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 أغراض المجلة:

إن أغساض اىٍزية ٌستجٍر  ٌتَ أغتساض اىٍزٍتو اىتٔاي   نتٖ ك ُُٔتّ 

 والئحجّ اىرادي٘ة وأبسزْ :

، وربيٓت  وان٘تة بٍل ىتآل اٙ ا  ىٍح نظة عيٕ ستمٌة اىيةتة اىبسب٘تةا

واىبئم واىفِٔن، وٌمئٍة ىح ر ت اىح٘   اىٍجلٔي ، ووضو اىٍصتليح ت 

 ٓ  ونق ٌِٓذ ٌحر ، واىسبٖ ىجٔح٘رْ ة، و ياسجٗاىبيٍ٘ة واأل ب٘ة واىحض ي

 ٘ة ن نة.باىبس ينٖ األكل 

 البحوث واملقاالت املنشورة يف اجمللة تعّبر عن آراء أصحابها،
 وال تعّبر بالضرورة عن رأي اجملمع باستثناء القرارات اجملمعّية

 :النشر قواعد

 أن ٗجسً اىبحح ب ىزرَّ  واألص ىة واىٍٔضٔع٘ة. –1

 .ىهجسوُٖإلواىبِٔان اىبسٗري وا ب ىس٘س  اىزاث٘ة اىبححأن ُٗسنق  -2

ٗشٗتر عيتٕ خمختَ٘ صتفحة ٌتَ  الَّ أٗلوَّ اىبحح عَ عشس صفح ت و أالَّ  -3

بسٗتتب ب ىهجتتآل أٌتت  اىٍلتت الت واىجنيٍتتة ،  7000صتتفح ت اىٍزيتتة  

 عَ عشس صفح ت. ٗلو   نُ٘لبَو ٌِٓ  ٌ 

  اىسئ٘س٘ة اىجتٖ ثبَ٘ اىةسض ٌِّ واىبِٔ اىبحح ٌلرٌةثهجآل نٖ براٗة أن  -4

 س٘جِ وىٓ  ب ىجفص٘و.

   واىبت حدَ٘ أو غ٘تسًْ، وأن أن ٗذئ اىبحُح ٌَ أي إس ء  إىتٕ اىُهجّت -5

 .سم اىٍبجلرات اىرِٗ٘ة واىفهسٗة ىيشبٔ جٗح

 اىفسُس٘ة. وأٌيذص ً ىبحدّ ب إلُهي٘شٗة  -إذا يغآل نٖ ذىم  -رَّ اىب حح أن ُٗبِ  -6

7–  َّٖ نجُبلتٕ اىحٔايتٖ أيك ٌت ً  ،نتٖ اىجٔخ٘تق أن ٗيجشم اىب حح اىٍتَِٓذ  اىبيٍت



ٌجسيسية ٌَ براٗة اىبحح حجتٕ ُٓ ٗجتّ، وثتزنس حٔايتٖ نتو صتفحة نتٖ 

 أسفيٓ  نٍ  ٗيٖ:

، «يكتً اىصتفحة - اسً اىهج   أو اىٍزيتة –اسً اىٍؤىب أو اىه ثآل » -أ

 ٗهجآل: وفي المصادر والمراجع

يكتً  -استً  اي اىِشتس وٌه ُٓت   -استً اىٍؤىتب  -اسً اىهجت   » - 

 .«اىلببة وث يٗذٓ 

عيٕ أن ٗزسي عيتٕ   أ  أو     وٍٗهَ ىيه ثآل أن ٗجذّ٘س أحر اىبِرَٗ

 ثٔخ٘ق اىٍص  ي واىٍسارو واىحٔايٖ. نُٖسق واحر 

أن ثهٔن اىبحٔث واىٍلت الت اىٍسستية إىتٕ اىٍزيتة ٌِضتر  بت ىحس   –8

 Mylotus  أو  Traditional Arabic  ( وأن ثشتتفو بلتتس   ، 16  ك٘تت

 ب ىبسٗر اإلىهجسوُٖ.ثسسو ، أو اىبحح ٌرٌذ ٌسزٍو عيّ٘ عِٔان

ٍُ أن  –9 ٌل بيٓ  األرِبٖ عِر ويو ْت   قبلبة بسَّ ثُٔضو اىهيٍ ت اىبسب٘ة أو اى

، ُفست٘ة  Computer ، ح سٔ   Technologyثِل ُة   ، ُحٔ:فقط أول مرة

 Psychologic.  

 ، اىف صية اىٍِلٔطة،اىف صية ،بِٕ اىه ثآل ببمٌ ت اىجسكً٘: اىِللةن ُٗ أ –10

 .ىخإ...

ببر أن ثذضو ىيجلًٔٗ عي٘ٓ  اىجٖ ثس   ثِشس اىٍزية اىبحٔث واىٍل الت –11

ّسي.  اىسِّ

أو ٌسجما ٌَ أو ٌسسمً ىيِشس نٖ ٌزية أدسى  ٗهٔن اىبحح ٌِشًٔيا أاّل  -12

 .وٗجبٓر اىب حح دل٘ا  بزىم ،يس ىة

 نق اعجب يات نِ٘ة.ثَّآل اىبحٔث واىٍل الت وَ سثُ  –13

 إىٕ أصح بٓ . واىٍل الت اىجٖ ال ثُِشس ال ثس   اىبحٔث –14

 :اٙثٖ ثسسو اىبحٔث واىٍل الت إىٕ اىٍزية عيٕ اىبِٔان –15

 E – mail: mla@net.sy. اىبسٗر اإلىهجسوُٖ: 327 ٌشق  .   

 ت :هة  اإلُجسُٔكو اىٍزٍو عيٕ اىش بشس اىٍزية نٖ ٌِثُ 
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 والثاني ولاأل أيناجلز فهرس

 ي والتسعينثاهالمن المجلد 

 ابلحوث وادلراسات

 9 ٌدٍٔد اىس٘د د. 2ج كراءة ُلدٗث فٖ ةدٔث ٌؤتٍر ٌجٍعٖ -

 ٌادة ىغٔٗث تهٍيث -

 53 ٌٍدوح خسارة د. درس، عٍو، َجتَّ، شتم

 33 أخٍد كدور د. اإلدراج ةَ٘ اىسانَ واىٍتدرك -

 وتدل٘ق ودراسثجٍع  شعر اةَ اىل٘سراُٖ -

 99 عتاس اىجراخ د. عادل جاةر صاىح ٌدٍد د.

 املقاالت واآلراء

 503 ٌهٖ اىدسِٖ د. رضٖ عِّ وعيّ٘ -

 :شدادة اىخٔري -

 509 عتد اىِتٖ اصط٘ف د. رائد اىعٍو اىعام

 555 عٍر شاةس٘غ د. اىليب واىدٌاغ -

 525 إةراًْ٘ عتد اهلل د. ْٔ جٔاةم؟ ٌَ ْٔ زٗد؟ ٌا -



 واملدارسات املحارضات
 553 د. ٌازن اىٍتارك ٌدطات ٌض٘ئث فٖ ٌس٘رة اىعرة٘ث واىتعرٗب -

 أخالك٘ات اىت٘ٔىٔج٘ا واإلعالن اىعاىٍٖ -

 اىجِ٘ٔم اىتشريةشأن 

 563 عتد اىجتار اىضداك د. اإلُسانوخلٔق 

 دور املؤسسات الوطنية العاملة
 يف خدمة اللغة العربية

 589  نيٍث األستاذ اىدنتٔر ٌروان اىٍداسِٖ -5

 599 ٌدٍد ٌٔعد د. نيٍث وزارة اىتعيً٘ اىعاىٖ -2

 205 ثائر زَٗ اىدَٗ د. نيٍث وزارة اىثلافث -5

 255 ٌدٍٔد اىس٘د د. نيٍث ىجِث اىتٍهَ٘ ىيغث اىعرة٘ث -4

 أنباء جممعية وثقافية
 ُعٖ فاضو -

 235 األساى٘بوٌَ كرارات ٌجيس اىٍجٍع فٖ األىفاظ  -

 295 اىهتب واىٍجالت اىٍٓداة إىٕ ٌهتتث اىٍجٍع -

 572 م(2059 – 5440ْأعضاء ٌجٍع اىيغث اىعرة٘ث ةدٌشق فٖ ٌطيع عام ) -
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 )**(لراءح ٔمديخ يف حبىث ِؤمتر جمّعي

 ()ٌرٍٔد اىػّ٘ص أ. د.

ػ:بحوثػسيػطجالػاضتأثغرػسيػاضضعظػاضطربغظػ-ثاظغًا
ز٧ح ٔٮا٢٦ أزؿت ٰٚ قال٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كظة٣خ دكف ا٩ذنةر٬ة ق٤ٲ٧ح ٤ٔػٯ 

األ٣ك٪ح كاألٝالـ، ك٨٦ ٬ؾق ا٣ٕٮا٢٦ ا٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲػح كاعٔػالـ كا٣سػٮرة ا٣ؿ٧ٝٲػح 

كٚٲ٧ة ٱ٤ٰ إَال٣ح ٤ٔٯ ثعػٮث ٔػؽة د٪ةك٣ػخ ٬ػؾق  .كقةا٢ ا٣ذٮاو٢ االصذ٧ةٰٔك

 ا٣ٕٮا٢٦، ك٠ةف ٣٭ة ٩ىٲت ٨٦ اال٬ذ٧ةـ ٰٚ ا٧٣ؤد٧ؿ. ك٨٦ ٬ؾق ا٣جعٮث:

ٌٔػٮ ا٧٣ػؤد٧ؿ  ىألغتاذذ اىتصنأر أذٍتص ٌهيتٔب« اىؾظو اىيؾٔي» -1

٧ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ث٘ؽاد، ك٣ٞؽ أثةف ٰٚ ثعس٫ أف أ٬ػ٥ ٦ٕػة٥٣ ا٣كراٲف 

٘ـك إٔػال  ٣٘ػح ا٧٣عذػ٢ كا٣ذجنػٲؿ ث٭ػة، كٚػذط ا٧٣ٕة٬ػؽ ٣ذ٤ٕٲ٧٭ػة كد١ػؿٱ٥ ا٣

٥٬ ٧٦ػ٨ ال ٱٕؿٚػٮف ٣٘ػح دارقػٲ٭ة كدٕٲٲػ٪٭٥ ٚػٰ ا٣ٮّػةاٙ ا٣ٕة٦ػح دكف ٗٲػؿ

أف ٣٘ذ٫ ٔة٧٣ٲح. ك٨٦ ٦ٕة٥٣ ا٣٘ـك االدٔة  ثأف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  ٭٦٥٪ ا٣٘ةزم ّ٪ًّة

 ،اؼ االقػذ٧ٕةر٣ٲكخ ٣٘ح ٧٤ٔٲح، كا٣ؽٔٮة إ٣ٯ ا٣ٕة٦ٲح، ك٬ؾق ٨٦ أػُؿ أ٬ػؽ

كا٣ؽٔٮة إ٣ٯ األػؾ ثة٣عؿؼ ا٣الدٲ٪ٰ، كإ٧٬ػةؿ ا٣نػ٭ٮر ا٣ٕؿثٲػح، كاقػذ٧ٕةؿ 

أق٧ة  ا٣ن٭ٮر ا٣ٛؿ٩كٲح ٰٚ ا٧٣٘ؿب ا٣ٕؿثٰ، كأق٧ة  ا٣ن٭ٮر اع٩ض٤ٲـٱػح ٚػٰ 

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 

 ـ(.٩/2169ٲكةف 66-٬2ٮ ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣ك٪ٮم ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة ) )**(
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دكؿ ا٣ؼ٤ٲش ا٣ٕؿثٰ، كا٣ذؿاصٓ ٰٚ ا٣ذٕؿٱت، ك٦عةك٣ح إ٣٘ة  دػؽرٱف ا٣ٕؿثٲػح 

ص٪جٲح ثٛذط ٤٠ٲةت كصة٦ٕةت ٰٚ أٝكةـ ٗٲؿ االػذىةص، كا٣ك٧ةح ٤٣ؽكؿ األ

دؽٌرس ث٤٘ةت دك٣٭ة، كا٣ك٧ةح ٣ؿٱةض األَٛةؿ ك٦ؽارس ا٣ذ٤ٕػٲ٥ األقةقػٰ 

ة٣ذ٤ٕٲ٥ ثةألص٪جٲح، كادؼةذ ا٤٣٘ح األص٪جٲح ٣٘ح ا٣كٮؽ. كأثةف ا٣جةظر ثكا٣سة٩ٮم 

أف اال٬ذ٧ةـ ثة٤٣٘ػح األص٪جٲػح مػٰ ، كا٣ذػؽرٱف ث٭ػة مػٰ  فػػؿ. ٚٛػٰ األكؿ 

األـ. حً ٘ى ٤  ة كا٤ٕ٣ٮـ، كٰٚ ا٣سة٩ٰ ٝ٭ؿ ٣ً ا٩ٛذةح ٤ٔٯ ا٣سٞةٚح كا٣عٌةر

ككٝٙ ا٣جةظر ٤ٔٯ ٦ة ٱؿٌكص٫ دٔػةة ا٣ٕٮ٧٣ػح ٦ػ٨ أ٩٭ػ٥ ٱؿٱػؽكف ٔة٧٣ػةن 

٦ٮظؽان ٱكٲُؿ ٤ٔٲ٫ ا٣ُٞت ا٣ٮاظؽ ا٣ؾم ٱٛؿض ٣٘ذػ٫ كزٞةٚذػ٫ ك٧٩ػٍ ظٲةدػ٫، 

إ٣ٯ ٩نؿ ا٤٣٘ح األص٪جٲػح كإمػةٔح ا٣ٕة٦ٲػح، كوػ٭ؿ ا٧٣ضذ٧ٕػةت ٚػٰ  قٕٲ٭٥ك

ال٬ذ٧ةـ ثة٣ٕؿثٲػح كا٣عٛػةظ ٤ٔٲ٭ػة ٱٞذٌػٰ إٱ٧ػةف ثٮدٞح كاظؽة. كأكًط أف ا

كأف د١ػػٮف ظةرقػػةن أ٦ٲ٪ػػةن ٤ٔٲ٭ػػة، كإوػػؽار ٝػػٮا٩ٲ٨  ،ا٣كػػ٤ُح ثأ٧٬ٲػػح ا٣ٕؿثٲػػح

٣ع٧ةٱذ٭ة، ك٩نؿ ا٣ٮٰٔ ا٤٣٘ٮم ثٲ٨ ا٧٣ٮاَ٪ٲ٨ ٰٚ كقةا٢ اعٔالـ ا٧٣ؼذ٤ٛػح، 

كدن١ٲ٢ ٬ٲبةت ٔة٦ح ٤٣ٕ٪ةٱح ثة٣ٕؿثٲح د١ٮف ٦كؤك٣ح ٨ٔ د٪ٛٲؾ ٝٮا٩ٲ٨ ا٣عٛةظ 

٘ح، كأف ٱ١ٮف ٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ق٤ُح د٪ٛٲؾٱح، كأف ٱ٪ٛؾ ا٣ذٕؿٱت ٤ٔٯ ا٤٣

ثٞؿار قٲةقٰ ٧٠ة ٤ٕٚخ قٮرٱح ٰٚ ٤ُ٦ٓ ا٣ٞػؿف ا٣ٕنػؿٱ٨، ك٦ػة ظػؽث ٚػٰ 

ى   طى ٧ى ٍكػػ ٱي اَل ا٣ٕػػؿاؽ ٚػػٰ قػػجٕٲ٪ٲةت ا٣ٞػػؿف ا٧٣ةًػػٰ، كاال٬ذ٧ػػةـ ثة٣ذؿص٧ػػح، كأ

 كدراقػحى  ؛ػٲٮ٫َ ا٤٣٘ٮٱح ٣ٲجٕػؽ ا٧٣ػٮاَ٪ٲ٨ ٔػ٨ ٣٘ػذ٭٥ ث٧ؽ  ٤٣ذ٤ٕٲ٥ األص٪جٰ 

ا٣ذؿاث ا٤٣٘ٮم دراقح ٧ٔٲٞح، كإصؿا  ثعٮث ٦كذٛٲٌح، كإ٩نة  ٦٪٧ْح دك٣ٲح 

٤ٛؿا١٩ٛٮ٩ٲػح، ٦٭٧ذ٭ػة كًػٓ ٣ٕ٪ٯ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ٗؿار ا٧٣٪٧ْح ا٣ؽك٣ٲػح دي 

 ،ا٣ؼٍُ ا١٣ٛٲ٤ح ثة٣عٛةظ ٤ٔٯ قال٦ح ا٣ٕؿثٲػح كد٪٧ٲذ٭ػة ك٩نػؿ٬ة ٚػٰ ا٣ٕػة٥٣

  ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ، كٱ١ػٮف ٤ٔٯ أف ٱ١ٮف ٣٭ة ق٤ُةف د٪ٛٲؾم ٰٚ ص٧ٲػٓ أ٩عػة

 اردجةَ٭ة ثة٧٣٪٧ْح اعقال٦ٲح أك ثضة٦ٕح ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح.



 66 د. حممود الصيد -قراءة نقدية يف حبوث مؤمتر جممعي 

إٌف ا٣٘ػـك ا٤٣٘ػٮم ا٣ػؾم  :كوٛٮة ا٣ٞػٮؿ» :كٝةؿ ا٣جةظر ٰٚ ٩٭ةٱح ثعس٫

ك٠ػةدت  أٔٞت االظذالؿ أٚٞؽ ا٣ٕؿب ٬ػٮٱذ٭٥ ظػٲ٨ ص٪عػٮا ٤٣٘ػح ا٧٣عذػ٢،

األػؾ ثةألص٪جٲح ٚػٰ  ظٲ٨ ثؽأ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ثةألص٪جٲح، كإفٌ  ا٣ٕؿثٲح دىجط ٩كٲةن ٦٪كٲًّة

ا٣ذ٤ٕٲ٥ كا٢٧ٕ٣ ٠ةد ٱٌٰٛ إ٣ٯ ا٣ذنؿذـ، كٰٚ ٬ؾا ًٲةع ا٣٭ٮٱح ا٣ٕؿثٲح، ك٬ػٮ 

ٚ٭٢ ٦ػ٨  ،٦ة دكٕٯ إ٣ٲ٫ ا٣ٕٮ٧٣ح ك٦ذ٤ُج٭ة ا٣ٮاظؽ. كا٣٘ـك ا٤٣٘ٮم أكؿ ا٣نؿر

 «.ٱؼ٧ؽق ٝج٢ أف ٱىجط ٩ةران دعؿؽ األػٌؿ كا٣ٲةثف؟

ٔر غبتص اىػظٗتظ يتَ تأث٘ط اإلغالم غيٕ اىيؾت  اىػطي٘ت  ىألغتاذذ اىتصنا -2

، كٝؽ أثػةف ٚػٰ ثعسػ٫ غثٍذن اىأٗخطي غلٔ اىٍخٍع اىٍطاغو ٌَ اىػػٔدٗ 

ك٦ػ٨ ا٣ذػأزٲؿات  .ا٣ذأزٲؿات اعٱضةثٲػح كا٣كػ٤جٲح ٣الٔػالـ ٤ٔػٯ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح

ا٣ؼُأ كا٣ؿ٠ة٠ح كا٣ٌػعة٣ح كاعقػٛةؼ كا٣٭نةمػح ٚػٰ  ٮ  ني ا٣ك٤جٲح ٣الٔالـ ٚي 

ا٧٣ذٕؽدة ٤ٔٯ ظكةب ا٣ٛىعٯ، ثعٲر  ا٣ذٕجٲؿ، كاال٩ذنةر ا٧٣ذـاٱؽ ٤٣ٕة٦ٲةت

ٱؼذ٤ٍ ا٣ؼُأ ثة٣ىٮاب، ٧٦ة ٱعؽث ا٣ذنٮٱل ٰٚ األذ٬ةف. ك٦ػ٨ ا٣ذػأزٲؿات 

كاال٩ٛذػةح ٤ٔػٯ زٞةٚػةت  ،اعٱضةثٲح كوٮؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح إ٣ٯ درصػح ا٣ٕة٧٣ٲػح

ك٠ػةف أزػؿ  .ا٣ٕة٥٣ ك٣٘ةد٫، ك٬ٮ األ٦ؿ ا٣ؾم زاد ٨٦ اعٝجةؿ ٤ٔٯ د٥ٌ٤ٕ ا٣ٕؿثٲػح

ي  ا٤٣٘ح ٰٚ ثٕي كقػةا٢ ٭ػة ٦ػٓ ا٣ُٛػؿة ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح ٦ىػؽران اعٔػالـ كدضةكث

كا٣ذؿا٠ٲػت كا٣ىػٲةٗةت كا٣ٞػؽرة ٤ٔػٯ ا٣ذٛةٔػ٢ ٦ػٓ ا٣عٲػةة ا٣جي٪ٯ ٤٣٘٪ٯ ٰٚ 

ا٣ضؽٱؽة، ٚة٠ذكجخ ا٣ٕؿثٲح ٔ٪ةوؿ ا٣ذُٮر ك٦ٌٞٮ٦ةت ا٣ذعؽٱر ظذػٯ وػةرت 

٣٘ح ظٲٌح ٦ُٮأةن ٦ؿ٩ح ٱؼٌٓ اعٔالـ ا٣٭ةدؼ ٣٭ة كال دؼٌٓ ٫٣، ك٠ة٩خ ز٧ػح 

٨ ا٣ك٤جٲةت كاعٱضةثٲةت، ك٥٣ د٤ٛط كقةا٢ اعٔػالـ ٤ٔػٯ د٪ٮٔ٭ػة ٦ـاكصح ثٲ

ٰٚ إٝىة  ا٣ٕؿثٲػح، كأدت ٬ػؾق ا٧٣ـاكصػح إ٣ػٯ ٩ػٮع ٦ػ٨ ا٣ىػالثح ٚػٰ ا٣ج٪ٲػح 

ا٤٣٘ٮٱح، ك٩ضعخ ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٣عٛػةظ ٤ٔػٯ ذادٲذ٭ػة، كأػٛػٜ اعٔػالـ ٚػٰ 

٧٦ةرقح دأزٲؿق ا٣ك٤جٰ. كذ٠ؿ ا٣جةظر أف كًػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ 

ٰ   :٢ اعٔالـ كًٓ ٗٲػؿ ٦ػؿٱط ٤ٔػٯ ٦كػذٮٱٲ٨ از٪ػٲ٨كقةا  ٦كػذٮل اعٔال٦ػ
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كظةؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح  .ك٦كذٮل ا٧٣ذ٤ٰٞ قٮا  أ٠ةف ٝةراةن أـ ٦كذ٧ٕةن أـ ٦نة٬ؽان 

ٰٚ ٦ؤقكةت د١ٮٱ٨ اعٔال٦ٲٲ٨ كا٣ىعةٚٲٲ٨ ال د١ةد د٪ٛى٢ ٨ٔ ظة٣ذ٭ة ٚػٰ 

ؽة ٔٮا٦ػ٢ ا٧٣ؽارس. كدؿصٓ أ٧٬ٲح كقةا٢ اعٔالـ ٰٚ ا٣عٲةة ا٤٣٘ٮٱح إ٣ػٯ ٔػ

٦٪٭ة َجٲٕح ا٤٣٘ح ككّٲٛذ٭ة، ٚة٤٣٘ح ٰٚ ا٧٣ٞةـ األكؿ ّة٬ؿة ٦٪ُٮٝح ٦كػ٧ٮٔح، 

كاعذأح دٞؽـ ا٤٣٘ح ٦٪ُٮٝػح ٦كػ٧ٮٔح، كا٤٣٘ػح أ٬ػ٥ ٩ْػ٥ االدىػةؿ، كا٤٣٘ػح 

ًؿب ٨٦ ًؿكب ا٣ك٤ٮؾ ك٣ٲكخ ٦ضؿد ٦ٕؿٚح، ككقةاٍ اعٔالـ دؤزؿ ٚػٰ 

ا٤٣٘ػح اعٔال٦ٲػح ٚكػؽ د١ٮٱ٨ ٬ؾا ا٣ك٤ٮؾ ا٤٣٘ٮم دأزٲؿان ثٕٲؽان، ٚػإذا ٚكػؽت 

ثػػٌؽ ٦ػػ٨ ٦ؿأػػةة ا٣ٞٮأػػؽ ا٤٣٘ٮٱػػح  ا٣ػػؾكؽ ا٣ٕػػةـ كٚكػػؽ ا٣ٛ٭ػػ٥ ٣ ٦ػػٮر، كال

ا٧٣ى٤ُط ٤ٔٲ٭ة ٰٚ األدا  اعٔال٦ٰ ا٣ٕةـ كػىةاه أػؿل ٚػٰ األقػ٤ٮب، 

ك٬ٰ ا٣جكةَح كاعٱضةز كا٣ٮًٮح كا٣ذأ٠ؽ كا٣ىعح. كاقذن٭ؽ ا٣جةظر ثؿأم 

ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ص٧ٲػٓ كقػةا٢ ا٣ؽ٠ذٮر ٫َ ظكٲ٨ ٰٚ أف ا٣ع٥١ ٤ٔٯ كاٝٓ ا٤٣٘ح 

اعٔالـ ظ٧١ةن ٤ُ٦ٞةن ٣ٲف ٨٦ ا٧٣ٮًٮٔٲح ٰٚ مٰ ، كأف ا٣ؿ٠ٮف إ٣ٯ ا٣ٮاٝػٓ 

كا٣ؿًٯ ث٫ ٣ٲف ٨٦ ٔــ األ٦ػٮر، ٧٠ػة أف رٌٚػ٫ ص٤٧ػح كدٛىػٲالن مػٍُ ال 

ٱ٤ٲٜ ثة٣ٕٞال ، ٚة٣ٮقُٲح ٬٪ة ٦ٕٲةر ٤٣ع٥١ ا٣ك٤ٲ٥. كدٔػة ا٣جةظػر ٚػٰ ثعسػ٫ 

٢ ٦ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كز٧ػح أرثػٓ ٝٮأػؽ إ٣ٯ أذ٧ةد ا٧٣٪٭ش ا٣ذ١ة٤٦ٰ ٰٚ ا٣ذٕة٦

 أمةر إ٣ٯ أذ٧ةد٬ة ٰٚ كقةا٢ اعٔالـ، ك٬ٰ:

ا٣ذٕة٢٦ ٦ٓ ا٤٣٘ح ٤ٔٯ أقةس أ٩٭ة ٠ةا٨ ظٰ ٝةث٢ ٤٣ذُٮر كٚػٜ ٦ػة  -6

 ٱٞؿرق أث٪ة  ا٤٣٘ح.

إظ١ةـ ا٣ٕالٝح ثٲ٨ دُٮٱؿ ا٤٣٘ح كدعكٲ٪٭ة كا٧٣ذ٘ٲؿات ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓ. -2

ٰ ٦ضةالت ا٤ٕ٣ٮـ اال٩ٛذةح ٤ٔٯ ا٧٣كذضؽات ٰٚ ا٣ٕة٥٣ كػةوح ٚ -3

٣غ.إكا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح كا٤٣كة٩ٲةت .. 

اال٬ذ٧ةـ ثة٣ضة٩ت ا٣ٞة٩ٮ٩ٰ كا٣ذنؿٱٰٕ ٰٚ ٤٧ٔٲح ا٣ذُٮٱؿ. -4

 الـ ا٧٣ٞؿك  ألف ٣ػ٫ دػأزٲؿان ٝٮٱًّػةدٔة إ٣ٯ دعكٲ٨ األدا  ا٤٣٘ٮم ٰٚ اعٔك
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ا٣ػؽ٠ذٮر مػٮٰٝ ًػٲٙ ٚػٰ ٬ػؾا  ٤ٔٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كاقذن٭ؽ ثٞٮؿ األقذةذ

٧ٞؿك ة قذ٢ْ ا٧٣ىػؽر ا٣عٞٲٞػٰ ٤٣سٞةٚػح، كز٧ػح ٚػؿؽ إف ا٧٤١٣ح ا٣ا٧٣ضةؿ: 

 ٠جٲؿ ثٲ٨ ا٧٤١٣ذٲ٨ ا٧٣ك٧ٮٔح كا٧٣ٞؿك ة.

كإذا ٠ةف ا٣جةظر ٝؽ أمةر إ٣ػٯ أ٦ػٮر إٱضةثٲػح ٚػٰ اعٔػالـ ٚػإف األ٦ػٮر 

ا٣ٛؿا١٩ػٮ )ا٣ك٤جٲح أمؽ ػُؿان ٤ٔٯ ا٣ٕؿثٲح، ك٬ػة ٬ػٰ ذم ّػة٬ؿة ا٣ٕؿثٲػـم ك

 ثػؽٌ  ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح، كالكا٣ٕة٦ٲح ٰٚ ا٣عٮارات اعٔال٦ٲح دعةوػؿ  (فراب

٨٦ ادؼةذ اعصؿا ات ا٣ؿادٔح ٤٣ذؼٛٲٙ ٨٦ ظؽة ٬ؾق ا٣ْػٮا٬ؿ ا٣ؼُػؿة ا٣ذػٰ 

 .دضؽ ٦٪ةٚعٲ٨ ٔ٪٭ة، ك٦ؤٱؽٱ٨ ٣٭ة

إف اعٔالـ ٝؽ أػٛػٜ ٚػٰ ٧٦ةرقػح دػأزٲؿق  :كال ٩ٮاٜٚ ا٣جةظر ٤ٔٯ ٝٮ٫٣

 ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٝؽ ٩ضعخ ٰٚ ا٣عٛةظ ٤ٔػٯ ذادٲذ٭ػة، إذ فَ إا٣ك٤جٰ ٤ٔٯ ا٤٣٘ح، ك

األػُػة  ا٤٣٘ٮٱػح ٚػٰ إٔال٦٪ػة كإف ا٣٭ضٲ٨ ا٤٣٘ٮم ٱ٘ـك إٔال٦٪ة ا٧٣كػ٧ٮع، 

 ا١٧٣ذٮب ادكٕخ كدذكٓ دكااؿق ثةَؿاد.

اىيؾ  اىػطي٘  وتأث٘ط اىثٔرة اىطكٍ٘  ووغذئو اىأاـو االحاٍتذغٖ ىيبذذت   -3

كراػػٲف ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح  األغتتاذذ اىتتصنأر سذىتتص اىهطنتتٖ غلتتٔ اىٍتت تٍط

ؿ ٰٚ ثعس٫ ٦كأ٣ح ا٣ذٞؽـ ا٣ذٞػة٩ٰ ك٦ػة أوػةب ٣٘ذ٪ػة ٦ػ٨ ًػٕٙ األرد٩ٰ، كٝؽ د٪ةك

٧٣ٮاص٭ػح أقػجةب ٬ػؾا  -ثكجت األ٦ٲح كا٣ٕة٦ٲح، كا٤٣٘ةت األص٪جٲح، ك٬ؾا ٱذ٤ُػت 

٩٭ٌػػح ٣٘ٮٱػػح كزػػٮرة ٣٘ٮٱػػح مػػة٤٦ح. ك٬٪ػػة دعٌػػؿ كقػػةا٢ ا٣ذٞة٩ػػح  -ا٣ٌػػٕٙ 

ثػ٫،  )ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲة( ٣ذك٭٥ ٰٚ ٬ؾق ا٣٪٭ٌح، ٚإ٦ة أف ٱؿٝٯ ا٧٣ضذ٧ٓ ث٤٘ذ٫ ٚذؿٝٯ ٬ػٰ

كأثػةف ا٣جةظػر  .كإ٦ة أف ٱ٪عٍ ث٭ة ٚذ٪عٍ ٬ٰ ث٫ ٤ٔٯ ظٌؽ دٕجٲؿ ا٣ؽ٠ذٮر ٩جٲ٢ ٤ٔػٰ

أف ا٣سٮرة ا٣ذٞة٩ٲح ك٦ػة دجٕ٭ػة ٦ػ٨ ا٩ذنػةر ٧٣ٮاٝػٓ ا٣ذٮاوػ٢ االصذ٧ػةٰٔ ٝػؽ أزػؿت 

ثن٢١ أظةدم ا٣ضة٩ػت ٚػٰ ا٤٣٘ػح، كٔػؿض ٣ٕػؽد ٦ػ٨ ا٣ؽراقػةت ا٣ذػٰ د٪ةك٣ػخ 

روػػؽ ٦ْػػة٬ؿ دػػأزٲؿ ا٣نػػةث١ح ا٣ْػػٮا٬ؿ ا٤٣٘ٮٱػػح ٤٣ذٮاوػػ٢ ا٣نػػةث١ٰ كوػػٮالن إ٣ػػٯ 
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ككقػػةا٢ ا٣ذٮاوػػ٢ االصذ٧ػػةٰٔ ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح: ٚػػٰ ا٧٣ٕضػػ٥، كا٣ذؿ٠ٲػػت، 

كاألق٤ٮب، ك٦كذٮٱةت االقذ٧ٕةؿ. ك٨٦ ٬ؾق ا٣ؽراقػةت دراقػح ا٤٣ض٪ػح ا٣ٮَ٪ٲػح 

دٱٛٲػؽ )األرد٩ٲح ٤٣٪٭ٮض ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ٤٣ذٮصػ٫ ٩عػٮ ٦ضذ٧ػٓ ا٧٣ٕؿٚػح، كدراقػح 

اٗذؿاب ا٤٣٘ػح »٧ح أظ٧ؽ مٛٲٜ ا٣ؼُٲت، كدراقح دؿص« ا٤٣٘ح كا٣نةث١ح» (٠ؿٱكذةؿ

 ٰٚ ٦ؤقكح ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثٰ ثجٲؿكت، كدراقػح كقػ٧ٲح ا٧٣٪ىػٮر« أـ اٗذؿاب ا٣نجةب

ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػح اعقػال٦ٲح « ٨٦ اقذ٧ٕةالت ا٤٣٘ح ا٧٣عؽزح: اقذ٧ٕةالت ا٣ٕؿثٲػـم»

أثػٮ ، كدراقح قػٲؽ «ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كا٣نةث١ح»ثة٧٣ؽٱ٪ح ا٧٣٪ٮرة، كدراقح رمة ٔجؽ اهلل 

، كدراقح ك٣ٲػؽ «٩ذؿ٩خ كد٭ؽٱؽاد٫ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲحاع»ا٢ٌٛ٣ قضةدم كأظ٧ؽ أ٦ٲؽكار 

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ كقػةا٢ ا٣ذٮاوػ٢ االصذ٧ػةٰٔ: كإٝ٭ػة كقػج٢ »ا٣ٕ٪ة٩ٰ كز٦ٲ٤ٲ٫ 

ا٣نػجةب ك٣٘ػح »ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح األرد٩ٰ، كدراقح ٩ةدر قؿاج « ا٣٪٭ٮض ث٭ة

٣غ.إ٨ٔ ا٣ؽار ا٣ٕؿثٲح ٤ٕ٤٣ٮـ ثجٲؿكت ... دراقح ٣كة٩ٲح اصذ٧ةٔٲح وةدرة « ا٣ٕىؿ

كٔؿض ا٣جةظر ٣جٕي ا٣ضؽاكؿ ا٣ذٰ أّ٭ؿت ا٤٣٘ةت األ٤ٔٯ ٦عذٮل ٤ٔػٯ 

ا٣نةث١ح، كأ٤ٔٯ ٔنؿ ٣٘ػةت ٤ٔػٯ ا٣نػةث١ح ٦ػ٨ ظٲػر ٔػؽد ا٧٣كػذؼؽ٦ٲ٨، كٝػؽ 

قػجة٩ٲح كا٣ٲةثة٩ٲػح صة ت ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٧٣ؿدجح ا٣كػةثٕح ثٕػؽ اع٩ض٤ٲـٱػح كا٣ىػٲ٪ٲح كاع

٧٣ة٩ٲح، ككٝٙ ا٣جةظر ٤ٔٯ ٦كػأ٣ذٰ ا٣س٪ةاٲػح ا٤٣٘ٮٱػح كاالزدكاصٲػح كا٣جؿد٘ة٣ٲح كاأل

ا٤٣٘ٮٱػػح ٦جٲ٪ػػةن دأزٲؿاد٭٧ػػة ٤ٔػػٯ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح، كأمػػةر إ٣ػػٯ اقػػذؼؽاـ األثضؽٱػػح 

 اع٩ض٤ٲـٱح ٰٚ ٠ذةثح ا٣عؿؼ ا٣ٕؿثٰ ٤ٔٯ ٦ٮاٝٓ ا٣ذٮاو٢ االصذ٧ةٰٔ.

 ثػٌؽ ٦٪٭ػة عوػالح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثةالقػذٕة٩ح كذ٠ؿ ػ٧كػح ٦ذ٤ُجػةت ال

 ثة٣ذٞة٩ح ا٣عؽٱسح، ك٬ؾق ا٧٣ذ٤ُجةت ٬ٰ:

٦٪ْٮ٦ح ٝٮ٦ٲح ٣ٮًٓ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٕؿثٲح ا٧٤ٕ٣ٲح، كٱذجػٓ ذ٣ػٟ  -6

 ٦ؿوؽ ٧٤٣ى٤ُعةت ا٣ٕؿثٲح.

دأقٲف أ٠ةدٱ٧ٲح ٔؿثٲح ٧٤٣ٕة٣ضح ا٣عةقٮثٲح ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤٣جعر  -2

ا٧٤ٕ٣ٰ كا٣ؽراقةت ا٤ٕ٣ٲة.
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٦ذةثٕح ظ٢ٞ ا٣ذؿص٧ح اٳ٣ٲح ثٲ٨ ٦ؼذ٤ٙ ا٤٣٘ةت. -3

ت ٧ٌ٦ٮ٫٩.اٝى ؿى ٮل ا٣ٕؿثٰ ٤ٔٯ ا٣نةث١ح ٤ٔٯ أف ٱي زٱةدة ا٧٣عذ -4

دنػػٲؿ اعظىػػة ات ٔػػ٨ ظٌػػٮر ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٤ٔػػٯ ا٧٣٪ْٮ٦ػػح  -5

ا٣ٕة٧٣ٲح إ٣ٯ أ٧٬ٲح االٔذؿاؼ ثأ٫٩ ال ٱ٨١٧ ث٪ة  ٦ضذ٧ػٓ ا٧٣ٕؿٚػح 

إال ثة٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح. ك٦ػػ٨ ٬٪ػػة ٱضػػت ا٣ذؿ٠ٲػػـ ٤ٔػػٯ ا٣ؽراقػػةت 

ا٤٣كة٩ٲح كا٣عةقٮثٲح ا٣ٕؿثٲح.

 دٮو٢ إ٣ٲ٭ة ا٣جةظر ٚ٭ٰ:أ٦ة ا٣ذٮوٲةت ا٣ذٰ 

كًٓ اقذؿادٲضٲح ٝٮ٦ٲح عوالح ظةؿ ا٤٣٘ح، كدعؿٱؿ األ٦ػح ٦ػ٨  -6

 ا٣ٕة٦ٲح كاأل٦ٲح.

دسٞٲٙ ا٣٪ةس ثة٣ٕالٝح ثٲ٨ ا٤٣٘ح كا٣٭ٮٱح. -2

ا٤٣٘ػػح ٬ػػٰ ا٣ُؿٱػػٜ إ٣ػػٯ ٦ضذ٧ػػٓ ا٧٣ٕؿٚػػح كا٣ذٞػػؽـ ا٧٤ٕ٣ػػٰ  -3

كاالصذ٧ةٰٔ كاالٝذىةدم.

ق٨ ا٣ذنؿٱٕةت ا٣الز٦ح. -4

ف ٚػٰ ص٧ٲػٓ ا٧٣ؿاظػ٢، كد٭ٲبػح دُٮٱؿ ا٧٣٪ة٬ش كَؿااٜ ا٣ذػؽرٱ -5

أصٲةؿ صؽٱؽة ٨٦ ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨، كأ٧٩ةط ظؽٱسح ٨٦ ا٣ٮقةا٢.

دٮّٲٙ كقةا٢ ا٣ذٞة٩ح ا٣عؽٱسح ٰٚ ص٧ٲٓ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥. -6

دُٮٱؿ ا٦ذعةف ا١٣ٛةٱح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٧٤٣ٮّٛٲ٨ كا٤ُ٣جح. -7

ص٢ٕ ا٣ذؿص٧ح ٨٦ ا٣ٕؿثٲح كإ٣ٲ٭ة ًؿكرة ٝٮ٦ٲح. -8

ا٤٣٘ٮم كا٣ذ٤ػٮث ا٣جىػؿم  د٪ْٲٙ ا٧٣ؽف كا٣نٮارع ٨٦ ا٣ذ٤ٮث -9

ثٞٮة ا٣ٞة٩ٮف.

إٱضةد ٬جح مٕجٲح ٣ذعٛٲـ صٲ٢ ا٣نجةب ٤٣ؽٚةع ٨ٔ ٣٘ذ٫ كزٞةٚذ٫. -61

كاال٬ذ٧ػػةـ  ،دُػػٮٱؿ األ٧ْ٩ػػح ا٣عةقػػٮثٲح ا٣ؼةد٦ػػح ٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح -66

ثذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕؿثٲح ٣٘ٲؿ أث٪ةا٭ة.
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ا٣ذٮصػػ٫ إ٣ػػٯ األقػػؿة ظةًػػ٪ح ا٧٣ؿظ٤ػػح األك٣ػػٯ، كرٚٲٞػػح قػػةاؿ  -62

رس كا٣ضة٦ٕةت، ٦ٓ دأ٠ٲؽ أف ا٤٣ع٨ ا٧٣ؿاظ٢ ا٧ٕ٣ؿٱح ٰٚ ا٧٣ؽا

ًال٣ح، كا٣ٕة٦ٲح ثال ، كاأل٦ٲح َةٔٮف.

إوؽار دٞؿٱؿ ق٪ٮم ٨ٔ ادعةد ا٧٣ضة٦ٓ كا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح  -63

ةب كادعػةد كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ػٮـ ك٩ٞةثػةت ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨ كادعػةد ا١٣ذَػ

ظػةؿ ا٤٣٘ػح »ا٣ىعٛٲٲ٨... كأم ص٭ح ٣٭ة ٔالٝػح ثة٣ٕؿثٲػح ظػٮؿ 

٫ ٤ٔٯ ٦كذٮل األ٦ح، كد٪ٛٲؾ دٮوٲةد٫.ك٦٪ةٝنذ ،«ا٣ٕؿثٲح

ك٦ٓ دٞؽٱؿ٩ة ٣٭ؾق ا٣ذٮوٲةت ا٣ذٰ ػ٤ه إ٣ٲ٭ػة ا٣جةظػر ٩ػؿل أف ا٣ٕجػؿة 

ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ ٦ة ٱ٨١٧ د٪ٛٲػؾق ٦٪٭ػة، ٰٚ ٣ٲكخ ٰٚ ٠سؿة ٬ؾق ا٣ذٮوٲةت، كإ٧٩ة 

كإذا ٠ة٩خ ز٧ح ص٭ةت د٢٧ٕ ٰٚ إ٩ضةز ثٕي ٬ػؾق ا٣ذٮوػٲةت ٤ٚ٪٧ٕػ٢ ٤ٔػٯ 

، ٚ٭٪ة٣ٟ ٦ؿ٠ـ د٪كػٲٜ ا٣ذٕؿٱػت ٚػٰ ا٧٣٪٧ْػح دٕـٱـ٬ة كرٚؽ٬ة ث٧ة دعذةج إ٣ٲ٫

ٕ٪ٯ ثٮًػٓ ا٧٣ىػ٤ُعةت ٱي ا٣ؾم ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ )األ١٣كٮ( 

ٱؿقػ٤٭ة كا٧٤ٕ٣ٲح كٱٕؿً٭ة ٤ٔٯ ٦ؤد٧ؿات ا٣ذٕؿٱت ٧٣٪ةٝنذ٭ة ٝج٢ أذ٧ةد٬ة، 

إ٣ٯ ٦ضة٦ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح القذُالع فراا٭ػة، كا٣ذٕػؽٱ٢ ٚػٰ ًػٮا٭ة، كٱكػذ٤ــ 

ا ا٧٣ؿ٠ـ، ٧٠ة ٱكذ٤ــ د٥ٔ ا٧٣ؿ٠ـ ا٣ٕؿثػٰ ٤٣ذٕؿٱػت كا٣ذؿص٧ػح األ٦ؿ د٥ٔ ٬ؾ

كا٣ذأ٣ٲٙ كا٣٪نؿ ا٣ذةثٓ ٧٤٣٪٧ْػح أٱٌػةن، ك٬ػٮ ا٣ض٭ػح ا٧٣ٕ٪ٲػح ٤ٔػٯ ا٣ىػٕٲؽ 

ت إ٣ٲ٭ػة ٤ىػٍُ ص٭ػح ٱي  ٢٠   ٍت دىؽ  كظجؾا ٣ٮ ظي  .ا٣ٞٮ٦ٰ ثة٣ذؿص٧ح ٨٦ ا٣ٕؿثٲح كإ٣ٲ٭ة

 د٪ٛٲؾ ا٣ذٮوٲح دٲكٲؿان ٧٤٣ذةثٕح.

ـٖ اىفِذغ  اىٍػخٍ٘  ىألغاذذ اىتصنأر غتذئق تأث٘ط اىثٔرة اىطكٍ٘   -4

، كٝػؽ أثػةف ٚػٰ ثعسػ٫ أف ٚػٰ اىطدادي غلٔ اىٍخٍع اىٍطاغو ٌَ اىػتػٔدٗ 

ػ ؿت ٣ؼػؽ٦ذ٭ة، كأف ٚٲ٭ػة ؼ  ا٣ذٞة٩ح ػٲؿان ٠سٲؿان ٣ؼؽ٦ػح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح إذا ٦ػة قي

٬ؾا ا٣كٲ٢ ا٣ضةرؼ دكف أف ٱٮٌص٫ ٰٚ ا٧٣كةر ا٣ىعٲط.  ؾى ؿً ػُؿان ْٔٲ٧ةن إذا دي 
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الخقاهث خدمتج الغةدث البيةِدث فدَ تاداع الخبغدِا لغاتدار وال دةار   فٌشائل

ولغواطقِن ةًا وغِي الواطقِن  وفدَ لغدٌا الغةدث تدن هصدٌ وإديء و تد   

وخط وليوض وأدب  وفَ الخمتث المبامِث والخيجمدث  وتٌاعدا الخدمعِ  

الغةٌي. ولان  لٍ جاهب يذه المِزات حٌجدم شدغتِات حصخدال  لدٍ ةماُدث 

  وتن أيمًا الاخاةث ةالغًاات الباتِث  واالهخشار الٌاشا لألخطدا  الغةث توًا

والخيجمددث   الوصٌُددث واالت ئِددث  وةخاةددث الاغمددات البيةِددث ةدد ةيء أجوتِددث

وضدب  الخدط البيةدَ  واشدخخماا الغةدات اةجوتِدث   ةالغًاات المصغِدث

  تاان البيةِث فَ تخاطتث الشيةات والمؤشصات وأةِاهاً الموائي الصاٌتِدث

واخخ ار ةبض الاغمات ةصيوء.

غٍَّ   ذ ُصيت وإٌلًا  لدٍ وخمتج الخقاهث ال والث المبامِث خمتث ج  

الواس ووإٌع الواس  لًِا ةٌجٌد أةثي المبامات لغٍ الشداةاث  ولدا ُبدم 

القددارب ةصاجددث  لددٍ وجددٌد تبامددات ورعِددث ةتِددية ةغصددان البدديب وحددال 

  ً.البيوس وهصٌيما  وأإتح الٌإٌع  لٍ الاغمث شً

وأوضح التاةد أهى ُمان ذةي تا عمتخى الشاةاث  لٍ ال والث المبامِث 

 لغٍ الوصٌ اّحَ:

 خمتث المبامات البيةِث عمُمًا وةمُثًا ةخصمِغًا لغٍ الشاةاث. -

إوالث تبامات تصٌشتث. -

 هشا  تااتا لةٌُث لغٍ الشاةاث حصاةَ المااتا الغةٌُث القائمث. -

لبيةِث فًودا  تٌاعدا تبامِدث ةثِدية أتا فَ تااع خمتث المبامات ا -

المبداجا ُخما التصد فَ خمصث تدن أيدا الذي  موقع الباحث العربيتوًا 

لصان البيب  تقاُِس الغةث  ال صاح فَ الغةدث  القداتٌس » :الغةٌُث البيةِث

 وخمتخى تااهِث.  «المصِط  البتاب الزاخي
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كا٣ذؿص٧ػح،  ٱٮٚؿ ػؽ٦ح ا٣ذ٤ٕٲ٥ا٣ؾم ا٧٣ذٕؽد ا٤٣٘ةت،  وكذٌٔس اىٍػذُٖ

كٱنذ٢٧ ٤ٔٯ ٦ٕةص٥ ز٪ةاٲح ٤٣٘ةت، ك٤ٔٯ ٦ٕض٥ ٔؿثٰ ٦أػٮذ ٨٦ ٦ٕض٧ػةت 

ٔؽة، ك٦ٕض٥ ػةص ثة٧٣ذؿادٚػةت كفػػؿ ٣ ًػؽاد، كٱ٤ُػت إ٣ػٯ ا٧٣كػذٛٲؽ 

ٚٲػػؾ٠ؿ٬ة ٦ػػ٨ ا٧٣ٕض٧ػػةت  ،إدػػػةؿ ا٧٤١٣ػػح أك ا٣ض٤٧ػػح ٤٣جعػػر ٔػػ٨ ٦ٕ٪ة٬ػػة

٤ٔػٯ  ٱعذػٮما٣ؾم  وٌػذحً اىيؾ  .ز٥ ٦ؿادٚةد٭ة ٨٦ ا٤٣٘ةت األػؿل ،ا٣ٕؿثٲح

ػ٧كح ٦ٕض٧ةت ٬ٰ ٣كةف ا٣ٕؿب، ك٦ؼذػةر ا٣ىػعةح، كا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ، 

ك٬ػٮ ٦ٕضػ٥ ٧٤٣ذؿادٚػةت  اىطدٗتؿك .كدةج ا٣ٕػؿكس، كا٣ىػعةح ٚػٰ ا٤٣٘ػح

كاألًػؽاد كا٣ض٧ػٮع كا٣ٞػٮاٰٚ، ٚػإذا أدػػ٢ ا٣جةظػر ا٧٤١٣ػح ظىػ٢ ٤ٔػػٯ 

 ٦ؿادٚةد٭ة أك أًؽاد٬ة أك ص٧ٕ٭ة.

ت اىٍػتتذئو ـٓطغتت»كأ٦ػػة ٚػػٰ ٦ضػػةؿ ا٧٣ٕض٧ػػةت ا٧٣عٮقػػجح ٚ٭٪ػػةؾ  -

١٣ذؿك٩ٲػح إك٬ػٮ ٚ٭ؿقػح ٦عٮقػجح  ،«اىيؾٔٗ  ـٖ اىٍػذحً اىػطي٘ت  وذٔغتبآذ

٧٤٣كةا٢ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ىٮدٲح كا٣ىؿٚٲح كا٣٪عٮٱػح ٚػٰ ٔنػؿة ٦ػ٨ ا٧٣ٕػةص٥ ٬ػٰ 

٦ٕض٥ ا٣ٕٲ٨ ٤٣ؼ٤ٲ٢، كص٧٭ؿة ا٤٣٘ح الث٨ درٱؽ، كد٭ؾٱت ا٤٣٘ػح ٣ ز٬ػؿم، »

٨ ٔجػػةد، ك٦ٞػػةٱٲف ا٤٣٘ػػح الثػػ٨ ٚػػةرس، كا٧٣عػػٲٍ ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح ٤٣ىػػةظت اثػػ

كا٣ىػعةح ٤٣ضػٮ٬ؿم، كا٧٣ع١ػػ٥ كا٧٣عػٲٍ األْٔػ٥ الثػػ٨ قػٲؽق، ك٣كػػةف 

ا٣ٕؿب الثػ٨ ٦٪ْػٮر، كا٣ٞػة٦ٮس ا٧٣عػٲٍ ٤٣ٛٲػؿكز فثػةدم، كدػةج ا٣ٕػؿكس 

كدض٤ٌٯ ا٣٭ؽؼ ا٧٣ؿقٮـ ٣٭ؾا ا٧ٕ٣ػ٢ ا٧٣ٕض٧ػٰ ا٧٣عٮقػت ٚػٰ «. ٤٣ـثٲؽم

اقذٞىة  ا٧٣كةا٢ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ىٮدٲح كا٣ىؿٚٲح كا٣٪عٮٱح ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕنػؿة، 

كظىؿ ٦كةا٢ ا٣ْة٬ؿة ا٣ٮاظؽة ٰٚ ثةب كاظؽ ٢١٣ ٦ٕض٥.

ٌػخً ٌرٔغب ىٍػتذُٖ األـػتذا اىثالث٘ت  »ك٨٦ ا٧٣ٕض٧ةت ا٧٣عٮقجح 

اقذٞٲخ ٦ةددػ٫ ٦ػ٨ از٪ػٰ ٔنػؿ ٦ٕض٧ػةن ثػٲ٨ ا٣ؾم « اىٍخطدة ـٖ اىيؾ  اىػطي٘ 

، ك٬ػػٮ ٦ٕضػػ٥ ٦ذػػةح اىٍػختتً اىرذغتتٔيٖ اىافتتذغيٖك٬٪ػػةؾ  .ٝػػؽٱ٥ كظػػؽٱر
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ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ػٮـ ثة٣ذ٪كػٲٜ كا٣ذٕػةكف ٤٣ض٧ٲٓ أ٩ضـد٫ ا٧٣٪٧ْح ا٣

 ٦ٓ ٦ؽٱ٪ح ا٤٧٣ٟ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ٤ٕ٤٣ٮـ كا٣ذٞ٪ٲح.

ٌخٍتتع اىيؾتت  اىػطي٘تت  كأ٦ػػة ا٧٣ضػػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػػح ٤ٔػػٯ ا٣نػػةث١ح ٚ٭٪ػػةؾ  -

، ك٬ٮ ٦ض٧ٓ ٣٘ٮم دٛة٤ٰٔ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كرقػة٣ذ٫ ػؽ٦ػح ا٣ٕؿثٲػح االـاطاكٖ

٤٣٘ٮم، ك٦عةرثػح ا٣ذ٤ػٮث ا٤٣٘ػٮم، كأقة٣ٲج٭ة ك٣٭ضةد٭ة، ك٬ؽ٫ٚ ٩نؿ ا٣ٮٰٔ ا

كػؽ٦ح ا٣٪ىٮص ا٤٣٘ٮٱح، كص٧ٓ ا٤٣٭ضةت ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوػؿة كدٞؿٱج٭ػة ٦ػ٨ 

ا٣ٛىٲعح، كا٣جعر ٰٚ أوػٮؿ ا٧٤١٣ػةت ا٣ؽػٲ٤ػح ٤ٔػٯ ا٤٣٭ضػةت ا٣ٕؿثٲػح، 

ك٦عةك٣ح دٕؿٱت ٦ة ٥٣ ٱٌٕؿب، كدراقح ٦ؿاظ٢ ٧٩ٮ ا٧٣ٛؿدة األو٤ٲح ك٦ة َػؿأ 

، كدٞػؽٱ٥ اقذنػةرات ٣٘ٮٱػح كوػؿٚٲح ٤ٔٲ٭ة ظذٯ كو٤خ إ٣ٯ ظة٣ذ٭ة ا٣ؿا٬٪ػح

ك٩عٮٱح كٔؿكًٲح، كاٝذؿاح ٦ٮًٮٔةت ٣ُالب ا٣ؽراقةت ا٤ٕ٣ٲة.

إ٣ػٯ إد٧ػةـ ا٧٣ٕػةص٥ كاقػذؽراؾ ٦ػة ٚةد٭ػة ٦ػ٨ ا٧٣ىػةدر أٱٌػةن ٱ٭ؽؼ ك

ا٧٣ٮزٮٝح، كٱنذ٢٧ ٤ٔٯ صة٩جٲ٨: صة٩ػت ا٣ؽراقػح كصة٩ػت ا٣ذُجٲػٜ. ك٬٪ػةؾ 

قح ا٣ٕؿثٲػح كا٣ذ١٧ػٲ٨ ٱ٭ؽؼ إ٣ٯ ظؿاا٣ؾم  ٌخٍع اىيؾ  اىػطي٘  غيٕ اىؾذيه 

كا٣ٕ٪ةٱػح ثة٤٣٭ضػةت  ،كإثػؿاز ١٦ة٩ػح ا٣ٕؿثٲػح ،كدىعٲط األٗالط ا٣نةإح ،٣٭ة

كإظٲػة   ،ا٣ٕة٦ٲح ٰٚ ا٣ضـٱؿة ا٣ٕؿثٲح ٧٦ة ٫٣ أو٢ ٔؿثٰ ٚىٲط، كدٲكٲؿ ا٣ٕؿثٲح

 كد٤ٕٲ٥ ا٣ٕؿثٲح ٣٘ٲؿ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ة. ،ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ

ٔػؽة ٤ٔػٯ  كثٕؽ ٬ؾا ا٣ٕؿض أمػةر ا٣جةظػر ا٣ػؿدادم إ٣ػٯ ٤٦عٮّػةت

 ا٣ى٪ةٔح ا٧٣ٕض٧ٲح ا٣ؿ٧ٝٲح، ك٨٦ ٬ؾق ا٤٧٣عٮّةت:

أ٠سػػؿ ا٧٣ٕض٧ػػةت ٤ٔػػٯ ا٣نػػةث١ح ٬ػػٰ ر٧ٝ٪ػػح )د٭ٲبػػح كدع٧ٲػػ٢(  -6

٧٤٣ٕض٧ةت ا٣ٮرٝٲح، ٰٚ ظٲ٨ أف ا٧٣ٕض٧ةت ا٧٣عٮقجح ٦ػة ٬ػٰ إال 

إٔػػةدة وػػٲةٗح ٧٤٣ػػةدة ا٤٣٘ٮٱػػح ٚػػٰ ٦كػػةا٢ ٣٘ٮٱػػح أك ٦ٕػػةف. ك٠ػػال 

 ٣ٮرٝٲح.ا٣٪ٮٔٲ٨ ا٣ؿ٧ٰٝ كا٧٣عٮقت ٦ىؽرق ا٧٣ٕض٧ةت ا
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٦ػػةدة ٣٘ٮٱػػح  أوىٍٓتتذ :ا٧٣ٕض٧ػػةت ا٧٣ع٤٧ػػح كا٧٣عٮقػػجح ٣٭ػػة َؿٚػػةف -2

ثذعٮٱ٤٭ػػة إ٣ػػٯ  ،ظٮقػػجح وثذٍُ٘ٓتتذ ،كا٣ؼجٲػػؿكف ث٭ػػة ٬ػػ٥ ٧٤ٔػػة  ا٤٣٘ػػح

أ ٨٦ ػالؿ ا٣نةث١ح ثأٝىؿ كٝخ كأ٢ٝ ص٭ؽ.ؿى ٍٞ ١٣ذؿك٩ٲح دي إ٦ٕض٧ةت 

أذ٧ةد ا٣ى٪ةٔح ا٧٣ٕض٧ٲػح ا٣ؿ٧ٝٲػح ٤ٔػٯ ص٭ػٮد ٚؿدٱػح ألٚػؿاد دإٚ٭ػ٥  -3

ٗٲؿ أف أ٤ٗج٭٥ ٗٲؿ ٦ؼذه ٰٚ ا٤٣٘ح كػجؿد٫ ظةقٮثٲح. ظت ا٣ٕؿثٲح،

٠ػـ اأ٠سؿ ا٧٣ٕض٧ةت ٱؼ٤ٮ ٦ػ٨ إمػؿاؼ ٦ؤقكػةت أ٠ةدٱ٧ٲػح أك ٦ؿ -4

ثعٮث ٧٦ة َٔؿً٭ة ٣ٕؽـ ا٣ؽٝح أظٲة٩ةن.

ٔؽـ كصٮد ٦٪٭ضٲح ٦ٮظؽة ٧٤٣ٕض٧ةت ا٣ؿ٧ٝٲح ث٢ٌ١ أ٩ٮأ٭ة. -5

 كػ٤ه ا٣جةظر ٰٚ ٩٭ةٱح ثعس٫ إ٣ٯ دٮوٲةت ٔؽة د٧س٤خ ٰٚ اٳدٰ:

مذ٧ةؿ ا٣ى٪ةٔح ا٧٣ٕض٧ٲح ا٣ؿ٧ٝٲح ٤ٔٯ ٩ذةج ٦ضة٦ٓ ا٤٣٘ػح ًؿكرة ا -6

 ا٣ٕؿثٲح.

ًؿكرة ا٣ذٕةكف ثٲ٨ ا٧٣ٕض٧ٲٲ٨ كا٣عةقٮثٲٲ٨. -2

أ٧٬ٲح إٱضةد راثُح ٧٤٣ٮاٝٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ؿ٧ٝٲح كا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ؿ٧ٝٲح. -3

كًٓ ٦٪٭ضٲح كاًعح ٣ى٪ةٔح ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح كاألقف ا٣ٞةا٧ح ٤ٔٲ٭ة. -4

٩ةَٜ ثة٣ٕؿثٲح، كز٧ح ًػؿكرة ٣ٮًػٓ  ػ٤ٮ ا٣نةث١ح ٨٦ ٦ٕض٥ ٣٘ٮم -5

٦ٕض٥ ٔؿثٰ ٩ةَٜ ٣٘ٲؿ ا٣٪ةَٞٲ٨ ثة٣ٕؿثٲح.

٣ٞؽ أظك٨ ا٣جةظر ٚػٰ ٔؿًػ٫ ٤٣ض٭ػٮد ا٧٣جؾك٣ػح ٚػٰ ٦ضػةؿ دٮّٲػٙ 

ا٣سٮرة ا٣ؿ٧ٝٲح ٰٚ ا٣ى٪ةٔح ا٧٣ٕض٧ٲح، ك٬ٰ ص٭ػٮد َٲجػح، إال أف ا٣ٮًػٓ ٚػٰ 

د ٤ٔػٯ ادعػة ،٬ؾا ا٧٣ٲؽاف ٱذ٤ُت دٕٛٲ٢ ف٣ٲح ا٢٧ٕ٣ ٰٚ ًٮ  ٦٪٭ضٲح ٦ٮظػؽة

ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ أف ٱك٭٥ ٰٚ كًػٕ٭ة ثة٣ذ٪كػٲٜ كا٣ذ١ة٦ػ٢ 

٦ٓ ا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ػٮـ ك١٦ذػت د٪كػٲٜ ا٣ذٕؿٱػت ٚٲ٭ػة. 

كظجؾا ٣ػٮ أمػةر ا٣جةظػر إ٣ػٯ أف ٦ػ٨ قػ٤جٲةت اقػذؼؽاـ ا٤٣٘ػح ٔجػؿ ٦ٮاٝػٓ 
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ٔة٦ػ٢ ػُػؿ  عؿكؼ ا٣ٕؿثٲػح، ك٬ػؾاا٣ذٮاو٢ االصذ٧ةٰٔ اقذجؽاؿ األرٝةـ ثة٣

ا  ، ٱٌةؼ إ٣ٯ ا٣ك٤جٲةت ا٣ذٰ أمةر إ٣ٲ٭ة ٰٚ ثعس٫.صؽًّ

تأث٘ط اىػذٌ٘تذت ـتٖ اىٔاكتع اىثلتذـٖ واإليتصاغٖء كتطا ة ذتٔا واكتع  -5

٣ قذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٩ىؿ ٔجػةس ٌٔػٮ ا٧٣ض٧ػٓ  اىػذٌ٘ذت ـٖ اىطواٗ  اىٍفطٗ ء

ا٧٣ؿاق٢ ٨٦ ٠٪ؽا، كٝؽ د٪ةكؿ ٰٚ ثعسػ٫ دػأزٲؿ ا٣ٕة٦ٲػةت ٚػٰ ا٣عػٮار ا٣سٞػةٰٚ 

دأزٲؿ٬ة ٰٚ اعثػؽاع ا٣ٞىىػٰ كا٣ؿكااػٰ. أ٦ػة دػأزٲؿ ا٣ٕة٦ٲػةت ٚػٰ ا٣عػٮار ك

 ،إذ ال ٝٮأػؽ ٣٭ػة ؛ا٣سٞةٰٚ ٚٞؽ أثةف أف ا٣ٕة٦ٲةت ٬ٰ ٣٭ضةت ك٣ٲكػخ ٣٘ػةت

ك٣ٲكخ ٣٘ح ١ٚؿ كزٞةٚح كأدب ػالٚةن ٤٣ٛىٲعح ا٣ذٰ د٧س٢ ٬ٮٱح األ٦ػح، كأثػةف 

ح ا٧٣ىػؿٱح ا٣جةظر أف ز٧ح إظىةاٲح ٣ؿوؽ فػؿ األ٧ٔػةؿ ا٣ٞىىػٲح كا٣ؿكااٲػ

ا١٧٣ذٮثح ثة٣ٕة٦ٲح أٚةدت ثأف ٦ة ٱـٱؽ ٤ٔٯ قذٲ٨ ٧ٔالن ّ٭ؿ ٰٚ ا٣كةظح ا٣سٞةٚٲح 

، ك٬ؾق ٣٭ة فزػةر قػ٤جٲح ٦جةمػؿة ٤ٔػٯ زٞةٚػح اع٩كػةف 2168ا٧٣ىؿٱح ٰٚ ٔةـ 

ك٣٘ذ٫ ك١ٚؿق كدٮص٭ةد٫ االصذ٧ةٔٲح كا٣٪ٛكٲح ٧٣ة ٚٲ٭ة ٦ػ٨ قػؼةٚح كقػؾاصح، 

ثػ٢ اع٩كػة٩ٲح. ككازف ا٣جةظػر ثػٲ٨  ا٣ٛ٪ٲػح كاألػالٝٲػح ك٬ؾا ٱذ٪ةٚٯ كاألثٕةدى

ا٣ٕة٦ٲح كا٣ٛىٲعح ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ، إذ إف ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح ٝةدرة ٤ٔٯ ا٣ذٕجٲػؿ 

٨ٔ ا٧٣ٮاٝٙ كا٣ٌٞةٱة اع٩كػة٩ٲح ٦ػٓ اػػذالؼ ا٣ذؿ٠ٲجػةت االصذ٧ةٔٲػح ا٣ذػٰ 

كذ٣ٟ ثذ٪ٮع أقة٣ٲج٭ة ا٤٣٘ٮٱح. ،دٕٲن٭ة

٣ٕة٦ٲح ٰٚ كٔؿض ٳرا  ثٕي ا١ٛ٧٣ؿٱ٨ ٰٚ اقذؼؽاـ ثٕي ا٧٣ٛؿدات ا

ثٌٕ٭٥ اٳػؿ ٰٚ اقذؼؽاـ ا٣كؿد ٤٠ػ٫ رأم ا٣عٮارات ا٣ٞىىٲح كا٣ؿكااٲح، ك

ثة٣ٕة٦ٲح، كٱكذن٭ؽ ثػؿأم ا٣ػؽ٠ذٮر َػ٫ ظكػٲ٨ دضػةق األدب ا٣ٞىىػٰ ٔ٪ػؽ 

إٌف ركٔح ٝىه ٩ضٲت ٦عٛٮظ دػأدٰ ٦ػ٨ ٣٘ذ٭ػة، »إذ ٱٞٮؿ:  ،٩ضٲت ٦عٛٮظ

ٌٜ ٚ٭ٰ ٥٣ د١ذت ثة٣ٕة٦ٲح ا٧٣جذؾ٣ح، ك٣ػ٥ د١ذػت ثة٣ٛىػعٯ ا٣ٞؽٱ٧ػح ا٣ ذػٰ ٱنػ

ٚ٭٧٭ة ٤ٔٯ أكقةط ا٣٪ةس، كإ٧٩ة ٠ذجخ ث٤٘ح كقػُٯ ٱٛ٭٧٭ػة ٠ػ٢ ٝػةرئ ٣٭ػة 
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٦٭٧ة ٱ٨١ ظ٫ْ ٨٦ ا٣سٞةٚح، كٱٛ٭٧٭ة األ٦ٲٮف إف ٝؿاخ ٤ٔٲ٭٥، ك٬ٰ ٦ٓ ذ٣ػٟ 

٣٘ح ٚىٲعح ٩ٞٲح ال ٔٮج ٚٲ٭ػة كال ٚكػةد، كٝػؽ دضػؿم ٚٲ٭ػة ا٣ض٤٧ػح ا٣ٕة٦ٲػح 

 «.٦ٮٝٓ ا٣ؿًٯأظٲة٩ةن ظٲ٨ ال ٱ١ٮف ٦٪٭ة ثؽ، ٚٲعك٨ ٦ٮٕٝ٭ة كدج٤ٖ ٦٪ٟ 

كرأل ا٣جةظػػر أف االد١ػػة  ٤ٔػػٯ ٦ٞٮ٣ػػح أف دٮّٲػػٙ ا٣ٕة٦ٲػػح ٚػػٰ األ٧ٔػػةؿ 

ا٣ٞىىٲح كا٣ؿكااٲح إ٧٩ة ٱأدٰ ٦ذكػةكٝةن ٦ػٓ َجٲٕػح ا٣ُجٞػح االصذ٧ةٔٲػح كا٧٣كػذٮل 

ا٣سٞةٰٚ ٣جٕي مؼٮص د٤ٟ األ٧ٔةؿ، ٬ٰ ٦ٞٮ٣ح ٦ؿدكدة ك٦ٮًٓ إٔػةدة ٩ْػؿ، إذ 

كػذٮٱةت ٣ْٛٲػح كدٕجٲؿٱػػح إف ا١٣ةدػت ثة٣ٛىػٲعح ٱعكػ٨ اقػذؼؽاـ ٣٘ذػ٫ ًػ٨٧ ٦

 كدؿا٠ٲت ٦ذجةٱ٪ح ك٦ذ٪ٮٔح دذ٪ةقت كا٣ُجٞح ا٣ذٰ د٪ذ٧ٰ إ٣ٲ٭ة د٤ٟ ا٣نؼٮص.

كأكًط ا٣جةظر أف ٨٦ أ٥٬ أكص٫ دأزٲؿ ا٣ٕة٦ٲػح ٚػٰ ا٣كػٲةٝةت ا٣كػؿدٱح 

٦ػة ٱذ٤ٕػٜ أكالن ثذأزٲؿ٬ػة ا٣كػ٤جٰ ٤ٔػٯ ٦ٛػؿدات ا٧٣جةمؿة ا٣ٞىىٲح كا٣ؿكااٲح 

كا٣نجةب ٰٚ ظٲػةد٭٥ ا٣ٲٮ٦ٲػح ٝػؽ ٱ١ػٮف ا٤٣٘ح، إذ إف اقذؼؽا٦٭ة ٣ؽل ا٣٪ةمبح 

قججةن ٦جةمؿان ٰٚ إ٧٬ةؿ ٦ة ٱٮازٱ٭ة ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ كا٣ؽال٣ػح ٦ػ٨ أ٣ٛػةظ ا٣ٛىػعٯ، 

ذػػأزٲؿ ا٣ٕة٦ٲػػح ا٣كػػ٤جٰ أٱٌػػةن ٤ٔػػٯ ا٣ىػػٲةٗةت كا٣ذٕجٲػػؿات ثكزة٩ٲػةن ٦ػػة ٱذ٤ٕػػٜ 

٧٦ة ٝؽ ٱٛػؿض أ٧٩ةَػةن كأمػ١ةالن ٦ػ٨ ا٣ذٕجٲػؿات ا٣ٕة٦ٲػح  ،كا٣ذؿا٠ٲت ا٤٣٘ٮٱح

ٮأػػؽ ا٤٣٘ٮٱػػح ا٣كػػ٤ٲ٧ح، كٝػػؽ ٱ١ػػٮف ٣٭ػػة دػػأزٲؿ قػػ٤جٰ ٤ٔػػٯ ا٣جٕٲػػؽة ٔػػ٨ ا٣ٞ

ا٧٣٪ْٮ٦ح األػالٝٲح كا٣٪ٛكٲح ث٢ ا٣سٞةٚٲح ٣ضٲ٢ ٦ػ٨ ا٣نػجةب. كٝػٌؽـ ا٣جةظػر 

ٰٚ ٣٘ػح ا٣ٕة٦ٲح القذؼؽاـ ٤٣ؿكااٰ ٱٮقٙ ا٣ٕٞٲؽ ٦سةالن « ٣ج٨ ا٣ٕىٛٮر»ركاٱح 

٦ض٧ٮٔػح »، ك٦سةالن فػػؿ ٤٣ؿكااػٰ ٔجػؽ ا٣٪ةوػؿ ا٣ُٕٲٛػٰ ٚػٰ ا٣كؿد كا٣عٮار

، كٝؽ ظةز ا٧ٕ٣الف ا٬ذ٧ةـ ٠سٲؿ ٦ػ٨ ا٣٪ٞػةد كا٣ؽارقػٲ٨ رٗػ٥ «٣٪ؼ٢ ا٣جعؿما

 اقذؼؽاـ ٠ةدجٲ٭٧ة دٕجٲؿات ٝؽ د١ٮف ٦٘ؿٝح ٰٚ ٦ىؿٱذ٭ة.

كػ٤ه ا٣جةظر ٰٚ ٩٭ةٱح ثعسػ٫ إ٣ػٯ ثٕػي ا٣ذىػٮرات ظػٮؿ دٮّٲػٙ 

 ا٣ٕة٦ٲح ٰٚ ٔة٥٣ اعثؽاع ا٣ؿكااٰ ا٧٣ىؿم أص٤٧٭ة ٰٚ اٳدٰ:
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٦عؽكد ٨٦ ا٧٣ٛؿدات ٝػؽ د١ػٮف  ال ًٲؿ ٨٦ اقذؼؽاـ ا٣ٕة٦ٲح ثٞؽر -6

ا٣ٌؿكرة ا٣عذ٧ٲح قججةن ٰٚ اػذٲةر٬ة دك٧٩ػة دػأزٲؿ ٤ٔػٯ ث٪ٲػح ا٧ٕ٣ػ٢ 

أٗ٪ٲػح )٧٠ػة ٔ٪ػؽ ا٣ع١ػٲ٥ ٚػٰ  ،ا٣ؿكااٰ ك٣٘ذ٫ ٰٚ ا٣كػؿد كا٣عػٮار

 ، ك٦ة ٫٤ٕٚ ٩ضٲت ٦عٛٮظ ٰٚ ٠سٲؿ ٨٦ أ٧ٔة٫٣.(ا٧٣ٮت

٦ػة ٔػة٦الن ٦كػةٔؽان ظػٲ٨و دٮّٲٙ ا٣ٕة٦ٲح ٣٘ػح ٤٣عػٮار ٝػؽ ٱ١ػٮف ٚػٰ  -2

ؿ ا١ٛ٣ػػؿة ا٧٣كػػذ٭ؽٚح ٦ػػ٨ ا٧ٕ٣ػػ٢ ٤ٔػػٯ ا٣ىػػٕٲؽ ا٣٪ٛكػػٰ إ٣ػػٯ عٱىػػة

٤ٔػٯ ٩عػٮو ا٧٣ذ٤ٰٞ، إال أف ا٣ٛىٲعح ٝةدرة ٤ٔٯ دعٞٲػٜ ٬ػؾا ا٣٭ػؽؼ 

أ٧ٔػػٜ كأ٠سػػؿ ثالٗػػح كأزػػؿل دال٣ػػح. كٚػػٰ دؿص٧ػػح األ٧ٔػػةؿ ا٣ؿكااٲػػح 

األكرثٲح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ػٲؿ ٦سةؿ ٤ٔٯ ٧ٜٔ ا٣ٛىٲعح كدٝذ٭ة كد٧ٲٌـ٬ة ٚػٰ 

جنؿٱح، كا١٣ةدت ٔجؽ ا٣٪ةوؿ ا٣ُٕٲٛػٰ ػٲػؿ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ثٮا٨َ ا٣٪ٛف ا٣

٦سةؿ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ضة٩ت ٰٚ ا٣ٮاٝٓ ا٣ٞىىٰ كا٣ؿكااٰ ا٧٣ىؿم.

دٮّٲٙ ا٣ٕة٦ٲح ٰٚ ا٢٧ٕ٣ ا٣ؿكااٰ ثؿ٦ذ٫ قؿدان كظٮاران ٧٠ة ٔ٪ػؽ ٱٮقػٙ  -3

٧أٌف إ٣ٲ٫، ك٬ٮ ا٣ٕٞٲؽ، ٦كةر  ٦ٮًػٓ ٩ْػؿ ك٦ؿاصٕػح ثكػجت َجٲٕػح ال ٱُي

االصذ٧ةٰٔ ا٣ػؾم د٪عىػؿ  ا٣جٕؽ ا١٧٣ة٩ٰ ا٣ض٘ؿاٰٚ ك٦عؽكدٱح ا٧٣عٲٍ

ٚٲ٫ اقذؼؽا٦ةت ٬ؾق ا٣ٕة٦ٲح، كثكجت ٦كةظح ا٣ٞؿا ة كا٣ذأكٱػ٢ ا٣ذػٰ ٝػؽ 

٧٦ػة ال ٱذػٲط ا٧٣ضػةؿ  ،ٱذكٓ ٌٚةؤ٬ة ٔجؿ ٦عػٲٍ ا٣ج٤ػؽاف ا٣ٕؿثٲػح ٤٠٭ػة

٣ٛ٭٥ دالالت ٦ٛؿدات د٤ٟ ا٤٣٘ح ك٦ٕة٩ٲ٭ة كإٱعة اد٭ة.

ٲػح كإذا ٠ةف ا٣جةظر ٝؽ ٔؿض كص٭ةت ا٣٪ْػؿ ا٧٣ذ٤ٕٞػح ثةقػذؼؽاـ ا٣ٕة٦

ٰٚ ا٧ٕ٣ػ٢ ا٣ٞىىػٰ كا٣ؿكااػٰ ٚػإف األ٦ػؿ ا٧٣كػذ٭ض٨ أف د١ذػت األ٧ٔػةؿ 

األدثٲح ثة٣ٕة٦ٲةت ا٣ذٰ دؼذ٤ٙ ٰٚ دال٣ح ٦ٕة٩ٲ٭ة ثٲ٨ ُٝؿ ٔؿثػٰ كفػػؿ، كأرل 

أف األدٱت ا٣ؾم ٱض٪ط إ٣ٯ اقذؼؽاـ ا٤٣٭ضةت ٰٚ أ٧ٔة٫٣ األدثٲح ٱذؼ٤ٯ ٔػ٨ 

 ةن ك٣٘ح.رقة٣ذ٫ ا٣سٞةٚٲح ٰٚ االردٞة  ثة٣ض٧٭ٮر ذااٞح ك١ٚؿان ككصؽا٩
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ىهةذج  نةو »أثر الصحافة على اللغة العربيةة فةا العصةر الحة     -6

قن  ٍجوخنرا   إعضْ اهًؤحًر ينٌ  لألستاج ال كتذر نحه  عب  الحليم« نصر

أٍنُ لناب هوانحا ث قتنن عَنْاب ةحرنُ   لنر « يشر ع ةحند» ضع اهتاحد 

هًرر نث  اهخرجًث حأذٖر يحًْد عوٓ اهوغنث اهررةٖنث حجو نٓ  نٔ احآناع ا نا  ا

 يْضْعات اهمخاةث    ٔ حٖآٖر أسوْب اهَرر  اٍرخاقُ يٌ األغنل  اهشنموٖث 

 ٔ أسوْب اهًقايث اهذي ساد هقر ب  ٔ اهمخاةث األدةٖث   هى ٕفونج ينٌ ِنذا 

األسوْب إال اهمخاةث  ٔ اهروْم اه َٕٖث األساسٖث.

ا أيا اهخأذٖرات اهآٖئث هواحا ث  اهخرجًث عونٓ اهوغنث اهررةٖنث  قن  أةاٍّن

اهتاحد  ٔ طغٖاب اهجًوث االسًٖث  نٔ اهمخاةنث اهانحفٖث    لنر أيرونث ينٌ 

شْٖع اهجًوث اهفروٖث  ٔ اهمخاةث اهررةٖث قن ًٕا   ااةنث  نٔ اهقنراب اهمنرٕى  

 أيروث يٌ شْٖع اهجًوث االسًٖث  ٔ اهانحا ث  اهخرجًنث   ىأأ أب اهجًونث 

 رنن  حرلنث.  اٍخقنن اهفروٖث أةٖوث  ٔ اهخرتٖر ةاهوغث اهررةٖث   ةّنا حْٖٕنث  

اهتاحد إهٓ حتٖاب أب اهفآاد  ٔ هغث اهانحا ث  اهخرجًنث دانن عونٓ أةنْاب 

ِايث يٌ أةْاب اهَحْ   قناىب ةنٌٖ أسنوْب اهخْلٖن   نٔ اهررةٖنث  عتناىات 

اهخْلٖ  اهًآخرًوث حرجًث عٌ اإلٍجوٖزٕث يٌ يرن: ِْ ةاهخألٖ   ةمنن حألٖن   

إب    الم اهخْلٖن    ٍنْب اهخْلٖن   ٔ حٌٖ أب هوخْلٖ   ٔ اهررةٖث أد ات يرن 

إٍُ شناب طٖ نب   إٍنُ هشناب طٖ نب   ا  إٍنُ هشناب طٖ نب.  يًنا  : َقْ 

تَنٔ هوًجّنْ   ينع أب أداوخُ اهخرجًث اهاحفٖث ينٌ  آناد اهخرتٖنر عنٌ اهً

هوخَتٖننُ  اهخْلٖنن   (أال).  َِنناأ أد ات ٍحْٕننث ااخفننج يرننن اهفاعننن يروننْم

هًضاف  اهًضاف إهُٖ ةآتب إحل  اهخرتٖنر اهفجائٖث   قنَّ اسخرًا  ا (إ ا) 

يمناب  َنْب اهقانو   ةن   أب « اهفَْب اهقاانٖث»ةاهافث يحوًّا  َج  

 ٍجوٖزٕث   ة  عٌ اإل ٍقل  حر ًّٖا  لًا هْ لاب يوما   :ْبٕقْه« لأٍُ يوك» :ٕقا 
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 لتٖرر  واتخترج غرٖ ث أن ٍقْل: اٍخشر اٍخشاراً واشعاً ٕقْهْن: اٍخشر إهٓ ضد  

اهخطظٖض واهَدةث وأداة اهطصر  وقنَّ اهخعتٖر ةال اهَافٖرث هوشرَس  فٖقْهرْن: 

 ٍشوٖزي  وأقْى يَُ أن ٕقال: الشك  ال رٕب.إدون أدٍٓ شك  وِذا حعتٖر 

وٕخظص يرٌ اهتطرد أن غراضتُ ضررٕى اورٓ اشرخعًال اهو رث اهتصرٖطث 

ٓ اهراقٖث  وِْ غٖر راض اٌ اشخخدام ةعض األشراهٖب اهخرٔ شرقج قرٕقّرا إهر

اهعرةٖث حأذراً ةاإلٍشوٖزٕث  وإن لان ِذا اهخْسُ يطًْداً فإٍَٔ أرى أن ذًث ظرْاِر 

حؤذر فٔ اهو ث اهعرةٖث أشرد تررراً يرٌ ِرذا األيرر اورٓ اهو رث اهعرةٖرث  ل راِرة 

واهخوّٖز  إذ إن اهّشٌٖ اهو ْي اهذي شررى اورٓ  (اهتراٍمْ آراب)اهعرةٖزي أو 

اهمتٖوث ةاهطرد   اإلسراءات   ذ  خ  خَّ   وإن هى ح  اصَث واألقالم ٕعد ظاِرة تررة سد  األه

 يٌ شرٕان ِذا اهداء إهٓ سصى اهعرةٖث اهتصٖطث فإن اهْطع ٕزداد شْءاً.

 :بحوث تربوية -ثالثًا

اشخًوج ةطْث اهًؤحًر إٔظاً اوٓ ذالذث ةطرْث حرةْٕرث  ٍطراول فًٖرا 

 ٕؤ حعرف ِذه اهتطْث اهرالذث:

للةدتوري حممةد اليةع د «   وتةديبهم إعداد معلمي اللغة  العبب ة»بحث  -1

رأى أن يعوى اهو ث اهعرةٖث ٕشرٔء فرٔ اهذي  اهختٖر فٔ يشًع اهقاِرة حممد شلهي

يقديث اهَّْض ةاهو ث حعوًٖاً هّا  وقدرة اوٓ يْاسّرث اهخطردٕات اهخرٔ حْاسّّرا  

وحًمَٖاً هّا اوٓ أهصَث اهَاشئث وأقاليّى. ويٌ َِا لان إاداده هٖرؤدي رشراهخُ فرٔ 

إهرٓ حطقٖرا االحشراه هذهك ٕث األًِٖث يٌ اهَاضٖخٌٖ اهخخصصٖث واهخرةْٕث  وداا غا

ْ ن يٌ أرةعث يمٍْات أشاشٖثاهذي اهخمايؤ فٔ ةرٍايز إاداد اهًعوى    ؤِ:  ٕخم

ن اهخخصصٔ -1  ْ  %. 25وٍصتخُ   اهًم

ن اهخرةْي اهَتصٔ -5  ْ %. 05وٍصتخُ   اهًم
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ح ا٤٧ٕ٣ٲػػح % كٱضػػؿم ٚػػٰ ا٣ذؿثٲػػ 61ك٩كػػجذ٫  ،ا١٧٣ػػٌٮف ا٧٣٭٪ػػٰ -3

كا٣ذؽرٱت كا٣ذؽرٱف ا٧٣ى٘ؿ.

%. 61ك٩كجذ٫  ،ا١٧٣ٌٮف ا٣سٞةٰٚ -4

كدٮًٲعةن ٧٤٣ٛة٬ٲ٥ راح ا٣جةظػر ٱٛػٌؿؽ ثػٲ٨ ٦ٛ٭ػٮـ اعٔػؽاد كا٣ذأ٬ٲػ٢ 

كا٣ذػػؽرٱت كا٣ذ١ػػٮٱ٨، ٚةعٔػػؽاد ٝجػػ٢ ا٣ؼؽ٦ػػح ٚػػٰ ا٧٣ؤقكػػةت ا٣ذؿثٮٱػػح، 

كا٣ذػػؽرٱت ٬ػػٮ د٤ػػٟ ا٤٧ٕ٣ٲػػةت  ،كا٣ذأ٬ٲػػ٢ ٱٞذىػػؿ ٤ٔػػٯ اعٔػػؽاد ا٣ذؿثػػٮم

٤٧ٔٲػةت اعٔػؽاد ٝجػ٢ ٰٚ اٲح ٰٚ أز٪ة  ا٣ؼؽ٦ح، كا٣ذ١ٮٱ٨ ٬ٮ ٦ة ٱضؿم اع٧٩ة

ا٣ؼؽ٦ح كا٣ذؽرٱت ٰٚ أز٪ةا٭ة ٨٦ ٧٩ٮ ٧٤٣ٕػةرؼ كدعكػٲ٨ ٧٤٣٭ػةرات كاألدا  

ا٣ذؽرٱكٰ. كث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ ٱىجط اعٔؽاد كا٣ذؽرٱت ٤٧ٔٲح كاظؽة ٦ذ١ة٤٦ح ٚػٰ 

 ٤٧ٔٲح ا٣ذ١ٮٱ٨، كَةثٕ٭ة االقذ٧ؿار كا٣ؽٱ٧ٮ٦ح.

ٚؿأل أ٩٭ة  ،أ٥٬ ٚ٪ٮف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣الز٦ح عٔؽاد ا٥٤ٕ٧٣ ككٝٙ ا٣جةظر ٤ٔٯ

 دذ٧س٢ ٰٚ ا٣ؼٍ كاع٧٣ةـ ا١٣ةٰٚ ثٞٮأؽ اع٦ال  كا٣ذؿٝٲ٥، كا٣٪ٞؽ األدثٰ كا٣٪عٮ.

كا٩ذ٢ٞ ثٕؽ٬ة إ٣ٯ اعصؿا ات ا٧٣ذؼؾة ٣ذٞؽٱ٥ ا٧٣ةدة ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ك٦عذػٮل 

صٮدة ا٤٧ٕ٣ٲػح األ٩نُح ٦نٲؿان إ٣ٯ أ٫٩ ٤ٔٯ ٝؽر صٮدة َؿااٜ ا٣ذؽرٱف دذٮٝٙ 

ك٨٦ ا٧٣ٕةٱٲؿ ا٣ذٰ أمػةر إ٣ٲ٭ػة ا٣جةظػر كٱ٪ج٘ػٰ أف دذػٮٚؿ  .ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح

 ٧ٌ٣ةف صٮدة ٬ؾق ا٣ُؿااٜ:

اقذؼؽاـ ا٣ُؿااٜ ا٣ذؿثٮٱح ا٣عؽٱسح ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح ثعٲػر  -

 ٱ١ٮف األقةس ٬ٮ ا٣ٛ٭٥ كاالقذ٪جةط كاقذؼؽاـ ا٣ذٞ٪ٲةت ا٣عؽٱسح.

قذؿادٲضٲةت صؽٱؽة ٠ة٣٪ؽكات كا٣ع٤ٞػةت إًؿكرة إدػةؿ َؿااٜ ك -

٣غ.إا٣ؽراقٲح كا٧٣٪ةٝنةت ...

ا٣ذ٤ٞٲ٢ ٨٦ االٔذ٧ةد ٤ٔٯ َؿٱٞح ا٧٣عةًؿة كا٣ذ٤ٞٲ٨ كا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣٪ْؿم. -

دنضٲٓ ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ؾادٰ، كدج٪ٰ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣عٮارم كزٞةٚح ا٣عٮار. -
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أ٦ة ٤٧ٔٲػح ا٣ذٞػٮٱ٥ ا٧٣ذجٕػح ٚػٰ ٤٠ٲػةت ا٣ذؿثٲػح ٚػٰ ٦ضػةؿ دجٲػةف األدا  

 ٤ٰ ٤٣ُالب ٚؿأل ا٣جةظر أ٫٩ ٱؤػؾ ٤ٔٲ٭ة:ا٣ذعىٲ

كالقٲ٧ة اػذجةرات ا٧٣ٞػةؿ ا٣ذػٰ  ،أذ٧ةد٬ة ٤ٔٯ األ٧ٔةؿ ا٣ذعؿٱؿٱح -

كذ٣ػػػٟ ٚػػػٰ  ،ال دٞػػػٲف إال ا٣ٞػػػؽرة ٤ٔػػػٯ ا٣عٛػػػِ كاالقػػػذْ٭ةر

 اال٦ذعة٩ةت ا٧٣ؿظ٤ٲح كا٣٪٭ةاٲح.

د٧ػف ا٣ٞػؿا ات دكف أف أذ٧ةد٬ة ٤ٔٯ ٦ة صة  ٰٚ ا٧٣ٞؿرات ٍٚٞ،  -

.ا٣ؼةرصٲح ٤٣ُالب

ىةر دكر٬ة ٤ٔٯ ٩ضةح ا٣ُة٣ػت ٚػٰ ا٧٣ٞػؿر أك رقػٮث٫ ٚٲػ٫ ٚػٰ اٝذ -

٦٪أل ٨ٔ االدضة٬ةت ا٣عؽٱسح ا٣ذٰ دجٲ٨ دكر ا٣ذٞٮٱ٥ ٰٚ ٠نػ٫ٛ ٔػ٨ 

٦ؽل ٚة٤ٔٲح َؿااٜ ا٣ذؽرٱف كا٣ذٞ٪ٲةت ا٧٣كذؼؽ٦ح، ك٦ؽل ٦ال ٦ػح 

ا٧٣ٞؿر ٧٣كذٮل ا٣ُالب، ك٦ة ٰٚ ا٧٣ٞؿرات ٨٦ ز٘ؿات.

٧ٔػةؿ ا٣كػ٪ح % ٦ػ٨ درصػةت ا٧٣ػةدة ٣ؽرصػح أ 41دؼىٲه ٩كػجح  -

ٱض٢ٕ ا٣ُالب ال ٱ٭ذ٧ٮف اال٬ذ٧ةـ ا١٣ةٰٚ ثةال٦ذعةف ا٣٪٭ةاٰ.

ا٣ذؿ٠ٲـ ٚػٰ ٤٧ٔٲػح ا٣ذٞػٮٱ٥ ٤ٔػٯ ا٣عٛػِ كاالقػذْ٭ةر ٚػٰ األٔػ٥  -

٧٦ػػة ٱضٕػػ٢ ٬ػػؾق  ،األ٤ٗػػت، كدؿ٠ٲـ٬ػػة ٤ٔػػٯ ا٣ُة٣ػػت ا٧٣ذٮقػػٍ

االػذجةرات ٗٲؿ ٝػةدرة ٤ٔػٯ إٚػؿاز ا٣ُػالب ا٧٣ذ١٧٪ػٲ٨ ٦ػ٨ ٦٭٪ػح 

ٛؿدٱح.ا٣ذؽرٱف، كال د١نٙ ا٣ٛؿكؽ ا٣

ٝىٮر األقب٤ح ا٧٣ٮًٮٔٲح ا٧٣ؤد٧ذح ٰٚ ٬ؾق االػذجةرات. -

ٝىٮر األقػب٤ح ٔػ٨ ٝٲػةس ٦كػذٮٱةت ا٧٣ٕؿٚػح ٦ػ٨ ٚ٭ػ٥ كدع٤ٲػ٢  -

٧٤ن١الت.٣ كدؿ٠ٲت كدُجٲٜ كدٞٮٱ٥ كظ٢  

ك٨٦ ا٣ذٮوٲةت ا٣ذٰ ػ٤ه إ٣ٲ٭ة ا٣جةظر ٰٚ ػذةـ ثعسػ٫ إٔػؽاد ػُػح ٝٮ٦ٲػح 

، كذ٣ٟ ثؽراقح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ًػٮ  ٮٱ٨ ص٧ٲٓ ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ د١ٮٱ٪ةن ٣٘ٮٱًّة كزٞةٚٲًّة٣ذ١
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ٓ ػُح زٞةٚٲح دجٲ٨ ١٦ة٩ح ا٤٣٘ح كٔـد٭ة ٣ٲـداد أذـاز ا٣ُالب ث٭ة  ـ ا٤٣كةف، ككً ٤ٔٮ

ا٧٣كػذ٧ؿ ثٕػؽ ا٣ذؼػؿج ٤ٔػٯ أف د١ػٮف  ٥ٝج٢ ا٣ذؼؿج، كٰٚ دػؽرٱج٭ ٥ٔ٪ؽ إٔؽاد٬

 ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ٣٘ح ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٠ةٚح كٰٚ ص٧ٲٓ ٦ٲةدٱ٨ ا٧٣ٕؿٚح.

ةف ا٣جةظػػر ٝػػؽ قػػ٤ٌٍ األًػػٮا  ٤ٔػػٯ إٔػػؽاد ٧٤ٕ٦ػػٰ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح كإذا ٠ػػ

كدؽرٱج٭٥ ٚإف ا٣ٮاٝٓ ا٧٣ٲؽا٩ٰ ٱؤ٠ؽ ٣٪ة أف ٤٧ٔٲػح إٔػؽاد ٧٤ٕ٦ػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٣ػ٥ 

دعٜٞ األ٬ؽاؼ ا٧٣ؿقٮ٦ح ٣٭ػة، ٧ٚػة ٱػـاؿ ا٣ذ٪كػٲٜ ثػٲ٨ كزاردػٰ ا٣ذؿثٲػح كا٣ذ٤ٕػٲ٥ 

ش ا٣ذ١ػة٤٦ٰ ٚػٰ إٔػؽاد ا٣ٕة٣ٰ ٱٕذٮرق ا٣ٞىٮر، ك٦ة دـاؿ ا٣ك٭ةـ دٮصػ٫ إ٣ػٯ ا٧٣ػ٪٭

ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ٨٦ ظٲر إف ا٣ضة٩ت ا٣ذؿثٮم ٱضٮر أظٲة٩ػةن ٤ٔػٯ ا٣ضة٩ػت ا٣ذؼىىػٰ، 

، كظجػؾا ٣ػٮ أصؿٱػخ دراقػةت  ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ٰٚ ٦ٮاد االػذىةص ٗٲؿي  زادى فٌ إك ٠ػةؼو

٠ة٩خ ٦ؼؿصةت ا٧٣٪٭ش ا٣ذذةثٰٕ ٰٚ إٔؽاد ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ إٔٚػ٢ ٦ػ٨  ٧٣ٕؿٚح ٧٤ٔ٢٬ٲح 

ٕٚة٣ٲح. كٚػٰ األظػٮاؿ ٠ةٚػح ٱضػت أف ٱعْػٯ ٦ؼؿصةت ا٧٣٪٭ش ا٣ذ١ة٤٦ٰ أك أ٢ٝ 

صة٩ت االػذىةص ٰٚ إٔؽاد ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ كدؽرٱج٭٥ ثةأل٧٬ٲح، كأف ٱ١ٮف ز٧ػح دؿ٠ٲػـ 

٤ٔٲػػ٫، ألف ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت ا٣ؼةَبػػح دذؿقػػغ ٤ٔػػٯ األ٣كػػ٪ح كاألٝػػالـ، كدىػػجط ٦ػػ٨ 

ا٣ىٕٮثح إزا٣ذ٭ة، ٰٚ ظٲ٨ أف ا٣ؼُأ ا٣ذؿثٮم ٚػٰ َؿٱٞػح ا٣ذػؽرٱف أك ٚػٰ أقػة٣ٲت 

 ٢ٝ ػُٮرة ٨٦ ا٣ؼُأ ٰٚ ا٧٣ةدة ا٣ذؼىىٲح.ا٣ذٞٮٱ٥ ٱ٢ْ أ

ىألغتاذذ اىتصنأر « اسابذر اىيؾت  اىػطي٘ت  يتَ٘ اىهفذٗت  واىهفتذ ة»ير   -2

، كٝؽ د٪ةكؿ ٰٚ ٦ٞؽ٦ػح ٌرٍص ذػَ اىٍطغٖ غلٔ اىٍخٍع اىٍطاغو ـٖ اىلذْطة

ثعس٫ ظةؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ا٣ٌٕٙ ٰٚ األدا  ٚػٰ ٦٪ػةظٰ ا٣عٲػةة، كأف ا٣ٮٝػٮؼ 

د ٧٤٣٭ةرات ا٤٣٘ٮٱػح ٱكػذ٤ــ كًػٓ اػذجػةرات ا١٣ٛةٱػح ا٤٣٘ٮٱػح ٤ٔٯ ا٦ذالؾ ا٣ٛؿ

٣ٞٲةس ٦ؽل ا٣ذ٨١٧ ٨٦ ٬ؾق ا٧٣٭ػةرات، كٚػٌؿؽ ا٣جةظػر ثػٲ٨ ٦ٛ٭ػٮ٦ٰ ا١٣ٛةٱػح 

كا١٣ٛة ة، ٚة١٣ٛة ة دٕ٪ٰ ا٧٣كةكاة كا٧٧٣ةز٤ح ٰٚ ظٲ٨ أف ا١٣ٛةٱح دٕ٪ػٰ االقػذ٘٪ة  

٤ٔػٯ  ز٥ كٝػٙ .٨ٔ قٮاق، كأكًط ا٧٣ٕ٪ٯ ا٤٣٘ٮم كا٧٣ى٤ُعٰ ٣٭ؾا ا٧٣ٛ٭ٮـ
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ٰٚ كًٓ اػذجةر ا١٣ٛة ة ا٤٣٘ٮٱػح ٤٣٪ػةَٞٲ٨  تخطي  دوى  اإلٌذرات اىػطي٘  اىٍارصة

ثة٣ٕؿثٲح، ٚأكًط اػذجةر ا٣ٕٲ٨ ٣ٞٲةس ا١٣ٛة ة ا٤٣٘ٮٱػح دٕؿٱٛػةن كأ٬ػؽاٚةن كدع١ٲ٧ػةن 

ٚػٰ كًػٓ اػذجػةر  تخطيت  اىٍٍيهت  اىػطي٘ت  اىػتػٔدٗ كدُجٲٞةن، ٧٠ة كٝٙ ٤ٔػٯ 

ح ٤ٔػػٯ أقػػف ٧٤ٔٲػػح ثإمػػؿاؼ ٩ؼجػػح ٦ػػ٨ ١٤٣ٛػػة ة ا٤٣٘ٮٱػػح ٤٣٪ػػةَٞٲ٨ ثة٣ٕؿثٲػػ

ا٧٣ذؼىىٲ٨ ٚػٰ ا٣ٞٲػةس كا٣ذٞػٮٱ٥ ٚػٰ ا٧٣ؿ٠ػـ ا٣ػٮَ٪ٰ ٤٣ٞٲػةس ٚػٰ وػ٪ةٔح 

االػذجةرات، ك٬ٮ اػذجةر ٦ٞ٪٨ ٱٞٲف ٦ػؽل إدٞػةف ا٧٣٭ػةرات ا٤٣٘ٮٱػح األقةقػٲح 

٣ؽل ا٧٣ذعؽزٲ٨ ثة٣ٕؿثٲح، كأمةر ا٣جةظر إ٣ػٯ أف ا٧٣كػذٛٲؽٱ٨ ٦ػ٨ االػذجػةر ٬ػ٥ 

د٭٥، كا٧٣ؤقكةت كا٣٭ٲبةت ا٣ذٰ دؿٗت ٰٚ دٮّٲػٙ ا٣ؿاٗجٮف ٰٚ دعؽٱؽ ٦كذٮٱة

ػؿٱضٰ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كا٤١٣ٲةت ا٣نػؿٔٲح، كا٣ضة٦ٕػةت ا٣ذػٰ دؿٗػت ٚػٰ إٔٛػة  

َالث٭ة ٨٦ ٦ٮاد ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٕة٦ح ك٦ٮاد اعٔؽاد ا٤٣٘ٮم.

دػؾكؽ  ،أ٦ة ا٧٣٭ةرات ا٣ذٰ ٱٞٲك٭ة االػذجةر ٚ٭ػٰ ػ٧ػف: ٚ٭ػ٥ ا٧٣ٞػؿك 

 ا٤٣٘ٮٱح، قال٦ح ا١٣ذةثح، ا٣ذٕجٲؿ ا١٣ذةثٰ.األقة٣ٲت ا٤٣٘ٮٱح، ا٣ذؿا٠ٲت 

ك٥٣ ٱ١ذٙ ا٧٣ؿ٠ـ ا٣ٮَ٪ٰ ٤٣ٞٲةس ٰٚ ا٣كٕٮدٱح ثٮًػٓ ٬ػؾا االػذجػةر، 

كإ٧٩ة كًٓ اػذجةر ٠ٛةٱةت ا٤٣٘ح اع٩ض٤ٲـٱح، كاػذجػةر دعؽٱػؽ ٦كػذٮل ا٤٣٘ػح 

 اع٩ض٤ٲـٱح، كاػذجةر ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٞ٪٨ ٣٘ٲؿ ا٣٪ةَٞٲ٨ ثة٣ٕؿثٲح.

، ٚأثػةف تخطي  اىٍٍيه  األردُ٘ت  اىٓذؽتٍ٘ أٱٌةن ٤ٔٯ كق٤ٌٍ ا٣جةظر األًٮا  

ا٦ذعةف ا١٣ٛةٱح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤ُ٤٣جح ا٧٣ٞجٮ٣ٲ٨ ٰٚ ا٣ؽراقةت ا٤ٕ٣ٲة ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػح 

أظؽ٧٬ة ٱٞٲف قال٦ح ا٤٣٘ح ٨٦ ػالؿ ٦ٕؿٚح  :ٱنذ٢٧ ٤ٔٯ ٦عٮرٱ٨ا٣ؾم األرد٩ٲح، 

ب. كٱذ١ػٮف ا٣ٞؽرات ا٣٪عٮٱح، كاٳػؿ ٱٞػٲف قػال٦ح ا٣ذٕجٲػؿ ٚػٰ ا٣ػ٪ه ا١٧٣ذػٮ

 ، كٱنذ٢٧ ٤ٔٯ قذح أصـا :/ ػ٧كٲ٨ قؤاالن ٦ٮًٮٔٲًّة51ةف ٨٦ /اال٦ذع

 .االقذٲٕةب كا٣ذع٤ٲ٢ كا٣ذؾكؽ - ا٣ضـ  األكؿ

 .ا٣ذُجٲٞةت ا٤٣٘ٮٱح - ا٣ضـ  ا٣سة٩ٰ
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 .ا٣٪عٮ كا٣ىؿؼ - ا٣ضـ  ا٣سة٣ر

 .اع٦ال  - ا٣ضـ  ا٣ؿاثٓ

 ٔال٦ةت ا٣ذؿٝٲ٥. -ا٣ضـ  ا٣ؼة٦ف 

 .ا٧٣ٕةص٥ - ا٣ضـ  ا٣كةدس

، ك٬ٮ ٦نػؿكع ٧٣ػ٪ط مػ٭ةدة «ا٣ذ٪ةؿ»ك٬ٮ  ،كز٧ح اػذجةر فػؿ ٰٚ األردف

ثة٤٣٘ػح اع٩ض٤ٲـٱػح، « ا٣ذٮٚػ٢»ا١٣ٛة ة ا٣ؽك٣ٲح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ك٬ٮ ٦ة ٱٕةدؿ 
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١خ ٦ؤقكػح ا٣ذ٪ػةؿ ا٣ٕؿثػٰ ظٞٮٝػ٫، كمػ٤١خ ٚؿٱٞػةن ك٬ٮ ٦نؿكع ا٦ذ٤

كٌٕٝخ ا٣ع١ٮ٦ح األرد٩ٲح ادٛةٝٲح دٕةكف ٦ٓ ٦ؤقكح ا٣ذ٪ةؿ ٝؽ ٔة٧٣ةن عٔؽادق، ك

 . كٝؽ أ٩ضـ ٨٦ ا٧٣نؿكع:ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ٕؿثٰ

 إٔؽاد ػُح ٢٧ٔ إصؿااٲح. -

إٔؽاد أرثٕح ٠ذت كّٲٛٲح )ا٣٪عػٮ ا٣ػٮّٲٰٛ، ا٣ىػؿؼ ا٣ػٮّٲٰٛ،  -

٣نةإح(.اع٦ال  كا٣ذؿٝٲ٥، األػُة  ا

كًٓ د٣ٲ٢ ٣الػذجةر ك٦ُٮٱةت ك٣ٮظةت دٕؿٱٛٲح. -

 www.altanalalarabi.comث٪ة  ٦ٮٝٓ ٧٤٣نؿكع ٤ٔٯ ا٣نةث١ح:  -

كا٣ض٧٭ػػٮر ا٧٣كػػذ٭ؽؼ ٬ػػ٥ ا٣ٕػػة٤٦ٮف ٚػػٰ ا٣ذ٤ٕػػٲ٥ ا٣ٕػػة٣ٰ، كا٧٣٪٧ْػػةت، 

ا٣سة٩ٮٱػح ا٣ٕة٦ػح ا٣ؿاٗجػٮف ٚػٰ كا٧٣ؤقكةت ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح، ك٤َجػح ا٣ؽراقػةت ا٤ٕ٣ٲػة ك

اال٣ذعةؽ ث٧ؿظ٤ذٰ اعصةزة كا٣ؽث٤ٮـ، كأٌٔة  ا٣٪ٞةثةت ا٧٣٭٪ٲح ٨٦ ٦عة٦ٲ٨ كأا٧ح، 

كإٔال٦ٲٲ٨، كإدارٱٲ٨ ٔة٤٦ٲ٨ ٰٚ ا٣ٮزارات، كدث٤ٮ٦ةقٲٲ٨، إ٣ٯ صة٩ت ا٣ٮاٚؽٱ٨ ٨٦ 

 ٗٲؿ ا٣ٕؿب إ٣ٯ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ ٤٣ذ٥٤ٕ أك ا٣ذ٤ٕٲ٥ أك ٢٧ٕ٤٣ كاالقذس٧ةر.

ا٣ػؾم كًػٕذ٫ ٣ض٪ػح ا٤٣٘ػح  اسابذر اىهفذٗ  اىيؾٔٗت ٤ٔٯ ككٝٙ ا٣جةظر 

، كٝػؽ صػة  ٬ػؾا االػذجػةر يٍخٍع اىيؾ  اىػطي٘  ـٖ اىلذْطةا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٥ 

http://www.altanalalarabi.com/
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ٱضت أف ٱضذةز »ك٩ى٭ة  ،( ٨٦ ٝة٩ٮف ظ٧ةٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح63اقذضةثح ٧٤٣ةدة )

٢٠ ٦ؿمط ٢٧ٕ٤٣ ٚػٰ كّٲٛػح ٦ػؽرس ٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػةـ أك ا٣ٛ٪ػٰ ثأ٩ٮأػ٫، 

٧٣ؿمػػط ٧ٕ٤٣ػػ٢ ٌٔػػٮ ٬ٲبػػح دػػؽرٱف ٚػػٰ ا٣ضة٦ٕػػةت كا٧٣ٕة٬ػػؽ ا٤ٕ٣ٲػػة كا

ا٣ع١ٮ٦ٲح، كا٧٣ؿمط ٢٧ٕ٤٣ ٦ؾٱٕةن أك ٦ٌٕؽ ثؿا٦ش أك ٦عػؿران ٚػٰ أم ٦ؤقكػح 

 «.٠ٛةٱح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٦ذعةفى  إٔال٦ٲحو 

 ك٦٪٤ُٞةت االػذجةر ٦ػ٨ ا٧٣ٛ٭ػٮـ ا٧٣عػؽد ١٤٣ٛةٱػح ا٣ػؾم ٱٕ٪ػٰ ا٣عػؽٌ 

ةر ٦ػػٓ ا٧٣٭ػػةرات ا٤٣٘ٮٱػػح ا٣ٕة٦ػػح دكف األد٩ػػٯ ٦ػػ٨ األدا ، كٱذٕة٦ػػ٢ االػذجػػ

 ا٣ذؼىىٲح، كال ٱكذ٭ؽؼ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣٪عٮٱح كا٣جالٗٲح كاألدثٲح.

كٱ٭ؽؼ إ٣ٯ ٝٲةس ا٣ٞؽرة ٤ٔٯ ا٣ذٮاو٢ ا٤٣٘ٮم ٰٚ ا٧٣كذٮل ا٣ىٮاثٰ، 

ٚ٭ػ٥ ا٧٣ٛػؿدات.  -6كٱذٕة٢٦ ٦ٓ ا٣ٞؽرة ا٤٣٘ٮٱح ٨٦ ػالؿ ػ٧ف ٦٭ػةرات: 

ذٮب كا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ األػُة  ًجٍ ا١٧٣ -4ٚ٭٥ ا٣٪ه.  -3ٚ٭٥ ا٣ٛٞؿة.  -2

 ًجٍ ا٧٣ٞؿك . -5ٚٲ٫. 

كدضؽر اعمةرة إ٣ٯ أف ا٣جةظر ٌٝؽـ ١ٚؿة كاًعح ٨ٔ ا٣ض٭ٮد ا٧٣جؾك٣ػح ٚػٰ 

٦ضةؿ كًٓ اػذجةرات ٣ٞٲةس ا١٣ٛةٱح ا٤٣٘ٮٱػح ٤ٔػٯ ا٣ىػٕٲؽ ا٣ٕؿثػٰ، كإف ٠ة٩ػخ 

ز٧ح ص٭ٮد أػؿل ثؾ٣ذ٭ة ا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ ٨٦ ٝج٢ي ٰٚ كًػٓ 

 كز٧ػح ٦نػؿكعاػذجةرات ٦ٮًٮٔٲح ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕةـ ٥٣ ٱنؿ إ٣ٲ٭ة ا٣جةظر، 

ٱٞٮـ ث٫ ادعةد ا٧٣ضػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ٕؿثٲػح ثة٣ذٕػةكف كا٣ذ٪كػٲٜ ٦ػٓ ا٧٣٪٧ْػح ا٣ٕؿثٲػح 

ثػٌؽ ٦ػ٨ ا٧٣ذةثٕػح ا٣ضؽٱػح ع٩ضػةز  ، كال٤ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ، إال أف د٪ٛٲؾق ٦ذٕسؿه ٣

٤ٔػٯ أف دذ١ػةدٙ ا٣ض٭ػػٮد  ؛٨ ٦كػذ٤ـ٦ةت د٪ٛٲػؾق٬ػؾا ا٧٣نػؿكع ا٣ؿااػؽ ثٕػؽ دػأ٦ٲ

كدذ١ة٢٦ ٤ٔٯ ص٧ٲٓ ا٣ىٕؽ ثٕػؽ ظىػؿ ص٧ٲػٓ ا٧٣عػةكالت، كاعٚػةدة ٦٪٭ػة ٚػٰ 

إ٩ضةز ٦نؿكع ادعةد ا٧٣ضة٦ٓ كا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح، كاعٚةدة أٱٌةن ٨٦ دضػةرب األ٦ػ٥ 

 األػؿل ٰٚ كًٓ اػذجةراد٭ة ٣ٞٲةس ا١٣ٛةٱح ا٤٣٘ٮٱح ٤٣٘ةد٭ة.
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اىػيٍ٘تت  اىػطي٘تت  وكتتطورات تٍِ٘آتتذ سفٔـتت٘ذت اىيؾتت  »يرتت   -3

٣ قذةذ ا٣ؽ٠ذٮر أظ٧ؽ ٚؤاد ثةمة ٌٔػٮ ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ  «اىٍػاصاٌ 

إ٣ػٯ دٔػٮة ٠ػ٢ ٦ػ٨ صػةثؿ ثػ٨ ظٲػةف ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣سػة٩ٰ  ٚٲ٫ ا٣ٞة٬ؿة، كٝؽ أمةر

ا٣٭ضػػؿم كا٣ٞـكٱ٪ػػٰ ٚػػٰ ا٣ٞػػؿف ا٣كػػةثٓ ا٣٭ضػػؿم كا٣ٛٲ٤كػػٮؼ اع٩ض٤ٲػػـم 

٧ٲالدم إ٣ٯ أذ٧ةد ا٧٣٪٭ش ا٣ذضؿٱجٰ كوػٮالن ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣سة٣ر ٔنؿ ا٣ (ثٲ١ٮف)

جةع ٬ؾا ا٧٣٪٭ش ٌٚالن ٰٚ دٞػؽـ ا٣ٕػؿب، إ٣ٯ ادٌ أمةر  (ثٲ١ٮفأَف )إ٣ٯ ا٧٣ٕؿٚح، ك

كٝؽ ظػ٢َ ا٣عكػ٨ ثػ٨ ا٣٭ٲػس٥ ٦ٌٕػ٤ذٰ ا٣ٌػٮ  كاعثىػةر ثةقػذؼؽاـ ا٧٣ػ٪٭ش 

 :(رٱذنػةر ثػةكرز)ا٣ذضؿٱجٰ االقػذٞؿااٰ، كٝػةؿ ا١٣ةدػت األ٦ؿٱ١ػٰ ا٧٣ٕةوػؿ 

كٝػةرف ا٣جةظػر «. ؿة اث٨ ا٣٭ٲس٥ األ٢ٌٚ ٰٚ األ٣ٛٲح ا٣سة٣سح أٱٌةن قٮؼ د٢ْ ١ٚ»

ٚػػؤاد ثةمػػة ثػػٲ٨ ا٤٣٘ذػػٲ٨ األدثٲػػح كا٧٤ٕ٣ٲػػح، كأمػػةر إ٣ػػٯ ادكػػةـ ا٤٣٘ػػح ا٧٤ٕ٣ٲػػح 

ثة٧٣ٮًٮٔٲح، كأف ٌٝةٱة ا٥٤ٕ٣ ٬ٰ ٔة٧٣ٲح ٱك٭٥ ٰٚ ظ٤٭ة ٠ػ٢ ٧٤ٔػة  ا٣ٕػة٥٣. 

، ك٬ػٰ كرأل أف ٨٦ ػىٮوٲةت ا٤٣٘ح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ٕؿثٲح ٦كػ٧ٲةت ٦ىػ٤ُعةد٭ة

ا٧٣ك٧ٲةت ا٧٣ضؿدة ا٣ذػٰ دػؽرؾ ثة٣ػؾ٨٬ كد٧س٤٭ػة ٦ىػ٤ُعةت  األوا٩ٮٔةف: 

٠سٲؿة ٨٦ ٤ٔٮـ ا٣ؿٱةًٲةت كا٣ُجٲٕٲةت ٦س٢ ا٧٣ٞةث٤ح، كا٧٣ض٭ػٮؿ، كا٤ٕ٧٣ػٮـ، 

ا٧٣ك٧ٲةت ا٣عكٲح كد٧س٤٭ػة ٦ىػ٤ُعةت ا٧٣ٮا٣ٲػؽ  واىثذُٖكا٣ٞٲةس كا٣جؿ٬ةف، 

٣غ.إ ...كا٣٪جةدةت كا٣عٲٮا٩ةت كا٧٣ٕةدف كا٣٪ضٮـ

ىٮوٲةت ا٤٣٘ح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ٕؿثٲح أق٧ة  األص٭ػـة كاٳالت كاألدكات ك٨٦ ػ

ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣ذٞ٪ٲح كا٣ُجٲح كاألدكٱح.. . ك٨٦ ػىٮوٲةد٭ة ا٣ذٰ دنةر٠٭ة ٚٲ٭ة ٣٘ػةت 

ا٣ٕة٥٣ كظؽات ا٣ٞٲةس كا١٣ذ٤ح. أ٦ة اقذؼؽاـ ا٣ؿ٦ٮز كا٧٣ٕةدالت ا٣ؿٱةًٲح ٚٲٕػؽ 

اٜ دػةرٱغ ا٤ٕ٣ػٮـ أف ثؽاٱػح ، ك١٣ػ٨ دؤ٠ػؽ كزػةٔة٦ٌػح٧٦ة دذ٧ٲـ ث٫ ا٤٣٘ةت ا٧٤ٕ٣ٲح 

ا٣ؿ٦ـٱح ٰٚ ا٣ضجؿ ٠ة٩خ ٚػٰ ٔىػؿ االزد٬ػةر اعقػال٦ٰ، كأف ٧٤ٔػة  ا٣عٌػةرة 

ا٣ٕؿثٲح اعقال٦ٲح ٦ٌ٭ؽكا ٣ال٩ذٞةؿ ٨٦ ٣٘ح ا٧٤١٣ةت إ٣ػٯ ٣٘ػح ا٣ؿ٦ػٮز ٚػٰ ا٣ذٕجٲػؿ 
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ث٭ػة ا٤٣٘ػح  دنػةرؾ٨ٔ ا٧٣ٕةدالت كا٣ٞٮأؽ ا٣ضجؿٱح. ك٨٦ ا٧٣ْة٬ؿ ا٣ٕة٧٣ٲح ا٣ذٰ 

٘ػػةت ا٣ٕػػة٥٣ اقػػذؼؽاـ االػذىػػةرات كاألرٝػػةـ كاألمػػ١ةؿ ا٧٤ٕ٣ٲػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٣

 ا٣ذٮًٲعٲح كا٣ؿقٮـ كا٣ضؽاكؿ.

كدٌٕؽ أص٭ـة ا٣ٞٲةس ا٣ؽٝٲٜ ٨٦ أ٥٬ أدكات ا٤٣٘ح ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣ذػٰ د١ذكػت 

ذ٭ة ٨٦ ٦ؽل دٝح دٕجٲؿ٬ة ٨ٔ ٦ٞٮالت ا٥٤ٕ٣. كٝةرف ا٣جةظر ثػٲ٨ اقػذؼؽاـ َٝ د

٤ٕ٣ػٮـ اع٩كػة٩ٲح، كأ٠ػؽ ا٣ذٕجٲؿ ا٧١٣ٰ ٰٚ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجٲٕٲػح كاقػذؼؽا٫٦ ٚػٰ ا

ـاؿ ٱػا٣ؽٝح ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ٦ضةؿ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجٲٕٲح، كأف ٥ْٕ٦ ا٤ٕ٣ٮـ اع٩كة٩ٲح ٦ػة 

 كذؼؽـ ٦ٛة٬ٲ٥ دٛذٞؿ إ٣ٯ ا٣ؽٝح ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ا٧١٣ٰ كاعظىة .ٱ

كٱٌٕؽ ٬ؾا ا٣جعر ٦ػ٨ ا٣جعػٮث ا٣٭ة٦ػح ٚػٰ دكػ٤ٲٍ األًػٮا  ٤ٔػٯ أ٧٬ٲػح 

اٜ، ك٤ٔػٯ أقػجٞٲح ا٣عٌػةرة ا٧٣٪٭ش ا٣ذضؿٱجٰ ٰٚ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ األظ١ةـ كا٣عٞة

ا٣ٕؿثٲح اعقال٦ٲح ٰٚ أذ٧ةد ٬ؾا ا٧٣٪٭ش، ك٤ٔٯ اال٣ذـاـ ثةألق٤ٮب ا٧٤ٕ٣ػٰ ٚػٰ 

 ٦ٕة٣ضح ٌٝةٱة٩ة ٰٚ ٦٪أل ٨ٔ ا٣ؾادٲح كا٣ذعٲـ، ك٣٘ح ا٧٣نةٔؿ كا٣ٕٮاَٙ.

كدضؽر اعمةرة إ٣ٯ أف ٤٣٘ح ا٧٤ٕ٣ٲػح قػ٧ةت كػىػةاه ٤ٔػٯ ا٣ىػٕٲؽ 

ت ا٤٣٘ػػح ا٧٤ٕ٣ٲػػح ا٣ٕؿثٲػػح ػىٮوػػٲة»ا٣ٕػػة٧٣ٰ، ك٦ػػة داـ ٔ٪ػػٮاف ا٣جعػػر 

ٚعجؾا ٣ٮ كٝٛ٪ة ٤ٔٯ ٦ة د٧ذةز ث٫ ا٤٣٘ػح ا٧٤ٕ٣ٲػح « كًؿكرات د٪٧ٲذ٭ة ا٧٣كذؽا٦ح

ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ق٧ةت ال ٩ضؽ٬ة ٰٚ ا٤٣٘ةت األػؿل، كظجؾا ٣ٮ ٌٝؽـ ٣٪ػة ا٣جةظػر 

 كقةا٢ ٤٣ذ٪٧ٲح ا٧٣كذؽا٦ح ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

َػالع ٤ٔٲ٭ػة، د٤ٟ ٬ٰ ا٣جعٮث ا٣ذٰ أ٣ٞٲخ ٰٚ ا٧٣ؤد٧ؿ، كز٧ح ٚةاؽة ٰٚ اال

 .كإدراؾ ٦ٌة٦ٲ٪٭ة، كا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ٦٪ةظٰ ا٣ذ١ٛٲؿ ٚػٰ ٦ٕة٣ضػح مػؤك٩٪ة ا٤٣٘ٮٱػح

كإٱ٧ة٩٪ػػة ثػػأف ٬ػػؾق ا٧٣ٕة٣ضػػةت ٗٲػػؿ ٠ةٚٲػػح، كأف ا٣ذٮوػػٲةت ا٧٣٪جسٞػػح ٔػػ٨ ٬ػػؾق 

ا٣جعٮث ٨٣ دنٜ َؿٱٞ٭ة إ٣ٯ ا٣ذ٪ٛٲؾ ٦ػة ٣ػ٥ ٱٞذ٪ػٓ أوػعةب ا٣ٞػؿار ثٌػؿكرد٭ة، 

 ا٣ؼة٣ؽة ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح.كٱذع٤ٌٮا ثىؽؽ اال٩ذ٧ة  إ٣ٯ األ٦ح ك٣٘ذ٭ة 
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 دََرس

وا ورد وني َنذا ممىنادي انْ ممى ناعه مم رفٔن  وأنر
(1)

، فنن  ًونِ سى ن  

و وكند م نتد ًّ رك ممى جنه وثالثٔي ودسالً، توتِي عنّ أكثر وي سى نٔي و ٌن

و جه تاج مم نرو،، وىنا  ودمسل عدٓدي عنّ وا ورد اْ ممكبٔر مىجىع مملاَري

 دََسل مال ت ىال ممنغِي ممى اصرو ووىا عاء اْ تاج مم رو، وٌُا:

ْ ُه: عفا و -  دََرَ، ممشْءُ وممرَّ

دَر ت ممىرأيُ: حاَضْتو -

ممدَّْر،: ممَجَرب و -

ممَىْدرو،: ممىجٌِنو -

ٓاض وممدُّْر  : ممرِّ  -

قووممدَّرٓس: ممثِب ممَخن ممدِّر،ُ  -

وْدَر، أٍ كتاب مهللُٓ  ممذي ممِىْدرم،: ممىِضع -

                                                 

() وعضِ وجىع ممنغ  مم رفٔ  فدوشق 

وممى جه ممِ نٔ   ،ه مملدٓى نى اعً ٌْ فامى اعه مم رفٔ : و جه تاج مم رو، وىثالً م (1)

وىثالً منى اعه ممودٓث و مملاَريمىجىع  ممكبٔر وأ
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َُغ ث٭ة . - اًرس: ا٣ؾم ٝةرؼ ا٣ؾ٩ٮب كدى٤ى ا٧٣يؽى

٧ى٢ ا٣َؾ٣ٮؿ، كاألقؽ ا٤٘٣ٲِ، كا٤١٣ت ا١٣جٲؿ ا٣ؿأس - ا٣ؽ ٍركاس: ا٣ضى
(2)

.

 صة  ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ:  ك٧٦ة

ٗىٲَؿىق. -  دىرىس ا٣نٰ  ٗٲؿىق : 

درىس ا٣ُٕةـ: أ٫٤٠ أ٠الن مؽٱؽان. -

٫٧َ٤.درسى ا١٣ذةب دىٍرقةن كًدراقةن  - حن: ٝؿأق كدٕى كًدراقحن كدىراقى

دىارىس ٚيال٩ةن: ٝةرأق كذا٠ؿىق. -

ُى٧ىف. -  ا٩ٍؽىرسى ا٣ؿق٥ي: ا٩ٍ

ك٦ٓ ذ٣ٟ ٚس٧ح ػ٧كح ٔنؿى ٦ؽػالن صؽٱؽان ث٪ة ن كدال٣حن، دذ٨٧ٌ ٩عٮ زالزػٲ٨ 

َؽث ك٬ٰ:  ٦ٕ٪ٯن صؽٱؽان ٱ٨١٧ إًةٚذ٭ة إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوؿ ا٧٣يعى

ٓى ٤ٕ٦ٮ٦ةت  ،ثعر ٚٲ٭ة كد٧َٕٜأم: ٣ح: ( دىرىس ا٧٣ن٤١ح أك ا٧٣كأ6 ٧ ٚىضى

ج٭ػػة ث٧عة٧٠ػػةت  ٞى ٍٔ كإظىػػة ات كثٲة٩ػػةت، أك ٝػػةـ ثذضػػةرب ظٮ٣٭ػػة، كأ

ك٥٣ ٱٕؽ ٦ٕ٪ٯ )درس(.٬ٮ ٝؿأ ك ٚىً٭ػ٥  ك٦ٞةر٩ةت، ث٘ٲح ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ظ٢  ٣٭ة.

٥َ٤ ٚعكت، ٧٠ة ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣كةثٞح. ٕى ى  كد

( ا٣ؾم ٱكذٞىػٰ ا٤ٕ٧٣ٮ2 ٦ػةت ظػٮؿ ٦كػأ٣ح ( ا٣َؽارس: ٱٕ٪ٰ )ا٣جةظرى

كٱع٤ ٤٭ة، ٤٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ٩ذٲضح. كثؾا د٪ذ٢ٞ ا٧٤١٣ح ٨٦ ا٣ٮوٛٲح إ٣ٯ االق٧ٲَح.

( ا٣َؽٍرس: ٱٕ٪ٰ:3

جٍؿة، ٠ٞٮ٣٭٥: )أػؾ درقةن ٨٦ ٗؿثذ٫ ، كد٥ٌ٤ٕ درقةن(. -6 ًٕ ا٣

2-  ٌٰ ، ا٣ؽرس ا٣جالٗ ٌٰ ٥ٍ٤ ٦ٕٲ٨َ، ٱٞةؿ: ا٣َؽٍرس ا٣ىؿٚ ًٔ  .ا٣جىٍعر ٰٚ 

ٲ٧ٲػح ا٧٣ٞػؿرة ٚػٰ ظىػح ز٦٪ٲػح كاظػؽة، ا٣ضـ  ٨٦ ا٧٣ػةدة ا٣ذ٤ٕ -3

 ٱٞةؿ:)ا٣ؽرس األكؿ ٰٚ ا١٣ٲ٧ٲة (.

                                                 

٩ؿ٦ٰ ٨٦ ذ٠ؿ ثٕي ا٧٣ؽاػ٢ كا٧٣ٕة٩ٰ ا٣ٞؽٱ٧ح ٧٤٣ةدة ا٧٣جعٮزح إ٣ٯ دجٲٲ٨ ٦ػؽل ا٣ذُػٮر  (2)

َؿأ ٤ٔٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ. ا٣ؾما٣ؽال٣ٰ 
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ٚٲ١ػٮف  ؛( ا٣ؽ راقح: ٬ٰ ٦ىؽر ا٣ٕٛػ٢ )دىرىس( ثػة٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣عػؽث ٣ػ4٫

٧ ٜ ٰٚ ٦كػأ٣ح أك ٦نػ٤١ح، ثض٧ػٓ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت  ٦ٕ٪ة٬ة: ا٣جعر ثةقذٞىة  كدٕى

ح ث٭ػة، زػ٥ ٦ٞةر٩ذ٭ػة ك٦عة٧٠ذ٭ػة ث٘ٲػح  ثٲة٩٭ػة كا٣جٲة٩ةت كاعظىة ات ا٧٣ذ٤ٕٞ 

ػ٢  ٣٭ػة. كث٭ػؾا د١ػٮف ا٧٤١٣ػح ٦ػؽػالن ٦كػذٞالًّ  كدٮًٲع٭ة كا٣ٮوٮؿ إ٣ػٯ ظى

ٰٚ ظٲ٨ ا٠ذٛػخ ا٧٣ٕػةص٥ ، ق٧ٲحثؽال٣ح صؽٱؽة، ٤ٞ٩ىذٍ٭ة ٨٦ ا٧٣ىؽرٱح إ٣ٯ اال

ا٣كةثٞح ثؾ٠ؿ٬ة ٦ىؽران ٢ٕٛ٤٣ درس ث٧ٕ٪ٯ ا٣ٞؿا ة كا٣ٛ٭ػ٥. كإ٣ػٯ ٦سػ٢ ٬ػؾا 

 ٤ٯ ٬ؾا ا٧٣ؽػ٢:ذ٬ت ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة )درس(. كٱذٛؿع ٔ

  ٰ٧٩ٮذج ٤٣جعر االصذ٧ػةٰٔ ٱُجَػٜ ٧٤ٔٲٌػةن »ا٣ؽراقح ا٧٣ٲؽا٩ٲح: ك٬

ٰٚ ا٣ٮاٝٓ ا٧٣ٲؽا٩ٰ، ال٠ذنةؼ ا٣عٞةاٜ ا٧٣ؿدجُػح ثعػةالت ٔ٪ةوػؿ 

ٲ ٪ح ا٣ؾٱ٨ ٱذٕة٢٦ ٦ٕ٭٥ ا٧٣ؼذه اال ٕى «صذ٧ةٰٔا٣
(3)

. 

  :دراقػػح ٤٣ذأ٠ػػؽ ٦ػػ٨ وػػالظٲح ّػػة٬ؿة ٦ٕٲ٪ػػح، »ا٣ؽراقػػح ا٣ذضؿٱجٲػػح

«ٕٙ كا٣س٘ؿات ٚٲ٭ة كدٕؽٱ٤٭ة إذا اٝذٌٯ األ٦ؿكا٠ذنةؼ ٩ٞةط ا٣ٌ
(3)

.

 ك٬ٰ دراقةت ٚػٰ ظٞػٮؿ ا٤ٛ٣كػٛح كاألدب » ٩كة٩ٲح:ا٣ؽراقةت اع

«٩كةف كظٌةرد٫كا٣ٛ٪ٮف ا٧٣ذ٤ٕٞح ثةع
(3)

.

 ٧٣ػة ٣ػ٫ وػ٤ح ثػة٧٣ضذ٧ٓ كٝٮا٩ٲ٪ػ٫  ا٣ؽ راقػةت االصذ٧ةٔٲػح: دراقػح

قٲةقذ٫ كدُٮٱؿق...ك

  :ٍؽكل إ٣ػٯ دٞٲػٲ٥ ا٧٣ػٮارد ٧٩ٍ ٨٦ ا٣ؽراقػةت ٱ٭ػؽؼ »دراقح ا٣ضى

ٲٲ٥ ا٣الزـ ٣ٞؽرات كإ١٦ة٩ٲػةت  ٍٞ ا٧٣ذةظح ٣ذعٞٲٜ ٗؿض ٦ٕٲ٨َ ٦ٓ ا٣ذَ

«دؽثٲؿ ٬ؾق ا٧٣ٮارد
(3)

أك دراقح دؿ٦ٰ إ٣ٯ دجٲٲ٨ ٦ؽل إ١٦ةف إٝة٦ػح  ؛

٦نؿكع ٦ة، ك٦ؽل ٔٮااؽق ا٧٣ةدٱح كا٧٣ٕ٪ٮٱح.

 ( ا٣ؽ راقح: ث٧ٕ٪ٯ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح. كٱذٛؿع ٤ٔٲ٭ة:5

                                                 

.: درس٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة -٫ أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ كٚؿٱٞ (3)
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 ح: ك٬ٰ ا٣ذ٤ٕٲ٥ األٌك٣ٰ ٣ كالد.ا٣ؽراقح االثذؽااٲ

 .ا٣ؽراقح اعٔؽادٱح: ك٬ٰ ا٣ذ٤ٌٕٲ٥ ا٧٣ذٮٌقٍ ٤٣٪ةمبح

 .ٰٕا٣ؽراقح ا٣ضة٦ٕٲح: ك٬ٰ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ضة٦

دٕ٪ٰ ا٣جعر ٰٚ ا٧٣ٞةـ األكؿ، ث٢ دٕ٪ٰ د٤ٕ ٥  ككاًط أف ا٣ؽراقح ٬٪ة ال

٠ػ٢ ٦ؿظ٤ػح ٦ػ٨ د٤ػٟ  أك د٤ٕٲ٥ ٦ض٧ٮٔح ا٧٣ٕةرؼ ا٣ذٰ ٱ١ذكج٭ة ا٣ُاَلب ٰٚ

 كٱذَٛؿع ٤ٔٲ٭ة: ؿاظ٢.ا٧٣

 ٤ٍٲة: ك٬ٰ ا٣ؽراقةت ٦ة ٕي ٚٮؽ م٭ةدة اعصةزة ا٣ضة٦ٕٲػح  ا٣ؽ راقةت ا٣

 ٰٚ ٦ؼذ٤ٙ االػذىةوةت. 

( ا٣ذٍَؽرٱف: ك٬ٮ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ ا٧٣ؿاظ٢: ا٧٣ذٮقُح كا٣سة٩ٮٱح كا٣ضة٦ٕٲح. 6

ثػةب ٚػٰ كث٭ؾا د٪ذ٢ٞ ا٧٤١٣ح ٨٦ ا٧٣ىؽرٱح إ٣ٯ االق٧ٲح. كٱ٨١٧ أف ديٍكػ٤ٟى 

 ؿع ٤ٔٲ٭ة:ا٧٣٭٨. كٱذٛ

  َؿااٜ ا٣ذؽرٱف: ك٬ٰ كقةا٢ كأقة٣ٲت ٢ٞ٩ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ح إ٣ٯ ا٣ُة٣ػت

أك إ٠كةث٫ ا٧٣ٕةرؼ أك ا٧٣٭ةرات ٰٚ ٥٤ٔ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ.

  ٬ٲبح ا٣ذؽرٱف: ك٬ٰ ٦ض٧ٮٔح األقةدؾة ٦ػ٨ داػػ٢ ٦ػالؾ ا٣ضة٦ٕػح

ا٣َؿٍق٧ٰ، كال ٱىٍؽػ٢ ٚٲ٭٥ ا٧٣عةًؿكف ا٣ؾٱ٨ ٱؽر قٮف ٦ػ٨ ػػةرج 

٦الؾ ا٣ضة٦ٕح.

ر  7 ؽى  س، ك٬ٮ:( ا٧٣ي

كٱ١٧ػ٨  ٨٦ ٱ٧ةرس ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ ا٧٣ؿظ٤ػح ا٣سة٩ٮٱػح أك اعٔؽادٱػح. -6

 أف ٱك٤ٟ ٰٚ ثةب ا٧٣٭٨.

٣ٞت ٧٤ٰٔ ك٦ؿدجح كّٲٛٲح ٨٧٣ ٱ٧ةرس ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ضة٦ٰٕ ٝج٢ أف  -2

َٝٯ إ٣ٯ ٦ؿدجح أقذةذو ٦كةٔؽو ٚأقذةذ.  ٱيؿى

 ( ا٣َؽاًرس: ك٬ٮ ا٣جةظر ا٣ٞةا٥ ثة٣ؽراقح.8
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ر ٱف: ٦جة٣٘ح اق9 ٕ ٲ٢(، ٨٧٣ ٱ١سػؿ ٦ػ٨ ا٣ٞػؿا ة ( ا٣ؽ  ٥ ٚة٢ٔ ٤ٔٯ ث٪ة  )ًٚ

 ٰٚ ا١٣ذت. كظِٛ ٦ة

ٕ ٲ٢( ثٛذط ا٣ٛة ، ثأف ٱٞةؿ )دىر ٱػف(، ٤ٔػٯ ٦ػة ٬ػٮ  كٱضٲـ ثٌٕ٭٥ ث٪ة  )ٚى

 مةآ ٰٚ أ٦سة٫٣.

ؿة كا٣٪ْػؿ ٚػٰ ٦ٞٮ٣ػح أك ١ٚػؿة، ك٬ػٰ قح: ا٣ٌؽٍرس كا٧٣يػؾا٠ى ( ا٧٣يؽارى 61

 دٞةث٢ ا٧٤١٣ح األص٪جٲح )قٲ٧ٲ٪ةر(.

( امػذٞةٝةن ٦ؿ٠جػةن ٦ػ٨ ٧٤٠ػح  ٍؽرىس:( دى٧ى 66 ٕىػ٢ى ٍٛ ٢ٕٚ ٦ٮ٣َؽ ٤ٔٯ ث٪ػة  )دى٧ى

ك٬ػٮ مػةآ ٚػٰ  ؛ٱٕ٪ٰ ا٣ؽػٮؿ إ٣ٯ ا٧٣ؽرقػح ، كا٧٣ٮاّجػح ٤ٔٲ٭ػة ،)٦ؽرقح(

 ا٧٣٘ؿب ا٣ٕؿثٰ. كٱَٛؿع ٤ٔٲ٫:

  ًٍؽريس: ٦ىؽر ٢ٕٛ٤٣، ٣عة٣ح ٢ً ٨٦ ٱىذى٧ىٍؽرس. ا٣ذ٧َى ٧ى ٔى ك

  ا٧٣ؽرقح كٱٮاّت ٤ٔٲ٭ة.ا٧٣يذى٧ىٍؽرًس: اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ ا٢ٕٛ٣، ٨٧٣ ٱؽػ٢

قػػح(،ك٬ٰ ثٞةٱػػة اٳزػػةر ( ا٣ػػَؽكاًرس كا٣َؽارقػػةت: ص٧ػػٓ ٧٤٠ػػح )دارً 62

َٛٯ ٤ٔٯ ٧ْٕ٦٭ة ا٣ـ٨٦.  كا٧٣ٕة٥٣ ا٣ذٰ ٔ

٭ة ،٧٠ة كرد ٰٚ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ، أم  ُحى ٪ٍ ( دىرىس ا٣عً 63 ك٩عٮ٬ة: داقى

٧ى٫، عٔػؽاد٬ة ٤٣ذؾرٱػح، ك٬ػٰ ٚىػ٢ ا٣عػت ٔػ٨ ا٣ذػج٨ ٚٲ٭ػ َٕ ى  ة.ٚىذَخ َٝن٭ة ك٩

ػَت ا٣ع٪ُػح ٔػ٨ ك ػ٢ى ظى أكرد٬ة ٦ٕضػ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٧٣ٕةوػؿة ث٧ٕ٪ػٯ ٚىىى

ا٣ك٪ج٢، ك٬ؾا ٦ٕ٪ٯ ا٣ذٍَؾرٱح ك٣ٲف )ا٣َؽرس(. كٝؽ ذ٠ؿ٩ة٬ػة ٣ذٮًػٲط ٦ٕ٪ة٬ػة 

 كإٱؿاد ا٧٣ؽػ٢ ا٣ؾم ٱذَٛؿع ٤ٔٲ٭ة.

، : دٛذٲػػخ ٝػػل ا٣ع٪ُػػح كد٪ٕٲ٧ػػ٫ ك٩عػػٮ ذ٣ػػٟ( ا٣ػػؽ راس كا٣ػػَؽرس64

ا٣عػت ٔػ٨ ا٣ذػج٨ ٚٲ٭ػة. كٱ١٧ػ٨ أف ٱ١ػٮف ٔؽاد٬ة ٤٣ذؾرٱػح، ك٬ػٰ ٚىػ٢ ع

)ا٣ؽ راس( اق٥ ظؿٚح ٣٭ؾا ا٢٧ٕ٣ ٠ٞٮ٣٭٥: ٱ٢٧ٕ ثة٣ػؽ ٬ةف أم ظؿٚػح ا٣ػَؽ٨٬ٍ، 

 ٤ٔٯ أ٩٪ٰ ٥٣ أصؽ اق٥ ظؿٚح ٤ٔٯ ث٪ة  )ًٕٚةؿ(.
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( ا٣َؽاريكس: ك٬ٮ ٨٦ ٱٞٮـ ثؽىٍرس ا٧ٞ٣ط كا٣نٕٲؿ ك٩عٮ٧٬ة، ك٬ٮ ٦جة٣٘ػح 65

 ٣ٕؿثٲح )٩ةَٮر(، كٱؽؿ ٤ٔٯ ٦ً٭٪ح.ك٩ْٲؿق ٰٚ ا ،اق٥ ٚة٢ٔ ٤ٔٯ ث٪ة  )ٚةٔٮؿ(

*   *   * 

(12) 

و ٍِ  َغ

كرد ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ةدة ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ٩عٮ زالزٲ٨ ٦ؽػالن، دٌػ٧٪خ  ٦ة

 أرثٕٲ٨ ٦ٕ٪ٯ. ٧َ٧ٚة كرد ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس ٦٪٭ة: ٩عٮ

 ا٣ٕة٢٦ً: ا٣ؾم ٱ٢٧ٕ ٰٚ ٦٭٪ح أك و٪ٕح. وؽر ا٣ؿ٦ط. -

ٍؿث كا٣كٞةٱح . ا٣ؿ ٍص٢.كذ٧ٕى ٤ح: ا٣جٞؿة أك ا٣٪ةٝح ا٣ذٰ دي ا٣ٕة٦ً  -  ٢ ٰٚ ا٣عى

ٕي٧ة٣ح: أصؿة ا٣ٕة٢٦. - ة٣ح كا٣ ٧ى ًٕ  ا٣

٪١ٍىؿة. - ٤ىح ا٧٣ي ٍٕ ًٛ ٤٧ٍح: ا٣ ٕى  ا٣

 ٨٦ ا٧٣ٛؿدات أك ا٣ؽالالت، ٦٪٭ة: اقذضؽَ  كاقذؽرؾ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ثٕي ٦ة

-  َ٤ ٢٧َ: دى١ى ٕى  ٙ ا٢٧ٕ٣.دى

ٍٞؽ. - ٤٧ٍح: ا٣٪َ ٕي  ا٣

ٕى٧ٲ٢: ٨٦ ٱٕة٢٦ً ٗٲؿق ٰٚ مأف ٦ -  ٨ ا٣نؤكف.ا٣

ةا٤٧ٕ٣ٲَ  -  .ح: ص٤٧ح أ٧ٔةؿ دعؽث أزؿان ػةوًّ

٧كػةر أك ا٧٣ىػؿؼ، أصػؿان ٣ػ٫ ٤ٔػٯ  - ٧يٮ٣ح: ا٧٣ج٤ٖ ا٣ؾم ٱأػػؾق ا٣ك  ٕي ا٣

 ٝٲة٫٦ ث٧ٕة٤٦حو ٦ة.

ك٨َ١٣ ز٧ح ٩عٮ زالزػٲ٨ ٦ػؽػالن دذٌػ٨٧َ ٩عػٮ ػ٧كػٲ٨ ٦ٕ٪ػٯ ٧٦ػة ٬ػٮ 

ثؽال٣ػح ٗٲػؿ ٦ذؽاكؿ ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ةدة، ٥٣ دٮرد٬ة ا٧٣ٕةص٥ ا٣كةثٞح، أك أكردد٭ػة 

 ا٣ؽال٣ح ا٧٣كذ٤٧ٕح ا٣ٲٮـ، ك٬ٰ:



 د. ممدوح خصارة -تكممة مادة لغوية 

 

46 

ٍَوء -1 كرد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣كةثٞح أ٫٩ )ا٧٣٭٪ػح كا٣ٕٛػ٢(، كٱ١٧ػ٨ أف  اىَػ

َؿع ٤ٔٲ٫ ا٧٣ؽاػ٢ اٳدٲح كدالالد٭ة: ٛى  ٱي

 ،إ٩ذػةج أدثػٰ د٧سٲ٤ػٰ ٗة٣جػةن : ٕى٧ى٢ ا٣ٛ٪ٰ  ٠ة٧٣كػؿظٲح كا٧٣ك٤كػ٢  ا٣

ٌٰ ،كإ٩ذةج وٮرة أك د٧سةؿ، كا٣ذ٧سٲ٢ ٰٚ ٦ كؿظٲَح ك٩عٮ٬ة. ا٣ذ٤ٛـٱٮ٩

 .ٕؿ ٌٰ ٗة٣جةن ٠ة٣َٞىح كا٣ؿكاٱح كا٣ن  : إ٩ذةج أدث ٌٰ ٕى٧ى٢ اعثؽأ ا٣

 ٕى٧ى٢ ا٣ؼٲؿٌم: ٦ة ٱٞٮـ ث٫ ا٣ٛؿد أك ا٣ض٧ةٔح ٨٦ ػؽ٦ػح ٧٤٣ضذ٧ػٓ،  ا٣

ثؽكف ٗؿض ا١٣كت أك ا٣ؿ ثط.

 ٍَُٮٰٔ أك ا٣ذُٮ ٰٔ: ٦ة ٕى٧ى٢ ا٣ ٱٞٮـ ثػ٫ ا٣ٛػؿد أك ا٣ض٧ةٔػح ثإراددػ٫  ا٣

دكف إ٣ـاـ.

  ٧ى ٕى ٢ ا٣٪عٮٌم: ٬ٮ دأزٲؿ ٔ٪ىؿ ٨٦ ٔ٪ةوؿ ا٣ض٤٧ح ٰٚ ٗٲػؿق ٦٪٭ػة ، ا٣

.)٢ ًٔ ٓي ا٣ٛة ٍٚ ٢ًٕٛ رى ٧ى٢ي ا٣ ٔى ٱٞةؿ: )

 .ا٣٪نةط ٰٚ ٦ٲؽاف ا٣كٲةقح كا٣نأف ا٣ٕةـ : ٌٰ ا٢٧ٕ٣ ا٣كٲةق

  ٔى٧ى٢: ٔؽد قةٔةت ا٢٧ٕ٣ ٰٚ ا٣ٲٮـ، ٣ؽل ا٣ؽكااؿ ا٣ع١ٮ٦ٲح أك ٱىٍٮـ 

( قةٔةت ٗة٣جةن.8-6ا٧٣ؤقكةت ا٣ؼةوح، ك٬ٮ ٨٦ )

  ٔى٢٧ه أك كّٲٛح ٦ذةحه ٔى٧ى٢:  ا٣عىٮؿ ٤ٔٲ٭ة. ٚيٍؿوح 

  ٜٔى٧ى٢: كصجح ٔنة  ٱىذىؽاكؿ ٰٚ أز٪ةا٭ة ا٧٣ؽٔٮكف أ٦ػٮران دذ٤ٕػ ٔىنة  

ث٧نؿكع أك مؿ٠ح أك وٛٞح ك٩عٮ٬ة.

 ،دُجػٓ ٚػٰ  األ٧ٔةؿ ا١٣ة٤٦ح: ٦ض٧ٮٔح ٦ة أ٩ذض٫ مػةٔؿ أك ٝىَىػةص

٠ذةب كاظؽ، ٱٞةؿ: )األ٧ٔةؿ ا١٣ة٤٦ح ٣٪ـار ٝجة٩ٰ(.

  ٜ٢٧ٔ: ٦ض٧ٮٔح أٚؿاد ٱٞٮ٦ٮف ٦ٕةن، ث٧٭٧ح ثعػر أك دػأ٣ٲٙ أك ٚؿٱ

٦نؿكع أك إ٩ضةز.

  ٕى٧ى٢: ٬ٲبح د٪ٛٲؾٱح ٤ٔٲة ٰٚ ا٣َؽك٣ح ٦ؼذَىػح ثنػؤكف ا٧ٕ٣ػ٢ كزارة ا٣
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٦ػ٨ ظٲػر دػٮٚٲؿ ٚػؿص ا٧ٕ٣ػ٢، كظػ٢ ا٣ؼالٚػةت ثػٲ٨  كا٧ٕ٣ةؿ،

ٲح كدؽرٱج٭ة.ًٚ ؿٍ كإٔؽاد األَؿ ا٣عً  ا٧ٕ٣ةؿ كأرثةب ا٢٧ٕ٣،

 :ٕى٧ى٢ ٦ى١ذت ا٣

كدػٮصٲ٭٭٥  دااؿة ظ١ٮ٦ٲح ٦٭٧ذ٭ة دٮٚٲؿ ٚيؿىص ا٢٧ٕ٣ ٣ُة٣جٲػ٫، -6

إ٣ٯ ا٣ؽكااؿ أك ا٧٣ؤقكةت ذات ا٣ٕالٝح.

ة ا٣ٛىػ٢ ٚػٰ ا٣ؼىػٮ٦ةت ثػٲ٨ ا٧ٕ٣ػةؿ دااؿة ظ١ٮ٦ٲح، ٦٭٧ذ٭ -2

كأوعةب ا٢٧ٕ٣.

 : ٰٕى٧ى٢ ٤ٔٯ ا٣ن كٱٕ٪ٰ االمذ٘ةؿ ث٫، ٱٞةؿ: )كاصج٪ة ا٢٧ٕ٣ ٤ٔػٯ  ا٣

ثة٣ىػػٲ٘ح ا٤ٕٛ٣ٲػػح: )ٱ٧ٕػػ٢  ظ٧ةٱػػح ا٣جٲبػػح ٦ػػ٨ ا٣ذ٤ٌٮث(،٧٠ػػة ٱٞػػةؿ

ا٣ذؿثٮٱ ٮف ٤ٔٯ دُٮٱؿ َؿااٜ ا٣ذ٤ٕٲ٥(.

  ٔيٮٝت ا٧٣ضػؿـي  ،ٔى٧الن كإ٧ٔةالن: أم إ٩ٛةذان أل٦ٍؿو أك ث٪ة ن ٤ٔٲ٫. ٱٞةؿ ٦سالن: )

٧ٔالن أك إ٧ٔةالن ٧٤٣ةدة ا٣سة٩ٲح كا٣ؼ٧كٲ٨ ٨٦ ٝة٩ٮف ا٣ٕٞٮثةت(.

ء  -2 ّٖ يِ ٍَ  كديٍكذ٢٧ٕ ثؽالالت ٬ٰ:اىَػ

 .)ا٧ٕ٣ػ٢(.كدٕ٪ٰ ا٣ٞةثػ٢ ٤٣ذُجٲػٜ ك ا٧ٕ٣ػ٢ ثػ٫ وٛحه، ٩كجحن إ٣ػٯ -6

ٰ  ٱٞةؿ: )ا٣ع ٤ ٧ى ٔى  (.٢  ا٣ؾم اٝذؿظ٫ ا٧٣٭٪ؽس 

ٰ  ٬ٮ ٦ٮاٜٚ ٧٣ذ٤َُ  ٦ة -2 ٤ً ٔى٧ى ، قٲةرة ٤٧ٔٲَح(. جةت ا٢٧ٕ٣، ٱٞةؿ: )٣جةسه 

٤ٲًّة -3 ٧ى ٲًّة: كدٕ٪ٰ ٤ٕٚٲٌةن ٔى ًٕ ت ا٣ػَؽٍػ٢ ا٧٣ٍعػؽكد . ٱٞةؿ: )وػةظككاٝ

 (ٚٞٲؿه ٤٧ٔٲًّة

ٍَي -3 ة»ء َّ٘ اىَػ ، «، ٱٞةؿ: ٤٧ٔٲَػح صؿاظٲَػح٬ٰ ص٤٧ح أ٧ٔةؿ دعؽث أزؿان ػةوًّ

 ا٧٣ٕةص٥ ا٣عؽٱسح، كدض٧ٓ ٤ٔٯ ٤٧ٔٲَةت، كٱَٛؿع ٤ٔٲ٭ة:ثٕي ة كرد ٰٚ ٧َ ٦ك٬ؾا 

  ة٣ٲَةت ظؿثٲح ٨٦ ٬ضٮـ كدٚةع َٕ ٤٧ٔٲَح ٔك١ؿٱَح، ك٬ٰ ٦ض٧ٮٔح ٚ

ك٩عٮ٧٬ة.
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 ة٣ٲَػةت َٕ ، ٗؿًػ٭ة ص٧ػٓ ٤٧ٔٲَح اقػذؼجةرادٲَح: ٦ض٧ٮٔػح ٦٭ػةـ كٚ

٤ٕ٦ٮ٦ةت ٨ٔ ا٣ٕؽك.

  ٤٧ٔٲَح إق٪ةد: ٦ض٧ٮٔح أ٧ٔةؿ ا٣ؽ٥ٔ ا٣ؾم ٱَٞؽـ ٣ض٭ح، ٨٦ ػػؽ٦ةت

ٚ٪ٲَح، أك د٧ٮٱ٪ٲَح، أك ٢ٞ٩ أمؼةص، أك ٔذةد، أك ا٣ذـكٱؽ ث٤ٕ٧ٮ٦ةت.

  ٰ٤٧ٔٲَح ٦ىؿٚٲَح: إصؿا ات اعٱؽاع أك ا٣كعت أك ا٣ذعٮٱػ٢، ا٣ذػ

دذ٥ ٔجؿ ا٧٣ىةرؼ.

 صؿاظٲح، القػذؼؿاج ا٣ض٪ػٲ٨ ٦ػ٨ رىظػ٥  ٤٧ٔٲح ٝٲىؿٱَح: ٦ؽاػ٤ح

ا٣عة٢٦ ٔ٪ؽ وٕٮثح أك دٕؾ ر ا٣ٮالدة ا٣ُجٲٕٲح.

 ٤ٲَػح: ث٧ٕ٪ػػٯ كإٝػح ٦ٞىػػٮدة ٧ى ػػ٤َط،  .ٔى ٍُٮ ٦يكى ػ ٱٞػةؿ: )٤٧ٔٲػػح قى

٤٧ٔٲَح د٭ؿٱت(.

 كدٕ٪ٰ: :ٗؿٚح ا٤٧ٕ٣ٲَةت

ٗؿٚػػح ٚػػٰ ٦ىٍنػػٛٯ ٦ٕػػَؽة عصػػؿا  ا٧٣ػػؽاػالت ا٣ضؿاظٲػػح  - ن 6

٧٤٣ىٍؿًٯ.

ؿ  قؿم  ٗة٣جةن، ٱؽٱؿكف ٦٪ػ٫ ٦ض٧ٮٔح ًجة - ن 2 ٞى ط ٱضذ٧ٕٮف ٰٚ ٦

 أ٧ٔةؿ ا٣ٞذةؿ كا٣عؿب.

  ٦ىٍكػػؿىح ا٤٧ٕ٣ٲػػةت: ٦٪ُٞػػح دضػػؿم ٚٲ٭ػػة األ٧ٔػػةؿ ا٣ٕكػػ١ؿٱح

ا٧٣ٲؽا٩ٲح.

 ٤ٲَةدٰ: ٩كجح إ٣ٯ ا٤٧ٕ٣ٲَػةت ج ٤٧ٔٲٌػح، كدٕ٪ػٰ ٦ػة ٧ى ٬ػٮ ٦ذ٤ٕ ػٜ  ٔى

ثذ٪ٛٲؾ ا٤٧ٕ٣ٲةت ا٣ٕك١ؿٱح، ٱٞةؿ: )وؽر أ٦ؿ ٤٧ٔٲَةدٰ(.

ٌِو-4  ٱٕ٪ٰ:ك ءاىػذ

ا٣َؽاٚٓ كا٧٣يكج ت، كٱض٧ٓ ٤ٔٯ )ٔٮا٢٦(، ٩عػٮ: ا٣ٕة٦ػ٢ االٝذىػةدم،  - ن 6

)٤٣ٕة٢٦ االٝذىةدم أزؿه ٦٭٥  ٰٚ ا٣٭ضؿة كاالٗذؿاب(. كا٣ٕة٢٦ ا٣سٞةٰٚ. ٱٞةؿ:
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)ٔة٦ًػ٢ي  ثةٔر َٝٮة أك أداةه دعؽث د٘ٲٲؿان، أك دكػةٔؽ ٤ٔػٯ ا٣ذ٘ٲٲػؿ، ٱٞػةؿ: - ن 2

)  ٰ ٭ةت ا٣٪ةس(.٧٠ة ٱٞةؿ:  ،أ٠كؽة، ٔة٢٦ًه ٦ؿً )ٱؤز ؿ ا٣ٕة٢٦ ا٣سٞةٰٚ ٰٚ دٮص 

٘ ٲ٢، ك٬ٮ ا٣ؾم ٱٕذ٧ؽ - ن 3 ٌٰ ٗة٣جػةن ١٣كػت رزٝػ٫ ا٣ن   .٤ٔٯ ص٭ؽق ا٣جػؽ٩

كٱَٛؿع ٤ٔٲ٫ ث٭ؾق ا٣ؽال٣ح: 

 ه، ٱٕذ٧ػؽ ٤ٔػٯ ص٭ػؽق ا ٣ٕة٢٦ ا٣ٲؽكم: ك٬ٮ ٔة٢٦ ٗٲؿ ٦ذؼى 

ا٤ٌٕ٣ٰ ٰٚ أداا٫.

 ىح كػجؿ ه، ذك ديٍرث ة ظؿٚٲَح.ا٣ٕة٢٦ ا٧٣ة٬ؿ: ك٬ٮ ٔة٢٦ً ٦ذؼى 

 ٚػٰ ا٧٣ٮصػٮدات، ا٣ٕٮا٢٦ ا٣ُجٲٕٲػح: ك٬ػٰ ا٧٣ػؤزؿات ا١٣ٮ٩ٲَػح 

ٱػةح. ٱٞػةؿ: )ا٣ؿٱػةح ٦ػ٨ ٔٮا٦ػ٢ ٠ة٧٣ة  كا٣عؿارة كا٣٭ػٮا  كا٣ؿ  

ؿٱح(. ٍٕ ا٣عخ  كا٣ذَ

ٌِي  -5  ك٬ٰ: :اىػذ

أ٩ٍسٯ ا٣٪َع٢ ا١٣ةقجح ا٣ضة٩ٲح، كال ٱيك٧َٯ ذ٠ؿ ا٣٪عػ٢ )ٔػة٦ًالن(، أل٩ػ٫  - ن 6

 ٱض٪ٰ كال ٱ١كت. ال

 كٱَٛؿع ٤ٔٲ٭ة: .ا٧٣نذ٤٘ح كا٣ىة٩ٕح، كال قٲ٧ة ٰٚ ا٢٧ٕ٣ ا٣ٲؽكم - ن 2

  ا٣ُجٞح ا٣ٕة٤٦ح: ك٬ٰ ا٣ٛبح ٨٦ ا٧٣ضذ٧ٓ ا٣ذػٰ دٕػٲل ٦ػ٨ ٤٧ٔ٭ػة

٧َػةؿ ا٧٣ىػة٩ٓ  ا٣ٲؽكم أك ٩ىٙ اٳ٣ٰ، كٗة٣جػةن ٦ػة ٔي ٱٞىػؽ ث٭ػة 

كا٧٣٪ةص٥ كا٣ًعٍؿٚٲ ٮف كا٣ٛاَلظٮف.

ْػٍٔاءاى -6 ٍَ 

أزؿ ا٣ٕة٢٦ ا٣٪عٮم، ٱٞػةؿ: ) ا٧٣ٕٛػٮؿ ثػ٫ ٱْ٭ؿ ٚٲ٫  )ٰٚ ا٣٪عٮ(: ٦ة - ن 6

٧ٍٕيٮؿه ٢ٕٛ٤٣، كاالق٥ ا٧٣ضؿكر ٧ٕ٦ٮؿه ٣عؿؼ ا٣ضؿ(.  ٦ى

ٍٕ  - ن 2 ٤ٍٮل دي ا٢ ٨٦ ٦ٕضٮف ا٣ؽٝٲٜ ك٧ى ظى ٮًّ ثة٣ٛكذٜ كا٣ضػٮز  ا٣َك٨٧ ٦ىٍعني

 ك٩عٮ٧٬ة.
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٘و -7 ٍِ  كٱٕ٪ٰ: اىَػ

َؿع ٤ٔٲ٫: ا٣ضةقٮس ٱ٪٢ٞ األػجةر ٣ؽك٣ح أك ص٭ح ٦ٕةدٱح. - ن 6 ٛى  كٱي

 دىًكج: ك٬ٮ ا٣ؾم ٱذضَكف ٧٣ى٤عح َؿٚىٲ٨ٍ ٔؽَكٱ٨ٍ.ا٧ٕ٣ٲ ـٍ ٢ ا٧٣ي

 ، ٧٠ػةةرادٲَح، ك٣ٮ ٠ةف ٤٧ٔػ٫ إدارٱًّػةا٧٣يٮّٙ ٰٚ ص٭ح أك ٬ٲبح اقذؼج - ن 2

٧ ٰ ا٣  ٧يؼةثؿات األ٦ٲؿ٠ٲح ٦ٮّٛٲ٭ة.ديكى

ثيٮف ا٧٣نذؿم ٨٦ دةصؿ أك وة٩ٓ. -  ن3 ـَ  ا٣

ثيٮف ا٣ؾم ٱذٕة٢٦ ٦ٓ ٦ىؿؼ.  - ن4 ـَ  ا٣

تت -8 ٌِ اَػذ ٍُ يػػٮف ٚػػٰ ٦ىٍىػػًؿؼ وءاى ث ـَ كدكػػذ٢٧ٕ ثٕػػؽ أف ا٩ػػـاح ٦ٕ٪ػػٯ  .ا٣

 إ٣ٯ ا٣ك٤جٲَح. )ا٧ٕ٣ٲ٢( ا٣ؾم ٠ةف ٦ذؽاكالن 

ٍَوء -9 ْػ ٍَ ٍىػ٪ٓ. ككرد ٚػٰ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ أ٩ػ٫  اى ١٦ػةف ٱض٧ػٓ »ا٧٣ى

ة٢٦ً ٕى  «.ا٧ٕ٣ةؿ كفالت ا٢٧ٕ٣، كٱيٍض٧ىٓ ٤ٔٯ ٦ى

ٌِو -11 ػذ ٍُ  ك٬ٮ: :اى

ٌٰ ٰٚ ادضةق. ر٥ٝه ٱٕج ؿ ٨ٔ ٦ٞؽار ا٣ذ٘ٲ ؿ ا٣ - ن 6  ٪كج

 ذ٤ٕٞةف ثْة٬ؿة أك دٛة٢ٔ ك٩عٮ٧٬ة.٩ةدش دٞكٲ٥ ٔؽدٱ٨ ٱ - ن 2

ػذٌَي اى -11  كدٕ٪ٰ: ءٍُ

ؿىر ك٩عٮ٧٬ة، ٱٞػةؿ: )٦ٕة٤٦ػح د٤٧ٲػٟ،  - ن 6 ًى  ًٓ
ٍ ٜ  أك دٚى ٍٔٮل إزجةًت ظى دى

ٕىة٤٦ح(. ًٞؽىت إًجةرةي ا٧٣ي ٕىة٤٦ح دكضٲ٢ قٲَةرة، ٚي  ٦ٕة٤٦ح زكاج، ٦

ؿ ؼ كا٣ك٤ٮؾ  - ن 2 ىٲٍٓ كمؿا  أك كّٲٛح، ٱٞةؿ: )ذ٣ٟ ا٣ذَػةصؿ ا٣ذَىى ٰٚ ث

ة٦ى٤ح(. ٕى ٨ ا٧٣ي كى  ظى

ي ء -12 ٍْ ٍٞؽ(. كٱَٛؿع ٤ٔٲ٭ة:كرد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣عؽٱسح  اىُػ  أ٩٭ة )ا٣٪َ

٤٧ٍىح ا٣ٮَ٪ٲح: كظؽة ا٣٪ٞؽ ا٣ذٰ ٱيذٕة٢٦ ث٭ة ٰٚ دك٣ح ٦ة - ن 6 ٕي ٠ػة٤٣ٲؿة  ،ا٣

 ا٣كٮرٱح أك ا٣ؽٱ٪ةر ا١٣ٮٱذٰ، أك ا٣ؽر٥٬ ا٧٣٘ؿثٰ.
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جح: كظؽة ٩ٞؽ أص٪جٲَح ٝةث٤ح ٧٤٣جةد٣ح ثة٤٧ٕ٣ػح ا٣ٮَ٪ٲَػح  - ن 2 ٍٕ ٤٧ٍح ا٣َى ٕي ا٣

، ٠ة٣ؽكالر كا٣ٲٮرك كا٣ض٪ٲ٫ اع  قذؿ٣ٲ٪ٰ كا٣ٲ٨ٌ.ٰٚ أم ث٤ؽو

ا٤٧ٕ٣ح ا٣٪َةدرة: دٕجٲػؿ ٦ضػةزم ٱٕ٪ػٰ ٤ًٌٝػح ا٣٪َْٲػؿ صػٮدةن، ٱٞػةؿ:  - ن 3

٤٧ٍحه ٩ةدرة ٰٚ ٬ؾق األٱةـ(. ٔي  )ا٣عت  ا٣ىةدؽ 

٤٧ٍح  - ن4 ٕي رىٝٲَح: ا٣٪ٞٮد ا٧٣ُجٮٔح ٤ٔٯ كرؽ.ا٣  ا٣ٮى

٤٧ٍح ا٧٣ٕؽ٩ٲح: ا٣٪ٞٮد ا٧٣ك١ٮ٠ح ٨٦ ٦ٕةدف - ن 5 ٕي كال قٲ٧ة ا٣٪ٌٲ١ػ٢  ،ا٣

 كا٣٪عةس ك ا٣ٌٛح.

٤٧ٍح االٚذؿاًٲَح: ٩ٞٮد ر٧ٝٲَح  - ن 6 ٕي ٗٲػؿ ٧٤٦ٮقػح، دذػؽاكؿ اٚذؿاًٲح ا٣

 ٰٚ ثٕي ٦ضةالت ا٣ذضةرة.

ٍَوء -13 ْػاَْػ ٍُ كؿ، ٱٞػةؿ: ) ٬ػؾا دٕجٲػؿه ٬ػٮ مػةآ ك٦ذػؽا ك ٱٕ٪ػٰ ٦ػة اى

٤ح ٰٚ اعٔالـ(. ٧ى ٍٕ ٧ٍٕى٢ ٰٚ ٦س٢ ٬ؾق ا٧٣٪ةقجح(، أك )٬ؾق ٔجةرة ٦يٍكذى  ٦يٍكذى

ٍَي ء -14 ٍُْػاَْػ ٰ  ٱٌٰٞ ٚٲ٭ة ا٣ٮ٣ؽ ا٣ى٘ٲؿ ظةصذ٫. اى ٰ  أك ػـٚ  إ٩ة  و٘ٲؿ ٦ٕؽ٩

ٍَو -15 ٞ الد٫(.اْغاَْػ ـ، ٱٞةؿ:)اقذ٢٧ٕ ا٣كٲةرة ٰٚ د٪  : اٍقذىٍؼؽى

ٍَّو -16 ٕى٧ى٢»كرد ٰٚ ا٧٣ٕض٥ أف ٦ٕ٪ةق:  : ٦ةتََػ ك١٣٪٫ ٱٕ٪ٰ ا٣ٲٮـ:  ،«دى٤١َٙ ا٣

ٕى٧ ٢(. ٕى٢٧َ ا٣جةظر ٰٚ اقذ٪ذةصةد٫(. كا٧٣ىؽر ٦٪٫ )ا٣ذَ ـىٱَؽى كدى٧ىَع٢، ٱٞةؿ: )دى ى  د

ي  ػػِ أف ثٕػػي ٬ػػؾق ا٧٣ػػؽاػ٢ أك ا٧٣ٕػػة٩ٰ ا٧٣ٞذؿظػػح، أ ػػػؾت ٦ػػ٨ كٱي٤ٍعى

ٱؿ٦ػٰ إ٣ػٯ إٝؿار٬ػة د٬ػة ٬٪ػة روٲ٪ح، ١٣٪٭ػة إٚؿادٱػح، كإٱؿا ٦ٕةص٥ ٦ٕةوؿة ك

 ، د٧٭ٲؽان الٔذ٧ةد٬ة ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٧٣ض٧ٕٲح كدعؽٱسةد٭ة.ة٦ض٧ٕٲًّ 

*   *   * 
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(13) 

 َّ َحبَ 

( قذح ٔنؿ ٦ػؽػالن، 66كرد ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ةدة ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ٩عٮ) ٦ة

٨٧َ ٩عٮ قجٕح كٔنؿٱ٨ ٦ٕ٪ٯ. ٌى  ك٧َ٦ة كرد ٦٪٭ة ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس: دذ

٫: قٲؽ ا٣ٞٮـ، ٦ٮًٓ ا٣ك جٍ٭ى ٍ ا٣ضى ٞى٧ؿ، ا٣  ٲ٢ٍ.ؼى ضٮد، ٦٪ـؿ ا٣

جةف. ج٫َ: ا٣ضى  ا٣ضي

 األىٍصج٫: األقؽ.

 ك٦٪٭ة ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ:

َٟ صج٭ذى٫، اقذٞج٫٤ ث٧ة ٱ١ؿق، ٚةصأق. جى٫ ٚال٩ةن: وى  صى

ج٫َ ٚال٩ةن: أػـاق.  صى

 اٍصذىجى٫ ا٧٣ة ى: أ١٩ؿ ٦ؾاٝى٫.

ج٭ح ا٣ٞذةؿ: ػُٮط ا٧٣ٮاص٭ح ثٲ٨ صٲنٲ٨.  صى

ح: ا٧٣ؾاؽ ا١٣ؿٱ جًٲ٭ى ٫ا٣ضى
(4)

. 

٥٣ ٱؿد ٚٲ٭ة ٧٦ة ٱٞذؿح اقذؽرا٫٠ ك٦ة
(5)

٩عٮ قذح ٦ؽاػ٢، ٰٚ ٩عٮ ٔنؿة  

 ك٬ٰ: ،٦ٕةف

٫ى، ٱٞةؿ: َحذيَّء -1 ـى ككاصى ى٫ى صٲن٪ة ا٣ٕؽٌك(. ك٥٣ ٱؿد ٬ػؾا ا٣ٕٛػ٢  ٝىةكى )صةث

بٮ٩ػ٫، ك١٣ػ٨ ٦ض٧ػٓ  ،ا٧٣ـٱؽ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥  ُ ٧َ٦ة ص٢ٕ ثٕػي ا٧٣ذنػؽ دٱ٨ ٱؼ

ك٠ػؾا  ،(4/95ةب األ٣ٛػةظ كاألقػة٣ٲت )ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة أٝػؿق ٚػٰ ٠ذػ

                                                 

كرد ٨٦ ٦ؽاػ٢ ا٧٣ةدة ا٤٣٘ٮٱح  ٦ة٥ْٕ٦ ؾق ا٣ك٤ك٤ح ٨٦ ا٣ؽراقةت ٩ؾ٠ؿ ٠٪ة ٰٚ ثؽاٱةت ٬ (4)

ط ٦٪٭ش ا٢٧ٕ٣ وؿ٩ة ٩ضذـ ،ا٧٣ؽركقح ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ٌى  ثجٕي ا٧٣ؽاػ٢. ئكثٕؽ أف ادَ

كردت ثٕي ٬ؾق ا٧٣ؽاػ٢ كدالالد٭ة ٚػٰ ثٕػي ا٧٣ٕػةص٥ ا٧٣ٕةوػؿة ا٣ٞٲ ٧ػح. كإزجةد٭ػة  (5)

٭ة ًى ٍؿ ٔى ٭ة ٰٚ ٦ٕةص٧٭ة كٝجٮ٣٭ػة ٪٤ٔٯ ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح عٝؿار٬ة كد٧ٌٲ ٬٪ةٱٕ٪ٰ ٝجٮ٣٭ة ك

ٰٚ ثعٮث ٦ضالد٭ة.
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 وجىع امنغث امػرةٔث ةدوشق فْ كرارات األمفاظ واألسامٔب.

وَْ امىلاووث وامىِاجُةث. ٓلةا    ،وصدر امفػل )َجاةٍَ( الُمَجابَهة: -2

أ امفػل )َجاةَةٍ(،  )غنّ األوَّث وجاةُث امىحتنّٔي ةكل كِاَا(. غنىاً ةأنَّ وي َخطَّ

، امذي اًتلةل وةي امىصةدرَّٓث  مةّ اَّسةىَّٔث. ومكةي كان ٓخطِّئ َذا امىصدر

اتٍ حكىاً.  امىػروف فْ امنغث أًٍ  ذا أكِرَّ امفػل تَتَِػتٍْ وشتَلَّ

تِاجُةا ووكة    فْ وثل كِمُه  )تجاةٍَ امخصىان(، وٓػٌْ تََجابَه، -3

 ُكلٌّ وٌُىا ولاةل َخْصىٍ، وستلتالً  َّٓاه ةىا ٓكره وي كٍِ  أو فِْػل.

امجىاغةث »ورد فْ امىػجةه امكتٔةر مىجىةع املةاَره أًُةا   :الَجبْهة -4

َّفث مَجنْب خٍٔر أو دَفْع شرّ   وٓفرَّع غنُٔا «. امىؤم

  امجتُةةث امسٔاسةةَّٔث  وَةةْ وجىِغةةث أحةةزات أو تكةةتُّالت و ٌَّٔةةث أو

دومَّٔث، وتلارةث فْ األَداف أو وتِافلث فْ َظْرف وا، تتػاون وػاً فْ 

ورحنث وي وراحل غىنُا.

  َتُْث امِ ٌٔث  َةْ وجىِغةث أحةزات أو تكةتُّالت سٔاسةٔث فةْ ةنةد، امج

وتلارةث األَداف أو وتِافلث فْ ظرف وا، تتػةاون وػةاً فةْ ورحنةث وةي 

ٓلا   )جتُتٌا امِ ٌَّٔث صاوده فْ وجٍ امػدوان(. وغنةّ  .وراحل َغَىنُا

 غرارَا ٓلا   جتُث كِؤث، جتُث شػتٔث، جتُث تحرٓر، جتُث دومَّٔث...

 ث امداخنَّٔةةث  تػةةاُون وتكةةاتُُ  وجىِغةةث وةةي األحةةزات أو امجتُةة

امىٌظىات امشػتٔث، أو اَّتحادات أو امٌلاةات أو َٔئةات امىجتىةع 

ٍّْ غام. ٓلا   )جتُتٌا  امىدًْ، فْ ةنٍد وا، ةَغَرض تحلٔق َدٍف و ٌ

امداخنٔث وتىاسكث فْ وجٍ امػدوان(.

  ََُّث اَّكتصادَّٓث  َْ وجىِغث األًشطث وامفػ امَّٔات اإلًتاجٔث وي زراغٔث امَجتْ

وصٌاغٔث وتجارٓث فْ ةنٍد وا. ٓلا  )غزَّز امصٌاغِّٔن جتُتٌا اَّكتصادّٓث(.
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كٱ٤عِ أف )ا٣ضج٭ح( ٥٣ دٕؽ دٕ٪ػٰ ٦ٮًػٓ ا٧٣ٞةك٦ػح كا٧٣ؼةوػ٧ح، ثػ٢ 

٘ىؿىضو ٦ة. ٟ كا٣ذٕةكف ٣  دٕ٪ٰ ظة٣ح ا٣ذ٧َةقي

قػجٜ  ٗٲؿ٬ػة، ٧٦ػة٠سٲؿان ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ؽاػ٢ ا٧٣ٞذؿظح ك ك٧٦ة ٝؽ ٱؿد ٤ٔٲ٪ة أفٌ 

كٝػػؽ ٱ٤ىعػػٜ، ٬ػػٰ ٔجػػةرات اوػػُالظٲح ١٦ة٩ي٭ػػة األك٣ػػٯ ٬ػػٮ ٦ٕػػةص٥ ا٣ٕجػػةرات 

وػُالظٲح أف دىػجط ٥ٕ٩، ٬ؾا وعٲط، ك٨َ١٣ ٦ػلؿ ا٣ٕجػةرات اال .االوُالظٲح

صـ ان ٨٦ ٦ؽاػ٢ ا٧٣ٕضػ٥ ا٤٣٘ػٮم، ٧٠ػة وػةرت ٠ػؾ٣ٟ ٔجػةرات اوػُالظٲح 

ىٲ٢ٍ، اٍػذى٤ٍى ا٣عةث٢ي ثة٣٪ةث ت ٣ ًَ ة  ٢، زة٣سح األزةٰٚ..ٝؽٱ٧ح، ٨٦ ٦س٢: ظى

َٓٔي -5 جٍ٭ػح(. كدٕ٪ػٰ  ءاىَخبْ ٧ىػ٢و أك ك٬ٰ ٩كجح إ٣ػٯ ٧٤٠ػح )ا٣ضى ٔى وػٛح 

دذٕةكف ٚٲ٫ أظـاب أك ٠ذ٢ قٲةقٲح كَ٪ٲح ٚػٰ ٦ؿظ٤ػح ٦ػة ، ٠ػأف ٱٞػةؿ:  ٩نةط

)ٱٕة٩ٰ ا٢٧ٕ٣ ا٣ضج٭ٮٌم ٨٦ ثٕػي ا٣ذ٪ةٌٝػةت(. كٱيػؾ٠ؿ أف ثٕػي ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ 

ٍظؽىكٌم، جٍ٭ٮٌم ك كى ُ بٮف ٧٤٠ذٰ صى كٱؿكف أف ا٣ٞٲةس ٰٚ ٬ػؾق ا٣٪كػجح  ٠ة٩ٮا ٱؼ

ٍظًؽٌم(، ٨٦ دكف كاك، ك٨َ١٣ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة، أٝػَؿ  ٌٰ ككى جًٍ٭ ٬ٮ )صى

 (.٬3/82ؾق ا٣٪كجح ٰٚ ٠ذةب األ٣ٛةظ كاألقة٣ٲت )

ػػؽ، ككاقػػٓ  ٫ى جىػػصٍ ا٣ػػؾم كرد ٚػػٰ ا٧٣ٕػػةص٥ أف األى  األَْحبتتّء -6 ٬ػػٮ األقى

ضةع، ٤ٔٯ أ٩٭ػ٥ ا٣ضج٭ح. ك٨١٣ ثٕي ا٣ٕؿب دكذ٫٤٧ٕ ا٣ٲٮـ  ٌٰ ا٣ن  ث٧ٕ٪ٯ ا٣ؾ٠

ىٍمجى٫ي( ٱجؽ٣ٮف ا٣ضٲ٥ مٲ٪ةن ٚٲٞٮ٣ٮف ٦سالن : ث٧ٕ٪ػٯ ٝػٮؿ ا٣ٕػؿب:  ،)٬ؾا ا٣نةب  أ

ؾىع(، ٱىٛٮف ث٫ ا٣نةب ا٣ٞٮٌم ا٣نضةع. ك٦ٕؿكؼ أَف اعثػؽاؿ  )٬ؾا ا٣نةب صى

٤ًػ٥  ٨٦ ق٪٨ ا٣ٕؿثٲح، كٱ١٧ػ٨ اعٚػةدة ٦٪ػ٫ ٔ٪ػؽ ا٣ٌػؿكرة ٣ذكػٮٱٖ ثٕػي ا١٣ى

٣َؽا٣ ٮى ىَرٍصخي ثػٲ٨ ٨ ك٦ .٧ي إثؽاؿ ا٣ضٲ٥ مٲ٪ةن ٝٮؿ ا٣ٕؿب: اٍصذىَؿ ا٣جٕٲؿي كامذىَؿ، كأ

. ىَرٍمخي  ا٣ٞٮـ كأ

*   *   * 
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(14) 

 َؽبم

( قػجٕح كٔنػؿٱ٨ 27كرد ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ةدة ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲػح ٩عػٮ ) ٦ة

٨٧َ ٩عٮ ٌى  ( أرثٕح كػ٧كٲ٨ ٦ٕ٪ٯ.54): ٦ؽػالن ، دذ

 ك٧٦ة كرد ٦٪٭ة ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس:

ػػٍخ. مػػج١ىخ األ - ُى ػػج١َخ: اٍػذى٤ى ى١ىٍخ كدنى ٦ػػٮر كامػػذج١ىٍخ كدنػػةث

ٔىػ٢  ٕىػ٢ كدٛة ( ك ا٧٣ىـٱؽات )اٍٚذى ٕى٢ى كٱ٤عِ أف ا٣سالزٰ ا٧٣ضؿد )ٚى

َٕػػ٢( صػػة ت ث٧ٕ٪ػػٯ كاظػػؽ. ٧٦ػػة ٱػػؽٔٮ إ٣ػػٯ ٔػػؽـ ا٣ذنػػج ر  ٛى ى كد

 .ثٮصٮب اػذالؼ دالالت األث٪ٲح ٰٚ ٢ٌ٠ كص٫و كظٲ٨

٤ٍٍ كا٣ذؽاػ٢. - ا٣ذَنجٲٟ: ا٣ؼى

: أق٪ة - ف ا٧٣نٍ.ا٣َنجٟى

جَةؾ: - ٦ىٍنجٮؾ. ًدٍرع مي

ٟ: ا٣ؼىٮ٦ةت.اا٣َنجة -

 ك٦٪٭ة ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ:

ٌي  - ٢ ثٕ جٟى ا٣نٰ ي: دؽاػى  ٫ ٰٚ ثٕي.مى

ٍٕي. - ى ٫ ٰٚ ث ٌى ٍٕ ى ت ث ٟى ا٣نٰ ى: أ٩ٍنى جى مى

جَةؾ: ا٣٪ةٚؾة. - ا٣ن 

جَٟ. - ا٣َنجٲ١ح: ٩كٲش ٦ينى

ا٣َنج١ٍح: )ثك١ٮف ا٣جة (: ا٣٭ؽٱح ٱٞؽ٦٭ة ا٣ؼُٲت ٣ؼُٲجذ٫. -

ػ٨٧َ  ،( قجٕح ٦ؽاػ٥٣7٢ ٱؿد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ةدة ٩عٮ ) ك٦ة ٌى دذ

 ك٬ٰ: ،٩عٮ ػ٧كح ٔنؿ ٦ٕ٪ٯ، ٱٞذؿح اقذؽرا٠٭ة

ذيَِه ء -1 ٧ًٍٝٲَػح ٔة٧٣ٲػح )اع٩ذؿ٩ػخ(. كٝػؽ  اىؾَّ ٩ْةـ ادىةالتو الق١٤ٲَح رى
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؛ (5/663أٝؿ٬ة ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة ٰٚ ٠ذةب األ٣ٛةظ كاألقة٣ٲت )

 ٧ٓ د٦نٜ ٝؽ ك٣َؽ٬ة ٣٭ؾق ا٣ؽال٣ح.٦ض ك٠ةف

بََه ء -2 جػةن ٠َ ؿى عةن ٦ي كٝؽ أكردد٭ػة ثٕػي ا٧٣ٕػةص٥ ا٧٣ٕةوػؿة ٦ىػ٤ُ اىؾَّ

مج١ح اع٩ذؿ٩خ: مج١ح ٤ٕ٦ٮ٦ةت ٔة٧٣ٲح د٭ؽؼ إ٣ػٯ »ٚٞة٣خ:  ،٦ٞةثالن )٣ال٩ذؿ٩خ(

٢ إ٣ٲ٭ػة ٦ػ٨ ػػالؿ ا٣عةقػٮب ٧٠ػة ٚػٰ ٦ٕضػ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح « رىثٍٍ ا٣ٕة٥٣، ٱيٍؽػى

 (.ا٧٣ٕةوؿة )مجٟ

ػا٣نػةث١ح كمػج١ح اع٩ذؿ٩ػخ( ا٤٣ػؾٱ٨ كي كثة٧٣ٞةر٩ح ثٲ٨ ٦ى٤ُعٰ ) ٕة ًً

ٱىذجٲ٨َ أف ٦ى٤ُط )ا٣نػةث١ح(  ،٦ٞةث٤ٲ٨ ٧٣ى٤ُط أص٪جٰ كاظؽ ٬ٮ )اع٩ذؿ٩خ(

ىٍك٣ٯ دؿ٠ٲػت  أل٫٩ ٧٤٠ػح ٦ٛػؿدة، ٚػٰ ظػٲ٨ أف )مػج١ح اع٩ذؿ٩ػخ( ؛ٝؽ ٱ١ٮف أ

دة، ك٣ػٲف االمذٞةؽ ٨٦ ا٣نةث١ح أٱكؿ ثىٛذ٭ة ٧٤٠ح ٦ٛؿكإًةٰٚ ٨٦ ٧٤٠ذٲ٨، 

ك٦ػػة ٱكػػ٧ط ثةالمػػذٞةؽ ٦ػػ٨  ٚػػٰ االمػػذٞةؽ ٦ػػ٨ ا٣ذؿ٠ٲػػت.٠ػػؾ٣ٟ  األ٦ػػؿي 

َىػه )ا٣نػةث١ح .ٱىٍكػ٧ط ثػ٫ ال ا٧٣ى٤ُعةت ٦َٞؽـ ٤ٔػٯ ٦ػة ٩ىػؿىل أف: ديؼى ( كى

٧ٞةث٤ػح ثه )مػج١ح اع٩ذؿ٩ػخ( ك٦ٮوػٮٚةد٭ة ٧ٞةث٤ح )اع٩ذؿ٩خ(، كأف ديؼَى ث

ٍؽىر ٤ٔٯ ا)ا٣ٮٱت(.٤ٔٯ أ٩ٰ أٔذٞؽ أف ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲ   ٝى ػذٲةر ٦ٞةث٢و ٔؿثٰ ١٣ػ٢  ٲ٨ أ

 ٨.ٲٲَ ٨٦ ا٧٣ى٤ُعٲ٨ األص٪ج

 كٱ٨١٧ أف ٱٌٛؿع ٤ٔٯ ٦ؽػ٢ )ا٣َنج١ح( ٦ةٱ٤ٰ:

  ،ٜا٣نج١ح ا٣ٕة٧٣ٲح ا٣ٕ٪١جٮدٲح: ك٬ٰ ا٣نةث١ح ثػة٧٣ٕ٪ٯ ا٣ػؾم قػج

كٱكذ٤٧ٕ٭ة ٠سٲؿ ٨٦ ا١٣ةدجٲ٨.

  دٞة٩ٲح دٮٚ ؿ االدىةؿ ا٣كػ١٤ٰ أك ٦ؤَقكحه مج١ح اد ىةالت: مؿ٠ح

ذ٤ٙ ا٣ٞةرات أك ا٣ؽكؿ أك ٰٚ ث٤ؽو ٦ة.كا٣الق١٤ٰ ثٲ٨ ٦ؼ

  مج١ح إٔال٦ٲَح: ٦ض٧ٮٔح كقةاٍ إٔالـ ٌٚةاٲٌح أك أرًٲَح د١٤٧٭ة

مؿ٠ح إٔال٦ٲح كاظؽة ٦س٢ )مج١ح ثٰ ثٰ قٰ( ك٩عٮ٬ة.
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  ٓي ٤ٕ٦ٮ٦ػةت ٔػ٨ َػؿؼو ٧ٍػ ف: ٦ض٧ٮٔح أٚؿاد ٤٧ٔ٭ػة صى ك  مج١ح دىضى

ٍى٥ أك ٦ي٪ةًٚف، كدٞؽٱ٧٭ة ٤٣ُؿؼ اٳػؿ ٦ٞةث٢ أصؿ ٦ةد م ٗة٣جةن. ػى

  مج١ح ٦ؼػؽ رات: ٦ض٧ٮٔػح أٚػؿاد قػؿٱَح، ٤٧ٔ٭ػة إ٩ذػةج ا٧٣ػٮاد

ضةر ث٭ة.ا٧٣ؼؽ رة، أك دى٪ٲٕ٭ة أك االد  

  ٰمج١ح رىٌم: ٬ٰ ػُٮط ٨٦ صؽاكؿ أك ٝ٪ػٮات، دػٮز ع ا٧٣ػة  ٚػ

 ٌٰ ػػ٪ٍٕ األراًػػٰ، ٦ىػػؽر٬ة َجٲٕػػٰ ٠ػػة٣جعٲؿات كاأل٩٭ػػةر، أك وي

٠ةٳثةر ا٣كُعٲح أك ا٣ضٮٚٲح.

   ٍؿؼ ًوع جى١ح وى ٰ: ٬ػٰ ػُػٮط ٦ضػةرٱؿ ٤٣ػذَؼ٤ ه ٦ػ٨ ٦ٲػةق مى

االقذؼؽاـ ا٧٣٪ـ٣ٰ كٌٚالد٫.

 ػػػالت ٔىالٝػػػةت: ك٬ػػػٰ ٦ض٧ٮٔػػػح ا٣ى  ػػػجى١ح  كاالردجةَػػػةت  مى

ة ٦ػ٨ األٚػؿاد ٧ػكا٧٣ىة٣ط، ا٣ذٰ دٞٮـ ثٲ٨ ٚىٍؿدو أك ٦ؤقكح كٗٲؿ٬

كا٧٣ؤَقكةت. ٱٞةؿ: )٣٭ؾا ا٧٣كؤكؿ مج١ح ٔالٝةت كاقٕح(.

٢. ا٣ؽال٣ػح ا٣كػةثٞح  اىاَّْؾتب٘مء -3 ٤ٍػٍ كا٣ذَػػؽاػي ٣٭ػػؾا ا٧٣ػؽػ٢ ٬ػٰ ا٣ؼى

َؿع ٤ٔٲ٭ة ا٣ؽالالت ا٧٣كذضَؽة، ك٬ٰ: ٛى كٱ٨١٧ أف ٱي

ا٣ػػَؿثٍٍ ثػػٲ٨ مػػج١ةت ٦ذ٧ةز٤ػػح، ٠نػػج١ةت ا١٣٭ؿثػػة ، كمػػج١ةت  - ن 6

ا٧٣ٮاوالت أك ا٧٣ٲةق ٚػٰ ث٤ػؽو كاظػؽ أك ثػٲ٨ ث٤ػؽٱ٨، ٱٞػةؿ: )ٱٕػٮد دنػجٲٟ 

٭٧ة(.قٮرٱح ك٣ج٪ةف ثٛٮااؽ ص٧َح ٤ٔٲثٲ٨ مؿ٠ذٰ ا١٣٭ؿثة  

، ٱٞػةؿ:  - ن 2 ٌٰ ٍػؿًع ٦ؤَقكػح ٠جٲػؿة ثجؿ٩ػة٦ش ادىػةالت ر٧ٝػ ٚى ا٣ؿثٍ ثٲ٨ أ

جَٟ ا٧٣ىؿؼ ا٣ذضةرم ٚٲ٧ة ثٲ٨ ٚؿك٫ٔ ٰٚ ا٧٣عةْٚةت(. )مى

ا٣َؿثٍٍ ثة٣َنةث١ح أك ثنج١ح االدىػةالت ا٣ٕة٧٣ٲػح، ٠ػأف ٱٞػةؿ:)صؿل  - ن 3

دنجٲٟ مؿ٠ح االدىةالت ا٣ٮَ٪ٲح ثة٣َنجى١ح ا٣ٕة٧٣ٲح(.

٢ ا٧٣عػةرثٲ٨ »كرد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣كػةثٞح أف  كءاالْؽاِبذ -4 االمػذجةؾ دػؽاػي

 كٱ٨١٧ أف ٱَٛؿع ٤ٔٯ ٬ؾا ا٧٣ؽػ٢ ٦ةٱ٤ٰ: ؛«كاػذالَ٭٥ )ٔك١ؿٱح(
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 ةؽ،اٍمذًجىةؾ ٦ىٍعؽكد: ا٣ذع ٠أف ٱٞةؿ: )أدل  ةـ ٦ٓ ا٣ٕؽك  ٗٲؿ كاقٓ ا٣٪ُ 

دضةكز ا٣ؽكرٱح ا٣ٕك١ؿٱح ػٍ ا٧٣ٮاص٭ح إ٣ٯ امذجةؾ ٦عؽكد(.

  ٍ٧ٍٕى٢ ٚٲ٫ أم  قالح.امذًجىةؾ ثةألىٱ ؽم: ٬ٮ مضةر ثٲ٨ أٚؿاد ال ٱيٍكذى

  ٰٚ ٢ي ٦ىة٣ط أَؿاؼ دك٣ٲَح أك ٦ع٤ٲح اػي اٍمذًجىةؾ ا٧٣ىة٣ط: ٬ٮ دىؽى

ًي  ، ٧٦ة ٝؽ ٱؤدم إ٣ٯ دٮاٜٚي أك ػىػٮ٦ح ٭ة٦ٲةدٱ٨ ٦ؼذ٤ٛح، كدٕةر

ثٲ٪٭٧ة.

 ثٲ٨ دك٣ذٲ٨ أك ٌٰ : ػالؼ قٲةق ٌٰ .٠ذ٤ذٲ٨ دك٣ٲٌذٲ٨ اٍمذًجىةؾ قٲةق

 ىػػةدم: ػػػالؼ ظػػٮؿ ٦كػػةا٢ اع٩ذػػةج كا٣ذٮزٱػػٓ اٍمػػذًجىةؾ اٝذ

كا٧٣٪ةٚكح ثٲ٨ دك٣ذٲ٨ أك أ٠سؿ.

ػٲٮر ديٍنػجٟى »٧٦ة كرد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣كػةثٞح أف  اىَؾبَمء -5 ػجَةؾ: ا٣ك  ا٣ن 

جةؾ ص٧ػٓ «٣ع٢٧ األمٲة  ، كا٣نةآ ا٧٣ذؽاكؿ ثٲ٨ ا٣ٛالظٲ٨ ٬ٮ ا٣ٌنجٟى أك ا٣ن 

جى١ح، ك٬ٰ أ٦ؿاس ديٍنجٟى ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ٤ٔٯ ٬ٲب ٤َٜ أَؿاٚ٭ػة مى ٕى ي ثَٕةت و٘ٲؿة د ح ٦ؿى

ة ظج٢، ك د١ٮف ثُٮؿ ٩عٮ ٦ذػؿ ك٩ىػٙ ٧ثٕٮدٱ٨ ػنجٲَٲ٨، ٰٚ كقٍ ٢٠ ٦٪٭

ػؽ   كٔؿض ٩عٮ ٦ذؿ، دي٧ىؽ  ٤ٔٯ األرض، ٚٲٮًٓ ٤ٔٲ٭ة ا٣ـرع ا٧٣عىػٮد، كدينى

 كديٍع٧ى٢ إ٣ٯ ا٣جٲؽر.

يمء -6 ْٔ ػٍ ث٭ػة ك ،أداة اىؾَّ ػت ديجٍكى نى ٬ٰ أقُٮا٩ح و٘ٲؿة ٤٦كة  ٦ػ٨ ػى

جـ٬ة.أٝؿ َٜٝ، ٣عٍنٮ٬ة ز٥ ػى اص ا٣ٕضٲ٨ كديؿى

مؼىػةن فػػؿ، ٚذػةةن  اقذ٧ةؿ :ٱكذ٢٧ٕ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ا٣ٲٮـ ث٧ٕ٪ٯ َؽبََمء -7

جى١ىخ ا٧٣ؽر قحي ز٦ٲ٤ى٭ة(. أك مةثًّة ج ٫، ٱٞةؿ: )مى كأك٫ٕٝ ٰٚ ظي

٤ٔٯ أف ٣٭ؾا ا٢ٕٛ٣ ٦ٕ٪ػٯ أكردق ا٧٣ٕضػ٥ ا١٣جٲػؿ، ك٬ػٮ: ٝىػَؽـ ٣ؼُٲجذػ٫ 

 ، ا٣ذٰ ٬ٰ ٬ؽٱح ا٣ؼُٮثح ٨٦ ا٣ؾ٬ت ك٩عٮق.)ا٣َنج١ٍح( ثك١ٮف ا٣جة 

*   *   * 
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 تمهيد: -1

٦ ٯػٌّلف ٢ْ٭ اـخٰٙاء س٬ا٧ب ٪ػؼا  ْؽؼ ا١ٌػرس ا١ٌه٬حٌٮ ٨ْػ ا١ٓؽب ٤شا١ٰى

ٌٞتث. كٛػػ ةػؽزت  ا١ٌػرس، ٪٥ا ٤شاؿ األن٬ات ا٥١ٙؽدة، ك٤شاؿ األن٬ات ا٥١ؽ

(، نػاضب ٪575ال٤ص ٪ؼٯ٦ ا٥١شا٦ٰ١ ١ػل ا١غ٠ٰ٢ ة٦ أض٥ػ ا١ٙؽا٪ٰػم )ت٤

٫ا، كٛفػ٫٥ا  ٞخاب )ا٦ٰٓ١(، ٘ا١غ٠ٰ٢ ضٌػد أن٬ات ا١ٓؽةٌٰث كسٌؽة٫ا ك٦َّْٰى ٤غارسى

ٚي ةاألة٨ٰػًث  ًٗ ذ١ػٝ ٢٤ط٬ُػاتو ٤تخٟػؽةن حخ٢ٌٓػ ٠٢، ك٧رؽى ٘ٮ حياْٰ ًْ إ١٭ نطاحو ك

ٌٞتػث، كّل  ،م األن٬اتكا١خٌٜا١ٰب. ذ٣ٌ أكار إ١٭ أكٰاءى ٥ٌ٫٤ثو ٦٤ عهائ ك٪ػٮ ٤ؽ

ـ٥ٌٰػا ٟ٘ؽة ا١ٌؼّلٛث كاإلن٥ػات ك٤ػا ١طٚ ة٫ا ٤ػ٦ عهػائم أعؽل
(5)

. ك٢ْػ٭ 

ـً ٪581٪ؼا ا٨١ٌط٬ ـػار ـٰت٬ٯػ٩ )ت ( ا١ؼم ا٪ػخ٣ٌ ا٪خ٥ا٤ػان ةا١ٖػان ةخؽٰٞػب ا١ٟػال

 كاحٌهاؿ أسؾائ٩ًً، ك٤ا ٯٍؽأ ٫ٰ٢ْا ٦٤ ىؽكب ا١خٌٰٖؽ.

٦ ٤ػ٦ كةإ٤ٟاف ا١ػٌػارس أف ٯؽنػػ ا١خٌػؽاةً ا٬١ ذٰػٚ ةػ٦ٰ ٪ػؼىٯ٦ ا٥١شػا١ٰى

ا١ٌػرس ا١ٌه٬حٮ ض٦ٰ احُّغؼت عالنث ا١ػٌػرس ا٨١ٌِػؽم ا٨ٓ٥١ػٌٮ ةاألنػ٬ات 

                                                 

() ْٚي٬ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤ل. 

 ـ.4/7/8158كرد ا١تطد إ١٭ ٤ش٢ث ا٥١ش٥ّ ةخارٯظ 

 . ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا 5/47، ا١فا٤ٌؽائٮكا٥١غؾك٤ٮ  خطٰٜٚة، ٢١غ٠ٰ٢ ٞخاب ا٦ٰٓ١ (5)

    ٌ      ٌ  
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ا٥١ٙؽدة ٤ٌٜػ٤ثن ٥١ٓؽ٘ث أض٬اؿ ا١خٌؽٰٞب، ك٤ا ٯ٨خز ٦٤ ا٥١شاكرة ٘ػٮ ا١فػٰاؽ. 

ػٌػـ ١ػػرس اإلدٕػاـ ة٥ٌٜػ٤ػثو حيػ٣ٌ  ٦٤ ذ١ٝ أفَّ ـٰت٬ٯ٩ أضٌؿ ةيػؽكرة أف ٯٜي

م ٛتف٩ ٦٤ كٰغ٩ ا١غ٤٠ٰ٢تادئ ا١ٌػرس ا٨١ٌِؽٌم ا١ؼ
(8)

، كٛػ ـ٦ٌ ةػؼ١ٝ ـػ٨ٌثن 

٠َّٛ أف عؽجى ٫ٰ٢ْا ا١اٌلض٬ٜف ٦٥ٌ٤ درـ٬ا اإلدٕػاـ عاٌنػث. ك٪ٟػؼا احٌغػؼت 

ا١ػراـث ا١خٌؽٰٞتٌٰث ١ألن٬ات ك٠ٟ ٤تاضد ٢ٕبى ٫ٰ٢ْا رنػ ا١خٌٌٰٖػؽ ا١طػادث 

٧خٰشث ا٥١شاكرة ٘ٮ ا١خٌؽٰٞب أك ا١فٰاؽ. ١ٟػ٦ٌ ذ١ػٝ ٞػاف ٯيػ٣ٌ أكػٰاء ٥ٌ٫٤ػث 

ٌَٙ كنػالن حخٌه٠  ، ك٧طػ٬ ذ١ػٝ. ان ككٛٙػ ةغهائم ٞالـ ا١ٓؽب ٦٤ س٫ث ا١ػخ٢ٌ

٫ٍػػا  ٰى اإل٘ػػؽادٌم كا١خؽٰٞتػػٮ كٯتػػػك أٌف ضاسػػث ا٨١ٌطػػاة إ١ػػ٭ ٪ػػؼق ا١ٌػراـػػث ة٥شا١

 ٦٤ ٣٢ْ ا١ٌهؽؼ ٰٕؽ ٤فخ٠ٍّٜ ٩٨ْ. ان ـاٛىخ٣٫ إ١٭ س٫٢ًٓا سؾء

ٝي ا٨١ٌ  طػاة كإذا أعؼ٧ا ٘ٮ ا١طفتاف أ٪٥ٌٌٰث ا١ٌػرس ا١خٌٟا٢٤ٌٮ ٢١ٌٖث ةػا ٨١ػا ٤فػ٢

ث إ١ػ٭ ٨ْانػؽق ٤ف٬ٌٕان ض٦ٰ درـ٬ا ا١ٟػالـ كض٢ٌ٢ػ٬ق ةػػءان ٤ػ٦ ٨ْانػؽق ا١ٌهػ٬حَّٰ 

ا١ٌهؽٌٰ٘ث، كّل ـػ٥ٌٰا ىػؽكب اّلكػخٜاؽ كا١خٌهػؽٯٗ، ذػ٣ٌ اـػخ٨ت٬ٍا ١ٟػ٠ٌ ذ١ػٝ 

ًٗ أـا١ًٰب ا١ٟالـ. ٍن  ْالٛاتو أ٘يج إ١٭ حط٠ٰ٢ ا١خٌؽٰٞب ا٨١ٌط٬م ككى

رى ا١خٌػي١ٰٗ  ٘ػٮ ٢ْػ٣ ا١ٌهػؽؼ أ٘ػؽد ١خ٢ػٝ كرة٥ٌا ٞاف ٤ٰٙػان أف ٧ؼٞؽ أفَّ حٍػ٬ُّ

ػػٮى ةا١خٌهػػؽٯٗ ا٥١لػػخؽىؾ، ك٪ػػ٬ ا١خٌٰٰٖػػؽ ا١طػػادث ١ٰٖػػؽ ٕاٯػػثو  ًْ ا٥١فػػائ٠ سا٧تػػان دي

٬٨ٓ٤ٯٌث. ك٪ٟؼا س٥ٓج ا٥١تاضد ا١خٌؽٰٞتٌٰث ٤ّ عالنثو ٧ِؽٯٌثو ١ػػرس األنػ٬ات 

٘ٮ ضٌٰؾو ٢ٕبى ٩ٰ٢ْ اـخٜؽاءي ا١خٌُّٰٖؽ كآذارق، كا١تطدي ٦ْ أـتاة٩. ٤ػ٦ ذ١ػٝ أةػ٬اب 

٦ كاإلْػػالؿ كاإلةػػػاؿ كاإلدٕػػاـ كاإل٤ا١ػػث اّلةخػػػاء ك ا٬١ٛػػٗ كا١خٜػػاء ا١ٌفػػا٨ٰٞى

كأضٟػػاـ ا٥٫١ػػؾ كا١طػػؼؼ
(3)

، ٘يػػالن ٥ٌْػػا كردى ٘ػػٮ ةطػػ٬ث األة٨ٰػػث كاّلكػػخٜاؽ 

َّٝ ٘ػٮ  ٚه ةخ٢ٝ ا٥١تاضد ا١خٌؽٰٞتٌٰػث. كّل كػ ّى ٫١ا احٌهاؿه كذٰ كا١خٌهؽٯٗ ٦٤ ٬٤اى

                                                 

 .436-4/435طٰٜٚ ٪اركف، ا١ٟخاب ١فٰت٬ٯ٩، ةخ (8)

 ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا. 8/471كؽح ا١لاٰ٘ث ٢١غيؽ ا١ٰؾدم، ةخطٰٜٚ ضف٦ ا١ٓر٥اف،  (3)
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رس ا١ٌهػ٬حٌٮ كح٬ُٰٙػ٩ ٤ت٢ٔ ا١خ٬ٌٰ٘ٚ ا١ؼم أضؽزق ٪ؤّلء ا٥٢ٓ١اء ٘ٮ اـخر٥ار ا١ػػٌ 

 ٘ٮ ٤تاضد ا١ٌهؽؼ ْا٤ٌث، ك٘ٮ ٤تاضد ا١خٌٰٰٖؽ ا٢١ٌٌِٙٮ عاٌنث.

ذ٦ٰ ّلة ٌٍؽٯٚ ٢ْػ٭ ا١ٌػارـػ٦ٰ ا١ػػ٥يطػى ّي ا١ ٍى خ٨ػاء ٢ْػ٣و ٢ْ٭ أفَّ ذ١ٝ ّل ٯٜ

حيٍش٥ىّ ١ػ٩ ا٥١ػ٬ادُّ ٤ػػ٦ ٤ه٨ٌٙػػات ا٨١ُّطػاًة ك٥٢ْػػاًء  عاصٍّ ٤فخ٠ٍّٜ ١ألن٬اًت 

ٞيخي  ٮ ا١خ٥ٌٰٓػػث كاـػخغؽاج ا١خٌش٬ٯػ كا١تالٕث كاإلْشاز، ك ٟى٥ػاًء ك٤يه٨ِّٙ ًب ا١طي

ا١ػ٥ي٥َّٓ٭، كٰٕؽ ذ١ٝ ٦٤ آذارو ٥٢ٌْٰػثو ٤غخ٢ٙػث
(4)

. ك٪ػؼا ىػؽبه ٤ط٥ػ٬ده ٤ػ٦ 

اإل٘ادة ٦٤ ا٬٢ٓ١ـ ا١طػٯرًث ٢ْ٭ أف حتٜ٭ ٤٬٢ْي٨ا ى٦٥ى ٬٥٧ذس٫ا ا١ٌٙؼ ٦٤ دكف 

ٚو سائؽو أك إضالؿو ألٟ٘ارو ٨٤تخَّثو ٦ْ أن٬ؿ ٨٤ً٬٢ْا ك  ٕاٯاح٫ا.ا٧شؽارو إ١٭ حٍتٰ

( ضٌػدت ٢١تػاضر٦ٰ Linguisticsكٯ٬ٜدي٧ا ٪ؼا ا١طػٯد إ١٭ أفَّ ا٢١ٌفا٧ٌٰات )

٦ًٍ ١ألن٬اًت، ٪٥ػا ٢ْػ٣ األنػ٬ات ا١ٓػاـٌ  ك٢ْػ٣  (،phonetic)٥٢ْى٦ٰ أـاـَّٰٰ

٨ػػ٭ ا٢ٓ١ػػ٣ي األٌكؿ ةػػػىرس أنػػ٬اًت (phonology)األنػػ٬ات ا١خٌلػػ٢ٌٰٟٮ  . كٯٓي

ًٚ كا١ٌف٥ّ  ٍٍ ات ٤ٙؽدةن ٦٤ س٫ات ا٨١ُّ كاّل٧خٜاؿ ْتؽ ا٥١طًٰ ا١ٰٙؾٯائٌٮ ٤ػّ ا٢١ُّٖ

ٔو ةا١خٌشاًرًب ا٥١غتؽٯٌث كاـخ٥ٓاؿ اٱّلت ا١طػٯرػث. أ٤ٌػا ا٢ٓ١ػ٣  ـو ةا١ إٯالء ا٪خ٥ا

ا١رٌا٧ٮ ٫ٰ٘خ٣ُّ ةػراـث أنػ٬ات ١ٖػثو ٨ٌٰٓ٤ػثو ١ٟلػٗ ٬ٛاْػػ ا١خٌلػ٠ٰٟ ا١ٌهػ٬حٌٮ 

ا١غاٌص ة٫ا ٦٤ ٰٕؽ ٛهػو إ١٭ ح٣ٰ٥ٓ ا٨١ٌخائز ا٥١طٌه٢ث ٤ػ٦ ٪ػؼق ا١ٌػراـػث
(5)

 .

ٗى ا١ٜػؽف ك ػ٬مِّ ٨٤خهػ ػ٨ا ا٢١ُّٖ ـً ض٦ٰ ةػأت ٌالئّ ا١ٌػرس ا٢١ٌفا٧ٌٮ حٙػي إ١٭ در

٨ًٮى ْػده ٦٤ ا١ٌػارـ٦ٰ ةخٓؽٯٗ ا١ٌٜؽاء كا٫٥١خ٥ٌػ٦ٰ ةا٥١فػائ٠ ا١ٓا٤ٌػث  ْي ا٥١اىٮ 

٠٥ْ آعؽكف ٢ْ٭ إدعا٫١ػا ٘ػٮ درـػ٨ا كاّلحٌشػاق إ١ػ٭ ك٢١ٌفا٧ٌٰات كحارٯغ٫ا، 

٨٤ً٬٢ا، ٢ْ٭ اعخالًؼ  ْي خ٨ًا ك ٖي ٫ًٜا ٘ٮ ١ ٫ا كاحٌشا٪اح٫ا. حٍتٰ ًْ  ٘ؽك

ػػ٭ ٤فػػائ٠ ا١خٌلػػ٠ٰٟ )ا٬١٬٧٬ٙ١سٰػػا( ْػػ٦ ٪ػػؼا  كٞػػاف ٤ػػ٦ ا٥١خ٬َّٛػػّ أف حي٨ىطَّ

                                                 

 ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا. 63ةط٬ث ٘ٮ ٣٢ْ أن٬ات ا١ٓؽةٰث، ص  (4)

 ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا. 95ـ، ص ٤5996تادئ ا٢١ٌفا٧ٌٰات، ط. أك١٭  (5)
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ا٥١ٰػاف، كأف ٯٜخهؽ األ٤ؽي ٢ْ٭ ا١خٌٓؽٯٗ ة٫ا ٥ٞا ساءت ١ػل أنطاة٫ا ٤ػ٦ ٰٕػؽ 

ًٙػي إ٨ٰ١ػا ٤ػّ  ى داعو إ١٭ اضخؼائ٫ا أك ادٌْاء ن٬اة٫ًا ٢ٍ٤ٜان. ٘ا٥١ٍٰٓاتي ا٢١ٌفا٧ٌٰثي ْا٤ٌثن ح

ٚى ٢ْػ٭  اْخٜادً  تَّػ ٤خؽس٫ٰ٥ا أك ٤ٜختف٫ٰا أ٫ٌ٧ا نطٰطثه دائ٥ان، ك١ػؼ١ٝ ٯ٨تٖػٮ أف حٍي

ػثي ا٥١ػركـػثي ك٤٬٢ْي٫ػا  ٚي ري٤ًٰػًج ا٢١ُّٖ تٰ أٌم ١ٖثو ٦٤ ٰٕؽ ٘ؽؽو ٤ا. ٘إف ٣١ ٯىٍف٢ى٣ً ا١خٍَّ

ٗي كْػػـي ا١رٌٜػث ض٨ٰػان، ك٢َّٛػثي  ػٓ ٗه ٕؽٯػبه ٤تٓريػ٩ي ا١يَّ م كا١غٍي. ك٪ؼا ٬٤ٛ ةا٨١َّٜ

ٌٌالًع ٢ْ٭ ٤٬٢ًْ  ٨ػا ض٨ٰػان آعػؽ. كإذا ٤ػا ا١ػخ٥ىؿى ا٥١ػؽءي ألنػطاًب ا٢١ٌفػا٧ٌٰاًت اّل

يػػَّ ٤ػ٦ أف ٯي  خ٬ٌٛػٗ ضٰد ٧ليت ٘ٮ ا١ٖؽًب ْؼران ٘ٮ ح٣٫٥ًِٰٓ ٦٤ كي٫٧ا، ٘إ٩َّ٧ ّل ة

يػػَّ ٤ػ٦ أف  ٢٤ًّٰا ٨ْػ ا١ٌػارـ٦ٰ ا١ٓؽًب ا١ؼٯ٦ ٕاةج ٦ْ ٣٫٥ِٓ٤ ا١ٙػؽكؽي ا١خػٮ ّل ة

ؽٯ٦ ٤ ـً اٱعى ُّٚ أفَّ حِٓػ٣ٰ ح٬ٟفى ة٦ٰ ٨٤ً٬٢ْا ٦٤ س٫ثو ك٬٢ْ ٦ س٫ػثو أعػؽل. كا١طػ

ا١ٖؽة٦ٌٰٰ عاٌنثن ٣٫ً٤ً٬٢ٓ١ ا٢١ٌفا٧ًٌٰث أ٤ؽه ٬٫ٙ٤ـه ٘ٮ ىػ٬ًء اعػخالؼ ا١طا١ػث ا٥٢ٓ١ٌٰػًث 

ا١خٮ ـتًٜج ا٢١ٌفا٧ٌٰات ٦ْ ا١طا١ث ا١خٌا١ٰث ا١خٮ ةػؽزت ةفػتت٫ا. ٢ٓ٘ػ٤٬ي٣٫ ا١ٜػٯ٥ػث، 

ػػػُّ ٥٢ْػان ٜ٘ػػ٩ ا٢١ٖػث ك٤ػ٦ ىػ٫٨٥ا ٤ػػا كرذػ٬ق ْػ٦  ٓى ي ةػػا٨ٓ٥١٭  )ا٬١٬٢ٰٙ١سٰػا(، ّل ح

ػات ا١ٜػٯ٥ػث  ا١ٌهطٰص ٣٢ٓ٢١، ألفَّ ا٨١ٌؾْث ا١خ٥ٰ٢َّٰٓثى كـٍٰؽةى ا٨٥١ٍٚ كٛيػـػَّٰثى ا٢١ُّٖ

كن٬ٓةثى ا٬ٜ١اْػ ٞا٧ج ٪ٮ ا١ٌفائػة ٛت٠ ا١ٜؽف ا١خٌاـّ ْلؽ
(6)

ى٨ا ١ػ٣  . ٢ْ٭ أفَّ ضا١

٤٬٢ْي٨ا ا١ٜػٯ٥ثي ا١ٌؽاـغث ا١خٮ ك٫ػت ازد٪اران ٥٢ًّْٰػا  :ح٦ٟ ٞؼ١ٝ، ٘لخٌاف ٤ا ٪٥ا

ػػي٪ا ٘ؼًّا ٤ ًٓ ٨ؼ ا١ٜؽف ا١رٌا٧ٮ ٫٢١شؽة، ك٤٬٢ْي٣٫ ا١ٜػٯ٥ث ا١خٮ رأٯ٨ا ٦٤ نٙاح٫ًا ٤ػا ٯيت

ا  !٦ْ ا١ٌػرس ا٥٢ٓ١ػٌٮ ٢١ٌٖػث ٌى٬ي ٙيػ٠ي ٨ْػ٩ ٞرٰػؽكف ٥ٌ٤ػ٦ حٓػا ك٪ػؼا ٘ػؽؽه ٫٤ػ٣غ ٯٖ

ا٢١ِّفا٧ٌٰات، كّل ـ٥ٌٰا ا١ػؼٯ٦ حٌٍؽٛػ٬ا إ١ػ٭ ٤فػائ٠ حٍتٌٰٰٜػث رٌكج ةٓيػ٫ا ٫ٙ٥١ػ٬ـ 

يرٯػ ٩١ أ  ف ٯط٠ٌ ٤ط٠َّ ا٬٥١ركث ا١ٜػٯ٣.)ا١تػٯ٠( ا١شػٯػ ا١ؼم أ

                                                 

٨٤ؼ ٧ليح٫ا ضخ٭ ا١ٜػؽف ا١ٓلػؽٯ٦، ١شػ٬رج ٧٬٤ػاف، حؽس٥ػث ةػػر ا١ػػٯ٦ حارٯظ ٣٢ْ ا٢١ٌٖث  (6)

ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا، كراسّ ةطر٨ا ٘ٮ ٤ش٢ث ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث،  558ا١ٜاـ٣، ا١ٙه٠ ا١را١د، ص 

، 8151(، ا١شػؾء ا١ؽاةػّ، ١ٓػاـ 85ك٪٬ ة٬٨ٓاف )ة٦ٰ ا٢١ٌفا٧ٌٰات ك٬٢ْـ ا٢١ٖث(، ا٥١ش٢ػ )

 ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا. 981ص 
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ا١خلػ٠ٰٟ أ٤ٌا ٤ػا ٯخٌهػ٠ ةا٥١تاضػد ا١شػٯػػة ا٨٥١يػ٬ٯث حطػج ٤هػ٢ٍص 

)ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا( حطػٯػان ٜ٘ػ ةػأت ٢ْ٭ ٯػ ا١ػػٞخ٬ر إةػؽا٪٣ٰ أ٧ػٰؿ ٘ػٮ ا١ه٬حٮ 

. كٯؼٞؽ ا١ػٞخ٬ر أ٧ٰؿ أ٩ٌ٧ ٯيػؤذًؽي [ـ5947ط. أك١٭ ]ٞخاة٩ )األن٬ات ا٬ٌٖ٢١ٯٌث(، 

ي٩ إ١ػ٭ ٘ػؽ بى ٞخاة ٨ػ٭ ةاألنػ٬ات  (ا٧٬ٙ١احٰػٝ)؛ ألفَّ (ا١٬٧٬ٙ١ػ٬سٮ)ع أف ٯي٨فى ٯٓي

كٯيشػؽم ٫ٰ٢ْػا ا١خٌشػارب دكف ٧ِػؽو عػاصٍّ إ١ػ٭ ٤ػا  ،اإل٧فا٧ٌٰث كؽضان كحط٢ٰالن 

٨ػ٭ ٞػ٠َّ ا٨ٓ١اٯػث ةػيذؽ ا١ٌهػ٬ت  ح٨خ٥ٮ إ٩ٰ١ ٦٤ ١ٖات. أ٤ٌا ٘ؽع )ا٬١٬٧٬ٙ١سٮ( ٰ٘ٓي

ا٬ٌٖ٢١ٌم ٘ٮ حؽٰٞب ا١ٟالـ ٧ط٬ًًق كنؽ٩٘
(7)

ٮ ٞخاةػ٩ كْؽضى ا١ػػٞخ٬ر أ٧ػٰؿ ٘ػ .

، ٞػا٥١ٍّٜ كا٨١ٌتػؽ ةا١خلػ٠ٰٟ ا١هػ٬حٮ٥١تاضد نػ٬حٌٰثو ْا٤ٌػثو كأعػؽل حخٌهػ٠ 

ر ا١خٌػارٯغٮ، كةطػدى  ك٬٤ـٰٜا ا١ٟالـ، ٥ٞا ْؽض ٥١شاكرة األن٬اًت ك٢١خٌٍػ٬ُّ

٬٤ى٬ع ا٥١غا١ٙث ك٧ط٬ ذ١ػٝ
(8)

. ذيػ٣َّ ْػٌؽؼ ا١ػػٞخ٬ر ح٥ٌػاـ ضٌفػاف ٘ػٮ ٞخاةػ٩ 

ا دْػاق ة٥ػ٫٨ز ا١خٌلػ٠ٰٟ ، ة٥ػ[ـ5955ط. أك١ػ٭ ])٨٤ا٪ز ا١تطد ٘ٮ ا٢١ٌٖػث(، 

ّى كا٨١َّتٍػؽى كا١ٌخ٨ٖػ٣ٰ (ا١ٙػ٣ٰ٧٬ى )، كدرس (ا٬١٬٧٬ٙ١سٰػا)ا١ٌه٬حٮ، أم  كا٥١ٍٜػ
(9)

 .

٥ً١ا دْػاق  [ـ5973ط. أك١٭ ]كْؽض ٘ٮ ٞخاة٩ )ا٢١ٖث ا١ٓؽةٌٰث ٨ٓ٤ا٪ا ك٤ت٨ا٪ا(، 

ًّ  (ا١ٙػػػ٣ٰ٧٬ً ك)ةا٨١ٌِػػػاـ ا١ٌهػػػ٬حٮ، أك )٢ْػػػ٣ ا١ٌهػػػ٬حٰات(،  كا٨١َّتٍػػػًؽ كا٥١ٍٜػػػ

٥ث كا٨١َّٖ
(51)

٬ٌِا٪ؽ ا١ٌفػٰاٌٰٛث، كاـػخ٬٘٭ ٤فػائ٠ى  ؛ ٥ٞا ْؽض ٘ٮ ٘ه٠و عاصٍّ ٢١

ٞرٰؽةن، ٞاإلْالؿ كاإلةػاؿ كاإلدٕاـ كٰٕؽ ذ١ٝ، ٤فخ٨خشان ذكؽ ا١ٓؽب ٘ٮ ٪ػؼق 

ا٥١فائ٠
(55)

ٓىػُّ دراـخ٩ حٍتٰٜان ٥١ا ٞاف ْؽَّؼ ةػ٩ ٘ػٮ ٞخاةػ٩ ا١ٌفػاةٚ. كرة٥ٌػا  ي . كح

ْيؽؼ ٦ْ ا١ٌػٞخ٬ر ضٌفاف ٤ػ٦  ٞا٧ج دراـخ٩ أضف٦ى دراـثو ٘ٮ ٪ؼا ا٥١شاؿ، ٥ً١ا 

                                                 

 . كساء ٘ٮ األن٠ )ا٬١٬٨ٙ١سٮ(.٬ٖ4ٯث، إلةؽا٪٣ٰ أ٧ٰؿ، ص األن٬ات ا٢١ (7)

 .858-858، 855-579، 578، 571-561ا٥١ؽسّ ا١فاةٚ، ص  (8)

 .814-٨٤539ا٪ز ا١تطد ٘ٮ ا٢١ٌٖث ١خ٥ٌاـ ضٌفاف، ص  (9)

 .835-886، 575-571، 79-66ا٢١ٌٖث ا١ٓؽةٌٰث ٨ٓ٤ا٪ا ك٤ت٨ا٪ا ١خ٥ٌاـ ضٌفاف، ص  (51)

 .351-865ا٥١ؽسّ ا١فاةٚ، ص  (55)
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ٚو كسٌػٯٌػػث، كإف ١ػػ٣ حٟػػ٦ آراؤق ٤ؽىػػٌٰثن ٫ُّ٢ٞػػا. كْػػؽض دارـػػ٬ف آعػػؽكف  ٥ْػػ

كا٥١ٍٜػّ كا٨١َّتٍػًؽ كا١خ٨ٌٖػ٣ٰ،  (ا٣ٰ٧٬ٙ١)ْا٤ٌث، كّل ـ٥ٌٰا  (ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا)٬٥١ى٬ع 

٢ْ٭ حٙاكيتو ة٣٫٨ٰ ٘ٮ ا١خٌٍتٰٚ. ٢ْ٭ أفَّ أذؽ ا١ػٞخ٬ر إةؽا٪٣ٰ أ٧ٰؿ ُػ٠َّ كاىػطان 

ٗه كسٰػؾه ةا٬٥١ىػ٬ًع ٧ًٙفػ٩ً ٘ػٮ ٞخػاةٮ ك١خٌا١ٰث. ٘ٮ ا١ٌػراـات ا ٞػاف ١ػٮ حٓؽٯػ

٘ٮ ـٰاؽو ح٥ٰ٢ٓٮٌ  [ـ5996ط. أك١٭ ])٤تادئ ا٢١ٌفا٧ٌٰات(، 
(58)

. 

ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا( ٢١ػٞخ٬ر ْهػاـ  :كٯ٨ٙؽد ٞخاب )٣٢ْ كُائٗ األن٬ات ا٬ٌٖ٢١ٯٌث

، ةشا٧بو ٤فخ٠ٌٜ؛ أل٩َّ٧ عٌهه٩ ٫١ؼا ا١ػٌػرس ٢ْػ٭ [ـ5998ط. أك١٭ ]٬٧ر ا١ػٯ٦، 

كإف ٞاف ٨٤طاق ح٥ٰ٢ًّٰٓا. ٩ٌ٨ٟ١ حٌٍؽؽ إ١٭ ٤فػائ٠ دراـػٰثو ٥٤اذ٢ػثو ٘ػٮ  ،٬و حٙه٢ٰٮٍّ ٧ط

ٚو  ٗى ٢ْػ٭ ٬٤از٧ػاتو ةػ٦ٰ ا١ٜػػٯ٣ كا١شػٯػػ، ٤ػّ حٍتٰػ ـً ا٢١ٖػث كا١ٜػؽآف، ككٛػ ٬٢ْ

كح٥ر٠ٰو سٌٰػ
(53)

. ك٨ْػ٬ف ا١ػػٞخ٬ر ْتػػ ا١ٜػادر ٤ؽْػٮ ا١غ٢ٰػ٠ ٞخاةػ٩ ةػػ)ا١خٌل٠ٰٟ 

. كى٣ٌ ا١ٟخػابي [ـ8118ط. أك١٭ ]ـات( ا١ٌه٬حٮ ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث، ةط٬ث كدرا

دراـاتو ٨٢١َّتًؽ كا١خ٨ٌٖػ٣ٰ كاإلٯٜػاًع كائػخالؼ األنػ٬اًت كح٨ا٘يًؽ٪ػا كحػ٬ا١ٮ األ٤رػاؿ 

٦، ك٧ط٬ ذ١ٝ. كٯٓخ٥ػ ا٥١ؤ١ٌػٗ ا٥١ٜػ٬ّلًت ا٢١ٌفػا٧ٌٰث  كا١خٌغ٢ُّم ٦٤ ا١خٜاًء ا١ٌفا٨ٰٞى

٠ ا١ٌه٬حٮ ٘ػٮ ٘ٮ ٠ٌٞ ٤ا ْؽض ٩١. ك١ٰؿ ٘ٮ ا٥١ٌٜػ٤ث ٤ا ٯلٰؽ إ١٭ ٩٤٬٫ٙ٤ ٢١خٌلٰٟ

                                                 

ـ، كأن٬ات ا٢١ٌٖث ٣٢ْ5968 ا٢١ٖث، ٤ٌٜػ٤ث ٢١ٜارئ ا١ٓؽةٮ، ٥١ط٬٥د ا١ٌفٓؽاف، ط. أك١٭  (58)

ـ، كا٬١سٰؾ ٘ػٮ ٜ٘ػ٩ ا٢١ٖػث ٥١ط٥ػػ األ٧ٍػاٞٮ، ط. ١5963ٓتػ ا١ؽض٦٥ أٯ٬ٌب، ط. أك١٭ 

، كدراـػات ـ5971ـ، ك٣٢ْ ا٢١ٖث ا١ٓاـ: األن٬ات ٥ٟ١اؿ ةلؽ، ط. أك١ػ٭ 5969أك١٭ 

ـ، كا١خ٬ٌٌٍر ا٬ٌٖ٢١م ٤ِػا٪ؽق ك٢٢ْػ٩ ك٬ٛا٨ٰ٧ػ٩ ١ؽ٤يػاف 5998٘ٮ ٣٢ْ ا٢١ٖث ٩١ أٯيان، ط. 

ـ، كا٥١ػع٠ إ١٭ ٣٢ْ ا٢١ٖث ك٨٤ػا٪ز 5991ـ، كذا٧ٰث ٤ؾٯػة 5985ْتػ ا١خ٬ٌٌاب، ط. أك١٭ 

ـ، كدراـث ا١ٌه٬ت ا٬ٌٖ٢١م ألض٥ػ ٤غخار ٥ْػؽ، ط. 5988ا١تطد ا٬ٌٖ٢١م ٩١، ط. أك١٭ 

ـ. 8151األنػػ٬ات ككُائ٫ٙػػا ٥١ط٥ػػػ ٨٤هػػٗ ا٥ٜ١ػػاٌٮ، ط. ذا١رػػث ـ، ك5976أك١ػػ٭ 

ّ ٘ٮ ا١خٌٓؽٯٗ ةا٣ٰ٧٬ٙ١ ٘ٮ ٞخاة٩: ٘ٮ ٣٢ْ  ـٌ كٯلار إ١٭ أٌف ا١ػٞخ٬ر ْتػ ا١ٌهت٬ر كا٪٦ٰ ح٬

 ـ.5974ا٢١ٖث ا١ٓاـ، ط. أك١٭ 

 ـ.٣٢ْ5998 كُائٗ األن٬ات ا٬ٖ٢١ٯث )ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا( ١ٓهاـ ٬٧ر ا١ػٯ٦، ط. أك١٭  (53)
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ا١ٓؽةٌٰث، كٛػػ ٛػادق ا٧فػٰا٩ٛ كراء ا٥١ؽاسػّ ا١ٓؽةٌٰػث ا١طػٯرػث إ١ػ٭ حغٍغػث ا٢١ٌٖػ٬ٯ٦ٌٰ 

كا٨١ٌطػػاة ٘ػػٮ ٤فػػائ٠ى ٤خٓػػٌػدة
(54)

. ك٪٨ػػاؾ ٞخػػابه آعػػؽ ٯط٥ػػ٠ ٨ْػػ٬اف )ا١خٌلػػ٠ٰٟ 

ط. ]ا١ٌه٬حٮ ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث، ٬١٬٧٬٘سٰا ا١ٓؽةٰث( ٢١ػٞخ٬ر ـ٥٢اف ضفػ٦ ا١ٓػا٧ٮ، 

ؤ٩ٌٙ١ ٧ط٬ان حشؽٯتًّٰا، إذ درس أنػ٬ات ا١ٓؽةٌٰػث ا١ٙهػط٭ ، ٧طا ٩ٰ٘ ٤[ـ5983أك١٭ 

ٍٍٰػاؼ ) ٚو ْؽاٛٮٍّ دراـثن ٤غتؽٯٌػث ة٬ـػاٌث س٫ػاز ا٥ً١ (. spectrographا٥١ٓانؽة ة٨ٍ

٦ٟ١َّ ٪ؼق ا١ٌػراـث ٢ْ٭ سػٌػح٫ا ّل حخٌهػ٠ ة٥ػا ٧طػ٦ ةهػػدق ٘ػٮ ٪ػؼا ا١تطػد إٌّل 

ّى كا٨١ٌتؽ كا١خ٣ٰٖ٨ٌ ٢ْ٭ ٧ط٬ ٤ا حٌٜػ٩٤ ٦٤ دراـات ٥١ا٤ان، ٤ّ أ٩َّ٧ درس ا٥١ٍٜ
(55)

. 

كٯ٨تٖٮ ا١خ٬٨ٌٯ٩ ةإٯشاز ة٥ا ٌٛػ٩٤ ا١ػٞخ٬ر ا١تػراكم ز٪ؽاف ٤ػ٦ آراءو سػٯػػة ٘ػٮ 

حيػػاْٰٗ حطٰٜٜػػ٩ ٞخػػاب )ا١خٌهػػؽٯٗ ا٢٥١ػػ٬ٞٮ( ألةػػٮ ا١ٙػػخص ْر٥ػػاف ةػػ٦ س٨ٌػػٮ 

(. ٘ا١ٌػٞخ٬ر ز٪ؽاف ٯػؽل أٌف ٤ػا ٌٛػ٤ػ٩ اةػ٦ س٨ٌػٮ ٘ػٮ ٞخاةػ٩ )ا١خٌهػؽٯٗ ٪398)ت

ا١خلػػ٠ٰٟ ا١هػػ٬حٮ ١ٰػػ٩ ا٬ٌٖ٢١ٯٌػػ٬ف حطػػج اـػػ٣ ا٢٥١ػػ٬ٞٮ( ٪ػػ٬ أضػػػث ٤ػػا ا٧خ٫ػػ٭ إ

ٓىػُّ ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا  ي ا ة٠ٌٟ ١ٖػثو ٢ْػ٭ ضػػة.  -٥ٞا ٯ٬ٜؿ-)ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا(. كح ٥٢ْان عانًّ

٨٘ط٦ ٧شػ ا٬ٰ١ـى ٥٢ْاء ٠ِّٞ ١ٖثو ْا٦ٰٙٞ ٢ْػ٭ دراـػث حػيذٰؽ ا١طػؽكؼ كاألنػ٬اًت 

٪ػٮ ٤طػ٠ٌ ةًٓي٫ا ٘ٮ ةٓو ١ٰغؽس٬ا ة٬ٜا٦ٰ٧ ا١خٌُّٰٖؽات ا١غاٌنث ةخ٢ٝ ا٢١ٌٖػث ا١خػٮ 

دراـاح٣٫، ٥ٌ٤ا س٣٫٢ٓ ٯف٬٥ٌف ٪ؼا ا٣٢ٓ١ ٢ْػ٣ األنػ٬ات ا١غػاٌص، أم ا١غػاٌص 

ةا٬ٜ١ا٦ٰ٧ ا١ٌه٬حٰث ٢١ٖثو ة٫ً٨ٰٓا. كٯؽل ز٪ؽاف أٌف اة٦ س٨ٌػٮ رـػ٣ أٯيػان ٌؽٯٜػان ٢ٓ١ػ٣ 

ّى ١ػل ا١ٜػ٤اء ةٓػ اةػ٦ س٨ٌػٮ،  َي أفَّ ٪ؼا ا٣٢ٓ١ى ٣١ ٯيخاة ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا ا١ٓاـٌ. ٩ٌ٨ٟ١ ٯالض

ٙىػ٬ا ة٥ػا ٯغػػـ ٕؽىػ٣٫ألٌف ٥٢ْاء ا٢١ٌ  ٖث حؽ٬ٞا أ٤ؽق ٥٢ٓ١اء ا١خٌش٬ٯػ ا١ؼٯ٦ اٞخ
(56)

. 

                                                 

ا١خل٠ٰٟ ا١ه٬حٮ ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث، ةط٬ث كدراـػات ١ٓتػػ ا١ٜػادر ٤ؽْػٮ ا١غ٢ٰػ٠، ط.  (54)

 ـ.8118أك١٭ 

ا١خل٠ٰٟ ا١ه٬حٮ ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث )٬١٬٧٬٘سٰا ا١ٓؽةٰث( ١ف٥٢اف ضف٦ ا١ٓػا٧ٮ، ط. أك١ػ٭  (55)

 ـ ةخؽس٥ث ٯاـؽ ا٥١الح ك٤ؽاسٓث ٤ط٥ػ ٤ط٬٥د ٕا١ٮ.5983

ٓث أةٮ ا١ٙخص ْر٥اف ة٦ س٨ٌٮ، حطٰٜٚ كحٜػػٯ٣ كح٢ٰٓػٚ ا١تػػراكم ن٨ ،ا١خٌهؽٯٗ ا٬٢٥١ٞٮ (56)

ٌٜٚ. 3-5ـ، ص 8115ز٪ؽاف، ط. أك١٭   ٦٤ ٤ٌٜػ٤ث ا٥١ط



 68 (9-1) اناجلزء (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

كٯؽةً ز٪ؽاف ة٦ٰ ٞخاب )ا١خٌهؽٯٗ ا٬٢٥١ٌٞٮ( كٞخػاب )ـػٌؽ نػ٨اْث اإلْػؽاب( 

ا ٤ػ٦  ًه نطٰص؛ ألفَّ )ـٌؽ ن٨اْث اإلْؽاب( ٯ٥ر٠ٌ ٬٧ْان عانًّ ّلة٦ س٨ٮ، ك٪ؼا رة

٤ثو كاـٓث، كْٜػ ةاةان اـػخ٬٘٭ ا١خٌي١ٰٗ ٘ٮ ٬٢ْـ ا٢١ٖث، ٘اة٦ س٨ٌٮ ٌٛػـ ١ٟخاة٩ ة٥ٜػٌ 

٩ٰ٘ ا١ٌػراـث ا٨١ٌِؽٯٌث ١ألن٬ات ٤ٙؽدةن، كارضان ٞالـ ـٰت٬ٯ٩، ٤ػّ ح٥رٰػ٠و كحط٢ٰػ٠و 

دٰٛٚ. ذ٣ٌ ْٜػ ٠ٌٟ١ ضؽؼو ٦٤ ضؽكؼ ا١ٓؽةٌٰث ةاةان ك٘ٚ ا١خٌؽحٰػب األ١ٙتػائٌٮ، ضخٌػ٭ 

إذا ٤ا أح٭ ٢ْ٭ كؽض٫ا س٠ٓ ٬٤ى٬ع ٤ؾج ا١طػؽكؼ ةًٓيػ٫ا ةػتٓوو ٘ػٮ ٘هػ٠و 

٤فخ٠ٌٜ 
(57)

٘اة٦ س٨ٌٮ أ٧لي )٤ٓش٥ان( ١طػؽكؼ ا١ٓؽةٌٰػث ذٞػؽ ٰ٘ػ٩ ٞػ٠ٌ ٤ػا ٯخ٢ٌٓػٚ  .

ةا١طؽؼ ٦٤ ٤غؽجو كنٙثو كزٯادةو كةػؿو كضؼؼو كحٰٰٖػؽو كضؽٞػثو كـػ٬ٟف، ٤ػّ 

كؽكحو ٧ط٬ٯٌثو ك٤فائ٠ى نؽٌٰ٘ثو ٞرٰؽةو سػًّا. أ٤ٌػا ٞخاةػ٩ )ا١خٌهػؽٯٗ ا٢٥١ػ٬ٞٮ( ٜ٘ػػ 

، كحٰٰٖػؽ ضؽٞػثو عٌهه٩ ٢١خٌهؽٯٗ، كىؽكة٩ ع٥فث ٪ٮ )زٯادة، كةػؿ، كضؼؼ

٥٫ًٍػا، أل٧َّػ٩  ٦ً ٢ٰٞى ٰى ٥ٞػا  -أك ـ٬ٟف، كإدٕاـ(. ٩ٌ٨ٟ١ ٣١ ٯخٌٓؽض ١إلدٕاـ ٘ٮ ا١ٟخاة

رأل أٌف أذؽق ٘ٮ ا١ٌهٰٖث ا١ٌهؽٌٰ٘ث ىغ٠ٰ، ٤ّ حٌٍؽٛػ٩ إ١ػ٭ ٤فػائ٠ اإلدٕػاـ  - ٯتػك

ا١طادذث ةٓػ اإلةػاؿ ّل ا١ٟٓؿ. كٯيياؼ إ١٭ ذ١ٝ ٤ا ىػ٩٥ٌ ٞخاةػ٩ )ا١غهػائم( 

كةطدو ألض٬اؿ ا١ٌفا٦ٞ كا٥١خطػٌؽؾ ٘ػٮ اّلةخػػاء كا٬١ٛػٗ  ٦٤ أة٬ابو ٢١طؽٞاًت 

٦، ٥ٌ٤ا ـ٨ٓؽض ٩١ ّلضٜان.  كا١خٜاء ا١ٌفا٨ٰٞى

ـ أٌف ٪٨اؾ إٛتاّلن  ٢ْ٭ اضخؼاء ٤فائ٠ ٤طٌػدةو ةيْٰا٫ً٧ػا ٤ػ٦  كٯخت٦ٌٰ ٥ٌ٤ا حٜػَّ

كحٍت٫ٰٜا ٢ْ٭ ا١ٓؽةٌٰث ٢ْ٭ أـػاس ا٧ٓػػاـ ا١ٙػ٬ارؽ ةػ٦ٰ ١ٖخ٨ػا  (ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا)

ٍج ٫٨٤ا ح٢ٝ ا٥١فػائ٠. ٰٕػؽ أ٨ٌ٧ػا ّل ٥٧ػا٧ّ إسػؽاء أمِّ كا٢١ٌٖات ا١خٮ اـخي  غ٢ًهى

                                                 

ـٌؽ ن٨اْث اإلْؽاب ألةٮ ا١ٙخص ْر٥اف ةػ٦ س٨ٌػٮ، دراـػث كحطٰٜػٚ ضفػ٦ ٪٨ػػاكم، ط.  (57)

َٙ ا١خاٌلكة ـ. كحشػر اإلكارة إ١٭ أٌف ٞخاب ا١ؽْاٯث ١خش٬ٯػ ا١ٜؽاءة كحطٰٜٚ 5985١أك١٭ 

ٌٟٮ ة٦ أةٮ ٌا١ب ا١ٰٜفٮ )ت ( ـار ٢ْ٭ ٌؽٯٜث )ـٌؽ ا١هػ٨اْث( ٤ػّ إٯشػازق إذا ٥١437٪

ٌٟٮ ا١فاةٚ ا١ػؼٞؽ ٰٛؿ ةٟخاب اة٦ س٨ٌٮ، كاعخهان٩ ةا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣ أنالن  . ا٧ِؽ ٞخاب ٤

 ـ.5973ةخطٰٜٚ أض٥ػ ضف٦ ٘ؽضات، ط. أك١٭ 
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٠ٌٙ ة٨شاضػ٩ ٚو ٥٢ْٮٍّ إذا ح٬ٌ٘ؽت ٩١ ا١ٌلؽكط ا١خٮ حخٟ ك٪ػٮ ا١خ٨ٌتٰػ٩ ةػاٯػث  ،حٍتٰ

٦ٰ ا١ٓؽةٌٮ ٦٤ س٫ثو كا١ٖؽةٌٮ ا٢١ٌفا٧ٌٮ ٦٤ س٫ثو أعؽل؛  ـى ٢ْ٭ ا١ٙؽكؽ ة٦ٰ ا١ٌػر

ٗي عهائم ٠ٌٞ ١ٖثو ٘ ٮ ٌؽؽ حل٫٢ٰٟا ألٌف أـاس درس ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا ٪٬ ٞل

األن٬ات كحُّٰٖؽ٪ا ٘ٮ ا١ٌفٰاؽ. ذ٣ٌ ا٨١ٌِؽ ٘ٮ ك٘اء ا١خٌط٠ٰ٢ ا١شػٯػػ ة٥خ٢ٌٍتػات 

ا١ٌػرس ا١ٓؽةٌٮ ٘ٮ كنٗ ا٢١ٌٖث ا١ٓؽةٰث كةٰاف أـؿ حل٫٢ٰٟا. كْػػـ ا١خٌفػٌؽع 

 ٘ٮ حغٍغث ا١ٜػا٤٭ ةػ٬ْل ْػـ ٬٤اٜ٘خ٣٫ ٢١ٌفػا٦ٌٰٰ٧ ا٥١طػػذ٦ٰ ك٤هػ٢ٍطاح٣٫.

ا١خٌشؽٯتػٌٮ ١ألنػ٬ات ٘ػٮ ٤غاةؽ٪ػا، كحؽس٥ػث كاّلحٌشاق ا١شٌػٌم ٧ط٬ ا١ٌػرس 

٧خائش٫ا ككى٫ٓا ة٦ٰ أٯػم ا١ٌػارـ٦ٰ. كٛػ ٫ُؽ كٮءه ٦٤ ٧خائز ٪ػؼا ا١ػٌػرس 

ٯ٦ٟ٥ اـخر٥ارق ٘ٮ ح٨ٰٙػ ا١ٟرٰؽ ٤ػ٦ ا٥١فػ٥ٌ٢ات ا١خػٮ ح٬ارذ٫ػا ا١ٖؽةٌٰػ٬ف ٤ػ٦ 

ا١خٌؽاث ا٧٬ٰ١ا٧ٮ
(58)

. 

٫ٍٰا كةإ٤ٟا٨٧ا ٘ٮ ـٰاؽ ا١خٌشػٯػػ كإْػادة حؽحٰػب ا٥١فػائ٠ ا١ٌهػ٬حٌٰث ةلػ َّٜ

ؽٌم كا١خٌٍتٌٰٜٮ أف ٧ٜف٣ س٫ػ٬د ٥٢ْائ٨ػا ا١ٜػػا٤٭ ٘ػٮ ا١خٌلػ٠ٰٟ ا١ٌهػ٬حٌٮ  ا٨١َِّ

 ذالذث أٛفاـ رئٰفث، ٪ٮ:

س األن٬ات كةٰافي عهائه٫ا ٘ٮ ا١خٌؽٰٞب، كحطػٯػ ٘ؽك٫ْػا، رٍ : دىأٌكّلن 

كةٰػاف ٌػؽؽ  ؛ك٪ػٮ ٤ٙػؽدة ،كن٬ر٪ا ا٫َّ٢١شٌٰث، ك٤ا حغخ٢ٗ ٰ٘ػ٩ ْػ٦ ضا٫١ػا

ح٫ا أك ٤غارس٫ا، ك٤ٓؽ٘ث ا١لائّ ٫٨٤ػا كٰٕػؽ ا١لػائّ. ائخال٫٘ا ةا٨١ٌِؽ إ١٭ نٙا

ك٪ػػؼا درس ةػػػأق ا١غ٢ٰػػ٠ كـػػار ٢ْٰػػ٩ ٥٢ْػػاء ا٨١ٌطػػ٬ كا١تالٕػػث كا١خ٥ٌٰٓػػث 

كاـخغؽاج ا٥ٌٓ٥١٭ كةٓوي ا١ط٥ٟاء. كٛػ ح٬ٌنػ٬٢ا إ١ػ٭ إضهػاءات ٤تخٟػؽةو 

٢١طؽكؼ ا١ٟرٰؽة ا٬١ركد ٘ػٮ ٞػالـ ا١ٓػؽب، ك٤ػا ح٥خػاز ةػ٩ ٤ش٬٥ْػات ٤ػ٦ 

يسؽٯػج ٢ْػ٭ ا١طؽكؼ دكف ٰٕؽ٪ا. كٛ ٌٞػت ا١ػراـات ا١طاـػ٬ةٰث ا١خػٮ أ ػ أ

                                                 

 ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا. 8/589ؽض٦٥ ا١طاج نا١ص، ةط٬ث كدراـات ٘ٮ ا٢١ٌفا٧ٰات ا١ٓؽةٰث ١ٓتػ ا١(58)
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دكراف ا١طؽكؼ ٘ٮ األة٨ٰث كًٰٕؽ٪ا ا١ٟرٰؽى ٥ٌ٤ا ح٬ٌنػ٠ إ١ٰػ٩ ٥٢ْاؤ٧ػا ا١ٜػػا٤٭ 

كـت٬ٜا ة٩ ٧خائز اٱّلت ا١طػٯرث
(59)

. 

٠(، كةٰػاف أضػ٬اؿ ا١فػا٦ٞ كا٥١خطػٌؽؾ. ٍنػس اإلدراج )أم ا٬١ى رٍ : دىان ذا٧ٰ

ٚه حخٌيص ٩٨٤ عه٬نػٌٰث ا١ٓؽةٌٰػ ث ا٥١خ٥ر٢ٌػث ٘ػٮ اّلْخ٥ػاد ٢ْػ٭ ك٪٬ درسه دٰٛ

ٌَٙ، كحط٢ٰػ٠و  ٗو ٢١خ٢ٌ ا٬١ن٠ ا١ؼم ح١٬ٌػق ا١طؽٞات، ك٤ا ٯفخختّ ذ١ٝ ٦٤ كن

١إلٯٜاع ا٥١ت٨ٌٮ ٢ْػ٭ ا١خ٨ٌػاكب ةػ٦ٰ ا٥١خطػٌؽؾ كا١ٌفػا٦ٞ. كآذػاري ٪ػؼا ا١ػٌػرس 

 ٤تر٬ذث ١ػل ا١ٌٜؽاء ك٥٢ْاء ا١خٌش٬ٯػ كا٨١ٌطاة كًٰٕؽ٪٣.

خؽم ا١ٟالـ ٧خٰشث ٤شػاكرة ا١طػؽكؼ، س ٤ِا٪ؽ ا١خٌُّٰٖؽ ا١ؼم ٯٓرٍ : دىان ذا١ر

ر ا٫ٌ٢١شٮ، كاـخغالص ٬ٛاْػق ٦٤ أة٬اب ا١خٌهؽٯٗ ا٥١لػخؽؾ ا١خػٮ  أك ا١خ٬ٌٍُّ

ّ ا١ٜػا٤٭ ٘ٮ ٪ػؼا ا١ػػرس، ألفَّ ا١ٓؽةٌٰػث ١ٖػث  ـٌ ـتٜج اإلكارة إ٫ٰ١ا. كٛػ ح٬

اكخٜاٌٰٛث حخ١٬ٌػ ٫ٰ٘ا ا٥٢ٟ١ات ْا٤ٌث ك٘ػٚ أكزافو أك ٌػؽؽو ٤٬٢ٓ٤ػث. ٘ػإذا أـػٙؽ 

ـً ا١ٓػؽًب ضػػث حٰٰٖػؽه إ٤ٌػا  اّلكخٜاؽ ٦ْ ٥٢ٞثو ٫ٰ٘ا ٤ػا ٯغػا١ٗ ٫ٓ٤ػ٬د ٞػال

ٜى٠. ٦ٌٟ ٦٤ ا٨١ٌٍٚ كإ٤ٌا ٢١خٌطف٦ٰ ك٧ٙٮ ا١رِّ  ٢١خ٥ٌ

٫ًؽ  إفَّ ا٬ٛ٬١ؼ ٢ْ٭ ٪ؼق ا٥١شاّلت ا٬١اـٓث، كحٜػٯ٫٥ا ٢١ٌػارـ٦ٰ، ـػِٰي

٤ػػػل ٤ػػا ح٬ٌنػػ٠ إ١ٰػػ٩ ٥٢ْاؤ٧ػػا ٛتػػ٠ ا٢١ٌفػػا٧ٌٰات ةٜػػؽكف ْػٯػػػة، ٤ػػّ ا٧ٓػػػاـ 

٨ٰث، ك ًٓ اّلٛخهار ٢ْػ٭ ا٬١نػٗ كا١خٌػؼٌكؽ كا٥١الضِػث ا١ٌػٰٜٛػث، األدكات ا٥١ي

كإ٥ْاؿ ا١ٟٙؽ كا١ٌؽكٯٌث. كـ٨ٜٗ ٘ٮ ٪ؼا ا١تطد ا٬١سٰؾ ٢ْ٭ ٤ٓا٣١ ٤فػخ٨تٍثو 

٦٤ ٬٤ى٬عو ٣٫٤ٍّ ٤ػ٦ ٬٤ىػ٬ْات ا١خٌلػ٠ٰٟ ا١ٌهػ٬حٌٮ ٪ػ٬ ٬٤ىػ٬ع اإلدراج 

 .كعهائم ا٥١خطٌؽؾ كا١ٌفا٦ٞ ٦٤ داع٠ ٨٤٬٢ْا ا٬ٌٖ٢١ٯٌث أنالن 

                                                 

، ك٤ش٢ػػث ا٥١ٓش٥ٰػػث ا١ٓؽةٰػػث، ا١ٓػػػد األٌكؿ ١ٓػػاـ ٤586تػػادئ ا٢١ٌفػػا٧ٰات، ص  :ٞخاة٨ػػا(59)

)دراـث إضهائٌٰث ةا١طاـب اإل١ٟخؽك٧ٮ ٢١شؼكر ا٬١اردة ٘ٮ ا١هطاح كا٢١ٌفػاف  :ـ5985

، ا١ٓػػد ، ك٤ش٢ػث ا٥١ٓش٥ٰػث ا١ٓؽةٰػث538-559كا١خٌاج( ٥١ط٥ػ نػا١ص ةػ٦ ٥ْػؽ، ص 

)دراـث ح٨ٰٜث ٤ٜار٧ث ٥١ٓػاس٣ ا١ٌهػطاح ك١فػاف  :ـ5991( ١ٓاـ ان ا١غا٤ؿ كا١فادس )٤ٓ

 .558-547ا١ٓؽب كحاج ا١ٓؽكس( ٢ٓ١ٮ ض٥٢ٮ ٬٤ـ٭، ص 
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 :و الوصل(مفهوم اإلدراج )أ -2
 ، ٌٗ ٌٌٍٮ كا٢١ٌػ ، ٘إدراسٝ ا١طؽؼ ٪٬ كن٢ي٩ي. كأن٢ي٩ي: ا١ اإلدراج ١ٖثن: ا٬١ن٠ي

ٌٗ ا١ٌلػٮء ٍؽقي كحتؽزق. كا١ٌػرج: ١ػ  .ٟ٘ي٧ٌٝ إذا كن٢جى ا١طؽؼى ٜ٘ػ ٬ٌٯخى٩ي ك٣١ حى٨ٍلي

كأدرس٩: ٬ٌاق كأدع٩٢. كٯٜاؿ: أ٧ٙؼح٩ ٘ٮ دىٍرج ا١ٟخاب، أم ٘ٮ ٩ٌٌٰ كداع٢ػ٩
(81)

 .

٠ي أ٤ٌا اإلدراج ٥ٞا ْتٌ  ؽ ٩٨ْ ا١ٜػا٤٭ ٦٤ ا٨١ٌطاة ٬٫٘ ا٬١ن٠، ٩ٌ٨ٟ١ كن٠ه ٰ٘ػ٩ حػػاعي

٦٤ ٰٕؽ إدعػاؿ كػٮءو ٘ػٮ كػٮءو ٫٨٤ػا. ك٢ْػ٭ اإلدراًج  ،ا٨ٓ١انؽ، ك١ٰؿ ح٬ا٫ٰ١ا

٘األكٰاءي حشػؽم ٘ػٮ ا٬١نػ٠ً ٢ْػ٭ ضٜائ٫ٜػا »٤ػاري ا١ٟالـ، ٥ٞا ٯ٬ٜؿ اة٦ س٨ٌٮ: 

فَّ ا١ٟػالـى دكف ا٬١ٛٗ، ألٌف ضاؿ ا٬١ن٠ أ٢ْ٭ رحتثن ٤ػ٦ ضػاؿ ا٬١ٛػٗ. كذ١ػٝ أ

إ٥َّ٧ا كيىّ ٢١ٙائػػة، كا١ٙائػػة ّل حيش٨ػ٭ ٤ػ٦ ا٥٢ٟ١ػث ا٬١اضػػة، كإ٥ٌ٧ػا حيش٨ػ٭ ٤ػ٦ 

ـى كأْػػؿى  ا١ش٠٥ ك٤ػاًرًج ا٬ٜ١ؿ. ٢٘ؼ١ٝ ٞا٧ج ضاؿ ا٬١ن٠ً ٨ْػ٪٣ أكؽؼى كأ٬ٛى

«٦٤ ضاؿ ا٬١ٛٗ
(85)

ػؽى إ١ػ٭ ضؽك٫ً٘ػا  ًِ ي . ٘اإلدراج ْاـغ ٯل٠٥ ا٥٢ٟ١ث كضػ٪ا إذا ٧

ػ٫ا ةػتٓو ْػ٦ ٌؽٯػٚ ا٥١خٌه٢ث، ٥ٞا ٯلػ٠٥ ا١ش٥ػ٠  ا١خػٮ حخٌهػ٠ ٥٢ٞاحي٫ػا ةٓيي

 ًٗ ا١طؽٞات. كا٥١ٓختؽ ١ػل اة٦ س٨ٌٮ ٕا١تان ٪٬ ضاؿ ا٬١ن٠. أ٤ٌػا اْخػؽاضي ا٬١ٛػ

ٙى٠ي ة٩ كّل ٯّٜ ا٠٥ٓ١ ٩ٰ٢ْ، ك١ؼ١ٝ ٟ٘ال٤ي٨ا إ٥ٌ٧ا ٪٬ ٢ْ٭ ا٬١ن٠ ٘ال ٯيٍط
(88)

. 

ٌٜػػٚ اإلدراج إٌّل ةا١طؽٞػػث، ألٌف أنػػ٠ اإلدراج ٥٢١خطػػٌؽؾ إذ ٞا٧ػػج  كّل ٯخط

٫٘ػ٬ ا٨١ٍػٚ  - ٥ٞا ـٰيحٮ ّلضٜان  -ؽٞث ـتتان ٩١ ك٧٬ْان ٩ٰ٢ْ. أ٤ٌا إدراج ا١ٌفا٦ٞ ا١ط

ةطؽؼو ٤خطػٌؽؾو ةٓػػق. كا١ٌفػا٦ٞ ّل ٯٜػّ أٌكّلن، ألٌف أٌكؿ ا٥٢ٟ١ػث ٤خطػٌؽؾ دائ٥ػان. 

ٯٍجه أك ٧ٙظ، ألٌف ٤ػا  ٬ى ٜى٩ي ني ىًط ك٥٫٤ا ٞا٧ج نٙث ا١ٌفا٦ٞ ٬٫٘ ٰٕؽ ا٥١خطٌؽؾ، كإف ١

٥ٞػا -ـػتٚ ّل ٯيغػؽج ا١ٌفػا٦ٞ ْػ٦ ـػ٩٧٬ٟ. كا١ػٌػ٠ٰ١  ٯ٢طٚ ا١ٌفا٦ٞ أضٰا٧ان ٥ٌ٤ا

                                                 

 (. كا٢١فاف ّلة٦ ٬ِ٨٤ر )٤ادة: درج(.5، ا١طاكٰث ر٣ٛ )5/57ا١غهائم ّلة٦ س٨ٌٮ،  (81)

 .  3/43ا١لاٰ٘ث ١ألـخؽاةاذم، كؽح ا٧ِؽ: ، ك5/75، 8/335ا١غهائم،  (85)

 .8/335، 5/94ا١غهائم،  (88)
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اؿ ة٩ ٪ػؼق ا١طػؽكؼ ا١خػٮ ٯ٢ط٫ٜػا  -ٯ٬ٜؿ اة٦ س٨ٌٮ ٓىؽكض ا١ؼم حٟي ٪٬ ٤ٰؾاف ا١

اؿي ة٩ ا١طؽكؼ ا١ٌف٬ا٦ٞ األعؽل ٬ىٯج ة٥ا حٟي ا١هُّ
(83)

. ١ٟػ٦ٌ ذ١ػٝ ّل ٯ٨ٙػٮ حػيذٌؽق 

ٌٜٚ احٌها٩١ ةا٨ٓ١انؽ ا٥١شاكرة ٩١ ٘ٮ اإلدراج ة٥ا ٯط
(84)

. 

ٌٍؽؼ  ٘فا٦ٞه ٘ٮ ا٬١ٛٗ. كٛػ ٯٟػ٬ف ا١طلػ٬ي ـػا٨ٞان ٢ٰ٘خٜػٮ ـػا٨ٞاف، أ٤ٌا ا١

ٙى٠ي ة٫ؼا اّل١خٜاء أل٩ٌ٧ ْارض، ٘ػال ٯٜػّ ا٥ٓ١ػ٠ ٢ْٰػ٩، كإ٥ٌ٧ػا ا٥١ٓختػؽ  ؛٦ٟ١ ّل ٯيط

                                                 

. ٦ٌٟ١ اة٦ س٨ٌٮ ٯؽل أٌف ٪ؼا ا١ٌفا٦ٞ أح٣ٌ ن٬حان ةفتب زٯػادة ا١ٌهػ٬ت ٨ْػػ 8/389ا١فاةٚ،  (83)

. أ٤ٌػا ٤فػي١ث ا١ٌهػ٬ٯج كا١ػ٨ٌٙظ ككػت٩ ا١ػ٨ٙظ ٥٘ؽس٫ٓػا 5/61ا١غهػائم، ا٬ٛ٬١ؼ ٩ٰ٢ْ. 

ب ٬٢١ٛٗ ٢ْ٭ ْػدو ٦٤ ا١طؽكؼ، كة٦ٌٰ أٌف ٪٨اؾ ضؽك٘ػان ٪ػٮ ـٰت٬ٯ٩ ا١ؼم ْؽض ٘ٮ ا١ٟخا

ضؽكؼ ا٢ٜ٢ٜ١ث ٯغؽج ٤ّ ا٬١ٛٗ ٫ٰ٢ْا ن٬ٯج، ة٠ إٌف ةٓػو ا١ٓػؽب أكػٌػ نػ٬حان كٞػي٣٫ٌ٧ 

ٯؽك٬٤ف ا١طؽٞث. كأٌف ٪٨اؾ ضؽك٘ان ٯغؽج ٫ٓ٤ا إذا كٛٙػج ٨ْػػ٪ا ٧طػ٬ي ا٨١ٌٙغػث، ٫ٌ٨ٟ١ػا ١ػ٣ 

ٌِاء كا١ػٌؼاؿ  ًى األك١٭، ك٪ٮ ا١ٌؾام كا١ ٖىً ىٖ كا١ٌيػاد كا١ػٌؽاء. أ٤ٌػا ا٬٥٫٥١ـػث ٰ٘غػؽج حيي

٨ْػ ا٬ٛ٬١ؼ ٫ٰ٢ْا ٧ٙظ، كةٓوي ا١ٓؽب أكػٌػ ٧ٙغػان، ٞػي٣٫ٌ٧ ٯؽك٤ػ٬ف ا١طؽٞػث ٘ػال ةػٌػ ٤ػ٦ 

ا٨١ٌٙظ، ألٌف ا٨١ٌٙؿ حف٩ٓ٥ ٞا٨١ٌٙظ. أ٤ٌا ا١ػاٌلـ كا٨١ٌػ٬ف كا٥١ػ٣ٰ كا١ٓػ٦ٰ كا١ٖػ٦ٰ كا٥٫١ػؾة ٘ػال 

ّي ٨ْػ ا٬١ٛٗ ٫ٰ٢ْا كٮءه ٥ٌ٤ا ذٞؽ٧ا.  . كٯػؽل ـػٰت٬ٯ٩ أٌف ٪ػؼق 576-4/574، ا١ٟخابٯيف٥ى

ٯٍج( كا٨١ٙغػث ٘ػٮ ا٬١ٛػٗ ّل ٯ٧٬ٟػاف ٘ػ٦ٌ٫ٰ ٘ػٮ  ٬ى ا١طؽكؼ ا١خٮ ٯيف٥ّ ٫ٓ٤ا ا١ٌه٬ت )ا١هُّ

ٝى كّل ٯٙخػؽ ا١ٌهػ٬ت ضخٌػ٭ حتخػػئ نػ٬حان.  ي ٟى٦ٌ، أل٧ٌٝ ّل ح٨خِػؽ أف ٯ٨تيػ٬ى ١فػا٧ ـى ا٬١ن٠ إذا 

. 4/575ا١ٌفػاةٚ، كٞؼ١ٝ ا٬٥٫٥١س، أل٧ٝ ّل حػع ن٬ت ا٣ٙ١ ٯ٬ٍؿ ضخٌ٭ حتخػئ نػ٬حان. 

٘يعؼؾ ٘ٮ نػ٬تو آعػؽ ٯٜهػؽ نػ٬ت ا١ٌفػا٦ٞ،  ؛ك٪ؼا كاىصه ٘ٮ كؽح ا٬١ن٠ كاإلدراج

 ٘ال ٯٙخؽ ا١ٌه٬ت ٩ٰ٘ ٥ٞا ٬١ ٞاف ٬ٛ٬٤٘ان ٩ٰ٢ْ. ك٦٤ ٪٨ا ٞاف ا٬ٛ٬٥١ؼ ٩ٰ٢ْ أح٣ٌ ن٬حان.

ٰؽ ٛهػو ٦٤ ا٥١خ٣ٌ٢ٟ. ك٪٨ػاؾ ىػؽبه آعػؽ ٤ػ٦ ٪ػؼا ا١خٌػ (84) يذٌؽ ٯٟػ٬ف ك٪ؼا ا١خٌيذٌؽ ٯخغ٠ٌ٢ ا٨١ٌٍٚ ٦٤ٕ 

يعػؼ  ٫ٰ٢ا، ك٪ػ٬ ٤هػ٢ٍصه أ ٰؽ ا٬ٛ٬٥١ؼْ  ٤ٜه٬دان، ٞاإلك٥اـ ا١ؼم ٯٓؽض ٘ٮ ةًٓو ا١ٌف٬ا٦ٕٞ 

ٓىػؽكض ٞػؼ١ٝ. أ٤ٌػا اإلكػ٥اـ ٘ػٮ  ٩٧٬ٟ، كا٥١ٰٓار ٪٬ ا١ ٦ـ  ٦٤ ا١ٌل٣ٌ. ٩ٌ٨ٟ١ ّل ٯيغؽج ا١ٌفا٦ْٞ 

ٰؽ إضػاثو ٫١ا ا١تخٌث. كذٞؽ اة٦ س٨ٌٮ ٘ٮ )ـػٌؽ نػ٨اْث اإل ْػؽاب( أٌف ا٬١ٛٗ ٘إٯطاءه ةا١طؽٞث ٦٤ٕ 

ػػا٦ٞه أك  خىػػُّ ة٫ػػا، كا١طػػؽؼ ا١ػػؼم ٪ػػٮ ٰ٘ػػ٩ـ  ٰػػؽ ا٬١ٛػػٗ )ضؽٞػػث( ىػػٰٓٙثه ّل ٯٓي اإلكػ٥اـ ٘ػػٮٕ 

ؽىػػ٩ ٬٥٢١ىػػ٬ع ٧ٙفػػ٩ 61-5/53ٞا١ٌفػػا٦ٞ. ) (. ٨ٟ١ٌػػ٩ أ٧ٟػػؽ ٘ػػٮ ٞخاةػػ٩ )ا١غهػػائم( ٘ػػٮْ 

ك٥٢١راؿ ذاح٩ً أف ح٬ٟف ٪٨اؾ ضؽٞث، ة٠ س٠ٓ ٪ؼا اإلك٥اـ ٞاإلك٥اـ ٘ٮ ا٬١ٛٗ ا١ؼم ٪ػ٬ ٢١ٓػ٦ٰ 

«. ٢ٰ٘فج ٪٨اؾ ضؽٞث ا١تخٌػث... ك١ػ٣ ٯغؽسػ٬ا إ١ػ٭ ضػٌؿ ا١ٌفػ٥ّ كػٰغان ٤ػ٦ ا١طؽٞػث»ّل ١ألذف. 

 .3/95، كٛارف ةا١ٟخاب ١فٰت٬ٯ٩، 5/73ا١غهائم، 
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 ًٗ خىػػػُّ ّلز٤ػػثن كإف ٞا٧ػػج ٘ػػٮ ا٬١ٛػػ ٍٓ ي ةطػػاؿ ا٬١نػػ٠. ةػػ٠ إٌف ضؽٞػػث اٱًعػػًؽ ٛػػػ ح

ٟىث ٤فخ٢٫ى
(85)

خىػُّ ة ٕى٣ي ٘ال ٯٓي ف٩٧٬ٟ، أل٩َّ٧ ٤يػٍػرىجه ٘ػٮ ا١طػػؽؼ . أ٤ٌػا ا١ٌفػا٦ٞ ا١ػ٥يػ

ا١رٌا٧ٮ كداع٠ه ٘ٮ ضػؽٞخ٩. ٘إذا ا١خٜ٭ ا١طؽ٘ػػاف ا١ٌهطٰطػػاف ا٥١خ٥ػاذالف، كٞػاف 

يػغ ٦٤ اإلدٕػاـ. ٘ػإذا كٛٙػجى  ٦ِّٟ ٘ٮ اإلدراج، ٘ال ٯ٬ٟف ض٨ٰغؼو ة ـي أك٥٫١ا ٤خطؽِّٞان 

ٌٜػٚ إٌّل ةػا٨١ٍُّ ٦ ٢ْ٭ ا١طؽؼ األٌكؿ كٛٙثن ٤ا، زاؿ اإلدٕاـ، أل٧ٌػ٩ ّل ٯخط ٚ ةػا١طؽٰ٘ى

٦ ٤ٓان. ك١ؼ١ٝ ٛا٬١ا: ّل كن٠ى أكػُّ ٦٤ اإلدٕاـ. كألس٠ ٪ؼق ا١طا١ػث ا١خػٮ  ٤خٌه٢ٰى

يدًرجى ٫ٰ٘ا ا١ٌفا٦ٞ ٘ٮ ا٥١خطٌؽؾ ساز أف ٯيفتٚ ةفا٦ٞو ٦٤ ضؽكؼ ا٥١ػٌػ أك ا٢١ِّػ٦ٰ.  أ

٘ا١ٌفا٦ٞ ٯػع٠ ٘ٮ ا٥١خطٌؽؾ ةال ٤ي٢٫ثو ٘ٮ ا١ٌػع٬ًؿ كّل حؽاخو 
(86)

. 

أٌف ضػػؽكؼ ا١ٓؽةٌٰػػث حٜتػػ٠ دعػػ٬ؿ  ك٤ػػ٦ ضػػػٯد ا١ٌفػػا٦ٞ كا٥١خطػػٌؽؾ

ػٌػاًف  ،ا١طؽٞات ٫ٰ٢ْا، كٞؼ١ٝ ٯ٦ٟ٥ دع٬ؿ ا١طؽٞاًت ٢ْ٭ ا١ػ٬اك كا١ٰػاء ٓى ٘خي

. ١ػؼ١ٝ ٘ػٌؽؽ  ٞي٥٫ٌ٧ا ٦٤ ا١ٌهطاح. أ٤ٌا ضؽكؼ ا٥١ٌػ ٘ال حٜتػ٠ ا١طؽٞػث ةطػاؿو

ٗي ة٩ ا١طؽكؼ ا١ٌهطاح،  ةٓوي ٥٢ْاء ا١خٌش٬ٯػ ة٦ٰ ا١ٌف٬ٟف ا١طٌٮ ا١ؼم حي٬نى

                                                 

ٙىػ٠ ةػ٩، كّل ٯٜػّ ا٥ٓ١ػ٠ 338-8/335ا١غهائم،  (85) . كٯ٬ٜؿ: إٌف اْخؽاض ا٬١ٛٗ ّل ٯيط

حشؽم ٢ْ٭ ضٜائ٫ٜا... كٯػ١ٌٝ ٩ٰ٢ْ، كإ٥ٌ٧ا ا٥١ٓختؽ ةطاؿ ا٬١ن٠... ٘األكٰاء ٘ٮ ا٬١ن٠ 

ث، أ٧ٌػٝ ح٢ٜػب ضػؽؼ  ٢ْ٭ أٌف ضؽٞث اٱعؽ ٛػ حٓخٌػ ّلز٤ث، كإف ٞا٧ج ٘ٮ ا٬١ٛٗ ٤فخ٢٫ٟى

 ان ا٦ٌٰ٢١ ٫١ا ك٢١طؽٞث ٛت٩٢، ٘خٜػ٬ؿ: ْهػا، كٛٙػا... كدْػا كٕػؾا كر٤ػ٭، ٥ٞػا ح٢ٜتػ٩ كـػٍ

 .8/338ا١فاةٚ، ١طؽٞخ٩ كضؽٞث ٤ا ٛت٩٢، ٧ط٬ دار ك٧ار... كٛاؿ. 

، 968، 8/963كػػؽح ا١ٌلػػاٰ٘ث ٢١غيػػؽ ا١ٰػػؾدم، ، 8/496، 94-5/98ا١غهػػائم،  (86)

ٟىػبي 973 ٌٰؽ إٌّل ٘ٮ ٕاٯػث ا٨١ٌػػرة، ٘ػال ٯيؽحى . كٯ٬ٜؿ ا١غيؽ ا١ٰؾدم: إٌف كـً ا٥٢ٟ١ث ّل ٯٖي

ٚى كس٩ه إلسؽاء ا٬١ن٠.  ىػ٣ ٯت ٦ 5/473ٞخاة٩ ا١ٌفاةٚ، إٌّل إذا ١ . كٛػ إخٙؽكا ا١خٜاء ا١ٌفا٨ٰٞى

٥٫٤ا ٞاف ا١طؽؼ ا١ػؼم ٯفػتٚ ا٬٥١ٛػ٬ؼ ٢ْٰػ٩، ك٘ػٮ ا٥١ػػ٣ٕ ا١ػؼم  ان ٬١ٛٗ ٢ٍ٤ٜ٘ٮ ا

ػ٦ٍٰ،  ْى ي٨ػٮ ٢ْػ٭ ْػػـ ا١خٌؽٰٞػب، ٧طػ٬ ) ٯفت٩ٜ ضؽؼ ٤ٌػ أك ٦ٰ١ ٘ٮ ٥٢ٞثو كاضػة، ك٥ٰ٘ػا ة

ا١ٌلؽح ا١ٌفاةٚ ٢١ٰػؾدم، ٕى٦ٍٰ...(، ك٤ا ْػا ذ١ٝ ٩١ ضاّلته ٞرٰؽةه اـخ٬٘خ٫ا ٞخب ا١ٌهؽؼ. 

ٌَٙ ةا٥ً١ػػر٠ ا١رٌػا٧ٮ ٛتػ٠ ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا. كساء  5/471 ١ػل ا٥١ؽْلٮ أٌف ضٰٜٜث اإلدٕػاـ ا١ػخ٢ٌ

 .588س٫ػ ا٠ٌٜ٥١، ص ا١ٙؽاغ ٦٤ ا٥ً١ر٠ً األٌكؿ. 
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٣ٍٟ( ك ٕىٍٰؽ(٧ط٬ )ضي ًٮ ٘ي٧جى حشػػي ا١ٟػاؼى كا١ٰػاءى ُػا٪ؽحى »، كا١ف٬ٟف ا٥١ٰج )

ٍؽع، إل٥ْاؿ ا١ٓي٬ً  ٜى ػ٣ى(  ا١شف٣ كا١ ٟى ٥٫ٰ٘ا ٥ٞا ٯ٠٥ٓ ٘ٮ ا٥١طػؽَّؾ، ٤رػ٠ )ض

ػي ٩ٰ٘ أعػؼ ا١ٓيػ٬ إٯٌػاق  ، ٟ٘ؼ١ٝ ا١ٌف٬ٟف ا١ؼم ٯ٬سى (. كا٥١خطٌؽؾي ضٮغ ى٠ى ك)٤ٰى

«ضٮغ أٯيػان 
(87)

خىػا ةٓػػى ض». أ٤ٌػا األ١ػٗ، كا١ػ٬اك كا١ٰػاء  ٓى ؽٞخ٥٫ًػا، ٘ػإٌف إف كٛ

، إ٥َّ٧ػا  ـ٧٬ٟى٥٫ا ٤ٌٰج، كذ١ٝ أ٩ٌ٧ ٰٕؽ سارو ٢ْػ٭ ْيػ٬و كّل ضانػ٠ه ٘ػٮ ضٌٰػؾو

٥٫ًا ٞاأل٧ت٬ب، ك٪٥ا إذا ا٧ٙخص ٤ا ٛت٥٫٢ػا ٞفػائؽ ا١طػؽكؼ،  ٯهٰؽ ا٣ٙ١ ١ه٬حٰى

«كـ٧٬ٟي٥٫ا ضٌٮ ١ف٥٫ً٧٬ٟا
(88)

. كأن٠ي ٪ػؼا ا١ٟػالـ ا٨١ٌٙػٰؿ ١فػٰت٬ٯ٩ ا١ػؼم 

١غٌٰٙث، كٞؼ١ٝ كاك ا٥١ٌػ كٯاء ا٥١ػٌػ. ك٪ػٮ ٤ٌٰؾ ة٦ٰ األ١ٗ ا١خٮ دْا٪ا ةا٥١ٰخث ا

٤ٰخث ّل حػع٢ي٫ا ا١طؽٞث ٢ْ٭ ضاؿ. أ٤ٌا ا٬١اك إذا حطٌؽٞج ٫٘ػٮ ضٌٰػث، كٞػؼ١ٝ 

ا١ٰاء، ألٌف ٥٢١خطٌؽؾ ٬ٌٛةن ١ٰفج ٢١ٌفا٦ٞ
(89)

. 

، كإف ٞػاف ْارىػ ًٗ ٦ ٘ٮ ا٬١ٛػ ٯطخػاج إ١ػ٭ حٙفػٰؽو  ،ان ٦ٌٟ١ ا١خٜاء ا١ٌفا٨ٰٞى

يٮ إ١٭ اضخفاب ضؽٞػثو حفػاْػ ٢ْػ٭ اإل ٤ػ٦ ذ١ػٝ أٌف اةػ٦ ٯٓػٰق دراج، ٯٙي

ػػَّ ا١طؽٞػث، ألفَّ ا٬١ٛػٗ ٢ْػ٭ ٪643)ت ػػَّ ٤ىفى ـى ( ارحيل أٌف ا٬ٛ٬٥١ؼ ٢ْٰػ٩ 

٦ٌٟ سؽس ذ١ٝ ا١طؽؼ، كٯ٬ٌ٘ؽ ا١ٌهػ٬ت، ٰ٘هػٰؽ حػ٬ٰ٘ؽ ا١ٌهػ٬ت  ا١طؽؼ ٯ٥

٩ٰ٢ْ ة٨٥ؾ١ث ا١طؽٞث ٩١. كٯيؽبي ٢ْ٭ ذ١ٝ أ٤ر٢ثن ٦٤ ضؽكًؼ ا٢ٜ٢ٜ١ػث ا١خػٮ ّل 

١لػٌػة ا١طٙػ٠ كا١ٌيػًٖ. ةػ٠ إ٧ٌػ٩ ٯػؽل أٌف  حفخٍّٰ ا٬ٛ٬١ؼ ٫ٰ٢ْا إٌّل ةه٬تو 

ٍؽـػ ان ا١طؽؼ ا٬ٛ٬٥١ؼ ٩ٰ٢ْ أح٣ُّ ن٬ح ػٌػ ذ١ػٝ  ان كأٛػ٬ل سى ٤ػ٦ ا٥١خطػٌؽؾ، ٘فى

٩ي ٤ّ ـا٦ٞو ٛت٩٢ ْي ػَّ ا١طؽٞث، ٘شاز اسخ٥ا ٤ىفى
(31)

َّٝ ٘ٮ أٌف ٪ؼا ا١ٌؽأم ١ػ٩  . ّل كى

                                                 

ٌطاف، ص  (87) ٌٍ  .٤58ؽكػ ا١ٜارئ إ١٭ ٤ٓا٣١ ا٥١ٜارئ ّلة٦ ا١

 .58ا٥١هػر ا١ٌفاةٚ، ص  (88)

كػػؽح ا١ٌلػػاٰ٘ث ٢١غيػػؽ ، 4/593، 548-547، 544، 483، 3/356ا١ٟخػػاب ١فػػٰت٬ٯ٩،  (89)

 .385-١377ط٥ػ، ص ٖا٣٧ ٛػرم ا، كٛارف ةا١ٌػراـات ا١ٌه٬حٌٰث 758١، 8/786ا١ٰؾدم، 

 .585-9/581كؽح ا٥١ٌٙه٠ ّلة٦ ٯٰٓق،  (31)
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ٍؽًس ٘ٮ ا٬ٛ٬٥١ًؼ ٩ٰ٢ْ ٤ػ٦  ٧هٰبه ٦٤ ا١ٌه٬اب، كّل ـ٥ٌٰا ض٦ٰ ٌ٘ؽؽ ة٦ٰ ا١شى

س٫ث، كا٥١خطٌؽؾ ٦٤ س٫ػثو أعػؽل، ألٌف ا٬١ٛػٗ، أم ا٨١ٍػٚ ةا١ٌفػا٦ٞ، ٯ٥ػ٨ص 

ا١طؽؼ عهائه٩ ا٨١ٌٌٍٰٜث ٞا٢٤ث، أ٤ٌا إذا أدًرجى كحطػ٬ٌؿ إ١ػ٭ )نػؽؼ( ةفػتب 

٤ٌا رىٮُّ ا١ٌػٯ٦ األـػخؽاةاذم أذؽ ا١طؽٞث، ٘إ٩ٌ٧ ٦١ ٯ٬ٟف ٥ٞا ٞاف ك٪٬ ـا٦ٞ. أ

يػٌػ ٤ػ٦ إٯخائػٝ ( ٰ٘ؽل أٌف ا١خٜاء ا١ٌفا٦ًٰ٨ٞ ضٰٜٜػثن ٤فػخط٠ٰه ٪688)ت ، إذ ّل ة

 ٦ ثو ٢ْ٭ األٌكؿ ٥٫٨٤ا، ٰ٘طفب ا١ٌفػا٤ّ أٌف ا١ٌفػا٨ٰٞى ٓى ثو ًٰٕؽ ٤يلتى ١ٟفؽةو ٤غخ٢ىفى

ٞي٩ي ٘ٮ ٪ؼا ا٬١٪٣ ا٥١ػخ٣ٌ٢ٟ أٯيػ ٰا، كٯلار ٜى ػٍؽ( ك)ةًٍلػٍؽ(، كإٌّل ان ا١خى ٍٟ ى ... ٧طػ٬ )ة

اـخطاؿى أف حػيحٮ ةٓػػ٪ا ةػا١ٌؽاء ا١ٌفػا٨ٞث
(35)

. ١ٟػ٦ٌ اةػ٦ س٨ٌػٮ ذ٪ػب إ١ػ٭ أٌف 

ٍٓػػ٠»ا٦ٞ ا٥١طلػػ٬ٌ ةػػ٩ )٘ػػٮ ٧طػػ٬ كزف ا١ٌفػػ (، كا١ػػؼم ٯ٢خٜػػٮ ٤ػػّ ا١ٌفػػا٦ٞ «٘ى

ىٍٮ ٤ا ٛت٩٢ ك٤ا ةٓػق، ٘ا١ٌفا٦ٞ األٌكؿ ٘ٮ ٧طػ٬  ا٬ٛ٬٥١ؼ ٩ٰ٢ْ، ٯغخ٢ٗ ٦ْ ضا١

ي٩ي ١ٰفج ٞطاؿ ا١ٌؽاء، ك١ػ٬ ٞػاف ٞػؼ١ٝ ١ى٥ػا سػاز أف  ٍؽ(، ك٪٬ ا١ٟاؼ، ضا١ ٍٟ ى )ة

ّى ة٥٫٨ٰا، ألٌف اة٦ س٨ٌػٮ ٯٓخػػُّ ا٬٥١ٛػ٬ؼى ٢ْٰػ٩ ـػاٞ ٘ػٮ أ٢ٕػب  ان ح٥ا٤ػ ان ٨ٯيش٥ى

٨ ٌٟ ٍٟؽ( ١ٰؿ ٤خ٥ ٘ٮ ا١ٌفػ٬ٟف ٞفػ٬ٟف رائػ٩. ك١ػ٬  ان األض٬اؿ. ٘ف٬ٟف ٞاؼ )ة

ٝى أف حتخػئ ةا١ٌؽاء ـا٨ٞث، أم ٤ػ٦ ٰٕػؽ أف حيفػتٚ  ٞاف األ٤ؽ ٞؼ١ٝ ١ٟاف ٯ٢ؾ٤ي

٦ٌٟ ٘ػٮ  ٍٟػؽ( ١ػ٣ حػخ٥ ٦ٌٟ ٤ػ٦ ٫ٍٜ٧ػا. ٫ِ٘ػؽ أف ٞػاؼ )ة ٯٍجو ٯ٥ ٬ى ةطؽٞثو أك ني

ٗي ٩ٰ٢ْ كّل ٦ُّٟى ٤ا ٯ٬ٛى ؿي إ١ػ٭ ٤ػا كراءقا١ٌف٬ٟف ح٥  ٯيخٍاكى
(38)

٥ٞػا  -. ك١ػؼ١ٝ 

نارت ضاؿ ا١ٌفا٦ٞ ا٥١طل٬ٌ ة٩ ٤ٙارٛثن ١طاؿ أٌكؿ ا١طػؽؼ  - ٯ٬ٜؿ اة٦ س٨ٌٮ

ً ٥ً١ا ذٞؽ٧ا ٞي٩ٌ٧ ّل ـا٦ٞه كّل ٤خطػٌؽؾ، كح٢ػٝ  ـٌ كآعؽق، ٘هار ا١ٌفا٦ٞ ا٥١خ٬

                                                 

 .8/859كؽح ا١ٌلاٰ٘ث ١ألـخؽاةاذم،  (35)

ٍٍٙؿ، ٘خشػػ . كٯ٬ٜؿ: كٯؾٯػ ٘ٮ ةٰاف ذ١ٝ أ٧ٌٝ ح٬ٜؿ 5/61ا١غهائم،  (38) ٘ٮ ا٬١ٛػٗ: ا١ػ٨َّ

، كسػتى ا١ٙاءى أح٣َّ ن٬حان، ك١ػٰؿ ٪٨ػا  ٍٗ : ا٨١ٍَّف ا١ٌف٦ٰ أح٣َّ ن٬حان ٦٤ ا١ٙاء، ٘إف ٢ٛتجى ٢ٜ٘جى

٬زي ض٢٥يػ٩ي ٢ْٰػ٩ إٌّل زٯػادةي ا١ٌهػ٬ت ٨ْػػ ا٬١ٛػ٬ؼ ٢ْػ٭ ػ٩ كّل ٯشػػؽؼي ٪ؼا إ١ٰػػؽ ٯيهػأ٤

 ا١طؽؼ ا١تخٌث.
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ىٍٮ ٤ا ٛت٩٢ ك٤ا ةٓػق ضاؿه حغا١ٗ ضا١
(33)

. كا١غالنث ٨ْػ اة٦ س٨ٌٮ أٌف ا١ٌفا٦ٞ 

ً ّل ٯت٢ٔ ضؽٞثى ٤ا ٛت٢ى٩ كّل ـ٬ٟفى ٤ا ةٓػقا١ ـٌ ٥خ٬
(34)

. 

٦ُّٟ ا١شؽس إ١٭ ضاؿو أعػؽل، أل٧َّػٝ  ٩ي ٦٤ ضاؿ ح٥ أ٤ٌا إدراج ا١ٌفا٦ٞ ٰ٘يغؽسي

ٚ ة٥ا ةٓػق كح٫ٌٰيت ٩١ ك٧ٌل٥ج ٰ٘ػ٩ ٜ٘ػػ ضػاؿى ذ١ػٝ ة٨ٰىػٝ كةػ٦ٰ  إذا حيٌ٪تجى ٨٢١ٍُّ

ٯًٍج ٘ٮ ا٬١ٛٗ. ٬ى ٦ٌٟ ٫ٰ٘ا ٦٤ إكتاع ذ١ٝ ا١هُّ كـػتب ذ١ػٝ أ٧َّػٝ  ا٬١ٛٙث ا١خٮ ٯخ٥

إذا كٛٙجى ٢ْ٭ ا١ٌفا٦ٞ ك٣١ حخٍاكؿ إ١٭ ا٨١ٌٍٚ ةطؽؼو آعؽ ٦٤ ةٓػق ح٢تٌرػج ٢ْٰػ٩ 

ك٣١ حفؽع اّل٧خٜاؿ ٩٨ْ
(35)

. كٞالـي اة٦ س٨ٌٮ كاىػصه ٘ػٮ أفَّ اإلدراج كنػ٠ه ٰ٘ػ٩ 

ٗى ٢ْٰػ٩ ك١ػ٣ ٯيػٍػرىج.  ًٛػ يػ٩ي ٫٨ْػا إذا كي يدرجى اعخ٢ٙج ضا١ ٠، ألٌف ا١ٌفا٦ٞ إذا أ حػاعي

٠ي ك اىصه ٘ٮ حيذٰؽ ا٥١خطػٌؽؾ ا١اٌلضػٚ ٢ْػ٭ ا١ٌفػا٦ٞ ا١ٌفػاةٚ ا١ػؼم حػيذَّؽ كا١خٌػاعي

ٯًٍج ٯٟػ٬ف ٘ػٮ  ػ٬ى ةا١طؽٞث ا١خٌا١ٰث. كٯؽل اة٦ س٨ٌٮ أٌف أٛػ٬ل ضػاّلت ١طػ٬ؽ ا١هُّ

ػ٩، ٢ٜ٘ػج: )اًٍنػتًؽ(،  ا٬١ٛٗ، ٥ٞا حٌٜػـ، ٧ط٬ )اًٍص(. ٘إف أدرىٍسخىػ٩ي ا٧خٜهػخى٩ ةٓيى

ٍٞخى٩ي اعخؽى٤ٍجى ا١ٌه٬ت ا١تخٌث، كذ١ ػتىؽى(. ٘طؽٞػث ا١طػؽؼ حفػ٢ت٩ ٘إف ضؽَّ ٝ ٧ط٬ )نى

ٌٜٮ ٢ْٰػ٩ ةٓيػ٩ ٩٨ٌٟ ٩٨٤، كإدراج ا١ٌفا٦ٞ ٯت ذ١ٝ ا١ه٬ت، كا٬ٛ٬١ؼ ٩ٰ٢ْ ٯ٥
(36)

 .

أ٤ٌا أذؽ ا١طؽؼ ا٥١خطٌؽؾ ا٥١خٜػٌػـ ٢ْػ٭ ا١فػا٦ٞ ٫ِٰ٘ػؽ ٘ػٮ ح٥ٟػ٦ ا٨١ٌػاٌٚ ٤ػ٦ 

                                                 

ٙارٛث ضاؿ ا١ٌفػا٦ٞ ا٥١طلػ٬ٌ ةػ٩ ١طػاؿ أٌكؿ . كٯ٬ٜؿ: ٥٢ٓ٘جى ةؼ١ٝ 59٤-5/58ا١غهائم،  (33)

ا٦ٞ كّل ٤خطػٌؽؾ، كح٢ػٝ  ً ١ًػ٥ا ذٞؽ٧ا ٞي٩ٌ٧ ّلـ  ـٌ ا١طؽؼ )ا٥٢ٟ١ث( كآعؽق. ٘هار ا١ٌفا٦ٞ ا٥١خ٬

يرٯػ ٩٨٤، كسٮء ةػ٩ ٤ػ٦ أس٢ػ٩، أل٧ٌػ٩ ّل  ٗي ضا١ىٮ ٤ا ٛت٩٢ ك٤ا ةٓػق، ك٪٬ ا١ٖؽض ا١ؼم أ ً ضاؿه حغا١

ّي ا٥١خطٌؽ٦ٰٞ ٬ٟفى ٤ا ةٓػق ٰ٘ٙشػي ةفػ٩ًً٧٬ٟ ا٥١خطػٌؽؾ ٛت٢ػ٩، ٯت٢ٔ ضؽٞث ٤ا ٛت٩٢ ٰ٘ش٬ٙ حخاة ، كّلـ 

ػ٥ٍخ٩. ٘خ٢ٝ إذان ذالث أض٬اؿ ٤خٓادٯث ١رالذث أضؽؼو ٤خخا١ٰث. ٞػؼ١ٝ ٯطفػ٦  ـى ٩ٰ٢ س٫خ٩ ك ٨ٰٜ٘وْ 

ٍٓػ٠(  ػػ. ١ػؼ١ٝ ٞػاف ٤رػاؿ )٘ى ٢٭ إٯٖاؿو ٘ٮ ا١تٓي خػاؿو كٛيؽب، ّلْ  ٢٭ ْا حخاةّ األض٬اؿ ا٥١خٖاٯؽةْ 

، خلؽ. أْػؿ األة٨ٰث ضخ٭ ٞرؽ ككاع كا٧  .59-5/58ا١ٌفاٚة

 .5/59ا١غهائم،  (34)

 .58-5/57ا١ٌفاةٚ، (35)

 .5/58ا١ٌفاةٚ،  (36)
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٩ًًٜ، كا٤خػاد أذؽ ا١طؽٞث إ٩ٰ١. ٘ا١طؽٞث إذا سػاكرىًت ا١ٌفػا٦ٞى ٟ٘رٰػؽان ٤ػا حيشؽٯ٫ػا  ٍي ٧

ٰ٘هٰؽ ١ش٬ارق إٯٌا٪ا ٞي٩َّ٧ ٤طؽَّؾه ة٫ا ،ا١ٓؽبي ٤يشؽا٪ا ٩ٰ٘
(37)

. 

. ٘ا١طؽٞػثي حشٓػ٠  ّي ٠ه ّل حخاة كٯخت٦َّٰي ٥ٌ٤ا حٌٜػـ أٌف اإلدراجى كن٠ه ٩ٰ٘ حػاعي

ٚى ٤خيذٌؽ ان ا١ٌفاةٚ ٤خيذٌؽ ةا١ٌفاةٚ. ك١ػؼ١ٝ ٯتػػك ٤ػ٦  ان ةا١الضٚ، ٥ٞا حش٠ٓ ا١اٌلض

٨ٌٍٚ ٪٬ ةيسؾاءو ٤ػ٦ ا٥٢ٟ١ػًث حخخػاةّ ٤ػ٦ ا١ٌفؼاسث ة٥ٟافو أف ٯخه٬ٌر ا٥١ؽءي أفَّ ا١

٠و كحُّٰٖػؽو ١غهائهػ٫ا ٛتػ٠ أف حيػٍػرىجى ٤ػّ ٰٕؽ٪ػا. ك٪ػؼا ا٫ٙ٥١ػ٬ـي  ٰٕػؽ حػػاعي

٨يػ٬ا  ْي ا٥١فخىٍغ٢ىمي ٦٤ ةٓو اٱراء ٥ٞا حٌٜػـ أح٭ ٢ْػ٭ كػؽض٩ ا٨١ُّطػاة ا١ٌػؼٯ٦ 

َّٝ ٘ػػٮ أٌف حختُّػػّ ح٢ػػٝ  ٦. كّل كػػ ًٗ كا١ٍخًٜػػاء ا١ٌفػػا٨ٰٞى ٍٛػػ ة٥تاضػػد اّلةخػػػاء كا٬١ى

يٮ إ١٭ حه٬ٌرو ٨٤اٛوو ح٥ا٤ ٥١تاضد حٙهٰالن ا ٬ٌر ا٢١ٌفػا٧ٌٮ ا٥١ت٨ػٌٮ ٢١خٌهى  ان ـٰٙي

 ٢ْ٭ ا٥١ٜاٌّ كاـخٜالؿ ا١ٌها٤ج ٦ْ ا١ٌهائج.

 ـ( ٣١ ٯ٦ٟ ٤ٜخ٨ٓػان 5953)ت  (٘ؽدٯ٨ا٧ػ دكـ٬ـٰؽ)كٯتػك أفَّ ا٢١ٌفا٧ٮَّ ا١ٌل٫ٰؽ 

٠و ذىػ٣َّ. ك١ػؼ١ٝ اـخ لػؽؼى ةخط٠ٰ٢ ا٥١ٜاٌّ إ١٭ أن٬اتو ٤خشاكرةو ٦٤ ٰٕػؽ حػػاعي

ٌٙػؼ  ٨ٍشػؽة، ك٪ػٮ ح٨ اعخؽاع س٫ازو ١ٓؽض األ٘ػالـ ٯ٨ٜػ٠ ٞػ٠ٌ ضؽٞػات ا١ٙػ٣ كا١طى

ٌٜٚ ذ١ٝ ةػػا ٤ػ٦ ا٥١طػاؿ اٞخلػاؼ حٜفػ٥ٰاتو  ـ٢ف٢ثن ٦٤ األن٬ات. ٘إ٩ٌ٧ إف حط

ٌٰٜث، إذ ّل ٧ٓؽؼي أٯ٦ ٯتػأ ٪ػؼا ا١ٌهػ٬ت،  ٘ؽٌْٰثو ْتؽ ٪ؼا ا١خٌخا١ٮ ٦٤ ا١طؽٞات ا٨١ٍُّ

كأٯ٦ ٯ٨خ٫ٮ ذاؾ
(38)

٪ؼا اّلـخلؽاؼ، إذ ٫ُؽ ا١ش٫ػاز ا١ػؼم  (ساٞتف٬ف). كحاةّ 

                                                 

ىػػ٥ٌا : ... أّل حؽل ى٥ٌث ا٣ٰ٥١ ٘ٮ )ا١. ٯ٬ٜؿ549-3/546ا١ٌفاةٚ، (37) ٍؤًٛػاًف( ك)٤يٍؤـػ٭( ١ ٥ي

٥ًػؾىت، ٧طػ٬ ّلز٤ػ ان ي٥ٌج ىػ٥ٌ ساكرًت ا٬١اكى ا١ٌفا٨ٞثى نارت ٞي٫ٌ٧ا ٫ٰ٘ا، كا٬١اك إذا ا٧ ان ٪ي

٬ ٍس٩(. كا١ٌلا٪ػ ٪٬ ٬ٛؿ سؽٯؽ: )١ىطٌب ا١ ق)أسي ىػٮَّ ٤يٍؤـػ٭(. كٛػػ ذٞػؽق س٥ّ كى ٍؤًٛػاًف إ١ ٥ي

، ضٰػػد ٯػػؼٞؽ أٌف ضؽٞػػث 8/549، كا٥١طخفػػب، 81-5/79٘ػػٮ ـػػٌؽ ا١هػػ٨اْث،  ان أٯيػػ

حػًؽدٍ ا١طؽؼ حطػث ٩ٓ٤، كأٌف ا١طؽٞث إذا ساكرت ا١ٌفا٦ٞ نارت ٞي٫َّ٧ا ٰ٘ػ٩. أٛػ٬ؿ: ١ػ٣ 

كػؽح األـػخؽاةاذم، ك. 547ا١ٌػٯ٬اف، ص ركاٯث ا٥٫١ؾ ٘ٮ دٯ٬اف سؽٯؽ ةخطٰٜٚ ا١ٌهاكم. 

 ( ٦٤ ا٬٥١ىّ ٧ٙف5.٩، كا١طاكٰث ر٣ٛ )3/816

 .56-٤55طاىؽات ٘ٮ األ١ف٨ٌٰث ا١ٓا٤ٌث ١ف٬ـٰؽ، حؽس٥ث ٕازم كا٨١هؽ، ص  (38)
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ةٓػ ْلؽٯ٦ ْا٤ان ٦٤ ك٘اح٩، كذتجى أٌف ٘ٓػ٠ ا١ٟػالـ ٪ػ٬ ضؽٞػثه  (دكـ٬ـٰؽ)ح٨٥ٌاق 

ّه ١ألنػ٬ات ) كةػػّلن ٤ػ٦  (،٤successionفخ٥ٌؽةه كٰٕؽ ٤خٜآٌث، إذ ١ٰؿ ٪٨اؾ حخاة

ّى األن٬اتي أضػي٪ا اٱعؽى، ٘إ٫ٌ٧ا حخػاع٠، كا١ٌهػ٬تي ا١ػؼم ٯيػٍػرىؾي  ـػ٥ًّٰٓا أف حيخاةً

( ٨ْػ٤ا ٯيحٮ ةٓػ ن٬تو آعؽ ٯ٦ٟ٥ أف ٯ٬ٟف ٬ٍ٨٤ٛان ٘ٮ كٛجو كاضػػو أ٬ٞـخًّٰٰٟا)

٤ّ األعٰؽ أك ٘ػٮ ا١شػؾء ا١ػؼم ٛت٢ػ٩
(39)

. ك٪ػؼا ٪ػ٬ ضػاؿ اإلدراًج ا١ػؼم ٯػ٬ٌ٘ؽ 

٠، ٰ٘ػؤذٌؽ ا١طػؽؼي ٘ػٮ اٱعػًؽ ٤خٜػٌػ٤ان أك ٤خػيٌعؽان. ك٪ػؼا كػٮءه  ا٬١ن٠ى كا١خٌػػاعي

ٗه ٦ْ ٧ٍٚ األن٬ات ٤ٙؽدة ـػا٨ٞ ث. كٛػػ ة٨ٌٰػج اٱراء ا١خػٮ ٛتفػ٨ا٪ا ٤ػ٦ ٤غخ٢

ا١ٜػا٤٭ كّل ـ٥ٌٰا اة٦ س٨ٌٮ ٤هػاؽى ٤ا حٌٜػـ، ك١ػؼ١ٝ ٞا٧ػج ضػاؿ ا٬١نػ٠ ٪ػٮ 

ٚى ا٨١ٌٌٍٰٜثى ٢١ٌف٢ف٢ث ا١ٟال٤ٌٰث. ٫ًؽي ا١طٜائ  ا١خٮ حِي

)ح٬١٬٨ٟسٰػا( ح٨ٰٜات كٯ٨خ٫ٮ ا١ػٞخ٬ر ْتػ ا١ؽض٦٥ ا١طاج نا١ص إ١٭ أٌف 

ٌٞػػ ا٢١ٌٖث ا١طػٯرث، ك٤ا أـٙؽت ٩٨ْ ٦٤ ٧خ ر ا١ٓؽةػٌٮ ١ػإلدراج، »ائز، حؤ ا١خٌهػ٬ُّ

ٚ ةا١طؽؼ ا١خٌا١ٮ ٘ٮ ا٬١ٛج ا١ػؼم ٯي٨ٍػٚ  ان ٘احٌهاؿ ا١طؽكؼ ٯٜخيٮ ح٫ٌٰؤ ٍُّ٨٢١

ٚ ةا١طؽٞػث، أم ٘ػٮ ةػاٯػث ا١غػؽكج ٤ػ٦  ة٥ا ٛت٩٢، ك٪ؼا ٯطػث ٘ٮ أذ٨اء ا٨١ٍُّ

٤يغؽج ا١طؽؼ كاّل٧خٜاؿ إ١٭ ٤يغؽجو كاضػ. ٘ا١طؽٞػث ٪٨٫ػا ٪ػٮ ٤رػ٠ي ضؽٞػث 

، ان ٘الـ ا١ٌف٥٨ٰائٌٰث، ٘ال ا٧ٍٜاعى ٫ٰ٘ػا ةػ٦ٰى نػ٬رةو كأعػؽل إٌالٛػا١ٌه٬ر ٘ٮ األ

٫٘ؼا ٪٬ اإلدراج. ك٤ا أةٓػى ٪ػؼق ا١ٌؽؤٯػث ٤ػ٦ ا١خٌهػ٬ٌر ا٧٬ٰ١ػا٧ٌٮ ا١ػؼم ٯشٓػ٠ي 

ٜخػؽف ةٓيػ٫ا ةػتٓو دكف أف ٯٟػ٬ف ٯا١ٟالـ ٤شؽد حٓاٛيبو ٨ٓ٢١انؽ ا١ٌه٬حٌٰث 

                                                 

٘ٮ ا١ٌه٬ت كا٨ٓ٥١٭، حؽس٥ث ضف٦ ٧ػا٣ُ ٤طاىؽات  6رك٤اف ٯا٬ٞةف٬ف )ساٞتف٬ف(،  (39)

ةط٬ث ٘ٮ ٣٢ْ أن٬ات ا١ٓؽةٌٰػث كحلػ٫٢ٰٟا،  :ٞخاة٨اك، 41-39ك٢ْٮ ضا٣ٞ نا١ص، ص 

. كٯؽل ركة٨ؾ ٘ٮ ٞخاة٩ ٤ػ٬سؾ حػارٯظ ٢ْػ٣ ا٢١ٖػث 556-555ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا، ك ص  581ص 

٨١ٌِا٤ٌٰػث ٘ٮ ا١ٖؽب أٌف ا٬ٌٖ٢١ٯ٦ٌٰ ا١ٓؽب ٛػ ٬ٌٌركا كس٫ات ٧ِؽو عاٌنثن ة٣٫ ٘ٮ دراـخ٣٫ ا

٢١ٖخ٣٫، ك٣١ ٯٙؽى٬ا ٫ٰ٢ْا ةيٌم ضاؿو ا٥ٌ٨١اذج ا٧٬ٰ١ا٧ٌٰث ٤ر٥٢ا ٠ٓ٘ ٥٢ْاء ا٬ٜ١اْػ ا١اٌلح٦ٰ. 

 ٦٤ ٞخاة٩. 578ص 
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«٪٨ػاؾ إدراجه ٢١طؽٞػات ا١ػ٥يطًػذث ٫١ا
(41)

ر ا١طػػاٌج نػػا١ص . كٯ٠ٜ٨ ا١ػػٞخ٬

وي ا١خٌهػ٬ٌرى ٧خائز دراـػػاتو ٤غتؽٯٌػثو أسؽٯػج ٘ػٮ ا١شا٤ٓػػات ا١ٖؽةٌٰػث حي٨ػاًٛ 

ٚي ا١خٌه٬ٌر ا١ٓؽةػٮَّ ١ػإلدراج.  ٘ا١خ٬٥ٌُّسػاتي ا١ٟال٤ٌٰػث »ا٧٬ٰ١ا٧ٌٮ ٥٢١ٜاٌّ، كح٬اً٘

٫ا ةتٓوو ٘ٮ حٓاٛيبو ةػكف ا٧ٍٜاع، كّل ٯ٥ر٠ٌ ٪ػؼا ا١خٌٓاٛيػبي ٢ْػ٭  ٤خٌه٢ثه ةٓيي

«ءو ةيعؽل، ةػ٠ ٢ْػ٭ كػ٠ٟ ـػؽٯافو ا٪خػؾازمٍّ ٤فػخ٥ؽٌ ك٠ٟ اٛخؽاف أسؾا
(45)

 .

ٌٞػ ا١ٟرٰؽ ٦٤ اٱراء ا١خٮ ـا٫ٛا ا١ٌػٞخ٬ر ا١طػاٌج نػا١ص أٌف ا٥١ٜهػ٬د ٤ػ٦  كٯؤ

ٍؽؼ( ١ػل ا١ٜػا٤٭ ةاتى كاىط ٍؽس( ك)ا١هَّ ( اسػًّ  ان ٤ه٢ٍص )ا١شى ٍؽسي ، ٘ػ)ا١شى

ػؽؼي  -٥ٞا ٯ٬ٜؿ- ( ٫٘ػ٬ ٪٬ ٤ا ٯيػػرىؾي ٨٤ػ٩ ةا١ٌفػ٥ّ ٘ػٮ ضػٌػ ذاحػ٩، أ٤ٌػا )ا١هَّ

إضػاث ا١طػؽؼ ةا١طؽٞػًث كا١غػؽكجي ٨٤ػ٩ إ١ػ٭ ضػؽؼو آعػؽ
(48)

. كٛػػ ٤ػٌؽت 

٩ً ٞا٤الن  ـً ٍؽ ، كضا١خ٩ ٬٤اىّ ٫ٰ٘ا ةٰافه ١طا١ث ا١ٌفا٦ٞ ٰٕؽ ا١ػ٥يػرىج كا٥١خ٥خٌّ ةشى

قي أك ض٦ٰ حػع٩٢ ا١طؽٞث.  ٨ْػ٤ا ٯيٍػرىجي إ١٭ ا٥١خطؽِّؾ ةٓػى

، ٞػا٥١ٍّٜ كا١ٌهػا٤ج كٯ٬ٜدي ٪ؼا إ١ػ٭ ةٰػاًف أٌف ٤ػا ٯيخػػاكىؿي ٘ػٮ ا٢١ٌفػا٧ٌٰات

٬ٌٍٯ٠ كا١ٜهٰؽ ك٧ط٬ ذ١ٝ، ١ٰؿ ك١ٰػان ضػٯران، ة٠ ٞاف ٤ٓؽك٘ػان ١ػػل  كا١ٌهائج ا١

ٌٌػالع  ٢ٌٌػّ ٢ْٰػ٩ ا٥٢ٓ١ػاء ا١ٓػؽب ك٤ػ٣٫٨ ا١ٙالـػٙث. ٰٕػؽ أٌف ا ا٧٬ٰ١ا٦ٌٰٰ٧، كٛػػ ا

ا٥٢ٓ١اء ا١ٓؽب ٩ٰ٢ْ حيٌعؽ ضخٌػ٭ ا١ٜػؽف ا١رٌا١ػد ٫٢١شػؽة ةٓػػ أف حيؽًس٥ىػٍج ٢ْػ٬ـ 

                                                 

 .583-8/588ةط٬ث كدراـات ٘ٮ ا٢١ٌفا٧ٌٰات ا١ٓؽةٌٰث ٢١طاٌج نا١ص،  (41)

 .8/595ا١ٌفاةٚ،  (45)

ػؽ »، كٰ٘ػ٩: 5/51٪ؽم، ح٫ؼٯب ا٢١ٖث ١ألزأن٠ ٪ؼا ا٬٫ٙ٥١ـ ٢١غ٠ٰ٢.  (48) ٌٙ كركل ٰٕػؽ اةػ٦ ا٥١ِ

ي٨ٮ ٫٨٤ػا ٞػالـ ا١ٓػؽب ذ٥ا٧ٰػثه كْلػؽكف ضؽ٘ػان،  ٦ْ ا١غ٠ٰ٢ ة٦ أض٥ػ أ٩ٌ٧ ٛاؿ: ا١طؽكؼ ا١خٮ ة

ٍؽسي ٫٘ػ٬ ٘ى٫ٍػ٣ي ا١ٌهػ٬ت ٘ػٮ ـػ٬ٟف ا١طػؽؼ، كأ٤ٌػا  ٍؽس. أ٤ٌا ا١شى ٍؽؼه كسى ٠ٟ١ِّ ضؽؼو ٫٨٤ا نى

ٍؽؼي ٬٫٘ ضؽٞثي ا١طؽؼ... أ٤ٌا األ١ٗ ا٨ٌٌٰ٢١ث ٘ ةو ةٓػػى ا١هَّ ال نػؽؼى ٫١ػا، كإ٥َّ٧ػا ٪ػٮ سػؽسي ٤ػػَّ

ٙىٍج ْػ٦ اضخ٥ا٫١ػا... ٥ٌ٤ػا حٜػٌػـ.  5/55ك«. ٘خطث، ٘إذا كٛٓج ٫ٰ٢ْا نؽكؼ ا١طؽٞات ىػٓ

 .8/581كٛارف ةتط٬ث كدراـات ٘ٮ ا٢١ٌفا٧ٌٰات ا١ٓؽةٌٰث ٢١طاٌج نا١ص، 
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ٓؽةٌٰث. ك٦ٌٟ١ ا٬ٌٖ٢١ٯ٦ٌٰ ١ػ٣ ٯٓػٌػ٬١ا ٤ػ٦ ٤ٙػا٪٣٫٥ٰ كػٰغان، كةٰٜػج ا٧٬ٰ١ا٦ٌٰٰ٧ إ١٭ ا١

حخ٬ٌٍر ى٦٥ ٣٫٤٬٢ْ كك٘ٚ ٤ٜخي٭ ـ٦٨ ا١ٓؽب ٘ٮ ٞال٣٫٤
(43)

. ك٢١تطد ةٰٜػث 

 ٧ٓؽض ٫ٰ٘ا ٢١طؽٞث كعهائم ا١خ٢َٙ اـخ٥ٟاّلن ٫١ؼا ا٬٥١ى٬ع ا٥١خؽاةً.

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

 أ( الكتب:

 ـ.٬5963ب، ٤ٟختث ا١لتاب، ا١ٜا٪ؽة، ط. أك١٭ أن٬ات ا٢١ٌٖث ١ٓتػ ا١ؽض٦٥ أٯٌ  -

٤ٟختث األ٧ش٬٢ ا٥١هػؽٯث، ا١ٜػا٪ؽة، ط.  إلةؽا٪٣ٰ أ٧ٰؿ، األن٬ات ا٬ٖ٢١ٯث -

 .ـ(5947)ط. أك١٭  ـ5975راةٓث، 

األنػػ٬ات ككُائ٫ٙػػا ٥١ط٥ػػػ ٨٤هػػٗ ا٥ٜ١ػػاٌٮ، دار ا١٬١ٰػػػ، ٌػػؽاة٢ؿ  -

 ـ.8151)ا١ٖؽب(، ط. ذا١رث 

ض٥ػػ ٤ط٥ٌػػ ٛػٌػكر، دار ةط٬ث ٘ٮ ٢ْػ٣ أنػ٬ات ا١ٓؽةٰػث كحلػ٫٢ٰٟا أل -

 ـ.٬٨ٰ٧8157ل، د٤لٚ، ط. أك١٭ 

ةط٬ث كدراـات ٘ٮ ا٢١ٌفػا٧ٰات ا١ٓؽةٰػث ١ٓتػػ ا١ػؽض٦٥ ا١طػاج نػا١ص،  -

 ـ.8117ا٥١ش٥ّ ا١شؾائؽم ٢١ٌٖث ا١ٓؽةٌٰث، ا١شؾائؽ 

حارٯظ ٣٢ْ ا٢١ٌٖث ٨٤ؼ ٧ليح٫ا ضخ٭ ا١ٜؽف ا١ٓلؽٯ٦، ١ش٬رج ٧٬٤اف، حؽس٥ػث  -

 ـ.5985ٓا١ٮ، سا٤ٓث ض٢ب ةػر ا١ػٯ٦ ا١ٜاـ٣، كزارة ا١خ٣ٰ٢ٓ ا١

                                                 

ٞخاة٨ا ةط٬ث ٘ٮ ٣٢ْ ك، 8/576ةط٬ث كدراـات ٘ٮ ا٢١ٌفا٧ٌٰات ا١ٓؽةٌٰث ٢١طاٌج نا١ص،  (43)

 ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا. 63أن٬ات ا١ٓؽةٰث، ص 
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ا١خٌل٠ٰٟ ا١ٌه٬حٮ ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث )٬١٬٧٬٘سٰػا ا١ٓؽةٰػث( ١فػ٥٢اف ضفػ٦  -

ا١ٓا٧ٮ، حؽس٥ػث ٯاـػؽ ا٥١ػالح ك٤ؽاسٓػث ٤ط٥ػػ ٤ط٥ػ٬د ٕػا١ٮ، ا٨١ػادم 

 ـ.5983األدةٮ ا١رٜا٘ٮ، سٌػة، ط. أك١٭ 

ا١خٌل٠ٰٟ ا١ٌه٬حٮ ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ١ٓتػػ ا١ٜػادر ٤ؽْػٮ ا١غ٢ٰػ٠، األردف،  -

 ـ.8118٭ ط. أك١

ا١خٌهؽٯٗ ا٬٢٥١ٞٮ ن٨ٓث أةػٮ ا١ٙػخص ْر٥ػاف ةػ٦ س٨ٌػٮ، حطٰٜػٚ كحٜػػٯ٣  -

كح٢ٰٓػػٚ ا١تػػػراكم ز٪ػػؽاف، ٤ٟختػػث ١ت٨ػػاف ٧اكػػؽكف، كا١لػػؽٞث ا٥١هػػؽٯث 

 ـ.٧٬١8115ش٥اف،  ط. أك١٭  –ا١ٓا٥١ٰث ٨٢١لؽ 

ا١خ٬ٌٌٍر ا٢١ٌٖػ٬م ٤ِػا٪ؽق ك٢٢ْػ٩ ك٬ٛا٨ٰ٧ػ٩ ١ؽ٤يػاف ْتػػ ا١خٌػ٬ٌاب، ٤ٟختػث  -

ـ، كذا٧ٰػػث 5985ر ا١ؽ٘ػػاْٮ ةا١ؽٯػػاض، ط. أك١ػػ٭ ا١غػػا٧شٮ ةا١ٜػػا٪ؽة كدا

 ـ.5991ا١ٜا٪ؽة 

ٌٜٜػ٩ كٛػٌػـ ١ػ٩ ألز٪ػؽم، ١ ح٫ؼٯب ا٢١ٖث - ْتػػ ا١فػالـ ٤ط٥ٌػػ ا١شػؾء األٌكؿ، ض

ٌٍتاْث )ا١ٜا٪ؽة(٤ط٥ٌػ ٢ْٮ ا٨١ٌٌشار ٩٪اركف، راسٓ  ـ.5964 ، ا١ػار ا٤٬ٜ١ٌٰث ٢١

ٌٜػب ةفػاس٢ٜٮ زادق، دراـػث كحطٰٜػٚ ـػا٣١ - ٠ًٌٜ ٥٢١ؽْلػٮ ا٢٥١  س٫ػ ا٥١

 ٛػكرم ا١ط٥ػ، دار ٥ٌْار، ٥ٌْاف، )د. ت(.

دار ا٫١ػل، ةٰػؽكت،  ،حطٰٜٚ: ٤ط٥ٌػ ٢ْٮ ا٨١ٌٌشار، ّلة٦ س٨ٌٮ ا١غهائم -

 ط. ذا٧ٰث، د. ت.

كزارة  ،ا١ط٥ػػ ٖػا٣٧ ٛػٌػكرم١ ا١ػراـات ا١هػ٬حٰث ٨ْػػ ٥٢ْػاء ا١خٌش٬ٯػػ -

 ـ.5986 األكٛاؼ كا١لؤكف ا١ٌػٯ٨ٰث، ةٖػاد

 ـ.5998ٕؽٯب ةا١ٜا٪ؽة،  دراـات ٘ٮ ٣٢ْ ا٢١ٖث، ٥ٟ١اؿ ةلؽ، دار -

دراـث ا١ٌه٬ت ا٬ٌٖ٢١م ألض٥ػ ٤غخار ٥ْؽ، ح٬زٯّ ْا٣١ ا١ٟخب، ا١ٜا٪ؽة،  -

 ـ.5976ط. أك١٭ 

دركس ٘ٮ ٣٢ْ أن٬ات ا١ٓؽةٰث ١شاف ٞا٧خ٬٨ٰ، حؽس٥ث نػا١ص ا١ٜؽ٤ػادم،  -

 ـ.5966ا١شا٤ٓث ا١خ٧٬فٌٰث 
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ٌٟ ١ ا١ؽْاٯث ١خش٬ٯػ ا١ٜؽاءة كحطٰٜٚ ١َٙ ا١خالكة - ، ة٦ أةٮ ٌا١ب ا١ٰٜفٮ ٮٌ ٥

 ـ.5973 ط. أك١٭ دار ا٥١ٓارؼ، د٤لٚ، ،حطٰٜٚ: أض٥ػ ضف٦ ٘ؽضات

6)ـٌج(  -
()

٤طاىؽات ٘ٮ ا١ٌه٬ت كا٨ٓ٥١٭ ١ؽك٤اف ٯا٬ٞةف٬ف، حؽس٥ػث  

ضف٦ ٧ا٣ُ ك٢ْٮ ضػا٣ٞ نػا١ص، ا٥١ؽٞػؾ ا١رٜػا٘ٮ ا١ٓؽةػٮ، ةٰػؽكت، ط. 

 ـ.5994أك١٭ 

حطٰٜػٚ: ضفػ٦ ٪٨ػػاكم. دار ا٢ٜ١ػ٣، ، ّلةػ٦ س٨ٌػٮ ـٌؽ ن٨اْث اإلْػؽاب -

 ـ.5985أك١٭  ط.د٤لٚ، 

 688كؽح كاٰ٘ث اة٦ ا١طاسب ١ألـخؽاةاذم )رىٌٮ ا١ٌػٯ٦ ا٥١خػ٬ٌ٘٭ ْػاـ  -

 ٫٢١5193شؽة( ٤ّ كؽح ك٬ا٪ػق ١ٓتػ ا١ٜػادر ا١تٖػػادم )ا٥١خػ٬ٌ٘٭ ْػاـ 

٫٢١شؽة(، حطٰٜٚ ٤ط٥ػ ٬٧ر ا١طفػ٦ ك٤ط٥ٌػػ ا١ٌؾ٘ػؾاؼ ك٤ط٥ٌػػ ٤طٰػٮ 

 .٪5358-5356ا١ػٯ٦ ْتػ ا١ط٥ٰػ، ٤ٍتٓث ضشازم ةا١ٜا٪ؽة 

ًٌ ٢١غيػؽ ا١ٰػؾدم  كؽح كاٰ٘ث - اة٦ ا١طاسب ٘ٮ ٥٢ْٮ ا١خهػؽٯٗ كا١غػ

فػث  781)أح٩٥ٌ ـ٨ث  ـٌ ٫٢١شؽة(، دراـث كحطٰٜٚ ضف٦ أض٥ػ ا١ٓر٥اف، ٤ؤ

 ـ.8118ا١ٌؽٯٌاف، ةٰؽكت، ط. أك١٭ 

تاْث ا٨٥١ٰؽٯٌث ة٥هؽ، د. ت. - ٌٍ  كؽح ا٥١ٌٙه٠ ّلة٦ ٯٰٓق، إدارة ا١

ؽة، ط. أك١ػ٭ ٣٢ْ ا٢١ٖث ا١ٓاـ: األن٬ات ٥ٟ١اؿ ةلؽ، دار ا٥١ٓارؼ، ا١ٜا٪ -

 ـ.5971

٣٢ْ ا٢١ٖث ٤ٌٜػ٤ث ٢١ٜارئ ا١ٓؽةٮ ٥١ط٬٥د ا١ٌفٓؽاف، دار ا٥١ٓارؼ ة٥هػؽ،  -

 ـ.5968ط. أك١٭ 

٣٢ْ كُائٗ األن٬ات ا٬ٌٖ٢١ٯٌث )ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا( ٢١ػٞخ٬ر ْهاـ ٬٧ر ا١ػػٯ٦،  -

 ـ.5998دار ا١ٟٙؽ ا٢١ٌت٨ا٧ٮ، ط. أك١٭ 

ـ، ا١ٜػا٪ؽة، ط. ٘ٮ ٣٢ْ ا٢١ٖث ا١ٓاـ ١ٓتػ ا١ٌهت٬ر كا٪٦ٰ، ٤ٟختث دار ا٢ٓ١ػ٬ -

 ـ.5974أك١٭ 

                                                 

() .ٞؼا ٘ٮ األن٠ 
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ْػػا٣١ ا١ٟخػػب،  ،فػػٰت٬ٯ٩، حطٰٜػػٚ ككػػؽح ْتػػػ ا١فػػالـ ٪ػػاركف١ ا١ٟخػػاب -

 ةٰؽكت، د. ت.

ا١ٙؽا٪ٰػػم، حطٰٜػٚ ٫٤ػػم ا٥١غؾك٤ػٮ  ٢غ٠ٰ٢ ةػ٦ أض٥ػػ١ ٞخاب ا٦ٰٓ١ -

 .٪5415دار ا٫١شؽة، ٣ٛ، إٯؽاف،  ،كإةؽا٪٣ٰ ا١فا٤ٌؽائٮ

 ١فاف ا١ٓؽب ّلة٦ ٬ِ٨٤ر، دار نادر، ةٰؽكت، د. ت. -

ا١ٓؽةٰث ٨ٓ٤ا٪ا ك٤ت٨ا٪ا ١خ٥ٌاـ ضٌفاف، ا٫١ٰغث ا٥١هؽٯٌث ا١ٓا٤ٌث ٢١ٟخػاب،  ا٢١ٖث -

 ـ.5979ـ كط. ذا٧ٰث 5973ا١ٜا٪ؽة، ط. أك١٭ 

 ـ.5996 أك١٭ض٥ػ ٤ط٥ٌػ ٌٛػكر، دار ا١ٟٙؽ، د٤لٚ، ط. أل ٤تادئ ا٢١فا٧ٌٰات -

ػؽ) - ـٌ (، حؽس٥ػث ٯ٬ـػٗ ٤طاىؽات ٘ٮ األ١ف٨ٌٰث ا١ٓا٤ٌث ١ٙؽدٯ٨ا٧ػػ دق ـ٬

 ـ.5984ؽ، دار ٥ٓ٧اف، س٩ٰ٧٬، ١ت٨اف ٕازم ك٤شٰػ ا٨١ه

ب ٘ٮ حت٦ٰٰ كس٬ق ك٬اذٌ ا١ٜؽاءات كاإلٯيػاح ٫٨ْػا ّلةػ٦ س٨ٌػٮ،  - ا٥١طخىفى

حطٰٜٚ: ٢ْٮ ا٨١َّشػم ٧انٗ كْتػ ا١ط٣ٰ٢ ا٨١ٌشار كْتػ ا١ٙخاح إـػ٥ا٠ْٰ 

 ـ.5994ك٢تٮ، ا٥١ش٢ؿ األ٢ْ٭ ٢١ٌلؤكف اإلـال٤ٌٰث، ا١ٜا٪ؽة، 

ٖػ٬م ١ؽ٤يػاف ْتػػ ا١خٌػ٬ٌاب، ا٥١ػع٠ إ١٭ ٣٢ْ ا٢١ٖث ك٨٤ا٪ز ا١تطػد ا٢١ٌ  -

 ـ.٤5985ٟختث ا١غا٧شٮ ةا١ٜا٪ؽة، ط. ذا٧ٰث 

ٌٌٍطاف ا١ف٥احٮ، حطٰٜٚ ضاح٣ نػا١ص  - ٤ؽكػ ا١ٜارئ إ١٭ ٤ٓا٣١ ا٥١ٜارئ ّلة٦ ا١

 ـ.5999ا١ٌؽـا١ث، ةٰؽكت، ط. أك١٭ ا١ٌيا٦٤، دار ا١تلٰؽ، ٥ٌْاف ك٤ؤـفث 

ا١تٰيػػاء ٨٤ػػا٪ز ا١تطػػد ٘ػػٮ ا٢١ٌٖػػث ١خ٥ٌػػاـ ضٌفػػاف، دار ا١رٜا٘ػػث ةا١ػػػار  -

 ـ.5979)ا٥١ٖؽب( 

٬٤سؾ حارٯظ ٣٢ْ ا٢١ٖث ٘ٮ ا١ٖؽب ١ؽكة٨ػؾ، حؽس٥ػث أض٥ػػ ْػ٬ض، ْػا٣١  -

 ـ.5997( حلؽٯ٦ ا١را٧ٮ 887ا٥١ٓؽ٘ث، ا٬ٟ١ٯج، ا١ٓػد )

ا٬١سٰؾ ٘ٮ ٩ٜ٘ ا٢١ٖث ٥١ط٥ػ األ٧ٍاٞٮ، ٤ٟختث دار ا١لؽؽ، ةٰػؽكت، د. ت  -

 ـ(.5969)ط. أك١٭ 

                                                 

() .)ٞؼا ٘ٮ األن٠، كا١لائّ ٞخاةخ٩ ٢ْ٭ ٪ؼا ا٨١ط٬ )٘ؽدٯ٨ا٧ػ دكـ٬ـٰؽ 
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ا٣جؽٱٓ ا٣٪ٲؿثة٩ٰ، دار ا٣٘ٮزة٩ٰ ا٣ٮٝٙ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ًٮ  ا٤٣ٌكة٩ٲٌةت ٣ٕجؽ  -

 ـ.٩2118ٲح، د٦نٜ، ط. أك٣ٯ ف٤٣ؽراقةت ا٣ٞؿ

 ءاىبرٔثب( 

ثٲ٨ ا٤٣ٌكة٩ٲٌةت ك٤ٔٮـ ا٤٣٘ػح ألظ٧ػؽ ٦ع٧ٌػؽ ٝػٌؽكر، ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح  -

 ـ.2161(، ا٣ضـ  ا٣ؿاثٓ، ٣ٕةـ 85ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ا٧٣ض٤ؽ )

ح دراقح إظىةاٲٌح ثة٣عةقػت اع١٣ذؿك٩ػٰ ٤٣ضػؾكر ا٣ػٮاردة ٚػٰ ا٣ىػعة -

كا٤٣ٌكةف كا٣ذٌةج ٧٣ع٧ؽ وة٣ط ث٨ ٧ٔؿ، ٦ض٤ح ا٧٣ٕض٧ٲح ا٣ٕؿثٲح ثذػٮ٩ف، 

 ـ.6985ا٣ٕؽد األٌكؿ ٣ٕةـ 

دراقح دٞ٪ٲح ٦ٞةر٩ح ٧٣ٕةص٥ ا٣ٌىعةح ك٣كةف ا٣ٕؿب كدةج ا٣ٕؿكس ٤ٕ٣ػٰ  -

ظ٧٤ٰ ٦ٮقٯ، ٦ض٤ح ا٧٣ٕض٧ٲح ا٣ٕؿثٲح ثذٮ٩ف، ا٣ٕؽد ا٣ؼة٦ف كا٣كةدس 

 ـ.6991( ٣ٕةـ ةن )٦ٕ

*   *   * 
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 ()د. غبذس ْذُٖ اىخطَّاخ

٣ًؽى ٚػٰ  أثٮ ٔجؽ اهلل ٦ع٧ؽ ث٨ ٩ىٍىؿ ث٨ و٘ٲؿ، ا٧٣ن٭ٮر ثةث٨ ا٣ٞٲكؿا٩ٰ، كي

يقؿدي٫ي إ٣ٯ ٦ؽٱ٪ح ٝٲكػةرٱَ (487٬)٦ؽٱ٪ح ١َٔة ق٪ح  ح، ٚ٪نػأ ث٭ػة، ، ز٥َ ا٩ذ٤ٍٞخ ث٫ً أ

ٔيػًؿؼى ٔ٪ػ٫ي ٦ٮا٠جذػ٫ ألظػؽاًث ا٣٘ػـك ا٣ىػ٤ٲجٰ )ك٤ٗجٍخ ٩كجذي٫ي إ٣ٲ٭ػة، كٝػؽ 
**



) 

٤ىٍخ دى  ـٍك، ٚػٰ ٝىػةاؽ ٤٣َنةـ، كدكضٲ٫٤ ٦نة٬ؽاد٫ ٤٣جالًد ا٣ذٰ دىػى ٘ىػ عخى ٬ؾا ا٣

٦ىة ي كا٧٣ٕةوػؿكف. ٠سٲؿ ػؽى ٞي ػً٭ؽى ٣ػ٫ ث٭ػة ا٣ ؿىٍت ٦ىٮ٬ًجىػحن ٠جٲػؿةن كثؿأػحن، مى ٭ى
ّى ةو، أ

ٚى   .(548٬)ةدي٫ي ق٪ح ك٠ة٩خ كى

قي ٔػػةدؿ صػػةثؿ وػػة٣ط ٦ع٧ػػؽ، ٚػػٰ أَؿكظػػح د٠ذػػٮراق ٔػػةـ  ٜى ًمػػٕؿى ػػ َٞ ظى

ـَرٝػة ، ا٣ٮ٠ة٣ػح ا٣ٕؿثٲػح 6987 ٓى ٚػٰ ٦ؽٱ٪ػح ا٣ جًػ َي ـ، ٨٦ ا٣ضة٦ٕػح األرد٩ٲػح، ك

، ص٧ػٓ كدعٞٲػٜ 6996-٤٣6466٬ذٮزٱٓ،  ٌٰ ـ، ثٕ٪ٮاف )مػٕؿ اثػ٨ ا٣ٞٲكػؿا٩

ٓى ٰٚ   وعٲٛح. 572كدراقح(، ككٝ

  ٞ ٓى ا٧٣يع ٫ًًٞ إ٣ٯ ٦ؼُٮَح دٱػٮاف ا٣نػةٔؿ ا٧٣عٛٮّػح كٝؽ رىصى ٜي ٰٚ دىعٞٲ

ػالن  6484ٰٚ دار ا١٣ذػت ا٧٣ىػؿٱَح ثػة٣ؿ٥ٝ ) ا٣ٕنػؿات ٦ػ٨ ٔػ٨ أدب(، ٌٚى

                                                 

() .ثةظر ٨٦ ا٣ٕؿاؽ 

 ـ.4/7/2168كرد ا٣جعر إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ  

 ٔ٪ؽ٩ة، كث٫ ٩أػؾ. ]ا٧٣ض٤ح[.٦ى٤ُط ٦ؤرػٰ ا٣ٕؿب ٬ٮ )ٗـك ا٣ٛؿ٩ضح(، ك٬ٮ ا٣ىٮاب  (**)
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ًؿ. ًٔ ٕةن ٤٣َنة ُى ةاًؽى أك ًٝ ؿ ا٣ذٰ اظذض٪ٍخ ٝىىى  ا١٣ذت ا٣ذةرٱؼٲح كاألدثٲح األيػى

: ـو ة ٔى٧ؽى إ٣ٯ دٞكٲ٥ً ٫٤٧ٔ زالزىحى أٝكى  ك

 ك٥ًَ ظٲةد٫، كٔٞج٫، كمٲٮػ٫، كزٞةٚذ٫، كدال٦ٲؾق. :األكؿ: ا٣ذٕؿٱٙ ثة٣نةٔؿ

 ٥ ًَ َٜٞ، كردَجى٫ي ٤ٔٯ ا٣ٞٮاٰٚ، ك  ُٕٝح. (686)ا٣سة٩ٰ: ا٣ؽٱٮاف ا٧٣يعى

 ػىةاى٫ ا٣ٛ٪ٲَح.كا٣سة٣ر: دراقح مٕؿ اث٨ ا٣ٞٲكؿا٩ٰ، ٦ةدَد٫ 

ٟى ثؼةد٧ػػحو، زيػػ٥َ أرثٕػػح ٚ٭ػػةرس ٣ ٔػػالـ كا٣ٞجةاػػ٢ كاأل١٦٪ػػح  كػػػذ٥ى ذ٣ػػ

 زي٥َ ا٧٣ىةدر ا٧٣ؼُٮَح كا٧٣ُجٮٔح كا٧٣يعذىٮل. كا٣ج٤ؽاف كا٣نٕؿ،

ػػؿيكًؼ ا٧٣يذالمػػٲح ٚػػٰ  ػػؿ م ا٣عي ٞى ى ٜي ص٭ػػؽان ٠جٲػػؿان ٚػػٰ د ٣ٞػػؽ أثػػةف ا٧٣عٞػػ

ا٧٣ؼُٮَح أك ا٧٣ؼُٮَةت األػؿل، كدىعٲط األك٬ةـ، كمؿح ا٧٣ٛػؿدات 

ح، كأ٧ٌ٬٭ة )٣كةف ا٣ٕؿب(، كدػؿصٲط ركاٱػح  ىى ى  ذىؼى ثة٣ؿصٮع ا٣ٯ ا٧٣ىٕةص٥ ا٧٣ي

ًٍ ا٣٪َه  ثًة٣َنػ٢١ ا٣ذػةـ، كًذ٠ٍػًؿ أقػ٧ة  ا٣جعػٮًر إزا  ٠ػ٢  ٤ٔٯ أػؿل، ٦ى  ج ًى ٓى 

رو  ةى، كٔؽد األثٲةت ٚػٰ ٠ػ٢  ٦ىىػؽى ٞىىٲؽى ُٕٝح، كثٲةف ا٧٣ىةدر ا٣ذٰ أكردىًت ا٣

 ٦٪٭ة، كأٚةدى ٨٦ دراقذىٲ٨ قجٞذةقي د٪ةك٣ذة ا٣نةٔؿ كمٕؿق.

يد٣ػٰ ثػؽ٣ٮم ٚػٰ إٱػؿاد ثٕػ ىٍف أ ٌٰ أ ي كرأٱخ ػؽ٦حن ٣نػٕؿ اثػ٨ ا٣ٞٲكػؿا٩

ٜي كد٤ٕٲٞةد٫، ز٥ ًذ٠ٍؿم )  ٞ ؿقي ا٧٣ع َُ ( ُٕٝػح 34ا٧٣الظْةت ا٣٪ٞؽٱَح ٤ٔٯ ٦ة ق

( ثٲذػػةن ٣ػػ٥ دػػؿد ٚػػٰ ٬ػػؾا ا٣ػػؽٱٮاف، ٚىىػػ٪ٕخي ٬ػػؾا ٤٣78نػػةٔؿ، ٦ض٧ٮٔ٭ػػة )

ٞىه   ثٕؽى  -ا٧٣كذؽرؾ  ًٞٲؿو  دى ٣ًٲى١يػٮفى  - كا٧٣ُجٮٔػح ا٧٣ؼُٮَػح ا٧٣ْةف ٰٚ كدى٪

ة ٫٣ي كًو٤حن، كدذ٧َح.  ذىٱالن ٦يً٭٧ًّ

.هلًلً ٧ؽي كا٣عى  ة٧٣ٲ٨ى ٕى  رب  ا٣
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ػأوَّاًل:ػظظراتػظػدغظ:
 ك٩جعري ٚٲ٭ة ٦ة ٱأدٰ:

 اىلػؿ ـٖ تشطٗج اىلهع غيٕ اىٍفذدرء -1

 (:67، ا٣ُٕٞح )96ٰٚ ص : أ

ػػػ١َؿم   ػػػًت ا٣ك  ٞىىى ٣٪ىػػػة ٤ٔػػػٯ ا٣ ـى ى ٩ 

 

ىٍ٭جىػػػ٫ٍ    ٩يػػػـكؿى رصػػػةؿو ٱيؿٱػػػؽكفى ٩

ػػػػؽىل  ًٕ ـ  ًرٝىػػػػةًب ا٣ ػػػػ ـ  ٠عى  ثًعػػػػ

 

ة  ٛى  ًق األىًظجَػػػ٫ٍ ك٦ىػػػه  ٠ى٧ىػػػه  ًمػػػ

 ، ٍٚٞ.5/626ػَؿص٭ة ٤ٔٯ: ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  

: ٧٬ػػة ٣ػػ٫ي ٚػػٰ: ثػػؽاآ ا٣ذنػػجٲ٭ةت  ، 385، ا١٣نػػٙ كا٣ذ٪جٲػػ٫ ٤ٝ227ػػخي

، ك٦ػ٨ ٗٲػؿ ٔػـكو ٚػٰ: 666ؿ ًٌ ، ا٧٣ؿج ا٣٪َ 267ا٧٣عةًؿات كا٧٣عةكرات 

 ، كركاٱح ا٣سة٩ٰ ٚٲ٭ة:٩6/535ـ٬ح ا٣ض٤ٲف 

ا ػػػػؽى ًٕ ًٓ ًرٝىػػػػةًب ا٣ ػػػػ
ٍُ ٞى ٓه ٠ى ػػػػ ٍُ ٞى  ٚى

 

ةًق األىًظجَػػػ٫ٍ ك  ٛى  ٦ىػػػه  ٠ى٧ىػػػه  ًمػػػ

 :411ص : ب 

ػػ٭٥ ٙى ا٣ٛذٲػػةف أ٩ٛكى  كاهللً ٣ػػٮ أ٩ىػػ

 

 أُٔٮؾى ٦ة ادَػؿكا ٦٪٭ة ك٦ة وػة٩ٮا 

٪ ػٰ ٚػٰ ٦ضة٣كػ٭٥   ٦ة أ٩خى ظٲ٨ى د٘ي

 

ػػجىة كا٣ٞػػٮـي أٗىػػةفي    إاَل ٩كػػٲ٥ي ا٣ى 

ةؼ إ٣ٯ ٦ىةدر ا٣ذؼػؿٱش: ا٣ذػؾ٠ؿة ا٣ٛؼؿٱػح   ، ٦ؿادػٓ ا٣٘ػـالف 228كٱٌي

 :ثؿكاٱح األَكؿ٫ ، كٚٲ48

ٙى ا٣٪ ػػ ػػ٭٥كاهللً ٣ػػٮ أ٩ىػػ  ؽ٦ةف أ٩ٛكى

 

 أُٔٮؾى ٦ة ص٧ٕٮا ٦٪٭ة ك٦ة وػة٩ٮا 

٨٦ ٗٲؿ ٔـكو ٰٚ: ا٧٣عةًػؿات كا٧٣عػةكرات  -٦ٓ فػؿ  -كا٣سة٩ٰ ٍٚٞ  

ًٜ ٩ًٛك٫ً.«ٰٚ ٦٪ةز٣٭٥»، ثؿكاٱح 347  ، ك٬ٰ ركاٱح ا٧٣ىؽر ا٣كةث

ٮاف ا٣ىػجةثح ، ٦ػ٨ ٗٲػؿ دعؽٱػؽ، ٚػٰ: دٱػ«اث٨ ٔػؽٱ٥»ك٩يكجًخ ا٣٪ذٛح إ٣ٯ 

ةًؽ أ٠سؿ ٨٦ ٔنؿة ٦ىةدر ٤ٔػٯ 694 ٫ًًٛ؛ الدٛ   ٪ ٥٬ٍه ٨٦ً ٦يىى ، ك٢َٕ٣ ٬ؾق ا٣٪كجح كى

.  ٰ ٞىٲكؿا٩  ٩ًكجىذً٭ة الث٨ً ا٣
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 أي٘ذت ى٘ػْت ىّء -2

 (:615، ا٣ُٕٞح )263كرد ٰٚ ص  :أ

ٍكػػػ٨و  ثٰ فٱػػػةتي ظي ػػػؾ  ٕى صػػػ٫ً ٦ي  ثًٮى

 

ػػةشً   ػػ٢ٍ ٦ىػػة ًمػػبخى ٔ٪ػػ٫ي كال ديعى ٞي  ٚى

ٍكػػ٪ً   حي ظي ػػَعٍخ ٚى٪يكػػؼى  ٫ً ٝيًؿاىػػٍخ كىوى

 

اًمػٰ  ٮى ػةًؿ ٤ٔػٯ ا٣عى ٧ى ٍ  ا١٣ى ة ػى ٬ى  كى

ػـا٩ػح األدب »كٝؽ رصٓ ٰٚ دؼؿٱش ا٣جٲذٲ٨ إ٣ٯ ٦ىؽر كاظػؽ ٚٞػٍ ٬ػٮ  

 «.641كٗةٱح األرب 

ًح ا٧٣ىػةدر ٕى ٙه مؽٱؽه ٰٚ ٦ذةث : ٬ؾا ًٕ إذٍ ٩يًكػجة أٱٌػةن إ٣ػٯ أرثٕػح  ؛أٝٮؿي

 مٕؿا  فػؿٱ٨، ٤ٔٯ ا٣٪عٮ اٳدٰ:

ٰ  ٚػػٰ: ٦كػػذٮٰٚ ا٣ػػؽكاكٱ٨ إ٣ػػٯ: ٔػػٮًف ا٣ػػؽٱ٨  ، 2/37قػػ٤ٲ٧ةف ا٣ٕض٧ػػ

 .348ب، ٩ـ٬ح األيدثة   ٦655ؿاقالت األدثة  

، ا٣٪ضػػٮـ ا٣ـا٬ػػؿة 7/666كإ٣ػػٯ: اثػػ٨ ا٣ٕػػؽٱ٥ ٚػػٰ: ا٧٣٪٭ػػ٢ ا٣ىػػةٰٚ 

 .448، ا٣ذجٲةف ٰٚ ا٣جٲةف 7/219

 .316كإ٣ٯ: ا٣ىٛؽم  ٰٚ: ركض اٳداب 

 .8/263كإ٣ٯ: اث٨ قٲ ؽ ا٣٪َةس ٰٚ: ا٣٪ضٮـ ا٣ـا٬ؿة 

كو ٰٚ: ص٤ٮة ا٧٣ؾا٠ؿة  ـٍ ٔى ، َؿاز 666، ظ٤ٲح ا٣ٕٞؽ ا٣جؽٱٓ 624ك٨٦ ٗٲًؿ 

 .4/625، ٦ٕة٬ؽ ا٣ذ٪ىٲه 6/625، ا٣ؽر ا١٧٣٪ٮف 298ا٣ع٤ح 

ًٜ أَف ا٣٪ذٛحى ٣ٲكٍخ ألثٰ ٔجؽ اهلل ٦ع٧ؽ ث٨ ٩ىٍىؿ ث٨ و٘ٲؿ  ز٥َ دجٲ٨َ ٣ٰ ثٕؽ ا٣ذؽٝٲ

ث٢ ألظؽ أظٛةدقً، ك٬ٮ (، ك٬ٮ وةظتي ٬ؾا ا٣نٕؿ ا٧٣ض٧ٮع، 548٬)ا٧٣يذىٮىَٚٯ ق٪ح 

أثٮ ٦ع٧ؽ ٔجؽ اهلل ث٨ أثٰ ث١ؿ ٦ع٧ؽ ث٨ أظ٧ؽ ث٨ ػة٣ؽ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٩ىٍىػؿ ثػ٨ 

، ٦ٕضػ٥ 67/597(. ك٬ٰ ٫٣ ٚػٰ: ا٣ػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػةت 713٬و٘ٲؿ )ا٧٣يذىٮىَٚٯ ق٪ح 

 ٌٰ ، ٦٪ذؼت ٩ـ٬ػح 3/65، ا٣ؽرر ا١٣ة٦٪ح 6/266، دؾ٠ؿة ا٣٪جٲ٫ 254مٲٮخ ا٣ؽ٦ٲةَ

 .6/271، أ٩ٮار ا٣ؿثٲٓ 6/391ٰٚ ، ا٣ؽ٣ٲ٢ ا٣نة248األدثة  
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 ، ٌٰ ؿه، كػةوح ٠ذػةب ا٣ػٌؽ٦ٲةَ حي دؤ٠ ؽ أَف ا٣ٞةا٢ى ٦يذأػ  ٕى ٚ٭ؾق ا٧٣ىةدري ا٣َكج

ةؼ إ٣ٲ٭ة )ػـا٩ػح األدب( الثػ٨ ظضػح ٩ٛكػ٫، ا٣ػؾم ٱ٭ػذ٥ ثنػٕؿا  ا٣نػةـ  ٱٌي

 ا٧٣ذأػؿٱ٨ ال ا٣ٞؽ٦ة .

ىوػالن  ، كال ٦ًػ٨ى ٣ؾا ٨٦ ا٣الزـ رٚٓ ٬ؾق ا٣٪ذٛح ٨٦ مٕؿق، أل٩َ٭ة ٣ٲكخ ٣ػ٫ي أ

ٮًب إ٣ٲ٫ً.  ا٧٣ى٪كي

 (:626)ا٣ُٕٞح  299ص  :ب

ٟى ا٣س٪ػة ى كرث٧َػة  كًٝؽ اػذىػؿتي ٣ػ

 

ػػؽري   ًٙ  كاٚػػةؾى ثة٧٣ٞىػػٮًد وى ػػ ٌُ ٤٦ 

 ٱٛٮتي أك٬ةـى ا٣ػٮىرل ٬ؾا ا٣عكةب 

 

ًؼ   قي ا٣٭٪ػػؽم ثذكػػًٕح أظػػؿي  كٱعػػٮزي

 .2/94ػَؿص٭ة ٤ٔٯ ٠ذةب ا٣َىٛؽم  )ا٣٘ٲر ا٧٣كض٥(  

: ٩ىػػه  ا٣َىػػٛؽم   ك٦ػػة أظكػػ٨ ٝػػٮؿ اثػػ٨ ».... ( ٬ػػٮ: 764٬)ت  ٝي٤ػػخي

٫ً ٤ٞ٩خي   ُ ، ٧َ٦ة ٱؤ٠ ؽ أَف ا٣٪ذٛح ألثٰ ٦ع٧ؽ ٔجؽ اهلل ث٨ أثٰ «ا٣ٞٲكؿا٩ٰ، ك٨٦ ػ

ث١ؿ ٦ع٧ؽ اث٨ ا٣ٞٲكؿا٩ٰ؛ أل٫٩ ٝؿٱت ا٣ٕ٭ؽ ث٫، ال ث٧ع٧ؽ ث٨ ٩ىػؿ ا٣عٛٲػؽ، 

.٫ً٦ً ؽ  ٞى ٫ً، ك٣ًذى  ُ قي ثًؼى  ا٣ؾم ٥٣ ٱى٢ٍ إ٣ٲ٪ة ًمٕؿي

: إَف ا٣ ٙي ٲ ًي ٌٰ )ت كأ ( ٚػٰ 776٬٪ذٛػحى ٤ٞ٩٭ػة اثػ٨ أثػٰ ظض٤ػح ا٣ذ٧٤كػة٩

، ثؼالؼ ٚػٰ ركاٱػح ا٣سػة٩ٰ، ١٣ػ٨ ٠629ذةث٫: أ٧٩ٮذج ا٣ٞذةؿ ٰٚ ٢ٞ٩ ا٣ٕٮاؿ 

«اث٨ ٝٲؿاف»كرد اق٥ ا٣نةٔؿ ٚٲ٭ة ٦عَؿٚةن 
(6)

! 

 ٨٦ ا٣ىعٲط أٍف ديعؾىؼى ٬ؾق ا٣٪ذٛح أٱٌةن ٨٦ً ًمٕؿقً؛ أل٩َ٭ة ٣ٲكٍخ ٫٣ي ا٣جذَح.٣ؾا 

 اىِلؿ ـٖ إٗطاد األي٘ذتء األسهذ  أو -3

 :٨٧ٚ ذ٣ٟ

 :88ص  -

ىةًرٝىػػحه   كٱػػط ا٣ع٧ػػةـ، أ٦ػػة دضذػػةزي ث

 

جىػة  ى١ىٯ ٰٚ ٦٘ػة٩ٰ ا٣ػؽاًر كا٩ذىعى  إاَل ث

                                                  

 .488-474دي٪ْؿ ٦الظْةد٪ة ا٣٪ٞؽٱح ٤ٔٯ ٬ؾا ا١٣ذةب ٰٚ ٠ذةث٪ة: ٰٚ ٩ٞؽ ا٣ذعٞٲٜ  (6)
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 أٝٮؿ: وٮاب ا٣ىؽر:

٘ى٧ػػةـ، أ٦ػػة ٱىضذػػةزي ثةرٝيػػ٫ي   كٱػػط ا٣

٧ةـ.  ٔى٨ ا٧٘٣ةـ كثؿ٫ٝ، كال ٔالٝح ٫٣ ثة٣عى  ٚ٭ٮ ٱذعَؽثي 

ةقي ٔؽـ ٚ٭٫٧ ٦ٕ٪ىٯ ا٣ج ٔى ٲًٲؿ ٧٤٠ح )٦٪ػ٫( إ٣ػٯ: كٝؽ دى ٢ً ٰٚ د٘ى ٲخ إ٣ٯ ا٣ذؽػ 

ؽًر ا٣جٲخ ثٕؽق:  )٦٪٭ة( ٰٚ وى

 ٦ٮًٓ ا٣كػؿ ٦٪ػٰ ٱكذٌػٰ ي قػ٪ةن 

 

 ك٦٪جػػٓ ا٧٣ػػة  )٦٪٭ػػة( ٱ٤ذْػػٰ ٣٭جػػة 

ٜى ٤ٔٯ ذ٣ٟ ثٞٮ٫٣:   ػؿٱؽة ا٣ٞىؿ:.. ٦٪٫.. ك٤ٕ٣٭ػة ٧٠ػة أزجذ٪ػة، ألَف »ك٤َٔ

 «.ا٧ٌ٣ٲؿ ا٧٣ذى٢ ٱٕٮد ٤ٔٯ ٦ؤ٩ر ك٬ٮ ثةرٝح ٰٚ ا٣جٲخ ا٣ؼة٦ف

: ا٣ىعٲط أ٫َ٩ي ٱٕٮدي ٤ٔٯ ٧ًٲؿو ٦ؾ٠َؿو ك٬ٮ: )ثةرؽ(، ٚٲ١ٮف وٮاب  ٝي٤ٍخي

 «.ك٦٪جٓ ا٧٣ة  ٦٪٫ ٱ٤ذْٰ ٣٭جة»ٔضـ ٬ؾا ا٣جٲخ: 

 :663ص 

 ٚال د٤ٛ٘ٮا ٩ةرم ٤ٰٚ ٔ٪ؽق )٬ٮل(

 

ػػؽ     ٦ذػػٯ ٠ذ٧ذػػ٫ي ا٣ٕػػٲ٨ي ٩ىػػ٥َ ثػػ٫ ا٣ؼى

  : ٜي  ٞ ٜى ا٧٣يع أزجذ٪ػة  ٦ة ثٲ٨ ا٣ٞٮقٲ٨: قةٍٝ ٚػٰ األوػ٢، ك٤ٕ٣ػ٫ ٧٠ػة»٤َٕٚ

 «.٦ذةثٕح ٤٣كٲةؽ

أٝٮؿ: ا٧٤١٣ح ا٣ىعٲعح ٬ٰ )دـ(، كٝػؽ كردت ٚػٰ ا٣جٲػخ ٩ٛكػ٫ ٚػٰ: ث٘ٲػح 

، ك٬ٮ ٨٦ ٦ىةدرقً، ك٦ة أًة٫ٚي ال ٱؼؽـ ٦ؿاد ا٣َنةٔؿ، ك٧٦ة ٱػؽؿ  4/6767ا٤ُ٣ت 

ٜي ٤ٔػٯ « ا٣ؼؽ»٤ٔٯ ذ٣ٟ كيركد ٧٤٠ح  ٰٚ ا٣ٞةٚٲػح، أم اظ٧ػؿارق، ك٬ػؾا ٦ػة ال ٱ٪ُجػ

٭ى « ٬ٮل»٧٤٠ح  ، ٣ًؾا ٠ةف األك٣ىٯ ا٣ذٰ اٝذؿظى ٜي  ٞ ٰ   -ة ا٧٣يعى ٤ٔٯ كٚػٜ ا٧٣ػ٪٭ش ا٧٤ٕ٣ػ

ةَةن ٰٚ ا٧٣ذ٨، كٱيسجخ ٰٚ ا٣٭ة٦ل ٦ة ٱؿاقي ٦٪ةقجةن. - ٓى ٩ٞي ٌى ٍف ٱىذؿيؾى ٚؿاٗةن، أك ٱى
ى  أ

 ك)٩ةرم( وٮاث٭ة: زأرم.

 :272ص  -

 ٱػػػػة ٝةدػػػػ٢ى اهللي ا٣٪ ىػػػػةؿى ......

 

ػة  ًى ٦ؿى
ى ىوػَط كأ ٘ىػٮا٩ٰ ٦ىػة أ ؽىؽى ا٣  ظى
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ٜى  ٜي ثٞٮ٫ً٣: ك٤ٌٔ  ٞ  «.ٰٚ األو٢: ١٦ةف ا٣ٛؿاغ ٗٲؿ كاًط»ا٧٣ع

 .2/371أٝٮؿ: ١٦ة٫٩ ٔجةرة )كال ٔؽا(. ٱ٪ْؿ: وؿؼ ا٣ٕٲ٨ 

 :296ص  -

ٍٜ ٔػؾارؾى ثةٔذػؾارؾى ٝجػ٢ى أفٍ   كاقج

 

ٙي   ػػ َُ ًؿ ٬ػػٮاؾى ٦٪ػػ٫ي ٦ي٤ ـٍ ػػ ٕى  ٱػػأدٰ ثً

: ككردٍت ٧٤٠ح ا٣ٞةٚٲح ٰٚ: دأ٬ٲ٢ ا٣٘ؿٱت   ٙي » ٤ٝ638خي َٞ ، ك٥ٍ٣ ٱيًنػؿ «٦يسى

 ٣ٲ٭ة، ٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ أ٫٩ رصٓ إ٣ٯ ٦ؼُٮَح ا١٣ذةب.إ

دى ٬ؾا ا٣جٲخ ٨٦ ٝىٲؽة ٦ؼُٮط )٦ؿفة ا٣ـ٦ةف(:295ص  - رى  ، كى

 ٦ػػػػػػػػػػػػ٨...... إذا

 

ػػة  ذٛى  َٲػػؿي مػػةديركا٩٭ة ٬ى

ٜي ٰٚ ا٣٭ة٦ل:    ٞ ٜى ا٧٣ع  «.ٰٚ األو٢: ١٦ةف ا٣ٛؿاغ ٗٲؿ كاًط»ك٤ٌٔ

: وٮاب ا٣َىؽر:  ٤ٝخي

ى٩ىةثًٲػػػػت دى٧ػػػػٲفي إذا  ٦ًػػػػ٨ أ

 .٦21/425ؿفة ا٣ـ٦ةف  ٱ٪ْؿ: 

 :298ص  -

 ًٙ  ث٧ة ثُٕٛٲٟ ٨٦ دٲػ٫و ك٦ػ٨ وػ٤

 

 ٦ىػ٨ٍ دٌؿ ذ٣ػػٟ ٱػػة ٬ػػؾا ٤ٔػػٯ د٤ٛػػٰ 

، ٣ٲكػذٞٲ٥ ا٧٣ٕ٪ػٯ، ٦ػٓ ًػؿكرة «٦ىػ٨ دَؿ د٣َػٟ»أٝٮؿ: وٮاب ا٣ٕضػـ:  

ٓ ٔال٦ح اقذٛ٭ةـ ٰٚ ٩٭ةٱح ا٣جٲًخ. ًٍ  كى

 :376ص  -

جَػػته  ًٟ دى٦ػػٰ ٦يعى ػػٛ  ذاؾى ٤ٔػػٯ قى

 

ػػػ٨ٍ   ـه ث٧ًى ػػػؿى ذٲػػػ٢ي ٦٘ي ٞى  ٝىذىػػػ٢ٍ  أ٩ػػػة ا٣

ًٓ )٦٘ؿـ( ٚػٰ ا٣ٕضػـ، كا٣ىػعٲط   ٚ جىًت رى ٜي ٤ٔٯ قى  ٞ ًٜ ا٧٣يع  ٤ : ٥ٍ٣ ٱٕي يٮؿي ٝى أ

ذٲ٢، كٝىؽ ٩ج٫َ ا٧٣ؿظٮـي د. ٦ىُٛٯ صٮاد  ٞى ةؿه ٨٦ًى ا٣ أٍف د١ٮف:)٦٘ؿ٦ةن(، أل٩َ٭ة ظى

٤ٔٯ ٬ؾا، كذ٠ؿ أَف ٬ؾا ا٣ؼُأ ٝؽٱ٥ه 
(2)

. 

                                                 

، ز٥َ ٰٚ ٠ذةث٫: ٰٚ ا٣ذؿاث 631ـ، ص 6958، ٦33ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ٦ش  (2)

 .2/314ا٣ٕؿثٰ 
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 :464ص -

 ظذَػػٯ ٦ػػؿرت ثًذػػةدؼو 

 

ٱ٨ًٍ ٚى١ػػػػػأ٩     ٰ ثػػػػػة٣٪ٲ ؿى

ٜي ٤ٔٯ    ٞ  ثأ٩٭٧ة ا٧ٞ٣ؿ كا٣ن٧ف.« ا٣٪ٲؿٱ٨»أٝٮؿ: ٤ٜٔ ا٧٣ع

 ، ؿي ًٔ ادىقي ا٣َنػة رى
ى ، كال ٱذَكػٜ ٦ػٓ ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٣ػؾم أ : ك٬ؾا ػُػأه كاًػطه ٤ٝخي

، ك٬ٰ ٝؿٱح ٝؿب د٦نٜ ٰٚ كقٍ ا٣جكةدٲ٨، دنج٫ «ا٣٪ٲؿثٲ٨»ٚىعٲطي ا٧٤١٣ًح: 

 )دةدؼ( ٰٚ وؽر ا٣جٲخ.

 :425ص  -

 ٦ػػػة ًػػػ٨َ ٩ػػػةّؿقي ٔ٪ ػػػٰ ث٪ْؿدػػػ٫ً 

 

 كأقػػػ٥ٞ ذاؾ ا٣ُػػػؿؼ أمػػػٞةقي  إاَل  

كا٣ىػٮاب:  -٩ٞالن ٨ٔ: ٔٲٮف ا٣ذٮارٱغ  -أٝٮؿ: ال ٦ٕ٪ٯ ٧٤١٣ح )أمٞةق(  

ًٞٲَح ا٣نٰ ، ك٬٪ة ٱٞىؽ ث٫: ثٞٲح ا٣جىؿ. ى  )أمٛةق(، كدٕ٪ٰ: ث

ِع كػً ىت)اىٍِػٔب( إىٕ اىؾذغط وإىٕ ؽ٘طِهء -4 ـُ  غصم 

 (:68، ا٣ُٕٞح )92صة ى ٰٚ ص  -

ػػؽ ػػؿحى ا٧ً٣٪جىػػؿي وى  ران مى

 

ًظٲجىػػػػػػة  ٟى رى ٲػػػػػػ  ٞ  ٣ًذى٤ى

ػػ٥َ ػُٲجػػػةن   ًى ى ديػػؿل   أ

 

ٲجىػة؟  ًَ ٧ غى  ًي ـى  ، أ ٟى ٪٦ً 

كذى٠ىؿى ٰٚ ا٣عةمٲح أَف اث٨ى ػ١٤ةف ٰٚ )كٚٲةت األٔٲةف( ثٕػؽ أٍف أكرد٧٬ػة  

.  ٰ ٰ  ا٣ع٤ج ثٰ ا٣ٞةق٥ أظ٧ؽ ث٨ ٔجٲؽ ث٨ ٢ٌٚ ا٧٣ٮازٱ٪
ة ألى ٧ى ٬ي ؽى صى  ٤٣نةًٔؿ، كى

: ٬ؾق اعمةرة ا٧٣٭٧َح ٠ػ ٜى ٠ػٰ ٤ٝخي ػ  ٞ ٓى ا٧٣يع ىٍف دىػؽٚى ػؿكرم  أ ٌٌ ةف ٦ًػ٨ى ا٣

ٓى ا٣جٲذٲ٨ى ٰٚ )ا٧٣٪كٮب(، ١٣٪٫ ٥ٍ٣ ٱ٢ٕٛ! ٌى  ٱى

َٞ  -ظٲري دؿص٧ذ٫  -ب  2/676كا٣جٲذةف ٰٚ: ا٣جؽر ا٣كةٚؿ  تى ٤ٔٲ٭٧ة كٔ

 : دٚٮم 
٫ي األي ٛي  ٪ كٝؽ ذي٠ؿت )٠ؾا( ا٣جٲذػةف ٣٘ٲػؿق، كإ٧َ٩ػة أ٩نػؽ٧٬ة ٣ػجًٕي »٦يىى

 «.ا٣ؼُجة  ٚ٪يكجة إ٣ٲ٫ً 
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 اىٍفذدر واىٍطاحعء -5

دَجىحن ٤ٔٯ ظؿكؼ ا٧٣ٕضػ٥، ١ٚة٩ػخ  ٓى ٦يؿى ٜي ا٧٣ىةدرى كا٧٣ؿاص  ٞ أزجخى ا٧٣يع

 ٠ذةثةن. 664

ِي ٤ٔٲ٭ة:  كٱيالظ

ػـا٩ح األدب كٗةٱح األرب: ٣ذٰٞ ا٣ؽٱ٨ ث٨ أثػٰ ث١ػؿ ثػ٨ : »559ص  -

 «.٤ٰٔ ث٨ ظضح ا٣ع٧ٮم

 : ٫ي « ث٨»، ك«٣ذٰٞ ا٣ؽٱ٨ أثٰ ث١ؿ»ا٣َىٮابي  )أثٮ ث١ؿ(. زااؽة؛ ألَف اق٧ى

 «.ا٣ؿكًذٲ٨ ٰٚ أػجةر ا٣ؽك٣ذٲ٨: »561ص  -

، ٚال ٱضػٮز أٍف «٠ذةب ا٣ؿكًذىٲ٨»ا٣ىٮاب أٍف ٱيكجٜى ث٧٤١ح )٠ذةب(، أم 

 اعًةٚح ٬٪ة.٦ضؿكران دكف ٱؿد 

 «.٦ؼذةرات ٨٦ ظةد٥ ا٣ُةاٰ، ٩نؿ ١٦ذجح دار وةدر ثجٲؿكت: »563ص  -

ٓى ، ٬ؾا ا١٣ذةب ال ٝٲ٧ح ٫٣، ٦ة داـ ا٣«٨٦ دٱٮاف»... ٤ٝخ: ٱٞىؽ  ٜي ٝىؽ رىصى  ٞ ٧ع

 إ٣ٯ: دٱٮا٫٩ ثذعٞٲٜ ٔةدؿ ق٤ٲ٧ةف ص٧ةؿ، ا٧٣ُجٮع ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة. 559ٰٚ ص 

ٜي ٰٚ إزجةد٫ ق٪ح كٚػةة ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ظكػ٨  554ك 533ص  -  ٞ ٬ى٥ى ا٧٣ع كى

 .859٬. كا٣ىٮاب: 987٬ا٣٪ٮاصٰ: 

ٕي٧ؿٌم ٬ٰ  554كصة ى ٰٚ ص  ٢ اهللً ا٣ ىَف ق٪حى كٚةًة اث٨ً ٌٚى  .748٬أ

 .749٬كا٣ىٮاب: 

ٌٰ ث٨ ا٣ٮزٱؿ أثٰ ٧ٔؿاف ٬ػٰ:  563ص  - ذ٠ؿ أَف ق٪ح كٚةة ٩ٮر ا٣ؽٱ٨ ٤ٔ

673٬. 

 .685٬كا٣ىٮاب: 

ٲ٨ ٣ػ٥ٍ ديػؾ٠ىؿ، كػةَوػحن ٚػٰ ٲىػٚى ٦ٓ ا٥٤ٕ٣ أَف ثٕػي قػ٪ٮات كى   ٛ ةت ا٧٣ػؤ٣

، 47، 44، 36، 31، 29، 23، 26، 21، 64، 8، 4، 3: ثػػ ح٧ػا١٣ذت ا٧٣ؿَٝ 
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49 ،56 ،56 ،67 ،72 ،87 ،88 ،98 ،612 ،613 ،666 ،664 ،665 ،

667 ،621 ،636 ،637 ،638 ،641 ،652 ،655. 

دى ٰٚ ا٣ىٛعذٲ٨  - رى َيجٓ ٰٚ  566ك 565كى ٚؿا٩ـ »أَف )ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت( 

 ٦َؿةن. 63، كد١ؿر ٬ؾا ا٣ؼُأ «مذةٱـ

 «.ٚؿا٩ـ مذةٱ٪ؿ»ا٣ىٮاب: 

ػثاظغًا:ػاضطدتدرك
[6] 

 )ا١٣ة٢٦( ٝةؿ:

ػ ى٭ي ٩ىػٍخ ٣ ةةى رى ٞى ػ ؿىؼى ا٣ك   ٥ٍ ظذَٯ إًذا وى

 

ػػ٢ي ا٣َىػػ٭جىة ي   ٕى ٛى ٤ػػٍخ ثًً٭ػػ٥ٍ ٦ىػػة د ٕى  ٚى

ػػ٢ً   ى٠عى ػػٍ٭٥و أ حو ثًكى ٞى  ٦ًػػ٨ ٠يػػ٢  رىامػػ

 

٦ًٲَػػػحه ٩ىضػػػالى ي   ـً رى ة ػػػ٭ى وػػػ٧ىٯ ا٣ك 
ى  أ

ػ  ػ٨٧َى قى ٌى ى ، كٝىػؽ د ٜي ٲ ٚي  ١ؿىدٰٚى٧ىذٯ أ

 

ا ي   ٧ػػػؿى ٧ٍػػػؿًق ظى ػػػحي ػى ةصى ، زيصى ػػػةؽو  قى

 .2/265ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[2] 

ةؼ إ٣ٯ ا٣ُٕٞح   ( ٬ؾاف ا٣جٲذةف، كٱ١ٮ٩ةف ٰٚ ا٤ُ٧٣ٓ:667)ص  32ٱٌي

 )ا٣ؿ٢٦( 

٧ةن  ىٍقػػػػػ٭ي ا٦ًٲىػػػػػةتو أ ػػػػػةظو رى ٣عى  كى

 

ٍب   ٗىػػػؿى ِه ك ىٍعػػػ ٥ً ٣ ٍقػػػ٭ي
 ك٦ًػػػ٨ى األى

ؿٚػػػػػةن ٚىػػػػػةدًؿان   َى  ٚىػػػػػًإذا ديٍؿًقػػػػػ٢ي 

 

ػجىٍت   ًٓ ا٣َىػت  وى د٦يػ
ى زىٍخ ٚػٰ أ ىظؽى  أ

 .2/274ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[3] 

:  )ا٣ُٮٱ٢( ٝةؿى

ٲَػػػة٩ًٰ ث١ًػػػأًٍس  ىٲ٤ىػػػحى ظى ٣ ٛيٮ٩ًػػػ٫ً كى  صي

 

رًدم    ي٫ي  ككى ػػػؿث ٲ٪ىػػػةمى مي ٔى َؽٱٍػػػ٫ً، ك  ػى

َىةًٚعةن   ١ؿىافى  ٞىٯ ا٣٪َةسى قى ى٣  ٚىأىوجىعخي أ

 

ج ػػػ٫ي   ٜي ظي ذ ػػػ ٕى ٧ٍػػػؿى إاًَل ٦ىػػػة ٱي  كىال ػى
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 .274-2/273ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨ 

[4] 

ةؼي إ٣ًٯ ا٣ُٕٞح  ٌى ٫ي  - 88ص  - 65ٱي  :٬8ؾا ا٣جٲخ ، كٱ١ٮفي ر٧ٝي

 )ا٣جكٲٍ( 

ػةًظج٫ًً  كا٧٣ة ي  ػٍؿبي وى  كا٣٪ةري ٠يػ٢  ظى

 

جىة  ُىعى َؽاًف، ٣ٮال ا٣٪َٮىل كا٣٭ىٍضؿي ٦ىة اوػ ًً 

 .254ا٣ذؼؿٱش: قؿكر ا٣٪ٛف  

[5] 

: ٌٰ  )ا٣ُٮٱ٢( ٝةؿى اث٨ي ا٣ٞٲكؿا٩

ةاًػػ٢ه  ٞى ٔى اًدم ٦ًػػ٨ٍ ٦يػػؿاد   كٚىػػٮؽى ٦يػػؿى

 

ا٠ٰ ا٣ٞت  قٍضٙ ٝجةث٭د   ةجٲخي ا٧٣ؾى

ديكف ا٣ؼػػػؽكر ا٣َكػػػةثؿٱَح ٔذػػػؿةه    كى

 

ةث٭ػػ٭ػػد  ٕى  ةـ  ٠ٕػػٮب ا٣ػػؿ ٦ًط ديكفى ٠ً

 .6/385ا٣ذؼؿٱش: ا٣٘ٲر ا٧٣كض٥  

[6] 

 )٦ؼ٤َٓ ا٣جكٲٍ( ٝةؿ:

ػػػٮتى ٦٪ ػػػٰ  ٱػػػة ثػػػ٨ى ٦ي٪ٲػػػؿو ٬ىضى

 

ى٫ٍ   ػػػػٮاث رىل وى جػػػػؿان أٚػػػػةدى ا٣ػػػػٮى  ظى

ػػػػجًؿم  ٍٜ ثًػػػػؾاؾى وى ػػػػٲ   ك٣ػػػػ٥ٍ دٌي

 

ى٫ٍ   يقػػػػػٮةى ا٣ٌىػػػػػعةث  ألَف ٣ػػػػػٰ أ

 .27/236ا٣ذؼؿٱش: ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  

[7] 

ةؼي ٬  ، كٱ١ٮفي أَك٣٭ة:624( ص 36ؾا ا٣جٲخي إ٣ٯ ا٣٪ذٛح ر٥ٝ )ٱٌي

 )٦ضـك  ا١٣ة٢٦( 

ٱ ٭ػػػػػة ا٣ػػػػػ٪ٍَض٥ي ا٣ػػػػػؾم
ى  ٱىػػػػػة أ

 

ٗي٤َذًػػػػػٰ  ًٙ ٠ىػػػػػة٨٦ًى  ىػػػػػ٥ٍ ٱىٍنػػػػػ ٣ 

 .653ا٣ذؼؿٱش: ا٣٭ٮؿ ا٧٣ٕضت  
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[8] 

 )الخفيف( قال:

 وتُجيبببببُل الُببببببايُا ال ا ُيبببببا

 

ُيبببببِغ َْل  َوَغببببب   ُ   َِ  ُت َغبببببَزالي 

َِ َبببيَج َ ببب         َبببيَج َنف َيبببِغ لُُي

 

بببببغَُ وقَبببببب   أَُ و   ُُنو  أَيبببببَبج  

 .2/282التخري : صرف العيج  

[0] 

 )السريع( ( هذه األ يات:421-425)ص  52تضاف إلى القطعة 

ببَرة َ َْببا لَ ببا  وا  ببترتا ْببج  َري 

 

ُِ ُقبببببُْ  بببب ِ    َغيببببُر َن ِببببَغ النو

يُبببُل ال ِببيِض  ِببيُض ال و َبب  ُِ  اقببالبا: 

 

 قُببببُو: ولتببببج  هببببِذِه ُ بببببُْ 

 وإِل  يتبببببج  إاسببببباا ا  اتتببببباي  

 

  بببالَُُا  بببغ الُفتَببباِد َْعبببُ وُْ 

 .2/990التخري : صرف العيج  

[49] 

 )الطبيل( قبلغ: 419( ص 50يُست جد ُِى القطعة )

 تَ َاَهى إلى أنفااِبِغ الَسبَُر وال و َبا

 

ي َيببِغ  َا ِببُل والِ  بب ُ   َِ   ببراَ  و ببغ 

ِِ َربَ هِ َغِرير    ِْج  َبب  َ كأََل الَطرَف 

 

 َ بببقي   تعبببالَى ُْوَل َْرقَبببِ ِه َوجُْ 

َجبة     إذا ْا ا ت َل السيَف  غ قَت ِل ُْ  

 

ُ َف  ال رُ  
(9)

  يَج ال َاِ   غ أاَغُ ِغي  ُ  

 .2/998التخري : صرف العيج  

 : )األَول  قط(.5/4141 غية الطُل  -

[44] 

 )التاْل( تبل ثااياَي هذا ال يو:َ وي21يُزاْ ُِى القطعة 

ايَ  بببُو أََُْْعَ بببا ُِبببى ل َاتَِ بببا َِ 

 

ِِ تَ َببَ َْا  ِِ الِع َببا ِْببج  َببر ببِ َ   كالِعق 

                                                  

 َ والنباب ْا أث ت اهُ.« ال ِرالفَ »(  غ األصل: 4)
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 .19امتخرٓج: تشٌٔف امسىع 

[91] 

 )وجزوء امكاول( قال:

 َوٓالالُ ُ ِوالالي َرالالْكَراِ  َ الالر

 

 اٍف، ال ٓاَلالالالَزاُل وَُػر اِلالالال  

 وُجُفالالالِِ  َغالالالٍٔي تٌَتَِ الالالْ 

 

ٌ الالالال أَ اَلالالال ال َغنَ   َُ َُ وُ  أالالالال

الال َا غالالْ ِ ىالال ِ     ِ وَاِضالْ امش 

 

الالالُٔف ٌَٓ اُلالالِ وُ َىالالال    اوامس 

 .1/093امتخرٓج: صرف امػٔي  

[90] 

: ّْ  )امكاول( قال أ ِ غ   اهلل امقٔسراً

ََ امَكالالَر   أَ تُظالاليأ أً الالْ ان ىالالا اقتاَلالٌ

 

 ا؟َ ٔالالَف امَخٔالالاِل وٌََيتٌَالالْ  رالالػا  

َُ ِوٌ الالال     َُ غالالْ َٔاماِلال  واهللِ والالا مالال

 

َ  مِ  َُ مََىالا   ََ و جالا ااَ  وٌال  اِخناْل

 .910امتخرٓج: تذارة ا ي امػ ٓه  

[99] 

: ّْ ٓي  ي امقٔسراً  )امخفٔف( قَاَل وُُذ ُب ام  

 ام ُػالالُ  ِوالالْي ُجُفالالًِِْ ُرالالُِٔغَا  َوَجالالر  

 

الالا قاُلالْرُب  َاِرُاالالْه غالالْ امُ ُىالالِ ِ   ََ  َر  

الالا  ، غنى   االالاَ   َوِػالالْ َرالالِقَٔ،  الالل 

 

َْ َشْىُسٍُ   الُػِ ِ  أَْشَرقَ  ارتََقّ غْ امصأ

 .999امتخرٓج: تشٌٔف امسىع  

[91] 

 )امرجز( قال:

امِف   َِ الالا َرالال َُ ناْلالَف أَرالالُِف امَى ََ  و

 

الا  ََ  تََر  ُجُفالًِْ ام اِلَٔ  غالْ ًَِجاِ 

ا  َُ س  َرالالالامَِى   ِوالالالْي ُرالالالقِى ٌِ ا َِ  ماَلالال

 

اِ َالالالا   ِ  و ً ىالالالا امَخالالالُِف غنالالالّ ُغ

 .1/033امتخرٓج: صرف امػٔي 
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[66] 

 )ا٣كؿٱٓ( ٝةؿ:

ٰه ٨٦ًى اعً  جٍ
ذى٤ًػّٰى  ٩ًف رى٦ىٯ ٦ٞى

 

رً   ـٍ ًؿ ا٣َنػػ ْى ٤ىذًػػٰ ثًػػة٣٪َ  ٦ًػػ٨ٍ ٦ٞي

ػػػ٫ً   ًّ ة ى٣عى ٰ ثًأ ًّ ػػػة ٛى ى٣ ٤َٞػػػخي أ  ٔى

 

ػٍعؿً   ػٍعؿي ثة٣ك  ػ٢  ا٣ك  ٝىؽ ٱيعى  كى

ٲ٪ىػػةقي إاًَل ١ً٣ػػٰ  ٔى ٍت  ػػ١ًؿى  ٦ىػػة قى

 

ػػ١ٍؿً   ٰى ثًة٣ك   ٱىعػػذىَش ٚػػٰ ٝىذ٤ًػػ

 .2/346ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[67] 

:  ٰ ا٩ ؿى ٲكى ٞى  )ا٣جكٲٍ( ا٣

ػػحو  ٞى ٤ىػػٯ زً ٔى ةٱىة٩ىػػة  ُى ٟى ٦ى ىٲػػ ػػةرىت إ٣ً  َى

 

ٲىػؿً    ُ ٤ىػٯ ا٣ ٔى ةدىًة الى دى٤ػًٮم  ٕى  ٨٦ًى ا٣َك

٨ٍ٦ً أ٦ىػ٢و   ٍٮؽو كى ٤ىٯ ا٣٪ًَضٲٍجىٲ٨ًٍ ٨ٍ٦ً مى  ٔى

 

ػػؿً   ٞى ٦ًػػ٨ٍ ًٚ ػػؿو كى ٍٞ ٪ًٲٍجىػػٲ٨ًٍ ٦ًػػ٨ٍ ٚى  ٦ًػػ٨ى ا٣ضى

 .4/44ا٣ذؼؿٱش: ا٣ؽر ا٣ٛؿٱؽ  

[68] 

 )٦ضـك  ا١٣ة٢٦( ٝةؿ:

ػػػة ُى ٦ػػػؿ٩ًَط األٔى  ًؼ ٦ىػػػةكى

 

ىٲ٨ى ا٣ٌىج  ٘يى٨ً ٦ىػةاًفٍ ث  ة كا٣

ؿه   ًّ ًٰ ٣ػػػػٮال ٩ىػػػػة جٍ َْ  ٠ػػػػة٣

 

ااًفٍ   ٮدي ٣ػ٫ي ٚىػؿى قي
 دي٧ًكٰ األي

ػػػة  ٝىةدى٬ى ٲيػػػٮفى ري ٕي ػػػ٤تى ا٣  قى

 

ٍف؟  ًٔ اقي ا٣ػَؽ٬ٍؿى ٩ىػة كى ٦ىة دىػؿى
ى  أ

 .2/491ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

 .654كا٣سة٣ر ٍٚٞ ٫٣ي ٰٚ: ا٣ذؾ٠ؿة ا٣ٛؼؿٱح 

[69] 

 ٢٦()٦ضـك  ا١٣ة ٝةؿ:

ؿو  ًّ ىػػػػػة َٰ ثً٪ ػػػػػ
ُيٮ ٤ٔى  ٱىٍكػػػػػ

 

ػػػ٫ٍ   ةقي ٕى ي ٩ًٰ ٩ ، ٱيٍكػػػً٭ؿي ٍقػػػ٪ىةفى  كى

ا  ػػػػؽى ًٞٲ٪ٰ ا٧٣ي  كٱىجًٲٍػػػػخي ٱىكػػػػ

 

ػ٫ٍ   ٍؿًؼ ٠ةقي َُ ٗىٲؿى ا٣  ـى، ك٣ٲفى 
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 .2/361ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨ 

[21] 

:  )ا٣ٮاٚؿ( ٝةؿى

ٍؿٚػػػةن ٠ى٤ًػػػٲالن  َى ىرقػػػ٤ىٍخ  ًنػػػٲَحى أ  ٔى

 

ػػػة  ٌى ٲ ًٌ ٗى ػػػٲٛةن  ٛ٪يػػػ٫ي قى ػػػ٨٧َى صى ٌى ى  د

ىػػػ٥ٍ   ٣ ػػػة ك٦ًس٤ػػػٰ كى ًؿ٬ى ًّ ىة ىرى ٦ًسػػػ٢ى ٩  أ

 

ػػػة  ٌى ًٰٛ ٦ىًؿٱ ىػػػةتى ٱىكذىنػػػ  ٦ىًؿٱٌػػةن ث

 .2/376ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[26] 

 )ا١٣ة٢٦( ٝةؿ:

ؿًٚػػ٫ً  َى ٪ًٲَػػًح  ػػ٨ٍ ظى ٔى  ٱىؿ٦ًػػٰ، ٚىٲيىػػ٧ًٰ 

 

ػة  ٔى ـً ػؽ  ٝىػٍٮسو ٦ى٪ٍ ىقى ٛيػٮًف أ  ٝىٮسي ا٣ضي

ػؿىلكٱيًؽٱؿي ػى   ص٪ىذىٲػ٫ً، كٝىػؽ صى ةى كى  ٧ٍؿى

 

ٲىػػػة ً   ة ٦ىػػػة ي ا٣عى ٕى ػػػ ٕنى ة ٚىذىنى  ث١ًأًقػػػ٭ى

 .2/379ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[22] 

 )ا١٣ة٢٦( ٝةؿ:

ٙو  ػػ ؿه ٦ًػ٨ٍ ٦يؿ٬ى ًّ ٟى ٩ىػة ؿه ٣ػػ ًّ  ٬ػ٢ٍ ٩ىػة

 

  ًٙ ٍ ٝىؿٝىػػػ ـى ٥و، أ ٍقػػػ٭ي
ى ٍ أ ـى ، أ ـو ٍ ٣ٍ٭ػػػؾى

ـى  أ

ةو   ػػالٚىحى ٝىٍ٭ػػٮى ةـي ثػػ٫ً قي ٞى ػػةؼى ا٣َكػػ  َى

 

  ًٙ ػػ َٞ اـي ثًػػ٫ً ًقػػ٪ىةفى ٦يسى ػػٮى ٞى ة ا٣ ػػ٧ى  كقى

ذيػػٮري ٤ٔػػ  ٛي ٪ىػػٯ ا٣ ـً ٠ً٪ىة٩ىػػحو كصى ة  ٯ ًقػػ٭ى

 

 ًٰٚ ـو ٦ىٍنػؿى ة كى ٛيٮفى ٤ٔٯ ظي  كزى٪ىٯ ا٣ضي

ة،  ىةثًػػ٢و ٚػػٰ ًقػػعًؿ٬ى في ث  ٬ػػؾا دى٤ىػػٮ 

 

؟  ًٙ ػ َى ىٍك ٛػ٨و أ ػة ثًضى َىٛخى ثً٭ى ى ذىٯ أ  ٚى٧ى

 .2/388ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[23] 

 )ا٣جكٲٍ( :266( ص 626ٱيكذؽرؾي ٬ؾاف ا٣جٲذةف ٤ٔٯ ا٣٪ذٛح ر٥ٝ )

ٲيػٮٍ  ٔي ٍض٤ىذًٰ ٨ٍ٦ً  اػى ٞىػٍخ كى ٦ى ػة رى  فو ٝى٧َ٤ى

 

ٜي   ٦ىػػ ػػ٨ٍ ٝىذًٲٍػػ٢و ٦ىػػة ثًػػ٫ً رى ٔى  إاًَل ا٩ٍسى٪ىػػٍخ 

ىً٭ػٰ  ٣ ى١ٍ٩ىٍؿتى ٨ٍ٦ً كى ٦ىة أ ٍٔ٪ًٰ كى ةًح دى  ٱىة وى

 

قي ٚىػػًؿؽي   ػػؽى ٍٕ ى ٤ٍجًػػٰ ث ٞى ٜي ٚى ًؿٱٍػػ ٛى ىػػةفى ا٣  ث
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 .6/617ا٣ذؼؿٱش: ا٣ؽر ا٣ٛؿٱؽ 

[24] 

ٌٰ ٨٦ً ٝىًىٲؽةو ٱى٧ؽىحي ثً  ك٨:ٝىةؿى أثٮ ٔجؽ اهلل اث٨ ا٣ٞٲكؿا٩ ىثة ا٣عى قي أ ىؽى ٣ ة كى  ٭ى

 )ا٣كؿٱٓ( 

رىل يػػٮؾى ٦ىػػ٨ٍ ال ٱىػػَؽٰٔ ٚػػٰ ا٣ػػٮى ث
ى  أ

 

اؾٍ   ػػػة٣ٰ ًقػػػٮى ٕى ٪ػػػؽى ا٧٣ى ًٔ  ٦ى٪ًىػػػجى٫ي 

ٗيػػػػػَؿةه   ٤ىػػػػػتو  ىٱَة٦يػػػػػ٫ي ٚػػػػػٰ ظى  أ

 

ػػؿاؾٍ   ًٕ ػػ٪ٮاتي ا٣  ظػػٲ٨ى اد٣٭٧َػػٍخ قى

اًت ا٣ػػػَؿدىل  ػػػٮى ٤َىػػػ٭ة ٦ًػػػ٨ ٣٭ى  ػى

 

ػػالؾٍ   ػػًؽ ٦ػػة ٩ىٲَػػتى ٚٲ٭ػػة ا٣٭ى ٕى  ٦ًػػ٨ ث

 .٠71ؿة اث٨ ا٣ٕؽٱ٥ ا٣ذؼؿٱش: دؾ 

[25] 

 )ا٧٣ذٞةرب( ٝةؿ:

ػػػةًرغو 
ػػػٮنل ٚى ٩ًػػػٰ ٦ًػػػ٨ ٬ى ـى ا ظى  ٚىػػػٮى

 

  ً٢ ًٗ ػػة ٘ي٢و مى ػػ ٤ٍػػتى ٚػػٰ مي ٞى  رى٦ىػػٯ ا٣

ة٩ًػػػػ٫ً،  ٛى ىص جىػػػػة ًقػػػػٍعًؿ أ ّي ػػػػٮؿي   دىضي

 

ىةثًػػػ٢ً؟   ٦ذىػػػٯ ٠ة٩ىػػػًخ ا٣ً٭٪ٍػػػؽي ٚػػػٰ ث

 .2/465ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[26] 

 )ا٧٣٪كؿح( ٝةؿ:

، ٛيػػٮسى ػػ٫ي ا٣٪  ّي ة ى٣ٍعى ٜي أ ػػ ػػ٥ٍ  دىؿمي  ٚى١ى

 

ػػ٢ً   ىػػ٥ٍ ٱىكى ػػحو، ك٣ ػػةؿى ٦ًػػ٨ٍ ٦يٍ٭ضى ىقى  أ

ةًصجًػػ٫ً   ػػٮ ٦ًػػ٨ ٝىػػٮًس ظى ٙى دى٪ضي  ك٠ٲػػ

 

ػػػ٢ً ؟  ٞى ةـي ٦ًػػػ٨ٍ ٦ي ػػػ٭ى ٦ًٲَػػػحه، كا٣ك   رى

 .2/466ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[27] 

 )ا٧٣ذٞةرب( ٝةؿ:

ٟى  ٍٰ إ٣ًٲػػ ٤ٍػػًت؛ ٦ىػػة ٣ػػ ٞى ٟى ا٣  ٚىٲىػػة ٦ى٤ًػػ

 

٪ىػػػٯ  اًدم ا٧٣ي ٪ ػػػٰ ٚيػػػؤى ٓه ٱي٧ى ًٛٲ ػػػ  مى

ٟى ًقػػٮىل أَف    - ٦ي٪ٍٲذًػػٰ ٱػػة –َؿٚىػػ

 

ػػ٪ىة  ٌَ ٠ىة ٚػػٰ ا٣  كًصٍكػػ٧ًٰ ٝىػػًؽ اٍمػػذىؿى
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 .2/486ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨ 

[28] 

 )ا٧٣ضذر( ٝةؿ:

ٔى٨ دىؿىاضو   دىةرى٠ى٪ٰ ا٣٪َةسي 

 

   َ ٪َػة٤ٔٯ ا ٔى ٞيٮًؽ  اًح ا٣عي  ؿى

َٰ ٦ىػػػ٨    ٤ػػ ٔى ٜو  ٤ٍػػ ػػة ٣ًؼى  ٚى٧ى

 

٤ٲػػ٫ً ٦ى٪َػػة  ٔى ىرىل ٣ػػٰ  ال أ  كى

ػػػ  ٔى ي ـ م كال أ ػػػ ٔى ي  ـَلٚىػػػال أ

 

٪َػػػػػ  ي٬ى ٪ ػػػػػٰ كال أ ي٬ى ال أ  ةكى

 ب. 2/676ا٣ذؼؿٱش: ا٣جؽر ا٣كةٚؿ  

[29] 

 )ا٣ُٮٱ٢( ٝةؿ:

ٟى ٦ىُػػة٣جٰ ذٍػػ ٛىٌػػ٢ً إ٦ًَػػة ٱى٧٧َى ىػػة ا٣ ىث  أ

 

ػػ١يٮفي   ػػ٨َ قي ؿى٠ػػةتو ٦ىػػة ٣٭ي  ٤ٔػػٯ ظى

٪ىػػٯ  ػػؽي ا٧٣ي ًٔ ٪ىػػٯ ٦ىٮ ً٘ ىَف ا٣ ػػحو أ ٞى ػػ٨ٍ زً ٕى  ٚى

 

ػػٮفي   ػػٮؼى ٱى١ي ىَف ا٣ػػؾم ٦ىػػة ٠ػػةفى قى  كأ

ىدى   ػػػؽو ٚىػػػإٍف أ ًٔ ٮ ٚىػػػة ى ث٧ًى ػػػةؾى ا٣ٮى ًى  ٞة

 

ـً ديٱيػػػػٮفي   ا ٲػػػػؽى ا١ً٣ػػػػؿى ًٔ ا  ٚىػػػػإَف ٦ىٮى

ثَػػ٫ي   ٓي رى ػػ ٛى ػػ٨  ٱى٪ َْ ٍكػػ٨ي ا٣  كإٍف ٠ػػةفى ظي

 

٪يػػٮفي   ّي ػػةًف  ٟى ا٣ًعكى ىٱىةًدٱػػ  ٚى٤ًػػٰ ٚػػٰ أ

 ب. 2/676ا٣ذؼؿٱش: ا٣جؽر ا٣كةٚؿ  

[31] 

ا٣ؿاثػٓ، ٬ؾاف ا٣جٲذةف، كٱ١ٮفي األَكؿي ثٕػؽى  ٧َ٦ً668ة ٱيكذىؽرؾي ٤ٔٯ ا٣ُٕٞح 

 )ا٧٣ذٞةرب( كا٣سة٩ٰ ثٕؽى ا٣ؼة٦ف:

ٲٍ  ٞى ةًمػػ ٕى ة٣ًػػته ثػػٰ ٦ًػػ٨ى ا٣ َى ػػ٢ٍ   ٨ً ٚى٭ى

 

٪ػؽى ذىٱػ٨ً؟  ًٔ ًح ا٣سَػأًٍر ثػٰ  ٕى ػٲ ًى  ٤ٔٯ 

اًف ٤ٔػػػٯ ٝىذ٤ٍىذًػػػٰ  ػػػة ا٣َنػػػة٬ًؽى ٧ى  ٬ي

 

ى كإٍف ٠ي٪ػػػخي   ٱ٨ً أ  ػذىًىػػػ٥ي ا٣َنػػػة٬ًؽى

 .2/481ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  
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[36] 

 )ا٣ٮاٚؿ( ٝةؿ:

ػػٮىل، ٩ًٰ ا٣٭ى ٧ٍ٪ىػػة دى٪ىػػة٠ىؿى ىػػًٮ اٍظذى١ى ٣  كى

 

دىػػػػػ  جٍؿى ٕى ى٧ٍػػػػػخي ثً ٝى ةدىدىٲ٨ًٍ أ ػػػػػ٭ى  َٰ مى

ى١ٲػػػخي دى٦ػػػةن كدى٦ٍٕػػػةن   ػػػؾا ث  ك٦ًػػ٨ٍ ٬ى

 

دىػػػػػٰ  جٍؿى ٔى ٜى  ػػػػػ ُي ةدىدىٲ٨ًٍ  ٣ًذى٪ ػػػػػ٭ى  ثًنى

 .94ا٣ذؼؿٱش: دن٪ٲٙ ا٣َك٧ٓ  

[32] 

 )ا١٣ة٢٦( ٝةؿ:

ٔى٤ىٯ ا٣ًع٧ىٯ ةفى األىرىاًؾ  ىى ٗى ةفى أ  ٦ى٨ٍ وى

 

ػػ٨ٍ   ٔى ػػتى ا٣جىػػةًف  ٌٍ ىػػةفى ٝي ىث  ٱىجػػًؿٱ٨ًٍ  كأ

ػػة  ٛيٮ٩ى٭ى ٝػػةًد صي ٤ٍػػًٮ ا٣ؿ  زى٪ىػػٯ ٤ٔػػٯ ظي  كى

 

ٛيػٮ٩ًٰ  ةًد صي ػ٭ى ٪ىٯ ٤ٔٯ ٦يػؿ  ا٣ك   ؟كظى

ىال   ػػػػة هلًلً ٦ىٍ٭ػػػػالن، أ ٭ى اؽي ا٧٣ى ىظػػػػؽى  أ

 

٘ىٲٍػػػًؿ ٚيذيػػػٮفً   ػػػة ٠يًع٤ىػػػٍخ ثً ىػػػٍٮ أ٩َ٭ى ٣ 

ػػًؽ٩ًٰ  ٍٕ ػػة ٣ػػ٥ٍ ٱي ٝىةدي٬ى ، ري ٲيػػٮفي ٕي ٟى ا٣  د٤ًػػ

 

ػًؽٱ٪ً   ة ٱٕي ة٦ي٭ى ٞى ػ ٙى قى  ٰ؟ٝي٢ٍ ٣ٰ: ١ٚٲػ

 .486 - 2/481ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[33] 

 )ا٣ٮاٚؿ( ٝةؿ:

ا٩ًػػػػٰ ػػػػحو دىؿى ٕى ٦ً م  الى
 ديػػػػؿاؾى ثًػػػػأى

 

ٍ ًقػػػ٪ىةًف؟  ـى ، أ ـو ػػػة كى ، أـٍ ظي ػػػأٍسو  ث١ًى

   ٰ ىػػػةث٤ً ٟى ث ٍؿًٚػػػ
َى  ك١٣ػػػ٨ٍ ًقػػػٍعؿي 

 

ا٩ًٰ  كى ٪ػؽي رىل ٦ًػ٨ٍ ٬ي  ٚىأى٩ػخى دىػؿىل ا٣ػٮى

 .2/482ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

[34] 

:  )ا٣ٮاٚؿ( ٝةؿى

ـى  ًِ إاَل ٗىػػػػ ا ثًػػػػة٤٣ٍَع ـى ٗىػػػػ  اؿه ٦ىػػػػة 

 

٪ ػػٰ  ىٍقػػًؿ ا٣ذ٧َى ٤ػػتى ٚػػٰ أ ٞى ىٱػػخي ا٣ أ  رى

ػػػٮفو   ٛي  ٱي٪ىػػػةًد٦ي٪ًٰ ث١ًػػػأٍسو ٦ًػػػ٨ٍ صي

 

ػػػالؼي دىف    ص٪ىذىٲٍػػػ٫ً قي ػػػة ٦ًػػػ٨ٍ كى ى٭ى ٣ 
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ةد٤ًػػػػػًح ا٣َؿ٦ىةٱىػػػػػة ٞى ٪ًٰ ثً ٞي ػػػػػ  كٱىؿمي

 

٣ػػػ٥ٍ ديػػػًؿف    ٦ىذٍػػػ٫ي، كى ٩َػػػٍخ ٦ىػػػ٨ٍ رى ىرى  أ

 .483 - 2/482ا٣ذؼؿٱش: وؿؼ ا٣ٕٲ٨  

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

ٍَشهَٔن ُء  اى

-  ٌٰ ا٣جؽر ا٣كةٚؿ ٚػٰ أ٩ػف ا٧٣كػةٚؿ: صٕٛػؿ ثػ٨ ز٤ٕػت ثػ٨ صٕٛػؿ ثػ٨ ٤ٔػ

 .4216، ١٦ذجح ا٣ٛةدط، ا٣ؿ٥ٝ ٬(749األدٚٮٌم )ت 

ر  ا٣ٛؿٱؽ كثٲخي ا٣ٞىٲؽ: ٦يع٧َؽ ثػ٨ أٱػؽ٦ؿ )ت  - ، أمػؿؼ ٤ٔػٯ ٬(761ا٣ؽ 

ٕؿثٲػػح كاًعقػػال٦ٲَح، دىػػٮٱؿق ٚػػؤاد قػػـ٠ٲ٨، ٦ٕ٭ػػؽ دػػةرٱغ ا٤ٕ٣ػػٮـ ا٣

 ـ.6988ٚؿا١٩ٛٮرت، أ٧٣ة٩ٲة، 

-  ، ٌٰ َؿازي ا٣ع٤َح كمٛة  ا٤٘٣َح: أثٮ صٕٛؿ أظ٧ؽ ث٨ ٱٮقٙ ث٨ ٦ة٣ػٟ ا٣ؿٔٲ٪ػ

 .٦365ٕ٭ؽ ا٧٣ؼُٮَةت ا٣ٕؿثٲَح، ا٣ؿ٥ٝ 

٦ؿاقالتي األيدثة : ٦ع٧ؽ ث٨ ٦ع٧َػؽ ثػ٨ ٦ع٧َػؽ ثػ٨ ٩يجةدػح ا٧٣ىػؿٌم )ت  -

 .3716/3ثة٧٣ؽٱ٪ح ا٧٣٪َٮرة، ا٣ؿ٥ٝ ، ١٦ذجح ا٣ضة٦ٕح اعقال٦ٲَح ٬(768

ٌٰ ًٌ ا٧٣ؿجي ا٣٪َ  - ؿ كاألرج ا٣ُٕؿ: ا٣َنؿٱٙ والح ا٣ؽ ٱ٨ ٦ع٧َؽ ث٨ أثٰ ث١ؿ ث٨ ٤ٔ

ٌٰ )ت   .6217، ا٧٣ؿ٠ـ ا٣ٮَ٪ٰ ٧٤٣ؼيُٮَةت، ث٘ؽاد، ا٣ؿ٥ٝ ٬(859األقٲٮَ

ٓي ا٣٘ـالف ٰٚ كوٙ ا٣عكةف ٨٦ ا٧٤٘٣ةف: ٦ع٧ؽ ث٨ ظك٨ ا٣٪ػٮاصٰ  - ٦ؿاد

 .٧895ؼُٮَةت ا٣ٕؿثٲح، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ؿ٥ٝ ، ٦ٕ٭ؽ ا٬٣(859)ت 

ٌٰ )ت  - : مؿؼ ا٣ؽ ٱ٨ ا٣ؽ٦ٲةَ ٌٰ ، دار ا١٣ذػت ٬(٦715ٕض٥ مٲٮخ ا٣ؽ٦ٲةَ

 .62961ا٣ٮَ٪ٲح، دٮ٩ف، ا٣ؿ٥ٝ 
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 اىطغذئو اىخذٌػ٘ ء

ركض اٳداب: أظ٧ػػؽ ثػػ٨ ٦ع٧ػػؽ ا٧٣ٕػػؿكؼ ثة٣نػػ٭ةب ا٣عضػػةزٌم )ت  -

٤ٲػػح ، دعٞٲػػٜ ٔجػػؽ ا٣جةقػػٍ ٣جٲػػت ٔةثػػؽٱ٨، رقػػة٣ح ٦ةصكػػذٲؿ، ٬٠(875

 ـ.6461/٬6991اٳداب، قٮ٬ةج، 

ا٣ػؽٌر ا١٧٣٪ػٮف ٚػٰ »ا٣نٕؿ ا٤٧٣عٮف أكزا٩ػ٫ كٝٮاٚٲػ٫ ٦ػٓ دعٞٲػٜ ٠ذػةب  -

ٌٰ )ت «: ا٣كجٕح ا٣ٛ٪ٮف ، دعٞٲػٜ ٔ٭ػؽم ٬(٦931ع٧ؽ ثػ٨ إٱػةس ا٣ع٪ٛػ

، ٤٠ٲح اٳداب، صة٦ٕح َ٪ُة،  ٌٰ  ـ.6421/٬2111إثؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ؽ ا٣كٲك

 اىٍهبٔغ ء

ي٧٩ٮذج ا٣ٞذةؿ ٰٚ ٢ًٞ٩ ا٣ٕٮاؿ:  - م٭ةب ا٣ؽٱ٨ أظ٧ؽ ثػ٨ ٱىعٲىػٯ ا٧٣ٕػؿكؼ أ

ٌٰ )ت  ض٤ح ا٣ذ٧٤كة٩ ، دار ٬(776ثةث٨ أثٰ ظى ٌٰ ، دعٞٲٜ ز٬ٲؿ أظ٧ؽ ا٣ٞٲكػ

 ـ.6981ا٣ؿمٲؽ ٤٣٪نؿ، ث٘ؽاد، 

ٌٰ ا٧٣ٕػؿٌم )ت  - ٌٰ ا٣ؽٱ٨ إق٧ةٔٲ٢ ث٨ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ذ٪ػٮػ ٓي ا٣ذنجٲ٭ةت: دٞ ثؽاا

 ـ.2166، دعٞٲٜ د. ص٤ٲ٢ ا٣ُٕٲح، ٦٪نٮرات ا٣ض٢٧، ث٘ؽاد، ٬(672

٤َُت ٰٚ دةرٱغ ظ٤ت: ٧ٔػؿ ثػ٨  - ، ٬(661ظ٧ػؽ اثػ٨ ا٣ٕػؽٱ٥ )ت أث٘ٲحي ا٣

ًٞٲٜ د. ق٭ٲ٢ ز٠ةر، دار ا١ٛ٣ؿ، ًد٦نٜ،   ـ.6988دىع

ٌٰ )ت  - ٲجًػ
 ُ ، ٬(743ا٣ذجٲةف ٰٚ ا٣جٲةف: ا٣عكٲ٨ ثػ٨ ٔجػؽ اهلل ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ا٣

دعٞٲػػٜ كدراقػػح د. ٔجػػؽ ا٣كػػذةر ظكػػٲ٨ ز٦ػػٮط، دار ا٣ضٲػػ٢، ثٲػػؿكت، 

 ـ.٬6996/6466

ٌٰ )ت دأ٬ٲ٢ ا - ، دعٞٲػٜ د. أظ٧ػؽ ٬(٣859٘ؿٱت: ٦ع٧ؽ ث٨ ظك٨ ا٣٪ٮاص

 ـ.٦2115ع٧ؽ ُٔة، ١٦ذجح اٳداب، ا٣ٞة٬ؿة ،

ٰى ثذعٞٲٞػ٫ً ٬(661ث٨ أثٰ صؿادة )ت دؾ٠ؿة اث٨ ا٣ٕؽٱ٥: ٧٠ةؿ ا٣ؽٱ٨  - ً٪ ٔي  ،

 ـ.6461/٬2161إثؿا٬ٲ٥ وة٣ط، ا٧٣ض٧ٓ ا٣سٞةٰٚ، أثٮ ّجٰ، 
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ٌٰ ث٨ ٔٲكى  - ٌٰ )ت ا٣ذؾ٠ؿة ا٣ٛؼؿٱح: ث٭ة  ا٣ؽٱ٨ ٤ٔ ، دعٞٲٜ ٬(692ٯ اعرث٤

ٌٰ ك د. ظةد٥ وة٣ط ا٣ٌة٨٦، ٔة٥٣ ا١٣ذت، ١٦ذجح  د. ٩ٮرم ظ٧ٮدم ا٣ٞٲك

 ـ.6417/٬6987ا٣٪٭ٌح ا٣ٕؿثٲح، ثٲؿكت، 

، ٬(779ث٨ ظجٲت )ت دؾ٠ؿة ا٣٪جٲ٫ ٰٚ أػجةر ا٧٣٪ىٮر كث٪ٲ٫: ا٣عك٨ ث٨ ٧ٔؿ  -

 ـ.6976دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٦ع٧ؽ أ٦ٲ٨، دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح، ا٣ٞة٬ؿة، 

ٙي ا٣ك٧ٓ ثة٩ك١ةب ا٣ؽ٦ٓ: ػ٤ٲ٢ ثػ٨ أٱجػٟ ا٣َىػٛؽٌم )ت  - ، ٬(764دن٪ٲ

ٌٰ داكد، دار ا٣ٮٚة ، اعق١٪ؽرٱح،   ـ.2111دعٞٲٜ د. ٦ع٧ؽ ٤ٔ

ص٤ٮة ا٧٣ػؾا٠ؿة ٚػٰ ػ٤ػٮة ا٧٣عةًػؿة: وػالح ا٣ػؽٱ٨ ػ٤ٲػ٢ ثػ٨ أٱجػٟ  -

جَػةس ٬ػة٩ٰ ا٬٣(764ا٣ىٛؽٌم )ت  ٔى  ا٣جػةثُٲ٨ ٦ؿ٠ػـ َؿاخ،ضػ، دعٞٲٜ د. 

 .ـ2163 اعق١٪ؽرٱح، ا٣ٮٚة ، دار ا٣نٕؿٱح، تا٧٣ؼُٮَة ٣ذعٞٲٜ

ظ٤ٲحي ا٣ٕٞؽ ا٣جؽٱٓ ٰٚ ٦ؽح ا٣٪جٰ ا٣نٛٲٓ: ٝةق٥ ث٨ ٦ع٧ؽ ا٣ع٤جٰ ا٣ج١ػؿق  -

 ـ.6293/٬6876صٰ، ا٣ٞة٬ؿة، 

ٌٰ ث٨ ٦ع٧ؽ ثػ٨ أظ٧ػؽ ا٣ؽرر ا١٣ة٦٪ح ٰٚ أٔٲةف ا٧٣ - بح ا٣سة٦٪ح: أظ٧ؽ ث٨ ٤ٔ

ٌٰ )ت  ػػػةف،  ، دعٞٲػػٜ ٦ع٧ػػؽ ٔجػػؽ ا٧٣ٕٲػػؽ٬(852ثػػ٨ ظضػػؿ ا٣ٕكػػٞال٩

، ٦2ض٤ػػف دااػػؿة ا٧٣ٕػػةرؼ ا٣ٕس٧ة٩ٲػػح، ظٲػػؽر فثػػةد ا٣ػػؽ٨٠، ا٣٭٪ػػؽ، ط 

 ـ.٬6972/6392

ا٣ؽ٣ٲ٢ي ا٣َنةٰٚ كا٧٣كذٮٰٚ ثٕؽ ا٣ٮاٰٚ: ص٧ػةؿ ا٣ػؽٱ٨ ٱٮقػٙ ثػ٨ د٘ػؿم  -

، دعٞٲٜ ٚ٭ٲ٥ ٦ع٧ؽ م٤ذٮت، صة٦ٕح أـ ا٣ٞػؿل، ١٦ػح ٬(874ثؿدم )ت 

 ـ.6983ا١٧٣ٌؿ٦ح، 

ٌٰ )ت دٱٮاف ا٣ىجةثح: أظ٧ؽ ث٨ ٱعٲٯ ثػ٨ أثػٰ ظ - ، ٬(776ض٤ػح ا٣ذ٧٤كػة٩

 6329.٬ا٣ٞة٬ؿة، 

قؿكري ا٣٪َٛف ث٧ؽارؾ ا٣عٮاس ا٣ؼ٧ف: أظ٧ؽ ث٨ ٱٮقٙ ا٣ذٲٛةمػٰ )ت  -

جَػةس، ٬(766، اػذىةر: اث٨ ٦٪ْػٮر )ت ٬(656 ٔى ًٞٲػٜ د. إظكػةف  ، دىع

 ـ.6411/٬6981ا٧٣ؤقكح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ؽراقةت كا٣٪نؿ، ثٲؿكت، 
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، دراقػح كدعٞٲػٜ د. ٬(764 وؿؼي ا٣ٕٲ٨: ػ٤ٲ٢ ث٨ أٱجٟ ا٣َىػٛؽٌم )ت -

 ـ.٦2115ع٧ؽ ٔجؽ ا٧٣ضٲؽ المٲ٨، دار اٳٚةؽ ا٣ٕؿثٲح، ا٣ٞة٬ؿة، 

ًؽٌم )ت  - ٛى ا٣٘ٲر ا٧٣كض٥ ٰٚ مؿح ال٦ٲػح ا٣ٕضػ٥: ػ٤ٲػ٢ ثػ٨ أٱٍجػٟ ا٣َىػ

 ـ.6975، 6، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲَح، ثٲؿكت، ط٬(764

ٰ ٰٚ ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ: د. ٦ىُٛٯ صٮاد، ص٧ٓ كٚ٭ؿقح ٔجؽ ا٣ع٧ٲػؽ ا٤ٕ٣ػٮص -

 ـ.6979-6975ك٦ع٧ؽ ص٧ٲ٢ م٤ل، دار ا٣ؿمٲؽ ٤٣٪نؿ، ث٘ؽاد، 

: دار ا٣نؤكف ا٣سٞةٚٲح ا٣ٕة٦ػح، 6ٰٚ ٩ٞؽ ا٣ذعٞٲٜ: ٔجةس ٬ة٩ٰ ا٣ضؿاخ، ط  -

 ـ.2116: دار ا٣ٲ٪ةثٲٓ، د٦نٜ، 2ـ. ط 2112ث٘ؽاد، 

ا١٣نٙ كا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٯ ا٣ٮوٙ كا٣ذنػجٲ٫: ػ٤ٲػ٢ ثػ٨ أٱجػٟ ا٣ىػٛؽٌم )ت  -

٣ٲؽ ث٨ أظ٧ؽ ث٨ ا٣عكٲ٨ ا٣ـثٲؿٌم، ٣ٲػؽز، ، دعٞٲٜ ٬الؿ ٩ةصٰ كك٬(764

 ـ.6999ثؿٱُة٩ٲة، 

: صػالؿ ا٣ػؽٱ٨ ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ثػ٨ أثػٰ ث١ػؿ  - ا٧٣عةًؿاتي كا٧٣عػةكراتي

ٌٰ )ت  ، دعٞٲػػػٜ د. ٱعٲػػػٯ ا٣ضجػػػٮرم، دار ا٣٘ػػػؿب ٬(966ا٣كػػػٲٮَ

 ـ.6424/٬2113اعقال٦ٰ، ثٲؿكت، 

٨ ٦ؿفة ا٣ـ٦ةف ٰٚ دٮارٱغ األٔٲػةف: مػ٧ف ا٣ػؽٱ٨ أثػٮ ا٧٣ْٛػؿ ٱٮقػٙ ثػ -

يك٤ٰٗ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٧٣ٕؿكؼ ثػ  أ ـٍ ، ج ٬(654)ت « قػجٍ اثػ٨ ا٣ضػٮزم»ًٝ

، دعٞٲػػٜ كد٤ٕٲػػٜ إثػػؿا٬ٲ٥ ا٣ـٱجػػٜ، دار ا٣ؿقػػة٣ح ا٣ٕة٧٣ٲػػح، د٦نػػٜ، 21

 ـ.٬2163/6434

، دعٞٲػٜ ٬(٦887كذٮٰٚ ا٣ػؽكاكٱ٨: ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٔجػؽ اهلل األز٬ػؿم )ت  -

٣ٞػة٬ؿة، زٱ٪ت ا٣ٞٮوٰ ككٚة  األٔىػؿ، دار ا١٣ذػت كا٣ٮزػةاٜ ا٣ٞٮ٦ٲَػح، ا

 ـ.2115 - 2113

ٌٰ )ت  - ، دعٞٲػػٜ ٦ع٧ػػؽ ٬(٦963ٕة٬ػػؽ ا٣ذ٪ىػػٲه: ٔجػػؽ ا٣ػػؿظٲ٥ ا٣ٕجةقػػ

 ـ.٦6948عٲٰ ا٣ؽٱ٨ ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ، ا٣ٞة٬ؿة، 

ـٌ ا٣ؽٱ٨ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ث٨ ٦ع٧ؽ ثػ٨ -  ٦٪ذؼت ٩ـ٬ح األ٣جة  ٚٲ٧ة ٱيؿكل ٨ٔ األدثة : ٔ
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ٜى ٤ٔٲ٫ً ٬(767إثؿا٬ٲ٥ ث٨ ص٧ةٔح )ت  ٫َٞٞي كَٝؽـى ٫٣ي ك٤َٔ د. ٦ع٧ػٮد ٦ع٧ػؽ ، ظ

 ـ.6437/٬2166ا٣ٕة٦ٮدٌم، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲَح، ثٲؿكت، 

ا٧٣٪٭٢ي ا٣َىةٰٚ كا٧٣يكذٮٰٚ ثٕؽ ا٣ٮاٰٚ: ص٧ةؿ ا٣ػؽٱ٨ ٱٮقػٙ ثػ٨ د٘ػؿم  -

، دعٞٲػٜ د. ٦ع٧ػؽ ٦ع٧ػؽ أ٦ػٲ٨ ك ٩جٲػ٢ ٦ع٧ػؽ ٔجػؽ ٬(874ثؿدم )ت 

ا٣ٕـٱـ، ا٣٭ٲبػح ا٧٣ىػؿٱح ا٣ٕة٦ػح ١٤٣ذػةب، دار ا١٣ذػت كا٣ٮزػةاٜ ا٣ٞٮ٦ٲَػح، 

 ـ.2116 -٣6985ٞة٬ؿة، ا

، ٬(874ا٣٪ضٮـ ا٣ـا٬ؿة ٰٚ ٤٦ٮؾ ٦ىؿ كا٣ٞة٬ؿة: اث٨ د٘ػؿم ثػؿدم )ت  -

 ـ.6936دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح، ا٣ٞة٬ؿة، 

٩ـ٬ح األيدثة  كدعٛح ا٣ْؿٚػة : ثػؽر ا٣ػؽٱ٨ ا٣ػؽ٦ٲةَٰ، ظٞٞػ٫ي ك٤ٌٔػٜ ٤ٔٲػ٫  -

٦ع٧ؽ ٚؤاد أثٮ م٭ؽة كٔجؽ ا٣كذةر ٚػٮزم ا٣٘٪ٲ٧ػٰ، دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲٌػح، 

 ـ.2166ت، ثٲؿك

ٌٰ ٩ٮر ا٣ؽٱ٨ ا٣عكٲ٪ٰ  - ٩ـ٬حي ا٣ض٤ٲف ك٦٪ٲح األدٱت األ٩ٲف: ا٣ٕجةس ث٨ ٤ٔ

ٌٰ )ت ٩عػػٮ  ، ا٧٣ُجٕػػح ا٣عٲؽرٱػػح، ا٣٪ضػػٙ ٬(6681ا٧٣ٮقػػٮٌم ا١٧٣ػػ

 ـ.6387/٬6967األمؿؼ، 

ا٣٭ٮؿ ا٧٣ٕضت ٚػٰ ا٣ٞػٮؿ ثة٧٣ٮصػت: وػالح ا٣ػؽٱ٨ ػ٤ٲػ٢ ثػ٨ أٱجػٟ  -

ًؽٌم )ت  ٛى ٲؽ المٲ٨ٍ، دار اٳٚػةؽ ، دعٞٲٜ د. ٦ع٧ؽ ٔجؽ ا٧٣ض٬(764ا٣َى

 ـ.2115ا٣ٕؿثٲح، ا٣ٞة٬ؿة، 

ًؽٌم )ت  - ٛى ، ٬(764ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت: والح ا٣ؽٱ٨ ػ٤ٲػ٢ ثػ٨ أٱجػٟ ا٣َىػ

 دعٞٲٜ ص٧ةٔح ٨٦ ا٧٣عٞٞٲ٨ ا٣ٕؿب كا٧٣كذنؿٝٲ٨، أصـا  ٦ذٌٛؿٝح.

ـ٦َػةف: أظ٧ػؽ ثػ٨ ٦ع٧َػؽ ثػ٨ ػ١٤ػةف )ت  - كٚٲةتي األٔٲةف كأ٩جػة  أث٪ػة  ا٣

 ـ.6968ةف ٔجةس، دار وةدر، ثٲؿكت، ، دعٞٲٜ د. إظك٬(686

*   *   *
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 عٍيه
َ
ضِي

َ
 عٕه، ر

َ
ضِي

َ
 ر

ٖ  ٌَ ْضا اىػٍُو   ٌُْطٍض! ءال ْطِك

 ()أ. د. ٌهٖ اىرػِٖ

 حذ  ـٖ ٌػذحً اىيؾ ء

  ٲٍخي ا٣نٰ ى كرًٲخي ث٫ ًً )كًرًٮا٩نة ك٦ىؿًةةن(: اقذعك٪ذي٫ ك٦ة٣خ  ِرًكذرى

ٍُخي ٤ٔٲ٫(.٩ٛكٰ إ٣ٲ٫، ٝج٤ًٍذي٫، اٍػذؿدي٫، ٝى  ٍُذي٫ كقًؼ ٍٕخي ث٫ )ػالؼ قًؼ ً٪ 

 .ٟ ًُ ؼى  كٰٚ ا٣ؽٔة  ا٧٣أزٮر: ا٤٣٭٥ إ٩ٰ أٔٮذ ثؿًةؾ ٨٦ قى

  ٚ٭ٮ ٦ىؽر زةفو ٢ٕٛ٤٣ راًٲذي٫ي ٦ؿاًةةن كرًة ن، أم: كاٚٞذيػ٫ي  اىطكذ أ٦ة

.  ٦ٮاٚٞح كًكٚةٝنة، كز٩نة ك٦ٕ٪ٯن

  ٣٘ح أل٢٬ ا٣عضةز(. غيّ٘زٱؽو كرًٲخ  غَرًٲخي( 

ٞىٲ٤ٍٰ:ٝةؿ ا٣نةٔؿ األ٦ٮم  ٕي ٲٍٙ ا٣ ٞيعى  ا٣

ػػٲٍؿ َٰ ث٪ػػٮ ٝينى ػػٲىٍخ ٤ٔػػ ًً  إذا ر

 

ٕى٧ٍػػؿي اهللً أٔضج٪ػػٰ رًػػة٬ة  ى ٣ 

ٲٍخ ٔ٪ٌ أراد  ًً ٲٍخ ٰ: ر ًً ، ُٔٛػٍخ ٤ٔٲػ٫ كأٝج٤ػخ غِتّ، ككص٫ ذ٣ٟ أ٫٩ إذا ر

ى٧ٌػة ٠ػةف »، ك٣ػؾ٣ٟ اقػذ٢٧ٕ )٤ٔػٯ( ٚػٰ ٦ٮًػٓ )ٔػ٨(. ٝػةؿ ا١ً٣كػةاٰ: غيّ٘ ٣

ٔىَؽل رًٲٍخ ثػ ) ًؼٍُخ(  َؽ )قى ًً ٲٍخ(  ًً تاًل ىيؾتِٖ  غيتٕ ُل٘لت٤ّٔٯ( )ر ٍْ ، َذ

ػ٫ي كٌٗػت غي٘تّ. ك٨٦ ا٤ٕ٧٣ٮـ أ٩ػ٫ ٱٞػةؿ: قػًؼٍ «٧٠ة ٱيع٢٧ ٤ٔٯ ٩ْٲؿق : ٠ىًؿ٬ى

٫. كٱٞةؿ: ٬ٮ ٝؿٱته  غيّ٘ ًى  )كٱٞةؿ: ثٕٲؽ ٔ٪ٌة(. ٌِّذك٬ٮ ثٕٲؽه  ٌِّذك٥٣ ٱىٍؿ

                                                 

() ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٌٔٮ. 
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  :)ٌُؿد ٣ِٛ )٤ٔٯ( ث٧ٕ٪ٯ )ٔػ٨( »ٝةؿ أثٮ ا٣جٞة  )وةظت ا٤١٣ٲٌةت ٱ

ٰى  ًٛ ، ثٕؽ أ٣ٛةظو ٬ٰ: ػى ٌٰ ، رًػٰ ٤ٔػ ٌٰ ، اقذعةؿ ٤ٔػ ٌٰ ؽى ٤ٔ ٕي ى ، ث ٌٰ ٤ٔ

 ٌٰ  .«ٌٗت ٤ٔ

 .ٲى٫ي ٣ ٦ؿ: رفق أ٬الن ٫٣ ًً  ر

  ٦ؿة. 66كٰٚ ا٣ذ٪ـٱ٢ ا٣ٕـٱـ كردت ٦ةدة )ر ض م( ك٦نذٞةد٭ة 

ٰى ٔػؽدو ٦ػ٨ اٳٱػةت ٧٠ػة أكرد٬ػة كٝؽ ٤ٞ٩ػخي ٦ٕػ ٦ٕضػ٥ أ٣ٛػةظ ا٣ٞػؿفف »ة٩

 ا٣ؾم أٌٔؽق ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة. «ا١٣ؿٱ٥

 ٝةؿ دٕة٣ٯ: 

 ژ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ ژ

 : ا٧٣ٕ٪ٯ اػذؿتي ٥١٣ اعقالـى دٱ٪نة.[3]ا٧٣ةاؽة: 

ـًؿي زٮاث٫.[69]ا٣٪٢٧:  ژ ڭ  ڭ ڭ ۓ ژ  : دذٞج٤َي٫ي كديض

ة ث٭ة.[644]ا٣جٞؿة:  ژ ہۀ ۀ ڻ ژ  : ديعجٌ٭ة كدُٲت ٩ٛكن

: ٨٧ٌ٦ً دؼذػةركف [282]ا٣جٞؿة:  ژ ڳ ڳ گ گ  گ گ ژ

 ٨٦ ا٣ن٭ؽا .

 ٫ كدُٲت ٩ٛٮق٭٥ ث٫.: ٱيعجٌٮ٩ى [59]ا٣عش:  ژ ڇڇ چ چ ژ

ٍٞج٢ أك ٱيًعٌت.[618]ا٣٪كة :  ژ چڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ  : ٦ة ال ٱى

 : ٣ًذىٮد ك٥٬.[96]ا٣ذٮثح:  ژ ڑژ  ژ ڈ ڈ ژ

: أصػػـؿ ٣٭ػػ٥ زػػٮاب ٦ػػة ٤٧ٔػػٮا، [669]ا٧٣ةاػػؽة:  ژ ىثمث جث يت ىت مت ژ

 كَةثخ ٩ٛٮق٭٥ ث٧ة أُٔة٥٬.

دؿًٯ ٔ٪ٟ  :[621]ا٣جٞؿة:  ژ ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 عجٮ٩ٟ كٱىٮدٌك٩ٟ.ا٣ٲ٭ٮد: ٱي 

ٍٕذي٥ ث٭ة كاػذؿد٧ٮ٬ة.[38]ا٣ذٮثح:  ژ  ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژ ً٪ٝ : 

 ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ     چ  چ چ ژ

ٕيٮا كاردةظٮا.[58]ا٣ذٮثح:  ژژ ُٮا ٦٪٭ة ٝ٪ً ٔي  : إف أ
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 شحبدح اخلىري
 رائد اٌعًّ اٌعبَ

(2233-3122) 

 ()أ. د. غبص اىِبٖ اـه٘ؿ

، ح(، ٚٞٲؽ قػٮرٱ2166-6922معةدة ا٣ؼٮرم )ٱكذُٲٓ ا٧٣ذأ٢٦ ٰٚ ظٲةة 

ٱذؼ٤ػػ٢ ص٧ٲػػٓ  قػػ١٤ةن ذ٬جٲًّػػةكٚٞٲػػؽ ا٣ٕؿكثػػح، كٚٞٲػػؽ ٌٝػػةٱة ا٣ذؿص٧ػػح، أف ٱذجػػٲ٨ 

. ٚٞػؽ ٩ػؾر مػعةدة ا٣ؼػٮرم، )ا٣ػؾم ك٣ػؽ ٚػٰ «اىػٍو اىػذم»ٚىٮ٣٭ة ٬ٮ ق٤ٟ 

ٰٚ ث٤ؽة  وٲؽ٩ةٱة، كدٮٰٚ ٚػٰ د٦نػٜ وػجةح  6922األكؿ ٨٦ ٠ة٩ٮف األكؿ ٔةـ 

(، ٩ٛكػ٫ ٣ؼؽ٦ػح 2166نؿٱ٨ ٦ػ٨ مػ٭ؿ أٱ٤ػٮؿ ٦ػ٨ ٬ػؾا ا٣ٕػةـ ٱٮـ ا٣سالزة ، ا٣ٕ

٦ضذ٫ٕ٧ كث٤ؽق كأ٦ذ٫، ك٣ؿٔةٱح ا٩ٛذةظ٭ة ٤ٔٯ ا٧٣٪ضـ ا٧٣ٕؿٰٚ: ا١ٛ٣ؿم كا٣سٞػةٰٚ 

 كاألدثٰ كا٤٣٘ٮم ٣ ٥٦ األػؿل.

ٚجٕؽ أف أ٩٭ٯ دراقذ٫ ٤٣سة٩ٮٱػح ا٣كػٮرٱح )ا٣ٞكػ٥ األكؿ(، كدراقػذ٫ ٤٣سة٩ٮٱػح 

)ا٣ذػٰ  ثذُٔٗت  حتٔدة اىٓذؽتٍٖذٞػ٢ إ٣ػٯ ، ا6942٩ا٣ٛؿ٩كٲح )ا٣ٞك٥ األكؿ( ٔةـ 

، ٣ؽراقػح ا٣نػ٭ةدة ا٣سة٩ٮٱػح )ا٣ٞكػ٥ ا٣سػة٩ٰ، )٠ة٩خ دٕؿؼ ف٩بؾ ثػة٣ذض٭ٲـ األك٣ػٯ

، ك١٣٪٫ ٥٣ ٱٮٜٚ ٰٚ دراقذ٫ ال٩ىػؿا٫ٚ 6943-٤ٚ6942كٛح( ٰٚ ا٣ٕةـ ا٣ؽراقٰ 

                                                 

()  ٜ٤٠ٲح اٳداب -أقذةذ ٰٚ صة٦ٕح د٦ن. 

 ـ.31/5/2168كردت ا٧٣ٞة٣ح إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 
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إ٣ٯ ا٢٧ٕ٣ ا٣ٕةـ ا٣ؾم ٩ؾر ٩ٛك٫ ٨٦ أص٫٤، ك٬ػٮ ا٩ؼؿاَػ٫ ٚػٰ ظؿ٠ػةت ا٣ذْػة٬ؿ 

 ك٤ُةت ا٣ٛؿ٩كٲح ا٧٣عذ٤ح.ا٣ُالثٲح ًؽ ا٣

إ٣ػٯ ا٣ذػؽرٱف )ٚػٰ  6943إذ ا٩ىػؿؼ ٦٪ػؾ ٔػةـ  ؛ٗٲؿ أ٫٩ ٥٣ ٱ١ذٙ ثؾ٣ٟ

، ز٥ ٚػٰ زة٩ٮٱػةت ٦ؽٱ٪ػح إغصادٗ  اٙغ٘  ىيبِذت، ز٥ ٰٚ ٌصرغ  كهِذ األرثٔذنػ٘ 

ظ٤ت ٦ؽرقةن ٤٣ذةرٱغ كا٣ذؿثٲح ا٣ٮَ٪ٲح، زػ٥ ٚػٰ زة٩ٮٱػةت ٦ؽٱ٪ػح د٦نػٜ ا٣ؿقػ٧ٲح 

 (.6958٭ةٱح ٔةـ كالقٲ٧ة اٳقٲح ظذٯ ٩ ،كا٣ؼةوح

ٌػتأى  االرتلتذ  ياأْ٘يتّ اىٍػطـتٖ َٮاؿ ٬ؾق ا٣ٛذؿة ٨٦ ا٢٧ٕ٣ ا٣ٕةـ  ك٥٣ ٱ٪فى 

، إذ ظىػ٢ ٚٲ٭ػة ٤ٔػٯ مػ٭ةدة ا٣ؽراقػح اىضي اتشضه غتب٘الً ىالرتلتذ  يػٍيتّ اىػتذم

٤ٚكٛح(، ك٤ٔٯ اعصةزة ٰٚ ا٣عٞٮؽ، ك٤ٔػٯ اعصػةزة ٚػٰ  -ا٣سة٩ٮٱح )ا٣ٞك٥ ا٣سة٩ٰ 

ٚٲض٧ػٓ  ،٫٤ ٣ٲذٮقٓ ٰٚ ٬ػؾا ا٧ٕ٣ػ٢صة٦ٕح د٦نٜ، ٧٦ة أ٬َ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كفداث٭ة، ٨٦ 

إ٣ٯ ا٣٪ٌةؿ ًؽ ا٧٣كذ٧ٕؿ، ا١٣ذةثح كا٣ذأ٣ٲٙ ٰٚ ٌٝةٱة ٦ضذ٫ٕ٧ ا٣٪ػة٬ي ا٧٣ذعػؿر 

ثةالمػذؿاؾ  «ذٔا اىٍتطأة»ظؽٱسةن ٨٦ رثٞح ٬ؾا ا٧٣كذ٧ٕؿ. ك١٬ؾا ٩ؿاق ٱىؽر ٠ذةب 

خذْي٘ت  تتذرٗز األٌت  اىػطي٘ت  ـتٖ اى»، ك٠ذػةب ٦6947ٓ ٩ضٲت ص٧ةؿ ا٣ؽٱ٨ ٔةـ 

، 6949ثةالمذؿاؾ ٦ٓ ٔجؽ ا٣ٛذػةح ٦عجػٟ ٔػةـ  «وذإ اى٘ٔم وتذرٗز اىٍشاطغذت

ـفتٔا ـتٖ األدب واىاطي٘ت  »، ك٠ذػةب 6951ٔػةـ  «األدب ـتٖ اىٍ٘تصان»ك٠ذةب 

اىرتطس »، ٌٚالن ٨ٔ ٝٲة٫٦ ثذؿص٧ػح ركاٱػح 6956، ٔةـ «واىر٘ذة اىػذٌ  واالحاٍذع

، ك٩نػؿق 6955ك 6954 ٍٰ ثةالمػذؿاؾ ٦ػٓ ا٣ٞػةص ٣ٲػةف دٱؿا٩ػٰ ٚػٰ ٔػة٦ى  «اىفاٖ

 ٔنؿات ا٧٣ٞةالت ا٧٣ذى٤ح ث٧ٮًٮٔةت ا٣ٞٮ٦ٲح كاألدب كاالصذ٧ةع كا٣ذؿثٲح.

ٚػٰ  - ىخِ  ُفطة اىػتطا كإ٣ٯ صة٩ت ٦نةر٠ةد٫ ٰٚ ٩ىؿة ا٣ٌٞةٱة ا٣ٞٮ٦ٲح )

رايهت  ٚذؿة ا٣عؿب ا٣ٕة٧٣ٲػح ا٣سة٩ٲػح(، ك٩نػةَةد٫ ا٣ٲكػةرٱح، أقػ٭٥ ٚػٰ دأقػٲف )

(، ك٠ػٮٚئ ٤ٔػٯ ٬ػؾق ا٣٪نػةَةت اذب اىػتطبرايه  اىه(، ز٥ )اىهاذب اىػٔرَٗ٘

٦الظٞح ٨٦ صة٩ت ق٤ُةت ظك٪ٰ ا٣ـٔٲ٥، ك٦عة٧٠ح ٨٦ صة٩ت قػ٤ُةت أدٱػت 
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الشْشكلِ، وحصرّحاً نو وزارة الخرةْةث ةدةح  ةأل اا ةزاال ون  لةث الديا ةر 

فةِ  وزارة الشؤوو  اجتماعيةؤو واللاؤ الْصارّث، وحصرّحاً ال لاً نو عهلً فِ 

 ندروف الحوالْتِ.زنو  كَنث 

فةِ  اتحعد الكمعب اللرب، وتالةو الاكمبعت والوثؤعق أشٍم فِ حأشْس و

 (.9191-9191اللطر الدرةِ الصَري، واىخخب رئْصاً لٍا نحة عانْو )

إلةُ وزارة الشةنوا االمخهاعْةث  9110اىضم شةحاةة الخةَري فةِ عةا  

الخةحرّب الخدةاوىِ،  والدهأل، رئْصاً لحائرة الخصجْأل الخداوىِ، ذةم نةحّراً لةحائرة

فهحّراً للد قات الحولْث، فهحّراً للخخطْط، ذةم نةحّراً عىدةال الرّةي،  ْةد 

، ةدةح أا ومدلةً نشةروعاً إىخامْ ةاخاّ ث ت الرّفْث عيِ ةخطَّر نشروع الصياعا

، عيحنا اىخلأل 9111واشخهر فِ عهلً ٌذا  خُ عا   .كاا نجرة نشروع ححرّب

ّراً للخرمهث واليشر،  ْةد مٍةح فةِ شةتْأل إىجةا  إلُ وزارة الخدلْم الدالِ نح

نشروع الَزارة فِ حرمهث أنٍات الكخب الدلهْث، لخكَا نرامع نفْحة للطة ال 

 وااشاحذة الجاندْْو.

، إذ وزارة المللؤة  اللؤعل شحاةة الخَري فِ فخةرة عهلةً فةِ  وقح حدرفج  

تؤع القاعةؤو أحدث مؤع تششؤرو وزار ر ج فِ فخرة ةراشخِ الجاندْث علُ نخاةدث 

والمللة  اللعل  من كمب ممرتاو تمص  بعهماعمؤعت  اددبةؤو والشاد ؤو والليؤع ةو 

رقةس قي  اللغؤو اللربةؤو ، وكاا الحكخَر  صا  الخطْب والللوم اإل يع ةو يعمو

وراء ٌذا الحرص، إذ كةاا الهحفزةز ااكتةر لط ةةً فةِ اىفخةا ٍم  كآىذا وآدابهع

 ها الغرةْث نيٍا.ْش علُ الرلافات ااميتْث، وال

للحصةَ   9191عةا   تعملو أكيفوردإلُ  تعملو دمش  أوفححيِوعيحنا 

الاوثرات ادتشبةؤو ةؤ  علُ ةرمث الحكخَراه فِ اليلح الهلارا وإعحاة رشالث فِ 

فةِ نيزلةً الدةانر فةِ و ،، كاا ال ةح نو زّارحً فِ الةَزارةالشاد اللرب  الحد ث
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رايهت  اىهاتذب اىػتٔرَٗ٘   ا٣ٛٲالت ا٣نؿٝٲح القذ٧١ةؿ ٦ٕؿٚذٰ ث٪نةَةت أٌٔة

ٚػٰ ا٧٣ضػةؿ ا٣٪ٞػؽم، كالقذنػةرد٫ ٚػٰ ثٕػي األ٦ػٮر  ورايه  اىهاذب اىػتطب

، ك٦ذةثٕػح ا٣٪نػةَةت ػةوػحا٧٣ذى٤ح ثة٣٪نػةط ا٣٪ٞػؽم ٚػٰ ٔٞػؽ ا٣ؼ٧كػٲ٪ٲةت 

. كا٣عٞٲٞػح أف مػعةدة ا٣ؼػٮرم ٣ػ٥ ٱجؼػ٢ ٤ٔػٰ ثٮٝذػ٫ ٔة٦َػحا٣ذؿص٧ٲح ٤٣ٮزارة 

٨٦ ظىٲ٤ذ٭ة ظٮار ٦ُٮؿ ٝػؽ٦خ ٣ػ٫  كػجؿد٫، ك٠ة٩خ ثٲ٪٪ة ٦ؿاقالت ٔؽٱؽة ٠ةف

ٚػٰ ٔػؽد أٱػةر ٦ػ٨ ٔػةـ  اىٍػطـت ث٧ٞؽ٦ح ٨ٔ ا٣ؼ٧كٲ٪ٲةت ا٣كٮرٱح ٩نؿد٫ ٦ض٤ح 

. ك٠٪ػخ ٝػؽ أ٣ٞٲػخ «أكٔا  غيٕ اىشٍػتِ٘٘ذت اىػتٔرٗ »دعخ ٔ٪ٮاف:  6981

٦عةًؿة ثةع٤١٩ٲـٱح ٨ٔ ا٣عؿ٠ح ا٣ٲكةرٱح ٚػٰ ا٣٪ٞػؽ ا٣ٕؿثػٰ ا٣عػؽٱر دٕؿًػخ 

ىهي٘ت  ا٣ذػةثٓ  ٌطنتظ اىؾتط  األوغتمكذ٣ػٟ ٚػٰ ، األدب ـٖ اىٍ٘صانٚٲ٭ة ١٣ذةث٫ 

، أٚؽت ٚٲ٭ة ٦ػ٨ أظػةدٱسٰ 6978، ٰٚ رثٲٓ ٔةـ حذٌػ  أنػفٔرد، غذُت أُهُٖٔ

ك٦ؿاقالدٰ ٦ٓ ا٣ؿص٢ ا٣ؾم ٠ةف ٱؿل ٰٚ ٦كةٔؽدٰ ًؿثةن ٨٦ ا٢٧ٕ٣ ا٣ٕةـ ا٣ػؾم 

 ٩ؾر ظٲةد٫ ٨٦ أص٫٤.

ٔيؽت ٨٦ إٱٛةدم ٔةـ  ، اٚذٞؽت معةدة ا٣ؼٮرم ٰٚ د٦نٜ، 6983كٔ٪ؽ٦ة 

)ثٕػؽ  وزارة اىاػيتً٘ اىػتذىٖثٕؽ دٮاو٢ ٦ٓ أوؽٝةا٪ة ا٧٣نذؿ٠ٲ٨ دجٲ٪خ أ٫٩ دؿؾ ك

كأ٩ػ٫  ،أف ٩نؿت ا٣ٮزارة ٰٚ ٚذؿة دٮ٣ٲ٫ ٦ؽٱؿٱح ا٣ذؿص٧ػح أ٠سػؿ ٦ػ٨ قػجٕٲ٨ ٠ذةثػةن(

يذىٍِظٍت  اىػطي٘ت  ىياطي٘ت  واىثلذـت  واىػيتٔم ، «وذصة اىاطحٍت »ا٣ذعٜ ػجٲؿان ٰٚ 

٢ ٦ٕػ٫، ٣٪٤ذٞػٰ ٧٤٠ػة زار ا٣ؿصػ٢ ، كقؿٔةف ٦ة ٔةكدت ا٣ذٮاوػ)أىهػٔ( يأُع

ٌطنظ يرتٔث »د٦نٜ، أك ٝىؽ٬ة ٢٧ٕ٣ ٱذى٢ ثة٧٣٪٧ْح، ٰٚ دارق ا٣ٕة٦ؿة، أك ٰٚ 

ا٣ذػػةثٓ أل١٣كػػٮ، ا٣ػػؾم ٠ػػةف ٱػػؽٱؿق ف٩ػػؾاؾ ا٧٣ؿظػػٮـ ا٣ػػؽ٠ذٮر  «اىاػيتتً٘ اىػتتذىٖ

 ٦ىُٛٯ ظؽاد رظ٫٧ اهلل.

كأذ٠ؿ، ٚٲ٧ة أذ٠ؿ، أ٫٩ ظؽز٪ٰ ٰٚ إظؽل زٱةرادٰ ٫٣ ٚػٰ ٦٪ـ٣ػ٫ أ٩ػ٫ ٱ٪ػٮم 

َؽ  رقة٣ح د٠ذٮراق ٰٚ ٦ٲؽاف ا٣ذؿص٧ح كا٣ذٕؿٱت، كٝؽ مضٕذ٫ ٤ٔٯ ذ٣ٟ، أف  ًٕ ٱي
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ككٔؽدػػ٫ ثذٞػػؽٱ٥ ٦ػػة ثٮقػػٰٕ ٣ػػؿد ص٧ٲػػ٢ ٦كػػةٔؽد٫ ٣ػػٰ ٚػػٰ أز٪ػػة  دراقػػذٰ 

كٱجػػؽك أف ا٩ىػػؿا٫ٚ ٧ٕ٤٣ػػ٢ ا٧٣ض٧ٕػػٰ ٦ػػ٨ صة٩ػػت، كاردجةَػػ٫  .٤٣ػػؽ٠ذٮراق

ثة٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿص٧ح، كادعةد ا٧٣ذؿص٧ٲ٨ ا٣ٕػؿب ٦ػ٨ صة٩ػت فػػؿ، ٣ػ٥ 

٠ة ٫٣ ا٣ٮٝخ ا١٣ةٰٚ ٣ذعٞٲٜ ٬ؾق األ٦٪ٲح ا٣٘ة٣ٲػح ٤ٔٲػ٫. ٧٠ػة أذ٠ػؿ دٞؽٱ٧ػ٫ ٱذؿ

ظٛٲؽق مةدم ٣ٰ ٰٚ إظؽل زٱةرادٰ ٫٣، كإ٬ؽااٰ دؿص٧ح ٣ؽٱٮا٫٩ ثةع٤١٩ٲـٱػح، 

ك٣ٞةاٰ ث٭ؾا األػٲؿ كدنضٲ٫ٕ كظٛـق ٤ٔٯ ٦ذةثٕح دراقح األدب ا٧٣ٞةرف، ثٕؽ 

 أف ٧٤ٔخ ث٧٭ةراد٫ ا٤٣٘ٮٱح.

وزارة اىاػيتً٘ م ٚػٰ ٦ؽٱؿٱػح ا٣ذؿص٧ػح ٚػٰ كٱجؽك أف ٧ٔػ٢ مػعةدة ا٣ؼػٮر

ذ٘ٔٗت  اىاطحٍت  ودورْتذ اىشه٘تط ـتٖ االُفاتذح غيتٕ ٝؽ ٚذط ٔٲ٪ٲ٫ ٤ٔػٯ  اىػذىٖ

، اىثلذـذت األحِب٘  واإلـذدة ٌِٓذ ـٖ غٍي٘  اىاٍِ٘ت  اىؾتذٌي  ىيٍخاٍػتذت اىػطي٘ت 

ىللت٘  اىاطحٍت  ـتٖ اىتٔنَ ٚؼىه ٚذؿة ٦ة ثٕؽ دٞةٔؽق ٨٦ ا٢٧ٕ٣ ٰٚ ا٣ٮزارة 

٤٣ٕ٪ةٱح ث٭ؾق ا٣ٌٞػٲح ا٣عٲٮٱػح ا٣ذػٰ ٝػٌؽـ ٣٭ػة  «أىهػٔ»كاػذةر ا٢٧ٕ٣ ٰٚ ، اىػطيٖ

، ا٣ذػٰ أٝؿ٬ػة ا٧٣ض٤ػف 6985ٔةـ  «اىشه  اىلٌٔ٘  ىياطحٍ »ا١٣سٲؿ ثؽ ان ثٮ٫ًٕ 

ا٣ذ٪ٛٲؾم ٧٤٣٪٧ْح ك٦ؤد٧ؿ٬ة ا٣ٕػةـ، كا٩ذ٭ػة ن ثإقػ٭ة٫٦ ثذأقػٲف ص٭ػةزٱ٨ دػةثٕٲ٨ 

 دجُح ث٭ة، ك٧٬ة:٧٤٣٪٧ْح ٱؼؽ٦ةف ٌٝٲح ا٣ذؿص٧ح، ك٦كةا٢ ا٣ذٕؿٱت ا٧٣ؿ

ا٣ػؾم اٚذػذط ٚػٰ ا٣ضـااػؿ ا٣ٕةوػ٧ح ٔػةـ  «اىٍػٓص اىػطيٖ اىػذىٖ ىياطحٍ »

، ا٣ؾم اٚذذط ٚػٰ «اىٍطنظ اىػطيٖ ىياػطٗب واىاطحٍ  واىاأى٘ؿ واىِؾط»، ك2115

، ظذػٯ «اىاػطٗتب»، كالٱـاؿ ٱىؽر ا٣ذؿص٧ةت ا٣ٞٲ٧ح، ك٦ض٤ح 6996د٦نٜ ٔةـ 

 ٱٮ٦٪ة ٬ؾا.

دى٘تو اىٍاتطحٍَ٘ وٌ غػتذت اىاطحٍت  » كٝؽ دؼ٢٤ ذ٣ٟ دعؿٱؿق كإٔؽادق

دراغذت غَ واكع اىاطحٍت  ـتٖ »، ك٠ذةب 6987ٔةـ  «واىِؾط ـٖ اىٔنَ اىػطيٖ

، كصػػـؤق ا٣سػػة٩ٰ ٔػػةـ 6985، ا٣ػػؾم وػػؽر صػػـؤق األكؿ ٔػػةـ «اىتتٔنَ اىػطيتتٖ
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، الةي  دة ر  ة  «المعجة  العرةةٌ ااشاشةٌ»، وإشىامه فٌ مراجعةث 1978

 .ق ٍ  لهوالخ 1979المنظمث  ام 

ناقد النقادا ا» René Wellek (1991-1991،)( رٍنَةه وٍيَة ) نة ما شة   

 ةام  جامعد ايلد  ة  فخةرة حقا ة ه مة   The supreme critic of critics «لألسدى 

كان ٍروقه الخحرر م  العم  ااكادٍمٌ فةٌ حية  الجامعةث العرٍقةث و  و، 1981

انه لة  ٍعة  ٍظ ةر  ؛«إلجازلتإنقياأستىتعابه،اونكقياأفتا ال» :أجابوالمرميقث، 

 ةىا، نخَجث  ميه ال ائب فٌ خ مث نظرٍث اادب وال رس المقارن له.

والحقَقث أن شحادة الخير  كان ٍ خق  إجازات  ميه الرشمٌ ةع   يدحةه 

فةٌ مةمحمره ااوا الةي   التحا النىترجىلنالنعربم  حينس، إذ انخخب رئَصاً 

، ووي العةام ن صةه الةي  1991َروت  ام فٌ ة لنىقظى النعربل انلترجى  ق حه 

، و مة  مةا مجىعالنخان ين،امجىعالنلغ النعربل اب مشد انخخب فَه  ضياً فٌ 

وشعه اليقج والجى  ودحث الت ن فٌ خ مث واحَ  الممشصخَ ، مخاةعةث لعميةه 

العام الي  كان لنا منه أكثر م   شرٍ  كخاةةاً، و شةرات ال راشةات والتحةيث، 

ث مجخمعه، وةي ه، واامث العرةَث، ةخ مث اليصان العرةةٌ ومةا الخٌ قص  ةىا خ م

، الي  نةير «أمثون النعام النىتفانيافيالنعى النعام»دُّون ةه، وما حرج  له، فكان 

، فكةان و ٍةث التةار  اشةرحه «شةحادة»إذ د خةه  ،ن صه له، والي  نيرحه أمه لةه

شةً ةةه فةٌ خ مةث أوينةا، ووطنه ولألمث، فجزاه اهلل  نا خَر الجزاء، وجعينةا نخ 

 ووطننا، واامث العرةَث.

*   *   * 
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 اٌمٍت واٌدِبغ

 ()غٍط ؽذيػ٘ؼ أ. د.

ػ:اضطوجز
األ١ٚػةر كا٧٣نػةٔؿ كا٣ٛ٭ػ٥ ٚػٰ ١٦ةف دؼ٤ٌػٜ ٦ٮًٮع  م٢٘ ثة٣ٰ َٮٱالن 

 ٬ؾق األ٦ٮر ٦ؿدجُح ثة٣ؽ٦ةغ ٍٚٞ.٢٬ ك٬ؾا ا٣جعر ٱ٪ْؿ  ،اع٩كةف

 :اضوضعػاضراعنػ-1

ا٣ؽ٦ةغ كظؽق ٬ٮ ا٣ؾم ٱ٭ػذ٥ ٢٬ ٣ح ٦كأ٥٣ ديع٢َ ظذٯ اٳف ظكت ٧٤ٰٔ 

كٝػؽ . ٚػٰ ٠ٲػةف اع٩كػةف ا٧٣نػةٔؿ( -ا٣ٛ٭ػ٥  -ا٣ذ١ٛٲؿ ) cognitionثة٧٣ٕؿٚح 

ا٣ذ٧٤ٲط ٣٭ؾق ا٧٣كأ٣ح (ركثٲؿت مٲ٤ؽرٱٟ)ظةكؿ ا٣جؿكٚكٮر 
(6)

. 

٬ػػٮ ٦ؿ٠ػػـ ٠ػػ٢  اٚذػػؿض ا٧٤ٕ٣ػػة  كاألَجػػة  ٦٪ػػؾ كٝػػخ ثٕٲػػؽ أف ا٣ػػؽ٦ةغ

دضػؿم ثعػٮث كذ٣ػٟ. كر٠ـ ٧٤ٔػة  األٔىػةب ٤ٔػٯ  ،ا٣٪نةَةت اع٩كة٩ٲح

ٚػٰ ٱذةثٓ ٧٤ٔػةؤق كٔ٪ؽ٦ة ٱذٕسؿ ٥٤ٔ األٔىةب  ،كاقٕح ظٮؿ كّةاٙ ا٣ؽ٦ةغ

 ٦عةك٣ح إٱضةد ظ٤ٮؿ ٦ذى٤ح ثة٣ؽ٦ةغ.

ى كثة٣ؿ٥ٗ ٨٦ ا٣ذٞؽـ ٰٚ ٥٤ٔ األٔىةب ٥٣ ٱٕؿؼ ظذػٯ اٳف  دذ١ػٌٮف ٨ ٱٍػأ

 ا٣٪نةَةت ا٧٣ٕؿٚٲح ٠ة٣ذ١ٛٲؿ كا٣ٛ٭٥ كا٧٣نةٔؿ.

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 

 ـ.7/2/2168كردت ا٧٣ٞة٣ح إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 

(6) Rupert Sheldrake, ; Science Set Free. 
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 بعض الظواهر: -2

 ُففِا ةعض األـئيث:ىِفأؿ أ

  أٗػَ حعػعؽ ةػاىفؽح كاىفػعاجةا سٔاةػم ىػَ  عِػٌا حهٔف ـع٘ػان

 - ف ْؼا اىععٔر فٖ اىصػػرإ :ةو ـخلٔؿ ،ٗهٔف ذىم فٖ اىػٌاغ

 أم فٖ اىليب.

 كٗهٔف  ؛ُفؿ اىفؤاؿ ضٔؿ اىٍعاعؽ األعؽل ناىغظب كاىطؾف

 فٖ اىليب. :سٔاةم

  اىخفه٘ؽ ْو ْٔ فٖ اىليباكأع٘ؽان : 

 ٗػؤجم ات اىخٖ أعؽفٓػا وكعػػجْا ذٍػاُٖ ىغػات  ىٍاذا فٖ نو اىيغ

كيتػّ ٌٍيػٔ   -ُّ اُهفػؽ كيتٓػا إ :اا فاىِاس ٗلٔىٔفْاٌ   اىليب جكران 

كػػ ٗفػخغػٌٓا ْػؼق اىخعػاة٘ؽ ك. كيتػّ ٗؤىٍػّ.. -ةاىفؽح أك ةاىطؾف 

ضظارة ٌهخٔةث ٌخلػٌث. ْؼق اىظاْؽة ال ٍٗهػَ أف ى٘فج ىًٓ أُاس 

 َ حشارب اإلُفاف.ؿ آالؼ اىفَِ٘ ٌفٖٓ حعه ؛حهٔف ْؽا 

 رؤية العلم الطبي: -3

ةعػػ كىػٔ  ال شٖ  ٗخغ٘ؽ فٖ اإلُفاف، :جائٍان ىهاف كٔىًٓ ىٔ ـأىِا األغتا  

ٌشخٍػ  األغتػا  ةٓػؼا اىهػهـ ٍٗٓيػٔف كفٓٔ ٗتلٕ ْٔ ْٔ.  ،عٍي٘ث زرع كيب

 اىعػٗػ ٌَ اىطلائق.

ىِِظؽ إىٕ ٌَ ٗعخِٖ ةاىعغص اىؼم أسؽٗج ىّ عٍي٘ث كيب أك عٍي٘ػث زرع 

ًّ فلع ةعٍو إُّ غت٘ب اىليب. ْؼا اىعغص  ؛بكي  ؛اىليػب نٍظػغث ىيػػـٗٓخ

. كْؼا ٗعِػٖ أُػّ ال ٗعػؽؼ ْاعغص٘ث اىٍؽٗض كتو اىعٍي٘ث كال ةعػكال ُٗعَِٕ ة

 كتو اىعٍي٘ث كٌا ةعػْا.فٍ٘ا ٌعاعؽ ذىم اىعغص ةَ٘  differentialاىفؽؽ 

ـ إىٕ غت٘عخّ ةعػ اح اىؼم أسؽل اىعٍي٘ث ال ٍّٗٓ إال أف ٗعٔج سؽٗاف اىػاىشؽ  ك
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 لث ٌفلٔجة فٖ اىخعاٌو ٌ  اىٍؽٗض.ْؼا األٌؽ ٗػؿ عيٕ كسٔج ضيك ،اىعٍي٘ث

 ُ ٗػج ىٓػً سؽِ كٍج ةػراـث عيٕ ةعض ٌَ أعؽفًٓ ٌَ اىٍؽطػٕ اىػؼَٗ أ

عٍي٘ات كيب إٌا ةفؤاىًٓ أك ةفػؤاؿ عػائهحًٓ. كفػٖ نػو اىطػاالت ناُػج 

ٌعػاعؽًْ ف اىٍؽطٕ حعؽطٔا ىػرسات ٌغخيفث ٌػَ اىخغ٘ػؽ فػٖ إ :اإلساةات

كةعظًٓ حعؽض ىهنخئاب أك ىإلضفاس ةأفهػار  ،كأضاـ٘فًٓ كشغص٘احًٓ

حغ٘ؽ فػٖ اىٔاػائا اىٍعؽف٘ػث ضػكث . كحتَ٘ غ٘ؽ ٌِػل٘ث ىً حهَ ٌعًٓ ـاةلان 

 ىيِاس ةعػ إسؽائًٓ عٍي٘ث كيب ٌفخٔح أك حتػٗو اىليب.

 ب:يالتذبيه بالحواد -4

ج إىٕ ٌخطهٍِّػات إف نو اٙالت ـٔا  ناُج نٓؽةائ٘ث أك ٌ٘هاُ٘ه٘ث حطخا

ب جارة حطهً حخطهً ةف٘اىث اىٍعئٌات ٔىظتع عٍو ْؼق اٙالت. كىيطاـ

أجكات  -اىػػؼانؽة  -: اىٍعػػاىز ىػػّكةاىخٔصػػ٘هت ةػػَ٘ األسػػؾا  اىٍغخيفػػث 

ةطػق ألٌهِِػا ىٔ ُظؽُا إىٕ اىظٔاْؽ اىفاةلث كىظ. إ ....-اإلجعاؿ كاإلعؽاج 

 فاف.ٗخطهٍاف ةاإلُ ف اىليب كاىػٌاغ ٌعان إ :أف ُلٔؿ

 األبحاث الحديثة: -5

 ةػأت األةطاث اىشػٗػة ةإآار أجىث عيٕ كاائا اىليب اىٍعؽف٘ث.

ْػػو اىخفه٘ػػؽ فػػٖ اىػػػٌاغ أـ فػػٖ »ٌطٍػػػ غي٘ػػاف فػػٖ ةطرػػّ اىٍفػػٍٕ  -أ 

«اىليبا
 2و

 ٗلٔؿ: 

حخأىا ٌػَ ضػٔاىٖ أرةعػَ٘ أىػا اىخٖ ىيليب سٍيخّ اىعصت٘ث اىغاصث ةّ 

ٌػَ  غخيا كأنرؽ حعل٘ػان ٌعيٕ ُطٔ غارسٓا ةتعض كةخصو ةعظٓا ٗعصتٔف 

 ْػؼق اىشٍيػث فٖ ذىم اىػٌاغ. كةاىؽغً ٌػَ أفكىٔ أم ٌهاف آعؽ فٖ اىشفً 

 كػػاجرة عيػػٕ نعػػا اىٍػػٔاج اىهٍ٘٘ائ٘ػػث اىٍؽـػػيث ٌػػَ اىػػػٌاغ كٌػػَاىعصػػت٘ث 

                                                 

Mohamed Ghilan: , Intelligence: Is It In The Brain Or The Heart?  2و



 116 (9-1) اناجلزء (29)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

. كإف كسػٔج ٌػا ٍٗهػَ أف ُفػٍّ٘ ةاىػػٌاغ ثاألعظا  األعؽل حعٍو ٌفخليّ 

ىيليػب  اىصغ٘ؽ ىيليب ْٔ اىؼم ٗشعو ٌَ اىٍٍهػَ إسػؽا  عٍي٘ػات ُلػو

أعصػاب أعػؽل ةةِشاح ٌ  أف األعصاب اىٍلػٔعث ال حفػخػ٘  االحصػاؿ 

يٍؽنؾ اىعصتٖ اىؽائ  فٖ اىليب كاػائا ىإطافث إىٕ ذىم كفٖ سفً آعؽ. 

ج. ونر٘ؽة غ٘ؽ كا٘فث حِظً٘ اىِعػاغات اىهٓؽةائ٘ػث ىيليػب. أآػؽ اىػػنخٔر 

ةعػػض  ،Neurocardiologistكْػػٔ غت٘ػػب أعصػػاب كيػػب  ، أُػػػرك آرٌػػٔر

كٍٗهػَ ىٍػَ ٗٓػخً ةٍعؽفػث  ؛ئق اىعش٘تث عَ اىشٍيث اىعصت٘ث ىيليػباىطلا

 عيً األعصػاب اىليت٘ػث: اىٍتػاجئ»اىخفاص٘و اىخلِ٘ث ىؼىم أف ِٗظؽ فٖ نخاةّ 

 Neurocardiology: Anatomical and Functional «اىخعػػؽٗط٘ث كاىٔا٘ف٘ػػث

Principlesفػإف  إف ناف اىليب ٗخأذؽ ةاىؽـائو اىخٖ ٗؽـػيٓا اىػػٌاغ :. كٗلٔؿ

اىػػٌاغ اىصػغ٘ؽ ىيليػب ٍٗهػَ أف  فّ كإ. اىليب ال ٗػ٘  ْؼق األكاٌػؽ جائٍػان 

أف ٌػاجة أكنف٘خٔـػَ٘ فٍرهن انخُِعَا ٗؽـو إشاراحّ إىٕ اىػٌاغ كٗؤذؽ عيّ٘. 

Oxytocin  ةػو ٌػَ  ،فلػع ٌػَ اىػػٌاغحُْػيَػق اىخٖ حعؽؼ ةٓؽٌٔف اىطػب ال

ٍ  اىليب أٗظان  ىيِفػا  كال ـٍّ٘ا ىا ا فلع ىيطب كاىخآ. ْؼا اىٓؽٌٔف ى٘ؿ ٌٓ

كىهَ ىّ كاائفػّ فػٖ اىفػئؾ االسخٍػاعٖ كاىخئػاـ  ،اىطٔاٌو كاىٍؽطعات

 ْاٌث.ٌخعػ جة فٓٔ ْؽٌٔف ذك كاائا  ،اىشؽكح كاىخعيً كاىؼانؽة

ٗفخؽض اىهر٘ؽكف أف اىػخعيً كاىػؼانؽة ٌػَ كاػائا اىشٍيػث اىعصػت٘ث 

فػػتب اىهر٘ػػؽ ٌػػَ ة - إال أف   ؛أم اىػػػٌاغ جاعػػو اىشٍشٍػػث ،اىٍؽنؾٗػػث

 :آى٘ث ذانؽة فػٖ اىشفػً ذٍث احشاْان ىيههـ عيٕ -اىٍعاْػات غ٘ؽ اىٍِػ٘ث 

أم عػـ حل٘٘ػ اىٔاػائا اىفهؽٗػث ةاىػػٌاغ. سػا ت ْػؼق اىٍعػاْػات ٌػَ 

 اىليب.كال ـٍّ٘ا ٌعاِٗث اىٍؽطٕ اىؼَٗ زرعج ىًٓ أعظا  

 2002كاـ ةاضرٔف ٌَ ساٌعث أرٗؾكُا كٌَ ساٌعث ْاكام فػٖ عػاـ 
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ػيَ خَ اىخغ٘ؽات اىطاصيث فٖ ٌُ »اـً: ةةِعؽ ةطد ٌعخؽؾ  اىليػب ٖ زراعػث لِّ

 Changes In Heart Transplant «اىٍخػاةلػػث ٌػػ  شغصػػ٘ات اىٍختػػؽعَ٘

Recipients that Parallel the Personalities of their Donors فػٖ ْػؼق .

عتػؽ ـيفػيث  ،كيػٔب ىٓػًج َعػُزرِ اىػراـث سؽل حلً٘٘ ععؽة أشغاص 

لا ات ىلا ات ٌ  اىٍخيلَ٘ أُففػًٓ كحظٍِج اىي ،ىلا ات ٌفخٔضث ٌعًٓ

كٌػ  عػائهت كأصػػكا  اىٍختػؽعَ٘ فػٖ  ،كٌ  عػائهحًٓ أك أصػػكائًٓ

َٖ ٌفخعف٘ات ٌغخيفث فٖ اىٔالٗات اىٍخطػة األٌ٘ؽن٘ث.   ف٘ٓػا ككػ اـخُْلِص

 -كاىفػَ  ااىخشاكب ٌػ  اىٍٔـػ٘ل -خغ٘ؽات فٖ عاجات اىػعاـ اىٌاٗيٖ: 

اىخطلػق ٌػَ كناف  ،عٍاؿأفظي٘احًٓ فٖ اىشِؿ أك فٖ اىخفي٘ث أك فٖ األ

 األـٍا  أك اىٍعاعؽ اىغاصث ةاىٍختؽعَ٘.حعّؽؼ ضاالت 

ُتػاحٖ  ناُج ِْػاؾ ضاىػث ٌُْعػع   فٍرهن ؛ ناُج ٌطاطؽ اىيلا ات ٌفاسئث

ا ىألغعٍػث اىفػؽٗعث اىٍي٘ئػث ا ٌطت ػكاىٍخيلػٖ نػاف ٌري٘ ػ ،ٗٓخً ةصطخّ نر٘ػؽان 

صػطخّ. ا ٗطب اىعِاٗث ةا ُتاح٘  غت٘ع٘   كإذ ةٓؼا اىٍخيلٖ ٗصتص شغصان  ؛ةاىيطً

 نٍاف كاىٍخيلٖ شغص ٗهػؽق اىٍٔـػ٘لا عازؼ كاىطاىث اىراُ٘ث ناُج ىٍعع  

 ب ٗفػخٍ  ةععػق ىٓػؼق اىٍٔـػ٘لاأصتص ةعػ عٍي٘ث زرع اىليف ،اىههـ٘ه٘ث

ػ عٍي٘ػث ـاعات. كاىطاىث اىراىرث ناُج ىعاةث ٌخعشؽفث كعصت٘ث أصتطج ةع

كاـػخػاعج أف  ،ىليػبكاىععؽ ٌرو صاضب ا ُلو كيب ىٓا حطب اىٍٔـ٘لا

حهٍو نيٍات أغاف ىً حفٍعٓا ٌَ كتو. كاىطاىث اىعش٘تث ناُػج ىؽسػو فػٖ 

  14كزرع ىّ كيب فخػاة ةعٍػؽ و ،أص٘ب فٖ حٍؽَٗ رٗاطٖ   عاٌان 47عٍؽ و

 ،كٗعخلػػ أُػّ غفػو ،ّ أصتص ٌؽاْلػان ُ  إ :ـِث. كحلٔؿ زكسخّ عِّ ةعػ اىعٍي٘ث

 كال ٍّٗٓ ذىم. ،كٗظطم ٌرو اىتِات

راؿ عَ اىهر٘ؽ ٌػَ اىػراـػات اىخػٖ حرتػج ٌٔطػٔع ْؼق اىػراـث ٌ
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كال ٍٗهَ أف ٗعؾكْا أضػ إىػٕ اىخػٔحؽ ٌػَ اىعٍي٘ػث أك  ،اُخلاؿ اىعغص٘ث

 إىٕ أجكٗث كٍ  ُظاـ اىٍِاعث أك إىٕ األعػا  اإلضصائ٘ث.

كاىػػٌاغ ْػٔ عظػٔ  ،كٗصتص اىفؤاؿ: ْو اىليب ْٔ عظٔ اىػؼنا 

 اىٍعؽفثا

ن٘ػا »ةعِٔاف  ةطران  Heart Math Instituteُعؽ ٌعٓػ رٗاط٘ات اىليب  -ب 

«ٗعٍو اىليب نػٌاغ ذافا
 3و

 :كرج فّ٘ 

اىليب ْٔ اىعظٔ اىؼم ٗٔىػ أكٔل ـاضث نٓؽغ٘ف٘ث ةَ٘ نو أعظا  

ٌػَ ْؼق اىفاضث ٌَ ٌفػافث حتعػػ أنرػؽ  كٍٗهَ ك٘اس ،اىشفً اإلُفاُٖ

 كحخغ٘ؽ ْؼق اىفاضث ضفب حغ٘ؽ اىعٔاغا. ،ٌخؽ كاضػ عَ اىشفً

حػػؤذؽ ىػػؼىم ٔل ـػػاضث نٓؽغ٘فػػ٘ث ألكػػ ةٍػػا أف اىليػػب ْػػٔ اىٍصػػػر

فٖ ْؼق اىفاضث فٖ نو أعظا  كعهٗا اىشفً. ْو ٍٗهػَ اىخٖ اىٍعئٌات 

أف ٗهٔف ْؼا ْٔ اىفتب فٖ أف اىليب ْٔ اىعظٔ األكؿ فٖ اإلُفػاف اىػؼم 

حٔى٘ػػ ٕ ىػإطػافث إٗتػأ ةاىعٍػو ةعػػ ضصػٔؿ اىخيلػ٘ص اىٍِػٔم ىيتٔٗظػثا 

كْػؼا ٌػا ٗػػعٔ أغتػا   ؛اىغاصاىفاضث اىهٓؽغ٘ف٘ث األكٔل ىيليب ذناؤق 

 اىػٌاغ أك ةاىػٌاغ اىغاٌؿ. - حفٍ٘خّ ةاىليبٕ ىإاىليب اىعصتَ٘٘ 

ككػ كاـ عيٍاؤُا فٖ اىٍعٓػ ةخشارب إلذتات أف عٍو اىليػب ال ٗلخصػؽ 

ػكر ةػٗعخلػكف ةٔسػٔج ذنػا  فػٖ اىليػب ٗفػٍص ىػّ ، إذ عيٕ طظ اىػـ فلع

% ٌػَ عهٗػا 60ضػٔاىٖ  ف  إ :رئ٘فٖ فٖ حفًٓ اىٔاك . كٗلٔؿ ةعػض األغتػا 

عهٗػا عظػي٘ث. ْػؼا االنخعػاؼ ـػاعػًْ عيػٕ ال اىليب ْٖ عهٗا عصت٘ث 

ككػػ ٗخفػٔؽ عي٘ػّ  ،اىل٘اـ ةخشارب أذتخج أف اىليب ٗعٍو ُفؿ عٍػو اىػػٌاغ

                                                 

 Heart Math Institute, ; How the Human Heart Functions as  3و

a Second Brain. 
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ْٔ أكؿ عظٔ ٗتػأ ةاىعٍػو فػٖ سفػً اىشِػَ٘ ةعػػ نٍا كيِا . ك اىليب أض٘اُان 

اىعٍػو ةعػػ ضػٔاىٖ حفػعَ٘ ٗتػػأ اىػػٌاغ ة، فٖ ضَ٘ ٌَ اىخيل٘ص ععؽَٗ ٌٗٔان 

 . ْؼق اىٍعئٌث حػؿ عيٕ أف اىػٌاغ ذأُم ةاىِفتث ىيليب.ٌٗٔان 

 ملحق خاص:
فػٖ إُعػاـ اىِظػؽ ْػٔ كأف أفهؽ فّ٘  ،ف ٌا جفعِٖ ىيهخاةث فٖ ْؼا اىٍشاؿإ

 ېئ ېئ           ۈئ ۈئ  ۆئ   ۆئ ژٌػػَ ـػػٔرة اىطػػز:   46اٙٗػػث اىهؽٍٗػػث و

نِج أعخلػ أف اىليػب كاىفػؤاج فػٖ . ضخٕ ذىم اىٔكج ژ ىئ ىئ          ىئ      ېئ

 ىئ          ىئ      ېئ ژ: ا عيػٕ اىػػٌاغ. ىهػَ كٔىػّ حعػاىٕاىلؽآف اىهؽًٗ ٗػالف ٌشازٗ  

فػٖ أف ٌػا ٗعِ٘ػّ اىػؼنؽ  ىػم شّم ٗتق ضفً اىٍٔطٔع عِػم فيً  ژ ىئ

اىطهً٘ ٌَ نيٍث كيب ْٔ اىليب اىفعيٖ. كةػأت ةاىتطد فٔسػػت اىػػالئو 

كحختعج األٌؽ فٖ عٍي٘ث  !ففتطاف اهلل ،ْؼا اىٍلاؿفٖ  اىخٖ أشؽت إى٘ٓا ـاةلان 

اىٍغخيفػث ْػٔ ٌؽنػؾ ةأـٍائّ فٔسػت أف اىليب فٖ اىلؽآف اىهؽًٗ  ،إضصائ٘ث

 اىػٌاغ.ال كاىخؼنؽ كاىٍعاعؽ  رئ٘فٖ ىيفًٓ كاىخػةؽ

 آراء بعض المفدرين
 ٌَ ـٔرة اىطز: 46ـِؼنؽ ِْا رأَٗ٘ ضٔؿ اٙٗث 

 .ژ ىئ ىئ          ىئ      ېئ ېئ ېئ           ۈئ ۈئ  ۆئ   ۆئ ژ

 : كـائو اإلجراؾ عِػ اإلُفاف فٖ ذهذث أٌٔر:ٗلٔؿ اىع٘ظ اىععؽاكم ٌا ٌعِاق

  ًاىطٔاس اىغٍؿ اىظاْؽة كاىطػٔاس األعػؽل اىٍؽحتػػث ةاىشفػ

أرؽ ٌَ كٍػاش.  أك ةأف كٍاشان  ،أذلو ٌَ شٖ  ناإلضفاس ةأف ش٘ئان 

 كإذا عٍ٘ج األةصار فتل٘ث اىطٔاس ْؼق حفاعػ فٖ اإلجراؾ.

 فعاى٘ث األش٘ا  كاعخ٘ار اىتػائو.كْٖ  ،٘ؾ ةاىعلوخٍ٘اى 
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 ألُّ ٗظظ اىػػـ إىػٕ نػو اىشفػً ؛االـخلؽار عيٕ اىتػائو ةاىليب، 

 فاىليب ْٔ العخ٘ار أفظو اىتػائو. ،فِ٘فؼ إىٕ نو اىشٔارح

 ه ٗػؼْب اىفهػؽ ىهػ٘ ،اىلئب اىخٖ فٖ اىصػػكر ٓاأُعيٕ خأن٘ػ اىك

 ٖ اىػٌاغ.اىليب كػ ٗعِإىٕ أف 

 ٔر ٌطٍػ راحب اىِاةيفٖ:كٗلٔؿ اىػنخ

، أك اأض٘اُػػان حُصػػاب اىعػػته٘ ث ةخغؽٗػػب، أك حصػػاب اىعػػَ٘، أك عػـػػخٓ

ػ ؼاةعػػب، فٓػ ىػظإ... ، أك عيػٓا اىٍػائٖ، أك كؽُ٘ خٓػاسفٍٓا اىتئرم ٍن  ٕع

ككػ حهٔف اىعَ٘ ـيٍ٘ثن ٌئث فٖ اىٍئث ، ىهػَ ٌؽنػؾ  ؛ـتتّ حغؽٗب سٓاز اىعَ٘

ػػ فٓػػؼااىؽؤٗػػث فػػٖ اىػػػٌاغ ُٗصػػاب ةاىعػػػب،  ٍن  ت كإذا سػػا .فػػٖ اىػػػٌاغ ٕع

ٍن  فإٌػا  ذاىد ْٔ عٍٕ اىليب، ٕاىعٓٔات فغخٍج عيٕ اىليب ُلٔؿ: ِْاؾ ع

اإلُفاف  ، كإٌا أف ٗصاب اىػٌاغ ةعػب  ف٘عٍٕأف حصاب اىعَ٘ ةعػب  فخعٍٕ

، أك ٗطػاؿ اىليب اىؼم ْٔ ٌِاط اىعلو ةعػب   ث، كإٌا أف ٗصابخخعػ و اىؽؤَٗ ف

 .ٍٕ اىليبةِّ٘ كةَ٘ اىطلائق فٓؼا ْٔ ع

 كال جاعٖ ألف ُأحٖ ةخفاـ٘ؽ ىتل٘ث اٙٗات فهيٓا ـخصب فٖ ُفؿ اىف٘اؽ.

كـػتطاف اهلل اىعيػً٘  ،كإى٘هً ْؼق اٙٗػات. ففػتطاف اهلل عػهـ اىغ٘ػٔب

 .!كـتطاف اهلل اىلاجر عيٕ نو شٖ  ،اىلػٗؽ

 :1ملحق 
 «قلوب»و« قلبان»و «قلب»آيات ورد فيها 

 .[37ؽ: ] ژ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ       ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ژ

 .[7اىتلؽة: ] ژ ٹ ٿ  ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ژ

 .[10اىتلؽة: ] ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژ

 .[74اىتلؽة: ] ژ       ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ
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 .[88ا٣جٞؿة: ] ژ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ ىى ې  ې ژ

 .[93ا٣جٞؿة: ] ژ ەئ ائ ائ ى ى  ې ې ې ژ

 .[97ا٣جٞؿة: ] ژ گ ک ک ک ک ڑ         ڑ ژ  ژ ژ

 .[668ٞؿة: ا٣ج] ژ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ ژ

 .[214ا٣جٞؿة: ] ژ ڇ ڇ چ                چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ژ

 .[225ا٣جٞؿة: ] ژ ڀ         ڀ پ پ پ ژ

 

ػ2طضحقػ
ػ«صدر»وػ«صدور»آغاتػوردػسغؼاػ

 .[64ا٣ذٮثح: ] ژ ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ژ

 .[61ا٣ٕ٪١جٮت: ] ژ  ڱ      ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ

 .[49ا٣ٕ٪١جٮت: ] ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ     گ گ ژ

 .[5ا٣٪ةس: ] ژ گ گ گ ک  ک ژ

 .[29فؿ ٧ٔؿاف: ] ژ يئ ىئ مئ    حئ جئ ی ی ی ی  ىئ ژ

 .[668فؿ ٧ٔؿاف: ] ژ گ گ  گ گ ک ک  ک ک ڑ ژ

 .[669فؿ ٧ٔؿاف: ] ژ   ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇۇ ڭ ڭ ژ

 .[654فؿ ٧ٔؿاف: ] ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ

 

ػ3طضحقػ
 «أسئدة»وػ«سؤاد»آغاتػوردػسغؼاػ

 .[61ا٣ٞىه: ] ژ ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ژ

 .[661األ٩ٕةـ: ] ژ   مب خب حب جب     يئ         ىئ مئ حئ جئ ژ
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 .[663األ٩ٕةـ: ] ژ       ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژ

 .[٬621ٮد: ] ژ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ژ

 .[37إثؿا٬ٲ٥: ] ژ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ  گ گ گ گ ژ

*   *   * 
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 ؟ِب هى جىاثه؟ ِ

 ()د. إيطاًْ٘ ٌرٍص غبص اهلل أ.

 

 ٌَ ٥ ٔ٪٫ ذاآ اقػذ٧ٕة٫٣ ٧ٲؿ ثٲ٨ اق٥ اإدػةؿ ا٣ القذٛ٭ةـ كاالق٥ ا٧٣كذٛ٭ى

ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕىؿ، ٠ٞٮ٣٪ة: ٦ة ٬ٮ األ٦ؿ ا٧٣عجَتي إ٣ٲػٟ؟ ك٦ىػ٨ٍ ٬ػٮ األدٱػت ٚػٰ 

ػح ث٭ػة ٚػٰ  رأٱٟ؟ ك٣جعر ٬ؾق ا٧٣كأ٣ح ٤ٔٲ٪ة أف ٩٪ْؿ ٚػٰ ا٣٪ىػٮص ا٧٣ذ٤ٕٞ 

 ا٣ٞؿفف ا١٣ؿٱ٥ كٰٚ ا٣عؽٱر ا٣٪جٮم ا٣نؿٱٙ كٰٚ ٠الـ ا٣ٕؿب.

٢ ٚٲ٭ة ثٲ٨ اقػ٥ االقػذٛ٭ةـ ىى ٍٛ فٱةت ٠سٲؿة ٥٣ ٱي صة ت ٰٚ ا٣ٞؿفف ا١٣ؿٱ٥ 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ژ٥ ٔ٪٫ ثة٧ٌ٣ٲؿ، ٠ٞٮ٫٣ دٕػة٣ٯ: كاالق٥ ا٧٣كذٛ٭ى 

 ژ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ، كٝٮ٣ػػػ٫: [69: 2 ا٣جٞػػػؿة] ژ ىئىئ ېئ

: 4 ا٣٪كػػة ] ژ ڳ گ گ گ گ ک  ک ژ، كٝٮ٣ػػ٫: [61: 61 ٱػػٮ٩ف]

 حخ جخ مح ژ، كٝٮ٣ػػ٫: [49: 21 َػػ٫] ژ    حت جت يب ىب ژ، كٝٮ٣ػػ٫: [625

 ى ى ې ې ې ې  ۉ ژ، كٝٮ٣ػػػػػ٫: [56: 21 َػػػػػ٫] ژ جس     مخ

 ا٧٣ؤ٦٪ػػٮف] ژ ې ې ې ۉ ۉ ژ، كٝٮ٣ػػ٫: [56: 62 ٱٮقػػٙ] ژائائ

 ڀ ژ، كٝٮ٫٣: [23: 26 ا٣نٕؿا ] ژ      ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژ، كٝٮ٫٣: [86: 23

 ڄ   ڄ ڄ ڦ ژ، كٝٮ٣ػػػػػ٫: [76: 28 ا٣ٞىػػػػػه] ژ ٺٿ ٺ ٺ  ٺ ڀ

                                                 

()  صة٦ٕح د٦نٜ -أقذةذ ا٣٪عٮ كا٣ىؿؼ ثٞك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٤٠ٲح اٳداب. 

 .ـ31/5/2168كردت ا٧٣ٞة٣ح إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 



 424 (9-1) اناجلزء (29)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

    ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژىهّ: ، وكٔ[72: 28 اىلطص] ژ ڃڃ  ڃ ڃ ڄ

 اىٍيههم] ژ ے ھ     ھ  ھ ھ ہ ژ، وكٔىههّ: [24: 67 اىٍيههم] ژ ۅۉ ۅ ۋ

 ۓ ۓ      ے ژ، وكٔىهّ: [2: 97 اىلدر ژ     ڀ ڀ پ پ پ ژ، وكٔىّ: [2٢: 67

، [87: 4 اىِصها ] ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ، وكٔىهّ: [2-4: 69 اىداكث) ژ    ﮲ 

 .[422: 4 اىِصا ] ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژوكٔىّ: 

ٗها بةها ةههر ٌها »ّ ألةٖ ةهر رضٖ اهلل غِهّ: كٔى   ملسو هيلع هللا ىلصٔل اهلل وجا  غَ رش

«م ةاذَِ٘ اهلل ذاىرٍٓاظِ  
(4)

، وغَ غٍر ةَ اىخطاب رضٖ اهلل غِّ كٔىّ ىػٍرو 

«ةهَ جيهد ث  ي هم فٖ غ  ٌا كٔى  »ةَ ٌػدٗهرب: ا
(2)

ٌها كٔىهم: ُتهج »ّ: ، وكٔى ه

«األرض شتع
(3)

. 

 ك٘و ىرؤةث: ٌا كٔىم: »وشاق اىٍترد بُّ: 

«و  ص  د  اى ر  ٍ  رت غ  ٍ  ٖ غ  ِىٔ بُ  
(4)

 

«تثٌا كٔىم فٖ خش٘شث ٌِخخ  »وكال شٍس اىدَٗ اىِٔاجٖ: 
(5))*(

، وورد 

غشرات اىٍرات «ٌا كٔىم؟»فٖ ىصان اىػرب واىخاج: 
(6))*(

. 

                                                 

 .8/446اىجاٌع ألخهام اىلرآن:  (4)

.4/426، واىػتاب اىزاخر: 2/444، واىفائق: 4/34٢ؽرٗب اىددٗد الةَ كخ٘تث:  (2)

.43/422نِز اىػٍال:  (3)

 .2/448اىهاٌو:  (4)

 .4/53اىشفا  فٖ ةدٗع االنخفا :  (5)

( 453ال  53نذا كال اىتاخد. واىطد٘ح بّن ذىم نٍا ورد فٖ نخاب اىِٔاجٖ ُفصّ )ص )*(

 كطػث ٌَ ة٘ج الةَ اىٔردي = ]اىٍجيث[.

 ِٗظر ٌادة )كٔل(. (6)

فهٖ ْهذَٗ اىٍػجٍهَ٘: ىصهان وفروغّ « ٌا كٔىم»نذا كال اىتاخد. واىطد٘ح بن ورود  )*(

اىػرب وحاج اىػروس ىً ٗتيؼ غشرات اىٍّرات، ةو نان ةضع ٌّرات، واإلخاىث غيٕ ٌهادة 

ه اىٍادة فٍ٘ٓا اىتخث! = ]اىٍجيث[.ألن ذىم ىً ٗهَ فٖ ْذ ؛)كٔل( فٍ٘ٓا ى٘صج ضائتث
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ك٧٦ة صة  ٰٚ ا٣نٕؿ ٝٮؿ األٔنٯ
(7)

: 

 ا١٣جٲػػؿ ثػػةألَالؿ ٦ػػة ث١ػػة ي 

 

 قػػؤا٣ٰ د ؿى كقػػؤا٣ٰ ٧ٚػػة ٱيػػ 

كٝٮؿ األقٮد ث٨ ٱٕٛؿ 
(8)

: 

 ًت ٤ىػٍُ ٦ى  ٨ٍ ت ٦ً ٢٬ ٣نجةب ٚة

 

 األمػػٲًت  فً ؽى ا٣جىػػ أـ ٦ػػة ث١ػػة ي  

كٝٮؿ ذم ا٣ؿ٦ح 
(9)

: 

 كٝٛ٪ة ٤ٞٚ٪ة إٱ٫ ٔػ٨ أـ قػة٥٣

 

 ك٦ة ثةؿ د٤١ٲ٥ ا٣ؿقٮـ ا٣جالٝٓ 

كٝٮؿ ٦ض٪ٮف ٣ٲ٤ٯ 
(61)

: 

ـً  ك٦ػػة ثػػةؿي   ٞػػةتو ٤ٕ٦َ  ا٣٪ضػػٮ

 

ٞى   ىػ ت  ت ا٣َى ٤ٍ ث  ؿاحي ٣ٲف ٣٭ة ث

ٰة ٱيكذأ٩ف ث٫ ٝٮؿ أثٰ مؿأح ا٣ٞٲكك٧٦َ  
(66))*(

: 

 ج١ػػٯ ا٣نػػجةب كٔ٭ػػؽق كز٦ة٩ػػ٫ٚ

 

 األمػٲت ثٕؽ ا٧٣نػٲت ك٦ػة ث١ػة ي  

ٰٚ دػةرٱغ د٦نػٜ الثػ٨ ٔكػة٠ؿ  «ٟك٦ة كٝٮٚي »رت ٬ؾق ا٣ٕجةرة كٝؽ د١ؿَ  

٦ؿات ٠سٲؿة
(62))*(

كذؼؽـ ثٲ٨ اق٥ ، ٚة٣٪ىٮص ا٣كة٣ٛح دن٭ؽ أف ا٧ٌ٣ٲؿ ال ٱي 

 ٥ ٔ٪٫.االقذٛ٭ةـ كا٧٣كذٛ٭ى 

ٲؿ ثٕػؽ اقػ٥ كٝؽ اقذن٭ؽ ثٕي ا٣جػةظسٲ٨ ٤ٔػٯ وػعح اقػذؼؽاـ ا٣ٌػ٧

                                                 

 .3دٱٮا٫٩:  (7)

، كا٣ىعةح كا٣ذةج: )ثؽف(.497، كا٣ـا٬ؿ: 331ا٣جٲخ ٫٣ ٰٚ إوالح ا٧٣٪ُٜ:  (8)

.778ا٣جٲخ ٰٚ دٱٮا٫٩:  (9)

.91دٱٮا٫٩:  (61)

 .7/321، 23/25ا٣جٲخ ٫٣ ٰٚ األٗة٩ٰ:  (66)

ا٧٣ٮًٕٲ٨ ٬٪ػة ٦ػ٨ ٝجٲػ٢ ا٣ذؼ٤ػٲٍ ٥٣ ٱؿد ا٣جٲخ ٰٚ األٗة٩ٰ إال ٰٚ ٦ٮًٓ كاظؽ، كًذ٠ٍؿي  )*(

ثٲ٨ َجٕذٲ٨ ١٤٣ذةب دكف ٦الظْح ذ٣ٟ = ]ا٧٣ض٤ح[.

 .67/8ٱ٪ْؿ دةرٱغ د٦نٜ:  (62)

٥٣ دذ١ؿر ٬ؾق ا٣ٕجةرة ٰٚ دةرٱغ د٦نٜ ٦ٌؿات ٠سٲؿة ٧٠ة ٝةؿ ا٣جةظر؛ ٥٤ٚ دػؿد إال ٦ػٌؿدٲ٨:  )*(

 . = ]ا٧٣ض٤ح[.67/86، 52/98
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 ٦ػؿٱ٥] ژ ىئ ېئ  ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژاالقذٛ٭ةـ ثٞٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ: 

69 :75]
(63)

، كثٞٮؿ أثٰ ا٣ٕال  ا٧٣ٕؿم
(64)

: 

 ٬ؾا ا٣ٕىػؿ ٦ػة ٬ػٰ ٣ْٛػحه  أ٩عٮمَ 

 

 صػؿ٥٬ كز٧ػٮدً  ٍٰ صؿت ٚػٰ ٣كػة٩ى  

 ٤٧ٕخ ٰٚ وٮرة ا٣ضعؽ أزجذخإذا اقذي  

 

 عػػٮدً ٞػػةـ صي ٝة٦ػػخ ٦ى  ٍخ ذىػػجى كإف زى  

كثٞٮؿ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ث٨ رزٱ٨ 
(65)

: 

 ٬ػػٮ ٦ٛػػؿد ٨ٍ ٦ىػػ األٱػػةـي  كػػأؿي ٤ٚػػٮ دي 

 

 ٣٭ػػة أ٩ػػة ٤ٞ٣ػػخي  ةرو اثػػ٨ ٧َٔػػ د ثػػٮي  

اج ا٣ٮراؽكثٞٮؿ ا٣كؿَ  
(66)

: 

 ٪ػػػٰالن ٚٞػػػةؿ ٱعض  ٍوػػػكقػػػأ٣ذ٫ كى 

 

 اؽي ٬ػػٮ ا٣ػػٮرَ  ٨ٍ ؿم ٦ىػػٍٕ ٱػػة ٣ٲػػخ ًمػػ 

اقذن٭ؽ ثةٳٱح كاقذأ٩ف ث٭ؾق األثٲةت ٤ٔٯ دكراف ٬ؾا األقػ٤ٮب، ١٣ػ٨  

، ٦449٬٭٥، ٚػأثٮ ا٣ٕػال  دػٮٰٚ ٔػةـ ٬ؤال  ا٣نٕؿا  ٦ذأػؿكف ال ٱيعذش ث١ال

، ٬ 695، كا٣كؿاج ا٣ٮراؽ دٮٰٚ ٔػةـ 496٬كٔجؽ ا٤٧٣ٟ ث٨ رزٱ٨ دٮٰٚ ٔةـ 

ك٧ٔػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٯ كاألصؽر أف ٩أػؾ ث٧ة صة  ٰٚ ٠ذةب اهلل كظؽٱر ا٣ؿقٮؿ كٍ ٚةألى 

ث١ال٦٭ػ٥ ٧٦ػة قػ٤ٛخ  ث٨ ا٣ؼُةب رًػٰ اهلل ٔ٪ػ٫ كا٣نػٕؿا  ا٣ػؾٱ٨ ٱيعػذش  ا

 ٥ ٔ٪٫.ا٧ٌ٣ٲؿ ثٲ٨ اق٥ االقذٛ٭ةـ كا٧٣كذٛ٭ى اعمةرة إ٣ٲ٫، إذ ٥٣ ٱكذؼؽـ 

كاالقذن٭ةد ثةٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح ٤ٔٯ وعح ٬ؾا األق٤ٮب ٦ذٮٝٙ ٤ٔػٯ إٔػؿاب 

ة إٔؿاثػ٫ ٢، أ٦َػٍىػٚى  ٦جذػؽأ زة٩ٲػةن، أك ًػ٧ٲؿى  (٬ٮ)اقذٛ٭ة٦ٲح ٦جذؽأ، كا٧ٌ٣ٲؿ  (٨ٍ ٦ى )

َي  ٫، ك٠نػٙ ٧ًٲؿ ٚى٢ ٚ٭ٮ ٗٲؿ صةاـ ٨٦ ظٲر ا٣٘ؿض ٨٦ ٬ؾا ا٧ٌ٣ٲؿ كمػؿ

كا٣٘ػؿض ٦ػ٨ دػػٮؿ ا٣ٛىػ٢ ٚػٰ ا١٣ػالـ ٦ػة »ٱ٨ األ٦ؿٱ٨ ٚٞةؿ: اث٨ ٱٕٲل ٬ؾ

ذ٠ؿ٩ةق ٦ػ٨ إرادة اعٱػؾاف ثذ٧ػةـ االقػ٥ ك٧٠ة٣ػ٫، كأف ا٣ػؾم ثٕػؽق ػجػؿ، ك٣ػٲف 

                                                 

يزٲؿ ظٮ٣٭ة ٗجةر٨٦ وعٲط ا٣ٞٮؿ كٚىٲع٫ أ٣ٛةظه كأق»كا٩ْؿ  (63) .26ص: « ة٣ٲت أ

.٦868٘٪ٰ ا٤٣جٲت:  (64)

.39ا٧٣ُؿب ٨٦ أمٕةر أ٢٬ ا٧٣٘ؿب:  (65)

.2/56ػـا٩ح األدب كٗةٱح األرب:  (66)
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«ث٪ٕخ، كٝٲ٢: أدٰ ث٫ ٣ٲؤذف ثأف ا٣ؼجؿ ٦ٕؿٚح أك ٦ة ٝةرث٭ة ٨٦ ا٣٪١ؿات
(67)

. 

ي  ؿب اقػ٥ االقػذٛ٭ةـ كإذا أ ٔي  (٨ٍ ٦ىػ)ٔؿب ا٧ٌ٣ٲؿ ٰٚ اٳٱح ٧ًٲؿ ٚى٢ أ

٧٠ة ٱ١ٮف زٱؽ ٰٚ ٝٮ٣٪ػة:  ة٬ؾا االق٥ كٱ١ٮف دة٦ًّ  ؽأ، ٚ٭٢ ٱ٨١٧ أف ٱكذ٢َٞ ٦جذ

ػذى ا٣ضٮاب ثة٣٪ٰٛ ال رٱت، ك٢٬ ٱضػٮز أف ٱي إذ ٤ٝ٪ة: زٱؽ. زٱؽه ٬ٮ ا٣ٞةا٥؟  ر ٮَ ىى

٣٭ة، ٚضة  ًػ٧ٲؿ ا٣ٛىػ٢ ٣ٲؿٚػٓ  االقذٛ٭ة٦ٲح ٩ٕخه  (٨٦)ا٣ؾم ٱ٤ٰ االق٥ى أف 

 ر؟ كا٣ضٮاب أٱٌةن ثة٣٪ٰٛ.ىٮ  ذ٬ؾا ا٣

٨٦ ٧ًٲؿ ا٣ٛى٢ ا٣جٕؽ ٨ٔ ا٧٘٣ٮض كد٧ٲٲـ ا٣٪ٕخ ٨٦ ا٣ؼجػؿ، ٚة٣ٞىؽ 

ث٪ٛك٫، ١ٚال األ٦ؿٱ٨ ٗٲػؿ قػةاٖ ٚٲػ٫، ٦ٕ٪ةق  كاق٥ االقذٛ٭ةـ ال ٱي٪ٕخ كال ٱذ٥  

ا٣٘ػؿض ثػ٫ ]أم ًػ٧ٲؿ ا٣ٛىػ٢[ إزا٣ػح ا٤٣ػجف ثػٲ٨ ا٣٪ٕػخ »ٝةؿ اث٨ ٱٕٲل: 

ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ، كذ٣ٟ ٩عٮ ٝٮ٣ػٟ: زٱػؽ ٬ػٮ ا٣ٞػةا٥، ألف  كا٣ؼجؿ، إذ ا٣ؼجؿ ٩ٕخه 

«ا٣ؾم ثٕؽق ٦ٕؿٚح ٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف ٩ٕذةن ٧٣ة ٝج٫٤
(68)

. 

كٝؽ أصةز ا١ٕ٣جؿم
(69)

كا١٣ؿ٦ػة٩ٰ 
(21)

ٚػٰ اٳٱػح أف  (٨ٍ ٦ىػ)ٚػٰ إٔػؿاب  

د١ٮف ٦ٮوٮ٣ح أك اق٥ اقذٛ٭ةـ، كٰٚ ا٧ٌ٣ٲؿ )٬ٮ( أف ٱ١ٮف ػجػؿان أك ًػ٧ٲؿ 

أف د١ٮف اق٧ةن ٦ٮوػٮالن، كأف د١ػٮف  (٨ٍ ٦ى )ٚى٢، كأصةز ا٣ك٧ٲ٨ ا٣ع٤جٰ ٰٚ 

ػجؿ ا٧٣جذػؽأ  (٬ٮ مؿ)ػجؿ ٬ٮ، ك ٦جذؽأ زةف، كمؿ   (٬ٮ)جذؽأ، ك اق٥ اقذٛ٭ةـ ٦

٢ٍى )٨٦(، ك٥٣ ٱؾ٠ؿ إٔؿاب )٬ٮ( ٧ًٲؿ ٚى 
(26)

. 

ق٥ اقذٛ٭ةـ ٦جذػؽأ ٤ٔػٯ إٔػؿاب ا( ٰٚ اٳٱح ٨ٍ ا٣جةٝٮ٣ٰ إٔؿاب )٦ى  ؿى ىى كٝى 

                                                 

، 9/666، ك٦ة ٝة٫٣ اث٨ ٱٕٲل ٝة٫٣ ا٣كٲؿاٰٚ ٰٚ مؿح ا١٣ذػةب: 3/699مؿح ا٧٣َٛى٢:  (67)

.674كاأل٥٤ٔ ٰٚ ا٣٪١خ: 

 .3/211مؿح ا٧٣ٛى٢:  (68)

 .254ا٣ذجٲةف ٰٚ إٔؿاب ا٣ٞؿفف:  ا٩ْؿ (69)

.2/716ا٩ْؿ ٗؿاات ا٣ذٛكٲؿ كٔضةات ا٣ذأكٱ٢:  (21)

.7/633ا٩ْؿ ا٣ؽر ا٧٣ىٮف:  (26)
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ٚكٲ٧٤ٕٮف أٱ٭٥ مؿ ١٦ة٩ػةن » ظٲ٪بؾو ٧ًٲؿ ٚى٢، كٱ١ٮف ا٣ذٞؽٱؿ  (٬ٮ)ا٧ٌ٣ٲؿ 

٥١ ٤ٔٯ ٦ضٰ  ا٣ٛى٢ ثٲ٨ اق٥ االقذٛ٭ةـ كػجػؿق ، ك١٣٪٫ ظ«كإًٔٙ ص٪ؽان 

اقػذٛ٭ة٦ةن ٬٪ػة إال أف دضٕػ٢  (٨ٍ ٦ى )كال ٱ١ٮف »ثة٤ٞ٣ح كأ٫٩ ال ٱٞةس ٤ٔٲ٫، ٝةؿ: 

ٙي ر ٚكٲ٧٤ٕٮف أٱ  ٚىالن، كدٞؽ   (٬ٮ) ص٪ؽان، كا٣ٛىػ٢ ثػٲ٨  ٭٥ مؿ ١٦ة٩ةن كإًٔ

«٧٤٠ح االقذٛ٭ةـ كثٲ٨ ػجؿق ٔـٱـ ٤ٝٲ٢ ال ٱٞةس ٤ٔٲ٫
(22)

. 

ًػ٧ٲؿ  (٬ػٮ)اٳٱح اق٥ اقذٛ٭ةـ ٔ٪ؽق ٦ؿدجٍ ثػإٔؿاب  ٰٚ (٨ٍ ٦ى )ٚإٔؿاب 

ٚى٢، ك٬ؾا ال ٱٞةس ٤ٔٲػ٫، ٚػإذا ٣ػ٥ ٱضػـ أف ٱ١ػٮف ا٣ٌػ٧ٲؿ ًػ٧ٲؿ ٚىػ٢ 

ال ٱضٮز أف د١ٮف اق٥ اقػذٛ٭ةـ ألف إٔػؿاب ا٣ٌػ٧ٲؿ ًػ٧ٲؿ ٚىػ٢  (٨ٍ ٦ى )ؼ

 ٦ؿدجٍ ثإٔؿاث٭ة اق٥ اقذٛ٭ةـ.

ثٕؽق، ك٬ؾا  ا٧ٌ٣ٲؿ ؿي ٠ٍ اق٧ةن ٦ٮوٮالن ذً  ( ٰٚ اٳٱح٨ٍ ٦ى )ك٧٦ة ٱؤٱؽ إٔؿاب 

أال »ا٧ٌ٣ٲؿ ٬ٮ ا٣ٕةاؽ ٤ٔٯ االق٥ ا٧٣ٮوٮؿ، كظؾ٫ٚ ٝجٲط، ٝػةؿ اثػ٨ ص٪ػٰ: 

ٔى ة٦ى ٧ى دى )دؿل إ٣ٯ ًٕٙ ٝؿا ة ٨٦ ٝؿأ:  َ ٤ى ةن  ى ؾً ٯ ا٣ (٨ي كى ظٍ م أ
(23)

ػ  ٫ي ؟ ٝػة٣ٮا: كٝجعي

، ٚعؾؼ ا٧٣جذؽأ ٰٚ ٦ٮًٓ اعٱٌةح كا٣جٲةف، «٤ٔٯ ا٣ؾم ٬ٮ أظك٨»أ٫٩ أراد 

، كإذا ٠ػػةف ذ٣ػػٟ ٦ٮًػػٓ إ٠سػػةرو ـألف ا٣ىػػ٤ح ٣ػػؾ٣ٟ كٕٝػػخ ٚػػٰ أكؿ ا١٣ػػال

«كإٱٌةح ٚ٘ٲؿي الاٜ ث٫ ا٣عؾؼي كاالػذىةر
(24)

. 

كظؾؼ ٬ؾا ا٧ٌ٣ٲؿ ا٧٣٪ٛى٢ ا٣ٕةاؽ إ٣ٯ االقػ٥ ا٧٣ٮوػٮؿ ٦كذٌػٕٙ 

ٔ٪ؽ اث٨ ص٪ٰ أٱٌةن 
(25)

ٙه  ٔ٪ؽ اث٨ ٱٕػٲل، ٝػةؿ ٦ٕٞجػةن ٤ٔػٯ فٱػح  اصؽًّ  ، كًٕٲ

«اٲٙ صػؽًّ كظؾؼ ا٣ٌػ٧ٲؿ ٦ػ٨ ٬ػؾا ًػٕ»قٮرة األ٩ٕةـ: 
(26)

: ، كٝػةؿ أٱٌػةن 

                                                 

.٠2/817نٙ ا٧٣ن١الت كإٱٌةح ا٧٣ٌٕالت:  (22)

 .6/654األ٩ٕةـ:  (23)

.6/386قؿ ا٣ى٪ةٔح:  (24)

.6/383، كقؿ ا٣ى٪ةٔح: 6/234ا٩ْؿ ا٧٣عذكت:  (25)

.3/276مؿح ا٧٣ٛى٢:  (26)



 ما يو جوابك؟ مو يو زيد؟  ـ د. إبراييم عبد اهلل

 

629 

ٔى ٧ى دى )ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ:  ٫ي ك٦س٤ي » َ ٤ى ة٦ةن  ى ؾً ٯ ا٣ ، ٤ٔٯ دٞؽٱؿ ا٣ػؾم ٬ػٮ أظكػ٨ي  (٨ي كى ظٍ م أ

ى الن ٦ى سى ٦ى )ثٌٕ٭٥:  ةك٠ٞؿا  (حه ًى ٮٍ ٕي ة ث
(27)

٣عؾؼ  اك٬ٮ ٝجٲط صؽًّ  ثؿٚٓ ثٕٮًح، ،

«٫٤ٌٍ ٛى ٦ة ٣ٲف ثً 
(28)

. 

اق٧ةن ٦ٮوٮالن ٰٚ فٱح قٮرة ٦ؿٱ٥ دٛكػٲؿ ا٣ُجػؿم  (٨ٍ ٦ى )كٱن٭ؽ عٔؿاب 

إذ ٝػػػػةؿ:  [29: 67 ا٤٧٣ػػػػٟ] ژ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ژٝٮ٣ػػػػ٫ دٕػػػػة٣ٯ: 

ٚكذ٧٤ٕٮف أٱ٭ة ا٧٣نؿ٠ٮف ثةهلل ا٣ؾم ٬ٮ ٰٚ ذ٬ةب ٔػ٨ ا٣عػٜ، كا٣ػؾم ٬ػٮ »

«٤ٔٯ ٗٲؿ َؿٱٜ ٦كذٞٲ٥ ٦٪ة ك٦٪٥١ إذا وؿ٩ة إ٣ٲ٫ كظنؿ٩ة ص٧ٲٕةن 
(29)

، ْٚ٭ٮر 

ٚػٰ اٳٱػح، ك٣ػ٥  (٨ٍ ٦ىػ)االق٥ ا٧٣ٮوٮؿ ا٣ؾم ٰٚ ٠ال٫٦ د٣ٲ٢ ٤ٔٯ ٦ٮوٮ٣ٲح 

 ة٦ٲح.ٱنؿ إ٣ٯ أ٩٭ة اقذٛ٭

إف ا٣٪ىٮص ا٣ذٰ ذ٠ؿد٭ة ٰٚ ٦جذؽأ ا٣جعر ػ٤خ ٨٦ ا٣ٌػ٧ٲؿ ثٕػؽ اقػ٥ 

االقذٛ٭ةـ، ٬ؾا ٦ٓ أف ٬ؾا االق٥ ال ٱٞج٢ أف ٱ١ٮف اقػ٧ةن ٦ٮوػٮالن ٚػٰ د٤ػٟ 

ٰٚ فٱح قٮرة ٦ؿٱ٥  (٨ٍ ٦ى )ا٣٪ىٮص ٤٠٭ة، كٰٚ ٬ؾا ٝؿٱ٪ح ٝٮٱح ٤ٔٯ أف إٔؿاب 

، كرثػٍ (٨ٍ ٦ىػ)ؽ اق٧ةن ٦ٮوٮالن ٬ٮ ا٣ٮص٫، ٱؤٱؽ ٬ؾا اعٔؿاب ذ٠ؿ ا٧ٌ٣ٲؿ ثٕػ

٢، ٍىػًػ٧ٲؿ ٚى  (٬ػٮ)اق٥ اقػذٛ٭ةـ ثضػٮاز أف ٱٕػؿب  (٨ٍ ٦ى )ا٣جةٝٮ٣ٰ إٔؿاب 

 ٫ ٬ؾا ا٣ٮص٫، ٢٠ أك٣بٟ ٱن٭ؽ أف ا٣ٛىٲط ظؾؼ ا٧ٌ٣ٲؿ ال ذ٠ؿق.ٕي ٍٚ كدى

٦ػة »إف األق٤ٮب ا٣ؽارج ٤ٔٯ األ٣ك٪ح كاألٝالـ ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕىؿ ٨٦ ٩عٮ: 

٪عػٮ ٱ١٧ػ٨ أف ك٦ػة ٠ػةف ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣ «٬ػٮ وػؽٱٟٞ ٨ٍ ٦ىػ»، ك «٬ٰ ٬ٮاٱذٟ

اقػ٥ اقػذٛ٭ةـ ٦جذػؽأ  (٨ٍ ٦ىػ)ٱ٤ذ٧ف ٫٣ كص٫ ٨٦ ا٣ىػعح، كذ٣ػٟ ثػأف ٱٕػؿب 

كا٧ٌ٣ٲؿ ثٕؽق ٦جذؽأ زةف، كػجؿق االق٥ ا٣ػؾم ٱ٤ٲػ٫، كص٤٧ػح ا٣ٌػ٧ٲؿ كػجػؿق 

                                                 

.2/26ا٣جٞؿة:  (27)

.2/218مؿح ا٧٣ٛى٢:  (28)

 .23/569صة٦ٓ ا٣جٲةف:  (29)
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ػجؿ ٨٦ االقذٛ٭ة٦ٲح، ك٬ؾا كص٫ ٦ؿصٮح، كٱجٞٯ االقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم ا٣ٛىٲط 

كا٧٣كػذٛ٭٥ ٔ٪ػ٫، ا٣ؿاصط ا٣ٞٮم ٔؽـ ا٧٣ضٰ  ثة٧ٌ٣ٲؿ ثٲ٨ اقػ٥ االقػذٛ٭ةـ 

 كٚٲ٧ة ق٤ٙ دال٣ح قةَٕح ٤ٔٯ ٬ؾا كدىؽٱٜ ٫٣ كد١٧ٲ٨.

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

 ا٣ٞؿفف ا١٣ؿٱ٥. 

  إوالح ا٧٣٪ُٜ، الث٨ ا٣ك١ٲخ، دعٞٲٜ أظ٧ؽ ٦ع٧ؽ مة٠ؿ كٔجؽ ا٣كػالـ

 .٬3ةركف دار ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ، ط

 األٗة٩ٰ، ألثٰ ا٣ٛؿج األوٛ٭ة٩ٰ، دار ا١ٛ٣ؿ، ثٲؿكت. 

  ،٧٣ؿدٌٯ ا٣ـثٲؽم، دعٞٲػٜ ز٤ػح ٦ػ٨ ا٧٣عٞٞػٲ٨، ا١٣ٮٱػخ، دةج ا٣ٕؿكس

 .ـ6965-2116

 دةرٱغ د٦نٜ، الث٨ ٔكة٠ؿ، دعٞٲٜ ٤ٰٔ مٲؿم. 

  ،ا٣ذجٲةف ٰٚ إٔؿاب ا٣ٞؿفف، ألثٰ ا٣جٞػة  ا١ٕ٣جػؿم، ثٲػخ األ١ٚػةر ا٣ؽك٣ٲػح

 .٧ٔةف كا٣ؿٱةض

  ،صة٦ٓ ا٣جٲةف ٰٚ دأكٱ٢ ا٣ٞؿفف، ٧٣ع٧ػؽ ثػ٨ صؿٱػؿ، أثػٰ صٕٛػؿ ا٣ُجػؿم

 .ـ2111، 6مة٠ؿ، ط دعٞٲٜ أظ٧ؽ ٦ع٧ؽ

  ٜا٣ضة٦ٓ ألظ١ةـ ا٣ٞؿفف، ألثٰ ٔجؽ اهلل ٦ع٧ؽ ث٨ أظ٧ؽ ا٣ٞؿَجػٰ، دعٞٲػ

 .٬نةـ ق٧ٲؿ ا٣جؼةرم، دار ٔة٥٣ ا١٣ذت، ا٣ؿٱةض
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  ،ػـا٩ح األدب كٗةٱح األرب، الث٨ ظضح ا٣ع٧ٮم، دعٞٲٜ ٔىػةـ مػٕٲذٮ

 .ـ6987، 6دار ك١٦ذجح ا٣٭الؿ، ثٲؿكت، ط

 ٤٣كػ٧ٲ٨ ا٣ع٤جػٰ، دعٞٲػٜ: د. ا٣ؽر ا٧٣ىٮف ٰٚ ٤ٔٮـ ا١٣ذةب ا١٧٣٪ػٮف ،

 .ـ6994-6986، 6أظ٧ؽ ا٣ؼؿاط، دار ا٥٤ٞ٣، د٦نٜ، ط

 دٱٮاف األٔنٯ، مؿح كد٤ٕٲٜ د. ٦ع٧ؽ ٦ع٧ؽ ظكٲ٨، ١٦ذجح اٳداب ثة٣ض٧ة٦ٲـ. 

 دٱٮاف ٦ض٪ٮف ٣ٲ٤ٯ، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كذةر أظ٧ؽ ٚؿاج، دار ٦ىؿ ٤٣ُجةٔح. 

 ٜد. ظػةد٥  ا٣ـا٬ؿ ٚػٰ ٦ٕػة٩ٰ ٠ػالـ ا٣٪ػةس، ألثػٰ ث١ػؿ األ٩جػةرم، دعٞٲػ

 .ـ6992، 6ًة٨٦، ط

 ٜقؿ و٪ةٔح اعٔؿاب، الث٨ ص٪ٰ، دعٞٲٜ د. ظك٨ ٬٪ؽاكم، دار ا٥٤ٞ٣، د٦ن. 

  ،مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫، ألثػٰ قػٕٲؽ ا٣كػٲؿاٰٚ، دعٞٲػٜ ز٤ػح ٦ػ٨ األقػةدؾة

 ٦ُجٕح دار ا١٣ذت كا٣ٮزةاٜ ا٣ٞٮ٦ٲح ثة٣ٞة٬ؿة.

 مؿح ا٧٣ٛى٢ الث٨ ٱٕٲل، دعٞٲٜ د. إثؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ػؽ ٔجػؽ اهلل، دار قػٕؽ 

 .ـ2163، 6ا٣ؽٱ٨ ثؽ٦نٜ، ط

  اصٰ، راص٫ٕ ا٣نٛة  ٰٚ ثؽٱٓ اال٠ذٛة ، ٣ن٧ف ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ظك٨ ا٣٪َٮى

 .6413٬، 6د. ٦ع٧ٮد ظك٨ أثٮ ٩ةصٰ، دار ١٦ذجح ا٣عٲةة، ثٲؿكت، ط

  ا٣ىعةح دةج ا٤٣٘ػح كوػعةح ا٣ٕؿثٲػح، ٤٣ضػٮ٬ؿم، دعٞٲػٜ أظ٧ػؽ ٔجػؽ

 ا٣٘ٛٮر ا٣ُٕةر، دار ا١٣ذت ث٧ىؿ.

 ت ا٣ذأكٱ٢، ٧٣ع٧ٮد ث٨ ظ٧ـة ث٨ ٩ىؿ ا١٣ؿ٦ػة٩ٰ، ٗؿاات ا٣ذٛكٲؿ كٔضةا

 .دار ا٣ٞج٤ح ٤٣سٞةٚح اعقال٦ٲح، صؽة، ٦ؤقكح ٤ٔٮـ ا٣ٞؿفف، ثٲؿكت

 ـ6988، 6ٗؿٱت ا٣عؽٱر، الث٨ ٝذٲجح، و٪ٓ ٚ٭ةرق٫ ٩ٕٲ٥ زرزكر، ط. 

  ا٣ٛةاٜ ٰٚ ٗؿٱت ا٣عؽٱر، ٤٣ـ٦ؼنؿم، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ا٣جضةكم ك٦ع٧ؽ
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 .ـ6976، 2ٰ ا٣ع٤جٰ، طأثٮ ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥، ٦ُجٕح ٔٲكٯ ا٣جةث

  ا١٣ة٢٦، ألثٰ ا٣ٕجةس ٦ع٧ؽ ث٨ ٱـٱؽ ا٧٣جؿد، دعٞٲٜ ٦ع٧ػؽ أثػٮ ا٣ٌٛػ٢

 إثؿا٬ٲ٥ كا٣كٲؽ معةدح، دار ٩٭ٌح ٦ىؿ ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ.

  ٜ٠نٙ ا٧٣ن١الت كإٱٌةح ا٧٣ٌٕالت، ٣ضة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣جةٝٮ٣ٰ، دعٞٲػ

 ـ.6995، 6د. ٦ع٧ؽ ا٣ؽا٣ٰ، ٦ُجٮٔةت ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ط

 ا٧ٕ٣ةؿ ٰٚ ق٪٨ األٝٮاؿ كاألٕٚةؿ، ٣ٕال  ا٣ؽٱ٨ ا٣٭٪ؽم، ٩نؿ كدٮزٱػٓ  ٠٪ـ

  .١٦ذجح ا٣ذؿاث اعقال٦ٰ، ظ٤ت

 ٣كةف ا٣ٕؿب، الث٨ ٦٪ْٮر، دار وةدر، ثٲؿكت. 

  ،ٰا٧٣عذكت ٰٚ دجٲٲ٨ كصٮق مٮاذ ا٣ٞؿا ات كاعٱٌةح ٔ٪٭ػة، الثػ٨ ص٪ػ

 .ـ6999دعٞٲٜ ٤ٰٔ ا٣٪ضؽم ٩ةوٲٙ، كٔجؽ ا٣ٛذةح م٤جٰ، ا٣ٞة٬ؿة 

 ُؿب ٨٦ أمٕةر أ٢٬ ا٧٣٘ؿب، الثػ٨ دظٲػح ا٤١٣جػٰ، دعٞٲػٜ إثػؿا٬ٲ٥ ا٧٣

، د. ظة٦ؽ ٔجؽ ا٧٣ضٲؽ، د. أظ٧ؽ ثؽكم، راص٫ٕ د. َػ٫ ظكػٲ٨، األثٲةرم

 ـ.6955دار ا٥٤ٕ٣ ٤٣ض٧ٲٓ، ثٲؿكت 

  ٦٘٪ٰ ا٤٣جٲت ٨ٔ ٠ذت األٔةرٱت، الث٨ ٬نةـ األ٩ىةرم، دعٞٲٜ د. ٦ةزف

 .ـ٦6964جةرؾ ك٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ظ٧ؽ اهلل، دار ا١ٛ٣ؿ 

 ٨ وعٲط ا٣ٞٮؿ كٚىٲع٫ أ٣ٛػةظ كأقػة٣ٲت أزٲػؿ ظٮ٣٭ػة ٗجػةر، د. ٔجػؽ ٦

ا٣٪ةوؿ ٌٔكةؼ، ٦٪نٮرات ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب، كزارة ا٣سٞةٚػح، 

 ـ.2167د٦نٜ 

  ا٣٪١خ ٰٚ دٛكٲؿ ٠ذةب قٲجٮٱ٫، ٣ ٥٤ٔ ا٣ن٪ذ٧ؿم، دعٞٲٜ ز٬ٲؿ ٔجؽ ا٧٣عك٨

 .ـ6987، ا١٣ٮٱخ 6ق٤ُةف، ٦٪نٮرات ٦ٕ٭ؽ ا٧٣ؼُٮَةت ا٣ٕؿثٲح، ط

*   *   * 



 
 

 ()تسار ا دلم ا و   ت اضرلمحاا 

                                                 

( )سيِمنار  :المدارسة( وي اممقابل امعربي مكنمةseminarاألجنبية، وتعني بحثاً يقدمه أحد أعضاء ) ،،اممجمع 

 في مجنس اممجم،.ومناقشته به  منتذاكر   
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خ واٌتعريت
ّ
بد ِضيئخ يف ِسريح اٌعرثي

ّ
 حمط

 ()ٌذزن اىٍبذرك أ. د.

 

ػطػدطظ:
٦ة ٔؿٚخي وٮرةن ٣ىؿاع أ٦ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح ٰٚ قجٲ٢ ا٣ذعؿر كاالقذٞالؿ ك٦ٞةك٦ػح 

االقذ٧ٕةر ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر كا٧٣ٕةوؿ أمػج٫ ث٭ػة ٦ػ٨ وػٮرة ا٣ىػؿاع ا٣ػؾم 

٤ٚٞػؽ ٠ة٩ػخ ا٧٣ٕػةرؾ ا٣ٕكػ١ؿٱح كا٣ٮَ٪ٲػح  دؼٮ٫ً ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ٓ أٔػؽاا٭ة...

كا٣كٲةقٲح ا٣ذػٰ دؼٮًػ٭ة ا٣نػٕٮب ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ أُٝةر٬ػة ا٧٣ؼذ٤ٛػح، ٦ٞذؿ٩ػح أك 

 ٦ذـا٦٪ح ٦ٓ ا٧٣ٕؿ٠ح ا٤٣٘ٮٱح ٦ٓ األٔؽا  ٰٚ د٤ٟ األُٝةر.

٤ٚٞؽ ٠ةف ٰٚ ثالد ا٣نةـ وؿاع ثٲ٨ ا٣ٕؿثٲح كا٣ذؿ٠ٲح، كٰٚ ٦ىؿ وؿاع ٤٣ٕؿثٲػح 

٣ٛؿ٩كػٲح كاع٤١٩ٲـٱػح، زػ٥ ٔػةد ا٣ىػؿاع ثػٲ٨ ا٣ٕؿثٲػح ٦ٓ ا٣ٛؿ٩كٲح، ز٥ وؿاع ثػٲ٨ ا

ٚؿٱٞػٰ ا٣ٕؿثػٰ ثػٲ٨ ا٣ٕؿثٲػح كاع٤١٩ٲـٱح... ك٠ؾ٣ٟ ٠ػةف ا٣ىػؿاع ٚػٰ ا٣نػ٧ةؿ اع

 كا٣ٛؿ٩كٲح ٰٚ ا٧٣٘ؿب كا٣ضـااؿ كدٮ٩ف، كثٲ٪٭ة كثٲ٨ اعٱُة٣ٲح ٰٚ ٣ٲجٲة.

٣ٞؽ ٠ةف ا٣ىؿاع ٤ٔػٯ دعؿٱػؿ ا٤٣كػةف ا٣ٕؿثػٰ وػٮرة ٣ذعؿٱػؿ اع٩كػةف 

 ُةف ا٧٣كذ٧ٕؿ ا٣٘ةوت.ا٣ٕؿثٰ ٨٦ ق٤

ّك٦ة ز٣٪ة إ٣ٯ ا٣ٲٮـ ٩ؿل ك٩ك٧ٓ ٦ة  ظؿ٦ح االقذٞالؿ ٰٚ ثٕي األُٝػةر  يمس 

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 

 .ٰٚ ٝةٔح ا٧٣عةًؿات ثة٧٣ض٧ٓ ـ31/6/2169ثذةرٱغ أ٣ٞٲخ ا٧٣عةًؿة 
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ا٣ٕؿثٲح، ك٩ؿل ك٩ك٧ٓ ٚٲ٭ة ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫ ٦ػة ٱؼػؽش قػٲةدة ا٤٣٘ػح كٱـاظ٧٭ػة 

 ٚٮؽ أرً٭ة ٰٚ ظٲةد٭ة ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح كاالٝذىةدٱح كا٣كٲةظٲح كاالصذ٧ةٔٲح.

 كإذا ٠٪ة ٩ٕذٞؽ:

 ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٥ إال ثة٤٣٘ح األـ. أٍف ال دٝح كال كًٮح

 كأف ال دٌٞؽـ ٰٚ ا٥٤ٕ٣، كال إثؽاع إال ثة٤٣٘ح األـ.

 كأف ال قٲةدة ٤٣ٮ٨َ إال ثكٲةدة ٣٘ذ٫.

ٌٞ٪ػة أف  كأف ال ٬يٮٱح ٣ ٦ح إال ثسٞةٚذ٭ػة، كال ا٩ذ٧ػة  ٣٭ػة إال ث٤٘ذ٭ػة ٧ٚػ٨ ظ

٩ٞٙ ٦ٓ ٦ػ٨ ٱ٧ٕػ٢ ٤ٔػٯ إظػالؿ ا٣ٕؿثٲػح ٦عػ٢ٌ ٗٲؿ٬ػة، أم ٦ػٓ ا٣كػةٔٲ٨ إ٣ػٯ 

ٔنة ٰٚ دةرٱؼ٪ة ظٲ٨ ٩ُة٣ت ثة٣ذٕؿٱت ٰٚ ص٧ٲٓ ٦ؿاٚػٜ ظٲةد٪ػة ا٣ذٕؿٱ ت. ك٣ك٪ة ثؽ

ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح كا٣سٞةٚٲح كاالٝذىةدٱح كا٣كٲةظٲح، ك١٣٪ة ٰٚ ظةصح إ٣ٯ رصةؿ ٦ػ٨ أك٣ػٰ 

ا٣ٕــ ا٣ىةدؽ، كا٣٪ٲٌح ا٧٣ؼ٤ىح ٠أك٣بٟ ا٣ؿصةؿ ا٣ؾٱ٨ ٔػؿٚذ٭٥ ٦كػٲؿة ا٣ذٕؿٱػت 

ٌُةت ا٣ذػٰ ك٠ةف ٣٭٥ ٚٲ٭ة ٦ٮاٝٙ رصٮ٣ٲٌح دض٤ٕ٪ة ٩ٞٙ ا٣ٲٮـ  ٦ٕ٭٥ ٰٚ د٤ٟ ا٧٣ع

ٌُةتو ٦ٌٲبحن ٰٚ ٦كٲؿة ا٣ذٕؿٱت.  ٠ة٩خ ٦ع

ك٣كخ أرٱؽ ثة٣ذٕؿٱت ٬٪ة ٦ؽ٣ٮالن كاظؽنا ٧ٌ٦ة ٠ة٩خ دؽٌؿ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ٤ٔٲػ٫ 

ٰٚ ٔىؿو ٨٦ ٔىٮر دؿاز٪ة ا٣سٞةٰٚ ك٦كٲؿد٪ة ا٤٣٘ٮٱػح، ثػ٢ أرٱػؽ ا٣ذٕؿٱػت ث٧ٕ٪ػةق 

٤٘ػٮم، أرٱػؽ دٕؿٱػت ا٣ٮاقٓ ا٣نة٢٦ ٢١٣ ٦ة د٣ٌػخ ٤ٔٲػ٫ ا٧٤١٣ػح ٚػٰ دةرٱؼ٪ػة ا٣

ٌٟ ٩ٞػٮد، ك٦ػ٨  ا٣عٲةة ك٢٠  ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ أ٣ك٪ح كأٝالـ، كدأ٣ٲٙ كد٤ٕٲ٥ كإدارة كقػ

ٌُ٭ة كرق٧٭ة كٝؿا د٭ة كدٕجٲؿو ث٭ة ك٢ٞ٩و إ٣ٲ٭ة، كظؿصو ٤ٔػٯ  د١٧ٲ٨و ٤٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ػ

ح كا٣ؿ ٕٚح كا٣كٲةدة.  كظؽد٭ة كاقذٕالا٭ة، ك٢ٌ٠ ٦ة ٱ٢ٛ١ ٣٭ة ا٧٣ى٪ٕى

ػاضطحّطات:
ٲ٨ ٠ة٩ٮا ٰٚ صـٱؿد٭٥ ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ظةصػح إ٣ػٯ ٦ٕػةرؾ ٥٣ ٱ٨١ ا٣ٕؿب ظ

ة داػ٤ٲًّة، ك٥٣ ٱ٨١ ٦ة ثٲ٪٭٥  ٔن ٣كة٩ٲٌح، ألف ا٣ىؿاع ثٲ٪٭٥ ٠ةف ٝج٢ اعقالـ وؿا
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٨٦ دجةٱ٨ ٚػٰ ا٤٣٭ضػةت ٣ٲعػٮؿ دكف دٮاوػ٤٭٥، ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ظؿوػ٭٥ ٤ٔػٯ 

٣٭ضةد٭٥ ٱ٧ػ٪ٕ٭٥ ٦ػ٨ ا٣ٮظػؽة ا٤٣كػة٩ٲٌح ا٣ذػٰ اصذ٧ٕػٮا ٤ٔٲ٭ػة ٚػٰ أقػٮاٝ٭٥ 

ك٣ٕػ٢ٌ ٦ػ٨ ثػٮادر  ،ٱجؽك أف ا٣ؼُأ ا٤٣٘ٮم أك ا٤٣ع٨ ٠ةف ٤ٝٲالن ثٲ٪٭٥األدثٲَح. ك

ظػٲ٨ ٣عػ٨ رصػ٢ ٚػٰ  ^ا٣ذعؾٱؿ ٨٦ ا٤٣ع٨ د٤ٟ ا٣ذٰ ٩ج٫ٌ ٤ٔٲ٭ة رقػٮؿ اهلل 

كثػؾ٣ٟ ٩جٌػ٫ ٤ٔػٯ أف  ،«أرمػؽكا أػػة٥٠ ٚٞػؽ ًػ٢ٌ »٦ض٤ك٫ ٚٞةؿ ٣ض٤كػةا٫: 

ػؿب ٔػ٨  ا٤٣ع٨ ٰٚ ا٤٣٘ػح ًػالؿ، كذ٣ػٟ ٔػٲ٨ ا٣ىػٮاب؛ ألف اعٔػؿاب ٱٕي

 ك٬ٮ ًالؿ ٰٚ ا١ٛ٣ؿ. ،ٚة٣ؼُأ ٚٲ٫ ٱؤدم إ٣ٯ ا٣ٛكةد ٰٚ ا٣ٛ٭٥ ا٧٣ٕة٩ٰ،

كٝؽ ٌٚى٢ ا٣ٌالؿ ا٣ؾم ٱؤدم إ٣ٲػ٫ ا٣ؼُػأ ٚػٰ ا٤٣٘ػح ٚٲ٤كػٮؼ ا٤٣٘ػح كأكؿ 

إف أ٠سؿ ٦ى٨ ٢ًٌ ٨٦ »ك٬ٮ أثٮ ا٣ٛذط ٔس٧ةف ث٨ ص٪ٰ ا٣ؾم ٝةؿ:  ،ٚٞ٭ةا٭ة ٰٚ دةرٱؼ٪ة

إ٧٩ػة اقػذ٭ٮاق أ٢٬ ا٣نؿٱٕح ٨ٔ ا٣ٞىػؽ ٚٲ٭ػة، كظػةد ٔػ٨ ا٣ُؿٱػٜ ا٧٣يس٤ػٯ إ٣ٲ٭ػة، ٚ

ٛي٫ ٰٚ ٬ؾق ا٤٣٘ح ا١٣ؿٱ٧ح ا٣نؿٱٛح، ك٣ػٮ ٠ػةف ٣٭ػ٥ أ٩ػف ث٭ػؾق  ٕ ًى َٙ ظ٧٤ى٫  كاقذؼ

ػٞٮة إ٣ٲػ٫  ؛ا٤٣٘ح أك دىٌؿؼ ٚٲ٭ة، أك ٦ـاك٣ح ٣٭ة ٣ع٧ذ٭٥ ا٣كٕةدة ث٭ة، ٦ة أوةرد٭٥ ا٣ن 

ؽ ٔ٪٭ة... ٣ؾ٣ٟ ٦ة  ٣ؿص٢ ٣عػ٨: أرمػؽكا أػػة٥٠ ٚإ٩ػ٫ ٝػؽ  ^ةؿ رقٮؿ اهلل ٝثة٣جٕي

، كٝةؿ ٤ٔٲ٫ ا٣كالـ: رظ٥ اهلل ا٦ػؿأ أوػ٤ط ٦ػ٨ ٣كػة٫٩، ٚك٧ٌٯ ا٤٣ع٨ ً ،٢ًٌ  الالن

ؽ  ا٣َكؽاد كزٱٖ االٔذٞةد ^كذ٣ٟ ٧٣ة ٫٧٤ٔ  ًً ٞت ا٣ض٭٢ي ٣ؾ٣ٟ ٨٦  «٧٦ة ٱٕي
(6)

. 

ك٨ٍ١٣ ٦ة إف ا٤ُ٩ٞٮا ٦ٓ اعقالـ إ٣ٯ ػػةرج صـٱػؿد٭٥ ظذػٯ ثػؽأ ا٣ؼُػأ 

 ٱ١سؿ، كٱْ٭ؿ ا٣ىؿاع ا٤٣ٌ٘ٮٌم ثٲ٪٭٥ كثٲ٨ ٗٲؿ٥٬.

كدػ٤ػٮا ثػالد ، ةـ ك٠ػةف ٚٲ٭ػة ا٣ػؿكـ، ك٣٭ػ٥ ٣٘ػذ٭٤ٚ٥ٞؽ دػ٤ٮا ثالد ا٣ن

كدػ٤ػٮا ٦ىػؿ، ك٠ػةف ٚٲ٭ػة ا٣ٞػجٍ، ، ا٣ٕؿاؽ، ك٠ةف ٚٲ٭ة ا٣ٛؿس، ك٣٭٥ ٣٘ذ٭٥

 ك٥٣ ٱ٧ًي ٝؿف ٨٦ ا٣ـ٦ةف ظذٯ ٧ٌٔخ ا٣ٕؿثٲح ٢َ٠ د٤ٟ ا٣ج٤ؽاف!، ك٣٭٥ ٣٘ذ٭٥

                                                 

 ـ.6956ط دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح  245ص3ا٣ؼىةاه ج (6)
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 18ْـٖ غِ   اىٍره  األوىٕء -

ٌٟ ٚٲ٭ة ٧ٔػؿ ثػ٨ ا٣ؼُػةب ا٣ػؽر٥٬ ا٣ٕ ، ك٠ػةف الثػ٨ ك٬ٰ ا٣ك٪ح ا٣ذٰ ق ٌٰ ؿثػ

 ا٣ؼُةب قةثٞح ٰٚ إ٩نة  دٱٮاف ا٣ض٪ؽ ٣ذكضٲ٢ أق٧ة  ا٣ض٪ؽ كدعؽٱؽ أُٔٲةد٭٥.

ق ث٢٧ٕ ا٣ؼ٤ٲٛح ٧ٔؿ ث٨ ا٣ؼُةب ا٣ؾم ٠ةف أكؿى ٦ػ٨ أدرؾ  كصؽٱؿ ث٪ة أف ٩٪ٮ 

اردجةط ا٤٣٘ح ثة١ٛ٣ؿ كثة٣ك٤ٮؾ، ٚٞةؿ: د٧َ٤ٕٮا ا٣ٕؿثٲٌح، ٚإ٩٭ػة دسج ػخ ا٣ٕٞػ٢، كدـٱػؽ 

٤٣٘ح ٦ذى٤ح ثة١ٛ٣ؿ، ٦الز٦حن ٫٣؛ إذ ٬ٰ ا٣ٮٔة  ٣ػ٫، كاألداة كثؾ٣ٟ ص٢ٕ ا .ا٧٣ؿك ة

٣ذسجٲذ٫، ك٬ٰ ا٣ذٰ د٧٪ط ا٧٣ؿ  ٦ؿك د٫  ٰٚ ا٩ذ٧ةا٫ إ٣ػٯ أ٤٬ػ٫، ك٩كػجذ٫ إ٣ػٯ ٝٮ٦ػ٫، 

ٚإف ٥٣ ٱذ٧ٌ٤ٕ٭ة ٠ةف مةذًّا ٔ٪٭٥. ك٣ؾ٣ٟ ٠ذػت ٧ٔػؿ إ٣ػٯ أثػٰ ٦ٮقػٯ األمػٕؿم 

إ٣ػٯ ٧ٔػؿ: أٍف  ٔة٫٤٦ ٤ٔٯ أذرثٲضةف، ظٲ٨ أػُأ ٠ةدج٫، ك٣ع٨ ٰٚ رقة٣ح ثٕر ث٭ة

ٌٰ ٱكػ٨ٌ  ٌُةب أَكؿ ظػة٥٠ ٔؿثػ َنة، كأـ٫٣ ٨ٔ ٫٤٧ٔ. ١ٚةف اث٨ ا٣ؼ ٝ٪ٓ  ٠ةدجٟ قٮ

ٌّٙ :ٝة٩ٮ٩نة ال ٱك٧ط ثةقذ٧ٕةؿ ٔة٢٦  ال ٱيعك٨ ا٣ٕؿثٲٌح. ،أم ٦ٮ

ٰو ٣٘ٮٌم ق٤ٲ٥، كإدراؾ ٧ٔٲػٜ ثػأف قػٲةدة  رظ٥ اهلل ٧ٔؿ، ٚٞؽ ٠ةف ذا كٔ

 ٝٮاؿ كاألٕٚةؿ.ا٤٣٘ح ر٦ـ ٣كٲةدة ا٣ٮ٨َ. كٝؽ ٔجٌؿ ٨ٔ ذ٣ٟ ثةأل

٣ٞؽ ٠ةف ٰٚ ٢٠  ظةًؿة ٨٦ ظٮاًؿ ا٣ؽك٣ح ٰٚ ا٣ٕىؿ األ٦ٮٌم دٱٮا٩ػةف؛ 

ٰٚ ٢٠  ٨٦ ا٣نةـ كا٣ٕؿاؽ ك٦ىؿ، دٱٮاف عظىة  ا٣٪ةس كا٣ض٪ؽ كأُٔٲػةد٭٥، 

ٌُةب.  ك٣٘ذ٫ ا٣ٕؿثٲٌح، ك٬ٮ ا٣ؽٱٮاف ا٣ؾم أ٩نأق ا٣ؼ٤ٲٛح ٧ٔؿ ث٨ ا٣ؼ

١٣ػػ٢  ٦ػػة ٱذىػػ٢  كأ٦ػػة ا٣ػػؽٱٮاف ا٣سػػة٩ٰ ٚ٭ػػٮ ٣ٮصػػٮق األ٦ػػٮاؿ ٠ةٚػػح، أم

ثة٣عكةثةت، ك٠ة٩خ ٣٘ذػ٫ ٬ػٰ ٣٘ػح أ٬ػ٢ ا٣عةًػؿة ا٣ذػٰ ٬ػٮ ٚٲ٭ػة؛ ٚػؽٱٮاف 

ا٣عكةثةت ٰٚ ا٣نةـ ٣٘ذ٫ رك٦ٲح، كدٱٮاف ا٣عكةثةت ٰٚ ا٣ٕؿاؽ ٣٘ذ٫ ٚةرقػٲح، 

 كدٱٮاف ا٣عكةثةت ٰٚ ٦ىؿ ٣٘ذ٫ ٝجُٲٌح.

 78ْاىٍره  اىثذُ٘ ء ـٖ غِ   -

٤٧ػٟ ثػ٨ ٦ػؿكافك٠ة٩خ ٔ٪ؽ٦ة د٥ٌ ٰٚ ٔ٭ؽ ا٣ؼ٤ٲٛح األ٦ٮٌم ٔجؽ ا٣
(2)

كاث٪ػ٫  

                                                 

 .86٬٪ح ، كدٮٰٚ ق65٬، كد٤ٌٞؽ ا٣ؼالٚح ق٪ح 26٬ك٣ؽ ق٪ح  (2)
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ا٣ٮ٣ٲؽ
(3)

 دٕؿٱتي ا٣ؽكاكٱ٨ ا٣سالزح، ٨٦ ا٣ؿك٦ٲح كا٣ٛةرقٲح كا٣ٞجُٲح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲٌح. 

أ٦ة ا٣ؽٱٮاف ا٣ؾم ٠ة٩خ ٣٘ذ٫ ا٣ؿك٦ٲٌح ٰٚ ثالد ا٣نةـ، ٚٞػؽ ٠ػةف ٱذػٮاٌلق رصػ٢ 

٨٦ أ٢٬ ا٣ؾ٦ٌح اق٫٧ )قؿصٮف ث٨ ٦٪ىػٮر(، كٝػؽ ٠ػةف قػؿصٮف ٠سٲػؿ االٔذػؽاد 

ا١٣ذٌةب أ٫٩ ٧ٔةد ٨٦ أ٧ٔؽة ا٣ع٥١ األ٦ػٮٌم ٱٞػٮـ ٤ٔٲػ٫  ث٪ٛك٫ ظذٯ دٮ٥٬ٌ ثٕي

اٝذىةد ا٣ؽك٣ح! أ٦ؿق ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ٱٮ٦نة ثأ٦ؿو ٚذسة٢ٝ كدجةَػأ ٚػٰ د٪ٛٲػؾق. كٔػةد ٔجػؽ 

ّا٤٧٣ٟ ٱُة٣ج٫ كٱعس٫ٌ ٤ٔٯ اعقؿاع،  ػة كدٞىػٲؿنا، ك٠ػةف ٱ٧ٕػ٢  وأحس  ُن ٦٪ػ٫ دٛؿٱ

ٌٰ ٦ػذ٨ٞ ٩ةوػط، ٬ػٮ أ ثػٮ زةثػخ ٔ٪ؽ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ٤ٔٯ دٱٮاف ا٣ؿقةا٢ رصػ٢ ٔؿثػ

٪ٰ، ٚٞةؿ ٫٣ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ: أ٦ة دػؿل إدالؿ قػؿصٮف ٤ٔٲ٪ػة؟  نى ق٤ٲ٧ةف ث٨ قٕؽ ا٣ؼي

إ٩ٰ أّ٪٫ٌ ٝؽ رأل ظةصذ٪ة إ٣ٲ٫ كإ٣ٯ وػ٪ةٔذ٫، ْٚػ٨ٌ أٍف ٣ػ٨ ٩ٞػؽر ٤ٔػٯ االقػذ٘٪ة  

ٔ٪٫، أ٧ٚة ٔ٪ؽؾ ظٲ٤ح؟ ٚٞةؿ أثػٮ زةثػخ: ٣ػٮ مػبخى ٣عٌٮ٣ػخي ٣ػٟ ا٣عكػةب إ٣ػٯ 

ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ٠ػ٢َ دكاكٱػ٨ ا٣نػةـ، كص٤ٕػ٫  ا٣ٕؿثٲٌح، ٝةؿ: ٚة٢ٕٚ، ٚعٌٮ٫٣، ٚؿدٌ إ٣ٲ٫

، ٚػػة٦ذ ت ا٣ػػؽكاكٱ٨ ثة٣ٕػػة٤٦ٲ٨ ٦ػػ٨ ٦78٬كػػؤكالن ٔ٪٭ػػة، ك٠ػػةف ذ٣ػػٟ قػػ٪ح 

 ا٧٣ٮاَ٪ٲ٨ ثٕؽ أف ٠ة٩خ ٦ٞىٮرة ٤ٔٯ األصة٩ت ا٣ؾٱ٨ ٠ة٩خ دؽار ث٤٘ذ٭٥.

ك٬ؾا ٦ة ٱ٫٤ٕٛ ا٣ٮأٮف ا٧٣ؼ٤ىٮف ٣ؼؽ٦ح ٣٘ذ٭٥ ك٦ٮاَ٪ٲ٭٥، ٤ٔٯ ظٲ٨ 

اَ٪ٲ٨ ا٣ٕؿب ٰٚ ثٕي ثالد٩ػة، ثػؽالن ٦ػ٨ ٩ؿل ا٣ٲٮـ ٚؿض األص٪جٲح ٤ٔٯ ا٧٣ٮ

 ٚؿض ا٣ٕؿثٲٌح ٤ٔٯ ا٧٣كذؼؽ٦ٲ٨ ا٣ٮاٚؽٱ٨ ٨٦ األصة٩ت!!

إ٩٪ة ثؽالن ٨٦ أف ٤ُ٩ت إ٣ٯ األص٪جٰ ا٣ؾم ٩كػذؼؽ٫٦ ٚػٰ ثالد٩ػة أف ٱػذ٨ٞ 

ٌٰ ٚػػٰ كَ٪ػػ٫ أف ٱػػذ٨ٞ ا٤٣٘ػػح  ٣٘ذ٪ػػة ٣ٲٛٲػػؽ ٦٪ػػ٫ ا٧٣ٮاَ٪ػػٮف، ٤َج٪ػػة ٦ػػ٨ ا٣ٕؿثػػ

ٔيػؿض ٤ٔٲػ٫ ٧ٔػ٢ي األص٪جٲح!! كٱؿكم ا٣جالذرم أف قؿصٮف ث٨ ٦ ٪ىٮر ظٲ٨ 

أثٰ زةثخ ق٤ٲ٧ةف ث٨ قٕؽ ٝةؿ ٣ض٧ةٔذ٫ ٨٦ ا١٣ذٌةب: ا٤َجٮا ا٧٣ٕٲنح ٨٦ ٗٲػؿ 

 ٬ؾق ا٣ى٪ةٔح، ٚٞؽ ُٕٝ٭ة اهلل ٔ٪٥١.

                                                 

 .96٬ثٕؽ كٚةة أثٲ٫ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ، كدٮٰٚ ق٪ح  86دٮ٣ٌٯ ا٣ؼالٚح ق٪ح  (3)
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كأ٦ة دٱٮاف ا٣ٕؿاؽ، ك٠ةف ٱيؽار ثة٣ٛةرقٲح، ٧ٌ٤ٚة ك٣ٌٯ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ا٣عٌضةج 

ٚػؿكخ، ٠ةف ٤ٔٯ ا٣ؽٱٮاف رص٢ ٚةرقٰ اق٫٧ زاذاف ث٨  ٤ٔ75٬ٯ ا٣ٕؿاؽ ق٪ح 

، ٱعك٨ ا٣ٕؿثٲٌح كا٣ٛةرقٲٌح، اق٫٧ أثٮ ا٣ٮ٣ٲػؽ وػة٣ط ثػ٨  ٌٰ كٱكةٔؽق رص٢ ٔؿث

ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣ذ٧ٲ٧ٰ، ك٠ةف أثٮ ا٣ٮ٣ٲػؽ ٱذػٮ٣ٌٯ دٱػٮاف ا٣ؿقػةا٢، ك٠ػةف ٤ٔػٯ 

أ٦ٮر ا٣عكةب، كمػ١ة إ٣ٲػ٫ ا٣عضػةج  ٧٣ٕؿٚذ٫ ٣٘ذ٫ كثٕيى  ؛و٤ح َٲٌجح ثـاذاف

ثػ٢ أػجػؿ وػؽٱ٫ٞ  ،ٮ٣ٲؽ ث٪ٛكػ٫ٱٮ٦نة مٌؽة أذؽاد زاذاف ث٪ٛك٫، ٥٤ٚ ٱجٞ٭ة أثٮ ا٣

: ٣ٞؽ ػٛٛخ ٤ٔٯ ٤ٝت ا٣عضةج، كأػةؼ ٱٮ٦نة أف ٱيع٤َ٪ٰ ٦ع٤َػٟ.  زاذاف ٝةاالن

َٰ ٦٪ػٰ إ٣ٲػ٫. ٝػةؿ وػة٣ط: ك٠ٲػٙ  ٚٞةؿ زاذاف: ٨٣ ٱ٢ٕٛ، أل٫٩ أمٌؽ ظةصػح إ٣ػ

ٚٞةؿ وة٣ط: أ٩ة ٣ٮ مػبخ  .ذ٣ٟ؟ ٝةؿ: أل٫٩ ال ٱضؽ ٨٦ ٱذٮ٣ٌٯ ٫٣ أ٦ؿ ا٣عكةب

ا. ٚعٌٮؿ وة٣ط ٦٪ػ٫ ٣عٌٮ٣خ ا٣عكةب إ٣ٯ ا٣ٕؿث ٲح. ٝةؿ زاذاف: ظٌٮؿ ٦٪٫ مُؿن

ا. ك٧ٌ٣ة ٔؿ٫ً ٤ٔٯ زاذاف ٝةؿ ٬ػؾا ألوػعةث٫:  ا٣ذ٧كػٮا أل٩ٛكػ٥١ »مٲبنة ٠سٲؿن

ك١٬ؾا أ٩ؾر أوعةث٫ ثٞؿب ا٣ؿظٲ٢ ٦ة داـ أوػعةب ا٣ػجالد  .«٦ك١٪نة ٗٲؿ ٬ؾا

 أوجعٮا ٝةدرٱ٨ ٤ٔٯ رٔةٱح مؤك٩٭٥ ثأ٩ٛك٭٥.

٦ػ٨ إظػالؿ ا٣ٕؿثٲػح ٦عػ٢ٌ  كٱؿكل أف ثٕي ا٣ٛؿس ث٤ٖ ٦ػ٨ ا٩ـٔػةص٭٥

٣٘ذ٭٥ أ٩٭٥ ٔؿًٮا ٤ٔٯ وة٣ط ٦بح أ٣ػٙ در٬ػ٥، ٣ٲْ٭ػؿ ٔضػـق ٔػ٨ دٕؿٱػت 

ا٣عكةب كا٣ؽٱٮاف، ٚأثٯ ك٫٤ٞ٩
(4)

78٬. ك٠ةف ذ٣ٟ ٰٚ ق٪ح 
(5)

. 

 .٥َ78٬ دٕؿٱت ا٣عضةج ٣ؽكاكٱ٨ ا٣ٕؿاؽ ٰٚ ق٪ح دك

 87ْاىٍره  اىثذىث ء غِ  

ٕؿثٲٌح ٚٞؽ ٝةـ ث٫ ٔجؽ كأ٦ة دعٮٱ٢ دٱٮاف ا٧٣ةؿ ٰٚ ٦ىؿ ٨٦ ا٣ٞجُٲح إ٣ٯ ا٣

                                                 

 .618، كا٣عضةج ا٧٣ٛذؿل ٤ٔٲ٫: 318ا٣جالذرم، ٚذٮح ا٣ج٤ؽاف:  (4)

كٰٚ ا٣ٛ٭ؿقخ: أف اث٨ زاذاف ٬ٮ ا٣ؾم ٝةؿ ٣ىة٣ط: ُٝٓ اهلل أوػ٤ٟ ٧٠ػة ُٕٝػخ أوػ٢  (5)

 .338ا٣ٛةرقٲح... ا٣ٛ٭ؿقخ 
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اهلل ث٨ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ث٨ ٦ؿكاف
(6)

ٰٚ أٱػةـ أثٲػ٫  86٬ا٣ؾم ك٣ٰ ظ٥١ ٦ىؿ ق٪ح  

 .87٬كٝةـ ثة٣ذٕؿٱت ق٪ح 

ك١٬ؾا د٥ٌ دٕؿٱت ا٣ؽكاكٱ٨ ٰٚ ا٣نةـ كا٣ٕؿاؽ ك٦ىؿ، كأوػجعخ دػؽار 

كٰٚ أٱػةـ ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ٤ٞ٩ػخ »ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. ٱٞٮؿ األقذةذ ٦ع٧ؽ ٠ؿد٤ٰٔ: 

ـدكاكٱ٨ ٦ىؿ كا٣نة
(7)

كا٣ٕؿاؽ ٨٦ ا٣ٞجُٲح كا٣ؿك٦ٲح كا٣ٛةرقٲح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲػح،  

١ٚةف ذ٣ٟ ٨٦ أ٥٬  األقف ا٣ذٰ أٝٲ٧خ ٰٚ ث٪ة  ا٣ٞٮ٦ٲح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ا٧٧٣ة٣ػٟ 

اعقال٦ٲح ٠ةٚح، كُٝٓ ث٫ فػؿ ٦ْ٭ؿ ٨٦ ٦ْػة٬ؿ األٔػةص٥، ٚأوػجعخ ا٣ػجالد 

«ا٣ٕؿثٲح ثأكًةٔ٭ة قةاؿة ٩عٮ ا٣ذٕؿٱت ثك١ٌة٩٭ة
(8)

. 

ًٙ ٔجؽ ا٣ ٤٧ٟ ثذٕؿٱػت ا٣ػؽكاكٱ٨ ٚػٰ ا٣نػةـ كا٣ٕػؿاؽ ك٦ىػؿ، ك٥٣ ٱ١ذ

ٌٰ ٦ؼ٤ػهو  ٍو اٝذىػةدٌم كاصذ٧ػةٔ ، كثذؼُػٲ ٌٰ كإ٧٩ة ٝةـ ثػؽاٚٓ ا٣ػٮٰٔ ا٣ٕؿثػ

ٌٰ ثأ٧ٔةؿو أػؿل ٰٚ ٦ضةؿ ا٣ذٕؿٱت، ٠ةف ٣٭ة أ٠جؿ األزؿ ٰٚ ٩٭ٌح ا٣ؽك٣ػح  كذ٠

ٌٰ كا١٣كػؿكٌم  كد٧ةقٟ األ٦ح؛ ٨٦ ذ٣ٟ أ٫٩ ٠ة٩خ ا٣ؽك٣ح دذٕة٢٦ ثة٣٪ٞؽ ا٣ؿك٦ػ

ٚة٣ؽ٩ة٩ٲؿ ٰٚ دار ا٣ؼالٚح رك٦ٲٌػح، كا٣ػؽرا٥٬ ٔؿثٲٌػح ٤ٝٲ٤ػح ٦ػ٨ أٱػةـ كٗٲؿ٧٬ة؛ 

ػػةب ٌُ ك٬ػػٮ أكؿ ٦ػػ٨ ٌٔؿث٭ػػة، كإ٣ػػٯ صة٩ج٭ػػة درا٬ػػ٥ ٠كػػؿكٱح  ،٧ٔػػؿ ثػػ٨ ا٣ؼ

 ٌٟ ا ٣كػ كظ٧ٲؿٱٌح، ٚأ٦ؿ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ثٌػؿب ا٣ػؽرا٥٬ ا٧٣٪ٞٮمػح، كادؼػؾ دكرن

 «.٢ٝ ٬ٮ اهلل أظؽ»ا٣٪ٞؽ ٰٚ ظٮاًؿ ا٣ؼالٚح، ك٠ذت ٤ٔٯ ا٣ؽٱ٪ةر 

ا ث٤ٖ ٦ة ث٫٘٤ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ث٨ ٦ػؿكاف ٦ػ٨ ظ٧ةقػح ٤٣ذٕؿٱػت ك٦ة أ٨ٌّ  أظؽن

كا٩ؽٚةع ٰٚ دعٞٲ٫ٞ ٰٚ ا٣عٲةة، كذ٣ٟ أ٫٩ ٥٣ ٱ١ػؽ ٱ٪ذ٭ػٰ ٦ػ٨ ٚػؿض قػ٤ُةف 

ٌٰ ٚػٰ ص٧ػٓ األ٦ػح ٤ٔػٯ ٣كػةف  ٌٰ ظذٯ ا٣ذٛخ إ٣ٯ ا٣ٮاصت ا٣ٞٮ٦ ا٣ؽك٣ح األ٦٪

                                                 

ٰٚ ػالٚػح أثٲػ٫ ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ كأٝػٌؿق  86٬، كدٮ٣ٌٯ ظ٥١ ٦ىؿ ق٪ح 59٬ك٣ؽ ٔجؽ اهلل ق٪ح  (6)

 .4/611أػٮق ا٣ٮ٣ٲؽ ٧٠ة ٰٚ األٔالـ 

ٔيؿ ب أٱةـ ٬نةـ ث٨ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ: ص (7)  .339كٰٚ ا٣ٛ٭ؿقخ: أف دٱٮاف ا٣نةـ 

 .698ك 668اعقالـ كا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲح:  (8)
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ٝٮ٦٭٥، ك٣٘ح ٠ذةث٭٥، ٌٕٚؿب ا٣ؽكاكٱ٨، كاعدارة، كا٣٪ٞؽ، كٚؿض ا٣ٕؿثٲٌح ٣٘ػح 

ٚػػٰ ا٣عٲػػةة؛ ٩ٞػػالن ٤ٕ٤٣ػػ٥ كدٕؿٱجنػػة ٤٣ػػؽكاكٱ٨ ك٦ؤقكػػةت ا٣ؽك٣ػػح، ك٣٪ٞػػؽ٬ة 

 كقٮٝ٭ة ا٣ذضةرٱح كاالٝذىةدٱح.

ك٥٣ ٱ٨١ ذ٣ٟ ثة٢٧ٕ٣ ا٣ك٭٢؛ ٚٞؽ ٠ة٩خ األكراؽ ا٣ؿق٧ٲح ا٣ذػٰ دكػذ٤٧ٕ٭ة 

ٰٚ ٦ىؿ، ك٠ػةف األٝجػةط ٱ١ذجػٮف ٚػٰ  ٓي ٪ى ٍى ا٣ؽك٣ح ٰٚ دكاكٱ٪٭ة كص٧ٲٓ إداراد٭ة دي 

٨٦ دٱػة٩ذ٭٥، ٚػأ٦ؿ ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ أف ٱ١ذػت ٚػٰ  رأس ا٣ىٛعةت ثٕي ٦أزٮرات

ٌٚ٘ت ا٣ؿكـ، ك٠ذت ١٤٦٭٥ إ٣ٯ ٔجؽ ا٤٧٣ػٟ ٦٭ػٌؽدنا  ،«٢ٝ ٬ٮ اهلل أظؽ»رأق٭ة: 

٦ػة  -ك٬ػٰ ا٧٣كػذ٤٧ٕح ٚػٰ دار ا٣ؼالٚػح  -ثأ٩٭٥ قٲ١ذجٮف ٤ٔٯ ا٣ؽ٩ة٩ٲؿ ا٣ؿك٦ٲح 

ألف ا٣٪ٞػؽ ا٣ؿك٦ػٰ ٬ػٮ  ؛ٱكٰ  إ٣ٯ ٩جٲ ٭٥، كػػةؼ ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ٦ػ٨ دػأزٲؿ ذ٣ػٟ

ـٌ  ذ٣ٟ إذا ظؽث قٲ١ٮف ٫٣ دػأزٲؿ قػٲئ ٰٚ ٢٠ دار ا٣ؼالٚح، كألفا٧٣كذ٢٧ٕ  ٱ٭ػ

ا٣عٲةة ا٣ذضةرٱح كاالٝذىةدٱح ٰٚ ا٣جالد ٤٠ٌ٭ة. كأػؾ ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ٱ١ٛػؿ كٱكذنػٲؿ 

ظذٯ أمةر ٤ٔٲ٫ ػة٣ؽ ث٨ ٱـٱؽ
(9)

أف ٱى٪ٓ دٱ٪ػةرنا ٔؿثٲًّػة كٱ٧٪ػٓ اقػذ٧ٕةؿ ا٣ػؽٱ٪ةر  

... ك٠ةف ا٣٪ٞؽ ا٧٣كذ٢٧ٕ ٰٚ دار ا٣ؼالٚح ٦ ٌٰ ٨ ا٣ؽ٩ة٩ٲؿ ا٣ؿك٦ٲػح كا٣ػؽرا٥٬ ا٣ؿك٦

َٟ ا٣ػؽٱ٪ةر، ك٠ذػت ٤ٔٲػ٫  ا٣ٕؿثٲٌح كا١٣كؿكٱح كا٣ع٧ٲؿٱح، كثةدر ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ٚكػ

ٌٰ ٚػٰ دػةرٱغ  ،ثة٣ٕؿثٲح ٌٰ كٌٚػ ٌٰ ذ٬جػ ك٦٪ٓ اقذ٧ٕةؿ ٗٲؿق، ١ٚػةف أكؿ ٩ٞػؽو ٔؿثػ

ٌٟ ا٣٪ٞؽ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ٤ٔٯ ا٣٪عٮ اٳدٰ .األ٦ح ا٣ٕؿثٲح  :كٝؽ قةر ق

ػسيػتارغخػاضظػدػودّصه:
ٌٰ )ا٣ٲٮ٩ة٩ٰ( ٠ةف ا ا أص٪جٲًّة ٬ٮ ا٣٪ٞؽ ا٣ؿك٦ ٣ٕؿب ٱذؽاك٣ٮف ٰٚ ثالد٥٬ ٩ٞؽن

. ٌٰ  كا٣ٛةرق

ٌُػةب ا٣ػؽرا٥٬ 68كٰٚ ق٪ح   ،٨٦ ا٣٭ضؿة ًؿب ا٣ؼ٤ٲٛػح ٧ٔػؿ ثػ٨ ا٣ؼ

ك٧ٌ٣ػة  ؛ك٠ذت ٤ٔٯ ثٌٕ٭ة )ا٣ع٧ؽ هلل( ك)ال إ٫٣ إال اهلل( ك)٦ع٧ؽ رقػٮؿ اهلل(

                                                 

 .ك٦ة ثٕؽ٬ة 62/854ا٩ْؿ دٛىٲ٢ ذ٣ٟ ٰٚ ا٧٣ٮقٮٔح ا٣ٕؿثٲح  (9)
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ٱػح ثػ٨ أثػٰ قػٛٲةف اقذيؼ٤ٙ ٔس٧ةف ٠ذت ٤ٔٲ٭ة )اهلل أ٠جؿ(، كظٲ٨ ظ٥١ ٦ٕةك

 ٌٍ ة... ب ٤ٔٲ٭ة د٧سةؿه ؿى أ٦ؿ أف ٱي ٛن  ٱع٢٧ قٲ

ك٤ّخ أظٮاؿ ا٣٪ٞؽ ٰٚ دار ا٣ؼالٚح ٦ؼذ٤ٛح ثػٲ٨ درا٬ػ٥ ٔؿثٲٌػح ٦ذجةٱ٪ػح، 

كد٩ة٩ٲؿ أص٪جٲٌح ظذػٯ صػة  ا٣ؼ٤ٲٛػح األ٦ػٮٌم ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ثػ٨ ٦ػؿكاف، ككٝػٓ 

ا٣ؼالؼ ثٲ٪٫ كثٲ٨ صٮقذ٪ٲةف إ٦جؿاَٮر ا٣ؿكـ، كاٝذػؿح ٤ٔٲػ٫ ػة٣ػؽ ثػ٨ ٱـٱػؽ 

 ًٓ ا٣ك١َح )ا٣٪ٞؽ( اعقال٦ٲح.ك

ا ػة٣ٲنة ٨٦ ا٣٪ٞل األص٪جػٰ، كأثُػ٢  ا صؽٱؽن ك١٬ؾا أكصؽ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ٩ٞؽن

ك٧٧ٌٔػ٫  ،75٬ا٣ؽرا٥٬ كا٣ؽ٩ة٩ٲؿ ا٣ٞؽٱ٧ح، كًؿب ا٣٪ٞؽ ا٣ٕؿثٰ ا٣ضؽٱؽ قػ٪ح 

، ككٌص٫ ا٣عٌضةج ٢ٕٛٚ ٫٤ٕٚ ٰٚ ا٣ٕؿاؽ، ثىػؿد٫ ك٠ٮٚذػ٫ ككاقػ٫ُ، 76٬ق٪ح 

ا ٤٣ك١َح... كٔؿٚخ األ٦ح ألكؿ ٦ؿة إذ ذاؾ ا٣٪ٞؽ ا٣ٕؿثػٰ، كا٣ػؽٱ٪ةر  كأ٩نأ دكرن

ٌٰ ث٪ٞن٫ ا٣ٕؿثٰ ٌٰ كا٣ٌٛ ا٣ؾ٬ج
(61)

. 

ك١٬ؾا ٠ة٩ػخ ٣ٕجػؽ ا٤٧٣ػٟ إ٩ضةزادػ٫ ا٣ٕؿثٲٌػح ا٣ؿاإػح ا٣ذػٰ دض٤ٌػخ ٚػٰ 

 األ٧ٔةؿ اٳدٲح:

ظَٮؿ دكاكٱ٨ ا٣ؽك٣ح ٤٠ٌ٭ة ٰٚ ص٧ٲٓ أُٝةر٬ة ٨٦ ا٣ؿك٦ٲح كا٣ٛةرقػٲح  -

 كا٣ٞجُٲح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲٌح.

-  ٌٟ ٌُػةب  ٠ةف أكؿ ٨٦ ق ا٣ؽ٩ة٩ٲؿ ٚػٰ اعقػالـ، ك٠ػةف ٧ٔػؿ ثػ٨ ا٣ؼ

ٌٟ ا٣ؽرا٥٬.  ق

 كأكؿ ٨٦ ٩ٞل ٤ٔٯ ا٣٪ٞؽ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. -

ٌضػػةج ٣ٲ٧ٕ ٧٭ػػة ٚػػٰ ا٣ػػجالد، ككًػػٓ ٦ٕػػةٱٲؿ  - كقػػٲٌؿ ا٣كػػ١ٌح إ٣ػػٯ ا٣عى

ا٣ؽرا٥٬ كا٣ؽ٩ة٩ٲؿ كأكزا٩٭ة، ٚأٝٲ٧خ دكر ٣ٌؿب ا٣٪ٞؽ ٚػٰ ا١٣ٮٚػح 

 كا٣جىؿة ككاقٍ.
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٪٭ش ا٣ؼ٤ٲٛح ٰٚ ا٣ع٧ةقح ٤٣ذٕؿٱت، كص٧ػٓ كقةر ا٣عٌضةج ٰٚ ا٣ٕؿاؽ ٤ٔٯ ٦

األ٦ح ٤ٔٯ ٔؿثٲٌػحو كاظػؽة ٦ٮَظػؽة، ٚػذ٥ٌ ٚػٰ ٔ٭ػؽق ٦ػة أرادق ٦ػ٨ ًػجٍ ا٣عػؿكؼ 

ٞ٭ة ثة٣عؿ٠ةت، كص٧ٓ األ٦ح ٤ٔٯ ٦ىعٙ ٔس٧ةف ك٦٪ٓ ا٣ٞػؿا ة  ثة٣٪ٌٍٞ، كًجٍ ٩ُي

ث٘ٲؿق، ك٥٣ ٱ٨١ أٝػ٢ ظ٧ةقػح ٦ػ٨ ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ٚػٰ ا٣ذٕؿٱػت أك ا٧٣عةْٚػح ٤ٔػٯ 

 ا٣٪ةس ٤ٔٲ٭ة كاظؽةن ٦ٮَظؽة ظذٯ ٰٚ ا٧٣ىةظٙ.ا٣ٕؿثٲٌح، كص٧ٓ 

٤ٚٞؽ ٠ةف ٦ىعٙ ٔس٧ةف ٗٲؿ ٦٪ٞٮط كال ٦ن١ٮؿ، ك٠ةف ا٣نػ٢١ ا٣ػؾم 

( ٬ٮ كًٓ ٩ُٞحو ٚٮؽ ا٣عؿؼ د٧س٢ٌ ظؿ٠ح 69٬ك٫ًٕ أثٮ األقٮد ا٣ؽؤ٣ٰ )ت

ا٣ٛذعح، ك٩ُٞح دعخ ا٣عؿؼ د٧س٢ ا١٣كؿة، ك٩ُٞح إ٣ٯ صة٩ت ا٣عػؿؼ د٧سػ٢ 

 ٯ ا٣ذ٪ٮٱ٨.ا٧ٌٌ٣ح، ككًٓ ٩ُٞذٲ٨ دؽاٌلف ٤ٔ

ة، ٚٞػةـ ٩ىػؿ ثػ٨  ُن ػة كًػج ُن ٚأ٦ؿ ا٣عضةج ثة٣ن٢١ ا١٣ة٢٦ ٤٣عػؿكؼ ٩ٞ

ػة، 89٬ٔةو٥ ا٤٣ٲسٰ )ت ( ثة٧٣ؼة٣ٛػح ثػٲ٨ ا٣عػؿكؼ كا٣ػ٪ٍَٞ أٚػؿادنا كأزكاصن

 كثة٧٣ؼة٣ٛح ثٲ٨ أ٦ة٨٠ ا٣٪ٍٞ ٰٚ ا٣عؿكؼ ا٧٣ذنةث٭ح.

( كٱعٲػػٯ ثػػ٨ ٱ٧ٕػػؿ 661٬ك٤٠ٌػػٙ ا٣عضػػةج ا٣عكػػ٨ ا٣جىػػؿم )ت

ٌٛة٫ّ أف ٱعكجٮا ٔؽد ( إظؽاث ا٣ن٢١، ك629٬َ)ت ٤ت ٨٦ ٌٝؿا  ا٣ٞؿفف كظ

كأ٦ػػؿ ثةال٠ذٛػػة   ،ظػػؿكؼ ا٣ٞػػؿفف، كٱعػػؽ دكا ٩ىػػ٫ٛ كز٤سػػ٫ كرثٕػػ٫ كقػػج٫ٕ

 ث٧ىعٙ ٔس٧ةف دكف قٮاق.

ٟ  كدةثٓ ا٣عٌضةج  ا ٤٣كػ١ٌح  ٦كٲؿة ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ٰٚ ق ا٣٪ٞػٮد، ٚأكصػؽ دكرن

ا٩٭ػة، ٰٚ ا٣جىؿة كا١٣ٮٚح ككاقٍ، ك٥٧ٌٔ ٦ٕةٱٲؿ ا٣٪ٞٮد ا٣ؾ٬جٲح كا٣ٌٛٲٌح كأكز

كمٌؽد ٰٚ ٔٞٮثح ا٧٣ؼة٣ٛٲ٨
(66)

. 

إف ٦ة ٝةـ ث٫ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ك٧ٌٔة٫٣ كا٣عٌضةج كأٔٮا٫٩ أّ٭ؿ أزؿ ا٣ذٕؿٱت ٰٚ 

ظٲةة ا٣ٕؿب ا٣سٞةٚٲح كا٣كٲةقٲح كاالٝذىةدٱح، ثة٩عكةر دكر ٗٲؿ ا٣ٕػؿب ظػٲ٨ 
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أصتحج اىدوىث غرة٘ث اىيسان فٖ ُلدْا ٌنَ رااْنً ورُناُ٘رف وفنٖ رواوِٗٓنا 

حٓاف وةظٓٔا طتلث ٌَ اىهخّاب أصاا إىً٘ٓ اىهاحب األرٗب غتد اىحٍ٘ند وإرااا

ٗػِنٖ ناحنب غتند اىٍينم اىنذي  -وهلل رّا صاىح »اىهاحب ةلٔىخّ اىٍضٓٔاة: 

َِّخَّ غيٕ اىهخّاب -غّرب اىدٗٔان اىفااسٖ  ٌِ «!ٌا أغظً 
(52)

. 

ٍّا كاٌج حرنث اىخػرٗب اىهترى فٖ اىدوىث األٌٔٗنث أٗن»ٗلٔل ر. اىفّحام:  ام ى

فهنان أول ٌنَ  ف55ْغتد اىٍيم ةَ ٌروان اىذي ضرب اىدُاُ٘ر واىدااًْ سنِث 

أحدث ضرةٓا وُلش غي٘ٓاف ثً غنّرب اىندواوَٗ ةاىضنامف وحنّل اىِنا  غينٕ 

ننان ىيحاناج اىف نو  = ىزوم ٌا فٖ ٌصحف غثٍان اىذي اجخٍع اىِا  غي٘نّ

اآْنا ي٘نر اىهت٘ر فٖ إُااح حرنث اىخػرٗب ةحٍاسنخّ واُدفاغنّ ىخحل٘لٓناف فلند 

وس٘يث حٓ٘ئ ىيػراق ست٘و االسخلراا واىخالكٖ ةَ٘ ٌخخيف األجِا  غينٕ ثلافنث 

دةف فلام ةخػرٗب اىدواوَٗ غيٕ ٗند صناىح ةنَ غتند اىنرحٍَ )سنِث  ( 57ٌْٔحَّ

فػرفنج  فونان كد ضرب ٌَ كتو اىِلٔر اىػرة٘ثف ُلش غي٘ٓا )كنو ْنٔ اهلل أحند(

ةاىغنثف جٍنع اىحّفناا واىلنّرا  ةاىحااجّ٘ث. وغِٖ اىحااج ة تط اىلنرآن غِاٗنث 

أاةػث أصٓرف وونو إىً٘ٓ حت٘ان غدر حروف اىلرآنف وٌِخصفّف وأستاغّف وحٍنو 

اىِا  غيٕ ٌصحف غثٍانف وأةطو ٌا سٔاه ٌنَ اىٍصناحفف وحٓنّدر ٌنَ ٗلنرأ 

 غيٕ كرا ة اةَ ٌسػٔرف وأٌر ُصر ةَ غاصً ةِلط اىلرآن وضتطّ.

ظنً اىحرننات اىخنٖ حرننج وحرنث اىخػرٗب اىخٖ كام ةٓنا اىحاناج ٌنَ أغ

آثااْا فٖ اىح٘اة اىس٘اس٘ث واىثلاف٘ثف فلد فسحج اىطرٗق احتًنا ىخػرٗنب اىٍنٔاىٖ 

اىذَٗ ٗايسٔن ةٍِاصب اىدوىث واالاحلا  ف٘ٓاف وكيَّيج ٌنَ اىفنروق اىخنٖ حِضن  

وْ٘ ت ىِٓٔض اىهخاةث اىفِّ٘نث وحفخحٓناف ىنذىم ننان غتند  فغَ ايخالف األىسِث

َِّخّ غيٕ اىهخَّاب»اىحٍ٘د اىهاحب ٗلٔل:  ٌِ «!هلل رّا صاىح ٌا أغظً 
(53)

. 
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ة، اقػذُةع أف ٱٌػٓ ١٤٣ذٌػةب،  ك٣ٞؽ ٠ةف وة٣ط ث٨ ٔجؽ ا٣ػؿظ٨٧ ٚىػٲعن

ٮا ث٭ة ٨ٔ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٛةرقٲح٪ى ٍ٘ كا٧٣عةقجٲ٨ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ اقذى 
(64)

. 

ػ ُى ثػ٫ ا٣ؽك٣ػح ٩عػٮ  ٍخ كصؽٱؿ ثة٣ؾ٠ؿ ٝج٢ ٦٘ةدرة دةرٱؼ٪ة ا٣ٞؽٱ٥ أف ٩ؾ٠ؿ ٦ة ػ

ـ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲػح كدؿص٧ػح ٠ذج٭ػة ٦٪ػؾ أٱػةـ ػة٣ػؽ ثػ٨ ٱـٱػؽ ا٣ذٕؿٱت ثذ٪نٲٍ ٢ٞ٩ ا٤ٕ٣ٮ

 ا٣ؾم مضٓ دؿص٧ح ٠ذت ا١٣ٲ٧ٲة  كمؿا  ٦ؼُٮَةد٭ة. 91٬ا٧٣ذٮٚٯ ق٪ح 

٠ةف ػة٣ؽ ث٨ ٱـٱؽ ث٨ ٦ٕةكٱح ٱيك٧َٯ ظ١ػٲ٥ فؿ ٦ػؿكاف، »ٝةؿ اث٨ ا٣٪ؽٱ٥: 

ك٠ةف ٚةًالن ٰٚ ٩ٛك٫ ك٫٣ ٧َ٬ح ٤ٕ٤٣ٮـ، كػُؿ ثجة٣ػ٫ ا٣ىػ٪ٕح، ٚػأ٦ؿ ثإظٌػةر 

ٮ٩ة٩ٲٲ٨ ٨٧٦ ٠ةف ٱ٪ـؿ ٦ىؿ، كٝؽ دٌٛىػط ثة٣ٕؿثٲػح، كأ٦ػؿ٥٬ ث٪ٞػ٢ ٚالقٛح ا٣ٲ

ا١٣ذت ٰٚ ا٣ى٪ٕح ٨٦ ا٤٣كةف ا٣ٲٮ٩ة٩ٰ كا٣ٞجُٰ إ٣ٯ ا٣ٕؿثػٰ. ك٬ػؾا أكؿ ٩ٞػ٢ 

«٠ةف ٰٚ اعقالـ )٨٦ ٣٘ح إ٣ٯ ٣٘ح(
(65)

. 

ك٨٦ أراد االقذـادة ٰٚ أػجةر ا٣٪ٞػ٢ إ٣ػٯ ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٤ٛ٣كػٛح كا٣ُػت 

ا٣ىٛعةت  ٚإف ٰٚ ٠ذةب ا٣ٛ٭ؿقخ ٔنؿاًت كا١٣ٲ٧ٲة  كا٤ٛ٣ٟ كقةاؿ ا٤ٕ٣ٮـ 

ا٣ذٰ ٦ ٬ة اث٨ ا٣٪ؽٱ٥ ثأق٧ة  ا١٣ذت ا٧٣ؤ٣ٛح ٰٚ د٤ٟ ا٤ٕ٣ٮـ، كأق٧ة  ا٣ػؾٱ٨ 

٤ٞ٩ٮ٬ة ٨٦ ٣٘ةد٭ة إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲٌػح. كظكػج٪ة أف ثٕػي ا٣ؼ٤ٛػة  أٝػةـ دكرنا ػةٌوػح 

٦ضةكرة ٣ٞىؿ ا٣ؼالٚح، أل٧ٔةؿ ا٣ذؿص٧ػح كقػ١٪ٯ ا٧٣ذػؿص٧ٲ٨، كأف أك٣بػٟ 

٤ح كا٧٣ذؿص٧ ٞى ا ا٣ٕؿثٲٌح ثلالؼ األق٧ة  كا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ ا٦ػذ ت ٮٍ ٲ٨ أٗ٪ى ا٣٪ى

 ٬ة ثة٤ٕ٣ٮـ ٩ٛك٭ة.ٮٍ ث٭ة ٠ذت ا٤ٕ٣ٮـ ٰٚ دؿاز٪ة ا٣سٞةٰٚ كا٧٤ٕ٣ٰ، ٧٠ة أٗ٪ى 

 اىػبّذغ٘ٔنء

كإذا ٠ةف ا٣ذٕؿٱت ا٣ؾم د٥ٌ أٱةـ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ثػ٨ ٦ػؿكاف كأكالدق ك٧ٌٔة٣ػ٫ 

ا ٤٣ؽٱ٪ةر ا٣ٕؿثػٰ، أم دٕؿٱجنػ ة ٣ػالدارة ك٣٘ػًح ا٣ذضػةرة دٕؿٱجنة ٤٣ؽكاكٱ٨ كإوؽارن
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 .338ا٣ٛ٭ؿقخ:  (65)
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كاالٝذىةد، ٚإف ا٧٣عُح ا٧٣ٌٲبح ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣ٕجةقٰ ٠ة٩خ ٰٚ دٮقٕح ا٢٧ٕ٣ 

 ٫ ٨٦ أ٥ٌ٬ ا٬ذ٧ة٦ةت ا٣ؼ٤ٛة :٤ً ٍٕ كصى  ،ا٣ؾم ثؽأق ػة٣ؽ ث٨ ٱـٱؽ

( ا٣ػؾم دػٮ٣ٌٯ ا٣ؼالٚػح قػ٪ح 658٬-95كذ٣ٟ أف ا٣ؼ٤ٲٛح ا٧٣٪ىٮر ) 636٬

ؿٱةًػٲٌةت كا٤ٛ٣ػٟ اقذٞؽـ ا٧٤ٕ٣ة  ا٣٭٪ٮد ا٣ػؾٱ٨ ثؿٔػٮا ٚػٰ ا٣ 636٬

كٌقػٓ ٤٧ٔػ٫ ظذػٯ وػةر ٦ػة ٠ػةف ك٣ٲذؿص٧ٮا ٫٣ ٦ة ٰٚ ١٦ذجةت ا٣٭٪ػؽ، 

٤٣ذٕؿٱػػت( ٚػػٰ ٔ٭ػػؽ ا٧٣٪ىػػٮر،  دٱٮا٩نػػة ٤٣ذؿص٧ػػح ٦ػػ٨ ٝجػػ٢ )كزارةن 

 كػَىه ٣ؾ٣ٟ ا٧٤ٕ٣ة  كا٧ٌٕ٣ةؿ ك٦ة ٱعذةصٮف إ٣ٲ٫ ٨٦ أث٪ٲحو كأ٦ٮاؿ.

د ٚػـا 671٬( ا٣ؾم دػٮ٣ٌٯ ا٣ؼالٚػح قػ٪ح 693٬-649ز٥ صة  ا٣ؿمٲؽ ) 671٬

 ا٣ٕ٪ةٱح كاال٬ذ٧ةـ ثة٧٤ٕ٣ة  كا٧٣ذؿص٧ٲ٨ ظذٯ ث٤ٖ ا٢٧ٕ٣ ٗةٱح اعدٞةف ٰٚ 

، 698( ا٣ػؾم دػٮ٣ٌٯ ا٣ؼالٚػح قػ٪ح 268٬-671أٱةـ اث٪٫ ا٧٣ػأ٦ٮف ) 698٬

كك٣ٌٯ ظ٪ٲ٨ ث٨ إقعةؽ دٱٮاف ا٣ذؿص٧ح، كٔٲ٨ٌ ا١٣ذٌةب كا٧٣ذؿص٧ٲ٨، 

٨ كأٝةـ ٣٭٥ ا٣ؽكر ا٣ؼةٌوح، كأٗؽؽ ا٧٣ةؿ ٤ٔٯ ا٧٣ى٭ىؿة ٨٦ ا٧٣ذػؿص٧ٲ

ثة٤٣٘ةت ا٧٣ؼذ٤ٛح ٦ػ٨ قػؿٱة٩ٲح كٚةرقػٲح كٱٮ٩ة٩ٲػح، كأكٚػؽ ا٣جٕسػةت 

٤٣عىٮؿ ٤ٔػٯ ٦ػة ٚػٰ ١٦ذجػةت ا٣ٕػة٥٣ ٦ػ٨ ٠ذػت ٧٤ٔٲػح ٦ذ٪ٌٮٔػح، 

ٍٛػ ي ض ٤ٔٲػ٫ ا٣ضـٱػح ؿى ككو٢ األ٦ؿ ثة٧٣أ٦ٮف أ٫٩ ٠ةف ٱكذٕٲي ٨٧ٌ٦ د

٪ٲ٨ أ٫٩ ٠ػةف ٱأػػؾ  أف ٱؤد ٱ٭ة ٠ذجنة ثؽالن ٨٦ ا٧٣ةؿ، ٧٠ة كو٢ األ٦ؿ ثعي

٫٤ٞ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ذ٬جنة، ١ٚةف ٱؼذةر ١٤٣ذػت أزٞػ٢ ا٣ػٮرؽ كزف ٦ة ٠ةف ٱ٪

ٍ  ٠جٲؿ  كأف ٱجةٔؽكا ثٲ٨ ا٣كُٮر! ،كز٩نة كٱأ٦ؿ ٠ذٌةث٫ أف ٱ١ذجٮا ثؼ

ٌُةت ٠جٲؿة ٦ٌػٲبح ٚػٰ ٦كػٲؿة ا٣ذٕؿٱػت ٱ٪ج٘ػٰ ٤٣ؽارقػٲ٨ أف  كإ٩٭ة ٧٣ع

ٱٞٛٮا ٔ٪ؽ٬ة، كأف ٱٮاز٩ٮا ثٲ٨ ٦ة ٠ة٩خ ٤ٔٲ٫ ا٣عةؿ االٝذىػةدٱح ٝجػ٢ ا٣ذٕؿٱػت 

 ٣ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ك٩نػؿو ةإ٣ٲ٫ ثٕؽ٬ة ٨٦ ازد٬ةر اٝذىػةدم كاقػذٲٕةب ٧ٕ٤٣ ك٦ة ف٣خ

 ا٣ٕؿثٰ ك٦ك١ٮ٠ةد٫. ٤٣٪ٞؽ
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كراٚٞخ ػُػٮات ا٣ذٕؿٱػت د٤ػٟ زٱػةدةي ا٬ذ٧ػةـ ا٣ؼ٤ٛػة  كاأل٦ػؿا  كا٣ػٮالة 

كا٣ع١ٌةـ ثة١٣ذٌةب كا١٣ذةثح، ظذػٯ أوػجعخ ٦٪ـ٣ػح ٠ةدػت ا٣ؼ٤ٲٛػح أك ا٣ػٮا٣ٰ ٦ػ٨ 

أك ا٣ؽٱٮا٩ٲػػح ٦٪ـ٣ػػح ٱذ٪ػػةٚف ٤ٔٲ٭ػػة  أ٤ٔػػٯ ا٧٣ؿادػػت، كأوػػجعخ ١٤٣ذةثػػح ا٣ؿقػػ٧ٲح

ا١٣ذٌةب، كأوجعخ ٧ٔالن ٨٦ أمػ٭ؿ األ٧ٔػةؿ ٚػٰ ا٣ؽك٣ػح، ٣ػ٫ مػؿك٫َ كوػٛةد٫، 

 ،ثػػةت ١٤٣ذةثػػح كأقػػة٣ٲج٭ة ك٦ىػػ٤ُعةد٭ةكك٣ىػػةظج٫ اػذىةوػػةد٫ ك٦ؤ٬ الدػػ٫... 

وجط األٔنػٯ ٚػٰ »ك٢ٕ٣ ٠ذةب  .ظٲٌـ ٠جٲؿ ٰٚ ٠ذت ا٣ذؿاث ،ك١٤٣ذٌةب كدؿاص٧٭٥

ؽم ٨٦ ػٲػؿ ا١٣ذػت كا٧٣ىػةدر ا٣ذػٰ دذعػؽث ٔػ٨ ذ٣ػٟ ٤ٞ٤٣ٞن٪« و٪ةٔح اع٩نة

ٰٚ ٠ذت ا٣ذةرٱغ األدثٰ ٦ة ٱ١ٰٛ ٨٦ ا٣عػؽٱر ٔػ٨ أقػة٣ٲت  فٌ كإثذٛىٲ٢ ٔضٲت. 

ٚٲ٭ػة ٦ػة ٱسٲػؿ ا٣ؽ٬نػح ٦ػ٨ ، كا١٣ذٌةب كدٛ٪ٌ٪٭٥ ٰٚ ٔؿض األ١ٚةر كد٪ػةكؿ ا٧٣ٕػة٩ٰ

٢٧ ا٣ذٰ ٠ػة٩ٮ ا د٤ٕٲٞةت ٤٣ؼ٤ٛة  كا٣ٮالة ٚٲ٧ة ٱٕؿؼ ثأدب ا٣ذٮٝٲٕةت، أم أدب ا٣ضي

 ٱ١ذجٮ٩٭ة ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲٜ ٤ٔٯ ا٣ؿقةا٢ ك٦ة ٩ك٧ ٲ٫ ٩ع٨ ا٣ٲٮـ ثة٣عٮامٰ.

ك٩ٕٮد إ٣ٯ ٦ذةثٕح ا٣عؽٱر ٨ٔ ٦عُةت ثةرزة ٰٚ ٦كٲؿة ا٣ذٕؿٱت ٣٪ٞػٙ 

ٔ٪ؽ ٦ة ٠ةف ٫٣ أزؿ ثٕؽ ٔىٮر ا٩ذ٭خ إ٣ٯ اقذٲال  ا٣ٕض٧ح ٤ٔٯ ا٣عٲػةة ا٣ٕؿثٲػح 

 :ا٣ؿق٧ٲح كا٣نٕجٲٌح ٰٚ أ٠سؿ أُٝةر٩ة ا٣ٕؿثٲٌح ٣٪ؿل أ٫٩ ٰٚ ق٪ح

ي  ـ6826 ا٧٣ُجٕح األ٤٬ٲح أك ٦ُجٕح ثػٮالؽ أك ا٧٣ُجٕػح األ٦ٲؿٱػح أك  ًخ بى ٩نً أ

ا٧٣ٲؿٱٌػػح، أك ٦ُجٕػػح ا٣عػػةج ٦ع٧ػػؽ ٤ٔػػٰ ثةمػػة، أك دار ا٣ُجةٔػػح 

 ا٣ٕة٦ؿة، أك دار ا٣ُجةٔح ا٣ؼؽٱٮٱح.

ي  ٩نػبخ ٚػٰ ك٬ٰ أق٧ة  قجٕح دٕةٝجػخ ٤ٔػٯ ا٧٣ُجٕػح ا٣ذػٰ أ

٧ُجٕح ٌٚػ٢ ا٣ٞة٬ؿة كامذ٭ؿت ثةق٥ ٦ُجٕح ثٮالؽ. ك٠ةف ٣ذ٤ٟ ا٣

 -ظذػٯ صٲ٤ػٰ  -إػؿاج أٝؽـ ٠ذت ا٣ذؿاث ا٣ذٰ ٔةمخ األصٲػةؿ 

٤ٔٯ َجٕةد٭ة، ز٥ د٤ذ٭ة ثٕؽ ٦ة ال ٱ٢ٌٞ ٔػ٨ ٔنػؿ قػ٪ٮات ا٧٣ُػةثٓ 

ا٧٣ىؿٱح األػؿل، ك٠ة٩خ ٤٠٭ػة ٦ُػةثٓ ظ١ٮ٦ٲػح. كأ٦ػة ا٧٣ُػةثٓ 

 األ٤٬ٲح ٥٤ٚ د٤عٜ ث٭ة إاَل ثٕؽ أرثٕٲ٨ ق٪ح!
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كؿ ٰٚ ثةث٫ أك كوؽر ٨ٔ ٦ُجٕح ثٮالؽ ٠ذت ٠ةف ٢٠ ٦٪٭ة األ

ٌٰ ٦ذػؿص٥ إ٣ػٯ ا٣ٕؿثٲٌػح  ٦ٮًٮ٫ٔ، ٠أكؿ ٦ٕضػ٥، كأكؿ ٠ذػةب َجػ

كٗٲؿ٬ة، كٔ٪٭ة وؽرت ا٣ُجٕةت ا٣ٕؿثٲػح األك٣ػٯ ٤٣كػةف ا٣ٕػؿب 

كا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ كدةج ا٣ٕؿكس
(66)

. 

أ٩نأ ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ثةمة ٦ؽرقح ا٣ُت ٰٚ أثٰ زٔج٢، ز٥ ا٩ذ٤ٞخ إ٣ٯ  ـ6827

ح، كاقذ٧ؿ ٠ؾ٣ٟ قػجٕٲ٨ ٝىؿ ا٣ٕٲ٪ٰ، ك٠ةف ا٣ذؽرٱف ٚٲ٭ة ثة٣ٕؿثٲٌ 

ا إاَل أٚكػؽكا ٚٲػ٫  -ق٪ح، ظذٯ دػ٢ اع٤١٩ٲػـ   -ك٦ػة دػ٤ػٮا ث٤ػؽن

 ٚض٤ٕٮا ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٚٲ٭ة ثةع٤١٩ٲـٱح.

ك٬ٰ ا٣ذٰ أوػجط اقػ٧٭ة  ،«ا٤١٣ٲح اع٩ضٲ٤ٲح»دأقكخ ٰٚ ثٲؿكت  ـ6866

ا٣ذٰ د٥ٌٌ ٤٠ٲذٲ٨ ٧٬ة ٤٠ٲح اٳداب، « ا٣ضة٦ٕح األ٦ؿٱ١ٲح»ٚٲ٧ة ثٕؽ 

 ك٤٠ٲح ا٤ٕ٣ٮـ.

 «.٤٠ٲح ا٣ُت»خ ٰٚ ا٤١٣ٲح اع٩ضٲ٤ٲح عى ذً اٚذي  ـ6867

 «.٤٠ٲح ا٣ىٲؽ٣ح»خ ٰٚ ا٤١٣ٲح اع٩ضٲ٤ٲح عى ذً اٚذي  ـ6876

 ك٠ةف ا٣ذؽرٱف ٰٚ ص٧ٲٓ ا٤١٣ٲةت اع٩ضٲ٤ٲح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

ػة ٠ى ؿى دٮٌٝٙ ا٣ذؽرٱف ثة٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٤١٣ٲةت اع٩ضٲ٤ٲػح، كدى  ـ6882 ٭ػة ٦عذضًّ

 ٨٦ ا٧٣ؽٌرقٲ٨ كا٣ُاٌلب. ٔؽده

ا٣ذؿص٧ػح )ٔ٪ٮا٩٭ػة  (ةٲ٪ٌ ٲٚ)٦عةًؿة ٰٚ اهلل أ٣ٞٯ ا٣نٲغ ظ٧ـة ٚذط  ـ6886

ك٬ٮ مٲغ أز٬ؿم أوؽر ٚػٰ دػٮ٩ف صؿٱػؽة )ا٣ؿااػؽ  (،كا٣ذٕؿٱت

ا٣ذٮ٩كٰ( ز٥ أوػؽر ٚػٰ ا٣ٞػة٬ؿة صؿٱػؽة )ا٣جؿ٬ػةف(، زػ٥ صؿٱػؽة 

 ك٠ةف ٱ٧س٢ ٦ىؿ ٰٚ ٦ؤد٧ؿات ا٧٣كذنؿٝٲ٨. ،)االٔذؽاؿ(

                                                 

ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح »دة ٰٚ ٦ٕؿٚح ا٣ُجٕةت ا٣ٕؿثٲح األك٣ٯ ١٤٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ٱ٪ْؿ ٠ذػةثٰ ٣القذـا (66)

 ك٦ة ثٕؽ٬ة. 92، ص«ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ كا٣جعر ا٧٤ٕ٣ٰ
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وكرنن وركزَرن ودرشر   ،«شر  لمقورِ ودر»صت فْ بٔررو  ش  أ   م0101

لمصٌنٓػ. وكنًت لمىوررل  لمشرؼٔ  كنمفورٍ وأورِمٍ ولقوفرن  

س بنمؽربٔ . وأون غٔرَن فكنن در  ولمفرلئض ولقحِلل لمشخصٔ  ت  

ت إمرّ موشرث  ره ن رو  س بنمنغ  لمتركٔر ، وَرْ لمكنٔر  لمترْ ً  در  ٓ  

 أؼٔد  إمّ بٔرو  وتِففت.

وكنن لمتردرٓس فٔرٍ بنمنغر   ،«لمطبْ لمؽربْلمىؽُد »ًشئ فْ موشث أ   م0101

فرْ لمانوؽر  « كنٔر  لمطر »وَرِ لمرذأ أوربي فٔىرن بؽرد  ،لمؽربٔ 

لمصِرٓ  لمتْ حىنت بؽد ذمر  لشره منوؽر  موشرث، وَرِ لمىؽُرد 

 ًشئ إمّ لمِٔم.لمِحٔد لمذأ حنفظ ؼنّ لمؽربٔ  فْ لمتدرٓس وٌذ أ  

 «.لمقوِ  ودرش »وكنن لشىٍ  ،ًشئ وؽُد لمقوِ  بدوشثأ   م0101

تأشس لمىاىػ لمؽنىرْ لمؽربرْ بدوشرث،  ره أوربي لشرىٍ وٌرذ  م0101

 «.واىػ لمنغ  لمؽربٔ »فنوت لمِحدة بٔي شِرٓ  ووصر 

ل منىكتبر  لمغنَرٓر  بدوشرث، ٔ  ؼ   م0101 ي لمشٔخ طرنَر لمازلئررأ وردٓرل

وكنن مٍ فُٔن ًشنط عنَر فرْ إملرتُرن وتزوٓردَن بؽردم كبٔرر وري 

 طرٓث لمشرلء ولالشتُدلء. لمكت  ولمىخطِطن  ؼي

أودر ؼنْ رطن بنشن لمركنبْ رئٔس لمقكِو  لمؽربٔ  أٓرنم لقؤرر  م0101

ل بتأمٔف ماٌ  منتؽرٓ  برئنش  ٓنشرٔي بنشرن لمُنشرىْ  فٔصل فرلرل

وؼظِٓ  رشٔد بودوًس وؼبرد لمورنمر لمىبرنرم ووررلم لالرتٔرنر. 

وال  ،وفد لشتىّر  َرذه لمناٌر  بِطرػ لمىصرطنقن  وتؽرٓبُرن

برئنشر  رشرٔد  0191شٔىن لمىصرطنقن  لمؽصركرٓ  حترّ شرٌ  

 بودوًس، قن لمُنشىْ مه ٓشنرم فُٔن بصب  شفره إمّ لمؽرل .

أورردر لمىاىررػ لمؽنىررْ لمؽربررْ لمؽرردم لقول ورري وانّتررٍ لمتررْ  م0190

 ونزلمت تصدر إمّ لمِٔم.
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« ٦ٕ٭ؽ ا٣عٞػٮؽ»ك٠ة٩خ د٥ٌٌ ٠الن ٨٦  ،ٝة٦خ )ا٣ضة٦ٕح ا٣كٮرٱح( ـ6923

 .«٦ذعٙ د٦نٜ»ك« ا٣ٕؿثٰا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ »ك

٦ؿقٮـ ثذأقػٲف ٦ض٧ػٓ ٣٘ػٮٌم  6928مجةط ق٪ح  21وؽر ٰٚ  - ـ6928

٧٤ٰٔ ٣ج٪ة٩ٰ ٗةٱذ٫ ا٧٣عةْٚح ٤ٔٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كق٧َٯ أٌٔػة ق، 

ت ا٣ُةاٛٲح. ا ركٔٲخ ٚٲ٭٥ ا٣٪ًكى  ك٠ة٩ٮا قذح ٔنؿ ٌٔٮن

ٓي  - ى  اٚذذط ا٧٣ض٧ ثعٌػٮر ا٣نػٲغ  6928فذار ق٪ح  ٫9 ٰٚ أ٧ٔة٣

كا٩ذؼت  ؛ثنةرة ا٣ؼٮرم راٲف ا٣ٮزرا  ككزٱؿ ا٣ذؿثٲح ا٣ٮَ٪ٲح

١٦ذج٫ ا٣ذ٪ٛٲؾم. ك٠ةف ٦ؿ٠ـق ٰٚ كزارة ا٣ذؿثٲػح زػ٥ ا٩ذٞػ٢ إ٣ػٯ 

 ثج٪ة  ػةٌص ث٫. ز٥ اقذ٢ٌٞ  ،دار ا١٣ذت ا٣ٮَ٪ٲح

دٌٕؾر ظٌٮر ػ٧كح ٨٦ أٌٔةا٫، ٚض٤ٕ٭٥ ٦ؿاق٤ٲ٨ كا٩ذؼػت  -

 ثؽالن ٦٪٭٥. ػ٧كحن 

كا٩ذؼػت  6928دنػؿٱ٨ األكؿ قػ٪ح  25اصذ٧ٓ ا٧٣ض٧ٓ ٚػٰ  -

ة ٫٣.  كدٱٓ ٢ٞٔ راٲكن

ٔي  -  68ت ٚػٰ ؽى ًٞػكٰٚ ص٤كػح اال٩ذؼػةب ٦ػ٨ ا٣كػ٪ح ا٣سة٩ٲػح ا٣ذػٰ 

ػة  6929دنؿٱ٨ األكؿ ق٪ح  ٚةز ٰٚ اال٩ذؼةب ص٧ٲػ٢ ثػٲ٭٥ راٲكن

 ٧٤٣ض٧ٓ كا٣نٲغ إثؿا٬ٲ٥ ا٧٣٪ؾر ككدٱٓ ٢ٞٔ ٦ٕةك٩ٲ٨ ٤٣ؿاٲف.

ح ا٣ذػةرٱغ أ٣ٌٙ ا٧٣ض٧ٓ أرثٓ ٣ضػةف: اعدارٱػح، ا٤٣٘ٮٱػح، ٣ض٪ػ -

 كا٣ض٘ؿاٚٲح، ٣ض٪ح ا٧٣ؼُٮَةت.

د٦نٜ عٝة٦ػح  ف ا٧٣ض٧ٓ ثةدىةالت ٩نٲُح ٦ٓ ٦ض٧ٓٝةـ راٲ -

ًٞؽ ٦ؤد٧ؿ ٣٘ٮم ٔةـ. ٔى  دٕةكف ك

٦ٲػػ٢ إدة ٦ؿقػػٮ٦نة إأوػػؽر ا٣ػػؿاٲف  6931مػػجةط قػػ٪ح  3ٚػٰ  -

ا ٤٣٪ٛٞةت ٤ٔٯ ا٣ؼـٱ٪ح  .ثإ٣٘ة  ا٧٣ض٧ٓ دٮٚٲؿن
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 ،اوٌُاش  أغضاء اوٌجٌع اوىتُاإَ اواالاه ّايل او اٗذ هةاصاّٗي -

او ٗذ غتس اهلل اوتعخإَ، او اٗذ أًاٍٗ حلإ اواسٍٖ، او اٗذ ًُٗاص 

 ،غعااٗصان، او ااٗذ ًدٌااس اودعاإُٗ، اوظااخاي ةاآوط راآ  

او ااٗذ غتااس اوااصخٌٍ  ،اوتطصٖااصأ أاُااا ٗٓر أ ااصام اوصخٌااإَ

اوظخاي هوٗاار  ،اوظخاي ادٖع غله ،اوزٓ   ةٓوط غتّٓد ،ظالم

ظانُس  هوظخاي غٗعٔ ا ،او ٗذ أخٌس غٌص اوٌدٌصإَ ، ّٗاض

 او ٗذ خعٍ ًغُٗث. ،اوٌػىٓف، اوب وٖٓط اوٌػىٓف

ا ًصاظاًل كٌه ًٍل غتس اهلل اوتعخإَ، - ًٓ وٖٓط  حغّٗب  أصتح غض

 ٍ ًغُٗث.اوٌػىٓف، ًدٌس اودعُٕٗ، خع

ااَخزب ةسًًل ًُْيل او ٗذ غىٕ زٍٖ، اوزٓ   جصجٕ ظخٗخٕ  -

أظاس  ظاخي، ًدٌاس  ،)ًطصان دً ق  ٌٗا ةػس(، جصجٕ صفا

 جٌٗه ةْٗي.

أَ ئج  ٕ دً ق )ًس ظث اوس ار اودةٗث اوػىٗا( حاةػث وىجاًػاث  م2211

اّاإ حااسّ ر اوىغااث اوػصةٗااث ااودب ااوفىعاافث اغىااي  ،اوعاآ ٖث

ًس ظااث ا٘داب » 2212اًلجخٌااا . ذااي أصااتح اظااٌْا  اإ ظااُث 

2291ااظخٌّصت خخٔ ظُث « اوػىٗا
(27)

. 

 حأظط ًجٌع اوىغث اوػصةٗث ةاولاّصة. م2291

 صس  كصا  ًؤحٌص او تاء اوػصب ةخٓخٗس اوٌصطىدات اوطتّٗث. م2291

 ةسأ اوػٌه ةخٓخٗس اوٌصطىدات ةٍٗ ًصص اظٓ ٖث. م2212

اا ااق از اء اوخصةٗااث اوػااصب  اإ اونٖٓااج غىاأ احفاكٗااث ذلا ٗااث  م2211

وىٓصٓل ةاوىغث اوػصةٗث هؤ حأدٖاث جٌٗاع أااصاض اوفناص ااوػىاي 

                                                 

 .252ا 257ص« اوٌجٌػّٗٓن اوااله» ٕ كخاب  ْٗا ااَظص أظٌاء اوزّصٖجٍٗ  (27)
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ٕ جٌٗاع اوٌآاد  إ ًصاخاه اودسٖد، اجػىْا وغاث اوس اظاث  ا

 اوخػىٗي  ٕ اوتالد اوػصةٗث.

اكاان  ،اظخنٌىج جاًػث دً ق حأظٗط كىٗاحْا، اًُْا كىٗاث اوػىآم م2211

او  اوخس ٖط  ْٗاا ةاوىغاث اوػصةٗاث  إ جٌٗاع اوكعاام، اأ   اونخاب  ج  ف 

 (.22/20/2211 ٕ  2005 ات )اوٌصظٓم ةاوػصةٗث ونه اوٌلص

 صةٗث  ٕ ةغساد.حأظط ًجٌع اوىغث اوػ م2217

أاصٔ ًؤحٌص ًُظٌث اواشٖث ااوض اغث  ٕ اوًي اوٌخدسة اوٌُػلس  إ  م2251

ٌّان ةخصجٌث اوٌصطىدات اودصاجٗث هؤ اوىغث اوػصةٗث.  غ

أصس  اوصلٗط او ٗ انىٕ ًصظآًًا ودٌاٖاث اوىغاث اوػصةٗاث اًُاع  م2251

 اظخػٌال اوظٌاء اوجُتٗث غىٔ اوٌدالت اوػاًث ااوزاصث.

 ٕ دً ق )ًاؤحٌص اوٌجااًع اوىغٖٓاث اوػىٌٗاث اوػصةٗاث( ًاٍ  س  ل  غ   م2251

اكااان ًااؤحًٌصا َاجًدااا غتّااص غااٍ حطىّااع  ،12/2-1/20/2251

ػٍّٗٗ اوػصب هؤ اخسة اوػٌه وخدلٗق َْضث وغٖٓاث حٌّناٍ ٌاوٌج

 إ  ة  كاب اودضاا ة اسَعااَٗث اوػاوٌٗاثاوًث اوػصةٗث ًٍ ًعاٖص

ّٓ ّا اوٌعخٌص  ٕ ًٗادٍٖ اودٗاة ك  ا ّث.حط

 - ٕ ّشا اوٌاؤحٌص اولاصا ات ا٘حٗاثل يجصٖاسة اوفٗدااء ش ت ااحُّز  

 .[2211اوػسد  1/20/2251دً ق 

اااا   ،احّداااد اوٌجاااًع اوىغٖٓاث اوػصةٗااث حأظاٗط   -2 َظااام  ع  ض 

ح نٗىِ، اصاىخِ ةاوجاًػاث اوػصةٗاث، اازا ات اوٌػاا ف، 

 ااسدا ات اورلا ٗث.

اوخادٖاد اوخضام اسياغات اوػصةٗاث اوىغاث  اوصادٗدث  إ  -1

 اًػظي اوخٌرٗىّٗات ااواإَ.



 654 (9-1) اىاجلسء (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمعق 

 اع٠سةر ٨٦ اقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ح ا٣ىعٲعح ٰٚ ا٣ؿكاٱةت ا٧٣كؿظٲٌح. -3

ا٣ذـاـ ا٣نػ٢١ ا١٣ة٦ػ٢ ٚػٰ ا١٣ذػت ا٧٣ؽرقػٲح االثذؽااٲػح،  -4

ذى  َٛٙ ٦٪٫ ٰٚ ٦ؿظ٤ػح ا٣ذػؽرٱف ا٣سػة٩ٮم ظذػٯ ٱٞي ػكٱيؼ ؿ ىى

 ١.٢ً ٤ٔٯ ًجٍ ٦ة ٱينٍ 

 ا٣جالد ا٣ٕؿثٲح.دنضٲٓ ا٣ذأ٣ٲٙ كظ٧ةٱذ٫، كظ٧ةٱح ١٤٦ٲٌذ٫ ثٲ٨  -5

إزا٣ح ا٧٣ٮا٩ػٓ كا٣ٞٲػٮد ا٣ذػٰ دعػٮؿ دكف ا٩ذنػةر ا١٣ذػت،  -6

كإ٣٘ة  ا١٧٣ٮس كا٣ٌػؿاات ٤ٔػٯ ا٧٣ُجٮٔػةت، كأذجػةر 

 ا٣جالد ا٣ٕؿثٲح كظؽةن زٞةٚٲح.

 أف ديىؽر ا٣ضة٦ٕح ا٣ٕؿثٲح ٩نؿة دكرٱٌح ثة٧٣ُجٮٔةت ا٣ٕؿثٲٌح. -7

 أف د١ٮف ا٣ٕؿثٲٌح ٣٘ح ا٣ذؽرٱف ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت. -8

دذى٢ ثة٣ذؿص٧ح ك٩نػؿ ا٧٣ؼُٮَػةت كإٔػةدة  إ٣ٯ ٝؿارات أػؿل

 دعٞٲٜ ٦ة ٩نؿق ا٧٣كذنؿٝٮف.

ؿص٥ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲػح ٦ٕضػ٥ ٤٠ٲؿٚٲػ٢، ك٬ػٮ ٦ٕضػ٥ ا٧٣ىػ٤ُعةت دي  ـ6956

 ا٣ُجٲٌح ثة٣ٛؿ٩كٲح كاع٤١٩ٲـٱح كاأل٧٣ة٩ٲح كا٣ٕؿثٲح.

 أوؽر ا٣ؿاٲف ٔجؽ ا٣٪ةوؿ ٝة٩ٮ٩نة ٣ع٧ةٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. ـ6958

 كؿ ٤٣ذٕؿٱت ٰٚ ا٣ؿثةط.ا٧٣ؤد٧ؿ األ ؽى ًٞ ٔي  ـ6966

 ٰٚ ا٣ضـااؿ ٦ؤد٧ؿ دٮظٲؽ ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲح. ؽى ًٞ ٔي  ـ6964

 ـ6965

 

 

 ـ6965

اٝذؿح ٦ؤد٧ؿ ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ٚػٰ ث٘ػؽاد دنػ١ٲ٢ ٣ض٪ػح ثإمػؿاؼ 

ا٣ضة٦ٕػػح ا٣ٕؿثٲػػػح كا٣ٞٲػػػةدة ا٧٣ٮَظػػؽة ٣ذٮظٲػػػؽ ا٧٣ىػػػ٤ُعةت 

 ا٣ٕك١ؿٱح.

ا ثذٕؿٱػت  ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ٚػٰ أوؽرت كزارة ا٣ذؿثٲػح ٚػٰ ا٣كػٮداف ٝػؿارن

 ك٠ةف ٨٦ ٝج٢ ثة٤٣٘ح اع٤١٩ٲـٱح. ،ص٧ٲٓ ٦ٮادٌ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٩ٮٱح
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 أ٣ٌٙ ادعةد األَجة  ا٣ٕؿب ٣ض٪ح ٣ذٮظٲؽ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ُجٲٌح. ـ6966

أكوٯ ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣سٞةٰٚ ا٣ٕؿثٰ ا٣سة٨٦ ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة ثةقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػح  ـ6969

 .ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ذؽرٱف كا٣جعر ا٧٤ٕ٣ٰ ٰٚ ص٧ٲٓ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥

 «.ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕك١ؿم ا٧٣ٮَظؽ»أوؽرت ا٣ضة٦ٕح ا٣ٕؿثٲح  ـ6971

 دأقف ادعةد ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٕؿثٲح. ـ6976

٦ػػؤد٧ؿ ا٣ذٕؿٱػػت ا٣سػػة٩ٰ ٚػػٰ ا٣ضـااػػؿ، كأ٬ػػةب ثػػة٤٧٣ٮؾ  ؽى ًٞػػٔي  ـ6973

كا٣ؿؤقة  أف ٱك١٤ٮا أٝؿب ا٣ُؿؽ ٧٣جةمؿة ا٣ذؽرٱف ثة٣ٕؿثٲح ثؽ نا 

ذ٤ٕػٲ٥ ك١٣ػ٢ ا٧٣ػٮاد ٚػٰ ص٧ٲػٓ ٦ؿاظػ٢ ا٣ 6975-٨٦74 ا٣ٕةـ 

 ا٧٤ٕ٣ٲح كاألدثٲح.

وؽر ٝؿار ا٣ض٧ٕٲح ا٣ٕة٦ح ٣ ٥٦ ا٧٣ذعػؽة ثإدػػةؿ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  ـ6973

٨٧ً ا٤٣٘ةت ا٣ؿق٧ٲح ك٣٘ةت ا٢٧ٕ٣ ا٧٣ٞؿرة ٰٚ ا٣ض٧ٕٲح ا٣ٕة٦ػح 

 ك٣ضة٩٭ة ا٣ؿق٧ٲح.

 ت ٰٚ ٣ٲجٲة ٩ؽكة ا٣سٞةٚح كا٣ذٕؿٱت.ؽى ًٞ ٔي  ـ6975

كا٩ٌػ٥ٌ ٚػٰ ا٣كػ٪ح ٩ٛكػ٭ة إ٣ػٯ  ،دأقف ا٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ٮم األرد٩ٰ ـ6977

 ادعةد ا٧٣ضة٦ٓ ا٣ٕؿثٲح.

ٰٚ ث٘ؽاد ٦ػؤد٧ؿ دٕؿٱػت ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػة٣ٰ، كأٔػةد دٮوػٲةت  ؽى ًٞ ٔي  ـ6978

ا٧٣ؤد٧ؿات ا٣كػةثٞح، كزاد ٤ٔٲ٭ػة دٮوػٲةت دذ٤ٌٕػٜ ث٤٘ػح اعٔػالـ 

 كاػذٲةر ا٧٣ؾٱٕٲ٨، كٔٞؽ ا٣ؽكرات ا٣ذؽرٱجٲٌح ٣٭٥.

كا٩ٌػ٧خ إ٣ػٯ ادعػةد ا٧٣ضػة٦ٓ  ؛دأقكخ )األ٠ةدٱ٧ٲح( ا٧٣٘ؿثٲٌػح ـ6981

 ـ.6996ا٣ٕؿثٲح ق٪ح 

 ٦ؤد٧ؿ ا٣ذٕؿٱت ٰٚ د٦نٜ. ؽى ًٞ ٔي  ـ6982

أوػػؽر ا٣ػػؿاٲف ظػػةِٚ األقػػؽ ثؽ٦نػػٜ ٦ؿقػػٮ٦نة ص٧٭ٮرٱًّػػة ٱي٤ػػــ  ـ6983
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دؽرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ا٧٣ؿظ٤ػح ا٣ضة٦ٕٲػح األك٣ػٯ ٚػٰ ص٧ٲػٓ 

 ق٪ٮات ا٣ؽراقح ٰٚ ا٤١٣ٲةت كا٧٣ٕة٬ؽ ا٤ٕ٣ٲة.

ا٣نةذ٣ٰ ثػ٨ صؽٱػؽ ٚػٰ ا٣ضـااػؿ ٝػة٩ٮف اقػذ٧ٕةؿ  أوؽر ا٣ؿاٲف ـ6996

 كصة  ٰٚ ٬ؾا ا٣ٞة٩ٮف: ؛ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح

 ٦٪ٓ ٠ذةثح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ث٘ٲؿ ظؿكٚ٭ة. -

ا٣ذـاـ اعدارات ا٧ٕ٣ٮ٦ٲح كا٣٭ٲبةت كا٧٣ؤقكةت كا٣ض٧ٕٲةت  -

٤ٔٯ اػذالؼ أ٩ٮأ٭ة اقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كظػؽ٬ة ٚػٰ ٠ػ٢ 

 ح كا٣ٛ٪ٲح.أ٧ٔة٣٭ة اعدارٱح كا٧٣ة٣ٲح كا٣ذٞ٪ٲ

أف د١ذػػت ثة٣ٕؿثٲػػح كظػػؽ٬ة ا٣ٕ٪ػػةكٱ٨ كا٣الٚذػػةت كا٣نػػٕةرات  -

كا٣ؿ٦ٮز كا٤٣ٮظةت اعم٭ةرٱح ك٢٠ ا١٣ذةثةت ا٤ُ٧٣ٲٌح كا٧٣ٌػٲبح 

كا٧٣ضَكػػ٧ح أك ا٧٣٪ٞٮمػػح ا٣ذػػٰ دػػؽٌؿ ٤ٔػػٯ ٬ٲبػػح أك ٦ؤقكػػح أك 

٦ع٢ٌ، أك ا٣ذٰ دنٲؿ إ٣ػٯ ٩ٮٔٲػح ا٣٪نػةط ا٧٧٣ػةرس، ٦ػٓ ٦ؿأػةة 

ٌٍ كقال٦ح ا٧٣ج٪ٯ ك كٱ١٧ػ٨ إًػةٚح ا٤٣٘ػةت  ؛ا٧٣ٕ٪ػٯصٮدة ا٣ؼ

األص٪جٲح إ٣ٯ األ٦ػة٨٠ ا٣كػٲةظٲح. كأًػةؼ ا٣ٞػؿار أ٦ػٮرنا أػػؿل 

 ٠سٲؿة دن٢٧ ٦ٲةدٱ٨ ا٣عٲةة ا٣سٞةٚٲح كاالصذ٧ةٔٲح كاالٝذىةدٱح.

ثؽأ ا٣ذٕؿٱت ا٣ضة٦ٰٕ ٰٚ ا٣كٮداف ٰٚ ا٣ك٪ح ا٣ضة٦ٕٲح األك٣ػٯ ٤ٔػٯ أف  ـ6996

 ٲح ا٧٣ؼذ٤ٛح.ٱذؽَرج ق٪ح ثٕؽ ق٪ح ظذٯ ٩٭ةٱح ا٣ك٪ٮات ا٣ضة٦ٕ

 دأقف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ دٮ٩ف. ـ6993

كا٩ٌػ٥ٌ إ٣ػٯ ادعػةد  ؛دأقف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٣ؼؿَػٮـ ـ6993

 .6995ا٧٣ضة٦ٓ ا٣ٕؿثٲح ق٪ح 

كا٥ٌٌ٩ إ٣ػٯ ادعػةد ا٧٣ضػة٦ٓ  ،دأقف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٣ٲجٲة ـ6994

 .6997ا٣ٕؿثٲح ق٪ح 
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كا٩ٌػ٥ٌ إ٣ػػٯ ادعػػةد  ،٤ٚكػػُٲ٨ دأقػف ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػٰ ـ6994

 .6995ا٧٣ضة٦ٓ ا٣ٕؿثٲح ق٪ح 

 ت ٰٚ د٦نٜ ٩ؽكة ا٣ذٕؿٱت كا٣عةقٮب.ؽى ًٞ ٔي  ـ6996

وؽر دقذٮر )دنةد( ا٣ؾم ص٢ٕ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٣٘ػح رقػ٧ٲح زة٩ٲػح  ـ6996

كثؾ٣ٟ أوجعخ ا٣ٕؿثٲػح ٣٘ػح د٤ٕػٲ٥  ،٤٣ؽك٣ح إ٣ٯ صة٩ت ا٣ٛؿ٩كٲح

ٮ٦ٲػح كا٣ذٮاوػ٢ ٰٚ ا٧٣ؽارس كا٣ضة٦ٕح، ك٣٘ح ا٧٣ؤقكػةت ا٣ع١

 االصذ٧ةٰٔ ٦ٓ ا٤٣٘ةت ا٧٣ع٤ٲح.

ت ا٣ؽكرة ا٣سة٣سح كا٣كذٮف ٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، كوػؽرت ؽى ًٞ ٔي  ـ6997

ٔ٪٭ة دٮوٲح ثة٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ دٕؿٱت ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕػة٣ٰ كا٣ضػة٦ٰٕ ظذػٯ 

ال دجٞٯ صة٦ٕةت األ٦ح ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٮظٲؽة ٚػٰ ا٣ٕػة٥٣ 

كدٮوػػٲح ثإ٩نػػة  ٬ٲبػػح ٠جػػؿل ا٣ذػػٰ دػػؽٌرس ا٤ٕ٣ػػٮـ ث٤٘ػػح أص٪جٲٌػػح، 

 ؛٤٣ذؿص٧ػػح دٌػػٓ ػُػػح ٣ذؿص٧ػػح ا٤ٕ٣ػػٮـ كا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲػػة ا٣٘ؿثٲػػح

كدٮوٲةت أػؿل دذى٢ ثة٣ذؿص٧ح ٨٦ ا٣ٕؿثٲػح كإ٣ٲ٭ػة، كا٣ذػؽرٱت 

 ٤ٔٯ ذ٣ٟ، كثة٧٣ى٤ُعةت، ك٣٘ح اعٔالـ.

٤خ إصؿا ات دأقػٲف ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٧ً ١ٍ ٰٚ ٬ؾق ا٣ك٪ح اقذي  ـ6998

 .69/8/6989أقٲك٫ وؽر ٰٚ كٝؽ ٠ةف ٝة٩ٮف د ؛ا٣ضـااؿم

٥َ ا٧٣ض٧ٓ ا٣ضـااؿم إ٣ٯ ادعةد ا٧٣ضة٦ٓ ٔةـ  ًي  ـ.2116ك

أوؽر ظة٥٠ ا٣نةرٝح ا٣نٲغ ا٣ؽ٠ذٮر ق٤ُةف ث٨ ٦ع٧ػؽ ا٣ٞةقػ٧ٰ  ـ6999

دنؿٱ٨ ا٣سة٩ٰ ٦ػ٨ ٬ػؾق ا٣كػ٪ح ٝػؿار ظ٧ةٱػح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  27ٰٚ 

كدٕـٱػػـ ١٦ة٩ذ٭ػػة ٚػػٰ ا٧٣ؤقكػػةت ا٣ٕة٦ػػح كا٧٣ع٤ٲٌػػح كا٣الٚذػػةت 

ةت، ك٦ي٪عخ ث٤ؽٱٌح ا٣نةرٝح كص٧ٕٲح ظ٧ةٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح كاعٔال٩

 والظٲح ا٣ذ٪ٛٲؾ كا٧٣ذةثٕح.
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( ثذن١ٲ٢ ٣ض٪ح د١٧ٲ٨ ا٤٣٘ػح 4وؽر ثؽ٦نٜ ٝؿار ص٧٭ٮرم )ر٥ٝ  ـ2117

 ا٣ٕؿثٲح، كا٧٣عةْٚح ٤ٔٲ٭ة، كاال٬ذ٧ةـ ثإدٞة٩٭ة كاالردٞة  ث٭ة.

ـي صة  ٚٲ٧ة وؽر ٨ٔ إٔالف ا٧ٞ٣ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ؿٱةض دٕـ ـ2117 ظٌٮر  ٱ

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ص٧ٲٓ ا٧٣ٲةدٱ٨ ث٧ػة ٚػٰ ذ٣ػٟ كقػةا٢ االدىػةؿ 

 كٰٚ ٦ضةالت ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ذٞ٪ٲح. ،٩ذؿ٩خكاعٔالـ كاع

ٱال  ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ا٬ذ٧ة٦نػة عوؽر ٰٚ د٦نٜ إٔالف ا٧ٞ٣ح ا٣ٕؿثٲح  ـ2118

كرٔةٱح ػةوح كأذجةر٬ة كٔة  ا١ٛ٣ػؿ كا٣سٞةٚػح ا٣ٕؿثٲػح الردجةَ٭ػة 

٣ذ١ػػٮف ٦ٮا٠جػػح ٤٣ذُػػٮر ا٧٤ٕ٣ػػٰ  ؛ذ٪ػػة ك٬ٮٱذ٪ػػةثذةرٱؼ٪ػػة كزٞةٚ

كا٧٣ٕؿٚح، ك٣ذىجط أداة دعػؽٱر ٚػٰ كصػ٫ ٦عػةكالت ا٣ذ٘ؿٱػت 

 كا٣ذنٮٱ٫ ا٣ذٰ دذَٕؿض ٣٭ة زٞةٚذ٪ة ا٣ٕؿثٲح.

وؽر ٝة٩ٮف إٔةدة د٪ْٲ٥ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة. ك٬ٮ ٱػ٪ٌه  ـ2118

٤ٔػػٯ إ٣ػػـاـ دكر ا٣ذ٤ٕػػٲ٥ كا٧٣نػػؿٚٲ٨ ٤ٔػػٯ ا٣ض٭ػػةت ا٣سٞةٚٲػػح 

ٮزارات كا٣٭ٲبةت ا٣ٕة٦ٌػح ككظػؽات اعدارة ا٧٣ع٤ٲٌػح كٗٲؿ٬ػة كا٣

٨٦ ا٣ض٭ةت ا٣ؼةًٕح ٤٣ض٭ةت ا٧٣نػةر إ٣ٲ٭ػة ثذ٪ٛٲػؾ ٦ػة ٱىػؽرق 

ا٧٣ض٧ٓ ٨٦ ٝؿارات ٣ؼؽ٦ح قال٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كدٲكٲؿ د٧ٕٲ٧٭ة 

كا٩ذنػػةر٬ة كدُػػٮٱؿ كقػػةا٢ د٤ٕٲ٧٭ػػة كد٧ٌ٤ٕ٭ػػة، كًػػجٍ ٩ُٞ٭ػػة 

إظال٣٭ػػة ٦عػػ٢ٌ ا٣ىػػعٲط، كدٮظٲػػؽ ٦ػػة ٚٲ٭ػػة ٦ػػ٨ ٦ىػػ٤ُعةت، ك

 ا٣ذك٧ٲةت األص٪جٲح ا٣نةإح ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓ.

-62ٚػػػٰ ٧ٌٔػػػةف ٦ػػػؤد٧ؿ ا٣ذٕؿٱػػػت ا٣عػػػةدم ٔنػػػؿ ) ؽى ًٞػػػٔي  ـ2118

( كأكوػػٯ ثة٣ذ٧كػػٟ ثة٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٣٘ػػح زٞةٚػػح 69/61/2118

ك٥٤ٔ كد٤ٕٲ٥ ك٢٧ٔ كدٮاو٢ اصذ٧ةٰٔ، ٣ٲف اقذضةثح ٧٤٣نػةٔؿ 

ػػ ،ا٣ٞٮ٦ٲػح ك٦ٞذٌػػٲةت دعىػػٲ٨ ا٣٭ٮٱػػح ٚعكػػت ٌن ة كإ٧٩ػػة ٬ػػٮ أٱ
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وأساًسا اسخجاةث ىيحلائق اىٍٔضٔع٘ث اىخسةٔٗث واىِفس٘ث واىعيٍ٘ةث 

واالجخٍاع٘ث واالكخصادٗث اىخٖ أثتخج عيٕ ٌّس اىعصٔر وعِةر نةو 

ً اإلُسةةان ةيهخةةّ واسةةخذراٌّ ىٓةةا ضةةسور  ٌةةَ ي ةةع  األٌةةً أن ح  

ضسورات ازدْار شذصّ٘خّ اىفسدٗث واالجخٍاع٘ث، وعاٌو أساسةٖ 

أدا  رئ٘س٘ث ٌَ أدوات اىِجاح و اعٖ،ٌَ عٔاٌو اىخٍاسم االجخٍ

االكخصادي واىخلّرم اىحضاري. واىجرٗس ةاىزنس أن ْةزا اىٍةمحٍس 

 ٗسّجو اىسِث اىذٍسَ٘ ٌَ عٍس ٌمحٍسات اىخعسٗب.

نةأُن  91صرر كسار اىجٍع٘ث اىعاٌث ىألم اىٍخحر  ةخحرٗةر ٗةٔم  م0292

)ؤْ حارٗخ إدداىٓةا ىهةث رسةٍ٘ث  ،ىالحخفال ةاىيهث اىعسة٘ث األول

 األًٌ اىٍخحر (. فٖ

ٍّان كأُن ٌيهٖ ىحٍاٗث اىيهث اىعسة٘ث. م0295  صرر فٖ ع

ج عِةرْا ناُةج سةسدًا فةوٌَ اىجرٗس ةاىزنس أن ْزه اىٍحّطات اىخٖ وك

حارٗذً٘ا ال حفص٘و فّ٘، وأُٓا حيلث أوىٕ سخخئْا إن شةا  ا  حيلةات أدةسى 

يٍةا  اىيتِةاُ٘ٔن ٌةَ حخِاول ٌس٘س  اىعسة٘ث واىخعسٗب فٖ ىتِان، وٌا كةام ةةّ اىع

درٌث اىعسة٘ث وعئٌٓا واىخأى٘ف فٖ ٌ٘ادَٗ اىٍعجٍّ٘ث وعيةٔم اىيهةث واىِحةٔ 

ٖ وضةٌٔ  ُٔحٌَ أٌثال اىشةس ،فٖ اىلسَُ٘ اىخاسع عشس واىعشسَٗ ،واىصسف

وعطّ٘ث واىشةرٗا  ولل اى٘ةازجٖ واىتسةخاُٖ وأٌةَ٘ ُاصةس اىةرَٗ واىعالٗيةٖ 

ا اىعسة٘ ث حررًٗسا وحأىً٘فا، ووصيج لثةارًْ وأحٍر رضا واىهالِٖٗ٘، فلر أح٘ٔ 

 إىٕ ٌصس وةالد اىٍٓجس.

ًّ فٖ اىعسة٘ةث  وسخخئْا حيلث أدسى عَ ٌصس ٌِز أٗام ٌحٍر عيٖ وٌا ح

وإح٘ا  األساى٘ب اىعسة٘ث وحجرٗرْا  ،ٌَ إُجازات فٖ اىطتاعث وإح٘ا  اىخساث

ٗةر فّ٘ ٌَ لثار حصةو اىجر ثاىثث عَ اىعسا  وٌا ظٓس فٖ اىِثس واىشعس. وحيلثٌ 
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ثة٣ٞؽٱ٥. كأػػؿل ٔػ٨ ا٣ضـااػؿ، ك٦ػة ٝة٦ػخ ثػ٫ ص٧ٕٲػح ا٧٤ٕ٣ػة  ا٧٣كػ٧٤ٲ٨ 

ٛػِ ا٣ٕؿثٲٌػح ا٣ذػٰ قػٕٯ عكا٣نٲؼةف اث٨ ثػةدٱف كاعثؿا٬ٲ٧ػٰ ٦ػ٨ ص٭ػٮد ٣

 ا٣ٛؿ٩كٲٮف إ٣ٯ كأد٬ة، ك٦ة د٥ٌ ٨٦ ٦ؿاظ٢ ا٣ذٕؿٱت.

أل٩ػ٫ ظػةز ٝىػت ا٣َكػجٜ ٚػٰ  ،كأ٦ٌة ا٣كٮداف ٚ٭ٮ صؽٱؿ ثع٤ٞح ػةٌوح ث٫

ػح  ٦كٲؿة ا٣ذٕؿٱت كأوجط ٌُ ٌٰ ا٣ٮظٲؽ ا٣ؾم قةر ا٣ذٕؿٱػت ٚٲػ٫ ثؼ ا٣ُٞؿ ا٣ٕؿث

ٌٰ ا٣ع١ٲ٥ ـ كا٣ذ٪ٛٲؾ اعصؿاا ـً ٤ ٌٰ ا٧٣ي ٚػأُٔٯ  ،ظ١ٲ٧ح دٌةٚؿ ٚٲ٫ ا٣ٞؿار ا٣كٲةق

 ز٧ؿاتو أ٩ٌشى كأَٲت ٧٦ة ٠ةف ٱي٪ذْؿ ٨٦ فزةر ا٣ذٕؿٱت.

كأد٧٪ٌٯ ٣ٮ أف ثٞٲٌح األُٝةر ا٣ٕؿثٲٌح ٠ة٧٣٘ؿب كدٮ٩ف ك٣ٲجٲة دذ٪ةك٣٭ػة أثعػةث 

ةر ا٣ٕؿثٲح كا٣ذٕؿٱت ٚٲ٭ة؛ ٚأ٩ة ٥٣ أقذُٓ أف أصؽ ا٧٣ىةدر ا١٣ةٚٲح ا٣ذػٰ دٌٛى٢ أػج

 دي٧ٌؽ٩ة ثة٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٣الز٦ح ٤٣عؽٱر ٨ٔ ٦كٲؿة ا٣ٕؿثٲح كا٣ذٕؿٱت ٚٲ٭ة.

ػاضخاتطظ:
ٌُػةت ٦ٌػٲبح ٚػٰ ٦كػٲؿة ا٣ذٕؿٱػت  كثٕؽ ٚعٲ٨ ٩ذعؽث ٨ٔ صٮا٩ت أك ٦ع

ٰ دعٲػٰ ا٣ذػؿاث ا٣ذػ ،٨٤ٕ٩ ا٣ضة٩ت األ٠سؿ أ٧٬ٲٌػح ٚػٰ رقػة٣ح ا٧٣ضػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح

كدٌٓ ا٧٣ى٤ُط، ك١٣٪٭ة ال د٢ٛ٘ ٧ٌٔة ٬ٮ أق٧ٯ كأ٦ٌٯ كأثٞٯ، أال ك٬ٮ إ٣ٞػة  

ػة كدجىػؿة كدٮٔٲػح ثٌػؿكرة ٬ذػٟ أقػذةر ا٧٣ج٤ُػٲ٨  ا٣ٌٮ  كرٚٓ ا٣ىػٮت د٪جٲ٭ن

كا٧٣ٌٞىؿٱ٨ كا٧٣ذؿدٌدٱ٨ ٰٚ د٤جٲح ا٣ؽٔٮة إ٣ٯ ا٣ذٕؿٱػت، كإٔػال  مػأف أوػعةب 

ٱغ ا٣ذٕؿٱت، ك٬ٮ ا٣ؾم قٲ١ٮف ٣ػ٫ ظٲٌػـ رقة٣ح ا٣ذ٪ٮٱؿ، كا٣ذ٪ٮٱ٫ ثأ٧ٔة٣٭٥ ٰٚ دةر

 ٰٚ دةرٱؼ٪ة ا٣سٞةٰٚ كا٣عٌةرم كقٲ١ذت ٚٲ٭ة ثعؿكؼ ٨٦ ٩ٮر.

إف أ٥ٌ٬ أك٣ٮٱةت ا٧٣ض٧ٓ أف ٱىٮف ا٤٣٘ح كٱي٧ٌؽ٬ة ث٧ة ٱيجٞٲ٭ة ظجالن ٦ذٲ٪نػة ٱىػ٢ 

٦ةًٰ األ٦ح ثعةًؿ٬ة، كأف ٱ٭ٲ ئ ٣ذجٞٯ ا٤٣٘ح و٤ح ظةًػؿ األ٦ػح ث٧كػذٞج٤٭ة؛ ألف 

٣ٕػػؿب كا٧٣كػػ٧٤ٲ٨ أف ٱكػػ٤ؼٮا األصٲػػةؿ ٦ػػ٨ ٣٘ػػذ٭٥ أ٬ػػ٥ أك٣ٮٱػػةت أٔػػؽا  ا

٣ٲيؼؿصٮ٥٬ ٨٦ دؿاز٭٥ كٱ٪ذـٔٮ٥٬ ٨٦ دةرٱؼ٭٥ كزٞةٚذ٭٥، ٚإذا ٥٬ ثال ٬ٮٱٌح زٞةٚٲػح 

! ،كال ٣٘ح ٦ٮٌظؽة دض٧ٓ مٕٮث٭٥ ظةًؿنا  كدى٤٭٥ ث٧ةًٲ٭٥ ٦كذٞجالن
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إف ا٣ؾٱ٨ ٱٞٛػٮف ٚػٰ كصػ٫ ا٣ذٕؿٱػت ٱؿٱػؽكف أف ٱجٞػٯ ا٣ٕػؿب ٦كػذٮردٱ٨ 

أل٩٭٥ ٨٣ ٱ١ٮ٩ٮا ٧٤ٔة  ثعٜ ك٦٪ذضٲ٨ ٤ٕ٤٣ػ٥ إال  ؛كدٞة٩ذ٭ة...٤ٕ٤٣ٮـ ك٧٣٪ذضةد٭ة 

ك٣ٮ ثٞٲ٪ة ٤ٔٯ ٦ػة ٠ػةف ٤ٔٲػ٫  ؿكا ثة٣ٕؿثٲح ك٧ٌ٤ٔٮا ثة٣ٕؿثٲح.إذا د٧ٌ٤ٕٮا ثة٣ٕؿثٲح ك١ٚ

ك٣ػ٥ ١٩ػ٨  ،أكاا٢ ا٣ضة٦ٕٲٲ٨ كا٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ١٣٪ة ا٣ٲػٮـ أ٬ػ٢ ٤ٔػ٥ كوػة٩ٰٕ ٤ٔػ٥

جؽع ٧٠ػة أثػؽٔخ ٚػٰ إف أ٦ذ٪ة ٨٣ د .٦ضؿد ٦ذؿص٧ٲ٨ ٥٤ٕ٤٣ ك٦كذٮردٱ٨ ٤٣ذٞ٪ٲةت

ٗػػةثؿ أٱة٦٭ػػة، ك٧٠ػػة دجػػؽع األ٦ػػ٥ ا٧٣ذٞؽ٦ػػح ا٣ٲػػٮـ إاٌل إذا دػ٤ػػخ ٦ٲػػةدٱ٨ وػػ٪ٓ 

 ا٣عٌةرة، ك٬ٰ ٨٣ دؽػ٤٭ة ظذٯ دض٢ٕ ٣٘ذ٭ة ا٣ٕؿثٲح ٣٘ح ٥٤ٔ ك٣٘ح ظٌةرة.

إ٩٪ٰ أدٔٮ إ٣ٯ أف ٩ض٢ٕ ٰٚ ٦ٞؽ ٦ةت ٦ٞةٱٲك٪ة ٣ذٞؽـ األ٥٦ كرٝٲٌ٭ػة ٦ػؽل 

٭ة ذاد٭ػة، كدػؽرؾ ث٭ػة أر٠ػةف كظػؽد٭ة، ٔ٪ةٱذ٭ة ث٤٘ذ٭ة األـ؛ إذ ٬ٰ ا٣ذٰ دٰٕ ث

 كأ٦ةف ٦كذٞج٤٭ة.

ة  ٌٰ كا٣ذٌٞؽـ أثؿاصن ًَ دي ك٣ٲف ٦ٞٲةس ا٣ؿٝ د ا٣كػ٧ة ، كال ٦ؽ٩ٲٌػح ديكػذٮرى  طي ٪ػة

زةد٭ة كدٞ٪ٲةد٭ػة، كال ٚ٪ٮ٩نػة ٦ةرقػ٭ة ٗٲؿ٩ػة ٦ػ٨ أث٪ػة  األ٦ػ٥  اقذٲؿادنا ث٢ٌ١ ٦عؽى

كوػة٣ٮا ٦ػ٨  كثٕؽ أف صة٣ٮا ف ث٤٘ٮا أرٝٯ ا٣٘ةٱةت ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ،ا٧٣ذٞؽ٦ح ثٕؽ أ

أ٧ٔػػةؽ ا٧٣عٲُػػةت إ٣ػػٯ أٔػػة٣ٰ ا٣كػػ٧ة ، زػػ٥ صػػةؤكا ٱ٪ىػػجٮ٩٭ة ٚػػٰ ا٣ػػجالد 

ا٧٣ذؼ٤ٌٛح، كٱ٪ٛؼٮف ٚٲ٭ة إٔال٦ٲًّة، ٣ذ١ػٮف أ٬ػؽاٚنة ٱذ٪ػةٚف ٤ٔػٯ ا٣جؿأػح ٚٲ٭ػة 

 أث٪ة  ا٣نٕٮب ا٧٣ذؼ٤ٌٛح.

كر٦ػـ ٬ٮٱٌذ٪ػة. كإف ٤ٔٲ٪ػة ٩نػؿ  ،إف ٣٘ذ٪ة األـ ٬ػٰ كٔػة  ١ٚؿ٩ػة كزٞةٚذ٪ػة

كأف ٩ع٧ٲ٭ػة ٦ػ٨  ،ا٤٣٘ح ٧٦ة ٱؤذٱ٭ة، كٱٌٕٙ زٮاثذ٭ةا٣ٮٰٔ ا٤٣٘ٮم، كوٲة٩ح 

ا٣ٌؿااؿ ا٧٣ع٤ٲٌػح كا٣ؼةرصٲٌػح، كأف ٩جٞٲ٭ػة ٦ذُػٌٮرة ٚػٰ ًػٮ  أوػٮ٣٭ة، كأف 

ة دؿ٠ج٫ إ٣ٯ ػٮض ٦ٲةدٱ٨  ٩ي٧ٌؽ٬ة ثة٧٣ٛؿدات كا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ د١ٮف ص٪ةظن

 ا٤ٕ٣ٮـ ا٧٣ٕةوؿة، كا٣ذٰ ٱعذةج إ٣ٲ٭ة ا١٣ذٌةب ٰٚ ٢٠ ٦ٲؽاف.

٤ٔٯ أف ا٣ذٌٞؽـ كا٤ٕ٣ػ٥ كا٣عٌػةرة ال دي٪ػةؿ إال  ٣ٞؽ أص٧ٕخ أ٥٦ األرض
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ث٤٘ح ٨٦ ٱؿٱؽ٬ة كٱ٤ُج٭ة، ك٥٣ ٱنٌؾ ٨ٔ ٬ؾا اعص٧ةع ا٣ٕة٧٣ٰ إاٌل األ٦ح ا٣ٕؿثٲٌح 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ ژا٣ذٰ ػةَج٭ة ٠ذةث٭ة ثٞٮ٣ػ٫: 

. ك٦ػةزاؿ ا٣ٮأػٮف ا٧٣ؼ٤ىػٮف ٦ػ٨ ظ١ٌػةـ ا٣ٕػة٥٣ ٱ٭ٲجػٮف [4]إثؿا٬ٲ٥:  ژ ںں

أل٩٭ػػة ا٣ٮقػػٲ٤ح إ٣ػػٯ دٞػػٌؽـ  ؛د٭٥ كاالردٞػػة  ث٭ػػةا٣ذ٧ٌكػػٟ ث٤٘ػػةإ٣ػػٯ  ثنػػٕٮث٭٥

 ظٌةرم أوٲ٢ ٗٲؿ ٦كذٮرىد!

ك٣ٞؽ وؽؽ راٲف قةثٜ ٤٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٛؿ٩كٲح ظٲ٨ ٝةؿ ٦٪ػؾ قػ٪ٮات ٝؿٱجػح 

٣نٕج٫
(68)

إف ا٣ٕة٥٣ ٣ػ٨ ٱكػذ٧ٓ إ٣ػٯ أ٦ػح دذعػٌؽث ث٤كػةف ٗٲؿ٬ػة، كإف ا٤ٕ٣ػ٥ : »

ٌٍ أف أ٦ػح ٦ػ٨ كا٣سٞةٚح ٨٣ ٱيكذ٪جىذة ٰٚ أرض ث٘ٲؿ ٣كة٩٭ة، كإف ا٣ذةرٱغ ٥٣ ٱك ٌض٢ ٝػ

ٌٞٞخ ا٣ذ٪٧ٲح كا٣ذٌٞؽـ ا٣عٌةرم ا٣عٞٲٰٞ ث٤٘ح ٗٲؿ٬ة ٨٦ األ٥٦!  «.األ٥٦ ظ

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

 اعقالـ كا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲح، ٦ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٰٔ. -

 ـ.2115، 4ا٣عٌضةج ا٧٣ٛذؿل ٤ٔٲ٫، د. ٦ع٧ؽ زٱةدة، ا٣ٞة٬ؿة، دار ا٣كالـ، ط -

 ظٲةة ا٣عٲٮاف ا١٣جؿل ٤٣ؽ٦ٲؿم. -

 ـ.6987-6417٬ح ا٣ج٤ؽاف ٤٣جالذرم، دط: ٔجؽ اهلل أ٩ٲف ا٣ُجةع، ثٲؿكت، ٚذٮ -

 ـ.6977-6397٬ا٣ٛؿزدؽ، د. مة٠ؿ ا٣ٛعةـ، دار ا١ٛ٣ؿ، د٦نٜ،  -

 ا٣ٛ٭ؿقخ، الث٨ ا٣٪ؽٱ٥، ا١٧٣ذجح ا٣ذضةرٱح ا١٣جؿل، ٦ىؿ. -

                                                 

 .675ص« ٰٚ قجٲ٢ ا٣ٕؿثٲح»٩ٞالن ٨ٔ د. ٬ٲس٥ ا٣ؼٲةط  (68)
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ٚػػٰ قػػجٲ٢ ا٣ٕؿثٲػػح، د. ٬ٲػػس٥ ا٣ؼٲػػةط، ٦ىػػؿ، ا٧٣٪ىػػٮرة، دار ا٣ٮٚػػة ،  -

 ـ.6997/6468٬

جؿد، دط: د. ٦ع٧ؽ أظ٧ؽ ا٣ػؽا٣ٰ، ثٲػؿكت، ٦ؤقكػح ا٣ؿقػة٣ح ا١٣ة٢٦ ٧٤٣ -

6416٬/6986. 

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػة٣ٰ كا٣جعػر ا٧٤ٕ٣ػٰ، د. ٦ػةزف ا٧٣جػةرؾ،  -

 .6998-6468٬، 4ثٲؿكت، دار ا٣٪ٛةاف، ط

 ٦ٞؽ٦ح اث٨ ػ٤ؽكف. -

 د٦نٜ. -ا٧٣ٮقٮٔح ا٣ٕؿثٲح  -

 ا٣ٮزرا  كا١٣ذةب ٤٣ض٭نٲةرم. -

 .كٚٲةت األٔٲةف الث٨ ػ١٤ةف -

-6432٬ك٬ؾا ٣كةف ٔؿثٰ ٦جٲ٨، د. ٦ةزف ا٧٣جةرؾ، د٦نٜ، دار ا٣جنػةاؿ  -

 ـ.2166

*    *    * 
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 يبأخالليبد اٌجيىٌىج
 واإلعالْ اٌعبملي ثشأْ اجليٕىَ اٌجشري

 ْاإلٔسبوحمىق 

 ()غبص اىخبذر اىلرذكأ. د. 

 ءٌلصٌ 

ؽـ ٬ٰ دراقح ا٣ٌٞةٱة األػالٝٲح ا٣٪ةمبح ٨ٔ ا٣ذٞػ (ا٣جٲٮ٣ٮصٲة)أػالٝٲةت 

كثؼةوح ا٧٣ن١الت ا٣٪ةدضح ٨ٔ اقذؼؽاـ ا٣ذٞة٩ةت ، كا٣ُتٰٚ ٥٤ٔ األظٲة  

 Assisted)٩ضػػةب ا٣ذػػؽػ٢ ٚػػٰ ٤٧ٔٲػػح اع:٦سػػ٢ (Biotechnology)ا٣عٲٮٱػػح 

Procreation) ا٣ػػؿظٲ٥  ٢ا٣ٞذػػك(Euthanasia) رظػػةـ كدػػأصٲؿ األ(Surrogacy) 

ٝذُػةع اك (Genetic Engineering)كا٣٭٪ؽقػح ا٣ٮرازٲػح  (Cloning)قذ٪كػةخ كاال

زرٔ٭ػػة كا٧٣نػػ١الت ا٣٪ةدضػػح ٔػػ٨ دع١ػػ٥  إٔػػةدةاألٌٔػػة  ا٣جنػػؿٱح ث٭ػػؽؼ 

 .Biosphere)ا٣ذٞة٩ةت ثة٧٣عٲٍ ا٣عٲٮم )

ٚػٰ ٦ٞػةؿ ٣ ٧٣ػة٩ٰ  6926ألكؿ ٦ػؿة ٔػةـ  (٦Bioethicsىػ٤ُط )ّ٭ؿ 

 ًم:( أBioethical imperativeٚػػٰ ٩نػػؿة ثٕ٪ػػٮاف ) Fritz Jahr (ٚؿٱذـصػػة٬ؿ)

ٚٲ٧ة ٱذ٤ٕػٜ ثة٣كػ٤ٮؾ ٚػٰ ا٣ذضػةرب ا٣ذػٰ ديضػؿل  ا٣عذ٧ٲح األػالٝٲح ا٣عٲٮٱح

                                                 

() ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٌٔٮ ٦ؿاق٢ ٰٚ. 

 .ٰٚ ٝةٔح ا٧٣عةًؿات ثة٧٣ض٧ٓ ـ25/4/2168ثذةرٱغ أ٣ٞٲخ ا٧٣عةًؿة 
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ٚةف رٱ٪كػ٤ؿ )ا٣جٲٮ٠ٲ٧ٲةاٰ األ٦ؿٱ١ٰ  اقذؼؽ٫٦ز٥  ت،٤ٔٯ ا٣عٲٮا٩ةت كا٣٪جةدة

٣ٮوػػٙ ا٣ٕالٝػػح ثػػٲ٨ ا٧٣عػػٲٍ  6971ٔػػةـ  Van Rensselaer Potter( ثػػٮدؿ

كًػٓ األقػةس ٧٣ٛ٭ػٮـ ٔػة٧٣ٰ  إذ ( كدـاٱؽ ٔؽد ا٣جنػؿBiosphereا٣عٲٮم )

ٱؿ٠ٌـ ٤ٔػٯ ا٣ٕالٝػح ثػٲ٨ ا٣جٲٮ٣ٮصٲػة كا٣جٲبػح كا٣ُػت  ٣ ػالٝٲةت؛ ك٬ٮ ٩ْةـ

 .Human valuesكا٣ٞٲ٥ اع٩كة٩ٲح 

ػا:بأخالشغاتػاضبغوضوجغػاالعتطامأدبابػ
  أغبذب ْٖء ثالث  يأسالك٘ذت اىب٘ٔىٔح٘ذ إىٕ االْاٍذمٗػٔد 

كا٣ذٞة٩ػةت كدٞػؽـ ا٤ٕ٣ػٮـ ا٣ُجٲػح  ،The dominant ideasا٣كةاؽة  األ١ٚةر

 ت االصذ٧ةٔٲح:٧٣ذ٤ُجةا٣عٲٮٱح، كا

ا٣ؼةوػػح Descartes (دٱ١ػػةرت)األ١ٚػػةر ا٣كػػةاؽة اقػػذ٪ةدان ٤ٛ٣كػػٛح  -6

٬ػؾق ا٣كػٲُؿة ا٣ذػٰ ! ثإٱضةد ٦ٕةرؼ ٦ٛٲؽة دض٤ٕ٪ػة أقػٲةدان ٤٣ُجٲٕػح

أوجعخ ٦ؿٚٮًح ٰٚ أٱة٦٪ة ٬ؾق ألقجةب دٱ٪ٲح كأػالٝٲح ك٤ٚكػٛٲح، 

كٝؽ زاد ا٣ؿٚي ٦٪ؾ إ٣ٞة  ا٣ٞ٪ج٤ح ا٣ؾرٱح األك٣ٯ ٤ٔٯ ٬ٲؿكمٲ٧ة ٚػٰ 

 .6945س ٨٦ فب ٔةـ ا٣كةد

ـ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجٲح كا٣ذٞة٩ةت ا٣عٲٮٱح ا٣ذٰ قػ٧عخ ثذع٤ٲػ٢ كٚ٭ػ٥ ٞؽ  دى  -2

٣ع٧ػي ؼ اا٠ذنػة فٌ إ :كٱ٨١٧ ا٣ٞٮؿ ا٣عٲح. ف٣ٲةت د١ةزؿ ا١٣ةا٪ةت

( ٦ػػ٨ ٝجػػ٢ DNAا٣ؿٱجػػٰ ا٣٪ػػٮكم ٦٪ٞػػٮص األ٠كػػضٲ٨ أك ا٣ػػؽ٩ة )

كا٠ذنػػةؼ  ،6953 ٔػػةـ Watson & Crick (٠ؿٱػػٟ)ك (كادكػػٮف)

ٞى  ٨٦ أ٥٬ د٤ٟ =  6971(ٔةـ Restriction Enzymesٓ )ٍُ إ٩ـٱ٧ةت ا٣

ػػدي ك٠ذنػػةٚةت، اال ُػػالؽ ٤ٔػػٮـ ا٣٭٪ؽقػػح ا٣ٮرازٲػػح ا٩ثعػػٜ ٩ُٞػػح  ؽ  ٕى

genetic engineering صـٱبػح ٍُػأوجط ثةع١٦ةف ا٤٣ضٮ  إ٣ٯ ٝى  ٚٞؽ؛ ٓ

ٱ٨١٧ ص٧ٓ أصػـا   ك ٰٚ ٩ٮل ػالٱة ا١٣ةا٪ةت ا٣عٲح،ا٣ذٰ  DNAا٣ػ 

 أوٮ٣٭ة.٬ؾا ا٣ع٧ي ث٘ي ا٣٪ْؿ ٨ٔ 
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ؿدة ٛػػذ٣ػػٟ ا٣ٮٝػػخ أوػػجط ثةع١٦ػػةف ٩ٞػػ٢ ثٕػػي ا٧٣ٮرزػػةت ا٧٣٪ ٨ك٦ػػ

ا١٣ةا٪ػةت ا٧٣ٕؽ٣ػح  د٪ػذش كأفٚٲ٧ػة ثٲ٪٭ػة،  حال ٔالٝػأ٩ػٮاع ظٲػح  كا٧٣٪ذٞةة ٨٦

 6978كٚػٰ ٔػةـ . ةن َجٲٕٲٌػ ة ٠ػةف ثةع١٦ػةف أثػؽان ظػؽكز٭ة ٦ كرازٲًّة د٪ذش ٦ٮادَ

٤ً٪ىخ ٔي ٯ دىػ٪ٲٓ ( ٤ٔػE.Cٲة ٠ٮالم )١ثٕي قالالت اعٱنٲؿٱ ة ٦ٞؽرةي رق٧ٲًّ  أ

-ا٧٣كذٞج٢  ٰٚ-كٱٕٞؽ ا٧٤ٕ٣ة  اٳ٦ةؿ . Insulinؿم ٬ٮ األ٩كٮ٣ٲ٨ ثؿكدٲ٨ ثن

ثٕؽ  القٲ٧ٌةٲح اقذ٪ةدان ٣٭ؾق ا٣ذٞة٩ةت ك٦ٕة٣ضح ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ األ٦ؿاض ا٣ٮراز ٤ٔٯ

 (.Cloning)ا٣ذ٨١٧ ٨٦ دعٞٲٜ ٤٧ٔٲةت االقذ٪كةخ 

كاقٓ ٦ػ٨ ٝجػ٢ ا٣كػٲؽات  اصذ٧ة٣ٰٔٞؽ دؿاٜٚ ٬ؾا ا٣ذٞؽـ ا٧٤ٕ٣ٰ ث٤ُت  -3

كاألزكاج ٨٦ أص٢ دٕٛٲ٢ ٬ؾق ا٣ذٞة٩ةت ا٣عؽٱسح ث٭ؽؼ ا٣ذع٥١ ث٧ٮًٮع 

١ػٮف رٗجػح ددض٪ت ا٣عىٮؿ ٤ٔٯ أَٛةؿ ٔ٪ؽ٦ة ال ا٣ؼىٮثح؛ ٨٦ ظٲر 

ػ ٣ٟ، أكثؾ ٢ إ٣ػٯ إ٩ضػةب أَٛػةؿ ٤ٔػٯ ا٣ػؿ٥ٗ ٦ػ٨ إوػةثح أظػؽ ا٣ذٮو 

 ا٣ـكصٲ٨ ثة٥ٕٞ٣.

 ٧ٮًػٮعى ا٣ ٠ػةف ٝػؽ ا٣جنػؿ ٣ػؽل «اع٩ضػةب»٢ ٰٚ ٤٧ٔٲح إف ٬ؾا ا٣ذؽػ  

٧ضذ٧ٕةت ا٧٣ذٞؽ٦ح ك٬ؾا ٦ة دٚٓ ا٧٣ٮاَ٪ٲ٨ ثة٣، ةألػالٝٲةت ا٣جٲٮ٣ٮصٲ ٥٬َ األ

كقأمػٲؿ ٚٲ٧ػة  .ثة كأ٦ؿٱ١ة كٗٲؿ٬ة إ٣ٯ ٦٪ةٝنح ٬ؾق ا٧٣ٮًٮٔةتٰٚ دكؿ أكر

 ٱ٤ٰ إ٣ٯ دضؿثح ٚؿ٩كة ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ:

ٔػةـ  ؾـ األػالٝٲػةت ٦٪ػدػ٢ ٦ٮًٮع د٪ْٲ٥ ا٣ػٮالدات ٚػٰ ٚؿ٩كػة ظٲ ػ

ا٣سة٦٪ػح ٔنػؿة  ا٣كػ٪ح ثٲ٨ ا٤٣ٮادٰ ا٣ٛؿ٩كٲةت % ٨٦ ا٣٪كة  51ف ٠ة إذ، 6978

٠ة٩ػخ ا٣ٞػٮا٩ٲ٨  ٨ى ظػٲ (،Contraception) ٦ٮا٩ٓ ا٣ع٢٧ ٨ٱكذؼؽ٦كا٣ؼ٧كٲ٨ 

ٝػؽ ذ٬ػت  6975ٔػةـ  Veil (ٚٲ٢)أف ٝة٩ٮف  ٤ٔٯ .ا٣٪ةٚؾة ف٩ؾاؾ دك٧ط ثؾ٣ٟ

َٜ  إذ ؛أثٕؽ ٨٦ ذ٣ٟ ثةعص٭ةض ٤ٔٯ ا٣ػؿ٥ٗ ٦ػ٨ ا٧٣ٕةرًػح  أُٔٯ ا٧٣ؿأة ا٣ع

 ٬ؾا ا٣ٞة٩ٮف. ا٣نؽٱؽة ا٣ذٰ ٣ٞٲ٭ة
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، إ٣ػٯ 6978ٚػٰ ٔػةـ  ٗٲؿ أف كٝٮؼ ا٣٪كة  ٰٚ كص٫ د٤ٟ ا٧٣ٕةرًح ٝؽ أدل

ذ٣ٟ أف ٔؽد ظةالت اعص٭ػةض ا٣كػؿٱح، كا٣ؼُػؿة  ؛٣عة٣ح ٗٲؿ ٦ٞجٮ٣ح كًٓ ظؽ  

 كا٧٧٣ٲذح ٰٚ ٠سٲؿ ٨٦ ا٣عةالت، ٝؽ أوجعخ دكةكم ٔؽد ا٣ٮالدات ا٣ُجٲٕٲح.

٣ًؽىتٰٚ ٬ؾق ا٣ْؿكؼ ا٧٧٣ٲـة   - ا٧٣ذعػؽة ة١٤٧٧٣ػحث ٦ة٩نكػذؿ ٚػٰ - كي

٩ذٲضح ٤٧ٔٲح إ٣ٞػةح ثٮٱٌػح داػػ٢  Louise Brown (ثؿاكف ٣ٮٱـ) ا٤ُٛ٣ح كالدة

. كٝػؽ ٠ة٩ػخ ا٣ذ٤ٕٲٞػةت إٱضةثٲػح 6978د٧ػٮز  26-25ػذجةر ٣ٲ٤ح أ٩جٮب اال

كٮف ٣عؿٱح ا٧٣ػؿأة أف ا٣ػذع٥١ ثة٣ذٞة٩ػةت ا٣عٲٮٱػح رأل ا٧٣ذع٧   ٚٞؽ، إص٧ةالن 

٧٣ٕةرًٲ٨ كا٧٣ٕةدٱ٨ ٰٚ رأم اة أ٦ٌ ك .ا٣ؼةوح ثةع٣ٞةح دذ٧ةمٯ كظؿٱح ا٧٣ؿأة

٩جػٮب ا٣ـصػةصٰ ٣ػ٨ دػؤدم إ٣ػٯ دض٪ػت ٧٣ٮا٩ٓ ا٣ع٢٧ ٚإف دٞة٩ةت ٢َٛ األ

 ؛ا٣عىٮؿ ٤ٔٯ ٢َٛ ٦ؿٗٮب ٚٲػ٫ ، ث٢ دؤدٌم إ٣ٯكالدة ٢َٛ ٗٲؿ ٦ؿٗٮب ٚٲ٫

 ا ٱىٕت ٤ٔٲ٭٥ إدا٩ح د٤ٟ ا٤٧ٕ٣ٲح.ك٣ؾ

 ة ؼٛػثألف ٤٧ٔٲح اعػىةب ا٣ى٪ةٰٔ ٝؽ دُػٮرت  ؛ك٦ٓ ذ٣ٟ اقذ٧ؿ ا٣ضؽؿ

٦ة، كأف دٞ٪ٲح دض٧ٲؽ ا٣٪ُةؼ كا٣جٮٱٌػةت ا٣جنػؿٱح كظْٛ٭ػة ٝػؽ أًػعخ  إ٣ٯ ظؽ  

ـه  طى ذً ، كٝػؽ اٚذيػ6953كإٝةن ٦٪ؾ ٔػةـ  ٣ؽراقػةت ظٛػِ ا٣٪ُػةؼ كا٣جٮٱٌػةت  ٦ؿ٠ػ

 Centers for the Study and Conservation of Eggs and (CECOSا٣جنػؿٱح )

Human Sperm صػٮرج )ٮر ٌكػثػإدارة ا٣جؿكًٚ  6973مػجةط  9 ؾٰٚ ٚؿ٩كػة ٦٪ػ

 .(Hôpital du Kremlin-Bicêtreٰٚ ٦نٛٯ ) Pr. Georges David (داٚٲؽ

ث٧ٕة٣ضح ثٕي ظػةالت ا٣ٕٞػ٥ ة، ؼ ث٫ رق٧ٲًّ ا٧٣ٕذؿى  كٱؼذه ٬ؾا ا٧٣ؿ٠ـ

ثةقػذؼؽاـ د٤ػٟ  -ثٕؽ إُٔػةا٭٥ ٦٭٤ػح ٤٣ذ١ٛٲػؿ  -كٱك٧ط ٣ زكاج  ،ا٣ؾ٠ؿٱح

 ٣٭ػة، ا١٣ةزٮ٣ٲ١ٲح٨٦ ٝج٢ ا١٣٪ٲكح  ح٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ إدا٩ ،ا٣ذٞة٩ةت ا٣ذٰ دُٮرت

٥ ا٣ذع١  ك ،In Uterusداػ٢ ا٣ؿظ٥ ١ٮفألف اع٣ٞةح ٰٚ ٬ؾق ا٣عة٣ح ال ٱكذ٣ٟ 

ة٣ٛؿٱٜ األ٠سؿ ٩ضةظةن ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٲؽاف ٥٣ ٱكػض٢ ٚ ؛ث٭ؾق ا٣ذٞة٩ح ٥٣ ٱ٨١ ٦ؿًٲةن 
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 4111أ٠سػؿ ٦ػ٨ ٰٚ ٤٠ٲٛال٩ؽ  دي٦ ؿى % ٨٦ ا٣عةالت. )ك٥٤ٕ٤٣  5-2 إاٌل ٩ضةظةن 

ُٔػ٢ ٚ٪ػٰ ٚػٰ ٥ٗ دٮٚؿ اٳزكت ا٣كةا٢ ثكجت ر ،٨٦ األزكاج 951 ػص٪ٲ٨ ٣

 .! ك٬ٰ ظةالت دعؽث ٰٚ ٔؽد ٨٦ ا٧٣ؼةثؿ(ص٭ةز ا٣ذع٥١ ثة٣عؿارة

ك٠ة٩ػخ  ،6982ٔػةـ  Amandine( ف٦ة٩ػؽٱ٨)ك٣ؽت ٰٚ ٚؿ٩كػة ا٤ُٛ٣ػح ك

( أك bébé éprouvetteػذجػةر )أكؿ ٤َٛح دٮ٣ػؽ ثُؿٱٞػح اع٣ٞػةح ٚػٰ أ٩جػٮب اال

(Test Tube Baby ٚؿ٩كة ثة٣ذٕةكف ثػٲ٨ ٰٚ )(صػةؾ دكػذةر )(Jacques Testart) 

 (قػٲ١ٮ٣ٮصٲة)ك (ٚٲـٱٮ٣ٮصٲػة)ٰٚ ٦ضةؿ  ((Bruno Lassalle( ثؿك٩ٮ القةؿ)ك

-FRYD (ٚؿٱػؽ٦ةف)ٮر ٌكػا٣ذ١ةزؿ ا٣جنؿم ٦ٓ ثػةظسٲ٨ كأَجػة  ٱٞػٮد٥٬ ا٣جؿكًٚ 

MAN) ٠ال٦ػةر ثٛؿ٩كػة ) (أ٩ُٮاف ثٲ٤١ٲؿ)( ٰٚ ٦نٛٯ ٰٚà l'hôpital Antoine-

Béclère de Clamart.). 

 ري دُػٮ   الا٧٤ٕ٣ٲػح  قػذؼؽا٦ةتي ٗٲؿ أف ٦ة ٱسٲؿ اال٬ذ٧ةـ ٣ؽل ا٣ض٧ة٬ٲؿ اال

٬ؾق ا٤ٕ٣ٮـ ثعؽ ذاد٭ة. ذ٣ٟ أف ٬٪ةؾ ٌٝػةٱة دىػؽـ ا٣ٕٞػ٢. ٚٛػٰ ٤ُ٦ػٓ فذار 

ى  6981 زػالث ٚذٲػػةت  ح ػ ثػػأفٔجػػؿ كقػةا٢ اعٔػػالـ ا٧٣ؼذ٤ٛػ - ٥ي ٤ٔػ٥ ا٣ٕػة٣

ي أ٦ؿٱ١ٲةت ٝؽ   ًٞ أ ، ث٪ُةؼ ٦ٞؽ٦ح ٨٦ ذ٠ٮر ٱع٤٧ٮف صػةاـة ٩ٮثػ٢ ٤ٕ٤٣ػٮـ ٨ى عٍ ٣

 W.Shockley (ك٣ٲػةـ مػٮ٤٠ٰ)ك٬ػٮ  ،أف ٱنةر إ٣ٲػ٫ ٢ى جً كأف أظؽ ٬ؤال  ٍٚٞ ٝى 

 .ا٣ؾم أ٠ؽ أف ا٣كٮد ٥٬ دكف ا٣جٲي ٤ٔٯ ا٧٣كذٮل ا٣ٮرازٰ

ثأف دٞة٩ػةت اع٣ٞػةح  إ٣ٯ ا٣ذ١ٛٲؿ Nobel Babies ٣ٞؽ أدت ٌٝٲح أَٛةؿ ٩ٮث٢

ك٣ضػٮ  ا٣ػجٕي إ٣ػٯ ٤٧ٔٲػح  ،وُ٪ةٰٔ قذؤدم ظذ٧ةن إ٣ٯ ثؿكز دٕىت ٔؿٰٝاال

إًةٚح إ٣ٯ أف ثٕي أ٧٩ػةط ا٤٣ضػٮ  إ٣ػٯ  ،Eugenics (Well born) دعكٲ٨ ا٣٪ك٢

 ٧٠ػة ٚػٰ ٌٝػٲح األ٦٭ػةت ا٣ع٧ٌػةالت أك ،وُ٪ةٰٔ ٝؽ أزةرت ا٣ٞؿؼاع٣ٞةح اال

ػ٪ٍ دي  إذٳ٣ٲح ٣ٲكخ ٦ٕٞؽة، ٣ٟ أف ا. ذsurrogate mothers)ا٣جؽاا٢ ) إ٣ػٯ  ٪ُػةؼي ا٢٣ ٞى

د٤ػٟ  ؿى ظػٮَ كذ٣ػٟ ٦ػة !٢َٛ إ٣ٯ زكصٲ٨ ث٪ة ن ٤ٔٯ ٤َج٭٧ة ا٧٣ؿأة ا٣ؿاٗجح ثإُٔة 

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9b%C3%A9_%C3%A9prouvette
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ا٣ذٞة٩ػػحى 
(6)

ػػٍخ  كٝػػؽإ٣ػػٯ ٤٧ٔٲػػةت دضةرٱػػح ٦٪٧ْػػح.   ٕى  ٝ ٚػػٰ ا٣ٮالٱػػةت  ٔٞػػٮدهكي

أ٣ػػٙ دكالر ٤٣ٕٞػػؽ ا٣ٮاظػػؽ ٦ػػٓ أزكاج  45-21ا٧٣ذعػػؽة األ٦ؿٱ١ٲػػح ٦ٞةثػػ٢ 

دٌػةٔٙ ٬ػؾق ا٤٧ٕ٣ٲػةت ٝػؽ أ٤ٝػٜ ا٣ٮصػؽاف كأدل إ٣ػٯ َػؿح  كإفٌ  .ٱةاكٲ٨

دكةؤالت أػالٝٲح ظٮؿ َجٲٕح ٬ؾا ا٢٧ٕ٣. كٝػؽ الٝػخ ا٧٣ٮاٝػٙ األػالٝٲػح 

ذ٣ػٟ ٣ػ٥  أفٌ ثػ٧٤ٔػةن  ،١٤٣٪ٲكح ا١٣ةزٮ٣ٲ١ٲح ا٬ذ٧ة٦ةن كاقٕةن ٨٦ ٝج٢ ا٣ؿأم ا٣ٕةـ

ثػؽ٣ٲ٢ رٚػي ا٣ػؿأم ا٣ٕػةـ االقػذضةثح ٤ُ٣ػت  ؛أػالٝٲح ث٢ٱ٨١ ٣ٞ٪ةٔح دٱ٪ٲح 

 ؼه ٦ٮا٩ٓ ا٣ع٢٧ ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ.٪ٲكح ٚٲ٧ة ٱا١٣

الدكةع ٦ضػةالت ا٣ذ١ٛٲػؿ األػالٝػٰ ٚػٰ ا٧٣ٮًػٮٔةت ذات ا٣ٕالٝػح ك

ا٣ٞةًػٰ ثذنػ١ٲ٢  6983مػجةط  23ثة٣عٲةة ا٣جنؿٱح وؽر ٚػٰ ٚؿ٩كػة ٝػة٩ٮف 

 National Consultative Committee ofقذنػةرٱح كَ٪ٲػح ٣ ػالٝٲػةت ا٣ض٪ػح 

Ethics (CCNE)، ي ًُ أ ظٲةت ٤٣ٞٲةـ ثؽكر٬ة ٚػٰ ا٧٣كػةا٢ األػالٝٲػح ا٣ىال ًخ ٲى ٔ

 ا٧٣ُؿكظح ٰٚ ٦ضةؿ ٤ٔٮـ ا٣عٲةة كا٣ىعح.

االقذنػةرٱح ا٣ٮَ٪ٲػح ٣ ػالٝٲػةت ٌٝػٲذةف أزةردػة  كٝؽ كاص٭خ ا٤٣ض٪ػحى 

كدىػؿٱعةت ، 'Parpalaix( ٲػ٫ثةرثة٣)ٌٝػٲح ك٧٬ػة: ،ؽالن كاقٕةن ٰٚ ٚؿ٩كة ٤٠٭ةص

 .J. Testart (صةؾ دكذةر)

٤ٛػح د٪ة٤ٝخ أص٭ـة اعٔالـ ا٣ٛؿ٩كػٲح ا٧٣ؼذ 6984ٰٚٛ ظـٱؿاف ٨٦ ٔةـ 

( Corinne Parpalaix) (٠ٮرٱ٨ ثةرثة٣ٲ٫)ثٲ٨  ا٩جأ ٦عة٧٠ح ذات َةثٓ ػةص صؽًّ 

ٚٞػؽ أٝة٦ػخ د٤ػٟ ، L'hôpital Bicêtreك٦ؿ٠ـ دراقةت ظِٛ ا٣٪ُةؼ ٧٣نػٛٯ 

ا٣كٲؽة ا٣نةثح دٔٮل ٌٝةاٲح ٠ٰ دذ٨١٧ ٨٦ اقذٕةدة ٩ُةؼ زكص٭ػة ا٧٣ض٧ػؽة 

كذ٣ٟ ثٕؽ كٚةة زكص٭ة ا٣ؾم ٠ػةف ٝػؽ أكدع  (،ثٲكٲذؿ) كا٧٣عٛٮّح ٰٚ ٦نٛٯ

ا٧٣كؤكؿ ٔػ٨ ا٧٣ؿ٠ػـ  (دٱٛٲؽ)ٮر كٌ كٝؽ رٚي ا٣جؿكًٚ  .٩ُة٫ٚ ٰٚ ذ٣ٟ ا٧٣ؿ٠ـ

                                                 

َيٮ رت (6)  .Stem cellsد٤ٟ ا٣ذٞة٩ح ثةقذؼؽاـ ا٣ؼالٱة ا٣ضؾٔٲح  كٝؽ 
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خ ا٧٣عة٧٠ػح ا٣ذػٰ ٠ة٩ػك٣٭ػؾا  ،ٝجٮؿ ذ٣ٟ دكف أ٦ؿ كاًط ٨٦ كزٱؿ ا٣ىػعح

 ٝة٩ٮ٩ٲػح» ؛«كا٣٪ُػةؼ األر٤٦ػح»كّ٭ػؿت ٔ٪ػةكٱ٨ ٦سػ٢  ،أزةرت صؽالن كاقػٕةن 

 «.٧ٮتا٣ ثٕؽ اعػىةب

كاٚٞػػخ ا٧٣ع٧١ػح ٤ٔػػٯ ٤َج٭ػػة.  ٨ا٣ػؽٔٮل ظػػٲ (٠ػػٮرٱ٨)٣ٞػؽ ٠كػػجخ 

!! ٗٲؿ أف قٲؿ ا٧٣عة٧٠ح أزةر ا٣٪ٮر ا٧٣ٮٔٮد ا٢ُٛ٣ي  ٥٣ ٱؿى  كألقجةب َجٲح ثعذح

ٌٝٲح إ١٦ة٩ٲح اع٣ٞةح ثٕؽ ا٧٣ٮت ٧٠ة أزةر ٦ن٤١ح اع٣ٞةح ا٣ى٪ةٰٔ كاظذػؿاـ 

ا٣جػؽٱالت  أٔػةدت د٤ػٟ ا٧٣عة٧٠ػح ٚػذط ٌٝػٲح األ٦٭ػةتك ، ا٣عٲةة ا٣ٕةا٤ٲػح

ُػٰ ٧ٕكإ١٦ة٩ٲح ظؽكث وؿاع ثٲ٨ األـ ا٧٣ذ٤ٞٲح ٤٣٪ُةؼ كزكصح ا٣نػؼه ا٣

ٰى  أفٌ  ك٣ذ٤ٟ ا٣٪ُةؼ.  ا٣عسٲسح ٤٣٪كة  ا٣ٮظٲػؽات كا٣٪كػة  ا٧٣ىػةثةت  ا٧٣كةٔ

٤٣عىٮؿ ٤ٔٯ ظٜ األ٦ٮ٦ح ٝػؽ ٱ٭ػؽد ٝػة٩ٮف  Homosexualsثة٧٣س٤ٲح ا٣ض٪كٲح 

 األقؿة ٰٚ ظةؿ ٝجٮؿ ذ٣ٟ.

 «األب ا٧٤ٕ٣ػٰ» (صةؾ دكػذةر)ىؿٱعةت ك٨٧ً ٬ؾا ا٣كٲةؽ ٱضت كًٓ د

ظٲ٨ وؿح ٣ىعٲٛح  ،٩جٮب االػذجةرأألكؿ ٢َٛ ٚؿ٩كٰ ٱ٪ذش ٨ٔ اع٣ٞةح ٰٚ 

 l'oeuf«ا٣جٮٱٌػح ا٣نػٛةٚح»زػ٥ ٚػٰ ٠ذةثػ٫  6986أٱ٤ػٮؿ  61ٚػٰ  (ا٤٣ٮ٦ٮ٩ػؽ)

transparent:  (ثٮا١٩ةرٱػػ٫)ثػػأف ا٣ضػػؽار ا٣ٛةوػػ٢ ا٣ػػؾم أ٩نػػأق (Jules Henri 

Poincaré6854 -6962ٕث٧ة ٬ٮ ٠ةا٨ كثٲ٨ األػػالؽ »٥٤ ا٣ؾم ٱ٭ذ٥ ( ثٲ٨ ا٣

ا٤ٕ٣ػ٥  دؿاٜٚ أًعخ األػالؽ كأفٌ  ؛«دىؽع ٝؽ ٱ١ٮف أف ٱضت ث٧ة ا٣ذٰ د٭ذ٥

 «.أ٫٩ ٨٣ ٱؾ٬ت أثٕؽ ٨٦ ذ٣ٟ» (دكذةر)كأ٠ؽ ، ٰٚ ٢٠ ػُٮاد٫

ا٧٣ؼػةكؼ ٣ػؽل  (صػةؾ دكػذةر)كدىػؿٱعةت  (ثةرثة٣ٲ٫)٣ٞؽ أزةرت ٌٝٲح 

ك٠ةف ٤ٔٯ ا٣ك٤ُةت ا٣ٕة٦ح  ،كٲةقحا٣ رصةؿي  ٦٪٭٥مؿٱعح كاقٕح ٨٦ ا٣ٛؿ٩كٲٲ٨ 

أف دعك٥ ٬ؾا األ٦ؿ كدٌٓ ا٣ٌٮاثٍ ا٣٪ة٧ّح ٣ ػالٝٲػةت. كٚػٰ د٤ػٟ األز٪ػة  

 Congregation de La Doctrine de La Foie  «ص٧ٕٲػح ٦ػؾ٬ت اعٱ٧ػةف»٩نؿت 
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ة اظذػؿاـ ا٣عٲػة» دٌٞػٰ ثػػ (ٱٮظ٪ة ثػٮ٣ف ا٣سػة٩ٰ)د٤ٕٲ٧ةت كاٜٚ ٤ٔٲ٭ة ا٣جةثة 

 «.ا٣ؼ٤ٜ ا٣جنؿٱح ا٧٣ٮ٣ٮدة ك٠ؿا٦ح

ص٤٧ػح  -ث١ػ٢ كًػٮح كا٣ذػـاـ  -كثة٢ٕٛ٣ أدا٩خ ا١٣٪ٲكػح ا١٣ةزٮ٣ٲ١ٲػح 

ػ ٥ كازدادت ا٣ذٞة٩ةت ا٣ؼةوح ثةع٣ٞةح االوُ٪ةٰٔ. ٗٲؿ أف ا٣ضػؽؿ ٣ػ٥ ٱيعكى

ثٕؽ اال٠ذنةٚةت ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣ذٞؽ٦ح ا٣ذٰ ٚذعػخ ا٣جػةب  القٲ٧ٌةاأل٦ٮر دٕٞٲؽان ك

 ا٣جنؿ! قذ٪كةخي ذ٣ٟ ا ك٨٦ ،ا٣عٲحكاقٕةن ٰٚ ٦ضةؿ اقذ٪كةخ ا١٣ةا٪ةت 

ةت ٦ػ٨ ا٣ٞػؿف ا٧٣ةًػٰ ثة٣ذٮوػ٢ إ٣ػٯ كًػٓ ٲـت ق٪ٮات ا٣ذكٕٲ٪د٧ٲٌ  

٣ػؿاٲف األ٦ؿٱ١ػٰ كٝؽ كوػٙ ا.(Human Genomeػةرَح ٤٣ضٲ٪ٮـ ا٣جنؿم )

٦ػٓ راػٲف  26/6/2111ثذػةرٱغ  ٰٚ ٦ؤد٧ؿ وػعٰٛ، (ثٲ٢ ٤٠ٲ٪ذٮف)ف٩ؾاؾ 

ٲؿة ا٣ػؾػ ر٦ػٮزً  ٠ذنػةؼ )ظػ٢َ ٬ػؾا اال، (َٮ٩ٰ ث٤ٲػؿ)كزرا  ثؿٱُة٩ٲة األقجٜ 

أ٠سؿ أ٧٬ٲح ٨٦ ٬جٮط اع٩كػةف ٤ٔػٯ قػُط ا٧ٞ٣ػؿ )ٔػةـ ٫ ثأ٩ٌ  ،ا٣ٮرازٲح ٤٣جنؿ(

 .٫٩ اع٩ضةز ا٧٤ٕ٣ٰ األًؼ٥ )٦٪ؾ ٤ُ٦ٓ األ٣ٛٲح ا٣سة٣سح(أك ،(6969

ثع٧ػةس ٠جٲػؿ دؿاٚػٜ ٦ػٓ ا٣ؿٗجػح  ٠ذنةؼاالكٝؽ ٝةث٢ ا٣جٕي ذاؾ  ،٬ؾا

ؼػؾ ادَ  ٰ ظػٲ٨َجٲػح ٚػثإ١٦ة٩ٲح دٕؽٱ٢ ا٣جؿ٩ػة٦ش ا٣ػٮرازٰ ا٣جنػؿم ألٗػؿاض 

ٮ  ٭٧ػةن إٱػة٥٬ ثػة٤٣ض١ةن ث٧٤ٕة  ا٣جٲٮ٣ٮصٲة ٦ذٌ ك٦ن١   ا٣جٕي اٳػؿ ٦ٮٝٛةن ظؾران 

٠ة٩خ دكٕٯ ٣ذعكػٲ٨  األٱؽٱٮ٣ٮصٲح ا٣ذٰد٤ٟ  :إ٣ٯ ا٧٧٣ةرقةت ا٣ُجٲح ا٣٪ةزٱح

« أ٠سػػؿ ٦٭ػػةرة»٦ػػ٨ ػػػالؿ د٪نػػٲٍ كالدة ٠ةا٪ػػةت ثنػػؿٱح  Eugenicsا٣٪كػػ٢ 

 .«ٗٲؿ ا٣ضؽٱؿٱ٨ ثة٣عٲػةة»ك (Unfitكا٣عٲ٤ٮ٣ح دكف د١ةزؿ األٚؿاد ٗٲؿ األ٠ٛة  )

ا١٤٧٧٣ح ا٧٣ذعؽة كٔؽد ٦ػ٨ ْٚٲٕح ٰٚ  خ دعخ ٬ؾا ا٣نٕةر صؿاا٥ي جى كٝؽ اردي١ً 

 كأ٦ؿٱ١ة.ثة دكؿ أكر

قذؼالو٫ ٬ٮ أف ا٣ؿأم ا٣ٕةـ ٱذػأرصط ثػٲ٨ ا٣ٞجػٮؿ اكاأل٦ؿ ا٣ؾم ٱ٨١٧ 

كا٣ذؿدد ٚٲ٧ة ٱؼػه ا٣ذٞة٩ػةت ا٣عؽٱسػح كدُجٲٞةد٭ػة ٚػٰ ٦ضػةؿ ٤ٔػٮـ ا٣عٲػةة 
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َ٪ٮف ال ٱ١٤٧ٮف ا٣ٮقةا٢ ا٧٣ٕؿٚٲػح ا١٣ةٚٲػح ٣ذ١٧ٲػ٪٭٥ ٦ػ٨ ٚة٧٣ٮا .كا٣ىعح.

كٱذكػة ٣ٮف ٔػ٨ ٠ٲٛٲػح  ،ا٣ذع٥١ ثذُٮر ا٣ذٞة٩ةت ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ا٣ؾم ٱٕٲنٮف ٚٲػ٫

 .٦ٮاص٭ح ٬ؾق ا٧٣ن١الت األػالٝٲح ا٣٪ةمبح

قذنةرٱح ا٣ٮَ٪ٲح ٣ ػالٝٲةت ٚػٰ ٚؿ٩كػة ٚػٮر دنػ١ٲ٤٭ة ٔػةـ ثؽأت ا٤٣ض٪ح اال

٣ػٯ ٦ٮاٝػٙ إت ا٧٣ُؿكظػح كا٣ٮوػٮؿ ثٮًٓ ٦جةدئ ٧٣ٕة٣ضػح ا٧٣نػ١ال 6983

أػالٝٲح ٦ٞجٮ٣ح ٨٦ ٗة٣جٲح أث٪ة  ا٧٣ضذ٧ٓ ا٣ٛؿ٩كٰ. ك٠ةف ٤ٔٯ ٬ؾق ا٤٣ض٪ح أف دأػػؾ 

نػؿٱح ظذػؿاـ ا٣عٲػةة ا٣جا»ا٣ذ٤ٕٲ٧ةت ا٣ىةدرة ٨ٔ ا٣٭ٲبةت ا٣ؽٱ٪ٲػح ا٣ذػٰ دػؽٔٮ إ٣ػٯ 

ك٣ٞؽ ا٤ُ٩ٞخ ا٤٣ض٪ح ٰٚ ذ٣ٟ ٦ػ٨ ٦جػؽأٱ٨  .ٔذجةراال ٕٲ٨ث« ا٧٣ٮ٣ٮدة ك٠ؿا٦ح ا٣ؼ٤ٜ

 ك٩ْؿة رصةؿ ا٣ؽٱ٨ ٤٣ض٪ٲ٨ ٨٦ ص٭ح أػؿل. ،ة: ا٣ـكاج ا٧٣كٲعٰ ٨٦ ص٭ح٧٬

دذ٧سػػ٢ األك٣ػػٯ  ٚػػة٣ـكاج ا٧٣كػػٲعٰ ٱٕذ٧ػػؽ ٤ٔػػٯ ٝةٔػػؽدٲ٨ أقةقػػٲذٲ٨:

 -ٝذٌػة  ٔ٪ػؽ اال -ثةالدعةد ا٣ضكؽم ٤٣ـكصٲ٨ كٝجٮؿ األَٛةؿ ا٣ػؾٱ٨ ٱ٪ذضػٮف 

 دعةد.ال٨ٔ ذ٣ٟ ا

ةن ٠ةا٪ػةن ثنػؿٱٌ  فٌ أ ٦ٕ٪ػةقد إ٣ٞػةح ا٣جٮٱٌػح أ٦ة ا٣ٞةٔؽة ا٣سة٩ٲح ٚذؿل أف ٦ضؿ

 اقػذؼؽاـي  فا٣ٞةٔػؽدٲ٨ ٠ػة٦ػ٨ ٬ػةدٲ٨  كصؽٱؽان ٱ١ٮف ٝػؽ ػ٤ػٜ ث٧نػٲبح اهلل. 

ظذؿاـ ا٣ض٪ػٲ٨ ك٦ٕة٤٦ذػ٫ ا٨٦  ثؽٌ  . كالٲ٨ًٍ ؽا٩ى ظجٮب ٦٪ٓ ا٣ع٢٧ كاعص٭ةض ٦ي 

ا٣ذضػةرب  إفٌ  زػ٥ٌ  ،ٱذعٞػٜ ٚٲ٭ػة اع٣ٞػةح ا٤٣عْح ا٣ذ٦ٰٕة٤٦ح مؼه ثة٣ٖ ٨٦ 

 .اع٣ٞةح االوُ٪ةٰٔك٠ؾ٣ٟ  ،«Illicit»٤ٔٯ ا٣ض٪ٲ٨ ٦عْٮرة ث٢ ٦عؿ٦ح 

ٚة٣٪ػػةس ٚػػٰ ٚؿ٩كػػة ٱؤ٦٪ػػٮف ، ةٗٲػػؿ أف ذ٣ػػٟ ٣ػػ٥ ٱ٤ػػٜ إص٧ةٔػػةن مػػٕجٲًّ 

دٱ٪ٲػػح ك٤ٚكػػٛٲح ثة٣ؽٱ٧ٮٝؿاَٲػػح كا٣ذٕؽدٱػػح ا٧٣ذ٧ٲػػـة ثذ٪ػػٮع زٞػػةٰٚ كدٞة٣ٲػػؽ 

 كأػالٝٲح ٦ذٛةكدح.

كال ٱ٨١٧ ألظؽ أف ٱٛؿض رأٱػ٫ ٤ٔػٯ اٳػػؿٱ٨ دكف ا٧٣كػةس ثة٣عٲػةة 

قذنػػةرٱح ا٣ٮَ٪ٲػػح ٣ ػالٝٲػػةت ا٤٣ض٪ػػح االك١٬ػػؾا كصػػؽت  .ا٣ؽٱ٧ٮٝؿاَٲػػح



 674 (9-1) اىاجلسء (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمعق 

(CCNE ٩ٛكػػ٭ة أ٦ػػةـ وػػٕٮثةت ثة٣٘ػػح ٚػػٰ إُٔػػة  رأٱ٭ػػة ٚػػٰ ا٧٣نػػ١الت )

٬ػؾق  ٧٤ٔةن أفٌ  .األػالٝٲح ا٧٣سةرة ٰٚ ٦ضةؿ ا٣جٲٮ٣ٮصٲة كا٣ُت كا٣ىعح ا٣ٕة٦ح

٣ٲت ك٬٪ػةؾ ٔػؽة أقػة ،ا٤٣ض٪ح دٕذ٧ؽ ا٣عٮار ٤٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ ا٣ع٤ػٮؿ ا٧٣س٤ػٯ

 :عٝة٦ح ٦س٢ ٬ؾا ا٣عٮار ٦٪٭ة

 (:Compromiseارتطادػطبدأػاضتدوغاتػ)ػ-

 Anne( فف ٚػةٗٮ الرٗػٮ)دإٚػخ ا٣كػٲؽة  6984ٰٚٛ ٦ٞة٣ح ٩نؿت ٔةـ 

Fagot largeault  ٰ٠ػٮ٣ٲش )أقذةذة ٠ؿقٰ ا٤ٛ٣كٛح ٤ٕ٤٣ٮـ ا٣عٲٮٱػح كا٣ُجٲػح ٚػ

أف أٌٔػػة  ا٤٣ض٪ػػح  حن جٲ ٪ػػٔػػ٨ ٬ػػؾق ا٣ُؿٱٞػػح ٦ College de France( دكٚػػؿا٩ف

ز٥ ٱذٮو٤ٮف إ٣ػٯ  ،كف اال٬ذ٧ةـ ث٤٧ٛةت ٦عؽدةؤجؽقذنةرٱح ٣ ػالٝٲةت ٱاال

ثٲ٨ ا٧٣ذ٤ُجةت األػالٝٲح ا٧٣ذجةٱ٪ح كٱذٛٞػٮف ٚٲ٧ػة ثٲػ٪٭٥  Compromiseدكٮٱح 

 .٤ٔٯ ا٣ٞؿار ا٣ٮاصت ادؼةذق

ديؿ٠ ػت  (٣Cookingضػةف األػالٝٲػةت ث٪ػٮع ٦ػ٨ )َجؼػح  دٞػٮـكثة٣ذة٣ٰ 

قػذٕةرة ال٬ػؾق ا٤٣ُجؼػح ث٪كػت دٝٲٞػح. كثُؿٱٞح ٚ٪ٲػح ا١٧٣ٮ٩ػةت ا٧٣ؼذ٤ٛػح 

ا٧٣ُجؼٲح ٝؽ أزةرت صؽالن ٣ػؽل ا٣ٛالقػٛح ا٣ػؾٱ٨ ٱٌٛػ٤ٮف ٦٪ةٝنػح ا٧٣جػةدئ 

ثؽالن ٦ػ٨ ا٣ذكػٮٱةت ا٣ذػٰ ٣ػ٥ د١ػ٨ ٦ٞ٪ٕػح  ،ا١٣جؿل كإف ٥٣ ٱذٮو٤ٮا إ٣ٯ ظ٢ٌ 

أ٦ػػةـ ٬ػػؾا ا٣ٮًػػٓ دضػػةكزت ا٤٣ض٪ػػح ا٣ٮَ٪ٲػػح ٣ ػالٝٲػػةت ٦كػػأ٣ح  .د٧ة٦ػػةن 

ا٧٣نة٢٠ ٦ٓ  ا٣عةالت ا٣ؼةوح ٣ذؿ٠ـ ا٬ذ٧ة٦٭ة ث٧ض٧ٮٔةت )أك ٔةاالت( ٨٦

 دئ ا٣ذٰ دكذ٪ؽ إ٣ٲ٭ة ٰٚ أظ١ة٦٭ة.دجٲةف ا٧٣جة

أف ا٣ٞٮأػؽ  J. Habermas( ةثؿ٦ػةس٬ ٱػٮر٨ٗ)كٝؽ رأل ا٣ٛٲ٤كٮؼ األ٧٣ػة٩ٰ 

)ا٣٪ٮر٦ػػةت( األػالٝٲػػح ال ٱ١٧ػػ٨ أذجةر٬ػػة ٦ٞجٮ٣ػػح إال إذا ٠ة٩ػػخ ٝةث٤ػػح ٤٣ذ٧ٕػػٲ٥ 

Universalizable  كدعٞػٜ ٚةاػؽة ٔة٦ػحcommon interest ٣ػؾاؾ ػةوػح  ٦ىػ٤عحن  ال

 كثؽكف ٔ٪ٙ أك دؽػالت ػةرصٲح. ان ا٣٪ٞةش ظؿٌ  ٱ١ٮفمؿٱُح أف  ،ا٣ؾم ٱُؿظ٭ة
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ٗٲؿ أف أذ٧ةد اعصؿا ات األػالٝٲح ٰٚ ثٕي ا٣عةالت ا٣ؼةوح ٱجٞٯ ٦ج٭٧ةن. 

ك١٣ػ٨ ٬ػ٢ ٱ١٧ػ٨ أذجػةر  ،ةأػالٝٲًّػ ٤ُ٦ػٮبه  ( أ٦ػؿه the personٚةظذؿاـ ا٣نؼه )

 ٢ ٦ٓ ا٣ضٲ٪ٮـ ا٣جنؿم؟( مؼىةن ؟ ك٠ٲٙ ٱ٨١٧ ا٣ذٕةthe Embryo٦ا٣ض٪ٲ٨ )

ك٬ػػؾا ٱذ٤ُػػت إ٩ضػػةز ٩ىػػٮص دػػؿثٍ ثػػٲ٨ ٔػػؽة ٤ٔػػٮـ كدٮًػػط ثٕػػي 

ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ دك٧ط ثة٣ذٮوػ٢ إ٣ػٯ إٔػالف أ٠سػؿ كًػٮظةن ٧٤٣نػ١الت 

 ا٧٣ُؿكظح.

 «٦عػذ٧الن  ةن مؼىػ»ٚة٣ض٪ٲ٨ ا٣جنؿم ٤ٔٯ قػجٲ٢ ا٧٣سػةؿ ٱ١٧ػ٨ أذجػةرق 

(Potential person)،  ٰ٢ ٦ٓ ا٣ض٪ٲ٨ ٤ٔػٯ ا٣٭ٲبةت ا٣ُجٲح أف دذٕة٦ ٤ٔٯكثة٣ذة٣

ك٤ٔٯ ا٣٭ٲبةت االصذ٧ةٔٲح كا٣كٲةقٲح كا٣ٌٞةاٲح كا٣ؽٱ٪ٲح.. إ٣غ  ،٬ؾا األقةس

أف دٕجؿ ٨ٔ رأٱ٭ة ٚػٰ ٬ػؾا ا٧٣ضػةؿ عٱضػةد ا٣ٞٮأػؽ األػالٝٲػح ا٣ذػٰ دػ٪٥ْ 

 ا٣٪نةط ا٣ُجٰ.

ٌٜ  ك٤ٔٲ٫ ،ٗٲؿ أف ا٧٣ٕؿٚح األػالٝٲح ٣ٲكخ ٦ٕؿٚح ٧٤ٔٲح ثعذح  ٣ٲف ٨٦ ظ

 ،Ethics ٧ػةن ٦ػ٨ اٳػػؿٱ٨ ٚػٰ ٦ضػةؿ األػالٝٲػةتأظؽ أف ٱؽٰٔ ثأ٫٩ أ٠سؿ ٤ٔ

ك٤ٔٯ  ،ٚة٣٭ٲبةت ا٣ُجٲح دذٕة٢٦ ٦ٓ األظٲة  ثأق٤ٮب ٱذضةكز ا٧٣كةا٢ ا٣ىعٲح

كا٣نػؿكط ا٣ٮاصػت  ،ا٤٣ض٪ح ا٣ٮَ٪ٲح ٣ ػالٝٲةت أف دعؽد دكر ٬ؾق ا٣٭ٲبػةت

 ٤ٮؾ ا٣ٮاصت ا٣ذـا٫٦ ثنأف ا٣ض٪ٲ٨.كا٣ك ،ؽ ث٭ة ٧٧٣ةرقح ا٣ُتا٣ذٞٲ  

 ؟٣عٲٮٱحت كا٣ىعح ٰٚ ٔىؿ ا٣ذٞة٩ةت ا٧ٚة ٬ٮ ٦ٛ٭ٮـ ا٣ُ

( ال دٕ٪ػٰ ٚٞػػٍ WHOا٣ىػعح ٦ػ٨ ٦٪ْػٮر ا٧٣٪٧ْػػح ا٣ٕة٧٣ٲػح ٤٣ىػعح )

 ٤٣ضك٥ كا٣ػؿكح ٤ٔػٯ ظػؽ  « Well being» ٲىحدعٞٲٜ ا٣ؿٚة٬ً  ؛ ث٢ٗٲةب ا٧٣ؿض

، ٧ٔػ٢ األَجػة  ٤ٔػٯ ا٧٣ٕة٣ضػح ٥٣ ٱٕؽ ٱٞذىػؿك٣ذعٞٲٜ ٬ؾق ا٣ؿٚة٬ٲح  .قٮا 

كأ٧٬ٲػح ا٣ٞٲػةـ ثة٣ذ٧ػةرٱ٨ ا٣ؿٱةًػٲح  ا٣ذ٘ؾٱػح ا٣ىػعٲح َؿؽٚ٭٥ ٱنؿظٮف ٣٪ة 

ٱٮًعٮف قج٢ دض٪ػت  ك ،كدض٪ت اعد٦ةف ٤ٔٯ ا١٣عٮؿ كا٣ذجٖ كا٧٣ؼؽرات
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٩٭٥ ٱٞٮ٦ٮف ث٧٧ةرقةت دذ٤ٕٜ ث١ػ٢ إ :أم ،األ٦ؿاض ا٣ض٪كٲح ا٣ٞةث٤ح ٣ال٩ذٞةؿ

 ة ظذٯ ا٧٣ٮت.أم١ةؿ ا٣عٲةة ٨٦ ا٣ٮالد

ؽ ٦ػ٨ ثػ ال، ك٣ٛ٭٥ ا٣ُجٲٕح ا٣عٞٲٞٲػح ٤٧ٕ٣ٲػح دٞػٮٱ٥ ا٧٣نػ١الت ا٣ُجٲػح

ُى  ثٕٲ٨األػؾ   ز٪ٲ٨:ا ٨ً ٲٍ ٲى االٔذجةر ٦ٕ

 ػ  كظٲؽان ث٧ٮاص٭ح ٦ؿٱٌػ٫  ػ ك٣ٮ ٠ةف ٚة٣ُجٲت  ؛األكؿ: كصٮد ٩ْةـ َجٰ

ٮ١٦ة٫٩ داػ٢ ا٣٪ْةـ ا٧٣ى  ٱعذ٢ٌ  ا٣ػؾم ٱعػؽد مػؿكط  ،غ ٔجػؿ دػةرٱغ َٮٱػ٢ىي

 ٧٦ةرقح ا٣ُت كاألصٮر ا٣ذٰ ٱذ٤ٞة٬ة ا٣ُجٲت كدٞٮٱ٥ أداا٫.. إ٣غ. 

ك٬ػؾق  ،ثعةث ا٣ُجٲح كا٣ذض٭ٲـات ا٣الز٦ح ٧٤٣نةٰٚأ٦ة ا٣سة٩ٰ ٚٲذ٤ٕٜ ثةأل

ٰ   ال ٱ٨١٧ أف ٱ١ػٮف ك٣٭ؾا ؛دذ٤ُت اقذس٧ةرات ٦ٕذجؿة جػ
ٌُ  ٦كػذٞالًّ  ا٣٪نػةطي ا٣

ك٬ػٮ ، صذ٧ةٔٲح كا٣كٲةقػٲح كاألػالٝٲػح٨ٔ ا٣ذؿدٲجةت اعدارٱح كا٣ؼٲةرات اال

 ا٣ؾم أدل إ٣ٯ د٘ٲٲؿ ا٧٣٭٧ةت ا٣ذ٤ٞٲؽٱح ٣ َجة .

ا٣ؾم قػ٧ط ٧٤٣ػؿأة  6975ة٩ٮف ا٣ٛؿ٩كٰ ا٣ىةدر ٔةـ كٝؽ ثؽأ ٬ؾا ا٣ذ٘ٲٲؿ ثة٣ٞ

٩ذٞػةد ٝػة٩ٮف اثةعص٭ةض كا٣ذؼ٤ه ٨٦ ا٣ع٢٧ ٗٲؿ ا٧٣ؿٗٮب ٚٲ٫. ك٬ؾا ال ٱٕ٪ػٰ 

(Veil،) ف ٦ػ٨ ا٧٣ٕػؿكؼ إإذ  ؛أف ٦٭٧ح األَجة  ٝػؽ دجػؽ٣خ إ٣ٯ ٣المةرة ٠ةف كإ٧٩ة

ة ٚػٰ ٬ػؾق ا٣عة٣ػح ٚإ٩ػ٫ )أم ا٣ُجٲػت( ٱ٧ٕػ٢ أ٦ٌػ ،أف ا٣ُجٲت ٱٕة٣ش ٨٦ األ٦ػؿاض

٣ذؼ٤ٲه ا٧٣ؿأة ا٣عة٢٦ ٨٦ مٕٮر ٗٲؿ ٦ؿٱط ٰٚ ظة٣ح كصٮد ظ٧ػ٢ ٗٲػؿ ٦ؿٗػٮب 

 ٧٤ٔةن أف ٬ؾق ا٧٣ؿأة ٣ٲكخ ٦ؿٱٌح ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؽٝٲٜ ٣٭ؾق ا٧٤١٣ح. ،ٚٲ٫

كا٣ذػٰ  ،كظة٣ح اعظجةط ا٣ذػٰ ٱؼ٤ٛ٭ػة ٥ٕٞ٣Sterility ٰٚ اك٠ؾ٣ٟ ا٣عةؿ 

ػٮًدؽى ٠ة٩خ كرا  ّ٭ٮر اػذىةص صؽٱؽ ٰٚ ا٣ُت كٝػٮا٩ٲ٨ ٣ ػالٝٲػةت   وي

ا٧٧٣ةرقػةت ا٣كػؿٱؿٱح كا٣جٲٮ٣ٮصٲػح ا٣ؼةوػح »دكػ٧ط ثػػ  ٤6994ٲ٭ة ٔػةـ ٔ

وػػُ٪ةٰٔ ك٠ػػ٢ ػذجػػةر ك٩ٞػػ٢ األص٪ػػح كاع٣ٞػػةح االثةع٣ٞػػةح ٚػػٰ أ٩ةثٲػػت اال

 .«ا٣ذٞة٩ةت ا٧٣نةث٭ح
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ٍٚٞ،  وُ٪ةٰٔ ا٥ٕٞ٣األَجة  ا٣ؾٱ٨ ٱٞٮ٦ٮف ثةع٣ٞةح اال ال ٱٕة٣شك١٬ؾا 

ألف  ؛٦٭٧ػح ٩جٲ٤ػح، ٭٥ثػؿأٱ، ك٬ػؾق ،Depressٱٕة٣ضٮف ظة٣ح ًٲٜ أك مػؽة  ث٢

 ٭ة.دى ر٬ة إال ٨٦ ٱٕة٩ٮف كَأى ٦س٢ ٬ؾق ا٣عةالت ال ٱٞؽٌ 

ػ:Embryo Statusوضعػاضجظغنػ
 القػٲ٧ٌةك ،ة ٰٚ ظ٢ٞ األػالٝٲةت ا٣عٲٮٱحػةوًّ  ٱعذ٢ كًٓ ا٣ض٪ٲ٨ ٦ٮٕٝةن 

 ٤عىٮؿ ٤ٔٯ أٌٔة و ٣ٚٲ٧ة ٱذ٤ٕٜ ثإصؿا  أثعةث ٤ٔٯ األص٪ح اعًةٚٲح كزرٔ٭ة 

صكةـ ا٧٣عذةصٲ٨ ٦ػ٨ ا٧٣ؿًػٯ. كا٣ٞػة٩ٮف ا٣ٛؿ٩كػٰ ثنؿٱح ٝةث٤ح ٤٣ـرأح ٰٚ أ

٧٤ٔةن أف ٧٤٠ػح  ،«ظذؿاـ ٢٠ ٠ةا٨ ثنؿم ٦٪ؾ ثؽاٱح ا٣عٲةةا»ٱ٨٧ٌ  ـ٣6975ٕةـ 

ـ ٦ىػ٤ُط )ص٪ػٲ٨( ك)ص٪ػٲ٨ كػذؼؽى ك٣ػ٥ ٱي ؛ ص٪ٲ٨ ال دْ٭ؿ ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٣ٞػة٩ٮف

ـت كا٣ذػٰ ٦ٲٌػ ـ،6999ثنؿم( إال ٰٚ ا٣ٞٮا٩ٲ٨ ا٣ذٰ وؽرت ٰٚ د٧ٮز ٨٦ ٔةـ 

 ٨ى ضػةت ا٣ؼةوػح ثة٣ضكػ٥ ا٣جنػؿم ٠ة٣ػؽـ كاألٌٔػة ... ظػٲا٣ض٪ٲ٨ ٨ٔ ا٧٣٪ذ

 ٧ٚة ٬ٮ إذف؟. أمةرت إ٣ٯ أف ا٣ض٪ٲ٨ ٣ٲف ٦ةدة ثٲٮ٣ٮصٲح!

 ح دجٲ٨ مؿكط ظْٛ٭ة كاقذؼؽا٦٭ة ٞح ثةألص٪ٌ ٤ٕ  ٧ذإف ا٣٪ىٮص ذات ا٣

إال أف د٤ػػٟ ا٣ٞػػٮا٩ٲ٨ ال دكػػ٧ط ثةقػػذؼؽاـ  ،٣ذ٤جٲػػح ٤َػػت ا٣ٕػػةاالت

، ٗٲػؿ أف جةب ثعسٲح وؿٚحاألص٪ح ألٗؿاض دضةرٱح أك و٪ةٔٲح أك ألق

ك١٣ػ٨  ،(Person)ا٣ض٪ٲ٨ مػؼهه  أفٌ ىؿ ح ثة ٨٦ ٬ؾق األظ١ةـ ال دأٱًّ 

٢٬ ٱ٨١٧ اقذ٪ذةج ذ٣ٟ؟ ٚةظذؿاـ ص٧ٲٓ ا١٣ةا٪ػةت ا٣عٲػح ٦٪ػؾ ثؽاٱػح 

 !ٱٛؿض أف ٱٕة٢٦ ا٣ض٪ٲ٨ ٠نؼه ٠ة٢٦ ظٲةد٭ة

 ا٣٭ٲبةت ا٣ٌٞةاٲح دكذجٕؽ االٔذؿاؼ ا٣ذةـ ث١ٮف ا٣ض٪ٲ٨ مؼىػةن ٣ػ٫  فٌ إ

 ٰٚ ظٲ٨ أ٩ٌ٭ػة، اعص٭ةض ٤٧ٔٲةًت  دة٦ٌةن  ٦٪ٕةن ف ذ٣ٟ قٲ٧٪ٓ أل ؛ظٞٮ٫ٝ

َٜ  االَجٌة ى  أُٔخ ث٧٧ةرقػح اعص٭ػةض ا٣ٕالصػٰ ظذػٯ ٦ؿظ٤ػح  ا٣عػ

 .إذا ٠ةف ذ٣ٟ ٰٚ ٦ى٤عح األـ ا٣عة٢٦ ،ا٣ٮالدة
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 دػؿلك٣٭ػؾا  ،ا٣ض٪ػٲ٨ ٬ػٮ مػؼه فٌ إ :ا٣٭ٲبةت ا٣ؽٱ٪ٲح ٥٣ د٢ٞ ٱٮ٦ةن  فٌ كإ 

 ٣ٲف ٤٧ٔٲح ٝذ٢ ٢ُٛ٤٣.ك١٣٪٫  ،ا١٣٪ٲكح أف اعص٭ةض ػُٲبح ٠جؿل

 أل٩٭ػة ال  ؛ال د٭ػ٥ األَجػة  ٚٞػٍ ةةت ا٣جٲٮ٣ٮصٲك١٬ؾا ٩ؿل أف أػالٝٲ

كإ٧٩ة ٰٚ ٦ٕ٪ٯ ا٣ٮصٮد اع٩كة٩ٰ ك٬ػٰ د٭ػ٥ ثة٣ذػة٣ٰ  ،دذ٤ٕٜ ثة٣ىعح

٢ أقػػ٤ٮب د١ٛٲػػؿ ثٕٲػػؽان ٔػػ٨ ا٣ذػػأزٲؿات ا٣ؽٱ٪ٲػػح د٧سٌػػ ك ،٠ػػ٢ ٦ػػٮا٨َ

 ،ٲػٓكدعذػةج إ٣ػٯ ٦نػةر٠ح ا٣ض٧ ،كا٣كٲةقٲح كاالصذ٧ةٔٲح كا٤ٛ٣كٛٲح

ٮاصجح ا٣ذُجٲٜ ٤ٔٯ ا٣جعػٮث ا٣جٲٮ٣ٮصٲػح ا٣كال ثؽ ٨٦ دعؽٱؽ ا٣ٞٮأؽ 

 .Globalizationعُٔة  كص٫ إ٩كة٩ٰ ٤٣ٕٮ٧٣ح 

  كػ١ٮ ثٮًػٓ إَػةر ا٣ػؾم أدل إ٣ػٯ ا٬ذ٧ػةـ ٦٪٧ْػح ا٣ٲٮ٩ً ك٬ٮ األ٦ػؿ

٨ ٣٭ػة ٝىػٮر األ٧ْ٩ػح ثٕؽ أف دجػٲى  ٝة٩ٮ٩ٰ ٱ٪كض٥ ك٬ؾق ا٧٣كذضؽاًت 

ؿ كٔػؽـ ٠ٛةٱذ٭ػة ٧٣ٮاص٭ػح كا٣ٞٮا٩ٲ٨ ا٧ٕ٧٣ٮؿ ث٭ة ٚػٰ أ٤ٗػت ا٣ػؽك

اعٔالف ا٣ٕة٧٣ٰ ثنأف ا٣ضٲ٪ػٮـ ا٣جنػؿم »١ٚةف  ،ا٧٣كةا٢ ا٧٣ُؿكظح

 Universal Declaration on Human Genome andكظٞػٮؽ اع٩كػةف 

Human Rights » ًدنػؿٱ٨ 66ك١ٮ ٰٚ ا٣ؾم أٝؿق ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣ٕةـ ٤٣ٲٮ٩ /

ا٣ذػٰ د٧ػف ٣ض٧ٲٓ ا٣٪نةَةت  ةن كٝة٩ٮ٩ٲٌ  ةن أػالٝٲٌ  ان إَةر 6997ا٣سة٩ٰ/ 

ا٣ضٲ٪ػػٮـ ا٣جنػػؿم ٦ػػٓ دػػؿؾ ا٣عؿٱػػح ٤٣ػػؽكؿ األٌٔػػة  ٣ ػػػؾ ث٭ػػؾق 

 ٰٚ ٝٮا٩ٲ٪٭ة ا٣ٮَ٪ٲح. -ث٢١ ظؿٱح -ا٧٣جةدئ كد٧ٌٲ٪٭ة 

 ءوـٍ٘ذ ٗيٖ ـهطة غَ يػق اىٍبذدئ األغذغ٘  ىإلغالن

 ا٧٣جؽأ األكؿ: اظذؿاـ ٠ؿا٦ح اع٩كةف:  -6

اد ا٣ضٲ٪ٮـ ا٣جنؿم ٬ػٮ ٝػٮاـ ا٣ٮظػؽة األقةقػٲح ٣ض٧ٲػٓ أٚػؿ فٌ أل كذ٣ٟ

ك٬ٮ ثػة٧٣ٕ٪ٯ  ؛ٔذؿاؼ ث١ؿا٦ذ٭٥ ا١٣ة٤٦ح كد٪ٮٔ٭٥اال كٝٮاـ ،األقؿة اع٩كة٩ٲح

 (.humanity patrimonyا٣ؿ٦ـم دؿاث اع٩كة٩ٲح )



 أخالقيات البيولوجيا واإلعالى العاملي بعأى اجليهوم ـ د. عبد اجلبار الضحاك

 

679 

 ةـ ٠ؿا٦ذػ٫ كظٞٮٝػ٫ أٱًّػؿى ٰٚ أف ديعذىػ ا٧٣جؽأ ا٣سة٩ٰ: ٢١٣ إ٩كةف ا٣عٜ -2

 ،ػذـاؿ األٚؿاد ٤ٔٯ قػ٧ةد٭٥ ا٣ٮرازٲػح كظػؽ٬ةاكٔؽـ ، ٠ة٩خ ق٧ةد٫ ا٣ٮرازٲح

 .اـ َةثٕ٭٥ ا٣ٛؿٱؽ كد٪ٮٔ٭٥كاظذؿ

( ثُجٲٕذػ٫ EVOLUTIVEا٧٣جؽأ ا٣سة٣ر: ا٣ضٲ٪ٮـ ا٣جنػؿم دُػٮرم ) -3

٫٩ ٱ٪ُٮم ٤ٔػٯ اظذ٧ػةالت دذؼػؾ إأم ، (MUTATIONSك٦ٕؿض ٤٣ُٛؿات )

كال قػٲ٧ة  ،صذ٧ةٔٲػح ١٣ػ٢ ٚػؿدأم١ةالن ٦ؼذ٤ٛح ثعكػت ا٣جٲبػح ا٣ُجٲٕٲػح كاال

 ا٣عة٣ح ا٣ىعٲح كّؿكؼ ا٣ذ٘ؾٱح كا٣ذؿثٲح.

قذؼؽاـ ا٣ضٲ٪ػٮـ ا٣جنػؿم ٚػٰ ظة٣ذػ٫ ةٓ: ٔؽـ ا٣ك٧ةح ثا٧٣جؽأ ا٣ؿاث -4

كثة٣ذة٣ٰ ال ٱ٨١٧ ا٣ك٧ةح ثة٧٣ذػةصؿة ثضكػ٥  ،٣ذعٞٲٜ ١٦ةقت ٦ة٣ٲحا٣ُجٲٕٲح 

خ دقةدٲؿ ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ ا٣ج٤ػؽاف ا٣٘ؿثٲػح ٤ٔػٯ ٦٪ػٓ ا٧٣ذػةصؿة كٝؽ ٩ٌى  .اع٩كةف

 Stemأك ثة٣ؼالٱػة ا٣ضؾٔٲػح ) (Human Germ Cells)ثة٣ؼالٱة ا٧٣٪نبح ا٣جنؿٱح 

cells)، رت ٦ػ٨ ا٧٣ذػةصؿة ثةألص٪ػح أك ٦٪ذضةد٭ػة إال ٚػٰ ظػةالت دذ٤ٕػٜ ظؾٌ ك

أك ث٧ة ٱ٪كض٥ ٦ٓ ا٣ؽقػذٮر أك ا٣ٞػٮا٩ٲ٨ ا٣٪ةٚػؾة. ٗٲػؿ  ،ثة٣ذنؼٲه أك ا٣ٕالج

 ك ا٣ؼالٱة أل٬ؽاؼ إ٩كة٩ٲح ٩جٲ٤ح.أ٩٭ة ق٧عخ ثة٣ذجؿع ثةألٌٔة  كا٣٪كش 

أك  ثعر أك ا٣ٞٲةـ ثػأم ٦ٕة٣ضػح ٱضٮز إصؿا  أم   ا٧٣جؽأ ا٣ؼة٦ف: ال -5

ثٕػؽ إصػؿا  دٞٲػٲ٥ وػةرـ ك٦كػجٜ  ، إاٌل دنؼٲه ٱذ٤ٕػٜ ثضٲ٪ػٮـ مػؼه ٦ػة

كال ثػؽ ٦ػ٨ ا٣ٞجػٮؿ  .٣ ػُةر كا٣ٛٮااؽ ا٧٣عذ٤٧ح كا٧٣ؿدجُػح ث٭ػؾق األ٩نػُح

ا٧٣كجٜ ا٣عؿ كا٣ٮأٰ ٨٦ ا٣نؼه ا٧٣ٕ٪ٰ
2
كٰٚ ظةؿ ٔػؽـ ٝػؽرة ا٣نػؼه ،

 ٌٰ إذا  إصػؿا  أم ثعػر ٱذ٤ٕػٜ ثضٲ٪ٮ٦ػ٫ إاٌل  ٤ٔٯ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٝجٮ٫٣ ال ٱضػٮز ا٧٣ٕ٪

أك ٦ٛٲػؽان ٣ىػعح أمػؼةص ٱذىػٛٮف ثىػٛةت  ،٠ةف ٦ٛٲؽان ٣ىعذ٫ ٚةاؽة ٦جةمػؿة

 ٌٰ  .كرازٲح ٦نةث٭ح ٣ىٛةت ا٣نؼه ا٧٣ٕ٪

                                                 

ٌٰ  ٬2115ؾا ا٧٣جؽأ ٰٚ إٔالف  ٔيؽ ؿى  (2) ٧ط ٤٣نؼه ا٧٣ٕ٪ ثكعت ٦ٮاٚٞذ٫ ٰٚ أم  ثعٲر قي

 .كٝخ دكف إثؽا  ا٣كجت
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ثػإصؿا  ثٕػي ا٣ذعة٣ٲػ٢  ا٣ذٰ دكػ٧طٗٲؿ أف ٬٪ةؾ ثٕي ا٣عةالت ا٣ؼةوح 

 ،ا٣ٌؿكرٱح ٝج٢ ّ٭ٮر أم أٔؿاض ٦ؿًٲح ٣ذض٪ت األ٦ؿاض ا٧٣٭٪ٲػح كا٣عػٮادث

كال ٱضػٮز ٣نػؿ٠ةت ا٣ذػأ٦ٲ٨ أف دُة٣ػت  ،ثٕؽ دع٤ٲ٤٭ة ثؽ ٨٦ إدالؼ ا٣ٕٲ٪ةت كال

 ٌٰ ال ٱعػٜ  ك ،ث٪ذةاش ٦س٢ ٬ؾق ا٣ذعة٣ٲ٢ ٨٦ أص٢ إصؿا  ٔٞؽ دأ٦ٲ٨ ٤٣نؼه ا٧٣ٕ٪

   ٣نؿ٠ةت ا٣ذأ٦ٲ٨ ٚؿض دعة٣ٲ٢ ػةرج ٩ُةؽ ا٣ٞة٩ٮف.

ٱضػػٮز دٕػػؿٱي أم مػػؼه ألم مػػ٢١ ٦ػػ٨  ال ا٧٣جػػؽأ ا٣كػػةدس: -6

٫ ا٣ٮرازٲح ث٭ػؽؼ ا٣٪ٲػ٢ ٦ػ٨ (ا٣ٞةا٥ ٤ٔٯ وٛةدdiscriminationأم١ةؿ ا٣ذ٧ٲٲـ )

ٚة٣ذٞػؽـ ٚػٰ ٦ٲػؽاف  .ظٞٮؽ اع٩كةف كظؿٱةد٫ األقةقػٲح كا٧٣كػةس ث١ؿا٦ذػ٫

٧ٲٲػـ ا٣ػٮرازٰ ٚػٰ ٦ضػةؿ ا٣ٮرازح ا٣ُجٲح ٱسٲؿ ثٕي ا٧٣ؼةكؼ ٦ػ٨ إ١٦ة٩ٲػح ا٣ذ

ك٤ٔٯ ا٣كػ٤ُةت ا٣ذنػؿٱٕٲح ٦٪ػٓ أم اقػذؼؽاـ دٕكػٰٛ  ،قذؼؽاـالا٣ذأ٦ٲ٨ كا

ك٬ؾا ٦ة ٤ٕٚذ٫ ا٣ٕؽٱػؽ ٦ػ٨ دكؿ  ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةت ا٣ٮرازٲح ا٣ؼةوح ثنؼه ٦عؽد.

ثة ا٣٘ؿثٲح ا٣ذٰ أ٠ؽت ٝٮا٩ٲ٪٭ة ٤ٔٯ ٦٪ٓ ٢٠ أم١ةؿ ا٣ذ٧ٲٲـ ثعٜ مؼه ٦ة أكر

 زٲح.ثكت ذػٲؿد٫ ا٣ٮرا

قػؿٱح ا٧٣ُٕٲػةت ا٣ٮرازٲػح ك، ا٧٣جؽأ ا٣كةثٓ: ظ٧ةٱح ا٣عٲةة ا٣ؼةوػح -7

إف ٬ػؾا ا٧٣جػؽأ ٱ٧سػ٢  .ا٧٣عٛٮّح أك ا٧٣ٕة٣ضح ألٗؿاض ا٣جعر أك ٗٲؿ ذ٣ػٟ

ٲط ٨ٔ ا٣عٜ ٰٚ اظذؿاـ ا٣عٲػةة ا٣ؼةوػح ا٧٣٪ىػٮص ٤ٔٲػ٫ ٚػٰ ا٣ذٕجٲؿ ا٣ىع

 ؛6948/ ٨٦ اعٔػالف ا٣ٕػة٧٣ٰ ٣عٞػٮؽ اع٩كػةف ا٣ىػةدر ٔػةـ 62ا٧٣ةدة /

كذ٣ٟ ٤٣ٌؿر ا٣ؾم ٱ٨١٧ أف ٱكجج٫ اعٚىةح ٨ٔ أقػؿار ا٧٣ُٕٲػةت ا٣ٮرازٲػح 

 كصٮد ٦ؼةَؿ كرازٲح داػ٢ أٚؿاد األقؿة.  ٤ٔٯ٨٦ دالا٢ 

ف ٬٪ةؾ ظةالت ػةوح إإذ ، ف د١ٮف ٤ُ٦ٞحٗٲؿ أف ٬ؾق ا٣كؿٱح ال ٱ٨١٧ أ

( ٚػٰ ٦ضػةؿ ا٣ُػت DNAإ٣ٯ دع٤ٲػ٢ ا٣ع٧ػي ا٣٪ػٮكم ) ٚٲ٭ة ٱ٨١٧ ا٤٣ضٮ 

ا٣نؿٰٔ ١٤٣نٙ ٨ٔ صؿٱ٧ح ٦ة ٨٦ ػالؿ اٳزػةر ا٣ذػٰ ٱؼ٤ٛ٭ػة ا٧٣ضػؿـ ٚػٰ 



 أخالقيات البيولوجيا واإلعالى العاملي بعأى اجليهوم ـ د. عبد اجلبار الضحاك

 

686 

٣ذعؽٱػػؽ األب  ، أكأك ا٣كػػةا٢ ا٧٣٪ػػٮم أك ٗٲؿ٧٬ػػة ٦ٮٝػػٓ ا٣ضؿٱ٧ػػح ٠ة٣ػػؽـ

ج ١٤نٙ ا٧٣ج١ؿ ٨ٔ األ٦ػؿاض ا٣ذػٰ أك ٣ ٫،ا٣جٲٮ٣ٮصٰ ٢ُٛ٣ ٦ؼذ٤ٙ ٤ٔٯ ٩ىكى

الدؼةذ اعصؿا ات ا٧٣٪ةقجح ٝج٢ ا٠ذ٧ػةؿ د١ٮ٩ػ٫  ؛ٱ٨١٧ أف ٱىةب ث٭ة ا٣ض٪ٲ٨

 ٰٚ ظة٣ح كصٮد ػ٢٤ كرازٰ ػُٲؿ ٰٚ د١ٮٱ٪٫.

٢١٣ ٚؿد ا٣عػٜ ٚػٰ د٤ٞػٰ ا٣ذٕػٮٱي ا٧٣٪ىػٙ ٔػ٨  :ا٧٣جؽأ ا٣سة٨٦ -8

 .ا٣ٌؿر ا٣٪ةص٥ ٨ٔ ا٣ذىؿؼ ثضٲ٪ٮ٫٦

ا٣ػؾم ال ٱؿ٦ػٰ  -ٕٮٱي ا٧٣ةدم كٝؽ ق٧عخ دكؿ ا٧٣ض٧ٮٔح األكرثٲح ثة٣ذ

٠ؽٚٓ ٩ٛٞةت ا٧٣نٛٯ كدٕٮٱي ا٣ؼكةرة ا٣ذٰ ٱذٕؿض ٣٭ػة  -إ٣ٯ ا٣ؿثط ا٣ذضةرم 

 ا٣نؼه ا٣ؾم ٱذجؿع ثأظؽ أٌٔةا٫ أك ثٞك٥ ٨٦ أ٩كضح صك٫٧ ا٣عٲح.

٩ه اعٔالف ٤ٔٯ ٔؽـ ا٣ك٧ةح ألم ثعر ٱذ٤ٕٜ ثة٣ضٲ٪ٮـ ا٣جنؿم أف  ك

كػة٩ٲح ألم ٚػؿد أك ٦ض٧ٮٔػح ٱ٤ٕٮ ٤ٔٯ اظذؿاـ ظٞٮؽ اع٩كػةف كا١٣ؿا٦ػح اع٩

 قذ٪كػةخث٧٧ةرقػةت دذ٪ػةٚٯ ٦ػٓ ٠ؿا٦ػح اع٩كػةف ٠ةال كػ٧ىطي ٱي  ال كا٩ٌػ٫ ،أٚؿاد

Cloning ك٤ٔػػٯ ا٣ػػؽكؿ كا٧٣٪٧ْػػةت أف  ؛ث٭ػػؽؼ إٔػػةدة إ٩ذػػةج ٠ةا٪ػػةت ثنػػؿٱح

ٚػٰ  د٧٪ٓ االقذ٪كػةخ ٧٤ٔةن أف ٬٪ةؾ دكالن  ؛دذٕةكف ١٣نٙ ٦س٢ د٤ٟ ا٧٧٣ةرقةت

ةرب ٤ٔػٯ األص٪ػح ا٣جنػؿٱح كاػذٲػةر صػ٪ف اع٩كةف أك ا٣عٲٮاف ٧٠ػة د٧٪ػٓ ا٣ذضػ

 ا٧٣ٮ٣ٮد كاأل٦ٮ٦ح ا٣جؽٱ٤ح.. إ٣غ.

وؽر ٨ٔ ا٣ٲٮ٩ك١ٮ اعٔالف ا٣ٕة٧٣ٰ ثنػأف ا٧٣ُٕٲػةت  2113كٰٚ ٔةـ 

اعٔػالف  2115وؽر ٔ٪٭ة ٔػةـ  ك ،(Human Genetic Dataا٣ٮرازٲح ا٣جنؿٱح )

 Universal declaration onا٣ٕة٧٣ٰ ألػالٝٲةت ا٣جٲٮ٣ٮصٲة كظٞٮؽ اع٩كػةف )

bioethics and human rights)ـى ٚٲ٫  ٠ ٤ٔٯ كاصجػةت ا٣ػؽكؿ ٚػٰ دٕـٱػـ  . كٝؽ ري

٣ػٯ ا٣ؿٔةٱػح إصذ٧ةٔٲح كدُٮٱؿ ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ذٞة٩ةت ٤٣ٮوػٮؿ ا٣ىعح كا٣ذ٪٧ٲح اال

ا٣ىعٲح كا٣ذ٘ؾٱح كا٧٣ٲةق كدعكٲ٨ ّؿكؼ ا٧٣ٕٲنح كا٣عٌؽ ٨٦ ا٣ٛٞػؿ كاأل٦ٲػح 
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َة٣ت  ، كح ظٞٮؽ اع٩كةف٠ضـ  ٨٦ ٤ٚكٛ صذ٧ةٰٔكا٣ٌٞة  ٤ٔٯ اعٝىة  اال

قػذ٘ال٣٭٥ ٦ػ٨ ٝجػ٢ ثػةظسٲ٨ ٔػؽٱ٧ٰ اا٣جٲةف ثع٧ةٱح ا٣ٛٞؿا  كا٧٣٭٧نٲ٨ ٦ػ٨ 

ضػةر ٗٲػؿ ا٧٣نػؿكع ثةألٌٔػة  كاأل٩كػضح كا٧٣ػٮارد د  ك١٦ةٚعح اال، ا٧ٌ٣ٲؿ

 ا٣ٮرازٲح كا٧٣ٮاد ا٧٣ؿدجُح ث٭ة.

٠ٰ ٱذ٪ػةكؿ  2115كٝؽ ًُ٘خ دكؿ أ٦ؿٱ١ة ا٣الدٲ٪ٲح أز٪ة  وٲةٗح إٔالف 

 ؛( ألٗػؿاض ا٣ذ١ػةزؿHuman cloningقذ٪كةخ ا٣جنػؿم )ثةال ا٣ك٧ةحى  اعٔالفي 

٬ذ٧ػػةـ ثجعػػٮث ا٣ؼالٱػػة كرأل ٦كػػؤكؿ األػالٝٲػػةت ٚػػٰ ا٣ٲٮ٩كػػ١ٮ أف اال

 ،٢ أ٦ػالن ٧٤٣كػذٞج٧٢س  ١٣ٮ٩٭ة د ؛قذ٪كةخ ًؿكرم( كاالStem cellsا٣ضؾٔٲح )

١٣٪٭ة ٣ٲكخ أك٣ٮٱح ٰٚ ا٣ٮٝخ ا٣ؾم ٱ٧ٮت ٚٲ٫ ا٣٪ةس ٩ذٲضح ٩ٞه ا٣ؼػؽ٦ةت 

قذ٪كػةخ اع٩ضػةثٰ ا٣جنػؿم ككٔؽت ا٣ٲٮ٩ك١ٮ ثُػؿح ٦ٮًػٮع اال .ٲحا٣ىع

(Human reproduction cloning ا٣ؾم )- أفٌ  ذ٣ػٟ، ٦٪ػ٫ ٦ٛػؿ ال - ٱجػؽك ٧٠ػة 

 ثنػػأف كا٣ٞة٩ٮ٩ٲػػح كا٣كٲةقػػٲح صذ٧ةٔٲػػحكاال كاألػالٝٲػػح ا٧٤ٕ٣ٲػػح ا٣ذُػػٮرات

 .ا٣ؽك٣ٰ ا٧٣كذٮل ٤ٔٯ صؽٱؽة ٦جةدرة دجؿر ا٣جنؿم قذ٪كةخاال

ا٣ض٧٭ٮرٱػػح ا٣ٕؿثٲػػح  ك٦٪٭ػػة -ثة٣ٕؽٱػػؽ ٦ػػ٨ دكؿ ا٣ٕػػة٥٣ ك٬ػػؾا ٦ػػة دٚػػٓ 

٣ذن١ٲ٢ ٣ضةف كَ٪ٲح ألػالٝٲةت ا٣جٲٮ٣ٮصٲػة ثة٣ذ٪كػٲٜ ٦ػٓ ا٤٣ض٪ػح  -ا٣كٮرٱح 

كٱٕػٮد  .ا٣ؽك٣ٲح ألػالٝٲةت ا٣جٲٮ٣ٮصٲة ا٣ذةثٕح ٤٣ٲٮ٩ك١ٮ ٣ذُجٲٜ د٤ٟ ا٧٣جةدئ

إ٣ٯ ٣ضةف األػالٝٲةت ٦٭٧ح ا٧٣ىةدٝح ٤ٔٯ أم ٦ؼٍُ ٤٣جعر ٝج٢ ا٧٣جةمؿة 

. ك٤ٔٯ ا٧٤ٕ٣ة  دع٢٧ ٦كؤك٣ٲةد٭٥ ٠ة٤٦ح ٔ٪ؽ٦ة ٱذ٤ٕٜ األ٦ؿ ثأثعةث ٤ٔٯ ٚٲ٫

 Humanا٣ضٲ٪ػػٮـ ا٣جنػػؿم ٦سػػ٢ ٬٪ؽقػػح ا٣ؼػػٍ ا٣ض٪كػػٰ ٤٣كػػال٣ح ا٣جنػػؿٱح )

Gremline Engineering( ٰكا٣ٕػالج ا٣ضٲ٪ػ )Gene therapy ك٣ٞةظػةت ا٣ػؽ٩ة )

(DNA Vaccinesفػػػؾٱ٨ ثةٔذجػػةر٥٬ ا٣ضٮا٩ػػت األػالٝٲػػح كاال )صذ٧ةٔٲػػح ،

ذع٢٧ أوعةب ا٣ٞؿار ٰٚ ا٣ُٞةٔٲ٨ ا٣ٕةـ كا٣ؼةص ٚػٰ ٦ٲػؽاف ا٣كٲةقػةت كٱ

 ح ٦كؤك٣ٲةت ػةوح دضةق ٬ؾا األ٦ؿ.ا٧٤ٕ٣ٲ
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قذ٪كػةخ ا٣جنػؿم دكؿ ا٣ٕة٥٣ ٤ٔٯ ٦٪ٓ االك٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ ادٛةؽ أ٤ٗت 

( Clone aideراٲكػػح ٦ؤقكػػح ) (ثؿٱضٲػػخ ثٮاقػػٮ٣ٲٲ٫)ز٧ٔػػخ ا٣ٛؿ٩كػػٲح 

 ،٥26/62/2112 ٝؽ ك٣ؽت ٱػٮـ قذ٪كةخ أف أكؿ ٤َٛح ٦كذ٪كؼح ٰٚ ا٣ٕة٣٣ال

كأف ا٧٣ٮ٣ػٮدة اقذ٪كػؼخ ٦ػ٨  ؛٤ٔػٯ وػعح أٝٮا٣٭ػةدكف أف دٞؽـ أم د٣ٲػ٢ 

ٔجػؿ  ٠ة٩ػخػالٱة ا٦ؿأة أ٦ؿٱ١ٲح ٰٚ ا٣عةدٱح كا٣سالزٲ٨ ٨٦ ا٧ٕ٣ؿ، كأف ا٣ٮالدة 

٤٧ٔٲػح ٝٲىػػؿٱح، دكف إُٔػػة  أٱػػح دٛىػٲالت ٔػػ٨ ا٣ذٞة٩ػػةت ا٧٣كػػذؼؽ٦ح ٚػػٰ 

اش اػذجػةر صٲ٪ػٰ قػٲٞٮـ ثػ٫ ػجٲػؿ أف ٩ذػة (ثٮاقػٮ٣ٲٲ٫)قذ٪كةخ. كأًةٚخ اال

٨ ٰٚ ٌٗٮف ز٧ة٩ٲح أك دكٕح أٱةـ٤ٕى ٦كذ٢ٞ قذي 
3
.   

كٝؽ أداف ػجؿا  ٚؿ٩كٲٮف ٚػٰ ٤ٔػ٥ ا٣ٮرازػح كػجػؿا  ثؿٱُػة٩ٲٮف ٚػٰ ٦ضػةؿ 

أ٦سةؿ )ثةدؿٱٟ دٱ١كٮف( ٩جأ كالدة ا٤ُٛ٣ح ٦ؤ٠ؽٱ٨ أف ذ٣ػٟ ة أػالٝٲةت ا٣جٲٮ٣ٮصٲ

ف ذ٣ػٟ ٱٕ٪ػٰ إ١٦ة٩ٲػح ػػؿكج أل ؛قٲسٲؿ ا٣٪ٛٮر كاالم٧بـاز ٰٚ ٢٠ أ٩عة  ا٣ٕة٥٣"

كأف ا٤ُٛ٣ح قذٕة٩ٰ ٨٦ ٦ؼةَؿ ا٣ذنٮق كقٮ  ا٣عة٣ح ا٣ىػعٲح  ،ا٥٤ٕ٣ ٨ٔ ا٣كٲُؿة

ق ا٧٤ٕ٣ػة  . ك٬ؾا ٦ة أ٠ػؽ"كا٣ٮٚةة ا٧٣ج١ؿة كا٣ٌ٘ٮط ا٣ٕةَٛٲح ا٣ذٰ ٱىٕت دؼٲ٤٭ة

 ،األف ٩كجح ا٣ٛن٢ ٰٚ ظة٣ح اقذ٪كةخ ا٣جنػؿ ٠جٲػؿة صػؽًّ  ؛األ٧٣ةف ك٠سٲؿكف ٗٲؿ٥٬

 ح دنٮ٬ةت ٩ٛكٲح كصك٧ٲح ٗٲؿ ٝةث٤ح ٤٣ٕالج.كٝؽ دىٲت ا٤ُٛ٣

ػ:اضخاتطظ
٤ٔٯ ا٣ػؿ٥ٗ ٦ػ٨ أف ا٣ج٤ػؽاف ا٣ٕؿثٲػح ٦ػة دػـاؿ ٚػٰ ثؽاٱػح ٔ٭ػؽ٬ة  :أػٲؿان 

ٜ ٚػٰ ٦ٲػؽاف األثعػةث ا٣جٲٮ٣ٮصٲػح ك٣ػ٥ دذ٧ٌٕػ ،ثةقذؼؽاـ ا٣ذٞة٩ػةت ا٣عٲٮٱػح

 ػ كاقػٕةن ٚػٰ ا٧٣ضذ٧ػٓ ةا٣ذٰ ٱ٨١٧ أف دسٲػؿ صػؽالن أػالٝٲًّػكا٣ٮرازٲح كا٣ُجٲح 

ٰٚ د٪ْٲ٥ ا٣٪ؽكات  كدٲؿة اال٠ذنةٚةت كدٞؽـ األثعةث اعقؿاعى  دكةرعي  ٱذ٤ٌُتي 

ا٣ذػػٰ ٱضػػت أف دكػػة٥٬ ث٭ػػة ٠ػػ٢ ا٣ٕٛة٣ٲػػةت  ة٧٣٪ةٝنػػح أػالٝٲػػةت ا٣جٲٮ٣ٮصٲػػ

                                                 

 ٗٲؿ أف مٲبةن ٨٦ ٬ؾا ٥٣ ٱعى٢ ظذٯ اٳف. (3)
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االصذ٧ةٔٲػػح كا٣ؽٱ٪ٲػػح كا٤ٛ٣كػػٛٲح كا٣ذؿثٮٱػػح كا٣ُجٲػػح كا٣ٌٞػػةاٲح كاعٔال٦ٲػػح 

٤ػٯ ٗػؿار ث٭ؽؼ ٧ًةف ٠ؿا٦ح اع٩كةف كظٞٮ٫ٝ األقةقٲح ٔ ؛كا٧٤ٕ٣ٲح... إ٣غ

 ٦ة ٬ٮ ٧ٕ٦ٮؿ ث٫ ٰٚ أ٤ٗت دكؿ ا٣ٕة٥٣ ا٧٣ذٞؽـ.

 

*   *   * 
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 ٔدوح دور املؤسسبد اٌىطٕيخ اٌعبٍِخ
 يف خدِخ اٌٍغخ اٌعرثيخ

 

 أٝةـ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٩ؽكةن ثٕ٪ٮاف:

 دور املؤسسات الوطيية العاملة يف خدمة اللغة العربية
ـ ٚػٰ ٠2167ػة٩ٮف األكؿ  21ٜ ا٧٣ٮاٚ 6439٬رثٲٓ اٳػؿ  2ٱٮـ األرثٕة  

 ٝةٔح ا٧٣عةًؿات ٰٚ ٦ج٪ٯ ا٧٣ض٧ٓ، ك٠ةف ثؿ٩ة٦ش ا٣٪ؽكة ٤ٔٯ ا٣ن٢١ اٳدٰ:

 راٲف ا٧٣ض٧ٓ. -٧٤٠ح األقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ؿكاف ا٧٣عةق٪ٰ  -6

ٌٔػٮ  -٧٤٠ح كزارة ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ: األقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ٦ٮٔػؽ  -2

 ذؽرٱكٲح ٰٚ صة٦ٕح د٦نٜ.ا٣٭ٲبح ا٣

٦ػؽٱؿ ٔػةـ  -٣سٞةٚح: األقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر زػةاؿ زٱػ٨ ا٣ػؽٱ٨ ٧٤٠ح كزارة ا -3

 ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب.

راػػٲف  -٧٤٠ػػح ٣ض٪ػػح ا٣ذ١٧ػػٲ٨: األقػػذةذ ا٣ػػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػػٮد ا٣كػػٲؽ  -4

 ا٤٣ض٪ح.

 -٧٤٠ح ادعػةد ا١٣ذٌػةب ا٣ٕػؿب: األقػذةذ ا٣ػؽ٠ذٮر ٩ٌػةؿ ا٣ىػة٣ط  -5

 راٲف االدعةد، )كٝؽ أ٣ٞة٬ة اردضةالن(.

 ا٧٤١٣ةت دجةٔةن:ك٩ٕؿض ٚٲ٧ة ٱ٤ٰ 

*   *   *
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 بسٕياحملِرواْ اٌدوتىر األستبذ وٍّخ 
 رئيس جمّع اٌٍغخ اٌعرثيخ

 

ػ:أغؼاػاضحغلػاضصرغم
ظػػٲ٨ ٩ػػؽٔٮ إ٣ػػٯ اظذٛػػةؿ ٱٞٲ٧ػػ٫ ٦ض٧ٕ٪ػػة دػػؾ٠ٲؿان ثػػة٣ٲٮـ ا٣ٕػػة٧٣ٰ ٤٣٘ػػح 

ا٣ٕؿثٲح، ٝؽ ٱذجةدر إ٣ٯ األذ٬ةف أ٩٪ة ٩ذجةدؿ ا٣ذ٭ة٩ٰ ث٧٪ةقجح كوٮؿ ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲػح 

ّػؿكؼو ػةوػحو  ح ديعكؽ ٤ٔٲ٭ة، ك٥٣ د٨١ ٣ًذىىػ٢ى إ٣ٲ٭ػة ٣ػٮال كصػٮديإ٣ٯ ١٦ة٩

جَؽان ٥٣ ٱ٨١ ٦ٛذٮظةن ٣٭ة ٨٦ ٝج٢.  ٚذعخ ٣٭ة َؿٱٞةن ٦ٕي

ا٤٣٘ػةًت  ٦ػةت ٬ػؾق ا٣ٞٛػـة إ٣ػٯ ٦ىػةؼ  كٔ٪ؽاؾو ٱ٨١٧ ا٣ذكةؤؿ ٨ٔ ٦ٞٮٌ 

٩٭ة أوػجعخ إإذ  ؛ا٧٣ٞجٮ٣ح ٣ذجٮؤ د٤ٟ ا١٧٣ة٩ح ا٧٣ذ٧ٲـة ٰٚ ا٧٣ضةالت ا٣ؽك٣ٲح

 ةدقح ا٧٣يٕذ٧ؽة ٰٚ االصذ٧ةٔةت ا٣ؽك٣ٲح.ا٤٣٘حى ا٣ك

دٕة٧ّػةن ٚ٭٢ ٔؽد ا٣٪ةَٞٲ٨ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٔة٧٣٪ػة ا٣عةًػؿ ٝػؽ دٕػة٥ّ 

، ص٢ٕ ا٣٭ٲبةت ا٣ؽك٣ٲح ٦ٌُؿةن ٣ٞجٮ٣٭ة، أـ أف ٦ة ٱ٪نؿق ا٣ٕؿب ث٤٘ذ٭٥ ٚػٰ ٚضةاٲةن 

ك٦كة٧٬ةد٭٥ ا١٣جٲؿة ٰٚ اقذ٧١ةؿ ا٣عؽازػح ٝػؽ أ٣ـ٦ػخ ا٣٭ٲبػةت أ٦ٲةدٱ٨ ا٤ٕ٣ٮـ، 

 ٲح ث٧ٌ٭ة إ٣ٯ ٣٘ةت أػؿل ٣٭ة ٦كة٧٬ةت ٰٚ دُٮٱؿ ا٤ٕ٣ٮـ؟ا٣ؽك٣

٣ٲف ٣٪ة أف ٩ٞةرف ثٲ٨ ٔؽد ا٣٪ةَٞٲ٨ ثة٣ٕؿثٲح، كأٔؽاد ا٣٪ػةَٞٲ٨ ثة٤٣٘ػةت 

ا٣ٕة٧٣ٲح األػؿل ٣٪ض٢ٕ ٨٦ ذ٣ٟ ٔة٦الن ًةُٗةن ٱي٤ــ ا٣٭ٲبػةت ا٣ؽك٣ٲػح،إذ إف 

اقذ٧ٕةؿ ا٣ٕؿثٲػًح ٦عىػٮر ثذ٤ػٟ ا٧٣ض٧ٮٔػح ٦ػ٨ ا٣ػؽكؿ ا٣ٮارزػح ا٧٣جةمػؿة 

 عٌةرة ا٣ٕؿثٲح اعقال٦ٲح، دكف ٗٲؿ٬ة.٤٣
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ك٠ػػؾ٣ٟ ٚٲ٧ػػة ٱذ٤ٕػػٜ ث٧كػػة٧٬ةت ا٣ٕػػؿب ا٣ٲػػٮـ ٚػػٰ ا٧٣كػػةر ا٧٤ٕ٣ػػٰ 

ُةن ػضٮ٣ػحن ال ٱػ٪١ٕف ٦٪٭ػة ٤ٔػٯ  ا٣ٕة٧٣ٰ، ٧ٚة زا٣خ ٦ذٮإًحن ال دذضةكز ػي

ـي   ا٣ؾم ٱٮو٤٭ة إ٣ٯ د٤ٟ ا١٧٣ة٩ح. ٝٲ٧ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ذ٣ٟ ا٣ذ٧ٲٌ

ك٭ة ث٢١ صؽارةو ٤ٔٯ ٬ػؾا ا٧٣ٮٝػٓ، ا٣ٕؿثٲح ٝؽ ٚؿًخ ٩ٛ ا٤٣٘حث٢ أٝٮؿ: إف 

ٝػػؿكف ٔؽٱػػؽة، ظة٤٦ػػحن إ٣ػػٯ  ٧٣ػػة دذ٧ٲػػـ ثػػ٫ ٦ػػ٨ ٔ٪ةوػػؿى ظٌػػةرٱحو، ثػػؾ٣ذ٭ة َٲ٤ػػحى 

ؿثٰ ثؾكرى ا٣ذٛػذٌط ا٣ٕٞال٩ػٰ، ٦جػؿزةن ٦ػة ٘ا٣عٌةرات ا٣جةداح ثة٣ذن٢١ٌ ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ا٣

دٛىٲ٤ٰ ٧٤٣ٛة٬ٲ٥ ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ذضؿٱجٲح، ك٬ٰ د٤ٟ ا٣ذػٰ  ٝةـ ث٫ ٧٤ٔةؤ٬ة ٨٦ دٮًٲطو 

٭ة ا٣٘ؿب دػؽٌرجى ٤ٔٮ٦ػ٫. ك٬ػؾا ٦ػة صٕػ٢ أقػ٧ة  ا٧٤ٕ٣ػة  ا٣ٕػؿب دجٞػٯ ث٪ٯ ٤ٔٲ

٦ذ ٣بح ٰٚ ا١ٛ٣ؿ األكرثٰ، ا٣ؾم ثٰٞ ٱػؽٌرس ٠ذػت اثػ٨ ا٣٭ٲػس٥ كا٣ٛػةراثٰ كاثػ٨ 

ا٣٪ٛٲف كا٣ؼٮارز٦ٰ كاث٨ ظــ كاث٨ قٲ٪ة ظذٯ ا٣ٞؿف ا٣كػةدس ٔنػؿ ا٧٣ػٲالدم 

 ٲ٤حن ٩ةًػضحٰٚ صة٦ٕةد٫. ٚٞؽ اٗذؿٚٮا ٨ٔ َؿٱٜ ٦ؿا٠ـ ا٣ذؿص٧ح ٰٚ ٤َٲ٤ُػح ظىػ

٨٦ ٤ٔٮـ األ٩ؽ٣ف، كا٩جؿكا إ٣ػٯ إ٣عةٝ٭ػة ث٧ػة ٠ػةف ٝػؽ كوػ٢ إ٣ػٲ٭٥ ٦ػ٨ ٤ٔػٮـ 

اعٗؿٱٜ ا٣جؽااٲح، إال أف ثٕي األ٣ٛةظ ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٮاوػٛح ٤٣ػؽٝةاٜ ا٧٤ٕ٣ٲػح 

ٚػٰ ٔػؽد ٦ػ٨ ا٣٪ىػٮص ا٧٤ٕ٣ٲػح  ٤ٔٯ ا٣ذؿص٧ػح، ٚجٞٲػخ ٔؿثٲػحن  ٝؽ ٠ة٩خ ٦ٕ٪ٌؽةن 

٦ػ٨  ١٤ٚٲحو ٚٞػؽ ٱيؽ٬نػ٪ة أف ٩ًكػجحن ٔة٣ٲػحن ؿٱُح ػٚإذا ٩ْؿ٩ة ا٣ٲٮـ إ٣ٯ أم  ؛األكرثٲح

، ثٲػخ famalhoutظذػٯ ٱٮ٦٪ػة ٬ػؾا: ٚػ٥ ا٣عػٮت  ةأق٧ة  ا٣٪ضٮـ ٝػؽ ثٞػٰ ٔؿثٲًّػ

 .كٗٲؿ٬ة ٠سٲؿ ،altairُٲؿ ا٣ ،rigelًرص٢  ،betelgeuseا٣ضٮزا  

ا٣ٕؿثٲح ثٲ٨ ا٤٣٘ػةت ا٧٣ع٤ٲػح  ك٣ؾا ٚإف ٔة٥٣ ا٣ٲٮـ ال ٱكذُٲٓ أف ٱعنؿ ا٤٣٘حى 

٣٭ػة ص٧ٲػٓ  كال ا٦ذػؽاد ٣٭ػة ػػةرج أراًػٲ٭ة، ٚ٭ػٰ ٣٘ػحه  ،أ٤٬٭ة ا٣ؼةد٦ح ٧٣ىة٣ط

ذ٣ػٟ أف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣ذػٰ اقػذٞؿت  .٦ةت ا٣ٕة٧٣ٲح ظذٯ ٰٚ ٔة٧٣٪ػة ا٣ٲػٮـ٦ٞٮٌ 

ا٣ٕجػةدة ا٧٣ي٤ـ٦ػح ٧٤٣الٱػٲ٨ ا٣ػؾٱ٨  ٦ٕىٮ٦حن ٰٚ ا٣ٞؿفف ا١٣ؿٱ٥ ٝػؽ أوػجعخ ٣٘ػحى 

٣ٟ اال٣ذػـاـ إ٣ٯ صة٩ت ٣٘ةد٭٥ األو٤ٲح. ١٣٪٭ة دضةكزت ذ ،كو٤خ إ٣ٲ٭٥ ا٣٭ؽاٱح
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دٮًط ٣٭٥ أ٦ٮران دٝٲٞحن ٥٣ ٱضػؽكا ٣٭ػة دٕجٲػؿان ٠ةٚٲػةن  ،كدػ٤خ ٰٚ ظٲةد٭٥ ا٣ٲٮ٦ٲح

كٝػػؽ ثػػؽأ ذ٣ػػٟ ٚػػٰ ثػػالد ا٣نػػةـ ظٲػػر كصػػؽت ا٤٣٘ػػةت ا٧٣ع٤ٲػػح  .ٚػػٰ ٣٘ػػذ٭٥

ٍٛذؿصةن ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ أ٦ٮرو ة٣ك  ٠  .كوػ٤خ إ٣ٲ٭ػة ٦ػٓ ا٣سٞةٚػح ا٣ٕؿثٲػح ؿٱة٩ٲح كاٳرا٦ٲح ٦ي

 ة٘ػح ا٣ٕؿثٲػػح ٠ة٩ػػخ ٦ضػػةالن زؿٱًّػػا٤٣٘ذػػٲ٨ كا٤٣ٲ٨ ٬ػػةدكال مػٟ أف ا٣ذجػػةدالت ثػػٲ٨ 

ٝذؿاض ا٤٣٘ػٮم ٚػٰ دٮوػٲٙ ا١٣سٲػؿ ٦ػ٨ ا٧٣كػذضؽات، ٦كػذٛٲؽةن ٧٦ػة ٬ػٮ ٣ال

ٰ ٝػؽ ؽة ثٲ٨ ا٤٣٘ةت ا٣سالث. ز٥ إف ٬ؾا اال٩ذنةر ا٧٣ع٤ٌ ٦ٕؿكؼ ٨٦ ا٣ٞؿثٯ ا٧٣ؤ٠ٌ 

ؽػ٢ ا٤٣٘ػػةت ا٧٣ضػػةكرة ٠ة٣ذؿ٠ٲػػح كا٣ٛةرقػػٲح دضػػةكز ظػػؽكد ثػػالد ا٣نػػةـ ٣ٲىػػ

 ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ا٧٣نةٔؿ كاألظةقٲف كا١ٛ٣ؿ ا٧٣ضٌؿد. ٱكذٞؿَ كا١٣ؿدٱح، ك

٠جٲػؿةن ٦ػ٨ د٤ػٟ ا٤٣٘ػةت ا٧٣نػؿٝٲح،  ٠٪ة ا٣ٲٮـ ٩ٛ٭٥ أصـا ن  اٚال ٔضت إذ

ك٬ؾا ٦ةٱض٤ٕ٪ة ٩ٞذُٙ ٨٦ ٠ػ٢  .كػةوح د٤ٟ ا٣ذٰ اظذْٛخ ثة٣عؿؼ ا٣ٕؿثٰ

دات ٠ةعظكةف كا٣ٌٛػٲ٤ح ضؿٌ ؿة ٨ٔ ا٧٣ي ٚةرقٰ ٔؽدان ٠جٲؿان ٨٦ أ٣ٛةظ ٦ٕجٌ  ٩ه  

ح. كأ٦ػة ٚػٰ ا٣ذؿ٠ٲػح ٧ٚػ٨ ا٣كػ٭٢ أف ٩ػؾ٠ؿ اال٩ٞالثٲػٲ٨ ٤ٔػٯ ا٣ؽك٣ػح كا٧٣عجٌ 

كٝػؽ اػذـ٣ػٮا ثؿ٩ػة٦ض٭٥ ٚػٰ  ،كاق٧٭٥ ص٧ٕٲػح االدعػةد كا٣ذؿٝػٰ ،ا٣ٕس٧ة٩ٲح

ى  ٍخ أ٣ٛةظ زالزح: ظؿٱٌ  ٭ػ٥ إال أ٩ٌ  ،٦ػ٨ وػ٧ٲ٥ ا٣ٕؿثٲػح ك٬ػٰ. ،كػةكاٍت ٦ي  ٍخ ٔؽا٣

 كا٣ذعٞٮا ثة٣عؿؼ ا٣الدٲ٪ٰ. ،ا٤ٞ٩جٮا ٤ٔٯ ا٣عؿؼ ا٣ٕؿثٰ

ٱ٘ػٮر ٰٚ ٣٘ةت ثٕٲؽة ٨ٔ ثالد ا٣نةـ ٤٠٘ػح اع ؾ٣ٟ األ٣ٛةظ ا٣ٕؿثٲح ٦ٮٚٮرةه ك٠

ٰ ٚػك ،(فقٲة، ٰٚ ٣٘ػح ا٣جة٠كػذةف )األكردككا١٣ةزاؾ ٰٚ ق٭ٮب  ،ٰٚ ٗؿب ا٣ىٲ٨

 !(أ٦ةف)األ٥٣ ٦ةزا٣خ  ٣٘ح ا٣ضٲل ا٣ذؿ٠ٰ ظٲر وؿػحي 

ػ:أغؼاػاضحغلػاضصرغم
ت ا٣ٮَ٪ٲػح دكر ا٧٣ؤقكػة ٔػ٨إذا ٠ةف ثؿ٩ة٦ش ٩ؽكد٪ة ٱُؿح ا٣ذكػةؤالت 

٨ٔ دكر ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح  ٞؽ ٱذجةدر إ٣ٯ أذ٬ة٥١٩ دكةؤؿه ٰٚٚ ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح 

 .ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٬ؾا ا٧ٌ٧٣ةر
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ك٨١٣ الثؽ ٣ٰ ٨٦  ،ال أرٱؽ اعَة٣ح ث٧ة ٱأػؾ ٨٦ أكٝةت ا٧٣ذ٧٤١ٲ٨ ا٣ٲٮـ

 ؤك٣ٲةت ٦ض٧ٕ٪ة أكقٓ ٨٦ أف ٱٕجٌؿ ٔ٪٭ة ث٧٤١ةت ٦ؼذىؿة.ك٦ فَ إ :ا٣ٞٮؿ

ف دأقٲف ٦ض٧ٓ د٦نٜ ٰٚ ا٣ٕنؿٱ٪ٲةت ٨٦ ا٣ٞؿف إ :٣ؾ٣ٟ أ٠ذٰٛ ثة٣ٞٮؿ

ا٧٣ةًٰ ٠ةف ٦٪٤ُٞةن ٤٣ؼالص ٨٦ د٭٧ٲل ٝكؿٌم ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚؿًػ٫ ا٣ع١ػ٥ 

إٱضػةد ا٣جػؽاا٢ ٔػ٨  ٮف ًػؿكرةي ٦ػة ا٣ذٛػخ إ٣ٲػ٫ ا٧٣ض٧ٕٲٌػ أكؿى ك٠ةف  ا٣ذؿ٠ٰ.

ٚػػة٩جؿل ا٧٣ض٧ٕٲػػٮف عَػػالؽ  ،٧٤٠ػػةت دؿ٠ٲػػح دذ٪ػػةكؿ أ٦ػػٮر ا٣عٲػػةة ا٣ٲٮ٦ٲػػح

 ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٞىٮد كال دؼؿج ٨ٔ ا٧٣أ٣ٮؼ.دك٧ٲةت ٔؿثٲح دذ٨٧ٌ 

ٱكػػ٧ٯ ٠ػػةف  ٦ػػة عػػ٢ٌ ٦ى  االقػػذؽٔة ٦ػػسالن ٣ْٛػػح ا٤ُ٣ػػت أك  خٚٞػػؽ ظ٤ٌػػ

، كا٤٣ض٪ح ثػؽؿ (ا٣ؽكقٲ٫)٨ ٦كظ٤ٌخ اعًجةرة أك ا٤٧٣ٙ ثؽالن  ،(ا٣ٕؿًعةؿ)

 ،(األكًػػضٰ)كاٳذف ثػػؽؿ  ،(ا١٣ٮ٦كػػةرم)كا٧٣ٛػػذل ثػػؽؿ  ،(ا٣ٞٮ٦كػػٲٮف)

كا٣ٛ٪ػػؽؽ ثػػؽؿ  ،(جٌة٩ٲٌػػحا١٣ي )ؿ كا٣نػػؿ٠ح ثػػؽ (،جػػح٦ا٣ُؿي )كا٧٣ٌػػٌؼح ثػػؽؿ 

٠ػةف ٬٪ة٣ػٟ ٦ػ٨ أ٣ٛػةظ  إ٣ٯ فػػؿ ٦ػة ،(ا١٣ؿٱ١ٮ)ٕح ثؽؿ كا٣ؿاًٚ  ،(ا٣جة٩كٲٮف)

كٝػؽ ، ٦ٕ٪ٯ ٱذجةدر ٣ ذ٬ةف ٝج٢ دٛكػٲؿ٬ة ٭ة أمَ ٗؿٱجح ٦ذؽاك٣ح ال دع٢٧ ظؿكٚي 

ٌٛ ؼً ٭ة أ٣ٛةّةن ٔؿثٲح كاًعح االمذٞةؽ، ال ٱي ا٧٣ض٧ٕٲٮف ٦ع٤ٌ  أظ٢ٌ  ِ ث٭ػة ٢ٌ ا٣ػذ٤

ك٠ػةف ا٩ذنػةر٬ة  .٦أ٣ٮٚػح ك٣ٮ ٠ة٩خ ٗٲؿى  ،ٛةظ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعحس األ٣ؿٍ ٰٚ صى 

 ،(األد٧جٲػػ٢)٨ ٦ػػةرة ثػػؽالن ٣٭ػػ٥ ر٠ػػٮب ا٣كػػٲٌ  ثػػٲ٨ ا٣ٕة٦ػػح قػػؿٱٕةن ث٧ػػة قػػ٧طى 

 .(ا٣ذؿٱ٨)٨ ٦ كا٣ؾ٬ةب إ٣ٯ ا٣ـثؽا٩ٰ ثة٣ُٞةر ثؽالن 

ك١٬ؾا ا٩ٌٞٯ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿكف ك٥٣ ٩ـؿ ٩كٲؿ ٤ٔٯ ػُػة٥٬ ٚػٰ ٦كػٕة٩ة 

ٲح ٗةزٱح ٱكذك٭٢ ا٣ٕة٦ح اقذ٧ٕة٣٭ة ٤٣ذٕجٲػؿ ٔػ٨ ٣ذؼ٤ٲه ٣٘ذ٪ة ٨٦ أ٣ٛةظ ظؽاز

 أ٦ٮر ا٣عٲةة ا٣ٲٮ٦ٲح.

ح ا١٣جؿل ٧٣ض٧ٕ٪ة ا٣ٲٮـ ٬ٰ دُٮٱؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣ذىػجط ظػة٦الن ٭٧ٌ ٨١٣ ا٧٣ى 

 ال د٘ؿؽ زٞةٚذ٪ة ٰٚ األ٦ٮاج ا٧٣ذٌةرثح ٤٣ٕٮ٧٣ح.٠ٲ ،٧٦ٲـان ٤ٕ٣ٮـ ا٣ٕىؿ
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ض ٣ػػؾا دضػػؽكف ٚػػٰ ٦ض٧ٕ٪ػػة ٣ض٪ػػحن ١٣ػػ٢ ٦ػػ٨ ا٤ٕ٣ػػٮـ ا٣ؽٝٲٞػػح دكػػذٕؿ

ك٬ػٰ  ،كدٕٲؽ ا٣٪ْؿ ٰٚ دُةثٞ٭ة ٦ٓ ا٣ذٕؿٱٙ ا٧٤ٕ٣ػٰ ٧٤٣ىػ٤ُط ،٦ى٤ُعةد٫

ٰٚ ا٣ذػؽرٱف ٤ٕ٤٣ػٮـ ا٣ؽٝٲٞػح ٠ة٣ٛٲـٱػة  كا١٣ٲ٧ٲػة   ٦ى٤ُعةت دىجط ٤٦ـ٦حن 

 ثٕؽ أذ٧ةد٬ة ٨٦ ٝج٢ ٦ض٤ف ا٧٣ض٧ٓ.

ك٤ٕ٣ٮـ  ،الت ا٧٣ؼذ٤ٛحةك٬٪ةؾ ٣ضةفه دٛىٲ٤ٲح أل٣ٛةظ ا٣عٌةرة ٰٚ ا٧٣ض

 ك٣ض٪ػحه  ،٤ُعةت ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح كا٣ذٞة٩ةت ا٣عؽٱسحا٣جٲبح ا٣كؿٱٕح ا٣ذُٮر، ك٧٣ى

 .ػةوح ثنؤكف اعٔالـ

٠ـ ا٤ٕ٣ٮـ ٚػٰ دراقػح ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٣ضؽٱػؽة ٚػٰ اك٩ع٨ ٩ذٕةكف ٦ٓ ٦ؿ

 ٦ضةالت اعدارة كا٣ذى٪ٲٙ كا٧٣ٞةٱكح.

ٕٲػؽ ا٣٪ْػؿ ٚػٰ األ٣ٛػةظ كأ٦ة ا٤٣ضةف ا٧٣ؼذىح ث٤ٕٮـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚ٭ٰ دي 

 ،ا٣ٕة٦ٲػح إ٣ػٯ ا٣ؼُػةب ا٣ٛىػٲط كاألقة٣ٲت ٰٚ قٰٕ ظسٲر عٱٞةؼ زظػٙ

 ٦ٕض٧ةن ٣ؽالالت أث٪ٲح األ٣ٛةظ. ئك٬٪ةؾ ٣ض٪ح ػةوح د٭ٲ

٨ ص٧ٲػػٓ ٨ ٦٪ػػؾ دأقٲكػ٫ أف ٱػػؤ٦ٌ ك٦ػةزاؿ ٦ض٧ٕ٪ػػة ٱٛذؼػؿ ثأ٩ػػ٫ ٝػػؽ د١َ٧ػ

 ،ا٧٣ذ٤ُجةت ا٣ذؽرٱكٲح ٤٣ضة٦ٕةت ا٣ٮَ٪ٲح ٰٚ ص٧ٲٓ ا٣ٛػؿكع ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣ؽٝٲٞػح

 ،٢ ٦٪٭٥ ٚػٰ دؼىىػ٠٫ ،ٝؽ٫٦ أقةدؾد٪ة ا٧٣ؤقكٮف ٤٣ضة٦ٕح ٦ذ٧٧ةن ثؾ٣ٟ ٦ة

ى٪ىٲ٪ػةك٩ع٨ ٩ؽٱ٨ ٣٭٥ ثذ٤ػٟ ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٣٪ٲٌػؿة ا٣ذػٰ  د٧ٌ٤ٕ٪ػة ٤ٔػٯ ٚ٭٧٭ػة  ث

 ص٤ٕ٪ة ٩ذجةرل ٰٚ دعؽٱس٭ة ظٲ٨ دٮ٣ٌٲ٪ة ا٣ذؽرٱف. ة٧َ ٦ ،كإٱضةد ا٣ؿكاثٍ ثٲ٪٭ة

ؿ ٤ٔٲ٫ ٰٚ ٦٭٧ح ا٣ؼػؿكج ا٣ؾم ٱٕٮَ  ٣ٞؽ ٠ةف ٦ض٧ٕ٪ة ٦٪ؾ إ٩نةا٫ ا٧٣كذ٪ؽى 

 ٩ذؽاب ا٣ٛؿ٩كٰ ٚؿً٭ة ٤ٔٯ قٮرٱح.٨٦ ا٣ذجٕٲح ا١ٛ٣ؿٱح ا٣ذٰ ظةكؿ اال

ٔى  ٌٰ ٚعٲ٨ َؿح ا٣ؽ٠ذٮر رًػة قػٕٲؽ ٦نػؿك ٱػؽٌرس  ٫ عٱضػةد ٦ٕ٭ػؽ َجػ

ل ٫٣ ا٧٣ٛػٮض ا٣كػة٦ٰ ا٣ٛؿ٩كػٰ ثػأف ص٧ٲٓ ٚؿكع ا٣ُت ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح دىؽٌ 

أف ٤ٔػٯ  كأوػؿٌ  ،ظةصػةت ا٣ػجالد كصٮد ٤٠ٲح ٚؿ٩كٲح ٰٚ ثٲؿكت ٱ١ٛػٰ ٣كػؽٌ 
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ذؿح إ٩نةؤ٬  ة ال ٱ١ٮف إال ثة٤٣٘ح ا٣ٛؿ٩كٲح.دؽرٱف ا٣ُت ٰٚ ا٤١٣ٲح ا٣ذٰ ٱٞي

٢ ٨٦ ا٣عة٥٠ ا٣ٕكػ١ؿم َى ك٠ةف ا٢ٌٛ٣ ٤٣ؿاٲف ٦ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٰٔ ثأف ظى 

ـً  إوػػؽارى ، ك٬ػػٮ ٔؿثػػٰ ،٤ٔػػٰ رًػػة ثةمػػة ا٣ؿ٠ػػةثٰ دأقػػٲف ا٣ضة٦ٕػػح  ٦ؿقػػٮ

إ٣ػٯ  ،دػؽٌرس ص٧ٲػٓ ٚػؿكع ا٣ُػت ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح َجٲػحه  كٚٲ٭ة ٤٠ٲحه  ،ا٣كٮرٱح

 رٱف ٚٲ٭ة إال ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.صة٩ت ٤٠ٲح ٤٣عٞٮؽ ال ٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف ا٣ذؽ

مػػٟ ثػػأف ا٣ذ١ة٦ػػ٢ ثػػٲ٨ ا٧٣ض٧ػػٓ ا٧٤ٕ٣ػػٰ ا٣ٕؿثػػٰ، كثػػٲ٨ ا٣ضة٦ٕػػح  كال

ا٣كٮرٱح ا٣ذٰ أقكخ ثٕؽق ثك٪ح، كثةمؿت ا٣ذؽرٱف ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٧٣ض٧ػٮع 

ػ ٨ى ٣ٲػذ١٧ٌ  ،٠ةف د١ة٦الن ٦٪ذضةن  ،ا٤ٕ٣ٮـ األقةقٲح ٌَ الع ا٣ُػالب ٦ػ٨ ٦ذةثٕػح اال

ؼٲه األ٦ػؿاض ك٦ٕة٣ضذ٭ػة. ك٬ػٮ ٤ٔٯ ا٧٣ٮًٮٔةت ا٣ُجٲػح ا٣ؼةوػح ثذنػ

دٕةكف أذ٧ؽ ٦ؿاصٕح ٠ذت األَجة  ا٣ٕؿب، كثؼةوح اث٨ قٲ٪ة ٚػٰ األ٦ػؿاض، 

كا٣ـ٬ؿاكم األ٩ؽ٣كٰ ٰٚ ٦ى٤ُعةت ا٣ضؿاظح كاألدكات ا٣ضؿاظٲح، إًػةٚح 

 إ٣ٯ ٦ة ٠ةف ٨٦ ا١٣ذت ا٣ٛؿ٩كٲح ٣ؽٱ٭٥.

َ  ثؽٌ  كال أٔػةدد٭٥ ٮا ٬ؾق ا٧٣٭٧ػح ا٣ىػٕجح ا٣ذػٰ ٨٦ ذ٠ؿ أق٧ة  أك٣بٟ ا٣ؾٱ٨ دٮ٣

كأ٣ػػـ٦ذ٭٥ ا٣ذػػؽٝٲٜ ٚػػٰ ا٣ُةٝػػةت االمػػذٞةٝٲح  ،إ٣ػػٯ أ٧ٔػػةؽ ا٣ذٕؿٱٛػػةت ا٧٣ٕض٧ٲػػح

ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٧٣٪ةقػجح ١٣ػ٢ ٤ٔػ٥. ٚٞػؽ ٠ػةف  ا٣ٕؿثٲح ا٣ٌٛؾة ا٣ذٰ دذٲط ٣٭٥ اٝذػؿاحى 

إذ إ٩ػ٫  ؛٤ٔٯ رأق٭٥ أقذةذم ا١٣جٲؿ ٦ؿمؽ ػػةَؿ، ك٬ػٮ ٦ػ٨ ا٧٣ض٧ٕٲػٲ٨ األكااػ٢

ٲح، كثٰٞ ٱعؿر٬ػة ٦٪ٛػؿدان ظذػٯ فػػؿ ٦ض٤ح ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ُجٰ ا٣ٛى٤ ـ6923أ٩نأ ٔةـ 

 ؽٱ٪ػحه ا٣ؼ٧كٲ٪ٲةت ٨٦ ا٣ٞؿف ا٧٣ةًػٰ. ك٦ػ٨ ص٭ػح أػػؿل ٤٠ٲػح ا٣ُػت ا٣عة٣ٲػح ٦ى 

٣ قذةذ ا١٣جٲؿ ا٣ػؽ٠ذٮر أظ٧ػؽ ظ٧ػؽم ا٣ؼٲػةط ا٣ػؾم أػػؾ ٤ٔػٯ ٔةدٞػ٫ دعؽٱػؽ 

ا٧٣ى٤ُعةت ا٤ُ٧٣ٮثح ٤٣ضؿازٲ٥ كا٣ُٛٲ٤ٲةت، ك٬ٰ ا٧٣كذ٤٧ٕح ٰٚ ٚؿ٩كػة ثأقػ٧ة  

رات ٔٞؽٱػح أك ٔ٪ٞٮدٱػح، عؽٱؽ ٦ٛ٭ػٮـ أمػ١ة٣٭ة ثأ٩٭ػة ١٦ػٮٌ الدٲ٪ٲح كوٛٲح، ٚٞةـ ثذ

٣ُٛٲ٤ٲػةت أقػ٧ة  دىػٛ٭ة ٧٠ػة ٬ػٰ اٞجٲػةت، كأُٔػٯ سةت أك ٦ٱ٧ٲٌ كٔىٲٌةت أك ثؿٌ 
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٦ػػ٨  َٮٱ٤ػػحن  أًػػةؼ ا٣ػػؽ٠ذٮر وػػالح ا١٣ػػٮا٠جٰ ٝػػٮاا٥ى ك٦ٮوػػٮٚح ثة٣ٛؿ٩كػػٲح. 

 ك٠ةف ٣ ٦ٲؿ ٦ىُٛٯ ا٣ن٭ةثٰ ا٣ٌٛػ٢ي  .ا٧٣ى٤ُعةت ا١٣ٲ٧ةكٱح ثذؿا٠ٲج٭ة ا٧٣ٕٞؽة

ثػ٫ ٔ٪ػؽ  ٕذػؽٌ ٦ةزاؿ ظذٯ ا٣ٲػٮـ ٦ؿصٕػةن ٱي  ،د٪كٲٜ ٦ٕض٥ ٩ٛٲف ٣ ٣ٛةظ ا٣ـرأٲح ٰٚ

٦٪ةٝنح دُٮٱؿ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ـرأٲح. ك٠ةف ٣ قذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ظكػ٪ٰ قػجط رظ٧ػ٫ 

َٮٱػػ٢ ٚػػٰ ٦ضػػةالت ا٣ُػػت ا٣ػػؽاػ٤ٰ  اهلل، ك٬ػػٮ ا٣ػػؿاٲف ا٣ؿاثػػٓ ٧٣ض٧ٕ٪ػػة، ثػػةعه 

كػذ٭ة ٦٪٧ْػح ا٣ىػعح كاأل٦ؿاض ا٣ٕىجٲح، ك٬ٮ ا٣ؾم ٠ةف ٱػؿأس ٣ض٪ذ٪ػة ا٣ذػٰ أق

ظذٯ وؽر ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ُجػٰ ا٧٣ٮظػؽ  ،ا٣ٕة٧٣ٲح، ك٤٧ٔخ ٦ة ٱٞؿب ٨٦ ٔنؿٱ٨ ق٪ح

ا٧٣ٕذ٧ؽ ا٣ٲٮـ ٰٚ ٢٠ ٦ضةالت ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجٲح، ك٠ةف ا٣ؽ٠ذٮر ٬ٲػس٥ ا٣ؼٲػةط ٌٔػٮان 

 ة ٌٔٮان ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ.٦٪َ  ٪ذؼت ٢٠ه ٦ٰٕ ٰٚ ٬ؾق ا٤٣ض٪ح ٝج٢ أف ٱي 

ى ا٣ٕؿثٲػح ٩ذكػة ؿ:  ك٬ؾا ٦ة ٱض٤ٕ٪ة ٰٚ ٬ؾا االظذٛةؿ ثٲػٮـ ا٤٣٘ػح ال دكػذعٜ أ

 َؽد ٣٭ة ٱٮـ اظذٛة٣ٰ، ك٬ٰ ا٣ذٰ ص٤ٕخ ٨٦ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣٘ح ٧٤ٔٲػحن عى صة٦ٕذ٪ة أف ٱي 

دٝٲٞح ال دٕضـ ٨ٔ ا٣ذٕجٲؿ ث٧ى٤ُعةت ٧٤ٔٲح زةثذح ٨ٔ ٦ؼذ٤ٙ االظذٲةصةت ٚػٰ 

٤خ كوٮؿ مجةث٪ة إ٣ٯ ا٧٣كذٮٱةت ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ٕة٣ٲػح ا١٣ذةثح ٨ٔ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجٲح، كق٭ٌ 

 .ةالت ا٧٣نةر٠ح ٰٚ دُٮرات ا٤ٕ٣ٮـدؼؽـ ٦ضذ٧ٕةد٪ة، كدٛذط ٣٭ة ٦ضا٣ذٰ 

ػأغؼاػاضدغداتػواضدادة:
ت ػال٣ػ٫ ٣٘ذ٪ػة ف ثأٚؿاظػ٫ كأدؿاظػ٫، كاقػذٞؿٌ ك٣ٞؽ ا٩ُٮل ا٣ٞؿف ا٣ٕنػؿ

٤ٔػٯ ا٣ذٕجٲػؿ ٔػ٨ ٠ػ٢ ٦ذ٤ُجػةت ا٣عٲػةة  ٔىػؿٱح ٝػةدرةن  ظٌةرٱحن  ا٣ٕؿثٲح ٣٘حن 

ك٦٪ةٝنػةد٭٥ ٤ٔػٯ  راقػةد٭٥ا١ٛ٣ؿٱح كا٣عٲةة ا٤٧ٕ٣ٲح، ٱٕذ٧ؽ٬ة ا١٣ذٌػةب ٚػٰ د

 أ٤ٔٯ ا٧٣كذٮٱةت.

ز٥ دػ٤٪ة ٚضأة ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣عػةدم كا٣ٕنػؿٱ٨ ٧ُ٦ب٪ػٲ٨ إ٣ػٯ ٦ذة٩ػح ٣٘ذ٪ػة 

ا٣ذػٰ امػذ٭ؿت ثعكػ٨ دُةثٞ٭ػة ٦ػٓ ٦ذ٤ُجػةت ا٣عؽازػح،  ،ا٣ٕىؿٱح ا٧٣ُٮأح

ٚػٰ ثٕػي  اع٣ـا٦ٰ قٮؼ ٱٌٰٞ ٤ٔٯ ٦ة ٤٣ٕة٦ٲح ٨٦ قٲُؿةو  كّ٪٪ة أف ا٣ذ٤ٕٲ٥ى 
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أدػخ ثػ٫  ة٪ة ٨٦ إٱضةد ا٧٣ٞةثالت ا٤ُ٧٣ٮثػح ١٣ػ٢ ٦ػا٣ٛبةت ا٣نٕجٲح. كٝؽ د١٧ٌ 

إ٣ٲ٪ة ا٣ذٞة٩ةت ا٣كؿٱٕح ا٣ذُٮر، كأوجع٪ة ٝػةدرٱ٨ ٤ٔػٯ ٦ؿاٚٞػح دُػٮر ا٤٣٘ػةت 

٣ذيػؽػ٢ إ٣ٲ٭ػة ٦ػة دذ٤ُجػ٫  ،األص٪جٲح ظٲ٨ أٔةدت إػػؿاج أ٣ٛةّ٭ػة ٦ػ٨ ا٣ؿدةثػح

 ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ذٞة٩ةت ٣عك٨ ا٣ذٕجٲؿ ثؽٝةاٜ األ٣ٛةظ ٨ٔ دٝةاٜ ا٧٣ٕة٩ٰ.

ة ح ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ذُٮر ثػؿكز دٕػؽٱالت ٬ة٦ػح ٚػٰ أ٣ٛػةظ ٦كػذٞؿٌ ك٨٦ األ٦س٤

دٝٲٞػح ٚٲ٭ػة، كذ٣ػٟ دكف ا٣ؼػؿكج ٔػ٨ ٦٪٤ُٞ٭ػة  ثٞىؽ اعمػةرة إ٣ػٯ ٚػؿكؽو 

إ٣ٯ ا٣ؽٝػح ٚػٰ ا٣ذٮوػٲٙ  ا٤٣ْٰٛ األو٤ٰ. ٚٞؽ ثؿز ٰٚ ا٤٣٘ةت األكرثٲح ٦ٲ٢ه 

ٝػؽ ٱ١ػٮف ٦ػسالن ٔؽٱؽة. ٣ػؾا  ٣٪ٞةطو  ٣جٕي األ٣ٛةظ ا٣عة٤٦ح ٧٣ٛ٭ٮ٦ةت مة٤٦حو 

ػػ٥ى ٩ػػ٫ إًػػةٚح إ٣ػػٯ إا٣ع١ػػ٥ ٦ػػ٨ أكًػػط األ٣ٛػػةظ، إذ  ٦ٛ٭ػػٮـ ١ى ٦ٛ٭ػػٮـ ظى

gouverner, to govern  ١ٍػ٥ كظػة٠ى٥ى كدع١ٌػ٥ ظي  :دذجٕػ٫ امذٞةٝةت ٦ذٕػؽدةز٧ح

ك٬ػٮ  ،gouvernance صؽٱؽ ٬ػٮ ؿ ٦ٛ٭ٮـه ٭ى ّى إال أ٫٩ ٝؽ  ،كا٣ع١ٮ٦ح كا٧٣عة٧٠ح

؛ ٱؽةدؽػ٢ ٚٲ٭ة ٔٮا٢٦ ٔؽٰٚ ٠ٮ٩٭ة ٤٧ٔٲح ٥ ١ٍ َؿٱٞح إدٞةف ا٣عي ٣ذٞٲٲ٥ كوٙ 

١ٚةف ٤ٔٯ ٣٘ذ٪ػة أف دٌػٓ ا٧٣ٞةثػ٢ ٣٭ػؾا ا٣ذٮوػٲٙ دكف ا٣ؼػؿكج ٔػ٨ ا٣عػؿكؼ 

ٮ٧٠ح ث٧ة ٱ٤جٰ ٬ػؾا ا٤ُ٣ػت، ك٬ػؾا ١ة٦ح أك ا٣عى ا٣عى  ٤ٯ٥ ٔاألقةقٲح، ٚأوجع٪ة ٩ذ٤١ٌ 

 ٦سةؿ كاًط ٤ٔٯ َةٝةت ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح ٚٲ٧ة ٣ؽٱ٭ة ٨٦ ٦ضةالت االمذٞةؽ.

ي  ٲٌػ٢ كد٪ػة٥ٗ ثػٲ٨ أك دؼ ٫و ك٬٪ةؾ ٦سةؿ فػؿ ظؽازٰ ٬ٮ ٦ة ٱىٙ ٦ػ٨ دنػةث

ث٧ػة  ك٬ػٮ ا٣ٲػٮـ ٦ٛ٭ػٮـ ا٣ذ٪ػةصٌ  ،intertextualite ٤ٔٲ٫ٲ٨ ٦كذ٤ٌٞٲ٨، أ٤َٜ ٩ٌى 

 .ٰٚ ٦ضةالت ا٣٪ٞؽ األدثٰ اعدراؾ ٰٚ أ٧ٔةؽً  ٱذ٧ٌ٪٫ ٨٦ ثٮادرى 

ثأ٩٭٧ة ٨٦ إ٩ذةج ٦ض٧ٕ٪ػة، ثػ٢ دأ٠ٲػؽان  كٝؽ أدٲخ ث٭ؾٱ٨ ا٧٣سة٣ٲ٨ ال ادٔة ن 

ثٮصٮد َةٝةت ٝةدرة ٤ٔٯ ٦ذةثٕػح  ؿامذٞةٝٲح دجنٌ  ٧٣ة دذىٙ ث٫ ٣٘ذ٪ة ٨٦ َؿاكةو 

 االظذٲةصةت ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٕة٧٣ٲح.ا٣ذضةكب ٦ٓ 

 إ٩٪ة أ٦ةـ ٦ة ٩ٕؿ٫ٚ ٨٦ ا٩ٛذةح ٣٘ذ٪ة ٤ٔٯ ص٧ٲػٓ ا٧٣كػذضؽات ٱؤ٧٣٪ػة ا٣ٲػٮـ أف
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٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٱْ٭ػؿ ٚػٰ ٦ضػةالت ا٣ذٮاوػ٢  ة٩ٮاص٫ ٔ٪ػؽ مػجةث٪ة د٭٧ٲنػةن َٮٔٲًّػ

ذجٮ٩٭ة ثعؿكؼ ٔؿثٲح، ك٬ػ٥ االصذ٧ةٰٔ ثٲ٪٭٥، ٩ك٧ٕ٭٥ ٱؿَ٪ٮف ثأ٣ٛةظ أص٪جٲح ٱ١

ٜى  ٔؿصػة  ال  أ٩٭ػ٥ ٱذجػةد٣ٮف ا٣عػؽٱر ث٤٘ػحو  ٦ٕة٩ٲ٭ة إ٣ٯ ظؽ   ٗة٣جةن ٦ة ٱض٭٤ٮف دٝةا

ٱ٨١٧ أف دؿٝٯ إ٣ٯ دٮًٲط األ١ٚةر. ك٣ٮ ثٰٞ ٬ؾا ٦عىٮران ٰٚ ٚبح ا٣ٲػةٕٚٲ٨ ٦ػ٨ 

ح، ك١٣٪٪ػة ٩ػؿاق ٝػؽ ا٩ذنػؿ ٚػٰ ٚبػةت ا٣نجةب ١٣٪ٌة ٩كج٪ةق إ٣ٯ رٔٮ٩ح ٗٲػؿ ٦كػذعجٌ 

ـى  ،٤ح ا٣ن٭ةدات ا٤ٕ٣ٲةا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ظ٧ ٚؿ٩كػٲح أك إ٤١٩ٲـٱػح  ٱـٌكٝٮف ٠ال٦٭٥ ث١ٕػة٠ٲ

كٝػؽ ا٩ذنػػؿت ٬ػػؾق  .أك دأ٠ٲػؽان ٧٣نػػةرث٭٥ ا٣سٞةٚٲػح األص٪جٲػػح ،دجة٬ٲػةن أك اقػػذٕال ن 

٧٤٠ػةتو كدىػٮرات ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح إ٣ػٯ  د٧كغا٣عٮارات ٰٚ ٔؽد ٨٦ ا٣ٌٛةاٲةت 

ٕي  ةت٨٦ ٣٘ ٕػؽ٬ة ٔػ٨ ًػٮ  ٚٲ٭ػة ٣جي  ال ٭ػة، ك١٣٪٭ػة دجٞػٯ ٝةد٧ػحن أص٪جٲح ٱػؿاد د٧٤ٲ

٢ ٨٧٣ ال دٕ٪ٰ ٫٣ د٤ػٟ األ٣ٛػةظ ا٣ؽػٲ٤ػح ٦ػة ٱ١٧ػ٨ أف األٚ٭ةـ. إ٫٩ ػُةب ٤ٌ٦  

كاًط ٱٕؿ٫ٚ. ٚعٲ٨ ٩ك٧ٓ ٨٦ ٱ١ٲ٢ ا٧٣ؽٱط ٣ؿٚٲٞذ٫ ٧ٔػة كوػ٤خ  ٱؿث٫ُ ث٧ضةؿو 

(ق٧ةٱ٢)إ٣ٲ٫ ٨٦ 
(6)

(٣ٮؾ)أك ٦ة ٣٭ة ٨٦  ،٬ٮ٣ٲٮدم 
(2)

٦ذ٧ٲـ ا٣ٲٮـ، كأ٩ػ٫ ٱػؽٔٮ٬ة  

(إٱٛ٪خ)٧٣ؿاٚٞذ٫ إ٣ٯ 
(3)

(٠ػٮدل)٦ذ٧ٲـ، كٱؼجؿ٬ة ثأ٫٩ ٝػؽ أوػجط  
(4)

ٚػٰ د٤ٕػٲ٥  

(دؿ٩ؽ)اع٤١٩ٲـٱح، كأف د٥٤ٕ اع٤١٩ٲـٱح ٝؽ أوجط 
(5)

 ت ٤ٔٯ د٤ٕٲ٥ ا٣ٛؿ٩كػٲح،ٱذ٤ٌ٘  

ٌٜ  ٔ٪ؽاؾ  ٣٪ة أف ٩سجخ ػؿكج ٬ؾا ا٣ؼُةب ٨٦ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. ٱع

٦ػ٨ اال٩ذ٧ػة  ا٤٣٘ػٮم ا٣عٌػةرم،  إ٫٩ ا٩ـٱةح زٞةٰٚ ٱنٲؿ إ٣ػٯ ا٩كػعةبو 

٤ٔٯ ٣٘ذ٪ة ٨٦ اال٩ٞؿاض إذا اقذ٧ؿ ٬ؾا ا٧٣كةر، ث٢ ٬ػٮ ٚىػةـ  ٱض٤ٕ٪ة ٩ؼنٯ

ا٧٣ذؿثٌٕح ٤ٔٯ ٔؿش دةرٱؼ٪ػة ا٧٣ضٲػؽ  ،ظٌةرم ٱض٤ٕ٪ة ٩كذجؽؿ ث٤٘ذ٪ة ا٣ٕؿٱٞح

                                                 

 .اثذكة٦ح (6)

 .إَال٣ح (2)

 .ظؽث دؿٚٲ٭ٰ (3)

 .٦ؽٌرب (4)

 .رااضةن  (5)
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 ،٣٘حن دٔٲٌحن ال أوػة٣ح ٣٭ػة، ٩كذجؽؿ ث٭ة دذ٪ة٥ٗ ٚٲ٭ة األ٣ٛةظ ٦ٓ أ٧ٜٔ أظةقٲك٪ة

ٗي   ذ٪ة ا٣سٞةٚٲح.دكُٲعٲح دؼؿص٪ة ٨٦ ذادٲ ؿثحو د٧ُف ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦نةٔؿ٩ة ٰٚ 

ػأغؼاػاضدغداتػواضدادة:
ؿ٥٠ ث٧ػة دٕؿٚٮ٩ػ٫ ٔػ٨ ٧٦ٲػـات ٣٘ذ٪ػة ٰٚ ٧٤٠ذٰ أف أذ٠ٌػ ثٕؽ أف ظةك٣خي 

ا٣ٕة٧٣ٲػح، كٔػ٨  ٪ػخ ث٭ػة ا٣عٌػةرةى ا٣ٕؿثٲح، ك٨ٔ ا٣ضػٮا٬ؿ ا١ٛ٣ؿٱػح ا٣ذػٰ زٱٌ 

ا٧٣كةر ا٣ذعؽٱسٰ ا٣ػؾم ٱكػ٫١٤ ٦ض٧ٕ٪ػة، كٔػ٨ ا٣ؼػؽ٦ةت ا٣ال٦ذ٪ة٬ٲػح ا٣ذػٰ 

٣٪ػة أثػٮاب  ٣٘ذ٪ة ا٣ْٕٲ٧ح ٚػٰ كصػؽا٩٪ة ٚةدعػحن  ٞؿٌ ٫٦ ٣ذكذ٦ةزا٣خ صة٦ٕةد٪ة دٞؽٌ 

=  ، ٦ٕذ٧ػؽةن ٦ةٚٲ٭ػة ٦ػ٨ دٝػحو كص٧ة٣ٲػةتا٣٪ٛٮذ إ٣ٯ أ٤ٔٯ ٦كذٮٱةت ا٣عؽازػح

 د٤ٟ ا٣ؿكًح ا٣٘٪ٌة  ٱٞٮؿ:ػُؿت ٣ٰ أثٲةت ا٧٣ذ٪جٰ ٰٚ كوٙ ًمٕت ثٌٮاف 

 إذا ٗ٪ٌػػػٯ ا٣ع٧ػػػةـي ا٣ػػػٮيرؽ ٚٲ٭ػػػة

 

ٰ  ا٣ٞٲػػػػػػػةفً    أصػػةثذػػػػػػػ٫ أٗػػػػػة٩

 ث٭ػػػػة ظىػػػػة٬ة٢  ًىػػػػكأ٦ػػػػٮاقه دى  

 

 ًٰ ٚػٰ أٱػؽم ا٣٘ػٮا٤ٰ٩ٍػو٤ٲ٢ى ا٣عى  

 كإذا ث٫ ٱؼذ٥ ٝةاالن: 

 ٱٞػػػٮؿ ثًنػػػٕت ثػػػٌٮاف ظىػػػة٩ٰ

 

 أٔػػ٨ ٬ػػؾا ٱكػػةر إ٣ػػٯ ا٣ُٕػػةف؟ 

١ٚػؿم  ؽػ٤٪ة ٚػٰ دٞ٭ٞػؿو ٦ة ص٤ٕ٪ٰ أدكة ؿ: كأم َٕةف ٬ؾا ا٣ؾم ٱي ك٬ٮ  

ق٫ وٕٮثةت ا٣ذُػةثٜ ٦ػٓ دكٌ٭٫٤ دٞة٩ةت ا٣ذٮاو٢ االصذ٧ةٰٔ ا٣كؿٱٕح، كد١ؿٌ 

د١ة٣جػخ ٝػٮل  ثٕػؽ أف ،جٕؽ ا٧٣ؿ  ٔػ٨ ظٞػةاٜ كَ٪ػ٫ٱي ، صط ا٣ٞٲ٥ظةًؿ ٦ذأر

 ا٣نؿ ٤ٔٯ ٔؿكثذ٪ة؟.

ٙه  ا٧٣ٕٛػٮؿ ٱ١٧ػ٨  ٩ةٚؾةً  ت ٤ٔٲ٫ دكةؤالت ٨ٔ كصٮد أدكارو ٤٘ي دى  إ٫٩ ٦ٮٝ

كػػةٔؽ األصٲػػةؿ ا٣ىػػةٔؽة ٤ٔػػٯ إٔػػةدة ٧٣ضػػة٦ٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح أف دذٮال٬ػػة ٣ذي 

 د٤ٞٲؽ أ٧ٔٯ ٧٣ضػةالتو إ٣ٯ  اال٧٘٩ةس ٰٚ زٞةٚذ٭٥ األزٲ٤ح ٦كذجٕؽٱ٨ اال٩ضؿارى 

 ثى٤ح إ٣ٯ ظٞةاٞ٪ة ا٣ؾادٲح. ٧ٌخ زٞةٚٲح ال دى 

 ؟ديؿل ٱة ..٤ٔٯ إد٧ةـ ذ٣ٟ ؽرةه ٚ٭٢ ٧٤٣ضة٦ٓ ٝي 
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 وزارح اٌتعٍيُ اٌعبيلوٍّخ 

 ()أ. د. ٌرٍص ٌٔغص

ثػةدئ ذم ثػػؽ  أٔجػؿ ٔػػ٨ ٠جٲػؿ مػػ١ؿم ٧٣ض٧ػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲٌػح ثؽ٦نػػٜ 

ؿثٲٌح ال د٘ٲت ٔػ٨ ٬ػؾا ا٧٣ض٧ػٓ ٣ؽٔٮد٫ إ٣ٯ ٬ؾق ا٣٪ؽكة ا٣ذٰ دؽٌؿ أف ا٤٣٘ح ا٣ٕ

ا٣ٕؿٱٜ، ٚ٭ٰ ٫٧ٌ٬ األكؿ ا٣ؾم ٱكٕٯ ٣جك٫ُ ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓ، كال رٱت أ٫٩ ُٝػٓ 

 ٰٚ ٬ؾا أمٮاَةن ٠جٲؿة ال ٱذكٓ ا٧٣ٮًٓ ١٤٣الـ ٤ٔٲ٭ة ٰٚ ٬ؾق ا٣ؽٝةاٜ.

كأمؿع ظؿوةن ٤ٔٯ ا٣ٮٝخ ثة١٣الـ ٤ٔٯ ٦ة ظةك٣خ ٣ض٪ػح د١٧ػٲ٨ ا٤٣٘ػح 

ا٣ػؾم ٌٝؽ٦ذػ٫  االٝذػؿاحي  :د٫٤ٕٛ، ٧ٚػ٨ ٬ػؾاا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ كزارة ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ أف 

ا٣ٞةًٰ ثٌػؿكرة ا٣ذػؽٝٲٜ ا٤٣٘ػٮم ٤٣ؿقػةا٢ ا٧٤ٕ٣ٲػح ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت  ا٤٣ض٪حي 

أٌٝؿ ٦ض٤ف ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ ٬ؾا ا٧٣ٞذؿح، كدؿؾ ف٣ٲح د٪ٛٲؾق ألٝكػةـ إذ ا٣كٮرٱح، 

 ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣كٮرٱٌح.

ا٣ذأ٬ٲػػ٢ كا٣ذؼىػػه ٱٕ٪ػػٯ ا٤٣ض٪ػػح إ٩نػػة  دث٤ػػٮـ ٚػػٰ  ك٦٪٭ػػة أٱٌػػةن اٝذػػؿاحي 

كا٧٣ٞذػػؿح ٧ٌ٣ػػة ٱػػـؿ ٝٲػػؽ ا٧٣ذةثٕػػح ٦ػػٓ ٤٠ٲٌػػح ا٣٭٪ؽقػػح  .ثة٤٣كػػة٩ٲةت ا٣عةقػػٮثٲٌح

ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح كأٝكةـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح كا٤٣٘ةت األص٪جٲح ك٦ٕة٬ؽ ا٤٣٘ةت ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت 

ا٣كٮرٱٌح، كٱٕٮزق ٠ٰ ٱؿل ا٣٪ٮر ص٭ؽ ٠جٲؿ ٰٚ ا٧ٕ٣ػ٢ ا٣ض٧ػةٰٔ، كا٣ػؽ٥ٔ ا٧٣ػة٣ٰ 

٬ؾا ا٧٣نؿكع قٲ١ٮف ذا رؤٱح مج٫ ٦ذ١ة٤٦ح ػػالؿ ا٣ٕػةـ ا٣ٞػةدـ؛  كأٔذٞؽ أف .أٱٌةن 

 ا٣ٕة٣ٰ ٤٣كٰٕ ٰٚ اٝذؿاح اٚذذةظ٣.٫ٲٮًٓ ثٲ٨ ٱؽم ٦ض٤ف ا٣ذ٤ٕٲ٥ 

                                                 

() .ٌٜٔٮ ا٣٭ٲبح ا٣ذؽرٱكٲح ٰٚ صة٦ٕح د٦ن 
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ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت  ٦يٍكػذٮلك٦٪٭ة أٱٌةن اٝذؿاح ا٤٣ض٪ػح ٚػٰ رٚػٓ 

ا٣كٮرٱٌح ٔجؿ دأ٬ٲ٢ ا٧٣ٕٲؽٱ٨ ا٣ػؾٱ٨ ٬ػ٥ ٩ػٮاة ا٣ضة٦ٕػةت ك٦كػذٞج٤٭ة ٚػٰ ا٤٣٘ػح 

ٌؽـ دىٌٮر ٦جؽاٰ ظػٮؿ ٬ػؾا األ٦ػؿ، ٚعػٮاق أف ٱ١ػٮف ٦ػ٨ مػؿكط ٣ٕؿثٲٌح، كٝؽ ٝي ا

دٕٲٲ٨ ا٧٣ٕٲؽٱ٨ ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ظىػٮ٣٭٥ ٤ٔػٯ مػ٭ةدة ٦ػة ٱٕػؽؿ )ا٣ذٮٚػ٢( ٚػٰ 

ٚػٰ ا٤٣٘ػح ٦كػذٮا٥٬ اع٤١٩ٲـٱح، كذ٣ٟ ٔجػؿ دػأ٬ٲ٤٭٥ ٚػٰ دكرات ٦ذذةثٕػح ٣ؿٚػٓ 

دنةرؾ ٚٲ٫ أَػؿاؼ  ك٬ؾا ا٧٣نؿكع ٱٕٮزق ا٢٧ٕ٣ ا٣ض٧ةٰٔ ا٣ؾم ال ثؽ أف .ا٣ٕؿثٲٌح

٦ذٕؽدة ٨٦ و٪ٮ أٝكةـ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت، ك٦ٕة٬ػؽ ا٤٣٘ػةت، ك٤٠ٲٌػح 

ا٣٭٪ؽقح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح، ك٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح، كٱضػت أف ٱ٤ٞػٯ ا٣ػؽ٥ٔ ا٧٣ػة٣ٰ 

ا١٣جٲؿ ٨٦ كزارة ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ؛ أل٫٩ ال ٱ٨١٧ أف ٱؿل ا٣٪ػٮر دكف ا٣ػؽ٥ٔ ا٧٣ػة٣ٰ 

ا٧٣ٕٲػؽٱ٨ ٦يٍكػذىٮل ٤ٟ ا٣ٮزارة؛ ٚ٭ٮ ٱؤدم إ٣ٯ رٚٓ كاعمؿاؼ ا٤ٕٛ٣ٰ ٤ٔٲ٫ ٨٦ د

ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح، ك٬ٮ ٧٦ة قٲ١ٮف ٫٣ أزؿ ٠جٲؿ ٚػٰ دُػٮٱؿ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ٚػٰ 

 ا٣ضة٦ٕةت؛ ٧٣ة ٤٣٘ح ٨٦ و٤ح ثة١ٛ٣ؿ كا٣سٞةٚح كا٧٣ٕؿٚح.

كٝؽ ٤٧ٔخ ا٤٣ض٪ح ك٧ٌ٣ة دـؿ ٤ٔٯ دُٮٱؿ ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲح كدٕؿٱج٭ػة 

ا٣ضة٦ٕةت كا٤١٣ٲةت، د٧٭ٲػؽان ٣ٛنػٌٮ٬ة ٚػٰ ا٣ػٮزارات كدُٮٱؿ٬ة ك٩نؿ٬ة ٰٚ 

كا٧٣ؤقكةت ا٣ٕة٦ح كا٣ؼةوح؛ ألف دٕؿٱت ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػح كدُٮٱؿ٬ػة 

٫٣ دكر ٠جٲؿ ٰٚ ٦كٲؿة ا٣ذعؽٱر كا٣ذُٮٱؿ؛ ذ٣ٟ أف ٦ٛذةح ا٤ٕ٣ػٮـ كا٠ذكػةث٭ة 

إ٧٩ة  ٱ١ٮف ٰٚ كًٮح ٦ى٤ُعةد٭ة كدٮظٲؽ٬ة؛ أل٩٭ة إف ٠ة٩خ ػػجٍ ٔنػٮا  

١٣الـ ٤ٔػٯ أزػؿ ثػة٭ةـ، ك٣ٲف ا٧٣ٮًٓ ٱكػ٧ط ث٧٘٣ٮض كاعا٠ذ٪ٙ ا٤ٕ٣ٮـ ا

 كًٮح ا٧٣ى٤ُط ٰٚ دعىٲ٢ ا٧٣ٕةرؼ كا٤ٕ٣ٮـ.

ك٧٦ة اٝذؿظذ٫ ا٤٣ض٪ح أٱٌةن إ٩نة  ٝك٥ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٣٘ٲؿ ا٧٣ؼذىػٲ٨، ٚػٰ 

٦ذةثٕح دؽرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ا٤١٣ٲػةت ا٧٣ؼذ٤ٛػح؛ ٱٕػةد كّٲٛذ٫  ،ا٣ضة٦ٕةت

٣ذٰ ٱؽرق٭ة ا٣ُة٣ت ٰٚ ا٤١٣ٲةت ا٧٣ؼذ٤ٛح، كٰٚ ا٣٪ْؿ ٰٚ ٠ذت ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ا
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دؽرٱت ا٤ٕ٧٣ٌػ٥ ا٧٣ؤ٬ػ٢ دػأ٬ٲالن وػعٲعةن ٣ذػؽرٱف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ٚػٰ د٤ػٟ 

ا٤١٣ٲػةت، ك٦ذةثٕػح ٠ػ٢ ٦ػػة ٱػؤدم إ٣ػٯ د١٧ػٲ٨ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲٌػح ٣ػؽل ا٣ُة٣ػػت 

 ا٣ضة٦ٰٕ ٰٚ ٗٲؿ أٝكةـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح.

، ٣ٯ ظة٣ح ٬ٌنح صؽًّاػؿٱضٰ ا٣ضة٦ٕح إذ٣ٟ أف أ٦ٮر ا٣ٕؿثٲٌح ٝؽ ف٣خ ٣ؽل 

ٚة٤٣٘ح دٞجٓ ٰٚ ظٲةد٭٥ ٰٚ زاكٱػح ٝىػٲٌح؛ ٚػإف اًػُؿد٭٥ ّػؿكؼ ا٣عٲػةة أف 

ٱذٕػػة٤٦ٮا ٦ػػٓ ا٤٣٘ػػح دػػؿا٥٬ ٚػػٰ ٔكػػؿ ك٠ػػؿب كًػػٲٜ، ك٬ػػ٥ ٱعػػةك٣ٮف أف 

ٱكذؿصٕٮا ثٕي ًٮاثُ٭ة؛ ك٧ٌ٬٭ػ٥ األكؿ كاألػٲػؿ ٬ػٮ أف ٱذضػةكزكا ذ٣ػٟ 

٠سٲؿان ٧٦ػ٨ ٱؿٱػؽ  كال ٱ٘ٲت ٨ٔ ا٣ؾ٨٬ أف .ا٣ْؿؼ ا٣ؾم أظٮص٭٥ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲٌح

أف ٱذٕٲ٨ٌ ٰٚ ٌٔٮٱح ا٣٭ٲبح ا٣ذؽرٱكٲح أك ا٣ٛ٪ٲٌح ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت ا٣ٌكػٮرٱٌح ٧٦ػ٨ 

٤ٔٲ٭٥ أف ٱي٧ذع٪ٮا ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح دؿا٥٬ ٱٕىؿكف ١ٚؿ٥٬؛ ٠ػٰ ٱضٲجػٮا ٔػ٨ 

أقب٤ح ٱكٲؿة دذى٢ ثٞٮأؽ ا٣ٕؿثٲٌػح ٦ػ٨ ظػةالت دؼػٌه ٩ىػت ا٧٣ٌػةرع أك 

ٛؿٔٲػح، أك قػٮل ذ٣ػٟ ٦ػ٨ ثػؽٱ٭ٰ صـ٫٦ أك ث٪ػة ق، أك ٔال٦ػةت اعٔػؿاب ا٣

ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت؛ ٚذؿا٥٬ ٱعةك٣ٮف ٩ٛي ٗجةر ا٣٪كٲةف ٨ٔ أذ٬ػة٩٭٥؛ ٠ػٰ ٱْٛػؿكا 

 ثذ٤ٟ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٣ٲكٲؿة ا٣ذٰ ري٠٪خ ٰٚ ٦ؽل ثٕٲؽ ٨٦ ذا٠ؿد٭٥.

كف أٱ٧ٌة اقػذٕؽاد ال٦ذعػةف ا٤٣٘ػح كٰٚ ٦ٞةث٢ ٬ؾا دضؽ ٠سٲؿان ٦٪٭٥ ٱكذٕؽٌ 

ٞيٮف ذ٣ػػٟ ثةال٩ذكػػةب إ٣ػػٯ دكرات ٣ٲٕػػـزكا ٦ػػ٨ ػال٣٭ػػة  األص٪جٲػػح؛ إذ ٱىٍكػػذىجً

٦كذٮا٥٬، ٚذضؽ٥٬ ٱ٪ذ٤ٞٮف ٨٦ ٦كذٮل إ٣ٯ فػؿ أ٤ٔٯ؛ كز٧ٌح ٦ػ٪٭٥ ٦ػ٨ ٱج٤ػٖ 

درصح )دٮ٢ٚ، أك ٦ة ٱٕؽ٣٭ة ٰٚ ا٤٣٘ةت األػؿل(؛ ك١٬ؾا ٱ٪ٛٞٮف ق٪ٮات ٌٔؽة 

٤٣٪٭ٮض ث٧كذٮا٥٬ ٰٚ ا٤٣٘ح األص٪جٲٌح، كد١ٮف ا٣٪ذٲضح: قال٦ح ٚػٰ أدا  ا٤٣٘ػح 

كدؿص٧ح، ٤ٔٯ ظٲ٨ أٌف ا٣ٕؿثٲٌح دض٤ػف ٚػٰ ر٠ػ٨ ثٕٲػؽ األٔض٧ٲح ٩ُٞةن ك٠ذةثح 

ٌٟ إقةرق ا٣جذح؛ إاٌل ٱُٮؿ   إف أظٮصذ٭٥ ا٣عٲةة إ٣ٲ٫. ظجك٫؛ كال ٱٛ

٤ٔٯ ٦ة ق٤ٙ ٱضت أف ٢٧ٕ٩ ٦ٕةن ع٩ٞةذ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٧٦ة ف٣خ إ٣ٲ٫ ٚػٰ  كث٪ة ن 
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ٰٚ أٝكػةـ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ٩ٛكػ٭ة؛ كإف ٩ْػؿة ٚػٰ األصٮثػح  ا٤١٣ٲةت ا٧٣ؼذ٤ٛح؛ ث٢

٭ؿي ظض٥ األػُػة  ا١٣ػةرزٰ ٤ٔػٯ ا٧٣كػذٮل اع٦الاػٰ كا٣٪عػٮم اال ىذْي ٦ذعة٩ٲح ٣

 كا٣ذؿ٠ٲجٰ؛ ك٣ؾا ٠ةف ٦ٞذؿح ا٤٣ض٪ح ع٩نة  ا٣ٞك٥ ا٣ؾم أ٧٣عخ إ٣ٲ٫.

كال ٱ١ةد اصذ٧ةع ٤٣ض٪ح د١٧ٲ٨ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٱؼ٤ٮ ٨٦ ٦٪ةٝنػح ٚنػٌٮ  ،٬ؾا

ـٱػؽ ٚػٰ كٱ .ا٣ٕة٦ٲح ٰٚ إٔال٩ةت ا٣ُؿٝةت، كٰٚ كقةا٢ ا٣ذٮاو٢ االصذ٧ةٰٔ

ا٣ُٲ٨ ث٤ًٌح أق٧ة  ا٧٣عةٌؿ ا٣ذضةرٱح األٔض٧ٲح ا٣ذٰ دُة٣ٕٟ ث٤٘ػح ا٣ٕضػ٥، ٦ػ٨ 

٩عػٮ: )٦ػف ث٤ٮ٩ػؽ، ٦ػٮدة ثٲ٤ػػٰ، إٱٛةقػذٮر، دػة٣ف، ٣ٲٛػةردك، ٦ةصػٟ مػػٮ، 

قٮٚخ، قذجف، دٰ ٦ٮؿ، ٱٮ صٰ، كام ٩ىٍخ، ٦ةم درٱ٥، ٠الس، ثٰ، ثةرٚٲػ٫، 

ةد ٱ٤ٞػٰ ثة٣ٕؿثٲٌػح ك٬ؾق األق٧ة  كقٮا٬ة ٠سٲؿ ٱ١ .دٱت ف٩ؽ دٱت، دٱكجةقذٲٮ(

قعٲٜ؛ إف أًٲٙ إ٣ٲ٫ ظة٣٭ػة ٚػٰ اعٔػالـ كا٣ضة٦ٕػةت كا٧٣ػؽارس  ٰٚ كادو 

 ككقةا٢ ا٣ذٮاو٢ االصذ٧ةٰٔ كقٮل ذ٣ٟ. 

 ا٧ٕ٣ػ٢ إَػةر ٚػٰ دٕػة٣ش أف ٱ١٧ػ٨ ال ا٧٣ٌٕػ٤ح ٬ؾق أف أرل ٬ؾا كأ٦ةـ

 كرا ٬ػة ك٦ىػ٨ٍ  ا٧٣ؽرقح ثؾ٣خ ٧ٚ٭٧ة إذف، ا٣ض٭ٮد دٌةٚؿ ٨٦ ثؽٌ  ٚال ا٣ٛؿدم،

 د٤ٛػط ٨٣ ٚإ٩٭ة ا٣ٕؿثٲٌح ٦كذٮل ٣ؿٚٓ  ص٭ٮد ٨٦ كد٤ٕٲ٧ٲح دؿثٮٱح ٦ؤقكةت ٨٦

 ا٣ػؾم ا٣ض٭ػؽ ٚػٰ ٩ٛكػ٫ ا٣نٰ ى  ك٢ًٝ  أو٫٤، ٨٦ ا٣ؼُٲؿ ا٣ؽا  ٬ؾا اصذسةث ٰٚ

 ٤ٔػٲ٭٥ دٞػٓ ٧٦ػ٨ ذ٣ػٟ قػٮل أك األقػؿة دجؾ٣ػ٫ ا٣ػؾم أك ا٣ضة٦ٕػةت، دجؾ٫٣

 .كاقذ٧ٕة٣٭ة ا٣ٕؿثٲٌح ٝٮأؽ ٰٚ ا٣نؽٱؽ ا٣ٌٕٙ ٬ؾا ٦كؤك٣ٲح

 ٦ؼُػٍ ص٧ةٰٔ ٢٧ٔ ٔجؿ ص٧ٲٕةن  ا٣ض٭ٮد دذٌةٚؿ أف ٱضت ٬ؾا أ٦ةـ إذف

 كا٣جعسٲػح ا٣ذؿثٮٱػح ا٧٣ؤقكػةت ٤ٔٯ ٱضت إذ وعٲعح، دراقح ك٦ؽركس ٫٣،

ٓى  دٝٲػٜ، ٦ٮًػٮٰٔ ٧٤ٰٔ ٩عٮ ٤ٔٯ ا٣نؽٱؽ ا٣ٌٕٙ ٬ؾا أقجةب دذجٌٓ   ٣ذٮًػ

 كاعٔالـ كاألدب كا٤٣٘ح كا٥٤ٕ٣ ا١ٛ٣ؿ رصةؿ ٨٦ ا٣ٕــ أك٣ٰ ٱؽم ثٲ٨ ا٣٪ذةاش

 ا٣٪ذػةاش د٤ػٟ ٚػٰ ٚٲ٪ْػؿكف ،..االصذ٧ةع ك٥٤ٔ كا٣ذؿثٲٌح ٝذىةدكاال كا٣كٲةقح
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 ٬ػؾا اقػذؽراؾ ك٬ػٮ ،كاظػؽ ك٬ػؽؼ كاظػؽة ٗةٱػح ٤ٔػٯ ٦ذٕةك٩ٲ٨ ٦ضذ٧ٕٲ٨

 كا٣ٮاٝػٓ د٪كػض٥ ا٣ذػٰ ا٣ع٤ػٮؿ ٚٲٞذؿظػٮف أث٪ةا٭ة، ٣ؽل ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ اال٩عؽار

 أف ٱضػت ا٧٣ٞذؿظػةت ك٬ؾق .ث٭ة ٧٩ؿٌ  ا٣ذٰ ا٣عة٣ٲح ا٣ْؿكؼ كدؿأٰ ، ا٤٧ٕ٣ٰ

 ٬ػؾا ٣ذالٚػٰ كا٤٧ٕ٣ٲػح ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣ؼُػٍ ٚذٮًػٓ ،ا٣ضػؽٌ  ٦ع٧ػ٢ ٤ٔػٯ دؤػؾ

 ٔ٪ػؽ٥٬، ا٣٭٧ػ٥ اقػذ٪٭ةض ٦ػؿأٲ٨ أث٪ةؤ٩ة، ٦٪٫ ٱٕة٩ٰ ا٣ؾم ا٣نؽٱؽ ا٣ٌٕٙ

 االٝذؿاظػػةت ك٬ػػؾق .ا٣ٌػػٕٙ ٬ػػؾا ٣ذالٚػػٰ ا٣ػػؽؤكب ا٧ٕ٣ػػ٢ ٤ٔػػٯ كظػػسَ٭٥

 أث٪ةا٪ػة ٦ػ٨ اقػذٕؽاد ٬٪ػةؾ ٱ١ػٮف أف دكف ز٧ػؿة دُٰٕ أف ٱ٨١٧ ال كا٣ع٤ٮؿ

 أث٪ةا٪ػة، ظٲػةة ٚػٰ ا٤٣٘ػح أزؿ ثٲةف ٔجؿ ٱ١ٮف االقذٕؽاد ٬ؾا أ٠سؿ ٢ٕ٣ٌ ك ٣ٞجٮ٣٭ة،

 كأف ك٬ٮٱحن، مؼىٲحن  ظٲٌح أ٦ٌح ٢١٣ أف كثٲةف كا٣سٞةٚح، ثة١ٛ٣ؿ ا٤٣٘ح و٤ح كثٲةف

 ثٞٲػخ إف دػ٪٭ي أف أل٦ػح ٱ١٧ػ٨ كال ا٤٣٘ػح،: كا٣نؼىػٲح ا٣٭ٮٱح أر٠ةف أ٥٬ٌ 

 إدٞػةف ٤ٔػٯ ظؿٱىػح ٞٮٱٌػحا٣ األ٥٦ى  دؿل ٣ؾا ثة٬ذح؛ ثةردة زاكٱح ٰٚ ٝةثٕح ٣٘ذ٭ة

 إ٣ػٯ دكػٕٯ ا٣ذػٰ كاألثعػةث كا٣ؽراقػةًت  ا٣ؼٍُ دٌٓ ٚذؿا٬ة ٤٣٘ذ٭ة، أث٪ةا٭ة

 .ذ٣ٟ قجٲ٢ ٰٚ كا٧٣ةؿ ا٣ض٭ؽ ٚذجؾؿ دُٮٱؿ٬ة،

 ؛ثػة٣ذؼ٤ٙ األ٦ػ٥ د٤ػٟ ديؿ٦ػٯ ال ٣ػ٥ى : ٬٪ػة ٩ٛك٫ ٱُؿح ا٣ؾم ا٣كؤاؿ أفٌ  ٤ٔٯ

٪ٯ أل٩٭ة  ٱؿ٦ػٯ ٤٣٘ذػ٫ ا٣ضٲػ٢ ٞةفثإد أ٦ٌذ٪ة أث٪ة  ٨٦ ٱ٪ةدم ٨٦ أف ظٲ٨ ٤ٔٯ ث٤٘ذ٭ة، دٕي

 .ا٧٣كذٞج٢؟ ٰٚ ٱٕٲل أف ٱؿٱؽ كال ا٧٣ةًٰ، ٰٚ ٱٕٲل كثأ٫٩ ثة٣ذؼ٤ٙ،

 ا٧٣ٕةوػؿ ا٣ضٲػ٢ ٱجٞػٯ أف أرٱؽ أ٩٪ٰ ا١٣الـ ٬ؾا ٨٦ ٱٛ٭٥ ثٌٕ٭٥ ك٢ٕ٣ٌ 

 ا٣ٕىػػؿ ث٤٘ػػح كا٤ٕ٣ػػ٥ ا١ٛ٣ػػؿ ٔػػ٨ ٱٕجػػؿ أف ك٤ٔٲػػ٫ ٱجؿظػػ٫، ال ا٧٣ةًػػٰ أقػػٲؿ

 ألف ٱٞػٮـ؛ ال ٤٠ٌػ٫ ك٬ػؾا كدؿا٠ٲج٫، ك٦ٛؿداد٫ً ٦ى٤ُعةد٫ً ٚٲكذ٢٧ٕ ا٣ضة٤٬ٰ،

 أف دكف األقةقٲح كّٮا٬ؿ٬ة ا٣ٕؿثٲٌح ًٮاثٍ ٨٦ اعٚةدة إ٣ٯ ٱؿ٦ٰ ا١٣الـ ا٬ؾ

 ٔجػؿ ٬ػٮ، ٔىػؿق ٨ٔ ٱٕجٌؿ أف ا٣ضٲ٢ ٬ؾا ٨٦ ٩ؿٱؽ أل٩٪ة ا٣ـ٨٦؛ ٗةثؿ ٰٚ ٩ٕٲل

ضـ ال أ٦ؿ ك٬ٮ كٔىؿ٩ة، دذ٪ةقت كأ٣ٛةظ ٦ٛؿدات  ٝػةدرة أل٩٭ػة ا٤٣٘ح؛ ٬ؾق ٱٕي
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 أ٤ٔػٯ د٣ٲػ٢ ٦ػ٨ ز٧ٌح ك٣ٲف كا٣عٌةرة، كا١ٛ٣ؿ ـا٤ٕ٣ٮ اقذٲٕةب ٤ٔٯ ثة٢ٕٛ٣

 أدثٲٌػح أـ ٧٤ٔٲػح أ٠ة٩ػخ قػٮا  ٤٠ٌ٭ة ا٤١٣ٲةت ٰٚ ا٣ٛىعٯ ا٣ٕؿثٲٌح دؽرٱف ٨٦

ٌُػػت ٤٠ٲٌػػةت ػؿٱضػػٰ أف ٚؼػػؿان  كٱ١ٛػػٰ .ا٣كػػٮرٱٌح ا٣ضة٦ٕػػةت ٚػػٰ  ٦ػػ٨ ا٣

 ؛األػػؿل ا٣ٕؿثٲٌػح ا٣ضة٦ٕػةت ٦ػ٨ أٝػؿا٩٭٥ ٤ٔػٯ دٌٛٮٝػٮا ا٣كٮرٱح ا٣ضة٦ٕةت

 ٬ػٮ ا٣كػٮرٱح ا٣ضة٦ٕػةت ٤ٕٚذػ٫ ا٣ؾم ك٬ؾا .األـٌ  ٘ذ٭٥ث٤ ا٣ٌُت  درقٮا أل٩٭٥

 إذ كقػٮا٬ة؛ كا٣٪٧كػة ك٬ٮ٣٪ؽا كٚؿ٩كة أ٧٣ة٩ٲة ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت د٫٤ٕٛ ا٣ؾم ٩ٛك٫

ا ة٬ؾا َجٲٕٲًّ  ٱجؽك ٧٤ٚةذا األـ، ث٤٘ذ٭ة ا٤ٕ٣ٮـ ثذؽرٱف دٞٮـ  ا٣جالد، د٤ٟ ٰٚ صؽًّ

 د٤ػٟ ثعػؿص ٦ٕضجح ٣ذ٤ٕٮ األوٮات إف ث٢ ؛ذ٣ٟ ٤ٔٯ مٛح ثج٪خ ٱي٪جىف ٚال

 ٚٲ٭ة ا٤ٕ٣ٮـ ثذؽرٱف ك٩يٮدم صة٦ٕةد٪ة إ٣ٯ األ٦ؿ فؿ ٚإذا األـ؛ ٣٘ذ٭ة ٤ٔٯ ا٣جالد

 ا٣ػػؽٔٮة ٬ػػؾق دؿ٦ػػٰ ٩ٛكػػ٭ة األوػػٮات ٬ػػؾق دػػؿل ا٣ٛىػػعٯ ا٣ٕؿثٲٌػػح ثة٤٣٘ػػح

 األصٲػةؿ ٦ػ٨ ٱؿٱػؽكف ك٬ػ٥ ا٧٣ةًػٰ، ٰٚ ٱٕٲنٮف أوعةث٭ة كثأف ،ثة٣ذؼ٤ٙ

 كأقكػٮا ؼٮارٌقػ ٦ػ٨ صػ٢ٌ  أف ٧٤ٔةن  ؟! ٬ؾا،ا٧٣ةًٰ ٰٚ دٕٲل أف ا٧٣ٕةوؿة

 ة األثٍٲ٪ػ كا٧٤ٕ٣ػة  كا٧٣عػة٦ٲ٨ األَجػة  ٠جةر ٨٦ ٠ة٩ٮا ٤٣جٲةف ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوؿ

 ٠ة٩ٮا ا٣ؾٱ٨.. االصذ٧ةع ك٥٤ٔ كاالٝذىةد كا٣ذؿثٲح كاألدب ا١ٛ٣ؿ رصةالت ٨٦

ٌٟ  أد٩ٯ ٣ؽٱ٫ ٠ةف ك٨٦ .كدٌٞؽ٦٭ة األ٦ح ث٪٭ٌح ٱي٪ةدكف  ٤ٚٲ٪ْؿ ا١٣الـ ٬ؾا ٰٚ م

ؿق ٚٲ٧ة ٌُ  ثٲكػؿ ا٧٣ػؿ  ٱٕةكد٬ة أف ٱ٨١٧ ا٣ذٰ ى٪ٌٛةد٭٥ك٦ فزةر٥٬ ٰٚ أك٣بٟ ق

 ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٧٣ض٧ػٓ ٦ض٤ػح ٦ػ٨ أٱٌػةن  ٬ػؾا ٤ٔػٯ أدؿٌ  ك٣ػٲف .ا٣نةث١ح ز٨٦ ٰٚ

 كا٧٣ٕؿٚػح ثة٣سٞةٚػح دٕشٌ  ٠ة٩خ ٔٞٮد ٤ٔٯ مة٬ؽة دـؿ ٧ٌ٣ة ا٣ذٰ ثؽ٦نٜ ا٣ٕؿثٰ

يسٌػخ ٝػؽ ٣٘ػح ٔجػؿ اع٩كػة٩ٲٌح، ا٣عٌػةرة ك٦ٮا٠جػح ا٣٪٭ٌح إ٣ٯ كا٣ؽٔٮة  ٚٲ٭ػة ث

ٌُ  ا٣٪ٌؽاكة  كا٣ػٌؿكح، ثة٤٣ػٌت  ٱأػػؾ ا٣ؾم ا٣كةظؿ ا٣ٮٝٓ ذ٣ٟ ٣٭ة ١ٚةف الكة،كا٣

ٌٕؽ ٦ة ٚٲجكٍ  .ا٣ؼىةاه ٦ى٪٫ٌٛ ٰٚ ص٪ٰ اث٨ ث٫ ٔجٌؿ ٦ة ٤ٔٯ ا٣ؼةَؿ ٨٦ دض

*   *   *
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 ()أ. د. ثذئط زَٗ اىصَٗ

ـو  أ٨٤ٔى  ٰ   األدٱتي  ذاتى ٱٮ ٤ٔػٯ  ا٣عةو٢ي  -( ٠ة٦ٲ٤ٮ صٮزٱ٫ قٲال) اعقجة٩

 كقػةا٢ً  كا٩ٛضػةرى  االدىةالًت  زٮرةى  أفَ  -ـ ٣6989ٕةـ  ٰٚ األدًب  ٩ٮث٢ى صةاـة 

َُ  ا٣ذٮاو٢ً  ٌٰ مٲبةن ٚنٲبةن ٍٛ قذي  ا١٧٣ةفً  أثٕةدى كأ٣ٍ٘خ  ،ا٣ـ٦ةفً  ٔة٢٦ى  ٍخ ا٣ذٰ دؼ

 ٭ػة ٚػٰ دض٧ٕػةتو ، كا٩٘الًٝ ٦ػ٨ ا٣ذػؽاكؿً  حً ا٣جنؿٱَ  ٘ةًت ٢ً ا٤٣  ٧ى ضٍ إ٣ٯ ا٩كعةًب ٦ي 

ًٓ ٣٘ػةتو ٝػةدرةو ٤ٔػٯ ا٣عٌػٮرً  ةةي ا٣عٲػ تى ذىػ١ٍ ، ك٣ػ٨ دي ٦ع٤ٲحو وػ٘ٲؿةو   إال ألرثػ

  ٰ ٰ   كا٣ذؽاكؿً  ا٣ٕة٧٣  .كا٣ىٲ٪ٲحي  كا٣ٕؿثٲحي  كاعقجة٩ٲحي  ٤١٩ٲـٱحي ٬ٰ: اعً  اع٩كة٩

ـً  ٫ي ا٣ػؾم د٪ة٤ٝذٍػ ٬ؾا ا٣ػؿأمى  فَ إً  ـو  كقػةا٢ اعٔػال أظػؽثى زكثٕػحن ك ذاتى ٱػٮ

٪نػٮةى ا٣ -٩عػ٨ي ا٣ٕػؿبى  - ، ٱجٕػري ٚػٰ ٩ٛٮقػ٪ةكال قػٲ٧ة ٚػٰ ا٣٘ػؿًب  ،زٞةٚٲٌػحن 

ػا٣ػٮ٨ًَ  ٧٦ػ٨ درقػٮا ػػةرجى  -، كٱض٢ٕي ٦ى٨ٍ ٬ي٥ٍ ٦س٤ٰ كا٣٘جُحى   ٮا دػأزؿى ، كٔةٱني

ا٣ذػٰ ٩ؿا٬ػة  ا٣عٞٲٞحى  ٬ة، ٨١٣َ ٦ضؽً  إ٣ٯ دضؽٱؽً  ٱ٧ُعٮفى  - ثة٣ٕؿثٲحً  ٔؽٱؽةو  ٣٘ةتو 

ًٓ ظٌٮرً  ٪ة كا٧٣ذ٧س٤حى أٔٲ٪ً  ـ  ثأي  ٫، كٚػٰ ًكػٍٛ ٭ػة ٩ى ٚػٰ أُٝػةًر كَ٪ً  ٘ػحً ٬ػؾق ا٤٣   ثذؿاص

كال  .ذ٣ػٟ دض٭ػؿي ث٘ٲػؿً =  ا٧٣ؼذ٤ٛػحً  ا١٣ٮ٠جٲػحً  كا٧٣ػؤد٧ؿاًت  ٲػحً ك٣ا٣ؽَ  ا٧٣عة٢ًٚ 

م ٚػٰ دػؿد  ٨ً ٲٍ ظةق٧ى  ٨ً ٲٍ دٌةٚؿي ٔة٤٦ى  فً أٍ ٬ؾا ا٣نَ  ثؼىٮوٲٌحً  ٱؼٛٯ ٤ٔٯ ا٣ٕة٧٣ٲ٨ى 

ٰ   ؿي ؛ األكَ حً كًٓ ا٣ٕؿثٲَ  ٰ   :٩ٞٮؿ ٬ٮ ٔة٢٦ه ٦ٮًٮٔ ا٣ػؽ٠ذٮر  ٙى ، كٝؽ كَو ػةرص

ػٍٕ ٧٠ػة ٝػؽ دى  ٯ األثىػةري ٧ى ٍٕ دى  ٨٣ٍ »ا٣كالـ ا٧٣كؽم ذ٣ٟ ثٞٮ٫ً٣:  ٔجؽي  ى ٧ى ٭ػة ٩َ ٯ ٣ػٮ أ

                                                 

() .٦ؽٱؿ ٔةـ ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب 
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ُْاْامىتخؾوّ َوفـ ْْنْ ؾوث ْوأ ْإًّىاَْوِْامن ْْامؾازٓثْ ْثْ امرقاـٔ ْْامكًِّٔثْ ْسالحْ ْنْ أ ْْأًكرت ْ

ْقنػوث ْْحؾوووْمخكخحوصْ ْؾوثْ ـتامن ْْ ؾوث ْإًىواَْوْْامن ُْْاْاألخٔورْ ووٌام ُْْاْاألورلْ ص ٌْ ْوق ْ

 ُْ مُاَْْاْامىحّٔزْ ِرْ اخل ْوواْسْ امفْ ْيْ ُاْوْ ةٌحفْ َا ْذه ْسِرْ ْةاخخراقْ ْامرقاـّٔثْ ْثْ ِٓ ْام

ّْإ ْْ.ؾث ْإالْامن ْ وْ-ْامؾور  ْْنْ إ ْْ:ٌاذاْقن ٌْاْإ ًْ ْْ امر ٍْْْ ةىفُِو  ْْقواـ وْذوهْ ْامىوِروث  ٍْْ ةىفُِو 

ْْ ْامٌظامْ ْةصٔؼْ ْامىخنتّسْ  غنّْْـنحٌاًْوآفْ ْثْ امػرةٔ ْْؾثْ ةامن ْْفْ ٓخرص ْْ-ْامشفٓفْ ْامػامى

 ْثْ امطضارٓ ْْػرةْ امٌ ْْارْ ح ْوْ غنّْأ ْْف ْوْ إمّْامػْ ْئ ْشْ خ ْن ٌْاًْ ْومحْ ْ امِاغْْامضىٔرْ ْثْ ضىاس

ْوخِسنِنْ  ْْث ْامتخ ْْوواًْطي  ْْةرواسب  ْْ ْامخطا   ْ.«...األٓفِٓمِس

ذمووإْإمووّْخووِفْامىخططوؤيْْوٓؤكووفْامووفكخِرْامىحووفرْأنْووور  

ووويْامووفوالرْامؾرةّٔووثْووويْحوآووفْامووِزنْامطضوواررْْسووخراحٔشٔٔيْـووْْكرٔوورْ الْ 

ْْ ْحانْ ـامن ْْ منػرةّٔث  ْوَوًِْحوانْ إ ْْونٔوِنْ 200ْْمٌطوِْامقِؤّوث ْْؾوث َِْْامن ْْامػرة

ْْ ْؽٔورْ ْوحونهْ ْونٔارْ ْيْ وْ ْألكررْ ْاالغختارّٓث ْْامىرسػّٔث ْ َوااْْإموّْأنْ ْ ْإضواـثغرةو

ْْضاولْ ْحانْ امن ْ ْْ ْوشاَفْ ْوػرـثْ ْوًاقلْ ْحراث  ْأضوفْ ْامخوْْكاًوج ْْغنّْامشاورْ ْض

ْ ًُِْْضْ ْأستا   ْامطفْٓامؾر   ْ.امىخخنفثْ ْـْْامػنِمْ ْد 

ْْ َِْْغاولْ ْإخرْ ْوامػاولْ  ْْ ْذاح ْْ ْٓخىرّلْ  اخن امخوْْْامػاؤّوثْ ْـْْامنُشات 

ْ ْأـورا اْ ص ْامفْ ْمنػرةٔثْ ْامطِٔرْ ْامفضاء ْْالْح طصّ ْوامخْْاكخحطج  طّ ْوًطوي 

ُْ ْووحؤومٔيْ  ْوٌواةرْ ْيْ ُا؛ْوْ ن ْكْ ْامطقِلْ َْاهْامػاؤّات ْْت ْوْ مُاْذمإ ْـقفْؽْ ْلْ ًح

ْثْ وةصوورٓ ْْثْ وسووىػٔ ْْثْ إغالؤ وو ْـووْْأةوورزْ ْامىخخنفووثْ ْامرقاـّٔووثْ ْ ْإمووّْامطووِارات 

ْ إموّْْ-َْااْاألخطورْ وْ- ْةلْامفكرْ ْ ْإمّْوشامسْ وأَى ُاْامرقاـٔثْ ْامىؤسحات 

ْ ْْامخووفرٓسْ ْقاغووات  ْْووووفرسات  ْامشاوػووات  ُوواْامخووْْٓرحكت ْْاألؽووال ْ ْ ْوكروورت 

ْ ِاْإموّْ؛ْـُرة ووضوطكثْ ْةصوِرةْ ىوِنْوامىخػنّىِنْوامىػن ْْخرٓشِْامشاوػات 

ّْْٔةامػاوّْْامخػتٔرْ  ْْ ْمىشخىعْ ْ...ْـكٔؿْٓىكيْ ات  ْوػرـّٔوث ْْوٌظِووث ْْأنْٓؤسسْ ْغرة

ْغنوّْامٌُوِضْ ْ ْقا رة ْوخشّارة ْْوشخركث ْْ شاونث ْْمؾِٓث ْْوٌظِوث ْْٓىخنإ ْْنْ أ ْْ ونْ 
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 ٘ػػح ٬ػػٰ ا٣عة٦ػػ٢ي ٚة٤٣  »، ا٧٣ؼذ٤ٛػػحً  كاعثؽأٲػػحً  كا٣ؿكظٲٌػػحً  ا١ٛ٣ؿٱٌػػحً  ثةألثٕػػةدً 

 .«إ٩ضةزو د٪٧ٮم   ٢١٣   كا٧٣ٮا٠تي  ا٣الزـي  ا٣ٌؿكرم  

ى  ٦ة ٩ؼنةقي  إفَ  َ أ  د٪٧ٮٱػحو  أُٝةر٬ة إ٣ٯ ث٪ةً  ٦٪ْٮ٦حو  دكٕٯ ثٕيي  ٪ة أ٦ٌحه ٔؿثٲٌحه ٩

ػ ا١٧٣ٲ٨ً  ٘ٮم  ا٤٣   زؽً ٭٥ ٨ٔ ا٧٣أٍ يي ز٧ٔةؤ٬ة ٔٲٮ٩ى ٧ً ٍ٘ ٱي  ظٲ٨ً ٤ٔٯ  ٫ي ا٣ؾم دٕٲني

ى  ؛ةدرةً ا٣٪ػ ا٣ذضةرًب  إال ٰٚ ثًٕي  ٭ة،ذى ٬ٮٱَ  ديؽ  ٭ى كٱي  ا٣ذػٰ  ا٣كػٮرٱحى  ٪ػٰ ا٣ذضؿثػحى ٍٔ أ

ـً  ٔةدٍت  ًٓ  ثة٣ٕؿثٲحً  ٣ال٬ذ٧ة  ٣٭ػة ٚػٰ ثؿ٩ػة٦شً  ث٭ة كا٣ذ١٧ػٲ٨ً  ا٣ٕ٪ةٱحً  ٦كأ٣حً  ككً

ٕي  ٭ة ا٣كٲةقٲحً ٝٲةددً  ٓى  ؛ـ 2117 ٲة ٦٪ؾ ٔةـ٤ٍ ا٣  ا٣كػٮرٱحي  ذ٣ػٟ دجٞػٯ ا٣ذضؿثػحي  ك٦

ى  ك٬ٲ٭ػػةتى  ،ؿٱػػحن ٍُ ٝي  ٓى  ػػػؿل،األي  ا٣ٕؿثٲػػحي  ث٭ػػة األُٝػػةري  دأػػػؾى  فٍ أ  ٦ضذ٧ٕػػحن  كدٌػػ

ى  .مة٦الن  ة٦نؿكٔةن ٣٘ٮٱًّ   ػػالؿ ٬ػؾا ا٣ٞػؿفً  ٪ػة ا٣ٕؿثٲٌػحى ٩ػؿل ٣٘ذى  فٍ ك٦ػة ٩ؼنػةق أ

٭ػػة... إال إذا ٦٪٭ػػة ٦ع٤َ  ا٧٣٪عػػؽرةي  ا٣ٕة٦ٲػػةتي  ا٣الدٲ٪ٲٌػػح، ٚذعػػ٢ٌ  ديالٝػػٰ ٦ىػػٲؿى 

كرٌٚػٮا أف دىػجطى  ،كأدر٠ٮا ٬ٮؿى ٦ة ٱٮاص٭ٮفى  ،ا٣ٞؿار ٚٲ٭ة ا٩ذٛيى أوعةبي 

ي  ٮٱٌحو ثال ٬ي  ٭٥ أ٦حن أ٦ٌذي   .حو ٮٱَ ٣٘

ًِ  ال ٲةؽً كٰٚ ٬ؾا ا٣ك   يَؽ ٣٪ة أف ٩س٨٧ٌى ٔة٣ٲةن دكرى ٦ض٥١ٕ٧ ا١٣ؿٱ٥ ٰٚ ظٛػ ث

٭ة؛ كدكرى ا٤٣ٌ  ًُ ٕي ا٣ٕؿثٲًٌح كدُٮٱًؿ٬ة كدجكٲ ، ك٬ػٰ ا٣ٕؿثٲٌػحً  ٤٣٘حً  ٲة ٤٣ذ١٧ٲ٨ً ٤ٍ ض٪ح ا٣

ةً  ٤ٔٯ ا٤٣٘ػًح ا٣ٕؿثٲٌػًح كاالردٞػ ٭ة ثؽأبو كظ٧ٲٌحو ٤٣عٛةظً ٦٪ؾي دأقٲكً  ا٣ذٰ قٍٕخ 

 .٤ ٭ةٰٚ ا٣ٮزاراًت كا٧٣عةْٚةًت ٠ ةمؤك٩٭ة ٦ٲؽا٩ٲًّ  ث٭ة ك٦ذةثٕحً 

ى  كإ٫ٌ٩ ٨٧٣ٍ  تأدٮَص٫ى ثةقػ٥  فٍ دكأٰ قؿكرم أ األُغتاذذ  وزٗتط اىثلذـت  صِ ِّ٘ اىػَّ

ٍّص األذٍص  ا٣نػ١ؿً  ا٣سٞةٚػًح ٤٣ذ١٧ػٲ٨ ٤٣ٕؿثٲٌػح ثضـٱػ٢ً  كثةق٥ ٣ض٪ػًح كزارةً  ٌر

ٚي٪ة كصٮدي راٲًك٫ً  ٥١ ا١٣ؿٱ٥ً ًٕ ٧ى ضٍ ٧٣ى  ٰٚ ٦ض٤ًف  ن اىٍرذغِٖد. ٌطواا٣ؾم ٱينؿ 

ٕي إدارًة ا٣٭ٲبػػًح ا٣ٕة٦ػػًح ا٣كػػٮرٱًح ١٤٣ذػػةب،  ػػك٤٣ض٪ػػًح ا٣ ٪ػػة راٲكي ٭ة ٤ٲػػة ا٣ذػػٰ ٱ٧٪ىعي

٢َ  ٌرٍٔد اىػّ٘صا٣ؽ٠ذٮر  ٚػٰ  ٪ة ا٧٣ؼذ٤ٛػحً ا٬ذ٧ة٫ً٦ً ك٦ذةثٕذ٫ًً ٰٚ صٮا٩ًت ٤٧ًٔ  صي

 .٬ؾا ا٣جةًب 
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ى  ى  فٍ كاق٧عٮا ٣ٰ أ ٍ أ ٫ي ٦ة أ٩ضـدٍ  زىجٍذةن ٦يؼذىؿان ثأ٥٬   ٍى ثٲ٨ أٱةدٱ٥١ ا١٣ؿٱ٧حً كي ث

ـً  ػالؿى  ٤٣ٕؿثٲٌحً  ا٣ذ١٧ٲ٨ً  ٰٚ قجٲ٢ً  ا٣سٞةٚحً  كزارةي  ى ٬ؾا ا٣ٕػة ػ٢َ  فَ ؛ ٦ؤ٠ٌػؽان أ ٦ػة  صي

ت  ٰٚ ا٣٘ةٱًح ا٣ض٤ٲ٤ًح ا٣ذػٰ ٪ة ٬ؾا ٱىىي ٭ة ظذٯ ٱٮ٦ً دأقٲكً  ٦٪ؾي  ٫ ٬ؾًق ا٣ٮزارةي ٌٝؽ٦ذٍ 

ى  ًٞ ا٩ذؽثذي٥ أ ١ي٥ ٣ذعٞٲ ٛيكى  ٭ة:٩

ٮٱَػح» ق٤ك٤حً  إوؽاري  -أوالً  ٘ي ٪ػ «ٌٝػةٱة ٣  ا٧٣ٕةوػؿةً  ا٣ٕؿثٲٌػحً  ٯ ثنػؤكفً دٕي

 أصػاَل ي  ٬ػة ٧٤ٔػة ي ٣َٯ إ٩ضةزى ٮى ، دىػوػٲ٢ً أٍ كا٣ذَ  كا٣ػَؽػٲ٢ً  كا٧٣ىػ٤ُطً  كا٣ذٕؿٱًت 

ًٕ  ،٭٥ث٧٤ًٕ  دهك٦ن٭ٮ  ٦٪٭ة ظذٌٯ اٳف: رى ؽى وى  ،٥١ ا٧٣ٮَٝؿً ك٦٪٭٥ أٌٔة ه ٰٚ ٦ض٧

ي ا٣ٞػٮؿ كٚىػٲعً  وػعٲطً  ٨ٍ ٦ً » -6 ٗيجػةر٫ أ٣ٛػةظه كأقػة٣ٲتي أ  «زٲػؿ ظٮ٣٭ػة 

 ا٣٪ةوؿ َٔكةؼ.٤٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ 

 ٤٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ رًٮاف ا٣ؽاٱح. «ا١٣٪ةٱح ا٧٣ٕةوؿة كاألقة٣ٲت ا٣عؽٱسح» -2

 ٤٣ؽ٠ذٮر ك٣ٲؽ ٦ع٧ؽ ا٣كؿاٝجٰ. «ا٣ذؿص٧ح كٚٮًٯ ا٧٣ى٤ُط ا٤٣ كة٩ٰ» -3

ٜه » -4  ٤٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة. «إ٣ٯ ا٧٣ٕةوؿة ا٣ذ٪٧ٲح ا٤٣٘ٮٱح َؿٱ

 .٤٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٌؽ ٦ٮٔؽ «ا٧٣ٮركث ا٤٣ٌ٘ٮٌم كأزؿق ٰٚ ث٪ة  ا٤٣٘ح» -5

ٌٰ أ٧٩ٮذصػةن  :٦ى٤ُعةت ٦ؼةد٤ح» -6 ٤٣ػؽ٠ذٮر  «٦ىػ٤ُط األدب ا٣ٕػة٧٣

 رادت ق١ؿ.

ًِ  -ثذُ٘ذً  ٰ   ا٣ٌنٕؿً  إَالؽي ٦كةثًٞح ظٛ ٌىىًخ  ،ا٣ك٪ٮٱٌحً  ا٣ٕؿث  ا٣ؽكرةي  كٝؽ ػي

ٰ   ك٣ٯ ٤٣نٕؿً األي  ًؿدٍت ك ،ا٣ٕجٌةق ٚي ـي  أ ػًح ٦ًػ ٦ة٣ٲػحه  صػٮاا ْى ٛى  ٓى ا٧٣ذكػةثٞٲ٨ ٦ىػ ٨ى ٤٣عى

ـً  ا٣سٞةٚحً  كزارةً  ٦ُجٮٔةًت  ٨ٍ ٦ً  ٭٥ َةاٛحن إ٬ؽااً   ،٭ػةكفداثً  ا٣ٕؿثٲَػحً  ٘ػحً ا٤٣ٌ  ٚػٰ ٤ٔػٮ

ٰ   د١ػػؿٱ٥و  ٣٭ػػ٥ ظٛػػ٢ي  كٝػػؽ أٝػػٲ٥ى  ٚػػٰ  ا٣سٞةٚػػح كزٱػػؿً  ا٣كػػٲؽً  ثؿٔةٱػػحً  رقػػ٧

 ا٣ٮَ٪ٲٌح. األقؽً  ١٦ذجحً  ـ ٰٚ رظةًب  66/61/2167

ة٣ٲٌةتو  إٝة٦حي  -ثذىثذً  ٌٕ ح ا٣ٕؿثٲَح ٰٚ ا٣ن٭ؿ األػٲػؿ ٦ػ٨  ، ٦٪٭ة ٩ؽكةي ٌٔؽةو  ٚ ا٤٣٘ 

ًٕ  ٨ٍ ةًٰ مةرؾ ٚٲ٭ة أٌٔة ه ٦ً ا٣ٕةـ ا٧٣ ٥١ ا٧٣ٮٌٝؿ د. ٦ع٧ػٮد ا٣ٌكػٲٌؽ كد. ٦ض٧
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ٚٲ٭ػة د. ٦ٮٚػٜ دٔجػٮؿ كد. ٦ع٧َػؽ  مػةرؾى  ٭ػة ٩ػؽكةه ذٍ د٤ٔجؽ ا٣٪ةوؿ َٔكةؼ، ك

 رًٮاف ا٣ؽاٱح.

ـً  إَالؽً  إٔةدةي  -رايػذً  ، ظ٪ٌة ٦ٲ٪ة ٤٣ؿكاٱػحً ك، قة٦ٰ ا٣ؽركثٰ ٤٣ذؿص٧حً  صٮاا

ًٛ  ثٕؽى  ٧ٔؿ أثٮ رٱنح ٤٣نٕؿً ك  ال ثأسى  ٝٲ٥و ٦ة٣ٲٌحو  ؽي ٍو كرى  ،ـ ٨2117 ٔةـ ٭ة ٦دٮٝ 

ًٛىػةحً  األدثٲٌػحً  ىٮصً ا٣٪   دنضٲٕةن ٤ٔٯ ٠ذةثحً  ث٭ة ٣٭ؾًق ا٣٘ةٱحً   ا٣ٕؿثٲٌػحً  ؽً ٍٚػ، كرى ا٣

 ٣ٲ٭ة.إً  ا٣ذؿص٧حً  ٨ى ٦ً  ا٣ٞةد٦حً  ا٧٤ٕ٣ٲٌحً  ثة٧٣ى٤ُعةًت  ٤٧٦ٮ ةو  ث٪ىٮصو 

ـً ٚػٰ ا٧٣ؿا ٦يعةًػؿاتو مػ٭ؿٱَحو  ٤ٔػٯ إٝة٦ػحً  ا٣ػٮزارةً  ظػؿصي  -سذٌػذً   ٠ػ

ت  ٰٚ ا٣ذ١٧ٲ٨ً  ا٣ُٞؿً  ٰٚ ٦عةْٚةًت  ا٣سَٞةٚٲٌحً   ، كٝػؽ اػذٲػؿٍت ا٣ٕؿثٲٌػحً  ٘ػحً ٤٣   دىىي

ٕي  ٤٣ض٪حً  ا٣ٕؿثٲٌحً  ٤٣٘حً  ٤٣ذ١٧ٲ٨ً  ا٣ٛؿٔٲٌحي  ٭ة ا٤٣ض٪حي كٌٝؽ٦ذٍ  ثٕي ا٧٣عةًؿاًت  ٤ٲة ا٣

َؽـي  ٭ة ٧٩ةذجي ٤ٔٯ أ٩َ  ٤٣ذ١٧ٲ٨ً   .٩ة ا٣سٞةٚٲحً ٰٚ ٦٪ةثؿً  ٧َ٦ًة ٱٞي

 ٤٣ذ١٧ػٲ٨ً  ا٣ٛؿٔٲٌػحً  ٤٣ض٪ػحً  ا٣نػ٭ؿٱٌحً  كرٱحً ا٣ؽَ  ذ٧ةٔةًت االص ا٩ذْةـي  -غذدغذً 

ي  ٢٠   ، ك٦٪ةٝنحي ٰٚ ا٣ٮزارةً  ا٣ٕؿثٲٌحً  ٤٣٘حً  ، ٦٪٭ػة ا٣ٕؿثٲٌػحى  ٌٝةٱة د٧ػف   ٨ٍ ٦ً  ٦ة ٱُؿأ

َؽـي  ا٣جؿا٦شً  ثًٕي  ٦٪ةٝنحي  ـً  ٰٚ كزارةً  ا٣ذٰ دٞي  ٝػؿاراًت  ثٕػًي  ، ك٦٪ةٝنػحي اعٔال

 ًٓ ة٣ٲَػةتو  ا٤٣ض٪حً  أٌٔة ً  ثًٕي  حي ، ك٦نةر٠كاألقة٣ٲًت  ٰٚ األ٣ٛةظً  ا٧٣ض٧ ٌٕ ٚ ٰٚ 

٤ٲة ٤٣ذ١٧ػٲ٨ً  ا٤٣ض٪حي  ًخ ٦ى ٣٭ة، كٝؽ دٞؽَ  كا٣ذ١٧ٲ٨ً  ا٣ٕؿثٲٌحً  ٘حً ا٤٣   ٰٚ قجٲ٢ً  ٞةـي دي  ٕي  ا٣

 .٦ؼذ٤ٛحو  أ٩نُحو  ٨ٍ ٦ً  حي ا٣ٛؿٔٲٌ ذي٪ة ث٫ ٣ض٪ ٧ً٣ة دٞٮـي  ث١ذةب م١ؿو 

ٓي  د١ٮفى  ٤ٔٯ أفٍ  ا٣ٮزارةً  ظؿصي  -غذيػذً   ثٲػحً ا٣ٕؿ ٭ػة ثة٤٣٘ػحً ٦ُجٮٔةدً  ص٧ٲػ

ػ٠ذجةن دى  ، ث٢ ٩نؿٍت ا٣ٛىٲعحً  دعػخى ق٤كػ٤حو قػ٧َذٍ٭ة: ت  ٚػٰ ػؽ٦ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ىي

ح ا٣ٕؿثٲٌح« ٰ   ا٣ذؿاًث  إ٣ٯ ٦ؽٱؿٱٌحً  ٦ة ٱؿدي إظة٣حي ، ك»ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘  ٰٚ ا٣ػٮزارة  ا٣ٌنٕج

ًٓ  ثة٣ٕة٦ٲػػحً  ٍخ جىػػذً ٠ي  ٦ؼُٮَػػةتو  ٨ٍ ٦ًػػ  ٫ً رأٱًػػ ؾً ٍػػػألى  ا٣ٕؿثٲٌػػحً  ا٤٣٘ػػحً  إ٣ػػٯ ٦ض٧ػػ

 .ث٫ كاالقذب٪ةسً 

ـً  ؿ ؼي ٕى ا٣ذٰ دي  ا٣ن٭ؿٱٌحً  األرثٕة ً  ٩ؽكةً  إٝة٦حي  -ِذً ثذٌ ٚػٰ كا١ٍٛ٣ًؿ  األدًب  ثأٔال
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؛ كأذ٠ػؿي ٦ًػ٨ٍ ٬ػؾًق ا٣٪َػؽكاًت ٦ػة ٦كػذ٤ٌٞحو  ٚػٰ ٠ذػتو  ا٣٪ػؽكاًت  قٮرٱح، كَجةٔحي 

َىٍخ ث٫ كزارةي ا٣سٞةٚح:  ٔي٧ؿ أثػٮ رٱنػح كوػؽٰٝ إقػ٧ةٔٲ٢ »ػى ثؽكٌم ا٣ضج٢ ك

٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ ك٩ػؽٱ٥ ٦ع٧ٌػؽ ك٦ع٧َػ ٌٰ كقي ـٌر٤٠ػ ؽ ا٧٣ػةٗٮط ك٩ػـار ٝجٌػة٩ٰ كا٣

 ٌٰ  .«كٔجؽ اهلل ٔجؽ كا١٣ٮا٠ج

ًٓ  ا٣ٮزارةً  ظؿصي  -تذغػذً   ٤ٔػٯ قػال٦حً  ٭ػة ا٣َىػةدرةً ٭ة ك٦ضالدً دكرٱةدً  ٰٚ ص٧ٲ

ًٓ  ، كإظة٣حي ا٣ٕؿثٲَحً  ا٤٣٘حً  ًٙ  ٨ٍ ٦ًػ ا٣كالقػ٢ً  ص٧ٲػ  إ٣ػٯ ػجػؿا ى  االػذىةوػةًت  ٦ؼذ٤ػ

َى ٣ذ٪ٞٲذً  ٣٘ٮٱٲ٨ى   ا٣ٕة٦ػحً  ٦ؼُٮَةن ٰٚ ا٣٭ٲبحً  كذٞج٢ى أاَل دى  ٍخ ٭ة ٧َ٦ًة مةث٭ة، ك٠ؾ٣ٟ امذؿ

ىٍف ٱذٌٕ٭ؽى  ١٤٣ذةًب  ا٣كٮرٱحً  ٜو  ٫ً ًً وةظجي٫ ثٕؿٍ  إاٌل أ هو  ٣٘ٮم   ٤ٔٯ ٦ؽٌٝ  .٦ذؼى 

ٰ   ا٣ذؿاًث  إظٲة ً  ٦ؽٱؿٱحً  إوؽاري  -غذؽطاً   ٨ى ٦ًػ ص٤٧ػحن ٰٚ ٬ٲبًح ا١٣ذةًب  ا٣ٕؿث

ى  كا٣ٛىةظحً  ا٣جٲةفً  ٔىؿى  ا٣ذٰ دٌٞؽـي  األدثٲٌحً  ا٣٪ىٮصً  ٍ ٰٚ أ  دٱػٮافً »، ٠ػػ ٤ٌحو ٭ٯ ظي ث

ا٣ٕضػالف  ٨ً ٔجػؽ اهلل ثٍػ ، كدٱػٮافً ا٣ٞةًػٰ ا٣٭ػؿكم   ٔؿكة ث٨ ا٣ػٮرد، كدٱػٮافً 

ٰ   أ٤ٚػػطى  ٨ً اثٍػػ ؽم، كدٱػػٮافً ٪٭ػػا٣ ؽ كدع٤ٲػػ٢، دػػؾك   ا٣ٕؿثٲٌػػحً  ، كا٣ٞىػػٲؽةً ا٣ٕجكػػ

 .«، كقٮا٬ةاث٨ ا٣عةصت ٠ةٚٲحً  ط ٰٚ مؿحً كا٧٣ٮمَ 

َٰ ا ا١٣ذػةبى  ا٣ٕة٦ٌحً  ا٣٭ٲبحً  إوؽاري  -ذذدي غؾط ٜى  ٣َؿ٧ٍٝػ ٦ؼذػةرات »: ا٣٪َػةَ

ٍ ٔي  دٱٮافي »ك «٨٦ مٕؿ ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ  ٨ٍ ٦ًػ ٦ؼذػةرةه  ٝىػهه »، ك«ا٣ٮرد ٨ً ؿكة ث

ٯ ٦ػة ٛىػؼٍ كال ٱى  .«دنػٲؼٮؼ أ٩ُػٮف أدًب  ٨ٍ ٦ً  ٦ؼذةراته »، ك«ٔجؽ اهلل ٔجؽ أدًب 

ٔى  ا٤٣٘ػحً  ٚػٰ ث٪ػة ً  أزػؿو  ٨ٍ ٦ً  ٨٦ ا١٣ذًت  ًٍ ٰٚ ٬ؾا ا٣٪٧َى  ػٚػٰ  ًٓ ا٣ٌكػ ٢ً ٍٞ كدٞػؽٱ٥ً  ة٦

ٗىٲًٍؿ د٤ٞٲؽٱٌحو ا٧٣ٕ  .ؿًٚح كا٧٣ذًٍٕح ثٮقةا٢ى 

ٯ ظذٌػ ث٤٘ػٍخ  اع١٣ذؿك٩ٲػحً  ا١٣ذًت  ٨ى ٦ً  ٦ض٧ٮٔحن  ا٣٭ٲبحً  إوؽاري  -ثذُٖ غؾط

ًٕ  از٪ٲ٨ كقجٕٲ٨ى  ا٤٣عْحً  ٓو ث٤٘ػحو  ا٣ٞػؿا ةى  ٭ة ديذػٲطي ٠ذةثةن ٤ٔٯ ٦ٮٝ  ٣ض٧٭ػٮرو كاقػ

ؿً  ثٕٲؽةو  ق٤ٲ٧حو   ٕ  .٨ٔ ا٣ذٞ

ػٌؽـي  م  ٬ػة ٦ٞة٦ػةن ألى ؿى ٦٪ةث أاٌل دضٕػ٢ى  ا٣ػٮزارةً  صي ؿٍ ظً  -ثذى  غؾط ٦ػةدةو دٞي
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 ٦٭٧ػػة ٠ػػةف ٩ػػٮعي  ٤ٔػػٯ ا٧٣عةًػػؿٱ٨ى  كاالمػػذؿاطي  ،: مػػٕؿان أك ٩سػػؿان ثة٣ٕة٦ٲػػحً 

 .ا٣ٕؿثٲٌحً  ثة٤٣٘حً  ا٣عؽٱري  ا٧٣عةًؿةً 

 ا٣ذػٰ دٮاصػ٫ي  ا٣ىػٕٮثةًت  إ٣ٯ ثٕػًي  ٱ١٧٪٪ة أف ٩نٲؿى  كٰٚ ٬ؾا ا٣كٲةؽً  -

 ك٦٪٭ة ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ ال ا٣عىؿ: ،٪ة٤٧ٔى 

ـً  ارةً كز اقػػذضةثحً  ٔػػؽـي  -  ٝىػػٌؽ٦ذ٭ةا٣ذػػٰ  ا٧٣ٞذؿظػػةًت  ٨ى ١٣سٲػػؿو ٦ًػػ اعٔػػال

 ٰٚ ا٣ٮزارة، كال قٲ٧ٌة ٦ػة ٱذٌىػ٢ي  ا٣ٕؿثٲٌحً  ٤٣٘حً  ٤٣ذ١٧ٲ٨ً  ا٣ٛؿٔٲٌحي  ا٤٣ٌض٪حي 

٘ىخ ا٣ذٰ  ا٣جؿا٦شً  ثجًٕي   ا٧٣ػؾٱٕٲ٨ى  ثًٕي  ، كأدا ً ثة٣ٕة٦ٲحً  ٔ٪ةكٱ٪ي٭ةًوٲٍ

 .كًٕٙ ٣٘ذ٭٥ ك٦ة إ٣ٯ ذ٣ٟ ثة٣ٕة٦ٲٌحً 

ٕىٲَ٪ػٮف ٚػٰ ٦ؤقكػةًت  ا٣ٕؿثٲٌحً  ٘حً ٰ ا٤٣  ٚ اعصةزاًت  ٦كذٮل ظ٤٧حً  -  ا٣ؾٱ٨ ٱي

 إٝة٦ػػحى  اٝذؿظػػٍخ  ا٣ٛؿٔٲٌػػحى  أَف ا٤٣ض٪ػػحى  ا٤ٕ٣ػػ٥ً  ٓى ، ٦ىػػدكف ا٧٣ػػأ٦ٮؿً  ا٣ػػٮزارةً 

ٙو  دكراًت   ٚػٰ ا٣ٕؿثٲٌػحً  ا٧٣ضػةزٱ٨ى  ٨ى ٤٣ٕة٤٦ٲ٨ ٚػٰ ا٣ػٮزارة ٦ًػ ٣٘ٮم   دسٞٲ

َٕ  ٨ى ٬ة، ٦ً كٰٚ ٗٲؿً  ٛى ي ىٍف د ـً  ٓى ٢ى ٤ُ٦ى ا٧٣ؤ٢َ٦ أ  .  ا٣ضؽٱؽً  ا٣ٕة

ذ٪ة ٣ ٱةـ ا٣ٞةد٦ح  - ٌُ  ث٧ة ٱأدٰ:ك٤ٕ٣ٌٰ أكصـ ٦ة ٱذ٤ٌٕٜ ثؼ

٤ٔػٯ  كا٣عػؿبي  ا٣ٕؿثٲٌػحي «: ٔ٪ٮافً  دعخى  ٨٦ فذارى  ٰٚ األَكؿً  ٩ؽكةو  إٝة٦حي  -

٭ة ٚػٰ كمػؤك٩ً  ثة٣ٕؿثٲٌػحً  ا٧٣نػذ٤٘ٲ٨ى  ا٧٤ٕ٣ػة ً  ، ٱيؽٔٯ ٣٭ة ٠جةري »قٮرٱح

 األقؽ ا٣ٮَ٪ٲح. ١٦ذجحً 

 .«ٌٝةٱة ٣٘ٮٱٌح»ق٤ك٤ح  وؽكرً  اقذ٧ؿاري  -

 حو ٣٘ٮٱٌحو كٚ٪ٲٌح.٤َ ث٭ٯ ظي ا٣ٮزارة ثأى  دكرٱةًت  وؽكرً  اري اقذ٧ؿ -

ٰ  ث٧َٕؽًؿ ٠ذةبو كاظؽو ٰٚ ا٣ن٭ؿ. -  اقذ٧ؿاري وؽكًر ا١٣ذةًب ا٣َؿ٧ٍٝ

ٓى  - َزعي ٦ضة٩ػةن ٦ىػ ٓى دىاًر ا٣جٕػًر ٱيػٮى ٦عةك٣حي إٔةدًة إوؽاًر ٠ذةبو م٭ؿم  ٦ىػ

ىٍف ٱذ٥َ اػذٲةري ا١٣ذ ٓى ٢٠  م٭ؿو، ٤ٔٯ أ ةب ٤ٔٯ ٩عػٮو وعٲًٛح ا٣جًٕر ٤ُ٦

 ٱؼؽـ ٦كأ٣حى ا٣ذ١٧ٲ٨ً ٤٣٘ذً٪ة ا٣ض٧ٲ٤ًح.
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 اجملبِع اٌٍغىيخ واملؤسسبد ِٓ جتبرة
 يف خدِخ اٌٍغخ اٌعرثيخ

 جترثخ اٌٍجٕخ اٌعٍيب ٌٍتّىني ٌٍغخ اٌعرثيخ
 يف سىريخ أمنىذجب  

 ()أ. د. ٌرٍٔد اىػ٘ص

٤٘ػح ٩عةكؿ ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ا٧٣ٮصـ أف ٩ذٕؿؼ دضؿثح ا٤٣ض٪ح ا٤ٕ٣ٲػة ٤٣ذ١٧ػٲ٨ ٣

ٓ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿثٲح ا٣كٮرٱح  ًٍ ػُح ٢٧ٔ كَ٪ٲػح ٤٣ذ١٧ػٲ٨ ٤٣٘ػح ٰٚ كى

ا٣ٕؿثٲح كا٣عٛةظ ٤ٔٲ٭ة، كاال٬ذ٧ةـ ثإدٞة٩٭ة كاالردٞػة  ث٭ػة، كأف ٩ٞػٙ ٤ٔػٯ ثٕػي 

 اع٩ضةزات ا٣ذٰ ظٞٞذ٭ة ٰٚ ٦ضةالت ُٝةٔةت ا٧٣ضذ٧ٓ ك٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ ا٣ٞٮ٦ٰ.

ػ:ضتطصغنػضضعظػاضطربغظطدّوزاتػوضعػخطظػاضططلػاضوطظغظػضػ-أواًلػ
ػ ٬ٮ ٦ىػؽر ٦ػ٨ :ا٣ذ١٧ٲ٨ ٣٘حن  ٨ ا٣نػٰ  ا٣ٕٛػ٢ )١َ٦ػ٨(. كٚػٰ ا٧٣ٕضػ٥: ١٦ي

غى  :٨ ١٦ة٩حٱ١٧ي  ْيػ٥ ٝػؽريق ٔ٪ػؽ٥٬ :ك١٦ي٨ى ٚالفه ٔ٪ؽ ا٣٪ػةس .أم ٝٮم كرقى  ،أم ٔ

جَذ٫ ػكوةر ذا ٦٪ـ٣ح رٚٲٕح. ك٨١َ٦ ٫٣ ٰٚ ا٣نٰ : أم ص٢ٕ ٫٣ ٤ٔٲ٫ ق٤ُة٩ةن كٝػؽرة كزػ

ََؽق ق ا٧٤١٣ح ك٦نذٞةد٭ة ٰٚ ا٣ٞػؿفف ا١٣ػؿٱ٥ از٪ذػٰ ٔنػؿة ٦ػؿة، كٝؽ كردت ٬ؾ .كك

 ژ ﮲ ۓ  ۓ ے ژ، [84ا١٣٭ػػٙ: ] ژ ٻ ٻ ٻ ٻ    ٱ ژٝػػةؿ دٕػػة٣ٯ: 

٣ػػغ. ٚذ١٧ػػٲ٨ ا٤٣٘ػػح إ... [26ٱٮقػػٙ: ] ژ ې   ې ۉ ۉ ژ، [61األٔػػؿاؼ: ]

 دسجٲذ٭ة ٝٮٱح راقؼح كٝةدرة كذات ١٦ة٩ح رٚٲٕح كٔة٣ٲح. :ا٣ٕؿثٲح ٱٕ٪ٰ

                                                 

() .ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، كراٲف ٣ض٪ح ا٣ذ١٧ٲ٨ 
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٭٧َنح ك٦كػذجٕؽة أٱػةـ ا٣ع١ػ٥ ا٣ٕس٧ػة٩ٰ ٣ػجالد كٝؽ ٠ة٩خ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦

ا٣نةـ ٰٚ ٤ُ٦ٓ ا٣ٞؿف ا٧٣ةًٰ ٤ٔٯ ٱؽ ص٧ةٔػح االدعػةد كا٣ذؿٝػٰ كا٩ذ٭ةص٭ػة 

ف دعؿرت ثالد ا٣نةـ ٨٦ ا٣ع٥١ ا٣ذؿ٠ٰ، ظذػٯ ٔػةدت إك٦ة  قٲةقح ا٣ذذؿٱٟ.

٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ١٦ة٩ذ٭ػػة، كأقػػف ٚػػٰ د٦نػػٜ ا٧٣ض٧ػػٓ ا٧٤ٕ٣ػػٰ ا٣ٕؿثػػٰ ٔػػةـ 

ؽا ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ُجٰ ا٣ٕؿثٰ كإ٣ٯ صة٩ج٫ ٤٠ٲح ا٣عٞٮؽ ، كٰٚ ا٣ٕةـ ٩ٛك٫ ٗـ6969

 ٤٣ضة٦ٕح ا٣كٮرٱح ا٣ذٰ أذ٧ؽ ا٣ذؽرٱف ٚٲ٭ة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح. ٩ٮاةن 

كأػٜٛ اال٩ذؽاب ا٣ٛؿ٩كٰ ٤ٔٯ قٮرٱح ٰٚ ٚؿض ٣٘ذ٫ ا٣ٛؿ٩كٲح، ك٤ّػخ 

٩ػه  ،ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ا٧٣ٕذ٧ؽة، كثٕػؽ ٩ٲػ٢ االقػذٞالؿ كصػال  االقػذ٧ٕةر

٤ٔٯ أف ا٤٣٘ح ا٣ؿق٧ٲح ٰٚ ا٣ؽك٣ح ٬ٰ ا٣ٕؿثٲح، كوؽر ٝة٩ٮف ا٣ؽقذٮر ا٣كٮرم 

 .ـ٣6952ع٧ةٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٔةـ 

ك٠ةف ز٧ح دٕةكف ثٲ٨ ا٣ضػة٦ٕٲٲ٨ كا٧٣ض٧ٕٲػٲ٨ ٣كػٌؽ ظةصػةت ا٤١٣ٲػةت 

ا٧٤ٕ٣ٲح، كدك٤َط رصةالت ا٣ذٕؿٱت األكااػ٢ ثةعٱ٧ػةف، كٝػٮة اال٩ذ٧ػة ، كٝػٮة 

 َ ا٤ٕ٣ٮـ اع٩كػة٩ٲح كا٤ٕ٣ػٮـ ا٣جعذػح ٛٮا كدؿص٧ٮا أ٦٭ةت ا١٣ذت ٰٚ اعرادة، ٚأ٣

ك٧٦ة قةٔؽ ٤ٔٯ ا٣ذػأ٣ٲٙ إ٣ػٯ صة٩ػت ا١٣ذػت ا٧٣ؿصٕٲػح كصػٮد  .كا٣ذُجٲٞٲح

 ٦ٕةص٥ ٦ذؼىىح.

كأوؽرت قٮرٱح ظـ٦ح ٨٦ ا٣ٞػٮا٩ٲ٨ كا٣ذنػؿٱٕةت كا٣ٞػؿارات ٣ع٧ةٱػح 

 ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦٪٭ة:

 ـ6/66/6952ذػػػةرٱغ ث/ 639ا٧٣ؿقػػػٮـ ا٣ذنػػػؿٱٰٕ ذك ا٣ػػػؿ٥ٝ / -

٧ٕةؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣جٲبح، كذ٣ٟ ث٧٪ٓ إَالؽ األقػ٧ة  ا٧٣ذ٨٧ٌ دٕـٱـ اقذ

 ا٣ٕة٦ح كا٣ؼةوح. األٔض٧ٲح ٤ٔٯ ا٧٣عةؿٌ 

ٱ٪ه ٤ٔػٯ  ـ6971/ب ٣ٕةـ 95ثالغ ٨٦ راةقح ٦ض٤ف ا٣ٮزرا  ر٥ٝ  -

 ا٣ٕة٦ح كا٣ؼةوح. ٨٦ َ٘ٲةف األق٧ة  األص٪جٲح ٤ٔٯ ا٧٣عةؿٌ  ا٣عؽ  
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 ـ6981ح ٔػةـ د٧ٕٲ٥ ٨٦ راةقح ٦ض٤ف ا٣ٮزرا  إ٣ػٯ ا٣ض٭ػةت ا٧٣ٕ٪ٲػ -

 ظٮؿ دٕؿٱت أق٧ة  ا٧٣عالت ا٣ٞةا٧ح ٰٚ ا٣جالد.

ٱذ٨٧ٌ اػذٲةر األق٧ة  ا٣ٕؿثٲػح ٚٞػٍ  ـ6981ٝؿار كزٱؿ ا٣كٲةظح ٣ٕةـ  -

٧٤٣٪نلت ا٣كٲةظٲح ٤ٔٯ اػذالؼ درصةد٭ة كٚبةد٭ػة، كٱعْػؿ ٤ٔٲ٭ػة اقػذؼؽاـ 

 أق٧ة  أص٪جٲح.

ظػٮؿ دػؽرٱف  ـ6983/ ٣ٕػةـ 759ا٧٣ؿقٮـ ا٣ض٧٭ٮرم ذك ا٣ؿ٥ٝ / -

 ٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ص٧ٲٓ ق٪ٮات ا٣ؽراقح ٣٘ٲؿ ا٧٣ذؼىىٲ٨.ا٤٣

ثةػذٲػػةر ا٧٣ٕٲػػؽٱ٨ كأٌٔػػة  ا٣٭ٲبػػح  ـ6984دٮوػػٲح ا٤٣ض٪ػػح ا٣سٞةٚٲػػح ٣ٕػػةـ  -

كٲح ٨٦ ا٣ؾٱ٨ ٱعك٪ٮف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٣ذػؽرٱف، كأذ٧ػةد مػؿط إدٞػةف ٱا٣ذؽر

 ك٭٥.ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ دؿٝٲح أٌٔة  ا٣٭ٲبح ا٣ذؽرٱكٲح ٰٚ ٦ؤ٣ٛةد٭٥ كثعٮز٭٥ كدؽرٱ

 دٕـٱـ د٥٤ٕ ا٤٣٘ةت األص٪جٲح إ٣ٯ صة٩ت ا٣ٕؿثٲح. -

إ٣ٯ دعٞٲٜ األ٬ؽاؼ ا٧٣ؿصٮة، إذ ٦ػة  ثٲؽى أف ٬ؾق اعصؿا ات ٠ةٚح ٥٣ دؤد 

ٚػٰ ا٤٧ٕ٣ٲػح  إفٍ  ،ٱـاؿ ا٣ٮًٓ ا٤٣٘ػٮم ٱٕػة٩ٰ ا٣ٞىػٮر ٚػٰ ٦ؼذ٤ػٙ ٦ٮإٝػ٫

ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػػح ا٣ذ٧٤ٕٲػػح ٚػػٰ ٦ػػؽارس ا٣ذ٤ٕػػٲ٥ ا٣ٕػػةـ ٦ػػة ٝجػػ٢ ا٣ضػػة٦ٰٕ، كإف ٚػػٰ 

ا٣ضػػة٦ٰٕ، كإف ٚػػٰ ا٣جٲبػػح ا٣ؼةرصٲػػح إٔال٦ػػةن كإٔال٩ػػةت ك٦عةٚػػ٢  ا٣ذػػؽرٱف

 ٣غ.إك٦٪ذؽٱةت كظٮارات كدؿاقالن... 

ذػةرٱغ ث/ ٣4٭ؾق األقجةب ٦ضذ٧ٕح وؽر ا٣ٞؿار ا٣ض٧٭ػٮرم ذك ا٣ػؿ٥ٝ /

ثذن١ٲ٢ ٣ض٪ػح ٤٣ذ١٧ػٲ٨ ٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، كا٧٣عةْٚػح ٤ٔٲ٭ػة،  ـ26/6/2117

 كاال٬ذ٧ةـ ثإدٞة٩٭ة، كاالردٞة  ث٭ة.

٣ٞؿار ا٣ض٧٭ٮرم ٦٭٧ح ا٤٣ض٪ح ثإ٩ضةز ػُػح ٧ٔػ٢ كَ٪ٲػح دكػذ٭ؽؼ د اكظؽَ 

ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كا٣عٛةظ ٤ٔٲ٭ة، كاال٬ذ٧ةـ ثإدٞة٩٭ة، كاالردٞة  ث٭ة، ك٦ذةثٕػح 

٤ح ػُٮات ا٣ذ٪ٛٲؾ ثة٣ذٕةكف ٦ٓ ا٣ض٭ػةت ا٧٣ٕ٪ٲػح، ٤ٔػٯ أف دؿٚػٓ ا٤٣ض٪ػح ا٧٣نػ١َ 
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ةٚٲػح ا٣ػؽ٠ذٮرة ٩ضػةح سٞدٞةرٱؿ٬ة إ٣ٯ ا٣كٲٌؽة ٩ةات راٲف ا٣ض٧٭ٮرٱػح ٤٣نػؤكف ا٣

 ، كدذ٤ٞٯ دٮصٲ٭ةد٭ة ك٦الظْةد٭ة ث٭ؾا ا٣ؼىٮص.ا٣ُٕةر م٭ؿٱًّة

ػ:أشدامػاضخطظػ-ثاظغًا
امذ٤٧خ ا٣ؼُح ٤ٔٯ أرثٕح أٝكةـ، د٪ةكؿ أك٣٭ة ا٧٣كػٌٮٗةت ا٣ذػٰ دٔػخ 

إ٣ٯ كًٓ ا٣ؼُح، كٔؿض ا٣ٞك٥ ا٣سة٩ٰ ٦٪٭ة إ٣ػٯ ا٣ٮاٝػٓ ا٤٣٘ػٮم كا٣ٕٮا٦ػ٢ 

٤ٔٯ قج٢ ا٧٣ٮاص٭ح، كر٠ٌػـ ا٣ٞكػ٥ ا٣ؿاثػٓ ا٧٣ؤزؿة ٚٲ٫، ككٝٙ ا٣ٞك٥ ا٣سة٣ر 

 ٤ٔٯ ا٣ٌٞةٱة ا٤٧٣عح ا٣ذٰ دذ٤ُت ا٧٣ٕة٣ضح ا٣كؿٱٕح.

ؽذت اىٔكعء -1 ّٔ  ٌػ

دؿصٓ ٬ؾق ا٧٣كٌٮٗةت إ٣ٯ أ٧٬ٲح ا٤٣٘ح ٔة٦ح ٰٚ ظٲةة ا٣ٛػؿد كا٧٣ضذ٧ػٓ، 

كأ٧٬ٲػػح ٣٘ذ٪ػػة ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ا٣عٛػػةظ ٤ٔػػٯ ٬ٮٱذ٪ػػة كذادٲذ٪ػػة ا٣سٞةٚٲػػح ككصٮد٩ػػة 

ة ٣٘ػح ا٣ٕٞٲػؽة كا٣ػؽٱ٨، كثٲػةف ٦ػة دذٕػؿض ٣ػ٫ ٦ػ٨ ٌٚالن ٨ٔ أ٩٭ ،ا٣عٌةرم

دعػػؽٱةت دكػػذ٭ؽؼ اقػػذجٕةد٬ة كد٭٧ٲنػػ٭ة، كإثٕةد٬ػػة ٔػػ٨ اقػػذب٪ةؼ دكر٬ػػة 

ا٣عٌةرم. ك٦ػ٨ ا٧٣كػٌٮٗةت أٱٌػةن ٔػؽـ ٠ٛةٱػح اعصػؿا ات ا٣ذػٰ ادؼػؾد٭ة 

 قٮرٱح ٰٚ ٦ضةؿ ا٣٪٭ٮض ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

 اىٔاكع اىيؾٔيء -2

قػٮاد ا٣٪ػةس ٔػ٨ اقػذ٧ٕةؿ ٔؿًخ ا٣ؼُح ٣٭ؾا ا٣ٮاٝػٓ ٚأثة٩ػخ إٔػؿاض 

ٚػٰ ػةرص٭ػة، كا٣ض٪ػٮح إ٣ػٯ كا٣ٕؿثٲح ا٣كػ٤ٲ٧ح ٚػٰ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح 

اقذؼؽاـ ا٣ٕة٦ٲح كاأل٣ٛػةظ األص٪جٲػح ٚػٰ ٦ؼذ٤ػٙ ٦ضػةالت ا٣عٲػةة، كٔؿًػخ 

ا٣ؼُح أٱٌةن ٠سػؿة األٗػالط ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ذػٰ ٱؿد١ج٭ػة ا٧٤ٕ٧٣ػٮف كا٧٣ذ٧٤ٕػٮف ٚػٰ 

كا٣ذػٰ ٱؿد١ج٭ػة ا٣ؼؿٱضػٮف كا٣ٕػة٤٦ٮف  ،داػ٢ ا٧٣ؽارس كا٧٣ٕة٬ؽ كا٣ضة٦ٕػةت

ٚػٰ ٦ؼذ٤ػٙ ٦ؿاٚػٜ ا٧٣ضذ٧ػٓ ٚػٰ ٦٪ةمػُ٭٥ ا٤٣٘ٮٱػح ٝػؿا ة ك٦عةدزػح ك٠ذةثػػح، 

كأمةرت ا٣ؼُح إ٣ٯ ا٣ٞىٮر ٰٚ ٤٧ٔٲح ا٣ذٕجٲؿ ا٤٣٘ػٮم كد٧سػ٢ ا٧٣ٞػؿك  كإدراؾ 
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٦ة كرا  ا٣كُٮر كا٣٘ةٱػةت ا٣جٕٲػؽة، كا٣ٕػـكؼ ٔػ٨ ا٣ٞػؿا ة ا٣عػؿة، كا٣ٛٞػؿ ٚػٰ 

ْٰ ٨٦ ا٣نٮا٬ؽ ا٣نػٕؿٱح كا٣٪سؿٱػح، كٔػؽـ د١٧ػ٨ ثٕػي ا٣ؿوٲؽ ا٤٣٘ٮم كا٣عٛ

ا٧٣ذؼؿصٲ٨ ٨٦ ا٣جعر ٰٚ ا٧٣ٕةص٥، كا٣ٞىٮر ٰٚ إ٠كةب ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨ ٦٭ػةرات 

 ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ؾادٰ ا٣ؾم ٬ٮ أقةس ٤٣ذ٥٤ٕ ا٧٣كذ٧ؿ ٦ؽل ا٣عٲةة.

كٔؿًخ ا٣ؼُح ثٕي ا٣ٕٮا٢٦ ا٣ذٰ رأل ا٣جةظسٮف أ٩٭ة ٦ؤزؿة ٰٚ ٬ؾا ا٣ٮًٓ 

 ٰ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح أك ٰٚ ػةرص٭ة.ا٤٣٘ٮم ك٦ؤدٱح إ٣ٯ دؽ٩ٲ٫ ٚ

 ٌَ غبو اىٍٔاحٓ ء -3

٧٣ة ٠ة٩خ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح ٬ٰ ٣٘ذ٪ة األـ ٠ةف ٤ٔػٯ األث٪ػة  ص٧ٲٕػةن 

أف ٱ١ٮ٩ٮا ثةرٱ٨ ثأ٦٭٥، كٔة٤٦ٲ٨ ٤ٔٯ ا٣ٮٚة  ٣٭ة ا٣ذـا٦ةن كقػ٤ٮ٠ةن كأدا ن. ك٦ػ٨ 

٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ صج٭ػةت ٬٪ة ٠ة٩خ ا٧٣كؤك٣ٲح ٤٦ٞةة ٤ٔٯ ٠ة٢٬ ا٣ض٧ٲٓ، كدذ٤ُت ا

 ك٨٦ قج٢ ا٧٣ٮاص٭ح ا٣ذٰ أمةرت إ٣ٲ٭ة ا٣ؼُح: .٦ذٕؽدة

دٕـٱـ اال٩ذ٧ة  كا٣عٛةظ ٤ٔٯ ا٣٭ٮٱح، ك٬ؾا ال ٱٕ٪ػٰ ا٣ض٧ػٮد، ثػ٢  -6

اال٩ٛذةح ٤ٔٯ ا٣سٞةٚةت األػؿل كإدٞةف ا٤٣٘ةت األص٪جٲح ٰٚ ٦٪ػأل 

إ٣ػٯ صة٩ػت إدٞػةف ا٤٣٘ػح األـ  ،٨ٔ ا٣ؽك٩ٲح كاال٩٭ٲةر كاالقػذالب

ا٣عػؿص ٤ٔػٯ قػال٦ذ٭ة كا٩ذنػةر٬ة ر٦ػـان ٤٣٭ٮٱػح كاالٔذـاز ث٭ة ك

 كا٣ؾادٲح ا٣سٞةٚٲح ٣ ٦ح.

ا٣عػػؿص ٤ٔػػٯ ا٣كػػال٦ح ا٤٣٘ٮٱػػح ٚػػٰ ا١٣ذػػت كا٧٣ؿاقػػالت ثػػٲ٨  -2

ا٣ػػٮزارات كا٧٣ؤقكػػةت كدكر ا٣٪نػػؿ كقػػةاؿ ا٣ض٭ػػةت ا٧٣ٕ٪ٲػػح، 

 كدؼىٲه ٦ؽٜٝ ٣٘ٮم ٰٚ ٢٠ ٦٪٭ة.

أف ًؿكرة إدٞةف ا٣٪ةمبح ص٧ٲٕةن أقةقػٲةت ٣٘ػذ٭٥، كا٣ػ٪ه ٤ٔػٯ  -3

ٰٚ ا٣ذٕٲٲ٨ ٰٚ كّػةاٙ ا٣ؽك٣ػح،  ةح ٰٚ اػذجةرات ا٤٣٘ح مؿطا٣٪ض

 كٰٚ ا٣ذؿٝٲح ٰٚ ا٣ٮّةاٙ. ،كٰٚ اال٣ذعةؽ ثة٣ضة٦ٕةت
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دُجٲٜ ا٣ذنؿٱٕةت كا٣ٞؿارات ا٤٧٣ـ٦ػح ٣ع٧ةٱػح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٦ػ٨  -4

 ػُؿ اقذ٧ٕةؿ ا٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲح كا٤٣٘ةت األص٪جٲح.

٬ة ٚػٰ ٭ػة ثػؽكردٮزٱٓ األدكار ٤ٔٯ ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح ٣ذٞٮـ ٠ػ٢ ٦٪ -5

 ك٨٦ ٬ؾق ا٣ض٭ةت: ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

ػوزارةػاضتربغظ:
 كد٢٧ٕ ٤ٔٯ د٪ٛٲؾ ٦ة ٱأدٰ:

ٲػةت رٱػةض األَٛػةؿ ك٧٤ٕ٧٤٣ػٲ٨ ٤ٔػٯ إصؿا  دكرات دؽرٱجٲػح ٧٣ؿث   -

 اقذؼؽاـ ا٣ٕؿثٲح ا٣ك٭٤ح كا٣ك٤ٲ٧ح.

ا٣ذـاـ ص٧ٲٓ ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٠ةٚػح ثةقػذؼؽاـ ا٣ٕؿثٲػح، كأال  -

 كّةاٛ٭٥ إال إذا أزجذٮا إدٞة٩٭٥ أقةقٲةت ٣٘ذ٭٥.ٱؼٌٕٮا ٤٣ذؿٝٲح ٰٚ 

د٪ٮٱٓ َؿااٜ ا٣ذؽرٱف كا٧٣ؿك٩ح ٰٚ اقػذؼؽا٦٭ة كٚػٜ األصػٮا  ا٣ذػٰ  -

 ٱذٛة٤ٔٮف ٦ٕ٭ة.

دنضٲٓ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٠ةٚح ٤ٔٯ اقذؼؽاـ ا٣ٕؿثٲح ا٣ك٤ٲ٧ح ٚػٰ ٦٪ةمػُ٭٥  -

 ا٤٣٘ٮٱح، كا٣ذنؽد ٰٚ ٔؽـ ٝجٮؿ أم إصةثح ثة٣ٕة٦ٲح.

 ٨.دؼىٲه صٮااـ ٤٣٪ةمبح ا٧٣ذ٧ٲـٱ -

 ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ ا٣٪عٮ ا٣ٮّٲٰٛ ك٤ٔٯ ا٣ذٕجٲؿ ا٣ٮّٲٰٛ ٰٚ ا٧٣٪ة٬ش. -

إٔةدة ا٣٪ْؿ ٰٚ ا٧٣٪ة٬ش ٣ذض٧ٓ ثػٲ٨ األوػة٣ح كا٧٣ٕةوػؿة، ٤ٔػٯ أف  -

 د١ٮف ٣٘ذ٭ة ٣٘ح ا٣عٲةة ا٣٪ةثٌح.

اع٠سةر ٨٦ ظٛػِ ا٣٪ىػٮص ٦ػ٨ ا٣ٞػؿفف ا١٣ػؿٱ٥ كا٣عػؽٱر ا٣٪جػٮم  -

 ٚح.ا٣نؿٱٙ كاألمٕةر كا٣ؼُت ا٣ج٤ٲ٘ح ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٠ة

-  َ ٛح ثة٣ن٢١ ٰٚ ا٣ع٤ٞػح األك٣ػٯ ٦ػ٨ ٦ؿظ٤ػح ًجٍ ص٧ٲٓ ا١٣ذت ا٧٣ؤ٣

 ا٣ذ٤ٕٲ٥ األقةقٰ، كًجٍ ٦ة ٱيؼنٯ ٦٪٫ ا٤٣جف ٰٚ ا٧٣ؿاظ٢ ا٣ذة٣ٲح.
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 ١٣ذؿك٩ٲح ٦جكُح ثة٣ٕؿثٲح.إإ٩ذةج ٠ذت  -

 دى٧ٲ٥ دركس ا٣ٕؿثٲح ثة٣عةقٮب ك٤ٔٯ ا٣نةث١ح )اع٩ذؿ٩خ(. -

٤ٲ٧ٲػح، كٔػؽـ دُٮٱؿ أقة٣ٲت اال٦ذعة٩ػةت ٚػٰ ص٧ٲػٓ ا٧٣ؿاظػ٢ ا٣ذٕ -

االٝذىةر ٚػٰ ا٣ذٞػٮٱ٥ ٤ٔػٯ اال٦ذعة٩ػةت ا١٣ذةثٲػح، كًػؿكرة كًػٓ 

 أدكات ٦ٮًٮٔٲح ٣ذٞٮٱ٥ األدا  ا٤٣٘ٮم كا١٣ٛةٱح ا٤٣٘ٮٱح.

 إصؿا  ثعٮث ٧٤ٔٲح ٧٣ٕة٣ضح ا٧٣ن١الت ا٤٣٘ٮٱح ا٣ذؿثٮٱح. -

 ا٣ٕ٪ةٱح ثة١٧٣ذجةت ا٧٣ؽرقٲح. -

 إٗ٪ة  ا٣جٲبح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح ث٧ىةدر ا٣ذ٥٤ٕ ا٧٣ؼذ٤ٛح. -

-   ٛ  ٲح.دٕٛٲ٢ ا٧٣٪ةمٍ ا٤٣٘ٮٱح ا٣الو

دٕٛٲ٢ ا٧٣كؿح ا٧٣ؽرقٰ كاع٠سةر ٨٦ ٔػؿض ا٧٣كػؿظٲةت ا٣٪ةَٞػح  -

 ثة٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح.

 زٱةدة اال٬ذ٧ةـ ثؾكم ا٣عةصةت ا٣ؼةوح. -

كاالردٞػة  ثٮاٝػٓ ا٤٣٘ػح  ،اعمؿاؼ ا٣ٕٛػةؿ ٤ٔػٯ ا٧٣ػؽارس ا٣ؼةوػح -

 ا٣ٕؿثٲح ٚٲ٭ة.

كٗٲػػؿ ا٣٪ػػةَٞٲ٨ كًػػٓ ٦٪ػػة٬ش ػةوػػح ٣ذ٤ٕػػٲ٥ ا٧٣٘ذػػؿثٲ٨ كأث٪ػػةا٭٥  -

 ثة٣ٕؿثٲح ث٘ٲح إ٠كةث٭٥ ٦٭ةراد٭ة.

 ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ ا٣ٕؿثٲح ا٣ك٤ٲ٧ح كا٣نةاٞح ٰٚ ا٣جؿا٦ش ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٤ٛـٱح. -

 ا٣ذ٪كٲٜ ٦ٓ كزارة اعٔػالـ ع٩ذػةج ثػؿا٦ش د٤ٛـٱػح مػةاٞح ك٧٦ذٕػح إفٍ  -

 ٣٘ٲؿ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ة. كإفٍ  ،ألث٪ةا٭ة ا٧٣ٞٲ٧ٲ٨ كا٧٣٘ذؿثٲ٨

ػوزارةػاضتطضغمػاضطاضي:
 ٪ٯ ثذ٪ٛٲؾ ٦ة ٱ٤ٰ:ٕكدي 

اػذٲةر ا٤ُ٣جح ا٣ؿاٗجٲ٨ ٰٚ اال٩ذكةب إ٣ٯ ا٤١٣ٲةت ا٣ضة٦ٕٲح ٠ةٚح ٤ٔٯ  -

 أقةس إدٞةف أقةقٲةت ٣٘ذ٭٥.
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ا٣ذػػـاـ ص٧ٲػػٓ أٌٔػػة  ا٣٭ٲبػػح ا٣ذؽرٱكػػٲح ٚػػٰ ا٣ضة٦ٕػػةت كا٧٣ٕة٬ػػؽ  -

 ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح ٰٚ ا٣ذؽرٱف ا٣ضة٦ٰٕ. اقذؼؽاـى 

ٲػح اٳداب ٣ذ١ػٮف إٔةدة ا٣٪ْؿ ٰٚ ٦٪ة٬ش دؽرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ٤٠ -

 كّٲٛٲح.

إٔةدة ا٣٪ْؿ ٰٚ ٦٪ػة٬ش د٤ٕػٲ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٣٘ٲػؿ ا٧٣ؼذىػٲ٨ ٚػٰ ًػٮ   -

 اػذىةص ا٣ُة٣ت ٰٚ ٤٠ٲذ٫ اقذسةرة ٤٣ؽإٚٲح، كدأ٦ٲ٪ةن ٧٤٣٪عٯ ا٣ٮّٲٰٛ.

 إٔةدة ا٣٪ْؿ ٰٚ ثؿا٦ش إٔؽاد ٧٤ٕ٦ٰ ا٤٣٘ح اػذٲةران ك دأ٬ٲالن كدؽرٱجةن. -

ٰٚ ٢٠ ا٤١٣ٲػةت ا٣ضة٦ٕٲػح  ة٦ٕٲًّةجةن ص٤ٌُ ذرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦د٧ٕٲ٥ دؽ -

 كٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ؿق٧ٲح كا٣ؼةوح.

كًٓ ػؿٱُح ثعسٲح ثة٣ذ٪كٲٜ ٦ٓ كزارة ا٣ذؿثٲح ٧٣ن١الت د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ػح  -

 ا٣ٕؿثٲح كد٧٤ٕ٭ة ث٘ٲح ٦ٕة٣ضح ٬ؾق ا٧٣ن١الت ثةألقة٣ٲت ا٧٤ٕ٣ٲح.

األػػػؾ ثة٣عكػػجةف أف ٱ١ػػٮف ٦ػػ٨ ثػػٲ٨ مػػؿكط دؿٝٲػػح أٌٔػػة  ا٣٭ٲبػػح  -

 قةقٲةت ا٤٣٘ح.ا٣ذؽرٱكٲح إدٞة٩٭٥ أ

أذ٧ةد ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ أٝؿ٬ػة ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ ٚػٰ  -

 ا٣ذؽرٱف كا٣ذؿص٧ح.

دٕٛٲ٢ ظ٤ٞةت ا٣جعػر ٣ذػؤدم األ٬ػؽاؼ ا٧٣ؿقػٮ٦ح ٣٭ػة ٦ػ٨ ظٲػر  -

دٕٮٱؽ ا٣ُة٣ت ٤ٔٯ ا٣جعر كا٣ذ٤ؼػٲه كا٣ٕػؿض كا٧٣٪ةٝنػح ثة٤٣٘ػح 

 ا٣ٕؿثٲح ا٣ك٤ٲ٧ح.

داب كا٤ٕ٣ػػٮـ ا٣ذؿ٠ٲػػـ ٤ٔػػٯ ا٤٣كػػة٩ٲةت ا٣ذُجٲٞٲػػح ٚػػٰ ٤٠ٲػػةت اٳ -

 كدٮّٲٛ٭ة ٰٚ ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح. ،اع٩كة٩ٲح

إٔةدة اال٦ذعة٩ةت ا٣نػٛ٭ٲح إ٣ػٯ أقػة٣ٲت ا٣ذٞػٮٱ٥، كٔػؽـ االٝذىػةر  -

 ٤ٔٯ اال٦ذعة٩ةت ا١٣ذةثٲح.
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اع٠سةر ٨٦ ًؿكب ا٣٪نةط ا٤٣٘ٮم ثة٣ٛىٲعح ٚػٰ ا٧٣٪ةمػٍ ا٤٣٘ٮٱػح  -

  ٛ  ٲح.ا٣الو

 .دؼىٲه صٮااـ ٧٤٣ذٛٮٝٲ٨ ٰٚ أداا٭٥ ا٤٣٘ٮم -

 دٕٛٲ٢ ا٣ذؿص٧ح اٳ٣ٲح. -

ػوزارةػاإلرالم:
 كد٢٧ٕ ٤ٔٯ ٦ة ٱ٤ٰ:

ٕ٪ٯ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ظٲر قػ٧ةدي٭ة كػىةاىػ٭ة ثر ثؿا٦ش د٤ٛـٱح دي  -

٣٘ذ٪ػة »كص٧ة٣٭ة، كدٞؽٱ٥ ٧٩ةذج ٨٦ د٤ٟ ا٣ك٧ةت ٤ٔٯ ٗؿار ثؿ٩ػة٦ش 

 «.ا٣ض٧ٲ٤ح

 ٕ٪ٯ ثذىٮٱت األٗالط ا٣نةإح ٰٚ ٣٘ح ا٣عٲةة ثُؿااٜ مةاٞح.ثر ثؿا٦ش دي  -

ٕ٪ػػٯ ثذكػػ٤ٲٍ األًػػٮا  ٤ٔػػٯ ا١٣ذػػت ا٧٣٭٧ػػح كإدارة ثػػؿا٦ش دي ثػػر  -

 ظٮارات ٩ٞؽٱح ظٮ٣٭ة.

دُجٲٜ ا٣ٞٮا٩ٲ٨ كاأل٧ْ٩ح ا٣ؿا٦ٲح إ٣ٯ اقذؼؽاـ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ اعٔال٩ػةت  -

 ٣غ.إكا٣الٚذةت... 

رٚي األ٧ٔةؿ ا٣ؽرا٦ٲح ا٧٣ىٮٗح ثة٤٣٭ضةت ا٧٣ع٤ٲح، كٔػؽـ ا٧٣ٮاٚٞػح  -

 ٨ ا٣ٕةـ كا٣ؼةص.٤ٔٯ إ٩ذةج ٬ؾق األ٧ٔةؿ ثة٣ٕة٦ٲح ٰٚ ا٣ُٞةٔٲ

رٚي اعٔال٩ةت ثة٣ٕة٦ٲح كا٧٤١٣ةت األص٪جٲػح ٚٞػٍ، كا٣كػ٧ةح ثػأف  -

د١ػػٮف اعٔال٩ػػةت ثة٣ٕؿثٲػػح ا٣ٛىػػٲعح، ك٤ٔػػٯ أف د١ػػٮف ا٧٤١٣ػػةت 

 األص٪جٲح دؿص٧ح ٣٭ة كدعخ ا٣ٕؿثٲح كثؼٍ أو٘ؿ ٨٦ ا٣ٕؿثٲح.

ٕ٪ٯ ثذك٤ٲٍ األًٮا  ٤ٔٯ أٔالـ ٰٚ دؿاز٪ة ا٣ٞػؽٱ٥ كا٧٣ٕةوػؿ ثر ثؿا٦ش دي  -

 ٤٘ح ا٣ٕؿثٲح ككٝٛٮا ٩ذةص٭٥ ٤ٔٯ ذٱٮٔ٭ة كا٩ذنةر٬ة.ػؽ٦ٮا ا٣

إ٩نة  ٣ض٪ح ٣٘ٮٱح ٦ؼذىح ثة٤٣٘ػةت األص٪جٲػح ٣ؽراقػح ا٧٣ىػ٤ُعةت  -
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األجيبثةةفي ةةةيالهاةةالميا وونةةةُيااِةة ينالةةالعروتيل ةةاليعالل رعثةةفي

يات هثه اليع دياوتهالدهال.يُعاللتيسثقين يناه ياللغفيال رعثف

تطةةحثاياألطةةو يتف ثةةايالتةةدكثقياللغةةاقيانراكبةةفيالترجهةةالتيا -

يااألساللثبيالهاجادةي ث ال.

ولةةديداراتيتدرتبثةةفينسةةتهرةيلل ةةالنلثوي ةةةيا وةةو يعغثةةفيتحسةةثوي -

يأدائ مياللغاق.

 يةةبيعتاوثةةفياألسةةرةيتاألن ةةالتيااجعةةال ميللت النةةاينةة يعةةبيعةةران يتاي -

ياألظفالمي ةيالهاالمياللغاق.

إىاالزيعران يلت لةثمياللغةفيال رعثةفيألعيالئ ةالياللهغتةرعثويال جالىةبي -

الراطبثوي ةيت لمياللغفيال رعثفُيعاللتيسةثقينة ياله الهةديالهتةططةفي

ي ةيهذايالهاالم.

يضبطيعاللشكا.تةطثصيزااتاليل ظفالمي ةيا وو يالهلرا يتاي -

ا كثةةالرينةةويعةةبيالبةةران يالياوثةةفيالةالضةةفيعالألظفةةالمياالهطةةاطفي -

ُياتلةةدتمي«ا ةةتايتةةاليسهسةةم»عالل رعثةةفيالهبسةةعفيولةةبيطةةراريعرىةةالن ي

نسلسوتيالرسةا يالهتحركةفيعالل رعثةفيالفطةثحفيحااراتياأل و يا

ياعأساللثبيجالذعف.«يالهدعلاف»

اةالميا وونةةي ةةيالهيجاائزيلليالشعثويالهتهثزتويلغاتًّةاليتةطثص -

يعأشكالمياأساللثبينيالسبف.يانكال أت مينالدتًّاليان ياتًّال

اتةطةثصينتَّطلفيعالللغةفيال رعثةفيناِةاوالويأايأدا ويإجرا ينسالعلالتي -

ياألظفالمياالشبالب.نويي ث اليجاائزيللفالئزتو

لتيلثت ةالينةوياألاعةال يي؛تشكثايلايفيلدراسفيالهسلسوتيالتالرتةثةف -

ياللغاتفياالتالرتةثف.
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االمذؿاط ٤ٔٯ كقةا٢ اعٔالـ ا٣ؼةوح ا٧٣ؿػىح ٰٚ قٮرٱح وعةٚح  -

كإذأػػح كد٤ٛػػـة أف د٤ذػػــ ثة٣ٕؿثٲػػح ا٣ٛىػػٲعح ٚػػٰ ٦ؼذ٤ػػٙ ثؿا٦ض٭ػػة 

 ك٦ٮاد٬ة اعٔال٦ٲح كاعٔال٩ٲح.

ح ٤٣ذٮٔٲح ثة٤٣٘ح األـ كدجٲةف األدكار ا٣ذٰ دؤدٱ٭ػة ٔٞؽ ٩ؽكات ص٧ة٬ٲؿٱ -

 ٤ٔٯ أف دجر ٰٚ ا٣ذ٤ٛـة د٧ٕٲ٧ةن ٤٣ٛةاؽة. ،ٰٚ ظٲةة ا٣ٛؿد كا٧٣ضذ٧ٓ

 اع٠سةر ٨٦ األٗة٩ٰ ا٧٣ؤداة ثة٣ٛىٲعح ٰٚ األٝ٪ٲح ا٣ٕة٦ح كا٣ؼةوح. -

 ؼؿج ثة٣ٛىٲعح.ثر ثؿا٦ش دٕ٪ٯ ثة٣ع١ةٱةت ا٣نٕجٲح ٤ٔٯ أف دي  -

ج اعٔال٦ػٰ ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح د٪ْٲ٥ ٦كةثٞةت دكرٱػح ٣ال٩ذػة -

 ٤ٔٯ ا٧٣كذٮل ا٣ٕؿثٰ.

ػوزارةػاضثػاسظ:
 كد٤ٌُٓ ثؽكر٬ة ٰٚ ٦ضةؿ االردٞة  ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ا٣٪عٮ ا٣ذة٣ٰ:

 ،كا٣ٕ٪ةٱح ثإػؿاص٭ػة ثىػٮرة مػةاٞح ،َجةٔح ا١٣ذت ا٣ؼةوح ثةألَٛةؿ -

 كدٮزٱٕ٭ة ثأقٕةر ر٦ـٱح.

 -دثٲػػح )ا٣ٞىػػح إصػػؿا  ٦كػػةثٞةت ٣ َٛػػةؿ ٚػػٰ ٦ؼذ٤ػػٙ ا٣ٛ٪ػػٮف األ -

 ٣غ(، كدؼىٲه صٮااـ ٤٣ٛةاـٱ٨.إا٧٣كؿح...  -ا٣نٕؿ  - ا٧٣ٞة٣ح

 َجةٔح األ٧ٔةؿ ا٣ٛةاـة ك٩نؿ٬ة كدٮزٱٕ٭ة. -

دٞػػؽٱ٥ ا٣ٕػػؿكض ا٧٣كػػؿظٲح ا٧٣ىػػٮٗح ثة٣ٕؿثٲػػح ا٣ٛىػػٲعح، كرٚػػي  -

 ا٣ٕؿكض ا٧٣٪ضـة ثة٣ٕة٦ٲح، كاقذجٕةد٬ة ٨٦ ا٣ُٞةٔٲ٨ ا٣ٕةـ كا٣ؼةص.

 ٦٪ة٬ش د٤ٕٲ٥ ا١٣جةر ك٦عٮ األ٦ٲح. دٕـٱـ ا٣ذـاـ ا٣ٕؿثٲح ا٣ك٭٤ح ٰٚ -

 أف دٌجٍ ثة٣ن٢١.كثؽٝح، ديؼذةر دٕٛٲ٢ َجةٔح ا١٣ذت ا٣ذؿازٲح، ٤ٔٯ أف  -

اال٬ذ٧ةـ ثذٮٚٲؿ ا٣ىٮر ا٣٪ةَٞح ٰٚ ٦ؿظ٤ػح رٱػةض األَٛػةؿ دىػ٧ٲ٧ةن  -

كإػؿاصةن كَجةٔػح، ٤ٔػٯ أف ٬ػؾق ا٧٣ؿظ٤ػح دٕ٪ػٯ ثذ٪٧ٲػح االقػذٕؽاد 

 ٤٣ٞؿا ة ٰٚ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣ذة٣ٲح.
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 ا٣سٞةٚٲح ثة١٣ذت ا٧٣ذ٪ٮٔح ٰٚ ٦ؼذ٤ٙ ٦ٲةدٱ٨ ا٧٣ٕؿٚح.رٚؽ ا٧٣ؿا٠ـ  -

ا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ د٪ٮٱٓ ا٧٣ضالت ا٣ذٰ دىؽر٬ة كزارة ا٣سٞةٚح ثعٲر دُٰ٘  -

٦ضةالت ا٣ٞىح ا٣ٞىٲؿة كا٣نٕؿ، إًةٚح إ٣ٯ ا٧٣ضالت ا٣٪ٮٔٲح ا٣ذػٰ 

دىػػػؽر٬ة ا٣ػػػٮزارة ٚػػػٰ ٦ضػػػةؿ ا٧٣كػػػؿح كا٣ٛ٪ػػػٮف ا٣ذنػػػ١ٲ٤ٲح 

 ٣غ.إكا٣كٲ٪٧ةاٲح... 

ؿا٠ـ ا٣سٞةٚٲػح دػـكد ثٕػؽد ٦ػ٨ ا٣عٮاقػٲت دؼىٲه وةالت ٰٚ ا٧٣ -

 ٦ذى٤ح ثة٣نةث١ح )اع٩ذؿ٩خ( ٦ٓ ١٦ذجح إ١٣ذؿك٩ٲح.

إٝة٦ح ا٧٣ٕةرض ا٣نػ٭ؿٱح ٚػٰ ا٧٣ؿا٠ػـ ا٣سٞةٚٲػح ٣جٲػٓ ا١٣ذػت ثأقػٕةر  -

ر٦ـٱح د٧ٕٲ٧ػةن ٤٣ٛةاػؽة كدعٞٲٞػةن عٱىػةؿ ا١٣ذػةب إ٣ػٯ ٱػؽ ا٣ٞػةرئ، 

 ك٧ًة٩ةن ع٩نة  ٩ٮاة ا١٧٣ذجح ٰٚ ٢٠ ثٲخ ثأرػه األقٕةر.

ؼىػػٲه وػػةالت ٚػػٰ ٠ػػ٢ ٦ؿ٠ػػـ زٞػػةٰٚ ٣ َٛػػةؿ دنػػذ٢٧ ٤ٔػػٯ د -

 ٣غ.إا٣ىعٙ كا٧٣ضالت كا١٣ذت كدكااؿ ا٧٣ٕةرؼ... 

ػةوح ثةألَٛةؿ كا٣٪ةمػبح ٚػٰ ا٧٣ؿا٠ػـ ا٣سٞةٚٲػح ٧٧٣ةرقػح  إٝة٦ح ٩ٮادو  -

 األ٩نُح ا٣سٞةٚٲح ا٧٣ذ٪ٮٔح.

٤ٔٯ أف دؼؿج ثة٣ىػٮر ا٤٧٣ٮ٩ػح كا٣ٕؿثٲػح  ،ا٣نٕجٲح تَجةٔح ا٣ع١ةٱة -

 ا٣ٛىٲعح.

كرٚػٓ كدٲػؿة ٦ػة  ،ةـ ثة١٣ذت ا٧٣ذؿص٧ػح ٦ػ٨ ا٤٣٘ػةت األص٪جٲػحاال٬ذ٧ -

 ذؿص٥ ٦٪٭ة إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح.ٱي 

 د٪نٲٍ ٝٲةـ ا٣ض٧ٕٲةت ا٣سٞةٚٲح ا٧٣ؽ٩ٲح ذات ا٣ُةثٓ ا٣سٞةٰٚ كرٔةٱذ٭ة. -

 إ٩نة  ٝ٪ةة ػةوح ثة٣نؤكف ا٣سٞةٚٲح ثة٣ذ٪كٲٜ ٦ٓ كزارة اعٔالـ. -

ػوزارتاػاالشتصادػواضدغاحظ:
ا٣ٞػؿارات ا٣ىػةدرة ثؼىػٮص إ٣ػـاـ ا٧٣عػةؿ كدٕ٪ٲةف ثذُجٲٜ ا٣ذنػؿٱٕةت ك
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ا٣ذضةرٱح كا٧٣ؤقكةت ا٣كٲةظٲح كا٧٣عةؿ ا٣ٕة٦ح ٨٦ ٦ُة٥ٔ كٚ٪ةدؽ ك٦ٞةقو كظة٩ةت 

 ٣غ ثةقذ٧ٕةؿ األ٣ٛةظ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ذك٧ٲح.إك٦ٞةوٙ ك٦القو ك٦ذ٪ـ٬ةت... 

ػطجطعػاضضعظػاضطربغظ:
 :ث٧ة ٱ٤ٰٕ٪ٯ كٱي 

 .د١سٲٙ ا٣ض٭ٮد ثؼىٮص كًٓ ٦ى٤ُعةت ا٣عٲةة ا٣ٕة٦ح -

د١سٲػػٙ ا٣ض٭ػػٮد ثؼىػػٮص كًػػٓ ٦ىػػ٤ُعةت ٦ؼذ٤ػػٙ ا٤ٕ٣ػػٮـ  -

 األقةقٲح كا٣ذُجٲٞٲح كاع٩كة٩ٲح.

دٮظٲؽ ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٣كذؼؽ٦ح ٰٚ ٦ؤقكػةت ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػة٣ٰ ٦ػ٨  -

 صة٦ٕةت ك٦ٕة٬ؽ.

 اعق٭ةـ ٰٚ دٲكٲؿ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كد٧٤ٕ٭ة ٦ؤازرة ٣ٮزارة ا٣ذؿثٲح. -

ح كمػؤكف ا٣سٞةٚػح اقذس٧ةر ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح ٚػٰ ا٧٣ىػ٤ُعٲح كا٧٣ٕض٧ٲػ -

 ا٧٣ؼذ٤ٛح دؽٝٲٞةن كَجةٔحن ك٩نؿان.

 اعٚةدة ٨٦ ا٣ذؿاث ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ ٰٚ كًٓ ا٧٣ى٤ُعةت. -

ص٧ٓ ا٣ٞؿارات كا٣ذٮوٲةت كا٧٣٪٭ضٲػةت ا٣ذػٰ أوػؽرد٭ة ا٧٣ضػة٦ٓ  -

 ا٣ٕؿثٲح كدٮزٲٞ٭ة كَجةٔذ٭ة ك٩نؿ٬ة.

 دٕـٱـ دعٞٲٜ ا٣ذؿاث ك٩نؿق، كا٣ذ٪كٲٜ ٦ٓ ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح ثذعٞٲٜ ا٣ذؿاث. -

دأ٣ٲٙ ٠ذةب ٦ؿمؽ ٱ١ػٮف د٣ػٲالن ٱذٌػ٨٧ مػؿح ا٧٣جػةدئ األقةقػٲح  -

ع ٤ٔػٯ ز٧٤٣٪٭ضٲح ا٧٣ٮظؽة ٚػٰ كًػٓ ا٧٣ىػ٤ُعةت، ٤ٔػٯ أف ٱػٮ

 ا٣ٮزارات ا٧٣ٕ٪ٲح ك٦ؿا٠ـ ا٣ذؿص٧ح ٣القذب٪ةس ث٫.

إوؽار ٦ٕض٥ مة٢٦ ٧٤٣ٕة٩ٰ ثأق٤ٮب ظػؽٱر ٱذكػٜ كا٧٣كػذضؽات  -

 ٰٚ ٦ضةالت ا٤ٕ٣ٮـ كا٣سٞةٚح.

 كا٣عٲةة ا٣ٕة٦ح ا٧٣ٕةوؿة ٱ١ٮف زالزٰ ا٤٣٘ح.إوؽار ٦ٕض٥ أ٣ٛةظ ا٣عٌةرة  -

 ٤ٔٯ أٝؿاص ٣ذك٭ٲ٢ اٝذ٪ةا٭ة. إوؽار ا٧٣ٮاد ا٧٣ُجٮٔح كرٝٲًّة -
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 اقذ٧١ةؿ دعٞٲٜ دةرٱغ ٦ؽٱ٪ح د٦نٜ الث٨ ٔكة٠ؿ. -

ػابػاضطرب:اتحادػاضصتَّ
 :ث٧ة ٱ٤ٰكٱ٤ٌُٓ ثؽكرق ٰٚ ٦ضةؿ ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح 

ؿظٲةت... َجةٔح ا١٣ذت ا٣ؼةوح ثةألَٛػةؿ ٦ػ٨ مػٕؿ كٝىػه ك٦كػ -

 ،٣غ، كدٮزٱٕ٭ة ٤ٔٯ أكقٓ ٩ُةؽ ثأقٕةر ر٦ـٱح، ٤ٔٯ أف د١ٮف ٦ذ٪ٌٮٔحإ

 كدؿأٰ ٦ؿاظ٢ ا٣ُٛٮ٣ح، ك٦ٌجٮَح ثة٣ن٢١، كثإػؿاج صٲٌؽ.

إصػؿا  ٦كػػةثٞةت ٣ دثػػة  ا٣ػػؾٱ٨ ٱ١ذجػٮف ٣ َٛػػةؿ ٚػػٰ ٦ؼذ٤ػػٙ ا٣ٛ٪ػػٮف  -

 األدثٲح، كدؼىٲه صٮااـ ٤٣ٛةاـٱ٨، كَجةٔح األ٧ٔةؿ ا٣ٛةاـة كدٮزٱٕ٭ة.

ةثٞةت ٣ َٛةؿ ٚػٰ ٦ؼذ٤ػٙ ا٣ٛ٪ػٮف األدثٲػح، كدؼىػٲه إصؿا  ٦ك -

 كَجةٔح ا٣٪ذةج ا٣ٛةاـ كدٮزٱ٫ٕ. ،صٮااـ ٤٣ٛةاـٱ٨

 ا٣نٕجٲح ثة٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح كَجةٔذ٭ة ك٩نؿ٬ة. تإػؿاج ا٣ع١ةٱة -

 :ا٣ذـاـ ا٣ٛىٲعح ٰٚ ٩ػؽكات االدعػةد كٚػٰ ص٧ٲػٓ ٦٪ةمػ٫ُ ا٤٣٘ٮٱػح -

 اصذ٧ةٔةت كاظذٛةالت ك٦٪ةقجةت...

ػورغظػضضططضوطاتغظ:اضجططغظػاضطضطغظػاضد
 كدٞٮـ ثؽكر٬ة ٰٚ ٦ضةؿ:

زٱةدة ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ٤ٔٯ ا٣نةث١ح )اع٩ذؿ٩خ( ٨٦ ظٲػر ا٧٣ٮاٝػٓ  -

 ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح كاعٔال٦ٲح كا٣سٞةٚٲح كا١٧٣ذجةت ا٣ٕؿثٲح كاع١٣ذؿك٩ٲح.

، كد١٧ٲ٨ ا٣٪ةمبح ٨٦ ا٦ذالؾ ٝٲػةدة عق٭ةـ ٰٚ دأ٬ٲ٢ األَؿ ٤ٕ٦ٮ٦ةدٲًّةا -

 ا٣عةقٮب.

 ١٣ذت اع١٣ذؿك٩ٲح كدٮزٱٕ٭ة.اعق٭ةـ ٰٚ إ٩ضةز ا -

 ا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ دُٮٱٓ ا٣عةقٮب ٣ؼؽ٦ح ا٣ٕؿثٲح. -

 إحطا ات غذحي ء -4
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ز٧ح ٌٝةٱة ٤٦عح دذ٤ُت إصؿا ات ٔةص٤ح ٧٣ٕة٣ضذ٭ة، ك٦ػ٨ ٬ػؾق األ٦ػٮر 

 ا٣ذٰ دكذؽٰٔ اعصؿا ات ا٣ٕةص٤ح ٦ة ٱ٤ٰ:

 الطلب إىل رئاسة جملس الوزراء:
٧ػؽٱؿٱةت، ك٤ٔػٯ إوؽار د٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ كزارات ا٣ؽك٣ح كا٧٣ؤقكػةت كا٣ -6

 ،ا٧٣٪٧ْةت كاالدعةدات كا٣٪ٞةثةت كا٣ض٧ٕٲػةت كدكر ا٣٪نػؿ كا٣ُجةٔػح

ٜ ٣٘ػػٮم ٚػػٰ ٠ػػ٢ ٦٪٭ػػة، ٱٞػػٮـ ثذىػػعٲط ا١٣ذػػت ذؼىػػٲه ٦ػػؽٝ  ٣

 كا٧٣ؿاقالت ا٣ىةدرة ٨ٔ ٢٠ ٦٪٭ة، ظؿوةن ٤ٔٯ قال٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

إوؽار د٧ٕٲ٥ ٣ض٧ٲٓ ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح ٰٚ ا٣ؽك٣ح أف ٱ١ٮف ٦ػ٨ ثػٲ٨  -2

ٚػٰ ٦كػةثٞةت ا٣ذٕٲػٲ٨ ٤٣ٮّػةاٙ إدٞػةف أقةقػٲةت مؿكط ا٣٪ضةح 

 ا٤٣٘ح، كأف ٱُجٜ ٬ؾا ا٣نؿط ٰٚ ا٣ذؿٝٲح أٱٌةن.

د٤١ٲٙ األ٦ة٩ح ا٣ٕة٦ح ٧٣ؽٱ٪ح د٦نٜ ٔةو٧ح ٤٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح أف ٱ١ٮف  -3

ص٧ٲٓ ٦ة ٱٕؿض ٰٚ ٬ؾق ا٧٣٪ةقجح ٨٦ ٦ُٮٱةت ك٩نؿات كإٔال٩ةت 

٣ػغ ٦ىػٮٗةن إكالٚذةت ك٠ذت كدكرٱةت ك٦ضالت ك٦كػؿظٲةت... 

 ٫ ثة٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح.٤٠

٦٪٭ػة  د٪ٛٲؾ ا٧٣٭ةـ ا٧٣ٮ٠ٮ٣ح إ٣ٯ ٠ػ٢   ا٣ذة٣ٲحد٤١ٲٙ ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح  -4

 ٤ٔٯ ا٣٪عٮ اٳدٰ:

 وزارة اإلعالو:
اقذجٕةد ا٧٤١٣ةت ا٣ٕة٦ٲح ٨٦ اعٔال٩ةت ا٣ذٰ د٧٪ط ا٧٣ؤقكح ا٣ٕؿثٲػح  -

٣الٔػػالف ا٧٣ٮاٚٞػػح ٤ٔٲ٭ػػة، كأذ٧ػػةد ا٣ٛىػػٲعح ١٦ة٩٭ػػة، كإذا ٠ة٩ػػخ 

ػػدي ٲ٪ج٘ػػٰ أف ٧٤٠ػػةت أص٪جٲػػح ٚ اعٔال٩ػػةت دنػػ٢٧ ٤ٔػػٯ ًى ٓ دعػػخ ٮ

 ا٧٤١٣ةت ا٣ٕؿثٲح كثؼٍ أو٘ؿ.

 ثر ثؿا٦ش إذأٲح كد٤ٛـٱح ٣ذىٮٱت األٗالط ا٤٣٘ٮٱح. -
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 كٰٚ ا٣ىعٙ. ٤٘ٮم ٤ٔٯ ا٧٣ٮاد ا٣ذٰ دجر إذأٲًّة كد٤ٛـٱًّةدٕٛٲ٢ ا٣ذؽٝٲٜ ا٣ -

٩نػؿ ٦ػٮادٌ ٦ػ٨ ٬ػؾا ك، ثر ثؿا٦ش إذأٲح كد٤ٛـٱػح ٔػ٨ ص٧ة٣ٲػةت ا٣ٕؿثٲػح -

 عةٚح ا١٧٣ذٮثح.ٰٚ ا٣ىا٣ٞجٲ٢ 

 اع٠سةر ٨٦ ا٣جؿا٦ش ا٧٣ؼىىح ٣ َٛةؿ ثة٣ٕؿثٲح، كدُٮٱؿ أقة٣ٲت دٞؽٱ٧٭ة. -

أذ٧ةد ا٧٣ك٤كالت كا٧٣كؿظٲةت كاألٗة٩ٰ ا٧٣ؤداة ث٤٘ػح ٝؿٱجػح ٦ػ٨  -

 ا٣ٛىٲعح.

 اع٠سةر ٨٦ ثر األٗة٩ٰ ا٧٣ؤداة ثة٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح. -

ح إصػػؿا  دكرات دؽرٱجٲػػح ٤٣ٕػػة٤٦ٲ٨ ٚػػٰ ا٣جػػؿا٦ش اعذأٲػػح كا٣ذ٤ٛـٱػػ -

 ٣ذعكٲ٨ أداا٭٥ ا٤٣٘ٮم.

 وزارة الثكافة:
ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ا٧٣ؿا٠ـ ا٣سٞةٚٲػح ٠ةٚػح ع٣ٞػة  ٦عةًػؿات ظػٮؿ د٪٧ٲػح  -

 ا٣ٮٰٔ ا٤٣٘ٮم، كدجٲةف األدكار ا٣ذٰ دؤدٱ٭ة ا٤٣٘ح األـ ٰٚ ظٲةة األ٦ح.

 كا٣ٕ٪ةٱح ثإػؿاص٭ة م١الن ك٧ٌ٦ٮ٩ةن. ،رٚٓ كدٲؿة َجةٔح ٠ذت األَٛةؿ -

ثأقٕةر ر٦ـٱح ٨٦ ػالؿ ا٧٣ٕػةرض  دأ٦ٲ٨ كوٮؿ ا١٣ذةب إ٣ٯ ا٣ٞةرئ -

 ا٣ذٰ دٞٲ٧٭ة ا٣ٮزارة أك دنةرؾ ٚٲ٭ة.

 رٚٓ كدٲؿة ا١٣ذت ا٧٣ذؿص٧ح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح. -

 وزارة الرتبية:
ٔٞؽ دكرات ٣ض٧ٲٓ ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨ ٣ذػؽرٱج٭٥ ٤ٔػٯ اقػذؼؽاـ أقةقػٲةت  -

ا٤٣٘ح ثىٮرة ق٤ٲ٧ح، كأال دٞذىؿ ا٣ؽكرات ٤ٔٯ ٧٤ٕ٦ٰ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح 

اقػذؼؽاـ  د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ٦كؤك٣ٲح ص٧ةٔٲح، كأفكظؽ٥٬، ا٩ُالٝةن ٨٦ أف 

ص٧ٲٓ ا٧٣ٮاد ٱك٭٥ أٱ٧ة إق٭ةـ ٰٚ دعكػٲ٨  ا٤٣٘ح ا٣ك٤ٲ٧ح ٨٦ ٧٤ٕ٦ٰ

 ا٣ٮاٝٓ ا٤٣٘ٮم ٧٤٣ذ٧٤ٕٲ٨.
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ٌ وٖرر توتٕرر طو لظلرر  وه ررإجررء دورات توريتٕةٖررروهًء  و - ؾوررٓوويتٕةّ

و ش خي مو هوغرو هًةصعروفٔو ه ْ صنويؽو لظل  .

اخ صرروو،ٔوجًٖرؽو هًرْ رو هيت شرٖرفو،لرو  هشمنضةطو هم بو هًؤه و -

فٔو هحوقرو لاهٓويٌويءحورو ه ؿوٖىو لش شٔ،وا الش ًء توفٔوؾًوٖرو

وخشٓويَُو هوةس. هضةطوفٔو هًء حنو ه  هٖر،وؾوٓوأنوٕضةطوي وٕ و

رلؿٖنو هًم ة تو هًيتشٖروفٔو هًء حرنول فرر،وا هؿًرنوؾورٓورؿريرو -

ويص رتو هًؿءفروفٔو هةٖئرو ه ؿوًٖٖرو ه ؿوًٖر.

ا الترقر دو ْ عرؽو هوغرروو، فو هلؿر  وؾورٓو هًري تلو هخ صرر إلشء -

و هؿء ٖروفّٖ .

 ه ءلٖزوؾوٓو ش خي مو هوغررو هؿء ٖررو هصروًٖروا هشر فقروفرٔو هةرء ي و -

و ه ؿوًٖٖرو ه ولزٕر،واروكو هًْجّروإهٓو لظل  .

 إللث تويٌوحلرغو هَصرْمويرٌو هقرءلنو همرءٕىوا هحريٕوو هَةرْ و -

و. هةوٖغر هشءٕفوا هشؿءو هقيٕىوا هخعبو

ارخصررٖحوحٖ ررزويررٌو هرريتج توو،رعررْٕءوأشرر هٖبو الي ح ٍرر ت -

وهالي ح ٍ تو هشلْٕر.

إجء دو حْثوؾوًٖروهيت شرويشرمالتورؿورٖىو هؿء ٖرروارؿوًّر وفرٔو -

ويء حنو ه ؿوٖى.

اإشرة  وورْاو هلصرٖحروؾورٓوو، ه ز مو هًؿوًٌٖو  ش خي مو هلصٖحر -

ولاليّىو  هؿ يٖر.

واهغ ّ وٍ  ضرو  هحٖ ة.و،ياواػٖلٖرإؾ رةو هَؼءوفٔويح ْٕ تو هًَ ِ وه غ -

 وزارة التعليم العالي:
فرٔو ها يؿر تو هءشررًٖرووءتو هوغررو هؿء ٖرروي عوةرر موج يؿٖ ر جؿرنويقر -

وفٔويخ وفو ه خصص ت.ا هخ صر،و
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رخصٖحوحٖ زويٌوأش هٖبورقرْٕىو هي تشرٌٖوهالي ح ٍر تو هشرلْٕر،و -

واؾيمو الل ل دو  الي ح ٍ تو ه حءٕءٕروهقٖ لو لر دو هوغْ .

 ه ررز موأؾضرر دو هّٖئرر تو ه يتٕصررٖروفررٔو ها يؿرر توا هًؿ ِرريو  شرر خي مو -

 هؿء ٖرو هلصٖحروفٔورتاشّىول فر،وفٔويَرى وؾرٌو شر خي مو هؿ يٖرروفرٔو

و هشءح،واريتٕبوظال ّىوؾوٓو ش ؿً  و هؿء ٖروفٔوأشئو ّىواأجْ  ّى.

رعْٕءو هًَ ِ و صْتةويص ًءةويْ لةروهءاحو هؿصء،وا هحءموؾورٓو -

و هؿء ٖرو هصوًٖروفّٖ . ش خي مو هوغرو

رْحٖرريو هًصررعوح تو هًصرر خييروفررٔويؤشصرر تو ه ؿوررٖىو هؿرر هٔو -

و  ه َصٖقويؽوياًؽو هوغرو هؿء ٖر.

 جممع اللغة العربية:
وإٍا زواضؽويصعوح تو هحٖ ةو هؿ ير. -

ورصحٖحو لغالطو هش فؿروفٔوهغرو هصح فروا إلؾالموا إلؾالٍ ت. -

وي   ؿرورحقٖقول بو ه ء ث. -

 وزارة األوقاف:
تفؽو هًص ْ و هوغْ وهخعة دو هًص جيوا همَر فس،واإجرء دورات تو -

ريتٕةٖروهالترق دو  هًص ْ و هوغْ وهوخعة د،واؾيمو ش خي مو هؿ يٖررو

وفٔو هخعبو حارو هَزا وإهٓويص ْ و هاًّْت.

و،ؾغوؾوٓورًَٖرو هْؾٔو هوغرْ  ًْ ه ءلٖزوفٔوج ٍبويٌو هخعبوا ه -

افّىوهغرو هؿقٖيةوو،هً م يورارةٖ نوراتو هوغرو لموفٔو َ دو هشخصٖرو 

ااحيةو لير،واراتِ وفٔوفّىو همْنوا هَلسوا هًا ًؽوا ه ر تٕ،،و

ارحقٖررقو ليررٌو هقررْئ،وا هحلرر شوؾوررٓو هشخصررٖرو هْظَٖرررويررٌو

و هذا  ن،واؾوٓو هثق فرو هقْيٖرويٌو الش الا.
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 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل:
ّ امجىعٔةتت امقاتئةة ثعىٔه امذطة امِطٌٔة مجىكٔي امنغةة امعسئةة  نة -

إمةّ  ،وامىؤسستت غٔس امحكِؤة وامرور امجتيعة منِزارة يغٔة إسُتوُت

 يْ ثحأق األَراف امىسسِوة منذطة. ،جتًب امجُتت امسسىٔة

 ثكنٔف وحتطسٓي ٓحتطسون يْ وجتل يح امِ ْ امنغِي. -

وؤازرة أ ظتء مجٌة امجىكٔي يْ وجتيعةة ثٌئةز ارجةساءات امىجعناةة  -

 يتمىِطِع.

 اب العرب:احتاد الكتَّ
ٍ  ودتمٔةة  -  رم طبت ة أي كجتب مه ثكي مغجٍ امعسئة  نّ وسةجِ  را

 وي امذطأ.

 زٓتدة ًسبة طبت ة امكجب امىذصصة مألطيتل يتمعسئة اميصٔحة. -

 اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية:
إجةةةساء دورات ثررٓبٔةةةة مألطةةةس امعتونةةةة يةةةْ امةةةِزارات امىعٌٔةةةة  -

ُت وي حٔتزة امشةُتدة امرومٔةة مأةتدة امحتسةِب، ووؤسستثُت مجىكٌٔ

وثِظٔف ذمك يْ يعض جِاًبٍ يةْ امىجةت ت امنغِٓةةل امىعةتجه، 

 مخ.إامصسف، ا شجاتٍ، امٌحِ، امر مة... 

 زٓتدة امىحجِ  امسقىْ  نّ امشتيكة. -

 :من إنجازات الخطة في خدمة العربية -ثالثًا
طة امجةْ وطةعجُت وةل امجُةتت ثتيعت مجٌة امجىكٔي منغة امعسئة ثٌئز امذ

إن مه ثكي قر حاات ًجٔجة وجتيعجُت جىٔل وت كتًةت ثطىةإ إمةّ وامىعٌٔة، وَْ 

وئىةت ٓنةْ يعةض  .ول أن امطسٓق طِٓل وشةتٍ ،ثحأاٍ يإًُت أًجشت  رة أوِر

 ارًجتزات امجْ ثحاات يٌتءً  نّ امىجتيعة امحقٔقة ول امجُتت امىعٌٔةل
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 رئاسة جملس الوزراء:
ذن١ٲ٢ ٣ض٪ح ٧٤٣ى٤ُعةت ٰٚ ٠ػ٢ كزارة د٧ٕػ٢ ٣ٯ ا٣ٮزارات ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔ -

٤ٔٯ ص٧ٓ ا٧٣ى٤ُعةت األص٪جٲح ا٧٣كذؼؽ٦ح ٰٚ ٢٠ ُٝةع، كرٕٚ٭ة إ٣ػٯ 

ٮًػٓ ٫٩٣ ا٧٣ؿصٕٲح ا٤ٕ٣ٲة ٰٚ مؤكف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح، أل٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح 

 ا٣جؽٱ٢ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٞةث٢ ٣٭ة، كد٧ٕٲ٧٭ة ٤ٔٯ ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح.

ا٣٪ضةح ٰٚ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٣ض٢ٕ ك٣ح ك٦ؤقكةد٭ة ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ كزارات ا٣ؽ -

 مؿَةن ٰٚ مؿكط إٔالف ا٧٣كةثٞةت ا٣ذٰ دضؿٱ٭ة ا٣ؽك٣ح.

قذؼؽاـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح الا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ا٣ٮزارات كا٧٣ؤقكةت ا٣ع١ٮ٦ٲح  -

 ٰٚ إدارة ا٣ض٤كةت كاالصذ٧ةٔةت كا٧٣٪ةٝنةت ا٣ذٰ دضؿم ٚٲ٭ة.

ؽٜٝ ٣٘ٮم ٰٚ ٠ػ٢ ذٕٲٲ٨ ٣٦ا٣ؽك٣ح ك٦ؤقكةد٭ة كزارات ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ  -

 ٦٪٭ة ظٛةّةن ٤ٔٯ ا٣كال٦ح ا٤٣٘ٮٱح.

 وزارة اإلعالو:
٦ٮاٚةة ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثٞةا٧ح ا٧٣ى٤ُعةت األص٪جٲػح ٚػٰ ٦ضػةؿ  -

 اعٔالـ ٣ٲٞٮـ ا٧٣ض٧ٓ ثٮًٓ ا٣جؽٱ٢ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٞةث٢ ٣٭ة.

اعقػػ٭ةـ ٚػػٰ ا٣ذٮٔٲػػح ا٤٣٘ٮٱػػح ٔجػػؿ ثؿا٦ض٭ػػة اعذأٲػػح كا٣ذ٤ٛـٱػػح  -

ك ٰٚ مؿح ٦ٕة٩ٰ ثٕػي األقػ٧ة ، أك ٚػٰ كا٣ىعٛٲح ٰٚ ا٧٣ٞةالت أ

 ٣غ.إدىعٲط األػُة  ا٣نةإح... 

إصػػػؿا  دكرات دؽرٱجٲػػػح ٧٤٣ػػػؾٱٕٲ٨ كا٧٣ػػػؾٱٕةت كا٧٣ؼػػػؿصٲ٨  -

 ٣غ ٰٚ ا٧٣ضةالت ا٤٣٘ٮٱح.إكا٧٣ؼؿصةت كا٧٣عؿرٱ٨... 

 كد١ؿٱ٥ ا٣ٛةاـٱ٨ ٚٲ٭ة. ،إصؿا  ٦كةثٞةت ٣٘ٮٱح -

٘ػح األـ ٔٞؽ ٩ػؽكات إذأٲػح كد٤ٛـٱػح ث٧٪ةقػجح االظذٛػةالت ثٲػٮـ ا٤٣ -

 كا٣ٲٮـ ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كٱٮـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

ا٣ذػػـاـ ثٕػػي ا٧٣ضػػالت ثةقػػذ٧ٕةؿ ا٣ٕؿثٲػػح ا٣ٛىػػٲعح ٚػػٰ ٦ٮاد٬ػػة  -
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ا٧٣٪نٮرة ثٕؽ أف ٠ة٩خ زاػؿة ثةألػُػة ، كذ٣ػٟ ث٪ػة  ٤ٔػٯ ا١٣ذػت 

 ا٣ذٰ كص٭ذ٭ة إ٣ٲ٭ة ٣ض٪ح ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

األػُػة  ا٤٣٘ٮٱػح د٪ٞٲح ٣٘ح مؿٱٍ األػجػةر كا٣جػؿا٦ش ا٧٣ذؿص٧ػح ٦ػ٨  -

 ا٣ٮاردة ٚٲ٭ة.

 دٕٛٲ٢ ا٣ذؽٝٲٜ ا٤٣٘ٮم ٰٚ ا٣جؿا٦ش اعٔال٦ٲح. -

 اع٠سةر ٨٦ األٗة٩ٰ كاأل٩ةمٲؽ ا٧٣ؤداة ثة٣ٛىٲعح. -

إ٣ػٯ  ،٣ٲن٢٧ ٤٧ٔ٭ة قال٦ح ا٤٣٘ػح ،دٕٛٲ٢ ٢٧ٔ ا٣ؿٝةثح ثٮزارة اعٔالـ -

 صة٩ت قال٦ح ا٧ٌ٧٣ٮف ا١ٛ٣ؿم ٰٚ ا٧٣ٮاد ا٧٣ٞؽ٦ح.

ٯ األَٛةؿ، كا٣عػؿص ٤ٔػٯ أف ٱ١ػٮف اال٬ذ٧ةـ ثة٣جؿا٦ش ا٧٣ٮص٭ح إ٣ -

 ا٣عٮار ٚٲ٭ة ثة٣ٕؿثٲح ا٣ك٭٤ح كا٧٣ٲكؿة.

ٯ ٣ػإا٣ذضةرٱػح ا٧٣عػةٌؿ ثر ٩نؿات د٤ٛـٱػح إٔال٩ٲػح دػؽٔٮ أوػعةب  -

٦ؿاصٕػػح ٦ػػؽٱؿٱةت ا٣ذضػػةرة ا٣ؽاػ٤ٲػػح ثؼىػػٮص كًػػٓ ا٣ذكػػ٧ٲةت 

 ا٣ٕؿثٲح ١٦ةف األص٪جٲح.

 وزارة الرتبية:
ا٣ٕؿثٲػػح ا٣كػػ٭٤ح إصػػؿا  دكرات دؽرٱجٲػػح ٧٤ٕ٧٤٣ػػٲ٨ ٠ةٚػػح القػػذؼؽاـ  -

 كا٧٣ٲكؿة ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح.

ا٣ذ٧ٕػػٲ٥ ٤ٔػػٯ ص٧ٲػػٓ ا٧٤ٕ٧٣ػػٲ٨ القػػذؼؽاـ ا٣ٕؿثٲػػح ا٣كػػ٤ٲ٧ح ٚػػٰ  -

 دركق٭٥ ك٦٪ةٝنةد٭٥.

كا٣ػ٪ه ٚٲ٭ػة ٤ٔػٯ  ،قػٲ٨دٕؽٱ٢ الاعح دٞٮٱ٥ أدا  ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ كا٧٣ؽر   -

س ٤٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح ٚػٰ دركقػ٫، ٦ؽل اقػذؼؽاـ ا٤ٕ٧٣ػ٥ كا٧٣ػؽر  

كػػجةف ٚػػٰ ا٣ذؿٝٲػػح ا٣ٮّٲٛٲػػح، إًػػةٚح إ٣ػػٯ ا٬ذ٧ة٦ػػ٫ كأػػػؾ ذ٣ػػٟ ثة٣ع

  ٛ  ٲح.ثة٧٣٪ةمٍ ا٤٣٘ٮٱح ا٣الو
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غنىّ اشىتذراا امػرةٔىث  ُي  تررٓتٔث مىرةٔات األطفال متررٓت إجراء دورات -

 امػاؤث.غنّ امصُنث فْ امتػاول وع األطفال، وإشتاغ ثِب امفصٔحث 

تػنىٔه فث ةامشكل فْ امحنلث األومّ وي ورحنىث امضتط امكتب امىؤم   -

 ذشّ وٌٍ امنتس فْ ةلٔث امىراحل.وضتط وا ٓ   ،األشاشْ

إغىىادة اتوتحاًىىات امشىىفُٔث إمىىّ قشىىامٔب تلىىِٓه األداء فىىْ امن ىىث  -

 وغرا اتكتفاء ةاتوتحاًات امتحرٓرٓث. ،امػرةٔث

ورفىرَا ةححىرث امكتىب وامىآِىات  ،تفػٔل امىكتتىات امىررشىٔث -

 مخ.إوامٌشرات واألشرطث... 

تْ امترةٔث وامتػنٔه امػامْ فْ وجال وضع امىٌىاَ  امتٌصٔق ةٔي وزار -

 فْ كنٔث امترةٔث، وفْ وجال تحمٔف امكتب امىررشٔث ةِزارة امترةٔث.

وجنث امىررشىث، وجنىث امحىا ط، » :ٔثتفػٔل امىٌاشط امن ِٓث امالصف   -

 «.مخإاإلذاغث امىررشٔث، امىصرح، امىلاةالت، امىٌاظرات... 

ات فْ امىٌاشتات اتحتفامٔث امِطٌٔىث إكاوث اتحتفاتت وإملاء امكنى -

واتحتفاتت ةِٔا امن ث األا وامِٔا امػامىْ من ث امػرةٔث وِٓا امن ىث 

 امػرةٔث.

وتذصىٔ   ،إجراء دورات تررٓتٔث منىِجُٔي اتدتصاصىٔٔي كافىث -

 حٔ ز وٌُا من ث.

إجراء دورات تررٓتٔث ألوٌاء امىكتتات امىررشىٔث، وتذصىٔ  حٔ ىز  -

 وٌُا من ث.

وصاةلات فْ امىررشث امِاحرة، وةٔي امىرارس فْ امىحافظىث إجراء  -

امِاحرة، وةٔي امىحافظات، وغنّ وصتِى املار، وتكىرٓه امفىا زٓي 

 غنّ امىصتِى امِطٌْ.
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 اقذس٧ةر ٦ضة٣ف أك٣ٲة  األ٦ٮر ٰٚ صة٩ت ٦٪٭ة ٤٣ذٮٔٲح ا٤٣٘ٮٱح. -

إصؿا  دكرات دؽرٱجٲح ٧٤ٕ٧٤٣ٲ٨ ٠ةٚح القذؼؽاـ ٔال٦ةت ا٣ذؿٝٲ٥ ٚػٰ  -

 ثح.ا١٣ذة

 دؼىٲه ظٲٌـ ٰٚ ا٣ٞ٪ةة ا٣ذؿثٮٱح ا٣ٌٛةاٲح ٤٣ذٮٔٲح ا٤٣٘ٮٱح. -

أذ٧ةد األظؿؼ ا٣ٕؿثٲح ثؽالن ٨٦ ا٣الدٲ٪ٲح ٰٚ ر٦ػٮز ٦ػةدة ا٣ؿٱةًػٲةت  -

 ٰٚ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٩ٮٱح.

د٤عٲ٨ األ٩ةمٲؽ ا٧٣ىٮٗح ثة٣ٛىػٲعح ٚػٰ ا٣ؿٱػةض ك٦ؿظ٤ػح ا٣ذ٤ٕػٲ٥  -

 األقةقٰ.

ٔجػةرات إٝة٦ح ٦ٕةرض ٰٚ ا٧٣ؽارس دنذ٢٧ ٤ٔػٯ ٣ٮظػةت دذٌػ٨٧  -

نٲؽ ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ك٧٩ػةذج ٦ػ٨ ا٣ؼػٍ ا٣ٕؿثػٰ كثٕػي إثػؽأةت دي 

 ا٣ُالب كا٧٤ٕ٧٣ٲ٨.

-   ٛ ٲح د١ٮٱ٨ ٣ض٪ػح ٚػٰ ٠ػ٢ ٦ؽرقػح ٤٣ٕ٪ةٱػح ثة٧٣٪ةمػٍ ا٤٣٘ٮٱػح ا٣الوػ

دذ١ٮف ٨٦ ٦ؽٱؿم ا٧٣ؽارس ك٧٤ٕ٦ٰ ا٣ٕؿثٲح ك٦ؽرقٲ٭ة كا٧٣نةر٠ٲ٨ 

 ٰٚ ٬ؾق األ٩نُح ٨٦ ا٧٣ؽرقٲ٨.

٤ح ا٣عةاٍ كاعذأح ا٧٣ؽرقٲح دؼىٲه ظٲٌـ ٰٚ ٦ض٤ح ا٧٣ؽرقح ك٦ض -

 ٤٣ٛٮااؽ ا٤٣٘ٮٱح، كٔؿض ٧٩ةذج ٨٦ ٣٘ذ٪ة ا٣ض٧ٲ٤ح.

إصؿا  ظٮارات ٰٚ ا٣ٞ٪ةة ا٣ذؿثٮٱح ا٣ٌٛػةاٲح ٦ػٓ أٔػالـ ػػؽ٦ٮا ا٤٣٘ػح  -

ا٣ٕؿثٲح، كدك٤ٲٍ األًٮا  ٤ٔٯ أ٦٭ةت ا١٣ذت ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح دٕؿٱٛةن 

 كا٣ؽٔٮة إ٣ٯ ٝؿا د٭ة. ،ث٭ة

 إظؽاث ١٦ذجةت ٰٚ ا٣ىٛٮؼ. -

 كإصؿا  دكرات دؽرٱجٲح ال٠ذكةب ٬ؾق ا٧٣٭ةرة. ،٧ةـ ثذ٤ٕٲ٥ ا٣ؼٍاال٬ذ -

اال٬ذ٧ةـ ثعِٛ ا٣٪ىٮص األدثٲح ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ثٕػؽ أف دجػٲ٨ أف  -
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ز٧ح إ٧٬ةالن ٤٣عِٛ، ككًٓ ٦ٕةٱٲؿ كاًعح ٤٧ٕ٣ٲح ا٣عِٛ كد٧ٕٲ٧٭ػة 

 ٤ٔٯ ا٧٣ؽارس.

 كدٮّٲٙ ا٣ذٞة٩ح ٰٚ ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. ،دٕٛٲ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ذٛة٤ٰٔ -

ة٦ح ٦ٕةرض ٚػٰ ا٧٣ػؽارس ٣ٕػؿض إ٩ذةصػةت ا٤ُ٣جػح ا٤٣٘ٮٱػح ٚػٰ إٝ -

 ا٣ٛ٪ٮف األدثٲح.

 .ٔ٪ةٱح كا٬ذ٧ة٦ةن إٱال  ا٣ذؽرٱت ا٧٣كذ٧ؿ ٤ٔٯ ا١٣نٙ ٰٚ ا٧٣ٕض٥  -

 د٪ٞٲح ا٣الٚذةت كاعٔال٩ةت ٰٚ ا٧٣ؽارس ٨٦ األػُة  ا٤٣٘ٮٱح. -

ا ٣عةصػةت ا٧٣ؤقكػةت كإٔةدة َجةٔذ٫ قؽًّ  ،دٮٚٲؿ ا٧٣ٕض٥ ا٧٣ؽرقٰ -

 ا٣ذؿثٮٱح إ٣ٲ٫.

ٚػػٰ ا٤٧ٕ٣ٲػػح ا٣ذؿثٮٱػػح ثٕػػؽ أف دجػػٲ٨  إٱػػال  ا٧٣ُة٣ٕػػح ا٣عػػؿة األ٧٬ٲػػحى  -

 ا٣ٕـكؼ ٔ٪٭ة.

إصػػؿا  دكرات دؽرٱجٲػػح ٧٤ٕ٧٤٣ػػٲ٨ كا٧٣ؽرقػػٲ٨ ٣ىػػٮغ االػذجػػةرات  -

 ا٧٣ٮًٮٔٲح ٣ٞٲةس أدا  ا٤ُ٣جح.

 كًٓ ٚةاؽة ٣٘ٮٱح إ٣ٯ صة٩ت ا٣ع٧١ح ا٣ٲٮ٦ٲح ٰٚ وٛٮؼ ا٧٣ؽارس. -

ؿٱػح األ٧٬ٲػح ٚػٰ ا٣ع٤ٞػح ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ا٧٣ؽارس عٱال  ا٣ٞػؿا ة ا٣ض٭ -

أل٧٬ٲذ٭ػة ٚػٰ ا١٣نػٙ ٔػ٨  ؛األك٣ٯ ٦ػ٨ ٦ؿظ٤ػح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ األقةقػٰ

 األػُة  كدكر٬ة ٰٚ ا٣ذ١٧ٲ٨ ٣ دا  ا٤٣٘ٮم.

 ٤٣ؽكر ا١٣جٲؿ ٧٤٣كؿح ٰٚ ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.؛ ٦كؿظح ا٧٣٪ة٬ش -

كًٓ ٧٩ةذج ٨٦ دركس ٧٩ٮذصٲح دى٧ٲ٧ةن كد٪ٛٲؾان كدٞٮٱ٧ةن ٰٚ ٦ض٤ػح  -

دىؽر٬ة كزارة ا٣ذؿثٲح ٠ٰ ٱكذأ٩ف ث٭ة ا٧٤ٕ٧٣ػٮف ا٥٤ٕ٧٣ ا٣ٕؿثٰ ا٣ذٰ 

 ٰٚ ٦ضةالت ٤٧ٔ٭٥.

ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ا٧٣ؽارس عٱال  اقذؼؽاـ ا٣ذٞة٩ح ككقةا٤٭ة ٚػٰ ا٤٧ٕ٣ٲػح  -

 ا٣ذؿثٮٱح.
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ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ا٧٣ؽارس ألف دذ٨٧ٌ ٦ض٤ػح ا٧٣ؽرقػح كا٧٣ض٤ػح ا٣عةاُٲػح  -

 كا٣ذٕؿٱٙ ثلزةر٥٬. ،٩جؾة ٨ٔ قٲؿة أٔالـ ػؽ٦ٮا ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

 ة التعليه العالي:وزار
ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ا٣ضة٦ٕةت كا٧٣ٕة٬ؽ ٠ةٚح القذؼؽاـ ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح  -

ٰٚ ا٧٣عةًؿات كا٧٣٪ةٝنةت كا٣ع٥١ ٤ٔٯ رقةا٢ ا٣ؽراقةت ا٤ٕ٣ٲػة 

٤ٔػػٯ ا٣ُػػالب كا٣ذنػػؽد ٚػػٰ ٦عةقػػجح  ،ٚػػٰ ا٧٣ةصكػػذٲؿ كا٣ػػؽ٠ذٮراق

 أػُةا٭٥ ا٤٣٘ٮٱح.

ص٧ٲػٓ  إ٣ـاـ ا٣ضة٦ٕػةت ا٣ؼةوػح ثة٣ذػؽرٱف ثة٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح ٚػٰ -

 قةف ثة٤٣٘ح األص٪جٲح.ا٧٣ٞؿرات ا٣ضة٦ٕٲح ٦ة ٔؽا ٦ٞؿرٱ٨ از٪ٲ٨ ٱؽرَ 

اعثٞة  ٤ٔٯ دؽرٱف ٦ٞؿر ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣٘ٲؿ ا٧٣ؼذىػٲ٨ ٤ٔػٯ أ٩ػ٫ ٤ُ٦ػت  -

 ٰٚ ًٮ  َجٲٕح ا٤١٣ٲةت ا٣ضة٦ٕٲح. ة٦ٰٕ، ٤ٔٯ أف ٱ١ٮف ٦عذٮاق كّٲٛٲًّةص

 إٝة٦ػػح دكرات ألٌٔػػة  ا٣٭ٲبػػح ا٣ذؽرٱكػػٲح ٚػػٰ ا٣ضة٦ٕػػةت ٣ذٞػػٮٱذ٭٥ -

ثةقذؼؽاـ ٦٭ةرات ا٣ذٮاو٢ ا٤٣٘ٮم ٤ٔٯ ٗػؿار ا٣ػؽكرات ا٣ذػٰ دٞػةـ 

 ٣٭٥ ثة٤٣٘ح األص٪جٲح ٰٚ ٦ؿ٠ـ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح اع٩ض٤ٲـٱح.

إٔةدة ا٣٪ْؿ ٰٚ ٦٪ة٬ش ٤٠ٲح ا٣ذؿثٲح ٦عذٮل كأد٣ح ٧٤ٕ٧٤٣ػٲ٨ ثة٣ذ٪كػٲٜ  -

 ا٣ذؿثٲح. ٦ٓ كزارة

 كإٔؽاد األَؿ ا٧٣ذؼىىح ٰٚ ٦ٲؽا٩٭ة. ،دٕٛٲ٢ ا٣ذؿص٧ح اٳ٣ٲح -

٤ٔٯ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ذُجٲٞٲح ٰٚ ٤٠ٲةت اٳداب كا٤ٕ٣ٮـ اع٩كة٩ٲح  ا٣ذؿ٠ٲـ -

 كدٮّٲٛ٭ة ٰٚ ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح.

دٕٛٲ٢ ظ٤ٞةت ا٣جعػر ٣ذػؤدم األ٬ػؽاؼ ا٧٣ؿقػٮ٦ح ٣٭ػة ٦ػ٨ ظٲػر  -

كا٣ذ٤ؼٲه كا٣ٕؿض كا٧٣٪ةٝنح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح  دٕٮٱؽ ا٣ُة٣ت ا٣جعرى 

 ا٣ك٤ٲ٧ح ٰٚ ٤٠ٲةت اٳداب كا٤ٕ٣ٮـ اع٩كة٩ٲح.
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كدجكػٲٍ  ،١سٲٙ ا٣ض٭ٮد ٰٚ ٤٧ٔٲح ا٣ذؽٝٲٜ ا٤٣٘ٮم ١٤٣ذت ا٣ضة٦ٕٲحد -

 ا٤٣٘ح ٰٚ ا١٣ذت ا٧٣ذؿص٧ح.

دن١ٲ٢ ٣ض٪ح ٰٚ كزارة ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ ثإمػؿاؼ ٣ض٪ػح ا٣ذ١٧ػٲ٨ ٤٣٘ػح  -

ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٮزارة ٦٭٧ذ٭ة إ٩ضػةز اػذجػةر ٦ٕٲػةرم ٚػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 

 ٤ٔٯ ٗؿار )دٮ٢ٚ( اع٩ض٤ٲـم.

ٲةت ا٣ضة٦ٕٲح ث٧٪ةقجح ٱٮـ ا٤٣٘ػح األـ كا٣ٲػٮـ إٝة٦ح اظذٛةالت ٰٚ ا٤١٣ -

 ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كٱٮـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ أٌٔة  ا٣٭ٲبػح ا٣ذؽرٱكػٲح ألف د١ػٮف ٦٪ةٝنػةت ا٣ع١ػ٥  -

٤ٔٯ رقةا٢ ا٧٣ةصكذٲؿ كا٣ؽ٠ذٮراق ثة٣ٕؿثٲح ا٣ك٤ٲ٧ح، كا٣عػؤكؿ دكف 

 .ةا٣ضة٦ٕٲح إف ٥٣ د٨١ ٦ؽٝٞح ٣٘ٮٱًّ  كًٓ ا٣ؿقةا٢ ٰٚ ا١٧٣ذجةت

ٙ أك ٦ذػؿص٥ ٚػٰ ا٧٣ٲػةدٱ٨ اعٔالف ٨ٔ ٦كةثٞح أل٢ٌٚ ٠ذػةب ٦ؤ٣َػ -

 ٛٲ٨ كا٧٣ذؿص٧ٲ٨.كد١ؿٱ٥ ا٧٣ؤ٣   ،ا٧٤ٕ٣ٲح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

ٚػٰ  ،كٰٚ ٢٠ ٤٠ٲح ،دن١ٲ٢ ٣ض٪ح ٤٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٢٠ صة٦ٕح -

 ا٣ضة٦ٕةت ا٣ؿق٧ٲح كا٣ؼةوح.

ٮرٱح ا٣ذ٪كػػٲٜ ثػػٲ٨ كزارة ا٣ذ٤ٕػػٲ٥ ا٣ٕػػة٣ٰ كا٣ض٧ٕٲػػح ا٧٤ٕ٣ٲػػح ا٣كػػ -

٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةدٲح كا٧٣ؿ٠ـ ا٣ٕؿثػٰ ٤٣ذٕؿٱػت كا٣ذؿص٧ػح كا٣ذػأ٣ٲٙ كا٣٪نػؿ 

 ٣ٮًٓ ف٣ٲح الػذٲةر أ٦٭ةت ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح ٤٣ذؿص٧ح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح.

ي  - ـ ثة٣ذٕػةكف ًضػ٩ٍ اعٚةدة ٨٦ ٦نؿكع ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ا٣ذٛػة٤ٰٔ ا٣ػؾم أ

ٟ ثٲ٨ ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ٕة٣ٰ ٤ٕ٤٣ٮـ ا٣ذُجٲٞٲح كا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲة ثؽ٦نٜ ك٦ؽٱ٪ح ا٤٧٣ػ

 ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ثة٣كٕٮدٱح، كا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ.

كٔؽـ االٝذىػةر  ،إٔةدة االػذجةرات ا٣نٛٮٱح إ٣ٯ دٞٮٱ٥ األدا  ا٤٣٘ٮم -

 ٤ٔٯ اال٦ذعة٩ةت ا٣ذعؿٱؿٱح.
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دٮصٲ٫ ٤َجح ا٣٭٪ؽقح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح كا٣٭٪ؽقح ا١٣٭ؿثةاٲػح ٩عػٮ دٮّٲػٙ  -

 ُجٲٞٲح ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.ثٕي ٦نؿكٔةد٭٥ ا٣جعسٲح ٰٚ ا٣جؿ٦ضٲةت ا٣ذ

ا٣ذنؽد ٰٚ دُجٲٜ مؿكط دٕٲٲ٨ ا٧٣ٕٲؽٱ٨ كدأوٲ٢ ا٧٣ؽرقٲ٨ كدؿٝٲػح  -

أٌٔة  ا٣٭ٲبح ا٣ذؽرٱكٲح ا٣ذػٰ دػ٪ه ٤ٔػٯ ا٣٪ضػةح ٚػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 

 ٨ ٦٪٭ة.كا٣ذ١٧  

ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ؿقػ٧ٲح كا٣ؼةوػح ٣ذنػ١ٲ٢ ٣ض٪ػح ٤٣ذػؽٝٲٜ  -

داػ٤ٲػح ك٠ذػت ا٤٣٘ٮم ٢١٣ ٦ة ٱىؽر ٔ٪٭ة ٨٦ ٦ؿاقالت كثالٗػةت 

 وةدرة ٝج٢ ٩نؿ٬ة ككًٕ٭ة ٰٚ ٣ٮظح اعٔال٩ةت.

١٣ذؿك٩ػٰ ٱذٌػ٨٧ ٤ٔٯ ا٧٣ٮٝػٓ اع« ث٪ٟ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح»د٪ٛٲؾ ٦نؿكع  -

ٔ٪ػػةكٱ٨ ٠ذػػت ك٦ٮًػػٮٔةت ك٦ٞػػةالت كثعٮزػػةن ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح 

 كدؿاص٥ أٔالـ، كٚٮااؽ ٩عٮٱح كثالٗٲح ك٦ؼذةرات مٕؿٱح ص٧ٲ٤ح.

٭ٲبح ا٣ذؽرٱكٲح ثٕػؽ أف ٠ة٩ػخ ٗٲػؿ أذ٧ةد ا٣ذؿص٧ح ٰٚ دؿٝٲح أٌٔة  ا٣ -

.  ٦ٕذ٧ؽة ٨٦ ٝج٢ي

 دٮوٲٙ ا٧٣ٞؿرات ا٧٣ٕذ٧ؽة ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ؿق٧ٲح كا٣ؼةوح. -

م ا٣ؽٝح ٚػٰ ذعؿٌ ٣قٰ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣٘ٲؿ ا٧٣ؼذىٲ٨ ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ٦ؽر   -

كًٓ أقب٤ذ٭٥ ثعٲر د١ػٮف ػة٣ٲػح ٦ػ٨ األػُػة  ا٤٣٘ٮٱػح أكالن، كأف 

، كأف د١ػػٮف زة٩ٲػػةن  عْٛٲػػح ٚٞػػٍـ ٤ٔػػٯ ا٣ضٮا٩ػػت ا٣ذُجٲٞٲػػح ال ا٣دؿ٠ ػػ

 ٦الا٧ح ٤٣نؿٱعح ا٧٣كذ٭ؽٚح ٨٦ ا٤ُ٣جح زة٣سةن.

-  َ ٛح ٧٤٣ى٤ُعةت األص٪جٲػح، ككًػٓ كًٓ زجخ ٰٚ ٩٭ةٱح ا١٣ذت ا٧٣ؤ٣

 ا٧٣ٞةث٢ ا٣ٕؿثٰ ٣٭ة.

دٕؿٱت رقةا٢ ا٧٣ةصكذٲؿ كا٣ػؽ٠ذٮراق ٧٤٣ٕٲػؽٱ٨ ا٧٣ٮٚػؽٱ٨، كصٕػ٢  -

 ذ٣ٟ مؿَةن ٤٣ذٕٲ٨ كا٣ذأوٲ٢.
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 وزارة الثقافة:
خاصث ةاألطفال وامٌاشئةث يئْ امىرا ئز امفلائئث مىىا  ئث  اد  إكاوث ًِ -

 األًشطث امفلائث امىخٌِغث.

 ُئاإصدا   نسنث وي امكخب امراؤث إمّ امخىكٔي منغث امػرةٔئث وغٌِاً   -

 منغث امػرةٔث. امخىكٔي  

 طتاغث  خب ودواوٓي شػرٓث وضتِطث ةامشكل. -

لائئئث يئئْ حشئئكٔل عىػٔئئات اصئئدكاة امنغئئث امػرةٔئئث يئئْ امىرا ئئز امف -

 ويْ امٌِادي االعخىاغٔث وامجىػٔات األَنٔث. ،امىحايظات

واخخٔئا  ةػضئُا  ،ملٔج يْ امىرا ز امفلائثعىع امىحاضرات امخْ ا   -

 مخػىٔىٍ غنّ امىرا ز.

 حفػٔل وكختات األطفال يْ امىرا ز امفلائث، وإغٌاؤَا ةإصدا ات عدٓدة. -

يئْ إ  ئامُا االكخصا  يْ غرض امىسرحٔات امخئْ حشئا ا امئِةا ة  -

 إمّ امخا ج غنّ امنغث امػرةٔث امفصٔحث.

إكاوث االحخفاالت ةأٓام امنغث امػرةٔث )امِٔم امػامىْ منغث امػرةٔث، ٓئِم  -

 امنغث األم، ِٓم امنغث امػرةٔث(.

حفػٔل امخدكٔق امنغِي يْ إصدا ات امِةا ة وي امكخئب وامىجئ ت  -

 ةػد ان حتٔي وعِد اخطاة مغِٓث ئُا.

األدةاة و عاالت امفكر امذٓي خئدوِا امنغئث امػرةٔئث  حكرٓه غدد وي -

 ةىٌا تث االحخفاالت ةامنغث امػرةٔث.

ػدم إغطاة اي وِايلث امخػىٔه غنّ ودٓرٓات امفلايث يْ امىحايظات م -

 امفٔدِٓ إن مه حكي امخسىٔث منىحل ةامػرةٔث. ألصحاب وحال  

 ًستث وا حصد ه امِةا ة وي  خب األطفال. يع  -

 حاضرات يْ امخِغٔث امنغِٓث يْ امىرا ز امفلائث.إملاة و -
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 إظؽاث صةاـدٲ٨ ٰٚ ٦ضةؿ األدب كا٣ٛ٪ٮف. -

إٝة٦ح دكرات دؽرٱجٲح ظٮؿ أق٤ٮب ا٧٣ؼةَجةت ٤٣ٕة٤٦ٲ٨ ٰٚ ا٣ػٮزارة  -

 كا٧٣ؽٱؿٱةت ا٣ذةثٕح ٣٭ة.

دٮصٲػػ٫ اعٔال٩ػػةت ك٠ذةثػػح ا٣الٚذػػةت ٚػػٰ ثٕػػي ا٧٣ٕػػةرض ا٣ٛ٪ٲػػح  -

 ٝذىةر ٰٚ ٠ذةثذ٭ة ٤ٔٯ اع٩ض٤ٲـٱح.كٔؽـ اال ،ا٣ذن١ٲ٤ٲح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

دٞٮـ ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ا٣كٮرٱح ١٤٣ذػةب أٍف إَالؽ ٦نؿكع )دار ا٣ٞؿا ة( ك -

 ثذ٪ٛٲؾق.

 وزارة األوقاف:
ٔؽـ دٕٲٲ٨ أم ػُٲت دٱ٪ٰ إال إذا اصذةز ا٦ذعة٩ةن أزجخ ٚٲ٫ ٩ضةظ٫ ٰٚ  -

 ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

 ٮم.٣ذٞٮٱذ٭٥ ٰٚ األدا  ا٤٣٘ ؛إٝة٦ح دكرات ٣جٕي ػُجة  ا٧٣كةصؽ -

 إٱال  االػذجةرات ا٣نٛٮٱح ثة٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح األ٧٬ٲح ٰٚ دٞٮٱ٥ أدا  ا٤ُ٣جح. -

 إٝة٦ح دكرات ٰٚ ٦عٮ األ٦ٲح ٰٚ ا٧٣كةصؽ. -

ا٣ذؿ٠ٲػـ ٚػػٰ ا٣ػػؽكرات ا٣ذؽرٱجٲػػح ا٣ذػػٰ دضؿٱ٭ػػة ا٣ػػٮزارة ٤ٔػػٯ ٣٘ػػح ا٣عٲػػةة  -

 كا٣ضٮا٩ت ا٣ذُجٲٞٲح ا٤٧ٕ٣ٲح د٪ٛٲؾان ٣ج٪ٮد ػُح ا٢٧ٕ٣ ا٣ٮَ٪ٲح ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

ا١٧٣ذجةت ٚػٰ ا٧٣ػؽارس ا٣سة٩ٮٱػح ا٣نػؿٔٲح كا٧٣ٕة٬ػؽ ثة١٣ذػت  إٗ٪ة  -

 ا٧٣ٕةوؿة كا٣عؽٱسح، كٔؽـ االٝذىةر ٤ٔٯ ٠ذت ا٣ذؿاث.

ثر ثؿا٦ش د٤ٛـٱح ٰٚ ٝ٪ةة ٩ٮر ا٣نةـ دذعؽث ٨ٔ أٔالـ ػػؽ٦ٮا ا٤٣٘ػح  -

 ا٣ٕؿثٲح، كثؿا٦ش ٰٚ ٦ضةؿ ا٣ذٮٔٲح ا٤٣٘ٮٱح.

ت ا٣ؿا٦ٲح د٪ٞٲح ا١٧٣ذجةت ٰٚ ا٧٣كةصؽ كا٧٣ؽارس كا٧٣ٕة٬ؽ ٨٦ ا١٣ذ -

إ٣ٯ إزةرة ا٣٪ٕؿات ا٣ُةاٛٲح كا٧٣ؾ٬جٲح كا٣ذ١ٛٲؿٱػح ا٣ذػٰ دنػٮق ظٞٲٞػح 

 ا٣ؿقة٣ح اعقال٦ٲح.
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ا٧٣نةر٠ح ٰٚ االظذٛػةالت ا٣ذػٰ دٞػةـ ٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، كا٣ذ٧ٕػٲ٥ ٤ٔػٯ  -

ٝة٦ح ٩ؽكات ث٭ؾق ا٧٣٪ةقجح )ا٣ٲٮـ ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح عا٧٣ؽارس كا٧٣ٕة٬ؽ 

 ثٲح(.ا٣ٕؿثٲح، ٱٮـ ا٤٣٘ح األـ، ٱٮـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿ

 ،إصؿا  ٦كةثٞةت ٰٚ ا٧٣ؽارس ا٣نؿٔٲح كا٧٣ٕة٬ػؽ ٚػٰ ظٛػِ ا٣نػٕؿ -

 كد١ؿٱ٥ ا٣ٛةاـٱ٨ ٚٲ٭ة.

ٕػؽـ اقػذؼؽاـ ا٣ٕة٦ٲػح ٚػٰ ػُػج٭٥ ٣ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ػُجة  ا٧٣كػةصؽ  -

 ك٦عةًؿاد٭٥ كدركق٭٥.

 َجةٔح ٠ذت د٪ةك٣خ ػىةاه ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كق٧ةد٭ة. -

 د١ؿٱ٥ ٠ٮ٠جح ٨٧٦ ػؽ٦ٮا ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. -

 احمللية: وزارة اإلدارة
دنػ١ٲ٢ ٣ضػةف ٚؿٔٲػح ٤٣ذ١٧ػٲ٨ ٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٠ػ٢ ٦عةْٚػح ٦ػػ٨  -

 ٦عةْٚةت ا٣ؽك٣ح ثؿاةقح ا٧٣عةِٚ.

ٔٞؽ اصذ٧ةٔةت دكرٱح ٰٚ ا٣ٮزارة، ٱعٌؿ٬ة رؤقػة  ٣ضػةف ا٣ذ١٧ػٲ٨  -

كد١ػٮف ثؿاةقػح ٦ٕػةكف ا٣ػٮزٱؿ، كثعٌػٮر راػٲف  ،ٰٚ ا٧٣عةْٚةت

١ػػٲ٨ ا٤٣ض٪ػػح ا٤ٕ٣ٲػػة ٤٣ذ١٧ػػٲ٨، ٤٣ذجةظػػر ٚػػٰ قػػٲؿ ٧ٔػػ٢ ٣ضػػةف ا٣ذ٧

 ا٣ٛؿٔٲح، كا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ا٣ىٕٮثةت، كا٧٣ٞذؿظةت ٣ذؾ٣ٲ٤٭ة.

دن١ٲ٢ ٣ضةف ٰٚ ٢٠ ٦عةْٚح ٧٣كػط ا٣نػٮارع، كادؼػةذ اعصػؿا ات  -

ا٣الز٦ح عثالغ أوعةب ا٧٣عةؿ ا٣ذضةرٱح كا٣ٕة٦ػح ٠ةٚػح ٦ػ٨ ٦ُػة٥ٔ 

كٚ٪ػػةدؽ ك٦ٞػػةقو ك٦ػػالقو كظة٩ػػةت ك٦ٞةوػػٙ ك٦ذ٪ـ٬ػػةت ثٮصػػٮب 

ةت األص٪جٲػػح ثعػػؿكؼ اقػػذ٧ٕةؿ ا٣ذكػػ٧ٲةت ا٣ٕؿثٲػػح، ككًػػٓ ا٧٤١٣ػػ

أو٘ؿ دعخ ا٧٤١٣ةت ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ظةؿ كصٮد٬ػة، كذ٣ٟ ثة٣ذ٪كٲٜ ٦ٓ 

 كزارة ا٣كٲةظح كا٧٣ؤقكح ا٣ٕؿثٲح ٣الٔالف.
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وخاةعث رؤساء وجامس امىدن في كل ودافظةث منقوةقع ىنةا وةا حةه  -

ووضة   ،امخجاريث وامالفخات فةي اموةقار امىداّل ةخصقص وسح 

 فيها.امتديل امعرةي منكنىات األجٌتيث 

امخعىيه ىنا مجان امخىكيي امفرىيث في امىدافظات إلجةراء وورات  -

حدريتيةةث منعةةاونيي فةةي امةةدواويي مخةةدريتهه ىنةةا سسةةاميب امخراسةةل 

 وامخىكيي وي سساسيات امنغث امعرةيث.

امخعىةةيه ىنةةا امىدةةافظيي احخةةاا اإلجةةراءات امالاًقًيةةث امال وةةث ةدةة   -

ا مقضة  امخسةىيث امعرةيةث وكةان روذ  ً ةامخجاريث امةذيي س  امىدالِّ سصداب 

 ةعد سن اًخهج ودة إًذاراحهه. ،األجٌتيث ىنا واجهات ودامهه

امقاروة وةي إخةد   ،حعىيه امخجارب امرائدة في امخىكيي منغث امعرةيث -

امىدافظات ىنا سائر امىدافظات األخر  مالسخئٌاس ةها وامدةذو 

 خذوها.

ت مخةةدوي  امخعىةةيه ىنةةا وةةديرم امخةةدوات امفٌيةةث فةةي امىدافظةةا -

 امواخصات امطرويث وامسياخيث وحٌاليخها وي األخطاء امنغقيث.

امخعىيه ىنا مجان امخىكيي امفرىيث في امىدافظةات مخوةكيل مجةان  -

وىنةا واجهةات  ،حطقىيث مىراوتث األخطاء في امالفخات واإلىالًات

 امىدال وامسعي إما حالفيها.

ندةرص ىنةا امخعىيه ىنا مجان امخىكيي امفرىيث في امىدافظةات م -

امسالوث امنغقيث في وداضر اجخىاىاحها امخي حرفعها إما امنجٌث امعنيا 

 مغقيث فيها. منخىكيي ةعد سن حتيي سن ثىث سخطاء  

امخعىيه ىنا مجان امخىكيي امفرىيث في امىدافظات معةر  افخةات  -

في ساخات امىدافظث حخضىي شةعرا  سو ًرةرا  سو سوةقاا  مىسخوةرويي 

 يث، في امىٌاستات ااخخفاميث منغث امعرةيث.حويد ةامنغث امعرة
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ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ٣ضةف ا٣ذ١٧ٲ٨ ا٣ٛؿٔٲح ٰٚ ا٧٣عةْٚػةت عٝة٦ػح اظذٛػةؿ  -

ثؿٔةٱح ا٧٣عةِٚ ٣ذ١ؿٱ٥ ٦ػ٨ ٠ػةف ٣٭ػ٥ دكر ثػةرز ك٧٦ٲٌػـ ٚػٰ ػؽ٦ػح 

ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٧٣عةْٚح، كدٞؽٱ٥ ٬ؽاٱة ر٦ـٱح ٣٭٥، ٱٕٮد دٞؽٱؿ٬ة ٤٣كػٲٌؽ 

 ١ٲ٨ ا٣ٛؿٔٲح ٰٚ ا٧٣عةْٚح.ا٧٣عةِٚ ٰٚ ًٮ  ٦ٞذؿظةت ٣ض٪ح ا٣ذ٧

 وزارة الشؤوٌ االجتناعية والعنل:
د٧ٕػػٲ٥ ػُػػح ا٧ٕ٣ػػ٢ ا٣ٮَ٪ٲػػح ٣ذ١٧ػػٲ٨ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح كا٣عٛػػةظ ٤ٔٲ٭ػػة  -

كاال٬ذ٧ةـ ثإدٞة٩٭ة كاالردٞة  ث٭ة ٤ٔٯ ا٣ض٧ٕٲةت ا٣سٞةٚٲح كا٣ػؽكر ا٣ذةثٕػح 

 ٣٭ة، كد٤١ٲٙ ٦عةًؿٱ٨ ٱعةًؿكف ٰٚ ٦ضةؿ ثر ا٣ٮٰٔ ا٤٣٘ٮم.

ا٣سٞةٚح ٰٚ اعمػؿاؼ ٤ٔػٯ ا٧٣٪ةمػٍ ا٣سٞةٚٲػح ا٣ذػٰ ا٣ذ٪كٲٜ ٦ٓ كزارة  -

 .٣ٮزارة ا٣نؤكف االصذ٧ةٔٲح كا٢٧ٕ٣ دٞٮـ ث٭ة ا٣ض٧ٕٲةت ا٣ذةثٕح

دؼىػػٲه ظٲٌػػـ ٚػػٰ ا٣٪ػػٮادم كا٣ض٧ٕٲػػةت ا٣ذةثٕػػح ٤٣ػػٮزارة ٣ٞػػؿا ة  -

األَٛةؿ، كدـكٱؽ ٬ؾق ا٣٪ػٮادم كا٣ض٧ٕٲػةت ث٧كػذ٤ـ٦ةت ذ٣ػٟ ٦ػ٨ 

 ا .ادم ا٣ٞؿَ ٠ذت ٦الا٧ح، إًةٚح إ٣ٯ دك٭ٲ٢ ٦٪ط دؿاػٲه ٣٪ٮ

 دٕٛٲ٢ ا٣ذؽٝٲٜ ا٤٣٘ٮم ١٤٣ذت ا٣ىةدرة ٨ٔ ا٣ٮزارة. -

دٕؽٱ٢ ا٧٣ةدة ا٣سة٣سح ٨٦ ٦نؿكع ٝة٩ٮف ا٣ض٧ٕٲةت األ٤٬ٲح ا٣ؾم أٔؽد٫  -

 أًٲٙ إ٣ٲ٭ة:إذ ا٣ٮزارة 

ا٣ذٮٔٲح ثة٣ؽكر ا٣ٮَ٪ٰ كا٣ٞػٮ٦ٰ ٤٣٘ػح األـ )ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح( ٚػٰ  -

 ا٣عٛةظ ٤ٔٯ ا٣٭ٮٱح كا٣ؾادٲح ا٣سٞةٚٲح ٣ ٦ح.

٭ةـ ٰٚ ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كا٣عٛةظ ٤ٔٲ٭ة كاالردٞػة  ث٭ػة ٔجػؿ اعق -

 ا٧٣٪ةمٍ كا٣ٕٛة٣ٲةت ا٣سٞةٚٲح ا٣ذٰ دؤدٱ٭ة ا٣ض٧ٕٲةت كا٣٪ٮادم.

 وزارة االتصاالت والتكاىة:
إوػػؽار َػػةثٓ ثؿٱػػؽم دػػؾ٠ةرم ٱذٌػػ٨٧ ثٕػػي ظػػؿكؼ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح  -

 ثٲح.ٱذٮقُ٭ة ظؿؼ ا٣ٌةد، كذ٣ٟ ث٧٪ةقجح االظذٛةالت ثٲٮـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿ
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امجعىٔه عنّ وِاقع امجِاضل االججىاعْ منحّد وي ظااَر  امعرئاز   -

فُٔا األرقام وامحروف امالثٌٔٔة يبعظ امحروف امعرئاة  لُ ثُسجَبْدَ امجْ 

ما،  وذرار إ... 2وامعأي ياا  7وامحاا  ياا  3ٓروز إمّ امُىاز  ياا إذ 

 MSAإن شاا  ا  و :اخجطاار معباار  SAامىخجطرات امىٌجشر  ودل 

 وا شا  ا . :ار معبار اخجط

إضدار طِايع يرٓدٓة يأسىا  رؤسا  وجىع امنغة امعرئة وٌذ ثأسٔساٍ  -

 حجّ امِقت امحاعر وع ضِرَه.

 التجارة واالقتصاد والصناعة والسياحة: اتوزار
يكجاا  امنجٌاة امعنٔاا منجىكأي منغاة غرف امطٌاعة وامججار  امجزام  -

ٔة فْ داخل امقطر ويامنغجٔي امعرئة أن ثكِن امىراسالت يامنغة امعري

 امعرئة واألجٌبٔة إذا راًت وِجُة إمّ امخارج.

ثخطٔص وكجبات فْ امشررات وامىطاًع مىسااعد  امعااونٔي فُٔاا  -

وثسُٔل عىنٔة إعار  امكجا  مُاه ثشاجٔعاه مُاه   عنّ زٓاد  خقافجُه

 وثحبٔباه مُه فْ امىطامعة امحر .

ألمبساة عناّ ثجٌا  وطااًع ا امجعىأه عناّ غارف امطاٌاعة محاح   -

اسااجعىال امكنىااات األجٌبٔااة عنااّ امىٌجِجااات  ووعااع امكنىااات 

امعرئة عنُٔا  ووعع امكنىات امعرئة عنّ األرٔاس امىِزعاة عناّ 

 امىحال امججارٓة أٓغاه.

امجاْ ثساجخدم منىحاال امجزام وزار  االقجطاد يعدم إعطا  ثراخٔص  -

مىرسسااة عامىٔااة األسااىا  األجٌبٔااة  إال إذا راًاات امىرسسااة فرعاااه 

فجعطاّ امىِافقاة ياامنغجٔي   وٓبرز ضاحبُا واا ٓدبات أًاٍ ورٔال مُاا

 امعرئة واألجٌبٔة عنّ أن ثكِن امعرئة أواله.
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د٧ٕػػٲ٥ كزارة ا٣كػػٲةظح ٤ٔػػٯ ا٧٣ُػػة٥ٔ كا٧٣ذ٪ـ٬ػػةت كا٧٣ؤقكػػةت  -

 ٮًٓ ٣ٮااط ا٣ُٕةـ ثة٤٣٘ذٲ٨ ا٣ٕؿثٲح كاألص٪جٲح.٣ا٣ؼؽ٦ٲح 

ت االٝذىةد كا٣ذضةرة ا٣ؽاػ٤ٲح ٰٚ د٧ٕٲ٥ كزارة االٝذىةد ٤ٔٯ ٦ؽٱؿٱة -

ا٧٣عةْٚػػةت ٧٣ذةثٕػػح أوػػعةب ا٧٣عػػةؿ ا٣ذضةرٱػػح ا٣ػػؾٱ٨ ٦ػػةزا٣ٮا 

ٱكذؼؽ٦ٮف ا٣ذك٧ٲةت األص٪جٲح، كٔؽـ إُٔة  أم دػؿػٲه صؽٱػؽ إف 

 ٥٣ ٱذٞٲؽ وةظج٫ ثة٣ذك٧ٲح ا٣ٕؿثٲح.

د٧ٕٲ٥ كزاردٰ االٝذىةد كا٣كٲةظح ٤ٔٯ ٦ضة٣ف ا٧٣ؽف الدؼةذ اعصؿا ات  -

٧٤٪نلت ا٣ذضةرٱح كا٣كٲةظٲح ثٕؽ أف دجٲ٨ ٣٣ذك٧ٲح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕ٪ٲح ٰٚ ٦ضةؿ ا

 أف ثٕي ٦ضة٣ف ا٧٣ؽف ال د٤ذــ ثةأل٧ْ٩ح ا٧٣ؿٔٲح.

 اليكل والداخلية والعدل والدفاع: وزارات
د٧ٕٲ٥ كزارة ا٣٪٢ٞ ٤ٔٯ ٦ؽٱؿٱةد٭ة ألف ٱ١ٮف ٦ة ٱ١ذت ٤ٔػٯ ا٣نةػىػةت  -

ٔؿثٲػح  ك٦ة ٱ١ذت ٤ٔػٯ ا٣كػٲةرات ث٤٘ػح ،كا٤٣ٮظةت كاعٔال٩ةت ا٣ُؿٝٲح

 ق٤ٲ٧ح، كا٣عؤكؿ دكف اقذؼؽاـ ا٣ٕة٦ٲةت ٤ٔٯ ا٧٣ؿ٠جةت.

د٧ٕػػٲ٥ كزارة ا٣ؽاػ٤ٲػػح عزا٣ػػح ا٣ٕجػػةرات ا١٧٣ذٮثػػح ٤ٔػػٯ ا٧٣ؿ٠جػػةت  -

 ثة٣ٕة٦ٲح أك ثة٣ٛىٲعح ا٣ـاػؿة ثةألػُة  ا٤٣٘ٮٱح.

دـكٱؽ ١٦ذجةت ا٣كضٮف ٰٚ كزارة ا٣ؽاػ٤ٲح ثة١٣ذت ا٣سٞةٚٲح ا٧٣ذ٪ٮٔػح  -

ذ٭٥، ك٦ٮاوػ٤ح ثٌٕػ٭٥ دراقػذ٫ دنضٲٕةن ٤٣كػض٪ة  ٤ٔػٯ زٱػةدة زٞػةٚ

 ٤٣عىٮؿ ٤ٔٯ ا٣ن٭ةدة ا٣سة٩ٮٱح كا٣ضة٦ٕٲح.

ا٣كٰٕ إ٣ػٯ دؼٛػٲي ٦ػؽة ا٣كػض٨ ٔػ٨ ا٣كػض٪ة  ا٣ػؾٱ٨ ٱؼٌػٕٮف  -

دنػضٲٕةن  ،٣ؽكرات ٦عٮ األ٦ٲح، أك ٱعى٤ٮف ٤ٔػٯ مػ٭ةدات دراقػٲح

٣٭٥ ٤ٔٯ دعكٲ٨ ٦كذٮا٥٬ ا٣سٞةٰٚ، كدٕـٱـان ٣ػؽ٦ض٭٥ ٚػٰ ا٧٣ضذ٧ػٓ 

 ثٕؽ ا٩ٌٞة  ٦ؽة قض٪٭٥.
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وزارة امداخنٔث عنّ دوائر امسجالت امىدًٔث ةخصِص امخلٔد  حعىٔه -

ةخسىٔث امِالدات ةأسىاء عرةٔةث ةعةد أن حتةٔي أن  ىةث أَةامْ ٓلتنةِن 

 عنّ امخسىٔات األجٌتٔث ألةٌائُه.

 اب العرب:احتاد الكتَّ
 زٓادة االَخىام ةامكخب امىِجُث إمّ األطفال وظىًِاً وإخراجاً. -

 .فْ فروع االححاد امخِعٔث امنغِٓثزٓادة امىحاطرات امىخعنلث ة -

منغةث امعرةٔةث ةىٌاسةتات اب امةذٓي خةدوِا احكرٓه كِكتةث وةي امكخ ة -

 ةامنغث امعرةٔث. االحخفال

اب أدب األطفةال  وحخصةٔج جةِائز اإلعةالن عةي وسةاةلات مكخ ة -

 ألحسي كخاب أُمّف مألطفال.

امخةةْ  امىِجُةةث إمةةّ األطفةةالحزوٓةةد امىةةدارس ةٌسةةل وةةي امكخةةب  -

 .االححاد أصدرَا

 طتاعث كخب حٌاومج وزآا امنغث امعرةٔث وخصائصُا. -

إجراء وساةلث مألطفال فْ وخخنف امفٌِن األدةٔث  وحخصٔج جِائز  -

 منفائزٓي.

 حفعٔل آمٔث امخدكٔق امنغِي فْ كل وا ٌٓشره االححاد. -

 جممع اللغة العربية بدمشق:
 وطتاعخُا.  وخاةعث ححلٔق ةعض امىخطِطات امخرا ٔث -

 فث وامىعاجه امىخخصصث.مكخب امىؤم  طتاعث ا -

 وخاةعث إصدار وجنخٍ امفصنٔث امىحكىث. -

امتج فْ امطنتات امىرفِعةث إمٔةٍ ةخصةِص وطةب امتةدٓل امعرةةْ  -

 منخسىٔات األجٌتٔث.
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 اس ثٞٮأؽ اع٦ال  كفػؿ ثةألػُة  ا٣نةإح.إوؽار ٠ؿَ  -

ٓ إ٣ػٯ ا٣ض٭ػةت ا٤ٕ٣ٲػة ًٚػكٝػؽ ري  ،كًٓ ٝة٩ٮف ٣ع٧ةٱػح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح -

 قذ٧١ةؿ إوؽارق.ال

 إٝة٦ح ٩ؽكات ٣الظذٛةؿ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦٪ةقجةد٭ة. -

 إ٣ٞة  ٦عةًؿات دذ٪ةكؿ ثٕي ا٣ٌٞةٱة ا٤٣٘ٮٱح. -

دراقح ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٣ػٮاردة إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨ ثٕػي ا٣ض٭ػةت ٚػٰ ا٣ؽك٣ػح  -

 ككًٓ ا٣جؽٱ٢ ا٣ٕؿثٰ ٣٭ة.

 كإوؽار ا٣ٞؿارات ا٣الز٦ح ثنأ٩٭ة. ،دراقح ثٕي األػُة  ا٣نةإح -

 ية السورية للنعلوماتية:اجلنعية العلن
 ا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ زٱةدة ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ثة٣ٕؿثٲح. -

دؼىٲه صٮااـ ٤٣ٕة٤٦ٲ٨ ٤ٔٯ زٱةدة ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ثة٣ٕؿثٲح ٤ٔػٯ  -

أ٤ٔ٪ػػخ صػػةاـة ا١٣٪ػػؽم ألظكػػ٨ ٦ٮٝػػٓ كٝػػؽ  ،ا٣نػػةث١ح )اع٩ذؿ٩ػػخ(

 كأ٢ٌٚ ثعر.

 اليكابات وامليظنات واجلنعيات األٍلية:
 اعق٭ةـ ٰٚ ا٣ذٮٔٲح ا٤٣٘ٮٱح. -

 كد١ؿٱ٥ ا٣ٛةاـٱ٨ ٚٲ٭ة. ،صؿا  ٦كةثٞةت ٣٘ٮٱحإ -

 د١ؿٱ٥ ٠ٮ٠جح ٨٦ ا٣ؾٱ٨ ػؽ٦ٮا ا٣ٕؿثٲح. -

ػ:طنػإظجازاتػاضخطظػرضىػاضصطغدػاضطربيػ-رابطا

 ًٙ ة ا٤٣ض٪ح ا٤ٕ٣ٲة ٤٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؼؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح داػ٤ٲًّػ ٥٣ د١ذ

ثػٰ ٰٚ ُٝةٔةت ا٧٣ضذ٧ٓ، كإ٧٩ة أق٭٧خ ٰٚ ػؽ٦ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕؿ

 ا٣ٞٮ٦ٰ، ك٨٦ ٬ؾق اعق٭ة٦ةت:
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 «:اليَوض باللغة العربية للتوجُ حنو جمتنع املعرفة»اإلسَاو يف وضع مشروع  -1
ك٬ٮ ا٧٣نؿكع ا٣ؾم دٞؽ٦خ ث٫ ا٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿثٲح ا٣كػٮرٱح إ٣ػٯ ٦ػؤد٧ؿ 

ٔي  حا٧ٞ٣ح ا٣ٕؿثٲ دٞػؽٱ٥ ٠ػةف ، ك٣ٰٞ ا٧٣ٮاٚٞح، ك2118ٞؽ ٰٚ د٦نٜ ٔةـ ا٣ؾم 

 د٭ة عَالؽ ٬ؾا ا٧٣نؿكع.ا٣ن١ؿ ٣كٮرٱح ٤ٔٯ ٦جةدر

كٱ٭ؽؼ ا٧٣نؿكع إ٣ٯ ا٣عٛػةظ ٤ٔػٯ ا٣٭ٮٱػح ا٣ٕؿثٲػح ٦ذ٧س٤ػح ٚػٰ ٣٘ذ٪ػة األـ 

كاال٬ذ٧ةـ ث٭ؾق ا٤٣٘ح ٤ٔٯ أ٩٭ة كٔة  ٧٤٣ٕؿٚح، كقػجٲ٢ األ٦ػح  ،)ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح(

٩عػػٮ ا٣ذٮصػػ٫ إ٣ػػٯ ٦ضذ٧ػػٓ ا٧٣ٕؿٚػػح، كدٔػػ٥ ا٣ذ٪٧ٲػػح االٝذىػػةدٱح كاالصذ٧ةٔٲػػح 

 اقذ٪ةدان إ٣ٯ دكر ا٤٣٘ح األ٦ح ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ضةالت. كا٣سٞةٚٲح ٰٚ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح

كٱذ٨٧ٌ ا٧٣نؿكع كًٓ قٲةقح ٣٘ٮٱح ٝٮ٦ٲػح، كقٲةقػةت كَ٪ٲػح ٦ذ٪ةقػٞح 

كػٍُ ٣ذ٪ٛٲؾ٬ة ٨٦ ػالؿ ثػؿا٦ش كَ٪ٲػح كٝٮ٦ٲػح، ككًػٓ ثػؿا٦ش ٝٮ٦ٲػح  ،٦ٕ٭ة

ككَ٪ٲح ٧٣ٕة٣ضح ٌٝةٱة ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، ذات األك٣ٮٱػح ٚػٰ ا٣ذٮصػ٫ ٩عػٮ ٦ضذ٧ػٓ 

ا٧٣ٕؿٚػح ٚػٰ ٦ضػةالت دعػؽٱر ٦٪ػة٬ش د٤ٕػٲ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح،  ا٧٣ٕؿٚح كاٝذىةد

قػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح، كاقػػذؼؽاـ ا٣ذٞة٩ػػح، كأذ٧ػػةد ٦جػػؽأ ا٣ػػذ٥٤ٕ ا٣ػػؾادٰ، كا٣ٕ٪ةٱػػح ث٧ؽر  

كدٕؿٱت ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ذٞة٩ػةت، كدٮَٲ٪٭ػة ٣ػؽل ا٣ٞػٮل ا٣ٕة٤٦ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ص٧ٲػٓ 

ا٬ذ٧ة٦ةن ٠جٲػؿان،  ا٣ُٞةٔةت، د٤ٕٲ٧ةن كدأ٣ٲٛةن كدؿص٧ح، ٦ٓ اال٬ذ٧ةـ ثة٤٣٘ةت األص٪جٲح

كٚى٢ ٦كأ٣ح إدٞةف ا٤٣٘ةت األص٪جٲح ٔػ٨ ٦كػأ٣ح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ث٭ػة، إذ ٣ػ٥ ٱػؿى ا٣ذػةرٱغ 

ك٨٦ ا٣نٮا٬ؽ ٤ٔٯ ذ٣ٟ أف ٠ٮرٱػة دعذػ٢ ا٧٣ؿدجػح  .دٞؽـ أ٦ح ٨٦ األ٥٦ ث٘ٲؿ ٣٘ذ٭ة

أف ا٣جة٠كػذةف كا٣كةثٕح كا٣ٕنؿٱ٨ ٰٚ دٞؿٱؿ ا٣ذ٪٧ٲح ا٣جنؿٱح كدػؽٌرس ث٤٘ذ٭ػة األـ، 

ث٪خ ٩٭ٌذ٭ة ث٤٘ذ٭ة ا٣ٮَ٪ٲح، ك٠ػؾ٣ٟ األ٦ػؿ ٚػٰ ٚ٪٤٪ػؽة ا٣ذػٰ  دك٣ح و٪ةٔٲح ٩ٮكٱح

 دعذ٢ ا٧٣ؿادت األك٣ٯ ٰٚ ق٥٤ ا٣ذ٪٧ٲح ا٣جنؿٱح.

ك٨٦ ث٪ٮد ٦نؿكع ا٣٪٭ٮض ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذٮص٫ ٩عػٮ ٦ضذ٧ػٓ ا٧٣ٕؿٚػح 

ـي  اقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ اعٔالـ كاعٔال٩ةت، ككًػٓ ثػؿا٦ش ٣ذٕـٱػـ  دٕـٱ
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د ا٧٣ؤقكةت ا٣ٕة٤٦ػح ٚػٰ ٦ضػةؿ ثعػٮث ا٤٣٘ػح ا٣جعر كا٣ذُٮٱؿ، كزٱةدة ٔؽ

ا٣ٕؿثٲح، كإوؽار دنؿٱٕةت كَ٪ٲح ٣ع٧ةٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح، كدؿٝٲػح اقػذؼؽا٦٭ة، 

كدُػػٮٱؿ اقػػذ٧ٕةالد٭ة ٚػػٰ اعٔػػالـ كاعٔػػالف، كٚػػٰ ا٧٣ٮاٝػػٓ ا٣ٕؿثٲػػح ٤ٔػػٯ 

ا٣نةث١ح )اع٩ذؿ٩خ(، كزٱةدة ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ، ككًٓ ثؿا٦ش ٤٣ذٮٔٲح 

ة ٚػػٰ ا٧٣عةٚػػ٢ اع٤ٝٲ٧ٲػػح اقػػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح رقػػ٧ٲًّ  ا٤٣٘ٮٱػػح، كدأ٠ٲػػؽ

 كا٣ؽك٣ٲح، كا٣٪نةَةت ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣سٞةٚٲح ٠ة٧٣ؤد٧ؿات كا٣٪ؽكات.

 َٕ ةت ة٣ٲٌػك٣ٞؽ أ٩ضـت ا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ ٔػؽدان ٦ػ٨ ا٣ٛ

ي   ـ ثٌٕ٭ة ثإمؿاؼ ٦ػ٨ راػٲف ا٤٣ض٪ػح ا٤ٕ٣ٲػةضً ٩ٍ كاأل٩نُح ا٧٣ذ٤ٕٞح ثة٧٣نؿكع، كأ

 ك٨٦ ٬ؾق ا٧٣نؿكٔةت ا٧٣٪ضـة ثإمؿا٫ٚ: .٤٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ قٮرٱح

 ٦٪ة٬ش ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ع٤ٞح األك٣ٯ ٨٦ ٦ؿظ٤ح ا٣ذ٤ٕٲ٥ األقةقٰ. -

 كًٓ ٦ىٛٮٚح ١٤٣ٛةٱةت ا٤٣٘ٮٱح ٰٚ ٦ؿظ٤ح ا٣ذ٤ٕٲ٥ األقةقٰ كا٣سة٩ٮم. -

 ا٣ؼُح ا٣ٕة٦ح ٣ذٕؿٱت ا٣ذ٤ٕٲ٥. -

 نةث١ح )اع٩ذؿ٩خ(.ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ا٣ -

 ٦كججةت دؽ٩ٰ ٦كذٮل األدا  ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. -

إ٩ضةز ٠ذػت ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح كأد٣ذ٭ػة ٚػٰ ا٣ع٤ٞػح األك٣ػٯ ٦ػ٨ ٦ؿظ٤ػح  -

 ا٣ذ٤ٕٲ٥ األقةقٰ.

 عكد اجتناع مائدة مستديرة لرؤساء مجعيات محاية اللغة العربية يف الوطً العربي: -2
ؽٔٮة رؤقػة  ص٧ٕٲػةت ظ٧ةٱػح ٝة٦خ ا٤٣ض٪ح ا٤ٕ٣ٲة ٤٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ثػ

ٔي  أٱ٤ػٮؿ  31ك 29ٞؽ ٰٚ د٦نٜ ٱٮ٦ٰ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ إ٣ٯ اصذ٧ةع 

ثؿٔةٱح ا٣كٲٌؽة ٩ةاػت راػٲف ا٣ض٧٭ٮرٱػح ٤٣نػؤكف ا٣سٞةٚٲػح  2161)قجذ٧جؿ( ٔةـ 

٩ضةح ا٣ُٕةر، كظٌؿ االصذ٧ةع رؤقة  ص٧ٕٲةت ظ٧ةٱػح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ة ا٣ؽ٠ذٮر

ا٣ضـااػؿ كا٣كػٮداف كاع٦ػةرات ك٣ج٪ػةف، ك٠ػػةف ٚػٰ ٠ػ٢ ٦ػ٨ ا٧٣٘ػؿب ك٦ىػػؿ ك
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امغرض وي االجخىاع امتحد فيْ حايارح اىآيث امنغيث امةرةٔيث وامينفاع  ٌُيا 

ق  نٔيٍ ن يط  وامخىكٔي مُا وحتادل امخترات، وكن صنر ةٔان فيْ ًُآيث االجخىياع    

إ الن دوشق مرؤساء اماىةٔات األَنٔث مننفاع  يي امنغيث امةرةٔيث فيْ اميِطي »

امىخياطر امخيْ ةٔان ، واشخىل اإل الن  نّ «ماٌث امخىكٔي منغث امةرةٔثامةرةْ و

حِاجييٍ امنغييث امةرةٔييث  نييّ املييةٔنٓي اميينا،نْ وامخييارجْ، و شييار إمييّ  ن 

وسؤومٔث امحفاظ  نّ امنغث امةرةٔث حخطنب إصنار كِأًي وحشرٓةات حرويْ إميّ 

اة، و ةان امتٔيان اىآث امنغث وحةزٓز سٔرورحُا واًخشارَا فْ جىٔع وااالت امحٔ

 ن امخارةث امسيِرٓث فيْ امخةنئه ةامنغيث األ  فيْ جىٔيع وراايل امخةنئه  ذتخيج 

ةن  ًىِذجاً رائيناً فيْ امحفياظ  نيّ ًاا خُا وحىٔزَا  نّ ونى كرن كاول، وح  

 امُِٓث امةرةٔث.

ود ا امىشاركِن فْ االجخىاع إميّ حةىئه امسٔاسيث امنغِٓيث امسيِرٓث فيْ 

 نيّ األكطيار  ،وامخارةث امسِرٓث فيْ امخىكئي منغيث امةرةٔيث ،امخةنٔه ةامنغث األ 

امةرةٔث، وحةىٔه امخارةيث امسيِدأًث امخيْ كطةيج  شيِاطاً فيْ وايال امخةرٓيب 

مالسخئٌاس ةُذه امخاارح، وكنروا  امٔاً وشروع امٌُِض ةامنغث امةرةٔيث  ؛امةامْ

 ثىيث امةرةٔيمنخِجٍ ًحِ واخىع امىةرفث امذي حلنوج ةٍ سيِرٓث إميّ ويؤحىر امل

مسيِرٓث وتادرحُيا شياكراً ، وا خىينه امىيؤحىر  9002لن فْ دوشق  ا  امذي    

إلطالق َذا امىشروع امرائن، و كنوا ضرورة امخةاون امِذٔيق ويع واياوع امنغيث 

امةرةٔث فْ اميِطي امةرةيْ، وامةىيل  نيّ حٌفٔيذ كراراحُيا وحِصئاحُا امىخةنليث 

ىا  كينوا ضيرورة امخٌسئق ةئي اماُيِد ةامشؤون امنغِٓث وامنفاع  ي امةرةٔث، ك

د ِا إمّ ضرورة إًشياء جىةٔيات  َنٔيث وونًٔيث وامشةتٔث وامحكِؤث امرسىٔث، 

محىآث امنغيث امةرةٔيث فيْ سيائر  كطيار اميِطي امةرةيْ، وضيرورة امخِجيٍ إميّ 

امشتاح  ىاد امىسخلتل امةرةْ، وامةىل  نّ امحِار وةُيه، ود يِا  ،ٔيراً إميّ 
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٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲػح كا٣سٞةٚػح كا٤ٕ٣ػٮـ كا٣ض٧ٕٲػةت األ٤٬ٲػح دٕةكف أكزٜ ثٲ٨ ا

 ا٧٣ٕ٪ٲح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

د٤ٟ ٬ٰ إمةرات ٧٣ة ٝة٦خ ث٫ ا٤٣ض٪ح ا٤ٕ٣ٲة ٤٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٤ٔػٯ 

ا٣كػػؤاؿ: ٬ػػ٢ ظٞٞػػخ ا٤٣ض٪ػػح ٬٪ػػة كٱضػػٰ   .ا٣ىػػٕٲؽٱ٨ ا٧٣ع٤ػػٰ كا٣ٕؿثػػٰ

ا٣ٮَ٪ٲػح ٤٣ذ١٧ػٲ٨  األ٬ؽاؼ ا٧٣ؿقٮ٦ح ٣٭ة ٰٚ ٦ذةثٕح د٪ٛٲؾ ث٪ٮد ػُػح ا٧ٕ٣ػ٢

 ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كا٣عٛةظ ٤ٔٲ٭ة، كاال٬ذ٧ةـ ثإدٞة٩٭ة كاالردٞة  ث٭ة؟

ا٣ٮاٝٓ ٣ٞؽ ُٕٝخ ا٤٣ض٪ح ػُٮات ٰٚ ٦ضةالت ٤٧ٔ٭ة، ك٦ة دـاؿ أ٦ة٦٭ػة 

ػُٮات، ٦ٓ األػؾ ثة٣عكجةف أف ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح إ٧٩ػة ٬ػٮ ٦كػؤك٣ٲح ا٣ض٧ٲػٓ، 

 صػؽًّاكص٧ٲػ٢  .٣٘ذ٭٥ األـ ٦كؤك٣ٲح أث٪ة  األ٦ح ٠ةٚح ٦ة دا٦خ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ

٦ػ٨ ا٣ٕٞػٮؽ!  أف ٱ١ٮف األث٪ة  ثؿرة ثأ٦٭ػةد٭٥ كأكٚٲػة  ٣٭ػ٨، إذ ال مػٰ  أ٦ػؿٌ 

 كا٣ض٪ح دعخ أٝؽاـ األ٦٭ةت.

*   *   * 
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 اجملّع جمٍس لراراد ِٓ
*)واألسبٌيت األٌفبظ يف



) 
 

(185) 

َُ غذمِّ اىخذٌػ   أٌ٘

 )إكذـ  اىٍِػٔت إىٕ ُػاّ(

 

 اىٍػأى ء -1

القذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم ا٧٣ٕةوؿ دؿا٠ٲت ٨٦ ٦س٢: )أ٦ٲ٨ي ٔػةـ  ا٣ضة٦ٕػحً، ٱنٲٓ ٰٚ ا

ٰ  ا٧٣ؽٱ٪ػح(. كٝػؽ أصػةز ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  كك٠ٲ٢ي أكًؿ ا٣ٮزارة، ك٦ض٤ف ٦ع٤

 .(4/29ثة٣ٞة٬ؿة ٦س٢ ٬ؾق ا٣ذؿا٠ٲت كٜٚ ٦ة صة  ٰٚ ٠ذةث٫ )ٰٚ أوٮؿ ا٤٣٘ح 

 :االكاطاح -2

جٍ دؿ٠ٲت )أ٦ٲ٨ي  ٧٠ػة ٱ٤ػٰ: )ٱٕػؿب  ٫ ٩عٮٱًّػةٔػةـ  ا٣ضة٦ٕػًح( كأ٦سة٣ػ ٱٌي

 ا٧٣٪ٕٮت ثعكت ٦ٮ٫ٕٝ ٨٦ ا٣ض٤٧ح كٱضؿ  ٦ة ثٕؽق ثةعًةٚح(.

 اىاػي٘وء -3

دؽػ٢ ا٣ذؿا٠ٲت ا٧٣ؾ٠ٮرة ٰٚ ثةثٰ إًةٚح ا٧٣ٮوٮؼ إ٣ٯ وػٛذ٫، كا٣ٛىػ٢ 

ثٲ٨ ا٧٣ٌةؼ كا٧٣ٌةؼ إ٣ٲ٫ ث٪ٕخ ا٧٣ٌةؼ. كٱٕ٪ٰ ٬ؾا أف ٦ة ٠ةف ٩ٕذةن ٚػٰ ٦سػ٢ 

ي٪ػٰ ٝٮ٣٭٥: )أ٦ٲ٨ي ا٣ضة٦ًٕح ا٣ٕةـ (  ٝؽ ٝيؽ ـ ٣ٲٛى٢ ثٲ٨ ا٧٣ٌةؼ كا٧٣ٌةؼ إ٣ٲ٫، كث

٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ذ٘ٲٲؿ ٧٣ٮٝٓ ا٣٪ٕخ د٘ٲٲؿ ٰٚ ٦ٮ٫ٕٝ اعٔؿاثٰ، ٚجٕؽ أف ٠ةف ٩ٕذػةن وػةر 

                                                 

() ك٬ٰ ٝةث٤ح ٤٣ذٕؽٱ٢ ٰٚ ٦ؤد٧ؿ ا٧٣ض٧ٓ.، ت ٦ض٤ف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن٬ٜؾق ٝؿارا 

 )ٱؿصٯ ٨٧َ٦ ٫٣ ٦الظْةت ٤ٔٲ٭ة أف ٱذ٢ٌٛ ثإرقة٣٭ة إ٣ٯ ا٧٣ض٤ح(.
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ٚذعػَٮؿ ا٣ذؿ٠ٲػت ٦ػ٨  ،٦ٌةٚةن إ٣ٲ٫ ثؽػٮ٫٣ ٰٚ ثةب إًةٚح ا٧٣ٮوٮؼ إ٣ٯ وٛذ٫

ذٞة٫٣ ٨٦ ا٣ٮوػٛٲح )أ٦ٲ٨ي ا٣ضة٦ٕح ا٣ٕةـ ( إ٣ٯ )أ٦ٲ٨ي ٔةـ  ا٣ضة٦ٕح(، كا٣ؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ ا٩

ألف اعًةٚح كا٣ذ٪ٮٱ٨ ال ٱضذ٧ٕةف ٧٠ػة  ؛إ٣ٯ اعًةٚح ا٦ذ٪ةع د٪ٮٱ٪٫ كا٦ذ٪ةع دٕؿٱ٫ٛ

٬ٮ ٦ذٕة٣ى٥، ك٣ٮ ثٰٞ ٤ٔٯ ا٣ٮوٛٲح كا٣٪ٕخ ٣ضةز د٪ٮٱ٪٫ ٦ٓ ٦ٮوػٮ٫ٚ ٠ػأف ٱٞػةؿ: 

)أ٦ٲ٨ه ٔةـ  ا٣ضة٦ٕح( ك٬ؾا ػُأ. كث٪ة  ٤ٔٯ ٦ة دٞػؽـ ٱىػط ٝٮ٣٪ػة: )ظٌػؿ أ٦ػٲ٨ي 

 ث٤خي أ٦ٲ٨ى ٔةـ  ا٣ضة٦ٕح(.ٔةـ  ا٣ضة٦ٕح، كٝة

 ـٖ االغائِذسء -

 .4/29أٝؿ٬ة ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة ٰٚ أوٮؿ ا٤٣٘ح 

 ا٣ٌٕٮ: د. ٧٦ؽكح ػكةرة

 كطار اىيخِ ء -4

َُ غتذمِّ اىخذٌػت (. وٗلتبم ْتضا اىاطن٘تب  حٔاز اغتاػٍذا تطن٘تب )أٌت٘

 وأٌثذىّ نٍذٗيٖء ٗػتطب االغتً األوا يرػتب ٌٔكػتّ ٌتَ اىخٍيت ، واالغتً

 واالغً اىثذى  نضىم. ،اىثذُٖ ٌلذـذً إىّ٘

ألن ٌػِتٕ اىاطن٘تب  ؛وترفَّو اىصنأر ٌتذزن اىٍبتذرك غيتٕ ْتضا اىلتطار

َُ غٍِٔم اىخذٌػ .  ٗيابع ى٘فبدء أٌ٘

 كطار اىٍخيعء -5

 اىٍٔاـل ، وترفَّو غيٕ اىلطار اىصنأر ٌذزن اىٍبذرك واألغاذذ ٌطوان اىبٔاب.

*   *   * 
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(681) 

 التواُجد()التجمُّع أو االجتماع أو الحضور ال 

 

 المسألة: -6

االججىاع  :ٓشٔع فْ االسجعىال امنغِي امىعاصر كنىة )امجِاُجد( بىعٌّ

ععع أو امورععِر  فععْ ًوععِ عععِمُه: )ينععّ امىععِفئي امجِاُجععد فععْ  أو امججىُّ

جعىال خعائ  ال وَِ اسع وكاثبُه(  أو عِمُه: )ٓجِاَجد امجٌِد فْ امجبُة( 

 ينّ صوجٍ. دمٔل مغًِّٓا

 :االقتراح -2

االججىاع أو وعا فعْ وعٌعاه  وامبعِا :  :خطأ عِمُه: )امجِاُجد( بىعٌّ

امورِر أو االججىاع أو امججىُّع أو مزوم امىكان أو االمجقاء  وذمع  بوبع  

 امبٔاق.

 في المعاجم: -أ التعليل: -3

  : َِٓجده ُوجعِدا  وُٓجعُده بامرعه  َوَجَد فالن وطنِبٍَ وامشْء»مبان امعر

ععداًا  ووجععداًا  وِجععد  .. مغععة ياورٓععة.. ععدا  وِوجا ععدا  وُوجا  وامىبععدر: َوجا

دُت ميالن: حزًُت ينٍٔ.. َِجَّ د فالن أوَر كذا وثَ َِجَّ  «.وذا شكاه :وثَ

  :َيَد وَوِرمَ ]أي َوَجعَد »امقاوِس امىؤط َِ َوِجعَد  وَوَجَد امىطنَِ  ك

ععدا  وِجععد   ِٓجععُده وُٓجُده..وَوِجعع َد ِجععد  : اسععجغٌّ  وينٔععٍ ِٓجععد َوجا

دا   ِجد  : غرَ   وبٍ َوجا ِا فْ امو  فقط  وكذا فْ اموزن  مكي  :ووَ

 ]أي َوِجَد . «بكبر واضٍٔ

  :ثاج امعروس: ورد فٍٔ عرٌٓ  وىا جاء فْ امنبعان وامقعاوِس  ووىعا زاد

ٍََ وأمجأهُ  و» أَواَجَدهُ بعد ضعع:: أَواَجَدهُ: أغٌاه  وأَواَجَدهُ ينّ األور: أكر
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ؽىقي..ٝىَٮاق ٠ ككيًصػؽى ٦ػ٨ ا٣ٕػؽـ  كدىٮىَصػؽى ٚػالفه ا٣كػ٭ؿى كٗٲػؿىق: مػ١ةقي.. لصى

، ٚ٭ٮ ٦ٮصٮد.. ٰى ٕي٪ً كا٧٣ٮصٮد ػالؼ ا٧٣ٕؽكـ. كأكصؽى اهلل ا٣نػٰ ى ٦ػ٨  ٠

٨َ ]٬ػٮ ٩ػةدر ألف  ،ا٣ٕؽـ ٚٮيًصؽ ٚ٭ٮ ٦ٮصٮد ٪٫َ اهلل ٚضي ىصى ٨٦ ا٣٪ٮادر، ٦س٢: أ

ٕى٢ ثة٣سالزٰ ا٧٣ضؿد ٩عٮ: أقػ ٍ ٚى ٕى٫ ا٣ٞٲةس ٰٚ ٦ُةكٔح أ ًٕؽى، كأقػ٧ ػ ٕؽىق ٚكى

ؽى ٚالفه: أرل ٨٦ ٩ٛك٫ ا٣ٮصؽى ]أم ا٣عػت[ ..ٝػةؿ مػٲؼ٪ة  [..كدٮاصى ٓى ٧ً ٚكى

ػؽى )٩ٞالن ٨ٔ مؿح ا٣ٛىٲط الث٨ ٬نػةـ ا٤٣ؼ٧ػٰ:  ، ٣ػ٫ ػ٧كػح ٦ٕػةفو  (كصى

 ًٕ ٘ى ٤ٍ ذ٠ؿ ٦٪٭ة أرثٕح ك٥٣ ٱؾ٠ؿ ا٣ؼة٦ف: ا٣ ػ٥ كاعوةثح كا٣ ت كاعٱكػةر، ٌى

 «.ك٬ٮ االقذ٘٪ة ، كاال٬ذ٧ةـ، ك٬ٮ ا٣عـف

  :ٍـو  ا٣ٮيصػٮد: ًػؽ  ا٣ٕػؽـ..»ا٣ٮقٲ ػؽى ٔى ًصػؽ ا٣نػٰ ي ٦ػ٨   :كيصػٮدان  كي

ًؽـى.. ٔى ىكصؽى ا٣نٰ ى: أ٩نأق ٤ٔٯ ٗٲؿ قجٜ ٦سةؿ ػالؼ   .«كأ

 ـٖ اىصالى ء -ب

صى  -6 ؽى( ٦ضػَؿدان أك ٦ـٱػؽان، ٤ٔػٯ دٕػؽد دالالدػ٫ أم وػ٤ح ٣ٲف ٢ٕٛ٣ )كى

 ث٧ٕ٪ٯ ا٣عٌٮر أك االصذ٧ةع أك ا٤٣ٞة  أك ٦الز٦ح ا١٧٣ةف.

( ث٧ٕ٪ٯام -2 ؽى )أرل ٨٦ ٩ٛك٫ ا٣ٮصؽى( ك٬ٮ ا٣عت،  :ذٞةؽ ا٢ٕٛ٣ )دىٮاصى

( ا٣ػػؾم ٦ػػ٨ ص٤٧ػػح ٦ٕة٩ٲػػ٫ )ا٣ذْػػة٬ؿ أك  ةٔػػ٢ى امػػذٞةؽ وػػعٲط ٤ٔػػٯ ث٪ػػة  )دٛى

اعّ٭ةر(، ك٬ؾق ا٣ؽال٣ح ٢ٕٛ٤٣ ٦كذعؽزح، إذ ٣ػ٥ دػؿد إال ٚػٰ ٦ؤ٣ٛػةت ا٣ٞػؿف 

ٰٕ ا٣٭ضؿم ا٣سة٨٦ ك٦ة ثٕؽق ٰٚ أػجةر ا٣ىٮٚٲح، ٧٠ػة ٚػٰ ٦ػؿفة ا٣ض٪ػةف ٤٣ٲػةٚ

 ، ك٦ؽارج ا٣كة١٣ٲ٨ الث٨ ٝٲ٥ ا٣ضٮزٱح.6/311

ال ٱىط أف ٱٞةؿ: )ا٣ٮيصٮد( ثؽؿ ا٣عٌٮر أك ا٣ذض٧ ػٓ، ألف ا٣ٮصػٮد  -3

( ا٣ػؾم ٱٕ٪ػٰ اع٩نػة  ٦ػ٨ ا٣ٕػؽـ، ٚٞػٮ٣٭٥: )٤ٔٲ٪ػة  ًصػؽى ٬ٮ ٦ىؽر ا٢ٕٛ٣ )كي

 ا٣ٮصٮد ٰٚ ١٦ةف ٦ة(، ٱٕ٪ٰ: ٤ٔٲ٪ة ا٣٪نٮ  أك ا١٣ىٍٮف، ك٣ٲف ٬ؾا ا٧٣ؿاد.

 كةرةا٣ٌٕٮ: ٧٦ؽكح ػ
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 كطار اىيخِ ء -4

االحاٍذع أو ٌتذ ـتٖ ٌػِتذه، واىفتٔابء  ءسهأ كٔىًٓء )اىأاُحص( يٍػِٕ

ٍُّع أو ىظوم اىٍهذن أو االىالذ ، وذىتم يرػتب  اىرلٔر أو االحاٍذع أو اىاخ

 اىػ٘ذ .

 كطار اىٍخيعء اىٍٔاـل . -5

*   *   * 

 

(187) 

 حذٗيَُّ 

 

 اىٍػأى ء -1

( ث٧ٕ٪ػٯكا٧٣ذعؽزٮف ا٣ٲٮٱكذ٢٧ٕ ا١٣ذَةب  ٔػةش ٚػٰ  :ـ ا٣ٕٛػ٢ )صةٱػ٢ى

ٱيضةٱػ٢ ك٦يضةٱ٤ػح.  :صٲ٫٤، ٠أف ٱٞةؿ: )صةٱ٢ ا٣ٕٞةدي ٫َ ظكٲ٨(، ك٠ؾا ٦نذٞةد٫

 ك٥٣ ٱؿد ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح.

 ءاالكاطاح -2

ا٣ٕٲل ٚػٰ صٲػ٢ كاظػؽ أك ز٦ػ٨  :صٮاز ٝٮ٣٭٥: )صةٱ٢ى ك٦ضةٱ٤ح( ث٧ٕ٪ٯ

 ٣ٕؿثٰ.كاظؽ، كإًةٚح ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ك٦نذٞةد٫ إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا

 ـٖ اىٍػذحًء -أ اىاػي٘وء -3

  :ا٣ضٲ٢: ٢٠ و٪ٙ ٨٦ ا٣٪ػةس، ا٣ذػؿؾ صٲػ٢ كا٣ٕػؿب »٣كةف ا٣ٕؿب

 .«صٲ٢، كا٣ض٧ٓ أصٲةؿ، كٝٲ٢: األ٦َح

  :ٍٞىؿف ٨٦ ا٣ـ٦ةف، كز٤ر »ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲ ا٣ضٲ٢: األ٦َح كا٣ض٪ف، كا٣

 .«ا٣ٞؿف ٱذٕةٱل ٚٲ٫ ا٣٪ةس، ج. أصٲةؿ

 ا٣ٞؿف ا٣ؾم ٱٕ٪ٰ )ا٣ٞٮـ(. :ا٣ضٲ٢( ث٧ٕ٪ٯِ أف ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح أكردت )عى كٱي٤ٍ 



 258 (9-1) اىاجلسء (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمعق 

ك٬ػٮ ز٤ػر  ،أ٦ة ا٧٣ٕض٥ ا٧٣ٕةوؿ ٚٞؽ أكرد ٤٣ضٲ٢ ٦ٕ٪ػٯ أ٠سػؿ دعؽٱػؽان 

ا٧٣ٕ٪ٯ ٰٚ ٥٤ٔ االصذ٧ػةع، ك٬ػٮ ا٣ػـ٨٦ ا٣ػؾم  ٢ ٬ؾا٧ًٕ ا٣ٞؿف، ك٠سٲؿان ٦ة اقذي 

 ٱٕٲل ٚٲ٫ أمؼةص ٰٚ ٔىؿ كاظؽ.

 ـٖ اىفطفء -ب

) ( ٤ٔٯ ث٪ة  )ٚة٢ٔى ٍٕػ٢ كال ك٨١٣ امذٞة٫ٝ  ،ا٢ٕٛ٣ )صةٱ٢ى ٬٪ػة ٣ػٲف ٦ػ٨ ًٚ

٬ػٮ ز٤ػر  ،٨٦ ٦ىؽر، ث٢ ٨٦ اق٥ ذات ٬ٮ )ا٣ضٲ٢( ا٣ؾم ٱٕ٪ٰ ز٦٪ةن ٦عػؽدان 

 ا٣ٞؿف ٗة٣جةن، كاالمذٞةؽ ٨٦ أق٧ة  ا٣ؾكات صةاـ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ك٠سٲؿ.

 ـٖ اىصالى ء -ج

( ٰٚ ا٣ٕؿثٲػح االمػذؿاؾ، ك٤ٔػٯ ٬ػؾا د١ػٮف دال٣ػح ٨٦ ٦ٕة٩ٰ  ث٪ة  )ٚة٢ٔى

 أم ٰٚ ا٣ـ٨٦ ا٣ؾم ٔةش ٚٲ٫. :ٰٚ ا٣ضٲ٢( مةر٠ى٫ي ا٢ٕٛ٣ ٬٪ة )

أم  :٢ ٤ٔٲ٫ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٝٮؿ ا٣ٕػؿب: )ٔةوػؿى ٚال٩ػةن(ك٧٦ة ٱ٨١٧ أف ٱيع٧ى 

ٔةوؿتي ٚال٩ػةن ٦ٕةوػؿةن: ٠٪ػخ أ٩ػة »ٔةش ٰٚ ٔىؿق. كرد ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس: 

صػة  اقذ٢٧ٕ ا٤٣٘ٮٱٮف كا٧٣ؤرػٮف ا٢ٕٛ٣ )ٔةوؿى(. ك .«ك٬ٮ ٰٚ ٔىؿ كاظؽ

رٌم: ا٣ٌٕٲٙ ا٣جىػؿ، ك٩عػٮم  رٍ ا٣ٮى »ٰٚ ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ، )ٚى٢ ا٣ٮاك(:  كى

ػٕجح». كٰٚ ٚى٢ )ا٣ؼة (: «أثة د٧َةـ غذـطَ  . كصػة  ٚػٰ «كاث٨ ٦ة٣ٟ ٔةوػؿى مي

كأثٮ ٦ٮقٯ ٔٲكٯ ثػ٨ ظ٪ٲػٙ ٔةوػؿى »( 6/392ا٣ٕجةب ا٣ـاػؿ ٤٣ىةٗة٩ٰ )

٦ع٧ؽ ث٨ ٔجػؽ اهلل ا٧٣ٕػؿكؼ »(: 6/466. كصة  ٰٚ دةرٱغ ث٘ؽاد )«ا٣ؼُةثٰ

 .«ظ٧ؽ ث٨ ظ٪ج٢ كرزةق ظٲ٨ ٦ةتثةث٨ ا٣ؼجَةزة.. ك٠ةف ٔةوؿى أ

ٔةوؿى ٚال٩ةن: ٔػةش »ك٤ٕ٦ٮـ أف ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ أزجخ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٚٞةؿ: 

 .«٫ٕ٦ ٰٚ ٔىؿ كاظؽ

 ـٖ االغائِذسء -د

( 4/382أصةزق ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة ٰٚ األ٣ٛػةظ كاألقػة٣ٲت )

 ا٣ٌٕٮ: د.٧٦ؽكح ػكةرة )ٔةش ٰٚ صٲ٫٤(. :ث٧ٕ٪ٯ
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 قرار اللجنة: -4

عىا  يى   :و)جايلَىُ(( بمعنى  ،عاصىرَ  :جواز استعمال )جايَل( بمعنى 

 جيلُ، وإضايتُ إل  المعجم العرب .

 قرار المجلس: الموايقة. -5

*   *   * 

 

(811) 

 َحبََّذ وتَحبيذ

 

 المسألة: -8

ذ ّشْع فِ االستعهال اللغَي الهعاصر الفعل )َحتََّذ( ونشتقاتً نو نثلل ّبت ل

 ألن ٌذا الفعل لم ّرد فِ الهعاجم العرةْث. ؛ةعضٍمونُبت ذ وتبتْذ، وّخطئً 
 :االقتراح -2

َل( نع نشتقاتً، وإضلافتً إللُ  :ةهعيُ «حتَّذَ »جَاز قَلٍم:  ع وفضَّ )شجَّ

 الهعجم العرةِ.
 ي  المعاجم: -أ التعليل: -3

  :ا حلبَّ جعلَ»ٌَ حتْب. قال سْتًَّ:  ،أي :وحتَّذا األنرُ »لسان العرب

ونيلً  .وٌَ عيده اسم ونا ةعده نرفَع ةلً ،«نع ذا ةهيزلث الشِء الَاحد

وأصللً َحتُلَب عللُ  ،، فببَّ فعل ناٍض ال ّيصرف«حتَّذا زّدٌ »قَلٍم: 

نا قالً الفراء، و)ذا( فاعلً، وٌَ اسم نلتٍم نلو أسلهاء ارشلارة ُجعل  

 ،ٌع ةاالةتلداءونَضلعً رفل ،فصارا ةهيزلث اسم َّرفع نا ةعده ،شْئاً واحداً 

حتَّذا كلهتلان ُجعلتلا شلْئاً »وقال أةَ البسو ةو كْسان:  و)زٌّد( ختره..

واحداً ولم تُغَّْلرا فلِ تثيْلث وال جهلع وال ت،ىْلُ، وُرفلع ةٍهلا االسلم، 
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 «زٱػؽه ظجػؾا»..كإف ٤ٝخ: «ظجؾا زٱؽ، كظجؾا ا٣ـٱؽاف كظجؾا ٬٪ؽ»دٞٮؿ: 

 ك٬ٰ ٝجٲعح، ألف )ظجؾا( ٧٤٠ح ٦ؽح ٱيجذؽأ ث٭ة... ،ٚ٭ٰ صةاـة

  :ٚعػػَت ٕٚػػ٢ ٦ػػةض ال  «ظجػػؾا زٱػػؽ»ٝػػٮ٣٭٥:  ك٦٪ػػ٫»دػػةج ا٣ٕػػؿكس

( ٤ٔٯ ٦ة ٝة٫٣ ا٣ٛؿا ، ك)ذا( ٚة٫٤ٔ، ك٬ٮ اقػ٥  ،ٱذىؿؼ جيتى كأو٫٤ )ظى

ٕال مٲبةن كاظؽان  ٚىةرا ث٧٪ـ٣ح اقػ٥ ٱىؿٚػٓ  ،٦ج٭٥ ٨٦ أق٧ة  اعمةرة صي

 .«٦ة ثٕؽق، ك ٦ٮ٫ًٕ رٚٓ ثةالثذؽا  ك)زٱؽ( ػجؿق
  :ٍٝػةؿ ٣ػ٫ ظجَػؾا.  :وذبَّتَض ـالُتذً ظجؾا األ٦ؿ: أقػ٤ٮب ٦ػؽح. »ا٣ٮقٲ

٫٤ )٦عؽزح(كظجَؾ األ٦ؿى  ٌَ ٫ كٚ  .«: ٦ؽظى
  :ظجؾا األ٦ؿي »ظجؾا: وٲ٘ح ٧٤٣ؽح، كٱٞةؿ: »ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ»». 

 ـٖ اىِرٔء -ب

ا٣ؾم ٤ٔٲ٫ ا٣٪عةة كا٧٣ٕؿثٮف ا٣ٲٮـ أف )ظجؾا( ٦ؤ٣ٛػح ٦ػ٨ ٧٤٠ذػٲ٨ ٧٬ػة: 

)ظَت( ٢ٕٚ ٦ةض صة٦ؽ ع٩نػة  ا٧٣ػؽح، ك)ذا( اقػ٥ إمػةرة ٚػٰ ٦عػ٢ رٚػٓ 

 ك٦ةثٕؽ٧٬ة ٦جذؽأ.ٚة٢ٔ، 

٤ٔٯ أف ا٣ٞؽ٦ة  ٣٭٥ ٰٚ ٬ؾق ا٣ىػٲ٘ح زالزػح أٝػٮاؿ )ثعكػت مػؿح اثػ٨ 

 (:6/442ٔٞٲ٢ 

 )ظَت( ٢ٕٚ، ك)ذا( ٚة٢ٔ، كأ٩٭٧ة ثةٝٲةف ٤ٔٯ أو٤٭٧ة. -

ٚىػةر ا٣ض٧ٲػٓ ٕٚػالن ك٦ةثٕػؽق  ،ري٠ جة ك٤ٗجخ ا٤ٕٛ٣ٲػح ٣ذٞػؽـ ا٣ٕٛػ٢ -

 ٚة٢ٔ. ]أم ٰٚ )ظجؾا زٱؽ(: ظجؾا ٤٠٭ة ٢ٕٚ، كزٱؽ ٚة٫٤ٔ[.
جة ك٤ٗجخ االق٧ٲح ٣نؿؼ االق٥، ٚىةر ا٣ض٧ٲٓ اق٧ةن ٦جذؽأ ك٦ػة ري٠   -

 ثٕؽق ػجؿان. ]أم ٰٚ )ظجؾا زٱؽ(: ظجؾا ٦جذؽأ كزٱؽ ػجؿ[
 .األىَكؿك٦ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ا٧٣عؽزٮف ٬ٮ أػؾه ثة٣ٞٮؿ 

 ـٖ اىفطفء -ج

ا٣٘ة٣ػت ٚػٰ االمػذٞةؽ ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح أف ٱ١ػٮف ٦ػ٨ ا٣ٕٛػ٢ ٤ٔػٯ ٦ػػؾ٬ت 

 ا٣جىؿٱٲ٨. ا١٣ٮٚٲٲ٨، ك٨٦ ا٧٣ىؽر ٤ٔٯ ٦ؾ٬ت
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 ك٨١٣ كرد ٰٚ ا٣ٕؿثٲح امذٞةؽ ٨٦ ٗٲؿ٧٬ة:

( ٚةمذٞخ - ( :٨٦ االق٥ ا٣ضة٦ؽ ٦س٢ )دأث٢َى  :إذا ادؼؾ إثػالن، ك)دؿَصػ٢ى

 ٦نٯ ٤ٔٯ رص٤ٲ٫.

ٛػة  االقػذب٪ةٚٲح، ٦سػ٢ ا٣ٕٛػ٢ ا٨٦٣ اقػ٥ اعمػةرة كٝج٤٭ػة  كامذٞخ -

.) ٟى ( ك٦ىؽرق )ا٣ٛؾ١٣ح( ٨٦ ا٧٣ؿ٠ت )ٚؾ٣ ٟى  )ٚىٍؾ٣

ى٫ ٍٚؾ١٣ػػحن ٚػػؾٍ »صػػة  ٚػػٰ دػػةج ا٣ٕػػؿكس:  ٟى ظكػػةث ، أ٤٧٬ػػ٫ ا٣ضػػٮ٬ؿم «٣

كوةظت ا٤٣كةف، ٝةؿ ا٣ىةٗة٩ٰ: أم أ٩٭ةق كٚؿغى ٦٪٫، ك٬ٰ ٧٤٠ح ٦ؼذؿٔح ٨٦ 

 ةب إذا أص٢٧ى ظكةث٫: ٚؾ٣ٟ ٠ؾا ك٠ؾا ٔؽدان، ك٠ؾا ك٠ؾا ٝٛٲـان.كَ ٝٮ٫٣ ا٣عى 

ٮٱَػح( :ٲؿ ٬ٮكامذٞخ ا٣ٕؿب ٨٦ ا٧ٌ٣ - ك٦ػ٨ اقػ٥ االقػذٛ٭ةـ  ،)ا٣٭ي

 )ا١٣ٲٛٲح(. :٠ٲٙ

٨ ا٧٣ؿ٠ت اعق٪ةدم )ال أدرم( ٧٤٠ح )ا٣ال أدرٱَح( )٧٠ػة كامذٞخ ٦ -

(، كٚػٰ )ا٣ٛذػةكل ا١٣جػؿل الثػ٨ 6/244ٰٚ دٕؿٱٛةت ا٣ضؿصػة٩ٰ 

 (.6/358دٲ٧ٲح 

جَػةر( ٦ػ٨ ص٤٧ػح  - كامذٞخ ثُؿٱٜ ا٣٪عخ ا٣ؾم ق٧ ٰ )االمذٞةؽ ا١٣ي

ٕىـ ٛىؽ( :(دة٦ح ٠ٞٮ٣٭٥: )دى٦ٍ ٕ إذا ٝػةؿ  :إذا ٝةؿ ٫٣: أداـ اهلل ٔـؾ، ك)صى

ٕ  ٤خي ٚؽاؾ.٫٣: صي
إف االمذٞةؽ ٨٦ ا٣ض٤٧ح أك ا٣ذؿ٠ٲت صةاـ ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح. ك٤ٔػٯ ٬ػؾا  :أم

٤ٔٯ أ٫٩ امذٞةؽ ٦ػ٨ ٦ؿ٠ػت إقػ٪ةدم ٬ػٮ )ظجَػؾا  ،ٱ٨١٧ ظ٢٧ ا٢ٕٛ٣ )ظجَؾى(

٦ػ٨ صٕػ٢  األ٦ؿ(، ٧٠ة ٱ٨١٧ ظ٫٤٧ ٤ٔٯ أ٩ػ٫ امػذٞةؽ ٦ػ٨ االقػ٥ ٤ٔػٯ ظػؽ  

 ػجؿق ٦ة ثٕؽق. ،)ظجَؾا( اق٧ةن ٬ٮ ٦جذؽأ

٫٩ امذٞةؽ ٨٦ ٢ٕٚ )ظجَؾا( ٔ٪ؽ ٦ػ٨ ٔػَؽق ٕٚػالن ك٦ػة كٱ٨١٧ ظ٫٤٧ ٤ٔٯ أ

 ثٕؽق ٚة٢ٔ.

ك٨٦ ا٧٣ٕػؿكؼ أف ٧٦ػة ٱٛٲػؽق  .ك٢٠ ٬ؾق االمذٞةٝةت ٧٦ة دضٲـق ا٣ٕؿثٲح
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ةق( ٦ٕ٪ةق: ٝةؿ ٫٣ قٞةؾ اهلل. َٞ ٢َٕ(: ٝةؿ ٫٣ أك دٔة ٫٣، ٚٞٮ٣٭٥: )ق  ث٪ة  )ٚ

ٍٕالن( ث٧ٕ٪ػٯ )٦ػؽىح  :ك٩ؾ٠ ؿ أف ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ٝؽ أزجخ ٬ؾا ا٧٣ؿ٠ت )ًٚ

.) ٢ى ٌَ  ا٣ٌٕٮ: د.٧٦ؽكح ػكةرة كٚ
 كطار اىيخِ ء -4

، وإكتذـآذ  ءحٔاز اغاػٍذا اىفػو )ذبََّض( وٌؾالذتّ يٍػِٕ و وأذبَّ ـلَّ

 .إىٕ اىٍػخً اىػطيٖ

 .اىٍٔاـل  كطار اىٍخيعء -5
*   *   * 

 

(189) 

 ذإ وىَٔ

 

 اىٍػأى ء -1

ٕ ٙ ثٌٕ٭٥ دؿ٠ٲت )ظذٯ ك٣ٮ( ٰٚ ٦سػ٢ ٝٮ٣٪ػة: )قأمػذؿم ا١٣ذػةب  ٱٌ

ٓ ٚػٰ ٣٘ػح االظذضػةج. ظذٯ ك٣ٮ ٠ةف ٗة٣ٲةن(، ثعضح أف ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲت ٥٣ ٱيكػ٧ى 

 كا٣ىٮاب ٔ٪ؽ٥٬: )قأمذؿٱ٫ ظذٯ ٣ٮ ٠ةف ٗة٣ٲةن( ثإقٞةط ا٣ٮاك.

 ءاالكاطاح -2

صٮاز اقذ٧ٕةؿ ا٣ذؿ٠ٲت )ظذٯ ك٣ٮ( ٰٚ ٦س٢ ٝٮ٣٭٥: )قأمػذؿم ا١٣ذػةب 

 ظذٯ ك٣ٮ ٠ةف ٗة٣ٲةن(.

 اىاػي٘وء -3

ٓ ٰٚ ٣٘ح االظذضةج؛ ٱيك٧ى إف ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲت ٥٣  :ال ٱىط ٝجٮؿ ٝٮ٣٭٥ -6

ألف ا٤٣٘ح ٥٣ دي٪٢ٞ إ٣ٲ٪ة ٠ة٤٦ح، ك٦ٕؿكؼ أ٫٩ ٦ة كوػ٢ إ٣ٲ٪ػة ٦ػ٨ ٩سػؿ 

 ا٣ٕؿب إال ٔنؿيق.
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أصةز ا٧٣ٕذؿًٮف ٝٮ٣٭٥: )ظذٯ ٣ٮ( دكف ا٣ٮاك، ٚػة٣ؼالؼ ٬٪ػة ظػٮؿ  -2

دػٮؿ ا٣ٮاك ثٲ٨ ا٣عؿٚٲ٨ )ظذٯ( ك )ا٣ػٮاك(، كأ٩ػ٫ ٣ػٲف ز٧ػح اقػ٥ أك 

، ك٨١٣ ٱ٨١٧ ٔؽ  ٬ؾق ا٣ٮاك زااؽة، دػٮ٣٭ػة ٠ؼؿكص٭ػة ٩ٮع ٣٭ؾق ا٣ٮاك

عكػت، إذ إف ٧٠ة ٱٞٮؿ ا٣٪عةة، إال أف ٬ؾق ا٣ـٱةدة ٬ٰ زٱػةدة ٩عٮٱػح ٚ

دع٢٧ دالالت إًةٚٲح ٬ٰ ا٣ذٮ٠ٲؽ ٗة٣جةن، كٝػؽ  ا٣عؿكؼ ا٣ـااؽة ٩عٮٱًّة

ظ٤ٛخ ٣٘ح االظذضةج ثة٣عؿكؼ ا٣ـااؽة ٠ـٱةدة ا٣جة  ٚػٰ ػجػؿ )٣ػٲف( 

ةدة )ا٣ػػٮاك( ا١٣ٮٚٲػػٮف كاألػٛػػل ٚػػٰ اٳٱػػح ك)٦ػػة(، ك٧٦ػػ٨ ٝػػةؿ ثـٱػػ

ثٕػؽ  ژ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژ٨٦ قٮرة ا٣ـ٦ؿ:  73ا١٣ؿٱ٧ح 

. ژک ڑ  ڑ ژ ژ ژ: ٦ػػ٨ ا٣كػػٮرة ٩ٛكػػ٭ة 76اٳٱػػح 

 [.8/437]إٔؿاب ا٣ٞؿفف كثٲة٫٩ ٧٣عٲٰ ا٣ؽٱ٨ ا٣ؽركٱل 

ك٨١٣ ٬ؾق ا٣ـٱةدة ا٣٪عٮٱح ٣ٲكخ ٣٘ػٮان، ثػ٢ دع٧ػ٢ زٱػةدةن ٚػٰ 

قػػ٧َٮا األظػػؿؼ ا٣ـااػػؽة ٪ػػؽ٦ة ا٣ؽال٣ػػح، كٝػػؽ أوػػةب ا٧٣ًٕؿثػػٮف ٔ

أل٩٭ة ديع١ػ٥ ا٣ػؿثٍ ثػٲ٨  ؛ثعكت ا٧٣ى٤ُط ا٣٪عٮم ظؿكؼى و٤ح

 ١٦ٮ٩ةت ا٣ض٤٧ح أك ا٣ٕجةرة.

)ظذٯ ك٣ٮ( ٤ٔٯ ا٣ذؿ٠ٲت اٳػػؿ ا٧٧٣ةزػ٢ ٣ػ٫ ٱ٨١٧ ظ٢٧ ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲت  -3

ك٬ػٮ )ظذػٯ كإٍف(، إذ ٱنػذؿ٠ةف ٚػٰ )ظذػٯ( االثذؽااٲػح كظؿٚػٰ  ،د٧ة٦ةن 

ا٣ٮاك. ك٨٦ ا٣سةثخ أف دؿ٠ٲت )ظذٯ كإٍف( ا٣نؿط )٣ٮ(، ك)إٍف( كٰٚ زٱةدة 

٬ٮ ٰٚ أ٤ٔٯ درصةت ا٣ٛىةظح، إذ كرد ٚػٰ ا٣عػؽٱر ا٣٪جػٮم ا٣نػؿٱٙ 

ق٧ٕخ أثة ٬ؿٱػؿة ٱٞػٮؿ: »ظٮؿ ا٣٪٭ٰ ٨ٔ دؼٮٱٙ ا٧٣ك٥٤ أػةق، ك٬ٮ: 

ذاتٕ : ٨٦ أمةر إ٣ٯ أػٲ٫ ثعؽٱؽة ٚإف ا٧٣الا١ح د٤ٕ٪٫ ملسو هيلع هللا ىلصٝةؿ أثٮ ا٣ٞةق٥ 

، 69/463ٱػر ٤٣كػػٲٮَٰ ]صػة٦ٓ األظةد «أػػةق ألثٲػ٫ كأ٦ػ٫ وإن نتذن

 [.4/463، كق٪٨ ا٣ذؿ٦ؾم 4/2121أػؿص٫ ٦ك٥٤ 
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كرد ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲت ث٪ى٫ ٰٚ ا٣عؽٱر ا٣٪جػٮم ا٣نػؿٱٙ ثعكػت ٦ػة ذ٠ػؿ  -4

، ٝػةؿ: 5/268( ٚػٰ دٛكػٲؿق )٦ٛػةدٲط ا٣٘ٲػت( ٬ 616ا٣ٛؼؿ ا٣ػؿازم )

كركل ا٣عك٨ ث٨ ٤ٰٔ رًٰ اهلل ٔ٪٭٧ة أ٫٩ ٤ٔٲ٫ ا٣ىالة كا٣كػالـ ٝػةؿ: »

 :. ٦ٓ أف ٤٣عؽٱر ركاٱح أػػؿل««صة  ٤ٔٯ ٚؿس٤٣كةا٢ ظٜ ظذٯ ك٣ٮ »

َٕٙ  ،«كإف صة  ٤ٔٯ ٚؿس» :٤ٞ٩٭ة ثٕي ا٧٣عؽ زٲ٨ ا٧٣ذأػؿٱ٨ ثٕجةرة كً

ا٣عػػؽٱر. ك٬ػػؾا ا٣عػػؽٱر ٱسجػػخ وػػعح ا٣ٕجػػةرة قػػٮا  أ٠ػػةف ا٣عػػؽٱر 

 ألف ا٧٣كأ٣ح ٬٪ة ٣٘ٮٱح ال ٚٞ٭ٲح. ؛وعٲعةن ثعكت ا٣ؿازم أـ ًٕٲٛةن 

 ـٖ االغائِذسء -

ح ٔنؿ أ٣ٙ ٦ؿة ٰٚ ثٕي ا١٧٣ذجةت اع١٣ذؿك٩ٲح، كرد ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲت ثٌٕ

 كأ٥٬ ا٧٣ٮآً:

أل٩٪ػة ٤ٕ٩ػ٥ »[: 2/211(، ٝةؿ ٰٚ ]338٬إٔؿاب ا٣ٞؿفف ٤٣٪عةس ) -

 .«٣ــ ٦ةٝةؿ ذإ وىٔأ٫٩ ال ٱ٪نأ 

٩ٞػٮؿ »[: 3/69ٝةؿ ٰٚ ] ،(438٬ظضح ا٣ٮداع الث٨ ظــ األ٩ؽ٣كٰ ) -

 .«٥٣ٜ ٱؾ٠ؿ٬ة ٔجٲؽ اهلل ٧٣ة ٠ةف ألظؽ ٰٚ ذ٣ٟ ٦ذ٤َٕ  ذإ وىٔ

٣ٞٮ٣ػػ٫ »[: 8/27ٝػػةؿ ٚػػٰ ] ،(451٬ا٣عػػةكم ا١٣جٲػػؿ ٧٤٣ػػةكردم ) -

، أل٫٩ ٣ػٮ ٔػة٣ش «ال ٱع٢  ٦ةؿي ا٦ؿئ ٦ك٥٤ إال ثُٲت ٩ٛف ٦٪٫»: ملسو هيلع هللا ىلص

اقػذ٪ٞؾ ٦ػةالن ٦ػ٨  ذاتٕ وىتٔٔجؽان ٝؽ أمؿؼ ٤ٔٯ ا٣٭الؾ ثة٧٣ؿض 

 .«ٗؿؽ أك ظؿٱٜ ٥٣ ٱ٫١ٍ٤٧

ٚإ٧٩ػػة »[: 65/685(، ٝػػةؿ ٚػػٰ ]486٬ا٧٣جكػػٮط ٤٣كؿػكػػٰ ) -

ٲ٨و ثًؽىٱ٨، االٚذؿاؽ ٬ ٔى  .«ا٣نٕٲؿ ث٘ٲؿ ٔٲ٪٠٫ةف  ذإ وىٔؾا ٨ٔ 

مػ٭ؽ  ذإ وىٔ» [:22/426(، ٝةؿ ٰٚ ]666٬ا٧٣عٲٍ ٤٣جؿ٬ة٩ٰ ) -

 .«أ٫٩ ٠ةف ٰٚ ا٣ىعح
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[: 5/45، ٝػػةؿ ٚػػٰ ](676٬ا٣ضػػة٦ٓ ألظ١ػػةـ ا٣ٞػػؿفف ٤٣ٞؿَجػػٰ ) -

 .«كٝٓ ػالؼ أ٨١٦ إٝة٦ح ا٣جٲ٪ح ذإ وىٔ»

كٱىػٲؿ »[: 9/264، ٝػةؿ ٚػٰ ]٬(676ا٧٣ض٧ٮع ٣ال٦ةـ ا٣٪ٮكم ) -

 .«٥٣ ٱ٧٪ٓ ا٣جةآ ٱؽق ٔ٪٫ ذإ وىٔٝةثٌةن 

[: 3/266(، ٝػةؿ ٚػٰ ]756٬ثؽاآ ا٣ٛٮااػؽ الثػ٨ ٝػٲ٥ ا٣ضٮزٱػح ) -

 .«ٝةؿ وؿٱعةن  ذإ وىٔكا٣ىٮاب أف ٬ؾا ال ٱ٧ذ٪ٓ »

[ كٗٲؿ٬ػة 3/482(، ٝػةؿ ٚػٰ ]774٬ا٣جؽاٱح كا٣٪٭ةٱح الثػ٨ ٠سٲػؿ ) -

ٚػػٰ أٝػػٮا٣٭٥  أف اهلل كرقػػٮ٫٣ ٱ٪٭ٲػػةف ٔػػ٨ ٦نػػةث٭ذ٭٥ٝج٤ً٪ػػة »٠سٲػػؿ: 

 .«٠ةف ٝىؽ ا٧٣ؤ٨٦ ػٲؿان  ذإ وىٔكإٔٚة٣٭٥ 

[ 3/27( ٝػػةؿ ٚػػٰ ]852٬ٚػػذط ا٣جػػةرم الثػػ٨ ظضػػؿ ا٣ٕكػػٞال٩ٰ ) -

٥٣ ٱؿد األ٦ؿي ثؾ٣ٟ أل٨١٦ أف ٱيع٢٧ ٫٤ٕٚ ذ٣ػٟ  ذإ وىٔ»كٗٲؿ٬ة: 

 .«٤ٔٯ د٤ٕٲ٥ أ٦َذ٫

 كد١ؿرت ا٣ٕجةرات ٦بةت ا٧٣ؿات ٰٚ ٚذةكل األز٬ؿ ك٦ض٧ٕةت ا٣جعٮث.

 ح ػكةرةا٣ٌٕٮ: د. ٧٦ؽك

 كطار اىيخِ ء -4

حٔاز اغاػٍذا اىاطن٘ب )ذإ وىٔ( ـٖ ٌثو كٔىًٓء )غأؽتاطي اىهاتذب 

 ذإ وىٔ نذن ؽذى٘ذً(.

 .كطار اىٍخيعء اىٍٔاـل  -5

*   *   * 
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(191) 

ٌَِ  تشطَّج ـٖ وتشطَّج 

 

 اىٍػأى ء -1

ٱنٲٓ ٰٚ االقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػٮم ا٧٣ٕةوػؿ ٔجػةرة )دؼػَؿج ٦ػ٨ ا٣ضة٦ٕػح أك ٦ػ٨ 

ُ ب٭ة ثٌٕ٭٥ ،ا٧٣ؽرقح( ألف ا٣ٮارد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ٬ٮ )دؼػَؿج ٚػٰ(، ٧٠ػة ٚػٰ  ؛كٱؼ

 د٥َ٤ٕ أك أد٨ٞ ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ أك قٮاق. :ٝٮ٣٭٥: )دؼَؿج ٰٚ ا٣٪عٮ أك ٰٚ ا٣ٞة٩ٮف( ث٧ٕ٪ٯ

 ءاالكاطاح -2

د٤َٕػ٥  :صٮاز ٝٮ٣٭٥: )دؼَؿج ٰٚ ا٣ضة٦ٕح، كدؼَؿج ٨٦ ا٣ضة٦ٕػح( ث٧ٕ٪ػٯ

عىٲ٢ ٤ٔػ٥ ثٕٲ٪ػ٫ ٚة٣ىػعٲط: )دؼػَؿج ٚٲػ٫(، ٚٲ٭ة كأد٥َ د٤ٕٲ٫٧ ٚٲ٭ة. أ٦ة ٰٚ د

ٚذ١ٮف ا٣ذٕؽٱح ثة٣عؿؼ )ٰٚ( عدٞةف ا٥٤ٕ٣ كا٣ٛػ٨، كثػة٣عؿؼ )٦ػ٨( ١٧٣ػةف 

 أم د٥َ٤ٕى ٤ٔٲ٫. (:ا٣ذ٥٤ٕ أك ا٣ذؽرب، ٧٠ة ٱٞةؿ: )دؼَؿجى ثة٣ٕة٥ً٣ً 

 ـٖ اىٍػذحًء -أ اىاػي٘وء -3

  :٭ة: أدَث٭ة ٧٠ة ٱؼؿ ج ا٥٤ٕ٧٣ د٧٤ٲؾق..ػؿَ »٣كةف ا٣ٕؿب ػ٫ ٚػٰ ػَؿصى صى

 ..«األدب ٚذؼَؿج..

  :كػَؿص٫ »دةج ا٣ٕؿكس ، ٖى ػؿىج ٚالفه ٰٚ ا٥٤ٕ٣ كا٣ى٪ةٔح ػؿكصةن: ٩ج

٪ ٲ٨ ث٧ٕ٪ٯ ٦ٕٛٮؿ(:ؿ  ٰٚ األدب دؼؿٱضةن ٚذؼَؿج..كػً  ًٕ إذا دَرث٫ ٰٚ  ٱش ٦ةؿو )٠

 .«األ٦ٮر

  :ػَؿج ٚػالفه »ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ ٖى ٚٲ٭٧ػة. ػى ػؿج ٰٚ ا٥٤ٕ٣ كا٣ى٪ةٔح: ٩جػ

٥ أك ا٣ى٪ةٔح أك األدب: دَرث٫ ك٫٧َ٤ٔ..دؼَؿج ٚالفه ٰٚ ٚػ٨ٌ ٠ػؾا: ٚال٩ةن ٰٚ ا٤ٕ٣

ٖى ٚٲ٫  .«٩ج
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 في الداللة: -ب

المفًٌم من لسان العرب والتاج أن معوٍ تخرَّج فَ الشَء يٌ تعلََّمى، إذ يوٌ 

لو  أو الفون مطاوع )خرََّج(، وقد عدَّاه القدماء ةحرف الجر )فَ( للداللث علوٍ الع

الووذت تعلَّمووى الشووخب أووالنب أو الوحووٌ أو الفقووى::ولخن قٌلوووا  )تخوورَّج موون 

مخوان الوتعل  أو التود ب: ومون   وإهما ُعوَ ،الجامعث( ال ُعوَ هٌع العل  أو الفن

   ٻ ژالمعروف أن من معاهَ )من( مرانَفوث )فوَ(، ءواء فوَ تفسوِر قٌلوى تعوالٍ  

فَ ٌُم الجمعوث أموا فوَ م ووَ أت   [٩الجمعث  ] ژ     پ پ پ پ ٻ

لوٌ قِو   )تخورَّج فوَ الوحوٌ مون الجامعوث( لخوان   وما ةعوديا: أت 91٩اللتِب 

 المعوٍ تخرج فَ عل  الوحٌ من مخان يٌ الجامعث:

 ويٌ اةتداء ال اُوث، فقوٌلً   ،ُمخن أن تحم  العتا ة علٍ معوٍ )ِمن( الةرز

 تعلُّمى من الجامعث: تعلَّ  وتد َّب موطلقا    )تخرَّج من الجامعث( ُعوَ

م تخوٌن تعدُوث الفعو  )تخورَّج( ةحورف )فوَ( يوَ  وةواء  علوٍ موا تقودَّ

لِّوو ، وتخووٌن تعدُتووى  الصووحِحث للداللووث علووٍ هووٌع العلوو  أو الفوون الووذت تتعت

ةالحرف )من( ءائزة للداللث علٍ المخوان الوذت مووى أخوذ الشوخب علموى 

 ويٌ يوا الجامعث أو المعًد وهحٌيما: ،أوفوَّى

 في االستئناس: -ج

تخرَّج من/فَ ءامعوث أوذا  »أو نيا المعج  العرةَ الساسَ، قال   -

 :«تعلَّ  فًِا

تخورَّج علوٍ، وتخورَّج »وأثتتًا معج  الل ث العرةِث المعاصورة، قوال   -

تخرَّج فَ ألِث العلٌم، تخرَّج  فَ، وتخرَّج من، ُتخرج تخرُّءا  فًٌ متخرِّج::

 :«ا وأت َّ تعلِمى فًِا::وتخرَّج فَ العل  والنبمن ألِث العلٌم  تعلَّ  فًِ

 العضٌ  ن:ممدوح خسا ة
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 كطار اىيخِ ء -4

تػيَّتً  ءحٔاز كٔىًٓء )تشطَّج ـٖ اىخذٌػ ، وتشطَّج ٌَ اىخذٌػت ( يٍػِتٕ

ًَّ تػيٍّ٘ ـ٘ٓذ. أٌذ ـٖ ترف٘و غيتً يػِ٘تّ ـذىفتر٘دء )تشتطَّج ـ٘تّ(،  ـ٘ٓذ وأت

ن ـاهٔن اىاػصٗ  يذىرطف )ـٖ( إلتلذن اىػيتً واىفتَ، ويتذىرطف )ٌتَ( ىٍهتذ

ًِ ً أو اىاصُّ اىاػيُّ  َج يذىػذىِ ًَ غيّ٘ (ءرب، نٍذ ٗلذاء )تشطَّ  .أي تػيَّ

 كطار اىٍخيعء -5

 اىٍٔاـل ، وترفَّو غيٕ اىلطار اىصنأر ٌذزن اىٍبذرك واألغاذذ ٌطوان اىبٔاب.

 

(191) 

 ٌَْصٗٔن يٍػِٕ ٌَِصَٗ

 

 اىٍػأى ء -1

 ٦ى٨ ٤ٔٲ٫ دىٱ٨ٍ. ، ك٬ٮ)٦ىًؽٱ٨( :ٱؿٚي ثٌٕ٭٥ اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ح )٦ىٍؽٱٮف( ث٧ٕ٪ٯ

 ءاالكاطاح -2

 ٨٧٣ ٤ٔٲ٫ دىٱ٨. ،٦ىًؽٱ٨ :صٮاز ٝٮؿ: )٦ىٍؽٱٮف( ث٧ٕ٪ٯ

 ـٖ اىٍػذحًء -أ اىاػي٘وء -3

  :أٝؿًذي٫، ٚ٭ٮ ٦ىًؽٱ٨ ك٦ىٍؽٱٮف»٣كةف ا٣ٕؿب :  .«ًد٩ٍخي ا٣ؿص٢ى

  :ٍرص٢ه داا٨ ك٦ىؽٱ٨ ك٦ىؽٱٮف ك٦يؽاف، كدينَؽد دا٫٣: »ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲ

 .«٤ٔٲ٫ دىٱ٨

  :ًٞٲ٢، ك٦ىؽٱٮف، ك٬ػؾق د٧ٲ٧ٲػح، ك٦يػؽاف »دةج ا٣ٕؿكس رص٢ه ٦ىًؽٱ٨ ٧٠ى

ال ٱـاؿ ٤ٔٲ٫ دىٱ٨، أك رصػ٢ ٦ػؽٱٮف: ٠سػؿ  :٧٠يضةب، كدينَؽد دا٫٣، أم

 .«٦ة ٤ٔٲ٫ ٨٦ ا٣َؽٱ٨

  كصة  ٰٚ )ا٧٣ٞذٌت( ٰٚ اق٥ ا٧٣ٕٛٮؿ ٨٦ ا٣سالزٰ ا٧٣ٕذ٢ ا٣ٕػٲ٨ أف
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ث٪ٰ د٧ٲ٥ ٱيذ٧ً ٮف اقػ٥ ا٧٣ٕٛػٮؿ ٦ػ٨ ا٧٣ٕذػ٢ ا٣ٕػٲ٨ ٚٲٞٮ٣ػٮف: زػٮب 

٢ ٦ى  ٲٮ٦ػح..ك٩ٞي يؿ  ٦ى١ٲٮؿ، ك٦ىُٲٮثح، ك٦٘ى ٔػ٨ ا٧٣ػةز٩ٰ أ٩٭ػ٥ ٍؼٲٮط، كث

٦جٲٮع ك٦ٕٲٮب ك٦كٲٮره ث٫، ٚإذا ٠ةف ٨٦ ا٣ٮاك ال ٱيذ٧ ٮ٩ػ٫؛ ال  :ٱٞٮ٣ٮف

ٮكؿ، كال ٰٚ ٦ىىٮغ ٦ىٮكغ ا٣جذح. ٮؿ ٦ٞى  ٱٞٮ٣ٮف ٰٚ ٦ٞى

  :)إف دذ٧ٲ٥ ا٧٣ٕٛٮؿ ٚٲ٧ػة ٔٲ٪ػ٫ كاك »كٝةؿ اث٨ ص٪ٰ ٰٚ )ا٣ؼىةاه

. كٝػةؿ ٚػٰ «كاالقػذ٧ٕةؿ، ال ٱكػٮغ ا٣ٞٲػةس ٤ٔٲػ٫مةذ ٰٚ ا٣ٞٲػةس 

ٚٲٞػةؿ  ،كا٣ؿص٢ ٦ىؽٱ٨ ، كٱؼؿج ٤ٔٯ أو٫٤»: 97)ا٧٣ٞذٌت( /ص 

ٍٕٲٮف، ٝةؿ:؛ ٦ىؽٱٮف ًٕٲ٨، كإف مبخ ٤ٔٯ األو٢ ٦ى  كا٣ؿص٢ ٦ى

 ٝػػؽ ٠ػػةف ٝٮ٦ػػٟ ٱـ٧ٔٮ٩ػػٟ قػػٲؽان 

 

ٲػػػػٮفي    كإػػػػػةؿ أ٩ػػػػٟ قػػػػٲؽه ٦ٕى

 (98)ا٧٣ٞذٌت/ ص  

  :)ٲٍ٪ػػةن ٔػػةف ا٣ؿصػػ٢ى ٱى »كصػػة  ٚػػٰ ا٤٣كػػةف )ٔػػٲ٨ ٔى  ،ٚ٭ػػٮ ٔػػةا٨ ،ٕٲ٪ػػ٫ 

ٲٮف ٤ٔٯ ا٣ذ٧ةـ ًٕٲ٨ ٤ٔٯ ا٣٪ٞه، ك٦ٕى  .«كا٧٣ىةب ٦ى

  ٰ٪أف ا٣٪ةَٜ ٤ٔٯ ٣٘ح ٨٦ ٣٘ػةت ا٣ٕػؿب »كٰٚ )ا٣ؼىةاه( الث٨ ص

 .«٦ىٲته ٗٲؿ ٦ؼُئ، كإف ٠ةف ٗٲؿي ٦ة صة  ث٫ ػٲؿان ٦٪٫

كٝؽ أػؾ ا٤٣٘ٮٱٮف كا٣٪عٮٱٮف ث١سٲؿ ٧٦ة صة  ٤ٔٯ ٣كةف د٧ػٲ٥ ك٣ػ٥ ٱػؿد 

 ٨ٔ ا٣ٞؿمٲٲ٨.

 ،٦ةزاؿ أ٢٬ ا٣ؼ٤ٲش إ٣ٯ ا٣ٲٮـ ٱكػذ٤٧ٕٮف ا٤٣٘ػح ا٣ذ٧ٲ٧ٲػح ٚػٰ ٣٭ضػذ٭٥ك

ٱٮ٩ح كأ٦سة٣٭ة. ـٍ  كٱك٧ٮف ث٪ةد٭٥: ٦ى

 ا٣ٌٕٮ: د. ٦ةزف ا٧٣جةرؾ

 كطار اىيخِ ء -4

وٗفص  ْضا اىخٔاز  ىٍَ غيّ٘ دََٗ. ،ٌَِصَٗ ءحٔاز كٔاء )ٌَْصٗٔن( يٍػِٕ

ٖ  يِذ  اغً اىٍفػٔا ٌَ غيٕ  أيء  ءوىٕ اىِلؿ، واألَ ٗذئٖ أحٔف نو ـػو ثالث

 ٌب٘ع وٌصَٗ وُرٍْٔذ.

 كطار اىٍخيعء اىٍٔاـل . -5
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(192) 

ُّٖ واىطأُغٍذىَّ٘ ُ   اىطأُغٍذى

 

٨٦ ا٣ذؿا٠ٲت ا٤٣٘ٮٱح ا٧٣ٕةوؿة ا٣ذٰ مةٔخ: )رأسي ٦ةؿ، كرأسي ا٧٣ػةؿ، 

ٍ كا٣ؿأقي  ٌٰ قي ٧ةؿ، كا٣ؿأ ٧ة٣ٲح(، كٝؽ أدل مٲٮٔ٭ة إ٣ٯ ا٣ذكػةؤؿ ٔػ٨ ، كا٣ؿأقي ٧ة٣

 ًجُ٭ة اعٔؿاثٰ.

ا٣عةالت ا٣ذٰ ذ٠ؿ٩ة٬ة إ٣ٯ ٩ػٮٔٲ٨ ٦ػ٨ ا٣ذؿا٠ٲػت، ك٦ػ٨ زػ٥ ٤ٔػٯ دٞك٥ 

 م٤١ٲ٨ ٨٦ ا٣ٌجٍ اعٔؿاثٰ:

الف ٕػة٦ى ٦ؿ٠َجة )رأسي ٦ةؿو كرأسي ا٧٣ةؿ(، ك٬ؾاف دؿ٠ٲجةف إًػةٚٲةف ٱي  -1

ٱٕػؿب ا٣ضػـ   :٦ٕة٤٦ح ا٧٣ٌػةؼ كا٧٣ٌػةؼ إ٣ٲػ٫ ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح، أم

ك٬ٮ ا٧٣ٌةؼ ثعكت ٦ٮ٫ٕٝ ٦ػ٨ ا٣ض٤٧ػح، كٱٕػؿب ا٣ضػـ   ،األكؿ

ا،ٰا٣سة٩ ٙى رأسي  ، ك٬ٮ ا٧٣ٌةؼ إ٣ٲػ٫ ثة١٣كػؿة صػؿًّ ٚٲٞػةؿ: )دٌػةٔ

ا٧٣ةؿ، كٔ٪ؽق رأسي ٦ةؿو ٠جٲػؿ، كًػةٔٙ زٱػؽ رأسى ا٧٣ػةؿ أك رأسى 

.)  ٦ة٫ً٣، كًةع ثٕيي رأًس ا٧٣ةؿ، كًةع ثٕي رأًس ٦ةؿو

 ك٬ؾا ٨٦ ا٧٣ذٕة٥٣ ا٣جكٲٍ.

 ٧ةؿ كا٣ؿأق٧ة٣ٰ كا٣ؿأق٧ة٣ٲح(:جةت: )ا٣ؿأقي ٦ؿ٠َ  -2

ٞى ك٬ؾق ا٣ذؿا٠ٲت ٦َٕؿٚحن  ٭ة ٲٍ ذى ٠ة٩خ أـ ٦٪١َؿة ٬ٰ دؿا٠ٲت ٦ـصٲح، ك٥٣ دٕؽ ٠كػةث

ال  ،ك٬ػٮ ا٧٣ٌػةؼ ،دؿا٠ٲت إًةٚٲح، إذ إف ا٣ضػـ  األكؿ ٦ػ٨ ا٣ذؿ٠ٲػت اعًػةٰٚ

ٔيؿ ؼ ا٣ضـ  األكؿ ٦٪٭ػة. كٱ٪ُجػٜ ٚٞؽ َٕؿؼ ثأؿ، ثؼالؼ ٦ة ٬ٰ ٤ٔٲ٫ ا٣عة٣ح ٬٪ة، ٱي 

ٞػػة٬ؿة ٤ٔٲ٭ػػة دٕؿٱػػٙ ا٧٣ؿ٠ػػت ا٧٣ـصػػٰ ٧٠ػػة صػػة  ٚػػٰ أوػػٮؿ ا٤٣٘ػػح ٧٣ض٧ػػٓ ا٣

٥ً ٧٤٠ذػٲ٨ إظػؽا٧٬ة إ٣ػٯ األػػؿل، كص٤ٕ٭٧ػة اقػ٧ةن كاظػؽان »(، ك٬ٮ: 6/54)

، كٱ٪نأ ٨٦ ا٧٣ـج ٦ٕ٪ٯ صؽٱػؽ ال وػ٤ح ٣ػ٫ ٦جةمػؿة ثػة٧٣ٕ٪ٯ ا٣كػةثٜ «إٔؿاثةن كث٪ة ن 
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َٛٯ(:   .«أف د٧ذـج ٧٤٠ذةف ٚذىٲؿا ٧٤٠ح كاظؽة»ألظؽ٧٬ة، أك ٧٠ة ٰٚ )ا٣٪عٮ ا٧٣ى

ثػٲ٨ )رأس ا٧٣ػةؿ( ٦ؿ٠جػةن إًػةٚٲًّة ٜ ك٧٦ة ٱٞٮ م ٦ة ذ٬ج٪ة إ٣ٲ٫ ٦ػ٨ ا٣ذٛؿٱػ

، ٦ة ذ٠ػؿق ٔجػةس ظكػ٨ ٚػٰ )ا٣٪عػٮ ا٣ػٮاٰٚ( كثٲ٨ )ا٣ؿأق٧ةؿ( ٦ؿ٠جةن ٦ـصٲًّة

ًُّػةكٱعك٨ ٰٚ »(: 6/312) إف ٠ػةف  ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣ـصػٰ كوػ٢ ا٧٤١٣ذػٲ٨ ػ

ػ  ُ ٰ د٣ػٲالن ا٣عؿؼ األػٲؿ ٨٦ ا٣ىؽر ٧٦ة ٱٮو٢ ث٘ٲؿق، ٚٲ١ٮف االدىػةؿ ا٣ؼ

ة  ٚػػٰ رقػػ٥ )دػػةج ا٣ٕػػؿكس( ٧٤٠ػػحى ك٤ٕ٣ػػ٫ اقػػذأ٩ف ث٧ػػة صػػ .«٤ٔػػٯ ا٧٣ػػـج

 ..«ك٦ٕؽٱ١ىًؿب اق٧ةف..»)٦ٕؽٱ١ؿب( ٦ٮوٮ٣ح ٰٚ ٝٮ٫٣: 

إذا دٞؿر أف ٬ؾق ا٣ذؿا٠ٲت ٬ٰ دؿا٠ٲت ٦ـصٲح ٚإف إٔؿاث٭ػة ٱؼٌػٓ ٔة٦ػح 

أك٣٭٧ػة: ٱج٪ػٯ صػـؤق األكؿ ٤ٔػٯ عٔؿاب ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣ـصػٰ، ك٣ػ٫ كص٭ػةف؛ 

ا٧٣ؿ٠ػت  ك٬ٮ ٧٤٠ح )ا٣ؿأس(، كٱٕػؿب ا٣ضػـ  ا٣سػة٩ٰ ثعكػت ٦ٮٝػٓ ،ا٣ٛذط

   ا٧٣ـصٰ ٠ة٦الن ٰٚ ا٣ض٤٧ح، ٚٲٞةؿ ٦سالن:

 .)٧ة٣ٲٮف دكران ٠جٲؿان ٰٚ االٝذىةد ٧ة٣ٲح ي كا٣ؿأقى  )دؤدم ا٣ؿأقى

 .)٧ة٣ٲٲ٨ ٣٭٥ دكر ٠جٲؿ ٰٚ االٝذىةد ٧ة٣ٲح كا٣ؿأقى  )إف ا٣ؿأقى

 .)ٰ٧ة٣ٲٲ٨ اعق٭ةـ ٰٚ ا٢٧ٕ٣ اع٩كة٩ ٧ة٣ٲح كا٣ؿأقى  )٤ٔٯ ا٣ؿأقى

ؿب ث٫ ا٧٣ؿ ٔي ٪ػٰ( اقػ٥ ا٤ٕ٣ػ٥ كٱؤٱؽ ٬ؾا ا٣ٮص٫ ٦ة أ ٠ت ا٧٣ـصٰ )ا٣ػؽارى ُٝي

جً ٧٤٣316٬عؽ ث ا٧٣ذٮٚٯ ) ًي ي  ،ٍ ا٣ضـ  األكؿ ثة٣ج٪ة  ٤ٔٯ ا٣ٛذط(، ٚٞؽ  ٔػؿب كأ

إذ صة  ٰٚ )دػةج  ؛ا٣ضـ  ا٣سة٩ٰ ثعكت ٦ٮٝٓ ا٧٣ؿ٠ت ا٧٣ـصٰ ٠ة٦الن ٨٦ ا٣ض٤٧ح

 :ةا٣ٕؿكس( ٦ٌجٮَةن ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣ٞةٔؽة ٰٚ ثٌٕح ٔنؿ ٦ٮًٕةن ٦٪٭

٪٬ٰٮ ٔ٪ؽم ٨٦ دؼؿٱش ا٣ؽ» - ُٝي  )ٚأؿ( «ارى

- «ٰ٪ ُٝي  )ٝؿ٥ً( «ذ٠ؿق ا٣ؽارى

- «ٰ٪ ُٝي  )دػ٥( «ٝةؿ ا٣ؽارى

- «ٰ٪ ُٝي  )ق١ٙ( «٨٦ مٲٮخ ا٣ؽارى

ػ٨(، ك٬ػٰ ٦ع٤ػح ٚػٰ  ك٦ٕؿكؼ أف ا٣ؽارُٝ٪ٰ ٥٤ٔ ٦٪كٮب إ٣ٯ )دار ُٝي

 ث٘ؽاد ٧٠ة ذ٠ؿت ثٕي ٠ذت ا٣ذؿاص٥.
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د حػتِر ةػض  الواضاة  الثاهَ: أن ُػرب يذا الخركِب من مكاهِن غلٍ ح

فِقضا:: نهناضج  أن ُظًر اإلغراب هفسى غلضٍ خرضر كضمن مضن النضزأُن :أي

وا الرأَسمالِثَ  واةخػدها غن الرأِسمالِِث(. ًْ  الرأُسمالِثُ  وواج

وهخلص مما قدموا إلٍ أهى ُنٌز فَ ضتط كلمث نالرأسضمالِث( وأمثالًضا 

 من المركتات المزجِث المادثث وجًان:

النزء األو: موًا غلٍ الفخح وإغراب النزء الثضاهَ ةاسضب األو:: ةواء 

كضنن ُقضا:: نهناضج   مٌقع الخركِضب المزجضَ مضن اإلغضراب فضَ النملضث

وضا الرأَسضمالِثَ  واةخػضدها غضن الرأَسضمالِِث(  وملض  غمض    ًْ الرأَسمالِثُ  وواج

 ةنحكام إغراب المركب المزجَ.

ركثَ النضزء الثضاهَ الضذي الثاهَ: إحتاع حركث النزء األو: من الخركِب ح

ب ةاسب مٌقع الخركِضب المزجضَ مضن اإلغضراب فضَ النملضث  فِقضا:: رَ ػْ ُُ 

وا الرأَسمالِثَ  واحنًوا إلضٍ الرأِسضمالِِث( ًْ وملض    نهناج الرأُسمالِثُ  وواج

 اسخصااةا  لمقٌلث اإلغراب من مكاهِن أو لظايرة اإلحتاع اللفظَ فَ الػرةِث.

 الػضٌ: د. ممدوح رسارة

 قرار اللجوث: -4

حركثَ الجزء الثاهي الذي  المزجي إحتاع حركث الجزء األول من الخركٌب 

ًػرب ةحصب موقع الخركٌذب المزجذي مذن ااغذراب لذي الجملذثل لٌ ذال: 

وذلذ   ل)هجحج الرأُشمالٌثُل وواجْهوا الرأَشمالٌثَل واحجهوا إلذى الرأِشذمالٌِث 

 تاع اللفظي لي الػرةٌث.أو لظاهرة ااح لاشخصحاةاً لم ولث ااغراب من مكاهٌن

 قرار المجلس: الموال ث. -5

*   *   * 
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 املهداح واجملالد اٌىتت
 اٌعرثيخ اٌٍغخ جمّع ِىتجخ إىل
 3122َ عبَ ِٓاألوي  اٌرثع يف

 ()دروٗؼ أُٔر .أ

 اىهاب اىػطي٘  -أ

٦ؤقكػح فؿ ا٣جٲػخ  ،زـ ا٣ع٤ػٰظػة أزؿ ا٧٣عذكت ٰٚ ا٣ؽراقةت ا٣٪عٮٱح: -

 .2163عظٲة  ا٣ذؿاث، إٱؿاف، 

قالـ ظذٯ أكاػؿ ا٣ٞػؿف ا٣ؿاثػٓ ٔنػؿ ا٣٭ضػؿم: أٔالـ ظ٧ةة ٨٦ ٚضؿ اع -

أظ٧ؽ ٝؽرم ا١٣ٲة٣ٰ، ٔ٪ٰ ث٫: ٔجؽ ا٣ؿزاؽ ا١٣ٲػة٣ٰ، ك٣ٲػؽ ا٣كػؿاٝجٰ، دار 

 .2168اعرمةد ٤٣٪نؿ، د٦نٜ؛ 

 ، ا٧٣ؤ٣ػٙ، د٦نػٜ،مٕؿ ٣ َٛةؿ: ٤ٰٔ ا٣ؿًػة ا٣عكػٲ٪ٰ أ٩ةمٲؽ َٛٮ٣ح: -

2168. 

 )٦كػػؿظٲح(: ٤ٔػػٰ ا٣ؿًػػة ا٣عكػػٲ٪ٰ، ا٧٣ؤ٣ػػٙ، د٦نػػٜ، اع٩كػػةف ا٣جنػػٓ -

2168. 

 .2168 ثال ٔ٪ٮاف )مٕؿ(: ٤ٰٔ ا٣ؿًة ا٣عكٲ٪ٰ، ا٧٣ؤ٣ٙ، د٦نٜ، -

يقٲؽة م٭ج٪ؽر، د٦نٜ،ح ا٣ىجةحدؿ٩ٲ٧ -  .2168 : دٱٮاف مٕؿ: أ

                                                 

() .ٓأ٦ٲ٨ ا١٧٣ذجح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٧٣ض٧ 
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ا٣سٮٱح ثٞٲٓ ا١٣ٮٚػح: وػالح ٦٭ػؽم ا٣ٛؿَٮقػٰ، ا٣ٕػةرؼ ٧٤٣ُجٮٔػةت،  -

 .2165 ثٲؿكت، ا٣ٕؿاؽ،

، ؿثػؽاكما٣ا٣عؿ٠ح األدثٲح ٰٚ ثالد ا٣نةـ: ٔجؽ ا٣٪جػٰ اوػُٲٙ، ٦ع٧ػٮد  -

 .2168 ، د٦نٜ،ا٣ٕؿثٲحك٬ت رك٦ٲح كفػؿكف، د٦نٜ ٔةو٧ح ا٣سٞةٚح 

 .2168 د٦نٜ، : ٤ٰٔ ا٣ؿًة ا٣عكٲ٪ٰ ،ػٮاَؿ ا٣عكٲ٪ٰ -

ثػػ٨ ا٣عكػػٲ٨ ا٣نػػ٭ٲؿ ثة٣ذٮ٩كػػٰ: ٤ٔػػٰ ا٣ؿًػػة ا٣عكػػٲ٪ٰ، زٱػػ٨ ا٣ٕةثػػؽٱ٨  -

 .2168د٦نٜ، 

 .2168 ٔجٞؿٱةت دٮ٩كٲح: ٤ٰٔ رًة ا٣عكٲ٪ٰ، د٦نٜ، -

: ٧٦ؽكح ػكةرة، كزارة ا٣سٞةٚػح: ا٣٭ٲبػح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثٲ٨ ا٣ذنؽد كا٣ذٲكٲؿ -

 (.61 ،) ٌٝةٱة ٣٘ٮٱح؛١٤٣2168ذةب، د٦نٜ ا٣كٮرٱح ا٣ٕة٦ح 

٦ع٧ػؽ ثػؿم ٦كؿظٲةت أظ٧ػؽ أثػٰ ػ٤ٲػ٢ ا٣ٞجػة٩ٰ: دعٞٲػٜ كدىػعٲط:  -

، 2168 ١٤٣ذػةب، د٦نػٜ،ا٣كػٮرٱح : ا٣٭ٲبػح ا٣ٕة٦ػح ٔٮا٩ٰ، كزارة ا٣سٞةٚح

 )إظٲة  ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ ك٩نؿق(.

كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ٯ ٰٚ ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ كاعقال٦ٰ: ٱعٲٯ ٦ٕض٥ أٔالـ ا٣ذ٧ٕٲح  -

 (.667، )ا٣ٮٰٔ اعقال٦ٰ؛ ٦2168ٲؿ ٥٤ٔ، ا٣ٮٰٔ اعقال٦ٰ، ا١٣ٮٱخ، 

٨٦ أٝٮاؿ قٲؽم ا٣ٮا٣ؽ زٱ٨ ا٣ٕةثػؽٱ٨ ا٣ذٮ٩كػٰ: ٤ٔػٰ ا٣ؿًػة ا٣عكػٲ٪ٰ،  -

 .2168 د٦نٜ،

 .2168 : ٤ٰٔ ا٣ؿًة ا٣عكٲ٪ٰ، د٦نٜ،٨٦ ذ٠ؿٱةدٰ ٰٚ ا٧٣عة٦ةة -

، صة٦ٕػح ظ٧ػةة: ٤٠ٲػح اٳداب، ظ٧ػةة، كػؿاٝجٰٲػؽ ا٣ا٣٪عٮ كا٣ىػؿؼ: ك٣ -

2168. 

*   *   * 



 

- 572 - 

 
 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق

  ( م1049 -ه 4110يف مطلع عام )
 

 األعضـاء –أ 
 

 تاريخ دخول املجمع

 6771 الدكتور حممد هيثم اخلياط

 حانيياملالدكتور حممد مروان 

«رئيس املجمع»  

6777 

 الدكتور حممود السيد

«نائب رئيس املجمع»  

5006 

 الدكتور حممد مكي احلسيي

«عأمني املجم»  

5006 

 5005 الدكتور موفق دعبول

 5001 الدكتور مازن املبارك

 5002 الدكتور ممدوح خسارة

 5002 األنتاذ مروان البواب

 5002 الدكتور عمر شابسيغ

 تاريخ دخول املجمع

 5002 الدكتور عيسى العاكوب

 5002 الدكتورة لبانة مشوح

 5002 الدكتور عبد اإلله نبهان

 5060 الدكتور هاين رزق

 5060 د قدورالدكتور أمح

 5060 الدكتور حممد نعيد الصفدي

 5061 الدكتور وهب رومية

 5061 الدكتور رفعت هزيم

 5061 الدكتور عبد اليارص عساف

 5061 الدكتور عبود الرساج

 5061 الدكتور حممد طيب تيزييي



 (9-1) نءااجلز (29)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

571 

 
 
 

 )*(األعضاء المرادلون في البلدان العربية -ب
 

 

 تاريخ دخول املجمع

  األردىوة اهلاشموةاململكة 

 6721 الدكتقر ظبد الؽريؿ خؾقػة

 6721 الدكتقر حمؿقد السؿرة

 5005 الدكتقر ظدكان بخقت

 5005 الدكتقر ظع حمافظة

 5062 الدكتقر شؿر  الدرويب

  اجلمهورية التوىسوة

 6721 الدكتقر رصاد محزاوي

 6771 إشتاذ أبق الؼاشؿ حمؿد كرو

 6771 حالدكتقر إبراهقؿ صبق

 6771 الدكتقر إبراهقؿ بـ مراد

 5000 الدكتقر ظبد القهاب بقحديبة

 5005 الدكتقر ظبد السالم ادسّدي

 5005 الدكتقر ظبد الؾطقػ ظبقد

  اجلمهورية اجلزائرية

 6775 الدكتقر أمحد ضالب اإلبراهقؿل

 5005 الدكتقر ظبد ادؾؽ مرتاض

 تاريخ دخول املجمع

 5005 الدكتقر العريب ولد خؾقػة

 5007 تقر صالح بؾعقدالدك

 5062 الدكتقر ظثامن السعدي

  اململكة العربوة السعودية

 5000 الدكتقر أمحد حمؿد الضبقب

 5000 الدكتقر ظبد اهلل صالح العثقؿغ

 5000 الدكتقر ظبد اهلل الغذامل

 5007 الرحقؿ ظسقالن ظبد الدكتقر ظبد اهلل ـب

  مجهورية السودان

شتاذ ظع أمحد باب  ؽرٕا

 شرئقس ادجؿع»

5007 

 5062 الدكتقر حسـ بشر صديؼ

ـ حاج ماجد  5062 الدكتقر وايف صالح الدي

  اجلمهورية العربوة السورية

 6775 ظؿر الدقاقالدكتقر 

 5000 الدكتقر أمحد دمهان

 
____________________________________ 

  ء وفًؼا لؾستقب الزمـل ت إقطار وفًؼا لؾستقب اهلجائل، وإشامر  ك  ( ذ  *)



 (م9412هـ/1444)أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

 

577 

 تاريخ دخول املجمع

 5000 الدكتقر ظدكان درويش

 5000 الدكتقر حمؿد مرايايت

 5005 الدكتقر رضقان الداية

 5005 الدكتقر صالح كزارة

 5005 الدكتقر ظبد الؽريؿ رافؼ

 5005 الدكتقر ظع أبق زيد

 5005 الدكتقر ظع ظؼؾة ظرشان

 5005 الدكتقرة فاتـ حمجازي

 5005 الدكتقر حمؿد حسان الطقان

 5005 الدكتقر حمؿقد الربداوي

 5005 الدكتقر حيقك مر ظؾؿ

 5007 الدكتقر أمحد احلاج شعقد

 5007 الدكتقر ظبد احلؾقؿ مـصقر

 5007 الدكتقر ظامد الصابقين

 5062 الدكتقرة أشقدة بشر صفبـدر

 5062 الدكتقر ظبد اجلبار الضحاك

 5062 دكان بركةالدكتقر ظ

 5062 الدكتقر ظؼقؾ ادرظل

 5062 الداية زالدكتقر فاي

 تاريخ دخول املجمع

 5062 الدكتقر فقصؾ احلػقان

 5062 الدكتقر قاشؿ شارة

 5062 الدكتقر حمؿد ظبدو فؾػؾ

 5062 إشتاذ حمؿد ظدكان شامل

 5062 الدكتقرة مـك إلقاس

 5062 الدكتقر مقخائقؾ معطل

  اجلمهورية العراقوة

 5000 قر كاجح الراويالدكت

 5005 الدكتقر حمؿقد حقاوي محاش

 5005 الدكتقر بشار ظقاد معروف

 5007 الدكتقر داخؾ حسـ جريق

 5007 الدكتقر ظع الؼاشؿل

 5007 الدكتقر صالح مفدي الػرضقد

 5062 الدكتقر مسارع الراوي

  فلسطني

 5007 الدكتقر أمحد حسـ حامد

  الكويت

 6771  يـقؿالدكتقر ظبد اهلل

 5000 الدكتقر ظع الشؿالن



 (9-1) نءااجلز (29)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

572 

 تاريخ دخول املجمع

 5000 الدكتقر شؾقامن العسؽري

 5000 الدكتقر شؾقامن الشطل

 5005 إشتاذ ظبد العزيز البابطغ

  اجلمهورية اللبناىوة

 6775 الدكتقر فريد شامل احلداد

جار ـ البدوي اـل  5000 الدكتقر ظز الدي

 5005 الدكتقر جقرج ظبد ادسقح

  اللوبوة العربوة رييةاجلامه

 6771 الدكتقر حمؿد أمحد الرشيػ

  مجهورية مرص العربوة

 6721 الدكتقر رصدي الراصد

 6721 إشتاذ وديع فؾسطغ

 6771 الدكتقر حمؿقد ظع مؽل

 6771 إشتاذ مصطػك حجازي

 6771 حمؿقد ففؿل حجازي الدكتقر

 تاريخ دخول املجمع

 5000 الدكتقر جابر ظصػقر

 5005 الدكتقر حسغ كصار

 5000 الدكتقر ظبد احلافظ حؾؿل

 5005 الدكتقرة وفا ء كامؾ فايد

 5007 الدكتقر كبقؾ ظع

 5062 الدكتقر صالح فضؾ

  اململكة املغربوة

 6721 الدكتقر حمؿد بـ ذيػة

 6771 الدكتقر ظباس اجلراري

 5000 الدكتقر ظبد الؾطقػ بربقش

 5005 إشتاذ ظبد الؼادر زمامة

 5005 الشاهد البقصقخلالدكتقر 

  اجلمهورية العربوة الومنوة

 5000 الدكتقر ظبد العزيز مؼالح



 (م9412هـ/1444)أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

 

577 

 األعضاء المرادلون في البلدان األخرى -ج
 

 تاريخ دخول املجمع

  أزبكستان

 6771 الدكتقر كعؿة اهلل إبراهقؿقف

  إسباىوة

 6775 الدكتقر خقسقس ريق شالقدو

  أملاىوة

 6775 ايؿالدكتقر رودلػ زهل

 5005 الدكتقر فقلػ ديسيش فقرش

  إيران

 6721 الدكتقر فروز حريرجل

 6721 الدكتقر حمؿد باقر حجتل

 6721 الدكتقر مفدي حمؼؼ

 5005 الدكتقر حمؿد ظع آذر صب

 5005 الدكتقر حمؿد ظع التسخري

 5005 الدكتقر حمؿد مفدي أصػل

  باكستان

 6771 الدكتقر أمحد خان

  لبوسنة واهلرسكا

 5005 الدكتقر أشعد دراكقفقتش

 تاريخ دخول املجمع

 5005 الدكتقر فتحل مفدي

 5005 الدكتقر حمؿد أركاؤوط

  تركوة

 6721 ويؾقأالدكتقر إحسان أكؿؾ الديـ 

  روماىوة

 5005 الدكتقر كؼقٓ دويرصقان

  الصني

 6722 إشتاذ ظبد الرمحـ كاجقكغ

 5007 الدكتقرة أمؾ ققه صقه هقه

  ةفرىس

 6721 كدره مقؽقؾأإشتاذ 

 6771 إشتاذ جاك ٓكغاد

 6771 إشتاذ جقرج بقهاس

 6771 إشتاذ جرار تروبق

  اهلنـد

 5005 الدكتقر حمؿد أمجؾ أيقب اإلصالحل



 أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون 

 

520 

 

 
 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق الراحلون

 
 رؤداء المجمع الراحلون -أ

 

 جمعمدة تولِّوه رئاسة امل رئوس املجمع

 (6721 - 6767) إشتاذ حمؿد كرد ظع

 (6727 - 6721) إشتاذ خؾقؾ مردم بؽ

 (6712 - 6710) إمر مصطػك الشفايب

 (6721 - 6712) الدكتقر حسـل شبح

 (5002 -6771) الدكتقر صاكر الػحام

 

     



 بية الراحلونأعضاء جممع اللغة العر

 

526 

 

 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق الراحلون
 األعضاء الراحلون -ب

 

 لوفاةا 

 6750 الشقخ ضاهر السؿعقين اجلزائري

 6751 إشتاذ إلقاس قدد

 6752 إشتاذ شؾقؿ البخاري

 6757 إشتاذ مسعقد الؽقاكبل

 6716 إشتاذ أكقس شؾقم

 6711 قريحإشتاذ شؾقؿ ظـ

 6711 إشتاذ مسي قـدلػت

 6712 الشقخ شعقد الؽرمل

 6711 الشقخ أمغ شقيد

 6711 اهلل رظد إشتاذ ظبد

 6796 الشقخ ظبد الرمحـ شالم

 6791 إشتاذ رصقد بؼدوكس

 6792 إشتاذ أديب التؼل

 6792 الشقخ ظبد الؼادر ادبارك

 6792 إشتاذ معروف إركاؤوط

 لوفاةا 

 6726 الدكتقر مجقؾ اخلاين

 6725 إشتاذ حمسـ إمغ

 إشتاذ حمؿد كرد ظع

 «رئقس ادجؿع»

6721 

 6722 شؾقؿ اجلـدي إشتاذ

 6722 إشتاذ حمؿد البزم

 الشقخ ظبد الؼادر ادغريب 

 شكائب رئقس ادجؿع»

6721 

 6721 إشتاذ ظقسك إشؽـدر ادعؾقف

 إشتاذ خؾقؾ مردم بؽ 

 شرئقس ادجؿع»

6727 

 6716 الدكتقر مرصد خاضر

 6715 إشتاذ فارس اخلقري

 إشتاذ ظز الديـ التـقخل

 شادجؿع كائب رئقس»

6711 



 (9-1) نءااجلز (29)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

525 

 لوفاةا 

 إشتاذ إمر مصطػك الشفايب

 شرئقس ادجؿع»

6712 

 إمر جعػر احلســل 

 شأمغ ادجؿع»

6770 

 6776 الدكتقر شامل الدهان

ـ الؽقاكبل  6775 الدكتقر حمؿد صالح الدي

 6772 إشتاذ ظارف الـؽدي

 6771 البقطار ةإشتاذ حمؿد هبج

 6771 الدكتقر مجقؾ صؾقبا

 6777 كتقر أشعد احلؽقؿالد

 6720 إشتاذ صػقؼ جزي

 6720 الدكتقر مقشقؾ اخلقري

 6726 إشتاذ حمؿد ادبارك

 6725 الدكتقر حؽؿة هاصؿ

 6722 إشتاذ ظبد الؽريؿ زهقر ظدي

 الدكتقر صؽري فقصؾ

 «أمغ ادجؿع»

6722 

 6721 الدكتقر حمؿد كامؾ ظقاد

 لوفاةا 

 الدكتقر حسـل شبح

 شرئقس ادجؿع»

6721 

 6722 إشتاذ ظبد اهلادي هاصؿ

 6775 إشتاذ أمحد راتب الـػاخ

 6775 إشتاذ ادفـدس وجقف السامن

 الدكتقر ظدكان اخلطقب

 شأمغ ادجؿع»

6772 

 6777 الدكتقر مسعقد بقبق

 5000 الدكتقر حمؿد بديع الؽسؿ

 5006 الدكتقر أجمد الطرابؾز

 5005 الدكتقر خمتار هاصؿ

 5005 تقر ظبد القهاب حقمدالدك

 5005 الدكتقر ظادل العقا

 5002 إشتاذ حمؿد ظاصؿ بقطار

 5001 الدكتقر ظبد احلؾقؿ شقيدان

 5007 الدكتقر حمؿد ظبد الرزاق قدورة

 الدكتقر صاكر الػّحام

 شرئقس ادجؿع»

5002 

 5002 الدكتقر ظبد الؽريؿ القايف



 بية الراحلونأعضاء جممع اللغة العر

 

521 

 لوفاةا 

 5060 إشتاذ جقرج صدقـل

 5066 ؿد زهر الباباالدكتقر حم

 الدكتقر ظبد الؽريؿ إصس

 شظضق ذف»

5066 

إحسان الـصحمؿد الدكتقر   5065 

 5065 الدكتقر حمؿد ظزيز صؽري

 5061 الدكتقرة لقذ الصباغ

 لوفاةا 

 5061 إشتاذ شؾقامن العقسك

 5062 الدكتقر ظبد اهلل واثؼ صفقد

صحادة اخلقري إشتاذ  5061 

بالدكتقر أكقر اخلطق  5062 

 5067 الدكتقر حمؿد حمػؾ

 

 

     



 (9-1) نءااجلز (29)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

529 

 األعضاء المرادلون الراحلون من األقطار العربية -ج
 

 الوفاة 

  اململكة األردىوة اهلاشموة

 6770 إشتاذ حمؿد الرشيؼل

 الدكتقر حمؿقد إبراهقؿ

 الدكتقر شامل خؾػ محاركة

6777 

5060 

 5062 الدكتقر كاس الديـ إشد

 5067 كشلت محاركة الدكتقر

  اجلمهورية التوىسوة

ـ حسـل ظبد القهاب شتاذ حس  6712 ٕا

 6770 إشتاذ حمؿد الػاضؾ بـ ظاصقر

 6771 إشتاذ حمؿد الطاهر بـ ظاصقر

 6771 إشتاذ ظثامن الؽعاك

 6772 الدكتقر شعد يراب

 6777 الدكتقر شؾقؿ ظاّمر

 5007 سقيز الالدكتقر حمؿد 

 الح اجلابريالدكتقر ص

 إشتاذ حمؿد ادزايل

 الدكتقر حمؿد احلبقب بؾخقجة

5007 

5060 

5065 

  اجلمهورية اجلزائرية

 6757 الشقخ حمؿد بـ أيب صـب

 الوفاة 

 6712 إشتاذ حمؿد البشر اإلبراهقؿل

 6777 حمؿد العقد حمؿد ظع خؾقػة

 6775 إشتاذ مقلقد قاشؿ

 6772 إشتاذ صالح اخلريف

 5061 ق الؼاشؿ شعداهللالدكتقر أب

 5067 الدكتقر ظبد الرمحـ احلاج صالح

  اململكة العربوة السعودية

 6771 إشتاذ خر الديـ الزركع

 6771 إشتاذ ظبد العزيز الرفاظل

 5000 إشتاذ محد اجلارس

 إشتاذ حسـ ظبد اهلل الؼرر

 إشتاذ ظبد اهلل بـ مخقس

 الدكتقر ظقض الؼقزي

5009 

5066 

5061 

  مجهورية السودان

 6770 الشقخ حمؿد كقر احلسـ

 5001 الدكتقر حمقل الديـ صابر

 5001 الدكتقر ظبد اهلل الطقب

 5002 إشتاذ حسـ فاتح قريب اهلل

 5001 إشتاذ رس اخلتؿ اخلؾقػة



 بية الراحلونأعضاء جممع اللغة العر

 

522 

 الوفاة 

  اجلمهورية العربوة السورية

 6752 الدكتقر صالح قـباز

 6752 إب جرجس صؾحت

 6711 رجس مـشإب ج

 6711 إشتاذ مجقؾ العظؿ

 6711 الشقخ كامؾ الغزي

 6712 إشتاذ جزائقؾ رباط

 6712 إشتاذ مقخائقؾ الصؼال

 6796 إشتاذ قسطاكل احلؿيص

 6795 امن إمحدقالشقخ شؾ

 6791 الشقخ بدر الديـ الـعساين

 6792 دوارد مرقصإإشتاذ 

 6726 إشتاذ رايب الطباخ

 6726 الشقخ ظبد احلؿقد اجلابري

 6726 الشقخ حمؿد زيـ العابديـ

 6721 الشقخ ظبد احلؿقد الؽقايل

 6721 الشقخ حمؿد شعقد العريف

 6727 يـاضققس افرامأالبطريرك مار 

 6722 ادطران مقخائقؾ بخاش

 6717 إشتاذ كظر زيتقن

 6717 الدكتقر ظبد الرمحـ الؽقايل

 الوفاة 

 امن إمحدإشتاذ حمؿد شؾق

 شبدوي اجلبؾ»

6726 

 6770 إشتاذ ظؿر أبق ريشة

 6777 الدكتقر صاكر مصطػك

 5000 الدكتقر قسطـطغ زريؼ

 5000 الدكتقر خالد ادايقط

 5001 إشتاذ ظبد ادعغ ادؾقحل

 الدكتقر ظبد السالم السماكقـل

 الدكتقر ظبد السالم العجقع

5001 

5001 

 5002 د الدايؿالدكتقر ظبد اهلل ظب

 5060 الدكتقر صالح الديـ ادـجد

 5066 الدكتقر ظدكان تؽريتل

 5066 إشتاذ مدحة ظؽاش

البطريـــرك مـــار أيــــاضققس 

 5069 زكا إول ظققاص

 5069 الدكتقر برهان العابد

 5061 الدكتقر ظؿر مقشك باصا

 5061 إشتاذ حمؿقد فاخقري

 5067 الدكتقر صادق فرظقن

 5067 ظدكان احلؿقي الدكتقر

  اجلمهورية العراقوة

 6759 إشتاذ حمؿقد صؽري ألقد



 (9-1) نءااجلز (29)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

521 

 الوفاة 

 6711 إشتاذ مجقؾ صدقل الزهاوي

 6792 إشتاذ معروف الرصايف

 6791 إشتاذ ضف الراوي

 6797 كستاس ماري الؽرمعأإب 

 6710 الدكتقر داود اجلؾبل ادقصع

 6716 إشتاذ ضف اهلاصؿل

 6712 حمؿد رضا الشبقبلإشتاذ 

 6717 إشتاذ شاضع احلرصي

 6717 إشتاذ مـر الؼايض

 6717 الدكتقر مصطػك جقاد

 6776 إشتاذ ظباس العزاوي

 6775 إشتاذ كاطؿ الدجقع

 6771 إشتاذ كامل إبراهقؿ

 6777 الدكتقر كاجل معروف

ـاضققس يعؼقب الثالثأالبطريرك   6720 ي

 6721 لرزاق حمقل الديـظبد االدكتقر 

 6721 الدكتقر إبراهقؿ صقكة

 6721 الدكتقر فاضؾ الطائل

 6729 الدكتقر شؾقؿ الـعقؿل

 6729 إشتاذ ضف باقر

 6729 الدكتقر صالح مفدي حـتقش

 الوفاة 

 6722 إشتاذ أمحد حامد الرصاف

 6722 الدكتقر أمحد ظبد الستار اجلقاري

 6770 الدكتقر مجقؾ شعقد

 6775 كقركقس ظقادإشتاذ 

 6771 الشقخ حمؿد هبجة إثري

 6772 إشتاذ حمؿقد صقت خطاب

 6772 الدكتقر فقصؾ دبدوب

 5006 الدكتقر إبراهقؿ السامرائل

 5005 الدكتقر حمؿد تؼل احلؽقؿ

 5001 الدكتقر صالح أمحد العع

 5002 الدكتقر ظبد العزيز البسام

 5002 الدكتقر مجقؾ ادالئؽة

 5001 كتقر ظبد الؾطقػ البدريالد

 5007 الدكتقر حسغ ظع حمػقظ

 كتقر ظبد العزيز الدوريالد

 الدكتقر حمؿقد اجلؾقع

5060 

5066 

 5066 هالل كاجلإشتاذ 

 5061 الدكتقر يقشػ ظز الديـ

  فلسطني

 6756 إشتاذ كخؾة زريؼ

 6796 الشقخ خؾقؾ اخلالدي
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527 

 الوفاة 

 6797 إشتاذ ظبد اهلل خمؾص

شتاذ حمؿد إشعاف الـشاصقبل  6792 ٕا

 6721 إشتاذ خؾقؾ السؽاكقـل

 6727 إشتاذ ظادل زظقس

ـقؽل ب أويسطغ مرمرجل الدوم  6711 ٕا

 6776 إشتاذ قدري حافظ ضققان

 6771 إشتاذ أكرم زظقس

 5001 الدكتقر إحسان ظباس

 5001 إشتاذ أمحد صدقل الدجاين

 5001 الدكتقر إدوارد شعقد

 5062 الدكتقر أمحد صػقؼ اخلطقب

  الكويت

 5061 الدكتقر خالد ظبدالؽريؿ مجعة

  اجلمهورية اللبناىوة

 6752 إشتاذ حسـ بقفؿ

 6757 إب لقيس صقخق

 6757 إشتاذ ظباس إزهري

 6757 إشتاذ ظبد الباشط فتح اهلل

 6710 الشقخ ظبد اهلل البستاين

 6710 إشتاذ جز ضقمط

 الوفاة 

 6790 إشتاذ أمغ الرحياين

 6796 إشتاذ جرجل يـل

 6792 الشقخ مصطػك الغاليقـل

 6791 إشتاذ ظؿر الػاخقري

 6792 إشتاذ بقلس اخلقيل

 6726 الشقخ إبراهقؿ ادـذر

 6721 شالعامع»الشقخ أمحد رضا 

 6721 إشتاذ فقؾقب ضرزي

 6727 الشقخ فماد اخلطقب

 6722  فقاضالدكتقر كؼقٓ

 6710 إشتاذ شؾقامن طاهر

 6715 إشتاذ مارون ظبقد

 إشتاذ بشارة اخلقري

 شإخطؾ الصغر»

6712 

 6771 إشتاذ أمغ كخؾة

 6777 إشتاذ أكقس مؼدد

 6772 إشتاذ حمؿد مجقؾ بقفؿ

 6721 الدكتقر صبحل ادحؿصاين

 6727 الدكتقر ظؿر فّروخ

 6771 لعاليعإشتاذ ظبد اهلل ا

 5001 الدكتقر كؼقٓ زيادة
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 الوفاة 

 5007 الدكتقر حمؿد يقشػ كجؿ

  لوبوا

 6722 إشتاذ ظع الػؼقف حسـ

 5066 الدكتقر ظع ففؿل خشقؿ

  مجهورية مرص العربوة

 6759 إشتاذ مصطػك لطػل ادـػؾقضل

 6752 إشتاذ رفقؼ العظؿ

 6757 إشتاذ يعؼقب سوف

 6710 قرإشتاذ أمحد تقؿ

 6715 إشتاذ أمحد كامل

 6715 إشتاذ حافظ إبراهقؿ

 6715 إشتاذ أمحد صققل

 6711 إشتاذ داود بركات

 6719 إشتاذ أمحد زكل باصا

 6712 إشتاذ حمؿد رصقد رضا

 6712 إشتاذ أشعد خؾقؾ داير

 6717 إشتاذ مصطػك صادق الرافعل

 6712 إشتاذ أمحد اإلشؽـدري

 6791 الدكتقر أمغ ادعؾقف

 6791 الشقخ ظبد العزيز البرشي

 6799 إمر ظؿر ضقشقن

 الوفاة 

 6791 الدكتقر أمحد ظقسك

 6797 الشقخ مصطػك ظبد الرازق

 6792 إشتاذ أكطقن اجلؿقؾ

 6797 إشتاذ خؾقؾ مطران

 6797 إشتاذ إبراهقؿ ظبد الؼادر ادازين

 6721 إشتاذ حمؿد لطػل مجعة

 6729 لدكتقر أمحد أمغا

 6721 إشتاذ ظبد احلؿقد العبادي

 6722 الشقخ حمؿد اخلرض حسغ

 6727 الدكتقر ظبد القهاب ظزام

 6727 الدكتقر مـصقر ففؿل

 6711 إشتاذ أمحد لطػل السقد

 6719 إشتاذ ظباس حمؿقد العؼاد

 6719 إشتاذ خؾقؾ ثابت

 6711 إمر يقشػ كامل

 6712 أمحد حسـ الزياتإشتاذ 

 6771 الدكتقر ضف حسغ

 6772 الدكتقر أمحد زكل

 6729 إشتاذ حسـ كامؾ الصريف

 6722 إشتاذ حمؿد ظبد الغـل حسـ

 6777 إشتاذ حمؿقد حمؿد صاكر
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527 

 الوفاة 

 5005 إشتاذ إبراهقؿ السزي

 5001 الدكتقر ظبد الؼادر الؼط

 5001 الدكتقر أمحد خمتار ظؿر

 5002 صققل ضقػ الدكتقر

 5007 الدكتقر ظز الديـ إشامظقؾ

 5007 الدكتقر أمغ ظع السقد

 5066 الدكتقر حمؿقد حافظ

 5062 الدكتقر كامل برش

 5062 الدكتقر حمؿقد فقزي ادـاوي

 5061 إشتاذ فاروق صقصة

  اململكة املغربوة

 6721 إشتاذ حمؿد احلجقي

 الوفاة 

 6715 إشتاذ ظبد احلل الؽتاين

 6771 إشتاذ ظالل الػاد

 6727 إشتاذ ظبد اهلل كـُّقن

 6776 إشتاذ حمؿد الػاد

 6779 إشتاذ حمؿد ادؽل الـاسي

 5006 إشتاذ ظبد الرمحـ الػاد

 5002 إشتاذ ظبد القهاب بـ مـصقر

 5002 إشتاذ إخرض الغزال

 5062 الدكتقر ظبداهلادي التازي

  بوة الومنوةاجلمهورية العر

 5002 الؼايض إشامظقؾ بـ ظع إكقع
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 األعضاء المرادلون الراحلون من البلدان األخرى -د
 

 الوفاة 

  «سابًقا»االحتاد السوفووتي

شتاذ كراتشؽقفسؽل  ـاضققس»ٕا  6726 شأي

شتاذ برتؾ   شايػؽـل ادواردوفقتش»ٕا

 الدكتقر يريغقري ذباتقف

6727 

5001 

  سباىوةإ

 6799 شمقؽؾ»إشتاذ آشغ بالشققس 

 6772 مقؾقق يارشقا يقمزإإشتاذ 

  أملاىوة

 6752 شمارتغ»إشتاذ هارمتان 

 6710 شإدوارد»إشتاذ شاخاو 

 6716 شيقشػ»إشتاذ هقروفقتز 

 6711 شفزيتز»إشتاذ هقمقؾ 

 6795 شأوجغ»إشتاذ مقتػقخ 

 6792 شأركست»إشتاذ هرزفؾد 

 6797 شأويست»إشتاذ فقرش 

 6721 شكارل»إشتاذ بروكؾامن 

 6712 شريتشارد»إشتاذ هارمتان 

 الوفاة 

 6776 شهؾؿقت»الدكتقر ريس 

  إيران

 6797 الشقخ أبق ظبد اهلل الزكجاين

 6722 إشتاذ ظباس إقبال

 6726 الدكتقر ظع أصغر حؽؿة

 6772 الدكتقر حمؿد جقاد مشؽقر

 5007 هادي معرفتالدكتقر 

  إيطالوة

 6752 شوجقـققأ»إشتاذ يريػقـل 

 6751 شلققن»إشتاذ كايتاين 

 6712 شايـازيق»إشتاذ يقيدي 

 6712 شكارلق»إشتاذ كّؾقـق 

 6771 شفركسقسؽق»إشتاذ يزيقّع 

  باكستان

 6777 إشتاذ حمؿد يقشػ البـقري

شتاذ ظبد العزيز ادقؿـل الراجؽ  6772 قيتٕا

ـ ادعصقمل شتاذ حمؿد صغر حس  6771 ٕا
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576 

 الوفاة 

شتاذ حمؿقد أمحد يازي الػاروقل  5060 ٕا

  الربازيل

 6729 الدكتقر شعقد أبق مجرة

 إشتاذ رصقد شؾقؿ اخلقري

 «الشاظر الؼروي»

6729 

  الربتغال

 6795 شدافقد»إشتاذ لقيس 

  بريطاىوة

 6751 شبراون»إشتاذ إدوارد 

 6711 شأكطقين»ذ بػـ إشتا

 6790 شد س »إشتاذ مريؾققث 

 6721 شفريتز»إشتاذ كريـؽق 

 6712 شألػريد»إشتاذ يؾققم 

 6717 شأ ج »إشتاذ اربري 

 6776 شهامؾتقن أ ر »إشتاذ جقب 

  بولوىوة

 6792 شكقفالسؽل»إشتاذ 

  تركوة

      إشتاذ أمحد اتش

 الوفاة 

 6715 إشتاذ زكل مغامز

 5062 الدكتقر فماد شزكغ

  تشكوسلوفاكوة

 6799 شألقا»إشتاذ مقزل 

  الداىمرك

 6715 شفراكز»إشتاذ بقهؾ 

 6712 شحيقك»وب ْس إشتاذ اش  

 6779 شجقن»إشتاذ بدرشـ 

  السويد

 6721 شك ف »إشتاذ شقسشتغ 

 6721 إشتاذ ديدريـغ شػـ

  

  سويرسة

 6757 شواردإد»إشتاذ مقكتة 

 6797 إشتاذ هقس 

  فرىسة

 6759 شريـف»إشتاذ باشقف 

 6751 إشتاذ مآكجق

 6757 شكؾقامن»إشتاذ هقار 
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 الوفاة 

 6752 شأرثقر»إشتاذ يل 

 6757 شبؾر»إشتاذ مقشق 

 6795 شلقشقان»إشتاذ بقفا 

 6721 شجزيؾ»إشتاذ فران 

 6721 شولقؿ»إشتاذ مارشقف 

 6722 شريـف»ذ دوشق إشتا

 6715 شلقيس»إشتاذ ماشقـققن 

 6770 شهـري»إشتاذ ماشقف 

 6771 شرجيقس»الدكتقر بالصر 

  شجقرج»إشتاذ كقٓن 

 6721 شهـري»إشتاذ ٓوشت 

 6777  إشتاذ كقؽقتا إيؾققسػ

  فنلندة

      شيقحـا اهتــ»إشتاذ كرشقؽق 

  املجر

 6756 شأيـاضققس»إشتاذ يقلدزهير 

      شإدوارد»إشتاذ ماهؾر 

 6777 إشتاذ ظبد الؽريؿ جرماكقس

  النروج

      إشتاذ مقبرج

  النمسا

      شكارل»الدكتقر اصتقلز 

 الوفاة 

 6757 شرودلػ»إشتاذ جر 

 6716 شهاكز»الدكتقر مقجقؽ 

  اهلند

 6757 احلؽقؿ حمؿد أمجؾ خان

 6726 إشتاذ آصػ ظع أصغر فقيض

ـ ظع احلسـل الـدوي أ    6777 أبق احلس

 5002 الدكتقر ظبد احلؾقؿ الـدوي

 5060 الدكتقر خمتار الديـ أمحد

  ندةهول

 6711 ششـقك»إشتاذ هقريروكج 

 إشتاذ هقتسام

 شمارتقـقس تققدوروس»

6791 

 6797 شك  فان»إشتاذ اراكدوكؽ 

 6770 شيقشػ»إشتاذ صخت 

  ملتحدة األمريكوةالواليات ا

 6791 شب»الدكتقر مؽدوكالد 

 6792 شركستأ»إشتاذ هرزفؾد 

 6721 شجقرج»إشتاذ شارضقن 

 6776 شبقارد»الدكتقر ضقدج 
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