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فووَ ثهغيؾ ّثهفىل ّثهيٌذ َوٓ نشٖـ يً ٌُيَ، ًَّٖى ـغيزَ، ّثههٞد ّثهكٞى َوٓ يُوى  

وٓ آهَ ثٙيِجـ ّهغخَ ثٙؽٖجـ ...أزلؾى خؤكميٓ ّأطيمل   ثهخمـٖذ ثّٙل يغيؾ خً َخؾ ثهلل َّ

ثهيممـ  َومٓ    ّأٌلٓ آٖجر ثهمنـ ّثٝيزٌجً ّثهُـفجً ئهٓ 

هنشٖـ ـكجهزٕ، هيج كؾيَ هٕ، ّيٌغَ ئٖجٔ، ّهيج أخؾثٍ يً ٌهع ّئـمجؾ ّيزجخُذ، طُوزٌٕ أزطجّف ث

 ...يً ثههُجح

يزٌجً ثهنخٖـ ئهٓ أَىج  هطٌذ ثهيٌجكمذ، يلؾـث  هِى ّكمّفِى  نيج ّأزلؾى خجهمنـ طفٖل ّثٝ 

 يُٕ ّزغيوِى ٌَج  ثهغىّـ ّزفىوِى خيٌجكمذ ُؿٍ ثهـكجهذ، ّهيج نزخزَ أكٞيِى ثههجؾكذ.

ّثكؾٔ هٕ ثهٌهع، ّكؾى هٕ  نيج ٝ ٖفّزٌٕ أً أزلؾى خجهمنـ ثهيّهّل ئهٓ نل يً كجَؾٌٕ

 .ٔ ئهٓ أهؾكجتٕ ّفيٞتٕ...ّمنـٔ ّزلؾٖـ كجهذثهًُّ ّثهؾَى ثشٌج  ـغوذ ثَؾثؾٔ هِؿٍ ثهـ
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ٖؾّـ يّىٌّ ُؿٍ ثهؾـثكذ غّل كّثَؾ ثهىيجً فٕ ثهخٍٖ ثٛهنزـٌّٕ، ُّّ يّىٌّ يً 

ثهغؾٖشذ ّثهزٕ ززُوق خغٖجد ثٙفـثؾ ّثهيطزيُجر، ًٌـث  هوزيّـ ثهزنٌّهّطٕ ثهؿٔ ثهيّىَّجر 

ّّكجتل ثهزّثهل ٌزـٌر يجً َيوٖجر ثهخٍٖ ّثهمـث  َخـ ثٖٛمِؾ ثهُجهى، غٖس نشـد فٕ ُؿث ثهف

 ثٝطزيجَٕ، فخجر يً ثهىـّـد خٖجً ثهلّثَؾ ثهزٕ زىيً هنل يً ثهخجتٍ ّثهيمزـٔ غلّكِى.

ؽوفٖذ ثهؾـثكذ ّكؾ ككير ُؿٍ ثهؾـثكذ ئهٓ ؽيكذ فهّل زٌجّهر فٕ ثهفهل ثّٙل 

ّيفثٖجُج  ِجيفِّيهنزـٌّٖذ يً غٖس ثهفهل ثهشجٌٕ زٌجّهر ثهزطجـد ثٛ ، ّفّٕأُيٖزِج

هنزـٌّٕ يً زٌجّهر ثهُلؾ ثُٛج، ّثٛيجـ ثهلجٌٌّٕ هِج، ّّفّثتؾ ِجّأؾّثز ُجهّـ، ّّؽهجتهِج

كّثَؾ هوغؾٖس ًَ  ثهشجهسغٖس ثهزُـٖ  خَ، ّخٖجً أٌّثََ ّؽهجتهَ، ّؽههر ثهفهل 

ثهزفثيجر ثهخجتٍ ّثهيمزـٔ فٕ ثهخٍٖ ، ّؿهم يً ؽٞل خٖجً ثهىيجً فٕ ثهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ

، ّىيٌر ثهفهل ثهؽجيق ثهيزُجكؾ فٕ ثهخٍٖ ثٛهنزـٌّٕ غيجٖذ كّثَؾ ثهىيجً فٕ، ّثٛهنزـٌّٕ

 ثهؽهجتن أُى يً ًأأخـف ثهٌزجتض ّثهزّهٖجر ثهزٕ زّهور ئهِٖج فٕ ُؿٍ ثهؾـثكذ ّيً ؿهم 

 ّـق أٔ ثكزؽؾثى ؾًّ ئهنزـٌّٖج  ززى ثهيُجيٞر، نجفذ أً ُٕ ثٛهنزـٌّٖذ ثهزطجـد خِج ززيٖف ثهزٕ

 ثهّغٖؾ ثهلجٌٌّٕ ثهكٌؾ ُٕ ثٛهنزـٌّٖذ ثهـكجهذ زهخع خجهزجهّٕ ثهيُجيٞر، ّزٌفٖؿ ئطـث  فٕ

 .خٌِٖيج ٌفثٌ أٔ ٌمّ  غجهذ فٕ ثهيـفًٖ هنٞ ثهيزجظ

 ، ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذثٛهنزـٌّٕ هُلؾث ،ثهخٍٖ ،غق ثهىيجً: 
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abstract 

The subject of this study is about the rules of security in e-sale, which is one of 

the modern topics that relate to the lives of individuals and communities, given the 

technological development witnessing in the world, where there is a large number of 

sales and purchases through the Internet and social media, it is necessary to indicate the 

rules that guarantee Both the seller and the buyer have their rights. 

This study was divided into five chapters, which dealt with the background and 

importance of the study in the first chapter, and in the second chapter, the electronic 

commerce in terms of its concept, advantages, characteristics, images, tools and 

benefits, and the legal framework, and dealt with in the third chapter the electronic 

contract in terms of its definition, and its types and characteristics, The fourth chapter is 

devoted to talk about the security rules in the electronic contract, through the statement 

of the obligations of the seller and buyer in the electronic sale, and the rules of security 

in the protection of the contractor in the electronic sale, and the fifth chapter included 

the main findings and recommendations reached in this study One of the most important 

characteristics of e-commerce is that all transactions are done electronically without 

using any paper in conducting and executing the transactions. Thus, the e-mail becomes 

the only legal basis available to both parties in case of any dispute between them. 

Keywords: Right of guarantee, Sale, Electronic contract, Electronic trade. 
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ٞ  مِؾ ثهُجهى زيّـث   ثهؿٔ أهخع يً ّكجتل ٌزـٌر ؽجهذ ثّٛ ،فٕ َجهى ثهزنٌّهّطٖج ُجت

هغٖـد ٖينً ٙٔ  هخع ثهُجهى كـٖذأغٖس ، ثٝزهجٝر ثهغؾٖشذ ثهزٕ ٝ ٖينٌٌج ثٝكزغٌج  ٌَِج

ُجتوذ يً ؽٞل ٔ ينجً فٕ ثهُجهى خكـَذ يٍ آؽـ فٕ أ خـى زهـفج ّٖمؽن أً ٖزّثهل 

هٖق شيذ ثَزخجـ ـتٖكٕ هوينجً  ٌزـٌر َجهى خٞ غؾّؾ طغـثفٖج فاً َجهى ثٛ. "ٌزـٌرثٛثهغجكح 

 .(1)"ّثهفيجً فَٖ خؽهّن َٞكجر ثٙفـثؾ ّثهيزُجيوًٖ فٕ ُؿٍ ثهخٖتذ ثٝفزـثىٖذ

َلّؾ  غٖس ٖكزيٍٖ ثهخجتٍ ّثهيمزـٔ ئخـثى ،ٌٖذهنزـًِّـر ثهزطجـد ثٛ ٌّزٖطذ هؿهم

 ِؿٍ ثهزطجـد،يًٌيذ هكّثًٌٖ  ٌزـٌر، ُّؿث ثٙيـ ٖزيوح ّطّؾيً ؽٞل ثٛ هنزـٌّٕثٛثهخٍٖ 

يّـد ّيغل ثهيزهِؿٍ ثهُيوٖذ ثهزطجـٖذ ثهغؾٖشذ ّهنزـٌّٕ ثهيغّـ ثهـتٖكٕ أهخع ثهُلؾ ثٛ َوَّٖ

 .نل ىيجٌذ هويزُجيوًٖ خَهزًٌٖيِج َوٓ يكزّْ ٖمثُزيجى ـطجل ثهلجًٌّ 

ٖيشل ثهّثكٍ ثهُيوٕ هزلجخل ئـثؾد نل يً ثهخجتٍ ّيلؾى ثهؽؾيذ يً ٌجغٖذ ّثهيمزـٔ أّ ّ

ثهيكزِوم يً ٌجغٖذ أؽـْ، ّأً ثهُلؾ ثهزلوٖؾٔ ٖلّى َوٓ ثهشلذ ّٖطح أً زغٖيَ ثهىيجٌجر ثهزٕ 

ّيً  ،كجتل ثهغؾٖشذكيذ ُؿٍ ثهّزُيل َوٓ زؾثـم ثهٌفثَجر ثهزٕ زهٖح ثهزُجكؾثر ثهيخـيذ خّث

ٌُج زشّـ ثهزكجإٝر ًَ يؾْ ئينجٌٖذ ثكزُٖجح ثهلّثَؾ ثهزلوٖؾٖذ ثهيًٌيذ هُلؾ فٕ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ 

ّيؾْ ثٌيخجق ّكجتل ؛ ؟ثهزٌفٖؿهِؿٍ ثٌٙيجي ثهطؾٖؾد فٕ ثهزُجكؾ ؽجهذ يج زُوق يٌِج خجٛخـثى ّ

ُلؾ ثهفيجً ٌُٝلجؾ ثهثهينجً ّ ـنٌٕـثؾد فَٖ يٍ ثهّكجتل ثهزلوٖؾٖذ هوزُخٖـ ٌَِج، ّثهزُخٖـ ًَ ثٛ

                                                 

، يٌمؤد ثهيُجـ ، 0. ي.(. 2102ثهـثفُٕ، أيٖـد، ) (1)
 .01ثٛكنٌؾـٖذ، ن 
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هنزـٌّٕ، أيج فٖيج ٖزُوق فٕ ثهزفثيجر ثهيزُجكؾًٖ، فاً ُؿث ٖؾّـ غّل ثهيمنٞر ثهيزُولذ ثٛ

خجهزؽو  ًَ ثهزكوٖى أّ ثهزؤؽـ أّ زكوٖى يغل ٖؽزو  يً ثهيّثهفجر ثهيزفق َوِٖج ُّٕ ؿثر 

 أّ ثهشيً فؤٌَ ٖشٖـ ئمنجهٖجر زلٌٖذ.ثهيمنٞر ثهزٕ زغهل فٕ ثهُلّؾ ثهزلوٖؾٖذ، أيج ؾفٍ ثهخؾل 

كهّـ ثهلّثَؾ ثهُجيذ ثهٌجًيذ هلّثَؾ ثهىيجً ثهؽجهذ خغيجٖذ زنيً يمنوذ ثهؾـثكذ فٕ 

ثهيمزـٔ فٕ ثهخٌّٖ ثٛهنزـٌّٖذ، ئؿ هى ُٖجهض ثهيمـٌ ثهيخُٖذ ثهلجٌٌّٖذ ّثهزلٌٖذ ثهزٕ ززيٖف خِج 

 ٖذ.ثهخٌّٖ ثٛهنزـٌّٖذ ًَ ثهخٌّٖ ثهزلوٖؾ

ُؿٍ ثهلّثَؾ خهّـد يخجمـد ئٌيج أغجل ئهٓ  كجًٌّ ثهيُجيٞر ثٛهنزـٌّٖذ نيج هى ُٖجهض 

ثٙيـ ثهؿٔ ٖىٍ ثهيمزـٔ فٕ ثهخٌّٖ ٙٔ يكؤهذ هى ٌٖن َوِٖج ثهلجًٌّ، زيخٖق ثهلّثَؾ ثهُجيذ، 

ُؿث ثهلهّـ ثهزمـُٖٕ. ّيتذثٛهنزـٌّٖذ زغر 

ى خجهًٌـ ئهٓ ثهيمزـٔ ثٛهنزـٌّٕ خجَزخجـٍ فٕ يـنف ٖزطوٓ ُؾ  ثهؾـثكذ َوٓ ثهُيّ

كجٌٌّٕ ىُٖ ، أيجى خجتٍ ٖيوم يـنف كّٔ ّؽخـد يُوّيجزٖذ ّفٌٖذ يزيّـد، خغجطذ ئهٓ ثهغيجٖذ 

  .يً ؽٞل ئغجيزَ خىيجٌجر زّفـ هَ ثهغيجٖذ ثهفُجهذ ّزُٖؾ هوُٞكذ ثهزُجكؾٖذ زّثفٌِج

ذ ثهزيخٖق َوٓ ثهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ فٕ غجل خجٛىجفذ ئهٓ خٖجً ثهٌهّن ثهلجٌٌّٖذ ثهّثطخ

غؾّس ٌفثٌ خًٖ يـفٕ ثهُلؾ، يً غٖس ثهلجًٌّ ثهؽجن هويُجيٞر ثٛهنزـٌّٖذ ثٙـؾٌٕ ّكّثَؾ 

ثٛشخجر فٕ كجًٌّ ثهخٌٖجر ثٛهنزـٌّٕ ثٙـؾٌٕ ّثهمـّي ثهلجٌٌّٖذ ٌُٝلجؾ ثهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ، ّيزٓ 

 هٌجمتذ ٌََ.ٖهخع ثهُلؾ ٖـزح أشـ كجٌٌّٕ هىيجً ثهغلّق ث
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 ثهفتذ ثهؿًٖثهزٕ زكزفٖؾ يٌِج  ثهُويٖذ ّثهُيوٖذٖذ ُؿٍ ثهؾـثكذ فٕ ثهفجتؾد يُززيشل أ

ٖجً ثهُلّؾ ّخيـث  زوم ثهزطجـٖذ ّىيجً غلّق أ زُجيٞزِىهنزـٌّٖذ فٕ هُلّؾ ثٛجخ، ٖزُجيوًّ

.وَٖ ثهٌفثٌزخجَِج يً كخل ثهلىج  ثهُجى ثهيُـّو َثهّثطح ث ثهلجٌٌّٖذثهٌهّن 

 : طجخذ ًَ ثهزكجإٝر ثهزجهٖذثٛ كزغجّل ُؿٍ ثهؾـثكذ

 هنزـٌّٕ غكح ثهزمـُٖجر ثٙـؾٌٖذ؟ يج ُّ ثهُلؾ ثٛ .1

 هنزـٌّٖذ؟ هّن ثهلجٌٌّٖذ ثهٌجًيذ هوُلّؾ ثٛثهىيجً غكح ثهٌ ؾيج ُٕ كّثَ .2

 ؟ ثٛهنزـٌّٕوٖذ زوم ثهٌهّن فٕ ىيجً غلّق يـفٕ هُلؾ َيج يؾْ فج .3

ٌهّن ثهلجٌٌّٖذ يٍ ثه ثهزلوٖؾٌٔجم زُجـو خًٖ ثهٌهّن ثهلجٌٌّٖذ ثهيًٌيذ هوُلؾ ُُل  .4

 هنزـٌّٕ؟ ثهيًٌيذ هوُلؾ ثٛ

ثهلجٌٌّٖذ غكح ثهزمـُٖجر ثٙـؾٌٖذ؟ ٍهنزـٌّٕ أشجـيزٓ ٖـزح ثهُلؾ ثٛ 

ٕ فٕ ًل زيخٖق أغنجى زخغس ُؿٍ ثهؾـثكذ فٕ ٌهّن كجًٌّ ثهيُجيٞر ثٛهنزـٌّ

( 22ّكجًٌّ ثهخٌٖجر ثٙـؾٌٕ ـكى ) 2103( هكٌذ 03كجًٌّ ثهيُجيٞر ثٛهنزـٌّٖذ ثٙـؾٌٕ ـكى )

 .2105هكٌذ 
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ؾثؽل ثهييونذ  ثهيفُّلززشيل فٕ ؾـثكذ ُؿ ثهيّىٌّ فٕ ىيً ٌيجق ثهزمـُٖجر ٌجفؿد 

 ـؾٌٖذ ثهِجميٖذ.ثٙ

يً ُؿث ثهخغس َوٓ أيـث  ثهؾـثكذ خٞ كّٖؾ زغؾ يً زُيٖى ثهٌزجتض ثهيكزؽوهذ ئً ُؿٍ 

 هنزـٌّٕ ّثهلىج  ثهُجى.ثهُلؾ ثٛ

 

ِّؾ هويـِ  ثهشجٌٕ خزٌفٖؿ مٍٕ   َِ ثهيـ  ثّٙل خجهزُ ثزفجٌق خًٖ يـفًٖ ٖلّى خيّطخ

 .يًُٖ، أّ ثهلٖجى خُيٍل يج ؽٞل فزـد فيٌٖذ يغؾؾد

( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ خؤٌَ: "َلؾ ٖوزفى خَ ثهخجتٍ أً ٌٖلل 418َـفزَ ثهيجؾد ) 

 .آؽـ فٕ يلجخل شيً ٌلؾٔ" ج هويمزـٔ يونٖذ مٕ  أّ غلج  يجهٖ

ـّفر ثهيجؾد )  ( هكٌذ 85( يً كجًٌّ ثهيُجيٞر ثٛهنزـٌّٖذ ثٙـؾٌٕ ـكى )2َ

.ثٝزفجق ثهؿٔ ٖزى ثٌُلجؾٍ خّكجتل ئهنزـٌّٖذ نوٖج  أّ طفتٖج "ى ثهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ "2001

"نل يُجيوذ زطجـٖذ، ززى ًَ خُؾ، خجكزُيجل ّكٖوذ ئهنزـٌّٖذ ّؿهم غزٓ 

ئزيجى ثهُلؾ".
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، ّهنً ٍ ثٛهنزـٌّٕ"ٖفٕ غؾّؾ َوى ثهخجغس ٝ زّطؾ ؾـثكذ خٌُّثً: " كّثَؾ ثهىيجً فٕ ثهخ

 ٌُجم ؾـثكجر ؿثر هوذ خيّىٌّ ؾـثكزٕ، يٌِج.

( خٌُّثً: 2012يٖـد ثهـثفُٕ )أؾـثكذ:  

ّكجتل ٕ ّؽهجتهَ ّيخُٖزَ ثهلجٌٌّٖذ ّهنزـٌّزٌجّهر ثهخجغشذ يفِّى ثهُلؾ ثٛ

ًٌجى نٌِّٖج ّثٗشجـ ثهيزـزخذ ٌِٖج ّثهمـّي هٖجغزِج ّأـنجً زهنزـٌّٖذ ّئخـثى ثهُلّؾ ثٛ

هنزـٌّٖذ، خجر ّثهغيجٖذ ثهلجٌٌّٖذ هُلّؾ ثٛهنزـٌّٕ ّغطٖزَ فٕ ثٛشثهلجٌٌّٕ هوزّكٍٖ ثٛ

ثهيمنٞر هنزـٌّٖذ َّوٓ ثهُلّؾ ثٛثهلجًٌّ ثهّثطح ثهزيخٖق هنزـٌّٕ ّغيجٖذ ثهيكزِوم ثّٛ

ٌٖذ هنزـّجر ثهٌجمتذ ًَ ثهُلّؾ ثّٛثهيٌجفَهنزـٌّٖذ ُيوٖذ فٕ ئخـثى ّزٌفٖؿ ثهُلّؾ ثٛثه

.هنزـٌّٖذثًَٛ ثهُلّؾ  ثهٌجمتذهنزـٌّٕ فٕ ثهيٌجفَجر ِج ّثهزغنٖى ثّٛيـق غو

( خٌُّثً:2012هٞظ غكًٖ ) 

ّؿطٕ زٌجّل ثهخجغس ؾـثكذ فٕ كجًٌّ ثٌّٝكٖزـثل ثهٌي

خٕ ّهوزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ ّزمـُٖجر ثهيُجيٞر ثٛهنزـٌّٖذ فٕ َؾد ؾّل ّثهزّطَٖ ثّٙـ

ؾثى ؽثكزّثزفجكٖذ  1958ٖذ ٌّّٖٖـم هُجى ّثزفجك 1980ّثزفجكٖذ ـّيج هُجى  2020هُجى 

ثهٌيّؿطٕ هوزغنٖى ثهزطجـٔ ثهؾّهٕ هُجى  ّثهلجًٌّ 2005هُجى  ثٛهنزـٌّٖذثهؽيجخجر 

.ثٛهنزـٌّٕجنى ّكىج  ّأغنجى ثهيغ 1985

"ثٝهزفثى خجهزخهٖـ فٕ ثهُلّؾ  خٌُّثً( 2012) ،ثهُخجؾٔ 3

ٌَ ًٌّـث  هوزيّـ أًِـ يً ؽٞهِج ثهخجغس، أهنزـٌّٖذ" ؽيكذ فهّل ّؽجزيذ، ثٛ

ٌزـٌر يزكجـٌ، ّثٌزمجـ ثكزؽؾثى مخنذ ثٛثهغجهل فٕ ثهُجهى ّثهزيّـ ثهزنٌّهّطٕ ثه
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هنزـٌّٖذ( لّؾ ثِٛـر يجتفذ طؾٖؾد يً ثهُلّؾ زكيٓ )ثهَُخـ ؾّل ثهُجهى، فلؾ ً

َزيؾ ثهخجغس فٕ ؾـثكزَ َوٓ ثهيٌِض ثهّهفٕ ثهزغوٖوٕ: ففَٖ ٖوزفى ثهخجغس َوٓ ؾـثكذ ث

 .هلّثَؾ ثهىيجً فٕ ثهخٍٖ ثٛهنزـٌُّٕؿث ثهيّىٌّ خهّـد يزُيلذ خُؾ ثهّه  ّثهزغوٖل، 
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ٌزـٌر ّؾؽّهِج ثٝزهجٝر ّزيّـُج، ٌّيّ مخنذ ثٌٛزٖطذ هوزلؾى ثهِجتل فٕ ّكجتل 

ذ خُؾ أً نجٌر يلزهـد َوٓ ثهيطجٝر ثهُكنـٖذ أؾْ ئهٓ ًِّـ يج ٖكيٓ خجهزطجـد ٌٖهوغٖجد ثهيؾ

ثٛهنزـٌّٖذ، ُّٕ َيوٖجر ثهخٍٖ ّثهمـث  ثهزٕ ززى ًَ يـٖق مخنذ ثٌٛزـٌر، ييج كِور َيوٖذ 

 .(1)ـد خُؾ أً نجٌر يلزهـد َوٓ ثهزطجـد ثهزلوٖؾٖذثهزطج

هؿث أهخع يً ثهيينً هويكزِوم مـث  يج ٖـٖؾ، ُّّ فٕ ينجٌذ ؾًّ ثهغجطذ هوزٌلل، ّؿهم 

جهى خفىل ًَ يـٖق ثٌٛزـٌر ييج أؾْ ئهٓ ثؽزفج  ثهغّثطف ّثهغؾّؾ ثهطغـثفٖذ فٕ خٞؾ ثهُ

ٖكٕ فٕ زيّـ ًِّّـ ثهزطجـد ٌزـٌر ثهزٕ كجُير خمنل ـتزيّـ مخنذ ثٝزهجٝر ثٛ

ثٛهنزـٌّٖذ، ثهزٕ هى زٌمؤ خلـثـ، أّ زمـٍٖ خل ٌمؤر ثكزطجخذ هيزيوخجر ثهكـَذ فٕ ثهُيوٖجر 

 ثهزطجـٖذ.

ٝر ّثهيُوّيجر ٌِج نجٌر ّهٖؾد ثهيـثغل ثهيؽزوفذ ثهزٕ يـر خِج شّـد ثٝزهجأغٖس        

ومـنجر يً ه، يً غٖس فّثتؾُج ج ّثكُٖ ـث يأهنزـٌّٖذ َوٓ ثهيكزّْ ثهُجهيٕ فطُور ثهزطجـد ثٛ

ٌجغٖذ زكّٖق أنشـ فجَوٖذ هيٌزطجزِج أّ زغلٖق أـخجظ َجهيٖذ، ّزؽفٖو يهجـٖ  ثهمـنذ، ّزّفٖـ 

ثهّكر ّثهطِؾ ّثؽزفج  ثهّكيج  فٕ ثهُيوٖذ ثهزطجـٖذ، ّثهزّثهل ثهفُجل ّثهيكزيـ خًٖ ثهمـنجر 

 ّثهُيٞ .

ٙكّثق يفزّغذ أيجيَ يّثل ثهُجى، ئىجفذ هيزُذ ثهغـٖذ خجهٌكخذ هويكزِوم فلؾ أهخغر ثأيج      

فٕ ثؽزٖجـ ثهكوٍ ّثهؽؾيجر خيطـؾ ثهٌلـ َوٓ ثهيٌزض ّئؾؽجل خُو ثهيُوّيجر ثهؽجهذ، ّؿهم 

                                                 

(1) 
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ثهخٍٖ فٌِج ززى  هوزطجـد ثهزلوٖؾٖذ ثهزٕ ززيوح ثهيُجٌٖذ ّثٌٝزلجل هينجً ُّّ فٕ ينجً ّثغؾ ؽٞفج 

ٌِج زُزيؾ أ ؿهميً غٖس زكوٖى ثهيٌزطجر ّثهؽؾيجر ئهنزـٌّٖج ،  هنزـٌّٖذ غؾٖشذئثهزطجـد خّكجتل 

 َوٓ ثهؾَجتى ثٛهنزـٌّٖذ ّهٖق ثهؾَجتى ثهّـكٖذ نيج فٕ ثهزطجـد ثهزلوٖؾٖذ.

هنزـٌّٖذ ُٕ ثكزهجؾ فٕ ثهّكر ّثهيجل، ُّٕ أنشـ فجَوٖذ يً أٔ ّكٖوذ ئً ثهزطجـد ثٛ     

ثهؾّل ثهٌجيٖذ زِطٖـ ثكزهجؾُج ّزّيٌَٖ فٕ  ثزطجـ أؽـْ يُـّفذ، ّخجهزجهٕ أهخع هفثيج  َوٓ

َجهى ثهيُوّيجزٖذ ثهطؾٖؾ، أّ أٌِج كزؽجيـ خزِيٖل ؾّـُج ّزكيع هوؾّل ثٙؽـْ ثهيمجـنذ فٕ 

 .(1)ثهيًٌّيذ يً كي  ثهشيجـ ّطٌٕ ثهيغهّل

ّل ٌجئً ثهخغس فٕ يّىٌّ ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ ٖزيوح زلكٖى ُؿث ثهفهل ئهٓ شٞشذ يخجغس، ٌز  

يخغس ثّٙل يجُٖذ ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ، ّفٕ ثهيخغس ثهشجٌٕ هّـ ّأؾّثر ّفإثؾ ثهزطجـد فٕ ثه

 .ّل فَٖ ثهًٌجى ثهلجٌٌّٕ هوزطجـد ثٛهنزـٌّٖذٌزٌجهنزـٌّٖذ، أيج ثهيخغس ثهشجهس ثٛ

                                                 

. ـكجهذ يجطكزٖـ غٖـ (. 2112غجيؾ، كجيٕ غكً يّكٓ، ) (1)
 .2يٌمّـد، طجيُذ ثهٖـيّم، ئـخؾ، ن 
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 ٖزى ثكزهجؾٔ ٌمجي ًَ زُخـ ثهزٕ ثهزطجـد نويذ يً ثٛهنزـٌّٖذ ثهزطجـد يهيوع ٖزنًّ

 يزفق ًٌّى كّثَؾ ّزغنيَ ّثٙفـثؾ ّثهيإككجر ثهغنّيجر خًٖ ّثهؽؾيجر ثهكوٍ زؾثّل ؽٞهَ يً

 كجتيثهّ خجكزؽؾثى ثهزطجـٔ ثهٌمجي أؾث  يطجل زّهٖ  خيشجخذ زُزخـ (ثٛهنزـٌّٖذ) ّنويذ َوِٖج،

 .(1)ثٌٛزـٌر مخنذ خٌِٖج يً ثهزّٕ ثٛهنزـٌّٖذ ّثٙكجهٖح

زطجـد ئهنزـٌّٖذ فاٌِج زٌُٕ خٍٖ ّمـث  ّزخجؾل ثهيٌزطجر ّثهؽؾيجر  يهيوعأيج 

ّثهيُوّيجر َخـ مخنجر ثهنيخّٖزـ ّيٌِج مخنذ ثٌٛزـٌر، ٌُّجم َؾد ّطِجر ًٌـ هزُـٖ  

جـد ثٛهنزـٌّٖذ َوٓ يطيَّذ ثهُيوٖجر يهيوع ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ غٖس ٖيوٍ يهيوع ثهزط

هوزطجـد  ثهزطجـٖذ ثهزٕ ززى َخـ مخنذ ثهّٖح فٕ ثهّكر ثهغجىـ، ّأنشـ ثهزُـٖفجر مَّٖج 

ثٛهنزـٌّٖذ زُـٖ  يًٌيذ ثهزطجـد ثهُجهيٖذ هوزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ َوٓ أٌِج: ُٕ "يطيَّذ يزنجيوذ 

فٍٖ ّزكّٖق ّخٍٖ ثهيٌزطجر خّكجتل يً َيوٖجر َلؾ ثههفلجر ّزؤكٖق ثهـّثخي ثهزطجـٖذ ّزّ

 .(2)ئهنزـٌّٖذ"

نيج أً ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ ُٕ "ًٌجى ٖزٖع َخـ ثٌٛزـٌر غـنجر خٍٖ ّمـث  ثهكوٍ 

ّثهؽؾيجر ّثهيُوّيجر، نيج ٖزٖع أٖىج ثهغـنجر ثٛهنزـٌّٖذ ثهزٕ زؾَى زّهٖؾ ثهُّثتؾ يشل 

                                                 

 .025يهـ، ن  . يإككذ غّـق ثهؾّهٖذ،(. 2117ثههٖـفٕ، يغيؾ، ) (1)
. ثهيًٌيذ ثهُـخٖذ هوزٌيٖذ ثٛؾثـٖذ، خغّس ّؾـثكجر، (. 0777ـىّثً، ـأفر، ) (2)
 .126ن
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جر، فجهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ ززٖع َخـ َيوٖجر زُفٖف ثهيوح َوٓ زوم ثهكوٍ ّثهؽؾيجر ّثهيُوّي

ّٖينً زمخَٖ ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ خكّق  ،وٖجر ؾَى ثهيخُٖجر ّؽؾيذ ثهُيٞ ثٌٛزـٌر َي

ئهنزـٌّٕ ٖزّثهل فَٖ ثهخجتًُّ )يّـؾًّ، أّ مـنجر، أّ يغٞر( ّثهّكيج  )ثهكيجكـد( 

نيج ٖؾفٍ شيٌِج خجهٌلّؾ  ّثهيمزـًّ ّزلؾى فَٖ ثهيٌزطجر ّثهؽؾيجر فٕ هٖغذ ثفزـثىٖذ أّ ـكيٖذ

 .(1)"ثٛهنزـٌّٖذ

ٌُّجم زُـٖفجر نشٖـد هوزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ، فلؾ َـفِج طجٌح يً ثهفلَ خؤٌِج "زوم ثهزطجـد 

ثهزٕ زمزيل َوٓ أٌّثٌ شٞشذ يؽزوفذ يً ثههفلجر ُّٕ زلؾٖى ؽؾيجر ثٌٛزـٌر ّثهزكوٖى 

هويكزِوم فٕ منل يُوّيجر ـكيٖذ ثٛهنزـٌّٕ هوؽؾيجر، أٔ زكوٖى هفلجر ثهيٌزطجر ثهؽؾيٖذ 

ّثكزؽؾثى ثٌٛزـٌر نلٌجد هزّفٍٖ ثهؽؾيجر ًَّ يـٖلَ ٖزى مـث  ثهكوٍ َخـ ثهمخنذ، ّهنً ٖزى 

 .(2)زكوٖيِج خُؾ ؿهم هويكزِوم فٕ منل غٖـ ئهنزـٌّٕ"

وّ يخلٌج ثهيُجٖٖـ ثهزٕ فيفِّى ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ ّهنً ُؿث ثهزُـٖ  ٖيشل زّكُج  فٕ 

ج ٖينً زُـٖ  ثهُيل ثهزطجـٔ، ٌطؾ أٌِج ٝ زؽـص ًَ يُجٖٖـ أـخُذ ُٕ يُٖجـ َوٓ أكجكِ

ثهيىجـخذ، أّ كهؾ ثهـخع، ّيُٖجـ ثهزؾثّل، ّيُٖجـ ثهيلجّهذ، شى ثهغـفذ ثهزطجـٖذ، ُّؿث ثهزُـٖ  

 .(3)ٖؽـص فٕ أطفث  يٌَ َوٓ ُؿٍ ثهيُجٖٖـ

                                                 

 .025،  يـطٍ كجخق، ن( ثههٖـفٕ، يغيؾ، 1)
. زلـٖـ يلؾى هيـنف (. 2111أغيؾ، ) ( ئخـثُٖى2)

 ثهيُوّيجر ّؾَى ثزؽجؿ ثهلـثـ، ثهلجُـد.

. ؾثـ ثهٌِىذ ثهُـخٖذ، (. 2111( كملّل، ُؾْ غجيؾ، )3)
 .5ثهلجُـد، ن
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 –خجتٍ ّيمزـٔ  –يـفًٖ َّـفِج طجٌح آؽـ خؤٌِج "زوم ثهُيوٖذ ثهزطجـٖذ ثهزٕ ززى خًٖ 

ّززيشل فٕ َلؾ ثههفلجر ّزكّٖق ثهيٌزطجر ًَ يـٖق ثكزؽؾثى ثهغجكح ثٛهنزـٌّٕ َخـ مخنذ 

 .ثٌٛزـٌر، ّؿهم ؾًّ غجطذ ٌٝزلجل ثهيـفًٖ أّ هلجإُيج، خل ٖزى ثهزّكٍٖ ئهنزـٌّٖج  َوٓ ثهُلؾ

 ّكٍي َوٓ ّثهؽؾيجر هوكوٍ ثهيمـٌّ َـو" خؤٌِج ثهفلَ يً طجٌح َـفِج نؿهم

 .(1)"ثهُيٞ  يً يوخجر َوٓ هٖغهل ثٌٛزـٌر

 ثٝزهجل، هّكجتل ثٝكزُيجٝر يطيَّذ" خؤٌَ ثٛهنزـٌّٖذ ثهزطجـد طيُٖذ جَـفزِ نيج

 .(2)"ثهزلوٖؾٖذ خجهيـق ثهخىجَذ يوح ٖزى ّخغٖس خىجَزَ، خُـو فلي ثهيمـٌّ كٖجى ّيٌِج

 ثهكوٍ فٕ ثهزطجـٖذ ٞرثهيُجي نل أّ خُو زٌفٖؿ" خؤٌِج يهـ فٕ ثهؾـثكجرَّـفزِج 

 خجكزؽؾثى ّؿهم ّيكزِوم، زطجـٔ يمـٌّ خًٖ أّ ّآؽـ، زطجـٔ يمـٌّ خًٖ ززى ثهزٕ ّثهؽؾيجر

 هطٌذ ًَ ثههجؾـ ثهزلـٖـ ىيً ثهزُـٖ  ُؿث ّـؾ ّكؾ". ّثٝزهجٝر ثهيُوّيجر زنٌّهّطٖج

 يهـ، فٕ  ثهّفـث يطوق خـتجكذ ثهلـثـ ثزؽجؿ ّؾَى ثهيُوّيجر خيـنف ثٛهنزـٌّٖذ ثهزطجـد

 .(3)"0777 َجى ثٛهنزـٌّٖذ هوزطجـد ثهيهـٖذ ثهيخجؾـد يلزـظ" خٌُّثً ّنجٌر

 ثهمخنجر َخـ ّثهمـث  ثهخٍٖ َيوٖذ" خؤٌِج ثهيهـٔ ثهفلَ يً آؽـ طجٌح َـفِج ّكؾ

 أؽـْ ّأٌميذ ثهنيخّٖزـ ّخـثيض ثهيُوّيجر خطجٌح ّثهؽؾيٕ ثهكوُٕ ثهيكزًّٖٖ َوٓ ثٛهنزـٌّٖذ

 .(4)"ثهزطجـٖذ ـكجرثهييج َوٓ زكجَؾ

                                                 

، يهـ، ؾثـ 0.  ي.-(. 2102(ـيىجً، يؾغر، )1)
 .05ثهٌِىذ ثهُـخٖذ،  ن

 .14. يهـ، ؾثـ ثهنزح ثهلجٌٌّٖذ، نيطجُؾ،  أكجيذ أخّ ثهغكً. (2)
 .14، ن(يطجُؾ، أكجيذ، 3)
. خغس يلؾى هويإزيـ ثهكجخٍ (. 0777( يهيفٓ، كُٖؾ أغيؾ، )4)

ثهلجُـد ثهيؾد  –هٞكزهجؾًٖٖ ثهفـثًَٖٖ ٌَّّثٌَ "ثهزنٌّهّطٖج ّثهفـثَذ ثهيهـٖذ فٕ ثهلـً ثهّثغؾ ّثهُمـًٖ 
 . 2ّٖهّٖ ن 27، 26
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 ثهكوٍ زطجـد طجٌح ئهٓ أىج  أٌَ ثهيهـٔ، ثهفلَ فٕ ثهشجٌٕ ثهزُـٖ  َوٓ ّٖٞغً

 زكجَؾ أؽـْ أٌميذ ّأٔ ثهنيخّٖزـ ّخـثيض ثهيُوّيجر فٕ ثهزطجـد ؿثر ثٛهنزـٌّٖذ، ّثهؽؾيجر

 فلؾ ٖخــُج يج هِج ثٛهنزـٌّٖذ ثهزطجـد زُـٖ  فٕ ثٛىجفذ ُّؿٍ ثهزطجـٖذ، ثهييجـكجر َوٓ

 ؿثر ّأهخغر" ّثهيُوّيجر ّثهخٖجٌجر ثهًٌى خـثيض" فٕ يزيشوذ طؾٖؾد ثكزهجؾٖذ كٖى ًِـر

 يّىَّج  زنًّ ًٙ زهوع فِٕ ّخجهزجهٕ َوِٖج ثهكٖيـد هَ هيً أّ هيجهنِج ثكزهجؾٖذ طؾّْ

 .(1)ثٛهنزـٌّٖذ ثهزطجـد فٕ هويخجؾهذ

 خؤٌِج ثٛهنزـٌّٖذ طجـدثهز َـ  غٖس ثهطؾل خُو أشجـ ثهيهـٔ ثهفلَ فٕ زُـٖ  ٌُّجم

 ثهغجهح نجً ّئً ثهزطجـٖذ، خجههفذ ززيزٍ هى ّهّ غزٓ ثٌٛزـٌر، َخـ ززى ثهزٕ ثهيُجيٞر طيٍٖ"

 ".زجطـث  ٖنًّ يج غجهخج  ّثهؿٔ ثٙكل َوٓ ثهؽؾيذ أّ ثهكوُذ يلؾى طجٌح يً ثههفذ خِؿٍ ززيزٍ أً

 فجهلجًٌّ ّهؿهم ثهزطجـد، يً ٌٌّ ُٕ ثٛهنزـٌّٖذ ثهزطجـد أً ثهفلِٕ ثهطجٌح ُؿث ّٖـْ

 ييجـكذ ُٕ ثهزطجـد أً ؿهم فلي، ثهزطجـٔ ثهُيل َـ  هنٌَ ثهٌمجي، ُؿث ُٖـ  هى ثهفـٌكٕ

 ثَٙيجل ييجـكذ كّْ ثٛهنزـٌّٖذ ثهزطجـد زنًّ فوً ّخجهزجهٕ ثَٝزٖجؾ، ّطَ َوٓ ثهزطجـٔ ثهُيل

 كخٖل َوٓ ئهنزـٌّٖذ خّكٖوذ ثهزطجـد، زلًٌٖ يً( 412) ثهيجؾد َوِٖج ٌهر ثهزٕ ثهزطجـٖذ

 َجيذ خهفذ ثهزطجـد ًَ نشٖـث  زؽزو  ٝ ثٛهنزـٌّٖذ ثهزطجـد أً ثهلّل ٖينً شى ّيً ثَٝزٖجؾ،

 ّخهفذ يخجمـزِج، ّكجتل فٕ ٖزيشل فِٖج ثهؽهّهٖذ ّّطَ ّيغزـفِٖج، يىيٌِّج غٖس يً

 .(2)زٌفٖؿُج يـٖلذ ؽجهذ

                                                 

،  ؾثـ ثهٌِىذ 2.  ي.(. شّـد 0773( ثهمّث، يغيؾ كجيٕ، )1)
ثهُـخٖذ، ثهلجُـد، ّؽجيـ، فّفٔ غيؾ. 

 ّيج خُؾُج. 0ن – 210. ؾثـ ثهشلجفذ هوٌمـ ّثهزّفٍٖ، ثٙـؾً، َيجً، ن 

 .12، ن( يطجُؾ، أكجيذ أخّ ثهغكً، 2)
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نزـٌّٖذ فٕ ّكٖوذ ّغٖؾد ُٕ ّٖٞغً َوٓ ُؿث ثهزُـٖ  أٌَ غهـ ّكٖوذ ثهزطجـد ثٛه

ثهزُجكؾ ًَ يـٖق ثٌٛزـٌر، يٍ أً مخنذ ثٌٛزـٌر هٖكر ُٕ ثهّكٖوذ هوزُجكؾ، فغكح زُـٖ  

هطٌذ ثهلجًٌّ ثهزطجـٔ ثهؾّهٕ ثهزجخُذ هِٖتذ ثٙيى ثهيزغؾد ٌُجم "ثهفجنق ّثهزونق" نّكٖوذ 

ثهيجٌٖزل" فٕ فـٌكج ّثهؿٔ ، أٖىج  ٌُجم طِجف "(1)ئهنزـٌّٖذ ٌُٝلجؾ َلؾ ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ

غجّهر خَ فـٌكج ئٖطجؾ خؾٖل ًَ مخنذ ثٌٛزـٌر، شى ٌُجم ثهزوففًّٖ ثهـكيٕ ّثهؿٔ كٖغؾس شّـد 

خزلٌٖزَ ثهُجهٖذ، فٕ يطجل ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ، غزٓ أً ؽخـث  ثهيُوّيجزٖذ، ٖزغؾشًّ يً ثًٗ ًَ 

 –خـ ثهمخنجر فٕ َّج  ٖكيٓ ّأً ثهيُوّيجر كّ  زٌكجح َ –خُؾ ثٌٛزـٌر يج  –ثهيكزلخل 

ًَ يـٖق ّكجتي يُوّيجزٖذ، كّ  زطُل ثهزنٌّهّطٖج ثهزٕ ٌغٖجُج  –يـٖق ثهيُوّيجر ثهكـٍٖ 

 .(2)فٕ ثهّكر ثهغجهٕ يطـؾ زنٌّهّطٖج كؾٖيذ

ئٝ ّهؿهم نجً ثّٙهٓ خِؿث ثهطجٌح ثهفلِٕ أٝ ٖغهـ ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ فٕ ّكٖوذ يٌُٖذ 

وٓ أً ززى ثهيخجؾهذ ثهزطجـٖذ خؤٔ ّكٖوذ ئهنزـٌّٖذ ُّّ يج ٌن َوَٖ ُٕ ثٌٛزـٌر، ّأً ٌٖن َّ

فٕ ثهيجؾد ثّٙهٓ يً يمـٌّ كجًٌّ ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ ثهيهـٔ ّثهؿٔ َـفِج خؤٌِج "نل يُجيوذ 

زطجـٖذ ززى ًَ خُؾ خجكزؽؾثى ّكٖوذ ئهنزـٌّٖذ". ّهؿهم ٌإٖؾ يج ؿُح ئهَٖ خُو ثهفلَ يً أً 

جـد َخـ ثٌٛزـٌر ّأٌِج ززى خجكزؽؾثى مخنذ ؿثر يخُٖذ ؾّهٖذ، ّؿهم ثهزُـٖ  غهـُج فٕ ثهزط

ٞ  ًَ أً  خجهيخٍ ٖزٌجكو يٍ يج ثٌزِر ئهَٖ ثٗـث  ّثهيّثشٖق ثهزٕ كخلر ثٛمجـد ئهِٖج، فى

                                                 

 (. 0775َخجق، ) ( ثهُخّؾٔ،1)

 ّيج خُؾُج. 05ن   َيجً، ينزخذ ؾثـ ثهشلجفذ،

. ثهنّٖر، ثهيطوق ثهّيٌٕ هوشلجفذ ّثهفًٌّ (. 0776( خٖل طٖزق، )2)
 خُؾُج.ّيج  027ّثٙؾح،  ن
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ثهزُـٖ  ثهكجخق ٖكزفجؾ يٌَ أً ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ ؿثر يجخٍ ؾّهٕ فلي يٍ أٌَ ٝ ّٖطؾ يج ٖيٌٍ 

 .(1)ر ثٛهنزـٌّٖذ فٕ ٌيجق يغوٕيً أً ززى ثهيُجيٞ

ٌُّجم طجٌح آؽـ يً ثهفلَ ٖـْ أً ثهزُجكؾ خيـٖق ثٌٛزـٌر ُّ زُجكؾ خًٖ غجتخًٖ، فِّ 

ثهزُجكؾ  أهخعزُجكؾ ًَ خُؾ، ّزؽزو  ّكٖوزَ ًَ ثهزُجكؾ خيـٖق ثهيـثكوذ أّ خجهزوٖفًّ، غٖس 

 .(2)خجهيـٖق ثٛهنزـٌّٕ

ٖق زُجكؾث  خًٖ غجتخًٖ، ّؿهم ًٙ ثهلّثَؾ ّٖـْ ثهخجغس أً ثهزُجكؾ َخـ ثٌٛزـٌر، ه

ثطزيجٌ ثٙيـث   زُجكؾ خًٖ غجتخًٖ أّ غجىـًٖ، غكحثهُجيذ ثهزلوٖؾٖذ فٕ ئخـثى ثهُلؾ زفـق فٕ ثه

فٕ يطوق ثهُلؾ، ّيً ؽٞل مخنذ ثٌٛزـٌر نّكٖوذ ثزهجل، ٖنًّ ثهيـفجً َوٓ ثزهجل ؾثتى 

، ثٙيـ ثهؿٔ ٖزغلق خَ ثهغىّـ فٕ هٖق خجهنزجخذ، خل خجههّر ّثههّـد غكح زلٌٖذ يٌُٖذ

يطوق ثهُلؾ، َّوَٖ ٝ ٖينً ثهزكوٖى خفنـد ثهغٖجح ًَ يطوق ثهُلؾ، فِّ زُجكؾ خًٖ غجىـًٖ 

ٖج ، ّؿهم فٕ ًل ثٛينجٌٖذ ثهفٌٖذ هٌلل ثههّر ّثههّـد خًٖ يجؾغزٓ ّهّ نجً ثهغىّـ 

 ثهيزُجكؾًٖ.

جـٖذ، ززى ًَ خُؾ، خجكزُيجل ّٖينً زُـٖ  ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ خؤٌِج "نل يُجيوذ زط

 ّكٖوذ ئهنزـٌّٖذ ّؿهم غزٓ ئزيجى ثهُلؾ".

ُّؿث ثهزُـٖ  ٖزفق يٍ زُـٖ  ثهيمـٌ ثهيهـٔ هوزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ، ّنؿهم ثهزُـٖ  

ٍ ًَ خُؾ خؤً ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ "َلؾ خٖ 1997يجّٖ  20ثهّثـؾ فٕ ثهزّطَٖ ثّٙـّخٕ فٕ 

 هٞزهجل ًَ خُؾ، ّؿهم غزٓ ئزيجى ؿهم ثهُلؾ".زكزؽؾى فَٖ ّكٖوذ زلٌٖذ أّ أنشـ 

                                                 

(. 2111. ّثهُطوٌّٕ، أغيؾ ؽجهؾ، )07. ن(ـيىجً، يؾغر. 1)
 ّيج خُؾُج. 61ثهؾثـ ثهُويٖذ ثهؾّهٖذ هوٌمـ ّثهزّفٍٖ، َيجً، ثٙـؾً، ن 

 .21، ن( ـيىجً، يؾغر، 2)
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فٕ ئزيجى َلّؾ  ّثهيكزلخوٖذ ُّؿث ثهزُـٖ  ٖزكٍ هٖميل ثهزلٌٖجر ثهغؾٖشذ ثهيزجغذ غجهٖج 

ٞ  ًَ أٌَ ٖزكٍ هيّىٌّ ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ يً كوٍ ثهخٍٖ فٕ  ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ، فى

 .(1)ّؽؾيجر ّغٖـُج يً خـثيض ّزلٌٖجر ثهيُوّيجر

 ززكى ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ خُؾد يفثٖج ٖينً خٖجً ُؿٍ ثهيفثٖج فٕ ثٗزٕ: 

ئً ثههفذ ثهُجهيٖذ هوزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ أهغر ثهغؾّؾ ّثهلّٖؾ أيجى ؾؽّل ثٙكّثق 

يجى ثهيكزِوم خغو ثهًٌـ ًَ ثهيّكٍ ثهزطجـٖذ، ّخفىوِج زغّل ثهُجهى ئهٓ كّق يفزّظ أ

ثهطغـثفٕ هوخجتٍ أّ ثهيمزـٔ، ّئؿث نجٌر ثزفجكٖجر ثهزطجـد ثهؾّهٖذ )طجر، طجزق، زـخق( زكُٓ 

ئهٓ زغـٖـ ثهزطجـد فٕ ثهخىجتٍ ّثهؽؾيجر فاً ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ خيخُٖزِج زغلق ُؿث ثهِؾ  

 زطجـد ثٛهنزـٌّٖذ زكزؾَٕ طِؾث ؾًّ ثهغجطذ ئهٓ طّٝر زّثفق ّيفجّىجر، ّيً ٌُج فاً ثه

هزًٌٖيِج، ٌِٙج خيخُٖزِج ٝ زُزـ  خجهغؾّؾ ّثهلّٖؾ ثهلجتيذ ّززيوح غـٖذ ثٌٝزلجل  طيجَٖج  ؾّهٖج 

 .(2)ّثهزطّثل

                                                 

(. 2111هخٕ، َهجى ثهؾًٖ، )( ثهل1)
ّيج خُؾُج، ؾ. أغيؾ ثهِّثـٔ،  0400يإزيـ ثَٙيجل ثهيهـفٖذ ثٛهنزـٌّٖذ، طجيُذ ثٛيجـثر،  ن 

ـ ثهكجخٍ هٞكزهجؾًٖٖ . خغس يلؾى هويإزي(. 0777)
 0423،  ن26ثهلجُـد ثهيؾد  –ثهفـثًَٖٖ ٌَّّثٌَ "ثهزنٌّهّطٖج ّثهفـثَذ ثهيهـٖذ فٕ ثهلـً ثهّثغؾ ّثهُمـًٖ 

 ّيج خُؾُج.

 .61. ؾثـ ثهفجـّق ثهغؾٖشذ، ثهلجُـد، يهـ، ن(. 2111(مجًُٖ، خِج ، )2)
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ٌٙميذ ئً زؤشٖـ ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ َوٓ َجهى ثهزطجـد هى ٌٖغهـ خفٖجؾد ثهؾؽل يً ث

ثهزطجـٖذ، خل ثيزؾ ئهٓ ؽوق أٌيجي يكزغؾشذ يً ّكجتل ئؾثـد ثهٌمجي ثهزطجـٔ، نجهخٍٖ َخـ 

ثهّكجتل ثٛهنزـٌّٖذ ّثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ خًٖ كيجَجر ثَٙيجل ّفٕ نٞ ثهيٖؾثًٌٖ أينً ئغؾثس 

 .(1)زغٖٖـ مجيل فٕ يـٖلذ أؾث  ثهؽؾيذ َّـو ثهيٌزض ّزغلٖق ثهُـو ثهمجيل هؽٖجـثر ثهزكّق

زينً ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ ثهمـنجر يً زفِى ثغزٖجطجر َيٞتِج ّئزجغذ ؽٖجـثر ثهزكّق 

أيجيِج خمنل ّثكٍ، ُّؿث خؿثزَ ٖغلق ٌكخذ ـىج  َجهٖذ هؾْ ثهفخجتً، ٝ ززٖغَ ّكجتل ثهزطجـد 

ٖفثر نل هٌ  ّثهيفجىوذ ّزلٖٖى ثهيٌزض ثهزلوٖؾٖذ، فجهفخًّ ٖينٌَ يُـفذ ثٙهٌج  ّثٙكُجـ ّي

يّىٌّ ثهمـث  يً غٖس يؾْ زّثفلَ يٍ ـغخزَ ّيلؾـزَ َوٓ ثهمـث ، ئىجفذ ئهٓ زّفـ زغؿٖذ 

 .ـثطُذ زخًٖ ـأٔ ثهفخًّ ّيؾْ ـىجٍ ًَ ثهؽؾيذ أّ ثهكوُذ ثهيلؾيذ فٕ غجل ـغح خؿهم فّـث 

هنزـٌّٖذ خٌٓ زغزٖذ زلٌٖذ ّثكزـثزٖطٖجر ئؾثـد يجهٖذ ّزكّٖلٖذ ّئؾثـد ززيوح ثهزطجـد ثٛ

َٞكجر ّثزهجل خجٗؽـًٖ، ززٖع ثهفـهذ هزيّٖـ أؾث  ثهيإككجر فٕ يؽزو  ثهيٖجؾًٖ، ُّٕ زلؾى 

ؽؾيذ نخـْ هويإككجر فٕ يٖؾثً زلٖٖى ّثكُِج ّنفج د يًّفِٖج ّكٞيذ ّفُجهٖذ خٌٖزِج ثهزغزٖذ 

 ؤُٖل ثٛؾثـٔ.ثهزلٌٖذ ّخـثيض ثهز

زيشل ثهيمـَّجر ثهيزّكيذ ّثههغٖـد يغّـث  أكجكٖج  هوزٌيٖذ ثٝكزهجؾٖذ ّؽجهذ فٕ 

فيذ هوّهّل ئهٓ ثهؾّل ثهٌجيٖذ، ّزُجٌٕ ُؿٍ ثهيمـَّجر يً غٖجح ثهيّثـؾ ثٝكزهجؾٖذ ثهٞ
                                                 

 .12، ثٙـؾً، ن2111، ثهكٌذ ثهشجيٌذ، ؾٖكيخـ، 2هـفٖذ، ثهُؾؾ ( يطوذ ثهؾـثكجر ثهيجهٖذ ّثهي1)
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ّفٕ غجهذ ُؿٍ ثهيمـَّجر زُؾ ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ ّثغؾد يً أُى ثٙؾّثر  ،ذثٙكّثق ثهُجهيٖ

ثهزٕ زغلق هِج ثهلؾـد َوٓ ثهيمجـنذ فٕ غـنذ ثهزطجـد ثهُجهيٖذ خفُجهٖذ ّنفج د خيج زلؾيَ يً 

ؽفو زنجهٖ  ثهزكّٖق ّثهؾَجٖذ ّثًَٛٞ ّّفـ فٕ ثهّكر ّثهينجً ثهييوّخًٖ ٙؾث  ثهيُجيٞر 

َوٓ زٌمٖي ُؿٍ ثهيمـَّجر ّّٖفـ هِج ثهلؾـد َوٓ ثؽزـثق ثٙكّثق  ٌُٖنق ئٖطجخج ثهزطجـٖذ خيج 

 .(1)ثهُجهيٖذ

ٖينً هوزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ أً زنًّ ؿثر زؤشٖـ ثكزهجؾٔ ئٖطجخٕ غٖس ٖينً هويٌزض َوٓ 

 زطجـٖذ َخـ أٌغج  ثهُجهى ّأً ٖزجطـ َخـ ثهغؾّؾ ثهلّيٖذ. نجفذ ثهيكزّٖجر أً ٖلّى خيُجيٞر

نيج ٖينً هوزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ أً زؽوق ثهُؾٖؾ يً فـن ثهُيل ثهغـ غٖس ززٖع ثهفـهذ 

هُيل يمـٌّ زطجـٔ هغٖـ أّ يزّكي أّ غزٓ يمـٌّ هغٖـ طؾث يزهل يخجمـد خجٙكّثق 

ثهيزؽهن ثهؿٔ ٖلّى خزيّٖـ ّزٌفٖؿ  ثهُجهيٖذ خؤكل نوفذ ثكزشيجـٖذ يينٌذ ّٖزكجّْ فٕ ؿهم

خـيطٖجر ثهغجكح ثٗهٕ يً يٌفهَ أّ هجٌٍ ثهكطجؾ ثهمـكٕ ثهؿٔ ُٖيل فٕ كـٖذ خُٖؾد هٖهؾـ 

 ئٌزجطَ ئهٓ أكّثق َجهيٖذ.

ُّنؿث زيشل زطجـد ثهؽؾيجر أغؾ ثهيغجّـ ثٙكجكٖذ ثهزٕ زّفـ فِٖج ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ 

ِى َوٓ ثهيكزّْ ثٛكوٖيٕ ّثهُجهيٕ ؾًّ ثهغجطذ هٌٞزلجل آهٖذ هٚفـثؾ ثهيزؽههًٖ هزلؾٖى ؽؾيجز

 .(2)ييج ٖفزع هيطجل هِى هٌٞيٞق فٕ ثهُيل ثهغـ

                                                 

ثهيًٌيذ ثهُـخٖذ هوزٌيٖذ ثٛؾثـٖذ، ثهلجُـد، يهـ،  (. 0777( ـىّثً، ـأفر، )1)
 .15ن
 .16( ـىّثً، ـأفر، "َجهى ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ، ثهيًٌيذ ثهُـخٖذ هوزٌيٖذ ثٛؾثـٖذ، ن2)



18 

خجهـغى يً ًِّـ ثهُّهيذ ّّطّؾ زّطَ َجهيٕ هٜكٞل يً ؾّـ ثهؾّهذ فٕ ثهٌمجي 

يٖذ ثهؾّهذ فٕ ثٙيّـ ثهزًٌٖيٖذ ّثٝطزيجَٖذ ّززٖع ثهزطجـد ثٝكزهجؾٔ ئٝ أً ؿهم ٖزُجـو يٍ أُ

 .(1)غٖـ يكخّكذ خجهٌكخذ ٙطِفد ثهؾّهذ ثهزمـُٖٖذ ّثهزٌفٖؿٖذ ثٛهنزـٌّٖذ فـهج 

هوزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ َؾد ؽهجتن، ززيٖف خِج ّزؽزو  فِٖج ًَ ثهزطجـد ثهزلوٖؾٖذ ُّؿٍ 

 ؽهجتن ُٕ:ثه

ئً يً أُى ثهؽهجتن ثهزٕ ززيٖف خِج ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ ُٕ أً نجفذ ثهيُجيٞر، ززى 

ؾًّ ثكزؽؾثى أٔ ّـق فٕ ئطـث  ّزٌفٖؿ ثهيُجيٞر، ّخجهزجهٕ زهخع ثهـكجهذ ثٛهنزـٌّٖذ  ئهنزـٌّٖج 

 ؾ ثهيزجظ هنٞ ثهيـفًٖ فٕ غجهذ ٌمّ  أٔ ٌفثٌ خٌِٖيج.ُٕ ثهكٌؾ ثهلجٌٌّٕ ثهّغٖ

فجهِؾ  يً ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ ُّ ؽوق يطزيٍ ثهيُجيٞر ثهّٞـكٖذ أٔ ئغٞل ؾَجتى 

ئهنزـٌّٖذ يغل ثهؾَجتى ثهّـكٖذ ُّّ يج ٌُٖٕ ثٝكزغٌج  ًَ ثهزُجيل خجهيكزٌؾثر ثهّـكٖذ هٖغل 

مفر خُو كوخٖجر ثهُيل خزوم ثهيكزٌؾثر يً خي  يغوِج ثهيكزٌؾ ثٛهنزـٌّٕ، ّؿهم خُؾ أً زن

غـنذ ثهيكزٌؾثر ثهّـكٖذ فٕ ثٛـكجل ّثٝكزلخجل ّأٖىج كجخوٖذ يغفًّجر ثهيكزٌؾثر ثهّـكٖذ 

 هوزىؽى.

                                                 

هيهجـ  ثهُـخٖذ، "ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ ّثهؽؾيجر ثهيهـفٖذ ّثهيجهٖذ َخـ ثٌٛزـٌر"، خٖـّر، ( ثزغجؾ ث1)
 .23ى، ن2111
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هنشٖـ  ززكى ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ خجهكـَذ ثهفجتلذ أٔ كـَذ ثهزُجكؾ ّكـَذ ثهزكوٖى خجهٌكخذ

يً ثههفلجر، ّيً شى فِٕ زؽزفل ٌَهـ ثهّكر، فلؾ ثَزؾٌج أً ٌؿنـ ٌَؾ ثهزفـكذ خًٖ ثهزطجـد 

ثهيغوٖذ ّثهؾّهٖذ َجيوٕ ثهيكجفذ ّثهّكر ّثهّثكٍ أً ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ ثهؾّهٖذ طج ر هزؽزفل 

 .(1)ُؿًٖ ثهُجيوًٖ ئؿ ُٕ زؽزفل ثهغؾّؾ ّززى فٕ ّكر كهٖـ هوغجٖذ

طيٍٖ أكّثق ثهُجهى خفىل مخنذ  كجفجر ّثهغؾّؾ، خغٖس أهخغرّخِؿث أهغٖر ثهي

" ززٖع يطجٝر يفزّغج  ٌزـٌر، ّخغو ثهًٌـ ًَ ثهيّكٍ ثهطغـثفٕ هوخجتٍ ّثهيمزـٔ "كّكج ثٛ

يزُؾؾد، هويٌزطًٖ ّـطجل ثهيجل ّثَٙيجل ّثهيكزِونًٖ، فزكيع هويٌزطًٖ فـو َـو نل 

كِوذ ّكـُٖذ هوغهّل َوٓ ثهكوٍ ّثهؽؾيجر  يٌزطجزِى ّززٖع هويكزِونًٖ ّثهُيٞ  فـهج 

 .(2)ثهيُـّىذ أيجى ثهيكزِوم

يً  ززى خّكجتل ئهنزـٌّٖذ خؾ ث  -خًٖ ثهيمجـنًٖ فٕ ُؿٍ ثهزطجـد َوٓ ثؽزٞ  أٌّثَِج

ٌزطجر يـغوذ ثهُـو، شى زخجؾل ثهيُوّيجر ّئطـث  ثهيفجّىجر ّثٌزِج  خجهزكوٖى ثٛهنزـٌّٕ هوي

ثهؽؾيٖذ أّ ثهكوُٖذ ثٙؽـْ، يشل ثهنزح ّزؿثنـ ثهكفـ، ّخـثيض ثهنيخّٖزـ، ّثهزكوٖى َجؾد ٖنًّ 

 .(3)خجهزكّٖذ ثهٌلؾٖذ هِؿٍ ثهزُجيٞر ّثهزٕ ززى فٕ يًُيِج ئهنزـٌّٖج  يلـٌّج 

                                                 

، ثهيًٌيذ ثهُـخٖذ هوزٌيٖذ ثٛؾثـٖذ، 2ي.  (. 2116( ثهكٖؾ أغيؾ َخؾ ثهؽجهق، )1)
 .14ن
. (. 2101( ثهطّثـٔ، كويجً َخؾ ثهلل يغيّؾ، )2)

 .14يٌمّـثر ثهغوخٕ، ن
. ؾثـ ثهشلجفذ هوٌمـ ّثهزّفٍٖ، َيجً، ثٙـؾً  (.2100( أخّ ثهِٖطج ، يغيؾ ئخـثُٖى، )3)
 .42ن
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ئٝ أٌَ ئؿث غؾس َيل فٕ ثهمخنذ أّ ثٌِٖجـ هِج فلؾ ٝ زهل ثهـكجهذ أّ زهل يغوّيذ أّ 

ٌزـٌر ًَ َؾى ّهّل ثهـكجهذ أّ ّهّهِج ، ّكؾ زشّـ يكإّهٖذ يلؾى ؽؾيذ ثّٛ دغٖـ يلـ

 يزؤؽـد أّ ّهّهِج فٕ ثهيُٖجؾ ّهنً ّٖطؾ خِج غوي أّ زغـٖ .

ٍٖ أغؾ ئً ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ ززىيً ثهفجَل ثهطيجَٕ خًٖ َؾد أيـث ، خغٖس ٖكزي

أيـث  ثهيُجيوذ ئـكجل ـكجهذ ئهنزـٌّٖذ ئهٓ َؾؾ ٝ ٌِجتٕ يً ثهيكزلخوًٖ فٕ ٌفق ثهّكر ّؾًّ 

غجطذ َٛجؾد ئـكجهِج فٕ نل يـد، ّفٕ ُؿث ثهيطجل زّفـ مخنذ ثٌٝزـٌر ئينجٌٖجر خٞ غؾّؾ 

 هوزفجَل ثهطيُٕ خًٖ فـؾ ّيطيَّذ ُّّ مٕ  غٖـ يكخّق فٕ أؾثد زفجَوٖذ كجخلذ.

ثهـكجهذ يّطِذ ئهٓ أمؽجن غٖـ يًٌُٖٖ، ئؿ ٖكزيٍٖ ثهُيٖل ئـكجل ثهـكجهذ  فلؾ زنًّ

ثٛهنزـٌّٖذ َخـ ثهخـٖؾ ثٛهنزـٌّٕ ئهٓ َؾد أمؽجن فٕ ّكر ّثغؾ ّفٕ َؾد ؾّل يؽزوفذ أٔ أً 

ثهُٞكجر ثهلجٌٌّٖذ ثهٌجمتذ ًَ ُؿٍ ثهزطجـد هٖكر غخٖكذ ينجً يًُٖ ّؾّهذ يٌُٖذ، ّهنٌِج زٌكجح 

ـٖذ زجيذ زـفو ثهؽىٌّ ٖٙذ كٖيـد كٖجكٖذ أّ ثهزلٖؾ خغؾّؾ طغـثفٖذ َخـ ثهؾّل فٕ غ

 .(1)يٌُٖذ

                                                 

، طجيُذ ( ثًٌـ: همِح، غّـٖذ، ثهًٌجى ثهلجٌٌّٕ ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ، ؾـثكذ يلجـٌذ. 1)
 .12-10، ن21يغيؾ ؽهًٖ خكنـد، ثهُؾؾ 
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ٝ ززؽؿ ثهزطجـد ثٛ  َوٓ يخُٖذ ثٙيـث  ثٙكجقزُزيؾ فٕ  هنزـٌّٖذ َؾد هّـ ّأمنج

هؿهم هنزـٌّٖذ، هُيوٖذ منل ثهزطجـد ثٛثغٖس ٖغؾؾ يـفج   يمزـنذ فٕ ُؿٍ ثهُيوٖجر ثهزطجـٖذ،ثه

ثهزطجـد  ثهشجٌٕ أؾّثر ثهييوحّفٕ  هنزـٌّٖذ،ثّٙل هّـ ثهزطجـد ثٛ ثهييوحكٌخغس فٕ 

 .، ّفٕ ثهييوح ثهشجهس فّثتؾ ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذهنزـٌّٖذثٛ

  ثهُيوٖذ ثهزطجـٖذ، هنمل يمً ثهيطزيمٍ،    هنزـٌّٖذ فّثتؾ هنجفذ أيـثثٛ زغلق ثهزطجـد

 ّثهيكزِوم ّثهيإككجر، ّخٖجً ؿهم فٕ ثٗزٕ:
 (1)

ٖغلمق فٖمجؾد    ييج، فٖجؾد ثهلؾـد ثهزٌجفكٖذ هويٌزطجر ثهّيٌٖذ ئهٓهنزـٌّٖذ إؾٔ ثهزطجـد ثٛز -0

ّثهلمؾـد َومٓ   ل، ّخزنوفذ أك ،ج ّٖق ثهكوٍ ّثهؽؾيجر َجهيٖثههجؾـثر يً ؽٞل ئينجٌٖذ زك

 .(2)كـَذ َلؾ ثههفلجر ّئٌِجتِج

 فٖمجؾد  ٓهئ ٖإؾٔ يج ُّؿث ،هنزـٌّٖذ خكُـ يٌؽفوًَ يـٖق ثهزطجـد ثٛ ٖزى خٍٖ ثهيٌزطجر -2

 ّزغكًٖ يكزّْ ثهيُٖمذ. ،ثهـفجٍ ثٝطزيجَٕ

ّثههمغذ ّثهؽمؾيجر    ٌر نجهزُوٖىٌزـثهٌجيٖذ خجٝكزفجؾد يً ؽؾيجر ثٛ زكيع هكنجً ثهخوؾثً -1

 ثهغنّيٖذ.

                                                 

 22. نخّٖيٕ، َخؾ ثهفزجظ. (1)
 .13غجيؾ، كجيٕ، كىجٖج ّزغؾٖجر ثهزطجـد ثٝهنزـٌّٖذ فٕ ثٙـؾً. ن(2)
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ّزغلمق ثهزّثهمل يمٍ    ، ثهغنّيٖمذ  ثهؽمؾيجر  ّزغكًٖ ،زُؾ أؾثد هفٖجؾد مفجفٖذ ثهغنّيذ -2

 :ثهيّثيًٌٖ غٖس ٖينً

 جر ثهيطزيٍ خمفجفٖذ نجيوذ.تّنجفذ ف ،ّأزجغزِج هـطجل ثَٙيجل ،زّفٖـ ثهخٖجٌجر ّثهيُوّيجر -أ

 ٌغمّ ثهغنّيمذ   ٕ أكل فيً يينً خنٌّمَ زّطِمج   أؾث  ثهؽؾيجر خؤَوٓ ؾـطجر ثٙؾث  ف -ح

 .(1)هنزـٌّٖذثٛ

ثهزُجيل يمٍ   َـو ئطـث ثر ّؽيّثر ٌّيجؿص ثهغهّل َوٓ ثهؽؾيجر ثهغنّيٖذ هزكِٖل 6

 ثهطِجف ثٛؾثـٔ.

َوٓ يؾثـ ثهكمٌذ   كجَذ 24هنزـٌّٖذ ثهفخجتً يً ثهمـث  ّثهخٍٖ َوٓ يؾْ زينً ثهزطجـد ثٛ -1

 يً أٔ ينجً.

هنزـٌّٖذ زفّؾ ثهيكزِوم خؽٖجـثر أنشـ خًٖ ثهيٌزطجر، فخاينمجً ثهيكمزِوم   ئً ثهزطجـد ثٛ -2

 ثهغهّل َوٓ يٌزطجر أنشـ ّيً يهجؾـ يزُؾؾد.

 ززٖع فـهذ ثٝمزـثم خُيوٖجر ثهيٌجكهجر ّثهيفثٖؾثر هوغهّل َوٓ ثهكوٍ خؤكُجـ يٌجكخذ. -3

هيكزِوم يً ثهغهّل َوٓ يُوّيجر ًَ ثهيخٍٖ، ّثهغهّل َوٓ هنزـٌّٖذ زينً ثثهزطجـد ثٛ -4

 ٝ  يً ثٌٝزًجـ أٖجيج  ّأكجخٍٖ. زفجهٖل خكـَذ فجتلذ خؾ

كِّهذ زكوٖى ثهؽؾيذ، ّثهيٌزض هويمزـٔ ؽهّهج  ئؿث نجً ثهيٌزض ئهنزـٌّٖج  )يشمل ثهنزمح،    -5

 ثٙغجٌٕ، ّثهيُوّيجر(.

                                                 

 .27. نثهُيّؾٔ، أغيؾ َخؾ ثهلل،  (1)
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ٍ ول ثهزطجـد ثٛزل -0 ، ّـكٖمج   ّثهزؽمفًٖ ّيُجهطمذ ثهيُوّيمجر    ،هنزـٌّٖذ يً نوفذ ثهزّفٖم

ئهنزـٌّٖج  َخـ فٕ ثهيإككجر ؿثر ثهغطى ثهنخٖـ غٖس ٖنزفٕ خزّفٍٖ ثهيُوّيذ  ّؽهّهج 

زؿنـ ئؿث يج كّـٌمر   ّخنوفذ ٝ ،هزهل ئهٓ طيٍٖ ثهيًٌُٖٖ خٌفق ثهّكرـ، مجمجر ثهنيخّٖز

 .(1)ؾى غجهٖج  فٕ نشٖـ يً ثهيإككجريٍ ثهًٌجى ثهّـكٕ ثهيكزؽ

 ثٌؽفجو نوفذ ثٌَٝٞجر ثٝهنزـٌّٖذ -2

ٌزـٌر ثٛ غٖس أً ،هنزـٌّٖذ فٕ زؽفٖو نوفذ ثٝزهجل خجهٌكخذ هومـنجرـد ثٛزكجَؾ ثهزطج -1

 .(2)ثهؿٔ ٖزى ثكزؽؾثيَ فٕ ثهمـنجر ،(VANأكل نوفذ يً ًٌجى )

ً  ، ىذيٌؽف نوفذخنجر يً زهؾٖـ يٌزطجزِج ثهفجتىذ ّـزينً ثهم 4 ٍ ثهكمو  ّثهمزؽون يم

 .ثهيؽفٌذ

زكمزيٍٖ   خغٖمس ، ؾّهٖذ َّجهيٖذ أكّثكج هزهخع  ثٙكّثقهنزـٌّٖذ غطى كُر ثهزطجـد ثٛ 5

هزُجًّ أفىل ثهيإككجر ثهّهّل ئهٓ ثهفخجتً خؤَؾثؾ نشٖـد ّيّـؾًٖ أفىل، ّثهّهّل 

.(3)يٍ ثهمـنج  َخـ ثهُجهى

ؽجهذ أؾّثر ؽجهذ هُـو ثهكوٍ ّثهؽؾيجر، ّزكوٖى ثهكوٍ ّأؾّثر  هنزـٌّٖذد ثٛهوزطجـ

 .(4)هنزـٌّٖذّثهٌلّؾ ثٛ ،خُؾ ثهخٍٖيج كخل ّ

                                                 

 .13. نغكً يّكٓ. غجيؾ، كجيٕ (1)
(2) 
 .27. نثهُيّؾٔ، أغيؾ َخؾ ثهلل. (3)
 . 17. نكملّل، ُؾْ. 4))
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ثهؿنٖذ ّثهٌلّؾ  يشل ثهخيجكجر ثهييغٌيذ نجهخيجكجر هنزـٌّٖذ،ر ثهؽجهذ خًٌى ثهؾفٍ ثٛؾّث: ثٙ

 .ّثهٌلّؾ ثٛهنزـٌّٖذ ثهـكيٖذ،

ثٛهنزـٌّمٕ   ّثهخـٖمؾ  ،جهذ خزخجؾل ثَٙيجل، ُّٕ زخجؾل ثهيكزٌؾثر ئهنزـٌّٖج ثٙؾّثر ثهؽ 

 ّثهزُجكؾثر ثٛهنزـٌّٖذ.

 فّثتؾ ثهزطمجـد  ٓههنزـٌّٖذ، ٝ يً ثٛمجـد ئهّـ ّأؾّثر ثهزطجـد ثٛ ّخُؾ ثهغؾٖس ًَ

 ُّؿث يج كٌزٌجّهَ فٕ ثهييوح ثهشجهس. هنزـٌّٖذ،ثٛ

خجٙيـث  ثهيزُجكمؾد   هنزـٌّٖذ ٙنشـ يً هّـد ّؿهم ثـزخجيج زٌَّر هّـ ثهزطجـد ثٛ

 ٌؿنـ ؽيكذ أمنجل يٌِج:

 

B2BBusiness to Business 

ثهيٌمآر ثهزطجـٖذ خُىِج خخُو خّثكيذ ثكزؽؾثى ّكمجتل  أٔ ثهيُجيٞر ثهزٕ ززى خًٖ  

% يمً ئطيمجهٕ   80ـح ثٝزهجٝر ّثهزنٌّهّطٖج، ُّّ ثٙنشـ مَّٖج  ّكٖيذ، ُّّ ٖمنل يج ٖلج

 .(1)هنزـٌّٖذ فٕ ثهُجهى"غطى ثهزطجـد ثٛ

                                                 

 . 23ٌّٖذ َوٓ ثهيـثطُذ. نثهُيّؾٔ، أغيؾ َيـ َخؾ ثهلل. ئشـ ثهزطجـد ثٝهنزـ1))
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B2CBusiness to Consumer

يً كخمل ثهُيٖمل هممـث  ثهيٌزطمجر     ُزجؾ هَٚيجل ثهزطجـٖذ، ّٖكزؽؾى ُّّ ثهمنل ثهي

 .(1)هنزـٌّٖذ% يً ئطيجهٕ غطى ثهزطجـد ث15ٛنل ٌزـٌر زلؾى يٌزطجزِج، ُّّ يج ٖمثٛ

B2GBusiness to 

Government

هزٕ ززى خًٖ ثٛؾثـد ثهغنّيٖذ ّغؾثر ثَٙيجل، ّيشجل ؿهم ُّٕ ثهزٕ زغيٕ ثهزُجيٞر ث

هومّثتع، ٌّيمجؿص   يج زلّى خَ يً ثهّٖٝجر ثهيزغؾد ثٙيـٖنٖذ ّنٌؾث يً َـو ثٛطمـث ثر ّث 

ٌزـٌر، خغٖس زكزيٍٖ ثهمـنجر أً زيوٍ َوِٖج خيـٖلذ ئهنزـٌّٖذ، ّأً زلّى ثهيُجيٞر َوٓ ثٛ

ثهيفثٖمؾثر   هوزُجيل يٍ ينزح غنّيٕ، ّيشجهِمج أٖىمج   ؾًّ غجطذ  خاطـث  ثهيُجيوذ ئهنزـٌّٖج 

 .(2)ّثهيٌجكهجر ّثهزّـٖؾثر ثهغنّيٖذ"

Government to Consumer

ُّٖؾ يً أمنجل ثهزطجـد ثٙكل أُيٖذ يً غٖس ثهلٖيذ ثهيجهٖذ ّثٝكزهجؾٖذ، ّٖميل ثهزفجَل 

طجل ثهؽؾيجر ّثهيُجيٞر ثهـكيٖذ خًٖ ثٙفـثؾ ّثهغنّيمذ، ّٖينمً ثَزخمجـ    ثٛهنزـٌّٕ فٕ ي

ثهزُجيل يج خًٖ ثهيإككجر ثهغنّيٖذ يً طِذ ّثٙفـثؾ ّثهيإككجر ثهزطجـٖذ يً طِمذ أؽمـْ   

 .(3)هنزـٌّٖذيً يفِّى ثهغنّيذ ثٛ طف ث 

                                                 

 . 12َخؾ ثهـغيً، ٌجتل. غيجٖذ ثهيكزِوم فٕ ثهزمـٍٖ ثٙـؾٌٕ. ن 1))

 . 24ييؾّظ، ئخـثُٖى ؽجهؾ. ئخـثى ثهُلؾ ثٝهنزـٌّٕ. ن2))

 . 23ثهُيّؾٔ، أغيؾ َخؾ ثهلل َيـ. ئشـ ثهزطجـد ثٝهنزـٌّٖذ َوٓ ثهيـثطُذ. ن3))
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 (C2C)  Consumer to Consumer 

ٛ     C2Cُٖخـ ٌََ خمجهـيف )  ُّّ يج هنزـٌّمٕ  (، ّٖمزى ؿهمم َمً يـٖمق ثهمـ  ث

(Electronic bay  ًٌَّؾيج ٖلّى ثهيكزِونًّ خزلؾٖى خىجتُِى ئهٓ ثهيفثؾ ّٖكزيٍٖ ثهيكمزِون )

 ثٗؽـًّ ثهيفثٖؾد َوٓ ثهشيً.

هوخٖمٍ  هنزـٌّٕ خجهؽؾيذ نّكٖي غٖس ٖزٖع هوُيٞ  ّىٍ خىجتُِى غٖس ٖلّى ثهـ  ثٛ

هنزـٌّٖذ ثهزٕ ززى ، ُّؿث ثهمنل ٌٖجفق ثهزطجـد ثE-bayٛهنزـٌّٕ ؽجن خجهـ  ثَٛوٓ ثهيّكٍ ثه

 .(1)خًٖ ّغؾد ثَٙيجل ّثهيكزِوم

                                                 

 . 13. ن .َخؾ ثهـغيً، ٌجتل1))
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 هنزـٌّٖذ ّثهُٞكجر ثهلجٌٌّٖذ ثهٌجمتذ فٕ خٖتزِج ثهُؾٖؾ يًثهزطجـد ثٛ أٌميذ زمنل 

ثهّكمجتل   شمـ ثكمزؽؾثى  ززيغّـ فٕ يطيَِّج غّل أ وًٌى ثهلجٌٌّٖذ ثهلجتيذ،جٌٌّٖذ هثهزغؾٖجر ثهل

فطمـ ثهٌممجي    وٖؾٖذ كجير يٌمؿ هنزـٌّٖذ فٕ زٌفٖؿ ثٌٙميذ ثهزطجـٖذ، فجهُٞكجر ثهزطجـٖذ ثهزلثٛ

ٞ  كجقجكؾ َّوٓ أٖطجح ّثهلخّل خؽهّن أٔ زُثهزطجـٔ َوٓ أكجق ثٛ خزكوٖى  ثهزفثى ثهخجتٍ يش

هّفج  خجهشيً أيج ٖلّى ثهيمزـٔ خج ًّأ ٖطجخٕ ؽجـطٕ يويّق،ئّىيً ٌمجي  ثهيخٍٖ خمنل يجؾٔ

ثهؾفٍ ثهيخجمـ يً ؽمٞل ثّٙـثق ثهيجهٖمذ    ؾّثر ثهّفج  ثهخؾٖل ًَ( أّ خجكزؽؾثى أيخجمـد )ٌلؾث 

ى ثهٌمجي ثهزطجـٔ كّث  ً كّثَؾ زًٌُٖؿث ثهغؾ فا هّٓكجتل ثهّفج  ثهخٌنٖذ ثهزلوٖؾٖذ، ّئّ ثهزطجـٖذ أ

 .(1)خلٖر كجؾـد َوٓ ثٛغجيذ خيزيوخجر زًٌٖى ثهزطجـد ّخـغى زيّـُج أّ ثهؽجـطٖذ، ثهؾثؽوٖذ

ثهزطجـٖذ  يذطجـٖذ ّثهؽؾيجر ثهفٌٖذ ّثزهجل ثٌٙمؿ خجهـغى يً زيّـ ٌمجي ثهؽؾيجر ثهزئ

ً ثهلّثَؾ خُٞكجر ثهُيل ّثٝهزفثيجر ثهيزُولذ خجٛيؾثؾ ّثهزفّٖؾ ٌّلل ثهيُـفذ أّ ثهزنٌّهّطٖج، فا

غجىـد ّكجؾـد َوٓ يغجنجد ثهّثكمٍ   ً زًلذ ثهزطجـٖذ ّثهُلّؾ أينٌِج أٌّٖذ ثهٌجًيذ هٌٚميثهلجٌ

همٖق   هنزـٌّٖذ، فجهزغٖـئٖؽزو  خجهٌكخذ هوزطجـد  يـهيزيّـ ّثهيزغٖـ فٕ َجهى ثهزطجـد، هنً ثٙث

 .(2)خيفِّى ثهٌمجي ثهزطجـٔ

، ّٖزّكي نل ٌممجي  ّئٌيج خؤؾّثر ييجـكزَ ّيخُٖذ ثهُٞكجر ثهٌجمتذ فٕ ًوَ، نٖ  ٝ

ثهزلٌٖذ  ـ ّطّؾشأأً ئؿ ٌزـٌر أّ مخنذ ثهيُوّيجر، هنزـٌّٖذ ثهنيخّٖزـ ّثٌٛٛميذ ثهزطجـد ثيً أ

                                                 

 . 26، نُمجى، َخؾ ثهلجؾـ،  1))

 . 13، نثهيِؾٔ، أغيؾ، 2))
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ـ  خل هنزـٌّٖذ،ٔ فٕ يٖؾثً ثهزطجـد ثٛثهٌمجي ثهزطجـ ئٌفجؿُّٖيٌزِج َوٓ آهٖذ  ّـزِج هّطمّؾ  ىم

 ثهلجٌٌّٖذ ثهلجتيذ. ًىيجى ثهٌأ طؾٖؾث  هنزـٌّٖذ، نجً ٝ خؾ أً ٖؽوق زغؾٖج ثهزطجـد ثٛ

ّغزٓ  ٖكزوفى زهّـ ثهُيوٖذ يً خؾثٖزِجهنزـٌّٖذ ثهلجٌٌّٖذ، ثهزطجـد ثٛ زغؾٖؾ زغؾٖجر ئً

زغمؾٖجر،  ٌَجًّٖ ثهٌِجٖزِج خمنل َجى ٝ زفهٖوٕ، ّيً شى زّطَٖ يإمـ ثهخغس ٌغّ ثكزؽٞن 

 ٖجً يغزّْ ثهزغؾٔ ّيج زلــ يً غوّل يلجـٌذ هيّثطِزَ.ّيً شى خ

 ّ ؽؾيجر ٖنًّ فِٖج ثهيجهحأيوخجر خىجَذ  ،هنزـٌّٖذ فٕ هّـزِج ثهُجيذـد ثٛثهزطجئً 

ّ أ طجخذ خممؤً زمّفـ ثهؽؾيمذ   ّززى ثٛ ،ّ ثهخىجَذأفٕ ينجً غٖـ ينجً ثهييوّح يٌَ ثهؽؾيذ 

 .(1)ّكؾ ٖنًّ ثهّىٍ ،ثهخىجَذ َوٓ ثهؽي

هيزجطـ ثٝفزـثىٖذ، أً زنًّ ثهخىجَذ أّ ثهؽؾيذ يُـّىذ َوٓ ثهؽي ٖزخُِمج  نيج فٕ ث

ل ّخجهزمجهٕ ٖيشم  يوح ثهؽؾيذ أّ يوح ثهمـث  يً ثهفخًّ ثهيزهفع هويّكٍ، َّوٓ ثهؽي أٖىج، 

ّ خؾهَ فمٕ غجهمذ   ّشيٌَ أ ّكٖوذ ثهُـو ثهيغؾؾد هيغل ثهزُجكؾ ثهيّكٍ ثهيُوّيجزٕ َوٓ ثهمخنذ،

 خـ مخنجر ثهيُوّيجر(.ثهؽؾيجر َوٓ ثهؽي )أٔ َ

 :(2)( يمنٞر ّزغؾٖجر َؾٖؾدجكؾ فُوٖج )ثهكجخلذ َوٓ ثهزُ 

 ّ ثهؽؾيذ.يً غلٖلذ ّطّؾ ثهيّكٍ أّ ثهخىجَذ أ ّ ثهفخًّزّشق ثهيكزؽؾى أ 

ثهيونٖذ )يمنٞر  يمـَّٖذ يج ٖلؾى فٕ ثهيّكٍ يً غٖس يونٖذ يّثؾٍ ؿثر ثهيخُٖذ ثهيٌُّٖذ 

 ثهفنـٖذ(.
                                                 

 .24. نكملّل، ُؾْ. (1)
 . 13. نخّٖيٕ، َخؾ ثهفزجظ. 2))
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ثهيغزّْ  ّل َوٓ ثهؽي ّيً ثهيّثكٍ ثهُّيٖذ أٌميذ ثٝغزٖجزغؾٖجر غيجٖذ ثهيكزِوم يً أ 

 غٖـ ثهيمـٌّ هوؽؾيجر ّثهيٌزطجر ثهيُـّىذ.

ّيمؾْ  هنزـٌّٖذ َخـ ثهؽي، ّيُجٖٖـ غكجخِج، ؾثر ثهزطجـد ثٛثهىـثتح ثهيلــد َوٓ َجت 

 هنزـٌّٖذ.يً ثفؾُجـ ثهزطجـد ثٛ ؾث ّغج يجٌُج  ثَزخجـُج كٖؾث 

فجهيّشّكٖذ  هنزـٌّٖذثهزطجـد ثٛ زـثفق ثهيـثغل ثهزجهٖذ يً ؽي ٌمجي أٖىج ُّؿٍ ثهزغؾٖجر 

 هنزـٌّٖذ.ثٛ ثهزطجـد أٌميذّغيجٖذ ثهيكزِوم زغؾٖجً ٖكٖـثً خزّثف يٍ كجتـ يـثغل 

ّٖمزى  ، ثهلخّل َوٓ ثهؽي أٖىمج  ئخـثى ثهُلؾ، خغٖس ٖزٞكٓ ثٖٛطجح ّززيشل فٕ  

ثهيّكٍ، أمِـُج  ؿهم خهّـ َؾٖؾد خغكح يغزّْ ثهٌمجي ثهزطجـٔ ّّكجتل ثهزُجكؾ ثهيلــد َوٓ

َخـ ثهخـٖمؾ ثٛهنزـٌّمٕ،    هنزـٌّٖذّثهزُجكؾثر خجهيـثكٞر ثٛثهُلّؾ ثٛهنزـٌّٖذ َوٓ ثهّٖح، 

 ثهفخًّ. دـثؾّخّطَ َجى، ززٞكٓ ئـثؾد ثهيفّؾ أّ ثهيٌزض أّ ثهخجتٍ يٍ ئ

 يمنوزًٖ ـتٖكزًٖ: ٌُّج زًِـ ّٖخـى ثٝزفجق َوٓ ثهؽي،

زّشق نل يـ  يً هفذ ّمؽن ّّطّؾ ثهيـ  ثٗؽـ، خيٌُٓ ثهزّشق يً كٞيذ هفذ  

ززّكي خًٖ ثهيزُجكمؾًٖ   ٖطجؾ طِجر يغجٖؾدثهيزُجكؾ، ّغٖس أً يً خًٖ ّكجتل غل ُؿث ثهزغؾٔ ئ

أً ثهيُوّيمجر  يٌِيج ّىيجً هزّشق يً ّطّؾ نل )كويجر ثهمِجؾثر ثهّكٖيذ( هطِذ ىيجً ث

ممِجؾثر   أّـكجتل ثهزؤنٖمؾ   ئـكجل ّزيجـق َيوِج َوٓ ثهؽي يً ؽٞل ززخجؾل خٌِٖيج غلٖلٖذ،

 .ثٗؽـثهزّشٖق هنل يـ  زإنؾ فِٖج هفذ ثهيـ  

ِ  ُّؿٍ ثٛهفثيٖذ هّكٖوذ ثهزُجكؾ،ثهلّد ثهلجٌٌّٖذ  أّهنزـٌّٕ غطٖذ ثهُلؾ ثٛ  ج فمٕ  ٖىميٌ

ثهخٌٖمذ   أٌّغمٍّ   أّ َوٓ يوح ثهخىجَذ أّثهزطجـد ثهزلوٖؾٖذ زّكٍٖ ثهمؽن َوٓ ثهُلؾ ثهينزّح 

 .ثهيجؾٖذ ثهيزهوذ خجهزُجكؾ ثهمؽهٖذ )ثهمِجؾد( فٕ غجهذ ثهُلّؾ غٖـ ثهينزّخذ هيً مِؾ ثهّكجتٍ
                                                 

 . 11. نَخؾ ثهنـٖى، ُمجى. 1))



31 

ؾ ث  هٞهزفثيجر خُيج ٖزهل خاٌفجؿ ثٙيـّيطوق ثهُلؾ خ ّثهزكجإل ثهؿٔ ٖشّـ ٌُج ُّٖوق

نٖ  ٖزى ثهزّكٍٖ فٕ ُؿث ثهفـو، ّيج يؾْ غطٖزَ ئً زى خّكجتل ئهنزـٌّٖذ، ّيؾْ ئخـثى ثهُلؾ، 

 نجً يطـؾ ّشجتق ّيوفجر يؽفٌذ فٕ ئًزلؾٖيَ نخٌٖذ  ّآهٖجر خٌٖذ ثٛشخجر،فٕ ّهٖزَ يلخ

 .ثهًٌجى؟

هنزـٌّٖذ زّطؾ ّكجتل ززفق خٖتذ ثهزطجـد ثٛ ّٖينً ثٛطجخذ َوٓ ُؿث ثهزكجإل خؤً

( هزغلٖق ًّٖفذ ثهزّكٍٖ Digital - Signatureثهزّكٍٖ ثهـكيٕ ) ّكٖوذغٖس ّطؾر يخُٖزِج ّ

 .ثهُجؾٔ

خزكوٖى  يّـؾ ثهؽؾيذ ثهيوفى أّثهخجتٍ  ئٌفجؿ ثهيزُجكؾًٖ ٝهزفثيجزِيج،ززيشل فٕ  

 غؾ ؽجن خَ،أّ زٌفٖؿ ثهؽؾيذ، ّثهفخًّ ثهيوفى خجهّفج  خجهشيً، ّهنل ثهزفثى يٌِيج زثهيخٍٖ 

أّ زكوٖى يغل ززؽو  فَٖ يّثهفجر زؤؽـٍ  أّفجٝهزفثى خجهزكوٖى ٖشٖـ يمنٞر ثهزؽو  ًَ ثهزكوٖى 

 .(2)ثٝزفجق

ثهخؾل  أيج ؾفٍ ثٌٙميذ ثهزطجـٖذ ثهزلوٖؾٖذ،ُّٕ زغؾٖجر يمجخِذ هزوم ثهغجهوذ فٕ يٖؾثً 

زفّٖؾ ـكمى   أّ يجكجر ثٝتزيجًمنجهٖذ ّكجتل ثهؾفٍ ثهزلٌٖذ نجهؾفٍ خيّطح خأّ ثهشيً، فاٌَ ٖشٖـ ئ

ث يمنوذ ثيً ثهؾفٍ ُؿ أكوّح ؿ ٖشٖـؾ ٌمؤ فٕ خٖتذ ثهزلٌٖذ ّّهٖؾ هِج، ئُّّ زغ كذ َوٓ ثهؽي،ثهخيج

ثهّفج  يً ثهغٖـ ثهؽجـص ًَ َٞكمذ   ّمِجؾثر ثهطِجر ثهزٕ ززّكي َيوٖذ ثهيُوّيجر ثهيٌلّهذ،

ٞ ثهزُجكؾ  ثكزؽؾثى خيجكمجر ثٝتزيمجً    ئكج دً فٕ يٖؾث ثهطـيٖذ ثٌٙميذهٓ طجٌح زغؾٖجر ئ أه

 ثهخيجكذ هغـو غٖـ يمـٌّ. خٌج  ّئَجؾدثٝكزٖٞ  َوٓ ـكيِج  ّأٌميذ
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خجهٌممجي   زغؾٖجر ٖينً ّهفِج خجهزغؾٖجر ثهُجيذ ثهزٕ ززُوق ئهٓ ُؿٍ ثهزغؾٖجر،ٖىج  

 ثهيُوّيجر ثهيزؾثّهذ ننل ٝ خيـثغل زٌفٖؿٍ نزغؾٔ ؽهّهٖذ ثهُٞكذ خًٖ ثهيزُجكؾًٖ ّؽهّهٖذ

 خٌِٖيج.

ّ يج هيؽزـكٕ ًٌى ثهنيخّٖزـ ّثهمخنجر، أ ثهطـيٖذ ثٌٙميذّزغؾ غيجٖذ ثهٌمجي ننل يً 

ثهيٌجفَجر ثهزٕ  ٝؽزهجن ثهلىجتٕ فٕ ًٌـخطـثتى ثهنيخّٖزـ ّزغؾٔ يمنٞر ثُٖـ  َيّيج 

 ّثهفّثهل ثهطغـثفٖمذ،  زفّل ثهغؾّؾ ٌزـٌر،ئؿ فٕ خٖتذ ثٛ ًِـ خًٖ أيـث  ثهُٞكذ ثهزُجكؾٖذ،ز

كجًٌّ ٖيخق  ّأٖٔغنى ثهيٌجفَذ نجٌٖذ هطِجر ثهلىج ، فؤٔ كىج  زفّل يُِج ثٝؽزهجهجر ثهيّ

 .(1)هنزـٌّٖذمجتٍ فٕ غلل ثهزطجـد ثٛثه ٍِٖج ٌَؾ ثؽزٞ  طٌكٖذ ثهيزُجكؾًٖ، ُّّ ثهّىَو

هنزـٌّٖذ ٌٌّٖذ ثهٌجمتذ فٕ غلل ثهزطجـد ثٛر ثهلجثهيكجتل ّثهيمنٞ ٌزٌجّل فٕ ُؿث ثهييوح

ٕ ّؿهمم   ،يزجغذيٍ ثهزُـو ٙخـف ٌَجهـُج فٕ غؾّؾ ثهيكجغذ ثه ثهيزلؾى ؿنـُج ٌ  فم  ثهفمـّ

 :(2)ثهزجهٖذ

ثهيٌُٕ  ثهيّكٍ ئهٓأيج خجهؾؽّل  خنذ،أّ ثهؽؾيجر ززى َخـ ثهمنجٌر يوخٖجر ثهخىجَذ  هيج

يج  أّلً اف ثهمخنذ، ثهُلؾ ٖزى َوٓ ئخـثىّنجً  أّ َخـ زلٌٖذ ثهخـٖؾ ثٛهنزـٌّٕ،يً كخل ثهيكزؽؾى 
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َوِٖج يمً   يجؾٖج  ززىيً زّكُٖج  فٕ ُؿث ثهيٖؾثً يؾْ غطٖذ ُؿٍ ثهيغــثر ّثهُلّؾ ثهزٕ ٝ أشٖـ

 .(1)هنزـٌّٖذُٖذ ثهزلٌٖذ ٌٙميذ ثهزطجـد ثٛيخكخل أيـثفِج أّ يهؾـِٖج، ّنغل ٖزفق يٍ ثه

زُـ   ّٝ هنزـٌّٖذ، أيج نهّـ زٌجًـٖذ، أّ ـيّف ـكيٖذ،ير زلٌٖجر ثهزّثكٍٖ ثٛثكزؽؾ

ثهلّثَؾ ثهزٕ زنفل كخّل  ّىٍ هؿث نجً ئهفثيج  هنزـٌّٖذ ّٝ زؤهفَ،هزّثكٍٖ ثٛثهًٌى ثهلجٌٌّٖذ ثهلجتيذ ث

ثهزٕ  ثٛشخجر خّطَ َجى،كّثَؾ  ثٛشخجر ّأيجىهلجٌٌّٖذ فٕ ُؿٍ ثهزّكُٖجر ّزىيً غطٖزِج ّكّزِج ث

 خؾًّ غجطذ ؾَّد يًٌيِج هومِجؾد، ٝ زلخل خجهٌكخذ هويكزٌؾثر غٖـ ثهيكزٌؾثر ثهـكيٖذ

نيخؾأ  ئّٝٝ زلخل ثهيكزٌؾثر غٖـ ثهيّكُذ  ّثهيكزٌؾثر ثهُـفٖذ ثهيّكُذ ثهيخـفد َخـ يًٌيِج

خغكح ٌٌّ  -نزجخذ ثخزؾث  ثَزـ  خِج نيخؾأ شخّر خجه يج ئؿث أؽـْشخّر خجهنزجخذ ٖكزوفى خٌٖذ 

 .(2)ثهٌفثٌ

 هنزـٌّٖذغطٖذ ثهُلّؾ ثٛ ئكـثـٖزيوح  هنزـٌّٖذ،ّل ثهلىج  هوزُجكؾثر ثًٛ كخاف

ٞ هنزـٌّٖذ )ثهخـٖؾ ثّٛثهيـثكٞر ثٛ نخٌٖذ فٕ  هنزـٌّٖذ ّيّشّكٖزِج( ّثهزّثكٍٖ ثٛهنزـٌّٕ يش

ّىُزَ  هنزـٌّٖذ ثهؿٔثهلجًٌّ ثهٌيّؿطٕ هوزطجـد ثٛ ىيًّكؾ ز جر ثهلىجتٖذ،ثهيٌجفَ

خجهيكجّثد فٕ ثهلٖيذ  كّثَؾ زلىٕ ُٖجر ثهزٕ كٌر فٕ ثهؾّل ثهيزلؾيذ،ّنؿهم ثهزمـ )ثهٌّٖكزـثل(،

هنزـٌّٕ هنزـٌّٖذ ّثهُلؾ ثٛثٛ يج خًٖ ثهزُجكؾثر ثهزلوٖؾٖذ ّثهزّثكٍٖ ثهُجؾٖذ ّخًٖ ـكجتل ثهخٖجٌجر

 .(3)كيٕهنزـٌّٕ ثهـهزّكٍٖ ثّٛث

ٞ ث آؽـ ّزشٖـ ثهُلّؾ ثهزلٌٖذ زغؾٖج  َوٓ  ، ٖزيشل خجهُلّؾ ثهٌيّؿطٖذ هوزُجكؾ ثهيّطّؾد أه

ثهيّكٍ، ّٖينً أً ٌىٖ  ئهِٖج، ـؽن ثٝكزؽؾثى ثهيزُولذ خجهيٌزطجر ؿثر ثهغلّق ثهيٌُّٖذ 
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 مـّي ثهزُجكؾ يّطّؾد َوٓ ففٕ نشٖـ يً ثهغجٝر زنًّٙهغجخِج )ـؽن ثهيونٖذ ثهفنـٖذ(، 

خؤً يطـؾ يوح ثهخىجَذ أّ ثهؽؾيذ  هـٖغج  ّززىيً مـيج  يّكٍ ثهٌمجي ثهزطجـٔ َوٓ ثهمخنذ،

 ٝ  كُذ يجؾٖذ ؽجـطذ ًَ زهـٖع ثهلخّلخِؿٍ ثهمـّي، أٔ أً ثهلخّل يـخّي خّث ّئكـثـث  ُٖؾ كخّ

هلّثًٌٖ ثهيؾٌٖذ َـو ثهخىجَذ يٍ زغؾٖؾ كُـُج ثهيُـّفذ فٕ ثنيج ُّ ثهغجهذ فٕ  زيجيج 

 .(1)ؾدثهكجت

ئهنزـٌّٖذ  ـكجهذ ئهٓـ يً خٖجٌجر ٖىج  ثٛهنزـٌّٕ َخجـد ًَ طف  هغٖـ يمفّكٍٖ ثهز

نجهخـٖؾ ثٛهنزـٌّٕ أّ ثهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ، ّشيذ ؽوي نخٖـ فٕ يفِّى ثهزّكٍٖ ثهـكيٕ، غٖس ًٖمً  

ئؿ ٝ زُؾ همّـد ثهزّكٖمٍ    ُّّ هٖق نؿهم ،جى ّـيّف أّ هّـد هوزّكٍٖ ثهُجؾٌَٔ أـكثهخُو أ

 .(2)ثهُجؾٔ خّثكيذ ثهكنجٌـ )ثهيجكغذ ثهىّتٖذ( زّكُٖج ئهنزـٌّٖج 

)طمف    فجهزّكٍٖ ثٛهنزـٌّٕ َوٓ ـكجهذ يج َخجـد ًَ خٖجٌجر يزطفأد يً ثهـكجهذ ؿثزِج

يً هغذ ثهـكجهذ  ق يًٖطـٔ زمفٖـٍ ّئـكجهَ يٍ ثهـكجهذ خغٖس ٖزى ثهزّش هغٖـ يً ثهخٖجٌجر(

 .(3)ٌيخجق يغزّْ ثهزّكٍٖ َوٓ ثهـكجهذثهمؽن ٌَؾ فم ثهزمفٖـ ّث

ّٖزى ثهزّكٍٖ ثٛهنزـٌّٕ )ثهـكيٕ( خّثكيذ خـٌجيض نيخّٖزـ ؽجن هِؿٍ ثهغجٖذ ّخجكزُيجهَ 

ثّٙـثق ّثهّشجتق  )فٕ َجهى نيج ّٖكٍ يجؾٖج  ً ثهمؽن ٖنًّ كؾ ّكٍ َوٓ ـكجهزَ زيجيج فا

 ّثهُلّؾ ثٛهنزـٌّٖذ. يٕ َوٓ نجفذ ثهـكجتل ثٛهنزـٌّٖذّٖكزؽؾى ثهزّكٍٖ ثهـكثهّـكٖذ(، 
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 ٞس ًّجت  ـتٖكذ هِجفٖينً يً ثهّطِذ ثهلجٌٌّٖذ زخًٖ ش أيج ًّٖفذ ثهزّكٍٖ ثهـكيٕ،

:ُٕ 
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 .(1)يٕ ٖشخر ثهمؽن ثهؿٔ ّكٍ ثهّشٖلذثهزّكٍٖ ثهـك -1

 .ٖغؾؾ ثهزّكٍٖ ثهـكيٕ ثهمٕ  )ثهّشٖلذ( ثهزٕ زى زّكُِٖج خمنل ٝ ٖغزيل ثهزغٖٖـ -2

 ُل ٖغلق ثهزّكٍٖ ثهـكيٕ ثهًّٖفذ ثهزٕ ٖغللِج ثهزّكٍٖ ثهُجؾٔ؟ ّٖشّـ ثهزكجإل،

ٖغلمق   فجٌمَ ٓ ئشخجر ثهمؽن ثهؿٔ ّكٍ ثهّشٖلذ، يزٓ يج نجً هوزّكٍٖ ثهـكيٕ ثهلؾـد َو

 .ًّٖفذ ثهزّكٍٖ ثهُجؾٔ ثهزلوٖؾٔ أّ ثهيجؾٔ

جهزّكٍٖ ثهُجؾٔ ، فّثهغلٖلذ أً ثهزّكٍٖ ثهـكيٕ يً فّثٖج يزُؾؾد ٖفىل ثهزّكٍٖ ثهُجؾٔ

أيج  ،ٖكِل زفّٖـٍ أّ زلوٖؾٍ ّيً ٌُج ّهٖق َويج  فٌج  فِّ ،َخجـد ًَ ـكى ٖلّى خَ ثهمؽن

ثكزؽؾثى خـٌجيطَ يً كخل هجغح ثهخـٌجيض  فِّ يً غٖس ثٙهل ّفٕ غؾّؾ أيً ،ثهزّكٍٖ ثهـكيٕ

ثؽزٞل يُجٖٖـ  ٌَ ٖينً ٌَؾأً نجً ُؿث ٝ ٌُٖٕ ئّ، (2)ّخجهزجهٕ ٖهُح زفّٖـٍ ،َوى ّهٖق فٌج 

ّزنيً هُّخذ )ثهزفّٖـ( فٕ ثؽزٖجـ  ،زّكٍٖ ثهغٖـ ثٝهنزـٌّٕ ثهيُوّيجزٕ كؾ ٖزى ثكزؽؾثى ثٙيً

خـٌجيض ثهنيخّٖزـ  ٖلّى خَ ُّّ يجثٙطفث ، ثهيـكوذ ؿثزِج ّيً شى زمفٖـ ُؿٍ  يً ثهّشٖلذ أطفث 

 .(3)جظ ثهزمفٖـثهمؽن، ّزغهًٖ ثهزّكٍٖ ثهـكيٕ ـًُ خغيجٖذ كـٖذ نويذ ثهكـ ّيفز ّهٖق

ثهزّكٖمٍ   ٖينً ثكزيجٌ ثهّشٖلذ ًَ ثهُجؾٔ َوٓ ثّٙـثق أّ ثهيغــثر، ّفٕ خٖتذ ثهزّكٍٖ

شٖلذ ثٛهنزـٌّٖذ ثهّ فٕ يزجغج  فٕ غًٖ ؿهم هٖق أيـث  ِج أّ ثكزيجٌ طف  يٌِج ّثكزخؾثهَ،ثهّثـؾ ٌَ

نل يغؾؾ ثهّشٖلذ شخر خمخل ٖهزّكٍٖ ثهـكيٕ ٝ ٖشخر ثهمؽن يًٌى ثهّشٖلذ فلي، فج، ثهيّكُذ ـكيٖج 

ٖزُمًٖ أً ٌٖيخمق    ّهؾْ فم ثهزمفٖـ أٌَ طف  يٌِج ّـيّف يلزيُذ ّيمفـد يغل ُؿث ثهزّكٍٖ،

ثهزشلٖح ثهؿٔ ٖكزؽؾى هيُـفذ هغذ ثٛطجخجر  هذ أمخَ خٌيّؿصثهّشٖلذ. ئٌِج يكؤ ثهزّكٍٖ ؿثزَ َوٓ

                                                 

 . 14، نُمجى َخؾ ثهنـٖى. 1))

 .13ن يهيفٓ، ؽجهؾ. (2)
 .31. نكملّل، ُؾْ. (3)
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خذ فزغؾؾ فمّـث  ٓ ثٛطجأٌم زىٍ ثهنـر ثهيشلح َو ثهيزُؾؾد، ثهٌيّؿطٖذ فٕ ثيزغجٌجر ثهؽٖجـثر

 .(1)ثههّثح ّثهؽيؤ

غٖـ  ٌُّج ٖزًُٖ أً ٌٖيخق ثهٌيّؿص )ثهزّكٍٖ( َوٓ ثهـكجهذ فاؿث زؽو  ؿهم نجٌر ثهّشٖلذ

 ثهُجؾٔ. ٖفىل ثهزّكٍٖ ثهـكيٕ ثهزّكٍٖ ّيً ٌُج أٖىج  ،ثهيـكوذ ّنجً شيذ زَٞح خجهيغزّْ

زمفٖـ ُّ َيوٖمذ زغٖٖمـ فمٕ    هّث َىّٖج  خجيج هنزـٌّٕ خجهزمفٖـ ثـزٍ ثّٖٛـزخي ثهزّكٖ

كزؽؾثى يفزجظ فم ثهزمفٖـ كّْ ثهمؽن ثهيكزلخل ّغؾٍ خجثهخٖجٌجر، خغٖس ٝ ٖزينً يً كـث زِج 

ٕ َيوٖزٕ ثهزمفٖـ ثهيفزجظ ؿثزَ هؾْ ثهيـكل ّثهيكزلخل ّٖكزؽؾى ف هيفزجظ ثهُجى ٖزّفـّفٕ زلٌٖذ ث

 .(2)ّفم ثهزمفٖـ

 ُّمّ  public-key جظ ثهُمجى جغجً، ثهيفزم ّثهيـٖلذ ثهمجتُذ هوزمفٖـ ززيشل خّطّؾ يفز

 ٖزّفـ فلي هؾْ ثهمؽن ثهؿٔ أٌمؤٍ. ،private-key ّيفزجظ ؽجن يُـّ  هونجفذ،

هُجى، أً ٖـكل ثهـكجتل ثهيمفـد، ّهنً ّٖينً خِؿٍ ثهيـٖلذ ٙٔ مؽن ٖيوم ثهيفزجظ ث

 ٝ ثهمؽن ثهؿٔ هؾَٖ ثهيفزجظ ثهؽجن.ٝ ٖكزيٍٖ أً ٖفم مٖفـد ثهـكجهذ ئ

ٕ    كذ خًٖ ثهزّكٍٖ ثهـكيٕ ّثهزمفٖـ،زًِـ ثهُٞيج زلؾى   فجهزّكٍٖ ثهـكيٕ ُمّ ؽمزى ـكيم

يمفـ، ٖيوم يفزجغَ هجغح ثهؽزى. ٌُّٖٕ زيجخق ثهيفزجظ يٍ ثهزّكٍٖ ثهـكيمٕ َومٓ ثهـكمجهذ    

 ٞ ، ّهٖق يـكوذ يً كخل مؽن آؽمـ نزمح   ثٛهنزـٌّٖذ أً يـكل ثهـكجهذ ُّ يً أـكوِج فُ

زُـو ثهـكجهذ ٙٔ ٌٌّ ّٖىيً ثهزّكٍٖ ثهـكيٕ َؾى ، كوذ خجكيمثهخـٖؾ هزخؾّ نؤٌِج يـٌَّثٌم 

 .(3)أٌّثٌ ثهزُؾٔ، خؤٔ يـٖلذيً 

                                                 

 . 14. نَخؾ ثهنـٖى، ُمجى، 1))

 . 15. نأيجٌض، أغيؾ. 2))

 . 14، نثههٖـفٕ، يغيؾ. 3))
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 هنزـٌّٖذ َوٓ ثهؽمي ٖخمؾأ  ثهزطجـد ثٛ أٌميذٌَؾيج ٖؾؽل يكزؽؾى يج َوٓ يّكٍ ٖخجمـ 

ثهيِى هؾَٖ  ًاف هنزـٌّٖذ،ّكٍ ثهزطجـد ثٛهولجتى َوٓ يّخجهٌكخذ  أّ ثهؽؾيذ،ثهيٌزض  أّخيوح ثهكوُذ 

ٞ  يً ٖؽجيخَ ُّ أًّٖزيوح ؿهم ثخزؾث  ثهزّشق يً  يوح،ثهزّشق يً هغذ ثه يً ؾًّ ثكيَ  فُ

هنزـٌّٖذ، فنٖم   ثهزطجـد ثٛ ِج يّثكٍأّ غٖـ ؿهم يً يُوّيجر زيوخهنزـٌّٕ ٌَّثً خـٖؾٍ ثٛ أّ

 أٌمميذ ثهغٖـ فٕ  أكيج ثكزؽؾثى  ئكج دّ ثٝؽزـثق ئطـث ثرؽجهذ فٕ ًل زٌجيٕ  ٖينٌَ ؿهم،

ثٝهزمفثى   ٖمؾث  هنزـٌّٖذ ثهيوح ّزغؾثهزطجـد ثٛ طـيٖذ َوٓ ثهمخنذ ّخٌفق ثهّكر كٖطٖح يّكٍ

 .(1)خزكوٖى يغل ثهزُجكؾ

ثهؿٔ  طج زَ يً ُؿث ثهيّكٍ ّيج ئٌيجيج ّهوَ يً يُوّيذ  أًفيج ثهؿٔ ٖىيً هويكزؽؾى 

ثكززخٍ ئٖطمجؾ   ً غل ُؿٍ ثهيُىوذّطّؾ َوٓ ثهمخنذ، ئثهيّكٍ غلٖلٕ ّيُؿث  أً أٖىج ٖىيً هَ 

ّ ّكٖوذ ثهزممفٖـ  غوّل زلٌٖذ )نّكجتل ثهزُـٖ  ثهمؽهٖذ َخـ نويجر ثهكـ ّثٙـكجى ثهكـٖذ، أ

ثهزُـٖ  ثهخّٖهّطٖمذ هويكمزؽؾى    ّّكجتل ذ ثهيفزجظ ثهُجى ّثهيفزجظ ثهؽجن،َخـ يج َـ  خّكٖو

ثـكجل ـكمجهذ  ّكيجر ثههّر أّ غؾكذ ثهًُٖ أّ  أّ زٌجًـٖج  نخهيجر ثٙهجخٍ ثهيٌلّهذ ـكيٖج 

 (.َوٓ ثهِجز  ثهؽؤّ أّ غٖـُج

شخجر هغذ هؾّـ ثهيُوّيذ ًَ ثهًٌجى ئأـٖؾ يٌِج ىيجً زؤنٖؾ ثٝزهجل ّ ُّٕ ّكجتل

 - يخُج  هٖق ؾثتيج  -ثهزلٌٕ ثههجؾـد ٌََ، هنً هنل يٌِج شغـثزَ ثٙيٌٖذ ّزُؾ خجهُيّى غٖـ نجفٖذ 

طّ  هفنـد ثهمؽن ثهّكٖي فٕ ثهُٞكذ، ُّّ طِذ زإنؾ هغذ ثهزُجيل َومٓ  ُّؿث يج ثكززخٍ ثهو

أً ثهيومح أّ   ثهؽي ُّٕ مـنجر ٌجميذ فٕ يٖؾثً ؽؾيجر ثهزلٌٖذ زلؾى مِجؾثر ززىيً زؤنٖؾث 

ثهطّثح كؾ هؾـ ًَ ثهيّكٍ ثهيٌُٕ ّزغؾؾ زجـٖؼ ّّكر هؾّـ ثهيومح أّ ثهطمّثح، ّغزمٓ    
                                                 

 . 11، نكملّل، ُؾْ. 1))



38 

ُـٖ  َوٓ ثهمؽن، خؾأ خنويمذ ثهكمـ ّثٌزِمج     زىيً مؽهٖذ ثهيؽجيح زّفـر زلٌٖجر ثهز

خجهخهيذ ثههّزٖذ، أى  ئهٓ ؿهم زلٌٖجر ثهزمفٖـ ثهزٕ ٖفؾثؾ ثهطؾل غّل يمـَّٖزِج، كٖيج فٕ 

ًل أشـُج ثهيجٌٍ ّثهيلٖؾ هغـٖذ زؾفق ثهخٖجٌجر ّثٌكٖجخِج ّيكجكمِج فمٕ نشٖمـ يمً ثهغمجٝر      

َوٓ يُوّيمجر   هزٕ ززيوح ثيَٞج خجهؽهّهٖذ كٖيج ٌَؾ ئطـث  َيوٖذ ثهزّشق ّزفزٖل ثهًٌى ث

 .(1)يؽفٌذ فٕ ثهًٌجى ؽجـطذ ًَ ثهُٞكذ ثهُلؾٖذ ثهيٌُٖذ

 هنزـٌّٖذ، يكؤهذ يكمإّهٖذ ثهممؽن  ً ثهُٞكجر ثهلجٌٌّٖذ هوزطجـد ثّٛكؾ أشٖـ فٕ يٖؾث

ٌزـٌر، ّطِجر ثكزىجفذ ثهيّثكٍ أّ ثهطِمجر ثهيٌمجي خِمج    ثهشجهس، ّزغؾٖؾث يفّؾٔ ؽؾيجر ثٛ

ِٖجى خّطمّؾ ٌممجي زطمجـٔ    أٌميذ ثهيّثكٍ ثهزٕ زغزجل َخـ ثُٛل زكؤل ًَ زكطٖل ثهيّكٍ، 

هنزـٌّٕ، كّث  أنجً غٖـ كجتى أّ غٖـ يغلق هيج ُٖوً ٌََ، ّززطَ ثهزممـُٖجر ٌغمّ ئخمـث     ئ

ًَ ثهُٞكذ ثهُلؾٖذ ّهزّفـ ّكجتل ثٙيً ثهزلٌٖذ  ثهمؽن ثهشجهس يً ُؿٍ ثهيكإّهٖجر خنٌَّ غـٖخج 

ًَ  مجـ ئهِٖج ثهزٕ زُيٕ أيـث  ثهُٞكذ كؾـد َوٓ ىيجً غلّكِى خُٖؾث ّمـنجر ثهيّشّكٖذ ثهي

هيج زيجهَ  كجٌٌّٖذ هـٖغذ، ًٌـث  ثهمـنجر ثهيفّؾد هوؽؾيجر ثهزلٌٖذ، هنً ؿهم ثكزؾَٓ ٌهّهج 

فٕ يٖؾثً ثهيكإّهٖذ ثهزلهٖـٖذ ثهزٕ زيزؾ ئهٓ ثهيزكخح فٕ ثهؽيمؤ ٝ ئهمٓ    ثهلّثَؾ ثهُجيذ أغٖجٌج 

 .(2)ثهيخجمـ فلي

ج هىيجً ئشخجر مؽهٖذ ثهيـ  ثٗؽـ ّهمغذ  أيج ًَ يكإّهٖذ ثهمـنجر ثهيزُجكؾ يُِ

ً ثٝزطجٍ ثهغجهح ٖؿُح ئهٓ يكإّهٖزِج ٌَؾ ئٖـثؾُج يُوّيجر ؽجيتذ أّ غٖـ ؾكٖلمذ،  اثٝزهجل، ف

هّطّؾ ثهزفثى كجٌٌّٕ َوِٖج، فٕ ثهغجهح ٖنًّ  خجَزخجـ أً ثهزُجكؾ أٌخٌٓ َوٓ ُؿٍ ثهيُوّيجر ّكٌؾث 

 يج ٖؾفَُ ثهفخًّ هِج هىيجً هغذ زُجيٞزَ ثهزطجـٖذ َوٓ ثهؽي. هلج 

                                                 

 .12، ن(كملّل، ُؾْ. 1)
 .21، ن(ثهيِؾٔ، أغيؾ. 2)
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 ثهيُوّيجزٖمذ  ٝكزؽؾثى ٌزٖطذ ثهُهـ ُؿث فٕ ًِـر ثهزٕ ثهُلّؾ يً ثٛهنزـٌّٕ ثهُلؾ ُٖؾ

 فٖىمذٍ يكز هؾـثكمذٍ  خغجطٍذ ثهُلّؾ ُؿٍ يشل فاً ؿهم يً خجهـغى ثهغٖجد، يٌجغٕ نجفذ ؾؽور ّثهزٕ

 ثهُلؾ هًٌـٖذ ثهُجيذ ّخجهلّثَؾ خِج ثهزيًُ ٖكزّطح ييج ثهزؾثّل، غؾٖشذ ٌِٙج ثهؾكذ؛ يً ؾـطٍذ َّوٓ

  .يُِج ثهزمجخَ أّطَ ّنؿهم ثهزلوٖؾٖذ ثهُلّؾ ًَ ثهزيٖف أّطَ ًَ ؽٞهِج يً هوخغس

ًّث ثٛهنزـٌّٖذ ثهُلّؾ ّزمِؾ ً  ُجتوذ ٌكخذ زيشل خجزر غٖس يزفثًٖؾث ٌي  ثهزطمجـد  غطمى  يم

 ئخمـثى  ّكـَذ كِّهذ ئهٓ ؿهم فٕ ثهكخح ّٖـطٍ ثهيزلؾيذ، ثهؾّل فٕ ّؽجهذ ّثهيغوٖذ، ثهؾّهٖذ

 زـفو أهخغر ثهُجهيٖذ ثهزطجـٖذ ثهيٌمآر ئً غٖس ؿهم يً أنشـ ئهٓ ثٙيـ زيّـ ّكؾ ،ثهُلّؾ ُؿٍ

 ثهُلؾ زٌجّل ٖكزّطح ثٙيـ ُّؿث ثٛهنزـٌّٕ، ثهزُجكؾ أكوّح ٖكزؽؾى ٝ طؾٖؾ َيٖل أٔ يٍ ثهزُجيل

 .ثهيؽزوفذ ثهلجٌٌّٖذ ثهطّثٌح يً ثهُلّؾ يً غٖـٍ ًَ ّزيٖٖفٍ ثٛهنزـٌّٕ

ّهيج نجً ثهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ يً يجتفذ ثهُلّؾ فاً ثهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ، فٕ ثهّثكٍ، ٝ ٖؽـص 

فٕ خٌجتَ ّزـنٖخذ ّأٌّثََ ّيىيٌَّ ًَ ُؿث ثهكٖجق، ّيً شى فِّ ٖؽىٍ فٕ زًٌٖيَ هٚغنمجى  

ذ ثهُجيذ هوُلؾ، ُّّ يً ثهُلّؾ غٖـ ثهيكيجد غٖس هى ٖىٍ ثهيممـٌ زًٌٖيمج    ثهّثـؾد فٕ ثهًٌـٖ

هيٞظ شى ٌٖيوق هزُـٖم  ثهُلمؾ   ّكٖلّى ثهخجغس أّٝ خزُـٖ  ثهُلؾ فٕ ثهوغذ ّثٝ ؽجهج  هَ،

 .زـٌّٕهنثٛ
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( ُّ: "ثـزخجي ثٖٛطجح ثههجؾـ 87ؾٌٕ ثٙـؾٌٕ فٕ ثهيجؾد )ثهُلؾ نيج َـفَ ثهلجًٌّ ثهي

 يً أغؾ ثهيزُجكؾًٖ خلخّل ثٗؽـ ّزّثفلِيج َوٓ ّطَ ٖشخر أشـٍ فٕ ثهُلّؾ َوَٖ.

ٌّٛمج  أٔ َلؾ ٝخؾ ٙيـثفَ يً ثهزخجغس فٕ يّىٌّ ثهُلؾ ّٖزفجّىج كّث  أنجً    

غس ثهيزُجكؾثً فٕ يّثهفجر ثطزيجٌ فٕ يطوق غلٖلٕ أى ثفزـثىٕ، ّفٕ ُؿث ثهيطوق ٖزخج

خٌِٖيج،  ثٝزفجقيّىٌّ ثهُلؾ ّٖزفجّىج هزغؾٖؾٍ نيج  ٌَّّج ، نيج ّٖزفجّىج َوٓ ثهكُـ غزٓ ٖزى 

ّئٝ فٞ، فيطوق ثهُلؾ فٕ ثهُلّؾ ثهيخـيذ خًٖ غجىـًٖ فَٖ ـَجٖذ هطجٌح   فاً ثزفلج ٌُٖلؾ ثهُلؾ

 ثٝفزـثق، ئؿ هّ نجً ٖطّف ثهلخّل خُؾ ثٝفزـثقثهيّطح نٕ ٖنًّ َوٓ خٌّٖذ يً أيـٍ خجهُلؾ كخل 

 .(1)ً أيـ ثهلجخل، ئؿ ٝ ٖؾـٔ يزٓ ٖلخلٕ ُؿث ئىـثـ خجهيّطح ئؿ كٖهخع ـُهنجً ف

ّكؾ زى زُـٖ  يطوق ثهُلؾ خؤٌَ ينجً ّفيجً ثهزُجكؾ ّثهؿٔ ٖخؾأ خجٌٝمغجل ثهخجر خجههٖغذ 

ثهّثكٍ فَٖ ثهُلؾ كّث  يجل  طزيجٌثٌّٖٝفو خجٌزِج  ثٌٝمغجل خجهزُجكؾ، ّكؾ زى زُـٖفَ أٖىج  خؤٌَ: 

أى كهـ، ّأٌَ ثهغجل ثهؿٔ ٖنًّ فَٖ ثهيزُجكؾثً يٌهـفًٖ ئهٓ ثهزُجكؾ فٕ ثهفزـد ثهيخزؾتذ خجٖٛطجح 

ّثهيٌزِٖذ خجهلخّل، فٕ ثهينجً ثهؿٔ زى فَٖ ُؿًٖ ثهميـًٖ ّثهؿٔ ٖنًّ فَٖ نل يً ثهيزُجكؾًٖ 

 (2).َوٓ خُؾ يً ثٗؽـ غٖس ٝ ٖوزخق َوَٖ هّزَ

                                                 

. ؾثـ ثهٌِىذ ثهُـخٖذ، ثهلجُـد، يهـ، (. 0760(ثهكٌِّـٔ، َخؾثهـفثق، )1)
 .210ن
 .036، ن. ؾثـ ثهشلجفذ هوٌمـ، َيجً، ثٙـؾً(. 0776(كّثـ، يغيؾ ّغٖؾ ثهؾًٖ، )2)
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، ثغؾُّّ يطوق ثهُلؾ ثهؿٔ ٖطزيٍ فَٖ يـفٕ ثهُلؾ فٕ ينجً ّ 

ؽـ يخجمـد، ّٖنٌّجً يٌهـفًٖ ئهٓ فٖنٌّجً َوٓ ثزهجل يخجمـ غٖس ٖكيٍ نل يٌِيج نٞى ثٗ

ٝ  أّ ـفىج ، أّ ثهزُجكؾ ٝ ٖمغوِيج ٌََ مجغل، ُّّ ٖخؾأ خزلؾٖى ثٖٛطجح ٌّٖزِٕ خج هـؾ َوَٖ كخّ

خجٌفىجو ثهيطوق ؾًّ ـؾ، فجزغجؾ يطوق ثهُلؾ مـي فٕ ثٌُٝلجؾ، ُّؿٍ ُٕ ًٌـٖذ يطوق 

ثهُلؾ ّثهزٕ زِؾ  ئهٓ زغؾٖؾ ثهيؾد ثهزٕ ٖطّف أً زفهل ثهلخّل ًَ ثٖٛطجح، فٞ ُٖلل ثمزـثي 

كؾ أّىع ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ هؾّـ ثهلخّل فّـث  ئٝ هزىــ ثهلجخل، ئؿ ٝ ٖزِٖؤ هَ ّكر هوزؾخـ، ّ

غٖس ٌهر: 1976( هكٌذ 43( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ ـكى )96ُؿٍ ثهًٌـٖذ فٕ ثهيجؾد )

"ثهيزُجكؾثً خجهؽٖجـ خُؾ ثٖٛطجح ئهٓ آؽـ ثهيطوق، فوّ ـطٍ ثهيّطح خُؾ ثٖٛطجح ّكخل ثهلخّل 

ٞ َخـد خجهلخّل أّ هؾـ يً أغؾ ثهيزُجكؾًٖ كّل أّ فُل ٖؾل َوٓ ثَٛـثو ٖخيل ثٖٛطجح ف

 خُؾ ؿهم".

ُّّ يطوق ثهُلؾ ثهؿٔ ٖنًّ أغؾ   -

يـفَٖ غٖـ غجىـ فَٖ، ّٖنًّ أيـثفَ َوٓ ثزهجل يخجمـ، نجهزُجكؾ َخـ ثهخـٖؾ أّ ـكّل 

 .(1)غلٖلذ أّ أٔ ّكٖوذ يمجخِذ، فٖلجل فٕ ُؿٍ ثهغجهذ خجزغجؾ يطوق ثهُلؾ غنيج  ّثفزـثىج  ٝ

هَ يخُٖذ ؽجهذ فِّ ٖمخَ يطوق ثهُلؾ خًٖ ثهغجىـًٖ يً طِذ   -

غؾ، ّئٌيج ثّ ّٖلزـح يً ثهزُجكؾ خًٖ ثهغجتخًٖ يً طِذ أؽـْ، ئؿ ٝ ٖطيٍ يـفَٖ ينجً

ٖنٌّجً فٕ أيجنً ّؾّل يؽزوفذ، ٖزُجكؾثً خّكجتل ثزهجل ئهنزـٌّٖذ ززى َخـ ثهمخنذ 

ٌزـٌر(، ّزؽزو  ُؿٍ ثهّكجتل ثٛهنزـٌّٖذ ًَ ثهّكجتل ثٙؽـْ ثهيكزؽؾيذ فٕ ثهٌُنخّزٖذ )ثٛ

                                                 

 .262. ؾثـ ثهفنـ ثهطجيُٕ، ثٛكنٌؾـٖذ، ن(. 2114(ؽجهؾ، ييؾّظ ئخـثُٖى،)1)
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ؽـ، ّكؾ ٝ ُٖـفَ ييولج  ، فنل يـ  يٌِيج ٝ ٖـْ ثهيـ  ثٗثهزُجكؾ فٕ ثهُلّؾ ثهزلوٖؾٖذ

 .(1)ٌَؾ ثكزؽؾثى ُؿٍ ثهّكجتل ثٛهنزـٌّٖذ

زـطٍ فٕ يطيوِج ئهٓ يٌُٓ ثهـخي ثهمؿٔ ُمّ   ُؾؾد يزَوٓ يُجً  فٕ ثهوغذثهُلؾ ٖيوق 

  (2)"ثهًُٖ ّثهلج  ّثهؾثل أهل ّثغؾ ٖؾل َوٓ مؾ ّممؾد ّشمّق  ، كجل ثخً فجـق: "ٌلٖو ثهغل

ٛ   فجهُلؾ فٕ أهل ثهوغذ "  (3)َلؾر ثهغخل فِّ يُلّؾ""ٖلجل:  ٖيمجً  ثهمؾ ّثهـخي شى ٌلمل ئهمٓ ث

  (4) .ّثهُلّؾ نُلؾ ثهيخجُٖجر ٌّغُّج"

ثهُلؾ ّٖـثؾ خَ ثهـخي ّثهمؾ، ٖلجل َلؾر ثهغخل يً خجح ىـح فجٌُلؾ، ّثهُلمؾ يمج    ٖيوق     

َلؾر ثهخٍٖ، ٌّغٍّ، َّلؾر ثهٖيًٖ َّلؾزِج خجهزمؾٖؾ زّنٖؾ، َّلمؾد   ٖيكنَ ّّٖشلَ، ّيٌَ كٖل:

ّٖيوق ثهُلؾ َوٓ  (5) ّٖيوق ثهُلؾ َوٓ ثهُِؾ، َّجكؾٍ َجُؾٍ ... ثهٌنجظ ّغٖـٍ ئغنجيَ ّئخـثيَ.

                                                 

 .262(ؽجهؾ، ييؾّظ ئخـثُٖى، ئخـثى ثهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ، ن1)
(ثخً فجـق، أغيؾ خً فنـٖج  ثهلفٌّٖٕ ثهـثفٔ، أخّ ثهغكًٖ، يُطى يلجٖٖق ثهوغذ، زغلٖق: َخؾ ثهكٞى يغيؾ 2)

 .2/64ى، 0757ًّ، ؾثـ ثهفنـ، ُجـ
(ثخً يًٌّـ، يغيؾ خً ينـى خً َوٓ، أخّ ثهفىل، طيجل ثهؾًٖ  ثٌٙهجـٔ ثهـّٖفُٓ ثٛفـٖلٓ،  هكجً 3)

, ثهفٖـّف آخجؾْ، يطؾ ثهؾًٖ أخّ يجُـ يغيؾ خً ُٖلّح، 1/274ٍ،  0202، ؾثـ هجؾـ، خٖـّر، 1ثهُـح، ي.
،  يإككذ ثهـكجهذ هويخجَذ ّثهٌمـ 6يإككذ ثهـكجهذ، ي. ثهلجيّق ثهيغٖي، زغلٖق: ينزح زغلٖق ثهزـثس فٕ

 .111ى، ن 2113ّثهزّفٍٖ، خٖـّر، 
(ثهطهجن، أغيؾ خً َوٕ أخّ خنـ ثهـثفٔ  ثهغٌفٕ، أغنجى ثهلـآً، زغلٖق: يغيؾ هجؾق ثهليغجّٔ، ؾثـ 4)

 .012/ 2ٍ، 0213ئغٖج  ثهزـثس ثهُـخٕ، خٖـّر، يخُذ كٌذ 
،  220ٕ، ثهيهخجظ ثهيٌٖـ فٕ غـٖح ثهمـظ ثهنخٖـ، ثهينزخذ ثهُويٖذ، ن(ثهفّٖيٕ، أغيؾ خً يغيؾ خً َو5)

 . 121ثهييـفٔ، ٌجهـ ثهؾًٖ خً َخؾ ثهكٖؾ أخّ ثهينجـى، ثهيغـح، ؾثـ ثهنزجح ثهُـخٕ، ن 
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هغكٕ ّثهئٌُّ ، فجهغكٕ نـخي ثهغخل، ّثهئٌُّ نـخي ثٖٛطجح ّثهلخّل فٕ َلؾ ثهخٍٖ ثهـخي ث

 (1) ّثٛطجـد ...

                                                 

 125-0ثهفٖـّف ثخجؾٔ، ثهلجيّق ثهيغٖي،  (1)
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نيج يٌُٓ ؽجن، ّؿهم  -ٖيوق ثهُلؾ فٕ ثهيٞظ ثهفلِج  َوٓ يًٌُٖٖ: يٌُٓ َجى 

 :ٖؤزٕ

( ثهمؽن أً ٖفُوَ ُّ، أّ ُٖلؾ َوٓ غٖـٍ فُوَ : ُّّ نل يج ُٖلؾٍ )خُفيَ

؛ ًٙ َوٓ ّطَ ئهفثيَ ئٖجٍ ... فٖكيٓ ثهخٍٖ ّثهٌنجظ ّثٛطجـد ّكجتـ َلّؾ ثهيُجّىجر َلّؾث 

 ؛ ًٙ ثهغجه نل ّثغؾ يٌِيج أهفى ٌفكَ ثهزيجى َوَٖ ّثهّفج  خَ، ّكيٕ ثهٖيًٖ َوٓ ثهيكزلخل َلؾث 

 فُل أّ زـم، ّثهمـنذ ّثهيىجـخذ ٌّغُّج زكيٓ أٖىج كؾ أهفى ٌفكَ ثهّفج  خيج غو  َوَٖ يً 

؛ هيج ّهفٌجٍ يً ثكزىجتَ ثهّفج  خيج مـيَ َوٓ نل ّثغؾ يً ثهـخع ّثهُيل ههجغخَ َلّؾث 

ّنؿهم ثهُِؾ ّثٙيمجً؛ ًٙ يُيِٖج كؾ أهفى ٌفكَ ثهّفج  خِج، ّنؿهم نل ممـي   ،ّأهفيَ ٌفكَ

كزلخل فِّ َلؾ، ّنؿهم ثهٌؿّـ ّئٖطجح ثهلـ، مـيمَ ئٌكجً َوٓ ٌفكمَ فٕ مٕ  ٖفُوَ فٕ ثهي

 .ّيج طـْ يطـْ  ؿهم ..

 

 . ّخِؿث ثهيٌُٓ ٖيوق ثهُلؾ َوٓ يج ٌٖمؤ ًَ ئـثؾزًٖ هًِّـ أشـٍ ثهمـَٕ فٕ ثهيغل

 .ثهُلؾ ُّ ـخي أطفث  ثهزهـ  خجٖٛطجح ّثهلخّل خلّهَ: ّخِؿث ثهيٌُٓ َـفَ ثهطـطجٌٕ .0

                                                 

 .011/ 2(ثهطهجن، أغنجى ثهلـآً، 1)
 .11/077ٍ، 0225همتًّ ثٛكٞيٖذ خجهنّٖر، يخُذ (ثهيّكَّذ ثهفلِٖذ، ّفثـد ثّٙكج  ّث2)
، ؾثـ ثهنزح ثهُويٖذ خٖـّر، 0(ثهطـطجٌٕ، َوٕ خً يغيؾ خً َوٕ ثهفًٖ ثهمـٖ ، نزجح ثهزُـٖفجر، ي.3)

 .031ى، ن 0761
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، نُلؾ ثهخٍٖ ّثهٌنجظ ثٛهفثيٕخلّهَ: ثهُلؾ ُّ ثـزخجي ثٖٛطجح خجهلخّل َـفَ ثهفـنمٕنيج  .2

 ّغٖـُيج .

( َوٓ أً: ثهُلؾ ُّ ثهزفثى 011، فلؾ ٌهر ثهيجؾد )نيج َـفزَ يطوذ ثٙغنجى ثهُؾهٖذ .1

 ، ُّّ ثـزخجي ثٖٛطجح خجهلخّل.ثهيزُجكؾًٖ ّزُِؾُيج أيـث 

ئهٓ زطٌح ثهزُـٖفجر ثهزٕ  هى ٌٖن فٕ ثهلجًٌّ هـثغذ َوٓ زُـٖ  يغؾؾ هوُلؾ؛ كهؾث 

 ُٕ يً هٌٍ ثهفلِج  ٝ يً هٌٍ ثهيمـٌ.

َّـفَ فلِج  ثهلجًٌّ خؤٌَ: زّثفق ئـثؾزًٖ َوٓ ئغؾثس أشـ كجٌٌّٕ خاٌمج  ثهزفثى أّ ٌلومَ  

 .(3)أّ زُؾٖوَ أّ ثٌزِجتَ

 :يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثهيهـٔ خؤٌَ 89ثهيجؾد ُّؿث ثهزُـٖ  ٖكزفجؾ يً ٌن 

 .جً ثهزُخٖـ ًَ ئـثؾزًٖ يزيجخلزًٖ(ٖزى ثهُلؾ خيطـؾ أً ٖزخجؾل يـف)

                                                 

، ّفثـد 2ثهيٌشّـ فٕ ثهلّثَؾ ثهفلِٖذ، ي. (1)
 .2/111ى، 0763ّكج  ثهنّٖزٖذ، ثٙ
 .012، هفغذ 0 يطوؾ (َوٕ غٖؾـ، ؾــ ثهغنجى مـظ يطوذ ثٙغنجى،  ؾثـ ثهطٖل،2)
ًٌـٖذ ثٝهزفثى خّطَ  –( ثهيطوؾ ثّٙل 0(ثهكٌِّـٔ، َخؾ ثهـفثق، ثهّكٖي فٕ مـظ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثهطؾٖؾ )3)

ثهغٕ، ثهًٌـٖذ  ثهُجيذ هٞهزفثى ّفلج هولجًٌّ  ، غطجفٔ، َخؾ0/031يهجؾـ ثٝهزفثى ،  –ثهيطوؾ ثّٙل  –َجى 
يهجؾـ ثٝهزفثى )ثهُلؾ ّثٛـثؾد ثهيٌفـؾد(، ييخَّجر طجيُذ ثهنّٖر،  –ثهنّٖزٕ )ؾـثكذ يلجـٌذ( ثهطف  ثّٙل 

. ؾثـ ثهٌِىذ (. 0752، ثههؾد، َخؾ ثهيٌُى فـص، )32ثهيطوؾ ثّٙل، ن
 .301ثهُـخٖذ، ن 
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: زـثىِٖيج نيج ٖزـثىٓ ثهخجتٍ ّثهيمزـٔ، ّثهيكزؤطـ ّثهيمإطـ، أيمج   ّيٌُٓ زّثفق ثٛـثؾزًٖ

ٔ وٖى ثهخجتٍ ثهممٕ  ثهيخٖم  ثٙشـ ثهلجٌٌّٕ ثهيزـزح َوٓ ُؿث ثهزّثفق فيشل زك ، ّؾفمٍ  ٍ هويممزـ

 .ثهيمزـٔ ثهشيً ئهٓ ثهخجتٍ

أيج ثهزُؾٖل فلؾ ٖزيشل فٕ ٌلن ثٙطـد أّ فٖجؾزِج فٕ َلؾ ثٖٛطجـ، ّنؿهم ثهشيً فٕ َلؾ 

 .(1)ثهخٍٖ

فِّ زّثفق ئـثؾزًٖ أّ أنشـ َوٓ ئٌمج  ـثخيذ كجٌٌّٖذ أّ زُؾٖوِج أّ ئٌِجتِج. ّٖيٖف خُو 

جق ٌَؾُى ُّ زّثفق ئـثؾزًٖ أّ أنشـ َوٓ ئٌمج  ثهزفثى أّ مـثظ ثهلجًٌّ خًٖ ثٝزفجق ّثهُلؾ، فجٝزف

ٌلوَ أّ زُؾٖوَ أّ ئٌِجتَ، ّأيج ثهُلؾ فِّ أؽن يً ثٝزفجق ٌَؾ ُإٝ  فِّ ٖلزهـ َومٓ ئٌممج    

 .(2)ثهزفثى أّ ٌلوَ فلي

ُّؿٍ ثهزفـكذ هِج طؿّـ زجـٖؽٖذ ٌلوِج ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثهفـٌكٕ ًَ خُو مـثظ ثهلمجًٌّ  

يؾٌٕ فـٌكٕ ّهنً ُؿث ثهزيٖٖف هٖق هَ أُيٖذ، ّهمؿهم   1101ن َوِٖج فٕ ثهيجؾد ٌّ (3) ثهلؾثيٓ

، ّثهيِى فٕ ثهُلؾ أً ٖنًّ ثزفجكج  َوٓ ئغؾثس أشـ كجٌٌّٕ أٔ هَ (4)جفاً ثٙهع أٌَ ٝ فـق خٌِٖي

 كّد ثٛهفثى. 

                                                 

 .07، ن 0. ي(. 2110(ثهغجٖجزٕ، ٝمًٖ يغيؾ ٌّٖق،  )1)
 .0261/  0(ثهكٌِّـٔ، ثهّكٖي  فٕ مـظ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ، 2)

 .015/ 0يشل خّزَٖٖ ّؾّيج ّٖـثطٍ فٕ ُؿث نوَ ثهّكٖي هوكٌِّـٔ، (3)
نً ُؿٍ ثهيجؾد أهغٖر خكمخح آؽمـ ُّمّ    يٌَ ه 022ّخِؿث أؽؿ يمـٌّ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثهيهـٔ فٕ ثهيجؾد (4) 

 زطٌح ثٛنشجـ يً ثهزُـٖفجر فٕ ثهلجًٌّ. 
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ؾد ّثهُلؾ فٕ ثهلجًٌّ ٝ ٖنًّ ئٝ خًٖ مؽهًٖ َوٓ ثٙكل فجهلّثًٌٖ ٝ زُـ  ثهُلؾ خجٛـث

ثهيٌفـؾد ئهٓ ّٖيٌج ُؿث ّٖكزّٔ فٕ ُؿث ثٙيـ ثهلّثًٌٖ ؿثر ثٙهمل ثهٞزٌٖمٕ ّثهلمّثًٌٖ ؿثر    

(1)ثٙهل ثٌٙطوّكنكٌّٕ ّثهلّثًٌٖ ؿثر ثٙهل ثهطـيجٌٕ
 .
  

ّئٌَ هيً ثهّثىع أً طيٍٖ ثهلّثًٌٖ ثهّىُٖذ ثهزٕ زغنى ثهُجهى ٝ زُـ  ثهُلؾ ئٝ َومٓ  

د فٕ ُؿث خجهلجًٌّ ثهـّيجٌٕ ثهؿٔ ّـشر ٌََ ُؿٍ ثهلجَؾد أٌَ خًٖ مؽهًٖ َوٓ ثٙكل ُّٕ يزؤشـ

  . ثهخجهٖذ

ّخجهـطٌّ ئهٓ نزح ثهلجًٌّ ثٌٛطوٖفٔ ٌطؾ أً ثهمـثظ ٖهـغًّ خؤً ثهُلؾ ٝ ٖزهمّـ  

َومٓ يمـفًٖ أغمؾُيج     -َوٓ ثٙكل  -ئٝ يً ئـثؾزًٖ َوٓ ثٙكل، أً ثهَّؾ أّ ثهُِؾ ٖمزيل 

ئً ثٖٛطجح ثهمؿٔ همى   ] :ّٖلّهًّ أًٖىج [ّثٗؽـ كجخو ج ٖهؾـ ّثٗؽـ ٖزولٓ فٖكيٓ ثّٙل يّطخج 

ٝ  هٖق هَ أٔ أشـ كجٌٌّٕ ّٖٞغً أٌٌج ٌـطٍ ئهٓ نزح ثهلجًٌّ ثٌٛطوٖفٔ يخجمـد ًٙ  ٖهجؾ  كخّ

هولجًٌّ ثٌٛطوٖفٔ. ُؿث ّكؾ أؽمؿ خُمو    -ئٝ فٖيج ٌؾـ  -مـثظ ثهلجًٌّ ثهُـح هى ٖزُـىّث 

ٌؿ يٌزه  ثهلـً ثهيٖٞؾٔ ثهيجىٕ ٌٖجؾًّ خؤُيٖمذ ثٛـثؾد  ي (2)مـثظ ثهلجًٌّ فٕ أهيجٌٖج ّفـٌكج

 :ثهيٌفـؾد نيهؾـ هٞهزفثى ّكؾ خًٖ ُإٝ  ثهمـثظ

                                                 

ى( ّثهلجًٌّ ثٖٛيجهٕ 0612ثهلّثًٌٖ ثهٞزٌٖٖذ ّٖؤزٕ َوٓ ـأكِج ثهلجًٌّ ثهفـٌكٕ ثهلؾٖى ّثهطؾٖؾ ٌكخٖج  )كٌذ  (1) 
مٕ ّثهوخٌجٌٕ ّثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثهلؾٖى ّثهطؾٖؾ ّثهلجًٌّ ثهخـزغجهٕ ّثهلجًٌّ ثهِّهٌؾٔ ّثهلجًٌّ ثهزٌّكٕ ّثهيـثن

ثهيهـٔ ثهلؾٖى. ّأيج ثهلّثًٌٖ ثٌٙطوّكنكٌّٕ فِٕ ثٌٛطوٖفٔ ّيج ٖطـٔ فٕ فونَ يً خُو كّثًٌٖ ثهنّيٌّهس 
ٞ  كجًٌّ غٖـ ينزّح ُّٖزيؾ َوٓ ثهكّثخق ثهلىجتٖذ فٕ ثهلؾٖى ّهنً ثًٗ أؽؿ ٖؾؽل فٕ َؾثؾ  ثهخـٖيجٌٕ ُّّ أه

ثهطـيجٌٖذ ّأُيِج ثهلجًٌّ ثٙهيجٌٕ ّثهلجًٌّ ثهكّٖكـٔ ّثهلجًٌّ ثهٌيكجّٔ ّئهٓ  ثهلّثًٌٖ ثهينزّخذ. ّثهلّثًٌٖ
طجٌح ؿهم ًِـر غؾٖشج  كّثًٌٖ يزؽٖـد زؤشـر خنل يً ثهيؾـكزًٖ ثهٞزٌٖٖذ ّثهطـيجٌٖذ ُّؿث يشل ثهلجًٌّ 

ثهٌٌّ  هيهـٔ يً ُؿثثهخّهٌّٕ ّثهلجًٌّ ثهخـثفٖوٕ ّثهلجًٌّ ثههٌٖٕ ّثهلجًٌّ ثهٖجخجً ُّٖزخـ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ث
، 21/  0ُّّ زؤشـ خجهفلَ ثٛكٞيٕ أٖىج  ] ٖـثطٍ فٕ ُؿث يطيٌّ ثَٙيجل ثهزغىٖـٖذ هولجًٌّ ثهيؾٌٕ ثهيهـٔ، 

 . 30/ 0ثهكٌِّـٔ، ثهّكٖي، 
، ثًٌـ: 0670أمِـُى يً ثٙهيجً كٖطل ّيً ثهفـٌكًٖٖ ّـيف فٕ ـكجهذ ثٛـثؾد ثهيٌفـؾد خجـٖق كٌذ (2) 

 064ى، ن 0761ـفثق أغيؾ، ًٌـٖذ ثهُلؾ، ؾثـ ثهفنـ، خٖـّر، ثهكٌِّـٔ، َخؾ ثه
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ئً ثهلّل خىـّـد زّثفق ئـثؾزًٖ ٌٛمج  ثٝهزفثى ٖكؾ ثهخجح ؾًّ ىـّح يً ثهزُجيمل  

 ٖطح أً ٖزكٍ هِج هؾـ ثهلجًٌّ فٞ ٖينً خغٖـ ثٛـثؾد ثهيٌفـؾد أً ٌفكـ نٖ  ٖكزيٍٖ ممؽن 

ّكمؾ   (نجهطُجهذ فٕ ثهفلَ ثٛكٞيٕ) أً ٖوفى ٌفكَ خُـو ٖلؾيَ هوطيِّـ أٔ هغٖـ مؽن يًُٖ

ٖنًّ ثهؾثتً غٖـ يّطّؾ فٕ ثهغجل ّهنٌَ كّٖطؾ فٕ ثهيكزلخل أّ ٖنًّ يّطّؾث  ّهنً غجل خٌَٖ 

ّخًٖ ثهلخّل غجتل خؤً يجر كخل هؾّـ ثهلخّل يٌَ أّ فلؾ أُوٖزَ ففٕ نل ُؿٍ ثهفمـّو ُّمٕ   

ٍ نشٖـث  فٕ ثهُيل ٝ ٖينً ثهلّل خّطّؾ ثٝهزفثى فٕ ؿيذ ثهيمؾًٖ ئؿث غزيٌمج زّثفمق    فـّو زل

 ثٛـثؾزًٖ فجهلّل خطّثف ئٌمج  ثٛـثؾد ثهيٌفـؾد هٞهزفثى ٖـفٍ ُؿث ثهغـص..

شى ئٌَ هٖق فٕ ثهيٌيق ثهلجٌٌّٕ يج ٖيٌٍ يً أً ٖوزفى ثهمؽن خاـثؾزَ فجٌٛكجً غـ فٕ 

ٖكيع خِج ثهلجًٌّ خل ئً كويجً ثٛـثؾد ٌُج أمؾ ٌفمجؿث  يٌمَ فمٕ     أً ٖلٖؾ ٌفكَ فٕ ثهؾثتـد ثهزٕ

ًٌـٖذ زّثفق ثٛـثؾزًٖ، ئؿ ثٛـثؾد ثهيٌفـؾد زهخع كجؾـد ّغؾُج َوٓ ئٖطجؾ ثٝهزفثى، ُّؿث أكهٓ 

يج ٖهل ئهَٖ كويجٌِج أيج ثهلّل خّطّح زّثفق ثٛـثؾزًٖ فخلٖذ يً خلجٖج ثٙمنجل ثهغمجخـد ثهزمٕ   

ثٛـثؾد. فلؾًٖيج نجٌر ثٛـثؾد ٝ زّطؾ أشـث  كجٌٌّٖج  ئٝ ئؿث ثكزـٌر خؤممنجل  نجٌر زغؾ يً كويجً 

 هى ٖخق يٌِج ثهّٖى ئٝ ثهٌجؾـ. يُلؾد شى ثٌؾشـر ُؿٍ ثٙمنجل غزٓ

ّأهخغر ثٛـثؾد ُٕ ثهزٕ زّطؾ ثٙشـ ثهلجٌٌّٕ ثهؿٔ ززطَ ئهَٖ فجهّثطح أً زهل فٕ ُؿث 

هٜـثؾد ثهكويجً غزٓ هّ هى ٖلزـً خِج ئـثؾد أؽمـْ.   ثهزيّـ ئهٓ غجٖزَ ثهيٌيلٖذ، ّأً ٌلّل خؤً

َوٓ أٌٌج ٌزيوح ـىج  ثهؾثتً غزٓ ٝ ٖنكح غل ج خجهـغى يٌَ، ّهنً ُمؿث ثهـىمج  ٝ ٖجّط مؾ    

  .ثٝهزفثى، خل ئً ثٝهزفثى ٌٖمؤ خيطـؾ هؾّـ ئـثؾد ثهيؾًٖ

همّث ئهمٓ ثًٗ   ّٖٞغً ٌُج أً مـثظ ثهلجًٌّ ثهؿًٖ ٌجؾّث يإؽـث  خجٛـثؾد ثهيٌفـؾد يج فث

ّهؿهم ُى ٌٖجؾًّ  (ثهُلؾ ُّ خًٖ مؽهًٖ َوٓ ثٙكل) يزؤشـًٖ خجهلجَؾد ثهـّيجٌٖذ ثهخجهٖذ ُّٕ أً

 .خجٛـثؾد ثهيٌفـؾد نيهؾـ شجً هٞهزفثى ئهٓ طجٌح ثهُلؾ
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خًٌـٖذ ثٛـثؾد   )1948كٌذ ه  131ـكى (ُؿث ّكؾ زؤشـ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثهيهـٔ ثهغجهٕ

فٌن فٕ يمـََّ  - ٌجؾٔ خِج خُو مـثظ ثهلجًٌّ ثٙهيجً ّثهفـٌكًٖٖ ثهزٕ - ثهيٌفـؾد ثهطؾٖؾد

ثهزيِٖؾٔ َوٓ أً ثهيهؾـ ثهشجٌٕ هٞهزفثى ُّ ثٛـثؾد ثهيٌفـؾد ّهنً ثهيمـٌّ ثهٌِجتٕ ثنزفٓ خؿنـ 

ثهَّؾ خطجتفد فلي زغر فهل ثٛـثؾد ثهيٌفـؾد ّأهغٓ ثهٌن ثهُجى ثهؿٔ نجً يؾـطج  فٕ ثهيمـٌّ 

ٕ  162ثهيجؾد ) خع ثهَّؾ خطجتفد ثهزفثًيج يهؾـٍ ٌن ثهلجًٌّ يخجمـدثهزيِٖؾٔ ّخؿهم أه  (يمؾٌ

ـ   - ّهٖق ثٛـثؾد ثهيٌفـؾد، ّٖٞغً أً طيٍٖ ثهزمـُٖجر ثهّىُٖذ فٕ ثهُجهى ٝ  - ئٝ فٖيمج ٌمؿ

فثهر ئهٓ ثًٗ ٝ زُـ  ثٛـثؾد ثهيٌفـؾد نيهؾـ َجى هٞهزفثى ُّٕ يً خجح أّهٓ ٝ زُـ  خل 

لؾ خجٛـثؾد ثهيٌفـؾد ًٙ ثهُلؾ ُّ زّثفق ئـثؾزًٖ َوٓ ثٙكل فٕ طيٍٖ زمـُٖجر ٝ زُـ  أخؾث  خجهُ

 .ثهُجهى ثهّىُٖذ

َلؾ  َوٓ زُـٖ  2015( هكٌذ 15هى ٌٖن كجًٌّ ثهيُجيٞر ثٛهنزـٌّٖذ ثٙـؾٌٕ ـكى )

هُلؾ ثٛهنزـٌّٕ فٕ كجًٌّ ثهيُجيٞر ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ َوٓ زُـٖ  ثن ، ٌّثهخٍٖ ثٛهنزـٌّٕ

ثٝزفجق ثهؿٔ ٖزى ثٌُلجؾٍ غٖس َـفَ خؤٌَ: " 2001( هكٌذ 85ثٛهنزـٌّٖذ ثٙـؾٌٕ ثهيوغٕ ـكى )

 ".ّ طفتٖج أ خّكجتل ثهنزـٌّٖذ، آهٖج 

 زُـٖفجر ٌّـؾ يٌِج:ّكؾ َـ  ثهفلِج  َلؾ ثهخٍٖ ثٛهنزـٌّٕ خُؾد 
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ٔ َجهى ثفزـثىٕ ٖزى يً ؽٞهَ زخجؾل فر ـٌٖزى يً ؽٞل مخنذ ثٌٝزَلؾ " َـ  خؤٌَ:

 .(1)"ثهكوٍ ّثهؽؾيجر

ؿهم خُؾ ّ ُّ ثزفجق ٖزٞكٓ فَٖ ثٖٛطجح ّثهلخّل َوٓ مخنذ ؾّهٖذ هٞزهجل"َّـ  خؤٌَ: 

 .(2)"خّكٖوذ يكيَّذ يـتٖذ خفىل ثهزفجَل خًٖ ثهيّطح ّثهلجح

ذ ثهزٕ زًٌيِج َلؾ ٖؽىٍ فٕ زًٌٖيَ هولّثَؾ ثهُجي": خؤٌَ ثهُلؾ ثٛهنزـٌَّّٕـ  

ثهًٌـٖذ ثهُجيذ هوُلؾ، فِّ ٖزى خجٝزفجق ّثهزـثىٕ خًٖ يـفَٖ: ثهيّطح ّثهلجخل، ّهنٌَ ٖزيٖف خؤٌَ 

َلؾ ٖخـى ًَ خُؾ خًٖ غجتخًٖ، هٖكج غجىـًٖ، خجكزؽؾثى ّكجتي ئهنزـٌّٖذ يً أطِفد ّخـثيض 

ؾثـ أّثيـ ثهزمغٖل يُوّيجزٖذ ّغٖـُج يً ثهّكجتل ثهزلٌٖذ ثهغؾٖشذ ثهزٕ زُيل آهٖج  خيطـؾ ئه

 .(3)"ئهِٖج

ّهوُلؾ ثٛهنزـٌّٕ ثهُؾٖؾ يً ثههّـ، ٖؤزٕ فٕ يلؾيزِج ثهزُجكؾثر ثهزٕ ززى خجكزؽؾثى 

ثهغجكح ثٗهٕ )ثهغجكّح( كّث  زير ًَ يـٖق ثهيّثكٍ ثهزطجـٖذ خجهمخنذ ثهؾّهٖذ "ثٌٛزـٌر" أّ 

 ًَ يـٖق ثهخـٖؾ ثٛهنزـٌّٕ، أّ غٖـ ؿهم يً يـق ئهنزـٌّٖذ. 

ٖف زُجكؾثر ثهغجكح ثٗهٕ، خهفزِج ثهُجهيٖذ ثهزٕ زغيٕ نل ؾّل ثهُجهى ّٝ زلزهـ ّززي

َوٓ ؾّل ؾًّ غٖـُج، هنٌِّج ززى ًَ يـٖق ثهمخنذ ثهؾّهٖذ يزجظ ثهؾؽّل ئهِٖج هنل يً ٖـغح 

ثٝمزـثم فِٖج. نؿهم ززيٖف زُجكؾثر ثهغجكح ثٗهٕ خهفزِج ثٛهنزـٌّٖذ هنٌِّج ززى خّكجيذ أطِفد 

                                                 

، ؾثـ ثهييخَّمجر ثهطجيُٖمذ،   0. ي.(. 2112ثهـّيٕ، يغيؾ أيًٖ، )(1) 
.26ثٛكنٌؾـٖذ،  ن 

هٌِىمذ  . ؾثـ ث(. 2113هجهع، ثهيٌفّٝٔ، )(2) 
 .00ثهُـخٖذ، ثهلجُـد،  ن

، 2. يإككذ ؾثـ ثهنزح، ي.(. 0776أخّ ثهوٖل، ئخـثُٖى ثهؾكّكٕ، )(3) 
.0/50ثهنّٖر، 
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زهجل ئهنزـٌّٖذ زٌلل ئـثؾد ثهيزُجكؾًٖ خُىِى ئهٓ خُىِى ثٗؽـ ؾًّ غىّـ يجؾٔ ّخـثيض ث

 . (1)يُجهـ هِى، ّؾًّ زؾؽل يٌِى كّْ ئهؾثـ زُوٖيجزِى آهٖج  خجهىغي َوٓ يفجزٖع يٌُٖذ 

ّٝ مم أً هِؿٍ ثهؽهجتن ّثهكيجر ثهزٕ زيٖف ثهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ زؤشٖـثزِج فٕ ًٌجيَ 

هلّثَؾ ثهؽجهذ زؽـص خَ ًَ ثهلّثَؾ ثهُجيذ فٕ ًٌـٖذ ثهُلؾ ثهزٕ ثهلجٌٌّٕ، ّزطُل هَ خُو ث

ّىُر أكجكج  هوزُجكؾ ثهُجؾٔ فٕ هّـزَ ثهزلوٖؾٖذ ثهؿٔ ززى نزجخزَ خجكزؽؾثى ؾَجتى ّـكٖذ ّهٖكر 

ئهنزـٌّٖذ؛ فجهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ، ّهنٌَّ ٖزى ًَ خُؾ خًٖ َجكؾًٖ ٝ ٖطيٍ خٌِٖيج يطوق َلؾ ّثغؾ 

ينجً ٖشٖـ ثهُؾٖؾ يً ثههُّخجر، ٖؤزٕ فٕ يلؾيزِج: هُّخذ ثهزغلق يً َوٓ ثٙكل يً غٖس ثه

مؽهٖذ ثهيزُجكؾ، ّثهزغلق يً ّطّؾ ئـثؾزَ ّهغزِج ّكٞيزِج، ّهُّخذ ثهزغلق يً أُوٖذ 

ثهزُجكؾ هوزُجكؾ، ّؾٖذ ُؿث ثهزُجكؾ، ّغلٖلذ يىيٌَّ ّنٖفٖذ ئشخجزَ ّثهزّشق يٌَ، نيج ٖشٖـ ئخـثى ثهُلؾ 

زغؾٖؾ ّكر ّينجً ئخـثيَ، ّيج ٖـزخي خؿهم يً يّىَّجر أؽـْ يشل  زغؾٖؾ ئهنزـٌّٖج  يكؤهذ 

 . (2)ّكر خؾ  زٌفٖؿ ثٛهزفثيجر ثهزٕ ٖفـىِج ثهُلؾ 

ّخكخح َؾى ثهّطّؾ ثهيجؾٔ  -أٖىج   –ّيً ثهيّىَّجر ثهزٕ ٖشٖـُج ثهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ 

ؾـزِى َوٓ ثهغنى خؾكذ ثهّثكُٕ هوكوٍ ّثهيخُٖجر أيجى أًَٖ ثهيكزِونًٖ ـثغخٕ ثهمـث ، َؾى ك

َوٓ ثهيخٍٖ ّأّهجفَ، ؽجهذ يٍ كخل ثهؾَجٖذ ّثًَٛٞ ثهؽجؾَذ ّثهيغـىذ فٕ نشٖـ يً 

ّّ، ييج ؾفٍ خجهيمـًَٖ ئهٓ طُل  ثٙغٖجً، ّثهزٕ ٖنًّ يُِج ـىج ثهيكزِوم يزكـَج  غٖـ يزـ

 . (3)ؾد ُؿث ثهزُجكؾ غٖـ ٝفى هويكزِوم، ّيٌغَ ؽٖجـ ثهـطٌّ فَٖ فٕ ؽٞل فزـد فيٌٖذ يغؾ

                                                 

.0/52أخّ ثهوٖل، ئخـثُٖى ثهؾكّكٕ، ًٌـٖذ ثٝهزفثى، ثهيهجؾـ ثٛؾثـٖذ هٞهزفثى، (1) 
ـكجهذ يجطكمزٖـ،   .ر(. ثهُخجؾٔ، فثُـ يجـق، )ؾ(2) 

 .12طجيُذ طؾثـث، ئـخؾ، ثٙـؾً، ن
 .52أخّ ثهوٖل، ئخـثـُٖى،  ًٌـٖذ ثٝهزفثى، ثهيهجؾـ ثٛؾثـٖذ هٞهزفثى، ن(3) 
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ّزشٖـ ثههفذ ثهؾّهٖذ هوُلؾ ثٛهنزـٌّٕ يكؤهذ زغؾٖؾ ثهيغنيذ ثهيؽزهذ خًٌـ ثهيٌجفَجر 

ثهيزُولذ خاخـثى ثهُلؾ أّ زٌفٖؿٍ، ّنؿهم زغؾٖؾ ثهلجًٌّ ثهّثطح ثهزيخٖق َوٓ ُؿٍ ثهيٌجفَجر؛ أيج 

غج  هوطيٍٖ فلؾ هومخنذ ثهؾّهٖذ "ثٌٛزـٌر"، ّثهزٕ زطُل ثهزُجكؾ ثٛهنزـٌّٕ يزج ثٌٝفزجغٕثههفذ 

زإؾٔ ئهٓ ئخـثى َلّؾ خًٖ أيـث  ٝ ُٖـ  خُىِج ثهخُو ثٗؽـ، ُّّ أيـ ٖكزوفى ّطّؾ يً 

ٖزّكي خٌِٖى هزفّٖؾُى خيُوّيجر ززُوق خؤيّـ ثهزُجكؾ زىيً هغزَ ّطؾٖزَ ّزّشٖلَ، ؽجهذ يٍ 

 مٌّٖ ثؽزـثق ثهزُجيٞر ثٛهنزـٌّٖذ، ّثَٝزؾث  َوٓ أيٌِج ّكـٖزِج.

ـٌّٖذ فٕ ئخـثى ثهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ زؤشٖـث  نخٖـث  فٕ ًٌجيَ ثهلجٌٌّٕ، فيٍ ّهوهفذ ثٛهنز

ثهّكجتي ثٛهنزـٌّٖذ ثهزٕ ٖزى ًَ يـٖلِج ثهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ زؽزفٕ ثهنزجخذ ثهزلوٖؾٖذ ؿثر ثهّطّؾ 

ثهيجؾٔ ثهيغكّق، ٌُّٖؾى ثهزّكٍٖ ثهنزجخٕ ثهٖؾّٔ ثهزلوٖؾٔ، ُّؿث يج ؾفٍ ئهٓ ًِّـ يج كّيٕ 

ٛهنزـٌّٖذ، ّثهزّكٍٖ ثٛهنزـٌّٕ، ّيُجؾهزِج يً غٖس ثٛشخجر خجهنزجخذ ثهّـكٖذ، ّثهزّكٍٖ خجهنزجخذ ث

 . (1)ثهٖؾّٔ ثهزلوٖؾًٖٖ 

ّهى زلزهـ ثههفذ ثٛهنزـٌّٖذ َوٓ ئخـثى ثهُلؾ ّزّشٖلَ، خل زُؾر ؿهم ئهٓ يـق زٌفٖؿٍ، 

هنزـٌّٖذ، ّثهمٖم فًِـر يـق ثهؾفٍ أّ ثهكؾثؾ ثٛهنزـٌّٕ يشل نـّر ثٛتزيجً، ّثهٌلّؾ ثٛ

ثٛهنزـٌّٕ، ّثهغجفًذ ثهيجهٖذ ثٛهنزـٌّٖذ، ّيٍ ُؿٍ ثهيـق، ّغٖـُج، ٖزى ثهّفج  خجٝهزفثيجر 

 ئهنزـٌّٖج  ؾًّ غجطذ هوٌلّؾ فٕ يًِـُج ثهزلوٖؾٔ.

ُّ ؿهم ثهُلؾ ثهؿٔ ٖزى ئخـثيَ َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر، فِّ َلؾ َجؾٔ، ": ئً 

هيجخٍ ثٛهنزـٌّٕ يً ثهيـٖلذ ثهزٕ ٌُٖلؾ خِج أّ ثهّكٖوذ ثهزٕ ٖزى ئخـثيَ يً ئٝ أٌَ ٖنزكح ث

                                                 

 .12ٌذ"، نثهُخجؾٔ، فثُـ يجـق، ثٝهزفثى خجَٛٞى فٕ ثهُلّؾ ثٛهنزـٌّٕ "ؾـثكذ يلجـ(1)  
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ؽٞهِج؛ ٌّٖمؤ ُؿث ثهُلؾ يً زٞكٕ ثهلخّل خجٖٛطجح خفىل ثهزّثهل خًٖ ثٙيـث  خّكٖوذ 

 . (1) "يكيَّذ يـتٖذ َخـ مخنذ ؾّهٖذ يفزّغذ هٜزهجل ًَ خُؾ

ّزخجؾل ثهؽؾيجر ّئزيجى هفلجزِج ض ئً ثهكيذ ثهؽجهذ هؿهم ثهُلؾ زنيً فٕ َيوٖذ زـّٖ

زهجل ّزنٌّهّطٖج زخجؾل ثهيُوّيجر ثهغؾٖشذ ًَ خُؾ، ٝ كٖيج مخنذ ثهيُوّيجر كزؽؾثى ّكجتل ثٝجخ

ٌزلجل ثٙيـث  ّثهزلجتِى فٕ ينجً يًُٖ، غٖس ٖزى زخجؾل َـّو ثهؾّهٖذ ثٌٛزـٌر، ؾًّ غجطذ ٝ

فٕ ؾّهذ أّ ؾّل يؽزوفذ ّؿهم ثهكوٍ ّثهؽؾيجر َخـ ثهمخنذ يً طجٌح أمؽجن يزّثطؾًٖ 

 خجهزفجَل خٌِٖى يً أطل ئمخجٌ غجطجزِى ثهيزخجؾهذ خازيجى ثهُلؾ.

أً ُؿث ثهٌٌّ يً ثهُلّؾ يً غٖس ثهزًٌٖى، ٖؽىٍ هولّثَؾ ّثٙغنجى ثهُجيذ  ّٖـْ ثهخجغس

ثهزٕ زًٌيِج ثهًٌـٖذ ثهُجيذ هوُلؾ فِّ َلؾ َجؾٔ ئٝ أٌَ ٖنزكح ثهيجخٍ ثٛهنزـٌّٕ يً ثهيـٖلذ 

أّ ثهّكٖوذ ثهزٕ ٖزى ثٌُلجؾٍ خِج، فجهُلؾ نيج ّىغٌج كجخلج  ٌٖمؤ يً زٞكٕ ثٖٛطجح خجهلخّل خفىل 

ثهزّثهل خًٖ يـفَٖ خّكٖوذ يكيَّذ يـتٖذ َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر أّ غٖـُج يً ثهّكجتل ثهغؾٖشذ 

 هٞزهجل ّثهؿٔ ٖيٖفٍ أً ئزيجى ثههفلذ ٖزى خّكجتل غؾٖشذ ّثكزؽؾثى ثهزنٌّهّطٖذ ّزخجؾل

 ثهيُوّيجر.

)ثزفجق خً يـفٕ ثهُلؾ  ثٝهنزـٌّٕ خؤٌَ: ثهخٍٖ َلؾيً ّطِذ ًٌـ ثهخجغس ٖينً زُـٖ  ّ

يً ؽٞل زٞكٕ ثٖٛطجح ّثهلخّل َخـ ثهّكجتل ثٛهنزـٌّٖذ َوٓ مخنذ ؾّهٖذ هٞزهجل ًَ خُؾ 

زلوٖؾٖذ فٕ ٌٛمج  ثهزفثيجر زُجكؾٖذ(، ّزؽزو  ثهُلّؾ ثٛهنزـٌّٖذ ًَ ثهُلّؾ ثهزٕ زخـى خجهيـق ثه

 ثهٌّثغٕ ثهزجهٖذ:

                                                 

. ؾثـ ثهطجيُذ ثهطؾٖذ هوٌمـ، ثٛكنٌؾـٖذ، يهمـ،  3002يٌهّـ، يغيؾ غكًٖ، (1) 
 .06ن
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ئً ثهزُجكؾ ثهزلوٖؾٔ خًٖ غجىـًٖ ٖزيوح ٌُٝلجؾٍ ّطّؾ يـفَٖ فٕ يطوق ثهُلؾ، خٌٖيج   

زُؾ ثهكيذ ثٙكجكٖذ فٕ ثهُلؾ ثٝهنزـٌّٕ أٌَ ٖزى خًٖ َجكؾًٖ ٝ ٖطيُِيج يطوق َلؾ غلٖلٕ، فِّ 

جتفذ ثهُلّؾ ثهيخـيذ ًَ خُؾ. فجهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ ٖزى ؾًّ ثهزّثطؾ ثهيجؾٔ هيـفَٖ يً ٌٖزيٕ ئهٓ ي

هغًذ زخجؾل ثهزـثىٕ، غٖس ٖهؾـ ثٖٛطجح ّٖلزـً خَ ثهلخّل ًَ يـٖق مخنذ ثٌٛزـٌر أّ أٔ 

 . (1)ّكٖوذ ثزهجل غؾٖشذ ئٝ أٌَ ُٖزخـ َلؾث  فّـٖج  ـغى ئزيجيَ ًَ خُؾ 

هنزـٌّٕ ُّ ثهّكٖي  هؾْ نٞ يـفٕ ثهُلؾ ّثهيزهل َجؾد خمخنذ ثزهجل ُٖزخـ ثهغجكح ثٛ      

ؾّهٖذ، ُؿٍ ثهمخنذ زلّى خٌلل ثهزُخٖـ ًَ ثٛـثؾد هنٞ يـفٕ ثهُلؾ فٕ ؿثر ثهوغًذ َوٓ ثهـغى 

ئؿ  هنزـٌّٕ ثٙـؾٌٕث يج َخـ ٌََ كجًٌّ ثهيُجيٞر ثٛيً زخجَؾ ثهينجً ثهؿٔ ٖلٖيجً فَٖ، ُّؿ

 .(2)هنزـٌّٕ خؤٌَ: ثٝزفجق ثهؿٔ ٖزى ثٌُلجؾٍ خّكجتل ئهنزـٌّٖذ نوٖج  أّ طفتٖج َـ  ثهُلؾ ثٛ

ئؿ ٖـْ  هنزـٌّٕ َلؾ ئؿَجً يً َؾيَ،ِج  غّل ثَزخجـ ثهُلؾ ثٛزخجٌٖر ثٗـث  خًٖ ثهفل

ّؿهم خجهًٌـ ئهٓ مـّي ثٛؿَجً هنزـٌّٕ هٖق يً َلّؾ ثٛؿَجً خُو ثهفلِج  أً ثهُلؾ ثٛ

ّثهزٕ ززيشل فٕ زُوق ثهُلؾ خكوٍ أّ ؽؾيجر ىـّـٖذ ّأً ٖنًّ ثهخجتٍ يغزنـث   هِؿٍ ثهكوُذ شى 

 .(3)أً ٖنًّ ثٖٛطجح يّطِج  ئهٓ ثهطيِّـ ّخمـّي ّثغؾد ّأنشـُج هيهوغذ ثهيّطح

                                                 

. ـكمجهذ يجطكمزٖـ، ؾثـ   (. 2101ؾّؾًٖ، خمجـ يغيّؾ،)(1) 
 .22ثهشلجفذ هوٌمـ ّثهزّفٍٖ، َيجً، ثٙـؾً، ن

. 16. ؾثـ ثهشلجفذ هوٌمـ ّثهزّفٍٖ، ثٙـؾً، ن(. 2117خٖؾثر، هّـٌق يغيؾ، )َ(2) 
ؾثـ ثهفنـ ثهطجيُٕ، ثٛكنٌؾـٖذ،  (. 2114ّئخـثُٖى، ؽجهؾ ييؾّظ، )

 .31ثهلجُـد، ن
 .32. ؾثـ ثهشلجفذ، َيجً، ثٙـؾً، ن(. 2101خـُى، ٌىجل كوٖى،  ) (3) 
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غطذ أً ثهخجتٍ فٕ غًٖ ٖإٖؾ خُو ثهفلِج  فنـد أً ثهُلّؾ ثٛهنزـٌّٖذ ُٕ َلّؾ ئؿَجً خ

يشل زؿثنـ  ٖىٍ مـّيج  ٝ ٖكزيٍٖ ثهيمزـٔ ئٝ أً ّٖثفق َوِٖج طيوذ أّ ٖـفىِج طيوذ ّثغؾد

هنزـٌّٕ يً ُؾ َلؾ ثهزطجـد ثٛ( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ 104ّٖخجٝكزٌجؾ ئهٓ ثهيجؾد ) ثهكفـ،

ثهزكوٖى  َلّؾ ثٛؿَجً غٖس ٌهر َوٓ أً: )ثهلخّل فٕ َلّؾ ثٛؿَجً ٖلزهـ َوٓ يطـؾ

 خمـّي يلــٍ ٖىُِج ثهيّطح ّٝ ٖلخل يٌجكمذ فِٖج(.

َلؾ ثٛؿَجً خجهيٌُٓ ثهزلوٖؾٔ ُّ يً طِذ ثهُلؾ ثهؿٔ ٌٖفـؾ أغؾ ثهيزُجكؾًٖ خّىٍ 

ؽـ خيٌجكمذ ُؿٍ ثهمـّي، ُّّ يـزخي خكوُذ أّ ؽؾيذ مـّيَ، ؾًّ أً ٖكيع هويـ  ثٗ

ث َؾ ثهفلَ ثهفـٌكٕ ثهُلّؾ ثٛهنزـٌّٖذ يً ىـّـٖذ زلٍ زغر ثٝغزنجـ ثهلجٌٌّٕ أّ ثهفُوٕ، ُّنؿ

َلّؾ ثٛؿَجً، ّؿهم ًٙ ثهمـّي ثهُجيذ هوخٍٖ يؿنّـد خيّكٍ ثهزجطـ، خغٖس ٝ ٖنًّ أيجى 

ثهُيٖل أّ فثتـ ثهيّكٍ )ثهيمزـٔ ثهيغزيل( ئٝ أً ٖلخوِج طيُٖج  فٌُٖلؾ ثهُلؾ، أّ ٝ ٖلخوِج فٞ 

ذ ُٕ َلّؾ ئؿَجً خجهٌكخذ هويكزِوم ًٌـث  هًـّفَ ٖزُجكؾ. ّهِؿث فاً َلّؾ ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖ

 . (1)ثٝكزهجؾٖذ، خّهفَ ثهيـ  ثهىُٖ  فٕ ثهُلؾ 

 ّٖـْ ثهخجغس أٌَ فٕ طجٌح يٌَ ُّ َلؾ ثؿَجً ّهنً ؿّ يخُٖذ ؽجهذ

هوطجٌخًٖ، فٖلٍ  ج ًَ ثهُلّؾ ثهزلوٖؾٖذ يً غٖس نٌَّ يوفي ئً ُؿث ثهُلؾ ٝ ٖؽزو  نشٖـث 

غجهخج  يج ٖزى ًَ يـٖق  َوٓ ثهيمزـٔ ثهزفثى خؾفٍ ثهشيً ّفق ثهمـّي ثهزٕ ٖغؾؾُج ثهخجتٍ، ّثهؿٔ

هنزـٌّٕ ّثهؿٔ ٖزٌجكح يٍ ُؿث ثهمنل يً أمنجل ثهزطجـد، ّفٕ ثهيلجخل ٖوزفى ثهخجتٍ ثهؾفٍ ثٛ

                                                 

، يٌمّـثر ثهغوخٕ ثهغلّكٖذ، خٖـّر، (. 2117ئهٖجق، ٌجهٖ ، )(1) 
 . 24هخٌجً، ن
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ى ثهخىجَذ فٕ ثهفيجً خيّثفجد ثهيكزِوم خيُوّيجر ّثفٖذ ًَ ثهخىجَذ نيج ٖوزفى نؿهم خزكوٖ

 ّثهينجً ثهيزفق َوِٖيج.

َّوٓ ؿهم فاً ثهُلّؾ ثٛهنزـٌّٖذ ُٕ ثهُلّؾ ثهزٕ ززى َخـ ُؿٍ ثهّكجتل ٌّغُّج يً 

ئٝ أٌَ خُؾ ًِّـ ثهغجكح  ،ُّؿث يً غٖس ثٙهل ،ثٗٝر ثهزٕ زُيل ًَ يـٖق ثٛهنزـًّ

 ،هوُلّؾ ثهزٕ ززى ًَ يـٖلَؽهن ُؿث ثهيهيوع  ،ثٗهٕ ّثٌزمجـ ثهيـثكوذ ّثهزُجكؾ خّثكيزَ

أيج ثهزُجكؾ َخـ ثهـثؾّٖ أّ ثهِجز  أّ غٖـُج يً ّكجتل ثٝزهجل فٞ ٖميوِج َـفج  ُؿث ثهيهيوع 

هنزـٌّٖذ ٌٖهـ  يخجمـد ئهٓ: ثهُلّؾ ثهزٕ ززى ّأهخع يهيوع ثهُلّؾ ثٛ ،فٕ ثهُلؾًٖ ثٙؽٖـًٖ

ذ ٖيوق َوٓ: يطيَّذ ثهُيوٖجر َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر, ّهؿث ٌطؾ أً يهيوع ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖ

 .(1)ّثهخـٖؾ ثٛهنزـٌّٕ (web)ثهزٕ ززى َخـ ثهّكجتل ثٛهنزـٌّٖذ ّؽجهذ َخـ مخنذ ثهيّثكٍ 

ئً ثهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ يج ُّ ئٝ ٌٌّ طؾٖؾ يً أٌّثٌ ثهُلّؾ ثهزٕ ًِـر يٍ ًِّـ َهـ 

ُجيذ هوُلؾ، ئٌيج ٖيٖفٍ ًَ ثهيُوّيجزٖذ: ئٝ أً ُؿث ثهُلؾ ٝ ٖؽزو  يً غٖس أـنجٌَ يٍ ثٙـنجً ثه

 غٖـٍ يً ثهُلّؾ خؤٌَ َلؾ زى ئخـثيَ خّثكيذ ّكجتل ئهنزـٌّٖذ.

أّـؾر خُو ثهزمـُٖجر ثهيًٌيذ هوزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ زُـٖفجر هوُلّؾ ثٛهنزـٌّٖذ ىيً 

 ثهيهيوغجر ثهيزؾثّهذ فٕ ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ:ٌّٖذ ثهزٕ زخًٖ يُجٌٕ ثهيفـؾثر ّثهٌهّن ثهلجٌ

ثهيوغمٕ   2001هكمٌذ  ( 85)ـكى ٕ كجًٌّ ثهيُجيٞر ثٛهنزـٌّٖذ يمـٌ ثٙـؾٌٕ فَـ  ثه -1

خّكجتل ئهنزـٌّٖذ  ثٌُلجؾٍثهؿٔ ٖزى  ثٝزفجق) :ؿهم فٕ ثهيجؾد ثهشجٌٖذ يٌَ خؤٌَثهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ ّ

َوٓ زُـٖ   2015 هكٌذ( 15)كجًٌّ ثهيُجيٞر ثٛهنزـٌّٖذ ـكى فوى ٌٖن ، (أّ طفتٖج  نوٖج 

 نزـٌّٕ.ثهُلؾ ثٛه
                                                 

، ؾثـ ثهفنـ ثهطجيُٕ، 0. ي(. 2114ئخـثُٖى، ؽجهؾ ييؾّظ، )(1)
 .31ثٛكنٌؾـٖذ، ن
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َوٓ َوٓ ثهيكزّْ ثهؾّهٕ هى ٌٖن كجًٌّ ثٌّٝكزـثل ثهٌيّؿطٕ خمؤً ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ ّ -2

( ّزغمر ٌَمّثً   11هنٌَ أمجـ فٕ ثهفلـد ثّٙهٓ يً ثهيجؾد)زُـٖ  هوُلّؾ ثٛهنزـٌّٖذ، ّ

)فٕ كٖجق زنًّٖ ثهُلّؾ، ّيج هى ٖزفق ثهيـفجً َوٓ غٖـ  )زنًّٖ ثهُلّؾ ّهغزِج( َوٓ أٌَ

كمزؽؾثى  ثكزؽؾثى ـكجتل ثهخٖجٌجر هوزُخٖـ ًَ ثهُـو ّكخّل ثهُـو ٌَّمؾ  ثطّف ؿهم، ٖ

ـكجهذ ثهخٖجٌجر فٕ زنًّٖ ثهُلؾ ٝ ٖفلؾ ؿهم ثهُلؾ هغزَ أّ كجخوٖزَ هوزٌفٖؿ هيطمـؾ ثكمزؽؾثى   

 ـكجهذ خٖجٌجر هؿهم ثهغـو(.

خنذ ٖزٞكٓ فَٖ ثٖٛطجح خجهلخّل َومٓ مم   ثزفجقّكؾ َـ  ثهفلَ ثهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ خؤٌَ )

ًَ خُؾ ّ ؿهم خّكٖوذ يكيَّذ يـتٖمذ خفىمل ثهزفمجَوًٖٖ ثهيّطمح      هٞزهجلؾّهٖذ يفزّغذ 

 ّثهلجخل(.

ٕ  ٖٞغً َوٓ ُؿٍ ثهزُجـٖ  خؤٌِج زـنف َوٓ ثهيـٖلذ   ،ثهزٕ ٌُٖلؾ خِج ثهُلمؾ ثٛهنزـٌّم

ٌّـْ خؤً يمـٌّ كجًٌّ ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ ثهيهـٔ أَيٓ يٌُٓ ّثكُج هوُلمؾ ثٛهنزـٌّمٕ   

خيّطح ثهيمـٌّ، ئؿث َخـ فَٖ أغؾ ثهيزُجكؾًٖ أّ نُٞيمج َمً    ُٖزخـ نل َلؾث ئهنزـٌّٖج خمنل 

، أّ هنزـٌّٖمج  ئّ أطـٖر ثهيفجّىذ ثهُلؾٖذ خممؤٌَ  َخـ ّكٖي ئهنزـٌّٕ، أ أّ طفتٖج  ثٛـثؾد نوٖج 

خمـى  ُأًٌـ فٖيج ئؿث نجً ثهُلمؾ كمؾ   خغو ثه غزٓ خيطـؾ زخجؾل ّشجتق ّيكزٌؾثر ثهُلؾ ئهنزـٌّٖج 

خجهّكجتل ثهزلوٖؾٖذ أّ ثٛهنزـٌّٖذ، نيج ٖٞغً َوٓ ُؿٍ ثهزُـٖفمجر خؤٌِمج ٝ زلزهمـ ثهُلمّؾ     

ج ثهزُجكؾ ثهمؿٔ ٖمزى َخمـ ّكمجتل     ثٛهنزـٌّٖذ َوٓ ثهزُجكؾ َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر خل زميل أٖى

ُلؾ ثٛهنزـٌّٕ ؽـْ نجهفجنق ّثهزونق ّثهفجنكيٖل، ّٖينً أً ٖـؾ ثهزهجٝر ثٛهنزـٌّٖذ ثٙثٝ

ثهؽؾيجر ثهزٕ ٝ ٖيٌٍ ثهزُجيل خِج خٌن ثهلجًٌّ أّ هيخُٖزِج، نيج ٖميل ثهُلؾ ٓ نل ثٙمٖج  َّو

ثهُلّؾ ثهزٕ ززى يً ؽٞل ثهّكٖي ثٛهنزـٌّٕ ثهؿٔ ٖزى ًَ يـٖق أطِفد زير  ثٛهنزـٌّٕ أٖىج 
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ّ خـيطزِج هوزُخٖـ ًَ ثٛـثؾد ٌٖجخذ ًَ أغؾ ثهيـفًٖ أّ ن ثهمؿٔ َخمـر ٌَمَ خُمو     وِٖيمج 

 .(1)ُجر خجهزُجكؾ ًَ يـٖق ثهّكٖي ثٛهنزـٌّٕثهزمـٖ

 ٖزيٖف ثهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ خهفزَ ثهُجهيٖذ ثهزٕ زغيٕ نل ؾّل ثهُجهى هنٌَّ ٖزى فٕ يًُمى 

 ، ثهممخنذ خهفزَ ثٌٝفزجغٖمذ  ثٌٛزـٌر(، نيج ٖزيٖف أٖىج ٙغٖجً ًَ يـٖق مخنذ ثهيُوّيجر )ث

خهفزَ ثٛهنزـٌّٖذ هنٌَّ ٖزى  زـٌّٕ أؽٖـث يزجغذ هنل يً ٖـغح ثهؾؽّل فِٖج، ّٖزيٖف ثهُلؾ ثٛهن

خُو ؾًّ غىّـ يمجؾٔ   ئهٓ خّثكيذ أطِفد ّخـثيض ئهنزـٌّٖذ زٌلل ئـثؾد ثهيزُجكؾًٖ خُىِى

 (2).يُجهـ هِى، ّخجهزجهٕ فِّ َلؾ ٌٖزيٕ ئهٓ يجتفذ ثهُلّؾ ًَ خُؾ

فٕ هنزـٌّٕ ّيجُٖزَ أٌَ ؿُح ثهفلِج  يىٓ يً نٞى غّل زُـٖ  ثهُلؾ ثٛ ّؽٞهذ يج

 ثٛهنزـٌّٕ ئهٓ ثزطجُجر يزُؾؾد: زُـٖ  ثهُلؾ

ثزفجق ٖزٞكٓ فَٖ ثٖٛطجح خجهلخّل َوٓ مخنذ ؾّهٖذ يفزّغذ "خؤٌَ:  َـفَ أكجيذ يطجُؾفلؾ 

 (3)."هٞزهجل ًَ خُؾ ّؿهم خّكٖوذ يكيَّذ يـتٖذ، ّخفىل ثهزفجَل خًٖ ثهيّطح ّثهلجخل

زخمجؾل هوـكمجتل خمًٖ ثهخمجتٍ      ؿهم ثهُلؾ ثهؿٔ ٌٖئّ َوٓ": َّـفَ ؽجهؾ ييؾّظ خؤٌَ

، ّزٌممة ثهزفثيمجر   ّيُجهطمذ ئهنزـٌّٖمج    ّثهيمزـٔ، ّثهزٕ زنًّ كجتيذ َوٓ هٖغ يُؾد كوفج 

 .(4)"زُجكؾٖذ

 

 

                                                 

 ثهمنوٖذ فٕ َلّؾ ثٌٛزـٌر ّثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ ، ٌلٞ ًَ : ،ثههجهغًٖ،  يغيؾ أخّ خنـ ثهُٖل(1)
http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=425&std_id=66 

 ثههجهغًٖ يغيؾ أخّ خنـ ثهُٖل: ثهمنوٖذ فٕ َلّؾ ثٌٛزـٌر ّثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ ، ٌلٞ ًَ :(2)
http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=425&std_id=66 

 .27، ؾثـ ثهٌِىذ ثهُـخٖذ ، ن(. 2111أكجيذ أخّ ثهغكً يطجُؾ، )(3)
 .30ؽجهؾ، ييؾّظ ئخـثُٖى، ئخـثى ثهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ، ن (4)
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ّزلمّى   webُِج ّؽؾيجزِج َوٓ مخنذ ثهيّثكمٍ  زُيؾ نشٖـ يً ثهمـنجر ئهٓ َـو كو

خزهّٖـ ثهكوُذ خيـٖلذ شٞشٖذ ثٙخُجؾ يٍ زكطٖل كُـُج ّيّثهفجزِج، ّٖنًّ ؿهم فمٕ يّكمٍ   

ؽجن خجهمـنذ، ّفٕ ثهيلجخل ٖلّى ثهـثغح فٕ ثهزُجكؾ خجهخغس ًَ ثهكوُذ أّ ثهؽؾيذ ثهزٕ ٖـٖؾُج 

ؿٍ ثهكوُذ أّ ثهؽؾيذ، ٌَّؾ ثكزٌجََ خِج ًَ يـٖق ثكزؽؾثى ثهـيف ثهؿٔ ٖكجَؾ فٕ ثهّهّل ئهٓ ُ

ّخجهمـنذ ثهُجـىذ هِج ّيُـفذ كُـُج ّيّثهفجزِج ٖلّى خجهزُجكؾ َوٓ ثهمـث  خُؾ ثهزؤنمؾ يمً   

ثهكُـ ثهفـؾٔ ّثٛطيجهٕ )فٕ غجل مـث  يطيَّذ كوٍ( ّؿهم خجهٌلـ َوٓ يفزجظ ثهيّثفلذ فًِٖـ 

ذ ثهؿٔ ٖزىيً آهٖذ ثهؾفٍ ّمـّي ثهزُجكمؾ  ثهُلؾ ثهيزُوق خجهمـث  ّثهيُؾ يً كخل ثهمـنذ ثهُجـى

ّينجٌَ ّنٖفٖذ ثهزكوٖى ّثهلجًٌّ ثهؿٔ ٖغنى ثهُلؾ ّغٖـ ؿهم يً ثهمـّي ّثهيُوّيجر ثهزٕ زؽزو  

 (1).نشـد ّكوذ خغكح نل مـنذ أّ َلؾ

E-mail

ٝ  يً ٖلهؾ خجهخـٖؾ ثٛهنزـٌّٕ: ثكزؽؾثى مخنجر ثهغجكح ثٗ هٕ فٕ ٌلل ثهـكجتل خؾ

ثهّكجتل ثهزلوٖؾٖذ، غٖس ٖؽهن هنل مؽن هٌؾّق خـٖؾ ئهنزـٌّٕ ؽجن خَ، ُّؿث ثههٌؾّق 

 َخجـد ًَ يو  ّغؾد ثٙكـثن ثهييغٌيذ ثهزٕ زكزؽؾى فٕ ثكزلخجل ثهـكجتل.

                                                 

ؾ. خمٖـ  -ٌٛزـٌر فٕ ثهزكّٖق ، ّزيخٖلجر ث04أغيؾ ثهُطوٌّٕ. ن -ثًٌـ: ثهزُجكؾ ًَ يـٖق ثٌٛزـٌر (1)
 ، نيج زير ثهيلجخوذ يٍ خُو ثهمـنجر ّثهيإككجر ثهزٕ هِج يّثكٍ زكّٖلٖذ فٕ ثهمخنذ ثهٌُنخّزٖذ.21ثهُٞق ن
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جتل ّهوزُجكؾ َخـ ثهخـٖؾ ثٛهنزـٌّٕ أٌّثٌ يزُؾؾد يٌِج: أً خُو ثهمـنجر زلّى خاـكجل ـك     

ؾَجتٖذ هٌٌّ يًُٖ يً ثهكوٍ أّ ثهؽؾيجر فٕ ثهخـٖؾ ثٛهنزـٌّٕ ثهؽجن خجهمؽن، فماؿث ًٌمـ   

هجغح ثهخـٖؾ ُؿٍ ثهـكجهذ ّـغح فٕ ثهكوُذ أّ ثهؽؾيذ كجى خيـثكوذ ثهمـنذ غّل ثهزُجكؾ يُِى 

 . (1)َوٓ ُؿٍ ثهكوُذ أّ ثهؽؾيذ شى ززى ثهيخجُٖذ نجهيـٖلذ ثهكجخلذ فٕ ثهزُجكؾ َخـ مخنذ ثهيّثكٍ

زّطؾ خـثيض ززٖع هومؽن زخجؾل ثهغؾٖس هّزٖج  يٍ ثهيـ  ثٗؽـ خمنل يخجمـ كمّثً   

نجً يـفج  أّ أنشـ, نيج ّٖطؾ أٖىج  خـٌجيض ٖينً يً ؽٞهَ ئـكجل هّـ فٖؾّٖ هوزُخٖمـ َمً   

 .ثهغـنذ

ً نذ خُؾد يـق يً أكِوِج ثكزؽؾثى خيجكجر ٖزى كؾثؾ شيً ثهُلؾ ثهيخـى َخـ ثهمخ  ثٝتزيمج

)ثهفٖفث نجـؾ ّثهيجكزـ نجـؾ ٌّغُّج( ّٖنًّ ئَيج  يُوّيجر ثهخيجكذ َخـ ثهِمجز  أّ ثهفمجنق   

 ّؿهم زطٌخج  ٛـكجهِج َخـ ثٌٛزـٌر ييج ٖإؾٔ ئهٓ كـكذ ثهيُوّيجر ثهيزُولذ خجهخيجكذ.

خٌٖف( غٖس ٖزى زغّٖل ثهٌلّؾ ثهُجؾٖذ ئهٓ ّكؾ ٖنًّ ثهؾفٍ ًَ يـٖق ثهٌلّؾ ثٛهنزـٌّٖذ )ثه

نيج ٖينً  ،ّغؾثر ٌلؾٖذ ئهنزـٌّٖذ ٖنًّ يً ثهيينً ثهزُجيل خِج خمنل آيً َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر

 .(2)ثهؾفٍ َخـ ثهمٖم ثهيهؾق ّثهيهـفٕ أّ ثهمخنجر ثٛهنزـٌّٖذ ّغٖـ ؿهم يً ثهيـق ثهيزُؾؾد

                                                 

 .1ن (، ؽهّهٖذ ثهزُجكؾ َخـ ثٌٛزـٌر، ؾثـ ثهٌِىذ ثهُـخٖذ،2111(يطجُؾ، أكجيذ أخّ ثهغكً، )1)
، يً ئهؾثـثر يـنف -(. 2112(ثهغفٌٕ، غكً، )2)

(. ثهزُجكؾ 2112، أخّ ثهِٖطج ، يغيؾ ئخـثُٖى، )05-01ثهؽوٖض هوؾـثكجر ثٝكزـثزٖطٖذ، ن 
 .32ؾثـ ثهشلجفذ، َيجً ثٙـؾً، ن



61 

(1)

 نيج هؽهّهٖزَ ّطِذ أُى زيشل ثٛهنزـٌّٕ ثهُلؾ خِج ٌُٖلؾ ثهزٕ ثهيـٖلذ أّ ثهّكٖوذ ئً

ًَج ٖمنل ٝ أٌَ ثهُوى يٍ خُؾ ًَ زخـى ثهزٕ ثهُلّؾ هيجتفذ ٌٖزيٕ أٌَ ٖزىع  ثهُلّؾ يً طؾًٖؾث ٌّ

 ثهيًٌيذ ثهلجٌٌّٖذ ثهلّثَؾ ًَ خجهنجيل ٖؽـص ٝ نيج كجٌٌّ ج، ثهيزؾثّهذ ثهزلوٖؾٖذ ثهُلّؾ ئهٓ زىج 

 ًَ ييًٖفث ُٖؾ ثٛهنزـٌّٕ ثهزُجكؾ فاً ؿهم ّيٍ ثهيؾٌٖذ، ثهلّثًٌٖ فٕ ّثهّثـؾد َيًّيج ثهُلؾ ٙغنجى

 فجهُلؾ ّؿهم خِج ٖزيٖف ثهزٕ ثهؽهجتن أُى ئٖطجف ٖينً ّخجهزجهٕ هوزُجكؾ ثهزلوٖؾٖذ ثههّـد

 ٖوٕ: فٖيج ّززيشل ٖذثهزلوٖؾ ثهُلّؾ ًَ زيٖفٍ كيجر خُؾد ٖزيٖف ثٛهنزـٌّٕ

 هوزُجكؾ ثٙكجكٖذ فجهكيذ ٙيـثفَ، ثهيجؾٔ ثهزّثطؾ خؾًّ ثٛهنزـٌّٕ ثهُلؾ ئخـثى ٖزى .0

 خُؾ ًَ ثهزُجكؾ ٖزى غٖس غلٖلٕ َلؾ يطوق ٖطيُِيج ٝ َجكؾًٖ خًٖ ٖزى أٌَ ثٛهنزـٌّٕ

 لزخجؾ ٖزى غٖس خُؾ، ًَ ثهُلّؾ يجتفذ ئهٓ ٌٖزيٕ فِّ ّهؿهم زنٌّهّطٖذ، ثزهجل خّكجتل

 ثفزـثىٕ، غنيٕ َلؾ يطوق خؿهم فٖطيُِى ثٌٛزـٌر َخـ ثٛهنزـٌّٕ ّثهلخّل ثٖٛطجح

 ثٖٛطجح أً أٔ يزُجهـ غٖـ ثٛهنزـٌّٕ ثهُلؾ ٖنًّ ّكؾ يزُجهـ، فّـٔ َلؾ فِّ ّهؿهم

 ثهُلؾ. أيـث  خًٖ فٖيج ثهزفجَوٖذ هفذ ٌزٖطذ ُّ ثهزُجهـ ُّؿث هولخّل، يُجهـ غٖـ

 ثهؽهّهٖذ يًجُـ أُى يً ؿهم ُّٖؾ ثهزُجكؾ، ئخـثى فٕ نزـٌّٖذثٛه ثهّكجتي ثكزؽؾثى ٖزى .2

 ثزهجٝر مخنذ َخـ ئخـثيَ ٖزى غٖس ثهُلؾ ُؿث أكجق ئٌِج خل ثٛهنزـٌّٕ، ثهُلؾ فٕ

 ثهُلّؾ كجتـ ًَ ثٙيـث  أّ ثهيّىٌّ غٖس يً ٖؽزو  ٝ ثٛهنزـٌّٕ فجهُلؾ ئهنزـٌّٖذ،

 ئهنزـٌّٖذ ّكجتي خجكزؽؾثى ٖزى ّنٌَّ َئخـثي يـٖلذ غٖس يً فلي ٖؽزو  ّهنٌَ ثهزلوٖؾٖذ

                                                 

 .1ن ؾثـ ثهٌِىذ ثهُـخٖذ،. (. 2112(يطجُؾ، أكجيذ أخّ ثهغكً، )1)



62 

 ثهّـكٖذ ثهؾَجتى َوٓ زلّى ثهزٕ ثهزلوٖؾٖذ ثهنزجخذ ثؽزفج  ئهٓ ؾفُر ثهزٕ ُٕ ثهّكجتي ّزوم

 ئهنزـٌّٖذ. ؾَجتى َوٓ زلّى ثهزٕ ثٛهنزـٌّٖذ ثهنزجخذ يغوِج هزغل

 ثهزطجـد َلؾ َوَٖ ٖيوق هؿهم ّثٝكزِٞنٕ، ثهزطجـٔ خجهيجخٍ غجهخج  ثٛهنزـٌّٕ ثهُلؾ ٖزه  .1

 ثهخٍٖ َلّؾ أً غٖس ثهُلؾ هؿهم ثهغجهخذ ثهكيذ يً ثههفذ زوم طج ر ّكؾ ثٛهنزـٌّٖذ،

 ثهُلّؾ. يطيل يً ثًَٙى ثهطجٌح َوٓ زكزغّؿ ثٛهنزـٌّٖذ

 زجطـ خًٖ ٖزى يج غجهخج  ٌَٙ ثٝكزِٞم خيجخٍ ٖزكى ثٛهنزـٌّٕ ثهُلؾ أً ؿهم َوٓ ّٖزـزح

 ثٛهنزـٌّٕ، ثهُلؾ ٖؽىٍ ّهؿهم ثٝكزِٞم َلّؾ كخٖل يً ُٖزخـ فاٌَ شى ّيً ّيكزِوم، يٌِٕ أّ

 ثهيكزِوم. خغيجٖذ ثهؽجهذ هولّثَؾ َجؾد،

 ثهٌلّؾ يغل ثٛهنزـٌّٕ ثهزُجكؾ فٕ ثٛهنزـٌّٖذ، ثهؾفٍ ّكجتل غور فلؾ ثهّفج ، غٖس يً  .2

 ًِـر ٖذثٛهنزـٌّ ثهزطجـد خؤكوّح ثهزُجيل ّثفؾٖجؾ ثهزنٌّهّطٖج زيّـ يٍ أٌَ ؿهم ثهُجؾٖذ،

   ثهيُجيٞر. ُؿٍ يشل فٕ ثهيؾفَّجر هكؾثؾ يخزنـ نؤكوّح ثهّكجتل زوم

 يٌِج ّكجتل َؾد ثٛهنزـٌّٖذ ثهزطجـد فٕ ثهيكزؽؾيذ ثٛهنزـٌّٖذ ثهؾفٍ ّكجتل ّززىيً

 ًٌَّٖ فٕ ززيشل ّثهزٕ ثٛهنزـٌّٖذ، ّثهٌلّؾ ثٛهنزـٌّٖذ، ثهزطجـٖذ ّثّٙـثق ثهخٌنٖذ، ثهخيجكجر

 .ثٛهنزـٌّٖذ ّثهيغفًذ هـكيٖذ،ث ثهٌلّؾ ُيج،

 زُؾ ّٝ ثهزلوٖؾٔ، هوُلؾ ثهيجؾٔ ثهّطّؾ زطكؾ ثهزٕ ُٕ ثهّـكٖذ فجهؾَجيذ ثٛشخجر، غٖس يً .3

ٞ  ثهنزجخذ ٞ  ؾهٖ  فٖزى ثٛهنزـٌّٕ ثهُلؾ أيج ثهٖؾّٔ، خجهزّكٍٖ يّكُذ نجٌر ئؿث ئٝ هٜشخجر، نجي

 غلّق فَٖ ٖزخوّـ ثٛهنزـٌّٕ فجهيكزٌؾ ،ثٛهنزـٌّٕ ّثهزّكٍٖ ثٛهنزـٌّٕ ثهيكزٌؾ َخـ ئشخجزَ

 ثهزفثيجزِيج ّزغؾٖؾ ثهيـفجً َوَٖ أزفق يج َوٓ هوّكّ  ثهيـطٍ فِّ ثهزُجكؾ، يـفٕ

 (1) ثهيكزٌؾ. ُؿث َوٓ غطٖذ ٖىفٕ ثهؿٔ ُّ ثٛهنزـٌّٕ ّثهزّكٍٖ ثهلجٌٌّٖذ،

                                                 

(1)http://aladalacenter.com/index.php/2012-10-31 
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فٕ ثهيُوّيجر ّ زنٌّهّطٖجّ ؾُج ثهُجهى فٕ يطجل ثٝزهجٝرثهزٕ مِ ثهزيّـثركجُير 

ٝ ، فؤهخغر ثهؾثٛهنزـٌّٖذثهيخـى خجهّكجتل  ثهخٍٖثـكذ َلؾ َوٓ يٌِض ؾ ثهزؤشٖـ ئهٓ  ثـكذ ززطَ أّ

يً ثٙؽيجـ، هِؿث  هوُؾٖؾزُـو ثهيمزـٔ فٕ ُؿٍ ثهيـغوذ  ٌزٖطذثهيـغوذ ثهكجخلذ َوٓ ثهزُجكؾ، 

 ٖيشلج أٌَ ّثىغذ ّمجيوذ زُفف يّكفَ ّؽهًّه هغيجٖذغزيل ثهيمزـٔ ثهي ٖغزجصثهكخح 

يً  ٖفٖؾ ، ثٙيـ ثهؿٔثٝكزهجؾٖذّثهؾـثٖذ خجهؽخـد  زيزٍٖيلجخل ثهخجتٍ، ثهؿٔ  ثهىُٖ ثهيـ  

 .ثٝغزٖجلزُـو ثهيمزـٔ هيؽجيـ 

ٌزٌجّل فٕ ثهزفثيجر ثهخجتٍ ّثهيمزـٔ فٕ ثهخٍٖ ثٛهنزـٌّٕ فٕ ثهيخغس ثّٙل يٌَ، ّفٕ 

ثهشجٌٕ ٌزٌجّل كّثَؾ ثهىيجً فٕ غيجٖذ ثهيزُجكؾ فٕ ثهخٍٖ ثٛهنزـٌّٕ، ّؿهم َوٓ ثهٌغّ ثهيخغس 

ثٗزٕ:
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ثهزلوٖؾٖذ ثهيـزخذ فٕ ؿيذ  خؿثر ثٝهزفثيجر ٖوزفىٖطح َوٓ ثهخجتٍ فٕ ثهخٍٖ ثٛهنزـٌّٕ أً 

ثهخجتٍ فٕ َلؾ ثهخٍٖ َيًّيج، يً غٖس ثهزفثيَ خٌلل ثهيونٖذ ّثهزفثيَ خجهزكوٖى ّثهزفثيَ خىيجً 

ثهُّٖح ثهؽفٖذ ّىيجً ثهزُـو ّثٝكزغلجق، َّوَٖ ٌزٌجّل فٕ ُؿث ثهييوح ثهزفثيَ خٌلل ثهيونٖذ 

 خـ مخنذ ثٌٛزـٌر، نيج ٖؤزٕ.ّثهزفثيَ خجهزكوٖى ّيً ٌّثغٕ ثهؽهّهٖذ فٕ ثهُلؾ ثهيخـى َ

خيطـؾ زيجى ثهُلؾ خًٖ ثهخجتٍ ّثهيمزـٔ زٌزلل يونٖذ ثهيخٍٖ ئهٓ ثهيمزـٔ يج همى ٖلمو   

، ثٙهل فَٖ أً (2)، فٌلل ثهيونٖذ ثهؿٔ ُّ طُّـ ثهخٍٖ ّغجٖزَ(1)ثهلجًٌّ أّ ثٝزفجق َوٓ غٖـ ؿهم

 .(3)ثهُلؾ ؾًّ أً ٖلّى ثهخجتٍ خؤٔ ئطـث  أّ زؾؽل يٌَٖزى خلّد ثهلجًٌّ ّخيطـؾ زيجى 

، نجهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ، ّٖمـؾ  (4)زلــ يًُى ثهلّثًٌٖ ثهيؾٌٖذ ُؿث ثهيخؾأ ثهُجى ثهؿٔ 

 َوَٖ ثكزشٌج ثر يٌِج يج ُّ يلــ خٌن ثهلجًٌّ ّيٌِج يج ُّ يلــ خجٝزفجق خًٖ ثهيزُجكؾًٖ.

                                                 

 ( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ.0024(ثهيجؾد )1)
، ثهيخُذ ثهشجٌٖمذ، ؾثـ ثهٌِىمذ ثهُـخٖمذ،  ثهلمجُـد،     (. 0775(ثهٌطجـ، َخؾ ثهلل يزـّم،  )2)
 .034ن
، ؾثـ ثهشلجفذ، 0، ي.(. 2114ثهفَخٕ، يغيؾ ّٖك  )3

 .220َيجً، ن
 ( ّيج خُؾُج.0025(، )0024(، )263(، )077(فلؾ ًٌى ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ ثٌزلجل ثهيونٖذ فٕ ثهخٍٖ فٕ ثهيّثؾ )4)
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ئهٓ يخُٖزَ ّخجهًٌـ ئهَٖ  فٕ ثهيخٍٖ ثهيٌلّل ثكزٌجؾث  أيج ثٝكزشٌج  ثهيلــ خجهلجًٌّ فٖزهّـ

خٌََّ، أّ فٕ ثهيٌلّل ثهؿٔ هَ كطٞر ؽجهذ، أّ فٕ غمجٝر   خؿثزَ أى يٌُٖج  فٖيج ئؿث نجً يٌُٖج 

 ثٌزلجل يونٖذ ثهُلجـ.

ثٌٛزـٌر زلزهـ ّززـنف فٕ طوِج َوٓ ثٙيّثل ثهيٌلّهذ يً  ج نجٌر ثهخٌّٖ َخـ مخنذّهي

فاً ثهغجل زكزّطح ثٝكزهجـ َوٓ ٌٌّ ثهيٌلّٝر ثهيجؾٖذ ثهّثـؾ َوِٖج ثهخٖمٍ   ثهكوٍ ّثهؽؾيجر

 َخـ ثٌٛزـٌر ّؿهم نيج ٖؤزٕ:

زٌيخق يًُى ثهُلّؾ ثهيخـيذ َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر َوٓ كوٍ زؾؽل فٕ ثغزٖجطجر ثهٌمجق  

 زؽزو  خيخُٖزِج فيٌِج يج ُّ يًُٖ خٌََّ ّيٌِج يج ٝ ًُٖٖ ئٝ خؿثزَ.ثهّٖيٖذ، غٖـ أً ُؿٍ ثهكوٍ 

 (1)ففٕ ثهيٌلّل ثهيًُٖ خٌََّ ٝ زٌزلل ثهيونٖذ ئهٓ ثهيمزـٔ ئٝ خُؾ أً ٖلّى ثهخجتٍ خافـثفٍ

هولجًٌّ، فوّ زُجكؾ يمزـ َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر َوٓ مـث  نيٖذ يمً ثٙـف ثهيُمـّو أّ    يخلج 

ذ، فاً يونٖذ ثهيمزـٔ هِؿٍ ثهنيٖذ ٝ زٌزلل خيطـؾ ثهزُجكؾ، ّئٌيج زٌزلل خُؾ ثهيُوً ٌََ َخـ ثهمخن

أً ٖلّى ثهخجتٍ خافـثف ُؿٍ ثهنيٖذ ًَ خجكٕ ثهنيٖذ ثهزٕ هؾَٖ فاؿث كجى خافـثفُج أهخغر يٌؿ ُمؿٍ  

َُٖ هويمزـٔ ّهّ هى ٖلى خزكوٖيِج ئهَٖ، ّهّ كجى ثهخجتٍ خخٍٖ ُؿٍ ثهنيٖذ ثهيفـفد، هّكٍ خ ثهوغًذ يونج 

فمٕ   َوٓ يوم ثهغٖـ ّنجً زهـفج يّكّفج َوٓ ئطجفد ثهيجهم )ثهيمزـٔ( فاؿث أطجفٍ  أهخع ٌجفؿث 

، ّخجهيلجخل فاً يً غق ثهيمزـٔ ثهزهـ  (2)غلَ يً ّكر ثهزهـ ، ّئؿث ـفىَ أهخع خجيٞ

 ٍ ، فٕ ثهيخٍٖ خؤٔ يً ثهزهـفجر ثهلجٌٌّٖذ نؤً ٖلّى خخُِٖج يـد أؽـْ ّهّ هى ٖنً كؾ ثكزوى ثهيخٖم

 ؿهم أً ثهيونٖذ زٌزلل ئهَٖ ّهّ هى ٖلزـً ؿهم خجهزكوٖى.

                                                 

 ( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ.0025(ثهيجؾد )1)
 ٌٕ.( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾ053(ثهيجؾد )2)
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هولمجًٌّ، فٖطمّف هومؾثتً أً     أيج ثهغجهذ ثهزٕ ٖـفو فِٖج ثهخجتٍ أً ٖلّى خجٛفـثف يخلج 

تؿثً ثهلجىٕ أّ غزٓ ؾًّ ثكزتؿثٌَ فٕ زٖغهل َوٓ مٕ  يً ثهٌٌّ ؿثزَ َوٓ ٌفلذ ثهيؾًٖ خُؾ ثك

خلٖيذ ثهمٕ  يً غٖـ ئؽٞل فٕ ثهغمجهزًٖ خغلمَ فمٕ     غجهذ ثٝكزُطجل نيج ٖطّف هَ أً ٖيجهح

 .(1)ثهزُّٖو

ّؾًّ غجطذ ئهٓ  (2)أيج ًَ ثهيٌلّل ثهيًُٖ خؿثزَ فاً ثهيوٖنذ فَٖ زٌزلل خيطـؾ زيجى ثهُلؾ

أٔ ئطـث  يً ثهيؾًٖ خل ّهّ هى ٖزى ثهزكوٖى، ّيٌؿ هغًذ زيجى ثهُلؾ َوٓ ثهيٌلّل ثهيُمًٖ خؿثزمَ   

   فَٖ خجهخٍٖ أّ أٔ زهـ  كجٌٌّٕ آؽـ.ٖهخع هويمزـٔ ثهغق خؤً ٖزهـ

ٞم، ففمٕ ثهلمجًٌّ   ّٖٞغً ئً زغؾٖؾ ّكر ثٌزلجل ثهيونٖذ ٖخؾّ يِيج فٕ زغؾٖؾ زخَُ ثهِ

، ٝ ٖغيل ثهيمزـٔ زخَُ ُٞم ثهمٕ  كخل زكويَ، ًٙ ثهِمٞم ٌَمؾٍ يلزمـً    ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ

َ ِٖوم َوٓ ثهخجتٍ ّهمٖق َومٓ   خجهزكوٖى ّهٖق خجٌزلجل ثهيونٖذ، فاؿث ُوم ثهمٕ  كخل زكوٖيَ فاٌ

 .(3)ثهيجهم ّئؿث ُوم خُؾ زكوٖيَ فاٌَ ِٖوم َوٓ ثهيجهم )ثهيمزـٔ( ّهٖق َوٓ ثهخجتٍ

زٌكطى ُؿٍ ثهغجهذ نشٖـث  يٍ غجٝر ثهخٍٖ َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر غٖس ٖكمزيٍٖ ثهخمجتٍ أً   

ٞ  ٖمزـي زُوٖق ٌلل ثهيونٖذ فٕ ثهغجهذ ثهزٕ ٖنًّ ئهمٓ   ّؿهم ثكزٌجؾث  ،أّ يلكيج  فِٖج ثهشيً يإط

كؾ ثَزـ  همـثغذ خاينجٌٖمذ ُمؿث     جًٌّ، غٖس ٌطؾ أً ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕثهلّثَؾ ثهُجيذ فٕ ثهل

ٖطّف هوخجتٍ ئؿث نجً ثهشيً يمإطٞ أّ   -1( يؾٌٕ أـؾٌٕ َوٓ أٌَ "487ثهمـي، فٌهر ثهيجؾد )

                                                 

 .224(ثهفَخٕ، يغيؾ ّٖك ، ثهُلّؾ ثهيكيجد مـظ َلؾ ثهخٍٖ فٕ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ، ن1)
(هى ٌٖن ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ هـثغذ َوٓ ثٌزلجل يونٖذ ثهيٌلّل ثهيًُٖ خجهؿثر،  ثهفَخٕ، يغيؾ ّٖكم ،  2)

 .226ثهُلّؾ ثهيكيجد مـظ َلؾ ثهخٍٖ فٕ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ، ن
 ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ.( يً 312-311(ثهيّثؾ )3)
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غزٓ ٖإؾٔ طيٍ ثهشيً ّهّ زى ثهزكوٖى ثهيخٍٖ.  يلكيج أً ٖمزـي زُوٖق ٌلل ثهيونٖذ ئهٓ ثهيمزـٔ

 ّئؿث زى ثكزٖفج  ثهشيً زُزخـ يونٖذ ثهيمزـٔ يكزٌؾد ئهٓ ّكٍ ثهخٍٖ". -2

هيطمـؾ كمنّر    أّ أً ٖفكـ ىيٌج  فٞ ٖلخل غنيج  ّٝ خؾ هِؿث ثهمـي أً ٖؤزٕ هـٖغج 

هلجَؾد ثهزٕ زلــ ثٌزلجل ثهيزجخًُٖ فٕ غجهذ ثهشيً ثهيإطل أّ ثهيلكي، ّؿهم خجَزخجـٍ ثكزشٌج  َوٓ ث

 ثهيونٖذ خيطـؾ زيجى ثهُلؾ.

( يؾٌٕ أـؾٌٕ ّثهزٕ زلــ خؤً ثٌزلجل ثهيونٖذ ئهٓ 487أً ٌن ثهفلـد ثهشجٌٖذ يً ثهيجؾد )

ئهٓ ّكر ثهخٍٖ، ٌـثٍ غٖـ يخــ، فجٙشـ ثهـطُٕ ٌٝزلجل ثهيونٖذ فٕ ثهخٍٖ  ثهيمزـٔ ُٖزخـ يكزٌؾث 

ثهخجغس أً ٖكزٌؾ ئهٓ ّكر ؾفٍ آؽـ ككمي أّ ثنزيمجل    ثهيإطل ثهشيً أّ ثهيلكي ٖطح فٕ ـأٔ

ثهشيً ّؿهم زطٌخج هغجهذ ثفؾّثص ثهيونٖذ فٖيج يىٓ يً ّكر، ّزغلٖلج هلٖيمذ ثهممـي ثهّثكم     

 ثهيلــ خجزفجق ثهيـفًٖ.

هخـث د أّ غٖـ ٖـؾ َلؾ ثهخٍٖ َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر َوٓ يهٌفجر أؾخٖذ أّ ثؽزـثٌ ييٌّظ ث

ؿهم يً ثٙيّثل ثهيٌُّٖذ ؿثر ثهلٖيذ ثٝكزهجؾٖذ فٕ ثهزُجيل ّثهزٕ ٖزهّـ ّـّؾ ثهخٍٖ فِٖج خمنل 

يؽزو  ًَ ثٙيّثل ثهيجؾٖذ نجهخـثيض ثهزٕ ٖمٍٖ زؾثّهِج َخـ ثٌٛزـٌر ّثهزٕ هٌفزِج ثهنشٖـ يً 

 م.أّ نخـث ثر ثٝؽزـثٌ ثهيكطوذ أّ غٖـ ؿه (1)ثهزمـُٖجر نيإهفجر أؾخٖذ

أٔ  كجٌٌّٖج  فاؿث طجف هويؽزـٌ أً ٖزٌجفل ًَ ثؽزـثََ خخَُٖ هوغٖـ، خمـي أً ٖنًّ يغيٖج 

 ٞ خـث د ثٝؽزـثٌ، ئٝ أً ثٌزلجل يونٖذ ثٝؽزـثٌ هوغٖـ ٌُٖٓ خِمج ثٌزلمجل غمق     ّييٌّغج  يكط

 زٌزلل ثكزغٞل ثٝؽزـثٌ هويكزفٖؾ ّثهؿٔ ٖزى خيطـؾ زيجى ثهُلؾ، أيج ٌكخذ ثٝؽزـثٌ ئهٓ هجغخذ فٞ

                                                 

ثهيُؾل خجهلجًٌّ ثهيإكمر   0777هكٌذ  22( يً كجًٌّ غيجٖذ غق ثهيإه  ثٙـؾٌٕ ـكى 2(ثًٌـ ٌن ثهيجؾد )1)
 .0777( يً كجًٌّ ثهـكّى ثههٌجَٖذ ّثهٌيجؿص ثههٌجَٖذ ثٙـؾٌٕ هكٌذ 1. ٌّن ثهيجؾد )2110هكٌذ 
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 ٞ ٝ ٖطمّف   يٌُّٖمج   ئهٓ ثهغٖـ خل زخلٓ يكطوذ ههجغخِج ثّٙل )ثهيؽزـٌ( خجَزخجـُج غلمج   أه

 .(1)ثهزهـ  فَٖ أّ ثهزٌجفل ٌََ

نؿهم ثهغجل خجهٌكخذ هخـثيض ثهغجكّح ّغٖس زلــ يًُى ثهزمـُٖجر ثهؽجهذ خغيجٖذ غق 

َّجً يمً ثهغلمّق، ثهغلمّق    ثهيإه  خكي غيجٖزِج هغلّق ئٌزجص ثهخـثيض نيهٌفجر أؾخٖذ هَ ٌ

أيج ثهغلّق ثهيٌُّٖذ فٞ ٖطّف ثهزٌجفل ٌَِج ّٝ زلٍ يغٞ هٌلل ثهيونٖذ  ،ثهيٌُّٖذ ّثهغلّق ثهيجؾٖذ

فِٕ نيج أكوفٌج غلّق ههٖلذ خمؽن ثهيإه  ّهَ َوِٖج غق ثٙخّد، أيج غلّكَ ثهيجؾٖذ ثهمّثـؾد  

 ٞ ويإه  ثكزغٞهِج خجٌٝزفجٌ يً يّثـؾ هٌلل ثهيونٖذ فٖطّف ه َوٓ ؿثر ثهيهٌ  ّثهزٕ كؾ زلٍ يغ

 ٞ  .يإهفذ أّ خٍٖ ٌكؽذ يش

ٝ ُٖزخـ ثهزُجكؾ َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر أّل آشجـ ؽهّهٖذ ثهزكوٖى، فكخق همؿهم أٌمّثٌ   

 ٞ  .أؽـْ يً ثهُلّؾ ثهيخـيذ ًَ خُؾ، نجهزُجكؾ َخـ ثهزوفجف يش

خؤٌَ َلؾ غٖـ  َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر خّهفذ غجهخج  ّزًِـ ُؿٍ ثهؽهّهٖذ فٕ ثهُلؾ ثهيخـى

يويّق، ييج ٖطُل يً ّثكُذ ثهزكوٖى )نّثكُذ يجؾٖذ( ؿثر أُيٖذ ًٌـث ٌِٙج ززـطى ئًِجـ ثهُلؾ 

ّئؽـثطَ ئهٓ غٖف ثهّطّؾ ثهيجؾٔ ّثهيويّق ييج ٖطُل يً ثٝهزفثى خجهزكوٖى ثهزفثى ؿثر ثُزيجى 

ـٌر، ٝكٖيج ئؿث يج أؽؿٌج خجَٝزخجـ َؾى ثهغىّـ ثهيجؾٔ فٕ زٌفٖؿ ثهُلّؾ ثهيخـيذ ًَ يـٖق ثٌٛز

هنل يً ثهخجتٍ ثهيمزـٔ فٕ ينجً ّثغؾ ّغٖس ٖفهل خٌِٖج فٕ ثهغجهح ثهغؾّؾ ثهؾّهٖذ 

كٖجى ٌَهـ ثهيٌجّهذ ثهٖؾّٖذ، ّيً ٌجغٖذ أؽـْ  ّثٛطـث ثر ثهطيـنٖذ ّغٖس ٝ ٖزهّـ أٖىج 

زـٌر يٌِج يج ٖخـى ٌّٖفؿ ؾثؽوِج ّيٌِج يج ٖخـى َّوٓ ثَزخجـ أً ثهخٌّٖ ثهيٌُلؾد َخـ مخنذ ثٌٛ

                                                 

، ؾثـ ّثتل هويخجَمذ  0، ي.-(. 2113(ؽجيـ، ٌّـٔ غيؾ، )1)
 .010ّثهٌمـ ّثهزّفٍٖ، َيجً، ن
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ُّ َخجـد ًَ ّىٍ ثهمٕ  ثهيخٍٖ زغر زهـ   (1)ؾثؽوِج ٌّٖفؿ ؽجـطِج، فاؿث نجً ثهزكوٖى

ثهيمزـٔ خغٖس ٖينٌَ يً ّىٍ ٖؾٍ َوَٖ ّثٌٝزفجٌ خَ ؾًّ َجتق أّ يجٌٍ، ئٝ أٌَ يً ثهيلــ 

، ييج ٖزهّـ يَُ (2)  خجؽزٞ  غجهذأً ٖنًّ ثهزكوٖى فٕ نل مٕ  غكح يخُٖزَ ّٖؽزو أٖىج 

خغكح ثهمٕ   غٖـ يجؾٔ، ُؿث ثهزكوٖى ثهؿٔ ٌـْ أً هّـٍ ّنٖفٖزَ ززُؾؾ أٖىج  أً ٌُجم زكوٖيج 

 ثهيخٍٖ ّيخُٖزَ.

أً ثهزُجكؾ خجهخٍٖ َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر ٖزٌجّل فٕ يغل ّـّؾٍ كوٍ أّ ؽؾيجر، ّٖؤزٕ 

زهّـ ثهزكوٖى فٕ ثهزُجكؾ َخـ ثٌٛزـٌر ٖؤؽؿ  أٖىج  َوٓ أمٖج  يجؾٖذ أّ أمٖج  غٖـ يجؾٖذ، فاً

َخـ ثهمخنذ نغجهذ ّـّؾ  يؾثٍ فٕ ثهؽهّهٖذ خجهغجهذ ثهزٕ ٖنًّ فِٖج زٌفٖؿ ثٝهزفثى يزهّـث 

ثهخٍٖ َوٓ ثهخـثيض يشٞ أّ ثهليٍ ثهيّكٖلٖذ أّ ثهنزح َخـ ثهؽي أّ غٖـ ؿهم يً هّـ ثٙيّثل 

 ثهيٌُّٖذ ثٙؽـْ.

أّ ثهٌكؼ  (Down Load)يً ؽٞل زٌفٖل أّ زغيٖل ثهخـثيض  ّٖزى ثهزكوٖى خِؿٍ ثٙغّثل

(icloud)  ٞ أّ خؤٔ منل زلٌٕ آؽـ  يً ثهيّكٍ ثهيزجظ ئهٓ ثهطف  ثههوح يً طِجف ثهُيٖل يش

ٖزٖع هويمزـٔ ثٌٝزفجٌ خَ، نيٌغَ ثههٞغٖذ خجهؾؽّل ئهٓ يّكٍ يًُٖ ّثكزُـثو ثهيجؾد ثهيغيوذ 

طح ثٙؽؿ خًُٖ ثَٝزخجـ أً ؿهم ٝ ٌُٖٕ أً نل ثٙيّثل غٖـ أّ ثهيؽفٌذ يغل ثهزُجكؾ، غٖـ أٌَ ٖ

ثهيجؾٖذ ٖزى زكوٖيِج خِؿٍ ثهيـٖلذ )َخـ ثهمخنذ(، فٖينً أً زغيل َوٓ ثكيّثٌجر أّ ؾَجيجر 

 ّؽجـص ثهمخنذ. ّٖزى ثهزكوٖى فِٖج يجؾٖج   (Drod box)يجؾٖذ يشل 

                                                 

، 2ي.  (.2112) (ثهمـكجّٔ، يغيّؾ،1)
 .026ينزخذ ؾثـ ثهٌِىذ، ن

 ( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ.2( ثهفلـد )272(ثهيجؾد )2)
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ّثكُذ ثهزكوٖى فِٖج زمؤزٕ   ّيج َؾث ؿهم يً كوٍ أّ يٌزطجر ٖزى مـثإُج َخـ ثهمخنذ، فاً

يً ؽٞل ئـكجل ثهيخٍٖ ئهٓ ثهيمزـٔ ٌَّؾتؿ ٝ ٖزى ثهزكوٖى ئٝ ئؿث طـْ ئٖهجهَ ئهَٖ، يج هى ٖزفق 

، ّغّل ُؿٍ ثهٌليذ ٌلجخل خًٖ ثهزُجكؾ َخـ ثٌٛزـٌر ّثٙمنجل ثٙؽـْ (1)ثهيـفجً َوٓ غٖـ ؿهم

خجهيـثكوذ، غٖس ٖزهّـ ّطّؾ ّكمٖي  يً ثهُلّؾ ًَ خُؾ، نجهزُجكؾ ًَ يـٖق ثهزوفجف، أّ ثهخٍٖ 

ينو  خجهلٖجى خُيوٖجر ثهزّفٍٖ ّثهزكوٖى هوخىجتٍ ثهيمزـثد َخـ ثٌٛزـٌر أّ يً ؽٞل ثهخـٖمؾ أّ  

 .(2)يً ؽٞل ينجزح ّفـٌّ ثهخجتٍ أّ ثهيٌزض أّ ّنٞتَ فٕ ينجً ثهيمزـٔ

( يً 494جؾد )غكخيج أمجـر ئهَٖ ثهفلـد ثّٙهٓ يً ثهي –ٌَّؾتؿ كؾ ٖنًّ ثهزكوٖى فُوٖج  

ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ ّؿهم خّىٍ ثهيخٍٖ زغر زهـ  ثهيمزـٔ ُّّ ئيج أً ٖنمًّ يجؾٖمج   

 ٝ ّزؾؽل زغمر   يجؾٖج  خّىٍ ثهخىجَذ زغر ٖؾ ثهيمزـٔ خغٖس ززهل ثهخىجَذ خجهيمزـٔ ثزهج

ًَ يـٖق زكوٖى يج ٖيشل ثهخىجَذ يشل زكوٖى ثهيكمزٌؾثر   كٖيـزَ ثهفُوٖذ، ّأيج أً ٖنًّ ـيفٖج 

 ثهزٕ هؾـُج ثهٌجكل أّ ثهيّؾٌ هؾَٖ ثهخىجَذ.

( يً ثهلجًٌّ ثهيمؾٌٕ ثٙـؾٌمٕ خجَزخمجـٍ    495نيج أمجـر ثهيجؾد ) –ّكؾ ٖنًّ غنيٖج  

ٞ  كجٌٌّٖج  زهـفج  ٕ  ، ئؿ أٌَ ثزفجق َوٓ زغٖٖـ هفذ ثهغجتف هومم يجؾٖج  خًٖ يـفٕ ثهُلؾ ّهٖق َي

ثهيخٍٖ ؾًّ زغٖٖـ فٕ ثهغٖجفد ثهفُوٖذ هوخىجَذ، نؤً زنًّ ثهخىجَذ كخمل ثهخٖمٍ يّؾَمَ همؾْ     

ثهيمزـٔ أّ يـٌُّذ زغر ٖؾٍ، شى ٖلّى خمـثتِج، فٖلزهـ فُل ثهزكوٖى َوٓ زغٖٖـ هفذ ثهيمزـٔ 

 )ثهغجتف( ئهٓ يجهم هوخىجَذ.

                                                 

 ( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ.277/2جؾد )(ثهي1)
(ٌُجم مـنجر َيجهلذ يزؽههذ خُيوٖجر ثهزّفٍٖ ّثهزكوٖى هوخىجتٍ ّثهكوٍ غّل ثهُجهى يٌِج يج أهخع ؾّهٖمج  2)

ّغٖـُج خجٛىجفذ ئهٓ ثكزؽؾثى أكوّح ثهيـّؾ ثهخـٖؾٖمذ   (T.N.T)أّ  (D.H.L)ّيٌزمـث غّل ثهُجهى نمـنجر 
 .ثهغنّيٖذ فٕ نل ؾّهذ ثهيكطوذ َخـ يهجهع ثهخـٖؾ
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ثهّكّ  َوٓ يجهمَ يمً    ّٝ خؾ ٌُج يً ثٛمجـد هيكجتل ثٝهزفثى خجهزكوٖى زؤزٕ يً ؽٞل

أّطَ فٕ ثهؽهّهٖذ هؾْ ثهزُجكؾ َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر فٌلزهـ َوٓ يكجتل فيجً ّينجً ثهزكوٖى، 

 ّزكوٖى مٕ  ييجخق، أيج يج َؾث ؿهم يً يكجتل فٌغٖل خِج ئهٓ ثهلّثَؾ ثهُجيذ فٕ آشجـ ثهُلؾ.

 

ذ ثٌٛزـٌر، ئٝ نخلّؾ ثهيخـيذ َخـ مِيذ فٕ ثهُُٖزخـ زغؾٖؾ ّكر ثهزكوٖى يً ثهيكجتل ثهي

أٌَ خجهـطٌّ هولّثَؾ ثهُجيذ فٕ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ هى ٌطؾ يج ٖوفى أيـث  َلؾ ثهخٍٖ خزغؾٖؾ زمجـٖؼ  

 .ديًُٖ هزكوٖى ثهيٌزطجر ثهيمزـث

( هكٌذ 15غٖس َجهض ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ ؿهم فٕ كجًٌّ ثهيُجيٞر ثٛهنزـٌّٖذ ـكى )

ئؿث يوح ثهيٌمة يً ثهيـكل ئهَٖ خيّطح ـكجهذ  -أن َوٓ: "( ّثهزٕ ز12ٌفٕ ثهيجؾد ) 2015

يُوّيجر ئَٞيَ خزكوى زوم ثهـكجهذ أّ نجً يزفلج يَُ َوٓ ؿهم ؾًّ زغؾٖؾ ّكٖوذ يٌُٖذ هِؿٍ 

ثهغجٖذ فاً كٖجى ثهيـكل ئهَٖ خاَٞى ثهيٌمة خجهّكجتل ثٛهنزـٌّٖذ أّ خؤٔ ّكٖوذ أؽـْ خزكوى 

 .ثٝزفجقوح أّ هؿهم ثهي ثكزطجخذثهـكجهذ ُٖزخـ 

يً ثهيـكل ئهَٖ خزكوى زوم  ئؿث َوق ثهيٌمة أشـ ـكجهذ ثهيُوّيجر َوٓ زكويَ ئمُجـث  -ح 

 .ثهـكجهذ، فزُجيل ثهـكجهذ ّنؤٌِج هى زنً ئهٓ غًٖ زكويَ ؿهم ثٛمُجـ

ئؿث يوح ثهيٌمة يً ثهيـكل ئهَٖ ئـكجل ئمُجـ ٖزكوى ـكجهذ ثهيُوّيجر ّهى ٖغؾؾ ثطٞ هؿهم  -ص

أشـ ـكجهذ ثهيُوّيجر َوٓ زكويَ ؿهم ثٛمُجـ فوَ فٕ غجهذ َؾى زكويَ ثٛمُجـ ؽٞل  ّهى ُٖوق

يؾد يُلّهذ أً ّٖطَ ئهٓ ثهيـكل ئهَٖ زؿنٖـث خّطّح ئـكجل ثٛمُجـ ؽٞل يؾد يغمؾؾد زغمر   

 .يجتوذ ثَزخجـ ـكجهذ ثهيُوّيجر يوغجد ئؿث هى ٖكزوى ثٛمُجـ ؽٞل ُؿٍ ثهيؾد
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ٞ ٝ ُٖزخـ ئمُجـ ثهكوى خ -ؾ َوٓ أً يىيًّ ـكجهذ ثهيُوّيجر ثهزٕ زكويِج ثهيـكل  غؾ ؿثزَ ؾهٖ

 ".ـكوِج ثهيٌمةأهيُوّيجر ثهزٕ ئهَٖ ييجخق هيىيًّ ـكجهذ ث

زُزخـ ـكجهذ ثهيُوّيمجر كمؾ    -أ" يً ؿثر ثهلجًٌّ َوٓ أٌَ: (۳۱ثهيجؾد )ّنؿهم ٌهر 

ثهمؽن أّ ثهّكمٖي  أـكور يً ّكر ؾؽّهِج ئهٓ ًٌجى يُوّيجر ٝ ٖؽىٍ ثهكٖيـد ثهيٌمة أّ 

 -ثٝهنزـٌّٕ ثهؿٔ أـكل ثهـكجهذ ٌٖجخذ ٌََ يجهى ٖزفق ثهيٌمة أّ ثهيـكل ئهَٖ َوٓ غٖـ ؿهمم ح 

ئؿث نجً ثهيـكل ئهَٖ كؾ غؾؾ ًٌمجى  . ۳ٖزى زغؾٖؾ ّكر زكوى ـكجهذ ثهيُوّيجر َوٓ ثهٌغّ ثهزجهٕ:

 ج ئهٓ ؿهم ثهًٌجىيُوّيجر هزكوى ـكجتل ثهيُوّيجر فزُزخـ ثهـكجهذ كؾ زى زكويِج ٌَؾ ؾؽّهِ

ّكر زكوى ثهـكمجهذ   ئؿث هى ٖغؾؾ ثهيـكل ئهَٖ ًٌجى يُوّيجر هزكوى ـكجتل ثهيُوّيجر فُٖزخـ -۲

 ".ٌَؾ ؾؽّهِج ئهٓ أٔ ًٌجى يُوّيجر ٖزخٍ هويـكل ئهَٖ

ٌن ٖفٖؾ خؤٌَ: "ٖطمح أً ٖمزى    ثٙـؾٌٕ( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ 334/1ٌّطؾ فٕ ثهيجؾد )

فٕ ؿيذ ثهيؾًٖ، يج هى ّٖطؾ ثزفجق أّ ٌن ٖلىٕ خغٖمـ   زفثى ٌِجتٖج خيطـؾ زـزح ثٝه ثهّفج  فّـث 

طّف  ثر ثهيجؾد غنيج ٖفٖؾ "خؤٌَؿهم"، غٖـ أً ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ كؾ أىج  فٕ ثهفلـد ثهشجٌٖذ يً ؿ

هويغنيذ فٕ غجٝر ثكزشٌجتٖذ ئؿث هى ٖيٌُِج ٌن فٕ ثهلجًٌّ، أً زًٌـ ثهيؾًٖ ئهٓ أطل يُلّل أّ 

 ثيَ ئؿث ثكزؾَر غجهزَ ؿهم ّهى ٖوغق ثهؾثتً يً ُؿث ثهزؤطٖل ىــ طكٖى".آطجل ٌٖفؿ فِٖج ثهزف

( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ ئهٓ "أٌَ فٕ ثهخٍٖ ثهييومق  499ّنؿهم أمجـ ٌن ثهيجؾد )

ٖلزىٕ زكوٖى ثهيخٍٖ فٕ يغل ّطّؾٍ ّكر ثهُلؾ، ّئؿث زىيً ثهُلؾ أّ ثكزىٓ ثهُمـ  ئـكمجل   

 وٖى ئٝ ئؿث طـْ ئٖهجهَ ئهَٖ يج هى ّٖطؾ ثفزلج َوٓ غٖـ ؿهم".ثهيخٍٖ ئهٓ ثهيمزـٔ فٞ ٖزى ثهزك

ٖزىع ييج زلؾى أٌَ ئؿث نجً ثٙهل فٕ ثهلجًٌّ أً ٖزى ثهزكوٖى فّـ ثهُلؾ، ئٝ أً ؿهم هٖق 

يً ثهًٌجى ثهُجى ّخيفِّى ثهيؽجهفذ فاً ؿهم ٖطٖف هٚيـث  ثهيزُجكؾد ثٝزفجق َوٓ يُٖمجؾ آؽمـ،   

ُلّؾ ثهيزؾثّهذ هويـثنف ثٝفزـثىٖذ َخـ ثهمخنذ كؾ طج ر يزىميٌذ  َّوٓ ؿهم ٌوغً أً غجهخٖذ ثه
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فـثغج ؽجهج ىيً خٌؾث ّثىغج ٖغؾؾ يؾد ثهكوٖى، ّؿهم ثكزطجخذ هيج ّـؾ فٕ ثهُلمؾ ثهٌيمّؿطٕ   

خمؤً ثهيُجيٞر ثٛهنزـٌّٖذ ثههجؾـ ًَ ثهٌّٖكزـثل غٖس أفـؾ فـثغج زطح زُختزمَ يمً كخمل    

 ّٖيج ". 30ؽـ يَّؾ هوزكوٖى ُّ .... ّئٝ فاً ثهزكوٖى ؽٞل ثهيزُجكؾًٖ خجٝزفجق يفجؾٍ: "خؤً آ

 

 

 

فٕ  2015( هكٌذ 15َجهض ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ ؿهم فٕ كجًٌّ ثهيُجيٞر ثٛهنزـٌّٖذ ـكى )

زُزخـ ـكجهذ ثهيُوّيجر كؾ أـكور يً ثهينجً ثهؿٔ ٖلٍ  -أ( يٌَ ّثهزٕ زٌن َوٓ: "14ثهيجؾد )

أٌِج ثكزوير فٕ ثهينجً ثهؿٔ ٖلٍ فَٖ يلـ َيل ثهيـكل ئهَٖ، ّئؿث هى ٖنً فَٖ يلـ َيل ثهيٌمة ّ

ثهـكجهذ ّثهيـكل ئهَٖ كمؾ   يٌمةٙٔ يٌِيج يلـ َيل ُٖزخـ ينجً ئكجيزَ يلـث هُيوَ، يج هى ٖنً 

 .غٖـ ؿهم َوٓ ثزفلج

ُمّ   ح. ئؿث نجً هويٌمة أّ ثهيـكل ئهَٖ أنشـ يً يلـ َيل فُٖزخـ ثهيلـ ثٙكـح هوذ خجهيُجيوذ

ينجً ثٛـكجل أّ ثهزكوى، ٌَّؾ زُؿـ ثهزـطٖع ُٖزخـ يلـ ثهُيل ثهـتٖق ُّ ينمجً ثٛـكمجل أّ   

".ثهزكوى

 ( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ َوٓ أٌَ "ئؿث نجً يغل ثٝهزفثى مٖتج 336/1زٌن ثهيجؾد )ّ

ى ّٖطؾ ثزفجق خجهؿثر ّطح زكوٖيَ فٕ ثهينجً ثهؿٔ نجً يّطّؾث فَٖ ّكر ٌمّ  ثٝهزفثى يج ه يٌُٖج 

 أّ ٌن ٖلىٕ خغٖـ ؿهم".

ثهخٍٖ ثهييوق ٖلزىٕ زكوٖى ثهيخٍٖ فٕ يغل ّطّؾٍ ّكمر   -1( "499ّنيج زٌن ثهيجؾد )

 ثهُلؾ.
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ئؿث زىيً ثهُلؾ أّ ثكزىٓ ثهُـ  ئـكجل ثهيخٍٖ ئهٓ ثهيمزـٔ فٞ ٖزى ثهزكوٖى ئٝ ئؿث طمـْ   -2

 ئٖهجهَ ئهَٖ يج هى ّٖطؾ ثزفجق َوٓ غٖـ ؿهم".

ل ثهٌهًٖ ثهكجخلًٖ أً زغؾٖؾ ينجً زكوٖى ثهيخٍٖ هٖق يً ثهلّثَمؾ ثٗيمـد   ٌطؾ يً ؽٞ

فٖطّف ثٝزفجق َوٓ يؽجهفزِج، خل ٌـْ أً ثٙهل فِٖج ئَيجل ثٝزفجق أّ ثهُـ ، فاؿث ثزفق  أٖىج 

ثهيـفجً َوٓ زغؾٖؾ ينجً يًُٖ هزكوٖى ثهيخٍٖ ّطح ثغزـثيَ ّزيخٖلَ فٞ ٖزى ثهزكوٖى فمٕ غٖمـ   

 زفجكج، ّهّ نجً ينجً آؽـ غٖـ ثهينجً ثهؿٔ ٖزّثطؾ فَٖ ثهيخٍٖ.ثهينجً ثهيغؾؾ ث

ٖؤزٕ َلؾ ثهخٍٖ َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر هٖـزح ؿثر ثٝهزفثيجر ثهيزهّـد فٕ َلمؾ ثهخٖمٍ   

ؾٔ خًٖ ثهيزجخًُٖ َخـ َيّيج ، غٖـ أً ثهزُـو هِج َخـ ُؿث ثهييوح ٖؤزٕ ًِٛجـ ثهزّثفً ثهُل

ثهمخنذ، غٖس ثهٌفَذ ثهغؾٖشذ فٕ غيجٖذ ثهيكزِوم ثهزٕ أهخغر زيغٓ َوٓ يًُى ثهُلّؾ ثهغؾٖشذ 

 ّثهزٕ ًٌٖـ فِٖج هوخجتٍ َوٓ أٌَ يٌِٕ يغزـ  ّهويمزـٔ خؤٌَ يكزِوم ىُٖ .

 َّوَٖ ٌزٌجّل فٕ ُؿث ثهييوح ثهزفثى ثهيمزـٔ خؾفٍ ثهشيً ، ّثهزفثيَ خزكوى ثهيخٍٖ فٖمَ، 

 ّثهزفثيَ خؾفٍ ّثهٌفلجر، ّؿهم نيج ٖؤزٕ:
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يً ثهٌُجهـ ثٙكجكٖذ ثهزٕ ٖطح ثٝزفجق َوِٖج، نيغل ٖوزفى خَ ثهيممزـٔ   (1)ُٖؾ ثهشيً

يج زلــٍ ثهلّثَؾ ثهُجيذ، ّنجً ٖينً زؤطٖل ثٝزفمجق  يلجخل ثهزفثى ثهخجتٍ خٌلل يونٖذ ثهيخٍٖ، ّفلج ه

َوَٖ فٖيج خُؾ أّ زـم زلؾٖـٍ ٙطٌخٕ، ئٝ أٌَ كؾ أهخع ؿث ؽهّهٖذ ًجُـد فٕ نجفذ أمنجل ثهخٍٖ 

ًَ خُؾ ّٝكٖيج فٕ أغّثل ثهخٍٖ َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر، غٖس طٌغر ثهزّطِجر ثهزمـُٖٖذ ثهغؾٖشذ 

ٖزيٖف خِج ثهُـو ثٛهنزـٌّٕ َٝزخجـٍ ئٖطجخج ٌُٖلؾ خَ ثهُلؾ، ئهٓ ثَزخجـٍ ثهـنٖفد ثٙكجكٖذ ثهزٕ 

ّؿهم ثٌيٞكج يً ىـّـثر غيجٖذ ثهيكزِوم ثهزٕ ثكزّطخزِج ثهزمـُٖجر ثهطؾٖؾد ثهؽجهذ خغيجٖذ 

ثهيكزِونًٖ فٕ ثهخٌّٖ ًَ خُؾ ّٝكٖيج زوم ثهطجـٖذ َخـ ثهّكجتل ثٛهنزـٌّٖذ َيّيج أّ ثهطجـٖذ 

، فزلزىٕ خجٛىجفذ هٌُجهـ ثهيخٍٖ ّيّثهفجزَ ّنل يج ٖزُوق خمَ  َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر ؽهّهج

يً خٖجٌجر، ٖطح أً ٖزىيً َـو ثهخجتٍ َخـ ثٌٛزـٌر زغؾٖؾ ثهشيً ثهيلجخل هوكوُذ أّ ثهؽؾيذ 

 .(2)ثهيُـّىذ

أيج فٖيج ُٖوق خٌٌّ ثهُيوذ  فوٖق ٌُجم يجٌٍ ٖغّل ؾًّ ئينجٌٖذ ثهّفج  خؤٔ ٌمٌّ يمً   

ثهزؾثّل خِج ّئً نجٌر هٖكر َيوذ ثهيمزـٔ أّ ثهخجتٍ يجهيج نجٌر يغمل  أٌّثٌ ثهُيوذ ثهزٕ ٖينً 

ثزفجق ثهيزخجًُٖٖ، ّٖإنؾ ؿهم يج ؿُخر خُو ثهٌهّن ثهّثـؾد فٕ ثهلّثًٌٖ ثهيغوٖذ فلؾ ٌهمر  

( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ َوٓ أٌَ "ئؿث غؾؾ ثهشيً خٌٌّ يً ثهٌلّؾ ّنجٌمر همَ   481ثهيجؾد )

 أنشـُج زؾثّٝ فٕ ينجً ثهخٍٖ".أفـثؾ يؽزوفذ ثٌهـ  ئهٓ 

                                                 

( يً يطوذ ثٙغنجى 032(ُٖـ  ثهشيً خؤٌَ يغل ثهزفثى ثهيمزـٔ، ّيج ٖنًّ خؾٝ هويخٍٖ ّٖزُوق خجهؿيذ )ثهيجؾد 1)
 ثهُؾهٖذ.

(. 2101( ثًٌـ: ؾّؾًٖ، خمجـ يغيّؾ، )2)
 ّيج خُؾُج. 075، ؾثـ ثهشلجفذ، َيجً،  ن 0ي. 
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( يً ثهلمجًٌّ  522ّخجهٌكخذ ئهٓ ّكر ثهّفج  خجهشيً فغكح ثهلّثَؾ ثهُجيذ زٌن ثهيجؾد )

ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ "َوٓ ثهيمزـٔ زكوٖى ثهشيً ٌَؾ ثهزُجكؾ أّٝ ّكخل زكوى ثهيخٍٖ أّ ثهييجهخذ خَ يمج  

 هى ٖزفق َوٓ غٖـ ؿهم".

ّفج  خجهشيً ُّ ّكر زيجى ثهُلؾ، ففٕ ثهوغًذ ثهزٕ ٌّكزٌزض يً ثهٌن ثهكجخق أً فيجً ثه

جهح زى فِٖج ثهُلؾ، ٖطح َوٓ ثهيمزـٔ أً ٖخجؾـ ئهٓ ؾفٍ ثهشيً هوخجتٍ، فٞ ٖطّف هويمزـٔ أً ٖي

زٌٍ ًَ زكوٖى ثهيخٖمٍ ئؿث همى ٖكمجـٌ    خزكوٖى ثهيخٍٖ كخل أؾث  ثهشيً نيج أً يً غق ثهخجتٍ أً ٖي

غً َوٓ ُؿث ثهٌن أٌَ ٌٖئّ َوٓ ؽـّص َمً ثهلّثَمؾ   ، ّييج ٖٞ(1)ثهيمزـٔ ئهٓ ؾفٍ ثهشيً

فٕ ؿيذ ثهيؾًٖ، ّغٖس ٖطح  ثهُجيذ ثهزٕ زلىٕ خّطّح ثهّفج  خجٝهزفثى فّـث خيطـؾ زـزخَ ٌِجتٖج 

 َوٓ ثهخجتٍ ّثهيمزـٔ أً ٌٖفؿ نل يٌِيج ثهزفثيَ فٕ ؿثر ثهّكر.

جهشيً ٖمؤزٕ ٌَمؾ   ّخجهزيخٖق َوٓ غجهذ ثهخٍٖ َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر ٌطؾ أً ّكر ثهّفج  خ

ثهزُجكؾ ّكخل ثهزكوٖى، خل أٌَ ُٖؾ ثهىيجٌذ ثهّغٖؾد هوخجتٍ َخـ ثهمخنذ هٌٖفؿ ثهزفثيَ ئفث  ثهيممزـٔ  

 .(2)خٌفق يييتٌذ

ٌَؾ ثهزُجكؾ ّكخمل   خٖؾ أً ؿهم ٝ ٌُٖٕ أً ؾفٍ ثهشيً فٕ ثهخٍٖ َخـ ثٌٛزـٌر ٖؤزٕ ؾثتيج 

نيج ٖطّف هَ أً ٖطُل ثهزفثيَ خؾفٍ ثهمشيً  ثهزكوٖى، فٖطّف هويمزـٔ غخق ثهشيً هغًٖ ثٝكزٞى، 

يزفثيٌج يٍ ثٝهزفثى خجهزكوٖى ّٖزهّـ ؿهم خؤً ٖيوح ثهيمزـٔ ئهٓ ثهخجتٍ أً ٖلّى خمغً ثهكوُذ 

 ّئـكجل ئٖهجل ثهمغً هنٕ ٖلّى ٌَؾُج ثهيمزـٔ خاٖطجف ثهؾفٍ أّ ئزيجيَ.

                                                 

 .222(ثهفَخٕ، يغيؾ ّٖك ، ثهُلّؾ ثهيكيجد مـظ َلؾ ثهخٍٖ فٕ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ، ن1)
(فٖكزيٍٖ ثهخجتٍ أً ٖؾفٍ خُؾى ثهزٌفٖؿ هغًٖ أؾث  ثهيمزـٔ ٝهزفثيَ خؾفٍ ثهشيً نّكٖوذ ىغي َومٓ ثهيممزـٔ   2)

 ثهُلؾ خؾل فكؽَ. هٌٖفؿ ثهزفثيَ ٌّـثُج ّكٖوذ فُجهذ ٝكزيـثـ
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ٖوزفى  -1ٌٕ خؤً: "( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾ526أيج ينجً ؾفٍ ثهشيً فلؾ ٌهر ثهيجؾد )

ثهيمزـٔ زكوٖى ثهشيً ثهيُطل فٕ ينجً ّطّؾ ثهيخٍٖ ّكر ثهُلؾ يج هى ّٖطؾ ثزفجق أّ َـ  ٖغجٖـ 

 ؿهم.

ٞ  ئؿث نجً ثهشيً ؾٌٖج  -2 َوٓ ثهيمزـٔ ّهى ٖطـ ثٝزفجق َوٓ ثهّفج  خَ فٕ ينجً يًُٖ، هفى  يإط

 أؾثإٍ فٕ يّيً ثهيمزـٔ ّكر غوّل ثٙطل".

خجهشيً ُّ ؿثر ثهينجً ثهؿٔ  كجخق خؤً ثٙهل أً ٖنًّ ينجً ثهّفج ّٖزخًٖ يً ثهٌن ثه

يمج   طؾ فَٖ ثهيخٍٖ ّكر ثهُلؾ غٖس ئً ؿهم ٌٖكطى يٍ أمنجل ثهزُجيل َخـ ثهمخنذ ّثهزٕ غجهخج ثٖزّ

 ٞ  يً ثهًٌجى ثهُجى فٖطّف ثٝزفجق َوٓ غٖـ ؿهم. ٝ ُٖؾ أٖىج ث ، غٖـ أً ُؿٖنًّ فِٖج ثهشيً يُط

نجً ثهؾفٍ ٖزى خجهيـق ثهزلوٖؾٖذ، ّؿهم خزخجؾل ثهُيٞر ثهٌلؾٖذ أّ ثهكٌؾثر أّ ثهمٖنجر 

خيجكجر ثهؾفٍ ثهيهـفٖذ نخيجكجر ثٝتزيجً ّغزٓ  ّثهزغّٖٞر ثهيهـفٖذ، فلؾ خـفر أٖىج 

 هيج زغللَ يً كِّهذ ّٖكـ أّ ثٙنشـ أيجٌج  أهخغر فٕ خُو ثهيطزيُجر ثهّكٖوذ ثٙنشـ ثٌزمجـث 

فٕ زلجىٕ ثهشيً، َّؾى زنؾٖق ثّٙـثق ثهٌلؾٖذ فٕ ئؾـثص ثهيغٞر ثهزطجـٖذ، خل أً زيّـ 

ثهزطجـد َّيوٖجر ثهخٍٖ كؾ أَيٓ ُؿٍ ثهخيجكجر نّكٖوذ هزلجىٕ ثهشيً زكِٖٞر أنشـ ّؽهّيجر 

 .(1)َوٓ ثهخىجتٍ ثهيمزـثد، ُّنؿث خـف ثهغؾٖس ًَ ثهزُجيل غٖـ ثهٌلؾٔ ثهيخجمـ

ّل ثهؾفٍ ثٛهنزـٌّٕ َخـ خٌّٖ زيّـر ّكجتل ثكزٖفج  ثهشيً نلخّيٍ زيّـ أمنجل ثه

ٌزـٌر، ًِّـ يج ٖكيٓ )خجهؾفٍ خّثكيذ ثهمخنجر( ّزُؾؾر هّـُج ىيً مـّي مخنذ ثٛ

ٌزـٌر خجكزؽؾثى خيجكجر ثٝتزيجً ثهزلوٖؾٖذ، أّ ّكٖذ نجهؾفٍ ثهيخجمـ َخـ مخنذ ثٛثٙيجً ّثهيّش

                                                 

( ثًٌـ: ؾّؾًٖ، خمجـ يغيّؾ، ثٝيجـ ثهلجٌٌّٕ هوُلؾ ثهيخـى َخـ مخنذ ثٌٝزـٌر ّفلمج  هلمجًٌّ ثهيُمجيٞر    1)
 ّيج خُؾُج. 210ثٝهنزـٌّٕ، ن 
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ثٛهنزـٌّٖذ أّ ثهمخنٕ خجهٌلؾ، فلؾ أشخزر ثهزطجـح ثهُيوٖذ  نجهؾفٍ غٖـ ثهيخجمـ خجكزؽؾثى ثهٌلّؾ

، خل ّأىغر ثهّكٖوذ ثٙنشـ (1)ّيٌؿ فزـد يً ثهّكر زفّق ؿهم َوٓ ثهزُجيل خِج ؽجـص ثهمخنذ

يً يؽجيـ غيل ثهٌلّؾ ثهكجتوذ فٕ ثهطٖح، ّٝكٖيج ئؿث زهّـٌج خُو ثهُيٞر ثهزٕ ٖزيوح  أيٌج 

د يٌِج كؾ زغزجص ئهٓ غلٖخذ همـث  كوُذ خكٖيذ ٝ ٖزطجّف ثهزُجيل خِج يً غيل نيٖجر نخٖـ

 ٞ  .غطيِج َوخذ ثهكطجتـ يش

هٖكر ئينجٌٖذ ثهّفج  يً ؽٞل ثهمخنذ أّ خجكمزُيجل ثهٌلمؾ ثٝفزـثىمٕ أّ     فجهيكؤهذ ئؿث 

ثهُيوذ ثهـكيٖذ خلؾـ يج ُٕ يكؤهذ أيجى ّزؤيًٖ ّكجتل ثهزُجيل خِج، ّؿهم َوٓ ثهٌغّ ثهؿٔ نٌج كؾ 

 هؾْ خغس ثهّكجتل ثهؾثَيذ هٜشخجر نجهزمفٖـ ّثهزـيٖف ّغٖـُج.فهوٌجٍ 

زلىٕ ثهلّثَؾ ثهُجيذ خؤً ٖوزفى ثهيمزـٔ خزٌفٖؿ ثهزفثيَ خغكً ٌٖذ، ّيً ؿهم أٝ ٖيزٌمٍ   

 .(2)ًَ زكوى ثهيخٍٖ نجهزفثى ٖلجخل ثهزفثى ثهخجتٍ خزكوٖى ثهيخٍٖ

ـٔ مؽن يج ئغؾْ ثهكوٍ ثهيُوً ٌَِج َخـ ثهمخنذ، ّٖؿُح خُؾ ؿهم فٞ ُٖلل أً ٖمز1 

 خٌفكَ هزكويِج يً ينجً زّثطؾُج ّئً نجً ؿهم يينٌج فِّ هٖق ثهغجهح ثَٙى.

                                                 

هوخيجكجر ثٛتزيجٌٖمذ ئهمٓ أً    (Veri-Forte)ُّّ ثهـتٖق ثهزٌفٖؿٔ همـنذ  (Roger Bertnan)(نيج ٖمٖـ 1)
ذ ُّ كّق نخٖـد طؾث كزنًّ يفؾغيذ يشوِج يشل أٔ كّق َجؾٖذ نخٖـد فٕ ثهُجهى، ـثطٍ فمٕ  ثهزُجيل َخـ ثهمخن

ثهكجه  ثٛمجـد ئهِٖج، ّخجهـطٌّ ئهمٓ نشٖمـ يمً يّثكمٍ ثهخٌمّم       (INTERNET WORLD)ؿهم يطوذ 
نيؾفَّجر ثٝفزـثىٖذ ّمـنجر ثهٌلؾ ثهـكيٖذ َوٓ مخنذ ثٌٛزـٌر ٌطؾ أً غطى ثٙـكجى ثهيزؾثّهذ خجهخٍٖ ّثهمـث  

 ٌلؾٖذ أّ ـكيٖذ يلّيذ خجهٌلؾ ٖفّق زوم ثهيزؾثّهذ فٕ ثهكّق ثهُجؾٖذ ؽٞل ثهؽيق كٌّثر ثهيجىٖذ ـثطٍ يشٞ:
Htpp://www.Checkfree.Com 

www.cvbercash.com 

www.fv.com 

www.digicash.com 

www.sfnb.com 

 .237ذ ثهُـخٖذ، خٖـّر، ن ، ؾثـ ثهٌِى (.0775) ( ٌخٖل، ئخـثُٖى كُؾ،2)
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ؾؾ خمجهزفثى  مززغؾٖؾ زخُذ ُٞم ثهيخٍٖ، فاً ثهّهيج نجً زكوٖى ثهيخٍٖ ّزكويَ ٖزـزح َوَٖ  

يج  يٍ يلزىٖجر غكً ثهٌٖذ ّثهزُجًّ فٕ ثهُلّؾ ثهيمزـٔ خِؿٍ ثهّثكُذ نجهزفثى َلؾٔ ٖؤزٕ يٌكط

ئىجفٖذ نغلَ فمٕ   ثهيخـيذ ًَ خُؾ، ثهزٕ ٖلجخوِج ثهزمؾؾ ثهيلــد هغيجٖزَ نيكزِوم ّيٌغَ غلّكج 

 .(1)ئـطجٌ ثهيخٍٖ ّثكزـؾثؾ ثهشيً

فوّ كجى ثهخجتٍ خزهؾٖـ ثهكوُذ هويمزـٔ ّـفو ثهيمزـٔ ثكزٞيِج يً يهوغذ ثهخـٖؾ أّ  

يً ينزح ثهّنٖل ثهيُزيؾ فٕ ينجً زّثطؾ ثهيمزـٔ، ّنجً ثهيمزـٔ كؾ ؾفٍ ثهشيً، يً ثهٌجكل أّ 

نجً هوخجتٍ أَؿثـٍ خىـّـد زكوى ثهيخٍٖ ؽٞل يؾد يغؾّؾد، فاؿث هى ٖكزطٖح نجً هوخجتٍ ثكمزـؾثؾ  

ثهكوُذ ّغكى ثهٌفلجر يً ثهشيً ثهيلخّو، أيج ئؿث هى ٖنًّ كؾ كخو ثهشيً أّ أً ثهشيً ثهيلخّو 

زنجهٖ  ثهزهؾٖـ ّثٝكزـؾثؾ نجً هوخجتٍ ـفٍ ؾَّْ ثهفكؼ َوٓ ثهيممزـٔ ّثهييجهخمذ   ٝ ٖنفٕ 

 خجهزُّٖو.

( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ خؤً "ٌفلجر زكوٖى ثهمشيً َّلمؾ ثهخٖمٍ    531زٌن ثهيجؾد )

خٍٖ زنًّ َوٓ ثهخجتٍ يج همى  ّزكطٖوَ غخـ ؿهم يً ٌفلجر زنًّ َوٓ ثهيمزـٔ ٌّفلجر زكوٖى ثهي

 ّٖطؾ ثزفجق أّ ٌن فٕ كجًٌّ ؽجن ٖلىٕ خغٖـ ؿهم".

فجهيجؾد ثهكجخلذ زّىع ّثكُذ ثهزكوٖى ّٖيٖف خًٖ ثهزفثيًٖ، ثهزفثى ثهيمزـٔ خجهشيً ّخجهزجهٕ 

ٖـزح ٌفلجر ُؿث ثٝهزفثى َوٓ ثهيمزـٔ، ّثهزفثى ثهخجتٍ خزكوٖى ثهيخٍٖ ّٖـزح ٌفلجر ُؿث ثٝهزمفثى  

 جتٍ خيٌُٓ أً نل ثهزفثى زلٍ ٌفلجر زٌفٖؿٍ َوٓ َجزق ثهيوزفى خَ.َوٓ ثهخ

فوّ كجى مؽن خمـث  كوُذ َخـ ثٌٛزـٌر فاً ٌفلجر ؾفٍ ثهشيً نجهزفثى َوٓ ثهيممزـٔ  

زلٍ َوٓ َجزلَ أٖىج، ّيً ؿهم هّ نجً شيً طِجف ثهِجز  ثهٌلجل ثهيُـّو َخـ ثهمخنذ يجتمذ  
                                                 

 ّيج خُؾُج. 237( ٌخٖل، ئخـثُٖى كُؾ، ثهُلّؾ ثهيكيجد: ثهخٍٖ، ن 1)
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يذ ًَ يـٖق غّثهذ خٌنَٖ أّ خجكزؽؾثى ثهخيجكذ ثٝتزيجٌٖذ ؾّٝـ ّثزفق ثهيزخجُٖجً َوٓ زغّٖل ثهلٖ

ّزـزح َوٓ ؿهم أً ٌُجم كٖيذ يىجفذ َوٓ ثهشيً نؽؾيذ ثهغجهذ أّ ؽؾيذ ثكزُيجل ثهخيجكذ، فاً 

ثهيمزـٔ ُّ ثهؿٔ ٖزغيل ُؿٍ ثهٌفلجر فيخوغ ثهيجتذ ؾّٝـ شيً ثهطِجف ثهيمزـْ ٖطح أً زغمّل  

ٞ نجيوذ، ُّٕ يج كؾ زخوغ يجتذ َّمـد   .(1)يش

 ٞ ، فومّ  نؿهم ثٙهل أً ٖزغيل ثهيمزـٔ ٌفلجر زكوى ثهيخٍٖ نؤطّـ ؽؾيذ ثهزّهٖل يش

هوكوُذ ّهى ٖنمً   شيٌج  زُجكؾ ثهمؽن َوٓ مـث  كوُذ يٌُٖذ َخـ ثٌٛزـٌر خلٖيذ ؽيكًٖ ؾٌٖجـث 

ى ثهيزخجُٖجً كؾ ثزفلج َوٓ ٌفلجر ئـكجل ُؿٍ ثهكوُذ، فاً ثهيمزـٔ كٖزغيل زنجهٖ  ثهٌلل ّـكمّ 

 ثٝكزٞى.

ّٝ ٖغٖح فٕ ثهزُجكؾ َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر هـثغذ ثٝزفجق َوٓ زغؾٖمؾ ٌفلمجر ثهيخٖمٍ    

خمؤً   ّثىمغج   نؤطّـ ثهمغً ّثٛـكجل فٌطؾ فٕ ٌهّن ثهُلّؾ ثهيخـيذ َخـ ثٌٛزـٌر زغؾٖؾث 

يج ٖزىيٌِج ثهشيً فٖلّى ثهيممزـٔ   زنجهٖ  ثهمغً ّثٛـكجل َوٓ َجزق ثهيمزـٔ، نيج أٌَ غجهخج 

 فٍ شيً ثهكوُذ ّزنجهٖ  ئـكجهِج.ٖؾ

                                                 

، َجهى ثهنزح، 2ي.  (.0766) ( ثًٌـ: يـكق، كوٖيجً،1)
 .266ثهلجُـد، ن 
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ٌزٌجّل فٕ ُؿث ثهيخغس ثٝهزفثيجر ثهزلوٖؾٖذ ثهيفـّىذ َوٓ ثهخجتٍ فٕ ثهييوح ثّٙل يٌَ، 

 ّفٕ ثهييوح ثهشجٌٕ ٌزٌجّل ثٝهزفثيجر ثهيكزغؾشذ، نيج ٖؤزٕ:

زكزوفى يخُٖذ ثٙمٖج  ّكهؾ ثهيزُجكؾًٖ ثٝهزفثى خىيجً ثهُّٖح ثهؽفٖذ، فيً ٖزُجكؾ َوٓ 

طوَ، ّهمّ  مـث  مٕ  ٖفزـو أٌَ ؽجل يً ثهُّٖح ّهجهع هوغـو ثهؿٔ ثمزـثٍ ثهيمزـٔ يً أ

 نجً ُٖوى يج خَ يً َّٖح هيج زُجكؾ َوٓ مـثتَ، أّ هيج ؾفٍ فَٖ ثهشيً ثهيكيٓ.

ّكؾ طـر يًُى ثهزلٌٖجر ثهيؾٌٖذ َوٓ زًٌٖى أغنجى ىيجً ثهُٖح ثهؽفٕ هؾْ زًٌٖيِج 

( ّيج خُؾُج، يٍ أً ُؿث ثهىيجً ٝ 512ٙغنجى َلؾ ثهخٍٖ، نجهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ فٕ ثهيجؾد)

لؾ ثهخٍٖ ئٌيج ٖيزؾ هٖميل نجفذ َلّؾ ثهيُجّىذ ّثهُلّؾ ثهٌجكوذ هويونٖذ، ّكّث  ٖلزهـ َوٓ َ

 .(1)ثٌهح ثهخٍٖ َوٓ َلجـ أى يٌلّل أّ َوٓ مٕ  يجؾٔ أى ئٌُّ

ُٕ  أً يج ززٌجّهَ ثهلّثَؾ ثهُجيذ فٕ ًٌـٖذ ثهُلؾ ّثٙغنجى ثهؽجهذ هُلؾ ثهخٍٖ َيّيج 

، ّٝ خؾ هٌج يً ثهخغس فٕ يؾْ ثزكجق (2)زـٌرخجهزؤنٖؾ زٌيخق َوٓ َلؾ ثهخٍٖ َخـ مخنذ ثٌٛ

                                                 

 .221ثهشلجفذ ثهطجيُذ، ثٛكنٌؾـٖذ ، نيإككذ (. 0763) (فـص، زّفٖق غكً، 1)
، ـكمجهذ   (.0752) (َخؾ ثهـكّل َخؾ ثهـىج،2)

ث (.0772) ، ّ ثهؽً، يغيّؾ َخؾ ثهغوٖى ـيىجً ،021ؾنزّـثٍ طجيُذ ثهلجُـد، ن 
 .006، ـكجهذ ؾنزّـثٍ طجيُذ ثهيٌهّـد، ن 
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كّثَؾٍ ثهُجيذ ّنفجٖزِج هغيجٖذ ثهيزُجكؾ )ثهيكزِوم( َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر، َّوٓ ؿهم فيً غق 

يً ثهُّٖح، فاً زكويَ ّخَ مٕ  يٌِج كجير يكتّهٖذ ثهخجتٍ  ثهيمزـٔ أً ٖزكوى ثهيخٍٖ ؽجهٖج 

ؿث ثٝهزفثى خىيجً ثهُّٖح ثهؽفٖذ ٖطح أً خىيجٌَ هِؿٍ ثهُّٖح، ّهنٕ ٖكزفٖؾ ثهيمزـٔ يً ُ

، ّأً ٝ ٖنًّ ثهخجتٍ كؾ (2)، ّٝ َوى هويمزـٔ خَ كخل زكويَ، ّؽفٖج ّيإشـث  (1)ٖنًّ ثهُٖح كؾٖيج 

 .(3)ثمزـي ثهخـث د يٌَ

 -1( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ خلّهِج: "513أيج ًَ كؾى ُؿث ثهُٖح كؾ ٌهر ثهيجؾد )

ؾٖى نجً ثهيمزـٔ يؽٖـث ئً مج  ـؾٍ أّ ئً مج  كخوَ خجهشيً ثهيكيٓ ئؿث ًِـ فٕ ثهيخٍٖ َٖح ك

 ّهٖق هَ ئيكجنَ ّثهييجهخذ خيج أٌلهَ ثهُٖح يً ثهشيً.

ُّٖزخـ ثهُٖح كؾٖيج ئؿث نجً يّطّؾث فٕ ثهيخٍٖ كخٖل ثهخٍٖ أّ غؾس خُؾٍ ُّّ فٕ ٖؾ ثهخجتٍ كخل  -2

 ثهزكوٖى.

ٖى ئؿث نجً يكزٌؾث ئهٓ كخح كؾٖى يّطمّؾ فمٕ   ُٖزخـ ثهُٖح ثهغجؾس ٌَؾ ثهيمزـٔ خغنى ثهلؾ -3

 ثهيخٍٖ ٌَؾ ثهخجتٍ".

ٖمزـي فٕ ثهُٖح  -4ًَّ ؽفج  ثهُٖح فلؾ أمجـر ثهفلـد ثهـثخُذ يً ؿثر ثهيجؾد خلّهِج "

ثهلؾٖى أً ٖنًّ ؽفٖج ّثهؽفٕ ُّ ثهؿٔ ٝ ُٖـ  خيمجُؾد ًجُـ ثهيخٖمٍ، أّ ٝ ٖزٌخمَ ثهممؽن    

  ًِٖـ ئٝ خجهزطـخذ".ثهُجؾٔ، أّ ٝ ٖنمفَ غٖـ ؽخٖـ، أّ ٝ

                                                 

(ًٌى ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ أغنجى ثهُٖح ثهؽفٕ زغر زكيٖذ ثهُّٖح ثهؽفٖذ )ؽٖجـ ثهُٖح( فٕ آشجـ َلؾ ثهخٍٖ يزؤشـث 1)
خجهٌفَذ ثهزمـُٖٖذ ثهُـخٖذ، خٌٖيج زغؾس فٕ ثٙغنجى ًَ ثهُٖح ثهلؾٖى يزؤشـث خجهفلَ ثٛكٞيٕ ثهغٌفٕ، ّنمجً كمؾ   

 ؽٖجـ ثهُٖح هؾْ غؾٖشَ ًَ ؽٖجـثر ثهُلؾ. أمجـ ئهٓ
 .006(ثهؽً، يغيّؾ َخؾ ثهغنٖى ـيىجً، ثهزفثى ثهخجتٍ خىيجً ثهُّٖح ثهؽفٖذ فٕ ثهيخٍٖ ؾـثكذ يلجـٌذ، ن2)
 ( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ.072(ثهيجؾد )3)
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َّوٓ ؿهم فوّ ثمزـْ مؽن يج طِجف ُجز  ٌلجل يً ؽٞل ثٌَٛٞمجر ّثهُمـّو   

 ٞ ، نُٖح ثهيزّفـد َخـ ثٌٛزـٌر ّخُؾ ثكزُيجهَ فزـد يً ثهّكر ًِـ خَ َٖح نفلؾثً ثهؿثنـد يش

يمزـٔ هويؤهّ  ثهنم  ٌََ خجهفغن ثهيُزجؾ، ٌَّؾتؿ ٌـْ أً هو ٝ ٖكزيٍٖ ثهـطل ثهُجؾٔ ّفلج 

غق ثهـطٌّ خجهىيجً َوٓ ثهخجتٍ، خمـي أً ٖؽيـ خَ ثهخجتٍ خيطـؾ ًِّـٍ ّئٝ ثَزخمـ كمجخٞ   

 هويخٍٖ خيج فَٖ يً َٖح.

فمٕ   أيج ًَ زؤشٖـ ُؿث ثهُٖح فوى ٖغؾؾ ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ يٌُٓ ثهزؤشٖـ كّْ كّهَ )يإشـث 

ثهيهـٔ كؾ أفهع َمً  ( يٌَ، ئٝ أً ثهيمـٌ 194كٖيذ ثهيُلّؾ َوَٖ( ثهّثـؾد فٕ ٌن ثهيجؾد )

 ( خلّهَ:447ؿهم خٌن ثهيجؾد )

خجهىيجً ئؿث هى ٖزّثفـ فٕ ثهيخٍٖ ّكر ثهزكوٖى ثههفجر ثهزمٕ نفمل    "ٖنًّ ثهخجتٍ يوفيج 

هويمزـٔ ّطّؾُج فَٖ، أّ ئؿث نجً خجهيخٍٖ َٖح ٌٖلن يً كٖيزَ أّ ٌفَُ خغكح ثهغجٖذ ثهيلهّؾد، 

يً يخُٖذ ثهمٕ  أّ ثهغـو ثهؿٔ أَمؾ همَ،    يكزفجؾد ييج ُّ يخًٖ فٕ ثهُلؾ أّ ييج ُّ ًجُـ

 خّطّؾٍ". ّٖىيً ثهخجتٍ ُؿث ثهُٖح ّهّ هى ٖنً َجهيج 

ّٖزىع يً ثهٌن ثهكجخق أً ثهىيجً ٖزكٍ هٖميل نل ؽول أّ فّثر فٕ ثههفجر ثهزمٕ  

ـغخِج ثهيمزـٔ أّ ثهزٕ نفل ثهخجتٍ ّطّؾُج فٕ ثهيخٍٖ، نيج ًِٖـ يٌَ أً أيـ زلؾٖـ زؤشٖـ ثهُٖح 

ؽن ثهيمزـٔ، فِّ ّغؾٍ ثهؿٔ ٖلؾـ يؾْ يٞتيذ ثهيخٍٖ هيٌفُزَ أّ يمؾْ همٞغٖزَ   ُّٖؾ هم

هوغـو ثهؿٔ أَؾٍ هَ، فجهخجتٍ ٖىيً ثهيخٍٖ ّهّ نجٌر ثهيٌجفٍ ثهيلهمّؾد أّ ثهزمٕ ثممزـيِج    

 .(1)ثهيمزـٔ هٖكر ثهيٌجفٍ ثهيؤهّفذ ّثهزٕ ُٖـفِج ثهٌجق

                                                 

فٕ ثهلجًٌّ ثهيمؾٌٕ،  ، ثهفَخٕ، يغيؾ ّٖك ، ثهُلّؾ ثهيكيجد مـظ َلؾ ثهخٍٖ 2/506(ثهكٌِّـٔ، ثهّكٖي ، 1)
 .200ن
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أّ  فجهيِى أً ٖنًّ ثهُٖح يٌفـث  (1)نيج ٖؿُح ثهخُو أً ٖنًّ ثهُٖح طكٖيج  فوٖق مـيج 

غٖـ يلخّل هؾْ ثهيمزـٔ، فغٖس ٖزُجكؾ ثهيكزِوم همـث  يج ٖـغح فَٖ ثهغؾثشذ ّثهٌىمجـد ّٝ  

فاً هويمزـٔ ثهغق فٕ ثهـطٌّ  ٖزّكٍ فَٖ َٖخج، فاؿث ًِـ فَٖ َٖح أفلؾٍ ٌىجـزَ ّأهخع يٌفـث 

ُٖؾ ٖـغخَ أّ هى زُؾ ٌفكَ زلخوَ خُٖخَ َوٓ ثهخجتٍ خىيجً ثهُٖح ّئً هى ٖنً طكٖيج، فجهيِى أٌَ هى 

ّهّ نجً ٖإؾٔ ثهغـو ثهؿٔ ثمزـْ يً أطوَ، ٌلّل ؿهم ّكؾ ؾؽور َوٓ يفمجُٖى ثٝكمزِٞم   

ثهيٌزطجر هغٖـد ثهغطى ؽفٖفذ ثهّفً خجًُذ ثهشيً، نجٙطِفد ثهؾكٖلذ ثهيغيّهذ، فاؿث ًِـ فِٖمج  

 ثهخجتٍ خجهىيجً.َٖح ّئً نجً خكٖيج ٌـْ أً يً غق ثهيمزـٔ ثهـطٌّ خِج َوٓ 

ّيً يزيوخجر غكً ثهٌٖذ فٕ ثهزُجكؾ أً ٝ ُٖوى ثهيمزـٔ خُٖح ثهيخٍٖ غزمٓ ٖكمزيٍٖ   

ثهـطٌّ َوٓ ثهخجتٍ خَ، فاؿث نجً ُٖويَ كخل مـثتَ أّ كخل ثكزٞيَ فٞ ٖكزيٍٖ خُؾ ؿهم ثٝؾَمج   

 .(2)خؤٌَ َٖح ؽفٕ ّٖنًّ كؾ كخوَ خُٖخَ، فٖكلي غلَ خجهىيجً

هُجيذ فٕ زًٌٖيِج ٙغنجى ىيجً ثهُّٖح ثهؽفٖمذ أً ٝ ٖنمًّ   ّغٖس زمزـي ثهلّثَؾ ث

ثهخجتٍ كؾ ثمزـي ثهخـث د يٌَ، ّؿهم ثكزٌجؾث هيخؾأ كويجً ثٛـثؾد ثهؿٔ ٖطٖف هويزُجكمؾًٖ خجزفمجق   

ؽجن أً ٖفٖؾث فٕ ثهىيجً أّ أً ٌٖلهج يٌَ أّ أً ٖكليجٍ، َّوٓ ثَزخمجـ أً ثٙهمل فمٕ    

أً ٖممزـيَ   يلــ خيّطح ثهلجًٌّ، فوٖق ىمـّـٖج  زفثى ثٝهزفثى خىيجً ثهُّٖح ثهؽفٖذ أٌَ ثه

، ّٖينٌَ ثهييجهخذ خيج ٖزـزح َوَٖ يً آشجـ خيطـؾ ًِّـ ثهُٖح ّهمّ همى   (3)ثهيمزـٔ فٕ ثهُلؾ

                                                 

، ؾثـ  (. 0765) (ثهفغٖوٕ، ُّخذ،1)
 .55ثهفنـ هويخجَذ ّثهزّفٍٖ ّثهٌمـ، ؾيمق، ثهيخُذ ثّٙهٓ، ن

ًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ خلّهِج "ٝ ( يً ثهلج302(ُّؿث يج زإنؾٍ ثهلّثَؾ ثهُجيذ ٙغنجى ثهىيجً فلؾ ٌهر ثهيجؾد )2)
 ٖنًّ ثهخجتٍ يكإّٝ ًَ ثهُٖح. ئؿث ثمزـْ ثهيمزـٔ ثهيخٍٖ ُّّ َجهى خيج فَٖ يً َٖح".

( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ خلّهِج "ٖشخر غق فكؼ ثهُلؾ خؽٖجـ ثهُٖح فٕ ثهُلّؾ ثهزمٕ زغزيمل   071(ثهيجؾد )3)
 َلؾ ثهخٍٖ يً ثهُلّؾ ثهزٕ ٖشخر فِٖج ؽٖجـ ثهُٖح. ثهفكؼ ؾًّ ثمزـثيَ فٕ ثهُلؾ". ّغٌٕ ًَ ثهلّل أً
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، ّخٌج  َوٓ ؿهم فاؿث أـثؾ ثهخجتٍ أً ٖزغول يً ثهزفثيَ خىيجً ثهُّٖح (1)ٌٖن َوٓ ؿهم فٕ ثهُلؾ

 ، ّخجزفجق ؽجن يٍ ثهيمزـٔ.(2)ـي ؿهم هـثغذثهزٕ كؾ زًِـ خُؾ ثهخٍٖ فُوَٖ أً ٖمز

فلؾ ٝ ٖكزفٖؾ ثهيكزِوم يً غلَ خجهىيجً، فٞ ٖكزيٍٖ ثهـطٌّ َوٓ ثهخجتٍ ثهؿٔ زينٌمَ  

كؾـزَ ثٝكزهجؾٖذ ّزفّكَ ثهيٌِٕ يً أً ٖيوٕ مـّيَ َوٓ ثهيكزِوم ثهؿٔ كؾ ٝ ٖزٌخَ ُٙيٖمذ  

ّ َومٓ ٖلمًٖ أً ثهكموُذ زيزمجف     مـي ثَٛفج  يً ثهيكتّهٖذ يً ثهىيجً، أّ ٖلخل خؿهم ُّ

ٌلن فمٕ  أٖنً ٖؾـم أً ثهيزُجكؾ ثٗؽـ غًٖ خيّثهفجر َجهٖذ ثهطّؾد ؽجهٖذ يً ثهُّٖح، أّ هى 

ثهىيجً نجً ؿهم خيّثطِزَ ّغؾٍ أّ أً ٌلهجً ثهىيجً نجً ٌٖئّ َوٓ غل يً ثهخجتٍ ثهؿٔ 

 نجً ُٖوى خُؾى كؾـد كوُزَ َوٓ ثهشخجر ّثهزغيل.

، ٝ ُجيذ خمـيِج أً ٝ ٖنًّ ثهخجتٍ كؾ أؽفٓ َٖح ثهيخٖمٍ يزُيمؾث   فيج زلــٍ ثهلّثَؾ ثه

ٌـْ فَٖ ىيجٌَ نجفٖذ هغيجٖذ غق ثهيكزِوم ثهؿٔ ٖلٍ َوَٖ َح  ئشخجر َوى ثهخجتٍ خجهُٖح ثهؽفٕ 

 ّئشخجر زُيؾٍ أّ غمَ فٕ ئؽفجتَ، ُّّ يج ٝ ٖزهّـ كِّهزَ فيً ٌجغٖذ ٖخلٓ ثهيكزِوم يـفمج  

ـثٖذ، ّيً ٌجغٖذ أؽـْ ٖخلٓ ثهخجتٍ فٕ يـنف أكّْ ّأنشـ كؾـد َومٓ  زٌلهَ ثهؽخـد ّثهؾ ىُٖفج 

ٝ  –ثهيكزِوم  –زغيوَ ئطـث ثر ثهزلجىٕ ٌّفلجزَ، فجهيمزـٔ  خؤً ٌُجهمم   ثهؿٔ َوَٖ أً ٖشخر أّ

أً  أً ٖشخر خؤً ٝ ٖؾ هَ خجهُٖح، َّوَٖ شجهشج  ّأٌَ نجً ٖطِوَ، َوَٖ شجٌٖج  ّيإشـث  كؾٖيج  ؽفٖج  َٖخج 

يٌمَ،   ثهخجتٍ نجً ُٖوى خِؿث ثهُٖح، َّوَٖ أؽٖـث  أً ٖشخر أً ثهخجتٍ كؾ زُيؾ ئؽفج ٍ غمج  ٖشخر خؤً

ئؿث أـٖؾ أً ٌٖكمح   ُّّ ئشخجر ٖزُؿـ ثهٌِّو خُختَ فٕ غجٝر ثهزُجكؾ َخـ ثٌٛزـٌر ؽهّهج 

                                                 

 .175(ثهفَخٕ، يغيؾ ّٖك ، ثهُلّؾ ثهيكيجد مـظ َلؾ ثهخٍٖ فٕ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ، ن1)
( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ خلّهِج "ئؿث خجٌ ثهخجتٍ ثهيخٍٖ خمـي َؾى يكتّهٖزَ ًَ نل َٖمح  302/2(ثهيجؾد )2)

 ثهُٖح أّ نجً ثهيمزـٔ خغجهذ زيٌَُ يً ثٝيٌٞ َوٓ ثهُٖح". يًُٖ ئٝ ئؿث زُيؾ ثهخجتٍ ئؽفج 
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كّ  ثهٌٖذ ئهٓ خجتُٕ ثهيٌزطجر أّ أهغجح ثهيُجـو ثهؿًٖ ٖلّيًّ خؾّـ ثهّكٖي خًٖ ثهيٌزطمًٖ  

 كزِونًٖ ّٝ ٖزؾؽوًّ خؤٔ ّطَ نجً فٕ زهيٖى ثهكوُذ أّ فٕ زهٌُِٖج.ّثهي

ّنل ؿهم ٝ ٖهح فٕ يهوغذ ثهيكزِوم، خل فَٖ زُؾ هجـػ َوٓ أخكي غلّكمَ فمٕ   

غهّهَ َوٓ كوُذ ؽجهٖذ يً ثهُّٖح، ّفَٖ زغيٖوَ يج ٝ ٖيٖق ّٖلُؾٍ ًَ غهّهَ َوٓ غلّكَ 

 فٕ يّثطِذ ثهخجتٍ ثهيغزـ .

خجهفلَ ثهغٌفٕ ثهؿًٖ  ثٙـؾٌٕ ثهؿٔ ًٌى أغنجى ثهُٖح ثهؽفٕ يزؤشـث  أيج ًَ يّك  ثهيمـٌ

، ييج ٌُٖٕ أٌَ ّهمّ  (1)ٝ ٖطٖفًّ فٕ ؽٖجـ ثهُٖح كّْ ثهفكؼ أّ ثكزخلج  ثهيخٍٖ خجهشيً ثهيكيٓ

زّثفـر فٕ ثهُٖح مـّيَ ثهيخٌٖذ أٍَٞ ّثكزيجٌ ثهيمزـٔ أً ٖشخزَ فوً ٖنًّ أيجيَ كّْ أغؾ 

فمٕ يهموغذ    ج ثكزخلج  ثهيخٍٖ خجهشيً ثهيكيٓ ُّّ يج ٝ ٌمـثٍ ؾثتيمج   ؽٖجـًٖ فايج ثهفكؼ ّئي

 ٞ ثكزخؾثل ثهيخٍٖ أّ ئيكجنَ ّثهييجهخذ خٌلهجً ثهشيً، ّغزٓ  ثهيكزِوم، فلؾ ٖنًّ يً يهوغزَ يش

فٕ غق ثهيمزـٔ، فجهيمـٌ ثٙـؾٌٕ ّخُؾ أً كــ ؿهم فٕ  هى ُٖؾ يينٌج  (2)أً ُؿث ثهؽٖجـ ثٙؽٖـ

ؽٖجـ ثهُٖح(، َجؾ ّكٖؾ ُؿث ثهٌن ثهُجى خٌن ؽجن فمٕ ثٙغنمجى ثهؽجهمذ    ثهلّثَؾ ثهُجيذ )ه

"... ّهٖق هَ ئيكجنَ ّثهييجهخذ خيج أٌلهَ ثهُٖح يً ثهمشيً"،   (3)خجهُّٖح ثهؽفٖذ هـثغذ خلّهَ

زخــ ؿهم خلّهِج "ئً ثهكخح ثهؿٔ طُل  (4)ّئؿث نجٌر ثهيؿنـد ثٖٛىجغٖذ هولجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ

ٌع ثهيمزـٔ يً ثهزيكم خجهيخٍٖ ّثهييجهخذ خاٌلجن ثهشيً، ئً ثهٌن ثهيزُوق ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ ٖي

ُٖزخـًّ ثهُٖح ثهيّطّؾ فٕ ثهيخٍٖ ٌلهج فمٕ   هغٌفٖذيؤؽّؿ ًَ ثهفلَ ثهغٌفٕ، ّث خِؿث ثهيّىٌّ

                                                 

 ( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ.301/0( ّثهيجؾد )073(ثهيجؾد )1)
( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ "ههجغح ؽٖجـ ثهُٖح أٖىج ئيكجم ثهيُلّؾ َوَٖ ّثهـطٌّ خٌلهجً 076(ثهيجؾد )2)

 ثهشيً".
 ٌٕ ثٙـؾٌٕ.( يً ثهلجًٌّ ثهيؾ301/0(ثهيجؾد )3)
 .2/301(ثهيؿنـثر ثٖٛىجغٖذ هولجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ، 4)
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أّهجفَ، ّثّٙهج  ٌَؾُى ٝ ٖلجخوِج مٕ  يً ثهشيً، ّخجهزجهٕ ٝ ٖغق هويممزـٔ أً ٖيجهمح   

هوخجتٍ َوٓ ثهخٍٖ خشيً هى ٖلخوَ  ثهييجهخذ خزٌلٖن ثهشيً، ًٙ فٕ ؿهم ئـغجيج خجٛخلج  َوٓ ثهيخٍٖ ّ

ّهى ٖنً ٖلخوَ خؤكل يً ثهشيً ثهيكيٓ، ّخغٖس ٝ ٖطّف أً زنًّ ئفثهذ ثهىــ َمً ثهيممزـٔ   

ؿُخر ثهيؿنـد ثٖٛىجغٖذ هولجًٌّ ثهيمؾٌٕ ثٙـؾٌمٕ    ّكؾ، (1)َوٓ غكجح ئهغجق ثهىــ خجهخجتٍ"

 ،ئغؾْ هّـ ثهخٍٖ َمً خُمؾ  هخٍٖ َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر غجهذ ث ئهٓ أًهغٌفٕ، ثهيكزيؾ يً ثهفلَ ث

ّثهزٕ ٖزغيل فِٖج ثهيمزـٔ ٌفلجر ثٝكزٞى ّثهزكوٖى، نيج ٖزغيل فِٖج ٌفلجر ئَجؾد ثهيخٍٖ، ييج كؾ 

ٖنًّ يً يهوغزَ ئيكجم ثهيخٍٖ ّثهييجهخذ خٌلهجً ثهشيً أنشـ يً يهوغزَ فمٕ فكمؼ ثهخٖمٍ    

 ّئـطجٌ ثهكوُذ.

                                                 

 .202(ثهفَخٕ، يغيؾ ّٖك ، ثهُلّؾ ثهيكيجد مـظ َلؾ ثهخٍٖ فٕ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ، ن1)
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، ٖكزفٖؾ ثهيمزـٔ َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر ييج ُّ يلــ فٕ ثهلّثَؾ ثهُجيذ خمؤً ثهخٍٖ َيّيج 

ّٝ ٖكيع  ّيً ؿهم ثهزفثى ثهخجتٍ خؤً ٖينً ثهيمزـٔ يً ثٌٝزفجٌ خجهيخٍٖ، فٞ ٖزُـو هَ مؽهٖج 

 هوغٖـ خجهزُـو هَ أٖىج .

مزـٔ خؾَّْ ثكزغلجق ثهيخٍٖ، ّطح زؾؽل ثهخجتٍ خِؿٍ ثهمؾَّْ،  ّئؿث يج ٌجفٌ ثهغٖـ ثهي

فاؿث ثكزغق ثهيخٍٖ هوغٖـ، نجً هويمزـٔ ثهـطٌّ َوٓ ثهخجتٍ خجهشيً ّثهيهـّفجر، ُؿث ئؿث هى ٖنً 

هويمزـٔ ّٖـطٍ ثهيكزغق َوٓ ثهخجتٍ خجهشيً ّؿهمم   ثهيكزغق كؾ أطجف ثهخٍٖ فٖؽون ثهيخٍٖ غلج 

 ( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ.505/4غكح يج زلــٍ ثهيجؾد )

ثهىيجً  ؿهم خـفو طّثف ثٝزفجق َوٓ ئٌلجنّ ثهيمزـٔأً أُيٖذ ثهغفجً َوٓ غيجٖذ 

أّ ئكلجيَ غزٓ ّهّ نجً ثهيمـٌ ثهيهـٔ كؾ أخيل ُؿث ثٝزفجق فٕ غجهذ زُيؾ ثهخجتٍ ئؽفج  غق 

ئهٖمَ ثهيممـٌ   ، ٌُّزلؾ خهغذ يج ؿُمح  يؾٌٕ (445/2ثٙطٌخٕ نيج أمجـ ئهٓ ؿهم فٕ ثهيجؾد )

( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ّثهزٕ زٌن َوٓ أٌَ: "ٝ ٖهع ثمزـثي َؾى 506ثٙـؾٌٕ فٕ غنى ثهيجؾد )

ىيجً ثهخجتٍ هوشيً ٌَؾ ثكزغلجق ثهيخٍٖ ّٖفكؾ ثهخٍٖ خِؿث ثهمـي، ّٝ ٖيٌٍ َوى ثهيممزـٔ خمؤً   

 ثهيخٍٖ هٖق يونج هوخجتٍ يً ـطََّ خجهشيً ٌَؾ ثٝكزغلجق".

( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌمٕ  104ُٖجهض ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ َلّؾ ثٛؿَجً، خٌن ثهيجؾد )

ّثهزٕ زٌن َوٓ أً "ثهلخّل فٕ َلّؾ ثٛؿَجً ٖلزهـ َوٓ يطـؾ ثهزكوٖى خمـّي يلــد ٖىُِج 

 ثهيّطح ّٝ ٖلخل يٌجكمذ فِٖج".

ثهيـ  ثهيؿًَ ؾًّ يٌجكمذ، ّٖنًّ كؾ  خهّـد َلؾ ٌيّؿطٕ ٖلخوََلؾ ثٛؿَجً ٖؤزٕ ّ

أٔ ىـّـد هزّثفـ ثٝغزنجـ ثهلجٌٌّٕ أّ ثهفُوٕ ، ّهٖق ٌُجم ثٌفـؾ خاَؾثؾٍ ثهيـ  ثٗؽـ يكخلج 
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هكوُذ ىـّـٖذ نيُٖجـ هوُٞكذ خًٖ يـ  ثكزهجؾٔ كّْ ّيـ  ىُٖ ، نيج ٝ ٖوفى هؾِٖى أً 

 .(1)ٖنًّ ؿهم ٌجمتج ًَ أٔ زفّق ثكزهجؾٔ يوغًّ

( يمً  204ثطِذ ثهمـّي ثهزُكفٖذ فٕ َلّؾ ثٛؿَجً، فلؾ كىمر ثهيمجؾد )  أيج ًَ يّ

ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ ّخزيجخق زجى فٕ ثهزُخٖـ "أٌَ ئؿث زى ثهُلؾ خيـٖلذ ثٛؿَجً ّنجً كؾ زىيً 

هيج  زُكفٖذ طجف هويغنيذ أً زُؾل ُؿٍ ثهمـّي أّ زُفٕ ثهيـ  ثهيؿًَ يٌِج ّؿهم ّفلج  مـّيج 

ٞ  زلىٕ خَ ثهُؾثهذ،  نل ثزفجق َوٓ ؽٞ  ؿهم". ّٖلٍ خجي

ّٖزخًٖ يً ثهٌن ثهكجخق أً ثهيمـٌ أـثؾث أً ٖغيٕ ثهيـ  ثهيؿًَ غيجٖذ فُجهمذ يمً   

َجيذ ّغجيىمذ ٝ ٖيومم ثهيمـ      يج ٖىيً ثهُلؾ مـّيج  زُك  ثهيـ  ثٙكّْ ثهؿٔ غجهخج 

و يً ثهيكجتل ثهيؿًَ ئٝ ثهلخّل خِج، َوٓ أً َؾى ّىّظ ثهمـي أّ غيّىَ، ٌـثُج يٍ ثهخُ

يً ؽٞهِج زـطٖع يهوغذ ثهيمـ    (2)ثهزٕ ززُوق خاَيجل كّثَؾ ثهزفكٖـ ّثهزٕ كــ ثهيمـًَٖ

 .(3)ثهيؿًَ

أيج ًَ يؾْ كويذ ثهلجىٕ فٕ زفكٖـ ثهمـّي ثهّثـؾد فٕ َلّؾ ثٛؿَجً، فٖؿُح كمّل  

ُجكؾ غزٓ ٌـطغَ خؤٌِج ٝ زلهـ َوٓ زفكٖـ ثهمـّي ثهغجيىذ ّئٌيج كؾ زيزؾ هزميل نل مـّي ثهز

يجهيج أٌَ ٖينً هولجىٕ ثكزٌخجي َؾى زّثفق ُؿٍ ثٛـثؾد ثهغلٖلٖذ ثهيممزـنذ   يج نجً يٌِج ّثىغج 

 .(4)هويزُجكؾًٖ

                                                 

 .0/036، 0773، ؾ.ً، 2(ثُّٙثٌٕ، غكجى ثهؾًٖ، ثهًٌـٖذ ثهُجيذ هٞهزفثيجر، يهجؾـ ثٝهزفثى، ي.1)
 جًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ.( يً ثهل212(ثهيّثؾ )2)
، 0، ي. (،2112) (ثهلٖكٕ، َجيـ أغيؾ،3)

 .14ؾثـ ثهشلجفذ، َيجً، ن
، ؾثـ ثهييخَّجر ثهطجيُٖمذ، ثهلمجُـد،    (.0766) (ثهمّثـخٕ، َخؾ ثهغيٖؾ،4)
 (.0762) جظ َخؾ ثهخجكٕ،، َّخؾ ثهفز46ن

 .023، يّكَّذ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثهيهـٔ، ثهلجُـد، ن
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ّهلؾ زيٖف ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ ًَ نشٖـ يً ثهزمـُٖجر، خجَزـثفَ خًٌـٖذ ثهزُكم  فمٕ    

ًّ ثهيؾٌٕ، ّكؾ ٌن ٖغنى نل كّثَؾ ثهيُجيٞر فٕ ثهلجٌ ثكزُيجل ثهغق، ّثهزٕ طُوِج يخؾأ َجيج 

( يٌَ خلّهَ: "ٖطح ثهىيجً َومٓ يمً   66ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ َوٓ ُؿٍ ثهًٌـٖذ فٕ ٌن ثهيجؾد )

 ثكزُيل غلَ ثكزُيجٝ غٖـ يمـٌّ ّٖنًّ ثكزُيجل ثهغق غٖـ يمـٌّ:

 ئؿث زّثفـ كهؾٔ ثهزُؾٔ. -أ

 ئؿث نجً ثهيهوغذ ثهيـطّد يً ثهفُل غٖـ يمـََّ. -ح

 ٝ ززٌجكح يٍ يج ٖهٖح ثهغٖـ يً ثهىــ.ئؿث نجٌر ثهيٌفُذ فِٖج  -ص

 ئؿث زطجّف يج طـْ َوَٖ ثهُـ  ّثهُجؾد. -ؾ

ئهٓ ثهلّل خؤً ثهيمـٌ كؾ كهؾ يً ُؿٍ ثهيجؾد أً زيخق أٌٖيج  (1)ّكؾ ؿُح طجٌح يً ثهفلَ

ٖنًّ ٌُجم زُك  فٕ ثكزُيجل ثهغق، ّخؿهم ٖكيع هولجىٕ أً ٖزؾؽل فٕ أٔ ّكر ٌَؾيج ٖطمؾ  

ُك  فٕ ثكزُيجل غلَ، فٖلٖى َوَٖ ؾَّْ ثهيكإّهٖذ خجهىيجً، ّهّ أٌَ هى أً ثهيؾَٓ َوَٖ كؾ ز

ٖنً كؾ زُؾ أّ زُيؾ فٕ ٌيجق ثهزهـ  أّ ثهلجًٌّ، ّئؿث نٌج ٌيٖل ئهٓ كخّل ُؿث ثهمـأٔ، فماً   

كخّهٌج هَ ٖؤزٕ يً يٌيوق غـهٌج فٕ ئٖطجؾ نل يج ٖكُ  كخٖٞ هغيجٖذ ثهيكزِوم فمٕ ثهلمجًٌّ   

 ًل غٖجح زمـٍٖ يكزلل خؿهم. ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ، ّؿهم فٕ

( ثههمجؾـ فمٕ   284/39يٌؿ أً أكـر ثهطيُٖذ ثهُجى هٚيى ثهيزغؾد خلـثـُمج ـكمى )  

غلّق ثهيكزِوم نطف  يً غلّكَ ناٌكجً، فلؾ كجـَر نشٖمـ يمً ؾّل ثهُمجهى     9/4/1985
                                                 

  (.2110) (ؽجيـ، ٌّـٔ أغيؾ،1)

 .51252هٖذ هوٌمـ ّثهزّفٍٖ، َيجً، ن، ثهؾثـ ثهُويٖذ ثهؾّ
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ٌِٖج زخُج هيكجغذ غـٖذ ثٌٛكجً خِج ئهٓ زـكٖؼ ُؿٍ ثهغلمّق ثهزمٕ   ثهيزغىـ ّؿهم خزخجًٖ فٖيج خ

 أكـزِج ثهطيُٖذ ّثهيزيشوذ فٕ:

 . غق ثهيكزِوم خؤً ٖمزـٔ كوُذ كوٖيذ.1

 . أً ٖغجي َويج خنل يّثهفجر ثهكوُذ.2

 . أً زنًّ هَ غـٖذ ثٝؽزٖجـ.3

 . أً ٖنًّ يً غلَ ثهمنّْ ٌزٖطذ ٙٔ َٖح فٕ ثهكوُذ.4

 ُذ ثغزٖجطجزَ ثٙكجكٖذ.. أً زمخٍ ثهكو5

 . أً ٌٖه  ُّّٖو غجل غهّهَ َوٓ كوُذ يُٖخذ.6

 . أً ٖزشل  غّل ثهكوُذ.7

 . أً ُٖٖل فٕ خٖتذ هغٖغذ.8

ّهغيجٖذ ثهيكزِونًٖ َوٓ ثهيكزّْ ثهؾّهٕ فٕ ثهُلّؾ ثهزٕ زخـى ًَ خُؾ هؾـ ثهزّطٖمَ  

هيزُولمذ خجهكموٍ   (، ّيخق ُؿث ثهزّطَٖ َومٓ ثهُلمّؾ ث  0775َجى )) EC/5/75ثّٙـّخٕ ـكى)

ّثهؽؾيجر ثهزٕ زخـى ًَ خُؾ خًٖ ثهيّـؾًٖ ّثهيكزِونًٖ، ُّٖؾ ُؿث ثهزّطٖمَ أُمى ثهزًٌٖيمجر    

( هغيجٖذ 520ثهيـكّى ـكى ) 2110نيج أهؾـ ِّ ثهيمـٌ ثهفـٌكٕ َجى .ثهلجٌٌّٖذ هغيجٖذ ثهيكزِوم 

زطٖخج هوزّطٖمَ  ذ يكم ثهيكزِونًٖ فٕ ثهُلّؾ ثهزٕ زخـى ًَ خُؾ يً ؽٞل ّكجتل ثٝزهجل ثهغؾٖش

ّكؾ أؾيطر ٌهّن ُؿث ثهيـكّى فٕ كجًٌّ ثٝكزِٞم ثهفـٌكمٕ   EC/7/97))ثّٙـّخٕ ـكى 

 (، ّخؿهم أهخع ُؿث ثهيـكّى طف ث يً كجًٌّ ثٝكزِٞم727/0771يً كجًٌّ ثٝكزِٞم ـكى )

ثهفـٌكٕ.
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ٕ ثهيُـفذ خجهيُوّيجر خًٖ ثهيزُجكؾًٖ خمؤً يغل ثهزُجكؾ ّثهممـّي  "ئً َؾى ثهزكجّٔ ف

ثهيزُولذ خَ ٖغزل ٌفق ثهيـزخذ ثهزٕ ٖغزوِج َؾى زّثفً ثهُلؾ خكخح ثؽزٞ  ثهيـثنف ثهلجٌٌّٖذ، ًٙ 

 .(1)ثهيـ  ثهىُٖ  فٕ ثهُٞكذ ٖزُـو ٝكزغٞل ثهيـ  ثٙكّْ هجغح ثهؽخـد"

  فٕ ثهيُـفذ خًٖ ثهيٌِٕ ثهيغزمـ  ّثهيكمزِوم   يً ُؿث ثهيٌيوق ٌّزٖطذ هِؿث ثٝؽزٞ

ٖلزىٕ ئَمٞى ثهيكمزِوم    (2)ٌٖمؤ ثهزفثى َوٓ َجزق ثهخجتٍ أكجكَ ثهشلذ ّغكً ثهٌٖذ فٕ ثهزُجيل

خجهيُوّيجر ّثهخٖجٌجر ثهيزُولذ خّىٍ ثهكوُذ أّ ثهؽؾيذ يغل ثهُـو هوزُجكؾ، ّنل يج ٖوفى يمً  

 .(3)يُوّيجر ٝكزؽؾثى ثهيخٍٖ أّ ثٌٝزفجٌ خَ

ّفٕ يطجل ثهزفـكذ خًٖ ثٝهزفثى كخل ثهزُجكؾٔ خجٛفىج  ّثهزخهٖـ ّثٝهزمفثى ثهزُجكمؾٔ   

أً ثهغؾّؾ ثهفجهوذ خًٖ ُؿًٖ ثٝهزفثيًٖ ٝ ٖينً ـكميِج   (4)خجَٛٞى، ٌـْ يً طجٌح يً ثهفلَ

ر خّىّظ، ئً هى ٖنً ُؿث ثهزغؾٖؾ يكزغٖٞ، ّهؿهم ٖطح ثهزؤنٖؾ َوٓ أً ثٝهزفثى خجٛؾٝ  خجهخٖجٌج

، ّزُزخـ فَٖ همفذ ثهيزُجكمؾ )ثهخمجتٍ(    (5)ُّ ثهزفثى َلؾٔ أهوٕ يلهّؾ فٕ ؿثزَ أشٌج  ثهزُجكؾ

 خجَزخجـٍ هجغح ؽخـد ّيغزـ  ُٕ ثهـنً ثٙكجكٕ ّثهؾثفٍ ئهٓ زيوخَ.

                                                 

    (. 2110) (ثهيكويٕ، ييؾّظ يغيؾ ؽٖـٔ ُجمى، 1)

 .213، ؾثـ ثهٌِىذ ثهُـخٖذ، ثهلجُـد، ن : 
 .213ً ثهيؾٌٕ، نثهلجٌّ فٕ ًَ يـٖق ثٌٝزـٌر ثٛهنزـٌّٕ (ثهيكويٕ، ييؾّظ، يمنٞر ثهخ2ٍٖ)
 (.2107) ( ثهكـغجً َؾٌجً، ٌّّـٔ ؽجيـ،3)

 .104، ؾثـ ثهشلجفذ، َيجً، ن0، ي.
 (.2112) (َخؾ ثهلل غكًٖ َوٕ يغيّؾ،4)

 .021، ينزخذ ؾثـ ثهٌِىذ، ثهلجُـد، ن 2، ي.
، ينزخمذ ؾثـ  (. 0773) (ثههجؾق ثهيِؾٔ، ٌفَٖ يغيؾ، 5)

 .02ثهٌِىذ ثهُـخٖذ، ثهلجُـد، ن
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أيج فٕ ثهؾّل ثهزٕ هى زفـؾ زمـُٖج ؽجهج هغيجٖذ ثهيكزِوم نجٙـؾً، فٌكزيٍٖ ثهلّل خؤٌَ 

 ؾث ّ ثهيٌِٕ يكإّهٖذ ثٛؾٝ  خجهيُوّيجر ثهىـّـٖذ هويكزِوم ثكمزٌج ٝ يجٌٍ يً زغيٖل ثهيٌزض أ

( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ غٖس ٖزيجخق 202ثهيجؾد ) ِج فٕهيخجؾب غكً ثهٌٖذ ثهيٌهّن َوٖ

هيج ثمزيل َوَٖ ّخيـٖلذ ززفق يٍ يج ّٖطخَ غكً ثهٌٖذ"، أّ  ثهٌن خجهلّل "ٖطح زٌفٖؿ ثهُلؾ يخلج 

لجىٖذ خغق ثهيمزـٔ خفكؼ ثهخٍٖ خكخح ثهنزيجً ثهزؾهٖكٕ ثهؿٔ ٖإشـ فٕ ثهخٖمٍ  هولجَؾد ثه ثكزٌجؾث 

 ( فٕ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ.480/3ثهيٌهّن َوِٖج فٕ ثهيجؾد )

خيكمزِوم، ٌمـْ    أيج ًَ يخُٖذ ثٝهزفثى خجَٛٞى ّثهزخهٖـ ّغٌٖيج ٖنًّ ثٙيـ يزُولج 

يج ؿُخر ئهَٖ يغنيذ ثهٌلو ثهفـٌكٖذ فمٕ   َوٓ خزغلٖق ٌزٖطذ، زؤكٖكج  ىـّـد ثَزخجـٍ ثهزفثيج 

ُؿث ثههؾؾ غٌٖيج أمجـر ئهٓ "أً ثٝهزفثى خجٛؾٝ  خجهيُوّيجر فٕ ثهُلّؾ ثهطجـٖذ َخمـ ّكمجتل   

 .(1)زنٌّهّطٖذ ُّ ثهزفثى خٌزٖطذ"

ن فَٖ ثهيؾًٖ َوٓ زٌفٖؿ ثهُلمؾ ؾًّ أً  َـ  ثٝهزفثى خجهكٞيذ خؤٌَ ثٝهزفثى ثهؿٔ ٖغـ

ٞ (2)ٖوغق ىــث خمؽن ثهؾثتً  ، ّهَٞزـث  خّطّؾ ثهزفثى خىيجً ثهكٞيذ فٕ َلؾ ثهخٍٖ يكزل

ًَ ثٝهزفثى خىيجً ثهُّٖح ثهؽفٖذ، زإٖؾ يج طـْ ثهُيل َوَٖ يً زمخَٖ ثهخجتٍ ثهيغزـ  خؤٌمَ  

خكٞيذ ثهيخٍٖ ٖؤزٕ يً ؽٞل ثفزـثو َويمَ  ّخجهزجهٕ فاً ثهزفثيَ  ثهؿٔ ُٖوى خُّٖح ثهيخٍٖ ؾثتيج 

خُّٖح ثهيٌزض ّىـّـد ئفثهزِج غزٓ ٖزغلق فٕ ُؿث ثهيخٍٖ ثٙيجً ثهؿٔ ٖزّكَُ ثهيكمزِوم ٌَمؾ   

 ثكزُيجهَ.

                                                 

 .02خجهخٖجٌجر ثهيزُولذ خجهُلؾ، نثههجؾق ثهيِؾٔ، ثٝهزفثى كخل ثهزُجكؾ خجٛؾٝ  (1)
، ثهكـغجً َؾٌجً، ٌّّـٔ ؽجيـ، مـظ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ يهجؾـ ثهغلّق ثهمؽهٖذ ثٝهزفثيجر ؾـثكذ يلجـٌذ(2)
 .102ن
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 ّزممـُٖٖج   ّكىجتٖج  ّغّل يخُٖذ ُؿث ثهٌٌّ يً ثٝهزفثى فلؾ ؿُح ثٝزطجٍ ثهغؾٖس فلِٖج 

يجـ ثهزفثى خّكٖوذ خل فٕ ئيمجـ ثهزمفثى خزغلٖمق    ئهٓ أً ثهخجتٍ ٝ ٖىيً كٞيذ ثهيكزِوم فٕ ئ

أً ٖشخر أٌَ خؿل ثهٌُجٖذ ثهّثطخذ هوزؤنؾ يً ؽومّ ثهيخٖمٍ يمً     ّيً شى فٞ ٖطؾَٖ ٌفُج  (1)ٌزٖطذ

ثهُّٖح، فجهيكإّهٖذ زلّى يزٓ زشخر ّطّؾ َٖح خجهمٕ  ثهيخٍٖ ّزكخخَ هوىمــ ثهمؿٔ هغمق    

 ثهيكزِوم، ّخهـ  ثهًٌـ ًَ َوى ثهخجتٍ أّ طِوَ خَ.

ّكؾ ثكزٌؾ َؾؾ يً مـثظ ثهلجًٌّ فٕ زؤٖٖؾ ثكزلٞل ثٝهزفثى خىيجً ثهكٞيذ ئهٓ أً َلؾ 

ثهخٍٖ يكزطيٍ ثهمـّي أّ ثهكيجر ثهزٕ ؾـص ثهفلَ َوٓ زيوخِج هَٞزـث  خّطّؾ ُمؿث ثٝهزمفثى   

 ٞ  .(2)ٌَؾُج يكزل

أً ثهخٖمٍ  : ّطّؾ ؽيـ ِٖؾؾ كٞيذ أغؾ ثهيزُجكؾًٖ، ّٖـْ أهغجح ُؿث ثٝزطمجٍ  

 أهخع فٕ ًل ثهزلؾى ثههٌجَٕ ّزُلؾ ثٙطِفد ثهغؾٖشذ ٖكخق غٖـٍ يً ثهُلّؾ فٕ ُؿث ثهيىيجـ.

ئهٓ أً ثهيممزـٔ   : أً ٖنًّ ثهيؾًٖ خجٝهزفثى خىيجً ثهكٞيذ يٌِٖج، ّؿهم ثكزٌجؾث 

كٞيذ ثهيخٖمٍ  ٖلؾى َوٓ ثهزُجكؾ يٍ ثهخجتٍ ثهيٌِٕ ؾًّ غؿـ، فٖفزـو أً ثهيمزـٔ ٖؤيً هوخجتٍ خ

 ّٖيٌغَ ثهشلذ، ّٖلؾى َوٓ مـث  ثهيخٍٖ ُّّ يييتً هكٞيزَ.

  ٝ ه٘ؽـ ّٖـثؾ يً ؿهمم   أً ٖنًّ أيـ ثهغفجً َوٓ كٞيذ أغؾ ثهيزُجكؾًٖ يّنّ

ثهؽىٌّ ثٝكزهجؾٔ ثهؿٔ ٖفزـو ّكٌّ ثهيمزـٔ زغر ثهيِٖيٌذ ثٝكزهجؾٖذ هوخجتٍ ثهؿٔ أهخع 

ٖيوٕ مـّيَ َوٓ ثهيكزِونًٖ، ّيً ٌجغٖذ أؽـْ ٖؤزٕ ُؿث ثهؽىٌّ  فٕ يـنف ٖكزيٍٖ فَٖ أً

                                                 

، ثهكـغجً َؾٌجً، ٌّّـٔ ؽجيـ، مـظ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ يهجؾـ ثهغلّق ثهمؽهٖذ ثٝهزفثيجر ؾـثكذ يلجـٌذ(1)
 .103ن
، ؾثـ ثهٌِىذ ثهُـخٖمذ،   (.0761) يغيؾ َوٕ َيـثً، (2)

 .021ثهلجُـد، ن
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هُؾى كؾـد ثهيكزِوم َوٓ ثٝكزغٌج  ًَ ثهيٌزطجر أّ ثهؽؾيجر َّؾى كؾـزَ َوٓ ثهنمم  َمً   

 .(1)ؽخجٖج ثهلهّـ أّ ثهُٖح ثهؿٔ كؾ ٌٖئّ َوَٖ ثهيخٍٖ

ثهكٞيذ فٕ َلمؾ  َّوٓ ثهـغى يً كّد ثٙكجٌٖؾ ثهكجخلذ ثهزٕ زؾَى فنـد ثٝهزفثى خىيجً 

ئهٓ أً ـفو فنـد ثٝهزفثى خىيجً ثهكٞيذ ئٝ فٕ ثهُلّؾ ثهزٕ  (2)ثهخٍٖ، فلؾ ؿُح طجٌح يً ثهفلَ

ُِٖؾ فِٖج أغؾ ثهيزُجكؾًٖ ئهٓ ثٗؽـ خـَجٖزَ ّثهيغجفًذ َوٓ مؽهَ )نُلؾ ثهٌلل( ثهؿٔ ُِٖؾ فَٖ 

ٝ ٖـًّ هَ طّؾ فٕ َلؾ  ئهٓ ثهٌجكل خجهيغجفًذ َوٓ كٞيذ ثهـثنح غزٓ ينجً ثهّهّل ُّؿث يج

 ثهخٍٖ ًٙ ثهمؽن ثهيكزِوم ٝ ٖنًّ زغر ـَجٖذ ثهخجتٍ ّـكجخزَ.

 نيج ٖؿُح أهغجح ُؿث ثٝزطجٍ خـفىِى هفنـد أً ثٝهزفثى خىيجً ثهكٞيذ ٖنًّ ثهزفثيج 

خزغلٖق ٌزٖطذ، فِّ يطـؾ ثهزفثى خّكٖوذ، ييج كؾ ٖىـ خيهجهع ثهيكزِوم ثهؿٔ ٝ ٖينٌَ ثهغهّل 

 هِؿث ثهزهّٖـ يزُجـىج  ٖو ئٝ خاشخجر ؽيؤ ثهخجتٍ ّٖخؾّ ثٝهزفثى خىيجً ثهكٞيذ ّفلج َوٓ ثهزُّ

 خزغلٖق ٌزٖطذ. يٍ ثٝهزفثى خىيجً ثهُّٖح ثهؽفٖذ ثهؿٔ ُٖؾ خجهٌكخذ هوخجتٍ ثهيٌِٕ ثهزفثيج 

، خؤً ؿهم ٝ ٖإؾٔ ئهٓ ثكزخُجؾ ثٝهزمفثى  (3)ّٖـؾ َوٓ ُؿث ثهـفو طجٌح آؽـ يً ثهفلَ

 يذ فٕ َلؾ ثهخٍٖ ئٝ ئؿث زغلق مـيجً:خىيجً ثهكٞ

: أً ٖنًّ زكوٖى ثهؾثتً فٕ ثهُلؾ أيـ كٞيزَ ئهٓ ثهيؾًٖ ُّ ثهيُٖمجـ ثهّغٖمؾ هٞهزمفثى    

 خىيجً ثهكٞيذ.

: أً ٖشخر زؤنٖؾ َوٓ ثهيكزِوم خؤٌَ ٝ ُِٖؾ خؤيـ كٞيزَ ئهٓ ثهخجتٍ ّنٞ ثٙيـًٖ يغمل  

 مم.

                                                 

 .66، نثهغيجٖذ ثهلجٌٌّٖذ هويكزِوم : ؾـثكذ فٕ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ّثهيلجـًثهلٖكٕ، َجيـ أغيؾ، (1)
خَّجر طجيُذ ثهنّٖر، ، يي (. 0762) ثُّٙثٌٕ، غكجى ثهؾًٖ،(2)
 .510ن
 .71، ن ثهغيجٖذ ثهلجٌٌّٖذ هويكزِوم : ؾـثكذ فٕ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ّثهيلجـًثهلٖكٕ، َجيـ أغيؾ، (3)
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أٔ يجٌٍ يً ثَٝزـث  خّطّؾ ثهزفثى خىيجً كمٞيذ ثهخٖمٍ   ّٖـْ ثهخجغس أٌَ ٝ ّٖطؾ 

 ٞ ٌزـٌر َومٓ ممـث  طِمجف    ؽفٖذ، فيجؿث هّ زُجكؾ مؽن َخـ ثًَٛ ىيجً ثهُّٖح ثه يكزل

نِـخجتٕ شى ٖزخًٖ أٌَ ٖغزّٔ فٕ شٌجٖجٍ َوٓ )غمـثر( يً ثهٌٌّ ثهفزجم هٚشجس ثهيٌفهٕ، فزكخح 

هٖق فٕ ثهطِجف َٖح ؽفمٕ غٖمس ٖكمزيٍٖ     ؽكجـد فجؾغذ ؾثؽل يٌفل ثهيكزِوم، فيً ٌجغٖذ

ثهيكزِوم ثٝكزٌجؾ ئهَٖ هوـطٌّ َوٓ ثهخجتٍ، ّيً ٌجغٖذ أؽـْ ٌـْ أً ثهيممزـٔ كمؾ أـنمً    

ٝغزٖجيجر ثهخجتٍ فٕ غفً ثهخىجتٍ فٕ خٖتذ يٌجكخذ، هؿث ٌـْ أً كّثَؾ ىيجً ثهُٖح ثهؽفٕ ثهزٕ 

ثهُٖح ثهؽفٕ ثهزٕ ٖـْ ثهخُو  ٖـْ ثهخُو أٌِج كؾ زميل فٕ ؾثؽوِج َٖح ثٙيجً، كّثَؾ ىيجً

أٌِج كؾ زميل فٕ ؾثؽوِج َٖح ثٙيجً، ٝ زنفٕ هغيجٖذ ثهيكزِوم يً ثهُٖح يزٓ ثكزيجٌ ثهيٌمزض  

أً ٖشخر أٌَ كؾ ـثَٓ ثهلّثَؾ ثهفٌٖذ ّثهُويٖذ ّيُجٖٖـ ثٌٛزجص، خٌٖيج زخلٓ ثهيكإّهٖذ ثهيّىَّٖذ 

ٞ ثكزٌجؾث هىيجً ثهكٞيذ زطٖف هويىـّـ ثهـطٌّ َوٓ ثهيٌ ، نيمج أً ئكجيمذ   زض خجهزُّٖو نجي

ثهيكإّهٖذ َوٓ أكجق ىيجً ثهكٞيذ ٖينً خيطـؾ كخّل ثهيٌزض هؾؽّل كوُزَ فٕ غٖف ثهزؾثّل، 

، ٌِٙج زكزوفى ئشخجر ؽيؤ ثهيٌزض، ُّّ يج ٌـثٍ ٝ ٖينمً  (1)خٌٖيج أغنجى ثهُٖح ثهؽفٕ أنشـ زمؾؾث

 فٌٖذ ّثهيجهٖذ.ئشخجزَ خكِّهذ فٕ يّثطِذ ثهيٌِٕ ثهيغزـ  ؿّ ثهلّد ثه

ّكؾ أغكً ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ غٌٖيج ٌن فٕ ثهلّثَؾ ثهُجيذ زغر ٌَمّثً همّـ يمً    

( يٌَ خلّهَ "ثكزُيجل ثهغق ثهُجى يلٖؾ خكٞيذ ثهغٖمـ  292يكإّهٖذ ثٙمٖج  ّثٗٝر فٕ ثهيجؾد )

"، فِؿث ثهغنى ٌطؾ يمج  فيً ثكزُيل غلَ ثهُجى ّأىـ خجهغٖـ ىــث ٖينً ثهزغـف يٌَ نجً ىجيٌج 

ٖينً ثهـنًّ ئهَٖ فٕ كخٖل غيجٖذ ثهيكزِوم، ٌّـْ أً هَ ثهـطٌّ َوٓ ثهخجتٍ خجَزخجـٍ هجغح 

 ثهغق ثهُجى ّثهييجهخذ خجهزُّٖو.

                                                 

(. 2110) يؾغر يغيؾ يغيّؾ َخؾ ثهُجل،  (1)
 .002ثهُـخٖذ، ثهلجُـد، ن، ؾثـ ثهٌِىذ 
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ئهٓ َـو أّهج  ثهيخٖمٍ أّ   ٌزـٌر ٖلّى خجهمـثٌ ثكزٌجؾث ًٌّـث ًٙ ثهيزُجكؾ َخـ ثٛ

يج  ّأً ثهُـو غجهخج  ينٌَ يً ثهنم  ثهغكٕ ًَ ثهيخٍٖ ؽهّهج ثهيٌزض َخـ ثهمجمذ، ييج ٝ ٖ

ٝ ٖزٌجّل ؿثر ثهيخٍٖ خل ٖـؾ َوٓ ٌيّؿص يهّـ أّ َـو ّٙهج  ثهيخٍٖ، فٖزـزح هويمزـٔ 

، ّهوّكّ  َوٓ غلٖلذ ُمؿث ثٝهزمفثى ثهيٌممّؾ هغيجٖمذ     ييجخلج  غق َوٓ ثهخجتٍ أً ٖكويَ مٖتج 

ـ ثهزكجإل غّل طؿّـ ُؿث ثٝهزفثى ّيؾثٍ، ييج ٖلزىمٕ  ٌزـٌر )ثهيكزِوم( ٖشّثٛثهيمزـٔ َخـ 

 ثهخغس فٕ ثهلّثَؾ ثهُجيذ هوُلؾ ّأغنجى ثهخٌّٖ.

يً ثهزمـُٖجر كؾ َـفر ؽٖمجـ   ّخجهـطٌّ ئهٓ ثهلّثَؾ ثهُجيذ فٕ ثهُلؾ ٌٞغً أً نشٖـث 

ٔ 188-184ثهـإٖذ، نيج فُل ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ فٕ ثهيّثؾ )  ( يزؤشـث خؿهم خجهفلَ ثٛكٞيٕ ثهمؿ

يٖف خًٖ ثهُلؾ ثهخجيل ّثهُلؾ ثهفجكؾ ّثهُلؾ ثهيّكّ  ّثهُلؾ غٖـ ثهٞفى، ّثَزخـ ُؿث ثٙؽٖـ خؤٌَ 

يًُى ثهزمـُٖجر همّـد   ثهُلؾ ثهلجتى َوٓ أغؾ ثهؽٖجـثر ّيٌَ ؽٖجـ ثهـإٖذ، نيج َـفر أٖىج 

 ( ّيج خُؾُج يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ.468ثهخٍٖ خجهٌيّؿص نٌن ثهيجؾد )

ٛ  كجق ٖخـف ثهزكجإل غّلَّوٓ ُؿث ثٙ ٌزـٌمر يمً   يؾْ ثَزخجـ ثهُلؾ ثهيخـى َخمـ ث

ٖينً ثَزخجـ ثهُلمؾ ثهيخمـى َخمؾ    )نيج فُل ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ(؟ ُّل  ثهُلّؾ غٖـ ثهٞفيذ ؾثتيج 

؟ أى ُل ٖنً ثَزخجـٍ يً هّـ ثهخٍٖ خجهٌيّؿص؟ ّيج يؾْ َوٓ ؽٖجـ ثهـإٖذ ؾثتيج  ٌزـٌر كجتيج ثٛ

 يغجٖـ َيج زُجكؾ َوَٖ. ثهمخنذ ّزلـٖـ غق ثهيكزِوم خؤً ٝ ٖزكوى مٖتج يٞتيذ ؿهم يٍ يخُٖذ 

ّفٕ يغجّهزٌج هٜطجخذ ًَ ؿهم ٌـْ ىـّـد ثهزيٖٖف خًٖ ثٙكجق ثهؿٔ ٖلّى َوَٖ ؽٖجـ 

ثهـإٖذ ّثٙكجق ثهؿٔ ٖكزٌؾ َوَٖ ؽٖجـ ثهٌيّؿص، ّؿهم فٕ كخٖل ثهزؤكٖق َومٓ أِٖيمج ٖينمً    

 هيج ثزفق َوَٖ. ييجخلج  هويمزـٔ ثهغق فٕ أً ٖزكوى مٖتج 
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َّوٓ ؿهم فؽٖجـ ثهـإٖذ ٖشخر فٕ ثهُلّؾ ثهزٕ زغزيل ثهفكؼ، نغمق هيمً همؾـ همَ     

فٕ أً ٖـثٍ ؽٞل ثهيؾد ثهيزفق َوِٖمج   (1)خجهزًُٖٖ ثهزهـ  ئؿ هى ٖـؾ ثهيُلّؾ َوَٖ ئؿث نجً يٌُٖج 

جطمذ  فٖطٖف ثهُلؾ أّ ٖفكؽَ، ّٖشخر ُؿث ثهغق خمٌن ثهلمجًٌّ ئؿث زمّثفـر ممـّيَ ؾًّ غ    

 .(2)ٝمزـثيَ

ٌزـٌر، ّغٖس ٖمزـي هشخّر ُؿث ثهؽٖجـ َمؾى  يخٖق َوٓ غجهذ ثهخٍٖ َخـ مخنذ ثّٛخجهز

ـإٖذ ثهيخٍٖ، ٖشّـ ثهزكجإل غّل يفِّى ثهـإٖذ َخـ مجمذ ثهغجكح، فماؿث يمج ـأْ ثهيممزـٔ    

 هّـد ثهيخٍٖ َخـ ثهمخنذ فِل ٖكلي ؽٖجـٍ ! أى ُل زطح فِٖج ثهـإٖذ ثهغكٖذ ؽجـص ثهمخنذ!

ً ثٛطجخذ َوٓ ؿهم زشٖـ يكجتل غجٖذ فٕ ثهّهُّخذ ّثهزُلٖؾ، فجهلّل خؤً ثهـإٖمذ َخمـ   أ

ثهمجمذ نجفٖذ، ٌٖئّ َوٓ يهجؾـد هغق ثهيكزِوم فٕ ئَيجل ؽٖجـٍ ٌَؾ ثهزكوٖى؛ ّثهلّل خمؤً  

َوٓ ثهّثكٍ )ؽجـص ثهمخنذ( ٌُٖٕ َمؾى   ثهـإٖذ ٖطح أً زٌهـ  ئهٓ ـإٖذ ثهمٕ  ثهيخٍٖ غكٖج 

هٖذ ثهمخنذ نّكٖوذ يكزؽؾيذ هوزُجكؾ، ّثهزٕ نجٌر كؾ ّفمـر همفزٕ ثهزفجَوٖمذ    ثَٝزـث  خفُج

ٝ  غنيٖج  ّثهزفثيٌٖذ )نيكيَّذ ّيـتٖذ( فٕ آً ّثغؾ ٌَؾ ثهزُجكؾ, ّّفـر يطوكج  ٌُٝلمجؾ   يلخّ

ثهُلؾ، ثٙيـ ثهؿٔ ٌـفو فَٖ ثهزفـٖق خًٖ كخّل ثٌٛزـٌر نّكٖوذ هجهغَ ٛخـثى ثهُلمؾ َّمؾى   

 .(3)جهغذ هزٌفٖؿٍكخّهِج نّكٖوذ ه

أً ٖنمًّ   غٖـ أً ُؿث هٖق ّغؾٍ ثٙكجق ثهؿٔ ٖلّى َوَٖ ؽٖجـ ثهـإٖذ، فٖمزـي أٖىج 

ثهيخٍٖ يً ثٙمٖج  ثهيٌُٖذ خؿثزِج )ثهيٌُٖذ خجهزًُٖٖ غكح زُخٖـ ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ(، أيمج ثٙممٖج    

                                                 

 ( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ.062ثهيجؾد ) (1)
، ثهكـغجً َؾٌجً، ٌّّـٔ ؽجيـ، مـظ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ يهجؾـ ثهغلّق ثهمؽهٖذ ثٝهزفثيجر ؾـثكذ يلجـٌذ(2)
 .212ن
، يلجـٌذثهكـغجً َؾٌجً، ٌّّـٔ ؽجيـ، مـظ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ يهجؾـ ثهغلّق ثهمؽهٖذ ثٝهزفثيجر ؾـثكذ (3)
 .212ن
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غجهِج نيج ُٖزخمـٍ  ثهيٌُٖذ خٌَِّج أّ ثهيشوٖجر؛ فٞ ٖشخر فِٖج ُؿث ثهؽٖجـ ًٙ ّهفِج نج  هٖخجً 

، ّهّطّؾ يشٖٞزِج فٕ ثهكّق فٖلّى ؿهم يلجى ثهـإٖذ؛ ّنؿهم ًٙ ثهفكؼ ثهؿٔ ٖشخر هيً (1)ثهخُو

هَ ؽٖجـ ثهـإٖذ ئٌيج ٖـؾ َوٓ ثهييوّم خجهُلؾ أٔ يج ٖزًُٖ خجهزًُٖ )ثهلٖيٖجر(، أيج يج ٝ ٖزُمًٖ  

 .(2)ّٝ فجتؾد يً ؽٖجـُج ٌَؾتؿ خجهزًُٖ فٞ زٌزلل يونٖزَ ئٝ خجهلخو ّئؿث زى ثهلخو زير ثهـإٖذ

هُٖزخمـ   ج ٖنجؾ ٖنًّ يً ثههُّخذ ثهلّل خزؤكٖق ثهخٍٖ َخـ مخنذ ثٌٛزـٌر ؾثتيج ٌّيً ُ

َوٓ ؽٖجـ ثهـإٖذ، فيً ٌجغٖذ أّهٓ فاً كهـ ثهغق َوٓ ثهيخُٖجر ثهيٌُٖذ خؿثزِج )ثٙممٖج    كجتيج 

هوؽٖمجـ، ٝ   خٌَِّج( ّثَزخجـٍ يكليج  ثهلٖيٖذ( ّثهزكوٖى خنفجٖذ ثهّه  هويخُٖجر ثهيشوٖذ )ثهيٌُٖذ

ٝ    ُٖؾ أكجكج  َخمـ   ٖينً ثهيمزـٔ يً ثهييجهخذ خزكوٖى مٕ  ييجخق ٝكٖيج ّأٌِج ثٙنشمـ زمؾثّ

ثهمخنذ، ّيً ٌجغٖذ أؽـْ فاً غنى ؽٖجـ ثهـإٖذ كؾ ٝ ٖنفٕ نيج فٕ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ ثهؿٔ 

ـإٖذ ثهيخٍٖ أّ ئطجفزَ خُؾ ثهـإٖذ، فماً  ُٖيٕ ههجغح ثهغق أغؾ ؽٖجـًٖ فايج فكؼ ثهُلؾ ٌَؾ 

 فكؽَ ثَزخـ نؤً هى ٖنً ّئً أطجفٍ هفّى فٕ غلَ ّٝ َّؾد فَٖ خُؾ ؿهم، ُّّ يج ٌـثٍ كجهمـث  

ّأً ثهيمـٌ كؾ كٖمؾ   هويكزِوم فٕ ثهـطٌّ َوٓ ثهخجتٍ خُؾ ؿهم ؽهّهج  ًٙ ٖإكق َوَٖ غلج 

َ خُؾ ثهـإٖذ ّئً هى ٖفكؼ ؽٞهِمج  ثهفكؼ خجهّكر ثهؿٔ ٖزينً فَٖ هجغح ثهؽٖجـ يً ئَيجل غل

 .(3) خيل ؽٖجـٍ ّهفى فٕ غلَ )ّؿهم نيج أمجـ ثهيمـٌ ـغخذ فٕ ثكزلـثـ ثهزُجيل(

خجهٌُٖذ، فٌوغً أً يج زمٖـ ئهَٖ ثهلّثَؾ  أّ خُٖج  (4)أيج ثهزؤكٖق َوٓ ثَزخجـٍ خُٖج خجهٌيّؿص

ئؿث نجً ثهخٍٖ خجهٌيّؿص زنفٕ  -1( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ خلّهِج "468ثهُجيذ نٌن ثهيجؾد )

                                                 

، ثهكـغجً َؾٌجً، ٌّّـٔ ؽجيـ، مـظ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ يهجؾـ ثهغلّق ثهمؽهٖذ ثٝهزفثيجر ؾـثكذ يلجـٌذ(1)
 .212ن
 .201ثهيؿنـد ثٖٛىجغٖذ هولجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ، ن (2)
 .201ثهيؿنـد ثٖٛىجغٖذ هولجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ، ن (3)
 ـؾٌٕ.( يً ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ث246ٙثهيجؾد ) (4)



111 

فاؿث ًِـ أٌَ غٖـ ييجخق هَ فماً ثهيممزـٔ    -2هَ.  فَٖ ـإٖزَ ّّطح أً ٖنًّ ثهيخٍٖ ييجخلج 

 ئً مج  كخوَ ّثً مج  ـؾٍ". ٖنًّ يؽٖـث 

ٖشٖـ ثهزكجإل يـد أؽـْ غّل يفِّى ثهخٍٖ خجهٌيّؿص أّ ثهخٍٖ خجهٌُٖذ َخـ ثهمخنذ! خيٌُٓ 

ً زّفـ هويمزـٔ ثهٌيّؿص ثهيلخّل هغجٖجر ثَزخجـٍ خُٖج خجهٌيّؿص أى ُل زكزيٍٖ مخنذ ثٌٛزـٌر أ

 ٝ؟

ٌزـٌر أً ٖيجخق ثهيخٍٖ يٍ ثهٌيّؿص أّ ثهٌُٖذ يٌج خؿهم فاً َوٓ ثهيمزـٔ َخـ ثٛفاؿث كو

هٖكر كّْ زهّٖـ ّزّهٖ  هويخٍٖ َخـ ثهمجمذ، ثٙيـ ثهؿٔ كؾ ٌٖئّ َومٓ   ثهزٕ ُٕ أٖىج 

ذ، أيج ًَ يّثهفجر ثهيخٍٖ ّكؾـزَ َوٓ زغلٖق غجٖذ ثهيممزـٔ  ييجخلذ منوٖذ أنشـ يٌِج طُّـٖ

فوً ٖكزيٍٖ ثهٌيّؿص أّ ثهٌُٖذ ثهّفج  خِج َخـ ثهمخنذ، نيج ئً يكؤهذ ثهييجخلذ ٌطؾُج يلهمّـد  

َوٓ ّكر زكوى ثهيخٍٖ، فاؿث يج ـأْ ثهيمزـٔ ثهيخٍٖ ّطح َوَٖ أً ٖلــ يكؤهذ ييجخلزَ هوٌيّؿص، 

ٍ يً ثهٌجغٖذ ثهمنوٖذ فلي، ؾًّ ثهّكمّ  َومٓ يمؾْ ييجخلزمَ     ثٙيـ ثهؿٔ ٖطُوَ ٖزؽؿ كـثـ

، ثهزٕ ٝ ززغلق ئٝ خجٝكزُيجل، فاؿث ثكزُيل ثهيمزـٔ ثهيخٍٖ شمى ًِمـ أٌمَ    ثهيّىَّٖذ أٖىج 

يُٖح أّ غٖـ ييجخق هٞكزُيجل ثهيؽهن هَ، هى ٖنً هَ كّْ ثهـطٌّ َوٓ ثهخمجتٍ خمؾَّْ   

 .(1)ثهُٖح ثهؽفٕ ئؿث زّثفـر مـّيِج

ٌج يؾْ هُّخذ ثكزفجؾد ثهيكزِوم يً ؾَّْ ىيجً ثهُٖح ثهؽفٕ ٝكٖيج فٕ كهـ ّهيج خٖ

ثهيؾد هزلجؾى ؾَّْ ثهىيجً ّهُّخذ ئشخجر ثهُٖح ثهؿٔ ٖزُؿـ فٕ أغٖجً نشٖـد َوٓ ثهيكمزِوم  

ثهٌِّو خَ ئؿث يج أؽؿٌج خًُٖ ثَٝزخجـ ثهيجخٍ ثهفٌٕ ثهيُلؾ ٙغوح ثهيٌزطجر ثههٌجَٖذ ّيج ززيوخَ 

كزُيجل ييج ٖطُل يً ثههُح ثهطفى ٌَؾ غهّل غجؾس خكخخِج يج ئؿث نجً ؿهمم  يً ؾكذ فٕ ثٝ

ٖـطٍ ئهٓ َٖح فِٖج أى أً ؿهم خكخح كّ  ثكزؽؾثى ثهيكزِوم أّ ئُيجهَ فٕ ثههمٖجٌذ فٖزغيمل   
                                                 

 .40، 41ثهفَخٕ، يغيؾ ّٖك ، ثهُلّؾ ثهيكيجد مـظ َلؾ ثهخٍٖ فٕ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ، ن(1)
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ٌَؾتؿ ٌزجتطَ، فِاً نل ؿهم ٖإؾٔ ئهٓ ئفٞر ثهخجتٍ يً ثهيكإّهٖذ، ّهً ٖكزيٍٖ ثهيممزـٔ يمً   

 .(1)ثهييجهخذ خؤٔ زُّٖوثهـطٌّ َوٖذ خؤٔ غق أّ 

ٌـْ ّطجُزَ فٕ كخٖل غيجٖذ ثهيكزِوم أّ ثهيممزـٔ َخمـ    (2)فلِٖج  غٖـ أً ٌُجم ـأٖج 

ثٌٛزـٌر، ٖؿُح ئهٓ غؾ ثهلّل خؤً ٝ ٌنزفٕ خجهّكّ  ٌَؾ غؾّؾ ثهمٌن ثهيلمــ فمٕ ثهيمجؾد     

د يمً  /أ( ثهيكمزفجؾ 246ئهٓ ٌن ثهيمجؾد )  (، فٖلــ هويمزـٔ ثهغق خيوح ثهفكؼ ثكزٌجؾث 468)

ثهلّثَؾ ثهُجيذ ّثهزٕ زمٖـ ئهٓ أٌَ "ّفٕ ثهُلّؾ ثهيوفيذ هطجٌخًٖ ئؿث هى ّٖ  أغؾ ثهُجكمؾًٖ خيمج   

ّطح َوَٖ خجهُلؾ طجف هوُجكؾ ثٗؽـ خُؾ أَؿثـٍ ثهيؾًٖ أً ٖيجهح خزٌفٖؿ ثهُلؾ أّ فكؽَ"، ٝ خمل  

ثهزٕ زفٖؾ خؤٌَ ٖطمّف  ِئَهٓ ثهفلـد ثهشجٌٖذ يً ؿثر ثهيجؾد ّ ّٖلــ هَ ثهغق خيوح ثهزُّٖو ثكزٌجؾث 

هويغنيذ أً زوفى ثهيؾًٖ خجهزٌفٖؿ هوغجل أّ زًٌـٍ ئهٓ أطل يكميٓ ّهِمج أً زفىمٕ خجهفكمؼ     

ّثهزُّٖو فٕ نل غجل ئً نجً هَ يلزىٓ"، نيج ّٖلــ ؿثر ثهـأٔ ثٝغزنجى ئهٓ ثهلّثَؾ ثهُجيذ 

ّؿص ّؿهم خمؤً ؾَّْ ثهيمزـٔ ثهزٕ ٖينً أً ٖـفُِج خؽهّن ثؽزٞ  ثهيخٍٖ ًَ ثهٌي أٖىج 

ؽٞل ؽيق َمـد كٌذ يً ّكر زكوٖى ثهيخٍٖ ئهَٖ ّهٖق خجهزلجؾى ثهلهٖـ ثهيلــ هؾَّْ ىيجً 

يج زلــ ثهّكّ  ٌَؾ  غٖـ يوفى هويغنيذ ّثهزٕ غجهخج  فلِٖج  ثهُٖح ثهؽفٕ، ئٝ أً ؿهم ٖخلٓ ثطزِجؾث 

 .(3)غؾّؾ ثهٌن

يىمٌٖذ   ثهفـٌكٕ طِّؾث ّئفث  ُؿٍ ثهُلخجر ّفٕ كخٖل غيجٖذ ثهيكزِوم فلؾ خؿل ثهلىج  

ّيٌؿ ّكر هٖق خجهلـٖح، ّثٌزِٓ ئهٓ ئىجفذ مـي ثهييجخلذ ئهٓ ثٝهزفثى خجهزكوٖى، ّكــ خٌج  َوٓ 

                                                 

 .40، 41ثهفَخٕ، يغيؾ ّٖك ، ثهُلّؾ ثهيكيجد مـظ َلؾ ثهخٍٖ فٕ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ، ن(1)
 .40، 41ثهفَخٕ، يغيؾ ّٖك ، ثهُلّؾ ثهيكيجد مـظ َلؾ ثهخٍٖ فٕ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ، ن(2)
. ّغكً َخمؾ  56، نثهغيجٖذ ثهلجٌٌّٖذ هويكزِوم : ؾـثكذ فٕ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ّثهيلجـًجيـ أغيؾ، ثهلٖكٕ، َ(3)

، ؾثـ ثهٌِىذ  (.0774) ثهخجكي طيُٖٕ،
 31ثهُـخٖذ، ثهلجُـد، ن
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خيج زى ثهزُجكؾ َوَٖ،  ييجخلج  ؿهم أٌَ ٝ ٖنفٕ أً ٖلّى ثهخجتٍ خزكوٖى ثهيخٍٖ ّئٌيج ٖطح أً ٖكوى مٖتج 

زى ثٝزفجق َوَٖ، خل ّأىمج  ئهمٓ ؿهمم     نيج ّزّكٍ فٕ يفِّى ثهييجخلذ فوى ٖطُوِج يغؾؾد خيج

 .(1)هٞكزُيجل ثهيؽهن هَ ىـّـد أً ٖنًّ ثهيخٍٖ ييجخلج 

يً ؿهم نوَ ٌٌزِٕ ئهٓ ىـّـد ئفـثؾ ثهزفثى يكزلخل َوٓ َجزق ثهخمجتٍ خمؤً ٝ ٖكموى    

ثهيمزـٔ مٖتج يغجٖـث هيج نجً كؾ زُجكؾ َوَٖ، ٝكٖيج ّئٌٌج هى ٌطؾ فٕ ثهلّثَؾ ثهُجيذ يج ٖكمُ   

ثؾ غق هويمزـٔ )ثهيكزِوم( فٕ زكوى مٕ  ييجهح نجهزفثى يكمزلل َومٓ َمجزق ثهخمجتٍ     ٛفـ

ّأً ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ هى ٖنً كؾ زيـق هؿهم هـثغذ هؾْ زًٌٖيَ أغنمجى ثهزفثيمجر    ؽهّهج 

يً نل غق آؽـ ّزٌجّهر  ( يكؤهذ زكوٖى ثهيخٍٖ يطـؾث 488ثهخجتٍ خزكوٖى ثهيخٍٖ، فزٌجّهر ثهيجؾد )

وٖى ثهيخٍٖ خجهغجهذ ثهزٕ نجً َوِٖج ّكر ثهخٍٖ، ُّّ يج ٝ ٌمـثٍ ٖغلمق يٌُمٓ    ( زك489ثهيجؾد )

( غٌٖيمج زغمؾشر َمً    491ثهييجخلذ نجهزفثى يٌمّؾ ئٝ ئؿث أـؾٌج ثهزؤّٖل فٕ يج زٌجّهزَ ثهيجؾد )

ثهزكوٖى خهّـد هغٖغذ، ُّّ يج ٌطؾ فَٖ خهٖن أيل خؤً زىج  َخجـد )ّييجخلذ( خُؾ نويمذ  

كزلٞ فٕ ثهلجًٌّ ثهيمؾٌٕ  ٖى مٕ  ييجخق هويمزـٔ ُّ غلج أهٖٞ ّي)هغٖغذ( هٖهخع غق زكو

 .(2)ثٙـؾٌٕ

أُيٖزَ ُؿث ثٝهزفثى  ٌَؾيج ٖؾؽل ثهيمزـٔ ئهٓ مخنذ ثٌٝزـٌر فٖـغح فٕ ثهزُجكؾ  زًِـ

كوكوذ يً ثهخٖجٌجر ثهمؽهمٖذ   َوٓ مـث  كوُذ أّ ؽؾيذ يج، ّٖيوح ئهَٖ ثهزُـٖ  خٌفكَ ىيً

ثهييوّخذ )نجٝكى ّثهُيـ ّثهٌُّثً ّثهغجهذ ثٝطزيجَٖذ ّثهيكزّْ ثهُويٕ ّثهِّثٖجر ثهمؽهٖذ... 

                                                 

.  ّطيُٖمٕ،  56، نـثكذ فٕ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ّثهيلجـًثهغيجٖذ ثهلجٌٌّٖذ هويكزِوم : ؾثهلٖكٕ، َجيـ أغيؾ، (1)
 31غيجٖذ ثهيكزِوم ثهغيجٖذ ثهؽجهذ هـىٓ ثهيكزِوم فٕ َلؾ ثٝكزِٞم، ن

 31طيُٖٕ، غيجٖذ ثهيكزِوم ثهغيجٖذ ثهؽجهذ هـىٓ ثهيكزِوم فٕ َلؾ ثٝكزِٞم، ن (2)
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ثٌزِج  ئهٓ يٞ زَ ثهيجؾٖذ ّثهخٌّم ثهزٕ ٖزُجيل يُِج(، ٌَّؾتؿ فِّ ئؿث هى ٖكمزطح هيمل  ُمؿٍ    

 ثهخٖجٌجر فوً ٖكزيٍٖ ثٝكزيـثـ هويـثغل ثهٞغلذ.

يً غٖجد ثهيزُجكؾ َخـ ثٌٛزـٌر ثهؽجهذ  فاً ُؿٍ ثهخٖجٌجر ثهمؽهٖذ زمنل طف ث يً ؿهم 

فٞ ٖطّف ثٛفمج  خِج هوغٖـ خلهؾ أّ خؾًّ كهؾ، ّٝ ٖغق هوخجَذ زؾثّهِج فٖيج خٌِٖى فٕ كمخٖل  

ثهزـّٖض هكوٍ أّ ؽؾيجر أؽـْ، نيج ٝ ٖطّف هوخجتٍ ٌفكَ خجكزؽؾثيِج فٕ غٖـ يـد ئؿث يج ثٌزِٖر 

ثهُلؾٖذ خٌِٖيج، ّٝ ٖغق هَ أٖىج ثٝغزفجً خِج فٖيج ّـث  ثهيؾد ثهيُوٌذ أّ ثهيغؾؾد هغجٖجر ثهُٞكذ 

 ثهُٞكذ ثهُلؾٖذ ثّٙهٓ.

 ٞ هُٞزيجى خَ نجهزفثى يكزلل فٕ نشٖمـ يمً ثهزممـُٖجر     غٖـ ئً ؿهم ّئً أهخع يغ

ً فٖمَ هولّثَمؾ   ثهغؾٖشذ، نيج فٕ فـٌكج ّأيـٖنج ّنٌؾث، ففٕ ـأٌٖج هٖق ٌُجم يج ٖيٌٍ يً ثهـنّ

هُجهيٖذ مخنذ  ثهُجيذ غّل ثهيكإّهٖذ ثهيؾٌٖذ ّثهطفثتٖذ َوٓ ثهكّث ، أيج ًَ ُؿٍ ثهيكتّهٖذ ًٌّـث 

ٌزـٌر ّثٌفٞر غـٖجر ثٝزهجل ثهيكيَّذ ّثهيـتٖذ ّزخجًٖ يكزّٖجر ُمؿٍ ثهغـٖمجر خمًٖ    ثٛ

ّيىمٖفٕ  ثهؾّل، ّزُؾؾ نشـد ثهيمزغوًٖ َخـ ثٌٛزـٌر يً يّـؾٔ ؽؾيجر ّيزولمٕ ثهؽؾيمذ   

ثهيّثكٍ، ّأهغجح ُؿٍ ثهيّثكٍ، ّفخجتً ّيمزـنًٖ، ّخجَذ ّيمزـًٖ، نل ؿهم هى ٖطُمل يمً   

خجهطؾٖؾ أّ ثهكِل ّثهٖكٖـ ّأشجـ ثهُؾٖؾ يً ثهزكجإٝر، فِمل زٌممؤ    خغس يكجتل ثهيكتّهٖذ أيـث 

 ٝ ًَ زهـ  يكمزؽؾيٕ ممخنذ    يكتّهٖذ يّـؾٔ ؽؾيجر ثٝزهجل! ُّل ٌٖخغٕ ثَزخجـٍ يكإّ

ر ّيكونِى، أّ ًَ يغزّْ ثهـكجتل ّثهيُوّيجر ثهزٕ ٖكميع خاينجٌٖمذ ثكزىمجفزِج أّ    ثٌٛزـٌ

ّأٌَ ٝ ٖزّهٓ أٔ يٌِذ ٌمـ؟ أى ُل ٖطح أً ٖلزهـ  ئـكجهِج أّ زولِٖج يً كخل ُإٝ ! ؽهّهج 
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ؾّـٍ َوٓ أٌَ ّكٖي زلٌٕ! ّثهخغس ًَ يـ  آؽـ ٖزغيل ثهيكتّهٖذ ٝكٖيج ئؿث يج زؽٖوٌج كـَذ 

 .(1) ثؽزفج ٍ ّؽيّـد خُو ثهؾَجٖجر ّكـَذ ثٌزمجـُج!كٖجى ثهيّكٍ ّ

 ّكؾ زٌخِر ثهُؾٖؾ يً ؾّل ثهُجهى هنل ُؿٍ ثهيؽجيـ ّؿهم خُؾ أً أهخغر زّثطَ َمؾؾث  

يً ثهلىجٖج غّل ثهنشٖـ يً ثهزُؾٖجر َوٓ ثهغلّق ثهمؽهٖذ هويزُجيوًٖ َخـ ثهمخنذ فلــر أً 

ؿٍ ثهيكإّهٖذ هيّـؾٔ ؽؾيجر ثٝزهجل يمً  ؿهم ّٖطح ثهيكإّهٖذ، ئٝ أٌِج ثؽزوفر فٕ ئكٌجؾ ُ

َّوٓ ٌغّ غٖـ يكزلـ، ييج ٖكزّطح يٌج  غٖس ثهيخؾأ أّ زفجّزر فٕ زغؾٖؾ زخُجر ُؿٍ ثهيكإّهٖذ

ٌزـٌر خاَيجل كّثَؾ ثهيكتّهٖذ ثهيؾٌٖمذ  َوٓ غلّق ثهيزُجكؾًٖ َخـ مخنذ ثٛثهؾَّد ئهٓ ثهغفجً 

ٌزـٌر يً طـث  ثكزؽؾثى هِؿٍ ثهّكٖوذ ؾ َخـ ثٛذ، ّخؤً ٝ ٖىجـ ثهيزُجكثهُلؾٖذ يٌِج أّ ثهزلهٖـٖ

 .(2)فٕ زوخٖذ غجطجزَ

 

ثهيزطـ ثٝهنزـٌّٕ ُّ يّكٍ ثهنزـٌّٕ كؾ زٌمتَ مـنذ يٌُٖذ هُـو ثهيٌزطجر ّخُِٖج 

فزـثىٕ، ٌَٙ ٖنًّ َوٓ مخنذ ثٌٝزـٌر، ّفَٖ كؾ ٖزى ُّّ ٖمخَ ثهكّق ثهُجؾٔ ّهنٌَ يزطـ ث

ثكزىجفذ َؾؾ يً ثهخجتًُٖ فٕ يّكٍ يًُٖ َوٓ ثهمخنذ ُّؿث ُٖزخـ ٌيّؿص ؽجن خُيٞ  ثهخٍٖ 

ًٝ ثهمـنذ هجغخذ ثهيّكٍ ثهؿٔ زكزىٖ  ثهيزجطـ ُٕ ثهزٕ زخٌٕ ثهيّكٍ ّزُوً ٌََ ُّٕ زؤؽؿ 

 (. 3)ـكّى ًَ ثهؽؾيجر ثهيلؾيذ

                                                 

 (.2110) يٌّٕ يٖمجل َٖكٓ، (1)
 .174، ن2110، ؾثـ هجؾـ، خٖـّر، 0ي.

يٌّٕ يٖمجل َٖكٓ، ثهزًٌٖى ثهلجٌٌّٕ همخنذ ثٌٝزـٌر : ؾـثكذ يلجـٌذ فمٕ ىمّ  ثهلمّثًٌٖ ثهّىمُٖذ      (2)
 .174ّثٝزفجكٖجر ثهؾّهٖذ، ن

 .52ؾثـ ثهغجيؾ، َيجً، ثٙـؾً، ن (. ثهزكّٖق ثٝهنزـٌّٕ. 2113( ٌهٖـ، يغيؾ يجُـ، )3)
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فزـثىٕ يهيى خغٖس ٖكِل َوٓ ثهفثتـ ثهُشّـ َوٓ ثهكوُذ ثهزٕ ٖـٖؾُج ئً ثهيزطـ ثٝ

خُؾد يـق ّٖلؾى هَ يُوّيجر زفهٖوٖذ ٌَِج، يٍ ثههّـ، ّٖكيع هَ خمـثتِج يخجمـد يٍ ثزجغذ 

َؾد ؽٖجـثر ثيجيَ هزغؾٖؾ يـق ثهمغً ّثهؾفٍ ثهزٕ ٖفىوِج ثهيمزـٔ يٍ خٖجً ثهزنوفذ ثٝطيجهٖذ 

زّٖجر ثهيؽزوفذ هويزطـ ثٝهنزـٌّٕ ٌٖخغٕ أً زنًّ خهّـد يؽزوفذ ئً َـو ثهيغ .فٕ نل غجهذ

، ّأً (1)ًَ ثٝكجهٖح ثهيكزؽؾيذ فٕ يٖؾثً ثَٝيجل ثهزلوٖؾٖذ ًٙ ثهيزطـ يلجى َوٓ مخنذ ثهّٖح

 يغزّٖجر يّكٍ ثهيزطـ ثٝهنزـٌّٕ ٌٖخغٕ أً ززىيً شٞس طّثٌح ُٕ:

هيُـّىذ هوخٍٖ َخـ ثٌٝزـٌر ّٝخؾ يً زّفٖـ ثهيُوّيجر ثهٞفيذ ّثهنجفٖذ غّل ثهيٌزطجر ث .أ 

  . زّفٖـ ُؿٍ ثهيُوّيجر َخـ يٌجفؿ كـُٖذ ّّثىغذ ّؾكٖلذ
زينًٖ ثهفخًّ يً ثٝزهجل ّثهزفجَل يٍ ثهخجَذ ّيؾٖـ ثهيزطـ ثٝهنزـٌّٕ ّثهطيجَجر  .ح 

 . ثهيـطُٖذ ّثهفخجتً ثهلؾثيٓ ّغٖـُى

ٖزيوح زّفٖـ نل يج ٖوخٕ غجطجر  زغلٖق َيوٖذ ثهزخجؾل خفجَوٖذ نُيوٖجر ثهخٍٖ ّثهمـث ، ُّؿث .ص 

يشل  ّـغخجر ثهفخًّ ّزّفٖـ ثهؽؾيجر ثهزنيٖوٖذ ثهزٕ ززُوق خجهيٌزّص ) كوُذ أّ ؽؾيذ(

 .(2)ؽؾيجر ثهزغؾٖس ّثٝؾثـد

ٌّٖخغٕ َوٓ يً ٖـٖؾ ثٌمج  يزطـ ثهنزـٌّٕ ثً ٖغلق يخُٖجر طٖؾد ّأـخجظ يُلّهذ ّأً 

، ُّؿث ٖزيوح ثُٝزيجى خزهيٖى ّخٌج  خنذُذ َّمـًٖ كجَذ ّٖيٖج َوٓ ثهمٖزّثطؾ هيؾد ثـخ

ثهيزطـ، ففٕ خٖتذ ثهزكّق ثٝفزـثىٖذ ٖزفجَل ثهُيٖل يٍ يزطـ ثهخلجهذ أّ أٔ يٌفؿ زطفتذ ثؽـ ّفق 

ثكوّح ثهيغجنجد، فخجكزيجَذ ثهُيٖل ثهلج  ًٌـد فجغهذ ّمجيوذ َوٓ ٌكق ثهيزطـ ّثهيطجٝر 

ـفّ  نيج ُٕ فٕ يّثكُِج ثهغلٖلٖذ، ّيٍ ثهيـغّح ثهزطّل خِج ّـإٖذ ثهكوٍ ثهيُـّىذ َوٓ ثه

                                                 

 .017(. ثهزكّٖق ثٝهنزـٌّٕ. ؾثـ ّثتل، َيجً، ثٙـؾً،  ن 2101(أخّ فجـد، ّٖك ، )1)
 .017(أخّ فجـد، ّٖك ، ثهزكّٖق ثٝهنزـٌّٕ، يـطٍ كجخق، ن 2)
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ثفؾٖجؾ ّزٌجيٕ ثهيزجطـ ثٝفزـثىٖذ أهخع خاينجً ثهُيٞ  ثهزكّق فُوٖج يً يزجطـ َخـ ثهمخنذ، 

ّٖنًّ خاينجً ثهيزكّق ؾفٍ َـخذ ثهزكّق ثٝهنزـٌّٖذ خنل شلذ ، هوّهّل ثهٓ ثفىل ثهيٌزطجر 

 .(1)خؤـؽن ثٝكُجـ

فٕ ثهزكّٖق ثٝهنزـٌّٕ َخـ ثٌٝزـٌر غٖس ٖلّى  ّزُزخـ ُؿٍ ثهيـثنف ثغؾ ثهّكيج 

ثٝفـثؾ ّثهُيٞ  خفٖجـد يـثنف ثهزكّق ّثهزٕ زىى يطيَّذ يً ثهمـنجر ثهزٕ ثَؾر هفغجر 

خؾ  ّثىجفر ّهٞر خًٖ خُىِج ثهخُو، خجٛىجفذ ثهٓ هفغذ زُـٖ  خيـنف ثهزكّق فٕ َجهى 

ًِـ َوٓ ثهمجمذ نؾهٖل هُـو يً ثٝهّثً ّثٙهّثر ّثهـكّى ثهيزغـنذ ّثهٌهّن ثهزٕ ز

يٌزطجر ثهمـنجر ثهيمزـنذ خجهيـنف ، ّٖخؾأ ثهُيٞ  أّٝ خجهزُـ  َوٓ ثهكّق شى ٖلّيًّ 

خفٖجـد ثهيّثكٍ ثهزٕ ًٌٖيِج ُؿث ثهكّق ّٖخٍٖ يً ؽٞهِج ثٌّثٌ نشٖـد يً ثهيٌزطجر ثهزٕ ٖلّى 

  .(2)جـزِجثهُيٞ  خجهمـث  يٌِج، ّيً يـثنف ثهزكّق ثٝفزـثىٖذ ثهزٕ ٖينً فٖ

زُزخـ ثهيفثؾثر أغؾ ثّٝطَ ثهيِيذ ّثمنجل ثَٝيجل ثهزطجـٖذ ثٝهنزـٌّٖذ خُٖج ّمـث ث ، 

ّأكوّح ثهيفثؾثر ٖطـٔ خيّطخَ خٍٖ ثهيٌزطجر ٌَؾ ثهكُـ ثهؿٔ ٖلخل خَ نل يً ثهيمزـٔ 

نل ّثكٍ ّهيؽزو  ثهٌج  ثهيٌزطجر غٖس ّثهخجتٍ. ٌّٖزمـ ثكوّح ثهيفثؾثر َخـ ثٌٝزـٌر خم

ٖزى زطيٍٖ ثَؾثؾ نخٖـد يً ثهيمزـًٖ ّثهخجتًُٖ هنل هٌ  يً ثهيٌزطجر ّٖطـٔ ثٌطجف هفلجر 

زطجـٖذ خؤغطجى يؽزوفذ يً ؽٞل يفثؾثر ثٌٝزـٌر، ّٖزينً ثهيمزـًّ ّثهخجتًُّ يً خٌج  ؽخـثر 

فثؾثر .ّزُزخـ يفثؾثر ثٌٝزـٌر ّثكَُ فٕ ثهيفثؾثر يً ؽٞل ثهيمجـنذ ّثهيـثكخذ هِؿٍ ثهي

                                                 

 .066-065(. ثهزكّٖق ثٝهنزـٌّٕ. ؾثـ ثهيكٖـد ،َيجً، ثٙـؾً،  ن 2117(أغيؾ، يغيؾ كيٖـ، )1)
(. ثهـٖجؾد فٕ ثهخٍٖ ثٝهنزـٌّٕ ّفٖجؾد فجَوٖذ ثٙؾث  ثهزكّٖلٕ هيًٌيجر 2101ثهكجيـثتٕ، فثُؾ َخؾ ثهغيٖؾ،  )(2)

 .060، ثهُؾؾ ثهكجخٍ ّثهشٞشًّ،، ن ثَٙيجل. 
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ثيشوذ َوٓ ثٝكّثق ثٝفزـثىٖذ ّثٙكّثق ثٝفزـثىٖذ ُٕ أكّثق يّطّؾد فلي فٕ يّثكٍ يغؾؾد 

ّززٖع هويّـؾًٖ ّثهفخجتً ثهفـن هوزُجيل ثهزطجـٔ   Ebay .comنيّكٍ  –َوٓ مخنذ ثٌٝزـٌر 

ٌَّٖذ، ٖيزونِج يطيَّذ يً فٖيج خٌِٖى، ّثهنشٖـ يً ثٙكّثق ثٝفزـثىٖذ ثهزٕ زؽؾى هٌجَجر 

ثهيّـؾًٖ ثهؿًٖ ٖغؿًّ ثهكّق. ّهويفثؾثر ثٝهنزـٌّٖذ فّثتؾ ثكزهجؾٖذ َؾٖؾد هويكزِونًٖ 

ّيُـفذ يكزّٖجر ثٝكُجـ ّزؽفٖو نوفذ  ّفٖجؾد ثهكّٖهذ هويزُجيوًٖ فَٖ، يٌِج زّفٖـ ّثهخجتًُٖ،

ّثهمـث  ييج ٖكِى خـفٍ  ثهُيوٖجر ثهزطجـٖذ، ّينجً هزطيٍ ثهيكزِونًٖ ّثطـث  َيوٖجر ثهخٍٖ

 .(1)نفج د ثٝكّثق

                                                 

 .062ثهيـطٍ ثهكجخق،  ن (1)
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ُّ ًٌجى ٖمزيل َوٓ غجكخجر مؽهٖذ، ّثطِفد زكطٖل ثهيخُٖجر، ّيجكع )فجغن( 

خهـٔ هلـث د ـيف ثهلىخجً ثهيزّثفٖذ ثهيّطّؾد فٕ غٞ  نل يٌزض، ّكجـب هخيجكجر ثهيؾٌّٖٖذ، 

يٍ غجكح يـنفٔ   Onlineٌلجي ثهخٍٖ ثٝهنزـٌّٖذ ثً زنًّ َوٓ ثهؽي ّيٖفثً. ّٖينً هًٌجى 

ٖلّى خزؾكٖق ثهيؾٌّٖٖذ ّزغؾٖس يؽفًّ ثهخىجتٍ، أّ زنًّ يكزلوَ زلّى خزؽفًٖ ثهُيوٖجر ثهّٖيٖذ 

ّفٕ ُؿث ثههؾؾ ٌطؾ أً ثٝهذ ثٝكجكٖذ فٕ  ئهٓ أً ٖزى ئـكجهِج ئهٓ غجكح يـنفٔ هيُجهطزِج.

ـٌّٖذ ُٕ ثهذ زكطٖل ثهيخُٖجر، نيج ثً ًِّـ ثهٌِجٖجر ثهيـفٖذ ثهُجهٖذ ًٌجى ٌلجي ثهخٍٖ ثٝهنز

ثهزلٌٖذ هوغجكخجر ّثهيينً خـيطزِج ،ينٌر يً زؽفًٖ ّثكزـطجٌ غطى ىؽى يً ثهيُوّيجر 

ثهنزـٌّٖج . ّهلؾ ثفؾثؾر زلٌٖذ ًٌى ٌلجي ثهخٍٖ ثٝهنزـٌّٖذ ٌَؾيج زى ثؾيجص يج ُٖـ  خجهيجكع 

فٕ ُؿٍ ثهًٌى، غٖس ئً ُؿث ثهيجكع ثهؿٔ ُٖيل خجهوٖفـ ّٖطؾ خَ  Laser Scanner)) ثهوٖفـٔ

ؿثنـد ىؽيذ زغّٔ نل ثهـيّف ّنل ثٝكُجـ، ّٖكزيٍٖ ثً ٖغكح هٖق فلي ثهفّثزٖـ غكح 

ثههٌ ، خل ّثهيخُٖجر يً نل هٌ ، ّثهيجكع ثهوٖفـٔ ٖينً ثً ُٖيل خيفـؾ ثّ يزهٞ خًٌجى 

طجـ ثهزطفتذ يً ثكزؽؾثى ثهًٌى ثهزلٌٖذ فٕ ٌلجي ـتٖكٕ ٖىى يَُ ٌِجٖجر يـفَٖ. ّغزٓ ٖكزيٍٖ ز

ٖزىيً فٕ يٖجزَ ثهكُـ ّثهيّثهفجر  Code  ثهخٍٖ فجٌَ ٖطح زيٖٖف نل يٌزض خنّؾ يًُٖ)

 Casher ) ثهؽجهذ خجهكوُذ ، غٖس ثٌَ خيطـؾ ّهّل ثهيٌزض ثهيخجٌ ثهٓ ينجً ؾفٍ ثهغكجح )

كع ثهوٖفـٔ غٖس ًِٖـ فٕ منل فؤٌَ ٖزى كـث د ثهـيف ثهيّطّؾ َوٓ ثهيٌزض ًَ يـٖق ثهيج

يُوّيجر َوٓ مجمذ ثهغجكح ثٝهٕ أّ ثهٌِجٖجر ثهيـفٖذ هَ، ّيً شى ٖزى يخجَذ فّثزٖـ ثٝكزٞى 

ّثهزغهٖل غكح ثههٌ . ّٝمم ثً ُؿث ثهًٌجى ٖينً ثً ّٖفـ زلجـٖـ ًَ غـنذ ثهيؽفًّ، 
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ؾيَٖ فٕ َيوٖجر ثهخٍٖ ززيشل ّثهٌلؾٖذ ثهّٖيٖذ، ّزغوٖل ثهيخُٖجر. أً ُؿث ثهًٌجى ٖغلق يفثٖج هيكزؽ

  .(1)فٕ زغكًٖ طّؾد ثهيُوّيجر ثٝؾثـٖذ ، زغكًٖ ثهنفج د ثهزمغٖوٖذ ّزغكًٖ ؽؾيذ ثهُيٖل

 

 

 

                                                 

. ثٖزمـثم  (.  2115فـغوٕ، َخؾثثهلل، )(1)
 .71 -66هويخجَذ ّثهٌمـ ّثهزّفٍٖ، ثهلجُـد، يهـ، ن 
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غؾْ ، ُّّ ئٖؾّـ يّىٌّ ُؿٍ ثهؾـثكذ غّل كّثَؾ ثهىيجً فٕ ثهخٍٖ ثٛهنزـٌّٕ     

كذ ًٌـث  هزُولِج خيُجيٞر ثهخٍٖ ثٛهنزـٌّٕ، ثهيّىَّجر ثهغؾٖشذ ثهزٕ زغزجص ئهٓ يفٖؾ يً ثهؾـث

ٌزـٌر، ًّٙ فَٖ ثؽزهجـ ثهغجىـ هكِّهذ ثهزُجيل خَ َخـ ثٛثهؿٔ نشـ ثهزُجيل خَ فٕ ّكزٌج 

 هوّكر ّثهطِؾ. ّكؾ ؽوهر ُؿٍ ثهؾـثكذ ئهٓ ثهُؾٖؾ يً ثهٌزجتض ّثهزّهٖجر، ُّٕ:

 ثزطجـّكٖوذ  أٔ يً فجَوٖذ أنشـ ُّٕ ّثهيجل، ثهّكر فٕ ثكزهجؾ ُٕ هنزـٌّٖذثٛ ثهزطجـد ًئ -1

 َجهى فٕ ّزّيٌَٖ ثكزهجؾُج زِطٖـ ثهٌجيٖذ ثهؾّل َوٓ هفثيج  أهخع ّخجهزجهٕ يُـّفذ، أؽـْ

ٕ  ثهيممجـنذ  ثٙؽـْ هوؾّل عّزكي ؾّـُج خزِيٖل كزؽجيـ أٌِج أّ ثهطؾٖؾ، ثهيُوّيجزٖذ  فم

 .ثهيغهّل ّطٌٕ ثهشيجـ كي  يً ثهيًٌّيذ

 ثهزطجـٖذ، ثٌٙميذ يً ثهؾؽل خفٖجؾد ثهزطجـد َجهى َوٓ ثٛهنزـٌّٖذ ثهزطجـد زؤشٖـ ٌٖغهـ هى -2

ـ  نجهخٍٖ ثهزطجـٔ، ثهٌمجي ئؾثـد ّكجتل يً يكزغؾشذ أٌيجي ؽوق ئهٓ ثيزؾ خل  ثهّكمجتل  َخم

 زغٖٖـ ئغؾثس أينً ثهيٖؾثًٌٖ نٞ ّفٕ جلثَٙي كيجَجر خًٖ ثٛهنزـٌّٖذ ّثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ

 .ثهزكّق هؽٖجـثر ثهمجيل ثهُـو ّزغلٖق ثهيٌزض َّـو ثهؽؾيذ أؾث  يـٖلذ فٕ مجيل

ّثهيكزِوم ، هنل يً ثهيطزيٍ ،هنزـٌّٖذ فّثتؾ هنجفذ أيـث  ثهُيوٖذ ثهزطجـٖذزغلق ثهزطجـد ثٛ -3

 .هيإككجرثّ
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شٖلَ، خل زُؾر ؿهم ئهٓ يـق زٌفٖؿٍ، هى زلزهـ ثههفذ ثٛهنزـٌّٖذ َوٓ ئخـثى ثهُلؾ ّزّ -4

فًِـر يـق ثهؾفٍ أّ ثهكؾثؾ ثٛهنزـٌّٕ يشل نـّر ثٛتزيجً، ّثهٌلّؾ ثٛهنزـٌّٖذ، ّثهمٖم 

ثٛهنزـٌّٕ، ّثهغجفًذ ثهيجهٖذ ثٛهنزـٌّٖذ، ّيٍ ُؿٍ ثهيـق، ّغٖـُج، ٖزى ثهّفج  خجٝهزفثيجر 

 ئهنزـٌّٖج  ؾًّ غجطذ هوٌلّؾ فٕ يًِـُج ثهزلوٖؾٔ.

 نوٖج  ثٌُلجؾٍٖزى  ثزفجقثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ كؾ زُـو هزُـٖ  ثهُلؾ ثٛهنزـٌّٕ، ّثَزخـ نل أً  -5

طج  ـٌر، ّ، خغٖس ٖميل نجفذ ثهزهـفجر ّثهُلّؾ ثهيخـيذ َخـ ثٌٛزئهنزـٌّٖج  َلؾث  أّ طفتٖج 

ٝغزّث  نجفذ ثهزهـفجر ثهيخـيذ َخـ ثٌٛزـٌر ّثهّكجتل  ثهزُيٖى ثهييوق هِؿث ثهزُـٖ ، كُٖج 

خغٖس ّٖثطَ ُؿٍ ثهزيّـثر ّٖغزِّٖج ىيً  هزيّـُج ّزطؾؾُج ّٖيٖج  ثٛهنزـٌّٖذ؛ ًٌـث 

 ثهزُـٖ  ثهُجى.

فى خؿثر ثٝهزفثيجر ثهزلوٖؾٖذ ثهيـزخذ فمٕ ؿيمذ   زٖطح َوٓ ثهخجتٍ فٕ ثهخٍٖ ثٛهنزـٌّٕ أً ٖو -6

زفثيَ خىيجً ثهخجتٍ فٕ َلؾ ثهخٍٖ َيًّيج، يً غٖس ثهزفثيَ خٌلل ثهيونٖذ ّثهزفثيَ خجهزكوٖى ّثه

 .ثهُّٖح ثهؽفٖذ ّىيجً ثهزُـو ّثٝكزغلجق

لؾ أغكً ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ غٌٖيج ٌن فٕ ثهلّثَؾ ثهُجيذ زغر ٌَّثً هّـ يً يكإّهٖذ ه -7

( يٌَ خلّهَ "ثكزُيجل ثهغق ثهُجى يلٖؾ خكٞيذ ثهغٖـ فيً 292ثٙمٖج  ّثٗٝر فٕ ثهيجؾد )

"، فِؿث ثهغنى ٌطؾ يج ف يٌَ نجً ىجيٌج ٖينً ثهزغـ ثكزُيل غلَ ثهُجى ّأىـ خجهغٖـ ىــث 

 .ٖينً ثهـنًّ ئهَٖ فٕ كخٖل غيجٖذ ثهيكزِوم
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هنزـٌّٖذ ٌهّهج  زُجهض يكؤهذ كجًٌّ ثهيُجيٞر ثٛ نجً َوٓ ثهيمـٌ ثٙـؾٌٕ أً ٖىيً -1

 ٌُٖٓ خغيجٖذ ثهيكزِوم. هنزـٌّٕ، أّ ئكـثـ كجًٌّ يؽزنٖذ ثهيكزِوم فٕ ثهخٍٖ ثٛغيج

خؿثر  ثٝهزفثىَوٓ ثهخجتٍ فٕ ثهخٍٖ ثٛهنزـٌّٕ ٖطجؾ ٌهج  كجٌٌّٖج  ّٖطح ثهُيل َوٓ ئ  -2

ثٝهزفثيجر ثهزلوٖؾٖذ ثهيـزخذ فٕ ؿيذ ثهخجتٍ فٕ َلؾ ثهخٍٖ َيًّيج، يً غٖس ثهزفثيَ خٌلل 

 .ّثٝكزغلجقثهيونٖذ ّثهزفثيَ خجهزكوٖى ّثهزفثيَ خىيجً ثهُّٖح ثهؽفٖذ ّىيجً ثهزُـو 
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، ثهنّٖر، ثهيطوق  (.1998) طٖزق، خٖل .17
 .شلجفذ ّثهفًٌّ ّثٙؾحثهّيٌٕ هو

، ؾثـ 1، ي. (.1983) خً يغيؾ خً َوٕ ثهفًٖ ثهمـٖ َوٕ ثهطـطجٌٕ،  .18
 .ثهنزح ثهُويٖذ خٖـّر

، زغلٖق: يغيؾ هجؾق ثهطهجن، أغيؾ خً َوٕ أخّ خنـ ثهـثفٔ  ثهغٌفٕ،  .19
 ُم.1405ثهليغجّٔ، ؾثـ ئغٖج  ثهزـثس ثهُـخٕ، خٖـّر، يخُذ كٌذ 

(. 2101ثهطّثـٔ، كويجً َخؾ ثهلل يغيّؾ ) .20
 . يٌمّـثر ثهغوخٕ

 )ؾ.ر(.غطجفٔ، َخؾ ثهغٕ .21
ييخَّجر طجيُذ  

 .ثهنّٖر، ثهيطوؾ ثّٙل
(. 0774) ،غكً َخؾ ثهخجكي .22

 ؾثـ ثهٌِىذ ثهُـخٖذ، ثهلجُـد .
، -(. 2112ثهغفٌٕ، غكً ) .23

 .يً ئهؾثـثر يـنف ثهؽوٖض هوؾـثكجر ثٝكزـثزٖطٖذ
 (. 2110)ؽجيـ، ٌّـٔ أغيؾ  .24

 .ثهؾثـ ثهُويٖذ ثهؾّهٖذ هوٌمـ ّثهزّفٍٖ، َيجً  
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، ؾثـ 0. ي.(. 2113ؽجيـ، ٌّـٔ غيؾ) .25
 ّثتل هويخجَذ ّثهٌمـ ّثهزّفٍٖ، َيجً

. ـكجهذ (.2101ؾّؾًٖ، خمجـ يغيّؾ) .26
 يجطكزٖـ غٖـ يٌمّـد، ؾثـ ثهشلجفذ هوٌمـ ّثهزّفٍٖ، َيجً، ثٙـؾً.

، 0. ي(. 2102) ثهـثفُٕ، أيٖـد .27
 ثٛكنٌؾـٖذ، يٌمجد ثهيُجـ . 

ذ ثهُـخٖذ هوزٌيٖذ ثٛؾثـٖذ، . ثهيًٌي(. 0777) ـىّثً، ـأفر .28
 خغّس ّؾـثكجر.

.  -(. 2102ـيىجً، يؾغر ) .29
 ، يهـ، ؾثـ ثهٌِىذ ثهُـخٖذ.0ي.
 (.0765) ثهفغٖوٕ، ُّخذ .30

 ثهزّفٍٖ ّثهٌمـ، ؾيمق، ثهيخُذ ثّٙهٓ.، ؾثـ ثهفنـ هويخجَذ ّ
ثهيٌشّـ فٕ  5895ثهفـنمٕ، أخّ َخؾ ثهلل خؾـ ثهؾًٖ يغيؾ خً َخؾ ثهلل خً خِجؾـ .31

 .2/111، ّفثـد ثّٙكج  ثهنّٖزٖذ،  2ي. .ثهلّثَؾ ثهفلِٖذ

، 0(. ثهُلّؾ ثهيكيجد مـظ َلؾ ثهخٍٖ فٕ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ. ي.2114ثهفَخٕ، يغيؾ ّٖك  ) .32
 فذ، َيجً.ؾثـ ثهشلج

 (.2107)ٌّّـٔ ؽجيـ ؛َؾٌجً ،ثهكـغجً .33
 ، ؾثـ ثهشلجفذ، َيجً.0ي. 

 .ؾثـ ثهفنـ، خٖـّر  (.1980) ثهكٌِّـٔ، َخؾ ثهـفثق أغيؾ .34

ؾثـ ثهٌِىذ ثهُـخٖذ، . (. 0760ثهكٌِّـٔ، َخؾثهـفثق ) .35
 .210ثهلجُـد، يهـ، ن

. ؾثـ ثهشلجفذ هوٌمـ، َيجً، (. 0776كّثـ، يغيؾ ّغٖؾ ثهؾًٖ ) .36
 ثٙـؾً.

، ثهيًٌيذ ثهُـخٖذ 2ي.  (. 2116)ثهكٖؾ أغيؾ َخؾ ثهؽجهق .37
 هوزٌيٖذ ثٛؾثـٖذ.
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. ؾثـ ثهفجـّق ثهغؾٖشذ، ثهلجُـد، (. 2111مجًُٖ، خِج ) .38
 يهـ.

 (.2112)ثهمـكجّٔ، يغيّؾ .39
 .026، ينزخذ ؾثـ ثهٌِىذ،  ن2(. ي.

،  2.  ي.(. شّـد 0773ثهمّث، يغيؾ كجيٕ ) .40
 .هٌِىذ ثهُـخٖذ، ثهلجُـدؾثـ ث

ثـ ثهييخَّجر ؾ .(. 0766)ثهمّثـخٕ، َخؾ ثهغيٖؾ  .41
  .ثهطجيُٖذ، ثهلجُـد

 (.0773) ثههجؾق ثهيِؾٔ، ٌفَٖ يغيؾ .42
 ينزخذ ؾثـ ثهٌِىذ ثهُـخٖذ، ثهلجُـد. .

. ؾثـ ثهٌِىذ (. 0752ثهيٌُى فـص )ثههؾد، َخؾ  .43
 ثهُـخٖذ.

 يهـ.  . يإككذ غّـق ثهؾّهٖذ،(. 2117ثههٖـفٕ، يغيؾ ) .44

 (.2110) يٌّٕ يٖمجل َٖكٓ .45
 ، ؾثـ هجؾـ، خٖـّر.0ي. .

 (.1984) َخؾ ثهخجكٕ، َخؾ ثهفزجظ .46
 ، يّكَّذ ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثهيهـٔ، ثهلجُـد.

 (.1974)َخؾ ثهـىج، َخؾ ثهـكّل .47
 ؾنزّـثٍ طجيُذ ثهلجُـد. ، ـكجهذ

 (.2112) غكًٖ َوٕ يغيّؾ ،َخؾ ثهلل .48
، ينزخذ ؾثـ 2ي. 

 ثهٌِىذ، ثهلجُـد
(. 0775ثهُخّؾٔ، َخجق ) .49

 َيجً، ينزخذ ؾثـ ثهشلجفذ.

. ؾثـ ثهشلجفذ هوٌمـ ّثهزّفٍٖ، (. 2117َخٖؾثر، هّـٌق يغيؾ ) .50
  .ثٙـؾً
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ثهؾثـ ثهُويٖذ ثهؾّهٖذ هوٌمـ  (. 2111ثهُطوٌّٕ، أغيؾ ؽجهؾ ) .51
 ّثهزّفٍٖ، َيجً، ثٙـؾً.

 .0/012َوٕ غٖؾـ، ؾــ ثهغنجى مـظ يطوذ ثٙغنجى،  ؾثـ ثهطٖل،  .52

ؾثـ  . (.0761) يغيؾ َوٕ َيـثً، .53
 ثهٌِىذ ثهُـخٖذ، ثهلجُـد.

 .هُيّؾٔ، أغيؾ َيـ َخؾ ثهلل. ث .54

 .0. ي(. 2110ثهغجٖجزٕ، ٝمًٖ يغيؾ ٌّٖق  ) .55

 . ثهِٖتذ ثهيهـٖذ ثهُجيذ هونزجح.(. 0777فجـّق، غكًٖ ) .56

 يإككذ ثهشلجفذ ثهطجيُذ، ثٛكنٌؾـٖذ. (.0763) فـص، زّفٖق غكً .57

  (.2113) آخجؾْ، يطؾ ثهؾًٖ أخّ يجُـ يغيؾ خً ُٖلّح ثهفٖـّف .58
يإككذ ثهـكجهذ هويخجَذ ّثهٌمـ  ،6ثهزـثس فٕ يإككذ ثهـكجهذ، ي. : ينزح زغلٖقزغلٖق

 .ّثهزّفٍٖ، خٖـّر

ثهفّٖيٕ، أغيؾ خً يغيؾ خً َوٕ، ثهيهخجظ ثهيٌٖـ فٕ غـٖح ثهمـظ ثهنخٖـ، ثهينزخذ  .59
  .ثهُويٖذ

 .1999كجًٌّ ثهـكّى ثههٌجَٖذ ّثهٌيجؿص ثههٌجَٖذ ثٙـؾٌٕ هكٌذ  .60

 ى.1976هكٌذ  ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ، .61

ثهيُؾل خجهلجًٌّ ثهيإكر هكٌذ  1999هكٌذ  22كجًٌّ غيجٖذ غق ثهيإه  ثٙـؾٌٕ ـكى  .62
2001 . 

. ؾثـ (. 2111كملّل، ُؾْ غجيؾ ) .63
 ثهٌِىذ ثهُـخٖذ، ثهلجُـد.

(. 2112)ثهلٖكٕ، َجيـ أغيؾ  .64
 ، ؾثـ ثهشلجفذ، َيجً.0ي. .

همِح غّـٖذ، ثهًٌجى ثهلجٌٌّٕ ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ، ؾـثكذ يلجـٌذ، يطوذ ثهُوّى ثٌٛكجٌٖذ،  .65
 .23طجيُذ يغيؾ ؽهًٖ خكنـد، ثهُؾؾ 

 . يهـ، ؾثـ ثهنزح ثهلجٌٌّٖذ.يطجُؾ،  أكجيذ أخّ ثهغكً.  .66
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، ؾثـ ثهٌِىذ 2000) كجيذ أخّ ثهغكًأيطجُؾ،  .67
 .ثهُـخٖذ

. ؾثـ ثهٌِىذ (. 2112يطجُؾ، أكجيذ أخّ ثهغكً ) .68
 .ثهُـخٖذ

يغيؾ َوٕ َيـثً، ثٝهزفثى خىيجً ثهكٞيذ ّزيخٖلجزَ فٕ خُو ثهُلّؾ، ؾثـ ثهٌِىذ  .69
 .1980ثهُـخٖذ، ثهلجُـد، 

 (.2110) يغيؾ يغيّؾ َخؾ ثهُجليؾغر  .70
 ؾثـ ثهٌِىذ ثهُـخٖذ، ثهلجُـد. .

 ثهيؿنـد ثٖٛىجغٖذ هولجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ. .71

، 2ي. .-  (.0776) يـكق، كوٖيجً .72
 َجهى ثهنزح، ثهلجُـد.

  (. 2110) ثهيكويٕ، ييؾّظ يغيؾ ؽٖـٔ ُجمى .73

 ؾثـ ثهٌِىذ ثهُـخٖذ، ثهلجُـد. .   

 .يهيفٓ، ؽجهؾ.  .74

      (. 2114فّثف ) ؾيغي ثهييجهلذ، .75

 ،0.  ي.    " "    
  .ّثهزّفٍٖ، َيجً هوٌمـ ثهشلجفذ ؾثـ

ً  ئشخجزمَ،  ثٛهنزـٌّٖذ، أـنجٌمَ،  ثهزطجـد َلّؾ فٕ فّثف، ثهّطٖف يغيؾ ثهييجهلذ، .76  ثهلمجٌّ
 ثهشلجفمذ  ؾثـ ،1يلجـٌذ، ي. ؾـثكذ ثٛهنزـٌّٕ ثهزّكٍٖ " ثهزمفٖـ" غيجٖزَ ثهزيخٖق، ثهّثطح
 ى.2006ّثهزّفٍٖ، َيجً،  هوٌمـ

 .جـى، ثهيغـح، ؾثـ ثهنزجح ثهُـخٕثهييـفٔ، ٌجهـ ثهؾًٖ خً َخؾ ثهكٖؾ أخّ ثهين .77

ثهطؾٖؾد،  ُذثهطجي ؾثـ ،0. ي.  2115غكًٖ ) يغيؾ يٌهّـ، .78
 ثٛكنٌؾـٖذ.

. ؾثـ ثهطجيُذ ثهطؾٖذ هوٌمـ، (. 2111) .يٌهّـ، يغيؾ غكًٖ .79
 .ثٛكنٌؾـٖذ، يهـ

 .11/077ٍ، 0225ثهيّكَّذ ثهفلِٖذ، ّفثـد ثّٙكج  ّثهمتًّ ثٛكٞيٖذ خجهنّٖر، يخُذ  .80
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هنّٖر، ثهيطوق . ث(. 0776خٖل طٖزق، )ٌ .81
 ثهّيٌٕ هوشلجفذ ّثهفًٌّ ّثٙؾح.

 ؾثـ ثهٌِىذ ثهُـخٖذ، خٖـّر.  (.0775) ٌخٖل، ئخـثُٖى كُؾ .82

. ثهيخُذ ثهشجٌٖذ، ؾثـ ثهٌِىذ ثهُـخٖذ (. 0775ثهٌطجـ، َخؾ ثهلل يزـّم ) .83
 .034ثهلجُـد، ن

 . ؾثـ ثهغجيؾ، َيجً، ثٙـؾً.(. 2113ٌهٖـ، يغيؾ يجُـ، ) .84

. أيـّغذ (. 2112ُجؾٔ، يكوى ) .85
 ؾنزّـثٍ غٖـ يٌمّـد، طجيُذ ثهيّهل، ثهُـثق.

، خغس  (.1999) ثهِّثـٔ، أغيؾ .86
جؾًٖٖ ثهفـثًَٖٖ ٌَّّثٌَ "ثهزنٌّهّطٖج ّثهفـثَذ ثهيهـٖذ فٕ يلؾى هويإزيـ ثهكجخٍ هٞكزه
 .1999ّٖهّٖ  29، 28ثهلجُـد ثهيؾد  –ثهلـً ثهّثغؾ ّثهُمـًٖ 

  ثهُخجؾٔ، فثُـ يجـق )ؾ.ر(.  .0
 ئـخؾ، ثٙـؾً. ـكجهذ يجطكزٖـ غٖـ يٌمّـد، طجيُذ طؾثـث،

. ـكجهذ (. 2112غجيؾ، كجيٕ غكً يّكٓ ) .2
 .ؾيٌمّـد، طجيُذ ثهٖـيّم، ئـخ يجطكزٖـ غٖـ

 (.0752) َخؾ ثهـىج ،َخؾ ثهـكّل .1
 ، هلجُـدطجيُذ ث غٖـ يٌمّـد، ؾنزّـثٍ ثيـّغذ، 

(.0772) ًثهؽً، يغيّؾ َخؾ ثهغوٖى ـيىج .2
 طجيُذ ثهيٌهّـد. غٖـ يٌمّـد، ؾنزّـثٍ ثيـّغذ، 

ّثهيجهٖذ َخـ  ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ ّثهؽؾيجر ثهيهـفٖذ (.2111) ثزغجؾ ثهيهجـ  ثهُـخٖذ، .0
 .23ن ،خٖـّر .زـٌرثٌٛ

(. ثهـٖجؾد فٕ ثهخٍٖ ثٝهنزـٌّٕ ّفٖجؾد فجَوٖمذ ثٙؾث   2101ثهكجيـثتٕ، فثُؾ َخؾ ثهغيٖؾ،  ) .2
، ثهُمؾؾ ثهكمجخٍ   ثهزكّٖلٕ هيًٌيجر ثَٙيجل. 

 ّثهشٞشًّ.
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(. 2111ثهلهخٕ، َهجى ثهؾًٖ ) .1
 0400يُذ ثٛيجـثر،  نيإزيـ ثَٙيجل ثهيهـفٖذ ثٛهنزـٌّٖذ، طج 

 ؟ّيج خُؾُج
، همِح، غّـٖذ، ثهًٌجى ثهلجٌٌّٕ ثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ، ؾـثكذ يلجـٌذ.  .2

 .12-10، ن21طجيُذ يغيؾ ؽهًٖ خكنـد، ثهُؾؾ 
ى، 0777زمـًٖ ثهشجٌٕ  -/ثهيطوؾ ثهشجيً َمـ/ زمـًٖ ثّٙل6ؾً، ثهُؾؾ يطوذ ثهخٌّم فٕ ثٙـ .3

 .26ن
، ثٙـؾً، 2111، ثهكٌذ ثهشجيٌذ، ؾٖكيخـ، 2يطوذ ثهؾـثكجر ثهيجهٖذ ّثهيهـفٖذ، ثهُؾؾ  .4

 .12ن
. خغس يلؾى هويإزيـ (. 0777يهيفٓ، كُٖؾ أغيؾ، ) .5

ثًَٖٖ ٌَّّثٌَ "ثهزنٌّهّطٖج ّثهفـثَذ ثهيهـٖذ فٕ ثهلـً ثهّثغؾ ثهكجخٍ هٞكزهجؾًٖٖ ثهفـ
 . 2ّٖهّٖ ن 27، 26ثهلجُـد ثهيؾد  –ّثهُمـًٖ 

. خغس يلؾى (. 0777أغيؾ ) ،ثهِّثـٔ .6
ٖذ فٕ ثهلـً هويإزيـ ثهكجخٍ هٞكزهجؾًٖٖ ثهفـثًَٖٖ ٌَّّثٌَ "ثهزنٌّهّطٖج ّثهفـثَذ ثهيهـ

 ّيج خُؾُج. 0423،  ن26ثهلجُـد ثهيؾد  –ثهّثغؾ ّثهُمـًٖ 

 2103هكٌذ  03كجًٌّ ثهيُجيٞر ثٝهنزـٌّٖذ ـكى  .0

 ثهلجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ. .2
 . 2110ثهيُؾل خجهلجًٌّ ثهيإكر هكٌذ  0777هكٌذ  22كجًٌّ غيجٖذ غق ثهيإه  ثٙـؾٌٕ ـكى  .1
 .0777ثههٌجَٖذ ّثهٌيجؿص ثههٌجَٖذ ثٙـؾٌٕ هكٌذ  ٌن ثهيجؾد كجًٌّ ثهـكّى .2
 ثهيؿنـد ثٖٛىجغٖذ هولجًٌّ ثهيؾٌٕ ثٙـؾٌٕ. .3

ٌلٞ   ثههجهغًٖ يغيؾ أخّ خنـ ثهُٖل: ثهمنوٖذ فٕ َلّؾ ثٌٛزـٌر ّثهزطجـد ثٛهنزـٌّٖذ،
:ًَhttp://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=425&std_id=66 


