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 قواعد النشر بالمجلت
 ًمٖم٦م اًمٜمنم ) اًمٕمرسمٞم٦م وآٟمجٚمٞمزي٦م(  -

وأن يتًدؿ سم٤مٕصد٤مًم٦م  ر ذم جمٚمد٦م قمٚمٛمٞمد٦م أظمدرىدشم٘مديٛمدف ًمٚمٜمِمدره أو دح٨م ىمدد ؾمدٌؼ ٟمِمديٙمقن اًمٌ ن ٓأ -

 واعمقوققمٞم٦م، ؿمٛمقل إصمر اعمٕمرذم، اعمٜمٝمجٞم٦م-

ؾمؿ، واعم٤ًموم٦م سملم إؾمٓمر ُمٗمردة 3شمٙمقن أسمٕم٤مد مجٞمع هقاُمش اًمّمٗمح٦م )اًمٕمٚمٞم٤م، اًمًٗمغم، اًمٞمٛمٜمك ، اًمٞمنى(  -

 (single space- ) 

ذيٓمد٦م اؾمٗمؾ اخلالص٦م  62( شمٙمت٥م سمحجؿ ظمط ٤keywordsمطمٞم٦م اًمٙمٚمامت اًمداًم٦م ًمٚمٌح٨م ) يمٚمامت ُمٗمت -

 شمزيد قمـ مخس يمٚمامت، همػم ُمقضمقدة ذم قمٜمقان اًمٌح٨م، شمٕمدؼم قمدـ اعمجد٤مٓت اًمتدل يتٜم٤مولد٤م اًمٌحد٨مأٓ 

 ظم٤مص سم٤مٕسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م( -)

سمحجددؿ  Simplified Arabic)يٙمددقن ٟمددقع اخلددط ذم اعمددتـ ًمٚمٌحددقث اًمٕمرسمٞمدد٦م سم٤مًمٚمٖمدد٦م اًمٕمرسمٞمدد٦م ) -

(، يٙمقن طمجؿ ظمط قمٜمقان اًمٌح٨م 66( وسمحجؿ )(Time New Romanٞمزي٦م وًمٚمٌحقث آٟمجٚم63

(61-) 

شمرشم٥م اجلداول  وإؿمٙم٤مل )أو اًمٌٞم٤مٟم٤مت واخلرائط( سمح٥ًم شمًٚمًؾ ورودهد٤م ذم اًمٌحد٨م وشمْمدؿن قمٜمقاٟمد٤ًم  -

٤م ذم إؿمٙم٤مل ومٞمٙمت٥م أؾمٗمؾ اًمِمٙمؾ، وسمحجؿ ظمط ) ( ًمٚمٌحقث سم٤مًمٚمٖم٦م 66خمتٍمًا يٙمت٥م أقمغم اجلدول، أُمَّ

 ٚمٌحقث آٟمجٚمٞمزي٦م-( ًم62اًمٕمرسمٞم٦م و)

شُمقصمَّؼ اعمّم٤مدر واعمراضمع اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمٝم٤م ذم أسمح٤مث اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، طمٞم٨م يذيمر  -

 (-632، ص0262آؾمؿ إظمػم ًمّم٤مطم٥م اعمرضمع وؾمٜم٦م اًمٜمنم ورىمؿ اًمّمٗمح٦م ) اًمّم٤مًمح، 

(، صمؿ اًمًٜم٦م، وقمٜمقان اًمٌح٨م، وم٤مؾمدؿ شُمرشم٥َّم اعمّم٤مدر هج٤مئٞم٤ًم، وشمٌدأ يمت٤مسم٦م اعمّم٤مدر سم٤مؾمؿ اًم٤ٌمطم٨م )اًم٤ٌمطمثلم -

اعمجٚم٦م، ورىمؿ اعمجٚمد، وارىم٤مم اًمّمٗمح٤مت، وإذا يم٤من اعمّمدر يمت٤مسمد٤ًم شُمدذيمر اعمٕمٚمقُمد٤مت ٟمٗمًدٝم٤م، وسم٤مًمؽمشمٞمد٥م 

 قمٞمٜمف، ُمع ذيمر ضمٝم٦م اًمٜمنم وُمٙم٤مهن٤م-

: شمٙمت٥م سمد٤مًمٚمٖمتلم اًمٕمرسمٞمد٦م وآٟمجٚمٞمزيد٦م ًمٚمٌحدقث  Abstractأو اعمًتخٚمص Summary) اخلالص٦م ) -

 -٦م( يمٚمٛم022أن ٓ شمزيد يمٚمامهت٤م قمـ )( و60ٞم٦م، ويٙمقن طمجؿ اخلط )اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلٟم٤ًمٟم

صٗمح٦م ؿمد٤مُمٚم٦م اجلدداول وإؿمدٙم٤مل واعمراضمدع وهمػمهد٤م  32شمزيد قمدد صٗمح٤مت اًمٌح٨م قمـ ُيِمؽمط أٓ  -

 صٗمح٦م ذم اًمٕمٚمقم اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م وأن يِمٛمؾ ذًمؽ ُمٚمخص اًمٌح٨م- 61ًمألسمح٤مث آٟم٤ًمٟمٞم٦م و

 شم٘مؾ اعم٤ًموم٦م سملم إؾمٓمر قمـ ؾمٓمر وٟمّمػ سم٤مإلو٤موم٦م قمغم أن ٓ  A4شُمًٚمَّؿ صمالث ٟمًخ ورىمٞم٦م ُمـ اًمٌح٨م -

 - pdfوٟمًخ٦م   CDقمغم ىمرص ُمدُم٩م   wordإمم ٟمًخ٦م 
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شمرطم٥م اعمجٚم٦م سمٜمنم ُم٤م يّمؾ إًمٞمٝم٤م ُمـ ُمٚمخّم٤مت اًمرؾم٤مئؾ اجل٤مُمٕمٞم٦م اًمتل شمؿ ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م وإضم٤مزهتد٤م ذم طم٘مدقل  -

 1يتٕمدى اًمد  أن ٓوٟمٗمًف  يٙمقن اعمٚمخص ُمـ إقمداد ص٤مطم٥م اًمرؾم٤مًم٦م أنٟم٤ًمٟمٞم٦م، قمغم اًمٕمٚمقم اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م واإل

  -صٗمح٤مت، ويمذًمؽ قمروض اًمٙمت٥م وُمٚمخّم٤مت اعم١ممترات واًمٜمدوات اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ًمًػمة اًمذاشمٞم٦م ًمٚم٤ٌمطم٨م شمتْمٛمـ ؾمػمشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اؾمٛمف وًم٘مٌف وضم٤مُمٕمتدف واًمٙمٚمٞمد٦م ٚمخص ايرومؼ ُمع اًمٌح٨م ُم -

 واًم٘مًؿ واهؿ ُم١مًمٗم٤مشمف وُمِم٤مريم٤مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٜم٤مويـ وارىم٤مم اًمتقاصؾ-

ة قمٚمٛمٞمد٦م وُمٙم٤مٟمد٦م أيم٤مديٛمٞمد٦م ُم٦م إمم اًمتحٙمٞمؿ ُمدـ ىمٌدؾ ُمتخّمّمدلم  ذوي ظمدؼمختْمع مجٞمع اًمٌحقث اعمُ٘مدَّ  -

 -ُمتٛمٞمزة

  -يٌٚمغ رئٞمس اًمتحرير ُم١مًمػ اًمٌح٨م سمّمالطمٞم٦م اًمٌح٨م أو قمدم صالطمٞمتف ًمٚمٜمنم سم٠مهع وىم٧م ممٙمـ -

ٟمًدخ٦م  وشُمًدّٚمؿ ٛمدلم ؾمد٤مشمذة اعمحٙمَّ حًد٥م رراء إسمضمراء اًمتٕمديالت اعمٓمٚمقسم٦م إٓ سمٕمد شُمٜمنم اًمٌحقث إٓ  -

ًمٞمٙمدؽمو  ذم أو ايٛمٞمؾ سم٤مًمؼميدد اإل ُمدُم٩م ٞمٙمؽموٟمٞم٦م قمغم ىمرصإًمٟمًخ٦م  ، ومْماًل قمـٞم٦م ُمـ اًمٌح٨مورىمٞم٦م هن٤مئ

 -٤مً ُمققمد أىمّم٤مه مخ٦ًم قمنم يقُم

 تهالٔف ىؼش األحباخ يف اجملل٘ ٍٕ ناآلتٕ:

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜم٤مذ ) ُمـ داظمؾ اجل٤مُمٕم٦م(  ,أوًٓ: 

 ٤مل يٛمٜملري 61222ُمٌٚمغ   :ًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م وأؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕم٦ماًم٤ٌمطمثلم وـمالب ا -

 ظم٤مرج اجل٤مُمٕم٦م (ُمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜم٤مذ اخل٤مرضمل ) ,صم٤مٟمٞم٤م:

 ري٤مل يٛمٜمل 01222ُمٌٚمغ  :وأؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕم٤مت اًمٞمٛمٜمٞم٦م إظمرىاًم٤ٌمطمثلم وـمالب اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م  -

 $612ُمٌٚمغ  :اًم٤ٌمطمثلم وـمالب اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م وأؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕم٤مت ُمـ ظم٤مرج اًمٞمٛمـ -

 
 ٤مهب٤م وٓ شمٕمؼم سم٤مًميورة قمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اعمجٚم٦مقمـ رراء اصحعمقاد اعمٜمِمقرة سم٤معمجٚم٦م شمٕمؼما
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 *مجلش األمناءكلمت رئيش 

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف -

 إظمقا  إؾم٤مشمذة واًم٤ٌمطمثلم اعمحؽمُملم ----- 

سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم صدور اًمٕمدد إّول عمجٚمتٜم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ينن  ويًٕمد  أن أيمت٥م 

 ضمؾَّ ذم قُماله أن يقوم٘مٙمؿ إًمٞمٙمؿ ٕهٜمئٙمؿ هبذا اإلٟمج٤مز اعمتٛمٞمز وأؾم٠مل اهلل

 ويرقم٤ميمؿ -

 أظمقا  وأظمقايت اًم٤ٌمطمثلم ---

اًمقفم٤مئػ اًمرئٞم٦ًم  ريمٞمزة أؾم٤مؾمٞم٦م ّٕي شمٕمٚمٞمؿ ضم٤مُمٕمل ُمتٛمٞمز ووفمٞمٗم٦م ُُمٝمّٛم٦م ُمـاًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل  ٕمدن يُ  

٦م ًمٚمج٤مُمٕم٤مت  أؾم٤مؾمٞم٦م ُمـ اعمٝم٤مم اعمٜم٤مـم٦م سم٤مٕؾم٤مشمذة واًمتدريًٞملم ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمتل يقًمقهن٤م اًمرصٞمٜم٦م، وُمٝمٛمَّ

قمـ  وظمدُم٦م جمتٛمٕم٤مهتؿ ومْمالً  وإهمٜم٤مء ُمًػمهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإيم٤مديٛمٞم٦م ٦م ظم٤مص٦م ُمـ أضمؾ شمٓمقير ذواهتؿقمٜم٤مي

 -وإٟمت٤مج اعمٕمروم٦م سمتٓمقير ىمدرات اًمٓمٚم٦ٌم ذم جم٤مل اًمٌح٨ِم  ٦م اًمٌح٨مقمالىم

حت٘مٞمؼ أهداف اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم اجل٤مُمٕم٤مت شمِمجٞمع اًمتقاصؾ اًمٕمٚمٛمل سملم اًم٤ٌمطمثلم وشمقومػم  ٥ُم ويتٓمٚمَّ 

 ٍمٕمؾم٥م ُمع ـمٌٞمٕم٦م اًم٤ميتٜماٟمتِم٤مرًا  واٟمتِم٤مره٤ممم شمنيع وشمػمة شم٤ٌمدل اعمٕم٤مرف إي  ي١مدّ صؾ سمامقاًمتاؾمٌؾ هذا 

 وحيّ٘مؼ أهداف اًمٌٚمدان وـمٛمقطم٤مهت٤م ذم اًمٌٜم٤مء واًمتٓمقر واًمُرىمل-

٤م قمـ  ومْمالً  ج٤مل، قمٚمٞمٝم٤م ذم هذا اعم ُل قَّ ٕمَ ّمّم٦م إطمدى اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يُ خاًمدوري٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمت دن ٕمَ وشمُ  أهنَّ

ؿ قياًمٞمٝم٤م ذم شم٘م ُيْرضَمعُ  ٞمؼ اًمٕمٚمٛمل ًمٚمج٤مُمٕم٦م وىمٞمٛم٦م ُمـ اًم٘مٞمؿ اعمٕمٞم٤مري٦م اًمتل صمُمـ أدوات اًمتق ضوري٦مً  ؾ أداةً متثّ 

شمقومر ًمٚم٤ٌمطم٨م وإؾمت٤مذ  اًمٕمٚمٛمٞم٦مَ  اعمجالِت ٞم٦م؛ ٕن ٟمت٤مضمٞم٦م اًمٌحثًمٜمِم٤مط اًمٕمٚمٛمل واإلُمـ طمٞم٨م ا٦م ٤مُمٕماجل

ٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ حت٘مٞمؼ وسمام يُ  آيمتِم٤موم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦مرظمر اًمتٓمقرات وقمغم  واًمٓم٤مًم٥م ُمٜمّم٦م يٓمَّٚمُع ذم ظمالل٤م

 ذم أسمح٤مصمٝمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م- إهداف اًمتل يًٕمقن إًمٞمٝم٤م 

َؿ ون أسمٕمد  ةدحمدَّ  تُمتخّمّم٦م ذم جم٤مٓ سمحقصم٤مً ٜمنم شمهل دوري٦م  ٦مُ ٛمَ ٙمَّ حَ اعمُ  اًمٕمٚمٛمٞم٦مُ  ٦مُ ٚمَّ جَ واعمَ   مَ قَّ ٘مَ شمُ حُتٙمَّ

ٟمت٤مضمٝمؿ طمثقن ًمٜمنم ومم اًمتل يًتخدُمٝم٤م اًم٤ٌمإ ٝمل شُمَٕمدن اعمٜمّم٦مَ وم ،جم٤ملٍ  يمّؾ ّملم ذم ُمـ اعمتخّّم  اًمٌحقثهذه 

 اعمٕمرذم وإيم٤مديٛمل-

                                                 
*

 د الحميد عبد الهادي السعدونأ.د. عب
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شمٗمٕمٞمؾ رًمٞم٤مت  اًمٕملمٟمّم٥م  ٜم٤مووٕمول يقم إٟمِم٤مئٝم٤م ضم٤مُمٕم٦م احلْم٤مرة قمغم اًمتٛمٞمز ُمـ أوَّ  ذم وىمد طمرصٜم٤م 

ٛم٦م قمٚمٛمٞم٦م ٦مٚمَّ جَمَ  صداروُمٜمٝم٤م إ ،اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل يمؾ  يمٚمٞم٤مت اجل٤مُمٕم٦م وأؾم٤مشمذهت٤م وـمٚمٌتٝم٤م ًٝمؿ ومٞمٝم٤مشمُ  حُمَٙمَّ

 - ح٥ًم ختّمّمفسم

ٛم٦م يٌٕم٨م ومٞمٜم٤م إُمؾ ذم أٟمٜم٤م ىمد طم٘م٘مٜم٤م  ٦مٕمُم٤مضمل ُمـ جَمَٚم٦َّم إن صدور اًمٕمدد إوَّ  احلْم٤مرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعُمَحٙمَّ

هدوم٤ًم ُمـ أهؿ أهداف اجل٤مُمٕم٦م ذم شمٕمزيز اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وشمِمجٞمٕمف ذم ظمالل إظمذ سمٕملم احل٤ًٌمن اًمريمٞمزة 

ذم هذا إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٜمٝمقض سم٤مجل٤مُمٕم٦م وسمام يٕمزز ُمًػمهت٤م ذم ظمدُم٦م اًمٞمٛمـ وآرشم٘م٤مء سمٛمًػمة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم 

٤ًم ُيٖمٜمل اعمًػمة اًمٕمٚمٛمٞم٦م  اًمٌٚمد اًمٕمريؼ، رُمٚملم أن شمِمٙمؾ اعَمَجٚم٦َّم واعمقىمع إًمٙمؽمو  ًمٚمج٤مُمٕم٦م راومدًا صمريَّ

وإيم٤مديٛمٞم٦م واًمٌحثٞم٦م ًمٚمج٤مُمٕم٦م، ويقومر ًمألؾم٤مشمذة واًمٓمٚم٦ٌم واًم٤ٌمطمثلم ُمرضمٕم٤ًم حيقي أطمدث ُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف 

وشمرؾمؿ ُمالُمح اعمًت٘مٌؾ؛ ًمتٙمقن ذم ُمتٜم٤مول اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل شمٕمٞمد صٞم٤مهم٦م قم٤ممل اًمٞمقم 

اجلٛمٞمع سمقصٗمٝم٤م طمجر اًمزاوي٦م ذم حت٘مٞمؼ إهداف اًمتل ٟمّمٌق اًمٞمٝم٤م ُمـ أضمؾ اًمٜمٝمقض واًمتٓمقر واًمٚمح٤مق 

 سمريم٥م إُمؿ اعمت٘مّدُم٦م-

ـَ اهللِ اًمتقومٞمُؼ-  وُِم

 د- قمٌد احلٛمٞمد قمٌد ال٤مدي اًمًٕمدون

 رئٞمس جمٚمس إُمٜم٤مء
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 دد االولافتتاحيت الع: *رئيش التحريركلمت 
 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

ْٛمَتٜم٤َم اًم٘م٤مئؾ ))احْلَْٛمُد هللَِِّ َربِّ اًْمَٕم٤معَملَِم و  َّٓ َُم٤م قَمٚمَّ َٓ قِمْٚمَؿ ًَمَٜم٤م إِ ٌَْح٤مَٟمَؽ  َؽ َأٟم٧َم اًْمَٕمٚمِٞمُؿ  ۖ  ىَم٤مًُمقا ؾُم إِٟمَّ

وادَّى إُم٤مٟم٦م اهلل اًمّم٤مدق إُملم ٟمّمح آُم٦م  ل(( ) صدق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ( واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقاحْلَٙمِٞمؿُ 

٤م سمٕمد :  وسمٚمغ اًمرؾم٤مًم٦م - أُمَّ

إيامٟم٤ًم ُمـ ضم٤مُمٕم٦م احلْم٤مرة سم٠ممهٞم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ، وم٘مد قمٛمٚم٧م سمجٝمقد يمٌػمة قمغم اصدار اًمٕمدد آول 

ٛم٦م ،وذًمؽ إؾمٝم٤مُم٤ًم ُمٜمٝم٤م ذم رومد  ُمـ جَمَٚم٦َّم ضم٤مُمٕم٦م احلْم٤مرة ًمٚمٕمٚمقم اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمَٛمَجٚم٦َّم قمٚمٛمٞم٦م حمٙمَّ

ٜمٞم٦م احلٙمقُمٞم٦م وُمرايمز اًمٌحقث واًمتٓمقير واعمٙمت٤ٌمت اًمٓمٌٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٠مسمح٤مث قمٚمٛمٞم٦م ُمٙمت٤ٌمت اجل٤مُمٕم٤مت اًمٞمٛم

ٛم٦م ، ًمإلوم٤مدة ُمٜمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اًم٤ٌمطمثلم قمغم ُمًتقى اًمٞمٛمـ واًمقـمـ اًمٕمريب واًمدوزم ، وًمالـمالع قمغم  ىمٞمٛم٦م حمٙمَّ

طمثلم ُمـ ٟمنم اعمًتجدات اًمٌحثٞم٦م واًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ُمٞم٤مديـ اًمٕمٚمؿ اعمختٚمٗم٦م ، سم٤مإلو٤موم٦م إمم متٙملم اًم٤ٌم

 أسمح٤مصمٝمؿ سمٙمّؾ ين وؾمٝمقًمف وإيّم٤مل٤م إمم اعمًتٗمٞمديـ ُمٜمٝم٤م ذم يمّؾ رسمقع اًمقـمـ -

٦م ًمٞمس سم٤مُٕمر اللم ، وًمٙمـ إصٕم٥م ُمـ حتدي اًمّمدور  مم٤َّم ٓ ؿمؽ ومٞمف أنَّ إصدار جَمَٚم٦َّم ضم٤مُمٕمٞم٦م حمٙمٛمَّ

ٛمل اًمرصلم ًمٚمٛمجٚم٦م هق حتدي اًمٕمٌقر إمم اًم٤ٌمطمثلم واعمٝمتٛملم سم٤مًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل واىمٜم٤مقمٝمؿ سم٤معمًتقى اًمٕمٚم

 وآؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٜمِمقرة ومٞمٝم٤م -

ٟم٠مُمؾ أن شمٜمجح اعَمَجٚم٦َّم ذم اًمقصقل إمم اًم٤ٌمطمثلم واًم٘مراء ، ومتح٘مٞمؼ اًمقصقل إمم اًم٘مراء يتقىمػ قمغم 

ٟمققمٞم٦م اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل شم٘مدُمٝم٤م اعمجٚم٦م، وشمؼمز ذم ُمٕمٔمٛمٝم٤م اإلٟمت٤مج اًمٕمٚمٛمل اعمٜمٝمجل اًمذي شم١مُمـ سمف 

ل إروٞم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمتقاصؾ اعمٜمِمقد سملم اجل٤مُمٕم٦م واًم٤ٌمطمثلم -ضم٤مُمٕم٦م احل  ْم٤مرة، وٟم٠مُمؾ أن هيٞمئ اًمٕمدد إوَّ

شمدقمق اجل٤مُمٕم٦م مجٞمع اًم٤ٌمطمثلم واعمٝمتٛملم سم٤مًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم يمؾ اعمًتقي٤مت اعمحٚمٞم٦م واإلىمٚمٞمٛمٞم٦م 

ّم٤مت وؾمٞمجدون ُمـ واًمدوًمٞم٦م ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ اعَمَجٚم٦َّم ذم ٟمنم سمحقصمٝمؿ ودراؾم٤مهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم خمتٚمػ اًمتخّم

 رئ٤مؾم٦م حترير اعَمَجٚم٦َّم وهٞمئتٝم٤م يمؾ اًمدقمؿ واًمت٘مدير واًمتًٝمٞمؾ -

٦م أرسمٕم٦م قمنَم سمحث٤ًم ُمتٜمققم٤ًم ذم ؿمتك اعمج٤مٓت سمٖمرض شمٜمقع اًمٗم٤مئدة  ل ُمـ اعَمَجٚمَّ ـ اًمٕمدد إوَّ ويتْمٛمَّ

٦م ذم ؿمتك عمختٚمػ اًم٤ٌمطمثلم وعمختٚمػ ذائح اعمجتٛمع واإلؾمٝم٤مم ذم شمٓمقير اعمًػمة اًمٌحثٞم٦م وشمٜمٛمٞم٦م اعمٕمروم

اعمج٤مٓت، ومٝمٜم٤مك سمحث٤من ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، وسمحث٤من ذم اجلٖمراومٞم٤م ، وسمحث٤من ذم اًمت٤مريخ ، وسمح٨م ذم شمٗمًػم 

قمٚمقم اًم٘مررن ، وسمح٨م ذم اًمٕمٚمقم اًمؽمسمقي٦م ، وسمحث٤من ذم اعمٞمٙمروسمٞمقًمقضمل ، وسمحث٤من ذم اًمٓم٥م اًمٌنمي، 

 -ادوسمح٨م ذم اًمٗمٞمزي٤مء ، وسمح٨م ذم اًمٙمٞمٛمٞم٤مء-  وُمـ اهلل اًمتقومٞمؼ واًمًد

                                                 
*

 أ.د علي قاسم إسماعيل.
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 علي أحمذ محمذ غسوان أزمت الخخطيط الحضري في أماهت العاصمت صىعاء

 

علي أحمس محمس غعوان

 

 

 :امُلَلخَُّص

 ُمدـ اًمٕم٤مصدٛم٦م شمٕم٤مٟمٞمدف عمد٤م ٟمٔمدراً  صٜمٕم٤مء، اًمٕم٤مصٛم٦م أُم٤مٟم٦م ذم احليي اًمتخٓمٞمط أزُم٦م ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م شمٜم٤مول    

 اؾمدتٝمؾ وىمدد اعمًدت٘مٌؾ، ذم ري٦مداحلْمد ٦مواًمٌٞمئ احلٞم٤مة اؾمتداُم٦م هتدد ىم٤مئٛم٦م، وسمٞمئٞم٦م وقمٛمراٟمٞم٦م ختٓمٞمٓمٞم٦م حتدي٤مت

 إزُمد٦م وادمد٤مه ُمِمدٙمٚم٦م شمٜم٤مول يمام إزُم٦م، وُمٗمٝمقم احليي واًمتخٓمٞمط اًمتخٓمٞمط ُمٗمٝمقُمل سمتٕمريػ اًمٌح٨م

 سمٙمدؾ اًمٕم٤مصدٛم٦م أُم٤مٟمد٦م ذم احلْمددري٦م ًمألزُمد٦م اعمتٕمددة اعمٔم٤مهر قمغم وريمز اًمٕم٤مصٛم٦م، أُم٤مٟم٦م ذم اًم٘م٤مئٛم٦م احليي٦م

 إزُمد٦م فمٝمدقر ًمٕمقاُمدؾ اًمتٚمٛمدٞمح صَمؿّ  وُمـ احليي٦م، اًمٌٞمئٞم٦م وشمدهقر اخلدُمٞم٦م واًمٕمٛمراٟمٞم٦م اًمتخٓمٞمٓمٞم٦م أسمٕم٤مده٤م

 اًمتخٓمدٞمطشمقاودع ُمًدتقى  ومٞمٝمد٤م سمدام واًمتخٓمٞمٓمٞمد٦م اإلداري٦م اًمٕمقاُمؾ وأسمرز اًمقـمٜمل، اعمًتقى قمغم احليي٦م

 اًمتٗمّمدٞمٚمٞم٦م اعمخٓمٓمد٤مت وشمد٠مظمر اًمتقضمٞمٝمٞمد٦م، اعمخٓمٓمد٤مت ٟمٔمرَا ًمٖمٞم٤مب ،وشمراضمٕمف اًمٕم٤مصٛم٦م أُم٤مٟم٦م ذم احليي

 سمٕمٞمدداً  اعمديٜمد٦م سم٠مـمراف قمٛمرا  وٟمٛمق اًم٘م٤مئٛم٦م، اعمخٓمٓم٤مت قمغم واًمتج٤موزات احليي٦م رضإ ٓؾمتخداُم٤مت

 ٟمحدق وادمٝمٜمد٤م اعمديٜم٦م ُمريمز قمـ اسمتٕمدٟم٤م يمّٚمام احليي اًمتخٓمٞمط ُمًتقى وشمراضمع واعمخٓمٓم٤مت، اًمتخٓمٞمط قمـ

 ذهل عم٤مو اجلٝم٤مت، يمؾ ُمـ اًمٕم٤مصٛم٦م شمٓمقق أوح٧م اًمتل وطمجامً  قمدداً  اًمٕمِمقائٞم٤مت شمٜم٤مُمل ومٞمٝم٤م سمام إـمراف،

 وضمدف اًمٌٚمدد قم٤مصدٛم٦م ذم ريداحلْمد واًمتخٓمدٞمططم٤مض اًمتٜمٛمٞم٦م وُمًت٘مٌٚمٝم٤م   قمغم ظمٓمػمة شمرددات ُمـ اعمِمٙمٚم٦م

 واًمٕمٛمدرا  اًمًدٙم٤م  احلْمددري اًمتْمدخؿ ُمِمدٙمٚم٦م فمٝمقر إمميمؾن ُم٤م شم٘مّدم أّدى  واحلْم٤مري احليي اًمٞمٛمـ

 اعمٕم٤مجلد٤مت همٞمد٤مب فمدؾ ذم واًمٌٞمئٞمد٦م، واخلدُمٞمد٦م واإلؾمدٙم٤مٟمٞم٦م اًمتخٓمٞمٓمٞمد٦م آؾمدتٞمٕم٤مسمٞم٦م اًم٘مددرة ومقق اعمٗمرط،

 يًتٕميص وسمٞمئٞم٦م وقمٛمرا  ختٓمٞمٓمٞم٦م يم٤مرصم٦م سمحدوث شمٜمذر واًمتل واًمٕمالضمٞم٦م، ُمٜمٝم٤م اًمقىم٤مئٞم٦م واًمتٜمٛمقي٦م اًمتخٓمٞمٓمٞم٦م

 .اعمًت٘مٌؾ ذم طمٚمٝم٤م

 اًميوري٦م واًمتٜمٛمقي٦م واًمتخٓمٞمٓمٞم٦م اإلضمرائٞم٦م وآىمؽماطم٤مت آؾمتٜمت٤مضم٤مت ُمـوووع اًمٌح٨م ذم اخل٤ممت٦م قمددًا 

 اًم٘م٤مئٛمد٦م، ُمٔم٤مهرهد٤م عمٕم٤مجلد٦م واًمٕمالضمٞمد٦م احليي، اًمتخٓمٞمط أزُم٦م أؾم٤ٌمب عمٙم٤مومح٦م ٦ماًمقىم٤مئٞم سمِم٘مٞمٝم٤م واًمٗمٕم٤مًم٦م

 ذم يًدٝمؿ سمدامشمقىمٕمد٤ًم إا٤مسمٞمد٤ًم؛  واعمتقىمٕمد٦م اًم٘م٤مئٛمد٦م اًمًدٙم٤مٟمٞم٦م إمح٤مل ٓؾمتٞمٕم٤مب اًمٕم٤مصٛم٦م هتٞمئ٦م هبدف وذًمؽ

 -اعمًت٘مٌؾ ذم ٞم٦ماًمٞمٛمٜم اجلٛمٝمقري٦م قم٤مصٛم٦م ذماؾمتداُم٦م ٓئ٘م٦م وُم٘مٌقًم٦م  احليي٦م واحلٞم٤مة اًمٌٞمئٞم٦م اعمٕمٓمٞم٤مت اؾمتداُم٦م

  

                                                 

   -أؾمت٤مذ ضمٖمراومٞم٦م اعمدن واًمتخٓمٞمط احليي اعم٤ًمقمد، ىمًؿ اجلٖمراومٞم٤م، يمٚمٞم٦م أداب، ضم٤مُمٕم٦م صٜمٕم٤مء 
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Abstract 
The capital of Yemen, Sana'a, faces planning, urban and environmental 

challenges that threaten the sustainability of life and urban environment. 

This study addresses the problem of urban planning and discusses the 

definition of the concepts of planning, urban planning and the direction of 

the urban issue existing in Sana'a. It focuses on the multiple aspects of the 

urban issue in all its planning, service and environmental dimensions. 

 

The study also addresses the factors causing the urban planning issue at 

the national level, including the decline in urban planning level in Sana, 

such as the absence of guidance plans, the delay of putting detailed plans 

for the use of urban land, the violations of existing plans, urban growth in 

the suburbs of the city away from sound planning, the decline in urban 

planning  because we moved away from the city center and headed 

towards the suburbs where the slums surrounding the capital from all sides 

grew in number and size. 

 

Thus, the urban planning has become a problem threatening the present 

and future urban development in the capital of Yemen which is suffering 

from an increase in urban population exceeding its ability to provide 

housing and services. This will constitute an urban problem that cannot be 

resolved in the future.. 

 

 In conclusion, the study puts a number of procedural, planning and 

development solutions addressing the problem of urban planning and its 

existing manifestations. These solutions aim to prepare the capital to 

accommodate the existing and expected population increases and 

contribute to the sustainability of environmental and urban life in the 

capital of the Republic of Yemen. 
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 املكذم٘ 

يتٜم٤مول اًمٌح٨م ُمِمٙمٚم٦م ضمٖمراومٞم٦م وقمٛمراٟمٞم٦م ُمٝمٛم٦م، شمتٛمثؾ ذم أزُم٦م اًمتخٓمٞمط احليي اًم٘م٤مئٛم٦م واعمتٗم٤مىمٛم٦م 

ذم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م صٜمٕم٤مء، وشمقوٞمع أسمرز ُمٔم٤مهر إزُم٦م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م واًمتخٓمٞمٓمٞمد٦م اًم٘م٤مئٛمد٦م واعمتٜم٤مُمٞمد٦م ذم أُم٤مٟمد٦م 

ري٦م واخلدُمٞم٦م واًمٌٜمٞمد٦م اًمتحتٞمد٦م واعمًد٤مطم٤مت اًمٕم٤مصٛم٦م سمٙمّؾ أسمٕم٤مده٤م اًمتخٓمٞمٓمٞم٦م واًمٕمٛمراٟمٞم٦م واإلؾمٙم٤مٟمٞم٦م واعمرو

اخلياء، ُمع اًمؽميمٞمز قمغم شمقوٞمح إؾم٤ٌمب واًمٕمقاُمؾ اإلداري٦م واًمتخٓمٞمٓمٞم٦م اًمتل قم٤مٟم٧م ُمٜمٝم٤م أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م 

يمثػمًا وُم٤م زاًم٧م، سمام ومٞمٝم٤م شمداظمؾ احلدود اإلداري٦م سملم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م وحم٤مومٔم٦م صٜمٕم٤مء اعمحٞمٓم٦م سم٤مًمٕم٤مصٛم٦م ُمدـ 

م وصالطمٞم٤مت إضمٝمزة اإلداري٦م واًمتخٓمٞمٓمٞم٦م واعمج٤مًمس اعمحٚمٞم٦م ًمٙمٚمٞمٝمام؛ طمٞم٨م يمؾ اجلٝم٤مت- وشمْم٤مرب ُمٝم٤م

يتقاضمد ُم٤م ي٘م٤مرب ٟمّمػ ُم٤ًمطم٦م اًمٙمتٚم٦م اعمٌٜمٞم٦م ًمٚمٛمديٜم٦م ظم٤مرج طمدوده٤م، وقمددم حتددي٨م اعمخٓمدط إؾمد٤مس 

م، ُمع همٞم٤مب اإلـم٤مر اًمٕمٛمدرا  ًمٚمٙمتٚمد٦م اًمٕمٛمراٟمٞمد٦م ًمٚمٕم٤مصدٛم٦م، 2000واًمتقضمٞمٝمل ًمٕمٛمران اًمٕم٤مصٛم٦م ُمٜمذ قم٤مم 

ٓمٓم٤مت اًمتٗمّمدٞمٚمٞم٦م ٓؾمدتخداُم٤مت إرض احلْمددري٦م، ومْمداًل قمدـ اًمتجد٤موزات اعمامرؾمد٦م قمدغم وشم٠مظمر اعمخ

اعمخٓمٓم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م، واًمٜمٛمق اًمٕمٛمرا  سم٠مـمراف اعمديٜم٦م سمٕمٞمدًا ُمـ اًمتخٓمٞمط واعمخٓمٓمد٤مت، دمدغم ذًمدؽ سمٔمٝمدقر 

ُمِمٙمٚم٦م أزُم٦م اًمتخٓمٞمط احليي ذم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م  ُمتٕمدددة اعمٔمد٤مهر وإؾمد٤ٌمب ذم اًمقىمد٧م احلد٤مض، وُمد٤م 

 ًمذًمؽ ُمـ حتدي٤مت ُمًت٘مٌٚمٞم٦م ىمد شمٓمقر إمم ُمرطمٚم٦م اًمٙم٤مرصم٦م إذا مل  شُمٕم٤مًم٩م اًمٞمقم ىمٌؾ اًمٖمد-

ًمتِمخٞمص أزُم٦م اًمتخٓمٞمط احليي وحت٘مٞمؼ أهداف  تحٚمٞمكماًمؾمت٘مرائل وىمد اؾمتخدم اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م آ

اًمدراؾم٦م، ُمـ ظمالل آقمتامد قمغم اًمٌٞم٤مٟم٤مت واًمدراؾمد٤مت اعمتدقومرة واعمالطمٔمد٤مت اًمِمخّمدٞم٦م ًمٚم٤ٌمطمد٨م أصمٜمد٤مء 

 واعم٘م٤مسمالت اًمِمخّمٞم٦م ُمع اعمخٓمٓملم واإلداريلم ذم اجلٝم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م- ًمٜمزول اعمٞمدا ا

 مؼهل٘ البشح

شمتٛمثَّؾ ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ذم شمراضمع دور اًمتخٓمٞمط احليي ًمتقضمٞمف وشمرؿمٞمد وشمٜمٔمدٞمؿ قمٛمدران اًمٕم٤مصدٛم٦م 

اَم اسمتٕمدٟم٤م قمـ ٟمقاة اًمٕم٤مصدٛم٦م )صدٜمٕم٤مء اًم٘مديٛمد٦م( وادمٝمٜمد٤م ٟمحدق إـمدر اف قمدؼم ُمراطمدؾ قمٛمراٟمٞم٤ًم وومراهمّٞم٤ًم يُمٚمَّ

 شمقؾمٕمٝم٤م اًمٕمٛمرا ، وسمذًمؽ شمتجغم ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ذم ووع اًمت٤ًمؤٓت إشمٞم٦م:

 ُم٤م هل أسمرز ُمٔم٤مهر أزُم٦م اًمتخٓمٞمط احليي ذم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م؟ ,6

 ُم٤م هل أهؿ اًمٕمقاُمؾ اًمتل ؾم٤ممه٧م ذم شمٌٚمقر أزُم٦م اًمتخٓمٞمط احليي ذم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م؟ ,0

ٝم٤م: اًمقىم٤مئل ُمٜمٝم٤م  واًمٕمالضمل؟ إلٟم٘م٤مذ أُم٤مٟم٦م ُم٤م أومْمؾ اعم٘مؽمطم٤مت وأهع احلٚمقل اًمتخٓمٞمٓمٞم٦م سمِمّ٘مٞم ,3

اًمٕم٤مصٛم٦م واحلّد ُمـ شمٜم٤مُمل أزُم٦م اًمتخٓمٞمط احليي ىمٌؾ طمٚمقل اًمٙم٤مرصم٦م اًمتخٓمٞمٓمٞم٦م واًمٌٞمئٞم٦م ذم 

 اعمًت٘مٌؾ؟
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 ٍذف البشح

 هيدف اًمٌح٨م إمم حت٘مٞمؼ إهداف أشمٞم٦م:

اًمتخٓمدٞمط  شمِمخٞمص أسمرز ُمٔم٤مهر أزُم٦م اًمتخٓمٞمط احليي اًم٘م٤مئٛم٦م واعمتٜم٤مُمٞم٦م وُم٤م ل٤م ُمـ رصم٤مر قمدغم ,6

 واًمٌٞمئ٦م واحلٞم٤مة احليي٦م ذم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م صٜمٕم٤مء وضمف اًمٞمٛمـ احليي واحلْم٤مري-

ري دشمقوٞمح أهؿ اًمٕمقاُمؾ اإلداري٦م واًمتخٓمٞمٓمٞم٦م اًمتل أؾمٝمٛم٧م ذم فمٝمقر أزُمد٦م اًمتخٓمدٞمط احلْمد ,0

 ذم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م صٜمٕم٤مء-

يمدل وصٜم٤مع اًم٘مدرار، إزُم٦م احليي٦م اًم٘م٤مئٛم٦م واعمتٜم٤مُمٞم٦م، ًمٚمجٝم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م رومع إٟمذار اخلٓمر حلجؿ  ,3

 اًمتخٓمٞمٓمٞمد٦م واًمٕمٛمراٟمٞمد٦م ٤مهدره٤مٔمُموإزُمد٦م واإلُمٙم٤مٟم٤مت اعمت٤مطم٦م عمٕم٤مجل٦م أؾم٤ٌمب  شمتْم٤مومر اجلٝمقد

 ، وخم٤مـمر إمه٤مل٤م وشمٕمّ٘مده٤م ىمٌؾ طمٚمقل اًمٙم٤مرصم٦م اًمتخٓمٞمٓمٞم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ- وُمٔم٤مهره٤م

٦م ووع قمدد ُمـ اعم٘مؽمطم٤مت واحلٚمقل اإلداري٦م واًمتخٓمٞمٓمٞم٦م اًمقىم٤مئٞم٦م واًمٕمالضمٞم٦م، ًمتٝمٞمئد٦م اًمٕم٤مصدٛم ,9

 ختٓمٞمٓمٞم٤ًم وشمٜمٛمقي٤ًم ٓؾمتٞمٕم٤مب إمح٤مل اًمًٙم٤مٟمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م واعمتقىمٕم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ-

 ميَذٔ٘ البشح

ًمتِمدخٞمص وشمقودٞمح ُمٔمد٤مهر أزُمد٦م اًمتخٓمدٞمط  تحٚمدٞمكم،اًمؾمدت٘مرائل آ ٝم٩مٜماعمد ًم٘مد اؾمتخدم اًمٌح٨م

عمٕمرومد٦م  احليي اًم٘م٤مئٛم٦م واعمتٗم٤مىمٛم٦م ذم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م، ُمـ ظمدالل اًمٜمدزول واعمالطمٔمد٤مت اعمٞمداٟمٞمد٦م اعمٙمثٗمد٦م،

ُمٔم٤مهر إزُم٦م احليي٦م، واضمراء اعم٘م٤مسمالت اًمِمخّمٞم٦م ذم اجلٝمد٤مت ذات اًمٕمالىمد٦م، ًمتقودٞمح أهدؿ اًمٕمقاُمدؾ 

طمجؿ اًمتحدي٤مت اًمٕمٛمراٟمٞم٦م اؾمتنماف وإؾم٤ٌمب اًمتل شمْم٤مومرت ذم شمٌٚمقر هذه اعمِمٙمٚم٦م ذم اًمقىم٧م احل٤مض، و

ري٦م دٕمّ٘مدد ُمٔمد٤مهر إزُمد٦م احلْمدورومع إٟمذار اخلٓمر ُمـ اؾمتٛمرار شم٘مددم وشمذم اعمًت٘مٌؾ، واًمتخٓمٞمٓمٞم٦م واًمٌٞمئٞم٦م 

اًم٘م٤مئٛم٦م ، ذم طم٤مل همٞم٤مب اعمٕم٤مجل٤مت اًمتخٓمٞمٓمٞم٦م اًمقىم٤مئٞم٦م ُمٜمٝم٤م واًمٕمالضمٞم٦م اًمنيٕم٦م واًمٗمٕم٤مًم٦م، واًمتل ىمد شم٘مقد إمم 

 طمٚمقل اًمٙم٤مرصم٦م وهتديد اؾمتداُم٦م اًمٌٞمئ٦م واحلٞم٤مة احليي٦م ذم اعمًت٘مٌؾ ًمٕم٤مصٛم٦م اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م-

 تعشٓف التخطٔط  

ُمٌٜمل قمدغم ُمد١مذات رٟمٞمد٦م  اعمٜمٓم٘مل واًمٕم٘مال ، ػمؾمٚمقب وُمٜمٝم٩م ذم اًمتٗمٙمإ"ف: ٌيَٕمّرف اًمتخٓمٞمط قمغم أٟم

هيدف إمم شمرؿمٞمد وطمًـ اخت٤مذ اًم٘مرار، وشمقومػم سمٞمئ٦م ُمالئٛم٦م وطمٞم٤مة أومْمؾ ًمإلٟمًد٤من قمدغم خمتٚمدػ ووُمًت٘مٌٚمٞم٦م 

"اًمّمٕمد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م
(1)

شمّمدقر ورؤيد٦م ًمقودٕمٞم٦م ُمٕمٞمٜمد٦م ذم قم٤ٌمرة قمدـ "يمام ُيَٕمّرف سم٠مٟمف  

                                                 

 -11م، ص 0227(، 61طمًلم شمريمل اًمزسمٞمدي، ٟمحق ؾمٞم٤مؾم٦م ٓ ُمريمزي٦م ًمٚمتخٓمٞمط ذم اًمٕمراق، جمٚم٦م اعمخٓمط واًمتٜمٛمٞم٦م، اًمٕمدد) ,1
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"اًمقصقل إًمٞمٝم٤م، وُمـ صمؿ ووع اًمقؾم٤مئؾ واإلضمراءات اًمٙمٗمٞمٚم٦م سمتح٘مٞم٘مٝم٤م اعمًت٘مٌؾ، ُمٓمٚمقب

(1)
، يمدام قمدّرف 

اخلٓمقات اعمدسمرة اًمتل هتدف إمم حتريؽ اعمجتٛمع سمٙم٤موم٦م ُم١مؾم٤ًمشمف ُمـ ُمًتقى حمددد "اًمٕمٜم٘مري اًمتخٓمٞمط سم٠مٟمف 

إمم روم٤مهٞمد٦م اإلٟمًد٤من  ري واحلْمد٤مري، الد٤مدفدإمم ُمًتقى أيمثر إذاىم٤ًم وذًمؽ ًمّٚمح٤مق سمريم٥م اًمت٘مدم احلْم

"وحت٘مٞمؼ ؾمٕم٤مدشمف، ُمع احلٗم٤مظ قمغم ىمٞمؿ اعمجتٛمع وشمراصمف اًمديٜمل واحلْم٤مري
(2)

، واًمتخٓمٞمط ًمدٞمس هددوم٤ًم سمحدد 

ذاشمف سمؾ أداة ًمٚمقصقل إمم هم٤مي٦م ُمٜمِمقدة سم٠مىمٍم وىم٧م وأوومر ضمٝمد وأىمؾ شمٙمٚمٗم٦م
(3)

ًمتدقومػم سمٞمئد٦م ُمالئٛمد٦م حلٞمد٤مة  

٦م اًمتدل شمْمدٓمٚمع هبد٤م ُم١مؾمًد٤مت اًمدوًمد٦م سمٛمختٚمدػ اعمجتٛمع وحت٘مٞمؼ روم٤مهٞمتف، وهق ُمـ أهؿ اعمٝم٤مم إؾم٤مؾمدٞم

شم٠ميت أمهٞم٦م اًمدوًمد٦م، ومدال شمٜمٛمٞمد٦م  أيْم٤مً  ُمًتقي٤مهت٤م، وُمـ هٜم٤م ضم٤مء اًمٌٕمد اإلداري واًمًٞم٤مد ًمٚمتخٓمٞمط، وُمـ هٜم٤م

 سمدون ختٓمٞمط وٓ ختٓمٞمط ذم همٞم٤مب اًمدوًم٦م-

وًمٚمتخٓمٞمط ضمٜم٤مطم٤من رئٞم٤ًمن: مه٤م اًمتخٓمٞمط احليي واًمتخٓمدٞمط اًمريٗمدل، ومد٠مّي إظمٗمد٤مق ذم أطمددمه٤م 

٘مل طمتاًم سمٔمالًمف ؾمٚم٤ًٌم قمغم أظمر، وًمٙمالمه٤م صمالصم٦م ُمًتقي٤مت: ىمقُمٞمد٦م وإىمٚمٞمٛمٞمد٦م وحمٚمٞمد٦م، وصمدالث ُمراطمدؾ يٚم

زُمٜمٞم٦م: سمٕمٞمدة وُمتقؾمٓم٦م وىمريٌد٦م، ولدام صمالصمد٦م أهدداف وُمرشمٙمدزات ضمقهريد٦م: شمٜمٛمٞمد٦م اإلٟمًد٤من وآىمتّمد٤مد 

اخلٚمدؾ أُمد٤م ذم أقمدداد  واحلٗم٤مظ قمغم اًمٌٞمئ٦م، وأي ظمٚمؾ ذم هذه اعمًتقي٤مت واعمراطمؾ وإهداف شمٕمؼّم سمجال قمـ

 وٟمققمٞم٦م هذه اعمخٓمٓم٤مت أم ذم رًمٞم٤مت وإضمراءات اًمتٜمٗمٞمذ-

 تعشٓف التخطٔط احلضشٖ 

شمّمقر سمٕمٞمد اعمدى ًمٚمجٝمقد اإلٟمامئٞم٦م، واٟمٕمٙم٤مؾمد٤مهت٤م قمدغم ؿمدٌٙم٦م اعمددن "ُيَٕمّرف اًمتخٓمٞمط احليي سم٠مٟمف 

واًمتقزيدع اعمٙمد٤م   وإٟمِمٓم٦م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م؛ ؿم٤مُماًل شمقزيدع اؾمدتٕمامٓت إراا اإلىمٚمٞمٛمٞمد٦م وهٞمٙمدؾ اًمًدٙم٤من،

ًمٚمزي٤مدة اًمًٙم٤مٟمٞم٦م وشمقزيع اًمٕمامًم٦م، وىمٓم٤مقم٤مت اًمتٜمٛمٞم٦م واًمٌٜمٞمد٦م إؾم٤مؾمدٞم٦م واعمراومدؼ اًمٕم٤مُمد٦م؛ ًمتح٘مٞمدؼ اًمتٜمٛمٞمد٦م 

"اًمٕمٛمراٟمٞم٦م احليي٦م اعمتقازٟم٦م واعمًتداُم٦م ذم اًمٌٚمد
(4)

- 

                                                 

-http://3omran-aghil.assoري، اًمراسمطداإلٟمؽمٟم٧م، ُمقىمع شمًٞمػم اًمت٘مٜمٞم٤مت احليي، سمح٨م ذم اًمتخٓمٞمط احلْمؿمٌٙم٦م  ,1

web.com / ،30/1/2018-م 

، 3، اًمٕمددد 67ظم٤مًمد اًمٕمٜم٘مري، أسمٕم٤مد اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، جمٚم٦م اًمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م، اعمجٚمد  ,2

 -010م، ص 6222اًمٙمقي٧م، 

روٓ أمحد ُمّٞم٤م، اًمتخٓمٞمط احليي ذم ؾمقري٤م واًمتقضمٝم٤مت اعمٕم٤مسة ٟمحق اًمتٜمٛمٞمد٦م احليدي٦م اعمٕمد٤مسة، جمٚمد٦م ضم٤مُمٕمد٦م دُمِمدؼ  ,3

 -071م، ص 0262، اًمٕمدد إول، 01ًمٚمٕمٚمقم الٜمدؾمٞم٦م، اعمجٚمد 

ىمٚمٞمٛمٞمد٦م، اًمريد٤مض، اًمٓمٌٕمد٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، وزارة اًمِمئقن اًمٌٚمدي٦م واًم٘مروي٦م، دًمٞمؾ إقمداد وحتدي٨م اعمخٓمٓمد٤مت اإل ,4

 -3هد، ص 6901إومم، 
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إؾمٚمقب اًمذي يدرس إُمٙم٤مٟم٤مت شمٓمدقر اعمددن ذم يمدؾ ىمٓمدر،  "يمام يٕمّرف اًمتخٓمٞمط احليي قمغم أٟمف 

ىم٦م شمٚمؽ اعمدن سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض، ُمـ طمٞم٨م إُمٙم٤مٟم٤مت اًمتحي، وُمٕمدٓت ٟم٥ًم الجرة ودراؾم٦م اًمٔمروف وقمال

اعم١مصمرة ذم شمٚمؽ اعمدن وشم٤ٌمدل اًمت٠مصمػمات ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م، ورؾمؿ آدم٤مه٤مت اًمرئٞم٦ًم ًمٜمٛمق ُمدن ُمٕمٞمٜم٦م وشمٕمٞملم أؾمد٤ٌمب 

"ٟمٛمق سمٕمض اعمدن
(1)

- 

ل ُمدٜمٔمؿ دإذا مل يراوم٘مٝمد٤م قمٛمدؾ ُم١مؾمًدٚمدد، وم٤مإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت آىمتّم٤مدي٦م اعمت٤مطم٦م، ُمٝمام سمٚمغ ُمًتقاه٤م ذم اًمٌ

 ُمقايم٦ٌم اًمٜمٛمق احليي اًمنيع اًمدذي وشمٓمقير ذم أضمٝمزة اًمتخٓمٞمط احليي اًم٘مقُمل واإلىمٚمٞمٛمل؛ ٓ شمًتٓمٞمع

شمِمٝمده أهمٚم٥م اًمٌٚمدان اًمٜم٤مُمٞم٦م واًمٞمٛمـ إطمداه٤م، سمؾ ئمٝمر اخلٚمدؾ اًمتٜمٛمدقي سمدلم اعمددن سمِمدٙمؾ ظمد٤مص وسمدلم 

ٟمتٞمج٦م شمٜم٤مُمل اًمٕمجز ذم اعمراومؼ واخلدُم٤مت إىم٤مًمٞمؿ وقمغم ُمًتقى اًمريػ واحلي سمِمٙمؾ قم٤مم،
(2)

- 

وسمذًمؽ وم٢من اًمتخٓمٞمط احليي هق ؾمٞم٤مؾم٦م ختٓمٞمٓمٞمد٦م سمٕمٞمددة اعمددى هتددف إمم دراؾمد٦م واىمدع اعمِمدٝمد 

اًمًٙم٤م  واحليي واًمٕمٛمرا  اًمتٜمٛمقي اًم٘م٤مئؿ وشم٤ٌميٜمف اعمٙم٤م  ذم سمٚمد ُم٤م، وذًمؽ ًمٚمحد ُمـ اًمؽميمدز واًمتِمدت٧م 

سمتخٓمٞمط وشمٜمٔمٞمؿ وشمرؿمٞمد وشمقضمٞمف قمٛمران يمؾ ُمديٜمد٦م  ٛمقي٦م اًمٙمٗمٞمٚم٦مضمراءات واًمًٌؾ اًمتٜماحليي، واخت٤مذ اإل

ري٦م واًمًدٙم٤مٟمٞم٦م واًمٕمٛمراٟمٞمد٦م واًمتٜمٛمقيد٦م سمدلم اعمٜمٔمقُمد٦م دقمغم اٟمٗمراد، واًمٜمٔمر ذم إقمد٤مدة شمقزيدع إمحد٤مل احلْمد

احليي٦م، سمام يْمٛمـ اؾمتٖمالل اعمقارد اعمت٤مطم٦م واًمٙم٤مُمٜمد٦م، وُمٕم٤مجلد٦م اعمِمد٤ميمؾ، واًمتحددي٤مت اعمٙم٤مٟمٞمد٦م اًمٌٞمئٞمد٦م، 

ري دواًمتٜمٛمقي٦م اًم٘م٤مئٛم٦م واعمتقىمٕم٦م، وامٟم٤ًم ًمتح٘مٞمدؼ اًمٜمٛمدق واًمتٙم٤مُمدؾ آىمتّمد٤مدي واًمتدقازن اًمٌِمد واحليي٦م

واًمٕمٛمرا  واًمتٜمٛمقي سملم إىم٤مًمٞمؿ، وحتًلم ٟمققمٞم٦م احلٞم٤مه واًمٌٞمئ٦م احليي٦م وروم٤مهٞم٦م اإلٟم٤ًمن، ُمع احلٗم٤مظ قمدغم 

 زٟم٦م واعمًتداُم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ-شمقازن وديٛمقُم٦م اعمٕمٓمٞم٤مت اًمٌٞمئٞم٦م اعمٙم٤مٟمٞم٦م، وحت٘مٞمؼ اًمتٜمٛمٞم٦م احليي٦م اعمتقا

 مفَْو األصم٘ 

إزُم٦م يمٚمٛم٦م قمرسمٞم٦م ل٤م ذم اًمٚمٖم٦م أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك ُمٜمٝم٤م) ؿمدة، وٞمؼ، ُمِمٙمٚم٦م، اوٓمراب، حتدّدي، ُمدرض 

---اًمخ( ومجٕمٝم٤م أزُم٤مت
(3)

ُمِمٙمٚم٦م وووع طمرج وصٚم٧م إًمٞمف فم٤مهرة ُم٤م شمٜمذر سمحدوث "وشمٕمرف إزُم٦م سم٠مهن٤م  

وهذه إزُم٦م ىمد يتٕمرض ل٤م اًمٗمرد أو اعمجتٛمدع  "قم٤مضمٚم٦م ٚمقل إؾمٕم٤مومٞم٦مإذا مل يتؿ شمداريمٝم٤م سمحيم٤مرصم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ 

                                                 

م، جمٚمد٦م 6210,0220قمٌد احلٙمٞمؿ ٟم٤مس اًمٕمِم٤موي، اًمتخٓمٞمط احليي ذم اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م: اعمٕمقىم٤مت واعمٕم٤مجلد٤مت ُمدـ  ,1

 -632م، ص 0223اًمٕمدد اًمث٤م ،  اجلٛمٕمٞم٦م اجلٖمراومٞم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م،

٤من واًمتخٓمدٞمط احليدي، ىمدراءات ذم اجلٖمراومٞمد٦م آضمتامقمٞمد٦م، ُمٙمتٌد٦م هنك اًمًٞمد طم٤مُمد ومٝمٛمل، اعم٤ًمئؾ آضمتامقمٞم٦م ذم اإلؾمٙم ,2

 -622م، ص 6227اًمٓم٤مًم٥م اجل٤مُمٕمل، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

 م-0262. 6. 62سمت٤مريخ   www.almaan.comؿمٌٙم٦م إٟمؽمٟم٧م، ُمٕمجؿ اعمٕم٤م ، قمغم اًمراسمط  ,3
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أو اعمديٜم٦م أو اًمٌٚمد ذم ضم٤مٟم٥م ُمدـ ضمقاٟمٌٝمد٤م أو ذم ُمرطمٚمد٦م ُمدـ ُمراطمٚمٝمد٤م، ؾمدقاًء يمد٤من ٟمٗمًدٞم٤ًم أو اضمتامقمٞمد٤ًم أو 

ق اىمتّم٤مدي٤ًم أو ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم أو ختٓمٞمٓمٞم٤ًم أو أُمٜمٞم٤ًم---اًمخ، وإذا شمٕمددت إزُم٤مت وشمٜمققم٧م اعمِم٤ميمؾ ًمٔم٤مهرة ُم٤م يمدام هد

حيد ُمـ ومرص اًمتٕم٤مذم، سمؾ ويٜمدذر  ، وم٠من ذًمؽاحل٤مل ذم اعمِمٝمد احليي واًمتخٓمٞمط اًمٕمٛمرا  ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م

 ٤م، واٟمتٝم٤مج طمٚمقل وُمٕم٤مجل٤مت إؾمدٕم٤مومٞم٦محدوث اًمٙم٤مرصم٦م، مم٤ّم حيتؿ شمِمخٞمص ُمٔم٤مهره٤م اًم٘م٤مئٛم٦م وُمٕمروم٦م أؾم٤ٌمهبسم

ؼ قمٚمٞمٝم٤م ذم قمٚمدؿ اًمٓمد٥م ُمرطمٚمد٦م وىم٤مئٞم٦م وقمالضمٞم٦م اؾمت٤ٌمىمٞم٦م ُمدروؾم٦م وومٕم٤مًم٦م وظم٤مرىم٦م وهمػم ُمٕمت٤مدة، أو ُم٤م يٓمٚم

 اًمٓمقارئ واًمٕمٜم٤مي٦م اعمريمزة- 

 األصم٘ احلضشٓ٘ يف أماى٘ العاصن٘

ُمـ ظمالل ُمراىم٦ٌم اعمِمٝمد احليي وومحص اًمٜمًٞم٩م اًمٕمٛمرا  ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م، ئمٝمر ضمٚمٞم٤ًم شمراضمع دور 

تجغم ه٤م اًمٕمٛمرا - طمٞم٨م شمدط احليي ذم شمقضمٞمف وشمرؿمٞمد وشمٜمٔمٞمؿ قمٛمران اًمٕم٤مصٛم٦م قمؼم ُمراطمؾ شمٓمقراًمتخٓمٞم

ومٞمٝم٤م طمجؿ إزُم٦م احليي٦م اًم٘م٤مئٛم٦م واعمتٜم٤مُمٞم٦م، وشمٜمذر سمحددوث يم٤مرصمد٦م ُمتٕمدددة إسمٕمد٤مد ختٓمٞمٓمٞمد٤ًم وقمٛمراٟمٞمد٤ًم 

ري٦م، إذا مل يدتؿ اًمتددظمؾ اًمتخٓمٞمٓمدل دواىمتّم٤مدي٤ًم واضمتامقمٞم٤ًم وسمٞمئٞم٤ًم، سمام ومٞمٝم٤م هتديد اؾمتداُم٦م احلٞم٤مة واًمٌٞمئ٦م احلْم

ُمٔم٤مهره٤م اًم٘م٤مئٛم٦م، وهتٞمئ٦م اًمٕم٤مصٛم٦م ٓؾمتٞمٕم٤مب اًمٙمث٤موم٦م واًمتٜمٛمقي اًمنيع واًمٗمٕم٤مل عمٙم٤مومح٦م أؾم٤ٌمهب٤م، وُمٕم٤مجل٦م 

 اًمًٙم٤مٟمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م واعمتقىمٕم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ-

واحل٘مٞم٘م٦م أن ٟمٛمط قمٛمران اًمٕم٤مصٛم٦م، وختٓمٞمٓمٝم٤م احليي، يًدػم ذم اخلدط وآدمد٤مه اعمٕمد٤ميمس ختٓمٞمٓمد٤ًم 

، طمٞم٨م اؾمدتٓم٤مقم٧م وقمٛمراٟمٞم٤ًم، ُم٘م٤مرٟم٦م سمام هق طم٤مصؾ ذم ُمدن وقمقاصؿ اًمٕم٤ممل اعمت٘مدم، وأهمٚم٥م اًمٌٚمدان اًمٜم٤مُمٞم٦م

شمٚمؽ اًمٌٚمدان ُمـ وٌط وشمٜمٔمٞمؿ اًمتخٓمٞمط اًمٕمٛمرا  عمدهن٤م قمؼم ُمراطمؾ شمقؾمٕمٝم٤م اًمٕمٛمدرا ، طمٞمد٨م متثدؾ ٟمدقى 

اَم اسمتٕمد قمٛمراهند٤م قمدـ ٟمدقاة  ـ ختٓمٞمٓمٝم٤م يُمٚمَّ ًّ شمٚمؽ اعمدن أؾمقأ أطمٞم٤مءه٤م ختٓمٞمٓم٤ًم، وقمٛمراهُن٤م أيمثر قمِمقائٞم٦م، صُمّؿ حت

اًمٕمِمقائل وشمقومػم وحتًلم اخلدُم٤مت واًمٌٜمٞمد٦م اًمتحتٞمد٦م، واشمًد٤مع اعمديٜم٦م سم٤مدم٤مه إـمراف، سمام ومٞمٝم٤م شمراضمع اًمٌٜم٤مء 

اًمِمقارع واعم٤ًمطم٤مت اخلي، طَمتَّك شمّمؾ إمم إطمٞم٤مء احلديث٦م واًمٜم٤مؿمئ٦م اًمتل ختتٗمل ومٞمٝمد٤م اًمٕمِمدقائٞم٤مت مت٤مُمد٤ًم، 

وشمٓمقىمٝم٤م إطمزُم٦م اخلي واعمتٜمزه٤مت، واعمٜم٤مفمر اجلٛمٞمٚم٦م، واعمحٛمٞم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞمد٦م، وحتدٞمط هبد٤م ُمددن احلددائؼ 

 واًمْمقاطمل اًمٕمٍمي٦م ُمـ يُمؾ اجلٝم٤مت- اخلياء

دمد٤مه اعمٕمد٤ميمس مت٤مُمد٤ًم، إذ متثدؾ  ِٓ وذم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م ُيالطمظ أن قمٛمراهن٤م وُمًتقى ختٓمٞمٓمٝم٤م يًدػم ذم ا

صٜمٕم٤مء اًم٘مديٛم٦م حتٗم٦م قمٛمراٟمٞم٦م، وُمقروث طمْم٤مري ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م مجٕم٤مء 
(1)

، يمام طمٔمل قمٛمدران صدٜمٕم٤مء احلديثد٦م  

                                                 

م 6229اًمٕم٤ممل، ووٛمتٝم٤م ُمٜمٔمٛم٦م اًمٞمقٟمًدٙمق قمد٤مم  طمٞم٨م شمؿ شمّمٜمٞمٗمٝم٤م واطمدة ُمـ أهؿ اعمٕم٤ممل اًمٕمٛمراٟمٞم٦م واًمؽماصمٞم٦م ًمٚمٛمدن اًم٘مديٛم٦م ذم ,1

ر، اعمقروث احلْمد٤مري ًمّمدٜمٕم٤مء اًم٘مديٛمد٦م، دار ضم٤مُمٕمد٦م صدٜمٕم٤مء ًمٚمٓم٤ٌمقمد٦م داًمٕم٤معمل، حمٛمد قمٌد اًمٕمزيز يً وٛمـ ُمقروث اًمؽماث

 م-0263واًمٜمنم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 
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خٓمٞمط ومتتٕم٧م سم٘مدر ضمٞمد ُمـ اخلدُم٤مت واًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞمد٦م م( سم٘مدر ُمٜم٤مؾم٥م ُمـ اًمت1990 ,1974ذم ُمرطمٚم٦م )

سمام ومٞمٝم٤م حمدودي٦م اًمٌٜم٤مء اًمٕمِمقائل، ذم طملم شُمٕم٤م  اعمرطمٚم٦م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م اًمتل فمٝمرت ظمدالل  ,واعم٤ًمطم٤مت اخلي

راء، وشمٙمدد٤مصمر دم( ُمددـ شمراضمددع ُمًددتقى اًمتخٓمددٞمط، واخلدددُم٤مت واعمًدد٤مطم٤مت اخلْمدد2010 ,1991اعمدددة)

م سمد٠مـمراف 2010أن إطمٞم٤مء احلديث٦م واًمٜم٤مؿمئ٦م واًمتل فمٝمرت سمٕمد قم٤مم اًمٕمِمقائٞم٤مت سمِمٙمؾ ٓوم٧م، واعمِمٙمٚم٦م 

اعمديٜم٦م شُمٕم٤م  ُمـ همٞم٤مب اعمخٓمٓم٤مت، وؾمٞم٤مدة اعم٤ًميمـ اًمِمٕمٌٞم٦م، واًمٌٜم٤مء اًمٕمِمقائل، واًمتج٤موز قمغم اعمخٓمٓمد٤مت 

اًم٘م٤مئٛم٦م، ممثٚم٦م طمزاُم٤ًم ًمٚمٗم٘مر واًمٌٓم٤مًم٦م واًمٌٜم٤مء اًمٕمِمقائل طمقل اًمٕم٤مصدٛم٦م، سمدام ومٞمٝمد٤م همٞمد٤مب اخلددُم٤مت واًمٌٜمٞمد٦م 

 تحتٞم٦م واعم٤ًمطم٤مت اخلي-اًم

وُمع يمدؾ ذًمدؽ شمِمدٝمد أُم٤مٟمد٦م اًمٕم٤مصدٛم٦م ظمدالل هدذه اعمرطمٚمد٦م آؾمدتثٜم٤مئٞم٦م واحلرضمد٦م اًمتدل يٛمدر هبد٤م 

اًمقـمـ
()

ُمـ اًمتْمّخؿ اًمًٙم٤م  اعمٗمرط واًمتٙمّدس اإلؾمٙم٤م  اًمِمديد واًمتٛمدّدد اًمٕمِمدقائل اخلٓمدػم سمد٠مـمراف 

دًا ومقوقي٤ًم ذم اعمٜم٤مـمؼ همػم اعمخٓمٓم٦م اعمح ٞمٓمد٦م سم٤مًمٕم٤مصدٛم٦م ُمدـ يمدؾ اجلٝمد٤مت، سمدام ومٞمٝمد٤م اعمديٜم٦م وُمـ طمقل٤م متدن

اًمتج٤موز قمغم اعمخٓمٓم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م، وأوح٧م أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م شُمٕم٤م  ُمـ أزُم٤مت ختٓمٞمٓمٞمد٦م ُمتٕمدددة، وهدذا يدٜمؿن 

قمـ دم٤مهؾ اجلٝم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م وُصٜم٤مع اًم٘مرار لذه اًمٔم٤مهرة، وقمدم اإلطمًد٤مس سمٛمخ٤مـمرهد٤م طمد٤مضًا وُمًدت٘مٌاًل، 

مم٤ّم ُيٜمذر سمتٗم٤مىمؿ وشمٕمّ٘مد إزُم٦م احليي٦م ذم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م، وطمدوث واؾمتٛمرار همٞم٤مب اعمٕم٤مجل٤مت اًمتخٓمٞمٓمٞم٦م؛ 

 يم٤مرصم٦م ُمتٕمددة إسمٕم٤مد هتدد اؾمتداُم٦م احلٞم٤مة واًمٌٞمئ٦م احليي٦م ًمٕم٤مصٛم٦م اًمٌٚمد ذم اعمًت٘مٌؾ اًم٘مري٥م-

 مظاٍش األصم٘ احلضشٓ٘ يف أماى٘ العاصن٘

ُمدـ اًمتحددي٤مت  أوح٧م أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم وصٜمٕم٤مء احلديثد٦م سمِمدٙمؾ ظمد٤مص، شُمٙم٤مسمدد قمددداً 

ُمتٕمددة إسمٕم٤مد ختٓمٞمٓمٞم٤ًم، وقمٛمراٟمٞم٤ًم، وسمٞمئٞم٤ًم، واىمتّمد٤مدي٤ًم، واضمتامقمٞمد٤ًم،---اًمخ، واًمتدل ؾمدٛمح٧م سمخٚمدؼ أزُمد٦م 

طميي٦م ُمتٕمددة وُمتداظمٚم٦م إؾم٤ٌمب واًمٜمت٤مئ٩م وإسمٕم٤مد، واًمتل ٓ شم٘متٍم أضاره٤م قمغم اًمقىم٧م احل٤مض، سمدؾ 

ري٦م ذم أُم٤مٟمد٦م دوُمدـ أسمدرز ُمٔمد٤مهر إزُمد٦م احلْمد طمتاًم ؾمتٚم٘مل سمْمالل٤م وشمٜمذر سمحدوث اًمٙم٤مرصم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ،

 اًمٕم٤مصٛم٦م ُم٤م ي٠ميت:

اًمتْمددّخؿ اًمًددّٙم٤م  واًمتٙمددّدس اإلؾمددٙم٤م  اًمِمددديد واعمٗمددرط، ًمٚمٕم٤مصددٛم٦م ظم٤مصدد٦م ذم اًمًددٜمقات  ,6

وهذا اًمتْمدّخؿ  اًمٕم٤مصٛم٦م،ٟمتٞمج٦م شمزايد وشمػمة الجرات اًمداظمٚمٞم٦م واًمٜمزوح اجلامقمل ٟمحق ؛إظمػمة

                                                 

 , ٜمٞمد٦م، وأودح٧م شمٕمد٤م  ُمدـ شمدرايمؿ ٟمٔمرًا ًمتزايد الجرات ٟمحق اًمٕم٤مصٛم٦م، طمٞم٨م شمًت٘مٌؾ اًمٜم٤مزطملم ُمـ ُمٕمٔمدؿ اعمح٤مومٔمد٤مت اًمٞمٛم

راع، واعمٜمد٤مـمؼ اعمٜمٙمقسمد٦م قمدغم اُمتدداد اًمدقـمـ، درريـ ذم ُمٜم٤مـمؼ ضمٌٝم٤مت اًمّمددواعمتْم اعمٝم٤مضمريـ اجلدد ُمـ اًمٗم٘مراء واًمٜم٤مزطملم،

 واعمْمٓمريـ ًمٚمٜمزوح اًم٘مني ٟمحق اًمٕم٤مصٛم٦م-
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ة آؾمتٞمٕم٤مسمٞم٦م ًمٚمٕم٤مصدٛم٦م سمٙمدؾ أسمٕم٤مدهد٤م اًمتخٓمٞمٓمٞمد٦م، اًمًّٙم٤م  اًمنيع واعمٗمرط أصٌح ومقق اًم٘مدر

 719م إمم6210أًمدػ ٟمًدٛم٦م قمد٤مم  10واإلؾمٙم٤مٟمٞم٦م، واخلدُمٞم٦م واًمٌٞمئٞم٦م، وم٘مد ارشمٗمع ؾمٙم٤مهن٤م ُمدـ 

م، وُمـ اعمتقىمع أن يتْم٤مقمػ قمدد 0269ُمٚمٞمقن ٟمًٛم٦م قم٤مم  0.1 م، صُمّؿ إمم6222أًمػ ٟمًٛم٦م قم٤مم 

)م0202قم٤مم  طَمتَّكن ٟمًٛم٦م ُمٚمٞمق 1.3ؾمٙم٤مهن٤م ظمالل اًم٧ًم اًمًٜمقات إظمػمة ًمٞمّمؾ إمم 
1
)- 

اًمتٛمدد واًمتقؾمع اًمٕمٛمرا  اعمت٤ًمرع ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م ذم اعمٜم٤مـمؼ همػم اعمخٓمٓم٦م ظم٤مص٦م ذم اًمًٜمقات  ,0

يمؿ3.2إظمػمة؛ وم٘مد ارشمٗمٕم٧م ُم٤ًمطمتٝم٤م ُمـ 
0
يمدؿ21م، إمم 6210قم٤مم  

0
م، صُمدّؿ إمم 6222قمد٤مم  

يمؿ031
0
يمؿ313م، صُمّؿ إمم 0227قم٤مم  

0
ُمًد٤مطمتٝم٤م قمدـ  ٕمددىشمتم، وُمـ اعمتقىمع أن 0267قم٤مم  

يمؿ922
0
 م-0202قم٤مم  

ذم اًمٜمٓم٤مق اعمخٓمط سم٠مُم٤مٟم٦م آرشمٗم٤مع اعمٗمرط ٕؾمٕم٤مر إراا، واًمٕم٘م٤مرات، وإا٤مرات اعم٤ًميمـ  ,3

، مم٤ّم دومع ضمزءًا ُمـ ؾمٙم٤مهن٤م واعمٝم٤مضمريـ اجلدد ًمٚمٌح٨م قمـ ىمٓمع أراض ًمٚمٌٜم٤مء أو ُم٤ٌم  اًمٕم٤مصٛم٦م

ؾمٛمح سمتٛمدد قمٛمران اًمٕم٤مصٛم٦م ًمٚمًٙمـ ذم طمقاف اعمديٜم٦م وفمٝمػمه٤م اًمريٗمل همػم اعمخٓمط، وهذا 

سمٕمٞمدًا قمـ اًمتخٓمٞمط، وُمـ صُمّؿ شمقؾمع ًمٚمٕمِمقائٞم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م وشمقاًمد قمِمقائٞم٤مت ضمديدة  متّددًا أوم٘مٞم٤مً 

 -شمقًمدًا ومقوقي٤مً 

 اعمٖمّذيد٦م أهمٚم٥م اًمٕمِمقائٞم٤مت شمتٛمدد وشمتقاًمد ذم اًمٜمٓم٤مق اًمًدٝمكم اًمزراقمدل اخلّمد٥م، وذم اعمٜمد٤مـمؼ ,9

شمتًدّٚمؼ ذم اًمدتالل واعمٜمحددرات اجلٌٚمٞمد٦م  اجلقومّٞمد٦م، واًمدٌٕمض إظمدر ُمدـ اًمٕمِمدقائٞم٤مت، ًمٚمٛمٞم٤مه

)اعمتّيؾم٦م واًمتل حتٞمط سم٤معمديٜم٦م ُمـ يمؾ اجلٝم٤مت وشمِمقه مج٤مل اًمٓمٌٞمٕم٦م
2
) - 

شمٗمرز اًمٕمِمقائٞم٤مت حتدي٤مت مّج٦م، صحٞم٦م وسمٞمئٞم٦م وقمٛمراٟمٞم٦م ومج٤مًمٞم٦م وىمٞمٛمٞم٦م وؾمٞم٤مؾم٦م وأُمٜمٞمد٦م---اًمخ،  ,1

عمًد٤ميمـ، وهمٞمد٤مب ٟمٔمرًا ًمتالصؼ ُم٤ٌمٟمٞمٝم٤م، وهمٞم٤مب أو وٞمؼ اًمٗمراهم٤مت، وومْم٤مءات اًمتٝمقيد٦م سمدلم ا

اعمٞم٤مديـ واًمِمقارع وودٞمؼ وشمٕمدّرج اعمٛمدرات ذم ٟمًدٞمجٝم٤م اًمٕمٛمدرا ، وُمدـ صَمدّؿ صدٕمقسم٦م ُمدده٤م 

سم٤مخلدُم٤مت اًميوري٦م أو اًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م أُمٜمٞمد٤ًم ذم اًمقودع اًمٓمٌٞمٕمدل، واؾمدتح٤مًم٦م قمٛمٚمٞمد٦م اإلٟم٘مد٤مذ 

 واإلضمالء أصمٜم٤مء اًمٙمقارث اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واحلرائؼ واحلروب ًمّمٕمقسم٦م قمٌقر وؾم٤مئؾ اًمدوم٤مع اعمد -

                                                 

احليي ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م وأصمدرة  ًمٚمٛمزيد قمـ شمزايد اًمًٙم٤من واعم٤ًمطم٦م ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م أٟمٔمر، قمكم أمحد حمٛمد همزوان، اًمتقؾمع ,1

 -611م، ص 0222قمغم إراا اًمزراقمٞم٦م، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اجلٖمراومٞم٤م، يمٚمٞم٦م أداب، ضم٤مُمٕم٦م صٜمٕم٤مء، 

قمكم أمحد همزوان، وقاطمل أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م سملم اًمتٜمٛمٞم٦م احليي٦م واًمتٙم٤مصمر اًمنـم٤م  ًمٚمٕمِمقائٞم٤مت، جمٚم٦م يمٚمٞم٦م أداب، ضم٤مُمٕمد٦م  ,2

 - 672م، ص 0262اًمث٤مُمـ،  ذُم٤مر، اًمٕمدد
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شمراضمع ُمًتقى اخلدُم٤مت اعمجتٛمٕمّٞم٦م سمٙمؾ أسمٕم٤مده٤م؛ اًمّمّحّٞم٦م واًمتٕمٚمٞمٛمّٞم٦م واًمؽمومٞمٝمّٞم٦م---اًمخ، ظمالل  ,1

اَم اسمتٕمدٟم٤م قمـ ٟمقاة اعمديٜم٦م طَمتَّك ُمرطمٚم٦م ُم٤م ىمٌؾ قم٤مم  م، 0262ُمراطمؾ شمٓمّقره٤م اًمٕمٛمرا ، يُمٚمَّ

اًمْمٖمط  وهمٞم٤مب مجٞمع اخلدُم٤مت ذم آُمتدادات اًمٕمٛمراٟمٞم٦م اًمتل فمٝمرت سمٕمد هذا اًمت٤مريخ، وُمـ صُمؿّ 

 قمغم اخلدُم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م-

قمجزاًمٌٜمٞم٦م اًمتحتّٞم٦م وهت٤مًمٙمٝم٤م، يمِمٌٙم٤مت اعمج٤مري، واًمًٞمقل، وُمٞم٤مه اًمنمب اًم٘م٤مئٛم٦م طَمتَّك  ,7

)% ُمـ يمٛمٞم٦م اعمٞم٤مه اعمرؾمٚم٦م إمم اًمِمٌٙم٦م31م؛ طمٞم٨م يٌٚمغ ٟم٦ًٌم اًمٗم٤مىمد0262
1
وهمٞم٤مهب٤م اًمت٤مم ذم  (

ٚمّقصم٤مت، وشمٗم٤مىمؿ اًمتحّدي٤مت ٟمٓم٤مق ُمرطمٚم٦م قمٛمران ُم٤م سمٕمد هذا اًمت٤مريخ، وُم٤م راومؼ ذًمؽ ُمـ شمزايد اعم

اًمٌٞمئٞم٦م ًمٚمٛمديٜم٦م، ورومع شمٙمٚمٗم٦م صٞم٤مٟم٦م اًم٘م٤مئؿ ُمٜمٝم٤م أو شمّٙمٛمٚم٦م ُمّد هذه اًمِمٌٙم٤مت، واًمتل شُمَٕمدن ُمـ 

 أسمجدي٤مت اًمٌٞمئ٦م احليي٦م-

اًمٙمٝمرسم٤مء ُمـ أسمًط ُم١مذات احلٞم٤مة احليي٦م واًمريٗمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل، وُمع ذًمؽ وم٘مد قم٤مٟم٧م أُم٤مٟمد٦م  شُمَٕمدن  ,2

قمجز وهت٤مًمؽ وقمِمدقائٞم٦م ؿمدٌٙم٦م اًمٙمٝمرسمد٤مء، وشمٙمدرار اٟم٘مٓم٤مقم٤مهتد٤م  اًمٕم٤مصٛم٦م يمثػمًا، وُم٤م زاًم٧م ُمـ

اًمٞمقُمٞم٦م وشمٚمّٙم١م هذه اخلدُمد٦م ظمدالل اعمراطمدؾ اًمًد٤مسم٘م٦م، وُمدع ذًمدؽ وم٘مدد شمقىّمٗمد٧م هدذه اخلدُمد٦م 

وفمٝمدرت ُمئد٤مت اعمقًّمددات اًمٙمٝمرسم٤مئٞمد٦م اخل٤مّصد٦م،  م0261اًميوري٦م سمِمٙمؾ شم٤مم ُمٜمذ ُمٓمٚمع قم٤مم 

 ٚمقصم٤مت واًمْمقو٤مء-واًمتل شمٜمتنم سمِمٙمؾ ومقوقي ُم٤م ص٤مطم٥م ذًمؽ ُمـ شمزايد اعم

قمجز اعم٤ًمطم٤مت اخلي وشمراضمٕمٝم٤م، واعُمتٜمّٗم٤ًمت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، واعمٜم٤مـمؼ اًمؽمومٞمٝمٞم٦م ذم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م  ,2

اَم اسمتٕمد قمٛمران اعمديٜم٦م قمـ ُمريمزه٤م، ذم خمتٚمػ ُمراطمؾ شمٓمقره٤م اًمٕمٛمرا  طَمتَّك قم٤مم  م، 0262يُمٚمَّ

 قماّم شمٕم٤مٟمٞمف طم٤مًمّٞم٤ًم شمٚمؽ احلدائؼ وهمٞم٤مهب٤م اًمت٤مم ذم إطمٞم٤مء احلديث٦م واًمٜم٤مؿمئ٦م سمٕمد هذا اًمت٤مريخ، ومْمالً 

واعمتٜمزه٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م واًمتل فمٝمرت ذم اعمراطمؾ اًمٕمٛمراٟمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ إمه٤مل، وشمدّهقر، وشمّمّحر، 

)وشمراضُمع ًمقفمٞمٗمتٞمٝم٤م اًمٌٞمئٞم٦م واًمؽمومٞمٝمٞم٦م
2
)-   

اعمٕمروف سمح٘مؾ  يتٛمدد قمٛمران اًمٕم٤مصٛم٦م ذم ٟمٓم٤مىمٝم٤م اًمِمامزم قمغم أطمدث احل٘مقل اًمؼميم٤مٟمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ ,62

قمٛمران(، ويتًّٚمؼ قمٛمراهن٤م قمغم اًمتالل واجل٤ٌمل اعمحٞمٓم٦م سم٤مًمٕم٤مصدٛم٦م اعمتّيؾمد٦م وؿمدديدة  )صٜمٕم٤مء

                                                 

 -662م(، ص 0221,0262اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وزارة اًمتخٓمٞمط واًمتٕم٤مون اًمدوزم، اخلٓم٦م اخلٛمًٞم٦م اًمث٤مًمث٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م ) ,1

ًمٚمٛمزيد قمـ هذا اعمقوقع اٟمٔمر، قمكم أمحد همدزوان ، شمراضمدع اًمدقفمٞمٗمتلم اًمٌٞمئٞمد٦م واًمؽمومٞمٝمٞمد٦م ًمٚمحددائؼ واعمتٜمزهد٤مت ذم أُم٤مٟمد٦م  ,0

ر، جمٚمد٦م اجلٛمٕمٞمد٦م اجلٖمراومٞمد٦م اًمٞمٛمٜمٞمد٦م، اًمٕمددد اًمًد٤مدس، د، سمحٞم٨م ىمٞمد اًمٜمِمدGisضمقدة احلٞم٤مة، سم٤مؾمتخدام  اًمٕم٤مصٛم٦م: دراؾم٦م ذم

  م-0202
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آٟمحدار سمدون دراؾم٤مت ضمٞمقًمقضمٞم٦م عمدى اؾمت٘مرارّي٦م وصالطمّٞم٦م ذًمؽ احل٘مؾ أو شمٚمؽ اعمٜمحدرات 

 ًمٚمتِمٞمٞمد اًمٕمٛمرا -

 َيٚم٩ُِم قمٛمران اًمٕم٤مصٛم٦م ذم خُمتٚمػ جمد٤مري إوديد٦م، وومدقق وحتد٧م احلدقاف اًمّمدخري٦م اعمحٞمٓمد٦م ,66

سم٤مًمٕم٤مصددٛم٦م ُمددـ يمددؾ اجلٝمدد٤مت، واعمٕمرودد٦م ًمٚمٙمددقارث اًمٓمٌٞمٕمٞمدد٦م يم٤مًمٗمٞمْمدد٤مٟم٤مت وآهنٞمدد٤مرات 

 وآٟمزٓىم٤مت اًمّمخري٦م- 

شُمٕمد٤م  اًمِمدقارع واًمت٘م٤مـمٕمد٤مت  طمٞم٨ماخلٚمؾ واًمٕمجز اًم٘م٤مئؿ ذم ؿمٌٙم٦م اًمٜم٘مؾ احليي سم٤مًمٕم٤مصٛم٦م،  ,60

اًمرئٞم٦ًم ُمـ آظمتٜم٤مق اعمروري وىم٧م اًمذروة، وُمـ آزدطم٤مم ُمٕمٔمؿ ؾم٤مقم٤مت اًمٞمقم، وُمـ وٕمػ 

همدرب( ًمْمدٞمؼ ُمٕمٔمدؿ اًمِمدقارع، –ٟمًٞم٤مب احلريم٦م اعمروري٦م ظم٤مص٦م ذم حمقره٤م اًمٕمرا )ذق ا

 واٟم٘مٓم٤مع وقمدم اٟمتٔم٤مم اًمٌٕمض أظمر-

همٞمدد٤مب ُمقاىمددػ اًمًددٞم٤مرات وممددرات اعمِمدد٤مة، ووددٞمؼ إرصددٗم٦م اعمزدمحدد٦م سم٤مًم٤ٌمقمدد٦م اعمتجددقًملم،  ,63

دم صدالطمٞم٦م واًمًٌٓم٤مت اًمدائٛم٦م ذم اًمِمقارع اًمرئٞم٦ًم، وحمدودي٦م إٟمٗم٤مق واجلًقر اًم٘م٤مئٛم٦م، وقمد

 ُمٕمٔمؿ اًمت٘م٤مـمٕم٤مت ًمٚمتقؾمع ذم ذًمؽ-

وم٘مر اًمٕم٤مصٛم٦م ُمـ اعمٞم٤مديـ اًمقاؾمٕم٦م اًمّم٤محل٦م عمحٓم٤مت وُمقاىمػ وؾم٤مئؾ اًمٜم٘مدؾ احلددي٨م، وودٞمؼ  ,69

اًمت٘م٤مـمٕم٤مت ًمٚمتقؾمع ذم إٟمٗم٤مق واجلًقر اعمٕمٚم٘مد٦م، وصدٕمقسم٦م ختّمدٞمص ُمٜمٔمقُمد٦م ُمدـ اًمِمدقارع 

ٟمٔمدرًا ًمٙمثدرة اًمت٘م٤مـمٕمد٤مت ٤مب احلريمد٦م اعمروريد٦م، ٞمهيٕم٦م احلريم٦م وأطم٤مدي٦م آدم٤مه، ًمتًدٝمٞمؾ اٟمًد

ؿمدامل  ,ووٞمؼ وشمٕمرج واٟم٘مٓم٤مع أهمٚم٥م اًمِمقارع، وإذا يم٤من حت٘مٞمؼ ذًمؽ صٕم٤ًٌم سمٛمحقره٤م اًمٓمقزم 

واًمتل شمًدٛمح  ,ذق همرب ,ومٛمـ اعمًتحٞمؾ حت٘مٞمؼ ذًمؽ سم٤معمحقر اًمٕمرا ًمٚمٕم٤مصٛم٦م  ,ضمٜمقب 

سمتحًلم احلريم٦م اعمروري٦م، وشمًدٝمٞمؾ قمٛمٚمٞمد٦م اًمقصدقل، وشمقصمٞمدؼ اًمدؽماسمط اًمٕمْمدقي سمدلم اضمدزاء 

 ٕم٤مصٛم٦م وخمتٚمػ وقاطمٞمٝم٤م، وفمٝمػمه٤م اًمريٗمل وسم٤مىمل اعمح٤مومٔم٤مت-اًم

م، ومجٞمدع 0262أهمٚم٥م اًمِمقارع اًمٗمرقمٞم٦م شمراسمٞم٦م همػم ُمًدٗمٚمت٦م ذم ُمراطمدؾ قمٛمدران ُمد٤م ىمٌدؾ قمد٤مم  ,61

اًمِمقارع ذم إطمٞم٤مء اًمتل ٟمِم٠مت سمٕمد هذا اًمت٤مريخ شمراسمٞم٦م، يمام شمٕم٤م  شمٚمدؽ اًمِمدقارع اعمًدٗمٚمت٦م ُمدـ 

عمٓم٤ٌمت، وُمـ صمؿ سمطء احلريمد٦م اعمروريد٦م، ويمدؾ ذًمدؽ شمدهقر همٓم٤مئٝم٤م اإلؾمٗمٚمتل وشمٜم٤مُمل احلٗمر وا

ُمٕمّزز سمٙم٤مرصم٦م وسمد٤مء اًمددراضم٤مت اًمٜم٤مريد٦م اعمزقمجد٦م واًمتدل ٓ شمٚمتدزم سم٠مسمجددي٤مت ودقاسمط احلريمد٦م 

 اعمروري٦م-       

دمُد ذم احلّل اًمًٙمٜمل اًمقاطمد ُم٤ًميمـ ظم٤مص٦م وُم٤ٌم   طمٞم٨مشمداظمؾ خمتٚمػ اؾمتخداُم٤مت إرض،  ,61

 وأؾمدقاىم٤مً ، وُمٜم٤مؿمػم أطمج٤مر ّم٤مٟمع وحمالت ٟمج٤مرةٟم٦م ًمٚمًٞم٤مرات، وُمقم٤مُم٦م، وُمٖم٤مؾمؾ وورش صٞم٤م
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دم٤مري٦م، وحمٓمد٤مت وىمدقد---اًمخ، وُمد٤م يراومدؼ ذًمدؽ ُمدـ شمدداظمؾ اًمقفمد٤مئػ، وشمٜمدّقع اًمٖمد٤مزات 

 واعمخّٚمٗم٤مت واعمخ٤مـمر، وشمٙم٤مصمر اعمٚمُقصم٤مت وإصقات وشمزايد اًمْمقو٤مء-

ؼ( ُمتٕمدّددة شمداظمؾ اًمٜمٛمط اًمٕمٛمرا  وُمقاد اًمٌٜم٤مء إذ دَمُِد ذم احلّل اًمًٙمٜمل اًمقاطمدد قمدامرات )ؿمد٘م ,67

ؾمدٙمٜمّٞم٦م راىمٞمد٦م يًدٙمٜمٝم٤م  و)ومِٚمدؾ(إدوار شمًٙمٜمٝم٤م قمدد ُمـ إه ُمدـ ذوي اًمددظمؾ اعمحددود، 

إصمري٤مء، وُم٤ًميمـ ؿمٕمٌّٞم٦م ًمّمدٖم٤مر اعمدقفمٗملم، ودمّٛمٕمد٤مت قمِمدقائّٞم٦م يًدٙمٜمٝم٤م اًمٗم٘مدراء، وقمِمدش 

ِمددقنوصددٜم٤مدق طمديدّيدد٦م يًددٙمٜمٝم٤م  ، وُمددـ صُمددّؿ قمدددم اًمتجدد٤مٟمس اًمٕمٛمددرا  وآىمتّمدد٤مدي  اعُمٝمٛمَّ

ري، دوُم٤م يّم٤مطم٥م ذًمؽ ُمـ ظمٚمؼ همٌـ اضمتامقمل، وقمٛمران ومقوقي وشمٚمدّقث سمّمد وآضمتامقمل،

 وشم٤ٌميـ ذم ظمط إومؼ، وشمِمّقه ذم اًمِمٙمؾ، واعمٜمٔمر اجلامزم ًمٕمٛمران اعمديٜم٦م-

واًمّمٜم٤مقمٞم٦م،اًمّمدٚم٦ٌم  سم٤معمخٚمٗمد٤مت اًمتج٤مريد٦م اعمٜمزًمٞمد٦م اًمٜمٗم٤ميد٤مت واظمدتالط اًمٌٜمد٤مء، خُمّٚمٗمد٤مت شمزايد ,62

 احلديثد٦م ذم اًمٗمدرز اًمٜمٔم٤مومد٦م، وهمٞمد٤مب اعمٕم٤مجلد٤مت تظمدُم٤م شمٖمٓمٞم٦م قمجز ٟمتٞمج٦م واًم٤ًمئٚم٦م واًمٖم٤مزّي٦م،

 -آؾمتخدام، سمام ومٞمٝم٤م شمقىمػ حمٓم٦م اعمٕم٤مجل٦م عمٞم٤مه اًمٍمف اًمّمحل وإقم٤مدة واًمتدوير

اجلقومّٞم٦م ذم طمقض صٜمٕم٤مء طمٞمد٨م شمٌٚمدغ يمٛمّٞمد٦م  ًمٚمٛمٞم٤مه اعمٗمرط احلٗمر اًمٕمِمقائل ًممسم٤مر وآؾمتٜمزاف ,62

ُمٚمٞمقن ُمؽم ُمٙمّٕم٥م)م م 012اًمًح٥م اًمًٜمقي 
3

ُم٤م ي٘مد٤مرب ؾمدّت٦م أودٕم٤مف م، وهق 0221( قم٤مم 

م م 12.7ىمدرهت٤م اًمتٕمقيْمٞم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م 
3

م م062.3، إذ يٌٚمدغ اًمٕمجدز اعمد٤مئل اًمًدٜمقي 
3
)ؾمدٜمقي٤ًم، 

1
) 

)أُمت٤مرؾمٜمقي٤مً  2, 1 سملم اجلقومٞم٦م اعمٞم٤مه ويٌٚمغ ُمتقؾمط اٟمخٗم٤مض ُمٜمًقب
2
، وهدذه اًمقودع يتٗمد٤مىمؿ (

 اعمّمد٤مدراًمٌديٚم٦م ٦ميمٚمٗمد ذم فمدؾ ارشمٗمد٤مع ٟمْمدقهب٤م ذم اعمًدت٘مٌؾ اًم٘مريد٥م، هيدد ُمـ قم٤مم إمم رظمر،مم٤ّم

)اعمًت٘مٌؾ ذم ًمٚمنمب اًمّم٤محل٦م سم٤معمٞم٤مه عمداًمٕم٤مصٛم٦م
3
)- 

                                                 

قمٌد اجلٚمٞمؾ حمٛمد ردُم٤من اًمنمقمٌل، طمّم٤مد ُمٞم٤مه اًمًٞمقل وإُمٙم٤مٟمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم شمٖمذيد٦م اعمٞمد٤مه اجلقومٞمد٦م ذم طمدقض صدٜمٕم٤مء،  ,1

 -22م، ص 0267ٞم٦م أداب، ضم٤مُمٕم٦م صٜمٕم٤مء، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اجلٖمراومٞم٤م، يمٚمّ 

 -12م( اجلزء اًمث٤مًم٨م، ص 0226,0221اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وزارة اًمتخٓمٞمط واًمتٜمٛمٞم٦م، اخلٓم٦م اخلٛمًٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م ) ,2

- ٞمد٤مه، وُم٤م يراومؼ ذًمؽ آؾمتٜمزاف اعمٗمرط والٌقط اخلٓمػم ًمٚمٛمٞم٤مه اجلقومٞم٦م ذم طمقض صٜمٕم٤مء ُمـ متّٚمح وشمٚمدّقث وشمددّهقر ًمٜمققمٞمد٦م اعم

ري٦م ذم أُم٤مٟمد٦م اًمٕم٤مصدٛم٦م، وصدٕمقسم٦م شمدقومػم ُمٞمد٤مه سمديٚمد٦م دواًمتل شمٜمذر سمٜمْمقب اعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م وهتديد اؾمتداُم٦م احلٞم٤مة واًمٌٞمئد٦م احلْمد

 ًمٚمٕم٤مصٛم٦م وارشمٗم٤مع شمٙمٚمٗم٦م اًمٌدائؾ اعمٓمروطم٦م ُمٜمٝم٤م:

ُمدؽم قمدـ 3222ٜمٝم٤م سمد يمؿ همرسم٤ًم ويٜمخٗمض قم 012حتٚمٞم٦م ُمٞم٤مه اًمٌحر إمحر وهق إرضمح، واًمذي يٌٕمد قمـ اًمٕم٤مصٛم٦م سمٛم٤ًموم٦م  ,أ   

 ُمًتقى ؾمٓمح اًمٌحر-
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% ُمدـ 93.1اعمجد٤مري واًمتدل مل شمٖمدط ؾمدقى  ًمٕمجزؿمٌٙم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه اجلقومٞم٦م؛ ٟمٔمراً  اًمِمديد اًمتٚمّقث ,02

)قمٛمددران اًمٕم٤مصددٛم٦م
1
واًمتددل شم٘مدددره٤م اًمدراؾمدد٦م ذم  (اًمٌٞمدد٤مرات)احلُٗمرآُِمتّم٤مصددٞم٦م  وؾمددٞم٤مدة (

 م، واًمتدل0262( داظمؾ طمدود أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصدٛم٦م قمد٤مم )سمٞم٤مرة أًمػ طمٗمره اُمتّم٤مصٞم٦م 662طمدود

 -اًمّمّحل اعمٚمقصم٦م واًم٤ًمُم٦م سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ سمٛمٞم٤مه اًمٍمف اجلقومٞم٦م اعمٞم٤مه شمٕمٛمؾ قمغم طم٘مـ

اًمتٚمّقث اًمٖمذائل اًمِمديد؛ ٟمتٞمج٦م اؾمتخدام ُمٞم٤مه اًمٍمف اًمّمّحل اؾمتخداُم٤ًم ُم٤ٌمذًا )دون  ,06

شمؽميّمز ومٞمٝم٤م زراقم٦م أٟمقاع ُمٕم٤مجل٦م( ذم رّي ُم٤ًمطم٤مت زراقمٞم٦م واؾمٕم٦م ؿمامل ذق اًمٕم٤مصٛم٦م، واًمتل 

٤م شُمَ٘مّدم قمغم  ُمـ اًمٗمقايمف واخليوات، واًمتل يتؿ شمًقي٘مٝم٤م ًمٚمٕم٤مصٛم٦م، وشمتٕمّزز خم٤مـمره٤م؛ ٕهنَّ

٤مم اعمٚمّقث سم٤مجلراصمٞمؿ احلّٞم٦م،  ًّ اعم٤مئدة ذم اًمٖم٤مًم٥م ُم٤ٌمذة )همػم ُمٓمٌقظم٦م( ممثٚم٦م ضُمرقم٦م ُمـ اًمٖمذاء اًم

 وُمـ صُمّؿ فمٝمقر قمدد ُمـ إُمراض اخلٓمػمة-

( ىمري٦م ريٗمّٞم٦م ُم٠مؾمدقرة 692سم٤مًم٘مرى اعمقروصم٦م، طمٞم٨م شمتقاضمد ذم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م )شمرّيٞمػ اًمٕم٤مصٛم٦م  ,00

( ىمري٦م ُم٠مؾمقرة متثؾ ضمٞمقب ريٗمٞم٦م سملم صمٜم٤ميد٤م اًمٜمًدٞم٩م اًمٕمٛمدرا  11ويتقىمع أُهه٤م طميي٤ًم، ُمٜمٝم٤م )

ري، دري ريٚمد٦م ًمالؾمتًدالم وإه احلْمدد( ىمري٦م شم٘مع ذم اعمتّمؾ اًمريٗمل احلْم91ًمٚمٕم٤مصٛم٦م، و)

٤مصٛم٦م ممثٚم٦م ٟمقى ًمٚمتقؾمع اًمٕمِمقائل اًم٘م٤مومز إمم قمٛمؼ اًمريػ، ٟمٔمرًا ًمٖمٞمد٤مب ( ىمري٦م حتٞمط سم٤مًمٕم92و)

 احلْمددرياعمٕم٤مجل٤مت اًمتخٓمٞمٓمٞم٦م اًمٗمّٕم٤مًم٦م، ًمدُم٩م جمتٛمع وقمٛمران شمٚمؽ اًمُ٘مرى سم٤معُمجتٛمع واًمُٕمٛمران 

)ًمٚمٕم٤مصٛم٦م
2
 ، مم٤ّم يًٛمح سمؽميّٞمٗمٝم٤م ؾمٚمقيمٞم٤ًم واضمتامقمٞم٤ًم واىمتّم٤مدي٤ًم وقمٛمراٟمٞم٤ًم-(

، ٟمٔمرًا ًمتٗم٤مىمؿ الجرات واًمٜمدزوح اجلامقمدل ٟمحدق اًمٕم٤مصدٛم٦م،  وح٤مارشمٗم٤مقم٤ًم واارشمٗم٤مع يُمٚمٗم٦م احلٞم٤مة  ,03

وٟمدرة  ومرص اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م، وُمـ صُمّؿ ارشمٗم٤مع إا٤مرات اعم٤ًميمـ، وشمٙمّدس اًمٕمقائؾ ومٞمٝم٤م، وشمْمد٤مقمػ 

أؾمٕم٤مر اًمًٚمع إؾم٤مؾمٞم٦م، واٟمخٗم٤مض اًمدظمؾ اًمٗمردي واعمجتٛمٕمدل، وشمددهقر إضمدقر، وشمقىمدػ 

 اشم٤ًمع طمٚم٘م٤مت اًمٗم٘مر واًمٌٓم٤مًم٦م، وشمدردي اعمًدتقى رواشم٥م اعمقفمٗملم---اًمخ؛ مم٤ّم ؾمٛمح وُم٤م يزال ذم

اعمٕمٞمٌم واًمّمّحل، واٟمتِم٤مر فم٤مهرة اجلقع ذم جمتٛمع اعمديٜم٦م وشمزايد طم٤مٓت اًمٜمح٤موم٦م واًمَتَ٘مّزم ًمددى 

                                                                                                                                   

يمؿ، ويٜمخٗمض قمٜمٝمد٤م  022اؾمتٖمالل ُمٞم٤مه إطمقاض اجلقومٞم٦م همػم اعمًتداُم٦م  سمٛمقادي اجلقف واًمذي يٌٕمد قمـ اًمٕم٤مصٛم٦م سمٛم٤ًموم٦م  ,ب    

 ُمؽم    وؾمتتٕمرض ًمٜمٗمس اًمٙم٤مرصم٦م ُمـ آؾمتٜمزاف واًمتٚمقث )اًم٤ٌمطم٨م(- 6222سمٛم٤ًموم٦م 

 -016م(، ص 0221,0262اًمتٕم٤مون اًمدوزم، اخلٓم٦م اخلٛمًٞم٦م اًمث٤مًمث٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م )اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وزارة اًمتخٓمٞمط و ,1

إؿمٕم٥م، ظم٤مًمص، وقمكم أمحد همزوان، اجلٞمقب اًمريٗمّٞم٦م ذم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م، جمّٚم٦م اجلٛمٕمٞمد٦م اجلٖمراومٞمد٦م اًمٞمٛمٜمٞمد٦م، اًمٕمددد اخلد٤مُمس،  ,2

 -622م، ص 0269
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إـمٗم٤مل، ظم٤مص٦م ذم آطمٞم٤مء اًمِمٕمٌٞم٦م اعمؽمدي٦م واًمٕمِمدقائٞم٦م واجلٞمدقب اًمريٗمٞمد٦م، واٟمتِمد٤مر إوسمئد٦م 

ويم٤ٌمر اًمًـ، ذم آطمٞم٤مء ال٤مُمِمٞم٦م، واًمتل شمٜمذر سمحددوث  اًم٘م٤مشمٚم٦م وشمٗم٤مىمؿ طم٤مٓت اًمقوم٤مة ًمٚمٛمقاًمٞمد

 جم٤مقم٦م ويم٤مرصم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م ىمؾ ُمثٞمٚمٝم٤م ذم اًمٕمٍم احلدي٨م- 

فمٝمقر اجلقاٟم٥م اًمًٚمٌٞم٦م ًمٚمتحّي واًمتٛمّدن، سمٙمؾ أسمٕم٤مده٤م آضمتامقمٞم٦م وآىمتّمد٤مدي٦م، واًمًدٚمقيمٞم٦م  ,09

حلدرف ال٤مُمِمدٞم٦م يم٤مًمتًدّقل، يم٤مًمتٗمٙمؽ إهي، وشمزايد طم٤مٓت اخلٚمدع، واًمٓمدالق، ومم٤مرؾمد٦م ا

وؾمٙمٜمك اًمِمقارع وإرصٗم٦م واعم٘م٤مسمر، واٟمتِم٤مر وسم٤مء اًمدراضم٤مت اًمٜم٤مري٦م، وشمٗمٌم اجلريٛم٦م يم٤مًم٘متدؾ 

 واًمنىم٦م وآظمتٓم٤مف، وفمٝمقر اًمٕمّم٤مسم٤مت اًمِم٤مّذة، واًمتحٚمؾ إظمالىمل واًم٘مٞمٛمل ---اًمخ- 

 عْامل ظَْس األصم٘ احلضشٓ٘ يف أماى٘ العاصن٘

واعمزُمٜمد٦م قمدغم اعمًدتقى  ًمتخٓمٞمٓمٞمد٦م واًمًٞم٤مؾمدٞم٦م واإلداريد٦م اعمامرؾمد٦مقمدد ُمـ اًمٕمقاُمؾ ا تًم٘مد شمْم٤مومر

اًمقـمٜمل سمِمٙمؾ قم٤مم وذم إدارة وختٓمٞمط أُم٤مٟمد٦م اًمٕم٤مصدٛم٦م سمِمدٙمؾ ظمد٤مص؛ ٟمٔمدرًا ًمٕمددم آؾمدت٘مرار اًمًدٞم٤مد 

واإلداري اعمزُمـ ذم اًمٌٚمد، وشمٙمراراًمٍماقم٤مت واحلروب وإزُم٤مت اًمتل ٓ شمٕمٞمؼ اًمتخٓمٞمط واًمتٜمٛمٞمد٦م وم٘مدط، 

 ق ٟمًٞم٩م اعمجتٛمع وهتدد وطمدة إرض اًمقـمٜمٞم٦م-متز ٤مً سمؾ ظمٚم٘م٧م ذوظم

وسمٙمؾ أؾمػ وطمنة أن اًمٞمٛمـ ؾَمتِٚم٩ُم اًمٕم٘مد اًمث٤مًم٨م ُمـ إًمٗمّٞمد٦م اًمث٤مًمثد٦م ومل يتٌٚمدقر ٟمٔم٤مُمٝمد٤م اًمًدٞم٤مد وٓ 

ؿمٙمٚمٝم٤م اإلداري، سمؾ وووٕم٧م سمذور ُمتٙمٚم٦ًم ًمٍماقم٤مت ىمذرة ذم اعمًت٘مٌؾ، يمام ؾَمدَتِٚم٩ُم اًمدٞمٛمـ ذم اًمٕم٘مدد اًمث٤مًمد٨م 

شمتٌٚمقر هقيتٝم٤م آىمتّم٤مدي٦م، وٓ ُمقرده٤م آىمتّم٤مدي اًم٘م٤مئدد ًمٚمتٜمٛمٞمد٦م، ومٙمدؾ ىمٓمد٤مع إّٟمتد٤مضمل ُمـ إًمٗمٞم٦م اًمث٤مًمث٦م ومل 

ري واإلىمٚمٞمٛمدل، واحلٚمدقل همدػم دأؾمقأ طم٤مًٓ ُمـ أظمر، ُمٕمززًا ذًمؽ سم٤مخلٚمؾ اًم٘م٤مئؿ واعمتٜم٤مُمل ذم اًمتخٓمٞمط احلْمد

اًمّمدٖمػمة، وُمددن اًمْمدقاطمل، ، سمام ومٞمٝم٤م إمه٤مل شمٜمٛمٞم٦م اًمريػ واعمدن اعمتقؾمٓم٦م و( )قمغم اًمٓم٤موًم٦م ٦ماًمقـمٜمٞم٦م اعمٓمروطم

ري٦م ذم أُم٤مٟمد٦م اًمٕم٤مصدٛم٦م دوهمٞم٤مب ؾمٞم٤مؾم٦م اعمدن اجلديدة ذم اًمٌٚمد، وٓ يٛمٙمـ شمٜم٤مول أو ُمٕم٤مجل٦م ُمٔم٤مهر إزُم٦م احلْم

 - (1)سمٕمٞمدًا قمـ اًمٕمقاُمؾ اًمقـمٜمٞم٦م أو اًمٕمٙمس، وًمٙمـ ٓ يتًع اعم٘م٤مم ًمٕمروٝم٤م ذم هذه اًمدراؾم٦م

                                                 

,  ٤مًمٞمؿ سمٜم٥ًم خمتٚمٗم٦م وسم٠مؿمٙم٤مل ُمٙم٤مٟمٞم٦م ؿم٤مذة، ٓ شمٜمًدجؿ ُمد٤م م ًمت٘مًٞمؿ اًمقـمـ إمم ؾمت٦م أىم0260طمٞم٨م شمؿ ـمرح ختٓمٞمط إىمٚمٞمٛمل قم٤مم

روع اًمددظمٞمؾ وهمدػم اًمًدقي دأيمثر ُمٕم٤ميػم اًمتخٓمٞمط اإلىمٚمٞمٛمل ُمروٟم٦م، سمؾ وهمػم ص٤محل٦م وهمػم ُم١مهٚم٦م ًمٚمحٞم٤مة، وًمألؾمػ هذا اعمِم

 ضم٤مري شمٜمٗمٞمذه قمغم ىمدم وؾم٤مق، وًمألؾمػ أصٌحٜم٤م أدوات ساع سمٞمد اعمخرج ًمتٜمٗمٞمذه )اًم٤ٌمطم٨م(- 

قمدغم  ري ذم اًمٞمٛمـ وأصمدرةدّمؾ اًمث٤م  واًمث٤مًم٨م واًمراسمع ُمـ أـمروطم٦م اًمديمتقراه، ًمٕمكم امحد همزوان، اًمت٤ٌميـ احلْمًمٚمٛمزيد اٟمٔمر اًمٗم ,1

، أـمروطمد٦م همدػم ُمٜمِمدقرة، ىمًدؿ اجلٖمراومٞمد٤م، يمٚمٞمد٦م أداب، ضم٤مُمٕمد٦م صدٜمٕم٤مء، Gisاًمتٜمٛمٞم٦م اعمتقازٟم٦م واعمًتداُم٦م سم٤مؾمتخدام 

 م-0261
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 ُم٤ٌمذ ذم ظمٚمؼ إزُم٦م احليي٦م ُٕم٤مٟم٦م وم٘مد شمْم٤مومرت شمٚمؽ اًمٕمقاُمؾ اًمقـمٜمٞم٦م شمْم٤مومرًا ُم٤ٌمذًا وهمػم

اًمٕم٤مصٛم٦م ُمتٕمددة اعمٔم٤مهر وإؾم٤ٌمب واًمٜمت٤مئ٩م وإسمٕم٤مد طم٤مضًا وُمًت٘مٌاًل، وُم٤م أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م ُمقوقع 

 اًمدراؾم٦م إٓ أٟمٛمقذج ُمّمٖمرًا ٕزُم٦م وـمٜمٞم٦م ختٓمٞمٓمٞم٦م شمٜمٛمقي٦م طميي٦م ؿم٤مُمٚم٦م- 
ًمذيمر، واًمتل شمٚم٘مل سمْمالل٤م ؾمٚم٤ًٌم قمغم ًم٘مد قم٤مٟمك اعمجتٛمع اًمٞمٛمٜمل يمثػمًا، وُم٤م يزال ُمـ اًمتحدي٤مت ؾم٤مًمٗم٦م ا

إدارة وختٓمٞمط وشمٜمٛمٞم٦م أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م، وُمع ذًمؽ شُمٕم٤م  أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م ُمـ حتدي٤مت أظمرى إداريد٦م وختٓمٞمٓمٞمد٦م 

أوح٧م أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م شم٘مٌع سملم ومٙمل يمامؿمد٦م وم٤مًمتجد٤مذب واًمتْمد٤مرب اإلداري ُم٤مؾمدؽ سمدذراع  إذظم٤مص٦م، 

ري٦م دٝم٤م أظمر، مم٤ّم ؾمٛمح سمتٗم٤مىمؿ أزُم٦م اًمتخٓمٞمط احلْمدوشمٚمّٙم١م وظمٚمؾ وقمجز اًمتخٓمٞمط احليي ُم٤مؾمؽ سمذراقم

 ي٠ميت: ُم٤م ذم قم٤مصٛم٦م اًمٌٚمد وضمف اًمٞمٛمـ احليي واحلْم٤مري، وُمـ أسمرز هذه اًمٕمقاُمؾ

 أّاًل: أصم٘ إداسٗ التخطٔط احلضشٖ يف أماى٘ العاصن٘

 قم٤مم ظمٚمد٧م ُمٜمدذ اًمٕمٝمدد3222قمـ  ٗمتٝم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلداري٦م عم٤م يزيدشمتٛمٞمز ُمديٜم٦م صٜمٕم٤مء سمدوره٤م ووفمٞم

ُمدـ  شُمَٕمددن إذ ي١ميمد قمدد ُمـ قمٚمامء اًمت٤مريخ وأصم٤مر أن ُمديٜم٦م صدٜمٕم٤مء اًمقىم٧م اًمراهـ،  طَمتَّكاًمًٌئل واحلٛمػمي 

أوائؾ اعمدن اًمٞمٛمٜمّٞم٦م اًمتل فمٝمرت ذم اًمٜمٓم٤مق اجلٌكم سم٤مًٕمػ اًمث٤م  ىمٌؾ اعمٞمالد، وم٘مدد ذيمدر الٛمددا  سمد٠من ُمديٜمد٦م 

 صٜمٕم٤مء ُمـ أىمدم ُمدن إرض واًمتل ىم٤مم سمت٠مؾمٞمًٝم٤م ؾم٤مم سمـ ٟمقح
(1)

، وُمثٚم٧م أطمدد أهدؿ قمقاصدؿ اًمددوًمتلم: 

اًمًٌئٞم٦م واحلٛمػمي٦م، وشمقصمؼ اعمقؾمققم٦م اًمٞمٛمٜمّٞم٦م سم٠من ُمديٜم٦م صٜمٕم٤مء ُمـ أىمدم اعمدن اًمٕمرسمّٞم٦م
(2)

ُمـ أوائدؾ  وشُمَٕمدن ، سمؾ 

اعمدن اعمًّقرة ذم اًمٕم٤ممل، طمٞم٨م يذيمر الٛمدا  سمٜم٤مء أول ؾمقر ل٤م ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع ىمٌدؾ اعمدٞمالد، ذم قمٝمدد اعمٚمدؽ 

أم أوشمراًمًٌئل ؿمٕمر
(3)

، وُمع ذًمؽ مل شمًت٘مر طمدوده٤م وشمتٌٚمقر ؿمخّمدٞمتٝم٤م اجلٖمراومٞمد٦م واإلداريد٦م، وأودح٧م 

أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م شُمٕم٤م  أزُم٦م إداري٦م ىم٤مشمٚم٦م لد٤م وضمٝمد٤من خمتٚمٗمد٤مت ومد٤مٕول يٕمٞمدؼ أداء شمٚمدؽ إضمٝمدزة اإلداريد٦م 

 :واًمتخٓمٞمٓمٞم٦م سم٠مـمراف اًمٕم٤مصٛم٦م، وأظمر يْمٕمػ واٝمض أداء شمٚمؽ إضمٝمزة سم٤مًمقؾمط، ومه٤م يمام ي٠ميت

ّٔش احلذّد اإلداسٓ٘ للعاصن٘ ّعذو تبلْس ػخصٔتَا اجلػشافٔ٘ -6  تػ

أوح٧م أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م ظمالل إرسمٕم٦م قم٘مقد اعم٤موٞم٦م شُمٕم٤م  ُمـ اًمتٚمٙم١م واًمتج٤مذب اإلداري وُمدـ اعمدد 

واجلزر، وقمدم آؾمت٘مرار حلدوده٤م اإلداري٦م ُمع حم٤مومٔم٦م صٜمٕم٤مء، ومتٜمدُم٩م ُمٕمٝم٤م طمٞم٤ًم وشمًت٘مؾ قمٜمٝم٤م طمٞمٜم٤ًم رظمدر، 

                                                 

ًمٚمػم، صدٗم٦م ضمزيدرة اًمٕمدرب، ُمٓمٌققمد٤مت جمٛمدع اًمٕمرسمٞمد٦م اًمًدٕمٞمدة، صدٜمٕم٤مء، ، حت٘مٞمؼ داود هٜمريؽ ُمقالٛمدا  أيب حمٛمد احلًـ ,1

 -11م، ص 0269

 -129م، ص6220اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، ُم١مؾم٦ًم اًمٕمٗمٞمػ اًمث٘م٤مومٞم٦م، اعمقؾمققم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، اعمجٚمد اًمث٤م ،  ,2

م، 0222ت٦ٌم اإلرؿم٤مد صٜمٕم٤مء، أيب حمٛمد احلًـ الٛمدا ، حت٘مٞمؼ حمٛمد سمـ قمكم إيمقع احلقازم، يمت٤مب اإليمٚمٞمؾ، اجلزء اًمث٤مُمـ، ُمٙم ,3

 -91ص 
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ومؼ وشمغم ذًمؽ ُمـ دُم٩م وشمٗمريخ وشمٕمٓمٞمؾ أضمٝمزهت٤م اإلداري٦م واًمتخٓمٞمٓمٞم٦م، وشمٖمػم وشمداظمؾ وشمْمد٤مرب ذم وُم٤م را

ري وؾمدٛمح سمخٚمدؼ أزُمد٦م داعمٝم٤مم واًمّمالطمٞم٤مت، وهذا اًمقوع سمال ؿمؽ اٟمٕمٙمس ؾمٚم٤ًٌم قمدغم ختٓمٞمٓمٝمد٤م احلْمد

 طميي٦م ذم قم٤مصٛم٦م اًمٌٚمد، وضمف اًمٞمٛمـ احليي واحلْم٤مري-

ٜمٕم٤مء إداري٤م وختٓمٞمٓمٞم٤ًم طَمتَّك صدر اًم٘مرار اجلٛمٝمقري رىمؿ وم٘مد فمٚم٧م ُمديٜم٦م صٜمٕم٤مء ُمٜمدجم٦م ُمع حم٤مومٔم٦م ص

م6223ذم قم٤مم  63
(1)

اًم٘م٤ما سمٗمّمؾ ُمديٜم٦م صٜمٕم٤مء قمـ حم٤مومٔم٦م صٜمٕم٤مء إداري٤ًم، وإٟمِم٤مء يمٞم٤مٟم٤ًم إداري٤ًم ُمًت٘مالً  

يٕمرف سم٠مُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م، شمِمٛمؾ اًمٙمتٚم٦م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م عمديٜم٦م صٜمٕم٤مء وُم٤ًمطم٤مت زراقمٞم٦م، وقمدد ُمـ اجل٤ٌمل واًمتالل 

عمديٜم٦م، وضمزء ُمـ آُمتدادات اًمٕمٛمراٟمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م واعمتٜم٤مُمٞم٦م قمغم حم٤مور احلريم٦م ُمـ يمؾ اجلٝم٤مت، اعمحٞمٓم٦م سم٤م

وهذا اًم٘مرار مل يْمع ظم٤مرـم٦م ل٤م طمدود ضمٖمراومٞم٦م واوح٦م ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م، ومل حيدد ُم٤ًمطم٦م أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م 

تْمح ضمٚمٞم٤ًم ذم اخلرائط حتديدًا صم٤مسمت٤ًم، سمؾ فمؾَّ قمرو٦م ًمالضمتٝم٤مدات واًمتٗمًػمات اعمتٜم٤مىمْم٦م، وهذا اًمتٜم٤مىمض ي

واعمٓمٌققم٤مت واًمٙمت٥م اإلطمّم٤مئٞم٦م ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م
(2)

، وُمـ ظمالل اخل٤مرـم٦م، واحلدود اًمرؾمٛمٞم٦م ُٕم٤مٟم٦م 

اًمٕم٤مصٛم٦م اعمٕمتٛمدة واجل٤مري اًمتٕم٤مُمؾ هب٤م طَمتَّك اًمقىم٧م اًمراهـ، شمٌٚمغ ُم٤ًمطم٦م أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء ُمديري٦م 

يمؿ 667سمٜمل احل٤مرث 
0

ػ ضمذري٤ًم قمـ اعم٤ًمطم٤مت اًمتل ووٕمتٝم٤م أُم٤مٟم٦م (، وهذه اعم٤ًمطم٦م ختتٚم6، ظم٤مرـم٦م )

 اًمٕم٤مصٛم٦م ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م-

م والمقترحة عام 2001م و1983( توسع الحدود اإلدارية ألمانة العاصمة الرسمية عامي 1خريطة)
 م ونطاق التداخل اإلداري بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء2000

 
 -ARC GISاعمّمدر: إقمداد اًم٤ٌمطم٨م سم٤مؾمتخدام سمرٟم٤مُم٩م 

                                                 

 -91م، ص 6223اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وزارة اًمِمئقن اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م،  , 1

، 1م، ص 6223، وذًمؽ ذم اًمدًمٞمؾ اإلطمّم٤مئل ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصدٛم٦م قمد٤مم 0يمؿ112طمٞم٨م ووٕم٧م اعم٤ًمطم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م   ,2

 -61، صم0222واًمدًمٞمؾ آطمّم٤مئل ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م قم٤مم 
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وسمٕمد هذا اًم٘مرار شمقؾمع قمٛمران اًمٕم٤مصٛم٦م ذم قم٘مدي اًمثامٟمٞمٜم٤مت واًمتًٕمٞمٜم٤مت سمِمٙمؾ ُمتًد٤مرع ُمتجد٤موزًا 

حلدوده٤م اإلداري٦م قمغم اُمتداد اًمٓمرق اًمرئٞم٦ًم اًمتل شمرسمط اًمٕم٤مصٛم٦م سم٤ٌمىمل اعمدن واعمح٤مومٔم٤مت، وطمدقل اعمٜمِمد٠مة 

اًم٘مريٌد٦م ُمدـ طمددوده٤م واعمِم٤مريع احلٞمقي٦م يمٛمٓم٤مر صٜمٕم٤مء واًمٙمٚمٞم٦م احلرسمٞم٦م---اًمخ، وطمقل اًم٘مرى واًمْمقاطمل 

يمحدة وسمٞم٧م سمقس واًمروو٦م---اًمخ، واًمتدل شم٘مدع ودٛمـ احلددود اإلداريد٦م عمح٤مومٔمد٦م صدٜمٕم٤مء، سمٕمٞمددًا قمدـ 

 اًمتخٓمٞمط واعمخٓمٓم٤مت-

ًم٘مد شمٜمٌٝم٧م اجلٝم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م ًمتٜم٤مُمك، وشمٙم٤مصمر اًمٕمِمقائٞم٤مت ذم طمدقاف اًمٕم٤مصدٛم٦م وُمدـ طمقلد٤م سمِمدٙمؾ 

يم٤من ُمـ أسمرزه٤م صدور اًم٘مدرار اجلٛمٝمدقري  ُمت٠مظمر، وادمٝم٧م ًمقوع سمٕمض اعمٕم٤مجل٤مت اإلداري٦م واًمتخٓمٞمٓمٞم٦م،

م، اًم٘م٤ما سمٗمّمؾ ُمديري٦م سمٜمل احل٤مرث قمـ حم٤مومٔم٦م صٜمٕم٤مء، ووٛمٝم٤م إمم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م، 0226( قم٤مم 3رىمؿ )

ويٕمد هذا اًم٘مرار هق رظمر شمٕمديؾ رؾمٛمل ُمٕمتٛمددًا حلددود أُم٤مٟمد٦م اًمٕم٤مصدٛم٦م طمتدك اًمقىمد٧م اًمدراهـ، وسمدذًمؽ 

٦م اعمٕمتٛمددة سمٕمدد ودؿ ُمديريد٦م سمٜمدل احلد٤مرث إًمٞمٝمد٤م أصٌح٧م ُم٤ًمطم٦م أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م وومدؼ احلددود اًمرؾمدٛمٞم

يمؿ920
0
() وهذه اعم٤ًمطم٦م ختتٚمػ ضمذري٤ًم أيْم٤ًم قمـ اعم٤ًمطم٤مت اًمتل ووٕمتٝم٤م أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصدٛم٦م ذم ُمٓمٌققم٤مهتد٤م ،

 م(- 0262 ,0226اًمالطم٘م٦م ظمالل اعمرطمٚم٦م ) 

٦م م ضمزئٞمد0226( يتْمح أن شمٚمؽ اعمٕم٤مجل٤مت ًمتقؾمٞمع طمدود أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م قم٤مم 6ُمـ ظمالل اخل٤مرـم٦م )

شم٘متٍم قمغم ضم٤مٟمٌٝم٤م اًمِمامزم وم٘مط اعمتٛمثؾ سمٛمديري٦م سمٜمل احل٤مرث، ُمتج٤مهٚم٦ًم اًمتداظمؾ اًمٕمٛمرا  واإلداري ذم سم٤مىمل 

 اًمٜمٓمد٤مق ذم اجلٝم٤مت اًمتل يتٛمدد ومٞمٝم٤م قمٛمران ُمديٜم٦م صٜمٕم٤مءظم٤مرج طمدود أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م، يمامهقاحل٤مل

 طَمتَّدكسمٜمل طمِمٞمش ُمـ ىمريد٦م اعمٚمٙمد٦م  وؾمٕمقان وإضمزاء اجلٜمقسمٞم٦م اًمنمىمٞم٦م ُمـ ُمديري٦م سف سمٛمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمل

طمدددده، وىمرُمددد٤من، واًمٕمِمددد٤مش،  ُمٜمٓم٘مددد٦م ذم اجلٜمدددقيب اًمٜمٓمددد٤مق ُمٜمٓم٘مددد٦م ؿمددد٤ٌمم اًمٖمدددراس وزضمددد٤من،وذم

محٞمدد، وُمٜمد٤مـمؼ واؾمدٕم٦م ُمدـ ُمدديريتل  وريٛمد٦م ـمد٤مُمش، وصد٤مومٞم٦م وطمزيز اًم٘مٞميض، وأرشمؾ،ودارؾمٚمؿ،وىم٤مع

وادي فمٝمددر وفمددالع و واًمًددٜمٞمٜم٦م وُمددذسمح سمِمددٛمالن اًمٖمددريب واًمٜمٓمدد٤مق اًمددخ،---ؾمددٜمح٤من وسمٜمددل هبٚمددقل

وقمٍمواًمّم٤ٌمطم٦مواعم٤ًمضمد---اًمخ، واًمتل شم٘مع مجٞمع هذه اعمٜم٤مـمؼ وٛمـ احلدود اإلداريد٦م عمح٤مومٔمد٦م صدٜمٕم٤مء، 

 -وظم٤مرج احلدود اًمرؾمٛمٞم٦م ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م

                                                 

,   اًم٤ٌمطم٨م سم٤مؾمتخدام ٟمٔمدؿ اعمٕمٚمقُمد٤مت اجلٖمراومٞمد٦مARC GIS  وسمد٤مٓقمتامد قمدغم اخل٤مرـمد٦م اإلداري اًمرؾمدٛمٞم٦م ًمٚمٛمح٤مومٔمد٤مت

 اعمديري٤مت-
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وسمام أن هذه اًمتٕمديالت ذم احلدود اإلداري٦م مل شمْمؿ يمؾ اًمٙمتٚم٦م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م عمديٜم٦م صٜمٕم٤مء 

احلريم٦م، ومل شمٚمٌل ـمٛمقطم٤مت وُمٓم٤مًم٥م أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م، واًمتل هتدف إمم وؿ  واُمتداداهت٤م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م قمغم حم٤مور

اًمٙمتٚم٦م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م عمديٜم٦م صٜمٕم٤مء سم٤مًمٙم٤مُمؾ،  وٛمـ احلدود اإلداري٦م ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م، وم٘مد ووٕم٧م أُم٤مٟم٦م 

م ُم٘مؽمطم٤ًم ًمتقؾمٞمع طمدوده٤م اإلداري٦م، ًمتْمؿ شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ اًمقاىمٕم٦م ذق 0226اًمٕم٤مصٛم٦م ذم اًمٕم٤مم ذاشمف 

يمؿ 197.9اًمٕم٤مصٛم٦م، واًمتل شم٘مدر ُم٤ًمطمتٝم٤م سمد وضمٜمقب وهمرب 
0

، وسمٚمؽ ارشمٗمٕم٧م ُم٤ًمطم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م ووم٘م٤ًم 

يمؿ6212لذ اعم٘مؽمح إمم 
0
( وًمٙمـ هذه اعم٘مؽمح شمؿ رومْمف ُمـ ىمٌؾ حم٤مومٔم٦م صٜمٕم٤مء، وذم اعم٘م٤مسمؾ شمؿ 0ظم٤مرـم٦م) 

ّم٤مئل اقمتامده ُمـ ىمٌؾ أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م ذم ظمالل وّؿ شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ إمم ظم٤مرـمتٝم٤م اإلداري٦م ذم اًمدًمٞمؾ اإلطم

م0226ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م قم٤مم 
(1)

، وهذ اعم٘مؽمح اعمٓمروح ُمـ ىمٌؾ أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م مل يتؿ شمٕمزيزه سم٘م٤مٟمقن )ىمرار 

مجٝمقري( ًمقوع طمّد لذا اًمٜمزاع واًمتداظمؾ اإلداري سملم اًمٕم٤مصٛم٦م واعمح٤مومٔم٦م، وُم٤مزاًم٧م هذه اعمٜم٤مـمؼ شُمٕم٤م  

)ك اًمقىم٧م احل٤مزمُمـ هذا اًمتداظمؾ اإلداري سملم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م وحم٤مومٔم٦م صٜمٕم٤مء طمتَّ 

)- 

يمدؿ313وُمـ ظمالل هذا اعمِمٝمد اإلداري يتْمح أن اًمٙمتٚم٦م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م عمديٜم٦م صٜمٕم٤مء اًم٤ٌمًمغ ُم٤ًمطمتٝم٤م 
0
 ،

م شمِمت٧م إداري٤ًم وختٓمٞمٓم٤ًم وشمٜمٛمقي٤ًم سملم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م وحم٤مومٔم٦م صٜمٕم٤مء، طمٞم٨م يتقاضمد ُمـ اعم٤ًمطم٦م 0262قم٤مم 

يمؿ610اعمٌٜمٞم٦م عمديٜم٦م صٜمٕم٤مء 
0
إلداريد٦م عمح٤مومٔمد٦م صدٜمٕم٤مء، أي ظمد٤مرج احلددود % وٛمـ احلددود ا91وسمٜم٦ًٌم  

يمؿ626اإلداري٦م ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م، و
0
% ُمـ ُم٤ًمطم٦م اًمٙمتٚم٦م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م عمديٜم٦م صدٜمٕم٤مء شم٘مدع ودٛمـ 19وسمٜم٦ًٌم  

 (- 0، ظم٤مرـم٦م)()احلدود اًمرؾمٛمٞم٦م ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م

                                                 

 -09و 06م، ص 0226ًمٚمٛمزيد اٟمٔمر ظم٤مرـم٦م وُم٤ًمطم٦م أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م ذم اًمدًمٞمؾ اإلطمّم٤مئل ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م قم٤مم  , 1

 , ًشمداظمؾ ختٓمٞمٓمل ؿمديد سملم إضمٝمزة اًمتٜمٗمٞمذي٦م ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصدٛم٦م حم٤مومٔمد٦م صدٜمٕم٤مء، طمٞمد٨م و ٤مً إداري ٤مً طمٞم٨م اشمْمح أن هٜم٤مًمؽ شمٜم٤موم

عمٌٜمك أو ُمٜمِم٤مة ُم٤م شمرومْمف اعمح٤مومٔم٦م واًمٕمٙمس، وذًمؽ اٟمٕمٙمس ؾمدٚم٤ًٌم قمدغم ختٓمدٞمط  قمٛمدران شمٚمدؽ  ٤مً شمّمدر أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م شمرظمٞمّم

ز ووم٤مىمؿ ٜمّمؾ قمـ شم٘مديؿ اخلدُم٤مت، مم٤م قمزَّ ت٤ًمسمؼ إضمٝمزة اإلداري٦م اًمتخٓمٞمٓمٞم٦م قمغم حتّمٞمؾ اعمقارد وشمتشم، طمٞم٨م وشمٜمٔمٞمٛمٝم٤م اعمٜم٤مـمؼ

ُمـ فم٤مهرة أزُم٦م اًمتخٓمٞمط احليي وقمجز أو سم٤مٕصح همٞم٤مب اخلدُم٤مت واًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞمد٦م، ظم٤مصد٦م ذم ُمٜمد٤مـمؼ اًمدداظمؾ اإلداري 

ؾم٤مًمٗم٦م اًمذيمر، واًمتل شمٕم٤م  ُمـ اًمتداظمؾ اإلداري واًمتخٓمٞمٓمل سمدلم أُم٤مٟمد٦م اًمٕم٤مصدٛم٦م وحم٤مومٔمد٦م صدٜمٕم٤مء )اًم٤ٌمطمد٨م، ُمدـ ظمدالل 

 ِمخّمٞم٦م ُمع قمدد ُمـ اعمٝمٜمدؾملم ذم اجلٝم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م(-اعم٘م٤مسمالت اًم

,  اًم٤ٌمطم٨م سم٤مؾمتخدام ٟمٔمؿ اعمٕمٚمقُم٤مت اجلٖمراومٞم٦مARC GIS  ،وسم٤مٓقمتامد قمغم اخل٤مرـم٦م اإلداري اًمرؾمٛمٞم٦م ًمٚمٛمح٤مومٔم٤مت واعمديرات

 م-0262وصقرة ومْم٤مئٞم٦م ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م 
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٤مصٛم٦م م، طمتك اًمقىم٧م احل٤مزم،قُمِ٘مَدت ضمٚم٤ًمت قمديدة، وطمقارات يمثػمة سملم أُم٤مٟم٦م اًمٕم0226وُمٜمذ قم٤مم 

اًمٕم٤مصدٛم٦م  ، حلؾ هذا اإلؿمدٙم٤مل اإلداري، ًمتحديدد احلددود اإلداريد٦م اًمٗم٤مصدٚم٦م سمدلم أُم٤مٟمد٦موحم٤مومٔم٦م صٜمٕم٤مء 

)وٟمقىمش قمغم ـم٤موًم٦م هذه اجلٚم٤ًمت قمدد ُمـ اًمرؤى واعم٘مؽمطم٤مت واحلٚمدقل وحم٤مومٔم٦م صٜمٕم٤مء، وم٘مد ووع

) ،

ٗمَؼ وسمٕمد خم٤مض ـمقيؾ  ٤مصٛم٦م وحم٤مومٔم٦م صٜمٕم٤مء، إقم٤مدة دُم٩م أُم٤مٟم٦م اًمٕمقمغم م 0262ُم١مظمرًا ذم ؿمٝمر أهمًٓمس اشمن

ن أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصدٛم٦م وحم٤مومٔمد٦م صدٜمٕم٤مء ذم روإٟمِم٤مء هٞمئ٦م ومٜمٞم٦م وإداري٦م وُم٤مًمٞم٦م ُمِمؽميم٦م شمنمف قمغم ختٓمٞمط وشمٜمٛمٞم٦م 

)واطمد


-) 

وهذا اعمقًمقد اإلداري مل خيرج إمم طمٞمز اًمتٜمٗمٞمذ ظمروضم٤ًم واوح٤ًم وضمٚمٞم٤ًَّم، واًمذي يٕمدن ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر 

طمٞم٨م ؾمٞمًٝمؿ ذم ظمٚمؼ أزُم٤مت إداري٦م وختٓمٞمٓمٞم٦م ضمديدة سملم أُم٤مٟم٦م  اًمٌح٨م اٟمتٙم٤مؾم٦م إداري٦م وختٓمٞمٓمٞم٦م ظمٓمػمة،

اًمٕم٤مصٛم٦م وحم٤مومٔم٦م صٜمٕم٤مء ُمـ ضم٤مٟم٥م، وإضمٝمزة اًمتٜمٗمٞمذي٦م واعمج٤مًمس اعمحٚمٞم٦م ًمٙمٚمٞمٝمام ُمـ ضم٤مٟم٥م رظمر، سمؾ 

ويٜمذر سمتٌٚمقر يم٤مرصم٦م ختٓمٞمٓمٞم٦م وشمٜمٛمقي٦م يًتٕميص طمٚمَّٝم٤م ذم اعمًت٘مٌؾ اًم٘مري٥م، ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م وحم٤مومٔم٦م صٜمٕم٤مء 

؛ ٕٟمف ؾمٞمٕمّزز الٞمٛمٜم٦م احليي٦م ًمٚمٕم٤مصٛم٦م ويزيد ُمـ طمرُم٤من اعمح٤مومٔم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م، طمٞم٨م قمغم طمد ؾمقاء

ؾمتؽميمز ضمٝمقد إضمٝمزة اإلداري٦م واًمتخٓمٞمٓمٞم٦م اعمدجم٦م سمتٜمٛمٞم٦م اًمٙمتٚم٦م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م ًمٚمٕم٤مصٛم٦م وإطمٞم٤مء اًمٜم٤مؿمئ٦م 

سمام ومٞمٝم٤م  سم٠مـمراومٝم٤م، وؾمتٚم٘مل فمٝمره٤م قمـ شمٜمٛمٞم٦م اعمح٤مومٔم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم، وقمـ ختٓمٞمط وشمٜمٛمٞم٦م اعمرايمز احليي٦م،

إمه٤مل وقاطمل اًمٕم٤مصٛم٦م اًمتل ُمـ اعمٗمؽمض أن متثؾ أوًمقي٦م شمٜمٛمقي٦م ًمٙمٚمٞمٝم٤م يمٛمرايمز وأىمٓم٤مب شمٜمٛمقي٦م 

 ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م وُمّمّدات وأىمٓم٤مب ختٗمٞمػ قمـ اًمٕم٤مصٛم٦م- 

                                                 

  ح٥ًم ُم٘مؽمح أُم٤مٟمد٦م اًمٕم٤مصدٛم٦م، وُمٜمٝمد٤م شمقؾمدٞمع سماًمٕم٤مصٛم٦م ُمـ هذه احلٚمقل آؾمتٛمرار قمغم اًمقوع اًم٘م٤مئؿ، وُمٜمٝم٤م شمقؾمٞمع طمدود

% ُمـ ُمقارده٤م اعمحٚمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م شم٘مًٞمؿ حم٤مومٔم٦م صٜمٕم٤مء إمم حم٤مومٔمتلم)حم٤مومٔم٦م همدٞمامن ذم 62طمدود اًمٕم٤مصٛم٦م ُم٘م٤مسمؾ إقمٓم٤مء اعمح٤مومٔم٦م 

رىمل ديب واًمِمداجلزء اًمنمىمل وحم٤مومٔم٦م مهدان ذم اجلزء اًمٖمريب(، وُمٜمٝم٤م شم٘مًٞمؿ حم٤مومٔم٦م صدٜمٕم٤مء إمم صمالصمد٦م ىمٓم٤مقم٤مت)اًم٘مٓمد٤مع اًمٖمدر

واًمِمامزم(، وُمٜمٝم٤م إقم٤مدة دُم٩م حم٤مومٔم٦م صٜمٕم٤مء ُمع أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م ذم يمٞم٤من إداري واطمدد ، وأظمدػمًا شمدؿ آشمٗمد٤مق قمدغم دُمد٩م أُم٤مٟمد٦م 

م، وُمع ذًمؽ مل خيرج إمم طمٞمز اًمتٜمٗمٞمذ أي ُمٜمٝمام، وُمد٤م 0262ؿمٝمر أهمًٓمس وذًمؽ ذم  اًمٕم٤مصٛم٦م واعمح٤مومٔم٦م ذم يمٞم٤من إداري واطمد

ٚمجدل وشمْم٤مرب اًمتٗمًػمات وآضمتٝم٤مدات)اًم٤ٌمطم٨م، ُمـ ظمدالل اعم٘مد٤مسمالت اًمِمخّمدٞم٦م ذم اجلٝمد٤مت زاًم٧م هذه اعمِمٙمٚم٦م جم٤مًٓ ًم

 اعمٕمٜمٞم٦م(-

   قمٛمدقم مجٞمدع اعمٙم٤مشمد٥م اًمتٜمٗمٞمذيد٦م  ُمدديريوهذه الٞمئ٦م حت٧م رئ٤مؾم٦م أُملم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م وحم٤مومظ حم٤مومٔم٦م صٜمٕم٤مء ٟم٤مئ٤ًٌم ًمف، وقمْمقي٦م

ٗمٞمذي يديره اعمدير اًمٕم٤مم ًمٚمٛمٙمتد٥م اًمتٜمٗمٞمدذي سم٤مُٕم٤مٟمد٦م وُمٜمدقب قمٜمدف سم٠مُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م وحم٤مومٔم٦م صٜمٕم٤مء، قمغم أؾم٤مس يمؾ ُمٙمت٥م شمٜم

 )اًم٤ٌمطم٨م، ُمـ ظمالل اعم٘م٤مسمالت اًمِمخّمٞم٦م ذم اجلٝم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م(- اعمدير اًمٕم٤مم ًمٚمٛمٙمت٥م اًمتٜمٗمٞمذي سم٤معمح٤مومٔم٦م
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( أزمة التخطيط الحضري والعمراني في نطاق التداخل اإلداري بين أمانة العاصمة ومحافظة 2خريطة )

 صنعاء

 
 -٨ARC GISم سم٤مؾمتخدام سمرٟم٤مُم٩م اعمّمدر: إقمداد اًم٤ٌمطم

وهذا اعمِمٝمد يدل قمغم أن ىمرار ومّمؾ اًمٕم٤مصٛم٦م يم٤من ُمتّنقم٤ًم واردم٤مًمٞمد٤ًم، مل شمًدٌ٘مف دراؾمد٤مت ضمٖمراومٞمد٦م، 

وضمٞمقًمقضمٞم٦م وهٞمدروًمقضمٞم٦م، وقمٛمراٟمٞم٦م، وسمٞمئٞم٦م ُمتخّمّم٦م؛ ومٚمؿ يقوح طمدوده٤م وٓ ُمًد٤مطمتٝم٤م، ومل شمتٌٚمدقر 

ر رؤيد٦م ختٓمٞمٓمٞمد٦م ُمًدت٘مٌٚمٞم٦م ٟم٤مودج٦م، ٓؾمدتٞمٕم٤مب ومٞمف ؿمخّمٞم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م اجلٖمراومٞم٦م، يمام مل يراومؼ ذًمؽ اًم٘مدرا

ووؿ اًمتقؾمٕم٤مت اًمٕمٛمراٟمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م رٟمذاك، واعمتقىمٕم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ قمغم اُمتداد حم٤مور احلريمد٦م، وطمدقل اعمٜمِمد٠مة 

واعمِم٤مريع احلٞمقي٦م واًم٘مرى واًمْمقاطمل  اعمحٞمٓم٦م وٛمـ احلدود اإلداري٦م ًمٚمٕم٤مصٛم٦م، ومٚمؿ يًتٗمد ُمـ اًمتج٤مرب 

صؿ اًمٕم٤ممل اعمت٘مدم، ومْماًل قمـ قمدم آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمقادر واخلؼمات اًمقـمٜمٞم٦م ُمدـ اًمٜم٤مضمح٦م ذم ختٓمٞمط ُمدن وقمقا

إيم٤مديٛمٞملم اعمتخّمّملم ذم اًمتخٓمٞمط احليي، واإلىمٚمٞمٛمل واًمٕمٚمقم ذات اًمٕمالىم٦م؛ ًمتالىمح إومٙم٤مر اعمثٛمدرة 

ُم٦م، واًمٌٜم٤مءة ًمقوع ُمٕم٤مجل٤مت ختٓمٞمٓمٞم٦م ُمقوققمٞم٦م وىم٤مئٞم٦م وقمالضمٞم٦م ُمثٛمرة، ل٤م رًمٞم٦م إضمرائٞمد٦م ُمزُمٜمد٦م، وُمًدتدا

 وىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٜمٗمٞمذ وص٤محل٦م ًمٚمحٞم٤مة-

 تضاسب املَاو ّالصالسٔات بني اجمللع احمللٕ للعاصن٘ ّأدَضتَا التيفٔزٓ٘ -0

متثؾ اعمج٤مًمس اعمحٚمٞم٦م ؾمٚمٓم٦م حمٚمٞم٦م ُمٜمتخ٦ٌم قمغم ُمًتقى اعمح٤مومٔم٤مت واعمديري٤مت، فمٝمرت ذم اًمٞمٛمـ قمد٤مم 

ريم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م ذم اًمتخٓمٞمط ًمٚمتٜمٛمٞم٦م واختد٤مذ م، ممثٚم٦م ىمٗمزة إداري٦م ٟمققمٞم٦م؛ ًمٚمحد ُمـ اعمريمزي٦م وشمقؾمٞمع اعمِم٤م0226
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اًم٘مرار وإدارة اًمتٜمٛمٞم٦م، ويمذا اإلذاف قمغم إضمٝمزة اًمتٜمٗمٞمذي٦م وحم٤مؾمٌتٝم٤م، ورهمؿ أهن٤م متثؾ دمرسم٦م إداري٦م طمديث٦م 

وىمٗمزة ٟمققمٞم٦م قمغم اعمًتقى اًمقـمٜمل واإلىمٚمٞمٛمل، إٓ أن اعمِمٙمٚم٦م اجلقهري٦م هٜم٤م
()  أن هذه اًمًٚمٓم٦م اعمحٚمٞم٦م يٖمٚم٥م

٤مهدد٤مت آضمتامقمٞمدد٦م وطمديثدد٦م اخلددؼمة، ٓ اعمدد١مهالت واًمٙمٗمدد٤مءات اًمٕمٚمٛمٞمدد٦م اعمتخّمّمدد٦م، قمددغم ـم٤مىمٛمٝمدد٤م اًمقضم

، ًمٞمس ذًمؽ ومح٥ًم سمؾ هٜم٤مًمؽ اً وأصٌح٧م ؾمٚمٓم٦م ُمٜمتخ٦ٌم ُمقازي٦م ًمألضمٝمزة اًمتٜمٗمٞمذي٦م سمؾ وأيمثر ذقمٞم٦م وٟمٗمقذ

 شمْم٤مرب سملم ىم٤مٟمقن اإلدارة اعمحكم واًم٘مقاٟملم واًمٚمقائح اعمٜمٔمٛم٦م ًمٚمٕمٛمؾ ُمع إضمٝمزة اًمتٜمٗمٞمذي٦م، وم٘مد أومّمدح٧م

ُمد٤مدة وٟمدص ىمد٤مٟمق  ًمدإلدارة اعمحٚمٞمد٦م  72م( قمدـ وضمدقد 0221,0262اخلٓم٦م اخلٛمًٞم٦م اًمث٤مًمث٦م ًمٚمتٜمٛمٞمد٦م )

شمتٕم٤مرض سمِمٙمؾ واوح ُمع إضمٝمزة اًمتٜمٗمٞمذي٦م
(1)

، ومْماًل قمـ شمقاوع ومٝمؿ ضمزء رظمر ُمـ اًم٘مقاٟملم واًمٚمدقائح، 

ظمتّم٤مصد٤مت، وآؾمتخدام اًمًٞمئ ًمٚمٌٕمض أظمر ُمـ اًم٘مقاٟملم اعمٜمٔمٛم٦م ًمٚمٕمٛمؾ، وشمداظمؾ اًمّمالطمٞم٤مت، وآ

 واعمٝم٤مم ًمٙمٍؾ ُمٜمٝمام-

وسمذًمؽ وم٘مد قم٤مٟم٧م إضمٝمزة اًمتٜمٗمٞمذي٦م ذم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م يمثػمًا وٓ شمزال ُمـ هذا اًمتٕم٤مرض ُمع جمٚمًدٝم٤م 

 اً سمٜمدد 601اعمحكم واًمتل شم٘متٍم ضمٝمقده قمغم مجع وضمٜمل اعمدقارد ُمدـ 
(2)

، وشمتددظمؾ ذم يمدؾ صدٖمػمة ويمٌدػمة 

قمـ أداء ُمٝم٤مُمٝم٤م يمام ا٥م ذم ختٓمدٞمط وشمٜمٛمٞمد٦م اًمٕم٤مصدٛم٦م، وشمْمع اًمٕميص ذم قمجٚم٦م إضمٝمزة اًمتٜمٗمٞمذي٦م وإقم٤مىمتٝم٤م 

ويم٤من ُمـ أسمرز صمامر ذًمؽ اًمتٕم٤مرض فمٝمقر ُمِمٙمٚم٦م احلدود اإلداري٦م سملم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م وحم٤مومٔم٦م صدٜمٕم٤مء قمد٤مم 

م ؾم٤مًمٗم٦م اًمذيمر، واؾمتٛمرار هذه اعمِمٙمٚم٦م طمتك اًمٞمقم، وهق قمٛمدر اإلدارة واًمًدٚمٓم٦م اعمحٚمٞمد٦م ذم اًمٌٚمدد، 0226

 ٕزُم٦م احليي٦م سم٤مًمٕم٤مصٛم٦م-واؾمتٗمح٤مل وشمٜمقع ُمٔم٤مهر ا

 

                                                 

, ّرع ذم شم٘مٚمٞمده٤م دتًوم٤معمِمٙمٚم٦م اًمتل قم٤مٟم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٞمٛمـ يمثػمًا وٓ شمزال، أٟمف يّم٤مطم٥م اإلقمج٤مب سمتجرسم٦م يمت٥م ل٤م اًمٜمج٤مح ذم سمٚمد ُم٤م، اًم

دون إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم حمتقاه٤م وإضمراءات شمٜمٗمٞمذه٤م وُمدى صالطمٞمتٝم٤م أو إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم صٞم٤مهمتٝم٤م وشمٜم٘مٞمتٝم٤م ويٛمٜمٜمتٝمد٤م ًمتتٙمٞمدػ ُمدـ 

اًمٌٞمئ٦م وظمّمقصٞم٤مت اعمجتٛمع اًمٞمٛمٜمل واعمرطمٚم٦م احلْم٤مري٦م اًمتل يٛمر هب٤م اعمجتٛمع اًمٞمٛمٜمل، ومٞمتؿ شم٘مٚمٞمدده٤م وآؾمدتٕمج٤مل ذم شمٓمٌٞم٘مٝمد٤م 

ؿ شمِمقهيٝم٤م سمحٞم٨م شمٓمٖمل ؾمٚمٌٞم٤مهت٤م قمغم إا٤مسمٞم٤مهت٤م ومتتحقل ُمـ ٟمٕمٛمد٦م إمم ٟم٘مٛمد٦م، وهٙمدذا أصدٌح٧م إرض اًمٞمٛمٜمٞمد٦م سمٕمالهت٤م وُمـ صم

رح دظمالل اًم٘مرن إظمػم ُمًٚمقسم٦م اًم٘مرار واًمرؤي٦م اًمقـمٜمٞمد٦م، سمدؾ وؾمد٤مطم٦م ًمٚمتجد٤مرب اًمًٞم٤مؾمدٞم٦م وآىمتّمد٤مدي٦م واإلداريد٦م وُمًد

ؾمٞم٤مد وإداري وشمٜمقع ذم اًمقٓءات قمغم اًم٤ًمطم٦م اًمقـمٜمٞمد٦م،  ًمٚمتج٤مذسم٤مت واًمٍماقم٤مت آىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م، وُم٤م يالطمظ ُمـ شمِمظٍ 

 صمٛمرة وُمًتخٚمص شمٚمؽ اًمتج٤مرب اعمًتقرة واعمتًٚمٚم٦م ُمـ ظم٤مرج احلدود اًمقـمٜمٞم٦م )اًم٤ٌمطم٨م(-  ٜمزًم٦مهق سمٛم

اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وزارة اًمتخٓمٞمط واًمتٕم٤مون اًمددوزم، ظمٓمد٦م اًمتٜمٛمٞمد٦م آىمتّمد٤مدي٦م وآضمتامقمٞمد٦م اًمث٤مًمثد٦م ًمٚمتخٗمٞمدػ ُمدـ اًمٗم٘مدر  ,1

 -096م(، ص0221,0262)

 م-0222اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وزارة اًمِمئقن اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، ىم٤مٟمقن اإلدارة )اًمًٚمٓم٦م( اعمحٚمٞم٦م، قم٤مم  ,2
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 ثاىًٔا: أصم٘ التخطٔط احلضشٖ يف أماى٘ بالعاصن٘

ري دهٜم٤مًمؽ جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ اًمتخٓمٞمٓمٞم٦م اًمتل شمٔم٤مومرت ذم فمٝمقر واؾمتٗمح٤مل أزُم٦م اًمتخٓمٞمط احلْم

 ذم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م ُمـ أسمرزه٤م ُم٤م ي٠ميت:

م؛ 6272طمتدك قمد٤مم  Master Plansشم٠مظمر فمٝمقر اعمخٓمٓم٤مت إؾم٤مؾمدٞم٦م احلديثد٦م ًمٚمٕم٤مصدٛم٦م  ,6

م، وُمـ 6277ٟمٔمرًا ًمت٠مظمر إٟمِم٤مء هٞمئ٦م ظم٤مص٦م سم٤مًمتخٓمٞمط احليي ذم اًمٌٚمد سمِمٙمؾ قم٤مم طمتك قم٤مم 

م ًمٕمٛمدؾ خمٓمٓمد٤مت 6272قمد٤مم  (Berger and Kampsax)ظمالل٤م شمؿ اًمتٕم٤مىمد ُمدع ذيمد٦م 

وآىمتّمد٤مدي  خلٛمس ُمدن يٛمٜمٞم٦م، ُمٜمٝم٤م ُمديٜم٦م صٜمٕم٤مء، طمٞمد٨م شمٜمد٤مول اًمٜمٛمدق واًمتٓمدقر اًمٕمٛمدرا 

هدق قمد٤مم م  6272 م، وسمذًمؽ يٕمد قم٤م0222ٛم٦م طمتك قم٤مم ًت٘مٌكم ًمٚمٕم٤مصوآضمتامقمل احل٤مزم واعم

)فمٝمقر أول خمٓمط طميي طمدي٨م ًمٚمٕم٤مصٛم٦م
1
)- 

ـ، طمٞم٨م شمدؿ م طمتك اًمقىم٧م اًمراه0222همٞم٤مب اعمخٓمط إؾم٤مد اًمتقضمٞمٝمل ًمٚمٕم٤مصٛم٦م ُمٜمذ قم٤مم  ,0

م، ًمتحددي٨م اعمخٓمدط اًمًد٤مسمؼ عمديٜمد٦م 6222قمْمقًا قمد٤مم  66ٙمقن ُمـ اًمتٕم٤مىمد ُمع ومريؼ يمقيب ُم

م، وًمٙمـ ومِمؾ 0202م، وووع ظمٓم٦م ُمًت٘مٌٚمٞم٦م عمديٜم٦م صٜمٕم٤مء طمتك قم٤مم 6272,0222صٜمٕم٤مء 

هذا اًمٗمريؼ ذم قمٛمٚمف؛ ٟمٔمرًا ًمتقاوع ظمؼمات وُم١مهالت يمقادره اًمٕمٚمٛمٞمد٦م؛ ومٚمدؿ يدتؿ اقمدتامد هدذا 

م طمتك اًمٞمقم شمٜمٛمدق وشمتٛمددد سمِمدٙمؾ قمٗمدقي دون 0222اعمخٓمط، وأصٌح٧م اًمٕم٤مصٛم٦م ُمٜمذ قم٤مم 

 خمٓمط شمقضمٞمٝمل ًمٕمٛمران اًمٕم٤مصٛم٦م- 

م، 0220ريٕم٤مت اًمٌٜمد٤مء إمم دم وشمِمد6221يٕم٤مت اًمتخٓمٞمط احليي ذم اًمٌٚمد إمم قمد٤مم شم٠مظمر شمنم ,3

ووم٘مرمه٤م اًمِمديد ًمٚمٛمٕمد٤ميػم اًميدوري٦م اعمٜمٔمٛمد٦م، واًمْمد٤مسمٓم٦م ًمٚمٕمٛمدران واًمٌٜمد٤مء، اعمتٕمد٤مرف قمٚمٞمدف 

وختْمع ًمف ُمدن وقمقاصؿ اًمٕم٤ممل اًمٜم٤مو٩م واعمًت٘مر، واًمتدل شمْمدٌط وشمدٜمٔمؿ اًمتٜمٛمٞمد٦م اًمٕمٛمراٟمٞمد٦م ذم 

)دي٦م واعمٜم٤مـمؼ اًمؼميم٤مٟمٞم٦م واعمٜم٤مـمؼ اعمٖمذي٦م ًمٚمٛمٞمد٤مه اجلقومٞمد٦م---إًمخاعمٜمحدرات وجم٤مري إو
2
، وُمدـ (

صَمؿ اؾمتٗمزاز اًم٘مقى اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٙم٤مُمٜم٦م، مم٤ّم يزيد ُمـ طمددة اعمخد٤مـمر اًمٓمٌٞمٕمد٦م، ومْمداًل قمدـ شمقاودع 

 ذم هذه اًمتنميٕم٤مت- أهمٚم٥م اعمٕم٤ميػماعمقضمقدة شمٓمٌٞمؼ

                                                 

1, Berger and Kampsax, Master Plan, Sana'a Comments of Draft final report. May, 

1978. 

 م- 0260يي وشمنميٕم٤مت اًمٌٜم٤مء، ـمٌٕم٦م صم٤مٟمٞم٦م، قم٤مم اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وزارة اًمِمئقن اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، شمنميٕم٤مت اًمتخٓمٞمط احل ,2
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قضمٞمٝمٞم٦م ًمٚمٛمدن اًمرئٞم٦ًم سمام ومٞمٝم٤م آقمتامد قمغم اخلؼمات واًمنميم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ًمقوع اعمخٓمٓم٤مت اًمت ,9

اًمٕم٤مصٛم٦م، واًمث٘م٦م سم٤معمًتِم٤مريـ إضم٤مٟم٥م ًمقوع اعمخٓمٓمد٤مت اًمتٗمّمدٞمٚمٞم٦م ٓؾمدتخداُم٤مت إرض 

احليي٦م، وُمـ صمؿ شمٓمٌٞمؼ دم٤مرب وُمٕم٤ميػم ختٓمٞمٓمٞمد٦م واومددة، ٓ شمٜمًدجؿ وٓ حتد٤ميمل ظمّمقصدٞم٦م 

ع يمٗم٤مءة اًمٙم٤مدر اعمجتٛمع واعمٕمٓمٞم٤مت اًمٌٞمئٞم٦م واعمقروث اًمٕمٛمرا  اًمٞمٛمٜمل إصٞمؾ، ومْماًل قمـ شمقاو

طمدوث اٟمٗمّم٤مم ذم ؿمخّمٞم٦م اًمتخٓمٞمط  صمؿَّ اًمتخٓمٞمٓمل ذم شمٓمٌٞمؼ اعمٕمٓمٞم٤مت واعمٕم٤ميػم اًمقاومدة، وُمـ 

 اًمٕمٛمرا  سملم إص٤مًم٦م واعمٕم٤مسة-

شم٠مظمر إقمداد اعمخٓمٓم٤مت اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ذم أـمراف اعمديٜمد٦م، وإطمٞمد٤مء احلديثد٦م واًمٜم٤مؿمدئ٦م، ممد٤م ؾمدٛمح  ,1

ٌح٧م اعمخٓمٓمد٤مت شمالطمدؼ اًمتقؾمدع اًمٕمٛمدرا ؛ سم٤مًمٌٜم٤مء اًم٤ًمسمؼ ًمٚمتخٓمٞمط سمٓمري٘م٦م قمِمقائٞم٦م، وأص

ًمتقومػم ُم٤م يٛمٙمـ شمقومػمه ُمـ اخلدُم٤مت اًميوري٦م، وشمًدخػم ضمدؾ اهتامُمٝمد٤م ًمٚمحٗمد٤مظ وم٘مدط قمدغم 

 اؾمت٘م٤مُم٦م سمٕمض اًمِمقارع- 

رريـ ُمدـ د، وشمٓمقيدؾ اعمٕمد٤مُمالت ًمٚمٛمتْمد)اًمروشمٞمٜمٞمد٦م(اًمتٕمقيْم٤مت همػم اًمٕم٤مدًمد٦م واإلضمدراءات  ,1

، إلٟمِم٤مء اعمراومؼ واخلدُم٤مت اعمختٚمٗم٦م، قمٜمد شمٜمٗمٞمذ ُمٜمٝم٤م ، اًمذيـ أظُمِذت أراوٞمٝمؿ، أو ضمزءاعمقاـمٜملم

اعمخٓمٓم٤مت، وسم٤مًمت٤مزم وم٠من اعمقاـمـ ٓ يتقرع قمـ سمٞمٕمٝمد٤م أيمثدر ُمدـ ُمدرة، أو اًمٌٜمد٤مء ومٞمٝمد٤م واًمددوم٤مع 

اعمًتٛمٞم٧م قمٜمٝم٤م؛ مم٤م يقرث ُمِم٤ميمؾ ُمتٕمددة، سمام ومٞمٝم٤م شمٖمٞمػم اؾمدتخداُم٤مت إرض، واًمًدٓمق قمدغم 

ري، وشمِمقيف دوإقم٤مىم٦م اًمتخٓمٞمط احلْم ىمٓمع إرض اعمخّمّم٦م ًمٚمخدُم٤مت واعم٤ًمطم٤مت اخلياء،

 اعمخٓمٓم٤مت- 

قمدم ىمدرة اجلٝم٤مت اًمتٜمٗمٞمذي٦م قمدغم آًمتدزام سم٤معمخٓمٓمد٤مت ومح٤ميتٝمد٤م ُمدـ اًمتجد٤موزات، ؾمدقاء ذم  ,7

) اعمٜم٤مـمؼ اعمخٓمٓم٦م، أو اخل٤موٕم٦م ًمٚمتخٓمدٞمط، ظم٤مصد٦م ذم اعمٜم٤مؾمد٤ٌمت اًمٕم٤مُمد٦م

ى( قمدغم  طمٞمد٨ُم ُيتٕمددَّ

)٤مًمٗم٦م، ظم٤مص٦م ذم اًمٚمٞمؾاعمخٓمٓم٤مت وإراا اًمزراقمٞم٦م ًمٌٜم٤مء أٓف اعم٤ًميمـ اعمخ
1
واًمتل شمًدتخدم  (

هم٤مًم٤ًٌم ُم٤مدة )اًمٌٚمؽ( ًمٌٜم٤مئٝمد٤م واؾمدتخدام اًمٜمًد٤مء وإـمٗمد٤مل دروقمد٤ًم سمنمدي٦م ًمٚمحٗمد٤مظ قمدغم هدذه 

                                                 

,  وُمـ أمهٝم٤م اعمقاؾمؿ آٟمتخ٤مسمٞم٦م وإقمٞم٤مد اًمقـمٜمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م، طمٞم٨م يتؿ اهمتٜم٤مُمٝم٤م يمٛمقاؾمؿ ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٤مت اًمٕمٛمراٟمٞمد٦م، واًمتدل يدتؿ

 ومٞمٝم٤م سمٜم٤مء رٓف اعم٤ًميمـ اعمخ٤مًمٗم٦م-

٤م ُمدن اًمٚمٞمؾ، ُمٜمٝم٤م ُمدن اًمٚمٞمؾ سمٛمذسمح وسمٞمد٧م ُمٕمٞمد٤مد وقمٓمد٤من ذم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م قمنمات اًمتجٛمٕم٤مت اًمٕمِمقائٞم٦م، سمام ومٞمٝم إذ ُأٟمِمئ٧م ,1

، اًمتحي اًمٕمِمقائل وشم٠مصمػمه قمدغم سمرٟمد٤مُم٩م وطمزيز واحلت٤مرش واعمٓم٤مر---اًمخ، ًمٚمٛمزيد اٟمٔمر سمح٨م اًمديمتقر حمٛمد قمٌد اًمٕمزيز ين

 صٜمٕم٤مء، سمح٨م همػم ُمٜمِمقر- –اعمجتٛمع اإلٟمامئل، أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م 
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اًمتج٤موزات، وهذه اعمامرؾم٤مت واًمًٚمقيمٞم٤مت ٓ شم٘متٍم قمغم اًمٗم٘مدراء وحمددودي اًمددظمؾ وقم٤مُمد٦م 

 اًمٜم٤مس، سمؾ يامرؾمٝم٤م سمنماه٦م سمٕمض ُمـ أهؾ اًمٜمٗمقذ !!! 

ري٦م ًمٚمٕم٤مصدٛم٦م، وريٗمٝمد٤م دٓم٤مق اًمٕمٛمرا  اًمذي يٗمّمدؾ سمدلم آؾمدتخداُم٤مت احلْمدقمدم حتديد اًمٜم ,2

اعمج٤مور، ًمٞمٛمٜمع اًمتٕمدي قمغم إراا اًمزراقمٞم٦م واعمٜم٤مـمؼ اعمٖمذي٦م ًمٚمٛمٞم٤مه اجلقومٞمد٦م؛ ممد٤م أؾمدٌغ قمدغم 

اعمديٜم٦م اًمتقؾمع اًمتٚم٘م٤مئل ذم يمؾ آدم٤مه٤مت، سمام ومٞمف اًمتقؾمع اًم٘م٤مومز، طمٞمد٨م يٜمٛمدق قمٛمراهند٤م ظمد٤مرج 

وسمٕمٞمدًا قمـ اًمتخٓمٞمط، سمؾ ويٚم٩م قمٛمران اًمٕم٤مصٛم٦م ذم خمتٚمػ جم٤مري إوديد٦م، اعمخٓمٓم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م 

ويتًٚمؼ قمغم اًمتالل واعمٜمحدرات اجلٌٚمٞم٦م اعمتيؾم٦م اعمحٞمٓم٦م سم٤مًمٕم٤مصٛم٦م، واوم٘م٤مده٤م مج٤مل٤م وؾمحره٤م 

 اًمٓمٌٞمٕمل اجلذاب-

ري سم٤مًمٕم٤مصٛم٦م، وذًمدؽ دهمٞم٤مب اًمرؤي٦م اًمتخٓمٞمٓمٞم٦م اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ًمتٓمقير، وحتدي٨م ؿمٌٙم٦م اًمٜم٘مؾ احلْم ,2

ل شم٠مهٞمؾ ممرات وحم٤مور ـمقًمٞم٦م وقمرودٞم٦م شمًدتققم٥م وؾمد٤مئؾ اًمٜم٘مدؾ احلديثد٦م واًمنديٕم٦م ُمـ ظمال

 يمًٙمؽ احلديد وُمؽمو إٟمٗم٤مق واًمٓمرق اعمٕمٚم٘م٦م-

ري٦م اًمتدل شمٜمٛمدق طمدقل اًمٕم٤مصدٛم٦م وهمٞمد٤مب اًمرؤيد٦م، وأًمٞمد٦م دإمه٤مل اًم٘مدرى واًمْمدقاطمل احلْمد ,62

ٌح أقمْمد٤مء ري٤ًم؛ ًمتّمدداًمتخٓمٞمٓمٞم٦م ًمدُم٩م شمٚمؽ اًم٘مرى واًمْمقاطمل اعم٠مؾمقرة واجل٤مري أهه٤م طمْم

ومٕم٤مًم٦م وٛمـ اًمٜمًٞم٩م آضمتامقمل واًمٕمٛمرا  ًمٚمٕم٤مصٛم٦م، وأوح٧م قم٤ٌمرة قمـ ضمٞمقب ريٗمٞمد٦م ؿمد٤مذة 

 ذم ضمًؿ اعمديٜم٦م شمٗمت٘مد ٕسمًط ُم٘مقُم٤مت احلٞم٤مة احليي٦م قمٛمراٟمٞم٤ًم واىمتّم٤مدي٤ًم وؾمٚمقيمٞم٤ًم- 

همٞم٤مب اًمًٞم٤مؾم٦م اإلؾمٙم٤مٟمٞم٦م ذم اًمٌٚمد سمِمٙمؾ قم٤مم وذم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصدٛم٦م سمِمدٙمؾ ظمد٤مص؛ ًمٚمحدد ُمدـ  ,66

واعم٤ًميمـ اًمِمٕمٌٞم٦م واًمتقؾمع إوم٘مل ًمٚمٛمديٜمد٦م واًمتقضمدف ٟمحدق اًمًدٙمـ اجلامقمدل اًمًٙمـ اًمٗمردي 

واًمتقؾمع اًمرأد ًمٚمٌٜم٤مء، ُمـ ظمالل ختّمٞمص ُمٜمد٤مـمؼ )أطمٞمد٤مء( ذوي اًمٕمدامرات ُمتٕمدددة إدوار 

فمٗملم واًمٗم٘مراء واعمٝمٛمِمدلم )ؿم٘مؼ ؾمٙمٜمٞم٦م( إليقاء وشمًٙملم ومتٚمٞمؽ حمدودي اًمدظمؾ وصٖم٤مر اعمق

 رة طمٞم٤مشمٞم٦م وُمٕمٞمِمٞم٦م سمؾ وُمـ أسمجدي٤مت اعمقاـمٜم٦م-اعمريح، ومٛمٚمؽ اًمًٙمـ ضو سم٤مًمت٘مّمٞمط

متقوع أهمٚم٥م اعمدن اًمًٙمٜمٞم٦م اخل٤مص٦م ُمٜمٝم٤م واًمٕم٤مُم٦م داظمؾ طمدود اًمٕم٤مصٛم٦م وحمٞمٓمٝم٤م اًمريٗمل، ُمٜمٝم٤م  ,60

ُم٤م شمؿ شمقزيٕمٝم٤م رؾمٛمٞم٤ًم عمقفمٗمل اًمدوًم٦م، ُمٜمٝم٤م شمٚمؽ اعمدن اعمقزقم٦م ٕومراد وو٤ٌمط اًم٘مدقات اعمًدٚمح٦م 

ّيدس اعمحٞمٓمد٦م سم٤مًمٕم٤مصدٛم٦م، يمدام هدق ذم ضمٌد٤مل ذم سمٕمض اًمتالل واعمٜمحدرات اجلٌٚمٞم٦م ؿمديدة اًمت

ُمذسمح واًمًٜمٞمٜم٦م قمٍم وقمٓم٤من واًمٕمِم٤مش---اًمخ، همػم اًمّم٤محل٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م واًمٗم٤مىمدة ٕسمًط 
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اعمٕم٤ميػم واًمْمقاسمط اًمٕمٛمراٟمٞم٦م، واًمتل ؾمدٚم٧ٌم ُمٜمٝمد٤م مج٤ملد٤م اًمٓمٌٞمٕمدل وطمقًمتٝمد٤م إمم ُمٜمد٤مفمر ُمٜمٗمدرة 

 وُمٚمقصم٦م ًمٚمٕمٛمران واًمٌٞمئ٦م-  

رة اًمٗم٤ًمد ذم إضمٝمزة اًمتخٓمٞمٓمٞم٦م واًمتٜمٗمٞمذيد٦م، ىمٌدؾ وأصمٜمد٤مء وسمٕمدد وٕمػ اًمرىم٤مسم٦م واؾمتنماء فم٤مه ,63

إقمددداد وشمٜمٗمٞمددذ اعمخٓمٓمدد٤مت اًمتٗمّمددٞمٚمٞم٦م، ووضمددقد قمّمدد٤مسم٤مت )ُم٤مومٞمدد٤م إراا( شمِمددٛمؾ سمٕمددض 

اعمٝمٜمدؾملم واإلداريلم وأصح٤مب اًمٜمٗمقذ، ورؤوس إُمقال ًمٚمٛمْم٤مرسم٦م ذم اًمٕم٘م٤مر، طمٞم٨م يتؿ شمتٌع 

ٜمٗمٞمددذ تًدد٤مر سمٕمددض اًمِمددقارع ىمٌددؾ اًماعمخٓمٓمدد٤مت واؾمددت٤ٌمىمٝم٤م سمنمدداء ىمٓمددع إرض وشمٖمٞمددػم ُم

وآٟم٘مْم٤مض قمغم اعم٤ًمطم٤مت اعمخّمّم٦م ًمٚمخدُم٤مت واحلدائؼ، وشمِمدقيف اعمخٓمٓمد٤مت اًمتٗمّمدٞمٚمٞم٦م 

 ىمٌؾ شمٜمٗمٞمذه٤م-

اًمتددداظمؾ اإلداري واًمتخٓمٞمٓمددل اًم٘مدد٤مئؿ سمددلم أُم٤مٟمدد٦م اًمٕم٤مصددٛم٦م وحم٤مومٔمدد٦م صددٜمٕم٤مء، وشمْمدد٤مرب  ,69

ًمٙمٚمدٞمٝمام، وُمدـ صمدؿ  اًمّمالطمٞم٤مت وشم٘م٤مـمع اعمٝم٤مم ومٞمام سملم إضمٝمزة اًمتٜمٗمٞمذيد٦م واعمجد٤مًمس اعمحٚمٞمد٦م

شمٜمّمؾ إضمٝمزة اإلداري٦م واًمتخٓمٞمٓمٞم٦م سم٤مًمٕم٤مصٛم٦م قمـ اًم٘مٞم٤مم سمدوره٤م يمدام اد٥م، وشمقاودع يمٗمد٤مءة 

إضمٝمزة اإلداري٦م واًمتخٓمٞمٓمٞم٦م سمٛمح٤مومٔم٦م صٜمٕم٤مء قمـ ُمراىم٦ٌم اعمٜم٤مـمؼ اعمحٞمٓمد٦م سم٤مًمٕم٤مصدٛم٦م، طمٞمد٨م 

ٞمددًا يتٛمدد قمٛمران اًم٘مرى واًمْمقاطمل اًمريٗمٞم٦م واًمتجٛمٕم٤مت اًمٕمٛمراٟمٞم٦م اجلديدة سمِمٙمؾ ومقوقي سمٕم

وهق سمٛمٜمزًم٦م سمذر وزرع وظمٚمؼ ًمتحدي٤مت قمٛمراٟمٞم٦م وختٓمٞمٓمٞم٦م، وسمٞمئٞمد٦م شمٕمٞمدؼ متددد قمـ اًمتخٓمٞمط، 

 -قمٛمرن اًمٕم٤مصٛم٦م، وشمِمقه ختٓمٞمٓمٝم٤م ذم اعمًت٘مٌؾ

اخلٚمؾ ذم اًمٌٜمٞم٦م الٞمٙمٚمٞم٦م ًمألضمٝمزة اًمتخٓمٞمٓمٞم٦م رأؾمٞم٤ًم واوم٘مٞم٤ًم؛ ٟمٔمدرًا ًمتٕمددد اجلٝمد٤مت اعمنمدوم٦م قمدغم  ,61

، وشمْم٤مرب اًم٘مدقاٟملم واًمٚمدقائح سمدلم إضمٝمدزة شمٜمٗمٞمذ اعمخٓمٓم٤مت، وشمداظمؾ اعمٝم٤مم واًمّمالطمٞم٤مت

اًمتٜمٗمٞمذي٦م واعمج٤مًمس اعمحٚمٞمد٦م، واخلٚمدؾ ذم ُمٕمد٤ميػم اًمتقفمٞمدػ ذم إضمٝمدزة اًمتخٓمٞمٓمٞمد٦م، سمدام ومٞمٝمد٤م 

 اًمتقري٨م وشمقفمٞمػ إىم٤مرب-

وٕمػ اًمٕمالىم٦م سملم إضمٝمزة اًمتخٓمٞمٓمٞم٦م، واجل٤مُمٕم٤مت، ًمالؾمتٕم٤مٟم٦م سمد٤مًمٙمقادر واخلدؼمات اًمقـمٜمٞمد٦م  ,61

اًمتخٓمٞمط احليي واإلىمٚمٞمٛمل، واًمٕمٚمقم ذات اًمٕمالىم٦م؛ ًمدتالىمح  ُمـ إيم٤مديٛمٞملم اعمتخّمّملم ذم

إومٙم٤مر اعمثٛمرة واًمٌٜم٤مءة ًمقوع ُمٕم٤مجل٤مت ختٓمٞمٓمٞم٦م ُمقوققمٞم٦م وىم٤مئٞم٦م وقمالضمٞم٦م، ل٤م رًمٞمد٦م إضمرائٞمد٦م 

 ُمزُمٜم٦م وُمًتداُم٦م وىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٜمٗمٞمذ وص٤محل٦م ًمٚمحٞم٤مة، شمٜمٕمش اًمتخٓمٞمط احليي سم٠مُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م-
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 االطتيتادات:

 ٟمت٤مئ٩م قمديدة هل: ًم٘مد شمقصؾ اًمٌح٨م إمم

ري، واًمٜمًدٞم٩م اًمٕمٛمدرا ، دشمِمٝمد أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م شمراضمٕم٤ًم واٟمحددارًا ؿمدديديـ ذم اعمِمدٝمد احلْمد ,6

اَم اسمتٕمدٟم٤م قمـ ُمريمز اعمديٜم٦م وادمٝمٜم٤م ٟمحق إـمراف-  وُمًتقى اخلدُم٤مت اًمٗمقىمٞم٦م واًمتحتٞم٦م يُمٚمَّ

ٚمددان ُمددن اًمٌعمٕمد٤ميمس عمد٤م هدق طم٤مصدؾ ذم ختٓمدٞمط يًػم ختٓمٞمط قمٛمران اًمٕم٤مصدٛم٦م ذم آدمد٤مه ا ,0

 -وقمقاصٛمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م، ُمت٘مّدُم٦م يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٌٚمدان أم ٟم٤مُمٞم٦م

شمتٜمقع ُمٔم٤مهر إزُم٦م احليي٦م ذم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م ختٓمٞمٓمٞم٤ًم وقمٛمراٟمٞم٤ًم واضمتامقمٞم٤ًم واىمتّم٤مدي٤ًم وظمدُمٞم٤ًم  ,3

 وسمٞمئٞم٤ًم-

ري٦م ذم اعمرطمٚمد٦م اعمٕمد٤مسة، وذم دذم شمٌٚمدقر فمد٤مهرة إزُمد٦م احلْمدقمقاُمؾ قمديدة أؾمٝمٛم٧م هٜم٤مًمؽ  ,9

واًمتْم٤مرب ذم احلدود اإلداري٦م سملم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م وحم٤مومٔم٦م صٜمٕم٤مء، وشمدداظمؾ  ُم٘مدُمتٝم٤م اًمتداظمؾ

 ُمٝم٤مم وصالطمٞم٤مت إضمٝمزة اًمتٜمٗمٞمذي٦م واعمج٤مًمس اعمحٚمٞم٦م ًمٙمٚمٞمٝمام-

ري٦م اًم٘م٤مئٛمد٦م دهمٞم٤مب اعمٕم٤مجل٤مت اًمتخٓمٞمٓمٞم٦م واًمتٜمٛمقي٦م واإلداريد٦م عمٔمد٤مهر وقمقاُمدؾ إزُمد٦م احلْمد ,1

ل دري٦م إمم يم٤مرصمد٦م يًتٕمّمددقر هذه إزُم٦م احلْمدسم٤مًمقىم٧م اًمراهـ وذم إومؼ اعمٜمٔمقر؛ مم٤ّم يٜمذر سمتٓم

 طمٚمٝم٤م ذم اعمًت٘مٌؾ-

شمًجؾ أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م ذم اًمٕم٘مقد إظمػمة خمٓمقـم٦ًم وشم٤مرخي٤ًم أؾمقدًا ي٘مرأ سمٕمد رٓف اًمًدٜملم، متثدؾ  ,1

 ؿمقاهد ُم٤مدي٦م قمغم قمٌثٞم٦م اإلٟم٤ًمن واعمخٓمط اًمٞمٛمٜمل اعمٕم٤مس-

اإلرادة واإلدارة اًمٜم٤مضمح٦م ًمتخٓمدٞمط  ؾمتتٙمٌد اخلزيٜم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُم٤ٌمًمغ ُم٤مًمٞم٦م ومقق ـم٤مىمتٝم٤م، إذا شمقومرت ,7

وشمٜمٛمٞم٦م أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ، وُمدع ذًمدؽ مل وًمدـ شمًدتٓمٞمع إصدالح ُمد٤م أومًدده اإلٟمًد٤من 

 واعمخٓمط ذم اعمرطمٚم٦م اعمٕم٤مسة-

 :التْصٔات

واإلدارّيد٦م واًمتخٓمٞمٓمّٞمد٦م، سمدؾ اًمٌٚمدد اًمًٞم٤مؾمدّٞم٦م وواضمٝمتدف سمام أن ُمِمدٙمٚم٦م اًمٌحد٨م ىم٤مئٛمد٦م ذم قم٤مصدٛم٦م 

٤م متر سمف اًمٕم٤مصٛم٦م ُمـ حتدي٤مت، وأزُمد٤مت ُمتٜمققمد٦م ىم٤مئٛمد٦م وُمتٜم٤مُمٞمد٦م سمدام ومٞمٝمد٤م شمْمدخٛمٝم٤م واحلْم٤مرّي٦م، وٟمٔمرًا عم

اًمًٙم٤م ، ومتدده٤م اًمٕمٛمرا  ظم٤مرج اًمتخٓمٞمط واعمخٓمٓمد٤مت، وؾمدٞم٤مدة اًمٌٜمد٤مء اًمٕمِمدقائل ذم أـمدراف اعمديٜمد٦م، 

، سمدؾ احل٤مًمٞمد٦مر أضارهد٤م قمدغم اعمرطمٚمد٦م دوقمجز وشمراضمع خمتٚمػ اخلدُم٤مت واًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م، واًمتدل ٓ شم٘متّمد

ؾمتخٚمؼ قم٘م٤ٌمت وحتدي٤مت شمٕمٞمؼ وشمِمقه ختٓمٞمط اًمٕم٤مصٛم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ، وسمذًمؽ ومد٢من اًمدراؾمد٦م شمدقإ سم٢ماد٤مد 

ؿ وختٓمٞمط قمٛمران اًمٕم٤مصٛم٦م، شمد٠ميت ذم ُم٘مدُمد٦م ٞمهٞمئ٦م ُمريمزي٦م ـم٤مرئ٦م وُمًت٘مٚم٦م ُم٤مًمّٞم٤ًم وإدارّي٤ًم، ُمتٗمرهم٦م ًمْمٌط شمٜمٔم
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شمٜمٗمٞمذّيد٦م ُمًدتداُم٦م، عمًدت٘مٌؾ أوًمقي٤مهت٤م ووع دراؾم٤مت إضمرائّٞم٦م ل٤م طمٚمقل وىم٤مئّٞمد٦م وقمالضمّٞمد٦م قم٤مضمٚمد٦م، ورًمٞمد٦م 

 قمٛمران اًمٕم٤مصٛم٦م، ُمـ أسمرزه٤م ُم٤م ي٠ميت:

 أّاًل: اإلدشاٛات الْقأٜ٘:

ضورة آؾمتٗم٤مدة ُمدـ دمد٤مرب اًمٕمد٤ممل اًمٜم٤مضمحد٦م ذم ختٓمدٞمط اعمددن، وأظمدذ اًمٕمدؼم ُمدـ اًمتجرسمد٦م  ,6

ريٕم٤مت دري وشمِمددريٕم٤مت اًمتخٓمدٞمط احلْمدداًمتخٓمٞمٓمٞم٦م واًمٕمٛمراٟمٞم٦م ًمٚمٛمدن اًمٞمٛمٜمٞم٦م؛ ًمتحدي٨م شمِم

ل شمِمخٞمص ضمقاٟم٥م اًم٘مّمقر واإلظمٗم٤مىم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م، سمام ومٞمٝم٤م وٌط وشمٜمٔمٞمؿ اًمتٛمدد اًمٌٜم٤مء، ُمـ ظمال

اًمٕمٛمرا  ذم وطمقل جم٤مري إودي٦م واًمتًٚمؼ اًمٕمٛمرا  ذم اًمدتالل واعمٜمحددرات اجلٌٚمٞمد٦م، واًمٌٜمد٤مء 

ومقق أو حت٧م احلقاف اًمّمخري٦م، وقمغم إراا اًمزراقمٞم٦م واعمٜمد٤مـمؼ اًمؼميم٤مٟمٞمد٦م وظمزاٟمد٤مت اعمٞمد٤مه 

 يًٝمؿ ذم ووع وقاسمط وُمٕم٤ميػم قمٍمي٦م ُمٜمٔمٛم٦م وُمقضمٝم٦م ًمٚمتخٓمٞمط اًمٕمٛمرا  اجلقومٞم٦م---إًمخ، سمام

 ذم اعمًت٘مٌؾ-

شمِمخٞمص اعمِمٝمد اًمٕمٛمرا  ًمٚمٕم٤مصٛم٦م، وأظمذ اًمٕمؼم ُمدـ دمرسمتٝمد٤م اًمتخٓمٞمٓمّٞمد٦م؛ ًمتجد٤موز اًمٕمثدرات  ,0

واحلٞمٚمقًم٦م دون شمٙمراره٤م ذم اعمًت٘مٌؾ؛ ٕٟمف ٓ أومؼ ُمًت٘مٌكم واقمد ورُمـ وُمًتدام ًمٚمٕم٤مصدٛم٦م، وٓ 

ّم٤مد اًمتحدي٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م، واعمديٜم٦م شمتٛمدّدد سمِمدٙمؾ ومقودقي، وشمدزرع حتددي٤مت يٛمٙمـ ُمٕم٤مجل٦م وطم

 ضمديدة سم٤مٕـمراف-

 لد٤م واًمدؽموي٩م ُمٕم٤معمٝمد٤م وإطمٞمد٤مء اًمٞمٛمٜمٞمد٦م اًمت٤مرخيٞمد٦م واعمددن واًم٘مدالع واعمددن اعمقاىمع قمغم احلٗم٤مظ ,3

 .وُمًتدام ُمتجدد اىمتّم٤مدي ُمقرد وظمٚمؼ اًمًٞم٤مطمل، اجل٤مٟم٥م ذم واؾمتثامره٤م

واًمتخٓمٞمٓمٞم٦م، سمام يتٗمؼ واعمٕمٓمٞم٤مت اًمٌٞمئٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م واعمقروث  ٦ماٟمٞميٛمٜمٜم٦م وشمقـملم اعمٕم٤ميػم اًمٕمٛمر ,9

ري٦م واعمدددن اًمذيمٞمدد٦م داًمٕمٛمددرا  واحلْمدد٤مري اًمٞمٛمٜمددل، ُمددع آٟمٗمتدد٤مح قمددغم دمدد٤مرب اعمدددن اًمٕمّمدد

واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م واحلقؾم٦ٌم اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وٟمٔمؿ اعمٕمٚمقُمد٤مت اجلٖمراومٞمد٦م ذم إدارة اعمددن اًمذيمٞمد٦م، ُمدـ 

 ٕم٤مسة-ظمالل اًمتقازن سملم إص٤مًم٦م واعم

رومع ٟم٦ًٌم اًمققمل اًمرؾمٛمل واعمجتٛمٕمل سمٛمخ٤مـمر اًمٌٜمد٤مء اًمٕمِمدقائل، واًمتجد٤موز قمدغم اعمخٓمٓمد٤مت  ,1

اًمٕمٛمراٟمٞم٦م اعمٕمتٛمدة، وأمهٞم٦م وٌط وشمٜمٔمٞمؿ وشمرؿمٞمد اًمتٜمٛمٞمد٦م اًمٕمٛمراٟمٞمد٦م ذم حتًدلم ٟمققمٞمد٦م وضمدقدة 

 احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وؾمالُم٦م اًمٌٞمئ٦م اًمٓمٌٞمٕم٦م طم٤مضًا وُمًت٘مٌاًل- 

٦م وذايمد٦م ومٕم٤مًمد٦م وُمثٛمدرة سمدلم اعم١مؾمًد٤مت، والٞمئد٤مت اًمقـمٜمٞمد٦م، واإلىمٚمٞمٛمٞمد٦م إا٤مد قمالىم٦م ُمتٞمٜمد ,1

ًمٚمتخٓمٞمط احليي واإلىمٚمٞمٛمل، سم٤معم١مؾمًد٤مت اًمٕمٚمٛمٞمد٦م وإيم٤مديٛمٞمد٦م ذات اًمٕمالىمد٦م سمد٤مًمتخٓمٞمط، 

 واًمتٜمٛمٞم٦م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م، احليي٦م واإلىمٚمٞمٛمٞم٦م-
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 ي٦مرديٕمٙمس اعمِمٝمد اعمقرومقًمقضمل، واًمٜمًٞم٩م اًمٕمٛمرا  وُمًدتقى اخلددُم٤مت، واًمتخٓمدٞمط احلْمد ,7

 اعمد٤ما ذم أو إا٤مسمد٤مً  ؾمدٚم٤ٌمً  اعمحٞمٓمد٦م سمٞمئتدف ُمدع اعمجتٛمدع، وُمددى شمٗم٤مقمٚمدف ٟمْمد٩م ُمددى ًمٚمٛمدن،

ذم  ري٦م احلديثد٦مدواحل٤مض،وُمدى شم٠مهٞمؾ اعمدن ٓؾمتٞمٕم٤مب واًمزي٤مدة اًمًٙم٤مٟمٞم٦م، وؾم٤مئؾ اًمٜم٘مؾ احلْم

 ومتثدؾ إرض، ؾمدٓمح قمدغم اإلٟم٤ًمن ظمٚم٘مٝم٤م سمنمي٦م فم٤مهرة أسمرز متثؾ ذاهت٤م سمحد وم٤معمدن اعمًت٘مٌؾ؛

 .اًمٕمّمقر قمؼم ختٚمٗمفأو  شمٓمقراإلٟم٤ًمن ُمدى شمٕمٙمس وُمررة٤ًم ذضمأٟمٛمق

:ّ٘ٔ  ثاىًٔا: اإلدشاٛات العالد

ضورة ووع طمد ًمٚمتداظمؾ اإلداري واًمتخٓمٞمٓمل سملم أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م وحم٤مومٔم٦م صٜمٕم٤مء، ًمتّمدٌح  ,6

اًمٙمتٚم٦م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م عمديٜم٦م صٜمٕم٤مء، واُمتداداهت٤م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م واعمتقىمٕم٦م ذم اعمًدت٘مٌؾ؛ حتد٧م إدارة 

 ٓمٞمط وشمٜمٗمٞمذ وإذاف ُمٙمت٥م إؿمٖم٤مل سم٠مُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م-وخت

ُمـ شمٓم٤مول إضمٝمدزة اًمتخٓمٞمٓمٞمد٦م سمٛمح٤مومٔمد٦م صدٜمٕم٤مء حمددودة اإلُمٙم٤مٟمد٤مت واًم٘مددرات، ذم احلّد  ,0

، وشمٗمدرغ أضمٝمزهتد٤م أـمدراف اًمٕم٤مصدٛم٦م وطمقاومٝمد٤م ختٓمٞمط أو اإلذاف قمغم شمٜمٗمٞمذ اعمخٓمٓمد٤مت ذم 

ري٦م دواعمددن واعمرايمدز احلْمدري٦م وم٘مدط، داًمتخٓمٞمٓمٞم٦م ًمتخٓمٞمط وشمٜمٛمٞم٦م ُمدن اًمْمقاطمل ؿمٌف احلْمد

اًمقاىمٕم٦م ذم اعمح٤مومٔم٦م، واًمتل شمٕم٤م  ُمدـ همٞمد٤مب اعمخٓمٓمد٤مت وؾمدٞم٤مدة اًمٌٜمد٤مء اًمٕمِمدقائل؛ ًمتّمدٌح 

ُمّمدات وأىمٓم٤مب ختٗمٞمػ وُمًت٘مٌالت ًمٚمٝمجرات اًمقاومددة ٟمحدق اًمٕم٤مصدٛم٦م وذًمدؽ ًمٚمحدد ُمدـ 

شمْمخؿ اًمٕم٤مصٛم٦م ؾمٙم٤مٟمٞم٤ًم وقمٛمراٟمٞم٤ًم ذم اعمًت٘مٌؾ هذا ُمـ ضم٤مٟم٥م، وُمـ ضم٤مٟمد٥م رظمدر وهدق إهدؿ 

ٙمقن ُمرايمز وأىمٓم٤مب شمٜمٛمقي٦م ومّٕم٤مًم٦م ًمتٜمٛمٞمد٦م حم٤مومٔمد٦م صدٜمٕم٤مء، واًمتدل شمٕمدد ُمدـ أؿمدد حم٤مومٔمد٤مت ًمت

اجلٛمٝمقري٦م طمرُم٤مٟم٤ًم ذم ُم١مذاهت٤م احليي٦م
(1)

 

، ًمتقضمٞمف وشمرؿمٞمد قمٛمران اًمٕم٤مصٛم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ، ًمف إـمد٤مر  Master Planووع خمٓمط أؾم٤مد ,3

م يمٛمرطمٚمد٦م أومم، 0292قمٛمرا  قمغم ؿمٙمؾ طمزام أظمي حيدد جم٤مل قمٛمران اًمٕم٤مصٛم٦م طمتك قمد٤مم 

 وطمٔمر اًمٕمٛمران ظم٤مرضمف-

شمٜمزيؾ اعمخٓمٓم٤مت اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م عمختٚمػ اؾمتخداُم٤مت إرض داظمؾ إـم٤مر اًمٕم٤مصٛم٦م دومٕم٦م واطمددة؛  ,9

 ًمْمٌط إي٘م٤مع اًمٕمٛمران ذم اعمًت٘مٌؾ قمغم إرض، واإلذاف قمغم شمٜمٗمٞمذه٤م-

                                                 

ُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م صٜمٕم٤مء سملم اًمتٜمٛمٞم٦م احليي٦م واًمتٙم٤مصمر اًمنـم٤م  ًمٚمٕمِمقائٞم٤مت، جمٚم٦م يمٚمٞم٦م ًمٚمٛمزيد أٟمٔمر، قمكم امحد همزوان، وقاطمل أ ,1

 -672م، ص 0262(، 2أداب، ضم٤مُمٕم٦م ذُم٤مر، اًمٕمدد)
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ختّمٞمص وشمٗمّرغ اًمٕملم واًمٞمد اًمٞمٛمٜمك ًمرصد وُمٙم٤مومح٦م اًمتج٤موزات اًمتل ىمد حتددث ظمد٤مرج إـمد٤مر  ,1

عمخٓمٓم٤مت اعمرؾمدقُم٦م، وشمٗمدّرغ اًمٕمدلم واًمٞمدد إظمدرى ًمتٜمٗمٞمدذ اعمخٓمٓمد٤مت احلديثد٦م، وُمٕم٤مجلد٦م ا

 اًمتحدي٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم إرض داظمؾ إـم٤مر اًمٕم٤مصٛم٦م-

ضورة اطمؽمام ىمداؾم٦م هذه اعمخٓمٓم٤مت اًمٕمٛمراٟمٞم٦م، وؾمٞم٤مدهت٤م ًمٚمجٛمٞمع وقمغم اجلٛمٞمع، ُمدـ ظمدالل  ,1

خٓمٓمد٤مت، ووودع قم٘مقسمدد٤مت رريـ ُمددـ اعمداًمتٕمقيْمد٤مت اًمٕم٤مدًمد٦م واعمٜمّمددٗم٦م واًمٗمقريد٦م ًمٚمٛمتْمد

وشمنميٕم٤مت و٤مسمٓم٦م ورادقم٦م دمرم اًمتج٤موز قمغم اؾمتخداُم٤مت إرض اعمخٓمٓم٦م، واؾمتخدام اًم٘مقة 

ًمردع يمؾ ُمـ شمًقل ًمف ٟمٗمًف شمِمقيف، أو إقم٤مىم٦م شمٜمٗمٞمذ اعمخٓمٓم٤مت ُمٝمام يم٤مٟم٧م طمجتف أو يم٤من ُمقىمدع 

 ٟمٗمقذه-

ٞم٦م احلديثد٦م، ووع ظمٓم٦م قمٛمراٟمٞم٦م، وشمٜمٛمقي٦م، وإؾمٙم٤مٟمٞم٦م؛ ًمت٠مهٞمدؾ اًمتجٛمٕمد٤مت اًمٕمٛمراٟمٞمد٦م اًمٕمِمدقائ ,7

ري دواًم٘مرى اًمزراقمٞم٦م اعمقروصم٦م، اعم٤مؾمقرة ُمٜمٝم٤م، واعمتقىمع أهه٤م طميدي٤ًم ودٛمـ اًمٜمًدٞم٩م احلْمد

ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م؛ يمل يتؿ دجمٝم٤م اضمتامقمٞم٤م واىمتّم٤مدي٤ًم وقمٛمراٟمٞم٤م سمِمٙمؾ خمٓمط وُمدروس؛ ًمتّمدٌح 

 أضمزاء قمٛمراٟمٞم٦م ُمثٛمرة وأقمْم٤مء ومٕم٤مًم٦م وٛمـ اًمٜمًٞم٩م آضمتامقمل واًمٕمٛمرا  احليي ًمٚمٕم٤مصٛم٦م-

ًمتًٝمٞمؾ وشمذًمٞمؾ اٟمًٞم٤مسمٞم٦م احلريم٦م  سم٤مًمٕم٤مصٛم٦م؛ احليي اًمٜم٘مؾ ؿمٌٙم٦م وحتدي٨م ووع ظمٓم٦م ًمتٓمقير، ,2

اًمٕم٤مصدٛم٦م  وشم٠مهٞمدؾ –ذق همدرب  –واًمٕمدرا  ,ؿمدامل ضمٜمدقب  ,اعمروري٦م سمٛمحقرهي٤م اًمٓمقزم 

 اعمٕمٚم٘م٦م- واًمٓمرق إٟمٗم٤مق، وُمؽمو احلديد، يمًٙمؽ واًمنيٕم٦م احلديث٦م اًمٜم٘مؾ ٓؾمتٞمٕم٤مب وؾم٤مئؾ

إؾمٙم٤مٟمٞم٦م وشمٜمٛمقي٦م ُمدروؾمد٦م، وومٕم٤مًمد٦م قمدغم اعمًدتقى اًمدقـمٜمل؛ ًمتخٓمدٞمط إا٤مد ؾمٞم٤مؾم٦م طميي٦م و ,2

وشمٜمٛمٞم٦م اعمدن اعمتقؾمٓم٦م واًمّمٖمػمة، وظم٤مص٦م اعمتقـمٜم٦م ُمٜمٝم٤م ذم إىم٤مًمٞمؿ اًمٜم٤مئٞم٦م سمام ومٞمٝمد٤م إٟمِمد٤مء ُمددن 

ري، دضمديدة؛ هبدف شمٕمٛمػم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ اخل٤مًمٞم٦م وؿمٌف اخل٤مًم٦م، وحت٘مٞمؼ آٟمتِم٤مر واًمتدقازن احلْمد

لم، واًمٗم٘مدراء؛ قاء وشمًٙملم ومتٚمٞمؽ حمدودي اًمددظمؾ، وصدٖم٤مر اعمدقفمٗمسمٕمٞمدًا قمـ اًمٕم٤مصٛم٦م؛ إلي

٤معمريح؛ وذًمؽ ًمٚمحد ُمـ اًمًدٙمـ اًمٗمدردي واعمًد٤ميمـ اًمِمدٕمٌٞم٦م واًمتقؾمدع ي سم٤مًمت٘مًٞمطواعمٝمٛمِملم 

 إوم٘مل سم٠مـمراف اعمدن اًمرئٞم٦ًم وذم ُم٘مدُمتٝم٤م أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م-

اًمتٜمٛمٞمد٦م اًمقـمٜمٞمد٦م شمٜمٛمقيد٤ًم، سمدام خيددم آىمتّمد٤مد وضورة اؾمتٖمالل اًمتحقل احليي وشمقفمٞمٗمدف  ,62

ر اًمٕمِمقائل وشمقضمٞمدف داعمتقازٟم٦م واعمًتداُم٦م، ُمـ ظمالل اًمتقضمف اًمرؾمٛمل عمٙم٤مومح٦م الجرة واًمتحْم

ري٦م، دوشمرؿمٞمد الجرة اًمداظمٚمٞم٦م وشمقـمٞمٜمٝم٤م شمٜمٛمقي٤ًم؛ سمام يًدٝمؿ ذم شمقزيدع إمحد٤مل اًمًدٙم٤مٟمٞم٦م احلْمد

 واًمٕمٛمراٟمٞم٦م، واًمتٜمٛمقي٦م سملم إىم٤مًمٞمؿ- 
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 قاٜن٘ املشادع

 أّال: الهتب

ر ذم اًمددقـمـ اًمٕمددريب، شم٘مٞمددٞمؿ ضمٖمددراذم ًمٚمٌٕمددديـ آىمتّمدد٤مدي دٞمدد٤مش، قمٌددد اإلًمددف، اًمتحْمددأسمددق قم -1

 م-6227وآضمتامقمل،ىمراءات ذم اجلٖمراومٞم٦م آضمتامقمٞم٦م، ُمٙمت٦ٌم اًمٓم٤مًم٥م اجل٤مُمٕمل، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

ر، دين، حمٛمد قمٌد اًمٕمزيز، اعمقروث احلْم٤مري ًمّمٜمٕم٤مء اًم٘مديٛمد٦م، دار ضم٤مُمٕمد٦م صدٜمٕم٤مء ًمٚمٓم٤ٌمقمد٦م واًمٜمِمد -2

 م-0263ٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟم

الٛمدا ، أيب حمٛمد احلًـ، حت٘مٞمؼ داود هٜمريؽ ُمقًمٚمػم، صٗم٦م ضمزيرة اًمٕمرب، ُمٓمٌققم٤مت جمٛمدع اًمٕمرسمٞمد٦م  -3

 م-0269اًمًٕمٞمدة، صٜمٕم٤مء، 

الٛمدا ، أيب حمٛمد احلًـ، حت٘مٞمؼ حمٛمد سمـ قمكم إيمقع احلقازم، يمت٤مب اإليمٚمٞمدؾ، اجلدزء اًمثد٤مُمـ، ُمٙمتٌد٦م  -4

 م-0222اإلرؿم٤مد صٜمٕم٤مء، 

ري، ىمدراءات ذم اجلٖمراومٞمد٦م د٤مُمد، اعم٤ًمئؾ آضمتامقمٞم٦م ذم اإلؾمٙم٤من واًمتخٓمٞمط احلْمومٝمٛمل، هنك اًمًٞمد طم -5

 .م6227آضمتامقمٞم٦م، ُمٙمت٦ٌم اًمٓم٤مًم٥م اجل٤مُمٕمل، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

 ثاىًٔا: الشطاٜل العلنٔ٘

اًمنمقمٌل، قمٌد اجلٚمٞمؾ حمٛمد ردُم٤من، طمّم٤مد ُمٞم٤مه اًمًٞمقل وإُمٙم٤مٟمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم شمٖمذي٦م اعمٞم٤مه اجلقومٞمد٦م  -6

ٜمٕم٤مء، رؾمد٤مًم٦م ُم٤مضمًدتػم همدػم ُمٜمِمدقرة، ىمًدؿ اجلٖمراومٞمد٤م، يمّٚمٞمد٦م أداب، ضم٤مُمٕمد٦م صدٜمٕم٤مء، ذم طمقض ص

 م-0267

همزوان، قمكم أمحد حمٛمد، اًمت٤ٌميـ احليي ذم اًمٞمٛمـ وأصمرة قمدغم اًمتٜمٛمٞمد٦م اعمتقازٟمد٦م واعمًدتداُم٦م سم٤مؾمدتخدام  -0

Gis ،م-0261، أـمروطم٦م ديمتقراه همػم ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اجلٖمراومٞم٤م، يمٚمٞم٦م أداب، ضم٤مُمٕم٦م صٜمٕم٤مء 

ري ُٕم٤مٟمد٦م اًمٕم٤مصدٛم٦م وأصمدرة قمدغم إراا اًمزراقمٞمد٦م، رؾمد٤مًم٦م دزوان، قمكم أمحد حمٛمد، اًمتقؾمع احلْمدهم -3

 .م0222ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اجلٖمراومٞم٤م، يمٚمٞم٦م أداب، ضم٤مُمٕم٦م صٜمٕم٤مء، 

 ثالجًا الذّسٓات

إؿمٕم٥م، طمًٜمل ظم٤مًمص، وقمدكم أمحدد همدزوان، اجلٞمدقب اًمريٗمّٞمد٦م ذم أُم٤مٟمد٦م اًمٕم٤مصدٛم٦م، جمّٚمد٦م اجلٛمٕمٞمد٦م  -1

 م-0269ٖمراومٞم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، اًمٕمدد اخل٤مُمس، اجل

اًمزسمٞمدددي، طمًددلم شمريمددل، ٟمحددق ؾمٞم٤مؾمدد٦م ٓ ُمريمزيدد٦م ًمٚمتخٓمددٞمط ذم اًمٕمددراق، جمٚمدد٦م اعمخٓمددط واًمتٜمٛمٞمدد٦م،  -2

 م-0227(، 61اًمٕمدد)



 

 0202اغضطط(  -العذد ألاول )مارش                    41                                            مجلت جامعت الحضارة  

 

 علي أحمذ محمذ غسوان أزمت الخخطيط الحضري في أماهت العاصمت صىعاء

 
ري ذم اجلٛمٝمقريد٦م اًمٞمٛمٜمٞمد٦م: اعمٕمقىمد٤مت واعمٕم٤مجلد٤مت ُمدـ دقمٌد احلٙمٞمؿ ٟم٤مس، اًمتخٓمٞمط احلْم اًمٕمِم٤موي، -3

 م-٦0223م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، اًمٕمدد اًمث٤م ، م، جمٚم٦م اجلٛمٕمٞم٦م اجلٖمراومٞم6210,0220

اًمٕمٜم٘مري، ظم٤مًمد، أسمٕم٤مد اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٕمٛمراٟمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، جمٚم٦م اًمٕمٚمدقم آضمتامقمٞمد٦م،  -4

 م-6222، اًمٙمقي٧م، 3، اًمٕمدد 67اعمجٚمد 

طمًـ، إل٤مم، حتدي٤مت اعمًت٘مٌؾ ذم اًمتخٓمٞمط احليي، اًمدروس اعمًت٘م٤مة ُمـ اًمتجد٤مرب إورسمٞمد٦م، جمٚمد٦م  -5

 م- 0221، اًمٕمدد اًمث٤م ، 07ضم٤مُمٕم٦م شمنميـ ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اعمجٚمد 

رـم٤م  دري٦م واًمتٙمد٤مصمر اًمًددهمزوان، قمكم أمحد حمٛمد، وقاطمل أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م صٜمٕم٤مء سمدلم اًمتٜمٛمٞمد٦م احلْمد -6

 م-0262(، 2ًمٚمٕمِمقائٞم٤مت، جمٚم٦م يمٚمٞم٦م أداب، ضم٤مُمٕم٦م ذُم٤مر، اًمٕمدد)

راء ذم أُم٤مٟمد٦م داًمٌٞمئٞم٦م واًمؽمومٞمٝمٞم٦م ًمٚمحددائؼ واعمتٜمزهد٤مت اخلْمدهمزوان، قمكم أمحد حمٛمد، شمراضمع اًمقفمٞمٗمتلم  -7

ر، جمٚمد٦م اجلٛمٕمٞمد٦م اجلٖمراومٞمد٦م د، سمحد٨م ُم٘مٌدقل ًمٚمٜمِمدGISاًمٕم٤مصٛم٦م: دراؾم٦م ذم ضمقدة احلٞم٤مة، سم٤مؾمتخدام 

 م-0202اًمٞمٛمٜمٞم٦م، اًمٕمدد اًم٤ًمدس، 

ٕمد٤مسة، ري٦م اعمدُمّٞم٤م، روٓ أمحد، اًمتخٓمٞمط احليي ذم ؾمقري٤م واًمتقضمٝم٤مت اعمٕم٤مسة ٟمحق اًمتٜمٛمٞمد٦م احلْمد -8

 م-0262، اًمٕمدد إول، 01جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ ًمٚمٕمٚمقم الٜمدؾمٞم٦م، اعمجٚمد 

–ر اًمٕمِمقائل وشم٠مصمػمه قمغم سمرٟم٤مُم٩م اعمجتٛمدع اإلٟمامئدل، أُم٤مٟمد٦م اًمٕم٤مصدٛم٦م دين، حمٛمد قمٌد اًمٕمزيز، اًمتحْم -9

 قر-صٜمٕم٤مء،سمحثٖمػمُمٜمِم

 سابعًا: التكاسٓش ّامليؼْسات

ري٦م )اعمقئدؾ(، طم٤مًمد٦م اعمددن اًمٕمرسمٞمد٦م، حتددي٤مت داًمٌِمإُمؿ اعمتحدة، سمرٟم٤مُم٩م إُمؿ اعمتحدة ًمٚمٛمًتقـمٜم٤مت  -6

 م-0263اًمتحقل احليي،

م، 6223اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، رئ٤مؾم٦م اًمقزراء، أُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م، اًمدًمٞمؾ اإلطمّم٤مئل ُٕم٤مٟم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م قمد٤مم،  -0

 م-0226م 0222م،6229

 م-6220اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، ُم١مؾم٦ًم اًمٕمٗمٞمػ اًمث٘م٤مومٞم٦م، اعمقؾمققم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، اعمجٚمد اًمث٤م ،  -3

ريٕم٤مت اًمٌٜم٤مء، اًمٓمٌٕمد٦م دري وشمِمداجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وزارة اًمِمئقن اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، شمنميٕم٤مت اًمتخٓمٞمط احلْم -9

 م-0260اًم٤ًمدؾم٦م، قم٤مم 

 م-6223اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وزارة اًمِمئقن اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م،  -1
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 علي أحمذ محمذ غسوان أزمت الخخطيط الحضري في أماهت العاصمت صىعاء

 
وآضمتامقمٞمد٦م اًمث٤مًمثد٦م اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وزارة اًمتخٓمٞمط واًمتٕم٤مون اًمددوزم، ظمٓمد٦م اًمتٜمٛمٞمد٦م آىمتّمد٤مدي٦م  -1

 م(-0221,0262ًمٚمتخٗمٞمػ ُمـ اًمٗم٘مر )

م( اجلدزء 0226,0221اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وزارة اًمتخٓمٞمط واًمتٜمٛمٞم٦م، اخلٓم٦م اخلٛمًٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمتٜمٛمٞمد٦م ) -7

 اًمث٤مًم٨م-

 م-0222اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وزارة اًمِمئقن اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، ىم٤مٟمقن اإلدارة )اًمًٚمٓم٦م( اعمحٚمٞم٦م، قم٤مم  -2

ٕمقدي٦م، وزارة اًمِمئقن اًمٌٚمدي٦م واًم٘مروي٦م، دًمٞمؾ إقمداد وحتدي٨م اعمخٓمٓم٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞمد٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمً -2

 هد-6901اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

10- Berger and Kampsax, Master Plan, Sana'a Comments of Draft final report. 

May, 1978. 

 خامظًا: ػبه٘ اإلىرتىت

. 6. 62سمت٤مريخ  www.almaan.comؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م، ُمٕمجؿ اعمٕم٤م ، قمغم اًمراسمط  -6

 م- 0262

 ؿمٌٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م، ُمقىمع شمًٞمػم اًمت٘مٜمٞم٤مت احليي، سمح٨م ذم اًمتخٓمٞمط احليي، قمغم اًمراسمط -0

http://3omran-aghil.asso-web.com م-0262. 32.6، سمت٤مريخ 
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ل وأصرار الخأويل"  عبذالعسيس مىاضل جأطير جفضير البيضاوي "أهوار الخنًز

 

ع مى  *اضلأ.ز. عبس العٍع
 

 :اعُمَ٘مّدَُم٦م

وقمدغم رًمدف  ،اًمّمدالة واًمًدالم قمدغم ؾمدٞمدٟم٤م حمٛمدد اًمٜمٌدل اعمّمدٓمٗمك اًمٙمدريؿواحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم  

،هذه دراؾم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م عمٕمٚمؿ سم٤مرز ُمـ ُمٕم٤ممل اًمٌالهم٦م اًم٘مررٟمٞمد٦م وُمـ ؾم٤مر قمغم هنجف إمم يقم اًمديـ-وسمٕمد ،وصحٌف

، وذًمؽ سمقودٕمف ذم ؾمدٞم٤مىمف اًمتد٤مرخيل "اًمت٠مويؾ أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار": كاعمًٛمَّ ُمـ ظمالل شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي 

 وٛمـ يمت٥م اًمتٗم٤مؾمػم اإلؾمالُمٞم٦م-

ووىمٗمدقا قمٜمدد ضمزئٞم٤مشمدف  ًم٘مد ؾُمِحَر اًمٕمرب سمجامل اًم٘مررن وضمالًمتدف، وهبدروا سمروقمتدف وطمًدـ سمٞم٤مٟمدف، 

ومٌدأ اًمتّمٜمٞمػ ذم هذا اعمخدزون يتجددد،  ؛ٟمٙم٥م قمٚمامؤهؿ قمغم هذا اًمٕمٓم٤مء اجلديد ي٘متٓمٗمقن صمامره٠ماًمٌالهمٞم٦م، وم

اخلٚمػ قمـ اًمًٚمػ حمقر إص٤مًم٦م ذم اًمتح٘مٞمؼ، وهذه اًمٙمت٥م قمغم وومرهت٤م شمتحدث قمـ ُم٤ًمر اًمٚمٗمدظ وشمقارث 

ش اعمجد٤مز » اًم٘مرر ، ودًٓمتف ًمٖم٦م، وذًمؽ هق: جم٤مز اًم٘مررن دون إرادة آؾمتٕمامل اًمٌالهمل، ودون اًمت٠ميمٞمد قمدغم 

واًمٌٞم٤من- واعمٗمنون ُمٜمذ ٟمِمد٠مة ذم اًمّمٞمٖم٦م آصٓمالطمٞم٦م، أو احلدود اعمرؾمقُم٦م ًمدى قمٚمامء اعمٕم٤م  ش اعمٕم٤م  » أو 

 : ُمٜمٝم٤م اًمتدويـ اقمتٜمقا هبذا اجل٤مٟم٥م واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف أُمقر ٟمذيمر

ذم ُم٘مدُم٤مت شمٗم٤مؾمػمهؿ يٜمٌٝمقن إمم اًمقضمف اًمٌالهمل ذم اإلقمج٤مز اًم٘مرر ، ُمدثال ُم٘مددُم٤مت شمٗم٤مؾمدػم  :ًٓ أوَّ 

اًمتًٝمٞمؾ "وهد( ، 176ًمٚم٘مرـمٌل )ت  "اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مررن"(، و191ٓسمـ قمٓمٞم٦م )ت  "اعمحرر اًمقضمٞمز"

 "حم٤مؾمدـ اًمت٠مويدؾ"هدد(، و791ٕيب طمٞمد٤من )ت  "اًمٌحر اعمحٞمط"هد(، و796ٓسمـ ضمزي ) "ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ

 هد(، وهمػمه٤م-6323ًمٚمٓم٤مهر اسمـ قم٤مؿمقر )ت "اًمتحرير واًمتٜمقير"هد(، و6330ًمٚم٘م٤مؾمٛمل )ت 

ثال: شمٗمًػم اعم٘مدُم٤مت ي١ميمدون قمغم أمهٞم٦م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٌالهم٦م ًمتٗمًػم اًم٘مررن اًمٙمريؿ، ُمشمٚمؽ : يمذًمؽ ذم صم٤مٟمٞم٤م

هد(، ومم٤م ىم٤مًمف: )إن ـمريؼ ُمٕمروم٦م شمٗمًػم يمالم اهلل شمٕم٤ممم شمٕمٚمؿ اًمٜمحق وإدب، 912ًمٚمقاطمدي )ت  "اًمًٌٞمط"

وم٢مهنام قمٛمدشم٤مه، وإطمٙم٤مم أصقلام، وشمتٌع ُمٜم٤مه٩م ًمٖم٤مت اًمٕمرب ومٞمام حتقيف ُمـ آؾمتٕم٤مرات اًمٌد٤مهرة، وإُمثد٤مل 

ًم٦م سم٤مًمٚمٗمظ اًمٞمًػم قمغم اعمٕمٜمدك اًمٙمثدػم، ممد٤م ٓ يقضمدد اًمٜم٤مدرة، واًمتِمٌٞمٝم٤مت اًمٌديٕم٦م، واعمالطمـ اًمٖمري٦ٌم، واًمدٓ

 -،وهمػمه٤م(هد132 ت) ًمٚمزخمنمي "اًمٙمِم٤مف" ،وشمٗمًػم(…ُمثٚمف ذم ؾم٤مئر اًمٚمٖم٤مت

                                                 
أؾمت٤مذ سم٤مطم٨م ، ىمًؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ورداهب٤م ، ختّمص: إدب اًمٕمريب ؛ يمٚمٞمد٦م أداب واًمٕمٚمدقم اإلٟمًد٤مٟمٞم٦م - ضم٤مُمٕمد٦م اسمدـ ـمٗمٞمدؾ * 

 ٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦ماًم٘مٜمٞمٓمرة اعمٖمرب. اعمٛمٚم
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ٓ يٖمٗمٚمقن اًمٌالهم٦م قمغم اظمتالف سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م، يم٤مسمـ  "اًم٘مررن اًمٙمريؿ"ذم شمٗمًػمهؿ ٔي٤مت  صم٤مًمث٤ًم:

هدد(، 191، واسمدـ قمٓمٞمد٦م )ت "ي اًم٘مررنرـ شم٠مويؾ ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قم" شمٗمًػمه هد( ذم362ضمرير اًمٓمؼمي )ت 

وُم٤ٌمطمد٨م  ،هد(، وىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م شمٗمًدػمه قمدـ أٟمدقاع اًمٌدديع796هد(، واسمـ ضمزي )ت 1واًمزخمنمي )ت 

هدد، واسمدـ 791اًمٌالهم٦م: )وٟمٌٝمٜم٤م قمغم يمؾ ٟمقع ذم اعمقاوع اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م ُمدـ اًم٘مدررن---(، وأيب طمٞمد٤من )ت 

 قمٜم٤مي٦م سم٤مًمٌالهم٦م-هد( وهق ُمـ أيمثر اعمٗمنيـ 6323قم٤مؿمقر )ت 

٧ٌَْم رؾم٤مئؾ ذم دراؾم٦م اًمٌح٨م اًمٌالهمل قمٜمد قمدد ُمـ اعمٗمنيـ، ُمٜمٝم٤م: يمُ وىمد 
اًمٌالهمد٦م قمٜمدد اعمٗمنديـ "تِ

ًمٚمدديمتقر  "ريداًمٌالهم٦م اًم٘مررٟمٞم٦م ذم شمٗمًػم اًمزخمِم"ًمٚمديمتقر راسمح دوب، و "طمتك هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمراسمع الجري

 ًمٚمديمتقر طمقاس سمري، وهمػمه٤م-  "اًمتٜمقيراعم٘م٤ميٞمس اًمٌالهمٞم٦م ذم شمٗمًػم اًمتحرير و"وحمٛمد أسمق ُمقؾمك، 

 "دٓئدؾ اإلقمجد٤مز"اإلُم٤مم قمٌد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤م ، طمٞمد٨م وودع ًمٜمد٤م ، ٟمرى أوٓ ،وذم )قمٚمقم اًمٌالهم٦م(

اًمدذي صد٤مر  "اًمٙمِمد٤مف"وُمـ سمٕمده اإلُم٤مم اًمزخمنمي ذم ُم١مًمٗمف اًمذي مل يًدٌؼ إمم ُمثٚمدف  "أهار اًمٌالهم٦م"و

وُمـ سمٕمده اًمٌٞمْمد٤موي طمٞمد٨م ؾمد٤مر قمدغم  ؛ًمٌالهم٦م ذم اًم٘مررنُمرضمٕم٤م عمـ سمٕمده ذم اًمقىمقف قمغم يمثػم ُمـ وضمقه ا

وُمـ سمٕمده اًمِمٝم٤مب اخلٗم٤مضمل اًمذي ووع طم٤مؿمدٞمتف اًمٌالهمٞمد٦م اًمقاؾمدٕم٦م قمدغم  ؛ُمٜمقاًمف ذم سمٞم٤من اًمٌالهم٦م اًم٘مررٟمٞم٦م

ًمٞم١مًمدػ يمت٤مسمدف  ،ري، ضمد٤مء اًمًدٙم٤ميملدشمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي- وسمٕمد أن أؾمس اجلرضم٤م  ًمٚمٌالهم٦م، وومرؿمٝم٤م اًمزخمِم

أسمرز أسمقاسمف ُم٤م يمتٌف ذم قمٚمقم اًمٌالهم٦م، ًمتٌدأ ُمـ هٜم٤م شمٚمؽ اًمٕمٚمقم ذم اًمت٘مٕمٞمدد قمدغم واًمذي يم٤من  "ُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقم"

شمٚمخدٞمص "ـمري٘م٦م اعمتقن واحلدود، وهل ـمري٘م٦م إقم٤مضمؿ، صمدؿ يٚمخدص اًم٘مزويٜمدل يمدالم اًمًدٙم٤ميمل ًمٞمْمدع 

ر دويٜمتِم "اجلقهر اعمٙمٜمقن ذم صدف اًمثالصم٦م اًمٗمٜمقن"صمؿ ي٠ميت اًمِمٞمخ إظميي إزهري ومٞمٜمٔمٛمف ذم  "اعمٗمت٤مح

واًمٕمٚمدامء ذا اًمٜمٔمؿ ًمٞمٙمقن قمٛمدة اًمتدريس واًمنموح، ويٌٚمغ ذح اًمدُمٜمٝمقري ُمـ آقمتامد قمٚمٞمف ُمد٤م سمٚمدغ- ه

أن اًمٌالهم٦م وضمدف  ,ُم٤م قمدا ُمـ ي٘مقل سم٤مًمٍموم٦م وطمده٤م وضمٝم٤م ًمإلقمج٤مز ,اًم٤ٌمطمثقن اٛمٕمقن ذم إقمج٤مز اًم٘مررن 

ء اًمذيـ درؾمقا اإلقمج٤مز ُمـ وضمقه اإلقمج٤مز، سمؾ هق اًمقضمف اًمذي يالزم اًم٘مررن ذم يمؾ ؾمقره- ًمذا قمٜمل اًمٕمٚمام

هبذا اجل٤مٟم٥م أيمثر ُمـ همػمه، طمتك أصٌح٧م ُمٕمٔمؿ اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م ذم اإلقمجد٤مز اًم٘مدرر  ُمّمد٤مدر سمالهمٞمد٦م، صمدؿ 

ًمذًمؽ ؾمٞمٙمقن طمدديثل ذم  .ص٤مر اًمٌالهمٞمقن ي١مًمٗمقن ُم١مًمٗم٤مهتؿ اًمٌالهمٞم٦م ًمتٙمقن وؾمٞمٚم٦م ًمٗمٝمؿ اإلقمج٤مز اًم٘مرر 

 ؽ سمت٠مـمػمه وٛمـ ظم٤مرـم٦م اًمتٗم٤مؾمػم: هذا اًمٌح٨م قمـ اًمت٠مصٞمؾ اًمت٤مرخيل ًمتٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي، وذًم

 ووٕمف ذم ؾمٞم٤مىمف ُمـ اًمتٗم٤مؾمػم اًم٤ًمسم٘م٦م واًمالطم٘م٦م، وأيْم٤م اًمت٠مصٞمؾ ًمٚمٌالهم٦م اًم٘مررٟمٞم٦م- ,6

رسمٓمف سم٤مٕؾمدئٚم٦م احلْمد٤مري٦م واعمٕمرومٞمد٦م واإليديقًمقضمٞمد٦م واعمٜمٝم٤مضمٞمد٦م اًمداظمٚمٞمد٦م واخل٤مرضمٞمد٦م، واًمتدل  ,0

 ؾم٤ممه٧م ذم سمٚمقرة ذوـمف وإٟمت٤مضمف-
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 لبٔضاّٖ:احملْس األّل: ىبزٗ عً سٔاٗ اإلماو ا

ُمدـ  قمٜمد هق قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ قمكم اًم٘م٤ما ٟم٤مس اًمديـ اًمٌٞمْم٤موي اًمِمػمازي اًمِم٤مومٕمل، هٙمذا ٟمًٌف

شمرضمؿ ًمف
1
"اًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقى "ويمذًمؽ ذيمر ٟمًٌف ذم ُم٘مدُم٦م ،

2
وهق وم٘مٞمف ؿم٤مومٕمل  اعمدذه٥م أؿمدٕمري اعمٕمت٘مدد،  ،

ًم٘مد٥م اًمٌٞمْمد٤موي ٟمًد٦ٌم إمم وأيب  اخلػم-  ،وأيب  حمٛمدد  ،سمد٠ميب ؾمدٕمٞمدك يٙمٜمَّدوأصقزم ُمدتٙمٚمؿ،  ،ُمٗمن ٟمحقي

  "،ؿمدػماز" اًمتل و ًُمد هب٤م وهل إطمدى اعمدن اعمِمٝمقرة سمٗم٤مرس، وًم٘م٥م سم٤مًمِمػمازي ٟم٦ًٌم إمم ُمديٜمد٦م "اًمٌٞمْم٤مء"

طمٞم٨م شمدقذم هبد٤م، وسم٤مًمِمد٤مومٕمل  "شمؼميز"ومٞمٝم٤م ُمٜمّم٥م ىم٤ما اًم٘مْم٤مة- واًمتؼميزي ٟم٦ًٌم إمم شمقممَّ صمؿَّ  ومٞمٝم٤ماًمتل ٟمِم٠م 

٤مسمؾ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م سم٤مٓطمؽمام: وأُم٤م ًم٘مٌف سمٜم٤مس اًمديـ ومٙمام طمٞم٨م ىم ,رمحف اهلل,ٕٟمف قمغم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل 

"طمٞم٨م ىم٤مسمؾ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م سم٤مٓطمؽمام وآطمؽماز"ذيمر اسمـ اًمٕمامد: 
3

-وُمّمد٤مدر شمرمجتدف ىمدد اظمتٚمٗمد٧م ذم 

هدد( وهدل أرضمدح اًمروايد٤مت ذيمرهد٤م 121شم٤مريخ ووم٤مشمف إمم قمدة شمقاريخ أرضمحٝمد٤م أن ووم٤مشمدف يم٤مٟمد٧م ؾمدٜم٦م )

شمٚم٘مدّك  واقمتٛمده٤م وُمِمك قمٚمٞمٝم٤م أيمثدر اعمد١مرظملم وأصدح٤مب اًمدؽماضمؿ- "سم٤مًمقومٞم٤مت اًمقاذم "اًمّمٗمدي ذم يمت٤مسمف

 اًمٌٞمْم٤موي قمٚمقُمف إوًمٞم٦م قمغم يد واًمده، وُمـ ؿمٞمقظمف أيْم٤م: قمٛمر اًمٌقؿمدٙم٤م  واًمِمدٞمخ حمٛمدد اًمٙمتحتد٤مئل-

إذ أٟمف ىم٣مد طمٞم٤مشمدف ذم اًمتددريس واًمتد٠مًمٞمػ ؿمد٠مٟمف  ،وىمد شمتٚمٛمذ قمغم يدي اإلُم٤مم اًمٌٞمْم٤موي قمدد ُمـ اًمتالُمٞمذ

ٕمٚمامء، وُمـ ه١مٓء اًمتالُمٞمدذ: ومخدر اًمدديـ اجلد٤مرسمردي اًمِمد٤مومٕمل أظمدذ قمدـ اًم٘مد٤ما ٟمد٤مس اًمدديـ ؿم٠من اًم

ُمٗمٞمددة، وذح  طمدقارش اًمٙمِمد٤مف»اًمٌٞمْم٤موي وذح ُمٜمٝم٤مضمف، واحل٤موي اًمّمدٖمػم ومل يٙمٛمٚمدف، وًمدف قمدغم 

 ش-شمٍميػ اسمـ احل٤مضم٥م»

 ذم ذح ُمّمد٤مسمٞمح ٟمقر الدى"زيـ اًمديـ الٜمٙمل، ومج٤مل اًمٙم٤ًمئل ًمف ُمٜمٝم٤م يمت٤مب  ،وُمـ شمالُمذشمف أيْم٤م

روح اًمدديـ اًمٓمٞمد٤مر:  وهمػمهد٤م- "اًمددضمك"ويمت٤مب  "اًمٜمجؿ ذم إصقل"و  "ؾمػم اًم٘مرائح ذم إطم٤مضمل"و "

ذطم٤م واومٞم٤م---وًمإلُمد٤مم اًمٌٞمْمد٤موي  ُمّمدٜمٗم٤مت ضمٞمددة ش اعمّم٤مسمٞمح »شمٚم٘مك اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٌٞمْم٤موي وذح يمت٤مسمف 

ري، د شمٗمًدػم ))اًمٙمِمد٤مف (( ًمٚمزخمِمد، اًمذي اقمتٛمد ومٞمف قمدغم"أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار اًمت٠مويؾ "أمهٝم٤م شمٗمًػم :

 وهدق شمدٗمدًدٞمدر ضمدٞمدد ًمٓمٞمػ، مجع ومٞمف سملم طمًـ اًمٕم٤ٌمرة وىمقة اًمٌٞم٤من، وُمـ صمؿ اقمتٛمده يمثػم ُمـ اعمٗمنيـ-

 

                                                 

( اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤ميد٦م 1.12( ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ٓسمـ اًمًٌٙمل )019 ,011شمرمجتف ذم : ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمألدهنقي ) , 1

 (662. 9( إقمالم ًمٚمزريمكم )311. 63ٓسمـ يمثػم )

 (6.629ُم٘مدُم٦م اًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقى ) , 2

 (323. 1ؿمذرات اًمذه٥م ٓسمـ اًمٕمامد ) , 3
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 احملْس الجاىٕ: مهاى٘ تفظري البٔضاّٖ العلنٔ٘:

ممد٤م ئمٝمدر ًمٜمد٤م ُمٙم٤مٟمتدف اًمٕمٚمٛمٞمد٦م ذم  ؛إن ُم١مًمٗم٤مت اًم٘م٤ما اًمٌٞمْم٤موي ىمد أطم٤مـم٧م ُمـ يمؾ قمٚمدؿ سمحّمد٦م

ره٤م داظمتّمد "اًمٖم٤مي٦م اًم٘مّمقى ذم دراي٦م اًمٗمتقى"ومٗمل جم٤مل اًمٗم٘مف أًمػ يمت٤مب  تٚمػ أٟمقاع اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م-خم

ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل "وذم جم٤مل أصقل اًمٗم٘مف أًمػ يمت٤مسمف اعمختٍم  ،ٕيب طم٤مُمد اًمٖمزازم ُمـ يمت٤مب اًمقؾمٞمط ذم اًمٗم٘مف

، اظمتٍم ومٞمف اًمٙم٤مومٞم٦م ٓسمدـ "ًم٥م إًم٤ٌمب ذم قمٚمؿ اإلقمراب"-وذم جم٤مل اًمٜمحق أًمػ يمت٤مب "إصقل إمم قمٚمؿ

 ذم ٟمٌقهمدف ومٞمٝم٤م يقدع ظمالص٦م "وأهاراًمت٠مويؾ أٟمقاراًمتٜمزيؾ"وضم٤مء شمٗمًػمه -وهمػمه٤م ُمـ اعم١مًمٗم٤مت  ،احل٤مضم٥م

 ُمد٤م قمدغم – طمٞم٤مشمدف ُمدـ إظمدػمة احل٘مٌد٦م ذم أي–الجدري اًمًد٤مسمع اًم٘مرن ُمٜمتّمػ ذم اًمٜم٤مومٕم٦م، اًمٕمٚمقم خمتٚمػ

اًمٗم٤موؾ سمـ قم٤مؿمقر حمٛمد إؾمت٤مذ يرضمحف
1
- 

ًمتٙمدقن ظم٤مدُمد٦م ًمتٗمًدػم  ،وؾمدخره٤م ،اًم٘م٤ما اًمٌٞمْم٤موي ُمـ هذه اًمٕمٚمقم اًمتل سمدرع ومٞمٝمد٤م ىمد اؾمتٗم٤مدو

ومٜمجده ىمدد  ؛واؾمتٜم٤ٌمـم٤مشمف ذم شم٠مويؾ اًم٘مررن اًمٙمريؿ ،اًم٘مررن اًمٙمريؿ، وضمٕمؾ ُمٜمٝم٤م أدوات يؼمز ُمـ ظمالل٤م ٟمٙم٤مشمف

ؼ وقمدلم واؾمتٕمامٓت اًمٕمرب ومٞمٝم٤م ذم أؿمدٕم٤مرهؿ، سمدىمد٦م اعمح٘مد ،أضم٤مد ؾمؼم ُم٤ًمئؾ اًمٚمٖم٦م، ذم اؿمت٘م٤مق أًمٗم٤مفمٝم٤م

 اًمٜم٤مىمد-

 احملْس الجالح: مصادس تفظري البٔضاّٖ: 

( أؿمٕمري٤مً  يم٤من ؾمٜمٞم٤مً اًمذي هل شمٗمًػم اًمٗمخر اًمرازي ) ،ج اًمٌٞمْم٤موي شمٗمًػمه ُمـ صمالصم٦م شمٗم٤مؾمػمظمرً 

ُمـ هذه  ( ومٙم٤من شمٗمًػمه ظمٚمٞمٓم٤مً ( وشمٗمًػم اًمراهم٥م إصٗمٝم٤م  )يم٤من ؾمٜمٞم٤مً وشمٗمًػم اًمزخمنمي )يم٤من ُمٕمتزًمٞم٤مً 

 ،سمٕمٚمٛمل اعمٕم٤م  واًمٌٞم٤من، وشمٗمًػم اًمرازي اهتؿ سم٢مسمراز احلٙمٛم٦م اًم٘مررٟمٞم٦م اهتؿَّ  ومتٗمًػم اًمزخمنمي اًمتٗم٤مؾمػم-

اهتؿ سمج٤مٟم٥م اًمٚمٖم٦م  ،وأصقل اًمٗم٘مف، وشمٗمًػم اًمراهم٥م ،وقمرض ٟمٔمري٤مهت٤م ُمـ ٟمقاطمل اًمٗمٚمًٗم٦م وأصقل اًمديـ

ضمٕمؾ سمٕمض  ؛ًمٚمزخمنمي "اًمٙمِم٤مف"و ًمٙمثرة اؾمتٛمداد اإلُم٤مم اًمٌٞمْم٤موي ًمتٗمًػمه ُمـ  وسمٞم٤من اعمٗمردات-

يٕمدون شمٗمًػمه خمتٍما ًمف- واًمزخمنمي يم٤من ُمٕمتززم آقمت٘م٤مد، ومؼمز دور اًم٘م٤ما اًمٌٞمْم٤موي طمٞم٨م  اًمٕمٚمامء

وٟمٙم٤مشمف اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م ومٝمذهب٤م، حم٤موٓ ختٚمٞمّمف ُمـ اعمٕمت٘مدات  ،خلص شمٗمًػمه  واٟمت٘مك ُمٜمف حتريراشمف اًمٌالهمٞم٦م

  آقمتزاًمٞم٦م-

ًمٚمٗمخدر اًمدرازي، وىمدد  "ًمٖمٞمد٥مشمٗمًػم ُمٗم٤مشمٞمح ا"وي٠ميت ذم اًمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ُمّم٤مدر اًم٘م٤ما ذم شمٗمًػمه 

وًمٙمٜمف أؾمٝم٥م ذم شمٗمًػمه وأـم٤مل  ،٤مٓ طم٤ميمٛم٦م قمٚمٞمٝم ،أسمرز اًمرازي ذم شمٗمًػمه اًمٗمٚمًٗم٦م قمغم أهن٤م ظم٤مدُم٦م ًمٚمنميٕم٦م

                                                 

 .20,26ص:  "٤مًمف اًمتٗمًػم ورضم"اٟمٔمر:  ,1
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ومجد٤مء اًم٘مد٤ما اًمٌٞمْمد٤موي ذم شمٗمًدػمه ُمٝمدذسم٤م  ،سمذيمر آؾمتدٓٓت اًمٗمٚمًٗمٞم٦م، واؾمتٕمراض أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م

ٝم٤مسم٤مشمف، حمررا  ًمٗمٞمقود٤مشمف، دارضمد٤م قمدغم ٟمٗمدس ـمري٘مد٦م ًمٕم٤ٌمرة اًمرازي ذم سمٕمض اعمقاـمـ، ُمٚمخّم٤م ؿمٞمئ٤م ُمـ إؾم

وأصقل اًمديـ وأصقل اًمٗم٘مدف؛  ،اًمرازي ذم إسمراز روح احلٙمٛم٦م اًم٘مررٟمٞم٦م وقمرض ٟمٔمري٤مهت٤م ُمـ ٟمقاطمل اًمٗمٚمًٗم٦م

وًمٙمـ سمٓمري٘م٦م ُمٝمذسم٦م حمررة-
1 

وم٠مطمًدـ اجلٛمدع  ,شمٗمًػم اًمزخمنمي واًمرازي,وسمذًمؽ ٟمجد اًمٌٞمْم٤موي ىمد مجع سملم هذيـ اًمتٗمًػميـ 

ٝمرمه٤م ذم سمقشم٘م٦م شمٗمًػمه سمٓمري٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م وُمٜمٝمجٞم٦م رائٕم٦م، ُمًتٙمٛماًل سمذًمؽ ُم٤م يّمٌق إًمٞمف ـم٤مًم٥م قمٚمدؿ سمٞمٜمٝمام، وص

اًمتٗمًػم ُمـ ٟمٙم٤مت اًمتٗمًػم ووضمقه اإلقمج٤مز، إُمر اًمذي أهؾ شمٗمًػمه ًمٞمٙمقن ُمقوع اهتامم اًمٕمٚمامء سمٕمده-
2 

ٞمْمدٗمل قمٚمٞمدف ًم ،ويمذًمؽ  اختذ اًم٘م٤ما اًمٌٞمْم٤موي ُمـ شمٗمًػم اًمراهم٥م إصٗمٝم٤م  راومدا صم٤مًمثد٤م ًمتٗمًدػمه

ُمزيدا ُمـ حترير روٟمؼ اًمٙمالم، واؾمتجالء إؿم٤مرات اًمٌٞمد٤من، ُمدع آهدتامم سمٌٞمد٤من اعمٗمدردات واًمٚمٖمد٦م- 
3

وىمد٤مل 

يمت٤مب قمٔمٞمؿ اًمِم٠من، همٜمل قمـ اًمٌٞمد٤من، خلدص ومٞمدف ُمدـ  "اًمٌٞمْم٤موي"أي  ،شمٗمًػمه"ص٤مطم٥م يمِمػ اًمٔمٜمقن: 

ازي ُمد٤م يتٕمٚمدؼ سم٤محلٙمٛمد٦م اًمٙمِم٤مف ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مإلقمراب واعمٕمد٤م  واًمٌٞمد٤من، وُمدـ اًمتٗمًدػم اًمٙمٌدػم، رأي اًمدر

واًمٙمالم؛ وُمـ شمٗمًػم اًمراهم٥م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مٓؿمت٘م٤مق وهمقاُمض احل٘م٤مئؼ وًمٓم٤مئػ اإلؿم٤مرات، وودؿ إًمٞمدف ُمد٤م 

يمدام  ،وسمّمدػمة ،زٟم٤مد ومٙمره ُمـ اًمقضمقه اعمٕم٘مقًم٦م، ومجال ريـ اًمِمؽ قمـ اًمنيرة، وزاد ذم اًمٕمٚمدؿ سمًدٓم٦م روي

 :ىم٤مل ُمقٟٓم٤م اعمٜمِمك

٤ٌَمِب مل َي٠مشُمقا   ىمٜم٤مِع ُم٤م ُيْتغم سمٙمِمِػ  أوًُمقا  إًم

ـْ يم٤مَن ًمٚمَ٘م٤مِا             ٌْغم    وًمٙم  َيٌد سمٞمْمدددد٤مٌء ٓ شُم

أفمٝمر ُمٝم٤مرشمدف ذم اًمٕمٚمدقم طمًدٌام يٚمٞمدؼ سم٤معم٘مد٤مم، يمِمدػ ٘مد وم ؛وًمٙمقٟمف ُمتٌحرا ذم ُمٞمدان ومرؾم٤من اًمٙمالم

د اًم٘مٜم٤مع شم٤مرة قمـ وضمقه حم٤مؾمـ اإلؿم٤مرة وُمٚمح آؾمتٕم٤مرة، وهتؽ إؾمت٤مر إظمرى قمـ أهار اعمٕم٘مقٓت سمٞمد

احلٙمٛم٦م وًم٤ًمهن٤م، وشمرمج٤من اعمٜم٤مـم٘م٦م وُمٞمزاهن٤م، ومحؾ ُم٤م أؿمٙمؾ قمغم إٟم٤مم، وذًمؾ لؿ صٕم٤مب اعمدرام، وأورد ذم 

اعم٤ٌمطم٨م اًمدىمٞم٘م٦م ُم٤م يدطمض سمٕمض اًمِمٌف اعمْمٚم٦م، وأووح لدؿ ُمٜمد٤مه٩م إدًمد٦م، واًمدذي ذيمدره ُمدـ وضمدقه 

صمدؿ إن هدذا  ػ اعمدردود-أو ودٕم ،سمٚمٗمظ ىمٌؾ ومٝمق وٕمٞمػ وٕمػ اعمرضمدقح ،أو راسمٕم٤م ،أو صم٤مًمث٤م ،اًمتٗمًػم صم٤مٟمٞم٤م

                                                 

 -70,72ص:  "اًمٌٞمْم٤موي وُمٜمٝمجف ذم اًمتٗمًػم "اٟمٔمر:  ,1

 -72ص:  "اًمتٗمًػم ورضم٤مًمف "اٟمٔمر:  , 2

 -79,70ص: "اًمٌٞمْم٤موي وُمٜمٝمجف ذم اًمتٗمًػم"-ويمت٤مب  23ص:  "اعمرضمع ٟمٗمًف "اٟمٔمر:  , 3
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اًمٙمت٤مب رزق ُمـ قمٜمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمحًـ اًم٘مقل قمٜمدد مجٝمدقر إوم٤مودؾ واًمٗمحدقل، ومٕمٙمٗمدقا قمٚمٞمدف 

شمف قمغم ؾمقرة ُمٜمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ طمِمك حتِمٞم٦م شم٤مُم٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ يمت٥م ٤مسم٤مًمدرس واًمتحِمٞم٦م، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ قمٚمؼ شمٕمٚمٞم٘م

"قاوع ُمٜمف--اعمقمغم سمٕمض 
1 

 "ّاالطتنذاد البٔضاّٖ"احملْس الشابع: البالغ٘ يف تفظري 

َٓ }:ذم ؾمقرة اإلهاء ىم٤مل قمز وضمؾ ـن قَمغَم َأْن َي٠ْمشُمقا سمِِٛمْثدِؾ َهدَذا اًْمُ٘مدْرَرِن  ْٟمُس َواجْلِ ـِ اضْمَتَٛمَٕم٧ِم اإْلِ
ىُمْؾ ًَمئِ

ٌَْٕمٍض فَمِٝمػًما
ٌن ًمِٚمٜمَّد٤مِس َهدَذا سَمَٞمد٤م}ذم ؾمدقرة رل قمٛمدران: ،- وىم٤مل شمٕم٤ممم أيْم٤م{َي٠ْمشُمقَن سمِِٛمْثٚمِِف َوًَمْق يَم٤مَن سَمْٕمُْمُٝمْؿ ًمِ

 - {َوُهًدى َوَُمْققِمَٔم٦ٌم ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملمَ 

قمغم ؾمد٤مئر ُمد٤م ضمد٤مدت سمدف  "ًمٚمٜمٔمؿ اًم٘مرر "ٕمٚمؿ اًمٌالهم٦م هق اًمًٌٞمؾ إمم إصم٤ٌمت هذا اًمتٗمقق واإلقمج٤مز وم

سمدراؾمد٦م سمالهمد٦م  ,ىمدديام وطمدديث٤م,وهمػمهؿ، و ىمدد اهدتؿ اًمٕمٚمدامء  ،واًمِمٕمراء ،ىمرائح اًمٗمٓم٤مطمؾ ُمـ اخلٓم٤ٌمء

ومت٘مقم احلجد٦م  ؛ُمـ أضمؾ أن شمٔمٝمر ًمٚمٕم٤معملم ُمٕمجزة اًم٘مررن اخل٤مًمدة ،قمج٤مز ومٞمفاًم٘مررن، واًمٙمِمػ قمـ أوضمف اإل

إن إقمج٤مز اًم٘مررن اًمٙمريؿ يتٛمثؾ ذم ىمقة ٟمٔمٛمف  ،قمغم اجل٤مهؾ، وشمزول اًمِمٌٝم٦م قمـ اعمٌٓمؾ، ويٓمٛمئـ ىمٚم٥م اعم١مُمـ

ٚمٞمدغ سم٠من اًمدٜمٔمؿ اًمٌ}طمٞم٨م ىم٤مل: ،اًمٕمجٞم٥م، وهق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف ُمٜمٔمر قمٚمؿ اًمٌالهم٦م اإلُم٤مم قمٌد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤م 

هق أن يقوع اًمٙمالم ووٕمف اًمذي ي٘متْمٞمف قمٚمؿ اًمٜمحق، واًمٕمٛمؾ وومؼ ىمقاٟمٞمٜمف وأصقًمف، وُمٕمروم٦م ُمٜم٤مهجف ومدال 

يزاغ قمٜمٝم٤م، وٓ خيؾ سمرؾمقُمف اًمتل رؾمٛم٧م ذم وضمقه يمؾ سم٤مب وومروىمف، و اًمٜمٔمر ذم اجلٛمؾ اًمتل شمند ومٞمٕمدرف 

قودع اًمٗمد٤مء، ُمقوع اًمٗمّمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ ُمقوع اًمقصؾ، ويٕمرف ومٞمام طم٘مدف اًمقصدؾ، وُمقودع اًمدقاو ُمدـ ُم

رف ذم اًمتٕمريدػ د، وُمٕمروم٦م يمٞمٗمٞم٦م اًمتّم"سمؾ"ُمـ ُمقوع  "ًمٙمـ"، وُمقوع "صمؿ"وُمقوع اًمٗم٤مء ُمـ ُمقوع 

اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ذم اًمٙمالم، وذم احلذف واًمتٙمرار واإلودامر، ومٞمقودع يمدال ُمدـ ذًمدؽ ُمٙم٤مٟمدف، و واًمتٜمٙمػم

-{ويًتٕمٛمؾ قمغم اًمّمح٦م وقمغم ُم٤م يٜمٌٖمل
2 

 قمغم دقم٤مئؿ أرسمدع: ي٘مقمن إن إقمج٤مز اًم٘مررن ذم ضمٝم٦م اًمٚمٗمظ واًمٌٞم٤م

 ومج٤مل قم٤ٌمراشمف- ،ومّم٤مطم٦م أًمٗم٤مفمف ,أ

 وؾمٛمقه٤م- ،سمالهم٦م ُمٕم٤مٟمٞمف ,ب

 وشم٠مًمٞمٗمف- ،روقم٦م ٟمٔمٛمف ,ج

                                                 

 -607,602- ص:  6"يمِمػ اًمٔمٜمقن ج " , 1

 -21،29،ص:"دٓئؾ اإلقمج٤مز" , 2
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 سمداقم٦م أؾمٚمقسمف- ,د

واًمٌالهمد٦م قمٜمدد قمٚمدامء  ،تٜم٤مول اجل٤مٟم٥م اًمٌالهملؾمٞمهذه  دقم٤مئؿ اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤م  ًمٚم٘مررن اًمٙمريؿ، وسمحثٜم٤م 

٣م احل٤مل، وخيتٚمػ ذًمدؽ سمد٤مظمتالف اعم٘مد٤مم ُمدـ يمقٟمدف ُم٘متْمدٞم٤م اعمٕم٤م  واًمٌٞم٤من قم٤ٌمرة قمـ ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمٙمالم عم٘مت

ًمٚمت٠ميمٞمد أو اإلـمالق، أو اإلا٤مز أو اإلـمٜم٤مب وهمػم ذًمؽ، هذا يمٚمف ُمع ًمزوم اقمت٤ٌمر ومّمد٤مطم٦م اًمٙمدالم ذم حت٘مدؼ 

 اًمٌالهم٦م-

ُم٤ممل يْمؿ إًمٞمٝم٤م رء رظمر وهق إشم٘م٤من  ًمإلقمج٤مزأن اًمٌالهم٦م هبذا اعمٕمٜمك ٓ شمٙمقن ريمٜم٤م  قمغم أطمد وٓ خيٗمك

وقمرو٧م سمِمٙمؾ ي٘متْمٞمف اًمداقمل إمم اًمدتٙمٚمؿ  ، وؾمٛمقه٤م، وإٓ وم٤معمٕم٤م  اعمٌتذًم٦م وإن أًم٧ًٌم أمجؾ احلكماعمٕم٤م 

ٓ شمقصػ سم٤مًمٌالهم٦م، وقمغم ومرض صح٦م اًمتقصٞمػ ٓ يٙمقن ُمثؾ ذًمؽ اًمٙمالم أؾم٤مؾم٤م ًمإلقمج٤مز ودقم٤مُم٦م ًمدف، 

٤مسمزات وهذا ُمثٚمام طمٙمل قمـ ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب طمٞم٨م ىم٤مل: ))واًمٓم٤مطمٜم٤مت ـمحٜمد٤م، واًمٕم٤مضمٜمد٤مت قمجٜمد٤م، واخلد

واًمٕم٤مدي٤مت وٌح٤ًم، }ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: ظمٌزا(( وم٠ميـ هذه اعمٗم٤مهٞمؿ اًم٤ًمىمٓم٦م ُمـ اعمٕم٤م  اًمٕم٤مًمٞم٦م اًم٤ًمُمٞم٦م اًمقاردة ذم

{وم٤معمقري٤مت ىمدطم٤م، وم٤معمٖمػمات صٌح٤م
1

 -وم٤مًمالزم ذم اًمٌح٨م قمـ سمالهم٦م اًم٘مررن اًمؽميمٞمز قمغم أُمريـ:

 ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمٙمالم عم٘مت٣م احل٤مل- ,1

 ؾمٛمق اعمٕم٤م  وقمٚمق اعمْم٤مُملم-  ,2

راؾم٦م اًم٘مررن ُمـ طمٞم٨م يمقٟمف ُمٓم٤مسم٘م٤م ًمألطمقال اعم٘متْمٞم٦م، وُم٤م ومٞمف ُمـ ومٜمقن اعمجد٤مز وآؾمدتٕم٤مرة ن دإصمؿ 

حيت٤مج إمم شمٗمًػم طم٤مومؾ، يٗمن اًم٘مررن ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م، وًمٕمؾ ُمـ أطمًـ ُم٤م يمت٥م ذم هذا اعمقودقع اًمٙمِمد٤مف 

 "أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار اًمت٠مويؾ- "(، وخمتٍمه ًمٚمٌٞمْم٤موي ذم شمٗمًػمه  102ًمٚمزخمنمي ) م.

أؿم٤مر إمم ذًمؽ اًمٕمّم٤مم اإلؾمٗمرايٞمٜمل قمٜمدُم٤م ىم٤مل ذم  طمٞم٨مد أسمدع اإلُم٤مم اًمٌٞمْم٤موي ذم اٟمت٘م٤مء قم٤ٌمراشمف، وىم

مم٤م يِمٗمل اًمٕمٚمٞمؾ، ويٗمّمح قمدـ  "أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار اًمت٠مويؾ"ُم٘مدُم٦م طم٤مؿمٞمتف قمغم اًمٌٞمْم٤موي: يم٤من يمت٤مب 

ي إومٝمد٤مم أسمّمد٤مر قمزيز اعمٕم٤م  سم٤مًمٚمٗمظ اًم٘مٚمٞمؾ، ؾمٚمٓم٤من طمًـ شمٜم٘مٞمحدف وهتذيٌدف ىمد٤مض سمد٠من شمرُم٘مدف ُمدـ ذو

-"سم٠من شمتنمف سمرىمٛمف أيدي إىمالم سم٠مُمداد ُمداد اعمح٤مسمر اًمٌّم٤مئر، ووزير مج٤مل شمرشمٞمٌف وشمريمٞمٌف طم٤ميمؿ
2 

ويٌدو شم٠مصمر اًم٘م٤ما اًمٌٞمْم٤موي ضمٚمٞم٤م سم٠مهؾ اًمٚمٖم٦م ذم ٟم٘مٚمف قمـ اخلٚمٞمدؾ، وؾمدٞمٌقيف، وصمٕمٚمد٥م، واًمزضمد٤مج، 

 -واعمؼمد، وإزهري، وهمػمهؿ يمثر؛ ومٙم٤من هم٤مًم٤ٌم ُم٤م يذيمر ُمـ أظمذ قمٜمٝمؿ

                                                 

 - 3 , 6ت : ؾمقرة اًمٕم٤مدي٤م  ,1

 .أ-0، "طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمّم٤مم اإلؾمٗمرايٞمٜمل قمغم شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي" , 2
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 وىمد أضم٤مد اًمٌٞمْم٤موي ذم قمرض وضمقه اًمٌالهم٦م ذم شمٗمًػمه، وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ٟمذيمر:

 األمجل٘ ّاالطتنذاد:

َواًمٜم٤َّمِزقَمد٤مِت هَمْرىًمد٤م* َواًمٜم٤َّمؿِمدَٓم٤مِت }آؾمتٕم٤مرة ذم أوائؾ ؾمقرة اًمٜم٤مزقم٤مت، سمًؿ اهلل اًمدرمحـ اًمدرطمٞمؿ: 

ًٌْ٘م٤م* ٤مسمَِ٘م٤مِت ؾَم ًَّ ًٌْح٤م * وَم٤مًم ٤مسمَِح٤مِت ؾَم ًَّ َراِت َأُْمًرا َٟمِْمًٓم٤م *َواًم هذه صدٗم٤مت ُمالئٙمد٦م "- ىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي: {وَم٤معْمَُدسمِّ

اعمقت، وم٢مهنؿ يٜمزقمقن أرواح اًمٙمٗم٤مر ُمـ أسمدداهنؿ همرىمد٤م أي إهمراىمد٤م ذم اًمٜمدزع، ومد٢مهنؿ يٜمزقمقهند٤م ُمدـ أىمد٤مإ 

ُمدـ ٟمِمدط اًمددًمق ُمدـ  ،إسمدان أو ٟمٗمقؾم٤م همرىم٧م ذم إضم٤ًمد، ويٜمِمٓمقن أي خيرضمقن أرواح اعم١مُمٜملم سمرومؼ

ٝم٤م، ويًٌحقن ذم إظمراضمٝم٤م ؾمٌح اًمٖمقاص اًمذي خيرج اًمٌمء ُمدـ أقمدامق اًمٌحدر، ومٞمًدٌ٘مقن اًمٌئر إذا أظمرضم

"سم٠مرواح اًمٙمٗم٤مر إمم اًمٜم٤مر وسم٠مرواح اعم١مُمٜملم إمم اجلٜم٦م، ومٞمدسمرون أُمر قم٘م٤مهب٤م وصمقاهب٤م ---
1
- 

أىمًدؿ ؾمدٌح٤مٟمف ": "اًمٙمِمد٤مف"ري،طمٞم٨م ىمد٤مل ذم دوإن شمٗمًػمه هذا ُمًتٛمد ُمـ شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمزخمِم

ضمٝم٤م- ُمدـ ٟمِمدط اًمددًمق د، وسم٤مًمٓمقائػ اًمتل شمٜمِمٓمٝم٤م أي ختراًمتل شمٜمزع إرواح ُمـ إضم٤ًم سمٓمقائػ اعمالئٙم٦م

ُمـ اًمٌئر إذا أظمرضمٝم٤م، وسم٤مًمٓمقائػ اًمتل شمًٌح ذم ُمْمٞمٝم٤م، أي: شمنع ومتًٌؼ إمم ُم٤م أُمروا سمف، ومتدسمر أُمدرًا ُمدـ 

أي: شمٜمزقمٝم٤م ُمـ أىمد٤مإ  إهمراىم٤م ذم اًمٜمزع، {هَمْرىم٤مً }أو دٟمٞم٤مهؿ يمام رؾمؿ لؿ  ،أُمقر اًمٕم٤ٌمد مم٤م يّمٚمحٝمؿ ذم ديٜمٝمؿ

أو أىمًؿ سمخٞمؾ اًمٖمزاة اًمتل شمٜمزع ذم أقمٜمتٝم٤م ٟمزقمد٤م شمٖمدرق ومٞمدف إقمٜمد٦م ًمٓمدقل  ،إضم٤ًمد ُمـ أٟم٤مُمٚمٝم٤م وأفمٗم٤مره٤م

"أقمٜم٤مىمٝم٤م----
2 

، طمٞم٨م ىم٤مل اإلُم٤مم {وشمٙمقن اجل٤ٌمل يم٤مًمٕمٝمـ اعمٜمٗمقش}ىمقًمف شمٕم٤ممم:وُمث٤مل ًمٚمتِمٌٞمف ذم ؾمقرة اعمٕم٤مرج ُمـ 

ن اجل٤ٌمل خمتٚمٗم٦م إًمدقان ومد٢مذا سمًد٧م وـمدػمت أؿمدٌٝم٧م اًمٕمٝمدـ ٕ؛ يم٤مًمّمقف اعمّمٌقغ أًمقاٟم٤م  "اًمٌٞمْم٤موي:

-"اعمٜمٗمقش إذا ـمػمشمف اًمريح
3
يم٤مًمّمقف اعمّمٌقغ أًمقاٟمد٤ًم ٕن "وهق ٟمٗمس شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمزخمنمي طمٞم٨م ىم٤مل:  

اجل٤ٌمل ضمدد سمٞمض ومحر خمتٚمػ أًمقاهن٤م وهمراسمٞم٥م ؾمقد، وم٢مذا سم٧ًم وـمػمت ذم اجلق: أؿمٌٝم٧م اًمٕمٝمـ اعمٜم٘مقش 

"إذا ـمػمشمف اًمريح
4
 ؛واعمالطمظ أن اإلُم٤مم اًمٌٞمْم٤موي يم٤من شم٠مصمر سم٤مإلُم٤مم اًمزخمنمي ظم٤مص٦م ذم اجل٤مٟم٥م اًمٌالهمدل، 

 مم٤م دومع سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم قمده خمتٍما ًمف-

                                                 

 929ص :  "3أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار اًمت٠مويؾ ًمٚمٌٞمْم٤موي،ج " , 1

 -6671-  ص: "32اًمزخمنمي، اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ اًمتٜمقيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾ،ج "  , 2

 997- ص: "3اعمّمدر ٟمٗمًف، ج" ,3

 6632- ص:"02اًمٙمِم٤مف، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، جاًمزخمنمي، " , 4
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أي محراء يمقردة--- يم٤مًمده٤من: وهدق ":{وم٢مذا اٟمِم٘م٧م اًمًامء ومٙم٤مٟم٧م وردة يم٤مًمده٤من}ىمقًمف شمٕم٤ممم:ويمذا 

"ٕمحر-اؾمؿ عم٤م يدهـ سمف يم٤محلزام، أو مجع دهـ وىمٞمؾ هق إديؿ ا
1 

صمؿ إقم٤مدشمف إًمٞمف، وذم اصدٓمالح  ،ٓؾمتٕمامًمف ُمدة ،وم٢من آؾمتٕم٤مرة ذم إصؾ أظمذ اًمٌمء ُمـ ُم٤مًمٙمف قمري٦م

أهؾ اًمٌالهم٦م: اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ ذم همػم ُمٕمٜم٤مه إصكم عمِم٤مهب٦م سمٞمٜمٝمام، وهل ُمـ أٟمقاع اعمج٤مز، وهق أؾمدٚمقب ُمدـ 

وم٢من أؾمدٚمقب آؾمدتٕم٤مرة ُمقضمدقد ومٞمدف  ،ٌلموسمام أن اًم٘مررن اًمٙمريؿ ٟمزل سمٚم٤ًمن قمريب ُم ،أؾم٤مًمٞم٥م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

سمف اًمٌٞمْم٤موي ذم شمٗمًػمه، وؾمٜمذيمر أيْمد٤م اؾمدتٛمداده ُمدـ شمٗمًدػم   ُم٤م ضم٤مءسمٙمثرة، وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ أيْم٤م ٟمذيمر 

 اًمزخمنمي ذم يمثػم ُمـ اعمقاوع:

شمٕمٚمٞمؾ ًمٚمحٙمؿ اًم٤ًمسمؼ وسمٞمد٤من عمد٤م ، {ظَمَتَؿ اهلل قمغم ىُمُٚمقهِبِْؿ وقمغم ؾَمْٛمِٕمِٝمْؿ وقمغم أسمّم٤مرهؿ همِم٤موة} ,1

تْمٞمف- واخلتؿ اًمٙمتؿ، ؾمٛمل سمف آؾمتٞمث٤مق ُمـ اًمٌمء سميب اخل٤مشمؿ قمٚمٞمف ٕٟمف يمتؿ ًمف واًمٌٚمقغ رظمدره ٟمٔمدرا ي٘م

واًمٖمِم٤موة: ومٕم٤مًم٦م ُمدـ همِمد٤مه إذا همٓمد٤مه، سمٜمٞمد٧م عمد٤م يِمدتٛمؾ قمدغم اًمٌمدء،  ،إمم أٟمف رظمر ومٕمؾ يٗمٕمؾ ذم إطمرازه

دث ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ هٞمئ٦م متدرهنؿ قمدغم يم٤مًمٕمّم٤مسم٦م واًمٕمامُم٦م وٓ ظمتؿ وٓ شمٖمِمٞم٦م قمغم احل٘مٞم٘م٦م، وإٟمام اعمراد هبام أن حي

اؾمتح٤ٌمب اًمٙمٗمر واعمٕم٤مإ، واؾمت٘م٤ٌمح اإليامن واًمٓم٤مقم٤مت سم٥ًٌم همٞمٝمؿ، واهناميمٝمؿ ذم اًمت٘مٚمٞمدد، وإقمراودٝمؿ 

سمحٞم٨م ٓ يٜمٗمذ ومٞمٝم٤م احلدؼ، وأؾمدامقمٝمؿ شمٕمد٤مف اؾمدتامقمف ومتّمدػم  خمتقُم٦م قمـ اًمٜمٔمر اًمّمحٞمح، ومتجٕمؾ ىمٚمقهبؿ

أي٤مت اعمٜمّمقسم٦م لؿ ذم إٟمٗمس وأوم٤مق يمام دمتٚمٞمٝمد٤م أقمدلم ٓ دمتكم  ،يم٠مهن٤م ُمًتقصمؼ ُمٜمٝم٤م سم٤مخلتؿ، وأسمّم٤مرهؿ

وشمٖمِمدٞم٦م- أو  ظمدتامً اعمًتٌٍميـ، ومتّمػم يم٠مهن٤م همٓمل قمٚمٞمٝم٤م- وطمٞمؾ سمٞمٜمٝم٤م وسملم اإلسمّم٤مر، وؾمامه قمغم آؾمتٕم٤مرة 

 قمدؼمَّ سم٠مؿمٞم٤مء ضب طمج٤مب سمٞمٜمٝم٤م وسملم آؾمتٜمٗم٤مع هب٤م ظمتاًم وشمٖمٓمٞم٦م، وىمد  ،ُمثؾ ىمٚمقهبؿ وُمِم٤مقمرهؿ اعم١مووم٦م هب٤م

ٌََع اهلل قمغم ىُمُٚمدقهِبِْؿ َوؾَمدْٛمِٕمِٝمْؿ وأسمّمد٤مرهؿ}ىمقًمف شمٕم٤ممم:اث هذه الٞمئ٦م سم٤مًمٓمٌع ذم قمـ إطمد َؽ اًمذيـ ـَم
 {ُأوًَمئِ

ٌَُف قَمـ ِذيْمِرَٟم٤م}وسم٤مإلهمٗم٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ َأهْمَٗمْٚمٜم٤َم ىَمْٚم ْع َُم
ْؿ }ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وسم٤مإلىمّم٤مء {َوَٓ شُمٓمِ َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم ىُمُٚمقهَبُ

ن اعمٛمٙمٜم٤مت سم٠مهه٤م ُمًتٜمدة إمم اهلل شمٕم٤ممم واىمٕم٦م سم٘مدرشمف أؾمدٜمدت إًمٞمدف وُمدـ طمٞمد٨م وهل ُمـ طمٞم٨م إ {ىَم٤مؾِمَٞم٦مً 

ٌََع اهلل قَمَٚمْٞمَٝم٤م سمُِٙمْٗمِرِهؿْ }شمٕم٤ممم:  ىمقًمفإهن٤م ُم٦ًٌٌم مم٤م اىمؽمومقه سمدًمٞمؾ  ُْؿ ءاَُمٜمُقّا صُمدؿَّ }وىمقًمف شمٕم٤ممم:  {سَمْؾ ـَم َذًمَِؽ سم٠َِمهنَّ

قمٚمٞمٝمؿ ؿمٜم٤مقم٦م صٗمتٝمؿ ووظم٤مُم٦م قم٤مىمٌتٝمؿ-وردت أي٦م ٟم٤مقمٞم٦م  {يَمَٗمُروا وَمُٓمٌَِع قمغم ىُمُٚمقهِبِؿْ 
2
 

                                                 

 311- ص:  "3شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج " 1

  96,90- ص:"6شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ،ج" 2
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رب دلء سمْمدداخلتؿ واًمٙمتؿ أظمقان؛ ٕن ذم آؾمتٞمث٤مق ُمـ اًمِمد "وىم٤مل ذم شمٗمًػمه٤م اإلُم٤مم اًمزخمنمي:

واًمٖمِم٤موة: اًمٖمٓم٤مء ومٕم٤مًم٦م ُمدـ همِمد٤مه إذا همٓمد٤مه، ،وشمٖمٓمٞم٦م ًمئال يتقصؾ إًمٞمف وٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف ،اخل٤مشمؿ قمٚمٞمف يمتام ًمف

وم٢من ىمٚم٧م: ُمد٤م ُمٕمٜمدك اخلدتؿ قمدغم اًم٘مٚمدقب وإؾمدامع  ،ٕمّم٤مسم٦م واًمٕمامُم٦موهذا اًمٌٜم٤مء عم٤م يِمتٛمؾ قمغم اًمٌمء يم٤مًم

وشمٖمِمٞم٦م إسمّم٤مر؟ ىمٚم٧م: ٓ ظمتؿ وٓ شمٖمِمٞم٦م صمؿ قمغم احل٘مٞم٘م٦م، وإٟمام هق ُمـ سم٤مب اعمج٤مز، وحيتٛمؾ أن يٙمقن ُمـ 

أُم٤م آؾمتٕم٤مرة وم٠من دمٕمؾ ىمٚمقهبؿ ٕن احلؼ ٓ يٜمٗمذ ومٞمٝمد٤م وٓ خيٚمدص إمم  ،يمال ٟمققمٞمف ومه٤م آؾمتٕم٤مرة واًمتٛمثٞمؾ

ٕهند٤م متجدف وشمٜمٌدق قمدـ  ،امئره٤م ُمـ ىمٌؾ إقمراوٝمؿ قمٜمف واؾمتٙم٤ٌمرهؿ قمدـ ىمٌقًمدف واقمت٘مد٤مده، وأؾمدامقمٝمؿو

اإلصٖم٤مء إًمٞمف وشمٕم٤مف اؾمتامقمف يم٠مهن٤م ُمًتقصمؼ ُمٜمٝم٤م سمد٤مخلتؿ، وأسمّمد٤مرهؿ ٕهند٤م ٓ دمدتكم ريد٤مت اهلل اعمٕمروود٦م 

ٌد٧م، وطمٞمدؾ سمٞمٜمٝمد٤م وسمدلم ودٓئٚمف اعمٜمّمقسم٦م يمام دمتٚمٞمٝم٤م أقملم اعمٕمتؼميـ اعمًتٌٍميـ يم٠مٟمام همٓمدل قمٚمٞمٝمد٤م وطمج

وأُم٤م اًمتٛمثٞمؾ وم٠من متثؾ طمٞم٨م مل يًتٜمٗمٕمقا هب٤م ذم إهمراض اًمديٜمٞم٦م اًمتل يمٚمٗمقه٤م وظمٚم٘مقا ُمدـ أضمٚمٝمد٤م  ،اإلدراك

"وسملم آؾمتٜمٗم٤مع هب٤م سم٤مخلتؿ واًمتٖمٓمٞم٦م--- ،سم٠مؿمٞم٤مء ضب طمج٤مب سمٞمٜمٝم٤م
1
- 

إلُم٤مم اًمزخمنمي، سمدؾ ُمـ شمٗمًػم ا اً خمتٍماؾمتٛمدادًا واعمتٛمٕمـ ذم شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٌٞمْم٤موي اده ُمًتٛمدا 

ظمّمقصد٤م ذم ضم٤مٟمد٥م ومٞمف ام يدل قمغم اًمت٠مصمر اجلكم وم٢مٟمَّ  قمغم أُمٍر ُم٤م، ويم٠مٟمف ي٘متٗمل أصمره طمروم٤م سمحرف، وهذا إن دلَّ 

 اإلقمج٤مز اًمٌالهمل-

يدا  أن يً٘مط وم٤مؾمتٕمػمت اإلرادة ًمٚمٛمِم٤مروم٦م يمام اؾمتٕمػم ل٤م الؿ  {وَمَقضَمَدا ومِٞمَٝم٤م ضِمَدارًا ُيِريُد َأن َيٜمَ٘مضَّ } ,1

 : واًمٕمزم ىم٤مل

 يريد اًمرُمح صدر أيب سمراء * ويٕمدل قمـ دُم٤مء سمٜمل قم٘مٞمؾ

 وىم٤مل:

 ؿمٛمكم سمجٛمؾ *** ًمزُم٤من هيؿ سم٤مإلطم٤ًمن يٚمؿن إن دهرا 

واٟم٘مض اٟمٗمٕمؾ ُمـ ىمْمْمتف إذا يمنشمف، وُمٜمف اٟم٘مْم٤مض اًمٓمػم واًمٙمقايم٥م لقيدف---
2

وضمد٤مء ذم شمٗمًدػم 

 ًمذًمؽ- ىم٤مل اًمراقمل: اؾمتٕمػمت اإلرادة ًمٚمٛمداٟم٤مة واعمِم٤مروم٦م، يمام اؾمتٕمػم الّؿ واًمٕمزم"اًمزخمنمي:

َ٘م٧ْم سمِِف َه٤مَُم٤مهُت٤َم *** ىَمَٚمَؼ اًْمُٗمُئقِس إَذا َأَرْدَن ُٟمُّمقَٓ 
 ذِم َُمْٝمَٛمٍف ىَمٚمِ

  

                                                 

 96- ص : "6اًمٙمِم٤مف ًمٚمزخمنمي، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج " , 1

 312- ص: "0ٟمٗمًف،ج اعمرضمع " , 2
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 وىمدد٤مل أيْم٤م:

ـْ ِدَُم٤مِر سَمٜمِل قَمِ٘مٞمٍؾ --- ُْمُح َصْدَر َأيِب سَمَراء *** َوَيْٕمِدُل قَم "ُيِريُد اًمرن
1
- 

وهٙمذا ومٜمحـ ٟمالطمظ اؾمدتٛمداد ،ذم اًمٕم٤ٌمرةوهق قملم ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم اًمٌٞمْم٤موي ذم شمٗمًػم ُمع اظمتّم٤مر 

 قمغم ذًمؽ يمثػمة- ،اًمٌٞمْم٤موي ُمـ شمٗمًػم اًمٙمِم٤مف ظمّمقص٤م ذم اعم٤ًمئؾ اًمٌالهمٞم٦م، وآُمثٚم٦م

 وُمـ اعمج٤مز ذم اًم٘مررن أيْم٤م:

 شمذًمؾ لام وشمقاوع ومٞمٝمام، وضمٕمؾ ًمٚمذل ضمٜم٤مطم٤م يمام ضمٕمؾ ًمٌٞمد ذم ىمقًمف: {واظمٗمض َلاَُم ضَمٜم٤َمَح اًمذل} ,2

 إذ أصٌح٧م سمٞمد اًمِمامل زُم٤مُمٝم٤م وهمداة ريح ىمد يمِمٗم٧م وىمرة **

واظمٗمض ضَمٜم٤َمطَمدَؽ }أو أراد ضمٜم٤مطمف يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ،ُم٤ٌمًمٖم٦م ،ًمٚمِمامل يدا أو ًمٚم٘مرة زُم٤مُم٤م، وأُمره سمخٗمْمف

ًمٚمٌٞم٤من واعم٤ٌمًمٖم٦م يمام أوٞمػ طم٤مشمؿ إمم اجلقد، واعمٕمٜمك واظمٗمدض لدام ضمٜم٤مطمدؽ  ؛وإو٤مومتف إمم اًمذل {ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ 

ٟم٘مٞم٤مد واًمٜمٕم٧م ُمٜمف ذًمقل---سم٤مًمٙمن وهق آ {اًمذل}اًمذًمٞمؾ- وىمرئ: 
2 

 اظمت٤مروه٤م قمٚمٞمف واؾمتٌدًمقه٤م سمف، وأصٚمف سمذل اًمثٛمـ ًمتحّمٞمؾ {أوًمئؽ اًمذيـ اؿمؽموا اًمْمالًم٦م سم٤ملدى} ,2

ُم٤م يٓمٚم٥م ُمـ إقمٞم٤من، وم٢من يم٤من أطمد اًمٕمقولم ٟم٤مىمّم٤م شمٕملم ُمـ طمٞم٨م إٟمف ٓ يٓمٚم٥م ًمٕمٞمٜمف أن يٙمقن صمٛمٜم٤ًم 

٤ٌمذًمف ُمِمؽم ورظمذه سم٤مئع، وًمذًمؽ قمدت وسمذًمف اؿمؽماء، وإٓ وم٠مي اًمٕمقولم شمّمقرشمف سمّمقرة اًمثٛمـ وم

اًمٙمٚمٛمت٤من ُمـ إوداد، صمؿ اؾمتٕمػم ًمإلقمراض قمام ذم يده حمّمال سمف همػمه، ؾمقاء يم٤من ُمـ اعمٕم٤م  أو 

 إقمٞم٤من، وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمر:

 أظمذت سم٤مجلٛمٚم٦ِم رأؾم٤م أزقمرا *** وسم٤مًمثٜم٤مي٤م اًمقاوح٤مت اًمدررا

 اوسم٤مًمٓمقيؾ اًمٕمٛمر قمٛمرا ضمٞمذرا *** يمام اؿمؽمى اعمًٚمؿ إذ شمٜمٍم

ـمٛمٕم٤م ذم همػمه، واعمٕمٜمك أهنؿ أظمٚمقا سم٤ملدى اًمذي ضمٕمٚمدف اهلل  ،صمؿ اشمًع ومٞمف وم٤مؾمتٕمٛمؾ ًمٚمرهم٦ٌم قمـ اًمٌمء

أو اظمت٤مروا اًمْمالًم٦م واؾمتحٌقه٤م قمغم  ،لؿ سم٤مًمٗمٓمرة اًمتل ومٓمر اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م حمّمٚملم اًمْمالًم٦م اًمتل ذهٌقا إًمٞمٝم٤م

ذم ُمٕمد٤مُمٚمتٝمؿ أشمٌٕمدف ُمد٤م يِمد٤ميمٚمف متثدٞمال  عم٤م اؾمتٕمٛمؾ آؿمؽماء ؛شمرؿمٞمح ًمٚمٛمج٤مز {وَماَم َرسمَِح٧م دم٤مرهتؿ}،الدى

 خل٤ًمرهتؿ، وٟمحقه:

 وعم٤م رأي٧م اًمٜمن قمز سمـ دأي٦م *** وقمِمش ذم ويمريف ضم٤مش ًمف صدري

                                                 

 910ص: "61، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج "شمٗمًػم اًمزخمنمي"  , 1

 027,022- ص: 0،،ُمرضمع ؾم٤مسمؼ،ج "ْم٤مويشمٗمًػم اًمٌٞم" , 2
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وًمذًمؽ ؾمٛمل ؿمٗم٤م، وإؾمدٜم٤مده  ؛واًمتج٤مرة: ـمٚم٥م اًمرسمح سم٤مًمٌٞمع واًمنماء واًمرسمح: اًمٗمْمؾ قمغم رأس اعم٤مل

ِمد٤مهبتٝم٤م إيد٤مه ُمدـ طمٞمد٨م إهند٤م ؾمد٥ٌم اًمدرسمح إمم اًمتج٤مرة وهق ٕرسم٤مهب٤م قمغم آشم٤ًمع ًمتٚمًٌدٝم٤م سم٤مًمٗم٤مقمدؾ، أو عم

واخلنان-
1

يمام أن اإلُم٤مم اًمٌٞمْم٤موي أؿم٤مر ًمٚمٙمٜم٤مي٦م ذم شمٗمًػم ذم ُمقاودع، و اًمٙمٜم٤ميد٦م هدل أن شم٘مّمدد وصدػ 

يم٠من شم٘مقل ذم وصػ رضمدؾ  ،رء أو ؿمخص أو صٗم٦م ومتًتخدم ُمٕمٜمك ُمرادوم٤م عم٤م شمريد أن شمّمٗمف سمف، ًمّمٞم٘م٤م سمف

 ُٕمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ٟمذيمر:يمريؿ، هذا رضمؾ ُم٤م ذم يده ًمٞمس ُمٚمٙم٤م ًمف، وُمـ ا

٠ْميُمقلِ },1 أو أيمدؾ طمٌدف  ،ن ي٠ميمٚمدف اًمددودأ يمقرق زرع وىمع ومٞمف، وأيم٤مل وهق {وَمَجَٕمَٚمُٝمْؿ يَمَٕمّْمٍػ ُمَّ

،ومٌ٘مل صٗمرا ُمٜمف، أو يمتلم أيمٚمتف اًمدواب وراصمتف
2
يمٜمك سمف قمـ ُمّمػمهؿ إمم اًمٕمذرة وم٢من اًمقرق إذا أيمؾ اٟمتٝمدك  

 طم٤مًمف إمم ذًمؽ-

ًمدًٓمد٦م اًمٙمدالم  ؛وإودامره٤م ُمدـ همدػم ذيمدر ،سمٚمٖم٧م اًمٜمٗمس أقم٤مزم اًمّمدر إذا {إَِذا سَمَٚمَٖم٧ِم اًمؽماىمك},2

،قمٚمٞمٝم٤م
3
ـْ قَمَٚمْٞمَٝم٤م ومد٤من ويٌ٘مدك وضمدف رسمدؽ ذو }وذم اًمٙمٜم٤مي٦م قمـ إرض ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،يمٜم٤مي٦م قمـ اًمروح  يُمؾن َُم

ُمـ قمغم إرض ُمـ احلٞمقاٟم٤مت أو اعمريم٤ٌمت- {اجلالل واإليمرام
4
 

وإودامره٤م  ،س، ؿمٌف همروهب٤م سمتقاري اعمخ٠ٌمة سمحج٤مهب٤مأي همرسم٧م اًمِمٛم ،{طمتك شَمَقاَرْت سم٤محلج٤مب},3

ًمدًٓم٦م اًمٕمٌم قمٚمٞمٝم٤م- ؛ُمـ همػم ذيمر
5
 

 خامظا: التذذٓذ يف تفظري البٔضاّٖ: 

 يم٤من ًمٚمٌٞمْم٤موي شمقضمٞمٝم٤مت سمالهمٞم٦م ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م اًمزخمنمي، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م:

٤مٟم٤ًم }ؾمقرة اًم٘مّمص:ُمـ  39: شمٗمًػمه ًممي٦م أوٓ ًَ
 {وَم٠َمْرؾِمْٚمِف َُمِٕمَك ِرْدءاً َوَأظِمك َهُروُن ُهَق َأوْمَّمُح ُِمٜمّك ًمِ

سمتخٚمدٞمص احلدؼ  {ُيَّمدّدىُمٜمِك}،سمد٤مًمتخٗمٞمػ {رداً }ُمٕمٞمٜم٤م وهق ذم إصؾ اؾمؿ ُم٤م يٕم٤من سمف يم٤مًمدفء، وىمرأ ٟم٤مومع 

وًم٤ًم  ٓ يٓم٤موقمٜمل قمٜمد اعمح٤مضمد٦م، وىمٞمدؾ اعمدراد  ،{إِّٟمك َأظَم٤مُف َأن ُيَٙمّذسُمقنِ }،وشم٘مرير احلج٦م وشمزيٞمػ اًمِمٌٝم٦م

 {ُيَّمدّدىُمٜمِك}،ٜمف أؾمٜمد إًمٞمف إؾمٜم٤مد اًمٗمٕمؾ إمم اًم٥ًٌم، وىمرأ قم٤مصؿ ومحزة شمّمديؼ اًم٘مقم ًمت٘مريره وشمقوٞمحف ًمٙم

 سم٤مًمرومع قمغم أٟمف صٗم٦م واجلقاب حمذوف-

                                                 

 16,10- ص:6، ج "اعمرضمع ٟمٗمًف" , 1

 172- ص: 3، ج"ٟمٗمًفاعمرضمع " ,  2

 979- ص: 3ج  "ٟمٗمًف اعمرضمع " , 3

 31- ص: 3ج  "ٟمٗمًفاعمرضمع " , 4

 673- ص: 3ج  "ٟمٗمًف اعمرضمع " , 5
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ؾمٜم٘مقيؽ سمف وم٢من ىمقة اًمِمخص سمِمدة اًمٞمد قمغم ُمزاوًم٦م إُمقر، وًمدذًمؽ  {ىَم٤مَل ؾَمٜمَُِمدن قَمُْمَدَك سم٠َِمظِمٞمَؽ }

سم٤مؾمتٞمالء  {وَماَل َيِّمُٚمقَن إًَِمْٞمُٙماَم }همٚم٦ٌم أو طمج٦م-  {٤مَوَٟمْجَٕمَؾ ًَمُٙماَم ؾمٚمٓم٤مٟم}يٕمؼم قمٜمف سم٤مًمٞمد وؿمدهت٤م سمِمدة اًمٕمْمد- 

ٓ }أي ٟمًدٚمٓمٙمام هبد٤م، أو سمٛمٕمٜمدك  {َٟمْجَٕمدؾِ }ُمتٕمٚمؼ سمٛمحدذوف أي اذهٌد٤م سمآي٤مشمٜمد٤م، أو  {سمآي٤مشمٜم٤م}أو طمج٤مج- 

ـِ اشمدٌٕمٙمام }ذم ىمقًمف:  {اًمٖم٤مًمٌقن}، أو سمٞم٤من {ٓ يّمٚمقن}أي متتٜمٕمقن ُمٜمٝمؿ، أو ىمًؿ ضمقاسمف  {يّمٚمقن َأٟمُتاَم َوَُم

أو صٚم٦م ًمدف قمدغم أن اًمدالم ومٞمدف ًمٚمتٕمريدػ ٓ سمٛمٕمٜمدك  ،، سمٛمٕمٜمك أٟمف صٚم٦م عم٤م سمٞمٜمف"ؾمقرة اًم٘مّمص" {قناًمٖم٤مًمٌ

اًمذي-
1
 

ومد٢من ىمٚمد٧م: شمّمدديؼ أظمٞمدف ُمد٤م  "أُم٤م اإلُم٤مم اًمزخمنمي وم٘مد همٚم٥م ذم شمٗمًػمه٤م اعمج٤مز اًمٕم٘مكم، إذ ىمد٤مل: 

ك، وإٟمدام هدق اًمٗم٤مئدة ومٞمف؟ ىمٚم٧م: ًمٞمس اًمٖمرض سمتّمدي٘مف أن ي٘مقل ًمف: صدىم٧م، أو ي٘مقل ًمٚمٜم٤مس: صدق ُمقؾم

أن يٚمخص سمٚم٤ًمٟمف احلؼ، ويًٌط اًم٘مقل ومٞمف، وا٤مدل سمف اًمٙمٗمد٤مر، يمدام يٗمٕمدؾ اًمرضمدؾ اعمٜمٓمٞمدؼ ذو اًمٕم٤مرود٦م، 

َوَأظِمك َهُروُن ُهَق َأوْمَّمُح }أٓ شمرى إمم ىمقًمف:  ،ومذًمؽ ضم٤مر جمرى اًمتّمديؼ اعمٗمٞمد، يمام يّمّدق اًم٘مقل سم٤مًمؼمه٤من

٤مٟم٤ًم وَم٠َمْرؾِمْٚمِف َُمِٕمَك  ًَ
٦م إٟمام حيت٤مج إًمٞمف ًمذًمؽ، ٓ ًم٘مقًمف: صدىم٧م، وم٢مّن ؾمدح٤ٌمن وسمد٤مىمال ، وومْمؾ اًمٗمّم٤مطم{ُِمٜمّك ًمِ

ون، ٤مريًتقي٤من ومٞمف، أو يّمؾ ضمٜم٤مح يمالُمف سم٤مًمٌٞم٤من، طمتك يّمّدىمف اًمذي خي٤مف شمٙمذيٌف، وم٠مؾمٜمد اًمتّمديؼ إمم هد

وُمٕمٜمك اإلؾمدٜم٤مد اعمجد٤مزي: أن اًمتّمدديؼ طم٘مٞم٘مد٦م ذم اعمّمددق، وم٢مؾمدٜم٤مده إًمٞمدف  ،ٕٟمف اًم٥ًٌم ومٞمف إؾمٜم٤مدًا جم٤مزي٤مً 

ًمٞمس ذم اًم٥ًٌم شمّمديؼ، وًمٙمـ اؾمتٕمػم ًمف اإلؾمدٜم٤مد ٕٟمدف ٓسمدس اًمتّمدديؼ سم٤مًمتًد٥ٌم يمدام ٓسمًدف و ،طم٘مٞم٘م٦م

ردءا }وىمدراءة ُمدـ ىمدرأ:  {إِّٟمك َأظَم٤مُف َأن ُيَٙمدّذسُمقنِ }: شمٕم٤ممم ىمقًمف واًمدًمٞمؾ قمغم هذا اًمقضمف ،اًمٗم٤مقمؾ سم٤معم٤ٌمذة

،- وومٞمٝم٤م شم٘مقي٦م ًمٚم٘مراءة سمجزم يّمددىمٜمل{يّمدىمق 
2
ؾمدقرة اًمٙمٝمدػ ومنده٤م ُمدـ  73أيد٦م  اعمثد٤مل اًمثد٤م  : 

ٞم٧ُم }اًمٌٞمْم٤موي سم٘مقًمف:  ًِ يٕمدؽمض  ٓسم٤مًمذي ٟمًٞمتف أو سمٌمء ٟمًٞمتف، يٕمٜمدل وصدٞمتف سمد٠م {ىَم٤مَل ٓ شُم١َماظِمْذٟمِك سمِاَم َٟم

وىمٞمدؾ  ،قمٚمٞمف أو سمٜمًٞم٤م  إي٤مه٤م، وهق اقمتذار سم٤مًمٜمًٞم٤من أظمرضمف ذم ُمٕمرض اًمٜمٝمل قمـ اعم١ماظمذة ُمع ىمٞم٤مم اعم٤مٟمع ل٤م

وىمٞمؾ إٟمف ُمـ ُمٕم٤مريض اًمٙمدالم واعمدراد  ، شمريم٧م ُمـ وصٞمتؽ أول ُمرةأراد سم٤مًمٜمًٞم٤من اًمؽمك أي ٓ شم١ماظمذ  سمام

ـْ َأُْمِرى قُمْناً }،رء رظمر ٟمًٞمف واعم١ماظمدذة قمدغم  ،وٓ شمٖمِمٜمل قمنا ُمدـ أُمدري سم٤معمْمد٤مي٘م٦م ،{َوَٓ شُمْرِهْ٘مٜمِك ُِم

"اعمٜمز، وم٢من ذًمؽ يٕمن قمغم ُمت٤مسمٕمتؽ---
3
 ىَمد٤مَل } "وم٘مد ظم٤مًمػ ذم شمٗمًػمه اإلُم٤مم اًمزخمنمي اًمذي ىم٤مل ومٞمٝمد٤م: 

                                                 

 61- ص: 3ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ج "شمٗمًػم  اًمٌٞمْم٤موي" , 1

 226 ,222- ص: 02ؾم٤مسمؼ- اًم٘مّمص اجلزء ُمـ اعمّمحػ ُمرضمع  "شمٗمًػم اًمزخمنمي" , 2

 392ؾمقرة اًمٙمٝمػ اجلزء اًمث٤م - ص:  "شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي"  , 3
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ا ) ـْ َأُْمِري قُمْنً َٓ شُمْرِهْ٘مٜمِل ُِم ٞم٧ُم َو

ًِ ٞم٧ُم } {(73َٓ شُم١َماظِمْذِ  سمِاَم َٟم ًِ سم٤مًمذي ٟمًٞمتف، أو سمٌمدء ٟمًدٞمتف، أو  {سمِاَم َٟم

أو أظمرج اًمٙمدالم ذم ُمٕمدرض اًمٜمٝمدل قمدـ اعم١ماظمدذة  ،سمٜمًٞم٤م : أراد أٟمف ٟمز وصٞمتف وٓ ُم١ماظمذة قمغم اًمٜم٤مد

وهق ُمـ ُمٕم٤مريض اًمٙمالم اًمتل يت٘مل هب٤م اًمٙمدذب، ُمدع  ،اإلٟمٙم٤مر سم٤مًمٜمًٞم٤من يقمهف أٟمف ىمد ٟمز ًمٞمًٌط قمذره ذم

اًمتقصؾ إمم اًمٖمرض، يم٘مقل إسمراهٞمؿ: هذه أظمتل، وإ  ؾم٘مٞمؿ- أو أراد سم٤مًمٜمًٞم٤من: اًمؽمك، أي: ٓ شم١ماظمذ  سمدام 

ُمدـ أُمدري،  {راً دْقُمًد}شمريم٧م ُمـ وصٞمتؽ أول ُمرة- ي٘م٤مل: ره٘مف إذا همِمٞمف، وأره٘مف إي٤مه- أي: وٓ شمٖمِمدٜمل 

رًا(، دُوىمدرئ: )قُمًد ،٤مه، يٕمٜمل: وٓ شمٕمن قمكم ُمت٤مسمٕمتؽ، وينه٤م قمكّم سم٤مإلهمْم٤مء وشمرك اعمٜم٤مىمِم٦موهق اشم٤ٌمقمف إي

"سمْمٛمتلم-
1
 

د٤مَك }": أي٦م اخل٤مُم٦ًم ُمدـ ؾمدقرة اًمٗم٤محتد٦م: ضمد٤مء ذم شمٗمًدػم اًمٌٞمْمد٤موي:اعمث٤مل اًمث٤مًم٨م ٌُدُد َوإِيَّ د٤مَك َٟمْٕم إِيَّ

َتِٕملمُ  ًْ وشمٕمٚمدؼ اًمٕمٚمدؿ  ،ٞمز هب٤م قمـ ؾم٤مئر اًمدذواتصمؿ إٟمف عم٤م ذيمر احل٘مٞمؼ سم٤محلٛمد، ووصػ سمّمٗم٤مت قمٔم٤مم مت ،{َٟم

ًمٞمٙمدقن أدل قمدغم  ؛سمٛمٕمٚمقم ُمٕملم ظمقـم٥م سمدذًمؽ، أي: يد٤م ُمدـ هدذا ؿمد٠مٟمف ٟمخّمدؽ سم٤مًمٕمٌد٤مدة وآؾمدتٕم٤مٟم٦م

آظمتّم٤مص، وًمٚمؽمىمل ُمـ اًمؼمه٤من إمم اًمٕمٞم٤من وآٟمت٘م٤مل ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم إمم اًمِمٝمقد، ومٙمد٠من اعمٕمٚمدقم صد٤مر قمٞم٤مٟمد٤م 

واًمٗمٙمدر  ،ٙمالم قمغم ُم٤م هق ُم٤ٌمدي طمد٤مل اًمٕمد٤مرف ُمدـ اًمدذيمرواعمٕم٘مقل ُمِم٤مهدًا واًمٖمٞم٦ٌم طمْمقرًا، سمٜمك أول اًم

وسم٤مهر ؾمٚمٓم٤مٟمف، صمؿ ىمٗمك سمدام هدق  ،وآؾمتدٓل سمّمٜم٤مئٕمف قمغم قمٔمٞمؿ ؿم٠مٟمف ،واًمٜمٔمر ذم رٓئف ،واًمت٠مُمؾ ذم أؾمامئف

اًمٚمٝمدؿ  ,ويّمػم ُمـ أهؾ اعمِم٤مهدة ومػماه قمٞم٤مٟمد٤م ويٜم٤مضمٞمدف ؿمدٗم٤مه٤م ،وهق أن خيقض جل٦م اًمقصقل ،ُمٜمتٝمك أُمره

وُمدـ قمد٤مدة اًمٕمدرب اًمتٗمدٜمـ ذم اًمٙمدالم واًمٕمددول ُمدـ  ,ًمٚمٕملم دون اًم٤ًمُمٕملم ًمألث اضمٕمٚمٜم٤م ُمـ اًمقاصٚملم

شمٓمري٦م ًمف وشمٜمِمدٞمٓم٤م ًمٚمًد٤مُمع، ومٞمٕمددل ُمدـ اخلٓمد٤مب إمم اًمٖمٞمٌد٦م، وُمدـ اًمٖمٞمٌد٦م إمم اًمدتٙمٚمؿ  ،أؾمٚمقب إمم رظمر

ـَ هِبِؿ}يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  وسم٤مًمٕمٙمس، اًمري٤مح وَمُتثِدػُم  واهلل اًمذى َأْرؾَمَؾ }وىمقًمف:  ،{طمتك إَِذا يُمٜمُتْؿ رِم اًمٗمٚمؽ َوضَمَرْي

ْ٘مٜم٤َمهُ  ًُ  وىمقل اُمرئ اًم٘مٞمس:  {ؾمح٤مسم٤م وَم

 شمٓم٤مَوَل ًمٞمُٚمَؽ سم٤مإِلصمٛمِد *** وٟم٤مَم اخلكمن ومل شَمْرىُمدِ 

 وسم٤مَت وسم٤مشَم٧ْم ًمف ًمٞمٚم٦م *** يَمَٚمْٞمَٚم٦ِم ذي اًمٕم٤مئِر إْرَُمدِ 

٠ٌَم ضم٤مء  *** َوظمؼْمشمُف قَمـ َأيب إؾَْمقدِ  ـْ َٟم  َوَذًمَِؽ ُم

إُم٤م ضوري٦م، أو همػم ضوري٦م واًميوري٦م ُم٤م ٓ يت٠مشمك اًمٗمٕمؾ دوٟمدف  وهل: ،وآؾمتٕم٤مٟم٦م: ـمٚم٥م اعمٕمقٟم٦م

وقمٜمدد اؾمدتجامقمٝم٤م يقصدػ اًمرضمدؾ  ،وُمد٤مدة يٗمٕمدؾ هبد٤م ومٞمٝمد٤م ،وطمّمدقل رًمد٦م ،وشمّمدقره ،يم٤مىمتدار اًمٗم٤مقمؾ
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ويًدٝمؾ يم٤مًمراطمٚمد٦م ذم  ،سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م ويّمح أن يٙمٚمػ سم٤مًمٗمٕمؾ- وهمػم اًميوري٦م حتّمٞمؾ ُم٤م يتٞمن سمدف اًمٗمٕمدؾ

و ي٘مرب اًمٗم٤مقمؾ إمم اًمٗمٕمدؾ وحيثدف قمٚمٞمدف، وهدذا اًم٘مًدؿ ٓ يتقىمدػ قمٚمٞمدف صدح٦م اًمًٗمر ًمٚم٘م٤مدر قمغم اعمٌم، أ

اًمتٙمٚمٞمػ واعمراد ـمٚم٥م اعمٕمقٟم٦م ذم اعمٝمامت يمٚمٝم٤م، أو ذم أداء اًمٕم٤ٌمدات، واًمْمٛمػم اعمًتٙمـ ذم اًمٗمٕمٚمدلم ًمٚم٘مد٤مرئ 

أو ًمدف وًمًد٤مئر اعمقطمدديـ- أدرج قم٤ٌمدشمدف ذم شمْمد٤مقمٞمػ  ،وُمـ ُمٕمف ُمـ احلٗمٔم٦م، وطمد٤مضي صدالة اجلامقمد٦م

وىمددم اعمٗمٕمدقل  ،ؿ وظمٚمط طم٤مضمتف سمح٤مضمتٝمؿ ًمٕمٚمٝم٤م شم٘مٌؾ سمؼميمتٝم٤م وا٤مب إًمٞمٝم٤م ولذا ذقمد٧م اجلامقمد٦مقم٤ٌمدهت

وًمذًمؽ ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس را اهلل قمٜمٝمام: ُمٕمٜم٤مه ٟمٕمٌددك وٓ ٟمٕمٌدد  ؛ًمٚمتٕمٔمٞمؿ وآهتامم سمف واًمدًٓم٦م قمغم احلٍم

ه إمم اعمٕمٌدقد أوًٓ همػمك، وشم٘مديؿ ُم٤م هدق ُم٘مددم ذم اًمقضمدقد واًمتٜمٌٞمدف قمدغم أن اًمٕم٤مسمدد يٜمٌٖمدل أن يٙمدقن ٟمٔمدر

وسم٤مًمذات، وُمٜمف إمم اًمٕم٤ٌمدة ٓ ُمـ طمٞم٨م إهن٤م قم٤ٌمدة صدرت قمٜمف سمؾ ُمـ طمٞم٨م إهن٤م ٟم٦ًٌم ذيٗمد٦م إًمٞمدف ووصدٚم٦م 

وهمد٤مب قمدام  ،ؾمٜمٞم٦م سمٞمٜمف وسملم احلؼ، وم٢من اًمٕم٤مرف إٟمام حيؼ وصقًمف إذا اؾمدتٖمرق ذم ُمالطمٔمد٦م ضمٜمد٤مب اًم٘مددس

وًمدذًمؽ  ؛ًمف وُمٜمت٦ًٌم إًمٞمدف ُمٚمحقفم٦مطمٞم٨م إهن٤م  قمداه، طمتك إٟمف ٓ يالطمظ ٟمٗمًف وٓ طم٤مٓ ُمـ أطمقال٤م إٓ ُمـ

َزْن إِنَّ اهلل َُمَٕمٜم٤َم}ومْمؾ ُم٤م طمٙمك اهلل قمـ طمٌٞمٌف طملم ىم٤مل:  إِنَّ َُمِٕمَك } قمغم ُم٤م طمٙم٤مه قمـ يمٚمٞمٛمف طملم ىم٤مل: {َٓ حَتْ

ـِ  ًمٚمتٜمّمٞمص قمغم أٟمف اعمًدتٕم٤من سمدف ٓ همدػم، وىمددُم٧م اًمٕمٌد٤مدة قمدغم آؾمدتٕم٤مٟم٦م  ،ويمرر اًمْمٛمػم {َرسّمك ؾَمَٞمْٝمِدي

 رؤوس أي، ويٕمٚمؿ ُمٜمف أن شم٘مديؿ اًمقؾمٞمٚم٦م قمغم ـمٚم٥م احل٤مضم٦م أدقمك إمم اإلضم٤مسم٦م- ًمٞمتقاومؼ 

وأىمقل: عم٤م ٟم٥ًم اعمتٙمٚمؿ اًمٕم٤ٌمدة إمم ٟمٗمًف أوهؿ ذًمؽ شمٌجح٤ًم واقمتدادًا ُمٜمف سمام يّمدر قمٜمف، ومٕم٘مٌف سم٘مقًمف: 

َتِٕملمُ } ًْ ٤مَك َٟم "ُمٜمف وشمقومٞمؼ- وٓ يًتت٥م ًمف إٓ سمٛمٕمقٟم٦م ،ًمٞمدل قمغم أن اًمٕم٤ٌمدة أيْم٤ًم مم٤م ٓ يتؿ ،{َوإِيَّ
1
 

واعمٕمٜمدك  "ري اًمدذي ىمد٤مل ومٞمٝمد٤م:دوأىمقى دًٓم٦م ُمدـ شمٗمًدػم اًمزخمِمد ،وشمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي أضمقد سمالهم٦م

سمتخٗمٞمػ اًمٞم٤مء، وأي٤مك سمٗمدتح الٛمدزة واًمتِمدديد،  {إي٤مك}وىمرئ:  ،ٟمخّمؽ سم٤مًمٕم٤ٌمدة، وٟمخّمؽ سمٓمٚم٥م اعمٕمقٟم٦م

 ىم٤مل ـمٗمٞمؾ اًمٖمٜمقي:  ،وهٞم٤مك سم٘مٚم٥م الٛمزة ه٤مء

ِذي ٧ٌَْم *** َُمَقاِرُدُه و٤مىَم٧ْم قمٚمْٞمَؽ َُمّم٤مِدُره ومَٝمٞم٤َّمَك وإَُْمَر اًمَّ  إّن شَمَراطَم

 ؛وُمٜمف: صمقب ذو قمٌدة إذا يم٤من ذم هم٤مي٦م اًمّمدٗم٤مىم٦م وىمدّقة اًمٜمًد٩م ،واًمٕم٤ٌمدة أىمَم هم٤مي٦م اخلْمقع واًمتذًمؾ

 ٕٟمف ُمقمم أقمٔمؿ اًمٜمٕمؿ ومٙم٤من طم٘مٞم٘م٤ًم سم٠مىمَم هم٤مي٦م اخلْمقع-  ؛وًمذًمؽ مل شمًتٕمٛمؾ إٓ ذم اخلْمقع هلل شمٕم٤ممم

قمـ ًمٗمظ اًمٖمٞم٦ٌم إمم ًمٗمظ اخلٓم٤مب؟ ىمٚم٧م: هذا يًٛمك آًمتٗمد٤مت ذم قمٚمدؿ اًمٌٞمد٤من ىمدد  وم٢من ىمٚم٧م: مل قمدل

طمتك إَِذا يُمٜمُتْؿ }يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: يٙمقن ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم إمم اخلٓم٤مب، وُمـ اخلٓم٤مب إمم اًمٖمٞم٦ٌم، وُمـ اًمٖمٞم٦ٌم إمم اًمتٙمٚمؿ، 
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ـَ هِبِؿ دْ٘مٜم٤َمهُ  واهلل اًمذى َأْرؾَمدَؾ اًمريد٤مح}وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،[22]يقٟمس:  {ذِم اًمٗمٚمؽ َوضَمَرْي ًُ  {وَمُتثِدػُم ؾمدح٤مسم٤م وَم

 - وىمد اًمتٗم٧م اُمرؤ اًم٘مٞمس صمالث اًمتٗم٤مشم٤مت ذم صمالصم٦م أسمٞم٤مت: [9]وم٤مـمر: 

 ىُمد شَمَٓم٤مَوَل ًَمْٞمُٚمَؽ سم٤مٕصَْمَٛمِد *** وَٟم٤مَم اخلَكِمن ومَل شَمْر 

 وسَم٤مَت وسم٤مشَم٧ْم ًَمُف ًَمْٞمٚم٦ٌم *** يمَٚمْٞمَٚم٦ِم ِذي اًمٕم٤مئِر إْرَُمدِ 

 ْ ٢ٌَم ضَم٤مَء  *** وظمؼمِّ ـْ َٟم ـْ َأيب إؾَمَقدِ وذًمؽ ُِم  شُمُف قم

وٕن اًمٙمالم إذا ٟم٘مدؾ ُمدـ أؾمدٚمقب إمم أؾمدٚمقب،  ؛وذًمؽ قمغم قم٤مدة اومتت٤مهنؿ ذم اًمٙمالم وشمٍمومٝمؿ ومٞمف

يم٤من ذًمؽ أطمًـ شمٓمري٦م ًمٜمِم٤مط اًم٤ًمُمع، وإي٘م٤مفم٤م ًمإلصٖم٤مء إًمٞمف ُمـ إضمرائف قمغم أؾمٚمقب واطمد، وىمدد ختدتص 

٘مٞمؼ سم٤محلٛمد، وأضمرى قمٚمٞمف شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت اًمٕمٔم٤مم، ومم٤م اظمتص سمف هذا اعمقوع: أٟمف عم٤م ذيمر احل ،ُمقاىمٕمف سمٗمقائد

شمٕمٚمؼ اًمٕمٚمؿ سمٛمٕمٚمقم قمٔمٞمؿ اًمِم٠من طم٘مٞمؼ سم٤مًمثٜم٤مء وهم٤ميد٦م اخلْمدقع وآؾمدتٕم٤مٟم٦م ذم اعمٝمدامت، ومخقـمد٥م ذًمدؽ 

اعمٕمٚمقم اعمتٛمٞمز سمتٚمؽ اًمّمٗم٤مت، وم٘مٞمؾ: إي٤مك ي٤م ُمـ هذه صٗم٤مشمف ٟمخص سم٤مًمٕم٤ٌمدة وآؾمتٕم٤مٟم٦م، ٓ ٟمٕمٌد همػمك وٓ 

  أّن اًمٕم٤ٌمدة ًمف ًمذًمؽ اًمتٛمٞمز اًمذي ٓ حتؼ اًمٕم٤ٌمدة إٓ سمف- ًمٞمٙمقن اخلٓم٤مب أدل قمغم ؛ٟمًتٕمٞمٜمف

وم٢من ىمٚم٧م: مل ىمرٟم٧م آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٕم٤ٌمدة؟ ىمٚم٧م: ًمٞمجٛمع سمدلم ُمد٤م يت٘مدّرب سمدف اًمٕمٌد٤مد إمم رهبدؿ وسمدلم ُمد٤م 

 وحيت٤مضمقن إًمٞمف ُمـ ضمٝمتف- ،يٓمٚمٌقٟمف

٤مضمد٦م وم٢من ىمٚم٧م: ومٚمدؿ ىمدّدُم٧م اًمٕمٌد٤مدة قمدغم آؾمدتٕم٤مٟم٦م؟ ىمٚمد٧م: ّٕن شم٘مدديؿ اًمقؾمدٞمٚم٦م ىمٌدؾ ـمٚمد٥م احل

 ًمٞمًتقضمٌقا اإلضم٤مسم٦م إًمٞمٝم٤م- 

وم٢من ىمٚم٧م: مل أـمٚم٘م٧م آؾمتٕم٤مٟم٦م؟ ىمٚم٧م: ًمٞمتٜم٤مول يمؾ ُمًتٕم٤من ومٞمدف، وإطمًدـ أن شمدراد آؾمدتٕم٤مٟم٦م سمدف 

سمٞم٤مٟم٤ًم ًمٚمٛمٓمٚمقب ُمـ اعمٕمقٟم٦م، يم٠مٟمف ىمٞمدؾ: يمٞمدػ أقمٞمدٜمٙمؿ؟  ،{اهدٟم٤م}وسمتقومٞم٘مف قمغم أداء اًمٕم٤ٌمدة، ويٙمقن ىمقًمف: 

"وأظمذ سمٕمْمف سمحجزة سمٕمض- ،ًـ ًمتالؤم اًمٙمالموم٘م٤مًمقا: اهدٟم٤م اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، وإٟمام يم٤من أطم
1
 

 ّاطتيتادات:  خالصات

يٕمدد شمٌقيٌد٤م سمالهمٞمد٤م ًمٚمٛم٤ٌمطمد٨م اًمٌالهمٞمد٦م اًمتدل  ،إن ُم٤م أؾمٗمر قمٜمف اًمٌح٨م اًمٌالهمل ذم شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي

أصمٛمر قمٜمٝم٤م هذا اًمٌح٨م، وأسمرزه٤م: يٕمدد ُمد٤م  قمدة ظمالل اًمٜمٔمر ذم هذه اعم٤ٌمطم٨م فمٝمرت ٟمت٤مئ٩مُمـ و ،وردت ومٞمف

ذم شمٗمًدػمهيام ذم ـمٚمٞمٕمد٦م ُمّمد٤مدر اًمٌٞمْمد٤موي  ،ري واًمدرازيد٘مف اًمزخمِمدوُم٤م ـمًٌ  ،ر اجلرضم٤م ره قمٌد اًم٘م٤مهٟمٔمً 
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رح سم٤مؾمدؿ د، وإن مل يّمد ،اًمٌالهمٞم٦م ذم شمٗمًػمه، طمٞم٨م فمٝمر ذم شمٗمًػمه ظمالص٦م ضمٚمٞم٦م ًمٚمٜمٔمري٦م اًمٌالهمٞم٦م قمٜمددهؿ

 أطمدهؿ ذم شمٗمًػمه-

ري دد قمٜمدد اًمزخمِمدذم شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي قمدلم ُمد٤م ور ،يم٤من ُمٗمٝمقم آؾمتٕم٤مرة اًمتٝمٙمٛمٞم٦م واًمتٛمثٞمٚمٞم٦م ,6

 واًمرازي-

 ُمت٤مسمٕم٤م اًمزخمنمي- ،مل يٗمرق سملم اًمتٛمثٞمؾ واًمتِمٌٞمف ,0

يم٤من ًمٚمٌٞمْم٤موي شمقضمٞمٝم٤مت سمالهمٞم٦م ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م اًمزخمنمي أذٟمد٤م إًمٞمٝمد٤م ظمدالل اًمٌحد٨م وصمٌد٧م ذم  ,3

سمٕمْمٝم٤م أن ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمٌٞمْم٤موي أدل سمالهمٞم٤م مم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمزخمنمي، ومٗمل اعمج٤مز اًمٕم٘مدكم محدؾ 

ري ذم يمقهند٤م دؾمقرة اًم٘مّمص قمغم احل٘مٞم٘م٦م خم٤مًمٗم٤م ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمزخمِمد ـ( ُم39)اًمٌٞمْم٤موي أي٦م

ُمـ ؾمقرة اًمٙمٝمػ مل ير ومٞمٝم٤م شمٕمريْم٤م، وذم آًمتٗم٤مت صم٧ٌم أن ُمد٤م  (73)جم٤مزا قم٘مٚمٞم٤م، ويمذًمؽ ذم أي٦م 

ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة أطمًدـ سمالهمٞمد٤م  (06)ُمـ ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م و (1)ىم٤مًمف اًمٌٞمْم٤موي ذم شمٗمًػمه ًمميتلم 

ري،--- قمٚمدام دٟمف ذيمر دٓٓت سمالهمٞم٦م يٗمٞمده٤م آًمتٗم٤مت مل يًٌ٘مف إًمٞمٝم٤م اًمزخمِمٕ ؛مم٤م ىم٤مًمف اًمزخمنمي

ومل يٜم٥ًم هذه أراء اًمٞمف ، وإٟمام ايمتٗمك أطمٞم٤مٟم٤م سمٜمًٌتٝم٤م إمم اعمٕمتزًم٦م،  ،اٟمف مل يٍمح سم٤مؾمؿ اًمزخمنمي

 وىمد اؾمتٜمد قمغم أدًم٦م ؾمٞم٤مىمٞم٦م وسمالهمٞم٦م ومٞمام ذه٥م إًمٞمف-

اؾمتِمدٝمد عمد٤م ذهد٥م إًمٞمدف سمد٤مًم٘مررن اًمٙمدريؿ،  ، اًمٌٞمْم٤موي ذم وىمٗم٤مشمف اًمٌالهمٞمد٦م ُمدع اًمدٜمص اًم٘مدرر ,9

واحلدي٨م اًمٜمٌقي، واًمٙمالم اًمٕمريب اًمٌٚمٞمغ ُمـ ؿمٕمر وٟمثدر، ويم٤مٟمد٧م ؿمدقاهده ُمدـ اًمِمدقاهد اًمتدل 

 اقمتٛمده٤م اًمٌالهمٞمقن ىمٌٚمف وسمٕمده-

وضمدٟم٤م ذم شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي قمغم إا٤مزه أهمٚم٥م ومٜمقن اًمٌالهم٦م إن مل ٟم٘مدؾ يمٚمٝمد٤م، وإن يم٤مٟمد٧م سمٕمْمدٝم٤م  ,1

ٕم٦م اـمالع اًمٌٞمْم٤موي قمغم هذه اًمٗمٜمقن، وشمذوىمف اًمٌالهمدل لد٤م وٕصمرهد٤م إؿم٤مرات إٓ أهن٤م قمٙم٧ًم ؾم

 ذم دًٓم٦م اًمٜمص اًم٘مرر  اًمٕمٔمٞمؿ-

واحلٛمد هلل إول وأظمر، واًمّمالة واًمًالم قمغم ظمػم اخلٚمؼ أمجٕملم أيب اًمزهراء حمٛمد ورًمف اًمٓم٤مهريـ 

 وأصح٤مسمف إظمٞم٤مر اعمٜمتجٌلم- ،اًمٓمٞمٌلم
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 املصادس ّاملشادع املعتنذٗ:

 اًمٙمريؿ سمرواي٦م ورش قمـ ٟم٤مومع- اًم٘مررن  ,6

 –ُمٓمٌٕمد٦م دار احلًدٜملم، دار طمد٤مزم  –دُمِمدؼ –اًمٌٞمْم٤موي ُمٗمنًا: اًمديمتقر قمٌد اًمٕمزيدز طمد٤مضمل  ,0

 م-  0222 ده 6906اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

اًمٌٞمْم٤موي وُمٜمٝمجف ذم اًمتٗمًػم: يقؾمػ أمحد قمكم، وهل رؾم٤مًم٦م ُم٘مدُم٦م ًمٜمٞمؾ ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه ُمدـ  ,3

 ٕمقدي٦م، إذاف اًمديمتقر حمٛمد ؿمقىمل ظمي اًمًٞمد- ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمً

,ٌٕمد٦م جمٛمدع اًمٌحدقث اإلؾمدالُمٞم٦م ذم إزهدر ُمٓم–اًمتٗمًػم ورضم٤مًمف: حمٛمد اًمٗم٤موؾ سمدـ قم٤مؿمدقر  ,9

 م-  6272 ده6322

طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمّم٤مم اإلؾمٗمرايٞمٜمل قمدغم شمٗمًدػم اًمٌٞمْمد٤موي: إسمدراهٞمؿ سمدـ حمٛمدد قمرسمِمد٤مه اإلؾمدٗمرايٞمٜمل  ,1

ؽماث اًمٕمدريب ذم اًمٙمقيد٧م ُمقضمدقد سمٛمٙمتٌد٦م احلدرم خمٓمقط قم٤مئد ًم٘مًؿ اًم ,اعمِمتٝمر سمٕمّم٤مم اًمديـ 

 اًمٜمٌقي اًمنميػ- 

ه(  776ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمًٌٙمل: شم٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ شم٘مل اًمديـ اًمًدٌٙمل )ت  ,1

 0ٌٕم٦م دار هجر،اًمٓمٌٕم٦مُمٓم–ُمٍم –٘مٞمؼ: د- حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مضمل د- قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق ،حت–

 -  ده6963

 صد٤مًمح سمدـ ؾمدٚمٞمامن: شمدح–ه(  66أمحد سمـ حمٛمد إدٟمدقهل )ت ق ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ ًمألدهنقي:  ,7

 م-  6227ه، 6967اًمٓمٌٕم٦م إومم،  –ٌٕم٦م ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ُمٓم –ي٦م اًمًٕمقد–اخلزي

يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن: ُمّمٓمٗمك سمـ قمٌد اهلل يم٤مشم٥م ضمٚمٌدل اعمِمدٝمقر سمحد٤مضمل  ,2

 م  6296 ,ه( ُمٓمٌٕم٦م ُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك اًمٕمراق  6217ظمٚمٞمٗم٦م )ت 

شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي اعمًٛمك أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار اًمت٠مويؾ، شم٠مًمٞمػ اًم٘مد٤ما ٟمد٤مس اًمدديـ أيب ؾمدٕمٞمد  ,2

(، طم٘م٘مف وقمٚمدؼ قمٚمٞمدف وأظمدرج أطم٤مديثدف 726قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اًمِمػمازي اًمٌٞمْم٤موي)ت

ووٌط ٟمّمف: حمٛمد صٌحل سمـ طمًـ طمالق، واًمديمتقر حمٛمقد أمحد إـمرش، دار اًمرؿمٞمد دُمِمؼ 

 م- 0222ه،6906اإليامن سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم 

شمٗمًػم اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ اًمتٜمقيؾ،  وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويدؾ، شمد٠مًمٞمػ أيب اًم٘م٤مؾمدؿ  ,62

ه(، اقمتٜمك سمف وظمرج أطم٤مديثدف وقمٚمدؼ 917,132ضم٤مر اهلل حمٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي اخلقارزُمل )

 م-0222ه.6932 ،3قمٚمٞمف ظمٚمٞمؾ ُم٠مُمقن ؿمٞمح٤م، دار اعمٕمروم٦م سمػموت ًمٌٜم٤من، ط 
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Summary 
This methodical study is done by Dr. Monadil Abdelaziz in 23 pages. It contains 

an introduction, four chapters with footnotes and references at the end. It sheds light on 

Al Bidaoui,  an outstanding Islamic scholar and eminent figure in Quranic eloquence 

through his book : « Anouar Al-Tanzil wa Asrar Al-Taawil » (devine revelation 

enlightement and secrets of interpretation).  

    This study tries to put the scholar‟s interpretation book in its historic 

chronological context among other figures within the same discipline.  It also tries to 

illustrate the rethorical and stylistic structure  and clarifies the  inimitable style of the 

Quran which trenscended  Arabs , then.  It tries to compare a number of books of 

scholars who are interested in rethorical and eloquence style in  holy Quran and their 

boks which are considered introductions to interpretations like : « Al-Muharrir Al-

Wajiz »  by Ibn „Atiyyah , « Al-Jami‟ Li Ahkam AL-quran » by Al-Qurtobi, « Al-

Tashil li „Oloum Al-Tanzil » by Ibn Juzay, « Al-Bahr Al-Muhit » by Abi Hayyan, 

« Mahasin Al-Taawil » by Al-Qasimi and « Al-Tahrir and Al-Tanwir » bu Tahir Bin 

„Ashur. The study also mentions other outstanding famous figures who contributed with 

a great deal to scutinizing  the interpretation and linguistic structure of holy Quran like : 

Dr. Rabih Dub, Imam Abd El-qahir Al-Jurjani, Imam Al-Zamakhshari with his book 

« Al-ka‟shaf », and others. 

In the first chapter, there is an autobioghraphy of  Abdullah bin Omar bin Ali Al-

Qadi Nasir Eddine Albidaoui Al-Shirazi Al-Shafi‟. He was born in Persia and believes 

in shafi‟ Islamic trend of Imam Shafi‟. He lived in the 7th centrury (hijri) and was a 

student of his father as well as other shieks like El-Boushkani and Muhamed Al-

Katihtani. He was a teacher and devoted most of his life to writing. Many outstanding 

scholars were his students. 

In the second chapter, the focus was on the scientific position of  Al-Bidaoui 

Interpretation. All the books of Judge Al-Bidaoui are comprehensive and well 

scrutinised.  He wrote in Al-Fiqh Al-Islami, grammar  and other disciplines exploiting 

rhetorical and derivative styles. 

In the third chapter, the writer depicts the resources that Al-Bidaoui  depended on 

in his interpretation, among which we find : Fakhr Razi interpretation,  Al-Zamakhshari 

interpretation and Al-Ragib Al-Asfahani. His interpretation was a mixture of these three 

books. 

In the fourth chapter, the writer tries to show the eloquence in Albidaoui 

interpretation in Quranic verses, showing that the rhetoric is ideal and unique in Quran 

in comparison with Arab poetry or prose. Moreover, Al-Bidaoui made the rhetorical 

and semantic limits to meet a miraculous Quranic image. 

Finally, Al-Bidaoui was very selective in his way to draw an ideal image of the 

miraculous style of Quran.   
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 محمذ أحمذ عكام الهادي م(1918-1914الصراع إلادريس ي العثماوي قبل الحرب العامليت ألاولى )

 

62696262

 *محمس أحمس عكام الهازي

 

 

 امُلَلخَُّص

اًمتٕم٤مون  ومٞمف ُوّوَح إذ شمْمٛمـ هذا اًمٌح٨م اًمٍماع اإلدريز اًمٕمثام  ىمٌؾ احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم، 

خ هت٤مُم٦م واًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م طمتك دظمقل احلرب يإدارؾم٦م سمٛمِم٤ماإلدريز ُمع اإليٓم٤مًمٞملم وقمالىم٦م 

 م(-6262ددد  6269اًمٕم٤معمٞم٦م )

 

Abstract 
This research addresses the Ottoman-Idrisi struggle before World War I.  

The Idrisic cooperation with the Italian and the relationship of the Idrisi with the 

Tihama Sheikhdoms have been clarified.   

  

                                                 
 Ma777242909@gmail.com ,سم٤مطم٨م ديمتقراه ىمًؿ اًمت٤مريخ  يمٚمٞم٦م أداب واًمٕمٚمقم آٟم٤ًمٟمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م صٜمٕم٤مء *
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ل ُمع اإليٓمد٤مًمٞملم، داهتؿ هذا اًمٌح٨م سمدراؾم٦م اًمٍماع اإلدريز اًمٕمثام  قمغم هت٤مُم٦م، واًمتٕم٤مون اإلدريً

سمدوره إمم اًمٍماع اًمٕمثام  اإليٓم٤مزم، ووٕمػ اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م وشمدهقر ىمقهت٤م ذم هت٤مُمد٦م، وشمذسمدذب أدَّى اًمذي 

إمم ودٕمٗمٝم٤م ومدٞمام ممَّد٤م أدَّى م(، 6262 , 6269٘م٧م احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم )ؾمٞمٓمرهت٤م قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٗمؽمة اًمتل ؾمٌ

 سمٕمد وقمدم اؾمتٓم٤مقمتٝم٤م ُم٘م٤موُم٦م اًمدول اًمٕمٔمٛمك، واًمدظمقل ذم طمرب يم٤مٟم٧م ٟمت٤مئجٝم٤م ُمٜمٕمٙم٦ًم ؾمٚم٤ًٌم قمٚمٞمٝم٤م-

ل اًمٕمثام  ىمٌدؾ دراع اإلدريًدشمٙمٛمـ ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ذم اإلضم٤مسم٦م قمغم هذا اًم١ًمال: ُم٤مهل أؾم٤ٌمب اًمّمو

 م(؟-6262ددد  ٦6269م إومم )احلرب اًمٕم٤معمٞم

ل ُمدع داًمتٕمد٤مون اإلدريًد، وٞمح يمٞمٗمٞمد٦م شم٠مؾمدٞمس اًمدوًمد٦م اإلدريًدٞم٦مشمقودوهيدف اًمٌح٨م إمم أيت:  

 خ هت٤مُم٦م-ياًمتٕم٤مون اإلدريز ُمع ُمِم٤م، واًمٍماع اًمٕمثام  ُمع اإليٓم٤مًمٞملم، وٓم٤مًمٞملماإلي

ضمدع إؾم٤مؾمدٞم٦م واًمث٤مٟمقيد٦م اؾمتخدم اًم٤ٌمطم٨م اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اًمت٤مرخيل سم٤مٓـمالع قمغم اعمّم٤مدر واعمراوىمد 

 ًمٚمٌح٨م وحتٚمٞمٚمٝم٤م ذم اًمًٞم٤مق اًمت٤مرخيل ًمألطمداث-

 ـــ مؤطع اإلماسٗ اإلدسٓظٔ٘:

م 6712اعمقاومدؼ  ده6013رضم٥م  06دد اًم٧ًٌم  6676يٜم٥ًم إدارؾم٦م إمم اًمًٞمد أمحد سمـ إدريس )

)م(6237أيمتقسمر  06 ,
1
)، ويرضمع ٟمًٌف إمم احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م را اهلل قمٜمٝمام(

2
وًمد سمد٤مًمٕمرائش ، (

)م6722اعمقاومؼ  ده6069ُمـ أقمامل وم٤مس سم٤معمٖمرب اًمٕمريب، ووصؾ ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م قم٤مم 
3
، وقمٙمػ قمٚمٞمف ـمٚمٌد٦م (

                                                 

؛ ُمٚمٙمد٤موي، طمٜمد٤من: 13ددد  92قم٤ميمش، احلًـ سمـ أمحد سمـ قمٌدداهلل: احتد٤مف اًمًد٤مدة إذاف ؾمدٙم٤من اعمخدالف- ورىمد٦م (1)

م(، جمٚمد٦م قمٚمٛمٞمد٦م ومّمدٚمٞم٦م 6201 , 6262ذم هت٤مُم٦م قمًدػم )اًمٕمالىم٤مت سملم اإلُم٤مم حيٞمك محٞمداًمديـ إُم٤مم اًمٞمٛمـ، وأُمراء إدارؾم٦م 

 -309م، ص0266هد . 6930، 661دد  661حمٙمٛم٦م، ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ، اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م واًمٕمنمون، اًمٕمددان 

دٓل، قمٌداًمقاطمد حمٛمد راهم٥م: اًمٌٞم٤من ذم شم٤مريخ ضم٤مزان وقمًدػم وٟمجدران )ُمدـ اًمدوًمد٦م اًمًدٕمقدي٦م إومم طمتدك ُمٕم٤مهددة  (2)

 -699دد  693م، ص6222هد . 6962، 6- دار اًمٜمِمدر، اًم٘م٤مهرة، ط6م(، ج6239د  6799.  هد6313د  6617اًمٓم٤مئػ 

أسم٤مفم٦م، وم٤مروق قمثامن: ؾمٞم٤مؾم٦م سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم قمًػم أصمٜم٤مء احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م آومم دراؾم٦م وصم٤مئ٘مٞم٦م- دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة، )د - ط(، ( 3)

هد(- حت٘مٞمؼ: قمٌداهلل حمٛمد أسمق داهش، ُمٓمد٤مسمع 6397دد  6396، اًمٕمٛمقدي، قمٌداهلل قمكم: إدارؾم٦م ذم هت٤مُم٦م )01)د - ت(، ص

؛ ذف اًمديـ، أمحد طمًلم: اًمٞمٛمـ قمؼم اًمتد٤مريخ )ُمدـ اًم٘مدرن اًمراسمدع ىمٌدؾ 1م، ص6221ه . 6961، 6ُم٤مزن، اًمًٕمقدي٦م، ط

ه. 6329، 0اعمٞمالد إمم اًم٘مرن اًمٕمِمدريـ( دراؾم٦م ضمٖمراومٞمد٦م، شم٤مرخيٞمد٦م، ؾمٞم٤مؾمدٞم٦م ؿمد٤مُمٚم٦م- ُمٓمٌدع اًمًدٜم٦م اعمحٛمديد٦م، قم٤مسمدديـ، ط

 -072م، ص6219
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)اًمٕمٚمؿ، وأهمٚمٌٝمؿ ُمـ صٌٞم٤م

1
وُمٕمدف يمدؾ أومدراد ،واؾمدت٘مر هبد٤م  ،، وـمٚمٌقا ُمٜمف اًمقصقل إًمٞمٝمؿ، ومتقضمدف ٟمحقهد٤م(

)قم٤مئٚمتف
2
)م6202اعمقاومؼ  ده6091، ويم٤من وصقًمف ومٞمٝم٤م قم٤مم (

3
)إُم٤مرة إذاف رل ظمػمات ، ذم قمٝمد(

4
، وفمؾ (

)ُم٘مٞماًم هب٤م يامرس اًمتدريس ذم طمٚم٘متف اًمّمقومٞم٦م
5
)، إمم أن شمقذم هب٤م(

6
)قم٤مُم٤مً  72، وقمٛمره يٜمقف قمغم (

7
، وؿُمدٞمَِّع إمم (

                                                 

ٌَْٞم٤م: ذيمره٤م الٛمدا  ذم يمت٤مسمف صٗم٦م ضمزيرة اًمٕمرب ذم اًم٘مرن اًمراسمع، وذيمر ُم٤ًمىمط وادهي٤م، وأهن٤م ؾمٛمٞم٧م سم٤مؾمٛمف، وشم٘مع إمم اًمِمامل 1) (َص

إيمقع، إؾمدامقمٞمؾ اسمدـ قمدكم: هجدر يمؿ، ُمـ أؿمٝمر ُمدن اعمخالف، زاره٤م اًم٤ٌمطم٨م واـمٚمع قمغم ُمٕم٤معمٝم٤م إصمري٦م، 92ُمـ ضمٞمزان سمحقازم

؛ اًمٕمٜمدزي، 6619م، ص6221هدد . 6961، 6- دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، دُمِمدؼ، ط3ٚمف ذم اًمٞمٛمـ، جاًمٕمٚمؿ وُمٕم٤مىم

م( دراؾمد٦م شم٤مرخيٞمد٦م 6292 , 6702هدد . 6019 , 6696)ُمٜم٤مل سمٜم٧م حمٛمد اًمرؿمٞمد: ُمديٜم٦م صدٌٞم٤م ذم قمٝمدد إذاف رل ظمدػمات 

اؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م واحلْمد٤مري٦م، طمْم٤مري٦م، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ذم اًمت٤مريخ احلدي٨م، يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمدر

 م، اًمرؾم٤مًم٦م يم٤مُمٚم٦م-0222ددد  0227هد . 6902 , 6902ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

(2)Bury . G .Wyman: Arabia Infelix or The Turks in Yemen. Macmillan and co. limited. 

London. 1915. P22 حيٞمك: شم٤مريخ اًمٞمٛمـ اعمًٛمك ومرضم٦م الٛمقم واحلدزن ذم طمدقادث شمد٤مريخ اًمدٞمٛمـ-  ؛ اًمقاؾمٕمل، قمٌداًمقاؾمع

، ؾم٤ممل: ؾمٞمد ُمّمٓمٗمك: ُمراطمؾ اًمٕمالىمد٤مت اًمٞمٛمٜمٞمد٦م اًمًدٕمقدي٦م 636دد  632، صم0262هد.6936، 9ُمٙمت٦ٌم اإلرؿم٤مد، صٜمٕم٤مء، ط

 -011م، ص0223، 6م(- ُمٙمت٦ٌم ُمدسمقزم، اًم٘م٤مهرة، ط6239دد  6719هد. 6313دد  6612)

؛ ذف اًمديـ: اًمٞمٛمـ قمؼم 162م، ص6222هد . 6962، 3- اًمري٤مض، ط0ٛمد أمحد: شم٤مريخ اعمخالف اًمًٚمٞمام ، جاًمٕم٘مٞمكم، حم( 3)

 -072اًمت٤مريخ- ص

ُمـ ذري٦م اًمنميػ حمٛمد سمـ أمحد رل ظمػمات، ويٕمقد ٟمًٌٝمؿ إمم اًمنميػ سمِمػم سمـ ؿمٌػم سمـ أيب ٟمٛمل ويٜمتٝمل إذاف رل ظمػمات: (4)

 322، ص0جاًمنميػ حمٛمد سمـ أمحد يم٤من أُمػمًا ًمٚمٛمخالف اًمًٚمٞمام ، اًمٕم٘مٞمكم: شم٤مريخ اعمخالف، إمم احلًـ سمـ قمكم را اهلل قمٜمٝمام، و

اًمقؿمكم، اؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد: ٟمنم اًمثٜم٤مء احلًـ قمغم سمٕمض أرسم٤مب اًمٙمامل ُمـ أهؾ اًمدٞمٛمـ وذيمدر احلدقادث اًمقاىمٕمد٦م ذم هدذا ؛ 326 ,

قم٤ميمش، احلًدـ سمدـ أمحدد: ؛ 62ص م،0222ه.6902، 6ط- حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ أمحد اعم٘محٗمل، ُمٙمت٦ٌم اإلرؿم٤مد، صٜمٕم٤مء، 0اًمزُمـ، ج

اًمدي٤ٌمج اخلنوا  ذم أقمٞم٤من اعمخالف اًمًٚمٞمام  اعمدًٛمك اًمذه٥م اعمًٌقك ومٞمٛمـ فمٝمر ذم اعمخالف اًمًٚمٞمام  ُمـ اعمٚمقك )شم٤مريخ ُمٜمٓم٘مد٦م 

ي، دارة اعمٚمدؽ ردم- طم٘م٘مف ودرؾمف وقمدٚمؼ قمٚمٞمف: اؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًمٌِمد6213 , 6220هد . 6072 , 6067ضم٤مزان( ًمٚمٗمؽمة ُمـ 

 -90دد  31؛ قم٤ميمش: إحت٤مف اًم٤ًمدة إذاف- ورىم٦م62د، صه6909قمٌداًمٕمزيز، اًمري٤مض، 

م(- )د-ن(، )د 6232دد  6222هد. 6392دد  6301اًمدؾمقىمل، قمٌداعمٜمٕمؿ إسمراهٞمؿ: إدارؾم٦م ذم اعمخالف اًمًٚمٞمام  وقمًػم ) (5)

حيٞمك سمـ حمٛمد محٞمداًمديـ اعمًامة يمتٞم٦ٌم احلٙمٛم٦م ُمـ ؾمدػمة إُمد٤مم ؛ ُمٓمٝمر، قمٌداًمٙمريؿ سمـ أمحد: ؾمػمة اإلُم٤مم 7م، ص6227، 6-م(، ط

ن، ط6إُم٦م، ج  -320دد  326م، ص6222هد . 6962، 6- دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٞمًك ص٤محلٞم٦م، دار اًمٌِمػم، قمامَّ

 -031م، ص6229، 0اجلراذم، قمٌداهلل قمٌداًمٙمريؿ: اعم٘متٓمػ ُمـ شم٤مريخ اًمٞمٛمـ- ُم١مؾم٦ًم دار اًمٙمت٤مب احلدي٨م، ًمٌٜم٤من، ط( 6)

ه، 6392- اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، 6( زسم٤مرة، حمٛمد سمـ حمٛمد حيٞمك: ٟمٞمؾ اًمقـمر ُمـ شمراضمؿ رضم٤مل اًمٞمٛمـ ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمِمدر، ج7)

 -632؛ اًمقاؾمٕمل: شم٤مريخ اًمٞمٛمـ اعمًٛمك ومرضم٦م الٛمقم- ص001دد  003ص
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)ىمؼمه ومل يٙمـ يرهم٥م ذم اًمًٞم٤مدة قمغم أطمد ُمـ اًمٌنم، أو حيٚمؿ سمٛمٚمؽ

1
د٦مد، وشمؿ ًمدف ٟمِمد( )ر اًمٓمري٘مد٦م إمحِديَّ

2
) ،

)ُم٤مدي٦م وُمٕمٜمقي٦م، أدى هذا إمم ُم٤م متتٕم٧م سمف أهشمف ُمـ ؾمٚمٓم٤من وٟمٗمدقذ ومدٞمام سمٕمدد وظمٚمػ ٕوٓده صمروة
3
، وم٘مدد (

إمم زي٤مدة اًمثروة قمٜمدد اسمٜمدف قمدكم وطمٗمٞمدده حمٛمدد، أدَّى مم٤م  ؛اختذ اًمٜم٤مس ىمؼمه ُمزارًا، ويم٤من ُيِدرن قمٚمٞمٝمؿ إُمقال

س، وم٘مدد يمد٤مٟمقا يًدٕمقن واؾمت٘مروا ذم صٌٞم٤م، وشمٜم٤مؾمٚمقا، وقم٤مؿمقا يم٠مهة يمريٛم٦م يتٛمتع أومرادهد٤م سمد٤مطمؽمام اًمٜمد٤م

)إًمٞمٝمؿ ًمتٚم٘مل اًمٕمٚمؿ، واًمتزام اًمٓم٤مقم٦م، وُم٤م ي٘مرهبؿ إمم اهلل
4
)- 

ْمح أن إدارؾم٦م مل يٙمـ لؿ سم٤مع ـمقيؾ ذم اعمخالف اًمًٚمٞمام ، وشُمَٕمدن أههتؿ أضمٜمٌٞم٦م ضم٤مءت مم٤م ؾمٌؼ يتَّ 

ضمٞملم ًمذًمؽ شمٕمروقا ًمٚمٛمْم٤مي٘م٦م ُمـ اخلقا ,ن قاًمًٙم٤من إصٚمٞم ,ُمـ ظم٤مرج اًمٌالد يمام رره٤م إذاف 

)يتزقمٛمٝمؿ أمحد ذيػ اخلقاضمل
5
وؾم٥ٌم شمٙمقيـ  ،؛ ويتْمح أن اعم٤مل واجل٤مه اًمذي طمّمؾ قمٚمٞمف إدارؾم٦م(

 ،أن زي٤مرة اًم٘مٌقرهذا ؛ أوػ إمم (اًمًٞمد أمحد سمـ إدريس)دوًمتٝمؿ يم٤من ُم٘م٤مسمؾ اطمؽمام اًمٜم٤مس جلدهؿ 

 ،سمـ أمحد سمـ إدريس ودومع إُمقال اًمٓم٤مئٚم٦م ًمٚم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م، واًمذي اٟمتنم ذم قمٝمد قمكم ،واًمتؼمك سم٤معمقشمك

 واسمٜمف حمٛمد ُيَٕمدن خم٤مًمٗم٤ًم ًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم احلٜمٞمػ-

 و(:1923ـــ1876/ـ1341ٍـــ1293ـــ ذلنذ بً علٕ بً أمحذ بً إدسٓع )

)ُمد١مؾمس اًمدوًمد٦م اإلدريًٞم٦م ذم هت٤مُمد٦م، وًمددد ذم صٌٞمدد٤م ُمددـ أمن هٜمديد٦م، صمدؿ هم٤مدرهد٤م إمم اًم٘مد٤مهرة
6
) ،

)٘مر اًمًٜمقؾمٞملم ذم سمرىمد٦موشمٚم٘مك شمٕمٚمٞمٛمف ذم إزهر واًمٙمٗمرة ُم
7
، وشمقضمدف إمم اًمًدقدان وشمدزوج سم٤مسمٜمد٦م هد٤مرون (

                                                 

 -323ص، م6227، 2ٞمؾ، سمػموت، ط- دار اجل6( اًمرحي٤م ، أُملم: ُمٚمقك اًمٕمرب )رطمٚم٦م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمٞمدة(، ج1)

 ( إمحدي٦م: هل اًمدقم٤مُم٦م واإلرث اًمروطمل ًمٚمدقمقة اإلدريًٞم٦م، وؾمٛمٞم٧م ٟم٦ًٌم إمم أمحد سمـ إدريس-2)

ر واًمٓم٤ٌمقمد٦م، دم(- شمقزيع دار إُمدلم ًمٚمٜمِمد6292ددد  6229ؾم٤ممل، ؾمٞمد ُمّمٓمٗمك: شمٙمقيـ اًمٞمٛمـ احلدي٨م )اًمٞمٛمـ واإلُم٤مم حيٞمك  (3)

 -22دد  22م، ص6223، 9اًم٘م٤مهرة، ط

 -7اًمدؾمقىمل: إدارؾم٦م ذم اعمخالف اًمًٚمٞمام - ص( 4)

أمحد ذيػ ظمقاضمل: ٟمِم٠م يتٞماًم، شمٕمٚمؿ اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م، حم٤ًٌم ًمٙمت٥م إدب واًمِمٕمر، وًمديف دواويـ سمٕمض اًمِمدٕمراء يمد٤مًمٌحؽمي  (5)

هدد 6621ذاف رل ظمدػمات قمد٤مم وأيب مت٤مم واعمتٜمٌل، ُمـ اخلقاضمٞملم أُمراء اعمخالف اًمًٚمٞمام  اًم٤ًمسم٘ملم، شمالؿم٧م اُم٤مرهتؿ قمغم يد إ

؛ اًمٜمٕمٛمل، ه٤مؿمؿ سمـ ؾمٕمٞمد: شم٤مريخ قمًػم ذم اعم٤ما 117دد  116، 197 , 191- ص0م، اًمٕم٘مٞمكم: شم٤مريخ اعمخالف، ج6726اعمقاومؼ 

 -307دد  301م، ص6222هد . 6962واحل٤مض- صدر سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُمرور ُم٤مئ٦م قم٤مم قمغم شم٠مؾمٞمس اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، 

؛ همرايٌد٦م: 622م، ص6271هدد . 6321: اًمناج اعمٜمػم ذم ؾمػمة أُمراء قمًػم، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمدػموت، ُمًٗمر، قمٌداهلل قمكم (6)

 -062شم٤مريخ اًمٕمرب احلدي٨م- ص

ل، ذيمد٦م دار داًمٕمزب، قمٌداهلل سمـ حمًـ: شم٤مريخ اًمٞمٛمـ احلدي٨م )ومؽمة ظمروج اًمٕمثامٟمٞملم إظمػم(- حت٘مٞمؼ: قمٌدداهلل حمٛمدد احلٌِمد (7)

 -23م، ص6221.  ده6929، 6وت، طاًمتٜمقير ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، سمػم
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)اًمٓمقيؾ

1
)، وم٠مٟمج٧ٌم ًمف قمٚمٞم٤مً (

2
)م، واؾمت٘مر هب٤م6227اعمقاومؼ  ده6301، صمؿ قم٤مد إمم صٌٞم٤مقم٤مم (

3
، وهدق ُمٖمدريب (

إصؾ، ذو ـمٚمٕم٦م هبٞم٦م وضمًؿ ُمتٜم٤مؾمؼ، وُمالسم٦ًم سمًٞمٓم٦م ًمٙمٜمٝم٤م ٟمٔمٞمٗم٦م، ووضمٝمف أؾمقد ًمٙمٜمدف مجٞمدؾ ووؾمدٞمؿ، 

)ًم٘م٥م أُمػم اعم١مُمٜملم وٟم٤مذ ديـ رب اًمٕم٤معملمُمٜمحف ىمقُمف 
4
وـم٤مًمد٥م سمٜمٗمدقذ  ،، اؾمدتٖمؾ ٟمٗمدقذ أهشمدف اًمروطمدل(

)ؾمٞم٤مد ووصؾ إًمٞمف
5
، وصٗمف اًمٕم٘مٞمكم سم٤مًمزقمٞمؿ اًمٕمريب اًمذي يٕمتز سمٕمروسمتف ويٗمخر سم٘مقُمٞمتف، وًمدٞمس ذم ؾمدػمشمف (

ٟمِم٤مء اُم٤مرشمدف ذم ـم٤مئٗمٞم٦م، وؾمٕمك ضم٤مهدًا ذم إؿم٤مدة ُمٚمؽ وسمٜم٤مء دوًم٦م، ؿم٤مومٕمل اعمذه٥م ؾمٜمل اًمٕم٘مٞمدة، قمٛمؾ قمغم إ

ٟمتٞمج٦م ًمٔمروف اًمٌالد اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمٞمِمٝم٤م ذم شمٚمدؽ اًمٗمدؽمة ُمدـ ضمٝمدؾ وومدقى  ٦م؛فمؾ وضمقد اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم

)واوٓمراب
6
)- 

 ـــ ّضع الٔنً عيذ ّصْل اإلدسٓظٕ إلَٔا:

يم٤مٟمد٧م اًمدوًمد٦م اًمٕمثامٟمٞمد٦م شمٕمدٞمش ُمرطمٚمد٦م اٟمحٓمد٤مط،  ،ذم اًمٗمؽمة اًمتل سمدأ ومٞمٝم٤م إدارؾم٦م سم٤مًمٜمٛمق واًمتٓمقر

)، وم٤مٟمتنمت اًم٘مالىمؾ واًمٗمتـوختٚمػ قمٚمٛمل
7
 :أيت، ويم٤من اًمقوع اإلداري واًمًٞم٤مد قمغم اًمٜمحق (

هت٤مُمدد٦م اًمٞمٛمـ: حت٧م احلٙمؿ اًمٕمثام  اعم٤ٌمذ، يديره وازم قمثام  ظم٤موع ًمقزارة اًمداظمٚمٞم٦م ذم إؾمدت٤مٟم٦م،  ,

 وأطمٞم٤مٟم٤ًم ًمقزارة احلرسمٞم٦م-

                                                 

(1)Toynb. Amold J : Islamic world. Survey of International Affairs. Vol 1. London 

1927. P 276.  

 -62م، ص0227، 6اًمؼميم٤ميت، ذف سمـ قمٌداعمحًـ: اًمرطمٚم٦م اًمٞمامٟمٞم٦م ًمنميػ ُمٙم٦م طمًلم سمـ قمكم- دار اًمقراق، ًمٜمدن، ط (2)

ر ًمٚمٝمجدرة )ؾمدػمة د؛ زسم٤مرة، حمٛمد سمـ حمٛمد حيٞمك: أئٛم٦م اًمٞمٛمـ سمد٤مًم٘مرن اًمراسمدع قمِمد02ذم قمًػم- ص أسم٤مفم٦م: ؾمٞم٤مؾم٦م سمريٓم٤مٟمٞم٤م( 3)

؛ اًمٕمٛمدقدي: 696هدد، ص6371، 6اًمٗم٤مشمح اًمِمٝمٞمد آُم٤مم حيٞمدك(- اًم٘مًدؿ إول، اعمٓمٌٕمد٦م اًمًدٚمٗمٞم٦م وُمٙمتٌتٝمد٤م، اًم٘مد٤مهرة، ط

م، 0227، 6ٕدارؾم٦م- دار اًم٘مد٤مهرة، اًم٘مد٤مهرة، ط؛ اعمداح، أُمػمة قمكم: اعمخالف اًمًٚمٞمام  حت٧م طمٙمؿ ا2آدارؾم٦م ذم هت٤مُم٦م- ص

 -612، 692- ص0؛ دٓل: اًمٌٞم٤من ذم شم٤مريخ ضم٤مزان، ج361دد  361- ص6؛ اًمرحي٤م : ُمٚمقك اًمٕمرب، ج22ص

 -037صم، 6223ضم٤ميمقب، ه٤مروًمد ف: ُمٚمقك ؿمٌف اجلزيرة- شمرمج٦م: أمحد اعمْمقاطمل، دار اًمٕمقدة، سمػموت،  (4)

 -026م، ص6221م(- الٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، 6262 , 6270ثام  ذم اًمٞمٛمـ )أسم٤مفم٦م، وم٤مروق قمثامن: احلٙمؿ اًمٕم( 5)

؛ محقد هداب: ُمـ رل اخلقاضمل أذاف صدٌٞم٤م، وًمدف ٟمٗمدقذ قمدغم ىم٤ٌمئدؾ 206 , 202- ص0اًمٕم٘مٞمكم: شم٤مريخ اعمخالف، ج (6)

ًمٚمٛمخ٤مـمر، يم٤من ىم٤مئدًا ًم٘مقاد  اجلٕم٤مومرة واعم٤ًمرطم٦م وسمٜمل طمًـ، وهق ؿمج٤مع وقمٜمٞمد، وُمٙمروه ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م؛ ٕٟمف يٕمرض رضم٤مًمف

م، وطم٤مرب اًمٕمثامٟمٞملم ذم اًم٘مٜمٗمذة وطمكم وسم٤مرق وومِمؾ ذم ذًمؽ، يمقرٟمًدقاًمٞمس، يمٞمٜم٤مهد٤من: 6260 , 6266اإلدريز ذم قم٤مُمل 

قمًػم ىمٌؾ احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم- اقمتٜمك سمٜمنمه وحت٘مٞم٘مف واًمتٕم٘مٞمد٥م قمٚمٞمدف: قمدكم سمدـ ؾمدٕمد رل زطمٞمٗمد٦م اًمِمدٛمرا - )د - ن(، )د - 

 -611م، ص0222هد . 6932ط(،

 -63 , 60اًمٕمٛمقدي: إدارؾم٦م ذم هت٤مُم٦م- ص (7)
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ك سمدـ حمٛمدد محٞمداًمدديـ، وأصدٌح٧م اعمٜمٓم٘م٦م اجلٌٚمٞم٦م: وهل ُمٜمٓم٘م٦م ساع سملم اًمٕمثامٟمٞملم واإلُم٤مم حيٞم ,

 م-6266حت٧م طمٙمؿ اإلُم٤مم سمٕمد صٚمح دقم٤من قم٤مم 

ُمتٍمومٞم٦م قمًػم: ُمًت٘مٚم٦م إداري٤ًم يديره٤م وازم قمثام  ظم٤مودع ًمدقزارة اًمداظمٚمٞمد٦م ذم إؾمدت٤مٟم٦م، وشمْمدؿ  ,

)هت٤مُم٦م قمًػم، وىمْم٤مء أسمققمريش، ومتتد ضمٜمقسم٤ًم طمتك ُمٞمدي وطمرض
1
)- 

 إعالٌ الذعْٗ اإلدسٓظٔ٘:ـــ 

فمٝمرت ؿمخّمٞم٦م اًمًٞمد حمٛمدد سمدـ قمدكم  ،واًمٔمروف اعمحٞمٓم٦م سم٤مًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ،ؽمديذم فمؾ اًمقوع اعم

)م6222ديًدٛمؼم 09اعمقاومدؼ دهد6301ذواًم٘مٕمدة 32اإلدريز، وىم٤مم سم٢مقمالن دقمقشمف ذم
2
، طمٞمد٨م ٟمٔمدرت (

وم٘مدد ذاق اعمقاـمٜمدقن ويدالت  ؛اًم٘م٤ٌمئؾ إًمٞمف ٟمٔمرة اعمٜم٘مذ ًمٚمٌالد، واعمخٚمص ل٤م ُمـ اوٓمٝم٤مد وفمٚمدؿ اًمٕمثامٟمٞمدلم

سم٥ًٌم ؾمقء ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ ًمٚمرقمٞم٦م، وذم فمؾ شمٚمؽ اًمٔمروف اؾمدتٖمؾ اإلدريزد هدذه  ،ُمـ اًمقٓة اعمت٠مظمريـاًمٔمٚمؿ 

وـمققمٝم٤م ًمّم٤مًمح دقمقشمف يمام اؾمتٕم٤من سم٤مًم٘م٤مدة اعمحٚمٞملم، واؾمتٗم٤مد ُمـ  ,ُمـ ساقم٤مت دوًمٞم٦م وحمٚمٞم٦م  ,وو٤مع إ

)ساقم٤مهتؿ اًمداظمٚمٞم٦م، وضمٕمٚمٝمؿ حت٧م ـم٤مقمتف، ومج٤مء إًمٞمف اًمٜم٤مس وأقمٚمٜمقا اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م
3
وأظمذ حي٨م أسمٜمد٤مء  ،(

)مم٤م زاد ؿمٝمرشمف وؿمدٕمٌٞمتف سمدلم اًمٜمد٤مس، ومد٤مًمتٗمقا طمقًمدف ؛واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،اعمٜمٓم٘م٦م قمغم إُمر سم٤معمٕمروف
4
؛ ذم (

ـَ اًمٓمرق اًم٤ًمطمٚمٞم٦م ًمْمامن وصدقل  ؛اًمقىم٧م ٟمٗمًف يم٤من ُمتح٤مًمٗم٤ًم ُمع اإليٓم٤مًمٞملم، ويتٚم٘مك اعمدد ُمٜمٝمؿ سمٕمد أْن أُمَّ

)اإلُمدادات ُمـ ُمٞمٜم٤مء ُمّمقع
5
)يٓم٤مًمٞم٦م إمم ىمقز اجلٕم٤مومرة، ُم٘مر اًم٘مقات اإل(

6
، وُمـ صمؿ ؿمحٜمٝم٤م سمرًا إمم اًمٕم٤مصدٛم٦م (

                                                 

 -610 , 616- ص0دٓل: اًمٌٞم٤من ذم شم٤مريخ ضم٤مزان، ج (1)

 -72م، وطم٥ٌم ٟمٗمًف إمم ىم٤ٌمئؾ قمًػم، ُمٚمقك ؿمٌف اجلزيرة- ص6227( يرى ضم٤ميمقب أن فمٝمقره يم٤من قم٤مم 2)

 -191دد  190، ص0اًمٕم٘مٞمكم: شم٤مريخ اعمخالف، ج (3)

هدد . 6307ددد  6072ؾمٕمقد: ُمقىمػ اًم٘مقى اعمحٚمٞم٦م دمد٤مه احلٙمدؿ اًمٕمدثام  ذم ُمتٍمدومٞم٦م قمًدػم ) اًمٌٞمٌم، مجالء طمج٤مب (4)

هدد. 6931م(- رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ىمًؿ اًمتد٤مريخ، ضم٤مُمٕمد٦م اعمٚمدؽ ظم٤مًمدد، 6262دد  6270

 -19م، ص0269

 إمحر- ُمّمقع: ُمٞمٜم٤مء سمحري ذم إريؽمي٤م وي٘مع قمغم اًم٤ًمطمؾ اًمٖمريب ًمٚمٌحر (5)

ىمقز اجلٕم٤مومرة: ُمروم٠م سمحري ي٘مع قمغم اًم٤ًمطمؾ اًمنمىمل ًمٚمٌحر إمحر، ويٕمتؼم ُمروم٠م صٌٞم٤م، سم٤مًم٘مرب ُمـ ضم٤مزان، اًمٕم٘مٞمكم: شم٤مريخ  (6)

 -137- ص0اعمخالف، ج
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)صٌٞم٤م

1
م، واؾمدتٓم٤مع 6222اعمقاومؼ  ده6307، وسمدأ اإلدريز سمثقرشمف قمغم اًمٕمثامٟمٞملم ذم ُمٜمٓم٘م٦م اعمخالف قم٤مم (

)شم٠مؾمٞمس إُم٤مرشمف
2
، وم٘مد يم٤من رضماًل ٟم٤مصح٤ًم ؿمٗمٞم٘م٤ًم سم٤مًمرقمٞم٦م ُمدرؿمددًا ل٤م، طم٤مول ُمٜمع اًمٖمدزوات واًمٖمد٤مرات سمدلم (

)رع، وم٠مىمٌٚم٧م اًم٘م٤ٌمئؾ إًمٞمف ُمدـ يمؾ طمدب وصقب عم٤ٌميٕمتفدئؾ، وطمٙمؿ سملم اًمٜم٤مس سم٤مًمِماًم٘م٤ٌم
3
)- 

ر دقمقشمدف، طمٞمد٨م اٟمتِمد٤مر اًم٘مالىمدؾ، واًمٗمدتـ، دمم٤م ؾمٌؼ يتْمح أن اإلدريز وضمد أرود٤ًم ظمّمد٦ٌم ًمٜمِمد

واخلالوم٤مت اًم٘مٌٚمٞم٦م، ذم أُم٤ميمـ خمتٚمٗم٦م ُمـ اعمخالف اًمًٚمٞمام  وقمًػم؛ وأن ؾم٥ٌم اٟمتِم٤مر ؿمٝمرشمف ذم اعمٜمٓم٘م٦م هدق 

اًمتٗم٤مف اًم٘م٤ٌمئؾ طمقًمف، حلؾ ُمِم٤ميمٚمٝم٤م ُمٕمتٛمدًا قمغم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمًٛمح٤مء، وشمٜمٗمٞمذ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم 

 قمـ اًمٕمٛمؾ سمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمدالم احلٜمٞمدػ؛ ويٕمت٘مدد لمطمٙمقُم٦م، واسمتٕم٤مد اًمقٓة اًمٕمثامٟمٞم اجلٜم٤مة، ذم فمؾ قمدم وضمقد

 ؿمخّمدٞمتف، وزادت ذم ظمؼمشمدف، اًم٤ٌمطم٨م وُمـ ظمالل شمتٌٕمف حلٞم٤مة اإلدريز ورطمالشمف أهن٤م هدل ُمدـ أصمدرت ذم

واشم٤ًمع ـمٛمقطمف، ُمٕمتٛمدًا سمذًمؽ قمغم اًم٘م٤مقمددة اًمّمدقومٞم٦م اًمديٜمٞمد٦م؛ يمدام يٛمٙمدـ اًم٘مدقل أن اًمٔمدروف اًمدوًمٞمد٦م 

وإطمداث اًمٕم٤معمٞم٦م وشمٓمقراهت٤م اًمتل قم٤مؿمتٝم٤م هت٤مُم٦م اًمٞمٛمـ سمِمٙمؾ ظم٤مص واعمٜمٓم٘م٦م واًمٕم٤ممل سمِمٙمؾ قم٤مم هدل ُمدـ 

 ُمثدؾ ذًمدؽ احلدلم، وأدت إمم اٟمتِمد٤مر دقمقشمدف ؾم٤مقمدت ذم فمٝمقر ؿمخّمٞم٦م اًمًٞمد حمٛمد سمـ قمكم اإلدريز ذم

 ، واإلٟمجٚمٞمز ُم١مظمرًا- ,ُمٜمذ سمداي٦م إُمر ,وٟمج٤مطمٝم٤م، وذًمؽ سم٥ًٌم اعم٤ًمٟمدة إضمٜمٌٞم٦م ًمف ُمتٛمثٚم٦م ذم إيٓم٤مًمٞم٤م 

 :اجلَاص اإلداسٖ لإلماسٗ اإلدسٓظٔ٘ـــ 

 :يم٤مٔيتوُمتٍمومٞم٦م قمًػم قمٛمٚمقا قمغم شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م وشمقزيع ُمٝم٤مُمٝم٤م  ،سمٕمد ؾمٞمٓمرة إدارؾم٦م قمغم هت٤مُم٦م

 اإلدريز ٟمٗمًف: وهق اعمّمدر اًمرئٞمز ًمٚمًٚمٓم٤مت اًمثالث اًمتنميٕمٞم٦م واًمتٜمٗمٞمذي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م- ,6

 

 

 

 

                                                 

 -619، 612- ص0دٓل: اًمٌٞم٤من ذم شم٤مريخ ضم٤مزان، ج (1)

 -60اًمدؾمقىمل: إدارؾم٦م ذم اعمخالف اًمًٚمٞمام - ص (2)

م، 6229هدد . 6921، 6سمـ أمحد: ُمذيمرات ؾمٚمٞمامن ؿمٗمٞمؼ سم٤مؿم٤م ُمتٍمف قمز،- ٟم٤مدي أهب٤م إديب، أهب٤م، ط اًمٕم٘مٞمكم، حمٛمد( 3)

 -32ص
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، وشمددؿ شمٙمٚمٞمٗمدددف ًمِمدد١مون اًم٘م٤ٌمئددؾ، ويتٚم٘مددك أواُمددره (1)محددددقد ؾمددددردابيٕم٤موٟمدف صمالصمدد٦م وزراء وهؿ: ,0

د ُمد٤م ، ويٕمٛمدالن ذم طمددو(3)، وحيٞمك زيمدري احلٙمٛمدل(2)وشمقضمٞمٝمدد٤مشمف ُمـ اإلدريز؛ وحمٛمدددد حيٞمك سم٤مصٝمل

 يقضمٝمٝمام سمف-

 ويِم٤مريمف قمدد ُمـ اًم٘مْم٤مة- (4)حمٙمٛم٦م قمٚمٞم٤م ورئٞمًٝم٤م حمٛمد طمٞمدر اًم٘مٌل ,3

 ُمديرًا ًمٚمنمـم٦م عمراىم٦ٌم إؾمقاق وإظمالق واًمتٜمٌٞمف ًمٚمّمالة- ,9

 :أيتوشمؿ متثٞمؾ إضمٝمزة اإلداري٦م ذم اعمدن قمغم اًمٜمحق 

 طم٤ميمؿ إداري- ,6

 ىم٤ما ذقمل- ,0

 ُم٠مُمقر سمٞم٧م اعم٤مل- ,3

 ضمٜمقد طم٤مُمٞم٦م- ,9

 دن اًمٙمٌػمة-رئٞمس سمٚمدي٦م ذم اعم ,1

 -(5)ُمٙمت٥م مج٤مرك ذم اعمدن اًم٤ًمطمٚمٞم٦م واًمرئٞمًٞم٦م ,1

 

                                                 

ل يمقٟمف ُمدـ دمحقد سمـ قمٌداهلل هداب احل٤مزُمل: يم٤من ُمـ اًمقؾمٓم٤مء سملم أمحد ذيػ ظمقاضمل واًمًٞمد حمٛمد سمـ قمكم اإلدريً (1)

سمٞم٦م ذم قمٝمده، وأصدٌح ومدٞمام سمٕمدد ُمدـ وزراءه، اًمٕم٘مدٞمكم: شمد٤مريخ وضمقه اعمٜمٓم٘م٦م واخلقاضمٞم٦م أظمقاًمف، وُمـ صمؿ قمٞمٜمف يمٛمًئقل ًمٚمحر

 -231، 202، 119- ص0اعمخالف، ج

م( وًمدد ذم صدٌٞم٤م، وشمٕمٚمدؿ اًم٘مدراءة 6230ٟمدقومٛمؼم  , 6277هدد اعمقاومدؼ 6316رضمد٥م  , 6029حمٛمد حيٞمك سم٤مصدٝمل: ) (2)

عمٕمروومد٦م ذم صدٌٞم٤م، أصدٚمف ُمدـ ؿمد٤ٌمم واًمٙمت٤مسم٦م وىمرأ ُم٤ٌمدئ اًمٗم٘مف قمغم اًمٕم٤ممل ؾم٤ممل سمـ قمٌدداًمرمحـ سم٤مصدٝمل، ُمدـ أهة سم٤مصدٝمل ا

طميُمقت، اؿمتٖمؾ سم٤مًمتج٤مرة، ويم٤من ُمِم٤مريم٤ًم ذم احلروب واًمٖم٤مرات، ًمف صٚم٦م وصمٞم٘مد٦م سم٤مٕدارؾمد٦م، وهدؿ ُمدـ ىمد٤مُمقا سم٘متٚمدف سمٕمدد 

 -112دد  192- ص6اخلالف سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمٚمؽ قمٌداًمٕمزيز رل ؾمٕمقد، اًمٕم٘مٞمكم: شم٤مريخ اعمخالف، ج

 ٛمد سمـ قمكم اإلدريز ووزرائف اعم٘مرسملم-حيٞمك زيمري طمٙمٛمل: ُمـ رضم٤مٓت اًمًٞمد حم (3)

م(: وًمدد سم٘مريد٦م اعمٚمحد٤مء سمٌدٞمش اًمت٤مسمٕمد٦م جلد٤مزان، ٟمًدٌف طمًدٜمل، 6230هد . 6316حمٛمد سمـ طمٞمدر اًمٜمٕمٛمل اًمتٝم٤مُمل )ت  (4)

- 0؛ زسمد٤مرة: ٟمزهد٦م اًمٜمٔمدر، ج3222ددد  3227- )ك ددد ي(- ص9ًمالؾمتزادة أٟمٔمر: قمٗمٞمػ، ورظمرون: اعمقؾمققم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، ُمد٩م

 -6206- ص0ٞمكم: شم٤مريخ اعمخالف، ج؛ اًمٕم٘م111 , 111ص

 -207- ص0اًمٕم٘مٞمكم: شم٤مريخ اعمخالف، ج (5)
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 ـــ العالقات العجناىٔ٘ اإلدسٓظٔ٘ بعذ تأطٔع اإلماسٗ:

ر دقمقشمدف، واقمتؼمشمدف أطمدد رضمد٤مل اًمدديـ دل وٟمِمددذم سم٤مدئ إُمر مل هتتؿ اًمدوًمد٦م اًمٕمثامٟمٞمد٦م سم٤مإلدريًد

)اعمدتّمدقومدلم ؾمدرقمد٤من ُمد٤م يٜمتٝمل ٟمِمد٤مـمدف
1
قشمدف ذم هت٤مُمد٦م وىم٤ٌمئدؾ قمًدػم، وؿمدٙمؾ ٟمجح ذم ٟمنم دقمًمٙمٜمف ، (

ظمٓمرًا يمٌػمًا قمغم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، وعمد٤م أطمًدد٧م سمخٓمددقرشمف ؾمددٕم٧م إمم ضمدذسمددف ٟمحدقهدد٤م سم٤مًمتٗمدد٤مهدددؿ، 

)م6262هد اعمقاومؼ 6302واًمقؾم٤مئؾ اًمًٚمٛمٞم٦م، وإرؾم٤مل اًمقومقد اًمتل وصٚم٧م إًمٞمف ُمـ سمداي٦م قم٤مم 
2
)- 

م اًمقومدد، وم٤مؾمدتدقمك ُمدـ اًم٘مدرى اعمجد٤مورة ًمّمدٌٞم٤م ذم اعم٘م٤مسمؾ سمدأ حمٛمد اإلدريز سم٤مؾمتٕمراض ىمقشمف أُم٤م

رضمؾ ٓؾمت٘م٤ٌملؿ، وسمٗمٕمٚمف هذا أراد أن يث٧ٌم لؿ سم٠مٟمف يٛمٚمؽ ُمـ اًم٘مقة ُمد٤م يًدتٓمٞمع سمدف مح٤ميد٦م  90222طمقازم 

)ٟمٗمًف
3
)، ومتٙمـ سمٚم٤ٌمىمتف ُمـ إىمٜم٤مقمٝمؿ سمحًـ ٟمقاي٤مه، وأّٟمف شم٤مسمع ًمٚمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، ويٕمٛمؾ حت٧م ُمٔمٚمتٝمد٤م(

4
، وشمدؿ (

)قم٘مد ُمٕم٤مهدة احلٗم٤مئر
5
 ، واًمتل ٟمّم٧م قمغم أيت:(

 أن يٕمؽمف اإلدريز سم٤مًمتٌٕمٞم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، وذقمٞمتٝم٤م قمغم اعمخالف اًمًٚمٞمام - ,6"

)وي٘مقم يمٛمقفمػ قمدثام  سمِمدئقن صدٌٞم٤م، وُمد٤م يتٌٕمٝمد٤م ُمدـ ؾمد٤مُمٓم٦م "ىم٤مئؿ ُم٘م٤مم"أن يٛمٜمح رشم٦ٌم  ,0
6
) ،

ؿ )واعمقؾمَّ
7
)ضمٜمقسم٤ًم إمم طمكم سمـ يٕم٘مقب (

8
 ؿمامًٓ- (

                                                 

م(- قملم ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌحدقث آٟمًد٤مٟمٞم٦م 6262دد  6269( طمًـ، إسمراهٞمؿ حمٛمد: اًمٌحر إمحر ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم )1)

 -17م، ص6222، 6وآضمتامقمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ط

 -611- ص0دٓل: اًمٌٞم٤من ذم شم٤مريخ ضم٤مزان، ج( 2)

 -63اًمدؾمقىمل: إدارؾم٦م ذم اعمخالف اًمًٚمٞمام - ص( 3)

 -67؛ اًمٕمكم: اًمٕمالىم٤مت اًمًٕمقدي٦م دد اًمٞمٛمٜمٞم٦م- ص1ايٜمقٟمق، قمّمٛم٧م: محٚم٦م اًمٞمٛمـ- )د - م(، )د - ت(، ص (4)

 اعم٤مء احلٗم٤مئر: ُمقوع ُم٤مء ضم٤مزان ؾم٤مسم٘م٤ًم، وهل قم٤ٌمرة قمـ طمٗمر حيٗمره٤م اًمًٙم٤من ًمٞم٠مظمذوا ُمٜمٝم٤م اعم٤مء، وقمٜمدُم٤م شمتٓمرق اعمٚمقطم٦م إمم (5)

يٓمٛمروه٤م وحيٗمروا همػمه٤م، اًمٕم٘مٞمكم، حمٛمد أمحد: اعمٕمجؿ اجلٖمراذم ًمٚمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ُم٘م٤مـمٕم٦م ضمد٤مزان اعمخدالف اًمًدٚمٞمام - 

 -616م، ص6272هد . 6322، 0ُمٜمِمقرات دار اًمٞمامُم٦م ًمٚمٌح٨م واًمؽممج٦م واًمٜمنم، اًمري٤مض، ط

 -097هل طمديث٦م اًمت٠مؾمٞمس، اًمٕم٘مٞمكم: اعمٕمجؿ اجلٖمراذم- صؾم٤مُمٓم٦م: سم٤مًمّم٤مد واًمًلم، ُمديٜم٦م شم٘مع قمغم وادي اعمٖمٞم٤مًم٦م، و (6)

واٍد سملم طمرض "اعمقؾمؿ: ُمديٜم٦م ذم احلدود اًمًٕمقدي٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م قمغم ؾم٤مطمؾ اًمٌحر إمحر ؿمامل ُمٞمدي؛ ذيمره٤م احلجري سم٘مقًمف:  (7)

سمدـ قمدكم حت٘مٞمدؼ وشمّمدحٞمح وُمراضمٕمد٦م: إؾمدامقمٞمؾ ، ج- 0ُمد٩م، احلجري، حمٛمد أمحد: جمٛمقع سمٚمدان اًمٞمٛمـ وىم٤ٌمئٚمٝم٤م، "وضمٞمزان

 -709م، ص6221هد. 6961، 0إيمقع، دار احلٙمٛم٦م اًمٞمامٟمٞم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، صٜمٕم٤مء، ط

طمكم سمـ يٕم٘مقب: سمٚمد ُمـ هت٤مُم٦م ذم ؿمامل٤م ضمٜمقب اًم٘مٜمٗمذة، وهل ُمـ أـمراف اًمدٞمٛمـ ُمدـ ضمٝمد٦م احلجد٤مز، قمدغم ُمًد٤موم٦م ؾمدٌع  (8)

 -022- ص0، ج6ان اًمٞمٛمـ، ُم٩م؛ احلجري، جمٛمقع سمٚمد022ُمراطمؾ ُمـ ُمٙم٦م، اًمؼموؾمقي: أووح اعم٤ًمًمؽ- ص



 

 0202اغضطط(  -العذد ألاول )مارش                    70                                            مجلت جامعت الحضارة  

 

 محمذ أحمذ عكام الهادي م(1918-1914الصراع إلادريس ي العثماوي قبل الحرب العامليت ألاولى )

 
ؾمٚمؽ اًمؼمق )اًمتٚمٖمدراف( قمدؼم اعمخدالف اًمًدٚمٞمام ، ًمدرسمط اًمدٞمٛمـ  يتٕمٝمد سمتًٝمٞمؾ إضمراءات ُمد ,3 

 سم٤محلج٤مز-

 أن يًٛمح ًمٚمدوًم٦م سم٢مىم٤مُم٦م ُمرايمز مجريمٞم٦م ذم ُمقاٟمئ اعمخالف، وسمٕم٨م ُم٠مُمقريـ ُمـ ىمٌٚمٝم٤م- ,9 

شمتٕمٝمد اًمدوًم٦م سم٢مًمٖم٤مء اًميائ٥م، وشمٙمتٗمل سمام حتّمٚمف ُمـ زيم٤مة ذقمٞم٦م قمدغم احل٤مصدالت اًمزراقمٞمد٦م،  ,1 

قمٜمٝم٤م ذم حتّمٞمؾ اًمزيم٤مة اعم٘مررة ذقمد٤ًم، ُم٘م٤مسمدؾ طمّمدقًمف قمدغم صمٚمد٨م ُمد٤م  ,دريز اإل ,واعمقار، وأن يٜمقب 

ي٘مدقم سمتحّمٞمٚمدف؛ ًمتٖمٓمٞمد٦م ٟمٗم٘م٤مشمددف، وٟمٗم٘مدد٤مت إىم٤مُمدد٦م ضمدٞمش وـمددٜمل ُمددـ أهدؾ اًمدٌالد؛ إلىمدرار إُمدـ 

)"وإوو٤مع ذم اًمٌالد اًمتل أصٌح ُمًئقًٓ رؾمٛمٞم٤ًم قمٜمٝم٤م
1
)- 

ًتٓمع اًمقصقل إًمٞمف ُمـ اًمِمدٝمرة، سمدؾ وأيمددت يٛمٙمـ اًم٘مقل أن هذه آشمٗم٤مىمٞم٦م أقمٓم٧م ًمإلدريز ُم٤ممل ي

ر دقمقشمف، وىمٞمد٤مم إُم٤مرشمدف دقمغم ذقمٞمتف ذم اعمٜمٓم٘م٦م، وضمٕمٚم٧م أومئدة ُمـ اًمٜم٤مس هتقي إًمٞمف، وُمٜمحتف اًمٗمرص٦م ًمٜمِم

 ومٞمام سمٕمد، سمؾ وأصٌح٧م سمداي٦م هن٤مي٦م ًمٚمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ذم هت٤مُم٦م-

 :و1910عاو  (2)ـــ سصاس أبَا

رومٞم٦م اًمٕمثامٟمٞمد٦م ُمٜمدذ أواظمدر ؿمدٝمر دٓطمدتالل أهبد٤م ىم٤مقمددة اعمتّمدسمدأ اًمًٞمد حمٛمد اإلدريز ُيِٕمدن ضمٞمِمف 

م، واؾمتٛمر طمّم٤مره٤م عمدة شم٘م٤مرب قمنمة أؿمٝمر، طمتدك أيمدؾ 6262اعمقاومؼ أوائؾ ديًٛمؼم ده6302ذواًم٘مٕمدة 

أهٚمٝم٤م اًم٘مٓمط واًمٙمالب ذم اًمِمقارع، وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ ىم٤مم اًمنميػ طمًلم سمـ قمكم أُمػم ُمٙم٦م اعمٙمرُمد٦م سمٜمجددهت٤م 

)ٞم٦مسمٓمٚم٥م ُمـ احلٙمقُم٦م اًمٕمثامٟم
3
سمًد٥ٌم  ،، ويم٤من راهم٤ًٌم سم٤مًمتقضمف إمم صٌٞم٤م ًمٚمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م إٓ أٟمف مل يتؿ ًمف ذًمدؽ(

)ظمالف وىمع ُمع طم٤ميمؿ قمًػم ؾمٚمٞمامن سم٤مؿم٤م
4
ريػ طمًلم ديم٤من سملم اًمِم ايمٌػم ، وطمتك شمتْمح اًمرؤي٦م وم٢من قمداءً (

وٟمتٞمج٦م ًمدذًمؽ  ؛سمـ قمكم واإلدريز، طمٞم٨م أن إول ُيِٕمدن إظمػم أىمؾ ؿم٠مٟم٤ًم ُمٜمف، وم٠مضمداده ىم٤مدُمقن ُمـ إومري٘مٞم٤م

                                                 

 -611 , 611- ص0دٓل: اًمٌٞم٤من ذم شم٤مريخ ضم٤مزان، ج( 1)

م، 00022( أهب٤م: سمٚمدة ُمِمٝمقرة ذم قمًػم وهل ُمريمزهد٤م، وشم٘مدع ذم رأس وادي ودٚمع، وشمرشمٗمدع قمدـ ؾمدٓمح اًمٌحدر سمحدقازم2)

 ٤مدق حلاميتٝم٤م، ًمالؾمتزادة أٟمٔمدر:وشمت٠مًمػ ُمـ صمالث ىمرى ُمٜمٗمّمٚم٦م شم٘مع ذم سمداي٦م وادي ؿمٝمر، حتٞمط هب٤م صمامن ىمالع، طمٗمرت سمٞمٜمٝم٤م اخلٜم

اًمٕم٘مدٞمكم:  ؛12 , 01م، ص6219ه.6373رومٞمع، حمٛمد قمٛمر: ذم رسمقع قمًػم ذيمري٤مت وشم٤مريخ، دار اًمٕمٝمد اجلديدة، اًم٘مد٤مهرة، 

 -19- ص6، ج6؛ احلجري: جمٛمقع سمٚمدان اًمٞمٛمـ، ُم٩م11ُمذيمرات ؾمٚمٞمامن ؿمٗمٞمؼ- ص

 -67دد 61( اًمؼميم٤ميت: اًمرطمٚم٦م اًمٞمامٟمٞم٦م، ص3)

؛ ؾمٚمٞمامن ؿمٗمٞمؼ سم٤مؿم٤م: صح٥م واًمده ُمـ دُمِمؼ إمم ُمٙم٦م اعمٙمرُمد٦م طمٞمدٜمام يمد٤من أُمدػمًا ًمٚمحد٩م 660ج اعمٜمػم، صُمًٗمر: اًمنا( 4)

اًمِم٤مُمل، سمٕمد إقمالن احلٙمقُم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م اًمٜمٔم٤مم اًمدؾمتقري، قمٝمد إًمٞمف سمٛمٜمٓم٘م٦م اؾمٙمدار ذم إؾمت٤مٟم٦م، يم٤من واًمٞم٤ًم ذم اًمٕمراق، وُمـ صمدؿ 

 - 021؛ اًمٜمٕمٛمل: شم٤مريخ قمًػم- ص02 , 02ُمذيمرات ؾمٚمٞمامن ؿمٗمٞمؼ- صوىمع قمٚمٞمف آظمتٞم٤مر وشمؿ شمٕمٞمٞمٜمف قمغم أهب٤م، اًمٕم٘مٞمكم: 
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)قمٛمؾ قمغم ُم٤ًمقمدة اًمٕمثامٟمٞملم ذم إمخ٤مد صمقرشمف

1
)، وسم٤مءت محٚم٦م اإلدريز سم٤مًمٗمِمؾ(

2
، وقم٤مد ُمـ طمّم٤مره ًمٕمًدػم (

ظم٤مئ٤ًٌم دون حت٘مٞمؼ ُمٌتٖم٤مه، وُمـ صمؿ اًمتػ قمغم احلٙمقُم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، وقم٘مد اشمٗم٤مىم٤ًم ُمع اإليٓم٤مًمٞملم طمّمدؾ سمٛمقضمٌدف 

)اعم٤ٌمذة قمغم أيب قمريشيم٤مٟم٤م ؾم٤ًٌٌم ذم اًمًٞمٓمرة اًمٚمذيـ قمغم اعم٤مل واًمًالح، 
3
)، وصٌٞم٤م، وضم٤مزان(

4
)- 

 :ــ التذخل اإلٓطالٕ يف تَام٘

ُف  دلاعمقاٟمئ اًمقاىمٕم٦م قمغم اًمٌحر إمحر قمدا اًمتل يم٤مٟم٧م حت٧م ؾمٞمٓمرة اإلدريًطم٤مس اإليٓم٤مًمٞمقن يمؾَّ  ٕٟمَّ

)إمم زي٤مدة دظمٚمفُُمقاٍل لؿ، مم٤َّم أدَّى 
5
)، وشمٖمٚمٌف قمغم اًمٕمثامٟمٞملم ذم قمًػم ومٞمام سمٕمدد(

6
ٛمٜمدذ وىمد٧م ُمٌٙمدر سمددأت - وم(

إيٓم٤مًمٞم٤م سمخٚمؼ اعمِم٤ميمؾ ذم اًمٞمٛمـ متٝمٞمدًا ٓطمتالًمف، سمٕمد ؾمٞمٓمرهت٤م قمغم ضمزء ُمـ اًمّمقُم٤مل، ًمٙمـ اٟمجٚمؽما وىمٗمد٧م 

ل٤م سم٤معمرص٤مد، وووح٧م ل٤م ظمٓمقرة ذًمؽ قمغم ُمّم٤محلٝم٤م ذم قمدن، وذم فمؾ شمٚمدؽ اًمٔمدروف وضمٝمد٧م إيٓم٤مًمٞمد٤م 

ٝم٤م طمٞم٨م أهن٤م ًمـ شمًتٓمٞمع اًمدوم٤مع قمٜمٝمد٤م، سمٕمٙمدس شمٗمٙمػمه٤م ٟمحق ًمٞمٌٞم٤م ًم٘مرهب٤م ُمٜمٝم٤م، وًمْمٕمػ اًم٘مقات اًمٕمثامٟمٞم٦م ومٞم

اإلٟمتّم٤مر قمٚمٞمٝم٤م، ورطم٥م  ,إيٓم٤مًمٞم٤م  ,اًمٞمٛمـ اًمتل يم٤مٟم٧م ىمقهتؿ ومٞمٝم٤م يمٌػمة ضمدًا ودمٝمٞمزه٤م قم٤مٍل، ىمد ٓ شمًتٓمٞمع 

)اإلٟمجٚمٞمز سمذًمؽ
7
)- 

)وشمِمػم إطمداث أن هٜم٤مك فمرووم٤ًم دقم٧م اإلدريز ًمٚمتح٤مًمػ ُمع اإليٓم٤مًمٞملم
8
، ُمٜمٝمد٤م إطم٤ًمؾمدف سمٕمددم (

م سملم اإلُم٤مم حيٞمك سمدـ حمٛمدد 6266قمٜمف، وختقومف اًمِمديد سمٕمد قم٘مد ُمٕم٤مهدة صٚمح دقم٤من قم٤مم  رى اًمٕمثامٟمٞملم

                                                 

م( ُمدـ اًم٘مٌٚمٞمد٦م إمم اعمٚمٙمٞمد٦م، شمرمجد٦م: ؿم٤ميمر إسمدراهٞمؿ ؾمدٕمٞمد، 6231 , 6261يمدقؾمتٜمدر، ضمقزيدػ: اًمٕمدرسمٞم٦م اًمًٕمقديد٦م ) (1)

 -12م، ص6221ُمٙمت٦ٌم ُمدسمقزم، اًم٘م٤مهرة، 

 -61( اًمؼميم٤ميت: اًمرطمٚم٦م اًمٞمامٟمٞم٦م- ص2)

يمؿ قمـ ُمديٜم٦م ضم٤مزان إمم اًمنمق ُمٜمٝم٤م، وي٘م٤مل أن أول ُمـ اظمتٓمٝمد٤م  30ُمـ أؿمٝمر ُمدن ُمٜمٓم٘م٦م ضم٤مزان، شمٌٕمد ُمديٜم٦م ( أسمققمريش:3)

هق ضمد رل احلٙمٛمل ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع الجري اعمقاومؼ اًمث٤م  قمنم اعمٞمالدي، ويم٤من رضمداًل صد٤محل٤م، ومٌٜمدك قمريِمد٤ًم ىمّمدده اًمٜمد٤مس 

؛ شم٤مُمٞمزيف، ُمقريس: رطمٚم٦م ذم سمالد اًمٕمرب 61ف اًمًٚمٞمام - ص؛ اعمداح: اعمخال12ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، اًمٕم٘مٞمكم: اعمٕمجؿ اجلٖمراذم، ص

 -16 , 93م، ص6223هد.6969، 6م- اًمري٤مض، ط6239هد. 6092)احلٛمٚم٦م اعمٍمي٦م قمغم قمًػم

 -61دد  61؛ اًمدؾمقىمل: إدارؾم٦م ذم اعمخالف اًمًٚمٞمام - ص063أسم٤مفم٦م: احلٙمؿ اًمٕمثام - ص (4)

 -617ضم٤ميمقب: ُمٚمقك ؿمٌف اجلزيرة- ص (5)

 -30ؾمٞم٤مؾم٦م سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم قمًػم- ص (أسم٤مفم٦م:6)

 -12، 19طمًـ: اًمٌحر إمحر ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم- ص (7)

يِمٞمدر ضم٤ميمدقب إمم أن اًمًٞمدد اإلدريز ظمدرج قمدـ اإلمجد٤مع اإلؾمددالُمل، سمًدد٥ٌم قم٘مددده اشمٗم٤مىمٞمدد٦م ُمددع اإليٓمددد٤مًمٞملم  (8)

ل، دسمٜم٤مدق وذه٥م، وؾمامه سم٤مإلسمٚمٞمز سمدٓ قمـ اإلدريًدٓؾمتٕمٛمد٤مل ُمقاٟمئف وذاء حم٤مصٞمٚمف اًمزراقمٞم٦م، وأقمٓمقه أؾمٚمح٦م وذظمػمة و

 -611، 611 , 611وذًمؽ سم٥ًٌم وٓئف إليٓم٤مًمٞم٤م وشمٕم٤موٟمف ُمٕمٝمؿ، ضم٤ميمقب: ُمٚمقك ؿمٌف اجلزيرة- ص
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وضمٕمٚمف ذم ووٍع طمرج ضمدًا، ومٛمام ؾمٌؼ يتْمح أٟمف وىمع  ،محٞمداًمديـ واًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، اٟمٕمٙمس هذا ؾمٚم٤ًٌم قمٚمٞمف

 سملم ومٙمل يمامؿم٦م-

 ـــ التشالف اإلدسٓظٕ اإلٓطالٕ:

ٕمثامٟمٞملم ُمع اإلدريز اًمذي هيدف إمم سمٜمد٤مء دوًمد٦م ظم٤مصد٦م سمدف ذم اًمت٘م٧م رهم٦ٌم إيٓم٤مًمٞم٤م ذم اًم٘مْم٤مء قمغم اًم

)اعمخالف اًمًٚمٞمام  وقمًػم
1
 دهد6303، ويرى اًمٕم٘مٞمكم أن اًمتح٤مًمػ وآشمّم٤مل اًمًٞم٤مد سمٞمٜمٝمام سمدأ ُمٜمذ قمد٤مم (

)م6221اعمقاومؼ 
2
، ىمٌؾ قمقدة اإلدريز إمم صٌٞم٤م، سمقاؾمٓم٦م حمٛمد قمكم قمٚمقي ُمدؽمضمؿ اًمًدٗم٤مرة اإليٓم٤مًمٞمد٦م ذم (

اُمـ هذا ُمع اًمقىم٧م اًمذي يم٤مٟم٧م ومٞمف ددد إيٓم٤مًمٞم٤م ددد شمٕمد اًمٕمدة ٓطمتالل ـمراسمٚمس اًمٖمدرب، طمٞمد٨م اًم٘م٤مهرة، شمز

أن الدف اًمرئٞمز ل٤م ذم قمالىمتٝم٤م ُمع اإلدريز هق اًم٘مٞم٤مم سمثقرات ود اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞمد٦م ذم هت٤مُمد٦م، ٟمد٤مسمع ُمدـ 

اًمًد٤مطمؾ اًمٖمدريب ًمٚمٌحدر  حتتؾ ُمّمقع ذم اريتػمي٤م اًمقاىمٕم٦م قمدغم ٕهن٤م ؛ُمٕمرومتٝم٤م سمٜمٗمقذهؿ وطمجٛمٝمؿ ذم اعمٜمٓم٘م٦م

)إمحر اًم٘مري٥م ُمـ هت٤مُم٦م
3
)- 

واإليٓمد٤مًمٞملم ذم ًم٘مد٤مء مجٕمدف ُمدع  ،وذم فمؾ شمٚمؽ إطمداث ذيمر ضم٤ميمقب اًمّمداىم٦م اًمتل سملم اإلدريزد

ل وطمدده إلرسمد٤مك دوم٘مد أظمدؼم  سمد٠مهنؿ اؿمدؽموا اإلدريًد"م طمٞم٨م ىم٤مل: 6262طم٤ميمؿ اريتػمي٤م اإليٓم٤مزم قم٤مم 

تٝم٧م اعمٝمٛم٦م مل يٌؼ ًمددهيؿ أي اهدتامم سمدذًمؽ اعمٖمد٤مُمر اًمددذي أدى دوره ، ومٚمام اٟم"إشمراك ذم شمدٚمؽ اجلٝم٦م وم٘مط

)سم٢مشم٘م٤من
4
)- 

                                                 

 -021أسم٤مفم٦م: احلٙمؿ اًمٕمثام - ص (1)

ٖم٤مل إومم قمٜمٝمد٤م، ذم هذا اًمت٤مريخ يم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ُمِمتٌٙم٦م سمحرب إيٓم٤مًمٞم٤م ذم ـمراسمٚمس اًمٖمدرب، ومد٠مرادت اًمث٤مٟمٞمد٦م إؿمد (2)

وم٠مؿمٕمٚم٧م اًمٜم٤مر ذم ضمٝم٦م أظمرى ُمـ ضمٝم٤مهت٤م، واظمت٤مرت حمٛمد قمكم اإلدريز يمِمخّمٞم٦م، وُمٜمٓم٘م٦م هن٤مُم٦م اًمٞمٛمـ سمقاؾمٓم٦م حمٛمد قمٚمقي 

اًمذي يم٤من يٕمٚمؿ ُم٘مدار ىمٞمٛم٦م اإلدريز ذم هذه اعمٜمٓم٘م٦م، وظمْمقع هت٤مُم٦م ًمف عم٤م جلده اًمًٞمد أمحد اإلدريز ُمـ آقمت٘م٤مد اًم٘مديؿ ومٞمدف 

ل دقمقشمف در اإلدريًدأهؾ شمٚمؽ اًمٌالد ُمـ ُم٠مُمقري اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، يمؾ ذًمؽ ؾم٤مقمدهؿ ذم إضام اًمٜم٤مر، وٟمِم وطمٌٝمؿ ًمف، وًمٜمٗمقر

 وُمٕم٤مروتف ًمٚمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ذم هت٤مُم٦م اًمٞمٛمـ-

؛ 102 , 107- ص0ًمٕم٘مدٞمكم: شمد٤مريخ اعمخدالف، ج؛ ا696 , 692شم٤مريخ اًمٞمٛمـ اعمًدٛمك ومرضمد٦م الٛمدقم، ص(اًمقاؾمٕمل: 3)

ل، وزيٚمع ختْمدع ًمالؾمدتٕمامر د؛ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يم٤مٟم٧م ضمٞمٌقيت ختْمع ًمالؾمتٕمامر اًمٗمرٟم617ًة- صُمٚمقك ؿمٌف اجلزيرضم٤ميمقب: 

 اإلٟمجٚمٞمزي، ويم٤من يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمّمقُم٤مل اإلٟمجٚمٞمزي-

 -612( ضم٤ميمقب: ُمٚمقك ؿمٌف اجلزيرة- ص4)
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ٟمدام يم٤مٟمد٧م شم٘مد٤مس سمتٌد٤مدل اعمّمد٤مًمح إيٛمٙمـ اًم٘مقل أن صم٘م٦م اإليٓم٤مًمٞملم ذم اإلدريزد مل شمٙمدـ وـمٞمددة، و

وأن قمالىمتٝم٤م ُمٕمف إلرسم٤مك اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، طمٞم٨م اؾمتخدُمتف يمدُمٞم٦م ًمتٜمٗمٞمدذ ُمآرهبد٤م، وشمريمتدف طمد٤مل  وإدوار،

 يمٗم٤ميتٝم٤م-

 و:1911ـــ الصشاع العجناىٕ اإلٓطالٕ عاو 

مل يٙمـ اًمتح٤مًمػ اإلدريز اإليٓم٤مزم سمداي٦م اقمتداء قمغم هت٤مُمد٦م اًمدٞمٛمـ، وم٘مدد ؾمدٌؼ أن شمٕمرود٧م ُمٞمددي 

م، ممد٤م أطمددث 6220اعمقاومدؼ أيمتدقسمر هدد6302ًمٚم٘مّمػ اعمدومٕمل اإليٓم٤مزم ُمٜمذ وىم٧م ُمٌٙمر ذم ؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمن 

تك أن اًمتدُمػم يم٤من ؿمٌف ؿم٤مُمؾ، ويم٤من ُمقىمػ اًمدوًمد٦م اًمٕمثامٟمٞمد٦م أصمٜمد٤مء هدذا طم ،أضارًا سم٤مًمٖم٦م ذم اعمديٜم٦م واعمٞمٜم٤مء

)اًم٘مّمػ وٕمٞمٗم٤ًم ضمداً 
1
)- 

)وذم فمؾ شمٚمؽ اًمٔمروف وصؾ اجلٞمش اًمٕمثام  سم٘مٞم٤مدة حمٛمد راهم٥م سمؽ
2
إمم ضم٤مزان، ًمٖمدرض اًمًدٞمٓمرة  (

٤م أدى إمم ممد ؛ٓ أّٟمدف شمدؿ حم٤مسهتد٤م ُمدـ اًم٘م٤ٌمئدؾإقمٚمٞمٝم٤م، واًم٘مٌض قمغم اإلدريز؛ وسم٤مًمرهمؿ ُمـ ىمدّقة احلٛمٚمد٦م 

)ومِمٚمٝم٤م، ووصٚم٧م إواُمدر اًمًدٚمٓم٤مٟمٞم٦م ًمٚمجدٞمش اًمٕمدثام  سمد٤مجلالء قمٜمٝمد٤م، واًمتقضمدف ٟمحدق اًم٘مٜمٗمدذة
3
ًمّمدد  ؛(

 -إؾمٓمقل اإليٓم٤مزم اًمذي شمقضمف ٟمحقه٤م، يمقٟمف ىم٤مم سميب اعمرايمز اًم٤ًمطمٚمٞم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م قمغم اًمٌحر إمحر

طم٤مُمٞم٦م ضم٤مزان وإسم٤مدهت٤م، وم٘م٤مُم٧م قمغم  ُي٘م٣مُمـ اًمٕمرض اًم٤ًمسمؼ يتْمح ًمٜم٤م ظمِمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة اًمٕمثامٟمٞم٦م ُمـ أن 

إؾمٓمقل اإليٓم٤مزم وضب ضم٤مزان قم٤مم   ,قم٘م٥م اٟمًح٤مهبؿ, وصؾ ٟمٗمًف سمًحٌٝم٤م إمم اًم٘مٜمٗمذة، وذم اًمًٞم٤مق

)قمٜمد اطمتاللؿ ًمٓمراسمٚمس اًمٖمرب ،م6266
4
شمٌٕمقهؿ  ،، وسمٕمد أن قمٚمٛمقا سمرطمٞمؾ اًمٕمثامٟمٞملم إمم اًم٘مٜمٗمذة(

، وذم فمؾ شمٚمؽ ئٝم٤مع اًمٌحري٦م اًم٘م٤مـمٜم٦م ذم ُمٞمٜم٤مسم٤مًم٘مذائػ، وطمٓمٛمقا صمالث ـمرادات وهمػمه٤م ُمـ اًم٘مٓمضسمقه٤م و

)شمٜمًٞمؼ ُُمًٌؼ سمٞمٜمف وسملم اإليٓم٤مًمٞملم ُم٤ميدل قمغم وضمقداًمٔمروف حترك ضمٞمش اإلدريز سمرًا عمٝم٤ممجتٝم٤م، 
5
)- 

                                                 

ه، ضم٤مُمٕمد٦م م(- أـمروطم٦م ديمتدقرا6210 , 6292ُم٘منم، قمٌداًمقدود ىم٤مؾمؿ طمًـ: طمريم٤مت اعم٘م٤موُم٦م واعمٕم٤مرو٦م ذم هت٤مُم٦م  ) (1)

 -12صم، 0260قمدن، يمٚمٞم٦م أداب، ىمًؿ اًمت٤مريخ، 

حمٛمد راهم٥م سمؽ: ىمقي اًمِمخّمٞم٦م؛ وصٗمف اًمٕمٔمؿ سم٠مٟمف طمًـ الٜمدام واًمّمقرة، رسمع اًم٘م٤مُم٦م، أسمٞمض اًمٚمقن، ُمـ أصؾ شمريمدل  (2)

ريد٥م: ظمدػمي اؾمت٘مر ذم اًمٞمٛمـ هق وقمدد ُمـ زُمالئف قمٜمد ظمروج اًمٕمثامٟمٞملم ُمٜمٝم٤م، هقًمٗمريتز، ه٤مٟمز: اًمٞمٛمـ ُمـ اًم٤ٌمب اخلٚمٗمدل- شمٕم

 -622؛ اًمٕمٔمؿ: رطمٚم٦م ذم سمالد اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمٞمدة- ص692م، ص6221، 3مح٤مد، اعمٙمت٦ٌم اًمٞمٛمٜمٞم٦م ًمٜمنم واًمتقزيع، صٜمٕم٤مء، ط

 اًم٘مٜمٗمذة: ومرو٦م سمالد قمًػم وشم٘مع قمغم اًم٤ًمطمؾ اًمٖمريب ًمٚمٌحر إمحر- (3)

 -063اعمداح: اعمخالف اًمًٚمٞمام  حت٧م طمٙمؿ إدارؾم٦م- ص (4)

 -22- ص0الف، جاًمٕم٘مٞمكم: شم٤مريخ اعمخ (5)



 

 0202اغضطط(  -العذد ألاول )مارش                    76                                            مجلت جامعت الحضارة  

 

 محمذ أحمذ عكام الهادي م(1918-1914الصراع إلادريس ي العثماوي قبل الحرب العامليت ألاولى )

 
م هجؿ إؾمٓمقل اإليٓمد٤مزم قمدغم ؾمدٗمٞمٜم٦م 6266أيمتقسمر 0اعمقاومؼ  ده6302ؿمقال  62وذم يقم آصمٜملم 

)٘مذائػ، ومدردت اعمدومٕمٞمد٦م اًمٕمثامٟمٞمد٦م قمٚمٞمدف طمتدك أهمرىمتدفقمثامٟمٞم٦م ذم ُمرؾمك احلديدة وأـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًم
1
؛ وذيمدر (

)وومٞمف وىمع هجدقم إليٓم٤مًمٞمد٤م"م طمٞم٨م ىم٤مل: 6266اعمقاومؼ ؾمٌتٛمؼم ده6302اًمقؿمكم ذم أطمداث ؿمٝمر ؿمقال 
2
) 

)قمغم اعمٖمرب ضم٤مء إُمر ُمـ اًمدوًم٦م إمم اًمقازم حمٛمد قمكم سم٤مؿم٤م
3
)سم٠من يتقضمف سم٤مًمٕمًٙمر إمم ضمزيرة ومرؾم٤من (

4
، وهق (

وىمدرهؿ أرسمٕم٦م وقمنمون أًمٗم٤ًم، ومحٚمقا ُم٤م أُمٙمـ محٚمف ُمـ  ومٛمٚم١مه٤مٚم٧م إًمٞمف ؾمٌٕم٦م سمقاسمػم ]ؾمٗمـ[ سمج٤مزان، ومقص

اًمًالح واجلٌخ٤مٟم٦م واًمدىمٞمؼ واخلٞمؾ واًمٌٖم٤مل، وشمريمقا ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم يمثػمًا، وم٤مؾمدتقمم قمدغم إؿمدٞم٤مء اعمؽمويمد٦م 

دُملم ُمـ اًمٌحر ذم هدذا ، ذم اعم٘م٤مسمؾ شم٧ًٌٌم هذه احلرب سم٤مٟم٘مٓم٤مع احلج٤مج اًم٘م٤م"اًمًٞمد حمٛمد سمـ قمكم اإلدريز

                                                 

 -22- ص9اًمقؿمكم: ٟمنم اًمثٜم٤مء، ج( 1)

م، وم٤مدمٝم٧م ٟمحق اومري٘مٞم٤م )اريتػميد٤م( ذم أواظمدر اًم٘مدرن 6272سمدأت ايٓم٤مًمٞم٤م شمٌح٨م قمـ اعمًتٕمٛمرات سمٕمد ايمتامل وطمدهت٤م قم٤مم  (2)

م، وطم٤موًمد٧م دظمدقل احلٌِمد٦م ًمٙمٜمٝمد٤م هزُمد٧م ذم ُمٕمريمد٦م قمددوة 6222اًمت٤مؾمع قمنم اعمٞمالدي، واطمتٚم٧م ؾم٤مطمؾ اًمّمقُم٤مل قم٤مم 

م، وُمـ صمؿ اٟمت٘مٚم٧م سمٜمِم٤مـمٝم٤م إمم ًمٞمٌٞم٤م، قمقدة، حمٛمدد قمٌدداهلل ؛ اخلٓمٞمد٥م، إسمدراهٞمؿ ي٤مؾمدلم: شمد٤مريخ اًمٕمدرب 6221ٝمػمة قم٤مم اًمِم

ن،   -621م، ص6222احلدي٨م- إهٚمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، قمامَّ

صمد٤مرت م، وذم قمٝمدده 6262ُمد٤ميق  60هدد اعمقاومدؼ 6302مجد٤مدي إومم  3حمٛمد قمكم سم٤مؿم٤م: وصؾ إمم هت٤مُم٦م يقم اخلٛمٞمس  (3)

اًم٘م٤ٌمئؾ قمغم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، وُمزىم٧م ؾمٚمؽ آشمّم٤مٓت وىمٓمٕم٧م اًمٓمرق، قملم ىم٤مئدًا ًم٘مقات اًمٞمٛمـ حتد٧م رئ٤مؾمد٦م اًم٘م٤مئدد اًمٕمد٤مم 

قمزت سم٤مؿم٤م اًمذي أسم٘م٤مه ُمع ىمقاشمف ذم احلديدة وشمقضمف إمم صٜمٕم٤مء، ًمٚمتقاصؾ ُمع اإلُم٤مم حيٞمك، وشمقصؾ ُمٕمف ًمّمٚمح دقم٤من، اًمقؿمدكم: 

 -72؛ ُم٘منم: طمريم٤مت اعم٘م٤موُم٦م- ص706 , 702- ص0ريخ اعمخالف، ج؛ اًمٕم٘مٞمكم: شم٤م79- ص9ٟمنم اًمثٜم٤مء، ج

ُمٞماًل سمحري٤ًم، ؾمٞمٓمر قمٚمٞمٝمد٤م اًمًدٞمد حمٛمدد 12ضمزيرة ومرؾم٤من: أرظمٌٞمؾ ي٘مع ذم اًمٌحر إمحر، سمٛمح٤مذاة ضم٤مزان، شمٌٕمد قمٜمف طمقازم (4)

ذم ٟمٗمس اًمٕم٤مم، ظمقداسمػمديٞمدػ،  م، وـمرد اًمٕمثامٟمٞملم ُمٜمٝم٤م، واقمؽموم٧م ًمف سمريٓم٤مٟمٞم٤م سم٤مًمًٞم٤مدة قمٚمٞمٝم٤م6261اسمـ قمكم اإلدريز ذم يٜم٤مير

؛ 663 , 660قمزيز: آؾمدتٕمامر اًمؼميٓمد٤م  وشم٘مًدٞمؿ اًمدٞمٛمـ- شمرمجد٦م: ظمدػمي اًمْمد٤مُمـ، دار اًمت٘مددم، ُمقؾمدٙمق، )د - ت(، ص

؛ 669م، ص6222هدد . 6962، 0- ُم١مؾم٦ًم أقمامل اعمقؾمققم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمريد٤مض، ط6اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، ُم٩م

ـ يٕم٘مقب: صٗم٦م ضمزيرة اًمٕمرب- حت٘مٞمؼ: حمٛمد سمـ قمكم إيمدقع احلدقازم، ُمٙمتٌد٦م اإلرؿمد٤مد، صدٜمٕم٤مء، الٛمدا ، احلًـ سمـ أمحد سم

ه . 6926، 3؛ ؿم٤ميمر، حمٛمقد: ؿمٌف ضمزيرة اًمٕمرب )اجلزء إول قمًػم(- اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت، ط23ص، م6222، 6ط

قمٜمد ي٤مىمقت احلٛمقي- مجٕمٝم٤م وطم٘م٘مٝم٤م وسملم ي٤مىمقت: اًمٌٚمدان اًمٞمامٟمٞم٦م ؿمٝم٤مب اًمديـ أيب قمٌداهلل احلٛمقي، ؛ 61 , 69م، ص6226

 021، صم0222دددد  0222هد . 6932دد  6902، 3ُمقوٕمٝم٤م: اؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم إيمقع، ُمٙمت٦ٌم اجلٞمؾ اجلديد، صٜمٕم٤مء، ط

اًمٕمٛمري، طمًلم قمٌداهلل؛ ورظمرون: ذم صٗم٦م سمالد اًمٞمٛمـ قمؼم اًمٕمّمقر )ُمـ اًم٘مرن اًم٤ًمسمع ىمٌدؾ اعمدٞمالد إمم هن٤ميد٦م اًم٘مدرن ؛ 027 ,

 -623 , 620ص، دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، سمػموت، )د - ت(، 6ٞمالدي(- طاًمت٤مؾمع اعم



 

 0202اغضطط(  -العذد ألاول )مارش                    77                                            مجلت جامعت الحضارة  

 

 محمذ أحمذ عكام الهادي م(1918-1914الصراع إلادريس ي العثماوي قبل الحرب العامليت ألاولى )

 
)اًمٕم٤مم

1
اقمدؽماض إؾمد٤مـمٞمؾ اًمٌحريد٦م ًم٘مدقاومٚمٝمؿ، وذم ذات اًمًدٞم٤مق أـمٚمدؼ إؾمدٓمقل اإليٓمد٤مزم  ،، سم٥ًٌم(

 36حمدرم اعمقاومدؼ  66؛ وذم يدقم إطمدد ٟمٗمًدف  اًم٘مذائػ قمغم اعمخ٤م ذم ذي احلج٦م اعمقاومؼ ٟمقومٛمؼم ُمدـ اًمٕمد٤مم

ُمدومٕمٞمد٦م قمدغم اعمٕمًدٙمر اًمٕمدثام  اًمدذي  ىمد٤مم إؾمدٓمقل اإليٓمد٤مزم سمد٢مـمالق ىمدذائػقمٞمٜمدف ديًٛمؼم ُمـ اًمٕم٤مم 

٤ٌَّمٟم٦م )سم٤مجل
2
 1اعمقاومدؼ  دهد6332حمدرم  61، ورُمك سمحقازم صمالصملم ىمذيٗم٦م ومٚمؿ شمّم٥م أطمد، وذم يقم اخلٛمدٞمس (

م، وصؾ إؾمٓمقل اإليٓم٤مزم إمم اًمٚمنحٞم٦م، وأـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ىمذائٗمف اعمدومٕمٞم٦م، واؾمتٛمر إمم يقم اجلٛمٕم٦م، 6260يٜم٤مير 

واصؾ إؾمدٓمقل ؾمدػمه ؿمدامًٓ طمتدك  اًمٕمثامٟمٞم٦م سم٢مص٤مسم٤مت ـمٗمٞمٗم٦م، وُمـ صمؿً  شم٥ًٌم هذا ذم إص٤مسم٦م ىمٚمٕم٦م اًمدوًم٦م

 1ىمذيٗمد٦م، وىمتدؾ طمدقازم  06ىمذيٗم٦م، وذم صد٤ٌمح اًمًد٧ٌم أـمٚمدؼ قمٚمٞمٝمد٤م  66وأـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م  ،وصؾ إمم ُمٞمدي

أؿمخ٤مص ُمـ قم٤ًميمر اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، وظمرج اًم٤ٌمىمل إمم اًمٚمحٞم٦م، ومددظمؾ اإليٓمد٤مًمٞمقن إمم اعمديٜمد٦م واؾمدتقًمقا 

)ُمٜمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م صمؿ ظمرضمقا
3
م اؿمتد احلّم٤مر قمغم احلديددة طمتدك 6260اعمقاومؼ ومؼماير ده6332، وذم ؿمٝمر صٗمر(

ظمدرج  اًمٕم٤مم ٟمٗمًدفومؼماير ُمـ  69صٗمر اعمقاومؼ  01ظمرج ُمٜمٝم٤م أهٚمٝم٤م إمم اًمٌٚمدان اعمج٤مورة، وذم يقم إرسمٕم٤مء 

)ؿمخّم٤من سم٘م٤مرب صٞمد صٖمػم ًمٚمّمٞمد سمجٝم٦م همٚمٞمٗم٘م٦م
4
٤مة أطمدمه٤م ن ىمذيٗم٦م أْوَدت سمحٞمق، وم٠مـمٚمؼ قمٚمٞمٝمام اإليٓم٤مًمٞم(

                                                 

م، وظم٤مص٦م اًم٘م٤مدُمقن ُمـ اًمٌحر، 6261هد. 6333شمٙمرر اٟم٘مٓم٤مع احلج٤مج ُمرة أظمرى سم٥ًٌم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم ذم قم٤مم  (1)

يدرة اًمٕمرسمٞمد٦م ذم ووصؾ طمج٤مج ضم٤موة قمؼم اًمؼم قمـ ـمريؼ اعمٙمال وقمدن- احلٛمٞمد، قمٌدداًمٚمٓمٞمػ سمدـ حمٛمدد: اًمٌحدر إمحدر واجلز

، 6م(- ُمٙمتٌد٦م اًمٕمٌٞمٙمد٤من، اًمريد٤مض، ط6261ددد  6269هد. 6337دد  6330اًمٍماع اًمٕمثام  ظمالل احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم )

 -007م، ص6229هد. 6961

٤ٌَّمٟم٦م: ُمقىمع قمًٙمري ؿمامل احلديدة، ُمـ طم٤مُمٞم٤مت اعمديٜم٦م، ي٘مع قمغم ؾم٤مطمؾ اًمٌحر إمحر، شمٚمج٠م اًمًٗمـ إمم ظمٚمدٞم٩م اجل٤ٌمٟمد٦م  (2) اجل

قمنم ؾمٗمٞمٜم٦م ورسمٓمف سمخط طمديدي ُمع احلديدة، ُم٤ميمرو، إريؽ:  60د اؿمتداد اًمريح، طم٤مول اًمٕمثامٟمٞمقن إٟمِم٤مء ُمٞمٜم٤مء يتًع ًمرؾمق قمٜم

، 6م(- ٟم٘مٚمف إمم اًمٕمرسمٞم٦م وقمٚمؼ قمٚمٞمدف: طمًدلم سمدـ قمٌدداهلل اًمٕمٛمدري، دار اًمٗمٙمدر، دُمِمدؼ، ط6210دد  6176اًمٞمٛمـ واًمٖمرب )

، 6دار اًمٗمٙمدر، دُمِمدؼ، طسم٘مٚمؿ أمحدد همًد٤من ؾمد٤ٌمٟمق، مم اًمدٞمٛمـ-زيمري٤م، أمحد وصدٗمل: رطمٚمتدل إ؛ 696دد  692م، ص6272

؛ احليُمل، قمٌداًمرمحـ قمٌداهلل أمحد ص٤مًمح: هت٤مُم٦م ذم اًمت٤مريخ، اعمٕمٝمد اًمٗمرٟمزد ًممصمد٤مر واًمٕمٚمدقم 21صم، 6221هد. 6921

 -630م، ص0221، 6آضمتامقمٞم٦م سمّمٜمٕم٤مء واعمٕمٝمد اًمٗمرٟمز ًمٚمنمق إدٟمك )سمػموت دد دُمِمؼ دد قمامن(، دُمِمؼ، ط

 -29دد  22- ص9اًمقؿمكم: ٟمنم اًمثٜم٤مء، ج (3)

همٚمٞمٗم٘م٦م: شمًٛمك ذم اًمت٤مريخ همالوم٘م٦م، وشم٘مع قمغم ؾم٤مطمؾ اًمٌحر إمحر ُم٘م٤مسمؾ زسمٞمد، وهل ُمرؾمدك ُمدـ ُمدراد اًمزراٟمٞمدؼ قمدغم  (4)

اًمٌحر إمحر، اؿمتٝمرت ُمٜمذ اًم٘مدم، يم٤مٟم٧م ُمديٜم٦م ُمِمٝمقرة، وأصٌح٧م ىمري٦م صٖمػمة ٓ أمهٞم٦م لد٤م، اًمؼموؾمدقي، حمٛمدد سمدـ قمدكم: 

، ٤ً6مًمؽ إمم ُمٕمرومد٦م اًمٌٚمددان واعمامًمدؽ- حت٘مٞمدؼ: اعمٝمددي قمٌدداهلل اًمرواودٞم٦م، دار اًمٖمدرب اإلؾمدالُمل، سمدػموت، طأووح اعم

ر: د؛ ُم٘مِمد020؛ احلٛمدقي: اًمٌٚمددان اًمٞمامٟمٞمد٦م- ص20؛ الٛمددا : صدٗم٦م ضمزيدرة اًمٕمدرب- ص929م، ص0221هد. 6907

قمـ اًمٞمٛمـ- دار اًمٗمٙمر، سمػموت َودُمِمدؼ،  "ٟمٞمٌقر" اًمّم٤ميدي، أمحد ىم٤ميد: اعم٤مدة اًمت٤مرخيٞم٦م ذم يمت٤مسم٤مت؛ 060طمريم٤مت اعم٘م٤موُم٦م- ص

 -617؛ اًمٕمٛمري ورظمرون: ذم صٗم٦م اًمٞمٛمـ قمؼم اًمٕمّمقر- ص006، 21صم، 6222هد. 6962، 6ط
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َحٞمَّد٦م ذم يدقم اجلٛمٕمد٦م  رسمٞمدع  62وضمرح أظمر وإهمراق اًم٘م٤مرب؛ وأـمٚم٘م٧م اعمداومع اإليٓم٤مًمٞم٦م ٟمػماهند٤م قمدغم اًمٚمن

، أدى إمم ختري٥م ىمٚمٕم٦م ومقق اجلٌؾ، وذم رسمٞمع اًمث٤م  اعمقاومدؼ ُمد٤مرس. فٗمًم ٟماًمٕم٤مُم٤مرس ُمـ  2إول اعمقاومؼ 

ّمدٚمٞمػ، وطمّمدؾ همدالء قمٔمدٞمؿ ؿمدٛمؾ يمدؾ إسمريؾ ُمـ ٟمٗمس اًمٕم٤مم طم٤مس اإليٓم٤مًمٞمقن اًمٚمنحٞمد٦م ويمٛمدران واًم

ؾمقاطمؾ هت٤مُم٦م طمتك وصؾ إمم اًم٘مٜمٗمذة، وذم مج٤مدي أظمرة اعمقاومؼ ُم٤ميق يُمنت مخس ؾمٗمـ ٕهدؾ اًمّمدٚمٞمػ 

وهمدػمهؿ  ،ه٤مزم احلديدةويمٛمران، وذم ؿمٝمر رضم٥م اعمقاومؼ يقٟمٞمف اؾمتقمم اإليٓم٤مًمٞمقن قمغم أرسمع قمنمة ؾمٗمٞمٜم٦م ٕ

ريد٦م اسمدـ قمٌد٤مس ممٚمدقءة سم٤مًمٌْمد٤مئع، وم٠مظمدذوا ُم٤مومٞمٝمد٤م ىم٤مدُم٦م ُمـ قمدن، واؾمتقًمقا قمغم مخ٦ًم زوارق ٕهدؾ ىم

)ويمنوا واطمدًا ُمٜمٝم٤م، ذم وقء ذًمؽ أـمٚم٘م٧م اعمداومع اإليٓم٤مًمٞم٦م اًم٘مذائػ ُمـ اًمٌحر قمغم ىمري٦م اعمٜمٔمر
1
ضمٜمدقب  (

ؿمدٕم٤ٌمن اعمقاومدؼ  63، وذم يقم اجلٛمٕم٦م اًمٕم٤مم ٟمٗمًفيقًمٞمق ُمـ  01ؿمٕم٤ٌمن اعمقاومؼ  60احلديدة، ذم يقم اخلٛمٞمس 

ائػ اإليٓم٤مًمٞم٦م قمغم ىمٚمٕم٦م احلديدة، ومل شم٘مػ قمٜمد هذا سمؾ قمد٤مودت ضب اًمٌٞمدقت ذم أـمٚم٘م٧م اًم٘مذ ،يقًمٞمق 01

أهمًٓمس، وُمـ زاوي٦م أظمدرى طمّمدؾ ظمدالف ؿمدديد سمٞمدٜمٝمؿ وسمدلم أمحدد  3ؿمٕم٤ٌمن اعمقاومؼ  02يقم اًم٧ًٌم 

)ومتٞمٜمل
2
سم٥ًٌم ديـ لؿ قمٚمٞمف مل يدومٕمف؛ واٟمٗمؽ احلّم٤مر اإليٓم٤مزم قمغم ُمراد هت٤مُم٦م اًمٞمٛمـ ذم ؿمدٝمر ذي اًم٘مٕمددة ( 

)م6260اعمقاومؼ أيمتقسمر  ده6332قم٤مم 
3
)- 

 أمهٝم٤م:ٕؾم٤ٌمٍب قمديدٍة ُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ، يٛمٙمـ اًم٘مقل أن اًمتح٤مًمػ اإليٓم٤مزم اإلدريز ُوضِمَد 

 قمدم اؾمتٓم٤مقم٦م اإلدريز اًمدوم٤مع قمـ ٟمٗمًف أُم٤مم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م- -6

ٞمدك ذم رهم٦ٌم إيٓم٤مًمٞم٤م ذم إؿمٖم٤مل اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م سمٛمِم٤ميمؾ داظمٚمٞم٦م ظم٤مص٦م سمٕمد آشمٗمد٤مق ُمدع اإلُمد٤مم حي -0

 م-6266صٚمح دقم٤من قم٤مم 

رهم٦ٌم إيٓم٤مًمٞم٤م ذم اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٌحر إمحر، وظم٤مص٦م اًم٤ًمطمؾ اًمنمىمل ُمٜمف اعمقاضمدف عمًدتٕمٛمراهت٤م ذم  -3

 إريتػمي٤م قمغم اًم٤ًمطمؾ اًمٖمريب، واؾمتٖمالًمف اىمتّم٤مدي٤م وؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم-

                                                 

اعم٘محٗمدل، إسمدراهٞمؿ أمحدد: ُمٕمجدؿ اًمٌٚمددان واًم٘م٤ٌمئدؾ ىمري٦م ُمٜمٔمر: شم٘مع إمم اجلٜمقب ُمـ احلديدة، وهل أن أطمد أطمٞم٤مئٝمد٤م،  (1)

ر واًمتقزيدع، سمدػموت، در واًمتقزيع، صدٜمٕم٤مء، اعم١مؾمًد٦م اجل٤مُمٕمٞمد٦م ًمٚمدراؾمد٤مت واًمٜمِمدد٤مقم٦م واًمٜمِم- دار اًمٙمٚمٛم٦م ًمٚمٓم0ٌاًمٞمٛمٜمٞم٦م، ج

 -611صم، 0220هد. 6900

أمحد ومتٞمٜمل: ُمـ ُمِم٤ميخ ىمٌٞمٚم٦م اًمزراٟمٞمؼ، قمٞمٜمف اإلُم٤مم حيٞمك طم٤ميماًم ًم٘مٌٞمٚمتف، ُم٘م٤مسمؾ شمًٚمٞمٛمف سمًٚمٓم٦م اًمدوًم٦م ًمٙمٜمف رومض، واؾمدتٛمر  (2)

ك، اؾمتٛمرت طمقازم قم٤مُملم ُمتت٤مًمٞملم، اعمًٕمقدي، قمٌدداًمٕمزيز ىم٤مئدد: ُمٕم٤مًمددؿ شمد٤مريخ سم٘مٞم٤مدة ُمٕم٤مرك دُمقي٦م ود طمٙمقُم٦م اإلُم٤مم حيٞم

هدد. 6963، 6م(- ُمٙمت٦ٌم اًمًدٜمح٤م ، صدٜمٕم٤مء، ط6292ةدد 6221اًمٞمٛمـ اعمٕم٤مس )اًم٘مقى آضمتامقمٞم٦م حلريم٦م اعمٕم٤مرو٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م 

 -691م، ص6220

 -623دد  21- ص9اًمقؿمكم: ٟمنم اًمثٜم٤مء، ج (3)
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 ظمقف اإليٓم٤مًمٞملم ُمـ اؾمتخدام اًمٕمثامٟمٞملم ًمٚمٛمقاٟمئ اإلدريًٞم٦م ودهؿ- -9

٘مؼ اإليٓمد٤مًمٞمقن رهمٌدتٝمؿ اعمتٛمثٚمد٦م سمد٤مطمتالل ـمدراسمٚمس اًمٖمدرب؛ شمالؿمدك ُمـ زاوي٦م أظمرى وسمٕمد أن طم

هذا اًمٗمراغ،  يًدن شمٕم٤موهنؿ ُمع اإلدريًدل، وختٚمدقا قمدٜمف وشمريمدقه وطمٞمددًا، ممد٤م أوٓمدره ًمٚمٌحد٨م قمدـ سمديؾ 

)ومقضمد اٟمجٚمؽما وم٤محت٦ْم ذراقمٞمٝم٤م ًمتالىمل اعمّم٤مًمح اعمِمؽميم٦م سمٞمٜمٝمام
1
)- 

 ـــ التْادذ الفشىظٕ يف تَام٘:

اعمقاومدؼ يقٟمٞمدف  دهد6302خ هت٤مُم٦م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمقؿمكم ذم أطمدداث ؿمدٝمر رضمد٥م قمد٤مم ذيمر ُم١مر

)اًمٗمرٟمًدٞملم د ًمدرأس يمثٞمد٥م ,م، اؾمتٞمٓم٤من إضم٤مٟم٥م 6266
2
وأطمددصم٧م "ذم ُمديٜمد٦م احلديددة طمٞمد٨م ىمد٤مل:  (

وذقمدقا ذم  ،واختدذوه٤م دار إىم٤مُمد٦م ظم٤مصد٦م هبدؿ ،اإلومرٟم٩م أسمٜمٞم٦م ذم ضمزيرة شمًٛمك اًمٙمثٞم٥م ىمٌكم سمٜمدر احلديددة

)اًمٓمريؼ ًمًٚمقك سم٤مسمقر اًمؼمقمٛمٚمٞم٦م 
3
)"ُمٜمف إمم صٜمٕم٤مء (

4
ذم  اً ل مل يٙمـ يمٌدػمد؛ ويٛمٙمـ اًم٘مقل أن اًمتقاضمد اًمٗمرٟمً(

ة ؽ شمٚم  سمٕمٙمس اإليٓم٤مًمٞملم واإلٟمجٚمٞمز-اعمدَّ

 ـــ عالق٘ اإلدسٓظٕ مع مؼآخ تَام٘ قبل ّصْلُ إلَٔا:

ٗمدؽمة اًمتدل ؾمدٌ٘م٧م ل ذم اًمدواًمًٞمد حمٛمد اإلدريً ،خ هت٤مُم٦ميٟم٧م هٜم٤مك قمالىم٦م وـمٞمدة سملم سمٕمض ُمِم٤ميم٤م

خ اعمٜمٓم٘م٦م، وًمف شمقاسمدع ُمدٜمٝمؿ قمدغم اًمدرهمؿ ُمدـ يهي٦م ُمع سمٕمض ىمٞم٤مدات وُمِم٤مدظمقًمف إًمٞمٝم٤م، ويم٤مٟم٧م قمالىم٤مشمف 

شمقاضمد اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ومٞمٝم٤م، وؾمٞمٓمرهت٤م اًمت٤مُم٦م قمٚمٞمٝم٤م، إٓ أٟمف اؾمدتٓم٤مع اظمؽماىمٝمد٤م سمحٜمٙمتدف وؾمٞم٤مؾمدتف؛ ومٌٕمد٨م 

)ىم٤مئدي ضمٞمِمف ومه٤م: اًمًٞمد حيٞمك سمـ قمرار اًمٜمٕمٛمل
5
حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًـ ذم ؿمدٝمر ذو اًم٘مٕمددة  ، واًمنميػ(

ًمٚمتٕمدرف قمدغم ُمددى شم٘مدٌٚمٝمؿ  ،م، ي٘مدقدان ضمٞمِمد٤ًم قمٔمدٞماًم إمم ضمٝمد٦م اًمدٞمٛمـ6262اعمقاومؼ ٟمدقومٛمؼم ده6302

                                                 

 -039 - صاعمداح: اعمخالف اًمًٚمٞمام (1)

 راس اًمٙمثٞم٥م: ًم٤ًمن سمري يٛمتد ذم اًمٌحر، ي٘مع ؿمامل همرب احلديدة- (2)

( سم٤مسمقر اًمؼم: ي٘مّمد سمف اًم٘مٓم٤مر، وشمؿ إٟمِم٤مء اًمًٙم٦م احلديد اًمتل سمٜم٤مه٤م اًمٗمرٟمًٞمقن طمٞمٜمام طمّمٚمقا قمغم اُمتٞم٤مز ُمـ اًمدوًمد٦م اًمٕمثامٟمٞمد٦م 3)

ٌداًمقه٤مب: قمالىم٦م اًمٕمثامٟمٞملم سم٤مإلُم٤مم حيٞمدك ذم وٓيد٦م اًمِم٤مُمل، وم١ماد قمم، 6260خيقلؿ إصالطمٝم٤م، وىم٤مم سميهب٤م اإليٓم٤مًمٞمقن قم٤مم 

م، 0266هدد. 6933م(- ُمريمدز اًمرائدد ًمٚمدراؾمد٤مت واًمٌحدقث، صدٜمٕم٤مء، 6262ددد  6229هدد. 6337دد  6300اًمٞمٛمـ )

ر إمم صدٜمٕم٤مء- ذيمد٦م اًمتٜمددقير ًمٚمٓمٌد٤مقمدددد٦م دٟمزيف ُم١ميد: رطمٚم٦م ذم سمالد اًمٕمرسمٞمد٦م اًمًدٕمٞمدة ُمدـ ُمّمد اًمٕمٔمؿ،؛ 632دد  602ص

 -91م،ص6221هد. 6927، 0سمػموت، طواًمٜمِمدددر، 

 -21- ص9ٟمنم اًمثٜم٤مء، ج (4)

ل دحيٞمك سمـ قمرار اًمٜمٕمٛمل: ىم٤مئد ضمٞمش اإلدريز اًمذي ادمف إمم اًمٞمٛمـ، وُمدـ يمٌد٤مر وزراء اًمًدٞمد حمٛمدد سمدـ قمدكم اإلدريًد (5)

 -701 , 709- ص0وُمًتِم٤مريف- اًمٕم٘مٞمكم: شم٤مريخ اعمخالف، ج
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)ًمألدارؾم٦م، وهدؾ هؿ سم٤مىمقن قمغم اًمٕمٝمد؟؛ أم ٟمٙمثقا، ومقصٚمقا إمم ىم٤ٌمئؾ قم٤مهؿ

1
)، وُمنوح(

2
)، واخلٛمٞمًلم(

3
) ،

)وأؾمٚمؿ
4
)رد، وسمٜمل ٟمِم(

5
)٤م اٟمتٝمدك هبدؿ اًمًدػم إمم اًمقاقمٔمد٤متدّٛمددًَماًمٕمٝمدد، و ، ومقضمدوهؿ قمدغم(

6
        اصدٓمدُمقا (

)سمزقمٞمٛمٝمددد٤م اًمِمدددٞمخ هددد٤مدي هدددٞم٩م
7
                                        ، ومددد٤مىمتتٚمقا عمددددة صمالصمددد٦م أيددد٤مم، وهدددق ُمتحّمدددـ ذم سمٞمتدددف سم٘مريددد٦م (

                                                 

يمؿ، هب٤م ؾمقق أؾمٌققمل يمٌدػم  611ىمٕم٦م ؿمامل ذق طمج٦م وشمٌٕمد قمٜمٝم٤م سمحقازم ( قم٤مهؿ: سمٚمد ُمـ طمجقر، شمتٌع ُمديري٦م يمنم اًمقا1)

ي٘م٤مم يقم آصمٜملم، يٕمد ُمـ إؾمقاق اًمت٤مرخيٞم٦م اًم٘مديٛم٦م، حتٞمط سمف ؾمٚمًٚم٦م ضمٌٚمٞم٦م ُمـ مجٞمع اجلٝمد٤مت، وهدذا اًمًدقق ُمٚمت٘مدك جلٛمٞمدع 

 -170- ص3، ج0؛ احلجري: جمٛمقع سمٚمدان اًمٞمٛمـ، ُم٩م630 , 636ىم٤ٌمئؾ طمجقر، ضمح٤مف: طمج٦م ُمٕم٤ممل وأقمالم- ص

يمؿ، ويٛمر هبد٤م  612( ُمنوح: ُمـ سمالد طمجقر، شمتٌع ُمديري٦م ظمػمان اعمحرق، ؿمامل همرب حم٤مومٔم٦م طمج٦م وشمٌٕمد قمٜمٝم٤م سمحقازم 2)

، 6ضمحد٤مف، حيدٞمك حمدٛمدد: طمجد٦م ُمٕمد٤مًمدؿ وأقمدالم- دار اًمٙمدت٥م اًمٞمٛمٜمٞمد٦م، صدٜمٕمدد٤مء، طوادي ُمنوح أؿمٝمر أودي٦م اعمديري٦م، 

 -727- ص9، ج0: جمٛمقع سمٚمدان اًمٞمٛمـ، ُم٩م؛ احلجري619 , 613صم، 0263هد. 6931

 -619 , 613( اخلٛمٞمًلم: ُمـ سمالد طمجقر وشمتٌع ظمػمان اعمحرق اعمذيمقرة ؾم٤مسم٘م٤ًم، ضمح٤مف: طمج٦م ُمٕم٤ممل وأقمالم- ص3)

( أؾمٚمؿ: ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ سمالد طمجقر ؾمٛمٞم٧م ٟم٦ًٌم إمم أؾمٚمؿ سمـ قمٚمٞم٤من سمـ زيد سمـ قمري٥م سمـ ضمِمؿ سمـ طم٤مؿمدد، وهدق أظمدق ىمد٤مدم، 4)

؛ احلجدري: 612يمؿ، ضمح٤مف: طمجد٦م ُمٕمد٤ممل وأقمدالم- ص 92ريب ُمـ حم٤مومٔم٦م طمج٦م، وشمٌٕمد قمٜمٝم٤م سمٛم٤ًموم٦م وشم٘مع إمم اًمِمامل اًمٖم

 -72- ص6، ج6جمٛمقع سمٚمدان اًمٞمٛمـ، ُم٩م

ْهَرة سمحقازم ( سمٜمل ٟمنم: 5) يمؿ، ويٗمّمٚمٝم٤م قمـ اًمقاقمٔم٤مت طمدًا ـمٌٞمٕمٞم٤ًم يتٛمثؾ ذم  12سمٜمل َٟمنم ىمٌٞمٚم٦م وُمٜمٓم٘م٦م شم٘مع إمم اًمنمق ُمـ اًمزن

؛ ال٤مدي، حمٛمد أمحد قمٙم٤مم: ىمٌٞمٚم٦م 790- ص9، ج0ُمـ ىم٤ٌمئؾ هت٤مُم٦م، احلجري، جمٛمقع سمٚمدان اًمٞمٛمـ، ُم٩ماعمرشمٗمٕم٤مت اجلٌٚمٞم٦م وهل 

 (-9، ه٤مُمش )61م، ص0262ه. 6936، 6اًمقاقمٔم٤مت قمؼم اًمت٤مريخ- اًمٚم١مًم١مة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اعمٜمّمقرة، ط

َو  161030يت قمدرض ذق ظمدط ضمدريٜمتش ودائدر 193069َو  190013اًمقاقمٔم٤مت: ىمٌٞمٚم٦م هت٤مُمٞم٦م شم٘مع سملم ظمٓمل ـمدقل ( 6)

يمؿ،  022ؿمامل ظمط آؾمتقاء إمم اًمنمق ُمـ اًمٚمحٞم٦م، ؿمامل هت٤مُم٦م اًمٞمٛمـ، شم٘مع ؿمامل همرب صٜمٕم٤مء وشمٌٕمد قمٜمٝم٤م سمحقازم  161019

؛ يمقرٟمًدقاًمٞمس: قمًدػم ىمٌدؾ 612- ص6، ج6يمؿ، احلجري: جمٛمدقع سمٚمددان اًمدٞمٛمـ، ُمد٩م 632وشم٘مع ؿمامل احلديدة سمحقازم 

 اًمٙمت٤مب يم٤مُماًل- ؛ ال٤مدي: ىمٌٞمٚم٦م اًمقاقمٔم٤مت-76احلرب- ص

م(، يٕمدقد ٟمًدٌف إمم احلًدـ 6211دد أهمًٓمس  6222هد. 6371دد ذواحلج٦م  6027ه٤مدي سمـ أمحد هٞم٩م: )رسمٞمع اًمث٤م   (7)

اسمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م را اهلل قمٜمٝمام، وًمد ذم ىمري٦م دير اًمِمٛم٦م ُمـ ىمرى اًمقاقمٔم٤مت رسمع اًمِم٤مم اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمزهرة حم٤مومٔمد٦م احلديددة، 

م( وقمٛمره مل يتج٤موز ؾمٌع ؾمٜمقات، ومٙمٗمٚمف أظمقه زيـ، شمٕمٚمؿ اًم٘مراءة 6227هد . 6329طمتك ووم٤مشمف )ٟمِم٠م وشمرقمرع ذم يمٜمػ واًمده 

واًمٙمت٤مسم٦م قمغم يد اًمٗم٘مٞمف حمٛمد قمكم اًمزسمٞمدي واًمٕمالُم٦م حمٛمد اعمٖمريب واًمٕمالُم٦م قمكم ضمٞمالن قم٤مسمد، ذيمدره اعمًدٕمقدي سم٠مٟمدف ُمدـ أيمدؼم 

٥ًٌم ُمدرض ذم اًمٌدقل، قمد٤ميمش: إحتد٤مف اًمًد٤مدة- هٙمت٤مر، شمقذم سم 61712ُمالك إرض ذم اًمٞمٛمـ طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ُم٤ًمطم٦م أروف 

؛ هٞم٩م، أمحد ه٤مدي: طمٞم٤مة اًمًٞمد هد٤مدي هدٞم٩م وؾمدػمشمف- مجٕمدف: حمٛمدد أمحدد هد٤مدي هدٞم٩م- اعمخٓمدقط يمد٤مُماًل؛ 31دد  33ورىم٦م

؛ هٞم٩م، جمٞمدة حمٛمد ه٤مدي زيـ: ه٤مدي هٞم٩م ودوره اًمًدٞم٤مد ذم هت٤مُمد٦م اًمدٞمٛمـ 26اعمًٕمقدي: ُمٕم٤ممل شم٤مريخ اًمٞمٛمـ اعمٕم٤مس،- ص

 م-0261. 02.60م(- رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، يمٚمٞم٦م أداب، ضم٤مُمٕم٦م احلديدة، 6211دد 6272)
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َٛم٦م )دير اًمِمن

1
ضمدٞمش إول،  ُمدـ 3ل و دأؿمخ٤مص ُمـ ضمدٞمش اإلدريًد 62، ويم٤مٟم٧م احلّمٞمٚم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚم٘متغم (

)سمٞمٜمٝمام ذم اًمٞمقم اًمراسمع، وأقمٓم٤مه أظمقه قمٌده هٞم٩م وشمّم٤محل٤م
2
)رهٞمٜمد٦م، وُمدـ صمدؿ اٟمتٝمد٧م احلدرب (

3
، ومدٞمام ذيمدر (

)اًمٕمٛمقدي أن احلرب يم٤مٟم٧م سم٥ًٌم أن اًمِمٞمخ ه٤مدي هٞم٩م سمٜمك ىمٚمٕم٦م
4
)قمغم ضمٌؾ ؿمٛم٤ًمن (

5
اعمٓمدؾ قمدغم ىمٌٞمٚمد٦م  (

ٟم٧م ىمٚمٕم٦م طمّمٞمٜم٦م وهبد٤م قمًد٤ميمر ُمدـ اًمدوًمد٦م ، ًمٙمٜمف أشمؿ سمٜم٤مءه٤م، ويم٤م(6)سمٜمل ٟمنم، ومتيروا ُمٜمٝم٤م وطم٤موًمقا ُمٜمٕمف

 -(7)اًمٕمثامٟمٞم٦م

واًمٙمالم ٕصح٤مب اعمٜمٓم٘م٦م، ومٙم٤ٌمر اًمًـ يمٚمٝمؿ جمٛمٕمقن قمدغم  ،ويرى اًم٤ٌمطم٨م صح٦م ُم٤م يراه اًمٕمٛمقدي

ذًمؽ، وهق أن احلرب سمدأت سملم ىمٌٞمٚم٦م سمٜمل ٟمنم ُمـ صػ اإلدريز واًمِمٞمخ هد٤مدي هدٞم٩م، وسمٕمدده٤م وصدؾ 

 وطمّمٚم٧م اعمٕمريم٦م- ،ٝمؿ إمم صػ إظمػماعمدد ًمألومم، ُمع شمقاضمد اًمٕمثامٟمٞملم ووىمقوم

 

 

 

                                                 

ْهَرة وشمٌٕمد قمٜمٝم٤م 1) َٛم٦م: ىمري٦م شم٘مع ؿمامل ذق اًمقاقمٔم٤مت ذم طمدوده٤م ُمع ىمٌٞمٚم٦م سمٜمل ٟمنم وشم٘مع إمم اًمِمامل اًمنمىمل ُمـ اًمزن ( دير اًمِمن

 -97يمؿ، ال٤مدي: ىمٌٞمٚم٦م اًمقاقمٔم٤مت- ص 92سمحقازم

م(، أظمق هد٤مدي هدٞم٩م، أظمدذه رهٞمٜمد٦م، 6292دد  6211هد. 6317دد  6320سمـ أمحد زيـ ال٤مدي ) ( قمٌده هٞم٩م: هق قمٌده2)

ًمٞمْمٛمـ وٓء أظمٞمف، ومٕمٛمؾ ظمٓم٦م ُمع هم٤مًم٥م سمؽ وازم اًمٚمحٞم٦م اًمٕمثام  اًمذي ىم٤مم سمٛم٤ًمقمدشمف ذم ومؽ أه اظمٞمف، طمٞم٨م أرؾمؾ ؾمدٗمٞمٜم٦م 

٘مٞمف، ومتٙمـ هًا ُمـ آشمّم٤مل سم٤مٕؾمدػم، وي٘مد٤مل يرأؾمٝم٤م سمح٤مر أؾمٛمف حمٛمد هم٤مٟمؿ ٟمزًم٧م ذم ُمرؾمك اًم٘مقز، وادمف إمم صٌٞم٤م هق وُمراوم

أٟمف ىم٤مم سم٢مقمٓم٤مء رؿمقة حلرس اًم٘مٚمٕم٦م، ويم٤من طمًٌف ذم اًمؼمج اًمٞمام  اًمٖمريب ُمٜمٝم٤م، ومدسمر إُمر سم٠من حيدث إؾمػم صم٘م٤ًٌم ًمٞمدتؿ ظمروضمدف 

، وشمؿ ٟم٘مٚمدف إمم ُمٜمف، ومِمٕمر سمف ُمٜم٘مذه اًمذي يم٤من قمغم اشمّم٤مل دائؿ سمف، ومحدد اًمقىم٧م وأطمي مح٤مرًا وقمٜمد أذان اعمٖمرب ظمرج إؾمػم

 -272دد  272- ص0؛ اًمٕم٘مٞمكم: شم٤مريخ اعمخالف، ج631دد  639- ص9اًم٘مقز ؿمامًٓ، ًمالؾمتزادة أٟمٔمر: اًمقؿمكم: ٟمنم اًمثٜم٤مء، ج

 -72- ص9اًمقؿمكم: ٟمنم اًمثٜم٤مء، ج (3)

ر اًمًدـ أن ىمٌٞمٚمد٦م ٓ زاًم٧م رصم٤مر اًم٘مٚمٕم٦م اًمتل سمٜم٤مه٤م اًمٕمثامٟمٞمقن سمتقاـم١م ُمـ ه٤مدي هٞم٩م ُمقضمقدة، وًمٞمس هق ُمـ سمٜم٤مه٤م، يذيمر يم٤ٌم (4)

ر طم٤مًمد٦م اًمٌٜمد٤مء، ويٕمدد داًمقاقمٔم٤مت ىمٌؾ سمٜم٤مء اًم٘مٚمٕم٦م ىم٤مُمقا سمٌٜم٤مء طم٤مضمز يمٌػم ُمـ اخلِم٥م، طمتك ٓ يِم٤مهد اًمٜم٤مس ذم ىمٌٞمٚم٦م سمٜمدل ٟمِمد

 آٟمتٝم٤مء شمؿ إزاًم٦م احل٤مضمز وؿم٤مهدوا اًم٘مٚمٕم٦م ُمٌٜمٞم٦م ضم٤مهزة-

 -٦02م اًمقاقمٔم٤مت- صيمؿ، ال٤مدي: ىمٌٞمٚم92ضمٌؾ ؿمٛم٤ًمن: ضمٌؾ ي٘مع ؿمامل ذق اًمزهرة ويٌٕمد قمٜمٝم٤م سمحقازم  (5)

قمٌداهلل قمكم: حتٗم٦م اًم٘م٤مري واًم٤ًمُمع ذم اظمتّم٤مر شم٤مريخ اًمالُمع )ومّمقل ُمـ شم٤مريخ اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م وأدهب٤م ُمـ ىمٌدؾ اًمٕمٛمقدي، ( 6)

 -391د، صه6906- حت٘مٞمؼ وشم٘مديؿ: قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسمق داهش، أهب٤م، 6ه(، ج6396اإلؾمالم إمم ؾمٜم٦م

 -009ال٤مدي: ىمٌٞمٚم٦م اًمقاقمٔم٤مت- ص (7)
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 و:1911ـــ ٍذْو اإلدسٓظٕ علٙ اللشٔ٘ عاو 

ضمٜمدي يرأؾمٝمؿ اًمنميػ ُمٜمّمقر سمـ حمٛمدد سمدـ حيٞمدك، ويمد٤من ُمدـ  رٓفضمٝمز اإلدريز طمقازم أرسمٕم٦م 

)ُم٤ًمقمديف اًمنميػ حمٛمد سمـ زيد سمـ احلًلم
1
سمدـ ، واًمنميػ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًـ، وؿمٞمخ قمدٌس حيٞمدك (

)قمكم صمقاب
2
م، ويم٤مٟم٧م ضمٝمتٝمؿ إمم اًمٕمٓمـ )حمدؾ ُمد٤مء 6266اعمقاومؼ يقٟمٞمف  ده6302، وذًمؽ ذم ؿمٝمر رضم٥م (

ًمٖمرض حم٤مسة اًمٕمثامٟمٞملم ومٞمٝم٤م، وشمؿ لؿ ذًمؽ، ًمٙمـ إظمػميـ ضم٤مءوا سم٤معم٤مء ُمـ ظم٤مرج اعمٜمٓم٘مد٦م  ؛أهؾ اًمٚمنحٞم٦م(

رب سمدلم اًمٓمدروملم أُم٤م اًمًٙم٤من ومتٗمرىمقا ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمج٤مورة، وىم٤مُم٧م احلد ،سمتٙم٤مًمٞمػ سم٤مهٔم٦م، وىم٤موُمقا احلّم٤مر

)رضماًل، ورضمع أهؾ اًمٚمحٞم٦م إًمٞمٝم٤م 61ضمٞمش اإلدريز، وىمتؾ ُمـ اًمٓمروملم  ٤م هزيٛم٦مٟمت٩م قمٜمٝم
3
)- 

 ـــ الذّل٘ العجناىٔ٘ تظتعذ لػضّ اإلدسٓظٕ:

اعمقاومدؼ  دهد6332سمدأت اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م سمتحّملم طمدوده٤م ذم اجلٌٝمد٦م اًمِمدامًمٞم٦م، ومٛمٜمدذ ؿمدٝمر حمدرم 

)ـ أًمػ ضمٜمدي ذم اًم٘مرىقمنمي غمم طمِمدت ُم٤م يزيد قم6266ديًٛمؼم
4
اعمت٤ممخ٦م ًمٚمنميط احلدودي ًمٕمٌس سمٜمل  (

صمقاب دد ُم٘مر ضمٞمش اإلدريز دد ويم٤مٟم٧م اعمقاىمع اًمٕمثامٟمٞم٦م ُمدقمقُم٦م سم٠مطمدث وؾم٤مئؾ آشمّمد٤مٓت القائٞمد٦م ددد 

ويٕمقد اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ إمم آقمتداء اًمدذي ىم٤مُمد٧م سمدف ىمٌٞمٚمد٦م  ؛اًمتٚمٖمراف دد واًمتل فمٝمرت ٕول ُمرة ذم اًمٞمٛمـ

دَٛم٦م، وٟمتٞمجد٦م ًمدذًمؽ أرؾمدؾ اًمدقازم سمٜمل ٟمنم اًمت٤مسمٕم ٦م ًمإلدريز قمغم اجلٞمش اًمٕمثام  اعمراسمط ذم ىمريد٦م ديدر اًمِمن

اًمٕمثام  قمٚمٞمٝمؿ أرسمٕم٦م ـمقاسمػم ُمزودة سم٤معمداومع، أؾمٗمر قمٜمٝم٤م هدم ؾمٌع ىمدرى، وىمتدؾ صمامٟمٞمد٦م أؿمدخ٤مص، وضمدرح 

)قمنمة
5
)- 

 

                                                 

اًمنميػ حمٛمد سمـ زيد سمـ احلًلم: قم٤ممل وم٤موؾ حي٥م جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ وإدب، وهق طمًدـ إظمدالق ًمٓمٞمدػ ( 1)

اًمِمامئؾ طمًـ اعمح٤مضة، يمريؿ ُمٓمٕمؿ ًمٚمٓمٕم٤مم، متٞمز سم٤مًمِمج٤مقم٦م، يمثػم اًمًٗمر ًمٓمٚم٥م اعمٕمٞمِم٦م واًمٕمٛمؾ ُمع اًمدوًم٦م، ًمدف ُمدـ إوٓد 

 -72- ص0ؾمت٦م، اًمقؿمكم: ٟمنم اًمثٜم٤مء، ج

م(، ؿمٞمخ ُمِم٤ميخ قمٌس سمٜمل صمقاب شمقمم ُمِمٞمخ٦م اًمٌالد سمٕمد ووم٤مة 6200هد. يٜم٤مير6096قمكم صمقاب: )ت رضم٥م  اًمِمٞمخ حيٞمك( 2)

م، قمٛمؾ ىم٤مئدًا جلٞمش آدريز ودد اًمدوًمد٦م اًمٕمثامٟمٞمد٦م اعمًدت٘مرة ذم اًمقاقمٔمد٤مت، ؿمد٤مرك ذم قمددة 6222هد. 6321واًمده قم٤مم 

 -670احلرب- صطمروب وده٤م، واؾمتٛمر ذم رئ٤مؾم٦م قمٌس طمتك ووم٤مشمف، يمقرٟمًقاًمٞمس: قمًػم ىمٌؾ 

 -27دد  21- ص9اًمقؿمكم: ٟمنم اًمثٜم٤مء، ج (3)

ىم٤مم اًم٤ٌمطم٨م سمزي٤مرة ُمٞمداٟمٞم٦م ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م واًم٘مرى اًمتل طمِمدت اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ىمقاهت٤م ومٞمٝم٤م، وهل ُمـ ىمرى اًمقاقمٔم٤مت، وشمرشمٞمٌٝم٤م  (4)

 ودير اًمزيـ-: دير اًمِمٛم٦م، وىمريش، واًم٘م٤مرة، ودير ضمرٟم٦م، ودير اجلح٤مري٦م، يم٤مٔيتُمـ اًمنمق إمم اًمٖمرب سم٤مًمؽمشمٞم٥م 

 -21- ص9اًمقؿمكم: ٟمنم اًمثٜم٤مء، ج (5)
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 ـــ اهلذْو اإلدسٓظٕ علٙ املياطل احلذّدٓ٘ للذّل٘ العجناىٔ٘:

م، ضمٝمز اإلدريز ضمٞمِم٤ًم يمثٞمٗم٤ًم ومٞمف ُمـ اعمداومع اًمٙمٌػمة 6260اعمقاومؼ إسمريؾ  ده6332ومم ذم مج٤مدي إ

واًمٌٜم٤مدق اًمٙمثػمة، واعمقاد اًمٖمذائٞم٦م سمِمتك أٟمقاقمٝم٤م، اًمتل وصٚم٧م إًمٞمف قمدـ ـمريدؼ اًمٌحدر، وحتدرك ُمدـ صدٌٞم٤م 

ٟمٞملم ذم وقمًٙمر ذم طمرض، وأرؾمؾ ُمـ ي٠مظمذ اًمره٤مئـ ُمـ ىمٌٞمٚم٦م قمٌس، وُمـ ي٘م٤مشمؾ اًمِمٞمخ ه٤مدي هٞم٩م واًمٕمثام

)اًمقاقمٔم٤مت، وومئ٦م ُمٜمٝمؿ ًم٘مت٤مل اًمِمٞمخ حيٞمك أسمق ىمحؿ
1
)، ومل يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ُمـ أيـ ُمّمدر هذا اًمدقمؿ؟(

2
)- 

ن ٟمٔمرًا ًمٚمٛمّم٤مًمح قذم فمؾ شمٚمؽ اًمٔمروف يٛمٙمـ اًم٘مقل أنَّ اًمداقمؿ اًمقطمٞمد ًمإلدريز هؿ اإليٓم٤مًمٞم

قومػم هذا اًمدقمؿ ُمـ اعمِمدؽميم٦م، واًمتٕمد٤مون اًمني سملم اًمٓمروملم، ويٕمقد ذًمؽ إمم قمدم اؾمتٓم٤مقم٦م إول شم

 ك ٓ شمٜم٘مص ؿمٕمٌٞمتف سملم ُم١ميديف-طمتَّ  ؛ظمزيٜمتف، ذم اعم٘م٤مسمؾ مل يًتٓمع اإلومّم٤مح قمـ اجلٝم٦م اًمداقمٛم٦م ًمف

 ـــ تظلٔه دضٓشٗ فشطاٌ لإلدسٓظٕ:

واًمدذظمدػمة جلٞمش اإلدريًدل ذم مجدد٤مدي  ،اًمٕمثامٟمٞمقن ضمزيرة ومرؾم٤من سمٛمد٤م ومٞمٝمد٤م ُمدـ إؾمدٚمحد٦مؿ ؾمٚمَّ 

ؿمدٞمخ اًمقاقمٔمد٤مت  إذ همدزام؛ ُمع اؿمتٕم٤مل احلرب ذم احلدود اجلٜمقسمٞم٦م، 6260يق اعمقاومؼ ُم٤م ده6332أظمدرة 

ُمع اإلدريز، وم٤مؾمتقمم قمدغم سمٞمد٧م  لماعمتٕم٤موٟمسمٖمدزو ىمٌٞمٚمد٦م اًمٌت٤مري٦م  وسمروم٘متدف ضمٞمدش يمثٞمدػ ُمدـ اًمٕمثٛمد٤مٟمٞملم

)اًمِمدٞمخ طمًدلم ؿمد٤ميع
3
ز ، وىمدُتؾ اًمٙمدثػم ُمدـ اًمٓمدروملم؛ ووصدؾ اعمددد ُمدـ ضمدٞمش اإلدريًددل اعمتٛمددريم(

)ذم قمٌس  ًمٜمجدة إظمػم وم٤مؾمؽمد سمٞمتف
4
)- 

 ـــ الظٔطشٗ اإلدسٓظٔ٘ علٙ بين ىؼش:

واًمِمٞمخ حيٞمك أسمق ىمحؿ ُمدقمقُم٤م سم٤مجلٞمش اًمٕمثام ، وىم٤مُم٧م  ،اؿمتدت احلرب سملم ضمٞمش اإلدريز

)مم٤م أدى إمم هتدُمف واٟمًح٤مب اًمٕمثامٟمٞمقن إمم طمجقر ؛اعمدومٕمٞم٦م اإلدريًٞم٦م سم٘مّمػ سمٞمتف
5
ص٤ٌمح يقم إرسمٕم٤مء  (

                                                 

اًمِمٞمخ حيٞمك أسمق ىمحؿ: أطمد يم٤ٌمر اًمِمخّمٞم٤مت ذم سمٜمل ٟمنم، ُمـ سمٞم٧م قمٚمدؿ وأدب، يٜمتًد٥م إمم سمٞمد٧م اًمٜمٌدل صدغم اهلل قمٚمٞمدف  (1)

هٞم٩م وؾمٚمؿ، يم٤مٟم٧م قمالىمتف ضمٞمدة سم٤مًمٕمثامٟمٞملم ويرضمع اًمٗمْمؾ إًمٞمف ذم شمقـمٞمد قمالىم٦م ه٤مدي هٞم٩م هبؿ رهمؿ ٟمٗمقره ُمٜمٝمؿ، هٞم٩م: ه٤مدي 

 -37ودوره اًمًٞم٤مد- ص

 -22- ص9اًمقؿمكم: ٟمنم اًمثٜم٤مء، ج (2)

اًمِمٞمخ طمًلم ؿم٤ميع: ُمـ ُمِم٤ميخ ىمٌٞمٚم٦م اًمٌت٤مريد٦م اًمت٤مسمٕمد٦م ًمٕمدٌس سمٜمدل صمدقاب، وشم٘مدع ذم ُمٜمٓم٘مد٦م طمددود اًمقاقمٔمد٤مت اًمت٤مسمٕمد٦م  (3)

 ًمٚمٕمثامٟمٞملم-

 -22 , 22- ص9اًمقؿمكم: ٟمنم اًمثٜم٤مء، ج (4)

سمـ زيد سمـ ضُمِمؿ سمـ طم٤مؿمد ، وهل سمٚمد واؾمع ُمـ مهدان، شم٘مدع ؿمدامل  طمجقر: ؾمٛمٞم٧م ٟم٦ًٌم إمم طمجقر سمـ أؾمٚمؿ سمـ قمٚمٞم٤من (5)

همرب صٜمٕم٤مء، شمتّمؾ هب٤م ُمـ اًمِمامل سمالد ظمقٓن، وُمـ اًمنمق سمالد طم٤مؿمد، وُمـ اجلٜمقب طمج٦م، وُمـ اًمٖمدرب هت٤مُمد٦م )قمدٌس، 

دان اًمٞمامٟمٞم٦م- وسمٜمل ُمروان، وسمٜمل ٟمنم، واًمقاقمٔم٤مت(، وشمِمٛمؾ طمجقر اًمِم٤مم، واًمٞمٛمـ، واًمٌنمي، ًمالؾمتزادة اٟمٔمر: احلٛمقي: اًمٌٚم

 -090 , 092- ص0، ج6؛ احلجري: جمٛمقع سمٚمدان اًمٞمٛمـ، ُم٩م22ص



 

 0202اغضطط(  -العذد ألاول )مارش                    84                                            مجلت جامعت الحضارة  

 

 محمذ أحمذ عكام الهادي م(1918-1914الصراع إلادريس ي العثماوي قبل الحرب العامليت ألاولى )

 
اجلٜمقد اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم صٗمف إمم  كاًمِمٞمخ حيٞم أرؾمَؾ  ؿّ م، وُمـ صمَ 6260يقًمٞمق  3اعمقاومؼ  ده٥6332م رضم 02

)أيتصمٙمٜم٤مهتؿ اًمٕمًٙمري٦م حلامي٦م اًمقاقمٔم٤مت سمالد اًمِمٞمخ ه٤مدي هٞم٩م، وؾمٞم٠ميت دراؾمتٝم٤م ذم اعمٌح٨م 
1
)- 

 ـــ جتَٔض دٔؽ قْٖ ملَامج٘ العجناىٔني يف املياطل الْاقع٘ ديْب سشض:

اًم٘م٤مئد اجلديد ًمٚمجٞمش اًمٕمثام  ذم اًمزهرة )ُمريمز ىمٌٞمٚم٦م اًمقاقمٔمد٤مت(، ويمد٤من ؿمدج٤مقم٤ًم ؾمٕمٞمد سم٤مؿم٤م  أرؾمؾ

ؿمديد اًم٠ٌمس طمًـ اًمتدسمػم ذم احلرب، واؾمتٛمرت احلرب ؾمج٤مًٓ؛ مم٤م أدى إمم قمقدة اًمًدٞمد حمٛمدد سمدـ قمدكم 

 ًمٚم٘مْم٤مء قمدغم اًمٕمثامٟمٞمدلم ،اإلدريز إمم ُمٞمدي وضمٝمز ضمٞمِم٤ًم يمٌػمًا ُمـ طمرض ًمٜمجدة اجلٞمش اعمت٘مدم إمم قمٌس

اعمتٛمريمزيـ ذم اًمقاقمٔم٤مت، يم٤من ذًمؽ سمٕمد ىمٚم٘مف ُمـ حتريم٤مت اجلٞمش اًمٕمثام ، وسمددأت احلدرب سمدلم اًمٗمدري٘ملم 

م، ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف وصدؾ إمم اًمزيديد٦م ُمددومع 6260أهمًٓمس  6اعمقاومؼ  ده6332ؿمٕم٤ٌمن  62يقم اخلٛمٞمس 

رُمْمد٤من  61ٛمٞمس قمثام  يمٌػم ىم٤مدم ُمـ صٜمٕم٤مء عم٤ًمٟمدة اجلٞمش ذم اًمقاقمٔم٤مت، وطمدصم٧م ُمٕمريم٦م يمٌػمة يقم اخل

ل دم؛ وٟمٔمرًا ًمٚمٛم٘م٤موُم٦م اًمِمديدة ذم شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م شمقضمف ضمٞمش اإلدري6260ًأهمًٓمس  02اعمقاومؼ  ده6332

)واؾمدتقمم قمدغم سمٕمددض اعمٜم٤مـمددؼ، وهدددُمقا سمٞمد٧م اًمِمدٞمخ قمٌدداهلل ؿمدٕمٞم٥م ،إمم طمجدقر
2
أطمدد أصددىم٤مء  (

)اًمٕمثامٟمٞملم ذم اعمٜمٓم٘م٦م
3
)- 

اًمقاقمٔم٤مت يم٤مٟم٧م ذم يقم اخلٛمدٞمس، وذًمدؽ ٕن أسمٜمد٤مء هجامت إدارؾم٦م قمغم  ؾَّ ضُم ٟمًتٜمت٩م مم٤م ؾمٌؼ أن 

راء، ذم سمٚمددة شمٕمدرف سم٢مؾمدؿ مخدٞمس داًمقاقمٔم٤مت يتجٝمقن إمم ؾمقىمٝمؿ إؾمٌققمل ذم هدذا اًمٞمدقم ًمٚمٌٞمدع واًمِمد

)الٞم٩م
4
ل د، وًم٘مرب أسمٜم٤مء ىمٌٞمٚم٦م اًمٌت٤مري٦م ُمٜمٝمؿ وم٢مهنؿ يٕمٚمٛمقن سمذًمؽ، وسمدورهؿ ي٘مقُمقن سم٢مسمالغ ضمٞمش اإلدريً(

 ٙمقٟمقا ذم ُم٘مدُم٦م اجلٞمقش اًمزاطمٗم٦م قمغم اًمقاقمٔم٤مت-اعمراسمط قمٜمدهؿ ذم اعمٜمٓم٘م٦م، وي

                                                 

 -22- ص9اًمقؿمكم: ٟمنم اًمثٜم٤مء، ج (1)

اًمِمٞمخ قمٌداهلل ؿمٕمٞم٥م: هٙمدذا يمتٌدف اًمقؿمكم، هق اًمِمٞمخ حيٞمك قمكم ؿمٕمٞم٥م: ؿمٞمخ ىمٌٞمٚم٦م طمجدقر سمٜمدل ؿمدٕمٞم٥م اًمقاىمٕمد٦م ذق  (2)

يمؿ وشم٘مع ذم احلدود ُمع اًمقاقمٔم٤مت شمتٌع  91هرة وشمٌٕمد قمٜمٝم٤م طمقازم اًمقاقمٔم٤مت ويًٙمـ اجلٛمٕم٦م وُم٤م طمقل٤م شم٘مع امم اًمنمق ُمـ اًمز

 -06ُمريمز يمٕمٞمدٟم٦م يم٤من أطمد اعمتٕم٤موٟملم ُمع اًمٕمثامٟمٞملم، هٞم٩م: ه٤مدي هٞم٩م ودوره اًمًٞم٤مد- ص

 -626- ص9اًمقؿمكم: ٟمنم اًمثٜم٤مء، ج (3)

٤م ؾمقق أؾمٌققمل ؿمدٕمٌل ُمدـ يمؿ، ويقضمد هب632مخٞمس الٞم٩م: سمٚمدة شم٤مسمٕم٦م ًمٚمقاقمٔم٤مت، شم٘مع ؿمامل احلديدة وشمٌٕمد قمٜمٝم٤م سمٜمحق (4)

 -97أيمؼم أؾمقاق اًمٞمٛمـ، ال٤مدي: ىمٌٞمٚم٦م اًمقاقمٔم٤مت- ص
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زد إمم ُمٞمددي، ذم اًمقىمد٧م م، وصؾ اًمًٞمد حمٛمدد اإلدري6260اعمقاومؼ ؾمٌتٛمؼم  ده6332وذم ؿمقال 

)ذم ُمٜمٓم٘م٦م يمدف اًمٌؽمي وادف اًمًٞمٓمرة قمغم اًمقاقمٔم٤مت، ومتريمزهب ،ومٞمف ضمٜمقده ضمٜمقسم٤مً  اًمذي شم٘مدم
1
، ويم٤مٟمد٧م (

)سمٚمدة ُدَرْيٜم٦َم
2
) رهمؿ وىمققمٝم٤م ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م اإلدريًٞم٦محت٧م ؾمٞمٓمرة اًمٕمثامٟمٞملم (

3
)- 

م قم٤مد اإلدريزد إمم ضمد٤مزان، وُمدـ صمدؿ ادمدف إمم 6260اعمقاومؼ ٟمقومٛمؼم ده6332وذم ؿمٝمر ذو احلج٦م 

صٌٞم٤م، وذًمؽ سمٕمد ؾمٙمقن احلرب ُمع اًمٕمثامٟمٞملم، واؾمدتٛمر شمقىمدػ اًم٘متد٤مل ـمٞمٚمد٦م ذًمدؽ اًمٕمد٤مم، وؾمد٤مد اًمدٌالد 

)الدوء
4
٤م ( صمؿ شمال هذا طمدوث ؾمٙمقن ذم اعمٞمد٤مديـ ذم " ومٙم٤من ووٕمف يمام ذيمر اًمٕمزب سم٘مقًمف: اًمٕم٤مم اًمث٤م ذم ، أُمَّ

 ،م[، عمح٤مدصمد٤مت ضمدرت سمدلم اًم٘مٞمد٤مدة اًمٕمثامٟمٞمد٦م6263]اعمقاومؼ ُمد٤مرس دهد6336ؿمٝمر رسمٞمع إول ُمـ قم٤مم 

)واىمؽمح اًمقازم حمٛمقد ٟمديؿ ،واًمًٞمد اإلدريز
5
، وذم "قمغم ضمالًم٦م اإلُم٤مم أن يؽمي٨م وٓ يتٕمجدؾ ذم اعم٘م٤موُمد٦م( 

م طمدصم٧م ُمٕم٤مرك ظمٗمٞمٗم٦م قمغم طمدود طمجقر، واؿمتٌٙم٧م اًم٘م٤ٌمئدؾ ومدٞمام 6263اعمقاومؼ يقًمٞمق  ده6336ٕم٤ٌمن ؿم

)سمٞمٜمٝم٤م، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٛمثؾ اإلدريز وُمٜمٝمؿ ُمـ يٛمثؾ اًمٕمثامٟمٞملم
6
شمٗمد٤مق اًمًد٤مسمؼ ذم ؿمدٝمر رسمٞمدع ، وهذا يٜم٤مذم آ(

 إول اعمقاومؼ ُم٤مرس ُمـ ٟمٗمس اًمٕم٤مم-

ن احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إوء يًٌؼ اًمٕم٤مصٗم٦م، طمٞم٨م هد زُمـ م يم٤من6263 اًمزُمـويٛمٙمـ اًم٘مقل أن هذه 

 ٟمْمامم ُمع أي ـمرف ود أظمر-قمغم إسمقاب، واإلدريز يم٤من ُمؽمددا ذم آيم٤مٟم٧م إومم 

داظمدؾ ن قواإليٓمد٤مًمٞم ،ذم اعم٘م٤مسمؾ يم٤من هٜم٤مك شمقاضمد يمثٞمػ ٕؾم٤مـمٞمؾ دول احلٚمٗم٤مء يتدزقمٛمٝمؿ اإلٟمجٚمٞمدز

ل سم٤مًمتٕم٤مون داحلديدة، وىمد ؾمٌؼ أن ؾمٕمك اإلدريًُمٜمٓم٘م٦م اًمٌحر إمحر، واًمتل ىم٤مُم٧م سمٛمح٤مسة اًمٕمثامٟمٞملم ذم 

                                                 

يمدف اًمٌؽمي: ؾمٛمل سمذًمؽ ٟمٔمراً  ًم٘مٍمه ذم اًمٓمقل قمـ سم٘مٞم٦م اًمٙمدوف اعمج٤مورة ًمف، واًمٌت٤مري٦م ىمٌٞمٚم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٕمٌس سمٜمدل صمدقاب  (1)

ْهدَرة ويٗمّمٚمٝم٤م قمـ اًمقاقمٔم٤مت طمدود ـمٌٞمٕمٞم٦م ُمتٛمثٚم٦م ذم يمث٤ٌمن رُمٚمٞم٦م شمًٛمك حمٚمٞم٤ًم سم٤مًمٙمِْدف ) ي( شم٘مع إمم اًمِمامل ُمـ اًمزن ٌُؽْمِ يمِْدف اًم

 -62يمؿ وُمريمزه٤م قمٌس- ال٤مدي: ىمٌٞمٚم٦م اًمقاقمٔم٤مت- ص 31وشمٌٕمد قمٜمٝم٤م طمقازم 

 م-0261. 60. 62ُدَرْيٜم٦َم: سمٚمدة شم٘مع ؿمامل همرب قمٌس سمٜمل صمقاب وضمٜمقب ذق ُمٞمدي، زاره٤م اًم٤ٌمطم٨م ذم  (2)

 -707 , 701- ص0اًمٕم٘مٞمكم: شم٤مريخ اعمخالف، ج (3)

 -622- ص9كم: ٟمنم اًمثٜم٤مء، جاًمقؿم( 4)

ل ظم٤مص٦م سمٕمد اٟمدٓع احلرب دؾمٕمك حمٛمقد ٟمديؿ إمم مل ؿمٛمؾ اإلُم٤مم حيٞمك سمـ حمٛمد محٞمداًمديـ واًمًٞمد حمٛمد سمـ قمكم اإلدريً (5)

 اًمٕم٤معمٞم٦م إومم ذم أوروسم٤م واطمتامل اؿمؽماك اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ومٞمٝم٤م، إٓ أن اخلالوم٤مت اعمذهٌٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م سملم اًمٓمدروملم طم٤مًمد٧م دون

 - 019ذًمؽ، احلٛمٞمد: اًمٌحر إمحر- ص

 -21، 23( اًمٕمزب: شم٤مريخ اًمٞمٛمـ احلدي٨م- ص6)
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)ودقمٛمقه سم٤معم٤مل واًمًالح واعمٕمقٟم٤مت ،ُمع اإليٓم٤مًمٞملم، ومٛمدوا ًمف يد اًمٕمقن

1
، وذًمؽ ُم٘م٤مسمؾ وىمقومف ُمٕمٝمؿ ودد (

اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م أصمٜم٤مء طمرهبؿ ُمٕمٝم٤م ذم ـمراسمٚمس اًمٖمرب، ومٚمام اٟمتٝم٧م احلرب ىمٚمٌقا ًمف فمٝمر اعمجـ، وختٚمدقا قمٜمدف 

ومٚمجد٠م إمم اإلٟمجٚمٞمدز  ،مم٤م اوٓمره ًمٚمٌح٨م قمـ ُمٕم٤مود رظمدر ًمدف ؛تقؾمٕمل ذم هت٤مُم٦م اًمٞمٛمـىمٌؾ إيمامل ُمنموقمف اًم

)اًمٕمدو أظمر ًمٚمٕمثامٟمٞملم
2
)- 

يٛمٙمـ اًم٘مقل هٜم٤م أن اًمدور اًمذي ىم٤مم سمف اإلدريز ُمع اإليٓم٤مًمٞملم ًمزقمزقم٦م إُمـ وآؾمدت٘مرار ذم هت٤مُمد٦م 

٤م وؾمدٞمٓمرة إظمدػمة رؾمدٛمٞم٤ًم قمدغم اًمٞمٛمـ، أدى إمم إوٕم٤مف اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞمد٦م أُمد٤مم اإليٓمد٤مًمٞملم، واؾمتًدالُمٝم

قمدم اًمقىمقف ُمع اإليٓم٤مًمٞملم  ,يمرضمؾ ُمتديـ ,ـمراسمٚمس اًمٖمرب، وُمـ زاوي٦م أظمرى يم٤من ا٥م قمغم اإلدريز

أقمداء اإلؾمدالم، وىمتٚمد٦م اعمًدٚمٛملم ذم ًمٞمٌٞمد٤م، وشمدرك اعمّمد٤مًمح اخل٤مصد٦م واًمٜمٔمدر إمم اعمّمدٚمح٦م اًمٕم٤مُمد٦م ًمألُمد٦م 

 هنؿ-اإلؾمالُمٞم٦م، ومٌتٕم٤موٟمف ؿمت٧م ضمٞمقش اعمًٚمٛملم، وأوٕمػ يمٞم٤م

 

 اخلامت٘:

 سمٕمد حتٚمٞمؾ اًمٌح٨م شمقصؾ اًم٤ٌمطم٨م إمم اًمٜمت٤مئ٩م أشمٞم٦م:

 ٝم٤م وؿمخّمٞم٤مهت٤م آضمتامقمٞم٦م اًم٤ٌمرزة-خيذم هت٤مُم٦م سمٕمد اًمتٜمًٞمؼ ُمع ُمِم٤م أن اًمدوًم٦م اإلدريًٞم٦م شمقؾمٕم٧م -

 مل يًتٓمع إدارؾم٦م سمٛمٗمردهؿ ًمٚمقىمقف ود اًمٕمثامٟمٞملم دون اًمٚمجقء واًمتٕم٤مون ُمع اإليٓم٤مًمٞملم- -

  يم٤من سم٥ًٌم شمٕم٤مون اإلدريز ُمع إول-اًمٍماع اإليٓم٤مزم اًمٕمثام  -

هذا اًمٍماع إمم شمدهقر اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ووٕمػ ىمقهت٤م قمٜمدد طمددوث احلدرب اًمٕم٤معمٞمد٦م إومم  ىأدَّ  -

 م(-6262ددد  6269)

  

                                                 

- دراؾمد٦م 0قمنم ؾمٜمقات ُمـ ؾمػمة اإلُم٤مم اعمًامة شم٘مٞمٞمد طمدقادث اٟمِمد٤مء دمديدد اجلٝمد٤مد اًمثد٤م ، ج( اًمنمىمل، ؾمٕمد سمـ حمٛمد: 1)

 -111هد، ص6901م . 0229، 6وحت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٞمًك ص٤محلٞم٦م، ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم زيد سمـ قمكم اًمث٘م٤مومٞم٦م، صٜمٕم٤مء، ط

 -67؛ اًمدؾمقىمل: إدارؾم٦م ذم اعمخالف اًمًٚمٞمام - ص696 , 692: شم٤مريخ اًمٞمٛمـ اعمًٛمك ومرضم٦م الٛمقم- ص(اًمقاؾمٕمل2)
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 عاملصادس ّاملشاد

 املصادس املعاصشٗ:

ار اًمٗمٙمر، دُمِمؼ، إيمقع، إؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم: هجر اًمٕمٚمؿ وُمٕم٤مىمٚمف ذم اًمٞمٛمـ- دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، سمػموت، د -

 م-6221هد . 6961، 6ط

 ايٜمقٟمق، قمّمٛم٧م: محٚم٦م اًمٞمٛمـ- )د-م(، )د-ت(- -

، 6اًمؼميم٤ميت، ذف سمـ قمٌداعمحًـ: اًمرطمٚم٦م اًمٞمامٟمٞم٦م ًمنميػ ُمٙم٦م طمًلم سمدـ قمدكم- دار اًمدقراق، ًمٜمددن، ط -

 م-0227

 اًمرواودٞم٦م، اًمؼموؾمقي، حمٛمد سمـ قمكم: أووح اعم٤ًمًمؽ إمم ُمٕمروم٦م اًمٌٚمدان واعمامًمؽ- حت٘مٞمؼ: اعمٝمدي قمٌداهلل -

 م-0221هد . 6907، 6دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت، ط

، 6م- اًمريد٤مض، ط6239هد. 6092شم٤مُمٞمزيف، ُمقريس: رطمٚم٦م ذم سمالد اًمٕمرب )احلٛمٚم٦م اعمٍمي٦م قمغم قمًػم  -

 م-6223هد.6969

ضم٤ميمقب، ه٤مروًمد ف: ُمٚمقك ؿمٌف اجلزيرة- شمرمج٦م: أمحد اعمْمقاطمل، ُمريمز اًمدراؾم٤مت واًمٌحدقث اًمٞمٛمٜمدل،  -

 م-6223ر اًمٕمقدة، سمػموت، صٜمٕم٤مء، دا

احلجري، حمٛمد أمحد: جمٛمقع سمٚمددان اًمدٞمٛمـ وىم٤ٌمئٚمٝمد٤م- حت٘مٞمدؼ وشمّمدحٞمح وُمراضمٕمد٦م: إؾمدامقمٞمؾ سمدـ قمدكم  -

 م-6221هد . 6961، 0إيمقع، دار احلٙمٛم٦م اًمٞمامٟمٞم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، صٜمٕم٤مء، ط

ٛمدقي- مجٕمٝمد٤م وطم٘م٘مٝمد٤م وسمدلم احلٛمقي، ؿمٝم٤مب اًمديـ أيب قمٌداهلل ي٤مىمقت: اًمٌٚمدان اًمٞمامٟمٞم٦م قمٜمد ي٤مىمقت احل -

 , 0222هدد . 6932 , 6902، 3ُمقوٕمٝم٤م: إؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم إيمقع، ُمٙمت٦ٌم اجلٞمؾ اجلديد، صٜمٕم٤مء، ط

 م-0222

، 2- دار اجلٞمدؾ، سمددػموت، ط6اًمرحيد٤م ، أُمددلم: ُمٚمدقك اًمٕمددرب )رطمٚمد٦م ذم اًمددٌالد اًمٕمرسمٞمد٦م اًمًددٕمٞمدة(، ج -

 م-6227

اسمع قمنم ًمٚمٝمجرة )ؾمػمة اًمٗم٤مشمح اًمِمٝمٞمد اإلُمد٤مم حيٞمدك(- زسم٤مرة، حمٛمد سمـ حمٛمد حيٞمك: أئٛم٦م اًمٞمٛمـ سم٤مًم٘مرن اًمر -

 هد-6371، 6اًم٘مًؿ إول، اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م وُمٙمتٌتٝم٤م، اًم٘م٤مهرة، ط

زسم٤مرة، حمٛمد سمـ حمٛمد حيٞمك: ٟمٞمؾ اًمقـمر ُمـ شمراضمؿ رضم٤مل اًمٞمٛمـ ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنمد- اعمٓمٌٕمد٦م اًمًدٚمٗمٞم٦م،  -

 هد-6392اًم٘م٤مهرة، 
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هدد . 6921، 6سم٘مٚمؿ أمحد هم٤ًمن ؾم٤ٌمٟمق، دار اًمٗمٙمر، ؾمدقري٤م، طزيمري٤م، أمحد وصدٗمل: رطمٚمتل إمم اًمٞمٛمـ-  -

 م-6221

ريـ( دراؾمد٦م دذف اًمديـ، أمحد طمًلم: اًمٞمٛمـ قمؼم اًمت٤مريخ )ُمـ اًم٘مرن اًمراسمع ىمٌؾ اعمٞمالد إمم اًم٘مرن اًمٕمِمد -

 م-6219هد . 6329، 0ضمٖمراومٞم٦م، شم٤مرخيٞم٦م، ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م- ُمٓمٌع اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م، قم٤مسمديـ، ط

قمنم ؾمٜمقات ُمـ ؾمػمة اإلُم٤مم اعمًامة شم٘مٞمٞمد طمقادث اٟمِم٤مء دمديدد اجلٝمد٤مد اًمثد٤م -  اًمنمىمل، ؾمٕمد سمـ حمٛمد: -

م . 0229، 6دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٞمًك ص٤محلٞم٦م، ُم١مؾم٦ًم اإلُمد٤مم زيدد سمدـ قمدكم اًمث٘م٤مومٞمد٦م، صدٜمٕم٤مء، ط

 هد-6901

 قم٤ميمش، احلًـ سمـ أمحد: إحت٤مف اًم٤ًمدة إذاف ؾمٙم٤من اعمخالف- خمٓمقط- -

ج اخلنوا  ذم أقمٞم٤من اعمخالف اًمًٚمٞمام  اعمدًٛمك اًمذه٥م اعمًٌقك ومدٞمٛمـ قم٤ميمش، احلًـ سمـ أمحد: اًمدي٤ٌم -

,6220هدد . 6072 ,6067فمٝمر ذم اعمخالف اًمًٚمٞمام  ُمـ اعمٚمقك )شم٤مريخ ُمٜمٓم٘مد٦م ضم٤مزان( ًمٚمٗمؽمة ُمدـ 

ري، دارة اعمٚمدؽ قمٌدداًمٕمزيز، اًمريد٤مض، دم- طم٘م٘مف ودرؾمف وقمدٚمؼ قمٚمٞمف: اؾمامقمٞمؾ سمدـ حمٛمدد اًمٌِمد6213

 هد-6909

هلل سمـ حمًـ: شم٤مريخ اًمٞمٛمـ احلدي٨م )ومؽمة ظمروج اًمٕمثامٟمٞملم إظمػم(- حت٘مٞمدؼ: قمٌدداهلل حمٛمدد اًمٕمزب، قمٌدا -

 م-6221هد . 6929، 6احلٌٌم، ذيم٦م دار اًمتٜمقير ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، سمػموت، ط

ر، داًمٕمٔمؿ، ٟمزيف ُم١ميد: رطمٚم٦م ذم سمالد اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمٞمدة ُمـ ُمٍم إمم صٜمٕم٤مء- ذيم٦م اًمتٜمقير ًمٚمٓم٤ٌمقمد٦م واًمٜمِمد -

 م-6221هد . 6927 ،0سمػموت، ط

اًمٕمٛمري، طمًلم قمٌداهلل؛ ورظمرون: ذم صٗم٦م سمالد اًمٞمٛمـ قمؼم اًمٕمّمقر )ُمـ اًم٘مدرن اًمًد٤مسمع ىمٌدؾ اعمدٞمالد إمم  -

 ، دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، سمػموت، )د-ت(-6هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اعمٞمالدي(- ط

ق داهدش، هدد(- حت٘مٞمدؼ: قمٌدداهلل حمٛمدد أسمد6397ددد  6396اًمٕمٛمقدي، قمٌداهلل قمكم: إدارؾم٦م ذم هت٤مُم٦م ) -

 م-6221هد . 6961، 6ُمٓم٤مسمع ُم٤مزن، اًمًٕمقدي٦م، ط

يمقرٟمًقاًمٞمس، يمٞمٜم٤مه٤من: قمًػم ىمٌؾ احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم- اقمتٜمك سمٜمنمه وحت٘مٞم٘مف واًمتٕم٘مٞم٥م قمٚمٞمف: قمكم اسمـ  -

 م-0222هد . 6932ؾمٕمد رل زطمٞمٗم٦م اًمِمٛمرا - )د - ن(، )د - ط(، 

داًمديـ اعمًامة يمتٞمٌد٦م احلٙمٛمد٦م ُمدـ ؾمدػمة إُمد٤مم ُمٓمٝمر، قمٌداًمٙمريؿ سمـ أمحد: ؾمػمة اإلُم٤مم حيٞمك سمـ حمٛمد محٞم -

ن، ط  م-6222هد . 6962، 6إُم٦م- دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٞمًك ص٤محلٞم٦م، دار اًمٌِمػم، قمامَّ
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الٛمدا ، احلًـ سمـ أمحد سمـ يٕم٘مقب: صٗم٦م ضمزيرة اًمٕمرب- حت٘مٞمؼ: حمٛمد سمـ قمكم إيمقع احلدقازم، ُمٙمتٌد٦م  -

 م-6222، 6اإلرؿم٤مد، صٜمٕم٤مء، ط

 ٞم٤مة اًمًٞمد ه٤مدي هٞم٩م وؾمػمشمف- مجٕمف: حمٛمد أمحد ه٤مدي هٞم٩م- خمٓمقط-هٞم٩م، أمحد ه٤مدي: طم -

اًمقاؾمٕمل، قمٌداًمقاؾمع حيٞمك: شم٤مريخ اًمٞمٛمـ اعمًٛمك ومرضم٦م الٛمقم واحلزن ذم طمقادث شم٤مريخ اًمدٞمٛمـ- ُمٙمتٌد٦م  -

 م-0262هد . 6936، 9اإلرؿم٤مد، صٜمٕم٤مء، ط

اًمدٞمٛمـ وذيمدر احلدقادث  اًمقؿمكم، إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد: ٟمنم اًمثٜم٤مء احلًـ قمغم سمٕمض أرسم٤مب اًمٙمامل ُمـ أهدؾ -

هدد . 6902، 6اًمقاىمٕم٦م ذم هذا اًمدزُمـ- حت٘مٞمدؼ: إسمدراهٞمؿ أمحدد اعم٘محٗمدل، ُمٙمتٌد٦م اإلرؿمد٤مد، صدٜمٕم٤مء، ط

 م-0222

 املشادع العشبٔ٘ ّاملعشب٘:

ري٦م اًمٕم٤مُمد٦م ًمٚمٙمتد٤مب، دم(- الٞمئد٦م اعمّمد6262 , 6270أسم٤مفم٦م، وم٤مروق قمثامن: احلٙمؿ اًمٕمدثام  ذم اًمدٞمٛمـ ) -

 م-6221

ؾمٞم٤مؾم٦م سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم قمًػم أصمٜم٤مء احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم دراؾمد٦م وصم٤مئ٘مٞمد٦م- دار اعمٕمد٤مرف،  أسم٤مفم٦م، وم٤مروق قمثامن: -

 اًم٘م٤مهرة، )د-ط(، )د-ت(-

 , 6072رومٞم٦م قمًدػم)داًمٌٞمٌم، مجالء طمج٤مب ؾمٕمقد: ُمقىمػ اًم٘مقى اعمحٚمٞم٦م دم٤مه احلٙمؿ اًمٕمدثام  ذم ُمتّمد -

ٟمًد٤مٟمٞم٦م، ىمًدؿ اًمتد٤مريخ، م(- رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمدقم اإل6262 , 6270هد . 6307

 م-0269هد . 6931ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد، 

 م-0263هد . 6931، 6ضمح٤مف، حيٞمك حمٛمد: طمج٦م ُمٕم٤ممل وأقمالم- دار اًمٙمت٥م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، صٜمٕم٤مء، ط -

، 0اجلراذم، قمٌداهلل قمٌداًمٙمريؿ: اعم٘متٓمػ ُمدـ شمد٤مريخ اًمدٞمٛمـ- ُم١مؾمًد٦م دار اًمٙمتد٤مب احلددي٨م، ًمٌٜمد٤من، ط -

 م-6229

م(- قمدلم ًمٚمدراؾمد٤مت 6262 , 6269إمحدر ذم احلدرب اًمٕم٤معمٞمد٦م إومم )طمًـ، إسمراهٞمؿ حمٛمد: اًمٌحدر  -

 م-6222، 6واًمٌحقث آٟم٤ًمٟمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ط

ل ًممصم٤مر واًمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م داحليُمل، قمٌداًمرمحـ قمٌداهلل أمحد ص٤مًمح: هت٤مُم٦م ذم اًمت٤مريخ- اعمٕمٝمد اًمٗمرٟمً -

 م-0221، 6دُمِمؼ دد قمامن(، دُمِمؼ، طسمّمٜمٕم٤مء واعمٕمٝمد اًمٗمرٟمز ًمٚمنمق إدٟمك )سمػموت دد 

ظمقداسمػمديٞمػ، قمزيز: آؾمتٕمامر اًمؼميٓم٤م  وشم٘مًٞمؿ اًمٞمٛمـ- شمرمج٦م: ظمػمي اًمْم٤مُمـ، دار اًمت٘مدم، ُمقؾمدٙمق،  -

 )د-ت(-
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ددد  6222هد. 6392دد  6301اًمدؾمقىمل، قمٌد اعمٜمٕمؿ اسمراهٞمؿ: إدارؾم٦م ذم اعمخالف اًمًٚمٞمام  وقمًػم ) -

 م-6227، 6م(- )د - ن(، ط6232

ٌد اًمقاطمد حمٛمد راهم٥م: اًمٌٞم٤من ذم شم٤مريخ ضم٤مزان وقمًػم وٟمجدران )ُمدـ اًمدوًمد٦م اًمًدٕمقدي٦م إومم دٓل، قم -

هدد . 6962، 6م(- دار اًمٜمنم، اًم٘مد٤مهرة، ط6239د  6799هد . 6313د  6617طمتك ُمٕم٤مهدة اًمٓم٤مئػ 

 م-6222

ُٕملم م(- شمقزيع دار ا6292ددد  6229ؾم٤ممل، ؾمٞمد ُمّمٓمٗمك: شمٙمقيـ اًمٞمٛمـ احلدي٨م )اًمٞمٛمـ واإلُم٤مم حيٞمك  -

 م-6223، 9ًمٚمٜمنم واًمٓم٤ٌمقم٦م، اًم٘م٤مهرة، ط

م(- 6239ددد  6719هدد . 6313دد  6612ؾم٤ممل، ؾمٞمد ُمّمٓمٗمك: ُمراطمؾ اًمٕمالىم٤مت اًمٞمٛمٜمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ) -

 م-0223، 6ُمٙمت٦ٌم ُمدسمقزم، اًم٘م٤مهرة، ط

هدد. 6926، 3ؿم٤ميمر، حمٛمقد: ؿمٌف ضمزيرة اًمٕمرب )اجلزء إول قمًػم(- اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمدػموت، ط -

 م-6226

 6229هدد. 6337 , 6300ل، وم١ماد قمٌد اًمقه٤مب: قمالىم٦م اًمٕمثامٟمٞملم سم٤مإلُم٤مم حيٞمك ذم وٓي٦م اًمٞمٛمـ )اًمِم٤مُم -

 م-0266هد. 6933م(- ُمريمز اًمرائد ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌحقث، صٜمٕم٤مء، 6262 ,

، 6قمـ اًمٞمٛمـ- دار اًمٗمٙمدر، سمدػموت َودُمِمدؼ، ط "ٟمٞمٌقر"اًمّم٤ميدي، أمحد ىم٤ميد: اعم٤مدة اًمت٤مرخيٞم٦م ذم يمت٤مسم٤مت  -

 -م6222هد . 6962

 م-6222هد . 6962، 3اًمٕم٘مٞمكم، حمٛمد أمحد: شم٤مريخ اعمخالف اًمًٚمٞمام - ُمٓم٤مسمع اًمقًمٞمد، اًمري٤مض، ط -

، 6رف قمًدػم- ٟمد٤مدي أهبد٤م إديب، أهبد٤م، طداًمٕم٘مٞمكم، حمٛمد سمـ أمحد: ُمذيمرات ؾمٚمٞمامن ؿمدٗمٞمؼ سم٤مؿمد٤م ُمتّمد -

 م-6229هد . 6921

ـمٕمد٦م ضمد٤مزان اعمخدالف اًمًدٚمٞمام - اًمٕم٘مٞمكم، حمٛمد أمحد: اعمٕمجؿ اجلٖمدراذم ًمٚمدٌالد اًمٕمرسمٞمد٦م اًمًدٕمقدي٦م ُم٘م٤م -

 م-6272هد . 6322، 0ُمٜمِمقرات دار اًمٞمامُم٦م ًمٚمٌح٨م واًمؽممج٦م واًمٜمنم، اًمري٤مض، ط

هدد . 6019دددد  6696اًمٕمٜمزي، ُمٜم٤مل سمٜم٧م حمٛمد اًمرؿمٞمد: ُمديٜم٦م صدٌٞم٤م ذم قمٝمدد إذاف رل ظمدػمات ) -

ريٕم٦م دٞمد٦م اًمِمدم( دراؾم٦م شم٤مرخيٞمد٦م طمْمد٤مري٦م- رؾمد٤مًم٦م ُم٤مضمًدتػم ذم اًمتد٤مريخ احلددي٨م، يمٚم6292دد  6702

واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م واحلْمد٤مري٦م، ضم٤مُمٕمد٦م أم اًم٘مدرى، ُمٙمد٦م اعمٙمرُمد٦م، 

 م-0222ددد  0227هد . 6902 , 6902
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ن،  - قمقدة، حمٛمد قمٌداهلل َو اخلٓمٞم٥م، إسمراهٞمؿ ي٤مؾملم: شم٤مريخ اًمٕمرب احلدي٨م- إهٚمٞم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيدع، قمدامَّ

 م-6222

م( ُمـ اًم٘مٌٚمٞم٦م إمم اعمٚمٙمٞم٦م- شمرمجد٦م: ؿمد٤ميمر إسمدراهٞمؿ 6231 , 6261ٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م)يمقؾمتٜمر، ضمقزيػ: اًم -

 م-6221ؾمٕمٞمد، ُمٙمت٦ٌم ُمدسمقزم، اًم٘م٤مهرة، 

م(- ٟم٘مٚمف إمم اًمٕمرسمٞم٦م وقمٚمدؼ قمٚمٞمدف: طمًدلم سمدـ قمٌدداهلل 6210دد  6176ُم٤ميمرو، إريؽ: اًمٞمٛمـ واًمٖمرب ) -

 م-6272، 6اًمٕمٛمري، دار اًمٗمٙمر، دُمِمؼ، ط

 م-0227، 6ف اًمًٚمٞمام  حت٧م طمٙمؿ إدارؾم٦م- دار اًم٘م٤مهرة، اًم٘م٤مهرة، طاعمداح، أُمػمة قمكم: اعمخال -

 م-6271هد. 6321ُمًٗمر، قمٌداهلل قمكم: اًمناج اعمٜمػم ذم ؾمػمة أُمراء قمًػم- ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت،  -

ر واًمتقزيدع، د- دار اًمٙمٚمٛمد٦م ًمٚمٓم٤ٌمقمد٦م واًمٜمِمد6اعم٘محٗمل، إسمراهٞمؿ أمحد: ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان واًم٘م٤ٌمئؾ اًمٞمٛمٜمٞم٦م، ج -

 -م0220هد. 6900اعم١مؾم٦ًم اجل٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت، صٜمٕم٤مء، 

م(- أـمروطمد٦م 6210 , 6292ُم٘منم، قمٌداًمقدود ىم٤مؾمؿ طمًـ: طمريم٤مت اعم٘م٤موُمد٦م واعمٕم٤مرود٦م ذم هت٤مُمد٦م ) -

 م-0260ديمتقراه، ضم٤مُمٕم٦م قمدن، يمٚمٞم٦م أداب، ىمًؿ اًمت٤مريخ، 

هدد. 6962، 0واًمتقزيدع، اًمريد٤مض، طر داعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞمد٦م اًمٕم٤معمٞمد٦م- ُم١مؾمًد٦م أقمدامل اعمقؾمدققم٦م ًمٚمٜمِمد -

 م-6222

اًمٜمٕمٛمل، ه٤مؿمؿ سمـ ؾمٕمٞمد: شم٤مريخ قمًػم ذم اعم٤ما واحل٤مض- صدر سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُمرور ُم٤مئ٦م قمد٤مم قمدغم شم٠مؾمدٞمس  -

 م-6222هد. 6962اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، 

ر دال٤مدي، حمٛمد أمحد قمٙمد٤مم: ىمٌٞمٚمد٦م اًمقاقمٔمد٤مت قمدؼم اًمتد٤مريخ )إرض وآٟمًد٤من(- دار اًمٚم١مًمد١مة ًمٚمٜمِمد  -

 م- 0262هد. 6996، 6اًمتقزيع، اعمٜمّمقرة، طو

هقًمٗمريتز، ه٤مٟمز: اًمٞمٛمـ ُمـ اًم٤ٌمب اخلٚمٗمل- شمٕمري٥م: ظمػمي مح٤مد، اعمٙمت٦ٌم اًمٞمٛمٜمٞم٦م ًمٜمنم واًمتقزيدع، صدٜمٕم٤مء،  -

 م-6221، 3ط

م(- رؾمد٤مًم٦م 6211 , 6272هٞم٩م، جمٞمدة حمٛمد ه٤مدي زيـ: ه٤مدي هٞم٩م ودوره اًمًٞم٤مد ذم هت٤مُمد٦م اًمدٞمٛمـ ) -

 م-0261. 02.60أداب، ضم٤مُمٕم٦م احلديدة، ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، يمٚمٞم٦م 

 املصادس األديبٔ٘:
- Bury . G .Wyman: Arabia Infelix or The Turks in Yemen. Macmillan and 

co. limited. London. 1915.  

- Toynb. Amold J : Islamic world. Survey of International Affairs. Vol 1. 
London 1927.   
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 محمذ علي حيذر حشكيل البييت إلاًقاعيت في شعر  "معين بضيضو"

 

 *ز/ محمس علي حيسض

 امُلَلخَُّص 

 وقمرض ُم٘مدُم٦م ُمـ سمًٞمًق ؿمٕمرُمٕملم ذم اإلي٘م٤مقمٞم٦م اًمٌٜمٞم٦م شمِمٙمٞمؾ"شمْمٛمٜم٧م هذه اًمدراؾم٦م واعمقؾمقُم٦م سمد: 

 -وظم٤ممت٦م اًمدراؾم٦م عمحتقى

وم٦م ًمٚمدراؾمد٦م سم٤مإلود٤م ُمقوققم٤مً "طم٤مول اًم٤ٌمطم٨م ذم اعم٘مدُم٦م أن يٕمرض أؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مر شمِمٙمٞمؾ اإلي٘م٤مع 

 إمم رصد إهداف اعمتقظم٤مة واعمٜمٝم٩م اعمتٌع ذم ؾمػم اًمدراؾم٦م-

 اًمٔمقاهراعمقؾمدٞم٘مٞم٦م سمٕمدض–اًمِمد٤مقمر ٟمّمقص ذم اإلي٘م٤مع ًمٌٜمٞم٦م ُم٘م٤مرسم٦م ظمالل ُمـ–وىمد أفمٝمرت اًمدراؾم٦م 

ٞمؿ اًمّمدقشمٞم٦م ًمألصدقات، اًمِمد٤مقمراًم٘م إذاؾمدتٖمؾ "سمًٞمًق" ؿمٕمر ذم اإلي٘م٤مع ضمقاٟم٥م شمِمٙمؾ اًمتل اعمختٚمٗم٦م

شمقازي اجلٛمدؾ اًمِمدٕمري٦م، دمد٤مٟمس اًمٌٜمدك اًمؽميمٞمٌٞمد٦م، إي٘مد٤مع اًمتِمدٙمٞمالت  ُمثؾ: إي٘م٤مقمٞم٦م اًمؽمديد اًمٚمٗمٔمل،

اًمٌٍمي٦م، اًمتل أؾمٝمٛم٧م إمم ضم٤مٟم٥م اعمًتقي٤مت إظمرى ذم شمٙمقيـ مج٤مًمٞم٤مت اًمٜمص يمٙمدؾ ورؾمدؿ وفمٞمٗمتدف 

 اًمتٕمٌػمي٦م اًمٕم٤مُم٦م-

وىمد طمرص اًمِم٤مقمر قمغم ُمًتقى اًمٜمٖمؿ اًمّمقيت سمؽمديد طمدروف ُمتزاوضمد٦م أو ُمتامصمٚمد٦م شمٜمًدجؿ طمريمتٝمد٤م 

٤مًمتقازن سمدع طمريم٦م اعمٕمٜمك، أُم٤م قمغم ُمًتقى اجلٛمدؾ اًمِمدٕمري٦م وم٘مدد متٞمدزت ٟمّمدقص اًمِمد٤مقمر اإلي٘م٤مقمٞم٦م ُم

 واًمتامصمؾ واٟمتٔم٤مم اعمح٤مور إوم٘مٞم٦م سمٕمالىم٤مت اًمؽمايمٞم٥م اًمٜمحقي٦م اعمتداظمٚم٦م-

إمم جم٤مٟم٦ًم اًمٌٜمك اًمؽميمٞمٌٞم٦م ًمٚمٜمّمقص ذم حم٤موًمد٦م ًمرصدد اًمقودٕمٞم٦م اًمٜمٖمٛمٞمد٦م اعمريمٌد٦م  "سمًٞمًق"وىمد قمٛمد 

ر وفمػ اًمِم٤مقمر اًمتِمٙمٞمالت اًمٌٍمي٦م إليامٟمف أن اًمرؾمدؿ اًمٜم٤مؿمدئ ُمدـ شمقزيدع ًمإلي٘م٤مع، وذم اجل٤مٟم٥م إظم

اًمدوال واًمؽمايمٞم٥م قمغم ُم٤ًمطم٤مت خمتٚمٗم٦م ُمتقازي٦م أو ُمت٘م٤مـمٕم٦م يٕمٓمل دٓٓت شمددقمؿ ُمقودقع اخلٓمد٤مب 

 اًمِمٕمري ويٕمٓمل إي٘م٤مقم٤مت سمٍمي٦م شمتٔم٤مومر ُمع أٟم٤ًمق إي٘م٤مع اًمٌٜمٞم٦م اًمّمقشمٞم٦م-

متٞمدزت سم٤مًمٖمٜم٤مئٞمد٦م وقمٚمدق اًمٜمدؼمة  "ُمٕمدلم سمًٞمًدق"ؿمدٕمر أن اًمٌٜمٞم٦م اإلي٘م٤مقمٞمد٦م ذم قمـ يمِمٗم٧م اًمدراؾم٦م  يمام

 اًمٚمحٜمٞم٦م-

 وضم٤مءت اخل٤ممت٦م ًمتجٛمؾ أهؿ ُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف اًمدراؾم٦م ُمـ ٟمت٤مئ٩م وشمقصٞم٤مت-

  

                                                 
*

 جامعت عمران. -أستاذ األدب الحديث والنقد المشارك، قسم اللغت العربيت، كليت التربيت واأللسه
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Abstract 
This study which is titled: “Formation of the Rhythmic Structure in the 

Poetry of Maen Besisor”, consists of introduction, presentation and 

conclusion. 

 

The introduction addresses the reasons why the reserarcher has chosen  

“Formation of Language Structure” as subject of study, and the objectives of 

the intended methology of the study . 

 

The study tackles the subjects of syntax, semantics, symbols, linguistic 

levels, pronouns, repetition and intertextuality and other sbjects related to 

the structure of the language.  

 

On the intertextuality analysis level, the poetic text was found to be an 

environment, open to the past and moving towards the future. It is fruitful 

seed which determines the framework of intellectual presence and the 

implications created by the transformational semantics between the 

semiology of the absent text and the consequent structure of the present one.  

 

The study showed that Dhabour is distinguished at the level of linguistic 

composition by the variety of the typographical formations for printed 

writing through employing bi-black-white, cutting words and coloring text 

with punctuation marks. 

 

The poet also succeeded in employing the semantics of linguistic repetition 

at the level of words and phrases in the production of coherent structures 

saturated with circles of rhetoric and rhythm. 

 

As regards pronouns in the speech of Dahbour, the most prominent decline 

is the emergence of ego self to the ego supreme group. The transformations 

of phonetic constructions, the role of phonetic lengthening in the formation 

of semantics, the spatial and temporal sequences of the phonetic lengthening 

in the texts of the poet were combined with the process of  moral context. 

 

The conclusion has summarized the main findings of the study and 

recommendations. 
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 :املكذم٘

إن أهؿ ُم٤م يٛمٞمز اخلٓم٤مب اًمِمٕمري قمـ همػمه ُمـ اخلٓم٤مسم٤مت آقمتٞم٤مدي٦م هق اًمٌٕمد اًمٗمٜمل اًمذي يثػم 

ًتٛمع؛ ومٞمجٕمٚمف ُمٕمج٤ًٌم وُمٜمٗمٕماًل سم٤مٕصمر، وداظماًل إمم قم٤معمف ُمـ ضمٝم٦م إي٘م٤مقمف ويًتٗمز سمحد ذاشمف اًم٘م٤مرئ أو اعم

وٟمؼمه ٓ ُمْمٛمقٟمف اًمٗمٙمري أو ؿمحٜم٦م آٟمٗمٕم٤مٓت اعمخؼمة قمٜمف اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ هذه اًمٗمٙمرة يٛمٙمـ اًم٘مقل: إن 

اإلي٘م٤مع ُمٙمقن ضمقهري ذم سمٜمٞم٦م اًمٜمص اًمِمٕمري يًتٛمد ُمنموقمٞم٦م دراؾمتف ُمـ يمقٟمف أهؿ قمٜمٍم ٕن ًمف ٟمً٘م٤ًم 

 ًمتت٤مسمٕم٤مت واإلضمراءات ذات اًمٓم٤مسمع اًمزُمٜمل-ُمـ ا

وٓ يٛمٙمـ دراؾم٦م اًمٌٜمٞم٦م اإلي٘م٤مقمٞم٦م ًمٚمٜمّمقص اعمٕم٤مسة سمٛمٕمزل قمـ قمالىم٤مت اًمٚمٖم٦م اًمتل شمِمٖمؾ طمٞمزًا 

ُمٙم٤مٟمٞم٤ًم واعمتِمٙمٚم٦م سمٍمي٤ًم وسمٛمٕمزل قمـ ظمّم٤مئّمٝم٤م ٟمحقًا وسوم٤ًم ودًٓم٦م؛ ٕن اًمتجرسم٦م اًمِمٕمري٦م يمٌؾ ُمتٜم٤مهمؿ 

طم٤مٓت اًمذات اعمٌدقم٦م وشمداظمالهت٤م وشمداقمٞم٤مهت٤م، وإذا يم٤مٟم٧م سمٜمٞم٦م  شمتآًمػ قمٜم٤مسه٤م ذم سمٜمٞم٦م اًمٜمص وشمٜمًجؿ ُمع

اًمؽمايمٞم٥م اًمٜمحقي٦م واًمدًٓمٞم٦م ذم اًمِمٕمر شمرشمٌط سم٤مًمتجرسم٦م وشمتِمٙمؾ ذم قمالىم٤مت شمتِمٙمؾ ُمٕمٝم٤م اًمتجرسم٦م ٟمٗمًٝم٤م 

وم٢من اًمٌٜمٞم٦م اإلي٘م٤مقمٞم٦م ًمٚم٘مّمٞمدة، هل ضمزء ٓ يتجزأ وٓ يٜمٗمّمؾ ُمـ اًمٌٜمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م اًمتل ٓ شمٜم٘مًؿ ُمًتقي٤مهت٤م أو 

 ٤مده٤م-أسمٕم

وقمٚمٞمف شمتٙمئ هذه اًمدراؾم٦م قمغم مجٚم٦م ُمـ اًمٕمٜم٤مس اعمتٗم٤مقمٚم٦م سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض ومتح٤مول حتديد اعمٗم٤مهٞمؿ 

 إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل ي٘متْمٞمٝم٤م اعمقوقع وُمٜمٝم٤م:

َّاًل: مْضْع الذساط٘   أطباب االختٔاس: –أ

 ُمقوقع اًمدراؾم٦م: شمِمٙمٞمؾ اًمٌٜمٞم٦م اإلي٘م٤مقمٞم٦م ذم ؿمٕمر ُمٕملم سمًٞمًق-

 ًمٙمـ اًم١ًمال هق:

 ٌٜمٞم٦م اإلي٘م٤مقمٞم٦م؟ عم٤مذا شمِمٙمٞمؾ اًم

ًمإلىمٜم٤مع سم٠ممهٞم٦م اعمقوقع اعمخت٤مر ُمـ اًمًٝمؾ أن أؾمقق أؾم٤ٌمسم٤ًم قمديدة ُمتٕمٚم٘م٦م سمٗمـ اإلي٘م٤مع؛ دمٕمٚمف 

 ُمقوققم٤ًم ضمديرًا سم٤مًمدراؾم٦م ُمٜمٝم٤م:

ُيَٕمدن اإلي٘م٤مع قمٜمٍمًا أؾم٤مؾمٞم٤ًم ُمـ قمٜم٤مس اًمتِمٙمٞمؾ اًمِمٕمري، وهق سمٜمٞم٦م زُمٜمٞم٦م ُمتحقًم٦م قمغم ُمًتقى  ,6

 إلٟم٤ًم  اًمٕم٤مم-اًمٜمص وقمغم ُمًتقى اًمًٞم٤مق اًمث٘م٤مذم وا

ذم أهمٚم٥م إطمٞم٤من ؿمٙمؾ اًمًٓمر اًمِمٕمري اعمتْمٛمـ شمٗمٕمٞمٚمف  "سمًٞمًق"اختذت ىمّم٤مئد اًمِم٤مقمر  ,0

قمرووٞم٦م شمتٙمرر أو شمتٜمقع أو شمتداظمؾ سمال اٟمتٔم٤مم ُم٘مٓمٕمل ص٤مرم سمؾ شمٌٕم٤ًم ًمٚمدوم٘م٤مت اًمِمٕمقري٦م 

 اعمتً٘م٦م زُمٜمٞم٤ًم وٟمٗمًٞم٤ًم ذم ؾمٞم٤مق اًمتجرسم٦م اإلسمداقمٞم٦م-
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ٚم٧م ٟمّمقص اًمِم٤مقمر قمغم وومؼ سمٜمٞم٦م اجل ,3  –ٛمٚم٦م اًمِمٕمري٦م اعمتً٘م٦م اًمتل حتٛمؾ ذم سمٕمض إطمٞم٤من شمِمٙمَّ

 شمْمٛمٞمٜم٤ًم ٟمثري٤ًم- –ومْماًل قمـ اًمتداظمالت اًمّمقشمٞم٦م واعمتقاًمٞم٤مت اًمٜمٖمٛمٞم٦م 

شمٔمٝمر ذم ٟمّمقص اًمِم٤مقمر فم٤مهرة إي٘م٤مقمٞم٦م ضمديدة قمغم اًمٜمًؼ اًمتٗمٕمٞمكم ًمإلي٘م٤مع، هل اإلي٘م٤مقمٞم٦م  ,9

يٕم٤م  ُم٤ًموم٦م سملم اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م؛ طمٞم٨م إُمٙم٤مٟم٤مت اًمٚمٖم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ُمـ اًمتٗم٤مقمٞمؾ ختٚمؼ إي٘م٤مقم٤ًم ٓ 

 وشمِمٙمٞمٚمٝم٤م اإلي٘م٤مقمل، ًمٞمتٔم٤مومر اًمٜمً٘م٤من: اًمٚمٖمقي واًمتٗمٕمٞمكم ضمدًمٞم٤ًم ذم سمٜمٞم٦م إي٘م٤مقمٞم٦م ُمقطمدة-

 ثاىًٔا: األٍذاف:

ُمـ ظمالل اًمٙمِمػ قمـ  "ُمٕملم سمًٞمًق"هتدف اًمدراؾم٦م إمم ايمتٜم٤مه اًمٔم٤مهرة اجلامًمٞم٦م ًمإلي٘م٤مع ذم ؿمٕمر 

مج٤مًمٞم٤ًم ُمٜمٓمٚم٘م٦م ُمـ شم٤ًمؤل ُمٗم٤مده: ُم٤م دمٚمٞم٤مت أو قمٜم٤مس اعم٘مقُم٤مت اإلي٘م٤مقمٞم٦م اًمتل يٜمٌٜمل قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م ؿمٕمره 

 ؟"ُمٕملم سمًٞمًق"شمِمٙمٞمؾ اًمٌٜمٞم٦م اإلي٘م٤مقمٞم٦م ذم ؿمٕمر 

 ثالجًا: ميَر الذساط٘:

اقمتٛمدت اًمدراؾم٦م قمغم اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم اًمذي يتٜم٤مول اخلّم٤مئص اًمٗمٜمٞم٦م ًمٚمٜمص ومْماًل قمـ اًمٌٜم٤مء اًمداظمكم 

ٜمٝم٩م قمالىم٦م ذـمٞم٦م سمٛمنموع اًمدراؾم٦م وُمقوققمٝم٤م، واخل٤مرضمل ًمٚمٜمّمقص ىمٞمد اًمدراؾم٦م، وإذا يم٤من ٓظمتٞم٤مر اعم

 وم٢من اظمتٞم٤مر اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم

 ُمٌٜمل قمغم ريم٤مئز قمديدة أمهٝم٤م: 

 إؾمٚمقب اًمتحٚمٞمكم قمغم شمٌٞم٤من يمٜمف اعم٤مدة إدسمٞم٦م اعمدروؾم٦م- ىمدرة ,6

 شمقضمٞمف اًمدراؾم٦م إمم اًمت٘مٞمٞمؿ اًمداظمكم ًمٚمٜمص سمٕمٞمدًا قمـ آؾم٘م٤مـم٤مت اعمْمٚمٚمف- ,0

٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم عمٜم٤مه٩م اًمٜم٘مد اعم ٕم٤مسة وم٘مد اظمؽمت ـمري٘م٦م آٟمت٘م٤مئٞم٦م وشمقفمٞمٗمٝم٤م ُمـ أضمؾ اًمٙمِمػ قمـ أُمَّ

 -"سمًٞمًق"مج٤مًمٞم٤مت اًمٌٜمٞم٦م اإلي٘م٤مقمٞم٦م ذم ؿمٕمر 

إن ُم٘م٤مرسم٦م ٟمّمقص اًمِم٤مقمر شمًتٚمزم اًمتامهل ُمع إذاىم٤مشمف وآٟمدُم٤مج اًمِمٕمقري ُمع ُم٘متْمٞم٤مشمف اًمذهٜمٞم٦م 

ـ آًمتزام سمٛمٜمٝمجٞم٦م واإلحي٤مئٞم٦م ُمع حتري اعمقوققمٞم٦م اًمتل شمٙمٗمؾ أقمغم درضم٤مت اًمدىم٦م واحلٞم٤مدي٦م وشمْمٛم

 اًمتحٚمٞمؾ اًمٜم٘مدي اعمٕم٤مس-

 ذم حم٤مور مخ٦ًم هل: "ُمٕملم سمًٞمًق"وؾمقف شمدور ُم٘م٤مرسمتٜم٤م ًمٌٜمٞم٦م اإلي٘م٤مع ذم ٟمّمقص 

 : ٟمٖمؿ اًمتٙمرار اًمّمقيت ودًٓمتف سمٛمٕمٜمك إطم٤ًمس اًمِم٤مقمر سم٤مًم٘مٞمٛم٦م- أوًٓ 

أو ُمِمت٘م٤مهت٤م وإسمٕم٤مد : إي٘م٤مقمٞم٦م اًمؽمدد اًمٚمٗمٔمل وهيتؿ سم٢مسمراز اًمٓم٤مىم٦م اًمٜمٖمٛمٞم٦م ًمتٙمرار اًمٗم٤مظ سمٕمٞمٜمٝم٤م صم٤مٟمٞم٤مً 

 اًمدًٓمٞم٦م لذا اًمؽمديد-
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: شمقازي اجلٛمؾ اًمِمٕمري٦م سمٛمٕمٜمك أن اًمؽمايمٞم٥م اًمٜمحقي٦م واًمٍمومٞم٦م اعمتامصمٚم٦م سم٤مشم٤ًمق واٟمًج٤مم حتدث صم٤مًمث٤مً 

 اي٘م٤مقم٤ًم ذم سمٜمٞم٦م اًمٜمص-

: دم٤مٟمس اًمٌٜمك اًمؽميمٞمٌٞم٦م طمٞم٨م يتِم٤ميمؾ شمريمٞم٥م دوال خمتٚمٗم٦م إصقات واًمدًٓم٦م ُمتج٤مٟم٦ًم راسمٕم٤مً 

 ي ومٞمحدث ذًمؽ اٟمتٔم٤مُم٤ًم ذم زُمـ اعم٘م٤مـمع اًمّمقشمٞم٦م وشمقهج٤ًم ذم رٟملم اًمتقازي اًمٕمروا-اًمؽميمٞم٥م اًمٜمحق

: إي٘م٤مع اًمتِمٙمٞمالت اًمٌٍمي٦م طمٞم٨م يتٕمدى اًمٜمٖمؿ طمدود اًمٌٜمٞم٦م اًمّمقشمٞم٦م إمم اًمتِمٙمٞمالت اعمٙم٤مٟمٞم٦م ظم٤مُم٤ًمً 

اًمتل شمٕمٞمد إٟمت٤مج  اعمتقازي٦م أو اعمتداظمٚم٦م أو اعمت٘م٤مـمٕم٦م ومتٚمذ إقملم سمٛمت٤مسمٕم٦م شمِمٙمالهت٤م وشمٜم٘مؾ إي٘م٤مقمٝم٤م إمم إذن

 اًمدًٓم٦م اًمٚمحٜمٞم٦م واًمًٞم٤مىمٞم٦م-

 أّاًل: ىػه التهشاس الصْتٕ ّداللتُ:

إن اخلّم٤مئص اعمقؾمٞم٘مٞم٦م ًمٚمّمقت اًمٚمٖمقي ًمٞمس ل٤م ىمٞمٛم٦م سمٛمٕمزل قمـ اًمًٞم٤مق اًمدٓزم ًمٚمٜمص اًمِمٕمري، 

واًمِم٤مقمر قمٜمدُم٤م يِمٙمؾ إصقات ذم إـم٤مر قمالىم٤مهت٤م اًمؽميمٞمٌٞم٦م ٟمحقًا وسوم٤ًم ودًٓم٦م يتج٤موز هب٤م اًمٜمًؼ 

تٕمٌػمي اعم٤ٌمذ إمم مج٤مًمٞم٤مت اًمتِمٙمٞمالت اإلي٘م٤مقمٞم٦م اإلؿم٤مري٦م اعمقطمٞم٦م اًمتل شمِمٖمؾ طمٞمزًا زُم٤مٟمٞم٤ًم ُمٜمًجاًم اًم

 ُمتٜم٤مؾم٘م٤ًم، ومٞمٙمتز اًمّمقت سم٠مردي٦م اًمدًٓم٦م، ويتحغم سمٛمتٕم٦م اعمقؾمٞم٘مك-

وًم٘مد طمرص اًمِمٕمراء اعمٕم٤مسون قمغم ؿمحـ ٟمّمقصٝمؿ سمٓم٤مىم٤مت اًمٜمٖمؿ اًمّمقيت سمؽمديد طمروف ُمتً٘م٦م 

ريمتٝم٤م ُمع طمريم٦م اعمٕمٜمك، وُمٕملم سمًٞمًق يمقاطمد ُمـ اًمِمٕمراء اعمٕم٤مسيـ ٓ ؿمؽ أن أو ُمتزاوضم٦م شمٜمًجؿ طم

خيٚمؼ "إطم٤ًمؾمف سم٤مًم٘مٞمٛم٦م اإلي٘م٤مقمٞم٦م ًمتٜمقع درضم٤مت اًمّمقت قمغم ُمًتقى اًمٙمٚمٛم٦م، هق اعمٕمٞم٤مر اًمٜمٖمٛمل اًمذي 

شمقازي٤مت صقشمٞم٦م ُمتٜم٤مؾمٞم٦م داظمؾ اًمًٓمر اًمِمٕمري ويزداد اًمتقه٩م اإلسمداقمل قمٜمدُم٤م شمتالءم هذه إصقات. 

ُمع روي اًمقىمٗم٤مت اًمٕمرووٞم٦م أو اًمدًٓمٞم٦م وشمتًؼ ُمع طم٤مٓت اًمٜمٗمس اعمتجٛمقضم٦م-احلروف 
(1)

 

ًمٜمرى إمم أي ُمدى ُوومؼ اًمِم٤مقمر ذم شمِمٙمٞمؾ ُمتقاًمٞم٤مت صقشمٞم٦م شمتقاومؼ  "اًمدائرة"وٟمٌدأ سمٛم٘م٤مرسم٦م ىمّمٞمدة 

 ُمع صػمورة اًمتت٤مسمع اًمدٓزم ُمٜمتج٤ًم سمٜمٞم٦م إي٘م٤مقمٞم٦م ذات رٟملم ُمتٛمٞمز ي٘مقل:

 حي٤موًمقن يمن رء ُم٤م ومٞمٙمنون

 ئ٤ًم همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمٙمنؿمٞم

 إن اعم٤مء

 شمٙمن إطمج٤مر وضمٝمف

                                                 
 -16ؾمٞمد سمحراوي: ذم اًمٌح٨م قمـ ًم١مًم١مة اعمًت٘مٌؾ، ص(1)
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 دوائرًا دوائراً 

 وسمٕمده٤م شمًؽمضمع اعمٞم٤مه وضمٝمٝم٤م

 شمًؽمضمع إطمج٤مر وضمٝمٝم٤م

 اعم٤مء مل يٛم٧م سم٤مًمًؾ والقاء

 مل يٛم٧م سم٤مًمًؾ

واؾم٠مًمقا اًمرئ٦م
(1)

- 

 زاوج اًمِم٤مقمر ذم هذا اًمٜمص اعمتٜم٤مهمؿ سملم شمرديد اًمًلم واًمراء ذم اعمِمت٘م٤مت )يمن، يٙمنون، اًمٙمن،

شمٙمن(، صمؿ ذم اًمراء اعمؽمددة )شمًؽمضمع( ُمرشملم يمام ردد اًمًلم ذم دال )اًمًؾ( ُمرشملم ًمتٙمتٛمؾ سمذًمؽ طمٚم٘م٦م 

اإلي٘م٤مع اًمٜم٤مؿمئ ُمـ شمقازي إصقات وشمقزيٕمٝم٤م سمٕمٜم٤مي٦م قمغم ُم٤ًمطم٦م اًمٜمص، وم٤مًمراء ُمـ إصقات اًمرٟم٤مٟم٦م وذم 

راره٤م صقت اًمراء، يمؾ ُمرة يتٙمرر ذم ٟمٓم٘مف ي٘مرع اًمٚم٤ًمن طم٤موم٦م احلٜمؽ ىمرقم٤مت ُمتٙمررة يّمدر ُمـ شمٙم

وصقت اًمراء ىمٞمٛم٦م ذم ذاشمف هل اًمتٙمرار؛ إذ أٟمف وىمع ذم ُم٘م٤مـمع ىمّمػمة شمقطمل سم٤مًمنقم٦م، وأطمٞم٤مٟم٤ًم أظمرى وىمع 

ذم ُم٘م٤مـمع ـمقيٚم٦م شمقطمل سم٤مًمٌٕمد اًمزُمٜمل، ومٞمّمٌح طمرف اًمراء سمٜمٞم٦م صقشمٞم٦م طمٞمقي٦م ذم إي٘م٤مع اًمٜمص شمزيد ُمـ رسمط 

ر اًمِمٕمري٦م شمٙمرار صقت اًمًلم ُمـ ظمالل إداء سم٤معمْمٛمقن اًمِمٕمري، ويّم٤مطم٥م شمٙمرار اًمراء ذم إؾمٓم

ٟمًؽمضمع(، ومثٛم٦م ُمٗمت٤مح ُمقؾمٞم٘مل هيٞمٛمـ  –شمتنضمع  –شمٙمن  –اًمٙمن  –يٙمنون  –دم٤مٟمس إًمٗم٤مظ )يمن 

يقطمل سم٠مؿمٞم٤مء شمٕمؼم قمـ رؤي٦م اًمِم٤مقمر؛ وم٤مإلي٘م٤مع اعمٜمٌٕم٨م ُمـ احلروف اًمتل شمتِمٙمؾ ُمٜمٝم٤م "قمغم إؾمٓمر 

إًمٗم٤مظ يتآزر ُمع اعمٕمٜمك
(2)

ًمتل شمّم٤مطم٥م اعمِمٝمد اًمتٕمٌػمي ومٞم٠ميت اًمٜمٖمؿ قمؼم اعمٕمٜمك أو ، ويٕمزز ُمـ اعمقؾمٞم٘مك ا

 اعمٕمٜمك قمؼم اًمٜمٖمؿ- 

ٕٟمف يثػم ذم اًمٜمص اًمِمٕمري إحي٤مءات سمٌٕمض  ؛إذن يٛمٙمـ اًم٘مقل: إن اًمٜمٖمؿ اًمّمقيت، ظمّمٞمّم٦م ُمتٛمٞمزة

حُيدد ًمٜم٤م ىمّمدي٦م اًمِم٤مقمر ذم اًمتٕمٌػم واًمٙمِمػ قمـ  –يمام رأيٜم٤م –اًمدٓٓت، وًمٕمؾ شمٙمرار طمرذم اًمراء واًمًلم 

 ٜمقن اًمداظمكم، سمؾ أيمثر ُمـ هذا، إٟمف شمرمج٦م ًمٚمقاقم٩م اًمِمقق-اعمٙم

 ي٘مقل: "وراء ُمت٤مريس دُمِمؼ"ويٙمرر اًمِم٤مقمر طمروف اًمتٗمخٞمؿ ذم ىمّمٞمدة: 

  

                                                 
 -119ُمٕملم سمًٞمًق: إقمامل اًمِمٕمري٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، ص(1)

 -036يمامل أسمق دي٥م: ذم اًمٌٜمٞم٦م اإلي٘م٤مقمٞم٦م ًمٚمِمٕمر اًمٕمريب، ص(2)
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 ًمق يم٤من زم وـمـ

 ًمٙم٤من زم يمٗمـ

 ًمق يم٤من قمٜمديمؿ دُمقع

 ًمٙمٜمٙمؿ سمال دُمقع

 ومٚمٞمٌدأ احلّم٤مر

 وًمتٌدأ اعمٓم٤مردة

 وًمتيسمقا سم٤معمٜمجٜمٞمؼ

 وضمف هذه اًم٘مّمٞمدة

 نميدةأيتٝم٤م اًمّمقاقمؼ اًم

 سمرهمؿ اًمزًمزال أيـ أٟم٧م؟

 ُمـ ؾمٞمِمؽمي سمقردة اًمٓمقوم٤من

"هذه اًم٘مّمٞمدة
(1)

- 

ر اًمِم٤مقمر طمرف  ، وهق طمرف اٟمٗمج٤مري ؿمديد يٜمحٌس قمٜمد ٟمٓم٘مف اًمٜمٗمس حلٔم٦م ُمـ اًمزُمـ "اًمٙم٤مف"يمرَّ

صمؿ يٜمدومع صقت اٟمٗمج٤مري ُمٗم٤مضمئ وهذا طم٤مل اعمٙمٌقت اعم٘مٝمقر اًمذي يٜمٗمجر يم٤مًمؼميم٤من همْم٤ًٌم وصمقرة ٓ شمٌ٘مك 

شمردد هذا احلرف ذم اٟمًج٤مم إي٘م٤مقمل أٟمتجف شمقازيف )ًمق يم٤من -- ًمٙم٤من( )ًمق يم٤من -- ًمٙمٜمٙمؿ( زد وٓ شمذر، وىمد 

قمغم ذًمؽ دال )يمٗمـ( وُم٤م يقطمل سمف ُمـ ؿمدة اًمٞم٠مس- صمؿ اؾمتخدم اًمِم٤مقمر أصقات اًمٓم٤مء واًمْم٤مد واًمّم٤مد ذم 

٘مقة دوال )احلّم٤مر، اعمٓم٤مردة، وًمتيسمقا، اًمّمقاقمؼ، اًمٓمقوم٤من(، وهل أصقات ُمٗمخٛم٦م ًمدوال شمٜمٌض سم٤مًم

 واًمِمدة، وىمد وومؼ ذم إؿم٤مقم٦م إطم٤ًمس سمٕمٜمٗمقان اعمرطمٚم٦م اًمٜمْم٤مًمٞم٦م اًمتل حيٞم٤مه٤م-

وىمد ٟمجح اًمِم٤مقمر ذم شمِمٙمٞمؾ ُمتقاًمٞم٤مت صقشمٞم٦م شمتقاومؼ ُمع صػمورة اًمتت٤مسمع اًمدٓزم ُمٜمتج٤ًم سمٜمٞم٦م إي٘م٤مقمٞم٦م 

 :"اعمٓم٤مردة"ذات رٟملم ُمتٛمٞمز، ي٘مقل ذم ىمّمٞمدة 

 ضم٤مؾمقس يتٕم٘م٥م ضم٤مؾمقس

 واجل٤مؾمقؾم٤من ظمٚمٗمٝمام ضم٤مؾمقؾم٤من

 سمٕم٦م ضمقاؾمٞمس ظمٚمٗمٝمؿ ارسمٕم٦م ضمقاؾمٞمسوإر

                                                 
 -191ُمٕملم سمًٞمًق: إقمامل اًمِمٕمري٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، ص(1)
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َـّ اإلٟم٤ًمن  طمتَّك فم

 هذا اعمٜمديؾ ُمـ اًمقرق هق اجل٤مؾمقس قمٚمٞمف

 طملم يًػم ويٗمتح ًمٚمِمٛمس

 ذراقمٞم٦م وقمٞمٜمٞم٦م

 وم٤مٕذن اًمٞمٛمٜمل شمتجًس وشمًجؾ

 ُم٤م شمًٛمٕمف إذن اًمٞمنى

 وإذن اًمٞمنى

 شمتجًس شمرصد

ُم٤م شمًٛمٕمف إذن اًمٞمٛمٜمك
(1)

 

ؾمٞم٦م سم٤ملٛمس، وؿم٤مقمرٟم٤م يمرر ًمٗمظ )اجل٤مؾمقس( هبٞمئ٤مت وهٜم٤م ٓ خيٗمك قمغم اًم٘م٤مرئ ارشم٤ٌمط اجل٤مؾمق

اؿمت٘م٤مىمٞم٦م ُمتٜمققم٦م، ويمٚمٝم٤م حتقي صقت اًمًلم اعمٝمٛمقس اًمرظمق إو٤موم٦م إمم اًمدوال: )اإلٟم٤ًمن، يًػم، 

ًمٚمِمٛمس، شمًجؾ، شمًٛمٕمف، اًمٞمنى( اًمتل شمِمٙمؾ ؾمٞمٛمٗمقٟمٞم٦م ٟمٖمٛمٞم٦م ه٤مدئ٦م شمتًؼ ُمع دًٓم٦م اًمٜمص- وسمٜمٔمرة 

اًمذاشمٞم٦م اعمِمحقٟم٦م سمٓم٤مىم٦م اٟمٗمٕم٤مًمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م شمٔمٝمر سمّمقرة قم٤مُم٦م  وم٤مطمّم٦م ٟمجد أن اًمٜمص يٕمٛمؾ قمغم شمّمٕمٞمد اًمٜمؼمة

وسمذًمؽ شمت٘مدم اًمذات اعمتٙمٚمٛم٦م ذم اعم٘مٓمع  "اًمًلم"وشمرديد صقت  "اجل٤مؾمقس"قمـ ـمريؼ اًمتٙمرار ًمدال 

وشمٙمت٥ًم وم٤مقمٚمٞم٦م ظم٤مص٦م، إذ شمٙمقن سمٛمٜمزًم٦م شمقاصؾ ٟميص يٜمِم٠م سملم اًم٘م٤مرئ واًمذات اًمِم٤مقمرة ذم حلٔم٦م ؿمٕمقري٦م 

اًمِم٤مقمر وشمٜمًؾ إمم وضمدان ىم٤مرئ٦م أطمداث اًم٘مراءة: أي حلٔم٦م أن يٕمٞمد دًٓم٦م اًمٜمص-  يمثٞمٗم٦م شمت٘مٓمر ومٞمٝم٤م يمٞمٜمقٟم٦م

وسمٜم٤مًء قمغم هذا وم٢من اًمِم٤مقمر إمؾ ُمـ اًمّمقت ذم اؿمٙم٤مًمف اعمختٚمٗم٦م قمٜمٍمًا إسمداقمٞم٤ًم يٜمت٩م ُمـ ظمالًمف اًمؽمديدات 

واًمتقاومؼ  أن ًمٌٕمض إصقات ىمدرة قمغم اًمتٙمٞمػ"اًمّمقشمٞم٦م اًمتل أراده٤م؛ ًمٞمحدث اإلي٘م٤مع اًمِمٕمري اعمٛمٞمز إذ 

ُمع فمالل اًمِم٤مقمر ذم أدق طم٤مٓهت٤م، وشمرشمٌط اًمٔمالل اعمختٚمٗم٦م ًمألصقات سم٤مدم٤مه اًمِمٕمقر، وُمـ هٜم٤م شمثرى اًمٚمٖم٦م 

ٓ طمدود ًمف "صمراء
(2)

- 

                                                 
 -917، صٟمٗمًفاعمّمدر (1)

 -311حمٛمد ومتقح أمحد: اًمرُمز واًمرُمزي٦م ذم اًمِمٕمر اًمٕمريب اعمٕم٤مس، ص(2)
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: أن ؿمٕمره اقمتٛمد قمغم شمٙمرار أصقات أو أصقات قمدة ذم اًمٜمص "سمًٞمًق"ويتجغم عمـ يٓم٤مًمع ؿمٕمر 

ٞم٦م اًمتل شمًٝمؿ ذم إسمراز اإلي٘م٤مع اعمقؾمٞم٘مل ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م، اًمِمٕمري وأطمدث هبذا اًمت٘مًٞمؿ ٟمققم٤ًم ُمـ الٜمدؾم٦م اًمّمقشم

 وشمًٝمؿ ذم إٟمت٤مج اًمدًٓم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى-

 ثاىًٔا: إٓكاعٔ٘ الرتدٓذ اللفظٕ:

شمتِمٙمؾ الٞمٛمٜم٦م اًمدًٓمٞم٦م ًٕمٗم٤مظ شمقضمف طمريم٦م اعمٕمٜمك وشمت٤ًموق ُمع اًمٌٜمٞم٦م اإلي٘م٤مقمٞم٦م ٟمتٞمج٦م شمرديده٤م ذم 

ت اًمّمقشمٞم٦م ذم سمٜمٞمتف اًمؽميمٞمٌٞم٦م، واًمت٤ٌمدٓت اعمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتل ٟمّمقص اًمِمٕمر اًمٕمريب اعمٕم٤مس، ٕن يمٞمٜمقٟم٦م اًمتامصمال

شمٜمت٩م ـمٌ٘م٦م حلٜمٞم٦م ُمتج٤مٟم٦ًم ل٤م أصمر ذم شمٕمدد اًمدٓٓت واإلحل٤مح قمغم ُمرشمٙمز وقئل يًٚمط أؿمٕمتف قمغم ضمٝم٦م ُم٤م 

 ُمـ اعمٕمٜمك، وحيدث شم٘م٤مرب سملم اًمٚمٗمظ اعمؽمدد قمغم ُمًتقى اًمٜمٖمؿ وشمداقمٞم٤مت ُمٙمثٗم٦م قمغم ُمًتقى اًمدًٓم٦م-

ًمؽمديد إي٘م٤مقمٞم٤ًم قمٜمدُم٤م يتخذ اًمٚمٗمظ اعمؽمدد سمٕمدًا ُمٙم٤مٟمٞم٤ًم شمرايمٛمٞم٤ًم يٜمًؼ اًمدًٓم٦م، ويٕمٛمؼ وشمؼمز وم٤مقمٚمٞم٦م ا

وٓ ؿمؽ أن هذا اًمِمٙمؾ "دراُمٞم٦م اًمٜمص، سمٛمٕمٜمك شمّم٤مقمد طمريم٦م اعمٕمٜمك طمتَّك شمّمؾ إمم سم١مرة آرشمٙم٤مز اًمدٓزم 

ـ طمٞم٨م اإلحل٤مح قمغم اًمرأد ًمٚمتٙمرار إمؾ ُمـ ٟم٘مٓم٦م آرشمٙم٤مز ؿمٞمئ٤ًم ذا يمث٤موم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م اإلي٘م٤مع، أو ُم

دال سمٕمٞمٜم٦م يِمد اعمتٚم٘مل إًمٞمف وي٘مقي قمٜمده طم٤مؾم٦م اًمتقىمع أو سمٛمٕمٜمك أصح يِمٌٕمٝم٤م قمغم اعمًتقى اًمِمٙمكم أو قمغم 

"اعمًتقى اعمْمٛمق 
(1)

 - 

وا٥م قمغم اًمِم٤مقمر اًمذي يٕمٛمد إمم شمٙمرار أًمٗم٤مظ أن حيًـ شمقزيٕمٝم٤م قمغم ضمًد اًمٜمص طمتك يت٤ًموق 

اًمٌٜمٞم٦م اًمتٕمٌػمي٦م ًمٚمٜمص وإٓ ضم٤مء ُمٌتذًٓ- وىمد سمرزت هذه اإلي٘م٤مقمٞم٦م ذم اًمٜمٖمؿ، وأن اٞمد دُم٩م اًمٚمٗمظ اعمؽمدد ذم 

ٟمتٞمج٦م يمثرة اًمٙمٚمامت اًمداًم٦م ذم ُمٕمجؿ اًم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م، ومػمدد ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٛمس اجلرح  "ُمٕملم سمًٞمًق"ؿمٕمر 

اًمٖم٤مئر ذم ذايلم اًمقـمـ اعمًٚمقب، وشمتِمٙمؾ أٟم٤ًمق شمٕمٌػمي٦م همٜم٤مئٞم٦م متثٚمٝم٤م ٟمّمقص اًمِم٤مقمر اًمتل شم٘م٤مرب 

ذم حم٤موًم٦م ٓؾمتٙمٜم٤مه اًمدوال اًمتل شمٚم٩م اًمذايمرة اًمقـمٜمٞم٦م- ويٌتدي أًمؼ سمٜمٞم٦م اإلي٘م٤مع اًمٚمٗمٔمل ذم ٟمّمقص سمٕمْمٝم٤م 

 ي٘مقل: "اعمت٤مرسمٞمس"اًمِم٤مقمر ذم ىمّمٞمدة 

 ُمديٜمتل ىمد أىمٌٚمقا ًمٞماًل ُمـ إفمٗم٤مر واخلٜم٤مضمر

 ويمٜم٧م ٟمجٛم٦م شمٗم٤مئؾ

 ُمديٜمتل ي٤م أدُمع اًمؼميم٤مت ىمد ضمرت ُمِم٤مقمؾ

 وي٤م اسمت٤ًمُم٦م اًمزٓزل

                                                 
 -622: إؾمس اًمٗمٜمٞم٦م ًمٚمٜم٘مد إديب، صقمٌد احلٛمٞمد يقٟمس(1)
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 شمٜم٩ًم إُمؾُمديٜمتل رأي٧م يمٞمػ 

 ظمٓمك طمٌٞمٌؽ اًمٌٓمؾ

 ُمديٜمتل واطمنة اًم٘مٞمث٤مرة اخلرؾم٤مء

 ًمٚمٖمٜم٤مء واًمٌالسمؾ

 ُمديٜمتل وأّي رقمِم٦م هتّز  أّي قم٤مصػ

ُمـ ذيمري٤مشمؽ اًمٕمقاصػ
(1)

 

ذم سمداي٦م يمؾ ؾمٓمريـ ُمِمٙماًل سمٕمده٤م مجاًل ؿمٕمري٦م  "ُمديٜمتل"يٙمّرر اًمِم٤مقمر ذم اًمٜمص اًم٤ًمسمؼ ًمٗمظ 

ات ذم مخ٦ًم  "ُمديٜمتل"ىمد أًمحَّ ؿم٤مقمرٟم٤م قمغم شمرديد شمتج٤مٟمس شمريمٞمٌٞم٤ًم وشمٜمٖمٞماًم وشمتامئؾ قمرووٞم٤ًم، و مخس ُمرَّ

أؾمٓمر ُمتٗمرىم٦م؛ ًمػمؾمخ يمٞمٜمقٟمتٝم٤م اإلحي٤مئٞم٦م ذم ذهـ اًم٘م٤مرئ، إو٤موم٦م إمم شم٘مقي٦م اعمٕمٜمك واًمرٟملم واًمتداقمٞم٤مت 

 اًمدًٓمٞم٦م- وئمٝمر ذم اًمٜمص شمٜمقيع ٟميص ُمٌتٙمر طمٞم٨م اؾمتخدم اًمِم٤مقمر قمالىم٤مت اًمتقزيع وآؾمتٌدال اعمٙم٤م -

 ي٘مقل: "ومٚمًٓملم ذم اًم٘مٚم٥م"ذم ىمّمٞمدة  "سمالدي"يمٚمٛم٦م  "سمًٞمًق"ًمدٓزم ٟمٗمًف يٙمّرر وقمغم اعمًتقى ا

 ي٤م أي٤مدي

 أرومٕمل قمـ أرا اخلياء فمؾ اًمًٚمًٚم٦م

 واطمّمدي ُمـ طم٘مؾ ؿمٕمٌل ؾمٜمٌٚم٦م

 وم٠مٟم٤م مل أطمْمـ اخلٌز وُمـ ىمٛمح سمالدي

 ُمٜمذ أن ه٧ٌم ري٤مح ُمث٘مالت سم٤مجلراد

 هنِم٧م أرض سمالدي

 ومج٤مهػم سمالدي

 ض سمالديوضمذوري شمتحدى اًمٗم٠مس ذم ار

 وهل ظمياء شمٜم٤مدي

ي٤م أي٤مدي
(2)

 

                                                 
 -621ُمٕملم سمًٞمًق: إقمامل اًمِمٕمري٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، ص(1)

 -621، صٟمٗمًف اعمّمدر(2)
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ًم٘مد شمردد اًمدال )سمالدي( أرسمع ُمرات ذم اًمٜمص سم٤مًمٚمٗمظ إول ٟمٗمًف ُمـ قمٜمقاٟمف ومٚمًٓملم، إُمر اًمذي 

أدَّى إمم ٟمامء طمريم٦م اًمٚمحـ وشمّم٤مقمده وقمٚمق رٟملم اًمٚمٗمظ وهٞمٛمٜمتف قمغم ضمق اًمٜمص، ظم٤مص٦م وأن احل٤مًم٦م اإلقمراسمٞم٦م 

سمع ُمْم٤موم٤ًم إًمٞمف )ىمٛمح سمالدي، ارض سمالدي، مج٤مهػم سمالدي، أرض ًمف ُمتامصمٚم٦م وم٘مد ضم٤مءت ذم احل٤مٓت إر

 سمالدي( وىمد أدى هذا اًمتقازن اًمؽميمٞمٌل إمم شمقازن ذم طمريم٦م اًمدًٓم٦م وشمٜم٤مؾم٥م ذم اًمٌٜمٞم٦م اإلي٘م٤مقمٞم٦م-

ر اًمِم٤مقمر اًمٗمٕمؾ )قم٤مد( ذم هٞمئتلم خمتٚمٗمتلم ي٘مقل: ٤م ذم ىمّمٞمدة )ـم٤مئر ُمـ اًمرُم٤مد( وم٘مد يمرَّ  أُمَّ

 اًمِم٤مقمر اًمذي ُم٣م يمٖمٞمٛم٦م

 ٤مب صمؿَّ قم٤مدوهم

 يمٓم٤مئر ُمـ اًمرُم٤مد

 اًمِم٤مقمر اًمذي ُم٣م حم٤مرسم٤م

 وقم٤مد يًح٥م اجلٜم٤مح

 اًمِم٤مقمر اًمذي رُمك قمغم اعم٘م٤مسمر اًمًالح

وقم٤مد يٚم٘مل اًمِمقك ذم قمٞمقن ُمٚمٝمٛمٞمف
(1)

 

ئمٝمر ذم اًمٜمص اًم٤ًمسمؼ شمردد اًمٗمٕمؾ )قم٤مد( ُم٘مؽمٟم٤ًم ُمرة سمد )صمؿ( وُمرشملم سمد)اًمقاو( وٓ خيٗمك خت٤مًمػ 

ٕمؾ سمٕمد )صمؿ( أـمقل ُمـ اىمؽماٟمف سمحرف )اًمقاو( يمام أن شمقزيع اًمٗمٕمؾ قمغم اًمدًٓم٦م اًمزُمٜمٞم٦م طمٞم٨م أن زُمـ اًمٗم

ضمًد اًمٜمص ضم٤مء ُمتقازي٤ًم وُمقازي٤ًم ًمؽمديد ًمٗمظ )اًمِم٤مقمر( اًمذي سمدأ سمف صمالصم٦م أؾمٓمر ؿمٕمري٦م ًمٞمِمٙمؾ اًمٚمٗمٔم٤من 

اعمؽمددان سم١مرة اًمٜمص وُمرشمٙمزة اًمدٓزم وهل مجٚم٦م )وقم٤مد اًمِم٤مقمر( هذا ال٤مضمس اًمذي يٚمح قمغم أُمٜمٞم٤مت يمؾ 

 قمـ صمرى اًمقـمـ- ُمٝم٤مضمر

 ويؽمدد ًمٗمظ )اًمقـمـ( ذم ىمّمٞمدة )ُمـ يمراؾم٦م رؾمؿ ًم٤ًمقم٦م طم٤مئط( ي٘مقل:

 أشم٠ًمًمٞمٜمٜمل قمـ اًمقـمـ

 ومراؿم٦م ُمًٚمقىم٦م ذم اًمؼمق

 ي٤م صدي٘متل اًمقـمـ

 وٟمحـ طمٞمٜمام ٟمجقع ٟم٠ميمؾ اًمقـمـ

 حت٧م صقاري اًمًٗمـ

                                                 
 -102، صٟمٗمًفاعمّمدر(1)
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 وٟمحـ طمٞمٜمام ٟمٕمٓمش ٟمنمب اًمقـمـ

 أشم٠ًمًمٞمٜمٜمل قمـ اًمقـمـ

 ومراؿم٦م ؾمٙمراٟم٦م ذم اًمرقمد

ـمـي٤م صدي٘متل اًمق
(1)

 

ًم٘مد شمٙمرر ًمٗمظ )اًمقـمـ( ؾم٧م ُمرات ذم ٟمص ذي قمنمة أؾمٓمر وهذه يمث٤موم٦م ذم شمقزيع دال قمغم ُم٤ًمطم٦م 

حمددة ويِمٙمؾ شمقاًمٞم٤ًم ذم اًمٜمٖمؿ، ظم٤مص٦م وأٟمف ضم٤مء ؾم٤ميمٜم٤ًم ذم أواظمر إؾمٓمر ًمٞمِمٙمؾ ضسم٦م إي٘م٤مقمٞم٦م ىمقي٦م دمٕمؾ 

ٙمس اإلحل٤مح اًمِمديد اعمتٚم٘مل ذم طم٤مًم٦م شمقشمر وحتٗمز واؾمتحْم٤مر دائؿ ًمِمٙمؾ اًمقـمـ وُمالحمف وُمٕمٓمٞم٤مشمف ويٕم

ذم سمداي٦م يمؾ ؾمٓمريـ ذم ضمزئٞم٦م ُمـ اًمٜمص  "اًمقـمـ"ًم٘مٞمٛمتف ذم طم٤مًم٦م اًمِم٤مقمر اًمٜمْم٤مًمٞم٦م- إن شمٙمرار ًمٗمظ 

ووفمٞمٗم٦م "يًتدقمك ُمزيدًا ُمـ اًمدٓٓت قمغم وومؼ هٜمدؾم٦م صقشمٞم٦م إي٘م٤مقمٞم٦م ُمتقازي٦م سمحٞم٨م يٜمٗمٕمؾ ُمٕمف اًم٘م٤مرئ 

يتخذ ُمـ اًمٕم٤ٌمرة اعمٙمررة ُمرشمٙمزًا يٌٜمل "٤مقمر إن اًمِم –يمام يٌدو ُمـ شم٠مُمؾ أٟمٛمقذضم٤مشمف  –هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٙمرار 

قمٚمٞمف ذم يمؾ ُمرة ُمٕمٜمك ضمديد، وسمذا يّمٌح اًمتٙمرار وؾمٞمٚم٦م إمم إصمراء اعمقىمػ وؿمحذ اًمذهـ طمد 

"آُمتالء
(2)

؟! وقمٚمٞمف؛ وم٢من شمٙمرار ًمٗمظ )اًمقـمـ( ؾم٧م ُمرات ذم اًمٜمص يٙمتِمػ قمـ اهتامم اعمتٙمّٚمؿ هب٤م 

، وٓؾمٞمَّام ذم جم٤مل "سمًٞمًق"ٜمحق اخلٓم٤ميب يمثػم ذم ؿمٕمر ومٞمْمٞمئٝم٤م سمحٞم٨م ٟمٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م، واًمتٙمرار قمغم هذا اًم

اًمًخري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م؛ إذ اؾمتخدُمف سمقصٗمف وؾمٞمٚم٦م ٟم٤مضمح٦م ًمٚمتٗمقق قمغم ظمّمقُمف، ويم٠مٟمف وضمد ذم هذه إًمٗم٤مظ 

 اعمٙمررة ُمتٕم٦م ذم ُمزيد ُمـ اًمتح٘مػم واإلذٓل ًمٚمخّمؿ-

 ثالجًا: تْاصٖ اجلنل الؼعشٓ٘:

امصمؾ، وشمٜمٔمٞمؿ حم٤موره٤م إوم٘مٞم٦م سمٕمالىم٤مت اًمؽميمٞم٥م اًمٜمحقي اًمتقازي سمٜمٞم٦م ًمٖمقي٦م صمٜم٤مئٞم٦م شم٘مقم قمغم اًمت

واًمٕمروا، ويٌ٘مك اعمحقر آؾمتٌدازم ذم شمقزيع هذه اًمٌٜمك ُمٙم٤مٟمٞم٤ًم ُمٜمقـم٤ًم سم٤مًمتقؾمع اًمدٓزم- إن شمقازي اجلٛمؾ 

اًمِمٕمري٦م ذم اًمٜمص يٛمٜمح اًمدًٓم٦م طمْمقرًا وطمٞمقي٦م شمًتٚمزم اٟمح٤ٌمس اًم٘م٤مرئ ذم دائرة آؾمتٛمت٤مع سمؽمديد 

ٞمؼ ذم ومْم٤مء آؾمؽمظم٤مء اًمٜمٖمٛمل، وهم٤مًم٤ًٌم ُم٤م حيدث اًمتامصمؾ أٟم٤ًمىم٤ًم إي٘م٤مقمٞم٦م شمتقاومؼ ومٞمٝم٤م أضمزائٝم٤م واًمتحٚم

أطم٤مؾمٞمس اعمتٚم٘مل ُمع ُمٜمجزات اًمققمل اإلدرايمل اإلسمداقمل سم٘مٞمٛم٦م اًمتٜم٤مؾمؼ اًمّمقيت ذم إٟمت٤مج اإلي٘م٤مع وصقًٓ 

٤مقمٞم٦م ذم ٟمّمقص إمم اإلٟمدُم٤مج اًمِمٕمقري واًمتامهل اًمتٕمٌػمي- وىمد سمرز اًمتقازي اًمؽميمٞمٌل سمح٤ًٌمٟمف ظم٤مص٦م إي٘م

                                                 
 -102، صاعمّمدر ٟمٗمًف (1)

 -29قمزاًمديـ إؾمامقمٞمؾ: اًمِمٕمر اًمٕمريب اعمٕم٤مس، ص(2)
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اًمِم٤مقمر ذم حم٤موًم٦م ًمتٜمًٞمؼ ؿمقارد اًمذهـ وطم٤مٓت اًمٜمٗمس اعمِمتت٦م اًمتل أقمؽمت ُمِم٤مقمر اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل، وًمتح٘مٞمؼ 

 اًمتقازن اعمٗم٘مقد سملم أٓم وأُم٤مل، سملم اعمٛمٙمـ واعمًتحٞمؾ، سملم اًمقاىمع واحلٚمؿ-

ٛمؾ اًمِمٕمري٦م ذم ػ اًمِم٤مقمر مت٤مصمؾ اجلوٟمٌدأ سمٛم٘م٤مرسم٦م ىمّمٞمدة )قمٞمقن ُمٚمٞمٙم٦م اعمرايمِمٞم٦م( ًمٜمرى يمٞمػ وفمَّ 

 شمرشمٞم٥م اًمٜمًؼ اإلي٘م٤مقمل واًمٜمٗمز ي٘مقل:

 ويمٜم٧م ذم دُمؽ

 همزاًم٦م ُمٓمٕمقٟم٦م سمِمٛمٕمدان

 يمٜم٧م ذم دُمؽ

دًا، يد اًمٌح٤مر ذم يدي  مُمَدَّ

 ويمٜم٧م ذم دُمؽ

 همزاًم٦م دمر ؾم٤مىمٞم٦م

 --- ويمٜم٧م اٟمتحر

 سمْمقء ؿمٛمٕم٦م لٞمٌٝم٤م از قمٜم٘مل

 يمٜم٧م أٟمتحر

 سمْمقء ٟمجٛم٦م سمٕمٞمدة هٜم٤مك ذم اًمًامء

 نمي٤منوُمٞمْمٝم٤م از قمٜم٘مل ي٘مٓمع اًم

يمٜم٧م أٟمتحر
(1)

 

ئمٝمر ذم اًمٜمص مجٚمت٤من شمؽمدد يمؾ ُمٜمٝم٤م صمالث ُمرات ذم ُم٤ًمطم٤مت ُمتقازي٦م )ويمٜم٧م ذم دُمؽ( و)يمٜم٧م 

اٟمتحر( واجلٛمٚمت٤من حتٛمالن  اًمقزن اًمٕمروا ٟمٗمًف  )ُمٗم٤مقمٚملم ومٕمؾ( وم٤معمزاوضم٦م ذم مت٤مصمٚمٝم٤م اًمٙمٛمل اعمٜمتٔمؿ 

إو٤موم٦م إمم اًمتج٤مٟمس ذم اًمٌٜمٞم٦م اًمؽميمٞمٌٞم٦م سملم  ظمٚم٘م٧م اٟمًج٤مُم٤ًم رائٕم٤ًم ذم إي٘م٤مع اًمٜمص وشمٜم٤مؾم٘م٤ًم سمديٕم٤ًم ذم ٟمٖمامشمف،

اجلٛمٚمتلم )سمْمقء ؿمٛمٕم٦م-- لٞمٌٝم٤م از قمٜم٘مل(، )وسمْمقء ٟمجٛم٦م-- وُمٞمْمٝم٤م از قمٜم٘مل( يمؾ ذًمؽ أٟمت٩م يمث٤موم٦م 

 إحي٤مئٞم٦م وسمروزًا دًٓمٞم٤ًم ذم ُمٜمحٜمٞم٤مت اًمٜمص اًمدراُمٞم٦م وشم٘م٤مـمٕم٤مشمف اًمًٞم٤مىمٞم٦م-

 ي٘مقل: "اًمقردة واًمٕمّمٗمقرة"وذم ُم٘مٓمع رظمر ُمـ ىمّمٞمدة 
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 ٕمّمٗمقرٟم٤مم اًم

 واًمقردة راطم٧م طمقل اًمٕمّمٗمقر شمدور

 وشمدور

 اؾمتٞم٘مظ ي٤م قمّمٗمقر

 وم٤مًمقردة شمؽمٟمح شمقؿمؽ أن شمً٘مط ذم سمئر

 ؾمٛمقه٤م رٟمٞم٦م زهقر

 اؾمتٞم٘مظ ي٤م قمّمٗمقر

 اًمدود قمغم ؾم٤مق اًمقردة

 واًمدود قمغم ورق اًمقردة

 اًمقردة شمقؿمؽ أن شمً٘مط ي٤م قمّمٗمقر

 اؾمتٞم٘مظ ي٤م قمّمٗمقر

اؾمتٞم٘مظ ي٤م قمّمٗمقر
(1)

 

احلٙم٤مي٦م اًمرُمزي٦م سملم داًملم مه٤م سمٓماله٤م )اًمٕمّمٗمقر(، )اًمقردة(؛ ًمٙمـ اًمِم٤مقمر سمًٞمًق ذم هذه  جواز

اجلٛمٚم٦م اعمتامصمٚم٦م اًمتل شمِمٙمؾ حمقرًا دًٓمٞم٤ًم ًمدراُم٤م اًمٜمص وارشمٙم٤مزًا ٟمٖمٛمٞم٤ًم إلي٘م٤مقمف هل: )اؾمتٞم٘مظ ي٤م قمّمٗمقر(؛ 

 ٕن ٟمقُمف هق قم٘مدة احلٙم٤مي٦م ومٚمق اؾمتٞم٘مظ طمٚم٧َّم- 

٤مطم٤مت ُمتقازي٦م )اؾمتٞم٘مظ ي٤م قمّمٗمقر( واجلٛمٚم٦م ًمذا يٜمتٝمل اًمٜمص سمتٙمرار هذه اجلٛمٚم٦م صمالث ُمرات ذم ُمً

هبذا اًمتٙمرار وقمغم وومؼ هذه أًمٞم٦م اعمٜمتٔمٛم٦م أدَّى إمم ظمٚمؼ شمقازن ذم اًمٜمص، يمام يٚمٗم٧م ٟمٔمر اًم٘م٤مرئ إمم اعمدًمقل 

قمـ ـمريؼ اإلي٘م٤مع اًمّمقيت واًمذي حيدصمف شمٙمرار اجلٛمٚم٦م: )اؾمتٞم٘مظ ي٤م قمّمٗمقر( ذم ظمٚمؼ اعمٕمٜمك اعمتقاري ظمٚمػ 

م سم٢مقمٓم٤مء اًم٘مّمٞمدة ؿمٙماًل هٜمدؾمٞم٤ًم إي٘م٤مقمٞم٤م ًممٞمزًا يتقاومؼ ُمع اعمقىمػ اًمذي هيدف إًمٞمف اًمتٙمرار، يمام أٟمف ي٘مق

 اًمِم٤مقمر-

 سابعًا: جتاىع البيٙ الرتنٔبٔ٘:

يٕمٛمد اًمِمٕمراء اعمٕم٤مسون إمم جم٤مٟم٦ًم اًمٌٜمك اًمؽميمٞمٌٞم٦م ًمٚمٜمّمقص ذم حم٤موًم٦م ًمرصد اًمقوٕمٞم٦م اًمٜمٖمٛمٞم٦م 

زي٤مدة ذم سمٜمٞم٦م اًمٜمٕمؿ سمٖمض  ,قمغم إهمٚم٥م  –ي٦م شمتٌٕمٝم٤م اعمريم٦ٌم ًمإلي٘م٤مع- ومٙمؾ زي٤مدة ُمتج٤مٟم٦ًم ذم اًمٌٜمٞم٦م اًمٚمٖمق
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اًمٜمٔمر قمـ اشم٤ًمىمٝم٤م ُمع طم٤مٓت اًمٜمٗمس أو جم٤موم٤مهت٤م ل٤م، وشم٠مظمذ هذه اًمزي٤مدة ؿمٙمؾ اًمؽمٟمٞمامت اعمتقازي٦م ذم 

حلٔم٤مت ُمتٕم٤مىم٦ٌم ُمـ اًمزُمـ، وذم شم٤ٌمدٓت ُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمتً٘م٦م ذم ُم٤ًمطم٦م اًمٜمص- وي٤ًمهؿ هذا اًمتِمٙمٞمؾ اإلي٘م٤مقمل 

تٕمددة وإسمراز شمداقمٞم٤مهت٤م اعمحتٛمٚم٦م، سمٛمٕمٜمك شمْم٤مومر هذا اًمٜمص اًمتِمٙمٞمكم ُمع اًمٌٜمٞم٦م اًمتٕمٌػمي٦م ذم إٟمت٤مج اًمدٓٓت اعم

 اعمتٗم٤مقمٚم٦م-

إن اًمٜمًؼ اًمٜميص اًمذي شمرشمًؿ ومٞمف ُمٜمحٜمٞم٤مت اًمْمٌط اإلي٘م٤مقمل ًمتِمٔمٞم٤مت اًمٚمٖم٦م يًتٚمزم وقمٞم٤ًم سمٛمٕمٓمٞم٤مت 

اًمٚمٖمقي٦م ٓ يٕمٜمل اًمت٘م٤مسمؾ  الٜمدؾم٦م اعمقؾمٞم٘مٞم٦م ًمٚمؽمايمٞم٥م اعمتج٤مٟم٦ًم- ودمدر اإلؿم٤مرة هٜم٤م إمم أن دم٤مٟمس اًمٌٜمك

ٕن ذًمؽ ىمد يٜمٗمل اإلي٘م٤مع احلٞمقي ويقىمع اًمرشم٤مسم٦م واًمٜمٛمٓمٞم٦م ويًٚم٥م اًم٘م٤مرئ ُمتٕم٦م اًمدهِم٦م "اًمٜمحقي اعمٓمٚمؼ؛ 

اًمتل شمٙمن طمدة اًمتقىمٕم٤مت اًمٜمٖمٛمٞم٦م
(1)

يمام أن شمِمٙمٞمؾ هذه اًمٌٜمك يّمٌح جمرد ري٤مو٦م قم٘مٚمٞم٦م جمردة ٓ مت٧م "، 

ر ذم إصمراء هذه اًمٔم٤مهرة اإلي٘م٤مقمٞم٦م وشمٕمدد أؿمٙم٤مل٤م وٟمٌدأ إمم اًمِمٕمري٦م سمّمٚم٦م وًم٘مد أؾمٝمٛم٧م أٟمٛمقذضم٤مت اًمِم٤مقم

سمٛم٘م٤مرٟم٦م ىمّمٞمدة اًمِم٤مقمر: )ؾمٓمقر يمراؾم٦م رؾمؿ ًم٤ًمقم٦م طم٤مئط( اًمتل متثؾ أُمقاج اًمٜمٖمؿ ال٤مئج٦م ذم ؿمٕمر ُمٕملم 

 سمًٞمًق طمٞم٨م ي٘مقل: 

 هٙمذا اًمت٘مٞمٜم٤م

 مل يٙمـ ًم٘م٤مؤٟم٤م ُمّم٤مدوم٦م

 ىمد يمٜم٧م ظم٤مئٗم٤مً 

 ويمٜم٧م ظم٤مئٗم٦م

 وٟمحـ طمٞمٜمام ٟمخ٤مف ٟمِمٕمؾ اًمٜمػمان

 يهذي يد

 أن ىمد شمقارى قمـ دظم٤مٟمٜم٤م اعم٤مردون

 ه٤م هق الدير ص٤مقمد ُمـ اًمٜمػمان

 ُمريم٥م هٜم٤مك ذم اٟمتٔم٤مرٟم٤م وقم٤مصٗم٦م

 ظم٤مئػ أٟم٤م

وأٟم٧م ظم٤مئٗم٦م
(2)

- 
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)ىمد يمٜم٧م ظم٤مئٗم٤ًم -- ويمٜم٧ِم ظم٤مئٗم٦م(، )ظم٤مئػ أٟم٤م--- وأٟم٧ِم ظم٤مئٗم٦م(، شمريمٞم٤ٌمن ُمتج٤مٟم٤ًمن حل٤مٓت اًمقاىمع 

ي٤ًم وٟمٖمٛمٞم٤ًم أُم٤مم اًمت٘م٤مء اًمدٓٓت اعمٕمٜمقي٦م، وم٘مد أشمك ذم هذه اًمٚمقطم٦م. احلدث، ًمٙمـ اًمؽميمٞم٥م إول خيتٚمػ ًمٖمق

 ذم إـم٤مر اًمند سم٢مي٘م٤مع هيع ٓه٨م ُمرشمٗمع اًمٜمؼمة- 

٤م اًمث٤م ، وم٢مٟمف إىمرار سمح٤مًم٦م ٟمٗمًٞم٦م سم٢مي٘م٤مع ه٤مدئ هدوء ُم٤م ىمٌؾ اًمٕم٤مصٗم٦م، وىمد ؾمٌ٘م٧م )اًمّمٗم٦م  أُمَّ

ُمق ( ومٙم٠من اًمٜمص اؾمتح٤مل اعمقصقف( شم٠ميمٞمدًا قمغم هٞمئ٦م اًمذات اعمردمٗم٦م، ومجع اًمؽميمٞمٌلم شمقطمد إي٘م٤مقمل )ه٤مر

 ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟمِم٤مز وسمٜمٞم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م صدوع- "ؾمٛمٞمٗمقٟمٞم٦م ىمص"

 وذم ُم٘مٓمع رظمر ُمـ اًمٜمص ٟمٗمًف: )يمراؾم٦م رؾمؿ ًم٤ًمقم٦م طم٤مئط( ي٘مقل:

 أشم٠ًمًمٞمٜمل قمـ اًمقـمـ؟

 ومراؿم٦م ُمًٚمقىم٦م ذم اًمؼمق

 ي٤م صدي٘متل اًمقـمـ

 وٟمحـ طمٞمٜمام ٟمجقع ٟم٠ميمؾ اًمقـمـ

 حت٧م صقاري اًمًٗمـ

 أشم٠ًمًمٞمٜمٜمل قمـ اًمقـمـ؟

 ومراؿم٦م ؾمٙمراٟم٦م ذم اًمرقمد

ي٤م صدي٘متل اًمقـمـ
(1)

- 

هٜم٤م ئمٝمر اًمتج٤مٟمس سملم اًمؽميمٞمٌلم اعمتٓم٤مسم٘ملم ذم اًمقزن اًمٕمروا واحل٤مًم٦م اإلقمراسمٞم٦م )ومراؿم٦م ُمًٚمقىم٦م ذم 

اًمؼمق(، )ومراؿم٦م ؾمٙمراٟم٦م ذم اًمرقمد( مم٤م يٕمٛمؼ اًمدًٓم٦م وي٘مقي رٟملم اًمٜمٖمؿ، وىمد سمدأ اًمؽميمٞم٤ٌمن يم٠مهنام ؿمٓمرا 

ـْ ُمًتٗمٕمٚمـ ُمًتٗمٕمؾ(- أوػ إمم ذًمؽ اًمتامصمؾ اًمؽميمٞمٌل ذم اًمت٤ًمؤل اعمحقري رضمز ُمتامصمالن )ُُمَتْٗمِٕمٚمُ 

 ي٘مقل: "أهمٜمٞم٦م إمم ضمٌؾ اًمٜم٤مر")أشم٠ًمًمٞمٜمٜمل قمـ اًمقـمـ؟(- ويؼمز قمٛمؼ اإلطم٤ًمس سم٤مًمٜمٖمؿ ذم ىمّمدي٦م 

 ي٤م ضمٌؾ اًمٜم٤مر

 اخلٞمٛم٦م دم

 ذم ريح اًمثقرة ُمٜمْمقي٦م

 ي٤م ؿمٕمٚم٦م ورد
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 شمتقه٩م ذم أؿمقاىمل

 ي٤م صقت اًمزيتقن إظمي

 ًٞمػ قمغم قمٜمؼ اخل٤مئـي٤م فمؾ اًم

 ًمٌٞمؽ أو٠مت ًمؽ اًمٌػمق

وأٟم٤م ذم اًمدرب
(1)

 

ي٤م صقت اًمزيتقن(  –ي٤م فمؾ اًمًٞمػ  –ي٤م ؿمٕمٚم٦م ورد  –ًم٘مد صٜمٕم٧م اًمؽمايمٞم٥م اعمتج٤مٟم٦ًم )ي٤م ضمٌؾ اًمٜم٤مر 

ويمٚمٝم٤م شمتٙمقن ُمـ ي٤مء اًمٜمداء + ؿمٌف اجلٛمٚم٦م، شمٞم٤مرًا ٟمٖمٛمٞم٤ًم ُمتً٘م٤ًم ُمتٜمقع اًمٚمحـ ُمٓمرد اًمدًٓم٦م ُمتقاًمد اعمٕم٤م - 

إره٤مص٤ًم هٞم٠م اًم٘م٤مرئ ًمًامع أهمٜمٞم٦م ُمقضمٝمف إمم ضمٌؾ اًمٜم٤مر. ٟم٤مسمٚمس  "أهمٜمٞم٦م إمم ضمٌؾ اًمٜم٤مر"ٕمٜمقان وىمد يم٤من اًم

إُمر اًمذي ضمٕمؾ اًمٜمداءات اعمتٙمررة اعمتج٤مٟم٦ًم ل٤م إومرازًا ـمٌٞمٕمٞم٤ًم ًمًٞم٤مىمٝم٤م اًمدٓزم- واًمالوم٧م ًمٚمٜمٔمر أن 

د إمم جم٤مٟم٦ًم اًمٌٜمك ًمديف اًمققمل سمٛمٕمٓمٞم٤مت الٜمدؾم٦م اعمقؾمٞم٘مٞم٦م ًمٚمؽمايمٞم٥م اعمتج٤مٟم٦ًم؛ وًمذًمؽ قمٛم "سمًٞمًق"

اًمؽميمٞمٌٞم٦م ًمٜمّمقصف ذم حم٤موًم٦م ُمٜمف ًمرصد اًمقوٕمٞم٦م اًمٜمٖمٛمٞم٦م اعمريم٦ٌم ًمإلي٘م٤مع- ومٙمؾ زي٤مدة ُمتج٤مٟم٦ًم ذم اًمٌٜمٞم٦م 

زي٤مدة ذم سمٜمٞم٦م اًمٜمٖمؿ سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اشم٤ًمىمٝم٤م ُمع طم٤مٓت اًمٜمٗمس أو جم٤موم٤مهت٤م ل٤م،  –قمغم إهمٚم٥م  –شمتٌٕمٝم٤م 

حلٔم٤مت ُمتٕم٤مىم٦ٌم ُمـ اًمزُمـ، وهل شم٤ٌمدٓت ُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمتً٘م٦م ذم وشمٚمٕم٥م هذه اًمزي٤مدة ؿمٙمؾ اًمؽميٜمامت اعمتقازي٦م ذم 

 ُم٤ًمطم٦م اًمٜمص-

 خامظًا: إٓكاع التؼهٔالت البصشٓ٘:

يتٕمدى اإلي٘م٤مع اًمٌٜمٞم٦م اًمّمقشمٞم٦م اعمًٛمققم٦م إمم اًمتِمٙمٞمالت احلًٞم٦م اعمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتل شمدره٤م اًمٕملم وشمٜم٘مٚمٝم٤م إمم 

 ئٞم٦م إسمٕم٤مد يمت٤مسمٞم٤ًم أو سمٞم٤مو٤ًم ومراهمٞم٤ًم-إذن اًمتل شمٕمٞمد شمريمٞمٌٝم٤م ٟمٖمٛمٞم٤ًم ذم صٞمٖم٦م حلـ ص٤مُم٧م شمٕمزومف ضمقىم٦م صمٜم٤م

إن حتٚمٞمؾ اًمتِمٙمٞمالت اًمٌٍمي٦م يًتٚمزم آٟمت٘م٤مل ُمـ ؾمٓمح اًمٌٜمٞم٦م اًمِمٕمري٦م ودم٤موز هٞمٙمٚمٝم٤م اًمزظمرذم إمم 

اًمٌٞمٜم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م واإلحي٤مءات اًمتل شمٌثٝم٤م قمٛمٚمٞم٦م شمِمٙمٞمؾ اًمّمٗمح٦م اًمِمٕمري٦م، طمٞم٨م يٙمت٥م اًمِمٕمر سمٙمٞمٗمٞم٦م ظم٤مص٦م 

ٞم٦م ودًٓمٞم٦م ُمتٜم٤مفمرة،  سمحٞم٨م يّمٌح ُمٙمقٟم٤ًم ُمـ ُمٙمقٟم٤مت شمقفمػ ومْم٤مء اًمّمٗمح٦م ومٞمخٚمؼ شمقازي٤مت ٟمٖمٛم

اخلٓم٤مب اًمِمٕمري اعمٕم٤مس؛ ذًمؽ أن اًمرؾمؿ اًمٜم٤مؿمئ ُمـ شمقزيع اًمدوال واًمؽمايمٞم٥م قمغم ُم٤ًمطم٤مت خمتٚمٗم٦م 

ُمتِم٤مسمٙم٦م أو ُمتقازي٦م أو ُمت٘م٤مـمٕم٦م يٕمٓمل دٓٓت ضمديدة شمدقمؿ ُمقوقع اخلٓم٤مب اًمٚمٖمقي ويٕمٓمل إي٘م٤مقم٤مت 

 اًمّمقشمٞم٦م- سمٍمي٦م شمتْم٤مومر ُمع أٟم٤ًمق إي٘م٤مع اًمٌٜمٞم٦م

                                                 
 -921، صاعمّمدر ٟمٗمًف(1)
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وم٢مٟمف اد ذم اًمتِمٙمٞمؾ اًمّم٤مُم٧م ُم٤ًمطم٦م شمتقزع ومقىمٝم٤م إؾمٓمر "إن اإلي٘م٤مع وإن يم٤من جم٤مًمف اإلٟمِم٤مد "

واًمٗم٘مرات قمغم وومؼ ٟمًؼ همػم اقمت٤ٌمـمل شمتداظمؾ اقمت٤ٌمرات ومٜمٞم٦م ُم١ميمدة ًمتؼمزه قمغم هذا اًمِمٙمؾ أو ذاك، إٟمف 

"ٟمقع ُمـ اإلي٘م٤مع اًمٌٍمي ُمتٕمدد اًمدٓٓت
(1)

- 

ًمٞم٦م اًمتل شمتِمٙمؾ سمٍمي٤ًم ذم اًمٜمص اًمِمٕمري شمّمٌح أي٘مقٟم٦م ؿمٙمٚمٞم٦م ٓ اقز إن إسمٕم٤مد الٜمدؾمٞم٦م اجلام

اًمٕم٨ٌم سمتامؾمٙمٝم٤م اًمٌٜمٞمقي، طمٞم٨م يٛمثؾ اًمٌٞم٤مض ذم اًمّمٗمح٦م اًمِمٕمري٦م يمٞمٜمقٟم٦م اٟمزي٤مح قمـ وجٞم٩م اًمًقاد أو 

أُمثقًم٦م شمقىمٕم٤مت أو صػمورة اطمتامٓت ىمرائٞم٦م حيدده٤م ؾمٞم٤مق اًمٜمص وإدراك اعمتٚم٘مل- وىمد خت٤مًمػ اًمتِمٙمٞمالت 

٤م شمًتدقمٞمف ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م أو اًمٜمٔم٤مم اعمقؾمٞم٘مل وًمٙمـ اًمٌٜمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ًمٚمٜمص شم٘متيض ُم٘م٤مرسمتف قمغم وومؼ اًمٌٍمي٦م ُم

ىمقاقمد اًمِمٕمري٦م اعمٕم٤مسة اًمتل شمٕمدن آٟمزي٤مح قمـ اًمٜمٔم٤مم اًمٚمٖمقي واإلي٘م٤مع إمم اًمتِمٙمٞمؾ اًمٌٍمي اًمدال أطمد 

 أهؿ ُمٜمجزاهت٤م-

اًمتِمٙمٞمالت اًمٌٍمي٦م ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م وًمٜمٓمٚمؼ اًمٕمٜم٤من ٕسمّم٤مرٟم٤م يمل شمتجقل ذم ُم٤ًمطم٤مت شمٖمٛمره٤م إؿمٕم٤مقم٤مت 

 ي٘مقل: "دوم٤مع إؾمد قمٜمؽمة"اًمتٕمٌػمي وٟمٌدأ سم٘مّمٞمدة 

 اقمؽمض قمغم اؾمٛمل

 وزأرت ---

 وزأرت ---

 طمتك ظم٤مومقا

 دؾمقا ىمٓمٕم٦م أومٞمقن

 ذم ضمقف ذحي٦م حلؿ

 وأيمٚم٧م---

 وختدرت---

 أقمٚمٜم٧م اإلضاب

 ُم٤م قم٤مد هٜم٤مًمؽ ؿمٌؽ شمذايمر

 وصحقت--

 وسظم٧م--
(2)

- 

                                                 
 -31قمٌد اًمًالم اعمًدي: اًمٌٜمٞم٤مت اًمداًم٦م ذم ؿمٕمر أُمؾ دٟم٘مؾ، ص(1)

 -906ُمٕملم سمًٞمًق: إقمامل اًمِمٕمري٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، ص(2)
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٘مٓمع إول صدى ممتدًا ًمّمقت اًمزئػم، وشم٘م٤مسمؾ ذم اعم٘مٓمع اًمث٤م  صٛمت٤ًم شمٕم٤مدل اًمٜم٘مط واًمٌٞم٤مض ذم اعم

يتٜم٤مؾم٥م ُمع دًٓم٦م اًمتخدير، صمؿ حتددت اًمٜم٘مط واًمٌٞم٤مض ذم اعم٘مٓمع اًمث٤مًم٨م ًمتِمٙمؾ أصداء ُمتج٤موسم٦م ُمع 

اًمٍماخ واًمّمحقة، وًمتٙمقن هذه إومٕم٤مل اًمثٜم٤مئٞم٦م اعمتٕم٤مىم٦ٌم رأؾمٞم٤ًم أي٘مقٟم٦م سمٍمي٦م شمّمٌغ اًمٜمص سم٠مًمقان اًمٓمٞمػ 

ٟم٘مٓمت٤م  "سمًٞمًق"وشمِمحٜمف سمٓم٤مىم٤مت وإؿمٕم٤مقم٤مت اإلي٘م٤مع اًمٌٍمي اعمتقه٩م- وىمد وفمػ اًمِم٤مقمر  اًمدٓزم

 احلذف )--(- 

سملم اًمقزن اًمِمٕمري وسملم اًمؽميمٞم٥م اًمٚمٖمقي اًمذي " ساعٍ  قفمٞمٗم٤من: إول: ظمٚمْؼ ًم٤ًمسمؼ شمومٗمل اًمٜمص ا

"شمتدظمؾ ذم شًمِمٙمٞمٚمف )ٟم٘مٓمت٤م احلذف( ُمـ دون طمؾ هذا اًمٍماع
(1)

شمّم٤مل ، ومٞمْمؾ اًمٜمص ُمتقشمرا سملم آ

َّٓ أن دظمقلام قمغم ُمتحرك شم٤مء اًمٗم٤مقمؾ )ت( وقمدم  وآٟمٗمّم٤مل، ومٜم٘مٓمت٤م احلذف شمٗمّمالن سملم ضمزئل اًمتٗمٕمٞمٚم٦م إ

وضمقد ؾم٤ميمـ سمٕمده٤م هق اًمذي ظمٚمؼ اًمٍماع ذم اًمٜمص، ًمٙمـ وضمقد اًمٕمٓمػ سمٕمد ٟم٘مٓمتل احلذف دمٕمؾ ُمـ 

ًمؽميمٞم٥م اًمٚمٖمقي اعمتٕمذر اًمٗمّمؾ سملم إؾمٓمر ويمذًمؽ اًمقصؾ أيْم٤ًم وم٤مًمٌحر اًمِمٕمري يٗمرض اًمقصؾ، وا

 وٟم٘مٓمت٤م احلذف شمٗمرض اًمٗمّمؾ، وهٙمذا ئمؾ اًمتقشمر ذم ُمثؾ هذه اًمٔم٤مهرة سمال هن٤مي٦م- 

٤م اًمتقفمٞمػ اًمث٤م : وم٤مًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٦م حتقيؾ إي٘م٤مقمل يم٤مًمتل شمٗمٕمٚمٝم٤م اًمٗم٤مصٚم٦م واًمٜم٘مٓم٦م- وشمٔمٝمر سمراقم٦م  أُمَّ

قمغم حمذوف يمام ( ُمـ اًمٜمص ٓ ًمٚمدًٓم٦م 60، 66، 2، 7، 3، 0اًمِم٤مقمر ذم شمقفمٞمػ ٟم٘مٓمت٤م احلذف ذم اًمًٓمر )

، وإٟمام شمتدظمؾ يمذًمؽ –ُم٤م هيٛمٜم٤م هٜم٤م –هل احل٤مل ذم اًمٙمت٤مسم٦م، وإٟمام ًمدٓٓت مج٤مًمٞم٦م ختتص، ٓ سم٤مإلي٘م٤مع وطمده 

 ومٞمام قمرف سمدًٓم٦م اًمّمٛم٧م- "ٓ ًمٖم٦م ًمف"ذم شم٠مدي٦م ُمْمٛمقن 

 ويًتقىمٗمٜم٤م شمِمٙمٞمؾ سمٍمي رائع ذم ىمّمٞمدة )ٓ( ي٘مقل سمًٞمًق:

 ضمراطم٦م يمٜم٧م شم٘مقل:

ٓ 

 أهمالًمف يم٤مٟم٧م شم٘مقل:

ٓ 

 ومقق صدره يامُم٦م أقمٓمتفو

 يمؾ ريِمٝم٤م

 وٗمػمة جلرطمف، يم٤مٟم٧م شم٘مقل:

ٓ 

                                                 
 -966ضم٤مسمر قمّمٗمقر: ُمٗمٝمقم اًمِمٕمر، ص(1)
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 ٓ ًمٚمذيـ سم٤مقمقا واؿمؽموا ظمٚمخ٤مل همزه

 ٓ ًمٚمذيـ طمٓمٛمقا ُمررة همزة

 سم٤مقمقا اًمِمٔم٤مي٤م واؿمؽموا أوزة

 أيتٝم٤م إوزة

 يمٗمك قمـ اًمّمٞم٤مح حلٔم٦م

 وًمتًٛمٕمٞمف ُمرة ي٘مقل:

ٓ
(1)

- 

 "ٓ"ًمٙمـ ؾمٕمتف اًمدًٓمٞم٦م ه٤مئٚم٦م، ٕن شم٘مع اًمٕملم ذم هذا اًمٜمص قمغم ًمٗمظ يِمٖمؾ طمٞمزًا ُمٙم٤مٟمٞم٤ًم صٖمػمًا؛ 

، ٓ ًمٚمذيـ "ٓ ًمٚمذيـ سم٤مقمقا"اًمتل وىمٕم٧م وطمده٤م ذم ؾمٓمر أرسمع ُمرات، وُمتّمٚم٦م سمؽميمٞم٥م ُمتج٤مٟمس ُمرشملم 

طمٓمٛمقا شمٕمٜمل ُمقىمٗم٤ًم طم٤مزُم٤ًم وحتدي٤ًم ًمٙمّؾ أؿمٙم٤مل اًم٘مٛمع، ًمذا وم٢من رٟمٞمٜمٝم٤م اإلي٘م٤مقمل قم٤مٍل ضمدًا وُمتقاومؼ ُمع هذا 

 ٤ًمطم٦م اًمًقاد اعمحددة اًمتل يِمٖمٚمٝم٤م-اًمذي همٚم٥م وجٞمجف ُم "ٓ"اًمّمقت اعمٛمتد 

وأضم٤مد سمًٞمًق ذم شمقزيع اًمدوال اعمٙمتٜمزة سم٤مإلحي٤مء قمغم ُمقاىمع ُمٝمٛم٦م ُمـ اًمٜمّمقص، يمام ومٕمؾ ذم ىمّمٞمدة 

 ي٘مقل: "صمٚم٩م-- صمٚم٩م-- صمٚم٩م"

 صمٚم٩م---

 صمٚم٩م---

 صمٚم٩م---

 أؾم٘مط

 أؾم٘مط

 أؾم٘مط يم٤مًمتٝمؿ اًمٌٞمْم٤مء

 أؾم٘مط يم٤مًمتٝمؿ اًمًقداء

 ويمـ إن ؿمئ٧م زضم٤مضم٤م

 أو إن ؿمئ٧م ضمٚمٞمدا

ح أسمدًا قم٤مضم٤ًم ورظم٤مُم٤مًمـ شمّمٌ
(2)

 

                                                 
 -917ُمٕملم سمًٞمًق: إقمامل اًمِمٕمري٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، ص(1)

 -196ٟمٗمس اعمّمدر، ص(2)
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٤ًم وم٘مد شمردد اًمدال  صمالث ُمرات شمرّددًا  "صمٚم٩م"ُمـ اًمالوم٧م هٜم٤م أن اًمٕمٜمقان حيٛمؾ شمِمٙمٞماًل سمٍمي٤ًم ظم٤مصَّ

 أوم٘مٞم٤ًم وُمع ووع ٟم٘م٤مط سمٞمٜمٝم٤م ًمٞمٌم ذًمؽ سمًٞم٤مق اًمٜمص أيت-

ٚم٩م سمٞم٤مض اًمث"صمؿ يتٙمرر اًمدال ٟمٗمًف شمٙمرارًا رأؾمٞم٤ًم وقمغم ُمد اًمٌّمدر سمٌٞم٤مض ئمٝمر ودي٦م اًمدًٓم٦م سملم 

، صمؿ يردد وسمِمٙمؾ رأد دال اًمتحدي )أؾم٘مط( ُمرشملم ُمٜمٗمردًا وُمرشملم ذم "اعمتٝمؿ وسمٞم٤مض اًمّمٛم٧م اًمؼميء

شمريمٞم٥م ُمتج٤مٟمس ويالطمظ هٜم٤م ارشمٗم٤مع ٟمؼمة اًمٜمص وقمٚمق رٟمٞمٜمف ُمع زي٤مدة اًمٌٜمك اًمداًم٦م واعمقىمٕم٦م صمؿ شمٙمقن 

ٜمف يٚمخص جمٛمؾ اًمٜمتٞمج٦م ُمع شمّم٤مقمد دراُم٤م إطمداث )ؾمتذوب( دال يِمٖمؾ ؾمقادًا صٖمػمًا ُمـ اًمًٓمر ًمٙم

 احلٙم٤مي٦م ويٕمٙمس صم٘م٦م ؿم٤مقمرٟم٤م اعمٜم٤موؾ سم٠من ًمٞمؾ اًمٔمٚمؿ زائؾ-

 اخلامتــ٘

 اًمٌٜمٞم٦م اإلي٘م٤مقمٞم٦م ذم ؿمٕمر ُمٕملم سمًٞمًقيمِمٗم٧م هذه اًمدراؾم٦م سمٕمد هذه اًمرطمٚم٦م آؾمتٙمِم٤مومٞم٦م ذم رطم٤مب 

ٟمٖم٤مُمٝم٤م ذم متٞمزت سم٤مًمٖمٜم٤مئٞم٦م وقمٚمق اًمٜمؼمة اًمٚمحٜمٞم٦م وىمقة رٟمٞمٜمٝم٤م وشمٜمقع أ اإلي٘م٤مقمٞم٦م ذم ؿمٕمر ُمٕملم سمًٞمًقأن اًمٌٜمٞم٦م 

 ؾمٞم٤مق هرُمق  ُمتج٤مٟمس يٕمٙمس اًمٜمًؼ اًمِمٕمقري اًمذي حيًف اعمٌدع رهمؿ شمٗمٙمؽ واىمٕمف اعمتٜم٤مىمض-

وىمد طمرص اًمِم٤مقمر قمغم ؿمحـ ٟمّمقصف سمٓم٤مىم٤مت اًمٜمٖمؿ اًمّمقيت سمؽمديد طمروف ُمتزاوضم٦م أو ُمتامصمٚم٦م 

شمتخذ شمٜمًجؿ طمريمتٝم٤م اإلي٘م٤مقمٞم٦م ُمع طمريم٦م اعمٕمٜمك، يمام سمرزت وم٤مقمٚمٞم٦م اًمؽمديد قمغم ُمًتقى إًمٗم٤مظ اًمتل 

 ُمٙم٤مٟمٞم٤ًم شمرايمٛمٞم٤ًم ُمتٜمققم٤ًم يٜمًػ اًمدًٓم٦م ويٕمٛمؼ دراُمٞم٦م اًمٜمص ويٚمح قمغم ؾمٞم٤مىم٤مت حمددة-

٤م قمغم ُمًتقى اجلٛمؾ اًمِمٕمري٦م وم٘مد متٞمزت اًمٜمّمقص سم٤مًمتقازن واًمتامصمؾ واٟمتٔم٤مم اعمح٤مور إوم٘مٞم٦م  أُمَّ

زم ذم اًمتقزيع سمٕمالىم٤مت اًمؽمايمٞم٥م اًمٜمحقي٦م اعمتداظمٚم٦م وظمّم٤مئّمٝم٤م اًمّمقشمٞم٦م واًمٜمٖمٛمٞم٦م، ويٌ٘مك اعمحقر آؾمتٌدا

 اعمٙم٤م  لذه اًمٌٜمك اًمٚمٖمقي٦م اعمقىمٕم٦م ُمٜمقـم٤ًم سم٤مًمتقؾمع اًمدٓزم-

يمام قمٛمد اًمِم٤مقمر ُمٕملم سمًٞمًق إمم جم٤مٟم٦ًم اًمٌٜمك اًمؽميمٞمٌٞم٦م ًمٚمٜمّمقص ذم حم٤موًم٦م ًمرصد اًمقوٕمٞم٦م اًمٜمٖمٛمٞم٦م 

تِمٙمٞمالت اعمريم٦ٌم ًمإلي٘م٤مع واحل٤مًم٦م اًمدًٓمٞم٦م اعمتٛمقضم٦م ًمٌٜمٞمتف اًمتٕمٌػمي٦م، وذم اجل٤مٟم٥م أظمر وفمَّػ اًمِم٤مقمر اًم

اًمٌٍمي٦م؛ إليامٟمف أن اًمرؾمؿ اًمٜم٤مؿمئ ُمـ شمقزيع اًمدوال واًمؽمايمٞم٥م يٕمٓمل دٓٓت شمدقمؿ ُمقوقع اخلٓم٤مب 

 اًمِمٕمري ويٕمٓمل إي٘م٤مقم٤مت سمٍمي٦م شمتٔم٤مومر ُمع أٟم٤ًمق إي٘م٤مع اًمٌٞمئ٦م اًمّمقشمٞم٦م-

وأظمػمًا وم٢من أسمرز ُم٤م ذم شمِمٙمٞمؾ اًمٌٜمٞم٦م اإلي٘م٤مقمٞم٦م هق اإلي٘م٤مع اًمٜم٤مؿمئ قمـ اًمتِمٙمٞمالت اًمٌٍمي٦م احلًدٞم٦م 

  تل شمتْم٤مومر ُمع أٟم٤ًمق إي٘م٤مع اًمٌٜمٞم٦م اًمّمقشمٞم٦م ذم ظمٚمؼ إي٘م٤مع سمٍمي ُمتقه٩م اًمٜمٖمؿ وُمتٕمدد اًمدًٓم٦م-اًم
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 :َلخَُّصامُل

وامن "ٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕم٤ميػم قمغم ُمدى اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛم إمم اًمتٕمّرفهدوم٧م اًمدراؾم٦م 

اشمٌٕمد٧م  -ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتددريس ودوره  ذم شمٓمدقير إداء إيمد٤مديٛمل "اجلقدة وآقمتامد

ن جمتٛمع اًمدراؾم٦م ُمـ أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس ذم مخس ضم٤مُمٕم٤مت  اًمدراؾم٦م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم، وشمٙمقَّ

ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمٖمرسمٞم٦م،  وضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم ؾمٕمقدي٦م متثؾ اعمٜم٤مـمؼ اإلداري٦م اعمختٚمٗم٦م )

قمٌداًمرمحـ سمـ ومٞمّمؾ سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م،  وضم٤مُمٕم٦م ٟمجران سم٤معمٜمٓم٘م٦م اجلٜمقسمٞمد٦م،  وضم٤مُمٕمد٦م احلددود اًمِمدامًمٞم٦م 

 اظمتدػمت إذ (0707وسمٚمغ طمجؿ جمتٛمع اًمدراؾمد٦م ) (وضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمقؾمٓمك سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمِمامًمٞم٦م،

حتٚمٞمدؾ آٟمحددار  واؾمدُتخدمواؾمتخدُم٧م آؾمت٤ٌمٟم٦م يم٠مداة جلٛمع اعمٕمٚمقُم٤مت،  ( قمْمقاً 222قمٞمٜم٦م ىمدره٤م)

وضمدقد قمالىمد٦م ذات  أمهٝمد٤م  ٟمتد٤مئ٩م قمديددةاعمتٕمدد ٓظمت٤ٌمر ومروض اًمدراؾم٦م، وىمد ظمٚمّم٧م اًمدراؾم٦م إمم 

دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م سملم اًمتدزام اًمدؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞمد٦م سم٤مجل٤مُمٕمد٤مت اًمًدٕمقدي٦م سمجٛمٞمدع ُمٕم٤ميػم)ودامن اجلدقدة 

(، وهدل ذات دًٓمد٦م 2.276طمٞم٨م سمٚمٖمد٧م درضمد٦م آرشمٌد٤مط )( و)شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل(؛ وآقمتامد

(- يمام أفمٝمرت ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾمد٦م 2.712(، وضم٤مءت ىمٞمٛم٦م ُمٕم٤مُمؾ اًمتحديد )2.21إطمّم٤مئٞم٦م قمٜمد ُمًتقى )

قمددم وضمدقد ومدروق ووضمقد ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م ذم إضم٤مسم٤مت أومراد اًمٕمٞمٜم٦م شمٌٕمد٤ًم عمتٖمػم)اجل٤مُمٕمد٦م(، 

٦م إطمّم٤مئٞم٦م ذم إضم٤مسمد٤مت أومدراد اًمٕمٞمٜمد٦م شمٌٕمد٤ًم عمتٖمدػم )اًمٙمٚمٞمد٦م(، واظمتتٛمد٧م اًمدراؾمد٦م سمٕمددد ُمدـ ذات دًٓم

اًمتقصٞم٤مت ُمـ أمهٝم٤م ضورة ووع رًمٞم٤مت واوح٦م ًمٙمٞمٗمٞم٦م شمٓمقير اًمرؾم٤مئؾ اخل٤مص٦م سم٤مًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م؛ 

مترات ًمتقايم٥م ٟمٔمػماهت٤م قمغم اعمًتقى اإلىمٚمٞمٛمل واًمٕم٤معمل وشمٗمٕمٞمؾ ُمِم٤مريم٦م  أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتددريس ذم اعمد١م

اخل٤مرضمٞم٦م واطمت٤ًمب ُمِم٤مريم٤مهتؿ يم٠مطمد حمٙم٤مت شم٘مٞمدٞمٛمٝمؿ وشمدرىمٞمتٝمؿ، واًمٙمِمدػ قمدـ ُمٕمقىمد٤مت شمٓمٌٞمدؼ 

ُمٕم٤ميػم وامن اجلقدة، وآقمتامد إيم٤مديٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٤مت، وآهدتامم سم٤مًٔمٞمد٤مت اًمٗمٕم٤مًمد٦م اًمتدل ُمدـ ؿمد٠مهن٤م 

 اعمح٤مومٔم٦م قمغم آقمتامد إيم٤مديٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٤مت-
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Abstract 
The study is aimed at identifying the extent to which the academic programs 

in Saudi universities adhere to the standards of quality assurance and 

accreditation from the point of view of faculty members and its impact on 

the development of academic performance. The study has followed an 

analytical descriptive approach. Its population consists of staff members at 

five Saudi universities, representing various administrative regions (Um al-

Qura University in Makkah in the western region, Imam AbdulRahman Bin 

Faisal University in the eastern region, Najran University in the southern 

region, Northern Board University in the northern region, and Shaqra 

University a central region.) The study population is  (2727) where a sample 

of (800) members has been selected. The questionnaire has been used as a 

data collection tool and multiple regression analysis has been adopted to test 

the study hypothess. 

 

It has been found that there is a statistically significant correlation between 

the commitment of academic programs of the Saudi universities by quality 

assurance and accreditation and development of academic performance 

where correlation rate is (0.871), that is statistically significant at the level of 

(0.05). And the correlation coefficient is (0.759). There are also statistically 

significant differences in the responses of the sample members depending on 

the variable (University) in relation to their response to all aspects of the 

study. There are no statistically significant differences in the responses of 

the sample members depending on the variable (Faculty) in relation to their 

response to all aspects of the study.The study has suggested a number of 

recommendations, the most important of which are: the need to develop 

clear mechanisms for how to develop mission of academic programs to keep 

pace with their counterparts at the regional and global level. To reveal the 

obstacles to applying quality assurance and academic accreditation standards 

in universities. To take care of effective mechanisms that will maintain 

academic accreditation in universities. To activate the participation of 

faculty members in external conferences and counting their participation as 

one criteria for their evaluation and academic promotion. 
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 املكذم٘: /6

شم٥م قمٚمٞمف ُمدـ آرشم٘مد٤مء سمجدقدة اًمتٕمٚمدٞمؿ وُم٤م يؽم ،ٟمٔمرًا ٕمهٞم٦م وامن اجلقدة وآقمتامد ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم

ر صم٘م٤مومد٦م اجلدقدة داًمٕم٤مزم  ووامن اًمتٛمٞمز، وحتديد ُمٕم٤ميػم اجلقدة قمغم ُمًتقى قمٜم٤مس اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞمد٦م، وٟمِمد

واًمت٘مقيؿ اًمذايت ذم اعم١مؾم٦ًم اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ، وشمًٞمػم اًمٕمٛمؾ إيم٤مديٛمل وومؼ ُمٜمٔمقُم٦م ومٕم٤مًم٦م شمٕمٛمؾ قمغم شم٠مُملم اًمٜمٛمق 

ًمتدزام اًمدؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞمد٦م سمٛمٕمد٤ميػم ودامن اجلدقدة ان إذ أ٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم- اعمٝمٜمل وإيم٤مديٛمل ذم ُم١مؾمً

 ،واًمٕمٛمٚمٞم٦م ،وىمدراهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،تٓمقير إداء إيم٤مديٛمل ٕقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس وشمٓمقير ُمٝم٤مراهتؿًموآقمتامد 

ٝمد٤مم ًمٚمٛم هؿ زيد٤مدة ظمدؼماهتؿ واؾمدتٕمداديٕمٛمدؾ قمدغم واًمتحًلم اعمًدتٛمر  ،واًمتٓمقير ،واًمتج٤موب ُمع اًمتٖمٞمػم

 واعمتٖمػمات داظمؾ ُم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم وظم٤مرضمٝم٤م- ،اجلديدة

يقاضمف ُم١ًموزم ُم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم، طمٞم٨م  حتدي٤مً  ٛمثؾإن ُمقوقع ضمقدة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم أصٌح ي

سمٖمٞم٦م ًمٗم٧م ٟمٔمر  ؛عقسمٓمرح هذا اعمقو لقمغم اًمّمٕمد اًمٕم٤معمل واإلىمٚمٞمٛم- قمديدة شمرسمقي٦م سم٤مدرت ُم١ممترات

قمـ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ذم اًم٘مرن احل٤مدي واًمٕمنميـ  اًمٞمقٟمًٙمقذم ُم١ممتر  ُأيّمدَ سمجدي٦م، وىمد  اًم٘م٤مئٛملم قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ ًمف

ّمقص، ُمـ طمٞم٨م اًمٌح٨م قمـ ضمقدة وُم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمؿ قمٛمٚمف هبذا اخل ،قُم٤متٙمقمغم ُم٤م يٜمٌٖمل قمغم احل

ؾم٥ٌم اإلىم٤ٌمل ال٤مئؾ قمغم ُم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمؿ  قمغم اًمٙمٞمػ ؿ،ٙمذم فمؾ ـمٖمٞم٤من اًم ٦مصظم٤ماًمٜمققمٞم٦م ذم يمؾ رء 

 ُمع احلرص قمغم ضورة اًمًٕمل اعمًتٛمر ًمتٓمقير ُمٝم٤مرات أؾم٤مشمذة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ُمـ اًمٜم٤مطمٞمتلم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕم٤مزم

 (-0222،قمٌداًمدايؿ) واعمٝمٜمٞم٦م

ضمقدة شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م دمٕمدؾ  حق إا٤مد ُمٕم٤ميػمٟميمؾ ُم٤م ؾمٌؼ يم٤من داومٕم٤ًم وراء ضورة اًمتٖمٞمػم واًمتٓمقير واًمًٕمل 

 شمِمددٛمؾ، وواًمتٛمٞمدز ،وآؾمدتٛمراري٦م اعمٜم٤مومًد٦م،ُمدـ اعم١مؾمًد٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞمد٦م ُم١مؾمًد٤مت ؿمد٤مُمٚم٦م وىمد٤مدرة قمدغم 

 ء-ظمذ ذم اًمٜمٛمق قمغم طمد ؾمقاإ، و ٦مٞمواًمٜم٤مُم اعمت٘مدُم٦مع اًمدول اًمتحدي٤مت مجٞم

ًمذا أصٌح ُمـ اًميوري شمريمٞمز سم١مرة آهتامم قمغم شمٓمقير اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ُمـ طمٞم٨م اًمٗمٚمًٗم٦م واًمرؾم٤مًم٦م "

 اعمٕمد٤ميػم ذمٕم٤مزم اد٥م شمدقاومر جمٛمققمد٦م ُمدـ وًمتح٘مٞمؼ آقمتامدي٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًم ،وآؾمؽماشمٞمجٞم٤مت واعمخرضم٤مت

يد٤م اًمتٜم٤مومًدٞم٦م ُمدع ُمدـ حت٘مٞمدؼ اعمزا ٛمٙمٜمٝمد٤ميٛمٙمٜمٝم٤م اًمقصقل عمًتقى اجلقدة اًمذي ي اًمتٕمٚمٞمٛم٦م؛طمتكاعم١مؾم٤ًمت 

ؿ وم٠من آًمتزام سمتٓمٌٞمؼ ُمٗم٤مهٞمؿ اجلقدة ؾمقف ي١مهؾ اجل٤مُمٕم٤مت اًمتل شمًٕمك ًمٚمتٓمدقر واًمت٘مددم ٤م، وُمـ صمَّ ػماهتٟمٔم

 (-0266اجلٚمٌل،)"ٙمؾ ظم٤مصِمعمٜمِمقد سما إيم٤مديٛملّمقل قمغم آقمتامد احل
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 ّأطٝلتَا: مؼهل٘ الذساط٘ /0

شمًٕمك ُم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م إمم احلّمدقل قمدغم آقمدتامد إيمد٤مديٛمل 

، وًم٘مدد ازداد اهدتامم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمدغم آقمدتامد إيمد٤مديٛملًمْمامن ُمقايم٦ٌم اعمٕم٤ميػم اًمٕم٤معمٞم٦م ، واًمتٓمقير اعمًتٛمر 

 ذم هذه اًمٗمدؽمة سمٛمٕمد٤ميػم ودامن اجلدقدة وآقمدتامد ذم اًمتٕمٚمدٞمؿ وظمّمقصد٤ًم اًمتٕمٚمدٞمؿ اجلد٤مُمٕمل، عمد٤م اًم٤ٌمطمثلم

ًمٚمج٤مُمٕم٤مت ُمـ دور قمٔمٞمؿ ذم إقمداد اًمٙمقادر اًمٌنمي٦م وشم٠مهٞمٚمٝم٤م قمٚمٛمٞم٤ًم وُمٝمٜمٞم٤ًم ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت، وآرشم٘م٤مء 

ٞم٦م عم١مؾم٤ًمهت٤م اًمتٕمٚمٞمٛمٞمد٦م ممد٤م ، وذًمؽ ُمـ ظمالل إيّم٤مل اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕم٤مًمى اًمٕمٚمٛمل عم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزمسم٤معمًتق

وقمدغم ودقء ُمد٤م ذيمدر ، ًمتٚمٛمس ضمقاٟم٥م اًم٘مّمقر ،يتٓمٚم٥م دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمٞمداٟمٞم٦م ًم٘مٞم٤مس ضمقدة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم

 :أيتأقماله ، وم٢من اًمٌح٨م حي٤مول اإلضم٤مسم٦م قمـ اًمت٤ًمؤل اًمرئٞمس 

د ُمدـ ُم٤م ُمدى اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕم٤ميػم وامن اجلدقدة وآقمدتام"

 "وضمٝم٦م ٟمٔمر أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس؟

 :أيتُمـ إؾمئٚم٦م اًمٗمرقمٞم٦م قمغم اًمٜمحق قمدٌد ويتٗمرع ُمـ هذا اًم١ًمال اًمرئٞمس 

ُم٤م ُمدى اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕم٤ميػم وامن اجلقدة وآقمتامد ذم  -6

 ُمٕمٞم٤مر صٞم٤مهم٦م اًمرؾم٤مًم٦م وإهداف ًمٚمؼمٟم٤مُم٩م؟

٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕم٤ميػم وامن اجلقدة وآقمتامد ذم ُم٤م ُمدى اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم -0

 ُمٕمٞم٤مر إدارة اًمؼمٟم٤مُم٩م ووامن ضمقدشمف؟

ُم٤م ُمدى اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕم٤ميػم وامن اجلقدة وآقمتامد ذم  -3

 ُمٕمٞم٤مر اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕمٚمؿ؟

ي٦م سمٛمٕم٤ميػم وامن اجلقدة وآقمتامد ذم ُم٤م ُمدى اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقد -9

 ُمٕمٞم٤مر اًمٓمالب ؟

ُم٤م ُمدى اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕم٤ميػم وامن اجلقدة وآقمتامد ذم  -1

 ُمٕمٞم٤مر هٞمئ٦م اًمتدريس؟

ُم٤م ُمدى اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕم٤ميػم وامن اجلقدة وآقمتامد ذم  -1

 اًمتٕمٚمؿ واعمراومؼ واًمتجٝمٞمزات؟ ُمٕمٞم٤مر ُمّم٤مدر

 أٍذاف الذساط٘: /3

 هتدف هذه اًمدراؾم٦م إمم حت٘مٞمؼ قمدد ُمـ إهداف ُمـ أمهٝم٤م ُم٤م يكم:
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ُمٕمروم٦م ُمدى اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕم٤ميػم وامن اجلقدة وآقمتامد ذم  -6

 ُمٕمٞم٤مر صٞم٤مهم٦م رؾم٤مًم٦م اًمؼمٟم٤مُم٩م وأهداومف-

إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕم٤ميػم وامن اجلقدة وآقمتامد ذم سمٞم٤من ُمدى اًمتزام اًمؼماُم٩م  -0

 ُمٕمٞم٤مر إدارة اًمؼمٟم٤مُم٩م ووامن ضمقدشمف-

اًمٙمِمػ قمـ ُمدى اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕم٤ميػم وامن اجلقدة  -3

 وآقمتامد ذم ُمٕمٞم٤مر اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕمٚمؿ-

٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕم٤ميػم وامن اجلقدة وآقمتامد ذم ُمٕمروم٦م ُمدى اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل -9

 ُمٕمٞم٤مر اًمٓمالب-

سمٞم٤من ُمدى اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕم٤ميػم وامن اجلقدة وآقمتامد ذم  -1

 ُمٕمٞم٤مر هٞمئ٦م اًمتدريس-

اًمٙمِمػ قمـ ُمدى اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕم٤ميػم وامن اجلقدة  -1

 قمتامد ذم ُمٕمٞم٤مر ُمّم٤مدر اًمتٕمٚمؿ واعمراومؼ واًمتجٝمٞمزات-وآ

سمٞم٤من دور اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕم٤ميػم وامن اجلقدة وآقمتامد قمغم  -7

 شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل-

 -" اًمٙمٚمٞم٦م–اجل٤مُمٕم٦م  "اًمتٕمرف قمغم اًمٗمروق ذم رراء أومراد اًمٕمٞمٜم٦م شمٌٕم٤ًم عمتٖمػمات  -2

ذم رراء أومراد اًمٕمٞمٜم٦م قمـ وضمقد قمالىم٦م ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م سملم )اًمتزام اًمتٕمرف قمغم اًمٗمروق  -2

 اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕم٤ميػم وامن اجلقدة وآقمتامد( و)شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل(

 شمقوٞمح ُمدى اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕم٤ميػم وامن اجلقدة وآقمتامد- -62

٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕم٤ميػم وامن اجلقدة وآقمتامد قمغم سمٞم٤من دور اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم -66

 شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل-

 أٍنٔ٘ الذساط٘ :/9

 شمٕمقد أمهٞم٦م هذه اًمدراؾم٦م إمم ُم٤م يكم:

شمقومػم سمٞم٤مٟم٤مت وُمٕمٚمقُم٤مت ىمد شمٗمٞمد اًم٘مٞم٤مدات اًمٕمٚمٞم٤م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م، ًمزي٤مدة درضم٦م آًمتزام  -6

 -"دوامن اجلقدة وآقمتام"سمٛمٕم٤ميػم 
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وامن اجلقدة "إوم٤مدة اجلٝم٤مت ذات اًمٕمالىم٦م سمقوٕمٞم٦م اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م، وُمدى اًمتزاُمٝم٤م سمٛمٕم٤ميػم  -0

 -"وآقمتامد

شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم ُمقوقع يثػم اهتامم اًم٤ٌمطمثلم واعمٝمتٛملم؛ إلضمراء ُمزيد ُمـ اًمدراؾم٤مت  -3

 وإسمح٤مث ًمٚمقصقل إمم ٟمت٤مئ٩م شمًٝمؿ ذم شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل-

 وشمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل- "وامن اجلقدة وآقمتامد"طمثلم ذم جم٤مل ُمٕم٤ميػم شمقومػم ُمراضمع ًمٚم٤ٌم -9

 :منْرز الذساط٘ /1

قم٤ٌمرة قمـ إـم٤مر ٟمٔمري حيدد اعمتٖمػمات اعمرشمٌٓم٦م "( سم٠مٟمف 91،ص2009اًمٕمري٘مل،ٟمٛمقذج اًمدراؾم٦م قمرومف )إ

د٦م ُمدـ ٟمٛمدقذج اًمدراؾمدإويتٙمدقن  ،"سمٛمقوقع اًمدراؾم٦م، ويدرس اًمٕمالىم٤مت اعمت٤ٌمدًمد٦م سمدلم هدذه اعمتٖمدػمات

وشمِمددٛمؾ: اًمرؾمدد٤مًم٦م  ،"وددامن اجلددقدة وآقمددتامد"وم٤معمجٛمققمدد٦م إومم متثددؾ ُمٕمدد٤ميػم   ،جمٛمددققمتلم رئٞمًددٞمتلم

هٞمئد٦م اًمتددريس، ُمّمد٤مدر اًمدتٕمٚمؿ  ،ًمتٕمٚمدٞمؿ واًمدتٕمٚمؿ، اًمٓمدالبا وإهداف،إدارة اًمؼمٟم٤مُم٩م ووامن ضمقدشمف،

ير إداء إيمد٤مديٛمل، واًمتجٝمٞمزات سمقصٗمٝم٤م)ُمتٖمػمات ُمًت٘مٚم٦م(،واعمجٛمققمددد٦م اًمث٤مٟمٞمد٦م متثدؾ شمٓمدق ،واعمراومؼ

 واًمتل شمِمٛمؾ: اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕمٚمؿ، اًمٌح٨م اًمٕمٛمكم ، ظمدُم٦م اعمجتٛمع سمقصٗمٝم٤م )ُمتٖمػمات شم٤مسمٕم٦م(-

ٟمٛمقذج وضمقد قمالىم٦م ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م سمدلم ُمٕمد٤ميػم ودامن اجلدقدة وآقمدتامد وسمدلم ويٗمؽمض إ

واًمتدل شمدؿ ذيمرهد٤م ودٛمـ  ،شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل، ويٜمٌثؼ ُمـ اًم١ًمال اًمرئٞمس قمدد ُمـ إؾمئٚم٦م اًمٗمرقمٞمد٦م

 -أؾمئٚم٦م اًمدراؾم٦م 

 : ٟمٛمقذج اًمدراؾم٦مإ( يٌلم 1رىمؿ ) أيتواًمِمٙمؾ 
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 فشّض الذساط٘: /1

 :أشمٞم٦مهتدف اًمدراؾم٦م إمم اظمت٤ٌمر اًمٗمروض 

اجل٤مُمٕمد٤مت اًمًدٕمقدي٦م سمٛمٕمد٤ميػم اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞمد٦م ذم قمالىم٦م ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م سملم اًمتزام  هٜم٤مك

 ( و)شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل(، ويٜمٌثؼ ُمـ هذه اًمٗمروٞم٦م اًمٗمروٞم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م:)وامن اجلقدة وآقمتامد

قمالىم٦م ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م سملم اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕمٞم٤مر  هٜم٤مك , أ

 )صٞم٤مهم٦م اًمرؾم٤مًم٦م وإهداف( و)شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل(-

إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕمٞم٤مر قمالىم٦م ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م سملم اًمتزام اًمؼماُم٩م  هٜم٤مك , ب

 )إدارة اًمؼمٟم٤مُم٩م ووامن ضمقدشمف( و)شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل(-

قمالىم٦م ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م سملم اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕمٞم٤مر  هٜم٤مك , ت

 )اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕمٚمؿ( و)شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل(-

سملم اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕمٞم٤مر قمالىم٦م ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م  هٜم٤مك , ث

 )إدارة ؿم١مون اًمٓمالب( و)شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل(-

قمالىم٦م ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م سملم اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕمٞم٤مر  هٜم٤مك , ج

 )اؾمت٘مٓم٤مب أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس( و)شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل(-

ىم٦م ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م سملم اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕمٞم٤مر قمال هٜم٤مك , ح

 )ُمّم٤مدر اًمتٕمٚمؿ واعمراومؼ واًمتجٝمٞمزات( و)شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل(-

 ميَر الذساط٘:  /7

آؾمت٤ٌمٟم٦م يمد٠مداة  واؾمتخدُم٧ماعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم، ًمتح٘مٞمؼ أهداف اًمدراؾم٦م ، اقمتٛمدت اًمدراؾم٦م 

 -ٟم٤مت ُمـ جمتٛمع اًمدراؾم٦م ) أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس ذم اجل٤مُمٕم٤مت حمؾ اًمدراؾم٦م(جلٛمع اًمٌٞم٤م

 :/ سذّد الذساط2٘

 قمْمقا-(0707)واًم٤ٌمًمغ قمددهؿ  أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس ذم مخس ضم٤مُمٕم٤مت ؾمٕمقدي٦م احلدود اًمٌنمي٦م:

مخس ضم٤مُمٕم٤مت ؾمٕمقدي٦م )ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ، وضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم قمٌداًمرمحـ سمـ ومٞمّمدؾ ،  احلدود اعمٙم٤مٟمٞم٦م:

 ٤مُمٕم٦م ٟمجران ، وضم٤مُمٕم٦م احلدود اًمِمامًمٞم٦م ، وضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء(-وضم
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م (، وهدل اًمٗمدؽمة اًمتدل سمددأت ومٞمٝمد٤م اجل٤مُمٕمد٤مت 0262,م 0263اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞمد٦م )  احلدود اًمزُم٤مٟمٞم٦م:

سم٤مٟٓمٓمالق ٟمحق احلّمدقل قمدغم آقمدتامد ؾمدقاًء قمدغم ُمًدتقى اًمدؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞمد٦م أو اعمًدتقى اعم١مؾمزد 

 ًمٚمج٤مُمٕم٤مت-

دى اًمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اًمًدٕمقدي٦م سمٛمٕمد٤ميػم ودامن اجلدقدة )ُم احلدود اعمقوققمٞم٦م:

 ه ذم شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل(-دوروآقمتامد و

  : مصطلشات الذساط٘ /2

 اجلْدٗ:

أو سمرٟم٤مُم٩م شمٕمٚمٞمٛمل ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤معمٕم٤ميػم  ،اًم٘مٞمٛم٦م أو اًم٘مْدر اًمٙمٛمل أو اعمًتقى اًمذي يٛمٜمح عم١مؾم٦ًم شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م "

-)الٞمئدد٦م اًمقـمٜمٞمدد٦م ًمٚمت٘مددقيؿ وآقمددتامد "أو سمرٟمدد٤مُم٩م شمٕمٚمٞمٛمددل ُمددـ ٟمققمددف ،١مؾمًدد٦م شمٕمٚمٞمٛمٞمدد٦ماعم٘مٌقًمدد٦م قمٛمقُمدد٤ًم عم

 ( -90، ص 0222إيم٤مديٛمل،

ذم فمدؾ  ،متٙمٜمٝمد٤م ُمدـ اًمٌ٘مد٤مء وآؾمدتٛمراراًمتدل تٜم٤مومًٞم٦م اًم اعمٞمزةحلّمقل قمغم اجلقدة يٕمرومٝم٤م اًم٤ٌمطم٨م :ا

 - ًمٚمٛمٜمٔمامت ٞمجٞم٤ماؾمؽماشماجلقدة ؾمالطم٤م  شمّمٌحاعمتٖمػمات اًمٌٞمئٞم٦م اعمتالطم٘م٦م، مم٤م أدى إمم أن 

 اجلْدٗ يف التعلٔه العالٕ:

ويم٤موم٦م اجلٝم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م  ،ىمدرة اعمٜمت٩م اًمتٕمٚمٞمٛمل قمغم شمٚمٌٞم٦م ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٓم٤مًم٥م وؾمقق اًمٕمٛمؾ واعمجتٛمع"

واخل٤مرضمٞم٦م اعمٜمتٗمٕم٦م ُمـ أضمدؾ ظمٚمدؼ فمدروف ُمقاشمٞمد٦م ًمالسمتٙمد٤مر واإلسمدداع ذم ودامن شمٚمٌٞمد٦م اعمٜمدت٩م اًمتٕمٚمٞمٛمدل 

 (-1،ص0229احلقزم،)"عمًتقى اًمذي ٟمًٕمك مجٞمٕم٤ًم ًمٌٚمقهمفًمٚمٛمتٓمٚم٤ٌمت اًمتل هتٞمئ اًمٓم٤مًم٥م ًمٌٚمقغ ا

اًمٜمجد٤مح ذم اًمتٗمدقق و شم٘مٞمس اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتلشمٚمؽ "ويٕمرف اًم٤ٌمطم٨م )اجلقدة ذم اًمتٕمٚمٞمؿ( إضمرائٞم٤ًم سم٠مهن٤م: 

سمّمدٗم٤مت دمٕمٚمٝمدؿ ىمد٤مدريـ قمدغم ُمقايمٌد٦م سمًدامت وتٙمقيـ وإقمداد اًمٓمدالب ًمشمًٕمك اًمتل و اعمج٤مل اًمتٕمٚمٞمٛمل

 -"ت اًمت٘مدم اعمًتٛمر، وقمٛمٚمٞم٤مرذماًمتٓمقر اعمٕماًمت٘مدم و

 ضناٌ اجلْدٗ:

يمؾ اًمًٞم٤مؾم٤مت واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمقضمٝم٦م ٟمحق شمقومػم يمؾ ُم٤م ي٤ًمقمد قمغم حت٘مٞمدؼ اجلدقدة واعمح٤مومٔمد٦م قمٚمٞمٝمد٤م "

 (-36، ص0260اًم٤ًمُمرائل واًمٕمٞمث٤موي، ) "وآرشم٘م٤مء هب٤م 

قدي٦م اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقمٛمٚمٞم٦م شم٘مقيؿ أداء  ؛ سم٠مٟمف إيم٤مديٛملٕمريػ اإلضمرائل ًمْمامن اجلقدة وآقمتامد تواًم

 -وامن اجلقدة آقمتامد إيم٤مديٛمل، و ذم وقء ُمٕم٤ميػماعمٌحقصم٦م 
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 االعتناد:

ٟمِم٤مط ُم١مؾمز قمٚمٛمل ُمقضمف ٟمحق اًمٜمٝمقض وآرشم٘م٤مء سمٛمًدتقى اعم١مؾمًد٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞمد٦م ، وهدق أداة "

 (-06، ص0263إدريس، ) "ًمْمامن ؾمٛمٕم٦م اعم١مؾم٦ًم وشمرىمٞمتٝم٤م ووامن ضمقدة خمرضم٤مهت٤م ،وم٤مقمٚم٦م وُم١مصمرة

إىمرار جمٚمس آقمتامد ووامن اجلقدة اؾمدتٞمٗم٤مء ُم١مؾمًد٦م شمٕمٚمدٞمؿ قمد٤مل أو د: هق ويٕمرف اًم٤ٌمطم٨م آقمتام

 -ُمـ ُمٕم٤ميػم اجلقدة ُمًتقى ُمٕملم أيم٤مديٛملسمرٟم٤مُم٩م 

 تطْٓش األداٛ:

وآؿمدؽماـم٤مت اًمتدل يد١مدي آًمتدزام هبد٤م إمم  ،جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت واعمٕم٤ميػم وقمدد ُمـ اخلٓمقات"

 (-7، ص0262ُمرقمل،)"وسم٠مىمؾ اًمتٙم٤مًمٞمػ واًمٗم٤مقمٚمٞم٦م اعمرهمقسم٦مشمٜمٗمٞمذ اعمٝمٛم٦م وحت٘مٞمؼ إهداف سم٤مًمٙمٗم٤مءة اًمٕم٤مًمٞم٦م 

ُمدـ اجلدقدة  ًى ُمٞم٦م إمم حت٘مٞمدؼ ُمًدتقااًمر واإلضمراءاتاًمٕمٛمٚمٞم٤مت ويٕمرف اًم٤ٌمطم٨م شمٓمقير إداء : سم٠مٟمف 

إيم٤مديٛمٞمد٦م واًمدؼماُم٩م  ،ل حتٙمؿ اعم١مؾمًد٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞمد٦متاعمٕم٤ميػم اًمن سمٛمقضم٥م إيم٤مديٛمٞمقن واإلداريقيٓمٛمئـ سمف 

 -اًمتحًلم اعمًتٛمر عمًتقي٤مت إداءأضمؾ  ُمـشمٓمٌٞم٘مٝم٤م  وشمٕمٛمؾ قمغم 

 / إدشاٛات  الذساط٘:10

 دلتنع ّعٔي٘ الذساط٘:: 62/6

( ضم٤مُمٕم٤مت 1( قمْمقًا، ذم )0707أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس، واًم٤ٌمًمغ قمددهؿ ) يتٙمقن جمتٛمع اًمدراؾم٦م ُمـ

 "ـ سمـ ومٞمّمؾضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم قمٌداًمرمح"سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمٖمرسمٞم٦م، و "ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى") :ؾمٕمقدي٦م وهل

سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمنمىمٞم٦م، وضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمقؾمٓمك، وضم٤مُمٕم٦م ٟمجدران سم٤معمٜمٓم٘مد٦م اجلٜمقسمٞمد٦م، وضم٤مُمٕمد٦م احلددود 

ر ُمدـ قمٜمد٤مس اعمجتٛمدع، وسمٛمٕمددل د( قمٜمّم222ىمد شمؿ أظمذ قمٞمٜم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ )، و اًمِمامًمٞم٦م سم٤معمٜمٓم٘م٦م اًمِمامًمٞم٦م(

 -وصػ قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م( يٌلم 6دول )اجل،   و٤مجل٤مُمٕم٤مت سم%( يمٕمٞمٜم٦م ممثٚم٦م ًمٚمٛمجتٛمع 02.3)

شم٘م٤مـمع ُمتٖمػم طمٞم٨م يٛمثؾ  ؛ح٥ًم ُمتٖمػم اجل٤مُمٕم٦م واًمٙمٚمٞم٦م اًمتل شمٜمتٛمل إًمٞمٝم٤مسمقمٞمٜم٦م اًمٌح٨م  وُوّزقم٧م

اجل٤مُمٕم٦م واًمٙمٚمٞم٦م، واًمذي يقوح قمدد اعمِم٤مريملم ُمـ يمؾ يمٚمٞم٦م سمح٥ًم يمؾ ضم٤مُمٕم٦م، ويٌلم سم٤مًمتٗمّمٞمؾ يمٛمٞم٦م 

 : ( أيت0رىمؿ )آؾمت٤ٌمٟم٤مت اعمًؽمدة ُمـ اجل٤مُمٕم٤مت سمح٥ًم يمؾ يمٚمٞم٦م، طم٥ًم اجلدول 

  

مجخمع 

 السضاػت

العيىت 

 املذخاضة

الاػخماضاث 

 املىظعت
 الاػخماضاث املعازة واللالحت للخحليل

وؼبت املعاز إلى 

 املؼلم

وؼبت حغطيت 

 مجخمع السضاػت

2727 800 800 626 78.25% 29.3% 
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 (توزيع عينة البحث حسب متغير الجامعة والكلية التي تنتمي إليها0جدول رقم )

 الجامعة
 لكليةا

 اإلجمالي
 العلوم اإلدارية الهندسة الطب

 660 03 00 17 جامعة أم القرى
 661 00 66 23 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

 623 16 1 91 جامعة شقراء
 611 21 36 32 جامعة نجران

 632 33 09 73 جامعة الحدود الشمالية
 101 009 29 322 اإلجمالي

 المصدر: إعداد الباحث

ع اًم٤ٌمطم٨ميمام  ح٥ًم ُمتٖمػم اجل٤مُمٕم٦م واعمًتقى اًمقفمٞمٗمل، ومٝمذا اجلدول شمٗمّمٞمكم أيمثر، سمقمٞمٜم٦م اًمٌح٨م  وزَّ

طمٞم٨م ي٤ًمقمد قمغم ُمٕمروم٦م شمقزيع اًمٕمٞمٜم٦م سمح٥ًم اًمقفمٞمٗم٦م ذم يمؾ يمٚمٞم٦م أي ضم٤مُمٕم٦م، وي٤ًمقمد أيْم٤ًم قمغم طمٍم 

 : يقوح ذًمؽ( 3رىمؿ ) أيت، واجلدول  اًمٕمٞمٜم٦م ُمـ أصح٤مب يمؾ وفمٞمٗم٦م ذم يمؾ يمٚمٞم٦م ويمؾ ضم٤مُمٕم٦م

 توزيع عينة البحث حسب متغير الجامعة والمستوى الوظيفي( 3جدول رقم )

 الكلية الجامعة

 الوظيفي المستوى

عضو 
هيئة 
 تدريس

 منسق قسم
منسق 
 جودة

 عميد كلية وكيل كلية رئيس قسم
وكيل 
 جامعة

 اإلجمالي

 جامعة أم القرى

 6 1 7 9 6 11 الطب
 

79 

 6 62 الهندسة
 

0 3 6 
 

01 

 3 6 06 م اإلداريةالعلو
 

0 
  

07 

جامعة اإلمام عبد الرحمن 
 بن فيصل

 0 1 2 1 0 72 الطب
 

23 

 6 6 2 الهندسة
 

6 
  

60 

 0 6 0 3 62 العلوم اإلدارية
  

07 

 جامعة شقراء

 0 9 6 3 32 الطب
  

92 

 0 6 6 3 الهندسة
   

7 

 3 0 3 0 93 العلوم اإلدارية
  

13 

 جامعة نجران

 2 3 36 الطب
 

6 6 6 91 

 6 3 3 9 09 الهندسة
  

31 

 662 6 0 3 0 69 63 71 العلوم اإلدارية

 جامعة الحدود الشمالية

 0 6 2 1 9 16 الطب
 

20 

 1 0 6 02 الهندسة
 

6 
 

02 

 0 3 02 العلوم اإلدارية
 

6 0 
 

37 

 *721 0 60 36 91 11 93 167 اإلجمالي*

 المصدر: إعداد الباحث
 ألن كل فرد يمكن أن يعمل في وظيفتين فأكثر. ؛ر من حجم العينة* جاء اإلجمالي أكب

 أدّات الذساط٘:  :62/0

 مصادس البٔاىات:  :62/0/6

 اقمتٛمد اًم٤ٌمطم٨م ذم هذه اًمدراؾم٦م قمغم ٟمققملم أؾم٤مؾمٞملم ُمـ اعمّم٤مدر جلٛمع اًمٌٞم٤مٟم٤مت: 

راد اًمٕمٞمٜم٦م اعمّم٤مدر إوًمٞم٦م: وذًمؽ سم٤مًمٌح٨م ذم اجل٤مٟم٥م اعمٞمدا  ُمـ ظمالل شمقزيع اؾمت٤ٌمٟم٤مت قمغم أوم , أ

واًمتل مجٕم٧م ُمٜمٝمؿ اًمٌٞم٤مٟم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمدراؾم٦م، وسمٕمد ذًمؽ شمؿ طمٍم ودمٛمٞمع اعمٕمٚمقُم٤مت اًمالزُم٦م 
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، واؾمتخدام آظمت٤ٌمرات SPSSوُمـ صمؿ شمٗمريٖمٝم٤م، وحتٚمٞمٚمٝم٤م سم٤مؾمتخدام اًمؼمٟم٤مُم٩م اإلطمّم٤مئل 

 اإلطمّم٤مئٞم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبدف اًمقصقل ًمدٓٓت ذات ىمٞمٛم٦م، وُم١مذات شمدقمؿ ُمقوقع اًمدراؾم٦م-

اًم٤ٌمطم٨م اًمٙمت٥م، واًمدوري٤مت، واعمٜمِمقرات، واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ذات  راضمعر اًمث٤مٟمقي٦م: اعمّم٤مد , ب

 اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمث٤مٟمقي٦م- طُمّّمٚم٧ماًمٕمالىم٦م سمٛمقوقع اًمدراؾم٦م، واًمتل قمـ ـمري٘مٝم٤م 

 :أداٗ الذساط٘ :62/0/0

٦م سمٜم٤مء قمغم اعمٜمٝم٩م اعمتٌع ذم اًمدراؾم٦م، واًمٌٞم٤مٟم٤مت اعمدراد مجٕمٝمد٤م، وضمدد اًم٤ٌمطمد٨م أن إداة إيمثدر ُمالئٛمد

 ُمٕمتٛمدًا ذم ذًمؽ قمغم أيت: وشمؿ شمّمٛمٞمٛمٝم٤م ًمتح٘مٞمؼ أهداف هذه اًمدراؾم٦م هل آؾمت٤ٌمٟم٦م 

اًمدراؾم٤مت اًمتل شمٜم٤موًم٧م وامن اجلقدة وآقمتامد، وضمقدة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم، وشمٓمقير إداء  , أ

 إيم٤مديٛمل-

 : أيتقمداد آؾمت٤ٌمٟم٦م قمغم اًمٜمحق آؾمتِم٤مرة ُمـ اعمتخّمّملم ذم جم٤مل اإلدارة ، وىمد شمؿ إ , ب

 د اؾمت٤ٌمٟم٦م أوًمٞم٦م ٓؾمتخداُمٝم٤م ذم مجع اًمٌٞم٤مٟم٤مت واعمٕمٚمقُم٤مت-إقمدا -

 سمِمٙمؾ أوزم طم٥ًم ُم٤م يراه اعمنمف-       قمٚمٞمٝم٤متٕمديؾ واًمقمرض آؾمت٤ٌمٟم٦م قمغم اعمنمف  -

 شمؿ قمرض آؾمت٤ٌمٟم٦م قمغم جمٛمققم٦م ُمـ اعمحٙمٛملم ًمت٘مديؿ أراء واعم٘مؽمطم٤مت- -

 عمٜم٤مؾم٥م -إضمراء دراؾم٦م ُمٞمداٟمٞم٦م اظمت٤ٌمري٦م أوًمٞم٦م ًمالؾمت٤ٌمٟم٦م وشمٕمديٚمٝم٤م طم٥ًم ا -

 شمقزيع آؾمت٤ٌمٟم٦م قمغم مجٞمع أومراد اًمٕمٞمٜم٦م جلٛمع اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمالزُم٦م ًمٚمدراؾم٦م- -

 األطالٔب اإلسصأٜ٘ املظتخذم٘ يف الذساط٘:  :62/0/3

ذم قمٛمٚمٞمد٦م اًمتحٚمٞمدؾ  ،(SPSSاقمتٛمد اًم٤ٌمطم٨م قمغم سمرٟمد٤مُم٩م احلدزم اإلطمّمد٤مئٞم٦م ًمٚمٕمٚمدقم آضمتامقمٞمد٦م )

 :  أشمٞم٦مواؾمتخدام اًمقؾم٤مئؾ اإلطمّم٤مئٞم٦م  ،واظمت٤ٌمر اًمٗمروٞم٤مت

 اظمت٤ٌمر أًمٗم٤م يمروٟم٤ٌمخ عمٕمروم٦م ُمدى صم٤ٌمت أداة اًمدراؾم٦م وُمدى ُمّمداىمٞم٦م رراء اًمٕمٞمٜم٦م- -6

 اًمتٙمرارات واًمٜم٥ًم اعمئقي٦م حل٤ًمب شمٙمرار وٟم٦ًٌم اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمِم٤مريملم ذم اًمٕمٞمٜم٦م- -0

اعمتقؾمط احل٤ًميب اعمقزون )اعمرضمح طم٥ًم أوزان ُم٘مٞم٤مس ًمٞمٙم٤مرت اخلامد( وآٟمحراف اعمٕمٞم٤مري  -3

 قؾمط رراء اًمٕمٞمٜم٦م اعمِم٤مريم٦م ذم اًمدراؾم٦م وُمدى اٟمحراف إضم٤مسم٤مت اًمٕمٞمٜم٦م قمـ ُمتقؾمٓمٝم٤م-عمٕمروم٦م ُمت

 % ًمدرضم٦م اعمقاوم٘م٦م عمٕمروم٦م ُمدى ُمقاوم٘م٦م جمتٛمع اًمٌح٨م 21درضم٦م اًمث٘م٦م  -9

 اًمت٘مدير اًمٚمٗمٔمل ًمتٗمًػم ُمٕمٜمك اعمتقؾمط ودرضم٦م اعمقاوم٘م٦م- -1
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ق ذم رراء ( عمٕمروم٦م دًٓم٦م اًمٗمروIndependent Sample T-Testاًمثٜم٤مئل ) Tحتٚمٞمؾ اًمت٤ٌميـ  -1

 اًمٕمٞمٜم٦م طم٥ًم ُمتٖمػماهت٤م اًمِمخّمٞم٦م اًمتل شمتٙمقن ُمـ ومئتلم وم٘مط )ُمتٖمػم اًمٜمقع آضمتامقمل(-

( عمٕمروم٦م دًٓم٦م اًمٗمروق ذم رراء اًمٕمٞمٜم٦م طم٥ًم One Way Anovaاعمتٕمدد ) Fحتٚمٞمؾ اًمت٤ٌميـ  -7

ُمتٖمػماهت٤م اًمِمخّمٞم٦م اًمتل حتتقي قمغم صمالث ومئ٤مت وم٠ميمثر )اًمٕمٛمر، اعم١مهؾ اًمٕمٚمٛمل، اًمدرضم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

 عمًٛمك اًمقفمٞمٗمل، ؾمٜمقات اخلدُم٦م سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م، اجل٤مُمٕم٦م، اًمٙمٚمٞم٦م(-ا

عمٕمروم٦م ُمدى وضمقد قمالىم٦م ُمـ ٟمقع آرشم٤ٌمط  Person's Correlationُمٕم٤مُمؾ ارشم٤ٌمط سمػمؾمقن  -2

سملم حم٤مور ُمٕم٤ميػم آقمتامد اًمؼماجمل وسملم شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل، وُم٤م هق ادم٤مه آرشم٤ٌمط ذم طم٤مًم٦م 

 ٤ميب. ـمردي أم ؾمٚمٌل. قمٙمز(-وضمقده )ارشم٤ٌمط إا

عمٕمروم٦م ُمدى وضمقد قمالىم٦م ُمـ ٟمقع اًمت٠مصمػم عمح٤مور  Lenear Regressionآٟمحدار اخلٓمل  -2

ُمٕم٤ميػم آقمتامد اًمؼماجمل قمغم شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل وُم٤م هل درضم٦م اًمت٠مصمػم وادم٤مهف ذم طم٤مًم٦م 

 وضمقده-

 اختباس صذم املكٔاغ ّثباتُ:  :62/0/9

 ٘مرات آؾمت٤ٌمٟم٦م وذًمؽ ًمٚمت٠ميمد ُمـ صدىمٝم٤م وصم٤ٌمهت٤م سمٓمري٘متلم ومه٤م: اًم٤ٌمطم٨م سم٤مظمت٤ٌمر وم اظمتؼم

وذًمؽ سمٕمروٝم٤م قمغم قمدد ُمـ اعمحٙمٛملم ، وىمد اشمٗم٘مدقا قمدغم ؿمدٛمقًمٞم٦م آؾمدت٤ٌمٟم٦م صدق آؾمت٤ٌمٟم٦م:  1.

عمقوقع اًمدراؾم٦م، وىم٤مم اًم٤ٌمطم٨م سمام يٚمزم ُمدـ اًمتٕمدديؾ أو اإلود٤موم٦م أو إقمد٤مدة صدٞم٤مهم٦م اًمٕمٌد٤مرات سمٜمد٤مًء قمدغم 

 ُمالطمٔم٤مت اعمحٙمٛملم-

طم٤ًمب صدق وصم٤ٌمت آشم٤ًمق اًمداظمكم ًمٚمٗم٘مدرات وآؾمدت٤ٌمٟم٦م يمٙمدؾ : وذًمدؽ ًمٚمت٠ميمدد ُمدـ قمددم  2.

شمدؿ اؾمدتخدام ـمري٘مد٦م ىمٞمد٤مس ُمٕم٤مُمدؾ ووضمقد وم٘مرات ذم أداة اًمٌح٨م ىمد شمْمٕمػ صدق آشمًد٤مق اًمدداظمكم 

 ( يقوح ذًمؽ9رىمؿ ) أيتآرشم٤ٌمط سملم يمؾ وم٘مرة واعمجٛمقع اًمٙمكم ًمٚمٛمحقر اًمذي شمٜمتٛمل إًمٞمف واجلدول 

 معامل االرتباط لصدق االتساق الداخلي بين كل فقرة والمجموع الكلي للمحور الذي تنتمي إليه:  (4م )جدول رق
 معيار التعليم والتعلم معيار إدارة البرنامج وضمان جودته معيار صياغة الرسالة واألهداف للبرنامج

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

 رقم الفقرة مستوى الداللة
معامل 
 االرتباط

 رقم الفقرة توى الداللةمس
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

2 2.113 2.222* 60 2.731 2.222* 00 2.212 2.222* 

62 2.226 2.222* 63 2.702 2.222* 03 2.212 2.222* 

66 2.210 2.222* 69 2.293 2.222* 09 2.271 2.222* 

 

61 2.202 2.222* 01 2.230 2.222* 

61 2.292 2.222* 01 2.206 2.222* 

67 2.200 2.222* 07 2.112 2.222* 

62 2.777 2.222* 02 2.723 2.222* 

62 2.702 2.222* 02 2.212 2.222* 

02 2.212 2.222* 32 2.231 2.222* 

06 2.262 2.222* 36 2.726 2.222* 
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 معيار مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات معيار هيئة التدريس معيار الطالب

 الفقرة رقم
معامل 
 االرتباط

 رقم الفقرة مستوى الداللة
معامل 
 االرتباط

 رقم الفقرة مستوى الداللة
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

30 2.732 2.222* 32 2.261 2.222* 99 2.276 2.222* 

33 2.296 2.222* 92 2.716 2.222* 91 2.226 2.222* 

39 2.212 2.222* 96 2.211 2.222* 91 2.223 2.222* 

31 2.720 2.222* 90 2.272 2.222* 97 2.272 2.222* 

31 2.217 2.222* 93 2.222 2.222* 92 2.712 2.222* 

37 2.222 2.222* 

  32 2.223 2.222* 

 تطوير أداء خدمة المجتمع تطوير أداء البحث العلمي تطوير أداء التعليم والتعلم

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

 رقم الفقرة اللةمستوى الد
معامل 
 االرتباط

 رقم الفقرة مستوى الداللة
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

92 2.231 2.222* 13 2.772 2.222* 11 2.222 2.222* 

12 2.210 2.222* 19 2.267 2.222* 17 2.222 2.222* 

16 2.260 2.222* 11 2.291 2.222* 12 2.271 2.222* 

10 2.120 2.222* 
  

 در : إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائيالمص

( أن مجٞمع وم٘مرات آؾمتٌٞم٤من ضمد٤مءت ُمرشمٌٓمد٦م سمٛمح٤مورهد٤م سمدرضمد٦م ارشمٌد٤مط 9يتْمح ُمـ اجلدول رىمؿ )

(- ممد٤م يِمدػم إمم قمددم 2.112و) (2.222شمدؽماوح سمِمدٙمؾ قمد٤مم سمدلم ) إطمّم٤مئٞم٦مُمقضم٦ٌم وىمقي٦م وذات دًٓم٦م 

 اًمداظمكم ًمالؾمتٌٞم٤من-وضمقد وم٘مرات ىمد شمْمٕمػ ُمـ صدق آشم٤ًمق 

وًمٚمت٠ميمد ُمـ قمدم وضمقد حم٤مور سمِمٙمؾ قم٤مم يٛمٙمـ أن شمْمٕمػ صدق آشم٤ًمق اًمداظمكم شمؿ اؾمتخدام   

اعمحقر إًمٞمف ٟمٗمس آظمت٤ٌمر وًمٙمـ سملم يمؾ حمقر ومرقمل واعمجٛمقع اًمٙمكم ًمٚمٛمحقر اًمرئٞمس اًمذي يٜمتٛمل 

 ( يقوح ٟمتٞمج٦م هذا آظمت٤ٌمر-1رىمؿ ) أيتاًمٗمرقمل، واجلدول 

 امل االرتباط لصدق االتساق الداخلي بين المحور والمجموع الكلي للمحاور(مع1جدول رقم )

 المحاور 
ارتباط المجال 

 بالمحور

مستوى داللة 
 االرتباط

معايير ضمان 
الجودة 
 واالعتماد

 *2.222 2.723 معيار صياغة الرسالة واألهداف للبرنامج

 *2.222 2.202 معيار إدارة البرنامج وضمان جودته

 *2.222 2.223 التعليم والتعلم معيار

 *2.222 2.222 معيار الطالب

 *2.222 2.223 معيار هيئة التدريس

 *2.222 2.221 معيار مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات

 *2.222 2.221 متوسط ارتباط معايير ضمان الجودة واالعتماد بشكل عام

تطوير األداء 
 األكاديمي

 *2.222 2.221 التعلمتطوير أداء التعليم و

 *2.222 2.262 تطوير أداء البحث العلمي

 *2.222 2.221 تطوير أداء خدمة المجتمع

 *2.222 2.226 متوسط ارتباط تطوير األداء األكاديمي بشكل عام

 *2.222 2.222 المتوسط الكلي الرتباط األداة ككل

 المصدر : إعداد الباحث

ٞمع اعمح٤مور اًمٗمرقمٞم٦م ًمالؾمتٌٞم٤من ضم٤مءت ُمرشمٌٓم٦م سمٛمح٤مورهد٤م اًمرئٞمًدٞم٦م أن مج (1يتْمح ُمـ اجلدول رىمؿ )

ممد٤م  ؛( سمِمدٙمؾ قمد٤مم2.723( و)2.202طمّم٤مئٞم٦م شمدؽماوح سمدلم )إوذات دًٓم٦م  ،سمدرضم٦م ارشم٤ٌمط ُمقضم٦ٌم وىمقي٦م
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وعمٕمرومد٦م درضمد٦م صمٌد٤مت حمد٤مور آؾمدت٤ٌمٟم٦م   ؛يِمػم إمم قمدم وضمقد حم٤مور ىمد شمْمٕمػ ُمـ صم٤ٌمت آؾمتٌٞم٤من يمٙمؾ

 , "يمروٟمٌد٤مخ )أًمٗمد٤م("اظمتٌد٤مر آشمًد٤مق اًمدذايت ُأضمري ٞمٜم٦م قمغم وم٘مرات آؾمت٤ٌمٟم٦م شمؿ وُمّمداىمٞم٦م إضم٤مسم٤مت اًمٕم

Cronbach's (alpha) أيتوذًمؽ ًمٚمت٠ميمد ُمـ ٟم٦ًٌم صم٤ٌمت آؾمت٤ٌمٟم٦م وصدق رراء اًمٕمٞمٜمد٦م ومٞمدف، واجلددول 

 "أًمٗم٤م يمرٟم٤ٌمخ"( يقوح اظمت٤ٌمر ُمٕم٤مُمالت اًمث٤ٌمت 1رىمؿ )

 اخ"(اختبار معامالت الثبات "ألفا كرنب1جدول رقم )

 المحاور 
عدد 

 الفقرات

معامل 
 الثبات

الصدق 
 الذاتي

معايير ضمان 
 الجودة واالعتماد

 االكاديمي

 2.212 2.703 3 معيار صياغة الرسالة واألهداف للبرنامج

 2.217 2.231 62 معيار إدارة البرنامج وضمان جودته

 2.217 2.231 62 معيار التعليم والتعلم

 .2.59 2.222 7 معيار الطالب

 2.232 2.222 1 معيار هيئة التدريس

 2.291 2.220 1 معيار مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات

 2.222 2.277 92 معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بشكل عام

تطوير األداء 
 األكاديمي

 2.202 2.297 9 تطوير أداء التعليم والتعلم

 2.223 2.261 3 تطوير أداء البحث العلمي

 2.210 2.221 3 تطوير أداء خدمة المجتمع

 2.211 2.233 62 تطوير األداء األكاديمي بشكل عام

 2.226 2.226 12 المجموع الكلي لألداة ككل

 المصدر : إعداد الباحث

( 2.226سمٜمًد٦ٌم ) ت( أن ىمٞمٛم٦م درضم٦م اًمث٤ٌمت ًمالؾمتٌٞم٤من سمِمٙمؾ قم٤مم ضمد٤مء1ويتْمح ُمـ اجلدول رىمؿ )

( وهدذا ٧2.226م درضمد٦م اعمّمدداىمٞم٦م إلضم٤مسمد٤مت اًمٕمٞمٜمد٦م )ٟم٤ميمٟمف ضم٤مء سمٜم٦ًٌم صم٤ٌمت ُمرشمٗمٕم٦م ضمدًا، ووهذا يٕمٜمل أ

 ،يٕمٜمل أن درضم٦م ُمّمداىمٞم٦م اإلضم٤مسم٤مت أيْم٤ًم ُمرشمٗمٕم٦م ضمدًا، وأن اًمٕمٞمٜم٦م ُمتج٤مٟم٦ًم ذم آؾمدتج٤مسم٦م قمدغم آؾمدتٌٞم٤من

٤مور آؾمدتٌٞم٤من وضمد٤مءت حمد ،ويٛمٙمـ آقمتامد قمغم اًمٜمت٤مئ٩م ذم شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م قمغم جمتٛمع اًمٌح٨م سمدرضم٦م قم٤مًمٞم٦م ضمداً 

( 2.271وسمدرضمد٦م ُمّمدداىمٞم٦م شمدؽماوح سمدلم ) (2.703و ) (2.231سمِمٙمؾ قم٤مم سمدرضم٦م صم٤ٌمت شمدؽماوح سمدلم)

رىمدؿ  أيتوًمٚمت٠ميمد ُمـ أن إضم٤مسم٤مت اًمٕمٞمٜم٦م ُمـ يمؾ ضم٤مُمٕم٦م ُمتج٤مٟم٦ًم سمٞمٜمٝم٤م اًمٌدلم، ومد٢من اجلددول  ،(2.212و)

يمدؾ اجل٤مُمٕمد٦م سمٞمئد٦م شُمَٕمددن ٞمد٨م ( يٌلم ٟمت٤مئ٩م اظمت٤ٌمر يمروٟم٤ٌمخ )أًمٗم٤م( قمغم ُمًتقى يمؾ ضم٤مُمٕم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم ، طم7)

 خمتٚمٗم٦م قمـ سم٘مٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت إظمرى-
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 ( اختبار معامالت الثبات "ألفا كرنباخ" على مستوى كل جامعة7جدول رقم )

 الصدق الذاتي معامل الثبات حجم العينة العينة

 2.222 2.277 660 جامعة أم القرى

 2.222 2.272 661 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

 2.226 2.220 623 جامعة شقراء

 2.222 2.222 611 جامعة نجران

 2.220 2.223 632 جامعة الحدود الشمالية

 2.226 2.226 101 المجموع الكلي للعينة بشكل عام

 المصدر: إعداد الباحث

( أن مجٞمع درضم٤مت ُمٕم٤مُمؾ اًمث٤ٌمت اًمٙمٚمٞم٦م ًمٚمج٤مُمٕم٤مت قمٞمٜمد٦م اًمٌحد٨م مل شم٘مدؾ قمدـ 7يتْمح ُمـ اجلدول)

ٞم٤مري ًمدرضم٦م اًمث٤ٌمت، يمام ٟمجد أيْم٤ًم أن مجٞمدع درضمد٤مت ُمٕم٤مُمدؾ اًمّمددق اًمدذايت مل شم٘مدؾ قمدـ احلدد احلد اعمٕم

وىمدد شمدؿ ىمٞمد٤مس ُمٕم٤مُمدؾ اًمثٌد٤مت سم٤مؾمدتخدام سمرٟمد٤مُم٩م احلزُمد٦م اإلطمّمد٤مئٞم٦م  ،اعمٕمٞم٤مري ًمدرضم٦م اًمّمدق اًمذايت

( وُمدـ ظماللد٤م شمدؿ 09.2اإلصدارة )"IBM SPSS"اعمتخّمّم٦م ذم اًمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م اعمٕمرووم٦م سمؼمٟم٤مُم٩م 

( أن ىمٞمٛمد٦م 3,2وسم٤مًمٜم٦ًٌم عمٕم٤مُمؾ اًمّمدق اًمذايت، ومٞمقودحف اجلددول رىمدؿ ) ،ؾمتخراج ىمٞمٛم٦م ُمٕم٤مُمؾ اًمث٤ٌمتا

وهذا يٕمٜمل أٟمف ضم٤مء سمٜمًد٦ٌم صمٌد٤مت ُمرشمٗمٕمد٦م ضمددًا،  ،(2.226درضم٦م اًمث٤ٌمت ًمالؾمت٤ٌمٟم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم ضم٤مء سمٜم٦ًٌم )

٤مت أيْم٤ًم ُمرشمٗمٕم٦م ( وهذا يٕمٜمل أن درضم٦م ُمّمداىمٞم٦م اإلضم٤مسم2.226وضم٤مءت درضم٦م اعمّمداىمٞم٦م إلضم٤مسم٤مت اًمٕمٞمٜم٦م )

وسمدرضمد٦م  (2.703( و)2.231ضمدًا، وضم٤مءت حم٤مور آؾمدت٤ٌمٟم٦م سمِمدٙمؾ قمد٤مم سمدرضمد٦م صمٌد٤مت شمدؽماوح سمدلم)

 (-2.212( و )2.271ُمّمداىمٞم٦م شمؽماوح سملم)

 الذساطات الظابك٘: /62

 الذساطات العشبٔ٘:: 62/6

 (0262دساط٘ )الضٍشاىٕ،

 "امن اجلقدة وآقمتامد إيمد٤مديٛملو"وىمدهدوم٧م هذه اًمدراؾم٦م إمم اًمٙمِمػ قمـ درضم٦م إؾمٝم٤مم ُمٕم٤ميػم 

واقمتٛمددت اًمدراؾمد٦م قمدغم اعمدٜمٝم٩م اًمقصدٗمل -ذم اًمتٕمٚمدٞمؿ اًمٕمد٤مزم  0232ذم حت٘مٞمؼ أهداف رؤيد٦م اًمًدٕمقدي٦م 

قن جمتٛمع اًمدراؾم٦م ُمـ مجٞمع أقمْم٤مء هٞمئد٦م اًمتددريس ذم اجل٤مُمٕمد٤مت اًمًدٕمقدي٦م احلٙمقُمٞمد٦م ، وشمٙمَّ ، آرشم٤ٌمـمل 

أمهٝم٤م : أن مم٤مرؾمد٦م اجل٤مُمٕمد٤مت اؾمتٜمت٤مضم٤مت قمديدة مم وشمقصٚم٧م اًمدراؾم٦م إ،  قمْمقاً 72.729واًم٤ٌمًمغ قمددهؿ 

ضمد٤مءت مم٤مرؾمد٤مت اجل٤مُمٕمد٤مت عمٕمٞمد٤مري اًمٌحد٨م اًمٕمٚمٛمدل ،  عمٕمٞم٤مر اًمتٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ ُمتح٘مؼ سمدرضمد٦م ُمرشمٗمٕمد٦م
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وودع اؾمدؽماشمٞمجٞم٦م :  ويمد٤من ُمدـ أهدؿ شمقصدٞم٤مت اًمدراؾمد٦م، وقمالىم٤مت اعم١مؾم٦ًم سم٤معمجتٛمع سمدرضم٦م ُمتقؾمدٓم٦م

ٚمٙم٦م ٛمًمٚمٛم 0232يم٤مديٛمل وٛمـ اعم٤ًمر اًمتٜمٗمٞمذي ًمٚمرؤي٦م اعمًت٘مٌٚمٞم٦مُمريمزي٦م ًمتٓمٌٞمؼ ُمٕم٤ميػم اجلقدة وآقمتامد إ

اًمؽميمٞمز قمغم اومتت٤مح اًمؼماُم٩م واًمتخّمّم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمام خيدم ؾمقق اًمٕمٛمؾ وطم٤مضمد٤مت اًمتٜمٛمٞمد٦م ووم٘مد٤ًم ًمرؤيد٦م ، 

 -0232اًمًٕمقدي٦م 

 ( 0267دساط٘ )اجملاٍذ ، 

  ،ٓقمدتامد إيمد٤مديٛملإمم ُمٕمروم٦م ُمًتقى شمٓمٌٞمؼ ُمٕم٤ميػم وامن اجلقدة وا هدوم٧م اًمدراؾم٦م سمِمٙمؾ أؾم٤مس

واشمٌٕم٧م اًمدراؾم٦م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم، واؾمتخدُم٧م آؾمدت٤ٌمٟم٦م يمد٠مداة جلٛمدع اًمٌٞم٤مٟمد٤مت، وىمدد شمٙمقٟمد٧م 

ويم٤مٟمد٧م أهدؿ ،  أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتددريس ، وومئد٦م ـمدالب اعمًدتقي٤مت إظمدػمة ذم يمٚمٞمد٤مت اجل٤مُمٕمد٦مُمـ اًمٕمٞمٜم٦م 

قمدغم ضمدقدة  شم٤ًمهؿ ذم إطمداث اًمتٖمػمات "وامن اجلقدة وآقمتامد إيم٤مديٛمل":ُمٕم٤ميػم ي٠ميتآؾمتٜمت٤مضم٤مت ُم٤م 

ومروق ذات دًٓم٦م إطمّم٤مئٞم٦م ذم إضم٤مسم٤مت أومراد اًمٕمٞمٜمد٦م  ًمٞمس هٜم٤مك،  %(32.4ُمٕمٞم٤مري٦م ) ٦ماخلدُم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م سمٜمًٌ

اًمٜمدقع، اًمدرضمد٦م اًمٕمٚمٛمٞمد٦م،  "شمٌٕم٤ًم عمتٖمدػم:  "وامن اجلقدة وآقمتامد إيم٤مديٛمل"طمقل ُمًتقى شمٓمٌٞمؼ ُمٕم٤ميػم 

اظمتتٛمد٧م ، "، قمدد اًمدورات ذم جم٤مل وامن اجلقدة وآقمتامد إيم٤مديٛملاًمتخّمص، اًمٙمٚمٞم٦م، ؾمٜمقات اخلؼمة 

اًمدراؾم٦م سمتقصٞم٤مت ُمرشمٌٓم٦م وُمتٕمٚم٘م٦م سمٜمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م أهؿ هذه اًمتقصدٞم٤مت أيت:ضورة آًمتدزام سمتحددي٨م 

وشمٓمقير اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اًمٙمٚمٞم٤مت سم٤مًمِمٙمؾ اًمذي ي١مدي إمم إيم٤ًمب اًمٓمالب ُمٝم٤مرات قمٚمٛمٞمد٦م وقمٛمٚمٞمد٦م 

 -ُمع ُمتٓمٚم٤ٌمت ؾمقق اًمٕمٛمؾسمام يتالءم 

 ( 0267دساط٘ )العشبٕ ، 

اجلدقدة  ودامن شم٘مقيؿ أداء أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس سمج٤مُمٕمد٦م طم٤مئدؾ ذم ودقء ُمٕمد٤ميػم هيدف اًمٌح٨م إمم

وآقمتامد إيم٤مديٛمل، ُمـ ظمالل شم٘مقيؿ إداء اًمتدريز واًمتٜمٔمٞمٛمل واًمٌحثل واًمٕمٚمٛمل، واًمٌٞمئل اعمجتٛمٕمدل، 

( ٤٨١قمٞمٜم٦م اًمٌحد٨م اعمختد٤مرة سم٤مًمٓمري٘مد٦م اًمٕمٛمديد٦م، قمددد ) وؿمٛمٚم٧م -واإلداري، سم٤مؾمتخدام اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل

قمْمق هٞمئ٦م شمدريس، ويم٤مٟم٧م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م:أن سمٕمض اؾمتج٤مسم٤مت أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس شمِمػم إمم أن هٜم٤مك شم٠ميٞمد 

أن هٜم٤مك ىمّمقرًا إمم طمٍد ُم٤م ذم شمقفمٞمػ ٟمتد٤مئ٩م وًمٚم٘مٞم٤مم سمدورهؿ ذم شمزويد اًمٓم٤مًم٥م سمتقصٞمػ اعم٘مرر اًمدراد ، 

وُمـ أهدؿ اًمتقصدٞم٤مت لدذه اًمدراؾمد٦م : ضورة  هٞمئ٦م اًمتدريس ذم شمٓمقير اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م،أسمح٤مث أقمْم٤مء 

 -ت شمدريٌٞم٦م ٕقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس ُمـ أضمؾ شمدريٌٝمؿ قمغم اًمٓمرق احلديث٦م ذم اًمتدريساقم٘مد دور
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 (0261دساط٘ )العذب،

اًمٙمٚمٞمد٤مت اًمت٘م٤مٟمٞمد٦م ذم  دور اإلدارة ذم شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل ذمقمغم  إمم اًمتٕمّرفهدوم٧م هذه اًمدراؾم٦م 

واشمٌٕم٧م اًمدراؾم٦م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم وشمٙمقن جمتٛمع اًمدراؾمد٦م ُمدـ أقمْمد٤مء هٞمئد٦م اًمتددريس  اًمًقدان-

( ـم٤مًم٤ًٌم واؾمُتخدُم٧م آؾمت٤ٌمٟم٦م ذم مجع اعمٕمٚمقُم٤مت، 002( قمْمقًا، يمام ؿمٛمؾ )671سمتٚمؽ اًمٙمٚمٞم٤مت وقمددهؿ )

شمقصٚم٧م اًمدراؾم٦م إمم و SPSS قم آضمتامقمٞم٦موًمتحٚمٞمؾ اًمٌٞم٤مٟم٤مت شمؿ اؾمتخدام سمراُم٩م احلزم اإلطمّم٤مئٞم٦م ًمٚمٕمٚم

أّن اعمٕمقىم٤مت اًمتل شمقاضمف اإلدارة ذم شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت اًمت٘م٤مٟمٞم٦م سمقٓي٦م اجلزيرة سمدرضمد٦م يمٌدػمة 

 -(2.21009( واٟمحراف ُمٕمٞم٤مري )3.2سمٛمتقؾمط )

 (0261دساط٘ )الضٓاىٕ ، 

اًمذايت  ًمٚمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م قمدغم إداء  هدوم٧م هذه اًمدراؾم٦م إمم حتديد ُمدى اٟمٕمٙم٤مس اًمت٘مقيؿ اًمؽمسمقي

وىمد شمٙمقٟم٧م اًمٕمٞمٜم٦م ُمـ مجٞمع أومدراد جمتٛمدع اًمدراؾمد٦م إصدكم واًمٌد٤مًمغ ، إيم٤مديٛمل عم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم

وُمـ أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل ىمدُمتٝم٤م اًمدراؾم٦م: أٟمٛمقذج ُم٘مؽمح ًمٚمٛمح٤مور اًمتدل ي٘مدقم قمٚمٞمٝمد٤م  -قمْمقاً  009قمددهؿ 

ويمد٤من ُمدـ أهدؿ ، إيم٤مديٛمٞمد٦م اًمتدل شم٘مددُمٝم٤م ُم١مؾمًد٤مت اًمتٕمٚمدٞمؿ اًمٕمد٤مزماًمت٘مقيؿ اًمؽمسمقي اًمدذايت ًمٚمدؼماُم٩م 

اًمتقصٞم٤مت اًمتل ىمدُمتٝم٤م اًمدراؾم٦م:شمقضمٞمف ضمٝمقد اًم٘م٤مئٛملم قمغم ُم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمدٞمؿ اًمٕمد٤مزم ٟمحدق شمٗمٕمٞمدؾ ٟمٔمد٤مم 

اًمت٘مقيؿ اًمؽمسمقي اًمذايت  ًمٚمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ًمالرشم٘م٤مء سمٛم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم، واًمقصدقل هبد٤م إمم ُمرطمٚمد٦م 

 صمؿ آقمتامد- اًمتٛمٞمز وُمـ

 ( 0269دساط٘: )املطْع،

وودامن اجلدقدة  ،هدوم٧م هذه اًمدراؾم٦م إمم اؾمت٘مّمد٤مء ُمٕمقىمد٤مت احلّمدقل قمدغم آقمدتامد إيمد٤مديٛمل

اقمتٛمدد اًم٤ٌمطمد٨م ذم ُمدٜمٝم٩م  ًمٚمؼماُم٩م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم واًمدراؾمد٤مت اإلٟمًد٤مٟمٞم٦م سمٛمح٤مومٔمد٦م اًم٘مقيٕمٞمد٦م-

ويمد٤من قمددد قمٞمٜمد٦م اًمدراؾمد٦م  ٤ٌمٟم٦م يم٠مداة ًمٚمدراؾمد٦م،واؾمتخدُم٧م آؾمت اًمدراؾم٦م قمغم اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اعمًحل-

وضمدقد ومدروق داًمد٦م  اًمدراؾمد٦م:اًمتدل شمقصدٚم٧م إًمٞمٝمد٤م ٜمت٤مئ٩م اًمأهؿ ويم٤مٟم٧م  ضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء-( قمْمقًا ُمـ 12)

قمدم وضمقد ومروق داًمد٦م إطمّمد٤مئٞم٤ًم سمدلم شم٘مدديرات ، إطمّم٤مئٞم٤ًم ذم شم٘مديرات قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم عمتٖمػم اجلٜمس

 ؛:زيد٤مدة اًمددقمؿ ُمدـ ىمٌدؾ اعمًد١موًملمومٛمٜمٝمد٤م  أسمرز اًمتقصٞم٤متوأُم٤م  ص-قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم عمتٖمػم اًمتخّم

إضمراء اعمزيد ُمـ اًمدراؾم٤مت طمقل آقمتامد ووامن اجلقدة ، امد ووامن اجلقدة ذم ضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراءًمتح٘مٞمؼ آقمت

 -واًمٙمٚمٞم٤مت سم٤مجل٤مُمٕم٦م ،ذم خمتٚمػ اعمج٤مٓت
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 (2013دساط٘ )طلٔناٌ ، 

واًمقىمقف قمغم ٟم٘م٤مط اًم٘مقة واًمْمٕمػ ودراؾمد٦م  ،سم٤مًمًقدانهدوم٧م إمم اًمتٕمرف قمغم واىمع اًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٘مٜمل 

أهدؿ ، ٤م ُمـ شم٘مقيؿ ٟمٔمؿ ضمقدة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٘مٜمل سم٤مًمًقدان-اشمٌٕم٧م اًمدراؾم٦م اعمٜمٝم٩م اًمقصدٗملٝماًمقؾم٤مئؾ اًمتل متٙمٜم

دم شمٖمٓمٞم٦م اًمؼماُم٩م اًمدراؾمٞم٦م سمد٤مًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٘مٜمدل ًمٚمتخّمّمد٤مت اًمتدل حتت٤مضمٝمد٤م قم اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل أفمٝمرهت٤م اًمدراؾم٦م

ووع ُمٕم٤ميػم ووقاسمط ًم٘مٌقل اًمٓمالب سم٤مًمٙمٚمٞمد٤مت اًمت٘مٜمٞمد٦م، ووودع : تهؿ اًمتقصٞم٤موأ اًمٌالد سمّمقرة ومٕمٚمٞم٦م-

 ،اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت شمًقي٘مٞم٦م ًمٚمؼماُم٩م اًمدراؾمٞم٦م اعمرشمٌٓم٦م سم٤مإلٟمت٤مج اًمّمٜم٤مقمل واًمزراقمل واحلٞمقا  سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت اًمت٘مٜمٞم٦م

 -ًمتِمجٞمع ُم١مؾم٤ًمت ؾمقق اًمٕمٛمؾ ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ خمرضم٤مهت٤م

 ( 0262دساط٘ )صاحل ، 

م 6222,0221ادارة اجلقدة اًمِم٤مُمٚم٦م قمغم ظمدُم٤مت اًمتٕمٚمدٞمؿ اًمٕمد٤مم سم٤مًمًدقدان شمٜم٤مول هذا اًمٌح٨م أصمر

جلدقدة اًمِمد٤مُمٚم٦م قمدغم ظمددُم٤مت ُمـ ظمالل ـمرح ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م واعمتٛمثٚم٦م ذم سمٚمقرة إـم٤مر ُمٜمٝمجل عمٕمروم٦م أصمر ا

وشمؿ اًمقصقل إمم قمدد ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م شمٚمخص ذم أن ُمٜم٤مه٩م اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم )أؾم٤مس، صم٤مٟمقي( همػم ُمتٓمقرة - اًمتٕمٚمٞمؿ

ويم٤من ُمـ أسمرز اًمتقصٞم٤مت: ضورة اإلهتامم  ٜمٝم٩م اجلديد عمرطمٚم٦م إؾم٤مس ومقق ومٝمؿ وإدراك اًمتالُمٞمذ-وأن اعم

سمٛمرشم٤ٌمت اعمٕمٚمٛملم وضمٕمٚمٝم٤م ُمـ أيمثدر اعمرشمٌد٤مت ذم اًمدوًمد٦م، قمٛمدؾ ُمراضمٕمد٤مت دوريد٦م ًمٚمٛمٜمد٤مه٩م واعم٘مدررات 

 وظم٤مص٦م ذم ُمرطمٚم٦م إؾم٤مس ُمـ ىمٌؾ شمرسمقيلم ًمٚمحذف واإلو٤موم٦م ُمـ اعمٜم٤مه٩م-

 األديبٔ٘:الذساطات  :62/0

 (.Yeung،2017دساط٘ )

، وُمتٓمٚمٌد٤مت آقمدتامد اًمؼماجمدل ٓؾمدتٜم٤ٌمط ومحص يمٞمٗمٞم٦م دُم٩م ٟمٔم٤مم إدارة اجلقدةيم٤من هدف اًمدراؾم٦م 

شمؿ حتديد صمالصم٦م ُمًدتقي٤مت ًمٚمتٜمٛمٞمد٦م اعمًدتداُم٦م وهدل: وجمٛمققم٦م ُمـ ُم١مذات اجلقدة ذم ىمٓم٤مع اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم 

٦م اجلدقدة قمدغم اعمًدتقى طمتٞم٤مضمد٤مت اعمجتٛمدع ًمتٚمٌٞمدإذاك أصح٤مب اعمّمٚمح٦م، حت٘مٞمؼ إهداف اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م وا

سمٜم٤مء قمغم  ،شمٚمٌٞم٦م اجلقدة قمغم ُمًتقى اعمٕمٚمؿ؛ وحتديد دور اعمتٕمٚمؿ ًمتٚمٌٞم٦م اجلقدة قمغم ُمًتقى اًمٓم٤مًم٥ماًمتٜمٔمٞمٛمل؛ 

وإرؿم٤مدات اعمًد١موًمٞم٦م آضمتامقمٞمد٦م وُمتٓمٚمٌد٤مت  01222وإسمٕم٤مد اًمًٌٕم٦م ًمٜمٔم٤مم ريزو 2222سمٜمقد ٟمٔم٤مم ريزو 

حتقيؾ هذه اعمًتقي٤مت إمم ُم١مذات ضمدقدة ًمت٘مٞمدٞمؿ إداء اجلٞمدد عم١مؾمًد٤مت اًمتٕمٚمدٞمؿ  شمؿوآقمتامد اًمؼماجمل، 

 اًمٕم٤مزم ًمتح٘مٞمؼ آؾمتداُم٦م-
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 (Belash et al، 2015دساط٘ )

هدددوم٧م اًمدراؾمدد٦م إمم اًمٙمِمددػ قمددـ دور اًمٌحددقث اًمتددل أضمريدد٧م ًمٚمتحًددلم اعمًددتٛمر ًمددؼماُم٩م 

سمرٟمد٤مُم٩م اًمٌٙمد٤مًمقريقس هدق رصدد ووامن ضمدقدة إؾم٤مس ًمت٘مقيؿ اًمٌٙم٤مًمقريقس، وريمزت قمغم أن اعمٙمقن 

فمٝمدرت ٟمتد٤مئ٩م إسمحد٤مث قمدغم أؾمد٤مس اؾمدتٓمالع رراء ، وأوُمت٤مسمٕم٦م رو٤م أصح٤مب اعمّمٚمح٦م سمٜمت٤مئ٩م اًمتٕمٚمدٞمؿ

اًمٓمالب وأصح٤مب اًمٕمٛمؾ طمقل ُمددى رود٤مهؿ قمدـ سمدراُم٩م اجل٤مُمٕمد٦م، وأؿمد٤مرت اًمقرىمد٦م إمم أٟمدف يٛمٙمدـ 

اًمٓمالب واخلرالم ورو٤م أصدح٤مب  عم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم أن شمًتخدم اعمٜمٝمجٞم٦م اعمتٌٕم٦م ذم اعمراىم٦ٌم ورصد

 -اًمٕمٛمؾ قمـ ٟمت٤مئ٩م اًمتٕمٚمٞمؿ يمآًمٞم٦م ًمْمامن ضمقدة سمراُم٩م اًمدرضم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٘مدُم٦م ومٞمٝم٤م

 (Tailab, 2014دساط٘)

واقمتٛمدت اًمدراؾم٦م ؛ إدراك اًمٓمالب جلقدة اًمتٕمٚمٞمؿ ذم ضم٤مُمٕم٦م ًمٞمٜمٙمقًمـشم٘مقيؿ هدوم٧م هذه اًمدراؾم٦م إمم 

قمدد ُمـ امم وشمقصٚم٧م اًمدراؾم٦م  ( ـم٤مًم٤ٌم-45دراؾم٦م ُمـ )قمغم اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اعمًحل، طمٞم٨م شمٙمقٟم٧م قمٞمٜم٦م اًم

ـ ظمّم٤مئص اعمح٤مضيـ واعمٜمٝمجٞم٦م ًمٚمتٕمٚمدٞمؿ، أي أن ضمدقدة قمٝم٤م أن اًمٓمٚم٦ٌم ًمدهيؿ شمّمقر إا٤ميب اًمٜمت٤مئ٩م ُمـ أمه

 -ُمرشمٗمٕم٦مشُمَٕمدن تٕمٚمٞمؿ اًمتدريس واًم

 (Mamilla&Palli، 2012)دساط٘ 

ضمدقدة اخلدُمد٦م  قمدـى رود٤م اًمٓمدالب ضمقدة اخلدُم٦م وُمًتقهدوم٧م إمم دراؾم٦م اًمٕمالىم٦م سملم أسمٕم٤مد وىمد 

( 602شمٙمقٟم٧م قمٞمٜم٦م اًمدراؾم٦م ُمـ )اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل آؾمتٙمِم٤مذم، طمٞم٨م  واقمتٛمدت اًمدراؾم٦م قمغم اعم٘مدُم٦م لؿ-

ـم٤مًم٤ًٌم وأفمٝمرت اًمٜمت٤مئ٩م أن اًمٓمالب راوقن قمـ ضمقدة اخلدُم٦م اعم٘مدُم٦م لؿ ُمـ طمٞمد٨م اعمقصمقىمٞمد٦م، اعمٚمٛمقؾمدٞم٦م، 

وشمقصٚم٧م اًمدراؾمد٦م إمم قمددد ُمدـ  ضمدا، ٤مسم٦م ُمٜمخٗمْماًمتٕم٤مـمػ ويم٤من ُمًتقى اًمرو٤م ُمـ طمٞم٨م سمٕمد آؾمتج٤م

 اًمتقصٞم٤مت أمهٝم٤م ضورة اًمٕمٛمؾ قمغم رومع ُمًتقى ضمقدة اخلدُم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م-

 (Bamber,2012) دساط٘

وأهؿ اًمتحدي٤مت اًمتل شمقاضمف شمٜمٗمٞمذ اجلدقدة- يمدام  ،هدوم٧م إمم اؾمتٕمراض ُم٤ٌمدئ ومم٤مرؾم٤مت اجلقدةوم٘مد 

وُمـ أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصدٚم٧م  ،ٓمقير واًمتحًلمهمقي٧م ًمٚمجقدة واًمتراؾمتٕمرو٧م ٟمٛمقذج ضم٤مُمٕم٦م يمقيـ ُم٤م

ل٤م اًمدراؾم٦م وضمقد دائرة ذم اجل٤مُمٕم٦م هتتؿ سمٛمقودقع اًمتٓمدقير واجلدقدة شمريمٞمزهد٤م يٙمدقن قمدغم شمٕمزيدز اًمدتٕمٚمؿ 

وُمـ أهؿ شمقصٞم٤مت اًمدراؾم٦م أن اجلقدة سمح٤مضم٦م إمم اًمتددرج، وإدارة اجلدقدة  ،واًمتدريس واًمٌح٨م ذم اجل٤مُمٕم٦م

 واخلٓم٦م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمٚمج٤مُمٕم٦م ُمع وضمقد اًمٜمٔمؿ اًمالزُم٦م-  ،إٟمِمٓم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م أؾم٤مؾمٝم٤م آشم٤ًمق سملم
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 اخللفٔ٘ اليظشٓ٘ للذساط٘

 اجلْدٗ:املبشح األّل 

اجلقدة أطمد إؾمٌ٘مٞم٤مت اًمتٜم٤مومًٞم٦م وإطمدى اعمقاوٞمع اعمٝمٛم٦م اًمتل طمٔمٞم٧م سم٤مهتامم يمٌدػم ُمدـ ىمٌدؾ شُمَٕمدن  "

وذًمؽ سم٥ًٌم اًمتٖمػمات اعمختٚمٗمد٦م  ,ٞم٦م ومٞمٝم٤مٚم٦م سم٤مجلٝم٤مت اًمرؾمٛمممث,ُم١مؾم٤ًمت إومراد واعمٜمٔمامت واحلٙمقُم٤مت 

وُمٗمٝمدقم اجلدقدة  "(-33، ص  0269قم٤مرف وحمٛمد ، ) "عمًتقى اعمحكم واإلىمٚمٞمٛمل واًمدوزمواعمت٤ًمرقم٦م قمغم ا

ُمٗمٝمددقم أصددٞمؾ ذم ديٜمٜمدد٤م اإلؾمددالُمل احلٜمٞمددػ، ويٜمٓمٚمددؼ ُمددـ قمٛمقُمٞمدد٤مت يمثددػمة ذم ديٜمٜمدد٤م اإلؾمددالُمل 

 (-1،ص0227اعمٞمامن،)"

ضمقدة اعمٜمت٩م ًمدى اعمًتٝمٚمؽ اعم٤ٌمذ وم٘مدط ، سمدؾ شمٕمددى ذًمدؽ اعمٕمٜمدك  وٓ ي٘متٍم ُمٗمٝمقم اجلقدة قمغم "

 "اًمًٌٞمط ًمٞمِمٛمؾ خمتٚمػ اعمراطمؾ اًمتل متتد ُمـ ُمرطمٚمد٦م ُمد٤م ىمٌدؾ قمٛمٚمٞمد٦م اإلٟمتد٤مج أو ىمٌدؾ ذاء اعمدقاد اخلد٤مم

وورد ُمٗمٝمقُمٝم٤م ذم يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز اًم٘مررن اًمٙمريؿ وذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمدرة ،  "(- 02، ص0266اًمٓمٞمٓمل،)

صغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ)إن اهلل -وىم٤مل ٟمٌٞمٜم٤م (32اًمٙمٝمػ، أي٦ممم:) إٟم٤م ٓ ٟمْمٞمع أضمر ُمـ أطمًـ قمٛمال(،)ىم٤مل شمٕم٤م

 (-972،ص0227قمٌداًمقه٤مب،)"حي٥م إذا قمٛمؾ أطمديمؿ قمٛماًل أن يت٘مٜمف( رواه ُمًٚمؿ

 :اجلْدٗتعشٓف 

د ٟم٘مٞمض واجلٞم "ضمّقد "شمٕمرف اًم٘مقاُمٞمس اًمٕمرسمٞم٦م يمٚمٛم٦م اجلقدة سم٠من أصٚمٝم٤م " ذم اًمٚمٖم٦م:ػ اجلقدة يشمٕمر    

 -(70،ص6229اسمـ ُمٜمٔمقر،)"ضم٤مد اًمٌمء ضمّقده، وضمقده أي ص٤مر ضمٞمداً و اًمرديء

 (-1،ص0227اًمٓم٤مهر،)"واإلشم٘م٤من اًمدىم٦م ومتٕمٜمل "وأُم٤م اصٓمالطم٤ًم:

 جلقدة ٟمذيمر ُمٜمٝمؿ:اديد ُمـ اًمٕمٚمامء واًمرواد إوائؾ اًمٕم وقمرف"

 "اعمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمٛمتٓمٚم٤ٌمت-"( : يرى أن اجلقدة هل : Crosbyيمروؾمٌل ) -

 "اعمالئٛم٦م ًمالؾمتخدام-"( : ي٘مقل أن اجلقدة شمٕمٜمل : Juranضمقران ) -

اًمتدل شمٗمدل سمح٤مضمد٤مت اعمًدتٗمٞمد طم٤مًمٞمد٤ًم "(:يرى أن اجلقدة هل : Demingأدواردديٛمٜم٩م ) -

 -(013،ص0222جمٞمدواًمزي٤مدات،) "وُمًت٘مٌال-

، يٜمٓمٚمؼ ُمٜمف احتد٤مد واؾمدتثامر ؿمٙمؾ مج٤مقمل ٕداء إقمامل"اجلقدة ( سم٠من 69، ص0222اًمتٛمٞمٛمل،وأؿم٤مر)

وومدرق اًمٕمٛمدؾ سمّمدٗم٦م ظم٤مصد٦م ًمتحًدلم اجلدقدة وزيد٤مدة  ،عمِمؽميم٦م ًمإلدارة واًمٕم٤مُمٚملم سمّمٗم٦م قم٤مُم٦ماًم٘مدرات ا

 -  "اإلٟمت٤مج



 

 0202اغضطط(  -العذد ألاول )مارش                    135                                            مجلت جامعت الحضارة  

 

 هاصر بً عبذهللا آل هاصر امعاث الضعودًت بمعاًير ضمان الجودةمذى التزام البرامج ألاكادًميت بالج

 
( سم٠مهن٤م ىمدرة اعمٜمتقج )ظمدُمد٦م أو ؾمدٚمٕم٦م( قمدغم حت٘مٞمدؼ اإلؿمد٤ٌمع اًمٙم٤مُمدؾ Bank,2000,p24ويٕمرومٝم٤م )

 -"حل٤مضم٤مت ورهم٤ٌمت اعمًتٗمٞمد.اًمزسمقن سم٠مىمؾ شمٙم٤مًمٞمػ داظمٚمٞم٦م

 اجلْدٗ يف التعلٔه العالٕ:

، اًمتٕمٚمٞمٛمٞمد٦م اًمٕمٛمٚمٞمد٦م سمٛمًدتقى ًمالرشم٘مد٤مء ُمٙمثٗمد٦م ضمٝمدقداً  ريـداًمٕمِمد اًم٘مرن ُمـ اًمث٤م  ًمٜمّمػا ؿمٝمد"

وُمد٤م  اجلد٤مُمٕمل، اًمتٕمٚمٞمٛمدل اًمًدٚمؿ هن٤مي٦م سمٚمقهمف وطمتك، أفم٤مومره ٟمٕمقُم٦م ُمٜمذ اًمٗمرد ًمتِمٛمؾ اجلٝمقد هذه واُمتدت

 (-2،ص0227اًمٓم٤مهر،)"سمٕمده٤م

 ,وسمخ٤مص٦م ىمٓم٤مع اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕمد٤مزم ،شمِمػم اًمٞمقٟمًٙمق إمم إن شمٓمٌٞمؼ اجلقدة اًمِم٤مُمٚم٦م ذم مجٞمع اًم٘مٓم٤مقم٤متو "

ُمـ أهؿ اعمٕم٤ميػم ًمٚمٛمٜم٤موم٦ًم ذم ضمذب رؤوس إُمقال آؾمتثامري٦م حمٚمٞم٤ًم وقم٤معمٞمد٤ًم ذم فمدؾ شمٜمٗمٞمدذ رًمٞمد٤مت اشمٗم٤مىمٞمد٦م 

ت طمقل ُمقودقع وًم٘مدقم٘مدت  اًمٙمثػم ُمـ اعم١ممترا"(-02، ص6222، ٞمقٟمًٙمقاًم)"اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م )اجل٤مت( 

ات  سميورة حتًلم ضمقدة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕمد٤مزم هبددف إقمدداد يمدقادر ، وأوص٧م شمٚمؽ اعم١ممترضمقدة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم

  "(- 622، ص0261قم٤ميض،) "سمنمي٦م ُم١مهٚم٦م ذم مجٞمع اعمج٤مٓت واًمتخّمّم٤مت

( سم٠من ُمقوقع اجلقدة ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم يٚم٘مك اهتامُم٤ًم ذم اًمدول اًمٜم٤مُمٞمد٦م، 610،ص0222صؼمي،وشمِمػم)

وُم١مؾمًد٤مهت٤م إيم٤مديٛمٞمد٦م قمدغم ُم٤مهٞمد٦م اجلدقدة رهمؿ وضمقد قمدم اشمٗم٤مق حمدد ومٞمام سمدلم طمٙمقُم٤مت هذه اًمددول 

 -"وآشمٗم٤مق قمغم ُمٕم٤ميػم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًم٘مٞم٤مؾمٝم٤م

ُم٘مدرة جمٛمقع اخلّم٤مئص وممٞمدزات "( سم٠من ضمقدة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم شمٕمٜمل Jones, 2003,p224ويرى )

اعمٜمت٩م اًمتٕمٚمٞمٛمل قمغم شمٚمٌٞم٦م ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٓم٤مًم٥م، وؾمقق اًمٕمٛمؾ واعمجتٛمع ويم٤موم٦م اجلٝم٤مت اًمداظمٚمٞمد٦م واخل٤مرضمٞمد٦م 

 -"ٗمٕم٦ماعمٜمت

 ضناٌ اجلْدٗ يف التعلٔه العالٕاملبشح الجاىٕ : ىظه 

فمٝمر ُمٗمٝمقم وامن اجلقدة ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل يمٜمتٞمج٦م ًمالٟمت٘م٤مدات اعمتّم٤مقمدة ًمتدد  ٟمققمٞمد٦م اًمتٕمٚمدٞمؿ  "

اًمٕم٤مزم، وارشمٗم٤مع يمٚمٗمتف، واٟمتِم٤مر اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم اخل٤مص، واًمدومع سمٛم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ٟمحدق آؾمدت٘مالل 

 (-0،ص0222ٌٞمدي،اًمٕم) "اًمذايت

ٟمِم٤مط وامن اجلقدة ذم ىمٓم٤مع اًمتٕمٚمدٞمؿ  "( إمم أن Davis & Rigsted:2006,P305وأؿم٤مر يمؾ ُمـ )

ًمٕمد٤ممل وذًمدؽ ًمرصدد مجٚمد٦م اعمٗمد٤مهٞمؿ اًمٕم٤مزم يتؿ ُمـ ظمالل اًمت٘مقيؿ وآقمتامد ذم ُم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ذم ا

 -"واإلضمراءات اعمتٌٕم٦م ذم ُم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم قمغم اعمًتقى اًمٕم٤معمل
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ٟمٔم٤مم يتْمٛمـ قمٛمٚمٞمد٤مت ُمقضمٝمد٦م ًمٚمحّمدقل قمدغم  "سم٠مٟمف قم٤ٌمرة قمـ  (Waters,1992,p522) وقمرومف

ظم٤مصٞم٦م اجلقدة، وهيتؿ سمجٛمٞمع وفمد٤مئػ اعمٜمٔمٛمد٦م اًمتدل شمْمدٛمـ حت٘مٞمدؼ ُمًدتقى اجلدقدة اًمتدل يرهمد٥م ومٞمٝمد٤م 

 ."اعمًتٗمٞمد

 يٛمثدؾ جمٛمققمد٦م ُمدـ اًمٜمِمد٤مـم٤مت اًمتدل شمتخدذه٤م"( وم٘مد ٟمٔمر إًمٞمف قمغم أٟمف 30،ص0222اعمخالذم،وأُم٤م )

اجل٤مُمٕم٦م ًمْمامن اعمٕم٤ميػم اًمتل حتدده٤م ُمًٌ٘م٤ًم عمٜمت٩م أو ظمدُم٦م يتؿ سم٤مًمٗمٕمؾ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م سم٤مٟمتٔمد٤مم، وهدل قمٛمٚمٞمد٦م 

 -"ىمٌٚمٞم٦م شمتخذ ىمٌؾ اإلٟمت٤مج أو ىمٌؾ شم٘مديؿ اخلدُم٦م

 ىظه ضناٌ اجلْدٗ يف بعض الذّل:

 املتشذٗ: الْالٓات يف العالٕ التعلٔه ّمؤطظات عتناداجلامعاتا معآري

 هدق ومد٤مٓقمتامد اجلدقدة، ودامن طمدقل اعمتحددة اًمقٓيد٤مت ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ اقمتامدشمتٛمحقر أهداف  "

 ًمٚمتٕمٚمددٞمؿ اعمٓمٚمقسمدد٦م اًمٜمققمٞمدد٦م شم٘مدددم اعم١مؾمًدد٦م أن وًمٚمٛمجتٛمددع شمثٌدد٧م ًمٚمٓمٚمٌدد٦م اًمتددل اًمقطمٞمدددة اًمٓمري٘مدد٦م

 (-611،ص0222صؼمي،)"اًمٕم٤مزم

أو أطمدد  ًمتٕمٚمٞمٛمٞمد٦ما ٓقمدتامد اعم١مؾمًد٦م شمقاومرهد٤م يٜمٌٖمل يمٛمٕم٤ميػممتثؾ ىم٤مؾماًم ُمِمؽميم٤مً  ٤موم٢مهن قم٤مم وسمِمٙمؾ "

 :سمراجمٝم٤م وهل

 شمقومرأهداف ُمالئٛم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم ,6

 .إهداف شمقومرُمقاردوإُمٙم٤مٟم٤مت ٓزُم٦م ًمتح٘مٞمؼ ,0

 .أهداومٝم٤م إصم٤ٌمت ىمدرة اعم١مؾم٦ًم قمغم حت٘مٞمؼ ,3

 (-97، ص  0269اًمٜمج٤مر وضمقاد، )"إهداف- شم٘مديؿ ُم١مذات وأدًم٦م ًمالؾمتٛمرار ذم حت٘مٞمؼ ,9

 ٓطاىٔا:بش يف العالٕ التعلٔه معآرياعتناداجلامعاتْمؤطظات

 آقمدتامد سمٛمدٜمح اعمخقًمد٦م اجلٝمد٦م وهدق 1984 قمد٤مم سمريٓم٤مٟمٞمد٤م ذمإيمد٤مديٛمل  آقمدتامد جمٚمدس شم٠مؾمس

 (-97، ص  0269اًمٜمج٤مر وضمقاد ، )"سمريٓم٤مٟمٞم٤م- ذم ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م

 شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م سمٞمئ٦م شم٠مُملم شمتْمٛمـ سمٛمٕم٤ميػم إيم٤مديٛمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت اجل٤مُمٕم٤مت ٓقمتامد اًمؼميٓم٤م  اًمٜمٔم٤مم وي٠مظمذ

 وضمدقد شمٜمٔمٞمٛمدل ُمدؽماسمط ، هٞمٙمدؾ شم٠مُملم اعم٤مًمٞم٦م، اًمًٞمقًم٦م وامن اجلٝم٦ماعم٤مًمٙم٦م، قمـ اجل٤مُمٕم٦م ت٘مالًمٞم٦ماؾم ُمٜم٤مؾم٦ٌم،

 (-617، ص 0222صؼمي،)"اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م- شمٓمقيراعمٜم٤مه٩م، اجلقدة ًمْمامن ٟمٔم٤مم
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 معآري الرتخٔص ّاالعتناد يف دّل٘ اإلماسات العشبٔ٘ املتشذٗ: 

 ٤مديٛملددددآقمدتامد إيم هٞمئد٦م 2001 قم٤مم ذم ٛملددٚماًمٕم واًمٌح٨م ٤مزمددداًمٕم اًمتٕمٚمٞمؿ ٠مت وزارةدددأٟمِم"

 ٤مدةدددددددددؿمٝم قمددغم قلدددددسم٤محلّم ٕمٞم٦مدددداجل٤مُم ٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞمدد٦مددددرًا سمدد٢مًمزام مجٞمددع اعمٜمٔمٛميددشم٘مر دردددددوأص

 ( -77، ص2009) اعمٝمدي ،  "٤م-ددٝمٞمدًا ًمالقمؽماف هبددمت ٛمٞم٦مداًمرؾم ٞم٦مدددالطمدداًمّم

٤مرًا يمؾ ُمٕمٞم٤مر ُمٙمقن ُمدـ ُمٕمد٤ميػم ومرقمٞمد٦م ، ُمٕمٞم 66ًمٚمحّمقل قمغم اًمؽمظمٞمص قمغم اعم١مؾم٦ًم اؾمتٞمٗم٤مء و "

شمِمٙمؾ هذه اعمٕم٤ميػم اًمٗمرقمٞم٦م ذم جمٛمٚمٝم٤م صمالصم٦م وصمامٟمقن واعمٕمد٤ميػم هدل: اًمرؾمد٤مًم٦م واًمتٜمٔمدٞمؿ واحلقيمٛمد٦م، ودامن 

اجلقدة، اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م، أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتددريس واًمٙمدقادر اًمٗمٜمٞمد٦م، اًمٓمدالب، ُمدقارد اًمتٕمٚمدٞمؿ، اعمدقارد 

إدريدس ، ) "ِمٗم٤مومٞم٦م واًمت٘م٤مرير، إسمح٤مث وإٟمِمٓم٦م اًمث٘م٤مومٞمد٦م، اعمِمد٤مريم٦م اعمجتٛمٕمٞمد٦م-اعم٤مدي٦م، اعمقارد اعم٤مدي٦م، اًم

 (-33، ص 0263

 :دلٔل ضناٌ اجلْدٗ ّاالعتناد األنادميٕ يف املنله٘ العشبٔ٘ الظعْدٓ٘

ُأٟمِمئ٧م الٞمئ٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمت٘مقيؿ وآقمتامد إيم٤مديٛمل ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م هبدف إقمداد ُمٕمد٤ميػم 

 وشمرد هذه اعمٕم٤ميػم ذم مخس جمٛمققم٤مت هل:  ،ًمٚمت٘مقيؿ وآقمتامد إيم٤مديٛمل وحمٙم٤مت

 اًمًٞم٤مق اعم١مؾمز:) اًمرؾم٤مًم٦م وإهداف، اًمًٚمٓم٤مت واإلدارة، إدارة وامن اجلقدة واًمتٓمقير(- ,6

 ضمقدة اًمتٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ: )اًمتٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ(- ,0

 دقمؿ شمٕمٚمٞمؿ اًمٓمالب: )ظمدُم٤مت دقمؿ وإدارة اًمٓمالب، ُمّم٤مدر اًمتٕمٚمؿ(- ,3

 ٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م:) اعمراومؼ واًمتجٝمٞمزات، اإلدارة واًمتخٓمٞمط اعم٤مزم، قمٛمٚمٞم٤مت اًمتقفمٞمػ(-دقمؿ اًم ,9

 اإلؾمٝم٤مُم٤مت آضمتامقمٞم٦م: )اًمٌح٨م، اًمٕمالىم٤مت اعم١مؾمًٞم٦م ُمع اعمجتٛمع(- ,1

ُمد١مظمرًا سمٛمراضمٕمد٦م وشمٓمدقير اعمٕمد٤ميػم اًمؼماجمٞمد٦م  إيمد٤مديٛملوىمد ىم٤مم اعمريمز اًمقـمٜمل ًمٚمت٘مقيؿ وآقمدتامد 

 يػم يمام يكم:( ُمٕم٤م1وأصٌح٧م هذه اعمٕم٤ميػم )

 هٞمئ٦ماًمتددريس , اًمٓمدالب–اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕمٚمؿ  ,إدارة اًمؼمٟم٤مُم٩م ووامن ضمقدشمف  ,)اًمرؾم٤مًم٦م وإهداف 

 -"واًمتجٝمٞمزات واعمراومؼ ُمّم٤مدراًمتٕمٚمؿ –

 تطْٓش األداٛ األنادميٕ:املبشح الجالح: 

ٜمف ٟم٘مٚم٦م ٟمققمٞم٦م ويمٛمٞم٦م ُمـ ووع إمم ووع رظمر أومْمؾ ُم "(سم٠مٟمف692،ص0222اًمٚمقزي،) اًمتٓمقير، يٕمرومف

واإلداريدد٦م واًمّمددحٞم٦م  ،واًمٌٞمئٞمدد٦م ،واًمث٘م٤مومٞمدد٦م ،وآضمتامقمٞمدد٦م ،واًمًٞم٤مؾمددٞم٦م ،ذم مجٞمددع اعمجدد٤مٓت آىمتّمدد٤مدي٦م

 -"واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م
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لء أو أي قمٛمؾ دهق اًمٓمري٘م٦م اًمتل يتؿ هب٤م قمٛمؾ اًمِم"( سم٠مٟمف 096،ص0221يمٜمٕم٤من،) سمٞمٜمام إداء يٕمرومف "

يمٞمٗمٞمد٦م إٟمجد٤مز أو إطمدراز ٟمِمد٤مط ُمد٤م وحتديدد  - يمام يِمػم ُمٗمٝمقم إداء إمم"ُمٕملم ُمـ أضمؾ إٟمج٤مطمف أو إومِم٤مًمف

 (077، ص 0220، اًمًٛمٞمح)  وىمد أووح "(-7، ص0266)ُمقؾمك واًمٕمتٞمٌل،"اًمٓمري٘م٦م اًمتل يتؿ شمٜمٗمٞمذه هب٤م

سمداي٦م ذم آهتامم سمٗم٤مقمٚمٞم٦م إؾمت٤مذ ذم اًمتدريس اجلد٤مُمٕمل ، إٓ أن شمٓمقير أداء قمْمق هٞمئ٦م اًمتدريس ىمد اٟمحٍم 

ُمـ أضمدؾ حت٘مٞمدؼ اإلومد٤مدة اًم٘مّمدقى ُمٜمدف ، طمتدك يًد٤مقمد قمْمدق هٞمئد٦م  يمامً وٟمققم٤مً   أن أُمر شمٓمقير أدائف ازداد

 -"اًمتدريس اإلدارة اجل٤مُمٕمٞم٦م ذم اًم٘مٞم٤مم سم٤مٕدوار اعمٓمٚمقسم٦م ُمٜمٝم٤م

وًم٘مد ؾمٕم٧م اًمٕمديد ُمـ ضم٤مُمٕم٤مت اًمدول اعمت٘مدُم٦م واًمٜم٤مُمٞم٦م قمغم طمد ؾمقاء ًمتٜمٛمٞم٦م ىمدرات أقمْم٤مء هٞمئ٦م  "

ع ظم٤مص هتتؿ سمتٜمٛمٞم٦م ىمدرات إقمْم٤مء ، ويم٤من ذم يمز أو وطمدات ذات ـم٤مسمرااًمتدريس هب٤م ، ُمـ ظمالل إٟمِم٤مء ُم

وذًمدؽ ذم  اُم٘مدُم٦م شمٚمؽ اجل٤مُمٕم٤مت قمغم اعمًتقى اًمٕمد٤معمل ضم٤مُمٕمد٤مت اًمقٓيد٤مت اعمتحددة إُمريٙمٞمد٦م واٟمجٚمدؽم

 (-637، ص 0229طمداد ، )"وهقًمٜمدا واًمًقيد-اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ صمؿ شمٌٕمتٝم٤م ضم٤مُمٕم٤مت أعم٤مٟمٞم٤م 

 :الذساط٘ ىتاٜر

ًمتجٞم٥م قمـ اًمت٤ًمؤل اًمرئٞمس وهق ُم٤م ُمدى اًمتزام اجل٤مُمٕم٤مت اًمًدٕمقدي٦م سمٛمٕمد٤ميػم  ضم٤مءت هذه اًمدراؾم٦م

 وامن اجلقدة وآقمتامد وأصمره قمغم شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل؟

 :  أشمٞم٦مسمٜم٤مًء قمغم ٟمت٤مئ٩م اًمتحٚمٞمؾ اإلطمّم٤مئل واظمت٤ٌمر أؾمئٚم٦م اًمٌح٨م شمقصؾ اًم٤ٌمطم٨م إمم آؾمتٜمت٤مضم٤مت 

ٌؾ اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م ذم آًمتزام سمٛمٕم٤ميػم آقمدتامد أصمٌت٧م ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م وضمقد اهتامم يمٌػم ُمـ ىم -6

 اًمؼماجمل )ُمٕمٞم٤مر صٞم٤مهم٦م اًمرؾم٤مًم٦م وإهداف، ُمٕمٞم٤مر اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕمٚمؿ، ُمٕمٞم٤مر اًمٓمالب(-

أفمٝمرت ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م وضمقد اهتامم ُمتقؾمط ُمـ ىمٌؾ اجل٤مُمٕمد٤مت اًمًدٕمقدي٦م ذم آًمتدزام سمٛمٕمد٤ميػم  -0

ضمقدشمف، ُمٕمٞم٤مر اؾمت٘مٓم٤مب هٞمئد٦م اًمتددريس، ُمٕمٞمد٤مر  آقمتامد اًمؼماجمل )ُمٕمٞم٤مر إدارة اًمؼمٟم٤مُم٩م ووامن

 ُمّم٤مدر اًمتٕمٚمؿ واعمراومؼ واًمتجٝمٞمزات(-

أووح٧م ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م وضمقد أصمر ُمتقؾمط ًٓمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞمد٦م ذم اجل٤مُمٕمد٤مت اًمًدٕمقدي٦م  -3

 سمٛمٕم٤ميػم وامن اجلقدة وآقمتامد قمغم شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل-

تل شمٚمتزم هب٤م اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م هق أصمٌت٧م ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م أن أىمؾ اعمٕم٤ميػم اًم -9

 ُمٕمٞم٤مر اؾمت٘مٓم٤مب أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس-
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أووح٧م ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م قمدم وضمقد اظمتالوم٤مت ضمقهري٦م سملم رراء أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتددريس اًمدذيمقر  -1

شمقطمٞمدد اًمتقضمٞمٝمد٤مت  ُمدـأو اإلٟم٤مث ذم اؾمتج٤مسمتٝمؿ قمغم مجٞمع حم٤مور اؾمت٤ٌمٟم٦م اًمٌح٨م، وهدذا ٟمد٤مشم٩م 

 ص٦م سم٠مقمامل اجلقدة ذم اًمِمؼ اًمذيمقري-اخل٤م

اظمتالوم٤مت ضمقهري٦م سملم رراء أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس طم٥ًم ومئد٤مهتؿ  أٟمف ٓأووح٧م ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م  -1

اًمٕمٛمري٦م اعمختٚمٗم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مؾمتج٤مسمتٝمؿ قمغم مجٞمع حم٤مور اؾمت٤ٌمٟم٦م اًمٌح٨م، وهذا قم٤مئدد إمم أن مجٞمدع 

 ل اجلقدة-ُمٜمًقيب اجل٤مُمٕم٦م يٕمٛمٚمقن وٛمـ ومرق اًمٚمج٤من اعمٙمٚمٗم٦م سم٠مقمام

اظمتالومد٤مت ضمقهريد٦م سمدلم رراء أقمْمد٤مء هٞمئد٦م اًمتددريس طمًد٥م  أٟمدف ٓأفمٝمرت ٟمتد٤مئ٩م اًمدراؾمد٦م  -7

ُم١مهالهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مؾمتج٤مسمتٝمؿ قمغم مجٞمع حم٤مور اؾمدت٤ٌمٟم٦م اًمٌحد٨م، ُمد٤م قمددا ُمد٤م 

 يتٕمٚمؼ سمٛمٕمٞم٤مر اؾمت٘مٓم٤مب أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس، ويرضمع ذًمؽ إمم آظمتالف ذم اًمدرضم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 واظمتالف وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر طمقل اؾمت٘مٓم٤مب يمٗم٤مءات ضمديدة ُمـ قمدُمف-

أصمٌت٧م ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م أن ُمّمدر اًمٗمروق اًمتل فمٝمرت طم٥ًم ُمتٖمدػم اعم١مهدؾ اًمٕمٚمٛمدل هدق وضمدقد  -2

 اظمتالف ضمقهري سملم رراء أصح٤مب ُم١مهؾ )اعم٤مضمًتػم(، وسملم أصح٤مب ُم١مهؾ )اًمديمتقراه(-

رراء أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتددريس طمًد٥م أووح٧م ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م قمدم وضمقد اظمتالوم٤مت ضمقهري٦م سملم  -2

درضم٤مهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وطم٥ًم ُمًٛمٞم٤مهتؿ اًمقفمٞمٗمٞم٦م، وطم٥ًم اًمٙمٚمٞم٤مت اعمختٚمٗم٦م، ذم اؾمدتج٤مسمتٝمؿ قمدغم 

 مجٞمع حم٤مور اؾمت٤ٌمٟم٦م اًمٌح٨م-

أصمٌت٧م ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م وضمقد أصمر ًٓمتزام اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمًٕمقدي٦م سمٛمٕم٤ميػم وامن  -62

اء إيم٤مديٛمل، وهذا ئمٝمر ضمٚمّٞم٤ًم ذم طمّمقل اجل٤مُمٕم٤مت اًمًدٕمقدي٦م اجلقدة وآقمتامد قمغم شمٓمقير إد

 قمغم آقمتامد اعم١مؾمز واًمؼماجمل ًمدى هٞمئ٦م شم٘مقيؿ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمًٕمقدي٦م-

 التْصٔات: 

 ذم وقء آؾمتٜمت٤مضم٤مت اًمتل أؾمٗمرت قمٜمٝم٤م هذه اًمدراؾم٦م ىمدم اًم٤ٌمطم٨م قمددًا ُمـ اًمتقصٞم٤مت، وهل: 

٤مت اًمًدٕمقدي٦م سميدورة وودع رًمٞمد٤مت واودح٦م أوص اًم٤ٌمطم٨م اًم٘م٤مئٛملم قمغم اجلقدة ذم اجل٤مُمٕمد ,6

ًمتقايم٥م ٟمٔمػماهتد٤م قمدغم اعمًدتقى اإلىمٚمٞمٛمدل  ؛ًمٙمٞمٗمٞم٦م شمٓمقير اًمرؾم٤مئؾ اخل٤مص٦م سم٤مًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م

 واًمٕم٤معمل-

 ذم إذاك اعمًتٗمٞمديـ ذم ُمراضمٕم٦م رؾم٤مًم٦م اًمؼمٟم٤مُم٩م وشمٓمقيره٤م- سم٤مٓؾمتٛمرارأوص٧م اًمدراؾم٦م  ,0
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ٟم٤مُم٩م ووامن ضمقدشمدف، وذًمدؽ سمتدقومػم اًمتٛمقيدؾ أوص٧م اًمدراؾم٦م سمزي٤مدة آهتامم سمٛمٕمٞم٤مر إدارة اًمؼم ,3

اعم٤مزم اًمٙم٤مذم ًمتح٘مٞمؼ رؾم٤مًم٦م اًمؼمٟم٤مُم٩م ُمدع وودع أًمٞمد٤مت اعمٜم٤مؾمد٦ٌم ًمتحديدد أوًمقيد٤مت اإلٟمٗمد٤مق، 

وشمقومػم اًمٙمقادر اعم١مهٚم٦م ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤معمٝمد٤مم اإلداريد٦م واعمٝمٜمٞمد٦م واًمٗمٜمٞمد٦م وختدقيٚمٝمؿ اًمّمدالطمٞم٤مت اًمتدل 

 -متٙمٜمٝمؿ ُمـ ذًمؽ

ُمدـ ظمدالل شم٘مدقيؿ  ،شمٕمزيز آهتامم سمٛمٕمٞم٤مر اًمتٕمٚمدٞمؿ واًمدتٕمٚمؿيمام أوص٧م اًمدراؾم٦م سم٤مٓؾمتٛمرار ذم  ,9

اعم٘مررات دوري٤ًم ًمٚمتح٘مؼ ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕمٚمؿ، وُمت٤مسمٕم٦م اًمتزام هٞمئ٦م اًمتددريس 

 -سم٤مؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕمٚمؿ اًمقاردة ذم شمقصٞمٗم٤مت اًمؼمٟم٤مُم٩م

أقمداد اًمٓمدالب  تالءمشميمل جلٝمد ٛمٕمٞم٤مر اًمٓمالب، سمٌذل ىمّم٤مرى اأوص اًم٤ٌمطم٨م سمتٕمزيز آهتامم سم ,1

اؾمتٞمٕم٤مب أيمدؼم ىمددر  ومػم اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤ماعم٘مٌقًملم ذم اًمؼمٟم٤مُم٩م ُمع اعمقارد اعمت٤مطم٦م ًمف، وشمق

ممٙمـ ُمـ اًمٓمالب ذم اًمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م، وشمٓمٌٞمؼ إضمراءات ومٕم٤مًم٦م وُمٜم٤مؾم٦ٌم عمت٤مسمٕم٦م شم٘مدم اًمٓمدالب 

 -واًمتح٘مؼ ُمـ اؾمتٞمٗم٤مئٝمؿ عمتٓمٚم٤ٌمت اًمتخرج

ًمدراؾم٦م سميورة شمٗمٕمٞمؾ ُمٕمٞم٤مر اؾمت٘مٓم٤مب أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتددريس، سمقودع ؾمٞم٤مؾمد٤مت يمام أوص٧م ا ,1

وإضمراءات ُمٜم٤مؾم٦ٌم ٓظمتٞم٤مر أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس ذم اًمؼمٟم٤مُم٩م واؾمتٌ٘م٤مء اعمتٛمٞمزيـ ُمٜمٝمؿ، وشمٓمٌٞمدؼ 

رًمٞم٤مت ومٕم٤مًم٦م وُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمت٘مقيؿ يمٗم٤مي٦م وضمقدة اخلدُم٤مت اعم٘مدُم٦م ٕقمْمد٤مء هٞمئد٦م اًمتددريس، وىمٞمد٤مس 

 -ُمدى رو٤مهؿ قمٜمٝم٤م

اًم٤ٌمطم٨م سم٤مٓؾمتخدام إُمثؾ عمّم٤مدر اًمتٕمٚمؿ واعمراومؼ واًمتجٝمٞمزات ُمـ ظمالل إاد٤مد رًمٞمد٤مت أوص  ,7

وإضمراءات ومٕم٤مًم٦م وُمٜم٤مؾمد٦ٌم إلدارة اعمّمد٤مدر واعمدقاد اعمرضمٕمٞمد٦م اًمالزُمد٦م ًمددقمؿ قمٛمٚمٞمد٤مت اًمتٕمٚمدٞمؿ 

 واًمتٕمٚمؿ، 

ل يمام أوص٧م اًمدراؾم٦م سم٠ممهٞم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمـ إصمر اعمؽمشم٥م قمغم شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل، ُمدـ ظمدال ,8

شمٗمٕمٞمؾ ُمِم٤مريم٦م أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتددريس ذم اعمد١ممترات اخل٤مرضمٞمد٦م، وشمِمدجٞمع ُمًد٤ممهتٝمؿ ذم إقمدداد 

اخلٓمط اًمٌحثٞم٦م ًمٚمؼماُم٩م، وٟمنم أسمحد٤مصمٝمؿ ذم اعمجدالت اًمٕمٛمٚمٞمد٦م ذات ُمٕمد٤مُمالت اًمتد٠مصمػم اجلٞمددة، 

 -واطمت٤ًمب ُمِم٤مريمتٝمؿ يم٠مطمد حمٙم٤مت شم٘مٞمٞمٛمٝمؿ وشمرىمٞمتٝمؿ
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 املصادس ّاملشادع:

 . أّاًل : املصادس

 ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، دار ص٤مدر، سمػموت، ًمٌٜم٤من-"ًم٤ًمن اًمٕمرب "(6229ٛمد سمـ ُمٙمرم )ٔمقر، حماسمـ ُمٜم ,6

 صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ًمألًم٤ٌم - ,0

 (-9321( ، طمدي٨م رىمؿ )392.0ُمًٜمد أيب يٕمغم ، سم٤مب ُمًٜمد قم٤مئِم٦م را اهلل قمٜمٝم٤م) ,3

 ( ، جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م ، اًم٘م٤مهرة ، ُمٍم-0221اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ) ,9

 : املشادع العشبٔ٘: ىًٔاثا

( ، اًمٓمٌٕم٦م 2226إدارة اجلقدة اًمِم٤مُمٚم٦م وُمتٓمٚم٤ٌمت اًمت٠مهؾ ًمميزو ) "(، 0222اًمتٛمٞمٛمل ، ومقاز ) ,1

 إومم ، قم٤ممل اًمٙمت٥م احلدي٨م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ، إرسمد ، إردن-

 ، دارؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ، اًم٘م٤مهرة "اًمتٜمٛمٞم٦م اعمٝمٜمٞم٦م ٕقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس "(،0229طمداد، حمٛمد سمِمػم ، ) ,1

 ، قم٤ممل اًمٙمت٥م-

إدارة وصٜم٤مقم٦م اجلقدة ، ُمٗم٤مهٞمؿ إداري٦م وشم٘مٜمٞم٦م ودم٤مري٦م ذم "(، 0266اًمٓمٞمٓمل، ظمي ُمّم٤ٌمح، ) ,7

 ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، دار احل٤مُمد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، قمامن، إردن-"اجلقدة 

، سمػموت:دار اًمٕمٚمؿ ٤(-أوم٤مق اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م،ط0222قمٌداًمدايؿ، قمٌداهلل) ,2

 يلم-ًمٚمٛمال

، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، ُمريمز إُملم ًمٚمٜمنم  "ـمرق اًمٌح٨م  "(، 2009اًمٕمري٘مل ، ُمٜمّمقر حمٛمد )  ,2

 واًمتقزيع ، صٜمٕم٤مء، اًمٞمٛمـ-

،اًم٘م٤مهرة "اًمتٜمٛمٞم٦م اإلداري٦م، اعمٗم٤مهٞمؿ وإؾمس واًمتٓمٌٞم٘م٤مت  "(،0222اًمٚمقزي ،ُمقؾمك ، ) ,62

 ،دار وائؾ ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم-

اجلقدة ذم اًمتٕمٚمٞمؿ دراؾم٤مت شمٓمٌٞم٘مٞم٦م  "(، 0222)جمٞمد ، ؾمقؾمـ ؿم٤ميمر  واًمزي٤مدات، حمٛمد قمقاد  ,66

 ، دار اًمّمٗم٤مء ًمٚمٜمنم واًمتقزيع واًمٓم٤ٌمقم٦م ، قمامن ، إردن-"

دًمٞمؾ وامن اجلقدة وآقمتامد  "(،0222الٞمئ٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمت٘مقيؿ وآقمتامد إيم٤مديٛمل،) ,60

 -"إيم٤مديٛمل ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م
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 :بشجٔ٘اجملالت ّاليذّات ّاألّسام ال :ثالجًا 

وامن اجلقدة وآقمتامد ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم اًمًقدا ،  "( 0263إدريس ، قمٌداهلل قمٌداًمرطمٞمؿ ) ,63

، جمٚم٦م اًمٜمٞمؾ إسمٞمض ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌحقث ، جمٚم٦م قمٚمٛمٞم٦م حمٙمٛم٦م، اًمٕمدد إول ،  "ُمراضمٕم٦م ٟم٘مدي٦م

  0263ُم٤مرس

 اعم١مؾمًد٤مت (- وامن ضمقدة واقمتامد اًمدؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞمد٦م ذم0266اجلٚمٌل، ؾمقؾمـ ؿم٤ميمر جمٞمد)  ,69

اًمٜمت٤مئ٩م - ورىم٦م قمٛمؾ ُم٘مدُم٦م إمم ُم١ممتر راسمٓم٦م ضم٤مُمٕمد٤مت ًمٌٜمد٤من  ,اإلضمراءات ,اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م: إهداف

 02,32،ًمٌٜمددد٤من: سمدددػموت، )اًمقـمٜمٞمٚمؼمٟمددد٤مُم٩م متٌدددقس إورويبسم٤مًمتٕمددد٤مون ُمدددع اعمٙمتددد٥م 

 م(-0266ٟمٞم٤ًمن.

٦م ورىم "شمّمقر ُم٘مؽمح ًمتحًلم ضمقدة اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل "( 0229احلقزم ، قمٚمٞم٤من ) ,61

قمٚمٛمٞم٦م أقمدت عم١ممتر اًمتققمٞم٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل، ضم٤مُمٕم٦م اًم٘مدس اعمٗمتقطم٦م ، ُمديٜم٦م رام 

 - 0229.  7.  1 – 3اهلل ظمالل اًمٗمؽمة 

إؾمٝم٤مم ُمٕم٤ميػم وامن اجلقدة وآقمتامد إيم٤مديٛمل ذم "م(، 0262اًمزهرا ، ظمدا٦م ُم٘مٌقل ، ) ,61

، جمٚم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم  "ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ٠٢٠٢حت٘مٞمؼ أهداف رؤي٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م 

 ، ضم٤مُمٕم٦م قملم ؿمٛمس ، يمٚمٞم٦م اًمٌٜم٤مت ًممداب واًمٕمٚمقم واًمؽمسمٞم٦م-7، اعمجٚمد  62اًمؽمسمٞم٦م ، اًمٕمدد 

دور اًمت٘مقيؿ اًمؽمسمقي اًمذايت  ًمٚمؼماُم٩م إيم٤مديٛمٞم٦م ذم حتًلم "(، 0261اًمزي٤م ، ُمٜمك راؿمد ،) ,67

ٕمٞمؾ دوره٤م ذم حت٘مٞمؼ أهداف اًمتٜمٛمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م إداء إيم٤مديٛمل عم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمؿ إيم٤مديٛمل وشمٗم

 -"ذم اعمجتٛمع

واىمع شمٓمٌٞمؼ وامن ضمقدة اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اجل٤مُمٕم٤مت "(1122اًم٤ًمُمرائل، قمامر واًمٕمٞمث٤موي، أطمالم،) ,62

، اعم١ممتر  "اجل٤مُمٕم٦م اخلٚمٞمجٞم٦م( ,اخل٤مص٦م ذم وقء ُمٕم٤ميػم وُمتٓمٚم٤ٌمت اجلقدة اًمِم٤مُمٚم٦م )دراؾم٦م طم٤مًم٦م 

 ُم٤ميق، إردن- 21,12، سمج٤مُمٕم٦م اًمزرىم٤مء ظمالل اًمٗمؽمة اًمٕمريب اًمدوزم جلقدة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم

شمٓمقير أداء أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس سم٤مجل٤مُمٕم٤مت  "(، 0221اًمًٛمٞمح، قمٌد اعمحًـ سمـ حمٛمد ، ) ,62

 (-61)2اًمًٕمقدي٦م ذم وقء ظمؼمات سمٕمض اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م، جمٚم٦م اًمؽمسمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة ،

،  "٤مزم وُمٕم٤ميػم آقمتامد إيم٤مديٛملضمقدة اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم "(، 0222صؼمي ، ه٤مًم٦م قمٌداًم٘م٤مدر) ,02

 (-9( ، اًمٕمدد )0اعمجٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمْمامن ضمقدة اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل، ُم٩م )
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 ضم٤مُمٕم٦م إمم إؿم٤مرة وأسمٕم٤مد، رؤي٦م–اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اجلقدة"( 0227، حمٛمد ؾمٕمٞمد )اًمٓم٤مهر ,06

ٔوم٤مق دي٤مت وااًمتح اًمٕمرسمٞم٦م، اجل٤مُمٕم٤مت إول اًمٕمريب اعم١ممتر ذم ُم٘مدُم٦م قمٚمٛمٞم٦م ورىم٦م "اًمٜمٞمٚملم

 .ديًٛمؼم-2,63اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ، اًمرسم٤مط ، اعمٖمرب ، اًمٗمؽمة 

ٛمل ذم حت٘مٞمؼ ضمقدة أصمر اعمٜم٤مخ اًمتٜمٔمٞم "( ، 0269قم٤مرف ، يم٤مفمؿ ومرج ، حمٛمد، ضمالل قمٌداهلل ) ,00

، اعمجٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمْمامن ضمقدة "اًمٙمٚمٞم٤مت اًمت٘مٜمٞم٦م ذم اًمًٚمٞمامٟمٞم٦م ، دراؾم٦م اؾمتٓمالقمٞم٦م ذماًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٘مٜمل

( ، إُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م ٓحت٤مد اجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ، صٜمٕم٤مء 67( ، اًمٕمدد )7) اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل ، اعمجٚمد

 اًمٞمٛمـ-

دمرسم٦م ضم٤مُمٕم٦م اًمٕمٚمقم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذم جم٤مل  "( ، 0261قم٤ميض ، قمٌداًمٚمٓمٞمػ ُمّمٚمح حمٛمد ، ) ,03

، اعمجٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمْمامن  "وامن ضمقدة إداء إيم٤مديٛمل واجل٤مُمٕمل ، يمٚمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ اعمٗمتقح أٟمٛمقذضم٤م

 (00ؿ اجل٤مُمٕمل ، اًمٕمدد )ضمقدة اًمتٕمٚمٞم

ظمّم٤مئص قمْمق هٞمئ٦م اًمتدريس يمام يراه٤م ـمالب وأؾم٤مشمذة "(0227قمٌداًمقه٤مب، ومٞمّمؾ حمٛمد،) ,09

,70، اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ، ص) "67"، جمٚم٦م دراؾم٤مت قمرسمٞم٦م ، اًمٕمدد "يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم ضم٤مُمٕم٦م اخلرـمقم 

 (،اعمريمز اًم٘مقُمل ًمٚمٛمٜم٤مه٩م سمخ٧م اًمرو٤م ، اًمًقدان-606

وامن ضمقدة خمرضم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم ذم إـم٤مر طم٤مضم٤مت  (،0222اًمٕمٌٞمدي، ؾمٞمالن ضمؼمان،) ,01

اعمجتٛمع، اعم١ممتر اًمث٤م  قمنم ًمٚمقزراء اعم١ًموًملم قمـ اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم اًمقـمـ 

 اعمقاءُم٦م سملم خمرضم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم وطم٤مضم٤مت اعمجتٛمع، سمػموت ، ًمٌٜم٤من- "اًمٕمريب حت٧م ؿمٕم٤مر 

أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس سمج٤مُمٕم٦م طم٤مئؾ ذم وقء شم٘مقيؿ أداء  "(،0267اًمٕمريب، هِم٤مم يقؾمػ،) ,01

، يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ، ضم٤مُمٕم٦م ؾمقه٤مج ،  92ُمٕم٤ميػم اجلقدة وآقمتامد اعم١مؾمز ، اعمجٚم٦م اًمؽمسمقي٦م ، اًمٕمدد 

 ُمٍم-

، جمٚم٦م "ٟمٔم٤مم ُم٘مؽمح جلقدة اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اجل٤مُمٕم٤مت اًمٞمٛمٜمٞم٦م "(، 0222اعمخالذم، ؾمٚمٓم٤من ؾمٕمٞمد، ) ,07

 (-9سمحقث ودراؾم٤مت شمرسمقي٦م، اًمٕمدد )

وم٤مقمٚمٞم٦م سمراُم٩م ُمنموع شمٜمٛمٞم٦م ىمدرات أقمْم٤مء هٞمئ٦م  "(،2007، أمحد إسمراهٞمؿ سمٞمقُمل )ُمرقمل  ,02

 -1,01، ص  02، جمٚم٦م دراؾم٤مت ذم اخلدُم٦م آضمتامقمٞم٦م واًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ، اًمٕمدد "اًمتدريس

ُمٕمقىم٤مت احلّمقل قمغم آقمتامد إيم٤مديٛمل ووامن "( ، 0269اعمٓمقع، ٟم٤ميػ سمـ قمٌداًمٕمزيز ) ,02

٦م ذم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم واًمدراؾم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م ؿم٘مراء سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اجلقدة ًمٚمؼماُم٩م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم
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اًمًٕمقدي٦م، اعمجٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمْمامن ضمقدة اًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مُمٕمل ، ضم٤مُمٕم٦م اًمٕمٚمقم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ، صٜمٕم٤مء ، 

 اًمٞمٛمـ-

شمٓمقير أداء أقمْم٤مء هٞمئ٦م اًمتدريس  "(، 0266ُمقؾمك، حمٛمد ومتحل قمكم واًمٕمتٞمٌل، ُمٜمّمقر ٟم٤ميػ) ,32

، جمٚم٦م يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م إزهر ، "ان ووم٘م٤ًم عمٕم٤ميػم اجلقدة وآقمتامد إيم٤مديٛملسمج٤مُمٕم٦م ٟمجر

 -911,101، ُم٤مرس ، ص  691، اًمٕمدد  6اجلزء 

اجلقدة اًمِم٤مُمٚم٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم، اعمٗمٝمقم واعم٤ٌمدئ  "(،2007اعمٞمامن، سمدري٦م ص٤مًمح، ) ,36

ًمٚمٕمٚمقم اًمؽمسمقي٦م واًمٜمٗمًٞم٦م  ، سمح٨م ُم٘مدم ًمٚم٘م٤مء اًمراسمع قمنم ًمٚمجٛمٕمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م "واعمتٓمٚم٤ٌمت

 ُم٤ميق-61,61)ضمًتـ( ، ذم اًمٗمؽمة

، اعمقارد اًمتدريٌٞم٦م ذم اإلدارة اًمؽمسمقي٦م  6222اًمٞمقٟمًٙمق، ىمًؿ اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمؽمسمقي٦م واًمتخٓمٞمط ،  ,30

 07,30قمغم اعمًتقى اعمحكم ، ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م اًمٕمريب ًمدول اخلٚمٞم٩م ، اًمري٤مض ، ص

 سابعًا : البشْخ ّالشطاٜل :

شم٘مقيؿ ومٕم٤مًمٞم٦م ٟمٔمؿ وامن اجلقدة ذم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٘مٜمل  "(، 0263ٞمؾ أسمق سمٙمر ، )ؾمٚمٞمامن، ٟمزار ظمٚم ,33

 سم٤مًمًقدان ، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه  ذم إدارة إقمامل ، ضم٤مُمٕم٦م اًمٜمٞمٚملم ، اًمًقدان-

أصمر إدارة اجلقدة اًمِم٤مُمٚم٦م قمغم ظمدُم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مم  "(، 0262ص٤مًمح، أُمػم قمٛمر طمًٜملم ، ) ,39

م(، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه  ذم إدارة 0221,م6222اًمٗمؽمة ُمـ)ٟمٛمقذج وٓي٦م اخلرـمقم ذم  "سم٤مًمًقدان 

 إقمامل ، ضم٤مُمٕم٦م اًمٜمٞمٚملم ، اًمًقدان-

دور اإلدارة ذم شمٓمقير إداء إيم٤مديٛمل "(، 0261اًمٕمج٥م، زيـ اًمٕم٤مسمديـ حمٛمد قمكم ، ) ,31

ًمٚمٙمٚمٞم٤مت اًمت٘م٤مٟمٞم٦م ذم اًمًقدان، دراؾم٦م طم٤مًم٦م وٓي٦م اجلزيرة، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ، شمرسمٞم٦م ، ضم٤مُمٕم٦م اجلزيرة 

 اًمًقدان، 

ُمًتقى شمٓمٌٞمؼ ُمٕم٤ميػم وامن اجلقدة وآقمتامد  "(، 0267اعمج٤مهد ، إسمراهٞمؿ حمٛمد إؾمامقمٞمؾ ، ) ,31

إيم٤مديٛمل وقمالىمتٝم٤م سمٛمًتقى ضمقدة اخلدُم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م ذُم٤مر، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم )همػم 

 ُمٜمِمقرة( ، ضم٤مُمٕم٦م ذُم٤مر ، اًمٞمٛمـ-
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*ز. عبسالىزوز كاػم حؼً ملـط
 

 

 امُلَلخَُّص

م( ُمـ 6170هد. 6223يمت٤مب )حتٗم٦م اًمدهر( ًمٚمٛم١مرخ اًمٞمٛمٜمل حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحر شمد) دن ٕمَ يُ   

 ػقصاعمّم٤مدر اًمرئٞم٦ًم ٕطمداث هت٤مُم٦م اًمٞمٛمـ، واًمٞمٛمـ قمٛمقُم٤ًم ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم الجري سم

 ذمطمداث، وُمدى شم٠مصمػمه٤م يْم٤ًم، ًمٙمٜمف متٞمز سم٠مٟمف ُمتٗمرد سمذيمر إأ ٤مً وؿم٤مهد قمٞم٤من وُمِم٤مريم اً يم٤مشمٌف ُمٕم٤مس

طمداث اًمٓمٌ٘م٤مت آضمتامقمٞم٦م ذم اعمجتٛمع اًمٞمٛمٜمل، وُمٜمٝم٤م اًمٕمالىم٤مت اًمٞمٛمٜمٞم٦م احلج٤مزي٦م وسمٕمض إ

٤ٌمط اعم١مًمػ سم٤محلج٤مز، ويمذًمؽ إطمداث ذم ذق إومري٘مٞم٤م والٜمد، إو٤موم٦م إمم إطمداث اًمٕمثامٟمٞم٦م، وارشم

سم٤مٕئٛم٦م وُمت٤مسمٕمتف لؿ وشمقاضمدهؿ ذم هت٤مُم٦م، وُمدى اًمت٘مٌؾ اًمِمٕمٌل لؿ، وٓ ٟمٜمًك أن ٟمذيمر أن 

اعمّمٜمػ لذا اًمٙمت٤مب ووع ُمّمٜمٗمف سم٤مٕؾم٤مس ًمٞمٙمقن ُم١مًمٗم٤ًم ذم آٟم٤ًمب، ًمذًمؽ ومٝمق ُمٗمٞمد ذم هذا 

  -اجل٤مٟم٥م إمم ضم٤مٟم٥م حتديد اعمقاىمع اجلٖمراومٞم٦م اًمتٝم٤مُمٞم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م

قمٜمقاٟمف اًمٓمقيؾ )حتٗم٦م اًمدهر ذم ٟم٥ًم إذاف سمٜمل اًمٌحر وٟم٥ًم ُمـ طم٘مؼ  هذا اًمٙمت٤مب فمٚمٛمف    

ٟمًٌف وؾمػمشمف ُمـ أهؾ اًمٕمٍم(، واحل٘مٞم٘م٦م أن اًمثٚم٨م ُمـ هذا اًمٙمت٤مب وم٘مط هق ذم إٟم٤ًمب وشمراضمؿ 

د اعم١مًمػ سمذيمر أهمٚمٌٝم٤م، وؾمٞمٕمرض هذا اًمٌح٨م ذم طمداث شم٤مرخيٞم٦م شمٗمرَّ أاًمرضم٤مل واًمثٚمثلم أظمريـ ذم 

قمرض شم٤مرخيف وُمٜمٝمجف وُمّم٤مدره، واعمّم٤مدر واعمراضمع اًمتل ذيمرشمف؛ أو  ، وُمـ صمؿَّ اًمٌداي٦م شمرمج٦م اعم١مًمػ

اًمتل اقمتٛمدت قمٚمٞمف واؾمتٜمدت اًمٞمف وُم٤م شمٗمرد سمف اعم١مرخ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحر ذم شم٤مرخيف ُمـ أطمداث 

 يٛمٜمٞم٦م أو قمرسمٞم٦م أو إؾمالُمٞم٦م-

 

  

                                                 
 .يدة ضم٤مُمٕم٦م احلد,يمٚمٞم٦مأداب  ,أؾمت٤مذ اًمت٤مريخ احلدي٨م واعمٕم٤مس اعمِم٤مرك  *
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Research Summary 
The book (Tuhfat Al-Dahr) by the Yemeni historian Muhammad 

ibn al-Tahir al-Bahr (1083 AH / 1672 CE) is one of the main sources of 

the events of the Tihama of Yemen and Yemen in general in the eleventh 

century AH as a contemporary writer, an eyewitness and a participant as 

well, but he was also distinguished as being unique in mentioning events 

and the extent of their impact on the classes Social in the Yemeni society, 

including the Yemeni Hijaz relations and some events in Hijaz, as well as 

events in East Africa and India, in addition to the Ottoman events, the 

author's association with the imams and his follow-up to them and their 

presence in the Tihama and the extent of popular acceptance of them, and 

do not forget to mention that the compiler of this book was established 

primarily for you The author is a genealogy, so it is useful in this aspect 

besides identifying the Yemeni Tuhami geographical locations. . The 

other two-thirds in historical events that exclusively mention the author 

by mentioning most of them, and this research will initially display the 

translation of the author, and then present his history, methodology and 

sources, and the sources and references that I mentioned or that depended 

on and based on it. 
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 املؤلف ّأطشتُ ّىؼأتُ.

ورطمالشمدف ف خيوُمِمد٤مشمدف شمٕمتٛمد ؾمػمة اعم١مًمػ قمغم ُم٤م أورده هدق ٟمٗمًدف ُمدـ ؿمدذرات قمدـ ٟمًدٌف وأه

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ودوره اًمًٞم٤مد، وُمِم٤مريم٤مشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وم٘مد ذيمر ٟمًٌف ُمًٚمًاًل ذم يمت٤مسمدف )حتٗمد٦م اًمددهر(
1
امم اًمٜمٌدل  

اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم ومٝمق حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اسمراهٞمؿ سمـ أيب ٤م أُمَّ  " ,حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل :

ر ؿمٕم٤مع سمـ قمكم إسمٞمع سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمٜمجٞم٥م سمـ اًمٖمٞم٨م سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌحر سمـ أيب سمٙم

طمًـ سمـ يقؾمػ سمـ طمًـ سمـ حيٞمك سمـ ؾم٤ممل سمـ قمٌداهلل سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ردم سمـ إدريس سمـ احلًلم سمـ 

حمٛمد اجلقاد سمـ قمكم اًمرو٤م سمـ ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ سمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق سمدـ حمٛمدد اًمٌد٤مىمر سمدـ قمدكم اًمًدج٤مد زيدـ 

حلًلم اًمًٌط اًمِمٝمٞمد سمـ قمكم اعمرشم٣م آُم٤مم اعمٜمت٘مك ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ سمِمدٝم٤مدة اًمّمد٤مدق اًمّمددوق اًمٕم٤مسمديـ سمـ ا

إطمددى  ,، وذيمر ُمٙم٤من ُمقًمده وهق اعمٜمّمقري٦م  "اعمّمٓمٗمك ُمـ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف---

٦م اصمٜمدلم سمٕمدد ذم اًمث٤مُمـ قمنمد رُمْمد٤من ُمدـ ؾمدٜم "، وشم٤مريخ ُمقًمده ,اًم٘مرى اًمت٤مسمٕم٦م ٕقمامل سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف رٟمذاك 

، وٟمِم٠م وشمرسمك وؾمط سمٞمئ٦م قمٚمٛمٞم٦م وأهة ذو اُمتداد ديٜمل روطمل وؾمدٞم٤مد ىمدقي "م[ 6129يقٟمٞمق  1إًمػ ]

ذم ُمٜمٓم٘متف اًمتل متٞمزت سم٤موٓمراب ُمًتٛمر سم٥ًٌم احلروب إهٚمٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م واًمثقرات قمغم اًمًٚمٓم٤مت اًم٘م٤مئٛمد٦م، 

أيب اًمٖمٞم٨م سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌحر---ؾمٙمـ  ٕيب ومٝمق أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـي ٤م ضمدَّ وأُمَّ  " ,وأمجؾ ُمٙم٤مٟم٦م اهشمف سم٘مقًمف:

اعمٜمّمقري٦م واسمتٜمك هب٤م ُمًجدٟم٤م وظمط ُم٘مدُم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمقضمقدة قمٜمدٟم٤م
2

، وظمٚمػ اًمنميػ إسمراهٞمؿ وأسم٤م اًمٖمٞمد٨م، 

وأُم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ وم٠موًمد واًمدٟم٤م اًمًٞمد اًمٓم٤مهر --ويم٤مٟمقا يمٚمٝمؿ صد٤محللم، ويمد٤من ضمددي صد٤محل٤ًم ُم٤ٌمريمد٤ًم ؾمدٚمٞمؿ 

 - "اًمّمدر طم٩م إمم سمٞم٧م اهلل

 ,هدد 6217م . 6113 ,هدد 212اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤مهر سمدـ اسمدراهٞمؿ سمدـ أيب اًم٘م٤مؾمدؿ اًمٌحدر) أُم٤م واًمده 

م(، وم٘مد ذيمرشمف اعمّم٤مدر وأـمٜم٧ٌم ذم ذيمره، ومذيمره اعم١مرخ اعمٕم٤مس ًمف حيٞمدك سمدـ احلًدلم سمدـ اًم٘م٤مؾمدؿ 6197

م( ذم يمت٤مسمف )هبج٦م اًمدزُمـ ذم شمد٤مريخ اًمدٞمٛمـ( ودٛمـ طمقًمٞمد٤مت 6121,هد 6222م . 6101 ,هد 6231)

 سمحدر سمدـ ـم٤مهر اًمِمٞمخ اًمّمقذم اًمٕم٤مرف اًمِمٞمخ ُم٤مت وومٞمٝم٤م ":  ,: ُم٤مي٠ميت , وهقظمٓم٠م–وأًمػ أرسمع ومخًلم 

وسُمرع، مم٤م ي٘مدرب إمم سمدالد اعمراوقمد٦م ٤ًمىمط سمالد ريٛم٦م سمٛم ؾمٝم٤مم، وادي سمًٗمؾ سمتٝم٤مُم٦م اعمٜمّمقري٦م وسمٚمده سمزاويتف

                                                 

هدد . 6319 , 6021إقمتٛمد اًم٤ٌمطم٨م قمغم خمٓمقـم٦م اعم١مرخ اًمٕمالُم٦م اعم١مرخ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمدد سمدـ أيب اًم٘م٤مؾمدؿ اًمقؿمدكم )  , 1

م وهدل ُمقصمقىمد٦م 6226هدد . 6022م( ص٤مطم٥م يمت٤مب )ٟمنم اًمثٜم٤مء احلًـ(، واًمٜمًخ٦م خمٓمقـمد٦م سمٞمدده ؾمدٜم٦م 6231 – 6212

 ُمّمحح٦م ظم٤مًمٞم٦م ُمـ آظمٓم٤مء و سمدون شمرىمٞمؿ-

 ظ سم٤مًمٚمٝمج٦م اًمتٝم٤مُمٞم٦م )جمدُم٦م( وي٘مّمد هب٤م اعمّمحػ اعمخٓمقط-ُم٘مدُم٦م وشمٚمٗم , 2
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وهؿ يذيمرون أهنؿ ذم اًمٜم٥ًم ؾم٤مدة طمًٜمًّٞم٦م

1
ر ُمـ اًمٌ٘مدر ، ولؿ هٜم٤مًمؽ صمروة واؾمٕم٦م، وأُمقال حمّمٚم٦م، وُمقا

يمثػمة، وومٞمٝمؿ يمرم ٟمٗمقس، وحم٦ٌم ًمٚمْمٞمػ وطم٤مًم٦م ُم٠مٟمقس وقمٜمدهؿ ُمـ اًمٕمًؾ واًمًٛمقن رء يمثػم، ُمدع ُمد٤م 

يٜمْم٤مف إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمٌالد ُمـ اًمؼم واعمٙم٤مومد٠مة واًمٜمدذور، وهدؿ ىمد٤مئٛمقن سمجٛمٞمدع ُمدـ وومدد إًمدٞمٝمؿ ُمدـ اًمٙمٌدػم 

ريٗم٦م، دوومّمؾ إطمٙم٤مم اًمِمد واًمّمٖمػم، ولؿ متًؽ سم٤مًمٕمٚمؿ ُمع ذًمؽ، يم٤من اعمذيمقر يتٕمٚمؼ سمٌمء ُمـ اًمنميٕم٦م،

وًمف ُمّمٜمػ ًمٓمٞمػ ذم شم٤مريخ زُم٤مٟمف، وًمف ىمٌدقل قمٔمدٞمؿ ذم اًمتٝمد٤مئؿ واًمًدقاطمؾ، ُم٘مٌدقل اًمِمدٗم٤مقم٦م، وظمٚمدػ 

اعمذيمقر ذم اًمزاوي٦م اعمذيمقرة اعمٜمّمقري٦م وًمدًا يًٛمك حمٛمد سمـ ـم٤مهر ىم٤مئؿ ُم٘م٤مم أهٚمف ذم هذه إُمدقر واًمْمدٞم٤موم٦م 

ذي ٟمزل قمٜمدهؿ وٓزُمٝمؿ ُمددة ُمدـ اًمزُمد٤من : أن اًم٤ٌمؿمد٤م واًمنميٕم٦م، أظمؼم  اًمٗم٘مٞمف ٟم٤مس اًمزسمٞم٥م اخلقٓ  اًم

ىم٤مٟمّمقه عم٤م دظمؾ اًمٞمٛمـ شمٚمؽ آي٤مم، وُمر قمغم اًمِمٞمخ ـمد٤مهر سمدـ سمحدر اعمدذيمقر، وذيمدر ًمدف: أن اًمدٞمٛمـ أهٚمدف 

أذاف ولؿ طمرُم٦م، واحلٌؾ طم٘مػم، وقمًػم وم٠مضم٤مب قمٚمٞمف : إٟم٤م ٓ ٟمٚمتٗم٧م إمم ىمقًمؽ وٓ إمم ؿمقرك وٓ ٟمًتٛمد 

 ِمٞمخ أمجد اًمٌدوي اًمّمقذم اًمقزم-ُمـ ومْمٚمؽ، وم٢مٟم٤م ضمئٜم٤م ُمـ اًم

وىمع ُمٕمف ُم٤م وىمع ويم٤من ظمروضمف ُمـ زسمٞمد راضمٕم٤ًم إمم سمالده ُمدـ همدػم شمرديدد، ُمدّر قمدغم اًمِمدٞمخ ام ومٚمَّ ىم٤مل 

اًمٓم٤مهر وظمْمع قمٜمده وأقمؽمف سمح٘مف واوٓمجع حت٧م هيدره هٙمدذا رواه اعمدذيمقر واهلل أقمٚمدؿ وأهددى ًمدف 

إًمٞمدف وعمد٤م قمدؼم ذف اإلؾمدالم احلًدـ سمدـ  ىم٤مٟمّمقه ٟمًخ٦م )اًم٘م٤مُمقس( و)طمٞم٤مة احلٞمقان اًمٙمؼمى(، وأقمتدذر

اإلُم٤مم قمغم سمٚمد اًمِمٞمخ اعمذيمقر ، أو٤مومف ودٞم٤موم٦م ؾمدٜمٞم٦م ، وىمد٤مم سمخ٤مصدتف وؾمد٤مئر اًمٕمًدٙمر ذم اًم٘مدرى شمٗمرىمدقا 

 "ًمٚمْمٞم٤موم٦م-
2
 - 

يمذًمؽ ذيمره اعم١مرخ قمٌداإلًمف سمـ قمكم سمـ اًمدقزير ذم شم٤مرخيدف )شمد٤مريخ ـمٌدؼ احلٚمدقى وصدح٤مف اعمٜمدك  

وومٞمف ُم٤مت اًمِمٞمخ اعم١مرخ ـمد٤مهر سمدـ حيٞمدك  " ,:ي٠ميتًلم وأًمػ ُم٤م واًمًٚمقى( وٛمـ طمقًمٞم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع ومخ

سمٌٚمده اعمٜمّمقري٦م سمتٝم٤مُم٦م أؾمٗمؾ وادي ؾمٝم٤مم سمٛم٤ًمىمط سمالد ريٛم٦م، وهؿ يذيمرون أهنؿ ؾم٤مدة طمًٞمٜمٞم٦م، ولؿ هٜم٤مك 

ضم٤مه واؾمع وأومْم٤مل، واؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مـمـ وٟمّٛمق طم٤مل، ويم٤من اعمذيمقر ىمد قم٤مون ذم ومّمؾ اًمنميٕم٦م صمؿ قمدذر ٟمٗمًدف، 

تف حمٛمد سمـ ـم٤مهر، ويذيمر قمٜمف أٟمف زضمر اًم٤ٌمؿم٤م ىم٤مٟمّمقه قمـ اًمٞمٛمـ وأهٚمف، طمد٤مل ظمروضمدف إًمٞمدف وظمٚمٗمف ذم زاوي

                                                 

 اعم١مًمػ ضم٤مٟمٌف اًمّمقاب؛ وم٘مد يم٤من سمٜمل سمحر ؾم٤مدة طمًٞمٜمٞمقن ٓ طمًٜمٞمقن يمام ُمر ٟمًٌٝمؿ- , 1

ر الجدري. دإُمػم، أُم٦م اًمٖمٗمقر قمٌداًمرمحـ قمكم، إوو٤مع اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ ذم اًمٜمّمػ اًمث٤م  ُمدـ اًم٘مدرن احلد٤مدي قمِمد , 2

م، ُمع حت٘مٞمؼ هبج٦م اًمزُمـ ذم شم٤مريخ اًمٞمٛمـ ًمٚمٛم١مرخ حيٞمك سمـ احلًلم 612 – 6199هد.  6222 – 6219دي اًم٤ًمسمع قمنم اعمٞمال

 – 932، صدد 6م، ضمدد 0222 ,هدد 6902صٜمٕم٤مء، اًمٓمٌٕم٦م آومم  –سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد، ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم زيد سمـ قمكم اًمث٘م٤مومٞم٦م 

932- 
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ومٚمؿ يٚمتٗم٧م إمم يمالُمف، ومٚمام وىمع ومٞمام وىمع ومٞمدف ُمدّر قمٚمٞمدف وـمٚمد٥م اًمٕمٗمدق وأقمدؽمف، وأهددى ًمدف ٟمًدخ٦م ُمدـ 

ؾمدٜمٞم٦م، )اًم٘م٤مُمقس( و)طمٞم٤مة احلٞمقان اًمٙمؼمى(، وعم٤م ُمّر قمٚمٞمف ذف اإلؾمالم احلًـ سمـ اإلُم٤مم أود٤مومف إود٤موم٦م 

 "وىم٤مم سم٤ًمئر ظم٤مصتف، وومّرق قم٤ًميمره ذم اًمٌالد وومٕمؾ ومٕمالت آضمقاد 
1

    - 

أُم٤م واًمددي ومٝمدق اًمًدٞمد  " ,وذيمر اعم١مرخ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحر واًمده ذم يمت٤مسمف )حتٗم٦م اًمدهر( سم٘مقًمف :

 اعمِمٝمقر سم٤مًمقٓي٦م واًم٘مٌقل قمٜمد اخلٚمؼ وؾمامع اًمٙمٚمٛمد٦م وؾمدالُم٦م اًمّمددر، وًمدف يدٌد ذم اًمٕمٚمدقم وظمدط رائدؼ،

وطمّّمؾ يمت٤ًٌم مجٚم٦م سمخٓمف، ويم٤من حم٤ًٌم ًمٚمٕمٚمامء وأظمذ اًمٞمد قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد سمـ أمحدد اًمٕمجدؾ، وًم٘مدل إؿمدخر 

رع، ومجٕمد٤ًم ُمدـ دوم٠مظمذ قمٜمف، ويمذًمؽ اًمٗم٘مٞمف أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اؾمح٤مق ضمٕمامن واًمٗم٘مٞمف أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمدـ قمٛمدر اعمِمد

ٌع وشمًدٕملم ؾمدٜم٦م رمحدف اهلل اًمٕمٚمامء، وشمقذم ذم شم٤مؾمع مج٤مدى إظمر ؾمٜم٦م ؾمٌع ومخًلم ُمـ سمٕمد إًمػ قمدـ ؾمد

 "شمٕم٤ممم

وسح سم٠من أُمف هل سمٜم٧م قمؿ واًمده ويمن قم٤مدة اضمتامقمٞم٦م سمذيمر اؾمٛمٝم٤م وهل اًمنميٗم٦م قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أمحدد 

 سمـ أيب اًمٖمٞم٨م سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌحر، ويّمٗمٝم٤م سم٠مهن٤م قم٤مسمدة ص٤محل٦م-

 تعلٔنُ ّسسالتُ العلنٔ٘ .

، وخترج سمف، وُمـ صمدؿ اٟمٓمٚمدؼ ذم رطمالشمدف شمٚم٘مك اعم١مرخ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحر قمٚمقُمف قمغم يدي واًمده  

اًمٕمٚمٛمٞم٦م امم هجر وأرسمٓم٦م اًمٕمٚمؿ، وم٠مول رطمالشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م يم٤مٟم٧م امم ُمديٜم٦م سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕم٩م سمٛمِمد٤مئخ 

رل ضمٕمدامن، ورل  ,اًمٕمٚمؿ ذم يمؾ جم٤مٓت احلٞم٤مة، ومدرس قمٜمد أه اًمٕمٚمٛمٞمد٦م اًمِمدٝمػمة هبدذه اعمديٜمد٦م وُمٜمٝمد٤م :

وقمغم رأؾمٝمؿ اًمٕمالُم٦م قمكم سمـ أمحد اعمد  احلِمدٞمؼمي، واًمدذي اظمدتص  اًمٕمجٞمؾ، ورل آهدل، ورل طمِمٞمؼم،

 وذم " ,م :6192هدد. 6212سمف ودرس قمغم يديف إطمدى وقمنميـ ؾمٜم٦م وم٘م٤مل قمٜمدف شم٤مرخيدف ودٛمـ وومٞمد٤مت 

 اًمددي٤مر حمددث احلٗمد٤مظ ظم٤ممتد٦م اًمٕمالُمد٦م اجلٚمٞمدؾ اًمٗم٘مٞمف وىمدوشمٜم٤م ؿمٞمخٜم٤م شمقذم إظمرى مج٤مدى ُمـ قمنم ؾم٤مسمع

 ظمدػماً   قمٜم٤ّم اهلل ضمزاه – أضمداده قمٜمد إيٛمـ اًمٗم٘مٞمف سمٞم٧م ذم وىمؼم اهلل رمحف احلِمٞمؼمي د اعم أمحد سمـ قمكم اًمٞمٛمٜمٞم٦م

٦م ُمع اًمتٗم٤مؾمػم يٛمكم ُمـ طمٗمٔمف قمغم اًمدراؾم٦م سمٜم٘مؾ صحٞمح اًمٜمٌقي وًمألطم٤مدي٨م ًمٚمٛمذه٥م طم٤مومٔم٤مً  اعمذيمقر يم٤من –

 اعمٜمّمدقري٦م همػم ُمتٙمٚمػ ---ويم٤من قمغم ضم٤مٟم٥م قمٔمٞمؿ ُمـ اًمقرع ذم اًمٗمتقى وهمػمه٤م وذم اًمتدريس، صحٌٜم٤مه ذم

                                                 

ر داعمـ واًمًٚمقى وهق شم٤مريخ اًمٞمٛمـ ظمالل اًم٘مرن احل٤مدي قمِمد ، شم٤مريخ ـمٌؼ احلٚمقى وصح٤مفقمٌداإلًمف سمـ قمكماسمـ اًمقزير،  , 1

م، حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌداًمرطمٞمؿ ضم٤مزم، ُمريمز اًمدراؾم٤مت 6122 – 6131هد .  6222 – 6291اًم٤ًمسمع قمنم اعمٞمالدي،  –الجري 

 -    621م، صد 6221هد . 6921صٜمٕم٤مء، اًمٓمٌٕم٦م آومم،  –واًمٌحقث اًمٞمٛمٜمل 
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ٟمحق إطمدى وقمنميـ ؾمٜم٦م يًٛمٕمٜم٤م اًمٌخ٤مري وُمًٚماًم، ؾمٜم٦م هذا وؾمٜم٦م هذا، وىمرأٟمد٤م قمٚمٞمدف ذم اعمٜمٝمد٤مج وأذيمد٤مر 

اًمٜمقوي واًمتٌٞم٤من وري٤مض اًمّم٤محللم واًمٌٖمقي واًمقاطمدي وـمٝم٤مرة اًم٘مٚمقب وسمٕمدض شمٗمًدػم اًمثٕمٚمٌدل وقمددة 

ـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌحر حيي جم٤مًمًدف احلّمـ احلّملم ومجٚم٦م ُمـ إضمزاء واعم٤ًمٟمٞمد ويم٤من واًمدٟم٤م اًمًٞمد اًمٓم٤مهر سم

 - "ويًٛمع ُمٜمف --وًمٜم٤م ومٞمف صمالث ُمراصمل

هدد . 6216ف اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمدـ قمٛمدر سمدـ اًمّمدديؼ احلِمدٞمؼمي ومٗمدل وومٞمد٤مت ؾمدٜم٦م خيوذيمر ُمـ ُمِم٤م

وومٞمٝم٤م شمقذم إمم رمح٦م اهلل وروقاٟمف ؿمٞمخٜم٤م وؿمٞمخ ُمِم٤مئخٜم٤م، ؿمٞمخ اإلؾمالم، ىمد٤ما اًم٘مْمد٤مة،  "م وم٘م٤مل 6190

حمدصمٝم٤م اًمِمٞمخ احل٤مومظ مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ اًمّمديؼ احلِمٞمؼمي ودومدـ سمٛم٘مدؼمة ُمٗمتل اًمدي٤مر اًمٞمٛمٜمٞم٦م و

سمٌٞم٧م اًمٗم٘مٞمف إيٛمـ---وطمّمؾ سمٛمقشمف اًمتٕم٥م اًمِم٤مُمؾ جلٛمٞمع اخلٚمؼ وٟم٘مص اًمٕمٚمؿ سمٛمقشمف درضم٦م ٕٟمف مل خيٚمدػ 

ل ؾمدٜمٞم٦م سمٕمده ذم احلٗمظ واإلشم٘م٤من، ويم٤من قم٤معم٤م وم٘مٞمٝم٤م حم٘م٘م٤ًم ٟم٘مد٤مًٓ ورقمد٤ًم زاهددًا قم٤مسمددا صد٤مطم٥م شمرسمٞمد٦م وأومٕمد٤م

 - "وأطمقال ُمروٞم٦ًم، وًمف أطمقال ويمراُم٤مت -- وزم ُمٜمف إضم٤مزات وىمرأت قمٚمٞمف ٟمٗم٤مئس ُمـ اًمٕمٚمقم

قمدكم سمدـ  "وُمٜمٝمؿ  ,خ اعم١مرخ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحر وم٘م٤مًم٧م :يوىمد ذيمرت سمٕمض اعمراضمع سمٕمض ُمِم٤م

ن ًمدف اًمٞمدد م[ واًمذي اؿمتٝمر سم٤مًمٓم٥م امم ضم٤مٟم٥م اًمٕمٚمقم اًمرسم٤مٟمٞم٦م ويم٤م6191هد ] 6211اعم٘مٌقل آهدل اعمتقذم 

 "اًمٓمقمم ذم اًمٓم٥م يمام يم٤من ٕسمٞمف وضمده ومّمحٌف اًمًٞمد حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحر واؾمتٗم٤مد ُمٜمف ذم ذًمؽ 
1
- 

وذيمر اعم١مرخ اًمٌحر أيْم٤ًم رطمالشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م امم ُمديٜم٦م زسمٞمد ُمٕم٘مؾ اًمٕمٚمدؿ سمٕمددُم٤م أظمدذ قمدـ قمٚمدامء سمٞمد٧م 

امذا ؾمدجؾ قمدـ زسمٞمدد م ومد6160هدد . 6206اًمٗم٘مٞمف ومرطمؾ إمم زسمٞمد ذم ؾمٜم٦م إطمدى، وقمنميـ سمٕمد إًمدػ 

 وقمٛمـ أظمذ---؟ -

ومنمقم٧م ذم اًم٘مررن قمغم ؾمٞمدٟم٤م اًمٗم٘مٞمف اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخ اًم٘مراء قمٌد  "ي٘مقل اعم١مرخ اًمٌحر ذم )حتٗم٦م اًمدهر(: 

اًم٤ٌمىمل سمـ قمٌداهلل اًمٕمد  ًمٚمِمٞمخلم صمؿ حلٗمص قمـ قم٤مصؿ وأوم٤مد  وأطمٌٜمل ضمزاه اهلل أومْمؾ اجلزاء ويم٤من قم٤معم٤ًم 

زُمٜمف ذم قمٚمؿ اًم٘مررن -- صمؿ ذقم٧م ذم اًمٗم٘مف قمغم ؿمدٞمخٜم٤م اًمٕمالُمد٦م احلد٤مومظ  ورقم٤ًم زاهدًا ص٤محل٤ًم قمديؿ اًمٜمٔمر ذم

سم٘مٞم٦م اعمحدصملم سمره٤من اًمديـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ ضمٕمامن ُمـ أول اعمٜمٝمد٤مج، ويمدذًمؽ قمدغم ؿمدٞمخٜم٤م 

اًمٕمالُم٦م ىم٤ما اإلؾمالم أيب اًمقوم٤مء أمحد سمـ ُمقؾمك اًمْمج٤مقمل ُمـ اًمٌٞمقع إمم اإلىمرار، ويم٤مٟم٤م صد٤محللم مل يٙمدـ 

                                                 

هد، ذيؾ قمٞمدقن إٟمٌد٤مء ذم ـمٌ٘مد٤مت آـمٌد٤مء ٕسمدـ أيب  6316هد امم ؾمٜم٦م  112ؾمٜم٦م  قمٞمًك سمؽ، أمحد، ُمٕمجؿ آـم٤ٌمء ُمـ , 1

- ؛ قم٤ٌمسمٜمف، ؾمٚمٞمؿ، ُمٕمجدؿ أقمدالم اًمٓمد٥م ذم 369م ، صد 6290هد . 6316اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م آومم  –أصٌٕمٞم٦م، ُمٓمٌٕم٦م ومتح اهلل 

 -060م، صد 0262، اًمٓمٌٕم٦م آومم ٕردنسم٤مأُم٤مٟم٦م قمامن اًمٙمؼمى  –اًمت٤مريخ اًمٕمريب آؾمالُمل ، دار اًمٌػمو  ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 
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ام ٟمٔمػم ذم هم٤مًم٥م ىمٓمر اًمٞمٛمـ ذم اًمٗم٘مف واًمٗمٜمقن اًمٕمديدة ُمـ أٟمقاع اًمٕمٚمقم واًمقرع وإُمر سمد٤معمٕمروف واًمٜمٝمدل ل

قمـ اعمٜمٙمر رمحٝمؿ اهلل رمح٦م إسمرار ، ويمذًمؽ ذم اًمٜمحق قمغم ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمّمد٤مًمح اًمٗمٝم٤مُمد٦م ؿمدٝم٤مب اًمدديـ 

ًا رمحدف اهلل شمٕمد٤ممم ذم ذح اًمٗمٓمدر أمحد سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك اعمٓمٞم٥م احلٜمٗمدل ويمد٤من قمٌددًا صد٤محل٤ًم ورقمد٤ًم زاهدد

ًمٚمٛمّمٜمػ ويمذًمؽ أظمذت قمغم اًمٗم٘مٞمف اًمّم٤مًمح اًمقزم اًمٕم٤مرف سم٤مهلل اًمٙم٤مُمؾ مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اعمريدري 

هددل صد٤مطم٥م ُم٘مّمدقرة اجلد٤مُمع سمزسمٞمدد إزهري وقمغم اًمٗم٘مٞمف اًمقزم اًمِمٝمػم حمٛمد سمـ أيب سمٙمدر طمجريد٦م إ

 اعمٜمّمقري٦م ويم٤من اًمرضمقع ؾم٥ٌم إمت٤مم اًم٘مدراءة وذًمدؽ ورضمٕم٧م إمم "ورهمؿ ذًمؽ ومٚمؿ يٛمٙم٨م ـمقياًل سمزسمٞمد: "

 -"ًم٤ًمسمؼ قمدم احلظ 

ريػ دوومٞمٝم٤م شمزوج اًمٗم٘مػم قمدغم سمٜمد٧م اًمِمد "م، شمزوج ومٞم٘مقل 6169هد. إسمريؾ 6203وذم رسمٞمع إول 

، وىمد فمؾ يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ويًدتجػم ُمدـ ٟمدزل زائدرًا ًمقاًمدده أو زار  "قمٛمر سمـ أمحد اًم٘مديٛمل ُمـ سمٜمل اًمّمديؼ

ف وٛمـ طمقًمٞم٤مشمف، اًمِمدٞمخ قمٌدداًم٤ٌمىمل اًمٕمدد  واسمٜمدف خياًمٗم٘مٞمف، ومٛمٛمـ ذيمرهؿ أٟمف ُمـ ُمِم٤م ُمديٜم٦م زسمٞمد أو سمٞم٧م

وذم رسمٞمدع إظمدر  "هدد:6272اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ قمٌداًم٤ٌمىمل اًمٕمد  ذم ُمديٜم٦م زسمٞمد ومذيمرمه٤م وٛمـ طمقًمٞم٤مت 

 - "شمقذم ؿمٞمخٜم٤م واسمـ ؿمٞمخٜم٤م اًمٗم٘مٞمف اًمٕمالُم٦م اعم٘مري قمٌداهلل 

م امم سمٞمد٧م اهلل احلدرام ومٛمٙمد٨م ـم٤مًمٌد٤ًم 6139هد . 6299ذم ؾمٜم٦م اعم١مًمػ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحر  طم٩مَّ 

ًمٚمٕمٚمؿ سمٛمٙم٦م وأضم٤مزه ُمِم٤مئخ ُمِمٝمقرون، وىمد ذيمر ذم طمقًمٞم٤مشمف )حتٗم٦م اًمدهر( هذه احلج٦م وؿمٞمخلم وم٘مدط ممدـ 

وذم ذي اًم٘مٕمدة ُمٜمٝم٤م يٕمٜمل ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم شمقضمف اًمٗم٘مػم إمم أداء ومريْمد٦م احلد٩م وزيد٤مرة  " ,أضم٤مزوه وم٘م٤مل:

هدد 6291قل ُمٜمٝمد٤م ذم أظمدر صدٗمر ؾمدٜم٦م قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومتّؿ زم وذًمؽ سمٗمْمؾ اهلل ويم٤من اًمقصداحلٌٞم٥م صغم اهلل 

وومٞمٝم٤م شمقذم ؿمٞمخٜم٤م  " ,م :6292هد. 6212، وذيمر ؿمٞمخف اسمـ قمالن وٛمـ وومٞم٤مت  "م[ 6131أهمًٓمس ]

اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمالن اعمٗمن ٟمزيؾ ُمٙم٦م يم٤من اعمذيمقر ومٞمٝم٤ًم قم٤معم٤ًم وم٤مواًل يٛمكم قمغم اًمدرؾم٦م ُمـ طمٗمٔمدف 

ريٗم٦م ؾمدٜم٦م دُمـ مجٞمع اًمٕمٚمقم قمـ فمٝمر اًمٖمٞم٥م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ، ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞمف ظمٓم٦ٌم إذيم٤مر ذم سم٤مب اًمٙمٕم٦ٌم اًمِم

ُمددرس اًمتٗمًدػم ذم اعمٓمد٤مف  أرسمع وأرسمٕملم سمٕمدد إًمدػ قمد٤مم طمججد٧م وضمٕمدؾ زم إضمد٤مزة وؾمدٛمٕم٧م ُمٜمدف

 -"اًمنميػ

وذم احلج٦م  "م أظمر ؿمٞمقظمف اعمحدصملم وم٘م٤مل : 6112هد . 6276وذيمر اعم١مرخ اًمٌحر وٛمـ طمقًمٞم٤مت  

ُمـ ؾمٜم٦م إطمدى وؾمٌٕملم شمقذم ؿمٞمخٜم٤م اًمقزم اًمٕم٤مرف سم٤مهلل شمٕم٤ممم أمحد سمـ حمٛمد اًم٘مِم٤مر ودومـ سم٤مًمٌ٘مٞمع-- ويمد٤من 

 - "قمراوم٤ًم قم٤معم٤ًم حمدصم٤ًم صقومٞم٤ًم--
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 تشمج٘ املؤسخني للنؤسخ البشش . 

ل هب٤م واؾمتٗم٤مد ُمـ يمت٤مسمف هق اعم١مرخ اعمحٌل ذم )ظمالص٦م إصمر( وؾمٜمٙمتٗم شمرمج٦م واؾمٕم٦مأول ُمـ شمرضمؿ ًمف 

، وأورد اعم١مرخ اعمحٌل اًمؽممج٦م ي٠ميتوذيمرشمف سم٘مٞم٦م اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م سمّمقرة ُم٘متْم٦ٌم يمام ؾمٞمالطمظ ومٞمام 

حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر سمـ أيب اًم٘مًؿ سمـ أيب اًمٖمٞم٨م سمـ أيب اًم٘مًؿ سمـ أيب سمٙمر ؿمٕم٤مع سمـ قمكم آسمٞمع سمـ  " ًمف : أشمٞم٦م

ـ طمًـ سمـ يقؾمػ سمـ طمًـ سمـ حيٞمك سمـ ؾم٤ممل سمـ أمحد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًمٜمجٞم٥م سم

قمٌد اهلل سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ردم سمـ إدريس سمـ احلًلم سمـ حمٛمد اجلقاد سمـ قمكم اًمرو٤م سمـ ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ 

سمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق سمـ حمٛمد اًم٤ٌمىمر سمـ قمكم زيـ اًمٕم٤مسمديـ سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يمرم اهلل شمٕم٤ممم 

(، وإن ٟمًٌٝمؿ هذا ر حمٛمد سمـ أيب سمٙمر إؿمخر ذم يمت٤مسمف )يمِمػ اًمٖملموضمٝمف، هٙمذا ٟم٘مؾ ٟم٥ًم سمٜمل اًمٌح

ىمٌٞمٚم٦م ُمـ أذاف هو واحلًٞمٜمٞملم سم٤مًمتّمٖمػم اٛمٕمٝمؿ احلًـ سمـ يقؾمػ، وأم  ةقمنم اتٛمع ومٞمف صمالث

اعمؽمضمؿ قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أمحد سمـ أيب اًمٖمٞم٨م سمـ أيب اًم٘مًؿ اًمٌحر اعمت٘مدم اًمًٞمد اعمقمم اعمِمٝمقر، وًمد ذم صم٤مُمـ قمنم 

ن ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وأًمػ سم٤معمٜمّمقري٦م وهل ُمـ أقمامل سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف سمـ قمجٞمؾ ُمـ ىمرى اًمالُملم ُمٕمرووم٦م ؿمٝمر رُمْم٤م

سمٗمتح احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م واًمراء  ,سمٞمٜمٝم٤م وسملم زسمٞمد ُمرطمٚم٦م يم٤مُمٚم٦م ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م، ويم٤من أؾمالومف سمٛمديٜم٦م احلرضم٦م 

، وأول ُمـ  ,ىمدياًم  سمٚمدة ُمٕمرووم٦م ظمرسم٧م ,ُمـ أقمامل سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف اًمٙمٌػم أسمـ طمِمٞمؼم سم٘مرب اًمٚمحٞم٦م  ,واجلٞمؿ 

ىمدم ُمـ أضمداده إمم اعمٜمّمقري٦م أمحد سمـ أيب اًمٖمٞم٨م سمـ أيب اًم٘مًؿ اًمٌحر وُمٕمف أظمقه أسمق اًم٘مًؿ سمـ أيب اًمٖمٞم٨م 

اًم٘مٌقر سمرسم٤مط اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمٜمٝم٤مري اعمِمٝمقر سمد)ىمٛمر اًمّم٤محللم(، وىمؼمه هٜم٤مك يزار ويتؼمك سمف، 

، وي٘م٤مل أن ذًمؽ سم٤مؾمتدقم٤مء قم٤مُمر سمـ قمٌد  ,ُمـ اًمنمق ىمرب حمٚمتٝمؿ أن  ,ومًٙمٜمقا ذم حمؾ ي٘م٤مل ًمف ُمٜمٞمؼم 

اًمقه٤مب، ودظمؾ ص٤مطم٥م اًمؽممج٦م إمم زسمٞمد ذم ؾمٜم٦م إطمدى وقمنميـ وأًمػ ًمٚم٘مراءة، وم٘مرأ قمغم ؿمٞمخ اًم٘مراء 

قمٌد اًم٤ٌمىمل سمـ قمٌد اهلل اًمٕمد  ًمٚمِمٞمخلم صمؿ حلٗمص قمـ قم٤مصؿ، وىمرأ ذم اًمٗم٘مف قمغم إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد ضمٕمامن 

سمـ ُمقؾمك اًمْمج٤مقمل وقمكم حمٛمد سمـ أمحد اعمريري إزهري، وقمغم حمٛمد سمـ  وقمغم اًم٘م٤ما أيب اًمقوم٤م أمحد

أيب سمٙمر طمجريف إهدل ص٤مطم٥م ُم٘مّمقرة اجل٤مُمع ذم زسمٞمد، وذم اًمٕمرسمٞم٦م قمغم اًمِمٝم٤مب أمحد سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك 

اعمٓمٞم٥م احلٜمٗمل، وؾمٛمع صحٞمح اًمٌخ٤مري وصحٞمح ُمًٚمؿ ُمرات ُمتٕمددة قمغم اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م قمكم سمـ أمحد 

ض اعمٜمٝم٤مج وإذيم٤مر ومجٚم٦م ُمـ اًمٌخ٤مري، وطم٩م ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم وأًمػ، وأظمذ سمٛمٙم٦م قمـ سمـ ضمٕمامن وسمٕم

اًمِمٞمخ حمٛمد قمكم سمـ قمالن اًمتٗمًػم واحلدي٨م وأضم٤مزه سمٛمروي٤مشمف، وًمف ُم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م حتٗم٦م اًمدهر ذم ٟم٥ًم 

 "إذاف سمٜمل سمحر وٟم٥ًم ُمـ طم٘مؼ ٟمًٌف وؾمػمشمف ُمـ أهؾ اًمٕمٍم-
1
- 

                                                 
اًم٘مد٤مهرة، اًمٓمٌٕمد٦م إومم  –ر، اعمٓمٌٕم٦م اًمقهٌٞم٦م داعمحٌل، حمٛمد أُملم سمـ ومْمؾ اهلل- ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمِم , 1

 -972، صد 3م، ضمد6212هد. 6029
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 ّفاتُ ّرسٓتُ

حٌل ذم ظمالص٦م إصمر سمذيمر ووم٤مة اعم١مرخ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحر سمدىم٦م  وم٘م٤مل أٟمف شمدقذم : اعم١مرخ اعمد شمٗمرَّ   

ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف قمِمٞم٦م آصمٜملم راسمع اعمحرم ؾمٜم٦م صمالث وصمامٟمدلم وأًمدػ سم٤معمٜمّمدقري٦م وهبد٤م دومدـ قمٜمدد إؾمدالومف  "

 "اًم٤ًمدة  
1

وصمامٟمدلم  إطمددى٦م ٜمؾمد، ذم طملم أظمٓم٠م اعم١مرخ حيٞمك سمـ احلًلم ذم ؾمٜم٦م ووم٤مشمف ومذيمره وٛمـ وومٞم٤مت 

وومٞمٝم٤م ُم٤مت اًمِمٞمخ اًمٕم٤مرف اًمّمقذم حمٛمد سمـ اًمِمٞمخ ـم٤مهر سمدـ سمحدر سمٌٚمددة  " ,:ي٠ميتوأًمػ الجري وم٘م٤مل ُم٤م 

اعمٜمّمقري٦م سمتٝم٤مُم٦م، ويم٤من قمغم ـمري٘م٦م واًمده اًمِمٞمخ ـم٤مهر سمـ سمحر ذم إيمدرام اًمْمدٞمػ واًمثدروة وظمّٚمدػ وًمدده 

 "قمٌداًم٤ٌمري 
2
 

 , ُمدـ حتٗمد٦م اًمددهر وم٘مد٤مل أن ًمدف :إوممأُم٤م ظمٚمٗمف ُمـ إسمٜم٤مء واًمٌٜم٤مت ومٝمق ذيمدرهؿ ذم اًمّمدٗمح٤مت   

اًمٓم٤مهر -- واعم٤ًموى وقمكم وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ وطمًـ وطمًلم وقمٌداًم٤ٌمري ووم٤مـمٛم٦م واًمٗم٘مػمة وقم٤مئِم٦م واًمرودٞم٦م "

 -"وأسمق اًمٗمرج واًمٓمٞم٥م ، ُم٤مت اًمٓمٞم٥م وأسمق اًمٗمرج وقم٤مئِم٦م واًمٓم٤مهر 

 :تشاثُ العلنٕ

تل ُمد٤م زال أهمٚمٌٝمد٤م ُمد٤م زال خمٓمدقط شمرك اعم١مرخ اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحر جمٛمققم٦م ُمـ اًمٙمت٥م اًم

 ,وُمٜمٝم٤م:

 حتٗم٦م اًمدهر ذم ٟم٥ًم إذاف سمٜمل سمحر وٟم٥ًم ُمـ طم٘مؼ ٟمًٌف وؾمػمشمف ُمـ أهؾ اًمٕمٍم- ,6

 خمتٍم شم٤مريخ ضمح٤مف وهق خمٓمقط ُمقضمقد ًمدى اًم٤ٌمطم٨م- ,0

 سمٖمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م سمٛمٕمروم٦م أوٓد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وىمد ذيمره ذم حتٗم٦م اًمدهر ، وم٘م٤مل : ,3

سمٕمدُم٤م ٟم٘مؾ سمٕمض إٟم٤ًمب ومل يًٛمك ُمّمدٜمٗمف رهمدؿ أن صد٤مطم٥م  "إ  ٟم٘مٚمتف ُمـ سمٖمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م  " ,9

)إيْم٤مح اعمٙمٜمقن( ىمد ٟمًٌف إًمٞمف
3
واًمّمحٞمح أن اًمٙمت٤مب هق ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد اًمٓم٤مهر إهدل يٜم٥ًم  

 إًمٞمف هذا اًمٙمت٤مب وهق اًمّمحٞمح-

                                                 

 اعمحٌل، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ- , 1

 -779، صد 0إُمػم، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ضمد  , 2

دادي، إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد أُملم سمـ ُمػم ؾمٚمٞمؿ اًم٤ٌمسم٤م ، إيْم٤مح اعمٙمٜمقن ذم اًمذيؾ قمغم يمِمدػ اًمٔمٜمدقن، قمٜمدل سمتّمدحٞمحف اًمٌٖم , 3

 -622، صد 3سمػموت، ضمد  –وـمٌٕمف قمغم ٟمًخ٦م اعم١مًمػ حمٛمد ذف سم٤مًمت٘م٤مي٤م واعمٕمٚمؿ سمٞمٚمٙمف اًمٙمٚمٞمز، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 
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ٟمتٞمج٦م اًمتح٘مؼ ذم سمٕمض أهؾ اًمنميػ اًمقصمٞمؼ ذيمره د-صالح اًمدديـ اعمٜمجدد ذم شم٘مديٛمدف ًمٙمتد٤مب  -5

ٚمؽ إذف وذيمر أٟمف ًمٚمًٞمد حمٛمد سمـ ـم٤مهر سمـ طمًلم احلًٞمٜمل اعمٕمدروف ـمروم٦م إصح٤مب ًمٚمٛم

.هد6311هد وىمد ـمٌع هذا اًمٙمت٤مب ُمع يمت٤مسملم أظمريلم ؾمٜم٦م 6221سم٤مسمـ سمحر 
1
 

ديقان ؿمٕمر : وأهمٚم٥م ديقاٟمف ىمّم٤مئد وُمدائح وأؿمٕم٤مر صقومٞم٦م واضمتامقمٞم٦م ووهمٓمٞم٦م خمٓمقـمد٦م وىمدد  ,1

 أودع سمٕمض ىمّم٤مئده ذم يمت٤مسمف )حتٗم٦م اًمدهر(-

 الهتاب ّرلطْطاتُ ّمطبْعاتُ . حتكٔل عيْاٌ

شمٙم٤مد شمتٗمؼ أهمٚم٥م اعمّم٤مدر واعمراضمع قمغم اؾمؿ يمت٤مب اعم١مرخ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحدر اعمٕمٜمدقن سمدد)حتٗم٦م   

ر(داًمدهر ذم ٟم٥ًم إذاف سمٜمل سمحر، وٟم٥ًم ُمـ طم٘مؼ ٟمًٌف وؾمػمشمف ُمـ أهؾ اًمٕمّم
2
، وؾمدامه اسمدـ ىمد٤مـمـ  

سمد)اًمروض إزهر قمغم ]شم٤مريخ[ اًمًٞمد اًمٓم٤مهر(
3

ٞمف اًم٘م٤ما أمحد قمثامن ُمٓمػم سمد)اًمروض إزهر(، ويًٛم
4
- 

 ,:ي٠ميتأُم٤م ٟمًخف اعمخٓمقـم٦م، ومٞمٛمتٚمؽ اًم٤ٌمطم٨م ُمـ خمٓمقـم٤مت )حتٗم٦م اًمدهر( ُمٜمٝم٤م، ُم٤م  

ٟمًخ٦م اًمٕمالُم٦م ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ حيٞمك سمـ قمٛمر ُم٘مٌقل آهدل ُمٗمتل  -6

 زسمٞمد -

 هد-٤6022مؾمؿ اًمقؿمكم ظمٓمٝم٤م ٟمًخ٦م اًمٕمالُم٦م اعم١مرخ اؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ ايب اًم٘م -0

 هد-6392ٟمًخ٦م اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ اسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ اسمراهٞمؿ ظمٓمٞم٥م ظمٓمٝم٤م  -3

 هد-6392ٟمًخ٦م اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ حيٞمك دوم آهدل ظمٓمٝم٤م  -9

 هد 6370ٟمًخ٦م اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ اسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد ـم٤مهر سمـ قمٌداًمرمحـ آهدل ظمٓمٝم٤م  -1

 هد-6922ك سمـ امحد اًمٌحر ظمٓمٝم٤م ٞمُم٦م ىم٤مؾمؿ سمـ اسمراهٞمؿ سمـ طمًـ سمـ حيٟمًخ٦م اًمٕمال -1

ٟمًخ٦م قمتٞم٘مف ُمٗم٘مقدة اًمقري٘م٤مت آظمػمة ذم ُمٙمت٦ٌم اعم١مرخ حمٛمدد سمدـ قمٌدداجلٚمٞمؾ اًمٖمدزي سمٛمديٜمد٦م  -7

 زسمٞمد-

                                                 

، ـمرومد٦م إصدح٤مب ذم ُمٕمرومد٦م إٟمًد٤مب، طم٘م٘مدف ك-و- ؾمؽمؾمدتلم، اسمـ رؾمقل، اًمًٚمٓم٤من اعمٚمؽ إذف قمٛمر سمـ يقؾمػ , 1

 -32م، صد 6292هد . 6312دُمِمؼ،  –ُمٓمٌققم٤مت اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل اًمٕمريب سمدُمِمؼ، ُمٓمٌٕم٦م اًمؽمىمل 

 -972، صد 3اعمحٌل، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، ضمد  , 2

 ٤مطم٨م صقرة ُمٜمف-ىم٤مـمـ، أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌدال٤مدي، حتٗم٦م آظمقان سمًٜمد ؾمٞمد وًمد قمدٟم٤من، خمٓمقط ًمدى اًمٌ , 3

م ، 6223احلديددة ، اًمٓمٌٕمد٦م آومم ،  –ُمٓمػم ، أمحد قمثامن - اًمدرة اًمٗمريدة ذم شم٠مريخ ُمديٜم٦م احلديدة ، دار اعمّم٤ٌمح ًمٚمٓم٤ٌمقمد٦م ,4

 13صد
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وذم )ومٝمرس اعمخٓمقـم٤مت اًمٞمٛمٜمٞم٦م( أن هٜم٤مك ٟمًدختلم خمٓمقـمد٦م ذم دار اعمخٓمقـمد٤مت سمّمدٜمٕم٤مء ٟمًدخ٦م  

٦م صم٤مٟمٞمد٦م أوًمدف سمخدط اًمٜم٤مؾمدخ ؾمدؿ( وٟمًدخ 61×  09ؾمدٓمر :  09ورىمد٦م و ) 632سمدون شم٤مريخ شمتٙمقن ُمدـ 

وم٘مط صمؿ ايمٛمؾ ٟمًخف حمٛمدد سمدـ قمدثامن سمدـ طمًدـ اًمقصد٤ميب واًمٜمًدخ٦م  27قمٌداًمرمحـ اعمًقري امم اًمقرىم٦م 

هد 6377اٟمتًخ٧م ًمٚم٘م٤ما حيٞمك سمـ قمٌداًمرمحـ آٟم٤ٌمري ؾمٜم٦م 
1
 - 

م سمٕمٜمدقان )حتٗمد٦م اًمددهر ذم ٟمًد٥م 0229أُم٤م ـم٤ٌمقم٦م اًمٙمت٤مب )حتٗم٦م اًمدهر( وم٘مد ـمٌع ٕول ُمرة ذم ؾمٜم٦م 

اف سمٜمل سمحر، وٟم٥ًم ُمـ طم٘مؼ ٟمًٌف وؾمػمشمف ُمـ أهؾ اًمٕمٍم( سمتح٘مٞمؼ آؾمت٤مذ قمٌدااهلل حمٛمد احلٌٌمد إذ

وإؾمت٤مذ طمًٜمل حمٛمد دي٤مب ُمٕمتٛمديـ قمدغم اًمٜمًدختلم اعمخٓمدقـمتلم اًمٚمتدلم ذم دار اعمخٓمقـمد٤مت سمّمدٜمٕم٤مء 

ٚمٛمٞمد٤ًم وم٤معم٘مدُمد٦م مل يٌذٓ ضمٝمددًا طم٘مٞم٘مٞمد٤ًم ًمتح٘مٞم٘مدف حت٘مٞم٘مد٤ًم قم أهناموًمألؾمػ اًمِمديد يتْمح ُمـ ظمالل ُم٘مدُمتٝمام 

صمالث صٗمح٤مت ومٞمٝم٤م طمٞم٤مة اعم١مًمػ وُمقوقع اًمٙمت٤مب واحلّمقل قمغم اعمخٓمدقـمتلم --اًمدخ ، وإذا شمدؿ دمد٤موز 

اًمّمٗمح٤مت إومم يدظمؾ اعمح٘م٘م٤من اًم٘م٤مرئ ذم طم٤مًم٦م ُمـ اًمْمحؽ ٓ شمٜمتٝمل وظم٤مص٦م ُمـ اسمٜم٤مء اعمٜمٓم٘مد٦م، ومٛمدثاًل 

م (- 6122هدد . 6227ومرواٟمدف شمدد)  ي٘مقل اعمح٘مؼ اعم١مًمػ طم٤ميمٞم٤ًم قمدـ احلد٤ميمؿ  اًمٕمدثام  قمدغم سمٞمد٧م اًمٗم٘مٞمدف

 "وص٤مدر اًم٤ًمدة سمٜمق ضمٕمامن ومٗمروا إمم الٞمج٦م "
2
ىمري٦م  "( امم أن الٞمج٦م هل 0، ومذه٥م اعمح٘م٘م٤من ذم ال٤مُمش ) 

وم٠ميـ سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف ُمـ سمٜمل ُمدخي٦م سم٤مًمِمد٤مهؾ  "ذم سمٜمل ُمدخي٦م ُمـ ُمديري٦م اًمِم٤مهؾ اًمنموملم وأقمامل حم٤مومٔم٦م طمج٦م 

ومٕمرومٝم٤م، أهن٤م ُمٜمٓم٘م٦م وؾمدط وادي يٛمدتأل  "الٞمج٦م"هت٤مُم٦م وؾم٠مًمقهؿ قمـ ُمٕمٜمك --!!!، وًمق رضمٕم٤م ىمٚمٞماًل إمم اسمٜم٤مء 

سم٠مؿمج٤مر وؿمقيمٞم٤مت ويٙم٤مد اًمِمخص ومٞمٝم٤م ٓ يرى اًمِمٛمس وومٞمٝم٤م خيتٌئ اسمٜم٤مء هت٤مُم٦م قمٜمدُم٤م حيددق هبدؿ اخلٓمدر 

وذم ؾمٜم٦م قمنم ]سمٕمد إًمدػ[ شمدقذم  " ي٠ميتوٓ دمت٤مزه٤م اجلٞمقش، ويمذًمؽ يرى اًم٘م٤مرئ اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب ومٞمام 

ٝم٤مري سمـ طمًـ ص٤مطم٥م مح٤مـمف ويم٤من ص٤محل٤ًم وًمف ذري٦م ص٤محلقن ُمقضمقدون امم أن وٟمًٌٝمؿ يرضمع اًمٗم٘مٞمف اًمٜم

 "امم احليُمل
3

مح٤مـمد٦م سمٚمددة ذم احلٞمٛمد٦م اخل٤مرضمٞمد٦م شمٕمدرف اًمٞمدقم سم٤مؾمدؿ سمٞمد٧م  "( 6، وم٘م٤مٓ سم٤مل٤مُمش رىمدؿ )

                                                 

قمٞمًقي واًمٖمامري ورظمرون، إقمداد أمحد حمٛمد وأمحد حيٞمك، ومٝمرس اعمخٓمقـم٤مت اًمٞمٛمٜمٞم٦م ًمدار اعمخٓمقـم٤مت واعمٙمت٦ٌم اًمٖمرسمٞم٦م  , 1

 –اخلزاٟم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٛمخٓمقـم٤مت آؾمدالُمٞم٦م  –صٜمٕم٤مء، ُمٙمت٦ٌم ؾمامطم٦م ري٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل اًمٙمؼمى  –ٙمٌػم سم٤مجل٤مُمع اًم

هد 6901ىمؿ )إيران(، وُمريمز اًمقصم٤مئؼ واًمت٤مريخ اًمدسمٚمقُم٤مد ذم وزارة اخل٤مرضمٞم٦م ًمٚمجٛمٝمقي٦م آؾمالُمٞم٦م آيراٟمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م آومم، 

 -6991 – 6999، صد 0م، ضمد0221. 

ًمٌحر، حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر، حتٗم٦م اًمدهر ذم ٟم٥ًم إذاف سمٜمل سمحر، وٟم٥ًم ُمـ طم٘مؼ ٟمًٌف وؾمػمشمف ُمـ أهؾ اًمٕمٍمد، حت٘مٞمدؼ ا , 2

هدد . 6901اًمٕمدلم )اإلُمد٤مرات(، اًمٓمٌٕمد٦م آومم  –قمٌدااهلل حمٛمد احلٌٌم وطمًٜمل حمٛمد دي٤مب، ُمريمز زايد ًمٚمؽماث واًمتد٤مريخ 

 61م، صد 0229

 -62اًمٌحر، حتٗم٦م اًمدهر، صد  , 3
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اعمتقذم ؾمٜم٦م اجلريدي واًمٞمٝم٤م يٜم٥ًم ُمِم٤مئخ احلٞمٛم٦م رل احلامـمل يم٤مٟمقا ُمـ أٟمّم٤مر دقمقة آُم٤مم اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد 

وم٤معم١مًمػ يتحدث قمـ ىمري٦م هت٤مُمٞم٦م ُمٕمرووم٦م سم٤معمٜمّمقري٦م وهب٤م ىمري٦م مح٤مـمف ُمـ طمقاز ريٛم٦م ويتحدث  "هد 6202

 قمـ وم٘مٞمف صقذم ؿم٤مومٕمل ُمـ ذري٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ اؾمامقمٞمؾ احليُمل -

رة ]سمٕمدد إًمدػ[همزت اعمج٤مُمٚمد٦م قمدغم دوذم ؾمٜم٦م اصمٜمتل قمِم "وذم اًمًٓمر اخل٤مُمس ُمـ اًمّمٗمح٦م ٟمٗمًٝم٤م 

اعمج٤مُمٚم٦م ىمٌٞمٚم٦م يٛمٜمٞم٦م شمًٙمـ ضمزيرة اعمج٤مُمٚم٦م ذم اًمٌحر إمحر وشم٘مدع ىم٤ٌمًمد٦م سمٞمد٧م  " ,: ي٠ميتوم٘م٤مٓ ُم٤م  "اعمٜم٤مسة 

وهذه ُمـ ىمقاصؿ اًمدهقر سمحؼ، وم٤مًم٘مٌٞمٚم٦م شمًدٙمـ اجلزيدرة واجلزيدرة  "اًمٗم٘مٞمف وؾمٛمٞم٧م اًم٘مٌٞمٚم٦م ٟم٦ًٌم ًمٚمجزيرة 

٦م ُمدـ ىم٤ٌمئدؾ ذؤال سمدـ قمدؽ سمدـ ىم٤ٌمًم٦م سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف وؾمٛمٞم٧م اًم٘مٌٞمٚم٦م سم٠مؾمؿ اجلزيرة، واحل٘مٞم٘م٦م ان اعمج٤مُمٚم٦م ىمٌٞمٚمد

قمدٟم٤من
1
وشمٜم٥ًم امم جمٛمؾ، وأراوٞمٝم٤م شم٘مع ؿمامل سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف ومتتد امم طمقاز ريٛم٦م وهؿ أؿمد رضم٤مل اًمزراٟمٞمدؼ  

سم٠مؾم٤ًم وىمقة وره٦ٌم وسمداوة، ومتتد ًمٚمٌحر ولد٤م ًمًد٤من سمحدري ؾمدٛمل سم٤مؾمدٛمٝمؿ يّمدٓم٤مدون ومٞمدف، أُمد٤م شمٕمريٗمدف 

اعمٜمد٤مسة ىمٌٞمٚمد٦م وسمٚمددة ذم وادي شمدٌـ شم٘مدع  " ,يدكم:ًمٚمٛمٜم٤مسة اًمتل حت٤مرسم٧م ُمع اعمج٤مُمٚم٦م وم٘م٤مل اعمح٘م٘م٤من ُمد٤م 

اًمذي ي٘مٝمر سمحؼ يمٞمػ ىمٌٞمٚم٦م اعمج٤مُمٚم٦م قمؼمت يمؾ هذه إراا ُم٤م  "سم٤مًم٘مرب ُمـ احلقـم٦م قم٤مصٛم٦م حم٤مومٔم٦م حل٩م

سملم سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف واحلقـم٦م سمٚمح٩م سمٙمؾ ُمد٤م ومٞمٝمد٤م ُمدـ ضمٌد٤مل وهْمد٤مب وصدح٤مري وطم٤مرسمد٧م اعمٜمد٤مسة اًمتدل 

ٚمد٦م اعمٜمد٤مسة ُمالصد٘م٦م ًم٘مٌٞمٚمد٦م اعمج٤مُمٚمد٦م وحمد٤مددة لد٤م وأن ُمريمزهد٤م سم٤محلقـم٦م--- وًمق ٟمزٓ وؾم٠مٓ ًمٕمروم٤م ان ىمٌٞم

اعمٜمّمقري٦م واًمٜم٦ًٌم اًمٞمٝمام ُمٜمٍمي ---ويٕمت٘مد اًم٤ٌمطم٨م ان هذا يٙمٗمل ًمٚمحٙمؿ قمغم ٟمققمٞم٦م اًمتح٘مٞمؼ والدف ُمـ 

حت٘مٞم٘مٝمام هق حت٘مٞمؼ آؾمٌ٘مٞم٦م وم٘مط دون اسمراز اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمٛمل ُمـ اًمتح٘مٞمؼ اعمًتٜمد ًمٚمقاىمع ودون طمتدك ؾمد١مال 

 ُمـ اسمٜم٤مء هت٤مُم٦م-اصدىم٤مئٝمؿ 

أُم٤م اًمتح٘مٞمؼ اًمث٤م ، وم٘مد ىم٤مم سمف آؾمت٤مذ درويش حمٛمد قمٌداهلل ُمْمق  آهدل وهدق ُمدـ أهدؾ اعمٜمٓم٘مد٦م 

ُمـ هت٤مُم٦م، وـمٌع سمٕمٜمقان )حتٗم٦م اًمدهر ذم أٟم٤ًمب اًمًد٤مدة سمٜمدل اًمٌحدر(
2
وواودح ان اعمح٘مدؼ هدومدف حت٘مٞمدؼ  

 -وظم٤مص٦م اٟم٤ًمب رل اًمٌٞم٧م، وهق آومْمؾ ُمـ ؾم٤مسم٘مفٟم٤ًمسمف  سمقصٗمفٟم٤ًمب إ

 

 

                                                 

ر ، خمٓمدقط  سمٛمٙمتٌد٦م دهد(، مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل، همرر اًمدرر ذم خمتٍم اًمًػم واٟم٤ًمب اًمٌِم733,206ًمٜم٤مذي )ا , 1

 -300، صد 3، ضمد 0611إوىم٤مف سم٤مجل٤مُمع اًمٙمٌػم)اعمٙمت٦ٌم اًمنمىمٞم٦م( سمّمٜمٕم٤مء سمرىمؿ 

صٜمٕم٤مء،  –صٜمٕم٤مء، ُمٙمت٦ٌم ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد  –اًمٌحر، حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر، حتٗم٦م اًمدهر ذم أٟم٤ًمب اًم٤ًمدة سمٜمل سمحر، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  , 2

 م-0263هد. 6939اًمٓمٌٕم٦م آومم 
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 ميَر ّمصادس املؤسخ البشش يف نتاب )حتف٘ الذٍش(.

اشمٌع اعم١مرخ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحر اؾمٚمقب احلقًمٞم٤مت وىمٞمد ذًمؽ سمدىم٦م وم٤مئ٘مد٦م ويمد٤من ىمدد حتّمدؾ قمدغم  

وري٘م٤مت يمتٌٝم٤م واًمده وم٤مؾمتٙمٛمٚمٝم٤م واؾمتتٌٕمٝم٤م، وأووح ذًمؽ ضمٚمٞم٤ًم ُمـ ظمدالل اًمٙمتد٤مب )حتٗمد٦م اًمددهر( ًمٙمدـ 

ف ُمـ اعم١مرظملم اعمٕم٤مسيـًمألؾمػ اًمِمديد مل يتٓمرق أطمد ًمٙمت٤مسم
1
ٓقمت٘م٤مدهؿ أٟمف ظم٤مص سم٤مٟٓم٤ًمب وٓ قمالىم٦م  

 ًمف سم٤مًمت٤مريخ -

 :أيتأُم٤م ُمقاوٞمع يمت٤مب )حتٗم٦م اًمدهر( وُمّم٤مدره ومٙم٤مٟم٧م ُمتٕمددة وُمت٤ٌميٜم٦م، وهل قمٛمقُم٤ًم قمغم اًمٜمحق  

 .)األىظاب( -6

ه٤م اًمٕمال يم٤من الدف آؾم٤مس ُمد٦م ُمـ اًمٙمت٤مب هق إٟم٤ًمب وظم٤مصد٦م أٟمًد٤مب سمٜمدل اًمٌحدر واًمتدل قمددَّ

 "ىمٌٞمٚم٦م سم٤مًمٞمٛمـ  "اًمٚمٖمقي اًمِمٝمػم اعمرشم٣م اًمزسمٞمدي أهن٤م 
2

، وُمـ يرشمٌط هبؿ ُمدـ إه اًمتدل شم٘مدقل سم٤مٟمتًد٤مهب٤م 

ًمٓمٌ٘م٦م اًم٤ًمدة وإذاف
3
ذم هت٤مُم٦م واًمٞمٛمـ قمٛمقُم٤ًم؛ ًمدذًمؽ ٟمجدد قمٜمدقان اًمٙمتد٤مب )حتٗمد٦م اًمددهر ذم ٟمًد٥م  

٥ًم سمٜمدل اًمٌحدر، وأهندؿ إذاف سمٜمل اًمٌحر وٟم٥ًم ُمـ طم٘مؼ ٟمًٌف وؾمػمشمف ُمـ أهؾ اًمٕمٍم(، وم٤مٕؾم٤مس ٟم

ُمـ هذه اًمٓمٌ٘م٦م، صمؿ ٟم٥ًم ُمـ طم٘مؼ ٟمًٌف ُمـ اهؾ زُم٤مٟمف، وممـ ذيمر اٟمًد٤مهبؿ وشمٗمرقمد٤مهتؿ اعمختٚمٗمد٦م ذم اي٤مُمدف 

 ,:ي٠ميتوهق ُم٤م يًٛمك سم٤مٕصقل واًمٗمروع ُم٤م 

 سمٜمق اًمٌحر- -6

 سمٜمق اًم٘مديٛمل- -0

                                                 
اًم٘مد٤مهرة، اًمٓمٌٕمد٦م  –ُمّمٓمٗمك، اعم١مرظمقن اًمٞمٛمٜمٞمقن ذم اًمٕمٝمد اًمٕمثام  إول، اجلٛمٕمٞم٦م اعمٍمدي٦م ًمٚمدراؾمد٤مت اًمت٤مرخيٞمد٦م ؾم٤ممل، ؾمٞمد  , 1

اًم٘مد٤مهرة،، اًمٓمٌٕمد٦م  ,رىمٞم٦م دٝمد اًمٗمرٟمز ًممصم٤مر اًمِمم؛ ؾمٞمد، أيٛمـ وم١ماد، ُمّم٤مدر شم٤مريخ اًمٞمٛمـ ذم اًمٕمٍم اإلؾمالُمل، اعمٕم6276آومم 

سمدػموت، اًمٓمٌٕمد٦م  ,ر احلددي٨م، دار اًمٗمٙمدر اعمٕمد٤مس دم-؛  اًمٕمٛمري، طمًلم سمـ قمٌداهلل، اعم١مرظمقن اًمٞمٛمٜمٞمقن ذم اًمٕمّمد6279آومم 

ُم١ميد وخم٤مًمػ ُمدع م-؛ اعمٍمي، أمحد ص٤مًمح قمٌدرسمف، ُمقىمػ اعم١مرظملم اًمٞمٛمٜمٞملم اعمٕم٤مسيـ ًمٚمحٙمؿ اًمٕمثام  إول سملم 6222آومم،

يمٚمٞم٦م  ,دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ خمٓمقـم٦م سمٚمقغ اعمرام ذم شم٤مريخ دوًم٦م ُمقٟٓم٤م هبرام ًمٚمٛم١مرخ حمٛمد سمـ حيٞمك اعمٓمٞم٥م اًمزسمٞمدي احلٜمٗمل، ضم٤مُمٕم٦م صٜمٕم٤مء 

 م-0221هد . 6907ىمًؿ اًمت٤مريخ  –أداب 

ُمقس، اعمٓمٌٕمد٦م اخلػميد٦م سم٤مًم٘مد٤مهرة اًمزسمٞمدي، حم٥م اًمديـ أيب اًمٗمٞمض اًمًٞمد حمٛمد ُمرشم٣م احلًٞمٜمل، شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤م , 2

 -)ُم٤مدة سمحر، ومّمؾ اًم٤ٌمء ُمـ سم٤مب اًمراء(-36، صد 3م،  ضمد 6222هد. 6321

إذاف واًم٤ًمدات ُمّمٓمٚمح٤من إداري٤من، وم٤مٕذاف يٓمٚمؼ قمغم أسمٜم٤مء احلًـ سمـ قمكم واًم٤ًمدات قمغم اًمدذيـ يٜمتًدٌقن إمم أظمٞمدف  ,3

يٜمٔمؿ طمٞم٤مهتؿ وحيٗمظ ؾمجالهتؿ ولؿ اُمتٞم٤مزات وخمّمّم٤مت ُمـ اًمدوًمد٦م احلًلم سمـ قمكم، ويم٤من لؿ ٟم٘مٞم٥م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ٟم٘مٞم٥م إذاف 

ضمٚمٌل، أوًمٞم٤م- اًمرطمٚم٦م احلج٤مزي٦م، شمرمج٦م . اًمّمٗمّم٤مذم   ,ويٕمٗمقن ُمـ اًمتجٜمٞمد واًميائ٥م وٓ شمقىمع قمٚمٞمٝمؿ اًمٕم٘مقسم٤مت اًمِمديدة- راضمع :

 - 33م، صد6222، 6اًم٘م٤مهرة، ط ,أمحد اعمرد، دار أوم٤مق اًمٕمرسمٞم٦م 
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 سمٜمق آهدل- -3

 سمٜمق الج٤مم- -9

 سمٜمق اخلزان- -1

 سمٜمق اعم٘مٌقل- -1

 سمٜمقاًمِمجر- -7

 سمٜمق اًمٜمٝم٤مري- -2

 -سمٜمق اًمٖمرب -2

 سمٜمق ص٤مئؿ اًمدهر- -62

 إذاف سمٜمق اًمقزم- -66

 إذاف سمٜمق اًمّمديؼ- -60

 سمٜمق اإلُم٤مم اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد - -63

 إذاف سمٜمق ايب ٟمٛمل اذاف ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م- -69

 إذاف رل اخلقاضمل و اًمٕمقاضمل واًم٘مٓمٌٞملم ُمـ اعمخالف اًمًٚمٞمام - -61

٤مطمد٨م واعمد١مرخ وذيمدر اٟمًد٤مب اًم٘م٤ٌمئدؾ وإه اًمٕمٚمٛمٞمد٦م واًمتدل ٓ يًدتٖمٜمل قمٜمٝمد٤م اًمٌ يُمثر،وهمػمهؿ 

واًمٜم٤ًمسم٦م، وم٘مد ٟم٘مؾ يمت٤ًٌم يم٤مُمٚم٦م وطم٤مومظ قمٚمٞمٝم٤م سمٜم٘مٚمف إُملم ُمثؾ يمتد٤مب )سمٖمٞمد٦م اًمٓم٤مًمد٥م ذم اوٓد قمدكم سمدـ ايب 

 اًمٗم٘مٞمدف رؾمد٤مًم٦م ويمدذًمؽ ،(هد997 – 914ـم٤مًم٥م( عم١مًمٗمف اعم١مرخ اًمٕمالُم٦م حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ طمًلم آهدل )

 ُمدـ هدد سمدقادي قمٛمدـ اًمٖمدلم يمِمػ)سمد اعمٕمٜمقٟم٦م( هد989 – 945)إؿمخر سمٙمر ايب سمـ حمٛمد اًمديـ مج٤مل

 – 984) آهددل اًم٘م٤مؾمدؿ ايب سمدـ أسمدقسمٙمر اعمد١مرخ وؿمدٞمخف ُمٕمد٤مسه يمتد٤مب ردواظمتّمد ،(اًمًدٌٓملم ذري٦م

ٟم٘مؾ ٟم٘مقٓت يمثػمة ذم آٟم٤ًمب قمـ اًم٘م٤ما اإلُم٤مم اعمٗمتل أسمق اخلٓم٤ٌمء حمٛمد سمـ قمٌدداهلل  ويمذًمؽ ،(هد1035

ر(، وٟم٘مدؾ قمدـ د خمتٍم اًمًػم وأٟمًد٤مب اًمٌِمدهد( ُمـ يمت٤مسمف )همرر اًمدور ذم821 , 738سمـ قمٛمر اًمٜم٤مذي)

هد( ُمـ يمت٤مسمف )ـمٌ٘م٤مت اخلقاص أهؾ اًمّمددق  8993, 12اعم١مرخ أمحد سمـ أمحد سمـ قمٌداًمٚمٓمٞمػ اًمنمضمل )

واإلظمالص(، واقمتٛمد اعم١مرخ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحر اقمتامدًا يمٚمٞم٤ًم قمغم اعم١مرخ سمدر اًمديـ أسمق حمٛمد طمًلم سمـ 

 ُمِمدجرات قمدـ وٟم٘مدؾ ،(اًمدٞمٛمـ ؾمد٤مدات ذم اًمزُمـ حتٗم٦م) يمت٤مسمف ذم (هد 855 – 879قمٌد اًمرمحـ آهدل )

 -  وهمػمه اعمٙمل اسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف ووٕمٝم٤م خمتٚمٗم٦م اٟم٤ًمب
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وذيمر اعم١مرخ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحر اٟمف ٟم٘مؾ قمـ واًمده اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤مهر سمـ أسمق اًمٖمٞمد٨م اًمٌحدر اًمٙمثدػم  

أن ًمف صمالصم٦م أوٓد ذيمقر( ذم شمرمجد٦م آُمد٤مم اعمتقيمدؾ  ُمـ إٟم٤ًمب، ويمذًمؽ ٟمجد اٟمف اؾمتخدم ًمٗمٔم٦م )وذيمر زم

قمغم اهلل إؾمامقمٞمؾ سمـ اإلُم٤مم اًم٘م٤مؾمؿ وهق دًٓم٦م أٟمف يم٤من يًت٘ميص وي٠ًمل سمٜمٗمًف، وأٟمف يمد٤من قمدغم راسمٓمد٦م ىمقيد٦م 

 سم٤مٕهة احل٤ميمٛم٦م وسمٌٞم٧م آُم٤مُم٦م ووٓئف لؿ وحمٌتف لؿ وحمٌتٝمؿ ًمف-

ًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمِمٕمػمة يمآل اًمٕمجٞمكم ورل ضمٕمدامن ورل وذيمر إمم ضم٤مٟم٥م آه ال٤مؿمٛمٞم٦م أٟم٤ًمب سمٕمض إه ا 

 احلِمٞمؼمي وهمػمهؿ -   

 .(الرتاده) -0

اٟمٗمرد اعم١مرخ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحر سمؽماضمؿ جمٛمققم٦م ُمـ آقمالم اًمٞمٛمٜمٞم٦م، واد اًم٤ٌمطم٨م أن يمت٤مسمف سمددأه 

، ومٝمدذا "ديؼوم٠مول ُم٤م أذيمر ووم٤مة اًمًٞمد اجلٞمالن ُمـ سمٜمل اًمّمد " ,سم٤مًمؽممج٦م ًمقوم٤مة قمٚمؿ ُمـ هذه آقمالم وم٘م٤مل :

ُم٤م ضمٕمؾ يمت٤مسمف )حتٗم٦م اًمدهر( ُمّمدرًا اؾم٤مؾمٞم٤ًم ًمٙمثػم ُمـ اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمِمٝمػمة  واًمٞمٛمٜمٞم٦م ايْم٤ًم اًمتل 

   ,اقمتٜم٧م سم٤مًمؽممج٦م وُمٜمٝم٤م :

 6292ظم٤ٌمي٤م اًمزواي٤م، عم١مًمٗمف اعم١مرخ اًمٕمريب اعمٙمل أسمق اًمٌ٘م٤مء طمًـ سمـ قمكم سمـ حيٞمك اًمٕمجٞمٛمل اعمٙمدل ) ,6

 - 1 اًمٌحر اًمٓم٤مهر سمـ حمٛمد اعم١مرخ قمـ قمـ ٟم٘مٚمف ذيمر طمٞم٨م(  م6720 – 6132.  هد 6663 –

ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم، عم١مًمٗمف اعم١مرخ اًمٕمريب اًمِمٝمػم حمٛمد أُملم سمـ ومْمؾ اهلل سمـ  ,0

( م 6122 – 6116.  هدد 6666 – 6216حم٥م اهلل سمـ حمٛمد اعمحٌل، احلٛمقي آصؾ اًمدُمِم٘مل )

 -2اًمٞمٛمـ هت٤مُم٦م وظم٤مص٦م ٞمٛمـاًم خيص ُم٤م شمراضمؿ ذم قمٜمف ٟم٘مؾ طمٞم٨م

ومقائد آرحت٤مل وٟمت٤مئ٩م اًمًٗمر ذم اظم٤ٌمر أهؾ اًم٘مرن احل٤مدي قمنمد، عم١مًمٗمدف اعمد١مرخ واًمرطم٤مًمد٦م اًمٕمدريب  ,3

 -3م( 6766هد .  6603ُمّمٓمٗمك سمـ ومتح اهلل اًمِم٤مومٕمل احلٛمقي شمد)

                                                 

 –كم سمـ حيٞمك، ظم٤ٌمي٤م اًمزواي٤م، حت٘مٞمؼ أمحد قمٌداًمرطمٞمؿ اًم٤ًميح، شمقومٞمؼ قمكم وهٌد٦م، ُمٙمتٌد٦م اًمث٘م٤مومد٦م اًمديٜمٞمد٦م اًمٕمجٞمٛمل، طمًـ سمـ قم , 1

 اصمٜم٤مء شمرمج٦م وًمده قمٌداًم٤ٌمري سمـ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحر- 061و  12و  17و  93م، صد 0222هد .  6932اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م آومم 

قمالم اًمٗمٙمر اًمٕمريب ذم اًمٕمٍم اًمٕمثام  إول : حمٛمدد إُمدلم اعمحٌدل اعمد١مرخ اعمحٌل، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ-؛ اًمّم٤ٌمغ، ًمٞمغم، ُمـ أ , 2

 –ريم٦م اعمتحددة ًمٚمتقزيدع دم ، اًمِمد 6122, 6116هدد . 6666 , 6216ر دويمت٤مسمف ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمِم

 م-6221هد. 6921دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م آومم، 

ر، صقرة ٟمًخ٦م ظمٓمٞم٦م قمدـ دار دٟمت٤مئ٩م اًمًٗمر ذم أظم٤ٌمر اًم٘مرن احل٤مدي قمِماحلٛمقي، ُمّمٓمٗمك سمـ ومتح اهلل، ومقائد آرحت٤مل و , 3

 صٜمٕم٤مء-   –شم٤مريخ شمٞمٛمقر سمٛمٙمت٦ٌم ُم١مؾم٦ًم اإلسمداع ًمٚمث٘م٤موم٦م وأداب  203اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م سمرىمؿ 
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حتٗم٦م آظمقان سمًٜمد ؾمٞمد وًمد قمدٟم٤من عم١مًمٗمف اًمٕمالُم٦م اعمًٜمد اعمحدث أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌددال٤مدي  ,9

(م6721 – 6722.  هد 6622 – 666سمـ ىم٤مـمـ )
1
- 

حتٗم٦م احلٌٞم٥م ذم ذيمر أٟم٤ًمب سمٜمل أيب اًم٘م٤مؾمؿ وذيمر شمرامجٝمؿ قمغم اًمؽمشمٞم٥م، عم١مًمٗمف اًمٕمالُم٦م قمٌدداهلل  ,1

 سمـ قمٌدال٤مدي سمـ حمٛمد إهدل، ُمـ ُم١مرظمل اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم الجري-

احلدقادث اًمقاىمٕمد٦م ذم ٟمنم اًمثٜم٤مء احلًـ قمغم سمٕمض أرسم٤مب اًمٗمْمؾ واًمٙمامل ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ وذيمر  ,1

هدد . 6319 , 6021هذا اًمزُمـ، عم١مًمٗمف اعم١مرخ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمدد سمدـ أيب اًم٘م٤مؾمدؿ اًمقؿمدكم ) 

(م6231 – 6212
2

 

 .(التاسٓخ )-3

شمتٌع اعم١مرخ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحر شمًٚمًؾ آطمداث اًمت٤مرخيٞم٦م قمغم ؿمٙمؾ احلقًمٞمد٤مت ذم اًمٗمدؽمة اًمتدل 

م 6123هدد . 6227ؾمٜم٦م ادرايمف ومتٞمٞمزه ًمإلطمداث وهق ؾمٜم٦م   قم٤ميِمٝم٤م وهق يقوح أٟمف سمدأ شم٘مٞمٞمد شم٤مرخيف ُمـ

م وٓ ُيٕمرف ؾم٤ًٌٌم ًمتقىمٗمف قمـ آؾمتٛمرار ذم ُمت٤مسمٕم٦م يمت٤مسم٦م آطمداث إٓ ًمٕم٤مرض 6110هد. 6270طمتك ؾمٜم٦م 

 ُمرا ـمرأ قمغم اعم١مرخ وُمٜمٕمف ُمـ ُمت٤مسمٕم٦م آطمداث-

ٞم٤مق اًمت٤مرخيل اًمذي أورده شمٜمقع وُمـ ظمالل شمتٌع يمت٤مسم٤مشمف اًمت٤مرخيٞم٦م ذم يمت٤مسمف )حتٗم٦م اًمدهر( يتْمح أن اًمً  

   ,:أيتوشمٕمدد قمغم اًمٜمحق 

 تاسٓخ تَام٘ الٔنً. -6

اهتؿ اعم١مرخ سمتتٌع آطمداث اًمت٤مرخيٞم٦م سم٤مًمت٤مريخ اعمحكم ًمتٝم٤مُم٦م وهق ُم٤م إمؾ شم٤مريخ هت٤مُمد٦م ؿمدٌف ُمٙمتٛمدؾ 

يمتد٥م ظمالل اًم٘مرن احل٤مدي قمنم الجري . اًم٤ًمسمع قمنم اعمٞمالدي، وم٘مد يمت٥م صمالصم٦م ُم١مرظملم هتد٤مُمٞملم صمالصمد٦م 

 ,قمـ هت٤مُم٦م ظم٤مص٦م واًمٞمٛمـ قمٛمقُم٤ًم وهل:

 اإلطم٤ًمن ذم دظمقل ممٚمٙم٦م اًمٞمٛمـ حت٧م فمؾ رل قمثامن ، قمٌداًمّمٛمد سمـ اؾمامقمٞمؾ اعمقزقمل- ,6

.  هدد6222 – 6230شم٤مريخ اًمٞمٛمـ، ًمٚمٕمالُم٦م ذهؾ سمـ قمكم سمدـ أمحدد سمدـ قمٌدداهلل احلِمدٞمؼمي ) ,0

(م6172 – 6100
3

 -2732، خمٓمقط ذم ُمٙمت٦ٌم سمرًملم سمرىمؿ 

                                                 

 ىم٤مـمـ، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ-    , 1

ديد٦م وأظمدرى ُمدـ اعمٙمتٌد٦م ٟمًخ٦م خمٓمقـم٦م ًمدى اًم٤ٌمطم٨م ُمّمقرة ُمـ ُمٙمت٦ٌم اعم١مًمػ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًمقؿمدكم سمٛمديٜمد٦م اًمزي , 2

 اعمريمزي٦م سمج٤مُمٕم٦م صٜمٕم٤مء -

 -102م، صد 0229أسمق فمٌل، اًمٓمٌٕم٦م آومم ،  –احلٌٌم، قمٌداهلل حمٛمد، ُمّم٤مدر اًمٗمٙمر آؾمالُمل ذم اًمٞمٛمـ، اعمجٛمع اًمث٘م٤مذم   ,3
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 خ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحرحتٗم٦م اًمدهر ، ًمٚمٛم١مر ,3

وُمـ ظمالل شمتٌع طمقًمٞم٤مت اعم١مرخ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحر ٟمجد اٟمف هد سمِمدٙمؾ قمد٤مم آطمدداث اًمتدل  

ُمرت سمتٝم٤مُم٦م اًمٞمٛمـ ُمـ ظمالل ُمٕم٤مسشمف لد٤م ذم اًمٕمٝمدديـ : اًمٕمٝمدد اًمٕمدثام  آول وسمدداي٤مت طمٙمدؿ اًمدوًمد٦م 

ومد٠مول ُمد٤م ُمٞمزٟمد٤م  " , سمدايد٦م شم٤مرخيدف :طمداث وىمد ذيمدر ذماًم٘م٤مؾمٛمٞم٦م، ومٙم٤من ُمِم٤مهدًا سمؾ وُمِم٤مريم٤ًم ذم سمٕمض إ

وقمرومٜم٤م ُمـ وٓة إروام اًمقزير طمًـ وأُمػمه ؾمٜم٤من، وم٠مذيمر ُمـ وٓة اًمؽمك ومرواٟمف شمقمم سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف ويم٤من ومٞمف 

 ، "م[6122هد . 6227فمٚمؿ وضمؼموت وهٚمؽ ذم ؾمٜم٦م ؾمٌع ]

 :قمـ ٤مُم٦م اًمٞمٛمـ ومٙمت٥مهتشمٜم٤مول شم٤مريخ  اًمٌحر اعم١مرخ أن ٟمجد –مج٤مل وقمغم ؾمٌٞمؾ اإل ,وهٜم٤م 

اًمقٓة اًمٕمثامٟمٞملم اًمذيـ قم٤مسهؿ، ويمت٥م قمٜمٝمؿ سمٛمقوققمٞم٦م وقمؼم قمدـ اًمدققمل اًمِمدٕمٌل دمد٤مه طمٙم٤مُمدف  ,6

   ,إشمراك، وهؿ :

 (- م 6129 – 6122.  هد6263  – 222طمًـ سم٤مؿم٤م اًمقزير ) ,6

 (- م 6127 – 6129.  هد 6261 – 6263ؾمٜم٤من سم٤مؿم٤م اًمٙمٞمخٞم٤م ) ,0

 (- م 6161 – 6127.  هد 6201 – 6261ضمٕمٗمر سم٤مؿم٤م ) ,3

 (- م 6106 – 6162.  هد 6236  – 6201سم٤مؿم٤م ) حمٛمد ,9

 (- م 6109 – 6106.  هد 6239 – 6236أمحد ومْمكم اهلل سم٤مؿم٤م ) ,1

 (-م 6102 – 6109.  هد 6232 – 6239طمٞمدر سم٤مؿم٤م ) ,1

 ( م6131 – 6102.  هد 6291 – 6232أمحد ىم٤مٟمّمقه سم٤مؿم٤م ) ,7

٦م اًمتل هدل ىمريد٦م ُمدـ اعمٜمّمقري "وؾمجؾ وٓة سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف سمقضمف ظم٤مص سم٤مقمت٤ٌمر ُمقـمٜمف وُمً٘مط رأؾمف 

طمدداث اًمتدل شم٘مدع ذم حمٞمٓمدف اًم٘مدٌكم واعمدد  وممدـ يمام ىم٤مل ذم حتٗمتف ًمذًمؽ ريمز قمدغم إ "أقمامل سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف 

 ,وٓة اًمؽمك سمٌٞم٧م اًمٗم٘مٞمف : وممَـّذيمرهؿ 

 م (-6122هد . 6227ومرواٟمف شمد)  -6

 (-  م 6122 – 6122هد .  6222 , 6222ظمنف أهم٤م )  -0

 م (- 6120 , 6122 هد .6266د  6222ؾمٚمٞمامن سمػمم )  -3

 (- م 6121 – 6120هد .  6263د    6266أمحد ُمٞمٛمقن )  -9

 (-م 6121– 6121هد .  6269 , 6263قمٌد اًمرزاق أهم٤م )  -1

 م (- 6121 , 6121هد .  6269 , 6269ظمي اًم٘مٜمٌٓم٤من )  -1
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 م (- 6127 , 6121هد .  6261 , 6269ظمنف أهم٤م صم٤مٟمٞم٦م )  -7

 م (- 6122 , 6127هد .  6262 , 6261ؾمٚمٞمامن سمػمم )  -2

 (- م 6162 – 6122.  هد6262– 6262طمًـ أهم٤م )  -2

 (- م 6166 – 6162.  هد6202– 6262قمكم أهم٤م )  -62

 (- م 6163 – 6166هد .  6203 – 6202حمٛمد أهم٤م اًمؽميمل )  -66

 (- م6161– 6163.  هد 6201 – 6203ُمّمٓمٗمك ُُمًغم )  -60

 (- م 6162 – 6161.  هد 6207 – 6201إُمػم ُمّمٓمٗمك )  -63

 (- م 6162 – 6162.  هد 6202 – 6207يقؾمػ اهم٤م )  -69

 (- م 6102 – 6162.  هد 6202– 6202ذو اًمٗم٘م٤مر أهم٤م )  -61

 (- م 6106 – 6102.  هد 6232– 6202اًمنميػ حمٛمد سمـ قمٌداًم٘م٤مدر )  -61

 (- م 6106 – 6102هد .  6232  , 6202ذو اًمٗم٘م٤مر أهم٤م صم٤مٟمٞم٦م ) -67

 (- م6109– 6106.  هد 6239– 6232إُمػم ُمّمٓمٗمك مخخؿ . مججؿ ) -62

 (- م 6101 أهمًٓمس– 6109.  6239  ذواًم٘مٕمدة– 6239هم٤م )ؾمٚمٞمؿ أ -62

يٜمدد٤مير  , 6101هددد . أهمًددٓمس  6231رسمٞمددع أظمددر   , 6239إُمددػم ظميدد ) ذو اًم٘مٕمدددة   -02

 م (-6107

اًمنميػ اًمٕمالُم٦م صٗمل اًمديـ ه٤مؿمؿ سمـ طم٤مزم سمـ راضمح سمـ أيب ٟمٛمل احلًٜمل اًمِم٤مومٕمل ُمـ ىمٌدؾ  -06

– 6107هد . يٜمد٤مير  6232رسمٞمع إظمر   , 6231اإلُم٤مم اعم١ميد حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ) رسمٞمع أظمر 

 (- م 6102 ديًٛمؼم

 أهمًدٓمس– 6132هدد . يٜمد٤مير  6296حمرم  , 6232إُمػم ُمّمٓمٗمك أرٟمقت )مج٤مدى آومم  -00

 (م 6136

 ومؼمايدر–6136 أهمًدٓمس.  هدد 6296 رضمد٥م– 6296إُمػم حمٛمقد سمٞمؽ اًمدُمِمد٘مل )حمدرم  -03

 ( م 6130

 م(-6130اسمريؾ  , 6130 ومؼماير . هد6296 ؿمقال– 6296ؿمٕم٤ٌمن  6إُمػم طمًـ ٟمْمقه ) -09

قسمر أيمتد– 6130 اسمريؾ.  هد 6290 إول رسمٞمع – 6296إُمػم ُمّمٓمٗمك أرٟمقت صم٤مٟمٞم٦م )ؿمقال  -01

 م (- 6130
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 ديًدٛمؼم – 6130 ديًدٛمؼم.  هد6293 إظمرى ُم٤مدى ج– 6290طمًلم رهم٤م )مج٤مدى إومم  -01

 (- م 6133

 (-م6131 ومؼماير– 6133. ديًٛمؼم هد 6299 ؿمٕم٤ٌمن– 6293أمحد أهم٤م )مج٤مدى إظمرى  -07

ؾمجؾ أيْم٤ًم اعم١مرخ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحر ذم حتٗمتف أهمٚم٥م احلروب إهٚمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م اًمتل وىمٕم٧م ذم حمٞمٓمف  ,0

آضمتامقمل وهل طمروب ىمٌٚمٞم٦م واُمتداد ًمتٚمؽ احلروب اًمث٠مري٦م اًمتل ذيمر سمٕمْمٝم٤م اعم١مرخ ُمقومؼ اًمديـ أسمدق 

 اًمٕم٘مدقد) ذم(  م 6922 – 6337.  هدد 260 – 732احلًـ قمكم سمـ احلًـ سمدـ أيب سمٙمدر اخلزرضمدل )

ـ قمٛمدر سمدـ اًمدديٌع سمد حمٛمدد سمدـ قمكم سمـ قمٌداًمرمحـ اًمديـ ووضمٞمف( اًمرؾمقًمٞم٦م اًمدوًم٦م شم٤مريخ ذم اًمٚم١مًم١مي٦م

 ذم اًمٕمٞمدقن ىمدرة)و( اعمًدتٗمٞمد سمٖمٞمد٦م قمدغم اعمزيدد اًمٗمْمؾ)  ذم(  م 6137 – 6916.  هد 299 – 211)

 اًمٙمتد٤مسملم ًمٙمدال شمتٛمد٦م هدق شم٤مرخيدف سمد٠من يمت٤مسمف ُم٘مدُم٦م ذم اًمٌحر اعم١مرخ سح وىمد ،(اعمٞمٛمقن اًمٞمٛمـ شم٤مريخ

اعمد١مرخ ٕطمدداصمٝم٤م واًمدٌٕمض  اعمِمد٤مهد ُمقىمػ اهمٚمٌٝم٤م ذم ووىمػ اعمحٚمٞم٦م آطمداث شمتٌع ًمذًمؽ اًم٤ًمسم٘ملم،

أظمدريـ ذم هت٤مُمد٦م ُمدـ اُمثد٤مل سمٜمدل اًمٕمجٞمدؾ واعمِمد٤مرقم٦م  1ؿم٤مرك ذم طمٚمٝم٤م وإي٘م٤مومٝم٤م ُمع واًمده واعمٜم٤مص٥م

٦م اعمِمدٝمقريـ سم٤مًمّمدالح واًمٕمٚمدؿ وىمٌدقل وضمٕمامن واحلِمٞمؼمي وآه٤مدًمف وهمدػمهؿ ُمدـ ُمٜم٤مصد٥م هت٤مُمد

 اًمٙمٚمٛم٦م-

ؾمجؾ اعم١مرخ اًمٌحر ذم حتٗمتف احلروب واًمثقرات اًمتٝم٤مُمٞم٦م، اًمتدل ىم٤مُمد٧م هبد٤م اًم٘م٤ٌمئدؾ أو آومدراد ودد   ,3

احلٙمؿ اًمٕمثام  واُمتدت ُمـ اعمخ٤م امم اعمخالف اًمًٚمٞمام  امم ريٛم٦م ووصد٤مب وهمػمهد٤م ُمدـ ضمٌد٤مل هت٤مُمد٦م 

 اعمٕمرووم٦م-

ٟمت٘م٤مل اًمًٙم٤م  ُمـ ؿمامل هت٤مُم٦م إمم وؾمٓمٝم٤م وإطمداث ٟمققم٤ًم ُمـ اًمديٜم٤مُمٞمٙمٞمد٦م شمتٌع اعم١مرخ اًمٌحر طمريم٦م اإل  ,9

 اًمت٤مرخيٞم٦م وظم٤مص٦م ُمـ آه اعمٕمرووم٦م يمآل اًم٘مٓمٌل واخلقاضمل وسمٜمق طمًـ-  

ؾمجؾ اعم١مرخ اًمٌحر ذم حتٗمتف اهمٚم٥م اًمٔمقاهر اًمٗمٚمٙمٞم٦م واعمج٤مقم٤مت وإوسمئ٦م واحلرائؼ اًمتل يم٤مٟم٧م سمتٝم٤مُمد٦م  ,1

 رٟمذاك-  

                                                 

ذم طمدؾ اعمٜم٤مص٥م ُمٗمرده٤م اعمٜمّم٥م أو اعمٜمّمقب هق ُمـ يتدقمم اًمًدٚمٓم٦م اًمروطمٞمد٦م ويًدتٛمده٤م ُمدـ أؾمدالومف، وُيرضمدُع إًمٞمدف   ,1

ر، قمٌداًمقدود دُم٘مِم ,اًمٜمزاقم٤مت واًمّمٚمح وإزُم٤مت اعم٤مدي٦م أو اًمٖمٞمٌٞم٦م ٕومراد اعمجتٛمع أو ًمٚمٛمجتٛمع ٟمٗمًف، راضمع سمِمٙمؾ ُمقؾمع :

م، 0222احلديدة، اًمٓمٌٕم٦م آول  –ىم٤مؾمؿ، اًمزراٟمٞمؼ واحلٙمؿ اًمٕمثام  اًمث٤م  ذم اًمٞمٛمـ، ُمريمز ذؤال ًمٚمؽماث واًمدراؾم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م 

 - 17 – 19صد 
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ٗمتف صمقرات اًمٕم٤ًميمر اًمٕمثامٟمٞم٦م ومترداهتؿ ود اًمًٚمٓم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م، واًمٍماع أورد اعم١مرخ اًمٌحر ذم حت  ,1

 سملم رضم٤مل احلٙمؿ اًمٕمثام  ذم اًمٞمٛمـ اصمٜم٤مء احلٙمؿ اًمٕمثام  إول-

 تاسٓخ الٔنً. -0

هة اًم٘م٤مؾمدٛمٞم٦م سم٘مٞمد٤مدة قم٤مس اعم١مرخ اًمٌحر اًمثقرات ود احلٙمؿ اًمٕمثام  وظم٤مص٦م آئٛمد٦م وصدٕمقد إ

ؿ سمـ حمٛمد ويم٤من ؿم٤مهدًا ويم٤مشم٤ًٌم ًمت٤مرخيٝم٤م ُمـ ظم٤مرج اًمتٛمذه٥م سمٛمذهٌٝم٤م اًمزيديد٦م؛ وهدق ُم١مؾمًٝم٤م آُم٤مم اًم٘م٤مؾم

ُم٤م اقمٓمك ًمت٤مرخيف ىمٞمٛم٦م، وم٤مًمٌحر ارشمٌط هبذه آهة ارشم٤ٌمـم٤ًم يمٚمٞم٤ًم وأورد وىم٤مئع وأطمداث ؿم٤مهده٤م أو ؾمٛمع هبد٤م 

ٞملم إٓ أٟمف أطمد٥م وشمتٌٕمٝم٤م ُمـ اًمث٘م٤مت، ويم٤من أطمد اعمٜمّمٗملم سمحؼ ذم طمٙمٛمف ُمثٚمام يم٤من ُمٜمّمٗم٤ًم ذم طمٙمٛمف ًمٚمٕمثامٟم

 هذه آهة اًم٘م٤مؾمٛمٞم٦م وارشمٌط هب٤م يمام ارشمٌط سمٕمض اومراد هذه آهة هبذا اعم١مرخ وواًمده ىمٌؾ ذًمؽ-

 – 6227وىمد قم٤مس اعم١مرخ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر ظمالل يمت٤مسمتف ًمت٤مرخيف )حتٗم٦م اًمدهر( واًمذي أرخ ًمٚمٗمدؽمة )

 ,: أشمٞم٦م آئٛم٦م(  م 6110 – 6122.  هد 6270

 (- م 6199, 6120.  هد 6219 – 6222 حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ )آُم٤مم اعم١ميد سم٤مهلل ,6

 (-م6171 – 6199.  هد 6227 – 6219آُم٤مم اعمتقيمؾ قمغم اهلل إؾمامقمٞمؾ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ) ,0

وقم٤مس هذا اعم١مرخ وٓة هت٤مُم٦م اًمٞمٛمـ آىمقي٤مء وُمٜمٝم٤م سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف اًمذيـ شمدؿ شمٕمٞمٜمدٞمٝمؿ ُمدـ ىمٌدؾ آئٛمد٦م 

   ,ل اوم٤مدات ذم ىمراءة شم٤مريخ اعمٜمٓم٘م٦م سمِمٙمؾ دىمٞمؼ واًمقٓة وهؿ:سمّمٜمٕم٤مء ، وؾمجؾ ذم شم٤مرخيف يمؾ حتريم٤مهتؿ واًمت

 (-  م6131 اسمريؾ– 6131هد . ومؼماير  6291 ذواًم٘مٕمدة– 6299أمحد سمـ ؾمالُم٦م ) ؿمٕم٤ٌمن  ,6

اًمنميػ اًمٕمالُم٦م صٗمل اًمديـ ه٤مؿمؿ سمـ طم٤مزم سمـ راضمدح سمدـ أيب ٟمٛمدل احلًدٜمل اًمِمد٤مومٕمل )ذو  ,0

ـ حمٛمد اًمٕمقاضمل ويمٞماًل ًمف ذم سمٞمد٧م (، ومجٕمؾ اًمنميػ طمًلم سم6131. اسمريؾ  , 6291اًم٘مٕمدة 

 اًمٗم٘مٞمف، وُمٙم٨م ذم زسمٞمد-

هد( سمٕمد ووم٤مة واًمده ومجٕمؾ ويمٞماًل ًمدف قمدغم ُمديٜمد٦م سمٞمد٧م 6211اًمًٞمد قمكم سمـ ه٤مؿمؿ سمـ ضم٤مزم شمد) ,3

 اًمٗم٘مٞمف اًمًٞمد ُمٝمدي سمـ طمٗمظ اهلل اًمٜمٕمٛمل -  

٤مًمد٨م اًمًٞمد ُمٝمدي سمـ طمٗمظ اهلل اًمٜمٕمٛمل قمٞمٜمف آُم٤مم رؾمٛمٞم٤ًم قمغم سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمدف ذم يدقم اًمًد٧ٌم اًمث ,9

 هد(  -6211قمنم ُمـ مج٤مدي إومم قم٤مم )

اًمًٞمد زيد سمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٝمدي سمـ ضمح٤مف وٓه آُم٤مم قمغم سمٞم٧م اًمٗم٘مٞمف ذم يدقم اًمثد٤م   ,1

هد( ومقمم ويمٞماًل ًمف قمٚمٞمٝم٤م اًمًٞمد مج٤مل اًمديـ حمٛمدد سمدـ 6211واًمٕمنميـ ُمـ مج٤مدى أظمرة قم٤مم)

 ًمًٞمد يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل ُمـ رل ضمح٤مف -ظمػم قملم ويمٞماًل أظمر وهق ا٤م شمقذم إاًمٜم٤مس وعمَّ 
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 ,: ي٠ميتويٛمٙمـ امج٤مل آمهٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م ًمٙمت٤مب )حتٗم٦م اًمدهر( سمام 

أورد اطمداصم٤ًم شم٤مرخيٞم٦م قم٤مسه٤م ذم هت٤مُم٦م إسم٤من طمٙمؿ أهة إئٛم٦م اًم٘م٤مؾمٛمٞم٦م ومٞمام ٓ شمقضمد ذم اًمٙمتد٥م  ,6

 اًمت٤مرخيٞم٦م إظمرى-

ثقرات اًمتحريري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م ودد آطمدتالل اًمٕمدثام  اضمغم سمقوقح اعمقىمػ اًمِمٕمٌل اًمتٝم٤مُمل ُمـ اًم ,0

 واٟمْمامم اًم٘م٤ٌمئؾ اًمتٝم٤مُمٞم٦م ُمع اظمقهتؿ ُمـ اًمٞمٛمٜمٞملم ذم اعمًػمة اًمٜمْم٤مًمٞم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م- 

سملّم سمجالء ُمقىمػ يم٤موم٦م اًمٗمئ٤مت آضمتامقمٞم٦م اًمتٝم٤مُمٞم٦م ُمـ طمٙمؿ آهة اًم٘م٤مؾمٛمٞم٦م وُمدى آسمتٝمد٤مج  ,3

 سم٘مدوُمٝم٤م امم هت٤مُم٦م أو آُمتٕم٤مض-

 ٘م٤مؾمٛمٞم٦م ُمـ سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اًمٞمٛمٜمٞم٦م-  رصد ُمقىمػ إئٛم٦م اًم ,9

 شم٤مسمع اًمٍماقم٤مت آهي٦م اًم٘م٤مؾمٛمٞم٦م وؾمجٚمٝم٤م سمٙمؾ ُمقوققمٞم٦م وأصمره٤م قمغم اعمجتٛمع- ,1

 شم٤مسمع طمريم٦م احل٩م اًمٞمام  ومٞمام يًٛمك سمد)اعمحٛمؾ اًمٞمام ( واٟمتٔم٤مُمٝم٤م وىم٤مدهت٤م-  ,1

 تاسٓخ العامل العشبٕ ّاالطالمٕ. -3

سمٕمْمدٝم٤م  سمقصدػًمٕمدريب ااًمت٤مرخيٞم٦م ذم اًمدقـمـ شمتٓمرق اعم١مرخ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحر ًمٌٕمض احلقادث 

يم٤من ضمزءًا ُمـ اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، ومتٜم٤مول اعم١مرخ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر اًمٌحر ذم شم٤مرخيف طمدقادث شم٤مرخيٞمد٦م ُمدرت هبد٤م 

إُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأورده٤م سمٜمٙمٝم٦م يامٟمٞم٦م هت٤مُمٞم٦م ُمدًمِؾ قمغم ُمدى اًمتٗم٤مقمؾ اًمٞمام  ُمدع إطمدداث اًمت٤مرخيٞمد٦م اًمٕمرسمٞمد٦م 

 ,وُمٜمٝم٤م :

ثامٟمٞم٦م ىم٤ٌمًم٦م اًمِمقاـمئ سمجده ذم احلج٤مز شم٘مؾ اًمدقزير اًمٕمدثام  أمحدد وٟمجد٤مة اًمدقزير ذم همرق ؾمٗمٞمٜم٦م قم ,6

م مم٤م يم٤من ؾم٤ًٌٌم ذم ازاطم٦م اًمنميػ حمًدـ سمدـ طمًدلم سمدـ 6107هد . ديًٛمؼم  6237رسمٞمع آول 

طمًـ سمـ أيب ٟمٛمل ذيػ ُمٙم٦م وشمقًمٞم٦م اًمنميػ أمحد سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م سمـ طمًـ سمـ أيب ٟمٛمدل ُمٙمد٦م، 

لم اًمنميػ حمًـ واًمنميػ أمحد وُم٤م طمدث عمٙم٦م ٟمتٞمج٦م ًمٚمحروب هدذه صمؿ احلروب اًمتل ضمرت سم

ريػ حمًدـ دُمـ ُمّم٤مدرة آُمقال ًمٚمتج٤مر واًمقضمٝم٤مء واًمًجـ ًمٚمٙمثػم ُمـ اًمٜمد٤مس، وهزيٛمد٦م اًمِمد

ريػ امحدد اًمدذي ارؾمدؾ اًمدٞمٝمؿ دوهروسمف امم سمٞمِمف وُمٕم٤مودة آُم٤مم اعم١ميد ًمف سمجٞمش عمقاضمٝم٦م اًمِمد

٤مم اعم١ميدد سمٛم٘مدر اىم٤مُمتدف وإطمًد٤من آُمد٤مم ًمدف صمدؿ وومد٤مة ضمٞمِم٤ًم ؿمت٧م هذا آحت٤مد وجلدقؤه امم آُمد

 ريػ حمًـ ذم صٜمٕم٤مء، وقمقدة وًمده زيد امم ُمٙم٦م ًمٞمّمٌح ذيٗم٤ًم ل٤م-داًمِم

 01هددد. 6296ذم ؾمدد٤مدس ؿمددٕم٤ٌمن ُمٜمٝمدد٤م ] "ظمددروج اًمًدد٤ٌمهٞم٦م ُمددـ اًمددٞمٛمـ امم احلجدد٤مز ومددد ,0

ريػ داًمِمدم[ ورد إُمراء واًمٕم٤ًميمر اإلص٤ٌمطمٞم٦م ُمـ اًمٞمٛمـ امم ُمٙم٦م اعمنموم٦م ، ومخدرج 6130ومؼماير
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حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ طمًـ ؾمٚمٓم٤من ُمٙم٦م وزيد سمـ حمًـ وأقم٤مهنؿ اًمٕمًٙمر اًمدذيـ ذم ضمددة ذم ٟمحدق 

مخًامئ٦م، وومٞمٝمؿ صٜمجؼ أُمػم، وم٤مىمتتٚمقا اًم٘متٚم٦م ذم سمريم٦م ُم٤مضمد وم٘متؾ ُمـ اًمٗمدري٘ملم قمد٤ممل يمٌدػم، وىمتدؾ 

طمٞم٦م اًمنميػ حمٛمد سمـ قمٌداهلل ذم مج٤مقم٦م ُمـ آذاف واٟمٙمنت ـمقائٗمٝمؿ ويم٤مٟم٧م اًمٓم٤مئٚم٦م ًمالص٤ٌم

يمام سمٚمٖمٜمل، أهنؿ دظمٚمقا ُمٙم٦م وأطم٤مزوا مجٞمدع ُمد٤م ومٞمٝمد٤م، وهنٌقهد٤م وشمٕمددوا طمرُمد٤مت اهلل صمدؿ أىمد٤مُمقا 

اًمنميػ ٟم٤مُمل سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م سمـ أيب ٟمٛمل ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم سمٛمٙم٦م وومر ُمٜمٝمؿ اًمًٞمد زيد سمـ حمًـ امم ظمد٤مرج 

 -"ُمٙم٦م واًمنميػ ُم٤ٌمرك سمـ ؿمٌػم

م [ ىمددم 6130ُمد٤مرس  02. هد 6296وذم شم٤مؾمع رُمْم٤مهن٤م ] "همزو ضمدة ُمـ ىمٌؾ حمٛمقد اعمنمف  ,3

حمٛمقد اعمنمف امم ضمدة هم٤مزي٤ًم ومدظمٚمٝم٤م قمٜمقة وىمتؾ ومٞمٝم٤م ٟمحق أرسمٕملم رضماًل وهند٥م أيمثدر سمٞمقهتد٤م صمدؿ 

 -"ىمرر أطمقال٤م 

يقٟمٞمدق  03هدد . 6296ومٗمل ؾمد٤مدس احلجد٦م ُمٜمٝمد٤م ] "اًم٘مْم٤مء قمغم إُمػم حمٛمقد واًمنميػ ٟم٤مُمل  ,9

ري٦م ذم ٟمحق مخًد٦م ُمدـ إُمدراء دّمم[ ىمدم امم ُمٙم٦م إُمػم ىم٤مؾمؿ ؾمٞمد ىم٤مٟمّمقه ُمـ اًمدي٤مر اعم6130

ريػ ٟمد٤مُمل سمدـ دوصحٌتٝمؿ قمًٙمر طم٤مومؾ ٟمحق أًمٗملم، ويم٤من ىمد ظمرج ُمـ ُمٙم٦م ًمألُمػم حمٛمقد واًمِم

قمٌداعمٓمٚم٥م ذم قم٤ممل يمٌػم امم احلج٤مز ذىمل ُمٙم٦م وحلدؼ اًم٘مد٤مدُمقن ُمدـ إُمدراء مج٤مقمد٦م سمٛمٙمد٦م ُمدـ 

 -"آص٤ٌمطمٞم٦م وم٘متٚمقهؿ، وشمؿ سمحٛمد اهلل احل٩م 

[ م6130 – 6136] وأرسمٕملم إطمدى ؾمٜم٦م اًمًٜم٦م هذه "اًمنماوم٦م ومٗمل شمقًمٞم٦م اًمنميػ زيد سمـ حمًـ  ,1

ًمٜمًدٞم٥م زيدد سمدـ حمًدـ سمدـ أيب ٟمٛمدل ذم اعمديٜمد٦م ا احلًٞم٥م اًمنميػ اًمًٚمٓم٤من اًمًٞمد عمقٟٓم٤م سمقيع

اعمنموم٦م قمغم ؾم٤ميمٜمٝم٤م أومْمؾ اًمّمالة واًمًالم وي٘م٤مل أن ذًمؽ سم٢مؿم٤مرة ُمٜم٤مم ُمدـ رؾمدقل اهلل صدغم اهلل 

يمام ؾمٛمٕمتف ُمـ مجع، ومدظمؾ زيد اعمذيمقر ُمٙم٦م، صمؿ ظمدرج ُمدع  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو سم٢مؿم٤مرة سمٕمض أهؾ اهلل

إُمراء اًم٘م٤مدُملم ًم٘مت٤مل حمٛمقد ومج٤مقمتف وم٠مقم٤مهنؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ وم٘متٚمقهؿ وذدوهؿ وأُمًدٙمقا حمٛمدقد 

ريػ ٟمد٤مُمل وأظمدقه دواًمنميػ ٟم٤مُمل وأظم٤مه وإُمػم قمكم، وسم٘مٞمد٦م ُمدـ آصد٤ٌمطمٞم٦م، ومّمدٚمٌقا اًمِمد

ٌقهؿ صمؿ صٚمٌقه ووضمددوا ُمٕمٝمدؿ أُمدقآً ضمزيٚمد٦م وقمزروا سم٤مُٕمػم حمٛمقد ذم ُمٙم٦م وىمتٚمقهؿ صمؿ صٚم

----صمؿ شمقضمف إُمراء يمٚمٝمؿ إمم اًمدي٤مر اعمٍمي٦م وذًمدؽ ذم أظمدر اعمحدرم ؾمدٜم٦م اصمٜمتدلم وأرسمٕمدلم سمٕمدد 

إًمػ ومًٌح٤من ُمـ هذا صٜمٕمف سمٛمـ شمٕمدى احلدود وطم٤مد قمـ اعم٘مّمقد، وسم٘مل اًمًٞمد زيد قمغم ُمٙمد٦م 

 يٜمٙم٥م ومل يٜمٚمف ُمٙمروه ُمدع طمًدـ اًمًدػمة ُمٜمّمقرًا و٤مومرًا امم طم٤مل رىمؿ إطمرف ذم ؾمٜم٦م اًمًتلم مل

 -  "واًمٕمدل اًمذي مل يٙمـ ذم أي٤مُمف ُمثٚمف 
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هدد . اسمريدؾ 6291ذم ؿمدٝمر احلجد٦م ُمٜمٝمد٤م ] "ىم٣م اًمنميػ زيد سمـ حمًـ قمغم حم٤موًم٦م قمزًمدف ومدد  ,1

م [ وىمع طمرب سملم اًمًٞمد زيد سمـ حمًـ وسملم مج٤مقم٦م اعمٍميلم، وم٘متدؾ ُمدٜمٝمؿ ٟمحدق صمالصمدلم، 6137

 -"طمّمؾ اًمّمٚمح وؾمٚمؿ اهلل ُمٙم٦م اعمنموم٦م و

وىمدد أظمٓمد٠م  ( م 6192 – 6100هد .  6292 ,6230) ذيمر ووم٤مة اًمًٚمٓم٤من اًمٕمثام  ُمراد اًمراسمع  ,7

.  هدد6212 – وومٞمٝمد٤م "هدد يمدام ذيمدر وم٘مد٤مل 6212هد وًمٞمس 6292ذم ؾمٜم٦م ووم٤مشمف وم٘مد يم٤مٟم٧م ذم 

 قم٤مسمدديـ سم٤مؿم٤م مج٤مقم٦م قمغم سمٖمداد أظمذ أن سمٕمد اًمروُمل ُمراد سمـ أمحد سمـ ُمراد اًمًٚمٓم٤من شمقذم م6196

 -" أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمًٚمٓم٤من ُم٘م٤مُمف واؾمت٘م٤مم اًمٞمف يًٌؼ مل ُم٤م اًمِمج٤مقم٦م ُمـ وأفمٝمر وومتحٝم٤م

 ذيمر ووم٤مة سمٕمض قمٚمامء اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمثؾ:  ,2

هد . ومؼماير 6232اًمنميػ قمكم سمـ أمحد اًمذروي ظم٤مدم احلجرة اًمٜمٌقي٦م ذم مج٤مدى آظمرة  ,6

 م-6102

هد . ومؼماير ٤6232مدى آظمرة اًمنميػ قمٛمر سمـ اسمراهٞمؿ اًمِمجر احلًٞمٜمل ٟمزيؾ ُمٙم٦م ذم مج ,0

 م-6102

شمرمجتف ًمِمٞمخ اًمٓمري٘م٦م اًمٜم٘مِمٌٜمدي٦م اًمِمٞمخ شم٤مج اًمديـ سمـ زيمري٤م سمـ ؾمٚمٓم٤من اًمٕمثام  اًمٜم٘مِمٌٜمدي  ,3

 م-6102هد . 6202الٜمدي ورطمٚمتف ًمٚمٞمٛمـ 

م ويم٤من 6133هد. اسمريؾ 6290ووم٤مة اًمِمٞمخ أمحد اعمزضم٤مضمل ٟمزيؾ اعمديٜم٦م اعمنموم٦م  ذم ؿمقال  ,9

 ديٜم٦م ويًػم سم٘م٤مومٚم٦م اعمديٜم٦م اعمنموم٦م يمؾ قم٤مم ًمٚمح٩م -ص٤مطم٥م زاوي٦م ؿمٝمػمة سم٤معم

هد . 6293ووم٤مة اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م أمحد ؿمٞمخ٤من سم٤مقمٚمقي ٟمزيؾ ُمٙم٦م ويم٤من ُمـ اًمّم٤محللم ذم  ,1

 م-6139

ووم٤مة اًمٕمالُم٦م اعمحدث اًمِمٝمػم اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ سمـ قمكم سمـ قمالن اًمٌٙمري اعمٗمن ٟمزيؾ ُمٙم٦م ذم  ,1

 م- 6197هد . 6217

ذو احلج٦م  67سمـ اعمٝمدي سمـ قمٌداًمٖمٗم٤مر اعمقفمٛمل سمٛمٙم٦م اعمنموم٦م ذم ووم٤مة اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اجلٜمٞمد  ,7

 م-6112ؾمٌتٛمؼم  9هد . 6212

هد . 6276ذو احلج٦م  09ووم٤مة اًمًٞمد اًم٘مٓم٥م مج٤مل اًمديـ حمٛمد سم٤مقمٚمقي سمٛمٙم٦م اعمنموم٦م ذم  ,2

 م-6116أهمًٓمس  62
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ذو ووم٤مة اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اعمحدث أمحد سمـ حمٛمد اًم٘مِم٤مر ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ودومـ سم٤مًمٌ٘مٞمع  ,2

 م6116هد . أهمًٓمس 6276احلج٦م 

اًمقصػ اًمدىمٞمؼ حلٛمٚم٦م اًمقزير ىم٤مٟمّمقه سم٤مؿمد٤م وشمًدٛمٞم٦م ىم٤مدهتد٤م وشمٕمدداد ومرىمٝمد٤م وشمًدٛمٞمتٝمؿ وإيدراد  ,2

ظمروضمٝم٤م ُمـ ُمٍم طمتك وصقل٤م امم ضمده وُمـ صمؿ ُم٘متؾ اًمنميػ أمحدد سمدـ قمٌدداعمٓمٚم٥م ذيدػ 

ٞم٥م م وشمٜمّمد6102أهمًدٓمس  06هدد .  6232ُمٙم٦م قمغم يد ىم٤مٟمّمدقه سم٤مؿمد٤م ذم اًمثد٤م  ُمدـ حمدرم 

 اًمنميػ اعمًٕمقد سمـ ادريس ُمٙم٤مٟمف- 

 ,ذيمر سمٕمض اًمٙمقارث اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمٔمقاهر اًمٗمٚمٙمٞم٦م وُمٜمٝم٤م: ,62

م واًمتل ُم٤مت ُمـ ضمرائٝم٤م 6132هد . ُم٤مرس  6232اًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ذم ؿمٕم٤ٌمن  ,6

 مخًامئ٦م ٟمٗمس وهمرىم٧م اهمٚم٥م اًمٌٞمقت واًمٙمٕم٦ٌم اعمنموم٦م واهندم اًمريمٜم٤من اًمِم٤مُمٞم٤من ُمٜمٝم٤م-

آٟمزٓىم٤مت اًمٓمٞمٜمٞم٦م اًمتل اص٤مسم٧م اًم٘مرن آومري٘مل واًمتل قمروم٧م ذيمر اًمّمقاقمؼ واًمزٓزل و ,0

هد .  6292وذم ًمٞمٚم٦م اًمث٤م  قمنم ُمـ رضم٥م ُمٜمٝم٤م ] "هد  6292سمؼم قمجؿ وم٘م٤مل ذم اطمداث 

م [ ٟمزًم٧م ص٤مقم٘م٦م ُمـ اًمًامء ورضمٗم٤مت وزٓزل قمغم سمالد أوؾمف ُمـ سمالد 6136ومؼماير  63

ًمٜمد٤م أن اجلٌد٤مل يم٤مٟمد٧م متٞمدد  سمر قمجؿ اعم٘م٤مسمؾ ًم٘مّم٦ٌم اًمٞمٛمـ ُمدـ ضمٝمد٦م اعمخد٤م وقمددن وُذيمدر

وشمٜمٗمّمؾ وشمِمتٕمؾ ٟم٤مرًا وم٠مهٚمٙم٧م اعمزارع وصمدالث ىمدالع وىمدرى سم٠مهٚمٝمد٤م ُمدـ مجٚمتٝمد٤م ضمٌدؾ 

 ,ُمٕمدرة، واًمث٤مًمثد٦م : ,رايد٦م، واًمث٤مٟمٞمد٦م : ,يًٛمك محزه شمٗمًخ وأهٚمؽ صمالث ىمدرى إومم : 

اًمدرب، وأىم٤مُم٧م اًمزٓزل واًمرضمٗم٤مت ٟمحق صمالصم٦م أؿمٝمر---وؾمٛمٕم٧م ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م يم٤معمداومع 

 - "اقمؼ امم اًمؼم اعمحٛمدي، وومزع أيمثر أهؾ اًمٌالد وفمٜمقا أهن٤م ُمداومع وًمٞمس يمذًمؽ واًمّمق

طمددث ذم سمدالد الٜمدد  "م 6136هدد. 6292ذيمر اعمج٤مقم٤مت ذم الٜمدد وم٘مد٤مل ذم اطمدداث  ,3

واًمًٜمد همالء قمٔمٞمؿ، ومٝمٚمؽ سمف قم٤ممل يمثػمون وشمٕمٓمؾ اعمقؾمؿ الٜمدي امم اعمخ٤م وهمػمه، وذيمدر 

ٔمدؿ اًمدٌالء، وُمدـ مجٚمد٦م ُمد٤م طمٙمدك ًمٜمد٤م اًمٜمد٤مظمقذه ًمٜم٤م أٟمف ظمٚم٧م ُمدن وىمرى ُمـ اجلقع وقم

قمٌداًمًٛمٞمع الرُمقزي ُمـ اًمديقان أن ىمري٦م ُمـ ىمراهؿ ومٞمٝم٤م ٟمحق أرسمٕمد٦م رٓف سمٞمد٧م هٚمدؽ 

أهٚمٝم٤م قمـ أظمرهؿ إٓ اًم٘مٚمٞمؾ وقمدم اًمٌ٘مر واعم٤مؿمٞم٦م ذم أيمثر سمالد الٜمدد وُمد٤م أظمدذوا إٓ ُمدـ 

 -   "اًمؼم اعمحٛمدي
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ؾمٌع وأرسمٕملم سمٕمد إًمػ وىمع ىمحط ومٕمؿ وذم ؾمٜم٦م  "اًم٘محط واعمج٤مقم٦م اًمتل قمّٛم٧م احلج٤مز  ,9

اًمٌالد ظمّمقص٤ًم احلج٤مز وٟمقاطمل صٌٞم٤م صمؿ رضمع ذم ؾمٜم٦م صمامن وأرسمٕملم ووىمع سمالء قمٔمٞمؿ 

 - "سمٛمٙم٦م ومٝمٚمؽ سمف قم٤ممل يمٌػم

هد . 6210وذم يقم قمرومف ] "م سمٛمٙم٦م وووم٤مة ُم٤مئ٦م ؿمخص 6193هد . 6210ومٞمْم٤من ؾمٜم٦م  ,1

اعم٘مػ اًمنميػ وم٤ًمل سمجٛمع م [ وىمع ُمٓمر قمٔمٞمؿ قمّؿ أوم٤مق واؾمتقى ذم 6193ومؼماير  2

 -"ُمـ اًمٜم٤مس ومقق اعم٤مئ٦م يمام طمٙم٤مه زم مجع ُمـ احلج٤مج

هد. 6213وذم اسمتداء هذه اًمًٜم٦م ] "هد وم٘م٤مل 6213اٟمتِم٤مر ُمرض اًمٓم٤مقمقن سمٛمٍم  ,1

م [ طمّمؾ سمٛمٍم ـم٤مقمقن قمٔمٞمؿ هٚمؽ سمف قم٤ممل يمثػم واؾمتٓم٤مل امم ٟمحق صمالصم٦م أؿمٝمر ، 6193

  "ووم٘مدت ىمرى وُم٤ًميمـ --

وذم ؾمٜم٦م أرسمع وؾمتلم  "م وم٘م٤مل 6119هد. 6219ز ذم ؾمٜم٦م ذيمر جم٤مقم٦م طمدصم٧م سم٤محلج٤م ,7

طمدث اًمٖمالء اًمٕمٔمٞمؿ ظمّمقص٤ًم قمغم أهؾ احلرُملم اًمنميٗملم، ويم٤من اسمتداؤه ُمـ اي٤مم ُمٜمك 

م ، ومٌٚمغ صمٛمـ احلٛمؾ اًمٓمٕم٤مم ذم ُمٙم٦م ٟمحق أرسمٕملم ىمرؿم٤ًم، صمؿ 6113هد . 6213ُمـ ؾمٜم٦م 

 -  "اٟم٘مٓمع قمـ أهؾ ُمٙم٦م ٟمحق ؿمٝمر وٟمّمػ 

هد. 6292قد سمـ ادريس سمـ طمًـ سمـ أيب ٟمٛمل ذيػ ُمٙم٦م ذم  ذيمر ووم٤مة اًمنميػ اعمًٕم  ,66

 م وأىمٞمؿ ُم٘م٤مُمف قمٛمف قمٌداهلل سمـ طمًـ وص٤مًمح سمـ زيد سمـ حمًـ-6136

وذم ؾم٤مسمع مج٤مدى إظمرى  " ,ذيمر اإلصالطم٤مت واًمتقؾمٕمٞم٤مت ًمٚمحرم اعمٙمل اًمنميػ وم٘م٤مل :  ,60

يد روقان رهم٤م م[ ذقمقا ذم قمامرة سمٞم٧م اهلل احلرام قمغم 6136هد . اًمٕم٤مذ ُمـ يٜم٤مير  6292]

اًمٕمامر، ومٌٜم٤مه سمٜم٤مء طمًٜم٤ًم حمٙماًم ، وشمؿ سمحٛمد اهلل قمغم أطمًـ احل٤مٓت سمٕمد أن دىمقه٤م امم ُمآصمر أسمٞمٜم٤م 

إسمراهٞمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م وقمٚمٞمٝمؿ اومْمؾ اًمّمالة واًمًالم وذًمؽ ذم ُمدة اًمًٚمٓم٤من ُمراد سمـ أمحد ويم٤من هق 

 "أُمر سمٌٜم٤مئف ضمزاه اهلل ظمػما---

وذم هذه اًمًٜم٦م يٕمٜمل  "ًمٓمف وحم٤موًم٦م اؾمتٕم٤مدة آٟمدًمس، وم٘م٤مل همزو اًمًٚمٓم٤من اًمٕمثام  اسمراهٞمؿ عم٤م ,63

م[ ُأظُمؼمت أن اًمًٚمٓم٤من إسمراهٞمؿ سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ 6191هد . 6211ؾمٜم٦م مخس ومخًلم ]

ُمراد اًمروُمل ضمٝمز ضمٞمِم٤ًم قمغم ُمديٜم٦م ُم٤مًمٓمف ُمـ أقمامل إٟمدًمس قمغم اًمٗمرٟم٩م، وُمـ يٚمٞمٝمؿ ُمـ أٟمقاع 

رة ُمـ اًمٕم٤ًميمر واحلّم٤مر سم٤مق امم آن، وم٤مهلل يٜمٍم راي٦م اًمٜمّم٤مرى ٟمحق ؾمٌٕملم همراسم٤ًم، ومجٚم٦م ُمًتٙمث

 -"اإلؾمالم قمغم أقمداء اًمديـ اًمٙمٗمرة اًمٓمٖم٤مم 
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وذم هذه اًمًٜم٦م ىمتؾ اًمًٚمٓم٤من آقمٔمؿ إسمراهٞمؿ سمـ  "ذيمر ُم٘متؾ اًمًٚمٓم٤من اًمٕمثام  إسمراهٞمؿ وم٘م٤مل  ,69

٧ٌم اهلل حمٛمد سمـ ُمراد اًمروُمل وأىمٞمؿ ُم٘م٤مُمف اًمًٚمٓم٤من حمٛمد سمـ ُمراد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ُمراد صم

 -  "أريم٤من دوًمتف وأقم٤مٟمف قمغم ـمقائػ اًمٙمٗمر وأصٚمح ؿم٠مٟمف

ذم  "احلرب سملم اًمنميػ زيد سمـ حمًـ ذيػ ُمٙم٦م واًم٘م٤مئد اًمٕمثام  ىمٞمٓم٤مس اًمروُمل وم٘م٤مل ومد ,61

م[ وىمع سملم اًمًٞمد زيد سمـ حمًـ وسملم ىمٞمٓم٤مس 6112هد . أهمًٓمس 6212ؿمٕم٤ٌمن ُمـ ؾمتلم ]

يد ومٕمزل وضم٤مء قمقوف دوياًل واؾمت٘م٤مم أُمر اًمروُمل طمرب ذم ظم٤مرج ُمٙم٦م، يم٤مٟم٧م اًمٓم٤مئٚم٦م ًمٚمًٞمد ز

 -"اًمًٞمد زيد وقمزم ىمٞمٓم٤مس ُمع احل٩م 

ذيمر ومرار أهى ُم٤مًمٓمف ُمـ اًمّمٚمٞمٌلم اعمًجقٟملم ذم ؾمقايمـ وادمد٤مهٝمؿ إمم أقمدامل اًم٘مرصدٜم٦م سمٕمدد  ,61

هنٌٝمؿ سمٕمض اًمًٗمـ وحم٤موًم٦م اًمقصدقل إمم احلٌِمد٦م أو ديدق سم٤ملٜمدد قمدؼم اًمٌحدر آمحدر ًمالًمتحد٤مق 

م[ ضمٝمدز وزيدر 6112وذم اًم٘مٕمددة ُمدـ ؾمدٜم٦م ؾمدتلم ] أيمتدقسمر  "، وم٘م٤مل سم٤مٕؾم٤ٌمن واًمؼمشمٖم٤مل هٜم٤مك

ؾمقايمـ ُمريم٦ٌم وومٞمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜمّم٤مرى ظمداُم٤ًم وأؾم٤مري ومدظمٚمقا ضمدة، ومٚمام ٟمزل ُمٜمف اعمًٚمٛمقن صم٤مر 

اًمٜمّم٤مرى، وهؿ ٟمحق ؾمٌٕم٦م ومخًلم رضماًل قمغم سمٕمدض اعمًدٚمٛملم ذم اعمريمد٥م وم٘متٚمدقهؿ، وأظمدذوا 

ٞمٛمـ ومّمد٤مدومٝمؿ سمٕمدض اجلدالب اًمٞمٛمٜمٞمد٦م، ومٛمدـ أقمٓمد٤مهؿ اعمريم٥م واًم٘مٚمٞم٤مـمف وهرسمقا ومٞمٝم٤م ضمٝم٦م اًمد

ؾمٚمٛمقه صمؿ واضمٝمٝمؿ ُمريم٥م ىمٞمٓم٤مس ومٜمٝمٌقه وىمتٚمقا ُمٜمف ٟمحق صمالصمد٦م، صمدؿ دمٝمدزوا إمم ضم٤مٟمد٥م ىمٜمٗمدذه 

ومّم٤مدومقا ضمٚم٦ٌم ٟم٤مظمقذه اؾمٛمف اًمٜم٤مُمس، وومٞمف صالح ىمٚمٕمص وطمًلم ىمٚمٕمص وحمٛمدد هد٤مدي، دمد٤مر 

لم ٟمحق مخ٦ًم وصمامٟمدلم رضمداًل صمدؿ اًمٌحر وضم٤مزان ومجٚم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم وم٠مطمرسمقهؿ وىمتٚمقا ُمـ اعمًٚمٛم

شمقضمٝمقا إمم ضمٌؾ اًمّم٤ٌمي٤م ذم وؾمط اًمٌحر قمغم ضم٤مٟم٥م اًم٘مٜمٗمذة ومجٝمز اًمٞمٝمؿ اًمٜم٘مٞم٥م اعمجزيب مجٚم٦م ُمـ 

اجلالب ومٞمٝم٤م مجؾ ُمـ اًمٕمًٙمر، ومٚمام ىمرسمقا ُمٜمٝمؿ طم٤مل سمٞمٜمٝمؿ اًمٚمٞمؾ؛ وم٠مصٌحقا وىمدد هرسمدقا ، ومرضمدع 

ؽ ومد٠مُمٜمٝمؿ صد٤مطم٥م سمٞمٚمدقل صمدؿ يمتد٥م امم اًمتجٝمٞمز امم اًمٚمحٞم٦م، صمؿ اهنؿ سمٚمٖمقا امم سمٞمٚمقل ومٜمزًمقا هٜم٤مًم

اًمًٞمد مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ امحد سمـ اإلُم٤مم ص٤مطم٥م اعمخ٤م ومجٝمز لدؿ اطمددى قمنمد ضمٚمٌد٦م وهمراسمد٤ًم 

وضمٕمؾ ومٞمٝم٤م قم٤ًميمرًا ٟمج٤ٌمء يمراُم٤ًم وُم٘مدُمٝمؿ اعم٘مدم اًمٙمريؿ اعمج٤مهد قمدكم ُمدػما ٟمجدل سم٤معمخد٤م ومدقرد 

، ومد٠مهوهؿ وىمددُمقا هبدؿ 1ِ٘مَت٤مَل َويَم٤مَن اهللَُّ ىَمِقّي٤ًم قَمِزيزًا(اًمٞمٝمؿ وم٠مطم٤مط اهلل هبؿ ) َويَمَٗمك اهللَُّ اعْم١ُْمُِمٜملَِم اًمْ 

إمم سمٜمدر احلديدة، ومٙمتٌقا سمٕمٚمٛمٝمؿ امم اإلُم٤مم واٟمتنمدت إقمدالم سم٤مًمٌِمد٤مئر وأقمٚمٜمدقا هبدذه اًمٜمٕمٛمد٦م 

اجلًٞمٛم٦م واعمنة اًمٕمٛمٞمٛم٦م ، ومقرد ضمقاسمف اًمنميػ سم٠من يٕمروقا قمٚمٞمٝمؿ اإلؾمالم؛ وم٢من اؾمٚمٛمقا ومٚمٝمدؿ 

                                                 

 - 01ٓطمزاب آي٦م ؾمقرة ا , 1
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٤مًمًٞمػ واجل٤ٌمن ، ومٙمرهقا وم٠مُمر اًمًٞمد حمٛمد سمـ أمحد سميب اقمٜم٤مىمٝمؿ إٓ ٟمحق إُم٤من وإن يمرهقا وم

 "ؾمٌٕم٦م ًمٕمٚمٝمؿ أؾمٚمٛمقا -

هدد. ُمد٤ميق 6211وذم ؿمدٕم٤ٌمن ] "هدد وم٘مد٤مل 6211ذيمر مترد آُمػم اًمؽميمل درويش ذم ؿمدٕم٤ٌمن  ,67

م [ ىمدم امم ضمدة قم٤ًميمر وأُمراء صٜم٤مضمؼ امم ضمدة ومقق آًمٗمدلم ، خمدرضملم إمم ؾمدقايمـ سمدر 6111

ُمػم شمريمل اؾمٛمف درويدش ظمد٤مًمػ قمدغم اًمًدٚمٓم٤من ودقمد٤م امم ٟمٗمًدف، ومتجٝمدزت اًمٞمدف قمجؿ ًمٙمقن أ

اًمٕم٤ًميمر، ودظمٚم٧م ؾمقايمـ ومحقس صمؿ هرب امم سمٚمد اًمٙمٗمر، ومل يتح٘مؼ ًمف ظمؼم، وُمٚمٙم٧م آروام 

ل اًمٜمد٤مس، وأومد٤مء اهلل ؾمقايمـ، وُم٤م يٚمٞمٝم٤م صمؿ رضمٕم٧م اًمٕم٤ًميمر إمم ُمٍم، صمدؿ إمم اًمدروم وشم٘مدرر طمد٤م

 "جلالب إمم ارض سمٚمد اًمٖمرب٠مرض احلٌِم٦م ودظمٚم٧م اسمسم٤مخلػمات 

 اخلامت٘ 

 ,اٟمتٝمك اًمٌح٨م قمـ يمت٤مب )حتٗم٦م اًمدهر( ًمٚمٛم١مرخ حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر سمٛمجٛمققم٦م ُمـ آؾمتٜمت٤مضم٤مت وأمهٝم٤م:

 اًمٙمت٤مب وصمٞم٘م٦م شم٤مرخيٞم٦م ُمٜمّمٗم٦م ًمٙمؾ ُمـ اًمٕمثامٟمٞملم وإئٛم٦م اًمزيدي٦م وُمـ دون حتٞمز - يٕمدن  ,6

هدد.  6270م طمتدك ؾمدٜم٦م  6123هد .  6227ُمـ امم ؾمٜم٦م   متتدن  ُمٝمٛم٦مشم٤مرخيٞم٦م  عمدةي١مرخ اًمٙمت٤مب  ,0

 م - 6110

ن واًمٙمت٤مب قمدـ اًمٙمتد٤مب ذم ضمقاٟمد٥م ُمتٕمدددة وُمٜمٝمد٤م إٟمًد٤مب وإطمدداث قٓ يًتٖمٜمل اًم٤ٌمطمث ,3

 ت هب٤م هت٤مُم٦م اًمٞمٛمـ ظم٤مص٦م واًمٞمٛمـ قم٤مُم٦م-اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل ُمرَّ 

 يمثػم ُمـ إقمالم اًمٞمٛمٜمٞم٦م وإقمالم اًمٕمرسمٞم٦م -يًتٗم٤مد ُمـ اًمٙمت٤مب ذم شمراضمؿ  ,9

ذم رصد اًمٔمقاهر اًمٗمٚمٙمٞم٦م واجلٖمراومٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ، وذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمدالُمل يًتٗم٤مد ُمـ اًمٙمت٤مب  ,1

 سمِمٙمؾ قم٤مم -

 اؾمتٗم٤مد ُمـ هذا اًمٙمت٤مب اًمٙمثػم ُمـ اعم١مرظملم اًمٞمٛمٜمٞملم واًمٕمرب ىمدياًم وطمديث٤ًم - ,1

 طمداث اًمت٤مرخيٞم٦م سمدىم٦م ذم اًمٞمٛمـ واحلج٤مز- يمثػم ُمـ إد اًمٙمت٤مب سمذيمر يتٗمرَّ  ,7

 اًمٞمٛمٜمل( و)ـمرق احل٩م اًمٞمٛمٜمل( وشمٓمقره واؾمتٛمراريتف-    ن شمتٌع )اعمحٛمؾ اقيًتٓمٞمع اًم٤ٌمطمث ,2

 

 

 

 

 



 

 0202اغضطط(  -العذد ألاول )مارش                    174                                            مجلت جامعت الحضارة  

 

 عبذالودود قاصم مقشر م17هـ / 11)جحفت الذهر( جاريخ مغيب لليمً في القرن 

 
 املصادس ّاملشادع

 املخطْطات. -6

حتٗم٦م اًمدهر ذم ٟم٥ًم إذاف سمٜمل اًمٌحر وٟم٥ًم ُمـ طم٘مؼ ٟمًٌف وؾمػمشمف اًمٌحر، حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر،  ,6

 ، ؾمٌع ٟمًخ ظمٓمٞم٦م ًمدى اًم٤ٌمطم٨م شمؿ ذيمره٤م سمٛمتـ اًمٌح٨م-ُمـ أهؾ اًمٕمٍم

 ُمقضمقد ًمدى اًم٤ٌمطم٨م، ويٕمٛمؾ اًم٤ٌمطم٨م قمغم حت٘مٞم٘مف- خمتٍم شم٤مريخ ضمح٤مف، وهق خمٓمقط ,0

ر، داحلٛمقي، ُمّمٓمٗمك سمـ ومتح اهلل، ومقائد آرحت٤مل وٟمت٤مئ٩م اًمًدٗمر ذم أظمٌد٤مر اًم٘مدرن احلد٤مدي قمِمد ,3

شمد٤مريخ شمٞمٛمدقر سمٛمٙمتٌد٦م ُم١مؾمًد٦م اإلسمدداع  203صقرة ٟمًخ٦م ظمٓمٞم٦م قمـ دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م سمرىمؿ 

 -  صٜمٕم٤مء–ًمٚمث٘م٤موم٦م وأداب 

ال٤مدي، حتٗم٦م آظمقان سمًٜمد ؾمٞمد وًمد قمدٟم٤من، خمٓمقط ًمدى اًم٤ٌمطمد٨م ىم٤مـمـ، أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد ,9

 صقرة ُمٜمف-

هد(، مج٤مل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل، همرر اًمدرر ذم خمتٍم اًمًدػم واٟمًد٤مب 206 , 733اًمٜم٤مذي ) ,1

 - 0611اًمٌنم ، خمٓمقط  سمٛمٙمت٦ٌم إوىم٤مف سم٤مجل٤مُمع اًمٙمٌػم)اعمٙمت٦ٌم اًمنمىمٞم٦م( سمّمٜمٕم٤مء سمرىمؿ 

( م6231 – 6212هدد . 6319 , 6021سمـ أيب اًم٘م٤مؾمدؿ اًمقؿمدكم ) اًمقؿمكم، إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد  ,1

 ذم اًمقاىمٕمد٦م احلدقادث ذيمدر ًمٞمٛمٜمدق ُمٜمد٠مهال واًمٙمدامل اًمٗمْمدؾ أرسم٤مب سمٕمض قمغم احلًـ اًمثٜم٤مء ٟمنم

ٟمًخ٦م خمٓمقـم٦م ًمدى اًم٤ٌمطم٨م ُمّمقرة ُمـ ُمٙمت٦ٌم اعم١مًمػ إؾمدامقمٞمؾ سمدـ حمٛمدد اًمقؿمدكم  هذااًمزُمـ،

 ُمٕم٦م صٜمٕم٤مء -سمٛمديٜم٦م اًمزيدي٦م وأظمرى ُمـ اعمٙمت٦ٌم اعمريمزي٦م سمج٤م

 املصادس ّاملشادع. -0

، شم٤مريخ ـمٌؼ احلٚمقى وصح٤مف اعمدـ واًمًدٚمقى وهدق شمد٤مريخ اًمدٞمٛمـ قمٌداإلًمف سمـ قمكماسمـ اًمقزير،  ,6

 – 6131.  هدد 6222 – 6291 قمنمداعمٞمالدي، اًمًد٤مسمع–ر الجدري دظمالل اًم٘مرن احل٤مدي قمِمد

 ٤مء،صددٜمٕم–حت٘مٞمددؼ حمٛمددد قمٌددداًمرطمٞمؿ ضمدد٤مزم، ُمريمددز اًمدراؾمدد٤مت واًمٌحددقث اًمٞمٛمٜمددل  م،6122

 -م6221.  هد6921 اًمٓمٌٕم٦مآومم،

اسمـ رؾمقل، اًمًٚمٓم٤من اعمٚمؽ إذف قمٛمر سمـ يقؾمدػ، ـمرومد٦م إصدح٤مب ذم ُمٕمرومد٦م إٟمًد٤مب،   ,0

 دُمِمدؼ، –طم٘م٘مف ك-و- ؾمؽمؾمتلم، ُمٓمٌققم٤مت اعمجٛمدع اًمٕمٚمٛمدل اًمٕمدريب سمدُمِمدؼ، ُمٓمٌٕمد٦م اًمؽمىمدل 

 م-6292.  هد6312
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اًمدٞمٛمـ ذم اًمٜمّمدػ اًمثد٤م  ُمدـ اًم٘مدرن  إُمػم، أُم٦م اًمٖمٗمقر قمٌداًمرمحـ قمكم، إوو٤مع اًمًٞم٤مؾمدٞم٦م ذم  ,3

 حت٘مٞمدؼ ُمدع م،612 – 6199. هد 6222 – 6219احل٤مدي قمنم الجري. اًم٤ًمسمع قمنم اعمٞمالدي 

سمدـ  زيد اإلُم٤مم ُم١مؾم٦ًم حمٛمد، سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًلم سمـ حيٞمك ًمٚمٛم١مرخ اًمٞمٛمـ شم٤مريخ ذم اًمزُمـ هبج٦م

 -م0222 , هد6902 آومم اًمٓمٌٕم٦م صٜمٕم٤مء، –قمكم اًمث٘م٤مومٞم٦م 

 صدٜمٕم٤مء، –حمٛمد سمـ اًمٓم٤مهر، حتٗم٦م اًمدهر ذم أٟم٤ًمب اًم٤ًمدة سمٜمل سمحر، دار اًمٙمتد٥م اًمٕمٚمٛمٞمد٦م اًمٌحر،   ,9

 -م0263. هد6939 آومم اًمٓمٌٕم٦م صٜمٕم٤مء، – اًمقًمٞمد سمـ ظم٤مًمد ُمٙمت٦ٌم

ر، حت٘مٞمدؼ دحتٗم٦م اًمدهر ذم ٟم٥ًم إذاف سمٜمل سمحر، وٟم٥ًم ُمـ طم٘مؼ ٟمًٌف وؾمػمشمف ُمـ أهؾ اًمٕمّمد ,1

 اًمٕمددلم–ُمريمددز زايددد ًمٚمددؽماث واًمتدد٤مريخ قمٌدددااهلل حمٛمددد احلٌٌمدد وطمًددٜمل حمٛمددد ديدد٤مب، 

 -م0229.  هد6901 ،اًمٓمٌٕم٦مآومم(اإلُم٤مرات)

اًمٌٖمدادي، إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد أُملم سمـ ُمػم ؾمٚمٞمؿ اًم٤ٌمسم٤م ، إيْمد٤مح اعمٙمٜمدقن ذم اًمدذيؾ قمدغم يمِمدػ   ,1

ل، داًمٔمٜمقن، قمٜمل سمتّمحٞمحف وـمٌٕمف قمغم ٟمًخ٦م اعم١مًمػ حمٛمد ذف سم٤مًمت٘م٤مي٤م واعمٕمٚمؿ سمٞمٚمٙمدف اًمٙمٚمٞمًد

 -سمػموت–اث اًمٕمريب دار إطمٞم٤مء اًمؽم

اًم٘مد٤مهرة،  ,ضمٚمٌل، أوًمٞم٤م- اًمرطمٚم٦م احلج٤مزي٦م، شمرمج٦م . اًمّمٗمّم٤مذم أمحد اعمرد، دار أوم٤مق اًمٕمرسمٞمد٦م   ,7

 م-6222، 6ط

أسمدق فمٌدل، اًمٓمٌٕمد٦م  –احلٌٌم، قمٌداهلل حمٛمد، ُمّم٤مدر اًمٗمٙمر آؾمالُمل ذم اًمٞمٛمـ، اعمجٛمدع اًمث٘مد٤مذم   ,2

 م-0229آومم ، 

ك احلًدٞمٜمل، شمد٤مج اًمٕمدروس ُمدـ ضمدقاهر دٞمد حمٛمدد ُمرشمْمداًمزسمٞمدي، حم٥م اًمديـ أيب اًمٗمٞمض اًمًد  ,2

 م-6222هد. 6321اًم٘م٤مُمقس، اعمٓمٌٕم٦م اخلػمي٦م سم٤مًم٘م٤مهرة 

ري٦م ًمٚمدراؾمد٤مت دُمّمٓمٗمك، اعم١مرظمقن اًمٞمٛمٜمٞمقن ذم اًمٕمٝمد اًمٕمثام  إول، اجلٛمٕمٞم٦م اعمّمؾم٤ممل، ؾمٞمد   ,62

 م6276اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م آومم  –اًمت٤مرخيٞم٦م 

 ,رىمٞم٦م دذم اًمٕمٍم اإلؾمالُمل، اعمٕمٝمد اًمٗمرٟمز ًممصم٤مر اًمِمدؾمٞمد، أيٛمـ وم١ماد، ُمّم٤مدر شم٤مريخ اًمٞمٛمـ   ,66

 م-6279اًم٘م٤مهرة،، اًمٓمٌٕم٦م آومم 

ر واًمتقزيدع دقم٤ٌمسمٜمف، ؾمٚمٞمؿ، ُمٕمجؿ أقمالم اًمٓم٥م ذم اًمت٤مريخ اًمٕمريب آؾمالُمل ، دار اًمٌػمو  ًمٚمٜمِم  ,60

 م-0262ٓردن، اًمٓمٌٕم٦م آومم سم٤م اًمٙمؼمى أُم٤مٟم٦مقمامن–
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اًمزواي٤م، حت٘مٞمؼ أمحد قمٌداًمرطمٞمؿ اًمًد٤ميح، شمقومٞمدؼ قمدكم اًمٕمجٞمٛمل، طمًـ سمـ قمكم سمـ حيٞمك، ظم٤ٌمي٤م   ,63

 -م0222.  هد 6932 اًم٘م٤مهرة،اًمٓمٌٕم٦مآومم–وه٦ٌم، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م 

 ,ر در احلددي٨م، دار اًمٗمٙمدر اعمٕم٤مصدداًمٕمٛمري، طمًلم سمـ قمٌداهلل، اعم١مرظمقن اًمٞمٛمٜمٞمقن ذم اًمٕمّمد  ,69

 -م6222سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م آومم،

محد حمٛمد وأمحد حيٞمك، ومٝمدرس اعمخٓمقـمد٤مت اًمٞمٛمٜمٞمد٦م ًمددار قمٞمًقي واًمٖمامري ورظمرون، إقمداد أ ,61

 اعمرقمٌمد اًمٕمٔمٛمدك اهلل ريد٦م ؾمدامطم٦م ُمٙمتٌد٦م صٜمٕم٤مء، –اعمخٓمقـم٤مت واعمٙمت٦ٌم اًمٖمرسمٞم٦م سم٤مجل٤مُمع اًمٙمٌػم 

ىمدؿ )إيدران(، وُمريمدز اًمقصمد٤مئؼ  – آؾمدالُمٞم٦م ًمٚمٛمخٓمقـمد٤مت اًمٕم٤معمٞمد٦م اخلزاٟمد٦م – اًمٙمدؼمى اًمٜمجٗمل

ٓيراٟمٞمدد٦م، اًمٓمٌٕمدد٦م آومم، ٚمجٛمٝمقيدد٦م آؾمددالُمٞم٦م اواًمتدد٤مريخ اًمدددسمٚمقُم٤مد ذم وزارة اخل٤مرضمٞمدد٦م ًم

 م-0221. هد6901

هدد، ذيدؾ قمٞمدقن إٟمٌد٤مء ذم  6316هد امم ؾمدٜم٦م  112قمٞمًك سمؽ، أمحد، ُمٕمجؿ آـم٤ٌمء ُمـ ؾمٜم٦م   ,61

 م - 6290هد . 6316٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م آومم اًم–ـمٌ٘م٤مت آـم٤ٌمء ٕسمـ أيب أصٌٕمٞم٦م، ُمٓمٌٕم٦م ومتح اهلل 

اًمٕمريب ذم اًمٕمٍم اًمٕمثام  إول : حمٛمدد إُمدلم اعمحٌدل اعمد١مرخ  اًمّم٤ٌمغ، ًمٞمغم، ُمـ أقمالم اًمٗمٙمر  ,67

م ،  6122, 6116هدد . 6666 , 6216ويمت٤مسمف ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞمد٤من اًم٘مدرن احلد٤مدي قمنمد 

 م-6221. هد6921 دُمِمؼ،اًمٓمٌٕم٦مآومم،–اًمنميم٦م اعمتحدة ًمٚمتقزيع 

–٤مدي قمنم، اعمٓمٌٕم٦م اًمقهٌٞمد٦م اعمحٌل، حمٛمد أُملم سمـ ومْمؾ اهلل- ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل  ,62

 -م6212. هد6029 اًمٓمٌٕم٦مإومم، اًم٘م٤مهرة

–ُمٓمددػم، أمحددد قمددثامن، اًمدددرة اًمٗمريدددة ذم شمدد٠مريخ ُمديٜمدد٦م احلديدددة ، دار اعمّمدد٤ٌمح ًمٚمٓم٤ٌمقمدد٦م   ,62

 - م6223 احلديدة،اًمٓمٌٕم٦مآومم،

ر، قمٌداًمقدود ىم٤مؾمدؿ، اًمزراٟمٞمدؼ واحلٙمدؿ اًمٕمدثام  اًمثد٤م  ذم اًمدٞمٛمـ، ُمريمدز ذؤال ًمٚمدؽماث دُم٘مِم  ,02

 م،0222 ،اًمٓمٌٕم٦مآومم احلديدة، –اًمدراؾم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م و

 الشطاٜل العلنٔ٘ .-3

اعمٍمي، أمحد ص٤مًمح قمٌدرسمف، ُمقىمػ اعم١مرظملم اًمٞمٛمٜمٞملم اعمٕمد٤مسيـ ًمٚمحٙمدؿ اًمٕمدثام  إول سمدلم  ,6

ُم١ميد وخم٤مًمػ ُمع دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ خمٓمقـم٦م سمٚمقغ اعمرام ذم شم٤مريخ دوًم٦م ُمقٟٓم٤م هبدرام ًمٚمٛمد١مرخ حمٛمدد 

.  هدد6907 اًمتد٤مريخ ىمًدؿ–يمٚمٞمد٦م أداب  ,اًمزسمٞمدي احلٜمٗمل، ضم٤مُمٕمد٦م صدٜمٕم٤مء سمـ حيٞمك اعمٓمٞم٥م 

 -م0221
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07

 *.الىضز علي الىضز محمس

 

 :امُلَلخَُّص

حم٤موًم٦م اًمٙمِمػ قمـ إُمٙم٤مٟمٞم٤مت ىمراءة ُمٕمد٤مسة ًمٚمٌٜمدك إؾمدٚمقسمٞم٦م اًمؽميمٞمٌٞمد٦م ىم٤مُم٧م هذه اًمدراؾم٦م قمغم 

( ُمدـ ؾمدقرة 07) واًمٚمٗمٔمٞم٦م واعمقؾمٞم٘مٞم٦م ًم٘مّم٦ٍم ُمـ ىمّمص اًم٘مررن اًمٙمريؿ، وهل ىمّم٦م )اسمٜمل ردم( ري٦م

 اعم٤مئدة؛ ًمٌٞم٤من اًمدًٓم٦م ُمٜمٝم٤م واًمقىمقف قمغم سمٞم٤من اًم٘مررن اعمٕمجز ومٞمٝم٤م-

ضمدًا ذم اًم٘مّم٦م، وأّٟمدف وفّمدػ يمدّؾ إُمٙم٤مٟمد٤مت اًمتٕمٌدػم؛  وىمد ظمٚمّم٧م إمم أّن اًمتٕمٌػم اًم٘مرر  يم٤من دىمٞم٘م٤مً 

واعمٗمدردة ذم اظمتٞمد٤مره اًمٚمٖمدقي، واًمّمدقت اًمٚمٖمدقي،  اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م، اًمّمقرةًمتح٘مٞمؼ اعمٕمٜمك اعمراد، ومقفّمػ 

وشم٠ميمٞمدده  ًمٚمٛمتٚم٘مدل لٜمدإليّم٤مل اعمٕمويمؾٌّ هذا اًمتقفمٞمػ اًمٗمٜمل واجلامزم؛ ًمتح٘مٞمؼ ُم٘م٤مصده ودًٓمتف، و

 -ف سمٌٞم٤مٟمفوإلطمداث أصمر ومٞم ف،إمم ذهٜم فوشم٘مريٌ

 

Abstract 
This study has attempted to  explore the possibility of a modern 

reading of the structural, lexical and musical styles of one of the 

Quranic stories ( that is the story of Adam's sons , verse 27, Al-

ma'eda Sura) with a view to revealing its semanticity and showing 

the miraculous Queanic style in that story. 

 

The study concludes that the Quranic expression is so precise in this 

story. It has made use of all potentials to deliver the intended 

meaning. It has made precise use of the image,  the word selection,  

and the linguistic to help the reader receive a crystal clear picture of 

the meaning of the story as well as to leave a very strong impression 

in the reader's mind. 

  

                                                 
 جامعتكىعاء/ كليتاللغاث/  طالبسكخىضاهبلؼماللغتالعطبيت*
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 ال: املكذم٘:أّ

احلٛمُد هلل ربِّ اًمٕم٤معملم، واًمّمالةُ واًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم رًمف وصدحٌف 

، أمجٕملم اًمذي أرؾمٚمف اهلل رمحد٦ًم ًمٚمٕمد٤معملم، وأٟمدزل قمٚمٞمدف اًم٘مدر
ٍ
وهددًى ورمحد٦ًم "رَن اًمٙمدريؿ سمٞم٤مٟمد٤ًم ًمٙمدؾَّ رء

)ًم٘مامن: "حًٜملمًمٚمٛم
3

-) 

 وبعـد: 
، ذم اًمدراؾمد٤مت واًمٌحدقث قمرود٤مً  ؾمد٤مُمٞم٦مٍ  ، وطمٔمدل سمٛمٙم٤مٟمد٦مٍ يمٌػماً  ًم٘مرر  اهتامُم٤مً ًم٘مد ٟم٤مل إؾمٚمقب ا

؛ يمقٟمف اًمٜمص اعمٕمجز، واعمحٙمدؿ اًمدذي حتددى سمدف اهلل )ؾمدٌح٤مٟمف وشمٕمد٤ممم( أرسمد٤مب وشمٕمٚمٞمالً  ، وُمٜم٤مىمِم٦مً وحتٚمٞمالً 

 اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌٞم٤من-

واًمٌد٤مطمثقن ٝمد٤م اًمٕمٚمدامُء ٞمًماوُمع يمثرِة هذه اًمدراؾم٤مت واًمٌحدقث، ويمثدرة اعمقودققم٤مت اًمتدل شمٓمدرق 

ك ًمٚم٤ٌمطمثلم ذم أؾم٤مًمٞم٥م اًم٘مررن وُمتجدددٌة ُمدـ  ، وُمًتقي٤مت أدائدف جمد٤مٓتٌ واؾمدٕم٦مٌ سم٤مًمدراؾم٦م واًمتحٚمٞمؾ، شمٌ٘مَّ

 اعمقوققم٤مت اًمتل ا٥م أن شُمدرس-

فم٤مهرة شمٗمّمدٞمؾ اعمٕمد٤م  سمٕمدد اؾمدتٞمٗم٤مئٝم٤م ذم ) وُمـ صمَّؿ يم٤من اظمتٞم٤مُر ُمقوقع سمحثل اًمذي قمٜمقٟمتف: سمد 

 (-أٟمٛمقذضم٤م) ( ُمـ ؾمقرة اعم٤مئدة٦07م اسمٜمل ردم ري٦م رىمؿ )ىمّم "دراؾم٦ًم أؾمٚمقسمٞم٦مً "اًم٘مررن اًمٙمريؿ  

شم٘مدقم قمدغم  أؾمدٚمقسمٞم٦مً  اًم٘مررٟمٞم٦م اًمتل اؾمتقوم٧م ُمٕمٜم٤مه٤م  صمؿ ومّمدؾ ومٞمدف دراؾمد٦مً  أي٦م وهق ُمقوقعٌ يدرس

، وشمقودح صدقره، وشمًتٙمِمدػ سمدديعٍ  وُم٤م ومٞمف ُمـ إقمج٤مزٍ ، اؾمتٙمِم٤مف، وسمٞم٤من سمالهم٦م هذا إؾمٚمقب اًم٘مرر 

 ؾمٚمقسمٞم٦م-مج٤مًمف، وشمٌلم أهاره وظمّم٤مئَّمف إ

، ويقودح دراؾمد٦ًم أؾمدٚمقسمٞم٦مً  ذم أيد٦م اًم٘مررٟمٞمد٦مشمؼمز أمهٞم٦ُم اًمٌح٨ِم ذم أهداومف اًمتل يًٕمك إمم حت٘مٞم٘مٝمد٤م و

ي ذذم ؾمدٞم٤مىمٝم٤م اًمد ّمدقت، ودًٓم٦م اًمٚمٗمظ، واًماًمؽميمٞم٥موضمقه اإلقمج٤مز ومٞمٝم٤م، و يدرؾمٝم٤م دراؾم٦ًم قمغم ُمًتقى 

 وردت ومٞمف-

د٤م أوُل يمام يٜم٤مل أمهٞمتف ُمـ اعم٘م٤مم اًمٕم٤مزم، واًمرومٞمع ًمٚمٛمقودقع اًم٘مدر ر  اًمدذي يدرؾمدف، سم٤مإلود٤موم٦م إمم أهنَّ

، هبدذا اعمدٜمٝم٩م أؾمدٚمقسمٞم٦مً  دراؾم٦ٍم شمتٜم٤مول دراؾم٦م فم٤مهرة شمٗمّمٞمؾ اعمٕم٤م  سمٕمد اؾمتٞمٗم٤مئٝم٤م ذم اًم٘مررن اًمٙمدريؿ دراؾمد٦مً 

 ؾ واعمٌلم-ّماعمٗم

 أٍذاف البشح:ثاىٔا: 

 هيدف اًمٌح٨م إمم حت٘مٞمؼ أيت:
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اًمٌحد٨م ذم ذم أي٦م ًمٌٞم٤من ٟم٠ٌم) اسمٜمدل ردم(،  و اًمٙمِمػ قمـ  اًمٕمٜم٤مس اًمتل شمٙمّقن اًمٔم٤مهرة اًم٘مررٟمٞم٦م,أوًٓ 

 إُمٙم٤مٟم٤مت هذه اًمٔم٤مهرة اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م، واًمٙمِمػ قمـ قمالىم٦م أدائٝم٤م اًمٚمٖمقي سمٌٞم٤مهن٤م اعمٕمٜمقي-

 دراؾم٦م اعمًتقى اًمؽميمٞمٌل ذم أي٦م اًم٘مررٟمٞم٦م وقمالىم٦م اجلٛمؾ سم٤مًمًٞم٤مىم٤مت اًمتل وردت ومٞمٝم٤م-,صم٤مٟمٞم٤م

 الل قمالىم٦م إًمٗم٤مظ سمًٞم٤مىم٤مهت٤م اًمتل وردت ومٞمٝم٤م-صم٤مًمث٤مد دراؾم٦م اعمًتقى اًمٚمٗمٔمل ذم أي٦م اًم٘مررٟمٞم٦م ُمـ ظم

ومتح روم٤مق ضمديدٍة ًمٚمدارؾملم شمتٜم٤مول ضمقاٟم٥م أظمدرى ذم إقمجد٤مز اًم٘مدررن اًمٙمدريؿ؛ ًمتقفمٞمَٗمٝمد٤م ذم ,راسمٕم٤م

 -اًمدقمقة إمم اهلل

ذم  رومد اعمٙمت٦ٌم اًم٘مررٟمٞم٦م هبذه اًمدراؾم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وشم٘مديٛمٝم٤م ًمٚم٤ٌمطمثلم ذم اًمٌٞم٤من اًم٘مرر  وإقمجد٤مزه,ظم٤مُم٤ًم

 ٕمدرذم اًم٘مرر -هذا احل٘مدؾ اعم

 ثالجاـ ميَر البشح: 

 ؾمٞمٕمٛمد اًمٌح٨ُم إمم دراؾم٦م اًمٔم٤مهرة وحتٚمٞمٚمٝم٤م ذم اًم٘مررن اًمٙمريؿ، وطمٍمه٤م قمغم اًمٜمحق أيت: 

 اًم٘مررن اًمٙمريؿ- ذمهذه اًمٔم٤مهرة  : سمٞم٤من أي٦م اًمتل وردت ومٞمٝم٤مأوًٓ 

ريـ، د، واعمٗمًدآؾمدتٗم٤مدة ُمدـ ًمٓمد٤مئػ اًمٕمٚمدامءوصم٤مٟمٞم٤ًم: مجع اعمد٤مدة اًمٕمٚمٛمٞمد٦م ُمدـ ُمّمد٤مدره٤م اًمٕمٚمٛمٞمد٦م، 

 واًمٌالهمٞملم اًمٌالهمٞم٦م ذم شمقضمٞمٝمٝم٤م-

ذم  وُمقؾمٞم٘مٞم٦م وحتٚمٞمٚمٝم٤مصمالصم٦م ُمًتقي٤مت شمريمٞمٌٞم٦م، وًمٗمٔمٞم٦م،  : شمّمٜمٞمػ اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م لذه اًمٔم٤مهرة إممصم٤مًمث٤مً 

اًمًٞم٤مق اًمذي وردت ومٞمف، واإلوم٤مدة ُمـ ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٌح٨م إؾمٚمقيب احلددي٨م، وُمد٤م شم٠مصدؾ ذم سمالهمتٜمد٤م  وقء

 اًمٕمرسمٞم٦م-

 الظابك٘: الذساطاتسابعا: 

ىمد درؾم٧م هذا قمدغم ٟمحدق  اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث دراؾم٦م سمٞم٤مٟمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦مذم سمٕمد اًمٌح٨م واًمتحري مل أضمد 

ـمٚمٕم٧م قمغم رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ىم٤مم هب٤م أوإٟمام وضمدت ُم٘م٤مٓت جمتزأة، ويمت٤مسم٤مت ُمٌثقصم٦م ذم اًمٙمت٥م، وىمد  ،ُمًت٘مؾ

 ،إٓ"اًم٘مدررن اًمٙمدريؿ أؾمٚمقب اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمد اإلمج٤مل وأهمراوف ذم"اًم٤ٌمطم٨م:)ه٤م  ظمي ُمّمٓمٗمك( سمٕمٜمقان:

ذم اًمًدٞم٤مق اًمقاطمدد، وإٟمدام رسمدط سمدلم سمٕمدض أيد٤مت اعمجٛمٚمد٦م  ؾمدتٞمٗم٤مءأن دراؾمتف مل هتتؿ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ سمٕمد آ

 ح٥ًم شمرشمٞم٥م اًمٜمزول وإؾمٚمقب واًمًٞم٤مق واعمْمٛمقن-سموأي٤مت اعمٗمّمٚم٦م ل٤م 

طمد٨م: يمام أـمٚمٕم٧م قمغم رؾم٤مًم٦م ديمتقراه ُمدـ ىمًدؿ اًمٚمٖمد٦م اًمٕمرسمٞمد٦م، يمٚمٞمد٦م أداب ضم٤مُمٕمد٦م اًمٙمقومد٦م ًمٚم٤ٌم

( اإلمج٤مل واًمتٗمّمٞمؾ ذم اًمتٕمٌػم اًم٘مرر : دراؾم٦م ذم اًمدًٓمد٦م اًم٘مررٟمٞمد٦م ) )ؾمػموان قمٌد اًمزهرة اجلٜم٤ميب( سمٕمٜمقان: 

ريـ، وإصقًمٞملم، دوسمٞم٤من ُم٘مّمقده٤م قمٜمد اًمٚمٖمقيلم، واًمٌالهمٞملم، واعمٗمً، إٓ أهن٤م اهتٛم٧م سم٤مًمدًٓم٦م إصقًمٞم٦م
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دراؾمد٦م ًمٚمدًٓمد٦م، وسمٞمد٤من  ذم ٤مٟم٥م اًمٜمٔمري ذم دراؾمدتفوسمٞم٤من أوضمف اشمٗم٤مىمٝم٤م واظمتالومٝم٤م ُمٕمٝمؿ، يمام أٟمف اهتؿ سم٤مجل

 - ومل يٙمـ ًمف قمالىم٦م سم٤معمٜمٝم٩م إؾمٚمقيب وأصقًمف اًمٌالهمٞم٦مُم٘مّمقده٤م، 

هدذه اًمدراؾمد٦م ؾمد٤مسم٘م٦م ذم وشُمَٕمددن ، ومٝمل يمثدػمة وُمتٕمدددة ،٤م اًمدراؾم٤مت إؾمٚمقسمٞم٦م ذم اًم٘مررن اًمٙمريؿوأُمَّ 

ِمػ ُمآٓهت٤م، وهتتؿ هب٤م ذم سمٞم٤من إقمج٤مزهد٤م ذم ُمقوققمٝم٤م؛ يمقهن٤م هتتؿ سمدراؾم٦م اًمٔم٤مهرة ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م اًمقاطمد، وشمٙم

 ُمًتقي٤مت قمدة) اًمؽميمٞمٌل، واًمٚمٗمٔمل، واًمّمقيت(-

 :ذلتْٓات البشح-خامظا

 شمؿ شم٘مًٞمؿ اًمدراؾم٦م قمغم اًمٜمحق أيت:

 أوٓ: اعم٘مدُم٦م

 صم٤مٟمٞم٤م: اعمٌح٨م إول: اعمدظمؾ اًمٜمٔمري) اًمتٛمٝمٞمد(، ويتٙمقن ُمـ:

 أوٓ: اًمتٕمريػ سمٛمّمٓمٚمح٤مت اًمٌح٨م-

 ع اًمٌح٨م سم٤مًمٌالهم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-صم٤مٟمٞم٤م: قمالىم٦م ُمقوق

 اعمٌح٨م اًمث٤م : ُمقوقع اًمٌح٨م ويتٙمقن ُمـ أيت:

 أوٓ: اًمٗمٙمرة اعمقضمٝم٦م ًمٚمٔم٤مهرة-

 صم٤مٟمٞم٤م: قمٜم٤مس شمِمٙمٞمؾ اًمٔم٤مهرة-

 صم٤مًمث٤م: حتٚمٞمؾ اًمٔم٤مهرة ذم ُمًتقي٤مهت٤م اًمثالصم٦م) اًمؽميمٞمٌل، واًمٚمٗمٔمل، واًمّمقيت(-

 ظم٤مُم٤ًم: ظم٤ممت٦م اًمٌح٨م، وُمّم٤مدره وُمراضمٕمف-

 ل اليظشٖ) التنَٔذ(:املبشح األّل: املذخ

 املطلب األّل: مصطلشات البشح:

 طتٔفاٛ:أّال: اال

: شمٕمد٤مممُمّمدر ُمـ اًمٗمٕمؾ اؾمتقرم، واعم٘مّمقد سمف ايمتامل اعمٕمٜمك ومت٤مُمف، وإقمٓم٤مؤه ُم٤م يًتح٘مف، وُمٜمف ىمقًمف 

اعمٓمٗمٗمددلم:)حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت )
6
دون  أي: ي٠مظمددذون طم٘مٝمددؿ ُمٙمددتٛمالً ،(

 -أي٦م اًم٘مررٟمٞم٦م سمٚمٗمٔمف اعمذيمقروم٤معم٘مّمقد سمف ايمتامل اعمٕمٜمك ذم  ؛ٟم٘مّم٤من

ورّم اًمٌمء: أمتّف ومل يٜم٘مص ُمٜمف ؿمدٞمئ٤م، وُمٜمدف أوومٞمد٧م اًمٕمٝمدد، وُمٜمدف ىمقًمدف شمٕمد٤ممم: "وذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: 

)اًمِمٕمراء:ٰه مه جه هن  من خن حنٱُّ
626
)اإلٟمًد٤من:"يم ىمُّٱ، وىمقًمف: (

7
، وذم احلدي٨م قمـ اًمٜمٌل (
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)ُمٝم٤مأٟمٙمؿ وومٞمتؿ ؾمٌٕملم أُم٦ٍم أٟمتؿ ظمػمه٤م وأيمر")صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(: 

1
، وشمقومٞم٧م اعم٤مل ُمٜمدف، واؾمدتقومٞمتف إذا (

)أظمذشمف يمّٚمف، وشمقومٞم٧م قمدد اًم٘مقم إذا قمددهتؿ يمٚمٝمؿ
2
، وذم اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط: اؾمتقرم ومالن طمّ٘مف أظمدذه واومٞمد٤ًم، (

)"وي٘م٤مل: اؾمتقرم ُمٜمف ُم٤م مل يٌؼ قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤م
3
)- 

ل واًمٕمدرض ي٘مقل أسمق هالل اًمٕمًٙمري ذم يمت٤مسمف اًمّمٜم٤مقمتلم دد وهق يتٙمٚمؿ قمـ اؾمتٕمامل اًمٜمد٤مس اًمٓمدق

)"شمٓمقل اًمدهر "ومٞمام ًمٞمس ًمف: ويم٤من أسمق مت٤مم ىمد اؾمتقرم ذم اعمٕمٜمك ذم ىمقًمف: 
4
 ، أي: أشمك قمغم مت٤مم اعمٕمٜمك-(

وآؾمتٞمٗم٤مء: ـمٚم٥م اًمقوم٤مء سم٤مُٕمر أي: أظمذ احلدؼ يمد٤مُمال، وُمٜمدف اؾمدتٞمٗم٤مء اًمٕمْمدق سم٤معمًدح، واؾمدتٞمٗم٤مء  

)إريم٤من، واؾمتٞمٗم٤مء اعم٘مقُم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م
5
)  - 

اًمٚمٗمظ اًم٘مرر  اؾمتقرم ُمٕمٜم٤مه وايمتٛمؾ،  ًمٙمٜمف مل ي٘مػ قمٜمد طمدود اًمٚمٗمظ وُمٕمٜم٤مه  وي٘مّمد سمف ذم اًمٌح٨م أن

 اعمٙمتٛمؾ، وإٟمام ومّمؾ ومٞمف سمٓمرق اًمتٗمّمٞمؾ اعمتٕمددة عمآٓت يٌٞمٜمٝم٤م اًمٌح٨م، ويٙمِمػ قمـ دٓٓهت٤م-

 تفصٔل: ثاىٔا: ال

)اًمتٗمّمٞمؾ: ُمّمدر ًمٚمٗمٕمؾ ومّمؾ، وُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف اًمنمح، واًمتجزئ٦م، واًمتٌٞملم
6
ٍ  "، وُمٜمف ىمقًمف شمٕمد٤ممم ( ِبِكتَاب

)إقمراف: "َفصَّْلَنبه  
10
، وشمٗم٤مصٞمؾ اًمٌمء: مجٞمع أضمزائف، وُم٤م حيدٞمط سمدف ،سمدىم٤مئ٘مف  أشمك سمف ُمٗمّمالً  :، وومّمؾ اًمٙمالم أي(

ٛمف، وإُمر سمًٞمٜمف، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًً  يت ىت نت مت زتچ  "وومّمؾ اًمٌمء ضمٕمٚمف ومّمقًٓ أي ىم

) إٟمٕم٤مم:رث
97
 )(

7
)- 

                                                 

، رىمدؿ 392م، ص6227، دار إطمٞمد٤مء اًمٙمتد٥م اًمٕمرسمٞمد٦م، 1( اسمـ ُم٤مضمف، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل، ؾمٜمـ اسمدـ ُم٤مضمدف، ج6)

 (-9022احلدي٨م)

 م، )ورم(- 6227، ٤6من اًمٕمرب، دار)ص٤مدر(، سمػموت، ط( يٜمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر، أسمق اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ ُمٙمرم،  ًم0ً)

( إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك، وأمحد اًمزي٤مت، وطم٤مُمد قمٌد اًم٘م٤مدر، وحمٛمد اًمٜمج٤مر، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، شمح: جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞمد٦م، دار اًمددقمقة، 3)

 ، د- ت، )ورم(-6ط

، دار اًمٙمتد٥م اًمٕمٚمٛمٞمد٦م، سمدػموت، د- ط، ، شمح: د ُمٗمٞمد ىمٛمحدف6( اًمٕمًٙمري، أسمق هالل احلًـ سمـ قمٌداهلل سمـ ؾمٝمؾ، اًمّمٜم٤مقمتلم،ج9)

  -32م، ص6222

م، 6222، 0ر واًمتقزيدع، طد، دار اًمٜمٗم٤مئس ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمِم6( ىمٚمٕمجل، حمٛمد رواس، طم٤مُمد ص٤مدق ىمٜمٞمٌل، ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء،ج1)

 - 17ص

ًمًد٤من اًمٕمدرب، م، واسمدـ ُمٜمٔمدقر، 6222، 9(  يٜمٔمر اجلقهري، إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد، اًمّمح٤مح، دار اًمٕمٚمدؿ ًمٚمٛماليدلم، سمدػموت، ط1)

 )ومّمؾ(-

 ( يٜمٔمر: اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، )ومّمؾ(-7)
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ن اًمنمح سمٞمد٤من اعمنمدوح وإظمراضمدف ُمدـ إ"واًمتٗمّمٞمؾ:  اًمٗمرق سملم اًمنمحىم٤مل أسمق هالل اًمٕمًٙمري ذم 

وضمف آؿمٙم٤مل إمم اًمتجكم واًمٔمٝمقر، ولذا ٓ يًتٕمٛمؾ اًمنمح ذم اًم٘مدررن، واًمتٗمّمدٞمؾ هدق ذيمدر ُمد٤م شمْمدٛمٜمف 

 -اجلٛمٚم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ آومراد

)هدقد:ين ىن نن من زن رن ممچ :ولذا ىم٤مل شمٕم٤ممم
1
اًمتٗمّمدٞمؾ  أنّ  رظمرٌ  ومل ي٘مؾ ذطم٧م، وومرٌق  ،(

ٓ حيتد٤مج إمم  لءدطمتد٤مج اًمتٗمّمدٞمؾ إمم اًمنمدح واًمٌٞمد٤من واًمِمداذيمره٤م ُمٕم٤م، ورسمدام هق وصػ رطم٤مد اجلٜمس و

)ٟمٗمًف
1
)- 

)واطمد أن اًمتٗمّمٞمؾ: شمٌٞملم ًمألُمقر اعمجتٛمٕم٦م سمٚمٗمظٍ ويرى اسمـ ُم٤مًمؽ 
2
، وىمد ُمّثؾ ًمف اسمـ إصمدػم ذم اعمثدؾ (

)اًمدرمحـ:حم جم هل مل خل ُّٱ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمتٗمّمٞمؾ"اًم٤ًمئر وم٘م٤مل: 
68
ن وم٘مد ذيمر اًمٜمخدؾ واًمرُمد٤م ،(

)ف ذيمرمه٤م ذم ذيمره ًمٚمٗم٤ميمٝم٦مُمع أٟمّ 
3
)- 

 ثالجا: األطلْبٔ٘:

إؾمٚمقب: ضم٤مء ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب ي٘م٤مل: ًمٚمًٓمر ُمـ اًمٜمخٞمؾ أؾمٚمقب، و)إؾمٚمقب( هق يمؾ ـمريؼ ممتد 

واٛمدع أؾمد٤مًمٞم٥م وإؾمدٚمقب: و)إؾمٚمقب( اًمٓمريؼ، واًمقضمف، اعمدذه٥م، ي٘مد٤مل: أٟمدتؿ ذم أؾمدٚمقب ؾمدقء، 

ًمٗمدـ ي٘مد٤مل: أظمدذ ومدالٌن ذم أؾمد٤مًمٞم٥م اًم٘مدقل أي: ذم أومد٤مٟملٍم ُمدـ و)إؾمٚمقب( سم٤مًمْمدؿ ااًمٓمريؼ شم٠مظمذ ومٞمف، 

)اًم٘مقل
4
) - 

وإؾمٚمقب هق اظمتٞم٤مر اًمٙم٤مشم٥م ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن خيرج سم٤مًمٕم٤ٌمرة ُمدـ طم٤مًمد٦م احلٞمد٤مد اًمٚمٖمدقي إمم ظمٓمد٤مٍب 

)ُمتٛمٞمٍز سمٜمٗمًف
5
، وهق ُم٤م يِمػم إمم ومرادة اًمٜمص إديب، وظمّمقصٞم٦م أؾمٚمقسمف وارشم٤ٌمـمف سمّم٤مطمٌف، وومرديد٦م هدذا (

 اًمِمخص-

                                                 

، شمح: جلٜمد٦م إطمٞمد٤مء اًمدؽماث اًمٕمدريب، دار أومد٤مق 6( اًمٕمًٙمري، أسمق هالل، احلًـ سمـ قمٌداهلل سمـ ؾمٝمؾ، اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م، ج6)

 -022م، ص6223، 1اجلديدة، سمػموت، ط

، دراؾم٦م وشمح: يقؾمػ اًمِمدٞمخ حمٛمدد اًمٌ٘مد٤مقمل، ٤3مًمؽ، ج( إٟمّم٤مري، مج٤مل اًمديـ قمٌد اهلل، أووح اعم٤ًمًمؽ إمم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم0)

 -396دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، د- ط ، د- ت، ص

، شمدح: حمٛمدد حمٞمدل 6( يٜمٔمر: اسمـ إصمػم، أسمق اًمٗمتح وٞم٤مء اًمديـ ٟمٍماهلل سمـ حمٛمد،  اعمثؾ اًم٤ًمئر ذم أدب اًمٙم٤مشم٥م واًمِم٤مقمر، ج3)

 -12م، ص6221- ط، اًمديـ قمٌداحلٛمٞمد، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، سمػموت، د

( يٜمٔمر: اجلقهري، اًمّمح٤مح، واسمـ ُمٜمٔمقر، ًم٤ًمن اًمٕمرب، )أؾمٚمقب(، واًمزسمٞمدي، حمٛمد ُمرشم٣م، شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمدقاهر 9)

 م، )ؾمٚم٥م(-6211اًم٘م٤مُمقس، دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة، سمػموت، د- ط، 

 -691م، ص6222، 6( قمدٟم٤من سمـ ذريؾ، اًمٚمٖم٦م وإؾمٚمقب، ُمٜمِمقرات احت٤مد اًمٙمت٤مب اًمٕمرب، دُمِمؼ، ط1)
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 إؾمٚمقب هق اًم٘م٤مًم٥م،ومالسمد أن يٙمدقن ًمٙمدّؾ  أنّ إؾمٚمقيب هيتؿ سم٘مٞمؿ اًمتٛمٞمز إؾمٚمقسمٞم٦م، ومٌام تحٚمٞمؾ اًمو

 هيدتؿ سمدراؾمد٦م اخلّمد٤مئص اًمتدل ختدرج وهبذا شمٙمقن إؾمٚمقسمٞم٦م قمٚمدامً  ًم٘مقاٟملم اًمٚمٖم٦م، ىم٤مًمٌف اعمٕمد ووم٘م٤مً  ؿمخصٍ 

 (1إمم وفمٞمٗمتف اًمت٠مصمػمي٦م واجلامًمٞم٦م ب قمـ وفمٞمٗمتف اإلظم٤ٌمري٦م اإلسمالهمٞم٦ماخلٓم٤م
)- 

وهل ٓ شمتقاٟمك قمـ شمٜم٤مول أي ضمزئٞم٦ٍم ُمـ ُمٙمقٟم٤مت اًمٜمص، اًمذي يِمٙمؾ ُمـ صمالصم٦م ضمقاٟمد٥ٍم ُمتقاؿمدج٦ٍم 

وُمتالمح٦ٍم إول: اجل٤مٟم٥م اعمٚمٗمقظ ذم اًمٜمص، واًمث٤م : اجل٤مٟم٥م اإلدرايمل اعمٗمٝمقم ُمـ اًمٜمص، واًمث٤مًم٨م: شمريمٞم٥م 

اجلقاٟمد٥م ًمتحديدد اًمٜمص وسمٜمٞمتف اًمتل شمٕمٛمؾ قمدغم شمالىمدل ضمقاٟمٌدف اعمٚمٗمقفمد٦م واعمٗمٝمقُمد٦م، وٟمٜمٓمٚمدؼ ُمدـ هدذه 

اعمٙمقٟم٤مت إؾمٚمقسمٞم٦م
2) 
)- 

قمدغم  اًم٘مدرر اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمذي يتٜم٤مول دراؾم٦م اًمٜمص وهق : ذم اًمٌح٨م سم٤مٕؾمٚمقسمٞم٦م هأىمّمدوهذا ُم٤م 

د اعمٞمدزات إؾمدٚمقسمٞم٦م اًمتدل ديدحت، وومٞمفأؾم٤مس حتٚمٞمؾ اًمٔمقاهر اًمٚمٖمقي٦م إؾمٚمقسمٞم٦م؛ ًمٙمِمػ اًمٔمقاهر اجلامًمٞم٦م 

واًمتل شم٘مقم ذم دراؾمتٝم٤م لذه اًم٘مٞمؿ، وسمٞم٤من وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م ، اًمٜمّمقص إظمرىقمـ همػمه ُمـ  اًم٘مرر  يتٛمٞمز هب٤م اًمٜمص

 ) اعمًتقى اًمؽميمٞمٌل، واعمًتقى اًمٚمٗمٔمل، واعمًتقى اًمّمقيت(-وهل ،ذم إصمراء اًمٜمص قمغم ُمًتقي٤مت صمالصم٦م

 .املطلب الجاىٕ: التفصٔل بعذ االطتٔفاٛ ّصلتُ بالبالغ٘ العشبٔ٘

سم٤معمٕمٜمك اعمًتقذم أوًٓ صمدؿ يد١مشمك سمدام يٌدلم ذًمدؽ اعمٕمٜمدك  اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمد آؾمتٞمٗم٤مء أؾمٚمقٌب سمالهمٌل ي١مشمك

اعمًتقذم ويقوحف ويٗمّّمٚمف ؾمقاء أيم٤من ذًمؽ سمراسمط يرسمط مجٚم٦م آؾمتٞمٗم٤مء سم٤مًمتٗمّمٞمؾ أم سمدون راسمٍط، ويددظمؾ 

 ذم هذا إؾمٚمقب اًمٌالهمل ُمقوققم٤مٌت سمالهمٞم٦ٌم قمدة يم٤مٔيت: 

ومٜمقن قمٚمؿ اًمٌديع ُمـ قمٚمؿ اًمٌالهم٦م، ر، وهق أطمد داًمٚمػ واًمٜمنم: يًٛمٞمٝمام سمٕمض اًمٌالهمٞملم اًمٓمل واًمٜمِم

 واطمددٍ  ُمٜمٝمام، وإُمد٤م إمجد٤مًٓ؛ ومتد٠ميت سمٚمٗمدظٍ  واطمدٍ  قمغم يمّؾ  ويٕمٜمل أن شمذيمر ؿمٞمئلم ومّم٤مقمدًا إُم٤م شمٗمّمٞماًل؛ ومتٜمّص 

إمم أن شمدٜمص أٟمد٧م قمدغم  إمم ُم٤م يٚمٞمؼ سمف ُمـ همدػم طم٤مضمد٦مٍ  يِمتٛمؾ قمغم ُمتٕمدد وشمٗمقض إمم اًمٕم٘مؾ رد يمؾ واطمدٍ 

 ذًمؽ-

                                                 

م،  0261، 6( يٜمٔمر: اًمٕمٌدزم، أُمػم وم٤موؾ ؾمدٕمد، ذم اًمٜم٘مدد إديب احلددي٨م، ُمٙمتٌد٦م صدالح اًمدديـ إيدقيب، احلديددة، ط6)

 - 01،07ص

، 6( قم٤ٌمسمٜم٦م، ؾم٤مُمل حمٛمد، اًمتٗمٙمػم إؾمٚمقيب رؤي٦م ُمٕم٤مسة ذم اًمؽماث اًمٜم٘مدي اًمٌالهمل، قم٤ممل اًمٙمت٥م احلدي٨م، إرسمد، قمامن، ط0)

 -667م، ص0227
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، صمؿ ذيمر ُم٤م ًمٙمؾٍّ ُمـ رطم٤مده سمال شمٕمٞملم؛ اشمٙم٤مًٓ قمغم أو جمٛمؾٍ  ُمٗمّمؾٍ  ٕمددٍ ذيمر ُمت ( سمٕم٤ٌمرة أظمرى) أو هق 

)أن اًم٤ًمُمع َيُردَّ إمم يمؾٍّ ُم٤م يٚمٞمؼ سمف ًمقوقح احل٤مل
1
، ويتٕمٚمؼ ُمع أؾمٚمقب اًمتٗمّمٞمؾ طملم يذيمر أوًٓ اًمٙمالم (

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  :ره، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤مممدجمٛماًل صمؿ ي٘مقم سمٜمِم

ې  ې  ې  ې         ى  ى  ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۉ  ۉ         

) رل قمٛمران:ۈئ
629
)- 

وم٘مد ذيمر سمٞمض اًمقضمقه وؾمقده٤م إمج٤مًٓ صمؿ ذيمر ُم٤م يٜم٤مؾم٥م يمّؾ ُمٜمٝمام ومذيمر ُم٤م يٜم٤مؾم٥م اؾمدقداد اًمقضمدقه 

 وسملّم قم٘م٤مهبؿ،  يمام ذيمر ُم٤م يٜم٤مؾم٥م سمٞم٤مض اًمقضمقه وسملّم صمقاهبؿ-

الهمل، وم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم أطمد أوضمٝمف ي٠ميت سمتٙمرار اًمّمٞمٖم٦م أو اًمؽميمٞم٥م يمام يتداظمؾ ُمٕمف ُمقوقع اًمتٙمرار اًمٌ

اًمٕمٚمدؼ:)ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائچ  يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم
61

أو اًمتٙمدرار ذم اًمؽميمٞمد٥م يمدام ذم (-

 هت مت  جتحتخت هب مب خب حب جب هئخئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي   "ىمقًمف: 

 (جحمح مج حج مث
ٞم٥م ذم أيد٦م اًمث٤مٟمٞمد٦م شمٗمّمدٞمؾ سمٕمدد اؾمدتٞمٗم٤مء، ومد٤مًمتٙمرار ومتٙمرار اًمّمٞم٤مهم٦م  ذم أي٦م إومم، وشمٙمرار اًمؽميم

ُمٙمقٌن ُمـ ُمٙمقٟم٤مشمف، وهق ضمزٌء ُمٜمف ويتداظمؾ ُمٕمف ُمقوقع اًمت٘مًٞمؿ؛ إذ أن ُمـ وضمقه اًمتٗمّمدٞمؾ اًمت٘مًدٞمؿ عمد٤م 

صمدؿ  زويٜمل: اًمت٘مًٞمؿ وهق ذيمدر ُمتٕمدددٍ ٘مي٘مقل اًم ىمٌٚمف، وم٤مًمت٘مًٞمؿ ُمٙمقٌن ُمـ ُمٙمقٟم٤مت اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمد آؾمتٞمٗم٤مء

 اًمتٕمٞملم يم٘مقل أيب مت٤مم:  إًمٞمف قمغم إو٤موم٦م ُم٤م ًمٙمّؾ 

٤ٌَمُه َأظْمَدقَمْل يُمؾِّ َُم٤مئِؾِ   َوَُم٤م ُهَق إَِّٓ اًْمَقطْمُل َأْو طَمدٌّ ُُمْرَهٍػ --- مَتِٞمُؾ فُم

ـْ يُمؾِّ ضَم٤مِهؾ  ُِم
ِ
اء ـْ يُمؾِّ قَم٤ممِلٍ --- وهَذا َدَواُء اًمدَّ  ُِم

ِ
اء ) وَمٝمَذا َدَواُء اًمدَّ

2
) 

، وضم٤مء شمٕمٞملم ُمد٤م "ومٝمذا دواء اًمداء ُمـ يمؾ قم٤ممل"ة: سمٕم٤ٌمر ) اًمقطمل(ومج٤مء شمٕمٞملم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مًؿ إول

 -"وهذا دواء اًمداء ُمـ يمؾ ضم٤مهؾ"سمٕم٤ٌمرة:  ) طمد ُمرهػ(يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مًؿ اًمث٤م 

                                                 

زويٜمل،  ؾمٕمد اًمديـ سمـ قمٛمر، اإليْم٤مح ذم قمٚمقم اًمٌالهم٦م، شمح: هبٞم٩م همزاوي، دار إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم، سمدػموت، ًمٌٜمد٤من، ( يٜمٔمر: اًم٘م6)

 -311م، ص6222، 9ط

، وإسمٞم٤مت اًمِمٕمري٦م ٕيب مت٤مم، طمٌٞمد٥م سمدـ أوس، ديقاٟمدف اًمِمدٕمري، 039، ص6( اًم٘مزويٜمل، اإليْم٤مح ذم قمٚمقم اًمٌالهم٦م، ج0)

 -90م، ص6229، 0ريب،  ط، شمح: راضمل إؾمٛمر، دار اًمٙمت٤مب اًمٕم0ج
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ُمـ أضمزائف ُمد٤م هدق ًمدف  هق أن شمذيمر ؿمٞمئ٤م ذا ضمزءيـ أو أيمثر صمؿ شمْمٞمػ إمم يمؾ واطمدٍ ":وىم٤مل اًمًٙم٤ميمل

يمٔمدؾ اًم٘مٜمد٤مة --- وهدذا  رء همػم اًمٙمٌدد ومٝمدذا ـمقيدٌؾ ٓ ي٠ميمالن --- إذا صح٤ٌم اعم أدي٤ٌمن ذم سمٚمٍخ   :قمٜمدك يم٘مقًمف

)"يمٔمؾ اًمقشمد  ىمّمػمٌ 
1
) 

اًمت٘مًٞمؿ قم٤ٌمرة قمـ اؾمتٞمٗم٤مء اعمتٙمٚمؿ أىم٤ًمم اعمٕمٜمك اًمذي هق  "وقمرومف زيمّل اًمديـ سمـ أيب إصٌع سم٘مقًمف: 

)"رظمذ ومٞمف
2
ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم، (

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  

)اًمٕمٜمٙمٌقت: چ  چ  ڇ  
32
-) 

وُمـ اعمقوققم٤مت اًمٌالهمٞم٦م اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م أيْم٤م ُمقوقع اًمتٗمريؼ سمٕمد اجلٛمع واًمت٘مًٞمؿ سمٕمد اجلٛمدع؛ 

ٛمدع ُمدع اًمتٗمريدؼ وُمٜمف اجل ،"ٗمل اإليْم٤مح إذ يٙمقن اجلٛمع أوٓ صمؿ ي١مشمك سم٤مًمتٗمريؼ ًمٚمٛمجٛمقع واًمت٘مًٞمؿ ًمف، وم

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې      ې  ُّٱشمٕمد٤ممم واًمت٘مًٞمؿ يم٘مقًمدف 

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ      ىئ  ىئ  ی  

هقد: )ی  ی  ی  جئ      حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب    مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت
621

-) 

ٕن اًمٜمٙمدرة ذم  ؛وم٢من ىمقًمف ٟمٗمس ُمتٕمدد ُمٕمٜمك ،ل ىمقًمف ) يقم ي٠مت ٓ شمٙمٚمؿ ٟمٗمس إٓ سم٢مذٟمف (أُم٤م اجلٛمع ومٗم

وأُم٤م اًمت٘مًٞمؿ ومٗمل ىمقًمف ) وم٠مُم٤م اًمدذيـ ؿمد٘مقا (  ،وأُم٤م اًمتٗمريؼ ومٗمل ىمقًمف ) ومٛمٜمٝمؿ ؿم٘مل وؾمٕمٞمد ( ،ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل

)إمم رظمر أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
3
)- 

يد( آصٓمالطمل؛ إذ اًمتٕمديد اصدٓمالطم٤م ويمذًمؽ ُمـ اعمقاوٞمع اًمٌالهمٞم٦م اًمتل هل ُمـ ُمٙمقٟم٤مشمف )اًمتٕمد

)"إي٘م٤مع إًمٗم٤مظ اعمٗمردة قمغم ؾمٞم٤مٍق واطمدٍ  "هق: 
4
 واطمدٍد، ومٝمدق مجدٌع (

ٍ
، ومٝمق أًمٗمد٤مٌظ ُمٕمجٛمٞمد٦ٌم قمدددت ًمٌمدء

                                                 

، 6، شمدح: ٟمٕمدٞمؿ زرزو، دار اًمٙمتد٥م اًمٕمٚمٛمٞمد٦م، سمدػموت، ط6( اًمًٙم٤ميمل، أسمق يٕم٘مقب يقؾمػ سمـ حمٛمدد، ُمٗمتد٤مح اًمٕمٚمدقم، ج6)

 -901، ص6223

 -11م، ص6،6221( اعمٍمي، اسمـ أيب اإلصٌع، سمديع اًم٘مررن، شمح طمٗمٜمل حمٛمد ذف، هنْم٦م ُمٍم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، ط0)

 -337، ص6 قمٚمقم اًمٌالهم٦م، ج( اًم٘مزويٜمل، اإليْم٤مح ذم3)

، شمح: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 3( اًمزريمٌم، سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل، اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مررن، ج9)

 -971م، ص6222، 6سمػموت، ط
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ًمألًمٗم٤مظ، وشمٙمثػٌم ل٤م، وزي٤مدٌة هب٤م، وذيمٌر ًمٜمٔم٤مئره٤م، واؿمؽماٌك ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ذم اعمٕم٤م  أو ذم الٞمئ٤مت ذم ؾمٞم٤مٍق ضمد٤مُمٍع 

 ًمٙمّؾ ذًمؽ-

 "شمٕم٤ممم وأيمثر ُم٤م يقضمد ذم اًمّمٗم٤مت يم٘مقًمف  واطمدٍ  هق إي٘م٤مع إًمٗم٤مظ اعمٗمردة قمغم ؾمٞم٤مٍق "ًٞمقـمل:اًم ىم٤مل

 مح  جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب
)احلنم:جخمخ

03
()

1
) 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  وىمد ٟمٔمروا إًمٞمف قمغم أٟمف ُمـ قمٜم٤مس اًمٌديع اجلامًمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:      

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ   ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې 

 (.633)البقرة:ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ
وهق أيْم٤ًم إـمٜم٤مٌب ًمٙمٜمف إـمٜم٤مٌب ُم٘مٜمّـ ي٘مقم قمغم شمٗمّمٞمؾ ُم٤م أمجؾ ىمٌٚمف، ومٝمدق إيْمد٤مٌح سمٕمدد إهبد٤مٍم ي٠مظمدذ 

 سم٤مًمٌدل وقمٓمػ اًمٌٞم٤من ويزيد قمٚمٞمف، ومٝمل أضمزاء ُمٜمف يتٕمداه٤م إمم ُمقوققم٤مت أظمرى همػمه٤م-

اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمد آؾمتٞمٗم٤مء أؾمٚمقٌب ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اًمٌالهم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمتدل  وُمـ ُم٤م شمؿ ُمٜم٤مىمِمتف يتْمح ًمٜم٤م أن

 ارشمٌٓم٧م ارشم٤ٌمـم٤ًم ُم٤ٌمذًا سمجٛمٚم٦ٍم ُمـ ومٜمقهن٤م اًمٌديٕمٞم٦م سم٠مًمقاهن٤م اعمختٚمٗم٦م -

 املبشح الجاىٕ: مْضْع البشح

ٱي٘مقم اًمٌح٨م سمدراؾم٦م ىمّم٦م )اسمٜمل ردم( دراؾم٦ًم أؾمٚمقسمٞم٦ًم يٙمِمػ قمـ سمٞم٤مهن٤م اعمٕمجز، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّ

 يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ملىل

 مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ حئخئ جئ

  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ جحمح

 مك لك خك حك مقجك حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

 يل ىل مل خل  خن حن جن مم حمخم جم هل مل  خل حل جل

 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم

                                                 

ًمٜمدداء أسمدق فمٌدل، ، شمح: حمٛمقد اًم٘مٞم٦ًم، وحمٛمد إشم٤مد، ُم١مؾمًد٦م ا0( اًمًٞمقـمل، ضمالل اًمديـ، اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مررن، ج6)

 -090م، ص0223، 6ط
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 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر  يي ىي مي خي حي جي

 (.07) المائدة: رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ

صمدؿ ومّمدؾ ذم  " نث مث زث رث يت ىت": وم٤مًمّمٞمٖم٦م اًمٚمٖمقي٦م اًمتل طم٘م٘م٧م آؾمتٞمٗم٤مء هل

وطمٙم٤مي٦م ىمّمتٝمؿ اًمتدل سمددأت سمٕمددم  ،اًمتل ضم٤مء سمٕمده٤م اًمتٗمّمٞمؾ سمذيمر ٟم٠ٌمهؿ "إذ"هذا اًمٜم٠ٌم سم٤مؾمتخدام إداة 

 -شم٘مٌؾ اًم٘مرسم٤من واٟمتٝم٧م سم٤مًم٘متؾ واحلنة واًمٜمداُم٦م

 ل٤م هبذا اًمرؾمؿ اًمٌٞم٤م : ويٛمٙمـ أن ٟمٛمثؾ

 سطه بٔاىٕ ملظاسات بئ٘ التهًْٓ

 
 
 
 
 
 
 

 وؾمٞم٘مقم اًمٌح٨م سمدراؾم٦م فم٤مهرة اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمد آؾمتٞمٗم٤مء ذم أي٦م يمام ي٠ميت:

 أّال: الفهشٗ املْدَ٘ للظاٍشٗ يف اآلٓ٘ 

 وهل: احلًد، وسمٞم٤من قم٤مىمٌتف ُمـ اًمٔمٚمؿ واخلنان واًمٜمدم-

 ثاىٔا: عياصش تؼهٔل الظاٍشٗ:

ٜم٤مس شمٙمقيـ اًمٔم٤مهرة ذم أي٦م؛ ًمتٕمّٛمؼ اًمٗمٙمرة اعمقضمٝم٦م ل٤م، وهل )احلًد وسمٞمد٤من قم٤مىمٌتدف ُمدـ شمتِمٙمؾ قم

وشمٕمد٤ممم( ًمٜمٌٞمدف حمٛمدد )  اًمٔمٚمؿ واخلنان سمٓمري٘م٦م اًمند اًم٘مّميص؛ وم٘مد سمدأت أي٦م سمد٤مُٕمر ُمدـ اهلل ؾمدٌح٤مٟمف

 وهل ُم٘مدُم٦م اًم٘مص- ،صٚمقات ريب وؾمالُمف قمٚمٞمف سمتالوة هذه اًم٘مّم٦م

ؿ ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: هؿ اًمٞمٝمقد، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: إهنؿ أهدؾ اًمٙمتد٤مب، و ىم٤مئدؾ: هدؿ واظمتٚمٗمقا ذم اعمتٚمق قمٚمٞمٝم

 أصح٤مب اًمٜمٌل ، وُمٜمٝمؿ ُمـ شمقؾمع ذم هذا وم٘م٤مل هؿ اعمًتٛمٕمقن إـمالىم٤م ُمـ يمت٤مسمٞملم وهمػمهؿ -

 جولخ االستيفبء العبم
 لن+ فعل    ف+ فعل إذا

)مقدمت 

 قص(
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وٟمدرضمح ذم اًمقىمد٧م  ،وٟمحـ ٟمرضمح يمالم اًمٓمؼمي سم٘مريٜم٦م أي٦م إظمػمة اًمتٕم٘مٞمٌٞم٦م اًمتل ومٞمٝمد٤م شمٜمديدد سمد٤مًمٞمٝمقد

٤م اؾمتٝمدوم٧م سمخ٤مص٦م اؾمتئٜم٤مف اًمتٜمديد سمٌٜمل إهائٞمؾ اًمذيـ وأهّن  ،ٚم٦م سم٤مًمًٞم٤مق اًم٤ًمسمؼ وُمٕمٓمقوم٦م قمٚمٞمف٤م ُمتّمٟمٗمًف أهّن 

 .(1)"مل يرقمقوا قمـ اٟمحراومٝمؿ سمرهمؿ ُم٤م يم٤من ُمـ حتذير اهللّ لؿ وإرؾم٤مًمف رؾمٚمف سم٤مًمٌٞمٜم٤مت إًمٞمٝمؿ

جد٦م صمدؿ سمٞمد٤من ٟمتٞمصمؿ يتٕم٤مىم٥م اًمند اًم٘مّميص لذا اًمٜم٠ٌم سم٤مًمراسمط سم٤مٕداة) إذا( ويٌدأ ُمدـ شم٘مدديٛمٝمام ًمٚم٘مرسمد٤من 

اًم٘مرسم٤من ُمـ أطمدمه٤م وقمدم شم٘مٌٚمف ُمـ أظمر، وٟمجد سمٜم٤مء اًمٗمٕمؾ ًمٚمٛمجٝمقل) ومت٘مٌدؾ(، وهدق اًمتٗمريدع اًمت٘مديؿ سمت٘مٌؾ 

وأُمد٤م اًمٗمد٤مء  إول، واظمت٤مر اًمتٕمٌػم اًمٕمٓمدػ سم٤مًمٗمد٤مء) ومت٘مٌدؾ(؛ ّٕن اًم٘مٌدقل يمد٤من سمٕمدد شم٘مدديؿ اًم٘مرسمد٤من ُمٌد٤مذةً 

هُ "، ٟمحق: ٥مواًمتٕم٘مٞم 9ومٚمٚمؽمشمٞم٥م  -(2) "َأَُم٤مشَمُف وَم٠َمىْمؼَمَ

 وإمم يمٞمٗمٞمد٦مٍ  همٞمٌٞمد٦مٍ  إمم ىمدقةٍ  أُمر اًم٘مٌقل أو قمدُمف ُمقيمقٌل  ًمٞمِمػم سمٜم٤مؤه هٙمذا إمم أنّ  ؛واًمٗمٕمؾ ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل

 .(3)"همٞمٌٞم٦مٍ 

صمؿ يٛميض اًمند اًم٘مّميص ذم شمت٤مسمع أطمداصمف ذم اًمتٗمريع اًمث٤م  سم٤محلقار)ىمد٤مل( سمٌٞمد٤من ٟمتٞمجد٦م اًمت٘مٌدؾ، ويٜمت٘مدؾ 

ٟمٛمدقذج اًمنمد اًمدذي يٌددأ  إٟمٛمقذج اخلػم، وإخ اًمثد٤م  وهدق إوهق اًمند إمم احلقار سملم إظمقيـ إخ إول، 

سم٤مًمتققمد سم٤مًم٘متؾ) ٕىمتٚمٜمؽ(، وٟمٚمحظ اًمت٠ميمٞمد سم٤مًمالم؛ ًمزي٤مدة احلرص واًمتٕمٛمد قمدغم ىمتدؾ أظمٞمدف ُمدـ إخ اًمدذي مل 

إٟمدام يت٘مٌؾ اهلل ُمٜمف ُمع أٟمف ًمٞمس ٕظمٞمف يٌد ذم قمدم شم٘مٌؾ ىمرسم٤مٟمف، وشمٙمقن اإلضم٤مسم٦م ًمٞمس سم٤مًم٘متؾ واًمتققمد يمدام ىمٞمدؾ ًمدف 

 "إٟمام يت٘مٌؾ اهلل ُمـ اعمت٘ملم "سم٘مقًمف: 

) سمد٤مًمالم + إن(؛ واًمت٠ميمٞمدد سمد٤مًمالم وإن ًمزيد٤مدة احلدرص  صمؿ اًمتٗمريع اًمث٤مًم٨م سمدد٢مضم٤مسم٦م إخ ًمدف ورده قمٚمٞمدف

، ٕٟمدف يريدده أن يتحٛمدؾ واًمٕمّٚم٦م هل ظمقومف ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممموشم٠ميمٞمده قمغم قمدم سمًط يده قمغم أظمٞمف سم٤مًم٘متؾ، 

)ُمد٤م أصح٤مب اًمٜم٤مر ضمزاء ومٕمٚمتف وفمٚمٛمف ٕظمٞمف، واظمت٤مر اًمتٕمٌػم اًمت٠ميمٞمد سم٤مًم٤ٌمء ُمع ُم٤م اًمٜم٤مومٞم٦م ذٟمقسمف ومقىمف؛ ومٞمٙمقن ُمـ 

 -(4)دة ًمٚمٜمٗملده سم٤مًم٤ٌمء اعم١ميمّ َأَٟم٤م سم٤ٌِمؾِمٍط(: ًمٞمٗمٞمد أٟمف ٓ يٗمٕمؾ ُم٤م يٙمت٥ًم سمف هذا اًمقصػ اًمِمٜمٞمع- وًمذًمؽ أيمّ 

ّم٤مطمٌٝم٤م سم٤مًم٘متؾ  )وم٘متٚمف(، صمؿ يٜمت٘مؾ سمٜم٤م اًمند اًم٘مّميص سمذيمر ٟمتٞمج٦م احلقار وهل شمٓمقيع اًمٜمٗمس اخلٌٞمث٦م ًم

 ويٛميض سمٜم٤م اًمند إمم ٟمتٞمج٦م اًمٗمٕمؾ ) اًم٘متؾ( وهل اخلنان واًمٜمدم -

 "ومٌٕم٨م اهلل همراسم٤م يٌح٨م ذم إرض "صمؿ يٜمت٘مؾ سمٜم٤م اًمند إمم شمدظمؾ اًمٕمٜم٤مي٦م اإللٞم٦م ذم سمٕم٨م اًمٖمراب

                                                 

 -21، ص 2ه، ج6323، 6( حمٛمد قمزة دروزة، اًمتٗمًػم احلدي٨م، دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ط6)

 -303، ص 3( إٟمّم٤مري، مج٤مل اًمديـ قمٌداهلل، أووح اعم٤ًمًمؽ إمم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ،ج0)

 -271م، ص0223، 30ة، ط( ىمٓم٥م، ؾمٞمد، ذم فمالل اًم٘مررن اًمٙمريؿ ، دار اًمنموق، اًم٘م٤مهر3)

، رشمٌف ووٌٓمف وصححف حمٛمد 6( اًمزخمنمي، ضم٤مر اهلل أيب اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر، اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ، ج6)

 -101م، ص6221، 6قمٌد اًمًالم ؿم٤مهلم، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط
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قمدغم وضمدف  أهريدؼ دُمدف ف أول ىمتٞمدؾٍ ّٕٟمد ،وعم٤م ومٕمؾ ومٕمٚمتف مل يٕمٚمؿ ُم٤مذا يٗمٕمؾ سمجثتف ومحٛمٚمف قمغم فمٝمدره

َْرضِ »إرض ُمـ سمٜمل ردم، ًمذًمؽ مل يٕمرف ُم٤م يٗمٕمؾ سمف سمٕمد ىمتٚمف  ْٕ ٌَْحد٨ُم ذِم ا ٌََٕم٨َم اهللَُّ هُمراسم٤ًم َي ويمد٤من ُمٕمدف ش وَم

همراب ُم٘متقل )ومل يٙمرر ًمٗمظ اًمٖمراب ويٌح٨م ذم اًم٘مررن( يم٤من شم٘م٤مشمدؾ ُمٕمدف وم٘متٚمدف، ومحٗمدر إرض سمرضمٚمٞمدف 

 -ودومٜمف ومٞمٝم٤م

َيُف يمَ  "وإٟمام سمٕمثف اهللّ إًمٞمف  ومتٜمٌف ًمذًمؽ وومٕمؾ سم٠مظمٞمف ُم٤م ومٕمؾ اًمٖمراب، صمؿ ىمد٤مل  "ْٞمَػ ُيقاِري ؾَمْقَأَة َأظِمٞمفِ ًمػُِمِ

ىم٤مَل ي٤م َوْيَٚمتك َأ قَمَجْزُت َأْن َأيُمقَن ُِمْثَؾ هَذا  "اًمٖمراب أومٓمـ ُمٜمف  ٟمٗمًف قمغم ومرط ضمٝمٚمف ومح٘مف، إذ قمٚمؿ أنّ  ُم١مٟم٤ٌمً 

ـَ اًمٜمَّد٤مِدُِملمَ  "ٟمٗمًف وطمٞمدا  ىٜمف رأًمف، وعم٤م دوم ظمػم ُمـ أفمؾ طم٤مُمالً  "اًْمُٖمراِب وَم٠ُمواِرَي ؾَمْقَأَة َأظِمل ٌََح ُِمد   "وَم٠َمْصد

 ؛ومل يٜمتٌف ٕن يٕمٛمؾ ومٞمف ُم٤م قمٛمٚمف اًمٖمراب سم٠مظمٞمف اًمذي ىمتٚمف ُمثٚمف وزاد قمٚمٞمف سم٤معمٕمرومد٦م ،قمغم ىمتؾ أظمٞمف ومحٚمف إي٤مه

)"إذ دومٜمف طم٤مٓ
1
). 

وضمف طمؼ،  ُمـ دون سمريئ٦مٍ  ًمروٍح  ؛ يمقٟمف إزه٤مىم٤مً وظمتٛم٧م أي٦م سم٤مًمتٗمخٞمؿ واًمتٕمٔمٞمؿ ًمتحريؿ ضمريٛم٦م اًم٘متؾ

قمدغم طمدؼ احلٞمد٤مة، اًمدذي وهٌدف اهلل ًمٚمدٜمٗمس  وم٘متؾ اًمٜمٗمس اًمقاطمدة يٕمٜمل ىمتؾ اًمٜمد٤مس مجٞمٕمد٤م؛ إذ هدق اقمتدداءٌ 

 ري٦م، وٓ اقز إزه٤مىمٝم٤م إٓ سمحؼ-داًمٌِم

 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل)
 ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر  يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه
 .(27) الوبئذح: رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ

أضمؾ وضمقد هذه اًمٜمامذج ذم اًمٌنمي٦م -- ُمـ أضمؾ آقمتداء قمغم اعم٤ًمعملم اًمدقادقملم ُمـ أضمؾ ذًمؽ -- ُمـ 

اعمققمٔم٦م واًمتحذير ٓ اددي٤من ذم سمٕمدض  وٓ قمدواٟم٤م -- وُمـ أضمؾ أنّ  اخلػميـ اًمٓمٞمٌلم، اًمذيـ ٓ يريدون ذاً 

قمٛمٞمدؼ اجلدذور ذم ر داعم٤ًمعم٦م واعمقادقم٦م ٓ شمٙمٗم٤من آقمتداء طملم يٙمقن اًمِم وأنّ  ،اجلٌالت اعمٓمٌققم٦م قمغم اًمنم

) اًمٜمٗمس --
2
). 

وؾمٞم٘مقم اًمٌح٨م سمتحٚمٞمؾ اًمٔم٤مهرة ذم ُمًتقي٤مت صمالصم٦م، وهل) اعمًتقى اًمؽميمٞمٌل، واعمًدتقى اًمٚمٗمٔمدل، 

 واعمًتقى اًمّمقيت( يم٤مٔيت:

 

                                                 

 -362ه، ص6320، 6،  ُمٓمٌٕم٦م اًمؽمىمل، دُمِمؼ، ط1( رل هم٤مزي ُمال طمقيش، سمٞم٤من اعمٕم٤م ، ج6)

 -6719، ص6( ىمٓم٥م، ؾمٞمد، ذم فمالل اًم٘مررن اًمٙمريؿ، ج0)
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 أّال: املظتْٚ الرتنٔيب:

يدرس اًمٌح٨م ذم هذا اعمًتقى اًمؽمايمٞم٥م اًمٚمٖمقي٦م اًمتل ل٤م أصٌمر ذم  اًمًدٞم٤مق وشمقضمٞمٝمدف؛ ًمتٕمٛمٞمدؼ ومٙمرشمدف 

 عمقضمٝم٦م وُمٜمٝم٤م:ا

دراؾم٦م شمرشمٞم٥م اًمؽميمٞم٥م ذم اًمٜمص ُمـ أهؿ قمٜم٤مس اًمٌح٨م إؾمٚمقيب؛ ٕن شم٘مديؿ قمٜمٍم وشم٠مظمػمه ي١مدي 

ذم إهمٚم٥م إمم شمٖمػم ذم اًمدًٓم٦م، ويمذًمؽ دراؾمد٦م اًمٌٜمد٤مء ًمٚمٛمٕمٚمدقم واعمجٝمدقل، واًمّمدٞمغ اًمٗمٕمٚمٞمد٦م وشمريمٞم٤ٌمهتد٤م 

)واًمزُمـ وشمت٤مسمٕمف وهل ُمـ أهؿ ُم٤ميدرس ذم اجل٤مٟم٥م اًمؽميمٞمٌل
1
)- 

 )يددك(؛ ريحدقمغم اعمٗمٕمقل اًمّمد )إزم(اجل٤مرَّ واعمجرورَ اجلٛمٚم٦م شم٘مديؿ ذم اًمؽميمٞم٥م وهق شم٘مديؿ  ٟمٚمحظ ذم

 إيذاٟم٤ًم ُمـ أول إُمر سمرضمقِع ضِر اًمًٌِط وهم٤مئٚمتِف إًمٞمف، وشم٘مديؿ اجل٤مر واعمجرور قمغم اًمٗمٕمؾ اًمذي هق ُمتٕمٚمدٌؼ 

 سمف أقمٜمل يمتٌٜم٤م: يٗمٞمد اًم٘مٍم: أي ُمـ أضمؾ ذًمؽ ٓ ُمـ همػمه

ومل ُإْمْؾ ضمقاُب اًم٘مًؿ اًم٤ًمدن ُمًدَّ  "يمام ي٘مقل أسمق اًمًٕمقد:  "ُم٤م أٟم٤م سم٤ٌمؾمط "آؾمٛمٞم٦مواًمتٕمٌػم سم٤مجلٛمٚم٦م 

ًمت٠ميمٞمدِد اًمٜمٗمدل سمدام ذم  ؛ضمقاِب اًمنمط مجٚم٦ًم ومٕمٚمٞم٦ًم ُمقاوم٘م٦م عم٤م ذم اًمنمط سمؾ اؾمٛمٞم٦ًم ُمّمّدرًة سمام احلج٤مزي٦م اعمٗمٞمدةِ 

ِط اًمٞمد سمٌٞم٤مِن اؾم ؛ظمؼمه٤م ُمـ اًم٤ٌمء ًْ تٛمراره قمغم ٟمٗمل اًمًٌط يمام ذم ىمقًمدف شمٕمد٤ممم: ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ذم إفمٝم٤مر سمراءشمِف قمـ سم

 "َوَُم٤م ُهؿ سمخ٤مرضملم ُِمٜمَْٝم٤م  "وىمقًمف:  "َوَُم٤م ُهؿ سمُِٛم١ْمُِمٜملَِم  "

اجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦َم اإلا٤مسمٞم٦َم يمام شمدل سمٛمٕمقٟم٦م اعم٘م٤مم قمغم دوام اًمثٌقت يمدذًمؽ اًمًدٚمٌٞم٦م شمددل سمٛمٕمقٟمتدف  وم٢منّ 

 اًمدواِم، وذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر 
ِ
 ٓ قمغم اٟمتٗم٤مء

ِ
اًمدوام وآؾمتٛمرار سمٕمد اقمت٤ٌمِر اًمٜمٗمل ٓ ىمٌٚمف طمتك يرَد قمغم دوام آٟمتٗم٤مء

)"اًمٜمٗمُل قمغم اعم٘مّٞمِد سم٤مًمدوام ومػمومَع ىمٞمَده 
2
)- 

، ومٝمق يٜمٗمك قمـ ٟمٗمًف وصػ (اًمتٕمٌػم سم٤مًمقصػ): أول٤م  صمالصم٦مٍ  د اًمٜمٗمك سم٠مُمقرٍ وىمد أيمّ  "ي٘مقل أسمق زهرة: 

اًمتٕمٌدػم )سم٤مًمٞمدد( ًمإلؿمد٤مرة إمم  دد ث٤م اًمذًمؽ ًمٞمس ُمـ ؿم٠مٟمف وٓ ُمـ رهم٤ٌمشمف، و ٕنّ  ؛سمًط اًمٞمد ٕضمؾ آقمتداء

اًمتٕمٌدػم  , ُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ راسمٓم٦م اًمرطمؿ اعمقصقًم٦م قمٜمده متٜمٕمف ُمـ أن يٛمد إًمٞمف يده سمد٤مٕذى، واعم١ميمدد اًمث٤مًمد٨م أنّ 

هذه اجلريٛم٦م شمٜمٗمر ُمٜمٝم٤م اًمٓم٤ٌمئع اًمًٚمٞمٛم٦م ، وٓ شمرى هب٤م اًمٕم٘مقل اعمًت٘مٞمٛم٦م، وظمّمقصد٤م  ومٞمف أنّ  (؛عم٤مٕىمتٚمؽ)

)"إذا يم٤من يريد ىمتٚمف
3
). 

                                                 

 -621، ص0229، 6( اًمزُمر، أمحد ىم٤مؾمؿ، فمقاهر أؾمٚمقسمٞم٦م ذم اًمِمٕمر احلدي٨م ذم اًمٞمٛمـ، وزارة اًمث٘م٤موم٦م واًمًٞم٤مطم٦م، صٜمٕم٤مء، ط6)

إطمٞم٤مء اًمدؽماث، سمدػموت، د- ، دار 0( أسمق اًمًٕمقد، حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٕمامدي، إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ، ج0)

 -001ط، د- ت، ، ص 

 -0601، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب- د- ط، د- ت، ص 6( أسمق زهرة، حمٛمد أمحد ُمّمٓمٗمك، زهرة اًمتٗم٤مؾمػم، ج3)
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؛ ًمٌٞمد٤من أّن اًمت٘مدقى هدل ؾمد٥ٌم اًمت٘مٌدؾ "إٟمام يت٘مٌؾ اهلل ُمـ اعمت٘مدلم "واًمتٕمٌػم سم٠مؾمٚمقب اًم٘مٍم ذم ىمقًمف

ٌَّٚم٦م- سمؾ إِذا يم٤مٟم٧م قمغم وضمف خمّمقص ف ًمٞمس يمؾ قم٤ٌمدةٍ ، شمٜمٌٞمف َأٟمّ ًمٚم٘مرسم٤من )ُمت٘م
1
)-- 

 "يٌحد٨م"إمم زُمدـ اعمْمد٤مرع ذم  "اهلل همراسمد٤م ومٌٕمد٨م "اجلٛمٚمد٦م اًمٗمٕمٚمٞمد٦م واًمٕمدول قمـ زُمـ اعمد٤ما ذم

وىمٕم٧م وم٘مدط، ومد٤مًمتٕمٌػم  اؾمتٛمرت ٓ إمم واىمٕم٦مٍ  ٕن رم اًمتٕمٌػم سم٤معمْم٤مرع إؿم٤مرة إمم طم٤ملٍ ؛ ٤معمْم٤مرع سمدل اعم٤مىسم

)ويم٤من جم٤مل اؾمتٛمرار ًمٌٞم٤من أن اًمٗمٕمؾ ُمٙم٨م وىمت٤مً  ؛سم٤معمْم٤مرع قمـ أُمر ُم٣م
2
)- 

ػم، ٟمٛمدقذج اخلدإٟمٛمقذضملم أظمدقيـ إول: إلم ٤مهرة؛ وم٘مد ىم٤مسمؾ اًمتٕمٌػم اًم٘مرر  سميمام ٟمجد اًمت٘م٤مسمؾ ذم اًمٔم

ٟمٛمقذج اًمنم، وىمد يمِمػ ًمٜم٤م احلقار اًم٘مرر  اًمِمخّمٞمتلم يمِمٗم٤ًم شم٤مُم٤ًم، سملّم ًمٜم٤م ٟمٗمًدٞم٤مهتام ووودحٝمام إوأظمر: 

، واُمتٜمٕم٧م قمدـ سمًدط اًمِمد
ٍ
ر، دًمٜم٤م وم٤مًمٜمٗمًٞم٦م إومم اًمٜمٗمًٞم٦م اخلػمة اًمتل ىم٤مسمٚم٧م قمٜمػ أظمٞمٝم٤م سمٙمّؾ سمًٍط وهدوء

 وطم٤مومٔم٧م قمغم أظمقهت٤م دم٤مه أظمٞمٝم٤م-

، "ٕىمتٚمٜمدؽ"ذم داظمٚمٝم٤م ومتققمدت أظم٤مه٤م سم٘مقًمدف: نميرة اًمتل و٤مق اًمنم واًمٜمٗمس اًمث٤مٟمٞم٦م هل اًمٜمٗمًٞم٦م اًم

، ومل شمٙمتػ سم٤مًمتٝمديدد قار وسمٚمقغ احل٘مد إمم ذروشمف ومٞمٝم٤موهل يمٚمٛم٦م اظمتزًم٧م يمؾ ُمٕم٤م  اًمنم واحل٘مد ووٞمؼ احل

 وإٟمام ىم٤مُم٧م سم٤مًمتٜمٗمٞمذ واًم٘متؾ-

 وٟمجد اًمتٜم٤مىمض سملم إظمقيـ ذم يمؾ ُمـ أيت:

 التقابل في المشيد                              
 

 األخ اإليجابي                           األخ السمبي              
 

 قبول القربان                           رفض القربان               
خالصو               تقواه واخالصو هلل                       عدم تقواه وا 
 تنفيذ القتل                     عدم بسط يده لمقتل              

 خوفو من اهلل                           عدم خوفو من اهلل.               

                                                 

، شمح: حمٛمد قمكم 6( اًمٗمػموز أسم٤مدي، جمد اًمديـ أسمق ـم٤مهر حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، سمّم٤مئر ذوي اًمتٛمٞمٞمز ذم ًمٓم٤مئػ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، ج6)

 -6031م، ص 6221، 3اعمجٚمس إقمغم ًمٚمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل، ط اًمٜمج٤مر، اًمٜم٤مذ

 -0630، ص 6( أسمق زهرة، زهرة اًمتٗم٤مؾمػم، ج0)
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رًا؛ إذ ٟمجد أّن رد إخ اخلػم يم٤من ـمدقيالً ذم طمدلم أّن رد دوىمد اهتؿ اًمند اًم٘مرر  سم٤مًمرديـ ـمقًٓ وىمّم

)ٞم٦م اًمًٚمٌٞم٦م سم٤مرزشملم ُمِمخّمتلمإخ اًمنمير يم٤من ىمّمػمًا ضمدًا؛ ًمٞمٙمقن اًمًٚمقك اًمًٚمٌل واًمِمخّم
1
)- 

وهٙمذا يرؾمؿ ًمٜم٤م اًم٘مررن اًمٙمريؿ اًمٜمامذج اًمٌنمي٦م سم٘مّمد اًمت٠مصمػم، وهدل ٟمدامذج ظمدػمة وأظمدرى ذيدرة، 

ٟمامذج ًمالىمتداء، وٟمامذج ًمالسمتٕم٤مد قمٜمٝم٤م واًمتٜمٗمػم ُمٜمٝم٤م، وهبذا شمتح٘مؼ اًمقفمٞمٗم٦م اًمديٜمٞم٦م ُمـ ظمالل شمّمقير اًمٜمامذج 

)اًم٘مررٟمٞم٦م
2
)- 

)ـم٤ٌمق( ىَمَتَؾ -- وَأطْمَٞم٤م قى اًمٚمٗمظ سملم ) يمام ٟمجد اًمت٘م٤مسمؾ قمغم ُمًت
3
)- 

ُم٤م ٓ اقز أن يٜمٙمِمػ ُمدـ ضمًدده-  ، واًمٕمقرةهٜم٤م يمٜم٤مي٦م قمـ اجلث٦م سمٕمد اعمقتوهل ؾمقأة : واًمٙمٜم٤مي٦م ذم 

ْقرء  ًَّ ْقأِة اًم ًَّ )ًمٚمٗمْمٞمح٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ومٙمٜمك هب٤م قمٜمٝم٤م أي:ش6»واًمًقأة : اًمٗمْمٞمح٦م ًم٘مٌحٝم٤م- ىم٤مل: َي٤م ًَمَ٘مْقِم ًمِٚم
4
)- 

وم٢مذا ىمتؾ وم٘مدد أهدلم ُمد٤م يمدرم "اًمزخمنمي:  ىم٤مل "ومٙم٠مٟمام ىمتؾ اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م "ٌٞمف ذم ىمقًمفواًمتّمقير سم٤مًمتِم

قمغم اهللَّ، وهتٙم٧م طمرُمتف، وقمغم اًمٕمٙمس، ومال ومرق إذًا سملم اًمقاطمد واجلٛمٞمع ذم ذًمؽ- وم٢من ىمٚم٧م : ومدام اًمٗم٤مئددة 

ويؽماهمٌدقا ، ٝم٤مذم ذيمر ذًمؽ؟ ىمٚم٧م : شمٕمٔمٞمؿ ىمتؾ اًمٜمٗمس وإطمٞم٤مئٝم٤م ذم اًم٘مٚمقب ًمٞمِمٛمئز اًمٜم٤مس قمـ اجل٤ًمرة قمٚمٞم

ذم اعمح٤مُم٤مة قمغم طمرُمتٝم٤م؛ ّٕن اعمتٕمّرض ًم٘متؾ اًمٜمٗمس إذا شمّمّقر ىمتٚمٝم٤م سمّمقرة ىمتؾ اًمٜمد٤مس مجٞمٕمد٤ًم قمٔمدؿ ذًمدؽ 

)"قمٚمٞمف ومثٌٓمف، ويمذًمؽ اًمذي أراد إطمٞم٤مءه٤م
5
). 

أظمدرى سمدذًمؽ  وم٢من ىمٚم٧م: يمٞمػ يٙمقن ىمتؾ أطمد اسمٜمل ردم ًممظمر قمٚم٦م ًمٚمحٙمؿ قمغم أُم٦مٍ وىم٤مل اًمزريمٌم: 

 سمٛمٜمزًم٦م ىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ؟- واطمدةٍ  ٙمٞمػ يم٤من ىمتؾ ٟمٗمسٍ احلٙمؿ؟ وإذا يم٤من قمٚم٦م وم

ومجٕمدؾ طمٙمٛمدف اًمٙمدق   ؛رقمٞم٦م وأُمدرهدىمٞمؾ: إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف إمؾ أىمْمٞمتف وأىمداره قمٚمم ٕؾم٤ٌمسمف اًمِمد

ؿ أُمدره وقمٔمدؿ ؿمد٠مٟمف ٤م يم٤من ُمـ أقمغم أٟمقاع اًمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد ومخّ ٕن اًم٘متؾ عمّ  ؛اًم٘مدري قمٚم٦م حلٙمٛم٦م أُمره اًمديٜمل

                                                 

( يٜمٔمر: قمٌداهلل ىمدور ؾمٕمد، مج٤مًمٞم٤مت اعمثؾ ذم اًمند اًم٘مرر ،) رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم( ىمًؿ اًمٚمٖم٦م وإدب اًمٕمريب، ضم٤مُمٕم٦م وهدران، 6)

 - 611م ، ص0261اجلزائر،

م-، 6،0221ر، طد( راهم٥م، قمٌد اًمًالم ، وفمٞمٗم٦م اًمّمقرة اًمٗمٜمٞم٦م ذم اًم٘مدررن اًمٙمدريؿ، ومّمدٚم٧م ًمٚمراؾمد٤مت واًمؽممجد٦م واًمٜمِمد0)

 -302ص

 -611ه، ص6962، 0، دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، دُمِمؼ، ط1( اًمزطمٞمكم، د- وه٦ٌم ُمّمٓمٗمك، اًمتٗمًػم اعمٜمٞمػم، ج3)

 -101، ص6( اًمزخمنمي، اًمٙمِم٤مف، ج9)

 -107( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ص1)
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ٝمد٤م ذم أصدؾ اًمٕمدذاب ٓ ٟمزل ىم٤مشمؾ اًمٜمٗمس اًمقاطمدة ُمٜمزًم٦م ىم٤مشمؾ إٟمٗمس يمٚمّ أه وصمؿ همػمإأقمٔمؿ ُمـ  فٛمإصموضمٕمؾ 

)ذم وصٗمف
1
)- 

اًمزُمٜمٞم٦م سمدلم  اعمدةًمٙمٜمّف اظمّتص سمٜمل إهائٞمؾ سم٤مًمذيمر ُمع أن  ،ُمـ إُمؿ اًمٙمت٤مسمٞم٦م أُم٦مٍ  ذم يمّؾ  ٙمؿ ىم٤مئؿٌ واحل

وؾمدٗمؽ اًمددُم٤مء طمتدك ىمد اشمّمدٗم٧م سم٤مًم٘متدؾ  سمٜمل إهائٞمؾ أُم٦مٌ  ذًمؽ ٕنّ ؛ ضمدا اسمٜمل ردم وسمٜمل إهائٞمؾ ـمقيٚم٦مً 

ُمـ ؾمج٤مي٤مهؿ وُمٞمزة اُمت٤مزوا هبد٤م ًمدٞمس ذم اًم٘مدرون  اًم٘متؾ ص٤مر ؾمجٞم٦مً  ؿ ىمد ضمٌٚمقا قمغم هذا إُمر أو يم٠منّ يم٠مهّن 

 -اخل٤مًمٞم٦م وطم٥ًم

طمتك قمغم أٟمٌٞمد٤مئٝمؿ وم٘مد٤مل  سمؾ قمغم اُمتداد شم٤مرخيٝمؿ وطمتك ذم اًمقىم٧م احل٤مض --وم٘مد اُمتدت أيدهيؿ ىمديامً 

 (،رل قمٛمران )"هلل وي٘متٚمقن اًمٜمٌٞملم سمٖمػم احلؼذًمؽ سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا يٙمٗمرون سمآي٤مت ا "شمٕم٤ممم:

  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱيمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: وقمٚمٞمٝم٤م أظمذ اهلل ُمٞمث٤مىمٝمؿ

 مه جه ُّٱ:ثم قال تعالى فيهم (29:البقرة)ين ىن من خن حن جن يم ىم
       ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه

 (21:البقرة) 
) ٜمل إهائٞمؾ --ًمذًمؽ ضم٤مء هذا احلٙمؿ احلؼ ًمٞمدُمغ سمٓمالن اًمٜمٗمس وومجقره٤م قمٜمد سم

2
)- 

 ثاىٔا: االختٔاس اللػْٖ) املفشدٗ(

يدرس اًمٌح٨م ذم هذا اعمًتقى اًمٚمٗمظ )اعمٗمردة( ودًٓمتف قمغم اعمٕمٜمك، وقمالىمتف سم٤مًمًٞم٤مق اًمذي وضمد ومٞمدف 

 يم٤مٔيت:

وُمٕمٜمد٤مه اذيمدر  "اشمٚمق"إذ ٟمجد ذم اًمٔم٤مهرة أًمٗم٤مفم٤م شمٜم٤مؾم٘م٧م ُمع ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمتل ووٕم٧م ل٤م ذم أي٦م،  ومٚمٗمظ 

يِمٌف اًمٙمالم اًمٕمٔمٞمؿ اعمتٚمق، وأصؾ اًمدتالوة اًم٘مدراءة اعمتت٤مسمٕمد٦م اًمقاودح٦م رم  ُمٜمً٘م٤مُ  ُمتت٤مسمٕم٤مُ  ذيمراً ظمؼم اسمٜمك ردم 

) خم٤مرح طمروومٝم٤م، واعمّمقرة ًمٚمٛمٕم٤مٟمك رم وىمقومٝم٤م
3
)- 

 ظمؼمٌ يمام أّٟمف ظم٤ٌمر سمام ٓ يٕمٚمٛمف اعمخؼماًمٜم٠ٌم ٓ يٙمقن إٓ ًمأل وقمؼم سمٚمٗمظ )اًمٜم٠ٌم(، اًمٗمرق سملم اًمٜم٠ٌم واخلؼم: أنّ 

ـٍ  حيّمؾ سمف قمٚمؿٌ  ٛم٦مٍ قمٔمٞم ذو وم٤مئدةٍ  قمـ اهلل شمٕمد٤ممم ويددل قمٚمٞمدف  اًمٜمٌل خمؼمٌ  نّ وُمٜمف اؿمت٘م٤مق اًمٜمٌقة، ٕ، أو همٚم٦ٌم فم

                                                 

 -22، 22، ص3( اًمزريمٌم، اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مررن، ج6)

 -370( اًمِمحقد، قمكم سمـ ٟم٤ميػ، اإلقمج٤مز اًمٚمٖمقي واًمٌٞم٤م ، يمت٤مب اًمٙمؽمو  ذم اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م، ص0)

 (  يٜمٔمر: اسمـ ُمٜمٔمقر، ًم٤ًمن اًمٕمرب،)شمال(-3)
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قصص:) خئ حئ جئ يي  ىي ني: ىمقًمف شمٕم٤ممم  ىئ نئ مئ زئ  "وىمقًمدف (0ال

)ص:
06
)
"
 (0) النبأ:خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوىمقًمف شمٕم٤ممم: ،

)وصػ يم٤مؿمػ قمـ طم٘مٞم٘متف ومقصٗمف سم٤مًمٕمٔمٛم٦م
1
)- 

ؼم اًمٕمٔمٞمؿ ذو اًمِم٠من اًمذى يًتدقمك دراؾم٦م وقمٜم٤مي٦م، وٓ ؿمدؽ أن ظمدؼم هق اخلواًمٜم٠ٌم  "ي٘مقل أسمق زهرة: 

، وٓ اقمتدداء، سمدؾ وىمعّ  ّذ  ُمـ همػم ضمريٛم٦م ارشمٙم٧ٌم، وٓخ ٕظمٞمف اسمٜمك ادم )ظمؼم ًمف ؿم٠مٟمف( سمام ومٞمف ُمـ ىمتؾ إ

سم٥ًٌم اًمٕم٤ٌمدة اخل٤مًمّم٦م ًمقضمف اهلل شمٕم٤ممم، ومام يم٤من ؾم٥ٌم آقمتداء إٓ ذًمؽ ؟ وًمذا ذيمر ؾمٌح٤مٟمف وىم٧م اجلريٛم٦م، 

هددق ؾمددٌٌٝم٤م، وسم٤مقمثٝمدد٤م، ممدد٤م يدددل قمددغم أن اًم٘مٚمدد٥م اخلٌٞمدد٨م ٓ يدومٕمددف ومٕمددؾ اخلددػم اعم٘مٌددقل إٓ إمم إذى و

)-"اعمٛم٘مقت
2
)- 

اًمٗمٕمؾ اعمٌٜمدك ًمٚمٛمجٝمدقل يتٓمٚمد٥م ؾمدٞم٤مىم٤ًم ذا دًٓمد٦ٍم  ٕنَّ واًمتٕمٌػم سم٤مًمٗمٕمؾ اعمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل) ومت٘مٌؾ(؛ 

وُم٤م ـمدقي أو أودٛمر، ولدذا مل  وًمٞمّمّقر جمٝمقل اًمٜمٗمسظم٤مص٦ٍم شمٜمٌئ قمـ ُمٙمٜمقن اعمِمٝمد، وظمٗم٤مي٤مه اعمٓمقي٦م؛ 

قمٚمٞمف اًم٘مٚم٥م ُمـ إظمالٍص وشم٘مقى وإيامن، ومت٘مٌدؾ اهلل  قمؾ؛ إؿم٤مرًة ًمتٕمٚمٞمؼ ىمٌقل اًمٕمٛمؾ قمغم ُم٤م اٟمٓمقىيًؿ اًمٗم٤م

)ُمـ أطمدمه٤م؛ إليامٟمف وشم٘مقاه، ومل يت٘مٌؾ ُمـ أظمر؛ ًمٙمٗمره وطمًده، وهذا وذاك حمٚمف اًم٘مٚم٥م
3
)- 

هٙمذا إمم أن أُمر اًم٘مٌقل أو قمدُمف ُمقيمقل إمم ًمٞمِمػم سمٜم٤مؤه  ؛واًمٗمٕمؾ ُمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمقل"ي٘مقل ؾمٞمد ىمٓم٥م: 

أٓ ٟمٌح٨م ٟمحـ قمدـ يمٞمٗمٞمد٦م هدذا اًمت٘مٌدؾ  :ىمقة همٞمٌٞم٦م وإمم يمٞمٗمٞم٦م همٞمٌٞم٦م -- وهذه اًمّمٞم٤مهم٦م شمٗمٞمدٟم٤م أُمريـ: إول

 -- "اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ "٤م ُم٠مظمقذة قمـ أؾم٤مـمػم ٟمرضمح أهّن  يمام ظم٤مو٧م يمت٥م اًمتٗمًػم ذم رواي٤مٍت  ،وٓ ٟمخقض ومٞمف

ي ىمٌؾ ىمرسم٤مٟمف ٓ ضمريرة ًمف شمقضم٥م احلٗمٞمٔم٦م قمٚمٞمف وشمٌٞمٞم٧م ىمتٚمف، وم٤مُٕمر مل يٙمـ ًمف اًمذ اإلحي٤مء سم٠منّ  :واًمث٤م 

ًمٞمحٜمدؼ  شمٕمٚمق قمغم إدراك يمٚمٞمٝمام وقمغم ُمِمٞمئتف -- ومام يم٤من هٜمد٤مك ُمدؼمرٌ  همٞمٌٞم٦مٍ  سمٙمٞمٗمٞم٦مٍ  همٞمٌٞم٦مٌ  ام شمقًمتف ىمقةٌ ومٞمف وإٟمّ  يدٌ 

اًمٜمٗمس اعمًت٘مٞمٛم٦م ذم هدذا إخ قمغم أظمٞمف، وًمٞمجٞمش ظم٤مـمر اًم٘متؾ ذم ٟمٗمًف! ومخ٤مـمر اًم٘متؾ هق أسمٕمد ُم٤م يرد قمغم 

)، وجم٤مل اًم٘مدرة اًمٖمٞمٌٞم٦م اخلٗمٞم٦م اًمتل ٓ دظمؾ إلرادة أظمٞمف ذم جم٤مل٤م بواًمت٘مرن اعمج٤مل -- جم٤مل اًمٕم٤ٌمدة 
4
)- 

                                                 

 -102، 102، ص 6(  يٜمٔمر: أسمق هالل اًمٕمًٙمري، اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م، ج6)

 -0006، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، ص1زهرة، زهرة اًمتٗم٤مؾمػم، ج (  حمٛمد أسمق0)

( يٜمٔمر: د- حمٛمد اًمًٞمد ُمقؾمك، اإلقمج٤مز اًمٌالهمل ذم اؾمتخدام اًمٗمٕمؾ اعمٌٜمدل ًمٚمٛمجٝمدقل، أؾمدت٤مذ إدب واًمٌالهمد٦م، ضم٤مُمٕمد٦م 3)

 اعمٜمّمقرة، )سمح٨م ذم اًمٜم٧م(-

 -271، ص0( ىمٓم٥م، ؾمٞمد، ذم فمالل اًم٘مررن اًمٙمريؿ، ج9)
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اعم١ميمد )سم٤مًمالم + ٟمقن اًمتقيمٞمد( ومٗمٞمف دًٓم٦ٌم قمغم طمرصف وؿمددة شمٕمٛمدده ًم٘متدؾ  )ٕىمتٚمٜمؽ(اًمٗمٕمؾ وٟمٚمحظ

اسمـ وم٤مرس: اًم٘م٤مف واًمت٤مء واًمدالم أصدٌؾ صدحٞمٌح يددل قمدغم أظمٞمف، واًم٘متؾ ومٞمف دًٓم٦م اعمقت سم٤مإلذٓل، ي٘مقل 

)اإلذٓل واإلُم٤مشم٦م
1
، وهق د أيْمد٤م د سم٤مٔظمر واًمْمٞمؼ اًمٜمٗمس، طم٥م وقمغم ومٞمف، اًمنماعمت٠مصؾ قمغم دل، وهق ُم٤م ي(

 ُم٤م شمٜم٤مؾم٥م ُمع اعمٕمٜمك اًمذي يريده إخ اًمٔم٤ممل اًمذي ىمتؾ أظم٤مه-

ٞمد٤مٍم ًمدف ذم اًمًٌدط، وًمٞمّمد٤مطم٥م اًمٜمٗمدل واظمت٤مر اًمتٕمٌػم اًم٘مرر  اؾمدؿ اًمٗم٤مقمدؾ) سم٤ٌمؾمدط (؛ ًمٞمٜمٗمدل أي ىم

وذم زهدرة آؾمتٛمرار ومٞمف؛ يمقن اًمتٕمٌػم ضم٤مء سمد) اًمٜمٗمل سمد)ُم٤م( + اًم٤ٌمء( ًمٚمٛم٤ٌمًمٖمد٦م ذم ٟمٗمدل اًم٘مٞمد٤مم سمًٌدط يدده،

)وم٘مد يم٤من قمـ ٟمٗمك اًمقصػ، أى أٟمف ٓ ي٘مع ُمٜمف ذًمؽ اًمٗمٕمؾ، وٓ يٛمٙمـ أن ي٘مع"اًمتٗم٤مؾمػم 
2
)- 

زاء سمٚمٗمظ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُم٘مروٟم٤ًم سم٤مًم٤ٌمء اعمزيدة ًمت٠ميمٞمد ومذيمر اًمنمط سمٚمٗمظ اًمٗمٕمؾ واجل "ي٘مقل اًمٜمٞم٤ًمسمقري: 

) "اًمٌت٦ميٙمت٥ًم سمف هذا اًمقصػ اًمِمٜمٞمع  ُم٤ماًمٜمٗمل دًٓم٦م قمغم أٟمف ٓ يٗمٕمؾ 
3
) - 

؛ ًمٞمقطمل سمٛمامرؾم٦م اًمتٓمقيع ُمرة سمٕمد ُمرة، ومٝمق اىمدؽماٌب سم٤مًمتددرج ًمٚمدٜمٗمس ُمدـ "ـمّققم٧م"وضم٤مء اًمٗمٕمؾ 

واعمٕمٜمك أّن ٟمٗمًف اٟم٘مد٤مدت ًمدف سم٘متدؾ أظمٞمدف ـم٤مقمد٦م  اًمٗمٕمؾ سمقؾمقؾم٦ٍم سمٕمد وؾمقؾم٦ٍم طمتك يتؿ ل٤م اًمٓم٤مقم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م،

) شمدراٞم٦م، وهل ُم٤م شمٜم٤مؾم٥م ُمع اعمٕمٜمك
5
)- 

) اعم٤مئددة:مع جع مظُّٱوذم ىمقًمف
36
ٟمٚمحظ أن دًٓم٦م اًمدهِم٦م واإلصم٤مرة د ذم أي٦م دد شمٚمت٘مدل ُمدع دًٓمد٦م  (

ذم اجلدرس  اعمٗمردة ذم اًمًٞم٤مق، ومٚمق أظمذٟم٤م اًمٌٜمٞم٦م سمّمٞمٖم٦م )وم٠مرؾمؾ اهلل همراسم٤م(، ؾمٜمجد: أن اإلرؾم٤مل دون اًمٌٕم٨م

 واًمدًٓم٦م، واجل٤مُمع ًمدًٓم٦م )أرؾمؾ( يٗمٞمد اًمتٛمٝمؾ وآشمئ٤مد-

)ولذا ي٘م٤مل: اؾمؽمؾمؾ إًمٞمف اٟمًٌط واؾمت٠مٟمس، وشمرؾمؾ ذم ىمراءشمف اشم٠مد 
4
، وهذا ٓ ي١مدي ُم٤م شم١مديف دًٓمد٦م (

)يٌح٨م ذم إرض(؛ ّٕٟمف ًمق مل ي٘مؾ ذم إرض؛ ًمتقهؿ همػمه٤م ذم اجلدق  سمٕم٨م، وظمّّمص اًمٌح٨م ذم إرض

 ومج٤مءت ُمٜم٤مؾم٦ٌم عمقىمٕمٝم٤م؛ يمقهن٤م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع اًمدومـأو اًمٌحر، 

                                                 

 ، )ىمتؾ(-9محد سمـ وم٤مرس، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، ج( اسمـ وم٤مرس، أسمق احلًلم أ6)

 ( يٜمٔمر: اسمـ ُمٜمٔمقر، ًم٤ًمن اًمٕمرب، )سمًط(-0)

 -0601، ص6( يٜمٔمر: حمٛمد أسمق زهرة، زهرة اًمتٗم٤مؾمػم،ج3)

، شمدح:  اًمِمدٞمخ زيمريد٤م 0( اًمٜمٞم٤ًمسمقري، ٟمٔم٤مم اًمديـ احلًـ سمـ حمٛمد سمـ طمًلم اًم٘مٛمل، همرائ٥م اًم٘مررن ورهم٤مئ٥م اًمٗمرىمد٤من، ج9)

 -172م، ص 6221هد .  6961، 6اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، ط قمٛمػمان، دار اًمٙمت٥م

 ، ) ٟمزع(-961، ص1( اسمـ وم٤مرس، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، ج1)
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؛ يٜمزل سمحٞم٨م يراه ىم٤مسمٞمؾ وم٠ملؿ اهلل همراسم٤مً  :اًمٌٕم٨م هٜم٤م ُمًتٕمٛمؾ ذم اإلل٤مم سم٤مًمٓمػمان إمم ذًمؽ اعمٙم٤من، أيو

 ؛اهلل اظمتد٤مره ًمدذًمؽ اًمدومـ طمٞمٚم٦م ذم اًمٖمرسمد٤من ُمدـ ىمٌدؾ، وإُمد٤م ٕنّ  ويم٠من اظمتٞم٤مر اًمٖمراب لذا اًمٕمٛمؾ إُم٤م ٕنّ 

وًمٕمدؾ هدذا ، اًمٜم٤مفمر إمم ؾمقاد ًمقٟمف ُمـ آٟم٘م٤ٌمض سمام ًمألؾمٞمػ اخل٤مه ُمـ اٟم٘م٤ٌمض اًمدٜمٗمسعمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤م يٕمؽمي 

)هق إصؾ ذم شمِم٤مؤم اًمٕمرب سم٤مًمٖمراب، وم٘م٤مًمقا:همراب اًمٌلم
1
)- 

ـَ اًمٜم٤َّمِدُِملمَ  " ٌََح ُِم أؿمدد  أصدٌح ٟم٤مدُمد٤مً اًمٜمد٤مدُملم(؛ يمقٟمدف ) ؛ وم٤مظمت٤مر اًم٘مررن اًمتٕمٌػم سم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمدؾ"وَم٠َمْص

ـَ اًمٜم٤َّم"ٕنّ  ؛ٟمداُم٦م واًمٜمدم أؾمػ اًمٗم٤مقمؾ قمغم ، "ٟم٤مدُم٤مّ ": قمغم متٙمـ اًمٜمداُم٦م ُمـ ٟمٗمًف، ُمـ أن ي٘م٤مل أدلٌّ  "ِدُِملمَ ُِم

ٌُقا ىَمْقُم٤ًم سمَِجَٝم٤مًَم٦ٍم وَمُتّْمٌُِحقا قَمغَم َُم٤م وَمَٕمْٚمُتْؿ  "ومٕمؾ صدر ُمٜمف؛ مل يتٗمٓمـ عم٤م ومٞمف قمٚمٞمف ُمـ ُمية ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َأْن شُمِّمٞم

احلجرات:)"َٟم٤مِدُِملمَ 
1
)- 

ورأى ٟمٗمًدف ادؽمئ  ،إذ رأى اًمٖمراب حيتٗمؾ سم٢ميمرام أظمٞمف اعمٞمد٧م ؛ىمتؾ أظمٞمف أي ٟمدم قمغم ُم٤م اىمؽمف ُمـ

 قمغم ىمتؾ أظمٞمف، وُم٤م إهاقمف إمم شم٘مٚمٞمد اًمٖمراب ذم دومـ أظمٞمف إٓ ُمٌدأ اًمٜمداُم٦م وطم٥م اًمٙمراُم٦م ٕظمٞمف-

ومجد٤مء ذم ، قمـ ظمقف قمذاب اهلل وٓ ىمّمد شمقسمد٦م، ومٚمدذًمؽ مل يٜمٗمٕمدف هذا اًمٜمدم مل يٙمـ ٟم٤مؿمئ٤مً  وحيتٛمؾ أنّ 

ُمدـ ؾمدـ  ذًمدؽ ٕٟمدف أوّل  ؛ُمدـ دُمٝمد٤م إٓ يم٤من قمغم اسمـ ردم إول يمٗمدٌؾ  ٤م ُمـ ٟمٗمس شم٘متؾ فمٚمامً ُم"اًمّمحٞمح: 

)"اًم٘متؾ
2
)- 

 ثالجا: املظتْٚ الصْتٕ:

 -يدرس هذا اعمًتقى اًمّمقت وقمالىمتف سم٤معمٕمٜمك ذم اًمًٞم٤مق اًمذي وضمد ومٞمف

رسم٤مٟم٤ًم، ومت٘مٌدؾ، ومٗمل أي٦م اًمٙمريٛم٦م ٟمٚمحظ سمروز أصقاٍت حلريم٦ٍم ُمٕمٞمٜم٦ٍم، يمحرف اًم٘م٤مف ذم )سم٤محلؼ، ىمرسم٤م، ىم

مل يت٘مٌؾ، ٕىمتٚمٜمؽ، إٟمام يت٘مٌؾ، اعمت٘ملم، ًمت٘متٚمٜمل، ٕىمتٚمؽ، ىمتؾ، وم٘متٚمف، ىمتؾ(، وهق طمرف ؿمديٌد ُمٗمّخؿ، خيرج 

)ُمـ أىمَم احلٜمؽ
3
يم٤محلؼ وووقطمف واجلٝمدر سمدف، واًمت٘مٌدؾ وفمٝمدقره،  تٜم٤مؾم٥م ُمع إًمٗم٤مظ اًمتل ذيمر ومٞمٝم٤م، ي(

ف، واعمت٘ملم وووقح شم٘مدقاهؿ ذم فمد٤مهر ؾمدٚمقيمٝمؿ، واًم٘متؾ وهمٚمٔمتف، وؿمدة وىمٕمتف واًم٘مٞم٤مم سمف، وومٔم٤مقم٦م ضمريٛمت

 قيمٝمؿ وُمٕم٤مُمالهتؿ-ٚموووقح وفمٝمقر اًمت٘مقى قمغم صٗم٤مت اعمت٘ملم وذم ؾم

                                                 

 -21ص، 1( اسمـ قم٤مؿمقر، اًمتحرير واًمتٜمقير، ج1)

 -21، ص1( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ج0)

 -072، 077، ص6( يٜمٔمر: اخلٓمٞم٥م، قمٌد اًمٙمريؿ، إقمج٤مز اًم٘مررن، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، اًم٘م٤مهرة، ط3)
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وطمرف اًمًلم ذم )سمًٓم٧م، سم٤ٌمؾمط، اخل٤مهيـ، ٟمٗم٤ًم، ٟمٗمس، اًمٜم٤مس(، وُمـ اعمٕمٚمقم  أن اًمًدلم طمدرٌف 

ر، وإًمٗمد٤مظ دواًمٞمً ُمٝمٛمقٌس اري ُمٕمف اًمٜمٗمس سمًٝمقًم٦م وين يمام أٟمف طمرف شمرىمٞمٍؼ ُمًتٗمؾ يقطمل سم٤مًمًٝمقًم٦م

 اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م شمقطمل هبذا اعمٕمٜمك ذم اًمًٌط، واًمٜمٗمس، واًمٜم٤مس -

اخل٤مهيـ( سمجري٤مٟمف ُمٕمٝمؿ أي: اخل٤مهيـ، واصٓمح٤مهبؿ ًمدف، وـمدقل وؿمددة ) وشمقطمل أصقات يمٚمٛم٦م

ظم٤ًمرشمف ظم٤مص٦م ذم طمرف اخل٤مء اعمٔمٝمر وإًمػ اعمدي٦م سمٕمده اًمتل شمقطمل سمٓمقل اخل٤ًمرة، ويمذًمؽ ٟمجد طمدرف 

رذم اعمد)إًمػ، واًمٞم٤مء(، يقطمقن ذم اًمٚمٗمٔم٦م سمٕمٛمؼ اخل٤ًمرة، ُمع طمرف اًمدراء اعمرىمدؼ اعمجٝمدقر )اًمًلم(، وطم

 اًمذي يتٜم٤مؾم٥م ُمع ظم٤ًمرشمف اًمٌٞمٜم٦م واًمقاوح٦م 

 "ىمرسم٤مٟم٤ًم ومت٘مٌؾ "يمام ٟمٚمحظ اًمتٜم٤مؾم٥م ُمع اعمٕمٜمك سملم اًمٔم٤مهرة واحلٙمؿ اًمتجقيدي، ومٗمل ىمقًمف شمٕم٤ممم:

يت اًمذي شمٜم٤مؾم٥م ُمع اعمٕمٜمك اعمخٗمل؛ ّٕن اًمت٘مٌؾ ٓ اًمت٘مك اًمتٜمقيـ ُمع طمرف اًمٗم٤مء ومتٙمّقن اإلظمٗم٤مء اًمّمق

اًمت٘مدك اًمٜمدقن اًمًد٤ميمٜم٦م سمد٤ملٛمزة  "ُمـ أطمددمه٤م"أطمٌد يٕمٚمٛمف ويمٞمػ شمّؿ ذًمؽ، وإّٟمام قمٚمٛمٜم٤م سمٜمتٞمجتف، وذم ىمقًمف: 

ومٙمقّٟم٤م اإلفمٝم٤مر اًمّمقيت واعمٕمٜمك أيْم٤ًم ُمٔمٝمٌر؛ ّٕن إخ اًمّم٤مًمح شم٘مٌؾ اهلل ُمٜمف، ويم٤من اًمت٘مٌؾ فمد٤مهرًا ُمدـ أصمدره 

 ف، ويم٤من هذا اًمت٘مٌؾ ؾم٤ٌٌم ذم ىمتٚمف ُمـ ىمٌؾ أظمٞم٦م اًمزء- اًمذي طمّمؾ سم

اًمت٘م٧م اًمٜمقن اًم٤ًميمٜم٦م ُمع طمرف اًم٤ٌمء؛ ومتٙمقن اإلىمالب اًمّمقيت يمام أّن  "ًمئـ سمًٓم٧م "وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

اعمٕمٜمك ومٞمف إىمالب؛ يمقٟمف ىمٌؾ اًمٙمالم قمـ اًمًٌط سم٤مًم٘متؾ مل يٙمـ إخ ىمد ُمّد يده وسمًٓمٝم٤م ًم٘متؾ أظمٞمف، ومحددث 

 ط إمم اًمًٌط  -حتقٌل ُمـ قمدم اًمًٌ

اًمت٘مك اًمتٜمقيـ ُمع طمرف اًمٞم٤مء ومتٙمقن اإلدهم٤مم اًمّمقيت، وهق ُمتٜم٤مؾمد٥ُم ُمدع  "همراسم٤ًم يٌح٨م"وذم ىمقًمف: 

اإلدهم٤مم ذم اعمٕمٜمك؛ يمقن اًمٖمراب وسمحثف ؿمدٙمال صدقرًة واطمددًة اُمتزضمد٤م ومٞمٝمد٤م، ومد٤مًمٖمراب سمددون اًمٌحد٨م ذم 

 راد اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م -إرض ًمـ يٗمٞمد ذم اعمققمٔم٦م واًمٕمؼمة، ومٝمام ممتزضم٤من ٓيمتامل اًمّمقرة اعم

 "رومقنداعمت٘مدلم، اًمٕمد٤معملم، اًمٔمد٤معملم، اًمٜمد٤مدُملم، اخلد٤مهيـ، اعمًد"ويمقٟم٧م أصقات اًمٗم٤مصٚم٦م ذم أي٦م 

عم٤م لذه إصدقات ُمدـ وىمدٍع مجٞمدٍؾ  "وهل أًمٗم٤مظ ُمٙمقٟم٦م ُمـ صقيت اعمد ) اًمٞم٤مء واًمٜمقن(، و) اًمقاو واًمٜمقن(؛ 

واإلطمًد٤مس سمد٤مجلامل اًمّمدقيت؛ ٕهندام ُمدـ احلدروف قمغم اًمًٛمع، ومتثػم هذه احلروف ومٞمٜم٤م اًمِمٕمقر سم٤معمتٕمد٦م، 

"اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٛمقؾمٞم٘مك
1)  
)- 

                                                 

( حمٛمد اًمّمٖمؼم ُمٞم٦ًم، مج٤مًمٞم٤مت اإلي٘م٤مع اًمّمقيت ذم اًم٘مررن اًمٙمريؿ، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، يمٚمٞم٦م أداب واًمٚمٖمد٤مت،  ضم٤مُمٕمد٦م حمٛمدد 6)

 -11م، ص0260ظمٞمي، سمًٙمرة، اجلزائر،
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 "وهل أيمثر احلروف إصم٤مرًة ٟمٓم٘مٞم٦م؛ ًمٚمتٜمٌٞمف وًمالؾمتج٤مسم٦م عم٤م يٕمروف اهلل )قمدز وضمدؾ ( ذم حمٙمدؿ شمٜمزيٚمدف، 

"ويمذًمؽ ) اعمٞمؿ واًمٜمقن ( مه٤م أـمقل اًمّمقاُم٧م اًمٕمرسمٞم٦م ُمدة زُمٜمٞم٦م ذم اًمٜمٓمؼ
1") 
ًمد٦م ، يمام أهّن٤م شمقطمل سمٛمد وإـم٤م(

 اعمٕمٜمك اًمذي ذيمرت ومٞمف-

اعمت٘ملم( سم٤مشم٤ًمع ُم٤ًمطم٦م اعمت٘ملم واُمتدداد صدٗم٤مهتؿ، يمدام شمدقطمل )اًمٕمد٤معملم( سم٤مشمًد٤مع ُمًد٤مطم٦م ) ومتقطمل 

اًمٕم٤معملم واُمتدادهؿ، و)اًمٜم٤مدُملم( سمِمدة اًمٜمدم واشم٤ًمقمف ويمثدرة إؾمدػ، ويمدذًمؽ و)اًمٔمد٤معملم، اخلد٤مهيـ، 

 ـم٤مًم٦م اًمٌ٘م٤مء ومٞمٝم٤م واًمتٕمٛمؼ ومٞمٝمام-اعمنومقن( أيْم٤م شمقطمل سمٛمٕمٜمك اًمٙمثرة ًمٚمخ٤ًمرة واإلهاف وإ

هذا اًمت٠ميمٞمد؛ ًمٞمدل ذم إومم قمغم احلدرص قمدغم ىمتدؾ أظمٞمدف  "ٕىمتٚمٜمؽ، أٟمف، ومٙم٠مّٟمام "وٟمٚمحظ اًمٖمٜم٦م ذم  

 وشمٕمٛمده ذم ذًمؽ، يمام يدل ذم اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م قمغم ؿمدة اًمت٠ميمٞمد واحلرص قمغم ومٔم٤مقم٦م ضمريٛم٦م اًم٘متؾ-

 اخلامت٘                             

سمٕمد اؾمتٞمٗم٤مئف ذم وصدػ  ٙمريؿ اؾمتخدم فم٤مهرة اًمتٗمّمٞمؾ ًمٚمٛمٕمٜمكًمٌح٨م ُم٤مدشمف سمٌٞم٤من أّن اًم٘مررن اًمخيتؿ ا

وسمٞم٤من ٟم٠ٌم) اسمٜمل ردم( وم٘مّص ىمّمتٝمؿ ذم وصٍػ هدي ُمتت٤مسمع؛ ًمٞمٕمؼّم قمـ ُمراده، وًمٞمح٘مؼ ُمٕمٜمد٤مه، وأٟمدف راقمدك 

ري٦م، وقمؼم قمٜمٝم٤م سم٤مًمٚمٗمظ ومٞمٝم٤م اعمتٚم٘مل ُمراقم٤مة يمٌػمة يمقٟمف اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م؛ وم٤مؾمتخدم ومٞمٝم٤م أٟمقاع إؾم٤مًمٞم٥م اًمتّمقي

اعمٜم٤مؾم٥م واعمٜمًجؿ ُمع اعمٕمٜمك، يمام اؾمتخدم اًمّمقت اًمٚمٖمقي ًمت٠ميمٞمد ُمٕمٜم٤مه٤م وشمٕمٛمٞم٘مف، وهق ُم٤م يدقطمل سمٌٞم٤مٟمدف 

 اعمٕمجز اًمٗمريد-

ويقإ اًمٌح٨ُم سمدراؾم٦م، واؾمتٙمِم٤مف ُمٙمقٟمد٤مت اجلدامل اًمٗمٜمدل ذم اًم٘مدررن اًمٙمدريؿ، واًمقىمدقف قمدغم 

، وًمت٤ًمهؿ ذم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٕمريٗمٝم٤م سمف؛ ًمٞمزداد إيامهن٤م سم٤مهللًمتروائٕمف؛ ًمٌٞم٤من إقمج٤مز اخلٓم٤مب اًمرسم٤م  ًمٚمٌنمي٦م، و

 اًمدقمقة إمم اهلل سمٌٞم٤مٟمف اعمٕمجز-

  

                                                 

إردٟمٞمد٦م،  ( اًمِماميٚم٦م، قمٌداهلل حمٛمد ي٤مؾملم، اإلي٘م٤مع ذم اًم٘مررن اًمٙمريؿ اًمًقر اعمٙمٞم٦م، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ، يمٚمٞم٦م أداب، اجل٤مُمٕمد٦م6)

 -97م، ص6222قمامن، إردن، 
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 مصادس البشح ّمشادعُ

إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك، وأمحد اًمزي٤مت، وطم٤مُمد قمٌد اًم٘م٤مدر، وحمٛمد اًمٜمج٤مر، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، شمح: جمٛمع  -6

 ، د- ت-6اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، دار اًمدقمقة، ط

، 6وٞم٤مء اًمديـ ٟمٍماهلل سمـ حمٛمد،  اعمثؾ اًم٤ًمئر ذم أدب اًمٙم٤مشم٥م واًمِمد٤مقمر، ج اسمـ إصمػم، أسمق اًمٗمتح -0

 م6221شمح: حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌداحلٛمٞمد، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، سمػموت، د- ط، 

 م-6229اسمـ قم٤مؿمقر، حمٛمد اًمٓم٤مهر، اًمتحرير واًمتٜمقير، دار اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنم، شمقٟمس، د- ط،  -3

، شمدح: قمٌدد اًمًدالم 9زيَمِرّي٤م، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، جاسمـ وم٤مرس، أسمق احلًلم أمحد سمـ وم٤مِرس سمـ  -9

 م-6272، 6ه٤مرون، دار اًمٗمٙمر، ط

، دار إطمٞم٤مء اًمٙمتد٥م اًمٕمرسمٞمد٦م، 1اسمـ ُم٤مضمف، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، ج -1

 م-6227، 6ط

 م-6227، 6اسمـ ُمٜمٔمقر، أسمق اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ ُمٙمرم،  ًم٤ًمن اًمٕمرب، دار)ص٤مدر(، سمػموت، ط -1

، دار 0ق اًمًٕمقد، حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٕمامدي، إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًدٚمٞمؿ إمم ُمزايد٤م اًمٙمتد٤مب اًمٙمدريؿ، جأسم -7

 إطمٞم٤مء اًمؽماث، سمػموت، د- ط، د-ت-

، 0، شمح: راضمل آؾمٛمر، دار اًمٙمتد٤مب اًمٕمدريب،  ط0أسمق مت٤مم، طمٌٞم٥م سمـ أوس، ديقاٟمف اًمِمٕمري، ج -2

 م-6229

 ر اًمٕمريب- د- ط، د- ت- أسمق زهرة، حمٛمد أمحد ُمّمٓمٗمك، زهرة اًمتٗم٤مؾمػم، دار اًمٗمٙم -2

 هد -6320رل هم٤مزي، ُمال طمقيش  قمٌد اًم٘م٤مدر، سمٞم٤من اعمٕم٤م ، ُمٓمٌٕم٦م اًمؽمىمل، دُمِمؼ، د- ط ،  -62

، دراؾم٦م وشمح: يقؾمدػ 3إٟمّم٤مري، مج٤مل اًمديـ قمٌد اهلل، أووح اعم٤ًمًمؽ إمم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ، ج -66

 اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٌ٘م٤مقمل، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، د- ط ، د- ت-

 م-6222، 9اجلقهري، إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد، اًمّمح٤مح، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت، ط -60

 م-6219، 6اخلٓمٞم٥م، قمٌد اًمٙمريؿ، إقمج٤مز اًم٘مررن، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، اًم٘م٤مهرة، ط -63

د- حمٛمد اًمًٞمد ُمقؾمك، اإلقمج٤مز اًمٌالهمل ذم اؾمدتخدام اًمٗمٕمدؾ اعمٌٜمدل ًمٚمٛمجٝمدقل، أؾمدت٤مذ إدب  -69

 ذم اًمٜم٧م(-واًمٌالهم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اعمٜمّمقرة، )سمح٨م 

راهم٥م، قمٌد اًمًالم ، وفمٞمٗمد٦م اًمّمدقرة اًمٗمٜمٞمد٦م ذم اًم٘مدررن اًمٙمدريؿ، ومّمدٚم٧م ًمٚمراؾمد٤مت واًمؽممجد٦م  -61

 م-6،0221واًمٜمنم، ط
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اًمزسمٞمدي، حمٛمد ُمرشم٣م، شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘مد٤مُمقس، دار ُمٙمتٌد٦م احلٞمد٤مة، سمدػموت، د- ط،  -61

 م-6211

 ه-6962، ٤0مس، دُمِمؼ، ط، دار اًمٗمٙمر اعمٕم1اًمزطمٞمكم، د- وه٦ٌم ُمّمٓمٗمك، ، اًمتٗمًػم اعمٜمٞمػم، ج -67

، شمح: ُمّمٓمٗمك قمٌدد اًم٘مد٤مدر 3اًمزريمٌم، سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل، اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مررن، ج -62

 م-6222، 6قمٓم٤م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط

، رشمٌف 6اًمزخمنمي، ضم٤مر اهلل أيب اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر، اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ، ج -62

 م-6221، 6ًالم ؿم٤مهلم، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، طووٌٓمف وصححف حمٛمد قمٌد اًم

اًمزُمر، أمحد ىم٤مؾمؿ، فمقاهر أؾمٚمقسمٞم٦م ذم اًمِمٕمر احلدي٨م ذم اًمٞمٛمـ، وزارة اًمث٘م٤موم٦م واًمًٞم٤مطم٦م، صٜمٕم٤مء،  -02
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رد اًم٘مدرر ،) رؾمد٤مًم٦م ُم٤مضمًدتػم( ىمًدؿ اًمٚمٖمد٦م وإدب دقمٌداهلل ىمدور ؾمٕمد، مج٤مًمٞم٤مت اعمثؾ ذم اًمًد -01

 م -٦0261م وهران، اجلزائر،اًمٕمريب، ضم٤مُمٕم

، 6اًمٕمٌدزم، أُمػم وم٤موؾ ؾمٕمد، ذم اًمٜم٘مد إديب احلدي٨م، ُمٙمت٦ٌم صالح اًمديـ إيقيب، احلديددة، ط -07
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 :امُلَلخَُّص 

ومٞمد٦م اعمد١مصمرة قمدغم أمهٞمتٝمد٤م ًم٘مد اهتؿ اًمٌح٨م سمدراؾمد٦م ضمزيدرة ُمٞمدقن.سمريؿ، وقمٜم٤مسهد٤م اجلٖمرا

تٞمٙمٞم٦م عمقىمٕمٝم٤م اجلٖمراذم، وومؼ ُمٜمٝمجٞم٦م ُمريم٦ٌم ُمدـ اعمدٜمٝم٩م ٞمآؾمؽماشمٞمجٞم٦م ذات اعمْم٤مُملم اجلٞمقسمقًم

اًمت٤مرخيل؛ ًمتتٌع جمري٤مت آطمداث اًمتل ُمرت هب٤م اجلزيرة، وُمٜمٝم٩م حتٚمٞمؾ اًم٘مقة ًمدراؾم٦م قمٜمد٤مس 

ٕمد٤معمل، واعمدٜمٝم٩م اًمقصدٗمل اجلٖمراومٞم٤م اًمتل قمززت ُمـ ىمقهت٤م وأمهٞمتٝم٤م قمغم اعمًتقى اإلىمٚمٞمٛمل واًم

ُمـ اعمح٤مور، أسمرزه٤م: ُمٕمٓمٞم٤مت اًمقصػ  ٛمٞم٦م ويمت٤مسم٦م اًمٌح٨م اًمذي شمْمٛمـ قمدداً جلٛمع اعم٤مدة اًمٕمٚم

ذم  ,سمدريؿ,اجلٖمراذم جلزيرة ُمٞمقن، وإمهٞم٦م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمتل متٞمزت هب٤م، صمدؿ ضمزيدرة ُمٞمدقن 

تٜمت٤مضم٤مت اؾمداؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًم٘مقى اًمدوًمٞمد٦م واإلىمٚمٞمٛمٞمد٦م واًمقـمٜمٞمد٦م، وىمدد شمقصدؾ اًمٌحد٨م إمم 

م   اعم٘مؽمطم٤مت اعمٜم٤مؾم٦ٌم ل٤م-  قمديدة، وىمدَّ

 

Abstract  
 

The research has focused on the geographical elements of Myon-Prim 

Island, its strategic importance and the geopolitical implications of its 

geographical location, according to historical methodology in tracking the 

events witnessed by the island and force analysis to study the elements of 

geography and the Island's importance at the regional and global level. 

The researcher has adopted the descriptive method for collecting 

scientific material.  This has included a number of axes, the most 

prominent of which are: 

Geographical description of the island of Myon, its strategic importance, 

and the island of Myon - Prem - in the strategies of international, regional 

and national powers. The researcher has resulted in a number of 

conclusions and made some appropriate proposals. 

                                                 

 -سمح٨م ذم اجلٖمراومٞم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واجلٞمقسمقًمتٞمؽ *

 أؾمت٤مذ اجلٖمراومٞم٦م احليي٦م واًمتٜمٛمٞم٦م احليي٦م اعم٤ًمقمد، ىمًؿ اجلٖمراومٞم٤م، يمٚمٞم٦م أداب، ضم٤مُمٕم٦م احلديدة-*
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 مكذم٘

، سمحٙمؿ ُمقوٕمٝم٤م اعمٙم٤م  ذم ُمٞم٤مه ُمْمٞمؼ إمحرُمـ أهؿ اجلزر اًمٞمٛمٜمٞم٦م ذم اًمٌحر  ضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ شُمَٕمدن 

شمدتحٙمؿ ومٝمدل  رق إوؾمدط ،دُمٜمٓم٘م٦م طمٞمقي٦م ذم اًمِمد سم٤مب اعمٜمدب، وُمقىمٕمٝم٤م اجلٖمراذم وآؾمؽماشمٞمجل ذم أهؿ

سمٛمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب اًمذي يرسمط سملم ظمٚمٞم٩م قمدن واًمٌحر إمحر، وشمنمف قمغم ظمٓمقط اعمالطم٦م اًمٕم٤معمٞمد٦م اًمتدل 

ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ ٟمٗمط يقُمٞم٤ًم، وشمتدومؼ ُمـ أُم٤مُمٝم٤م اعمّم٤مًمح اًمتج٤مري٦م وإؾم٤مـمٞمؾ  9.2شمٜم٘مؾ ُمـ ظمالًمف ُم٤م يزيد قمـ 

جمٛمققمد٦م ُمتداظمٚمد٦م ُمدـ اًمٍمداقم٤مت ٤م شمدور طمقلداًمٕمًٙمري٦م ًمٚم٘مقى اًمٕمٔمٛمك ذم همرب اًمٕم٤ممل وذىمف، ًمذًمؽ 

 ٕم٤معمل، ُمـ أضمؾ اًمًٞمٓمرة واًمٜمٗمقذ ومح٤مي٦م اعمّم٤مًمح-اإلىمٚمٞمٛمل واًمقمغم اعمًتقى اًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

يمؾ هذه اعمٕمٓمٞم٤مت دمٕمؾ ُمـ ضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ واطمدة ُمـ أهؿ ُمرايمز اًم٘مقة اًمتدل متٙمدـ اًمدٞمٛمـ ُمدـ 

اًمًٞم٤مؾمدٞم٦م  واإلُمٙم٤مٟمد٤متٓؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمًٞمٓمرة قمغم هذا اعمْمٞمؼ آؾمؽماشمٞمجل، ٓؾمٞمام إذا اُمتٚمٙم٧م اًم٘مدرات ا

 واًمٕم٤معمٞم٦م ذم هذا اعمٛمر احلٞمقي- اإلىمٚمٞمٛمٞم٦موآىمتّم٤مدي٦م اًمتل شم٤ًمقمده٤م قمغم شم٠مُملم اعمّم٤مًمح اًمقـمٜمٞم٦م و

ىمقهتد٤م آىمتّمد٤مدي٦م واًمّمدٜم٤مقمٞم٦م أن شمٌٜمدل م 6222 ذم هت٤محت٘مٞمدؼ وطمدد ةقمد٤مدإاًمٞمٛمـ سمٕمد وىمد طم٤موًم٧م 

 قمغم اًمٕمد٤ممل، ُمدـ أضمدؾ شمٕمزيدز ُمٙم٤مٟمتٝمد٤م اًمدوًمٞمد٦م، آٟمٗمت٤مح اًمتج٤مري واًمًٞم٤مدواٟمتٝم٤مج ؾمٞم٤مؾم٦م واًمٕمًٙمري٦م 

 02يمؿ، سمام ومٞمٝم٤م ُمـ ُمقاٟمئ دم٤مري٦م وٟمٗمٓمٞم٦م شمزيد قمدـ  0122ُمًتٗمٞمدة ُمـ واضمٝم٤مهت٤م اًمٌحري٦م اعمٛمتدة ٕيمثر ُمـ 

رف قمدغم ممدرات اعمالطمد٦م اًمدوًمٞمد٦م، ٓؾمدٞمام ضمزيدرة دضمزيدرة شمِمد 620ُمٞمٜم٤مء، وضمزر اؾمؽماشمٞمجٞم٦م شمزيد قمدـ 

ًمٕمدم اؾمدت٘مرار وودٕمٝم٤م اًمدداظمكم،  اً ٤مت يمٌػمة ذم ؾمٌٞمؾ حت٘مٞمؼ ذًمؽ، ٟمٔمرٕمقىمُمٞمقن.سمريؿ، إّٓ أهن٤م واضمٝم٧م ُم

سمرهمٌد٤مت وأـمدامع اًم٘مدقى اًمٕمٔمٛمدك اًمتدل  اإليٗمد٤مء، وقمدم ىمدرهت٤م قمدغم اإلىمٚمٞمٛملواومت٘م٤مده٤م ًمث٘م٦م دول اجلقار 

 شمٞمجل اًمدذي شمتٛمتدع سمدف يتحدقل إمم قمد٥مءشمتزاطمؿ ذم اعمٜمٓم٘م٦م وهتٞمٛمـ قمٚمٞمٝم٤م مم٤م ضمٕمؾ هذا اًمث٘مدؾ اجلٞمقاؾمدؽما

ُمِمدٙمٚم٦م اًمٌحد٨م ُمدـ يمقهند٤م شمًدٚمط  أمهٞمد٦مؽمسمّم٦م سم٤مًمٞمٛمـ، ًمذًمؽ شمدؼمز اعمٕـمامع شمٚمؽ اًم٘مقى  ٤مً وهدومقمٚمٞمٝم٤م، 

اًمْمقء قمغم ضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ وممٞمزاهت٤م اجلٖمراومٞم٦م وأمهٞمتٝم٤م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م قمغم اعمًتقى اإلىمٚمٞمٛمدل واًمٕمد٤معمل، 

ٛمٞم٦م اإلٟمجٚمٞمزيد٦م ويمدذًمؽ اًمتًد "ُمٞمدقن"إمم أن اًمٌح٨م اقمتٛمدد اًمتًدٛمٞم٦م اًمٕمرسمٞمد٦م ًمٚمجزيدرة  اإلؿم٤مرةودمدر 

 -" Primسمريؿ "اعمِمٝمقرة 

 مؼهل٘ البشح

هدوم٤ًم مم٤م ضمٕمٚمٝم٤م ، سمريؿ وأمهٞمتٝم٤م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م.دراؾم٦م ضمزيرة ُمٞمقن ذمُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م شمتٛمثَّؾ 

 -إمحرواًمٌحر سم٤مب اعمٜمدب ُمْمٞمؼ  اعمتٜم٤موم٦ًم قمغم اًمدوًمٞم٦ماًم٘مقى ٓؾمؽماشمٞمجٞم٤مت 
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 أٍذاف البشح

 ؾمٞمح٤مول اًمٌح٨م حت٘مٞمؼ إهداف أشمٞم٦م:

 -سمريؿ.ٖمراومٞم٦م جلزيرة ُمٞمقنتٕمّرف قمغم اعمٕمٓمٞم٤مت اجلاًم -

 ُمٞمقن.سمريؿ- ضمزيرةقىمع عمذات اعمْم٤مُملم اجلٞمقسمقًمتٞمٙمٞم٦م إسمراز إمهٞم٦م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م  -

 ميَذٔ٘ البشح

ُمـ أضمؾ اًمقىمدقف قمدغم يم٤معمٜمٝم٩م اًمت٤مرخيل  ،عمقوقع اًمدراؾم٦م قمديدة قمغم ُمٜم٤مه٩م ُمٜم٤مؾم٦ٌماقمتٛمد اًمٌح٨م 

 The Analysisُمٞمددقن.سمريؿ، وُمددٜمٝم٩م حتٚمٞمددؾ اًم٘مددقة جمريدد٤مت إطمددداث اًمتددل ُمددرت هبدد٤م ضمزيددرة

Approach ،صمدؿ  ًمدراؾم٦م اعمٕمٓمٞم٤مت اجلٖمراومٞم٦م اعم١مصمرة ذم قمقاُمؾ اًم٘مقة واًمْمٕمػ وأمهٞمتٝمد٤م آؾمدؽماشمٞمجٞم٦م

ًمرؾمدؿ وإظمدراج  Arc GISوآؾمتٕم٤مٟم٦م سمت٘مٜمٞم٤مت جلٛمع اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م وقمروٝم٤م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل 

 ٚمٌح٨م-اًمالزُم٦م ًماخلرائط اًمرىمٛمٞم٦م 

 (بشٓه)اجلػشايف جلضٓشٗ مٌْٔالْصف  معطٔـاتاًل: أّ

سمريؿ ُم٘مقُم٤مت وإُمٙم٤مٟم٤مت ضمٖمراومٞم٦م ُمتٜمققم٦م ضمٕمٚمتٝم٤م حمقر اهتامم اًم٘مقى اإلىمٚمٞمٛمٞمد٦م .ضمزيرة ُمٞمقنتٚمؽ مت

 ، وأهؿ شمٚمؽ اعم٘مقُم٤مت:واًمٕم٤معمٞم٦م

 املْقع اجلػشايف:

ذق أومري٘مٞمد٤م )اًم٘مدرن سمريؿ سملم اًمزاوي٦م اجلٜمقسمٞم٦م اًمٖمرسمٞمد٦م ًمِمدٌف اجلزيدرة اًمٕمرسمٞمد٦م وسمدلم .شم٘مع ضمزيرة ُمٞمقن

داظمؾ اعمًٓمح اعم٤مئل عمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب اًمذي يرسمط اًمٌحر  ،٦م ًمٚمجٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦مٛمٞمٚمٞمىمومري٘مل( وٛمـ اعمٞم٤مه اإلاإل

ضمٌؾ اًمِمدٞمخ ؾمدٕمٞمد ذم ُمٜمٓم٘مد٦م رأس يمؿ قمـ  3حقازم خٚمٞم٩م قمدن، ويٗمّمؾ سملم اًمٞمٛمـ وضمٞمٌقيت، وشمٌٕمد سمسمإمحر 

ومري٘مدل اعم٘م٤مسمدؾ لد٤م ُمدـ ضمٝمد٦م ـ اًمًد٤مطمؾ اإلقميمؿ  02ازم سمحقذو سم٤مب قمغم اًم٤ًمطمؾ اًمٞمٛمٜمل ُمـ ضمٝم٦م اًمنمق، و

، أي أهن٤م أىمرب إمم اًمؼم اًمٞمٛمٜمل ُمٜمف إمم اًمؼم اجلٞمٌقيت ذم ُمقوع ُمٙم٤م  ُمٝمؿ ينمف قمغم اعمْمٞمؼ ُمـ مجٞمدع (6)اًمٖمرب

، وًمدذًمؽ ومد٢من (0)اًمت٤مسمٕمد٦م عمح٤مومٔمد٦م شمٕمدز( سم٤مب اعمٜمدبذو سم٤مب )ُمديري٦م  قُمَزْل إطمدى ( وهل 6اجلٝم٤مت، ظمريٓم٦م )

 ٖمراذم اعمتٛمٞمز يٛمثؾ رأس ُم٤مل ـمٌٞمٕمل وؾمٞم٤مد دوملم، وصمروة ىمقُمٞم٦م ًمٚمٞمٛمـ مل شمًتٖمؾ سمٕمد-ُمقىمٕمٝم٤م اجل

 املْقع الفلهٕ:

ؿمدامًٓ وسمدلم ظمٓمدل °  0192 60و  °   10 3760سمريؿ سمدلم دائدريت قمدرض: .شم٘مع ضمزيرة ُمٞمقن

ذىمد٤ًم  09 01 93°أي أهن٤م شم٘مع قمٜمد شم٘م٤مـمع ظمط اًمٓمدقل:  ذىم٤مً ° 17 01 93و  °   01 03 93ـمقل:

)ؿمامًٓ  69  32  60°ُمع دائرة اًمٕمرض: 
3
) 

                                                 

 -90ٞمف اعمٕمٜمقي، صٜمٕم٤مء، ص:( اجلزر اًمٞمٛمٜمٞم٦م ذم اًمٌحر إمحر وظمٚمٞم٩م قمدن، دائرة اًمتقضم6221سمقرضمل، قمٌد اهلل قمكم ) (6)

 اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وزارة اإلدارة اعمحٚمٞم٦م، اًمت٘مًٞمؿ اإلداري ًمٚمجٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، حم٤مومٔم٦م شمٕمز-  (0)

 ArcGISو  RSُمـ حتديد اًم٤ٌمطمث٤من اقمتامدًااقمغم شم٘مٜمٞم٤مت  (3)
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 فخح علي عبذهللا الشعيبي  صتراجييي الـذوليجسيرة ميون)بريم( والخىافط لا 

 

 الؼهل ّاملظاس٘: 

اًمذي حيتؾ طمٞمزًا ُمٙم٤مٟمٞم٤ًم ُمٜم٤مؾم٤ًٌم ذم ُمْمٞمؼ سم٤مب  سمريؿ سمِمٙمٚمٝم٤م الالزم ؿمٌف اعمًتدير.شمتٛمٞمز ضمزيرة ُمٞمقن

يمؿ 63اعمٜمدب سمٛم٤ًمطم٦م شم٘مدر سمحقازم 
2
 (

1
، سمٕمٙمس ُم٤م إذا ًمق يم٤من ؿمٙمٚمٝم٤م أو ُمقوٕمٝم٤م همػم ذًمؽ، وم٢مٟمف ٓؿمؽَّ (

 ػ ُمـ ىمقهت٤م وأمهٞمتٝم٤م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م؛ ٕٟمف ؾمٞمٕمٞمؼ طمريم٦م اعمالطم٦م ذم اعمْمٞمؼ، وىمد إمٚمٝم٤م ُمًتحٞمٚم٦م-ؾمٞمْمٕم

)اعمٜمتٔمؿ اجلٖمراذم إّن هذا اًمِمٙمؾ
0
 إُمٙم٤مٟم٤مهت٤م اجلٞمقؾمٞم٤مؾمٞم٦مُمـ ىمقهت٤م و زيرة و٤مقمػاجلسمف  تزاًمذي متٞمَّ ، (

ؿ سمف شمتشمنمف قمغم ُمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت، ووضمٕمٚمٝم٤م  ُمـ  ٚمٌحر إمحرٜمقيب ًماجلدظمؾ سم٤معموحٙمَّ

ر ل٤م ظمٓم٤ًم ؾم٤مطمٚمٞم٤ًم ُمتٕمرضم٤ًم، وجمٛمققم٦م ُمـ اخلٚمج٤من اًمّمٖمػمة واعمقاٟمئ واعمراومئ اعمحٛمٞم٦م  ،سم٘مٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م ٦مأيّ  ووومَّ

وُم٤ًمطم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم وقمٛم٘م٤ًم اؾمؽماشمٞمجٞم٤ًم ًمٚمٛمٜم٤مورة اًمٕمًٙمري٦م واًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م، وهقم٦م ٟم٘مؾ اًم٘مقات ووصقل 

ـمرق وُمقاصالت إمم ٟمِم٤مء ؿمٌٙم٦م ٤مًم٦م احلرب، سم٤مإلو٤موم٦م إمم إاإلُمدادات واعم١من إمم أي ُمٙم٤من ذم اجلزيرة ذم طم

 أٟمح٤مئٝم٤م اعمختٚمٗم٦م، وُمٝم٤مسمط ًمٚمٓم٤مئرات اًمّمٖمػمة واعمتقؾمٓم٦م، وإىم٤مُم٦م ُمرايمز قمٛمراٟمٞم٦م وظمدُمٞم٦م ُمتٜمققم٦م- 

ٕمددد ٟم٘مٓمدد٦م وددٕمػ ُمددـ وضمٝمدد٦م ٟمٔمددر اجلٖمراومٞمدد٤م اًمًٞم٤مؾمددٞم٦م يًدد٤مطم٦م اعمصددٖمر وقمددغم اًمددرهمؿ ُمددـ أن 

)واجلٞمقسمقًمٞمتٞمؽ
3
ٟمٔمرًا ٕمهٞم٦م اعمقوع أو اعمٙم٤من اًمذي شمقضمدد سمريؿ .٦ًٌم جلزيرة ُمٞمقنإّٓ أّن إُمر خيتٚمػ سم٤مًمٜم(

يٛمثؾ أطمد قمقاُمؾ اًم٘مقة اًمتل ضمٕمٚمتٝم٤م شمتحٙمؿ سمِمٙمؾ يم٤مُمدؾ سمقاطمدد ُمدـ أهدؿ ن صٖمر ُم٤ًمطمتٝم٤م ومٞمف، طمٞم٨م إ

اعمْم٤مئؼ واعمٛمرات اعم٤مئٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل، وشمرك ومراهم٤مت ُمٜم٤مؾم٦ٌم عمرور ظمٓمقط اعمالطم٦م اًمدوًمٞم٦م ُمدـ أُمد٤مم ؾمدقاطمٚمٝم٤م 

ٖمرسمٞم٦م واجلٜمقسمٞم٦م واًمِمامًمٞم٦م، وشمٙمقن حت٧م ُمراىمٌتٝم٤م ذم مجٞمع إطمقال واًمٔمروف، ذم طملم أن اشم٤ًمع اًمنمىمٞم٦م واًم

 أُم٤مُمٝم٤م- ٞمٖمٚمؼ اعمْمٞمؼ أُم٤مم اعمالطم٦م اًمدوًمٞم٦م؛ ٕٟمف ؾم٤ًم ـمٌٞمٕمٞم ٤مً قم٤مئ٘ماعم٤ًمطم٦م هٜم٤م يِمٙمؾ 

 املياخ:

 درضمد٤متسم٤مًمتدرج ظمالل ومّمقل اًمًدٜم٦م، طمٞمد٨م شمرشمٗمدع سمريؿ .ضمزيرة ُمٞمقنذم  ٞم٦مٜم٤مظماًمٔمروف اعمتًؿ شم

وشمتدٟمك اًمرـمقسمد٦م اًمٜمًدٌٞم٦م صدٞمٗم٤ًم ، ( م°62)ذم ؿمٝمقر اًمِمت٤مء شمٜمخٗمضو (م°30.0)ؿمٝمقر اًمّمٞمػ ذم احلرارة 

)%( 11%( وشمزداد ؿمت٤مء )91)
6
، مم٤م إمؾ ُمٜم٤مظمٝمد٤م ُمؽم( 0,6ذم ؾمقاطمٚمٝم٤م ) ومْماًل قمـ طمريمتل اعمد واجلزر، (

                                                 

 اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، الٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألراا واعم٤ًمطم٦م واًمتخٓمٞمط اًمٕمٛمرا ، صٜمٕم٤مء-  (6)

ريـ سمدلم اعمٜمٝمجٞمد٦م واًمتٓمٌٞمدؼ، د(، اجلٖمراومٞم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سمٛمٜمٔمدقر اًم٘مدرن احلد٤مدي واًمٕمِمد0262اًمًامك، حمٛمد أزهر ؾمٕمٞمد ) (0)

 -627ُمقؾمققم٦م اًمًامك اًمٕمٚمٛمٞم٦م إلصدارات اًمٙمت٥م اجلٖمراومٞم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م احلديث٦م، دار اًمٞم٤مزوري ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، إردن، ص: 

٤مهٞمٛمل واًمٜمٔمددددددري ًمٕمٚمددددددؿ اجلٞمقسمقًمتٞمددددددؽ ( اإلـمدددددد٤مر اعمٗمدددددد0260ؾمددددددٚمٞمامن، قمٌددددددد احلٙمددددددٞمؿ ) (3)

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/12/18/280146.html 

 م- 0269الٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٓمػمان اعمد  وآرص٤مد، شم٘مٜمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت، سمٞم٤مٟم٤مت اًمٓم٘مس واعمٜم٤مخ  (6)
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 فخح علي عبذهللا الشعيبي  صتراجييي الـذوليجسيرة ميون)بريم( والخىافط لا 

 

 ر٤مُمٓمدإده٤م اجلٗم٤مف سم٥ًٌم ىمٚم٦م إّٓ أٟمف يًقُم٘مٌقًٓ سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ٟمتٞمج٦م ًمت٠مصمره٤م سمٕم٤مُمكم اًمٌحر وصٖمر اعم٤ًمطم٦م، 

 ٤مًمريد٤مح اًمِمدديدةشم٠مصمره٤م سم، و٤مً (ُمؿ.ؾمٜمقي3222 , 0022)ارشمٗم٤مع ُمٕمدٓت اًمتٌخر، وسمقص٦م.ؾمٜمقي٤مً ( 0.1)

)اًمتل شمِمتٝمر هب٤م ُمٜمٓم٘م٦م سم٤مب اعمٜمدبيمؿ.ؾم٤مقم٦م( 92)
0
رب، دٕمذسمد٦م اًمّمد٤محل٦م ًمٚمِمد٤مه اًمٞمدٝم٤م اعمًمذًمؽ شمٜمٕمدم ومٞم، (

ذم اؾمدؽماشمٞمجٞم٦م ٞمد٦م شمًد٤مقمد قمدغم إىم٤مُمد٦م ُمِمد٤مريع هذه اًمٔمروف شمِمٙمؾ ُم٘مقُم٤مت ـمٌٞمٕموسم٤مًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ وم٢من 

شمٕمزز ُمـ اًمًٞم٤مدة اًمقـمٜمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م، ٓؾمٞمام أهن٤م شمقومر سمٞمئ٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم إلىم٤مُم٦م ُمِم٤مريع قمٛمالىم٦م إلٟمت٤مج اًمٓم٤مىمد٦م  اجلزيرة

رىمل داًمِمد هد٤مذم ممر ( ُمدؽم6 ,0)، وطمريمتل اعمد واجلدزر( ُمؽم9.1اًمٕم٤مًمٞم٦م) طمريم٦م إُمقاجُمـ اًمري٤مح أو ُمـ 

روقم٤مت د، ويمدذًمؽ إىم٤مُمد٦م ُمِمداًمؼم اًمٞمٛمٜملّمٚمٝم٤م قمـ ؿمٌف ضمزيرة اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد قمغم اًمذي يٗم)سم٤مب إؾمٙمٜمدر( 

)ؾمٞم٤مطمٞم٦م وقمٛمراٟمٞم٦م وظمدُمٞم٦م رائدة-
3
) 

 البئ٘ ّأػهال الظطح

ر اًمرسمد٤مقمل )اعمٞمقؾمدلم دسمريؿ ُمـ صخقر ٟم٤مري٦م وسمريم٤مٟمٞم٦م صدٚم٦ٌم شمٕمدقد إمم اًمٕمّمد.شمتٙمقن ضمزيرة ُمٞمقن

)اعمت٠مظمر(
9
اًمِمدامزم ؾمدٝمؾ واؾمدع  ئٝمد٤مطمٞم٨م يٛمتدد ذم ضمزؾمٓمحٝم٤م سم٤ًمـم٦م ُمٔمٝمره اًمتْم٤مريز، ٖمٚم٥م قمغم وي، (

وُمٙم٤مؿمػ اًمِمدٕم٤مب  ،ُمـ رواؾم٥م ومت٤مشمٞم٦م )رُمٚمٞم٦م ويمٚمًٞم٦م( شمتخٚمٚمف سمٕمض اًمٙمث٤ٌمن اًمرُمٚمٞم٦م اًم٤ٌمرزة٠مًمػ يت ٤مً ٟمًٌٞم

 (11ف)ارشمٗم٤مقمد، ويٌٚمدغ ُمتقؾمدط اعمرضم٤مٟمٞم٦م واًمّمخقر اجلػمي٦م اًمتل شمرؾم٧ٌم قمغم اًمِمقاـمئ اًمّمخري٦م اًمٜم٤مريد٦م

ريد٦م ُمدـ اجلزيدرة ومٞمتٙمدقن ُمدـ اًمّمدخقر اًمٜم٤مرىمل داًمِمداجلٜمدقيب اجلزء ، أُم٤م ُمؽمًا ومقق ُمًتقى ؾمٓمح اًمٌحر

سم٤مدمد٤مه  ُمٜمحددرةُمـ اًمًد٤مسمؼ، ويٜمتٝمدل قمٜمدد ظمدط اًمًد٤مطمؾ سمح٤مومد٤مت ضمٌٚمٞمد٦م  ٤مً واًمؼميم٤مٟمٞم٦م، وهق أقمغم ارشمٗم٤مقم

 ٝمد٤موذم ـمروم، ُمدؽمًا ومدقق ُمًدتقى ؾمدٓمح اًمٌحدر (21)ويقضمد ومٞمف أقمغم ٟم٘مٓم٦م ذم اجلزيرة سم٤مرشمٗم٤مع  ،اًم٤ًمطمؾ

وشمتخدذ اجلزيدرة اًمِمدٙمؾ  ،ُمؽمًا ومقق ُمًتقى ؾمدٓمح اًمٌحدر (32)شمدراٞم٤ًم إمم  اجلٜمقيب اًمٖمريب ي٘مؾ اعمٜمًقب

شمٕمرو٧م ؾمقاطمٚمٝم٤م ًمٕمٛمٚمٞم٤مت صمؿ  ،شمِمٙمٚم٧م ُمـ ُمّمٝمقرات سمريم٤مٟمٞم٦م ؾم٤مئٚم٦م دمٛمدت سمٕمد ضمري٤مهن٤م هن٤مٕ ،الالزم

                                                 

ر، صدٜمٕم٤مء، د، ُمريمز قم٤ٌمدي ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمِمد( ُمٜم٤مخ اًمٞمٛمـ: دراؾم٦م ذم اجلٖمراومٞم٤م اعمٜم٤مظمٞم٦م6222حمٛمد، قمٌد اًم٘م٤مدر قم٤ًمج ) (0)

 -31، 09ص:

( شمقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ُمدـ اعمدد واجلدزر وآُمدقاج واًمتٞمد٤مرات اًمٌحريد٦م 0263اعمجٞمدي، قمٌد اًمرىمٞم٥م هم٤مًم٥م طمًـ ) (3)

، وؿمددٝم٤مدة سمددراءة 767واًمريدد٤مح ذم ُمْمددٞمؼ سمدد٤مب اعمٜمدددب، وزارة اًمّمددٜم٤مقم٦م واًمتجدد٤مرة، سمددراءة اظمددؽماع ُمًددجٚم٦م سمددرىمؿ 

 ، صٜمٕم٤مء- 22.0263ؿاظمؽماقمرىم

ر، صدٜمٕم٤مء، د( ضمٞمقًمقضمٞم٦م اًمٞمٛمـ، ُمريمز قم٤ٌمدي ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمِم6222اخلرسم٤مش، صالح قمٌد اًمقاؾمع وإٟمٌٕم٤موي، حمٛمد) (9)

 -621، 629ص: 
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صد٤محل٦م إلىم٤مُمد٦م اعمدقاٟمئ ن احل٧م اعم٤مئل، ممد٤م أدى إمم شمدداظمؾ اًمٞمد٤مسمس ُمدع اعمد٤مء ُمِمدٙماًل شمٕمرضمد٤مت وظمٚمجد٤م

)واعمراومئ
6
د وظمٚمٞم٩م وًمٞم٤مم، وظمٚمٞم٩م ضمٞمٛمس، وظمٚمٞم٩م ؿم٤مٟمد، وظمٚمٞم٩م ومد٤مًمس، وقمٚمٞمدف ؿمدٞمّ  ،: ظمٚمٞم٩م ُمٞمديُمثؾ(

 -٤مً ، ورظمر قمغم ظمٚمٞم٩م وًمٞم٤مم ذىم٤مً ُمـ ىمًٛملم، ىمًؿ قمغم ظمٚمٞم٩م ُمٞمدي همرسمُمٞمٜم٤مء سمريؿ اًمذي يتٙمقن 

ٞمدزات وإُمٙم٤مٟمد٤مت ممأو٤مف ل٤م ىمد زيرة اجلًٓمح اًمتْم٤مريًٞم٦م واًمٓمٌقهمراومٞم٦م ًمٔم٤مهر ذم اعمتٜمقع هذ اًمإّن 

ات قمديددة يمدد: إىم٤مُمد٦م ومٜمد٤مرات إلرؿمد٤مد ٞمدزأقمٓمتٝمد٤م مم٤معمٜم٤مـمؼ اعمرشمٗمٕم٦م وم ،ٞمجٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م وقمًٙمري٦ماؾمؽماشم

ْمدٞمؼ سمد٤مب اعمٜمددب، وضمٜمدقب ذم ُموإىم٤مُم٦م حمٓم٤مت رادار ًمٚمرصد واعمراىم٦ٌم، وشم٠مُملم اًمًالُم٦م اعمالطمٞم٦م  اًمًٗمـ

ؼ ُمـ أي ُمٙمد٤من ذم اًمتحٙمؿ سم٤معمْمٞمإُمٙم٤مٟمٞم٦م ، وواًم٘مرن آومري٘مل، وظمٚمٞم٩م قمدن واعمحٞمط الٜمدي إمحراًمٌحر 

سمٞمٜمام شمّمٚمح اعمٜم٤مـمؼ اعمٜمًٌٓم٦م إلىم٤مُم٦م ُمٝم٤مسمط وُمدارج ًمٚمٓم٤مئرات، وؿمدٌٙم٤مت اًمٓمدرق وُمٜمِمدآت اًمٌٜمد٤مء  اجلزيرة

واًمتٕمٛمػمأُّم٤م اعمٜم٤مـمؼ اًم٤ًمطمٚمٞم٦م واًمِم٤مـمئٞم٦م ومتٜم٤مؾم٥م إٟمِم٤مء ُمراومئ ًم٘مقارب اًمّمدٞمد، وُمدقاٟمئ ًمًدٗمـ اًمٌْمد٤مئع 

ًمًٗمـ واًم٘مدقارب، سم٤مإلود٤موم٦م إمم ُمِمد٤مريع واحل٤موي٤مت وُمرايمز اًمتزود سم٤مًمقىمقد، وظمدُم٤مت إصالح وصٞم٤مٟم٦م ا

)اًمتٜمٛمٞم٦م اًمًٞم٤مطمٞم٦م-
0
) 

)"اًمدوم٤مع ذم اًمٕمٛمدؼ "يمام أن ىمرهب٤م ُمـ اًمؼم اًمٞمٛمٜمل يقومر ل٤م ُمٞمزة 
3
وفمٝمدػم دومد٤مقمل طمّمدلم ُمدـ ىمٛمدؿ  ،(

طمٗمظ اًمتدقازن آؾمدؽماشمٞمجل ذم  قمغمي٤ًمقمد  مم٤ماجل٤ٌمل اًمٞمٛمٜمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمٓمٚم٦م قمغم سم٤مب اعمٜمدب واًمٌحر إمحر، 

ويِمٙمؾ قم٤مُمؾ وٖمط قمغم اًم٘مقاقمد اًمٕمًٙمري٦م إضمٜمٌٞم٦م اعمتٛمريمدزة ذم يمدؾ ُمدـ ضمٞمٌدقيت ٞمقي٦م، ٦م احلهذه اعمٜمٓم٘م

 ذم هذه اعمٜمٓم٘م٦م احلٞمقي٦م- اإلهائٞمٚمٞم٦م، وحيد ُمـ الٞمٛمٜم٦م وارشمػمي٤م قمغم اًمْمٗم٦م إظمرى ًمٚمٛمْمٞمؼ

 الظهاٌ 

)م0229شمٕمداد  ٟمًٛم٦م قمغم وومؼ سمٞم٤مٟم٤مت 006سمريؿ .ضمزيرة ُمٞمقن يٌٚمغ قمدد ؾمٙم٤من
6
سمٞمئ٦م  هن٤ممم٤م يٕمٜمل أ، (

، ٓؾمٞمام ُمٞم٤مه اًمنمب ْمدروري٦موٟمدرة اخلدُم٤مت اًمصٕمقسم٦م فمروف اعمٕمٞمِم٦م ومٞمٝم٤م، ـم٤مردة ًمٚمًٙم٤من سم٥ًٌم 

                                                 

( اإلـم٤مر اجلٖمراذم ًمٚمٌحر إمحر وجمٛمققم٤مشمف اجلزري٦م، ُمٕمٝمد اًمٌحقث واًمدراؾمد٤مت اًمٕمرسمٞمد٦م، إردن، 6222ؿم٤مور، رُم٤مل ) (6)

 -672ص: 

( اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًمتٜمٛمٞم٦م ذم اجلزر اًمٞمٛمٜمٞمد٦م، اعمخٓمدط آؾمدتثامري جلزيدرة 0221الٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمتٜمٛمٞم٦م وشمٓمقير اجلزر اًمٞمٛمٜمٞم٦م ) (0)

 ُمٞمقن-

ري٤مض، حمٛمد ري٤مض )د-ت( إصقل ذم اجلٖمراومٞم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واجلٞمقسمقًمتٞمٙم٤م، ُم١مؾم٦ًم هٜمداوي ًمٚمتٕمٚمٞمؿ واًمث٘م٤موم٦م، اًم٘مد٤مهرة،  (3)

 -662ص: 

 م، صٜمٕم٤مء-0229( اًمٜمت٤مئ٩م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمتٕمداد 0221إلطمّم٤مء )اجلٝم٤مز اعمريمزي ًم (6)
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قمغم  اجلزيرة ويتقزع ؾمٙم٤منٟمٔمرًا حل٤مًم٦م آمه٤مل اًمتل شمٕمٞمِمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اًمدوًم٦م، واًمّمح٦م واًمتٕمٚمٞمؿ واًمٙمٝمرسم٤مء، 

تٝمؿ إَّٓ أهنؿ ىمٚمّ  وُمعطمروم٦م اًمّمٞمد،  ُمٞمقن اًمثقرة ذم ضمٜمقهب٤م، ويٛمتٝمٜمقنىمري٦م و ٝم٤م،ُمٞمقن اًمِمٕم٥م ذم ذىم ي٦مىمر

ً  ٤مً سمنمي اً يِمٙمٚمقن ُمقرد  إن وضمدت-  خيدم اًمتٜمٛمٞم٦مو ،يٕمزز اًمًٞم٤مدة اًمقـمٜمٞم٦م قمغم اجلزيرةُمٝمامَّ

 (بشٓه)٘ االطرتاتٔذٔ٘ جلضٓشٗ مٌْٔــثاىًٔا: األٍنٔ

ًمددى اًم٘مدقى  ةػماؾمدؽماشمٞمجٞم٦م يمٌد ضمٕمٚمتٝم٤م حتتدؾ أمهٞمد٦مسمخّم٤مئص ضمٖمراومٞم٦م سمريؿ .ضمزيرة ُمٞمقنٛمٞمز شمت

اًمذي يٕمد ُمـ أهدؿ اعمٛمدرات  ًمٌحر إمحراًمٓم٤مُمٕم٦م ذم اًمًٞمٓمرة قمغم ُمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب وا ىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمٕم٤معمٞم٦ماإل

إؾم٤مـمٞمؾ احلرسمٞم٦م اعمراسمٓم٦م ذم اعمحٞمط الٜمددي حلريم٦م ، واعم٤مئٞم٦م ًمِمحٜم٤مت اًمٜمٗمط واًمٌْم٤مئع سملم اًمنمق واًمٖمرب

شمد٠مصمػم اًمٕمقاُمدؾ اجلٖمراومٞمد٦م قمدغم زيرة هذه اجل دمغم ذم وىمد -وُمٜمٓم٘م٦م اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب، واًمٌحر إسمٞمض اعمتقؾمط

اًمتل ضمٕمٚمتٝم٤م ذم اعمقىمع اعمٜم٤مؾم٥م ذم اعمْمٞمؼ مم٤م ووّمر اًمٗمراهم٤مت اعم٤مئٞم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م عمدرور ظمٓمدقط اعمالطمد٦م اًمًٞم٤مؾم٦م، 

اًمٌحري٦م ؾمقاًء ُمـ أُم٤مم ؾمقاطمٚمٝم٤م اًمنمىمٞم٦م أو ُمـ أُم٤مم ؾمقاطمٚمٝم٤م اًمٖمرسمٞم٦م، أي أهند٤م شم٘مًدؿ  اعمْمدٞمؼ إمم ىمٜمد٤مشملم 

) ٤مً يمٚمٞمشمتحٙمؿ هبام ٞملم ُمالطمٞمتلم، أو ممريـ ُمالطم
0
 ومه٤م: ، (

رىمل داًمِمد ٝم٤ميٗمّمؾ سملم ؾم٤مطمٚميٛمر ُمـ ذق اجلزيرة، وو :اعمٛمر اًمنمىمل ويًٛمك )سم٤مب إؾمٙمٜمدر( -

يمدؿ، ويٌٚمدغ  3قمف سمٜمحدق رأس ضمٌؾ اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد، وي٘مدر اشم٤ًم وسملم اًم٤ًمطمؾ اًمٞمٛمٜمل قمٜمد ُمٜمٓم٘م٦م

٤مرات اًمٌحريد٦م ومٞمدف، اٟمتٔمد٤مم اًمتٞمد محت٧م ُمًتقى ؾمٓمح اًمٌحر، ويتًؿ سمٕمد ٤مً شم٘مريٌ اً ُمؽم 32قمٛم٘مف 

 ، ًمذًمؽ شمقاضمف اعمالطم٦م ومٞمف خم٤مـمر يمثػمة-واٟمتِم٤مر اًمّمخقر واًمِمٕم٤مب اعمرضم٤مٟمٞم٦م ذم ىم٤مقمف

اًمٖمريب وسمدلم رأس  اجلزيرة ويٜمحٍم سملم ؾم٤مطمؾ ،ٖمريب: ويًٛمك ممر ُمٞمّقن أو )دىم٦م اعمٞمّقن(اًمٛمر اعم -

 362ف قمٛم٘مديمدؿ، و 02ؾمّٞم٤من قمغم اًم٤ًمطمؾ اجلٞمٌقيت ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًم٘مرن آومري٘مل، ويٌٚمدغ اشمًد٤مقمف 

ذًمؽ يٕمتؼم ظمط اعمالطم٦م اًمدرئٞمس اًمدذي شمٕمدؼم ُمٜمدف ٟمد٤مىمالت ًمأُمت٤مر حت٧م ُمًتقى ؾمٓمح اًمٌحر، و

 اًمٜمٗمط اًمٕمٛمالىم٦م وؾمٗمـ ؿمحـ اًمٌْم٤مئع-  

اًمٞمٛمٜمٞمد٦م  ًمدألرااُمـ أهؿ اجلزر آؾمؽماشمٞمجٞم٦م، ٕهن٤م متثؾ اُمتدادًاً سمري٤ًم سمريؿ .شُمَٕمدن ضمزيرة ُمٞمقنًمذًمؽ 

، واًمدتحٙمؿ سمقاطمدد ُمدـ أهدؿ اعمْمد٤ميؼ اإلىمٚمٞمٛمٞمد٦م ٝم٤محلامي٦م ُمٞم٤مه ٤مً ُمت٘مدُم اً ُمريمزداظمؾ ُمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب، و

اًمٌحري٦م ذم اًمٕم٤ممل، وشمٚمت٘مل قمٜمده٤م أىمٍم اًمٓمرق اًمٌحري٦م وأىمّٚمٝم٤م يمٚمٗم٦م سملم اًمنمق واًمٖمرب، ويٛمر ُمدـ أُم٤مُمٝمد٤م 

                                                 

( ضمزر اًمٌحر إمحر، اعمٚمػ اًمٕمٚمٛمل، اًم٘مًؿ اعمقؾمققمل، ُمٕمٝمد اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞمد٦م، 6222ص٤مًمح اًمديـ، محٞمدة)(0)

 -712إردن، ص 
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)أًمػ ٟم٤مىمٚم٦م. ؾمٜمقي٤ًم إمم إؾمقاق اًمٖمرسمٞم٦م وإُمريٙمٞمد٦م  21ُمٚمٞمقن سمرُمٞمؾ ٟمٗمط.يقُمٞم٤ًم، وٟمحق  4.8
1
يمدام أهند٤م  ،(

ٙمؿ سم٤معمدظمؾ اًمذي يٚمت٘مل ومٞمف أهؿ ُمًٓمحلم ُم٤مئٞملم أّدي٤م دورًا ذم آؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمدوًمٞم٦م، وشم٘مع وٛمـ أهدؿ تحشم

 إـمٚمزدؾمٚمًٚم٦م وم٘مري٦م ذم آؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمٌحري٦م اًمدوًمٞم٦م اًمتل متتد ُمدـ اعمحدٞمط الٜمددي ذىمد٤ًم إمم اعمحدٞمط 

)همرسم٤ًم-
2
) 

اؾمؽماشمٞمجٞم٤ًم ذا ُمْم٤مُملم ضمٞمقسمقًمتٞمٙمٞم٦م أيم٧ًٌم ضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ اًمٞمٛمـ ُمقىمٕم٤ًم  وُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م

وُمٜمحتف أومْمٚمٞم٦م اًمتحٙمؿ واًمًٞمٓمرة اًمٕمٛمٚمٞم٤مشمٞم٦م ذم ُمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب وسمٛمداظمٚمف وخم٤مرضمف ُمـ خمتٚمػ 

 -م6273أيمتقسمرذم  اإلهائٞمٚمٞم٦ماجلٝم٤مت وُمٙمٜمتف ُمـ إهمالق اعمْمٞمؼ يمٚمٞم٤ًَّم ذم وضمف اًمًٗمـ 

، وُمدـ أهدؿ ؾمد٤مطم٤مت هائدٞمكمإلُمـ طمٞمٜمٝم٤م أصٌح٧م هذه اعمٜمٓم٘م٦م ُمـ أظمٓمر ُمٜم٤مـمؼ اًمٍماع اًمٕمدريب ا 

 ًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤ميُمـ  ٕنوشم٘مقي٦م اًمٜمٗمقذ؛ عمّم٤مًمح ا واًمٕم٤معمل حلامي٦م اإلىمٚمٞمٛملاًمٍماع آؾمؽماشمٞمجل وآؾمت٘مٓم٤مب 

)إمحريٗمرض هٞمٛمٜمتف قمغم طمريم٦م اعمالطم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ذم سم٤مب اعمٜمدب واًمٌحر 
3
، ًمذًمؽ شمداومٕم٧م شمٚمدؽ اًم٘مدقى إمم (

اًمدٞمٛمـ طم٤مًمد٧م ُمٞمقن.سمريؿ ذم يمؾ ُمدـ ضمٞمٌدقيت واريؽميد٤م؛ ٕن  إىم٤مُم٦م ىمقاقمد قمًٙمري٦م ل٤م سم٤مًم٘مرب ُمـ ضمزيرة

ُمدـ عمْمدٞمؼ اعمالطمد٦م ذم اؾمدالُم٦م أُمـ وقمغم  ٤مً زيرة طمٗم٤مفمهذه اجل ىمقاقمد قمًٙمري٦م أضمٜمٌٞم٦م قمغمأي دون وضمقد 

ُمٙمتٗمٞمد٦م سمح٤مُمٞمد٦م صدٖمػمة ُمدـ ىمقاهتد٤م اًمٌحريد٦م قمدغم ظمٓمر اًمٍماقم٤مت اًمتل ىمد حتدث سم٥ًٌم شمٚمؽ اًم٘مقاقمد، 

)٦ٌم طمريم٦م اعمالطم٦م وإدارة اًمٗمٜم٤مرات اخل٤مص٦م سم٢مرؿم٤مد اًمًٗمـ-، ُمـ أضمؾ شم٠مُملم وُمراىماجلزيرة
9
) 

 يف اطرتاتٔذٔ٘ الكْٚ الذّلٔ٘ (بشٓه)ثالجًا: دضٓشٗ مٌْٔ

سمريؿ وُمد٤م شمدقومره ُمدـ إُمٙم٤مٟمد٤مت .إّن اخلّم٤مئص اجلٖمراومٞم٦م وآؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمتل شمتٛمٞمز هب٤م ضمزيرة ُمٞمقن

، ىمدد أدت إمم ُمٜمدفدظمقل واخلدروج اًمًٞمٓمرة واًمتحٙمؿ سمحريم٦م اعمالطم٦م قمؼم ُمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب وقمٛمٚمٞمد٦م اًمد

                                                 

(6) 0269 .United States - U.S. Energy Information Administration (EIA)  

www.eia.gov/state/ 

، دار 6( اعمدظمؾ اجلٜمقيب ًمٚمٌحر إمحر، دراؾم٦م ذم اجلٖمراومٞمد٤م اًمًٞم٤مؾمدٞم٦م واجلٞمقسمدقًمتٞمٙمس، ط6223حمٛمقد، حمٛمقد شمقومٞمؼ ) (0)

 - 002اعمريخ ًمٚمٜمنم، اًمري٤مض، 

اًمٌحر إمحر وظمٚمٞم٩م قمدن، دائرة اًمتقضمٞمدف اعمٕمٜمدقي، ( إمهٞم٦م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمٚمجزر اًمٞمٛمٜمٞم٦م ذم 0221ٟمج٤مد، قمٌد اهلل حمٛمد) (3)

 32صٜمٕم٤مء، ص

راقم٤مت اًمتدل شمددور د( إمهٞم٦م اجلٞمقؾمٞم٤مؾمٞم٦م وآؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمٚمٌحر إمحدر وُمٜم٤مومدذه واًمّمد6221إصٌحل، أمحد حمٛمد ) (9)

 - 11ديًٛمؼم، قماّمن، إردن، ص: 66 – 62طمقًمف، ٟمدوة اًمٌحر إمحر آُمـ اًم٘مقُمل اًمٕمريب، 

http://www.eia.gov/state/
http://www.eia.gov/state/
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ن ذم قمد٤مم قاطمتٚمٝمد٤م اًمؼمشمٖمد٤مًمٞمطمٞم٨م اعمٞمالدي،  61ضمذب اهتامم اًم٘مقى اًمٌحري٦م اًمٕم٤معمٞم٦م إًمٞمٝم٤م ُمٜمذ سمداي٦م اًم٘مرن 

م ُمـ أضمؾ إهمالق اًمٌحر إمحر أُم٤مم اعمامًمٞمؽ، وحتقيؾ ـمرق اًمتج٤مرة إمم رأس اًمرضم٤مء اًمّمد٤مًمح سمددًٓ 6163

واختدذوه٤م ىم٤مقمددة ًمٓمدرد  ،م6132ذم قمد٤مم أن اًمٕمثامٟمٞملم ؾمدٞمٓمروا قمٚمٞمٝمد٤م إّٓ ـ اعمقاٟمئ وإؾمقاق اًمٕمرسمٞم٦م، ُم

)وضمٜمقب اًمٌحر إمحر اًمؼمشمٖم٤مًمٞملم ُمـ ظمٚمٞم٩م قمدن
6
ـ ـمريدؼ ذيمد٦م قمم 6722قم٤مم ، وىمد اطمتٚمٝم٤م اإلٟمجٚمٞمز (

صمدؿ اختدذوه٤م ىم٤مقمددة ًمددقمؿ سم٤مدم٤مه الٜمدد،  ٤مً ٟم٤مسمٚمٞمقن ُمـ اًمتقؾمع ذىمإي٘م٤مف ًمٖمزو ُمٍم و اً الٜمد اًمنمىمٞم٦م متٝمٞمد

، يمدام طمد٤مول م6217قمد٤مم ذمعمًدتٕمٛمراهتؿ  ٤مً وودٛمقه٤م رؾمدٛمٞمم 6232قمٛمٚمٞم٦م اطمتاللؿ قمدن قم٤مم  وُم٤ًمٟمدة

رق، دٟمحدق اًمِمدوـمٛمقطمد٤مهتؿ  اًمتج٤مريد٦م ذم اعمٜمٓم٘مد٦م م ًمت٠مُملم ُمّمد٤محلٝمؿ6211ذم قم٤مم اًمٗمرٟمًٞمقن اطمتالل٤م 

ٌّف لؿ )أومِمٚمقا هذه اعمح٤موًم٦مواإلٟمجٚمٞمز  ومتدٜم
0
غم ظمٓمدقط قمداعمٝمٛمد٦م شمِمٙمؾ أطمد اعمقاىمدع آؾمدؽماشمٞمجٞم٦م ،ٕهن٤م (

اعمالطم٦م اًمدوًمٞم٦م سملم ذق وهمرب اًمٕم٤ممل وؿمامًمف وضمٜمقسمف اًمتل زادت يمث٤موم٦م طمريمتٝم٤م سمٕمد اومتت٤مح ىمٜمد٤مة اًمًدقيس 

م واحل٤مضم٦م عمروره قمؼم ُمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب واًمٌحدر 6201وايمتِم٤مف اًمٜمٗمط ذم ؿمٌف اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م  ،م6212

)إمحر إمم إؾمقاق اًمٕم٤معمٞم٦م
3
 واًمٕم٤معمٞم٦م اًمتل ُمـ أمهٝم٤م:  اإلىمٚمٞمٛمٞم٦ماًم٘مقى ٓؾمؽماشمٞمجٞم٤مت  ٤مً مم٤م ضمٕمٚمٝم٤م هدوم (

 (بشٓه)دضٓشٗ مٌْٔجتاِ االطرتاتٔذٔ٘ الربٓطاىٔ٘ 

ر دًم٘مد اهتٛم٧م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٞمٛمـ ُمٜمذ وىم٧م ُمٌٙمر يٕمقد إمم ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًم٤ًمسمع قمِم

قذ واًمقصقل إمم ذم إـم٤مر اًمٍماع آؾمتٕمامري قمغم ُمٜم٤مـمؼ اًمٜمٗم اعمٞمالدي ٟمٔمرًا ٕمهٞمتٝم٤م اًمتج٤مري٦م واًمٌحري٦م

أهؿ وأىمٍم اًمٓمرق اًمٌحري٦م سملم اًمنمق واًمٖمرب، وشمتحٙمؿ سم٤معمْمٞمؼ اًمذي شمنمف قمغم ٓؾمٞمام أهن٤م  اًمنمق

 وىمد متٞمزت اًمًٞم٤مؾم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م سم٤مظمتٞم٤مر اعمقاىمع آؾمؽماشمٞمجٞم٦م اعمٝمٛم٦م، طمٞم٨م ُمٜمح٧م، شمٚمت٘مل ومٞمف شمٚمؽ اًمٓمرق

قمغم اًمٓمريؼ إمم الٜمد، ٓؾمٞمام ُم٦م ُمنموقم٤مت دم٤مري٦م ىم٤مإلًمنميم٦م الٜمد اًمنمىمٞم٦م  اً اعمٚمٙم٦م اًمٞمزاسمٞم٨م إومم اُمتٞم٤مز

ُمؼماـمقري سملم إلشم٠مُملم ظمط اعمالطم٦م اُمـ أضمؾ  سمريؿ.ضمزيرة ُمٞمقن، سمام ذم ذًمؽ ظمٚمٞم٩م قمدنو إمحراًمٌحر 

، اعمٜمٓم٘م٦م ٓطمتالل٤م سمٕمد ذًمؽ ُمٜمٓمٚم٘م٤ًم رئٞم٤ًمً  ٤ماختذهت ، صمؿٓؾمٞمام الٜمد اعمٛمٚمٙم٦م اعمتحدة وُمًتٕمٛمراهت٤م ذم اًمنمق

                                                 

، 3م، ُمٕمٝمد اًمٌحقث واًمدراؾمد٤مت اًمٕمرسمٞمد٦م، ط6132,6131( اًمٗمتح اًمٕمثام  إول ًمٚمٞمٛمـ 6272ؾمٞمد ُمّمٓمٗمك ) ؾم٤ممل، (6)

 - 76، 12إردن، ص: 

، 92ر واًمتقزيع، ص: د(- اًمٌحر احلٛمر واجلزر اًمٞمٛمٜمٞم٦م شم٤مريخ وىمْمٞم٦م، صٜمٕم٤مء: دار اعمٞمث٤مق ًمٚمٜمِم0221ؾم٤ممل، ؾمٞمد ُمّمٓمٗمك) (0)

17- 

 -19، 13زر اًمٞمٛمٜمٞم٦م، ُمريمز قم٤ٌمدي ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم، صٜمٕم٤مء، ص: ( اجل6222قم٤ٌمس، ؿمٝم٤مب حمًـ ) (3)
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يمام ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مومًٞمٝم٤م وشمٖمٚم٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ، سمريٓم٤مٟمٞم٤م ذم هذا اًمٜمٓم٤مق اإلىمٚمٞمٛمل واًمٕم٤معمل واضمٝم٧م  أول ٟم٘مٓم٦مومٙم٤مٟم٧م 

أصٌح٧م أىمرب ُمًتٕمٛمرة ًمٚم٘م٤مقمدة اًمٌحري٦م وسمذًمؽ  ُمـ اًمتقضمف ٟمحق الٜمد، ٝمؿإي٘م٤مومو طمدث ُمع اًمٗمرٟمًٞملم

)اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ذم ُمقُم٤ٌمي
6
 ،واًمٕمراقن وُمٜمٓم٘م٦م اخلٚمٞم٩م اَم ، يمٛمٍم وقمدن وقمُ وُمٜمٓمٚم٘م٤ًم ٓؾمتٕمامر أراض ٍ ضمديدة (

يمام ضم٤مء طمريم٦م اعمالطم٦م ومٞمٝم٤م، ُمراىم٦ٌم اعمْم٤ميؼ اًمٌحري٦م و، وومري٘ملاًم٤ًمطمؾ اإلو إمحراًمٌحر  سمٛمقاٟمئحٙمؿ اًمتو

طمقل أمهٞم٦م ضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ اعم٘مٞمؿ اًمًٞم٤مد اًمؼميٓم٤م  ذم قمدن إمم طمٙمقُم٦م ُمقُم٤ٌمي يمقضمالن  ذم شم٘مرير 

)وضورة اطمتالل٤م
0
وضمٚم٧ٌم إًمٞمٝم٤م ُمٞم٤مه  م،6212ؿ ذم سمداي٦م قم٤مم ُمٞمقن.سمري ضمزيرة سم٤مؾمتثامرريٓم٤مٟمٞم٤م ومٌدأت سم (

إلرؿم٤مد اًمًٗمـ ذم اعمْمٞمؼ،  ٤مً ىمدُم ٤22مرشمٗم٤مع سمم 6210 اً ومٜم٤مرومٞمٝم٤م ُمـ قمدن، وأىم٤مُم٧م سم٤مًم٘مقارب  نمباًم

)ُمؽمًا-21ذم أقمغم ٟم٘مٓم٦م ذم اجلزيرة ٤ًم، ٟمٔمرًا عمقىمٕمف ُمٞماًل سمحري 00رى قمغم ُم٤ًموم٦م ويم٤مٟم٧م أٟمقاره شمُ 
3
) 

ًمتّمٌح حمٓم٦م  ٤مً وُمالطمٞم ٤مً زيرة اىمتّم٤مديريٓم٤مٟمٞم٤م قمغم شمٓمقير اجلم قمٛمٚم٧م سم6212وُمع اومتت٤مح ىمٜم٤مة اًمًقيس

قمغم ـمرق اًمًٗمـ اًمتل ازداد قمدده٤م ذم ُمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب وممرات اجلزيرة، ومت٠مؾم٧ًم ومٞمٝم٤م رائج٦م ُمالطمٞم٦م 

شمِمٖمٞمؾ دور يمٌػم ذم  ٚمنميمتلمم، وىمد يم٤من ًم6229ذيم٦م اًمؼمق اًمنمىمٞم٦م حمٓم٦م م، و6223ذيم٦م سمريؿ ًمٚمٗمحؿ 

وُمٞمٜم٤مء ٓؾمت٘م٤ٌمل اًمًٗمـ  واًمًٞم٤مطمٞم٦م، ٦مٞمسم٤مخلدُم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م واعمالطمإُمداده٤م و ،ه٤مشمٓمقيراجلزيرة و

وأصٌح٧م اجلزيرة ىم٤مدرة قمغم اؾمت٘م٤ٌمل شمًع ؾمٗمـ يمٌػمة  ،ظمدُم٤مت اًمّمٞم٤مٟم٦م واعم١منقىمقد اًمٗمحؿ وه٤م سمشمزويدو

 ،، ويم٤من ُمٞمٜم٤مؤه٤م يٜم٤مومس ُمٞمٜم٤مء قمدن ذم قم٤مئدات شمزويد اًمًٗمـ سم٤مًمٗمحؿيقُمٞم٤مً  ُمـ قم٤مسمرات اعمحٞمٓم٤مت

ذًمؽ ؿمٝمدت اجلزيرة أزهك قمّمقره٤م آىمتّم٤مدي٦م واعمالطمٞم٦م ظمالل ُمدة وضمقد ذيم٦م سمريؿ ، ًم(6ضمدول)

) ُمٜم٤موم٦ًم قمغم ظمٓمقط اعمالطم٦م اًمٕم٤معمٞم٦مُمالطمٞم٦م ٕهن٤م أصٌح٧م حمٓم٦م م 6231 –6223ًمٚمٗمحؿ ومٞمٝم٤م 
9
، مم٤م (

ٜمتٝم٤م وُمٙم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم ضمٕمٚمٝم٤م أطمد ُمرايمز اًم٘مقة اًمتل قمززت ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ذم

ومرض طمّم٤مر سمحري ؿم٤مُمؾ قمغم اعمقاٟمئ اًمت٤مسمٕم٦م ، وإمحرُمـ إطمٙم٤مم اًمًٞمٓمرة قمغم اعمدظمؾ اجلٜمقيب ًمٚمٌحر 

                                                 

، ُمٕمٝمدد اًمٌحدقث واًمدراؾمد٤مت 0( إوو٤مع اًمًٞم٤مؾمٞم٦م جلدزر اًمٌحدر إمحدر، اعمٚمحدؼ اًمٕمٚمٛمدل، ج6222قمٚمٞمقة، اًمًٞمد ) (6)

 -022، 022اًمٕمرسمٞم٦م، إردن، ص: 

(0)  Fo78/333j To. F,O,.11/27/11 End Coglan To Bombay 10/27/58/ Also in 13.s.c. 

1958. 

 00(، شم٤مريخ اجلزر اًمٞمٛمٜمٞم٦م، ُمٓمٌٕم٦م يقؾمػ ومٚمٞم٥م، سمػموت، ص: 6270ًم٘مامن، محزة قمكم ) (3)

 -10( ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ص: 0221ٟمج٤مد ) (9)
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وؾمٗمـ احلٚمٗم٤مء ذم  ،ًٝمٞمؾ وشم٠مُملم ُمرور اًمًٗمـ اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦مذم ُم٘م٤مسمؾ شم ًمٚمًٚمٓم٤مت اًمٕمثامٟمٞم٦م ذم اًمٌحر إمحر

)-اًمٌحر إمحرظمٚمٞم٩م قمدن و
6
) 

م شمقىمدػ ُمٞمٜم٤مؤهد٤م قمدـ اًمٕمٛمدؾ، ممد٤م قمدرض ؾمدٚمٓم٦م 6231وسمٕمد ُمٖم٤مدرة ذيم٦م سمريؿ ًمٚمٗمحؿ اجلزيرة 

آطمتالل خل٤ًمئر يمٌػمة، وُمع ذًمؽ طم٤مومظ آٟمجٚمٞمز قمغم سم٘م٤مئٝم٤م حت٧م ؾمٞمٓمرهتؿ، يمل ٓ شم٘مع حت٧م ؾمٚمٓم٦م ىمقى 

)ُمٕم٤مدي٦م هتدد ُمّم٤محلٝمؿ ذم اعمٜمٓم٘م٦م واًمٕم٤ممل
0
 ،آحتد٤مد اًمًدقومٞمتل، وىم٤مُمقا سمتقىمٞمع اشمٗم٤مىمٞم٦م ضمديدة ُمدع يمدؾ ُمـ:(

)"أقمد٤مزم اًمٌحد٤مر"م قمرومد٧م سم٤مشمٗم٤مىمٞمد٦م 6297قم٤مم وومرٟم٤ًم ُمريٙمٞم٦مواًمقٓي٤مت اعمتحدة إ
3
ُمدـ أضمدؾ ودامن  (

شمٜمٔمؿ هذه آشمٗم٤مىمٞم٦م وضمدقد اًم٘مدقى وظمٚمٞم٩م قمدن، طمٞم٨م  إمحراؾمتٛمرار اًمقضمقد اًمؼميٓم٤م  ذم ضمٜمقب اًمٌحر 

ريم٤مت دوىمْمد٤مي٤م أظمدرى شمتٕمٚمدؼ سمٛمّمد٤مًمح اًمِمدومٞمٝمد٤م،  وطم٘مقق اعمدرورآؾمؽماشمٞمجٞم٦م  هذه اعمقاىمعاًمٙمؼمى ذم 

وطم٘مدؼ  ،آطمدتالل حتدرر ُمدـاًمٞمٛمـ  ٕنّ  ل٤م أي صالطمٞم٦م،إَّٓ أن هذه آشمٗم٤مىمٞم٦م مل شمٕمد  ٝم٤م،ٌٕماعمالطمٞم٦م اًمتل شمت

 -اًمقـمٜمٞم٦م اعمنموقم٦م قمغم يم٤موم٦م أراوٞمف وُمٞم٤مهف اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م شمفؾمٞم٤مد

إصم٤مرة ىمْمٞم٦م ضمزيرة  تف، طم٤موًم٧م طمٙمقُمم6217اًمؼميٓم٤م  جلٜمقب اًمٞمٛمـ ٓطمتالل وقمٜمد ُمٖم٤مدرة ا

حتقيٚمٝم٤م إمم ُمٜمٓم٘م٦م ٟمزع اًمًٞم٤مدة اًمٞمٛمٜمٞم٦م قمٜمٝم٤م، وو ،هبدف شمدويٚمٝم٤مإُمـ وجمٚمس ذم إُمؿ اعمتحدة ُمٞمقن.سمريؿ 

زيرة اجلوأصٌح٧م ، ٗمِمؾسم٤مًماعم٤ًمقمل  ههذواًم٘مقى اًمٕمٔمٛمك، وىمد سم٤مءت  دوًمٞم٦م شمنمف قمٚمٞمٝم٤م إُمؿ اعمتحدة

، واُمتدادًا ًمألراا اًمٞمٛمٜمٞم٦م ذم سم٤مب اعمٜمدب قمغم وومؼ ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم ٦م اعمٓمٚم٘م٦مقـمٜمٞمحت٧م اًمًٞم٤مدة اًم

)٤ٌمدئفوُم
9
) - 

اؾمدتٖمالل٤م ذم ٤مول سمريٓم٤مٟمٞم٤م م حت0262 –م 0266قمغم اجلٖمراومٞم٤م اًمٞمٛمٜمٞم٦م  إظمػمةوُمع شمٓمقر إطمداث 

ٕمٛمدؾ قمدغم واًم ،يمدام أؾمدٚمٗمٜم٤م "م 6297اشمٗم٤مىمٞم٦م أقم٤مزم اًمٌحد٤مر "إطمٞم٤مء أـمامقمٝم٤م آؾمتٕمامري٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م ووم٘م٤ًم ًمد 

رة ومٞمٝمد٤م، ٓؾمدٞمام داًمٞمٛمٜمٞم٦م واجلزر اعمٜمتِمد اإلىمٚمٞمٛمٞم٦مٞم٤مه شمٖمٞمػم اًمقوع اجلٞمقؾمٞم٤مد ًمٚمٛمٛمرات اعم٤مئٞم٦م اًمدوًمٞم٦م ذم اعم

ُمـ هدذا  اً ضمزءُمـ حتدي٤مت أُمٜمٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م يٕمتؼم اًمٞمقم شمقاضمٝمف اًمٞمٛمـ وُم٤م ضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ وسم٤مب اعمٜمدب، 

                                                 

 -162 , 167( قمدن واًمًٞم٤مؾم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ذم اًمٌحر إمحر، اًم٘م٤مهرة، ص: 6270أسم٤مفم٦م، وم٤مروق قمثامن ) (6)

م، دار اعمٕمد٤مرف، اًم٘مد٤مهرة 6232 ,6262ًمٕمالىم٤مت اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م سملم احلرسملم اًمٕم٤معمٞمتلم أسم٤مفم٦م، وم٤مروق قمثامن )د-ت( ا (0)

 -01ص: 

http://www.masa-(، سمريٓم٤مٟمٞمدد٤م شمٕمددقد إمم ضمٜمددقب اًمددٞمٛمـ، شم٘مريددر ُمٜمِمددقر قمددغم:  0267اًمٕمددريب، حيددل حمٛمددد) (3)

press.net/2017/09/04 

 -09(، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ص: 6270ًم٘مامن ) (9)

http://www.masa-press.net/2017/09/04
http://www.masa-press.net/2017/09/04
http://www.masa-press.net/2017/09/04
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اًمٓم٤مُمٕمد٦م ذم اًمٌحري٦م فمٚمد٧م طمد٤مضة ذم آؾمدؽماشمٞمجٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞمد٦م  ٤من ُمٞمزاهت، ٕاعمنموع آؾمتٕمامري اًم٘مديؿ

طمددة اًمتدقشمر سمدلم دول اخلٚمدٞم٩م وإيدران اًمتدل هتددد  ارشمٗمد٤معُمـ سمقاسم٦م اًمٞمٛمـ ُمًتٗمٞمدة ُمـ  اًمٕمقدة إمم اعمٜمٓم٘م٦م

 ، وأن احلؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ل٤م يٙمٛمـ ذم اجلٖمراومٞم٤م اًمٞمٛمٜمٞم٦م-اخلٚمٞم٩مأُم٤مم ٟمٗمط سم٢مهمالق ُمْمٞمؼ هرُمز 

 (بشٓه)مشٓهٔ٘ جتاِ دضٓشٗ مٌْٔاالطرتاتٔذٔ٘ األ

هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمِمدر اعمٞمالدي، ٟمٔمرًا  ُمريٙمٞم٦م سم٤مٓهتامم سم٤مًمٞمٛمـ ُمٜمذسمدأت آؾمؽماشمٞمجٞم٦م إًم٘مد 

قمغم اًمٕمالىم٤مت اًمتج٤مري٦م قمغم وومؼ اًمتقضمف  طمٞم٨م اىمتٍم ذًمؽ، ٓزده٤مر دم٤مرة اًمٌـ اًمٞمٛمٜمل قمؼم ُمٞمٜم٤مء اعمخ٤م

، واؾمتٛمر اًمٕمٛمؾ سمف طمتَّك ىمٞم٤مم م6203اًمذي أىمره اًمرئٞمس إُمريٙمل )ُمقٟمرو( ذم قم٤مم  " ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٕمزًم٦م" ُمٌدأ

سمدأت سم٤مؾمؽماشمٞمجٞم٦م ل ؿم٤مريم٧م ومٞمٝم٤م اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م ُمٕمٚمٜم٦م ختٚمٞمٝم٤م قمٜمف، واًمت إومماحلرب اًمٕم٤معمٞم٦م 

وُمٜمٝم٤م اًمقاقمدة سم٤مٓؾمتثامرات اًمٜمٗمٓمٞم٦م  ُمع ُمٜمٓم٘م٦م اًمٌحر إمحر "ًم٤ٌمب اعمٗمتقحا" ضمديدة شمٕمتٛمد قمغم ؾمٞم٤مؾم٦م

ٛمتدة ٌحري٦م اعم، ٓؾمٞمام واضمٝم٤مت اًمٞمٛمـ اًممم٤م ؾم٤مهؿ ذم ومتح أسمقاب اعمٜمٓم٘م٦م أُم٤مم إـمامع آؾمتٕمامري٦م ،اًمٞمٛمـ

% ُمـ اطمتٞم٤مـمل 11أيمثر ُمـ  حتتقي قمغماًمتل  وهمرب اعمحٞمط الٜمدي واخلٚمٞم٩م اًمٕمريب إمحرسملم اًمٌحر 

 سملم اًمنمق واًمٖمرب اًمٌحري٦مأىمٍم اًمٓمرق شمتحٙمؿ سمٛمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب ُمٚمت٘مك خمزون اًمٜمٗمط اًمٕم٤معمل و

)سمقاؾمٓم٦م ضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ آؾمؽماشمٞمجٞم٦م-
6
) 

وادمٝمد٧م اؾمدؽماشمٞمجٞمتٝم٤م إمم زيد٤مدة ىمقاهتد٤م سمٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞمد٦م، شمٕم٤مفمٛم٧م اًم٘مقة إُمريٙمٞم٦م ىمد و

إُمر اًمدذي ىمد٤مد إمم  اًمتل أصٌح٧م هدوم٤ًم ضمٞمقسمقًمتٞمٙمٞم٤ًم ل٤م سمٕمد اإلٟمًح٤مب اًمؼميٓم٤م  ُمٜمٝم٤م،اًمٌحري٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م 

ز أسمدر سم٤مب اعمٜمددبُمْمٞمؼ  طمٞم٨م، سملم اًم٘مقى اًمٕمٔمٛمك قمغم اجلٖمراومٞم٤م واًمٜمٗمططم٤مًم٦م ُمـ اًمتٜم٤مومس آؾمؽماشمٞمجل 

يم٤مٟم٧م اؾمدؽماشمٞمجٞم٦م اطمتدقاء آحتد٤مد ًمذًمؽ ذم أوىم٤مت اًمًٚمؿ واحلرب، ذًمؽ اًمتٜم٤مومس مم٤م يتٓمٚم٥م شم٠مُمٞمٜمف حم٤مور 

اًمتل شمٕمتٛمد قمغم آىمؽماب اعم٤ٌمذ وهمػم اعمٌد٤مذ  رٟمذاك أومم طمٚم٘م٤مت آؾمؽماشمٞمجٞم٦م إُمريٙمٞم٦مؾم٤مسم٘م٤ًم اًمًقومٞمتل 

واًمٌحدر وسمد٤مب اعمٜمددب طم٦م ذم ظمٚمدٞم٩م قمددن ُمـ اعمْم٤ميؼ واجلزر آؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م اعمتحٙمٛم٦م سمحريم٦م اعمال

                                                 

 - ويٜمٔمر:13(، اًمٞمٛمـ واًمٖمرب، شمرمج٦م: طمًلم قمٌد اهلل اًمٕمٛمري، د- م، ص: 6272أريؽ، ُم٤ميمرو ) (6)
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 آؾمدؽماشمٞمجٞم٦مأهدداف هدذه  اًمقٓيد٤مت اعمتحددة طمدددت وىمدد وذم ُم٘مدُمتٝم٤م ضمزيرة ُمٞمدقن.سمريؿ، إمحر، 

)سم٤مٔيت:
1
) 

 ُمؾء اًمٗمراغ اًمذي أطمدصمف اٟمًح٤مب سمريٓم٤مٟمٞم٤م ُمـ اعمٜمٓم٘م٦م- -

 -إمحرحر وامن قمدم ؾمٞمٓمرة آحت٤مد اًمًقومٞمتل أو أي٦م ىمقى أظمرى ُمٕم٤مدي٦م قمغم سم٤مب اعمٜمدب واًمٌ -

اًمًٞمٓمرة قمغم ُمّم٤مدر اًمٓم٤مىمد٦م، وشمد٠مُملم شمددومؼ اًمدٜمٗمط اًمٕمدريب إمم اًمقٓيد٤مت اعمتحددة وطمٚمٗم٤مئٝمد٤م  -

 اًمٖمرسمٞملم-

 وامن أُمـ إهائٞمؾ واؾمتٛمرار شمقؾمٕمٝم٤م ذم اعمٜمٓم٘م٦م، وإسم٘م٤مء ُمٞمزان اًم٘مقى ًمّم٤محلٝم٤م قمغم اًمدوام- -

آؾمدؽماشمٞمجٞم٦م  ب ذمسم٤مب اعمٜمددوسمريؿ .جلزيرة ُمٞمقنواًمٕمًٙمري٦م إمهٞم٦م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م  ًمذًمؽ ازدادت

اًمٙمقٟمٞم٦م ًمٚمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م سمٕمد احلرب اًم٤ٌمردة، وأوًمقي٤مهت٤م اعمرشمٌٓم٦م سمد٤مُٕمـ اًمٕمد٤معمل سمٕمدد أطمدداث 

راقم٤مت دواًم٘مرصدٜم٦م، وأُمدـ وؾمدالُم٦م اًمتجد٤مرة اًمٕم٤معمٞمد٦م، واًمّمد اإلره٤مب، يم٤محلرب قمغم 0226ؾمٌتٛمؼم 66

 ٝم٤مؾمد٤مـمٞمٚمسم٤مإلو٤موم٦م إمم شمًٝمٞمؾ وصقل أ، اًمٖمرب شم٠مُملم اؾمتٛمرار شمدومؼ اًمٜمٗمط قمؼم اًمٌحر إمحر إمماًمًٞم٤مؾمٞم٦م و

ُمٜمد٤مسمع اًمدٜمٗمط  اعمحٞمط الٜمدي وآشمّم٤مل سم٘مقاقمده٤م اًمٕمًٙمري٦م اعمٜمتنمة ذم ُمٜمٓم٘م٦م اخلٚمدٞم٩م، ومح٤ميد٦ماحلرسمٞم٦م إمم 

لدذه اعمّمد٤مًمح،  اً ىمد شمِمٙمؾ هتديددىمقى إىمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتدظمؾ اًمنيع ود أي ووممرات قمٌقره، وُمقاٟمئ شمّمديره 

اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتل أومرزهت٤م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًم٘مقة إُمريٙمٞم٦م اًمٕمٜمٞمٗمد٦م أوودح ُمثد٤مل قمدغم  احلروب واًمٍماقم٤مت وشُمَٕمدن 

)ذًمؽ
0
م واًمث٤مًمثد٦م 6226م، وطمريب اخلٚمدٞم٩م اًمث٤مٟمٞمد٦م 6222ٚمٞم٩م إومم م وطمرب اخل6273حرب أيمتقسمر، يم(

م، وأظمدػمًا طمدرب اًمدٞمٛمـ 0222م، واًم٘مرصدٜم٦م 0226اإلره٤مبوطمرب أومٖم٤مٟمًت٤من واحلرب ود  م0223

 م- 0262 – 0261

سمريؿ يمٖمػمه٤م ُمـ اجلدزر اًمٞمٛمٜمٞمد٦م آؾمدؽماشمٞمجٞم٦م ذم ضمٜمدقب .شم٠مصمرت ضمزيرة ُمٞمقنغم اعمًتقى اعمحكم وقم

قمدغم وُم٤م ختٚمٚمٝمد٤م ُمدـ أطمدداث  ،اًمٌحر إمحر سمًٞم٤مؾم٦م اًمٕمالىم٤مت إُمريٙمٞم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م واعمّم٤مًمح اعمِمؽميم٦م سمٞمٜمٝمام

                                                 

- 626اشمٞمجٞم٦م واًمًٞم٤مؾمد٦م اًمدوًمٞمد٦م، ُم١مؾمًد٦م إسمحد٤مث اًمٕمرسمٞمد٦م، سمدػموت، ص: (، آؾمؽم6272ُم٘مٚمد، إؾمامقمٞمؾ صؼمي ) (6)

 - 137(، اًمنمق إوؾمط ذم اعمٞمزان آؾمؽماشمٞمجل، د- م، اًم٘م٤مهرة، ص: 6270ويٜمٔمر: قمٌداحلٛمٞمد، حمٛمد يمامل )

اًمٕمرسمٞمد٦م، ، ُمريمز دراؾم٤مت اًمقطمددة 6(، اًمقضمقد اًمٕمًٙمري إضمٜمٌل ذم اخلٚمٞم٩م، واىمع وظمٞم٤مرات، ط0229هي٦م، ي٤مؾملم ) (0)

(، أُمـ اًمٌحر إمحر، اعم٤ما واعمًت٘مٌؾ، جمٚم٦م ىمْم٤مي٤م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م، اًمٕمدد: 6221- ويٜمٔمر: قمٌد احلٚمٞمؿ، أمحد )602سمػموت، ص:

 - 07، ص: 0
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م، وإقمد٤مدة حت٘مٞمدؼ 1985 سم٤مؾمتٙمِمد٤مف اًمدٜمٗمط اً ُمدرور ،ُمٜمذ ُمٓمٚمع صمامٟمٞمٜمٞمد٤مت اًم٘مدرن اعمد٤مااًم٤ًمطم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م 

م، صمدؿ 1995 م، وآطمتالل إريتػمي جلزر طمٜمٞمش اًمٞمٛمٜمٞم٦م1994صٞمػم، وطمرب 1990 اًمقطمدة اًمٞمٛمٜمٞم٦م

ضمزيدرة أهدؿ ُمٜم٤مـم٘مدف اجلٖمراومٞمد٦م طمٞمقيد٦م وُمٜمٝمد٤م ٌ٘مدل يُ  اًمدٞمٛمـ ضمٕمؾ مم٤م م،2010 – 2004 طمروب صٕمدة

وقمدغم اًمدرهمؿ ُمدـ ذًمدؽ  واًمتٕمٛمػم ظمدُم٦م ًمٚمٛمّم٤مًمح إُمريٙمٞم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م،سمراُم٩م اًمتٜمٛمٞم٦م ظم٤مرج سمريؿ .ُمٞمقن

 طمجؿ اعمّمد٤مًمحسم٤مًمتذسمذب وقمدم آؾمت٘مرار، قمغم وومؼ اظمتالف ُمريٙمٞم٦م دم٤مه اًمٞمٛمـ آؾمؽماشمٞمجٞم٦م إاشمًٛم٧م 

ٟمحٞمد٤مز اٟمتٞمج٦م عم١مصمرات إىمٚمٞمٛمٞم٦م ودوًمٞم٦م ي٠ميت ذم ُم٘مدُمتٝم٤م دول اجلدقار وإهائٞمدؾ وو ف وٟمققمٝم٤م،اًمتل شمريده٤م ُمٜم

اب اًمقوع اًمداظمكم اًمٞمٛمٜمل، واٟمتِم٤مر اًمًالح، مم٤م ؿمدٙمؾ اًمقٓي٤مت اعمتحدة اًمٙم٤مُمؾ لام، سم٤مإلو٤موم٦م إمم اوٓمر

سمدريؿ . ذم ضمزيرة ُمٞمدقنل٤م اقمد قمًٙمري٦م قسمٜم٤مء ىميمد) ُمريٙمٞم٦م ذم اًمٞمٛمـ ـمامع إُمـ إ اً أُم٤مم حت٘مٞمؼ ُمزيد ٤مً قم٤مئ٘م

)(  أو ذم قمدن أو ذم ضمزيرة ؾم٘مٓمرى
1
صم٤م  دوًمد٦م ُمٓمٚمد٦م قمدغم  ٟمحق ضمٞمٌقيتشمتجف اًمقٓي٤مت اعمتحدة  ُم٤م ضمٕمؾ،  (

)ْمخٛم٦موأىم٤مُم٧م ومٞمٝم٤م ىم٤مقمدة ) ًمٞمٛمقٟمػم( اًمٕمًٙمري٦م اًم ،سم٤مب اعمٜمدب
2
شمٕمزيز وضمقدهد٤م اًمٕمًدٙمري ذم  ُمـ أضمؾ (

ضمدقاء اًمٞمٛمٜمٞمد٦م وُمٞم٤مهٝمد٤م إـمرق اعمالطم٦م اًمدوًمٞم٦م واؾمت٤ٌمطم٦م  قمغمومرض هٞمٛمٜمتٝم٤م و سم٤مب اعمٜمدب وظمٚمٞم٩م قمدن،

ة سمُحّجد٦م ُمـ ظمالل اًمٓمٚمٕم٤مت اجلقي٦م واًمدوري٤مت اًمٌحري٦م اعمًتٛمرة اًمتل شمٜمٓمٚمؼ ُمدـ شمٚمدؽ اًم٘م٤مقمدد اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م

واًم٘مرصٜم٦م، ومح٤مي٦م أُمـ اعمالطم٦م وؾمالُمتٝم٤م، وُمـ صمؿ هتٞمئ٦م اًمٔمدروف اعمٜم٤مؾمد٦ٌم ًمزقمزقمد٦م أُمدـ  اإلره٤مبحم٤مرسم٦م 

قمدغم  اإليرا حت٧م همٓم٤مء حم٤مرسم٦م اخلٓمر  اإلىمٚمٞمٛمٞملمواؾمت٘مرار اًمٞمٛمـ، وؿمـ طمرسم٤ًم دوًمٞم٦م وّده ُمـ ىمٌؾ طمٚمٗم٤مئٝم٤م 

)داوم٤ًم ظمٗمٞم٦م وراء ذًمؽ، ُمـ أمهٝم٤م: اعمالطم٦م ذم سم٤مب اعمٜمدب، سمٞمٜمام واىمع إُمر ي١ميمد أن هٜم٤مك أه
3
) 

 شمدُمػم اًمٞمٛمـ وُم٘مدراشمف اًمٕمًٙمري٦م واًمٌنمي٦م وآىمتّم٤مدي٦م، وشم٘مًٞمٛمف إمم أىم٤مًمٞمؿ صٖمػمة- -

 اطمتالل اًمقاضمٝم٤مت اًمٌحري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وذم ُم٘مدُمتٝم٤م سم٤مب اعمٜمدب وضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ-  -

 ٞمجٞم٦م-ًمٚمٞمٛمـ سمام ومٞمٝم٤م ُمـ ضمزر وممرات اؾمؽماشم اإلىمٚمٞمٛمٞم٦ماًمٕمٛمؾ قمغم شمدويؾ اعمٞم٤مه  -

 اطمتالل ضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ، وحتقيٚمٝم٤م إمم ىم٤مقمدة قمًٙمري٦م هتٞمٛمـ قمٚمٞمٝم٤م اًمٌحري٦م إُمريٙمٞم٦م- -

 وامن شمدومؼ اًمٜمٗمط اخلٚمٞمجل قمؼم ُمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب إمم اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م وطمٚمٗم٤مئٝم٤م- -

                                                 

 -70، 12، ويم٤مًم٦م إٟم٤ٌمء اًمٞمٛمٜمٞم٦م)ؾم٠ٌم(، صٜمٕم٤مء، ص: 6(، اًمٞمٛمـ واًمدول اًمٙمؼمى ج0223ضم٤مسمر، زايد حمٛمد ورظمرون ) (6)

هدد، 6932رسمٞمع رظمدر 6، اعمقاومؼ: 32.0.0261ًمٕمًٙمري٦م إضمٜمٌٞم٦م ذم ضمٞمٌقيت، ضمريدة إي٤مم، اجلٛمٕم٦م ظمريٓم٦م اًم٘مقاقمد ا (0)

 - 66اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنمون، ص:  7132اًمٕمدد: 

. اًمدددراسمط: 62.66( اًمددددور إُمريٙمدددل اًمٕمًدددٙمري ذم احلدددرب قمدددغم اًمدددٞمٛمـ، 0261احلًدددٜمل، ـم٤مًمددد٥م ) (3)

http://thelinkyemen.net/news/14610 
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وامن قمدم ؾمٞمٓمرة ىمقى ُمٕم٤مدي٦م قمغم اعمقاٟمئ واعمٛمرات واجلزر اًمٞمٛمٜمٞم٦م، ٓؾمدٞمام اًمّمدلم اًمٕمٛمدالق  -

 اًم٘م٤مدم، وروؾمٞم٤م اًمٓم٤محم٦م ًمٚمٕمقدة إمم ظمٚمٞم٩م قمدن وسم٤مب اعمٜمدب-

 بشٓه يف االطرتاتٔذٔ٘ الظْفٔتٔ٘)الشّطٔ٘(/دضٓشٗ مٌْٔ

ري٦م ُمٜمدذ د٤م اًم٘مٞمّمدروؾمٞمُم٦م إهداف آؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمًم٘مد يم٤مٟم٧م ُم٠ًمًم٦م اًمقصقل إمم اعمٞم٤مه اًمداومئ٦م ذم ُم٘مدَّ 

)اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم اعمٞمالدي
6
، يمدام اقمتٛمدد طمٙمؿ اًمٕمد٤ممل  هذه اعمٜمٓم٘م٦م يًتٓمٞمع٠من ُمـ يًٞمٓمر قمغمقمت٘م٤مده٤م سمٓ، (

سمٖمٞمد٦م حتقيٚمدف إمم ، اًمتقهمؾ اًمٌٓملء واعمٜمٔمؿ ذم اًمٌحر إمحرآحت٤مد اًمًقومٞمتل آؾمؽماشمٞمجٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م ُمـ ظمالل 

% 72سمٜم٦ًٌم  ـمريؼ ظم٤موع ًمٚمًٞمٓمرة اًمًقومٞمتٞم٦م، يمقٟمف أىمٍم وأهع ـمريؼ سملم اًمٌحر إؾمقد واعمحٞمط الٜمدي

قاضمدده اعمًدتٛمر ذم اعمٜمٓم٘مد٦م ء اًمّم٤مًمح، ًمذًمؽ طم٤مومظ إؾمدٓمقل اًمًدقومٞمتل قمدغم شمُم٘م٤مرٟم٦م سمٓمريؼ رأس اًمرضم٤م

حلاميد٦م ُمّمد٤محلف  إمحدرُمـ اًمتًٝمٞمالت اًمتل حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اعمدقاٟمئ اًمٞمٛمٜمٞمد٦م ذم ضمٜمدقب اًمٌحدر  اً ُمًتٗمٞمد

ـ آؾمؽماشمٞمجٞم٦م ذم أهؿ ُمٜمٓم٘م٦م ُمت٤ممخ٦م حلدوده اجلٜمقسمٞم٦م، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ صمرواهت٤م اًمٜمٗمٓمٞم٦م واًمٌحريد٦م، واحلدد ُمد

)اًمٜمٗمقذ اًمٖمريب وإُمريٙمل ومٞمٝم٤م-
0
) 

، سمٞمٜمام يم٤من اجلٜمقب اًمٞمٛمـ ؿماملٚمٙمل ذم وىمد يم٤مٟم٧م اًمٕمالىم٤مت اًمًقومٞمتٞم٦م سم٤مًمٞمٛمـ ضمٞمدة ظمالل احلٙمؿ اعم   

، ويم٤من ُم٘مر اعمٗمقوٞم٦م اًمًقومٞمتٞم٦م ذم شمٕمز سمد٤مًم٘مرب ُمدـ اعمدقاٟمئ واجلدزر اًمٞمٛمٜمٞمد٦م ذم ٟمجٚمٞمزيحت٧م آطمتالل اإل

ُمٞمٜمد٤مء ع وردُمِمدشمٜمٗمٞمذ شمنمف قمغم ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف سمريؿ، و.ضمزيرة ُمٞمقنأمهٝم٤م و ،اًمٌحر إمحر وسم٤مب اعمٜمدب

سمٕمددد ىمٞمدد٤مم اًمٜمٔمدد٤مم  اًمٌٚمددديـ شمٓمقراًمٕمالىمدد٤مت سمددلماؾمددتٛمر م، و6217,6216احلديدددة آؾمددؽماشمٞمجل 

اعمقاٟمئ واجلزر اًمٞمٛمٜمٞم٦م وسم٤مب اعمٜمدب، ووامن وضمدقد ،اًمتل يم٤من ضمقهره٤م م ذم ؿمامل اًمٞمٛمـ6210اجلٛمٝمقري

)٤م إؾمٓمقل اًمًقومٞمتل ومٞمٝم
3
مم٤م ؾم٤مقمده قمغم شمٓمقير قمالىم٤مت اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ُمدع ضمٜمدقب اًمدٞمٛمـ سمٕمدد اؾمدت٘مالًمف، (

٤مب اعمٜمددب وحت٘مؼ ًمف هدف وصقل أؾمٓمقًمف اًمٌحري إمم اعمٞم٤مه اًمداومئ٦م ذم اعمحٞمط الٜمددي وظمٚمدٞم٩م قمددن وسمد

                                                 

(، إمهٞم٦م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م خلط اعمالطمد٦م ذم اعمْمد٤ميؼ اًمٕمرسمٞمد٦م، رؾمد٤مًم٦م ُم٤مضمًدتػم همدػم 6223اهلل، قمٌد اًمٙمريؿ ُمًٚمؿ )دظمؾ  (6)

(، إمهٞم٦م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمٚمٌحدر إمحدر 6221- ويٜمٔمر ضمرادات، وًمٞمد حمٛمد )622ُمٜمِمقرة، يمٚمٞم٦م أداب، ضم٤مُمٕم٦م سمٖمداد، ص: 

 -077سملم اعم٤ما واحل٤مض، دار اًمث٘م٤موم٦م، اًمدوطم٦م، ص: 

(، طمريمد٦م اعمدد واجلدزر سمدلم 6272- ويٜمٔمر رُمْمد٤من، قمٌدد اًمٕمٔمدٞمؿ )69 ,63(، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ص: 6221آصٌحل ) (0)

 -12، أيمتقسمر. شمنميـ اًمث٤م ، ص: 19ـمري٘مل اًمًقيس ورأس اًمرضم٤مء اًمّم٤مًمح، جمٚم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م اًمدوًمٞم٦م، اًمٕمدد: 

، 6رود، شمرمج٦م: إؾمدٙمٜمدر يمٗمدقري ورظمدرون، ط (، اًمٞمٛمـ واًمٞمٛمٜمٞمقن ذم ُمذيمرات دسمٚمقُم٤مد0221سمػميًٞمٌٚملم، أوًمٞمغ ) (3)

 -676، 612، 690دار ُمٙمت٦ٌم الالل، سمػموت، ص:
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ىم٤مقمددة قمًدٙمري٦م اًمذحيقًمدف إمم سمدريؿ .ضمزيرة ُمٞمدقنُمـ ُمٞمٜم٤مء قمدن اًمٕم٤معمل، وُمٞمٜم٤مء  اً واًمٌحر إمحر، ُمًتٗمٞمد

وسمذًمؽ أصدٌح آحتد٤مد  ،ُمزودة سم٠مطمقاض ظم٤مص٦م إلصالح اًمًٗمـ واعمدُمرات واًمٓمرادات اًمًقومٞمتٞم٦م طمديث٦م

اًمًقومٞمتل يتحٙمؿ سم٠مهؿ ُمٜمٓم٘م٦م ُمالطمٞم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل يٕمؼم ُمٜمٝم٤م اًمٜمٗمط إمم أوروسم٤م واًمقٓيد٤مت اعمتحددة 

ٞمجٞم٦م واًمٕمًدٙمري٦م آؾمدؽماشم فشمٕمٚمٞمؼ ُمّم٤محلم، و6226اًمتل اٟمتٝم٧م سمً٘مقـمف ذم احلرب اًم٤ٌمردة ُمرطمٚم٦م ظمالل 

طمتك ٓ شم٠ميت ىمقة أظمرى ُمٜم٤مومًد٦م  م6222 ُمـ اًمقطمدة اًمٞمٛمٜمٞم٦م ٤مً ن ُمقىمٗمف إا٤مسمٞمضمٜمقب اًمٞمٛمـ، وُمع ذًمؽ يم٤مذم 

)حتؾ ُمٙم٤مٟمف ذم هذه اعمقاىمع آؾمؽماشمٞمجٞم٦م-
6
) 

أت أوود٤مقمٝم٤م سمددقمٜمددُم٤م و، سمٛمِم٤ميمٚمٝم٤م اًمداظمٚمٞمد٦م قمدـ اعمٜمٓم٘مد٦مسمٕمد ذًمؽ  اٟمِمٖمٚم٧م روؾمٞم٤م آحت٤مدي٦مصمؿ 

ٓىمتّمد٤مدي٦م طم٤موًمد٧م شمٓمدقير قمالىمد٤مت اؾمدؽماشمٞمجٞم٦م ضمديددة ُمدع افمروومٝمد٤م  ٧محتًدٜماًمداظمٚمٞم٦م سم٤مٓؾمت٘مرار و

)اًمٞمٛمـ
0
ذم ضمزيرة ؾم٘مٓمرى أو ذم ظمٚمٞم٩م قمدن ضمديدة ل٤م ؾمقاًء اقمد قمًٙمري٦م قىمذم ُمقاوم٘متف قمغم إٟمِم٤مء  ٤مً ، ـمٛمٕم(

ًمٚمٛمٕم٤مرود٦م اًمِمدديدة ُمدـ ىمٌدؾ اًمقٓيد٤مت  اً ٟمٔمدر أظمٗم٘م٧مشمٚمؽ اعمح٤موٓت  نأسمريؿ إّٓ .أو ذم ضمزيرة ُمٞمقن

م، وشمٕمرودف ًمٕمددوان 0266ُمٜمذ سمدايد٦م ي قمّمػ سم٤مًمٞمٛمـ ذاًمًٞم٤مد وإُمٜمل اًمتقشمر ًمإُمريٙمٞم٦م، وااعمتحدة 

)ظم٤مرضمل ٕيمثر ُمـ أرسمع ؾمٜمقات
3
)  - 

 بشٓه يف االطرتاتٔذٔ٘ الفشىظٔ٘/دضٓشٗ مٌْٔ

ر اعمدٞمالدي دًم٘مد يم٤مٟم٧م ومرٟم٤ًم إطمدى اًم٘مقى إوروسمٞم٦م اًمتدل اٟمٓمٚم٘مد٧م ذم أوائدؾ اًم٘مدرن اًمًد٤مسمع قمِمد

قمدغم ضمزيدرة اًمًدٞمٓمرة ن قاًمٗمرٟمًدٞمطم٤مول طمٞم٨م  عمالطم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م سملم اًمنمق واًمٖمرب،ًمٚمتٜم٤مومس قمغم ظمٓمقط ا

قمغم اًم٤ًمطمؾ اًمٞمٛمٜمل، ٕمهٞم٦م اًمِمٞمخ ؾمٕمٞمد ُمـ ظمالل ذائٝمؿ ىمٓمٕم٦م أرض ذم ُمٜمٓم٘م٦م م 6211ذم  سمريؿ.ُمٞمقن

ىمدد اؾمدتٖمٚمٝم٤م اًمٗمرٟمًدٞمقن ذم وُمقىمٕمٝم٤م آؾمؽماشمٞمجل ذم ؾم٤مطمؾ سم٤مب اعمٜمدب اعمنمف قمغم اعمْمدٞمؼ واجلزيدرة، 

ًمتٚمٌٞم٦م اطمتٞم٤مضم٤مت ؾمٗمٜمٝمؿ ُمـ اًمقىمقد دون احل٤مضم٦م خلدُم٤مت اًمؼميٓمد٤مٟمٞملم ذم ضمزيدرة ُمًتقدقم٤مت ًمٚمٗمحؿ  إىم٤مُم٦م

سمحري دم٤مري سملم اًمنمق واًمٖمرب، ومح٤مي٦م ؾمٗمٜمٝمؿ ومٞمدف، اعم٤ٌمذ ذم أهؿ ُمٜمٗمذ  ؿشم٠ميمٞمد طمْمقرهُمٞمقن.سمريؿ و

)وُمٜمع ظمْمققمٝم٤م لٞمٛمٜم٦م أي٦م ىمقة ُمٜم٤موم٦ًم-
9
) 

                                                 

 - 961 – 966(، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ص: 0223ضم٤مسمر، ورظمرون ) (6)

 -967(، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ ، ص: 0223ضم٤مسمر، ورظمرون ) (0)

 /http://www.dw.com/ar(، روؾمٞم٤م واًمٞمٛمـ- 0262قمزام، إؾمامقمٞمؾ ) (3)

 -17(- ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ص: 0221- ويٜمٔمر ؾم٤ممل،ؾمٞمد ُمّمٓمٗمك)326(، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ص:0223)ضم٤مسمر، ورظمرون  (9)
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 فخح علي عبذهللا الشعيبي  صتراجييي الـذوليجسيرة ميون)بريم( والخىافط لا 

 

اعمٜمدب وضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ ؾم٤مرقم٧م ومرٟمًد٤م ٓطمدتالل  آؾمؽماشمٞمجٞم٦م عمْمٞمؼ سم٤مب إمهٞم٦موُمع شمٕم٤مفمؿ 

ًمٚمٛمْمٞمؼ مم٤م ؾم٤مقمده٤م قمغم شمٕمزيدز ٟمٗمقذهد٤م ذم ضمٜمدقب اًمٌحدر  إظمرىم قمغم اًمْمٗم٦م 6220اًم٤ًمطمؾ اجلٞمٌقيت 

 ،ؾمدت٘ماللٓسمٌٕمض صدقر اًمٜمٗمدقذ ذم ضمٞمٌدقيت سمٕمدد اوظمٚمٞم٩م قمدن واعمحٞمط الٜمدي، وفمٚم٧م ُمتٛمًٙم٦م  إمحر

اًمتج٤مري٦م وآؾمدؽماشمٞمجٞم٦م ذم اعمٜمٓم٘مد٦م، وُمدـ  ُمّم٤محلٝم٤م مح٤مي٦م وأىم٤مُم٧م ومٞمٝم٤م ىم٤مقمدة قمًٙمري٦م وخٛم٦م، ُمـ أضمؾ

)ذًمؽ شم٠مُملم ظمٓمقط إُمدادات اًمٜمٗمط إًمٞمٝم٤م
6
، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف إسم٘م٤مء ضمزيدرة ُمٞمدقن.سمريؿ ذم دائدرة آهدتامم (

اًمٗمرٟمًٞم٦م اعم٤ٌمذة ذم فمؾ شمزايد آؾمت٘مٓم٤مب اًمدوزم إمم سم٤مب اعمٜمدب واًمتٜم٤مومس اعمحٛمقم قمٚمٞمف، ًمدذًمؽ قمٛمٚمد٧م 

اًمٗمرٟمًٞم٦م قمغم آؾمتٗم٤مدة ُمـ ىمرارات جمٚمس إُمـ اًمدوزم سمخّمقص حم٤مرسم٦م اًم٘مرصدٜم٦م ذم سمد٤مب آؾمؽماشمٞمجٞم٦م 

وُم٤ًممه٦م اًمٞمٛمـ ذم هذه احلٛمٚم٦م وشم٘مديٛمٝم٤م ضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ خلدُم٦م اًم٘مقات اًمدوًمٞمد٦م  )*(اعمٜمدب وظمٚمٞم٩م قمدن

م اًمذي 02.0.0222اعمٙمٚمٗم٦م سمٛمح٤مرسم٦م اًم٘مرصٜم٦م سمٛمقضم٥م آشمٗم٤مق اًمذي وىمٕمتف اخل٤مرضمٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ُمٕمٝم٤م ذم 

) "أن ضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ ؾمقف شمًتخدم يم٘م٤مقمدة ًم٘مقات اًمٜم٤مشمق وُمٙم٤مومح٦م أقمامل اًم٘مرصٜم٦م  "ٟمص قمغم: 
0
ممد٤م  (

ؿمٙمؾ ومرص٦م صمٛمٞمٜم٦م ًمٚم٘مدقات اًمٗمرٟمًدٞم٦م ذم اًمتٛمريمدز قمدغم اجلزيدرة واًمدتحٙمؿ سمٛمٛمٞمزاهتد٤م اجلٞمقؾمٞم٤مؾمدٞم٦م اًمتدل 

 ووٕمتٝم٤م ذم ىمٚم٥م إطمداث اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمٕم٤معمٞم٦م-  

 يف االطرتاتٔذٔ٘ اإلقلٔنٔ٘ ّالْطئ٘ (هبشٓ)دضٓشٗ مٌْٔسابعًا: 

٤مؾمدٞم٦م واؾمدؽماشمٞمجٞم٦م ىمدؾ ٟمٔمػمهد٤م، متثؾ ًمٚمٞمٛمـ واعمٜمٓم٘م٦م ضمقهرة ضمٞمقؾمٞمسمريؿ .ضمزيرة ُمٞمقنأن  ؽٓ ؿم

ٕمهٞم٦م ُمقىمٕمٝم٤م اجلٖمراذم ذم ُمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب أهؿ ُمٜمٗمذ سمحدري خلٓمدقط اعمالطمد٦م اًمٕم٤معمٞمد٦م اًمتدل ُمدـ  اً ٟمٔمر

 -اًمٕم٤معمٞم٦مإؾمقاق وٛمٜمٝم٤م اًمٜم٤مىمالت اًمٕمٛمالىم٦م ًمٚمٜمٗمط اًمٕمريب إمم 

 اإلطشأٜلٔ٘بشٓه يف االطرتاتٔذٔ٘/دضٓشٗ مٌْٔ

يمٖمػمه٤م ُمـ ضمزر وُمْم٤ميؼ اًمٌحر إمحر سم٤مهتامم يمٌػم ُمـ ىمٌؾ ُم١مؾمز سمريؿ .ُمٞمقن ضمزيرةطمٔمٞم٧م ًم٘مد 

 ٤م ًطمٞمقيد هددوم٤مً دوًم٦م إهائٞمؾ، ٕمهٞم٦م ُمقىمٕمٝم٤م آؾمؽماشمٞمجل سم٤مًمٜم٦ًٌم لؿ ُمـ اًمٜم٤مطمٞمد٦م إُمٜمٞمد٦م، ًمدذًمؽ ُمثٚمد٧م 

                                                 

,( اجلٖمراومٞم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٞمٛمـ، شمرمج٦م: ظم٤مًمد ـمف ظم٤مًمدد، ُمٕمٝمدد دراؾمد٤مت اجلٖمراومٞمد٤م اًمًٞم٤مؾمدٞم٦م0221سمرو، ؿم٤مرل ؾم٤مٟم٧م ) (6)

 -31ء، ص: سم٤مريس، وُمٕمٝمد اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م اًمًقرسمقن، ُمٓم٤مسمع دائرة اًمتقضمٞمف اعمٕمٜمقي، صٜمٕم٤م

 م، اًمذي أضم٤مز ُمقاضمٝم٦م أقمامل اًم٘مرصٜم٦م ومح٤مي٦م اعمالطم٦م اًمدوًمٞم٦م-0222اًمّم٤مدر ذم يقٟمٞمق 6232أمهٝم٤م: اًم٘مرار رىمؿ  )*(

ُم٤مرس، قمدغم  36( إـمامع اًمدوًمٞم٦م واإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ذم اًمًٞمٓمرة قمغم سم٤مب اعمٜمدب، شم٘مرير ظم٤مص، اًمثالصم٤مء،0261اًمِم٤مهد سمرس ) (0)

  htm-net/mobile/newsttp://www.alshahedpress.h.3061اعمقىمع:
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 فخح علي عبذهللا الشعيبي  صتراجييي الـذوليجسيرة ميون)بريم( والخىافط لا 

 

ٟمٓمدالق ٟمحدق السم٤مب اعمٜمددب اعمٜمٗمدذ إهدؿ ًمإمم إلهائٞمٚمٞم٦م اًمتل شمًٕمك عمد طمدوده٤م اًمٙمؼمى ًمالؾمؽماشمٞمجٞم٦م ا

)اًمنمق-
6
) 

عمح٤موٓت إهائٞمدؾ اعمًدتٛمرة ًمٚمًدٞمٓمرة قمدغم ضمزيدرة  ٤مً هذه آؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمتقؾمٕمٞم٦م ُمٜمٓمٚم٘موىمد ُمثٚم٧م 

رورة اإلسم٘مد٤مء دْمدُمٞمقن.سمريؿ، وُمـ أومم شمٚمؽ اعمح٤موٓت قمٜمدُم٤م ـمٚم٧ٌم ُمـ سمريٓم٤مٟمٞم٤م ىمٌؾ ُمٖم٤مدرهت٤م اعمٜمٓم٘مد٦م سم

قمغم اطمتالل٤م جلزيرة ُمٞمقن.سمريؿ اعمنموم٦م قمغم سم٤مب اعمٜمدب طمتك يتؿ شمدويٚمٝم٤م، طمٞم٨م ضمد٤مء قمدغم ًمًد٤من وزيدر 

صددي٘م٦م وم٘مدد يدٜمجؿ  إذا ؾم٘مٓم٧م ضمزيرة ُمٞمدقن.سمريؿ ذم أيدد همدػم ": 6211يقٟمٞمق 02ظم٤مرضمٞم٦م إهائٞمؾ ذم 

٤م طمتدك وؿمدٕمٝم٤م حتد٧م اإلدارة آٟمًح٤مب ُمدـ اجلزيدرة وآطمتٗمد٤مظ هبد مسمريٓم٤مٟمٞم٤م سمٕمد ٤مً ُمقىمػ ظمٓمػم ُمٓم٤مًمٌ

) "اًمدوًمٞم٦م
0
، سمحٞم٨م شمتٛمٙمـ إهائٞمؾ ُمـ اًمًٞمٓمرة قمغم اجلزيرة واعمْمٞمؼ حت٧م همٓم٤مء دوزم، ُمـ أضمدؾ شمددقمٞمؿ (

ُمٗمٝمقم إُمـ اإلهائٞمكم واحلد ُمـ اًمًٞمٓمرة اًمٞمٛمٜمٞم٦م قمغم اعمدظمؾ اجلٜمقيب ًمٚمٌحرإمحر، إّٓ أن هدذه اعمح٤موًمد٦م 

ل٤م ذم ُمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب، ممد٤م أدى  اً ٛمٜمٞم٦م، واُمتدادجٖمراومٞم٤م اًمٞممل شمٜمجح وأصٌح٧م ضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ شم٤مسمٕم٦م ًمٚم

ري٦م سمد٢مهمالق دإمم ُمزيد ُمـ اًمتحرك اإلهائٞمكم ذم هذه اعمٜمٓم٘م٦م، وم٤ًمرقم٧م اًمٞمٛمـ إمم اًمتٕم٤مون ُمع اًم٘مقات اعمّمد

م( ، ًمتٌدأ قمغم إصمر ذًمؽ ُمرطمٚم٦م 6273ٟمقومٛمؼم  ,اعمْمٞمؼ أُم٤مم اعمالطم٦م اإلهائٞمٚمٞم٦م عمدة ؿمٝمريـ يم٤مُمٚملم )أيمتقسمر

)وم٤مقماًل ذم ساقمٝم٤م ُمع اًمٕمرب اً تٝم٤م إُمٜمٞم٦م وُمرشمٙمزؾمؽماشمٞمجٞمديدة أصٌح٧م اجلزيرة واعمْمٞمؼ قمغم رأس اضم
3
) ،

 ُمدـ اجلدزر اً قمدددًمذًمؽ جل٠مت إمم أصمٞمقسمٞم٤م طمٚمٞمٗمٝم٤م إول ذم اعمٜمٓم٘م٦م وسمقاسمتٝم٤م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م إًمٞمٝمد٤م، طمٞمد٨م ُمٜمحتٝمد٤م 

اًمٌحدر إمحدر، وٟمِمد٤مـمٝم٤م اًمٕمًدٙمري إلىم٤مُم٦م اًم٘مقاقمد اًمٕمًٙمري٦م اًمتل ختدم أـمامقمٝم٤م ذم اجلزر اًمٞمٛمٜمٞم٦م ضمٜمقب 

)وآؾمتخ٤ٌمرايت ذم سم٤مب اعمٜمدب واًم٘مرن آومري٘مل
9
       سم٘مقًمدف: رٟمدذاك وىمدد ّسح ىم٤مئدد اًمٌحريد٦م اإلهائٞمٚمٞمد٦م ، (

                                                 

( آؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًم٘مدرن آومري٘مدل، جمٚمد٦م إُمدـ اًم٘مدقُمل، سمٖمدداد، أيٚمدقل. 6226راا، قمكم قمٌقد) (6)

 -662ؾمٌتٛمؼم، ص

( آؾمؽماشمٞمجٞم٦م اإلهائٞمٚمٞم٦م دم٤مه اًمٌحر إمحدر سمدلم آؾمدؽماشمٞمجٞم٦م واًمتٖمدػم، دراؾمد٤مت اؾمدؽماشمٞمجٞم٦م 6222ؿمٕمٞم٥م، خمت٤مر ) (0)

 -31، 1، ص: 60ٚمٞمجٞم٦م، ُمريمز اخلٚمٞم٩م ًمٚمدراؾم٤مت آؾمؽماشمٞمجٞم٦م، اًمٕمدد: ظم

- 61، رذار، ص: 2(، أـمامع اًمٙمٞم٤من اًمّمٝمٞمق  ذم سم٤مب اعمٜمدب، جمٚم٦م اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب، اًمٕمدد:6222اًمزسمٞمدي، حمٛمد طمًلم )  (3)

 - 332 ,332(، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ص: 6221ويٜمٔمر: ضمرادات )

,6222دراؾمد٦م طم٤مًمد٦م اًم٘مدرن آومري٘مدل ,٤مرضمٞم٦م اإلهائٞمٚمٞمد٦م دمد٤مه دول أومري٘مٞمد٤م ( اًمًٞم٤مؾم٦م اخل0261وو٤مطمل، ُمٞمٚمقد ) (9)

م، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، ىمًؿ اًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمالىمد٤مت اًمدوًمٞمد٦م، يمٚمٞمد٦م اًم٘مد٤مٟمقن واًمٕمالىمد٤مت اًمدوًمٞمد٦م، ضم٤مُمٕمد٦م حمٛمدد 0263

 - 21سمقوٞم٤مف سم٤معمًٞمٚم٦م، 
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وم٘مط ًمٚمٌحر إمحر، أُّم٤م اعمٗمت٤مح اًمث٤م  ومٝمدق  اً واطمد ٤مً إن ؾمٞمٓمرة ُمٍم قمغم ىمٜم٤مة اًمًقيس يْمع سملم يدهي٤م ُمٗمت٤مطم "

وُمدـ اعمحتٛمدؾ أن  ،سمريؿ.سم٤مب اعمٜمدب وضمزيرة ُمٞمقنسمٛمْمٞمؼ  اعمتٛمثؾ ٦م آؾمؽماشمٞمجٞم٦مإيمثر أمهٞم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم

)"٦م اًمٌحريدىمددراهت٤م ي٘مع سملم يدي إهائٞمؾ إن قمروم٧م يمٞمػ شمٓمدقر 
6
دهٚمدؽ وطم٤مًمد٥م  ، وم٠مٟمِمد٠مت ذم ضمدزر:(

اإلرشمػمي٦م أيمؼم ىمقاقمده٤م اًمٕمًٙمري٦م وأطمدصمٝم٤م ظم٤مرج احلددود، وأىم٤مُمد٧م ذم اًمقاضمٝمد٤مت اعمٓمٚمد٦م  ووم٤مـمٛم٦م وزومػم

ب اعمٜمدب واًمٌحر إمحر ُمٜمّم٤مت رادار وؿمٌٙم٤مت اشمّم٤مٓت ُمتٓمقرة وُمرايمدز شمٜمّمد٧م شم٤مسمٕمد٦م جلٝمد٤مز قمغم سم٤م

ٚمجزر واًمًدقاطمؾ اًمٞمٛمٜمٞمد٦م اًم٘مريٌد٦م، ٓؾمدٞمام ُمٞمدقن.سمريؿ، سم٤مإلود٤موم٦م إمم عمراىم٦ٌم اعمًتٛمرة ًماعمقؾم٤مد، وشم٘مقم سم٤م

إدارة ومح٤مي٦م اعمالطم٦م  سمحج٦م قمدم ىمدرة اًمٞمٛمـ قمغم، اجلزيرة واعمْمٞمؼخلٚمؼ اًمذرائع ًمتدويؾ  ٤محم٤موٓهتاؾمتٛمرار 

)ذم اعمٞم٤مه اًمدوًمٞم٦م 
0
ُمـ ظمالل هذه آؾمؽماشمٞمجٞم٦م متٙمٜم٧م إهائٞمدؾ ُمدـ شمٕمزيدز وضمقدهد٤م ذم سمد٤مب اعمٜمددب و، (

وشم٘مقيتف سم٤مؾمتٛمرار، وشمٕمٛمؾ قمغم شمقفمٞمػ اًمٍماقم٤مت ذم اعمٜمٓم٘مد٦م ًمّمد٤محلٝم٤م، واًمٚمٕمد٥م قمدغم يمدؾ اعمتٜم٤مىمْمد٤مت 

 سمًٞم٤مؾم٤مهت٤م وحت٧م شمٍمومٝم٤م، يمام هق احل٤مل ُمع واؾمتٖمالل اًمثٖمرات اعمت٤مطم٦م طمتك يٌ٘مك أـمراف اًمٍماع ُمرشمٌٓملم

ارشمػمي٤م اًمتل دقمٛم٧م اٟمٗمّمد٤مل٤م قمدـ أصمٞمقسمٞمد٤م ودومٕمتٝمد٤م ٓطمدتالل ضمدزر طمٜمدٞمش اًمٞمٛمٜمٞمد٦م اًم٘مريٌد٦م ُمدـ ضمزيدرة 

)ُمٞمقن.سمريؿ وسم٤مب اعمٜمدب
3
شمٔمدؾ ُمٜمِمدٖمٚم٦م سمٛمِمد٤ميمٚمٝم٤م  وهمػمه٤م ُمـ إطمداث اعمتالطم٘م٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٞمٛمـ يمل،  (

 ؾمدؽماشمٞمجٞم٦م ذم ُمٞم٤مهٝمد٤م اإلىمٚمٞمٛمٞمد٦م،ا٤ٓم اًمٌحريد٦م، واؾمدتٖمالل ُمقاردهد٤م ًمتٓمقير ىمدراهتوٓ شمٚمتٗم٧م  ،اًمداظمٚمٞم٦م

اًمًٞمٓمرة قمغم اجلزر واعمٛمرات اعم٤مئٞم٦م ذم اعمٞم٤مه اًمٞمٛمٜمٞم٦م، ًمتتٗم٤مدى شمٙمرار ُم٤م طمدث ل٤م ذم أيمتقسمر ًمٞمتًٜمك إلهائٞمؾ 

)اإلىمٚمٞمٛمٞم٦مم، وًمٗمرض هٞمٛمٜمتٝم٤م 6273
9
)- 

 طرتاتٔذٔ٘ اإلٓشاىٔ٘البشٓه يف ا/دضٓشٗ مٌْٔ

سم٤مب اعمٜمدب وضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ أمهٞم٦م يمٌػمة ُمٜمذ ظمدروج اعمًدتٕمٛمر  اإليراٟمٞم٦مؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًم٘مد أوًم٧م آ

اًمؼميٓم٤م  ُمـ اعمٜمٓم٘م٦م، وطم٤موًم٧م أن شمٚمٕم٥م دور ذـمل اخلٚمدٞم٩م ذم قمٝمدد اًمِمد٤مه خلدُمد٦م اعمّمد٤مًمح إُمريٙمٞمد٦م 

ىمدقة م وأصدٌح٧م 6272 اإليراٟمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦موشم٠مُملم وصقل اًمٜمٗمط إًمٞمٝم٤م، إّٓ أن اًمقوع اظمتٚمػ ُمع اًمثقرة 

                                                 

 -12ًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة، ص: (، أظمٓمٌقط اؾمٛمف اعمقؾم٤مد، يمٜمقز ًمٚمٜمنم وا0269أسمق اًمْمٞم٤مء، طمٜم٤من ) (6)

(، اًمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞمد٦م اإلهائٞمٚمٞمد٦م دمد٤مه أومري٘مٞم٤م:اًمًدقدان ٟمٛمقذضمد٤ًم، سمدػموت: ُمريمدز اًمزيتقٟمد٦م 0266قم٤مُمر، ظمٚمٞمؾ أمحد) (0)

 -602ًمٚمدراؾم٤مت وآؾمتِم٤مرات، ص 

 -61(، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ص: 0269أسمق اًمْمٞم٤مء ) (3)

 -636( ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ص: 0266قم٤مُمر ) (9)
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إىمٚمٞمٛمٞم٦م ُمٜم٤موم٦ًم ًمتٚمؽ اًم٘مقى ذم اًمًٞمٓمرة قمغم اعمٛمرات واجلزر آؾمؽماشمٞمجٞم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م، ٓؾمدٞمام سمٕمدد ؾمد٘مقط 

آحت٤مد اًمًقومٞمتل سمداي٦م شمًٕمٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اعمد٤ما حم٤موًمد٦م ُمدؾء اًمٗمدراغ اًمدذي أطمدصمدف، وومدرض طمْمدقره٤م 

 – 0221اشمٞمجٞم٦م حمدددة آؾمؽماشمٞمجل واًمٕمًٙمري ذم ظمٚمٞم٩م قمدن وسم٤مب اعمٜمدب واًمٌحر إمحر، وومدؼ اؾمدؽم

، متثؾ اجلٖمراومٞمد٤م اًمٞمٛمٜمٞمد٦م أهدؿ ٤مً ٜمٓم٘م٦م يم٘مقة ُمريمزي٦م ُمٝمٞمٛمٜم٦م إىمٚمٞمٛمٞمم شمرؾمؿ ـمٌٞمٕم٦م دوره٤م اعمًت٘مٌكم ذم اعم0201

قمغم سمحدر اًمٕمدرب وظمٚمدٞم٩م قمددن وشمدتحٙمؿ سمٛمْمدٞمؼ سمد٤مب  ٤مً اؾمؽماشمٞمجٞم اُمؾ اًم٘مقة ومٞمٝم٤م، ٕهن٤م حتتؾ ُمقىمٕم٤مً قمق

ً ا وم٢مهن٤م ًمذ؛ ىمٜم٤مة اًمًقيساعمٜمدب اًمذي يّمٚمٝمؿ سم٤مًمٌحرإمحر و ذم اإلؾمدٝم٤مم سمتد٠مُملم اخلٓمدقط شم١مّدي دورًا ُمٝمامَّ

)اعمالطمٞم٦م اًمٕم٤مسمرة ُمـ هذا اعمْمٞمؼ اًمذي يِمٙمؾ قمّم٥م آىمتّم٤مد اًمٕم٤معمل، وسمقاسم٦م اًمٕمٌقر ٟمحق أومري٘مٞم٤م-
6
) 

سمددأت سمد٤مًمتحرك ٟمحدق ُمْمدٞمؼ  اإليراٟمٞم٦مظمالل اؾمت٘مراء ُمٕمٓمٞم٤مت اًمقاىمع ٟمالطمظ ان آؾمؽماشمٞمجٞم٦م  وذم

م سمذريٕمد٦م اصدٓمدام إطمددى ؾمدٗمٜمٝم٤م 0221ًٞمٓمرة قمغم ضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ ذم سم٤مب اعمٜمدب قمٜمدُم٤م طم٤موًم٧م اًم

احلرسمٞم٦م سم٤ًمطمؾ اجلزيرة، إّٓ أهن٤م وضمدت ُم٘م٤موُم٦م ىمقي٦م ُمـ اًم٘مقات اًمٞمٛمٜمٞم٦م اعمراسمٓم٦م ومٞمٝم٤م، وم٤مدمٝمد٧م إمم شمٓمدقير 

م اًمتل ؾمٛمح٧م ل٤م سمٕمد ذًمؽ سمٌٜم٤مء ىم٤مقمدة قمًٙمري٦م ذم ُمٞمٜم٤مء قمّم٥م سمد٤مًم٘مرب 0221قمالىم٤مت صمٜم٤مئٞم٦م ُمع ارشمػمي٤م 

٤مب اعمٜمدب، وطمّمٚم٧م قمغم شمًٝمٞمالت سمحري٦م وقمًٙمري٦م واؾمٕم٦م قمغم إىم٤مًمٞمؿ آريتػمي٦م اعمج٤مورة جلزيرة ُمـ سم

، وىمّرهب٤م ُمـ ُمٜم٤مومدذه إمحرُمٞمقن.سمريؿ وسم٤مب اعمٜمدب ُمـ ضمٝم٦م اًمِمامل اًمٖمريب، مم٤م قمزز ُمـ وضمقده٤م ذم اًمٌحر 

حمٞمط هذه اعمٜمٓم٘مد٦م احلٞمقيد٦م ذم  اجلٜمقسمٞم٦م واًمِمامًمٞم٦م اًمتل شمٓمٛمح ذم ومرض هٞمٛمٜمتٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م، وظمٚمؼ حت٤مًمٗم٤مت ل٤م ذم

إـم٤مر إهداف واعمحددات اعمرؾمقُم٦م ل٤م ذم شمٚمدؽ آؾمدؽماشمٞمجٞم٦م اًمتدل شمّمد٥م ذم إُمدـ اًم٘مدقُمل اإليدرا ، 

واًمٕم٤معمٞم٦م اعمٕم٤مرو٦م ًمؼمٟم٤مجمٝم٤م اًمٜمقوي واًمّمد٤مروظمل قمدغم أؾمد٤مس  اإلىمٚمٞمٛمٞم٦موشمٕمزيز ـمرق اعمقاضمٝم٦م ُمع اًم٘مقى 

ُمٜم٤مـمؼ سمٕمٞمدة قمـ احلدود، يمام أّن شمٕمزيز ؾمٞمٓمرهت٤م قمغم سمد٤مب  أن أومْمؾ اؾمؽماشمٞمجٞم٦م هل آؿمت٤ٌمك ُمع اًمٕمدو ذم

اعمٜمدب وحتٙمٛمٝم٤م سمٛمْمٞمؼ هرُمز ؾمٞمٛمٜمحٝم٤م ومرص٦م اًمتحٙمؿ سم٘مٜم٤مة اًمًقيس وسمجٛمٞمع ؿمدحٜم٤مت اًمدٜمٗمط اًمٕمرسمٞمد٦م، 

)ًمّم٤محلٝم٤م يم٘مقة ُم١مصمرة- اإلىمٚمٞمٛملوسم٤مًمت٤مزم إطمداث شمٖمٞمػم ضمقهري ذم ُمٞمزان اًم٘مقى 
0
) 

 

 

                                                 

اًمدٞمٛمـ  ,ؾمدقري٤م ,(، اًمًٕمقدي٦م وإيران ساع إدوار ذم اًمنمق إوؾمط: اًمٌحريـ0267صالح ) حمٛمد، ُمّمٓمٗمك حمٛمد (6)

 https://democraticac.de/?p=45532إسمريؾ قمغم اًمراسمط: 00ٟمٛمقذضم٤ًم، اعمريمز اًمديٛم٘مراـمل اًمٕمريب، 

يرا : دراؾم٦م ضمٞمقسمقًمتٞمٙمٞمد٦م، ( اًمتحدي٤مت اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م اًمتل شمقاضمف اعمنموع اًمٜمقوي اإل0222اجل٤مسمر، ًمٓمٞمػ يم٤مُمؾ ) (0)

 - 11رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اجلٖمراومٞم٤م، يمٚمٞم٦م أداب، ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مدؾمٞم٦م، ص:
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 دضٓشٗ مٌْٔ يف االطرتاتٔذٔ٘ الصٔئ٘

اًمّملم يم٘مقة ص٤مقمدة إمم اٟمتٝم٤مج اؾمؽماشمٞمجٞم٦م حمٙمٛم٦م ًمتتٛمٙمـ ُمـ أهدؿ اعمٜمد٤مـمؼ آؾمدؽماشمٞمجٞم٦م ذم  شمًٕمك

٩م قمدن، ٓؾمدٞمام أن اًمّمدلم اًمٕم٤ممل، وُمـ أمهٝم٤م ُمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب وضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ واًمٌحر إمحر وظمٚمٞم

ٞمد٦م، ويٙمدقن ذًمدؽ حيت٤مج إمم أؾمقاق يمٌػمة سمحجؿ إؾمدقاق اًمٕمرسمٞمد٦م وإومري٘م اً ُمًتٛمر اىمتّم٤مدي٤مً  شمِمٝمد ٟمٛمقاً 

ُمدظماًل إمم ُمّم٤مًمح اؾمؽماشمٞمجٞم٦م أظمرى شمًٕمك ُمـ ظمالل٤م إمم شمرشمٞم٥م اًمتقازٟم٤مت اًمدوًمٞمد٦م اًمراهٜمد٦م ذم اعمٜمٓم٘مد٦م، 

وظمٚمؼ ٟمٔم٤مم دوزم ُمتٕمدد إىمٓم٤مب، ُمًتخدُم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٖمٞمػم اًمٜمد٤مقمؿ ًمٚمتٖمٚمٖمدؾ ذم اعمٜمٓم٘مد٦م ودٛمـ ُمًٚمًدؾ 

)آؾمت٘مٓم٤مب واًمتداقمل قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ ىمقى دوًمٞم٦م يمثػمة
6
تٌٕمدت اًمّملم ذم حتريمٝم٤م اجلديد قمقاُمدؾ ، وىمد اؾم(

اًمًٞم٤مؾم٦م وإيديقًمقضمٞم٤م ذم ُم٘م٤مسمؾ هٞمٛمٜم٦م آىمتّم٤مد واعمّم٤مًمح اًمٜمٗمٕمٞمد٦م اًمٌحتد٦م، ومٝمدل هتدتؿ سم٘مْمد٤مي٤م اًمتجد٤مرة 

يٗمدقق ٟمًد٦ٌم  اً يمٌدػم اىمتّمد٤مدي٤مً  قاد اخل٤مم، ٓؾمٞمام أهن٤م حت٘مدؼ ٟمٛمدقاً وآؾمتثامر واًمقصقل إمم ُمّم٤مدر اًمٜمٗمط واعم

ُمتزايدة قمغم اًمٜمٗمط اعمًتقرد، طمتك أودح٧م صمد٤م  أيمدؼم ُمًدتٝمٚمٙمل اًمدٜمٗمط ذم % ُم٤م إمٚمٝم٤م شمٕمتٛمد سمدرضم٦م 62

سم٤مًمٜم٦ًٌم ل٤م، وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن شمِمدٝمد  ٤مً ىمقُمٞم ُٕمريٙمٞم٦م، وُمـ صمؿ أصٌح اًمٜمٗمط أُمٜم٤مً اًمٕم٤ممل سمٕمد اًمقٓي٤مت اعمتحدة ا

آىمتّمد٤مدي٦م  رايم٦مدي٘مقم قمدغم اًمِمد ٤مً ٟمٗمٕمٞم ٟمٛمقذضم٤مً ُمٜم٤مـم٘مف وممراشمف مح٤مي٦م صٞمٜمٞم٦م، ًمت٘مدم عمٜم٤مـمؼ واؾمٕم٦م ُمـ اًمٕم٤ممل 

)واًمتج٤مري٦م سمدًٓ ُمـ اؾمتخدام اًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م 
0
) - 

اؾمتٓم٤مقم٧م اًمًٗمـ اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمتحرك سمحري٦م يمٌػمة ذم اعمدقاٟمئ واًمًدقاطمؾ وقمغم وومؼ هذه آؾمؽماشمٞمجٞم٦م 

وظمٚمدٞم٩م قمددن، وُمٜمٝمد٤م ضمزيدرة  إمحدرواجلزر واعمٛمرات اًمدوًمٞم٦م ذم اعمٞم٤مه اًمٞمٛمٜمٞمد٦م ذم سمد٤مب اعمٜمددب واًمٌحدر 

ة أو همػمه٤م ُمدـ اجلدزر، ُمد٤م ريزهذه اجلقمغم أضمٜمٌٞم٦م اًمٞمٛمـ مل يًٛمح سم٢مٟمِم٤مء ىمقاقمد قمًٙمري٦م ن سمريؿ  وٕ.نُمٞمق

قمغم اًمْمٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ًمٚمٛمْمدٞمؼ  ضمٞمٌقيتدوًم٦م ىم٤مقمدة قمًٙمري٦م ذم وأٟمِم٠مت ٟمحق اًم٘مرن آومري٘مل، دومٕمٝم٤م ًمٚمتحرك 

تحدي يمٌػم، ،قمغم اًمرهمؿ ُمـ اًمْمٖمقط اًمٖمرسمٞم٦م وإُمريٙمٞم٦م اًمتل واضمٝمتٝم٤م سمإومم ظم٤مرج احلدود اًمّمٞمٜمٞم٦م شمٕمد

ُمـ أضمؾ مح٤مي٦م ُمّم٤محلٝم٤م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م واًمتج٤مري٦م، ؾمقاًء ذم سم٤مب اعمٜمدب أو ذم وؾمدط أومري٘مٞمد٤م، واعمًد٤ممه٦م ذم 

، وشمد٠مُملم ـمدرق اعمالطمد٦م اًمٌحريد٦م ذم هدذه اعمٜمٓم٘مد٦م واإلرهد٤مباحلٛمٚم٦م اًمدوًمٞمد٦م عمٙم٤مومحد٦م أقمدامل اًم٘مرصدٜم٦م 

                                                 

,01، ؾمدٌتٛمؼم، ص: 00إهرام، اًمٕمددد: "اًمٕمقعم٦م اًمٌديٚم٦م"( اًمّملم واًمتٖمٞمػم اًمٜم٤مقمؿ ذم أومري٘مٞم٤م 0266قمروم٦م، حمٛمد مج٤مل ) (6)

02- 

ىمٓمد٤مع اًمدٜمٗمط ٟمٛمقذضمد٤ًم،  ,ّم٤مدي٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م ذم أومري٘مٞم٤م: ومؽمة ُم٤م سمٕمد احلدرب اًمٌد٤مردة( آؾمؽماشمٞمجٞم٦م آىمت0222ؾمٛمػم، ىمط ) (0)

سمًدٙمرة، ص:  ,ردرؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، يمٚمٞم٦م احل٘مقق واًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م حمٛمدد ظمٞمْمد

13 ،11  - 
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)آؾمؽماشمٞمجٞم٦م 
6
ُمٚمٞمد٤مر دوٓر  626شمزيدد قمدـ  ٕمحدردم٤مرهت٤م اخل٤مرضمٞم٦م ُمدع دول طمدقض اًمٌحدر اطمٞم٨م إن  (

طمجؿ اًمتج٤مرة اخل٤مرضمٞم٦م ًمٚمقٓيد٤مت اعمتحددة آُمريٙمٞمد٦م واًمددول إوروسمٞمد٦م أُمريٙمل، وهل أيمؼم سمٙمثػم ُمـ 

وشمتٕمد٤مفمؿ ومدرص الٞمٛمٜمد٦م اًمّمدٞمٜمٞم٦م قمدغم اعمٜمٓم٘مد٦م سمّمدقرة ُمًدتٛمرة ُمدع ؾمٞم٤مؾمد٦م - ُمع اًمدول ٟمٗمًدٝم٤م جمتٛمٕم٦م

اًمتٕمد٤مون اًمّمدٞمٜمل اًمٕمدريب ذم دورشمدف اًمث٤مُمٜمد٦م اًمتدل آؾمتثامرات اًمْمخٛم٦م اعمققمقدة اًمتل واومؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمتدى 

ُمٚمٞمد٤مر دوٓر  02دوًم٦م قمرسمٞم٦م وشم٘مديؿ ىمروضٍ  سم٘مٞمٛمد٦م  06م سمحْمقر ممثكم 62.7.0262قم٘مدت ذم سمٞمجلم 

)أُمريٙمل عمنموقم٤مت شمٜمٛمقي٦م ذم دول قمرسمٞم٦م ُمـ ودٛمٜمٝم٤م اًمدٞمٛمـ
0
اإلرشمٙمد٤مز لدذه  ى ٟم٘مد٤مطأطمدد شُمَٕمددن ، اًمتدل (

ومري٘مٞم٤م ٕمهٞمتٝم٤م اجلٞمقؾمٞم٤مؾمٞم٦م ذم اًمت٠مصمػم قمغم طمريمد٦م اعمالطمد٦م اًمٌحريد٦م اًمتدل آؾمؽماشمٞمجٞم٦م ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأ

طمزام واطمدد " متثؾ أطمد قمقاُمؾ ٟمج٤مح اعمنموقم٤مت اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمقاقمدة ذم اعمٜمٓم٘م٦م، وأمهٝم٤م ُم٤م قمرف سم٤مؾمؿ ُم٤ٌمدرة

، اًمتدل هتددف إمم شمٜمٛمٞمد٦م اعمدقاٟمئ واعمراومدئ اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٕم٤معمٞمد٦مُمنموقم٤مت يمًٌٞمؾ ضمديد ًمدقمؿ  "ـمريؼ واطمد ,

واجلزر وُمٜم٤مـمؼ اًمتج٤مرة احلرة ذم اعمٜمٓم٘م٦م، وذم ُم٘مدُمتٝم٤م ُمقاٟمئ وضمزر اًمٞمٛمـ، وُمٜمٝم٤م ضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ، أُّمد٤م 

٤م اًمت٤مرخيٞمد٦م ٝموأؾمدقاىمومٞمٝمدف إمم إطمٞم٤مء ـمرق اًمتج٤مرة اًم٘مديٛم٦م سملم اًمنمق واًمٖمرب  "ـمريؼ احلرير "ُمنموع 

شمٕمزيدز حلديد قمٚمٞمٝمد٤م، ُمدـ أضمدؾ ُمٜمٝم٤م، وُمد ؿمٌٙم٦م طمديث٦م ُمـ اًمٓمرق اًمؼمي٦م وؾمٙمؽ ا اًمتل يم٤مٟم٧م اًمٞمٛمـ ضمزءاً 

)وومرض هٞمٛمٜمتٝم٤م آىمتّم٤مدي٦م قمٚمٞمف- ـمٛمقطم٤مت اًمّملم ذم ىمٞم٤مدة اًمٕم٤ممل
3
) 

 بشٓه يف االطرتاتٔذٔ٘ العشبٔ٘/دضٓشٗ مٌْٔ

قمدـ إُمدـ ًمٚمددوم٤مع اعمِمدؽمك ذم اًمتد٤مريخ اعمٕمد٤مس سمريؿ أول شمٜمًٞمؼ قمريب .ًم٘مد ؿمٝمدت ضمزيرة ُمٞمقن

ُمْمدٞمؼ سمد٤مب اعمٜمددب ذم وضمدف اعمالطمد٦م إهمدالق  رداًم٘مقُمل اًمٕمريب، طمٞم٨م اؾمتٓم٤مقم٧م يمؾ ُمـ: اًمدٞمٛمـ وُمّمد

ذم اؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمٍماع اًمٕمدريب اإلهائدٞمكم ًمّمد٤مًمح اًمٕمدرب، و زاد ُمدـ  ٤مً إا٤مسمٞم مم٤م أطمدث شمٖمٞمػماً  اإلهائٞمٚمٞم٦م

شمقاضمدد ىمدقات قمرسمٞمد٦م ومٞمٝمد٤م اًمٕم٤معمل، وهذا ٓ ؿمؽ يًتدقمل وواعمْمٞمؼ قمغم اعمًتقى اإلىمٚمٞمٛمل جلزيرة اأمهٞم٦م 

قمٚمٞمٜمد٤م "رأي اعمٗمٙمر اًمًٞم٤مد اًمٕمريب طمًٜملم هٞمٙمدؾ: ُمـ  ٤مً وآىمتّم٤مدي٦م اٟمٓمالىمٝم٤م اًم٘مقُمٞم٦م ًمٚمدوم٤مع قمـ ُمّم٤محل

)"أن ٟمٌدأ ُمت٠مظمريـ أومْمؾ ُمـ أن ٓ ٟمٌدأ
9
ٟمدف ًمدٞمس هٜمد٤مك اؾمدؽماشمٞمجٞم٦م قمرسمٞمد٦م ١ميمدد أإّٓ أن اًمقاىمع اًمٕمريب ي، (

                                                 

 -971، 960(، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ص:0223ضم٤مسمر، ورظمرون ) (6)

(0)-arab-china-72018-10-https://arabic.cnn.com/business/article/2018/07/10/bus

imports-debts-countries 

(3)ttps://arabic.rt.com/business/878352h 

 3( اًمتٕم٤مون اًمٕمريب واًمًٞم٤مؾم٦م اًمدوًمٞم٦م، ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة، ص: 0229اهلل ) رسمٞمع، طم٤مُمد قمٌد (9)

https://arabic.cnn.com/business/article/2018/07/10/bus-10-72018-china-arab-countries-debts-imports
https://arabic.cnn.com/business/article/2018/07/10/bus-10-72018-china-arab-countries-debts-imports
https://arabic.cnn.com/business/article/2018/07/10/bus-10-72018-china-arab-countries-debts-imports
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ًمًٞم٤مؾمدٞم٦م ظمدتالف إٟمٔمٛمد٦م ا، ٟمٔمرًا ٓواوح٦م اعمٕم٤ممل وٟم٤مومذة اعمٗمٕمقل دم٤مه هذه اجلزر واعمٛمرات آؾمؽماشمٞمجٞم٦م

إٟمٔمٛمد٦م هدذه قمدم اهتامم سمٕمدض واعمٜمٓم٘م٦م،  قمغماًمٍماع اًمدوزم ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمٜمٔمرة إمم وإيديقًمقضمٞم٦م 

، ًمت٠مصمرهد٤م سمٕمالىمد٤مت شمٚمدؽ سمدريؿ.ضمزيدرة ُمٞمدقنُمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب وسمقوع اؾمؽماشمٞمجٞم٦م قمرسمٞم٦م ُمقطمدة دم٤مه 

ٓشمٗم٤مىم٤مت اًمثٜم٤مئٞم٦م ُمع شمٚمؽ اًم٘مقى إٟمٔمٛم٦م ُمع اًم٘مقى اًمٕمٔمٛمك اًمتل ٓ هيٛمٝم٤م ُمّم٤مًمح اًمٕمرب اًمٕمٚمٞم٤م، وطمٚم٧م ا

ُمٙم٤من اشمٗم٤مىمٞم٦م اًمدوم٤مع اًمٕمريب اعمِمؽمك، ممد٤م ومدتح اعمجد٤مل أُمد٤مم إهائٞمدؾ ًمٚمتحدرك ذم اعمٞمد٤مه اإلىمٚمٞمٛمٞمد٦م اًمٕمرسمٞمد٦م 

واًمٞمٛمٜمٞم٦م ذم اًمٌحر إمحر وسم٤مب اعمٜمدب، وسمروزه٤م يم٘مقة إىمٚمٞمٛمٞم٦م قمغم طم٤ًمب اًمٜمٔم٤مم اإلىمٚمٞمٛمدل اًمٕمدريب، قمدغم 

يتٛمٞمز هب٤م سمام ومٞمٝم٤م اًمٜمٗمط واعمْم٤ميؼ واعمٛمرات واجلدزر، إَّٓ أن يمدؾ ذًمدؽ  اًمرهمؿ ُمـ اإلُمٙم٤مٟم٤مت اًمْمخٛم٦م اًمتل

ىمد شم٠مصمر ؾمٚم٤ًٌم سم٤مًمتٝمديدات إُمريٙمٞم٦م سم٤مًمتدظمؾ اًمٕمًٙمري ذم طم٤مًم٦م اؾمدتخدام اًمٕمدرب اًمدٜمٗمط يمًدالح وُمٜمدع 

وصقًمف إًمٞمٝم٤م، وُمـ صمؿ شمٌٕمثرت ُمٕمٔمؿ اإلُمٙم٤مٟم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمًدٙمري٦م ذم ساقمد٤مت 

)رسمٞم٦م قم–قمرسمٞم٦م
6
 ،ج لد٤م اعمٜمتٗمٕمدقن ُمدـ أسمٜم٤مئٝمد٤مًمٚمتدظمؾ إضمٜمٌل حت٧م ُمؼمرات واهٞم٦م روّ  قمرو٦م٧م وحأ، و(

،يمام وهند٥م صمرواهتد٤مًمًٓمق قمدغم يمدؾ شمٚمدؽ اإلُمٙم٤مٟمد٤مت وا ،تٝم٤مئًمتجز اً وطمٚم٧م ومٞمٝم٤م اًمٗمقى واحلروب متٝمٞمد

 ًمٚمجٖمراومٞم٤م اًمٌحري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م- اً طمدث ُم١مظمر

 اساتٔ٘ اإلمالظعْدٓ٘ ّاالطرتاتٔذٔ٘ دضٓشٗ مٌْٔ/بشٓه يف 

ًم٘مد ؿمٝمد اعمقىمع اجلٖمراذم ًمٚمٞمٛمـ وُمًٓمح٤مشمف اعم٤مئٞم٦م أطمداصم٤ًم ُمتٙمّررة وُمتقاصٚم٦م قمؼم شم٤مريخ سمٜم٤مئف 

اًمًٞم٤مد أصمٌت٧م ُمدى إمهٞم٦م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمقاضمٝم٤مشمف اًمٌحري٦م واعمرايمز اًمتج٤مري٦م اعم٘م٤مُم٦م قمغم ؾمقاطمٚمف اًمتل 

ًمتح٤مًمػ اًمٕمريب اًمتل شمِمـ طمرسم٤ًم أصٌح٧م هدوم٤ًم اؾمؽماشمٞمجٞم٤ًم ًمٚم٘مقى اًمدوًمٞم٦م واإلىمٚمٞمٛمٞم٦م، ورظمره٤م ىمقى ا

م سم٘مٞم٤مدة اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م واإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، وم٘مد وومرت 0261ُمًتٛمرة قمٚمٞمف ُمٜمذ قم٤مم 

هذه احلرب همٓم٤مًء ًمتحريمٝمام ٓطمتالل اعمقاٟمئ واجلزر اًمٞمٛمٜمٞم٦م ُمـ اعمٝمرة ذىم٤ًم إمم ُمٞمدي همرسم٤ًم، وحتقيٚمٝم٤م إمم 

صمرواشمف اًمٜمٗمٓمٞم٦م واًمًٛمٙمٞم٦م، وشُمَٕمدن ضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ ٟمٛمقذضم٤ًم واوح٤ًم ىمقاقمد قمًٙمري٦م ًمتدُمػم اًمٞمٛمـ، وهن٥م 

ًمذًمؽ، إذ هجرت  ىمقات اًمتح٤مًمػ هتجػمًا ىمني٤ًم ؾمٙم٤مهن٤م، وسمدأت سم٢مٟمِم٤مء ىم٤مقمدة قمًٙمري٦م سمحري٦م وضمقي٦م 

)قمغم أرض اجلزيرة وشمٜمٗمٞمذ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت احلرسمٞم٦م قمغم اُمتداد اجلٖمراومٞم٤م اًمٞمٛمٜمٞم٦م 
0
، وىمد صّٕمدت هذه اًمتٓمقرات (

                                                 

ُمٓمر، مجٞمؾ وهالل، قمكم اًمديـ)د-ت(-اًمٜمٔم٤مم اإلىمٚمٞمٛمل اًمٕمريب: دراؾم٦م ذم اًمٕمالىمد٤مت اًمًٞم٤مؾمدٞم٦م اًمٕمرسمٞمد٦م، سمدػموت، ُمريمدز  (6)

 630دراؾم٤مت اًمقـمـ اًمٕمرسمٞم٦م، ص

 م0267ري٦م وآؾمؽماشمٞمجٞم٦م يقًمٞمق اًمؼميٓم٤م  اعمتخّمص ذم اًمِم١مون اًمٕمًٙم "ضمٞمٜمز"شم٘مرير ُمقىمع  (0)

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-strait-idUSKCN0RZ1EC20151005 
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ٍماع اإلىمٚمٞمٛمل ذم اعمٜمٓم٘م٦م، طمٞم٨م شمٕمت٘مد يمؾ ُمـ اًمًٕمقدي٦م واإلُم٤مرات أن شمدُمػم اًمٞمٛمـ ي١مدي إمم شم٠مُملم ُمـ اًم

قمٛم٘مٝمام آؾمؽماشمٞمجل ود اًمتدظمالت اإليراٟمٞم٦م، وًمٓم٤معم٤م قمٛمٚم٧م اًمري٤مض قمغم إوٕم٤مف اًمٞمٛمـ وزقمزقم٧م 

شمٞمجٞم٦م مل شمٙمـ ُمقوم٘م٦م، اؾمت٘مرار أُمٜمف اًمداظمكم فمٜم٤ًَّم ُمٜمٝم٤م أن ذًمؽ عمّمٚمح٦م أُمٜمٝم٤م اًم٘مقُمل، إّٓ أن هذه آؾمؽما

ٕهن٤م و٤مقمٗم٧م ُمـ اخلٓمر اإلىمٚمٞمٛمل واًمدوزم قمغم اعمٜمٓم٘م٦م، ووومرت ًمف اًمذرائع حلامي٦م أُمـ وؾمالُم٦م اعمالطم٦م ذم 

)ظمٚمٞم٩م قمدن وسم٤مب اعمٜمدب واًمٌحر إمحر، وٟمزع اًمٞمد اًمٕمرسمٞم٦م ُمٜمٝم٤م-
6
)  

ريد٦م واجلقيد٦م اًمتدل وٓ ؿمؽ أن هذا اًمٍماع يًتٝمدف اجلٖمراومٞم٤م اًمٞمٛمٜمٞم٦م سمٙم٤موم٦م حم٤موره٤م اًمؼمي٦م واًمٌح   

إـمامع اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمٕم٤معمٞم٦م، وي٠ميت ذم ُم٘مدُمتٝم٤م اطمتالل واضمٝم٤مهت٤م اًمٌحري٦م، واًمٕمٛمؾ قمدغم شمددويٚمٝم٤م، شمٚمٌل يم٤موم٦م 

ذي شمًدٞمٓمر قمٚمٞمدف إيدران، ويِمدٝمد سمريؿ، وإا٤مد اًمٌدائؾ عمْمٞمؼ هرُمز اًمد.ٓؾمٞمام سم٤مب اعمٜمدب وضمزيرة ُمٞمقن

رىمٞم٦م ذم حمد٤مومٔمتل داخلٚمٞمجل، وشمّمٌح إراا اًمٞمٛمٜمٞم٦م اًمِمدهيدد سم٢مهمالىمف أُم٤مم ٟم٤مىمالت اًمٜمٗمط  اً ُمتّم٤مقمد اً شمقشمر

اعمٝمرة وطميُمقت اًمٌديؾ اعمٜم٤مؾم٥م ًمِمؼ ىمٜم٤مة سمحري٦م أو ُمد أٟم٤مسمٞمد٥م ًمٜم٘مدؾ ٟمٗمدط اخلٚمدٞم٩م قمدؼم سمحدر اًمٕمدرب 

يمؿ سمحٞم٨م يٙمقن هذا اخلط قم٤ٌمرة قمـ قمٛمٚمٞم٦م رسمط إىمٚمٞمٛمل ظمٚمٞمجل داظمدكم  922 – 312سمٛم٤ًموم٦م شمؽماوح سملم 

قاطمؾ اًمٞمٛمـ اعمٓمٚم٦م قمغم سمحر اًمٕمدربيٜمتٝمل سمٛمٜم٤مومذ اؾمؽماشمٞمجٞم٦م قمغم ؾم
(0 )

(، وذم اًمقىمد٧م ٟمٗمًدف 0)ظمريٓمد٦م–

قمغم شمٕمٓمٞمؾ قمٛمؾ اعمقاٟمئ اًمٞمٛمٜمٞم٦م سمحٞمد٨م شمٌ٘مدك ُمدقاٟمئ ديب هدل اًمرائددة ذم اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة  ُم٤مراتشمٕمٛمؾ اإل

اعمٜمٓم٘م٦م-
(3)

 

ودمدر اإلؿمد٤مرة إمم أن ظمٓمدقرة هدذا اًمتحد٤مًمػ شمدزداد ذم طمد٤مل شمدقشمرت اًمٕمالىمد٤مت سمدلم اًمًدٕمقدي٦م 

ذم هذه احلرب، مم٤م ىمد يؽمشم٥م قمٚمٞمف ووع ضمٞمقاؾمؽماشمٞمجل ضمديد ذم اعمٜمٓم٘م٦م، وُمـ صمؿ يّمٌح اًمٌحر وذيم٤مئٝم٤م 

إمحر وسم٤مب اعمٜمدب يمرة ُمـ اًمٚمٝم٥م شمٚمتٝمؿ اًمدول اعمٓمٚم٦م قمٚمٞمف، وهذا همػم ُمًتٌٕمد ذم فمؾ قمددم وضمدقد أومدؼ 

 ًمٜمٝم٤مي٦م هذه احلرب واطمتدام اًمٍماع سملم خمتٚمػ اًم٘مقى اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمٕم٤معمٞم٦م-

 

                                                 

 https://democraticac.de/?p=45532( ُمّمدر ؾم٤مسمؼ- 0267حمٛمد ) (6)

قًمتٞمٙمٞم٦م، جمٚم٦م يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م دراؾم٦م ضمٞمقسم,( ُمْمٞمؼ هرُمز: اًمٌدائؾ اعمت٤مطم٦م ذم طم٤مل إىمٗم٤مًمف0263اًمٕمذاري، شمٖمريد راُمز ه٤مؿمؿ ) (0)

م 02.2.0262- وىمٜم٤مة اجلزيرة، سمرٟمد٤مُم٩م آدمد٤مه اعمٕمد٤ميمس، طمٚم٘مد٦م اًمثالصمد٤مء 062، ضم٤مُمٕم٦م سم٤مسمؾ، ص: 60إؾم٤مؾمٞم٦م، اًمٕمدد: 

 : "طم٘مٞم٘م٦م آـمامع اًمًٕمقدي٦م ذم اًمٞمٛمـ"سمٕمٜمقان: 

om/watch?v=T89Cz4jTaC4https://www.youtube.c 

 www.aljazeera.net/programs/newsreports/2018اإلُم٤مرات شمًتقزم قمغم اعمقاٟمئ اًمٞمٛمٜمٞم٦م، ىمٜم٤مة اجلزيرة:  (3)

https://www.youtube.com/watch?v=T89Cz4jTaC4
https://www.youtube.com/watch?v=T89Cz4jTaC4
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 شٓه يف االطرتاتٔذٔ٘ الٔنئ٘/بدضٓشٗ مٌْٔ

ضمٖمدراذم سمريؿ ُمـ أهؿ اجلدزر اًمٞمٛمٜمٞمد٦م ذم اًمٌحدر إمحدر عمد٤م شمتٛمتدع سمدف ُمدـ ُمقىمدع .شُمَٕمدن ضمزيرة ُمٞمقن

ذي إمهٞم٦م اجلٞمقسمقًمتٞمٙمٞم٦م ذم آؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًمقـمٜمٞمد٦م واإلىمٚمٞمٛمٞمد٦م  اؾمؽماشمٞمجل يتحٙمؿ سمٛمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب

وىمد أوًمتٝمد٤م اًمدٞمٛمـ وهمػمهد٤م ُمدـ اجلدزر ة اًمٕم٤معمٞم٦م وحم٤موره٤م، تج٤مراًمأهؿ ذايلم يمقهن٤م شمنمف قمغم واًمٕم٤معمٞم٦م، 

غم حتٞمٞمدد قمحرص٧م ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م، ومًمّمٚمتٝم٤م سم٤مُٕمـ اًم٘مقُمل ُمـ ضمٝم٦م، وإُمـ اًمٖمذائل  اً يمٌػم ٤مً اًمٞمٛمٜمٞم٦م اهتامُم

 أُمٜمٝمد٤م اطمتٙم٤مك أو ٟمزاع ُمع اًم٘مقى اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمٕم٤معمٞم٦م؛ ٕهن٤م شمٕمٚمؿ ُمدى ظمٓمقرة ذًمؽ قمدغم هذه اجلزر قمـ أّي 

٤مدي٦م اًمٙم٤مومٞم٦م ًمٚمدوم٤مع قمٜمٝم٤م، وًمٞمس ًمدهي٤م اإلُمٙم٤مٟم٤مت اعم رادقم٦مٓؾمٞمام أهن٤م ٓ متٚمؽ اًم٘مقة اًمٌحري٦م اًمشمٞمجل آؾمؽما

راقم٤مت واحلدروب دظمد٤مم سمٕمٞمددة قمدـ اًمّمد مم٤م ضمٕمٚمٝم٤م حتد٤مومظ قمٚمٞمٝمد٤م يمٛمقاىمدعوآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، ٓؾمتثامره٤م 

دقمد٧م  1977ومٗمل ُمد٤مرس، هتديدُمًتخدُم٦م يمؾ اًمًٌؾ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚمدوم٤مع قمٜمٝم٤م قمٜمد شمٕمروٝم٤م ٕي 

صٜمٕم٤مء إمم قم٘مد ُم١ممتر شمٕمز سملم اًمدول اعمٓمٚم٦م قمغم اًمٌحر إمحر اًمدذي ؿمد٤مرك ومٞمدف ؿمدٓمرا اًمدٞمٛمـ واًمّمدقُم٤مل 

)واًمًقدان، وشمٖمّٞم٥م قمٜمف  ُمٍم واًمًٕمقدي٦م وأصمٞمقسمٞم٤م، وىمد ظمرج اعم١ممترون سم٤مٔيت: 
1
) 

 ضورة حتٞمٞمد اًمٌحر إمحر واإلسم٘م٤مء قمٚمٞمف ظم٤مرج اًمٍماقم٤مت اًمدوًمٞم٦م- -

 اضمد ًم٘مقات أضمٜمٌٞم٦م ومٞمف-رومض أي شمق -

 احلٗم٤مظ قمغم ؾمالُم٦م طمريم٦م اعمالطم٦م ذم اًمٌحر إمحر وضمٕمٚمف سمحػمة ًمٚمًٚمؿ- -

 اؾمتٖمالل صمروات وُم٘مدرات اًمٌحر إمحر يٙمقن ًمّم٤مًمح اًمدول اعمٓمٚم٦م قمٚمٞمف- -

وىمد اؾمتٛمرت ؾمٞم٤مؾم٦م احلٞم٤مد هذه سمٕمد ذًمؽ، طمٞم٨م دمٜم٧ٌم اًمٞمٛمـ اعمقاضمٝم٦م اًمٕمًٙمري٦م ُمدع إرشمػميد٤م قمٜمدد 

زر طمٜمٞمش، وقمدم شمٕمريض طمريم٦م اعمالطم٦م ذم سم٤مب اعمٜمدب واًمٌحر إمحر خلٓمر اًمتددويؾ إطمتالل٤م ٕرظمٌٞمؾ ضم

إهائٞمؾ اًمتدل شم٘مدػ وراء يمدؾ وذم ُم٘مدُمتٝم٤م  ،ذم اعمٜمٓم٘م٦مٚمٗم٤مئٝم٤م اًم٘مقى اًمٕمٔمٛمك وطمواًمًٞمٓمرة قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ 

 -شمٚمؽ اعمح٤موٓت

ؾمٞم٤مؾمدٞم٦م  اً أسمٕمد٤مد اإلىمٚمٞمٛمٞمد٦مٞمد٤مه اعماًمتل اشمٌٕمتٝم٤م اًمٞمٛمـ دم٤مه ضمزره٤م ذم ال٤مدئ٦م وىمد يم٤من لذه آؾمؽماشمٞمجٞم٦م 

وأُمٜمٞم٦م ًمٚمحٗم٤مظ قمغم ُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم أهؿ ُمٜمٓم٘م٦م سمحري٦م شمرشمٌط سمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤ممل، وشمد١مُمـ ؾمدٞم٤مدهت٤م اًمقـمٜمٞمد٦م قمٚمٞمٝمد٤م، 

تٕمزيدز ىمدقة اًمدٞمٛمـ ذم شمد٠مُملم طمددوده اًمٌحريد٦م، واًم٘مٞمد٤مم سمددوره ًم صمٛمٞمٜمد٦مومرت اًمقطمدة اًمٞمٛمٜمٞم٦م ومرص٦م ىمد وو

دول اإلىمٚمدٞمؿ واًمٕمد٤ممل، إّٓ أن قمددم اؾمدت٘مرار اًمقودع  آؾمؽماشمٞمجل ذم مح٤مي٦م اعمّم٤مًمح اًمدوًمٞم٦م، ويم٥ًم صم٘مد٦م

                                                 

 -632,631(، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ص: 0221ٟمج٤مد ) (6)
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اًمداظمكم ومٞمف، أدى إمم إهنٞم٤مر اعمٜمٔمقُم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م ًمٚمٌٚمدد، ممد٤م ؾمدٝمؾ ُمدـ قمٛمٚمٞمد٦م اًمتددظمؾ 

تٕمدرض ظماللد٤م اعمٜمٓم٘مد٦م يمٚمٝمد٤م ُمرطمٚم٦م ضمديددة شماخل٤مرضمل وده٤م سمذريٕم٦م مح٤مي٦م اعمّم٤مًمح واًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م، ًمتٌدأ 

سمد٤مب  ٞمؼْمدُمهائٞمدؾ دمد٤مه اًمرؤيد٦م اعمًدت٘مٌٚمٞم٦م إلٝم٤م اجلٞمقؾمٞم٤مؾمٞم٦م، سم٤مًمتزاُمـ ُمع شمٕم٤مفمؿ ًمتٖمٞمػم يمٌػم ذم ظمريٓمت

 اعمٜمدب وضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ-

 اخلالص٘ ّاالطتيتادات 

اشمْمح ُمـ ظمالل دراؾم٦م ضمزيرة ُمٞمدقن.سمريؿ وأمهٞمتٝمد٤م آؾمدؽماشمٞمجٞم٦م وُمْمد٤مُمٞمٜمٝم٤م اجلٞمقسمقًمتٞمٙمٞمد٦م أن 

إؾمتثٜم٤مئٞم٦م ُمدـ ضمد٤مٟمٌلم ُمتْمد٤مديـ، ضم٤مٟمد٥م يتٕمٚمدؼ  أمهٞم٦م إقمٓم٤مئٝم٤مُمقىمٕمٝم٤م اجلٖمراذم ىمد أؾمٝمؿ سمِمٙمؾ وم٤مقمؾ ذم 

سم٤مٕمهٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م واًمتج٤مري٦م اًمٜم٤ممج٦م قمٜمف، وضم٤مٟم٥م رظمدر يتٕمٚمدؼ سم٤مجل٤مٟمد٥م إُمٜمدل واًمٕمًدٙمري ووىمققمٝمد٤م 

وٛمـ ُمٞمدان اًمٍماع سملم اًم٘مقى اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمٕم٤معمٞم٦م اًمتل حت٤مول اؾمتخدام اجلزيرة يمٙمامؿمد٦م متًدؽ سمخٓمدقط 

ل ُمقىمٕمٝم٤م اعمتحٙمؿ سمٛمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب اًمدذي يٕمتدؼم ُمدـ أهدؿ ممدرات اعمقاصالت اًمٌحري٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ُمـ ظمال

ومدٞمام شمتخدذه ُمدـ  ٤مً دىمٞم٘م شمقازي٤مً  ُمتقازي٤مً  مم٤م يقضم٥م قمغم اًمٞمٛمـ أن شمًٚمؽ ُمٜمٝمج٤مً قمٌقر اًمٜمٗمط ذم اعمٜمٓم٘م٦م واًمٕم٤ممل، 

ىمرارات شمتٕمٚمؼ سمٛمقىمٕمٝم٤م اجلٞمقاؾمؽماشمٞمجل، ٓؾمٞمام ُمقىمٕمٝم٤م اًمٌحري واعمٙمد٤م ، وقمٚمٞمدف يٛمٙمدـ أن ٟمًدتٜمت٩م ُمد٤م 

 يت:    ي٠م

 اإلا٤مسمٞمد٦مإن أمهٞم٦م اعمقىمع اًمٌحري وآؾمؽماشمٞمجل جلزيدرة ُمٞمدقن.سمريؿ ضمد٤مءت ُمدـ اخلّمد٤مئص  -

ًمٚمٛمْمٞمؼ اًمذي شمنمف قمٚمٞمف، واعمًٓمح اعم٤مئل اًمذي شمدتحٙمؿ سمٛمدظمٚمدف اجلٜمدقيب، وطمجدؿ احلريمد٦م 

 اًمتج٤مري٦م قمؼممه٤م سم٤مإلو٤موم٦م إمم متتٕمٝم٤م سمٔمٝمػم ظمٚمٗمل ىمقي يٕمزز ضم٤مٟم٥م احلامي٦م واًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م-

قد ىمقاقمد قمًٙمري٦م أضمٜمٌٞم٦م قمغم ضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ طم٤مومظ قمغم اؾمت٘مرار طمريم٦م اعمالطم٦م إن قمدم وضم -

 قمـ اًمٍماع-  اً دوًمٞم٦م ذم اعمْمٞمؼ عمدة زُمٜمٞم٦م سمٕمٞمداًم

إن ٟمٗمقذ إهائٞمؾ اعمتٜم٤مُمل وٟمِم٤مـمٝم٤م اًمٕمًدٙمري اًمٌحدري وآؾمدتخ٤ٌمرايت ذم اعمٜمٓم٘مد٦م، ذم ُم٘م٤مسمدؾ  -

 -اإلىمٚمٞمٛمٞم٦مقمغم اًمٞمٛمـ وُمٞم٤مهٝم٤م  اً ظمٓمػم ٞمجٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمْم٤مدة يِمٙمؾ هتديداً همٞم٤مب آؾمؽماشم

إن قمدم اُمتالك اًمٞمٛمـ ىمقة ردع سمحري٦م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع أمهٞمتٝم٤م آؾمدؽماشمٞمجٞم٦م واجلٞمقؾمٞم٤مؾمدٞم٦م، ضمٕمدؾ  -

 ُمقارده٤م اًمٌحري٦م وضمزره٤م ذم اعمٞم٤مه اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م حمؾ أـمامع اًم٘مقى اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمٕم٤معمٞم٦م-

٦م قمٜمٝمد٤م، وإمه٤ملد٤م ُمدـ إن ىمٚم٦م اًمٖمٓم٤مء اًمٌنمي قمغم ضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ، وهمٞم٤مب ُمنموقم٤مت اًمتٜمٛمٞم -

ىمٌؾ اًمدوًم٦م، وشمزاطمؿ اًم٘مقى اًمدوًمٞم٦م ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًم٘مرن اإلومري٘مل ؾمٞمٕمروٝم٤م ًمٚمخٓمدر ذم أي حلٔمد٦م، 
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اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمٌنمي٦م اًمتل شمتٛمتع هب٤م اجلزيرة، ٕهند٤م متثدؾ ضم٤مٟمد٥م  اإلُمٙم٤مٟم٤متمم٤م يٕمٜمل ضورة شمٜمٛمٞم٦م 

 اًم٘مقة ًمٚمًٞم٤مدة اًمٞمٛمٜمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م واًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م- 

اًم٘مقى اًمٖمرسمٞمد٦م وطمٚمٗم٤مئٝمد٤م ذم اعمٜمٓم٘مد٦م سمد٠من اًمدٞمٛمـ لد٤م شمٓمٚمٕمد٤مت ظمد٤مرج إن اًمِمٕمقر اًم٤ًمئد ًمدى  -

هٞمٛمٜمتٝم٤م ىمد أدى إمم هقم٦م حترك شمٚمؽ اًم٘مدقى إمم اًمٕمددوان قمدغم اًمدٞمٛمـ واًمًدٞمٓمرة قمدغم ُمقاٟمئدف 

وضمزره وُمْم٤مي٘مف اًمٌحري٦م، وذم ُم٘مدُمتٝم٤م ضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ وسم٤مب اعمٜمددب، سمحٞمد٨م شمٔمدؾ حتد٧م 

 ك خم٤مًمػ ًمذًمؽ سم٤مؾمتخدام اًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م-الٞمٛمٜم٦م إُمريٙمٞم٦م وطمٚمٗم٤مئٝم٤م وُمٜمع أي حتر

ؾمتح٤مول روؾمٞم٤م اؾمتٖمالل اًمٗمرص اعمت٤مطم٦م هبدوء ُمـ أضمؾ اًمٕمقدة إمم اعمٞم٤مه اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وذم ُم٘مددُمتٝم٤م  -

 سم٤مب اعمٜمدب وضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ-

م أن ُمـ أهداومٝم٤م 0262–0261أفمٝمرت وىم٤مئع طمرب اًمتح٤مًمػ اًمًٕمقدي اإلُم٤مرايت قمغم اًمٞمٛمـ  -

 غم ُمقاٟمئ اًمٞمٛمـ وضمزره، ٓؾمٞمام ضمزيرة ُمٞمقن.سمريؿ ذم سم٤مب اعمٜمدب-  آؾمؽماشمٞمجٞم٦م هق اًمًٞمٓمرة قم

ػ قمغم سم٘م٤مء اًمقوع ذم اًمٞمٛمـ وامن آؾمتٗم٤مدة ُمـ هذه اجلزيرة وهمػمه٤م ُمـ اجلزر اًمٞمٛمٜمٞم٦م يتقىم نإ -

قمـ اًمتدظمالت اخل٤مرضمٞم٦م، ُمع سمٜم٤مئف ًم٘مقة ردع اؾمؽماشمٞمجٞم٦م متٙمٜمف ُمـ اإلؾمدتٗم٤مدة ُمدـ  اً سمٕمٞمد ُمًت٘مراً 

 آؾمؽماشمٞمجٞم٦م وصمرواشمف اًمٌحري٦م واًمؼمي٦م- ُم٘مقُم٤مشمف اجلٖمراومٞم٦م و

دول اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب اعمًدتٗمٞمدة ُمدـ  وٓؾمٞمَّامدول اجلقار اجلٖمراذم ًمٚمٞمٛمـ، ًمأُم٤مم هذا اًمقاىمع يٜمٌٖمل  -

ُمْمٞمؼ سم٤مب اعمٜمدب واًمٌحدر إمحدر أن شمتٌٜمدك اؾمدؽماشمٞمجٞم٦م ُمِمدؽميم٦م ُمدع اًمدٞمٛمـ شمتْمدٛمـ دقمدؿ 

هدذه اعمٜمٓم٘مد٦م  ًمقـمٜمٞمد٦م واًمٕمرسمٞمد٦م ذماؾمت٘مراره ووطمدة أراوٞمف وُم٤ًمقمدشمف قمغم اًمٜمٝمقض سمٛمٝم٤مُمدف ا

ن ٟمٌدأ ُمت٠مظمريـ ُمـ أّٓ ٟمٌدأ ُمـ أضمؾ دطمر إظمٓم٤مر اعمحدىم٦م هب٤م، وظمػم ًمٜم٤م أ ٤مً احلٞمقي٦م، واًمٕمٛمؾ ُمٕم

 -اً أسمد
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 ملصادس ّاملشادعا

 :الهتب

 ( قمدن واًمًٞم٤مؾم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ذم اًمٌحر إمحر، اًم٘م٤مهرة-6270أسم٤مفم٦م، وم٤مروق قمثامن ) -6

 ,6262اًمٕمالىمدد٤مت اًمؼميٓم٤مٟمٞمدد٦م اًمٞمٛمٜمٞمدد٦م سمددلم احلددرسملم اًمٕمدد٤معمٞمتلم أسم٤مفمدد٦م، ومدد٤مروق قمددثامن )د-ت(  -0

 م، اًم٘م٤مهرة: دار اعمٕم٤مرف-6232

 (، أظمٓمٌقط اؾمٛمف اعمقؾم٤مد، يمٜمقز ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة-0269أسمق اًمْمٞم٤مء، طمٜم٤من ) -3

 (، اًمٞمٛمـ واًمٖمرب، شمرمج٦م: طمًلم قمٌد اهلل اًمٕمٛمري، د- م-6272أريؽ، ُم٤ميمرو ) -9

ٖمراومٞم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٞمٛمـ، شمرمج٦م: ظم٤مًمد ـمف ظم٤مًمد، ُمٕمٝمدد دراؾمد٤مت ( اجل0221سمرو، ؿم٤مرل ؾم٤مٟم٧م ) -1

سم٤مريس، وُمٕمٝمد اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م اًمًقرسمقن، صٜمٕم٤مء: ُمٓم٤مسمع دائدرة ,اجلٖمراومٞم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

 اًمتقضمٞمف اعمٕمٜمقي-

( اجلدزر اًمٞمٛمٜمٞمد٦م ذم اًمٌحدر إمحدر وظمٚمدٞم٩م قمددن، صدٜمٕم٤مء:دائرة 6221سمقرضمل، قمٌد اهلل قمدكم ) -1

 اًمتقضمٞمف اعمٕمٜمقي-

(، اًمٞمٛمـ واًمٞمٛمٜمٞمقن ذم ُمذيمرات دسمٚمقُمد٤مد رود، شمرمجد٦م: إؾمدٙمٜمدر 0221ػميًٞمٌٚملم، أوًمٞمغ )سم -7

 ، سمػموت: دار ُمٙمت٦ٌم الالل-6يمٗمقري ورظمرون، ط

(، إمهٞمد٦م آؾمدؽماشمٞمجٞم٦م ًمٚمٌحدر إمحدر سمدلم اعمد٤ما واحلد٤مض، 6221ضمرادات، وًمٞمد حمٛمدد ) -2

 اًمدوطم٦م: دار اًمث٘م٤موم٦م-

(ضمٞمقًمقضمٞمد٦م اًمدٞمٛمـ، صدٜمٕم٤مء: ُمريمدز ٤6222موي، حمٛمدد)اخلرسم٤مش، صالح قمٌد اًمقاؾمع وإٟمٌٕمد -2

 قم٤ٌمدي ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم-

 ( اًمتٕم٤مون اًمٕمريب واًمًٞم٤مؾم٦م اًمدوًمٞم٦م، ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة-0229رسمٞمع، طم٤مُمد قمٌد اهلل ) -62

ري٤مض، حمٛمد ري٤مض )د-ت( إصقل ذم اجلٖمراومٞم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واجلٞمقسمقًمتٞمٙم٤م، اًم٘مد٤مهرة: ُم١مؾمًد٦م  -66

 هٜمداوي ًمٚمتٕمٚمٞمؿ واًمث٘م٤موم٦م

(- اًمٌحر إمحر واجلزر اًمٞمٛمٜمٞم٦م شم٤مريخ وىمْمٞم٦م- صدٜمٕم٤مء: دار اعمٞمثد٤مق 0221ُمّمٓمٗمك )ؾم٤ممل، ؾمٞمد  -60

 ًمٚمٜمنم واًمتقزيع-

، إردن: 3م، ط6132,6131( اًمٗمدتح اًمٕمدثام  إول ًمٚمدٞمٛمـ 6272ؾم٤ممل، ؾمٞمد ُمّمدٓمٗمك ) -63

 ُمٕمٝمد اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م-
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، 6ٞمدد٤مرات، ط(، اًمقضمددقد اًمٕمًددٙمري إضمٜمٌددل ذم اخلٚمددٞم٩م، واىمددع وظم0229هيدد٦م، ي٤مؾمددلم ) -69

 سمػموت: ُمريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م-

ريـ سمدلم د(، اجلٖمراومٞم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سمٛمٜمٔمقر اًم٘مرن احل٤مدي واًمٕمِم0262اًمًامك، حمٛمد أزهر ؾمٕمٞمد ) -61

اعمٜمٝمجٞم٦م واًمتٓمٌٞمؼ، ُمقؾمققم٦م اًمًامك اًمٕمٚمٛمٞمد٦م إلصددارات اًمٙمتد٥م اجلٖمراومٞمد٦م اعمٜمٝمجٞمد٦م احلديثد٦م، 

 إردن: دار اًمٞم٤مزوري ًمٚمٜمنم واًمتقزيع-

( اإلـمد٤مر اجلٖمدراذم ًمٚمٌحدر إمحدر وجمٛمققم٤مشمدف اجلزريد٦م، إردن: ُمٕمٝمدد 6222رُم٤مل ) ؿم٤مور، -61

 اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م-

(، ضمزر اًمٌحر إمحر، اعمٚمػ اًمٕمٚمٛمل، اًم٘مًؿ اعمقؾمدققمل، إردن: 6222ص٤مًمح اًمديـ، محٞمدة ) -67

 ُمٕمٝمد اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م-

اًمًددقدان ,ائٞمٚمٞمدد٦م دمدد٤مه أومري٘مٞمدد٤م(،اًمًٞم٤مؾمدد٦م اخل٤مرضمٞمدد٦م اإله0266قمدد٤مُمر ظمٚمٞمددؾ أمحددد) -62

 ٟمٛمقذضم٤ًم،سمػموت: ُمريمز اًمزيتقٟم٦م ًمٚمدراؾم٤مت وآؾمتِم٤مرات-

 ( اجلزر اًمٞمٛمٜمٞم٦م، صٜمٕم٤مء: ُمريمز قم٤ٌمدي ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم-6222قم٤ٌمس، ؿمٝم٤مب حمًـ ) -62

 (، اًمنمق إوؾمط ذم اعمٞمزان آؾمؽماشمٞمجل، د- م، اًم٘م٤مهرة-6270قمٌد احلٛمٞمد، حمٛمد يمامل ) -02

 ( اإلـم٤مر اعمٗم٤مهٞمٛمل واًمٜمٔمري ًمٕمٚمؿ اجلٞمقسمقًمتٞمؽ، دٟمٞم٤م اًمقـمـ-0260ؾمٚمٞمامن، قمٌد احلٙمٞمؿ ) -06

،إردن: 0( إوو٤مع اًمًٞم٤مؾمٞم٦م جلزر اًمٌحر إمحر، اعمٚمحدؼ اًمٕمٚمٛمدل، ج6222قمٚمٞمقة، اًمًٞمد ) -00

 ُمٕمٝمد اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م-

 (، شم٤مريخ اجلزر اًمٞمٛمٜمٞم٦م، سمػموت: ُمٓمٌٕم٦م يقؾمػ ومٚمٞم٥م-6270ًم٘مامن، محزة قمكم ) -03

( ُمٜم٤مخ اًمٞمٛمـ: دراؾمد٦م ذم اجلٖمراومٞمد٤م اعمٜم٤مظمٞمد٦م، صدٜمٕم٤مء: ُمريمدز 6222ر قم٤ًمج )حمٛمد، قمٌد اًم٘م٤مد -09

 قم٤ٌمدي ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم-

(، اعمدظمؾ اجلٜمقيب ًمٚمٌحر إمحدر، دراؾمد٦م ذم اجلٖمراومٞمد٤م اًمًٞم٤مؾمدٞم٦م 6223حمٛمقد، حمٛمقد شمقومٞمؼ) -01

 ، اًمري٤مض: دار اعمريخ ًمٚمٜمنم-6واجلٞمقسمقًمتٞمٙمس ط

م اإلىمٚمٞمٛمل اًمٕمريب: دراؾم٦م ذم اًمٕمالىم٤مت اًمًٞم٤مؾمدٞم٦م ُمٓمر، مجٞمؾ وهالل، قمكم اًمديـ )د-ت(، اًمٜمٔم٤م -01

 اًمٕمرسمٞم٦م، سمػموت، ُمريمز دراؾم٤مت اًمقـمـ اًمٕمرسمٞم٦م-

(، آؾمؽماشمٞمجٞم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م اًمدوًمٞمد٦م، سمدػموت: ُم١مؾمًد٦م إسمحد٤مث 6272د، إؾمامقمٞمؾ صؼمي ) -07

 اًمٕمرسمٞم٦م- 
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 فخح علي عبذهللا الشعيبي  صتراجييي الـذوليجسيرة ميون)بريم( والخىافط لا 

 

ٚمدٞم٩م (، إمهٞم٦م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م ًمٚمجزر اًمٞمٛمٜمٞمد٦م ذم اًمٌحدر إمحدر وظم0221ٟمج٤مد، قمٌد اهلل حمٛمد ) -02

 قمدن، صٜمٕم٤مء: دائرة اًمتقضمٞمف اعمٕمٜمقي-

 الشطاٜل اجلامعٔ٘:

(، اًمٜمٔمد٤مم اإلىمٚمٞمٛمدل ودوره اجلٞمقسمدقًمتٞمٙمل ذم إُمدـ اًم٘مدقُمل 6222سمرهيل، قمٌد اًمٙمريؿ محٞمدد ) -6

 اًمٕمريب، أـمروطم٦م ديمتقراه همػم ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اجلٖمراومٞم٤م، يمٚمٞم٦م أداب، ضم٤مُمٕم٦م اًمٌٍمة-

روع اًمٜمدقوي دٛمٞمد٦م واًمدوًمٞمد٦م اًمتدل شمقاضمدف اعمِمد( اًمتحددي٤مت اإلىمٚمٞم0222اجل٤مسمر، ًمٓمٞمػ يم٤مُمؾ ) -0

اإليرا : دراؾم٦مضمٞمقسمقًمتٞمٙمٞم٦م، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اجلٖمراومٞم٤م، يمٚمٞم٦م أداب، ضم٤مُمٕم٦م 

 اًم٘م٤مدؾمٞم٦م-

(، إمهٞم٦م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م خلط اعمالطمد٦م ذم اعمْمد٤ميؼ اًمٕمرسمٞمد٦م، 6223دظمؾ اهلل، قمٌد اًمٙمريؿ ُمًٚمؿ ) -3

 أداب، ضم٤مُمٕم٦م سمٖمداد-رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، يمٚمٞم٦م 

(، ؾمؽماشمٞمجٞم٦م اعمْم٤ميؼ اًمٌحري٦م، دراؾم٦م ُمًدت٘مٌٚمٞم٦م، رؾمد٤مًم٦م 6222اًمرسمٞمٕمل، صالح طمًـ ُمٓمرود ) -9

 ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م سمٖمداد-  

 ,( آؾمؽماشمٞمجٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م ذم أومري٘مٞم٤م: ومؽمة ُم٤م سمٕمدد احلدرب اًمٌد٤مردة0222ؾمٛمػم، ىمط ) -1

ٟمٛمقذضم٤ًم، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم همػم ُمٜمِمقرة، ىمًؿ اًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، يمٚمٞم٦م احل٘مقق واًمٕمٚمقم  ىمٓم٤مع اًمٜمٗمط

 سمًٙمرة- ,اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد ظمٞمي

دراؾم٦م طم٤مًم٦م اًم٘مدرن ,(، اًمًٞم٤مؾم٦م اخل٤مرضمٞم٦م اإلهائٞمٚمٞم٦م دم٤مه دول أومري٘مٞم٤م 0261وو٤مطمل، ُمٞمٚمقد ) -1

الىمد٤مت اًمدوًمٞمد٦م، يمٚمٞمد٦م م، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، ىمًؿ اًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕم6222,0263اإلومري٘مل 

 اًم٘م٤مٟمقن واًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد سمقوٞم٤مف سم٤معمًٞمٚم٦م-

 التكاسٓش :

 م-0267اًمؼميٓم٤م  اعمتخّمص ذم اًمِم١مون اًمٕمًٙمري٦م وآؾمؽماشمٞمجٞم٦م يقًمٞمق  "ضمٞمٜمز"شم٘مرير ُمقىمع  -6

، صدٜمٕم٤مء: ويم٤مًمد٦م إٟمٌد٤مء 6(، اًمدٞمٛمـ واًمددول اًمٙمدؼمى ج0223ضم٤مسمر، زايدد حمٛمدد ورظمدرون ) -0

 اًمٞمٛمٜمٞم٦م)ؾم٠ٌم(-

 اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، وزارة اإلدارة اعمحٚمٞم٦م، اًمت٘مًٞمؿ اإلداري ًمٚمجٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، حم٤مومٔم٦م شمٕمز- -3

 اجلٛمٝمقري٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م، الٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألراا واعم٤ًمطم٦م واًمتخٓمٞمط اًمٕمٛمرا ، صٜمٕم٤مء- -9

 م، صٜمٕم٤مء-0229( اًمٜمت٤مئ٩م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًمتٕمداد 0221اجلٝم٤مز اعمريمزي ًمإلطمّم٤مء ) -1



 

 0202اغضطط(  -العذد ألاول )مارش                    033                                            مجلت جامعت الحضارة  

 

 فخح علي عبذهللا الشعيبي  صتراجييي الـذوليجسيرة ميون)بريم( والخىافط لا 

 

 -62.66دور إُمريٙمل اًمٕمًٙمري ذم احلرب قمغم اًمٞمٛمـ، ( اًم0261احلًٜمل، ـم٤مًم٥م ) -1

( إـمامع اًمدوًمٞم٦م واإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ذم اًمًٞمٓمرة قمغم سم٤مب اعمٜمدب، شم٘مريدر ظمد٤مص، 0261اًمِم٤مهد سمرس ) -7

 ُم٤مرس- 36اًمثالصم٤مء،

 (، سمريٓم٤مٟمٞم٤م شمٕمقد إمم ضمٜمقب اًمٞمٛمـ، شم٘مرير-0267اًمٕمريب، حيل حمٛمد ) -2

سمرٟمد٤مُم٩م آدمد٤مه اعمٕمد٤ميمس، طمٚم٘مد٦م ، "ذم اًمٞمٛمـطم٘مٞم٘م٦م آـمامع اًمًٕمقدي٦م "(، 0262ىمٜم٤مة اجلزيرة ) -2

 .أهمًٓمس-02اًمثالصم٤مء 

(، شمقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ُمـ اعمد واجلزر وآُمدقاج 0263اعمجٞمدي، قمٌد اًمرىمٞم٥م هم٤مًم٥م طمًـ ) -62

واًمتٞم٤مرات اًمٌحري٦م واًمري٤مح ذم ُمْمدٞمؼ سمد٤مب اعمٜمددب، وزارة اًمّمدٜم٤مقم٦م واًمتجد٤مرة، سمدراءة اظمدؽماع 

 ، صٜمٕم٤مء-22.0263اظمؽماع رىمؿ ، وؿمٝم٤مدة سمراءة 767ُمًجٚم٦م سمرىمؿ 

رق إوؾمدط: د(، اًمًٕمقدي٦م وإيدران ساع إدوار ذم اًمِمد0267حمٛمد، ُمّمٓمٗمك حمٛمد صالح ) -66

 إسمريؾ- 00اًمٞمٛمـ ٟمٛمقذضم٤ًم، اعمريمز اًمديٛم٘مراـمل اًمٕمريب،  ,اًمٌحريـ ؾمقري٤م

، (، اؾمدؽماشمٞمجٞم٤مت اًمتٜمٛمٞمد٦م ذم اجلدزر اًمٞمٛمٜمٞمد٦م0221الٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمتٜمٛمٞم٦م وشمٓمدقير اجلدزر اًمٞمٛمٜمٞمد٦م ) -60

 اعمخٓمط آؾمتثامري جلزيرة ُمٞمقن-

 املؤمتشات:

( إمهٞمدد٦م اجلٞمقؾمٞم٤مؾمددٞم٦م وآؾمددؽماشمٞمجٞم٦م ًمٚمٌحددر إمحددر وُمٜم٤مومددذه 6221إصددٌحل، أمحددد حمٛمددد ) -6

 قمداّمن، ديًٛمؼم،66 – 62راقم٤مت اًمتل شمدور طمقًمف، ٟمدوة اًمٌحر إمحر آُمـ اًم٘مقُمل اًمٕمريب، دواًمّم

 -إردن

 الذّسٓات:

، اجلٛمٕمدد٦م 7132ضمٜمٌٞمدد٦م ذم ضمٞمٌددقيت، ضمريدددة إيدد٤مم، اًمٕمدددد: ظمريٓمدد٦م اًم٘مقاقمددد اًمٕمًددٙمري٦م إ -6

 هد ، اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمنمون-6932رسمٞمع رظمر 6، اعمقاومؼ: 32.0.0261

( آؾمدؽماشمٞمجٞم٦م اًمّمدٝمٞمقٟمٞم٦م ذم ُمٜمٓم٘مد٦م اًم٘مدرن آومري٘مدل، جمٚمد٦م إُمدـ 6226راا، قمكم قمٌقد) -0

 اًم٘مقُمل، سمٖمداد أيٚمقل. ؾمٌتٛمؼم-

عمد واجلزر سملم ـمري٘مل اًمًقيس ورأس اًمرضم٤مء اًمّمد٤مًمح، (، طمريم٦م ا6272رُمْم٤من، قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ ) -3

 ، أيمتقسمر. شمنميـ اًمث٤م ، اًم٘م٤مهرة-19جمٚم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م اًمدوًمٞم٦م، اًمٕمدد: 
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 فخح علي عبذهللا الشعيبي  صتراجييي الـذوليجسيرة ميون)بريم( والخىافط لا 

 

(، أـمامع اًمٙمٞم٤من اًمّمٝمٞمق  ذم سم٤مب اعمٜمدب، جمٚمد٦م اخلٚمدٞم٩م اًمٕمدريب، 6222اًمزسمٞمدي، حمٛمد طمًلم ) -9

 رذار- 2اًمٕمدد: 

٤مه اًمٌحر إمحر سمدلم آؾمدؽماشمٞمجٞم٦م واًمتٖمدػم، ( آؾمؽماشمٞمجٞم٦م اإلهائٞمٚمٞم٦م دم6222ؿمٕمٞم٥م، خمت٤مر ) -1

 -60دراؾم٤مت اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ظمٚمٞمجٞم٦م، ُمريمز اخلٚمٞم٩م ًمٚمدراؾم٤مت آؾمؽماشمٞمجٞم٦م، اًمٕمدد: 

(، أُمـ اًمٌحدر إمحدر، اعمد٤ما واعمًدت٘مٌؾ، جمٚمد٦م ىمْمد٤مي٤م اؾمدؽماشمٞمجٞم٦م، 6221قمٌد احلٚمٞمؿ، أمحد ) -1

 -0اًمٕمدد: 

دراؾمد٦م  ,ائؾ اعمت٤مطمد٦م ذم طمد٤مل إىمٗم٤مًمدف ( ُمْمٞمؼ هرُمز: اًمٌدد0263اًمٕمذاري، شمٖمريد راُمز ه٤مؿمؿ ) -7

 ، ضم٤مُمٕم٦م سم٤مسمؾ-60ضمٞمقسمقًمتٞمٙمٞم٦م جمٚم٦م يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م اًمٕمدد: 

إهددرام،  "اًمٕمقعمدد٦م اًمٌديٚمدد٦م"( اًمّمدلم واًمتٖمٞمددػم اًمٜمدد٤مقمؿ ذم أومري٘مٞمد٤م 0266قمرومد٦م، حمٛمددد مجدد٤مل ) -2

 ، ؾمٌتٛمؼم-00اًمٕمدد:

٤مُم٩م آدمد٤مه اعمٕمد٤ميمس، طمٚم٘مد٦م سمرٟمد، "طم٘مٞم٘م٦م آـمامع اًمًٕمقدي٦م ذم اًمٞمٛمـ"(، 0262ىمٜم٤مة اجلزيرة ) -2

 .أهمًٓمس-02اًمثالصم٤مء 

 تكاسٓش باللػ٘ اإلزللٔضٓ٘:

1. TheMiddleEastInstitute (،6210 ) AmericanInterestsintheM.E 

،Washingtond.cME  6.6212  

2. Fo78/333j To. F,O,.11/27/11 End Coglan To Bombay 10/27/58/ Also in 

13.s.c. 1958. 
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 فخح علي عبذهللا الشعيبي  صتراجييي الـذوليجسيرة ميون)بريم( والخىافط لا 

 
 

 لــــــاملـالس

 ( الموقع الجغرافي االستراتيجي لـجزيرة ميون/بريم1خريطة )

 Arc GIS 10.5استخدام تقنيات ب Google Earthعمى الصورة الفضائية من  ا  المصدر/ الباحثان اعتماد

 ( حجم المنافسة بين ميناء جزيرة ميون/بريم وميناء عدن في تزويد السفن بوقود الفحم والزيت1جدول )

 
أوراق خاصة وسجالت من مكتب الهند، ، المكتبة البريطانية، النسخة األصمية، و بريم/المصدر/ بيانات لجزيرة ميون

IOR/L/PS/12/1497, f 446 
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 فخح علي عبذهللا الشعيبي  صتراجييي الـذوليجسيرة ميون)بريم( والخىافط لا 

 

 ( البدائل المتاحة لمضيق ىـرمز2طة )خري

(، ستراتيجية المضايق 6222.  وينظر: الربيعي، صالح حسن مطرود)002(، مصدر سابق، ص: 0263المصدر/ العذاري )
 البحرية، دراسة مستقبمية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم السياسية، جامعة بغداد.  
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 :امُلَلخَُّص

ًمٚمت٘مٚمٞمؾ ُمدـ اًمتد٠مصمػمات  ؛يٙمت٥ًم اؾمتخدام اًمٌدائؾ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمّمدي٘م٦م ًمٚمٌٞمئ٦م ذم جم٤مل اًمزراقم٦م أمهٞم٦م يمٌػمة

واًمٕمِمدقائل ًمٚمٙمٞمٛمٞم٤مويد٤مت اًمزراقمٞمد٦م- ذم هدذا اإلـمد٤مر هددوم٧م  ،اًمْم٤مرة اًمٜم٤ممج٦م قمـ آؾمتخدام اعمٗمرط

٤مصمل ٕرسمٕمد٦م ُمًتخٚمّمد٤مت ٟم٤ٌمشمٞمد٦م ًمٙمدؾ ُمدـ ٟمٌد٤مت اًمٕمثدرب اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م امم شم٘مٞمٞمؿ اًمتد٠مصمػم آًمٞمٚمقسمد

Rumex nervosus  واًمرحيددد٤منOcimumbasilicum  واًمٜمٕمٜمددد٤معMenthaspp  واًمٕمٌددد٥م

Withaniasomnifera  وخمٗمػ اًمزسم٤مدي قمغم ُمد١مذات اًمٜمٛمدق اعمختٚمٗمد٦م ًمٌد٤مدرات صدٜمػ اًم٘مٛمدح

دي شم٠مصمػم حمٗمز أدى ن ًمٙمؾ ُمـ ُمًتخٚمص اًمٕم٥ٌم وخمٗمػ اًمزسم٤م٠ماعمحكم )ُمٍمي(- طمٞم٨م أوم٤مدت اًمٜمت٤مئ٩م سم

أدى  ُمٕم٤ميمٌس  ذم طملم يم٤من عمًتخٚمص اًمٕمثرب شم٠مصمػمٌ امم زي٤مدة ىمٞمؿ مجٞمع ُم١مذات اًمٜمٛمق اعمختٚمٗم٦م ًمٚم٘مٛمح، 

امم اٟمخٗم٤مض ىمٞمؿ شمٚمؽ اعم١مذات، ويم٤مٟم٧م شم٠مصمػمات يمؾ ُمـ ُمًتخٚميص اًمٜمٕمٜم٤مع واًمرحي٤من ُمتٕم٤ميمًد٦م قمدغم 

ع قمغم زي٤مدة ـمدقل اًمرويِمد٦م ، طمٞم٨م قمٛمؾ ُمًتخٚمص اًمٜمٕمٜم٤مإصصٟمٛمق اًم٤ٌمدرات ذم اعمٕمٛمؾ قمـ دمرسم٦م 

واجلذير سمتجرسم٦م اعمٕمٛمؾ ذم طملم ؿمجٕم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٛمًتخٚمص اًمرحي٤من زي٤مدة ىمٞمؿ ُم١مذات اًمٜمٛمق سمتجرسم٦م 

صص- ومنت اظمتٌد٤مرات اًمٙمِمدػ اًمٜمدققمل قمدـ اعمدقاد اًمٗمٕم٤مًمد٦م سم٤معمًتخٚمّمد٤مت اًمٜم٤ٌمشمٞمد٦م آرسمٕمد٦م إ

 ت اًم٘مٛمح-اًمت٠مصمػمات آًمٞمٚمقسم٤مصمٞم٦م اعمت٤ٌميٜم٦م ًمتٚمؽ اعمًتخٚمّم٤مت قمغم ٟمٛمق سم٤مدرا

 اًم٘مٛمح، اعمًتخٚمّم٤مت اًمٜم٤ٌمشمٞم٦م، ُم١مذات اًمٜمٛمق، اًمزراقم٦م اًمٕمْمقي٦م- يمٚمامت ُمٗمت٤مطمٞم٦م: 

  

                                                 
 جامعت البيضاء –كليت التربيت والعلىم بطزاع  –كؼم علىم الحياة  *
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Abstract: 
Involvement of natural and eco-friendly alternatives in agriculture have 

acquired a great importance to reduce the harmful effects of excessive and 

indiscriminate use of agrochemicals. In this context, the present study is 

aimed at evaluating the allelopathic effect of four plant extracts included 

Rumex nervosus, Ocimum basilicum, Mentha spp, Withania somnifera, and 

diluted yogurt on different growth parameters of local wheat cultivar 

(Masri)'s seedlings. Our results have indicated that both the Withania 

somnifera extract and diluted yoghurt stimulate an increasing within all 

values of different growth parameters of wheat cultivar. While treatment 

with Rumex nervosus extract has led to decrease of values of those 

indicators. Meanwhile the effects of both mint and basil extracts are 

inconsistent on the growth of seedlings within laboratory and pot 

experiment, where the mint extract has increased plume and the radicle 

length in lab experiment, the treatment with the basil extract has encouraged 

an increasing in the values of the growth parameters in pot experiment. 

Qualitative detection of active substances within evaluated four plant 

extracts has explained the different allelopathic effects of those extracts on 

the growth of wheat seedlings. 

 

Keywords: Wheat, Plant extracts, Growth parameters, Organic farming 
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 Introduction م٘كذَّامُل

ًد٤مطم٦م واعم ،ُمدـ طمٞمد٨م إمهٞمد٦م اعمرشمٌد٦م إومم قم٤معمٞمد٤مً  (.Triticum aestivum L)حيتدؾ اًم٘مٛمدح 

اعمزروقم٦م سملم حم٤مصٞمؾ احلٌقب إظمرى، ًمٙمقٟمف يٛمثؾ اًمٖمذاء اًمرئٞمز ًمٙمثػم ُمـ ؿمٕمقب اًمٕم٤ممل، يمام اٟمدف يٛمثدؾ 

(، وم٘مدد سمٚمدغ اإلٟمتد٤مج 0261 ،ؾمدٛمػم ;0262 ،ُمـ اًمٖمذائل عمختٚمػ سمٚمدان اًمٕمد٤ممل )شم٘مريدراهؿ ُم١مذات إ

- وذم اًمدٞمٛمـ (FAO, 2019ُمٚمٞمدقن ـمدـ ) 712.1ُمد٤م يًد٤موي  0262اًمٕم٤معمل عمحّمدقل اًم٘مٛمدح ًمٚمٕمد٤مم 

ٟمتد٤مج اًم٘مٛمدح ظمدالل إًمٕمدة قمقاُمؾ، أدت سم٤معمحّمدٚم٦م امم اٟمخٗمد٤مض  ظمر شمٌٕم٤مً ٟمت٤مج اًم٘مٛمح ُمـ قم٤مم ٔإيتٗم٤موت 

امم  0260ـمدـ ذم قمد٤مم 012.019م طمٞمد٨م اٟمخٗمدض إٟمتد٤مج اًم٘مٛمدح شمددراٞم٤ًم ُمدـ 0267 , 0260اًمٗمؽمة 

 (-0262 ،% ؾمٜمقي٤ًم )شم٘مرير61.1سمٛمٕمدل اٟمخٗم٤مض سمٚمغ ذم اعمتقؾمط  0267ـمـ قم٤مم 21.116

ضار اًمٌٞمئٞم٦م ًمتٚمدؽ مم شمٗم٤مىمؿ إإوُمٌٞمدات  ،ؾمٛمدةأأدى آؾمتخدام اعمٗمرط ًمٚمٙمٞمٛمٞم٤موي٤مت اًمزراقمٞم٦م ُمـ 

ًمٞمد٤مت رمم طمد يمٌػم ُمدـ إيم٤مًمٌٞمئ٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م واًمذي يٌٓمئ  ،اًمٌٞمئ٤مت اًمٗم٘مػمة سمتٜمققمٝم٤م احلٞمقيذم  ٤مص٦ماعمدظمالت ظم

ٌ٘م٤ميد٤م شمٚمدؽ اًمٙمٞمٛمٞم٤مويد٤مت اًمْمد٤مرة مم اًمزي٤مدة اًمؽمايمٛمٞم٦م ًمإوي١مدي سم٤معمحّمٚم٦م  ،اًمتخٚمص ُمـ شمٚمؽ اعمقاد سم٤مًمٌٞمئ٦م

حمٛمدد  ;0222 ،محد٤مد ورظمدرون ;0221 ،طمًلم &اًمريم٤ميب  ;0222 إؾمامقمٞمؾ،&)اجلٚمٌل ٟم٤ًمن ًمٚمٌٞمئ٦م واإل

، وسم٤مًمت٤مزم دقم٧م احل٤مضم٦م ًمٚمٌح٨م قمـ سمدائؾ اُمٜم٦م سمٞمئٞم٤م ًمتٚمؽ اًمٙمٞمٛمٞم٤موي٤مت، سمحٞم٨م شمتٛمٞمز (0262 ،اصٓمٞمٗمق &

ًمٚمٙمٞمٛمٞم٤موي٤مت اعمًتخدُم٦م  مم٤م ي٘مٚمؾ آقمتامد قمغم شمٚمدؽ  شمٚمؽ اًمٌدائؾ سم٘مٚم٦م شمٙمٚمٗم٦م اؾمتخداُمٝم٤م وسمٗم٤مقمٚمٞم٦م ُمقازي٦م 

اعمريم٤ٌمت اًمْم٤مرة ُمـ ىمٌؾ اعمزارقملم إو٤موم٦م ًم٘مدرة شمٚمؽ اًمٌدائؾ قمغم احلٗم٤مظ وشمٕمزيز اؾمت٘مرار وشمدقازن اًمٜمٔمد٤مم 

ؾمدٛمدة اًمٌٞمئل اًمزراقمل، وشمتْمٛمـ شمٚمؽ اًمٌدائؾ اؾمتخدام إؾمدٛمدة اخليداء واعمًتخٚمّمد٤مت اًمٜم٤ٌمشمٞمد٦م وإ

 Elshakh ;0260 ،ورظمددرون Almoneafy ;0263 ،ورظمددرون Almoneafy)واعمٌٞمدددات احلٞمقيدد٦م 

 -(0261 ،ورظمرون

وذًمدؽ ُمدـ ظمدالل  ،وإٟمٔمٛم٦م اًمزراقمٞم٦م ،آًمٞمٚمقسم٤مصمل فم٤مهرة سمٞمئٞم٦م ل٤م دور ُمٝمؿ ذم إٟمٔمٛم٦م اًمٌٞمئٞم٦م شُمَٕمدن 

سمدلم ويمذًمؽ اًمتدداظمالت اًم٤ٌميقيمٞمٛمٞم٤مئٞمد٦م سمدلم اعمح٤مصدٞمؾ ومدٞمام سمٞمٜمٝمد٤م، و ،شم٠مصمػمه٤م ذم إٟمت٤مج خمتٚمػ اعمح٤مصٞمؾ

 ,Rice ;6222 ،ورظمدرون Reigosa)اعمح٤مصٞمؾ وإدهم٤مل، ويمذًمؽ سملم اًمٜم٤ٌمشم٤مت وإطمٞمد٤مء اعمجٝمريد٦م 

أن اعمًتخٚمّمد٤مت اعم٤مئٞمد٦م  (0266 ،)طمًدــم٤مر أفمٝمرت اًمٜمت٤مئ٩م اًمتدل طمّمدؾ قمٚمٞمٝمد٤م ذم هذا اإلو- (1983

طمًدٜم٧م ذم سمٕمدض ُمد١مذات  .Fenugreek, Trigonella foenum graecum Lًمٌدذور احلٚمٌد٦م 

( ًمٜمٌد٤مت اًم٘مٛمدح، ُم٘م٤مرٟمد٦م Na, K, Ca, Mgو حمتقى اًمٜم٤ٌمشم٤مت ُمدـ قمٜمد٤مس) ،واًمثٛمري ،ياًمٜمٛمق اخلي

ان اعمٕم٤مُمٚمدد٦م  (0262 ،ورظمددرون Haq)سم٤مًمٜم٤ٌمشمدد٤مت اًمٜم٤مُمٞمدد٦م ذم شمرسمدد٦م اعم٘م٤مرٟمدد٦م )ُمددـ دون رش(- يمددام وضمددد 
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مم شمثٌٞمط اًمٜمٛمق ًمٕمِم٥م اًمٜمجٞمؾ وشمِمجٞمع ٟمٛمق اًم٘مٛمدح-  وذم اعم٘م٤مسمدؾ قمٛمٚمد٧م إسمٛمًتخٚمص أوراق اًمتقت أدت 

 قمِم٤مب ؿمتقي٦م ٟم٤مُمٞم٦م ذم طم٘مدقل احلٜمٓمد٦مأت يمؾ ُمـ اعمجٛمقع اجلذري واعمجٛمقع اخليي خلٛم٦ًم ُمًتخٚمّم٤م

اًمتد٠مصمػم ذم دمرسمد٦م آصدص  اذم ظمٗمض ٟم٦ًٌم إٟم٤ٌمت سمذور احلٜمٓم٦م وظمٗمض ـمقل اجلذير واًمرويِم٦م وشم٤ٌميـ هذ

٤مت - يمام قمٛمؾ اعمًتخٚمص اعم٤مئل واعمًحقق اجل٤مف ًمٌ٘م٤مي٤م صمالصم٦م ٟم٤ٌمشم(0267 ،)ص٤مًمح ورظمرونًمٜمٗمس اًمٜم٤ٌمت 

واجلدذير  ،ٟمٌد٤مت وـمدقل اًمًدقي٘م٦مإُمـ اًمٕم٤مئٚم٦م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م هل اًمٙمرٟم٥م واعمٚمٗمقف واًمٗمجؾ قمغم ظمٗمض ٟمًد٦ٌم 

ؾمدٚم٤ٌم  ،مم شم٠مصمر صٗم٤مت اًمٜمٛمق اخليي إظمرىإواًمٗمجؾ هذا سم٤مإلو٤موم٦م ،والٜمدسم٤مء ،واًمرؿم٤مد ،ًمٜم٤ٌمشم٤مت اًم٘مٛمح

 -(0262 ،)ؾمٛمػم ورظمرونٟم٤ٌمشم٤مت اًمرؿم٤مد والٜمدسم٤مء  ٤مص٦مسم٤معمٕم٤مُمٚم٦م سمتٚمؽ اعمًتخٚمّم٤مت ظم

و سمٌٙمتػمي٤م محدض اًماليمتٞمدؽ شمد٠مصمػمات إا٤مسمٞمد٦م ذم أًم٤ٌمن اعمختٚمٗم٦م قمٓم٧م ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜم٤ٌمشم٤مت سمٛمِمت٘م٤مت إأ

 Bettiol)ُمدراض اًمٜم٤ٌمشمٞمد٦م وشمٕمزيدز ُم٘م٤موُمتٝمد٤م ًمٚمٕمديدد ُمدـ إ ،حتًلم ُم١مذات اًمٜمٛمق ًمٚمٜم٤ٌمشمد٤مت اعمٕم٤مُمٚمد٦م

 ،ورظمددرون Higa & Kinjo, 1989; Lamont ;0221 ،ورظمددرون Crisp ;0222 ،ورظمددرون

ن طم٘مددـ ضمددذور اًم٘مٛمددح سم٤مًمٌٙمتػميدد٤م إ(0269)واظمددرون  Yarullinaاًمّمدددد أووددح- ذم هددذا (0267

Lactobacillus plantarumاعمختٚمٗمد٦م- يمدام  اجلٝمد٤مدحتًلم ىمدرة اًمٜم٤ٌمت قمغم حتٛمؾ قمقاُمدؾ  قمٛمؾ قمغم

ُمدراض ن ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜم٤ٌمت سم٤مًمٌٙمتػمي٤م اعمٕمزوًم٦م ُمـ احلٚمٞم٥م طمًـ ُم٘م٤موُم٦م اًمٜمٌد٤مت ًمٚمٕمديدد ُمدـ إأوضمد أيْم٤م 

- (0221 ،ورظمدرون Nautiyal ;0221 ،ورظمرون DasGupta)وقمٛمؾ قمغم حتٗمٞمز ٟمٛمق اًمٜم٤ٌمت  ،ٞم٦ماًمٜم٤ٌمشم

وُمـ ظمالل ُم٤م شمؿ اؾمتٕمراوف ذم اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمًمٗم٦م اًمذيمر ضم٤مءت هذه اًمدراؾم٦م ًمت٘مٞمٞمؿ شم٠مصمػم اؾمدتخدام قمددد 

 Menthaواًمٜمٕمٜمد٤مع  Rumex nervosusُمـ اعمًتخٚمّم٤مت اًمٜم٤ٌمشمٞم٦م ٕرسمٕم٦م أٟمدقاع ٟم٤ٌمشمٞمد٦م هدل اًمٕمثدرب 

spp.ًمرحيدد٤من اوOcimum basilicum و اًمٕمٌدد٥م Withania  somnifera   مم اًمٚمددٌـ إإودد٤موم٦م

ري( واًمذي يدزرع سمٙمثدرة ذم ُمٜمٓم٘مد٦م رداع واعمٜمد٤مـمؼ دقمغم ٟمٛمق صٜمػ اًم٘مٛمح اعمحكم )ُمّم ،اًمزسم٤مدي اعمخٗمػ

ٌد٤مت ٟمطمٞم٨م هدوم٧م اًمدراؾم٦م امم شم٘مٞمٞمؿ شم٠مصمػم اعمٕم٤مُمالت اعمذيمقرة أقماله قمغم قمدد ُمـ ُم٘م٤ميٞمس اإل ،اعمج٤مورة ل٤م

)ـمقل اًمًقي٘م٦م، ـمقل اجلذير( وجمٛمققم٦م ُمـ ُم١مذات اًمٜمٛمق ًمٌد٤مدرات  صدٜمػ اًم٘مٛمدح اعمدذيمقر إود٤موم٦م امم 

 اًمٙمِمػ قمـ وضمقد سمٕمض اعمقاد اًمٗمٕم٤مًم٦م ذم اعمًتخٚمّم٤مت اًمٜم٤ٌمشمٞم٦م ًمألٟمقاع اًمٜم٤ٌمشمٞم٦م اعمختؼمة-

  Material & Methodsاملْاد ّطشم العنل 

 جتَٔض املظتخلصات اليباتٔ٘:

ًمرحي٤من او.Mentha sppواًمٜمٕمٜم٤مع  Rumex nervosusوهل اًمٕمثرب  ي٦معمختؼمشمؿ مجع اًمٜم٤ٌمشم٤مت ا

Ocimum basilicum  واًمٕم٥ٌمWithania somnifera  ُمـ ُمدديريتل رداع واًمري٤مؿمدٞم٦م سمٛمح٤مومٔمد٦م
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ًٚمٞمٛم٦م ُمـ أي إص٤مسم٤مت طمنمي٦م او ُمرودٞم٦م وشمدؿ شمٜمٔمٞمٗمٝمد٤م اًماًمٌٞمْم٤مء، طمٞم٨م شمؿ اظمتٞم٤مر اًمٜم٤ٌمشم٤مت ضمٞمدة اًمٜمٛمق و

اًمؽمسم٦م اًمٕم٤مًم٘م٦م هب٤م وُمـ صمؿ ضمٗمٗم٧م سم٤مؾمتخدام ُمروطم٦م، سمٕمد ذًمدؽ شمدؿ إزاًمد٦م إوراق سم٤معم٤مء ًمٚمتخٚمص ُمـ سم٘م٤مي٤م 

ًمٙمؾ ٟمقع قمغم طمدة وطمٗمٔمٝم٤م ذم فمروف ورىمٞم٦م يمٌػمة ودمٗمٞمٗمٝم٤م حت٧م اؿمٕم٦م اًمِمدٛمس اعمٌد٤مذة، ومتد٧م قمٛمٚمٞمد٦م 

، وشمؿ دمٝمٞمدز (Jigna & Sumitra, 2006)اًمتل اشمٌٕمٝم٤م  ٦مآؾمتخالص ُمـ إوراق اًمٜم٤ٌمشمٞم٦م وومؼ اًمٓمري٘م

ُمـ اعمًتخٚمّم٤مت اعمحية ًمٙمؾ ٟمقع ٟم٤ٌميت- وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمزسم٤مدي، شمؿ اقمتٌد٤مر %( 7%(، )1%(، )3)رايمٞمز صمالصم٦م شم

طمٞم٨م رضم٧م حمتقي٤مهت٤م ضمٞمدا طمتدك شمتجد٤مٟمس، وُمدـ صمدؿ  stockحمتقى قمٚم٦ٌم اًمزسم٤مدي اًمّمٖمػمة حمٚمقٓ أصٚمٞم٤م 

 %(-7%(، )1%(، )3ضمٝمزت ُمٜمف صمالصم٦م شمرايمٞمز )

 زّس الكنح: تكٔٔه تأثري املعامالت علٙ مؤػشات اىبات ب

اضمري هذا آظمت٤ٌمر ذم ُمٕمٛمؾ ىمًؿ قمٚمقم احلٞم٤مة سمٙمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م واًمٕمٚمقم سمرداع، وشمؿ شمٜمٗمٞمذه وومؼ شمّمٛمٞمؿ 

ري( ُمـ دشمؿ احلّمقل قمغم سمذور صٜمػ اًم٘مٛمح اعمحكم )ُمّمويم٤مُمؾ اًمٕمِمقائٞم٦م سمثالث ُمٙمررات ًمٙمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م، 

ًمٌدذور ؾمدٓمحٞم٤م سم٤مؾمدتخدام طمٞمد٨م قم٘مٛمد٧م ا ؛اعمحٓم٦م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م ًمٌحقث اعمرشمٗمٕم٤مت اًمقؾمٓمك سمٛمح٤مومٔم٦م ذُم٤مر

% وُمـ صمؿ شمؿ همًٚمٝم٤م سم٤معم٤مء اعم٘مٓمر اعمٕم٘مؿ صمالث ُمرات ًمٚمدتخٚمص ُمدـ سم٘م٤ميد٤م اًمٙمحدقل، 72اًمٙمحقل آيثٞمكم 

سمٕمده٤م شمؿ همٛمر اًمٌذور اعمٕم٘مٛم٦م ذم حم٤مًمٞمؾ اعمٕم٤مُمالت اخلٛمس )اعمًتخٚمّم٤مت اًمٜم٤ٌمشمٞم٦م ُمع اًمزسمد٤مدي( سمؽميمٞمزاهتد٤م 

سمحٞم٨م اطمتقت يمؾ اٟمٌقسم٦م قمغم يمٛمٞمد٤مت ُمتًد٤موي٦م وُمٜم٤مؾمد٦ٌم  ،ؾم٤مقم٦م 60اعمختٚمٗم٦م ذم اٟم٤مسمٞم٥م اظمت٤ٌمر ُمٕم٘مٛم٦م عمدة 

ُمـ اًمٌذور وشمؿ اقمت٤ٌمر اًمٌذور اعمٖمٛمقرة ذم اٟم٤مسمٞم٥م حمتقي٦م قمغم ُم٤مء ُم٘مٓمر ُمٕم٘مؿ يمٙمقٟمؽمول وومؼ اًمٓمري٘م٦م اعمتٌٕم٦م 

ووزقمد٧م اًمٌدذور اعمٕم٤مُمٚمد٦م سمٕمدد  (0220 ،ورظمدرون Cook ;0263 ،ورظمرون Almoneafy)ُمـ ىمٌؾ 

ُمٕم٘مٛم٦م حمتقي٦م قمغم أوراق شمرؿمٞمح ُمٕم٘مٛم٦م وُمٌٚمٚمد٦م سمدامء ُم٘مٓمدر ُمٕم٘مدؿ،  ذًمؽ قمغم اـم٤ٌمق سمؽمي دش سمالؾمتٞمٙمٞم٦م

سمحٞم٨م اطمتقى يمؾ ـمٌؼ قمغم قمنمة سمذور، وشمريم٧م آـم٤ٌمق ذم ُمٙم٤من ُمٔمٚمؿ قمغم درضم٦م طمرارة اعمٕمٛمدؾ طمتدك 

 اٟم٤ٌمت اًمٌذور وُمـ صمؿ شمؿ شمًجٞمؾ ـمقل اًمرويِم٦م وـمقل اجلذير ًمٚمٛمٕم٤مُمالت اعمختٚمٗم٦م-

 لبادسات الكنح:  تكٔٔه تأثري املعامالت علٙ مؤػشات الينْ

قمداد اعمٕم٤مُمالت اخلٛم٦ًم ُمع ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙمدقٟمؽمول سمدٜمٗمس اًمٓمري٘مد٦م اعمِمد٤مر إشمؿ دمٝمٞمز اًمٌذور وشمٕم٘مٞمٛمٝم٤م و

ؾم٤مقم٦م يمام شمدؿ اضمدراؤه  60اًمٞمٝم٤م ذم آظمت٤ٌمر إول، يمذًمؽ همٛمرت اًمٌذور سمٛمح٤مًمٞمؾ اعمٕم٤مُمالت اعمختٚمٗم٦م عمدة 

اقم٦م سم٤مٕصص، طمٞم٨م شمؿ ُمؾء صمٚمثل يمؾ اصٞمص سم٤مٓظمت٤ٌمر أقماله- سمٕمد ذًمؽ شمؿ دمٗمٞمػ اًمٌذور ًمتجٝمٞمزه٤م ًمٚمزر

صٞمص قمددد صمالصمد٦م سمدذور، أضمريد٧م اًمتجرسمد٦م ذم اطمددى أ( ُمـ اًمٌٞمتٛمقس واًمؽمسم٦م وزرع سمٙمؾ 6:6سمخٚمٞمط )

اًمٌٞمقت اًمٌالؾمتٞمٙمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٛمحٓمد٦م اإلىمٚمٞمٛمٞمد٦م ًمٌحدقث اعمرشمٗمٕمد٤مت اًمقؾمدٓمك وومدؼ شمّمدٛمٞمؿ اًم٘مٓم٤مقمد٤مت 
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دُم٦م اًمٜم٤ٌمشم٤مت ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمري واًمتًدٛمٞمد وومدؼ ُمد٤م اًمٕمِمقائٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م سمثالصم٦م ُمٙمررات ًمٙمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م، ومت٧م ظم

ضمراءات سم٤معمحٓم٦م- سمٕمد ُمرور صمالصم٦م أؾم٤مسمٞمع ُمـ ُمققمد اًمزراقم٦م مت٧م ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜم٤ٌمشم٤مت سم٢مو٤موم٦م ُمد٤م إهق ُمتٌع ُمـ 

صٞمص، وسمٕمد أؾمدٌققملم ُمدـ اعمٕم٤مُمٚمد٦م اًمث٤مٟمٞمد٦م مجٕمد٧م أُمؾ ُمـ يمؾ شمريمٞمز ًمٙم٤موم٦م اعمٕم٤مُمالت ًمٙمؾ  32ُم٘مداره 

ومرع اًم٘م٤مقمدي٦م، ـمقل اًمٜم٤ٌمت، اًمقزن ُم٘م٤ميٞمس اًمٜمٛمق اًمتل ؿمٛمٚم٧م قمدد إ صص واظمذت ُمٜمٝم٤ماًمٜم٤ٌمشم٤مت ُمـ إ

 واًمقزن اجل٤مف ًمٚمٛمجٛمقع اخليي واًمقزن اًمرـم٥م واًمقزن اجل٤مف ًمٚمٛمجٛمقع اجلذري- ،اًمرـم٥م

 الهؼف اليْعٕ لبعض املْاد الفعال٘ يف املظتخلصات اليباتٔ٘:

ٛمٚم٧م قمدغم اًمّمد٤مسمقٟمٞم٤مت، ضمراء قمددد ُمدـ آظمتٌد٤مرات ًمٚمٙمِمدػ قمدـ اعمدقاد اًمٗمٕم٤مًمد٦م اًمتدل اؿمدتإشمؿ 

اًمٗمٚمقسم٤مشم٤مٟمٞمٜم٤مت، اًمت٤مٟمٞمٜم٤مت، اجلاليٙمقؾمٞمدات، اًمؽمسمٞمٜمقيددات، اًمٗمالومقٟمقيددات، اًمٗمٞمٜمدقٓت، اًمًدؽمويدات 

 Edeoga)واًم٘مٚمقيدات سمٛمًتخٚمّم٤مت إٟمقاع اًمٜم٤ٌمشمٞم٦م إرسمٕمد٦م اعمختدؼمة وومدؼ اًمٓمري٘مد٦م اعمتٌٕمد٦م ُمدـ ىمٌدؾ 

وضمدقد اًمت٤مٟمٞمٜمد٤مت سمٔمٝمدقر ًمدقن  طمٞم٨م اؾمتدل قمغم ،(0222 ،ورظمرون Krishnaiah ;0221 ،ورظمرون

 %-2.6زرق ُمًقد قمٜمد اؾمتخدام حمٚمقل يمٚمقريد احلديديؽ سمؽميمٞمز أو أظمي سمٜمل أ

محر سمٕمد اعمزج واًمتًخلم ًمدرضم٦م اًمٖمٚمٞمد٤من أيمام شمؿ آؾمتدٓل قمـ وضمقد اًمٗمٚمقسم٤مشم٤مٟمٞمٜم٤مت سمتٙمقن راؾم٥م 

دًٓم٦م قمدغم وضمدقد  ، واقمتؼم شمٙمقن رهمقة سمٕمد اًمرج سم٘مقة ًمٚمٛمًتخٚمص اًمٜم٤ٌميتHCl% ُمـ طم٤مُمض 6ذم حمٚمقل 

ُم٤م اًمٗمالومقٟمقيدات ومتؿ آؾمتدٓل قمغم وضمقده٤م سم٤معمًتخٚمص اًمٜم٤ٌميت ُمـ ظمدالل فمٝمدقر ًمدقن أاًمّم٤مسمقٟمٞم٤مت، 

 %-6ظمي سمٕمد إو٤موم٦م حمٚمقل آُمقٟمٞم٤م سمؽميمٞمز أ

واؾمتدل قمغم وضمقد اًمتػمسمٞمٜمقيدات ُمـ ظمالل فمٝمدقر ًمدقن سمٜمدل حمٛمدر قم٘مد٥م إود٤موم٦م اًمٙمٚمقروومدقرم  

واؾمتدل قمغم وضمقد اجلاليٙمقؾمٞمدات سمتٙمقن طمٚم٘مد٦م سمٜمٞمد٦م  ،ٞمثٞمكم ًمٚمٜم٤ٌمتومحض اًمٙمؼميتٞمؽ امم اعمًتخٚمص اعم

ٟمٌقسم٦م اظمت٤ٌمر( سمٕمد إود٤موم٦م محدض اًمٙمؼميتٞمدؽ اعمريمدز عمدزي٩م اعمًدتخٚمص اًمٜمٌد٤ميت أقمغم اخلٚمٞمط )اعمقوقع ذم أ

ويمٚمقريد احلديديؽ، وشمؿ اًمٙمِمػ قمـ وضمقد اًم٘مٚمقيدات سم٤معمًتخٚمّم٤مت سمدًٓم٦م شمٙمدقن راؾمد٥م سمٜمدل حمٛمدر 

محدر أو راؾم٥م يمريٛمل وم٤مشمح قمٜمد اؾمتخدام يم٤مؿمػ ُم٤مير، يمام اقمتؼم شمٙمقن ًمدقن أاضمٜمر قمٜمد اؾمتخدام يم٤مؿمػ و

ؾمٗمؾ ـمٌ٘م٦م اًمٙمٚمقروومقرم قمٜمد إو٤موم٦م محض اًمٙمؼميتٞمؽ اعمريمز عمزي٩م اعمًتخٚمص ُمع اًمٙمٚمقروومدقرم، دًٓمد٦م أ

اؾمتدل قمغم وضمقد اًمٗمٞمٜمقٓت سم٤معمًتخٚمص اًمٜمٌد٤ميت سمٔمٝمدقر ًمدقن اظميد  قمغم وضمقد اًمًتػمويدات، وأظمػماً 

 % ُمـ يمٚمقريد احلديديؽ ًمٚمٛمًتخٚمص-1د إو٤موم٦م قمدة ىمٓمرات ُمـ حمٚمقل هم٤مُمؼ سمٕم
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 Statistical analysisالتشالٔل اإلسصأٜ٘ للبٔاىات 

 two-wayطمٚمٚمدد٧م اًمٌٞم٤مٟمدد٤مت اعمتحّمددؾ قمٚمٞمٝمدد٤م سم٤مؾمددتخدام اظمتٌدد٤مر حتٚمٞمددؾ اًمتٌدد٤ميـ ذو آدمدد٤مهلم 

analysis of variance (ANOVA)  طمّمد٤مئل اعمتْمدٛمـ ذم سمرٟمد٤مُم٩م اًمتحٚمٞمدؾ اإلSAS (SAS 

software SAS Institute, Cary, NC) ،ٟمٛمقذج اًمتحٚمٞمدؾ اخلٓمدل اًمٕمد٤مم ٠مطمٞم٨م مت٧م آؾمتٕم٤مٟم٦م سمد

General linear model (GLM)  ىمدؾ ومدرق أًمتٕمٞملم اًمٗمروق سمدلم اعمٕمد٤مُمالت، وشمدؿ شمٓمٌٞمدؼ اظمتٌد٤مر

 ُمتقؾمدط إلضمراء اعم٘م٤مرٟمد٤مت اًمٗمرديد٦م سمدلم ىمدٞمؿ Least Significant Differences (LSD)ُمٕمٜمقي 

 الت اعمختٚمٗم٦م- اعمٕم٤مُم

 Results & Discussionsاليتاٜر ّاملياقؼ٘ 

 ىبات يف املعنل:ىتاٜر جتشب٘ اإل -6

شمٗمقق ُمًتخٚمص اًمٜمٕمٜم٤مع قمغم مجٞمع اعمٕم٤مُمالت سمام ومٞمٝم٤م اعم٘م٤مرٟمد٦م امم ( 6ت اًمٜمت٤مئ٩م ذم اجلدول رىمؿ )ؿم٤مرأ

ُمٕمٜمقي٤م ذم اًمت٠مصمػم، يمام  ؾمؿ شماله ٟم٤ٌمت اًمٕم٥ٌم واًمذي مل خيتٚمػ قمٜمف 2.90ذم زي٤مدة ـمقل اًمرويِم٦م سمٛمتقؾمط سمٚمغ 

ؾمدؿ وسمٗمد٤مرق ُمٕمٜمدقي قمدـ سم٘مٞمد٦م 7.9ىمؾ ىمٞمٛم٦م عمتقؾمط ـمقل اًمرويِم٦م سمٚمدغ أًمرحي٤من اقمٓمك ان أسمٞمٜم٧م اًمٜمت٤مئ٩م 

ُم٤م قمـ شمداظمؾ اًمؽمايمٞمز ُمع اعمٕم٤مُمالت وم٘مد اقمٓمدك اًمتدداظمؾ اًمٜمد٤مشم٩م قمدـ أاعمٕم٤مُمالت سمام  ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مُمٚم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م 

ؾمؿ وسمٗم٤مرق ُمٕمٜمقي قمدـ 62.3قؾمط ًمٓمقل اًمرويِم٦م سمٚمغ قمغم ُمتأ ممإ% 3اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٛمًتخٚمص اًمٜمٕمٜم٤مع سمؽميمٞمز 

ىمؾ ىمٞمٛم٦م عمتقؾمدط أ%  1سم٘مٞم٦م اًمتداظمالت، ومٞمام اقمٓمك اًمتداظمؾ اًمٜم٤مشم٩م قمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٛمًتخٚمص اًمرحي٤من سمؽميمٞمز 

 ؾمؿ- 1.1ـمقل اًمرويِم٦م سمٚمغ 

. تــيرير المعاممــة بالزبــادي المخفــخ والمستخمصــات النباتيــة المختمفــة عمــ  صــفة 1جــدول  
 ادرات القمحطول الرويشة لب

 التراكيز  
 متوسط المعامالت %7 %5 %3 المعامالت

 Ocimum basilicum 8.7 6.5 7 7.4dالريحان 

 8.1c 8.1 8.1 8.1 المقارنة

 Mentha spp 10.3 9.3 8.66 9.42aالنعناع 

 Rumex nervosus 8.6 9.06 8.3 8.66 bcالعررب 

 Withania somnifera 9.5 8.3 9.06 8.96abالعبب 

 8.58bc 7.67 9.57 8.5 الزبادي

 ــــــــــــــــــــــ 8.95a 8.47b 8.13b متوسط التراكيز



 

 0202اغضطط(  -العذد ألاول )مارش                    044                                            مجلت جامعت الحضارة  

 

 عبذالوارث املىيفي وآخرون دراصت جأثير املعاملت بعذد مً املضخخلصاث املائيت لبعض الىباجاث

 
احلروف اعمتِم٤مهب٦م ذم اًمٕمٛمقد واًمّمػ إظمػميـ شمدل قمغم قمدم وضمقد ومروق ُمٕمٜمقي٦م سمدلم اعمتقؾمدٓم٤مت 

ت ىمدؾ ومدرق ُمٕمٜمدقي سمدلم ُمتقؾمدٓم٤مأذم يمؾ ُمٜمٝمام واحلروف اعمختٚمٗم٦م شمدل قمغم وضمقد شمٚمؽ اًمٗمدروق، ىمٞمٛمد٦م 

 6.2212اًمتداظمؾ= 

. تيرير المعاممة بالزبادي المخفخ والمستخمصات النباتية المختمفة عم  صفة طول الجذير (2)جدول 
 لبادرات القمح في المعمل

 التراكيز 
 متوسط المعامالت %7 %5 %3 المعامالت

 Ocimum basilicum 2.93 2.73 3.17 2.94bالريحان 

 3.53a 3.53 3.53 3.53 المقارنة
 Mentha spp 3.57 3.9 3.47 3.64aالنعناع 

 Rumex nervosus 2.77 2.97 3.37 3.03bالعررب 

 Withania somnifera 3.67 3.5 3.7 3.62aالعبب 
 3.57a 3.07 3.63 4 الزبادي

 ــــــــــــــــــــــ 3.41a 3.38a 3.38a متوسط التراكيز
دل قمغم قمدم وضمقد ومروق ُمٕمٜمقي٦م سمدلم اعمتقؾمدٓم٤مت احلروف اعمتِم٤مهب٦م ذم اًمٕمٛمقد واًمّمػ إظمػميـ شم

ذم يمؾ ُمٜمٝمام واحلروف اعمختٚمٗم٦م شمدل قمغم وضمقد شمٚمدؽ اًمٗمدروق، ىمٞمٛمد٦م اىمدؾ ومدرق ُمٕمٜمدقي سمدلم ُمتقؾمدٓم٤مت 

 2.9312اًمتداظمؾ=

( شم٠مصمر صٗم٦م ـمقل اجلذير ؾمٚمٌٞم٤م ٟمتٞمجد٦م اعمٕم٤مُمٚمد٦م سمٛمًدتخٚمص 0وسمٞمٜم٧م اًمٜمت٤مئ٩م اعمقوح٦م سمجدول رىمؿ )

ؾمدؿ 0.29ؾمدؿ و3.23ٕم٤مُمٚم٦م هبام امم اٟمخٗم٤مض ُمتقؾمط ـمقل اجلدذير امم اًمٕمثرب أو اًمرحي٤من، طمٞم٨م أدت اعم

قمغم اًمتقازم وسمٗم٤مرق ُمٕمٜمقي قمـ سم٘مٞم٦م اعمٕم٤مُمالت، يمام أدى اًمتداظمؾ سملم اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٛمًتخٚمص اًمٜمٕمٜمد٤مع وشمريمٞمدز 

ؾمؿ وسمٗم٤مرق همػم ُمٕمٜمقي قمـ سم٘مٞم٦م اًمتداظمالت، وشمِمدػم اًمٜمتد٤مئ٩م 3.2% امم زي٤مدة ـمقل اجلذير سمٛمتقؾمط سمٚمغ 1

ل أيْم٤م امم ان اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٛمًتخٚمص اًمٜمٕمٜم٤مع أقمٓم٧م أقمغم ُمتقؾمط ًمٓمقل اجلذير، ًمٙمـ سمٗم٤مرق همػم سمٜمٗمس اجلدو

 ُمٕمٜمقي قمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٛمًتخٚمص اًمٕم٥ٌم واًمزسم٤مدي اعمخٗمػ وُمٕم٤مُمٚم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م-

ٟمٌد٤مت ًمٜمٌد٤مت مم اًمت٠مصمػم اإلاد٤ميب ًمٚمٛمٕم٤مُمٚمد٦م سم٤معمٜمتجد٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞمد٦م قمدغم ُم٘مد٤ميٞمس اإلإشمِمػم هذه اًمٜمت٤مئ٩م 

ن سمد٤مدرات اًم٘مٛمدح يم٤مٟمد٧م أ( واًمتل وضمدت 0222ٟم٤ٌمري، شمٚمؽ اًمٜمت٤مئ٩م ضمزئٞم٤م ُمع )إطمٞم٨م اشمٗم٘م٧م  ،اًم٘مٛمح

رضمد٤مع اًمددور إإىمؾ شميرا سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمًتخٚمّم٤مت اًمٜم٤ٌمشمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمٜم٤ٌمشم٤مت اعمٕم٤مُمٚمد٦م إظمدرى- ويٛمٙمدـ 

اًمتٜمِمٞمٓمل ًمٚمٛمًتخٚمّم٤مت اعمًتخدُم٦م ُمثؾ اًمٜمٕمٜمد٤مع واًمٕمٌد٥م امم اطمتقائٝمد٤م قمدغم هرُمقٟمد٤مت ٟم٤ٌمشمٞمد٦م ؿمدجٕم٧م 



 

 0202اغضطط(  -العذد ألاول )مارش                    045                                            مجلت جامعت الحضارة  

 

 عبذالوارث املىيفي وآخرون دراصت جأثير املعاملت بعذد مً املضخخلصاث املائيت لبعض الىباجاث

 
وم٘مد يٕمزى  ،ًم٦م يمؾ ُمـ اًمرويِم٦م واجلذير ذم سم٤مدرات اًم٘مٛمح اعمٕم٤مُمٚم٦م سمتٚمؽ اعمًتخٚمّم٤مت اُم٤م ذم اًمزسم٤مدياؾمتٓم٤م

حتٗمٞمزه ٓؾمتٓم٤مًم٦م اجلذير واًمرويِم٦م ٓطمتقائف قمغم اعمٖمذي٤مت يم٤مٕمح٤مض آُمٞمٜمٞم٦م واًمًٙمري٤مت اًمتل شمٕمٛمؾ قمغم 

اًمتل اصمٌت٧م ىمدرهت٤م  .Lactobacillus sppاعم٤ًمقمدة ذم زي٤مدة اًمٓمقل ًمٙمٚمٞمٝمام إو٤موم٦م ٓطمتقائف قمغم سمٙمتػمي٤م 

 -(0263ورظمرون،  Limanska)ٟم٤ٌمت اعمختٚمٗم٦م قمغم حتًلم ُم٘م٤ميٞمس اإل

 صص:جتشب٘ األ -0

ن اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٛمًتخٚمص اًمرحي٤من واًمزسم٤مدي اعمخٗمػ أقمٓم٧م أ( 3اشمْمح ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اعمقضمقدة ذم ضمدول )

وم٤مرق ُمٕمٜمقي قمـ ُمتقؾمط قمددد ًمٙمال اعمٕم٤مُمٚمتلم وسمدون  ٤مومرقم 3.33قمغم ُمتقؾمط ًمٕمدد آومرع اًم٘م٤مقمدي٦م سمٚمغ أ

ومدرع اًم٘م٤مقمديد٦م آومرع ذم اعم٘م٤مرٟم٦م، وسم٤معم٘م٤مسمؾ ظمٗمْم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٛمًتخٚمص اًمٜمٕمٜمد٤مع واًمٕمثدرب ُمدـ قمددد إ

قمغم أ% 1ُمٕمٜمقي٤م قمـ سم٘مٞم٦م اعمٕم٤مُمالت قمدا اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٛمًتخٚمص اًمٕم٥ٌم، يمذًمؽ أقمٓم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤مًمزسم٤مدي شمريمٞمز 

 أومرع- 9ومرع اًم٘م٤مقمدي٦م ًم٤ٌمدرات اًم٘مٛمح سمٚمغ ُمتقؾمط ًمٕمدد إ

. تيرير المعاممة بالزبادي المخفخ والمستخمصات النباتية المختمفة عم  صفة عدد االفرع 3جدول 
 لبادرات القمح في تجربة االصص tillersالقاعدية 

 التراكيز                      
 متوسط المعامالت %7 %5 %3 المعامالت

 Ocimum basilicum 3.33 3.33 3.33 3.33aالريحان 
 3.67a 3.67 3.67 3.67 لمقارنةا

 Mentha spp 2 3.33 2 2.44bالنعناع 

 Rumex nervosus 1.67 2.33 2.33 2.11bالعررب 

 Withania somnifera 3 2 3.67 2.89abالعبب 

 3.33a 3.33 4 2.67 الزبادي
 ــــــــــــــــــــــ 2.72a 3.11a 3.06a متوسط التراكيز

ًمٕمٛمقد واًمّمػ إظمػميـ شمدل قمغم قمدم وضمقد ومروق ُمٕمٜمقي٦م سمدلم اعمتقؾمدٓم٤مت احلروف اعمتِم٤مهب٦م ذم ا

ذم يمؾ ُمٜمٝمام واحلروف اعمختٚمٗم٦م شمدل قمغم وضمقد شمٚمدؽ اًمٗمدروق، ىمٞمٛمد٦م اىمدؾ ومدرق ُمٕمٜمدقي سمدلم ُمتقؾمدٓم٤مت 

 6.97اًمتداظمؾ=
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. تيرير المعاممة بالزبادي المخفخ والمستخمصات النباتية المختمفة عم  صفة طول النبات 4جدول  
(cm) لبادرات القمح في تجربة االصص 

 التراكيز                      
 متوسط المعامالت %7 %5 %3 المعامالت

 Ocimum basilicum 9.5 8.83 8.5 8.94aالريحان 
 9.33a 9.33 9.33 9.33 المقارنة
 Mentha spp 5.27 9 6.67 6.98bالنعناع 

 Rumex nervosus 6 8.83 5.5 6.78bالعررب 

 Withania somnifera 10.5 7 9 8.83a العبب
 9.59a 9.17 10.33 9.27 الزبادي

 ــــــــــــــــــــــ 8.31ab 8.89a 8.028b متوسط التراكيز
احلروف اعمتِم٤مهب٦م ذم اًمٕمٛمقد واًمّمػ إظمػميـ شمدل قمغم قمدم وضمقد ومروق ُمٕمٜمقي٦م سمدلم اعمتقؾمدٓم٤مت 

اًمٗمدروق، ىمٞمٛمد٦م اىمدؾ ومدرق ُمٕمٜمدقي سمدلم ُمتقؾمدٓم٤مت  ذم يمؾ ُمٜمٝمام واحلروف اعمختٚمٗم٦م شمدل قمغم وضمقد شمٚمدؽ

 6.27اًمتداظمؾ= 

( أن ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمزسم٤مدي اعمخٗمدػ أقمٓمد٧م 9أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٓمقل اًمٜم٤ٌمت وم٘مد سمٞمٜم٧م اًمٜمت٤مئ٩م اعمٕمٓم٤مة سم٤مجلدول )

ؾمؿ ًمٙمدـ سمٗمد٤مرق همدػم ُمٕمٜمدقي قمدـ ُمٕم٤مُمٚمد٦م اعم٘م٤مرٟمد٦م وُمًدتخٚمص  2.12أقمغم ُمتقؾمط ًمٓمقل اًمٜم٤ٌمت سمٚمغ 

سمٛمًتخٚميص اًمٕمثرب واًمٜمٕمٜم٤مع إمم ظمٗمض ُمٕمٜمقي ًمٓمقل اًمٜم٤ٌمت سمٛمتقؾمط سمٚمدغ اًمرحي٤من، ذم طملم أدت اعمٕم٤مُمٚم٦م 

% هق إومْمدؾ سم٢مقمٓمد٤مء ُمتقؾمدط  1ؾمؿ قمغم اًمتقازم، وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمؽمايمٞمز، وم٘مد يم٤من اًمؽميمٞمز  1.22ؾمؿ و 1.72

ؾمؿ سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ٟمقع اعمٕم٤مُمٚم٦م، أم اًمتداظمؾ سملم اعمٕم٤مُمالت واًمؽمايمٞمز وم٘مد يمد٤من اًمتدداظمؾ  2.22ـمقل سمٚمغ 

ؾمدؿ شمداله  62.1% هق اًمذي أقمٓمك أقمغم ىمٞمٛم٦م ًمٓمدقل اًمٜمٌد٤مت سمٛمتقؾمدط سمٚمدغ 3ٚم٦م اًمٕم٥ٌم واًمؽميمٞمز سملم ُمٕم٤مُم

ؾمؿ، ذم طملم أقمٓمك اًمتداظمؾ  62.33% اًمذي أقمٓمك ُمتقؾمط ـمقل 1اًمتداظمؾ سملم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمزسم٤مدي واًمؽميمٞمز 

 ؾمؿ- 1.1% أىمؾ ُمتقؾمط ًمٓمقل اًمٜم٤ٌمت سمٚمغ 7اًمٜم٤مشم٩م قمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٛمًتخٚمص اًمٕمثرب سمؽميمٞمز 
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تيرير المعاممة بالزبادي المخفخ والمستخمصات النباتية المختمفة عم  صفة الوزن الرطب  .5جدول  
 ( لبادرات القمح في تجربة االصصgmلمجزء الخضري )

 التراكيز 
 متوسط المعامالت %7 %5 %3 المعامالت

 Ocimum basilicum 0.17 0.11 0.16 0.15abالريحان 
 0.11b 0.11 0.11 0.11 المقارنة

 Mentha spp 0.02 0.16 0.14 0.1078bcنعناع ال

 Rumex nervosus 0.05 0.11 0.04 0.07cالعررب 

 Withania somnifera 0.19 0.06 0.12 0.12abالعبب 
 0.16a 0.097 0.24 0.14 الزبادي

 ــــــــــــــــــــــ 0.11a 0.13a 0.11a متوسط التراكيز
ٕظمػميـ شمدل قمغم قمدم وضمقد ومروق ُمٕمٜمقي٦م سمدلم اعمتقؾمدٓم٤مت احلروف اعمتِم٤مهب٦م ذم اًمٕمٛمقد واًمّمػ ا

ذم يمؾ ُمٜمٝمام واحلروف اعمختٚمٗم٦م شمدل قمغم وضمقد شمٚمدؽ اًمٗمدروق، ىمٞمٛمد٦م اىمدؾ ومدرق ُمٕمٜمدقي سمدلم ُمتقؾمدٓم٤مت 

 2.271اًمتداظمؾ= 

قمدغم ىمٞمٛمد٦م ًمٚمدقزن أن ُمٕم٤مُمٚمد٦م اًمزسمد٤مدي اعمخٗمدػ أقمٓمد٧م أ( 1اشمْمح ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اعمٕمٓم٤مة ذم ضمددول )

واًمتل شمٗمقىم٧م ُمٕمٜمقي٤م قمدـ ُمٕم٤مُمٚمد٦م  ،ضمرام ٤2.61مدرات اًم٘مٛمح سمٛمتقؾمط سمٚمغ اًمرـم٥م ًمٚمٛمجٛمقع اخليي ًمٌ

وُمٕم٤مُمٚم٦م ُمًتخٚمص اًمٜمٕمٜم٤مع واًمٕمثرب لذه اًمّمٗم٦م مل ختتٚمػ ُمٕمٜمقي٤م قمـ اًمقزن اًمٜمد٤مشم٩م ُمدـ اعمٕم٤مُمٚمد٦م  ،اعم٘م٤مرٟم٦م

سمٛمًتخٚميص اًمرحي٤من واًمٕم٥ٌم، يمذًمؽ مل يٙمـ ٓظمتالف اًمؽميمٞمز أي شم٠مصمػم ُمٕمٜمقي قمغم صٗم٦م اًمقزن اخليدي 

قمدغم ىمٞمٛمد٦م ًمٚمدقزن اخليدي اًمرـمد٥م سمٚمدغ أ% 1قمٓمك اًمتداظمؾ سملم اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤مًمزسمد٤مدي واًمؽميمٞمدز أاًمرـم٥م، 

% اىمؾ ىمٞمٛم٦م 7ضمرام، وذم اعم٘م٤مسمؾ أقمٓمك اًمتداظمؾ سملم اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٛمًتخٚمص اًمٕمثرب واًمؽميمٞمز  2.09ُمتقؾمٓمٝم٤م 

 ضمرام-  2.29عمتقؾمط اًمقزن اخليي اًمرـم٥م سمٚمٖم٧م 

٤مُمٚمد٦م سمٛمًدتخٚمص اًمرحيد٤من سمٖمدض اًمٜمٔمدر قمدـ ( شمٗمقق ُمٕمٜمدقي ًمٚمٛمٕم1أووح٧م اًمٜمت٤مئ٩م ذم ضمدول )

اًمؽميمٞمز اعمًتخدم قمغم سم٘مٞم٦م اعمٕم٤مُمالت قمدا ُمٕم٤مُمٚم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م ذم صٗم٦م اًمقزن اجل٤مف ًمٚمجزء اخليدي سمٛمتقؾمدط 

 2.29ىمدؾ ُمتقؾمدط ًمٚمّمدٗم٦م سمٚمدغ أضمرام ًمٚمٛمٕم٤مُمٚم٦م ذم طملم أقمٓم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٛمًتخٚمص اًمٕمثدرب  2.69سمٚمغ 

ُمٕمٜمقي سملم اًمؽمايمٞمز اعمختٚمٗمد٦م قمدغم اًمدقزن اخليدي ضمرام، واشمْمح ُمـ اجلدول أيْم٤م قمدم وضمقد اظمتالف 
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اجل٤مف سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ٟمقع اعمٕم٤مُمٚم٦م اعمًتخدُم٦م، اُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمتداظمؾ سملم اعمٕم٤مُمالت واًمؽمايمٞمز وم٘مد أفمٝمدرت 

 ومٞمام سملم اًمتداظمالت اعمختٚمٗم٦م ىمد يٕمزى ًمت٠مصمػم اًمٔمروف اًمٌٞمئٞم٦م قمغم هذه اًمّمٗم٦م- ٤مواوح ٤ميٜم٤ماًمٜمت٤مئ٩م شمٌ

مة بالزبادي المخفخ والمستخمصات النباتية المختمفة عم  صفة الوزن الجاخ . تيرير المعام6جدول 
 ( لبادرات القمح في تجربة االصصgmلمجزء الخضري )

 التراكيز                      
 المعامالت

 متوسط المعامالت 7% 5% 3%

 Ocimum basilicum 0.08 0.07 0.27 0.14aالريحان 

 0.07ab 0.07 0.07 0.07 المقارنة
 Mentha spp 0.02 0.09 0.06 0.05bالنعناع 

 Rumex nervosus 0.03 0.06 0.03 0.04bالعررب 

 Withania somnifera 0.07 0.03 0.07 0.06bالعبب 

 0.069b 0.08 0.08 0.04 الزبادي

 ــــــــــــــــــــــ 0.05a 0.07a 0.1a متوسط التراكيز
ػ إظمػميـ شمدل قمغم قمدم وضمقد ومروق ُمٕمٜمقي٦م سمدلم اعمتقؾمدٓم٤مت احلروف اعمتِم٤مهب٦م ذم اًمٕمٛمقد واًمّم

ذم يمؾ ُمٜمٝمام واحلروف اعمختٚمٗم٦م شمدل قمغم وضمقد شمٚمدؽ اًمٗمدروق، ىمٞمٛمد٦م اىمدؾ ومدرق ُمٕمٜمدقي سمدلم ُمتقؾمدٓم٤مت 

 2.69اًمتداظمؾ= 

( شم٠مصمػم اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمًتخٚمّمد٤مت اًمٜم٤ٌمشمٞمد٦م واًمزسمد٤مدي اعمخٗمدػ قمدغم 2( و )7شمٗمٞمد اًمٜمت٤مئ٩م ذم اجلدوًملم )

اًمرـم٥م واجل٤مف قمغم اًمتقازم ًم٤ٌمدرات اًم٘مٛمح اعمزروقم٦م سم٤مٕصص، طمٞم٨م أفمٝمرت اًمٜمتد٤مئ٩م أن  اًمقزن اجلذري

مجٞمع اعمٕم٤مُمالت أصمرت ؾمٚم٤ًٌم قمغم ه٤مشملم اًمّمدٗمتلم قمددا اعمٕم٤مُمٚمد٦م سمٛمًدتخٚمص اًمرحيد٤من واًمتدل أقمٓمد٧م أقمدغم 

ظمٗمْمد٧م هدذه  ُمتقؾمط ًمٚمقزن اجلذري اًمرـم٥م مل خيتٚمػ ُمٕمٜمقي٤م قمدـ ُمٕم٤مُمٚمد٦م اًمزسمد٤مدي واعم٘م٤مرٟمد٦م ذم طمدلم

وسم٘مٞم٦م اعمٕم٤مُمالت ُمٕمٜمقي٤م ُمـ ُمتقؾمط اًمدقزن اجلدذري اجلد٤مف قمدـ ُمٕم٤مُمٚمد٦م اعم٘م٤مرٟمد٦م، أيْمد٤م مل يٙمدـ  ٤مُمٚم٦ماعمٕم

سمٞمٜمد٧م اًمٜمتد٤مئ٩م ًمدذات وٓظمتالف شمرايمٞمز اعمٕم٤مُمالت أي شم٠مصمػم قمغم صٗمتل اًمقزن اجلذري اًمرـم٥م واجلد٤مف، 

 -"وضمقد اظمتالوم٤مت واوح٦م ذم شم٠مصمػم اًمتداظمؾ سملم اعمٕم٤مُمالت واًمؽمايمٞمز"اجلدول أيْم٤م 
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. تيرير المعاممة بالزبادي المخفخ والمستخمصات النباتية المختمفة عم  صفة الوزن الجذري 7دول ج 
 ( لبادرات القمح في تجربة االصصgmالرطب )

 التراكيز 

 الوعبهالد
 هتىسط الوعبهالد 7% 5% 3%

 Ocimum basilicum 0.05 0.043 0.05 0.049abالريحبى 

 0.06a 0.06 0.06 0.06 الوقبرًخ

 Mentha spp 0.013 0.04 0.04 0.03bالٌعٌبع 

 Rumex nervosus 0.02 0.06 0.02 0.04bالعثرة 

 Withania somnifera 0.04 0.03 0.04 0.04bالعجت 

 0.048ab 0.05 0.05 0.04 الزثبدي

 ــــــــــــــــــــــ 0.04a 0.05a 0.04a هتىسط التراكيز

ٕظمػميـ شمدل قمغم قمدم وضمقد ومروق ُمٕمٜمقي٦م سمدلم اعمتقؾمدٓم٤مت احلروف اعمتِم٤مهب٦م ذم اًمٕمٛمقد واًمّمػ ا

ذم يمؾ ُمٜمٝمام واحلروف اعمختٚمٗم٦م شمدل قمغم وضمقد شمٚمدؽ اًمٗمدروق، ىمٞمٛمد٦م اىمدؾ ومدرق ُمٕمٜمدقي سمدلم ُمتقؾمدٓم٤مت 

 2.29اًمتداظمؾ= 

 ٠Rumexمصمػم اعمثدٌط ًمٚمٛمًدتخٚمص اعمد٤مئل ًمٜمٌد٤مت اًمٕمثدرب ٟمًتخٚمص ُمـ هذه اًمٜمتد٤مئ٩م، صمٌد٤مت اًمتد

nervosus صمػمه٤م قمغم ُمد١مذات اًمٜمٛمدق اعمختٚمٗمد٦م ًمٜمٌد٤مت اًم٘مٛمدح، ٠مٚمّم٤مت اًمتل شم٤ٌميـ شمسمٌ٘مٞم٦م اعمًتخ ُم٘م٤مرٟم٦م

وسم٤مًمرهمؿ ُمـ قمدم شمٜم٤مول دراؾم٦م شم٠مصمػم هدذا اًمٜمٌد٤مت قمدغم ٟمٛمدق إٟمدقاع اًمٜم٤ٌمشمٞمد٦م اعمختٚمٗمد٦م إٓ أن اًمٕمديدد ُمدـ 

عمًتخٚمص هذا اًمٜم٤ٌمت ودد  Allelopathic activityاًمدراؾم٤مت اًم٘م٧م اًمْمقء قمغم اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م آًمٞمقسم٤مصمٞم٦م 

 ،ورظمرون Alzoreky & Nakahara, 2003; Hussein)اًمٙم٤مئٜم٤مت اعمجٝمري٦م يم٤مًمٌٙمتػمي٤م  اًمٕمديد ُمـ

 -(Aljamali & Manea, 2018)واًمٗمٓمري٤مت  (0222

. تيرير المعاممة بالزبادي المخفخ والمستخمصات النباتية المختمفة عم  صفة الوزن الجذري  (8)جدول
 ( لبادرات القمح في تجربة االصصgmالجاخ )

 التراكيز                      

 الوعبهالد
 هتىسط الوعبهالد 7% 5% 3%

 Ocimum basilicum 0.02 0.03 0.03 0.03bالريحبى 

 0.04a 0.04 0.04 0.04 الوقبرًخ

 Mentha spp 0.01 0.02 0.02 0.02bالٌعٌبع 

 Rumex nervosus 0.02 0.03 0.02 0.02bالعثرة 

 Withania somnifera 0.01 0.01 0.02 0.02bالعجت 

 0.02b 0.03 0.02 0.02 الزثبدي

 ــــــــــــــــــــــ 0.02a 0.03a 0.03a هتىسط التراكيز
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احلروف اعمتِم٤مهب٦م ذم اًمٕمٛمقد واًمّمػ إظمػميـ شمدل قمغم قمدم وضمقد ومروق ُمٕمٜمقي٦م سمدلم اعمتقؾمدٓم٤مت 

ي سمدلم ُمتقؾمدٓم٤مت ذم يمؾ ُمٜمٝمام واحلروف اعمختٚمٗم٦م شمدل قمغم وضمقد شمٚمدؽ اًمٗمدروق، ىمٞمٛمد٦م اىمدؾ ومدرق ُمٕمٜمدق

 2.23اًمتداظمؾ= 

 جتشب٘ الهؼف عً املْاد الفعال٘: -3

ل: اًمت٤مٟمٞمٜمدد٤مت و ن اعمددقاد اًمٗمٕم٤مًمدد٦م ذم أوراق اًمٜمٕمٜمدد٤مع هددأ( 2أفمٝمددرت اًمٜمتدد٤مئ٩م اعمٕمٓمدد٤مة ذم ضمدددول )

ُمدد٤م ذم أوراق اًمٕمثددرب ومِمددٛمٚم٧م اًمت٤مٟمٞمٜمدد٤مت واًمّمدد٤مسمقٟمٞم٤مت أاًمٗمالومقٟمٞمدددات واًمٗمٞمٜمددقٓت اًمٗمٚمقسم٤مشم٤مٟمٞمدد٤مت و

أصمٌتد٧م وضمدقد اًمٗمالومقٟمٞمددات  ٦مىمد اٟمًجٛم٧م اًمٜمت٤مئ٩م ُمع دراؾم٦م ؾم٤مسم٘مٙمقؾمٞمدات وواًمٗمالومقٟمقيدات واجلالي

-Babu)ُمٞمٜمٞم٦م واًمّمد٤مسمقٟمٞم٤مت ذم هدذا اًمٜمٌد٤مت مح٤مض إواجلاليٙمقؾمٞمدات واًم٘مٚمقيدات واًمٗمٞمٜمقٓت وإ

Kasimala  ،0269ورظمرون)- 

ٓت، وذم أوراق اًمٕم٥ٌم وضمدت اًمّم٤مسمقٟمٞم٤مت واًمٗمالومقٟمقيدات واًمؽمسمٞمٜمقيدات واًم٘مٚمقيدات واًمٗمٞمٜمدق

  ،واًمًدؽمويدات واًم٘مٚمقيددات  ،واطمتقت أوراق اًمرحي٤من قمدغم اًمت٤مٟمٞمٜمد٤مت واًمّمد٤مسمقٟمٞم٤مت واًمٗمالومقٟمقيددات

أصمٌتد٧م وضمدقد اًم٘مٚمقيددات ذم اًمرحيد٤من  ٦مت- وىمد واوم٘م٧م اًمٜمت٤مئ٩م دراؾم٦م ؾمد٤مسم٘مواًمٗمٞمٜمقٓت واجلاليٙمقؾمٞمدا

اًمت٤مٟمٞمٜمد٤مت % ويمدذًمؽ وضمدقد 63.92%واًمٗمالومقٟمقيدات سمٜمًدٌف 9.20%واًمّم٤مسمقٟمٞم٤مت سمٜمًٌف 69.10سمٜمًٌف

 -(0266)اًمٕم٤ٌمدي، واًمًؽمويدات واًمٗمٞمٜمقٓت 

. نتائج اختبارات الكشخ عن تسعة من المواد الفعالة في أوراق األربعة المستخمصات النباتية 9جدول 
 المستخدمة في تجارب بادرات القمح

( ومٞمددل قمدغم قمددم ,د اعم٤مدة اًمٗمٕم٤مًم٦م ذم ُمًتخٚمص اجلزء اًمٜم٤ٌميت اُمد٤م اًمرُمدز )اًمرُمز )+( يدل قمغم وضمق

 -وضمقده٤م
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 - - + + + - + + - Mentha sppالنعناع 
 + + + + + + + - + Rumex nervosusالعررب 

 + + + + + - - - + Withania somniferaالعبب 

 + + + + + + + - + Ocimum basilicumالريحان 
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ومنت هذه اًمٜمت٤مئ٩م امم طمد ُم٤م اًمتد٠مصمػم اًمتثٌٞمٓمدل ًمٕمددد ُمدـ اعمًتخٚمّمد٤مت يمدام ذم طم٤مًمد٦م ُمًدتخٚمص 

اًمٕمثرب اعمًتخدم هبذه اًمدراؾم٦م قمغم صٗم٤مت اًمٜمٛمق سم٤مًم٘مٛمح طمٞم٨م يم٤من ًمقضمقد اًمٕمديد ُمـ اعمقاد اعمثٌٓم٦م ًمٜمٛمدق 

ُم٤م ذم طم٤مًم٦م ُمًتخٚمص اًمرحيد٤من أصمر ؾمٚمٌل واوح قمغم ٟمٛمق سم٤مدرات اًم٘مٛمح أ٤ٌمشم٤مت يم٤مًمٗمٞمٜمقٓت واًمت٤مٟمٞمٜم٤مت اًمٜم

مم زيد٤مدة ومٕم٤مًمٞمد٦م اعمدقاد إوىمد يرضمع اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ  ،صصٟم٤ٌمت وإذم إداء ذم دمرسمتل اإل ٤مفمٝمر شم٤ٌميٜمأوم٘مد 

ذم طملم اٟمٕمٙمس اًمتد٠مصمػم شم٘مريٌد٤م اعمثٌٓم٦م ًمٚمٜمٛمق سم٤معمًتخٚمص سمتجرسم٦م آٟم٤ٌمت واظمتٗم٤مء شم٠مصمػمه٤م سمتجرسم٦م آصص 

ومْمٚمٞم٦م سمٕمدم اًمت٠مصمػم قمدغم ٟمٛمدق سمد٤مدرات اًم٘مٛمدح ُم٘م٤مرٟمد٦م أسمدى أن ُمًتخٚمص اًمٕم٥ٌم أذم اًمٜمٕمٜم٤مع واًمٕم٥ٌم ُمع 

و اظمتٗمك اًمت٠مصمػم اإلا٤ميب عمًتخٚمص اًمٜمٕمٜمد٤مع قمدغم ٟمٛمدق سمد٤مدرات اًم٘مٛمدح أ ،سمٛمٕم٤مُمٚم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م ذم طملم اٟمخٗمض

ٟمِم٤مط اعمقاد اعمثٌٓم٦م ًمٚمٜمٛمق ذم ُمًتخٚمص اًمٕمٌد٥م وزيد٤مدة مم ىمٚم٦م إوىمد يرضمع اًم٥ًٌم ذم هذا ، صصسمتجرسم٦م إ

 ومٕم٤مًمٞمتٝم٤م اًمتثٌٞمٓمٞم٦م سمٛمًتخٚمص اًمٜمٕمٜم٤مع-
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Abstract 
Burns and wounds remain a common and difficult challenge to 

surgeons, particularly plastic surgeons. Although various forms of dressings 

have been introduced and used, the selection of a particular type is not well 

established and is still a matter of personal judgment. Shifts in the age 

pattern of our society, which suggest an increase in the number of chronic 

wounds as well as the current budget restrictions in the public health field 

call for cost efficient and effective treatments. The higher healing rate by 

using silver clear helps prevent follow up costs, the duration of inpatient 

therapy and may be a substantial support for our public health system. The 

aim of this study, which was done for fifty patients of different ages, sex and 

cause is to treat difficult cases, especially those who have been treated 

previously without success. Case studies showed marked improvements in 

efficacy with silver clear compared with the treatment methods previously 

used. Initial debridement and antimicrobial therapy if infection is present 

help in wound healing with silver clear, which is applied directly to the 

wound. If the wound is with heavy exudates, the silver can be applied every 

1-3 days, if it is with low or none exudates, it can be applied every 3-5 days. 

Key words: Burns, Silver clear, Wounds  
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Introduction 

Silver clear is a very good alternative to an active treatment of burns and wounds. 

Silver, as a metal, was worlwide used in medical applications as antibacterial (1). In 

1900 Dr: Halstead used silver sheet as a dressing and in 1970 Cie Smith introduced 

metalising laminated silver for infections treatment. On going improvement from DRM 

Nanocristalization silver encapsulated and laminated on different fabrics (2, 3, 4). 

Silver was initially developed to heal wounds but now it is readily adopted by other 

clinical disciplines and providing a solution for wounds of diverse etiologies (5).  

In recent years, basic research has made significant advances in clarifying 

differences between healing and non–healing wounds. Silver clear is designed to 

promote wound healing by creating an environment supportive to naturally occurring 

growth factors, while simultaneously deactivating the enzymes responsible for 

degrading and prolonging wounds (6-7). Data reporting the extent of prevalence of 

problematic wounds is sparse. The interest shown to date by health professionals; 

diabetologists, dermatologists, tissue viability specialists, plastic surgeons, podiatrists 

and health visitors suggest that the issue is common (8). 

Shifts in the age pattern of our society, which suggest an increase in the number of 

chronic wounds as well as the current budget restrictions in the public health field call 

for cost- efficient and effective treatments (9). The higher healing rate by using silver 

clear helps prevent follow-up costs, e.g. for amputations, decreases costs per single 

patient by reducing the duration of in-patient therapy and may be a substantial support 

for our public health system (10). The mechanism of action of silver clear is that the 

silver ions are transferred to the intracellular space and act directly on the energy 

system of the bacteria cell in addition. The Nanocristalization allows multiplying the 

silver ion to transfer into the wound and silver ion inhibits proteinases activity leading 

to anti- bacterial, anti-fungal, analgesic and reducing the inflammation and haemostatic 

effect, a maater that leads to earlier wound healing. 

 

Patients and Methods 

This study is conducted on fifty patients of different age, sex and cause: three 

diabetic foot ulcer, two venous ulcers, eight leg injuries, seventeen pressure sores, six 

surgical wounds and fourteen burns. The patients were prepared as follows; initial 

debridement, if infection is suspected antimicrobial therapy is given (systemic or 

topical). For a wound with low or no exudates, hydrate silver clear* with Ringer 

solution or saline 0, 9%. Silver clear* is applied directly to the wound and should cover 

the whole wound bed. If necessary, hydration can be done. Secondary dressing is done 

by: maintenance of a moist wound environment (e.g., moistened gauze).  

Silver clear* can be used under compression bandaging. Regarding the frequency 

of dressing; if heavy exudates will be every 1-3 days and if low or none will be every 3-

5 days. Silver clear products are available in three forms; light for running wounds, 
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plus; for burns and non-running wounds and ultra; for garments with controlled 

pressure. 

Results 
Centre: Burns and Plastic Surgery, Sana'a. 
History: 

Patient: male, 41 years. 

Diabetic neuropathy. 

Wound of 12- weeks duration located on the medial aspect of the plantar on the left foot 

opposite the first metacarpal bone. 

Woundsize Pre-treatment Post-treatment(12 weeks) 
Surface Area: 521 mm

2 
0 mm

2 

Depth: 1.5 mm 0 mm 

It was previously irrigated and treated with local antiseptics and antibiotics. There 

were no signs of infection. 

The wound was treated every other day with SILVER CLEAR* with a secondary 

dressing of sterile gauze soaked with normal saline, compression and elastic bandages. 

Wound healing improved and the surface area reduced by about 75% following 7 weeks 

of treatment. 

The wound continued to decrease in size until complete healing was achieved 12 

weeks after commencing treatment. 

There were no adverse events or therapy withdrawals. 

 

Patient satisfaction Very good 

Ease of application Very good 

Centre: Burns and Plastic Surgery, Sana'a. 

History 

Patient: male, 65 years. 

Insulin–dependent diabetic with neuropathy. This patient had a traumatic cut 

wound of 6- months duration complicated by infection, at the dorsum of the left foot, 

resulting in exposure of the bone and tendon. On swab testing, the following infection 

was discovered: Enterobacteraerogenes and Staphylococcusaureus, which was treated 

with Cephazolin. 

 

Wound size Pre-treatment  Post-treatment (12 weeks) 
Surface Area: 1255 mm

2
 0 mm

2
 

Depth: 11 mm 0 mm 
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Silver clear Treatment 

The wound treated with silver clear every three days. The wound changed in 

appearance and became flatter with granulation tissue developing after the first week of 

treatment. 

A remarkable decrease in the size of the wound was observed after 4 weeks. By 

week 6, the wound was re–epithelizing and contracture was evident at the edges. 

Complete wound closure was achieved after 12 weeks of treatment. 

There were no adverse events or therapy withdrawals. 

Patient satisfaction Very good 

Ease of application Very good 

Centre:         Burn and Plastic Surgery, Sana‟a  

History:   

Patient: Female, 69 years 

10 year‟s history of venous ulceration with associated deep vein thrombosis. Venous leg ulcer of 

7-month‟s duration (Varicose veins). 

Previously treated with Povidone Iodine non- Adherent Dressing and evidence of wound bed 

granulating. Concomitant warfarin therapy. There were no signs of infection. 

 

Silver clear treatment 

The wound was treated with Silver clear* twice weekly for the first two weeks 

followed by weekly treatments. The surrounding skin was treated with fucicort for the 

first 8 weeks, after which silver clear was used. 

Bandaging was applied with a pad for compression. 

The wound improved and pain decreased during the initial 4- weeks of treatment. 

Wound size Pre-treatment  Post-treatment(19 weeks) 
Surface Area: 875 mm

2
 0 mm

2
 

Depth: 2 mm 0 mm 

The ulcer reduced in size by 67% in the first 8 weeks and by 78% in 14 weeks, 

respectively. 

After the first 8 weeks the patient's quality of life improved and the patient was 

able to change her own dressings. She was reluctant to stop Silver clear* treatment at 

the end of the 14- week course .there were no adverse events or therapy withdrawals 

Patient satisfaction NA 

 Ease of application NA 
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Centre: Burns and Plastic Surgery, Sana'a. 

History: 

Patient: female, 57 years 

The patient had a chronic venous leg ulcer of 12- years duration and Silver Clear* treatment was 

initiated at the time of arrival to our center. 

Wound size Pre-treatment  Post-treatment(18 weeks) 
Surface Area: 468 mm

2
 0 mm

2
 

Depth: 4 mm 0 mm 

The wound improved and began to heal with weekly Silver Clear* treatment and a secondary 

dressing of saline socks and compression therapy. 

The ulcer reduced in size until closure was achieved after 18 weeks of treatment. 

There were no adverse events or therapy withdrawals. 

Patient satisfaction NA 

Ease of application NA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Centre: Burns and Plastic Surgery, Sana'a. 

History 

Patient: male, 92 years 

Known case of hypertension and CVA. 

Leg wound resulting from a flame burn of a man with poor ambulation. The dead necrotic tissue 

was removed and the wound was cleaned. There was a large amount of exudates, but there were 

no signs of infection. 

Wound size Pre-treatment Post-treatment(18 weeks) 

SurfaceArea: 222 mm
2
 86 mm

2
 

Silver clear * treatment 
Two weeks after the removal of necrotic tissue, the wound was treated with Silver 

clear* three times per week. A secondary dressing of Non-Adhering Dressing was 

applied and compression therapy was used. The wound improved after 2 weeks of 

treatment: re–epithelisation was present on the edges of the wound and granulation of 

the wound bed had commenced. 

The wound continued to improve, reducing in size, and had healed completely by 

week 23. 

There were no adverse events or therapy withdrawals. 

The use of Silver clear* prevented the patient from having to undergo skin grafting 

to close the wound. 

Patient satisfaction NA 

Ease of application NA 

Scale: very good, moderate, poor, not available (NA) 
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Centre: Burns and Plastic Surgery, Sana'a. 

History 

Patient: male, 74 years 

Known case of diabetes mellitus and chronic renal failure. 

A traumatic wound at the left inner wrist became infected and the wound was dressed and 

treated with antimicrobial therapy for a week before presentation. 

Wound size Pre-treatment  Post-treatment (8 weeks) 
Surface Area: 3600 mm

2
 86 mm

2
 

Depth: 5.5 mm 0mm 

Silver clear * treatment 

The wound was treated 2-3 times per week with silver clear*. The wound site improved 

markedly, reducing in size by 85% following 4 weeks of treatment. Complete healing was 

achieved after 9 weeks of treatment. 

There were no adverse events or therapy withdrawals. 

Patient satisfaction very good. 

Ease of application very good. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre: Burns and Plastic Surgery, Sana'a. 

History 

Patient: male, 12 years 

The child presented complaining of flame burns representing 45% of TBSA 2
nd

 – 

3 degree. He was referred to our center one week later. On arrival silver clear dressing 

is started. 

 

On arrival Silver clear 7days later 

 

Silver Clear* treatment 

On arrival silver clear was started. After 7 days the wound started to improve, where 

reepithelisation is present on the edges of the wound and granulation of the bed has commenced. 

There were no adverse events or therapy withdrawals. 

Patient satisfaction very good 

Ease of application very good 
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Discussion and Conclusion 

Reports on SILVER CLEAR* usage indicated that the patient's opinion on the 

progress in healing might have a positive influence on compliance. This and the 

confidence in the expected healing increase the chance of wound healing and 

considerably improve the relationship between doctor and patient. The simple 

application of SILVER CLEAR* encourages patients to self-treat their wounds at 

home, and they indeed wished to do so.  

The reports on SILVER CLEAR* usage as well as opinions from the clinical trial 

indicate the high acceptance of the product by clinicians and patients. We hope that we 

can give you an impression of the multiple uses of SILVER CLEAR* in the treatment 

of burns and chronic wounds of diverse aetiologies. We thank the physicians and 

nursing staff of the center who reported on the course of therapy, and especially the 

patients who had kindly given us their permission for the publication of the case 

studies.  

This study reflects some of the initial patients treated in our Burn and Plastic 

Surgery Centre at Al-Gumhori Teaching Hospital in Yemen. All were particularly 

difficult cases and some had been treated previously without success. Treatment 

regimes varied greatly and were determined by the requirements of each patient and the 

specific problems with which the clinician was faced. However, good basic wound care 

was essential in each case.  

Case studies showed remarkable improvements in efficacy with SILVER CLEAR 

compared with the treatment methods previously used. This was observed particularly, 

where granulation and re-epithelisation were required quickly. The advantages of silver 

clear are; it is not necessary to a daily replacement; it is applied on the wound/burn up 

to 7 days, time consuming and less painful for patient, no need for systemic 

medications as antibiotics, antiseptics and analgesics. (This recommendation applies for 

non-systemic wound).  

Maintaining the wound, burn or ulcer clean can help in skin cell regeneration and 

reconstruction and in blood revascularization even for very old ulcerations (over 10 

years). Reduced treatment time to 30-40% makes the burn and wound healing 

exemplary. It restores blood re-equilibration in burned sites (e.g. burned face). It helps 

in wound and burn debriding, such operation is painful if it is performed by the 

physician. Sometimes, it requires local or total anesthesia. Malleability is very high: 

have the possibility to be cut and make garments (Tubes, Gloves, socks and vests). 
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 امُلَلخَُّص 

 جلراطمدل صدٕم٥م وحتددي ؿمد٤مئٕم٦م ضمراطمٞمدف ُمِمدٙمٚم٦م اعمزُمٜمد٦م واجلروح احلروق ُمٕم٤مجل٦م إن

 اعمد١مذات ُم٤مزاًمد٧م وًمٙمدـ اًم٘مدرح هذه ًمٕم٤مًم٩م وؾم٤مئؾ خمتٚمٗم٦م هٜم٤مكو٦م- اًمتجٛمٞمؾ واجلراطم٦م اًمٕم٤مُم

 ضمديد سمديؾ هل اًمٗمْم٦م، واًمِمخيص اًمرأي أو احلٙمؿإمم  شمٕمقد صم٤مسمت٦م وإٟمام همػم ـمري٘م٦م ُمٕمٞمٜمف ٓظمتٞم٤مر

 ًمٕمقاُمدؾ داقمٛم٦م سمٞمئ٦م ظمٚمؼ ظمالل ُمـ اجلروح إًمتئ٤مم شمٕمزيز إمم هتدف طمٞم٨م اجلروح اعمزُمٜم٦م عمٕم٤مجل٦م

 اعمٝمٞمٜم٦م قمـ اعمًئقًم٦م شمٕمٓمٞمؾ آٟمزيامت اًمتل حتدث سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف شمٕمٛمؾ قمغم ًمٜمٛمقا

 اجلدروح قمددد ذم زيد٤مدة يِمدػم إمم جمتٛمٕمٜم٤م ذم اًمًـ ٟمٛمط ذم اًمتحقٓت إن .ومؽمة اجلروح وإـم٤مًم٦م

 هدذه ُمثدؾ عمٕم٤مجلد٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمّمح٦م ذم جم٤مل احل٤مًمٞم٦م اعمٞمزاٟمٞم٦م قمـ اًم٘مٞمقد اعمٗمروو٦م ومْمال قمـ اعمزُمٜم٦م

٘م٤مسمٚمف ًمٚمت٠ميمًد شم٤ًمقمد قمغم ىمٚمد٦م اًمهمػم  ُمٕمدل اًمِمٗم٤مء سم٤مؾمتخدام اًمٗمْم٦م اًمقاوح٦م إرشمٗم٤مع إن . اجلروح

سمٛمختٚمدػ  ُمريْمد٤مً مخًدلم  قمدغم اًمتل أضمريد٧م اًمدارؾم٦م وشمٕمٙمس هذه .اًمتٙم٤مًمٞمػ واًمقىم٧م واجلٝمد

شمًدتج٥م  ىمٌدؾ ومل ُمدـ قمقجلد٧م احل٤مٓت اًمّمٕم٦ٌم اًمتل ىمد وسم٤مٕظمص واًمٕمٛمر واجلٜمس إؾم٤ٌمب

 اًمتحًدـ اًمدراؾمد٦م هدذه أفمٝمدرت يمدام، اجلدروح هدذه ُمثؾ ومٕم٤مًمٞم٦م اًمٗمْم٦م عمٕم٤مجل٦م ُمدىوًمٚمٕمالج 

ؾمتئّمد٤مل ، واشمٙمٚمٗمد٦م وسم٠مىمؾ ضمٝمد وأدٟمك سم٠مىمٍم وىم٧م اجلروح هذه و اًمِمٗم٤مء اًمت٤مم عمثؾ سمؾ اعمٚمٛمقس

 ُمدع ضمددا اًمٌٙمتػمي ُمٝمؿ اًمتٚمقث ذم وضمقد ظم٤مص٦م احلٞمقي٦م اعمْم٤مدات اًمت٤مًمٗم٦م واؾمتخدام إٟمًج٦م

اؾمتخداُمف  يٛمٙمـ اإلٟمت٤مٟم٤مت وضمقد وذم طم٤مًم٦م اًمتئ٤مم اجلروح-قمغم سمنقم٦م  اًمًٚمٞمٗمر يمٚمػم طمٞم٨م ي٤ًمقمد

 مخ٦ًم أي٤مم- إمم صمالصم٦م يمؾ ٜمّمح اؾمتخداُمفآٟمت٤مٟم٤مت يُ  وضمقد قمدم وقمٜمد صم٤م  يقم يمؾ أو يقم يمؾ
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Abstract   
This study tackles a selective, sensitive and reliable method for 

preconcentration and spectrophotometric determination of trace cadmium 

ions in its aqueous solutions based on information of mixed-ligand complex 

in the (complexingabsorbent-Cd(II)ions- α- and γ-dinitrophenol) system. 

The effect of adding α- and γ-dinitrophenol ligands on complexation of Cd 

(II) with adsorbents of polystyrene-azo-phenol derivatives in aqueous 

solutions was investigated. The parameters including optimum acidity (pH 

opt), the half-adsorption pH value (pH50), time (t) and temperature (T), the 

adsorption capacity )
mq ), the stability constant of the complexation (logβ) 

in the presence of a ligand as a third component were extensively 

investigated under batch (static) conditions. The adsorption selectivity of Cd 

(II) and the possibility of desorption in this system were studied. The 

structure of the mixed ligand complex was suggested.  

 

Keywords: Cadmiumions Chelating group, Desorption and Adsorption, 

Efficiency and Selectivity, Polystyrene-azo-phenol, α- and γ-dinitrophenol, 

Quantitative adsorption.  
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Introduction   

The determination of the trace-quantities of heavy metals in aqueous solutions is 

one of the most important analytical problems due to the possible delivery of the 

toxicant into environmental samples in the concentrations above the safe limits. 

Cadmium exposure is a risk factor associated with a large number of illnesses including 

kidney disease (1) early atherosclerosis, hypertension, and cardiovascular diseases (2). 

The modern instrumental analysis methods do not always allow the direct 

determination of trace elements due to influence of the matrix composition of the 

sample or the low concentrations of the elements being determined in order to 

overcome this problem, studies have been performed for removal efficiencies of trace 

quantities of harmful heavy metals from wastewater using low-cost adsorbents with 

high adsorption capacity. In recent years, adsorption methods have been widely used 

with the chelating polymer adsorbents for separation and preconcentration of harmful 

trace elements from their solutions at levels from 10
-5

-10
-8 

% (3, 4, 5). 

The ternary complex adsorbents in which metal ion attached to two different 

ligands like (ligand1-M
+n

– ligand2) are important in analytical processes and metallic-

catalyzed reactions. The use of this system has received wide acceptance because these 

complex polymer adsorbents present enhanced strength and high color intensity with 

colored complexes; these complexes formed at lower acidic values, they are better 

extractable, act (6).   

In these systems, the coordination capacity of a multi-charged cation is highest or 

complete to exclude the occurrence of masking, hydrolysis and solvolysis reactions, 

which result in a partial weakening of bonds in the complex and in a decrease in its 

stability (7, 8). Heretofore, we previously studied the complexation of Cd(II) with a 

group of synthesized sorbents based on aminopolystyrene and substituted phenols 

having structurally different substituent‟s of various electronic natures in the para 

position with respect to phenolic hydroxyl like Br, NO2, SO3H, COOH, CH3 and NO2. 

Since the coordination number of the Cd (II) cation is 4, this property is 

incompletely realized in a complex with the given structure (Figure 1). Therefore, we 

studied the interaction of a third component with a group capable of forming a valence 

bond with Cd (II) ion .This choice of a third component allowed us to monitor the effect 

of the nature of this component on the pH of complexation and the adsorption of Cd (II) 

at the active chelating groups of the adsorbent.Therefore, the aim of this work to study 

the formation reactions of the ternary systems of (adsorbent- Cd (II) ions -α- and γ-

dinitrophenol) and the most important parameters of Cd(II) chemisorption with third 

components with different electronic structures. 

Materials  
Polystyrene-azo-phenol derivatives were applied to adsorb the trace amount of 

elements in the model aqueous solutions. The structure and the nomenclatures of these 

adsorbents are shown in Table (I) and Figure (1) This class of adsorbents was 

purchased from Central Chemical Laboratory of IGEM, Russian Academy of Sciences. 
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The adsorbents were synthesized according to procedures in (9). They were ground in 

an agate mortar and bolted through a sieve of 200 mesh (0.074 nm) (10). 

 
Figure 1: The structure of the adsorbents (PSAHB-X) 

where X: H, Br NO2,COOH,NH2 or SO3H 

 

 

Cadmium (II) stock solutions were 1 1.mg L (1000 ppm, 0.017 M Cd (II)) and the 

working standard solutions were prepared in the range of 1 to 100 ppm by successive 

dilution of the stock solution. To create the required pH values, 0.1M standard solutions 

of HCl (for pH: 0.5-2) and ammonia-acetate buffer solutions (for pH: 2.5-11) were 

used. A solution of γ-Dinitrophenol andα-Dinitrophenol were Sigma-Aldrich 

(99.99%)with a concentration of 25µg/mL, (it was experimentally determined). A 200 / 

0.0001g 0.1mg digital analytical balance TOPLAB India,a781 pH/Ion meter with 

accuracy ±0.05pH,China 78-1 magnetic stirrer with hot plate, UV-VIS 

Spectrophotometer S-927 Systonic India were used in the present study. 

Excremental methods 
Calibration curve of standard cadmium solutions was constructed with15 

standards in the range 1 - 15µg/ml. The required amount of a third component for 

quantitative adsorption was studied by preparing a series of solutions with the constant 

concentration of Cd(II) ions (i.e. 25µg) and 25 mg of adsorbent in 25 mL of aqueous 

solution, and variable multiple amounts of a third component ranging from 0 

to100µg/ml with respect to the element. Optimal pH values of Cd (II) adsorption pHopt 

were determined experimentally from the plots of adsorption degree (R%) versus the 

solution's pH ranged from 1 to 10. For this purpose, 20 stoppered bottles with 40 mL 

volume each one contained 25 mg of  adsorbent under study, 25 µg of Cd(II)(C0) and 

30 µg/ml γ-Dinitrophenol (as third component ) were added .Then the required volume 

of aqueous buffer solution was added to adjust the pH in the range from 1 to 10, the 

total volume was brought to 25 mL and the mixture stirred by a magnetic stirrer for 2 

hours at 25°C. Then, the adsorbent was collected on a blue ribbon filter paper with pore 

Table 1: Nomenclature of  our complex polymer adsorbents under study 

No. Name of Adsorbent Abbreviation 

1 Polystyrene(4-azo-1')-2'-hydroxy-5'-benzene PSAHB-H 

2 Polystyrene(4- azo-1')-2'-hydroxy -5'-chlorobenzene PSAHB-Br 

3 Polystyrene(4-azo-1')-2'-hydroxy-5'-nitrobenzene PSAHB-NO2 

4 Polystyrene(4-azo-1')-2'-hydroxy-5'-sulfobenzene PSAHB- SO3H 
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size 0.45 µm. The absorbance (A) of Cd(II) in the filtrate determined by a UV-Vis 

spectrophotometry with xylenol orange reagent (pH 6.2, λmax = 580 nm, I = 1 cm)]  , 

then the amount of cadmium in the filtrate Cs was calculated from a straight-line 

equation of calibration curve of standard cadmium solutions. The amount of adsorbed 

Cd(II)ions (qm) calculated using Eq.(1): 

0                                             (1)m eq C C 
 

The adsorbent degree of cadmium (R %) at the created pH values was calculated 

from 

0

0

,% 100                                (2)eC C
R

C


   

These data used to create the graphs of R(%)versus solution‟s pH . From these 

graphs, the pHopt corresponded to the highest R% and the values of pH50 at R = 50% 

were determined graphically. According to the observed data, we determine the best 

adsorbent with α- and γ-dinitrophenol. 

 Effect of contact time and solution temperature  
The effect of contact time and solution temperature on cadmium adsorption (R %) 

were investigated. For this purpose, three sets of solutions each contains 25 g of Cd 

(II), 25 mg of a adsorbent and 30µg of a third component were prepared. The pH was 

adjusted with the optimal acidity determined previously. The solutions of the first set 

were stirred at 25°С over different time intervals (10–180 min). In the other two sets, 

the solutions were stirred at 40 and 60°С respectively with the same previous 

conditions. The Cd(II) adsorption degree (R%) was determined using Eq. (2). The 

experimental adsorption data were used to plot the R% versus the contact time (t, min) 

at the fixed solution temperatures.The appropriate optimal time and temperatures for 

attaining the complete quantitative adsorption of Cd(II) were determined.  

The adsorption capacity of cadmium by the adsorbent  Qm was calculated as the 

number of moles of adsorbed Cd(II) per gram of the adsorbent (11). The adsorption 

capacities Qm of the adsorbents were determined experimentally under optimal 

conditions. For this purpose , a series of solutions were prepared with the same amount  

of the adsorbent (25 mg ), γ-dinitrophenolas a third component (30 mg/ml) and 

increasing concentrations of the Cd(II)from 1 to 30 µg/ml. The systems were stirred 

with a magnetic stirrer (with 300rpm) at the  optimal conditions predetermined. Then, 

the amount of the adsorbed element in each experiment was determined, and the 

dependence of the adsorption degree on the mass of the introduced element was 

constructed. The mass of the element limited in capacity for 25 mg of the specified 

adsorbent was determined by the inflection point of the curve.The equilibrium sorption 

capacity Qm(mg/g), was calculated by Eq. (3) (12): 
 

0
max

( ) 
                                  (3)eC C V

Q
w
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whereC0  and Cs are initial and equilibrium concentrations of Cd (II) in the 

solution µg/ml, respectively; V is the solution volume(L) and w is the adsorbent mass 

(g). 

Selectivity test  
The effect of various foreign ions was carried out under the preselected optimal 

conditions using the above – described protocol. A series of solutions were prepared 

with a fixed concentration of the element to be determined, fixed adsorbent and ligand 

masses. Different multiple mass amount of foreign ions with respect to Cd(II) ion 

amount was added individually to the above solutions as (1:0.1, 1:1, 1:10, 1:100, 1:500, 

1:1000, 1:5000,  and 1:10000), and the procedures for the determination of Cd (II) 

followed. We carried out series of experiments to improve the selectivity of Cd(II) 

adsorption with masking agents for foreign macro elements that exceed the possible 

ratios. 

Desorption test 
After preconcentration of Cd(II) ions on the PSAHB-NO2 adsorbent, desorption of 

Cd(II) ions from the adsorbent was carried out by washing the concentrate on a paper 

filter to a beaker with 10 mL of varying concentrations of HCl and HNO3 solutions 

consecutively (1M to 4M). Then, the system mixed using a magnetic stirrer for 1hour. 

The desorption degree of Cd (II)ions from the adsorbent was determined by a 

spectrophotometric method using the equation (4): 

 
 

 

Where Cd is concentration of desorbed Ni(II) in acidic solution and Ci is  

concentration  of adsorbed Ni(II) onto adsorbent. All measurements of adsorption as 

well as desorption experiments were repeated three times. The shown values are 

averaged. 

Results and Discussion 

Calibration Graph and Analytical Characteristics 

 
The Cd(II) adsorbs obeyed Beer's law over the range1-15µg/ml with a correlation 

coefficient of 0.999. The LOD (13) was calculated based on 3 /bS m ; where 
bS is the 

standard deviation of the blank signal and m is the slope of the calibration curve after 

preconcentration, which was obtained to be0.8µg/ml. The straight-line equation was 

                    and ε = 2.15 x 10
4
. 

The third component dose 
Figure 2 shows that the effectiveness of adsorption of Cd(II) ions on PSAHB- NO2 

adsorbent increases rapidly with increasing amount of the γ-dinitrophenol(as third 

component) in adsorption system. The significant increasing in adsorption was 

observed when the amount of γ-dinitrophenol ligand was reached to 30 µg/ml. Any 

further addition of the γ-dinitrophenol did not cause anysignificant change in the 

,% 100                                        (4) d

i

C
D

C
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adsorption. From the results, it was shown that each 25 µg of element with 25 mg of 

adsorbent requires 30 µg/ml  of the third component for quantitative sorption 

(R,%=100%) . 

 
Figure 2: Effect of amount of γ-dinitrophenol as third component on R,% of  

25 g Cd ions [mass adorb..= 25 mg, V = 25 ml, pH 6, t = 100 min., T= 25°C 

 

Effect of pH 
Figure (3) shows the effect of the acidity of solution on the adsorption of Cd(II) 

ions by adsorbents 1–4 in the presence of γ-dinitrophenol. The values of pH50 for 

cadmium adsorption (Table 2) were determined graphically at R = 50% and T= 25 ± 

2°C.  

Table 2: Chemisorption of Cd ions in  mixed ـــligand complex 

adsorbents  with the γ-Dinitrophenol ligand (T = 25 ± 2°C; μ = 1) 

No. Adsorbents pH opt R, % PH50 t ,min log β 

1 PSAHB-H 7.5-8.5 100 4.7 15 8.33 

2 PSAHB-Br 5.5-7.0 100 3.2 20 8.15 

3 PSAHB-NO2 4.0 -4.5 100 2.4  15 7.30 

4 PSAHB- SO3H 5.5-6.5 100 2.6 15 8.63 
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Figure 3:Effect of pH on Cd(II) adsorption by 1, 2, 3 and 4 adsorbents  [25 mg of  

adsorbent, 25 μg of Cd(II), 30mg/g γ-Dinitrophenol Sample vol.=25 ml, t=25°C 

 

Comparison of efficiency of α-dinitrophenoland γ-dinitrophenolligands 

   
 Based on the experimental data in Table (2), it was concluded that the polystyrene 

-(4- azo-1') -2'-hydroxyl -5'- nitrobenzene adsorbent (PSAHB- NO2)  interacted with 

Cd(II) ions in a more acidic region at pH50 2.4 .Therefore, this adsorbent was used to 

compare the effect of addition of third components: α-dinitrophenol and γ-

dinitrophenol. Thus, Table (3) shows the adsorption process of Cd(II) with α-

dinitrophenol; the value of pH50 was 3 and pHopt falls in the range of 5-5.5 (Figure 4), 

whereas with γ-dinitrophenol, the values of pH50 was 2.4 and pHopt were 4-4.5.  

 
Figure 4: The effect of addition of a third component (1:γ-Dinitrophenol and 2: α- 

dinitrophenol) on the pH shift of Cd(II) adsorption with PSAHB-NO2 adsorbent 
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The experimental data suggest that the adsorption of cadmium (II) in a more acidic 

region occurred upon the addition of the third componentγ-dinitrophenolto the system. 

This was due to a PH shift to a more acidic region because of the electronic substituent 

effects of the nitro groups (NO2) on the dissociation constant of the phenolic group (-

OH). The substituent nitrogroups (2 NO2) in o,m-substituted phenol, in comparison 

with the o,p-positions, sharply shift PH50of sorption to a more acidic region. The 

introduction of more activated electron-withdrawing substituents into the adsorbent 

structure leads to shifting inPH50 of the adsorption of the Cd(II)ions to a more acidic 

region. As a result, the strength of the bond in the complex" adsorbent-Cd (II) –o,m-

substituted phenol" increases and the coordination number of the Cd was realized.  

 
Table 3: Physicochemical properties of the mixed-ligand complexes on 

Cd(II) adsorption with PSAHB-NO2 and the third component 

The third component pH opt pH50 R, % Q m mg / g t, min. 

α-dinitrophenol 5.0 - 5.5 3.0 100 15.03 15 

γ-dinitrophenol 4.0 - 4.5 2.4 100 13.80 15 

 

Effect of time and temperature 

   
The effect of time and temperature on the adsorption degree of Cd (II) 

(Recovery,%) in the ternary system with presence of the γ-dinitrophenollig are shown 

on Figure (5).  

 
Figure 5: Effect of contact time on Cd(II) adsorption by 

polymeric adsorbents 1,2,3 and 4 at 25°C . 

 
The best kinetic characteristics at T= 288 K were with PSAHB-NO2 adsorbent, 

because quantitative adsorption (R = 100%) occurred at 15 min (Table II). Increasing 

the temperature to 60°C reduces the sorption time (by 5 - 10 min), but leads to partial 

destruction of the complexes and a decrease in the R% value from 100% to 86%. 
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Adsorption capacity of adsorbents (

maxQ )    

The adsorption capacity of the adsorbents (
maxQ ) of each Cd(II) ions –  a third 

component –an adsorbent system was determined experimentally as the amount of 

adsorbed Cd(II) mg per gram of the adsorbent at optimal sorption conditions. The
maxQ

values presented in Table (4) and Figure (6) show that nitro-substituted adsorbent is 

more selective and provides quantitative adsorption. The found sorption capacity of this 

adsorbent for the Cd (II) ions was 9.47 mg of Cd (II) per gram of the adsorbent.  

 
Figure 6: Sorption capacity of Cd(II) ions of 1- 4 adsorbents in 

presence γ-Dinitrophenol ligand 

 

The values of 
maxQ used in calculating the required mass of adsorbent, applied to 

the analysis of Cd(II) in artificial and natural objects. Table (4) shows comparison of 

adsorption capacity of our chelating adsorbents with and without γ-dinitrophenol 

ligand. The data presented in Table (4) reveal that, generally, the chelating adsorbents 

with the added ligand have a good efficiency in metal ion adsorption more than the 

same adsorbents without this ligand. 

 

Table 4: Comparison of Q m adsorbents under study with and without the γ-dinitrophenol ligand 

as third component 

No. Adsorbents 
Adsorption capacityQ m (mg/g) 

with γ-dinitrophenol 

(this work ) 

Without γ-dinitrophenol 

(previous work) 

1 PSAHB-H 4.25 2.57 

2 PSAHB-Br 3.42 2.06 

3 PSAHB-NO2 9.47 6.66 

4 PSAHB- SO3H 7.60 6.04 

 

Selectivity studies  
The effect of foreign cations on the adsorption of Cd(II) ions was studied by 

adsorbents, and was found out that the polystyrene-(4-azo-1')-2'-hydroxy-5'-

nitobenzene has high selectivity for Cd(II) ions in the presence of γ-dinitrophenol even 
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in the presence of high concentration of foreign ions. The results presented in Table (5) 

indicate high possible ratios of the foreign cations do not interfere with the 

determination. The high selectivity of this mixed-ligand complex has allowed us to 

develop rapid procedures for determining of Cd(II) in artificial and environmental 

objects. 

 

 
The possibility of increasing the selectivity of Cd(II) adsorption was studied with 

masking agents for foreign macro elements in amounts higher than permissible ones. 

Masking agents chosen with large amounts of Fe
3+

, Al
3+

(each 5 mg), Cr
3+

, Са
2+

and 

Mg
2+

 (each 6 mg). It was found that adding 0.5 g of sulfosalicylic acid agent 

individually to Fe
3+

, Al
3+

and 0.5 g of sodium dihydrogen phosphate agent to Cr
3+

, 

Са
2+

and Mg
2
 solutions made it possible for quantitatively preconcentrate the trace 

amounts of Cd (II) ions in the presence of these foreign ions. 

 

Desorption and regeneration studies 
The results desorption of Cd (II) from the adsorbent, listed in Table (6), indicate 

that HCl acids is weak desorbing agent. This is evidence of a strong bond between the 

adsorbate and adsorbent. Only when HNO3 acid was used; a significant increase in the 

degree of desorption was realized. It was found that as the concentration of the HNO3 

used as increased, there was an improvement in the effectiveness of the adsorbent 

regeneration process.  

 

Table 6: Desorption of Cd (II) ions from adsorbents and γ-dinitrophenol ligand 

Acid M V,ml 
The degree of desorption of Cd(ll) (%) 

1 2 3 4 

HCI 
1М 

5 65 60 61 66 

10 88 81 80 85 

2М 10 95 85 84 92 

HNO3 

1М 
5 96 87 84 96 

10 98 90 86 99 

2М 
5 100 95 90 100 

10 100 100 100 100 

 
The mechanism of desorption is based on the exchange of hydrogen ions H

+ with 

the adsorbed metal ions. The cyclic adsorption–desorption studies were performed to 

estimate the ability of regeneration with results presented in Figure (7). The degree of 

Table 5: Permissible ratios of interfering ions indetermination 

of Cd(II) with mixed- ligand complexes 

Cations Possible ratio Recovery/% 

N
+
 , К

+
 5 x 10

4
 100.3±1.81 

Са
2+

 , Mg
2+

 ,  Fe
2+

, Ва
2+

 , Сu
2+

 , Zn
2+

 ,  Pb
2+

 , Sr
2+

 5 x 10
3
 99.3±2.1 

Al
3+

, Mn
2+

 , Fe
3+

 ,, Ni
2+

, Cr
+3

 5 x 10
3
 98.8±0.5 
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adsorption was shown consistently at a level ˃ 90% for each cycle after desorption with 

12 cycles. The results proved the high regeneration ability of the adsorbent. 

 
Figure 7: Adsorption–desorption cycles of adsorption of Cd on 

PSAH-NO2adsorbent  and γ-dinitroaniline 

 

Predicted structure of the formed complex 

  
The number of liberated protons (n) during the adsorption of Cd (II) with presence 

of α-dinitrophenol was determined by the Astakhov method (14). The number of 

liberated protons was calculated from the slope of the log
(100 )

R
pH

R



curve. 

 It was found one proton to be displaced for a Cd(II) ion in this system, where the 

slope of the curve = 1; therefore, the liberated protons n = 1H
+
. The mechanism of 

cadmium adsorption in this system is defined inEq.4, 5. 

2 +

22     ( )          (4)HR Cd H CdH R  
 

+ +

2( )                            (5) CdH R CdR   

Where H2R refers to the chelating groups in the adsorbent and the added ligand 

and  Cd refers to the complex adsorbent formed. Based on the experimental results, we 

can represent a fragment of the likely structure of the mixed- ligand complex with α-

dinitrophenol (Figuer 8 ).This structure indicates that the coordination bonds of Cd(II) 

formed by a nitrogen atom at  -N=N- azo group that has a basicity greater than a 

nitrogen located closer to the hydroxyl group . The result is a six-membered ring, which 

is more strong than a five-membered ring (15). This structure indicates that Cd has two 

valence bonds with atoms ofoxygen ( -O- )and oxygen of (-OH-) in α-dinitrophenoland 

one coordination bond with the nitrogen atom of the azo group. The net positive charge 

of the Cd
+2

 is balanced by the anions present in the solution. 
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Figure 8. Suggested structure of the formed ternary complex 

(PSAHB-NO2-Cd(II)-γ-dinitroaniline) 

 

Conclusion 
 

In current results, it was found that adsorbent PSAHB-NO2in presence ofα-

dinitrophenol is most promising for extraction and preconcentration of Cd (II) from 

artificial and natural objects .They have a higher adsorption capacity (9.47 mg/g) and 

the best kinetic parameters; at 25°С, 100% recovery reached in 15 min with high 

selectivity. The method can be used for cadmium determination in real industrial, 

geological and industrial materials. Desorption tests confirmed the possibility of reusing 

the adsorbent as an effective adsorbent of environmentally harmful metals. Hence, it is 

concluded that this chelating adsorbent with α-dinitrophenollig and are durable 

adsorbents in metal ions removal from their solutions. 
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 *بس الطظاق طالبعبسض اػماعيل 

 **علي ػعس الىكابي
 

 

 امُلَلخَُّص

اٟمت٘م٤مئٞم٦م، وطم٤ًمؾم٦م، وُمقصمقىم٦م ذم آؾمؽمداد واًمتٕمٞملم اًمٓمٞمٗمدل ًمٕمٞمد٤مصمر  اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م ـمري٘م٦م،

ايقٟم٤مت اًمٙم٤مدُمٞمقم اًمثٜم٤مئل ذم اعمح٤مًمٞمؾ اعم٤مئٞم٦م، شمًتٜمد هدذه اًمٓمري٘مد٦م ًمتٙمدقن ٟمٔمد٤مم شمٕم٘مٞمددي صمالصمدل 

اعمٙمقن ُمـ ايقن اًمٗمٚمز وخمٚمقط ًمٞمج٤مٟمدي- ان شم٠مصمػم إو٤موم٦م  ًمٞمج٤مٟمدات اًمٗم٤م وضم٤مُم٤م ٟمٞمؽموومٞمٜمدقل قمدغم 

سمقًمٞمًؽميـ اعمدرشمٌط سمٛمجٛمققمد٦م وفمٞمٗمٞمد٦م ذم اعمح٤مًمٞمدؾ قم اًمثٜم٤مئل سمقضمقد ًمٞمج٤مٟمد ُمٕم٘مد ايقن اًمٙم٤مدُمٞم

اعم٤مئٞم٦م شمؿ سمحثٝم٤م -شمؿ  شمٕمٞملم اًم٤ٌمرُمؽمات اعمتْمٛمٜم٦م،ىمٞمٛم٦م اًمداًم٦م احل٤مُمْمٞم٦م اعمثغم ٓؾمدؽمداد أقمدغم ىمٞمٛمد٦م 

% ُمـ آيقن، اًمزُمـ و درضمد٦م احلدرارة اعمدثغم، ؾمدٕم٦م 12ُمـ آيقن، اًمداًم٦م احل٤مُمْمٞم٦م قمٜمد اؾمؽمداد 

ويمدذًمؽ  ًمأليدقنزاز- شمؿ شمٕمٞملم صم٤مسم٧م آؾمت٘مرار ًمٚمٛمٕم٘مدات سم٤مإلو٤موم٦م إمم آُمتزاز آٟمت٘مد٤مئل آُمت

 اىمؽماح شمريمٞم٥م اعمٕم٘مد اعمتٙمقن-

 

  

                                                 
 اًمٞمٛمـ ,ضم٤مُمٕم٦م احلديدة ,٦م اًمؽمسمٞم٦ميمٚمٞم, أؾمت٤مذ اًمٙمٞمٛمٞم٤مء اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م*

 اًمٞمٛمـ ,ضم٤مُمٕم٦م اًمٕمٚمقم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م,يمٚمٞم٦م اًمّمٞمدًم٦م,ىمًؿ قمٚمقم اًمّمٞمدًم٦م**
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Abstract 
An X-ray fluorescence (XRF) system comprising of a radioisotopic 

source and a detection system has been utilized for the purpose of measuring 

trace elements in vivo. The XRF system has been optimized by simulation 

using a Monte Carlo code that was used in radiation measurements which is 

the Monte Carlo N-Particle version 5 (MCNP5). For the experimental 

investigation, the simulated system was almost identical to the physical 

system that was set up. The system comprises of a radioisotope as the source 

of photons, a detector, collimators, sample, shielding, and data acquisition 

instruments. The PeakFit fitting software was used for spectral analysis to 

determine the characteristics of the excitation source and the fluorescent X-

rays. Calibration for arsenic, mercury, iron, copper, lead, and zinc was 

performed to determine the minimum detectable level by simulation and 

experimentation. Experimental results for arsenic, iron, copper, and zinc 

concentration calibration as compared with that obtained from simulation 

using MCNP5 showed that the concentrations were within the same range. 

 

Keywords:Am-241, Detectable Limits, Monte Carlo( MCNP5), 

Minimum, Trace elements, XRF. 
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Introduction 

X-ray fluorescence (XRF) technique, which can be based on either by radioactive 

sources or X-ray tubes, has found many applications in the area of medicine, 

particularly in the determination of trace elements. It is a non-destructive physical 

process employed for trace element analysis of human tissue in the solid or liquid state; 

it is a simple method that has been expanded to be used for the determination of trace 

element concentrations in hair (1,2).  

The determination of trace elements in organic samples like hair is extremely 

significant when the correlation between an irregular amount of a given element and a 

pathological situation is taken into account (3). The pre-concentration method and XRF 

determination of heavy metals were applied for the analysis of hair from an exposed 

group of workers from Sudan for the elements Fe, Cu, Ni, Zn, and Pb (4).   

 X-ray fluorescence spectrometer was used to measure, non-destructively, the 

concentrations Fe, Ca, Ti, Cu, V, Cr, Mn, Zn, Ni, As, Se, Br, Rb, Sr, Hg, and Pb in a 1 

mm length from one single strand of hair (5). 

Havranek et al., (6) described a method to deal with samples in XRF analysis of 

hair in view of the effect on investigative results. Havranek described a method that 

depends on the partial ashing of hair followed by pellet preparation. The suitability of 

this method is evaluated on the XRF analysis of real hair samples gathered from four 

healthy adults (6). In 1988 Muramatsu and Parr studied the relationship between hair 

and internal organs like liver and kidney. They observed an extremely important 

positive relationship between the Hg content in hair and the kidney cortex. On the other 

hand, a very weak relationship was found among Hg in the kidney cortex and liver and 

Se in hair and kidney cortex. The concentration of cobalt in the liver is related to that in 

the kidney cortex (7). 

In another study, human tissues (i.e., bone, hair, liver and kidney) from 61 persons 

were collected and analyzed by energy-dispersive x-ray fluorescence (EDXRF) 

spectrometry. Every sample was studied for its elements of Fe, Cu, Mn,  Zn,, Se, As, Sr, 

Rb, and Pb to find out about the probable relationships among these elements in the 

various tissues. A noteworthy difference between males and females was found just for 

Zn. No important connection exists amongst the studied elements in hair, except for Fe 

and Cu (8). 

In 1999, the correlations between Zn, Pb, Cd, and Cu contents in scalp hair of 

children, and the stage of environmental exposure in a polluted area of the Copper 

Basin Legnica was studied by Krejpdo and others. They found the concentration of Cd 

and Pb in the hair was considerably higher in the exposed children than the reference 

group (9). The concentrations of calcium, iron, and zinc in 93 pregnant women from the 

Tianjin metropolis, China was investigated (10). In 2000 Dede and others studied trace 

element levels in hair of persons living in town and determined by energy dispersive 

XRF. This study investigated concentrations of Ca, Fe, Cu, Zn, and Pb in the scalp hair 

for two groups, the first group was from a normal environment and the second one was 

exposed to high levels of contamination as a result of the working environment (11). 
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In 2000, measurements by Kolmogorov and his group showed a significant 

decrease of the concentrations of Zn and Se, and by the increase of Cr in scalp hair of 

patients with oncological mammary pathology. The Se deficit was more marked in 

patients with cancer than in those with hyperplasia (12). In 2001, Toribara used XRF to 

disclose mercury intake in a single hair (13). 

In samples of hair Baranowska et al. (14) observed positive correlations between 

the content of Ca, Fe and P and age. They found differences in Na, K and S content hair 

between men and women(14). In 2005 Martin observed the distribution of lead in a hair 

sample collected from a lead smelter employee using Synchrotron X-ray 

fluorescence(15). 

Several hairs belonging to Napoleon Bonaparte were analyzed by synchrotron 

induced x-ray fluorescence analysis. This study attempted to find the existence of 

significant quantities of arsenic, in fact beyond the fatal content (16). 

Khuder improved the XRF and TXRF methods to apply for multi-element 

measurement of elements in entire blood and hair samples in non-occupational exposed 

people existing in Damascus (17). In 2008 Khuder studied and determined the 

concentrations of Ni, Cu, Zn, and Pb in human scalp hair of 281 individuals working in 

10 Syrian industrial factories using total reflection X-ray fluorescence (TXRF) analysis 

(18). 

 

Materials and Methods  

- Instrumentation 
The detector utilized was a Low Energy Germanium Detector, LEGe 

(CANBERRA), Model Number: GL0210R with an area of 200 mm2, and thickness 10 

mm, and resolution (FWHM) 5.9 keV at 122 keV. Source: Am-241 ring source (100 

μCi) was used, which provides photon emissions of 14.0 keV, 17.8 keV, 26.34 keV, 

33.2 keV and 59.53 keV. The standard sample utilized a standard reference material, 

IAEA-086, date/btl. No.1995/178. 

 

Optimization of the Experimentation 
Figure (1) shows the final setup for the experiment. Alignment the linear position 

of the detector against the source and the sample was achieved with a laser pointer. 

For XRF analysis, energy calibration on the measuring system must be performed, 

i.e., for each element one energy region must be selected to determine the lines to be 

used for measurements (6). 

For this purpose, the method based on the measurements of known artificial 

standards for individual elements for the selected energy region. Comparing the spectra 

of standards with those of measured samples, the elements present in the analyzed hair 

were identified (6). 

This procedure is based on the fact that the detected count rate is proportional to 

the weight fraction of elements in the sample; the amount of element to be determined 
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is then obtained by estimating the peak area in comparison with those in the spectrum 

of the standard sample (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energy calibration and standardization 

- Irradiation measurements 

The samples and standards were irradiated with -ray from an Am-241 (100 µCi) 

source and data collected using the LEGe detector.  

 

Second with Monte Carlo Simulation 
The XRF setup was developed concurrently using Monte Carlo simulation with 

the MCNP5 code and by a series of experimental work to prove that the setup is 

working well. The computer simulation using the Monte Carlo code essentially includes 

the preparation of the input files depending on the code being used, running the files 

analyzing and checking the output files obtained. On the other hand, work in the 

laboratory experiment includes the characterization of the detection system and the 

excitation system.   

The code was written according to the MCNP5 structure. The code runs on a 2.33 

GHz Pentium 4 Lab Computer with RAM 1.99 GB. The simulation worked in the 

photon mode, MODE P with the number of particle started, NPS at 1 x 10
11

. The time 

spent to finish the simulation for a single one run was in the range of 25 days to 30 days 

(21). 

- Geometry Specifications 
The geometry of the XRF system was constructed and defined in a Cartesian 

coordinate system and comprised of cell and surface cards. Figures (4.1) and (4.2) show 

the geometry plot in the x-y plane with Geometry Specifications 

- Cell and Surface Cards 
Figure (2) shows the plot in the x-y plane with 31 cell cards created and given a 

unique name and 25 surfaces. Figure (2) shows geometry after simplified, a plane with 

 

Figure 1: A chart illustration of the experimental set-up and the data acquisition system. 
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12 cell cards created and given a unique name and 18 surfaces. In geometry the shield 

around source for protecting users, this shield was removed. 

 
Figure 2: First geometry with 31 cells and 25 surfaces 

 

Shield which is between detector and source was not removed, because this shield 

with window control radiations comes from source and sample to detector with specific 

path and stop and reduce any extra radiation comes from the background. 

The source represented by cell number 8. It is annular in shape and made of 

americium material. Cells number 7, 9, and 11 are surrounding the source to stop 

radiation from these sides, so radiation comes out from one side. The material for cells 

numbers 9, 7 and 11 is tungsten. 

Figure (2) shows the source and sample dimensions. The energies of photons 

emitted from the source are 0.0135, 0.0264 and 0.0595 MeV. The sample is cell number 

6. The distance between source and sample is 3 cm. The detector is cell number 3. It is 

cylindrical in shape with a radius equal to 3.95cm. The range of energies which the 

detector can detect is from 0.0001 MeV to 0.06 MeV (0.1 keV- 60 keV). Tallies F2 and 

F4 were used to calculate energy coming into a detector. F2: average surface flux 

MeV/cm2. F4: average flux in a cell MeV/cm2. The shield in front of the detector is 

cell number 4 and their material is lead and 5 is the window. Cell number 2 is a sphere 

which includes all geometry with air as the material. Cell number 1 is outside the 

sphere. The source-sample-detector is arranged in a180° geometry. Distance from the 

detector to the source is 18.5 cm.  

 

- Preparation of Samples for Calibration 
The samples or substances used in the investigation were analytical reagents which 

were comprised of the following and their physical and chemical properties are 

indicated in Table 1. 

 

Table 1: Chemical compounds used in calibration process(19, 20, 21) 
Chemical name Symbol Purity Mt (Molar mass) Atomic Mass percent of an 

source 

Detector 

sample 
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(g/moL) weight element  in compound 

Cuprous oxide Cu2O 97% 143.03 63.546 88.85688 

Zinc oxide ZnO 99.7% 81.408 65.39 80.3238 

Potassium 

bromide 
KBr 99% 119.00 39.0983 32.85571 

Potassium 

ferricyanide 
K3Fe(CN)6 99% 329.2451 55.8452 16.9616 

Lead Fluoride PbF2 99% 245.2068 207.21 84.50 

Arsenic 

trioxide 
As2O3 99% 197.84149 74.9216 75.739 

Mercury(II) 

chloride 
HgCl2 99% 271.4984 200.59 73.88 

 

Each of the substances was weighed on an electronic analytical balance. The real 

samples which are in the form of powder are compressed in the form of tablets and the 

mass of each one was 1.5 g and a diameter of 2 cm. Therefore the calibration samples 

were the same mass and shape and diameter. One of them is arsenic trioxide (As2O3), a 

compound arsenic trioxide that contains arsenic by 75.739%. Different amounts of 

As2O3 were chosen, for example, 20, 15, 12, 1.5 and 1 mg and was mixed it with 

compound bromide potassium (KBr), which has very far energy peak from Kα1 arsenic 

energy, so as not to overlap between the energy curves of the elements such that the 

sum of the total mass of the sample after mixing manually was 1.5 g.  

After that, all of these compounds in the form of powder are crushed to become 

softer and fine (using manual grinding by a mortar and pestle) and then compressed 

under the pressure of 10 tons Pascal to tablets, then exposed to radiation for 1800 s. 

KBr compound was chosen because it helps the solidity of the sample and does not 

crack after compressed and converted into tablets. Each sample was placed in a 

container suitable for small size and the adhesive was placed to illustrate the 

concentration of the sample. The basic problem in this preparation is to guarantee a 

homogeneous mixture of powder and this requires a long time and hard working to mix 

the powder manually for getting the best possible homogeneity of the mixture.  

The solutions require to be placed in containers and these containers absorb a large 

part of the radiation before arriving at the detector while the solid tablet can be placed 

directly in the system in front of the source irradiated directly and installed without 

supporting material left behind or container and are thus getting rid of a large part of 

background radiation, actually, the sample has form a self-supporting disc. The details 

of calibration concentration of six elements are described in Figures from.  

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Arsenic_trioxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Arsenic_trioxide
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/fluka/83366?lang=en&region=US
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/fluka/83366?lang=en&region=US
http://en.wikipedia.org/wiki/Arsenic_trioxide
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Results and Discussion  

Table 2: Experimental calculation for calibration of concentration of arsenic. 
As2O3 mass (mg) As mass in sample (mg/kg) CPS (in 1800 s) Standard Error * 

0 0 0.0004 ± 0.04 

1 504.9 0.09 ± 11.58 

1.5 757.39 0.15 ± 17.95 

5 2524.63 0.50 ± 59.08 

12 6059.12 1.21 ± 141.79 

15 7573.9 1.51 ± 177.2 

20 10098.5 2.019 ± 236.31 

* Standard error values in all tables were taken from Peak Fit program analysis. 
 

Table 3:Experimental calculation for calibration of concentration of mercury. 
HgCl2 -mass (mg) Hg mass in sample (mg/kg) CPS (in 1800 s) Standard  Error 

0 0 0.0049 ± 0.51 
1.3 632.6 0.029 ± 2.9 
1.5 730 0.034 ± 3.56 
5 2433.3 0.122 ± 12.7 

12 5840 0.292 ± 30.4 
14 6813.3 0.341 ± 35.5 
19 9246.6 0.462 ± 48.271 

 

Table 4: Experimental calculation for calibration of concentration of copper. 

Cu2O -mass (mg) Cu mass in sample(mg/kg) CPS (in 1800 s) 
Standard 

Error 

0 0 0.003 ± 0.37 

1 592.125 0.034 ± 4.506 

1.5 888.188 0.067 ± 8.786 

6 3552.752 0.249 ± 32.69 

9 5329.128 0.373 ± 49.03 

12 7105.5 0.497 ± 65.37 

15 8881.88 0.622 ± 81.7 

20 11842.50 0.829 ± 108.9 
 

Table 5:Experimental calculation for calibration of concentration of zinc. 

ZnO -mass (mg) Zn mass in sample(mg/kg) CPS (in 1800 s) 
Standard 

Error 

0 0 0.0006 ±  0.07 

1 535.6013333 0.058 ± 7.305 

1.5 803.402 0.0782 ± 9.85 

5 2678.006667 0.2688 ± 33.86 

8 4284.810667 0.4295 ± 54.11 

13 6962.817333 0.6973 ± 87.85 

18 9640.824 0.9651 ± 121.6 

25 13390.03333 1.34 ± 168.8404 
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Table 6:Experimental calculation for calibration of concentration of lead. 

PbF2 -mass (mg) Pb mass in sample (mg/kg) CPS (in 1800 s) 
Standard 

Error 

0 0 0.000218 ± 0.018 

1.14 642.23 0.030521 ± 2.63 

1.5 845.04 0.043032 ± 3.71 

7 3943.52 0.197276 ± 17.0 

11 6196.974 0.309949 ± 26.7 

16 9013.78 0.450789 ± 38.9 

25 14084.03 0.704302 ± 60.8 

 

Table 7:Experimental calculation for calibration of concentration of iron. 

K3FeCN6 -mass (mg) Fe mass in sample(mg/kg) CPS (in 1800 s) 
Standard 

Error 

0 0 3E-04 ± 0.01 

1.5 207.45 0.007 ± 0.21 

5.6 774.497 0.023 ± 7.560 

10.5 1452.18 0.044 ± 14.14 

13 1797.94 0.054 ± 17.5 

17 2351.156 0.071 ± 22.8 

21 2904.37 0.087 ± 28.26 

 

Minimum Detectable Limits 
The minimum detectable limits are the ratio of twice the standard error in the 

measurement of a zero concentration phantom to the calibration line slope (22) where 

the slope represents the sensitivity of the XRF system (23). For this application, the 

MDL based on the X-ray calibration curve was calculated using the equation (22): to 

determine the MDL (mg/kg) at each depth. 

    
                                      

                         
                                     1 

In equation 1, the slope is that of the calibration line. The uncertainty of the peak 

intensity is obtained from the analyses of the 0 mg/kg phantom spectra acquired.  

From the calibration curves obtained, the minimum detectable level calculated for 

each of the elements is shown on the Table (8). 

Table 8: Minimum detectable level obtained for 6 elements experimentally. 

Eleme

nt 

Uncertainty in a count of blank 

sample (s
-1

) 

Slope of calibration line 

(kg/s.mg) 

MDL 

(mg/kg) 

As 0.0001 0.0002 1 

Hg 4.00E-05 5.00E-05 1.6 

Fe 0.0001 3.00E-05 6.6 

Cu 0.0001 7.00E-05 2.8 

Zn 0.001 0.0001 20 

Pb 0.0001 5.00E-05 4 
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Minimum Detectable Limit Obtained by Monte Carlo 

Individual simulations of samples with arsenic concentrations were performed for 

SSD at 2 cm, SDD at 8 cm. The counts for the arsenic Kα X-rays were then plotted 

against the arsenic concentration and the slope of the calibration curve which is also the 

MDL was calculated. The slope and the uncertainty in the counts of the 0 mg/kg or 

blank sample which is an estimate of the uncertainty in the background under the 

arsenic signal were calculated using the Microsoft Office Excel 2007; and were used to 

find the minimum detectable limit, MDL. For this application, the MDL based on the 

X-ray calibration curve was calculated using equation (1). The calibration line for 

arsenic is shown in Figure (3).  

 
Figure 3:MDL: Experiment versus Simulations 

In the Table (9) comparison of MDL values experimentally using a Monte Carlo 

simulation program, the values that have been obtained experimentally in the same 

range with the values resulting from the simulation program. This comparison included 

only four elements which are copper, arsenic, zinc, and iron. All of them have energy 

emission at level Kα and less than 59 keV. While for the elements lead and mercury 

have energy emission at level Kα but greater than 59 keV. However, unfortunately the 

Monte Carlo simulation program code cannot read energy with Lα, just only for Kα.  

 

Table 9: MDL by experiment and by MCNP5. 

Element MDL(EXP) (mg/kg) MDL(MCNP5) (mg/kg) 

As 1.0 1.16 

Fe 6.67 5.33 

Cu 2.8 2 

Zn 20 14.4 

 

Figure (4) shows the comparison of MDL values experimentally using a Monte 

Carlo simulation program, and clearly shapes the values that have been obtained 

experimentally which are very close to the values resulting from the simulation 

program. This comparison included only four elements: copper, arsenic, zinc and iron. 
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All of them have energy emission at level Kα and less than 59 keV. While lead and 

mercury have energy emission at level Kα but greater than 59 keV. However 

unfortunately, the Monte Carlo simulation program code cannot read energy with Lα, 

just only for Kα.  

 

 
Figure: MDL by experiment and by MCNP5 

Conclusion 
Optimizations were performed experimentally and by simulation using a Monte 

Carlo code. Optimizations of the XRF system were carried out to determine the 

optimum position of the source, sample SSD and source to detector SDD, so that the 

highest fraction of emitted radiation that hits the detector can be obtained. 

Geometrical optimization by experimentation shows that the optimum 

configuration was obtained when the (source-sample distance SSD) was at 1 cm, and 

the (source-detector distance SDD) was at a minimum 8 cm. The minimum detectable 

levels for arsenic, mercury, lead, copper, iron and zinc were found by experimentation 

and by simulation. The simulation results were very close to the practical results. This 

gave higher reliability in the experiment arrangements. Obtaining the minimum system 

capacity to detect the trace elements is very important. The system can later be used to 

study the trace elements on living tissue samples or others. 
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 لخصامل

 د. خالذ الذسّبٕ
 

شم٘مٜمٞم٦م اؿمٕم٦م ايمس اعمتٗمٚمقرة شمًدتخدم ًم٘مٞمد٤مس آصمدر اعمٕمدد  ذم اًمٕمٞمٜمد٤مت اعمختٚمٗمد٦م- و ًمٖمدرض 

ُمٕم٤ميرة هذا اًمٜمٔم٤مم سمِمٙمؾ صحٞمح يتؿ اؾمتخدام سمرٟم٤مُم٩م اعمح٤ميم٤مة ُمقٟمد٧م  يمد٤مرًمق امم ضم٤مٟمد٥م اعمٕمد٤ميرة 

٦م واظمتٞمد٤مر اعمًد٤موم٤مت اًمتجريٌٞم٦م  واًمتل شمؿ شمرشمٞمٌٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اعمّمدر اعمِمع واًمٕمٞمٜمد٦م و يم٤مؿمدػ آؿمدٕم

اعمٛمٙمدـ ىمٞم٤مؾمدف ُمدـ يمدؾ ُمٕمددن ُمدـ احلّد إدٟمك اعمثغم سمٞمٜمٝم٤م- يمام شمؿ ُمٕم٤ميرة اعمٜمٔمقُم٦م ًمٚمحّمقل قمغم 

اًمٜمح٤مس و اًمزرٟمٞمخ و اًمزٟمؽ و احلديد- و ىمد شمؿ احلّمقل قمغم ٟمت٤مئ٩م ُمتٓم٤مسم٘م٦م سملم اًمٜمت٤مئ٩م اًمتجريٌٞمد٦م و 

 ٟمت٤مئ٩م اعمح٤ميم٤مة-
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Abstract 
This study was aimed at determining the prevalence of hepatitis B virus 

(HBV) and hepatitis C virus (HCV) and associated risk factors among blood 

donors in Amran governorate. All samples from a blood bank in Amran, 

Yemen, 953 were tested for hepatitis B surface antigen (HBs-Ag) and anti-

hepatitis C virus (HCV) antibodies. Data were collected by questionnaires 

with blood samples. Of the 953 participants, 61 (6.4%) were positive for 

HBs-Ag and 6 (0.63%) for anti-HCV. In multivariate analysis, history of: 

cupping (RR = 5.2), parenteral injury (RR = 2.5), history of family jaundice 

(RR = 1.84), visit dentists (RR = 1.5), surgery (RR = 1.2) and blood 

transfusion (RR = 1.1) were significantly associated with being positive for 

HBs-Ag. Those with a history of cupping (RR=1.45), visit to dentists and 

history of family jaundice (RR = 1.1) were significantly likely to be positive 

for anti-HCV positivity. The prevalence of HBV and HCV among blood 

donors in Amran governorate is still high compared to many other 

governorates of Yemen. 

 

Keywords: Amran governorate, Blood donors, Viral Hepatitis, 

Yemen 
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 Introduction 

 
About 350 million people worlwide have chronic hepatitis B virus (HBV) 

infection, and about 125 million have been infected with hepatitis C virus (HCV), 

putting viral HBV and HCV infection among the world‟s greatest infectious disease 

problems. These diseases are therefore important candidates for public health measures 

aimed at prevention, early diagnosis, and treatment (1). 

HBV and HCV are major causes of chronic liver diseases worldwide, especially 

cirrhosis and hepatocellular carcinoma (2). These viruses are transmitted through  

blood, vertically from mothers to offspring and horizontally through blood products and 

body secretions (3). 

The trend rates of these infections among blood donors should be assessed and 

evaluated, to ensure the safety of blood supply and the efficiency of donor screening 

(4). This information could also reflect the occurrence of these diseases in the 

community. Consequently, it will help in estimating the dangers associated with blood 

transfusion, as well as in modifying donor-screening strategies to reduce the 

transmission of infections (5). 

The problem of chronic infection with HCV may be greater than generally 

recognized. While effective vaccines currently exist for HBV, a fully protective HCV 

vaccine is not yet available and current treatment methods for HCV infection are not 

highly effective or globally applicable. Public health interventions, therefore, continue 

to be the only effective method of preventing HCV infection (6). Any strategy to 

prevent HCV infection must therefore be based on accurate data, including information 

about its incidence and prevalence. Such information is at present lacking in many 

developing countries (7). 

The prevalence of chronic HBV infection varies geographically, from high (>8%), 

intermediate (2-7%) to low (< 2%) (8). 

According to the World Health Organization (WHO), the endemicity of infection 

is considered high in Yemen, where the prevalence of positive HBsAg ranges from 8% 

to 20%, and up to 50% of the populations generally have serological evidence of 

previous HBV infection (9, 10). In other studies, the prevalence of HBs-Ag in Yemen is 

12.7% –18.5% (11). However, the prevalence of antibodies to HCV is 1.7% in healthy 

volunteers (12). Most of the epidemiological studies were done in different cities in 

Yemen, the prevalence rates of HBs-Ag and HCV antibodies are 10.5% and 2.3% in 

Sana‟a, 4.75% and 0.6% in Aden, 5.6% and 0.8% in Hajah, 26.3% and 5.1% in Soqotra, 

1.81%, and 1.99% in Ibb respectively (10, 13). 

Although Amran city is the nearest populated governorate beside of Sana‟a (50 

Km, north) the capital city and data for prevalence of HBs-Ag and HCV antibodies in 

Amran city were inadequate. Therefore, the main aim of this study is to determine the 

prevalence of HBs-Ag and HCV antibodies among blood donors at the blood bank unit 

in the Amran General Hospital, Amran governorate, and to determine the risk factors 

using HBs-Ag and HCV antibodies as indicators for infection. Such information may 
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 raise awareness regarding the need for urgent action to prevent HBV and HCV 

transmission in Yemen. 

 

Material and Methods 
Study area 
 

This cross-sectional study was conducted during a period of one year at the blood 

bank unit of the Amran General Hospital, Amran governorate, Yemen (Map 1).  

 
Map 1: Geographical sit of Amran governorate in Yemen. 

During this period, all donated samples (n = 953) were tested for HBV and HCV. 

Blood donation in Yemen is semi-voluntary in that friends and relatives of patients 

donate blood. A full history was taken from each studied individual and the findings 

recorded in a pre-designed questionnaire. 

 

Serology test 
Five milliliters of whole blood were collected from each subject. Then the sera 

were separated. HBs-Ag and HCV antibodies were detected by commercial kits, rapid 

diagnostic test- cassette (One step HBs-Ag Test, Accu Bio Tech Co., Ltd. German) and 

(Rapid Anti-HCV Test, Accu Bio Tech Co., Ltd. German). Positive samples were 

confirmed by enzyme immunoassay (EIA) for hepatitis B surface antigen and HCV 

antibodies with commercial kits (International, Inc., USA-3892 – HBs-Ag) and 

(International, Inc., USA, 4762- HCV antibodies). Also, negative samples with (EIA) 

were confirmed by Polymerase Chain Reaction (PCR) (Abbott Real Time) for both 

HBV– DNA and HCV- RNA.  

This study was approved by the Ethics and Research Committee of the University 

of Sana‟a, faculty of Science, Yemen. In addition, written and verbal consent was 
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 obtained from the respondents who agreed to participate in this study. The respondents 

were assured about the confidentiality of the information and that the laboratory results 

would not be disclosed to any other persons. 

 

Statistical analysis 
The data were coded, tabulated and analyzed. The following statistical analyses 

were carried out (14). The chi-squared test was used for categorical data. RR Relative 

risk to detect the ratio of incidence among different groups P <0.05 was used as the cut-

off level of significance. 

 

Results 
A total of 953 volunteers who attended the blood bank and donated blood at 

Amran General Hospital. They were initially screened for HBs-Ag and HCV antibodies 

and a total of 61 donors (6.4%) were positive for HBs-Ag and 6 donors (0.63%) were 

positive for anti-HCV antibodies. All of HCV and HBV infected individuals were 

males (Table 1). 

Table (1) shows the sociodemographic profile and relevant history of blood donors 

were anti-HCV and HBs-Ag positive. It was found that the highest HBV seropositive 

rate was among the aged group of 30–35 years, among males (100%), among those who 

lived in rural areas (57.38%) and among framers and primary level of study persons 

(21.31% and 39.34%). The rate of HCV-Ab. positivity was similarly highest among 

males (100%), rural residents (66.6%) and unemployed (33.33%). However, by age and 

study level, the highest rate was in the age group 30–40 years (16.67%) and illiterate 

was (50%). 

A statistically insignificant difference was found in the proportion of illiterate 

donors who were HBs-Ag positive (P= 0.05). The prevalence of hepatitis B and 

hepatitis C was significantly lower among those with cupping (P = 0.00) and higher 

among those with a history of parenteral injury and blood transfusion (P = 0.002 and P 

= 0.001) who had HBs-Ag positive followed by surgery, dental treatment and family 

history of jaundice respectively (P = 0.0001, 0.0001, 0.0001) that was listed in Table 

(1). 

Table (2) shows the risk factors associated with hepatitis B and C virus infection 

among blood donors in Amran governorate. History of cupping had highly significantly 

associated with increased positive for HBs-Ag and HCV antibodies (RR= 5.2 and1.45) 

followed by Parenteral injury for positive HBs-Ag only (RR= 2.5). Those with history 

of surgery were significantly less likely to be positive for HBs-Ag (RR= 1.2) but not 

significant with the positive of HCV antibodies. 
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 Table 1: Prevalence of hepatitis B virus and hepatitis C virus infections among blood donors by 

sociodemographic profile and relevant history 

 

Table 2: Risk factors of hepatitis B and C virus infection among blood donors in Amran 

governorate 

 

     P  valueAnti-HCVP  valueHBsAgVariable
0.790.8Gender:  

6 (0.63%)61 (6.4%)Male

00Female

0.790.51Age group (years)

0 (0.0% )6  (9.84% )18-25

1 (16.67 )11 (18.03% )26-30

2 (33.33% )21 (34.42% )31-35

2 (33.33% )15 (24.59% )36-40

1 (16.67% )5 (8.20% )41-45

0 (0.0% )3 (4.92% )>45

0.320.089Residence

2 (33.33% )26 (42.62% )Urban

4 (66.67% )35 (57.38% )Rural

0.90.96Occupation

1 (16.67 %)10 (16.39% )Private Sector

1 (16.67 %)13 (21.31 % )Farmers

1 (16.67 %)9 (14.75 % )Public sector

1 (16.67 %)12 (19.67 % )Students

0 (0.0%)6  (9.84% )Soldiers

2 (33.33 %)11 (18.03% )Unemployed

0.70.05Level of study

3 (50 %)13 (21.31 % )Illiterate

1 (16.67 %)24 (39.34 %)Primary

1 (16.67 %)16 (26.23%)Secondary

1 (16.67 %)8 (13.11 %)University

History of:

02 (0.21% )0.00018 (0.84% )Family  jaundice

0.183 (0.31% )0.000119 (1.99% )Surgery

0.524 (0.42% )0.00141 (4.3% ) Blood transfusion

01 (0.1 )0.000111 (1.15% )Visit to dentist

00 (0.0 % )02 ( 0.21% )Cupping

0.355 (0.52 )0.00247 ( 4.93%)Parenteral injury

R.Rχ2P-valueHCV-Ab Positive (n=6R.Rχ2P-valueHBsAg Positive (n=61)

1.123.10YESNO1.84336.320.0001YESNOFamily his. of jaundice

28308830NO

4625362YES

YESNO1.273.430.0001YESNOSurgery

1.820.18371819718NO

317541175YES

0.410.52YESNO1.111.20.001YESNOBlood transfusion

475441754NO

213820138YES

1.124.010YESNO1.5213.910.0001YESNOVisit to dentist

179411794NO

5985098YES

YESNO5.2717.40YESNOCupping

1.45221.8008782878NO

6145914YES

YESNO2.51329.650.001894YESNOParenteral injury

0.890.35549847498NO

139414394YES
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Discussion 

 
HBV and HCV infections are common serious complications of blood transfusion. 

Prevention of transfusion-transmitted infections in developed countries has been 

achieved by reducing unnecessary transfusions, using only regular voluntary donors, 

excluding donors with specific risk factors and systematic screening of all donated 

blood for infection. By contrast, in many developing countries none of these 

interventions is applied uniformly and the risk of transfusion-transmitted infections 

remains high (15). 

The prevalence of hepatitis B among blood donors at the national blood bank 

service in Amran Governorate, Yemen found in this study was 6.4%. Much higher rates 

(7.1%, 9.8%, 15% and 6.7 %) have previously been reported among Yemeni blood 

donors (16, 17; 18). 

These differences in the prevalence rates might be explained by the geographical 

differences in the availability of services and programs or might reflect a true reduction 

in prevalence over time. The prevalence of HBs-Ag in the general population seems to 

be relatively high in Yemen. In a seroepidemiological survey of hepatitis in Yemen in 

1988, it was reported a prevalence of HBs-Ag at 12.7% (19). Although it is difficult to 

compare the prevalence rates reported in our study (among blood donors) with that 

reported by Scott et al. (among the general population), it seems that the rate of HBs-

Ag has decreased dramatically. Introducing the hepatitis B vaccine within the national 

immunization programs, improvement of the people‟s knowledge about hepatitis risk 

factors through educational programs, and the availability of measures to diagnose 

hepatitis in health centers and blood banks might explain this decrease. Many other 

studies in nearby countries have shown a lower prevalence of hepatitis B among blood 

donors, it was 4.0% recorded in Saudi Arabia (20), 4.3% in Egypt (21),  and 3.3% in 

Pakistan (22).This may be because there was insufficient protection for patients 

admitted to hospitals in Yemen. Sterilization, disinfection and general standards of 

training and proficiency are generally lacking in most hospitals in Yemen. 

The current study was documented that the history of family jaundice; blood 

transfusion, dental procedures, cupping and history of parenteral injury were associated 

with an increased of hepatitis B infection. The significant association between HBs-Ag 

positivity and history of blood transfusion, cupping and dental treatment are consistent 

with the findings of other studies (23, 24). 

In this study, it was found that 0.63% of the blood donors were positive for anti-

HCV. A similar study among blood donors in Yemen was recorded that about 0.6 % of 

the donors in Aden Governorate were infected with hepatitis C (18). Also, it was 

reported that the prevalence of hepatitis C in Sana‟a was 0.2% and 0.6% in Aden 

(18).The prevalence of hepatitis C among blood donors is nearly equal to that reported 

from the neighboring countries including Oman (0.5%) (25). Such small differences in 

prevalence rates may be explained by methodological differences between studies. 
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 The history of cupping, visit dentists and history of family jaundice were 

significantly associated with HCV infection in this study. The lack of associations 

between HCV infection and other variables, including surgery and parenteral injury 

may be explained by the fact that only 6 people were positive for anti-HCV. 

The seroprevalence rates of hepatitis B and hepatitis C are high in Yemen and 

nationwide efforts are required to identify infected individuals. Transmission of 

hepatitis B and C through unscreened blood transfusion, reuse of unsterilized syringes 

and medical equipment are well documented in the pertinent literature. Moreover, 

people having cupping, history of dental treatment, circumcision and shaving by 

barbers are also at increased risk due to reuse of equipment. Efforts should be made for 

the promotion of behavior changes among the public and health care workers to use 

sterilized medical instruments and screened blood. 

 

Conclusion 
In conclusion, the prevalence of hepatitis B and C among blood donors in Amran 

governorate is still high compared to many other governorates of Yemen. Given the 

lack of information on the prevalence of hepatitis B and C among the population in 

Yemen, we recommend a population-based study for the assessment of hepatitis B and 

C prevalence as a first step to implement control measures. Increased coverage of 

hepatitis B vaccination would further reduce that rate. 
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 6عبس الباػط احمس فضل الغىضي

 0اوؽ احمس  حؼين املح ش ي ،0محمس فطحان الهاللي

 .3لي احمس الحاشقع
كليدددددت التربيددددددت والالؼددددددً، كؼدددددم علددددددىم الحيدددددداة، جامعددددددت 6

 عمطان، اليمً.
كؼددددددم علددددددىم الحيدددددداة، كليددددددت العلددددددىم، جامعددددددت كددددددىعاء، 0

 اليمً.
 

 امُلَلخَُّص

سم٤مئل واًمًدٞمٜمل وقمقاُمدؾ اخلٓمدقرة قاًم,اًمتٝم٤مب اًمٙمٌد هدوم٧م اًمدراؾم٦م ًمتحديد اٟمتِم٤مر ومػمود

مجٕم٧م ُمـ سمٜمؽ اًمدم ذم اعمح٤مومٔم٦م وشمؿ  213مجٞمع قمٞمٜم٤مت اًمدم  لام سملم ُم٤مٟمحل اًمدم ذم حم٤مومٔم٦م قمٛمران-

سمد٤مئل واًمًدٞمٜمل عمٙمقٟمد٤مت اًمْمدد وآضمًد٤مم اعمْمد٤مدة ًمٙمدؾ قاًم,اظمت٤ٌمره٤م ًمٗمػمود اًمتٝم٤مب اًمٙمٌدد

 213%( ُمدـ أصدؾ 1.9) 16ومػموس- سمٞم٤مٟم٤مت اعم٤مٟمحلم مجٕم٧م سمقاؾمٓم٦م اؾمدتامرة أؾمدت٤ٌمن- وضمدد ان 

اًمًدٞمٜمل- ,%( ُمّم٤مسملم سمٗمػموس اًمتٝم٤مب اًمٙمٌدد2.13) 1سم٤مئل وقاًم,ُمّم٤مسملم سمٗمػموس اًمتٝم٤مب اًمٙمٌد

سمٞم٤مٟم٤مت اعم٤مٟمحلم آطمّم٤مئٞم٦م ًمتحديد قمقاُمدؾ اخلٓمدقرة اعمِمد٤مريم٦م ذم اًمتٝمد٤مب اًمٙمٌدد  ُمـ ظمالل حتٚمٞمؾ

 RR( يٚمٞمٝم٤م اجلدروح احل٘مدـ )RR = 5.2سم٤مئل وضمد ان احلج٤مُم٦م اول هذه اًمٕمقاُمؾ )قاًم اًمٗمػمود

( RR = 1.5ًمٕمٞمد٤مدات آؾمدٜم٤من )( واًمدؽمدد RR = 1.84( واًمت٤مريخ اعمدرا اًمّمدٗم٤مر )2.5 =

(- سمٞمدٜمام وضمدد ان قمقاُمدؾ RR = 1.1( واظمرهد٤م ٟم٘مدؾ اًمددم )RR = 1.2واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اجلراطمٞمد٦م )

 = RRاخلٓمقرة اعمِم٤مريم٦م ذم اًمتٝم٤مب اًمٙمٌد اًمٗمػمود اًمًٞمٜمل يم٤مٟم٧م احلج٤مُمد٦م اول هدذه اًمٕمقاُمدؾ )

تٜمتج٧م اًمدراؾم٦م ان (- اؾمRR = 1. 1( واًمؽمدد ًمٕمٞم٤مدات آؾمٜم٤من واًمت٤مريخ اعمرا اًمّمٗم٤مر )1.45

سم٤مئل واًمًٞمٜمل سملم ُم٤مٟمحل اًمدم ذم حم٤مومٔم٦م قمٛمران- ٓزاًمد٧م قم٤مًمٞمد٦م قاًم,اٟمتِم٤مر ومػمود اًمتٝم٤مب اًمٙمٌد

 ُم٘م٤مرٟم٦م سمٌ٘مٞم٦م اعمح٤مومٔم٤مت- 
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Abstract:  

The hand is among the most frequent sites of burns contracture deformity. 

It represents a common problem and a difficult challenge for many 

reconstructive surgeons. It is important to restore length, function, and provide 

good quality skin cover. Our aim is to evaluate the different surgical procedures 

for resurfacing after release of post burn hand contractures in terms of 

functional recovery and aesthetic outcome. Totally 30 cases of post burn hand 

contractures were reconstructed between May 2018 and November 2019 

according to site and type of contracture with individualization for each case. 

All cases were followed up with physiotherapy and splinting devices, functional 

and aesthetic outcome for each procedure. Results were analyzed as per 

successful reconstruction, type of procedure, complications, functional and 

aesthetic outcome. Most of the cases can be resurfaced with skin grafting and 

few cases have clear indication for flap coverage which needs to be planned and 

executed cautiously. Z- plasties with proper planning gives maximum length 

gain with no donor morbidity as other procedures and acceptable appearance. 

Postoperative physiotherapy and splinting are a must for better outcome in all 

cases. 

Key words: Burns, Contracture, Graft, Flap Hand, Finger, 

Reconstruction, Physiotherapy, Web space. 
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Introduction 

The hand is the main interface between man and his environment. It is an organ of 

perception and expression (1). Unfortunately; it is also the most vulnerable part of the 

body to be affected by burn injuries (2). These injuries are unique and therefore 

categorized as major injuries by the American Burn Association, a categorization that 

emphasizes the importance of the hand not only to the burned individual but also to 

society as a whole (3).  

Severely functionally limiting complications can follow deep thermal injury to the 

hand (4). Post burn hand deformities, unlike others have a wide variety of presentations. 

The combinations of deformities can have bizarre presentations, especially when there 

is a flexion contracture of one joint and an extension contracture of the adjacent 

joint(5).  

Children, particularly infants rolling into unprotected fires or exposed to hot 

liquids, home electrical current and explosions of poorly made stoves, are the most 

common causes of burns in this age at our society. For adults especially females, burns 

in the kitchen due to leak of gas from gas bottles or explosion of gas bottles, exposure 

to chemicals as in cleaners as well as electrical burns particularly in males, are common 

causes. Management of post-burn hand deformities can be lengthy and complicated 

procedure (6).  

The mainstays of management of these contractures include complete surgical of 

scar tissue and resurfacing of the resultant soft tissue defect most commonly with split 

or full thickness skin grafts. If scar contracture release results in major exposure of the 

tendons or joints Z- plasties, local flaps, regional flaps, island flaps and distant tissue 

transfer may be required. Appropriate choice of procedures and timing of surgery 

followed by supervised early physiotherapy and rehabilitative modalities are essential 

to prevent initial contracture formation and recontracture after surgical release (6).  

The focus of the present study was to evaluate the different surgical procedures for 

reconstruction of post burn contractures of the hand in terms of functional and aesthetic 

outcome. 

 

Patients and methods 

The present study included patients with post-burn hand contractures that were 

conducted over the period from May 2018 to November 2019. A total of 30 patients 

with post-burn hand contractures and of age range between eight months and 50 years 

with a mean age of 21.5 yr. The patients were 19 females and 11 males. All patients 

were assessed clinically for site and type of contracture, range of motion and classified 

according to McCauley (7) into four severity grades table (1), but since Grade I and II 

were not managed surgically, they were not included in study. 
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Table 1: McCauley's severity grades 

Symptomatic tightness but no limitation in range of motion, normal 

architecture Grade l 

Mild decrease in range of motion without significant impact on activities of 

daily living, no distortion of normal architecture  
Grade ll 

Functional deficit noted, with early changes in normal architecture of hand Grade lll 

loss of hand function with significant distortion of normal architecture of 

the hand  
Grade lV 

Subset classification for grade lll and grade lV contracture:  

A: Flexion contractures 

B: Extension contractures 

C: Combination of flexion and extension contractures. 

All patients underwent a variety of surgical procedures, patients with hand 

contracture with supple skin on both of band were corrected with Z-plasties. For 

contractures where Z- pasty or local advancement was not possible, the contracture was 

released by fish tail incision with or without release of volar plate in inter phalangeal 

joints, collateral ligaments and / or joint capsulotomy, if the wound bed was good for 

graft take then split thickness or full thickness skin graft would be done with internal 

fixation using K-wire. If vital structures (bone, joint, tendon) were exposed after 

contracture release, loco-regional or distant flaps would be done. K- wires were 

removed after 3 weeks, sometimes external splints were used if any problem with K-

wires.  

Physiotherapy started as soon as possible. Scar control measures such as pressure 

garment, silicon sheet and ointment started after three weeks, once healing of graft / 

flap were ensured. Patients were followed up weekly for two weeks, two weekly for 

one month and monthly thereafter. Functional outcome scaled as good if there was 

improvement more than 75% of normal range for that joint. It was graded poor if 

improvement less than 50% of normal range. In between these two were graded average 

recovery. Aesthetic acceptance by the patient was questioned subjectively. 

Results 
The present study prospectively analyzed 30 patients with post burn contracture of 

the digits, Web space, and hand who were treated in the center of Burns and Plastic 

Surgery. Out of 30 patients, 3 cases were operated for contracture of both hands. Table 

(2) shows classification of burn contractures based on McCauley's severity grade.  

Table 2: Classification of burn contractures based on McCauley's severity grade. 
Percentage % No. of Hands McCauley's grade 

46.7 14 Grade lll A 
10 3 Grade lll B 

13.3 4 Grade lll C 
10 3 Grade IV A 
10 3 Grade IV B 
10 3 Grade IV C 
100 30 Total 
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None of the cases in the study belonged to grade I or grade II. Table (3) shows 

classification of burn contracture according to the site. 

Table 3: Classification of post burn hand contractures according to the site of 

contracture. 

Percentage % 
No. of 

Cases 
Site of contracture 

60 18 
Volar surface of index, middle, ringe and 

little fingers 

10 3 Volar surface of thumb 

3.3 1 Dorsal surface of thumb 

6.7 2 Dorsum of Hand 

6.7 2 Palm surface of hand 

3.3 1 Volar surface of the wrist 

10 3 Dorsum surface of the wrist 

100 30 Total 

 

The operative procedure was chosen according to the type and severity of hand 

contracture, size of the defect after contracture release structures exposed after release 

of contracture and condition of the surrounding skin. The various reconstructive 

procedures used for resurfacing after hand contracture release in the study were shown 

in Table (4). 

 

Table 4: Resurfacing procedures done following contracture release in the study 

Number of procedures Surgical procedure  

7 STSG 

14 FTSG 

4 Z-plasties 

2 Local transposition flap 

1 Radial for arm flap 

1 Abdominal flap  

1 Groin flap 

30 Total 

 

K wire was used in 23 procedures, external splints in the form of POP slab or 

thermostatic splints were used following 7 procedures. Functional recovery of joint 

mobility was assessed for 6 months after surgery. Overall functional improvement in 

the study was satisfactory with good recovery after 19 (63.4%) resurfacing procedures, 

average recovery in 7 (23.3%) procedures, and poor recovery in only 4 (13.3%) 

procedures mainly with STSG procedures. In general, the complications were minimal 

and the aesthetic results were acceptable to majority of patients. 
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Case (1)  

  
A) Post-burn contracture of left little finger. B) Released with two flap Z-plasty. 

Case (2)  

  
A- Post-burn contracture of left middle and ring fingers. B) Released with four flap Z-plasty. 

Case (3):  

  
A) post-burn contracture of Rt index volar B) Released with four flap Z-plasty. 

 

 

C) Stabilized with wire fixation.  
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Case (4): 

 

 
A) post-burn scar contracture for Rt distal arm, 

wrist and thumb. 

B) managed by release with multiple Z-

plasty. 

Case (5):  

 

 
A) post-burn scar contracture of dorsal hand and 

fingers. 

B) After contracture release and coverage 

by STSG with K-wires fixation. 

Case (6): 

 
 

 

A) post-burn contracted right 

hand and elbow. 

B) post-burn contracted 

left hand and elbow. 
C) Release of right 

elbow with STSG 
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D) Release of left elbow with 

STSG. 

E) Rt hand after release and 

coverage with STSG and 

wire fixation. 

F) Lt hand after release 

and coverage with STSG 

and wire fixation. 

Case (7):  

 

  
A) Contracture of left little 

finger volar surface. 

B and C) Contracture release with FTSG coverage and wire 

fixation. 

Case (8):   

   
A and B) Rt post-burn contracture of volar surface of index to 

little fingers. 

C) release of contractures 

and coverage by FTSG. 
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Case (9): 

    

A) Rt post-burn 

contracture of volar 

surface of index to 

little fingers. 

B) release of 

contractures and 

coverage by 

FTSG with wire 

fixation. 

C) Lt post-burn 

contracture of volar 

surface of index to 

little fingers. 

D) Release of 

contractures and 

coverage by FTSG 

with wire fixation. 

Case (10):   

  

A) Post- electrical burn right middle and ring 

finger contractures. 

 

B) Release for ring finger by multiple 

Z-plasty and middle finger released and 

resurface by cross finger flap from 

dorsum of index finger. 

Case (11):  

 
A) Post burn contracture of 2nd to 4th 

web spaces. 
B) Post release of contracture with 

coverage by square flaps. 
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Case (12):  

  
A) Severe Rt dorsal hand contracture. 

 
B) contracture release is done and covered 

with distally based radial forearm flap. 

Case (13):  

 
A) Post-burn contracture of volar aspect of Rt 

index to little fingers. 

B) Release is done and resurfaced with 

Groin flap. 

Case (14):  

  

A) Severe dorsal contracture of the Lt hand. 
B) After release, the dorsal hand resurfaced 

with abdominal flap. 
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Discussion 
The hands account for less than 5% of TBSA (2), but loss of the hand constitutes a 

57% loss of function for the whole person (8,9). Whether the burned hand is an isolated 

injury or part of a large total body surface area burn, its loss represents a major 

functional impairment (10). Treatment of the hands receives high priority because the 

patient‟s ability to perform useful work after recovery is to a great degree determined 

by residual hand function. The functional importance of the hand cannot be 

overemphasized as much as severe hand burns may leave individuals unable to work or 

even care for themselves (5).  

Post-burn contractures are common and severe in developing countries, like our 

society. They constitute a significant problem in developed countries as well (3). Hands 

are involved in more than 80% of all severe burns (11). First degree and superficial 

second degree burns typically heal satisfactorily within about two weeks and have good 

functional and aesthetic results. Deep second degree and third degree burns with or 

without involvement of underlying structures predictably heal by scar tissue 

formation(2).  

As a result at the time of acute management, deep burns can be resurfaced with 

skin grafts or skin substitutes to hasten wound healing, facilitate early motion and 

minimizes contracture formation (12). At the time of initial treatment, the hand should 

be splinted in a functional position. A supervised passive motion protocol should be 

initiated by a hand therapist as soon as possible after injury and within first two weeks 

of acute surgical management. At this sub-acute phase, patient should also be fit for 

pressure garments and silicon sheets. These therapies decrease scar formation through a 

pressure effect and a state of relative tissue hypoxia (13).  

Once functionality limiting contractures have developed, little non-surgical 

treatment can be offered to reverse the scarring process. As a result, efforts to minimize 

contracture development are of great importance (2). The classic rule of burn surgery is 

to delay secondary procedures until scar have fully matured, which takes approximately 

one year because of the possibility of recurrence (14), whereas other authors advice to 

operate earlier (15 - 17). Green Height et al have shown that early release is not 

associated with a worse outcome and argues that, waiting for maturation of the scar is 

not necessary (18). surgical intervention may be indicated before the scar has fully 

matured in cases of severe skin contracture with limitation of motion, to prevent 

secondary tendon and joint contractures. Watson emphasizes that it is important to 

focus the reconstructive efforts on what the patient desires and requires and not to 

attempt an over-optimistic goal of normal form and function (19).  

Regarding the operative strategy, evaluation of the deformity in each of the 

components of skin, tendons, joints and bones was done while making the treatment 

plan. When a hand is severely involved, you must choose procedures that will bring the 

maximum benefit to the patient at each operative session (20). Kucan and Bash stress 

that the well described reconstructive ladder should be followed, choosing the simplest 
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method that will achieve the reconstructive goals (15). In order of increasing 

complexity, the relevant reconstructive methods are Z-plasty, skin grafts, local flaps, 

regional flaps, distant flaps, free flaps and cross limb flaps. Good surgical judgment and 

a sound knowledge of the available flaps are needed to identify and successfully treat 

those hands that will benefit from flap coverage. 

 

Conclusion 
In surgical management of post burn hand deformities, whenever applicable Z 

plasties and their modification give best functional and aesthetic outcome. Otherwise 

most of the defects can be covered with skin grafts. Needless to say, strict postoperative 

regimen of physiotherapy and splinting are a must for optimum outcome. In patient 

requiring flap, proper selection of flap depending on defect, availability of donor area 

and surgeon expertise are a prerequisite for optimum outcome. 
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 امُلَلخَُّص 

 د. ىاصش الكذطٕ

شُمَٕمدن اًمٞمد ُمـ سملم أيمثر اعمقاىمع ؿمٞمققم٤م ًمإلص٤مسم٦م  سمِمدود وشمِمقه٤مت ُم٤م سمٕمد احلروق، 

ؾمتٕم٤مدة اؿ ًمٚمٕمديد ُمـ اجلراطملم اًمؽمُمٞمٛمٞملم، و ُمـ اعمٝم صٕم٤ٌمً  ومتثؾ ُمِمٙمٚم٦م ُمِمؽميم٦م وحتدي٤مً 

اًمِمٙمؾ واًمقفمٞمٗم٦م قمؼم شمقومػم همٓم٤مء ضمٚمدي قم٤مزم اجلقدة سمٕمد إزاًم٦م اًمتِمقه٤مت واًمِمدود- 

هدومٜم٤م ُمـ هذه اًمدراؾم٦م هق شم٘مٞمٞمؿ اإلضمراءات اجلراطمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م إلقم٤مدة اًمؽمُمٞمؿ سمٕمد إزاًم٦م 

 اًمِمدود سم٤مًمٞمد اًمٜم٤مدم٦م قمـ احلروق ُمـ طمٞم٨م إقم٤مدة اًمقفمٞمٗم٦م واًمٜمت٤مئ٩م اجلامًمٞم٦م-

طم٤مًم٦م ُمـ طم٤مٓت ؿمدود اًمٞمد اًمٜم٤مدم٦م قمـ احلروق سملم ُم٤ميق  ٠٢شمؿ إقم٤مدة إصالح 

م ووم٘م٤م ًمٚمٛمٙم٤من وٟمقع اًمِمدود ُمع اًمتخّمٞمص ًمٙمؾ طم٤مًم٦م- مت٧م ٠٢٤٢م وٟمقومٛمؼم ٠٢٤٨

واًمٜمت٤مئ٩م اًمقفمٞمٗمٞم٦م واجلامًمٞم٦م ًمٙمؾ  ُمت٤مسمٕم٦م مجٞمع احل٤مٓت ُمع اًمٕمالج اًمٓمٌٞمٕمل وأدوات اًمتجٌػم

 إضمراء ضمراطمل-

وٟمقع اإلضمراء واعمْم٤مقمٗم٤مت واًمٜمت٤مئ٩م  ح٥ًم اإلضمراءات اًمٜم٤مضمح٦مسماًمٜمت٤مئ٩م طُمّٚمٚم٧م 

ُمـ  اًمقفمٞمٗمٞم٦م  واجلامًمٞم٦م- يٛمٙمـ إقم٤مدة شمٖمٓمٞم٦م ُمٕمٔمؿ احل٤مٓت سمٕمٛمؾ رىمع ضمٚمدي٦م وىمٚمٞمؾ

احل٤مٓت ًمدهي٤م ُم١مذ واوح قمغم اؾمتخدام ؾمديٚم٦م ًمٚمتٖمٓمٞم٦م واًمتل ا٥م اًمتخٓمٞمط ل٤م 

 وشمٜمٗمٞمذه٤م سمحذر-

٤مدة ذم اًمٓمقل اًمتٖمٓمٞم٦م سم٤مًمًدائؾ اعمتداظمٚم٦م  ذات اًمتخٓمٞمط اعمٜم٤مؾم٥م شمٕمٓمل أىمَم زي

وُمـ دون ُمْم٤مقمٗم٤مت ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مإلضمراءات إظمرى ُمع ُمٔمٝمر ُم٘مٌقل- اًمٕمالج اًمٓمٌٞمٕمل 

واؾمتخدام اجل٤ٌمئر سمٕمد اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اجلراطمٞم٦م ضوري٦م ضمدا ًمٙمل شمٕمٓمل ٟمت٤مئ٩م أومْمؾ ذم مجٞمع 

 احل٤مٓت-
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