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فٟ اٌّٛاد       إٌّب٘ح اٌزشث٠ٛخرظٛس ِمزشذ ٌذٚس 

 االخزّبػ١خ رحم١ك رشث١خ اٌّٛاطٕخ

 اٌجبحثبْاػذاد                       

 رّبضش ػجذ اٌدجبس اثشا١ُ٘ االحّذٞ  أ. َ. د.    اٌز١ّّٟ  ١ٌث حّٛدٞ اثشا١ُ٘  أ. د. 

 ممخص البحث 

نمطًا من أنماط التنشئة االجتماعية التي تقوم بها مؤسسات تربوية رسمية  المواطنة تعد تربية   
مقومات  رسمية. والتنشئة االجتماعية من العمميات األساس في حياة اإلنسان، ذلك ألن أو غير

قوم بتحويل الفرد من ت شخصية الفرد إنما تتبمور من خاللها. وتكمن أهمية تمك العممية في" أنها
االجتماعي الذي يحتويها  مخموق ضعيف عاجز إلى شخصية قادرة عمى التفاعل في المحيط

عمى االنتقال من االتكالية المطمقة واالعتماد عمى  منضبطا بضوابطها". كما تساعد الفرد
ية واالعتماد في المراحل األولى من عمره إلى االستقاللية واإليجاب اآلخرين والتمركز حول الذات

 . عمى النفس

من المواد أساسية التي استقرت في المناهج الدراسة منذ امد بعيد في  تعد الدراسات اجتماعية  
جمع المراحل الدراسية ، ولقد زاد االهتمام بمناهج الدراسات االجتماعية في التخطيط والتصميم 

في شخصية المواطن المتكاممة المنتجة  والبناء والتطوير نتيجة ألدراك السمطات التربوية بأهميتها
 .فتعد مجال خصب لمدراسة تربية المواطنة   والمبتكرة ، 

  لذا هدف البحث الحالي 

توضيح  مفهوم  المواطنة وتطورها ،  مكوناتها ، اتجاهاتها المعاصرة والتربية من اجل  -1
  تحقيقها

 العراقية اقتراح  تصور لتربية المواطنة مالئم لمبيئة -2
يعتقدا بانهما لها عالقة بتحقيق أهداف قيق اهداف البحث , وضع الباحثان محورين ولتح

 بحثه الحالي وكما يأتي :. 
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المواطنة لمحة تاريخية عنها ،مفهومها  مكوناتها ، اتجاهاتها المعاصرة ، والتربية من  -1
 اجل تحقيقها

 تصور مقترح لتحقيق تربية المواطنة مالئم لمبيئية العراقية .  -2
خالل  عرض المشككمة  وأهميتهكا ومحكوري البحكث ، قكدم الباحثكان التوصكيات وككان  ومن

تضككمين مؤشككرات تربيككة المواطنككة فككي محتككوا منككاهج الدراسككات االجتماعيككة.   مككن اهمهككا
باإلستراتيجية التربوية، بحيث  توفر أهداف محددة لتربية المواطنة تربط المناهج الدراسيةو 

. ووضككع الباحثككان المواطنككة تربيككة  ا تسككاهم فككي تنميككةتككتم ترجمككة األهككداف إلككى محتككو 
 المصادر والمراجع ذات العالقة بمحتوا البحث الحالي .

 :  ِشىٍخ اٌذساعخ

ث٨ْٔجٟٔ غ١ٌ  ٔلٌ دوغ ثٌذجفغ١ٓ ٘ٛ ه١ٍّز أّج١ّز هثةّز صظجفخ ثٌٛؽٛه ثْ ثٌضغ١١ٌ فٟ    

 دضوو٠ً ١ىٍٟ، ث٨ٚي ٠ّىٓ ِوجٌؾضٗ ِٚٛثؽٙضٗٚثٌضغ١١ٌ ثٌٙ أٌلٌفٟثٔٗ ٨دو ِٓ ثٌضف٠ٌك د١ٓ ثٌضغ١١ٌ 

ثٌٕلجَ ثٌيٞ لو ٠قضجػ ثٌٝ ه١ٍّز شجٍِز  ث١ٌْجّجس ثٌمجةّز ، ٚثٌغجٟٔ ٠وضذٌ ثمـٌ وٛٔٗ ٠ضوٍك دذ١ٕز

دوو هجَ  ثٌم١ُ ثٌيٞ ٠مَٛ ه١ٍٗ ثٌٕلجَ، ِٚج فظً فٟ ثٌوٌثق ِٓ صغ١١ٌ صؤهٞ ثٌٝ صغ١١ٌ ْٔك

ؽو٠ور ٌٍٕلجَ ثٌؾو٠و، ل١ُ صْٕؾُ ِن ِج  ١ِّ ل٠ُ١وٛه ثٌٝ ثٌٕٛم ثٌغجٟٔ ثٌيٞ ٠قضجػ صأ ٖٕٓٓ

ثٌوٌثلٟ ثٌضغ١١ٌ ثٌىذ١ٌ ثٌيٞ ؽٌٜ هٍٝ ثٌذ١ٕز   ث٦ْٔج٠ْوًن ٌٚىٓ ً٘  ,٠ٌُّ ٌٍٕلجَ ثٌؾو٠و

فضغ١ٌس ثٌوو٠و ِٓ ثٌّفج١ُ٘ ثٌوثٌز ثٌٝ ثٌٛؿ١ٕز ثٚ ثٌّٛثؿٕز  ٠وًن ِوٕٝ ٚث٨ؽضّجه١ز ٚث١ٌْج١ّز 

 أٌّوٍِٛجصٟ, ٚث٨ٔـ٩ق ٔقٛ ثٌم٠ٌز ثٌى١ٔٛز ثٌّٛهٛهر  ثٌوٌّٛز  ثٌضٟ  هٓ  ٔج١٘ه.  ثٌّٛثؿٕز

ًٚٚثػ طٕجهضٙج ٚصوثٚي  ث٨ؽضّجه١ز ٚث١ٌْج١ّز  ٚؽوس د١تز مظذز ٌضٕجٚي ثفىجً٘جٟ٘ ث٨مٌٜ ،

٠وظف  ثمٌ ٚ٘يث ٠وٕٟ أْ ل١ُ ثٌّٛثؿٕز صشٙو صقو٠ًج ،فٟ ثٌوٌثق  ٖٕٓٓصؾجًصٙج دوو  صغ١١ٌ 

  ز ثْ ثٌوٌثق ٠٨ّضٍه ثٌنذٌر ثٌىجف١ز فٟ ثٌضوجًِ ِنٚدنجط ،ث١ٌْج١ّز ٚث٨ؽضّجه١ز  دجٌّوج١٠ٌ

 ٌٚيٌه ٠ؾخ ثْ صْضو١ٓ ، دشىً صو٠ًؾٟ ٌوٌّٛزث ثٚ ٚثؽٙز    فجغٍخ ثٌوٚي صوجٍِش ثٌوٌّٛز 

ثٌٕلُ ث٨ؽضّجه١ز، ف١ظ ٠مَٛ هٍٝ  ثٌوٌٚز، وغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌوٚي، دجٌٕلجَ ثٌضٌدٛٞ دجهضذجًٖ ِٓ أُ٘

  .٘يٖ ثٌضغ١١ٌثس ّٛثؽٙز ٌ ٌّٛثؽٙز ثٌّْضمذً إهوثه ثٌفٌه ٚص١ٙتضٗ

ًٚ٘ اٌزبٌٟ  ٚثٕبء ػٍٝ ِب رمذَ رىّٓ ِشىٍخ اٌذساعخ فٟ ِحبٌٚخ اإلخبثخ ػٓ اٌغؤاي اٌشئ١غٟ

 رغ١١شا ٌٕظشح٠غزط١غ اٌمبئّْٛ ػٍٝ ِٕب٘ح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚخبطخ اٌّٛاد االخزّبػ١خ ػٍٝ 

 :  ٓ األعئٍخ اٌفشػ١خ ا٢ر١خٌٚإلخبثخ ػٓ اٌغؤاي اٌشئ١غٟ ال ثذ ِٓ  اإلخبثخ ػ  ،اٌٝ اٌّٛاطٕخ 

 ثصؾج٘جصٙج  ثٌّوجطٌر ، ٚ، ثٌّٛثؿٕز ٚصـًٛ٘ج ٚثٌضٌد١ز ِٓ ثؽً صقم١مٙج  ٘ٛ ِفَٙٛ ِج -ٔ

 .ثٌوٌثل١ز  ٩ّةُ ٌٍذ١تزٚثٌّمضٌؿ ٌضٌد١ز ثٌّٛثؿٕز ثٌِج ٘ٛ  ثٌضظًٛ  -ٕ

 :ِٛضٛع اٌذساعخ  أ١ّ٘خ
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ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ  ٚث٦ّٙجِجسصٕذن أ١ّ٘ز أٞ هًثّز ثؽضّجه١ز ِٓ صٍه ثٌمؼج٠ج ثٌضٟ صضٕجٌٚٙج    

ثٌمؼج٠ج ىثس  صموِٙج فٟ فً لؼج٠ج ِٚشى٩س ثٌّؾضّن ، ٨ٚ شه أْ ِٛػٛم ثٌّٛثؿٕز ِٓ

ِْٚضٜٛ ثٌّشجًوز ِٓ لذً  ث٤دوجه ث٨ؽضّجه١ز ٚث١ٌْج١ّز ٚث١ِٕ٤ز ثٌضٟ صوذٌ هٓ ِوج١٠ٌ ث٨ٔضّجء

 .  ث٤فٌثه فٟ ثٌقّج٠ز ٚثٌيٚه هٓ ثٌٛؿٓ ٚثٌّؾضّن

ظ ٌٍّٛثؿٕز ٠وضّو هٍىٝ ث٨صفىجق ثٌؾّىجهٟ ثٌمىجةُ هٍىٝ أّىجُ ثٌضفىجُ٘ ِىٓ أؽىً          ثٌّفَٙٛ ثٌقو٠     

، وّىىج أْ ثٌّٛثؿٕىىز فىىٟ ث٤ّىىجُ شىىوًٛ ٚؽىىوثٟٔ       صقم١ىىك ػىىّجْ ثٌقمىىٛق ثٌفٌه٠ىىز ٚثٌؾّجه١ىىز    

دج٨ًصذجؽ دج٤ًع ٚدأفٌثه ثٌّؾضّن ث٢م٠ٌٓ ثٌْجو١ٕٓ هٍٝ ث٤ًع ٟٚ٘ ٨ صضٕجلغ ِىن ِذىجهٞ   

ز ٨ٚ ١ّّج ثٌو٠ٓ ث٩ّ٦ِٟ ثٌق١ٕىف ، ٤ْ ثٌّٛثؿٕىز هذىجًر هىٓ     ثٌّْج٠ٚز ٚثٌٛػو١ ث٤ه٠جْؽ١ّن 

ًثدـز دى١ٓ أفىٌثه ٠و١شىْٛ فىٟ ٍِىجْ ِٚىىجْ ِوى١ٓ أٞ ؽغٌثف١ىز ِقىوهر، ٚثٌو٩لىز ثٌو١ٕ٠ىز صوىٍَ             

  ( 9:,ص 8991ػ١غٛٞ , )ثٌّٛثؿٕز 

لجَ ِٓ ثٌوٛثًِ ثٌضٟ صؤعٌ دشىً ِذجشٌ فٟ صمذً ثٌّٛثؿٕز ٚثٌضفجهً ِوٙج  ، وجٌٕ ٕ٘جن ثٌىغ١ٌ    

ث١ٌْجّٟ ٚهًٖٚ فٟ ثٌضوجًِ ِن ؽ١ّن ث٤فٌثه هٍٝ لوَ ثٌّْجٚثر، ّٚوٟ ثٌقىِٛز ِٓ ثؽً إشذجم 

فجؽجس ثٌّٛثؿ١ٕٓ دئصجفز ثٌفٌص ثٌّضىجفتز ٌُٙ ٌٍضّضن دن١ٌثس ثٌوٌٚز، وّج ثْ ثٌؾجٔىخ ثٌىو٠ٕٟ ٌىٗ    

ٍْٛن ٌٍ ثٌيثص١زفٙٛٞ ٠فٌع ٔٛم ِٓ ثٌٌلجدز  ّّجٚثٞأ١ّ٘ز وذٌٜ ،فجٌو٠ٓ ّٛثء وجْ ٚػوٟ ثٚ 

   ٚ ث١ٌْجّىٟ أٚ   ث٨ْٔجٟٔ ،  ٚأ٠ؼج صٛؽو لٜٛ ًة١ْ١ز ِؤعٌر فٟ ثٌّٛثؿٕز ِغىً ث٨ٔضّىجء ثٌقَدىٟ أ

ث٠٤و٠ٌٛٛؽٟ ٌٍؾّو١جس أٚ ث٤فَثح ث١ٌْج١ّز صوو ثٌمٜٛ ثٌٌة١ْى١ز ثٌضىٟ صىؤعٌ فىٟ ِىوٜ ثٌّٛثؿٕىز         

 ٤ٔٙىىج صو١ىىو طىى١جغضٗ فْىىخ ِذجهةٙىىج ِّىىج ٠ؼىىوف أٚ ٠مىىٛٞ ثٔضّجءٖ.ف١ؾىىخ ثْ صؼىىن فىىٟ فْىىجدضٙج  

ثٌّظٍقز ثٌّؾضّوز ٟ٘ ثّجُ ثٌّٛثؿٕز ثٌظىق١قز . ِٚىٓ فىك وىً ِىٛثؿٓ ثْ ٠وّىً فىٟ ثٌوّىً         

ث١ٌْجّٟ أٚ ث٨لضظجهٞ أٚ ث٨ؽضّجهٟ ٚفمج ٌٌغذجصٗ ٚإِىجٔجصٗ ٚكٌٚفىٗ ٌٚىىٓ ه١ٍىٗ ثْ ٠ىوًن ثْ     

ٕ٘ىىجن لٕىىٛثس شىىٌه١ز ٌىىىً هٌٚىىز ٌّّجًّىىز أٞ هّىىً، ٚثْ ثٌّٛثؿٕىىز ٘ىىٟ ث٘ىىُ ًو١ىىَر فىىٟ ثٌوّىىً    

  ( 9:1، ص :600) اٌمجبج , ء ٌٍٛؿٓ ٠ّْٛ هٍٝ وجفز ث٨ٌٛءثس. ث١ٌْجّٟ ٚثْ ث٨ٌٛ

ّٔـًج ِٓ أّٔجؽ ثٌضٕشتز ث٨ؽضّجه١ز ثٌضٟ صمَٛ دٙج ِؤّْجس صٌد٠ٛز ١ًّّز  ثٌّٛثؿٕز صوو صٌد١ز  

ِمِٛجس  ١ًّّز. ٚثٌضٕشتز ث٨ؽضّجه١ز ِٓ ثٌو١ٍّجس ث٤ّجُ فٟ ف١جر ث٦ْٔجْ، ىٌه ٤ْ أٚ غ١ٌ

صمَٛ دضق٠ًٛ ثٌفٌه ِٓ  ِٓ م٩ٌٙج. ٚصىّٓ أ١ّ٘ز صٍه ثٌو١ٍّز فٟ" أٔٙج شنظ١ز ثٌفٌه إّٔج صضذًٍٛ

ث٨ؽضّجهٟ ثٌيٞ ٠قض٠ٛٙج  ِنٍٛق ػو١ف هجؽَ إٌٝ شنظ١ز لجهًر هٍٝ ثٌضفجهً فٟ ثٌّق١ؾ

هٍٝ ث٨ٔضمجي ِٓ ث٨صىج١ٌز ثٌّـٍمز ٚث٨هضّجه هٍٝ ث٢م٠ٌٓ  ِٕؼذـج دؼٛثدـٙج. وّج صْجهو ثٌفٌه

ٌّثفً ث٤ٌٚٝ ِٓ هٌّٖ إٌٝ ث٨ّضم١ٌ٩ز ٚث٠٦ؾجد١ز ٚث٨هضّجه هٍٝ فٟ ثٌ ٚثٌضٌّوَ فٛي ثٌيثس

  ( 793، ص8886)اٌىٕذسٞ، . ٚىٌه هذٌ ثٌٌّثفً ث٨ًصمجة١ز ِٓ هٌّٖ ثٌٕفِ

ثٌمى١ُ ث٨ؽضّجه١ىز    ثٌّٛثؿٕز أّجًّج ِٓ أِّ دٕجء ثٌّؾضّن، صٕـٍك ِىٓ ثفضىٌثَ    أطجحذ رشث١خ    

وف فىٟ ٔفىِ ثٌٛلىش إٌىٝ صّىى١ٓ ثٌّىٛثؿ١ٕٓ ِىٓ فٙىُ         ثٌٌأٞ ٚثٌضوذ١ٌ. ٚصٙى  ٚف٠ٌز ثٌضفى١ٌ ٚف٠ٌز

ٓ  ٚد٩هُ٘ ٚثٌوجٌُ ثٌيٞ ٠و١شْٛ ف١ىٗ، ٚفٙىُ عمىجفضُٙ ٚثفضىٌثَ عمجفىجس      أٔفُْٙ فىِ   ٚصّٕىٟ   ث٢مى٠ٌ

ْ     ٚثٌيٞ ث٨ٔضّجء ٌٍٛؿٓ ٚث٨ّىضمٌثً، ٚفمىوثْ ٘ىيث ثٌقىِ ٠ىؤعٌ       ٠ؼفٟ هٍىٝ ٔفىِ ثٌفىٌه ث٨ؿّتٕىج

ٛؿٓ. ٚدجٌضجٌٟ فئْ ثٌضٌد١ز ٚثٌضٕشتز هٍٝ ث٨ٔضّجء ثٌ هٍٝ ثٌٛثلن ث١ٌْجّٟ ٚث٨ؽضّجهٟ ٚثٌغمجفٟ فٟ

     (686:ص 8919)فشذ،    . ٠وو ِٓ أُ٘ هٛثًِ ثٌض١ّٕز فٟ ثٌّؾضّوجس
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  ِٕٙب :. ضّٓ إٌّب٘ح اٌذساع١خ  أدسخٙبأعجبة رذػٛ إٌٝ اٌٝ ٚرش١ش اٌذساعبد اْ ٕ٘بن      

 .  ضرورة وطنيت لتنميت اإلحساس باالنتماء وبالهىيت -

اجتماعيت لتنميت المعارف والقدراث والقيم واالتجاهاث، والمشاركت في خدمت  ضرورة -.

 . المجتمع، ومعرفت الحقىق والىاجباث

. ػًٌٚر ه١ٌٚز ٦هوثه ثٌّٛثؿٓ ٚفًمج ٌٍلٌٚف ٚثٌّضغ١ٌثس ثٌو١ٌٚز.ِفَٙٛ ثٌّٛثؿٕز  -
  ( 70، ص 6008اٌّؼّشٞ . ) 

دجٌذ١ٕىىز   ٦ٚهىىوثه ثٌـىى٩ح  ز ث٨ؽضّجه١ىىز ٍضٕشىىتٌأْ ثٌوًثّىىجس ث٨ؽضّجه١ىىز صوىىو أفؼىىً أهثر         

ِج ٠ضوٍّٗ ثٌـ٩ح هٓ  ًدؾِٓ م٩ي   ، ٚثٌّؾضّن ث٨ؽضّجه١ز ثٌّٛؽٛهر أٚ ثٌمجةّز فٟ ثٌّوًّز

ثٌـ٩ح  ّٕٙؼ دٛثلنث٠ٌو١شْٛ ف١ٗ، ف١ظ صوو ه١ٍّز ًدؾ  ثٌّٛثؿٕز فٟ ِوثًُّٙ دّؾضّوُٙ ثٌيٞ

١ىك أ٘ىوثفٙج، ٚفضىٝ ٠ىضُ صقم١ىك ىٌىه       ٚصقم ِٓ ثٌوٕجطٌ ثٌّّٙىز فىٟ صـى٠ٌٛ ثٌّٛثؿٕىز     ، ٚف١جصُٙ

ً        ف٩دو ِىٓ ِّجًّىز   ٌ  ثٌـى٩ح ٥ٌٔشىـز ٚثٌنذىٌثس فىٟ ِؾىضّوُٙ ٚد١تىضُٙ دشىى ٨  ٚثٌضىٟ  .ِذجشى

ٚثٌمىى١ُ ثٌّشىىضٌوز،  ٌٍـىى٩ح ، ٌٚىٕٙىىج صٙىىوف إٌىىٝ غىىٌُ ث٨صؾج٘ىىجس  صمىىف هٕىىو ٔمىىً ثٌّوىىجًف 

٠ٚىضُ  ّضنفجف دٙج ، ٚهجهصُٙ ٚهوَ ث٨ ث٢م٠ٌٓٚثٌووثٌز ث٨ؽضّجه١ز، ثفضٌثَ ثصؾج٘جس  ٚثٌضْجِـ

  ٟ فىٟ ثٌّىٕٙؼ ٦ٌمىجء ثٌؼىٛء هٍىٝ ث٠٦ىو٠ٌٛٛؽ١جس        ثّضنوثَ ؽجٔخ ثٌّقضٜٛ ثٌّوٌفىٟ أٚ ث٦هًثوى

ثٌضو١ٍُ ثٌىيٞ ٠ٌوىَ هٍىٝ فمىجةك      ٨ْ  ث٤ّج١ّز ٌٍّؾضّن، ث٤فىجَ أٚ ثٌمٛث١ٔٓ ث٤ّج١ّز ٚثٌّذجها

ً فئٔٙج غجٌذًج ِج صىْٛ غ١ٌ ِف١ور، دً إٔٙج ِؼٌر هٍٝ ص ِٕوٌَز أٚ ؽجِور، ثٌـجٌىخ ٚص١ّٕىز    قظى١

) ٘اللي ،   . ثٌضوٍى١ُ أ٨ ٚ٘ىٛ ثٌق١ىجر دىىً ِلجٌ٘٘ىج      لوًثصٗ ثٌفى٠ٌز، ٕٚ٘جن ِٛػٛم ٚثفو ُِٙ فٟ

  ( 690، ص 6000

دو١و فٟ  وِٓ ثٌّٛثه أّج١ّز ثٌضٟ ثّضمٌس فٟ ثٌّٕج٘ؼ ثٌوًثّز ِٕي ثِ رؼذ اٌذساعبد اخزّبػ١خ   

ثٌوًثّجس ث٨ؽضّجه١ز فٟ ثٌضنـ١ؾ ٚثٌضظ١ُّ  ؽّن ثٌٌّثفً ثٌوًث١ّز ، ٌٚمو ٍثه ث٨٘ضّجَ دّٕج٘ؼ

ٚثٌذٕجء ٚثٌضـ٠ٌٛ ٔض١ؾز ٤هًثن ثٌٍْـجس ثٌضٌد٠ٛز دأ١ّ٘ضٙج فٟ شنظ١ز ثٌّٛثؿٓ ثٌّضىجٍِز 

 :.   ا٢ر١خ ٌألعجبةفزؼذ ِدبي خظت ٌٍذساعخ رشث١خ اٌّٛاطٕخ  .ٚرٌه  ثٌّٕضؾز ٚثٌّذضىٌر ، 

ث٤ٚي ٌٍؾ١ً ثٌيٞ ١ٍ٠ٗ،  ثط أٚ عمجفجس ثٌؾ١ًثٌوًثّجس ث٨ؽضّجه١ز ِٓ أؽً ٔمً ثٌضٌ هٕو صو٠ًِ -

 س . ثٌمٌثًث ثٌّوجًف ٚثٌّوٍِٛجس ثٌضم١ٍو٠ز ٚثٌم١ُ وئؿجً أٚ ١٘ىً ٨صنجى صٙوف إٌٝ ٔمً ٙجفئٔ

ِفج١ُ٘ ٚصو١ّّجس  صٙضُ دضو١ٍُ ٙجوجٌوٍَٛ ث٨ؽضّجه١ز، فئٔ هٕو صو٠ًِ ثٌوًثّجس ث٨ؽضّجه١ز،   -

 .٠ضُ صوٍّٙج ف١ّج دوو ثٌوٍَٛ ث٨ؽضّجه١ز ٌذٕجء لجهور ِوٍِٛجس

ث٨ؽضّجه١ز ِٓ أؽً ثٌضفى١ٌ ثٌضأٍِٟ ٚثٌذقظ ٚث٨ّضمظجء، صْوٝ إٌٝ  هٕوِج صوًُ ثٌوًثّجس  -

هٍٝ ثٌّوجًف ٚثٌّوٍِٛجس ثٌضٟ ٠قضجػ ثٌّٛثؿٓ ِوٌفضٙج  ثّضنوثَ ه١ٍّجس ثٌضفى١ٌ ٚثٌقظٛي

 .ثٌمٌثًثس ٚفً ثٌّشى٩س ثٌضٟ صٛثؽٙٗ ٨صنجى

صْوٝ إٌٝ ص١ّٕز لوًر  ٙجؽضّجه١ز ِٓ أؽً ثٌٕمو ث٨ؽضّجهٟ، فئٔثٌوًثّجس ث٨ هٕو صو٠ًِ   -

م٩ي  ثٌضٌثط ثٌْجدك أٚ ثٌضم١ٍوٞ ٚثٌٛػن ث٨ؽضّجهٟ ثٌمجةُ ِٓ ثٌـجٌخ ٨مضذجً ٚٔمو ٚصٕم١ـ

 .ثّضنوثَ ؿ٠ٌمز فً ثٌّشى٩س
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دضـ٠ٌٛ ّٚٔٛ ثٌّفَٙٛ ثٌيثصٟ  صٙضُ ٙجث٨ؽضّجه١جس ِٓ أؽً ّٔٛ ثٌشنظ١ز، فئٔ هٕو صو٠ًِ -  

  ( 71، ص 8991) فشا٠ظ ، ..دفجه١ٍز ٚإفْجُ لٛٞ ٠ؾجدٟ ٚصـ٠ٌٛ شنظ١ز ثٌـجٌخث٦

  : ٠ٙذف ٘زا اٌجحث اٌٝ ِب٠ٍٝ -: اٌجحـث أ٘ـذاف

ٚثٌضٌد١ز ِٓ ،  ِىٛٔجصٙج ، ثصؾج٘جصٙج ثٌّوجطٌر  ٚصـًٛ٘ج ثٌّٛثؿٕزِفَٙٛ   صٛػ١ـ  -ٖ

 . ثؽً صقم١مٙج

 ز . وٌثل١ثٌ صظًٛ ٌضٌد١ز ثٌّٛثؿٕز ٩ِةُ ٌٍذ١تز ثلضٌثؿ  -ٗ

 

 :ِظطٍحبد اٌجحث 

 ثأٔٗ: ٠8917ؼشَّفٗ ثحشٞ ٚحج١ت  -إٌّب٘ح اٌذساع١خ :. 

٠شىىًّ ثٌّمىىًٌثس ثٌوًثّىى١ز ٚثٌىضىىخ ٚثٌٌّثؽىىن ٚثٌّٛىىجةً ثٌضو١ّ١ٍىىز ٚثٌٕشىىجؿجس ثٌّنضٍفىىز      

ثٌّٕىجك ثٌضٌدىٛٞ    ص١ٙىب ٚث٨ِضقجٔجس ٚثّج١ٌخ ثٌضم٠ُٛ ٚؿٌثةك ثٌضو٠ًِ ٚثٌٌّثفك ٚثٌّوىوثس ثٌضىٟ   

 (87: ص 8917شٞ ٚحج١ت ، )ثحثٌّٕجّخ ٌٍـٍذز. 

ٟٚ٘ ثٌّٛثه ثٌضٟ صوًُ ه٩لىز ث٦ْٔىجْ دجٌذ١تىز ثٌضىٟ ٠وى١ا ف١ٙىج ِٚىج ٠ٕىضؼ         اٌّٛاد االخزّبػ١خ :. 

         ْ )اٌٍمالبٟٔ ،  .   هٕٙج ِٓ ِشىى٩س ِىن ثٌضٌو١ىَ هٍىٝ ثٌّشىى٩س ث٨ؽضّجه١ىز ٚصأع١ٌ٘ىج هٍىٝ ث٦ْٔىج

 ( 31، ص 8919

و٠ََ شوًٛ ثٌفٌه دج٨ٔضّجء إٌٝ ِؾضّوٗ ٚل١ّٗ ثٌٙجهفز إٌٝ ص دٙج ثٌضٕشتز ٠مظو  :رشث١خ اٌّٛاطٕخ

ٚأْ ٠ضّغً  ٚد١تضٗ ٚعمجفضٗ ١ٌٌصمٟ ٘يث ثٌشوًٛ إٌٝ فو أْ ٠ضشذن ىٌه ثٌفٌه دغمجفز ث٨ٔضّجء ٚٔلجِٗ

 ( 89، ص8991)ف١شاط ،.ىٌه فٟ ٍّٛوٗ

 : ِحبٚس اٌذساعخ 

أعبع١خ  ٠ٓحٛسػٍٝ ِ بْثؼذ االٔزٙبء ِٓ رحذ٠ذ اٌّشىٍخ ٚأ١ّ٘خ دساعزٙب , عٛف ٠شوض اٌجبحث

 ٠ؼزمذ ثبْ ٌٙب ػللخ ثزحم١ك أ٘ذاف ثحثٗ اٌحبٌٟ ٚوّب ٠أرٟ :. 

ٚثٌضٌد١ز ِٓ ثؽً ٌّوجطٌر ، ثصؾج٘جصٙج ث ،ِىٛٔجصٙج ،ِفِٙٛٙج  ٌّقز صج٠ًن١ز هٕٙج ثٌّٛثؿٕز  -ٔ

   صقم١مٙج 

 صظًٛ ِمضٌؿ ٌضقم١ك صٌد١ز ثٌّٛثؿٕز ٩ِةُ ٌٍذ١ت١ز ثٌوٌثل١ز .  -ٕ

 ٙب  اردب٘برٙب اٌّؼبطشح ٚاٌزشث١خ،ِفِٙٛٙب  ِىٛٔبر ربس٠خٌّٗحٗ  ٕخاٌّٛاط /  اٌّحٛس االٚي

 : ِٓ اخً رحم١مٙب 

. ٚصووهس أدوجه ِفَٙٛ ثٌّٛثؿٕٗ  9ٗ٘ٔٚفٟ فٌْٔج فٟ هجَ  9ٕ9: ػٓ اٌّٛاطٕخ  ربس٠خٌّٗحٗ 

  فشٍّش ثٌؾٛثٔخ ث٨لضظجه٠ز ٚث٨ؽضُ

ٌِٚج١ٔز ٍِٓ ثٌو٠ّمٌثؿ١ز ٠ٌؽن أطً ثّضوّجي ِفَٙٛ ثٌّٛثؿٕز ثٌٝ ثٌقؼجًص١ٓ ث١ٌٛٔج١ٔز ٚثٌ

) ثٌّٛثؿٕز ( فٟ ٘جص١ٓ  civitas) ثٌّٛثؿٓ (  civisث٦غ٠ٌم١ز ثٌّذجشٌر  ، فمو ثّضوٍّش ث٤ٌفجف 

ثٌقؼجًص١ٓ ٌضقو٠و ثٌٛػن ثٌمجٟٔٛٔ ٚث١ٌْجّٟ ٌٍفٌه ث١ٌٛٔجٟٔ ٚثٌٌِٚجٟٔ . ٌمو وجٔش ِذ١ٕز هٍٝ 
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ق١جر ثٌوجِز ٚ ثٌقىِٛز ث١ٌٛٔج١ٔز فٟ أّجُ أْ ثٌّو٠ٕز صقىُ ِٓ ثؽً ث٤وغ٠ٌز ٚثٌق٠ٌز ٟ٘ ِذوأ ثٌ

ؿجدوٙج هٌٚز ِو١ٔز ،. ثٌّٛثؿٕٗ ث١ٌٛٔج١ٔز فمًج ًٚثع١ًج ِقظًًٛث فٟ أدٕجء أع١ٕج ِٓ ثٌٌؽجي ٌُٚ صىٓ 

ث٦لجِز ِؤ٩ً٘ ٠وضو دٗ ١ًٌٕ فك ثٌّٛثؿٕز فمو ثّضغٕٟ ِٓ فك ثٌّٛثؿٕز ثٌغٌدجء ثٌّم١ّ١ٓ ٚث٤ؿفجي 

٠ًٓ فمو وجٔٛث ؽ١ّوًج ِق١ٌِٚٓ ِٓ ثٌقك فٟ ثٌّٛثؿٕز ٚثٌْٕجء ٚثٌوذ١و ثٌّق٠ًٌٓ ٚغ١ٌ ثٌّقٌ

أٌف ًؽً  ٓٓٗأٌف _  ٌٖٓٓيٌه وجْ هوه ثٌّٛثؿ١ٕٓ ِٓ ّىجْ ثع١ٕج ثٌي٠ٓ وجٔٛث ٠ذٍغْٛ ِج د١ٓ 

أٌف ًؽً فمؾ وجٔش ثٌّٛثؿٕز فٟ  ٓٗأٌف _  ٕٓ، وجْ هوه ثٌّٛثؿ١ٕٓ ُِٕٙ ٠ضٌثٚؿ ِج د١ٓ 

م ,  إ٨ أٔٙج وجٔش ِْؤ١ٌٚز صضؼّٓ فك ثٌّشجًوز ثٌوٌٚز ث٨ع١ٕ١ز ثوذٌ ِٓ ِؾٌه فك فٟ ث٨لضٌث

فٟ فىُ ثٌّو٠ٕز ث١ٌٛٔج١ٔز دشىً فوٍٟ ،أٚ هٍٝ ث٤لً فؼًٛ ث٨ؽضّجم ثٌيٞ وجْ ٠ومو فٟ ثٌّو٠ٕز 

ثٌو٠ّمٌثؿ١ز ثٌّذجشٌر ثٌضٟ وجٔش  ٌٍضذجفظ فٟ شؤْٚ ثٌق١جر ثٌوجِز ، ٚدجٌٕلٌ إٌٝ ؿذ١وز هًّ

ْ ثٌّٛثؿ١ٕٓ صّضوٛث دقمٛق هو٠ور دشىً ِضْجٚٞ ، فىجْ ّجةور فٟ ثٌّؾضّن ث١ٌٛٔجٟٔ ثٌمو٠ُ ٔؾو ث

ٕ٘جٌه ِْجٚثر د١ٓ ثٌّٛثؿ١ٕٓ ؽ١ّوًج فٟ ثٌقك فٟ ثٌّشجًوز فٟ ه١ٍّجس ثٌقىُ ٚ ثٌقك فٟ 

 هؼ٠ٛز هوه ِٓ ث١ٌٙتجس ثٌقجوّز هٍٝ ث٦هثًر ٚثٌمؼجء.

٨دٕجء ًِٚج صـًٛ ِفَٙٛ ثٌّٛثؿٕٗ فٟ كً ث٦ِذٌثؿ٠ًٛز ثٌٌِٚج١ٔز دوو أْ وجْ فمًج ًٚثع١ًج    

٩١ِه٠ز ف١ظ صّٛن فك ثٌّٛثؿٕز دق١ظ  ٕٕٔٚىٌه دوو طوًٚ ٌَِّٛ إِذٌثؿًٛٞ  فٟ ّٕز 

شًّ ؽ١ّن أًثػٟ ث٦ِذٌثؿ٠ًٛز ثٌٌِٚج١ٔز ٚثلـجً٘ج ٚفظً ّىجٔٙج ِٓ ثٌيوًٛ دجّضغٕجء 

( ٚدوو ىٌه صٌثؽن ِفَٙٛ ثٌّٛثؿٕز دوو ّمٛؽ ٕثٌوذ١و هٍٝ فك ثٌّٛثؿٕز ثٌٌِٚج١ٔز )

ٌٌِٚج١ٔز ، ٚفٟ فضٌر ث٦لـجم ٚفضٝ ٔٙج٠ز ثٌوظًٛ ثٌّٛـٝ ثٌضٟ ثِضوس د١ٓ ث٦ِذٌثؿ٠ًٛز ث

٩١ِه٠ز ، وجٔش ثٌّٛثؿٕز فٟ أًٚدج فمًج ِقظًًٛث ٌّج ٌىٟ ث٨ًثػٟ ٚدقْخ  ٖٓٓٔ_ ٖٓٓ

 ثٌٛػن ث٨ؽضّجهٟ ٚث١ٌْجّٟ ٌٍفٌه . 

،  77ٙٔ  دوو ثّضم٩ي ث٠٨ٌٛجس ثٌّضقور فٟ هجَٚظٙشد ِجبدئٟ اٌّٛاطٕخ ثظٛسرٙب اٌحذ٠ثخ    

فىجٔج ٔمـز صقٛي صج٠ًن١ز فٟ ِفَٙٛ  779ٔٚثٌّذجها ثٌضٟ أصش دٙج ثٌغًٛر ثٌف١ٌْٔز فٟ هجَ 

ثٌّٛثؿٕز ِٓ م٩ي ِج ؽجء دٗ إه٩ْ ث٨ّضم٩ي ِٓ ثْ ثٌٕجُ ؽ١ّوًج ٌٚوٚث ِضْج٠ٚٓ ٚثْ ٌُٙ 

ر فمٛلًج أط١ٍز ف١ُٙ ِٕي مٍمُٙ ٚثْ ثٌشوخ ٘ٛ طجفخ ث١ٌْجهر ٚ٘ٛ ِج ؽجءس دٗ ِذجها ثٌغًٛ

ثٌف١ٌْٔز ، فجطذـ أّجُ ِفَٙٛ ثٌّٛثؿٕز ِذٕٟ هٍٝ فىٌر ثٌشوخ طجفخ ث١ٌْجهر ، ٚفىٌر 

دمٟ ِفَٙٛ ثٌّٛثؿٕز  ٚوّٛثؿٓ ِٓ أدٕجء ثٌشوخ عج١ًٔج .ٚؽٛه فمٛق أّج١ّز ٌٍفٌه وأْٔجْ أ٨ٚ 

فٟ صـًٛ ِْضٌّ م٩ي ثٌمٌْٚ ثٌْجدمز ِٕي ٔٙج٠ز ثٌمٌْ ثٌغجِٓ هشٌ ثٌٝ ٚلضٕج ثٌقجػٌ ، ٚوجْ 

ِضَث٠وًث هٍٝ ثهضذجً ثْ ثٌشوخ ِظوً ثٌٍْـجس ٚطجفخ ث١ٌْجهر ٚٚؽٛه فمٛق أّج١ّز  صـًٖٛ

٧ٌْٔجْ فجطذـ ِفَٙٛ ثٌّٛثؿٕز فمًج غ١ٌ ِٕجٍم ف١ٗ ، ٚثِضو ١ٌشًّ فتجس ِٛثؿ١ٕٓ ٌُ صىٓ صضّضن 

دقك ثٌّٛثؿٕز ِغً ثٌْٕجء ، فجطذقٓ ٠ضّضوٓ دقك ثٌّشجًوز ث١ٌْج١ّز فٟ ثصنجى ثٌمٌثًثس 

أْ ىٌه ٌُ ٠ىٓ إ٨ فٟ ثٌمٌْ ثٌوش٠ٌٓ ففٟ د٠ٌـج١ٔج ٌُ صقظً ثٌْٕجء هٍٝ فك ثٌؾّجه١ز إ٨ 

 ( :7ص   6008ٔبس٠بْ ، )ث٨ٔضنجح 

 

 : اٌّٛاطٕخ : ِفِٙٛٙب .. اشىبٌٙب .. ِىٛٔزٙب 

 ، ٝ ثٌىىٛؿٓ ٚ"٘ىىٛ ٌِٛىىو ث٦ْٔىىجْ ٚ ثٌذٍىىو ثٌىىيٞ ٘ىىٛ ف١ىىٗ. ٚ ؽىىجء فىىٟ ِوؾىىُ       اٌّٛاطٕالالخ ٔغالالجخ إٌالال

 ث٦ْٔجْ؛ عُ ثصْن ِوٕٝ ثٌّٛثؿٕز ١ٌشًّ إػجفز إٌٝ ثٌْٕذزٌٍؾٌٛ٘ٞ أْ ثٌٛؿٓ ِقً  ""ثٌظقجؿ
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ٗ   إٌٝ ثٌذٍو، ثٌشوًٛ دجٌضوٍك دٗ، أوغٌ ِٓ غ١ٌٖ، ٚ ث٨ٔضّجء إٌٝ صٌثعٗ ثٌضج٠ًنٟ ) اثالٓ  ٚهجهثصىٗ ٌٚغضى

 ( 9:,ص8998ِٕظٛس،  

٠ٚمظىىو دىىٗ غىىٌُ   (Citizenship)صىىأصٟ ثٌّٛثؿٕىىز صٌؽّىىز ٌّظىىـٍـ ٚفالالٟ اٌٍغالالخ االٔد١ٍض٠الالخ   

) اٌخالالٌٟٛ، ّىىجهٟ ثٌٌّغىىٛح فْىىخ لىى١ُ ثٌّؾضّىىن، ِىىٓ ثؽىىً إ٠ؾىىجه ثٌّىىٛثؿٓ ثٌظىىجٌـ  ثٌْىىٍٛن ث٨ؽض

 ( 19, ص8918

صُ صو٠ٌفٙج هٍٝ أٔٙج ِىجٔز أٚ ه٩لز ثؽضّجه١ز صمَٛ دى١ٓ فىٌه ؿذ١وىٟ     لبِٛط ػٍُ االخزّبعٚفٟ 

ِٚؾضّن ١ّجّىٟ )هٌٚىز(، ِٚىٓ مى٩ي ٘ىيٖ ثٌو٩لىز ٠مىوَ ثٌـىٌف ث٤ٚي ثٌى٨ٛء، ٠ٚضىٌٛٝ ثٌـىٌف            

َ، ص 8999غ١الث،  )ّج٠ز، ٚصضقوه ٘يٖ ثٌو٩لىز دى١ٓ ثٌفىٌه ٚثٌوٌٚىز هىٓ ؿ٠ٌىك ثٌمىجْٔٛ .         ثٌغجٟٔ ثٌق

9:).  

دأٔٙج "صوذ١ٌ ل٠ُٛ ٠وٕٟ فخ ثٌفٌه ٚإم٩طٗ  اٌٛط١ٕخاٌّشوض اٌٛطٕٟ ٌٍٛثبئك اٌزشث٠ٛخ رؼشف    

فىٟ  ٌٛؿٕٗ ثٌيٞ ٠شًّ ث٨ٔضّجء إٌٝ ث٤ًع ٚثٌٕجُ ٚثٌوجهثس ٚثٌضمج١ٌو ٚثٌفنىٌ دجٌضىج٠ًل ٚثٌضفىجٟٔ    

 (880، ص :899)اٌّشوض اٌٛطٕٟ موِز ثٌٛؿٓ. ٠ٚٛفٟ ٘يث ثٌّظـٍـ دجٌضٛفو ِن ث٤ِز  

ًغىىُ ثٌفىىجًق د١ّٕٙىىج ، فجٌٛؿ١ٕىىز شىىوًٛ   ٚاٌّٛاطٕالالخ ٌٚىالالٟ ال ٠خالالزٍي ػ١ٍٕالالب األِالالش ثالال١ٓ اٌٛط١ٕالالخ  

ٚٚفىىجء ٚفىىٌثًر ٚثٔفوىىجي ٚؽىىوثٟٔ ، ٚفىىِ لٍذىىٟ     ٚثًصذىىجؽ هىىجؿفٟ دىىج٤ًع ٚثٌّؾضّىىن ٚفىىخ  

ٝ ػ١ٌّٞ هثمٍٟ ٨ٚ صووه ف ٔض١ؾىز ٌٛثلىن ٚىثس طىٍز دجٌضىج٠ًل ٚث٠ٌٛٙىز ، أِىج        ١ٙج ٨ٚ صذوي ، ٚ٘ى

ٌٙىىوف ّٚىىٍٛن فوٍىىٟ كىىجٌ٘ٞ ّٚىىٍٛن ٚصظىىٌفجس ،    ثٌّٛثؿٕىىز فٙىىٟ صى١ىىف ٌِٚٚٔىىز ، ّٚٚىى١ٍز 

ٚثٌّٛثؿٓ ، ٚأٔٙج صمَٛ هٍٝ ثٌىفجءر ث٨ؽضّجه١ز  ٚثًصذجؽ هٍّٟ صْضٛهخ ٚؽٛه ه٩لز د١ٓ ثٌٛؿٓ

ّى١ز فىٟ ثٌّىٛثؿٓ صؾوىً ِٕىٗ شنظى١ز ِىؤعٌر فىٟ ثٌق١ىجر          أّج ٚث١ٌْج١ّز ٌٍفٌه وّج صْضٍََ طفجس

فىٟ ثصنىجى ثٌمىٌثًثس ، ٚهِّٛىج طىفز ثٌٛؿ١ٕىز أوغىٌ هّمىج ِىٓ           ثٌوجِىز ، ،ٚلىجهًر هٍىٝ ثٌّشىجًوز    

أهٍٝ هًؽجس ثٌّٛثؿٕز ، فجٌفٌه ٠ىضْخ طىفز ثٌّٛثؿٕىز دّؾىٌه ثٔضْىجدٗ      طفز ثٌّٛثؿٕز ، أٚ أٔٙج

فز ثٌٛؿ١ٕىىز إ٨ دجٌوّىىً ٚثٌفوىىً ٌظىىجٌـ ٘ىىيٖ  ِو١ٕىىز ، ٌٚىٕىىٗ ٨ ٠ىضْىىخ طىى  إٌىىٝ ؽّجهىىز أٚ ٌوٌٚىىز

 . ، ٚصظذـ ثٌّظٍقز ثٌوجِز ٌو٠ٗ أُ٘ ِٓ ِظٍقضٗ ثٌنجطز  ثٌؾّجهز أٚ ثٌوٌٚز

 ( 19، ص 6009) ع١ّحخ ، 

  :ٟ٘ أشىبي ٌٍّٛاطٕخ

ثٌّؾضّن ٚفك   ٚثٌٍْذٟ صؾجٖ : ٚف١ٙج ٠ؾّن ثٌّٛثؿٓ د١ٓ هًٖٚ ث٠٦ؾجدٟاٌّٛاطٕخ اٌّطٍمخ -ٔ

  .١ٙج ٚٚفك هًٖٚ ف١ٗثٌلٌٚف ثٌضٟ ٠و١ا ف

ثٌّضّغً فٟ   : ٟٚ٘ ثٌضٟ ٠شوٌ ف١ٙج ثٌفٌه دمٛر ثٔضّجةٗ ثٌٛؿٕٟ ٚٚثؽذٗاٌّٛاطٕخ اإل٠دبث١خ .-ٕ

  .ثٌم١جَ دوًٚ إ٠ؾجدٟ ٌّٛثؽٙٗ ثٌٍْذ١جس

ثٌٕمو ثٌٍْذٟ   شوًٛ ثٌفٌه دجٔضّجةٗ ٌٍٛؿٓ، ٌٚىٓ ٠ضٛلف هٕو فوٚه ٟٚ٘ اٌّٛاطٕخ اٌغٍج١خ: -ٖ

 .دٟ ٦ه٩ء شجْ ٚؿٕٗهًّ إ٠ؾج ٨ٚ ٠موَ هٍٝ أٞ

ثٌقم١مٟ ٠ُٕ هٓ هوَ   ٌشوجًثس ؽٛفجء د١ّٕج ٚثلوٗ : ٚف١ٙج ٠لٌٙ ثٌفٌه فج٩ِاٌّٛاطٕخ اٌضائفخ -ٗ

 (  93، ص 8991) لحطبٟٔ . إفْجُ ٚثهضَثٍ دجٌٛؿٓ

 :  ِىٛٔبد اٌّٛاطٕخ
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 ٌٍّٛاطٕخ ػٕبطش ِٚىٛٔبد أعبع١خ ٠ٕجغٟ أْ رىزّالً حزالٝ رزحمالك اٌّٛاطٕالخ ٚ٘الزٖ اٌّىٛٔالبد        

٘ .: ٟ 

 : االٔزّبء  - ٔ

ث٨ٔضّجء ٘ٛ شوًٛ هثمٍٟ ٠ؾوً ثٌّٛثؿٓ ٠وًّ دقّجُ ٚإم٩ص ٩ًٌصمجء دٛؿٕٗ ٌٍٚوفجم هٕىٗ     

أٚ ٘ٛ "إفْىجُ صؾىجٖ أِىٌ ِوى١ٓ ٠ذوىظ هٍىٝ ثٌى٨ٛء ٌىٗ ٚثّضشىوجً ثٌفؼىً فىٟ ثٌْىجدك ٚث٩ٌفىك               

 ضٗ. ِٚٓ ِمضؼ١جس ث٨ٔضّجء أْ ٠فضنٌ ثٌفٌه دجٌٛؿٓ ٚثٌوفجم هٕٗ ٚثٌقٌص هٍٝ ٩ِّ

 :اٌحمــٛق   - ٕ

إْ ِفٙىىَٛ ثٌّٛثؿٕىىز ٠ضؼىىّٓ فمٛلىىًج ٠ضّضىىن دٙىىج ؽ١ّىىن ثٌّىىٛثؿ١ٕٓ ٚ٘ىىٟ فىىٟ ٔفىىِ ثٌٛلىىش              

ٚثؽذجس هٍٝ ثٌوٌٚز ٚثٌّؾضّىن ِٕٙىج  ِىغ٩  أْ ٠قفىق ٌىٗ ثٌىو٠ٓ ِٚي٘ذىٗ ٚصمج١ٌىوٖ ٚهجهصىٗ ٚ.ففىق           

صىىٛف١ٌ ثٌق١ىىجر  ّىى١زصمىىو٠ُ ثٌنىوِجس ث٤ّج   صىىٛف١ٌ ثٌضوٍىى١ُ. صمىو٠ُ ثٌٌهج٠ىىز ثٌظىىق١ز   فمٛلىٗ ثٌنجطىىز 

ثٌق٠ٌىىز ثٌشنظىى١ز ٚصشىىًّ ف٠ٌىىز ثٌضٍّىىه، ٚف٠ٌىىز ثٌوّىىً، ٚف٠ٌىىز         ثٌى٠ٌّز.ثٌوىىوي ٚثٌّْىىجٚثر. 

ث٨هضمجه، ٚف٠ٌز ثٌٌأٞ.ثٌق٠ٌىجس فٙىٟ ِىفٌٛىز ٌىىً ِىٛثؿٓ دغىغ ثٌٕلىٌ هىٓ ه٠ٕىٗ أٚ هٌلىٗ أٚ           

 ٌٛٔٗ، دشٌؽ أ٨ صضووٜ إٌٝ ف٠ٌجس ث٢م٠ٌٓ أٚ ث٦ّجءر إٌٝ ثٌّؾضّن .

 

 :ٌٛاخجـبد ث  - ٖ

صنضٍف ثٌوٚي هٓ دوؼٙج ثٌذوغ فٟ ثٌٛثؽذىجس ثٌّضٌصذىز هٍىٝ ثٌّىٛثؿٓ دىجمض٩ف ثٌفٍْىفز              

ثٌضٟ صمَٛ ه١ٍٙج ثٌوٌٚز، فذوغ ثٌوٚي صٌٜ أْ ثٌّشجًوز ث١ٌْج١ّز فٟ ث٨ٔضنجدىجس ٚثؽىخ ٚؿٕىٟ،    

ٚثٌذوغ ث٢مٌ ٨ ٠ٌٜ ثٌّشجًوز ث١ٌْج١ّز وٛثؽخ ٚؿٕٟ.ٚثٌذوغ ث٨مٌ ٠ٌٜ ثْ ث٨ٌٛء ٌٍقجوُ 

ثٌّقجفلىىىز هٍىىىٝ ثٌٌّثفىىىك  ثٌّْىىىجّ٘ز فىىىٟ ص١ّٕىىىز ثٌىىىٛؿٓ. ثٌىىىوفجم هىىىٓ ثٌىىىٛؿٓ. ٚؿٕىىىٟ ، ٚثؽىىىخ

ثٌضىىىجصف ِىىن أفىىٌثه ثٌّؾضّن.٘ىىيٖ ثٌٛثؽذىىجس ٠ؾىىخ أْ ٠مىىَٛ دٙىىج وىىً ِىىٛثؿٓ فْىىخ لوًصىىٗ    ثٌوجِىىز

 ٚإِىج١ٔجصٗ ٚه١ٍٗ ث٨ٌضَثَ دٙج ٚصأه٠ضٙج هٍٝ أوًّ ٚؽٗ ٚدئم٩ص .

 : اٌّشبسوخ اٌّدزّؼ١خ  - ٗ

ّّجس ثٌّٛثؿٕز أْ ٠ىْٛ ثٌّٛثؿٓ ِشجًوًج فٟ ث٤هّجي ثٌّؾضّو١ز، ٚثٌضٟ ِٓ  إْ ِٓ أدٌٍ       

أدٌٍ٘ىىج ث٤هّىىجي ثٌضـٛه١ىىز فىىىً إّىىٙجَ ٠نىىوَ ثٌىىٛؿٓ ٠ٚضٌصىىخ ه١ٍىىٗ ِظىىجٌـ ه١ٕ٠ىىز أٚ ه٠ٛ١ٔىىز      

وجٌضظوٞ ٌٍشذٙجس ٚصم٠ٛز أٚثطٌ ثٌّؾضّن،ٚصمو٠ُ ثٌٕظى١قز ٌٍّىٛثؿ١ٕٓ ٠ؾْىو ثٌّوٕىٝ ثٌقم١مىٟ      

 ٌٍّٛثؿٕز.

 : ِـخاٌم١ُ اٌؼب  - ٘

، ثٌظىىوق ثٌظىىذٌ ثٌضوجػىىو   ٚصوٕىىٟ أْ ٠ضنٍىىك ثٌّىىٛثؿٓ دىىج٤م٩ق وج٤ِجٔىىز ، ث٦مىى٩ص           

) ٚثٌضٕجطـ : دٙيٖ ثٌم١ّز صؾوً ثٌّؾضّن ِضٌثدـًج ، ٚصضأٌف ثٌمٍٛح ٚصىَهثه ثٌٌفّىز ف١ّىج د١ىُٕٙ.     

 (  791، ص 6000٘لي ، 

 ػللخ اٌّٛاطٕخ ثبٌذ٠ّمشاط١خ:

خ ل١ُ ثٌو٠ّمٌثؿ١ز دجهضذجً٘ج شٌؿٙج ث٤ّجُ، إى ٨ ٠ّىٓ دأ٠ز صقضً ثٌّٛثؿٕز ثٌظوثًر فٟ صٌص١

فجي ِّجًّز ثٌو٠ّمٌثؿ١ز هْٚ صـ٠ٌٛ ثٌّٛثؿٕز ٚصى٠ٌْٙج فىٌث ِّٚجًّز. ىٌه أْ ثٌّٛثؿٕز ٟ٘ 

ث٤هثر ثٌفجهٍز ثٌٛف١ور ٌضى٠ٌِ ١ّجهر ثٌمجْٔٛ ٚثٌّْجٚثر. ِّٚجًّز ثٌقو ث٤هٔٝ ِٓ ثٌقمٛق. ٚإى 
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مٛع ِٓ ؽو١ٌز ثٌو٩لز ثٌمجةّز د١ٓ ثٌّٛثؿٓ ٚثٌّؾضّن ثٌّؤٟ ىثن، فئْ غ١جح ثٌّٛثؿٕز ٠

ٚثٌوٌٚز ثٌو٠ّمٌثؿ١ز؛ فجٌوٌٚز فٟ غ١جح ثٌّٛثؿٕز ٨ ٠ّىٕٙج صؾ١ْو ِفَٙٛ ١ّجهر ثٌشوخ، ٚثٌٌه١ز 

 ( 71ص،  6001، ) حّذاٚثٌّقىِٛز فٟ ٘يٖ ثٌقجي ٨ ٠ّىٕٙج صؾ١ْو ِفَٙٛ فمٛق ثٌّٛثؿٓ فٟ ثٌٛثلن

 

  :ثحمٛق اإلٔغبْ ػللخ اٌّٛاطٕخ

ثٌّٛثؿٕز ٟ٘ ثٌّقٌن ثٌيٞ ٠وٕٝ دضفو١ً فمٛق ث٦ْٔجْ ٚصق٠ٍٛٙج ِٓ ِٕلِٛز لج١ٔٛٔز ِؾٌهر    

إٌٝ ِٕلِٛز ٍّٛوجس، ٚأفوجي صّجًُ ؿذ١و١ج ٚدشىً ِقُْٛ، ف٩ ؽوٜٚ ٌقمٛق ث٦ْٔجْ فٟ 

ـٙج، ٚأٚػقٙج غ١جح ه٠ٕج١ِز ثٌّٛثؿٕز ٤صٙج أوغٌ ث١ٌ٢جس طولج ٌضأو١و هج١ٌّز ٘يٖ ثٌقمٛق ٚصٌثد

ٔٙؾج ٌضٌؽّز ل١ّٙج ِٚذجهةٙج إٌٝ ٚثلن ٍُِّٛ ٠و١شٗ ث٤فٌثه ٚثٌؾّجهجس هٍٝ وجفز ثٌّْض٠ٛجس. 

ٚإىث وجٔش ثٌّٛثؿٕز هٍٝ ٘يث ثٌؾجٔخ ِٓ ث١ّ٘٤ز ٌضى٠ٌِ فمٛق ثٌّٛثؿٓ، فئْ ٘يٖ ث٤م١ٌر ٟ٘ 

١ٗ وً فوً ِٓ ث٤ّجُ ثٌيٞ ٠ذٕٝ ه١ٍٗ طٌؿ ثٌّٛثؿٕز، ٚثٌٌّؽن ثٌوجٌّٟ ثٌول١ك ثٌيٞ ٠ْضٕو إٌ

  ( 3:، ص 6008 ْ.) ٔبس٠بأفوجٌٙج، ٚ وً ٍّٛن ٠ٕضْخ إ١ٌٙج فٟ وجفز ِؾضّوجس ثٌوجٌُ

 

 : االردب٘بد اٌّؼبطشح فٟ رشث١خ اٌّٛاطٕخ 

ثْ ث٨صؾج٘جس ثٌّوجطٌر ٌٍضٌد١ز ثٌّٛثؿٕز  صؤوو هٍٝ صؾ١ْو ثٌّذجها ث٦ْٔج١ٔز فٟ ثٌّٕٙؼ 

صأو١وٖ هٍٝ هوَ ٚؽٛه صوجًع د١ٓ ثٌٛؿ١ٕز  أُ٘ ِْؤ١ٌٚجصٗ  ، ِٓ م٩ي  ثٌضٌدٛٞ ثى صىْٛ 

ٚث٦ْٔج١ٔز، ف١ىْخ ثٌـ٩ح ِمِٛجس ث٨ٔضّجء ٌٍٛؿٓ ِضّغ٩ً فٟ ث٨ٌٛء ٥ٌٌّر ٚثٌّؾضّن ثٌّقٍٟ 

دّظجٌقٗ ِٚؤّْجصٗ، ٚثٌّؾضّن ثٌٛؿٕٟ دّٕلّجصٗ ١٘ٚتجصٗ، ٠ٚىًّ ىٌه دج٨ٔضّجء ثٌوجٌّٟ، ٚص١ّٕز 

ث٦ْٔجٟٔ ثٌيٞ ٠مَٛ ه١ٍٗ ثٌّؾضّن ثٌوٌٟٚ . ٌٚيٌه ِْؤ١ٌٚز ثٌض١ِ٩ي ٚصٌد١ضُٙ دّج ٠قمك ثٌذوو 

٠ٕذغٟ أْ ٠ضؼّٓ ثٌّٕٙؼ ثٌضٌدٛٞ هوهًث ِٓ ثٌّٛػٛهجس ثٌضٟ هٓ ؿ٠ٌمٙج ٠ّىٓ صقم١ك أ٘وثف 

صٌد١ز ث٩ٌَْ ٚطٕن ث٦ْٔجْ ثٌوٌٟٚ هٍٝ أْ ٠ضُ صٕف١ي٘ج هٓ ؿ٠ٌك ثٌضو٠ًخ ٚثٌّّجًّز فٟ 

 ِٛثلف إؽٌثة١ز ف١جص١ز صضُ هثمً ثٌّوًّز ٚمجًؽٙج

   .   ٛ  ِٚٓ أثشص اٌدٛأت اٌزٟ ٠دت أْ ٠زضّٕٙب إٌّٙح اٌزشثٛٞ اٌؼبطشح ٌٍزشث١خ اٌّٛاطٕالخ ٘ال

 ِج ٠جصٟ 

ثٌنذٌثس ث٦ْٔج١ٔز دّوٕج٘ج ثٌٛثّن، ِن ٌِثهجر أْ صذوأ هًثّضٙج ِذىًٌث فٟ ٠ًىجع ث٤ؿفىجي      - ٔ

 ٚثٌْٕٛثس ث٤ٌٚٝ ٌٌٍّفٍز ث٨دضوثة١ز ٚصّضو ٌٌٍّفٍز ثٌغج٠ٛٔز .

ى٩س ثٌو١ٌٚز ٚأّذجدٙج، ٠ٚضـٌق ٌٍّؾضّوجس ٚثٌقؼجًثس ٚثٌٕشجؿجس ث٦ْٔج١ٔز دوغ ثٌّش   - ٕ

 ٥ٌمي د١و ثٌض١ٍّي ٔقٛ هجٌُ ث١ٌَٛ ٚثٌّْضمذً .

ثٌض١ٍّىي أ١ّ٘ىز    مظجةض ثٌٕجُ ِٓ ف١ظ صشجدُٙٙ ٚثمض٩فُٙ ٚث٘ضّجُِٙ دىج٢م٠ٌٓ، ١ٌىضوٍُ      - ٖ

ِّٙىج وجٔىش ثٌفىٌٚق ثٌفى٠ٌىز     ثفضٌثَ ثٌٕجُ ِّٙج وجٔش صذج٠ٕجصُٙ ثٌّو١ش١ز ٚث٨لضظجه٠ز، ٚ

 ٚث٠٤و٠ٌٛٛؽ١ز د١ُٕٙ .

 صـ٠ٌٛ فٍْفز هج١ٌّز ٌٍق١جر صؤوو هٍٝ ثٌم١ُ ث٦ْٔج١ٔز ثٌو١ٌٚز .   - ٗ

صٌد١ز ثٌّضوٍُ هٍٝ ثٌضوج٠ا ثٌٍّْٟ، ٌىٟ ٠ْضـ١ن ثٌضأع١ٌ فٟ لٌثًثس ثٌٍُْ ٚثٌقٌح، ٚفىٟ     - ٘

 صقو٠و ث٤٘وثف ث١ٌْج١ّز .
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فٟ ِؾضّن ٠مَٛ هٍٝ ثٌضْجِـ ٚثٌم١ُ ثٌْىج١ِز، ٠ٚىٌفغ ثٌضوظىخ     صٌد١ز ثٌّضوٍُ هٍٝ ثٌق١جر   - ٙ

 ثٌوٌلٟ ٚثٌو٠ٕٟ ٚثٌومجةوٞ .

إوْجح ثٌّضو١ٍّٓ ِج ٠ُْٙ فٟ صقم١ك ث٤٘ىوثف ثٌضىٟ صؤوىو هٍىٝ لى١ُ ثٌْى٩َ وأّىٍٛح ف١ىجر            - 7

 ٌٍضوجًِ ِن دوؼُٙ ِٚن ث٢م٠ٌٓ .

٠ٛؿٕٗ ثٌمىِٟٛ ٚدٛؿٕىٗ ثٌوىجٌّٟ    إوْجح ثٌّضوٍُ ِمِٛجس ثٌضٕشتز ثٌضٟ صُْٙ فٟ ؽوٍٗ ٠ؤِٓ    - 7

ث٦ْٔجٟٔ، ِّج ٠قمك فٟ ثٌّضوٍُ، "ّىٍٛوج  فىجه٩ً ِٚضغ١ىًٌث إٍثء ثٌّشىى٩س، ِٙىجًثس فىً       

ثٌّشى٩س، ث٘ضّجَ دجٌّشجهٌ ٚثٌقمجةك هٍىٝ لىوَ ثٌّْىجٚثر، ِّجًّىز ثٌٕشىجؿجس ثٌضٌد٠ٛىز       

   ( :3: َ،8991)ػض٠ض، ثٌّق١ٍز ٚثٌوج١ٌّز" . 

       ٚ ٟ       أْ وّجي ٘ىيٖ ثٌّٛثؿٕىز  ِق١ـٙىج ث٦ل١ٍّىٟ    ِوٌفىز ل١ّضٙىج ثٌقم١م١ىز ٠ىّٕىجْ فىٟ ٚػىوٙج فى

   ٝ صؾىجًح ث٢مى٠ٌٓ ٚثٌذقىعظ هىٓ      ٚثٌوٌٟٚ هٓ ؿ٠ٌك ث٨ٔفضجؿ هٍٝ وً ث٤ٚؿىجْ، ٚث٦ؿى٩م هٍى

ٚثٌغمعجفٟ ٚ صو٠ََٖ، ٚ ٔمً صؾجًدٕعج إٌٝ ثٌغ١ىٌ   ثٌقىّعز أ٠ّٕعج ٚؽوس، ٦غٕعجء ًط١ؤج ثٌقؼجًٞ

ٌ   فى  .٧ٌفعجهر ِٕٙعج ٚ ثٌضو٠ٌف دٙىج  ثٌضىج٠ًل، إٌىٝ ث٨ػىّق٩ي ٚثٌفٕىجء.      ج٨ٔغ٩ق ثٌؾجِىو ٠ىؤهٞ، هذى

ٚث٨ٍه٘جً. ٚغج٠ز ثٌضٌد١ز هٍىٝ ثٌّٛثؿٕىز أْ صّىىٓ ث٦ْٔىجْ      ٚث٨ٔوِجػ ثٌّضَْ ٠ؤهٞ إٌٝ ثٌضـًٛ

 ثٌيثص١ز ٚث٨ٔفضجؿ ثٌٍّْٛٚ هٍٝ ثٌّق١ؾ .  ِٓ آ١ٌجس ثٌض١ّٕز

  : ِٓ أخً اٌّٛاطٕخ ( اٌزشث١خ ) رشث١خ اٌّٛاطٕخ

٠مظو دضٌد١ز ثٌّٛثؿٕز ه١ٍّز ثٌضٕشتز ثٌٙجهفز إٌٝ صو٠ََ شوًٛ ثٌفٌه دجٔضّجةٗ إٌٝ ثٌّؾضّن     

ٚل١ّٗ ٚٔلجِٗ ٚد١تضٗ ٚعمجفضٗ دشىً ٠ٌلٝ إٌٝ فو صّّغ١ً ٘يث ثٌشوًٛ فٟ ٍّٛوٗ ٚفٟ هفجهٗ هٓ 

ص١ّٕز ِوٌفز ثٌفٌه دّؾضّوٗ ٚصفجهٍٗ إ٠ؾجد١ًج ِن  ل١ُ ٚؿٕٗ ِٚىضْذجصٗ. أْ صٌد١ز ثٌّٛثؿٕز صضؼّٓ

ِج ٠وضٌػُٙ هثمً ِٓ ثٌقىُ هٍٝ  ِضّى١ٕٓأفٌثهٖ دشىً ٠ُْٙ فٟ صى٠ٛٓ ِٛثؿ١ٕٓ طجٌق١ٓ 

ٌٚضقم١ك أ٘وثف صٌد١ز ثٌّٛثؿٕز، ٠فضٌع فٟ إشٌثن ثٌّؤّْجس ث١ٌٌّّز ِؾضّوُٙ ٚمجًؽٗ.

ه١ٍٙج إْ وجٔش  ٚثٌقفجفن، ٚغ١ٌ ث١ٌٌّّز، ٚصىجٍِٙج ؽ١ّوٙج ِٓ أؽً صشى١ً ٠ٛ٘ز ثٌّؾضّ

ٚثػقز ثٌّوجٌُ، ِٚٓ أؽً صٛؽ١ٗ أفٌثهٖ فٟ ِنضٍف ثٌٕٛثفٟ، وّج ٠فضٌع ٌٙيٖ ثٌّؤّْجس أْ 

صوًّ دظًٛر ِذجشٌر فٟ ثٌّؾضّن هٍٝ إوْجح ثٌم١ُ ٚث٤م٩ق ٚثٌضٛؽٙجس ٚثٌّوج١٠ٌ ث٨ؽضّجه١ز 

 ثٌضٟ صُْٙ فٟ صٌد١ز ثٌّٛثؿٕز، ٚفٟ ِموِز ٘يٖ ثٌّؤّْجس :

دجهضذجً٘ج ثٌّؤّْز ث٨ؽضّجه١ز ث٤ٌٚٝ ثٌضٟ صؤعٌ دشىً وذ١ٌ ِٚذجشٌ فٟ ثٌضٕشتز  األعشح،. ٔ

 ث٨ؽضّجه١ز ٌٍفٌه.

دٛطفٙج ثٌّؤّْز ث١ٌٌّّز ثٌضٟ صوٕٝ دظ١جغز ل١ُ ثٌوٌٚز ٚصٛؽ١ٙجصٙج ٌٕفُٛ  اٌّذسعخ،. ٕ

 ثٌٕجشتز، دضوجٚٔٙج ؽٕذج إٌٝ ؽٕخ ِن ثٌّؤّْجس ثٌضٌد٠ٛز ٚث٨ؽضّجه١ز ث٤مٌٜ؛

دقىُ ثِض٩وٗ ِؤّْجس ه١ٕ٠ز ١ِٕٙٚز، ّٚٚجةً إه١ِ٩ز، ٚأفَثح ١ّج١ّز  ٌّذٟٔاٌّدزّغ ا. ٖ

)اٌظبئغ،  ٚٔٛثه ٠ًجػ١ز ٚعمجف١ز ٚٔمجدجس هّج١ٌز، ٌٚىٛٔٗ ثٌّوًّز ثٌىذٌٜ ِٚقه وً ثٌضؾجًح؛

    .(93٘ـ ،ص8868

 :  أ٘ذاف اٌزشث١خ ػٍٝ اٌّٛاطٕخ

http://www.mishooo.net/vb/f517
http://www.mishooo.net/vb/f517
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  ضّغً فٟ إهوثه ثٌّٛثؿٓ ثٌظجٌـثٌضٌد٠ْٛٛ هٍٝ أْ ثٌٙوف ثٌوجَ ٌٍضٌد١ز ثٌٛؿ١ٕز ٠ ٠ؾّن   

  ِٓ أٚ ث٦ْٔجْ ثٌظجٌـ ثٌيٞ ٠وٌف فمٛلٗ ٠ٚؤهٞ ٚثؽذجصٗ صؾجٖ ِؾضّوٗ. ٚلو صوٌع وغ١ٌ

  صأمي فٟ ثٌضٌد١٠ٛٓ إٌٝ ىوٌ أ٘وثف صفظ١ٍ١ز ٌٍضٌد١ز ثٌٛؿ١ٕز ٚىٌه ِٓ ِٕـٍمجس ِضووهر

  ثٌضٟ ٠ٕـٍك ه١ٓ ث٨هضذجً مظٛط١ز وً ِؾضّن ِٓ ف١ظ ثٌوم١ور ثٌضٟ ٠ؤِٓ دٙج ٚثٌفٍْفز

ثٌوج١ٌّز  ثٌّّٛٛهز ِٕٙج، ٚثٌلٌٚف ث١ٌْج١ّز ٚث٨ؽضّجه١ز ٚث٨لضظجه٠ز ثٌضٟ ٠ٌّ دٙج. ٚفْخ

فٟ وغ١ٌ ِٓ ثٌوٚي،  إٌٝ فو وذ١ٌ ( فئْ ث٤٘وثف ثٌوجِز ٌٍضٌد١ز ٌٍّٛثؿٕز صضشجد97ٌٍ٘ٗٔضٌد١ز )

 ف١ظ صضفك هٍٝ لجةّز ِٓ ث٨٘وثف صْوٝ إٌٝ صقم١مٙج صضؾٍٝ فٟ ِج ٠جصٟ :.  

  .٠و١شْٛ ف١ٗ ٠و ثٌض١ِ٩ي دفُٙ إ٠ؾجدٟ ٚٚثلوٟ ٌٍٕلجَ ث١ٌْجّٟ ثٌيٞصَٚ -ٔ

صؤعٌ فٟ ِؾٌٜ  ث١ٌْج١ّز ثٌضٟ صو١ٍُ ثٌض١ِ٩ي ثٌم١ُ، ٚػًٌٚر ِشجًوضُٙ فٟ ثٌمٌثًثس   -ٕ

  .ف١جصُٙ فٟ ثٌذ١تز ثٌّق١ٍز

 ٌقمٛق ث٤فٌثه ٚ ٚثؽذجصُٙ فُٙ ثٌض١ِ٩ي -ٖ

 .ٚصمو٠ٌ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌضش٠ٌو١ز ف١ٗ، ٚثفضٌثَ فُٙ ثٌض١ِ٩ي ٌٍٕلجَ ثٌضش٠ٌوٟ ٌٍمـٌ ثٌيٞ ٠و١شْٛ . -ٗ

  .٠و١ا ف١ٗ ثٌض١ِ٩ي ثٌٌثٕ٘ز ثٌضٟ ٠وجٟٔ ِٕٙج ثٌّؾضّن ثٌيٞ ثٌضوٌف هٍٝ ثٌمؼج٠ج ثٌوجِز -٘

  .ثٌو١ٌٚز ثٌوٌٟٚ د١ٓ ثٌّؾضّوجس ثٌّنضٍفز ٚثٌٕشجؿجس ث١ٌْج١ّز فُٙ ثٌضوجْٚ -ٙ

ثٌّْضٜٛ ثٌّقٍٟ ٚث٦ل١ٍّٟ  ٚثٌم١ِٛز هٍٝ ثٌٛؿ١ٕز ثشضٌثن ثٌض١ِ٩ي فٟ ثٌٕشجؿجس فُٙ ّٚجةً -7

  .ثٌوٌدٟ

َ، 8999)ػٍٟ، ثٌنوِجس  ٌٍنوِجس ثٌقى١ِٛز ٚث٨ؽضّجه١ز ٚثٌوًّ هٍٝ صٍه فُٙ ثٌقجؽز ثٌّجّز -7

 (9ص 

صضّغىً غج٠ىعز ثٌضٌد١ىعز هٍىٝ ثٌّٛثؿٕىعز فىٟ صى٠ٛىىعٓ       اْ رشث١الخ اٌّٛاطٕالخ    بْ ٠ؼزمالذ اٌجبحثال        

ثٌوًّ ثٌّذىٌِؼ ِىٓ أؽىً أْ     إؿجً ثٌؾّجهز ثٌضٟ ٠ٕضّٟ إ١ٌٙج، وّج صضّغً فٟ ثٌّٛثؿٓ ْجْث٦ٔ

ثٌـجلىجس ثٌضىٟ صؤٍ٘ىٗ ِْىضمذ٩ ٌقّج٠ىز       ُصٕ ّّعٝ ٌو٠ٗ، دجّضٌّثً، ِٕي ٌِثفٍٗ ث٤ٌٚٝ، ثٌموًثس ٚ

دىىً ٚهىٟ ٚ ِْىؤ١ٌٚز، فضىٝ ٠ضأ٘ىً       مظٛط١جصٗ ٚ ٠ٛ٘ضٗ ٚ ِّجًّز فمٛلٗ ٚ أهثء ٚثؽذجصٗ

ٌضّوٖ دجٌّوىجًف ث٩ٌٍِىز هىٓ صىج٠ًل      ،م٩ي ثٌضٛثطً ِوٗ ِٓ.ؾجدٟ ِن ِق١ـٌٍٗضٛثطً ث٠٦

  ٚدجٌّوٍِٛجس ثٌؼ٠ًٌٚز هٓ فمٛلٗ ٚٚثؽذجصٗ. دٍوٖ ٚفؼجًصٗ،

 :ػللخ رشث١خ اٌّٛاطٕخ وّبدح دساع١خ ثبٌّٛاد االخشٜ   

 دجٌٌغُ ِٓ ثمض٩ف ثًثء ثٌضٌد١٠ٛٓ فٕٙجن ِوم١ٍٓ ٌضقو٠و صٍه ثٌو٩لز :.  ّ٘ج 

ٚثفىو ِىٓ ثٌّوٌفىز ٚثٌىيٞ ٠ٌوىَ هٍىٝ لؼىج٠ج ثٌّٛثؿٕىز          اٌّذخً اٌزٞ ٠ؼزّذ ػٍٝ فالشع   -8      

٠ٚوًٚ ِقضٛثٖ فٛي ِٛػٛهجس ِقوهر ِغً ثٌضٌد١ز ثٌٛؿ١ٕز، ٚثٌضٌد١ز ٩ٌٍَْ، ٚفمٛق ث٦ْٔىجْ،  

ٚثٌضٌد١ز ث ٌو١ٌٚز ٚغ١ٌ٘ىج ِىٓ ثٌّٛػىٛهجس ثٌضىٟ صْىجهو هٍىٝ ّٔىٛ ثٌىٛهٟ دجٌٛكىجةف ث١ٌْجّى١ز           

ؾج٘ىىجس ثٌنجطىىز دجٌضْىىجِـ ثٌىىو٠ٕٟ ٚث١ٌْجّىىٟ ٚث٨ٔفضىىجؿ ثٌغمىىجفٟ ٚصمىىو٠ٌ هًٚ      ٌٍٕلىىجَ، ّٚٔىىٛ ث٨ص 

 ثٌغمجفجس ث٤مٌٜ فٟ ثٌق١جر ٚثٌّؾضّن ٚفٟ ثٌوثمً ٚثٌنجًػ، ٚثٌّشجًوز فٟ ث٤ٔشـز ثٌّو١ًّز. 

هٍٝ هٌع ثٌّٛػٛهجس هثمً ثٌّٛثه ثٌّنضٍفىز، ٚثٌىيٞ ٠ْىجهو هٍىٝ      اٌّذخً اٌزٞ ٠ؼزّذ   - 6

ي ث١ٌْجّىٟ، ٤ٔىٗ ٠ٙىضُ دجٌّشىجًوز ثٌفوجٌىز ِىٓ لذىً ثٌـى٩ح ّىٛثء فىٟ           صـ٠ٌٛ ثٌضؼجِٓ ٚث٨ّضم٩

http://www.mishooo.net/vb/f517
http://www.mishooo.net/vb/f517


 عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثالثأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل

 

 

 

444 

 

ثٌّوًّز أٚ فٟ ثٌّؾضّن ف١ظ ٠مَٛ ثٌـ٩ح دج٤ٔشـز ثٌضىٟ ٌٙىج فٛثةىو صٌد٠ٛىز ِغىً ثٌّشىجًوز فىٟ        

ِؾىىجٌِ ثٌـىى٩ح، ٚث٤ٔشىىـز ثٌّظىىجفذز ٌٍّىىٕٙؼ ، ٚأٔشىىـز موِىىز ثٌّؾضّىىن، ٚث٤ٔشىىـز ثٌن٠ٌ١ىىز    
 (879َ، ص 8991)أ٠ٛة، 

  

 

 

 

 :  رظٛس ِمزشذ ٌزحم١ك رشث١خ اٌّٛاطٕخ  ٟٔ :س اٌثباٌّحٛ

صوو ِٛثػ١ن ثٌّٛثؿٕز أوغٌ ثًصذجؿًج دّٕٙؼ ثٌوًثّجس ث٨ؽضّجه١ز ٌٚمىو د١ٕىش ثٌضؾىجًح ثٌوج١ٌّىز       

ٌضٌد١ز ثٌّٛثؿٕز ٚثٌوًثّجس ثٌو١ٍّز دجْ ث٨هضّجه هٍٝ ِىجهر ثٌضٌد١ىز ثٌٛؿ١ٕىز وّىجهر ِْىضمٍز  غ١ىٌ       

ث٘ىوثف ثٌّٛثؿٕىز    فّىٓ ثٌؼىًٌٚٞ ثْ صشىضٌن ٚثٌّّْٛىجس       وجفٟ فٟ ثهىوثه ثٌّىٛثؿٓ ٚصقم١ىك    

 ) اٌزالالًثٌضٌد٠ٛىىز ٚؽ١ّىىن ِؤّْىىجس ثٌّؾضّىىن فىىٟ صشىىى١ً ؽٛثٔىىخ ثٌّىىٕٙؼ ٌضقم١ىىك ث٘ىىوثف ثٌّٛثؿٕىىز  

دجْ ثٌضظًٛ ثٌّمضٌؿ ٌضٌد١ز ثٌّٛثؿٕز هذٌ ثٌّٕج٘ؼ ثٌوًث١ّز  جٌْٙيث ٠ٌٜ ثٌذجفغ  .(8997ٚآخشْٚ، 

 :.     ٠أرٟ ٠ّىٓ رمذ٠ّٗ ٚفك ِبٌٍّٛثه ث٨ؽضّجه١ز 

 . ثٌّٕج٘ؼ ثٌوًث١ّز ث١ٌٌّّز -ٔ

 .ثٌّٕج٘ؼ غ١ٌ ث١ٌٌّّز  -ٕ

 .ثٌّٕج٘ؼ ثٌنف١ز  -ٖ

 :  رحم١ك رشث١خ اٌّٛاطٕخ ػٓ طش٠ك إٌّب٘ح اٌشع١ّخ -اٚال 

 ٓ  ٠مظو دٙج  ثٌّمًٌثس ثٌّو١ًّز ثٌّقوهر فٟ ثٌضٌد١ز ثٌٛؿ١ٕز إػجفز ٌّج ٠ضوٍّٗ ثٌض١ِ٩ي ِى

ٚصٍىه   ّجه١ز وجٌضىج٠ًل ٚثٌؾغٌثف١ىج ٚث٨ؽضّىجم   م٩ي هًثّز دوغ ثٌّوجًف فٟ ثٌوٍَٛ ث٨ؽض

ث٤ّجّىىىٟ ٌٍقىىىىُ،  ثٌّمىىىًٌثس صمىىىوَ ِوٍِٛىىىجس هىىىٓ أٔلّىىىز ثٌوٌٚىىىز ِٚؤّْىىىجصٙج ٚثٌٕلىىىجَ 

  ( :9، ص 6008) عؼ١ذٞ ، . ِٚؤّْجس ثٌوٌٚز، ٚثٌقمٛق ٚثٌٛثؽذجس ثٌٛؿ١ٕز 

 

ّىٌر دٛطىف   . صوو ثٌّوًّز ثفوٜ ثٌّؤّْجس ثٌضٌد٠ٛز ث١ٌٌّّز ٚ ثٌّىٍّز ٌضٕشتز ث٤ اٌّذسعـخ :

ثٌّوًّز ِؤّْز ِٓ ِؤّْىجس ثٌوٌٚىز هىٓ ؿ٠ٌمٙىج ٠ْىضىًّ ِىج دوأصىٗ ث٤ّىٌر، ٚف١ٙىج ٠ىضُ صىوه١ُ            

ِذىجها ثٌْىٍٛن ثٌمىى٠ُٛ ًٚدىؾ ثٌفىىٌه دّؾضّوىٗ ًٚفىىن شىوًٖٛ دىىج٨ٌٛء ٚث٨ٔضّىجء إ١ٌىىٗ، ٠ٚىضوٍُ ف١ٙىىج        

 ثٌٕلجَ ٚفمٛلٗ ٚفمٛق ث٢م٠ٌٓ ٚٚثؽذجصٗ ٔقٛ ِؾضّوٗ". ِٓ م٩ي ِج ٠جصٟ :. 

 ٌّوٍِٛجس فٛي ثٌٛثؽذجس ثٌٛؿ١ٕز فٟ ؽ١ّن ثٌوًُٚ ٌٚؾ١ّن ثٌٌّثفً .دظ ث  -  

ههىىٛر ثٌـٍذىىز ٌٍمىىٌثءر ٚثٌضق١ٍىىً ِٕٚجلشىىز فىىج٨س ٚلظىىض فىىٛي ث٤فىىٌثه ثٌّىىٌصذـ١ٓ دجٌق١ىىجر        -

 ثٌّو١ٔز فٟ ِؾضّوجصُٙ فٟ ثٌّجػٟ ٚثٌقجػٌ.

ٌّْىؤ١ٌٚجس  ًدؾ ثٌـٍذز دجٌٕشجؿجس ثٌٛؿ١ٕز ٚٔشجؿجس صّغىً ث٤هٚثً فىٟ ؽٛثٔىخ ِنضٍفىز ِىٓ ث       -

 ثٌّو١ٔز.
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 صأ١ِّ ثٌذٌثِؼ ثٌّذ١ٕز ِو١ًًّج ٤هثء موِز ثٌّؾضّن وؾَء ِٕلُ ٌٍّٕٙجػ ثٌّؤٟ.   -

صو٠َىىَ ثٌىىوًُٚ فىىٛي ثٌمىى١ُ ثٌٛؿ١ٕىىز ِىىٓ مىى٩ي طىى١جغز ث٤هٚثً ٚصقو٠ىىو ٚثؽذىىجس ثٌمىىٌثءر      -

 ٚثٌىضجدز ٚفضـ ثٌقٛثً ٌٍمؼج٠ج ثٌوجِز ٚث٤فوثط ثٌوج١ٌّز.

ـٍخ ِىٓ ثٌـٍذىز أْ ٠شىجًوٛث فىٟ ثٌٕشىجؿجس ث١ٌْجّى١ز ٚث٨ؽضّجه١ىز        صقو٠و ثٌٛثؽذجس ثٌضٟ صض  -

 مجًػ ثٌظف ثٌوًثّٟ.

 صٕل١ُ ث٠ٌَجًثس ثٌّنضٍفز ٚثٌٍمجءثس ثٌّضٕٛهز ِن ثٌّْؤ١ٌٚٓ ٌٍضوٌف إٌٝ ٚثلن ثٌذٍو .  -

 8993)اثشا١ُ٘ صٕل١ُ دٌٔجِؼ أهّجي صـٛه١ز ٚثؽضّجه١ز ِنضٍفز ٌنوِز ثٌٛؿٓ ٚثٌّٛثؿٓ.     -

  (38، ص 

ثْ صقم١ك أ٘وثف ثٌّٛثؿٕز فىٟ ثٌّٕىج٘ؼ ثٌوًثّىجس ث٨ؽضّجه١ىز ٨ ٠مضظىٌ فمىؾ        ج٠ٌْٜٚ ثٌذجفغ   

هٍٝ ِٕٙؼ مجػن ٌّٛػٛهجس ٚأّجد١ن ٚأّتٍز ٚثمضذجًثس دق١ظ ٠ضقٛي إٌٝ ِٕٙؼ صم١ٍوٞ ٠ىْٛ 

ٜ ف١ٗ ُ٘ ثٌّوٍُ ث٤ٚي ٚثٌـجٌخ ٍّذٟ ِْضّن ،.فٙيث ٠ىؤهٞ ثٌىٝ فمىوثْ      ثٌىٛك١فٟ  ٌٍّىٕٙؼ    ثٌّقضىٛ

ثٌيٞ ٠ٙوف ثٌٝ  غٌُ ثٌّٛؿٕز فٟ ٔفُٛ ثٌـٍذز دشىىً صٍمىجةٟ ٌىيث ٠ؾىخ  ثْ    ٠ؤوىو       ثٌوًثّٟ 

ثٌّىىٕٙؼ هٍىىٝ  ص١ّٕىىز  وفج٠ىىجس ِو١ٕىىز صضىىٌن دظىىّز فىىٟ ّىىٍٛن ٌضىىىْٛ ثٌّٛثؿٕىىز ؽىىَء ِىىٓ و١ىىجُٔٙ   

ثٌشنظىىٟ ٘ىىٟ: ثٌّوٌفىىز، ٚثٌمىى١ُ ٚث٨صؾج٘ىىجس، ٚثٌّٙىىجًثس، ٚثٌّشىىجًوز ث٨ؽضّجه١ىىز..ٚوّج فىىٟ      

 ثٌّنـؾ ث٨صٟ :. :

 

ٌىفج٠ىىىىىىىىىىىز ث َ

 ثٌٌة١ْز

 ثٌىفج٠جس ثٌفٌه١ز

 ث٨هضَثٍ دج٨ٔضّجء ٌٍٛؿٓ . - ثٌٛؿ١ٕز ٔ

 ثفضٌثَ ثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌضش٠ٌوجس فٟ ثٌوٌٚز -

 صمو٠ٌ أ١ّ٘ز ثٌّقجفلز هٍٝ ثٌٛفور ثٌٛؿ١ٕز  -

 ثٌّشجًوز فٟ أهّجي ثٌضٌش١ـ ٚثٌضٌشـ ٌٍّؾجٌِ ث١ٌٕجد١ز  -

 ثٌٛهٟ دجٌٛثؽذجس صؾجٖ ثٌٛؿٓ ٚث٨ّضووثه ٤هثةٙج. -

 إهًثن ؿذ١وز ثٌٕلُ ث٨ؽضّجه١ز ٚثٌغمجف١ز ٌٍّؾضّن ٚثٌو٩لجس ثٌضٟ صٌدؾ د١ٓ أفٌثهٖ - جه١زث٨ؽضّ ٕ

 ثٌٛهٟ دجٌوجهثس ٚثٌضمج١ٌو ٚث٤ٔلّز ٚثٌمؼج٠ج ٚثٌّشى٩س ثٌْجةور فٟ ثٌّؾضّن -

 ثٌٛهٟ دؼًٌٚر ث٨ٌضَثَ دمٛثهو ث٢هثح ث١ٌٍّْز فٟ ثٌضوجًِ ِن ث٢م٠ٌٓ -

 ١ٍّزإهًثن ِوٕٝ ثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجه١ز ثٌْ -

 صمذً ٔمو ث٢م٠ٌٓ  -

 ثٌضْجِـ فىًٌث ٍّٚٛوًج  - ثٌشنظ١ز ٖ

 ثٌغمز دجٌٕفِ ٚصقًّ ثٌّْت١ٌٛز -

 ػذؾ ثٌٕفِ -
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 ثٌٛهٟ دجٌقمٛق ثٌشنظ١ز -

 ثٌضفى١ٌ ثٌوٍّٟ ٚثٌٕجلو  - ثٌّٙج٠ًز ٗ

 فً ثٌّشى٩س -

 ثصنجى ثٌمٌثً -

 ثٌقٛثً ثٌذٕجء  -

 ثٌضوٍُ ثٌيثصٟ -

 صٛك١ف ثٌّوجًف ٚثٌّٙجًثس ثٌّىضْذز فٟ ِٛثلف ؽو٠ور -

 ثٌوًّ ثٌؾّجهٟ -

 فخ ثٌٛؿٓ ٚث٨ٌٛء ٌٗ  - ثٌٛؽوث١ٔز ٘

 ث٨هضَثٍ دجٌّٕؾَثس ٚثٌّىضْذجس -

 ثفضٌثَ ثٌمٛث١ٔٓ ٚث٤ٔلّز -

 ثفضٌثَ ثٌٍّى١ز ثٌوجِز ٚثٌنجطز -

 صمو٠ٌ ؽٙٛه أؽَٙر ثٌوٌٚز فٟ موِز ثٌّؾضّن -

 ث٨هضَثٍ دجٌيثس  -

                     (7ٖ، صٕٙٗٔ)فْٓ، ثفضٌثَ آًثء ث٢م٠ٌٓ ٚثصؾج٘جصُٙ ٚصمج١ٌوُ٘  

 

ٕ٘جن هور طًٛ ٠ّىٓ دٙج ص١ّٕز ِفَٙٛ ثٌّٛثؿٕىز فىٟ ثٌّٕىج٘ؼ ثٌوًثّى١ز       اْ ب٠ْشٜ اٌجبحثويٌه 

 ٌٍّٛثه ث٨ؽضّجه١ز  ، ٠ّىٓ صٛػ١قٙج ِٓ م٩ي ِج ٠جصٟ :. 

 ٚف١ّج ٠ٍٟ هٌػًج ِٛؽًَث ٌىً هٕظٌ 

ثٌّق١ـىىز    ٚثٌضىىٟ ٠فؼىىً أْ صىىىْٛ ٌِصذـىىز دجٌذ١تىىز    األِثٍالالخ اٌالالٛاسدح فالالٟ اٌىزالالبة اٌّذسعالالٟ:     -ٔ

ٌٍـجٌىىخ فضىىٝ ٠ّىىىٓ ًدىىؾ ثٌـجٌىىخ دّؾضّوىىٗ. ِىىغ٩ هٕىىو صٕىىجٚي ث٨لْىىجَ ثٌـذ١و١ىىز فىىٟ ثٌوىىٌثق                 

٠ؼٌح ث٤ِغٍز ثٌضج١ٌز : ثْ ثٌوٌثق ٠ضىْٛ ِٓ ثًدن ثلْىجَ ثّج٠ْىز  ثٌٌّصفوىجس فىٟ شىّجي هٌثلٕىج       

ٌْىىًٙ ثٌو٠َىىَ ٚثٌّٕـمىىز ثٌّضٛؽىىز ؽٕىىٛح ثٌّٕمـىىز ثٌشىىّج١ٌز ٚثٌٙؼىىذز ثٌغٌد١ىىز لىىٟ غىىٌح دٍىىؤج ٚث 

ثٌٌّىىٛدٟ فىىٟ ؽٕىىٛح ثٌوىىٌثق ٠ّٚىىىٓ د١ىىجْ ٘ىىيٖ ث٨لْىىجَ هٍىىٝ ثٌنجًؿىىز ٚدٛثّىىـز ثٌظىىًٛ ٚ٘ىىيث  

 ثٌضٕٛم فٟ ثٌّلجٌ٘ ثٌـذٌثغٌف١ز ثهـٝ لٛر  ؽّج١ٌز ٚثلضظجه٠ز ٚثؽضّجه١ز  ٌذٍؤج ثٌوٌثق    .

ٚف١ٗ ٠ضُ ًدؾ ثٌـجٌخ دمؼج٠ج ِؾضّوٗ، ٚف١ٗ ٠ضُ صٕجٚي لؼج٠ج ِٚشى٩س  أعٍٛة دساعخ اٌحبٌخ: -ٕ

ِٕجلشضٙج ِٓ ِنضٍف ثٌؾٛثٔخ، وّج ٘ٛ ثٌقجي هٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي فٟ ِشىٍز ثٌّٛثًه ثٌّجة١ز ،  ٠ضُ

 ثٌضظقٌ ، ثٌضٍٛط  ، ث٨ٍهفجَ ثًٌٌّٚٞ فٟ دغوثه ،ثٌذـجٌز ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌّشجوً  . 

: ٕٚ٘ج ٠ضُ ثٌضٌو١َ هٍٝ ثٌضـذ١مىجس ثٌو١ٍّىز ثٌضىٟ صضـٍىخ ثٌضٌو١ىَ ف١ٙىج       اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ -ٖ

 ثٌلٛثٌ٘ ثٌو١ٍّز ِٓ ثٌذ١تز، ِغً: هٍٝ ثٌّفج١ُ٘ ٚ
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: ٚ٘ٛ ِٓ ث٤ّج١ٌخ ثٌضٟ صؾيح ثٔضذجٖ ثٌـ٩ح ٚمجطز ف١ّج ٠ضوٍك دجٌّٛثؿٕز، ِذخً اٌمظض -ٗ

ف١ىىظ ٠ىىضُ صٕىىجٚي شنظىى١جس هٌثل١ىىز ٚثّىى١ِ٩ز ٚهٚي ٚفؼىىجًثس  وىىجْ ٌٙىىج هًٚ فىىٟ صّجّىىه     

 ٌد١ز ث١ِ٩ّ٦ز. ثٌّؾضّن ثٌوٌثلٟ وّج ٘ٛ ثٌقجي فٟ ثٌوًثّجس ث٨ؽضّجه١ز ٚثٌٍغز ثٌوٌد١ز ٚثٌض

: ِٓ ث٤ّج١ٌخ ثٌٙجِز فٟ غٌُ ل١ّز ثٌٛؿ١ٕز، ٠ٚضُ ىٌىه ِىٓ   اٌشحلد ٚاٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ -٘

 ق .م٩ي ثٌم١جَ دٌف٩س ث٨ّضىشجف أٚ ثٌٌف٩س ٌٍّٛثلن ثٌضٌثع١ز ٚث٤ع٠ٌز فٟ ثٌوٌث

 

  

 

 ٔؼّجَٟٚ٘ هًُٚ صفجه١ٍز صضّغً فٟ  دج٨   : إٌّب٘ح اٌغ١ش سع١ّخ ٠زؼٍُ اٌطلة -ثب١ٔب 

اثشا١ُ٘ ،  )ٚثٌوًّ  ٌٍؾّو١جس ثٌّو١ًّز ِّٚجًّز ثٌو١ٍّجس ث٨ٔضنجد١ز ٚثٌّشجًوز فٟ ثصنجى ثٌمٌثً

 (  19، ص 8993

ثْ ثٌّٕىىج٘ؼ ثٌوًثّىى١ز صضىىجعٌ دشىىىً ِذجشىىٌ دفٍْىىفز ثٌوٌٚىىز ٚصوىىو فٍْىىفز ثٌوٌٚىىز ٚثٌّؾضّىىن  ثفىىوٜ    

ّْـ ثٌوٚي دجْ صىْٛ ثٌّؤّْجس ِىٛٔجس ث٨ّج١ّز ٌٍّٕج٘ؼ ثٌوًث١ّز ، فٟ ثغٍخ هٚي ثٌوجٌُ ف٩ ص

ثٌضو١ّ١ٍىىز مىىجًػ ثًهصٙىىج ث١ٌْجّىى١ز ، فىىجىث ٔلٌٔىىج إٌىىٝ ثٌو٩لىىز دىى١ٓ ثٌو٠ّمٌثؿ١ىىز ٚثٌضٌد١ىىز ٔؾىىو أْ     

ثٌضٌد١ز ه١ٍّز ثؽضّجه١ز صمَٛ هٍٝ صشى١ً ثٌفٌه ٚإوْجدٗ ثٌظفجس ث٨ؽضّجه١ىز ثٌضىٟ صؾوٍىٗ ٠ضى١ىف     

ّؾضّىىن ثٌىىو٠ّمٌثؿٟ، فىىئْ صشىىى١ٍٗ    ِىىن عمجفىىز ثٌّؾضّىىن ٚأ٠و٠ٌٛٛؽ١ضىىٗ. ٚإىث وىىجْ ثٌفىىٌه أّىىجُ ثٌ      

ه٠ّمٌثؿ١ىىًج ٠ىىىْٛ ٘ىىوفًج ٌٍضٌد١ىىز، ٨ٚ ٠ضىىأصٝ ىٌىىه إ٨ إىث ثصنىىيس ثٌضٌد١ىىز ِىىٓ ثٌفىىٌه ِقىىًًٛث ٌٍو١ٍّىىز  

ثٌضٌد٠ٛز،  ِٚٓ ثٌّذجها ٚثٌم١ُ ثٌو٠ّمٌثؿ١ز أٍّٛدًج ٌٙج، ِٚٓ صموَ ثٌّؾضّن ٘وفًج ٌٙج. ٚثٌقىُ هٍىٝ  

نٌؽجس ثٌٕلُ ٚثٌق١جر ث٨ؽضّجه١ز ثٌْىجةور، ٌّوٌفىز   ثٌضٌد١ز ومٛر ثؽضّجه١ز إ٠ؾجد١ز ٠ضـٍخ ل١جُ ِ

 ِوٜ ثشضٌثن ث٤فٌثه فٟ ثٌّظجٌـ ثٌوجِز، ٚثٌق٠ٌز ثٌضٟ ٠ضّضوْٛ دٙج .

ٌمو شٙوس ثٌو٠ّمٌثؿ١ز وٕلجَ ٌٍقىُ ٚأٍّٛح ٌٍوًّ مى٩ي ثٌفضىٌر ثٌّجػى١ز ثٔضظىجًثس ِض٩فمىز       

%" ٘ىٟ هٚي  ُٔٙ ث١ٌىَٛ " فٟ ثٌفىٌ ث١ٌْجّٟ ٚث٨ؽضّجهٟ ٌوٜ ِولُ ثٌشوٛح، فأغٍخ هٚي ثٌوجٌ

   (668َ، ص8999)ثٛس، %. ٕٗه٠ّمٌثؿ١ز، ِمجًٔز دىٛٔٙج وجٔش صّغً أل١ٍز 

فو١ٍٗ صؾ١ْو ِذجهٞ ثٌو٠ّمٌثؿ١ىز    ٖٕٓٓثصني ِٕٙؾج ه٠ّمٌثؿٟ دوو ثفوثط  ٚثّب اْ اٌؼشاق     

دشىً فم١مٟ فٟ ثٌّؾضّن ِىٓ مى٩ي ثٌّؤّْىجس ثٌضٌد٠ٛىز ،  فى٩ ٠ٕلىٌ ٌٍو٠ّمٌثؿ١ىز وٕلىجَ فىىُ          

فمؾ، دً أ٠ؼًج وـ٠ٌمز ف١ىجر صوىو ث٦ْٔىجْ ل١ّىز فىٟ فىو ىثصىٗ، فٙىٛ أهثر ثٌض١ّٕىز ٚغج٠ضٙىج، صىٌفغ            

ثٌم١ٛه ثٌضٟ صمف أِجَ إؿ٩ق ؿجلجصٗ ٚصفضـ لوًثصٗ، ٌضٍضمٟ ِن ثٌوّىً ثٌضٌدىٛٞ هٍىٝ ٔفىِ ثٌٙىوف،      

ٌٚٙىىيث وٍّىىج صىىٛفٌ ثٌّٕىىجك ثٌىىو٠ّمٌثؿٟ ثٍه٘ىىٌ ثٌوّىىً ثٌضٌدىىٛٞ . ِٚىىٓ ٔجف١ىىز أمىىٌٜ صوىىو ثٌو١ٍّىىز    

ثٌضٌد٠ٛز ث١ٌٍّٛز ث٤ّج١ّز ٌضق٠ًٛ ثٌّفج١ُ٘ ثٌفٍْف١ز ثٌو٠ّمٌثؿ١ز إٌٝ ل١ُ ٍّٛو١ز ٠ّجًّٙج ث٦ْٔجْ 

 ٠ٚوثفن هٕٙج 

٧ٌؽجدىز هىٓ ٘ىيث ثٌْىؤثي ٔؾىو أْ       اٌّطشٚذ ا٢ْ ِب طشق اٌزشث١خ اٌذ٠ّمشاط١خ ؟ٚثٌْؤثي        

 ٕ٘جن هور ؿٌق ٌٍضٌد١ز ثٌو٠ّمٌثؿ١ز ِٓ أّ٘ٙج :
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: ٠وضّو ٘ىيث ثٌّىومً هٍىٝ إشىٌثن ؽ١ّىن ثٌـى٩ح ٚثٌّوٍّى١ٓ فىٟ طىٕن           ؼٟاٌّذخً اٌّدزّ   - ٔ

ٚفٌع ثٌمٛثهو ٚث١ٌْجّجس ثٌنجطز دق١جر ثٌـ٩ح ٚدجٌٕلجَ وىً، ٠ٚضُ صأ١ِّ ىٌىه ِىٓ   

م٩ي ه٠ّمٌثؿ١ز ثٌّشجًوز ثٌّذجشٌر شنض ٚثفو، طٛس ٚثفو، ١ّ٠َٚ ٘يث ثٌّومً أٔىٗ  

٠ىو ثٌّوىج١٠ٌ ثٌّشىضٌوز ٚإهًثن    ٠شٌن ؽ١ّن ثٌـ٩ح فٟ صقًّ ثٌّْىؤ١ٌٚز ِىٓ مى٩ي صقو   

 ِوٕٝ ثٌؾّجهز، ٠ٚضفُٙ ثٌـ٩ح ثٌّٕٛىػ ثٌو٠ّمٌثؿ١ز ِٓ م٩ي ع٩ط ٌِثفً :

أْ ٠شىىوٌ وىىً ؿجٌىىخ دأٔىىٗ فىىٌ فىىٟ ثٌضوذ١ىىٌ هّىىج فىىٟ ىٕ٘ىىٗ ٚثٌىىوفجم هىىٓ ِظىىجٌقٗ       أ (

 ثٌنجطز .

أْ ٠وضىىجه ثٌـىى٩ح هٍىىٝ ث٨ّىىضّجم ٣ٌمىى٠ٌٓ، ٚثفضىىٌثُِٙ، ٚث٨٘ضّىىجَ دّىىج ٠مٌٛىىْٛ،     ح(

 ٌضفى١ٌ ف١ّج ٘ٛ أطٍـ ٥ٌغٍذ١ز .ٚث

أْ ٠وضىىىجه ثٌـىىى٩ح هٍىىىٝ ثٌقىىىٛثً ثٌّفضىىىٛؿ ِىىىن ث٨٘ضّىىىجَ دٛؽٙىىىز ٔلىىىٌ ث٤ل١ٍىىىجس       ػ(

 ٚثٌؾّجهز وىً ..

: ٠مَٛ ٘يث ثٌّومً هٍٝ ه٠ّمٌثؿ١ز ١ٔجد١ز صؼّٓ ٌّؾّٛهز ِنضىجًر   ِذخً ِدبٌظ اٌطلة   - ٕ

يث ثٌّىومً أٔىٗ ٠مظىٌ    ِٓ ثٌـ٩ح ثٌومٛي فٟ مذٌر ِىٓ ثٌقىٛثً ثٌوٍٕىٟ، ٠ٚؤمىي هٍىٝ ٘ى      

ثٌو١ٍّز هٍٝ هوه ِقوٚه ِىٓ ثٌـى٩ح ثٌىي٠ٓ ٠فىٍْٛٚ فىٟ ث٨ٔضنجدىجس، ٚ٘ىُ غجٌذىًج أٌٚتىه          

 ثٌـ٩ح ثٌٍّضَِْٛ دجٌّوًّز ثٌي٠ٓ ّٔش ٌو٠ُٙ ْٔذ١ًج ِٙجًثس ثؽضّجه١ز،

: دوىغ ثٌّؾضّوىجس صضؾٕىخ  ِىٓ ِىٕـ ثٌْىٍـز ٌٍـى٩ح، ٚهىوَ          أٔشطخ إٌّب٘ح اإلضبف١خ   - ٖ 

 ٛ فىىجء دج٦ِىجٔىىجس ثٌَِج١ٔىىز ٚثٌّىج١ٔىىز ثٌضىىٟ ٠قضىىجػ إ١ٌٙىىج ثٌضىىو٠ًخ هٍىىٝ         لىىوًصٙج هٍىىٝ ثٌ

ثٌو٠ّمٌثؿ١ز فٟ ثٌّومً ثٌّؾضّوٟ ِٚومً ِؾجٌِ ثٌـ٩ح، ِّىج ٠ؾوٍٙىج صٛؽىٗ ث٘ضّجِٙىج     

إٌىىٝ أٔشىىـز ثٌّٕىىج٘ؼ ث٦ػىىجف١ز دجهضذجً٘ىىج ثٌّؾىىجي ثٌّٕجّىىخ ٌٍضٌد١ىىز ثٌو٠ّمٌثؿ١ىىز، ٤ٔٙىىج    

ثٌّْت١ٌٛز ٌو٠ُٙ، ِٚٓ أوغىٌ أٔشىـز ثٌّٕىج٘ؼ     صّْـ د٠َّو ِٓ ثٌّذجهًثس ثٌـ٩د١ز ٚصقًّ

ث٦ػىىجف١ز ه٨ٌىىز هٍىىٝ ثٌضمىىوَ فىىٟ ص١ّٕىىز ث٨صؾج٘ىىجس ٚثٌمىى١ُ ثٌو٠ّمٌثؿ١ىىز ٘ىىٛ ٔشىىجؽ موِىىز    

ثٌّؾضّن، ف١ظ ثشجًس هوه ِٓ ثٌوًثّجس ، دضىأع١ٌٖ ث٠٨ؾىجدٟ  فىٟ ثٌضىَثَ ثٌـى٩ح هٍىٝ       

ث٠ٌٌجػى١ز وىيٌه    ِْجهور ث٢م٠ٌٓ ِٚمجِٚىز هىوَ ثٌّْىجٚثر ث٨ؽضّجه١ىز . ٚصمىوَ ث٤ٔشىـز      

 ( :7,ص :600)اٌمجبج ، ٠وـٟ  فٌطز ٌٍضٌد١ز ثٌو٠ّمٌثؿ١ز ِٓ م٩ي دٕجء ثٌشنظ١ز 

 

 :١خ ف/ إٌّب٘ح اٌخثبٌثب 

 ُ ثٌضىٟ ٠ىضْىذٙج ثٌـى٩ح دضفىجهٍُٙ ِىن ِوٍّى١ُٙ        ٚث٨صؾج٘ىجس  أِج ثٌّٕج٘ؼ ثٌنف١ز فٟٙ ٌِصذـز دىجٌم١

م١ُ ٚث٨صؾج٘جس ٌٙج ِٓ ثٌضأع١ٌثس ثٌّؤٟ ) ٨ٚشه ثْ صٍه ثٌ ِٚن أٌُّ٘ ِٚن ِؤّْجس ِؾضّوُٙ

ًّى١ّز ٚٔلىٌث إٌىٝ أْ ثٌّؤّْىجس      ِىٓ ِٕىج٘ؼ   ِج ٠ضوٍّٗ ثٌـ٩ح فٟ ثٌّوًّىز  ثٌم٠ٛز ِج لو ٠فٛق

ٓ             ثٌضٌد٠ٛىز   ِضىجٍِىز فىٟ ؿذ١وضٙىج ٚآ١ٌىجس هٍّٙىج، وىجْ ٌَثِىًج هٍىٝ صٍىه ثٌّؤّْىجس أْ صٕلىٌ دوى١

 آ١ٌىجس صـذ١م١ىز   ٚصٕىضلُ ًاثٖ ث٨هضذجً إٌٝ و١ف١ز ثٌض١ْٕك فٟ هًّ ِشىضٌن صٌدـىٗ أ٘ىوثف ِٛفىور     

 .  ( :8، ص 6008.) ٔبس٠بْ ، . ِن ِؤّْجس ثٌّؾضّن وجٌذ١ش ثٌّْؾو ث٨ه٩َ

ٓ   إْ  ب٠ْٚالشٜ اٌجبحثال      ث٤مىٌٜ   ثٌّؤّْىجس ثٌضو١ّ١ٍىز ِٚؤّْىجس ثٌّؾضّىن     رحم١الك اٌشالشاوخ ثال١

ٙىج،  صؼىـٍن دجٌم١ىجَ د   صٕـٍك ِٓ أّجُ ُِٙ ٚ٘ٛ أْ ثٌضٌد١ز ٚثٌضو١ٍُ ِْؤ١ٌٚز ِؾضّو١ىز ِشىضٌوز،  



 عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثالثأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل

 

 

 

444 

 

ثٌّؾضّو١ز ّٛثء وجٔش ِؤّْجس ثٌضٕشتز  دشىً ًة١ِ، ِؤّْجس ثٌضو١ٍُ. ٌىٓ ِشجًوز ثٌّؤّْجس

ثٌضوٍىىى١ُ  ث٨ؽضّجه١ىىىز وج٤ّىىىٌر، ٚثٌّْىىىؾو، ، دجصىىىش فض١ّىىىز إّىىىضٌثص١ؾ١ز ٌىىىى٩ ثٌـىىىٌف١ٓ )لـىىىجم  

ثٌو١ٍّىز ثٌضو١ّ١ٍىز. إْ ِىٓ     ِٚؤّْجس ثٌّؾضّن(، فؼ٩ً هٍٝ أٔٙج أفو ثٌّْجًثس ث٤ّج١ّز ٌضـ٠ٌٛ

هٍىٝ ٚؽىٗ ثٌضقو٠ىو، إٌىٝ صفو١ىً ِؤّْىجس        ٘ىيٖ ثٌشىٌثوز ثٌّضذجهٌىز دى١ٓ ثٌمـىجه١ٓ أْ صىؤهٞ،       شأْ

 .ٚدٕجء ثٌّؾضّن ثٌّضوٍُ ثٌضٕشتز ث٨ؽضّجه١ز ٔقٛ صقم١ك ثٌّٛثؿٕز

 

 :دٚس األعشح فٟ رشث١خ اٌّٛاطٕخ

ّجه١ًج، ٔف١ًْج ٚؽ١ًّْج ٚهجؿف١ًج ٚثؽض أُ٘ ِْت١ٌٛجس ث٤ٌّر إهوثه ثٌفٌه ١ّ٨ّٚج ثٌٕجشتز ثْ      

 ٌٍق١جر ٚثٌوًّ فٟ ثٌّؾضّن ٚص٠َٚوٖ دجٌّٙجًثس ٚثٌّٛثلف ٚىٌه دٛثّـز صغي٠ضٗ دج٤ِّ ث١ٌٍّْز

ٌٍضفجهً ِن ِضـٍذجس ِٚقوهثس ثٌغمجفز ثٌّؾضّو١ز. ٚديٌه ٠ْضـ١ن أْ  ث٤ّج١ّز ثٌضٟ ٠قضجؽٙج،

 ِٟؾضّوٗ هٓ ؿ٠ٌك وْخ ث٨فضٌثَ ث٨ؽضّجهٟ ٌٗ ٦ِٚىجٔجصٗ. ِٚٓ ٕ٘ج ٠ذوأ ففٟ  ٠ضوج٠ا

فٟ د١تضٗ ث٤ٌٚٝ  ّؾضّوٗ ٚٚؿٕٗ ِٓ م٩ي ثٌضٌثدؾ د١ٓ ِج ثوضْذٗث٨ٔضّجء إٌٝ د١تضٗ ث٤ّٚن ٚإٌٜ

ٚثٌغمجف١ز ٚث٨ؽضّجه١ز ثٌٌّصذـز دٛؿٕٗ.  ٟٚ٘ ث٤ٌّر ٚد١ٓ ثٌّىٕٛٔجس ثٌّؾضّو١ز ٠ٌٛٙضٗ ثٌو١ٕ٠ز

 .ِن ِْت١ٌٛجصٗ ثٌٛؿ١ٕز ِٚٓ عُ ٠ذوأ فٟ ثٌضى١ف ثٌٍِْ ٚثًٌْٙ

ثٌّؤّْجس ثٌضٌد٠ٛز ث٤مٌٜ ٌضٛؽ١ٗ ث٤دٕجء  ث٨صىجي هٍٝ ثٌّوًّز أٚ هٍٝ ٨ٚ ٠ظـ ٥ٌٌّر     

ثٌظجٌقز. ِّٚٙج ٠ىٓ أفٌثه ث٤ٌّر ِٕغ١ّْٓ فٟ أهّجٌُٙ  ٚصو٠ٛوُ٘ هٍٝ ِمِٛجس ثٌّٛثؿٕز

٨ ٠ْمؾ هٓ وجٍُ٘ٙ صنظ١ض ثٌٛلش ثٌىجفٟ ٌضٕشتز ث٤دٕجء ثٌضٕشتز  ٚثٔشغج٨صُٙ، إ٨ أْ ىٌه

 ٕج ِؾضّن صضىجًِ ف١ٗ ِْت١ٌٛجس ث٤ٌّر ِن ثٌّْت١ٌٛجس ثٌضٌد٠ٛزٚهٕوِج ٠ىْٛ ٌو٠ .ثٌظجٌقز

ٍِجَ  ٌٍّؤّْجس ثٌضو١ّ١ٍز، ٚصشضٌن ف١ٗ ث٤ٌّر ِن ثٌّؤّْجس ث٨ؽضّجه١ز ث٤مٌٜ فٟ أمي

دٕجء ٚؿٓ ِضموَ  ثٌّْت١ٌٛز فٟ ٘يث ثٌّؾجي ْٔضـ١ن ديٌه أْ ٔؼن ثٌنـٛثس ثٌظق١قز هٍٝ هًح

  .ٍٚثٌ٘ ٠و١ا ٠ْٚوو ف١ٗ وً ِٛثؿٓ

اٌزٟ ٠ٕجغٟ ٌألعشح اٌزشو١ض ػ١ٍٙب ٌزؼض٠ض رشث١خ اٌّٛاطٕخ اٌظبٌحخ فٟ  أُ٘ اٌّدبالد ِٚٓ

 :رش١ش إٌٝ ِب ٠ٍٟ أطفبٌٙب

غٌُ ًٚؿ ثٌّٛثؿٕز ِٓ م٩ي صم٠ٛز طٍز  ث٨ٔضّجء ٌٍذٍو فٟ ٔفُٛ ثٌٕجشتز فٟ ٚلش   -ٔ

 ِذىٌ، ٚثٌوًّ ِٓ أؽً ًل١ٗ ٚصموِٗ، 

ٕفِ ٚث٤ً٘ ِٓ وً ث٤ٌِثع ثٌـٙجًر ث٤م٩ل١ز ٚط١جٔز ثٌ صو٠ٛو ثٌـفً هٍٝ -ٕ

 ٚث٤م٩ل١ز .  ث٨ؽضّجه١ز

ف١ٗ دضج٠ًل ٚ ؿٕٗ  صو٠ََ ثٌغمجفز ثٌٛؿ١ٕز دٕمً ثٌّفج١ُ٘ ثٌٛؿ١ٕز ٌٍـفً، ٚدظ ثٌٛهٟ -ٖ

 ٌذٍوٖ .  ٚإٔؾجٍثصٗ، ٚصغم١فٗ دج١ّ٘٤ز ثٌؾغٌثف١ز ٚث٨لضظجه٠ز

ث٤ٔلّز ثٌضٟ صٕلُ شتْٛ ثٌٛؿٓ ٚصقجفق هٍٝ فمٛق  صو٠ٛو ثٌـفً هٍٝ ثفضٌثَ -ٗ

 .ٚصٕشتز ثٌـفً هٍٝ فخ ثٌضم١و دجٌٕلجَ ٚثٌوًّ دٗ .ٌّٛثؿ١ٕٓ ٚص١ٌْ شؤُٚٔٙث

ثٌـفً، ٚصٌد١ضٗ هٍٝ فخ ث٢م٠ٌٓ ٚث٦فْجْ ٌُٙ، ٚهٍٝ ث٤مٛر  صو٠ًخ  ٍّٛن ٚأم٩ق -٘

ثٌْوٟ ِٓ أؽً لؼجء فجؽجس ثٌّٛثؿ١ٕٓ ٌٛؽٗ ثهلل صوجٌٝ ٚثٌوًّ  د١ٓ ثٌّٛثؿ١ٕٓ، ٚفخ

 .أِىٓ ىٌه ِظجٌقُٙ ٚفً ِشجوٍُٙ ِج ِٓ أؽً ِضجدوز
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ٚفخ ث٦ٔفجق هٍٝ ثٌّقضجؽ١ٓ، ٚفخ ثٌضفجُ٘  صو٠ٛو ثٌـفً هٍٝ فخ ثٌوًّ ثٌّشضٌن، -ٙ

 .ثٌّْض٠ٛجس ث٨لضظجه٠ز فٟ ثٌٛؿٓ ٚثٌضوجْٚ ٚثٌضىجفً ٚث٤ٌفز د١ٓ وجفز

 

 ِٓ م٩ي دٕجء ثصؾج٘جس ث٠ؾجد١ز لجةّز هٍٝ ثٌّقذز ٚثٌضجٌف صو٠ََ  ثٌٛفور ثٌٛؿ١ٕز    -7

٠ٌز د١ٓ فتجس ثٔضّجءثصُٙ، ٚٔذي ثٌـجةف١ز ٚثٌوٕظ ٚفخ وً فتجس ثٌّؾضّن دّنضٍف

ثٌفت٠ٛز ٚثٌوٌل١ز ٚثٌـجةف١ز ثٌّّمٛصز، ِن  ٚث٨دضوجه هٓ وً ث٦فٌثٍثس ثٌّؾضّن ثٌوٌثلٟ

 . ..ثٌّي٘ذٟ ثٌّقّٛه ٚد١ٓ ثٌضوظخ ثٌـجةفٟ ثٌّيَِٛ ثٌضأو١و هٍٝ ثٌفٌق د١ٓ ث٨مض٩ف

 .هٕٗ دجٌمٍُ ٚثٌٍْجْ ٚث٩ٌْؿ ثٌٛؿٓ ػو وً ِوضو ه١ٍٗ، ٚثٌوفجم صو٠ََ فخ ثٌوفجم هٓ -7

 (َٙٗ ، صٕٕٓٓ)  شى١خ 

 

 :أشبسد ٌّب ٠ٍٟ ِٚٓ اٌٛعبئً اٌّؼ١ٕخ ٌٍٛاٌذ٠ٓ ٌزحم١ك ِب عجك

 ,فٛي ِمِٛجس ثٌّٛثؿٕز ثٌظجٌقز ثغضٕجَ وً فٌطز ٌٍقو٠ظ ثٌّذجشٌ ِن ث٤دٕجء  -ٔ

 ٚث٨م٩ق ثٌق١ّور ٟٚ٘ ثّجُ ثٌّٛثؿٕز . 

 .وٍَ  ثٌّفج١ُ٘ ثٌّوٍَر ٌٍّٛثؿٕز ثٌظجٌقزص٠َٚو ِىضذز ثٌَّٕي دىضخ ثؽضّجه١ز  ص -ٖ

 ثٌمظض ثٌّقفَر هٓ فخ ثٌٛؿٓ ٚثٌّٛؽٙز ٌشنظ١ز ثٌـفً دجصؾجٖ ثٌّٛثؿٕز لض -ٗ

 ثٌظجٌقز

 .ٚعٌٚثصٗ ثٌـذ١و١ز   ثٌوج١ٌّز ثٌضو٠ٌف ثٌٕشجٖ  دضج٠ًل ثٌوٌثق ٚؽغٌثف١ضٗ ٚد١جْ أ١ّ٘ضٗ -٘

٠ًن١ز ٚثٌضٌثع١ز ثٌضج ثٌضو٠ٌف دظٌٚؿ ثٌٛؿٓ دأمي ث٤دٕجء فٟ ؽ٨ٛس صشًّ ثٌّٛثلن -ٙ

  .ٚثٌّضجفف فٟ ثٌذ٩ه، ِن ٌّه لظز وً ِٛلن ِٕٙج

ٚأٔلّز  صٕشتز ث٤دٕجء هٍٝ ثٌوجهثس ث٠٦ؾجد١ز ٌٍّٛثؿٓ ثٌّنٍض ٌٛؿٕٗ ٚثفضٌثَ لٛثهو -7

إٌٝ همٌُٛٙ دأْ  ث٤ِٓ، ٚث٩ٌِْز، ٚثًٌٌّٚ، ٚأْ ٠ذ١ٕٛث ٌُٙ دج٤ِغٍز ٚثٌشٛث٘و ثٌّمٌدز

ٌٚض١١ٌْ شؤٕٚٔج  قفجف هٍٝ ِظجٌقٕج ٚفمٛلٕج٘يٖ ث٤ٔلّز ٚثٌمٛث١ٔٓ إّٔج ٚػوش ٌٍ

  .ثٌق١جص١ز

دٙج ثٌٛثٌوثْ ٤فٌثه ثٌّؾضّن دؾ١ّن  إشٌثن ث٤دٕجء فٟ ث٠ٌَجًثس ث٨ؽضّجه١ز ثٌضٟ ٠مَٛ -7

 .أفٌثفُٙ ٚأصٌثفُٙ فتجصٗ، ٚصو٠ٛوُ٘ هٍٝ ِشجًوز ث٢م٠ٌٓ

ِّج ٠ٌٛو  زثٌقو٠ظ ثِجَ ثث٨ٌّر ٚث٨ؿفجي هٓ ث٨ًِٛ ثٌـجةف١ز ثٚ ثٌوٕظ٠ٌز ثٌّم١ض صؾٕخ -9

فجٌـجةف١ز ٟ٘ ثٌّٛجُ ثٌمٌٙٞ ٌوٜ ثٌٕشجٖ ثصؾج٘جس ٍّذ١ز ِذىٌر  ٔقٛ ثٌّؾضّن . 

 . ٌٍّٛثؿٕز

 اٌّغدذ اٚاٌحغ١ٕ١خ  

أْ ثٌضٛه١ز دجٌّٛثؿٕز ٠ؾخ أْ صّضو إٌٝ ثٌّْؾو ٚثٌّقجػٌر ثٌق١ٕ١ْز ، فجٌشذجح ٠قضجػ ٚ      

ثٌيٞ ٌٗ ثعٌ فٟ ثٌٍْٛن ثٌؾّوٟ  إٌٝ صوٍُ ِٛلفٟ ٚ٘يث ٚثػـ فٟ ث٩ّ٦َ فجٌوًّ ثٌفوٍٟ ٘ٛ

دجٌضـذ١ك ١ٌِٚ دجٌمٛي ٚلو لجي ثهلل فٟ وضجدٗ ثٌو٠ََ))٠ج أ٠ٙج ثٌي٠ٓ إِٓٛث ٌُ صمٌْٛٛ ِج ٨ صفوٍْٛ 

 وذٌ ِمضج هٕو ثهلل أْ صمٌٛٛث ِج ٨ صفوٍْٛ((
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ثٌفٌه  ثٌّْؾو ِمًٌث ٌٍظ٩ر ثٌضٟ ٟ٘ ًوٓ ِٓ أًوجْ ثٌو٠ٓ ث٩ّ٦ِٟ. ٚفٟ ثٌّْؾو ٠ضٌدٝ ٠وو.

صٌدؾ ثٌفٌه دنجٌمٗ  ثٌم١ُ ٚأّٔجؽ ثٌٍْٛن ثٌْٛٞ، فؼ٩ً هٓ صو٠ََ ثٌّوجٟٔ ثٌٌٚف١ز ثٌضٟهٍٝ 

أًع ِّضور صشىًِّ دجٌْٕذز إٌٝ  ٚصؤطً ف١ٗ فم١مز مٍمٗ ًّٚجٌضٗ فٟ ثٌق١جر. ٚثٌٛؿٓ ؽٌَء ِٓ

ٍُّٚ وّج ؽجء فٟ ثٌقو٠ظ ثٌيٞ ٠ٌٚ٠ٗ ث٦ِجَ  ثٌٍُّْ ِْؾوًث، فٍمو لجي ثٌّظـفٝ طٍٝ ثهلل ه١ٍٗ

ٟ  ث٤ًع ِْؾوثٚ " : ٍُِْ ْٓ أِضٟ أهًوضٗ ثٌظ٩ر ف١ٍظً ُٚؽِوٍْش ٌ ِِ  ًٌ   .ؿًٙٛثً ، فأ٠ُّّج ًؽ

أٌِ ِشٌٚم  ثهضٌفش دٗ ؽ١ّن ث٨ه٠ٓ ثٌّْج٠ٚز ٚثٌٛػو١ز ١ّ٨ّٚج ثٌو٠ٓ  ٚفخ ثٌٛؿٓ

ث٩ّ٨ِٟ ِٓ م٩ي ِج ؽجء ف١ٗ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ٚثٌْٕز ثٌّـٌٙر ٌضؤطٍٗ ٚصقوه ِوجٌّٗ ٚأّْٗ 

ثٌيٞ صقذٗ ثٌٕفُٛ ٚصٙضَ ثٌمٍٛح شٛلًج ٌيوٌثٖ، ٚثٌٛؿٓ  ـذ١وز ثٌذش٠ٌز،   . فجٌٛؿٓصٛثفك ثٌ ثٌضٟ

 ٚثٌن١ٌ، ٚف١ٗ صوٍّٕج ٚهذؤج ًدٕج ٠ـٍخ ِٕج أْ ٔوـ١ٗ فضٝ ٔقجفق ه١ٍٗ ٚهٍٝ ثٌيٞ أهـجٔج ثٌقخ

  .ثّضٌّث٠ًز هـجةٗ ٤ؽ١جٌٕج ثٌمجهِز

٠ز ٚث٨ؽضّجه١ز  أْ ٠ؤطً فٟ ٠ٕٚذغٟ ٌٍّْؾو ثٚ ثٌق١ٕ١ْز   دجهضذجًٖ ثفوٜ ثٌّؤّْجس ثٌضٌدٛ

هٍٝ  أدٕجء ثٌّؾضّن ث٨فضنجً دٛؿُٕٙ، ٚثٌوفن هٕٗ، ٚثٌشوًٛ ثٌوجًَ دفؼٍٗ، ٚثٌقٌص ٔفُٛ

ثٌٛؿٓ ٚأْ  ٩ِّضٗ ٚثفضٌثَ ِموًثصٗ . ٌٚيث وجْ هٍٝ مـخ ثٌؾّوز ِغ٩ً أْ صؤوو هٍٝ فمٛق

ُٕٙ. ٚأْ ٠وًّ وً د١ صغٌُ فٟ أدٕجةٗ ثٌم١جَ دٛثؽذُٙ صؾج٘ٗ دأِجٔز ٚإم٩ص ٚصىجصف ٚصٕجطـ

إ١ٌٗ ِٓ أهّجي، فىً ِٛثؿٓ ٘ٛ  ُِٕٙ فْخ ِؾجٌٗ ٚصنظظٗ ف١ّج إّٔو إ١ٌٗ ِٓ ِٙجَ ِٚج ؿٍخ

 ( 3:، ص 6009) ٠ٛ٘ذٞ ، فٟ ثٌقم١مز ؽٕوٞ ِٓ ؽٕٛه ثٌٛؿٓ. 

اٌزٛطال١بد   بْ، ٠مالذَ اٌجبحثال  اٌجحالث  ٚأ١ّ٘ٙب ِٚحالٛسٞ   ِٓ خلي  ػشع اٌّشىٍخ :. اٌزٛط١بد

    ا٢ر١خ

 ثس صٌد١ز ثٌّٛثؿٕز فٟ ِقضٜٛ ِٕج٘ؼ ثٌوًثّجس ث٨ؽضّجه١ز.صؼ١ّٓ ِؤشٌ -ٔ

دج٦ّىىضٌثص١ؾ١ز ثٌضٌد٠ٛىىز،  صىىٛفٌ أ٘ىىوثف ِقىىوهر ٌضٌد١ىىز ثٌّٛثؿٕىىز صىىٌدؾ ثٌّٕىىج٘ؼ ثٌوًثّىى١ز  -ٕ 

 ..ثٌّٛثؿٕز  صٌد١ز  دق١ظ صضُ صٌؽّز ث٤٘وثف إٌٝ ِقضٜٛ صْجُ٘ فٟ ص١ّٕز

 ّن وؾَء ِٕلُ ٌٍّٕٙجػ ثٌوًثّٟ .صأ١ِّ ثٌذٌثِؼ ثٌّذ١ٕز ِو١ًًّج ٤هثء موِز ثٌّؾض  -ٖ  

صـ٠ٌٛ ث٤ٔشـز طف١ز ٨ٚطف١ز  فٟ ثٌّٕج٘ؼ  ٌضض١ـ ٌٍـ٩ح ٨شضٌصه ثٌفوٍٟ فٟ ثٌّّجًّىز  -ٗ

 صٌد١ز ثٌّٛثؿٕز . .

ثٌوًّ هٍٝ صـ٠ٌٛ ِقضٜٛ ثٌضٌد١ز ثٌٛؿ١ٕز دّج ٠ْجهو هٍٝ ِشجًوز ثٌـ٩ح فىٟ ِؾىضّوُٙ    -٘

 ِشجًوز فجهٍز.

٠ٛز ٌٍضٌد١ز  ثٌّٛثؿٕىز فىٟ دٌٔىجِؼ إهىوثه ِوًّىٟ ِٚوٍّىٟ       ػًٌٚر ثهضّجه ث٤٘وثف ثٌضٌد  -ٙ

 ثٌّٛثه ث٨ؽضّجه١ز   .

همو ثٌوًٚثس ٚثٌٕوٚثس ٚثٌّقجػٌثس ٌٍّو١ًّٓ ثٚ ثٌّو١ٍّٓ فٟ إعٕجء ثٌنوِز  ٌضٛػ١ـ  -7

 . ِفج١ُ٘ صٌد١ز  ثٌّٛثؿٕز  دٙوف إوْجدُٙ ثٌىفج٠جس ث٤ٍِز ٌضـذ١مٙج فٟ ثٌّٛثلف ثٌظف١ز

س ِٚٛثه ٚوضخ ثٌّٕج٘ؼ ٚؿٌثةك صو٠ًِ ثٌّٛثه ث٨ؽضّجه١ز فٟ أ١ّ٘ز صؼ١ّٓ ِفٌهث -7 

و١ٍجس ثٌضٌد١ز ِٚوج٘و إهوثه ثٌّو١ٍّٓ دّٛثطفجس ٚأِّ ٚأ٘وثف صٌد١ز ثٌّٛثؿٕز    ، ٚصىْٛ 

صىْٛ ػّٓ أ٘وثف ثٌّٛثه ثٌضٌد٠ٛز ٚثٌضنظظ١ز ٠ٚوًح ثٌـجٌخ ثٌّوًُ  -هٍٝ شى١ٍٓ ّ٘ج 

 صوًُ وّجهر ِْضمٍز ػّٓ ثٌّٛثه ثٌضٌد٠ٛز . ثٚ ثٌّوٍُ هٍٝ ِٙجًثس ثٌضٌد١ز ثٌوج١ٌّز  ثٚ
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ٚلذٛي ثٌغمجفجس ثٌوج١ٌّز ّٕجىػ ثٌوج١ٌّز فٟ ِؾجي صٌد١ز ثٌّٛثؿٕز ثٌّوجطٌر ث٨ؿ٩م هٍٝ ثٌ -9 

 ٚثٌضوجًِ ِن ثٌّف١و ِٕٙج ٚدّج ٠ضٕجّخ ِن  ١ّجّضٕج  ٚأ٘وثفٕج ثٌضٌد٠ٛز  . 

٨صؾج٘جس ثٌوج١ٌّز ثٌّوجطٌ ٌٍضٌد١ز ثٌضأو١و هٍٝ ثٌوًثّجس ٚثٌذقٛط ثٌو١ٍّز ثٌضٟ صضأعٌ دج -ٓٔ

ثٌّٛثؿٕز  ٚأعٌ٘ج هٍٝ ثٌّٕج٘ؼ ثٌوًث١ّز  ، وجٌضٌد١ز ثٌو٠ّمٌثؿ١ز ، ثٌضٌد١ز ثٌّؾضّو١ز ، ثٌضٌد١ز 

 ٚفمٛق ث٨ْٔجْ  ، ثٌضٌد١ز ِٓ ثؽً موِز ثٌّؾضّن ، ثٌضٌد١ز ٚثٌّؾضّن ثٌّؤٟ ... ثٌل . 

 

 ب١ٌخ ٚوّب ٠أرٟ :. ٠مزشذ اٌجبحث إخشاء  دساعبد اعزىّبال ٌذساعزٗ اٌح

 هًثّز صٛػـ هًٚ ثٌّٕج٘ؼ ثٌوًث١ّز فٟ صقم١ك أ٘وثف صٌد١ز ثٌّٛثؿٕز . -8

 هثًّز صذ١ٓ أُ٘ ث٨صؾج٘جس ثٌوجطٌر فٟ صٌد١ز ثٌّٛثؿٕز . -ٕ

هًثّز صق١ٍ١ٍز ٌٛثلن  ثٌّٕج٘ؼ ثٌوًث١ّز دشىً هجَ ٚثٌّٛثه ث٨ؽضّجه١ز ٠شىً ٌضقم١ٙج ث٘وثف :-ٖ 

 قج١ٌز .  ثٌّٛثؿٕز ٚفك ثٌّضغ١ٌثس ثٌ

٨ٌّر ٚثٌّوًّز فٟ ص١ٌّل ل١ُ ثٌّٛثؿٕز ٚثٌٍْٛن ثٌّؤٟ فٟ هًثّز صىشف هٓ هًٚ -ٗ

 ثٌّؾضّن . 

 ثٌضأوو صؾ٠ٌذ١ج ِٓ دٌٔجِؼ ِمضٌؿ فٟ ث٨٘وثف ثٌضٟ صْوٝ ثٌّٛثؿٕز  فٟ ثٌّٕج٘ؼ ثٌوًث١ّز   .  -٘

 ٚهٟ ؿٍذز ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز  دم١ُ ثٌّٛثؿٕز . هًثّز صىشف هٓ ِوٜ -ٙ

 : اٌّظبدس اٌّشاخغ 

: ث٘وثفٙج، ِٚقضٛث٘ج، ٚثّضٌثص١ؾ١جس  صٌد١ز ثٌّٛثؿٕز(.997ٔفجؿّز )  ، ف١ّور إدٌث١ُ٘ -ٔ

 ، ثٌمجٌ٘ر: ِىضذز ثٌٕٙؼز ثٌّظ٠ٌز  . صو٠ًْٙج

، ثٌّؾٍو ثٌنجِِ، ٖ، ؽٌْجْ ثٌوٌح(. 99ٗٔثدٓ  ِٕلًٛ، ثدٟ ثٌفؼً ؽّجي ثٌو٠ٓ ) -ٕ

 ٌذٕجْ، د١ٌٚس، هثً طجه .

، ثٌى٠ٛش، ٌِوَث ٌذقٛط ثٌضٌد٠ٛز ٚثٌّٕج٘ؼ صٌد١ز ِٛثؿٕز 997َٔه١ْٛٞ  أ٠ٛح،  -ٖ

 دٍٛثًر ثٌضٌد١ز، ِؾٍز ثٌضٌد١ز،.

، ٍٚثًر  ثٌّٕٙؼ ٚثٌىضجح ثٌّوًّٟ،  97ٖٔدقٌٞ ، ِٕٝ ٠ِٛٔ ٚهج٠ف فذ١خ ثٌوجٟٔ  -ٗ

 ثٌضو١ٍُ ثٌوجٌٟ ٚثٌذقظ ثٌوٍّٟ ، ؽجِوز دغوثه ، 

صقم١مٙج؟ ِىضخ  : و١ف ٠ّىٓ ثؿ١زثٌضٌد١ز ِٓ أؽً ثٌو٠ّمٌ (999ٔ،) دًٛ ، و٩ًن -٘

 ثٌضٌد١ز ثٌوٌٟٚ، ثٌمجٌ٘ر ، ِْضمذ١ٍجس ، 

 ، ث٤ًهْ هّجْ .ثٌٌّؽن فٟ ِذجها ثٌضٌد١ز(. 99ٖٔثٌضً ٚآمٌْٚ)  -ٙ

 هًٚ ثٌّمىًٌثس ثٌوًثّى١ز ٌٌٍّفٍىز ثٌغج٠ٛٔىز فىٟ ص١ّٕىز      7ٕٓٓ  ّٓ، فج٠َر دٕش ِقّىو ) ٚ -7

ّىىىً ثٌضٌدىىىٛٞ )ثٌضٌد١ىىىز  ثٌٍمىىىجء ثٌغجٌىىىظ هشىىىٌ ٌمىىىجهر ثٌو  ثٌّٛثؿٕىىىز، هًثّىىىز ِموِىىىز إٌىىىٝ   

 ، .ٚثٌّٛثؿٕز(
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، ِٕشىىًٛثس ِْىضؾوثس ثٌضٌد١ىز ثٌقو٠غىز ٚثٌّوجطىٌر      7َٕٓٓفّىوثٚٞ: ؽ١ّىً ثفّىو .      -7

 . ، ثٌـذوز ث٤ٌٚٝ ّٕز ٖٕثٌَِٓ، ٍٍّْز شٌفجس ًلُ:

 صؾٌدز ٍِّىز ثٌذق٠ٌٓ فٟ ِؾىجي صو٠َىَ صٌد١ىز   ، ِجًُ(. ٕٗٓٓثٌن١ٍفٗ، ٌٌٛٛر م١ٍفز )  -9

ًٚشز هًّ ثٌّٛثؿٕز فٟ ثٌّىٕٙؼ  ز، ًٚلز هًّ ِموِز إٌٝ ثٌّٛثؿٕز فٟ ثٌّٕج٘ؼ ثٌوًث١ّ

 ِْمؾ، ٍٚثًر ثٌضٌد١ز ٚثٌضو١ٍُ  . ثٌّوًّٟ،

 ، د١ٌٚس، هثً ثٌوٍُ ١٠٩ٌٍّٓ.، ٌذٕجْلجُِٛ ثٌضٌد١ز(. 97ٔٔثٌنٌٟٛ، ِقّو هٍٟ)  -ٓٔ

، ًٚلز هًّ صؼ١ّٓ ِفج١ُ٘ ثٌّٛثؿٕز فٟ ِٕج٘ؼ ثٌوٍَٛ(. ّٕٗٓٓو١وٞ، هذوثهلل دٓ م١ِّ ) -ٔٔ

 ، ٍٚثًر ثٌضٌد١ز ٚثٌضو١ٍُ/ ِْمؾ شز ثٌّٛثؿٕز فٟ ثٌّٕٙؼ ثٌّوًًِّٟٚموِز إٌٝ 

، هًثّىز  صٛك١ف ثٌضم١ٕز فٟ ث٨ًصمجء دجٌّٛثؿٕز:  ١ّّٕٓٓ٘قز دٕش هذو ثهلل هذجُ ثٌمجًٞ   -ٕٔ

شىى١خ،   -٘ٔ   .ِموِز إٌٝ ثٌٍمجء ثٌغجٌظ هشٌ ٌمجهر ثٌوًّ ثٌضٌدٛٞ ،ثٌّٕومو فىٟ  ، دجٌذجفىز  

ٌّىؤصٌّ ثٌضٌد١ىز ٌٍّٛثؿٕىز، أد٠ٌىً،      ٌّٛثؿٕز،" ًٚلز ِموِزشوٍز . "هًٚ ث٤ٌّر فٟ صٌد١ز ث

َٕٕٓٓ 

ٟ     ثٌضٌد١ز ٌٍّٛثؿٕز ٚصقىو٠جس  ٕٕٓٓ طجةغ ، هذوثٌٌفّٓ أفّو، -ٖٔ ، ثٌوٌّٛىز فىٟ ثٌىٛؿٓ ثٌوٌدى

 ٌٍضٌد١ز ٚثٌغمجفز ٚثٌوٍَٛ،. ًٚلز هًّ ِموِز ٌٍّٕلّز ثٌوٌد١ز

، ثٌمىجٌ٘ر، هثً ثٌفىىٌ   "ٚصـذ١ك ثٌضٌد١ز ثٌّمجًٔز "ِٕٙؼ َ  997ٔهذٛه، هذوثٌغٕٟ ٚآمٌْٚ،  -ٗٔ

 ثٌوٌدٟ،.

ٟ  997ٔه٠َىىَ ، ِؾىىوٞ،  -٘ٔ ٛ  ثٌّىىٕٙؼ ثٌضٌدىىٛٞ ٚثٌىىٛهٟ ث١ٌْجّىى  ، ثٌمىىجٌ٘ر ، ِىضذىىز ث٤ٔؾٍىى

 ثٌّظ٠ٌز، َ  

 ،ٔؽ ًا٠ز ١ّج١ّز ٌٍضو١ٍُ، ثٌمجٌ٘ر، هثً هجٌُ ثٌىضجح، . 999َٔإّّجه١ً، هٍٟ، ّو١و -ٙٔ

قىىٛط ثٌضٌد٠ٛىىز ٌِوىىَ ثٌذ ، ثٌْىى١و ، ثٌى٠ٛىىش،صٌد١ىىز ٌٍّٛثؿٕىىز، َ 997ٔ ه١ْىىٛٞ ، ث٠ىىٛح  -7ٔ

 . ، ٠ٕج٠ٌ ٕٗثٌضٌد١ز، م  ٚثٌّٕج٘ؼ دٍٛثًر ثٌضٌد١ز، ِؾٍز

، صٌؽّىز: هذىو ثهلل هذىو ثٌىوثةُ،     ثٌؾّٛه ٚثٌضؾو٠و فٟ ثٌضٌد١ىز ثٌّوًّى١ز  ، 99ٙٔغٟ ثفج٠َٕٟٔ  -7ٔ

 د١ٌٚس، ٌذٕجْ، هثً ثٌوٍُ ١٠٩ٌٍّٓ، ثٌـذوز ث٤ٌٚٝ 

 ٕٗهثً ثٌّوٌفز ، ، طع: ث٦ّىٕو٠ًز .ثٌذٕجء ث٨ؽضّجهٟ ٚثٌشنظ١ز 979ٔ فٌؿ، ِقّو .  -9ٔ

ٕٓ-   ٌ ، ، صٌؽّىىز دٙؾىىش هذىىوٖ، ِىضىىخ    ثٌّٛثؿٕىىز ٚثٌضٌد١ىىز ث٨ؽضّجه١ىىز  997ٔ،ف١ىىٌثُ، ًٚد١ىى

 .    ، ١ٔٛ٠ز َ ٕثٌوٌٟٚ، ثٌمجٌ٘ر، ِْضمذ١ٍجس، م  ثٌضٌد١ز

ثٌضٌد١ز هٍٝ ثٌّٛثؿٕز ٚثٌقٛثً ٚلذٛي ث٢مٌ فىٟ  ِقّو ِظـفٝ  - ) َ ٕٙٓٓ ثٌمذجػ ,)     -ٕٔ

    ، أوضٛدٌ  .ٕٖثصؾج٘جس(، ِؾٍز هٍَٛ ثٌضٌد١ز، ثٌّغٌح، ثٌووه:ثٌغجٔٛٞ: صق٩١ٍس ٚ ثٌضو١ٍُ

"، ِىضىىخ ثٌٛؿ١ٕىز "ِفِٙٛٙىىج، أ٘ىوثفٙج، صو٠ًْىٙج    ثٌضٌد١ىىزّىجٌُ هٍىٟ ،   َ 997ٔثٌمقـىجٟٔ ،    -ٕٕ

 ،  . ٌٙٙوٚي ثٌن١ٍؼ، ًّجٌز ثٌن١ٍؼ ثٌوٌدٟ، م  ثٌضٌد١ز ثٌوٌدٟ

 . 79ٖثٌف٩ؿ، ، طع. ثٌى٠ٛش: ِىضذز ث٨ؽضّجهٟ هٍُ ثٌٕفِ  999ٔث ٌىٕوًٞ، أفّو.   -ٖٕ

 ث٨صؾج٘ىجس ثٌوج١ٌّىز فىٟ أهىوثه ِوٍىُ ثٌّىٛثه ث٨ؽضّجه١ىز ،       (  97٘ٔثٌٍمجٟٔ ، ثفّو ف١ْٓ ،)  -ٕٗ

 . ، ِٛةْز ثٌن١ٍؼ ثٌوٌدٟ ٌٍـذجهز ٚثٌٕشٌ ، ثٌمجٌ٘رٔؽ



 عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثالثأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل

 

 

 

444 

 

،  ٍٍّْز ِٛهون ثٌضٌدٛٞ   ٕٕٓٓثٌضٌد١ز هٍٝ ثٌّٛثؿٕز،ثٌٌّوَ ثٌٛؿٕٟ ٌٍٛعجةك ثٌضٌد٠ٛز   -ٕ٘

  ( ، ث٨ًهْ     ًٕٔلُ )

ٕٙ-     ٌ ًٚشىىز هّىىً  ًٚلىىز هّىىً ِموِىىز إٌىىٝ   ، ِىىجًُ(. ، ٕٗٓٓ) ثٌّوّىىٌٞ، ّىى١ف دىىٓ ٔجطىى

 ِْمؾ، ٍٚثًر ثٌضٌد١ز ٚثٌضو١ٍُ  . فٟ ثٌّٕٙؼ ثٌّوًّٟ، ثٌّٛثؿٕز

، ًٚلز هًّ ِموِىز إٌىٝ   صو١ٍُ ثٌم١ُ ث٨ْٔج١ٔز ٚثٌّٛثؿٕز، ِجًُ(. ٕٗٓٓٔج٠ًجْ، ِّٛٝ  )  -7ٕ

 ًر ثٌضٌد١ز ٚثٌضو١ٍُِْمؾ، ٍٚث ًٚشز هًّ ثٌّٛثؿٕز فٟ ثٌّٕٙؼ ثٌّوًّٟ،

 فٟ ث٩ّ٦َ . ِمجي ِٕشًٛ دؾ٠ٌور ثٌشٌق ث٤ّٚؾ ، ثٌن . ثٌّٛثؿٕز٠ٛ٘ٔ99٘وٞ ، فّٟٙ     -7ٕ

ص١ّٕىز ثٌّٛثؿٕىز ٌىوٜ ؿٍذىز ثٌٌّفٍىز ثٌغج٠ٛٔىز دوٌٚىز         ٕٓٓٓ  ٘ى٩ي ، فضقىٟ ، ٚآمىٌْٚ،       -9ٕ

 ثٌى٠ٛعش، ٌِوَ ثٌذقٛط ثٌضٌد٠ٛز ٚثٌّٕج٘ؼ دٍٛثًر ثٌضٌد١ز، ،ثٌى٠ٛش

  

          

 

 


