ٚؽممذ ٔغجخ ِئ٠ٛخ ِمذاس٘ب )12ٚٔالؽع أْ ػذد اٌّشب٘ذاد )

( ٚؽممذ ٔغجخ ِئ٠ٛخ ِمذاس٘ب 12( ٚٔالؽع أْ ػذد اٌّشب٘ذاد )27056 – 27294رؾذد ِٓ )

ٚٔالؽع أْ أػٍٝ ٔغجخ ِئ٠ٛخ رؾممذ . ( ِشب٘ذح66زىٛٔخ ِٓ )%(  ِٓ ِغّٛع اٌّغزّغ ا18718ٌّ)

ػٕذ اٌّغز٠ٛبد ) ع١ذ، ِزٛعؾ ، ػؼ١ف( فٟ اخزجبس اٌؼشثخ االسػ١خ االِب١ِخ ٚاػٍٝ ٔغجخ ِئ٠ٛخ فٟ 

ٌزا رشٜ اٌجبؽضخ اْ االخزجبساْ   اٌّغز٠ٛبد ) ع١ذ، ع١ذ عذاً( فٟ اخزجبس اٌؼشثخ االسػ١خ اٌخٍف١خ.



  

 

 
  

 

051 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –االساسية بالتعاوى مع كلية الرتبية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -الرتبية االساسية   كلية 

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

خ ِٓ اٌٛعبئً اٌّّٙخ فٟ ػ١ٍّبد اٌزم٠ُٛ اٌخبص فٟ اٌّغبي اٌش٠بػٟ ٚاٌزٟ اٌّظّّبْ رؼزجشاْ ٚع١ٍ

رؼٛد ثأفبدح  ٌٍّذسث١ٓ ٚاٌّزخظظ١ٓ ٚثٕغت وج١شح ِٓ اٌفبئذح ؽ١ش رؼًّ فٟ سفغ وفبءرُٙ فٟ اٌؼ١ٍّخ 

اٌزذس٠ج١خ ػٕذ اٌزؼشف ػٍٝ اٌذسعبد اٌخبَ ٚاٌذسعبد اٌّؼ١بس٠خ ٚػذد اٌّغز٠ٛبد الخزجبساد اٌؼشثخ 

االِب١ِخ ٚاٌؼشثخ االسػ١خ اٌخٍف١خ ثٍؼجخ اٌزٕظ ػٍٝ أػزجبس اْ اػجخ اٌزٕظ ِبٟ٘ اال  االسػ١خ

ػشثبد اِب١ِخ ٚخٍف١خ ثؾش ع١ّغ ِٙبساد اٌٍؼجخ رٍؼت ثشىً اِبِٟ ٚخٍفٟ ثأعزضٕبء ِٙبسح االسعبي. 

ذ٠ٓ، رؼذ ٠ٚزوش دمحم طجؾٟ " أْ االخزجبساد اٌزٟ ٠زُ ثٕبؤ٘ب اٚ رم١ٕٕٙب ػٍٝ ػ١ٕبد رّضً ِغزّغ اٌّغزف١

اطٍؼ ِٓ غ١ش٘ب اٌزٟ رُ ثٕبؤ٘ب ٚرم١ٕٕٙب ػٍٝ ػ١ٕبد رّضً ِغزّؼب اخش ِّٙب ثٍغذ دسعخ اٌزشبثٗ ث١ٓ 

اٌّغزّؼ١ٓ
(1)

 . 

 -حى انخىطم إنً االصخُخبجبث انخبنُت  االصخُخبجبث:  5-1

أْ أفشاد ِغزّغ اٌجؾش ٠زٛصػْٛ فٟ اٌّغز٠ٛبد اٌخّغخ )اٌؼؼ١ف، اٌّزٛعؾ، اٌغ١ذ، اٌغ١ذ عذاً،  -1

 (.ِّزبص

رُ اٌزٛطً فٟ اٌجؾش ئٌٝ ٚػغ دسعبد ِؼ١بس٠خ ِؼذٌخ ٌٍّغزّغ اٌّجؾٛس رىْٛ راد دالٌخ  -2

 0ٚاػؾخ ػٕذ اٌّمبسٔخ

ٌالخزجبساْ اٌمذسح فٟ ل١بط اٌؼشثزبْ االسػ١زبْ االِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ ثٍؼجخ اٌزٕظ ٚؽغت ٚػغ  -3

ٙب ٌالػج١ٓ ِٓ عٙخ اٌؼالِبد اٌزم٠ّٛخ ٌفبػ١ٍخ اٌىشاد اٌّشعٍخ ِٓ اٌالػج١ٓ ِٓ عٙخ ٚدسعخ طؼٛثز

 أخشٜ.

 انخىطُبث:   5-2

 فٟ ػٛء االعزٕزبعبد اٌزٟ رُ اٌزٛطً ا١ٌٙب رٛطٟ اٌجبؽضخ ثّب ٠أرٟ:

 أعزفبدح اٌّذسع١ٓ ٚاٌّذسث١ٓ ِٓ ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساعخ فٟ رخط١ؾ ٚرٕف١ز اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ.   -1

 ّظّّبْ. اعزخذاَ اٌذسعبد اٌّؼ١بس٠خ اٌّؼذٌخ ٚاٌّغز٠ٛبد اٌزٟ اعزخٍظذ ٌالخزجبساْ اٌ  -2

 اعشاء دساعخ ِشبثٙخ ٌزظ١ُّ اخزجبساد ٌجم١خ اٌّٙبساد ٌٙزٖ اٌفئخ  ٌٚفئبد اخشٜ ٚثبالداء اٌفؼٍٟ.  -3

 انًظبدر

  : رؾى١ُ، اإلعىٕذس٠خ، ِىزجخ  –رم١١ُ  –رذس٠ت  –ا١ٌٓ ٚد٠غ فشط: اٌزٕظ رؼ١ٍُ   -ا١ٌٓ ٚد٠غ فشط

 َ.2000فٍّٕظ ٌٍطجبػخ، 
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  ِٟذ٠ٕخ ٔظش، ِطجؼخ داس 3ؽ اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ فٟ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ اٌش٠بػ١خ،ؽغ١ٕٓ: دمحم طجؾ ،

 َ.1995اٌفىش اٌؼشثٟ، 

                                                 

(
1

، يذَُت َظر، يطبعت دار انفكر انعربٍ، 3ط انمُبس وانخمىَى فٍ انخربُت انبذَُت انرَبضُت،دمحم طبحٍ حضٍُُ:  (

 .181و، ص1995



  

 

 
  

 

055 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –االساسية بالتعاوى مع كلية الرتبية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية وحتت شعار                                     -الرتبية االساسية   كلية 

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 دللة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

  : ْااٌؼبششٌمب٘شح ، داس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٚإٌشش،  االؽظبء اٌالثبساِزشٞدمحم ٔظش اٌذ٠ٓ سػٛا،

1988 .َ 

  :اٌّغزم١ّخ ِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ ٌم١بط دلخ اٌؼشثبد االسػ١خ اال دثٕبء ٚرم١ٕٓ اخزجبسا٠بط ِغ١ذ د٘ش

، ؽض٠شاْ 2، ط1، ػذد 17ٌالػج١ٓ، ، ِغٍخ اٌمبدع١خ ٌؼٍَٛ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ، ِغٍذ ثبٌزٕظ  ٚاٌمطش٠خ

2017.َ 

 (3يهحك )

 فرَك انعًم انًضبعذ

 ِىبْ اٌؼًّ  االعُ  د

ػٍَٛ لغُ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚ -و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد -عبِؼخ اٌمبدع١خ أ.َ.د. ؽ١ذس عجبس ػجذ 1

 اٌش٠بػخ

لغُ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ  -و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد -عبِؼخ اٌمبدع١خ أ.َ.د. ٔج١ً ؽغ١ٓ ػجبط 2

 اٌش٠بػخ

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد -عبِؼخ اٌمبدع١خ اٌغ١ذ عؼذ خِٛبْ 3

 سئ١ظ االرؾبد اٌفشػٟ ٌزٕظ اٌذ٠ٛا١ٔخ اٌغ١ذ ػالء ٘بشُ ٠ٛعف 4

 ٔبدٞ اٌذ٠ٛا١ٔخِذسة رٕظ  اٌغ١ذ ؽ١ذس ٘بشُ ٠ٛعف 5

 

Design of two tests to measure the accuracy of the forehand and backhand 

kicks for the actual performance of tennis for advanced players 
Prof.Dr. Qassim Mhmmed Abass       Prof.Dr. Ass. Hayder Jaber Abed 

Prof.Dr. Ass. Yass Majeed Dahash      Miss. Noor ALhuda Thaier Turky 

yas.dahash@qu.edu.iq 

Abstract: 

The research problem is manifested by answering the question: How can the 

accuracy of the front and back ground strikes in tennis be measured 

objectively and accurately during the actual performance, and the research 

aims to design two tests to measure the accuracy of the front and back ground 

strikes for the actual performance of tennis for advanced players, the 

researchers used the descriptive approach in the survey method and 

relationships Correlational due to its relevance to the nature of the problem 

under study, and the research community was identified, namely the 

advanced tennis players of the Al-Diwaniyah Club, which numbered (12) 

players. Difficulty for players on the other hand. 
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 اجلامعة  املستهصرية 

اساليب ادارة االزمات لتدريسيي كلية الرتبية للبهات يف جامعة القادسية يف ظل أنتصار 

 فايروس كورونا

 أ.م.د نبيل حسني عباس

 جامؼت انمادضٍت –كهٍت انتربٍت نهبىاث 

nabeel.abaas@qu.edu.iq 

 مطتخهص انبحث:

ز، ِّج ٠ؤدٞ إٌٝ فذٚط صٕؾُ ثألصِجس ثٌصجدِز ػٓ ثٌقٛثدط ثٌشذ٠ذر ٚثٌّفجؽتز ٚغ١ش ثٌّضٛلؼ    

صذِز ثٔفؼج١ٌز وذ١شر صغ١طش ػٍٝ ثٌفشد دشىً ِؤلش، ٚصؼذ ثألصِجس ثٌصجدِز سد فؼً ٌقذط ٠ٙذد 

لذ صىْٛ ثألصِجس صجدِز ألعذجح ػذ٠ذر، ِغً ِٛس شخص ػض٠ض أٚ  ثٌؾٛثٔخ ثألعجع١ز ٌٍق١جر.

٠ؤدٞ إٌٝ ثإلصجدز ثإلصجدز دّشض أٚ إػجلز شذ٠ذر أٚ ثٌفصً ِٓ ثٌؼًّ أٚ ثٌضؼشض ٌؼٕف شذ٠ذ لذ 

ثٌٕفغ١ز، ٚدجإلظجفز إٌٝ رٌه، ٠ّىٓ أْ صؤدٞ ثٌقٛثدط ٚثٌىٛثسط ثٌضٟ صص١خ ِؾّٛػجس وذ١شر ِٓ 

ثألفشثد إٌٝ ثألصِجس صجدِز، ٚغجٌذًج ِج صىْٛ ِؼجٌؾز ٘زٖ ثألصِجس ٚثٌضؼجًِ ِؼٙج أِش ِؤٌُ ٠ٚضطٍخ 

جفظ  ثٌّٕٙؼ ثٌٛصفٟ دجالعٍٛح ٚ٘ذف ثٌذقظ ثٌٝ دٕجء ِم١جط ثالصِجس ،ٚثصذؼش ثٌذ ِؾٙٛدًث وذ١ًشث.،

( صذس٠غ١ج  ٚوجٔش ثُ٘ ثالعضٕضجؽجس ٕ٘جن  33ثٌّغقٟ ٌّؼجٌؾز ثٌّشىٍز, ٚصجٌف ِؾضّغ ثٌذقظ ِٓ ) 

صفجٚس فٟ و١ف١ز ثعضخذثَ ثالعج١ٌخ ِٓ لذً ثٌضذس٠غ١١ٓ فٟ ف١ٓ ثُ٘ ثٌضٛص١جس ظشٚسر ٚؽٛد فش٠ك 

 صِجس .ػًّ فٟ ثٌؾجِؼز ٚثٌى١ٍجس ِضذسح ػٍٝ و١ف١ز ثٌضؼجًِ ِغ ثال

 : ثعج١ٌخ ، ثدثسر  ، فج٠شٚط  ، وٛسٚٔج انكهماث انمفتاحٍت

 انفصم االول

 :انتؼرٌف بانبحث  -1

 ممذمت انبحث وأهمٍته:-1-1

صٕؾُ ثألصِجس ثٌصجدِز ػٓ ثٌقٛثدط ثٌشذ٠ذر ٚثٌّفجؽتز ٚغ١ش ثٌّضٛلؼز، ِّج ٠ؤدٞ إٌٝ فذٚط  

ألصِجس ثٌصجدِز سد فؼً ٌقذط ٠ٙذد صذِز ثٔفؼج١ٌز وذ١شر صغ١طش ػٍٝ ثٌفشد دشىً ِؤلش، ٚصؼذ ث

لذ صىْٛ ثألصِجس صجدِز ألعذجح ػذ٠ذر، ِغً ِٛس شخص ػض٠ض أٚ  ثٌؾٛثٔخ ثألعجع١ز ٌٍق١جر.

ثإلصجدز دّشض أٚ إػجلز شذ٠ذر أٚ ثٌفصً ِٓ ثٌؼًّ أٚ ثٌضؼشض ٌؼٕف شذ٠ذ لذ ٠ؤدٞ إٌٝ ثإلصجدز 

ثٌضٟ صص١خ ِؾّٛػجس وذ١شر ِٓ  ثٌٕفغ١ز، ٚدجإلظجفز إٌٝ رٌه، ٠ّىٓ أْ صؤدٞ ثٌقٛثدط ٚثٌىٛثسط

ثألفشثد إٌٝ ثألصِجس صجدِز، ٚغجٌذًج ِج صىْٛ ِؼجٌؾز ٘زٖ ثألصِجس ٚثٌضؼجًِ ِؼٙج أِش ِؤٌُ ٠ٚضطٍخ 

ٚؽٛد فج٠شٚط وجسٚٔج ثٌمٝ دعالٌٗ ػٍٝ ثٌؾ١ّغ ِغذذج ٌٍٕجط ثٌىغ١ش ِٓ ثٌمٍك ٚثٌضٛصش  ِؾٙٛدًث وذ١ًشث.

شجةؼجس ٚثٌضٟ لذ صىْٛ ثالِش ثالوغش ثظشثسث دجٌصقز ٚثٌعغػ ثٌٕفغٟ ِٓ خالي ثٔضشجسٖ ٚثالخذجس ٚثٌ

ثٌٕفغ١ز , ٌزث ٠ؾخ ثال٘ضّجَ دجٌضٛػ١ز ٌىجفز ثٌٕجط فضٝ ٠ضّىٕٛث ِٓ ثٌضؼجًِ ثٌصق١ـ ٌّٛثؽٙز ٘زث 

ثٌفج٠شٚط , ٚٔقٓ ث١ٌَٛ ٔغضفجد ِٓ ثالصِجس ثٌغجدمز ثٌضٟ ِشس دٕج ٚٔضّٕٝ ثْ ٠ىْٛ ثٌّؾضّغ ثفعً دؼذ 

قً ثالصِجس ِضٕٛػز ِٓ لذً ثٌضذس٠غ١١ٓ ٌٚىً ٚثفذ ثال٠ٌٛٚز فٟ ثالعج١ٌخ ثٌّغضخذِز ٌ ف١ٓ.

 ثعضخذثِٙج دْٚ ثالخشٜ ٚثٌضٟ عٕضطشق ث١ٌٙج فٟ ثٌذقظ.

 ٚلذ صؾٍش أ١ّ٘ز ثٌذقظ وٛٔٙج صٕجٌٚش دٕجء ِم١جط ثالصِجس.  

 :مشكهت انبحث 1-2

عج١ٌخ ٌقً ِٓ خالي ثصصجي ثٌذجفغض١ٓ دذؼط ثٌضذس٠غ١١ٓ ٚثٌغؤثي ػٓ ِذٜ ِّجسعضُٙ ٌٙزٖ ثال    

ثالصِجس صذ١ٓ ثْ ٕ٘جن صفجٚس فٟ دسؽز ِّجسعضُٙ ٌٙج, ٌزث ثسصأس ثٌذجفظ  ثٌخٛض فٟ ٘زٖ ثٌّشىٍز 

 ِٚؼشفز صفجص١ٍٙج .
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 أهذاف انبحث  1-3

 ثٌضؼشف ػٍٝ ثعج١ٌخ ثدثسر ثالصِجس ٌذٜ صذس٠غ١ٟ و١ٍز ثٌضشد١ز ٌٍذٕجس فٟ ؽجِؼز  ثٌمجدع١ز.-1

 ٜ صذس٠غ١ٟ و١ٍز ثٌضشد١ز ٌٍذٕجس فٟ ؽجِؼز ثٌمجدع١ز   دٕجء ِم١جط ثعج١ٌخ ثدثسر ثالصِجس ٌذ-2

 مجاالث انبحث4 -1

 ثٌّؾجي ثٌذششٞ: صذس٠غ١ٛ و١ٍز ثٌضشد١ز ٌٍذٕجس فٟ ؽجِؼز ثٌمجدع١ز. 1-4-1

   2021 - 2020ثٌّؾجي أٌضِجٟٔ:   ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ  1-5-2

 ؽجِؼز ثٌمجدع١ز . –ثٌّؾجي ثٌّىجٟٔ : و١ٍز ثٌضشد١ز ٌٍذٕجس  1-5-3

 انثاوً انفصم 

 انذراضاث انىظرٌت -2-1

 االزماث  1-1 – 2

ػ١ٍّجس صضعّٓ ثٌضٕذؤ دجإلشىج١ٌجس ٚثألصِجس ثٌّضٛلؼز ٚصقذ٠ذ ثإلؽشثءثس  ثٌضٟ ِٓ ثٌّّىٓ أٚ 

ثٌّفشٚض إصذجػٙج فجي فذٚعٙج؛ دٙذف ثٌغ١طشر ٚثٌضؼجًِ ِغ ٚظغ ِفجؽب أٚ غجسا ٠غذخ أظشثسث 

ؼشلً ثٌؼ١ٍّجس ثالػض١جد٠ز، ٚصغؼٝ ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز إٌٝ إػجدر ؽغ١ّز ٚخٍال فٟ ثعضمشثس ثٌٕظجَ ثإلدثسٞ ٠ٚ

ثٌضٛثصْ ػذش إؽشثء صغ١١شثس ِٚؼجٌؾجس عش٠ؼز، ٠ٚضؼذٜ ثٌّفَٙٛ فً ثٌّشىٍز ث١ٔ٢ز ١ٌشًّ ِٕغ 

 فذٚعٙج ِٓ ثألصً ِٚؼجٌؾز ِغذذجصٙج وٟ ال صقذط ِٓ ثألعجط أٚ صؼجٚد ثٌقذٚط فٟ ثٌّغضمذً.

 وىاع االزماث ث

صؼذ ثالصِجس ثٌّجد٠ز ِٓ ثالصِجس ثٌضٟ صضغُ دجٌطجدغ ثاللضصجدٞ دٕغذز وذ١شر ؽذث  ثالصِجس ثٌّجد٠ز :-1

ٔض١ؾز ٌٍخغجةش ثٌّجد٠ز ثٌضٟ لذ صقصً ٔض١ؾز ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ثالصِجس ِغً ثصِز ثٌغزثء ثٚ ثٌذ٠ْٛ ثٚ 

 ثالفالط.

ص ٚظؼف ثالصِجس ثٌّؼ٠ٕٛز : ٠ضصف ٘زث ثٌٕٛع دجٌطجدغ ثٌٕفغٟ ِغً ثصِز ثٌغمز ثٌضٟ صقذط ٌٍشخ-2

 ثٌٛالء ٚظؼف ثالٔضّجء.

ثالصِجس ثٌغٍٙز : ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ثالصِجس ٠ّىٓ ِؼجٌؾضٗ دغٌٙٛز ِغً ثالشجػجس ثٌضٟ لذ صٕضشش ظّٓ -3

 ثٌششوز ثٚ ثالظشثح ثٌؾضةٟ الفذ ثلغجَ ثٌششوز.

ثالصِجس ثٌصؼذز : ٠ضغُ ٘زث ثٌٕٛع دجٌشذر ٚثٌمٛر ِغً فش٠ك ثٌّغضٛدػجس ثٚ ثالظشثح ثٌؼجَ -4

 ٓ فٟ ثٌششوز.ٌٍؼج١ٍِ

 انفصم انثانث

 -مىهجٍت انبحث وإجراءاته انمٍذاوٍت :-3

  -مىهج انبحث :-3-1

 ثعضخذَ ثٌّٕٙؼ ثٌٛصفٟ دجالعٍٛح ثٌّغقٟ ٚرٌه ٌّالةّضٗ ٚغذ١ؼز ثٌّشىٍز ثٌّطشٚفز.

 .مجتمغ انبحث وػٍىته -2- 3

( 33ٚثٌذجٌغ ػذدُ٘ )صُ صقذ٠ذ ِؾضّغ ثٌذقظ ُٚ٘ صذس٠غ١ٟ و١ٍز ثٌضشد١ز ٌٍذٕجس فٟ ؽجِؼز ثٌمجدع١ز 

 صذس٠غ١ج , ُٚ٘ ػ١ٕز ثٌذٕجء ٚثٌضطذ١ك.

ٟٚ٘ ثٌٛع١ٍز ٚثٌطش٠مز ثٌضٟ ٠غضط١غ األدواث واألجهسة انمطتخذمت ووضائم جمغ انمؼهىماث  3 - 3

(. 56،  1980ثٌذجفظ دٙج فً ِشىٍضٗ ِّٙج وجٔش صٍه ثالدٚثس ، د١جٔجس، ػ١ٕجس ،ثؽٙضر )ِقؾٛح ، 
.

 

 .انمطتخذمت األدواث واألجهسة  1- 3- 3

 ؽٙجص الدضٛح  - 1

 فجعذز ثٌىضش١ٔٚز ٠ذ٠ٚز  - 2
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 .وضائم جمغ انمؼهىماث وانبٍاواث  3-2 - 3

 ٌمذ أعضؼجْ ثٌذجفظ دجٌٛعجةً ثٌضج١ٌز :

 ثٌّشثؽغ ٚثٌّصجدس ثٌؼشد١ز - 1

 ثالعضذ١جْ  - 2

 ثٌّمجدالس ثٌشخص١ز -3

 ( 122، 1987)ػذط ، 

 .خطىاث بىاء ممٍاش اإلحتراف انرٌاضً  3-4

 :اػذاد انصٍغت االونٍت نهممٍاش 3-4-1

ِٓ خالي ثغالع ثٌذجفظ ػٍٝ ِؾّٛػز ِٓ ثٌذسثعجس ٚثٌذقٛط ٚثالدد١جس ثٌخجصز دّٛظٛع ثٌذقظ 

( ِؾجي ٚصُ ػشظٙج ػٍٝ ِؾّٛػز ِٓ 2( ثر فذد ثٌذجفظ) 56،  1978)ػالٚٞ ٚصصش ثٌذ٠ٓ ، 

( ٚدؼذ 1ٚوّج ِذ١ٓ فٟ ثٌؾذٚي ) ( خذ١شث فٛي ِذٜ صالف١ضٙج ِٓ ػذِٙج10ثٌخذشثء ٚثٌذجٌغ ػذدُ٘ )

( صقش ِغضٜٛ 2ثْ صُ ؽّغ ثالعضّجسثس صذ١ٓ ثْ ثٌّؾج١ٌٓ  ٠صٍقجْ ِٓ خالي ثعضخذثَ ثخضذجس )وج

 (.3،84( = ) 1( ٚػٕذ دسؽز فش٠ز )0،05دالٌز )

 (1) جذول

 ٌبٍه صالحٍت انمجاالث

  انمجاالث ث

 اراء انخبراء

 

 2كا

 انذالنت

غ١ش  ِٛثفك

 ِٛثفك

 ِؼٕٛٞ 10 0 10 ٙزثٌّٛثؽ 1

 ِؼٕٛٞ 6,4 1 9 ثٌضؼجْٚ 2

 :اػذاد فمراث انممٍاش 3-4-2

دؼذ ثالغالع ػٍٝ ثالدد١جس ٚثٌّصجدس صٛصٍش ثٌذجفغجس ثٌٝ ِؾّٛػز ِٓ ثٌفمشثس دص١غضٙج ثال١ٌٚز 

 ( فمشر ِٛصػز ػٍٝ ِؾج١ٌٓ :10ٚثٌذجٌغ ػذد٘ج )

 ( فمشر5ِؾجي ثٌٙشٚح )-1

 (فمشر5ِؾجي ثٌضؼجْٚ ) -2

 :ٍت انفمراثصالح3-4-3

(فمشر صُ ػشظٙج ػٍٝ 10دؼذ ثْ ثػذس ثٌذجفغجس ِؾّٛػز ِٓ فمشثس ثٌّم١جط ٚ ثٌذجٌغ ػذد٘ج ) 

( خذ١ش.ٚدؼذ ثْ صُ ثعضشؽجع ثالعضّجسثس ِٓ 10ِؾّٛػز ِٓ ثٌخذشثء ٚثٌّخضص١ٓ دٍغ ػذدُ٘ )

دالٌز  ( صقش ِغض2ٜٛثٌخذشثء لجِش ثٌذجفظ  دؾّغ ثٌذ١جٔجس ٚصفش٠غٙج إر صُ ثعضخذثَ ثخضذجس )وج

( ٠ذ١ٓ 2(ٚلذ د١ٕش ثٌٕضجةؼ صالف١ز وً ثٌفمشثس ٚثٌؾذٚي )3.84( = ) 1( ٚػٕذ دسؽز فش٠ز )0,05)

 رٌه.
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 (2جذول )

 ٌبٍه صالحٍت فمراث انممٍاش

 

 

 

 ث انمجال/انفمراث اراء انخبراء 2مربغ كا انذالنت

 ِٛثفك غ١ش ِٛثفك

  انمىاجهت    

ِٓ ثلَٛ دضقذ٠ذ ثٌّخجغش 9 1 6.4 مؼىىي

 ثٌذ١تز ثٌضٟ صق١ػ دٟ

1 

ثلَٛ دضشخ١ص ثالِٛس  9 1 6,4 مؼىىي

ثٌخجغتز ٚثٌصق١قز 

ٌٍضّىٓ ِٓ ِٛثؽٙز 

 ثالصِز

2 

ثلَٛ دض١ٙتز ٚصأ١ً٘ فش٠ك  10 0 10 مؼىىي

 ثٌؼًّ

3 

ال ثٌمٟ ثٌٍَٛ ػٍٝ  8 2 3.6 مؼىىي

ثالخش٠ٓ ٚرٌه ٌض١ٙتز 

 ثٌّٕجك ثٌصقٟ

4 

ثدقظ دجعضّشثس ػٓ  8 2 3,6 مؼىىي

 ٛط ثالصِزثعذجح ف

5 

  انتؼاون    

ثػًّ ػٍٝ صشؾ١غ ثٌؾ١ّغ  9 1 6,4 مؼىىي

فٟ ثٌى١ٍز ٌٍضؼجْٚ فٟ 

ثخض١جس ثٔغخ ٚثفعً 

 ثٌطشق

6 

ثػًّ ػٍٝ ِضجدؼز ثٌؾ١ّغ  8 2 3.6 مؼىىي

 ٌٍقذ ِٓ ثٔضشجس ثالصِز

7 

ثصؼجْٚ دشىً ؽذٞ ِغ  8 2 3,6 مؼىىي

ثالخش٠ٓ فٟ ثٌؼًّ 

 ٌّٛثؽٙز ثالصِز

8 

عضخذَ غش٠مز ثاللٕجع ِغ ث 10 0 10 مؼىىي

ثالخش٠ٓ ٌٍضؼجًِ ثٌصق١ـ 

 ِغ ثالصِز

9 

ثشؾغ ثالدذثع ٚثالدضىجس  9 1 6,4 مؼىىي

فٟ ثٌؼًّ دؼذ ثٌضخٍص 

 ِٓ ثالصِز

10 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 انمذرة انتمٍسٌت:3-4-2-1

 :انمجمىػتان انطرفٍتان ) االتطاق انخارجً( 3-4-3-1-1

ثعضخذَ ثٌذجفظ ثٌّؾّٛػض١ٓ ثٌطشف١ض١ٓ ٌٍضقمك ٌغشض ثٌضؼشف ػٍٝ ثٌمذسر ثٌض١ّض٠ز ٌفمشثس ثٌّم١جط  

(صذس٠غ١ج 33ِٓ لذسر ثٌفمشر ػٍٝ ثٌض١١ّض دجعضخذثِّٙج ٘زث ثالعٍٛح ِٓ خالي ػ١ٕز ثٌذٕجء ثٌذجٌغ ػذد٘ج)

 ِٓ خالي ثالصٟ:

 صشص١خ ثٌذؽجس ثٌى١ٍز صشص١ذج صٕجص١ٌج-1

(ِٓ ثالعضّجسثس %50%( ِٓ ثالعضّجسثس ثٌضٟ فصٍش ػٍٝ ثٌذسؽجس ثٌذ١ٔج ٚ)50صقذ٠ذ ٔغذز )-2

 ( الػذج.17ثٌضٟ فصٍش ػٍٝ ثٌذسؽجس ثٌؼ١ٍج ٚدزٌه صىٛٔش ِؾّٛػض١ٓ لٛثَ وً ِّٕٙج )

( فمشر ِٓ خالي ثعضخذثَ ثخضذجس 10صُ فغجح ِؼجًِ ثٌض١١ّض ٌؾ١ّغ فمشثس ثٌّم١جط ثٌذجٌغز )-3

١ّز )س(ٌٍؼ١ٕجس ثٌّغضمٍز ٚثٌضٟ ثػضذشس وّؤشش ٌّذٜ صالف١ز ثٌفمشثس ِٓ خالي ِمجسٔضٙج دجٌم

 (.3( , ٚوّج ِذ١ٓ دجٌؾذٚي )0,05(ِٚغضٜٛ دالٌز )32( ػٕذ دسؽز فش٠ز)2,04ثٌؾذ١ٌٚز ثٌذجٌغز )

 (3جذول )

 ٌبٍه انمىة انتمٍسٌت نفمراث ممٍاش االزماث

 

 

 س

ثٌمٛر  ثٌّؾّٛػز ثٌذ١ٔج ثٌّؾّٛػز ثٌؼ١ٍج   ثٌّؾجالس ثٌفمشثس

 ثٌض١ّض٠ز 

 ثٌذالٌز

   ع ط ع ط 

 انمىاجهت

َ دضقذ٠ذ ثٌّخجغشِٓ ثلٛ 1

 ثٌذ١تز ثٌضٟ صق١ػ دٟ

 ِؼٕٛٞ 4,22 0,303 2,520 0,150 4,970

 

ثلَٛ دضشخ١ص ثالِٛس  2

ثٌخجغتز ٚثٌصق١قز ٌٍضّىٓ 

 ِٓ ِٛثؽٙز ثالصِز

 ِؼٕٛٞ 5,88 0,567 3,433 0,290 4,600

ثلَٛ دض١ٙتز ٚصأ١ً٘ فش٠ك  3

 ثٌؼًّ

 ِؼٕٛٞ 5,20 0,529 3,223 0,356 3,997

َ ػٍٝ ثالخش٠ٓ ال ثٌمٟ ثٌٍٛ 4

 ٚرٌه ٌض١ٙتز ثٌّٕجك ثٌصقٟ

 ِؼٕٛٞ 4,29 0,489 2,356 0,390 4,446

ثدقظ دجعضّشثس ػٓ ثعذجح  5

 فذٚط ثالصِز

 ِؼٕٛٞ 3,30 0,689 2,225 0,476 3,771

 ثٌضؼجْٚ 

ثػًّ ػٍٝ صشؾ١غ ثٌؾ١ّغ  6

فٟ ثٌى١ٍز ٌٍضؼجْٚ فٟ ثخض١جس 

 ثٔغخ ٚثفعً ثٌطشق

 ِؼٕٛٞ 6,77 0,879 3,556 0,345 5,665

ثػًّ ػٍٝ ِضجدؼز ثٌؾ١ّغ  7

 ٌٍقذ ِٓ ثٔضشجس ثالصِز

 ِؼٕٛٞ 4,22 0,568 3,778 0,776 4,881



  

 

 
  

 

325 

 

                                                                                                                            

 وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية واالجتماعية والصرفة  

 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( وحتت شعار 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 وحتت شعار                                    اجلامعة املستهصرية  -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ثصؼجْٚ دشىً ؽذٞ ِغ  8

ثالخش٠ٓ فٟ ثٌؼًّ ٌّٛثؽٙز 

 ثالصِز

 ِؼٕٛٞ 5,99 0,445 3,991 0,567 5,998

ثعضخذَ غش٠مز ثاللٕجع ِغ  9

ثالخش٠ٓ ٌٍضؼجًِ ثٌصق١ـ 

 ِغ ثالصِز

 ِؼٕٛٞ 5,30 0,321 4,981 0,654 5,999

ثشؾغ ثالدذثع ٚثالدضىجس فٟ  10

ثٌؼًّ دؼذ ثٌضخٍص ِٓ 

 ثالصِز

 ِؼٕٛٞ 5,87 4,876 3,971 0,339 4,223

  االتطاق انذاخهً:2 -3-4-3-1

 ثسصذجغ ثٌفمشر دجٌذسؽز ثٌى١ٍز ٌٍّم١جط -1

ٌى١ٍز ٚدؼذ لجَ ثٌذجفظ  دجعضخشثػ ِؼجًِ ثالسصذجغ ثٌذغ١ػ) د١شعْٛ (د١ٓ دسؽز وً فمشر ٚثٌذسؽز ث

ثصّجَ ثٌّؼجٌؾجس ثالفصجة١ز ِٓ خالي ثعضخذثَ ِؼجًِ ثالسصذجغ ٚثعضخشثػ ثٌٕضجةؼ ِٓ خالي )س( 

( ٚػٕذ دسؽز فش٠ز 0,05(صقش ِغضٜٛ دالٌز)0,349ثٌّقضغذز ِمجسٔز دذسؽز )س( ثٌؾذ١ٌٚز ثٌذجٌغز)

 ( ٠ذ١ٓ رٌه.4( ِٚٓ خالي رٌه ٌُ صغضذؼذ ثٞ فمشر ٚثٌؾذٚي )31)

 (4جذول ) 

 ٌبٍه مؼامم ارتباط درجت كم فمرة بانمجمىع انكهً نهممٍاش

 مؼامم ارتباط ث

1 09590 

2 09431 

3 0888 

4 09710 

5 09498 

6 09598 

7 09690 

8 09544 

9 09892 

10 09762 

 0,349=31=2-33(=2-( ٚدسؽز فش٠ز )0,05ْل١ّز )س( ثٌؾذ١ٌٚز ػٕذ ِغضٜٛ دالٌز )

 :ممٍاشانمؤشراث انؼهمٍت نه3-4-4

 صُ ثعضخذثَ ثٌصذق ٚثٌغذجس ٚثٌّٛظٛػ١ز

 :انتطبٍك انىهائً نهممٍاش 3-4-5

( صذس٠غ١ج ٚلذ دٍغش 33دؼذ ثْ صُ دٕجء ثٌّم١جط دجٌصٛسر ثٌٕٙجة١ز صُ صطذ١مٗ ػٍٝ ػ١ٕز ثٌضطذ١ك ثٌذجٌغز)

 ( فمشر .10ِؾّٛع فمشثصٗ )

 انىضائم االحصائٍت:     3-4-6

 ثٌضج١ٌز: ثعضخذَ ثٌذجفظ  ثٌٛعجةً ثالفصجة١ز

 ثالٔقشثف ثٌّؼ١جسٞ -1
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 ِؼجًِ ثالسصذجغ ثٌذغ١ػ د١شعْٛ -2

 ثٌٛعػ ثٌقغجدٟ -3

 ثخضذجس) س( ٌٍؼ١ٕجس ثٌّغضمٍز-4

 2ِشدغ وج -5

 انفصم انرابغ
 ػرض انىتائج وتحهٍهها ومىالشتها.-4

 ػرض وتائج ممٍاش انمهك وتحهٍهها ومىالشتها4-1

 (5جذول)

 نبحث ػهى فمراث ممٍاش االزماثٌبٍه انتكراراث الجاباث افراد ػٍىت ا

 ثٌّؾجالس

 ثٌفمشثس

ِضقمك ثٌٝ  ِضقمك

 فذث ِج

ثٌّؾّٛع  غ١ش ِضقمك

 ثٌضمذ٠شٞ

ثٌٛعػ 

 ِشؽـ

ثٌٛصْ 

 ٌٕغذٟ

 ثٌضغٍغً

     ثٌؼذد ثٌؼذد ثٌؼذد

 ثٌّٛثؽٙز

1 15 11 7 74 2,24 74,74 5 

2 17 10 6 77 2,33 77,77 4 

3 18 10 5 79 2,39 79,79 3 

4 18 11 4 80 2,42 80,80 2 

5 20 8 5 81 2,45 81 1 

 ثٌضؼجْٚ

6 16 6 11 71 2,15 71,71 5 

7 17 5 11 72 2,18 72,72 4 

8 21 7 5 82 2,48 82,82 2 

9 19 7 7 78 2,36 78,78 3 

10 23 5 5 84 2,54 84,84 1 

 

 -81د١ٓ ) ( ٠ضذ١ٓ ثْ ثٌٕغذز ثٌّت٠ٛز ٌفمشثس ِؾجي ثٌّٛثؽٙز صشثٚفش ِج5ِٓ خالي ػشض ثٌؾذٚي)

%( ف١ظ فممش فمشر)ثدقظ دجعضّشثس ػٓ ثعذجح فذٚط ثالصِز(ثٌّشصذز ثالٌٚٝ ٚدٕغذز) 74,74

%(ِقجٌٚز ثٌذقظ ػٓ ثٌغذخ ثٌقم١مٟ ٌقذٚط ثالصِز ٚرٌه ٌضفجد٠ٙج ثٚ ِقجٌٚز ثٌقذ ِٓ ثٔضشجس٘ج 81

مشر)ال ثٌمٟ ٠ٚىْٛ ٘زث ثٌذقظ ٚدذْٚ ًٍِ ٚرٌه ٌٍضٛصً ٌٍقٍٛي ثٌٕجؽقز ٚثٌّغّشر .فٟ ف١ٓ ؽجءس ثٌف

%(ثٌّغؤٚي ػ١ٍٗ ثْ 80,80ثٌٍَٛ ػٍٝ ثالخش٠ٓ ٚرٌه ٌض١ٙتز ثٌّٕجك ثٌصقٟ دجٌّشصذز ثٌغج١ٔز ٚدٕغذز )

٠ضؾجٚص وجفز ثٌؼمذجس ِٓ خالي ػذَ ٚظغ ثٌٍَٛ ػٍٝ ثالخش٠ٓ ٌغشض سفغ ِؼ٠ٕٛجصُٙ ٚػذَ صغذ١ػ 

ٚص ثالصِز ِٚٓ عُ ثٌٛصٛي ثٌُّٙ دً ثٌؼىظ ثعضؼّجي ثٌضشؾ١غ ٚثٌضؼض٠ض ٌٍّٛس ثال٠ؾجد١ز ٚثٌضقف١ض ٌضؾج

ٌال٘ذثف ثٌّشؽٛر .ثِج ثٌضغٍغً ثٌغجٌظ وجْ ِٓ ٔص١خ ثٌفمشر )ثلَٛ دض١ٙتز ٚصأ١ً٘ فش٠ك ثٌؼًّ( ٚدٕغذز 

%(ظشٚسر صأ١ً٘ فش٠ك رٚ خذشر ٚدسث٠ز ٌٍم١جَ دضصق١ـ ثالػّجي ِٚٛثؽٙز ثٌخطش ِٚؼشفز 79,79) 

ثٌضغٍغً ثٌشثدغ فمذ ؽجءس ثٌفمشر )ثلَٛ ثٌؼمذجس ٚثالٔقشثفجس ثٌضٟ لذ صظٙش خالي ع١ش ثٌؼًّ. .ثِج 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

%(ِؼشفز ثالػّجي 77,77دضشخ١ص ثالِٛس ثٌخجغتز ٚثٌصق١قز ٌٍضّىٓ ِٓ ِٛثؽٙز ثالصِز( ٚدٕغذز ) 

عٛثء وجٔش ث٠ؾجد١ز ثٚ عٍذ١ز ِٓ ثالِٛس ثٌّّٙز ؽذث ٚرٌه ٌٍضؼشف ػٍٝ ِىجِٓ ثٌمٛر ٚثٌعؼف فٟ وً 

ثٚ ثٌضخٍص ِٕٙج .ثِج ثٌضغٍغً ثٌخجِظ فمذ ؽجءس ثالِٛس ثٌضٟ صخص ثالصِجس  ٚدجٌضجٌٟ ثٌقذ ِٕٙج 

%(٘زٖ ثٌفمشر صذٚس فٛي ثٌذ١تز 74,74ثٌفمشر )ثلَٛ دضقذ٠ذ ثٌّخجغشِٓ ثٌذ١تز ثٌضٟ صق١ػ دٟ( ٚدٕغذز ) 

ثٌضٟ الدذ ِٓ ثْ صىْٛ ٟ٘ ِقٛس ثغٍخ ثالصِجس ثال ثْ فٟ ٘زث ثٌفج٠شٚط ٌُ صىٓ ثٌذ١تز ثٌضٟ ٟ٘ ١٘تضٗ 

ٚدجٌضجٌٟ ػ١ٍٕج ِٛثؽٙضٗ ِٚؼشفز ثٌطشق ثٌصق١ز ٚثٌؼ١ٍّز ٌٍضؼجًِ ِؼٗ  دً ٘ٛثٌزٞ فشض ٔفغٗ ٚدمٛر.

%( ف١ظ فممش 71,71 -84دىً فىّز ٚدسث٠ز. ثِج دجٌٕغذز ٌفمشثس ِؾجي ثٌضؼجْٚ صشثٚفش ِج د١ٓ )

فمشر)ثشؾغ ثالدذثع ٚثالدضىجس فٟ ثٌؼًّ دؼذ ثٌضخٍص ِٓ ثالصِز(ثٌّشصذز ثالٌٚٝ ٚدٕغذز)%(صشٜ 

ٚثٌقجؽز ثٌٝ ثصخجر لشثسثس صجةذز ٚعش٠ؼز ٌّؼجٌؾز ثٌؼٛثًِ ثٌضٟ عذذش  ثٌذجفظ  ثْ ظغػ ثٌٛلش

ثالصِز ِّج ثدٜ ثٌٝ صٛؽٗ ثٌضذس٠غ١١ٓ فٟ ثٌى١ٍجس ثٌٝ صشؾ١غ ثٌؾ١ّغ ػٍٝ ثٌضؼجْٚ ٚدجٌضجٌٟ ٘زث ع١ضسع 

ثٌغمز ٠ّٕٟٚ ثالفىجس ٚدجٌضجٌٟ ثٌٛصٛي ٌالدذثع ٚثالدضىجس فٟ وجفز ِؾجالس ثٌؼًّ .فٟ ف١ٓ ؽجءس 

ؼجْٚ دشىً ؽذٞ ِغ ثالخش٠ٓ فٟ ثٌؼًّ ٌّٛثؽٙز ثالصِز( دجٌّشصذز ثٌغج١ٔز ٚدٕغذز ) ثٌفمشر)ثص

%(ثٌضؼجْٚ د١ٓ ثفشثد ثٌّؾّٛػز ٘ٛ عش ثٌٕؾجؿ ٠ٚذؼظ ثٌطّج١ٕٔز ٚثٌغؼجدر ١ٙ٠ٚأ ثالؽٛثء 82,82

ٚثٌّٕجك ثٌصقٟ  ٠ٚؾؼً ثٌىً ٠ضغجدك ِٓ ثؽً صمذ٠ُ وً ِج ِٛؽٛد دذثخً ثٌفشد ِٓ ػطجء ٚلٛر 

ٛصٛي ال٘ذثف ثٌؼًّ ثٌّىٍف دٗ  ػٍٝ ثفغٓ ٚؽٗ ٚدجلً ثٌضىج١ٌف ٚثلصش ٚلش ٚدجٌضجٌٟ ٚدجٌضجٌٟ ثٌ

ِٛثؽٙز ثالصِز.ثِج ثٌضغٍغً ثٌغجٌظ وجْ ِٓ ٔص١خ ثٌفمشر )ثعضخذَ غش٠مز ثاللٕجع ِغ ثالخش٠ٓ ٌٍضؼجًِ 

%(صشٜ ثٌذجفظ  ثْ ثْ ثعضخذثَ ثاللٕجع ِغ ثٌضِالء ٠ىْٛ 78,78ثٌصق١ـ ِغ ثالصِز( ٚدٕغذز ) 

ٞ ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌفىش٠ز وْٛ ثالعضجر ثٌؾجِؼٟ ٘ٛ ِٓ ثٌفتز ثٌضٟ صؼًّ دذْٚ ثالػضّجد ػٍٝ ثٌضٛؽ١ٙجس ِؾذ

وٛٔٗ فٟ ِغضٜٛ ثوذش ٚثػٍٝ ِٓ ٘زث ثٌٛظغ ٚثٔٗ لجدسػٍٝ ثعض١ؼجح ثالِٛسٚدسثعضٙج ِٓ خالي 

١غ ٌٍقذ ثغالػٗ ػٍٝ ِؾش٠جس ثالفذثط .ثِج ثٌضغٍغً ثٌشثدغ فمذ ؽجءس ثٌفمشر )ثػًّ ػٍٝ ِضجدؼز ثٌؾّ

%(ِضجدؼز ثدٚثس ثٌؼًّ ِٓ ثالِٛس ثٌّّٙز ٚثٌعشٚس٠ز ٌّؼشفز 72,72ِٓ ثٔضشجس ثالصِز( ٚدٕغذز ) 

وً فغخ ػٍّٗ ٚث٘ضّجِٗ  ِٚذٜ ؽذ٠ضٗ ٌال٘ضّجَ دجالصِز ثٌقج١ٌز ٚدجٌضجٌٟ ثٌضم١١ُ ٠ىْٛ ػٍٝ ثعجط 

خجِظ فمذ ؽجءس ثٌفمشر ثٌضفجٟٔ ٚثٌؾذ٠ز دجٌؼًّ ٚثٌٛالء ٌٍّىجْ ثٌزٞ ٠ضُ ثٌؼًّ دٗ  .ثِج ثٌضغٍغً ثٌ

)ثػًّ ػٍٝ صشؾ١غ ثٌؾ١ّغ فٟ ثٌى١ٍز ٌٍضؼجْٚ فٟ ثخض١جس ثٔغخ ٚثفعً ثٌطشق( ٚدٕغذز ) 

%(ل١جَ ثٌضذس٠غ١١ٓ ثٚ ثٌٍؾٕز ثٌّشىٍز ٌضفجدٞ ثالصِز دجٌضشؾ١غ ػٍٝ ثالدذثع ِٓ خالي 71,71

س ثٌى١ٍجس وجٌطذ١ز ثالخضشثػجس ثٌضٟ صخذَ ِٛثؽٙز ثالصِز وّج ٘ٛ ثٌقجي فٟ ؽجِؼز ثٌمجدع١ز ف١ظ ػّذ

  ٚثٌٕٙذعز ٚغ١ش٘ج ثٌٝ ثالدذثع ِٓ خالي ثالخضشثػجس ثٌضٟ صخذَ ثٚ صزًٌ ِٓ ٚغتز ثالصِز .

 انفصم انخامص

 :االضتىتاجاث وانتىصٍاث -5

 :االضتىتاجاث 5-1

 -ثعضٕضؼ ثٌذجفظ  ِج٠ٍٟ:

ثٌقذ ِٕٙج ثٚ  ٕ٘جن صؾجٚح وذ١ش ِٓ لذً ثٌضذس٠غ١١ٓ دجٌٕغذز ٌٍضؼجًِ ِغ ٘ىزث ثصِجس  ٚدجٌضجٌٟ -1

 ِقجٌٚز ثٌضخٍص ِٕٙج.

 ٕ٘جن صفجٚس فٟ و١ف١ز ثعضخذثَ ثالعج١ٌخ ِٓ لذً ثٌضذس٠غ١١ٓ -2

 :انتىصٍاث5-2

 صٛصٟ ثٌذجفظ  ِج٠ٍٟ:

 ثػضّجد ِم١جط ثالصِجس. -1

 ظشٚسر ٚؽٛد فش٠ك ػًّ فٟ ثٌؾجِؼز ٚثٌى١ٍجس ِضذسح ػٍٝ و١ف١ز ثٌضؼجًِ ِغ ثالصِجس.  -2
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

 :انمصادر وانمراجغ انؼربٍت

                         ٚؽ١ز ِقؾٛح: غشق ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ ِٕٚج٘ؾٗ ،ثٌّٛصً, ِذس٠ز  -1

 1980،ثٌّٛصً, ِذس٠ز ِطذؼز ثٌؾجِؼز ، ٗٚؽ١ز ِقؾٛح: غشق ثٌذقظ ثٌؼٍّٟ ِٕٚج٘ؾ -1

2-  

دمحمفغٓ ػالٚٞ ٚدمحم ٔصش ثٌذ٠ٓ سظٛثْ:ثٌم١جط فٟ ثٌضشد١ز ثٌش٠جظ١ز ٚػٍُ ثٌٕفظ ثٌش٠جظٟ، -2 

 . 1978ثٌؼشدٟ ، ثٌمج٘شر ، دثس ثٌفىش 

، ِىضذز ثٌٕٙعز 2ػذذ ثٌشفّٓ ػذط:ِذجدٞء ثالفصجء فٟ ثٌضشد١ز ثٌش٠جظ١ز ٚػٍُ ثٌٕفظ،غ-3

 1987ثالعال١ِز، 

 و/ اضتبٍان ممٍاش االزماث

 ثٌغ١ذ......................................... ثٌّقضشَ

 ٠مَٛ ثٌذجفظ  دئؽشثء ثٌذقظ ثٌّٛعَٛ : 

طًٍ كهٍت انتربٍت نهبىاث فً جامؼت انمادضٍت فً ظم أوتشار فاٌروش اضانٍب ادارة االزماث نتذرٌ)

(، ٌزث ثسؽٛ ِٓ فعشثصىُ ثالؽجدز ػٍٝ فمشثس ثٌّم١جط دٛظغ ثشجسر صـ ثِجَ ثالؽجدز ثٌضٟ كارووا

 صشٚٔٙج ِٕجعذز شجوش٠ٓ صؼجٚٔىُ ِؼٕج.   ٘زث ٌٚىُ فجةك ثٌشىش ٚثالفضشثَ

 ش ِٛثفكغ١ ثٌٝ فذ ِج ِٛثفك  ثٌّؾجي / ثٌفمشثس س

    ثٌّٛثؽٙز

    ثلَٛ دضقذ٠ذ ثٌّخجغشِٓ ثٌذ١تز ثٌضٟ صق١ػ دٟ 1

ثلَٛ دضشخ١ص ثالِٛس ثٌخجغتز ٚثٌصق١قز ٌٍضّىٓ ِٓ ِٛثؽٙز  2

 ثالصِز

   

    ثلَٛ دض١ٙتز ٚصأ١ً٘ فش٠ك ثٌؼًّ 3

    ال ثٌمٟ ثٌٍَٛ ػٍٝ ثالخش٠ٓ ٚرٌه ٌض١ٙتز ثٌّٕجك ثٌصقٟ 4

    ٚط ثالصِزثدقظ دجعضّشثس ػٓ ثعذجح فذ 5

    ثٌضؼجْٚ

ثػًّ ػٍٝ صشؾ١غ ثٌؾ١ّغ فٟ ثٌى١ٍز ٌٍضؼجْٚ فٟ ثخض١جس ثٔغخ  6

 ٚثفعً ثٌطشق

   

    ثػًّ ػٍٝ ِضجدؼز ثٌؾ١ّغ ٌٍقذ ِٓ ثٔضشجس ثالصِز 7

    ثصؼجْٚ دشىً ؽذٞ ِغ ثالخش٠ٓ فٟ ثٌؼًّ ٌّٛثؽٙز ثالصِز 8

    ِغ ثالصِزثعضخذَ غش٠مز ثاللٕجع ِغ ثالخش٠ٓ ٌٍضؼجًِ ثٌصق١ـ  9

    ثشؾغ ثالدذثع ٚثالدضىجس فٟ ثٌؼًّ دؼذ ثٌضخٍص ِٓ ثالصِز 10
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 جامعة القادسية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املستهصرية –بالتعاون مع كلية الرتبية االساسية و 

 )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري( وحتت شعار 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 

 وبالتعاون مع جامعة القادسية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

 وحتت شعار                                    اجلامعة املستهصرية  -كلية الرتبية االساسية   

           احلضاري( )اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

Crisis management methods for the teachers of the College of Education 

for Girls at the University of Al-Qadisiyah in light of the spread of the 

Corona virus 

Assist. Prof. Dr. Nabil Hussein Abbas 

College of Education for Women - University of Al-Qadisiyah 

nabeel.abaas@qu.edu.iq 

Abstract 

Traumatic crises are caused by severe, sudden and unexpected events, which 

lead to a major emotional shock that takes hold of the individual temporarily. 

Traumatic crises are a response to an event that threatens basic aspects of life. 

Crises may be traumatic for many reasons, such as the death of a loved one, 

illness or severe disability, dismissal from work or exposure to severe 

violence that may lead to psychological injury. In addition, accidents and 

disasters that affect large groups of individuals can lead to traumatic crises, 

Often, dealing with these crises and dealing with them is painful and requires 

a great effort. The research aimed to build a crisis scale, and the researcher 

followed the descriptive approach in the survey method to address the 

problem, and the research community consisted of (33) teaching staff. While 

the most important recommendations are the necessity of having a working 

team in the university and colleges trained on how to deal with crises. 

Keywords: methods, management, virus, corona 
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 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

تأثري متاريو وظيفية يف أيم املتغريات الكيموحيوية والقدرات البدنية 

 واملًارية لدى العيب الكرة الطائرة

 
  أ.د أشعد عدناى عسيس الصايف           

 ظاِؼح اٌمادع١ح /و١ٍح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اظح
 ا.م.د واثق حممد عبد اهلل البعاج         

 رشت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اظحظاِؼح اٌمادع١ح /و١ٍح اٌ 
 ا.م.د حممد عرب

 ظاِؼح اٌىٛخ /و١ٍح اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚػٍَٛ اٌش٠اظح 

 

 :انرعزَف تانثذث - 1 

 : يمذيح انثذث وأهًُح1-1

ِٚٓ األعا١ٌة اٌرذس٠ث١ح اٌؽذ٠صح ٘ٛ أعرخذاَ ذّاس٠ٓ ٚظ١ف١ح  اٌزٞ ٠غاػذ اٌفشد اٌش٠اظٟ ػٍٝ أداء 

ض تاٌّٙاسج ٠ٚؼرّذ ػٍٝ لذسج اٌش٠اظٟ ػٍٝ أداء اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌشاغاخ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؽشواخ تشىً ٠ر١ّ

 اٌش٠اظ١ح اٌّرٕٛػح تشىً غث١ؼٟ ؼرٝ ٠غرط١غ اٌٛصٛي تاٌّٙاساخ اٌش٠اظ١ح ألػٍٝ اٌّغر٠ٛاخ .

ِٚٓ األٌؼاب اٌرٟ أصثؽد ٌٙا ػٕا٠ح وث١شج فٟ ا٢ٚٔح األخ١شج ٟ٘ ٌؼثح اٌىشج اٌطائشج اٌرٟ ذؼذ  

ث١ح فٟ اٌؼاٌُ , ٚذرطٍة ٌؼثح اٌىشج اٌطائشج لذسج ػع١ٍح وث١شج ألداء ِٙاساذٙا , ِٓ أوصش األٌؼاب اٌشؼ

ٚػٕذ اٌرّؼٓ فٟ غث١ؼح األداء ٔعذ٘ا تأٔٙا ذؽراض ئٌٝ غالح ػا١ٌح ألداء اٌٛاظة اٌؽشوٟ تمٛج ٚعشػح 

لح ت١ٓ ٚذؽًّ , ار ذرطٍة ِٓ اٌالػث١ٓ ػٕذ اداء ِٙاساذٙا لات١ٍاخ تذ١ٔح ِٚٙاس٠ح ػا١ٌح ٚتّا اْ اٌؼال

اٌّٙاساخ االعاع١ح ٌٍؼثح اٌىشج اٌطائشج ِٚرطٍثاذٙا اٌثذ١ٔح اٌّخرٍفح ٟ٘ ػاللح ٚش١مح ٠عة اْ ذٛظغ فٟ 

االػرثاس ػٕذ اػذاد اٌالػث١ٓ ، ٚاْ ال٠ىْٛ ٕ٘ان أفصاي ت١ٓ االػذاد٠ٓ اٌّٙاسٞ ٚاٌثذٟٔ ، تً ػٍٝ 

ّٙاسج ، فزٌه ٠ؽمك ٔعاؼا فٟ ػ١ٍّح اٌؼىظ ٠عة اْ ٠رُ ذ١ّٕح اٌؼٕاصش اٌثذ١ٔح تّا ٠رفك ِغ ِرطٍثاخ اٌ

اٌرذس٠ة ، ِٚٓ شُ االسذماء تّغرٜٛ اٌالػث١ٓ ، فؼٕذِا ٠ّرٍه اٌالػة اٌصفاخ اٌثذ١ٔح تذسظح ػا١ٌح 

٠غرط١غ اداء ظ١ّغ اٌّٙاساخ تصٛسج ظ١ذج اٌزٞ ٠ؼرّذ تاألعاط ػٍٝ أػطاء ِعّٛػح ِٓ اٌرّش٠ٕاخ 

ائشج  ذر١ّض ٘زٖ اٌرّش٠ٕاخ تاٌىصافح ٚاٌفرشج اٌض١ِٕح ٌالػث١ٓ أشٕاء اٌّثاس٠اخ ٚخصٛصاً ٌؼثح اٌىشج اٌط

اٌمص١شج ٚذؼرّذ ػٍٝ ذّش٠ٕاخ خطط١ح ٠صاؼثٙا أشٕاء األداء اٌثذٟٔ ٚاٌّٙاسٞ تأػرثاس٘ا ظضء ال٠رعضء 

ِٓ األداء ٚتزٌه ٔض٠ذ ِٓ لذسج الػة اٌىشج اٌطائشج ٔر١عح ذؼشظح اٌٝ أوصش ِٓ ِثاساٖ فٟ األعثٛع 

ً خالي اٌر عّؼاخ ٌٍّثاس٠اخ اٌرا١ٍ١٘ح أٚ اٌذٚسٞ  ٚتاٌراٌٟ ٘زا األعٍٛب تاٌرذس٠ة اٌٛاؼذ ٚخصٛصا

ً ٚاٌرٟ  . اٌٛظ١فٟ ٚتّا أْ ٘ىزا ذذس٠ة ٠رٕاعة تشىً وث١ش ِغ ٌؼثح اٌىشج اٌطائشج وّا روشٔا عاتما

ذرطٍة ذرطٍة اػذاداً تذ١ٔا ٠رّاشٝ ِغ اال١ٌح اٌؽم١م١ح ٌٍشلٟ تمذساخ اٌالػث١ٓ اٌثذ١ٔح ٚاٌّٙاس٠ح 

ف١ح , ؼ١س اْ اٌصفاخ اٌثذ١ٔح ذؼذ أؼىاعا ٌٍعٙذ اٌّثزٚي اٌزٞ ٠إشش تذٚسٖ ػٍٝ سفغ ٘زٖ ٚاٌٛظ١

اٌمذساخ, ار ٠رٛظة ػٍٝ اٌالػة اٌغشػح اٌؼا١ٌح فٟ االٔرماي ٚاٌمٛج االٔفعاس٠ح فٟ اٌمفض ٚاالٔغ١ات١ح فٟ 

٘زا اْ اٌؽشوح وْٛ ِٛالف اٌٍؼثح ِرغ١شج ِٓ ِٛلف اٌٝ اخش ِٚٓ ِٙاسج اٌٝ ِٙاسج أخشٜ ِٚٓ 

اٌثؽس ٠ىرغة ا١ّ٘ح ِٓ خالي أعرخذاَ أعٍٛب ذذس٠ة ؼذ٠س ٠رّاشٝ ِغ اٌرطٛس اٌؽاصً ٚ٘ٛ 

ذّاس٠ٓ ٚظ١ف١ح ٚاٌزٞ ِٓ خالٌٗ ٠رُ اٌىشف ػٓ ِذٜ ذاش١ش٘ا ػٍٝ اٌمذساخ اٌثذ١ٔح ٚاٌّٙاس٠ح 

 ٚاٌفغ١ٌٛٛظ١ح ٌذٜ اٌالػث١ٓ اٌّرمذ١ِٓ تاٌىشج اٌطائشج.
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 :يشكهح انثذث 2  -1

خ ػٍٝ الػثٟ اٌىشج اٌطائشج خالي اٌرعّؼاخ ٠ؼًّ عٍثاً ػٍٝ ِغرٜٛ االداء ٚتاٌراٌٟ أْ ذشاوُ اٌّثاس٠ا

٠إشش عٍثاً ػٍٝ ٔرائط اٌفشق أر خالي االعثٛع اٌٛاؼذ ٠الػة اٌالػة أوصش ِٓ ِثاساج ٚاؼذٖ ٚ٘زا ٠شىً 

س٠ٓ ػثأ وث١ش ٚ٘زٖ ِشىٍح وث١شج ذؼأٟ ِٕٙا ِؼظُ االٔذ٠ح ٚتاٌراٌٟ ٠ّىٓ ِٓ خالي أعرخذاَ اٌرّا

اٌٛظ١ف١ح ٌٍرغٍة ػ١ٍٙا ٠ّٚىٓ ٌٕا ا٠عاص اٌّشىٍح اٌخاصح تاٌثؽس ػٓ غش٠ك غشؼٙا تشىً ذغاؤي      

)) ً٘ ٌٍرّاس٠ٓ اٌٛظ١ف١ح ذاش١ش ا٠عاتٟ فٟ أُ٘ اٌّرغ١شاخ اٌى١ّٛؼ٠ٛ١ح ٚاٌمذساخ اٌثذ١ٔح ٚاٌّٙاس٠ح ٌذٜ 

 الػثٟ اٌىشج اٌطائشج  ((.

 أهذاف انثذث : 1-3

ّاس٠ٓ ٚظ١ف١ح فٟ أُ٘ اٌّرغ١شاخ اٌى١ّٛؼ٠ٛ١ح ٚاٌمذساخ اٌثذ١ٔح ٚاٌّٙاس٠ح ذأش١ش ذ اٌرؼشف ػٍٝ  -1

 ٌذٜ الػثٟ اٌىشج اٌطائشج  .

 : فزوض انثذث 4 -1

رّاس٠ٓ اٌٛظ١ف١ح ذاش١ش فٟ أُ٘ اٌّرغ١شاخ اٌى١ّٛؼ٠ٛ١ح ٚاٌمذساخ اٌثذ١ٔح ٚاٌّٙاس٠ح ٌذٜ الػثٟ ٌٍ -1

 اٌىشج اٌطائشج  

 -: ذأثُز انثذث يجاالخ  1-5     

 . 2021-2020الػثٛ ٔادٞ اٌذغاسج ٌٍشثاب ٌٍّٛعُ  -اٌّعاي اٌثششٞ :  1 -5- 1

اٌماػح اٌّغٍمح فٟ اٌذغاسج  , ِخرثش اٌثالد ٌٍرؽ١ٍالخ اٌّشظ١ح فٟ -اٌّعاي اٌّىأٟ: 1-5-2        

 اٌذ٠ٛا١ٔح .                       

 َ.20/5/2021 -َ  2/2/2021  -اٌّعاي اٌضِأٟ  :  1-5-3

 -ج انثذث واجزاءا ذه انًُذاَُح:يُه -3

 ِٕٙط اٌثؽس : اعرخذَ اٌثاؼصْٛ إٌّٙط اٌرعش٠ثٟ ٚرٌه الِالئّرح ٌٍطث١ؼح اٌّشىٍح . 3-1

   -ِعرّغ ٚػ١ٕح اٌثؽس :  3-2

ٌٍّٛعُ ( الػة 12ِعرّغ اٌثؽس ُٚ٘ الػثٟ ٔادٞ اٌذغاسج اٌش٠اظٟ ٌٍشثاب ٚػذدُ٘ )ذُ اخر١اس      

%(.ٚذُ 83.33( الػث١ٓ ٠ّصٍْٛ ػ١ٕح اٌثؽس ٟٚ٘ ذشىً ) 10ر١اس )ٚذُ أخ 2021  -2020اٌش٠اظٟ 

( ٚذُ ذمغ١ُّٙ اٌٝ ِعّٛػر١ٓ 1أظشاء اٌرعأظ ٚاالػرذا١ٌح فٟ اٌّرغ١شاخ اٌذخ١ٍح ٚوّا فٟ اٌعذٚي )

 ( الػث١ٓ ٚوااٌراٌٟ : 5وً ِعّٛػح ) 

 اٌّعّٛػح االٌٚٝ ذغرخذَ ذّاس٠ٓ ٚظ١ف١ح .

 الػر١ادٞ ٌٍّذسب.اٌّعّٛػح اٌصا١ٔح ذغرخذَ اٌرذس٠ة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
  

 

353 

 

                                                                                                                            

 لصرفة وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية وا 

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

جتماعية االووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االشاشية 

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
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 (1)جذول رلى 

 ٠ث١ٓ ذعأظ ػ١ٕح اٌثؽس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:وطائم جًع انًعهىياخ واألجهشج انًظرخذيح و أدواخ انثذث انعهًٍ 3-3

 -وطائم جًع انًعهىياخ واألجهشج انًظرخذيح: 3-3-1

 .اعرّاساخ ذفش٠غ ت١أاخ اٌالػث١ٓ  -1

 ( .4عاػاخ ذٛل١د ػذد ) -2

 ظٙاص اٌىرشٟٚٔ)اٌشعرا١ِرش( ٌم١اط اٌطٛي ٚ اٌٛصْ. -3

 ( . 1وا١ِشا ذص٠ٛش ػذد)  -4

 ( .1ػذد )  DELLؼاعٛب ٔٛع  -5

 (.15وشاخ غائشج  ػذد ) -6

 ٍِؼة اٌىشج اٌطائشج لأٟٛٔ ِغ وافح اٌرع١ٙضاخ ٌٍّثاس٠اخ اٌشع١ّح . -7

 ( . 7أششغح الصمح ػذد )  -8

 ( . 4افشاخ ػذد ) ص -9

 ( . 4شش٠ػ ل١اط ػذد) -10

 .30ذ١ٛتاخ ػذد   -11

 ِغ لطٓ غثٟ . 35ؼمٓ غث١ح ػذد  -12

 -: أدواخ انثذث انعهًٍ 3-3-2

 اٌّصادس ٚاٌّشاظغ اٌؼشت١ح ٚاألظٕث١ح .  -

 شثىح االٔرش١ٔد .  -

 اٌّما١٠ظ .  -

 اٌّماتالخ اٌشخص١ح .  -

 وادس اٌؼًّ اٌّغاػذ . -

                                                 

( ) ( إٌ جًُع لُى يعايالخ االخرالف ألم يٍ  1َرعخ يٍ انجذول )وهذا َذل عهً ذجاَظها وكذنك يعايم 30 %

( وهذا َثثد انرىسَع انطثُعٍ الفزاد عُُح انثذث يًا َعطٍ َرُجح يًثهح  1االنرىاء ظًٍ انرىسَع انطثُعٍ تٍُ ) 

 ُصزٌ انرجاَض واالعرذانُح . تع

 انًرغُزاخ خ
ودذج 

 انمُاص
 انًُىال ع  ص  

يعايم 

االخرال

 ف

يعايم 

االنرىاء

 

 طُرًرز انطىل 1
184.21

43 

4.1357

5 

184.50

00 

2.467 0.071-

  

 كُهى غزاو انىسٌ 2
75.714

3 

2.4939

5 

76.000

0 

3.526

7 
0.39- 

 طُح انعًز  3
25.785

7 

4.2998

8 

25.000

0 

15.17

5 
0.696 

4 
انعًررررررررررررررررررررز 

 انرذرَثٍ
 6.4286 طُح

1.1018

0 
6.000 

16.08

4 
0.682 
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 لصرفة وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية وا 

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

جتماعية االووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االشاشية 

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

   -:انًُذاَُح إجزاءاخ انثذث  4 -3    

  -: األخرثار انمثهٍ  3-4-1

عحؽة ػ١ٕحح دَ تّمحذاس   3/2021/ 11ذُ ئظشاء االخرثاس اٌمثٍٟ ػٍٝ ِذٜ ١ِٛ٠ٓ ؼ١س ذُ فٟ ٠َٛ       

(5cc ٌّٟم١اط أٔض٠ )CPK, AST  ٚ  ٓشُ ذؼش٠ط أفشاد ػ١ٕح اٌثؽس اٌحٝ ظٙحذ ٚ٘حٛ ػثحاسج ػح ِٓٚ

( ٌم١ححاط ١5ccٕححح دَ تؼححذ اٌعٙححذ ِثاشححشج تّمححذاس )ِثححاساج تححاٌىشج اٌطححائشج ِححٓ خّغححح أشححٛاغ ٚعححؽة ػ

ذحُ ئظحشاء اخرثحاساخ اٌمحذساخ اٌال٘ٛائ١حح ٚاٌّٙحاساخ   3/2021/  12ٚفٟ ٠َٛ   CPK, ASTأٔض٠ّٟ 

 اٌف١ٕح  ٌىً الػة فٟ اٌماػح اٌّغٍمح فٟ اٌذغاسج .

 انرًارٍَ انىظُفُح انًظرخذيح : 3-4-2

ٚؼحذاخ ذذس٠ث١حح تاألعحثٛع ٌٍّعّٛػحح اٌرعش٠ثحح  3غ ػًّ اٌثاؼصْٛ ػٍٝ أعرخذاَ ذّاس٠ٓ ٚظ١ف١ح ٚتٛال

 أعات١غ ت١ّٕا تمد اٌّعّٛػح اٌعاتطح ػٍٝ ذذس٠ثاخ اٌّذسب .. 8ٌّٚذج 

 االخرثار انثعذٌ : 3-4-3

ئظحشاء ل١حاط اٌّرغ١حشاخ   5/2021/ 13ذُ ئظشاء االخرثاس اٌثؼذٞ ػٍٝ ِذٜ ١ِٛ٠ٓ ؼ١س ذحُ فحٟ ٠حَٛ  

  5/2021/  14د فٟ األخرثاس اٌمثٍٟ لثً اٌعٙذ ٚتؼذٖ  ٚ فحٟ ٠حَٛ اٌث١ٛو١ّ١ائ١ح تٕفظ اٌى١ف١ح اٌرٟ أظش٠

ذُ ئظحشاء اخرثحاساخ اٌمحذساخ اٌال٘ٛائ١حح ٚاٌّٙحاساخ اٌف١ٕحح  ٌىحً الػحة ،ؼ١حس ؼحش  اٌثحاؼصْٛ ػٍحٝ 

ذححٛف١ش اٌظححشٚف ٔفغححٙا ِححٓ اٌّىححاْ ٚاٌضِححاْ ٚاألدٚاخ اٌّغححرخذِح ٚفش٠ححك اٌؼّححً اٌّغححاػذ ٚاألعححٍٛب 

 اٌرطث١مٟ ٌالخرثاساخ .

 -: انىطائم اإلدصائُح 3-5

 ( العرخشاض إٌرائط .12اإلصذاس) SPSSاالؼصائ١ح  اعرخذَ اٌثاؼس اٌؽم١ثح   

 -ػشض ٚذؽ١ًٍ ِٕٚالشح إٌرائط  : -4

 -ػشض ٔرائط ِرغ١شاخ اٌذساعح ٌٍّعّٛػح اٌرعش٠ث١ح ٚاٌعاتطح : 4-1

 -ػشض ٔرائط ِرغ١شاخ اٌذساعح ٌٍّعّٛػح اٌرعش٠ث١ح : 4-1-1

 

 (2جذول )

( انًذظىتح ودالنح انفزوق تٍُ االخرثارٍَ Tاألوطاغ انذظاتُح واالَذزافاخ انًعُارَح ولًُح ) َثٍُ

 انمثهٍ وانثعذٌ  فٍ يرغُزاخ انذراطح نهًجًىعح انرجزَثُح

 انًرغُزاخ
 ودذاخ

 انمُاص

 Tلًُح  انثعذٌ  انمثهٍ

 انًذظىتح

يظرىي 

 ع± ص   ع± ص   انذالنح

 انكًُىدُىَح
 CPK IU / L   71.1429 8.552 81.1429 4.298 3.546* 0.012أَشَى 

 AST IU / L   33.1429 1.069 36.2857 1.112 4.961* 0.003أَشَى 

 انمذراخ

 انثذَُح

انمذرج انالهىائُح 

 انفىطفاجُُُح

 0.000 *33.675 1.583 80.8266 0.560 57.6539 كغى/ ثا

انمذرج انالهىائُح 

 انالكرُكُح

 0.000 *36.270 12.14 744.756 14.33 459.394 واغ

انًهاراخ 

انفُُح تانكزج 

 انطائزج

 0.000 *8.167 0.975 13.4286 0.816 11.0000 درجح انعزب انظادك

انذفاع عٍ 

 انًهعة

 0.003 *4.824 1.154 21.0000 1.496 18.7143 درجح

 0.001 *6.222 0.899 16.1429 1.112 13.2857 درجح دائػ انصذ
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 لصرفة وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية وا 

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 
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جتماعية االووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االشاشية 

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 .  4دزَح  يعُىٌ عُذ درجح* 

  

 -ػشض ٔرائط ِرغ١شاخ اٌذساعح ٌٍّعّٛػح اٌعاتطح : 4-1-2

 (3جذول )

( انًذظىتح ودالنح انفزوق تٍُ االخرثارٍَ Tَثٍُ األوطاغ انذظاتُح واالَذزافاخ انًعُارَح ولًُح )

 انمثهٍ وانثعذٌ  فٍ يرغُزاخ انذراطح نهًجًىعح انعاتطح

 انًرغُزاخ
 ودذاخ

 انمُاص

 Tًُح ل انثعذٌ انمثهٍ

انًذظى

 تح

يظرىي 

 ع± ص   ع± ص   انذالنح

 انكًُىدُىَح

 CPK IU / Lأَشَى 

 

66.2857 5.345 71.5714 6.803 2.557* 0.043 

 AST IU / Lأَشَى 

 

32.5714 1.397 33.5714 0.975 2.591* 0.041 

انمذراخ 

 انثذَُح

انمذرج انالهىائُح 

 انفىطفاجُُُح

 كغى/ ثا

 

57.7837 0.716 66.4944 1.528 14.625

* 

0.000 

انمذرج انالهىائُح 

 انالكرُكُح

46.952 7.690 616.028 9.510 469.839 واغ

* 

0.000 

 انمذراخ

 انًهارَح

 0.005 *4.382 1.214 12.8571 0.975 10.5714 درجح انعزب انظادك

 0.042 *2.587 0.690 20.1429 2.081 18.0000 درجح انذفاع عٍ انًهعة

 0.007 *4.042 0.690 15.1429 1.345 12.8571 حدرج دائػ انصذ

 . 4يعُىٌ عُذ درجح دزَح * 

 -ػشض ٔرائط اٌفشٚق فٟ ِرغ١شاخ اٌذساعح ِات١ٓ اٌّعّٛػر١ٓ اٌرعش٠ث١ح ٚ اٌعاتطح : 4-1-2

 

 (4جذول )

( انًذظىتح ودالنح انفزوق تٍُ Tَثٍُ األوطاغ انذظاتُح واالَذزافاخ انًعُارَح ولًُح )

 رجزَثُح وانعاتطح نألخرثار انثعذٌ فٍ يرغُزاخ انذراطح انًجًىعرٍُ ان

 انًرغُزاخ
 ودذاخ

 انمُاص

 Tلًُح  انعاتطح انرجزَثُح

 انًذظىتح

يظرىي 

 ع± ص   ع± ص   انذالنح

انثُىكًُائُ

 ج

   CPK IU / Lأَشَى 

 
81.1429 4.298 71.5714 6.803 3.147* 0.008 

   AST IU / Lأَشَى 

 
36.2857 1.112 33.5714 0.975 4.852* 0.000 

 انمذراخ

 انثذَُح

انمذرج انالهىائُح 

 انفىطفاجُُُح

 كغى/ ثا

 
80.8266 1.583 66.4944 1.528 17.233* 0.000 

انمذرج انالهىائُح 

 انالكرُكُح

 0.000 *23.692 7.690 616.028 12.14 744.756 واغ

 0.351 0.970 1.214 12.8571 0.975 13.4286 درجح انعزب انظادك

 انمذراخ

 انًهارَح

 0.118 1.686 0.690 20.1429 1.154 21.0000 درجح انذفاع عٍ انًهعة

 0.038 *2.333 0.690 15.1429 0.899 16.1429 درجح دائػ انصذ
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 لصرفة وقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية واالجتماعية وا 

 جامعة القادشية  –لكلية الرتبية للبهات 

 اجلامعة املصتهصرية –بالتعاوى مع كلية الرتبية االشاشية و 

 وحتت شعار )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا احلضاري( 

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

جتماعية االووقائع املؤمتر العلمي الدولي الجاني للعلوم االنصانية 

 وبالتعاوى مع جامعة القادشية –والصرفة لكلية الرتبية للبهات 

                                     اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار -  كلية الرتبية االشاشية 

           احلضاري( )ايتمام االمم بعلمائًا ومفكريًا دليل رقيًا وازدياريا

 2021آب  31 - 30للفرتة 

 

 جملة كلية الرتبية االشاشية  
 اجلامعة  املصتهصرية 

 . 8يعُىٌ عُذ درجح دزَح * 

ِٕالشح إٌرائط : 4-2  

ٌثؼذٞ ٌٍّٚعّٛػر١ٓ ( ذث١ٓ أْ ٕ٘ان فشٚق ِات١ٓ األخرثاس٠ٓ اٌمثٍٟ ٚا3,4ِٓ خالي اٌعذ١ٌٚٓ )

اٌرعش٠ث١ح اٌرٟ ذغرخذَ ذّاس٠ٓ ٚظ١ف١ح ٚاٌعاتطح اٌرٟ ذغرخذَ ذذس٠ثاخ اٌّذسب ٌٚع١ّغ ِرغ١شاخ 

اٌذساعح اٌى١ّٛؼ٠ٛ١ح ٚاٌثذ١ٔح ٚاٌّٙاس٠ح ٌٚصاٌػ األخرثاس اٌثؼذٞ ٚتّا أْ اٌغا٠ح اٌشئ١غ١ح ٘ٛ اٌرؼشف 

لاخ فٟ األخرثاساخ اٌثؼذ٠ح ٌٍّرغ١شاخ ػٍٝ ذأش١ش ذّاس٠ٓ ٚظ١ف١ح فغ١ىْٛ ذشو١ض إٌّالشح ػٍٝ اٌفشٚ

( ٠رث١ٓ أْ ٕ٘ان فشٚق 5اٌّذسٚعح ِات١ٓ اٌّعّٛػر١ٓ اٌرعش٠ث١ح ٚاٌعاتطح ِٚٓ خالي اٌعذٚي )

, أٔض٠ُ  CPKِؼ٠ٕٛح ِات١ٓ اٌّعّٛػر١ٓ اٌرعش٠ث١ح ٚاٌعاتطح فٟ اٌّرغ١شاخ اٌث١ٛو١ّائ١ح ) أٔض٠ُ 

AST س٠ٓ ألرصاد٠ح اٌعٙذ.( ٌٚصاٌػ اٌّعّٛػح اٌرعش٠ث١ح اٌرٟ ذغرخذَ ذّا 

أْ ذّاس٠ٓ ٚظ١ف١ح وأد أوصش ذشو١ضاً ٠شٜ اٌثاؼصْٛ أْ اٌغثة اٌشئ١غٟ ٘ٛ  CPKفثإٌغثح ألٔض٠ُ 

ػٍٝ اٌخصٛص١ح تشىً اوصش دلح أػرّذخ ػٍٝ ِض٠ح أدائٗ ألٞ ِٙاسج ِٓ اٌّٙاساخ اٌّخرٍفح فٟ ٌؼثح 

شا١ٔح ٚ٘زا تذٚسج ٠ؼرّذ تصٛسج  6 -1اٌىشج اٌطائشج ٚظذ اٌثاؼصْٛ أْ صِٓ أداء وً ِٙاسج ٠غرغشق ِٓ 

ِطٍمح ػٍٝ إٌظاَ اٌفٛعفاظ١ٕٟ ٚتّا أٔح اٌرىشاس اٌىث١ش اٌّثزٚي ِٓ لثً اٌالػة غٛاي أٚلاخ اٌّثاساج 

٠رطٍة ِٓ اٌالػة تزٌه ألصٝ ِا٠ّىٓ ٌرؽم١ك اٌفٛص ٚأْ غاٌد ِذج اٌّثاساج ٌٙزا فأْ ِغرٜٛ إٌّافغح 

ً ٌٍطالح ٌٍم١اَ تاٌّعٙٛد (CPKأٔض٠ُ )أوصش ذأش١شاً ػٍٝ ِغرٜٛ فؼا١ٌح  .  ٚاٌرٟ ذرطٍة ذؽش٠شاً عش٠ؼا

٠ؼرثش ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّّٙح  CPKاٌثذٟٔ أشٕاء أداء اٌّٙاساخ فٟ ٌؼثح اٌىشج اٌطائشج ، ٚأْ أٔض٠ُ 

، ئر " ٠ؼرّذ إٌظاَ  ATPٚاٌّثاششج فٟ اإلعشاع ترؽش٠ش اٌطالح فٟ اٌعغُ ػٓ غش٠ك ئػادج تٕاء 

( تٕمً  CPKػٍٝ اٌّشوة اٌى١ّ١ائٟ فٛعفاخ اٌىش٠اذ١ٓ  ف١مَٛ أض٠ُ ATP اٌفٛعفاذٟ فٟ ئػادج تٕاء

( اٌٝ شٕائٟ فٛعفاخ  Creatine Phosphateِعّٛػح اٌفٛعفاخ ِٓ اٌّشوة فٛعفاخ اٌىش٠اذ١ٓ )

( ٚتاٌؼىظ"  Creatine( ٚاٌىش٠اذ١ٓ ) ATP( ٌرى٠ٛٓ شالشٟ فٛعفاخ االد٠ٕٛع١ٓ  ADPاالد٠ٕٛع١ٓ)
(1)

١ّح فٟ ذؽف١ض ذفاػالخ أراض اٌطالح اٌعشٚس٠ح ٌٍٕشاغ اٌش٠اظٟ ) اٌؼعٍٟ ( ا٘ CPK. ٚاْ ألٔض٠ُ 

ٌزٌه ٔشاج ٠رشوض فٟ اٌؼعالخ ا١ٌٙى١ٍح ٚػعٍح اٌمٍة اٌرٟ ذؼذ ِٓ االظضاء اٌّّٙح ٌٍؽشواخ اٌش٠اظ١ح 

تؼذ اٌرذس٠ة اٌش٠اظٟ ٚاظشاء اٌرّش٠ٕاخ اٌش٠اظ١ح ار ٠صً اٌٝ ِغرٜٛ اػٍٝ   CPKف١ضداد أض٠ُ 

فٟ اٌؽاٌح اٌطث١ؼ١ح  ِٓ ِغرٛاٖ
(2)
أر اْ األداء اٌزٞ ٠ؼرّذ ػ١ٍٗ الػة اٌىشج اٌطائشج ألداء ِٙاساخ  .

اٌمفض ألداء ؼائػ اٌصذ ٚاٌعشب اٌغاؼك ٚؼشواخ اٌغش٠ؼح فٟ ؼاٌح اٌٙعَٛ ٚاٌذفاع ٚوزٌه ػ١ٍّاخ 

ٌرغع١ً أعرمثاي األسعاي ٚاٌذفاع ػٓ اٌٍّؼة تأٛاػٙا ٚاألػذاد ٚاألعرفادج ِٓ لٛج اٌعشب اٌغاؼك 

إٌماغ ٚؼغُ ٔرائط اٌّثاس٠اخ ظ١ّؼٙا ِٓ االِٛس اٌّّٙح فٟ ٌؼثح اٌىشج اٌطائشج ذؼرّذ ػٍٝ ٔظاَ اٌطالح 

اٌّالئُ ٌألداء اٌّغرخذَ، ٌزٌه ٠ىْٛ االػرّاد فٟ ذؼ٠ٛط ِصذساٌطالح ٌألعرّشاس فٟ األداء ػٍٝ 

ػٍٝ إٌظاَ  ATPاػادج تٕاء إٌظاَ اٌال٘ٛائٟ)اٌفٛعفاذٟ + اٌالور١ىٟ ( ئر ٠ىْٛ اػرّاد اٌعغُ فٟ 

( ػٕذ اداء اٌعٙذ   Lactic –Acidٚإٌظاَ اٌالور١ىٟ  ATP – PCاٌال٘ٛائٟ )إٌظاَ اٌفٛعفاذٟ 

شا١ٔح  12-15اٌثذٟٔ ٌّذج ص١ِٕح ذرشاٚغ  ِا ت١ٓ 
(3)
  . 

 

                                                 
., 2000( , دار انفكز انعزتٍ , انماهزج ,  فظُىنىجُا انزَاظح واألداء انثذٍَ ) الكراخ انذوتهاء انذٍَ إتزاهُى طاليح ,  -1

 . 165ص
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ّصً ٚوزٌه فأْ فؼا١ٌح األٔض٠ُ ذضداد داخً اٌخال٠ا اٌؼع١ٍح اٌزٞ ٠ؼًّ ػٍٝ ص٠ادج ٚاسذفاع االٔض٠ُ تاٌ

تؼذ اٌعٙذ اٌثٕٟ  ٔر١عح اسذفاع ِغرٜٛ إٌفار٠ح داخً اٌخال٠ا ٚ٘زٖ اٌض٠ادج ذىْٛ غث١ؼح ٌٍش٠اظ١١ٓ 

ٔر١عح ٚظٛد ٔفار٠ح ػا١ٌح داخً اٌخال٠ا تؼذ ظٙذ ػاٌٟ اٌشذج ٠غاػذ ػٍٝ ِشٚس االش١اء ٚاٌّٛاد 

فٟ اٌذَغثرٗ ٚتاٌراٌٟ ص٠ادج ٔ CPKاٌصغ١شج ٚاٌذل١مح ِٓ خالي اٌؼعالخ ٚتاٌراٌٟ ذغشب أض٠ُ 
 (1)
.
 
 ,

ػٓ اٌؽذٚد  CPK" اْ اٌرّش٠ٓ اٌؼعٍٟ اٌؼاٌٟ اٌّطٛي ٠غثة ص٠ادج وث١شج فٟ ِغرٜٛ فؼا١ٌح أٔض٠ُ ار 

 اٌطث١ؼ١ح ٌألٔض٠ُ
(2)
فاْ اٌثاؼصْٛ ٠فغشْٚ اٌٝ اْ اٌغثة ٘ٛ ٔر١عح ذّاس٠ٓ  ASTأِا تإٌغثح ألٔض٠ُ   .

ٔر١عح اٌرغ١شاخ شج اٌطائشج ٘ٛ ظٙذ ِشذفغ ٚرٌه ألْ اٌعٙذ اٌزٞ ٠ثزٌح الػة اٌىٚظ١ف١ح اٌّغرخذِح 

اٌرٟ ذؽذز اشٕاء اٌّثاساج ِٓ خالي اٌظشٚف اٌّخرٍفح اٌرٟ ٠ّش تٙا اٌالػة ِصً أداء اٌعشب اٌغاؼك 

ٚؼائػ اٌصذ ٚاٌذفاع ػٓ اٌٍّؼة ٚاعرمثاي االسعاي ٚاالػذاد تمٛج ٚتأوصش ِٓ ِشج أٚ ل١اِح تاٌؽشوح 

تٙا اٌالػة اٌىشج اٌطائشج ٚ٘زا اٌعٙذ  اٌغش٠ؼح ٌٍرغط١ح أٚ فٟ ؼاٌح اٌم١اَ تاٌٙعَٛ ٘زٖ وٍٙا ظشٚف ٠ّش

اٌزٞ ٠مَٛ تح اٌالػة ِٓ خالي اٌّثاساج  ٠إدٞ اٌٝ ؼذٚز اعرعاتاخ فٟ األظٙضج اٌؽ٠ٛ١ح ٌٍعغُ ٚ٘زا 

, أر أْ اٌعٙذ ٌٍّٕافغح فٟ ٌؼثح اٌىشج  ASTتذٚسج ٠ٛشش تشىً ٚاظػ ػٍٝ ِغرٜٛ ذشو١ض أٔض٠ُ 

ؼًّ ػٍٝ ذؼ٠ٛط اٌّفمٛد ِٕٙا ِٓ خالي اٌذٚس اٌزٞ ٠مَٛ اٌطائشج  ٠رطٍة لذساً وث١شاً ِٓ اٌطالح اٌرٟ ذ

فٟ ص٠ادج ػ١ٍّاخ األوغذج اٌٙٛائ١ح فٟ اٌؼعالخ األساد٠ح ٔر١عح ص٠ادج ِؼذي أعرٙالن اٌطالح  AST تٗ

ٚاٌرؽغٓ اٌزٞ ٠طشأ ػٍٝ ػ١ٍّاخ اٌرّص١ً اٌغزائٟ فٟ خال٠ا اٌعغُ  إلٔراض اٌطالح
 (1 )

٠ٚؼًّ ٘زا . 

ش فٟ اٌعٙذ اٌثذٟٔ اٌٙٛائٟ ألْ ٠مَٛ اٌّغاػذج فٟ اٌرفاػالخ اٌى١ّائ١ح ار اْ األٔض٠ُ تشىً ٚاظػ ٚوث١

٠ؼًّ ػٍٝ ٔمً اٌّعا١ِغ اٌّرىٛٔح ِٓ ا٠ط اٌثشٚذ١ٕاخ ٚاٌذْ٘ٛ اٌٝ ؼاِط و١رٟٛٔ  ASTأض٠ُ 

ً ظذ٠ذاً ، ٚاْ رٌه ٠رطٍة ٚظٛد األٚوغع١ٓ إلذّاَ  ً و١ر١ٔٛا ف١ؽٌٛٗ اٌٝ ؼاِط ا١ِٕٟ ٠ٚىْٛ ؼاِعا

طػ١ٍّاخ اال٠
(2)
, ٚألْ ٌؼثح اٌىشج اٌطائشج ػثاسج ػٓ ِٕافغح ذشرشن ف١ٙا أٔظّح أٔراض اٌطالح تٕغة  

ِؼ١ٕح ذخرٍف تأخرالف األداء ٚؼغة ِشوض وً الػة فٟ اٌخػ االِاِٟ ٚاٌخٍفٟ فؼٍٝ الػة اٌىشج 

اٌطائشج أْ ٠غرغً أٚلاخ اٌرٛلف اٌرٟ ذؽذز أشٕاء اٌّثاس٠اخ فٟ ؼاٌح األٚلاخ اٌّغرمطؼح اٌف١ٕح 

ٚاالػر١اد٠ح ٚوزٌه فرشاخ ِات١ٓ األشٛاغ إلػادج ِخضْٚ اٌطالح اٌّفمٛد ٔر١عح اٌؼًّ اٌال٘ٛائٟ أشٕاء 

دٚساً وث١شاً فٟ اٌّغاّ٘ح فٟ ئػادج ِخضْٚ اٌطالح رٌه ؼرٝ ٠ّىٓ  ASTأداء اٌّٙاساخ ٌٙزا واْ دٚس 

١ح فٟ أغعح ظغُ ٌالػة االعرّشاس تاٌعٙذ الغٛي ِذج ِّىٕح ِٓ دْٚ ؼذٚز اٌرؼة ٚذرُ ٘زٖ اٌؼٍّ

االٔغاْ ِٓ خالي فؼا١ٌح ِعّٛػح ِٓ االٔض٠ّاخ اٌرٟ ذغاػذ ػٍٝ اذّاَ ٘زٖ اٌرفاػالخ ِٕٚٙا أٔض٠ُ  

AST  " 
(2)
أِا تإٌغثح ٌّرغ١شاخ اٌمذساخ اٌثذ١ٔح )اٌال٘ٛائ١ح اٌفٛعفاظ١ٕ١ح , اٌال٘ٛائ١ح اٌالور١ى١ح(  .

خالي ِعّٛػح ِٓ اٌرّاس٠ٓ اٌرٟ ذرٕاغُ ِغ  ف١شٜ اٌثاؼصْٛ أْ اٌغثة ٘ٛ أعرخذاَ ذّاس٠ٓ ٚظ١ف١ح ِٓ

اٌّٙاساخ ٚاٌمذساخ اٌرٟ ٠إد٠ٙا الػة اٌىشج اٌطائشج خالي اٌّثاس٠اخ ٌىٕٙا ذر١ّض تاٌرم١ٕٓ ٚااللرصاد٠ح 

تاٌعٙذ ٚاٌضِٓ ِٚشاسوح أوصش ػذد ِّىٓ ِٓ اٌالػث١ٓ تذْٚ ؼذٚز اٌرؼة ٚاالس٘اق وٛٔٙا ذغرٙذف 
                                                 

1- Brent S . Rushall : Blood Urine Laboratory Test Explinations , Coashing Factors  , U. S . A 

2003, p . 24. 
2-  Whitby L . G & : Lecture Notes on clinical Chemistry , 3 th ed , Oxford , Black well Scientific 

publications , 1985.  

, p 146 .    

, اٌّإذّش اٌؼٍّٟ " ٚالغ اٌش٠اظح ذأش١ش اٌؼًّ اٌثذٟٔ اٌٙٛائٟ ٚاٌال٘ٛائٟ ػٍٝ أعرعاتح ٘شِٛٔاخ تالصِا اٌذَ ػثذ اٌشؼّٓ ػثذ اٌؽ١ّذ :  -3

 .20,  1999ث١ٍح ,  ظاِؼح األِاساخ اٌؼشت١ح اٌّرؽذج ,اٌؼشت١ح ٚغّٛؼاذٙا اٌّغرم

 . .140. 2016, ِصذس عثك روشج أعؼذ ػذٔاْ ػض٠ض :  -4

5
-  Robert K . Mura ,&  : Harpers Biochemistry , along Medical book , Beirut , Lebanon , 

1993 , p . 93. 
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عثٛع اٌٛاؼذ الْ الػة اٌطائشج ٠ٍؼة ِثاساذ١ٓ اٌٝ شالز ِثاس٠اخ اٌالػث١ٓ أشٕاء اٌّثاس٠اخ خالي اال

فٟ االعثٛع اٌٛاؼذ خالي اٌرعّؼاخ ٌٍثطٛالخ فٟ اٌؼشاق ٚ٘زا ٠عغ ػثا وث١ش ػٍٝ اٌالػث١ٓ لذ ذغثة 

االصاتح ٚاالظٙاد ٚتاٌراٌٟ اٌرا٠ُش ػٍٝ ٔرائط اٌّثاس٠اخ . ٌٚٙزا فاْ ذّاس٠ٓ ٚظ١ف١ح أػذخ ٌض٠ادج 

( ئر اْ ِٙاساخ ِٚرطٍثاخ ٌؼثح اٌىشج ATP-CPاٌمذسج اٌفٛعفاظ١ٕ١ح )ح اٌال٘ٛائ١ح ِٕٚٙا اٌمذساخ اٌثذ١ٔ

اٌطائشج  ذىْٛ راخ ؼشواخ تّغرٜٛ لصٛٞ أفعاسٞ رٚ صِٓ لص١ش فٟ اٌّعًّ  ٌٍؼذ٠ذ ِٓ 

اٌّٙاساخ ِٕٚٙا اٌعشب اٌغاؼك ٚؼائػ اٌصذ ٚاألسعاي ٚاٌذفاع ػٓ اٌٍّؼة ٚأعرمثاي االسعاي تشرٝ 

ٍة ألصٝ اداء ٌٍمفض ٚوزٌه اٌغشػح تالصٝ ِا٠ّىٓ ٌٍٛصٛي اٌٝ اٌىشاخ اشٕاء اٌذفاع أٚ أٔٛاػح ذرط

الخز اٌّىاْ اٌصؽ١ػ ٌٍرٙئ ٌٍم١اَ تاٌّٙاساخ اٌّخرٍفح ٚغ١ش٘ا ِٓ اٌؽشواخ اٌغش٠ؼح اٌمص٠ٛح االخشٜ  

ىشج ٌزا ػّذ اٌثاؼصْٛ ئٌٝ اعرخذاَ ذّاس٠ٓ ٚظ١ف١ح ذىْٛ ا١ّ٘رٙا فٟ ذؽغٓ ٚذطٛس لذساخ الػثٟ اٌ

اٌطائشج اٌال٘ٛائ١ح اٌرٟ ذؼرّذ ػٍٝ أظّح اٌطالح ٚذط٠ٛش٘ا ٚذؽغ١ٕٙا
(1 )
اٌمذساخ اٌال٘ٛائ١ح ِٕٚٙا أِا  .

فأْ اعرخذاَ ذذس٠ثاخ رٞ شذج ػا١ٌح ػٍٝ أْ ذرىشس ٘زٖ اٌرذس٠ثاخ  (LACTATاٌمذسج اٌالور١ى١ح)

٠رؽمك ذطٛس ٌٙزٖ اٌمذساخ ِشاخ ػذ٠ذج ِررا١ٌح ئر ذىْٛ شذج اٌرّش٠ٓ ِرٕاعثح ِغ اٚلاخ اٌشاؼح ٌىٟ 

اٌال٘ٛائ١ح ِٚٓ خالي اٌرى١ف اٌٛظ١فٟ اٌؽاصً  ٠ٕرط ص٠ادج فٟ ٔشاغ االٔض٠ّاخ اٌّغإٌٚح ػٓ أراض 

اٌطالح ال٘ٛائ١اً ٌٚىْٛ ٘زا إٌظاَ ٠ؽذد تضِٓ ال٠رعاٚص اٌذل١مر١ٓ ٚتٕاًء ػٍٝ رٌه فأْ صِٓ اداء اٌعٙذ 

ج االداء ػٓ ٘زٖ اٌّذج الذطٛس ٘زٖ اٌمذسج ٌزٌه ٠عة ( دل١مح، ئر ئْ ص٠ادج ِذ2-٠1عة أْ ال ٠ض٠ذ ػٓ )

أر ئْ ؼاِط اٌالور١ه  ِشاػاج اخرثاس ذّش٠ٕاخ ِٕاعثح ِٓ ئر اٌشذج ٚػذد ِشاخ اٌرىشاس ِٚذد اٌشاؼح.

أؼذ األعثاب اٌّّٙح فٟ ص٠ادج وفاءج اػعاء ٚاظٙضج اٌعغُ ئر ئْ ص٠ادج اٌالوراخ تاٌذَ ٠صاؼثٙا ص٠ادج 

ٌؽ٠ٛ١ح.فٟ ٔشاغ تؼط اٌٛظائف ا
(2) 

٠ٚؼضٚ اٌثاؼصْٛ اٌفشٚق ٚاٌرطٛس اٌؽاصً فٟ اٌمذساخ اٌّٙاس٠ح 

) اٌعشب اٌغاؼك , اٌذفاع ػٓ اٌٍّؼة  , ؼائػ اٌصذ ( اٌٝ أْ ذّاس٠ٓ ٚظ١ف١ح اٌّغرخذِح ٟ٘ ػثاسج 

ػٓ ذّاس٠ٓ ذشًّ ظ١ّغ اٌّٙاساخ فٟ ٌؼثح اٌطائشج ٚفٟ ِٛالف ِخرٍف داخً اٌٍّؼة ٚص٠ادج اٌرىشاس 

فاػ١ٍح ذّاس٠ٓ ٚظ١ف١ح اٌرٟ اعرخذِٙا  ٌرذس٠ة أدٜ اٌٝ ذطٛس٘ا ػٕذ اٌالػث١ٓ ِٓ خاليخالي فرشج ا

اٌثاؼصْٛ ، ئر ذطٛس اٌّٙاساخ ج ٘ٛ ٔر١عح العرخذاَ اٌرّش٠ٕاخ اٌرٟ ذأخز شىً اٌؽشوح، ئر ٕ٘ان ساتػ 

ٚش١ك ت١ٓ اٌّٙاساخ ٚاٌرّاس٠ٓ اٌثذ١ٔح اٌرٟ ٠ىرغثٙا اٌالػة خالي ػ١ٍّح اٌرذس٠ة
 (3)
ٕغثح ٌٍعشب فثاٌ . 

اٌغاؼك تّخرٍف أشىاٌٙا ٠ؼذ أِشا أعاع١ا تإٌغثح ٌالػة اٌىشج اٌطائشج ٌرغع١ً إٌماغ ٚؼغُ ٔرائط 

اٌّثاس٠اخ فٟٙ أوصش اٌّٙاساخ اعرخذاِا أشٕاء اٌرذس٠ة ٚاٌّثاساج ٌىٟ ٠صً اٌالػة ئٌٝ دسظح اإلذماْ 

ادائٙا اٌٝ دسظاخ ػا١ٌح ِٓ اٌمٛج ٚا١ٌ٢ح فٟ ظشب اٌىشج اٌٝ ٍِؼة إٌّافظ ٚذرطٍة ٘زٖ اٌّٙاسج ػٕذ 

ٚاٌغشػح ٚاٌرٛافك ٚاٌذلح ٚوزٌه  اٌرؽًّ الداء ػذد غ١ش ِؽذد ِٓ اٌعشتاخ اٌغاؼمح فٟ اشٕاء اٌّثاساج 

ً ِٓ اٌرٛل١د ٚاٌرٛاصْ ٚاٌمٛج اٌؼع١ٍح ٚعشػح اٌؽشوح ٚتذْٚ  اٌٛاؼذج فعالً ػٓ أٙا ذرطٍة ِشوثا

                                                                    ائؼاً .ا١ٌّىا١ٔىاخ اٌصؽ١ؽح ِٓ وً ٘زا ٠ؼذ ظٙذاً ظ

 ”
(4. ) 

أِا ِٙاسج اٌذفاع ػٓ اٌٍّؼة فأْ الػة اٌىشج اٌطائشج ٠ٍعأ أر ٚظؼ١ح اٌذفاع ٚاٌرشو١ض ٚذٛلغ 

ذ ِىاْ عمٛغ اٌىشج ٚتاٌراٌٟ اٌم١اَ تاٌذفاع ػٓ اٌٍّؼة تشىً صؽ١ػ ٚدل١ك ٚأ٠صاي اٌىشج اٌٝ اٌّؼ

                                                 

تعط انمذراخ انثذَُح وانىظُفُح انخاصح تالعثٍ انكزج انطائزج، ذأثُز يُهج ذذرَثٍ يمرزح فٍ ذطىَز  :دمحم كاظى خهف -1

 .112، ص  2001رطانح ياجظرُز، كهُح انرزتُح انزَاظُح، جايعح تغذاد، 

 .67، ص1992، انماهزج: دار انفكز انعزتٍ، 1، غتُىنىجُح انزَاظح واالداء انذزكٍتهاء انذٍَ طاليح؛  -2

 .42، ص1991: انًىصىل، يطثعح انرعهُى انعانٍ ة انًالكًحذعهُى وذذرَدمحم عثذ هللا وآخزوٌ،  -3

(4)
 .27, ص2012, يطثعح انُجف األشزف ,1, غ انكزج انطائزجأطعذ عذَاٌ عشَش, عهٍ يهذٌ هادٌ : 
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تشىً أوصش  دلح, ٚٔظشاً الْ ؼاالخ اٌرؽشن فٟ ِٙاسج اٌذفاع ػٓ اٌٍّؼة ٌٍىشاخ إٌّخفعح ٚاٌغش٠ؼح 

ٚاٌثؼ١ذج ظذاً ٌزا فأٔٙا ذرطٍة ِغرٜٛ ػاٌٟ ِٓ اٌمٛج ٚاٌششالح ٚاٌمذسج ػٍٝ عشػح سد اٌفؼً ٚاٌرشو١ض 

االُ٘ ِٓ رٌه عشػح ٚاٌرؽًّ ٚاٌعشأج ٚاٌشعاػح فٟ اعرخذاَ اٌعغُ ػٕذ اداء اٌذؼشظاخ ٚاٌغمٛغ ٚ

فٟ ؼشواخ اٌشظ١ٍٓ اٌرٟ ذإِٓ اٌٛصٛي اٌع١ذ ٚاٌغش٠غ اٌٝ اٌّىاْ إٌّاعة اٌزٞ ٠ّىٓ اٌالػة اداء 

ِٙاسج اٌذفاع ػٓ اٌٍّؼة تافعً ِا ٠ّىٓ الْ أٞ خطأ ف١ٙا ع١إدٞ اٌٝ فمذاْ اٌىشج ٚتاٌراٌٟ فمذاْ 

ٔماغ اٌٍؼة 
(1)
ٌفؼً ٚاالعرعاتح اٌغش٠ؼح ٚذٛلغ أِا فٟ ؼائػ اٌصذ ٠رطٍة ِٓ اٌالػة عشػح سد ا . 

ظشب اٌىشج ِٓ لثً إٌّافظ ؼرٝ ٠غرط١غ اٌالػة اٌص١اَ تؽائػ اٌصذ ٚاسظاع اٌىشاخ اٌٝ عاؼح 

إٌّافظ ٚاؼشاص إٌماغ ٟٚ٘ ِٓ ِرطٍثاخ االداء اٌشئ١غ١ح فٟ ٌؼثح اٌىشج اٌطائشج  األِش اٌزٞ ٠ؼضٖٚ 

١ّح عشػح األداء ِغ اٌىشج أٚ تذٚٔٙا وّا ذؼًّ اٌثاؼصْٛ ئٌٝ أْ ِّاسعح ذّاس٠ٓ ٚظ١ف١ح ذغاػذ ػٍٝ ذٕ

ٚال ذغّػ ٌالػة ” , ػٍٝ ذط٠ٛش اٌّٙاساخ تشىً وث١ش ألٔٙا ذرطٍة اعرعاتاخ عش٠ؼح ٚ ذفى١ش عش٠غ

أْ ٠ثمٟ ٚالفا تً ٠ىْٛ فٟ ؼاٌح ؼشوح ِغرّشج ٚ عش٠ؼح ػٍٝ غٛي اٌٍّؼة 
(2)
, ذؼرثش ِٙاسج اٌصذ  

راض ِٓ ِٛاصفاخ تذ١ٔح ٌالػة ٚذذس٠ة خا  ِٓ اظً ِٓ اُ٘ اٌّٙاساخ تاٌىشج اٌطائشج ٌّا ذؽ

اٌٛصٛي تاٌالػة اٌٝ ِغرٜٛ ػاٌٟ تٙزٖ اٌّٙاسج ، ذىرغة ٘زٖ اٌّٙاسج ا١ّ٘رٙا ٚرٌه
(3)
  : 

 ٠ّىٓ اؼشاص ٔماغ ِثاششج خالي ع١ش اٌّثاساج .- أ

 اٌؽذ ِٓ خطٛسج ٘عَٛ إٌّافظ . - ب

 ٌؼ١ٍّح اٌذفاػ١ح ٌٍفش٠ك .اظثاس إٌّافظ ػٍٝ اٌٍؼة تٕظاَ ٚاؼذ ِّا ٠غًٙ ا -ض

 ذٕظ١ُ ػ١ٍّح اٌذفاع تصٛسج صؽ١ؽح ِّا ٠ٕظُ ػًّ اٌفش٠ك اٌعّاػٟ ..  –د  

 االطرُراجاخ وانرىصُاخ -5

 االطرُراجاخ -5-1

 -ِٓ خالي إٌرائط ِٕٚالشرٙا ذٛصً اٌثاؼصْٛ ئٌٝ االعرٕراظاخ اٌرا١ٌح :      

 طٛس اٌّرغ١شاخ اٌى١ّٛؼ٠ٛ١ح . أْ أعرخذاَ ذّاس٠ٓ ٚظ١ف١ح وأد را ذأش١ش فؼاي فٟ ذ .1

ٕ٘ان ذطٛس ٍِؽٛض فٟ اٌمذساخ اٌثذ١ٔحح ٚاٌّٙاس٠حح ٌٍّعّٛػحح اٌرعش٠ث١حح ٔر١عحح أعحرخذاَ ذّحاس٠ٓ  .2

 ٚظ١ف١ح . 

اْ اٌفرشج اٌّغرخذِح فٟ ذطث١ك ِفشداخ أعرخذاَ ذّاس٠ٓ ٚظ١ف١ح ٌّذج شٙش٠ٓ وأحد واف١حح ٌظٙحٛس  .3

 اٌرغ١شاخ اإل٠عات١ح ػٍٝ أفشاد ػ١ٕح اٌثؽس . 

 انرىصُاخ  -5-2

 اْ اٌثاؼصْٛ ِٓ خالي إٌرائط اٌرٟ ذٛصً ا١ٌٙا ٠ٛصٟ تاٌراٌٟ :     

ذشو١ض اال٘رّاَ ػٍٝ  اعرخذاَ أعرخذاَ ذّاس٠ٓ ٚظ١ف١ح ٌّحا ذرىحْٛ ِحٓ اٌرّحاس٠ٓ اٌثذ١ٔحح ٚاٌّٙاس٠حح  .1

 اٌرٟ ذٕغعُ ِغ خصائص ٌؼثح اٌىشج اٌطائشج . 

ّؼشفححح ِححذٜ ذؽم١ححك أ٘ححذاف األلرصححادٞ لثححً اٌرأو١ححذ ػٍححٝ اٌم١اعححاخ اٌى١ّٛؼ٠ٛ١ححح ٌّححا ٌٙححا أ١ّ٘ححح ت .2

 اٌششٚع تأٞ ذّش٠ٓ ٌالػثٟ اٌىشج اٌطائشج . 

ِفاذؽح االٔذ٠ح ٚإٌّرخثاخ فٟ اٌؼشاق  ، تٕشش أعرخذاَ ذّاس٠ٓ ٚظ١ف١ح اٌّمرشؼحح ٌغحشض اٌرؼحشف  .3

 .ػٍٝ اٌّرغ١شاخ أٔفح اٌزوش وٛع١ٍح ٌشفغ اٌّغرٜٛ اٌؼٍّٟ ٌذٜ اٌىٛادس اٌٛغ١ٕح تٍؼثح اٌىشج اٌطائشج 

                                                 
(1)

 ..38, ص2012, يطثعح انُجف األشزف ,1, غ انًصذر انظاتكأطعذ عذَاٌ عشَش, عهٍ يهذٌ هادٌ: 

 ذرَة انمىج فٍ تأطهىتٍُ عهً يظرىٌ أداء تعط أَىاع انظزعح وانًهاراخ األطاطُح ادًذ خعُز جثز , ذأثُز انر - 2

 . 35, ص.  2009تخًاطٍ نكزج , رطانح ياجظرُز , كهُح انرزتُح انزَاظُح جايعح انثصزج , 
(3)

 ..31, ص2012, يطثعح انُجف األشزف ,1, غ انًصذر انظاتكأطعذ عذَاٌ عشَش, عهٍ يهذٌ هادٌ: 
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 :يضخهخص انبحذ

عز ثٌقج١ٌز إٌٝ ِؼشفز ؽذ١ؼز ثٌؼاللز د١ٓ فؾُ ثٌؼ١ٕز ٚوً ِٓ ِؤششثس ِالءِز فؾُ صٙذف ثٌذسث    

ثٌؼ١ٕز فٟ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ، ٌٚضقم١ك أ٘ذثف ثٌذقظ لجَ ثٌذجفظ  دضطذ١ك سثةض ثٌمذسثس 

( ؽجٌخ ٚ ؽجٌذز ِٓ ؽٍذز ثٌغٕز ثٌشثدؼز فٟ و١ٍز 033ػٍٝ ػ١ٕز ػشٛثة١ز ِؤٌفز ِٓ) CogAtثٌّؼشف١ز 

ثٌؾجِؼز ثٌّغضٕظش٠ز، ٚؽشٜ عقخ ػ١ٕجس ػشٛثة١ز، ِٚؼجٌؾز ثٌذ١جٔجس دٛثعطز  –ضشد١ز ثالعجع١ز ثٌ

، ٚصُ فغجح ِؤششثس ِالءِز فؾُ ثٌؼ١ٕز ٌىً ِٓ ػ١ٕجس ثٌذقظ وّج صُ ثؽشثء SPSS 21دشٔجِؼ 

ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ دطش٠مز ثٌّىٛٔجس ثٌشة١غ١ز ٚصُ فغجح ثالشضشثو١جس،  ٚخٍظش ثٌٕضجةؼ 

إٌٝ ِج ٠ٍٟ : ؽ١ّغ ِؤششثس ثٌّالءِز وجٔش ؽ١ذر ِٚمذٌٛز ٌؾ١ّغ ػ١ٕجس ثٌذقظ ٚلذ وجْ أوغش٘ج 

رثس ثالشضشثو١جس ثألػٍٝ د١ٓ ػ١ٕجس ثٌذقظ، وّج صذ١ٓ ٚؽٛد ػاللز عٍذ١ز  333ِالءِز ِغ ثٌؼ١ٕز 

-)( ٚثخضذجس و١ضس ِج٠ش أٌٚى١ٓ  3303-ػؼ١فز د١ٓ فؾُ ثٌؼ١ٕز ِٚؤششثس ثٌّالءِز : ثخضذجس ِجط)

( ٚػذَ ٚؽٛد ػاللز فؾُ ثٌؼ١ٕز ِغ  ِؤشش ِجط، ٚوجٔش ثٌؼاللز د١ٓ فؾُ ثٌؼ١ٕز ِٚقذد 3300

 (33003ِظفٛفز ثسصذجؽ إ٠ؾجد١ز ٚل٠ٛز )

 : فؾُ ثٌؼ١ٕز ، ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ ، ِؤششثس ِالءِز ثٌؼ١ٕز  كهًبث يفخبحُت

 أوالً : انًقذيت :

ٚدّؾجي ثٌؼٍَٛ ثإلٔغج١ٔز ٚثالؽضّجػ١ز ٚثٌضشد٠ٛز خجطز، ِٚغ صطٛسس ثٌؼٍَٛ دؾ١ّغ ِؾجالصٙج ػجِز،     

٘زث ثٌضمذَ صٕٛػش أدٚثس ل١جعٙج ٚأعج١ٌخ صق١ٍٍٙج، ِٚٓ ٘زٖ ثألعج١ٌخ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ ثٌزٞ 

٠ؼضذش ٚثفذثً ِٓ أُ٘ أٔٛثع ثٌضق١ًٍ ِضؼذد ثٌّضغ١شثس ثٌزٞ ٠خضظش ِؾّٛػز وذ١شر ِٓ ثٌّضغ١شثس فٟ 

 ً ِٓ ثٌؼٛثًِ، ٚدجػضذجس صقذ٠ذ ٚ دسثعز فؾُ ثٌؼ١ٕز ٟ٘ ثٌخطٛر عجدمز ٌؼ١ٍّز ثٌضق١ًٍ  ػذد ل١ًٍ ٔغذ١ج

ثالفظجةٟ، فمذ وجْ ِٓ ثٌّالةُ دسثعز ثٌقؾُ ثٌّٕجعخ ٌٍؼ١ٕز ٌٍٛطٛي إٌٝ ٔضجةؼ ٔغضط١غ ثٌٛعٛق دٙج 

١ًٍ إٌٝ فٍذ ِج، ٌزٌه الدذ ِٓ ثػضّجد أعظ ِٚؼج١٠ش ػ١ٍّز ٌضقذ٠ذ ِذٜ ِالءِز فؾُ ثٌؼ١ٕز فٟ ثٌضق

 ثٌؼجٍِٟ ثٌالعضىشجفٟ 3

 ربَُبً : يشكهت انبحذ:

فجصؾٙش ، ثخضٍف ثٌؼٍّجء فٟ صقذ٠ذ فذ أدٔٝ ِطٍك ٌقؾُ ثٌؼ١ٕز فٟ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ     

ثٌؼ١ٕز  أْدؼغ ثٌذسثعجس إٌٝ ثالػضّجد ػٍٝ ثٌؼ١ٕز ثٌىذ١شر، ٚرٌه ألْ ِٓ ثٌّغٍّجس ثٌّؼضشف دٙج 

ٚأوغش عمز ِٓ ثٌؼ١ٕجس ثٌظغ١شر دجػضذجس٘ج أوغش صّغ١الً ٌٍّؾضّغ ثألطٍٟ، ثٌىذ١شر صؤدٞ إٌٝ ٔضجةؼ أفؼً 

ٚثصؾٙش دسثعجس ثخشٜ ِؤخشثً ٔقٛ ثػضّجد ِؼج١٠ش أوغش ِٛػٛػ١ز صؼضّذ ػٍٝ ثٌٕغخ )ػذد ثألفشثد = 

ػذد ثٌؼٛثًِ أٚ ثٌّضغ١شثس * ػذد عجدش(  فٟ صقذ٠ذ فؾُ ثٌؼ١ٕز، ٚرٌه ِٓ ِٕطٍك أْ ثالػضّجد ػٍٝ 

ٌؼ١ٕز ثٌّطٍك ٠ذذٚ غ١ش ِٕطمٟ فى١ف ٔؼضّذ ػٍٝ ػذد عجدش ِٓ ثألفشثد دّؼضي ػٓ ؽذ١ؼز لجػذر فؾُ ث

ثٌؼاللز د١ٓ ثٌّضغ١شثس، ٚػٓ ػذد ثٌّضغ١شثس، ٚػذد ثٌؼٛثًِ، ٚو١ف ٠ىْٛ فؾُ ثٌؼ١ٕز ثٌّٕجعخ 

دٕذ، فأٞ ثٌمجػذص١ٓ أفؼً فٟ ظً ٚؽٛد  033دٕذ ٘ٛ ٔفغٗ ثٌّٕجعخ الخضذجس ِٓ  03الخضذجس ِٓ 
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ءِز فؾُ ثٌؼ١ٕز فٟ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ ٚثٌضٟ ٔغضط١غ ِٓ خالٌٙج ثٌقىُ ػٍٝ ِؤششثس ِال

وفج٠ز ػذد أفشثد ثٌؼ١ٕز ٌٍضق١ًٍ، ِٚٓ ِٕطٍك ثٌقجؽز ٌّؼشفز فؾُ ثٌؼ١ٕز ثٌّٕجعخ لجِش ثٌذسثعز ثٌقج١ٌز 

ٓ ٕ٘ج فذدس دجٌذقظ ػٓ دالٌز ٘زٖ ثٌّؼج١٠ش فٟ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ فٟ ػٛء فؾُ ثٌؼ١ٕز 3 ِٚ

ِشىٍز ثٌذقظ فٟ ثٌغؤثي ثٌضجٌٟ : ً٘ ٌٍض٠جدر فٟ فؾُ ثٌؼ١ٕز أعش فٟ ِالءِضٙج ٌٍضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ 

 ثالعضىشجفٟ ؟

 صٕطٍك أ١ّ٘ز ثٌذقظ ِّج ٠ٍٟ :   ربنزبً : أهًُت انبحذ :

إٌمجء ثٌؼٛء ػٍٝ أُ٘ ثٌّؼج١٠ش ثٌضقمك ِٓ ِالءِز ٚوفج٠ز فؾُ ثٌؼ١ٕز فٟ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ  -3

 ىشجفٟ، ٚ٘ٛ أِش ٘جَ ؽذثً ٌٍذسثعجس ٚثٌذقٛط ثٌضشد٠ٛز ٚثٌٕفغ١ز3ثالعض

( ٚ٘ٛ KMO)-testدسثعز ل١ُ وً ِؤشش ٚثٌّغض٠ٛجس ثٌّمذٌٛز ٌىً ِٕٙج، ٚثٌّؤششثس ٟ٘ :  -0

ِم١جط وفجءر ثٌضؼ١١ٓ، ٚثخضذجس دجسص١ٍش   (MSA-test)ٌضمذ٠ش ِالءِز ثٌّؼج٠ٕز أٚ وفجءصٙج، ٚ 

Bartlett’s test of Sphericity 3 ِٚقذد ِظفٛفز ثالسصذجؽ ، 

دسثعز ثٌطشق ثٌضم١ٍذ٠ز ٚثٌقذ٠غز فٟ صقذ٠ذ فؾُ ثٌؼ١ٕز فٟ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ ٚثٌّمجسٔز  -3

 د١ٕٙج 3 

 ٠ُظٙش ثٌؼاللز د١ٓ فؾُ ثٌؼ١ٕز دىً ِٓ ِؤششثس ِالءِز فؾُ ثٌؼ١ٕز ػٍٝ فذ3ٜ  -4

 ٠ٙذف ثٌذقظ إٌٝ:  رابعبً : أهذاف انبحذ:

ؼاللز د١ٓ فؾُ ثٌؼ١ٕز ٚ ِٚؤششثس ِالءِضٙج ٌٍضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ دجعضخذثَ دسثعز ثٌ     

 ثألعج١ٌخ ثإلفظجة١ز ثٌّٕجعذز ٠ٚضفشع ِٕٗ ثأل٘ذثف ثٌفشػ١ز ثٌضج١ٌز :

دسثعز ػٓ ِؤششثس ِالءِز فؾُ ثٌؼ١ٕز دجعضخذثَ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ ٌىً ِٓ ػ١ٕجس  -3

( ػٕذ  003-003(  ٚثٌؼ١ٕجس ثٌضٟ ثػضّذس ػٍٝ ثٌٕغخ )033-033-433-033-033-333ثٌذقظ )

  3330ِغضٜٛ دالٌز 

 دسثعز ثالشضشثو١جس ٌىً ِٓ ػ١ٕجس ثٌذقظ 3 -0

دسثعز ثٌؼاللز د١ٓ فؾُ ثٌؼ١ٕز ٚوً ِٓ ِؤششثس ِالءِز فؾُ ثٌؼ١ٕز ػٓ ؽش٠ك ِؼجًِ ثالسصذجؽ  -0

 3330ثٌّضؼذد  د١شعْٛ ػٕذ ِغضٜٛ دالٌز 

  خبيضبً : أصئهت انبحذ :

ِجٟ٘ ِؤششثس ِالءِز فؾُ ثٌؼ١ٕز دجعضخذثَ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ ٌىً ِٓ ػ١ٕجس ثٌذقظ  -3

( ػٕذ ِغضٜٛ  003-003( ٚثٌؼ١ٕجس ثٌضٟ ثػضّذس ػٍٝ ثٌٕغخ )333-033-033-433-033-033)

 ؟ 3 3330دالٌز 

 ِجٟ٘ ثالشضشثو١جس ٌىً ِٓ ػ١ٕجس ثٌذقظ ؟ 3 -0

ٚوً ِٓ ِؤششثس ِالءِز فؾُ ثٌؼ١ٕز ػٓ ؽش٠ك ِؼجًِ ثالسصذجؽ  ِجٟ٘ ثٌؼاللز د١ٓ فؾُ ثٌؼ١ٕز -0

 ؟ 3 3330ثٌّضؼذد  د١شعْٛ ػٕذ ِغضٜٛ دالٌز 

 صبدصبً : حذود انبحذ :

(  ؽجٌخ ٚؽجٌذز ِٓ ؽٍذز ثٌغٕز ثٌشثدؼز فٟ 033فذٚد دشش٠ز : صُ صطذ١ك ثٌذقظ ػٍٝ ػ١ٕز ِٓ ) -0-3

 ثٌؾجِؼز ثٌّغضٕظش٠ز3  –و١ٍز ثٌضشد١ز ثالعجع١ز 

 0303-0303د صِج١ٔز: صُ صطذ١ك ثٌذقظ خالي ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ فذٚ

 3 العجع١زو١ٍز ثٌضشد١ز  -فذٚد ِىج١ٔز: صُ صطذ١ك ثٌذقظ فٟ ثٌؾجِؼز ثٌّغضٕظش٠ز  -0-0

 صببعبً : يصطهحبث انبحذ :  -0-0

 فؾُ ثٌؼ١ٕز : ٘ٛ ػذد أفشثد ػ١ٕز ثٌذقظ ثٌّّغٍز ٌٍّؾضّغ ثألطٍٟ 3 -0-3
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االجتماعية ووقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنسانية 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
 اجلامعة  املستهصرية 

ح ثٌز٠ٓ صُ ثخض١جسُ٘ ػشٛثة١جً ِٓ ثٌّؾضّغ ثالفظجةٟ ثٌّضّغً دطالح و١ٍز ٠ٚؼشف إؽشثة١جً دؼذد ثٌطال

 ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز فٟ ِذ٠ٕز دغذثد 3

ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ : ٘ٛ ثعضمشثةٟ فٟ ؽٛ٘شٖ ٠ٚٙذف إٌٝ ثوضشجف ثٌّؾّٛػز ثٌّغٍٝ ثٌضٟ 

فطخ ٚ طجدق،  ٠ّىٓ أْ صضؼّٓ ثٌّضغ١شثس ثٌىجِٕز ٚدْٚ ثػضذجس ِغذك ٌظ١جغز فشٚع )أدٛ

3993 ،0343 ) 

٠ٚؼشف إؽشثة١جً دّؾّٛػز ثٌّؼجٌؾجس ثالفظجة١ز ثٌضٟ صمَٛ دفقض ثٌذ١جٔجس ِٓ صٚث٠ج ِضؼذدر ٌٍىشف 

 ػٓ ثِىج١ٔز ثخضضثي ٘زٖ ثٌذ١جٔجس فٟ ػذد ِقذٚد ِٓ ثٌؼٛثًِ 3

 ربيُبً : يخغُزاث انبحذ : 

 ثٌّضغ١ش ثٌّغضمً : فؾُ ثٌؼ١ٕز

(، ثخضذجس KMO)-testز فؾُ ثٌؼ١ٕز : ٟٚ٘ ثخضذجس وج٠ضس ِج٠ش أٌٚى١ٓثٌّضغ١ش ثٌضجدغ : ِؤششثس ِالءِ

 ، ِٚقذد ِظفٛفز ثالسصذجؽ Bartlett’s test 3 ، ثخضذجس دجسص١ٍش  (MSA-test)ِجط

 حبصعبً :  انقىاعذ انخقهُذَت فٍ اخخُبر حجى انعُُت :
 فٍ اخخُبر حجى انعُُت : rules of thumbقىاعذ انخبزة  9-1

ٟٚ٘ خذشر ِضشثوّز  rules of thumbجفظ ػجدر ٌضقذ٠ذ فؾُ ثٌؼ١ٕز ِٓ لٛثػذ ثٌخذشر ٠ٕطٍك ثٌذ     

ٌذ٠ٗ أٚ ِّج ثعضٕضؾٗ ِٓ ػًّ غ١شٖ ِٓ ثٌذجفغ١ٓ فٟ ٔفظ ثٌّؾجي، ٌٚىٓ أظٙشس دسثعجس ػذ٠ذر 

 MacCallum, Widaman, Zhang, and Hong (1999) and Velicer and Favaوذسثعز 

صؼذ طجٌقز إر أْ صقذ٠ذ فذ أدٔٝ ٌقؾُ ثٌؼ١ٕز ٠ؼضّذ ػٍٝ ؽٛثٔخ أخشٜ  ، أْ لٛثػذ ثٌخذشر ٌُ.(1998)

ٌٚؼً ألٛث٘ج ٚأوغش٘ج صأع١شثً ٘ٛ ِغضٜٛ ثالشضشثو١جس فؼٕذِج ٠ىْٛ ػجٌٟ ٠ّىٓ ثٌٛعٛق دئِىج١ٔز 

 (et .al ,2001,p2ثٌقظٛي ػٍٝ ٔفظ  ثٌذٕجء ثٌؼجٍِٟ فضٝ ِغ أفؾجَ ػ١ٕجس طغ١شر 

MacCallum3 ) 

 : (N)ًطهق حجى انعُُت ان1 -9-1

أٚطش ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌذسثعجس فٛي ثأل١ّ٘ز ثٌّطٍمز ٌقؾُ ثٌؼ١ٕز فٟ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ      

، د١ّٕج وِٛشٞ 033أْ ٠ىْٛ ثٌقذ ثألدٔٝ ٌقؾُ ثٌؼ١ٕز ٘ٛ  Guilford (1954)ف١ظ أٚطٝ ؽ١ٍفٛسد 

Comrey (1973)  ِٓ ِّضجص،  3333ج فؾُ سد٠ب ؽذثً د١ّٕ 03ف١ظ ٠ؼضذش  3333-03ثلضشؿ ثٌّؾجي

أْ  Gorsuch (1974) ،ٚلذ فذد ؽٛسعجصش  033ٌزٌه أٚطٝ ثٌذجفغْٛ أْ ٠ؼضّذٚث فؾُ ػ١ٕز فٛق 

ٚال  333أٔٙج طغ١شر ٚأْ ٠ىْٛ فؾُ ثٌؼ١ٕز وقذ أدٔٝ  03أٔٙج وذ١ش ٚصقش  033فؾَٛ ثٌؼ١ٕجس فٛق 

 ؽٛسثعجصش ) ٚرٌه فغخ 03فضٝ ٌٛ وجْ ػذد ثٌّضغ١شثس ألً ِٓ  ٠333ّىٓ لذٛي أٞ ػ١ٕز ألً ِٓ 

Gorsuch (1983 ًٌٚىٓ وجص ،Cattell (1978)  ع١ىْٛ ؽ١ذ، ٚ ثلضشؿ  033ثلضشؿ أْ فؾُ ثٌؼ١ٕز

فغخ ثلضشثؿ  033، أْ ٠ىْٛ ثٌقذ ثألدٔٝ MacCallum 3999، ِٚجوجٌَٛ Kline (1979و١ٍٓ )

فغخ  003،أْ ٠ىْٛ ثٌقذ ثألدٔٝ  Arrindell( 3990، ٚآٔذس٠ً )Guilford (1954ؽ١ٍفٛسد )

فغخ د٠ف١ذ  033، أْ ٠ىْٛ ثٌقذ ثألدٔٝ MacCallum, Widaman( 3999جٌَٛ ٚ ٠ٚذِجْ )ِجو

، Comrey and Lee (1992فغخ ٌٟ ٚوِٛشٞ ) David Garson ،033 (0339غجسعْٛ )

 أٚ أوغش ِّضجص  3333ؽ١ذ ؽذثً،  033ؽ١ذ،  033ِضٛعؾ،  033فؾُ ػ١ٕز سدا،  333ف١ظ ثػضذشث أْ 

 حذَذ حجى انعُُت فٍ انخحهُم انعبيهٍ االصخكشبفٍ :انًعبَُز انحذَزت فٍ ح -9-2

صؼذدس ٚؽٙجس ثٌٕظش ٚصٕٛػش فٛي و١ف١ز ثخض١جس ثٌذجفظ ٌٍؼ١ٕز فٟ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ ٚلذ    

 وجْ ٕ٘جن ػذر ِؼج١٠ش وجْ أدشص٘ج: )فؼالً ػٓ لٛثػذ ثٌخذشر ٚفؾُ ثٌؼ١ٕز ثٌّطٍك(
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: أْ ٠ىْٛ ػذد  subject-to-variable (STV)شثس لجػذر ٔغذز ػذد ثألفشثد إٌٝ ثٌّضغ١ -9-2-1

، ٌٚىٓ ال ٠ٕذغٟ أْ ٠مً ثٌقذ ثألدٔٝ ٌقؾُ ثٌؼ١ٕز  3:0إٌٝ  3:0ٌىً ِضغ١ش ٚثفذ أٞ ثٌٕغذز  0ثألفشثد 

 ثلضشؿ ؽٛسعجصش (Winter ,et al.2009.p2)( Arrindel et al.1985, p5) 003ػٓ 

Gorsuch  ٟ٘ 333، ٌٚىٓ ػٍٝ أْ ال٠مً فؾُ ثٌؼ١ٕز ػٓ أفشثد ٌىً ِضغ١ش 0أْ صىْٛ ٘زٖ ثٌٕغذز 

 فشد ألٞ صق3ً١ٍ

: ٚلذ صُ ؽشفٙج ِٓ subjects to factors (STF)لجػذر ٔغذز ػذد ثألفشثد ٌؼذد ثٌؼٛثًِ  -9-2-2

ٚلذ ثػضذشس ٘زٖ ثٌذسثعز أْ   Arrindel and van de Ende (1985)لذً آس٠ٕذثي ٚ فجْ دٞ إٔذ  

ٕز ٟ٘ ٔغذز ػذد ثألفشثد ٌؼذد ثٌؼٛثًِ ٚثٌضٟ ثلضشفش أْ صىْٛ ثٌؼجًِ ثٌقجعُ فٟ ثخض١جس فؾُ ثٌؼ١

 ( Arrindel et al.1985, p5ٟٚ٘ ٔغذز صقمك ثعضمشثس ٚثٌغذجس فٟ ثٌذٕجء ثٌؼجٍِٟ) 3:03

 اعخببراث عًهُت نذراصت حجى انعُُت : -9-3

أَ لٛثػذ ثٌٕغخ ٚفٟ ػٛء ثٌّؼج١٠ش ثٌغجدمز و١ف ٠ّىٓ صقذ٠ذ أ٠ّٙج أوغش أ١ّ٘ز فؾُ ثٌؼ١ٕز ثٌّطٍك      

ثألوغش ثعضخذثِجً فٟ ثٌذسثعجس ِؤخشثً، ف١ظ أعذضش ثألدقجط أْ ثٌمجػذ ثٌؼجِز  (STV)ٚخجطز ثٌٕغذز 

 etفٟ صقذ٠ذ ثٌقذ ثألدٔٝ ٌقؾُ ثٌؼ١ٕز ٟ٘ غ١ش ِف١ذر ٌُٚ صؼذ طجٌقز  rule of thumbٌٍخذشر 

al,2002,p2) Preacher) (MacCallum,1999,p4 ) ٌٔقؾُ ثٌؼ١ٕز ٕٚ٘ج ٠ذذٚ أْ ثٌقذ ثألد  ٝ

 ٠ؼضّذ ػٍٝ ؽٛثٔخ أخشٜ أّ٘ٙج:

: إرث وجٔش ثالشضشثو١جس ِشصفؼز فئْ رٌه ع١غُٙ فٟ صقم١ك دٕجء communalitiesثالشضشثو١جس  -

ػجٍِٟ ِضغك دغغ ثٌٕظش ػٓ فؾُ ثٌؼ١ٕز، ِٚغضٜٛ وغشر ثٌّقذدثس، ٚلذ ثلضشؿ ِجوجٌَٛ 

MacCallum 3999  ١3303ّز ثٌّضٛعطز ٌٙج ؽ١ّؼجً فٛق ، أٚ أْ صىْٛ ثٌم3303أْ صىْٛ وٍٙج فٛق   

)ػذد ثٌؼٛثًِ/ػذد ثٌّضغ١شثس(: أٞ ٔغذز ػذد ثٌؼٛثًِ ٌؼذد overdetermination وغشر ثٌّقذدثس -

 3   (MacCallum,1999)ِؤششثس ٌىً ػجًِ وقذ أدٔٝ ٘ٛ ل١ّز ؽ١ذر  0أٚ 0ثٌّضغ١شثس ٠ٚؼضذش 

١شثس ػٍٝ ثأللً ٚوً ِٕٙج رٚ صشذغ فٛق ِضغ 4: إرث وجْ ٌىً ػجًِ Size of loadingفؾُ ثٌضشذغ  -

 30-33ػٕذ٘ج ٠ّىٓ ثٌٛعٛق دقؾُ ثٌؼ١ٕز أ٠جً وجْ ٚثٌذٕجء ثٌؼج3ٍِٟ ٚدجٌّغً إرث وجْ ٌىً ػجًِ ِٓ  3303

، أِج إرث وجْ وً 303ػٕذ٘ج ٠ؾخ أال ٠ٕخفغ فؾُ ثٌؼ١ٕز ػٓ  3343ِضغ١ش ٌٚىٓ ِغ صشذغ ِٕخفغ 

جس ػٍٝ وً ِٕٙج ِٕخفؼز ػٕذ٘ج ٠ؾخ أال ٠مً فؾُ ػجًِ ِشصذؾ دؼذد ل١ًٍ ِٓ ثٌّضغ١شثس ٚثٌضشذؼ

3       ٚ صٍضمٟ ٔضجةؼ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌذسثعجس ثٌضٟ  (Guadagnoli et al, 1988, p10) 033ثٌؼ١ٕز ػٓ 

( ػٕذ ثٌفىشر ثٌٙجِز ثٌضٟ ِفجد٘ج أْ ثٌّقى١ٓ Field 2000( ٚف١ٍذ)Habing,2003أٚسد٘ج ٘ذٕؼ )

ؼٛثًِ ثٌّغضخشؽز ٚعذجصٙج ٚدلضٙج ّ٘ج فؾُ ثٌؼ١ٕز ثٌّطٍك، ثٌؾٛ٘ش١٠ٓ ثٌز٠ٓ ٠قذدثْ ِذٜ ثعضمشثس ثٌ

ٚفؾُ ثٌضشذؼجس ثٌّطٍمز3 فىٍّج ثصدثد ػذد ثٌضشذؼجس ثٌّشصفؼز، ٚوٍّج ثصدثد ثسصفجع ٘زٖ ثٌضشذؼجس ػٍٝ 

، ص (3 ٌٚىٓ 0330ثٌؼجًِ، ثفضفظش ثٌؼٛثًِ دغذجصٙج ٚثعضمشثس٘ج ػٕذ ثٔخفجع فؾُ ثٌؼ١ٕز )ص١غضر،

، ١ٌٚظ (N/p)٘زٖ ثٌّمضشفجس غ١ش ِضغمز وقؾُ ثٌؼ١ٕز ثٌّطٍك ٚثٌٕغذز   أظٙشس دسثعجس الفمز أْ

ً ثالشضشثو١جس إػجفز إٌٝ ٔغذز ػذد  فمؾ فؾُ ثٌؼ١ٕز ثٌزٞ ٠ؾخ أْ ٠ؤخز دؼ١ٓ ثالػضذجس دً أ٠ؼج

(، ٚدزٌه ٠ىْٛ فؾُ ثٌؼ١ٕز ٘ٛ دثٌز ٌؼذد ِٓ ثٌّؼٍّجس، ٕٚ٘ج ال ٠ٛؽذ فذ p/fثٌّضغ١شثس ٌىً ػجًِ )

د١ٓ فؾُ ثٌؼ١ٕز ثٌّمذٛي ٚغ١ش ثٌّمذٛي، فجٌقذ ثألدٔٝ ثٌّمذٛي ٌقؾُ ثٌؼ١ٕز ٠خضٍف فجطً ِطٍك ٠فظً 

ً ٌالشضشثو١جس، ٚثٌضشذؼجس، ٚػذد ثٌّضغ١شثس ػّٓ وً ػجًِ، ٚػذد ثٌؼٛثًِ   Winter ,et)صذؼج

al.2009.p2 3) 
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 جملة كلية الرتبية االساسية  
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 حجى انعُُت و االشخزاكُبث )انشُىع( : 1 -9-3

وٍّج ثٔخفؼش ل١ُ ثالشضشثو١جس صضدثد أ١ّ٘ز ثصغجع فؾُ  فٟ أفذط دسثعز ٌف١ٍذ ثٔضٙٝ إٌٝ أٔٗ     

ثٌؼ١ٕز3 ٠ٕٚظـ ٕ٘ج دض٠جدر فؾُ ثٌؼ١ٕز أوغش ِٓ ثٌشىً ثالػض١جدٞ، فضٝ أٔٗ ِغ ل١ُ ش١ٛع ِشصفؼز ٠ّىٓ 

ٚل١ُ ثٌش١ٛع صؼضذش ثِضذثد ألفؾجَ  ) p7) Treiblmaier,2010,ثػضذجس فؾُ ثٌؼ١ٕز رٚ أ١ّ٘ز عج٠ٛٔز 

ٛع ِضغ١ش ِؼ١ٓ صضّغً فٟ ِؾّٛع ِشدؼجس صشذؼجس ٘زث ثٌّضغ١ش ػٍٝ ثٌؼٛثًِ ل١ُ ثٌضشذؼجس3 فم١ّز ش١

ثٌّغضخشؽز3 ٚدجٌضجٌٟ صذي ػٍٝ ٔغذز صذج٠ٓ ٘زث ثٌّضغ١ش ثٌزٞ صفغشٖ ثٌؼٛثًِ ثٌّشضشوز ثٌّغضخشؽز3 فئرث 

وجٔش ل١ُ ثٌش١ٛع ِشصفؼز دي رٌه ػٍٝ صّىٓ ثٌؼٛثًِ ثٌّشضشوز ِٓ صّغ١ً ِؼظُ صذج٠ٓ ثٌّضغ١ش، ٚصّغ١ٍٙج 

ٌضذج٠ٓ ثٌّضغ١شثس ٠ؾؼٍٙج ثوغش عذجصجً ٚثعضمشثسثً 3 ٚدجٌضجٌٟ، إرث وجٔش ل١ُ ثٌش١ٛع غ١ش ِشصفؼز، ف١ٍؾأ إٌٝ 

(3 ٚثػضذش ٌذ١ف١شط ٚآخشْٚ  00، ص0330ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ رٌه دضٛع١غ فؾُ ثٌؼ١ٕز )ص١غضر ، 

and.others 2013) ( Beavers  ِغ وقذ أدٔٝ ِٕجعذز ٌٍضق١ًٍ ثالعضىشجفٟ ثألٌٚ 303ثٌؼ١ٕز ،ٟ

ثألخز دؼ١ٓ ثالػضذجس ثٌضشذؼجس ٚػذد ثٌّضغ١شثس ثٌّشصذطز دىً ػجًِ، ٚوٍّج ػؼفش ثالسصذجؽجس 

 ( Beavers et.al , 2013 ,p3)3 ثفضؾٕج فؾُ ػ١ٕز أوذش

 انعُُبث انصغُزة فٍ انخحهُم انعبيهٍ االصخكشبفٍ :  -9-4

ثالعضىشجفٟ ٚخجطز ِغ ػٕذِج صىْٛ إْ فؾُ ثٌؼ١ٕز ثٌىذ١ش أِش ِطٍٛح ِٚف١ذ فٟ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ      

ثالشضشثو١جس ِٕخفؼز، ِٚغ رٌه ػٕذِج صىْٛ ثٌؼٛثًِ ِؼشفز دذلز ٚرثس ػذد ِقذد فئْ فؾُ ثٌؼ١ٕز 

ثٌظغ١ش ٠ّىٓ أْ ٠مٛد إٌٝ ٔضجةؼ ِٛعٛلز 3 ٌزٌه ال ٠ّىٓ ثػضذجس فؾُ ثٌؼ١ٕز ثٌظغ١ش ٘ٛ ثٌّؼ١جس ثٌٛف١ذ 

ثٌؼىظ ٠ّىٓ إخؼجع ػ١ٕز طغ١شر ٌٍضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ٌشفغ صطذ١ك ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ، ػٍٝ 

ً لذً ثٌضق١ًٍ  ثالعضىشجفٟ ٌضىشف ػٓ أّٔجؽ وجِٕز ِف١ذر ٚرثس ل١ّز، رٌه أفؼً ِٓ سفؼٙج ِغذمج

3 ِٚغ رٌه  (Winter ,et al.2009.p25)ٌّؾشد أٔٙج طغ١شر ٚفغخ، ٚ٘زث ثألِش ٠ؼضذش خطأ ؽغ١ُ 

ثٌمؼ١ز ثألوغش فشؽجً  Monte Carlo simulation ؽشفش دؼغ دسثعجس ثٌّقجوجر ِٛٔضٟ وجسٌٛ

ٟٚ٘ صشذغ ثٌؼٛثًِ دٛثعطز ثٌّضغ١شثس ثٌّمجعز، ٌٚزٌه ثلضشفش صقمك أفذ ثٌّؼج١٠ش ثٌضج١ٌز ٌٍقذ ثألدٔٝ 

 ٌقؾُ ثٌؼ١ٕز : 

أٚ أوغش دغغ ثٌٕظش ػٓ  33303 أْ ٠ىْٛ وً ػجًِ ِشذغ دأسدؼز ِضغ١شثس أٚ أوغش دق١ظ أْ ثٌضشذغ 3

 فؾُ ثٌؼ١ٕز 3

 فأوغش 3 303ٚفؾُ ثٌؼ١ٕز  3343ِضغ١شثس أٚ أوغش ٚثٌضشذغ فٛي  33ْٛ وً ػجًِ ِشذغ ح3 أْ ٠ى0

 ػٍٝ ثأللً 3 3033 فؾُ ثٌؼ١ٕز 0

٠ّىٓ أْ ٠ؼطٟ ٔضجةؼ دل١مز  03أْ فؾُ ثٌؼ١ٕز  (MacCallum 1999) ٚلذ ٚؽذ ِجوجٌَٛ ٚآخشْٚ    

فئْ فؾُ ثٌؼ١ٕز ثٌّطٍٛح  3303فأوغش، ٚإرث وجٔش ل١ُ ثالشضشثو١جس فٛي  3303إرث وجٔش ثالشضشثو١جس 

   (Thompson,2004,p24) 033إٌٝ  333ِٓ 

 يؤشزاث يالءيت حجى انعُُت فٍ انخحهُم انعبيهٍ االصخكشبفٍ : - 9-5

٠ضُ دسثعز فؾُ ثٌؼ١ٕز لذً إؽشثء ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ ِٓ ػذر ؽٛثٔخ دٛثعطز ِؤششثس       

 ثٔخ :إفظجة١ز ٠ُؼٕٝ والً ِٕٙج دؾجٔخ ِٓ ثٌؾٛ

ٚإال دي رٌه ( 0000001انقًُت انًطهقت نًحذد يصفىفت االرحببط َجب اٌ َكىٌ أكبز يٍ ) -9-5-1

ػٍٝ ٚؽٛد ثػضّجد خطٟ د١ٓ ثٌظفٛف أٚ د١ٓ ثألػّذر ٌٍّظفٛفز، أٚ ٚؽٛد ثسصذجؽجس ِشصفؼز غ١ش 

ذجؽجس صغجٚٞ فم١م١ز د١ٓ ثٌّضغ١شثس3 ٚدضؼذ١ش آخش ٠ؾخ أال صىْٛ ثٌم١ّز ثٌّطٍمز ٌّقذد ِظفٛفز ثالسص

 3   (000،ص0330()فّٟٙ،00،ص0330ثٌظفش صّجِجً )ص١غضر، 
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ٚصؼٕٟ دالٌضٗ أْ َجب أٌ َكىٌ دال  Bartlett’s test of Sphericityاخخببر ببرحهُج  -9-5-2

ِظفٛفز ثالسصذجؽ ١ٌغش ِظفٛفز أفجد٠ز أٞ ١ٌغش خج١ٌز ِٓ ثٌؼاللجس،ٚثخضذجس دجسص١ٍش ٠خضذش 

ج أْ ؽ١ّغ ِؼجِالس ثالسصذجؽ فٟ ثٌّظفٛفز صخضٍف ػٓ ثٌظفش، أٞ ثٌفشػ١ز ثٌظفش٠ز ثٌضٟ ِفجد٘

ِظفٛفز ثٌٛفذر 3 فئرث وجٔش ل١ّز ثخضذجس دجسص١ٍش دثٌز إفظجة١جً، ٔشفغ ثٌفشػ١ز ثٌظفش٠ز ثٌضٟ صذي 

ػٍٝ خٍٛ ثٌّظفٛفز ِٓ ثالسصذجؽجس ثٌذثٌز ٌظجٌـ ثٌفشػ١ز ثٌذذ٠ٍز دأْ ثسصذجؽجس ثٌّظفٛفز فٟ 

 Beavers(،) 309 أٞ ثٔٙج ١ٌغش ِظفٛفز أفجد٠ز )ثٌّشؽغ ثٌغجدك ، صثٌّؾضّغ صخضٍف ػٓ ثٌظفش

etal, 2013 ,p4 3) 

٠ٚؾخ ثْ صىْٛ   KMO)-test )Kiser - Meyer-Olkinأونكٍُ -يبَز  -يقُبس كُزر  - 9-5-3

ٚ٘ٛ ِم١جط ٠غضٙذف ل١جط دسؽز ثالسصذجؽجس د١ٓ ثٌّضغ١شثس ػٍٝ ِغضٜٛ  3303ل١ّضٗ أوذش ِٓ 

ذ٠ش ِالءِز ثٌّؼج٠ٕز أٚ وفجءصٙج 3 ٚ٘ٛ ِؤشش ٌضمذ٠ش ل١ّز ِؼجِالس ثالسصذجؽ ثٌّظفٛفز وىً، ٌضم

 ٌٍّضغ١شثس ثٌّالفظز إٌٝ فؾُ ِؼجِالس ثالسصذجؽ ثٌؾضة١ز ِٚؼجدٌضٗ وّج ٠ٍٟ:

  

 أٌٚى١ٓ =  -ِج٠ش  -أٞ أْ ِم١جط و١ضس 

٠ضشثٚؿ ِٓ  KMO،ٚإْ ِؾجي ِم١جط ٚدزٌه ٠ؼضذش ِم١جط ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌىٍٟ ٌىفجءر ثٌضؼ١١ٓ 

( دق١ظ ٠ذي ثٌظفش أٚ ثٌم١ُ ثٌظغ١شر ػٍٝ أْ ِؾّٛع ِشدؼجس ِؼجِالس ثالسصذجؽ د١ٓ ثٌّضغ١شثس 3-3)

أطغش دجٌٕغذز ٌّؾّٛع ِشدؼجس ِؼجِالس ثالسصذجؽ ثٌؾضة١ز 3 ٠ٚىْٛ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ غ١ش ِٕجعخ 3 

أٚ ػٛثًِ صٍضمٟ ػٕذ٘ج صذج٠ٓ ثٌّضغ١شثس  ٚإرث ثلضشدش ِٓ ثٌٛثفذ ثٌظق١ـ دي رٌه ػٍٝ ٚؽٛد ػجًِ

ثٌّمجعز، أٞ صٛؽذ ِغجفجس ِٓ ثٌضذج٠ٓ ثٌّشضشن د١ٓ ثٌّضغ١شثس 3 ٚدجٌضجٌٟ فّظفٛفز ثالسصذجؽجس 

 ( 033-00طجٌقز ٌٍضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ )ثٌّشؽغ ثٌغجدك ، ص

 وانحكى عهً انًضخىي KMO( قُى يؤشز  1جذول ) 

 نًذي يالءيت انًعبَُت KMOيضخىي  انقًُت

 )يقبىل(  يضخىي ال بأس به 007- 0005

 يضخىي جُذ 008 - 007

 يضخىي جذَز ببنخقذَز وانزُبء فأكزز 009

٠ٚؾخ أْ صىْٛ   Measures of Sampling Adequacy (MSA-test)يقُبس يبس  -9-5-4

ر ثٌضؼ١١ٓ ٚ٘ٛ ِم١جط وفج٠ز ثٌّؼج٠ٕز ِٚالءِضٙج ٌىً ِضغ١ش، ٠ّىٓ أ٠ؼجً صمذ٠ش وفجء  3303ل١ّضٗ أوذش ِٓ 

ػٍٝ ِغضٜٛ وً ِضغ١ش، ٠ٚؼشف ٘زث ثٌّؤشش ثٌضفظ١ٍٟ ٌىفجءر ثٌضؼ١١ٓ دجٌقشٚف ثٌّخضظشر ثٌضج١ٌز: 

MSA (Measure of Sampling Adequacy ٍٝأٞ ِم١جط وفجءر ثٌضؼ3ٓ١١ ِٚؼجدٌضٗ صشوض ػ )

ش دذجلٟ ثسصذجؽ ِضغ١ش ِؼ١ٓ دىً ِضغ١ش ِٓ ثٌّضغ١شثس ثألخشٜ، ٚػٍٝ ثالسصذجؽ  ثٌؾضةٟ ٌٙزث ثٌّضغ١

 ثٌّضغ١شثس ثألخشٜ 3 ٚصذذٚ ثٌّؼجدٌز وّج ٠ٍٟ :

 = MSAثٌّم١جط ثٌضفظ١ٍٟ ٌىفجءر ثٌّؼج٠ٕز ٌّضغ١ش ِؼ١ٓ 
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ٌضىْٛ ثٌٕضجةؼ ِشػ١ز  339ػٓ MSAأْ ٠ؾخ أْ ٠ض٠ذ ِم١جط  ٠ٚ3904مضشؿ وج٠ضس 

,2002,p445) Rencher) . ذ أْ فضِز ٚصٛفش ِؼظُ ثٌقضَ ثإلفظجة١ز ٘زث ثٌّم١جط ف١ظ ٔؾ

SPSS  ، 0330صشطذ٘ج فٟ ثٌخال٠ج ثٌمطش٠ز ٌّظفٛفز ِؼجِالس ثالسصذجؽ ثٌؾضة١ز ) ص١غضر  ،

يعبيالث االرحببط انجزئُت وانخٍ َُبغٍ أٌ ٠ذقغجْ فٟ  MSAو  KMOإٌ كم يٍ يقُبس  (033ص

 ّٚ٘ج ِٓ ثٌّؤششثس ثٌضٟ صذي ػٍٝ وفج٠ز ِؼجِالس ثالسصذجؽ3 ف١ؾخ أْ ٠ىْٛ ِؼجًِحكىٌ يُخفضت 

ثالسصذجؽ ثٌؾضةٟ طغ١شثً، أِج إرث وجْ ِؼجًِ ثالسصذجؽ ثٌؾضةٟ ِشصفؼجً، فئْ رٌه ٠ذي ػٍٝ ػٛثًِ 

صشضشن ف١ٙج وً ِؾّٛػز ِٓ ثٌّضغ١شثس، ٚدجٌضجٌٟ فئْ إؽشثء ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ػٍٝ ِظفٛفز 

 ( 033-09ثالسصذجؽجس ٠ىْٛ غ١ش ِٕجعخ )ثٌّشؽغ ثٌغجدك، ص

 عبشزا : انطزَقت واإلجزاءاث : 

 أدواث انذراصت:   -1 -10

( CogAtثٌّؼشٚف ثخضظجسثً دـ ) -  Cognitive Abilities Tests-سثةض ثٌمذسثس ثٌّؼشف١ز     

د١ٓ ػجِٟ   E Hagen، ٚإ١ٌزثد١ظ ٘جؽR. Thorndikeٓثٌزٞ ٚػؼٗ وً ِٓ سٚدشس عٛسٔذث٠ه 

-ظٛسصٗ ثٌقج١ٌز ( ٚثفذثً ِٓ ثٌشٚثةض ثٌّّٙز ثٌضٟ صضظذٜ ٌٍمذسر ثٌّؼشف١ز3 ٚثٌشثةض د3990-3990)

صُ صؼ١١شٖ ػٍٝ ثٌذ١تز ثألِش٠ى١ز، ٠ٚضأٌف ِٓ عٍغٍز ِٓ ثٌشٚثةض صغطٟ ثٌؼّش ثٌضِٕٟ  -ثٌظٛسر ثٌخجِغز

+ ػجَ ثٌّٛثفمز ٌٍّشثفً ثٌذسثع١ز ثٌّّضذر ِٓ س٠جع ثألؽفجي فضٝ ثٌظف ثٌغجٟٔ ػشش فّج 0-39ِٓ 

فظ١ز ٚثٌى١ّز ٚغ١ش ثٌٍفظ١ز، فٛق3ٚ ٠ضىْٛ ثٌشثةض ِٓ عالط دطجس٠جس صغطٟ ثٌّؾجالس ثٌّؼشف١ز ثٌٍ

ٚصضىْٛ وً دطجس٠ز ِٓ عالعز ثخضذجسثس فشػ١ز، ٠ؾ١خ ػٕٙج ثٌّفقٛص ػّٓ صِٓ ِقذد ِٛطٝ دٗ 

 فٟ د١ًٌ ثٌشثةض3 

ِشػ١ز )دطش٠مز ثٌضؾضةز ثٌٕظف١ز  ٚثصغجق عذجس ِؤششثس ثال٘ضّجَ ثٌشثةض ِٛػغ ٚلذ أػطٝ     

ٌظذلٗ  ٘جِز ِؤششثس أػطٝ ( وّج3390ْٛٚدطش٠مز وٛدس س٠ضشجسدع 3390ٚدطش٠مز ثإلػجدر  3300

، ثخضذجس ثٌمذسر 3300، ِم١جط أٚص١ظ ١ٌْٕٛ ٌّغضٜٛ ثٌّضٛعؾ 3349دجعضخذثَ )ِم١جط سثفٓ  ثٌّقىٟ

( ٚطذق ثٌّؾّٛػجس ثٌطشف١ز ٚثٌظذق ثٌذ١ٕٛٞ، ٚؽشٜ  3304ثٌؼم١ٍز ثٌؼجِز ثٌّغضٜٛ ثٌّضٛعؾ 

 ضٙج ٌضقم١ك أ٘ذثف ثٌذقظ 3  ثعضخذثَ ثٌذ١جٔجس ثٌٕجصؾز ػٓ صطذ١ك ٘زث ثٌّم١جط ِٚؼجٌؾ

 يُهج انذراصت :   -10-2

ثلضؼش ؽذ١ؼز ثٌذسثعز ثالػضّجد ػٍٝ ثٌّٕٙؼ ثٌٛطفٟ ثٌضق١ٍٍٟ ٔظشثً ٌّالةّضٗ ٌطذ١ؼز ثٌذسثعز     

 ثٌقج١ٌز، ٚثٌزٞ ٠ؼضّذ ػٍٝ صٛط١ف ثٌقجٌز ثٌّذسٚعز ِٚٓ عُ ثٌذقظ ف١ٙج ٚصق١ًٍ ٔضجةؾٙج ٚصفغ١ش٘ج3

 : يجخًع انبحذ و عُُخه  -10-3

ثٌؾجِؼز ثٌّغضٕظش٠ز فٟ  –٠شًّ ِؾضّغ ثٌذقظ ؽالح ثٌغٕز ثٌشثدؼز فٟ و١ٍز ثٌضشد١ز ثالعجع١ز      

 ( ؽجٌذجً ٚؽجٌذز ، ٚؽشٜ صطذ١ك ثٌذقظ ػ33404ٍِٝذ٠ٕز  دغذثد ، ٚف١ظ دٍغ إؽّجٌٟ ِؾضّغ ثٌذقظ ) 

ثٌؾجِؼز  –ثالعجع١ز ؽجٌذجً ٚؽجٌذز ، صُ عقذٙج دطش٠مز ػشٛثة١ز ِٓ و١ٍز ثٌضشد١ز  033ػ١ٕز ِؤٌفز ِٓ 

 ثٌّغضٕظش٠ز ، ٚلذ صُ صطذ١ك ثالخضذجس ػٍٝ ؽٍذز ثٌغٕز ثٌشثدؼز3
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 اجلامعة  املستهصرية 

 ( َبٍُ خصبئص انعُُت وانًجخًع يٍ حُذ انجُش وانخخصص 2انجذول ) 

طهبت انضُت 

 انزابعت 

عذد 

انذكىر فٍ 

 انعُُت

عذد 

انذكىر فٍ 

 انًجخًع

عذد اإلَبد 

 فٍ انعُُت

عذد اإلَبد 

فٍ 

 انًجخًع 

ًىع انًج

 فٍ انعُُت

انًجًىع 

فٍ 

 انًجخًع 

 33404 033 0000 094 0330 030 ثٌّؾّٛع

 % 3330ٔغذز صّغ١ً ثٌؼ١ٕز ٌٍّؾضّغ 

ثٌؼ١ٕجس ثٌغش ثألٌٚٝ صُ ثخضذجس٘ج دٕجء ػٍٝ لٛثػذ ثٌخذشر  -ػ١ٕجس: 9ٚلذ صأٌفش ثٌذسثعز ثٌقج١ٌز ِٓ 

دطش٠مز ػشٛثة١ز دٛثعطز  ( صُ عقذ033ُٙ-033-433-033-033-333ٚثٌقؾُ ثٌّطٍك ٚ وجٔش)

 ( ؽجٌذجً ٚ ؽجٌذزً 0333ِٓ ػ١ٕز ثٌذسثعز ) SPSSدشٔجِؼ 

أِج ثٌؼ١ٕضجْ ثٌذجل١ض١ٓ فضّغً وً ِٕٙج لجػذر ِٓ لٛثػذ ثٌٕغخ ثخض١جس فؾُ ثٌؼ١ٕز، ف١ظ ػذد ِضغ١شثس  -

 فىجٔش ثٌؼ١ٕجس ثٌضج١ٌز : 30، ػذد ثٌؼٛثًِ ثٌىجِٕز 393ثٌشثةض 

  (STV)ػذد ثٌّضغ١شثس/ ػذد ثألفشثد 1:3لجػذر ثٌٕغذز  دٕجء ػٍٝ 003ثٌؼ١ٕز ثألٌٚٝ  

 فشد  003=  0*  393ف١ظ فؾُ ثٌؼ١ٕز = 

 (STF)ػذد ثٌؼٛثًِ/ ٌؼذد ثألفشثد  1:20دٕجء ػٍٝ لجػذر ثٌٕغذز  003ثٌؼ١ٕز ثٌغج١ٔز  

 فشد  003=  03* 30ف١ظ فؾُ ثٌؼ١ٕز = 

 انًعبنجبث االحصبئُت :  - 4- 10 

ٌضقم١ك أ٘ذثف ثٌذقظ  SPSS 03دجعضخذثَ فضِز ثٌذشثِؼ ثالفظجة١ز  ؽشٜ ِؼجٌؾز ثٌذ١جٔجس    

( ٚ٘ٛ ٌضمذ٠ش ِالءِز KMO)-testدجعضخذثَ ثألعج١ٌخ ثالفظجة١ز ثٌضج١ٌز: ثخضذجس و١ضس ِج٠ش أٌٚى١ٓ 

 Bartlett’sِم١جط وفجءر ثٌضؼ١١ٓ، ٚثخضذجس دجسص١ٍش   (MSA-test)ثٌّؼج٠ٕز أٚ وفجءصٙج، ٚثخضذجس ِجط

test of Sphericity ِٚقذد ِظفٛفز ثالسصذجؽ ، Determinant ٟ3 ٚ ؽش٠مز ثٌّىٛٔجس ثٌشة١غ١ز ف

ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ إػجفز إٌٝ فغجح ثالشضشثو١جس، ٚصُ دسثعز ثٌؼاللز د١ٓ فؾُ ثٌؼ١ٕز ٚوً 

ِٓ ِؤششثس ِالءِز فؾُ ثٌؼ١ٕز ػٓ ؽش٠ك ِؼجًِ ثالسصذجؽ ثٌّضؼذد  د١شعْٛ ػٕذ ِغضٜٛ دالٌز 

-033-033-333ؽجٌخ ٚؽجٌذز ) 033صُ عقخ ػ١ٕجس ػشٛثة١ز ِٓ ػ١ٕز ثٌذقظ ثألعجع١ز 3     3330

(، ف١ظ صُ دسثعز ِؤششثس فؾُ 003 -003( ٚػ١ٕض١ٓ دٕجء ػٍٝ لٛثػذ ثٌٕغخ )433-033-033

ثٌؼ١ٕز ٌىً ِٓ ػ١ٕجس ثٌذقظ، ٚلذ صُ ثؽشثء ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ دطش٠مز ثٌّىٛٔجس ثٌشة١غ١ز ِغ 

شثو١جس )ٚ ِضٛعؾ ثالشضشثو١جس ٌىً ػ١ٕز(، وّج ؽشٜ  ثعضخذثَ ِؼجًِ ثسصذجؽ ِضؼذد فغجح ٌالشض

 ٌذ١شعْٛ ٌذسثعز ثٌؼاللز د١ٓ فؾُ ثٌؼ١ٕز ٚوً ِٓ ِؤششثس ثٌّالءِز ٌٍؼ١ٕجس3 

 َخبئج انبحذ : -10-5

ثٌٕضجةؼ ثٌّشصذطز دجالؽجدز ػٍٝ ثٌغؤثي ثألٚي : ِج ٟ٘ ِؤششثس ِالءِز فؾُ ثٌؼ١ٕز دجعضخذثَ  -3

(  033-033-433-033-033-١333ً ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ ٌىً ِٓ ػ١ٕجس ثٌذقظ )ثٌضقٍ

  3330(ػٕذ ِغضٜٛ دالٌز  003-003ٚثٌؼ١ٕجس ثٌضٟ ثػضّذس ػٍٝ ثٌٕغخ )
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 اخخببراث يالءيت حجى انعُُت فٍ نهخحهُم انعبيهٍ االصخكشبفٍ يعبَُز انحكى عهً  (3انجذول)

 انحكى انًعُبر  يؤشز انًالءيت 

 ؽ١ذ 3333333أوذش ِٓ  determinantد ِظفٛفز ثالسصذجؽ ِقذ 

 دثي  3330أدٔٝ ِٓ  Bartlett’s testثخضذجس دجسص١ٍش 

 ؽ١ذ 330أػٍٝ ِٓ  KMO-test)أٌٚى١ٓ ) -ِج٠ش  -ثخضذجس و١ضس 

 MSA)ِم١جط وفج٠ز ثٌضؼ١١ٓ) 

Measures of Sampling Adequacy 
 330أػٍٝ ِٓ 

 ؽ١ذ

 

 يؤشزاث يالءيت حجى انعُُت نكم يٍ عُُبث انذراصت( 4جذول )                

حجى 

 انعُُت

يحذد يصفىفت 

 االرحببط

اخخببر 

 اخخببر يبس  اخخببر ببرحهُج  كُزر 

N Determinant KMO Bartlett's MAS 

100 0.064 0.63 0.00 0.56 0.77 

200 0.112 0.66 0.00 0.58 0.77 

300 0.113 0.63 0.00 0.55 0.78 

400 0.108 0.64 0.00 0.52 0.72 

500 0.119 0.64 0.00 0.52 0.78 

600 0.124 0.63 0.00 0.51 0.76 

240 0.113 0.62 0.00 0.52 0.72 

570 0.131 0.63 0.00 0.54 0.77 

(ثٌزٞ ٠قضٛٞ ِؼ١جس ثٌقىُ ػٍٝ ِالءِز فؾُ ثٌؼ١ٕز ٌىً 0( ٚفٟ ػٛء ثٌؾذٚي )4ٔالفع ِٓ ثٌؾذٚي )

ِّج ٠ش١ش إٌٝ ، ٌٚؾ١ّغ ػ١ٕجس ثٌذقظ 3333333سصذجؽ وجٔش ل١ّضٗ أػٍٝ ِٓثخضذجس أْ ِقذد ِظفٛفز ث

ػذَ ٚؽٛد ثػضّجد خطٟ د١ٓ ثٌظفٛف أٚ د١ٓ ثألػّذر ٌٍّظفٛفز، ٚػذَ ٚؽٛد ثسصذجؽجس ِشصفؼز غ١ش 

دثٌز ٌىً ػ١ٕجس ثٌذقظ، ٚ٘زث ٠ؼٕٟ أْ ِظفٛفز  اخخببر ببرحهُجفم١م١ز د١ٓ ثٌّضغ١شثس، ٚوجٔش ٔض١ؾز 

ثفش ف١ٙج ثٌقذ ثألدٔٝ ِٓ ثٌؼاللجس ٟٚ٘ ١ٌغش ِظفٛفز أفجد٠ز أٞ ١ٌغش خج١ٌز ِٓ ثالسصذجؽجس صضٛ

٠ٚؼضذش ثخضذجس دجسص١ٍش ششؽ ػشٚسٞ ٌٚىٕٗ غ١ش   ثٌؼاللجس فٟٙ طجٌقز الؽشثء ثٌضق١ًٍ ثٌؼج3ٍِٟ

 -يبَز  -اخخببر كُزر وجف ٌٍقىُ ػٍٝ ِالةّز ِظفٛفز ثالسصذجؽ ٌٍضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ، ٌزٌه صُ ثعضخذثَ 

ً ػّٓ ثٌّغضٜٛ  ٚ٘ٛ ِم١جط ػجَ ٌىفجءر ثٌضؼ١١ٓ أونكٍُ صذي دالٌضٗ ػٍٝ أْ ثالسصذجؽجس ػِّٛج

ٚ٘ٛ دثي ٌىً ػ١ٕجس ثٌذقظ، ِّج  3300-3300د١ٓ KMO-testثٌّطٍٛح، ٚلذ صشثٚفش ل١ّز ثخضذجس 

٠ش١ش إٌٝ أْ  ِؾّٛع ِشدؼجس ِؼجِالس ثالسصذجؽ د١ٓ ثٌّضغ١شثس أوذش دجٌٕغذز ٌّؾّٛع ِشدؼجس 

سصذجؽ ثٌؾضة١ز، ٚ٘زث ٠ذي ػٍٝ  ٚؽٛد ػجًِ أٚ ػٛثًِ صٍضمٟ ػٕذ٘ج صذج٠ٓ ثٌّضغ١شثس ِؼجِالس ثال

 ثٌّمجعز، أٞ صٛؽذ ِغجفجس ِٓ ثٌضذج٠ٓ ثٌّشضشن د١ٓ ثٌّضغ١شثس ٠ٚىْٛ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ِٕجعذج3ً 

يقُبس يبس ) ِم١جط ػجَ ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌّظفٛفز صُ ثعضخذثَ  KMO-testٚدجػضذجس أْ ثخضذجس 

(MSA ثٌضؼ١١ٓ ػٍٝ ِغضٜٛ وً ِضغ١ش، ٚصضٛػغ ل١ُ ثخضذجس ِجط فٟ ثٌخؾ ثٌمطشٞ ِٓ  ٌىفجءر

، ٚدزٌه ٠ىْٛ ٌٙزث Anti-image correlation matrixِظفٛفز ِؼجِالس ثالسصذجؽ ثٌؾضة١ز 

ثالخضذجس ِؾّٛػز ل١ُ،ٚلذ صُ ٚػغ ل١ّض١ٓ الخضذجس ِجط إشجسر إٌٝ ثٌقذ ثألدٔٝ ٚثٌقذ ثألػٍٝ ٌٍم١ُ 

ضذجس ٌىً ػ١ٕز وٟ ٠ضغٕٝ ثٌّمجسٔز د١ٕٙج)ٔظشثً ٌظؼٛدز ِٚمجسٔز ؽ١ّغ ثٌم١ُ ٌٚؾ١ّغ ثٌٕجصؾز ٌٙزث ثالخ
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ٟٚ٘ دثٌز ِٚضمجسدز ؽذثً ٌؾ١ّغ ػ١ٕجس ثٌذقظ،  3300-3303ثٌؼ١ٕجس(، ٚلذ صشثٚفش ٘زٖ ثٌم١ُ ِٓ 

 وجف ثالسصذجؽجس ِظفٛفز فٟ ثألخشٜ دجٌّضغ١شثس ِضغ١ش وً د١ٓ ثالسصذجؽ ٚصش١ش إٌٝ أْ ِغضٜٛ

ٔالفع ِٓ ثٌٕضجةؼ ثٌغجدمز أْ ؽ١ّغ ِؤششثس فؾُ ثٌؼ١ٕز وجٔش دثٌز ٚؽ١ذر   ثٌؼجٍِٟ 3 ضق١ًٍإلؽشثء ثٌ

ٌؾ١ّغ ػ١ٕجس ثٌذقظ عٛثء ِٕٙج ثٌضٟ ثػضّذٔج ف١ٙج ػٍٝ ثٌمجػذر ثٌّطٍمز أٚ لٛثػذ ثٌٕغخ، فمذ فممش 

ػٍٝ لجػذر  ٚثٌضٟ صؼضّذ فٟ ثخض١جس٘ج 003ٚفضٝ ِغ ثٌؼ١ٕز  033ٔضجةؼ ِضمجسدز ِغ ثٌؼ١ٕز  333ثٌؼ١ٕز 

ٚثٌضٟ ثػضّذ ثٌذجفظ فٟ ثخض١جس٘ج  003( ٔغذز ػذد ثٌّضغ١شثس ِمجدً ػذد ثألفشثد، ٚوزٌه ثٌؼ١ٕز 3:0)

ٟ٘ ػ١ٕز وجف١ز  333( ٔغذز ػذد ثٌؼٛثًِ ٌؼذد ثألفشثد، ٚلذ ٠ؼٛد رٌه إٌٝ أْ ثٌؼ١ٕز 3:03ػٍٝ ثٌٕغذز )

ػاللز ثٌّضغ١شثس دذؼؼٙج أٚ ِٓ ٚصضٛثفش ف١ٙج ثٌششٚؽ ثٌؼشٚس٠ز إلؽشثء ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ِٓ ف١ظ 

 etalف١ظ ػاللز وً ِضغ١ش ِغ دجلٟ ثٌّضغ١شثس،ٚصٍضمٟ ٘زٖ ثٌٕض١ؾز ِغ دسثعز د١ف١شط ٚآخشْٚ

2013) (Beavers  وجف فٟ فجي ٚؽٛد ثسصذجؽجس ِشصفؼز3 ٚصضفك  303ثٌزٞ ثػضذش فؾُ ثٌؼ١ٕز

ِٓ ف١ظ ثعضخذثَ  ( Treiblmaier etal 2009) صش٠ذٍّج٠ش ٚآخشْٚ دسثعزثٌذسثعز ثٌقج١ٌز ِغ 

ّٚ٘ج ِؤشش و١ضس يؤشزٍَ فقظ  ِؤششثس ِالءِز فؾُ ثٌؼ١ٕز ف١ظ ثعضخذَ صش٠ذٍّج٠ش ٚآخشْٚ

 Yildiz etal)دسثعز ٠ٍذص ٚآخشْٚ) ٚ  (chang ,2014)دسثعز صشجٔغِٚؤشش ِجط، وّج ثعضخذِش 

ٌذسثعز ِؤشش٠ٓ ٌّالءِز فؾُ ثٌؼ١ٕز ّ٘ج ِؤشش و١ضس ٚثخضذجس دجسص١ٍش، د١ّٕج ثعضخذِش ث 2009

ٚصخضٍف ٔض١ؾز ثٌذسثعز ثٌقج١ٌز  ثٌقج١ٌز أسدؼز ِؤششثس)ِقذد ِظفٛفز ثسصذجؽ،و١ضس، ِجط، دجسص١ٍش (3

ثٌذٕجء ثٌؼجٍِٟ وجْ أوغش ف١ظ صٛطً إٌٝ أْ  etal2005 )  (Osborneثٚعذٛسْ ٚآخشْٚ  ِغ دسثعز

3 ٠ٚؼٛد  3:0رثس ثٌٕغذز ، د١ّٕج وجْ ألٍٙج دلز ِغ ثٌؼ١ٕجس  3:03دلز ِغ ثٌؼ١ٕجس  ثٌىذ١شر رثس ثٌٕغذز 

٘زث ثالخضالف فٟ ثٌٕضجةؼ إٌٝ أْ دسثعز ثٚسعذٛسْ صغضخذَ ثخضذجس صشخ١ظٟ ٌٍظؼٛدجس ٚٔمجؽ ثٌمٛر 

ٚ٘ٛ ثخضذجس ٠م١ظ ِؾجالس ِخضٍفز ِٓ ثٌغٍٛن ٚ ٠قضجػ ٌؼ١ٕجس وذ١شر صغطٟ ٘زث ثالخضالف، د١ّٕج 

َ ٚلذ صىْٛ ػ١ٕز طغ١شر وجف١ز ٌضغط١ز ثٌذسثعز ثٌقج١ٌز صٕجٌٚش ثخضذجس ٠م١ظ ثٌمذسثس ثٌّؼشف١ز دشىً ػج

ثٌّؾجي ثٌّشثد ل١جعٗ وّج ثْ دسثعز ثعذٛسْ صٕجٌٚش ثٌذٕجء ثٌؼجٍِٟ فٟ ظً فؾُ ثٌؼ١ٕز، ٌٚىٓ ثٌذسثعز 

 ثٌق١ٍز ٌُ صذسط ثٌذٕجء ثٌؼجٍِٟ ٚإّٔج ػاللز فؾُ ثٌؼ١ٕز دّؤششثس ِالءِز فؾُ ثٌؼ١ٕز 3 

وجٔش ٟ٘ ثٌٕض١ؾز رثصٙج صمش٠ذجً ِغ فشٚق  033أٚ  333ِٚٓ ثٌٕض١ؾز ثٌقج١ٌز ٔؾذ أٔٗ عٛثء وجٔش ثٌؼ١ٕز 

ؽف١فز ؽذثً،ٌٚؼً فغجح ثالشضشثو١جس ٠ؼط١ٕج طٛسر أٚػـ ػٓ عذخ صمجسح ثٌٕضجةؼ د١ٓ ؽ١ّغ ػ١ٕجس 

أِج دجٌٕغذز ٌٍٕضجةؼ ثٌّشصذطز دجإلؽجدز ػٍٝ ثٌغؤثي ثٌغجٟٔ : ِج  -0  ثٌذقظ ٚ٘ٛ ثٌٙذف ثٌغجٟٔ ٌٍذقظ 3

 س ثٌذقظ ؟ٟ٘ ثالشضشثو١جس ٌىً ِٓ ػ١ٕج

 ( يخىصظ االشخزاكُبث نكم يٍ عُُبث انبحذ5جذول ) 

 انخببٍَ انًفضز االشخزاكُبث حجى انعُُت

N Communalities Variance Explained 

100 0.68 67.55 

200 0.64 64.40 

300 0.64 63.38 

400 0.64 64.25 

500 0.64 63.68 

600 0.63 63.07 

240 0.63 63.06 

570 0.62 62.42 
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( ٚدّمجسٔز ل١ُ ِضٛعؾ ثالشضشثو١جس ٌىً ِٓ ػ١ٕجس ثٌذقظ ٔؾذ أٔٙج 0دّالفظز ثٌؾذٚي )         

ٟٚ٘ ل١ُ ِشصفؼز إؽّجالً ٌىً ػ١ٕجس ثٌذقظ، ٚٔؾذ أػٍٝ ل١ّز ٌالشضشثو١جس  3309 -3300صشثٚفش د١ٓ 

ٚؽ١ذر ِّج ٠ؾؼٍٙج ٚ٘زث ِج ٠فغش لذسر ثٌؼ١ٕز ػٍٝ إػطجء ِؤششثس ِالءِز دثٌز   333وجٔش ػٕذ ثٌؼ١ٕز 

 دسثعزِالءِز ٌٍضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ ِغ ثٔٙج ألً ػ١ٕجس ثٌذقظ ػذدثً، ٚصضفك ٘زٖ ثٌٕض١ؾز ِغ 

ثٌضٟ سوضس ػٍٝ أ١ّ٘ز ثالشضشثو١جس ػٕذ دسثعز  ( Treiblmaier etal 2009) صش٠ذٍّج٠ش ٚآخشْٚ

ضشثو١جس3ٚوزٌه ثصفمش ِغ ؼشٚسر ثخض١جس ػ١ٕجس وذ١شر ٚفٟ فجٌز ثٔخفجع ثالشفؾُ ثٌؼ١ٕز ٚٔظقش د

 3303ف١ظ فذد إرث وجٔش ثالشضشثو١جس ػج١ٌز ( Winter etal 2009 )ٔض١ؾز دسثعز ٠ٕٚضش ٚآخشْٚ 

عضؼطٟ ثٌؼ١ٕجس ثٌظغ١شر ٔضجةؼ ِٛعٛلز،ِغ أخز ثٌضشذؼجس ٚػذد ثٌّضغ١شثس ٚػذد ثٌؼٛثًِ دؼ١ٓ 

أػطش ٔضجةؼ  30أْ ثٌؼ١ٕز  ٔفظ ثٌذٕجء ثٌؼجٍِٟ فٟ ظً ٘زٖ ثٌششٚؽ ٚفضٝ 03ثالػضذجس أػطش ثٌؼ١ٕز 

(  Hogarty etal 0330 (٘زث ٚثصمفش ٔض١ؾز ثٌذسثعز ثٌقج١ٌز ِغ  دسثعز ٘ٛغجصشٞ ٚآخشْٚ  ِمذٌٛز 3

( ٚ MacCallum 0333( ٚدسثعز ِجوجٌَٛ) Preacher etal  0330دسثعز دش٠شش ٚآخشْٚ )  ٚ

سثعز ثٌؼ١ٕجس (فٛي أ١ّ٘ز ثالشضشثو١جس فٟ دMacCallum 3999دسثعز ِجوجٌَٛ ٚآخشْٚ ) 

  ثٌظغ١شر3  

أِج دجٌٕغذز ٌٍٕضجةؼ ثٌّشصذطز دإلؽجدز ػٍٝ ثٌغؤثي ثٌغجٌظ : ِجٟ٘ ٌٍؼاللز د١ٓ وً ِٓ فؾُ ثٌؼ١ٕز  -0

 33303ٚوً ِٓ ِؤششثس ِالءِز فؾُ ثٌؼ١ٕز ػٕذ ِغضٜٛ دالٌز 

جةؼ ثٌخجطز لجَ ثٌذجفظ ٌذسثعز ثٌؼاللز د١ٓ فؾُ ثٌؼ١ٕز ٚوً ِٓ ثٌّؤششثس ثٌغجدمز دئػجدر صشص١خ ثٌٕض 

 spssدجٌّؤششثس ثٌّضؼٍمز دّالءِز فؾَٛ ثٌؼ١ٕجس ؽ١ّؼٙج فٟ ؽذٚي ؽذ٠ذ، ٚ إدخجٌٙج ِشر عج١ٔز ٌذشٔجِؼ

، ٚصُ صطذ١ك ِؼجًِ ثالسصذجؽ ثٌّضؼذد د١ٓ  فؾَٛ ثٌؼ١ٕجس ؽ١ّؼٙج ِٚؤششثس ِالءِز ٘زٖ ثٌؼ١ٕجس  

 ٌٍضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ ٚوجٔش ثٌٕضجةؼ ثٌضج١ٌز : 

 ح ِؼجًِ ثالسصذجؽ د١شعْٛ ٌىً ِٓ فؾُ ثٌؼ١ٕز ِغ وً ِٓ ِؤششثس فؾُ ثٌؼ١ٕز( فغج0ؽذٚي )

 ثٌمشثس

ِؼجًِ 

ثالسصذجؽ 

r 

ثالٔقشثف 

 sdثٌّؼ١جسٞ
 ثٌّضغ١ش mثٌّضٛعؾ

 

 إ٠ؾجدٟ 

 ٚلٛٞ
 3300+ 

390 000 
فؾُ ثٌؼ١ٕز 

N 

دسثعز ثٌؼاللز د١ٓ 

N،Determinant 

3330 3333 

ِقذد 

ِظفٛفز 

 ثالسصذجؽ

 عٍذٟ 

 ٚػؼ١ف
3300  - 

390 000 
فؾُ ثٌؼ١ٕز 

N 

 دسثعز ثٌؼاللز 

 N،KMOد١ٓ

3333 3300 

ثخضذجس 

و١ضس ِج٠ش 

 ثٌٚى١ٓ

الصٛؽذ 

 ػاللز 
3 390 000 

فؾُ ثٌؼ١ٕز 

N 

 دسثعز ثٌؼاللز 

 N،Bartlett'sد١ٓ
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3333 3333 

ثخضذجس 

 دجسص١ٍش

 عٍذٟ 

 ٚػؼ١ف
3303  - 

390 000 
فؾُ ثٌؼ١ٕز 

N 

 دسثعز ثٌؼاللز 

 N،MASد١ٓ

 ثخضذجس ِجط 3300 3330

ِالفظز : ف١ّج ٠ضؼٍك دجخضذجس ِجط لجَ ثٌذجفظ دجٌضؼجًِ ِغ ثٌّضٛعؾ ٌٍم١ّض١ٓ ثٌؼ١ٍج ٚثٌذ١ٔج ثٌضٟ صُ 

( ٌىٟ ٔقظً ػٍٝ ل١ّز ٚثفذر صمجدً وً ػ١ٕز وٟ ٔغضط١غ فغجح ثالسصذجؽ د١ٓ 0ثدسثؽٙج فٟ ثٌؾذٚي )

ٚؽٛد ثسصذجؽ إ٠ؾجدٟ ٚلٛٞ د١ٓ ِقذد  (  ٔالفع0ٔالفع ِٓ ثٌؾذٚي ) ٘زٖ ثٌم١ُ ٚفؾُ ثٌؼ١ٕز 3

ِظفٛفز ثالسصذجؽ ٚفؾُ ثٌؼ١ٕز أٞ أٔٗ ِغ ثٌض٠جدر فٟ فؾُ ثٌؼ١ٕز صضقغٓ ل١ّز ِقذد ِظفٛفز ثالسصذجؽ 

ٚثٌزٞ ٠ؾخ أال ٠غجٚٞ ثٌظفش ٚ صذي ل١ّضٗ وٍّج ثدضؼذ ػٓ ثٌظفش ػٓ ػذَ ٚؽٛد ثسصذجؽجس ِشصفؼز 

ِج٠ش ثٌٚى١ٓ ٚفؾُ ثٌؼ١ٕز ٘ٛ عٍذٟ ٚػؼ١ف ِّج ٠ذي غ١ش فم١م١ز، وّج أْ ثالسصذجؽ د١ٓ ثخضذجس و١ضس 

ػٍٝ أْ ثٌض٠جدر فٟ فؾُ ثٌؼ١ٕز ٠خفغ دشىً ؽف١ف ِٓ ل١ّز ِؤشش و١ضس، أِج دجٌٕغذز ٌٍؼاللز د١ٓ 

فؾُ ثٌؼ١ٕز ٚثخضذجس دجسص١ٍش فال ٠ٛؽذ ػاللز ٚال ثسصذجؽ د١ّٕٙج فجخضذجس دجسص١ٍش وجْ دثي ٌىً ثٌؼ١ٕجس 

ثالسصذجؽ د١ٓ فؾُ ثٌؼ١ٕز ٚثخضذجس ِجط ثسصذجؽ عٍذٟ ػؼ١ف ِّج ٠ذي ٚرٚ ل١ّز ٚثفذر، د١ّٕج أػطٝ 

فٟ ػٛء ثٌٕضجةؼ ثٌغجدمز ٔالفع أْ أوغش   ػٍٝ أْ ِغ ثٌض٠جدر فٟ فؾُ ثٌؼ١ٕز صٕخفغ ل١ّز ثخضذجس ِجط3

ثٌّؤششثس صأعشثً دقؾُ ثٌؼ١ٕز وجٔش ِقذد ِظفٛفز ثالسصذجؽ د١ّٕج ثالسصذجؽ دذجلٟ ثٌّؤششثس وجْ 

ً أٚ ِؼذٚ ِجً، فجٌض٠جدر فٟ ثٌقؾُ ثٌؼ١ٕز ال صض٠ذ فٟ ِؤششثس ثٌّالءِز، ف١ظ ٠ؼضّذ ثٌضق١ًٍ ػؼ١فج

ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ فٟ دسثعضٗ ٌٍؼ١ٕز ػٍٝ ؽذ١ؼز ثٌؼاللجس د١ٓ ثٌّضغ١شثس ػّٓ ثٌؼ١ٕز ١ٌٚظ ػٍٝ 

 ثٌض٠جدر ثٌؼذد٠ز فمؾ فٟ فؾُ ثٌؼ١ٕز3 

ِٚؤششثس ِالءِضٙج ٌٍضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ  ٚدّشثؽؼز ٔضجةؼ ثٌذقظ ٔؾذ أْ : ثٌؼاللز د١ٓ فؾُ ثٌؼ١ٕز   

ثالعضىشجفٟ ٟ٘ ػاللز ػؼ١فز أٚ شذٗ ِؼذِٚز دجعضغٕجء ِقذد ِظفٛفز ثالسصذجؽ، فمذ ٠ىْٛ فؾُ ثٌؼ١ٕز 

ِغال وّج فٟ  333ثٌىذ١ش رٚ ِؤششثس ِالءِز غ١ش ِٕجعذز ٌٍضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ٚلذ صضّضغ ػ١ٕجس طغ١شر )

فؼز، ٕٚ٘ج صذشص أ١ّ٘ز ثالشضشثو١جس ثٌضٟ وجٔش رثس ثٌذقظ ثٌقجٌٟ ( دّؤششثس ِالءِز ِٕجعذز ِٚشص

ٚثٌضٟ أػطش أفؼً ٔضجةؼ ِٓ ف١ظ ِؤششثس ثٌّالءِز ٌٍضق١ًٍ  333ل١ّز أػٍٝ ػٕذ أطغش ثٌؼ١ٕجس 

 ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ 3

 انًقخزحبث وانخىصُبث:

 شجفٟ ٠3غضط١غ ثٌذجفظ ثعضخذثَ ػ١ٕجس طغ١شر ٌٍٛطٛي إٌٝ ٔضجةؼ ِٛعٛلز فٟ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضى 

  ٌٟالشضشثو١جس أ١ّ٘ز دجٌغز ػٕذ دسثعز فؾُ ثٌؼ١ٕز فٟ ثٌضق١ًٍ ثالعضىشجفٟ، ٕٚ٘ج ٔغضط١غ أْ ٔغك ف

 ٔضجةؼ ثٌضق١ًٍ ِغ ػ١ٕجس طغ١شر فٟ فؼٛس ل١ُ ثشضشثو١جس ِشصفؼز 3

  ػٍٝ ثٌشغُ ِٓ أْ ثٌذسثعز ثٌقج١ٌز أػطش ٔضجةؼ ِضمجسدز ٌؾ١ّغ فؾَٛ ثٌؼ١ٕجس، ٌٚؾ١ّغ ثٌمٛثػذ ثٌمذ٠ّز

٠غز فٟ صقذ٠ذ فؾُ ثٌؼ١ٕز، ٌٚىٓ لذ صخضٍف ثٌٕضجةؼ دجٌٕغذز الخضذجس آخش ٠خضٍف فٟ دٕجةٗ ثٌؼجٍِٟ ٚثٌقذ

٠ٚخضٍف فٟ ثٌخجط١ز ثٌضٟ ٠م١غٙج، ٌزٌه ٠أًِ ثٌذجفظ أْ ٠قظٝ فؾُ ثٌؼ١ٕز فٟ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ 

ٌٙج ثٌقىُ ثالعضىشجفٟ دّض٠ذ ِٓ ثٌذسثعجس ٚثألدقجط ١ٌضٛفش ٌذ٠ٕج أسػ١ز ػ١ٍّز أٚعغ ٔغضط١غ ِٓ خال

 ػٍٝ أٞ ثٌطشق أؽذٜ ٚأفؼً 3

  صٕجٌٚش ثٌذسثعز ثٌقج١ٌز فؾُ ثٌؼ١ٕز فٟ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ، ٚصأًِ أْ صىْٛ فجصقز ٌذسثعجس

 أخشٜ صضٕجٚي فؾُ ثٌؼ١ٕز فٟ أٔٛثع أخشٜ ِٓ ثٌضق١ًٍ ِضؼذد ثٌّضغ١شثس 3 
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 انًزاجع انعزبُت :

يُبهج انبحذ وطزَق انخحهُم اإلحصبئٍ فٍ َ ،  (3993أدٛ فطخ ،) فؤثد( 3 طجدق ،)آِجي( ) -1

 ، ثٌمج٘شر ، ِىضذز ثألٔؾٍٛ ثٌّظش٠ز 33، ؽ انعهىو انُفضُت واالجخًبعُت وانخزبىَت

يفبهًُهًب ، :  انخحهُم انعبيهٍ االصخكشبفٍ وانخىكُذٌ( َ،  0330 أدمحم دٛص٠جْ )ص١غضر ،  -0

 ّجْ ، دثس ثٌّغ١شر 3، ػ 3، ؽ LISRELونُزرل  SPSSبخىظُف حزيت  يُهجُخهًب

( 3 أعش وً ِٓ فؾُ ثٌؼ١ٕز ٚدسؽز ثٌش١ٛع ِٚغضٜٛ 0330، عٛعٓ إدشث١ُ٘ أدٛ ثٌؼال ) شٍذٟ -0

، و١ٍز  يجهت اإلعالو انخزبىٌ وانعهىو اإلَضبَُتثٌضقذ٠ذ ٌٍؼٛثًِ فٟ ثٌضق١ًٍ ثٌؼجٍِٟ ثالعضىشجفٟ ، 

 ؽجِؼز ؽٕطج3ثدش٠ً 3 -ثٌضشد١ز

اإلحصبء بال يعبَبة انًفبهُى يع انخطبُقبث ببصخخذاو ( َ ، 0330فّٟٙ ،دمحم شجًِ دٙجء ثٌذ٠ٓ ) -4

 ، ِؼٙذ ثإلدثسر ثٌؼجِز ، ثٌش٠جع 3 0، ػ  SPSSبزَبيج 
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Research, The University of Tennessee, Practical Assessment, Research & 

Evaluation, Vol. 18 

3-Chang, Mei (2014), Joint confirmatory factor analysis of the 

Woodcock-Johnson Tests of Cognitive Abilities, third edition, and the 

Stanford-Binet Intelligence Scales, fifth edition, with apreschool 

population,Thesis (Ph.D.) Dept. of Educational Psychology, College of 

Education, University of North Texas 

4- Guadagnoli, E., & velicer, W. F. (1988). Relation of sample size to the 

stability of component patterns. Psychological bulletin, 103, 265-275 

5- Hogarty, Kristine Y. , Hines V Constance. , Kromrey D Jeffrey , Ferron 

M.John , Mumford R.Karen  (2005) The Quality of Factor Solutions in 

Exploratory Factor Analysis: The Influence of Sample Size, Communality, 

and Overdetermination, Educational and Psychological Measurement, 

University of South Florida ; vol. 65, 2: pp. 202-226 
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The relationship between sample size and its suitability for exploratory 

factor analysis in cognitive abilities test 

Prof.Dr. Ali Sumom Al-Fartousi 

Al-Mustansiriyah University - College of Basic Education 

Abstract: 
The current study aims to know the nature of the relationship between the 

sample size and each of the indicators of the appropriateness of the sample 

size in the exploratory factor analysis. - Al-Mustansiriya University, random 

samples were drawn, and the data was processed by the SPSS 21 program, 

Indicators of the suitability of the sample size were calculated for each of the 

research samples. An exploratory factor analysis was conducted by the 

method of the main components and the subscriptions were calculated, and 

the results concluded the following: All indicators of suitability were good 

and acceptable for all research samples, and the most suitable of them was 

with the sample 100 with the highest subscriptions among the samples. The 

research, as it was found that there is a weak negative relationship between 

sample size and indicators of suitability: MAS test (-0.31) and Keiser-Mayer-

Olkin test (-0.27) and there is no relationship between sample size with MAS 

index, and the relationship between sample size and determinant of the 

correlation matrix was positive and strong (0.77) . 

 

Key words : sample size , exploratory factor analysis , indicators of 

adequacy the sample 

 

 

 

 

 

 


